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 אשם פ' אחר לומר שיש בהדי' כתב או''ח בטורהנה
 ז''ל והרב''י עיי''ש. חטאת פ' אחר רק מיעט ולאיה"ר

 דאמר כר''א דס"ל ומשום תלוי אשם דווקא כו~תו אםנסתפק
 בנדבה בא אשם דשם כיון שמא או יום בכל תלוי אשם אדםמתנדב
 ומהרי''א מהריב''ח בשם עוד וכ' יה"ר יאמר ודאי אשם פ' אחראף
 תלוי אשם אחר דווקא כ' ובד''מ כו'. נדבה בא נזיר דאשםדכיון
 ומנחה ושלמים עולה רק כתב לא בש"ע הרב"י ואולםוכר''א.
 דאזיל ושום יאמר לא תלוי אשם אחר דאף להדיאומשמע
 מתנדבין דאין להו וסבירא ר''א על דפליגי כרבנן שפוסקלשיטתיה
 תלוי אשם לשם שוחט גבי ביו"ד מ"לוקתן כמביאר תלויאשם

 דלא ומשמע וכרבנן כהרמב''ם הב"י ופס' והרמב''ם הטורמחלוקת
 רק נזיר אשם משום ומהרי''א מהריב''ח שכ' טעמים להב''יס"ל
 לשיטתיה והמחבר לשיטתי' והטו' תלוי אשם שום הטעםעיקר
 כרבנן דפ' כהרמב''ם הכריע ביו"ד הפר"ח והנה הד''מ.וכדעת
 סתמא משום ואי כרבים הלכה ורבים יחיד קיי''ל דהא כר''אולא

 יחידאה סתמא הך וכר''א ונידב נידר תלוי אשם דחשיבדחולין
 תלי אשם בגמ' בחולין מדמקשה ועוד כוותי' הלכתא וליתהיא
 דסתמא משמע כו' ר"א מני הא ומשני בתמיה הוא ונידב נידרבר

 בעל הגדול והרב בקיצור. ז''ל דבריו אלו כר''א דל ס''לדתלמודא
 משנה כסתם קיי''ל יחידאה בסתמא דאף וכ' השיגו שורתבואת
 סתמא אמרינן כרבים דאתי' אחריתא בתמא דאיכא היכארק

 כסתמא פסקינן אחריתא סתמא דליכא היכא אבל עדיפא.דרבים
 עיי''ש היא. סתמא לאו וחכ''א בכריתות דאמר דהא וכ'דיחידאה.
 העלה ובסוף הרמב''ם. לדעת אחרים טעמים וכתב קצתשהאריך
 כדעת ברור שהעיקר נראה ולענ"ד עיי''ש. הטור כדעתהעיקר
 נברר ותחילה כלום. התב''ש השגת ואין נכ~ים ודבריוהפר''ח
 מ''ש הנה עיקר. שום הרמב''ם לדעת התב''ש שנתן בטעםשאין

 לא אשם זה הרי דאמר דנזיר דברייתא אסתמא סמךשהרמב''ם
 יהא לו קאמר. תלוי אשם דלמא דלר''א כר''א. דלא ומ' כלוםאמר

 לן דמספקא כיון יוסיף ומה יתן מה כרבנן סתמא זודברייתא
 בודאי הלכה וא''כ כר''א. סתם ואח''כ מחלוקת במשנהדילמא
 דכריתות בגמ' דהמעין ועוד כו'. שנה לא ר' דמתניתיןכסתמא
 בתמא ברייתות דכמה להדי' נראה תלוי דאשם בוגיותבכולהו
 וכמה ממתניתין דנזיר ברייתא דהך אולמא ומ"י כר"אמתניין
 עוד מ''ש גם "''ל. הרמב''ם דרך זו לא כר''א דאתייןברייתות
 מנבכים אשם דפטרה במנחות אשכ" א"ריתא סתמאדהרמב''ם
 בכלל. תלוי אשם דאף ליה ומשמע ונדבה. במדר בא דאינומשום
 נבעים. ליבעי וא"כ ונדבה בנדר ב" תלוי אשם ה" כר''אואי
וגם

 ז~
 תלוי אשם דלר''א חדש דין נמצא דלפ''ז כלל נכון איננו

 הוזכר שלא תדשה מחלוקת להמציא כלל נראה זה ואין נסכים.בעי
 אשם ~נדבין דס''ל לר"א אף ע"כ דהא ועוד מקום. בשוםכלל
 עכ''פ ומגין נדבה. ולא חובה הוא חלב םפק על כשבא עע''פתלוי.
 ואיך חטא על בא הרי וא"כ חטאת: ויביא שיוודע עד הייסוריןמן

 אין חוטא דמזיר דמשום בסוטה בהדיא אמר דהא נסכים.יטעון
 כשבא כ''ש גמור. חטא זה דאין אף לר''ש נסכים טעון בנזירחטאת
 ואיך עתה. בנדר בא ואין חובה הוא דעכ''פ ועוד חלב. ספקעל

 אמרינן ובהדיא נדבה. לכשבא חלב ספק על כשבא בין לר''אנחלק
 חל של וא' שומן של א' חתיכות דשני בברייתא י"ח ד'בכריתות

 אשם חייבין שניהן בשוגג שמיהן השניה וא' הראשונה ואכל א'בא
 שלא רק חתיכות מב' חתיכה דבעי לרבנן הדין מן לא ושניתלוי.
 לה ומוקי עיי''ש. בחטאת ראשוןיקבע

 כר''"
 נדבה בא תלוי דאשם

 ופי' כפרה. להוי אכל חלב הוא אכל. שומן ראשון אי ומתנהומייתי
 להדי הרי נדבה. ליהוי שומ והוא חלב ראשון ואי כו' להגיןרש"י
 שני דלהכי "תיכות מב' חתיכה בטינן דלחובה ם''ל ברייתאדהך
 איתא ואם ומתנה. ומייתי וכר"א נדבה בא ואפ"ה הדין. מןפטור
 לחובה יביא אם הא ומתנה. מביא היאך נסכים טעון נדבהדכשבא
 נסכים יביא ואיך נסכים טעון נדבה ואי נסכים. טעון איןולהגין
 דלא נסכים טעון אין נדבה כשבא לר''א דאף ודאי אלא הספק.על
 וא'כ בכתוב. המפורש ספק על הבא תלוי אשם מעיקרעדיף
 בנה ע''" לא בודאי הרמב''ם. לדעת התב''ש ראיות כל להאזדא

 כדעת הוא הרמב''ם טעם דעיקר ברור נראה א''ו יסודו.הרמב''ם
 בסתם משגחינן ולא כרבים. הלכה ורבים דיחיד משוםהפר''ח
 אי הסתם אי קדים מינייהו הי ידעינן דלא כיון דיחידאהמשנה

 "''ל הרא''ש כתב וכזה כו'. ורבים דיחיד לכללין הדרינןהמחלוקת
 שריפה. אלא חמץ ביעור דאין ההיא גבי כ''ש פ' בפסחיםבהדי'
 משום שריפה אלא חמץ ביעור דאין כר''י שפי' ""ל רש''י בשםוכ'

 הגאונים בשם הרא''ש עלה וכ' בתמורה. כוותיה משנהדבתם
 קדים הי ידעינן דלא כיון טעמא ומהך כרבנן שפסקו ז''לוהר''י
 משום לא כר''י שם הפוסקים ואף כו'. ורבים דיחיד לכללאהדרינן
 פ''ק בריש הכי סבר ר''ע דגם משום רק הוא בלחודםתמא
 דחשיב דתמורה דסתמא משום גם מחבירו. כר''ע והלכהדפסחים
 הגדולים רוב ואפ"ה פסיקתא. הלכתא כמו הוא נשרפין מחמץ
 דרבנן בנ''ד וכ''ש כרבנן. פ' ז"ל הרא"ש וגם והגאוניםהרי''ף
 בכריתות ר''א עלפליגי

 בדוכת"
 תלוי. אשם דיני טיקר דהתם

 ר''א קיי''ל דהא ועוד עדיף. דדוכתא דסתמא בבנהדרין א'ובהדיא
 בשבת אזמל שהביאו דמילה ר''א בפ' דוכתי בכמה הו"שמותי
 ורבים יחיד חדא כו' חכמים ד' מניחים איך לחכמים ק' והי'כר''א
 כר"א הלכה א' היד כל בפ' ובנדה הוא. שמותי ר'א ועודכו'

 לא ותוב"רבע
 או לבד טהרות בסדר אי שם דאמוראי ופלוגת"

 ולא כרבנן לפבוק מאד נכונה הרמב''ם דעת ודאי עכ''פ ש''ס.בכולי
 מסוגיות ברורות ראיות עוד ויש כמש''ל בפסחים ז''ל הרא''שאביו מדברי לכאורה תמוהין ביו''ד הטור וד' משנה. םתם עללסמוך
 אף יחידאה כסתמא לפסוק דאין ראשונים וכמה ומירושלמיהש'ס
 אי'ה נבאר התב''ש. כדעת שלא דסתרא אחרינא סתמאדליכא
 מוכח "ה בלשון דלענ''ד כ''כ. בזה להאריך א''צ וכאן אחרבמקום
 א' בכריתות ששי בפ' דהנה כר''א. הלה דאיןבכריתות

 נשחט שלא עד חטא. שלא לו ונודע תלוי אשם המביאשם
 אמר ורא שיסתאב. עד ירעה וחכ"א ר"מ דברי בעדר וירעהיצא
 לשיטתיה והיינו אחר. חטא על בא זה חטא על בא ל" שאםיקרב
 בוטא בן דבבא לו כאמרו דאתי' רק תלוי אשם מתנדביןדא'
 דא''צ סבר בעצמו דר''א בגמ לה כדמוקי טכ"פ חטא ספקדבעי
 נודע משמשחט ואם בגמ' כמבואר גמורה נדבה רק כללחטא

 תנאי עולו עכ''פ עיי"ש. יזרק או הדם ישפך אם שםמחלוקת
 פבול שה"בח וסברי שם ר''א על פליגי וחכמים יוסי ור'ר''מ
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~ ~ ~ ~  חטא שלא שנודע וכיון וכה''ג. חלב ס' על רק בא ד~ין משוםוהיינו
 דחולין. סת~א משום תנאי הני כל ~בקינן ולא בעזרה חוליןהוא
 םבר עצמו ר"א דהא ועוד הכי. ובבר ~מו ~י~קו יוסי ר'גם
 כפורים יום למחרת ואף כלל. חטא ספק בלא גמורה נדבהדבא

 בבא עם שהיו חכמים רק פעמים. כ~ה ובג~' ב~ש~הכמבואר
 םפק עכ"פ וב~ו הספק לבית ש'בא עד הניחוהו לא בוטאבן

 כו' זה חטא על בא נא שאם ר''א ~מר דידהו ואליבא קצתעבירה
 ס~ק על רק בא דאין וסברי ~כולהו פליגי וחכמים בגמ'.כמבואר
 ר''א כדברי ~לכתא דלית דפשיטא ~לתא ודאי הא והנה כי'.חלב
 כל הניחוהו ולא עובדא עבד נא בוטא בן בבא גם דהאעצמו
 בא לא שאם דלעיל במשנה סתם עצ~ו ר"א וגם שע~וחכ~ים
 תלוי דאשם כריתות דשלהי ברייתא וכן כדבריהם. כו' חטאעל
 הא וכן כו'. לו דאמרו כר"א שם מתוקמ' כו' הנבילה עלבא

 רבדא~ר
 בר'~

 ואכלה שומן םפק חלב םפק ~תיכה כו' אכל ס'
 להדי' ומש~ע לו דאמרו לר''א ג''כ מוקי ורבנן ר''א למחלוקתבאנו
 לא דחולין מתניתין וגם דעתו. על סמך לא עצמו~ר''א

 יום בכל מתנדב עכ''פ כו' לו דאמרו לר''א דאף דידי' כר''אכלל מכר~
 נידר ליה קרי ושפיר נבילה. ספק ואף קצת עבירה ספק בושיש
 וכ''כ בחולין שם ז"ל פירש''י וכןונידב

 ג~
 עיקר וא"כ התב''ש

 כו' לו דאמרו ~ר''א ה~כה איהספק
 מאד ברורה ראיה י~ ולז~

 בא תלוי דאשם ברייתא בכריתות הנה כוותייהו. הילכתא~לית
 דאמרו מ"ט בגמרא ומפרש לו דא~רו כ~"א לה ומוקי הנבילהעל
 ילפי ורבנן ל~ודיה לאו ב' ומ~מע תעשינה לא אשר דכתב כו'.לו

 אשם חייבין לו דנאמרו הגמרא ~שט לכאורה ומ~מע כו'.~נות
 משום ולא תעשינה לא אשר ~רא דיניף מבילה ספק עלתלוי
 דמצות ג''ש יל~ינן ולא נהדיא שם ז"ל רש''י פי' וכן לחוד.נדבה
 ר''~ הרי זה לפי וא''ככלל.

 חייבין אם במשנה דפליגי ורבנן ור''ט
 ~מים בידי מיתה עליו דחייבין משום תלוי אשם מעילות ספקעל

 על כולהו ופטרי שוה גזירה הך כולהו דילפי דשם םוגיאוכולה
 לאוב'

 גריד~
 כן שנויות משניות סתם וכמה כר"א דלא כולהו ס''ל

 ויורד עולה ספק ואף חט~ת ספק על רק תלוי א~ם חייביןדאין
 ברור וד~י וא''כ כריתות דריש במשנה כ~בואר תלוי ~שםפטור
 מהך תנ~י וכולהו כולהו'משניות שבקינן לא דודאי בפשיטותהדבר
 וכן יחידאה. מ~נהסתם

 מש~
 דלר''א כריתות בשלהי שם לכאורה

 לפי' דאף אלא שם בםוגיא למעיין תלוי אשם לאו ספק עלחייבין
 נמי דאימהו לאו לב' להו מרבי לחובה לאו לו דאמרו דשם~וס'
 וא"ע עיי"ש. ונדבה לרשות להו דמרבי רק כו' דמצות ג''שדרשי

 ~יירי דאינהו מידי מ~ילות דספק תנאי מהני מוכח לא~כאורה
 יש אפ''הלחיובא

 להוכי~
 הנך מדםברי דהנה כמותן הלכה דאין

 דלא אחת בחתיכה אף לאו ספק על א''ת להביא ד~שותאמרו
 בוטא בן בבא דהא בעלמא בפק רק איסורא ~יקבע ולאאיתחזק

 יום בכל ואטו יוה''כ מא' חוץ ממנו וקבלו יום בכל מביא~י~
 מסופק שהיה רק חתיכות מב' בחתיכה נבילה בפק ח''ו לידובא
 ידיע~ בלי חטא שום חטא שמאתמיד

 החבידים ~דרך נוקפו ולבו
 ולחיוב חלב בספק דגם דסברי ע''כ כן ואם תמידהי~אים
 בחתיכ~בגי

 קרינן מצוות דרשי ולא איסורא איקבע בעינן ולא א'
 נהי א''כ קרינן ד~וות משום חתיכות ב' בעינן דלחיוב ס''לדאי

 בב' דו~א ג''כ דילמא לרשות לאו לס' תעשינה לא מאשרד~רבינן
 מצות כתיבי קרא בחד דהא כשירה של וא' נבילה של א~חתיכות

 לא אשרה'
 ב' בעינן דג''כ ~עשינה אלא גם מצות וקאי תעשינ~

 אפקה דג''ש רקחתיכות
 מחוב~

 ועכ''פ ארשות ואוקמה
 דומיא דילמא אחת בחתיכה נדבה לרבות ומנ''ל חתיכות בב'מיירי ק~

 ולא חתיכות ב' בעימן לא לחובה דגם דבברי ודאי אלאדחיובא
 וכן ומוכרח ברור וזה לנדבה לאו בב' וה"ה לאיבורא~ביעותא
 רב דא' אכל ס' פ' בריש להד~~בואר

 בפ~ חתיכ~
 בפק חלב

שומן
 ואכל~

 ~"א דהיינו בגמ' ומפ' ורבנן ר''א ל~לוקת באנו
 מב' חתיכה בעי דלא ב''ל לו דאמרו דר"א להד~ הרי לוד~מרו
 ודאי אלא לה מוכחינן מהיעי וע~כ~~יכות.

 כמ''~
 ר~~י פי' וכן

 בפק חתיכה וא~כ הספק לבית שיכנב רק בעי דלא בהד~ שם~~ל

ח~
 ו~ן בסוג~ שם אמוראי כולהו הרי וא"כ וחי~. לס' יכנס

ר~
 כולהו שם טעמי לכולהו חתיכות ב' דבעינן דסברי שם גופי'
 שם להדי'בברי

 ד~
 בפק שום על תלוי אשם מתנדב ואין כר''א

 בן ובבא ר"א על דפליגי כחכמים חתיכות וב' חלב ס' עלרק
 כר''א דב' משוםלאו חתי~ו~ ב' בעי דלא שם דס' מאן ואף הכי הילכתא ובודאיבוטא

 אל~
 כתיב ומצות למסור' שאם דס' משום

 ב' בעי דלא שם סבר ר''מ דהא קביעותא. בעיולא
 כר''א דלאס''ל ואפ~ חתיכו~

 כמ"~
 צריך ואין פשוט וזה דכריתות ממשנה לעיל

 דכולהו מפורשת ראיה ודאי אבל דר''א בהא כנל תלי' דלאל~נים
 ס''ל ח~יכות ב' דבעואמוראי

 דל~
 ו~הכי שם בגמ' כמפורש כר''א

 ~כל ו~ני הראשונה א' אכל כו' ~תיכות דב' בברייתא שםני~א
 ב' דבעי דס"ל הדין מן לא ושני תלוי באשם שניהםהשני'

 נ~בה ~א תלוי דאשם כר''א לה ומוקי כו' ראשון יקבע שלארק ח~יכו~
 נדבה להוי לא ואי כפרה ליהוי חלב "כל אי י~תנהומייתי
 על ~יהוי לא ~י אמר מדלא דידיה כר''א דהיינו להדי'ו~מע
 כו' חטא על בא לא שאם במשנה שאמר כ~ו אחרחטא
 דש''ס דוחקא מאי וק' עצמו ר''א כדעת גמורה נדבה כוונתוא''ו

 עצמו ר''א שהרי לו דאמרו כר"א לאוקמי ניחא ט~י ~כילאוקמא
 הכי מוקמינן הנבילה על בא דא''ת ברייתא וכן במשנה כןסתם
 לי~וי לא ואי ל~ימר והו''ל כו' ר~א למחלוקת באנו דרב האוכן
על

 ~ט~
 חתיכות ב' בעי לא ע"כ לו דאמרו דלר''א ניחא ולמ''ש אחר

 והך וכמ''שלחובה
 ה~ בריית~

 שני דלהכי חתיכות ב' דב~י םבר'
 ~מחלוקת באנו רב כמ''ש הדין מן חייב לו ולאמרו הדין מןפטור
 לנדבה רק אתי לאו ס' על לכפר דלאו דידיה כר''א מוקי ולהכיכו'.

 נדבה הך דהא חתיכות ב' בעי לחו~ה דבא היכא ולעולםגמורה
 נפקא תעשינה דלא מקראלאו

 לי~
 מתיידע דכי כיון מבברא רק

 ד~שם ש''מ חטאת ~ביאליה
 שהבי~

 כמבואר היא נדבה כבר
 הוא ומו~רח ברור שדבר בזה יותר להאריך ואין להדי'.בגמ'
 שלא כלל תלוי אשם מתנדבין דאין כרבנן שפסק הרמב''םלדעת
 מש~ה שהביאו והרשב''א הרא''ש מדב~י אין ולענ''ד ה~ור.כדעת
 שכיחא דלא דמילתא דכיון כר''א דםברי ראיה שום כצורתהדחולין
 לדין זכינו עכ"פ כמ~ן. הלכה ולפבוק בזה לדקדק חשו לאהוא
 ~שם דין אלא תלוי אשם סמך על כו' יה''ר א~ם פ' אח' לומרשאין

 חסידים גבי י' דף בנדרים ועיין כלל. נדבה באין ואין שויןוחט~ת
 הרוצה ר"ש דאמר כו'. חטאת להביא מתאוים היוהראשו~ים
 עולהלהתנדב

 תוד~
 כ~בנן והיינו אשם חשיב ולא כו' מביא שלמים

 דחסידים ~א נדבה בא נזיר דאשם ~כ' ומהרי''א ה~יב"ח לד'ומשוב
 חטאת דא''כ מאד השיגם והמ''א כו'. בנזיר נודרים ~יוהראשונים

 אמנם בזה שהאריך עיי"ש כשנטמא רק אינו ואשם נדבההוא
 דחלילה דבריהם ליישבנ''ל

 לומ~
 ערוכה ומשנה מקרא מהם שנעלם

 הנזירות שמעכב כיון נזיר דחטאת דס''ל רק חטאת מביאדנזיר
 יה''ר יאמר איך ח~א על בא הוא הוא חוטא דנזיר תנאיולכמה
 בנזירות רק אינו נזיר וחטאת נזיר שאינו כיון חטאת הקרבתיכאלו

 בא ~וא הוא חוטא דנזיר דסבר ולמאן עכ"פ ביין לשתותומעכבו
 נזירות כלל מעכב אינו טמא נזיר אשם ~בל חטאעל

 טהר~
 כמבו"ר

 לך אין רשב''י משום יוחנן רבי אמר כריתות ובשלהי נזירבמס'
 מעכבו שאין משום ו~יינו טמא נזיר מאשם חוץ לבטלה שבאדבר
 כמו הוא לבטלה שבא וכיון הנזיר עולת כמוכלל

 נדב~
 ג''כ שבא

 באונב ויטמא בנזיר שידור זה לידי עצ~ו להביא ~יכול כיוןלבטלה
 עכ''פ להתי' או לכפר רק לבטל' בא שאין כיון נזיר חטאתאבל
 עתה יביאנוהאיך

 לבטל~
 לעמ''ד נכון יישוב וזה יה''ר יאמר ואיך

 נזיר חטאת למ''ד ואף ח''ו טועים לעשותן שלא ~גאוניםלדברי
 א~''ה כו' הדמים מ אחד עליו שמזרק רק יין לשתות מעכבתאין
 על עוף חטאת מביא נזיר ספק שהרי חובה וטעון לבטלה באאינו
 אין למ''ד תנאי על כלל אשם מביא אין טמא נזיר ס' אבלהספק
 כאן להאריך ואין בנזיר כ~בואר מעכבואשמו

 בז~
 דברי ליישב רק

 בנזיר לידור ~סור הוא חוטא נזיר למ''ד קשי' מ~מ אבלהגדולים
 הראשונים שחסידים בנדרים ר''ש שאמר כמו חוטא יקרא שלאכדי
 ב~ל הכי ואמוראי תנאי וטובא עי~ש כו' בנזיר מודרים היולא

 נדב~. זו אין וא"כ קרא מהך חוטא נקרא בתענית היושב כלוב''ל
 כתב וב''ח רש''ל בשם המ''אואולם

 לומ~
 אם ואשם חטאת אחר



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  משום בחט~ת לא אבל באשם המ''א עמהם והסכים כו'.נת"ייבתי
 ~ם יודע שאין וכיון וגו' אליו הודע או דכתי' בתחלה ידיעהדבעי
 גדול כלל מפ' ראיה והביא חייב אם אף לו מכפר "ין חטאתחייב
 משום כתב ולא אחד מין שאינן משום תלוי אשם אחרחטאת אתויי דבעי טעם מדכתב בתחלה כן כתב לא שם ז''ל שרש''יואף
 ובאמת הכי קיי''ל לא דלמבקנא המג"א כתב עדיין ידיעה לושאין
 ואין וגו'. הודע או דכתי' הטעם עצמו ז''ל רש"י וכתבבת~לה י~יע~ בעי דחטאת בגמרא אי' שם לקמן שהרי תמוהים רש''ידברי
 ז''ל רש"י נתן ילמה בזה כללספק

 טע~
 דעת ליישב ונ''ל אחר.

 ר''י וכן ורבא אביי אמוראי מחלוקת בכריתות דהנה ז''לרש''י
ור''ל

 א~
 חלב זיתי כמה אכל כגון לחטאת מחלקת בפק ידי~ת

 הי~ כולןובין
 ש~ בברי ור''ל אביי םפק ידי~ת לו

 בפק ידיעת
 הוי דלא ובברי שם פליגי ור''י רבא ידיעה ושמה לחט"תמ~לקת
 בבר בווד~י ר"ש אבל דר"י אליבא שם מחנקותן ועיקרידיעה
 חטאת מביאין דשנים בובר שה~י ידי~ה דהוי דכריתותבמשנה
 חטא על שבא חטאת כל וסבר פליג יוסי ור' אשם וכ''שבשותפות

 ידיעה דבעי יובי דר' טעמא כריתות בריש ומפ' מביאין שניםאין
 מ"ט ר"ש וא''כ ידיעה לאו בפק דידיע' י~יינו הודע אודכ'

 ידיעה דב~ק שום ודאי אלא ידיעה בעי הא בשי~~ותדמביאין ס''~
 ידיעה הוי ידיעה .בפק דבברי להנהו וא''כ ל~ידי'. ידיעההוי
 למה תלוי אשם והביא חלב בפק שאכל לו שנודע כיון קשהודאי

 לכן ידיעה. והוי בפק ידיעת לו היתה ~א החטאת אח"כמבי"
 לא על מביא הודע על שמביא ממין שלא ל~רש ז''ל רש''יהוצרך
 כלל. קושי' בלי נכונים רש''י וד'הודע

 ולפ''~
 קצת ליישב אפשר היה

 וכן בכריתות. ב''ל הכי זירא ר' דגם ור''ל כאביי דס''ל רש"לדעת
 באה דחטאת במשנה ר''שדעת

 בשותפו~
 אנו וא"כ הבפק. על

 חטאת שחייבין חטאים שיש לודאי הקרוב בפק וד~י~עונותינו
 שבת חילולכגון

 מלאכות ושארי הוצאה כגון מאד שמצוי בשוג~
 רבי~ כיהרבה

 דלמאן ק' דלפ"ז אך ידיעה םפק לנו ויש המה
 םפק גבי ור''ט מ~ר"ע כלל מוכח לא כידי~ה ידיעה ס~'דבבר
 דדילמא ומתנה מדמייתי ת~לה ידיעה ב~י לא ודאי דאשםמ~ילות
 כידיעה ידיעה וב~' ידיעה ספק לו דהי' משום ט~מאהיינו

 דין וא"כ מ''ד להך ס"ל הכי ור''ט ר''ע גםומסתמא
 אש~

 וחטאת
 בעי לא ודאי דאשם כלל מ''ד וליכא תחלה ידיעה לעניןשווין
 היינו כו' בעי לא אשם נלמד שניהם מדברי דאמר ורבא~די~ה.
 מדמביא וא"כ ידיעה. הוי לא בפ' דידיעת לשיט~יה דאזילמשום
 כידיעה ידיעה בפ' למ"ד אבל ידיעה בעי דלא ש''מ בס~קא~ם
 אשם דאף שם סבר יובי ר' והרי מידי ור''ט מדר"ע כלל מוכחלא
 דפל~ג מאן וליכא ידיעה דבעי משום וע"כ בשותפות באאינו
 אף הא כו' נתחייבתי ~ם יה"ר יאמר איך באשם וא''כ מ''ד להךעלי'
 דאשם כלל מצוין אין אשמות ה' דכולהו באשם לו אין בפקידיעת
 בב''ד לשקר בנשבע רק אינוגזילות

 ו~
 תחלה קרן כשמחזיר דווקא

 ~ין ומצורע נזיר חרופה ושפחה כלל בינינו הקדש איןומעילות
 עליו יכפר ואיך ידיעה ספק ליכא ועכ''פ כלל בהן בפק עתהלנו
 המג"א לדעת וגס מהן. באח' חייב הואאם

 צ"~
 שפבק לפי דאף

 מדר"ע וודאי מוכח ו~''כ היא. ידיעה לאו ידיעה דם' ור''יכרבא
 ובבר פליג יוסי ר' הא אפ"ה כלל ידיעה בעי לא דא~םור"ט
 הרמב"ם ופבק אחד אשם מביאין שנים דאין וס''ל ידי~ה בעי~שם
 יה"ר יאמר לא באשם גם וא"כ עמו נימוקו דר"י כ~ותוז"ל

 נ"ל ע"כ התב"ש הקשה וכן בחטאת מעכבת דידיעהלדבריו
 נתחייבתי אם לומר יכול באשם בין בחטאת דבין רש''ל כדעתהעיקר
 שלא רק מיעט לא הטור אף דהא לזה כלל ידיעה צריךואין
 אומר ודאי עצמה הפרשה אבל נדבה. בא דאין משום יה~יאמר
 יודע שאינו כיון אומר הוא למה וק' חייב. אם יודע שאינואף
 חטא ~ם הבפק על אומר ד~עפ"כ הב''י כמ"ש ודאי אלא חייב~ם
 קצת שמכפר כיון וא"כ בתורה. כקורא יהא לא ואם קצתיכפר
 למה א"ע הטור מדעת מוכרח וכן הב"י כמ"ש ידיעה בליאף
 כו' נתחייבתי אם יה''ר יא~רלא

 ד~
 בלתי קצת מכפר עכ"פ

 ה"נ גמורה ידיעה בלי הייבורין מן שמגין תלוי אשם דוגמתידיעה
 להביא י~חייב ודאי בה"מ ולכשיבנה מכ~רת "ינה הפרשהקריאת

 דאף ידי~ה צריך אין ולזה היבורין מן מגימה רק שמינהחטאת
 ידיעהבלא

 כל חז"ל ממדרש משמע וכן הטור וכדברי מגינ~
בתורת העוב~

 חטא~
 ח~ת. שחייב שיודע דוקא ל~וקמא דדוחק כו'

 ודברי רש"ל כדעת כו' נתחייבתי "ם יה"ר לומר דיכול ה''הוא"כ
ה~ג~

 חטאו לו מודע א' פעם שמא ספ' שעתב בתב"ש ו~יין צ''ע
 עיקר: רש''ל ודברי עיי"ש. ושכ~ווחזר

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

 : ~ו'

~~~~~
 משובחת בנשים לבדוק המרבה היד כל בנדהגרםי'

באנשי~
 לא אפילו מרבה אירי' מאי ומקשה תקצץ.

 עוד ומייתי אנשים. מרבה קתני כי ומשני נ~י~רבה
 דה~ בריית~

 ובתר ~יי"ש. ורבא אביי ומשני כו' "וחז כו' והרגיש בתרומה~וכל
 דקאי יהודה ורב דשמואל עובדא מייתי~כי

 אאיג~
 כני~א דבי

דש~
 והשתן באמה אחוז שיננא יהודה ל~ב שמואל ואמר ויתיב

 לי' שרי היכיו~~ש'
 ו~

 טוב'. שינוי' ומשני כו'. האוח" כל תניא
 דליליא אי ביעתותא משום כבולשת עשוהו שינוי'~ד

 ודאיג~
 אי

 מעטרה. למטה ואבע''א כו'. דשכינה אי דרבי' אי כנישתאדבי
 ז''ל והטור עיי"~. כו' מותר נשוי ואבע"א בבצים. מסיי~ואבע"א
 הב"י וכ' דנשוי. התירא וגם דביעתותא שינויי הנהו~שמיט
 ול"נ ע"ז. הקשה והמג"א ביעתותא. מיקרי הי בקיאין דלאד~שום
 דעשאוהו משום דטעמא דבעתותא שינויי כהנהו הלכתא ליתדבודאי
 מקשה בעכומ"ז בכתובות והנה כו'. לנבך פמאי דאיןכבולשת
 כל כרכו' שכבשוה דעיר אמשנה דבולשת משנההך

 ~הנו~
 הנמצאות

 יש לבעול מרי רב מביק הכי ובתר להו. ומשנימן פבולותבתוכה
פנאי

 לנם~
 שם קי"ל והכי טובא. אלים לא מיבוך דיצר פנאי אין

 דכתובות להך דהכא הך לדמות מבתבר טפי וא''כ מרי. דרבכ~ינוי'
 ושאני פמאי יש דלבעול משום ביעתותא משום לכהנות שרינןדלא
 יש ה~ור וה"ה האי. כולי יצר דליכאניבוך

 לו~
 להרהר בזה

 בפרק בשבת וע' כלל. שינויא הך על לב~וך אין לכן פנאי.יש
 על לי' דמספקאכירה

~ 
 נג~ אי אבוה

 דשם אף ~'.
 שימויא הך וגם שם. בגמרא כמבואר דנהרא ביעתותאאי~א ג''~

 אברייתא בנדה דמקשה הא דהנה עליו. לבמוך שאין נראהדנשוי
 מהא ופריך כו'. באמה אוחז כו'. והרגיש בתרומהדהאוכל

 דאף לומר ואין בנשוי איירי ברייתא הך דיל~א קשיא ומאיכו'. דר~
 לא. דבר לשאר אבל מותר להשתין דוקאמשוי

~ 
 עדיף ודאי

 את ושמרתם ~ע והיא בפיו תטמא שלא בטהרה תרומהאכילת
 בניו דלעז חששא משום דשרינן וכיון ומדאורייתא. ת~ומתימשמרת
 הך לגמ ב"ל לא ודאי אלא תרומה. שימור משום דשריפשיטא
 ועוד היראה. בב' יונה ורבינו הטור השמיטו ויפה דנשוי.התירא
 בברי ע"כ כו'. מסייע או בעתותא משום שינויידאינך

 דא~
 שרוי היה לא יהודה רב ומבתמא ~וי נ~וי אי פליגי דאטואםור נשוי

 משמע האוח" כל דר"א לישנא וגם ובמג"א. בב~י ע' אשה.בנא
 דהאוכל ברייתא מהך צ"ע ולמטה דמעטרה שינויא ואף המשויאף

 ולמטה מעטרה אוחז דילמא דר''א מהא עלה קשי' דמאיבתרומה
 עיי"ש. לתרץ דחקו והתוס' ל"וץ. שיצא עד טמא אינודהא

 למה. הב~י והקש' ולמטה. דמע~רה שינויא הךהשמיט והרמב~
 אם בברייתא מדאמר וגם קושיא.~ך ואו~

 ב~
 או בצרור לבדוק

 מעטרה האמה בפי הבדיקה עיקר דשם אף כו'. בודק עבהבמטלית
 לימא כו' איריא מאי דמרבה הך על מקש' ~אי וגםול~טה.
 יבוא שלא להרבות אסור אפ"ה דשרי ולמטה מעטרהדאשמעינן

 שרי דלא שתרצו שם בתוס' וע' חימוםלידי
 ר~

 לצורך ~בל להשתין
 דר"א ~שום בה לן לית כו' ~בצים דמסייע הך רק לא.בדיקה
 דברי בכלל זה איןדבאמת

 ר~
 ו~ל מותר. ~דאי עבה מטלית ע"י וכן מקרו. אמה לאדביצים הב"י וכמ"ש כו' באמה ה~וחז

 כו' מכיעור להרחיק הדיעות בכל אלו בדבריםהמחמיר
 שלא כו' לאמה יד ~בי שבת רש''י ~יין הקדוש. כרבינו יתקרירבא קדי~

 וראיה ולמטה ~טרה ~ו בנשוי פי' ולא איבורא ומשום היוםאכל ד~י ~פי' כ~. ולחוטם לפה יד אינך כמו נטילה קודם לפרשרצה
 : ודו~ק ~כתבמו למהמזה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

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

 ~ו
 ~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~

: 

~~~~~
 שער כנגד ראשו אדם יקל לא הרואה דפ' במשנהגרסי'
 ~גמרא ו~מרי' כו'. הקד~ים קדשי כנגד שמכווןהמזרח

 ובשאין וברואה ולפנים הצופים מן אלא אמרו לא יוחנן ור'רב
 מזרח יפנה לא ביהודה הנפנה ברייתא מייתי הכי ובתרגדר.
 יוסי ר' כו'. אסור ודרום צפון ובגליל ודרום. צפון אלאומערב
 ומפר' מקום. בכל אוסר ר''ע וכו'. ברואה אל" אםרו ל"אמר

 בח''ל. אף דאוםר כר''ע סבר דרבה שם ו~םיק ח''ל לאתוייהגמרא
 חילוק יש בח''ל אף דאוםר לר''ע דאף מש~ע ז''ל ר~''י מד'והנה
 מקומות או א''י של במערבה או במזרח העומדים המקומותבין

 דשדיין דרבה עובדא על פי' שכן א''י. של וד~'ום בצ~וןהעומדים
 ~רח~בני

 ומער~
 וכן הוה. א''י של במזר~ה דבבל וכת' כו'

 דאף משמע היה דביהודה כ' יהו~~ ר' אחר שנ~' דר''עבעובדא
 באו''ח הב''י ואולם מקומות. חילוק יש מקום בכל דאוסרלר''ע
 לפנות דאםור וכת' דבריהם שסת~ו וטור הרמב''ם מדברידקדק
 אין דלר''ע דס"ל המקומות בין כלל חילקו ולא ומ~רב~זרח

 רק ליהודה גליל ביןכלל חילו~
 בכ~

 וכ' ומערב. מזרח אסור העולם
 עליו חלק והד''מ עיי"ש. בזה ג''כ שסתם הירושלמי עלשסמכו
 הטור ~סתם מהוכת'

 הו~
 של במערבה מדינ~ינו שכל ~שום

 בדעת תירוצו נקבל אם אף והנה למזרח. מתפללין ~נו ~הריא''י
 הרמב"ם של דרכו ~אין זה בוב' אין הרמב''ם ד~ת אבל~טור.
 על מפורש דיןלדלג

 םמ~
 הוא נהוג ש~ינו דבר ואף כזה. ~ל דבר

 לתי' מקום אין ודאי מקום. בשינוי הנהוג דבר כ''ש תמיד.כותב
 גדול. דוחק הוא בטור ואףהד''מ.

 ~ והנ~
 שסמכו ~ב''י שכתב

 לא בירושלמי הא בעיני. פלא הוא ג"כ. שסתם הירושלמי~ל
 כללהוזכר

 ה~
 אף וא''כ לגליל. יהודה ~בין חילוק דברייתא רישא

 מפורש דידן בגמ' הא מקומות. חילוק דאין הירושלמי שדעתדנימא
 הב''י גם והנה הכי. סבר לא דר''ע לנו ומניין בזה. חילוקלהדיא
 בינייהו דאיכא לימא ת"ק היינו ר''ע בגמ' קאמר מאי דא''כ~קשה
 דחדא הב''י ודחק המקו~ת. בין כלל חילוק אין דלר"ע~ובא
 תלי' בהא הא דודאי כלל קושי כאן אין לענ"ד אבל נקט.מינייהו
 ג"כ אוסר דר"ע דמקשה ד~"דדלמ~י

 דוק~
 בחו''ל. ולא בא''י

 דזה במערב דשכינה משום הטעם אין ע"כא''כ
 שיי~

 בחו"ל אף
 החילוק טעם זהו אשר וירושלים בהמ''ק נגד שהוא מ~ני הטעםרק
 דמקשה לם''ד וא''כ באורך. ז''ל ברש''י כמבואר לגליל יהודהשבין
 חילוק סבר לא דר"ע לתרץ מצינן ל" ~וסר בא''י דוקא ר''עדאף

 יש ודאי ירו~לים. קדושת משום דאיסורו דכיון ז''אהמקו~ות.
 ח"ל בינייהו איכא ד~קינן ל~אי ~בל לגליל. יהודה בין~ילוק

דר''~
 ח''ל "וםר

 ג''~
 דאין ירושלים. נגד משום הטעם אין א''כ

סבר~
 א''י. צפון לצד קצת הנוטות בין הרחוקות במדינות לחלק כלל

 לצד נוטותאו
 דהנוטות ונאמר במקצוע. העומדים כגון א"י מזר~

 מזרח. לצד יותר והנוטות מותר. ומערב ~זרח א''י צפון לצדיותר
 הוא בחו''ל אף דאסר לר''ע הטעם עיקר אלא אסור. ומ~רבמזרח

משו~
 ~תו הנותן על ז''ל רש"י שכתב כטעם ~~ערב. דשכינה

 דוכתא ובכל עלל. מקומות חילוק אין לפ''ז ו"''כ לדרום. צפוןבין
 דעת על כלל קושיא כאן ואין מותר ודרום צ~ון אסור ומערבמזרח

 כן ~כתב הטור על מהרל"ח בהגהות בקיצור מ~אתי וכןהרמב''ם.
 כתב גם דבריו. פי' לא רק תלי' ב~א דהאדי''ל

 דר~
 ולדעתי בפק

 ראיה ל~ביא יש ולענ''ד הרמב"ם דעת שכן ספקאין
הרמב''ם לדע~ ברו~

 מה~
 ר''ע דאמר

 בב''~
 לעשות דאין יחפור. לא פרק

 בשכינה שתדירה בגמרא ומפ' שתדירה ~ני עיר של במערבהבורס~י
 ובה''כ בורםקי ל~שות אין ר"ע לדברי להדי' הרי במערבששכינה
 דאין הא וא"כ בחו''ל. אף ובודאי במערבה ששכינה מטע'במערב
 ואין במערב דשכינה זה מטעם הוא ג''כ ומערב מזרחלפנות
 הא הכא כר''ע. קיי''ל לא דשם ואף ~מדינות. בין כללחילוק
חזינן

 דרב~
 ברורה ראיה ל~''ד וזו כו'. לפנות לענין כר''ע סבר

 הביא רגלים מי ול~נין הד''מ. כדב~י שלא והב"י הרמב''םלדעת
 רק ~ים להטיל ולפנים הצופים ~ן שאסרו הירושלמי דבריהב''י

שיהפו~
 כ~ ל~פון פניו

 והטו~ הרמב''ם שמדברי וכתב עיי"ש.
 גדוליס היינו מקום בכל דאסר כר''ע דקיי~ל לדידן דאףמשמע
 הרמב''ם רק הקטנים. דין השמיטו ולכן קטנים. לא אבלדוקא.
 השמיט והטור הבחירה. בית בה''ל ולפני' הצופים מן דיןכתב
 וכ' ע''". ה~יג שלו בשו''ע ז''ל ר''א הגאון והנה לדידן נ''מ~אין

 ר' דסבר לשיטתיה ולפנים הצופים מן יוםי ר' דאמרדבירושלמי
 לר"ע אבל ובירו~ל~י. דילן ב~''ב וכ~בואר כן. בגדולים אףיוסי
 עיי"ש. ודרום צפון או מערב נגד מקום בכל אםור בקטניםה''ה
 ונ''ל מקום. בכל האובר ר''ע דעת בקטנים גם בירושלמי מבי"רוכן
 ר"שו אדם יקל לא דברכות משנה סתם דהנה המח~ר. ~בריליישב
 שערכנגד

 המזר~
 ~ן מזרח שער נגד דוקא להדי' משמע ~ו'

 אמרו וכן כו'.צופים
 ר~

 דסבר דרבה נימא אי וא''כ בגמ' יוחנן ור'

כר"~
 א''כ בקטנים ד~ף היינו

 לו~ נצטר~
 יוחנן ור' רב על דפליג

 דסברי משנהוםתם
 דוק~

 שי~לוק דוחק וזה ולפנים. הצופים מן
 לן לית דא''כ ועוד ור''י. רב רבותיו ועל מש~ה סתם ~לרבה

 ורבא מאביי דרק כולהו נגד כרבה הלכהל~~םק
 ואיל~

 הלכה
 דמשנתינו לומר ט~י מ~תבר לכןכבתרא.

 הלכ~
 וב~טנים היא

יכדעת
 ר~

 יו~נן. ור'
 וא~

 רק כמותו. הלכה אין בזה חולק ר''ע אם
 רבה ~'~~דונים

 כר''~
 בגדולים איירי לא ד~תנית' כמותו והלכ'

 ~מביא בירושל~י יש דט''ם "מינא דמבתפינ' ולונא נכון. נ"לזה
 מים. ~יל על ר''עדברי

 ושיי~
 על

 דמסי~ בריית" איד~
 רגליו

 ה~ אית~דש~
 דהא לזה וראיה בירושלמי. רבות וכהנה דר''ע.

~ל
 בריית~ ה~

 ולפנים צופין מן בון בר יובי ר' אמר כו' מים דמ~יל
 הא איתא ואח"כ הו~. אמורא בון בר יוםי ור' ~תנית".היא

 באמצע בון בר יוסי ר' דברי הכניסו ולמה ~קום. בכלאוסר דר~
 ~ולק מי דעל ו~וד לר''ע ת"ק ביןהברייתא

 ה~ ר''~
 ת"ק

 שהוא לכאורה נר"ה "נא הוא אמורא בון בר יר''יק~מר סת~~
בופר טעו~

 ו"י~
 לדינא שיהיה

 העיק~
 ~נה וכסתם הרמב''ם עדעת

 דוכ~י' בכל אבל אםור. ולפנים הצופים מן דרק יוחנן ו~'ורב
 ודו"ק: למערב מזרח בין ערום לעמוד איסור שאין כמושרי

 ~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~ו~ ~ו~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~
 : ~ו'

~~~~~
 בפלו~תא בג~ר'הנה

 דעול~
 נתן בר ודאיבי

 ז"ל והרא''ש הרי''ף פס' כו' הגדרדאחורי בה~
 בה~

 דאחורי
 אשי דרב וכשינויא נתן. בר כ"י~י פם' ובבקע' כעולא.הגדר
 אשי רב דהא פשוט. ול~נ"ד ~יי''ש. לדבריהם טעם לתת הב"יודחק
 סבר לא ע''כ פירועו. את רואה חבירו שאין כלדמשני

 ה~
 שינויא

 כו' הקילודל~הרות
 מדאיצטרי~

 רישא ע''כ וא''כ הכי. ~שנויי
 איתו~ב הגדר באחורי נתן ברדאיסי

 מה~
 כו' ונפנין כו' דיוצאין

 והרא''ש הרי''ף פסקו ולהכי הקילו. דבטהרות סבר דלאכיון
 ראי' עוד ויש ברור. וזה וקצרתי נתן. בר כאיםי ובסי~אכעולא בריש~

 ונכנס תפילין דחליצ' בםוגיא ~מתו מי~פרק
 לבהכ"~

 דחולץ

בר~ו~
 ונ~נס אמות ~'

 מש~
 לפנות מותר הגדר לאחורי דתיכף

 כיון הגדר לאחורי בתפילין יכנס לא נמהדאל"כ
 דצרי~

 להרחיק
 ~ הוא ברור כי ודו''ק כו' שומע יהא שלא עדהרבה

~~~~~~~~~~ 

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

: 

~~~~
 כתבו ~טיפה בדין

 קצ~
 ~ווקא דבעינן מהראשונים

 הישמעאלי'כעטיפת
 מה~

 מ"ש בב'~ ועיין אבל גבי דמ~ק
 טובא ק' ול~נ''דבזה.

 מה~
 דל~מואל בהדיא דאמר דה~ם סוגי'

 ע~יפתו לשנות לאבל חובה בכה''ג היא האבל דעטיפת ליהדסבירא
 דכל נימא ואי בשבת בפרהסי' אבילות לנהוג דאיןבשבת

 הוא אבילות דמשום מיחזי היכי הוא בכה''גציצית עטיפ~
עטיפתו דר~ דיל~

 בכ~
 ס"ל לרב דהא ציצית למצות

 עטיפ~
 משום רשות ראש

 דאורחיה כאבילות מחזי ולא כו'. עטיפה דכל דשמואל ס''לדלא
 ציצית עטיפת כל דלשמואל ~יתא ואםהוא

 בכה''~
 הדרא

 מדכתיב לן דנפקא באבל דווקא א''ו הוא דאורחיה לדוכתיהקו~י'
 מכלל שפם על תעטה ולאביחזקאל

 כת~ מצורע וגבי מיחייבי דכ''~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~ ~

 עלל "ורחייהו ל"ו ~ינ~י דש"ר וד"י ומשמע יעטה ש~םועל
 רחמנ" "צרכי' ולהכי ר"שם ~כבות רק ש~ם עללעטות

 למצורע
 להר"ות והמ~ודים האבלים וכן ה"נשים כדרך שלא ~פם עללעטות
 בה מתכסה קטן גבי מד"מר עיטוף דרך שזה לכ"ורהדצריך נר"~ הר"ש עסות "בל שלום בש"ילת "סור ד"בל פה להםש~ין
 ~שמע וכן מהכי. בבציר כבות מיקרי דל" ש''מ ורובורא~ו
 כפולה טלית דמיכסי חזיין כו' איקלע הונ" רב בר דרבהב~ובד'

 תמיד היה שדרכם משמע רישי' להדי ציצית ניה וקם ו"יפשיטאכו'
 בציצית. ר~שםלכ~ות

 ובגמר"
 "מר

 כ~
 משמ~ כו' לגלימ" צריכי' "ו לגלימא ד~ייטי' מ"ןה~י גלימ" מיכסי פעמים

 ש~יקר
 ציצי~מצות

 גלימ" מ"י ו"מ' ב~לימ" מקיימים היו
 בו שנע~ה

עגולם.
 וכ~

 ~ליה תה" מה ציצית קט~" לרב מל"ע" דא''ל מהך
 כנפים ד' בת צמר של טלית לו עשה ולא "~שה. ענשיתו מי לווש"ל
 המובחר. מן מצוה זה ~איןמש~ע

 ועכ''~
 ~תהיה דצריך נראה

 ורובו ר"שו לכםות בעינן ותרתי לשוק ער"י בו שיצא כ''כגדילה
 כסותו לאו ער"י בו יוצ" ש"ין וכל עראי בו יוצא והגדול קטןשל

 עביד" ~"יכסויי ל"ו דלדידי'מיקרי
 נעלו גבי בחליצה וכה''ג

 גדול. למעוטי בו להלך ר"וי ושיה" רגלו רוב חו~ה שיה"בעינן
 כ~ותך ול" ללובשה ~וי ש"ין כפולה טלית פ~רינן בציציתוכן

 המחבר דעת י''ו בסי' וע~ין נעלו. מיקרי דל" גדול נעל עמומיקרי
 ז''ל והרמ''א כו' בו יוצ" הגדול שיה" צריךד"ין

 הוסי~
 "את

 כד' בר"יות יותר מוכרע ולפ~ש בו. יוצ" גדול דוק"דבעינן

הרמ''"
 וע"ע ז"ל.

 הגר''"
 שעתבתי ה~י' הזכיר של" "ל" שם. ""ל

ודו"ק:

~~~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~~~ו

~~~ 
 ~~~~~ו

~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 
: 

~~~~~
 ליכנס כגון מיד להחזירו ע''מ טליתו פשט ~םבדין

 דקיי''ל מתפילין י~ינן "י "''ל הטור נסתפקלבה''כ
 ~דעת הסירן "ם בתפילין גם שמ" "ו עליהם מברך שמניחןכ''ז
 כו'."חריתי זימנ" "יצט' וכי עו' תפילין ומנח כו'. לבה''כ ועייל וק"י מקדיםהוי דרב" מה" הב"י והקשה נוטה. דעתו ולזה ~ברך ""צ להח"ירןע"מ

 ל~חזירן ע''מ מדעתו במסירן ד"ף לה~י" מש~
 והבי" לציצית וה''ה לברךצריך ~יע~

 הד~מ וכתב עו'. שמתעטף כ"ז עליהו מברך הדעת בהיםחמיתסר דל" "ע''ג ציצית שע' משבה"ל ר"יה
 תלי" בדעת~ ול"ו לבה~כ בהן ליענס ~בור תפילין גבי~~ני
 במקום התפילין עש~יר "בל כו'מילת"

 של~
 ל~סירן צריך היה

 ד"ין מ"חר לבה''כ דנכנס "ף בציצית וה''ה כו' מיד ללובשןודעתו
 זה לחילוק ר~יה ל~ביא יש ולכ"ורה עו'. להסירןצריך

~~ 
 ד"מר

 דשחיט "פשר הכ" "פשר ל" הדדי בהדי וברוכי מישתי גביבחולין

 הוי ל" כ"' הדברים שני לעשות שיכול דכל ל~די' הרי כו' יד"בחד"
 ד"יפשר הפסק לבה''ע עניסה ~שיב ל" ציצי' לגבי וה''נהפםק
 "ה דחילוק נר"ה "בל ת~ילין. גבי מש"''כ לבה''כ בציציתלכנב
 עלי~ם מברך "ם ולולב דםוכה הך לענין שמניחן פעם כל מברך"ם תפילין גבי ורבנן דרבי פלוגת' מייתימן בסועה בגמ' דה" לנ''ד"ינו
 דל"ו וע''כ מימים לילות מיפסקי דל" "ף לסוכ' שנכנב יוםבכל

 הפסקת ליכ" בסוכה דה" עלה "ת"ן בת~ילין בה''כ הפסקמטעם
 ד~ לישנ" וגם כלל. בסו~ה ה~סורדבר

 עו' שמניחן זמ כל ד"מר

 כל "''ה ומק~'כו' צפר" כל דמברך יהוד" דרב בה" להדי' עוד משמע וכן כר'.דב"ל דרב" הך שם מייתי ו"ה" לבה"כ בנכנס דווק' ד"סירי משמ'ל"
 הוי צניע "ינש יהוד" רב ומשני נמי שעת"

 ~מע יומ~. כולה לגלימ" שדיול"
 פושט הי' דלא משום דוק"

 צריך מיד ללובשו ע''ד "ף לפעמים פושטו הי' "ם ה" היום.כל
 ס''ד הוי ל" כו' שעת" כל "''ה דמקשה המק' גם דוד"ילברך.
 טליתו פושט היה "כילה בעת או הצורך דלעת רק ח''ו.ציצית בל" והולך ביום מרובה זמן מציצית דעתו מסיח היה יהוד"דרב

 על "''ה מקשה ו"~''ה להתעטף דעתוובודאי
 נמי שעת"

 כלל ~די ול" הוי צניע "יני~~~נויי והוצר~
 וז~

 וכן לענ''ד. נכונה ר"י'
 מד' לענ''דמבו"ר

 הריטב''"
 נ~לה "ם הפוסקים מחלוקת שכ'

טליתו
~~ 

 וכת' מיד ולבשה במתכוין
 בש~

 חוזר בזו ש"ף מורו

ומבר~
 ~שמע

 .וכן תיכף ללובשו ע~ד בכו~ה הסירו "~ דע~~

 נפלו ש"פי' מרבותיו בידו שקבלה שכ' יונה ~בינו מד'מבו"ר
 להסירו נתכוין של" ו"עפ''י ו~רך חוזר מיד ונתעטף ממנוהציצית
 ללובשו שדעתו "ף מעליו להבירו כש~תכוין דכ"ש מ~מעמעליו
 שד' רק תיעף. שנתעטף טליתו דנפלה דומי'תיכף

 ריטב''"
 בשם

 בזה. עמדו של" וצ''ע ודו''ק. בשמו תר"י לדע' סותרים יונהרבינו
 עליו ~ברך בו שמתעטף ע''ז בהדי" כתב ציצית הל' רמב''םועיין
 בברכות הירושלמי מד' לענ"ד ר"י' ועוד כמש''כ. וזה בתפיליןוכמו
 תני" ו"ית "ח' פעם עניהן ד~ברך בריית" דמייתי תפיליןגבי
ב''~

 פע~י~ ב' ~'~ד וא'
 ו"ינון "כל הא "חד פעם ומ''ד ניחא.

 דמקשה ופירו~ו הוא. וט''ס ~יפוך הגי' של~נינו ובס' כצ"ל~ליי'
 דע"ע מקשה וע"ז קבע אכילת בתפילין ~וכל ד"ין ל~ינ ד"מ'למ"ן
 סתם בתפילין "~~ וע''כ כלל ~לצן שלא "יירי "~' ~עם דאמר~~ן
 למ''ד לברך צריך היה חולצן ד~ם ~בע ם~ודת שהוא אדם ~לבעוד'
 "ח' פעם דתני דהך ומשני ש~לצן. ם~וד' מ~ו' ~יינו פעמיםב'

 בהן ל"כול דמותר כלל חלצן ול" פי' עראי "כילת בהן שאעל"יירי
 משמ~ הרי ער~י.אכילת

 לצורך ~ף "' ~עם ש~לצן דכל להדיא
 צריך "ין ער"י ל"כילת דהא לברך צריך א~"ה בתפילין שמותרדבר
 ר"יה זה וגם חלצן. ולא עראי אכילת בהן שאעל לה ~וקי ו"פ''הל~נוץ
 לדקדק יש עוד ב''י. וכ~ע' ותר''י ור"''ה ריטב''א נדעתנכונה
 דסתם ירושלמימד'

 קבוע~ סעוד~
 מיקרי בביתו "וכל ש"דם

 וד~ק עלוי' ו"ינון "כל ה" מדמק~ה בתפילין ו"םור קבעסעודת
 הגר''א בבי"ורי ועיין ברור. נ''ל זה ער"י "עילת ב"וכללתרץ
 להחולקים ר"יהשכתב

 "דר~ ולענ''ד עיי"ש ברעות שלהי מתוספת"
מהתוספת"

 סוכה גבי ת~פת" דהך ריש" דה" להיפוך מוכח
 במ~סיק ~ליבייהו וגם ~. יום רק מברך דאינו דרבי כרבנןאתי'
 והלכת" "רבנן ד~ליג לרב" "בל פ~ם בכלמברך

 בשאימו "ף כמותו
 ודו''ק שעושה זמ בכל מברךמפסיק

 ועע''"
 סיים

 הגר''"
 שה~י~ר

כדעת
 הש"~
: 

 ~~ו~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~~י~ו

~~יו. ~~~ ~יי~ ~~
 ~~~~ו ~~~~ ~י~~ ~ו~~ ~~ ~~

~~~ 
 ~ד~~ו

 ~~~~ו~~~~
: 

~ ~ ~
הנה

 בגמר"
 יום ל' כל ש"ולה טלית "מרו

 בש~"ל דה''ה ר''ת בשם התו' וכ'מציצית. פטו~
 טל~

 מצויצת
 דנשים שפסק ר''ת לדעת ד"ף עוד וכתב דפטור. כיון לברך "יןג''כ

 עלמברכות
 מ''~

 לדמות "ין רשות שהו" פי ענ "ף גרמ" שהזמן
 לברך דרש"י כתבו פוסקים וקצת לכ''ע פטורה דהטלית כיוןלזה
 טלית ד"' ~" ול"נ כ' בחולין ז''ל והר"''ש ר"ת. כשיטת דל"עלי~.
 לברך לו שהש"ילה כיון סהדי ד"נן משום היינו פטורהש"ולה
 והבי" להחזיר ע''מ במתנה לו נותנהעליה

 דהשו"ל מה" ר"יה
 שהולך שהודיעו דכיון לקרוע דמותר ה"בל לביתחלוק

 לבי~
 ה"~ל

 נהגו והעולם עוד וסיים ל~רוע. שיוכל ליה "קני דהכי"דעת"
 ע''" וסמעו ומברך ידיעה בל" "פ~ ~בירו של בטליתולהתעטף
 המחבר ~כן בשניהם להתיר הטור סתם וכן כו' ל"ינש ניהדני~"
 להת~טף שהתיר במה המ"בר על חלקו ז''ל וה"חרוניסז''ל.

 מדעת. של" שלוש"ינו בטלי~
 דבשלמ"

 הר"''ש כסברת י''ל מדעת ~שו"ל
 מ"וד תמו' הו" וב"מת מתנה הוי דל" וכ"ש לקח~ו אסורוד"י מד~ בשל" "בל להח"יר מ~ת ~ל ובמתנה ה~אילו דהכיד"דע~"
 הר"''ש לסברת "~י' קדושין גבי ה" מדעת. של" קנין נעשה"יך
 להתיר קדושין במס' ג''ע שכ'ז''ל

 לקד~
 לקדש לו שנותן דכיוןזו סבר" ע''פ ש"ולה בטבעת

 מסתמ"
 ועע''פ ~יועיל ב"ופן כוונתו

 פ"ק ב"ורך ז''ל הר"''ש עמ''ש להחזיר ע''מ במתנהיהיה
 לה~ל דעתו על עלתה ל"ו"פ'~ דקדוש~

 בטבע~ לקד~
 ש"ולה

 של~
 ~דע~.

 לי' דניח" יה" לו מדעת. של" ליקח כ"ן נתיר ומדוע פשוט.והו"
 ליעבדלאינש

 מצו~
 ~מ''ש לנו מנין ב~נה לו להקנות "בל בממונו

המג""
 ~ו שתה" מר"ה "ין כו' מברכות דמשים משום דהטעם

 בפ~ב שם מבו"ר וכן למפרע. מי~" "יגלי"מרינן ל" "פ"ה ליה ניח" הוי ליה "תי~ "י דידעינן "ע''גי"וש הוי ל" מדע~ של" י"ו~ קיי''ל יי"וש גבי וגם המ~בר.כוונת
 גבי דב"~

 מ~~ ~ל" דיי"ו~ סוגי" ובכ~ל "יסק בר דמריעובד"
 וה"יך



~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~~ ~ ~ ~  

~  ~  

~ ~ ~ ~

 ~לא קנין בציצי~ כחןנ~שה
 נימא אי ~דע~

 דמה''~
 אף פטור

בשואל
 טלי~

 לדקדק והאריך ~מחבר ד' על הק' ב~''ז ~ם מצוייצ~.

בסבר~
 ועיקר דקים. בחילוקים ולחלק ז''ל הרא"ש

 סבר~
 ~רא''ש

 שם. גם עליו חולקים אחרונים והרבה רב. צ''ע קדושין גבי אףז~ל
 ידעה לא אשה גבי פ''ב דגיטין מ~וגיא לסבר~ם ראיהויש

 א''ע: בחלק באורך כ~בנוהולאקמויי.

~~
 ברור נ' העיון אחר

 דע~
 דמטעם המסקנא לפי ז"ל הרא~ש

 ע''מ מ~נה ש~הא מטעם לא לברך. לחיובי עלה א~ואחר
 השואל פטרינן לא דינא דמ~יקר אלאלהחזיר

 טלי~
 שאינו רק

 משום ציצי~ בה להטילחייב
 דכ~י~

 כו' ~ע~ה גדילים בקרא
 השואל ~בלכסותך.

 מצוייצ~ טלי~
 הרי הבעלים שצייצו כהלכ~ה

 כיון עלי' לברך יכול בה ה~~עטף אדםכל
 שטלי~

 זו
 ע"מ מ~נה ~טעם ב~חלה ז''ל הרא"ש שכ' מה וכלכמצוו~ה. נעשי~

 של בטלי~ו לה~עטף שנהגו המנהג דאסיק מקמי היינולהחזיר
 ומשום בידיע~ו רק שרינן דלא וס~ד ידי~. בלא אפילוחבירו
 שנהגו מ~נהגא דאסיק לב~ר אבל להחזיר ע''מ דמ~נהטעמא

 לע~ו~ו ז''ל דהרא''ש ס''ד לא ודאי הא ידיעה בלא אףלה~עטף
 שלא להחזיר ~''מכמתמה

 מדע~
 לומר הו''א שום ואין וכש''ל

 הוא שמברכין הטעם רק דבר. בשום ולא בקדושיןלא כ~
 נעשי~ שהטלי~ כיוןדכ~יבנא מטעמ~

 כל יכול בעליה ע''י בציוץ כהלכ~ה
 מהני וע''ז בעבירה. הבאה מצוה ~היה שלא ~ך עלי' לברךאדם
הך

 סבר~
 לי' דניחא

 לאינ~
 מ~נה לעשו~ו לענין לא אבל

 בהל' ז''ל מדבריו לזה ברורה וראי'מדע~. ~ל~
 קטנו~

 ~הביא
ל~ין מחלוק~

 כםו~
 עליו לברך יכול אם בלילה לובשו אם ליום המיוחד

 לה~עטף זה מטעם באשכנז שנוהגין וכ~ב ~אאו
 לכנס שלא ~יצי' ש~פטר שלושאינו בט~י~ באשמור~

 במחלוק~
 וכ' ברכה בב'

 שמ~עטפים וכיון בזה המה שטועים ז''להרא''ש
 טלי~ פטרינן ולא לברךחייב מצוייצ~ בטלי~

 נימא ואי מצוייצ~. שאינה רק שאולה
 שלא ואף להחזיר ע''מ מ~נה משום הטעם עיקר למםקנ~ודאף
 אדרבה טועים אשכנז לבני שוינהו למה א''כ לברך שיוכל כדי~דע~

כהוג~
 שלא כדי הוא כוונ~ם דעיקר עשאו

 ליכנ~
 א''כ ברכה לס'

 כלל מכוונים ואין ברכה מב' ליפטר רק כוונ~םאין
 ~נו~

 במ~נה

~"~
 שאולה והוי כלל 'להקנו~ם מכוין אין המשאיל וגם להחזיר

 ניחא לא דהא עמ"ל. דמ~נה טעמא האי ~פי לכ"ע ופטורל~~רי
 ז''ל הרא"ש ~ל טעמו דעיקר א''ו ברכה. בם' ליכנס זו במ~נהלהו
 דע~לפי

 ראיה וזו מנהגם. על הק' יפה ועפ''ז עלי' לברך~ייב לגמרי שאולה שהיא אף מצוייצ~ בטלי~ שמ~עטף דכל זו
 מוכרח~

~כ~~
 דבריו דגם וע''כ ז''ל הרא''ש

 ז"~
 לפי עולין הם כך בחולין

 בה' ד~ריו כפל וכןהמסקנא
 קטנו~

 ד~לובש פעמים כמה וב~ם

טלי~
 בשלא ואף לברך. חייב ~יכף ~וייצ~ שאולה

 מדע~
 כל

 כיון גזלה מטעם לו לחוש יש דאל''כ שהניחה כמו או~השמקפל
 סובבים ועפ''ז בעבירה. הבאה מ~וה והוי ק~ידא או פסידא~יש

 שלא אף לברך המ~ירים הפוסקים ד' כל~ולכי'
 מדע~

 ומיוש~ים
 וסרו והמחבר הטור דבריכל

 השגו~
 ז''ל: האחרונים

~~~~
 בה' ז''ל ~הרא"ש ~וד זה לכלברורה

 קטנו~
 כן הביא

 בעה''עבשם
 שפב~

 על לברך דיכול
 דהמקדש ב~מו ז''ל הרא''ש כ' קדושין גבי~אלו מצוייצ~ ~אול~ טלי~

 בטבע~
 שאול

 כו' ל~אלה לה דמדמה ואיכא עמ''ל ל~~נה לה דמדמהאיכא
 ליה ומבפקא ב~דושין דמחמיר הרי עובדא. עבדינן לאו~ספיקא
במקדש

 בט~ע~
 החליט ~יצי~ ו~בי שאו~ה

 בפשיטו~
 לברך דיכול

 שאולה שהיא אף דכאן שכ~ב' כמו ודאיאלא
 באמ~

 יכול
 חייב דהוא משום אלא עמ~ל ד~~~ה מטעמא ולאעלי' לבר~
 שהיא כיוןהדין מעיק~

 : כהלכ~ה מצוייצ~

~~~ ~ ~  ~י~~ 
 ~~~י~ו

 ~~~~ ~~י~ ~~ ~~~~~
 ~~~ו

~~~ 
: 

~ ~ ~
 הקשה והב''י בבוקר. עליו לברך ~א''צ כ~ב הטור הנה

~שוב~
 ~כ~ב ז"ל ה~א''ש

 שי~ בהדי~
 למ''ד לברך

 ז"ל הרא"ש פי' על שהק~ה מה בט"ז ע' ציצי~. "מן לאולילה
ב~מ'

 שכ~~
 כו'. כלל פושטו היה לא יהודא דרב דמקשה דס~ד

 כ~ב בפבקיו ז~ל הרא"ש גם כן. ~שמע לא ז''ל רש~י ד~~וכ~ב

 לדינא ופ' כלל. ראי' אין וא"כ ז''ל. רש''יכדברי
 כ~

 ש~''צ הטור
לברך.

 ובאמ~
 ~~ילה לברך שיש ז''ל הרא''ש שפ' כיון לכ~ורה. קשה

 לובשאם
 כסו~

 בלילה גמורה מצוה עושה הרי ליום. המיוחד
 ואיזהג''כ.

 הפס~
 ז''ל הרא''ש ~דקדק ומה ביום. עוד לברך כאן יש

 היה אם ליה קשיא מאי בלילה ~ושטו שהוא ס''ד דאיב~שו'
 דפניגי לרבנן דאפילו ז''ל להרא''ש דב''ל נראה כשלובשו. עציומברך
 צריך אפ''ה א' פעם רק עליהן ~רך שאין ב~פילין דר'עלי'
 מרובה זמן שהפסיק כיון בלילה. כ~פושטו יום בכל ~יצי~ ~ללברך
כ"כ

 בשינ~
 מברך אין כרבנן דס''ל למ"ד אמרי' דבסוכה אף לילה.

~ל
 הבוכ~

 שמקיים בסוכה דוקא היינו ראשון. יום רק
 מצו~

 סוכה
 היה בלילה המ~וה מקיים היה לא אם ~בל ב~וכה. שישןב~ילה
 יום בכל לברך~ייב

 וקצ~
 ב''נ שמואל דהא לזה ר~יה

 פעם רק מברך דאיןבםוכה
 אח~

 ~פסקי דלא משום ראשון ביום
לילו~

 בר~~ גבי ם''ל ו~פ''ה
 השכים ה~ורה

 לשנו~
 שקרא קודם

 יום בכל ומברך ~ברך צריךק''ש
 ברכ~

 כולהו ד~ורה אף ה~ורה
 ולילי~יומי

 לילו~ מפסקי ולא הוא ז~נה
 לברך צריך אפ''ה כלל.

 ~שום צפראכל
 דשינ~

 בבוכה וע''כ נכ''ע. הפסק הוי לילה

~טע~
 צריך לע"ע כשפושטן בציצי~ וא"כ כמ''ש. בסיכה שישן ~~ום

 ~ד' לכאורה ומוכח פושטן. היה שלא המקשה דס' וע''כנברך.
 מש~ע וכן ב~שו'.~רא''ש

 רק ורבנן רבי דל''פ ~~ילין גבי קצ~
 צפרא כל ש~רך ס''ל רבנן גם אבל שמניחן. פעם ~ל ~ברך~י

 דס' ~נאי להנהו אף דא~י' ומשמע בברייתא. ל~דיאכדאי~א
 ~פיצין. זמןלילה

 ולדע~
 ו~ין הלכה כן קיי''ל הפוםקים רוב

 ואביי ורבא ורב ~מואל הקומץ בפ' אמוראי וכו~הו כן.מורין
דאיירו

 בברכ~
 לילה למ''ד ואף יו~ בכל שמברך ~ש~ע ~פילין

 חידושי ועיין ~פ'לין.ז~ן
 רשב''~

 דאף דבריו בסוף ג''כ כ' סוכה
 דבריו רק יום בכל מברך לרבנן ~פילין זמן לילהל~'ד

 בסיגנון קצ~
 לילה למ''ד אפי' יברך האיך לדוכ~א ק~' הדרא דלפ''ז אך~חר.
 כיון ~יצי~ זמןלאו

 המיוחד~ ד~סו~
 ליום

 ומברך בלילה אף חייב~
 לא ציצי~ זמן לילה למ"ד דוקא דמק~ה והמקשהעליה.

 ~~~א הךניה פסיק~
 ~~יוחד~ דכסו~

 ליום
 חייב~

 בלילה.
 דבאמ~

מחלוק~
 זמן לילה למ"ד רק ליה קשי' לא ולהכי בזה. יש גדולה

 בכל עושה היה ועוד בהדיא שכ~ב ז"ל רש"י לפי' וכ''שציצי~.
 נהדי' משמע כו' מברך היה בטלי~ו כש~~עטףב~ר

 דג~
 לב''ד

 כלל. פושטו הי' שלא דס''ד לפ' ליה ניחא ולא ב~ילה. פושטוהי'
 זמן לאי לילה למ''ד אף לברך א''צ דא''כ ז''ל לרש''י דב''לומשמע
 כו'. מ~עטף שהי' פי' נכןציצי~.

 ואפ~
 צריך היה לא דר' לרבנן

 דאף וי"ל ז"ל. כמ''ש ~דשה כשהי~ה בה כשה~~טף רקלברך
 בוקר בכל עליהן מברך ב~פילין ז"ללרש"י

 מחמ~
 לילה הפסק

 הוא ~פילין חיוב ועיקר ב~פילין שאסורהבשינה
 חוב~

 הגוף

ובשע~
 בב~ר. לברך חייב ולכן ואסור ~מנה פטור הוא שינה

 בצילי~משא"כ
 היא

 חוב~
 למ''ד אף הבגד.

 חוב~
 הייני גברא

 חייב אינו אבל שי~עטף. עד חייב שאינול~ולא
 כנפו~.ד' ב~ טלי~ לקנו~

 והכסו~
 אין שוב ביום שנ~~ייב כיון

 הפב~
 לילה

 ו~ו~ה כ''כמפסק~ה
 ~משכ~

 ולהכי הטלי~. לגבי ג''כ בלילה אף
 ברכ~ ג~יגם

 בוקר. בכל דמברך לשמואל ב''ל ה~ורה
 דב~ע~

 שימה
 פטר דבסוכה אף ה~ורה. מעםק ופטור לג~רי מצו~ופסקה
 כ~ב ז''ל רש''י והנה יום. בכל מלברךשמואל

 גזירה גבי במנ~ו~
משום

 כסו~
 דס''ל משמע בלילה. בה י~כסה שמא לילה

 בלילה פטור ג''כ ליוםהמיוחד דכסו~
 כדע~

 משמע ואפ''ה הר~"ם.
 מד' היפוך בלילה. פ~טו כשלא בבוקר לברך צריך דאין דב"להכא
 שכ'הב"י

 בפשיטו~
 נראה והטעם לברך. צריך ודאי דלהרמב"ם

 היוצא דבכה''ג נימא ואטו מהמצוה. נ~ערטל לא שעדייןכיון
 שלא כהונהבבגדי

 בשע~
 גדול. זמן והפביק מלביש~ן ופטור עבודה

 לגבי יומא כולי דהא עבודה. לעבוד בבואו אח"כ לברך~יצטרך
 טובא. לי' מפסיק ~א עבודה בע'דן רק הוא. מצוה לאודידיה
 שאין אף בהן לבוש שעודו כיון אע"כ פעם. בכל דמברך לרביוכ''ש
 הפםקה זו אין מצוהבזה

 מועל~
 כלל.

 ובודאי ציצי~ גבי וה'~
 יברך ואטו ה~ו~. כל כעל כהונה בגדי אלביש~ לברךדצריך
 ועבודה. עבודה כלעל

 וקצ~
 והטור. ז''ל ר~"י לד' מזה ראיה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ומתעטף היום קודם המשעיס אדם שכ' סה''ת מד' לכאורהוכ''מ
 יום דכסות דסבר וע''כ כו' היום כשיאיר טליתו להסיר א"צכו'
 ואפ"ה היום קודם כשנתעטף בירך מדלא בלילה. עליו מברךאין
 היום. קודם כשנתעטף רק דינו כ'לא

 ול~
 בפשיטות דינו כתב

 א''צ דבכה''ג דב''ל משמע כו' להסיר א"צ בלילה בטליתוכשלן
 : היטב ודו''ק לנהוג ראוי וכן ז''ל הטור וכדברי כלל.לברך

 ~~~ ~~~ ~ו~~~~ ו~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~י~ ~~ ו~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~
: 

~~~~~
 ~' ז''ל והרמב''ס הרי''ף ז"ל הפובקים בזה נחלקוהנה

כר'~
 ותו~' ורש''י מדאוריתא. להו דפטר

 והרא''~
 ז''ל

 ורמ''א המחבר וגם מה''ת. ד~ייבי' כרבא פ' הצ~פתיםור~ותי~ו
 בזה חלקוז''ל

 דע~
 בכ"מ. וכשיטתו ודעימי' הרי''ף כד' ה~בר

 ורא"ש תום' קושי' ועיקר ורא''ש ותוס' רש''י כד' ז''ל הרמ"אודעת
 יהודא ורב ורחבה בתרא דהוא דרבא משום הרי''ף דברי עללחלוק
 בתרא הוא דרבא משום מ"ש והנה מדאו'. מינים ~ארמחייבי
 מחלוקת ישכבר

 הלכה ואילך ורבא מאביי דוקא אי ה~וםקי~
 פ' בעירובין בהדי' ז''ל הרא''ש וכ''כ רבותיהן לגבי ולאכבתראי
 ועיקר כו' ומיעטו בטיט בטחו ורבא. דרבה בפנוגתא פבין~ושין
 כ''כ קושי' אין ג''כ מהא ואי נינהו. דרבים מ~וס הרא''שטעם
 כלום חידש ולא מש~יה ואמר יהודא לרב היה תלמידדרחבא
 תלמיד ג''כ ורבא דרבי' מפומי' שמעתא וגמיר דייק רקמדעתיה
 איתיביה בגמ' וכדאמר בהלכה ל~ניו דן אז והיה ר"נ לגביהיה
 נמי והעי מדרבנן ליה ושני בציצית. חייבין כו' ה~יר~ין לר"נרבא

 בברא ודאי הוי דבפניו כיון וא"כ כו'.מסתברא
 לו~

 שאין
הלע~

 אביי שאחר בתראי באמוראי דאפי' הרב במקום כתל~יד
 כתבוורבא

 הפוסקי~
 הלכה אין בפניהם רבותם עם שנחלקו דב~ה

 שלא עליהם שנחלקו במה אלא כבתראי הלכה אמרי' ו~אכמותם
 אתי כד רבא להו וכדא' להוראה. בעצמם הגיעו וכברבפניהם
 לדיין לו דאין מיני' תגמרו מיגמר לא כו' דדינאפסקא

 כל אבל דבריו. על לחלוק רשות להם ונתן רואות שעיניומה אל~
 כן כתב הרגל כיצד פ' בנ''י עיין רבם. אצל דעתם בטלהבפניו
 או עמיר דמי שלמים אי לרבא דרבה פלוגתא גבי רזה''לבשם
 בש''ג ועיין כו'. תרבי דבי עיזי גבי עוד וכ''כ בזול. ~עוריםדמי
 הרי''ף פי' לבתור מוכרחת ר"י' אין וא''כ זה בענין שהאריךשם

 וברייתא לי'. דמבייעא ר''י דבי דתנא וברייתא כר''נ ז"לוהרמב''ם

דמחייב~
 דאיד' עוד הרא''ש ומ''ש מדרבנן ר''נ תרצה

 תנ~
 ר''י דבי

 לא תנא אידך הא טובא קשה כרבא וסבר תנא הך עלפליג
 דמודה י''ל אבל בגד מאו שרצים לטומאת רק בגדים שארמרבי
 ופשתים צ~ר כל אף בתם דאמר תנא מאידך דמפיק רק ציציתלענין
 מחלק דלא הכי ליה דםבירא הוא ואביי מכלל". מידי מפיקולא
 מאן ב''ל רק שלשה. על לשלשה ג' על ג' בין שרצים טומאתלענין

 דמרבה ומאן שלשה. על משלשה אף בגדים שארדממעט
 א~

 ל~'
 ~נאי דתרוייהו ס''ל ~יה דהדר בשבת דמשני ל~אי ולרבא ג'.על
 דפליגי. ס''ל שינוי' ולחד עיי''ש ג' על ~ג' רק ממעט ולא פליגילא
 לומ~ בברא ובאמת לציצית דמרבה מנ''ל לטומאה דמרבה מאןאבל
 אי לטומ~ה רק פליגי ולא כוותיה סברי תנאי דתרוויהולרבא
 מקרא דחייב וב' כלל איירי לא בציצית אבל בגד אודרש~ן

 רק ר''י דבי מתנא מוכח לא דלרבא התום' וכ''כ רבא. כדדרשכו' דהכנ~
הש"ס

 קא~
 לציצית אף מילי לכל ר''י דבי תנא מפ' דר"נ

 יש ולפ''ז ציצית. לאתויי כל אף בשבתרנב''י ועד~~~
 רא~

 כ~'נ לפסוק
 ואולי בגד. מאו להו דמרבינן שרצים. טומאת למעטולא ציצי~ לאתויי כל דאף ר''י דבי תנא פליגי דלא ס''ל לרנב''ידהא

 א~
 לג'

 א'ן ל~ב''י וא''כ אתי. לטומאה על אף דבב' רבא על ופליג ג'~ל
 ליה מרבי תנא דאידך בציצ~. ר''י דבי תנא על חולק תנאשום

 ג"כ רבא לגבי הוי בתראה ודאי ורנב''י וכר''נ מדרבנןדמחייבא בריית" הך לפ' לנו ויש לציצית. ליה ממעט תנא והךלטומאה
 ~''י דבי לתנא דמקש' אשי ורב דרבא בריה אחא רב וגםכידוע
 ג~כ לציצית בגד מאו בגדים ש~ר ~בינן דבטומאה~''ש

 דרנב"י כשינויי' היינו ל ומתרצי תכבהמאשר נרב~
 דל''~

 כל ואף

 ~ף דם' לשיטתיה דרבא נאמר לא ולמה טובא. ובתר"ילציצית
 ~בל כו'. ג' ~ל ג' בין דמחלק או אהדדי ופ~יגי לטומאהכל

 קיי''ל ~נן אבל ענף מין דהכנף דר~' לרבא ום''ל איירי ל"בציצית
 דשמעתא. מםקנא דהו"כרנב''י

 וא~
 במך לענ"ד וזה לצילית. כל

 ה~י''ף לדעתגדול
 והר~ב''~

 דבא~ת לומר בזה יש ועוד ז''ל.
 לאו דהא כנף ~ין דהכנף ~~יבוי לאו מינין ש~רדמחייב רב~
 רק שבת. במב' הרשב''א וכ"כ התוםפות. כמ''שהוא ר'ביי~

 רב~
 הוי

 בגדים שאר מ~עט ר''י דבי ק~א דתנא מ~יקר"ם'
 א~

 משלשה
 דרשב~א ~''ל דאביי ר~ב''א לבין ביני' איכ" דהא ו"' של~העל
 שלש~. על בשלשה ד~ליגי ס''ל ואיהו אחד דבר אמרו ר"י דביותנא
 לשרצים בגדים שאר דמרבה ר''י דבי תנא דאידך ם''ל ע''כוא''כ
 מרבה מילילכל

 א~
 ולא ג' על נג'

 מחל~
 הוא רשב''א רק כלל.

 משום בו אין ב~די' א' דאיהו לרבא בהכידמ~נק
 ש~

 שלש על
 כלל. מחלקי לא ר"י דבי תנא אבל שלש על שלש דווקאמשמע
 שבת במס' התוספות כמ"ש בהכי מ~לק לא רשב''א אףול"ביי
 על לג' "ף לשרצים בגדים שאר דמרבה ר''י דבי תנא לאידךו~''כ
 דאדרבא צו''פ ~יהיה בגדים לכל מוכרח זה כלל אין א''כג'.

 ב~דים שאר ד~בינןמשרצים ניל~
 ונימ"

 בגדים ונאמרו הואיל ~יפכא
 לבד מינים. שאר כל אף מינים ש~ר מהן בא' ופי'ס~ם

 ~אמינא הוה בשרצים דרביי' לאו ואי בפי' תורהשמיעטה נגעי~
 של טעמו זה ואולי משרצים. כולהו נילף השתא מנגעיסכולהו ניל~

 בבר ר''י דבי תנא דאידך שכ' ז"ל הרא"ש כד' עולה וזהרבא
 לג' אף דמרבינן ר''י דבי תנא דהך למ"ד דו~א זה אבלכוותיה.

 ג' על ג' אבל שלשה על שלשה רק מרבינן דלא למ''ד אבל ג'על

 צו''פ בגדים דכל כללא הך דמקיי~ינן וע''כל"
 וא~

 בשרצים
 ממילא וא''כ לכללא. מהדרינן ולא כו' לשל~ה ריבוי'ומוקמינן
 אף הוא דקושטא כו'. כל דאף לכללא הדרינן ריבוי' דליכאבציצית
 מינים שאר מחייב דהוי דרבא י"ל וא''כ מיהת. ג' על לג'בשרצים
 לג' אף לשרצים דמרבי דמאן ~עיקרא ס''ל דהוי מאי לפוםהיינו
 בגדים שאר דמרבי עמאן וס''ל ממ~ט לגמרי ד~מעט ומאן ג'על

 רבא בי' דהדר למבקנא אבל וכמש''ל לציצית מינה וגמרבשרצים
 רק מרבי לא תנא והך ג' על מג' רק תנא אידך ממעט דלאוב''ל
 דילמא לתרוייהו הוא קושטא וכללא כ~ל תנאי פליגי ולא כו'לשלשה
 ליכא דהא ד~טירי וב"ל בציצית דמחייב מהך נמי בי' הדרבאמת
 דרבא דהך שמע ולכאורה הוא. ריבוי' לאו כו' והכנףריבוי'.
 ~''ל הוי אכתי אביי בימי ואח''כ היא. ק~ייתא ר''נ עלדאי~ליג
 סברא וזו בי' הדר מהך דגם ואפשר בי' הדר ולבתר תנאידפליגי
 דממעטינן ב''ל רשב''א דגם דס''ל ~אביי וגם לענ''ד.עמוקה
 גם דפליגו דס''ל י''ל באמת מרבה. לגמרי דמרבה ומאןלגמרי
 ציצית. גבי ב~נחות לדאביי מייתינן ולהעי וכמש"ל. ציציתלענין
 וגם הכי ס''ל בתראי אמוראי דעולהו דל''פ קיי''נ הא אנןוא''כ
 ~"ל לפום ורבא אביי לדעת והנה שינוי'. לחד ביה הדררבא

 לגמרי משרצים בגדים שאר ממעטינן ר''י דבי תנא דלהךמעיקרא.
 שלימה ממשנה ר''י דבי כתנא הלכה דאין ראיה להביאנראה
 משמע ופשתים. צ~ר אלא בנגעים מטמא אין דאי כלאיםדמבעת
 ואולי טהרות. דמס' במשניות מוכח וכן בגדים. על מטמודשרצים
 בשרצים כוותיה משנה דסתם תנא כאידך דפ' דרבא טעמאהיינו
 דס' כיון בציצית דחייב סבר אביי דגם נראה ולפ''ז לציצית.וה''ה
 פליגא מתניתין ע''כ לג~רי ממעטו בגדים שאר דממעטודכולהו
 כאידך וב''לאעולהו

 תנ~
 לשרצים. לג~רי להו דמרבי ר''י דבי

 דלא רבא בי' דהדר ולמאי לרנב''י אבל כמש''ל. לציצית ה''הוא''כ
 בשל~ה איירי מתניתין דכולהו כלל ראי' אין כו'. לשלשה רקמרבינן
 הרמב''ם ופםק לכ''ע. דמטהרי דבר"י כתמא ס''ל ג' על ג' אבלכו'.
 ושלשה בגדים. בש~ר ט~ורין ג' על דג' כלים מהלכות כ"ב פ'ז"ל
 ועולה רנב''י. וכדעת טמאות שלשהעל

 שפבק ~יטתו עפ''י יפ~
 ה~יין זה. בענין קצת הארכנו הן ר''י. דבי תנא על דל''פכר''נ
 הן נכוחים שדברינו ימצא ובמנחות שבת במב' הגמ' בסוגייתיפה
 הרמ~~ם וכ''פ "''ל. והרמב"ם הרי''ף לפסק ~וכיחות וידיםלמבין
 רב בשם וכ'כ מדליקין במה ב~' בשמו ז"ל הרשב''א כמ"שז''ל
 "צ"ל שראייתו הגם ז"ל גאוןהאי

 אינ~
 ש~קש' עמו שם מיושבת
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~ ~ ~ ~ שם
 שלא עצמו על להחמיר מפש לבעל ויש עיי''ש. ""~ הרשב''~

 : ז''ל לדבריהם מה''ת שפטורין ~ינין שאר ~ל בטלית י''חלצאת

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

~~~~
 הראשונים הגאונים נחלקו דמינו בציצית בדין בדיןהנה
וכל

 הראשונ~~
 ורש''י ורמב''ם רי''ף ודעת ו~פוסקים

 וכן במינו. ל~ייב ז''נו~מ~''ן
 דר~

 ז''ל. והטור ז''ל הרא''ש והתקין
 לי ויש ז''ל. הב''י כמ"ש ז"ל לפיר''ת ז"ל הרא''ש ש~~ש שנ'עם

 הרי''ף לדעת ראי'להביא
 והרמב"~

 בברכות ז''ל הרי''ף גי' לפי ~''ל
 ו~דינא בציצית. להתעטף אקב''ו ~ימא סדינא מיכ~י ~י הרואה.בפ'
 דכיתנא~וא

 וא''~
 מנוס~אות הנעונה הגי' ~וא

 הגאוני~
 ז''ל.

 מימרא לכאורה מ~מע וכן במינו ל~ייב ברורה ראי' מכאןוהרי
 פיט~ין צמר חוטי דאמרי יהודא ורב ו~חבא ולוי ~מואלדאמוראי

 קודם דאורייתא דינא על דקיימי לומר ב~יני ודוחק ~שתן.בשל
 ~ינה התכלת דמתניתין ~אוקמתא וגם בציצית סדין על~גזרי
 לאקדומי דמצוה בציצית לבדין אלא נצרכה לא א' כו'. הלבןמע~בת
 דליתא מ~א נקט והיכי לבן דסתמ' סדין דנקט רש''י ופי' כו'.לבן
 מדינא פטורהוסדין

 ~ע''~
 דסדין לשמואל דב''ל ומשמע מתכלת.

 כבית הלכה לתלמידו ששנה יהודה וכר' בתכלת ~פילומחייבא
 וא"כ בציצי~. חייבין קופסא כלי דס''ל לטעמי' ד~מו~ל וי"להלל.
 וכן כלל לובשה שאין או בלילה שלובשה אף עליה מצותה~עולם
 ~לא מ''ע ציצית ~ס' לטעמיה יהודה רב אמר~חבא

 הזמ''~
 ולילה

 כדאיתא עיקר הוא הטעם דזה לילה דכסות גזירה וליכא ציציתזמן
 במלחמות ז''ל והרמב"ן לינה כסות משום גזירה סברי ואי~הובש~ת
 לפי' הסוגי' יפהיי~ב

 הרי''~
 אף מה"ת דפטרי דלב"ש וכ' ז''ל

 ראוי שאינו וכל לתכלת מדאורייתא חזי דלא כיון פטרי~מי~ו
 ולישנ' דפוטרין לישנא ~פשוטו שפיר ואתי מעכבת בילהלבילה
 משום כו' בירושלים תכלת המטיל כל והלא נקט ראב"צ רק~ציצית
 יהיב וע~ז ממינו לבן מטילין היודבאמת

~ 
 ~סרוהו דלמה טעמא

 נכונים דברים ובאמת ועיי''ש כו' בקיאין שאין לפי ואמרבתכלת
 פוטרים היו דאם מאודהם

 ג~
 ~~~יהים היו למה ק' מלבן

 דהוי כזו רחוקה לגזירה חייש ולא עכ''פ לבן ציצית ה~ושה עלכ''כ
 יהיה ולמה ~ילה כסות ומ~ם תכלת אטו לבן לגזירה גזירהעעין
 דמ"ייבי כב''ה הלכה סבר שם דברייתא ת''ק והנה המתמיהים.מן

 תכלת המטיל דכל מההיא עליו פליג ראב''צ רק ת~לתא~ילו
 דב"ה כיון. אסרוה למה ירושלים ל~נשי טע~א ר' ויהיבכו'.

 ל''ל דב''ה לכאורה ומשמע גזירה משום טע~א ואי' מדימאמ"ייבי
 וב''ה ב''ש מתלמידי ראב''ץ של אביו צדוק ור' גזירה. הך ס''לדלא משמ~ ודאי כב"ה הלכה אמר ~''ק וגם סתמא. דמחייבא גזיראהך

 וע''כ ובימיהם.הוי
 דב''~

 ת''ק וא"כ ירושלים. ד~נשי גזירה ל''ל
 הך ב''ל לא ~ב''ה הלכה לתלמידיו ששנה אלעאי ב~ ור''יוב''ה
 ירושלים דאנשי גזירה דהך וע~כ בתכלת. אף ומחייבי כללגזירה
 תנאי. וכולהו ב''ה פליגי הוי לא דא"כ במנין נגזרהלא

 א~
 שהן

 מקום. בכל גזירתן פשטה ולא אלו מטעמים ~צמן עלהחמירו
 אלא אינו בירושלים בבדינו תכלת המטיל דכל לישנא דייקוהכי
 ה~מיהים.~ן

 משמ~
 היו ולא מטילין היו מקומות דב~אר

 טעמא ויהבינן ~''" ~~מיהין היו בירושלים רק עלל~תמיהין
 היתה ואלולחומרתן

 גזיר~
 ישראל. בכל פושטת היתה הגדול ב~ד

 שרא ולבתר בסדינו תכלת הו''ל דמעיקרא מר''ז עוד ~~מעוכן
 מאי ומעיקרא כו'. סדינו יקרע שמא דרבא טעמא שמע מכילהו
 שהיא כיוןס'

 גזיר~
 לו היה הטעם לו ידוע היה שלא אף ב''ד

 אנשי שהחמירו חומר רק כלל. ב''ד גזירת זה אין א''ולהחמיר
 למילתא ר''ז חש לא ומעיקרא אלו. גזירות ~חמת מסברא~רו~לים

 דשמעעד
 לטע~

 הטעם בעיניו נתקבל כי לגזירתן וחש דידהו

שי~
 לזה. לחוש

 א~
 ל~ אלעאי בר דר"י

 חששו. תלמידיו חשש
 של בציצית צמר של טלית ולבש עביד לחומרא ר''זואולי

 ר''י נגד לפטור להכרי~ולא ~כנ~
 ות~

 בבחירתא ~שנה וסתם דברייתא
 פוטרין ב''ש בציציתסדין

 וב~~
 הך כלל ה"כירה ולא מחיי~ין

 ודאי קטימא רב רק עב''ה ~לכה משמע וממילא ירו~ליםד~נשי

 דא''ל מהא עכ~פ מתעלת לסדיןפטר
 מלא~

 בקייטא סדינא
 נמי דקאי ~שום נרא' עליה תהא מה ציצית דאמר והאכו'

 ולפ~''ש לישנא. בהאי א' כלל ציצית לה היה שלא ~סיתואא~רבלא
 ~לא בתכלת ~סור אם ~תיין במנין היתה לא זיד~זירה
 נאמ~ ולמה לגמרי.שנפ~ור

 ~ד~ת ירושלי' אמשי כ''כ שהחמירו
 לעקו'עצמם

 מ''~
 נגזרה דל" עיון נראה ועוד לגמרי. דאורייתא

 כו' ~~ר מנין צריך שבמנין דבר כל לומר בזה ~ייך לאבמנין
 דווקאדזה

 ~גזיר~
 א~ל בביצה ריב''ז כתקנת בב''ד שנגזרה

 וא''כ החו~רא. בטלה הטעם כשבטנ י''ל טעם ~שום ~ה~~ירו~ימרא
 ד' על נו~ף טעם וזה לכ''ע. כלל לגזור שייך לא תכלת שאין~תה
 ~וא. ונכון בזה בת~י'~~א"ש

 ולענ''~
 ברכה לספק ~זה נחוש ~ין

 לעיל ומ''ש לעיל. שכתב' הרי''ף נגי' ובפרט ~~~י הל~ן מ~לל~טלה
 ~~ום ממינו אפי' דב''ש פוטרין ~שון שפי' במל~מות ז''נ ה~~ב"ןבשם
 דלא כיון כו' לבילה ראוי דאיןט~מא

 דר~
 ע''ז לי קשיא סמוכין

 ציצית גבי סמוכין ל''ל דמקשה די~מות פ''ק מפורש'~~וגי'
 ונתנו רחמנא ואמר בג~יהם. ע''כ ציצית להם ו~שו ~תיבהא
 עביד רחמנא ה''ק סד''א ומשני צו''פ. בגדים וכל תכלת פתילכו'
 כו'. צבעי' לצמר צמר ~בדית וכי לפשתים ופשתים לצמרצ~ר
 להדי~ ~רי כו'. לפש~י' צמר דאפי'קמ''ל

 סמוכין לאו דאי
 פשתיםאמרינן

 ול~ נפשתי~
 ~אוי שאין כל אמר ולא תכלת.

 דהא בדין וכן במינו. עכ''פ חייב שלא לציצית ראוי איןלתכלת
 עכ''פ בגדסתם

 צו'~
 רק ציצית תעשה ~לא מאמר ואיך

 מצותה דעיקר כיון כו'. ~וי שאין כל לומר בזה שייך ואיןבלבד לצ~
 אי פשתן בבגד תכלת מצות לקיים לעולם שא''א לכתחילהבכך
 ופשתים צמר של בגד בכל ~ייבה ורחמנא סמוכיןלאו

 דכיון ז''ל הרמב''ן כדעת שלא להדי מבואר זו וסוגי' זה.בחילוק ודו~
 ~מר עביד רחמנא קאמר הכי ~''כ הרי סמוכין דרשי לאדב''ש
 ~יך הם ופשתים צמר של בגדים דכל לפשתים ופשתיםלצ~ר
 ז''ל. הרמב''ן דעת על גדולה קו' לענ''ד וזה לבד צ~ר עלנפרש
 כטעמא הוא גזירה משום ג''כ דב''ש דטעמא ור''ת תוס'ופי'
 גדול דוחק ו~י הואדר'

 דא'~
 זו לגזירה חיישי לא ב"ה ע''כ

 כסות מ~ום גזירה ס' ואינהו דא' בזה ר"י תלמידי חדשוומה
 במה בפרק ז''ל הרשב''א כתב וכבר ב"ש~ ד' הן הן האלילה

 ~ד'מדליקין
 ל'~

 לענ''ד והמחוור ז"ל ר''ת פי' הולם א~נו סבור ואימהו
 סמועין דר~י ולא דווקא ומתכלת פטרי מדאור' דב''ש ז"לפירש''י
 דגם וממי~א דיבמות. מש''ס ~הוכחתי כמו עכ"פ חייבובלבן
 כולהו קיימי דעלה לבד תכלת על היתה ירושלים אנשיחומרת
 פ' על לסמוך מקום יש וא''כ ב''ש. חומרת על הוסיפו ולאתנאי

 : ודו''ק ז''ל ורא''ש ורשב''א ורמב''ן ורש"י ורמב''סהרי''ף

 ~~ו~~ ~~~י~ ~י~~~ ~~ ~~י~י~ ~~ ~~ו~ ~~י~ ~~~~ ~~~~י~
: 

~~~~~
 כ' הטור הנה

 שלהרמב"~
 א"א ומל' כו'. מטילין אין

 שהרמב"ם הב''י וכ' עכ''ל. כו' שחייבת יראה ז''ל~רא"ש
 רק ר''ש פטר דלא עוד וכתב כפולה. טלית דפטר כר''שפסק

 עיי''ש. הרמב''ם ל~ון וע''מ לר''ש חייב בפשוטות אבלבכפולות
 שא' פוטר דל' עליו השיג ז''לוהרמ''א

 ר''~
 לא

~ 
 ואמת כן.

 הא דאל''כ לגמרי. פטור מ' פוטר דל'הדבר
 ד' מחייבי כו~

 בכפולות לת"ק רק לא וטפיציצית
 ולר''~

 לענ''ד ~' אך בפשוטות.
 הרמב''ס שד'דמ''ש

 כר''~
 מוכר' זה ~ין הונא רב בר דרב' ומעובד'

 לה פ' ואיהו כת''~. ס' הוי ר"נ בר דרבה לומר יצטרךדלפי''ז
כר"ש.

 ול~
 באורייתא דכ' כנף היינו לאו לומר בל~ונו האריך

 ומה כר''ש. ק~''ל הא לומר הו~ל רק כנף היינו םבר ת''קדהא
 זיל א' היכי דא"כ ועוד כו'. ענף היינו לאו לומר מדעתוחידש
 טלית חובת למ''ד אפילו הא הוא. טלית דחובת בפשוטות להרמי
 לאו ~מתכסה בעת אם אבל ולה~חייב להתכסות שראוי טליתהיינו
 בה תכבה אשר קרינן ולא להתכבות ראויה דאין היא חיובאבת

 ב~ופסא מחייבא דלא פשיטא א''כ רש"י. בטעם ז''ל הנ''יכמ"ש
 דאמר דש~ואל בהך ז''ל רש''י ~~ש ו~יין היא. טלית חובתלמ''ד
 עת''ק דפ' צע"ג. בד''מ ז"ל הרמ''א וד' בציצי~. חייבין קופסאכלי
 הונא. רב בר דרבה לעובדא מפרש והיכי לגמרי פטר דר''שוס''ל
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~ ~  כת''ק. ה~וסקים כל דעת דאדרבה הד''מ לד' לומרונראה
 הנ''י וכדמ~רש לגמרי פוטר ור''ש כ~ולה ~לית סתס מחייבת"ק דהנ~

 תכםה. ~שר ~רינןדלא
 ודוג~~

 ~"ין בגדול ~ליצה ~ל בנ~ל לדבר
 ות''ק כסותך. קרינן לא וה''נ נ~לו. בו קרינן לא בו להלוךיכול
 דהא דמי דלאםבר

 עכ''~
 להלוך יכול

 ב~
 וחייבת. כפולה כשהיא

 בר דרבה ב''ד הוי ד~הא רק דחייבת כת''ק ס''ל אמוראיוכול~ו
 לכסות. שראויה היא דבכה''ג כיון הכפולות בכנפיו דהיינור''נ
 להטיל צריך ע''ע וא''כ ~י' כו' כמף היינו לאו בר"ה רבה לי'ואמר

 דרכו ~אין אףב~שוטות
 ניל~

 י~שה בהכפולה כשהולך ואף כך.
 טלית דחובת לה רמי זיל א~ר ולהכי ב~שועות.ציצית

 כו' ומטילין כו' כופין ~ין ~כתב הרמב''ם דעת היא וזוובפ~וטות. ה~
 חייבת. דב~שוטותמשמע

 וג~
 כת''ק כן והרא''ש הרי"ף דעת

 ומד' כנף. היינו דלאו בר''ה דרבה מעובדא וב~שוטות.~חייבת
 לענ''ד וקשה וכר"ש. לגמרי פטורה שלהרמב"ם נראההטור
 בר''ה ד~בה מ~ךמ''ש

 דאמ~
 כמ''ש. נראה ע''כ כו' לה רמי זיל

 בד' מחלוקת כאן איןוא''כ
 הרי"~

 וכ''ע והרמב''~. ו~ר~''ש
 בש"ע ז"ל והרמ"א ~ענ''ד עיקר וכן בפשוטות. ל~טילם''ל

 להרמב''ם הא ה~'א והק' עליה. יברך ולא ציצית להטילטוב
 פי' לפי וזה כו' בכפולין ול~רא''ש בפשו~יןמטילין

 דת~
 מ~ייב

 תימא וזה כמף. דהיינו וס''לבכ~ולות
 ד~''~

 כת''ק הרא''ש יפסוק
 והמחור לעיל. שהקשה מה ועוד ב~~וטות ש~י' בר''ה רבהמ~ד

 כד' עליהן ולברך בפשוטות להטיל יש וא''ככמ''ש.
 הרי''~

 והרמב''ם
 וכןוהרא''ש.

 מוכ~
 לה. רמי זיל ד"מר בר''ה דרבה מעוב~א

 ו~הת~ייב בה להתכסות ראויהו~''כ
 וכמש'~

 ברור: זה כי ודו"ק

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

 ~~~~ ~~כוי~ ~~

~~~~
 נתכוין דאס ~' ""ל הרמב''םהנה

 להוסי~
 שניהם

 העשוי מן ולא תעשה הוי א' כ~חותך ואףפסולין
 נתכויןואם

 לבט~
 דאמ' ~ך כן והוציא וכ~רה. הראשונה חותך

 דרבא מפ' דהרמב''ם הב"י וכתב כשרה. למוטלת הטילר''ז
 פליגי.בהא ור''~

 דרב~
 הוי ולא לוסיף במתכוין דוקא דאיירי םבר

 ז''ל רש"י כ~י' ב~םולמעשה
 ור"~

 במכוין דאיירי אי~כ" ס"נ
 מעשה דהוילבטל

 כש~
 ובל

 תוסי~
 בנ דאיכא היכא אבל ליכ~.

 ז"ל הרמב''ם ופ' ו~סול. בפסול מעשה היי~וםיף
 הוא אקשויי' הא רבא מגד כר''פ נפסוק להרמב''ם מנ''לנפ''ז ו~ כר''~

 לי'ד~קשי
 ר"~

 הרמב''ם. דעת לפ' ונל~'ד עלי'. אפליג ולא
 פסול כו' ג' לב~לת הטיל רב" דאמר הא על ~' הגמ'דהנה
 לשם ~עושה דכיון ס"ד וע''כ כשרה. למוטלת ה~יל ר''ז דאמרמהא
 גו~י' ר~ז דהא תולמ''ה מיקרי ~" לצורך שנא שהוא אףמצוה
 דהכי שס התוס' כ' וכן בציצית. סדין גבי תולמ''ה ל~יל ליהאית
 וליכא ליתא ע''כ דר''ז הא לת~וצי רבא "תי ואהא למקשןס''ל

 מצוה ~ביד לא ודאי וא''כ קאי תוסיף בבל דהא מינהלאקשויי'
 ב~סול. מעשה ליהוי דלא ס''ד והיכי קעביד עבירה ואדרבהכלל
 ~''כ תולמ''ה דהוי מודו כ''ע מצוה קעביד דלא היכי כלדהא
 וליכ" לדר''זדליתא

 לן דתק' מכוין לאוסו~י דגברא ממאי ודרבא. דר''זקושייתא ~רתי לשנויי ר''פ ואתי לרבא לאותובי'
 ולא איכא כשר מעשה וגם תוםיף בל וליכא מכוין לבטולידילמא
 כ~רות האחרונות הר~שונות ל~טל דמכוין דכיון מידי לדרבאק~ה

 הראשונות לקצוץ שצריך רק מעכשיו.גמורות
 ד~

 כמוסיף ליתח"י
 הך אבל המצוה~ל

 דרב~
 תונ~''ה והוי הוי ~סולה ג' דבעלת

 לדר''" דמיישב כר''פ פ' ש~ירולפ''ז
 מה דחי הוי ורבא ג"כ

 בה אין דתכלת בסוגי' אמרה דשמואל מ~מיה דר''" ו~םנ~ר''ז.
 ל~ענ''ד וזה ~טורה. בטלית ואפילו כלאיםמשום

 פירו~
 מכון

 כלל מסתבר לא ודאי דה~א ז''ל הרמב''ם ובד' בגמ' מאדומתוק
 ב~סיקת להכשיר איתגר אתגו~י תוםיף בבל דעבר דשוםלמימר

 והרא''ש רש''י פי' דל~י ו~וד בהכשר. עשיי' בעינן דעכ"פ מהן~'
 לאק~ויי אתי ר"פ וא~כ בב''~. דעבר משום רק להכשיר איןז''ל
 ול''ל אדרבא דק' לדוכתא קושי' והדרא לבטולי מכוין~למא
 רבא נינהו מימרי תרווייהו הא כו' בדילמא מימרילאק~ויי

 הונ" ~במשום
 בקושי' ל~~לגינהו ונ''ל ד~מואל. משמ~ ור''ז

 פי' ל~י "''ל להב'~ לי' ק' מה ידעתי ולאדדילמא.
 ~רא''~

 ""ל
~ר''ז

 למ~
 ולא כרבא פ'

 כר''~
 הא ו~םול. מכוין לבטולי דלר''פ

ממ~נ
 ל~''~

 שייך דל" וס''ל אדרב' ~ליגא דמכשיר הא ע"כ
 וא"כ לשמואל. ס''ל והכי תולמ''~. ל~וה דמכויןבכה''ג

 דש'יך כרבא ל~סוק ראיהאין לר''~
 בכה''~

 מש~י' דר''ז תולמ''ה.

דשמוא~
 לדידי' גם שפיר "תי' דר''ז דהך מתרץ ורבא ~לי'. פליג

 למיט~ת בהטיל להכשיר יש ממ''נ א''כ כו' מכוין לאוסו~יוס''ל
 אדרבא פליג דר''ז שום אי מכוין. לאוסופי דס''ל דרבא משוםאי

 כ~ מעוין לאוסופיוס''ל
 למוטלת בהטיל ל~כשיר יש ממ''נ א''כ

 ~כון שהוא בסוגי' שכ' ה~י' וכ~י הרמב''ם כד' בעזה"יבעיני
 לענ''ד ברורה וראיהמאד.

 מה~
 תכלת דשמואל משמיה ר''ז דא~ר

 ב~לית וא~ילו כנאים משום בהאין
 פ~ור~

 בהטיל לה ומפרשי'
 קוד' בה שתיהן בהיות אף כלאים משום בה אין וע"כלמוטלת.
 חייבת טלית היא ~רי ~ן א' פס' שכבר דאל''כ מהן א'שפסק
 נ~ קריוהיכי

 טלית
 ~טור~

 כתב וכן עדיין. פסק שלא אע''כ
 אי א~כ מקרי ציצית דכולה כו' נ~תראי פסק הוי ~יבקמאי וכש'~ בתראי ב~נך דמתכשרי כיון לשיטתו בהדיא ז''לר~''י
 בבל בעובר דר"ז הךאיירי

 תוסי~
 ל~ להוסיף~ ומכוין

 בה ~ין
 כלאים והוי מצוה במקום שלא ציצית שהוסיף כיון כנאים~~ום
 מצוה. ב~קים של"גמורים

 דה~
 נרש"י בפסיקה להו ד~שר'נן

 ~~שה בהו הוי נא ומעיקרא עשייתן היא דקציצתן משום היינוז~ל
 ~וויין~ציציות ד~תי ועוד מצוה. במקום שלא ג~רים כנ~ים הוו וא''ככ~ל.

 ש~
 ב~ן ~ין ציציות ~' ש~שה כיון מצוה במקום

 מ~ים הלובשו דלק' וכיון כלנ. מצוהשום
 ב''~

 ~ום ג''כ ילקה
 אטוכלאים.

 ~ימ~
 למאן

 דמכ~י~
 חוטין ר~שי פסק וא~~כ תלאן

 ש~סקן קודם בהן נתכסה דאם כו'שלהן
~ 

 כלאי~. משום ילקה
 וכמ"ש ז''ל הרמב''ם ל~י' אבל מצוה. עביד דלא כיון לא ודאיהא
 ר''פ וכדתירץ ע'כ. ר"ז איירי דבהכי לבטל ~מכוין כיוןניחא

 וכיון דר~ז. הך מתרצא לא ~וין לאוסו~י דםבר דלרבא~מילתי'
 כשירות וה"חרונות כלל. תוםיף בל ליכא הראשונות לבטלדמכוין
 הוי ח' בת בלובשו דא''כ לפסוק. שצריך רקמעתה

 כמו~י~
 אם

 אם כשרות עדיין הראשונות דגם מזה מוכרח ונר' לכך.מכוין
 הדרא בפסו~ן נשארין והראשונות דאל''כ האחרונות לפסוקירצה
קושי'

 ~דוכת~
 ד~סולות ראשונות ~שום כל~יס מ~ום בה יש הא

 ד~לתא אורחא ז''ל והרמב''ם מתכ~רי. תרווייהו ודאי אלאהן.
 מל' ~דקדק הב''י דברי על זו ~וגי'~הקשות י~ וכן אותן. יקצוץ מבת~א הר"שונית לבטל שנתכוין כיוןמקט

 הרא''~
 ור"י

 בראשונות אבל הראשונות. ~תך אם כשר בא"רונות דדוקאורמזיס
 כ' בהדי' "''ל ורש''י הא~רומות יפםוק אם מתכשרנא

 בקמ"י. דכשר לבתראי פ'אי דכ''~
 מוכר~ והו~

 בה דאין מהך
 מיניי~ו חד ~ב' אי לאכשורי מצו דתרווייהו ע''כ כו'כלאים משו~

 דתכלת שבסוגי' אלו רש''י מד' נזכר לא ז''ל והב''י ז''ל. רש"יוכמ''ש
 אדרבא דמקשה בהך רש''י ~' רק כ' ולא כלאים. משום בהאין
 בכך. לחלק בד~תו עלתה לכן בבתרא דכ~רה רש~י שם וכתבכו'

 כלל. חילוק אין ב"מתא~~
 ומ''~

 ~ום היי~ו בב~~י שם ר~''י
 שם לדרבא ק~יאדמינה

 א~~
 בהכשר שנעשו מראשומות

 ה~מב"ם לד~ת ~נסת~ק מה מ"א וע' היטב. ודו''ק כך כל ק'לא ~~~
 נתבאר שכתבתי וממהבראשונות.

 ד~ש~
: 

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

~~~~ 
 ו~'

 ~ו~~~
~~~

 ~~~י ~ו
 ~~~ ~~~~ ~ו~~~

: 

~ ~ ~
 הביאו "''ל ובב''י בטור הנה

~  
 ד~~ות "''ל הרמב"ם

 רק הוא~כלת
 חו~

 והר~"ש והתוס' לבן. ~וטין וד' א'
 ~תוס' והאריכו בעי. תעלת חוטין דב' כתבו פוסקי' וכמהוטור

ורא"~
 דסיפרי וע' בזה.

 דמ~~
 ~ליג א' ~~וט דסגי מיני'

 הוציא ז''ל שהרמב''ם נלענ"ד והנהדידן. א~~
 א~

 ~ש~ב דבריו
 ב~ן ~חיל דא~ר בתכל' היא כריכ' מצות דעיקר מיניהדמשמ' די~

 מיןהכנף
 עמ~

 בתכלת היא ~כריכה ו~יקר בלן ומסיים
 ~ורה. ~~מרה תעלת פתיל פי הוא דזה ובודאי מילתא.הא ו~''~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~~  ~  

~ ~ ~ ~

 חו~ים וכמה פתלתו' מל~ון בעי~ול סביב כריכה ~~ון הואופתיל
 נקרא ג''כ יחדהשזורים

 פתי~
 בביב ונ~~ם נכרך שא' זה משום

 שמעשה מינה ש~י' תכלת פתיל תורה שאמרה ועיוןחבירו.
 בלשון מדוקדק וזהו ~כריכה. היא וזו מתכלת. תהאהפתיל
 ידעתי ~א ובא~ת ז"ל. הב''י כתב לו~יל לחכמי בתשו' ז"להרמב"ם
 ש"רלדעת

 הפוס~י~
 ע''כ ד' שהן תכלת ~וטין ב' הסוברים

 פתי~ גשון~פ~שי דל~
 הכריכה. מעשה על כ~''ש ת~לת

 דא~
 לא

 וכמ''ש חוטים. ב' היינו פתיל מפרשים רק א'. חוט רקמשמע
 א''כ פתיל מ~שין הן שיחדתוס'

 כרי~
 בתכלת. דעי~ר ומנלן מנלן

 ל~ש~ינן ניה למה המנין מן עולה כרך של חוט דאמר מהאועוד
 אצע~יך לבד תכלת של חוט הוא כרך ~ל דחוט הרמב''ם לד'בשלמא

לאשמעינן
 סד''~

 יתן ועליהן ח' שהן לחוד מלבן בעינן גדילים
 מלבן הוא הגדילי' עיקר דע"כ כרך. של חוט והוא תכלתפתיל
 דשניהם הפובקי' לד' ~בל א' חוט רק אינה דתכלת ~רמב"םלד'

 ו~~''ש משניהם. היינו ח' שהן ~' דמ' ו~דילים~ווים
 תו~~

 פ~יל
 קרא. ~ידך דכ' גדילים בכלל והן תכלת חוטין ב' היינותכלת
 המנין. מן עולין התכלת חוטי ששני ל~שמעינן איצטריך דלאוע''כ

 גדילי'. בכ~ל שהןדפשיטא
 ו~ו~

 למצו' כלל בקרא כ' לא הכרך
 אטו יעלה דלא ומה''ת החוטין למנין יעלה של" ע''ד שתעל'בפ"ע
 כתיב לא בתכלת דכריכה ו~וד גרע. כריכה ביה דעבד~שום
 מגדילים ע''כ כריכה ומצוותכלל

 נפק~
 לא ומה''ת קאי ואכולהו

 התכלת הוא הכרך דחוט ז''ל הרמב''ס כד' מ~מע וודאי אלאיעלה
 ובתכלת. כריכה לן נפק" ומהכא בכ~יכ~. הפתיל מצותוהיא
 מלבד הן גדינ'ם מצותוסד''א

 חו~
 ציצית סתם הן דגדילים זה

 דעולה קמ''ל ולכרוך תכלת א' חוט עוד ליתן תורה אמרהועליהן
 שחוט פי' מתוכו ופותלהו גדיל דעשה ~הך לי' נפקא ואומילמנין

 מיוש' והוא א' לפי' ז''ל רש''י כ' זה וכעין מתוכו. הואהפותלהו
 הכריכה. על פתיל קאי לא הפובקי' דלדע' הרמב''ם לד'טפי

 דמכסי כו' דרבב''ח עובדא הך מפרשים הפוס~ים לד'ואדרבה
 כו'גלימא

 וגדיל~
 וא' בכריכה היינו גדיל היה שכולה מגדל

 חוט על במשמע אין דפתיל ומשמע כו' פתיל או גדיל או~בב''ח
 בעינן פתיל לעולם א' רב וגם פ~וט היוצא חוט על רקהנכרך

מש~
 עכ''פ דפתיל

~  
 מתוכו פותלהו ~פרש 'והאיך כרוך שאינו

 עפ''י הסוגיא נפ~ש ונלע''ד ניחא. הרמב''ם לד' אבל הכרך. חוטעל
 או לרבב''ח ב''ל איך שהק~ו התו' קו' ויתורצו הרמב''םדב~י
גדיל

 ה~
 אלא ציצית אין יוצא אלא ציצית אין אמרינן

 ענ~
 וצריך

 שלא מציצית לי' דנפקא דבפרי מ~רייתא הקשה וכן כו'לפרודי
 מציצית ליה תיפוק מפתיל ל''ל ג''כ ולרב לרבב''ח וק' גדיל כולה~הא
 לא גברא דהאי דגלימא לפרש ונראה לתרן.ודחקו

 הית~
 כולה

 דציצית דרשא מהך דפבול בברי וכ''ע כלל פליגי לא דבהאכרוכה
רק

 של ובחוט בכריכות עשויה היתה לא גברא דהאי דגלי~
 וב''ל בכ"מ גדיל פי' שזהו עבות מעשה כעין גדיל כולה היתהרק תכל~

 איך פי' פתיל או גדיל ואו פתיל וכתב גדיל כתב דקראלרבב''ח
 מ~שה או כשרשיעשה

 הגדי~
 רק הכריכה היא הפתיל מעשה או

 בעינן לעולם אמר ורב בעינן. דלכ''ע ציצית כעין ענף בהשישאר
 על הכוונה אין גדיל דכתב והא בעריכה מצותה עיקר פי'פתיל
 שיהא נ"ל פי' דאתי. הוא למניינא רק לרבב''ח כדב''ל עבותמ~שה
 בבפרי כדאי' שלשה לב"ש ב''ל ולהכי גדיל להעשות הראוי מניןבה

 בשלשה. רק קליעה שאין פי' משלשה פחות ~ין נעשית גדילוכמה
 וזה גדילים. מגדיל ארבע ב"ל וב''ה דו~תי וכמה בהדבכדאמרינן
 לשון פי' למנינא ~הוא דאמר הגמ' מד' מאוד ~דוקדקלענ''ד
 תרתי למימר הו''ל תוב' ולפי' אתי למנינא מינה דדייקתגדיל
 הקשו עצמם והתוס' היוצא. הוא ופתיל הכריכה הוא דגדילב~ינן
 ולפיכן.

 מ~~
 לתרן יש ועוד כלל. קושיא כאן אין הרמב''ם לד'

 נכוחים דברים המה ולענ''ד להאריך רצוני ואין תוס'. קושיתעפ~ז
 הרמב''ם לדעת מאוד.וברורים

 נכו~
 הל' ברמב''ם ועיין בעזהש"י.

ציצית
 ~מ~

 לכרוך הוא מדאורייתא תכלת מצות שעיקר מדבריו
 ~כלת א' חוט לוקח שע'בו.

 ועור~
 כמ''ש. ו"ה כו'. ה~ף ~ל בו

 תכלת של הוא א' שחוט מבואר ובזוה''ק ה~קובלים ס~רי בכלוגם
 שכרך תכלת דגמ' לישנא וגם התורה. על רמב"ן ועיין לבן. שלוד'

 "ורובה
 ל~

 הכריכה דעיקר להדיא משמע א'. חוליא רק בה כרך
 האלה הדברים וע''פ הר~ב''ד. בהשגות ועיין הרמב"ס. כד'בתכלת
 שזורין. לעשותן מצוה שאין שכ' ז''ל הרמב''ם דברי ג"כיתישבו
 כלותמהו

 ו~זור טווי תכלת פתיל בהדיא איתא דב~פרי הפובקי~
 אלו ולדברינו שזורין. להיותן ש~ובה הפובק'ם כל כתבו וכןכו'

 ד~יקר הרמב''ם ד'מיו~בין
 טעמ~

 דפתיל מלישנא הוא דבפרי
 כמו ~שמעתכלת.

 פתיל~
 ועוד במ"ג בשם במרדכי כמ"ש שזורה

 כו' פתיל מדכתיב לה דדייק בפרי ~לשון מבואר וכןפום~ים.
 הכריכה על פתיל דילן בש''ם דמפורש למאי אבל כפול. שיהא~שמע

שתה~
 הכריכה. משום היינו דפתיל וכפול שזור שיהא עצ~ו ה~וטעל ראי~ אין א''כ באו~ך. נעיל וכמ''ש פתיל. נקרא ולכן בתכלת

ום''~
 הוא יחיד"ה םפרי ד~ך להרמב''ם

 וכמ''~
 ו~''ס בתשובתו

 ל~שותן ממשכן דילפינן פובקים קצת ומ"ש עליה. פניגדילן
שזורין.

 ל~
 דתכלת ג''ש ממשכן הזה הלימוד ~או היכן יד~תי

 ע''ז ז''ל הרמב''ם הקשה ויפה ליה. מפיק מגופיה ובספריתכלת.
 מתכשיט תכשיט נילף ~י ש~ונה. או ששה. כפול חוטין נבעידא''כ
 כה''ג לו בא פ' ב'ומא ~'ין הוא. תכשיטדצ'צית

 ד~
 ע''א. ע''ב

 אה''נוע''ת
 כמ''~

 ז''ל הרמב''ם ד' על הב''י
 ו~נ''~

 בעינן דלא
 ודל~א בש"ב מ~~ה ~אי דא''כ ז''א ששה.כפול

 ~שיפתא אדעת"
ד~ני~~

 דאטו הן לציצית וודאי ששה שזורין הן אי נ~זי ~'יפ'נהו.
 דגמרא ל' גם שמונה. או ששה כפול ~ושין דגל'~אנ~יפתא
 ~שמעעייפינהו

 לשני~
 לה ילפ'נן ~משכן לא וע''כ לבד.

 ר~
 מנשון

 פינחב. פ' בר''מ לשנים כפול רק ד"''צ להדיא ~שמע ובזוה''קפתיל.
 מוכח דיומא מסוגי'וגם

 ד~ישנ~
 כפול שיהא משמע לא דפתיל

 פתילים וקצן מדכתב זהב חוטי ד' דבעינן ב''י אחא רב דדייקלשנים
 לאו דאי משמע שם. ותוס' רש''י כמ''ש וקצן וכתב פתיליםפתיל
 ה'וו~צן

 ל~נים א' משמע וקצן ומדכתיב פ~ילים ~דכתב שני~
 ח' ונבעי ד' פתילים א''כ שנים הוי לחוד פתיל אי אבל ד'הרי

 מ~מע זו דמבוגיא התכלת ברפ תום' כן כתבו וכבר~וקצן.
 א' חוטד~תיל

 עיי''~ הו~
 ויש מבפרי. ראיה אין וא''כ

 הרמב''ם לד' לכאורהראיה להבי~
 ז''~

 במנחות דדייקינן מהא
 כתנאי לה ומוקמינן לשמה בעינן דלא הסיסין מן רבדמכ~ר מה~

 דילמא ל~י~ית ~זורי' בעינן ואי לש~ה. עיבוד בעי אי ירבנןדרשב''ג
 ל~מה ושיזור שזירה מ~וסרין ~עדיין הביסין מן רב ~כשי'מש"ה
 רב כדמכשר סגי מעשה במקצת לרב דהא עשייתן היאדשזירתן
 וכן עשייתן. היא זו דקציצתן שלהן חוטין ראשי פבק ואח''כבתל~ן
 ~שזירה רב מכשיר ה''נ ודילמא לנענע. וא''צ כש~ים קצצן אםבםו~ה
 לאו דהזמנה כ''ע מודו לארוג דבטווי ועודלשמן.

 מילת~
 ואי היא.

 כאריגה הוו דשזורין לארוג. כטווי הטווי' הוי ~ה''ת שזירהבעינן
 וא''א דציצית. טווי' וה''ה מילתא. הזמנה לדין לשמה דעיבודדינא להאי מוקמינן בבנהדרין והא היא. מילתא לאו הזמנה כה''גוכל
 מכל לעאורה מ' אלא לשמה. טווי' למבעי לי' הוי לא שזירהבעינן
 שכ' ז''ל בעה~ע טעם "הו ואולי ז''ל. הרמב''ם כדברי טעמיהלין

 בגי לשמה ישזור אם ל~מה. שלא ~טווה אם דאף בשמוהפוסקים
 עדיין ז''ל העי~ור וד' לשמה א' במלאכה הזמנה בחדא דבגידב''ל
 ז''ל הרמב''ם לדעת אבל עליו. ז"ל ה~''ש ~ק' ממה ישובצריכין

 ל~מה. טווי' שהיא א' מלאכה רק מחובר שאיןניח"
 ומ~

 שהקשה
 לע~ותן בעך היו שדרכן מוכרח זה אין בשזורין דמשמעמערובין
 לא דאי הרמב''ם ד' על ז''ל הקשה עוד לתרן. כן כתב וכברשזורין
 לה משכחת היכי רחמנא דשרי בציצית כלאים א"כ שזורין.בעי'
 בלאהא

 שזי~
 וא''כ בעינן ונוז טווי דשוע תורה של כלאים אינו

 הרמב''ם דלד' חדא בדבר ת~ובות שתי כלאים. בלא לקייםאפשר
 כלאים למהווי בגי דבחדא פ' שהוא בכלאי' שזורין בעי לאבאמת

 שועין שהן ~פני מה''ת אבורין דלבדין בהדי' וכתבדאורייתא
 דילן בגמ' גרס ולא מינייהו חד ואימא דמק' בגמ' כמ''דו~'

 ועוד הדבר. ביאור מקום כאן אין עתיקין והדברים כו'והלכתא
 שזור הוא הרי הלבן בביב ונכרך הנשזר תכלת חוטי עכ''פדלכ''ע
 בתם הא בדבר צע"ג ובל"ז כלאים. הוא פשתן של הט~י'ואם
 בריש ~תוס' ומ''ש לה משכחת היכי וכלאים שזורין אינןבגדיל
 דרך הוא הבגד דשפת ~שוםיבמות

 לעשו~
 טובא קשה שזורין



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 יחתוך ועוד פסול הגדיל על הטיל דקי''ל ציצית הטלת מקו'דז''א
 הא דכלאים ל~ו מפניו שידחה בו יש צורך ואיזה הגדילאותו
 ה~מב''ם ולדעת בזה הרבה ישוב וצריך שניהס לקיים אפשר~וי

 עכ''פ דהא קשה הדבר ועדיין ה~ל. ניחא ~כלאים סגידבחדא
 מ''ד~יכא

 בגמר~
 וא''כ בהדדי תלתא כולהו דב~ינן דס''ל

 ~~ל ואמוראי תנאי דכולהו וכו' בציצית דכלאי' התיר' משכחתהיכי לדידי~
 דשוע בענין לה~מיק וצ~יך כידוע בציצית כלאים שרידמדאורייתא

 קצת כתבתי רק מקומו כאן אין ז~ל. הרא~ונים ובפירושי ונוזטווי
 הרמב"ם לד' קצת ראיה ועודלעניינינו.

 מה~
 גזירה דאמרי'

 מן ולא תעשה אמר' והתורה פשתן בחוטי ויתפרנו סדינויקרע שמ~
 הת~ירה חוט שישייר ופירש''יהעשוי

 ויוסי~
 חוע וה" כו' ~ליו

 שזור אינו ~תמאהת~ירה
 דה~

 דש~ת אדע~א רק מ~שה לא
 במופסקין מידי משני הוי לא דאהא ועוד לתפירה ולא כו'גלימא
 ~יצרפנו חיי~ימן והיכי מופסקין לעשות' דרך תפ'רה חוטיאדרבה
 ~יישינן ואילצי~ית.

 שיצר~
 זה י"~ אותם וישזור ~' חוט לו

 כת~תי זה כל שם. ז''ל וערש''י נה דמיחוש כ''כ מצוי' גזירה זודאין דוח~
 מה~"ס. ""ל לדבריו מסבירות פמים ול~ראות ז''ל הרמב''ם ד'לפרש
 כהך שפ' הפובקים כל מד' לזוז אין דשזורין בהך לדימאאבל

 וודאי כן נמצא הקדוש בזוהר ש~ם וב~רט שזורין דבעי'דספרי
 שהחמיר שז'רתן ואם'נתפרקו ~חמיר. למעשה הלכה ננהוג ישדכן
 כד' ז''להב''י

 הר'~
 והיה כ''ע ב~זור שישתיי' להצריך

 שהכשירו הלכה וב~ל ועיטור נ''י כד' להקל בדבר ~דוןלכאורה נרא~
 הוי דא" שיור בעינן לגמרי נפסקו אם דדווקא בנתפרדולגמרי
 נתפרקו משא"כ כלל. גרדומין כ~ן אין כ''ע נשאר לא אבלגרדומין

 רק שלמין שכולן כיון לחבירו וגרדומין שיור ~וי ו~וט חוטכל
 ומקרי שיור הוי וחצי חצי כל קיים חציו ה~י חוט ומכלנפרדו
 וגרדומיהן שיריהן שזורין מצוו~ן דבת~לה ואף וכשר.גרדומין
 מד' הנראה זהו א' ושיריו שנים דתחלתו באזוב כמו כ''ש~שרין
 אין בשיו' רק הכשירו לא שהם אפשר הב''י ומ''ש והעיטורהנ''י
 שהם משום אטו כגרדומין דהוי למימר ומ''ל פשיטא דא"כנראה
שלימין

 גר~
 כוונתם נראה אלא נשתייר. אם לג~י מפבקו מאלו

 שכתב ז"ל הרמב"ם ד' לזה סניף לעשות וישכמ''ש.
 דל~

 בעינן
 וא''כ עניבה. לכדי סגי הגדיל מן בשיור הפוסקים ד' וגםשזורין
 אם להכשיר מקום ויש נתפרק ולא שזור עדיין הוא ~גדילהרי

 : ודו''ק לתקןא''א

 ~ו~~ י~~ ~~~ ~~~~י~~
 ~~י~י~.

 ~~ו~~~ ~~י~ ~~~ ו~~
 : ~ו'

~ ~ ~
 כו'. ~ולשת תהי' וכמה החוטים. אורך בשיעורהנה
 ~ויי אצבעות ו' ~כל ובין אצבעות ד' הגדיל מן לבד ה~נףעל דקאי פי' ז"ל רש''י הגמ'. בפי' "''ל הפוסקים בזהנח~~ו

 הגדיל הי~ו משולשת פי' ז"ל ור''ת ענ~. שלישי ב' גדיל שלישתכלת
לבד

 הענ~
 הכל בין פי' ז"ל והרא''ש והרמב''ם גודלין. י''ב הכל בין

 "''ל כ~ת ~המנהג וכ' טפ~. הוא ~ודליןד'
 שכן ובודאי להחמ~

 לד' לדקדק יש לכאורה אבל הפוסקים. ~ל ידי לצאת להחמירראוי
 דלית במידי שי~ורן וב"ה ב"ש נקטו צורך דלאיזה ז~ל ור~תרש~י
 רק כרך לא או רובה שכרך תכלת קיי''ל דהא כלל. עיכובאבה
 האורך ושיעור לכתחלה. מצוה הוא כו' תעלת ונויי כשרה א'חולי'
 עלה בגמ' מק~ה דהא הציצית לאורך היא התורה דמן ודאימשמע

 אין משני ולא שיעור לה אין ציצית דא'מברייתא
~ 

 מה''ת שיעור
 השי~ור דעיקר ~ע''כ היא. מדאורייתא א"ו מדרבנן שיעור ישאבל
 אלו הגדיל לאורך ולא הציצית כללאורך

 הענ~
 כל ~יעור לו שאין

 או הגדיל לאורך שיעוריהו וב''ה ב''ש דנקטו ומ"שמה''ת.
 קושיא ו"ו החוטין. כל אורך שיעור בפירוש למימרהו''ל ה~נ~
לענ~ד. גדול~

 ומשמ~
 הכל בין דשיעורה ז''ל והרא''ש הרמב''ם כד' מזה

 ג' למ''ד ז''ל ר''ת לד' ועוד הסוגי'. פשט והוא אצבעות.ד'
 ואצבע. טפחים ב' והן אצבעות ט' הציצית אורך א~כ~צבעות
 ~שכחןולא

 שיעו~
 בטפחים או שוות באצבעות או כ''א כה''ג

 ואצבע בטפחים האי כי שיעורא אבל וערבה. דהדס שיעוראככולהו
 הרמב''ם ד' אבל מצימו.לא

 ורי"~
 שלש ל~''ד ורא''ש

 ו~ד אצבעות. ג' דהוא דבגד שיעורא והיינו הציצית.כל שיעו~ הו~
 א~~

~~~~~~~~~~ היינו
 טפ~

 שלם
 שהי~

 ביד א~יזה שיעור
 ומינכ~

 כמו לקיחה
 דהשי~ור כיון להק' ואין כו'. שיאחזנו כדי בהכי דשיעו~אבשופר
 דשיעורן הנך בהדי נדה במס' לחשבי' א''כ טפח הציצית לכלהוא
 י''ל בהדייהו הא חשיב ולא טפח שיעורן חמשה שם ~שיבטפ~.

 צאדב~לוגתא
 ק~

 שס. דמקשה קושייתא אש"ר שם כדמשני מיירי.
והכא

 פלוגת~
 או אצבעות בג' שיעורא או היא ואמוראי דתנאי

בד'.
 וב''~

 לשון וע' בהא. כב''ש הלכתא פסיק הגמ' רק בג'. ב'
 אצבעות ד' הוא הציצית כל ד~יעור "''ל מדבריו ד~' ז''ל~רי''ף
 אך עליהם לסמוך יש הדחק בשעת ו"ולי ז"ל ורמב''ם רש''יוכד'

 : ו~יי''ש ז''ל ר''ת כדעת ג''כ איתא פנחם פ'בר"מ

 ~~ו~י~ ~~~י~ ~~ו~~ ~~ ~י~ו~ י~ ~~ ~~~~~ו~
: 

המ~~~~~~
 שיעור ~ין שמה''ת ז"ל הר~ב''ם דעת ה~וטין ~מנין

נ~~
 כ' ואח''כ מה"ת. מנין הענף ל~וטי ואין שכ'

שלוק~
 אין למטה שגם מדבריו מראה היה ולכ~ירה כו' חוטין ד'

 ""ל הב''י וד' מה''ת חוטין מד' בפחות ויוצא מה"ת שיעורלי
 וכמו מד''ס רק ~ינן בתורה נתפרש ~לא ז''ל הרמב''םשכוונת
 עוף~י~מי

 ש~~
 נתפרשו

 ר~ מ~''~
 דבר מיקרי "ה וא''כ מד"ס.

 שעיקרו דבר על רק חייב שאין ממרא בזקן כדאי' מילי לכלתורה
 הרמב''ם בדעת לרגיל ידוע וזה עו' סו~רים מד' ופירושו~ד''ת
 בתורה בפי' נאמר שלא דבר לכל ד"ס~קורא

 א~
 מקובל שהוא

 ולפי''ז מדות. מי''ג מלמד אומסיני
 המוסי~

 החוטין מנין על
 עוברלהרמב''ס

 מ~ו~
 כן נר~ה אין אבל ב"~.

 מד~
 הר~ב''ם

 מן מנין כו' ואין נפרש לו היהשא''כ
 התו~

 מד''ס לו יש אבל
 משמעות ~ה''ת ~ין שאין וכ' ומדהחליט בכ''מ. כדרכובקבלה
 רק מה''ת כלל מנין ש~יןדבריו

 מתקנ~
 עוד כ' לזה ודומה חכמים

 הכריכות מנין שאין פי' ובוודאי מה''ת כו' שכורך הכריכות מניןואין
 בדיעבד. כשירה א' חוליא רק כרך לא דאם כמ''ש חז''ל מתקנתרק
 חוטי גביה''נ

 הענ~
 והיא גדיל שיקרא ~ה"ת שיעור לו יש למטה אבל למעלהשיעור ל~ שאין רק כיון שלא נראה אבל כוונתו. כן

 מכמה גדיל דכ' בספרי ואי' חוטין ג' א''ל ב''ה וב''ה ב''שמחלוקת
 שנים גדיל בגמרא ואי' אר~ע ובש''א משלשה פחות אין נעשיתגדיל
 שייך האיך קשה ולכאורה ארבעה.גדינים

 לפ~
 שנים רק גדיל

ה~
 כמ"ש מ~לשה בפחות נעשה גדיל דאין נכונה סבר' וידאי זה
 לפ' ודוחק ליה מיבעיא ששה גדילים י''ל דדרשי ב''ש וא''כב"ה
 נעשה דגדיל ס''לד~'ש

 משני~
 בשלשה. רק קליעה דאין וידוע

 דרשי דב"הומל''פ
 לקר~

 בעינן ו"'~ פשוטין כשהן
 שלש~

 שיהיו
 שנים הוא דגדיל סבר' וב''ש פשוטין כשהן גדיל ליקראראוין

 דבוודאי א''א משנים ובפ~ות גדיל. והוי ד' יהיהד~יכפול
 לד' כפולין הן שנים ו~''כ לפ' שייך לא ומחצה דא' גדילהווי

 משיעור לפחות שלא זהו אבל קיי"ל והכי ח' שהן ארבעהוגדילים
 אבלג~יל

 ~רשו~ נהיסי~
 הם אם וציצית גדיל מיקרי דטפי בידו.

 שע' "''ל בעה''ע כד' והוא ז''ל ה~מב''ם בד' הנלע"ד זהו~רובין.
 בטלית דכאן סוגיא מהך ובודאי מוסיף. למעלה להוסיף רצהשאם
 ~שיטה להדיא משמע חוטין ה' בת בטלית וכאן חוטין ד'בת
 שם אי דהא בשמונה. פסיל לא חוטין בד' דמכשיר דמאןזו

 בה יטול לא חוטין ח' בתבטלית
 קל~

 יצטרך ש~א אילן.
 רש"י וכמ''ש ~כלת במקום שס ויתן אילן ק~א ממנה ויתיראחרת ל~לי~

 ויפסלנה ממנה יתיר איך דאל''כ בד' דכשירה להדי' ס''ל הריז''ל.
 שכ' הפוסקים על גדולה תימה וזו בשמונה. כשרואפ"ה

 ומאן מדאור~ אהדדי פליגי ח' ר~י ומר ד' רמי דמראמוראי ד~נ~
 מסוגיא ומבואר בשמונה פסיל בד'דמכשר

 ז~
 לדעת רק להיפך

 רשות ח' ד~ד שכ' ז''ל והר''יהתוס'
 להוסי~

 ניח~. מח' יותר ולא
 גדיל לעשות רשות התורה נתנה ומין מין ד~ל בדבר הטעםוכ'

 ללבן ת~לת שמשווין ~יטתן וגם בתכלת. בין בלן ביןגדילים
 א' ש~וט ודעימי' "~ל הרמב"ם לדברי אבל בשמם וכמש''לבמנין
לבד

 הו~
 ולומר ~ן לפרש אין תעלת דפתיל ~קרא תכלת של

 דלפי' את~לת ג''כקאי דגדילי~
 הו~

 לדעתו לכאורה משמע וא''כ א' ~וט
 לו יש ~"ת דע"כז''ל

 כ~ להוסי~
 ~ירצה

 העיטו~ וכד~
 ~כ~כ

 ~' דבכרך הו~יל ~וסיף בל ב"ה דאין ז''ל רש''י בשםתוס'
~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ב~ם הנחנקין פ' בחידושיו הר"מ וכ~כ כו' למוטלת להטיל דמיולא
 בדעת שכ' ז''ל הב''י כדעת שלא ב''ת בזה שאין ורמב''םרש"י

הרמב''ם
 לה'פ~

 דמקשה הנחנקים דפ' סוגי' לדידהו לתרץ שם וכ'
 הוסיף ואם להוביף בו דיש ציציתוהרי

 גור~
 עליהן במוסיף כו'

 וכ''כ ע''ש. ~פן וצמר קנ~ום רק הציצית ~~ין לא א'מין
 הגר''~

 ז''ל
 נ~שה גדיל מכמה שכ' ~בפרי מד' כן ~' וקצת העיטור. כדעתופ'
 אם אבל משלשה פחות לא דרק זה מל' משמע משלשה פחותאין
 ודו''ק. משלשה נע~ה מכמה הול"ל דאל''כ בידו הרשות ל~וסיףבא

 : התכלת ר''פ בתוב'ועיין

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

.'~ 
 ו~ו~~

 ~~~~~~~י~
'~~ 

 ~ ~~ו~~ ~~~~ ו~~~~
 : ~י~ו

~~~~

 הר''נ וכ"כ להכשיר ז"ל הטור דעת זה בדין ~נה
 ז''ל רש"י ומד' ~ובקים כמה מד' ז''ל הרב''י כןודקדק ז''~

 והשיג פובקים מכמה ועוד וקשריהם כו' הגדיל כל שעשה עדשכ'
 וכ' וא''ח וחוה "דם ב' בשם לפסול שכ' ז''ל מהרי"אע''ד

 דל~
מוכ~

 לה דהטינ ב~א דמקשה ~''ב ד' נגד יהיה דא''כ מינייהו
קרמות

 בב''~
 למימרא מאי ומק' קישר ואח"כ בפוסק ומוקמימן כשירה

 בלא דהטלה להדיא הרי כו' פתיל בשעת כנף בעינן מ"דומשני
 הא''ח מדברי אמנם ז"ל. בדבריו ~' בדיעבד כלל פסלה לאקשירה
 קודם פסקם לא שאם ~תחלה שכ' בדבר ~חלוקת שיש בהדיאנראה
 שתחבן קודם פ' לא אם כת' והר''י כ' ואח"כ פסולים בכנףשיתנם
 למ''ש פי' הוא הר''י דד' הב"י ומ''ש כו' כשרין שקשרן קודםרק

 וכן הנתינה ת~ילת הוא בכנף נתינה ל' וסתם דוחק הואלמעלה
 דסוכה בפ''ק פשוט שכ' ירוחם רבינודעת

 ~צרי~
 קודם לחתכם

 ק~'ל טובה עצה דמשום משמע לא כו' בכנף שיתחבםנתימה
 שד' לכ"ורה ומראה דסוכה בפ"ק פ' שהוא כ' דהא ז''ל הב''יכד'
 מהש''ס הב"י ומ''ש ~רי"א כדברי לאיסור נוטים ורי"והא"ח
 ופסקן קרנות לב' בהטילדמכשיר

 קוד~
 כלל ראיה זו אין קשירה

 וכשתוחבן הן חוטין דד' כלל פיבול שום בזה אין באמת דשםלענ"ד
 כשרין הן בב' כשתחבן ואף גמורים ציצית הן לבד כנףבכל

 פסול בזה אין בשנים שתחבן ומה הרבה שארוכין רק מהןלא' עכ''~
 בב' ~חובי' הם ואם ~תיל בשעת ~' כנף עע''פ דבעינן דס''דרק

 קפדינן דלא קמ''ל תפבלכנפות
 אה~

 אם אבל כמ''ש והטעם
 נקרא זה אין ה~י ~כנף תליי' בשעת א' ~וט רק הוא עצמההציצית
 פרודין להיות דצריכין כללציצית

 וקר~
 ובעינן ציצית להם ועשו כ'

 יש ועכ''פ הע~יי' ~~יקר היא התלייה וגם בציצית העשיי'כל
ראי'

 מג~
 בדינו יקרע שמא גזירה דא' תול~"ה איכא לבד דבת~י'

 רש''י ו~י' תולמ"ה אמרה והתורה ויתפרנוכו'
 שיצר~

 חוטין עוד לו
 בחוט אין והרי תולמ''ה משום פסול החוט וזה ציצית מהםויעשה
 תעשה והקשירה א~''כ הכריכה אבל העשוי מן לבד תליי' רקזה

 שתגמור בעינן דלא וע''כ תולמ"ה לי קרי הכי ואפילו ביהקרינן
 בפיסול מצוותו שהתחילה כיון אלא תולמ''ה לענין בפיבולמצוותו

א~
 בפיבול. מקצתה שנעשה כיון העשוי מן הוי בהכשר שנג~רה

 יש לבד הנענוע דשם בנענוע. דסגי ~פיבול ה~~וי' לסוכהו~''ד
 ג~י~ הכש~ כדיבו

 תיקון אין כאן אבל ומנ~נעו וא~' כ''א דמגבי'
 שנעשהלמה

 בפיסו~
 הראי' ולענ"ד

 נכונ~
 טו~א וקשיא מהש''ס

 או לבד קשרן אפילו המכ~ירין פוםקיםלדעת
 כר~

 כל בפיסול לבד
 בפיבול ~''פ מה''ת מצותן ונגמרה בפיבול יחד שניהן נעשהשלא
 למינקט דהו~ל כ' שס בבוגיא והתוב' זו ~סוגי' מאוד קשהוזו

 שפי' מה לפי ליכא תולמ''ה אבל לשמה תליי' או טווי' דבעימ~ום
 ושם עו' הקוצים מן דעשאהבהך

 בה~
 דמן רש''י פי' כו' דעשאה

 דעביד דמה תולמ''ה בזה דאין והק' תולמ''ה שום פםולהגרדין
 חוטין ראשי פסק ואח''כ תלאן גופי' רב דאמר ~ייתן היינואח''כ
 דרב אליבא אלא הק' דלא בהדי' הרי כו' עשייתו היא דזוכשירה
 ו"יהו עשייתן היא פסיקתןדס'

 מר~
 ~ם דשמעתא

 בה~
 דעשאה

 דפסולה כו' פ' וא~"כ בתלאן כשמואל דקיי~ל לדידן אבל הקוציןמן
 בסוכהוכן

 דצרי~
 תוס' גם מודו וודאי ~ם ~יתותב ורב לנ~ע

 בהעשר המצוה מעשה כל שת~שה דבעינן תול~''ה בעה"גדשייך

 וראיתי העשוי מן ~''פ הוי מקצת האי דלגבי מקצתהולא
 לא דע''כ המכשירין טעם שכ' ז''ל הגר~א בביאוריכתוב

 ארב~~ואנ פלי~
 אל~

 דעביד כל אבל הוא מעשה לאו ופסיקה דקציצה
 גבי דסוכה בגמרא למ''ש וציין דכשר שמו~ל מודה גמור~~שה
 כו' מעזיבה עליה שאיןתקרה

 לב''~
 מעשה בהו עביד פקפק אי

 והוא להכשיר גמור מעשה בהן שיעשה רק בעינן דנא כוונתוכו'
ע''ד

~''~ 
 ז"ל הר''נ

 דנענו~
 להכשיר. מעשה רק בתירה הוי לא

 צריכין דע''כ כלל זו ~סוגיא רא'ה שאין ~לע"ד ~עיון א"ר"בל
 לומראנו

 דה~
 הוא וכאלו ~~ור מ~שה הוי דמ~קפק

 מסכ~
 הבוכה

 א' ונוטל ~קפק תרתי דב~י דלב''ש מעשה מקצת ונ"~חדש
 מימא ו~י כו' סגי בחדא תולמ"ה משום אי מ''ע מק'מבינתים

דה~
 נהוציא רק סגי לא א''כ להכשיר מעשה מקצת הוי דמפקפק

מידי
 ~ולמ"~

 סוכה בעינן ב''ל ב''ש הא לב''ש קושי' מאי וא~כ
 ולענין ישינה. בסוכה ופבלי חג לשםהעשויי'

 לש~
 וודאי הא

 ב~ינן דס''ל לשמואל בציצית כמו לשמה עשייתו כל שתהאדבעינן
 רק בתליי' או בשזיר' םגי ולא לשמה ג''כ ותלי'' טווי' בעילש~ה
 הבוכה מ~שה כל בעינן לב''ש ה''נ ציצית לשם עשיותיו כלב~ינן

צש~
 חג

 ו~אי~
 מק'

 נב''~
 א''ו לשמה בעינן עכ''פ הא סגי בחדא

~''~
 ל~~"ם

 דה~
 עושה כאינו הוי דמפ~פק

 מ~ד~
 ומהני םוכה

 שאיני ולולא תולמ''ה לענין לב"ה דמהני כ~ו נ~''ש לשמה לעניןגם
 ר~יה ~~כאן אומר היי~י ז''ל דבריו על לחלוקכדאי

 להיפ~
 דלענין

 מנ''ל דאל''כ לשמה לענין כמו גמור מעשה בעינן~ולמ''ה
 ממ''ל תונ~"ה ~ידי לא~וקי לב"ה מ~שה דהוי דנהי לב''ש.~אקשויי לש"~

 אהדדי דדמיין ~הש''ס ב''נ א''ו ~שמה ~מהוי לב''ש מעשהדהוי
 וכן בעימן גמור מעשהו~תרוייהו

 בה~
 קיי''ל דםיכה

 צרי~
 לנענע

 שאין ובין סוכה הכשר כדי ענמו בהאינן שיש בין מפלגינןולא
 ב~צמובו

 וצ~י~
 לו נהשלים

 סכ~
 אפ''ה כשר

 צרי~
 האילן גם לנענע

הנקצ~
 עם דהשלמתו אמר ולא

 סכ~
 ברור. וזה מעשה הוי כשר

 המצוה ממעשה הן כולן והקשר דהתליי' כיון כאןוגם
 אי~

 בגי
 התכלת מר''פ לענ''ד ראיה ו~וד לכולהו. לאכשורינהו מינייהובחד
 אליבא כו' אינו ולבן הלבן מעכ~ת אינו דהתכלת מתני'דמוקי
 ואם כנף מין הכנף דכ' לבן נאקדו~י דמצוה ל~קדים ל~ניןדרבי
 וע''כ בסוגי' ~יי''ש דקדימה מצוה שחיסר אלא כשר תכלתהקדים

ה~
 דהא לבד התחיבה על וק~י ~וטין בעודן היינו ד~די~ה מצוה
 ואם קודם הלבן לת~וב דמצוה רק י~ד בשניהן נעשיתהקשירה
 וחיםר כשר בנתינה התכלתהקדים

 אח''כ יחד ק~רן ובוד"י מצו~
 מצוה מעשה דיש להדי'והרי

 בת~יב~
 הקשירה מלבד לחוד ~כמף

 וכ"ש מעכבת הקדימה ש~ין אנא ללבן קדי~ה מ~ות ~הויש
 העשוי מן ת''ו נענין ~עשה ~שובה התחיבה מ~שה דידןבנידון שתה"

 שיהיו בכנף תליי' בש~ת ציצית מקרא שתהא ולעניןבפיבול.
 כמה דעת ומשמ~ות הרב''י הכרעת ~ל ח''ו נחלוק בידנוו"ין בעזהש''י המה נכונים נענ''ד כי אלה בדברינו היטב ודו''קפרודים
 הטור וד~ת וקשירה כריכה ~~ה שלא כל המכשיריםפוסקים
 ואעפ''כ להכ~יר. נסוכה בחידושיו ז''ל הריטב''א וכ''כ~והר''מ
 ום' רי''ו כדעת לחמיר לחושמהראוי

 א''~
 ובפרט ז''ל ומהרי''א

 ובשל מהש''ב מוכיחים וידי' מסבירות פניס זו לדעת הראינושכבר
 ודו''ק: הפיםקים כל ידי יוצא וי"ש להחמיר ראויתורה

 ~ו~ ~~ ~~~י ~י~~ ~ו~ ~~ ~~~~י~~
 ~ו

 ~~~~: ~~י~ ~~~י~ ~~~

~~~~
 ליתן שלא ליזהר שיש כ' פובקים ק~ת בשס הב''י הנה
 מענ דבעי' הכנף בביב מינים שאר או עור שלטלאי

 ע''ש. ע"ז השיגו פוסקים וקצת דחליצה דומיא דמעל מעלולא
 וכנפי' בגד של היא דקיי''ל ממאי להתיר ראיה שהביאוומה

ש~
 זו. ראיה ~בנתי ולא אזלינן. הבגד עיקר דבתר חייבת ~ור
 קצת במינו דאפי' עלה אתו עור של כנפי' משום לאודהאוסרה
 ובין הכנף בין חוצצת שהטלאי ~שום טעמם ועיקראוסרים
 קיים. ה~גד כנף שעיקר כיון כנף נקראת אינה עצמה דהטלאיהציצית.
 ובין הכנף בין חוצצת א''כ בעלמא. לשמירה נעשיתוהטלאי
 היכא וכל כו' כנפי על ציצית להם ו~שו ~מר ורחמנאהציצית
 ~ה וא~כ בחליצה. כמו דמעל על ולא דרשימן עלדכ'

 רא~
 מהיא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 הוא הע~ר דהתם דחייבת עור של וכמפי' בגדשל
 הענ~

 והציל~
ה~

 כיון סבר אח"י דרב רק אחר. כנף להבגד שאין מ~ש עלי'
 דציצ~ ~יוב" בר לאושהכנף

 הבג' עיקר םבר ורבא פטורה הוא
 מין יהיה שהבגד בגדיהם כנפי על אמר ורחממא הוא. חיובאבר
 תהא הציצית עכ''פ אבל קי''ל. והכי משמע דהוא כל והכנףבגד

 דוכתא ובכל לכנף בינו ה~וצץ הדבר על ולא הכנף עלנוטפת
 וס''ד ידה תחת ידו מניח כהן דסוטה תנופה גבי א~ציצה.קפדינן

 היה פ' בתוס' וכתב כו' חוצץ ואינו ~ומ~~' ~~ה ~''יבי~ו~~~י
 בפני חוצצת יד תהא ~קשה פ''ק שלהי ובקדושין בסוטהמוטל

 דמצותה ותי' טעמא. מה~י מניפין ש~ין בשותפין כדאי'חבירתה
ב~ך

 עיי''~
 ואין כו'. בארץ שתנויה מצוה דכל סוגיא קודם

 זה. לסת~רכ~ל ראי~
 הב~~''~ ו~''~

 ג''כ כו'. כ~ולה מטלית ראיה
 ~~א''כ כלל. חציצה וליכא נינהו כנף ~יקר דתרוייהו כלל ראיהאין

 אבל כנ~. ונא הוא בגד ~~יקר ד~אבטלאי
 י~

 להתיר קצת ראיה
 ע''ג מלח בו"קין גבי דאמר מהאלענ''ד

 הכב~
 מבטל לא דאי

 כו~ א~נין מוסיף הוי ליה מבטל דקא ואי חציצה הויכו' לי~
 א~ב ליה מבטל ה''נ חציצה. הוי לא דמבטניה דב~ידי ל~דיא~רי
 לחל~ י~ כי צ"~ ועדיין עצמו. ככנף והוי ל~בי' ובטלבגד

 : ודו''ק

~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ 
 ~~~~ו

 ~ו~ ~~ ~"~ ו~~~יי~ ~~ו~~~
 ~~~~~~~ו~~

'~ 
 ~ו~י~

 ~ו ~~~י~. ~~~~ו ו~'
~~ 

 ~"~ ~~~ ~~~ ~ו~~~~~~
 : ~ר

~~~~~
 ר"ת מחלוקת ז''ל הטור כ' ציצית גרדומי בדין הנה

והרא"~
 אם ע"ע. בנשתייר דמכ~רינן הא גבי ""ל

 ז~ל ר''ת ודעת ז''ל ור''י הרא"ש דעת והוא ה~ו~ין בכלהוא
 ~כשרינן דווקא בהא שלימים נשארו ושנים ~וטין ב' במפסקו~דווקא
 נשתייראם

 כ"~
 ~ן ואין חוטין ג' נ~סקו אם אבל בהנפסקים

 א' מין עכ''פ דבעינן כ''ע בשיור אף פבול שלם א' חוטרק
 למתני' דמפ' הסוגיא בפי' ותלוי' חבירו. עלומגין של~

 התכל~
 ~ימה

 תכלת וקאי ~ן איגרדום אי ד~יינו '~רבי כו' הלבןמעכבת
 ~שתייר לבן באיגרדום מפרש ר''ת בה. לן ליתכו'

 כ~
 ואפ'ה

 גרדומי ר''ח דבני ~א דמפרשינן וכהך כו' תכלת דק~יבעינן
 בשמשתייר כשריןתכלת

 כ''~
 בהכי סגי לרבנן דה''ה וס''ל כו'

 חבירו על ~' מין הגנתומהני
 א~

 והרא''ש הן. מצות ב' דס"ל
 איג~דו~ דאי ד~וגיא ס''ל~~נ

 היינו כו' תכלת וקאי לבן
 מצוה דס"ל לרבי ודווקא חבירו. על א' הגנת ומהני כלוםנשתייר בשל~

 א~ל ולהכי חבירו. על א' מין הגנת מהני לא ~רבנן אבל היאא'
 דרבמן ~ליבא והיינו פסול מעיקרו א' חוט נפסק אם אחארב
 ומוקמינן ר"ח דבני הך והיינו מהני בכולן אפילו ע''ע בנשתייראבל
 וכ''ז "''ל. ~ב''י ע' בקיצור. ז"ל דבריהם תורף זהו כ''~.בשיור
 לבן כמו חוטין ב' היא תכלת מלוות דס"ל "''ל שיטתםעפ"י
 ועפי''ז תכלת. במקום וב' לבן ב~ום ב' חוטין ד' עבדימןולדידן
 שלמין נ~~רו וב' חוטין ב' בנפסקו רק מכ~יר ד~א "''ל ר''ת ד'הן
 רק אינה התכלת שכ' ""ל הרמב"ם לד' אבל א'. מין במקו'שהן
 ב' שהן כולו םובר ש~וא ז''ל הראב''ד ולדעת מקצתו א'~וט
 להכשיר מקום ויש לבד. חוטין ב' להכשיר כלל מקום איןכפולין

א~
 חוטין בג'

 א~
 והוא שלם א' ח~ט נשאר שהרי ז''ל נפיר''ת

 בהיות שהרי שלם. א' מין והרי תכלתבמקום
 תכל~

 ואיגרדום
 ~בן הוא דידן תכלת ה''נ מהני תכלת א' החוט ונשארלבן

 שלמין ~וטין ג' שישאר דבעינן להיפך י''ל או קאי. תכלתובמקום
 הראוי ~ין הרי תכ~ת ש"ין כל לומר דסברא ~ן במקו'דקאי
 הרביעי והוא תכלת במקום הוא והנוסף לבן במקום הואללבן
 הכשירו כדי בו ויש ~ם לבן במקום כולן של~ה רק כשאיןאבל
 ב"מן דהא בדין וכן לבן. מצות אפילו בהן אין שנים נשארוואם
 דלא פסול הל~ן מן חוט ועוד תכלת חוט ונפסק ~כלתד~י~א
 ~ל "ו ~יטה ~י כולו מ' ~ן וקאי תכלת באיגרדום רקמכשרינן

 א' ~וט נימא ואמאי להכשיר לבן חוטי שני מהני לא הרי "''לר''ת
 א''ו גרע. מגרע תכלת בו שהי' משוס דאטו קאי תכלתבמקום
 הוא אם רק תכלת במקום ~~מש לבןאין

 נוס~
 ~לבן שיעור על

~~~~~~~~~~  דבעינן "''ל לפיר''ת ל~וש ב~נו ~ם ור"ב''ד הרמב''ם לד'ו~"כ
 בשיור אף לדידן ~כשיר אין שלם "' מין~י~אר

 כ''~
~  

 ב~וט
 הן ואולי פסול. כ"ע ב~יור אף ~וטין בב' אבנ שלמים נש"רו וג'א'
 פסול כ''ע ונשאר חוטין ב' נפסקו אם בהדי' שכ''כ ז"ל רי"ו ד'הן
 ב~רק פשוט שכך וכ' כ~ר כ"ע ונשאר א' חוט נפבק אםאבל

 כד' ולא ר"ת כד' לא אימו ~"ה "~ל הרב''י עליו ותמהה~כלת
 שפיר מיושב ולדברימו כשר חוטין בב' כילן שלד' ז''להרא''ש
ב~זהש''י

 דפס~
 דבעינן ז"ל ר''ת כ~יטת

 שישא~
 ו~שש שלם א' מין

 נ~ארו שלא כל וא"כ תכלת וא' לבן חוטין דג' וראב''ד רמב''םלד'
 במקום משמש אין שהלבן שלם א' מין כ"ן אין הרי לבן חוטיג'

 הרב''י על טובא ק' ~נ"ד ולפי לעיל. כמ''ש לבן במ~ום רק~~לת

~~~
 בסתם ~כשיר ו~' "''ל יר~ב''ד הר~~"ם ל~~ת ע~ז ע~ד

 עצמו שהוא ובפרט ע~''פ חוטיןב~'
 ז''~

 בדעת נסתפק
 אםז~ל הרמב~

 ס''~
 ר''ת כדעת

~''" 
 הרמב''ם. לד' בפירושו באורך ד' ~'

 תוס' כדברי התכלת "ו~י במנין בזה הכרי~ ש~רב''י נומרו~ין
ור"''ש

 ופוסקי~
 רק ב"ה. שהכריע מצינו שלא חוטין. ב' ~הן

ה~יא
 ~שוב~

 ב~זה''ש ל~לה וכ''כ בזה. ז''ל לוניל נ~כ~י הרמ~''ם
 שחוט הסוגיא מפשט "''נ הרמב"ם ד' מוצ" לדעת נכו~יםדברים
 הכריכה מצות עיקר הוא~תכלת

 מה''~
 בהדיא בחבורו וכ''כ

 לכרוך מה''ת~מצוה
 ~ו~ ~לי~

 הפוסקי' כד' ושלא כו' תכלת
 הראב"ד השגות ע~ ג''כ. ב~בן ~וליו' קצת ~וש'ן שהיושכ'

 או רובה שכרך ~כלת דא' כלל הסוגי' במשמע "ה איןובתוס~ות
 עוד וכ' בתכלת. עריכה מצות ש~יקר להדיא הרי כו' בה כרךלא
 ציצית על ונתנו שלח פ' בזוהר אית' .ובפי' נעילראי'

 הכנ~
 פתיל

 דדא כו' ציצית על ונתנו אלא כתיב לא הכנף על ונתנותכלת.
 חוטין. שאר על דח~יאיהו

 ודרי~
 ~ל אותו וראיתם ~ם

 דכולהו פ~חא הוא והאי זה בענין מפורש ~וד שם וא'ה"ה. החו~
 ה~ב~ם סידור ככל ומפורש ה~נין כל עיי''ש כו' חד חוטאוהוא
 ~גד "''ל הב''י שיכריע ב"ה ספק ואין והתכלת הציצית בעניןז''ל
 ~ם לענ''ד צ''ע ע''כ חפני. בן שמעון ור' והראב''ד הר~'םד'

באנו
 לחו~

 לד'
 ר''~

 רבינו כד' להח~יר ראוי היה ז''ל
 ל~סול חוטין ב' נ~םקו אם"''ל ירוח~

 א~
 העיון אחרי ~בל כ''~. בשיור

 להכשיר אין ז''ל דעתו דלפי ""ל ר''ת לדעת טובא קשהלענ''ד
 הש~י. המין שיור על שיגין שלם א' מין שי~אר כ''אבגרדומין

 איזוב בגרדומי הא לזה. טעם ומה מהני לא לחוד שיריםהא
 לגמרימכשרינן

 א~
 ~ישאר מצרכינן ולא האגודה כל באיגרדום

קל~
 וכן שלם. ~'

 תשמישי דהתם גמ' וד"י צי~ית גרדומי דמכשרינן מ~ךדכשרין רצועו~ גרדומי גבי ל~ימר ר''פ בעי הו~
 רצועות גרדומי מכשירינן הוי לא''ה ה" ט~י וחמירי נינהוקדושה

וה~
 ואי לחוד ~רצועו' גרדומי ~ירי רק שיגין שלם מן שם ליכא

 היכי השלם המין בצירוף רק נ~וד בשי~ים ס~י לא דבציציתס''ל
 לד' ראי' "ו מסוגי' לענ''ד א''ו ל~יד. שיור ~''י לרצועות מינהילפינן
ר"י

 והרא''~
 אי ד~מר והא ה~וטין בכל גרדומי' דמכשירין "''ל

 כו' תכלת וקאי לבןאיגרד'
 כד' שנפ' או שלם א' מין דבעי משמ~

הרא''~
 א' מין ~הני הן אחת מצוה דםבר נ~בי דה'ינו ז"ל.

 מצו~ דשתי מהני לא לדידן אבל מעיקרו. בנפבק אףלחבירו
 הן

 י''ל ש~ת אלא פסול. מעיקרו א' ~וט בנפםקולהכי
 כרבמן ס''ל פסול מ~יקרו חוט נפסק אם דאמר אדארב ע~ דא''~
 ו~

 ערבי
 כרבי קיי''ל דל ממ"ל שנת~בטו ה~וסקי' וא''כ כשרדלרבי

 למה כו'ד~כבין
 ל~

 מתוקמה דלא אדא דרב מהא כתבו
 בתחלתו בד"א מבריי~א לר"נ דמיתיב רבא ועודלרבנן. ר~
 וא~תייר מינייהו דאפסיק שיריו לאי מאי כ''ש וגרדומיושיריו ~ב~

 לרב וקש' כו'. ~מרי נפס~ו חוטים שקצת תוס' ופי' כו'מנייהו
 לי~~ישני

 אף א~ברי' מגין מין חד דס"ל היא ר' מני הא
 כ''ע בעי כולהו איגרדום ואי כללמשתייר ש~

 וא"~
 הבריית'

 עפ~~
 משמ~אל~

 אדא. לרב לר' גם ~~ו' מעיקרא החוט בנפבק לכ~ורה
 ~יגרדום דאי לגרדומין אלא נצרכה ~א ל~יל דמוקי דלרבארק
 רק מעיקרו בנפסק דאיירי י''ל כו'ל~ן

 ד~שיטתי~
 הוי ~לא א"יל

 אדא דרב אהא לר''נ לי' דאקשי הוא דאיהו אדא דרב האב''ל
 מין נשאר אם כשר מ~יקרו נפסק דגם לרבא וס''למברייתא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 כתבו וכה''ג כה''ג. לה מוקי ולהכי לרבנן בין לר' בין שלם~'
 ז"ל רש''י בשםתוס'

 בה~
 כל על לקשר צריך ש''מ רבא דדייק

 הוי לא דאל"כ כ''ע שיור דבעי הא ס''ל לא דרבא כו'.חוליא
 עיי''ש. הגדיל מן ולא הענף דמן "''ל לרש"י ס"ל דכ''ע מידי.מוכח
 מעיקרו. ~וט בנפסק מכשיר דרבא אלה דברימו לפי יפה עולהוזה

 לדידן אבל לגמרי. תכלת באיגרדים ר''ח דבני להך ג''כומפרש
 מתניתין מיתוקמ' לא באמת פסול ~יקרו חוט בנפבקדקיי"ל
 מעיקרובנפבק

 א~
 דס''ל כרבנן כפשטה מ~ניתין ומיתוקמא לר'

 גרדומין לדין אנו צריכין דעדיין רק כלל. ז~''ז מעכביןאין
 ח' ופירושו לבן מטיל תכלת לו אין ריב''נ דאמ' מסקנא לפילרבנן א~

 וכמ~'ש מכן בפחות גדילים אין כי הפובקים כל כמ''ש לבןחוטי
 אין לבן אבל הלבן מעכבת אינה תכלת תינח וא''כלעיל.
 רק אינו תכלת דמצות ז''ל הרמב''ם לד' שייך לא התכלתמעכב
 במקום תכלת חוטי ח' שיטיל נימא והיכי בו. שכורך א'חוט
 פתיל הכנף ציצית על ו~תנו א' שהתורה אפשר אי זהלבן.
 שכולה ב~לית אםרינן ולהכי ~כלת. תהא שהציצית ולאתכלת
 לפרש צריך וע''כ צבעונין. משאר רק תכלת הלבן לעשותתכ~ת
 לבן כבר שעשה במי התכלת מ~ב אינו דלבן בבאהך

 הוא הרי התכלת עליו שיכרך נשאר קצת רק לג~רי הלבןונפסק לתכנ~
 וראיתם בגמ' כדאמר בפ''ע מצוה א' שכל תכלת מצות מקייםהוא
 בידו שיש וכל קיים לא ודאי לבן מצות אבל לחודיה חד כנאותו
 אבל לרבנן ודווקא מצוה. וחיבר ~ע על עובר הרילתקן

 הרמב''ם ד' שפיר מתפרשין ובהכי זה את זהמעכבין ל~
 איירי ולא מצות שתי או א' מצוה הן אם לענין מיירידשם רפ"~

 דקמ''ל רק שתיהן ולקיים לתקן חייב דודאי לתקן חייב הואאם
 דין השמיענו הפרק ובסוף מצוה וחיסר מצוה קייםדאפ"ה
 כשר עניבה כדי ונשתייר הציצית חוטי נתמעטו דאםהגרדומין

 סתםוכ'
 ומש~

 פסול. ~יקרו א' חוט נפסק ואם החוטין בכל
 אין מעיקרו שנפסק' כיון התכלת חוט שנשאר אף לפרשוויש
 בנשתייר רק לעיל מכשר ולא ד' שהן גדילים שיעורכאן

 ש~בול לפרש שיש או סביבם. התכלת שיכרוך כדיקצת עכ"~
 ואפ''ה זא''ז. מעכבין ואין תכלת מצות שקיים ואף לבן מצות~יים של~

 שתיהן. ולקיים לתקן מחוייבמה''ת
 ול~

 בבבא הרמב''ם כתב לא
 שחוט שא"א בלבן. כמ''ש נבד תכלת שיעשה כל מעכב אינודלבן
 ריב''נ גם ולהכי הלבן סביב כריכה מצות בו לקיים וצריך הוא~'
 ו~ני' להיפך לא אבל לבן מטיל תכלת לו אין רק אמרלא

 ניחא ולפי''ז דרבנן. ואליבא הרמב''ם ד' עפ"י שפירמיתוקמא
 מפשטה למתמי' לאפוקי אמוראי הני כל דטרחי דחזינן האלי

 דלית דר' אליבא לה ומוקמה זא''ז מעכבין דאין דרבנןאליבא
 ולמ''ש כו' לקדם לענין ולדחוקי בהכי לפרושי ול"ל כוותיההלכתא
 מעכבת אינה תכלת דתינח ג''כ לפרש א''א ממש דכפשטא~יחא
 חוט יעשה דאטו מתוקמא היכי תכלת מעכב דאינו לבן~ן.
 לרבנן אשכחן לא הא כלל כריכה מצוות בו יקיים ולא תכלתא'
 מתני' מתוקמא דגרדומין אוקימת' מן דידעינן לבתרעד

 כד' כפשטה הלבן מעכב אינו דתכלת ורישא לדידן ג''כלרבנן שפי~
 כו' תכלת מעכב אינו דלבן וסיפא לבן ~טיל תכלת לו ~ין~יב''נ
 עניבה כדי נשאר ונא נבן איגרדוםדאי

 ר~
 שלם הוא התכלת

 הרמב''ם ד' הן והן ל~ן מצות קיים לא רק תכלת ~צות עכ''פ~יי~
 כו' הן א' מצוה זא"ז מעכבין שאין אע''פ וסייםז"ל

~ 
 להדיא

 תכלת מצות רק לבן מצות קיים לא תכלת ונשאר לבןדבאיגרדום
 ואח''כ ה~כלת. כריכ' כדי מקצת רק כ''ע נשתייר בשלאוע"כ
 החוטין בכל דמתכשר כ''ע דבעינן מבקנא עפ''י גרדומין דיןכתב

 הנלע''ד "הו והרא~. הר"י וכד' מהסוג~ ראיות לעילוכמ''ש
 גרדו~ין להכשיר ז''ל ושדעתו הסוגיא ובפי' הרמב''ם בשיט'~רור
 וגרדומי רצועות דגרדומי וכהך כ"ע נ~תייר אם החוטיןבכל
 כל על וכוונתם כשרים תכלת גרדומי ר''~ דבני הך והיינואזוב

 היה לדינא וא''כ ז"ל. הרמב''ם ובל' זה בכל היטב ודו''קה~יצית.
 בראיות לעיל וכמ''ש ורא''ש ו~'י הרמב''ם כד' לפסוק~~וי

~עזהש''י
 ז"ל הרמ"א כמ''ש ז''ל. ר''ת כד' להחמיר שנהגו אלא ~

 י~ דכןובודאי
 לכתחלה לנהוג

 ודו"~
: 

 ~~~~~י~~ ~ ~~~~י~~
 ~~~~~ו

 ~"~. ~~~יי~ ~~ ~~ו~י~
~~ 

 ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~ ~וו~~~ו~
 ~ו

 ~~~י~ ~~ ~~
: 

~~~~~
 דבעינן ס' ז''ל רש''י הפובקי'. נחלקו זה בדיןהנה
 דדייק דרבא ז''ל כ' ולכן הגדיל. מן לבד הע~ף מןכ''ע

 ותוס' כ''ע. דבעינן הא ס''ל לא כו' חוליא כל על לקשרדצריך
 כ''ש וגרדו~י' שיריה אבל מת~לת' ~ד''א ד~י' מ~~רי הק'ז''נ
 ר''ת כד' ש~תבו ז''ל ל~י~תם והיינו כו' קא' ד~גדילי' מש~~כו'
 י"ב אורכן הציצית וכל הגדיל מן היינו אצב~ות ד' דשיעורז''ל

 ז''ל רש''י לד' אבל קאי אגדיל דבפרי הך ע''כ ו~''כאצבעות
 כיון להיפך מוכח א''כ לבד הענף מן היינו אצב~ות ד'ד~י~ור
 בד"א א' וע''ז אצבעו' ד' דשיעורו קאי ~~נף דספרי הךדע''כ
בתחלה

 א~~
 ענף ~''ש בעינן דעכ''פ להד' מ' כ''ש גרדומי'

 השיעור שזה והרא''ש ~רמב"ם נד' וכן כ''ע היינו דכ''שושיעורא
 דשירים הכרח אין ג"כ וענף גדיל הציצית כל על הואד''א

דא~רינן
 כ~~

 יש ועכ''פ ענף כ''ש כוונתו דדלמא ה~דיל מן היינו
 דקי''ל למאי בלא''ה צי~ית מיקרי ולא בע~'נן שהוא כל דענףלומר
 וכ''ש הכי דס"ל וכרב ז''ל ותוס' ל~ירש''י ופתיל גדיל בעינןכמ''ד
 ומפורד יוצא ציצית ב~ימן דלכ''ע שם בבוג~א לפ' לעיל מ''שנפי

 דסגי בגרדומין דילמא וא"כ באורך. ~עיל וכ' מקראי להכדדרשינן
 להביא יש ולכאורה ציצית. שנקרא יוצא כ''ש בעינן עכ''פבכ''ש
 דאל''כ ענף קצת עכ"פ שישאר מעכב ~גרדומין דאפי'ראיה
 דלהוי קפדינן עשייה בת~ילת ע''כ היינו יוצא ענף דבעי' האאלא
 איתמר. עשייה בשעת ד''א דכנף אגודל דקשר דשיעור דומיאענף
 ופירש''י מיגדל גדילי דהוו גברא בההוא רב פסיל היכיא''כ
 קודם ע''כ הא ג''כ פתיל דבעינן ומשום גדיל כולו שהי'ותוס'
 בה הי' כולהשכרך

 ענ~
 וענף בגדיל כהוגן הוכשרה וכבר ג''כ

 מיגרע "טו כולה לכורכה אח''כ כשהוסיף וא''כ עשיי' בש~תוהיינו
 דהיינו כשירה היתה שוודאי הגדיל עד חוטי' כל פסק ואלוגרע
 וא''כ היתה כשירה ותחלתה כ''ע בגדיל ויש ציצית גרדומיממש
 יהא לא הענף. נשאר שלא עד עולה א~''כ כשכרך וכ"שה''ה
 אלא כשירה. שהיא עשייתה אחר ת'כף לגמרי הענף שפםקאלא
 הענף מן שיור עכ"פ בעינן לגרדומין דאפי' משמעודאי

 וההוא ז''ל. רש''יוכ~עת כ'~
 נ~ל וזה עמף מידי בה שייר לא גבר"

 להחמיר "''ל שמשון ר' דעת וכן ז"ל. רש"י לד' ברורהראיה
 חוטי נתמעטו ~ם שכ' כן שמע הרמב''ם ד' פשט גםולענ''ד
 נשתייר לא א~ילוהציצית

 מה~
 ל~תוב דקדק כשר. ~ניבה כדי אלא

 הציצית מ~~עטו כ' ולא כו' ~וטינתמעטו
 ו~

 לא בכוונה ולטנ''ד הכתוב בל' ציצית נקרא שזה ענף שנשא'מה ~ש~ חוטין לשון
 דבאמת משום ז''ל ר~ת לדעת הסכים ז''ל שהרא''ש ז''ל הטורכ'

 הגדיל הכל בין שהוא אצבעות ד' בשיעור שכ' ז''ל הרא''שלדעת
 דמחמרינן ונהי לעיל כמ"ש כלל מכרחת ר"ת ראיית איןוהענף

 דשי~ו~ מהספרי זה מתוך להוצי' לקונא אבל לחומרא ז''ל ר''תכד' ש~
כ''~

 לא ולכן ז''ל הרא''ש לד' לנו אין לבד מהגדיל הוא
 תפ~

 הטור
 ציצית ואין יוצא אלא ציצית אין ברייתא מייתי ובגמ' בזהלהחמיר י~ ז''ל הרא''ש לד' גם וא''כ לדינא ז''ל הרא''ש הכרעתז"ל
 למעל' שיעור לה אין ציצית דאמר להא ומוקמינן כו' משהואלא
 דמתכשרי בגרדומי' היינו משהו דקתני דהא ז"ל רש''י וכתבכו'

 אין שם וא' לגר~ומין. משהו בעינן דמהציצית ומשמעבמשהו
 עכ''פ ובעינן כו' לפרודי וצריך אביי ואמר כו' ענף אלאציצית
 שכ' בביצה ז''ל הר''נ ד' שכן נל~''ד וכן עליהן. ציצית ~םשישאר
 דהיינו ומשמע בשזור כ''ע שישתיי' בעי' משזירתן נתפרקודאם
 כרוך שהוא הגדיל דמסתמא הענף~ן

 נשא~
 ולמה נתפרק ולא משוזר

 קשורין שהחוטין הכריכה תוך שיתפרק א''א ובא~ת למי~ש.~ן
 הרמב''ן וכ''כ ז''ל רש''י כד' דס''ל משמע אלא יחדומדובקין
 שיור הצריך שלא ז''ל ר''ת של טעמא זהו ואולי לנדהבחידושי'
 ואין הגדיל מן הוא כ''ע השיור דלשיטתו משום כ''עבשיזור
 ציצית דאין ברייתא מהך נראה היה ולכאורה נתפרק. שמא לולחוש
 דהך שכתב ז''ל הב''י כד' בגרדומין לה ומוקמינן משהואלא

 אמר ולהכי סגי בכ''ש ומדאורייתא מדרבנן הוא דכ''עשיעורא



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

 מד' כן נראה אין אבל מדאורייתא והיינו משהו אלא ציציתאין
 ק~"ל הא ומוקמינן כ''ש וגרדומי' שיריי' אבל דאמרהברייתא
 דהא קאמר דמדאורייתא ומשמ' כו' לגרדומין שיעו'דבעינן
 ועי' בו להזות כדי שיעורא איכ" אזוב בגרדומי וכן קאיאקרא
 ראיה לאתויי מצי דהוי שכתוב כו' כ"ש גרדו~י' שירי ד"הבתוס'
 שהחליט ז''ל הב"י וד' שיעורא. א'כא כ"ש דקתני היכי דכלמכאן
 ור"ש רש''י כד' בזה להחמיר יש ועכ''פ צ''ע. מדרבנן שהואלומר
 נכונה ראיה וכמ"ש בעי' ענף מן דכ''ע פובקים ועודהזקן

 דכל בעי' שה~מיטו ז''ל והרמב"ם הרי''ף ובטעם ז"ל.לדבריהם
 דכולהו בעי' דהנך דס''ל י''ל הדדי. בהדי כולהו או לחודחד
 שייכן בהדדי כו' מע~בי ולא אלימי אשי דרב ואידך הדדיבהדי

 הטעם הוא הגרדומין שיור עיקר דהא אשי רב לה בעיובאת''ל
 הן לענבן כדי בהן שיש וכל ונכרין חשובין שירים דנהוידבעינן
 או יחד כולן לענוב בעינן אי תחילה ליה ומבעי' עדיין.ניכרין
 צריך יחד דכולן קולא והוא לבדו. א'כל

 שיעו~
 והנה כידוע. יותר

 וודאי א''ע כ''ע ונשתייר לבד א' חוט נפבק דאלו כיון הבבראלפי
 דכשנפסקו נימא מה''ת וא''כ מצוותו מנכר זה דבשיעור וע''ככשר
 המגורדמין החוטין כל עובי לפי אורך יותר יצט~ך יותר או חוטיןב'
 לא אם לנו מה שירים ניכרין ג''כ לבדו לענב דבאורך כיוןיחד.
 מיבעי' דאפ''ה רק יחד. כולם לענביוכל

 לי~
 שנפסקו כיון דיל~א

 משערינן ציצית ובכל עוביין לפי כונן הנפסקין כל לענב בעינןכולן
 סגי לחודי' חד דכל באת''ל בעי והדר המופסקין. לפיבדידיה
 עובי' מחמת אם עצ~ו החוט באותו למבעי איכא אכתימ"מ
 דלא נימא אם ואף לענבו. יכול היה דק היה ואלו לענוב~''י
 את לענובבעינן

 היה אלו לבדו א' שכל כיון יחד המופסקין כ~
 לבדו בחוט אבל כולן. נפסקו אם גרע לא כשר היה יחידינפסק
 הוא גם שעכ''פ קפידא איכא דילמא עוביו מפני לענובשא''י
 באורכן היה דק היה שאלו כיון אפ"ה א''ד כ''ע בו איןלבדו

 עביו מפני מצוותו ומנכרכשיעור
~ 

 והכי מצותו. ~כר וכ''ש גרע
א~

 ~לא בעיין תרוויהו איפשיטו ממילא וא''כ כו' כ"ש אחא רב
 א"לינן רק לענוב יכולה אם שהיא כמות הציצית בתראזלינן

 עוביו. מפני שיעורו נשתנה לא כשיעור בו י~ אם החוטאורך בת~
 המגורדמין חוטין ריבוי היינו ~~רים עובי מחמת שיעורו נשתנהדלא וכ"~

 הי' לבדו נפסק אם דהא הניכר אורך שיעור בו יש שכ~אכיון
 כד' ברור נלע"ד זה א'. עוד נפסק אם שיעורו גרע לאכשר
 בדבר סתמו ולכן והרמב''םהרי''ף

 וממילא~
 באורך א' ד~יעור

 וממילא שיעורא חד הכל כולם. או א' דקין. או עביןהחוטין ~~
 : היטב ודו''ק בינוני. בחוטמשערינן

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

~~~~~
 שלנו בטליתות ללאת דמותר פסקו הפוסקי' ורובהטור
 כמ''ד דקי''ל תכלת לנו שאין אףלרה''ר

 תע~
 אינו

 פוסקים וקצת כולם. כמעט הפוסקים רוב ד' וזו כו' הלבןמעכב
 ודחו כו' מעכבין כמ"ד הלכה שמא שבת לענין להחמי'.חששו

 ז"ל הרמב''ם בשיטת ~לעיל ~כ' מה לפי והנהלדבריהם.
 ר' על דפליגי כרבנן מעכב דאינו מתני' מ~וקמא התכלתדפ' דמסקנ~

 איצטריך התכלת את מעעב אינו דלבן הא רק כפשוטהורישא
 ת~לת אחד חוט שיהיה דא"א לרבנן אפי' בגרדומיןלאוקמה
 התכלת ונשתייר הלבן אח''כ ונפסק הלבן. על מכורך בלתילבד
 דאמוראי אוקימתא אתי' וא''כ באורך. לעיל וכמ"שלבד

 דלי~נא ופשטא דווקא כרבנן דהילכתא אליבא לגרדומין אלאצריכא נ~
 תכלת. מצות קיים לבן מצות קיים שלא דאף משמע מעכבדאין
 משכ~ת היכי ולר' לבן מצות קיים תכלת מצות קיים שלא אףאו
 ג''כ דבעי~ן ז"ל ר''ת ד' ועפ''י כ"ע בנשאר אינה

 הגנ~
 ~ין

 וקיים ~כשרים שניהם עכ''פ הרישלם
 מצו~

 ואי ולבן תכלת
 דמצוה כיון לר' אחברי' מגין מין דכל רק כ''ע משאר בשלאאפי'
 בעינן לא א' מין בנשאר דלר' ז''ל הרא"ש וכד' הןא'

 כ"~
 ג''כ

 כל ס''ל דהא אחברי' מגין דחד כשירי' שניהם לר' ע''כהרי
 קיים לא שתיהן מצותקיים ~ל~

 אח~
 שתי~ן כו' באיגרדום וע"כ ג''כ

 כו' מעכב דאין לישנא בכה"ג ל~וקמי גדול ודוחקכשרין
 ב~ני' דמייתי הנך דכל דומיא חבירת' מעכבת א' מצוהשאין ~~מ~

 מתוקמא דמתניתין "''ל הרמב''ם כד' והמחוור זא~ז. ~כביןדאין
 באורך. לעיל וכמ"ש לבן באיגרדו' וסיפא וכפשוטה לרבנןדווקא
 ~ענ''ד משמ' וען מ~נה. וכסתם כרבנן דהלכה פשוט וודאיוא''כ
 לב' ומשל תכלת של מעונשו לבן של עונשו קשה שאמרממה

 לקיים דיכול משמע כו' ~ותם לי הביא המלך אמרנא' ב''"
 מצו~

 ל~ן
 ה~סד בו שאין יותר לבן של בעומשו מחמירין ולכן תכלת.בלא
 לו וא''א היא מצוה חדא אי אבל כ''כ~מון

 לקיי~
 בלא לבן

 ~~''" הלבן גם בטל ממילא תכלת לקנות ממונו על כשחסוע''כ תכל~
לז~

 באנפי מצוה חדא דכל ~מע אע"ע להנה. א' ועונש בל''ז
 עיקר: וכן הפוסקים וכד' היאנפשה

 :~יי~ו~ ~~י~~ ~~ ~י~י~ ~~~י~ ~~~ו~ ו~~~י~ ~~י~ ~~ ~~~~~~~

~~~~~
 ציצי~. להטיל כשרו' דנשים פסקו הפוס~י' ורובהטור
 שאינה כיון ~כ' ז''ל ומהר"ם ר''ת כד'שלא

 אין חייב~
ל~

 ס''ל ז~ל ו~ם כו' בקשירה שאינו מי דכנ להטיל
 ב~י מדע' בנכרי ציצית ל~פוקי לרב ל''ל דאל''ע וראייתםבתפילין. דו~~

 ס''ל דילמא י''ל ולכאורה נשים. ד~~עטי מהיכא ת''לישראל
 ב~שירה וישנם בציצית חייבות נשים~לרב

 ולהכ"
 רק ממעט לא

 וו~~~ דרב משמיה מילתא להא דאמר יהודא רב דהאנכרי.
 שלא דמ''ע ביתא דאינשי לפר"ומי תכלתא רמי דה" ס''לדהכי
 א~ר בהדיא דהא ז''א אבל ס''ל הכי רב גם ואפשר היאהזמ''ג
 דאמר בלילה נוהג צילית פ' דאין דברכו' בפ''ברב

 ר~
 כהנא

 ד~ב משמיה סוגי' וכולה גומר התחיל ואם יתחיל לא רבאמר
 ~"ע הוי ציצית וכמ''ד ביום א~א נוהג אינו דויאמר וס''לשם

 ~ב''י נכרי רק ממעט מדלא נכונה ז''ל ראייתם וא"כשהזמ''ג.
מוכ~

 יעשו ב''י דדרשינן כיון למידק איכא ואכתי כשרים. דנשים
 ב''י סמיכה גבי כדד~ינן הנשים ולא ב"י נדרושה''נ

 תירץ. ולא ז''ל מ"א הרב כן שהק' ראיתי שוב י~ראל. בנותולא םו~~י~
 לעשיי' טווי' בין נשים לענין שחלקו החילו' דעיקר נ' הי'ולענ''ד
 ד~א קאי ע''כ אטווי' גם דקרא דעשיי' כיון מ"נ ידענא לאבבגד
 לשמה טווי' דרשינן ומינה חובך לשם לך תעשה גדילי'דרשינן

ש''~
 נשים דמכשרינן מ''ש וא''כ היא הציצית ע~יית בכלל דטווי'

 ~מי טווי' לענין הנשים. ולא ב''י דרשינן אי נע~יי'. ולאלטוו''
 טעם ידעתי ולא לשמה לעמין ~רי עשיי' היא דגם כןנדרוש
 מ נשים להכשיר כו' דקרטליתא בהך ומדאשכחן ביניהםלחלק
 שלא ומסתבר נשים מעשה היא שטווי' לפי מטווי' נשיםלמעט ב''י הכא דרשינן דלא טעם ליתן ויש עשייתן. לכל לגמרידכשרו'
 כדאשכחן לטוות נשים מלאכת להתלמד לא~שים תורההצריכה
 נשי~ ע''י ~עשה היה כהונה ובגדי המשכן מלאכתבכל

 וכל דכ'
 ומצימו היא. מילתא לאו הזמנה דקיי"ל לשמה עוונה צריכיםהיו ובוודאי העזי' את טוו בחכמה אותמה לבן נש" אשרהנשים
 נשיםבגמ'

 בפרו~ האורגו~
 הלשכה. מתרומת שכרן נוטלת

 וממילא לחודלנכרי' דב"י וקרא לטווי' הנשים כשרין ל~יצית דה''ה מסתברוא''כ
 דה~

 לע~ין גם ולענ''ד מעשיהן. לכל
 צטווי' ה''ה ממילא הנכרי' ולא ועשו מב''י לי' דממעטי'נכרי

 בישראל דאף נראה וא''כ היא עשי~ דטווי' קרא מהךממעטי'
 בע~ג דנימא ליה ממעטינן לשמה משום לא דהא פסולעע"ג
 ~כ' ~שו. ~"י דווקא הוא ג"ה''כ אלא קעביד דישראלאדעתא
 ואפ''ה לך תעשה דגדילים דומי' חובה לשם דמ' להםועשו
 הפו~קים כל וכ''כ לא. כלל דבנכרי מ' להם ועשו ב''ידרשינן
 ו~וס' ליה ~לינן לשמה בעשה ואף לשמה משום לא דרשאדהך
עתב

 דמסתמ"
 לאו אי בנכרי ~שר הוי ולהכי קאי לשמה

 דב''י קרא ואיצטריך עביד דיש~ל ~דעתא הטעם כתבוהרא''ש ק~
 ~ליי' אי~ט לכ''ע וא''ככו'

 א~ בכנ~
 בע''~ג

 מה~י נכרי אמ~יט טו~' ל~ין ה''ה בכנף לתליי' ~טווי'להשוות לפ~ וא''~
 ~כ' מה בעיני צ''ע ולפי"" ב~''עג. דה''ה וממילא דב''יקרא

 ~י~~~ גוי שטוואה ציצית ז''ל ~רא~ש להכשיר י''א בסי'המחבר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  פ~ול ~יצית דגבי נרא' ול~מ''ש עיבוד לענין שהכ~יר וכ~ו~~עג

 מה~י ~ע''פלע"~
 ק~

 ~קשות ואין דב''י.
 ז''ל הרמב''ם מד' ע''"

 דבעי~ן וודאי ובטווי' כשירה כוונה בלא ישראל שעש~ן ציציתדפ'
לש~ה.

 דנל~"~
 בעשאו רק בציצית הכשיר לא ~רמב''ם דגם

 לשם עשויין כבר שהן ~יון קאי לשמה סתמא דא'כוונה בל~
 ~ישה הוא דלמה הן. ציצית ~ת~ן בבגד ~ותן ותו~הכ~לכתן ציני~

 דאכתי בטווי' משא''כ צי~ית. מ~ום וודאיאותן
 סת~

 ל~~ה לאו
 אם ~צ~צית י~א חוטין םתם נימא ד~ה''תקאי

 ל~
 לשם בפי' שיכוין

 ~שא''כ לשמן סתמן דזבחים זב"ים בריש אשכחן וה''נציצית
 להר~~''ם ה''נ דוכתי בכמה ו~רא''ש תוס' כ' וכה''ג אשהבגט
 ל~~ה סתמא דבתליי' ~תמא לענין לתליי' טווי' בין נ~לקיש
 נר~ה לשמה שלא ב~י' בעושה אבל עליהן. מוכיח דמעשיהןקאי
 כלשונו כלל כוונה בלא רק הכשיר ולא פ~ונ ז"ל להרמב''םד~ם
 כו' הנימין ומן הגרדין מן גבי לקמן כ' ואפ''ה ל~~הדסתמא ~~שו~ במכרי ציצית לרב להכשיר ~ע' ז"ל תו~' ד' הוא וכן"''ל.

 דכה''ג ש''מ כו' צי~ית לשםנתלו ~~~
 גר~

 אשכ"ן וכן מסתמא.
 בד' נ"ל זה עיי''ש. בכותי ופוסל בנכרי דמכ~ירלר''י ב~יל~
 לשמה ~תמא ס''ל בתליי' רק לש~ה ב~י מ~שיהן בכנ ועכ"פז"ל. הר~ב''~

 ~שום ליה ותיפוק נכרי למעוטי ~איצטריך מהא כן והוציאק~י
 ד~~ינן היכי על ב''ל ז''ל הר~ב''ם הא בעע''ג לו~ר ו~יןלשמה.
 ~ע~ג מהני לאל~מה

 כמ'~
 ס''ל לכן לשמה עיבוד גבי

 הב~י ש~ק' ומה תליין גבי קאי לש~ה דסתמא ז''לנהרמב''ם
 הנכרי. ולא ישראל דבני דר~א הך ד~' הוא רב דהא הרמב"ס~ל

ו~י~ו
 ס"~

 דמ ופסולא הסיסין מן ד~כ~יר לשמה בעינן דלא
 תו~' כדפירש לשמה משום לא הרמב''ם לה מפרש כו'~נימין
 ~ן שאינן משום מפרש אלא ל~מה. תלוין דבעינן רב~מודה
המוב"ר

 כמ''~
 ליה איצטריך ~''ה וא"כ בשמו. לעיל הב''י

 לשמה דבעינן לדידן אבל נכרי. לפסול ישראל דבנידרשא
 דרשא דהך ד~' לתרץ נראה הוא. כונה בר דלאו מכריפסול ~מיל~
 לוט~ו ב''י מדסמיך לה דייקינן ~מקראי אמוראי לכולהוהיא מוסכמ~

 ~כ~ירה מצוה כל דאמר שם דגמ' סוגיא לעמ''ד מ' וכן כו'להם
 ורב ברכה צריכה בנכרי ושפסולה ברכה א''צבנכרי

 ~סד~
'" 

 וס''ל ברכה א"צ ציצית משמי' התם מ"ד וכן הכיה~ם
 וכרב לשמה דא''צ ~כולהו ס''ל ואטו בנכרי דכשר ~שום~~עמי' לר"~

 לשמה סתמא דס''ל ני~א הרמב''ם לד' אבל הסיסין. מןדמעשר
 נר~ה הי' ולכאורה קרא. לאו אי בנכרי לאעשורי ה''א ולהכיק~י
לר'

 הר~ב''~
 ~ש''ו בעשאן דה''ה כוונה בלא בישראל דמכשיר

 ~ש~ה דסתמא איצטריך לא כוונה ושום נינהו ישראל בני~"ש''ו
 בני דלאו משום ואי כלל בש''ע מזה הזכירו שלא וצ''עקאי

 נשים האנינהו חיו~~
 כ~רו~

 זו. במצוה נינהו "יובא בני דלאו אף
 משום ב"ש"ו לפסול דיש ה''ה בנ~ים שפובל ז"ל ר''ת לדעתרק
 י~יין דא' מהא טובא לי ק' א''כ ~בל כו' בקשירה ~א~נו~ל
 לפקירן. ובידו הואיל טעמא ואי "ייב כו' טליתו ~ייץ~אם

 לאו איבור רק דליתא "ש''ו ע''י ציצית ל~שות~פשר ה~
 וע~

 ~נ~ען
 כיון אצלו לד"ות שבת ניתנה לא וא''ע סקילה איסור ולא כו'ינו"

 בקטן.דאפשר
 וי~

 אהיתרא מהדר~ן לא דלר''א לתרץ
 דה~

 ~''ל
 וק~יפו' חצירות גגות דרך דאפ~ר אף רה"ר דרך אזובדמביאין
 דו"ה ה~צוה היתה אם בציצית וה"ה דמילה ר''א בפ'~יי"ש
 כלל. אצלן לדחות שבת ניתנה לא להפקירן דבידו כיון רקשבת

 א''כ בנכרי כשירה מילה דלמ~ד ~ראה היהולכאו~ה
 דאו' איסורא דליעא דאפשר היכא נכרי ע"י לעביד שבת~"י' היכי מיל~

כ~~
 איעא ואי בצרעת מילה גבי ~' והא שבות. לנכרי דאמירה

 כך ב"ה גם נתרץ ואולי א"ר. דליכא ומשני כו' א"ר לעבידאחר
 דהמול מקראי בנכרי ופסולה ~הך קיי''ל לא לדידן אך מ''דל~ך
לד' להתי~ ב~יני נראה אין ועכ"פ כו'. תשמור ~ריתי את ואתהימול

 רמב''~
 בלא י~ראל לאכשורי אדאשמטינן דא''כ בחש''ו ציצית

~וונ~
 דלא ומ' כשר ב"ש''ו דאפי' ~ש''ו רבותא לאש~עינן ~ו''ל

 דבני קאי בגדולים דקרא וסתמא הוא כוונה דבר גדול רק~כשר
 במצוה נינהו "יובא דבני ~שים וגריעי ח~''ו משא''כ ני~ו~צוה

 ד~פילו ועוד עליה~.~מו~לת
 במילת~

 סת~א דאמרינן
 לשמ~

 ק~י

 אף בהדי' יו~י ר' וכדא' כ~מן סתמן דקיי''ל בקדשים~היימו
 הוא ב''ד שתנאי כשר הזב" אלו ~כל א' לשם בלבו היה שלאמי
 הר~ב''ם פ' וכן כלשמן דבתמן זב"ים בריש ~ינה ודייקינןכו'
 לש"י~ת ק~ן פסול ואפ''ה ק~בנות מעשה ~' בפ''דז"ל

 ודרשינן תזב"והו לרצונכם וכתיב הוא כוונה בר דל"ו~שום ק~שי~
 יוסי ער' כשר כלל כיון ולא ששחט דבגדול אף זביחוצדעתכם
 מיגר~ קטןאפ''ה

 בלא כשר דגדול אף בציצית י''ל ה''ה א''כ גרע
 ק~ן מש"~~ הוא כוונה בר וגדול קאי ל~~ה דסתמאכוונה

 "''צ בת"מ בכתיבת דאף ז"ל הרמב''ם וד' הוא. בלע~אמתעסק
 כמ''ש ה"זכרות בכתיבת רק בפי'~וונה

 כמ~
 ס~''מ ~~נ' פעמים

 ~~ ד"שיבו~פבולי'
 חשיב לא

~ 
 האזכרות כ' אם

 של~
 ל~~ן

 מדבריו מ'וכן
 ש~

 סתמן דבת"מ דס"ל ג''כ ומראה פעמים כ~ה
 כד~ק' לשמה בעינן עיבוד אפי' דהא ל~מה דבעי ~ף קאי~שמה
 דס~~א רק כו' בעי לא כתיבה בעי לשמה עיבוד ור~ב''גבגיטין
 רק הואנשמה

 באזכרו~
 ~~ם. לקדושת בפי' כוונה דצריך ס''ל

 בש''ס סוגיות מכמה בהלכה מאירות פנים להס יש הרמב"םודברי
 תוס' ד' וכן נבארם. במקומו ו"י"ה מקומו. כאןאין

 קיימי לשמן ספריםדס~ם במנ~ו~
 ר~

 ~יי''ש. ב~י' כוונה צריך ~זכרות

ו~''~
 פסלינן ואפ''ה קאי ~שמה דס~מן נרמב''ם ס''ל

 בקט~
 רק

 מהך ועכ''פ ליה. דפסלינן נל~ד דמקראי משם ראי'דאין
 לש~ה ~צריך בדבר מעשה אינה קטן דמעשה נכונהראיה ~קדשי~
 רק בפי' כוונה צריך~~ין ~~

 סת~
 ו~''כ טפי. גרע בקטן לשמה

לענ''ד
 י~

 לד' אף ע"י ציצית לע~ות שלא בקטן לה~מיר
 ודו''ק: ~וונה ~בלא מגדול וגרעז"ל ר~ב''~

 ו~~~~ ~י~י~ ~~ויי~ ~~י~ ~~~~~~
 ~~~ו ~~~

 ~~~~ ו~~~~

~~~~
 הגט את לכתוב כשרין הכל כב דף פ"ב בגיטיןגרסינן
 נינ~ו. דיעה בני לאו והא בגמרא ומק' "ש''ו.אפי'

 עע''ג שגדול והוא הונא רב ומשני ל~מה. כותבין ואינןפירש''י
 התורף מקום ששייר והוא שמואל א' מייתי וא""כ דשם. סוגי'וכו'
 ז''ל ר~''י ופי' כו' ששייר והוא דעולא משמיה ~גא רב אמרוכן

 אתי נינהו דיעה בני לאו והא דמק' דלעיל קושיא לשנויידשמואל
 כשר. ולכן התורף מקום ששייר דמיירילתרוצי

 ו~
 ליה ני"א

 דוכתי ובכמה שם תוס' ד' מ' וכן עע''ג בגדול הונא כרבנשנויי
דלר''ה

 א~
 דמוקמי אמוראי ואינך ושמואל בעע''ג. כ~ר בתורף

 היתר ד"ין לדידהו י''ל ולכאורה בעע''ג. עלל מוקמי לאב~שייר
 דלא כיון אותו לשייר צריך ולעולם תורף לעתיבת בעע''גכלל

 כל ע"כ דלכאורה ~וד זה. להתיר מנ"נ בהכי מתני'מתרצא
 לעתוב שמצווהו כותבין הב~ל ציווי עפ''י ע''כ גט הכותביןחש''ו
 כ' אם גדול אפילו "ש''ו איריא מהי ד"ל''כלשמה

 בציווי של~
 לאו יהא "ש"ו על דווקא מק' ומאי פסול לשמה בכוונה שלאאו
 ועוד ני~הו. דיעהבני

 ה~
 ~' כו' כשרין ה~ל קתני דינא מתני'

 וא"כ ~יכתוב. כן מורין שיכתוב הוא כ~ר אם לשאל בבאדאיירי
 ע''ג שיעמיד נצווהו התורף מקום ששייר והוא שמואל קא'מ~י

 אמרינן לא גיטין דבריש ועוד כולו ויגמור לשמה לכתובויצווהו
 ~ינשי ש~ר ~א לשמה דבעי ג~ירי מגמר דדיינא ספרי םתםרק

 שכותב ~קח גדול אף וע''כ כולהו ב~יאי ולא ~מירי לא~ודאי
 דבהכי וודאי ב"ש''ו וגם לשמה לעתוב ול"רוזי לאודועיצריך ג~

 נראה והיה שיור בעי ואפ''ה לשמה לכתוב ~הודיעוהואיירי
 היינו בעע''ג דמכשר הונא לרב דאףלומר

 דו~
 ~ליו ~עומד

 מקט ולהכי לשמה שיכתוב ~תיבה קודם לו שיאמרבמה בגי ול" דעתו על שיעשה מעשה בש~ת ומזהירו עתיבהבשעת
 ~ע~ה שקודם באמירה סגי לא דיעה בר דלאו דכיון עע"גש~דול והו~

 שאין גדול בין הונא לרב החילוק וזה דעתייהו אס"ודילמ"
 ובהכי וכוונתו ע"ד שעושה הונא לרב ס''ל ובע''עג ל"ש"ויודע
 ~א"ל דאיירי יד~ נינהו דיעה בני לאו והא דמק' המק' דגםא''ש
לכתוב

 לש~
 אסור דאל''כ

 א~
 לתוב בגדול

 ד~יירי יד~ ד~ ~
 ס''ל ועולא ושמואל בהכי דאיירי הונא רב ושניבע''עג

 ד~ינוי נראה שם תוס' ומד' התורף מקום לשייר רק כללתקנתא דליכ~
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 שמואל ש~י' אף לע~ע פ~וט היותר הוא עע~ג בגדול הונאדרב
 כוונה בר ד~טן מ' דהכא שהק' אחרינא.~ינוי'

 הו~
 בע''~ג

 קטן מדמכ~'ר כו' ל~חיטה כוונה בעי דלא תנ" מ"ן א'ובחולין

ששח~
 בר~י' איירי דשם שם. וחילקו כו' רואין ואחרים

 וכן להלכה דינא הך דנקטו ~' כו' מזהירוואין ב~למ~
~ 

 גבי ממ''ש
 משום וחרשת חרש גבי ~סלינן ל" דלהכיחליצה

 כיונ~
 ~~ום

 ד' שם גם היות עס ע''עג.שב''ד
 הרמב''~

 משום דטע~' ז''ל
 הרשב''א ד' וכן לקמן. אי''ה מבאר כא~ר לשיטתי' ו~זילכוונה
 ק' לענ''ד אבל היא. הילכתא הונא דרב דהך בחי'והר''נ

 דליכ' ועולא שמואל מד' להדיא דמ' לעיל מ''שחדא ט~ב~
 תקמת~

 ~לל
 הונא אדרב ופליגי התורף מקו' לשייר~ק

 ומנ''~
 הלכה ~פבוק

 תלת הנך בכל צריכותא עביד גמרא הא ועוד לקו~א. הונאכרב
 מםירה עידי דא' ~לעזר לר' ~''ת בשייר כולהו דמתוקמןמתני'
 הי~י~'ך כאן דא' יוחנן ר' ועוד מ~"ת. לשמה כתיבה ו~עיכרתי
 ההודעה היא היכן כרתי. ע''ח דא' הוא ו~מ ~שמה כחשאין
 ב~''עג הונא כרב לאוקמי דאיכאכיון

 וכש~
 נכ~ו~ה מ' אלא לכ''ע

 בהכי ליה ני"א לא ור''י בשיור רק לאוקמי ליכא ו~ולאדלשמואל
 בהכי מתני' נוקי לא למה לד"ה כשר בע"עג ואי כר''מומוקי
 ועיד ע''~ג והעדים הבעל נהיות הכי ד~יל~א דאורחאוב~רט
 ל~נ''ד מזהירו. ואינו לחוד אותו שרו"ין איירי דחולין בהךדמ''ש
 א' דהא כן מ'לא

~~ 
 מחש''ו דחוץ אמתני'

 ~מ~
 ודייק כו' יקלקלו

 לכתחלה חולין להן מוסרין אין אומרת זאת כו' ק' לא קלקלו~מא
 ~פילו רש''יופי'

 למסור לענין מתני' איירי דברישא הרי בע''ע~
 י~' שחטו. אם שרי דבדיעבד ומסיק דא~ור וא' בע''~ג~תחלה
 אם בדיעבד שרימן כו' ל~םור ברישא שם דאםרינן דמאידדומיא
 למידק מנ"ל וא''כ ט''עג ~בכוונה איירי וא''כ ב~''עג להם~ברו
 ב~ע''ג איירי דילמא נתן כר' ולאוקמה כוונה בעי לאדחולין
 ואתי' מעלייתא כוונה ג''כ ואיכא יפ~ נשחוט אותםוהזהירו
 ~אסרי' ו~א לכתחלה ~ף שרי דבכה"ג שנאמר לא אםכד"ה.
 משמע לכת~לה חולין להם ~סרין אין מדאמר ועודלכתחלה. ו~~י לה~~ חיישינן לא במזהירו אבל יקלקלו ~מא חיישינןגוונא ה~י דבכי מעשיו את רואה רק מזהירו ואין שעע''ג איירינכתחלה
 מוםרין אין בל''זדקדשים

 לה~
 פ~ולין בדיע~ד ואפי' כו~ה דבעו

 דליכא להדיא ומ~מע כוונה. בעו דלא חולין רק אשמעינןולא
 ~יא עבודה לאו שחיטה דהא בעע''ג ואף לקדשים כללשריותא
 כלל עוו~ה הוי דלא וודאי אלא בגי' בעע''ג הא כוונה משוםואי
 מבואר וכן בע~''ג אף בקדשים פסול דקטן לה~י' הרמב''ם פ'וכן

 כשרה ~ה~חיטה כו' ששחטו הפסולין כל דחשיב דזבחיםבמשנה
בזרים

 בנשי~
 דו~יא בעע"ג דשרי בקטנים קחשיב ולא ובעבדים

 ~~ש''ל. כלנ שריותא ~ליכא להדיא מ' בדיעבד בחולין~שרינן
 א~נ ~לל. ~~'ה "ו אין ור''נ רשב''א. תוס'. שלד' העיר ולאכו' ~נ" מאן דאמר דחולין ~סו~יא כן הוציא שהרמב"ם כ'והכ''מ
 ומוערחים ברורים הרמב''ם ~'עכ"פ

 כמ'~
 נסתפ' ז''ל הר''נ וגם

 וש~ו~ל אהדדי דפליגי דמשמע וכ' בזה הונא כרב הלכ' אםבדבר
 שסובר דאפשר כ' ז"ל הרי''ף בד' רק הונא ארב דינא בעיק'פליג
 כתבו הפוסקים כל אבל סגי. מינייהו חדא וכל פליגידלא

 ו~מו"ל ל~ו~רא בעינן דתרווייהו ז''ל דעתו דאדרבה ""להרי''ף בש~
 וכ''כ ~קה''ת. שיור בעינן בעע''ג ואף קאי הונא אדרבג''כ

 "''ל והרמב"ם ז"ל הרמ''ה ובשם בשמוהרא''ש
 וכ''~

 ""ל הר~מ
 מהא ~ר''נ והרשב''א התוס' ו~'שבתחלה.

 דחליצ~
 טעמא ד~'

 משום ~~יינו וכ' כונה משום אמרינן ולא ואמרה ב~מר שאינןלפי
 דחרש באמת. כ' שהרמב"ם כ' כברדעע"ג.

 וחר~~
 כוונה בני ל~ו

 דרבא מ~מי' בתחלה א' דיבמות ובםוגי' ב~ליצה.נינהו
 ו~ק' נימה~. ב"ד דלאו ~עמא היינו וחרש כשירה חליצתוואלמת דאל~

 שאין לפיוהאר''י
 באמ~

 א~ר ה''א איתמר אי ו~סיק ואמרה
 הוצי"ו ומ~ה כו' ואלמת אלם ~עכבא קריאה דאמרת השתארבא

 ולענ''ד ליע~. ~וונה דמשוס מ' כו' דאמר לטעמא ר''ימד~יצטריך
 ואל~ת ~לם בהדי' א' רבא דהא הרמב"ם כד' להיפך ראי'~~ם
 ל~~~נא וא''כ חליצה לענין ואלמת לאלם וחרשת חרשבין רב" ד~חלק להדיא ומ' להו כאיב ופומייהו נימהו דיעהבני

 ~רב~

 ג"כ באלם לפסולא'
 ~יל~א להא א' למאי קריא~ מ~ו~

 הוא דיעה בר חרש גם הא הוא דיעה~ר ד~ל~
 נה~

 כיון ~ילתא
 א' לא דלמסקנא לומר גדול ודוחקדעע''ג.

 רב~
 להא

 דרבא לישנא ו~ודכלל. מילת~
 למס~נ~

 קריאה ד~~רת השתא
 דייק דמתניתין מ'כו' ~עכב~

 משו~ דטע~~
 ומנ''ל קריאה

 דיל~~
 ט~~א

 ק~יאה מ~ום דטעמא כ"כ ני' פשיטא ומהיכ' כוונהמשום
 ק~י אמתני' ורבא ~נ''ל ~' גופא היא הכי א' ינ~ידר' ומשו~

 ~ל~
 מו~ה

 ר''א איפ~גי שם דבמתני'מ~ום
 ור''~

 בחליצה
 מ~כב~. לא מינייהו והי מעכב מינייהוהי וקריא~ ורקיק~

 סת~~א ~~ני ואח"~
 פםילה ~לינתה ה~טן מן וה~ולצת ~חלצה וחרשת שנחלץהחרש
 דחליצת ור''ע ר''א מודו דכ''עומ'

 פליג ~~" הי" ~ליצה ל~י חר~
 בנ' דלאו משום דמתני' טעמא הוי ואי כלל.ר''א

 דט~
 א"ע מ'נהו

 חרש ~רומת ס' ר''א ~הא עלה ר''א ליפלוגק'
 תצ~ נ~

 ל~ילין
 כדא' ד~ת בר ס' לי'ומשוי

 ח~~ בר"~
 ~ה~~יך. מי ובפ'

 חליצה ם' ~רש ~ליצתלדידי' ו~"~
 ~ליית~

 חליצה מיקרי ול" היא
 פ~ולה לר''א ד~פי' ינ~י ר' דייק ו~ינהפבולה.

 משום חליצת~
 דייק ומינה דג~. כ~סקנא לבילה ר"וי בשאין ד~עכבאקרי"ה
רב~

 ד~ף כיון ואלמת אנם דה''ה
 נר''~

 קריא' מ~ום פםולי'
 איעא וחרשת ב~רש לדידן ב"מת ~בל קרי~ה. ומשום לדידן~אלם ה~

~''כ
 ט~מ~

 נינ~ו ~יעה בני ~ל~ו
 דקריאה טע~" מנב~

 וכד' כו'ב~לם משא''~
 ונ"~ הר~ב''~

 דיעה בני ד~ינן טעמא דמשום
 הרמב''ם בשם הפוס~י' וכ' דקטן דומיא כלל חליצה הוילא
 "ה לענין עו' לאלם כו' חרש בין ל~לק להדיאשם

 כו' ל~סולחליצה הוי דבאל~
 ובחר~

 ו~' דקטן. דומיא כלל חליצה הוי' לא כו'
 רבא ד' א''ש ובזה רמב''ם כד' בתוספתא מפורש שכןהפוסקים

 חליצה לשווי' ונ''מ למסקנא. כו' נינהו די~ה בני כו' ~לםדא'
 ובד' ה~מרא בבוגי' בעזהש''י ונכון ברור מ''ל זה כו'ל~סול

 הרמב~
דחר~

 ומסוגי' בעע''ג ואף חליצה ~נין נינהו דיעה בני לאו ו~רשת
 הצורך מ אין ולפי''ז ז''ל. שכ' מהתוספתא וכן להרמב''ם ראי'זו

 לשוטה חרש בין~~לק
 כמ''~

 דוכתא יבכל ז''ל ותוס' הרשב''א
 הקד~ו ולא כלל תרומה תרומתן ואין כהדדי להו משווינןבש''ס
 ומזהירין מלמדין בעע''ג ואף ~מש שלו ו~ירושין בק~ו~ין ואיןכו'
 וכן ספק. לי' ~שווי ר''א רק ב~וטה. כמו כלל נינ~ו ב''דדלאו

 דהוי ס''ל הכתב ~תוך נד~ר יכול גבי שאחזו מי פ' ב~י~יןלרשב''ג
 עו' חביריו ~ליו חלוקין ר''י שם ו"' ~יקרו. פקח הי' אםב''ד

 מעכבא דקריאה טעמא איצטריך לרשב"ג וגם ע''ש ~רש דפ'ממתמי'
 ד' תירצתי ועוד לר''א. וכ~''ש וחרשת חרש חליצתלענין

 ואמרה באמר דאינו ל~ע~א דאיצטריך הא אחרב~ופן הרמב"~
 חליצת דפסלינן חרש דפ' במשנה דאשכחן ~שום היינווחרשת לחר~

 מ~חיו לי' ~מפלה ~ףחרש
 ~וא די~ה בר דנאו משום ואי ח~~

 דכשם ל~ליץ למשריה"ל
 ש~נ~

 ~ציא ~וא כך ברמיזה ~~יו
 שכנס דכשם מה"ט בגט להוציא יכול הי' שאחיו וכמו~רמיזה

 בני לאו דת~ויהו ~ה''ט לחלוץ יכול אחיו כךכו'
 ד~

 ני~הו
 קריאה מטעם~בל

 דמעכב~
 ד~כ''פ חרש מאחיו במפלה אף ~''ש

 ורבא ר"י דייק ~מימה נקריאה ראוי עשאינו כלל חניצה כ~ןאין
 דדי~ה ~עמא גם אכתי אבל כו' לאלם וה"ה מעכבאדקריאה
בחר~~

 וגם א~יו. פ~ול ל~נין כמ~"ל ונ''מ קאי כדקאי ו~רשת
 היתר דאין "''ל ולש~תו ז''ל. הר~ב''ם בד' מאד נכון תי'זה

 ~~ד פקח שהי והוא הונא רב א' כו' כשרין הכל במ~הגיטין ביר~של~~ אלה לדברי מצאתי נכונה וראי' בעע"ג אףבחש"ו
 ~ל תורפו שיניח צריך א' שמואל נשמה לה והכתיב רי''אע''ג.
ג~

 מבוא' ופי' פסול. ב~ופס תר~ו כ' דרשב''ל הא כי ואתיי' עמו
 ~ה~כ מק' ~~י ל~מה לי' משוי' ע~''ג דב~קח מפ' הונאדרב
 ~שייר ~~אל ומשני ~ע"ג מהני ומאי לשמהלה

 ושמואל כר"מ למתני' דמוקי דילן בש''ס כשיטתי'ו~''י מ~~
 דלר~י להדי' ומבואר מקה''ת. ש~ייר דילן בגמ'כאו~ימתי' ג''~
 ~' ריש בירו~~י יו~ר ומפורש ~שמואל דה"ה ומ' עע''גמהני ל~

 ומק' תרומה תרומתן אין ושו~ה חרש שם דא'תרו~ות
 ח~''ו העלו' דתנינן מחשבתן על שלהןמעשה ויוכי~

 א' ~להם ~שה ואיזהו מחשבה להם ואין מעשהלהם שי~ מפני כ~
 הו~~ ר~
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~ ~ ~ ~  הונא רב וא' כו' בטל בהןבשתפוס
 במשפש~

 ויאמר במים. בהן
 ~ין מחשבה בו שע' את ר"י ומשני כו' שלהן מעשה יוכיחהכ" ~~

 ~ל' מ~שה מחשבה בו ע' ושאין מחשבתו על ~וע'ח שלומעשה
 אר'י מוכיח מ~שה ואין כו' ונחשב ~' ובתרומה כו'~וכיח
 בו כ' אין גיטין הרי שמואל קו~י~שיי~י'

 מ~שב~
 מעשה ואין

 ואר''ה חש''ו אפילו הגט נכתוב כשרים הכל דתנן מוכיח~לו
 פקחשהי' וה'~

 עע''~
 מדר''י ומק' פי' לשמה לה וכ' והיינו ב~י ור''י

 לשמה הוי ד~"דס''ל
 א~

 זה תמן ו~מר ייבי ר' חזר ב~''עג
 ~חש"ו דשם פי' תורם והוא חושב הו" הכ" ברם מגרשוזה כות~

 עצ~י הוא בתרומה אבל מ~שבתו מהני ולא מגרש והבעלכותב
 ו~הכי ו~ורם~ושב

 הי''~
 ונחשב בהדי' ב'' דכ' ל"ו "י דמהני

 י~קב ר' תוומ~'
 כ' אלו הא "' א~" ב~

 הו~
 ~יי הוא וגירש

 השונה. על חלוקין ר''י ב~ם אח" ב''ר יעקב ר' בת~יה פי'גט
 שיכול בחרש דרשב''ג הך גבי לקמן ~ק כ"ן מקומי אין דזהונראה
 דתרומות דר''י אתי' כדון מאי ומביק כאן ונעפל הכתב מתוךלדבר
 כרבנן בגיט'ן יוחנן ודר' ד~דוש'ן. ברוקה בן בר"י ~מע"לכר'

 בר''י ר"י ק~ו~ין. קידושיהן אין ש~יד~ו חש''ו ~תנןדקדושין
בן

 ברוק~
 נבין בינן קדושין קידושיהן אין עצמן לבין בינן אומר

 יוחנן ר' דא' ה" דמוקי פי' ~כ"ד קדושין קדושיהן~חרים
 להוכיח מעשה מהני הוי לא''ה ה" ונחשב. דכ' מ~וםדדוקא בתרו~~י~
 קדושין וקדושיהן מעשה דמהני בקדושין ב"ב בר''י כר''ימחשבתו ~~

 דס''ל בט''עג והיינו אחרים לביןבינן
 לעו~

 קדוש'ן קדו~יהן אין
 ר''ה על דמקשה דגיטין ור"י בע''עג ואף אחרים לבין בינןאף

 דהלכה בודאי וא"ע דקידושין כרבנן אתיין נשמה לה וכתבוהיינו
 ~רש דרשב"ג הך מייתי ואח''כ דגיטין. יוחנן וכר' דקידו~יןכרבנן
 השונ' על חלוקין ר''י בשם ר''ח וא' עו' הכ' מתוך לדברשיכול
הזה.

 חבירו עליו חלוקין ר''י משום בגיטין דילן ש''ס כלשון והו"
 רב על חולק שר''י הירושלמי מד' מבואר עכ''פ עיי''ש. ~ב"געל

 ומוכח לשמה. לה בי' קר~ן ולא ע''עג. מהני דלא וס''להונא
 והארכתי לשמואל. ס"ל וכן כרבנן דקאי כוותי' דהלכהמדבריו
 לדין זכינו ו~ע''פ בוריו. על להבינו הירושלמי דברי בפירושקצת
 גדול' וכמה והרמ''ה והרי''ף הרמב"ם לד' ראי' הירושלמימד'

 להם ואין כלל. ע''עג מהני לא בחש''ו דס''להראשונים
 ד'לן מש"ס ראיות עוד לעיל כתבתי עבר כוונה. דבעיבמידי כוונ~

 הרא''ש דעת שגם גיטין הל' בא''ע ז''ל הב''י כ' וכברומהתוםפתא
 שם בשו''ע וכ"פ במבקנא דבריו מדכ' ז''ל הרי"ף כד'ז"ל

 הו~. דאורייתא דאםור ציצית גבי ה''ה ממילא וא"כלהחמיר.
 להכשי~אין

 הציצית תליית לענין ואף בע''עג. אף חש"ו טווית
 לפבול יש אפ"ה בתם בגדול דמכשר הרמב''ם לד' דאף מש"ללפי

 ותוס' ה~"ש לד' וכ''ש באורך. כמש''ל מקדשי' וראיהבקטן.
 בח'דושי וראיתי בעע''ג. אף מהני לא ג"כ בתליי' ממש לשמה~בעינן
 פ''ק חוליןהרשב''א

~ 
 ז"ל יונה רב~ו בשם

 דא~
 הונא לרב

 שליחות 'מהני גיטין דבעתיבת היינו גיטין גבי בעע~גדמכשר
 כו~ב הבעל בשליחות דהכותב ע"ג העומד כוונת ג''כ מהני~לכן

 הכותב בדעת ~לוי הדבר שאין כיון ג''כ בשלי~ותו מכויןו~עע''ג
 כלל ושליחות הבעלים דעת א"צ שחיטה גבי בחולין אבללבד

 תלוי והכל שחיטה הוי מד~תו ~לא חבירו בהמתדהשוחט
 אחרים כוונת מהני לא ולען עצמובדעת

 ר~
 ~יי''ש ~צמו. כו~ת

 טווית ~ענין נ~י בנ''ד לדבריו וא''כ הדבר. בטעם קצתשהאריך
 בעינן ~עושה דעת רק מדעתו שלא ו"~ילו בעלים דעת א"צציצית
 דעת הוא ו~ן עע~ג. ז''ל לדבריו מני לא ו~''כ דשחיטהדומיא
 ב~~"ו דאפילו ולישתן מצות אפיית גבי והראשונים הגאוניםרוב
וגדול

 עע"~
 וישראל בנכרי וכ"ש לשמה. שימור להיות מהני לא

 בעע~ג הונא לרב בחש~ו דמה~י בגיטין ד~פילו מהני. לאעע''ג
 רוב לד' בציצית כ''ש בגיטין. שם כדאיתא מהני לאובנכרי

 ואפילו מהני. לא ~ח~''ו דאפילו הנ''להפובקים
 הטעם כ~ב כבר עע~ג. עומד וישראל ~כרי ~עיבוד ד~~ר~"ל הרא~ לד~

 משא''כ עיי''~. העיבוד לתוך בנתינ' א' פעם רק עוונה שא''צל~י
 סוף. ועד מתחלה הטווי' עת בכל כוומה שצריך ציציתב~וויית
 הונא דרב דהך וסייעתי' ה~ו~' ד' ל~י דאף ברור ~'ו~וד

 מ' כו' ומזהירו בעע''ג דהיינו ב~דיא כתב הא היא.הלכה
 והכ~יבה העשיה קודם א' פעם לו באומר ליה סגי דלאלהדיא
 בכל להזהירו צ~יךרק

 שע~
 שאינו כל אבל כלל. דעתו יביח שלא

 ~~יד ומזהירו~ע''ג
 לכ''~

 מבואר וזה כלל. כיונה נו אין
 ומכל ז''נ.מדבריהם

 ז~
 הנוהגי' שאותן בעזהש''י למדין נמצינו

 להם שאומרים ע''ז וסומכי' ציצית נ~וות קטנות לנערותליתן

~טו~
 הכל. לד~רי מה''ת פבולות והציצית כלום הו~ילו נא נ~מה

וא~
 כלל. להקל אין לשמה לטוות אותן ומזהירים ע~''ג אם

 יונה והר''ר ו~רמ''ה ו~ר~''ש והרמב''ם הרי"ף ~עת שכןכ'ון
 ויש ב~זהש''י נכוחות ראיות ועוד ~הם ~סיי~ והירישל~יז"ל

 הרבה: בזהליזהר

 בפ''ק תו~' ~ד' ומצא~י יגעת' האנה ה~בריםכותבי~~~~
 בסיגי'דחולין

 ~חו~
 יש קטן יוחנן דר' בבעי' כו' ~~ו''ש

 תרומות מס' דר'ש הלז הירושלמי מד' ~צת העתיקו כו' מח~בהלו
 ~דבריהםונר"ה

 של~
 לענ''ד. עיון צריכין ודבריהן כמ''ש. ~ירשוהו

 ~וד להוס'ף ראיתי~''כ
 בז~ ב'~ו~

 גם בעזהש''י קצת ויתברר
 כו' מחשבה לקטן יש שם בעי ר''י הנה שס. יו~נן דר' דבעי'סוגי'
 יוחנן דר' לבעי' ומוקי מ~שבה לו ו"ין ~עשה לו שיש מדתנןומייתי

 ואתיי~ בדרום ~ולה דקיימ" כגון מ~שיו מתוך ניכרתבמ~~בתו
 ~כי ה''ז ~הן היפך דאם הכשר גבי ר''י ד~' מהא ומק' ~ו'~צפון
 דהיינו ומביק מהני מעשיו מתוך ניכרת ~חשבתו אלמ"יותן

 וער~''י לו. דאין ופשיט לר''י ליה מיבעי' מדאו' אבל ולחומראמדרבנן
 מחשבה היי~ו ומחשבה דיבור עם מעשה היינו לו יש מעשה שפי'ז''ל
 על תו~' הק' וכבר לחוד מעשה היינו כו' ניכרת ומחשבתולחוד
 דמעשה פי' ז"ל והם עיי''ש ~ן הבוגי' כנ משמ~ות שאיןפירש"י
 ומחשבה כך לשם שעושה בבירור מוכיח שהמעשה הי~א נ~'גמור
 ניכרת ומחשבה כלל מוכיח מעשה שס שאין גרידתא מחשבההיינו
 המעשה לתלות ויש כ"כ מוכח לא אבל המוכיח מעשה שיש~יינו
 דמעשה בזה ביאור קצת להוביף נראה ולענ''ד עיי''ש. אחר~דבר
 תינוקו' כגון מהמחשב' הענין היא בעצמו שהמעשה היכאקרי

 כלי לע~ות מכוין וגם כלי עושה היא הרי ורימון באלון~חקקו
 ואח''כ ~ש''ו דהעלום ההוא קרי ומחשבה המ~שה. הוא בזהוהעי~ר
 מעשה שעושה היינו ניכרת ומחשבה כו' עליהן הטל שירדמתכוונו
 עולה דאייתי כגון הראוי' כונה א' בד' ש~וין ניכרומתוכה
 בשחיטה אח"כ שמכווין דניכר לצפוןמדרום

 לש~
 ומעשה טולה

 הקודם ממ~שה ~ק ~ולה לשם שהיא כלל הוכחה איןהשחיטה
 דהיפך בהך וכן כו' ניכרת מחשבה וזהו בשחיטה שמכויןניכר
 שירד ש~פץ דעתו גילה בהיפוך רק ההכשר בעצמו ההיפוך איןבהן
 וקצת הגמ' בלשון ומדוקדק נכון חילוק לענ"ד וזה אח~כ ~ליוהטל
 בדבר כפשוטו מעשה ותוס' פיר~''י שלא ומה ג''כ התום' ~ד'~~א
 כלל. מחשבהשא''צ

 משנה הא כו' מעשה לך ותיבעי קא' היכי דא'~
 מעשיהן עכ"פ הרי רואין באחרים כשירה שחיטתן דחש"ושלימה
 דמק' ירושלמי תוס' הב~ו ואח"כ כו~ה בעי דלא רקמעשה
 ר''י ומשני מחשבתו על מ~~ה דיוכיח דתרומות אהך דטלמהך
 כו'. גיטין הרי ומקשה מוכיח מעשה אין ונחשב דכתיבמשום
 דבלא~ה מ' עע~ג ~פקח והוא ד~' הונא מדרב דהקו~יא מד'ונראה
 דמה ""ל לתוס' וס''ל מחשבתו. על מעשהו יוכיח ואמאי שרילא

 וא~כ לשמה שכ' המוכיח מעשה הוא ושמה ושמו הגטשכותב
 לפי''ז והק' כו' ~רש וזה כותב זה תמן ומשני עע''ג. ל''למק'
 דגיטין מהך קו' עיקרדהא

 אה~
 ועוד מתרומה משני ומאי דטל

 דמחשבה כיון הירושלמי בלאהק'
 וגם עע''ג. ל''ל מהני ניכר~

~בתרומה
~~ 

 מה~י עע''ג ע''כ פי' לפי דהא עע''ג להני ונחשב דכ'
 מהני לא עע''ג דבלא בגיטין כמו ניכרת מחשבה מהני דלא היכאאף

 וא''כ ~ר ובעע"ג ניכרתמחשבה
~~ 

 פי' לפי וכ''ז לתרומה
 והקו' מהדו~ק כמה בעיניו יראה והמעיין עע''ג ל''ל מק'הונא דמד~

 "ה פי' לפישיש
 דא~

 והיינו דא' יוחנן דר' להך כלל מייתי למה
 ז~ל ותוס' הונא מדרב תיכף דהקו' כיון הכא. ל~מה להוכ'

 רק הונא דרב אהך ור''י שמואל דפליגי בגיטין פי' שלאלשיטתם
 לדינא אבל בהכי מתני' מוקמידלא

 ל~
 כמש~ל טובא וק' פליגי



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  כו' דגיטין ודר''י כו' דתרומה יוחנן דר' ~תי' דמסייםועוד
 מדר''ה גם והא מדר''ה ולא דגיטין מדר~י הקו' דעיקרלהדי'
 ועוד ~יכרת מחשבה דמהני דא' דהכשר הונא אדרב ק'דגיטין

~  וממ''ל לשמה מחשבתו על מוכיח ~וא עצמו הגט כתיבת פי'שלפי 
 ולא להתלמד כותבדינמ'

 לש~
 זבחי' בריש א' בהדי' יהא גרושין

 דא' דתרומ' ~דר''י דמוקי ועוד קאי. לשמה לאו גט עתיבתדסתם
מ~שבתו

 אחרי' לבין בינו קדושין דא' ב"ב כר''י כו' מהני ניכר~
 בפניהן ~שיהן ועושין עע"ג דאחרי' משום היינו וע''כ ~דושיןהוי
 מעשההוי

 המוכי~
 בינו אבל

 לב''~
 עע''ג דבאחרי' להדי' הרי לא.

 תוס' ולד' לרבנן ולא ב''ב בר"י לר''י ו~מי המוכיח מ~שה דהויהוא
 לענ"ד כי להאריך ואין דקדוקים יש ועוד לכ~ע מהניבע~"ג
 ברור ודבריו כמ''ש ומסקנתו הירושלמי בפי' דרכו יורההאמת
 עע''ג דאפי' דס''ל ~דר"י דוו~א הקו' ו~יקר כנל ~ו' שום בלימללו
 דבתרו~ות אדר''י דר''י ו~' מהני לא כו' ניכ~ת מ"שבתודהיינו

 מדאו' תרומה תרומתו היתה לא''ה הא ונחשב מ~ום דוקא~'
 ומ"י אהכשר מגיטין מק' דהא תוס' קו' מתורץ ובזהונקולא.
 ולפי מתרומ'משני

 מ''~
 די''ל לאקשויי מצי לא ד~כש' לק''מ

 דילן בש''ס וכדמביק מדרבנן היינו המוכיח מעשה בהכש'דמהני ה~
 לקול" דהוי מגיטין ל''ק וא''כ יוחנןלר'

 דבעי דתרומ' ~דר''י רק
 דהוי אף בתרומות גם מהני לא''ה הא כו' ונחשב ד~' משוםדוו~א
 ~ע"ג מהמי דלא מדר''י מגיטין שפיר ומ~' בדאורייתא.לקולא
 דשמא כמש''ל כלל המוכיח מעשה הוי דנא וודאי עע''ג בלאאבל
 פליגי דר''י מימרי תרי דהני ומביק וכה''ג לשחוק "ו להתלמדכ'

 דגיטין ור''י באורך. כמש''ל בקדושין ורבנן בריב''ב דר''יבפלוגתא
 בעע''ג אף ~ני דלא דקדושין~רבנן

 וא~
 אין אחריס לבין בימן

 בחולין דמסיק יוחנן ר' ד~ם ל~''ז למדין ונמצינו קדושיןקדושיהן
 יוחנן כר' היינו מדרבנן רק מדאורייתא מהני לא ניכרתדמחשבה
 דתרומות כר''י ס''ל דגיטין הונא ורב הונא רב על דפליגדגיטין
 מ~שבה לו דאין דמסיק דחולין דבוגי' כסתמא דהל~ה כ''שוא"כ
 גם מהני לא בתרומות ולהכי וכמ~''ל מדאורייתאמיכרת

לכ''ע בע~"~
 דבתרו~

 ניכרת. ממחשבה עדיף לא ועע''ג ומ~שב כתי'
 נכו"ים דברים כי היטב זה בכל ודו"ק ג''כ. בזה תוס' ~ו'וצ~''מ

 : בעזהש''י המהומיושבים

 ~ו ~יו~ ~י~~ ~~ו~ ~~ו~~ ~~~~~~~
 ~~~ו ~~ ~~י~~

~~~~~ 

~~~~~
 ונחלקו ציצית. זמן הוי אי לילה ב~ין נוגע זה דיןהנה

 ליום. מיוחד אפי' פטור בלילה שלובש דכל י''אהפובקי'
 וד' בלבישה. תלוי נמצא ללילה ~יוחד אפי' חייב ביום שלובשוכל
 לובש אפי' חייב ליום מיו"ד דאם בייחוד דתלוי ז''ל והרא''שר''ת
 הריצב"א בשם וע"כ ביום. לובש א~י' פטור ללילה המיוחד וכןבנילה.
 הרמב''ם וד' בקר ~ודם ביוה''כ בהתעטפו הטלית על ~ברךשהיה
 רש''י בשם וכ''כ בלילה פטור ליום המיוחד דאף ראשונה כסבראז''ל
 כסות משום ג"ירה א~ר ר''" גבי "''ל רש''י למ''ש וכוונתםז''ל
 ליום. במיוחדת דאף ~' בלילה. בה יתכסה שמא ""ל ופי'לילה

 ~יוחד כסות לו יהי' ש~א כ' כו' ס' ואינהו ריב''א של~למידיו גבי ~דליקין במה פ' ~בת במב' אבל "''ל רש"י כ"כובמנחות
 חייבת ליום דהמיוחדת ""ל ר''ת כד' מ' כו' ציצית בה ויטילללילה
 "''ל רש"י ד' לי~ב ונ''ל אהדדי. ז''ל רש~י ד' וק' בלילה.~פי'
 הוא גברא חובת אי דציצית בפלוגתא תליא ~ילתא דהא~ס''ל
 בייחוד צ''ל ע''כ הוא מנא דחובת נימא דאי הוא. ~נא חובתאי
 כל בקופסא מונח אפי' חייבת ליום שמיוחדת דכל ~ילתאתליא

 ~צוה דעיקר חייבת בלילה גם וודאי א''כ דיום. ללבישה~מיוחדת
 כ~ות ~מעטינן דמינה אותו וראיתם דכ' והא הכםות. עלהיא
 ~ילתא תלי' ולא בראי' שאינו לזמן המיוחדת כםות היינולילה

 אותו וראיתם ע''כ וא''כ הוא גברא חובת למ''ד אבל כלל.בלבישה
 שיהא~יימו

 ה~תעט~
 הכסות פטורה מתעטף אינו דאם אותו רואה

 מילתא. תלי' ב~תעטף א"כ ליום ~~יוחדתאף
 דכל ס''ל ולפי''"

 ב~יוחדת אף פטור בלילה הלובש אבל ביום. לובש אם חיובועיקר

 דמ''ש "''ל רש~י ד' יתישבו וב"ה ל~נ''ד. ונכונה עמוקה ס' ו"וליום.
בשבת

 שמ~
 חובת ל~''ד היינו כו' ללילה המיוחדת כסות לו יהיה

 חובת דציצית ואע''ג פוטרין דב''ש בהך ~ם ז''ל רש''י וכמ''שמ~א
 מונחת ואפי' הואטלית

 בקופס"
 עיי''ש דפוטרין ל' ודייק עו'

 כסות דפטרו הא ע~כ חייבים בקופ~א דאפי' וכיוןובתיס'.
 חייבת ועשייתה לקיחתה מתחלת דיום "בל ללי~ה ה~יו~דתהיינו לי~

 כסות משום ג"ירה ~' דר''" בהך פי' במנחות ~בל ב~ופבא.ואפי'
 פטרוה א' ולא אסרוה ל~ה א''כ דאמר רב לד' טע~א דיהיב~ילה

 לא ולהכי גברא. חובת ד~י''ל דהל' אליבא והיימו דב''ש.כלישנא
 פטרוהא''ר

 כלישנ"
 ב"ש ס' ""ל רש''י דלשיטת ~שום וזה דב"ש.

ציצית
 ממ~ חוב~

 לישנא ושייך קיי''ל וכן גברא ~ובת םבר ור'
 טפי~אוסרין

 כמ''~
 ~מא פי' ונען ז"ל רש''י

 ית~ס~
 בלילה בה

 ו"''ש ציצית. זמן~"ינו
 לדינ~

 "''ל רש''י בשם ~פוס~ים ~''ש
 מהא שדקדק ז~ל ר''ת בשם ע' בתוס' והנהכהרמב''ם.

 תכלת דאר''"
 בוא''ו ואפי' מדקאמר פטורה. בטלית ואפי' כל"ים משום בה~ין

 רבותא. עוד הוא ואפי' בפ''ע. רבותא הוי כו' בה אין דא' דהאמשמע
 ~שום בה דאין דהרבותא פי' ולכן דיומ~. מגמ' לזה ראי'והביא
 דמיוחדת בשמו עוד כ' ואח''כ ציצית. זמן דלאו בלי~ה אפינוכל"ים

ביו~
 בה דאין רבותא ד~שמעינן מ' הראשומיס דמדברי הראשינים"ת סותרי' האחרונים שדבריו ז''ל הרא''ש וכ' בלילה אף חיי~ת

 בציצית דחייבת כ' ואח''כ ציצית. זמן דלאו ~ף בנילה כלאיםמשום
 משום בה דאין פשיטא ד~ייבת ~יון דלילה רבותא תו ליכאוא''ע
 עיי''ש. עיקר מראה האחרונים שדבריו ז''ל הרא''ש וכ'כלאים.
 דיוקאולפי''ז

 דר'~
 אפי' דשמואל רבותא דפי' ז''ל ר''ת ד' על לי ק' ועודלרבויי. אתי ומ~י עומדת במקומה דואפי' מ"ל ""ל

 קופס" כלי ס''ל שמואל ה" ציצית. "מן דלאובלילה
 בציצית חייבת

 בלילה אפילו חייבת ליום והמיוחדת הוא מנא דחובת ס''לוע"ע
 ונ"ל כ~אים. משום בה דאין רבותא ומאיולעולם.

 לתר~
 למ''ד דאף

 התירה שלא ס''ד אפ"ה בלילה. אף ~ייבת והטלית מנא.חובת
 ביום כגון בציצית המחוייב בזמן רק ללובשותורה

 ~הו~
 ~גורם

 ~יום ~בי~תו מפני בציצית להתחייב זונטלית
 שהו~

 ראיה זמן
 מקיים אימו הלובשו האיש ~עכ''פ בלילה אבל כלאים ~הוא"ף ללובשו התורה התירה וע''כ וזכרתם. כו' וראיתם ~צותולקיים
 יחידתה מפני ועומדת מ~ויבת בעצמה וה~לית נוספת מצוהשום
 ~צוה. במקום שלא כלאים הוא שזה ה''א בלילה לבישתו לגביניום.
 ואי"ו מצוה לחיוב גורם ולא מצוה קיום בו אין בלילה לבישתודהא
 הגור~ת היא דיום לבישה בשל~א דכלאים. ל''ת בזה תד"העשה

 וזכירה ראיה מצות וגם בה המצוה קיום ועיקר למצוהוהמחייבת
 ~שום בה ~ין דתכלת לאשמעינן ש~ואל איצטריך ולהכיביום.
 ד~צוה תכלת שהיא כיון כללכלאים

 וצריכ~
 ולא בלילה אף לטלית

 ~וכח לא וא''כ למצוה. צריכה שאינה אל" כל"ים. תורהאסרה
 בלי~. להתעטף להתיר גברא ~ובת דקי"ל לדידן מידי~ד~מואל
 אין הטניתדהא

 ~וט~
 הלובשו והאדם כלל. מצוה עליו

 משום ביה דאית וי''ל כלל ב~ילה מצוה וליכא בלילה. הוא חיובאבר לא~ בלי~
 התו~' ו~''ש יישוב. צריך דשמואל מהך בדיוקו ז''ל ר"ת וד'כלאים
 ~"ת בשם ז''לוהרא''ש

 חייבת ליום דמיוחד מהירושל~י להוכי~
 שכן שה"''ג מ''ע לה קרי דלא דרבנן טעמא דא' ~הא בלי~האפי'

 ~י~חדת דעכ"פ ~שום ""ל ופי' חייבת. וללילה ליוםה~יו~דת
 זו ראיה לענ"ד בלילה חייבת ג''כליוס

 צ''~
 ל~י~ר ל"ל דא''כ טובא.

 בליל חייבת ביום ה~יוחדת הול"ל כו' ולילה ליום המיוחדתשכן
 גם ד~יוחדת בהא נ''מ~אי

 ללי~
 ל~מא ~האי לכאורה ~' אלא

 לעול~. דחייבת פשיטא ליום והמיוחדת הוא טלית חובתדב''ל
 ~וחדת דב~ימן וס''ד ל~ילה גם שמיוח~ת ד"ף רבותאאש~עינן ר~

 ~שום חי~ת והטלית בהכי דיום יחוד בטל דלא קמ''ל לבדליום
 שיהא גברא חובת למ''ד אבל היא. מנא דחובת כיון דיוםיחוד
 דבגברא כיון ליום יחודה מפני בלילה ~ם חייב ביום הלובשאיש
 לחייב איירי דהירושלמי יא~ר ~י ועוד ראיה ~ו אין ~ילתאתליא
 ~''ע ללילה י~ודה ~פני דפטורה וס"ד ביום לחייב דילמאבלילה
 בג~' דהא כהירושלמי כלל ס''ל לא דילן הגמ' הא דין מןובר

 ~שום בציצית נשים ו~חייבי אר"ש דפליגי דרבנן טע~ייהומפרשינן די~
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 מ''ע לה קרינן לא דמש"ה הירושלמי סברת ס"ל ולא כו'לפר"ומי
 לכאורה וא''כ בליל. חייבת ליום שה~יוחדת ~ני גרמאשהזמן
 הכי א' מדלא דילן מגמ' נידוקאדרבה

 בטעמ~
 ס''ל ע''כ דרבנן

 ציצית מצות שום בלילה ואין בלילה ~טורה ליום המיוחדתדאף
 ואם בלילה. ולא ביום אותו ור"יתם בספרי ממ''ש וכ''מכלל.

הית~
 ראיה אין ג''כ בציצית. חייבת ילילה ליום מיוחדת טלית

 הלובשו חיוב להורות בא דלאלענ''ד
 בלי~

 ואולי ה~לית חיוב רק
 ביוםדוקא

 וכמ''~
 היא טלית חובת ס~ל דג''כ או הירושלמי בד'

 בן ר''י דא' דםפריוםיפא
 בב~

 של כסות חכמי' פטרו בייחוד
 ב''ל ולא בו מתכבה ~בעלה מ~ום אלא בטלית חייבו ול" הציציתמן אש~

 וכמדת הזמ''ג שלא מ''ע תהא חייבת ולילה ליום דמיוחדתמשום
 לכסות בלילה גם ה~צוה חיוב הי' אלו ק~ה הדבר ובאמתר''ש.

 לה קרינן היכי ביוםהמיו~דת
 מ''~

 המצוה חיוב אדרבה הא ~הז''ג
 זה רק ז~ן להאין

 הו~
 ראי' לזמן מיוחדת שתהא הכסות מתנאי

 כנפות וד' ורובו ראשו כדי בה שיהי' הכםות תנאי יתרוככל
ו~ז

 הל~
 דבלילה האומרי' לד' אבל ובלילה. ביום חייבת היא

 ליום שמיו~ד' אף פטור'לעולם
 א''~

 מחייבי ולהכי לגמרי ציצית זמן דלילה דרבנן לטעמא ~ילןבג~רא אמ~ ולהכי טובא. וניחא
 א''ש והי' דאריב"ק דברכות משנה לשון פשט מ' והכיבנ~'ם
 הנאמר ציצית מצות פי' ביום אנא א"נ ויאמר כו' ביום ביןנוהג
 יום דכסות מימא ואי בלילה. צי~ית ~' א"א ולכן בלילהא''נ
 בליל~ לגמריחייבת

 בלילה דציצית מ''ע מתקיים הא עליו ל~רך אף
 לאומרה תקנו לא ולמה ביום ~לא נוהג אינו א'והיכי
 מ~מע וכן כסות בכל בלינה כלל זמנה ד~ין לכאורה מ' א''ובלילה.
 נתחייב זו במצוה אדם ~נתחייב כיון דמנחות. הברייתא לשון~שט
 בציצית ונתחייב היום שהאיר כיון ופי' כר"ש. וסתמא המצות.בכל
 היום הארת אין והרא''ש ר''ת ולד' ביום. הנוהגות מצ~ת בכלחייב
 מיוחדת תהא הכסות רק חייב בלילה ואפי' כלל. לחייבוגורמת
 עיקר וודאי אלא היום. הארת לת"לת זה ענין ומה ביוםללבוש
 הת~לתו היא היום וכשהאיר ביום דהיינו הראייה בזמן היאה~וה
 ל~ין אותו וראיתם דדרשי תנאי כולהו ולענ"ד וחיובו.במצוה
 הדרשה עיקר ציצית זמן ל~ו לילה למ''ד כו' תעלת בין משיעירק''ש

 מאימתי ז''ל הרמב''ם וכ~''ש ציצית. חיוב זמן על הואדמשיכיר
 דילפינן רק משיכיר כו'מברך

 ק''~
 כל את ו"כרתם מדכ' ותפילין

 צ''ל וע"כ כו' ד'מצות
 דלק''~

 קיי~ל דהא היא בעלמא אס~תא
 ה~וסקי' ולד' הפו~קים. וכמ''ש שיכיר קודם ~ף יצא הד~קב~ת
 לציצית. ועיקרה היא אסמעתא דר~א דהך ע''כ דאורייתאדק"ש
 לק''ש כו' דוראיתם דקרא וס' ציצית זמן לילה דס' דלר~נןואפשר
 גמורה דדרשא י''ל ב"מת במנחות כדאי' אתי'לחוד

 הי~
 ואם

 עיקרה ציצית זמן לאו לילה דקיי''ל דלדידן רק יצא לא קודםקרא
 היטב ודו''ק בדיעבד יצא ולכן בעלמא. ~סמעתא וק''שלציצית
 תנאי ~עו~ו א' ברעות ריש ובירושלמי במנחות תוס' עייןבזה.

 אותו דור~יתם בפירושא כו' זאב בין או כו' ~מור ביןדמשיעיר
 לבישת על קאי ע"כ ראי' ~מן ~יעורא ~דיהיב ו~~הפליגי.
 ה~'וב בזמןהאדם

 ול~
 מיוחדת היא א' דכסות העבות י~וד על

 היוםלכל
 ו~ייב~

 שיעורא ~ייך ולא לעונם
 דמשיכי~

 היא וזו
דע~

 הרי כו' משיכיר ציצית ב~כת זמן שכ' ז''ל והר"י ~~מ~''ם
 בתשו' ומצאתי קודם. לברך אין ליום המיו~דת עסות דאףלהדי'

 בשם שכת' ~''כ סי' בתשו' הדור פאר המק' בס' ז''להרמב''ם
 בלילה מצוייצת שהיא בטלית בשבת לצאת ~אסור ז"ל הרי''ףתשו'
 אלא הבגד נוי נקראין ואימן הוא ציצית זמן לאו דלילהמשום

 תלמידיו שכל ""ל הרמב"ם מצותן.וכ' ובזמן למצוהעשמשמשין
 ~צאת ~לא ביום אפי' עוד והחמירו לכך חששו אחריוהב~ים
רק

 דר~
 הציצית לא''ה הא ציצית. מצות בו שיש ורובו וראשו עיטוף

 הוא נוי שהציצית וכ' כן אינו ז''ל הרמב''ם ודעת הוא.משאוי
 בה לצאת ומותר מצותה בז~ן שלא אף כמצותה עשוין אם~בגד
 דלילה ז''ל הרי''ף דעת גם עכ"פ ז''ל. בחבורו וכ''כ בלילהגם
 לכסות אף ציצית "מןלאו

 יו~
 לר"ה. בשבת בלילה בה לצאת ואסור

 תמיד למס' ז''ל הראב"ד בפי' וע~ע ז''ל ורש~י הרמב''ם~עדעת

 בלילה יום עסות ללבוש עכ"פ שהתיר דינו בטיקר ז''ל ר''ת עלשהשיג
 ב~עת ש~א אף לגמרי מותר בציצית דכלאים וכ' כלאים.עם

 ז''ל ר''ת על הרבה ~ם והשיג שאםור ז~ל הראב''ד וכ'מצוה.
 והר''ר וראב"ד ור~"י ורמב"ם הרי''ף ש~~ת זה מכל למדיןונמצינו
 ז''ל הר''ן וכ''כ בלילה. מציצית פטורה יום דכבות ז''ליונה

 להקל עוד והוםיף שהזמ''ג. מ''ע דכל בםוגי' בפשיטותבקדושין
 וביום. ליום מיו~ד בעינן דתרתי וכ' ביום שלובשו לילה בכסותגם
 שפ' הב"י ד' נראה להלכה וא''כ עיי''~. ~ר~י משמע דהכיוכ'

 עמו מסכימים הרבה וגדולים ~רביםכהרמב"ם
 וג~

 ז''ל. רבו ~רי''ף
ומ''ד

 המחייבי~
 רק בהדי' מצינו לא בלילה

 הרא''~
 והריצב''א ז''ל

 נינהו ויחידאי השחר. קודם ביוה''כ מברך ~היה ~~~ו ~"שכפי
 בלילה. יום כסות ל~ייב סובר אם הכרע בהם אין ז''ל ר"ת ד'כי

 כלאים איסור בו יהא ולא בלילה עכ''פ להתיר דידיה רבותאועי~ר
 במנחות. ז''ל התוס' ממסקנת משמע וכן ז''ל. דבריו ~יקרוהן
 כשלובשה לילה כםות זו לדעה אף ג"כ ~טור ז''ל ~ר''ן מ''שאך

 ביום לילה כסות זו דלדעה ה~ובקים כל מד' כן נראה איןביי~
 ש~יו"ד'. אף ~ילתא תלי" ובלבישהחייב

 וכ''~
 שכ' הרמב"ם ד'

 כלל כ' ולא ~ותו וראיתם ~כ' בלינה ~לא ביום ציצית מצותזמן
 בלבישתו מלתא תליא בגברא רק דוקא ליום ה~יו~דת כ~ותדבעינן
 לילה לכסות פרט אותו ור~'תם דא' מהגמ' כן מ' ול~נ''דביום.
 הרי תכסה אשר אומר כ~הוא סומא לכסות פרט אנא אינואו

 וע"כ לסומ~. כו' מוראיתס למעוטי דס''ד הר~ כו' אמור סומאכסות

 אדם כשלובשה אף פטורה שתהא בומא כסות ~מעוטי שייךדל"
 של בכ~ות אם דממ~נ הרואהא'

 הרי הסומ~
 הי~

 שאולה
 חייב מדרבנן רק יום ל' לאחר אף מה"ת בל''ז ופטורהא"רים אצ~

 ו~ם הפוסקים. כמ"ש שלשי'לאח'
 נ~נ~

 כסות עוד ~ינה הרי לא'
 סומא. עסות היותה מפני הא' ~נפטור ענין מה ו~ודסומא.
 והגדול ורובו ראשו בה מתכסה ~הקטן טלית קיי''להא

 עראי דרך רק להגדול מיוחדת אינה הרי בציצית ~ייבת עראיבה יוצ~
 אף הגדול משום חייבת ואפ''ה נקטן. ומיו~דת בה יוצאהוא
 ומחייבינן דרבנן דחינוך כלל. הוא מדאורייתא חיובא בר לאו~קטן
 דמחייבימן הרי בציצית. סדין לענין וכן בגמ'. כדאי' בתכ~ת אףלה

 יוצא חיובא שבר כל ~יוב" ~ר נשאינו המייחדת כסותמד~ורייתא
 כסות ה''נ עראיבה

 סומ~
 לחיובי הו''ל עראי בה יוצא שפקח כל

 ואביו קנין ~הקטן שאין ~פי צ''ל דקטן והא ~אולה. משום לאואי
 אם ש"ולה מיקרי ולא אבוה בה ~ייך ואכתי הטלית לוקנה
 לפטור הה''א עיקר א''ו ער~י. בהיוצא

 הםומ~
 ומרבינן מציצית

 כו' תעסה מאשרליה
 ודומי~

 כסות מ~טינן דהכי
 ליל~

 היינו
כשלובשו

 בלי~
 בלשו~ו הרמב''ם וע"כ לחוד לילה ייחוד משום ו~א

 לכתוב דקדק כו' תכסה אשר שנ' בציצית חייב וסומאה~הור
 כסות דמחייבינן כ~ו הנותנת דהיא ועוד כמש~ל לבד הסומאעל החיו~

 בה יוצא שגדול כל מדאורייתא חיובא בר ~אינו לק~ןהמיוחדת
 בגמ' כמבואר לכלאים ואףעראי

 ש''~
 מלתא תלי' בייחוד דלאו

 גם ~ן נימא לא ולמה עראי. דרך אף חיובא הבר בלבישתרק
 דא' מהםפרי לכאורה וכדמ' ביום עראי בה ~יוצא כל לילהבכסות
 בעלה דפ~מים ~פני נשים של טלית דחייבוריב"ב

 מתע~
 בה

 רק לאנ~יס ולא לנשים מיוחדת היא טכ''פוהרי
 לפעמי~

 דרך
 ג"כ לבעלה ~יוחד דאם ועוד דלפעמים ל~ון דייק דהכיעראי
 לי' ומחייבינן עראי דרך א''ו דחייבת פשיטא ריב''ב קמ''למאי
 וישן בהם מת~בה שאדם בסדינין ~ה"מיר מהראוי הי'ולפי''ז
 שרוב במדינת~ו ~קיץ בימי ובפרט היום ~ל שעות כמהבהם

~נשי~
 וכבר ולילה. ליוס מיוחד ל~רותו ראוי ועמעט ביום י~נים

 ~' קרן לע~ות מהטוב והי' ציצית. להן עושה היה "''ל ~ר''אכ'
 לפוטרן טעם ליתן יש רק מציצית. לפוטרן כדי כה''ג בכלעגולה
 ולא ורובו רא~ו עיטוף דרך דהיינו כלל ללבישה עומדיםשאין
 בסדין ורובו ראשו ~תעטף אין השינה בעת וגם כסותך. בהקרימן
 לבד הסדין ואין בסדין מכוסה ומלמעלה כו''כ ע''ג שוכב רקלבד

 דלא דפטורין פשיטא עליהן ששוכב והסדינין ורובו ראשומכבה
 אתה אבל עליך יעלה לא א' כלאים גבי דאפי' מיקרי.לבישה
 דלא להדי' הרי ב~לאים אסרינן מדרבנן רק תחתיך להציעמותר



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~רי דכלאים ציצית ~י ז"ל ור''ת רש''י ובמחלוקת לבישה.מיקרי
 שמא ז''ל כרש"י כתב ""ל הרמב''ם הנה מצוה. כדרך שלאלהנות
 ר"ת על וה~יג תמיד ל~ב' בפי' הראב''ד וכ''כ בלילה בהיתכסה
 ד~רי בזה ז''ל ר''ת לד' ראיה להביא נראה היה ונכאורהז''ל.
 דוחקי' מאי דאל''כלגמרי

 ד~~
 לילה כבות משום גזירה למימר

 הול''ל כו' ירושלים דאנשי מהך ציצית זמן לילה למ"דוהקשה
 בו ואין לבישה כדרך ~לא מהבדין יהנה שמא גזירהבפשיטות
 ואסור מציצית שפטור תחתיו אותו יציע שמא או ציצית.מצות

 או ורובו. ראשו בה יתכבה ~א שמא או כו' תכרוך ~מאבכלאים
 כה''ג חששות וכמה כתיפו ~ליגביהו

 מצויו~
 שעה וכל תמיד

 כלאים משוםיעבור
 א~

 א''ו ציצית זמן לילה למ''ד ואפי' ביום
 במקום שלא אף לגמרי להנות היתרו ~ציצית דכלאים לכאורהמשמע
 ~נה בכל נזהרים שיהיו למה"ש תורה ניתנה דלא ומה''טמצוה
ולפשוט

 תיכ~
 מבואר והספרי הירו~למי מד' והרי הלילה קודם

 ליום מיוחדד"~
 וניל~

 ללילה גם מיוחדת תהא והאיך חייבת
 דאין בלילה ללובשה אםור הא כנאים של ציצית בה יטילאם

 ודוחק ציצית.מצות ב~
 לאוקמ"

 כלאים בה שאין לבד צמר של בכסות
ולד'

 ר'~
 משום ד~זירה הא וע''כ ני~א. ~ותרו בציצית דכלאים ז''ל

 אלא כלל. ציצית מצות בה ואין ל~ד ללילה שמיוחדת לילהכםות
 לגמרי מציצית שפטורה בכבות' ציצית שיעשה ניחוש דלמה לענ''דדק'
 ז"ל ממיץ אב''ד להגאון ארי' שאגת בס' וראיתי לכאורה.וצ''ע
 דהאיך מצוה לצורך שלא האוסרים ז''ל וראב''ד הרמב''ם לד'~הק'

 חייב האונקלי בהענבת העיטוף בתחילת הא ~ציציתמ~עטפין
 ראשו עטיפת בגמר רק מקיימים אימו ציצית ומצות כלאים~~ום
 לאו דמיעקר ובעידנאורו~ו

~ 
 קו' זו ואין ~יי''ש עשה ~קיי'

 כ''א שת~מר למצוה וא''א במצוה מתחיל שהוא דכל לענ''דכלל
 עדיין נגמרת לא רק העשה מקיים מת~לתה הרי זאתב~תחלה
 נידחית המילה בעת דתיכף בשבת. או בצרעת למילה ממשודמיא
 וצרעת ד~בת ל''תמצות

 ומ''~
 אחר רק מתקיימת אינה דמילה

 שתחלת כיון צ"ל וע''כ מל. לא כאלו כו' פרע ונא מל דתנןהפרי~ה
 הערלה חיתוך מ~ת היא ה~ילהמצות

 וא''~
 ש~יר זולתה ~ריעה

 מקיי~ לאו דע~ר בעידנאמיקרי
 מעשית המצוה מקצת שהרי עשה

 מ''ע לקיים מתחיל עטיפה מתחילת ציצי~ ~בי בנ''ד וה"התיכף.
 ~התחלתה תיכף עשה מקיים נ~' התחלתה בנתי לגומרה יא~אדצ~צית
וראיה

 לז~
 ד' מתחלת חץ זורק ~בי ממ''ש

 לבו~
 שיראין וקרע ד'

 ו~~לומין מיתה וקרינן הנחה בנא נ~קירה ש~"א פטור~~ליכתו
 חיוב אחר הנחה שעת עד בא מיתה חיוב שאין אף כאחדבאין

 חיוב עליה חל עקירה משעת אמרינן ~פ''ההתשלומין.
 הנחה צורךשע~ירה מית~

 הו~
 כדאמר

 בש''~
 וראיה וגיטין. בכתובות

 כאחד באין שפיר ד~קרי לנ''ד ~םמזה
 וז~

 לקושיא לענ''ד ברור תי'
 כתב הרמב''ם ז"ל. ור''ת רמב''ם שנחלקו כהונה דבגדי הך וגם"ו.

 אף שמותרין כ' ור''ת עבו~ה בשעת שלא בכלאים הלובשןשלוקה
 ראיה להביא נראה היה ג''כ לציצית מזה ולמד עבוד' בשעתשלא
 עך אמר ר''ח בטומאה ששימש מום בעל דיבמות. מסוגיא ז''ללר''ת
 ~' וב"ק וטומאה מום בעל משום שתים חייא מר'שמעתי
 עיי''ש. חע''א באיסור שם ופליגי אחת מר'שמעתי

 ול~
 ילקה לא

 דאין ג"כ "ר ליה הוי דאל~כ שימש כהונה בבגדי דע~כשלש
 וא''ע כה~ה. בבגדי א''ו בזבחים כדאמר זרין הו''ל ~ליהןבגדיהן
 דר' דאבנט כלאים משום גם ל~ייב היא ~צוה לאו ד~בודתוכיון
 ולמה קי"ל והכי דכלאים היה הדיוט כהן ~ל אבנט סברגופיה
 הותרו כ~ומה דבגדי דכלאים מ~מע א~''כ דכלאים. לאו אצלונדחה
 בע''מ דאף טפי ורבותא עבודה בשעת שלא אף לכהניסלגמרי
 זאת בידינו ואין רב ישוב צריעים והדברים ע~ודה. בעלי~~ינן
 זאת. עותבי אחר שם. ש"א בס' ועיין גדולים הרים ביןלהכריע
 דכסות ציצית במצות דכתב ממיץ לר''א יראי' בב' ומצאתייגעתי
 כבות שפי' ואחר כ' ובבוף כו' ללילה המיוחד כבות שפי'""ל כפירש''י ולא שהזמ''ג. מ''ע ליה חשבינן זה ומטעם פטור בלילהיום
 מפרי''ש אלי' שר' ושמעתי כו'. בבדינין לחוש יש חייב ביוםלילה
 הפובקי' ורוב הרמב"ם עד' רא"מ שד' להדיא הרי ציצית. להםעשה
 "~ל רש''י בשס ומ"ש כהרא~ש. דלא פטור בלילה יוםדכסות

 להיפ~

~~~~
~~~~~~  לא שבמנחו' כ' ~בר כן. שכתב שבת במם' ""ל רש''י לד'כוונתו

 "''ל רש''י ~' ולמבקנא אהדדי. בתרי דלא דבר של טעמו וכ'כ''כ
 והנה וראיתי גברא. חובת דקי"ל למאי בלילה יום כסותלפטור
 וכן ב"ה הרגיש ~א ז''ל והב"י בהגמי''י נפלט''ב

 הרמ''"
 "''ל.

 וכ' בליל בה יתכסה שמא שפי' הרמב"ס ד' על הגמי''ידז''ל
 ללילה המיוחד כבות שפי' כרש"י ודלא ז''ל ר''י פ~ זווכשיטה
 פי' וכן רא''מ וכן ~ייבת בלילה יום כסות אבל ביום אףשפטור
 יש חייב ביום לינה כסות שפי' ואחר וכ'ריצב'~.

 לחו~
 לסדינין

 ממ"ש הוציא ז''ל והב''י הנ''ל. יראי' בב' "''ל הרא"ם ד' והןכו'.
 אינו ש"ה הדבר ומבואר ו~יצב~א. כר''ת רא~ם שד' כו' רא~םוכן

 מ' ע"כ ז''ל. דבריו ב~די' כמ"ש כרמב''ם סובר הרא"םדאדרבה
 הרא''ש שגם פי' וכתבו. של ר"ת והוא וכ' וצ''ל הוא ט''ס וכןשתי'
 ומ''ש לדבריו הסכים הריצב''א רק עליו. והשיג ז''ל רש''י ד'הביא
 בנו ~העיד כ~רמב''ם סובר ז''ל רש''י דאדרבא כ' עבר ז''ל רש''יבשם

הגה~''י
~~~ 

 "''ל ור''א הרא''מ דעת הוא וכן כ~רמב"ם ז''ל הר"י דברי
 שד' הגמי''י בשם ~כ' הב''י ~' וא''כ בסדימין. אפי'להחמיר

 שז"א מבוארכר''ת רא''~
 ומ''~

 בשמם
 ע' הרי אדרבה כהרמב''ם רש''י ש~

 יום דכבות רש~י ~שם ז''להרא''ם
 בלי~

 וכוונתם הגמיי' וכ"כ חייב
 כהרמב''ם רש''י שד' הדבר נכון עכ''פ לפמ"ש רק שבת. דמ'לרש''י

 צרפת גדולי רוב שד' ומבואר ה~מי''י. לפמ''ש ז"ל הר''יו~~
 מפרי''ש. ור''א יראי'. וב' תום'. בעל ור''י ר~''י והם בזהכהרמב''ם

 מהר"ם מתלמידי שהוא ונ' התשב''ץ ס' בשם בב"י עוד מבוארוכן
 ורובא ~''ל וה~נ יונה והר''ר והראב''ד הרי~ף ו~םמרוטנבורק
 שכ' הב''י ד' אחר נמשך ז''ל והרמ''א בתראי וגם נינ~ו.ד~נכר

 היטב~ זה בכל ודוק כר''ת. הרא''םב~ם

~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~ו~ו

 : ~י~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~

~~~~
 ביום לילה כבות דמ~ייב דל~רמב''ם כ' הב''י הנה
 דזה בחייו לובשם אפי' פטוראפ''ה

~ 
 כלל. כבות מיקרי

 איצטריך קו~~א ~לי דמחייב לשמואל דדוקא וכ' עליו. השיגוהמ'א
 הרמב''ם ה~מיט ולכן ל"ש. לדידן אבל ~טור. כו' דב"קןלמימר
 שכן ז"ל הגר''א ע''ז וכ' כו' דזקןהך

 משמ~
 ומודה מדקאמר

 בהא. לפ~גי ליכא דלדידן ד~~מע נר~ה ז''ל וכוונתו כו'.שמואל
 לובש'. וכ~אינו לשמואלרק

 וה~
 חליצה של סנדל גבי ביבמות

 להילוך עשוי שאינו לפי מחליצה לכבודו העשוי זקן שלמ~~טינן
 כיון נעל ומקרי דיינא. קפיד מי דב"ד שלוחא ביה מסגיאילו ומ~נ~ עביד. להילוכא לאו נמי ד~ד נעל ומק' נעלו. מיקריונא
 לובשו אם קפידאשאין

 ~שלי~
 ~בודו העשוי זקן ~שא''כ ב''ד.

 כיון נעל "ה אין בו ולחלוץ לנעלו בא שעתה אף עליו.שמקפידין
 גם לפי"ז וא''כ חליצה. לצורך שלא לנעלו עליו מקפידשעכ''פ
 הכי. דינא נראה וודאיבציצית

 כ~
 כסות לאו תמיד עליו ש~קפידין

 ~ייןמיקרי
 דל~

 שלובש ואף לכך עשוי שאינו פי' נאכסויי'. טביד
 גם לכ''ע מציצית פטור הלובשו וא''כ לכך עשוי איןלפרקים
 עליו שמ~פידין כיון ואפ"ה עתה נועלו בנ~ל ~ם דהאנהרמב''ם

 וה~ מקרי נענלאו
 נ''מ איכא לדידן גם עכ"פ וא''כ בכסות.

 לעבודו שעשהבין
 א~

 לילה עבות בין מכון חילוק ויש להרמב"~.
 כו' אותו ~וראיתם נפיק לילה כבות דגביל"ה

 ו~
 מיוחדת שתהא הכבות על ולא זו. במצוה האדם חיוב אזמןרק אהכסו~ קאי

 כסותך. דכ' כאן מ~א'כ ראי'.לזמן
 מ~~~

 ועשוי' ~וחדת שתהא
 ובעינן נעל גבי כדא' עכ''פלכסות

 דעביד~
 ומי~וטא ל"יכבויי'.

 חיובא בת דלאו קאי גופי'אכסות
 לא אי הי~

 עביד~
 לכך.

 דאף כיון רבותא ליכא דלדידן משום נ' שמואל ומודה ומ''שהיטב. ודו''~
 לעב~ת. עו~דת דבעינן כ''ש דווקא בה ת~בה דאשר פטוריןכ"ק
 שיתכבה בה ת~סה דאשר וס''ל כ''ק דמחייב לשמואלאבל

 דבעינן קמ''ל בה לכבות שיכול כיון חייב גווני דבכל ה''אעת~. ב~
 : לעבות עומדתעכ''פ

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

~~~~
 דאפי' ויראה קדוש' משום בהן אין ציצית כתב הטור

 חוטי או ~' דר''א בשאילתות אבל כו' במצוותןבעודן



~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ואפ~ר כו' מדעם בה למי~רדציצית
 לח~

 המצוה עושה דם דגבי
 והק' עליו. ותמה הטור על להשיג שהרבה ועבב~י כו'. בזיוןדרך
 דמצוה אתרוג ולאכול הושענא גבי לארו~י אסור מ''ט ד'לפי

 על "כות ללמד בעזהש"י נלע''ד והי' עיי"ש סוכה מנוייילהסתפק
 הנאה שום להנות שאסור לומר ~''א ודאי דהא ז"ל. הטורד'

 בו ~ריח מותר קי''ל מצוה של אתרוג דהא במצוותן ב~ודן~מצוה
 להדי' הרי אקציי' לא מרי~א מאכילה. וא~ציי' קאי דלאכילהמ''ט
 בו. להריח אסור והדס בו ליהנות שרי מדעתי' אקצי' של"דכל

 מייחד שאדם דבר דכל הוא והענין מריח". ואקציי' לריחדעומד
 שיהא מתחילה עומד שהי' מדבר מדעתו אותו מקצה ה''הל~וה
 הי' מצוותו ולולא לאכילה שעומד "תרו~ כגון למצוה.~יוחד
 מריחא. בזה מקצהו לריח שעומד ה~ב וכן מזה. הוקצה ועתהאוכלו
 לאכול או בהדס להריח אח''כ כשבאוא''כ

 הוא הרי באתרו~
 דם כיסוי כעין והוא לכך. שיחדה ממה ומבטלההמצוה מב"~
 ניכר ביד וכשמכםה ברגלו. כש~םה מצוה ~שום עושה שאין~נ' ברג~

 מצותו ביטול ב"ה נ' אין באתרוג המריח אבל למצוה. כןשעושה
 רק והוא אוכל אימושהרי

 מאכיל~
 ב~צי ה~~תמש וכן הקצהו.

 ~וכה. ו~צי נויי' שמפרק סוכה מצות כמבטל ה''ה ונויי'סוכה
 ט~מאועוד

 אחרינ~
 בתוב' ע' הסוכה על ש''ש שחל ל~י יש

 ~ד''ה ב"מפ'
 סוכה~

 נגד ~עות להרצא' רק לה מד~ימן לא ולהכי
 שכיוןנ''ח

 ש~~צ~
 ועושה מצוותה כמבטל נ' בב~וך לנגדם מעות

 מעות הרצאת לאסור טפי להו פשיטא ולהכי ת~מיש לשםהנר
 וא~י' לאורה ~שתמש מותר אי ב"מ בפ' אמוראי ד~ליגיאף
 ולא מצוה לשם שהוא ניכר שיהא כדי ז''ל רש''י כ' ד"סר.למאן

 דאיבורמטעמא
 הנא~

 אםרינן דלא דס' נ' ד~רי ומ"ן ממצווה
 מקום בריחוק ~בל וכמ~''ל מצוה כמבטל שנ' מעות להרצות~ק
 היכרא שיהי' דבעינן ב''ל דאבר ו~אן ~ייךלא

 כמ''~
 ז''ל רש''י

א~ל
 יכל ~וה ביטול חשש בה שאין כל ממ~וה להנות ש~י לכ''~
 כדשרינן איסור אין ממנה נהנה והוא עומדת במקומהשהמצוה
 עושה ~ם דגבי לחלק שכ' "''ל הטור טעם וזה ב~תרוגלהריח

המלו~
 רק ית"ש הבורא מצות כמ~ייס נ' אין וא''כ ב"יון דרך

 נ"ח מצות כמבטל מיחזי מעות המרצה וה''נ חצירו. כמנקרנ'
 בעודו אף מצוותו משמשין שעדיין בציצית משא''כ בכולהווכן

 מתירן אינו שהרי בהן~שתמש
 מהטלי~

 כביטול כלל מיחזי ולא
 למריח ודומה כלום בכך אין ונהנה ג''כ בהן שמשתמש ואףמצוה

 : ודו''קבאתרוג.

~~~~~~~~~~ 

 ~~י~י~ ~~~~~ ~ו~~~ ~י~י~ ~~~~~ ~~ ~~~כ~
 ~ו

 ~~י~י~

 בביתו ~ט''ק שלובש דמי מסיק העיון אחר ז"להב''י~~~~~
 אבל גדול. טלית ואח''כ תחלה תפיליןיניח

 ציצית בל''"
 קודם תדיר ושא''ת דתדיר ועוד בקודש מענין משוםקודמ'
 ט"ק לבש אם אף ציצית להקדים נוהגין דנעולם כתב "''לוהרמ''א
בביתו

 וצ''~
 הב"י כד' מבוארין "''ל יונה רבינו וד' מ''ט לכאורה

 ט''ק בלבישת דיוצאין ה"ו~''ק ד' הב''' כתבוגם
 נכאו~ וב"~

 ד'
 ה~י עלי' לקבלא דמצוה פרישא רישי' על לפרשא בעי ~אמרה"והר
 טלית והוא הראש וכיסוי עטיפה בו שיש טלית דדווקא מ' ~ו'~ול
 ושא"ת דתדיר הטע' לפי וגם עטיפה בו שאין בט''ק משא''כגדול
 קודם ט~ג דגם לומר מקום ישכו'

 דעכ''~
 הוא וטלית טלית בעל

 לב''ה היום לבר~ת שקוד~ת היין ברכת וכ~ו דציצית מ''ע~יים
 התפילין חיוב ט''ג ללבוש לו חובה שאין כיון נימא ואי "ה.~טעם
 חובה בו אין ט''ק גם א''כ ג''כ לקידוש חובה ש~וא יין משא''כ~ודם
 ד' בת טלית ללבוש מה''ת מחוייב ואין הוא מנא חובתדקיי''ל
 מקיים שבלבישתו לפי הקדימוה ואפ''ה בתפילין ~מחויב עמוענפות
 איפשיטא דלא בעי' התדיר כל פ' בזבחים והנה בט''ג. וה''נ~''ע
 שהן קדושתי' חמירא תפילין מצות לכאורה ולפי''" יקדיסשירצה אי"~ תו"מ בה''ל הר~''ם ו~' קודם מהן ~י"ה ומקודשתדיר

 בהם ואין מצוה תשמישי נקראין וציצית קדושהת~מישי
 אפי' לציצית התפי~ין לה~דים ~ול הרמב''ם שפסק מה ל~יוא''כ קדו~

 מנהגינו אך ט"ק~ל
 ע''~

 הרואה בפ' שלפנימו גי' ולפי הזוהר. ד'
 כי כו' סודרא פריבכי

 מתעט~
 אדרעי' ת~ילין מנח כי כו' בציצית

 ~צריך להדיא מ'כו'
 להתעט~

 איירי ד~''כ תפילין קודם בציצית
 ~לבטלית

 שמתעט~ מצו~
 כי ת~ילה דהא' מ~בושיו כל אחרי בו

 לפי וגם הראש שעל סודר על הוא הטלית אלמא כו' בידראפריס
 מצוה של סדין מ' כו' סדינא מיכסי כי כו'. לביש כי הרי''ףגי'
 עמ"ש שסמך התפילין ברכות ז"ל הרי"ף והשמיט מלבישיוש~ל
 ביניהן סח כשלא א' ~רכה רק מברך שאין תפיליןבהל'

 ~תים שמב~ך ממנה שנ' כפשוטה ~' לא לכן כשבח זו סוגי'לפ' ומוכר~
 ליתן י~ ולענ"ד קודמ'. ציצית שברכ' מ'~כ''פ

 טע~
 לקדימ' עוד

 כד~' ולעשותן המצות ~'י ל"כור ציצית מצות שעיקר לתפיליןציצית
 וזכור זו מצוה ראה ודר~ינן ועשיתם וזכרתם כו' אותוו~איתם
 המצות בכל נת~ייב זו במצוה שנת~ייב כיון א' וכן ~חרתמצוה
 שהיא המצות לכל זו מציה וזכיר' ר~יית ~תורה הקדימהע''כ

הגור~
 בכל ודרשינן במעשה ג''כ לקדימה יש ול~יכך נכולן

 ת~ילין אלו כו' ראשך על ושמן ציצית אלי כו' בגדיך יהיו~ת
 וצריך ע''מש והיינו עיל זו למצוה שקורא מבואר הזוה''קו~ל'
 בזו~ר ~וד וע' מצות עול ו~~"כ בת~לה עמ"שלקבל

 בחידושי של~
 ציצית קדימת על כו' ה' ~ם תהי' ת~ים פ' על שד' מהר''מ

 דוכתי כמה ועוד מלבושיו ~על בציצ~ת דדווקא שם ומ'לתפינין
 תפילין להקדי' הכרח אין דג~' דינא עיק' שע''פ ו~יוןבזוהר.
 המיוחד מנהג לשנות דאין פשיט" כ~~''ל שירצה ~ן איזהרק
 מן ל"ה סמיכות יש ובעזהש''י ~נוראי' וסו~ו~יו הזוה''קעפ"י

 ~ ודו''ק ג''כהג~'

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

~~ 
: 

~~~~~
 הפוםקי' בין גדולה מחלוק' התפילין ברכ' בדיןהנה
 רש''י. רמב"ם. רי''~.ד'

 ורשב~
 מברך דאין

 ר~
 ברכה

 ב~מ' ומפרשי מצות על ראש שנ על מברך בינתים כשבח רקא'

 של על דאמר דר''י ה" וע"כ שתיהן על היינו שתים מברךס~
 לפ' מוכרחין וכן כ~בח ~יינו כו' יד של על כו' אומר הואראש
 כשם~. היינו עו' אדרעי' כו' ארישי' תפילין מנח כי דברכותגמ'
 שתים לברך דצריך והאחרונים צרפת גדולי וכמה והרא''ש תוס'וד'
 ש''ר. על הייני שתים מברך םח ורבא אביי דאמר והא סח.כשל"
 ל~וקמי גדול דו~ק ובא~ת דגמ'. ריהטא מ' שכן ז''ל הר~''שוכ'

 דא''כ ועוד דברכות גמ' וכן ביניהן וםח עבירה כש~בר דר''ימימרא
 ~א ורבא דאביי הך ל''ל כשסח דר''י הך הב''ע הול"ל להאריךל''ל
 חוזר לתפילין תפילין בין סח דא' דר"ח הא ועוד א'. מברךסח

 הגר''א כמ''ש ג' לא אי ואף עצמה. ברכה אותה מ' כו'ומברך
 והברכה הן מצות דשתי כיון פשיטא דר''ח רבותא מאי א''כז"ל
 וצריך לע~י' ברכה בין הפסיק הרי ראש ~ל קודם ובח שתיהןעל

 השמיענו ל" לש''י מש"ר ~ברכה בשינוי ~ר''י חידושי' ו~יקרלברך

 ועוד ~עביר~. כשסח אחרת ברכה ניבח שתקנו א''לוהיאך כנ''ה~ אנ~י ת~נו ברעות נוס" דכל ק' ו~וד מברך. סתם וא'ר''"
 דמשוםכיון

 הפס~
 עצמה ברכה אותה לברך מסתיי' בה נגעו

 כד' הגמ' שיטת לכאורה נראה ע''כ ב~. יוצא סח כ~נאדהא
 מברך צד באיזה דאי' בירושלמי לכאורה משמע וכן והרא"שר"ת
 ל' ~ו' חולצו כשהוא כו' ש''י כשמניח כו' ראש של כשממיחעליהן
 מ' וכן שתים לברך שתיהן במניח קבועה הוראה שהיא מ'כיצד
 הרואה וב~רק קורא. היה בפרק והוא כו' כשחולצול'

 הא~ור בשם הב''י ומ''ש בו. יש קיצור לחוד מצות עלדמקט
 דעת שכן הדבר אמת וודאי שתים לברך ~אםור הזוהרב~ם
 ומצאתי יגעתי ~בל מפשוטו. הטהור "''ל לשונו להוצי' ואיןהזוהר

 לה~תיק וההכרח בסופו "''ח בתיקוני מפורש מאמרבעזהש''י
 גם ק~ומה מחלוקת ~היא שנראה תראה קצהו "פס ממנוקצת

 את~ריאו ביה אתכלילן ודראש דיד תפילין וכד וז''למזוה"ק.
 דאוקמוה כמה לאפסקא צריך ולא חדא פיקודא אינון ובי'תפילין
 דגמ'. עיקרא איהו והאי בידו היא עבירה לתפלה תפלה ביןסח



 מימינא איהו דירושלמי. פקודין תרין לו ד~בדיןואילן
 ש~ים ושמאלא דימינא דמסטרא ובגין ~תפרדין ענפיןדמתמן ושמאל"

דבר
 אלקי~

 ש"י על להניח חד ברכאן תרין עלי' לברכא צריך
 שתים. ראש של על מברך בימתים בח ואם ש''ר על מצות ענוחד
 דאמצ~ית" דעמודא מסטראאבל

 אלקים דיבר אחת אמר עלייהו
 כו' דיבר א' איהו והאי כו' חדא ברכתא אל" צריךולא

 ז~
 צדיק

 ולמעבד לגבי' לייחדא צריכין בד''א ושמור זכור שבת יוסדאיהו
 ~רין תרווייהו אינון ושמאלא דימינא מסטרא אבל כו' חדלון

 פיקודין ושאר בתפילין ~ברין בין דאיהו מחלוקת ובג''ד כו'פקודין
 זה לדין המצטרך ~מאמר מ~צת כ''ז כו'. אי~ו ושמאלאבימינא
 ז''ל רשב''י וד' שתים או א' ברכה לברך אם מחלוקת בוומבואר
 א' ~וה הן זו דלדעה ז''ל מד' קצת ~' ~ך א' ברכה נברךעצמו
 משנה כסתם קי''ל הא ו~''כ מצות ב' הן שתים המברכיןולדעת
 הן. מצות ששתי כו' מעכבת אינהדתש"י

 וי~
 ~"והר א' ~אמר עוד

 וחליל' בנסתרות עבק לנו אין עי להאריך ר~וני ואין זה בעניןחדש
 מדע~ינו בדבר להכריעלנו

 ר~
 יבוד שיש ראיה להביא זאת ם'

 לזה כיון ואולי הוא. רק דבר ולא שתים ה~ברכין לד' גםמוסד
 מזוהר מאמרי' לו הראה א' שמקובל הב''י שכ' חביב מהרי''ןהרב

 היה שא''כ לזה כיון של" נר~ה אך שתים לברךומ~מען
 שד' מבואר וגם 'לבד משמעות רק ולא מפורשת מחלוקתשהיא כות~

 ועכ''פ א' לברך להדי'רשב''י
 במ''~

 למאי שת~ם ל~ברכים סמך יש
 לברך הנוהגין ביד למחות שאין מראה לכן הן מצוות ב'דקי"ל
 ד' ואלו אלו כי צרפת גדולי עפ''י המיוסד מנהגם לשנותשתים
אלקים

 ומלך חיי~
 עול~

 מהתוב' להעריע ז"ל הגר"א ומ"ש
 שלפנינו ולגי' כו' להניח מברך לובשן כשהוא דא'וירושלמי
 דפ' מהירושלמי כתבתי וכבר מצות. ~לבירושלמי

 ה''~
 דמשמע

 מברכת רק מיירי דלא להכי נחית לא ובתוספתא שתיםדמברך
 וקאי עיי''ש כו' לובשן וכשהוא ולא~רים לעצ~ו תפיליןה~ושה
 וחלה מעשר. תרומה דמפריש מהתוספתא מ"ש גם לבד. ש''יעל

 ע''כ דהא לתרץ יש בפ''ע. מצוה א' שכל אף לכולן א' ברכהמברך
אנו

 רואי~
 גם ש''י כנוסח של" לש''ר ברכה נוסח ~כמים שתקנו

 לפניו היו גבי םוכה במס' כר''י דק''ל למאי צ''ע זו תוספתאד'
 המצו' על ~ברך דא' כת''ק ולא עאו''א על דמברך הרבהמצות
 מצוה כל דס''ל יהודה ולר' איירי כת''ק התוספתא דילמא וא''ככו'

 מצות. ב' שהן בתפילין דה''ה אפשר ברכתה מעין לברך צריךומצוה
 : בדברוצע"ג

~~~~~~~ 
 : ~י~ו ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~י

~~~~~
 דהמברך מ' כו' ש''ר על בירך ולא ז''ל רש''י פי' הב"י.ז''ל
 כל ד' כן שאין הב''י וכ' עבירה. בידו אין ש''ר~ל
 ~ים מברך בח דמפ' שיטתו לפי כן פי' ""ל שרש~י ונ''להפובקים.
 דברעות סוגי' וכן בשסח דר''י ומימרא ו~''י ש''ר עלהיינו

 דרשות ניח" ז''ל לפירש''י וכמש''ל. בעבירה לאוקמינהו ז''ללרש"י ודוח~
 ואינו כשסח כ''א בידו עבירה ואין שתים ולברך לבוחבידו
 דאטו י''ל דאסור. ש"''צ ברעה גורם דעכ''פ הד''מ ומ''שמברך.
 תו''מה~פריש

 וחל~
 ביניהן להפביק אסור א' בברכה שיוצא

 מהך ומ''ש היא. בפ''ע ~~צוה א' דכל וכיון או''א כל עלולברך

 עיי''ש. נאמרין אלו וב~' לו בא פ'דיומ"
 ונרא~

 שיש לכאורה
 משום ~חרינא ס''ת מייתי דלא הא שינויא דל~ד בזה~חלוקת
 וז''ל שינוי' כהך קמ''ד ~י' בהדי' הטור וכ''כ ראשון שלפגמו
 ם"~ בשני א' ל"דם קוריןאין

 בשם בד''ה וכ''כ כו' פגמו משום
 הפובקים כל ד' אבל ז"ל. רש''י על קו' אין וא''כהרמב"ם

~השיח~
 ולכן לבד ברכה משום ולא היא עבירה בעצמו וההפסק

 ~כן להפביק. אין מברכין שאין בח''ה דאפילו ת''ח בשס ב''י~כ'
 בד'מבואר

 הזוה"~
 דלא וצריך וז"ל

 ~אפרש~
 כו' בעלמא בשהי'

 : הדבקים בין ח''ו להפריד שאבור דוכתיובכמה

 : ~~~י~~ ~י~ ו~~ ~~י~~ ~~~~ ~~י~~י ~~י~י~ ~~~~~~~

~~~~~
 משעת עלי~ן מברך מאימתי תפילין איתא מנחותבגמ'
 שהו" ז''ל והטור הרא''ש ופי' קשירה ~עת עדהנחה

~~~~~~~~~~  וכ' בזרועההידוק
 הרא''~

 שלא ש''ר הניח ההידוק אחר שתיכף
 כ' קרא דהא בדבר ל~ין ויש בכריכה. לש''ר ש''י ביןלהפביק
 ולא הידוק ק~ירה דמפרשינן נ~י ו"''כ ידך. על ל"ותוקשרתם

 הידוק שצריך נר~ה עכ''פ יום בכל לקשור מצריך ש~יה ז''ל ר"אכד'
 ש''י הידוק כן ש''ר הנ~ת כ~ו היד על תדיר שיתקיים באופן~מור

 כלל מתקיים דאין כיון ק~ירה מיקרי דלא נ~אה וודאיובלא''ה
 כריכה עכ''פ צריךוא''כ

 קצ~
 נראה לחוד דבהידוק ההידוק עם

 ואולי ואנה. "נה הו~ך וסובב מתרפה ותיכף מת~יים ד~ין~רור

הרא''~
 ~תקיים שהי' באופן ההידוק סביב ק~ת כורך היה ז"ל
 והחיזוק הקיום עיקר מנהגינו לפי ~בל וקש~תם. מ~ותומקיים
 שעל הכריכה~"י

 ל~נ''~ וצ''~ הזרו~
 קודם ~''ר ל~ניח יקדים אם

 וקר" ~שירה ~צות ~יים לא ~דיין שאולי הכריכהכל
 וקשרתם כ'

 לטוטפות. והיווהדר
 וגדונ~

 רצועה ב~יעור כ"ז בםי' ~' מזו
 ויכרוך אמצעי אצבע על רצועה שימתח ורי''ף רמב"ם בשם יד~ל
 ומתלית ליה קטיר הגמ' סו~י' ג''כ ומפרשי' עיי''ש ויקשור כו'ג'
 תוך נפבק ואם הוא קשירה דמעיקר ומ' הו" ד~ו' ושי~וראליה

 בבי' ומבו"ר בג~רא ~דאיתא תמה קשירה דב~ינן פ~ול זה~יעור
 וקשירה דכריכה דב''ל ומ' הרמב"ם ובשם בה''ת בשס בב''יל''ב
 וקשרתם מצות היאזו

 ושי~ור~
 מה דרק ז''ל העיר ד' אבל ~ד~ו'

 שקי~ר מה אבל ולתפור לקשיר אבור הזרוע ממנהשמקיף
 לאהזרוע סבי~

 עיי''~
 ו~יירי שכ' שם ז''ל הרא''ש ד' ~פ"י ~ה~א ו~'

 בד' שם נבתפק ובת''ה כו' ו~זרוע הראש המקפתברצועה
 כו' אצב~ כריכות על גם כוונתו אםז"ל ה~א"~

 ו~
 יותר מוכיחין הטור

 על דווקא שכוונתו הרא"ש ד'על
 היק~

 דקדוק מ' וכן לבד הזרוע
 דלא דממעט מ' כו' המקפת ברצועה ומיירי ~כ' ז''ל הרא"של'

 עד הרצועה אורך ~יעור בכלמיירי
 אצב~

 אתי מאי דאל''כ צרדא
 דמקיימינן לשטתם "''ל והרא''ש דהטור נראה וא''כלאשמעינן.

 ~ניח ולען לבד וההידוק הזרוע בכריכת קשירהמצות
 תיע~

 ~ח''כ
 בכריכת היא קשירה דמצות ז''ל והרמב''ם סה''ת לד' ~בל ראששל

 כ"ז א"ע תמה קשירה בכ"ז ובעינן וקשירתההאצבע
 של~

 כרך
 ש''י קודם לכרוך וצריך וקשרתם מצות ~דיין קיים לאכראוי
 ובש''ע ז''ל האר''י בשם וכ"כ המנהג וכן ראש של יניחואח"כ
 סה''ת כד' פ' ~''ג ובסי' ז''ל הר"''ש כד'סתם

 : שם בט''ז ועיי'לענ''ד. וצ''~ ו~רמב"~

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

 ~נן בגמ' אי' ~ליהן מברך ~~ניחן ז~ן דכל בהך הנה
 ותוב' ופירש''י מברכי. בהו ד~~שמשי אימת על א'דב''ר

 היו כי' בהן למשמש ~דם שחייב משום כ~שוטו גדוליםוכמה
 חוקיו לשמור מברכין שהיו התוםפות וכתבו המשמוש עלמברכים
 וכמ~ד תפילין "מן לאו לילה למ"ד דווקא דזהו ז"ל הר''נוהקשה
 זה שייך ול" בירושלמי וכדא' מדבר הכתוב תפיליןב~וקת
 צ''ע ודבריו כו' תפילין לשמור מב~ין שהיו כ' ולפיכך~משמוש
 אטו מציץ דילפינן ~~ס אי בזה מפורשת מצוה מצינוד~יכן

 יביח שלא בו ~ממשמש שעה כל מברך היה בציץ כה"ג דגםנימ"
 עמ~ד ג~כ בוברים ש~יו יותר נראה ת~' וד' ממנודעתו

 התפילין חוקות לשמור מפורשת מצוה והרי ~דבר הכתובתפילין ~חוק~
 י"י"ו ושלא הדעת מהיסח קדושתן לשמור ג''כ זו שמירהובכלל

 פבח גבי למשמרת לכם והיה וכן במשמע. שמירה וכלממקומן
 מורה ~מירה ול' ימים ד'לביקור

 ג~
 לידי יבא שלא בדיקה על

 את וש~רת במכילתא דרשינן גו~א ~פילין וגבי מום. אופסול
 ל''ט ב~ בב''י ~יין כו' בדיקה צריכין שת~ילין מגיד כו'החוקה
 תפילין בחוק' ב''ל בדיקה דמצרכי תנאי וכולהו ג''כ.שהביאו
 מהה''ד "ו ש~יר' וגם בדיק' היא ~מירה דל' הרי מדבר.הכתוב

 ~ערבא בני כמו היא מפורשת דמצוה מברכי ולהכי בכלל מ~זזה~ו
 תפילין "מן ~ו ליל סברי ~הוו דמסלקי בתרדמברכי

 דה~
 ר''א

 בהא בעינא קא ~מרן לרבינא א' דהא זה להן גילה לארבן
 דלהלכה תלמידו וס' דח~יך בתר תפיליסליק ד~

 ב''~
 "מן לאו לילה

 וב''ל ב~י קא לשמרן דלאו אשי דרב מדעתיה הבין רבינא רקתפילין
 רבנן אבל לדעתיה חזיתי' ו~' ען מורין ואיןהלכה

 דבר''~
 הבינו לא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  קי''ל ~נן ~בל מברכין היו ולכן מדעתוכן
 כר~

 דהלכה ורבימא
 מאוד נכון טעס וזה המשמוש בשעת לברך אין לכן כן מוריןואין
 ~'~לא

 הפוס~י~
 דר''א כרבנן

 ו~
 מושמרתם דדרשינן ע''ש פ' בפ~חי'

 : מצוה ל~ם ~ימור שיע~ה המצותאת

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

~~~~
 הפוס~ים כ' לבה''כ לכנס ע"ד הסירן אם בדיןהנה
 בסי' ~יל כ' "''ל הטור רק כשמניחן ~נית לברך~צריך

 בזה הארכתי וכבר ~דעתו. שלא ממקומן כשזזו רק לברך דא''צ~'
 לברך צריך מדעתו הסירן "ם אף בציצית ~אף והעליתי בשאלהלטיל

 לב''הכ. לכנב ע''ד ובפרט בתפילין. וכ''שכשלובשן
 ומ''~

 המ''א
 ד' בזמנינו. משא''כ ג~ול הפסק והיה בשדות הבכ''ס היו~בי~יהם ז''~

צ''~
 מבה''כ ד''א ברחוק תפילין חולצין היו הגמ' בזמן גם דהא

 חילוק אין וא''כ לב''הכ סמוך ד"א שמגיעין טד בתפילין הולכיןוהיו
 : באורך ו~מש"ל הזממים ביןכלל

 ~~~~. ~ו~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~

~~~~
 במהרי''קהנה

 ז~
 ובתחלת ש''י הניח אם בדין נסת~ק

 והב''י אחר. קשר לעשות והוצרך הקשר נ~סקהי~וק
"''ל

 הכרי~
 הוא הרי ההנחה ~גמרה ל" שעדיין עיון לברך ש"''צ

 המחהכתחלת
 והקשיר~

 יש ולענ"ד הפסק. הוי לא להנחה ברכה בין
 פוגלא דמסב אהין גבי דירושל~י מהא בדבר ~צתלדון

 וקצת בסופו ק''מ בסי' והוא עלי' לברך צריך א' ונטל~ידי' ונפ~
 ולכן שם. ז''ל הגר''א ביאור ועיין הפבק משום הטעם ס''לפוס~ים
 להרמב''ם ס''ל ועוד הפסק. ~וי הס"ת גלילת שגם שםס"ל

~''" 
ו~''~

 שיגיע עד משקה או אוכל על מברכין דאין ר''ו סי' המ~בר
 ב~~ורו ע''ש הנ''ל מירושל~י ג''כ והוא לאכלו מזומן ויהי'לידו
 הקשר כשעשה ושוב מידו כנפל הוא הרי הקשר בנפסק וא''עהיטב.
 מאימתי א' הא ועוד עליהן יברך נא ולמה חדשות כפניםהוי
 ~שע' עליהן~~ברך

 הנח~
 הא מ' כו'

 קוד~
 כשהוצרך והרי לא הנחה

 ~פסק. הק~ירה ותהוי ראשונה הנחה נתבטלה חדש קשר~עשות
והא

 לתנ~
 בשעה אלא הפת על מברכין אין ר''ח דבי

 שהו~
 ~ורס

 שתכל~ כדי בוצע ואח''כ מברך ק'''ל דאנן רק ה~סקה~שום
 ברכה

אשלימ~
 וא"כ אפרוסה לא

 כ~~
 ~ין ואז ה~שר לעאורה'כ~נפסק

 לענ''ד קצת וצ''ע הפבק. דהוי תיקן וא"''ע כלל בהן לצ~תראוין

במ"~
 א~''כ הב''י

 בש~
 הנחת קודם ההידוק אחר שאם הראב''ד

 שהוא כיון מבואר וטעמו כו' ש''ר ומניח מהדק הקשר הותר~''ר
 עדיין ש''רקודם

 ~ייכ~
 מצוותה שנגמר כיון לברך דצריך ליה פשיטא דבהא נראהמהרי''ק ומד~רי כ~הו~ר עש"י וה''ה לש''ר הברכה

 ו~' היא אחרת הנחה~הידוק
 נ"ל הי' ולעאורה בזה מ"ש בט''"

 ברכה רק תפילין על לברך דאין הבובריס ד' בשיטת אזילדהראב''ד
 ה''ה עש"ר הברכה ~זו מדיוצא שפיר מוכח וא''כ סח כשלאא'

 ברכה צריך דעש''ר הסוברים לשיטת אבל לש''י גםדיוצא
 דגם אף~פ''ע אחר~

 עיקר מ''מ ""ל הרא''ש כמ"ש ג''כ עש''ר קאי ל~ני~
 ומניחה הקש''י הותר לשאס מזה ראיה ואין בפ''ע מיוחדתברכתה
 ברכה ג''כ לה שיש ש''ר דשאני עליו לברך יצטרך ~לאמחדש

 חדתא הנחה דהוי ההידוק וא~ר ש"ר הנ~ת קודם ב~"ימשא''כ בפ''~
 בזה נסתפק שלא "''ל מהרי''ק של ט~מו זהו ואולי עלי' ברכה~אין

 ב' שמצריכים צרפת גדולי ד' עפ''י והוא לברך דצריך ליה~~יטא
 פ' ובש''עברכות

 כהראב"~
 כהרי''ף שפ' שיטתו לפי פ' ויפה ז''ל

 ~כ' ז''ל רמ''א הכרעת לפי אבל א'. לברך ודעמהון~הרמב''ם
 ז''ל: הגר''א ביאורי ועיין ודו"ק. לענ''ד צ''ע ברכות ב'~ברך

 ~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~ ~~~~~~~
 : ~~~ו ~~~ ~~~~ ~~י

~~~~~
 לה~יר ע' "''ל והר''נ הרשב''א תשו' בשם הב''י

 דכ' משום ש''י דדוקא וכ' ראשו שעל המצנפת עלתש''ר להמי~
 כ' ראש של מ~א''כ ל~ות לאחרים ~לא ודר~י~ן לאותלך
 ~עי והא כו' עטרה גבי דמקש' הא וכ' וכו' הארץ עמי כל~ראו
 מקו~ ומ~מי תפילין~מוחי

 הי~ו כו' ~פילין ב' לניח בראש יש
 משו~

 ב~ורך בב''י ע' רופס תינוק ~ל שמוחו מקום לכויןשא''א
 הרא~שונים מד'~כל שמ~מע הודה עצמו ז''ל הרשב''א וגם אוסר."''ל והרא''~

 הלך בידך רופפת שהלכה כל וסייס ~''ר. ש''י ~ין חילוקש"ין
 הראשו~ים. נגד דעתו שביטל שמע זה ולשון כו' המנהגא~רי
 מי זה על ~מוך וריב''ש הר''ן כ'ואפ''ה

 שהו~
 וכ''פ לנזילות עלול

 ד~' מהא ה~שב''א של דיוקו דעיקר צ"ע הדבר ילענ''דב~''ע.
 ופירש''' החיצונים כדרך ה''" ~לו אומקלי בית על נ~נה~~גילה
 לך~דרשינן

 לאו~
 שיראו בע~ן אות דהוי עיון סבר ואינהו כו'

 ר~י' זו אין ולענ''ד לאו~. לך משום ש''י דו~א ד~דק ומזההחוצה

כל~
 דבעינן המצוה חובת כ~ל יוצא אימו בש"ר ד~ם פשיטא דוד~י

 ז"ל הרא"ש וכ~''ש חוצץ יה"שלא
 ד~ ר~

 רק חצו~~ דע' ה''ז שייך
 חכמים כד' ~לא הכ' ו~פ' לאות לך והיה ה~' ב~י' שטועים ~וםבש"י
 ~' מינות דרך זה הרי ידו פס ועל מצ~ו על מתמה ל~וןוכ''מ

 מצוה בה ואין בכנה נקט עגולה ~פלתו עושה וגבי ז''נבפירש"י
 ~ייך דלא כלל מצוה בה שאין אף מינות דרך נקטולא

 ע"ד םומכים ואין המקרא בפי' דעתם "חר בהונכי' רקה~י למינק~
 מלוה. בה ו~ין דםכנה מהך טובא גריעי והנהו כו' ה~ורה ~יעל חכ~י~

 חו~ץ דבר יש אם מצוה בה דלית נהי ב~''ר אבל בש''י דוקאוא''כ
 וראו. דכתיב לראי' ניתנו באמת ש''ר שהרי "יצונים דרך בזה~ין
 צריך ד~פ''הרק

 דל~
 הרשב''א קו' אין א''כ ~ציצה נהוי

 ז"~
 וזה ק'

 לידי ~הביאן מהעיקר
 ספ~

 נמי דראש דמק' דזבחים גמ' פשט וגם זו.
 על מניח הי' דילמא קו' ו~אי ראשו על המצמפת ושמתכ'

 ~~י מנ''ל המצנפת על ~צוה דבר שום להניח אבור ד~מאומ''ש המצנפ~
איםור~

 ~ם בגמ'. כדא' צין כמו קדושתן דחמירא תפילין מצות לבטל
 הי' ולא עבה היה שהמצנפתמ"ש

 מכו~
 ~ל שמוחו מקום נגד

 רא~ו על צונף הי' והלא האי מנ''ל צ"ע ג"כ כו'ת~וק
 ממ~

 וגם
 ~ק שם ולעשותו שם גם לכסותו יכול הי' כו' נראה הי' ש~רל"ל
 ה~~' פשטות מגולה. שערו מניח הי' ולא תפילין הנחת לקייםשיוכל
 לך והי' דש''י דרשא דעיקר ו~וד הרא''ש כד' משמעודאי

 לאו~
ול~

 לאחרים
 לאו~

 ולא בזרוע שתהא מקום לקבוע רק אינה
 בי~

~~~
 ר''א כדא'

 בג~
 כדא' ממש מכוסין שיהיו א''צ אבל

 נראה וא''כ לאות נךב~קום ר''~
 ד~וכ~

 חציצה דע"כ להי~ך
 להני~ן דצריך וכו' לאות נך מדכ' מוכח ולהכי בתפילין~מילא פוסל~

בזרו~
 בגדיו ת~ת כשממיחן מ~ובה מקום שהוא

 דע~
 ידו

 מכוסהא~ה ~~~
 ר~

 דרכה בזרוע
 לאות דלך קרא בל" וא''כ כלל פוסלת חציצה ד~ין נימא אי~בל לאות~ לך מקום ~פיר ו~וי לכסו~

 מותרהי'
 להני~

 לאות מלך מו~חינן היכי א"כ שלו האונקלי על
 בגדיו על להניחן יכול הזרוע על גם הא בזרועדדוקא

 ר~
 גזה''כ

 בגדיו תחת~יניחן
 משו~

 ביד גם וא''כ חציצה משום ולא לאות ~ך
 צ''ל וע''כ יראום. שלא ב~פה ויכסם שיניחס כן לקייםמיכל

 אראי' כללקפדינן דל~
 ממ~

 במקום שיניחם רק
 שבהכר~

 מכובים יהיו
 אין אותם יגלה אם אבל אתי. לחוד מקום ולקבוע ב"א דרךעפ''י
 דפוסלת עלה אתאן חציצה מ~ום ע''כ וא''כ ר''א כדעבידקפיד"
 חוצץ דבר יהא שלא ודרשינן כו'. עיניך ובין כו' ידך על כדכ'בהן
 דממיחן כו' לאות לך מד~' שפיר מועח וא''כ ז''ל. הרא''ש כמ''שעו'
 כי בזה היט' ודוק לסותן שדרך לאות לך שהן מקום הזרועעל

 בעי והא הגמר' דמק' כו' דעטרה בהך וגם הוא. מוכרחלענ''ד
 כמו אינה דעטרה צ''ל ע"כ כו' בראש יש מקום ומשני תפילין~נ~חי
 יש דמקום הא מועיל מה דא''ע הראש כל ומכבה המקיףכתר
 רוחב בכמו התפילין מקום רק חופה העטרה הי' שלא וע"כ עו'בר~ש
 על מומחת והיתה מגולה הי' ה~ש וגובה ציץ וכעין אצבעותב'

 דילמא כו' בעי והא גמ' מק' מאי וא''ע ממש תפילין במקוסראשו
 ומה מש ~פילין מקום על מכוין והי' ~מש העטרה על מניחהי'
 שאלו שכ' ז''ל הר~ב''א תי' הבנתי ולא כו'. יש מקום ל~ינוי'לורך
 שה~ יד~ המק' גם הא כו' לכוון יכול הי' לא מעוסההי'

 מגולה
 גבי רפ''ק ב~רכין ותוב' ז''ל רש''י מדעת כן נ' ול~נ''ד~קשה. מאי וא"כ התרצן מתרץ וזה כו' בראש יש דמקום הא ידע שלארק
 ~ל ילבש דכ' תש''י ~'ש שם דאי' כו' כהנים בתפילין חייביןהכל
 כו' במנחות כדאי' כו' בעינן בשרו על ותפילין ופירש''י כו'בשרו
 דתפילין כ' לא הרי התוס' וכ''כ כו' לאחרים ולא לאות לךוהי'
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 ודאי אלא כו' בשרו על תפילין ס~מא כתב רק בעינן בשרו עלש''י
 בעינ' ממש בשרו דעל מוכח כו' לאות לך דמדדרשינן ז''לדעתם
 חוצה יראו שלא משום הוי לא ד~עמא ר~ש בשל וה''נ חציצהבלא
 לא למה אשי רבדא''כ

 כיס~
 ו~עמא אמקום קפידא עיקר א''ו אותן

 כתי~ נמי ש''ר מקשה ולכן כו' תפילין סת~" כ' ולכן חציצהמשום
וש~

 וכמ"ש המצנפת עובי משום דמק' לומר ודוחק כו' המצנפת
 היה או לכוין יכול היה ודלמא בפשי~ות כ''כ לאקשויי' דמנ''לז''ל

 כד' מכרעת הסוגיא לענ''ד ודאי אלא דקה ההוא במקו'עושה
 ז''ל הרמב''ם דעת לענ''ד משמע וכן ותוס' רש''י דעת וכןהרא"ש
 ואח''כ כו' ~מוחו ומקום הקיבורת על וש''ר תש''י הנחת מקוםשכ'
 כו' דרך זה הרי ידו פם על הניחה~תב

 והשמי~
 ~ל דהניחה הא

 למה. ~~ם וצריך כו' אונקליבית
 ובפר~

 בש"י דדוקא רשב''א לד'
 לכותבי לו הי' וד~י חציצה משום ולא מותר כה''ג בש"ראבל

 משום ~סולו דעיקר ז"ל דעתו ודאי אלא ד~סול. בש''יול~שמיענו
 על שמניחן ב~תם אמ''ש וסמך ראש בשל בין יד בשל וביןחציצה

 דדרש'נן כלל חציצה בל" בפשיטות משמע כו' המוח ועלהקיבורת
 ראש ובשל כאן סתם ונכן כו' חוצץ דבר יהא שלא בשרו טלילבש
 כ''ז לא. דאיפכא משמע ש''ר התפילין על המצנ~ת להניח שמותרכ'

 בא שלא כ' עצמו ז"ל שהרשב''א וכיון לענ''ד. ~עזהש"י ברורנראה
 מ~ום רק זהלס'

 ה~
 על דנתנה

 ב''~
 קו' בזה שאין כ' ~בר כו'

 ותוב' ורש''י רמב"ם ד' ושכ"נ החולקים לד' ראיה וכ'כלל
 ~ק~ינן. דהכי מראהו~ור. ורא''~

 ~~~~~ י~י~ ~~ ~~י~~ ~~י~ו ~~ ~~~ ~~~~~~~
: 

~~~~
 דאם כתיבה בתר דאזלינן .י"א בזה נחלקוהפוסקים
 בימיןכותב

 א~
 תפילין מניח ~~אכתו כל בשמאלו שעושה

 בימין כתיבה מה ר''נ מדא' ו~עמייהו כ"א~שמאל
 א~

 ~שירה
 הר''י ד' וזו בימין. דידיה ~שירה ~ם בימין הכותב זה א''כבימין

 והר"י הסמ"ק בעלמקורבי"ל
 מפרי''~

 סתם וכוותייהו ההגהות בעל
 תשות יד בתר דאזלינן שכ' סה"ת ד' הביא ז"ל והרא"ש ז''לה~ור
 בתר ולא מלאעות רוב בתר אזלימן וא''כ כהה יד דדרשינןכח

 וד' ז"ל הרא~ש אביו כד' שלא ה~ור שסתם צ''ע ולכאורהכתיבה
 שול~ מקרי דזה מו~התוס'

 ידיו בב'
 ז''ל. ה~ור כד' הוי וממיל"

 והרמ''א וסה"ת. הרא''ש ד' נגד להורות וק' ~ובא צ''ע הלכהולענין
 ס' הוא כי למנהג ~עם לחפש וצריך כה~ור. ע~מא דנהוג כ'ז''ל

 וס''ל כו' וכה''א שמ"ל זו ידך ת"ק א' בגמ' והנהדאורייתא.
 כו' יד שנק' ימין מצינו א' החורם ור''י שמ~ל הוא יד סתםלת''ק
 א''צ. דא' מדר''נ ליה נפקא ומשני מנ''ל בשמאל תפילין לרי''הומק'
 בימין כתיבה מה וכתבתם וקשרתם אומרה"ה

 א~
 בימין קשירה

 דס''ל ~"ק לד' והנה כהה. יד מידכה א' אשי ורבכו'
 סת~

 יד
 דידיה שמאל בתר אזלינן אי יד בא~ר דעתו מה לעיין יש ש~אלהוי
 ~י באי~ר הראשונים מחלוקת מצימו בחליצה .הנה דעלמאאו
 בתר דאזלינן והסמ''ק הסמ"ג ד' דעלמא. או דידיה בימיןחולץ
 א~לינן לא ממצורע דגמרינן ימין בהדיא בי' דכ' כיון דעלמאימין
 ~דבר ~~ם רבי בשם הבמ''ג וכ' ידו כח בתר ולא דידיהבתר
 יותר ימין כח אין ושם ~ימין ג''ע תורה הקפידה באוזןשהרי
 הא ע''כ ז"ל ד' ולפי אזלינן. כח בתר לאו דבמצורע ש''ממשמאל
 מטעם היינו אדם כל ימין שהוא בשמאלו מניח דאי~ר בתפיליןדא'

 דדרשינן או אזל~ן דידיה בתר ומ"ה כהה ידדבעינן
 דווק' בימינ~~ תפינין כותב אי~ר וא''כ כו' בימין כתיבה מהעו' וק~רת~

 ופ~'ר בכך אצלו כתיבה דרך ~אין פסול אדם כל בימין כ'ואם
 ד~ק' הבונה פ' שבת במס' כדא' אדם כל בימין כ' אם שבתלענין
 דמחייבא מתני' ומוקי ליחייב לא ואימין ליחייב אשמאלבאי~ר
 פםו~ה ~דם כל בימין תפילין ע' אם וודאי וא''כ כו'. בשולטב~תיהן
 ~~~~לו כו~ב ~אי~ר תפילין כתי' בדין ~הדיא הבמ''ג כ'ו~ן

 ויהיו י~חייב ולא בשבת תפילין לכתוב יכול דאל~כ בדין וכן~יי"ש.
 ~י'ן כו' מעכבין דתגין להוכיח פוסקים קצת כ' וכה''גכשרים
 דקושר ה''ה דעלמא בשמאל דכותב וכיוןב~אשוני'

 ב~
 ו~ניח ג"ע

 ~תיבה גם ובא~ת מהדדי. וילפי וכתבתם וקשרתם דכ'~ימין

~~
 כדרך ~יכתוב דבעינן ממילא ידוע הוא רק דבימין בהדיא כ'

 ל~נ"ד ז''ל רש"י כיון ~זה שבת ל~מין מחשבת מלאכת שהיאכתיבה
 כוונתו בימין. כותבין ב''א דרוב בימין כתיבה מהשכ'

 דא~
'~ 

 דרך באי~ר וא''כ ופסולים כתיבה הוי לא ב"א כדרךשלא
 ובםמ''ג ב~מ' כמבוארבש~אל כתיב~

 וממיל"
 נראה ו~ין בימין. ~שירה ~ם

 בתר רק דידיה בתר באי~ר ~זל'נן דל" ס''ל דר''נ רש''י כוונתלפ'
 דע~כ ~יון הא לרש''י דמנ"ל כו' מניח דאי~ר א~תני' ופניג ב''ארוב
 ד~יקר כיון לקשור צריך היד באותה נעיל וכ~''ש בשמאנוכותב
 לר'~. כלל ב~רא רמיזי לא ו~מ~ל וימין כתיבה דרך ~ום~עמא
 ש~אל בהדי' דכ' כמו והוי ש~אל היינו ידך סתם דס' לת''קאבל
 ולא ימין באו' בהדי' דכ' היכי כל וסמ''ק סמ''ג לד' והרי~או'
 רק דידי' בתראזלינן

 בדעלמ"
 אזנינן בה~י' דכ' דתפ'לין ב~~אנ וה''נ

 דאי~ר כבריית" דל" אדם כל ~מאל ~ניח אי~ר ואף דעלמאבתר
 ר''נ לד' והנה וסמ''~. הסמ''ג נד' מוכרח וזהכו'.

 דילי~
 בגמרא

 שכותב דעל ל~וד כתיבה ב~ר דאזנ'נן נראה וודאי כו'~וקשרתם
 בשמאל מלאכות ~אר ~עושה ~ף בש~~נ תפינין מני" אז~י~ין

 ~שות בתר אזלינןדל"
 כ~

 כיון רק
 שכות~

 גם פסול שינה ואם בה
 דש''ס קמא לשינויי ו~''כ אהדדי דאיתקוש ~שום בה לקשורצריך
 דאי בשמאלו. מני" בימינו בכותב ממ''נ א"כ ס''ל נתן כר'דרי''ה
 דאינשי. רובא בתר דאזלינן אדם כל ~ש~אנ ~ניח אי~ר כל~ת"ק
 להא ימין ליה הוי בימין שכותב כיון עכ"פ ולר''נ החורם נר''ייאי

 שהיא יד ~' כ~ה יד ידכה דא' אשי דרב לשינוי' רקמילתא
 תשו~

כ~
 בתמא ולכ"ורה מלאכות. רוב בתר דאזלינן לומר מקום יש לפי''ז

 דר''א ס''ל לא מדר"נ ליה נפקא בתחלה דמשנידג~
 דדרי~

 ידכה

וא~
 לתרוצי' דר''א החורם כר''י דהלכה הכרח אין דר''א לשינוי'
 ס''ל לא דליה ואפשר קאתימילתיה

 ובפר~
 ליה מק' אבא דר'

 הסמ"ג מד' וגם הסמ''ק ד' ב~מת הוא ~כן שבכח יד ואימא אשינר'
 וכ' כהה יד ידכה דדרי' בשמאל שיניח תפילין בהל' דכ' ~ןנ''ל

 מה וכתבתםוק~~ת'
 כתיב~

 בימין מניח אי~ר הוא ואם כו' בימין
 התפילין כתיבת בדין לעיל שע' אמה שסמך ומ' כלל חילק ולאכו'
 לחוד כתיבה בתר וודאי ושם כו' בשמאלו כותב איטר הואשאם
 וכמש''ל. בכך. כתיבה דרך דלדידיה ~שוס ~עמא דעיקראזלינן
 בשמאלו. מלאכות שאר שעושה מה ~יבה נענין מועילומה

 בכך כתיבה דרךאין אפ''~
 ועי~

 מד~תם המחה לענין וה''נ בימין כתיב'
 ז''ל לדידי' דהא כו' מהכ' דר''נ היקשא כ' דהא להו דינא דחדמ'
 עמש"ל דעלמא רובא בתר נמיזל לן הוי בפי' ימין בתורה כ' הי'אלו
 כתיבה בתר דאזלינן א~רינן בכתיבה הכ' ותלאו בהדי' כ' דנארק
 מ~"נ בימין כשכותב וא''כדידי'

 מני~
 קפידא עיקר ד"י בשמאל

 בתר אזלינן הא ו~מאלאימין
 ~~נ~~

 כותב הא אכתיבה קפדינן ו"י
 לומר מקום יש כ~ה. דיד דרשא גם הסמ''ג שהביא ו~ףבימין.

דא~
 ומיקרי כהה יד מיקרי לא דווקא בימין ~כותב כיון אשי לרב
שול~

 ומ' תוס' וכמ''ש ידיו בב'
 דא~

 דאי כן ~ אשי דרב לדרשא
 עיקר כתיבה אדרבהלר''נ

 והוי~
 בש~אל שכותב במי לאביו ששאל אל"נן ר' בשם המרדכי וכ"ככו' שול~ דהוי למימר ול''ל ימין ליה

 כשול~ דהוי לו והשיב בימין. עו~ה מלאכותושאר
 וע''כ ידיו. בב'

 כתיבה בתר דאזלינן ס"ללא
 ~חו~

 משום ו"י בשמאל כותב דהא
 ול~ל גמור ימין וה''ל בימין ~לאעתו רוב הא כהה דידד~שא
לדמויי'

 לשול~
 ס"ל א''ו ידיו בב'

 דא~
 שכותב כל כהה דיד לדרש'

 וגם הכתיבה מלאכת חשיבאבשמאלו
 שא~

 וה''ה ידיובב' כשול~ והוי המלא~'
 בכות~

 עוד וכ' בשמאל. מלאכות ושאר בימין
 כותבין ב''א רוב שכ' ז~ל מפיר~"י שדקדק ז''ל ר"י בשםבמרדכי
 דא"לי~ן וס''ל כו' דאי~ר אברייתא פליגי ות"ק דר"נ דס''לבימין
 שאין ז~ל וכ' ד~למא.בתר

 נרא~
 בשבת משני מדלא ראי' ו~ביא לו

 מני ה" כו' כימין דידיה שמאל ותהוי מק' כי הבונהפ'
 ר''~

 ות"ק
 זו ראיה מבין ואיני אזלינן. ~ידיה בתר ס''ל ~כ''ע ומ'כו'

 ו~ך בימין לו ~תיבה דרך אין כתיבתו ש~יקר כיון שבתמלאכת דלענ~
 בשם ג"כ לעיל וכמ''ש ~בת ~שוםיתחייב

 הסמ'~
 ~פילין לענין

 לעיל כ' כבר ~בל שמאל או י~ין דבעינן להיכא זה ~ניןומה
 אהך דפלי~ ראי' אין ב~א רוב שכ' רש"י מד' גםדלענ''ד

 כו' ב''א דרוב ופ~ בי~ין דכתיבה מנ"צ יהיב טעמא ז''ל~רש''י דאי~
 דג~ למאי ועע''פ ה~מ''ג וע"ד פסול שינה ואם כתיבתו דרךוזו
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~ ~ ~ ~ כיון שם אזלינן ל~וד כתיבה דבתר מ' ידיו בב' ב~ולט התםמשני
 בכך כתיבה דרך בשתיהן לכתובשרגיל

 א~
 עושה מלאכות ששאר

 ידיו בב' שולט שם אביי לי' ומדקרי שבת לענין ענין זה איןבימין
 אזלינן כתיבה בתר הכא אביי דשני דמנחות הך דגם לכ"ורה~'
 עח עיקר בתר ד~זלינן ז''ל ר''י בשם המרדעי ו~~קנת לדחו'.ויש
 סה''ת~''ד

 יהר"''~
 זו ידך דדריש לת''ק דאף שסובר שם ו~'

 כד' ושלא שמאל אצלו נק' וימינו דידי' בתר ד"זנינן ~''לש~אל
 כח רוב בתר ל~יזל לי' פ~יטא ולכן ~ל~צה גבי וסמ''קהםמ''ג
 דאיטר נולב גבי גם כן סיבר ז''ל והרא"ש הוא הכי לת"קדגם
 והטור אזלינן דידי' ובתר דידי' לגבי ימין ~היא ב~מאלו לולבנוטל
 נמצ~ו עכ''פ מש''ש. בב''י וע''ש הרא"ש כד' פ' לא שם גםז''ל
 כתיבה בתר לילך והטור הס~''ק כד' ג''כ נוטה ה~מ''ג שד'למדין
 י~ין בהדי' כ' מדל" לר''מ ~ק כ''א בשמאנ מניח בל"ז ד~ת''קכיון

 כותב והרי בעתיב' קפידא ~יק' וא''כ אזלינן דידי' בת' י"לושמאל
 באורך וכמש''לבימין

 וא~
 בב' כשולט דהוי י''ל כהה דיד לד'

 של טעמו זהו ואולי ז"ל הר''ף אביו בשם אלחנן הר''ר ו~''דידי'
 ז"ל יהודא הר"ר והוא ומורו הבמ''ג ד' שכן כן ~פ' ז''להטור

 שיטתא עוד ויש אלחנן והר''ר מ~רי''ש י~יאנ והר''ר~הסמ''ק
 לחולין בחידושיהן ז"ל ו~ר~נ הרמב''ם. הרשב"א. הם רברבי~שלי

 דידי' בתר ~זלינן אי חליצה ~בי בדבר מסתפק ביבמותוהרמב''ן
 בתראו

 דעלמ~
 אית הנשה גיד בפ' ירמי' לר' לי' מדאיבעי וטע~ייהו

 בתר או אזלינן דידי' בתר מהו עגיל ולא לבהמה ~גיל. ועגיל לעוףלי'
 בתר אי מספקא איטר בחליצ' דה''ה וס''ל ב~יקו וס~" כו'~יני'
 דהא וכ' מספק בשתיהן שחולצת וכ' לא או ~זלינןדידי'

 משום היינו אדם כל ימין שהיא בשמאלו מניח דאיטר בתפיליןלן דפשיט"
 כו' שלך כ~ה מ' כהה ידדדרשימן

 לדבריה~ וג~
 מספקא לת"ק

 דאיטר ז''ל ורש''י רמב"ן וד' לא. אי אז~ינן דידי' בתר אימלתא
 דאיטר בהך רש''י וכמ''ש ימין שצריך במקום כלל ימין לוא'ן
 הרמב''ן דקדק וכן ימין לו שאין מפני לעבודהפסול

 רמב''ן ע' כלל ימין לו שאין פסולו רק מומין בהדי נאיטר חשיבדלא מהמשנ~
 "ינו דאיטר ר~ב''ן ד' לפיכך בחולין' ור~נ ורשב"איב~ת

 לא שתיהן רק ~מין הוי דידי' ~מאל אמרינן ולא ימין לו שאיןכלל ~ול~
 שמאל גם לו אין בפי' שמאל דכ' היכא גם ז''ל לד' וא''כ ימיןהוי
 דלת"ק וודאי ול~י''" ~אל נקראת אינה ושמאל ימין לי' דליתכיון
 ואזלינן מתש''י זה משום לפוטרו כלל ס' דאין אדס כל בשמאלמניח
 דד~ דר''י לדרשא בפרט דעלמאבתר

 וודאי הלב כנגד שימה שתהא
 לומ' נ' ויות' כ''א בשמאל מניח שמאל איזו הוכחה לי' דליתעיון

 שמאל נקראת בשמה ודאי ד"יט' דהשמ~ל ז''ללהרמב''ן
~ 

 דהימין
אינ~

 שמאנ דכ' תפילין א''כ וחיל כח בה ש"ין כיון ימין ~קראת
 ולהכי לגבי' ימין נק' אינה שהרי כ''א בשמאל~ניחן

 ל~
 וע"כ ~ליץ

 ~~י כרב ~או כר~נ או דאיטרהך
 דדרי~

 והר''ן והר~ב''א כהה יד
 דרש''י לומר אפשר הי' ז"ל רש''י בשם כן ולפימ"ש בצ''עהניחו
 דעלמא בתר דאזלינן לת''ק הכי לי' סבירא בת~לין גםז''ל
 היעי כי ~דם בני רוב לומר בדר''נ גם כן דקדקולכן
 וכיוצא כו' צריך אינו דאמר פליג דלא דמשמע את''ק לפלוגדלא

~~
 הסה"ת שיטת עפ~י הם ז"ל שדברי' ~"ש ז"ל הגר''א דקדק
 נ' הי' ז"ל הרמב''ן לד' גם ונפי''ז אלה. כדברינו ושלאוהרא''ש
 בל''ז דלת''ק כיון לחוד י~ין אכתיבת לסמוך בתפיליןל~ורה
 אזלינן דעלמאבתר

 ולר~
 עתיבה דבתר ובוו~י לחוד כתיבה בתר

 דהיד לומר דאין הרמב''ן לד' ובפרט ~כמש''ל למי"ל לן איתדידי'
 ~מין נק' השמאל דאין ז''ל דעתו דהא ימין ~צלו נק'העותבת
 שמאל הוי בע~ן מ~שבת דמלאעת לשבת רק בתורהלעולם

 ולדרשה הקושרת היא שכותבת היד לתפילין ה''ה וא"כעתיבה דר~
 הער~ אין כההדיד

 ~שיטותא דחינן ולא כו' כשולט דהוי די"ל כ''כ
 הלב כנגד שימה שתהא דא' דר''י הך מקיימינן וגם ור''נדת''ק

דדרש~
 על דתפילין מינה מוכח דהא היא גמורה

 הזרו~
 ולא

 ב~ות ב~ס' בפשיטות לה ומייתי~יד
 ר''~

 בר חיי' ורב ה~ק.

אב~
 שכ' במרדעי ו~' ליבי' ~די' לי' ומנח דמכוין ס''ל הכי
 בכותב עכ''פ טעם מה צ''ע והדבר ע"ע הכרע אין דר~דמדהך
 אד' לסמוך מ~תבר טפי~ימין

 ת~
 ו~נ''ד "''ל רמב''ן לד' ור''נ

 על א' הונא דרב מזוזה גבי דא' מהא כר''נ דהלכה ראי'יש
 מתחל' אמר ושמואל הכי דס''ל יהוד' וכר' למזוזה כשרהפתח
 וקשרתם דדריש יוסי כר' מתן בר הונא רב לה ומוקי העניוןשליש

ו~תבת~
 בגובה קשירה מה

 א~
 היק~א ס''ל אלמא בגובה כתיבה

 וכר''י שם כשמואל וקי''ל למחצה היקש ואין מילי לכנהוא
דני~ו~ו

 וממיל" ע~
 בי~ין כתיבה דמה להא ~''כ כ~''נ דקי"ל

~ו'
 ועכ~

 דאזלינן ו~מילא נקשור צריך בה שכותב יד באותה
 בשמאלו תפילין לכתוב צריך איטר דוודאי דידי' כת'בהבתר
 ומסוגי' הסמ''ג מד' באורך וכ~ש''ל בכך כתיבתו דדרך ימינושהיא
 ראי' נ~נ''ד וזו הבונהדפ''

 ברור~
 הוא גמור דהיקש ד~זינן

 מודה כהה יד דדריש אשי רב נד' גם לומר דאפ~ר אלא ~ודולא
 היקש ואין שם דשמואל להך ל~יקשא דרשי~ן דע''כ דר''נלהיקשא
 שאר ל~נין ולא ל~וד כ~יבה לענין כהה יד ב~ר ואזלינןלמ~צה
 דשמואל. ומהך יוסי וכר' כר''נ הנ' ~כ"פ אבל וכר''נ.מלאכות
 שתהא יצ"ק דר' הא ס''ל לא א~י רב דא~שר בזה לעיין ~ודויש
 כו'שימה

 דה~
 ס''ל לא כו' בידי' צירי' לי' דהוי ל~מימ~ אקשי

 ולא בזרוע להניח מיני' דמפיק ר"א ד' והן כו' ל"ות לךנמר
 ושמתם אומר ה''ה צ~יך אינו וא' עלי' ~~יג הא יצ"ק ור' מ~ש~יד
 לאות דלך דרשא ל''ל לר''י הרי כו' שימה ~תה"כו'

 לקבו~
 מקום

 דרי~ נמי ולהכי ס''ל כר''א אשי ורב ל''ל ו~מתםדא''כ
 כהה יד

 אלה דברינו מעלל עכ''פ בזה. וצ''ע ~ר"י מ~א''כ דידי' בתרואזיל
 באיטר שנהגו למנהג וסמיכו' מוכיחות ידים שיש ב~זהש''ינתבאר
 בשמאל מניח בימין כותב ו"ם הכתיבה. אחרללכת

 א~
 שעו~ה

 וסמ''ק סמ''ג פוסקיס הרבה דעת שכן מ~כות. שארבה
 אביו בשם אלחנן ור' מפרי''ז והרר''ייהודא וה~

 ~ר''~
 והתוס' ז''ל

 ~ן ~~ין רק הש"ב. מן לזה' נכונה~"י' בעזהש''י וכ' ודעימי' ז''ל הרמב''ן דעת שכן ~דברים ומטיןוהטור
 ה~א''~ ד~

 והר"י
 חד בימין מקנחין אין מה מפני הרואה פ' ב~רכו' ו~ייןוסה''ת. ז'~

 לכאורה מ' תפילין בה שקושר א' וחד תפילין בה שכורךא'
 קשירתה דממילא משום דאי וכר''נ. בי~ין מצותה תפיליןדקשירת
 בפי' זה הוזכר שלא כיון לקנח לאסור כ"כ חשיבותא מנ''לבימין
 וממ''ש לעיל מ''א ע' נכתיבה ו~יתקוש בתורה זה הוזכר לר"נאבל
 ז''ל הרא''ש לפסק ראי'. יש לאות דלך דר''א ל''ל יצ~ק דר'לעיל
 כלל דרשינן לא לר''י דהא ראש בשל אף בתפילין חציצהל"סור
 מנ"ל בש''י אף וא"כ כו' מושמתם אלא לאות לאחרים ולא לאותנך

 דלא אונקלי בית על דנתנ' משנה ס~ם ואטו בגדיו. עלד"סור
 דחציצה ס"ל דבל''ז א"ו יד משל פטורים דכהני' הך וכןכר''י
 כדדרשינן כו' חוצץ דבר יה" שלא ידך על דבעינן בשניהםפוסל'
 כו' עיניך בין בש''ר וכן כו' בשרו~ל

 הרא'~ וכמ'~
 ד~~פינן או ז''ל

 ביד תפילין הנ" תורה א' פעמים כמה בגמ כדאי' מש''י~''ר
 : ודו''ק לעיל בזה כתבתי וכבר ~ו' גובה לענין כו' תפיליןוהנח

 ~~ר~ ~~ ~~~י~י~ ~~~ו~ ~~~~~~~
 ~י~~ ו~~ ~ו~יו. ~~~ור

 ~~י~י~~~~
: 

~~~~~
 שאין חוקיו ל~מור כשמסירן יברך דלא כ' הטור הנה
 וס' תפילין זמן לאו דלילה מערבא ~בניהלכה

הפס~ בחו~
 ואף כו' תפילין זמן לילה קיי''ל ואנן כו'. מדבר ~~וב

 ושבת כו' לאות והי' אלא שמירה בהו ע' דלא כיון כו'. ויו''טב~''ש
 הרמב"ם לדעת ז~ל והקשה בזה מ"ש ז''ל בב''י וע' או'. א''צויו''ט
 עובר בלילה תפילין דהמניח וכתב תפילין זמן לאו לילה שפ'"''ל
 בני דוקא דאפשר ותירץ חוקיו. לשמור דמברך כ' לא למה~לאו
 זמן לאו דלילה אף וטעמייהו בבל. בני ולא מברכי הוימ~רבא
 אינו סלקן ולא מבע"י עליו היו אבל להניחם שלא היינותפילין
 בני בתר ואנן חוקיו ל~מור סלוקן על לברך שייך ולא כו'עובר
 שם ד~' בירושלמי ומוכרח מבואר ת~ ולענ''ד עיי''ש גררינןבבל

 כמ''ד ואתי' חוקיו לשמור אקב''ו או' חולצןכשהוא
 בחוק~

 תפילין
 בל~לה תפילין המניח אלעזר ר' בשם ר''א דא' כו' ~דברהכ'
 ~לוי ות~ילין ברישא ומתני יתיב ~בוה ר' והא ומק' בלאו.עובר
 במקום מונחין היו שלא פי' כו' ~קדון עמין היו מצודדיןו~שני



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~.
~~~~ ~~~ז~~~~~~~

תפיל~
 כמין רק כראוי

 פקד~
 ~~א א' לא דא' ואית לשמרן

 דעה מפורשת ~~חלוקת ~~רי מותר מבע"י עליו היו אבלמניח
 דאף ס"לקמ~תא

 במונח~
 בלאו ועובר לסלקן ח~ב מבע"י

 דר"א עובדא ~שנו~ ואיצטרי' ~~~לקן אינואם
 במצודד~

 וכ~~ן

פקד~
 ס"ל דהכי לומר ס' ובודאי

 לב~
 על דמברכי מערבא

 וכנ~"ש ~~יח דדוקא בתרא כ~ינו~ קי~ל לדידן אבלסילוקן.
ו~רמב"
~ 

 ז"ל
 ועובד"

 וא"צ ~~בע"י עליו ~היוכפשוטו אבוה דר'
 ~~ילוקן. עללברך

 ו~
 ~~ירו~~~~ ~~ן שיטתו ~~וציאז"ל ש~~ר~~ב"ם

~
 כן ופי' לז

 ג~~
 אשי רב ד'

 בש"~~
 דא' דילן

 כן מורין ואין הלכי~
לא

 שו~נכ~~
 זמן לילה כנ~"ד

 תפיל~
 אין אבל מבע"י מונחים אם ~בלקן חייבשאין ש~~לכו~ אל" ז"ל כפירש"י

 מור~
 רק כן

 לשמרן אם ר"א דא' והי~ו כן ומורין עליו להניחן מותרלשמרן
~ותר

 ל~ו ~לה ~~"ל הא גופי' ור""
 ז~~

 ומותר בלאו ועובר תפילין
 ל~~~רן ~~ליולהניחן

 כי~
 שאינוו

 מתכו~
 ד' כל ~~ן והן למצוה

 שיסבור ~~כרע אין ז"ל הרי"ף בד' גם ~לענ"ד זה בדיןהרמב"ם
 דמניח ור"א ר"י ד' גם הביא ש~~רי תפילין ~ן " לילהד~י"ל

 בלאו עוברבנילה תפיל~
 לא הכי הלכתא דלית ס"ל הוי ואי ועש~

 מביאן~~~
 כי~

 ס' ~י~"ת ו הרא"ש ולד' אשי. כרב וקיי"ל דמסיק
 דפליג לומר בעיני צע"ג הדבר ובל~ז תפי~ן זמן לילהר"א
 הו"ל ז"ל להרי"ף וגם קשישי רבנן דהוי ור"א אר"יר"א

 ואין תפילין ז~ן דליל~הלכו~ ל~~
 מור~

 ~~ג~~. כל' ל~~תום ולא כן
כלל ל~כריע בא ל" אשי דרב ~ע"ד נ' ה~ ז"ל פירש"י~ולא
רגל שתכלה עד מניחן שאמר ר"י ד' על קאי אדלעיל ור"א ר"ינגד
מן

 השו~
 אי בדר"נ לישנא תרי ואיכא

 ו~~
 ~א אי יעקב כר'

 אלא כוות~ הלכה אין בתראו~ישנא
 חול~

ורב החמה משתשקע
 רגל שתכלה עד רק תיכף לחולצן ד""צ כר"י הלכה ס'אשי

 וא~
מור~

 ולהשהותו. עליו ~~ניחן מותר לשמרן רק כת"ק אל" כן
 סילק ~נא ו~שך ז"ל ~~רי"ףוג~

 תפיל~
 ו~יעף. סילקן שלא פי'

 מנח והוי גי' לפי ז"לורש"י
 תפיל~

 כ~~"ד לפ' הוצרך
 ז~ן ליל~

תפינ~
 א"צצ ז"ל ~~רי"ף לג~ אבל

 דנ~חלק ~~ירושלמי ד' ועפ"י ל~~
 יעקב ור' ת"ק ~~חלוקת שזהו וי"ל לסלקן בין בו~~נה להניחבין

 ~~"לדת"ק
 כי~

 זמן לאו ד~ילה
 ג~~ תפיל~

 א"צ ~~' יעקבור' ~~~~ בד~ לחול~
 ל~ונ~

 שיעורא דהך וטעמא רגל שתכלה עד

כי~
 ג"כ בזה יש דעכ"פ

פר~~~
 ו~ארץ עמי כל וראו דכ' מצוה

 אף בהן להתקשט לנו יש בשווקים ~צ~' שהרגל "מן כלוג~.
 נמצותמכ~ן שא~

 הנח~~
 שינה. זמן עד ~~ברי וחכמי' ז"ת לאו דלילה

 תפי~ן זמן ל"ו לילה ~~''וכ"ע
לענ~

 ~~נלע"ד "הו מתחלה להניח
 ו~רמב"ם ד' עפ"י הגמ' בד' נכוןפ'

 ו~
 יחד ועולה ז"ל הרי"ף

 מדרב כר"י הלכה דאין אלישנא גמ' דמק' והא הירושלמיעם
 לפ' יש פ~גא ה~וא ומ~ני באורת' בהו מצלי בר"ה ורבהחבדא
 כר"ע וס' ז"ת לאו דליל' דינא אעיק'דפליגי

 דליל~
~~יו ז"ת

 עכ"פ דא"כ יעקב. כר' וס"ל דפליגי ולא מצוה לשםמכו~ין
ל~~~  בהן ל~~תפלל להן~~'

 כי~
 בז שאין

~ 
 ~~רויחו ו~~ה ~~צוה

 בזו~
 וניחא

 דס' ל~~~~רלגמ'
 ליל~

 ~~ק' ולהכי ז"ת.
 ~~אי בר"~~ דרבו~

 עיי"שכו' קכ~
 ו~

 דעבדו בר"ה ורבה דר"ח הא הרי"ף ה~מי' דלכן
 ד~לה ס' כר"ע אלא ס"ל כר"י דלא מ"ט אלא יעקב כר'עובדא
 שע' גאון האי רב ד' לענ"ד היא ~ו כוותייהו קי"ל ולאזמ"ת
 חובה אין דאפ"ה רק זמ"ת לאו ד~לה ג"כ שפ' ז"ל טעמו"הו ול~נ"ד עליו ""ל הטור ות~~ה חוקיו לשמור לברך בידוהרשות
 אפ"ה מערבא בני רק וכמש"ל כ"כ מצוה ח~צתן שאין ~פיבברכה
 דס"ל מברכיהוי

 א~
 בברכות מצ~ו וכה"ג רשות דהוי כפשוטןהדברים תפס מברכי מערבא בני דרק ~גמ' ומדמש~ע ב~לה לה~חשלא בהו כ' שמירה דעכ"פ כ~ן או כר"י הלכה

~~~~ 
המים ועל הירקות על לאחרי' ברכה גבי כולהו כי עביד אנאמדרכנא דכי

 אלמ~
 גמורה חובה הי' שאם כ"כ חובה ש~ינ' ברכ' יש

 ~~לברכך שכחתי ולא דרש~ן דהא מל~כוח להםחל~ה
 מגמ' לפיענ"ד~זה ורא~ כ~

 גבי דנד~~
 ש~~ע~

 ברכה
 דמסלקי בתר דמברכי ולב"מ ומק' מ~ת לאתו~ וא'לאחר~ טע~ וא~ לפנ~

 ק~ ומאי ריחנא. למעוטי ומשניכ~ תפ~ה~
 ~שנה ~~תם ג~כ ולוקי זמ"ת כמ"ד קי"ל הא ואנן "מ"תלאו ד~לה עריה"ג ס' ב~מ הא

~~~~~~~~~
~~

כהלכת~
 ולא

 כב~
 כמ~ד דהלכה בש"ס הכרע שאין א"ו מערבא

 "מ"ת.~לה
 ו~

 בשם העיתים ס' בד'
 גא~

 לאו ו~"ט דשבת שכ'
 ושמרת דכ' תפי~ןזמן

 כ~
 ""ל ברא~ש הוא

 בה~
 והק' ~פי~ן

 כר"עדאנן ז~ל הרא"שע""
 קי~

מה~ ~ו~ט ושבת "מ"ת ד~לה ל"ות
 וכ~

והנך הכי אשי לדרב דמפרש ז"ל וכשיטתו נפקא
 ז"ל הגאונ~ ששטתרואה

 דלי~~
 והרמב~ם האי רב וכד' זמ"ת לאו

 הך השמיט ולכן וכמש"ל כן ""ל הרי"ף ד'שגם בעיני וקרוב""ל
 בהו דמצלו ורבבר"הדר"ח

 כ~
 דהמניחן נהי ~ו"ט לשבת ה"ה לפ"ז כו' יח המ אלא א'דלא הירו~למי ד' לפי ולכאורה וכמש"ל.

 קיד' אבלבלאו~וב'
 ולא הי~ על~

~ 
 מחו~ב א~ו צן

 וכי מושמרת. הכי למ"ד ~ו"ט ושבת לינה נפקא קראדמחד מה"~ לחל~
היכי

 דלענ~
 לא אבל בתחלה כשמניח כ"א עובר א~ו לילה

חולצן כשאי~
 ה'~

 חשי~' ס' דא' ר"ה בר לרבה וא"כ ו~"ט. לשבת
 יעקב דר' הא ס"ל דלא ע"ע חולץ חשיכה ~דאי הא חולץאינו כ~

לענ~
 ל"מ"ת דל~ה אף בשהי~ איסור ~אין ~לה

 אמאי דא"~

~ו~
 תכשיטין איסור מ~ום ואי בשבת

 א~
 לכר~~ית לצאת רק אסור

 בכולהו שרי בבית אבל מעורבת שא~ה לחצראו
 תכשיט~

 א"ו
 ה~ ממילא וא~כ לחלוץ צריך בשבת ~פי~ן אים~משום

 דמצלו ורבבר"ה ר"ח ס' א"ו ~זמ"ת~~"ד ~ל~ ~
 כ~

 כר"ע
 בעלל החל~ה שאין רק לזמ"ת ו~לה יעקב כר' קי"ל אנן אבלת'. "~~ דלי~~

 מורין שאין רק דאו'איסור
 כ~

 ר~א שאמ' מה ג"כ ניחא ובהכי
להורקנ~~

 לחלוץ כשנכנב בנו
 שאי~ תפיל~

 שבות משום אלא
 ~~מניח הואדאו' איסורא הא ואמאי ~~וה משום~ל"וא~ן
 דושמרת מ"ד ובפרט ו~"ט בשבתתפי~ן

כ~
 דעובר נפקא

 דנפקא עקיבא דלר' כ~בו פוסקיםוקצתבלאו.
 מו~~~~ ל~~

 לאות
 נדבר איסורא.ליכא

 בזו~ אי"ו~
 מושמרת דמפיק לריה"ג דאף בל"" ניחא ולפמ"ש איכאדאיסורא ל~ד~ מפורש הזוה~ק וד' לקמן.

 על~ בעודן לחלוץ אבל בתחלה להניחהי~ו
 הירושלמי כד' לא

 מחו~ב מדרבנן דס~ל רק הכי דס"ליעקבוכר'
 יעקב כר' ~"לנאואולי לחל~

 לענ~
 רבנן דאחמיר או ג"כ ~לה

 תפ~~ן להניח להתיר הפוסקיס קצת שכ' הרא~ ועיקר ~תר.שבת לענ~
 לשדורי דשר~ן ~~מאי ~"טבשבת

 תפיל~
 ב~"ט

 ומפרש~
 המשנה

 ולפמ"ש שם. בתו~' ~' אותו מ~לחין ב~ול בו שנאותין וכלדב~ה
 לחו~ן א"צ מע"ש ~ליו כשמונחין דעכ"פ כ~ן לק"מ "הגם

 עליהן מוקצה~ם וא~
~~ 

 שלובש פי בחול בו שנאותין כל הגמ' לפרש
 שללבוש אף ~ו"ט בשב' אפי' בהן והולךבחול

 בתח~~
 אסור

 לשלחןמותר
 כי~

 וגם כפשוטו. כו' שנאותין כל דמתני' לישנאוא"ש מבע"י בהן מלובש אי הנא' היתר צד להן שיש
 ש~~ א~

 מוקצה
 לטלטל דאסר~ן כמו אסור הי' לטלטל גם לא"ה דאיעליהן

 אבל בהן לקרות ניתנו לא למ"דדאפטרתא ~~
 כי~

 בהיו דשר~ן
 ואין הנ' עכ"פ מבע"יעליו

 מור~
 כן

 ומותר~
 נ~~ בב"י ע' לטלטל

ש"~
 ב~בת תפי~ן לטלטל מותר ~ם ~זה מחלוקת הביא

 גבי שכ' ל~~'ת לילה ס' ו~כמי יעקב דר' פ~ ז"ל רש"יגם וה~
ומודי~~

 ""ל רש"י ופירש מניחן אינו שוב כו' חלצן שאם לר"י חכ~~'
דליל~~

 נאו
 ז~~ו~

 בתחל להניחן בין לחלק ד~~"ל וע"כ
 ב~ ~

 לחלצן
 והוה דג' משום זמ"ת ~לה דס' אשי דרב בהך דמפ' הא ע"כוא"כ
מנח

 תפ~~
 מפ' וכן

 בה~
 לה~~ן הי~ו מותר לשמרן ואם דר"א

 ג כו'וחשך ""ל ~~רי~ף לג~אבל
~ 

 כלל ראי' אין ""ל רש"י לפי'
 נחמן רב וגם יעקב כר' דהל' אלא זמ"ת לילה כמ"ד הלכהלפ'
 דא' בין הלשו~תלשני

 ה~
 כר"י

 ב~
 דא'

 א~
 דס"ל מ' הלכה

 ""ל וכפירש"י לחולצן דא"צ לישנא לחד כר"י דפ' רק לזמ"ת~לה
 דלמ~ד ז"ל לרש~י~~"ל

 לכתחלה להניח מותר תפי~ן זמן ליל~
 הנעור דעירובין דברייתא~פשיטותא

 בליל~~
 רצ חולץ רצה

~ 
 מניח

 לר"נ ~~~"ל בתחלה מניח~~
 ש~~

 ו~~~הת ""ל והרא"ש "מ"ת. ~לה
 ג"כ ~~~ וחעמים יעקבדר'פי'

~~~ 
 "מ"ת

 ואפ"~
 ~~דרבנן אסור

 דרצ דברייתא וכ' שינה זמן או ~~רגלשתכלהעד
~ 

 הי~ו ~~יח
מניחן

 חול~ שא~ על~
 לא חכמי' דאפ~ כמאן דלא ואת~ כולה הלילה כל מ'בלילה ד~נעור ד~ש~א וק"ל לכתחלה לא אבל

 אסור ניעור שהוא אף ~~ה זמן אחר אבל ש~ה "מן עד רקשרי
להניחן

 ~~וד ש~ה עד א' ולא ש~ה~ זמן דטד לישנא מ' דהכי על~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ילתא~~א
 ד~שיט~

 ~''כ בהס לי~ן ~~סור
 ב~

 כיון ל~שמ~ינן
 נתן כר' ודלא שינה תחטפנו שמא לחולצן צריך שינה זמןשהגיע
 לפירש"י אבל כמאן דלא ור''נ ני~ור כשהוא הלילה כלד~רי
 שיעורא יהיב ולהכי זמ''ת לאו ס' דממחות דתנאי ~יחא"''ל

לחליצה א~
 ור'~

 ובלבד זמנה הלילה ~ל להנחה ואף זמ''ת לילה ס'

שיה~
 שכת' ומה ניעור.

 ~רא~~
 להניח בין חילוק ד~ין להוכיח

 ב~ול וה"ה בשבת חולץ ~שיכה דוודאי דרבר'ה מהא לסלקאו
 כ' כבר לזמ''ת. למ~דבלילה

 לתר~
 כר' ס' לא הונא רב בר דרבה

 אנן רק זמ''ת לילה ס' בהו דמצלי ובליל כת''ק אלאיעקב
 לי~נא פשט גם הירושלמי וכס' כן מורין ואין כר''י הלכה~י''ל

ד~
 בידו דרשות ואשמ~י' לכתחלה מניח משמע מניח רצה נתן
 שינה זמן שהגיע כיון מכבר עליו שמונחין אף חולצן רצהאס
 משום אבע''א ע''ב ג' בברכו' כדא~רינן מאונס שינה יחטפנושמא
 לתחיל' מניח רצה ואס כו'. שינה אונסדאיכא

 א~
 עליו שאינן

 ולהכי בהס ישן שלא בעצמו הוא בטוחאס
 דיי~

 הנעור ואמר
 פליג הקיטוני יו~תן ור' ~יעור. והוא שינה "מן שהגיע פי'בלילה
 שלהניחן ~~ בלילה תפילין מניחין א~ן וא' עליושס

 בתח~
 אסור

 בחליצתן אבל זמ"ת לאו דלילה הח~ה משקי~תלגמרי
 ואין הל' כוותיהו וקי''ל וחעמים יעקב ר' כד' במילתא~יכא שיעור~

 הי~ן פ' בסוגיא מ' וכן מניח ואינו חולץ א' לא ולהכי כןמורין
 חולץ בלילה ממיח. רצה חולץ רצה ביום לישן דנכנסבברייתא
 שינת בהם לישן דמותר טעמא היינו וביום נתן ר' ד' מניחואינו
 בהס ולישן להניח מותר לכתחילה אף ודאי דרישא מניח וא"כארעי
 דבלילה שימה משום מניח ואינו חולץ דבלילה סיפא וכן עראישינת
 דרק הנ''ל דברכות מגמ' וכדמ' בשינה ישתק~ ~מא טפיחיישינן
 מניח דאינו והא מניח ואינו חולץ ולכן חיי~ימן ערבית שלבק''ש
 דהניח ברישא דנקטי איידי אלא דחולץ עיון לאש~י' איצטריךלא

 מניחן אינו ~ינה משו' דווקא דלר"נ מ' ~~''פ לכתחלה.ואפי'
 דהנחה דומי' לכתחלה מניח אף בנילה ~יעור האלכתחילה
 ז''ל הרא''ש לד' ועוד דערובין דברי' דר''נ הך והיינוד~ישא

 יכול הלילה כל ניעור בלא גם הא בלילה הניעור כלללמימר ל''~
 דעובר בשקה''ח תיכף לחלצן וא"צ זמ"ת דלילה דינאלהשמיעני
 לד'בלאו

 הר~''~
 דא''צ לאשמעי' לר''נ והו"ל זמ''ת לאו למ"ד

 הניעור ומדנקט זמ''ת. דלילהלחולצן
 משמ~ כ~

 תחילת דעל
 לז''ת לילה למ"ד דאף לחולצן דא"צ כלל רבותא ליכאהלילה
 דלדידהו ו~ילך שינה מזמן בניעור רק וחכמים יעקב לר' הכידינא
 על להני~ן ויכול לזמ''ת ד~''ל ר''נ ואשמעינן לחולצן צריךוודאי
 בכל היטב ודוק משינ~. יפה שי"הר ובלבד מצוה ועבידהלילה
 ורמב''ס ז''ל רש''י שיטת ועפ''י ~ס ברוריס דבריס לענ"ד כי"ה

 דלמ''ד לזמ"ת לילה בברי דמנחו' דתנאי ז"ל גאון האי ורבורי"ף
 דאיירי או עליהן ידו ~יח חמה עליו ושקעה בדרך באדהיה דאביי מימרא ודאי ולפי''ז בלילה מניחין לכתחילה אףזמ''ת
 וס"ל תפ~לין מנח והוי בדר''א דג' ולשיטתו ז''ל רש"י כפי'~שבת
 שלא בשבת דאביי מימרא מפ' ולהכי כן מורין ואין זמ"תדלילה
 אליבא לפרש כ' מלחמות בספר ז''ל ו~ר~ב''ן ז''להרז''ה פ~ וכן לזמ''ת לילה דס' באמת פי' ותו~' אשי. לדרביסתור
 זמ"ת לילה הרי''ף לד' ג''כ ~ס''ל מאי לפי בשבת ז"לדהרי''ף
 ז''ל רמב''ם כד' ז''ל רי''ף ד' לפענ"ד ~אדרבה באורך כ'וכבר

 כד' שלא ב"ול כפ~וטה דאביי מימרא וא''שדלזמ''ת
 הרז~

 ז''ל
שדחאה

 מהלכ~
 כן. קי"ל ולא תפילין זמן לאו סבר דאביי וכ'

 למ''ד בחול דמיירי או יוסף בנימו' וכ"כ ז''ל יונתן הר''ר~כ''כ
 ורמב~ן ורז''ה ותוס' ז''ל ~~''י ד' ועכ''פ בשבת. דאיירי אול"''ת

 דלמ''ד והנ''יוהדר''י
 לי~

 בא בהי' עליהן ידו להניח א''צ זמ''ת
 דאביי מימרא הך שכ' "''ל הטור כד' ושלא בחול כו' ו~קעהבדרך
 מורין ואין הל' דעכ"פ כיון י"ל וטעמו זמ''ת. לילה ופ'בחול
 וחכמי' כר"י ו~לא החמה ~תשקע צריך לחלצן ואףען

 א~
 הוא

צרי~
 אפ~ שרי דלשמרם ואף עליהן ידו להניח

 צריך ברה''ר
 אבל בזה. מ"ש במלחמות ~עי' עליהן ידול~יח

 לדע~
 הרי"ף

 ~ליהן: ידו ~ניח דצריך דאביי מימרא כהךקי"ל בוודאי זמ"ת לאו לילה דס' ולפמ''ש גאון האי ורב ז~ל~רמב"ס

~~~~~
 כבתמא שמותר כ' ז~ל הרי''ף היום אור קודם להניחם
 וכשיגיע מניחן לדרך לצאת משעי' דהיהדברייתא

 וכ' השמיטה ז''ל והרמב''ם הטור. ועפ' כו' בהן ~מש~שז~ן
 כלל שרינן לא להכי "מ''ת ל~ו לילה דסבר אזיל דל~יט~והב''י

 סיפא דהא בעיני. גדול דוחק וזה זמ"ת. כמ''ד לה מוקיוברייתא
 שקה"ח. עד מניחן מתי עד דא' זמ~ת לאו כ~ד וודאידברייתא

 עודולא
 אל~

 ז''ל הרמב''ם לד' ל"מ''ת לילה ס''ל ורבנן ר''י דאף
 רישא נפר' ואיך להניחה. חליצה דמשוה דת"ק וכ''ש לעיל.וכמ''ש

דבריי~~
 הב''י דברי ולולא זמ''ת. לילה כמ''ד

 ז''~
 אמינא הוה

 לזה ~ודה ז''ל הר~ב''םדגם
 אל~

 הברייתא דמפ'
 כול~

 כמ~ד
 יהיו ולא בדרך יאבדו שמא במתירא דאיירי רק ל"מ''תלילה

 בשוי''ט אף להניח שרי וודאי וכה''ג וכלבי' החי' מן אףמשתמרין
 מחמת ולא כלבי מח~ת במנטרי רק תפילין המוצא בר''פכדאי'
 עד ~יהן ידו להניח שרינן ברישא מנ~י כי דווקא בכה''גגנבי
 אסור בא~א מחתו כי אבל ה~שתמר לבית או לביתושמגיע

 שלהי כמבואר מגנבי מנטרן דלא ~ף מ~~י מנטרן אילאנחינהו
 לדרך לצאת במ~כי' ד~רינן הא וא''כ ז"ל וברי''ף דביצה~''ק
 אפי' מינטרן ולא ~דה יאבדו ימיחם לא ~אם ב"ופןהיינו
 אמ''ש ש~מך זה לכתוב הרמ~''ם הוצרך לא ולכן~כנבי

 בה~
 שבת

 שלא הנ~ה תרתי דאיכא שרינן בשבת אף תפלין בזיוןד~שום
 בלילה. וכ''ש מלבוש דרך ~רינן וא~''ה הוצאה איםור וגם~זמנה
 הפבד משום אבל בכה"ג ~רי למצוה מכוין שאין כיון טע~אועיקר
 בתחלה להניח ~בל דאביי. כהך לחלוץ שנא רק שרינן לא לחודממון
 ד' הם ובעה''ג מכלבי אף כלל ~נטרן בלא איירי וברייתאלא

 לשמרן אם דא' ר''א ע''כ ולפ''ז זמ"ת לאו דלילה ז''ל וכ~טתםז"ל הרי''~
 בתחלה ל~ניחם שלא אבל ל~לצן שלא היינומו~ר

 ד~~מ~
 איירי

 ס''ל ד~שך אשי ורב דרבינא עובדא וכן איירי בבית דהא מגנבי~מרן
 צריך היה ומה מר בעי קא נ~מרן וא' בבהמ''ד או היהבביתו
 שרינן שלא והרי בבתים גם דשכיחי מגנבי א"ו מכלב שמירהשם

 לכאורה ומוכח להניחם ולא דאביי כמי~א לחלצן שנא רקבכה"ג
 מדס''ד ל~תחלה דמנח ולא תפילין סליק ולא דחשך ז''ל ה~י"ףכגי'
 שהיו וע''כ מכלבי. דמנט~י אף לז''ת למ"ד אף לש~רן משוםנמשרי
 הסובריס לד' כלל הכ~ע אין וא"כ ז''ל הרי''ף וכגי' מבע"ימונחים
 ורב ורמב''ם הרי''ף ד' עפ''י בדבר להחמיר ראוי והיה זמ''תלילה
 מצאתי שוב בכ''ז. היטב ודו''ק להו ~ייע ג''כ וירושלמי גאוןהאי
 והעיר אלו בדברי שהאריך ז''ל ממיץ להגאון אריה שאגת~תשו'
 ופוסקים הטור לד' נטה אך ז''ל הרי''ף כד' גם מדברינו קצתג''כ
 כמ''ד דהל'ז''ל

 ליל~
 עינינו יאיר ו~ש''י יבחר. והמעיין זמ''ת

 הק~ושה:בתורתו
 תפילין המוצא ר''פ בירושלמי עוד ראיתי זאתכותבי~~~~

 בעשה עובר בלילה תפילין המניח דר''א הך ג''כדמייתי
 בברכות כדשמי ג''כ ומשני כו' ומתני יתיב ~בוה ר' וה"ומק'

 מבע''י עליו היה אם אבל המניח אלא א' לא דא' ואית כו'מצו~דין
 מן רגל שתכלה עד מצותן מימר דבעי ואית שם והוסיףמותר
 כמ"ד ג''כ לה דמפרש וע"כ דילן. דגמ' דר''י הך והיינוה~וק.
 זמ''ת כמ"ד דאי אבוה דר' אהך לשינוי' לה דמייתי זמ"ת לאולי~ה
 בין הכא שיאטיהמאי

 מי~~
 אית אח''כ דמייתי הך ובין דר''א

 יצ~ו אות שצריכין מי ידך על לאות והי' הדא מן ושמעינ'דבעי
 דהך נימא ואי כו' ימימה מימיס כתב כבר ולא ומק'שוי"ט
 ז~ת לילה כמ"ד השוק מן רגל שתכלה עד מצוותן דלעילברייתא
 דוהיה הך על אח''כ מקשה ומאי כו' מימים דריש דלאו~''כ
 מקשה ולהכי כו' ימימה מימים דרשי דלעיל דכולהו א''ולאות.
 כו' מימים ליה תיפוק שוי''ט על לאות דוהיה מי~ו~אל"ל

 סגיאין. אתרין מן לה סמעינן מחוירא דלא מילתא כל ר"ידמ~י ע~
 וי"ט וב~בת בלילה תפילין הנחת איסור שאין לר"י דר"לפי'

 פי' ברור זהו מקומות. ~מה אסמכתות וכמה כמהאיצטריך ולכי אקראי ואסמכינהו מדרבנן איםורו ועיקר מה"תומפורש מחו~
 עד הזה הירושלמי לשון כל לקמן אי''ה נב~ר ועוד הלזהירושלמי
 רגל שתכלה עד מצוותה דהך מזה מבואר עכ''פ זו. בסוגיאסופו
 לחלוץ ~לא דדו~א רק תפילין זמן לאו דליל אהך ~פ השוק~ן



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ן
~ ~~~~

 הך דודאי לא בתחלה להניח אבל הזה הזמןעד
 שיעור~

 עד
 בחליצה גם איסורא איכא אי בדאו' שייכא לא כו' רגלשתכלה
 אין שוב כו' לר"י חכ~ים ו~ודים דילן בגמ' בהדיא מבוארוכן

 משמ~מניחן
 ~~קעה"ח בהמחה סבר הכי ר''י דגם ל~דיא

 והר~ב''ס ""ל לפירש''י ראיה וזו וע~ש''ל. כו' שתכלה עד ם'בחליצה ר~
 : ודו"ק בזהז''ל

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

~~~~~
 מחלוקת תפילין זמן לאו וחוה''מ ויו''ט שבת בדיןהנה

 בזה. מ''ש ז"ל הראשונים בד' עיין הוא.הפובקים
 מדברי תפילין זמן לאו דחוה''מ האומרים עד' ז''ל הב"יוהערעת
 בראיות מיוחדת ארוכה תשובה בזה אבאר ובעזהשי''ת הק'.הזהר
 להניחן שנהגו וצרפת אשענז וגדולי המנ~ג ליישבברורות

 בחוה''~
: 

~~~~
 כל ר"י דא' זה. שלפני תשו' לעיל שהבאתי הירושלמימד'
 ויו''ט בשבת דאפילו דס''ל משמע כו' ~חוורא דלאמלתא

 כיון פי' מניין נשים שם וא' אםמכתא. וקראי ד''ת איסורו~ין
 ו~ין שהזמ"ג מ~ע הוי לא תפילין זמן ויו"ט ושבת לילהדמה"ת
 חייב בת''ת החייב כו' ולמדתם ו~שני התפילין מן פטורותשנשים
 ורבנן ע"ד ~ימר בעו הווין וא'בתפילין.

 א~
 דר~ג ע''ד מוחוור

 איסורו שאין וסברי לא טפי אין א' זוג דא' דרבנן פי'~וחוור.
 רק הצלה משום שרינן ולא תפילין זמ שוי''ט ומדאורייתא~~''ת
 ואפילו מה''ת מחוור איסורו ס' שנים דשרי ור"ג כמצותה א'~וג
 ה''ה וא"כ דתפילין הצלה משום ~רינן ואפ"ה ~צוה הוי לא א'זוג
 זמן שבת ס' דת''ק בעירובין דילן דש''ס עאוקימת' והוא ב'לב'

 עד לומר שיערו ~מואל א''ר ו~שני ז~''ת לאו ~בר ור''גתפילין
 תינוק של ש~ו"ומקום

 רופ~
 ~עתה שתים. ~חזיק הוא וכמה

 תי' שמואל שרב ~י' יתיב מיתב בעי אין חגיי' א''ר בחול.אפי'
 דר''גט~מא

 ל~
 להניח בראש יש ד~קום אלא לזמ"ת דשבת משום

 בידו רשות בחול דאפי' לו~ר והוסיף בכך. מצוותו ודרך תפיליןב'
 ~פילין ב' בנתינת בב~ת עובר דאינו לירושלמי וס''ל שתיםליתן
 ר' שם וא' בעירובין. דילן גמ' כסוגי' ודלא קאי לחודיה חדדעל
 אפילו א~א רב בשם בון בר ר''י שנים. ע''י ובלבד ~תני' כינייו~י
 אחא דרב ע"ד ~וחוור אין דר"י ~''ד ~ימר בעון הוון שניםשנים

 שלא פי' שנים ע''י ובלבד דר''ג אליבא דא' דר''י פי'~וחוור.
 א' זוג כ''א אנשים ב' ע''י רק כאחת זוגות ב' ללבוש ר''גהתיר
 דל~עוטי אנשים לב' ולא זוג זוג א' לאדם רק שרי דלא את"קופליג
 דס' לא. א' ~זוג טפי אבל שנים ע''י גם שרי ור"ג עדיף.בגברי
 שנים אפי' דא' אחא ורב כו'. ~וחוור ואין תפילין זמן שוי''טג"כ
 ו~ייתי שמים. אפי' שרינן הצלה ו~שום התורה מן ~וא ~וחוורסבר
 פי' ~יחא. ~וחוור ל~''ד ומק' האשה וא' האיש דא' ברייתאשם
 דה''ה ניחא הצל ~שום שרינן ואפ''ה ~ה''ת ~וחוור שס'למ"ד
 ~צוה ~שום דלאו דס~ל התפילין ~ן פטורה דוודאי אף שרי~ןלאשה
 שאין פי' ~וחוור אין ל~''ד אלא ז~''ת לאו שבת דהאשרינן
 מ"ט א"כ ~צות' דרך רק הצלה ~שום שרינן ולא ~ה''תאיסורו
 דת"ת ~היקשא לכ''ע ~תפילין פטורים הא להציל לנשיםשרינן
 בידו ~יחו ולא תפילין ~יח הי' ר"ג של עבדו דטבי מהאיומשני
 פי' אשה היא עבדהיא

 כ~"~
 שם וכ~~ל רשות סו~כות ~~ים

 הירושל~י מד' למדין נמצי~ו עכ"פ ע''ש. ~יותרים תיבות ג' שםויש
 לא ושוי"ט בלילה תפילין דהנחת איסורא דהך א~וראי כ~השד'

 מתפילין דנשים ופטורא נינהו אס~כתא וקראי ~ה"ת~וחוור
 כו' שהז~''ג ~~ע דכל סוגי' בקדושין וע' דת''ת. ~היקשאלי' ~פ~

 דחוה"~ בירושל~י ד~' ד~ה לומר אפשר הי'ולפ"ז
 בתפילין חייב

כ~''~
 אי"ה אבאר כאשר הפוסקים

 בתש~
 בע"השי~ת זה שאחר

 ~ה~ת שפיר להו ~חוורו לא ויו"ט ד~בת איסור דגם אזיללשיטתו
וא''ע

 בחוה~~
 וכ~ש~עות ~ה"ת ~וחוור למ~ד אבל להמיחם. ~סתבר

 שבת דס' דל~אן בעירובין דילןסוגיא
 לא~

 הוא וודאי תפילין "מן
 ~לא דקדושין בברייתא כדאי ~ה~~ג ~"ע לה דקרינן התורה~ן

 רק זמ''ת שבת דא' תנאשכ~ינן
 ר"~

 דהוא אפשר יהודא ור'
 : ~הירושל~י כ"כ ראי~ ואין לחוה~~.הדין

~~~~~~~~~

 ~~ ~~ ~ו~~~ ~~י~י~ ~~~י~ ~ ~~ ~~~~~~~
: 

~~~~
 אדס ~יח יכול ~פילין. ה~וצא ר''פ בעירובין ~רסינן
 ידכה על לאות והיה ת~ל ויו''ט. בשבתות תפיליןאדם

 ~דברי הבריי~א עכ''ל אות. עצמ שהן ויו''ט לשבתות פרטכו'
 הפוסקים כל פ' והכין מנחות. במסכת נמי איתא וכן עקיבאר'
 אבל כן. ~ורין ואין הל' תפילין זמן לילה דקי''לדאף

 דוכתי. בכ~ה הא~וראים דעת היא וכן תפילין. זמן לאוויו''ט שב~ו~
 תפילין להניח יש אם הפוסקיםונחלקו

 בח~
 לד~ותו יש אם

 הרשב"א המה והן הפובקים מקצת לא. או ויו"טלשבת
 להניחם שלא ~סעמת דעתו רל''ז סי' ובמיוחסות ת''רבי' בתש~
 אסור שהרי בעצ~ו אות הוא ג"כ דחוה''מ דב''ל ז"לו~ע~ו בחוש''~

 ~לאכה דאיסור דס"ל ז''ל לשיטתו והוא בו האבורותבמלאכות
 חוה"~. בהל' בש~ו המגיד הרב הביא כאשר מד"ת הואבחוה''מ
 בכמה שמותר ~שום ואי אות ימי שהן ם''לולכן

 ~לאכו~
 הא

 וכ~כ ז''ל. דעתו היא זו נפש אועל ב~לאכת מותר ביו''טגם
 בע"ה~''י נבאר ולק~ן ז''ל התוס' כ' ושכן ז"ל הראב''ד בשםעוד
 היא~ה

 ד~~
 תום'

 בז~
 ~ד הביא וכן ז"ל. הראב''ד דעת וגם

 תפילין לה~יח דאסור הגאון בשס שכ' העתים ס' בשם ז''להרא~ש
 ואמנם כו'. ימים כל ולא ~ימים כו' דושמרת מקראב~וש"מ

הרא"~
 עליו השיג ז"ל

 ופס~
 לטע~י' ואזיל תפילין. זמן דחוה''מ

 ואי מלאכה. דאיסור אות כאן ואין ~ד''ס חוש"מ מלאכתשפסק
 דיש וכ' היא. אות לאו הא סוכה ובסיעות ~צ~ בפסח שישמשום

 התרו~ה. ב' בעל ור"ב הם~''ג וכ''פ לברך כ' והוא נברךמבתפקין
 הנהיגו שכן וסיים עיי''ש ו~ט רשב''א פ' שכן ~יימון בהגהותוכ'
 בכ~ה חז''ל ~סקנת ~לתה כן ובא~ת בחוש"~. להניחם רבותינוכל

 ובעירובין להניח~. ב~סקנתם להדיא כ' ובעירובין ב~נ~ות.דוכתי
 והביאו בדבר קצת נסתפקו במ''ק רק דבר עמא שכןביימו
 דעתתחילה

 האוסרי~
 ג"כ הביאו ואח"כ

 דע~
 וראיו~יהם ה~חי~ים

 לחייב. בפשיטות להו ברירא דלא שם ~דבריהם וכנראהבאורך
 ה~חייבים. לדברי דעתם מטין יותר עכ''פ דבריהם. בסיוםעיי''ש
 הרשב''א כ' ל~ה ידעתי ולא לחיובי החליטו ובמנחות בעירוביןאבל
 הר''י הי' הפוסקים ~ד' הנראה ולפי ~"ה היפך התוס' שםעל
 להמיח התוס' בעלי ~בקנת אבל בזה. המסתפק התוס'בעל
 ~רוטמבורג ~ה~ם בשם במרדכי וכן ז''ל הריב''א בשם ב~"קוכ''ע
 דעה עוד ויש ברוך. בר ור''י רשב''א בשם ובסמ"ג עליהם.שבירך
 חוה''מ ~לאעת למ''ד דאף בפוסקיםא'

 ~ד'~
 ~שום אות נקראת

 "ה בספרתם הלא בראשונים ~בואר זה כל וסוכהמצה
 האריעו ה~חייבים הצרפתים רבותינו אמנם בקיצורדבריהם ~ור~
 ולענין א'. אל א' באורך לפנינו אי''ה אותם ונבאר "''ללדעתם בראיו~

 דעת בודאי הפוסקים די~ות ל~נין נבוא אמרנו אם הלכהפסק
 ה~רפתים רבותינו כל המה הלא בדיעות רבתי ה~ההמח'יבים
 ש~שון רב~ו הוא הראשון ורשב"אהסמ"ג

 ב~
 וריב''א אברהם

ו~
 ב~ ור"י התרו~ה ס' בעל ברוך ורבינו ש~חה

 ברוך
 הוא וכן והטור. הרא''ש לדעתם ונ~שכו ז''לוהרא''ש ו~הר"~

 הש~ג דעת היא וכן התוס' ו~סקנת דביצה פ''ק שילהיבהג''א א"" ד~
 וע~ד ב~''ק. בש"ג עיין ~טראני הזקן ישעי' ורבי~ו ~יא''זבשם
 וכן כן. סוברים הפוסקים גדולי הרבה דעת לפנינונביא

 להניח נהגו ש~קודם הב"י כ' בםפרד ואף צרפת ~דינת כלמנהג ה~
 להניחם שאובר הזוהר בס' ז''ל לרשב''י א' מא~ר מצאו אח''כרק
 לחוש ז''ל הב~ פ~ וכן ~להניחם ונ~נעו ספרד מדינת קצתושבו
 הביאן ולא הפוסקים ד' על עוד השגיח לא ולכן הזוהרלד'

 כו~
 ~פס ז~ל הר~'א ואולם הזוהר. כדברי שפסק אחר יוסףביתה
 והנה בש~ע כן ופסק להניחם וצרפת אשכנ"~נהג

 בדורו~
 הללו

 בעצמ ונהגו אבותיהם ~נהג הניחו ספר ~תופבירבים
 ה~קובלים ב~' הרואים זאת גם ואף ז~ל. רשב"י ד' ראו כילהניח ש~

 כגון בזההמח~ירים
 הר~'~

 ~אוד האריך בתשו~ ז"ל ~פאנו
 אשר דברים ז~ל ~רש"ל הרב על סרה ודיבר לה~יח~~חייבים בגנו~
 אשר ~ליו כ"ש ~"ל ~הרש~ל ~תל~ידי תלמיד על לכתוביאותו ל~

 "~ל ~הרש"ל ד' עו~ק נבאר אי~ ולפנינו לאורו ~ולכין ישראלכל



~

~  

~ ~ ~ ~ ~~  

~ ~ ~

 הרב וא~ריו מללו ברור דבריו כלוכי
~ 

 בפר ב~ל ח''י עמנואל
 והאריך ~למ~. דמארי תפילין שמו קרא בקונטריסו חסידיםמ~נת
 במליצותג''כ

 והרצ~ו~
 הקדושים ורבותינו אבותינו ד' לד~ות דברים

 ~נין לא להם ואין בכך מה של בדברים ~ראיותיהםהצרפתים
 פנים ח''ו נשא כאלו תוי"ט בעל הגאון כלפי דברים והטיחבנין. ול~

 ~ל האלה כדברים לדבר ח''ו מהן. ~צמו שהוא בעבורלהמניחים
 אין ופוסקים בש''ס הדין בעיקר דבריהם כל ואונם ~ולם.גדולי
 ואמנם ופרט. פרט כל לפנינו נבאר אי''ה כאשר וכלל כלל ממשבהם
 אבותיהם. מנהג לעזוב בעיניהם ונכון להם נקל דורינו מבנירבים
 לחסידות ס' יוד~י בין הממהג ששב עד מקובלים. ד' כראותםובפרט
 אשר ~ולם ארחות לעזוב הדבר נכון אם הבין מבלי להניח.~לא

 גם ~שר שנה מאות מג' יותר זה הגדולים רבותינו אותנוהנהיגו
 ~נהגם ~דיין לשנות רצו ולא ראוהו וכולס הזוה''ק ב'בהתגלות
 ב~ין ~בר שורש אחר ולתור לדרוש לבי אל נתתי ע''כ אשרהקדום
 ובראשונים בש''ס בעזהש"י מג~ת שידי ~קום ~דהזה

~~ 
 נמנא

 לד~תיתד
 המחייבי~

 נחלוק יוכלו זה ~מפני ~ד ברורות בראיות
 : "ין אם רשב''י ד'על

~~~~
 שא~ר במה הוא הזה המחלוקתשורש

~ 
 יצאו עקיבא

 כל ~מו וע''ז אות עצמן שהן~וי"ט
 והסכימה אות האלו הי~ים יקראו ולמה הזה האות מהולח~ור יסודות~ ה~וסקי~

 ו~''כ במלאכה אבורין היותן ~פני אות נקראו כן שמפני כולןד~ת
 ד~~ם כן בחוה''מ מלאכה באיסור דעתם וכפי בחוש"מנחלקו

 וביי~תו הרשב''א כגון מד''ת מלאכה דאי~ור הבובריםבתפילין.
 מחייבים ובייעתו הרא''ש כגון דרבנן והסוברים מתפילין.פוטרים
 אשר קצת זולת ה~וסקים. בדברי המפורסמים. ד~ות זוהיבתפילין.
 שהאות וסוברין הלזה הכלל מןיוצאים

 הו~
 כמ~''ל ולולב סוכה

 א~רת שיטה עוד בזה יש לפ~נ''ד ואולם אי''ה. עוד שנבארוכמה
 מלד אינו אות לשוי''ט שק~ו שמה הראשונים לגדולי~מצאת
 ד' הוא רק חוש''מ. לד~ות מוכל זה שמפני ~ד והשכל~בברא
 ובמנחות בעירובין בהדי' כ' ז''ל רש''י דהמה בכתוב. ומפורש~ואר
 כתב שבת דגבי והיינו כו' הו" אות כי דכתיב אות. עצמןשהן
 בהל' ז"ל הרי''ף וכ''כ אות ונקרא היא אות כי בקרא~הדיא
 היא אות כי דכתיב טעמא הך ג''כתפילין

 וכ''~
 בקדושין התוס'

 יו''ט על והנה שהזמ''ג. מ''ע דכלבבוגי'
~ 

 למה ט~ם שום כתב
 נקראו טיבים הימים שכל ממילא מבואר דבר הוא רק אות.יקרא
 תשבתו וכן יו''ט. היינו השבת ממחרת לכם ובפרתם בכתובשבת

 בהדיא וכתב ביו"ט. הקודש ~ל מחול להוסיף ממנו דרשושבתכם
 ודרשו בו יהי' לא שבת כתב ~ן גבי וכן כו' שבתון הראשוןביום
 יוצא ומזה במכילתא יו"ט ~ל~נו

 לבצו~
 ביו"ט לחם שתי על

 אין חכמים אמרו וכלל דפםחים ברי''ף שמבוא' כמו בשבתכמו
 ~ל ט~ם לתת האלו הגדולים הוצרכו לא ולכן כו' לשבת יו''טבין
 הוא כי בכלל. יו"ט גם הרי אות. נקרא שהשבת מאחר כייו"ט
 לא שבוודאי אות חוש''מ לקרוא כלל מקוס אין ולפי''ז שבת~קרא
 ~קראי מריבוי' הוא ד''ת ~לאכתו איסור ל~"ד אף כלל שבתמקרא
 ביום מלא מקרא עי שבתון לקרוא ~''ו אבל מלאכות קצתלאבור
 ואי בו. יהיה לא שבת וע' בחוש"מ ירד המן והרי שבתוןהראשון
 רש''י כתב זו לד' והרי המן. בו יר~ ל~ה שבת מי~רי~וש''מ
 נקרא יו"ט וגם בתורה אות נקרא ~שבת לי~י ז''נוהרי''ף
שבת

 ל~
 אות נק' ויו''ט ששבת בענמא מבברא א~מרים היינו

 לדמות לנו מנין אות בפי' נקראו ויו''ט ששבת ~תה גםוא"כ
 לפטור דעתם הי' ואם ד"ת. במלאכה שאסור אףחוש''מ
 ל''ל מלאכה איסור מטעם חוש''מגם

 אות כי ~טע~
 א''ו שבת מק' שאין לחוש"מ מםפיק אין כי וגםהיא
 מלאכה איבור אי אף בחוש''מ להניחם ז''ל שדעתם ברורהדבר
 מקומות בכמה ד"ת מלאכה שאיסור ז''ל רש~י ד' הוא שכן כ~וד"ת
 דכיון הא דרק כתב כו' במו~ד מלאכתו דכיון ב~י' ~ביבמ"ק

 כו' לגמרי מותר ~וא כיון לא שאם כמו מדרבנן~וא כ~
 משמ~

 להדיא
 הזה. לט~ם ל''ל ~ל''כ ד"ת איבורן לגמרי בו האבורותדמלאכות

 לכותי שדםו ישכיר לא גבי ד~''ז פ"ק שילי מדבריו להדי' מ'וכן
 ~פילין בו ~יח ~בכמת כאן ד~תו ואפ''ה דוכתי כמה ו~ודכו'

 משמ~ וכןכמ~"ל.
 הרבה מצוות לפניו היו ג~י בבוכה מדבריו

 או כולן ~ל מברך אם ורבנן ~'ידפליגי
 ע~

 ז''ל רש''י ופי' כאו''א
 לכולהו כיילינהו הרי וציצית תפילין לולב ונטילת םוכה י~יבתכ~ין
 ולולב. סוכה בזמן בתפילין שחייב הרי ~א' כולן על לברך זי~נאבחד
 שתי ~ל הרבה מצות ל' יתכן דאיך קתני זוג~ דזוגי לו~רואין
 מצות ולא כא' באין שזמנן אחריתי למיחשב ז''ל לרש"י והו"ל~~ות
 להניחם פשוטה "''ל שדעתו ברור ~''ו זו כשנ לא זו שלשזמנה
בחש''~

 כן ז''ל הרי"ף ד' ~גם בלבם. םפק ואין כא'. באין יזמנן
 מלאכת דס''ל במ''ק ז''ל ~דבריו לדקדק רוצים פוסקים שקצתאף

 מתפילין פטור שאין כיון לתפילין ענין זה א'ן אעפ''כ ד''ת~יה"מ
 ז''ל בדבריו כמבואר שבת דנקרא ~ק לבד מלאכה איסור~טעם
 וכד' בתפילין חייב שבת נקרא דלא כיון וח~''מ תפיליןבהלכות
 המוצא בר''פ עירובין בריטב''א ~וד מבואר מצאתי וכן ז''ל.ר~''י
 להניחם ~ה~כי'תפילין

 ב~וה''~
 ד''ת במלאכה להאוברים אף

 משום אות נקראו שלכן זה פי' ג"כ ~ם וכתב ז"ל בדבריועיי''ש
 אות כישנאמר

 הי~
 אי"ה נבאר כאשר לדבר ראיות שם והביא

 בחש''מ להני~ם ~לא ז''ל הרי''ף בד' כ' שבש''ג ואף באורך.לקמן
 שאין כיון ל~נ''ד נכון זה אין ד''ת~ חש''מ מנ"כת שסיברלפ''ד
 לא' חש''מ לדמות שנוכל ~ד לבד הםברא מצד נמשך~~ות

 ז''ל שהביא כמו ב~תוב מבואר דבר רק ~ות~~הנקראים
 מק~

 דכי
 משום הוא ובוודאי כלל הזכיר לא יו''ע ועל כמש''ל היאאות

 ז''ל רש''י דעת הוא שכן ישפיט בצדק מעיין וכל ~בת~נקרא
 דעת הוא וכן ז''ל'רי''ף

 הר~ב''~
 ד~בת תפילין בהנ' שכתב ז''ל

 האות ~הו פי' ולא וסתם אות עצמן שהן ל~י זמ''ת איןייו''ט
 כי כד~תיב אות נקרא ש~בת ~קרא םמך ובודאי שבת של~נזו
 שבין אות היא שהשבת שבת הל' בבוף ז''ל הוא וכמ''ש היאאות

 ובינינוהקב''ה
 כמ"~

 וי''ט כו' לאות ויהיו קדשו ~בתותי ואת
 ביו''ט גם לקדש שמצוה ~בת בהל' הרמב''ם וכמ''ש שבת בכללודאי
 לאכול מצוה ביו''ט שגם הרמב''ם כתב ונ~ן הן ה' שבתות~כולן
 הל' ריש בהדי' כ' הרמב''ם שגם ובפרט בשבת. כמו ס~ודותג'

 ד~צרת. א' דחג ו"' א' דפבח. וז' א' והם ימים ו' דרקיו''ט
וא'

 דר''~
 להדי' מ' יו''ט הנ~ראים הן הן ז"ל וכ' יו''ט נקראים

 להדיא כן שכתב בו~רים ממב' לקו~ים אלו וד' בכ''~.הנקראים
 ימים ו' ~ל רק כוונתו אות ~צמן הן ויו~ט שבת מש''כ וודאיוא''כ
 כאשר יו''ט בכלל ח~"מ ימצא לא הרמב''ם חיבור בכל ולכןאלו
 דמלאכת ז"ל הרמב''ם בד' המבואר לפי ובפרט ה~חפשיראה

חש''~
 אין ודאי א''כ מד"ב שאיבורו יו"ט מהל' בפ''ז כמ''ש מד''ב

 ובודאי שוי''ט. כ~ו במלאכה איבורו מפני אות ל~ראומקום
 סוכה אות כוונתו שיהיה הר~''ם בד' הדעת ~ל לה~לותאין
 להרמב''ם הו''ל כה"ג דכל ראשונים פיבקים לקצת נ~צא כאשרומצה
 ואין כאחד שוי''ט לכלול ולא ה~לה האותות המה מהל~רש

 האות היא שהשבת שבת בהל' אמ''ש במך א''ו שוהאותותיהן
 כוונתו ואין בכתוב מבואר דבר הוא אשר לישראל ~קב''השבין

ר~
 אשר יו''ט. שנקראים יו"ט הל' בריש שכ' האלה ימים ששה על
 דבוכה הפובקיס מקצת דעת על ~לה איך ממני נפל" מאודבאמת
 שבת דרק דמילה ר''א פ' בשבת מפורש דהא אות נקראיםומצה
 ו~ילהותפילין

 ה~
 ולא וםוכה מצה ולא אות הנקראים מצות ג'

 אחרת מצוה~ום
 ולפנ~ו מד"ב חש''מ מלאכ' הסוברים לד~ת מקום זה לפי'~ין ובוודאי כו' שבת שדוחה למילה מנין. גבי ~יי''~

 נראה וכן והזוהר. המכילתא מן זה דבר בסתירת עוד נבאראי''ה
 במו~ד בת''מ ~ותבין אין שכתב חש''מ גבי הרמב''ם מד~תבבירור
 שאינה מלאכה שזו מפני עזרא בספר א' אות אפילו מגיהיןואין
 מל~כה שהוא מפני היינו ל~צמי תפילין לכתוב דמותר דהאלהדיא משמ~ כו' ל~צמו ומזוזות תפילין אדם כותב אבל המו~דלצורך
 מל"כה שזו בת"מ כתיב' ~איבור ל~יל כ' שהרי המו~ד.לצורך
 המועד לצורךשאינה

 משמ~
 כתיבתן דהיתר

 ל~צ~
 הוא

 ~יהיו מפני היתרן טעם לפרש לו היה ד~ל''כ המו~ד צורךשהוא מחמ~
 ובפרט בט~ם ז"ל הרשב''א כמ"ש המו~ד ~חר תיכף לומוכנין
 ברור ודאי אלא בזה בתם ואיך דל~יל לדבריושסותר

 ז''לבדבריו ו~שו~
 כמ''~

 ת~ילין זמן דחש~מ שבובר ~וחות בראיות ל~יל
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 עד והאמת המועד לצורך מלאכה הוי לעצמווא''כ
 לעצ~

 הע''מ וד'
 חש''מ בהל' בב''י דבריו וגם בעיני תמוהים שם ח''ה בהל'ז''ל

 הרמב''ם מד' שנראה תפילין מהנ' בפ''ד עצמו ז''ל הוא למ''שסותרין
 משביתותפ''ז

 יו''~
 שדעת למש''כ יודה משכיל וכל שמניחין.

 היות עם בדבר כלל ב' ו~ין בח''ה להניחן בבירור ז''להרמב"ם
 שומעין אין ז''ל הר~~ב"ם בדברי בפק הטיל ז"ל מפאנושהרמ''ע

 מפני וראיותיהם הפוסקים ד' כל בקש לדחות חשב תשו' בכל כילו
 להניחם ז~ל הרמב"ם בב' הנמצאת ה~ג''ה ואולם המקובלים.ד'

 גם הביאה ברכה. בלאבחש''מ
 הרמ''~

 כתב יפה ודאי ז''ל מפאנו
 בעיני וקרוב בכך דרכו שאין ז''נ הרמב''ם מד' שאינה ז''להרמ''ע
 סי' דעים תמים בספר לו מצינו שכן ז"ל הראב''ד הגהתשהיתה

 ברכה בלא יניחם ירצה ואם וכ' מתפילין פטור חש''מ שהשיב~'

מ~מ~
 מצוה היה לא ודאי דאל''כ לפטור האי כולי ל'' ברירא דלא

 ""ו תוביף בבל לעבור~הניח
 מספק~

 אין דמספק וידוע ק~ת לי'
 ~לא בפשיטות שם השיב שני יו''ט על שהרי וראי' בב"תעוברין
 א' הספק שמפני א"ו ברכה בלא להניח כלל מקום נתן ולאלהניח
 להניח שלא בפשיטות משמו ז''ל רשב''א כ' למה ידעתי ולאכן.
 ראי' והביא בחש"מ להניחם פבח בהל' ב~בודרה''ם וכ''עכלל.

 בשנה תפילין מניח שאדם ימים מאות ג' ב~שבון שנ~צאממדרש
 ל''ב סי' א''ח בשם 'ב''י הביא וכן ~יי''ש ~מועד ימי עםועולין
 מניח שאדם הימים על ל~ורות תפילין של השי"ן ט~םשכתב
 היות ועם אבודרה''ם ~הביא הלז המדרש כדעת והוא בשנ'תפילין
 המד' מד' ראי' עכ''פ ימצאנו מי ע~וק השי''ן יטעם אגדה ד'שהן
 רבו שמאוד בעיניו יראה והמעיין בח''ה להניחם והא''חהזה
 רבוכ~ו

 הפוסקי~
 והפוערים מנין. ורוב בנין רוב נהניח המחייבים

 ברורות ראיות להביא לנו יש היטב ה~יון ואחר דמי~וטא~יעוטא
 : בעזהש"י ה~לי וזה לדבריהםונכו~ות

~~~
 דהיינו אות עצמן שהם בטע' ז''נ ורי''ף פרש''י הבא~יכבר

 מבואר ובאמת היא אות כי אות לשבת קראהשהתורה
 אמרת שם דא' המכילתא בשם בילקוט להדי'כן

 ל~
 בתוך אות יתן

 אות שקרוי' שבת תדחה לא אמרת אות. בתוך ~ות יתן או~ות
 בדבריהם להדי' הרי כו' בלבד אות שקרוין תפילין מפניוברית
 כלל שבת קרוי שאין חש''מ משא"כ וברית אות קרוי'שהשבת
 עוד שם ואמר אות קרוין וסוכה מצה ~צו' שאין לעילכמבואר
 ולכאורה כו' ב''ד ומיתת כרת בה שיש אות תדחה לא תנאבשם

 כרת בה ~אין יו''ט מ~ט לא זולדיע~
 ומית~

 ~ד
 אב~

 "~א
 אבל גרידא עשה שהיא דתפילין מאות וחמיר לאו בה ישדעכ''פ
 ראי' הרי במלאכה. בי' לית מפורשת גרידא עשה ~ף ודאיחש''מ
 שצריך ולפירושם ז"ל. ורש"י רי''ף לדעת מהמכי~אברורה
 דלריה''ג קטנות בהל' כתב ז"ל הרא''ש והנה בחש''מ תפיליןלהניח
 מימיםדמפיק

 ימי~
 בח''ה מניחין אין וודאי וי''ט לשבתות פרט

ג"ע
 ובז~

 לר"ע ריה''ג בין לחלק לנו מנין ז''ל מפאנו הרמ"ע הקשה
 מבתברא איפכא ולדידי מניחין אין לר''ע דאף בזה להכריחורצה
 כו' םמיך לאות ~והיה ריה''ג דגם ב~ירובין התוס' כ' כברדהנה
 חה~מ על לאות מוהיה ממעט לא דלר"ע היכי כי א"כעיי''ש.
 לריה''ג ואדרבא הכי נמי דדייק לריה''ג ה''נ אות קרוישאין
 עובר בלילה תפלין המ~יח דא' יוחנן לר' א''כ ושמרת מןדדריש
 נימ~ ואי לריה''ג ויו''ט בשבת ה''נבל''ת

 יו''ט בעלל חוה''מ דגם
 בחוה"מ ~לאכה עשיית ליי". ועלפי בל''ת בחה''מ ~פילין גם~''כ
 מפורשת ל''ת יהי' תפילין הנחת ועל ~תורה רמז הדי~ותנכל

 דבר וזה תפילין מהנחת מלאכה בעשיית לח''ה בזיון יותרובוודאי
 לענין יו~ט בכלל ח''ה אין לריה''ג א''ו בו נוחה האמתשאין
 להניחם נכונה ראי' זו גם ולענ"ד לר''ע נשמע ומני'זה

 כו' שויו"ט יצאו ד~' ~הא ראי' המניחים הביאוטוד בחוש''~
 וח~

 אין
 כמבואר יו''טנקרא

 במגיל~
 יו''ט ואינו מוסף בו שיש כל הכלל זה

 ר' הרב שדחאה אף ברורה ראי' באמת וזה כו' ור''ח ח''הכגון
 מזו דלא כלל ממש בדבריו אין בקונטריםוטמנואל

 הג~
 לבד

 אי' סופרים במס' היינו דוכתא בעל ען מפורש אלא כןמוכח
 מקרא יום אומר ובח''ה הזה קודש מקרא יו"ט את או'דביו''ט
 להוכיח ה~א כ' ועבר ובטא''ח בר~ונים הדבר הובא הזה.קודש

 וגם כן. דרבנן בפומייהו ומרגלא יו''ט נקרא לא דחוה"ממזה
 בו שיש חג איזהו גביבחגיגה

 אסי~
 אימת כו'

 אילימ~
 כו' ביו''ט

 א' ביו''ט א' ולא כו' בחוש"מאלא
 וכהנ~

 דחוש''מ א''ו רבות
 ממ''ד ראי' הרמ''ע שהביא ומה' חכ~י~. לשון בכל 'ו''ט מיקרילא

 לאו ודאי כו' ~יש שבעים ליאספה
 דוק~

 כוומתו רק יו''ט נקט
 מצינו מזו וגדונ' קודש ומקרא קדושיםי~י'

 ל~
 לישראל יו''ט הי'

 במלאכה ואסור יו''ט הוא באב דט"ו זה מפני נ"מר אטו באבכט~ו
 ראיות כולהו שבקינן ולא שמחה ימי על כוונתם א''ו ח''וובתפילין
 ~ו' קודש מקרא יו"ט בח''ה אמרינן ולא עובדא ועבדינןברורות
 בספר שהרי הראיות ~ל וגדולה גררא. אגב במ''ד המוזכ'מפני
 ואיך עצמו דבור ובאותו יו''ט ~יקרי לא דח''ה בהדי' א' עצמוהזוהר
 ז''נ הר''ע מ~יני אלו דבריונ~למו

 והו~
 א" הי' עיניו ריסי בין

ול~
 לנגדו שהוא מה בו הביט

 ובמ''~
 א' קיבול' מקבלין גבי

 מועדי אלה דר"ע דרשא גבי ובת''כ נא בחוש''מ אבל ויו"טבשבתות ה"~
 קודש מקראי "ותם תקר~ו אשרה'

 ב~
 אם מדבר. הכתוב

 ומאחר לדבר ראיות להרבות מהצורך ואין כו' שבתון נאמר כברהרי ביו~~
 ור''ע ריה''ג א' איך יו''ט איקרי לא דחוה''מ כן ברורשהדבר
 "ות עצ~ן שהן טובים וימים שבתותיצאו

 א~
 דגם איתא

 והן יו''ט בכלל אינו הא בתפיליןאסור חוש''~
 ל~

 רק הוציאו
 ב~לנ חש"מ גם הוי דאז מועדות למינקט הו''לוטפי יו~~
 יו''טבאמרם משא''~

 על דווקא שכוונתם מכרעת הדעת וד"י אל~
 רש''י כפירוש הוא והאמת נעיל. ~הבאתי עצמו ר''ע בל' שהואכמו יו''~

 כן שפי' ברוקח ~צאתי וכן במכילתא כמבואר ורי''ףז''ל
 אלו. ר~יות לדחות מורווח מקום ואין אות הכתובשקראו משו~
 משום הוא להמיח שלא ~עמם ועיקר והרמב''ן הרשב''א ד'בעיקר וא~~

 הראשונים נתעצמו כבר הנה ד"ת איסורו חה"מ מל~כתדס''נ
 כתלמיד אומר ו~ני הדעות. לכל פנים להראות ע''זבראיותיהם

 לדעת נבכים אם שאף באימה רבו לפניהדן
 הרשב''~

 ורמב"ן
 שאמרו בחגיגה ור''נר''י שדע~

 בזמן הבא חג ודרשי ~רי מי חש"~
 אעפ"כ ראייתם שזהו אם ד''ת. ח~ה מלאכת לאסור הואואסיף. קצי~

 ברורה וראי' לדעתם הסכימה לא האחרונים האמוראים שדברינראה
 לצורך ושלא המו~ד ~צורך במועד עצים קוצצין א' דבמ"קלענ''ד
 הותיר ואם כו' שכר מטילין וכן כו' והותיר ק~ץ ואם אסורהמועד
 הרבה יטיל שלא ""ל רש''י ופי' יערים שלא ובלבדמותר

 ~יש א~''פ דתנן מהא עלה ופריך עושה אני לצורך ויאמרשיותיר ויכו~
 גבי דתנאי ב~לוגתא לה ומוקי החדש מן ושותה מערי' ישןלו

 אורחי' להזמין ~י' בעך מערימין אין דתניא הדליקה מןמצילין
 חוה''מ דמלאכת נימא אי והנה כו'. מערימין א' ריב"י צריכיןשאינן
 המועד לצורךשאינה

 אסו~
 להערים מותר איך טובא ק' מד''ת

 דרבנן באיסור רק ה~רמה שרינן לא דוכתי בכל הא תורהבאיסור
 המעורבת לחצר בעלמא טרחא רק דהוי הדליקה מן הצלה~גון

וא~
 וכן מד"ס רק הוא מעורבת לשאינה דשרי למאן

 הוא כו' לשוחטו ע''מ הראשון דמעלה לבור שנפלו בנו ואתדאותו הער~
 צורבא ההוא גבי בשבת וכן באוכלין עיבוד דאין והראשוניםז'~ל רש~י כ' עו' גרמא ומלח מערים בביצה וכן לצורך. שלא טרחארק

 עלה א' פירי וסייר כו' במברא דנ~יםמרבנן
 הער~

 בדרב~ן
הוא

 כ~
 ולכן עלל הערמה להתיר אין תורה דבשנ להדיא ~'

 בביצה א' ע"ת הניח ש~א מיגבי
 דא~

 ~~ה הערמה עבד
 איסור אין שם דגם אף ז''ל ברש''י ועיי''ש אבור לשבתוהותיר בי~~~

 ואפ~ה הואיל משום או ביו''ט נעשין שבת צרכי דמדאורייתאתורה
 באיסור בחוה"מ עאן יתירו ואיך אסרו תורה איסור ששורשוכ'ון

 כמבואר לחעמים מסור הדבר שעכ''פ כיון ו~''לתורה.
 עפ''י להתיר אמרווהם בגמ~

 ה~ר~
 פלוגתא הך כלל ד~יון כאן אין א"כ בפי' זה התירודאם "~ האבוד. בדבר שה~ירו כמו

 בדאוריתא אבל בדרבנן להערים שרי אי רק פליגי לא דהאוריב"י דת''~
 חכמים שהתירו משום הטעם בחוה~מ וכאן לאודאי

 אפ~ר וגם הכא מודה להערים דאסר מאן אף ואפשר להםמסור והדב~
 בשל הכא אסר התם דשרי מאן דאףלהי~ך

 תו~
 ~~י~ן כאן ואין

 לה~~ם תורה באי~ור יתירו שחכמים כלל סברא אין ועודכלל
 בסברא דתליא מילתא דהוא ברור הדבר א''ו כן י~ו צורךלאיזו
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 מד"ב דעיקרו בבירור מוכח ודאי א"כ תנ~י דאינהוו~לוגתא
 שרי ולכן דבריהם בשל הערמה דהוה פלוגתא להך מ~ש~דמי'
 ולדעתי הי~ה לנטות אין ענ''ד לפי ברורה ראי' וזו תנאל~ד
 לנבורת אלא צריך שאין אף במועד דקל אדם קוצץ ד~' רב ד'גם
 שמ~ה ~יירי ובוודאי למקצי' ואזל אבא לי' דהוה אשי רב ד'וכן

 מותר ביו''ט הא רבותא מאי דאל''כ הערמה דרך בחנםמל~כה
 להערים שמותר ודעתם כדכתיבנא א''ו כזית רק ~א"צ אףלשחוט

 קולא ~היא היינו ~ביי עלה ד~יי~וא~
 גדול~

 מ~אר יותר מ~וד

הער~~
 דלדידהו ודאי והא להערים ש~ותר אשי ורב רב ד' עכ''פ

 ואביי כן מעשות א~י ורב לרב חלילה דאל''כ מד''ס חה"ממלאכת
 בהא רב על לבמוך שיש כ' ובהג''א זה. דין ב~יקר נחלקלא

 היא גדולה דקולא כמ''ש היינו שהש~יטו הפוב~ים ואף כו'דקוצץ
 דהערמה בפלוגתא דבוגי' מבתמ" אשי ו~ב רב דד' כיון ו~''כלמאד
 ור''ל דר"י נימא אם אף נקטינן דהכי וודאי מדבריהם דהואבברי
 תוב' כמ''ש הכרח מדבריהם שאין ובפרט הכי ב''ללא

 ורא'~
 ז''ל

 כו' חג איזהו הקציר וחג דר"ל דרשא בירושנמי ~י'ובהדי'
 אביף בו שיש חג האסיף בחג ה''נ א''כ כו' בזמן הבא ~גדריש ול~

 מקושי' ר''ל בי' הדר דלא ב''ל ואוני במל~כה ו~ותר חוש''מוהיינו
 ש~תרץ ומה והרא''~. התוב' לד' ממל בר ר''א ד' היא וזור''י

 על דקאיהרשב''א
 קצ~

 הדיוט מעשה חכ~ים שהצריכו מלאכות
 כו' מתיר הייתי מאמר לפ' ~אד ד~וק הוא או~ן ~עשהואברו
 ל'ולדעתי

 הג~
 לא אמוראי דשאר ~שמע ב"ל ד~רוויהו ~לל

 ואמיתית ברורה ראי' עוד ברורות. בראיות וכ~ש''ל כיותייהוס"ל
 א' רבה לוקה א' ר''ח נחונ מיו''ט באופה מחלק~ ור''ח רבהדהנה
 ו~~' לוקהאינו

 טע~~
 חזו אורחי' לי' מקלעי ואי הואיל דרבה

לי'
 ה~ת~

 במשנה ר''א כדעת הפוסקים כל פ' וכוו~י' לי' חזו נ~י
 בכה''ג הואיל דא~רדפב~ים

 עיי''~
 מלאכה כל רבה לד' והנה

 אוכל ענין בהשיש
 נפ~

 היו שאם כיון מה''ת ~ותר לה שא''צ אף
 נפש לכל יאכל אשר אך ~פרש דהוא וע'כ לה צריך היהאורחים
 לו שאין אף נפש אוכל מלאכת שכל היינו לכם יע~ה לבדוהוא
 לא שאח''כ אף וע''כ לאורחי'. שראוי כיון לע~ותה מותרצורך
 פריך ~אי דאל''כ תורה. איבור למפרע עבד לא כלל אורחיםבאו
 ו~שום לשבת ~יו"ט אופין ~איך הואיל לך דלית לדידך לר''חרבה
 ניחא דלדידי' ומשמע כו' דאורייתא איסור שרינן תבשיליןעירוב
 ליכא דלדידי'וע''כ

 איסו~
 אורחים יבואו שלא אף כלל דאורייתא

אח''כ
 דאל~

 תבשילין עירוב ומשום לדידי' גם לדוכתא קושי' הדרא
 בה שאין במלאכה רק ביו''ט לדידי' תורה איסור אין וא''ככו'
 לדעת וצידה וטחימה קצירה כגון במחובר או כלל נפש ~וכל~נין

 כמבואר נ~ש לאוכל אף מה''ת התירו שלא הםובריםגדולים
 באריכות. כ''זבראשונים

 וא''~
 לצורך שהיא מלאכה כל בחוש"מ

 צורך בהן שיש מלאכות עניני כל או בנין או במחובר אףה~עד
 ואף מותרלמועד

 מכו~
 דאיבור בגמ' כמבואר מה''ת מותר מלאכתו

 וברש''י עיי"ש ~~ת מלאכתו כיון גבי מדרבנן הוא ~לאכתומכוון
 הי~י וא"כ לצורך במועד היתר להן יש המלאעות כל וםרי~''ל.

 בקלירה כגון הואיל י''ל בכולן הא לצורך שלא מה''תאבורין
 צורך ואין פשוט והדבר שבאוכלין מלאכות וכל וצידהוטחינה
 הצריכים ענינים לי' מיקלעי ואי הואיל ואביזרי' באורג גםלהאריך.
 לפועל או יאכל מה ללוה לו אין דאם שט~ח בכתיבת אולמלבוש.
 י~א ה~עיין לאכול הצריכים אורחים לי' מיקלעי ואי והואילמותר.
 פועל לגבי הואיל יש ו"ריעה חרישה במלאכת ואף ~לאכות~כל
 ~יבור ~ף הואיל דאיכא היכא כל ול~ה יאכל מה לושאין

 כאן.אין תו~
 וע''~

 ר"י וע~כ כלל. במלאכה תורה איבור בחוש~מ אין
דאמר

 דרך ולא מה~ת דכוונתו נימא אי קצירה שרי מי בחש"~
 פלוגתא גם חבדא. וכרב הואיל אמרינן דלא ב''ל ע''כאבמכתא.
 בפבחים שם היאדתנאי

 ו~
 הואיל אמרי~ן דלא שם בבר יהושע

 ולדידן לרבה אבל תורה איבור בו דיש לומר מקום ישולדידהו
 כפשוטו וקציר האביף ~ג ודאי הואיל דאמר וכר~א כוות~דקי"ל

 ~י~~~
 כלל בח~"מ מ~כה איבור ואין אביף בו

 על בפירושו ז"ל הרמב~ן כפי' הי~~ קודש מקראש~וא וא~ מה~
 בחגי~ רא~"י ~א ראי' והא אי"ה ~מן שנבאר וכמועיי''ש התו~

 ובקוצרכם כו' מוקראתם ד~צרת תשלומיןדריש
 אי~

 שיש חג
 מותר עצרת דתשלומי בהדי' שם וא' כו' קודש מקרא וקורא~ציר ב~

 הכרח דאין להדי' הרי קודש. מקרא קרוי ואפ''ה מלאכהבעשיית
 רבה לדעת ומוכרח ברור דבר וכ''ז מלאכה. לעשיית קודשממקרא
 לשארי אבן טורי בבפר מצאתי אח"כ קי''ל. והכי הואינ דא'ודעימי'
 הדבר והחליט זו בחקירה שעמד ז"ל ארי' שאגת בעל א~יתיהגאון

 בה דאית מלאכה כל ולרבה הואיל א' דלא ס''ל דר''יבפשיטות
 יישב ובזה בכללן. וקצירה ד"ת ב"וה''מ לג~רי ~ותרתהואיל
 דשם תנאי דכולהו כו' חדשה תקופה גבי דבנהדרין דפ''קסוגי'
 חגדרשי

 האסי~
 ולא ממש

 ח~
 ז"ל בדבריו עיי''ש אביף בז~ן הבא

 לדין "כינו עכ''פ ז''ל. לדעתו כוונתי כי ושמחתי ב~ורך.~~~יגה
 דאו' לאיסורא דרשי דהנהו היתה ר''י שד~ת נבכים אםדאף
 שגם נבאר ולקמן יהושע. כר' הואיל דל''ל מ~ים היינוקאתו

 תנאי כא'נך דקי''ל לדידן אבל הואיל א' דלא הוא כן ור''שר"ע ד~~
 אין וכרבה הואילדא~רי

 חוש"~
 וא''כ מה''~. במלאכה אסור

 תפילין לאבור ז~ל והרמב''ן הרשב''א יסוד כלמבתר
 בחוה''~

 ~שום
 ואמנם ליתא. ול~מ''ש מה''ת. שהוא לשיטתם ~לאכה דאיבורהאות
 לתפילין ענין זה אין ד''ת איסורו אי דאף לעיל בזה הארכנוכבר
 ירש''י וברי''ף במכילתא כ~ואר שבתון מ~ום האות דעיקרכלל

 מדבריו כנראה ד''ת בחוה''מ ~לאכה שםובר ז"ל רש"י ו~כןורוק~.
 גבי שהפך מיר''פ

 ה~
 ~לאכה דאיסור במועד אפילו אלא דא'

 מדרבנן הוא דכיוון דהא שכתב מלאעתו כיוון גבי ולקמןמד~ורייתא
 ד"ת איבורו דעיקר להדיא מ' עיי''ש ~ותר כיוון לא שאםכיון
 ז''ל מדבריו שהוכחנו כמו תפילין להניח ב' ואפ''ה ז"ל~דידי'

 שנ~רא שבתון בל' רק בהא עלל תלי' דלא א''ו ובבוכהבעירובין
 ~צה הוא דהאות הפוסקים קצת עוד ומש''כ בתורהאות

 בותר הוא הנ''ל הזוהר גם אבל זה דבר בבתירת לעיל כ'כבר ובוכ~
 ~בוכה ולא ביו''ט כמו ושמ"ה מלאכה ~שום הט~ם שם שכתב~זה
 ב~''ק והנה תפילין לענין כלל אות זה דאין ברור א''ו כללו~צה
 כותבין אין ב~שנהדאיתא

 בת''~
 א' אות ~גיהין ואין ב~ועד

 על וטווה לעצ~ו תו''מ אדם כותב או~ר יהודה ר' עזרא. בב'אפי
 תו''מ אדם כותב ת''ר ובג~' השנה עכ''ל לציציתו תכלתיריכו
 רי''א כו' שלו ו~וכר ~ערים רי"א ר''מ ד' בטובה ולא~רי'לעצמו
 ושמואל ורבב"ח רב התם ופ' פ~בתו כדי כדרכו ומוכרכותב

 דמדהתירו תוב' שם וכ' כ''פ ומוכר כדרכו דכותב יובי כר'יוחנן ו~
 ב~עד תפילין להניח ד~ותר ש~מ ב~ועד תפילין לכתובבמתני'
 וכזה המועד לצורך שאינה מלא~ה התירו האיך דא~''כוחובה
 ודחו גדולים ועוד וב~'ג קטנות בה"ל ז''ל הרא"שכתב

 ג~~
 זה

 וי''ט שבת דס' אזלי לטעמייהו ו~'י ר''מ למימר דאיכאהראי'
 שריב''א כתב ואח"כ הכי ס' מצי נמי ורבה דרב וכ' תפיליןזמן
 ובביאור. באריכות אותו נביא אי"ה ולק~ן ~הירושלמי ראי'הביא
 כמה בצדק ישפוט מ~יין כלוהנה

 י~
 דרב לומר מהדוחק בזה

 והמה עהלכתא ודלא תפילין זמן שבת ב''ל ור'~י ושמואלורבה
 עלייהו דליפלגו אמוראי כ"כ מצימו ולא ~למודא מראעיקרי
 בהדיא א~ ד~י ועוד כוותיהו הלכתא למפבק והו''ל מילתאבהא

 כו' מושמרת דיליף ~ו' בלאו עובר בלילה תפילין ה~יחבמנחות

~וא~
 לילה דבבר מאן דאף ~ושמרת דילפינן ויו''ט ~בת שכן ~ל

 א"כ לריה''ג ~''ש בעירובין ר~ע דהיינו זמ''ת לאו שבת בברז~ת
 תפילין "מן לאו שוי~ט ר''י בברוודאי

 ואפ~
 תפילין כתיב' מתיר

 שבת שיבבור מצינו לא כדרכו כותב דאמר יובי ר' וכןב~וה"מ
 קי''ל הא כהלכתא דלא דםבר לומר למו ומנין תפיליןז~ן

 יובי ~
 הדעת שאין ברור א"ו קטמות בה''ל במרדכי ה~' וכן ~מונימוקו
 דלא יהי' דשם בוגי' וכולהי ואמוראי תנאי דכולהו לומרסובלתו
 מהלכה דחאוה ולא כו~' פבקו הנ''ל פובקים כל ובאמתכהלכתא
 ערערו לא הראשונים ~ונים גם ומבתמא ורמב~ם הרי"ףו~ם
 הרי"ף ה"כירם מדלאעליו

 והרז~
 ד~מ התירוץ דעיקר ועוד עלום.

 בברור''י
 שוי~

 בעירובין דא''כ חדא בדבר תשו' כמה תפילין זמן
 דקתמי ~רייתא ופשיט תפילין זמן שבת דב~ל תנא מאןדבעי

המוצ~
 ~דשות א' האשה וא' האיש אחד זוג זוג מכניבן תפילין

 לא וע''כ כו' בישנות ומתיר בחדשות אוסר יהודא ר' ישימותוא'
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~ ~ ~ ~

 תפילין להציל ו~ותרת פליג לא באשה אבל בחדשות אלאפלי~י
ש''~

 ו~ק' עיי''ש ס"ל תפילין ז~ן ו~בת בתפילין חייבות דנשים
 דלא ~שנה סתם דא''כ ודחי רשו' סו~כות נשים סברדיל~א
כר''~

 תוס' שהק' כ~ו כלל ~כריע לא הל" הדקדוק ובא~ת עיי''ש
 שבת ~''מ סבר ואי ~תפילין פטורות ~נשים דברכות סת~א~הך
 דלא סת~א הך א''כז~''ת

 ~האי סתמא דהאי אול~י' ו~אי כר"~
 מכח שם הר~י ותי'סת~א

 דיוק~
 מיירי דע''כ דקטנים

 לחינוך.הגיעו של~
 עיי''~

 כהלכתא דלא וגם ל~בין ~אוד דחוק והוא
 לגופיה קטן וא"כ בזמנה ~ק''ש פטור לחינוך בהגיע דאף ז''ללרש''י
 ~וי~א ז''ל החביד והגאון לדיוקא. ולא ~ק''ש לפטוראיצטריך
 כדעת לחינוך בהגיע דאף בהדיא דכתב הירושל~י ~ןהביא
 עיי''ש כו' לדבר היודע הקטן ~הך תוס' ראית שם ודחה ז''לרש''י
 סת~א ~~אי סתמא דהאי אול~יה ~אי עו~דת ב~קו~ה קו'וא''כ
 לד' ברורה ראי' כאן אין עכ''פ עוד נדברולק~ן

 ר''~
 טפי

 בתפילין ה~ועד חול ד~חייב ד~''ק ~שנה ~הך לאתויי לג~'הו~ל
 ס' א''ו אות ג''כ הוא דח''ה הסוברים לד' שוי"ט ה''הוא"כ

 לד~ות דאיןלהג~רא
 חוה''~

 סברי הוו אי ואף זה לענין כלל ליו"ט
 סבר ~צי לז~''תשוי''ט

 דחוה"~
 ~שנה דסתם~דיוקא לאתויי טפי לי' ניחא להכי ז~"ת

 ר''~
 ועוד כ~ש''ל כ~כ ג~ור הכרח ~אין אף

 סבר אי ~סופק הדברדעדיין
 ר''~

 שבת
 ז~''~

 דלא א~וראי ואיכא

ס''~
 אשה ב~ה בפ' לעולא הקשה אביי דהנה שנבאר וכמו הכי
 עם נשיםדא~ר

 בפ''~
 חטאת חייבת איש בתכשיט יצאה ואם הן

 האשה ואחד האיש אחד זוג זוג ~כניסן תפילין דה~וצא~הך
 עם נשים ס"ד ואידר''~

 בפ''~
 פטורות נשים שהז~''ג ~''ע הא הן

 קסבר ר''י ודחיכו'
 ר''~

 סבר הוה אביי עכ''פ כו' ז~''ת שבת
 כיון ~שום ל~ציל ד~ותרות והא ז~''ת ל~ו שבת סברידכ''ע

 אחד זוג וא~''ה ~לבוש דרך רק ~צוה לשם שלא לאיש~~ותרות
 בל משום כו' אין א' דזוג דחול ~~בושו דרך כמו לא טפיאין

 ~כדרך טפי שרינן לא תוסיף בל ליכא בז~נו שלא בשבת אףתוסיף
 שפסקו ז"ל ור~ב''ם ז''ל רי''ף דעת היא שכן וכ~ו בחוללבישתו
 תיו''ט הקשה וכבר עו' אין א' זוג ואפ''ה "~''ת לאושבת

 עיי''ש כו' ז~ן ולאו דז~ן דגמ' לסוגי' סתרי דלכאורה דבריהםעל ו~הרש~
 הוציאו ~אין גמור בהכרח ~באר ולפנינו עיקר ז''ל דעתם כןא~נם
 ל"~''ת שבת סברי וכ''ע זמ''ת שבת דבברי בנשים ~~תיריןור"י ~דר"~ לאביי כלל רא~ אין וא''כ ג''כ אביי דברי וזהודבריהם
 תפילין לכתוב ~תיריןואפ"ה

 בחוה'~
 חוה''~ דסברי ו~וכח

 זמ"ת
 דהנה ועוד א~וראי. ולכולהו לרבא נשמע מדאביי וא''כלכ''ע
 נשים גם ז~"ת שבת ~א~ר דאם פשוט דבר הוא דעירוביןבסוגיא
 הסוגי' בזו הדיוק עיקר היא זו כי בהחייבות

 ולכאו~
 הדבר

 דיליף אמר שהז~''ג ד~''ע בבוגיא בקדושין דהא מאוד~ה
 גופי' ותפילין כו' פטורות משים שהז~''ג ~''ע תפילין ~ה~פילין
 בראשונה ל~זוזה ב'. בפרשה בין ראשונה בפרשה בין איתקשלת"ת ומשני ל~זוזה מהיקשא נילף ופריך תורה דתל~וד מהיקשאג~ר

 דת''ת מהיקשא יליף דתפילין וכיון איתקש לא בשני'איתקש
 כיון ~ת''ת ניליף אכתי הוא הזמ''ג שלא ~"ע דתפיליןדני~א א~

 עדיף היקשאדהאי
 ~היק~

 ג''כ דת''ת דמזוזה
~"~ 

 הז~'ג ~לא
 שם ז''ל רש''י מדברי ובא~ת ~תפילין. נשים לפטור ~~יהוניליף
 וכתב ~י~ר איכא ~אי ז~"ת שבת ל~"ד ד~קשה הא גביבסוגי'
 הזמ"ג שלא מ"ע לפטור ~תפילין למילף הו''ל דאיפכא שםו""ל

 עיי''ש שם דרבאלאוקימתא
 ~ש~

 ~דבריו
~  

 ז~ת שבת ל~''ד
 בחידושי' ז~ל הריטב'א וכ''כ דת''ת מהיקשא ~תפילין פטורותנשים
 ד~ירובין סוגיא יישבו ~יך טובא וקשה פטורות נשים דלכ''עבהדי'
 וכיון ~צילות דנשים ~הך הוא ז~''ת שבת דס''ל הראי'דעיקר
 שם לגמ' ~נלי' א''כ לכ''ע פטורות דנשים סברי וריטב"אדר~''י
 באורך. לק~ן שיב~ר וכ~ו כ~ש"ל כלל ראיה שאין אףלא טפי אין א' זוג דסברי מהא ואולי זמ''ת דשבת סברי ור''ידר"מ

 מתפילין פטורות דנשים משמע ומפרשים הש''ס מסוגיתלאורה עכ'~
 ען מבואר הדבר ובא~תלכ''ע

 בהד~
 ועירובין ברכות ~~סכת

ב~ושלמי
 דא~

 מהיקשא ~ה''ת פטורות נשים ז~''ת שבת ל~''ד
 מבואר וכן בתפילין חייב בתורה החייב בפיך ה' תורת תהי'דל~ען

~~~~
~

~ ~~~ ~~  ואין ו~בואר ברור ג~ור היקש וזה ~כילתא בשם בילקוטג~כ 
 ומעאן כלל ~זוזה כאן הו"ער דלא ~~זו"ה ונילף עליולהקשות
 עודל~דו

 ב~כילת~
 וה~ו~ק בתורה עוסק כאלו תפילין ה~ניח

 ע''ע הוא מצילין דנשים הא וא"כ התפילין ~ן פטורבתורה
 דשבת ~"ה כלל ראיה ואין וכאביי לא~~ חזי לאיש דחזי כל~שום א~

 ל~ד האשה וא' האיש דאח' מהך ~קשה בירושל~י ואדרבהז~''ת
 ואמר ד''ת מוחוורין אינן ~תפילין לשוי''ט ד~~עטינןדדרשא

 פי' ~וחוור ל~''ד בשלמא ברייתא ~הך ו~קשהכלל ת~אי לא התם פליגי וא~וראי זוג זוג בשבת ד~ותר ט~~אדהיינו ש~
 ולכן ~ה''ת מוחוור אינו ל~''ד אבל ני~א. ~ה"ת לפטורג~ור ~~ שה~

 ~צל מוחוור יהא ו~~שה הוא "מ''ת ד~ה''ת כיון להצילהתירו
 טבי דתניא כ~'ג ו~שני לכ''ע פטורה ודאי שהיא כיון פי'~שה
 עבד הוא בידו מיחו ולא תפילין ~ניח היה ר"ג שלעבדו

 קצ~ בירושלמי שם ויש ~שות סו~~כו' נשים כ~''ד והיינואשה הו~
תיבו~

 השייכי' יתירות
 בר''~

 הך והא ודו''ק ה~טה תחת הישן
 ברייתא היינו האשה וא' האיש אחד דא~רהבריית"

 ור''~ דר''~
 שוי''ט ד~~ס אליבא לפרשו שם לירושל~י ליה ניחאוטפי

 גם ~ם ~יישב רק טפי וב~שיטות ~ה''ת תפיליןז~ן ~~
 אליב~

 דמ''ד
 ~בת בהך כלל תנאי' ~חלו~ת שם אין עכ''פ ~וחווראינו

 הוא אם דא~וראי פלוגתא רק תפילין ז~ן ל"ו םברי וכ"ע לא"י זמ~
 שוי''ט ור''י ר"מ דסברי כו' ~וחוור ול~''ד נא או ד"ת~יחוור
 ~דעת בין ד~''ק ה~שנה ~ן הראיה הדרא וא"כ תפילין ז~ן~לאו
 ה~יון ואחר הירושל~י ~דברי ובין דקדושין סוגיא ו~ש~עותאביי
 ד~ש~ע דקדושין לסוגי' דעירובין סוגי' לסתירת תירוץ קצת~צאתי
 פטורות ונשים ד~זוזה מהקישא לת"ת דתפילין הקישא דעדיףמינה

 שבת אי אף~תפילין
 ז~'~

 דהנה איפכא ~ש~ע דעירובין ו~סוגי'
 ושניה ראשונה בפרשה דאיתקש ~ת~ת תפילין י~יףבקדושין

 ב~צו~ איירי ראשונה פרשה האקשה ולכאו~
 דאורייתא ק''ש ל~''ד ק"ש

 תנאי לכ~ה קורא היה ר''פ בברעות כ~בואר בת''ת אייריושני'
 כו' היכי כי תורה בנייכו אגמירו וה"ק בד''ת בם לדברד~וקי
 ולדבר דרבנן ודאי שני' דפרשה ראשונים פוסקים כ~ה פסקווהכי
 ק''ש על בם ודברת קאי ראשונה פרשה אבל בד''ת אייריבם

 נשים ד~~עטינן דנימא אף ובקו~ך בשכבך א~רשאח''כ
 ~כללא ידעינן לא דאכתי אף לבנותיך ולא לבניך דושננתם~קרא מ~~

 תפילין נקיש גמר' קושי' קשה עכ''פ גר~א שה"~ןדמ''ע
 ולא הקישא ~האי היקשא דהאי אול~י' ~אי לק''ש דאיתקשאף למזו"~

 לק''ש איתקש ראשונה בפ' דהא כו' איתקש לת''ת הג~' תי'שייך
 יחזק ואיך לת''תובשני'

 היק~
 א' ממין שאינו כיון לחבירו ~חד

וכ''~
 הז~'~ דהוי לק"ש ~לאקושי הז~''ג אין ג"כ דהויל~"וזה לאקושי עדיף טפי א''כ הז~''ג של" מ''ע הוי דתפילין ל~~ד

 דכתיב
 דק"ש ברכות ב~ס' בהדיא כ~בואר עו'בשכבך

~''~ 
 ולא שהז~ג

 ואולם עו' אול~י' מאי וק' שני' דפרשה דת''ת היק' רק לןפש
 לא~יי היינו מתחילה דקדושין סוגי' עיקרבא~ת

 ד~תר~
 בסוגי' שם

 ~ו' דבשכבך קראי וכולהו דרבנן ק"ש ברכות דס''ל נטע~יהואביי
 ~ו' ק''ש קרא ספק גבי קורא היה בפ' יהודא וערב כתיבבד"ת
 ~קישא ~תפילין פטורות דנשים הא שפיר אתי ודאיולדידי'
 אין לאביי באמת ו~ן זמ''ת שבת נימא אי ואף כו' דעדיףדת''ת
הכרח

 כל~
 לומר

 דר'~
 ואחד האיש דאחד מהך זמ''ת שבת סבר

 ס"ל דהא תפילין מצות משום לאו התם דע''כהאשה
 לכ''~

 נשים
 היה אביי דאמר ביצה דשילהי סוגי' א''ש ובהכי ~שה חזילאיש דחזי דכל והטעם לזמ''ת שבת לר"מ ס''ל ולכן ~תפיליןפטורות
 עד עליהן ידו ~יח היום עליו וקדש בדרךמהלך

 שמגי~
 לביתו

 אירי' ~אי מינטרא לא אי ומ~ה מינטרא בדלא שם להו~וקי
 ~כני~ן תפילין המוצא תנן הא ממי בארעא אפי' ברישא~נחא
 ~וקמינן בערובין הא קושיא ו~אי כו' "וגזוג

 לת~
 ל~ו שבת דקי''ל אנן וא''כ ליה שרינן לא המצוה מן~טפי "~~ דשבת

 ואין כלל ליה שרינן לאאי~א ז~'~
 לתר~

 ליה שרינן לא לת"ק דבשלמא
 כיון תוסיף אבל דעבר ~שוםטפי

 דס'~
 א~ל "מ~ת שבת

 ~ם ~ירובין סוגי' דכולה "ו לדעתנ~י ~י דשרי ר''ג ו~דעת מותר תוסיף בבל עבר לא לז~''ת~בת ~~~
 דא~

 בבל
 תוסי~

 היינו



~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  בעי לא לעבור ואף כוונה צריכות אינן מצות דאמרלמאן
 לריעות מ~ות דסבר משמע בר''ה הא אביי אבל שם. כמב~רכוונה
 דבעי לעבור שכן וכל הגאונים פסקו וכוותיה שם וכר''זכוו~ה
 ד"וג טעמא ע"כ ו"''כ כלל עבר לא כוונה בלא ובסתם~וונה
 וא''כ המצוה מן טפי כלל לי' ש~ינן דלא היינו לא טפי איןא~ד
 ב''ל הויאי

 שבת יר''י ~ר''~
 לזמ~

 אחד זוג אף כלל שרו הוו לא
 שבת דס"ל לאביי קושי' מאי וא"ע שנים שנים אף דשרי כר''גדלא
 זמ"תלאו

 דילמ~
 המצוה מן טפי שרו דלא ור''י ור''מ ~ת''ק ~''נ

 לאו דס''ל ואנן אחד זוג ושרו ז~''ת שבת סבריואינהו
 זמ'~

 לא
 דס''ל אביי נשיטת דפריך מאוד נכון הדבר ולפמ''ש ~לל. לי'שרינן
 לומר כלל וא''צ מתפילין פטורות דנשים דקדו~ין ובסוגי'בשבת
 דזוג הטעם אין וא''כ באריכות לעיל כמבואר זמ''ת שבת~ם''ל
 מ~ות למ''ד ובאמת לזמ''ת דשבת המצוה קיום משום לא טפי אין~'

 המציל דאטו מצוה קיום משום כ~ל להתיר שייך אין כו~הצריכות
 פעם בכל~ברך

 להני~
 שבת למ"ד אף דהא למצוה ומכוין תפילין

 ~דם יצא שלא גזרו הא חכמים אבל מדאורייתא היינו"מ~
 למ''ד דאף בגמ' ומבוארבתפילין

 זמ~
 ו~"כ אסור בחצר ואף

 להניחן אז שיכוין להניחן ~צוה דמדאורייתא גמירי דינא כ''עאטו
 כלל ~צוה עושה ואין להצמה רק מכוין אין ודאי תפיליןלמצות
 לא טפי אין א' זוג מ''ט וא''כ דתפינין בזיון משום רק ההיתרואין
 שלא מצוה מקיים אינו הא א' בזוג גם תוסיף בבל ~ובר ~'נוהא

 זמן משום הטעם אין כונה צריכות מצות דלמ''ד וד~י אלאבכוונה
 ובחול בחול מלבושו דרך ~ק שרינן דלא סבר ת''ק רק זמןולאו
 תפילין זוגות ב' נלבוש אין כוונה צריכות מצות למ''ד אףו~י
 בברי מצו וכ''ע מלבוש ~רך שנים שרי ור''ג למצוה מכוין שאיןכיון
 משום או דנשים וטעמא ור''י. ר''מ אף ולאביי לזמ"תשבת
 הרי''ף פסק א''ש ובזה לאיש. דחזי ~שום או רשות סומכו'דנ~ים

 "מ"ת לאו שבת שפסקו ואף כו' אין אחד זוג שפסקו ז"לוהרמב''ם
 דסוגי' א''ש ולפמ''ש זה את זה סותר הוא דעירוביןולסוגי'
 אבל שם וכר''ה כוונה א''צ דמצות דרבא ~ליבא הו"דעירובין
 תפילין זמ שבת משום לאו ע''כ כונה לריכות מצות דקי"לנדידן
 דלא וא''ש לעיל. שהכרחנו כמו מנבוש דרך מטעם רק עלהאתאן
סתרא

 סת~
 פטורות ד~שים דברכות משנה לסתם דעירובין מ~נה

 ניחא ולמ''ש 'זמ''ת לאו שבת סברי דעירובין לסוגי' וע''כמתפילין
 צריכות מצות דקי"ל למאי לזמ''ת שבת סברה דעירובין משנהדאף
 כמבואר כונה צריכות אין כמ''ד אזלא דעירובין בוגי' אבלכונה
 לא וטפי זמ''ת כמ''ד ת''ק לאוקמי שפיר להו ניחא וא"כשם

 דלעבור תוסיף בלמשום
 נ~

 דאורייתא דק''ש ס"ל וגם כוונה בעי
 בברכות ור"א יוסף וכרב בק"ש איירי ראשינהופרשה

 וא'~
 שפיר

 כיון בתפילין ~חייבות. משום ~צילות דנשים דה" לו~ר לנויש
 דת''ת הקישא עדיף ולא שהזמ"ג מ''ע הוי ולא זמ''ת שבתדס"ל
 לת''ת איתקש לא ראשונה ובפרשה דמזוזה מהקישא שני'דפרשה
 מ"~ דהוי ק''ש ושאני לק"שרק

 להך בתפילין מש~"כ שהזמ''ג
 דאמר.מאן

 וא~
 חייבות נשים הזמ''ג שלא דמ''ע לכללין הדרינן

 ב~בת לאביי יוסף רב לי' דחי ולהכי דחייבות לדידי' בתפיליןוה''ה
 הזמ~ג שלא מ''ע והו"ל זמ''ת שבת ר"מ קסבר אשה במה~רק
 אבל וכו' דאורייתא ק''ש בברכות דסבר לשיטתי דאזיל ~וםעו'

 כוונה צריכות דמצות פבקו ~ו~קים גדולי ועוד והרי"ף~גאומים
 דמתניתיןכפשטא

 דר~
 למצוה לצאת היינו יצא לבו כיון אם

 כו' ידו ~ה ירים כאשר והיה שם משנה אידך סמיכותוב~מת
 כמ''ד מ' כו' שבשמים לאביהם לבם מכוונין שישראל בזמן~לא

מצו~
 הלב בכוונת איירי דהכל הסמיכות וא''ש כוונה צריכות

 בעלמא חמור דקסבר משום לבו וכיוון כוונה א''צ למ''ד אבל~~קו'
הוא

 ו~~
 שאחריו המשנה עמין מאי למצוה ולא לשמוע כוונה רק

 אדלעיל לראי' אותה דמביא א''ו לכאן. למקום הלב ~עוונת~מיירי
 הקצר בלשונו המשניות ב~י' הרמב''ם כיווןול"ה

 ובתוספת~
 מבואר

 אם משנה עללהדי'
 ~יו~

 אחר אלא הולך הכל שאין וז''ל כו' לבו
 דריש~סוקא ו~אי כו' לי לבך בני ~נה ואומר כו' לבם תכין ~נאמר ~לב~וונת

 בברכ~
 ~נא' כו' לבו את שיכוין צריך שה~פלל

 כוונה שעל למצוה בכוונה מיירי שהמשנה להדי~ הרי לבםתכין

לשמו~
 ~ל המורה אלו מפסוקים ראי' להביא שייך אין

 דקדושין וסוגי' ואביי הירושלמי שלדעת עלה לדאתאן הדרןל~קום. ~ונ~
 זמ"ת לאו שבת סברי וכ''ע זמ''ת שבת כלל ור''י ר''מ סבריל"
 טעמא טפי נהוניחא ואולי כר''מ דלא דאתי' דר''ה בתמא מכח הכי נפרושי לי'~י~א דט~י רק ברור הכרח בזה שאין כתבתי כבר דעירובין לםוגיא~אף

 דזו~
 דס"ל כיון זו לדעה לא טפי אין א'

 איכא דהא גמורה ראי' אין אכן לעיל כמש''כ כוונה א''צמצות
 עוד ויש ה~''ל תוס' כקושית כר''מ דלא דאתי דב~ותסתמא
 כל צורך שאין אלא זה בענין דעירובין בסוגי' ולהעמיק~האריך
 המשנה מן צ~ת וגדולי ורא''ש תוס' ראיית וא''כ לענינינו.כך

 אביי לדעת עומדת במקומ' במועד תפי~ין נעתוב דמתרתדמ''ק
 ו~ולם זמ''ת ל"ו שבת למ''ד אף בתפילין חייב ד~וה''מוהירושנמי

קלת
~ 

 אפ''ה מתפילין פטור דחוה''מ דאף לתרץ כתבו הראשו~ים
 להניח תיכף יו''ט למוציא לו נכומים ~יהיו כדי תפילין לכתוב~ותר
 הרשב"א וכ''כ מועט בזמן יוגמרו ונא טורח בהן שיש כיוןבזמנו
 מפאנו הרמ"ע ה~~רונים תפסו ובזה תר''צ בי'בתשו'

 בשביל מלאכה להתיר גדול ~וחק שזה מלבד ואמנם~קונטריבו. והרר~
 דאורייתא חוה''מ מלאכת הסוברים ~דעת בפרט המועדאחר
 ד~תר והה''מ ה~"ה הראשונים כתבו הא עובא קשהואכתי
 הרמב''ם דעת משמע שכן וכתבו במועד לקרות שצריך ב''תנהגי'
 בב' ההג''ה איבור טעםשכתב

 עז~
 שאינה מלאכה שהיא משום

 ספר דהיינו המפרשים וכמ''ש המועדלצורך
 שקו~

 ביוה''כ כה''ג
 הה''מ וכ' בש"ע ~סק וכן מותר המועד נצורך שהוא דכלומשמע
 מועד לצורך בבפרים כתיבה היתר במתני' תני דלא טעמאדהיינו
 בש''ע כתב ולען דמותר ההג''ה משא''כ במועד לגמור ש"''א~שום
 ואם מותר ב~ועד שיגמרו הרבה בופרים ע''י לכתוב אפשרדאם
 במועד מלאכה לעשות מותר המועד שאחר מצוה דלצורךאיתא
 המועד אחר אחד יום לי מה~"כ

~  
 ימים חודש או א' שבוע לי

 שעי''ז כיון למשרי הו''ל בו לקרות נצרכו שעושה כל המועדאחר
 המצוה לעשותימהר

 שיגמו~ תיכ~
 בו יקרא המועד אחר אותה

 דשרינן כמו המצוה יא~ר מלכתוב ימים ג' או ב' יאחרואם
 המועד אחר א' יום ימנע יכתוב לא שאם משום תפיליןלכתוב
 אין וגם ימים לכמה א' יום בין לחלק אין ובוודאי המצוהמן

 הודיע מי ועוד נינהו הגוף חובת דכולהו לתורה תפילין ביןנחלק
 סופר שהוא ומי תפילין לכתו' באפשרי אין א' שבלילה השיעור~נו

 לכתוב שאסור נאמר האם שתים או א' בשעה לכתוב שיכולמהיר
 לעצמו אדם כותב קת~י סתמא ומתני' במועדתפילין

 ול~
 מפלגא

 כלל היתר אין ודאי אלא מתון או במלאכתו מהיר איש ביןכלל
 במזוזה כמו המועד לצורך היינו נעצמו דקתני ומתני' חוללצורך
 מסתמא לשעתו צורך לו דכשאין תיכף להן הצורך דודאיוציצית

 גבי וכן תיכף להן שצריך ודאי אלא ~ח"כ להן צריך ומה לוי~
 לעצמו כיילינהו לישנא ובחדא הוא שכן משמע ודאי וציציתתפילין
 אין נד כמו נצבה וגם קמה המשנה מזאת והראי' ז"ל רש''יועיי'
 ורא"ש תוס' הביאו עוד ורחוק. דחוק בדרך לא אם הימנהלנטות
 ~פילוי אבד נש ~ר חד זו. מש~ה על הירושלמי מדברי ראיהוסמ''ג
 ליה כתוב זיל רב ליה אמר חנ~ל דרב לקמיה אתא~מועדא
 הא לעצמו כו' אדם כותב דתנן דרב עליה פליגא מתניתיןומקשה
 בין לו דהתיר להדי' הרי עכ"ל להניח בכותב לה פתר לא.לאחר
 לאחר במשנ' דאסרה ו~א המועד לצורך הוא אם לאחר ביןלו

 ללובשן דצריך היינו דשרינן דהא ומשמע זמן לאחר להניחהיינו
 וכל לשון בשינוי ראייתם היא זו להניח ג''כ היינו דאל''כתיכף

הראשונים
 המיוחסת בתשו' ז''ל הרשב''א ואף ~ותה סתרי ל~

 סתרה ולא התרומה ס' בשם הראיה הביא רל"" סי'להרמב''ן
 אות שהן דס''ל להניח נוחה דעתו אין שאעפ''כ עתברק
 הירו~למי נגד להורות שנדחק איך רואה הנך עיי~ש. שוי''טכמו
 ואזיל מ~כה איסו' הוא דשוי''ט האות שמ~' משום ודאילזה

 ומדמה בו. האסורו' במ~כות מה''ת אסור דחש''מלשיטתי'
 אפשר שהירושלמי ס"ל ואולי מהלכ' הירושלמי דחה לכן ליו"ט~יה
ס''ל

 דח~
 שהוא עם ראב"מ וכסבר' מד''ס מלאכתו איסור

 שהבאתי וכמו ~''ת דאסור ~לשיטתו ליישבו שם נדחקעצמו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  דוחק כי דהירושלמי מילתא ליה וברירא פשיטא לא אוני לעינ.דבריו
 שיהי' איך ראיה שום בלי אירושלמי שיחלוק לומר אצלי נרא'גדול
 רש''י פי' הר~ב''א ראהלו

 ורי"~
 להדיא מבואר ושכן האות בטעם

 כלל דמיון אין ודאי דלדידהו בד' חולק היה א~ ידעתי לאבמכילתא
 אמיתי פי' והוא וכמש''ל. שבת איקרי דלא כיון ניו''טחוה"מ
 בבוגי' כן פי' בקדושין תוב' גם הרוקח פי' וכןונכון

 דמ''~
 שהזמ"ג

 תפילין זמן דחוה''מ ג''כ ובבר להדיא כן כ' עירובין בריטב''אוכן
משום

 דל~
 הירושלמי ליישב נדחק ז"ל והב"י וכמש''ל. יו''ט איקרי

 ד~ניח שכתב בתפילין אסור דחוה''מ הםוברים לדעתהנ''נ
 כלל שא''צ היינו בירו~למיהמוזכר

 א~
 דהתיר והא המועד לאחר

 הכל לאלתר שא"צ דכל נראה זה ואין המועד. לאחר שצריךהיינו
 ועוד כו' ומניח בורר ואוכל בורר גבי בשבת כמו להניחב~לל
 דמינתא כלל לצורך שלא יכתוב שלא למעט צורך אין ודאידהא

 אלא סת''מ כותבין אין קדומה במשנה אמור וכבר היאדפשיטא
 כ"ז שיצטרך מי שיבא עד לניח לעתיב דאבור דאשמעינןודאי
 אדם יצטרך לא אולי כי מ~נו ושואל לפנינו המצטרך אי~~אין
 להן צורך שאין רק פירושו נהניח ודאי וא''כ ברור נ' וזהלהם

~תיכ~
 לקנותם הצריך יבא כי להן צורך יהיה אולי שעה ולאחר

 להן שצריך היינו ג''כ לאחר שהתיר מהוע"כ
 דאל~ תיכ~

 ה''ז
 תמוהים דבריהם ובל"ז היט~. ודו"ק הירושלמי בלשון מיקרי~הניח
 אחר מצוה האחר שיקיים משום כי הי~ומןמאוד

 יו''~
 יצא שהוא אחר או בשאלה אפשר הא בחוה~מ מלאכהלעשות ל~ נתיר

 לעצמו ויכתוב ימכרם בתפילין ק''שי"ח
 כמ~

 במשנה ר~י דעת
 שאפשר אחר בחוה''מ מלאכה למשרי נן ולמה לעצמושמתיר
 והנה תפילין. זמן דחוה''מ הירושלמי ד' א''ו יותר בהיתרלעשות
 חבידים משנת בעלהרר''ע

 ל~
 הראשונים כל שפי' בפירוש ד' נתקררה

 היפך והוא זמן. אחר פי' דנהניח האחרונים וכן הירושלמיד'
 דמתני' ופירש תפילין להניח מנשון היינו להניח ופי' הירושלמיד'

 אחר ללובשן שצריך כל אלא לעצמו דוקא ~או תפתר לעצמודקתני
 ה~נה בפי' שם והאריך לעצמו היינו הכל אחר בין הוא ביןיו"ט

 וירושלמי המשנה בדברי ומבולבל ~הופך שפירושו ומלבדוהירושלמי
 בקופא פילא ל~ייל ככה על ראה ~ה ~~בין המשכיל ילאה כיעד

 לשיטת הירושלמי לפ' שדוחק שכ' התוי''ט על וכתבד~טא
 למנהג בדבריו פנים משוא ח''ו כאלו בחש''מ תפילין להניחד~ין הבוברי~

 ישראל. של אורן על כן לד~ר חלינה מהן. עצמו שהו" מפניאשכנזים
 ומהרר~ע כתב שהעלה ומה נדינא פלפל התוי''ט כי להיפךוהדבר
 נעלם כי זאת ועוד במשפט. ונא ובברותי~ם ז''ל הפוב~י'ד' כ~ לדחות חשבו בקבלה ושם יד להם היות על מפאנו ורמ''עח''י

מעיניו
 בו~

 רב בשם ג''כ ומייתי לציציתו תכנת גבי הירו~שלמי ד'
 לציצית תכלת וטווה כו' פליג" מתניתן לא~ר בין לו ביןטווה
 המעיין נא יראה להניח. בטווה לה פתר ומשני לא לאחרהא
 ציצית לבישת אטו הציצית ללבוש פי' דלהניח ג''כ כאן לפרש ישאם

 פי' דלהניח ההיפך מבואר וזה ללבוש בטווה הונ''ל מיקריהנחה
 צריך שאין היינו לא דלאח' דיוק" על וקאי עתה לו צריךשאין
להן

 תיכ~
 הראשונים כדעת והוא מי יצטרך אולי ש~ושה וכמש"ל

 בה לחדש אני צריך ועדיין תפילין. הנחת מלשון ואינוופירושם
 מותר דלעצמו ראשונים וקצת ז''ל הרא''ש מד' שמשמע מהדבר

נכתוב
 א~

 להן ~צריך דוקא ולאחרים במועד ~ן צריך שאין
 ופי' להניח בכותב לה פתר הירו~למי מד' זה להם ויצאבמועד
 היינו לעלמו אדם כותב דאמרודהא

 שצרי~
 המועד אחר להן

 מותר במועד להן צריך אם אבל לא לאחר אבל דייקינןואהא

א~
 זמ"ת חוה''מ דס"ל דכיון מ"וד תמוה הוא ולדעתי לאחריס.

 לאחר להן יצטרך ולמה לו שיש דמיירי אע''כ במועד להן א~צלמה
 יצטרך למה דאל"כ במועד צורך לו יש ודאי מזוזה ועודהמועד
 שצריך או ע"כ ציצית גבי וכןל~חה"מ

 תיכ~
 כלל צריך ~שאין או

 בצריךוא''כ
 תיכ~

 הא לציציתו לעצמו א' למה
 א~

 מותר לאחר
 וכמ~של המועד אחר בשביל להתיר כלל סברא דאין כ' כברועוד

 וד' נכונות.בראיות
 הרא''~

 דמ''ק ובתוס' עיון לי צריכין בזה
 ברור ונראה זה. ירושלמי דברי ~ל פירשו לא קטנות הל'ובמרדכי
 הא הדיוק על קאי כו' לה פתרב~י'

 דנק~
 דלאחר לדיוקא לעצמו

 להניח שכ' היינולא
 כשיש אבל לקנות ~חפץ מי לו יזדמן א~

 המ~עד לצורך ~הוא כיון לאחר בין לו בין מותר לפנינוקונה
 שצריך דווקא להורות נקט פביקתא מילתא לעצמו דנקטוהא
להן

 תיכ~
 היר~למי בדברי ואמיתי ברור פשט וזה הספ~. על ולא

 דכל לאחר בין לו בין חילוק אין וציצי' מזוז' גבי וט''כ בלשון.ונאות
 דאטו לו גם אסור במועד צריך אין ואם ~ותר במועדשצריך
 כמה על ציצית לטוות או השנה כל לצורך מזוזות לכתוב לונתיר
 וחד בירושלמי איתרצו תירוצא דב~ד תפילין גם כן ובודאישמים
 המשנה בל' בתם שכ' ז''ל הרמב''ם דעת זהו ואולי להו.דינא
 ומוכר שכותב יאכל מה לו אין שאם וכתב לעצמו אדםכותב
 זה אין אבל לאחר. "~ שהתיר כירושלמי דנא פוסק ולכאורהכו'

 לו~רנל~''ד
 דמ~ול~

 היא הירושלמי בברת דב"מת הירושלמי עם
 גרע אטו יכתוב נא למה המועד לצורך שהוא כיון ונכונהפשוטה
 לכתוב ומותר בהן צורך לאחר שיש ודומיהן ומזון שוםמאיגרות

אל~
 כותב יאכל מה לו אין שאם ומ''ש לעצמו. בכלל זהו ודאי

 שרינן לא אז מבקש ואין דורש ואין צורך לא~ר כשאין היינוומוכר
 מותר ~ן עשצריך אבל יאכל מה לו באין רקליה

 א~
 מה לו ביש

יאכל.
 עכ"~

 הסוברים לד' ברור נראה זה
 חוה'~

 אין תפילין זמן
 המועד לצורך שלא לכתוב כללהיתר

 א~
 ורק לעצמו

 ש~רא''~
 ועוד

 שהקשיתי מה ליישב המעיין ועל דעתי ובטלה כן כ' לאפוסקי'
 בהל' בב''י ועיי' זולדיעה

 חוה"~
 בדעת שם ומ''ש זה בכל מ''ש

 ס' דודאי דבריו היפך ברורות בראיות לעיל כתבתי כבררמב''ם
 ראיה הירושלמי מדברי דעכ''פ לענינינו נחזור תפילין. זמןחוה"מ
 לעמוד ראוי אחד עוד תפילין. זמן חוה''מ הסוברים לד'ברורה
 ~~שנה ראיה הביא דביצה בהג''א הא"ז דהנה הדבר. ולנבןעליו
דביצה

 בו~
 בו ש~ותין כל הכלל זה כו' כלי' משלחין פ"ק

 שום וא''צ בחול בו שנאותין כל דה''ק בגמ' ומפ' אותומשלחין ביו~
 בהג"א והק' קאי. אמשלחין וביו''ט ביו"ט. אותו משלחיןתיקון
 צורך לאו ותפילין המועד לצורך והן דמתניתין ברי~א קתניוהא

 ג~כ ותפילין חוש''מ היינו המועד דצורך פירשו לכן הןהמועד
 והנה תפילין. זמן דחוש"מ ראיה דמכאן וכתב לחוש''מ הןצורך

לכאורה
 מש~

 לשלוח התירו חש''מ צורך דמשום ז''ל מדבריו
 והדבר המועד נצורך והן קתני ולהכיביו''ט

 דא~ קש~
 ביו"ט

 חש''מ אחריהן ש"ין ובעצרתאחרון
~ 

 ודכוותיה תפילין לשלוח נתיר
 סתמא דהא לאומרו שא''א דבר וזה המועד צורך בהן דאיןעיון
 בין מפליג ולא~קתני

 יו"~
 ר"שון

 ששת רב וכן ועצרת שני ליו''~
 תפילין לשדורידשרי

 ביומ~
 וען כנ''ל קשיא וא"כ מפליג ולא טבא

 משום דלאו לומר נראה כן ~מנם בקונטריבו. עמנואל רבהקשה
 למה על למלתא קיהיב טעמא אלא ליה. שרינן דווקאחוש''מ
 לצורך שלא לרשות מרשות הוצאה ולהוציא ביו''ט ל~לוחהתירו
 המועד לצורך שהוא כיון למינתיה טעמא ויהיב כלל.יו"ט

 היינ~
חוש''~

 דברים כשישלחו ביו''ט לו הוא שמחה א~כ יו''ט אחר ת'כף
 והרי כלל תיקון מחוסרין אינן והן יו"ט אחר תיכף ל~םשצריך
 לצורך הוצ~ה שהותרה מתוך דאמרי ונב"ה קצת. יו"ט צורךהן
 וכן וס''ת ולולב קטן כמו קצת היום צורך בו יש אם שריכו'

 בהל' ז~ל הרמב''ם מד' נראה וכן קצת. צורך ~''כ היאהשמחה
 מנות רק לשלוח ב''ש אסרי ולהעי האלה. השינוחין בטעםיו''ט
 לפ''ז וא"כ כו' מתוך דל''למשום

 ה"~
 בעצרת

 וביו"~
 כיון מותר

שי~
 צורך בו

 תיכ~
 לצורך והן נקט ולא לו. היא שמחה יו''ט אחר

 ניאו~ין שאין דבר לשלוח אסור דביו''ט לאשמעינן אלאהמועד
 בחוש"מבהן

 אל~
 שמחה לאו ודאי דהא האחרון יו''ט שאחר בחול

 ישלח אם לוהי"
 ביו''~

 עבור עד ממנו יהנה שלא דבר ראשון
 מה "הו המועד. לצורך והן נקט ולהכי לא ודאי הא כולוהמועד
שנאמר

 להלי~
 בפי' ""ל הרמב"ם בד' וא~ם ז"ל. הגאון פי' בעד

 אלא כן. משמעלא
 מ~מ~

 זו דלא
~~ 

 מרבה הכלל בזה ואח~כ המועד לצורך שהןדברים קת~י מתחלה קתני "ו
 א~

 לצורך שאין
 ~'ל החסיד והגאון בחול. בהן ניאותין רקהמועד

 הוסי~
 בזה

לומר
 ד"~

 צ~ל המועד לצורך והן במקום שלנו בספרים ~פל
 ו~'כ ל~די' כן שם שכ' הירושלמי מן והביא המועד לצורךואינן
 ה~פרים. כל לשבש בדבר צ"ע אך ליה אזדא זו הראיהכל

 וב~ר~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  דידן. כספרים דגרסי המשנה בפי' ורמב''ם ר~"י מד'שמשמע
 שיש דאעפ''י בבא כל שחסר שם בירושלמי יש ט''ס ע''כוא''כ
 בהיות אף לענ''ד ואולם ט''ס. נפל בזה גם ואולי כו' כנאיםבהן

 לנ"ד. ראיה קצת הענין מגוף עכ"פ הירושלמי כד' אמתהגירסא
 ימים שמונת עד ממנו יהנה שלא דבר ביו"ט לשלוח יתירו~יך
 בחוה''מ לו ישלח יו''ט לצורך שלא יו''טויחלל

 ו~
 לו שמחה

 ההנאה שאין משום מלאכה קצת שצריך דבר התירו לא האלמקבל
 כיון למאד אצלו חשוב דבר לו שישלח אף תיכף למקבלמזומנת
 יתירו ואיך לשלוח אסור תיכף בהן ני~ותין ואין תיקוןשמחוסר
 בהן ניאותין אין והרי המוע' אחר לצורך ראשון ביו''ט תפיליןלש~וח
 ולכן בחוה"מ שמותרין מכר~ת והדעת ימים. שמונת אחר רקביו"ט
 ראיה ~ביאין דיש כתבו ~ירובין בתוס' וכן ג''כ. שילוחןהתירו
 כו'. דביצה פ''קמםוף

 העול~
 שדעת הנה עד ~תבנו מה מכל

 וס~'ג ור~''ש ורש''י ורמב"םהרי''ף
 ור'~

 ור''ש
 וריב~

 וריב''ם
ור''מ

 מרוטנבו~
 מדעת נראה וכן עירובין בריטב''א מבואר וכן

 בזה. נסתפקו שבמ''ק ~ף בעירובין התוס' ~סכימו וכןהרוקח
 ראיות כתבתי וכבר בתפילין. חייב דחוש''מ המרדכי דעתוכן

 ~ירושלמי ומן דמ''ק מסוגיא הגמ' לשונות ומן המכילתא מןברורות
 ובודאי בחוש''מ מלאכה בדין בין זה בדין בין נכוחות ראיותועוד
 מיעוטא הם החולקים דעת כי למעשה. להלכה לפסוק ישד~כי

 ומ''ש ראב"ד בשם ת"ר בסי' כנ~ל בתשו' הרשב''א ה''הדמעוטא
 במ''ק כי בתוס' כן מצא אנה ידעתי לא תוס' בשם כן~ם

 ~ ובעירוביןהכריעו ל~
 עיי"ש שמניחין דבר ע~א וכן

 מה לפי וכ~
 במנחות וכן וכמש''ל ורי''ף רש"י כפי' האות טעם בקדושיןשפירשו
 בהג''~ הא''" דעת .וכן דמניחין להדיא~כריע

 פש אכתי דביצה
 דבריהם העמידו האחרונים שהחולקים הדבר עיקר לברוריגבן
 שדעת יהי' לו שואל אני ותחלה בשה"ש ה"וה''ק דברי והםעלינו
 ואחרונים ראשונים הפוסקים כל דעת נניח ואיך הוא כןרשב''י
 המחייבין דילן ו~''ס וירושלמי המכילת'. מן ברורותוראיות
 להניחןאותנו

 בחוה''~
 בהן יש אשר תפילין ~ול מעלינו ונפרו'

 וכב~ מזה ספק אפי נ~שה שלא עד ה"וה' דעת מפני עשין~מנ'
 תוסיף בבל עובר אינו ספק מחמת שעושה דכל הפו~קי' כלכתבו
 שאנו כיון בזה רשב''י שהחמיר העונש לחומר לחוש לנו איןוא''כ
 ספק מחמת~ושין

 ל~
 בל מאיסור עדיף

 המפו~ תוס~
 בקרא

 הא בעלמא לשמרן רק יהי' מצוה בהן אין שאם שמכווניןוכיון
 מותר בשבתאף

 כה''~
 שרי דהא לז''ת. למ''ד אף התורה מן

 ודאי אלא להצילן שרינן הוי לא תורה ~יסור בהו הוי ואיל~צילן
 למה וא''כ להדי' דעירובין בגמ' כמבואר דרבנן איסור רק הוילא

 מביטול חרדה ילבש ולא בזוהר המו"כר העונש מן כ''כיחרדו
 ~ף ואולי וירושלמי. וה~ילתא הפוסקים כל לדעת מ''ע~מנה
 מכבדין הן מניחין שאינן אנשים רוב אם נא יראו הזוהרלדעת
 הרגל ושמחת מ~כה באיבור ז"ל הרשב"י לדעת כראוי~וה''מ

כגוונ~
 טעם ~יקר זהו א~ר הנ''ל הזוהר בדברי כמבואר דיו''ט

 היום. בקדושת עליה' שורה השכינה להיות תפילין הנחתפטור
 פתוחה החנות גם ואולי מו"מ עניני בכל עוס~י' בעוה"רוהמה
 כלגם

 מק~
 מהנח' יותר גדול ע''ז העונש בוודאי א~ר ו~~~ר

 וע''"תפילין
 לב על שס איש ואין המועדות. המבזה בג~' דרשו

 לישראל יו''ט נתנה בשבילה אשר בתורה ונהגות היוםלקדושת
 אסרו כלום בירו' איתא וע"ז קורא ה' ~שר ושרידים יחידיםזונת
 ע~ה ולא רשב"י כדעת שעושין לומ' בלבבם יתפארו ואיךכו'
 נשליך ולמה ספק מחמת מניחי' אם כלל ~שש שאין ובפרטבידם
 כמה נמצא היטיב נעיין אם ואולם ה~וסקים. דברי כל גוונואחר

 לפי בזה הזוהר כדעת ~שה נעשות לנו שאין בדברתשובות
 חדא המפרשים כל ~פרשוהו~פי'

 די~
 טעמו שעיקר כיון לומר

 ז''ל בדברינו כמבואר ושמחה מלאכה איסור משום הזוהרשל
 כתבו כאשר ומצה בוכה אות משוםולא

 פוסקי~ קצ~
 דבאמת

ז~
 המכילתא מן לעיל ובררנו הארכנו כא~ר כלל אות מיקרי לא
 מלאכה. איסור משום ג''ע הזוהר דעת הוא וכן דשבת הגמראומ
 דאל''כ תורה דבר בחוה''מ מלאכה דאיסור דס''ל צ''ל ע''כ~"כ
 דאנן מכריעות בראיות לעיל כתבתי כבר והנה ~ות הוי לאודאי

 ~מבו~ר הואיל דאמרינן לדידן בפרט סופרי' מד' דאיסורו~קיי''ל
 וכר' הואיל אמרינן דלא ז''ל רשב''י דעת ואולי באורךלעיל

 הוא. כן רשב''י שדעת נכונות בראיות נ''ל באמת אשרדפב~ים יהוש~
 אפילו נפש לכל יאכל אשר אך ביצה מס' בריש דרי' ר"עדהנה
 בירושלמי ומייתי ביו''ט תבואה ל~לוח דביצה בספ''ק דמתירז"ל הרשב''י דעת הוא וכן לנכרים ולא מ~ט ונכם במשמע בהמה~פש

 לשלוח מותר לכן במשמע בהמה ~פש רבי' כר''ע ס''נדרשב''י

~דנפ~
 איתא אם לפ"" וא''ע בשבילה מלאכה לעשות מותר בהמה

 דח"י מידי כל הא מה''ת נכרים מ~טינן איך הואיל להו~אית
 השתא לי' חזי הוי כלבים לי' הוי אי והואיל לכלבים חזילנכרים
 לישנא כדמשמע לאורחי' דלתנייהו אף שרינן הואיל וכל לי' חזינמי

 ~ה"ת כאן ~ין איסור ואף באריכות וכמש"ל כו' הוה אי~דהואיל
 דוחק ודאי והא לעיל ועיין מה''ט עי~וב ע''י דשרי מרבהוכמ~''ל
 דקרא לכלב ליתן ו~פידים לנכרים השייך בדבר קרא לאוקמיגדול
 דלכם היתר וכמו ישראל בשל ואף הנכרי בשביל לטרוח א~רסת~א
 דכוותי' בישראלדאיירי

 איסו~
 דר"ע מכרעת והדעת דנכרים

 ולא לכם דדריש כריה''ג קי''ל ~נן ואולם הואיל. להו ליתורשב''י
 שהרועים ~זמן הכל~ים דעיסת ד~ני' וכבתמא ג''כלכלבים
 פ' וכן כו' ממנואוכלים

 הרי"~
 והרמב''ן והרא''ש והג''א ז''ל

 דלא ובמידי מלכם נכרים נמי למעו~י מצינו ודאי וא''כבמנחמ'
 דקי''ל כיון משום כריה"ג שפסק הרי''ף לדעת ביוע וזהוחילא ~בני קימח" גבי דביצה בגמ' כמביאר טריפה עגל כגון לישר~לחזי

 אמרינן דלא ס"ל ע"כ ור"ע כריה"ג קיי''ל ע''כ הואילדאמרינן
 גם שפקפק אזיל לשיטתי' איהו כר''ע פסק שהרז"ה ואף~ואיל
 לפסוק ודעתו הואיל דא' כרבה ז''ל הרי"ף שפסק מה עלבפסחי'
 הסכימו שכן וכרבה ז''ל הרי"ף דעת רק לנו אין ואנו עיי''שכר"ח
 הרא~. הרמב''ן. והן ואחרונים ראשונים הפובקים גדוליכל

 בפםחי' במלחמ' ברמב''ן ועיי' הגדולים וכל הרשב''א.הרמב''ם.

שהרב~
 עלתה כבר ולפ''ז הגמ'. סוגיות מכמה לדבר ראיות להביא

 ~זוהר מדברי כלל ראי' ואין סופרי' מדברי חה''מ שמלאכתבידינו
 סמך וקצת וכמש''ל הו~יל אמרינן ולא מד''ת דהוא ס''לדרשב''י
 וסוכות ש~ה''פ הט~ם בספרי ~דריש ממה כן ס''ל דרשב"ילדבר
 משא''כ מלאכה עת שטצרת מפני א' יום ועצרת ימי' וח' ז'הן

 קצת ומשמע ישראל של ממונם על הכתוב שחסה ולמדךבאינך
 ומש~ע היא גמורה דדרשהלכאורה

 דחש''~
 במלאכה אסור

 בזה נדבר ויש דקרא טעמא דיכתא בכל דרש רשב"י ו~וליד"ת
 ישראל ממון על הכתוב שחס ללמד אחרות דרשות בגמ' ישא~ם
 דרש~"י כ' בתשו' ז''ל הרש''ל כי ועוד ובנדרים א"ט פ'בחולין
 ושל מיושב תפילה נגד יד של דתפילה דס"ללשיטתו

 רא~
 נגד

 ושמור דזכור להן א' דברכה ס''ל ע'כ א~ר כו' מעומד~~ילה
 ושל הלב נגד יד דשל רק הכי קי''ל לא ואנן נאמרו אחדבדבור
 ברכות ב' להן יש שלפי''ז שכת' ז''ל בדבריו עיין המוח נגדראש

 בכוונת "ין כי ב~ש''מ להניחן ראוי גם מעומד שתיהןומניחין
 אין כי על דבריו קצרתי כי עיי''ש חוה"מ מידת מגד יד שלתפלה
 של אפו חרה ה~לה הדברים על והנה כאלה. בדברי'להאריך
 באמת אשר זרים. דברים להשיב והרבה ז"ל מפאנו הרמ''עהגאון
 נגד האלה כדברים רש''ל יכתוב איך משכיל כל יפלאלכאורה
 ~גחלי וד~ריו ישראל של אביהן הלא והוא הת~ילין בכוומתרשב''י
 ב~ברי "''ל ר~ל מצא והיען דבריו בצמא שותים המקובלים וכלאש

 עד ~ליו שיחלוק מי ש''י תפילין בכוונת והאמוראים~תנ~ים
 דלא לומר~יוכל

 קי~
 הרמב"ן ~דברי לכאורה ואדרבה כוותי'

 כדברי כתבו כולם המערכת בב' וכן בחיי. ורבינו התורה עלז"ל
 כל על וםברתו מדעתו לחלוק ז"ל להרב וחלילה ש"י בתפיליןהזוה''ק
 ומצאתי ויגעתי כן מפורשת ראי' מצא אם בלתי הזוהר ועלהגאונים
 מפורשים הדברים רק ז''ל הרש"ל ענה מלבו לא כיבעזהש''י
 וז''ל וא~~נן בזוהר והוא בדבר. ישינה ומחלוקת ג''כ~בזוהר
 עלמא דמארי בתפילין מר ד~וקי האי לר''ש לי' שלח ר''אהקדוש
כו'

 משכ~
 ולאשתו לאדם ה' ויעש לי' שלח כו' ורצועין תפילין דעל

 ודרועא דרישא ואינון סבא המנומא רב או~מי והכי כו' עורכתנות
 מ~י' ולעיל מקומות בכמה עי ופי' אוקמוהי. והא בה''אידכה
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 היינו בה"א ידכה על לאות והי' כי ז''ל רשב~יפי'
 מלכו~

 הנקרא
 ואיתא והבן דייקא ולאשתו לאדם הביא ולכן ודו''ק מיושבתפילה
 דקוב''ה שמאלא דרועא דא והי' גוונא בהאי דמתני אית ר"ש א'שם

 אש~~רו לא א''ה גבור~.ואקרי
 ב~י~~

 אתקשר ודא בלבא אתקשר דא אינון. קדישין ר~יכין תריןאלא ארב~ ואינין ~לת אלא
 חבריי' קאמרי וש~יר כו' בד" דא אתקשר ומוחא ו~באבמוחא.
 אלא איקרי ולא דאיתמר כמה ידכה ענ לאותוהי'

 או~
 והבן ע''ע.

 דא והי' דמתני באי~ שכ' שלנו בספרי' ט"ס שנפל אלובדברים

דרוע"
 דא''כ וז''א כו' שמוע אם והיה פ~ה על דקאי ד~ש~~ע כו'

 א''ה לי' קשי'מאי
~~ 

 ועוד יד אשל קאי דלא כיון אשתארו
 ואין גבורה היא שמוע אם דוהיה כן מפורש בזוהר דוכ~אבכל דה~

 וגם לזה שייך לא כו' ר~יכין תרין התי' גם בזוהר ~"ר פי'בזה
 זה. ~נ כלל נחלקו לא הא כו' חברייא קאמרי שפיר דמביק~~י
 והיה ו~''נ ט''ס שהוא יראה בקדקדו מוח לו שיש מיהכלנ

 מה על ע"ז שנחלקו שיש ופי' כו' שמאלא דרועא דא ידכה~ל נאו~
 דרו~א הוא שש~ סוברי' והן מלכות הוא ~ש''י למעלהשאמר
 איש~ארו לא א''ה מקשה ולהכי עצמה גבורה היינו כו'שמאלא
 גם נכללה אם ~''י ~פילין ב~צמה ה~א הזאת שהמידה כיוןהיינו
 ולזה שלש. רק בש''ר אין א''כ שמוע אם והיה בפרשהב~ש''ר
 והיינו רתיכין ~ריןתירץ

 שנכללו~
 כולן ואעפ''כ בש''ר ג~'כ

 שני~~כלנ~ן
 והדבר ~י'. רתיכין תרין והן והמוח ה~ב נגד יד בשל

 ושורש סודו. מה והמוח הלב בענין חיים ב~ץ בעומקמבואר
 חשוב הלב לכן שם ומתגלין ללב נכנסין שבראש המוחין ~יהדברים
 ושפיר רשב''י אמר וע''ז המאירין ז''ל בדבריו עיין למוח ושנימאוד
 והיינו מיושב תפילה על דקאי לעיל ~פי' אותן היינו חבריי'אמרי
 הסתו~ין. ז~ל בדבריו ומבורר ברור פי' ו~וא כו' בה"אידכה
 החולקי' דעות הזכיר עצמו שרשב''י אלו מדברי' למדיןנמצינו
 ותפילה דדכורא בעלמא ש~תיהן ודעתם יד של תפילין בםודעליו
מיושב

 נרמז~
 כמין תפילין של בקשר לדעתם

 דלי~
 שדרשו כמו

 לזה וכוונתם תפילין של קשר שהוא כו' ~חורי את וראיתרבותינו
 דף הנ''ל בזוהר חייא ר' לו הקשה שרשב''י מצינו ובאמתג"כ.
 שאמר מה על סלאוויטא ד'רס"ג

 בכוונ~
 שדרז''ל מ~ה יד של

וראי~
 איך תפילין של בקשר שרומזת כיון וכוונ~ו כו' אחורי את
 עינינו עכ''פ בקיצור. לו ~ירץ ורשב''י יד של תפלה שהואאפשר

רואו~
 עליו ~נחלקו ויש אז התנאי' מכל מוסכם הדבר היה שלא

 ב~ג~א קני' קטלי לאו עליו החולק~ ובוודאי בזה נס~פקור"ח
 דף לקמן שם ועוד דע~ם. הביא ז"ל ורשב"יהוו

 רס'~
 הנ"ל ד'

 וקשר~ם התפילין בסוד ודרש בר''ש ר''א עס נתארח א' שגדולאיתא
 וב~פרא ש~אלא. ודא כהה יד על אוק~וה והא ידעה עללאות

 אוק~וה דרומא י~בי ו~בריי' זרעך יהי' כה כהה יד עלדאגדתא
 ש~אלא בזרוע כולהון כללין לבתר כו' דלהוןברזא

 כ~
 לא ואמן

 ~ילין~יישבי'
 נטיל וקב''ה הוא והכי שריין ~כמה ואנן כ~

 שריי' דלבא באתר ארבע ל~תא ארבע לעילא ארב~ וכו'להון
 נ~ש בר ובעי אתקשר בדא דדא בגין שריי' דמוחא ב~~רארבע

 ש~עתו להדי' ומשמע כו' עילאה קדישא שמא דאיהו בהולא~עטרא
 שלא כולם היתה דרומא יתביודעת

 ב~פילין ז''ל רשב"י כדע~
 ש~אלא ודרועא וה~וח הראש וענגד ד~תני האית כדעת רק ידשל

 לדעת ~~ש בהן שיש ורגלים ידים מצאנו והנה גבורה.דאיקרי
 ז''ל~הרש''ל

 וחלילה תש"י בכוונ~
 ל~חו~

 ועל ~כל זו דעה
 ~לקים דברי ואלו אלו בודאי כי לזה. ובייעתו רשב''י הבכיםשלא ~~

 תפילין להניח ~כון טעם ודאי לפ"ז וא''כ עולם. ומלךחיים
 התפילין שאיןכיון בחו~~

 דוג~
 שיר בזוהר הנדרש לפי חוה''מ ענין

 ודעת ודו''ק. לשיטתייהו סבא המנונא ורב רשב''י והתםהשירים.
 מללו: ברור ~ה~''לש~תי

~~~
 ~קום בזהעוד

 לד~~
 כי ג''ע הברכו' בענין ז''ל ~הרש''ל

 היחוד על להורות משום הברכה בענין ~פורש הזוהרט~ם
 אבל "''ל כו~תו לפי והיינו כו' ושמור מזעור שהביאכ~ו

 א''כ וה~וח הלב נגד רק ושמור זכור ~ין זה שאיןהחולקי' לדע~
 ג"ע ~ואר חדש זוהר וב~יקוני הן ברכו' וב' הן ~צותש~י
 בטעם זו לשיטהקרוב

 ה~חלוק~
 ב' לברך

 ברכו~
 או

 אח~ ב~~

 וש~ור זעור י~וד בסוד הן אם כי שם ז"ל ~דב~יווהכלל
 ברכות ב' לאו ואםא' בר~

 עיי~
 ויש

 עו~
 בזה ו~העמיק לה~ריך

 וצריכין בחוץ כמו ב~נים א' אות שיהי' צריך אם הגמ'בסוגית
 להיותבש"י

 בקל~
 הרשב''י דברי לפי כי לא. או א'

 בה~
 דשלח

 לר'לי'
 אב~

 על קאי ידכה על לאות דוהי' קרא דעיקר ~שמע
 מש~ע העור על אסמכ~א לי' שלח דהא הבתים על ולאפרשה
 דדרשינן הא לכאורה וא''כ בפרשיו~. קראידעיקר

 לאו~
 ולא א'

 על ג"כ קאי~רבע
 הקל~

 דוהי' ה~מ' כמסקנת ודלא א' קלף וצריכין
 ב"ה עיון וצריך הבית על וקאי מבפנים ולא מב~וץ הואלאות

 : היטב ודו"ק פלוגתא בהך ג''כ תליי'ואולי

~~~~~
 הטיב כימזה

 לראו~
 חשדו חנם ועל "''ל הרש''ל

 בין הפשט מדרך בין וא''כ ז''למפאנו הר~''~
 ~דר~

 אין הסוד
 ואחרונים ראשו~ים הפוסקי' כל ד' לבתור הזוהר מד~רי~הכריע
 לנהוג יש וכן דילן וש"ס וירושלמי המכיל~א מן חזקותוראיות
 ליחוד ש~י תפילין מדמה בזה''ק כי ל~יין יש ועודולהניח.
 בכמה היטב עייןבשכמל''ו~

 יריחו ~נשי בג' מצינו והרי מקומו~
 בשכמל''ו אומרים היולא

 ולדע~
 ר''מ

 בג~
 היו החכמים ברצון

 ומפרש בידן. מיחו לא עכ''פ ר''י ולד~תעושין.
 בג~

 אמרינן ~"ט אנן
 מ~ה. אמרו שנא מפני~בחשאי

 יעקב אמרו מה מפני בבפרי ו~פור~
 זמן עדיין ה~ לא כי היראה מפני אמרוהו נא כי משה אמרוולא

 וא'כ כו' בחש~י לה הביאו כו' ~לך לבת ~שנ ולכן כראו~ה~לי~ו'

אי~
 ~מש היא אשר ש''י בתפילין אמרו שלא אותן עשו

 בשכמל''ויחוד דוג~
 לדע~

 האית כדע' כמש''ל ג''כ דעת' ואולי הזה"ק
 של בקשר ובתפילין אחד שנ בד' בק''ש מייחדי' והיו כו'דמתני

דנ'~
 בחכ~ה ובקי המשכיל ה~עיין לעורר רק אלו דברים וכתבתי

 על לעמוד בזה להעמיק בזה י~עורר אוליזו
 ידע~י כי ה~מ~

 עדיין זה כל מלבד ואמנם האלו בדברים ומזימה דעת בישאין
 תפילין ל~יח שלא הזהר דעת יהי' אם בלבי ספקהדבר

 אחר בעיני קשה מאד כי כן. פירשוהו המפרשים שכל היותעם בחוה''~
 לא רבו ר''ע והנה יו''ט. איקרי לא דחוה''מ ז''ל בדבריושמבואר
 חוש'~. גם עליהם יוסיף ואיך תנאי כולהו וכן יו"ט. רקהוציא
 בחשבו רבות פע~ים בזוהר דוכ~יובכל

 האו~ו~
 ~ות חשיב קא

 דוכ~א בחד אישתמיט ולא כו' טבין יומין אות מילה אותשבת
 אות חוש''מ אותלמימר

 מועדו~
 אמר בשה"ש עצמו מאמרבאותו מ"א~ וגדולה כולם. לכלול בתם
 בסו~

 לע~א קב''ה סדר והכי
 כו' דעבדו תפילין אינון בחול כו'קדישא

 ובשב~
 ו~ועד

 כ~ב כאן דגם להד~ הרי כו' עלמא ד~ארי ותפילין טביןיומין דא~~
 דחוה''מ לעיל א~ר ב~צמו הוא והרי טבין.יו~ין

~ 
 איקרי

 בשאל~ לי קשהועוד יו''~
 יד של ~~ילין עו' ש''ר תפילין תינח ר''א

דאיהו
 חוש"~

 ל~ ול~ ל~ קשה ~אי לי' אחדין איך
 לי' קשה

 אחדין איך פע~ים כ~ה בזוהר המביאר שבתא ד~עלי שבת~ל
 יעקב ת~לעת ובס' רשב''י לדעת חוש''מ דוג~ת ג''כ הוא כילי'
 קשה בנטיעות קיצוץ ח''ו יהי' שלא לבדה לה אחדין איךפ~'

דא''כ
 ת~ילין איו"ט טפי קשה ועוד נ~י. שבתא דמעלי שב~

 ב~ועדם או~ם תקראו אשר וכתיב כו' אהרן יבא בזאת כתיבהא דריש~
 בזוהר כמבואר ב~ועדם רק להו למקרי רשו' לןדלית

 א~
 אחדין דאינון בגין רשב''י תשו' ועוד לי'. קשי' לאדהא ודאי

 כ~
 אסור

 חדוה ואיצטריך דילה בסיטרא עבידתא~~יעבד
 ~לאכה ~איסור ~ש~עדרישא ד~פיל~ בסיטר~

 בחוש''~
 ~ינה ולעיל דילה מסיטרא

 אסורה דיו''ט דגוונא ~ש~ע דיו''ט בגוונא עבידתא לענין ~יהוא'
 על הכל דקאי לפרש נ''ל הי' כן על אשר בח~''מב~לאכה

 דהא ~פילין לאנחא דאסור דא~רעצמו יו"~
 ~פיל~

 עיל~ין
 ~רי~

 ~ל
 דיד ~פילין דשריי' דרישא תפילין תינ" ר''א שאל ולזה כו'רישיהון
ד~יהו

 חוש''~
 ביו''ט לה אחדין איך והיינו ביה. א~דין אנן איך

 או~ם ~קראו אשר ועמש''ל יד של בלא ראש בשל א"אדהא
 ול"ה ישנן הבחינו' דב' ~''מ וש''י ~ש"ר דפטרינן ~כיוןב~ועדם.
 שי~ים ~ון אותה ~וחזין ב~ה היינו אחדין א~ן איך ר''אשאל
 הן הןטובים

 ה~ידו~
 ~ חוש''~ אי~י קאי ולא העליונו'

 על
 הנק' הזוה~ידה

 חוש''~
 לא ולזה

 א~
 רק בש''ר ~א'כ~ו בחוש''~ ש''י ~פילין

 חוש''~ ~
 ה"ו המדה העוו~ה

 ביו~~
 ~צ~ו.
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 "~ל רשב"י תירץולזה
 בג~

 למי~בד אסור כהה יד דאיהו
 כ~

~סיטר~
 דינה

 כו~
 בחוש"מ לעיל שאמר כמו בג~נא אמר לא ולכן

 הוא בו מלאכה דאיסור ומפרש ~צמו ~"ט על קאי דהכאממש
 עצ~ו ביו"ט והכל ש"ר תפי~ן מצד הוא השמחה ומצותמצדו~
 שלא כ~ן ש"ר נפטור ואיך ד~"ט בגו~א רק הכל בחוש~מאבל
 בחוש"מ מתפל~ם ~נו והרי בספרים"ו בקוש~ עמדו כי ויד~תי לפטור אין מש"י אף וא"כ יו~טנקרא

 רתו~ והו~
 יכפר

כ~ ע~
 על בזוהר וידוע

~~~~ 
 בליל לאומרו האיסור וגודל רומז. זה

 שלו ~~וכת כישבת
~ 

 ~~~בדיל ו י"ח תפילת וגגם פרו~~~. עלינו
קודש ב~

 לח~
 על מורה הכל עי ~~הר מבואר

 המ~שה ימי ~ הנהג~
 קדושה כי ~רור הדבר היות עם בתפילין נאסור זה ולמהבחול
 קודש. מקרא קרו~ כי לחוש~מגדולה

 א~ עכ"~
 ~ו"ט לדמותו נו ביד

 ~~מעי~ ימצ" דוחק קצת כי וידעתי הנ"ל. מכלושבת
 ~זוהר

 שכ' הדוחקי' כל ~נגדו יעמוד אולם שפירשנו. להפי' ~~זה~מאמר
 אבל יקרב. יבחראשר ואת המפרשים שפירשוהו מה ל~ילעיל
 איןלד~א

 לז~
 והרמב"ם הרי"ף הי~ו הפוסקים כל ~~הבכמת

 מרוטינבורג ור"מ ובמ~ג ור'~ש ו~'ב התוס' ו~~~כמת ורא"שורש"י
 המנהג הוא וכןוהטור וא"ח בש"גוריא"ז וריטב"א וא""ומרדכי
 מוכרחים ודבריהםהרוקח דעת נ' וכןהצרפתים

 בש"~~
 וירושלמי

 ורשב"א מטראני הזקן יש~י' ור' האבודרהם דעת וכןומכילת"
 היטב: ודו"ק ז"לוריב"א

 דאמר התורה קריאת ג~י דמג~ה מג~' בזה לה~יריש~~ז~
זה

 כ~ הכצ~
 ומפרש

 דסימ~
 חד טפי מלת' דטפי כל יהיב

ג~~'
 ר"~

 מוסף בהן שיש וחוש"מ
 קור~

 בהן שיש ~"ט ד' בהן

 מלאע' עש~ת~יס~
 קור~

 במלאכה אסור חוה"מ אמרת ואי ה~ בהן
 התורהמן

 וקר~
 מוסף בו שיש ~ו"ט לדמותו יש ~תר קודש מקרא

 טפי ~ה" גברי תרי לאוסופי והו"ל במלאכה אסור עודוגם
תרי

 מי~
 מלאכות קצת רק יו"ט לשאר ב~ו ואין ימים משאר

 הר~ה לר"חו~~ו
 שקר~

 בהרבה ואסור קודש מקרא
 מלאכ~

 ד~ת
 לר~ח דדמי ודאי אלא ~ר"ח~~א"כ

 וא~
 ד"ת. ~ל~כה ~יסור בו

 ובמשת' במאכל קדשיהו ובת"כ במכ~תא פי' קודש מקראוהרי
 דחוה"מ אמרת אי א"כ נקיהוכסות

 קר~
 מה"ת. קוד' מקר'

א"כ
 והא כו' אכיל בעיאי אמר והיכי ולשתו~ ל~כ~ מ"~

 בחוה"מ ופגע תענית גזרו שאםהרמב~םפי'
 ז"ל הרמב"ם וכמ"ש ב~"ט כמו מ"עאיכאהא ומשלימ~ מתענ~
 בה~

 שכליו"ט
 מכובדה' לקדושש~~מר לכבדן וח~בין קודש מקרא נקראי'~"ט

כ~
 מקרא נקרא וחוה"מ הואיל בעצמו אח~כ הרמב"ם.ומ~ש

קוד~
 חגיגה בו ומקריבין

 כ~
 בהעיר ל~שב נ"נ במלאכה אסור

 רק אמרו בגמ' הא ~גיגה בו שמקריבין כתב צורך לאיזהעוד
 כ~ וקרויהואיל

 ולמה מובף קר~ן רק כלל חגיגה ~~זכירו ולא
 ~גיגי~הוסיף

 או א' ביום רק חגיג' קרבו הימי' בעל דלא ועוד
~תשל~~ן

 ~ל~
 לחוה"מ שקראו דמה דבבר הרמב"ם ד~ת לפרש ~ל

 וח~תם שדרשו כמו הוא רק המו~ד~ ימי לכל אי~ קודש~קרא
 ימים שבעת לה'~ג

 כ~
 ח~ג יהא י~ל

 כ~
 שבעה

 ע~
 ת~ל ומה

שבעה
 מקראי ה' מועדי אלה הזה הכתוב בא ~זה כי~ לתש~מ~

 חג לא אם במו~ד ~~ם לנמדקודש
 בראש~

 ח~ג
 בש~

 בשאר או
 לה' חג וח~ת' נאמר שע"ז שכ~ן קודש ~~ר' ~ו ~קוראימים
 כ~ו ימים.שבעת

~ 
 קודש מקרא הן חוה"מ שימי כאן נאמר

 ימים ~שאר לם וא ~ג. קר~ןשהם כי~
 מקרא לקרוא לפ"ז רא~ ל~ א~

קודש
 ר~

 ~ן דא~פ"כ
 הד~

 במלאכה. מדבריהם שיאסרו
 דעת היא ~ו חג~ה. בו עשיש קודש מקרא נקראים~לפ~מים כי~

 ב~ם ואמנם ודו"ק. כאחד יהם ש שהרכיבהרמ~"ם
 כ~ן מה"ת במלאכה שאסור ~מר נוכלגופי' ~~תשלומ~

 שקר~
 מקרא

 רק נינהו א~~מכתא דרשי הני דכל לדחוק צריך אין ול~""קודש
קאי

 אתשלומ~
 ~רי מי חוש"מ האסיף חג גבי ר"י מקשה ולכן

 דכל חגיגה ~ו דמביא ש"מ ה~סיף חג ~' דקריכ~ן
העתוב ב~ש~ ח~

 ע~
 אסור הוא שחוגג וכ~ן וחגותם. שדרשו כמו החגיגה

~מלאכ~~
 מ~~ נמי ניחא וב"ה ד"ת

 לא הא דאמר
~יזה כ~ הכתו~ מ~~~

 יוכ~
 אסור

 ~ו~
 ~~ד עפ"י ~~ראי' קידוש על רש~י ודחק

 ~~ן "הואין
 כ~

 לדר~א
 דה~~~

 דח~וק שפיר אתי ול~מ~ש
 י~

 בא~ת

~~~~~~~~~~~

 ~ום חוה"מבימי
 התשלומ~

 מה"ת. מותר י~ים ושאר אבור
 מה אמ~א הוי א~שעיא מדר' אי ד~מר שם ל~יל ניחאיבזה

תשלומ~
 רחמנא כתב עצרת. תשלומי אף במלאכה אםור המ~ת דחג
 במלאכה אסור תשלומין משום לאו חוש"מ הא וקשהובק~רכם.

ומה
 ענ~

 עצרת. לתשלו~י
 וא~

 שבטה ג"כ עצרת שיה~ דנילף לומר
 ועוד א'. יום בעצרת שכתוב ד"ת לעקור היקש דזהו רצופיםי~ים
 בפסח כמו קודש מקרא יה~ י~ים ששבעה בהד~ אמר לאלמה
 מדרשא במנאכה שמותר דאף כלל ת~וץ ~כא דאהאועוד

 בעצרת מ"ק יהיו ימים דשבעה מה~ישא ~לף אכתידובקוצרכס
 חגיגתו שהביא ואף טבוח. ביום כמו במלאכה מותר~~היו
 ודאי אלא בפבח כמו קודש מקראי ימים ששה עוד לו יהי'בעצרת
 עיקר רק א' יום בתור' שמפורש כ~ן כלל היקש ש~ך לא "הד~ל

 הדרא וא"כ ברור. ~ה לבד עצמו התשלומין ~ם על הי'הט~ות
 ב~ם אף במלאכה אםור עצמו מצד בפסח הא לדוכתאקושי'
 ואיך ב~צרת שייך לא וזה המו~ד מצד רק תשנומין בושאין
 ~תשלומין מצד העצרת תשלומינאסור

 נ~~
 גם מצ~ו שלא

 רק בפסח דנם בפש.טות א~ש נפמ"ש אבלבפבח.
 דגם וב~ד מדבריהם הימים וש"ר ~יומו מה"ת במל"כה"~ור התש~מ~

 זה כי ודו"ק קרא איצ~ריך ו~"ז כן~עצרת
 נכ~

 נצטרך ולא לענ"ד
 לחוה"מ שיש ומשמטותן מפשטן והסיגיות הבר~תותנה~יא
 ~רו וחכמים כמש"ל התשלו~ין ב~ם דהי~ו מה"תשורש

 טתהוגם בכו~
 שא~

 דעת ואולם ל~נ"ד הרמב"ם ~יטת היא ~ו חגיגה.
 למ"ע מנו ~לא המצות מוניכל

 לקרו~
 כי הוא כן מ"ק נחוה"מ

 עצמה בפני ~"~אי~~
 כ"~

 לראשון תשלומין
 ועי~

 במ"מ.
 מיו"ט ~ום יום כל ~נו כולם האהוא ~~ ידעתי לא יו"ט מצית בכלל שהיא לתרץ ז"ל מפאנוי~רמ"ע ומ"~

 בפני ~צו~~
 דומות שהן עם ה~~וכות בחג וכן מצות ב' דפ~~ח ושביעיראשון כג~ עצמו~

 ~"ט מכל משונה דמצותוחוש"מ למימני דהו"ל כ"ש צדמכל
 הגאו~ם לכל זו מקושי' להמלט דרך ואין~כ"פ

 מו~
 המצות

 משנה והמ~ד ותוס' הרא~ש כד~ת היא דאבמכתא שנאמר לאאם
 ניחא הרמב"ם בדעת כמש"ל דעתן אם אבל הרמ~"םבשם

 עודומ"ש טפ~
 הרמ"~

 שם מפאנו
 בתש~

 בזה דאורייתא לאו דמ~נא

נפ~
 וכבר הדו~ת. ג"ו~ כנ דעת נגד שהוא דבר וכתב ברברבתא

 בזה קצת שפקפק ז"ל הרמב"ן ואף מוסע' דברהוא
 בתחי~

 ספר
 וס~ל הוא גם ומנה ב~קבותיהם הלך וגם ע~הם. חלק לאהמ~ת
 והכ~ס הרמב"ם שלמ~ש~~ו

 תחתיה~
 כל על יח~ק ואיך

הגאו~~
 דעת ד~ע"פ ועוד

 כו~
 מוכ~ת

 שא~ ל~
 מה"ת מ~ה כאן

 דרהם באב ראיתי וכן~"וה"מ.
 בה~

 בשם כתב התורה קריאת

 סעד~~
 גא~

 הימים והש~שי ~"ל בקריאה. חלוקי' ה'
 על~~ן. מוסיפין אבל מהן פוח~ין אין ה'בהן שקורא~

 עצרת ושמיני וסוכו' שבועות פסח כלומר קודש מקראהנקראים המועדי וה~~
 ~הריחוש"מ ולא קודש מקרא אצלו נקראים ה~"ט רק נהד~הרי
 עליהם. רק וכו~תו קודש. ומקרא מו~דים רק ~"ט כלל הזכירלא
 נראהוכן

 מתש~
 לומר יש אם ששאלו הטור שהביא גאון האי רב

~חוש"מ
 ביעל~

 לאומרו שאין והשיב קודש. מ~רא ~בא
 ושכ~

מוהג~
 שא~ מדקדק~ י~ במובף אבל בבבל.

 ""ל וכתב לאומרו
 דקדוקזה שא~

 ~כ"~
 לא למה קודש מקרא בתורה שנקרא איתא ואם

 ודעת בשחרית. בעבודה גםיאמרו
 ה~דקדק~

 לאומרו שלא במוסף
 הוא כןודאי

 שא~
 ס~ד~ ר' וכדעת קודש מקרא כלל נקרא

 האי רבואף גאו~
 גא~

 רק ע"ז נחלק ~א דקדוק "ה שאין שכ' ז"ל
 וגם מוסף. קרבן נגד שהוא משום במוסףט~~ו

 כי~
 שחז"ל

 ה~ ~ש~~ וכן לאומרו נוכל שפיר קודש ~~קראקראוהו
 זה אין

שאין ~~ד~ נ~שמע שלפנינו ~~גירס' לפי סופרים ב~~~' וען ודו~קדקדוק
 לומ~

 ויקי~ל פ' בזוה"ק ומצאתי כ~. פלוני חג רק במ~~ף
 שבעה לסלקא בעי ~מא ~האי הק' ~"ל ר"ו דף סלאו~טאבדפוס
גוברין

 דאינ~
 לקביל דאורייתא ר"א

 וב"מנין קלי שבע~~
 גו על שית דכיפורי וביומי דא ר"א גו ~~לח~~ש ו~מו~ד~

 ר~~
 וכולא דא

 ~~~ש חדא.ר"א
 דאינ~

 שית כו' לתתא דרגין חמש
 א~ון ש~~ כ~סיטרין שי~ דאינ~

 תלתא ~ל חד דאיתוסף ~ר"ח קלי שב~

~ג~
 נהורא ואיתוסף לס~~רא ~מנא בההוא דנהיר שמשא

~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~ ~

סיהר~
 שהיו ז''ל מדבריו מבואר לכאורה דמוסף רזא והיינו

 לקראדעתם
 בחוה''~

 הכונה ובמועדין בזמנין א' דהא חמשה ג''כ
 ובחוש''מביו''ט

 וג~
 בר''ח רק הזכיר נא אח''כ

 דאיתוס~
 על חד

תלת~
 לעיל המוזער מועדין בכלל ~~הוא משמע חוש''מ הזכיר ולא
 בכל ליו''ט להשוותו ב~וש"מ מח~ירין שהיו ז''ל מדבריוומשמע
 קיי''ל הא ואנן כיו"ט לעשותי בתפילין גם ז''ל שיטתו וכפידבר

 דמגילה מהגמ' וכמש"ל לר~ח ני' דמדמינן דילן בגמ'כמבואר
 אין ממילא לפ''זוא''כ

 הכר~
 הזוה''ק מד' דינא לענין

 : ודו''ק ~זילדלשיטתי' דשה"~

~~~~ ~ ~  
 ~~ו

~~~~ 
 ~~ו

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

 ו~~ו~ו~ ~~~~~~
: 

~~~~~
 הוא ז''ל ר''ת דעת הפוסקי' מחלוקת הוא בזההנה
 מעשן או מהעשן זית משמן העשוי רק דיו נקראדאין

 ושורהו דדיותא קורטא בגמ' ונקרא יחד ימגובל ושמניםשעוה
 מלשון לדבר ראיות והביא בו וכותבבמים

 בכ~ הג~
 דוכתי.

 ובכמה ב' פרק גיטין וב~רדכי ס''ת הל' ובר~''ש גיטין בתוס'~יין
 דמועח דמה כ' ז"ל והרא"ש והסמ''ג הבה"ת כן ופסקדוכתי
 לת~כו נותן כשאין היינו דיו נקרא אין ועפצא טרי' דמיבגיטין

 דיו. הוי שרף לתוכו נתן אם אבל גומאשקורין שר~
 והרמב'~

 ז''ל
 עפצא במי ואפי' ~כתוב מותר ומתקיים ש~ור שהוא דבר דבכלכ'

 והשווה כו' בצבע יכתוב שנא דיו הלל''מ ~א~ר מהו א"כוקנקנתום
 שמחה רבינו דעת ג"כ והביא הרמב''ם לד' הרא''ש ד' ז''לב"י
 שהוא סת''מ בו וכותבין הוא דיו כו' דיו אדם שיעשה דברדבכל
 הרא''שכדע'

 והרמב''~
 דהרמב''ם טובא צ''ע הדבר ולענ''ד

 דיו דסת' מודה ז"ל הרמב''ם דהא קיימי שטה בחדא לאו"''ל והרא~
 מן שמצוה וכ' כו' בשמן ומגובל מעשן העשוי רק נקראאינו

 כו' ושחור ה~~קיים דבר בכל כ' אם דבדיעבד וכתבהמובחר
 ודבריו כשר. להמחק יכול שאין כל וקנקנתום עפצא במיאפי'
 דאמר סוטה פ' גבי בסוטה המשנה בפי' ~ש עפ''י המה בזהז''ל
 משמע לימחק שיכול כתב כו' ומחה שנאמר בדיו אלא כותביןאין

 מיקרי כו' קומוס כגון דברים ושאר לימחק יכול הוא דיודסתם
 ולא מחיקה לאחר אף תמיד רושם שנשאר פי' רושם שהואדבר
 ושאר קנקנתום בדיו ליתן אסור סוטה בפ' ולכן דיומיקרי
 ר~ם העושהדבר

 ודקד~
 דיו מייתי מדלא המשנה בפי' ז"ל

 דבעינן סוטה בפ' דוקא משמע כו' ומחה מדכתיב רק סוטה~פ'
 וכ' למחוק שיכול כתב בעינן לא בסת''מ אבל למחות שיכולכתב

 אל קנקנתום ומטילין התורה מן לה מוחקין אין כמ''דדהלכה
הדיו

 חו~
 וקנ~תו'. עפצא במי אפי' כשר ולכן שבמקדש סוטה מפ'

 שאם כו' המובחר מן מצוה שכת' בחיבורו ז''ל הרמב"ם דברי הןוהן
 יהאתמחקנו

 נמח~
 שיכול בכתב לכתוב יש לכתחל' וכ' כו'

 משום אינו עפצא מי דפבול ז''ל הרא''ש דעת אבללמחוק.
 ומ~ך עלל. דיו ~יקרי דלא רק למחוק יכול ואין רושםשהוא
 לאתויי רושם שהוא דבר בכל אמר והדר דיו במתמי' דתנידגיטין
 שא''י משום לאו וע''כ דמתני' דיו בכלל הוי דלא ועפצא טרי'מי

 כל אדרבא למחוק שיכול אכתב קפדינן ג"כ בגיטין דאטולמחוק
 משום אלא רבים ימים לעמוד יכול שיהי' כדי טוב יותרשמתקיים

 איצטריך ולהכי בדיו רק כתיב' דאין וסד''א כלל דיו ~יקרי'דלא
 וה~לרבויי

 וע''כ עיי''ש הבינ' בפ' שבת מלאכ' גבי לי' מרבינן
 שבת לענין אדרבה קיום משום דאי כתיבה נקר' שאיןדסד"א
 מחשבת מלאכת הוי יותר שמתקייםכל

 אנ~
 דלא משום ודאי

 על כותב ואני כדכתיב בדיו רק כתיבה אין וסד''א דיו~יקרי
 בדיו דוקא דהלל"מ סת''מ לענין אבל דחייב קמ''ל ב~יוהספר
 דעת היא וזו בו לכתוב פסול דיו נקרא שאין כלא''כ

 כו' קנקנתום דמטילין פלוגתא הך הזכיר לא ולכן ג''כז"ל הרא"~
 שיטתו לפי יבודו ז"ל הרמב''ם בנה שע"ז ~"ת להודמוחקין

 דמחלק רק ז''ל הרא''ש דעת זה אין ~בל דיו נקרא דהכלז''ל
 ודאי הא אבל לדיו יפים השרפים כל מדאמרינן כן והוציאדיו הוי גומא הנקרא שרף עם אבל דיו נקרא אינו לבד עפצאדמי
 שהטיל אף דיו הוי לא גומא הנקרא ~רף דבלא הרא''ש~ודה
 הנקרא שרף דוקא דקדק ולכן הוא צבע דג"כ קנקנתוםלתועו

~~~~~~~~~~
 לכל קנקנתום מטילין זה בלא דהא ~קתום ~שום כ' ונאגומא
 וגם כו' מטי~ין כמ''ד דנוהגין הפוסקים כמ''ש עכשיודיו

 לי~ק יכול ואין רושם עושההוא גומ~
 ואפ"~

 שרף דוקא ז''ל ס''ל
 וכ"כ כהרמב''ם דלא ז''ל להרא''ש פסול וקנ~נתים עפצא מי~בל
 דוקא כן שחילק ריב''ן בשם דגיטין בפ"ב ובהג''א במרדכיבה~י'
 הוי ביחד שניהם אבל דיו הוי לא לחודי' חד כל ועפצא טריאבמי
 רש''י עיין פרי שרף היינו וטרי'דיו

 ז''~
 והגאון המרדכי וםיים

 הוי עפצים מי לתוך שמטינין וויטריאולי אותו דודאי א''זבשם
צב~

 עם אפילו ופסול וויטרי~ולי הנקרא הקנקנתום והוא ופסונ
 לשון וכ' ז''ל ריב''ן לד' ~ף דהיינו ~ם להדי' ומשמע עפצים~י
 ~רמב''ן ב~ידו~י עוד וראיתי ז''ל הרמב''ם כדעת שלא וזה כו'ידאי
 כת' ואח''כ עפצי' של דיו שפוםל ז''ל ר''ת דעת בתחל' כ'לגיטין
 אילן של שרף בו שמשימין לאחר ע~צים של הוא סתם שדיווי''א
 בלא לבדה בעפצא ה~קיים דבר מכל עפצא אתרבי כי אבלכו'
 עיד והיסיף ז''ל. והר~''ש ריב''ן דעת שהוא ונראה כו'שרף

 שדיו נחלק עצמו ~דעת ז''להרמב''ן
 ש~

 עפצים
 הו~

 דיו
 והמבושל בישול בלא לבד ב~ריי~ הוא עפצא מי אבל שנתבשללאחר ~ת~

 משמע עפצא בו ~אין דיו איתא ובירושלמי קורטא עושההרבה
 אילנות שרף כמו בדברים מעורב והוא עפצא בו י~ דיודסתם
 כו' לדיו יפים השרפים כל וכמד''א לו הצריכי' ודבריםושמן

 לדעתו גם עפצים של בדיו הדבר וכן נדיו יפיםהשמניס וכ~
 ~ורב גם מבושל שיהא ב~ינןתרתי ז'~

 בשר~
 וכן כו' ושמן

 העיקר שיהא לא אבל משמע עפצים בו יש דיו סתם ז"ללשונו משמ~
 קנקנתום שמטילין מה על לעיל כ' עצמו ז"ל והוא לבד~פצא
 כאן כ' ואפ''ה כו' שבמקדש םוטה מפ' חוץ כמ''ד נהגו שמאכו'

 פסול וקנקנתום עפצא דמי להדי' ומבואר כו' שרף ע"ידדווקא
 לתוכו נתן אם דאף ומשמע כלל מהני לא לדעתו לחוד שריי'וע''י
 וסיים בישול ע''י רק ~ני לאשרף

 עו~
 הוא דיו ז''ל ~ח בשם

 דסוטה המשניות בפי' המעתיק וכ''כ גפנים של מפרחיםעשוי
 וס~'ג ז''ל ר''ת שדעת כיון ~''פ עיי''~. ז~ל ור"ת ז''ל ר''חבשם

 ע''י רק מכשירין אין ג~כ ז''ל והרמב''ןומרדכי והא''" והריב''ן ז''ל והרא"ש עפצים. של דיו נפסולוסה"ת
 שר~

 שקורין
גומא

 ולדע~
 דעת עכ''פ בישול ע''י דווקא עצמו "''ל הרמב''ן

 לגמרי פסול שרף בלא ל~וד וקנ~תום עפצאדמי כול~
 מה'~

 דלא
 ז''ל הר~''ם ד~ת נגד נינהו דמ~נכר ורובא צבע רק דיומיקרי
 תורה בשל וגם וקנקתום עפצא מי המכשירים שמחהורבינו
 ול~דק ~החמיר יש לכן המ~מיר אחר~לך

 ~ב~
 יכתבו דלא

 במיהסופרים
 עפצ~

 גומא שקורין שרף עם רק לחוד וקנ~תום
 לעשות לדקדק יש גם הפוסקים רוב לדעת מה''ת פסולובלא''ה
 ב~''ש והמדקדק ואפשר הואיל ז''ל הרמב''ן כדעת בישולע''י

בסוגי'
 הג~

 י~פצא ~ריי' מי לרבויי דאיצטריך ובשבת דגיטין
 שדברי יראה הרא''ש וכדעת כנל דיו מיקרו דלא להדי'משמע

 : היטב ודו''ק בעזהש''י נכוניםהמה

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

: 

~~~~
 גבי רק מיפסיל ד~א ז"ל המרדעי בשם כתב הב''יה~ה

 שאר דעת כן ואין תיבות. בשאר לא אבל שם שלאותיו'
 לישנא פשט הוא וכך חילקו ולא סתם זה דין שכתבו~פובקים
 כן םבר בתפילין גם דהמרדכי ז''ל הב''י מלשון נראהדגמרא.

 שלהי ב~דכי בהדי' דמבואר נפלאתי ומאד שם שלבאותיו' דדוק~
 ו~תני~ין התיבות בכל דפסול פשיטא דבתפילין באורך תפי~יןהל'
 גוויל להיקף בגמרא לה ומוקי מעכבן א' כתב אפי'הוא

 פובל אין בב~ת דס~ל לס''ת תפילין ביןדמחלק
 ~י~~

 גויל
 יש ~ומרו' וכמה בתפילין רק מתניתי' אשמעינן דלאוהיינו
 השם דמפרש בהדיא ~ם ו~בואר הב"י שכתב כו' ה~ותיו'את עי~ סופר~ דמס' ~ך השם באותיו' רק בס''ת משא''עבתפילין

 שנבתפק בקיצור הביא ב~ת בה' לעיל וגם הקב''ה. של שמועל
 ~ש~ע עו' גויל יהודא רב מדנקט ודקדקו בס''ת בזה ז''להר''ש
 פבולין. הגויל על דתפילין הגויל על דנכתב איירי בב"תדגם



~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~ז~ז
~ ~ ~~~~

 ~ותיו' בש~ר להעשיר כלל מ''ד ליעא בתפילין~כ''פ
 עתב ו~פי' מעכבין שבתפילין פרשיות ד' ~לימה ומשנהדפבול ופשיט~

 מחלוקת יש בס"ת רק גויל להיקף בג~' לה ומוקי מ~כבן~'
 ע''ז. ~רוכה תשובהג"ע י~ ז''ל הרשב''א ובתשו' ל~עשיר שרצו מהר~שומים ישהפובקי'

 ול"
 ז''ל להב''י לו היה

 להבי~
 דעת

 תפילין בה'המרדכי
 ע''~

 ס''ת. בהל'
 וצ'~
: 

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

~~יו~~
 ו~~'

 ~ ~~~י~
~~~~~

 ושיטה שיטה בכל לשרטט צריך ש~ין כתב הטורהנה
 בידו. ~רשות לשרטט ירצהו~ם

 ול~
 לשרטט דחובה כ'

 ז"ל. ובמ"ק והבמ"ג ר"ת עמ''ש צדדין ומד' עליונה ב~יטהעכ''פ
 דס"ל לשיטתו ז''ל דר''תו~ר~ה

 ל~ נמי דב''~
 ומוקי שרטוט. ~עי

 בשיטה היינו פסולה מבורגלת ש~ינה ירי~ה כל ב~''ב ד~י'~הא
 צריעה ד~מר והא כותבין. ~ין ג' כותבין דשתים הא וכן~ליונה.

 ד~' אף תפילין גם ו~''כ במזוזה לה מוקי תורה ~ל כ~מיתה~ו'

~''~
 צריך. עליונה שיטה ~בל בב''ת כמו שיטות בש~ר היינו ~רטוט

 וכל ז''ל ור''י ורש''י והרי''ף ורמב''ם ה~א''ש כד' דקי"ל למ~יאבל
 דירושלמי וכפשט" השיטין בכל שרטוט צריך דס"תהפובקים
 הגמ' סוגיות וכילהו סופריםומב'

 ב"ת ~''כ דוכתי ~כמ~
 כמו עליונה בשיטה ~ף עלל לגמרי בעו ונא ותפילין ל~זוז'דמי

 הפובקים וכל הרמב"םשבתם
 דל~

 בעו
 שר~ו~

 קצת .ומ''ש כלל
 ~דיוטות בתפילין דשרטוטפוסקים

 הו~
 הדבר מ הפטור דכל

 ז"ל. הב~י עליו ותמה הטור דעת כן אין הדיוט. נקראעו'
 זה על ז~ל הפובקים דקדוקועיקר

 מדל~
 דמק' בגמ' לה מוקי

 כו' שבנו~תפילין
~~ 

 עושין מורידין
 ה~

 שרטוט בעי מזוזה
 ש''מ במשורטטין משניומדלא

 של~
 תפי~ין. לשרטט כלל רגילין היו

 דעת והיא תפילין שרטט אם לפסול מזה הוצי~ו פובקיםוקצת
 עלל. ק' לא קושי' עיקר ול~''ד שמחה.~'

 דמזוז~
 שרטוט דבעי'

 לשמה שר~וט דבעי נ'הלמ''מ
 דה~

 על
 מע~

 העיבוד גם תפילין
 דצורך לשרטוט ה''ה ו~''כ לשמה. בעיועשייתן

 ש"ין כ'ון התפילין כששרטט אף ו~''כ לשמה ובעי בהןומעכב הי~ עתיב~
 ש~ין כיון כלל לשמה ~רטוט כ~ן ~ין תפילין לשרטטמצוה
 מצוה.~ו

 ול~
 ~ו 'הלמ"מ מצוה דשרטוט לתפילין מהני

 ע~ירש''י כתיבה ~תיבהדג''ש מקר~
 בה~

 פסול' כ~גרת כ' שמו~ל דאמר
 קו' על בעזהש''י ברור תי' נר~' וזה ז''ל ובתוס' בפירש''יעיי''ש
 "''ל הטור וכד' בתפילין שרטוט ל~סור עלל ראיה אין ו~''כ"ו

 המחבר כתב ובשו''ע מצוה. הידור בזה שייך וגם בידודהרשות
 ר''ת שיטת עפ''י לע~ורה וזה עו' עליונה שיטה רק לשרטטד~ין
 על דלשיטת"~ל

 הפוסקי~
 דבתפילין מנ''ל בב"ת שרטוט המצריעי'

 כו' עותבין ~ין שלש ד~מר משום ~י ~רטוט עליונה שיטה~עי
 והרב השיטות~ בכל שרטוט בעו הקודש כתבי דכל משום~יינו
 הפוסקי' כדעת ביו"ד פ' ז"להמחבר

 שרטו~ בעי דב~
 בעולהו

 דצריך הגיה ז''ל ורמ'א לחומר~. ז"ל ר''ת ~ד' פ' וכ~ןשיטי.
 ~דדין מד'שרטוט

 ג'~
 והעיר ז''ל ובמ''ק והבמ''ג ר~ת ד' ~כעל

 הג~ון~''ז
 ר''~

 ~''צ שרטוט בעי דב''ת הפובקים דלדעת ז"ל
ל"ה

 דההי~
 בב~ת פבולה מבורגלת ש~ינה יריעה כל דמב~ב

 ובתפיליןמיירי
 עלל בעי ל~

 והו~
 וק"ל עמש''ל.

 וד' הנ''ל הפוסקים לד' מנ''ל עלי~ה ב~יטה ז''ל המחבר ד'על ג~ ~מ~ של~
 ~ו~רין ז''ל והרמב''םהרי"ף

 דל~
 לשיטתו ""ל ור''ת עלל בעו

 הטור מד' שדקדק ר~יתי ובש''ג הדיעות. בין פשרה לעשותומ~~ל
 צריך עליונה דבשיטה משמע השיטות כל בין לשרטט צריך ~ין~כתב
 ~ם כאן ז''ל בדבריו מוערח זה ~ין ולע~"ד בזה. ז''ל ר''תוכד'
 דמגילה בפ''ק הרא"ש מד' המחבר ען שהוציא שנ~מרלא

ד' שהבי~
 ר~

 ~יבור שאין פבוקי' ובהן ~גרות ~תיבת בענין "''ל
 עליונה שהשיטה מותר ב~מצ~ות ~בל עליונה~שיטה א~
 ז''ל הר~"ש מבקנת שזו ~אורה שם ו~שמע לתחתו~ה~וט ע~ הי~

 השיטות. בכל שרטוט בעי דבב"ת פבק ב"ת דבהל' אףג~.
 שיטין ג' ~תיבת איבור דע"כ ז~ל דס"ל~"ו

 בל~
 ש~וט

 תי~ות ~' אבל שלם. ס' דהוי ב~ דש~י לב'~. דדמימש~ם ~~~

 שלימה ~' דהוי מתפילין עדיפידלא
 ול~

 על בין שרטוט ב~י
 וזושיטה.

 הי~
 ~ג' תפילין גריעי דמי ז''ל ר''ת קושית ב~מת

 דעע''פ זה הוצי~ו ומע~ן ב~מו. ז''ל הפובקים וכמ"שתיבות.
 בעליונה כותבין ~ין דג' הך וען עליונה. שיטה צריך בתפיליןגם

 חולק ז''ל הר~''ש נמילתי' ~' בס''ת גם ז''ל דר''ת ו~ף~יירי.
 בס''ת~ליו

 מה~
 קושית ופי' סופרים. מב' דירו~למי

 בהך ~בל ל~ודאתפילין םגמר~
 מתפילין תיבות ג' עדיפו דל" בבר~

 כוותי'ס''ל
 דדוו~"

 שרטוט צריך בתפילין ה''ה ו~''כ ב~ניונה.
 הטור דעת ג''כ זהו ואולי תיבות. מג' גריעי דל"~ע~יונה

 בבי' ו~ח"כ הר~"ש כדעת שרטוט ~~י דס''ת פסק ~"תבהל' דביו"~
 כתברפ''ד

 דה~
 בעליונה היינו שרטוט בלא תיבות ג' כותבין ד~ין

 וכ''ככו'
 הרמ''~

 ו~~תי ז''ל. והר"''ש הטור דעת ~פ''י ~ם ז"ל
 שכתב לגיטין בחידושיו ז''ל הרשב''א דעתשכן

 דה~ בהדי~
 דתפילין

 שיטין בשאר היינו שירטוט~''צ
 וה~

 עו~בין ~ין ג' ד~מר
 לבד עליונה בשיטה~יינו

 דל~
 ו"ח''כ מת~ילין עדיפי

 הבי~
 מ~לוקת

 שירטוט צריכה ס~ת אם ז''ל ור~''יר''ת
 והכרי~

 רש"י כדעת
 ו~ח''ע הר~''ש. וכדעת מהירושלמי השיטות בכל שירטוט דצריךז''ל
 עודכתב

 דה~
 להצריך היינו שיר~וט דבעי במזוזה הל' ד~יצטריך

 היינו כותבין ~ין ג' משום ד~י ~~יטין כלבין
 דווק"

 בעליונה.

והו~
 תי' ובג' ובתפילין השיטין כל בין צריך דבס''ת כמש''ל ממש

 המחבר ד' והן כס"ת דינה ו~גינה ומזוזה בעל~ונ~. רק צריךאין
ז''ל

 ~ל~
 רפ''ד. בי' ביו''ד המחבר השמיט למה קשה דלפ''ז

דה~
 בעליונה היינו כותבין אין דג'

 דווק~
 דבכל מדבריו ומשמע

 ודעת ז"ל. הטור דעת עפ''י זה הוסיף ז''ל ורמ''א ~בורהשיטות
 ד~זיל ונר~ה לענ''ד צ''עהמחבר

 והע~ לחומר~ הכ~
 לחומרא

 פ' לגיטין רמב''ן בחידושי ראיתי ~בל השיטות. כל חומרעפ''י

בהדי~
 עותבין ~ין דג' הך וכן השיטין בכל שירטוט בעי דם"ת

 תפילין גריעי מי שהקשה ז''ל ר''ת קושית ותירץ מיירי שיטהבכל
 רק לקרי~ה עומדין ש~ין תפילין דשאני לתרץ ועתב תיבות.~ג'

 שירוץ השיטין ליישר כדי שירטוט שטעם תמיד מכוביןלהיות
 בוקורא

 ול~
 ~גרת ~פי' ~ו ומגילה בס''ת דוקא והיינו ית~רבב

 ומזוזה. תפילין ~"כ שירטוט צריך תי' ג' ובו בו לקרותשניתן
 הלכת~ ד~ת~ירק

 ו~''ע תפילין. וממעטי' השירטוט בדין למזוזה
 ~''צ בתפילין וד~י ו~''כ כן. לחלק ז"ל נטרונ~י רב הג~וןבשם
 לקרי~ה שניתנו ~סור ב~מצע ~ף תיבות ובג' בעליונה. ~ףעלל
 בהדי' ז"ל הר"ןוכ'כ

 במגי~
 דטעם ~לו הרמב"ן דברי כעל פ''ב

 ערבוב משוםהשירטוט
 ודוק~ הקור~

 לקרות ש~יתנו בדברים
 שלא ותפילין מזוזה מש~''ע בכלל ב~גרת פבוק כותב ו~ףבהן

 ~לכה. ~תרב~י ומזוזה עור. מחופין להיות רק ניתנולקרי~ה
 שהקשה ז''ל ר"ת קושית בזה ג''עותי'

 מ''~
 ומזוזה תפילין

 הלעה ול''ל תיבותמג'
 למ~

 עמו דהוי ליה תיפו' במזוזה מביני
 ז"ל מדבריה' להדי' ומבוא' הכל. מתורץ הנ''ל ובבבר' תיבו'.ג'

 ר~שדברי
 ש~תב ז''ל

 דה~
 ~יירי תיבות דג'

 דוק~
 בשיטה

 עליו~ה בשיטה רק ~''צ בב''ת דגם ז~ל לשיטתו היינו~ליונה
 יושר לענין בזה דדי ז''ל וב''ל ג"ע. שאחריו השיטין ליישרעדי

 למשה ה~ה ב~וזה רק עליו~ה בשיטה בעינן בתפילין וגםהשיטין
 ועך שיטה. כל בין שירטוט דצריךמביני

 גז~
 ההלכה

 ול~
 שום

 בב''ת. עמו לבד בר~שונה די דלזה השיטיןהשווית
 והב~

 להחמיר
 וד~י מזוזה~חומר

 נקר~
 המצווה על דמוביף הדיוט

 בל~
 טעם

הידור
 ודוק~

 ורמב''ן ורמב''ם רי''ף לדעת אבל הלכה. נ~מר במזוזה
 עירבוב משום שירטוט טעם דעיקר וג~וןור"ן

 הקו~
 ע''כ

 ליישר לבד בר~ש~ה די ו~ין שטה על לשרטט זה בשבילדצריך
 רקהעתב

 דממיל~
 יד~ינן

 ד~~~
 לקרות שניתן בעתב רק לזה

 תיתי ומהיכי מהל~ ~תרב~י מזוזה רק לעך ~''צ דבת~יליןידעינן וממיל~
 בתפילין ולשרטט להחמיר רצה ד~םנימא

 של~
 הידור בזה ~א

 ~ם ~ף דבתפילין רק השיטין ליישר לזה דצריך כיוןמצוה
 העושה ~בל בהן לקרות צריך דל" עשר ע~ע מיושר הכתביהי' ל~

 למה מיושרים ~ותםגם
 יה~

 עיון הדיוט
 מיעוט~ דליכ~

 ~לל
 רקלתפילין

 ממיל~
 ב~ת חומר בכלל אינן לקרותן שא"צ כיון ידעינן

 צריך שיהיה זהלענין
 דווק~

 מ"ל עך בידו. ה~ות ~בל שרטוט



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  דלא והא וכמש"ל. ז''ל ל~יטתו א~ורים ז''ל ר''ת וד' זו.לשיטה
 בחידושיו ז''ל והרמב"ן לשמה דבעינן מ~וה לשרטוט מרשות.שהוא שר~ו~ מהני דלא לעיל נכון תי' כתבתי כבר במשור~~ין גמ'מוקי
 שנא מאי שהקשה ז''ל ר''ת קושית על אחר תירוץ עוד כתבלעיל
 הלכה מצינו דלא היא דהלכה לומר ואין תיבות מג'תפילין
 גופא דמהא ז"ל ותי' בעו. דלא לתפילין לא אבל דבעו מזוזהרק

 היא ס''ת דבכלל דצריכה למ"וזה הלכתא איצטריך דלאנפקא
 צריכין ת~ילין גם דאי בעו. דלא תפילין לאפוקי הלכתא אתיוע''כ
 ההלכה אמרה דלא והא ס''ת בכלל יהיו וכולהו מהלכהלשתוק
 עיי"ש כו' קדושתה דקלה מזוזה כ"ש הוו דא''כ בתפיליןבהדיא
 ע''ז תמה ז"ל והוא ~ראשונים. בשם ז''ל רשב"א גם זהוהביא

 להצריך במ"וזה הל'דאיל~ריך
 ב~~

 כותבין אין דג' דהא השי~ין
 שאין רואה והנך בעליונה. ~יי~ו כותבין אין דג' הא וביןבכולה שיר~ו~ דבעי ס''ת בין שחלק ז~ל שיטתו עפ"י וזה בראשונה.היינו
 מקושיא הוציא ז''ל ור''ת הקושיא זו שהקשו הראשונים כל דעתכן
 ז''ל ר''ת שי~ת בעיקר והנה בעליונה רק בעי לא ס''ת דאף"ו
 צריעה דס''ת הפוסקים ~וב הכריעוכבר

 דעת וכן לגמרי שר~ו~
 להעדפה. אלא נצרכה ולא לדבר ראיות קצת כ' גם ורמב''םרי''ף

 צריכה דמגילה דאמר בהא ז"ל ר''ת פי'דלענ''ד
 שר~ו~

 כאמיתה
 פרשיות לייחד הדבר וקשה מאוד דחוק מזוזה היינו תורהשל

 היתה ותמנע ופבוק וחמודות וחביבות אמיתות הם וכולן~תורה
 דתנאי פלוגתא דהא ועוד בתורה. החמורות פרשיות לכל שוהפילגש
 צריכה אםבמזוזה

 שר~ו~
 רבינו בשם ירמי' ר' במנחות כדאיתא

 ומוקמינן שר~וט. וא"צ העתב מן שנא נכתבים ומזוזותתפילין
 נוקי והיכי עיי''ש כוותי' כו' עושין מורידין דהאברייתא

 דמהא ו~וד האי כוני לן פשי~א לא גופא ומזוזה למזוזהדמגילה הקיש~
 הכתב מן שלא ~נין ומזוזות תפלין דמדמה רבינו בשם דר''יגופא
ולענין

 שר~ו~
 משא''כ נינהו דתו''מ קולי ~תרוויהו להדיא משמע

 לכתוב ~סור דבס"ת הוא הכי ודאי הכתב מן שלא דהאבס''ת
 דה''ה ומשמע הוא תו''מ קולי וע''כ הכתב מן שלא אחת אותאפי'
 דא''צלהא

 שר~ו~
 ג"כ ס''ת דאי ו~ו שר~ו~. בעי ודאי ס''ת הא

 כולהו ירמי' לר' א''כ שר~וט צריךלא
 ל~

 שר~ו~ בעי
 משכחינן ולא

שר~ו~
 א''כ ז''ל ר''ת לדעת עליונה בש~ה רק דוכתא בשום כלל

~
 השי~ין בכל כוונתו וע''כ שר~וט א''צ דתו''מ כלל ר''י הש~י~נו
 ומהיכי תיבות מג' גרע דלא ר"ת לדעת צריך ע~יונהדבשי~ה
 לא וכולהו א''צ ס''ת דגם כיון השי~ין בכל בתו''מ נחייבתיתי
 למ''ד בשל~אצריך

 מזוז~
 לא דתפילין לאשמעינן איצ~ריך צריכה

 בעי דס"ת להדיא משמע זה מכל ודאי אלא קשה לר"י אבלצריך
 פי' אמת דברי יושר דוכתוב מקרא סמך יש ולענ''ד לכ''עשר~וט
 כדדרשינן כו' קנה אמת דכתיב תורה זו דאמת אמת הנקראד''ת
 וגמילות לתורה עון יכופר ואמת בחסד פ''א ברכות במס'קרא

 קם ולא דכ' אמת דברי יושר וכתוב ואמרה קול בת יצתהחפן דברי למצוא ביקש ש~מה גבי דרשינן וכן כו' תורה זו אמתחסדים
 כתיב בתורה כו' יושר וכתוב קרא האי דרשי ולכולהו כו' עוד~ביא

 והוא ביושר לכתוב שצריךומשמע
 שר~ו~

 סמך זהו ו~נ''ד
 פשי~א ולהכי המדרש ס' על מבואר המעיין ימצאהו אולימאוד נכ~

 דצריכה בס''תלן
 דצריכה כו' ואמתשלום דדברי מקרא במגילה לן נפקא ולהכי שר~ו~

 שרטו~
 לרבות ראו ומה

 שרטו~
 משאר יותר

 ולפמ''ש שר~ו~. על דוקא מוכח ואיך ז''ל לר"ת מזוזה או ס''תדיני
 אמת ~קרוי' וב~ורה ואמת. שלום דברי דמדקריי' טובאניחא
 דהיינו יושר וכתובכתיב

 שר~ו~
 מדיני דין שום כ"ן הוזכר ולא

 מרבינן במגילה גם ולכן ביושר הכתיבה רק וכתיבתןס''ת
 בתורת בעזהש"י מאוד מתוק דבר לענ''ד וזה תורה שלכאמיתה שר~ו~

 צריך ואין כו' נכתבין תו''מ דאמר ירמי' דר' בהך וגםאמת.
שר~ו~

 שלא דנכתבין דהא אהדדי שייכי מילי תרי דהני נ~"ד
 ולא לכותבן הסופר ורגיל גריבן דמגרס ~~עם היינו הכתבמן

 בהןיטעה
 ומה''~

 שגם ירמי' לר' ס''ל
 שר~ו~

 רגילותן מפני כי א''צ
 שיר~ו~ בלי אף ביושר לכותבןרגיל

 ו~עם אצלו הן ומיושרות

השיר~ו~
 צריכין אין תפילין קי"ל ואנן הוא. יושר משום

 מ"וזה וגם לנויין כ''כ א"צ שמחופין ז''ל הרמב"ם ~עם וגםמה''ת שר~ו~

 וחייבי' הלכתא דאתאי רק הזה בדיןהי'
 לשר~ו~

 איצ~רכינן ולהכי
 רב ו~~רלהלכה

 שירטו~
 לן נפקא ולא הלל''מ מזוזה של

 קבעינן ולהכי הכתב מן שלא לענין דמ~לקינן ~מודס''ת משר~ו~
 דבשיר~וט אף פי' כו' הכתב מן שלא נכתבין ו"ידי אידיהלכתא בסו~

 הכתב מן שלא לענין מקלינן הכי אפינו מזוזה גבי~~מרינן
 לענ"ד כי בכ''ז היטב ודו"ק וכמש''ל. להו ~עמא חדדלכאורה א~

 וחדות' חכמים ד' לענ''ד נבין בזה וגם בעזהש''י. המה נכוניםדברים
 שלא בעסיא המגילה שכת' מאיר ר' על דמקשה בהא במגילהשאמר
 ר"~ שאני ומשני הכתבמן

 נגדך. יישירו ועפעפיך בי' דמקיים
 ול~ורה כר''מ. אצלו הן דמיושרות כו' חננאל רב גבי שם איתאיכן
 ~קט ולמה הכתב מן דשלא להא יישירו דעפעפיך זה עניןמה
 כו' יושר וכתוב דכ' דמשום ניחא ולפמ''ש זה. לשוןדוקא

 משתמ~
 ביושר שיכתוב וב~וח ייש~רו ביה דאתקיים ר''מ ולהכילשיר~י~

 ולכן ~עות. בליגם
 נק~

 :הדברים נעימ~ כי ודו''ק הנ''ל. לכוומה זה לשון

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

~~ ~~ 

~~~~~
 דוקא נכתבין דתפילין פסקו הפוסקים כלהנה

 קלף בדרב דגרס יין המוציא דפ' בתרא וכשינוי'הקלף ע~
 אבל ג''כ הקלף על דכותבין מזוזה ל~נין כדוכסוס~וס הוא~רי

 בדוכסוס~וס ~ם בעינן ולהכי אקנף דוקאתפילין
 שיעו~

 רבא
 מזוזה לכתובכדי

 ול~
 דשם כשנוי' ודל' דקלף בשיעורא סגי

 שינה לאבע''א מוקי הקו~ץ דבפרק כיון נ' דהמ~דכי ו~עמאשינוי' כהאי ~סבר כמרדכי ודלא ובזה בזה שינ' דמכ~יר אחאי כר'סבר דר~
 דהא ברייתא ומוקי ודוכסוסטוס קלף לענין היא תנ"י ובזהבזה

 תפילין בין בתרווייהו אסר ות''ק אחאי כר' עושין~ורידין
 וע''כ כפשו~ו ובזה בזה שינה והיינו אקלף מזוזה ביןאדוכסוסטוס

 ממ''נ כת''ק דלא ורב בתרווייהו מכשר אחאיר'
 וע~

 כיחידא~
 לה מפכינן ולא כקלף ה~ה דוכםוס~וס כפשו~ה מימראומוקמינן
 כפש~א דלרב מוקי המוציא בפרק פפא רב וגם כר''מ דוקא~אוקמא
 בעי~ן דלמצוה משום קלף כשיעור הדוכסוס~וס משערינן דלאוהא
 סוגי' בתחילת וכפירש''י כמוהו מצניעין אין והויקלף

 הפו~קים: רוב כדעתנקטינן ולהלכ~

~~~~~~ 
 ~~ו

~~~~ 
 ו~~ו

 ~ו~~ו~~ו~
: 

~~~~~
 רו~א הכריעו וכבר ז''ל הראשונים מחלוקת זהוהנה
 נקרא הבשר ש~ד וחלק קלף נקרא השיער שלצדדחלק

 הזו כדעה ג''כ שלפנינו הרמב''ם בנוסחאות וגםדוכםוסטוס
 שהביא מהירושלמי ולפ~נ''ד משמו ז"ל והר''ן הרשב''א כתבכאשר ול~

 לכתוב כדי דוכסוס~ין בהין אבל ~עור פני בקלף דתימא הדאשם דאי קלף נקרא הבשר שלצד ד~לק להסוברים ראי' ז''להרמב''ן
 והנשאר העור פני שקולף ז''ל הרמב''ן ופי' שבמ"וזה פ~יותב'

נקרא
 קל~

 ובודאי עיי''ש בהיפך לפרש שיש ז''ל הר''ן כתב וכבר
 ~עור קליפת כמו שהוא ע''ש קלף נקרא כן לפרש מסתבר~פי
 ביותר הדק הוא שקלף בגמ' מבואר העב מהעור שנקלפהדקה
 בגויל בכמה. ס''ת שעור ר' את שאלו ס"ת גבי בב''בדאיתא

 קו~א האי במנחות ד~' מהא וכן כו' יודע איני בקלף~פחים ~
 הוא שהקלף משום ~עמא וע''כ נקב משום למבדקה צריךדתפילין

 ואי העור פני מעל ~נקלפת דקה שהיא העור פני בקולףנשון משמ~ דהכי הנקלף הדק חלק הוא ע''כ וא'כ ק~ן לנקב חוששיןדק
 השיער שלצד מחלק עב ה~א ~רי קלף נקרא הוא הבשר שלצדדחלק נימ~

 ~ל להקפיד הו~ל ~פי לבדוק תפילין של בקלף דוקא קפדינןולמה
 בחלק נקבים מצוי דיותר ועוד יותר דק שהוא דמזוזה~וכסוס~וס

 ק~נים נקבים הן עצמם השערות מקום כיהשער
 כידו~

 נימא שכל
 בדיקה דמצריך מאן עכ"פ הדיו. עליו ~עובר רק גומא נהיש

 הדקים הנקבים אותן ומשום כוונתו השער חלק עלמסתמא
 עיי~ש ל בדק קולמסא קי''ל ואנן נקב איזה מרחבשמא וחושש~
 ~שי~ר לצד העור מפני ה~קלפת הדקה היא דקלף מזה נכונהראי' ו~נ~~

 שער ונקבי דקותה מפני לבודקה דאמר מאן לחד מחמרינןולהכי
 וגם ודוכסוב~וס בגוילמשא''כ

 מ~
 להוכיח נראה ז~ל הרי''ף



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  בדין שכתב דעתושכן
 מזו~

 ומפרשי דוכסוסטוס על גם ~כתבת
 דמזוזה דוכסוסטוס גבי לה דאש~ינן ומ''ש ב~ובד דוקא~בנן
 על לאשמעינן הו"ל טפי השיער חלק שהוא מימא אי עיבודדבעי
 קלף הנקרא הבשרחלק

 דנפי~
 ודאי אנא עיבוד ובעי טפי זוהמי'

 זוהמא דנפישא הבשר מקום על לה דמכשרינן כיון דסד''א~שום
 נ''ל ועוד עכ''פ. עיבוד בעי דאפ''ה קמ''ל עיבוד ליבעי לאה''א

 ראוי שיהא להקלף יכול אינו השי~ר צד ~ל הדק דחלקלכאורה
 לאשמעינן איצטריך ולכן יפה יפה ה~יער מצד שגררו כל עיבודקודם לכתו~ שראוי הבשר צד של בחלק ומשא''ע העיביד א~ר כ'אלכתיבה
 תפילין כותבי לסופרים להז~יר ראוי ועפ''ז ודוק. עיבודדבעי
 מחלק יותר דק יהי' שהנשאר עד הבשר לצד מאד הרבהשיגררו
 זה לפי' הירושלמי כלשון ע~יו קלף ~ם שאז הבשר לצדהנגרר
 חלק לגד קליפה ונקרא דק חלק שהוא משמע העור פני~קולף
 ברי''ף הובא דמגילה ~ובירושלמי דוכבוסטוס הנקרא הנשארהעב
 נ~ושתו במקום הקלף ועל שער במקום גויל על לכתוב וצריך""ל
 וכותבין קלף נקרא השער של דהצד לפי' וא''ש תחתיתו לשוןוהוא
 לפי' אבל השער לצד עליונו כי תח~יתו והוא הבשר לצדעליו

 נקרא הוא לבשר הסמוך ~לק ורמב''ן~רשב"א
 קלף~
: 

 ~~~~ ~~~ו~ ~רי~ ~~~~~~~~~
: 

~~~~~
 בשם הב''י וכ''כ לשמה עיבוד שצריך כתב הטורהנה
 לשמה עיבוד דא"צ דסבר ז''ל כרש''י דלא הפוסקיםרוב

מ~ו~
 בפלוגתא מלתא הזמנה אי ורבא דאביי פלוגתא דמפרש

 נאו הזמנה סבר דרבא לשמה עיבוד צריך אי ורבנןדרשב''ג
 עיבוד צריך לא ולהכיהיא מלת~

 לשמ~
 כרשב~~ וא~יי כרבנן

 והל'
 דא''צ משום אדם מכל ניקחין דתפילין בהא ב~נחות ז"ל רש''יוכ''כ כרב~

 אלא ניקחין אין ספרים להכי דצריך בס''ת משא''כ לשמהעיבוד
 דרבא להיפוך מפרשים ז''ל ור''ת ור''ח המומחה.מן

 תיקון שהוא לחוד בהזמנה די ואין היא. מלתא נאו דהזמנהומשום כרשב''~
 להכיהקלף

 צרי~
 סברי ורבנן מהזמנה טפי דחשיב לשמה עיבוד

 ופבקו לשמה עיבוד א''צ להכי בהזמנה ודי היא ~~לתאהזמנה
 וכרשב"ג.כרבא

 והנ~
 הוא יחידאה ז''ל דרש"י הב''י שהחליט מה

 בחידושי וכן פ''ק בסועה ז"ל ובר''ן במלחמות מבואר דהא צ''עבזה
 ד~''צ כרבנן ז''ל ~י''ף שדעת הדין נגמר פרק בסנהדרין ז''להר''ן
עיבוד

 בה פסק ולא כפשטא הברייתא הביא ולכן כפירש''י לש~
 ז''ל הר''ן וגם כרבי~. הלכה ורבים יחיד דמסתמא כרשב"גהל'

 רק לשמה עיבוד דא''צ להלכה עיקר כן דעתובמלחמות
 ו~ש''ס מהירושלמי ברורות בראיות הרבה והאריך בתפילין.ולא בס"~

 ~י' על והקשה לסנהדרין בחידושיו הר''ן לדבריו הסכים וכןדילן
 "''ל הרמב''ן הביא ברורה וראי' לפירש"י והסכימו ז''ל ור''ת~''ח

 דרשב''~ שפירש''ימהי~ושלמי
 בכלי גם מילי בכולהו איפליגו ורבנן

 דהעושה לברייתא ומוקי קודש לשם לעשותו רשב''ג שמצריךקדש
 מותר קודש בו נשתמש שלא עד קודשכלי

 להשתמ~
 כרבנן חול בו

 גאון האי רב בשם ג''כ וע' במלחמות ועיי''ש מילתא לאודהזמנה
 עיבוד להצ~יך יש דאפ''ה גאון האי רב שכתב רק ז''לכפירש''י
 כו' לשמן עבדתים לא שלו גוילין אבהו דר' מהאלשמה

 וס''ל כפירש''י והיינו דא''צ להיפוך משמע דסנהדרין סוגי'דמהך משמ~
 דהך לתפילין ס~ת בין חילוקדאין

 ד~
 איירי בב''ת אבוה

 גאון האי רב וכתב לשמה עיבוד בלא שהכ~יר גאון משה רבבשם ו~
 עליו לסמוך יש הד"ק~בשעת

 ו~
 דעתו בתפילין שגם שם להדיא

 ורמב''ן גאון ור''מ ורש''י הרי''ף שדעת כיון וא''כ הדחק בשעתכן
 דמדינא"''ל

 א'~
 לדבר. ברורות ראיות כ' ז''ל ורמב''ן ל~מה עיבוד

 להחליט אין ~"כ הדחק בש~ת להקל כ' גאון האיורב
 כ~~

 בפשיטות
 נגד להקל שאין אף כן נ~ה ז"ל רי"ף דעת וגם כדבריהםשלא
 עיבוד לענין מזה סניף לעשות ~~מ האחרונים. ~וסקים רובדעת
 מהני לא ובגיטין הפוסקים מחלוקת ב"~ דיש עע''ג וישראלנכרי
 רוב כדעת קיי''ל עע"ג וגדול בקטן ואפי' עע''ג וישראלנכרי

 בעזהש''י בזה הארכתי כאשר ובציצית ~~יטין מהני דלאהפוסקים
 בדיעבד כאן אפ''ה מהני לא עביד דגדול ~דעתא דק~ן אף~שו'
 כלל לשמה עיבוד א~צ האלה הגדולים שלדעת כיון ע"ז ~מוךיש

 סוגי' ולכחורה עע"ג וישראל נכרי בעיבוד עכ"פ ע"זסמכינן
 שבתפילין קטנה פרשה לכתוב כדי קלף דמשערינן המוציאדפ~ק
 ~קלף דמתני' שיעורא ע"כ דאל''כ לתפילין כשר קלף דכנמשמע
 דש"ינו ועוד קמ''ל ומאי לתפילין חזי לא דאל"כ לתפיליןמעובד
 מברייתא דמקשה ועוד שיעורו. כמה ידעינן לא אכתי לשמהמעובד
 ~יירי דילמא קושיא ומאי מזוזה לכתוב כדי ודוכסוסטוס קלףדא'

 ז''ל ב''י כמ"ש חמורה דקדושתן לתפילין דפבול מזוזה ל~םבמעובד
 לשמן עיבוד ל''צ דמזוזה הרמב''ם לדעת כלל לשמן מעובד שאינואו
 מכל לכ"ורה משמע אלא במזוזה לי' ומשערינן לתפילין ~זיונא
 שאינו אף ולמזוזה לתפילין ראוי ודוכסוסטוב קלף דכל סוגיאהך

 פליגי ורבנן דרשב''ג בירושלמי המבואר דלפי ו~וד נשמהמעובד
 אם כהונה בבגדיג''כ

 צרי~
 צריך דלרשב''ג קודש נשם אריגתן שתהא

 בהן לשמש לו אין בקודש נארגו נא ואם לשמן עיבוד שצריךכמו
 דהא כרשב''ג קיי''ל לא ~כאורה ודאי וא''כ אח''כ שיקדישןאו

 עבודת בה ועובד לובשה כתונת ~מו לו שעשתה כהן ביומאא~רינן
 לשם נעשית לא דמתחלת' משמע יפה לצבור שימסרנה ובלבדיחיד
 בשעת לציבור למסור צריכה אמו היתה הלא דא''כ כהינהבגדי
 אריגה דבעי כיון~ריגה

 ל~~
 קדושה ואין

 עליהן חל~
 ~צריך קודש באבני וכן יחיד של הן אם דפסולים ציבור שלכ~הן אא''~

 בש''ס קיי''ל ואנן יחצבו ובקודש קידש לשם חציבתן שתהארשב"ג
 וכ''פ מקדישן ואח''כ בחול בונין דא~ר כשמואל מעילה במס'דילן

 אין בהקדש שבונין הפועלים מעילה בהל' בהדיא ז"להרמב''ם
 והוא מקדישין הבנין אחר עד הקדש לשם ולא הקדש ממעותבונין
 קודש לשם חציבה דמצריך כרשב''ג ודלא דשמואל מימראמהך
 כרבנן דקיי''ל וע''כ בנין.וכ''ש

 ד~
 דקדו~ה במילי לשמה בעינן

 אף לשמה טויה בעינן לשמואל ס''ל בציצית רק עשייתןמתחלת
 תעשה דכ' ציצית שאני צ''ל וע''כ כרשב"ג ס''ל לא הקדש בניןדגבי
 ציצית דמשוי דמנחות כסוגי' ונא דסוכה כסוגי' חובך לשםלך

 לענ''ד צ''ע וקצת בזה. מ''ש בחידושיו ולהר''ן במלחמות וע'לתפילין
 אריגה מצרכו דלא כרבנן הלכה נבוכה במלחמות הרמב''ןדלדברי
 כהו~ה בגדי בפ' תצוה פ' ל~ורה בפי' ואלו כהונה בגדי גבילשמה

 ודו''ק: עיי''ש לשמה עשיי' צריכין שהןכתב

 ~~רי ~"י ~י~ו~ ~~~~~~~
 ~~ ~~~~ וי~ר~~

 : ~י~ו

~~~~
 רמב''ם ודעת הקודמת. בתשו' ~זה הזכרנו כברהנה
 ישראל מהני דלא לשמה הצריכים דברי' ככללפםול

 והרא"ש והעיטור והסה''ת עביד. דנפשי' דאדעתא נכרי ע''געו~ד
 יש זה מסייע מעט מסייע הישראל אם ובפ~ט להכשיר כתבוז''נ
 חציבה בנין באבני מצריך דרשב"ג הירושלמי לדברי והנה ממש.בו

 דמהני ברורה ראיה להביא יש לשמה עיביד כמו קודש לשםלשמה
 אלף שבעים לשלמה ויהי מלא מקרא דהא עע''ג וישראלנכרי
 בית לצורך אב~ים שחצבו בהר חוצב אלף ושמונים סבלנושאי
 נכרים אומנים כמה והיה שלמה ובוני חירם בוני היו וגםהמקדש
 ישראל דמהני וע"כ לשמן עשייתן צריך ולרשב''ג במקדשעושים
 דהעא דלשמה בזה לחלק נכון טעם ויש לשמה. למשוי לזהעע"ג
 ~ייע ופשיטא עע''ג מהני קודש לדבר הזמנה משום רקאימו

 הצריך מעשה בגוף משא''כ מעלייתא. הזמנה הוי הישראלדסיועת
 ישראל מחשבת אין ~ך תעשה דכתיב וציצית גט כתיבת כגוןלשמה
 שיעבד אפשר ואם כוונה. הצריכה הנכרי למעשה מועלתהעע''ג
 ה~ילים דעת על לסמוך מקום יש לא ואם הוא. נכון הכלישראל
 כמה דעת גם לדבריה~. ראיה שיש מעט ומסייע ע~"גבישראל
 כ''ז בצירוף לשמן. עיבוד דא''צ שסוברים הקודמת בתשו' כ'גדולים
 ראיתי ושוב ו~בייע. עע~ג וישראל נכרי בעיבוד להקל לסמוךיש
 זה בענין האריך השולח פרק בגיטין הרי''ף להלכות הר''נבפי'

 פליגא דסוכה דסוגיא שכ' ז''ל הרמב"ן דברי והביא לשמה.דעיבוד
 הקשה ז"ל והוא לשמה. בעי ציצית דוקא וס' דמנחותאסוגיא

 ומסקנתו וישרים נכוחים ~דברי' אחר באופן ו~י' ז''ל שיטתועל
 כתיבה בדין רק לשמה. עיבוד דא''צג''כ

 לש~
 לו שהיה נראה

 ונרשם בדפוס שלפנינו ר''נ בחידושי וחסר בזה דבריםאריכות
 ~צלינו ואינו בסוכה. ז"ל לו החידושי' ס' על שהנם שםבהגה'



~~ז~~
~~ 

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

וע~'
 בדבר~

 פרק גיטין רשב~א בחי' מצאתי וכן שם ז"ל
 וחינק כרבנן ג"כ פ~~ק "בוה דר'ב~ובד" הנ"ק~

 ב~
 ~~"ת

 ~ עיי"ש הרמב"ן וכד' לשמה~יבוד לענ~ לתפיל~

 ו~~ ~~~ו~י~ ~~יו~ ~~י~~ ~~י~ ~~~י~ ~ו~ ~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~
 דא' הא אי נחלקוהפובקים

 תפיל~
 שחורים מרובעים

 ~~תם ובש~ע ארצועות. רק או אבתים גם קאיהלנמ"מ
 לעיכובא שאינו משמע ש~ורים לעשותן מצוה הבתים ~ורוכתב
 דגם ה~~וברים לדעת נלה~ר ולענ"ד נ"ט. ~~"ק הב"~~~טכ~"ש
 דה~ושה מתניתין בהך בירושלמי ד"י' הללמ"מ. עצמןבתפי~ן
 עגונהתפלתו

 זהב ציפן כ~
 ~~רובעות ן תפיל בי~ושל~י ~~~ כ~

 לה עג לתפלתו הי~ו לתרו~יהו ~עמא דיהיב ומ' הללמ"משחורות
 הזכירו שלא וצ"ע שחור~. אין זהב ציפן דאי ~~שום זהבולציפן

הפוסקים
 משמ~ וכן מהירושל~~

 דרצועות למידק דבעי ~שבת לענ"ד

ב~י~
 למשה הלכה שחורות דרצועות מהא טהורה בהמה מעור

 דש~ורות הך ואימב~י
 אע"כ זו היא רא~ מ"י ברצועות דווק"

דב"ד
 כי~

 ה~ה הבתים כעור שחורות שיהיו אר~עות דקפד~ן
 להדדימדמו

 נ~נ~
 כ~: גמירי ~י אטהורות אשחורותרצועות דגמירי דנהי מוכח דלא ומשני טהורה. בהמה

~~~~
 והביא ז"ל ר"י בשם המרדכי בשם כ"כ ז~נ שהגר~אראיתי
ראיו~

 זו
 דשב~~

 בפיך המותר מן בפיך ה' תורך תהיה מל~ען זהב דציפןאהך כ~ ז~ל ורש"י ~~זכיר. לא הירושלמי וראית
 כתב וע"ז מעור ולא מזהב הבתים שעשה לה דמפרש~'

 מזהב העור על ש~פה דאף כו~תו דאי טהורה מבהמה ~יה"הכל דבעי~
 שי~א לה משכחת היכי המשחירצבע גם א"כ ~ה"טמיפבינ
 טהורה~בהמה

 ה~
 המשחירים דברים ופיחם קנ~נתוםבו יש

 שנחלק ל" אם טהורה. בהמה ממיןיא~ן
 ב~

 ממש בו שאין צבע
 להשחירן שלא לדקדק צריך וא"כ~מש. בו שיש ~הב נ~יפויכ"כ

ר~
 דאל"כ ב~פורן ינטל ולא ממש בה יהיה שלא מאוד דק בצבע
 העולם ורוב בזהב. כמו תהיה דנמען דרשא ~שוםמיפביל

 השחרה ל~שות ו~דקדקין ~כשיובזה מקיל~
 עב~

נאה היא אשר מ~וד
אבל בידם. למחות ראוי כן נפרש ואם נטושה כמר"הו~זהיר
 פ~~י~ דל" הירושנמילד'

 ש~ור מראה הזהב ש"ין משום רק
 דמבתמא אף שרי לא"ה הא ש~ור~. שיהי'והללמ"ש

 ב~פ~
ולא שרי קצת ~מש בו יש אם בש~ור "ף ו"~כ קצת מ~ש בויש זהב

מפקי~
 תהיה מלמען

 ר~
 להחמיר יש לכן והרצועות. ה~תים אעור מידריש ועיקריהלאכילה רא~ שאין דבר לא אבל האםור דבר

 ודוק: ש~ורות הבתיםלעשות

 ~~~י~י~ ~~~יו~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~~~~~~
: 

ו~~~~~~~
 אר"י אר"א באגדה ברכותהגמ' ~~דברי רש"י לדעת נכון ~~~~ך למצוא יש ונ~נ~דל"ד. ~~~ בש"ע הובא ור"ת. רש"י ~~חלוקת הוא זה דבר ~~נה

 מנ~
 שהקב"ה

 מני~
 תפילין

 פ' נגד הוא כו' כעמך מי דפבוק שם ומבואר ה~~וג~.עיי~ש כ~
 כ~ עשית~י אתם בגמ' כ~בוארשמע

 בשא' ביתא בחד ת~ח ומק'
 ג~ מי כי אלא ומביק מאיבתי

 ג~ ו~י גדול
 מעיקרא דא' ממאי לקראי מהפך דלהכי הפרש~ת סדר על להודנקט ובודאי כו' גדול

 הסדר על ודאי אלא וד~. בכתוב ביד~ן מכפי~ם
 שבדור~

 נקט

~~
 שמוע אם וה~ נג~ הו~ גד~ ג~ מי כי והנה

 שמד~
 מקבלת

 בעתו מטר ונת~תהמ~ת
 ו~

 כעמך ומי כמוך מי ישראל ואשריך ~'אלקים כ~ מי כי הפבוקים באלו מבואר וכ"ז בתע~ת ע' ~ענהיתפלל לגשם ש~טרך בעת לכאו~א ~~ל
 ביחוד מדבר~ הן כ~

 שמע ~ד ישראלעם
 מ~חד~ שא~

 הנבה"ו בגמ~ בהד~ מבואר ~ה לה~י"ת
 כ~

 לקחת
~ 

 שהוא יבי~ך כי וה~ נ~ד ב~"מ מדבר גוי

לענ~
 יצ~מ

 ע"~
 ~ דוה~ פעמים עמה מבו"ר ב~ה"ק

נגד יביאך
 בחי~

 כל לי קדש נגד בודאי הוא על~ן ~תתך יצ"מ.
 בע~

 למלכי על~ן אתנהו בכור א~ ג~ ש~כע~
 אר~

 הוא הבכור כי
 לכלהעל~ן

 הנק' היא זו הפ' ~וה~ק א~ וכן שלאחר~
 בכ~

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

 וא"א מילת" וגילוי נכ~ים הדברים כי והבן שירות". הו"דמתמן
 אחר: באופןלפרש

 ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ז~~~
 ~~ו~.

 ו~~ ~~ ~~י~~~~~ ~~י~ ~~~
 : ~~~ ~י~ו~~~

~~~~~~
הנה

 בד~
 מימרא ופובקים הטור הביאו ג~ל היקף

דרב
 יהוד"

 מד' ג~ל מוקפת שאינה אות כל דאמר
 שאם הטור כתב ואח"כ לאות. אות דיבוק נענין פבולהרוחותיו
 קטנה "ות כמלא בו משת~ר ~ם האות ~ירך ניקב שנכתבא~ר
 בגמ' עובדי ועמה דר"י משמ~ דר"ז מי~רא והיאכשר

 ד~~
 כנראה

מפשטת
 פכ~לה ה"א של יריכו ד~קב נדבך בר ד"שי"ן דמימר"

 אות מלא בנשתייר דמכשרימן מ"ש ז"ל ב~י והקשה ענ~.בכל
 האקטנה

 א~
 דהי~ו ות~ רו~ות מד' לה ~קיף ג~ל

 דווק"
 בדיבוק

 כן ודקדק נקב במקום כש"יר~ ל" אבל נ"ותאות
 מ~

 רש"י
 ד~הרוג וי"ו גביז~ל

 כ~
 ת~ ועוד נקב. במקום ~אירע שכתב

דדווק"
 דקפדינן ~~וא כתיבה בת"ינת

 אהיק~
 אחר בנקב אבל ג~ל

ושוב הכתיבה אחר ש~קבו עובדי הנהו א~רי ובהכי ל".כתיבה

 נפבל~"~
 ג~ל היקף מפני

 כי~
 משמע שכן וכתב בכשרות שתתלתן

אחר ניקב שכ' ז"ל להטור לכאורה משמע וכן הרמב"ם.מד'
 שפבל ז"ל הרמב"ח בשם וכ"כשנכתב.

 ת~יל~
 פשוטה כ' שרגל

 לבו~ הגי~שלהן
 ולכאורה מה"ט. הכתיבה מתחינת הקלף

 באו פ~מים שכמה שכתב רלב"ח מדברימשמע
 פה פוצה היה ולא נ"ע הזקנים רבנים בפני "ותם ופסל~אלו תפיל~ לפנ~

כ~
 מרגל קצת לגרור ~'ל לדידיה מועיל היה לא תיקון דגם משמע

הכ'
 ומ~~תמ~

 ישתייר
 עדי~

 שלא דמקרי וס"ל הכשר כשיעור

 ו~~כ~~דר~
 ~~חולקים הפוסקים כדעת ~~~ל ע"כ דהא לענ~ד צ"ע

 גם פובל ג~ל דהיקף וסברי הירושלמיעל
 בסו~

 דלמ"ד האות
 האות בבוףדמכשיר

 כג~
 שכבר לפי תפארתינו ארצ~ו

 כלה אם נמי הכי שנגע קודם כתיקונוה~ות מעש~~
 ~~ו~

 שכלה קודם אות שיעור ו~יהכבר הרי הג~ל
 ~~ו~

~~"ל דנא וע"כ הג~ל
 הפוסקים כד' אל" הירושלמי ע"ד ש~מך ה~~~~"קכדעת

 "פילו לעולם מהני דהפרדה ~~"ל למטה ובין למעלהביןמחלקין שא~
ג~ל שיה" מהרגל קצת כשיגרור ~כ"פ ת~~גי ה"נ~"כנמעלה

 :מ~יפו

~~~~~
 מהא ~~רשב"א ובתש~ הבמ"ג שהבי" הירושל~יבד'

 בין יו~נן ר'דמ~לק
 ל~~~~

 והוא למט' בין
 בברכו~

 ולפע~ד
 בירוש' גדילה מחלוקת יש דמגילה דבפ~ק בירוש' הוא ד~ה דל"וצ~ע
 אות מלא ~שתי~ גוררו אם ה"א של ירכו ניקב רב בשם שםדא'

 את מכלה גימ"ל ה~ ~~~דא רב ואמר פםול. לאו ו"ם כשרקטנה
 כשר קטנ' אות מנא ~שתי~ גוררו אםהג~ל

 כ~
 אתי' זעירא ר' א'

 ו~רו~יהון כרבדר"ח
 פליג~

 דא' נדבך בר דאשיאן שטתי' ~ל
 אם בי"ת של תוכוניקב

 ג~~
 לאו ואם ~שר צד מכל מקיפו

 ש~ינו דאף ב"ל דאינהו ברור נר~הפ~ פסו~
 מוק~

 ג~ל
 כג~

 דגימל הא
 ירכו ~יקב הג~ל "תמכלה

 מקיפו ג~ל ויהי' קצת שיגרור ~הני כ~
 ~~"ל נדבך בר ואשי"ן קטמה אות כמנא הגרירה אחר שישאררק
 בית של תוכו ב~קב סתם ד"מר ותיקון גרירה מהנידלא

 ~~ביב קצת לגרור יכול ומ~~תמא כלל בירכו הנקב מגע לאוהרי כ~
 מ~~י דלא דס"ל פוסל ואפ"ה האותמעובי

 בהיק~ תיק~
 חבר~ שם וא' ~הני תיקין בבריו"ינהו ג~ל

 אמר~
 דאשיאן אתי'

כ~
 עירב דתמיא יו"נן כר'

 ~למע~ה פכ~ל מ"ד כ~ האותי~
 יעת בנ לר"י דם"לכמו פ~ כ~

 פסול מלמעלן האותי~
 א~

 כשיגרור דודאי
 ישארוהדבקי'

 כתיקו~ האותי~
 הכי ~ס"ל ב~נ דא~יאן וכהאתקון מ~נ~ דלא דס~ל וו~שמע פבול.
 א~

 לגמרי שוו לא דאכתי
 לא מלמטהדלר"י

 היק~ בעי~
 ולדיד~ ~יל

 בעי~
 מהני לא דפביל דהיכא ק~מי שיטתא בחדא מיהתבהא רוחות. מד'

 וס"ל פ~גי חב~א ורבורב תק~
 תיק~

 דמחלק כר"י דלא וגם מהני
 וכבר מלמטה הוא הגו~ל ~~עלה בגימל דהא ולמטהלמ~לה ב~

 אחר אות שיעור בה יש שהרי כתיקונה אותנע~ית
 ~~גריר~

 ואפ"ה אות שיעור בו ~ש הכתיבה אחר משמע ה~א של ירכובניקב וכן
 בעי לא דלמטה ~~~ל הא ור"י גרירהבעי

 תיק~
 ~~~~ב~א עפ~ עלל



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

 דעירב בר~תות תרי דהניור"ח לרב ~~"ל וע"כ~~מ"ק
 הי~ו כשר ו~"ד אהדדי פליגי כשר תני ואית פ~~ל תניאית האותי~

 שם ומשמע גרירה ע"י כשר כמ"ד הלכה וס"ל גרירהע"י
 דר'בירושלמי

 ז~יר~
 הירושלמי דעת גם וא"כ ג"כ כ~תייהו ~~בר

 בעירוב תיקון דמהניכמ"ד
 האותי~

 בעי גו~י ובכל
 תיק~

 וגם
 וב~קב ~ילבהיקף

 דמכשרי~
 מדברי מבואר אות מלא בנש"ר

 ~~ גרי ע"י דהי~ו~ירושלמי
 ה~ ולענ"ד ג~ל. ~וקף שיהי' קצת

 גם כן לפרשאפשר
 די~ בש'~~

 בו ~שת~ר אם יריכו דא~ר דהא
 גבי אבא דר' ובע~בדא קצת. כשיגרור הי~ו קטנה אותכמלא
 ~שתייר "ם א' כ~ דהעם דה"אכרעי'

 כ~
 כן לפרש יו~ר ונוח

שהוא
 עתי~ ~

 משתייר קצת גרירה ש"~~ ופי'
~~ 

 ממש והוא
 דמהני ואשמע~ן הירושלמיכשיטת

 תיק~
 בתם אשיאן כדא' ודלא

 בכל ומשמע פבול ירכו ניקב יהודא דרבמשמ~
 ענ~

 שנשתייר ואף
אחר

 הגרי~~
 משמיה מפר~א לדידי ~ר" ר' ~~ר וע~~ אות כמלא

 בכל דלא פ~ כ~דר"י
 ענ~

 אפשר דלא היכי רק פבול
 לתק~

 ובכל

דוכת"
 דאמר היכי בש"ב

 לש~
 מפרשא לדידי

 כ~
 הוא

 אמורא עלמחלוקת
 ראש~

 בתם שאמר
 בל~

 והוא כלל חי~ק
 איזה ומחלק עליו~ולק

 חי~~
 בב~מ אית" ~ וכסוג~ בזה

 אונא~~ עלי לך ש"ין דע~מ בסוג~הזהב פר~
 פרק ובכתובות

נערו~
 ונתפייבה ~נשא תבעוה גבי

 כ~
 ~~יא היא וא"כ עיי"ש.

 זירא דר' ג~כ דירושלמיהמחלוקת
 דש"~~

 די~
 זעירא ר' הוא

 תיקון דמהני וס~ל נדבך בר אשיאן על ופליג~ירושלמי
 בש"ס דגמ'מ~~קנא והו~

 די~
 בדברי נכון נ~ל ה~ "ה כי ודו"ק

 ש"ב עם יחד להשוותוהירושלמי
 די~

 ~ברי מש~עו' לול"
 ונשתייר בניקב סתם להכשיר שכתבו דבריהם ב~~תימתהפוסקים
 ניקב בין לחלק והוכרחו כלל גרירה בלא ד~שמע "ותכמלא
 פירוש~ו לפי אבל מתחלה ל~קב שנכתבאחר

 א~
 ~ה צורך

רק
 תיק~. ~הני בתחלה וגם תיקון ע"י דהכו~~~

 ולכאו~~~
 צ"ע

 השמיענו מה ז"ל הפובקי' לפירושלענ"ד
~ 

 דרב משמי' "ירא
 מצטרף דאין פשיטא הנקב שא~רי ומה כללאות אי~ שהרי פשיטא פבול אות שיעור בו נשתייר ל"דאםיהודא

 כי~
 שהוא

 עובר דיו שאיןנקב
 על~

 ו~ה תמה. כתיבה ובע~ן
 ענ~

 רב ד'
 ג~ל היקף ~שום דלאו דלעיל ג~ל היקף ל~ן אלויהודא

לי' פבלי~
 בש~~

 בו יש דהשתא דא~רי ניחא מ"ש לפי אבל כו' נשת~ר
 לא אח~כ ואם גרירה בעי ג~ל היקף משום רק אותשיעור
 אות שיעורישתייר

 ואשמעי~ פנ~ו~
 דבעי

 גריר~~
 אח'~. בניקב אף

 ועפ"י להחמיר שהוא אף ז"ל הפוסקיס על לחלוק כדאי שאי~יאך
 בגימל דאף מהירושלמי מוכח מיהת הא עכ"פ אבלהירושלמי
 מתחלתו הג~ילמכלה

 וכעובד"
 מהני דרלב"ח

 תיק~
 גרירה

 דמחלק יוחנן כר' דלא ולר"ח לרב אות~ בדיבוק וכן~כ"פ
 הבמ"ק על החולקיס הפוםקים כל וכדעת למטה אולמעלה ב~

 ז"ל המ"א שגם וראיתי לענ"ד עיקר וכןוהרשב"א
 פכ~

 : כן

~~~~ו~~
 דק"ל

 ב~
 דבדיבוק הפו~קים למ"ש

 מהני אותי~
עבדרן שלא הויולא ~יק~

 וב~
 ז~ל הר"מ בשם למ"ש

 מקצתשהכשיר
 ~ותי~

 שעל יודי"ן מקצת היו שלא
 האלפ~

 והשינין

והע~נ~
 שלא הוי ולא אח"כ לתקן והכשיר האות ~יף נוגעין

כסדרן
 ש~י~~ כי~

 ל יכ שהתי~ק מתחלה נעשית ה"ות צי~ת
 דמעכב ~"ד של בק~ו דא~ילו קצת ומשמע בב"י ~"שלקרותו
 שבתפי~ן דפ' אמר~ן בגמ' דהא וקשה "ח"כ. לת~ןיכול

 מוקי והדר פשיט" ומק' לקש"י ומוקי .מעכבן א' כתב ואפ~~~"ז מעכב~
 שאין דברים שונה התכלת בפ' ואח"כ ג~לדהיקףלהא

זא~ מעכב~
 דאמר כרבי בגמ' לה ומוקי כ~ לבן מעכב א~והתכלת

מעכב~
 לקדם מעכבת ~ינה ומאי "א"ז

 כ~
 דא' דהיכא ש"מ

 לקדם גם זא"זמעכבין
 מעכב~

 דא~ר תכלת גבי בביפא דהא

 מעכב~א~
 דסדרן ה~נו

 א~
 מעכב עיקרו אבללקדם מעכב

 ~לא והוי לקדם הי~ו מעכב דאמר ו~ז~ה דתפי~ן רישאא"כ
 דאמר הא א~ככסדרן

 ואפי~
 ג~ל ולהיקף לקש~י מעכב א' כתב

 ~קדם~"כ
 ומשמ~

 שלא דמקרי לתקנם רשאי שאין
 כסדר~

 ואף
 שם אמרו ו~י ושמואל פל~י לא בהא הא כרבי דלאדק~"ל

 ברכות דאמר בברכותוע' כ~
 ~י~

 ~~ ומוקי ~עכ~ות
 ברכות לםדר

~~~~~~~~~~~

וצ"נ~
 ~~ביא ל"ו ב~~~ וע'

 בש~~
 לעיל וע' ב~~ש"י לפ~~ול ~~~גור

תש~
 שכ'

 ל~
 ד"ין כרבנן אלא כרבי דהתכלת"ו מתנ~ מתוקמה לא דבוגין דלמבקנא ז"ל הרמב"ם

 מעעב~
 ב"ורך ע~~ש לגמרי

 : ודו"ק ב~~דרן א~רי לא זו דבמשנה כלל זו קו' קשיא לאולפ"ז

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

~~ 

ז~~~~~~
 לשם כו~ה שצ~ך כתבו ובה"ת והרא"ש הטורהנה

 הכתיבה בתחלת תפי~ןקדושת
 צ~ך אזכרה ובכל.

כוונ
~ 

 ~~ו~~ ~~וא ~~אזכרות כוונת צריכת ~נה ו ~~שם. לקדושת
 דאתא ו~~וא ~ין בגימפורשת

 כ~
 אזכרות לפל~י שכתבתי ~~"ת

 דפ~~ול. להדי' ו~בואר כו' לש~ן כתבתי לאשבו
 וג~

 ד~~' ברייתא
 את לכתובצריך

 ונתכו~ ~~ש~~
 תנאי דפליגי כו' יהודה לכתוב

 בכתיבת כו~ה דבעי הא אבל לשמה. קולמוס העברת מהניאי
 דאמר השולח בפ' רק בגמ' ~בואר מצ~ו לא ובפרים התפי~ןכל

 כתיבה בעי לשמה עיבוד השתאלרשב"ג
 כ~ בעי ל" לש~~~

 דמשמע
 אף וא"כ דעיבוד במכ"ש ~ה לש כתיבה בעי דלרשב"גלהד~

 דהי~ו י"ל בעיבודדפליגי לרב~
 ~שו~

 משא"כ מילתא ול"ו היא דהזמנה
 דבעי י"ל מצוה גוף אלא הוא הזמנה דלאו ~כתיבה כו~תגבי

 משמ~ וכןלשמה
 מבר~תא לכ"ורה

 דדרשי~
 ואנוהו "לי זה

 ומשמ~ ~ומן בלבלב נאה בדיו לש~ו בווכתוב כ~
 כתב דהי~ו קצת

 לשמה. שיכתוב האזכרוח על דקאי לפרש וא~שר הםפר בכללשמה
 צ~ך דהי' מבר~תא כן משמעולכאורה

 לכתו~
 השם את

 קולמוס ע~ומ~ביר כ~
 וחכ"~ כ~

 לה ומוקי המובחר מן השם אין
 גבי ~ל דכתב בבוגי' ע~"ש וא~הו אלי זה משום יטין דבגמ'
 הוא לשמן האזכרות דכתיבת לכאורה משמע הנזקין ובפ'~תב

 בשם מרדכי בשם הביא ב~"ד הב"י והנה קר". מ~אידמפק~ן
 ~ריך ע~"ש. קאי לשמה בתמא דס"תרש"י

 עי~
 ולאשסתמו

 על ח~ק שהר~ב"םהז~רו
 ד~

 בכתיבתכלל כ~ה שא"צ וסובר זה
 שם תפי~ן בה' שכתב לבד הא"כרות בכתיבת רק ותפי~ןם"ת
 כ~ה בלא וכתב לאזכרה והגיע כו~ה לו היתה ולא תפי~ןכתב
 להד~ ~~רי כו' שו"ל מלך אפי' האזכרות ו~כותב לפיכך וכ'פ~~ונ.
 לא כלל הזכיר ולא כנל. פסול ~ין כונה ~לא התפי~ן כתבדמשום

בי~~
 ~"ת ובה' ~~"זכרות. כו~ת רק ~~"ת בהלכ' ולא תפי~ן

 כל יח~ב~ושבו
 הפ~~ל~

 שלא עיבוד תחלה כתב
 לשמ~

 ואח"כ
 עצמה ~~"ת כתיבת הזכיר ולא לשמן שלא האזכרות כתי~תכתב

 ס"ת שכ' בופר עוד כתב וכן לש~ה.של"
 כ~

 ~לא אמר ואח"כ
 שכר רק יפסיד שלא דסבור נא~ן אי~ ל~מן האזכרותכתב

 נאמן לשמן ה~ילין עיבד של" אמר אם לפיכך וכתבאז~רות
 ולא שכרו כל שיפביד כ~ןלפ~~ל

 אשכ~
 לחלק גופי' בכתיבה

 לשמה התורה כל כתב שלא אמרשאם
 כ~

 בעיבוד רק
 וההיא באזכרות רק בכתיבה כ~ה דא"צ דס"ל להד~ מבוארהרי הג~ל~

 יש לשמה כתיבה דבעי לרשב"ג דאמר השולח פרקדגיטין
 דנכרי לשמ~~. בעי דודאי ה"זכרות כתיבת משום דהכונהג"כ לדח~

י~כותב
 דאף נ' ~ותר לשמה כותב אינו ו~אזכרות גם ודאי סת"~

 כונה דא"צ הםובריסלדעת
 בכתיבו~

 לשמה ד~~תמא מ~~עם הי~ו
 דריש מהגמ' והוא לעיל שכת' המרדכי בשם הב"י וכמ"שקאי
 דאמר יו~י כר' הכי דק~"ל בקדשיס כמו קאי לשמה דבתמןזב~ים
 ב"ד שתנאי כשר הזבח אלו מכל א' לשום בלבו ה~ שלא מיאף
 ד~קא דהי~ו ברור וא"כ העובד. אחר "לא הולכת המחשבהשאין

 כו~תו בתם ב~ למימר ש~ך דודאי ~~פרים הכותב~ישראל
 הכותב בנכרי אבללשמה

 ~ה"~
 שו דגיטין נ~~וגי' אין וא"כ ומוכרח ברורו~~ ~א~ לש~ה ~~תמא ב~ נימא

~ 
 לדחות כלל ראי'

 אין עכ"פ לדינא אך ז"ל רש"י בשם והמרדכי הרמב"םדעת
 כ~ה שהצריכו הש~ע ובעלי והטור והרא~ש סה"תמהבכמת ~~

 מלבד ~~ת"מ כתיבתבכל
 הכו~~

 זה כי ודו"ק ביחוד. באזכרות
 : מאד ברורנ"ל

~~~~
 ע"ב י"ד דנדרים מ~~ג~ ז"ל הרמב"ם לד' ראיהלהביא
 בה שכתוב במה כלום אמר ל" בתורההנודר

 דבר~
 כ~ק~מ~

 ד~נקט הא א~רעא ס"ת דמחתא הא קש~ לא ר"נ ואמר



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

 דעתי' בידיה מנקיט אגויל דעתי אארעא מחתא בידי'.לה
 דבעינן ממש בנדר דאיירי ז''ל הרא~''ד בשם הר''ן ופי'אאזכרות.
 שע''י המדור דבר הוי א~זכרות דעתי' ואי הנדור בד~רשידור
 דכתיבת נימא ואי קדושות הם קדושה לשם והכונה~כתיבה

 כתב כל הא ס"ת איריא מאי א''כ לשמה כונה בע~ן הס''תכל
 קדושת בה אין כונה דבלא כונה ע"י הנדור דבר הואהתורה
 אאזכרות. הכוונה דעיקר הרמב''ם כדעת לכאורה ו~'ס''ת
 ראי' י~ועוד

 לכאו~
 למוחק איסורא בש''ס משכחינן דלא מהא

 דנותץ דומיא כו' תעשון דלא מקרא התורה בכתב אחתאות
 כונה בעי דלא נימא אי אבל בהכנ''ס סותר או המזבח מןאבן

 : ניחא האזכרות רקוהתפסה

 ~~~ו~ ~~~~ ~~ ~יו~ ~~ ~~~י~י~ ~י~~ ~~י~ ~~ ~~~~~~~

~~~~
 היום. כל עליו להיות מצותן כתב ל"ז בסי' הטורהנה
 שצריכין מפניאבל

 גו~
 וצריך בהן יפיח שלא נקי

 בהן להזהר יכול אדם כל ואין עליו בעודן מהן דעתו יםיחשלא
 דבר והוא לדבר. וזמן שיעור ואין היום כל להניחם שלא נהגוע~כ
 דאיצטריך הפוסקים שהביאו ובמכילתא בפסוקי' ומבוארברור
 כאלו תפילין והמניח ה~פילין ~ן בתורה הטוסק לפטורהקישא
 בהדיא ואיירי כו' בתורהעוסק

 של~
 ודוקא ותפל' ק''ש בשעת

 כהמכילתא דלא הפוסקים רוב פסקו ואפ''ה בתורה. עבקו~שום
 קשישי לרבמן חזינן וכתבו ~תורה. עוסק אפי' בתפיליןוחייבו
 לפבוק במילתא איכא רבא ט~מא ולפ~נ''ד כו'. ומברכידמנחי
 ה' תורת תהיה דלמען קרא דהאי דס"ל הזו כהמכילתאדלא
 עוסק כאלו תפילין דהמניח ואמר ת''ת במצוות "יירי כו'בפיך
 פטור בתורה דהעו~ק אמר ולכן הכתוב אותו השווה שהריבת''ת
 דברכות ובירושלמי במעילתא נמי ליה נפקא ומינה התפיליןמן

 הואיל התפילין מן פטורות דנשים תפילין המוצ" פ'ובעירובין
 ולפ''ז בתפילין. חייב בת''ת החייב בהדיא ואמר מת''תו~טורות
 זמ''ת ושבת דלילה הזמ''ג שלא מ"ע הוי תפילין למ''ד דאפי'פשוט
 הזמ"ג שלא מ"ע ג''כ דהוי ת''ת כמו מתפילין פטורות נשיםאפ"ה
 הירושלמי בםוגית להדיא מבואר וזה לתפילין וה''ה פטיריוא~''ה
 והנה פטורות. נשים הזמ"ג שלא מ''ע דהוי למ''ד דאפילוב~ירובין
 בעירובין דילן גמראםוגית

 ל~
 דר"מ דדייקינן בהדיא הכי ס''ל

 תפילין לאצולי לנשים מדשרו הזמ''ג ~~א מ''ע דתפילין םבריור''י
 בסוגיא. עיי''ש להן הוא ותכשיט בתפילין דמחייבי וע''כבשבת
 עם ~שים עולא דקסבר בסוגי' אשה ב~ה דפ' בסוגיא משמעוכן

 מ"~ גבי דקדושין בסוגיא משמע וכן עיי''ש. הןבפ''ע
 שהזמ"ג

 מפרשי כו' ה' תורת תהיה דלמען והקישא שם. סוגיאובכולה
 התורה כל הוקשה ואמרו תורה ~ל מצותיה כל על דקאי בסוגיאשם

 פטורות נשים שהזמ"ג מ~ע תפילין מהלתפילין.
 א~

 כל
 והוקשי שם דסוגי' מסקנא והיא פטורות נשים גרמאשהזמן מ~~

 וא''כ לת~ת תפילין להקיש ולא לתפילין המצותכל
 מתפילין. בת~ת העוסק לפטור לימוד שום לנו איןממילא
 לעשות ת"ת שמבטלין וכמו מצות כל לשאר תפילין הושוודאדרבה
 לרשב''י ליה ולית בירושלמי. כדאמרינן מצות וכל ולולבסוכה
 מצוה שהיא לתפילין ת~ת מבטלין ה"נ כו' לעשות ע''מהמלמד
 שינון מעין ג~כ היא תפילין דמצות ס"ל המכילתא וע''כמעשיית.
 ג''כ ~אמר וכמו ש~ון מפני שינון מבטלין שאיןוס~ל

 בת"ת שהעוסקין רשב''יבשם בירושל~
 א~

 דזה ומה''ט מפסיקין אין לק''ש
 סוכה כמו הוי לדידן תפילין ומצות הכי קיי~ל לא אנן אבל כו'שינון
 דברכות דבוגי' מםקנא וכן לת''ת. איתקש ולאולולב

 בעובד"
 דרב

 אימור ו~קשה כו' כריב"ק לאוקמי ובעי כו' תפילין ואנח ק''שקרי
 אמר. מי לעשיי' קריאה לקריאה קריאה להקדים ריב"קדאמר
 ד~וית. הוא שלוחא שם. ~נויי ואצטריך הוא. עשי~ דתפיליןהרי
 לדעת ונכון ברור טעםוזה

 הרי~~
 שלא הגאו~ים וכל ור~~ם

 לגמרא היא הלכתא דלאו ליה דסבירא דמכילתא. כברייתאפסקו
 היו האמו~ים שכל דילן בש"ס עובדי כמה מבואר ועןדילן.

 מתפילין לבטל שלאמקפידים
 רג~

 א~ד
~~ 

 ב~ת
 ובשלהי לימו~

 מפיק כי דר"י בתר~ אזלימן הוה כי רבב~ח א' דב~קפ"ק
 וע~ש כו' תפילין ומנח ידי' דמשי עד לן פשיט לא כו' מיני'וב~ינן מ~ה~

 להניחן ~ליו חובה ~הי' להדי' ומשמע השאלתות. בשםבתוס'
 הוה לא ריב~" א' ברכו' ובירושל~י להן. להשיב ואח"כתחילה
 בקיטא לא מיני' זעיןתפילין

 כ~
 א~ריו. נוהג תלמידו ר''א הי' וכן

 כמו תורה בלא א' רגע הי' שלא סוכה במס' משבחו ידועוהרי
 בתפילין מאוד נזהרו ואפ''ה בת"ת שקידתן בהפלאת חז"לשהפליגו
 שם בירושלמי מייתי וכןג~כ.

 מ~
 המרחץ מבית יוצא כשהיה יוחנן

 ארונות ב' מילתא הדא אמר והוי לובשן הי תרמוסרה יעקבעד
 כו' יוסף של וארונו כו' העולמים חי של ארונו כו' מהלכיןהיו

 ליתן משהין שהיו לקנטרן לתלמידיו זה אומר שהיה שסומסיק
 ואמר התפיליןלו

 יוס~
 של מצותיו ששימ' אלא למלכות זכה לא

 של מציתיו ששימרנו אלא הכבוד לכל זכינו לא ואנוהקב"ה
 תלמידיו ח''ו נתעצלו שלא ובודאי מינן. מצותיו מבטלה בעוןואתון הקב~

 בצאתו מד''ת שאלות לו שואלין היו הנראה וכפי התפילין לוליתן
 דילן בש"ס דרבב"ח כעובדא תפילין שהניח עד להם השיבולא

 דירושלמי דבעובדא הואי. חדא דמילתא הסוגיות ב' יחד לכויןואפשר
 של ארונו על אומרים שהיו להן אי~ר שהיה~מר

 יוס~
 זה קיים

 בזה להם והיו למלכות זעה בזה מ''ש זה ש~ימר וע''י בזהמ''ש
 תפילין דמנח דילן דגמ' היא והיא תפילין לו משהין שהיוקנתורין
 של דארונו ~ובדא ג''כ והיינו אמרינן ~יים להו אמרוהוי

 מע~ה מעלת ~דלה שמאוד להם הוכיח ובזה כו' קיים עליושאמר יוס~

 זכה זה שע''יהמצוו~
 יוס~

 רק למלכות.
 הוסי~

 שלחז~י לאמר
 יותר לו עשו גדול וכבודמעלה

 מליוס~
 וכפירש"י לימד עליו שאמרו

 כמו ישראל לכל שלימד יהודה מלך לחזקי' רק אמרינן לא לימדז''ל
 עד מדן בדקו ואמר כו' שמן ~ני עול וחובל פסוק עלשדרשו
 בישראל תורה להגדיל שהפליא מלך כמוהוהי' ול" כו' מי כל ואמר בבהמ''ד חרב נעץ עוד ואמר כו' שבעבאר

 ע"~
 לו נתנו מ~לו

 אמרו קיים אבל הזה השבחלחוד
 ליוס~

 להקדים ר~י למד ומזה
 בירושלמי כדאיתאהמע~ה

 וא~
 לאגמורי דאמר

 עדי~
 כעין היינו

 רב שאל' אבל ישראל לכל. תור' שלמד לתשוב' יהודה מלךחזקי'
 לימד אמרימן דלא ר''י א~ר ול~כי לאגמורי מיקרי לאלת~מידי'

 מלע"ד כ"" שאלתן. תפילין הנחת שהקדים ר''י של תשובתו היאוזו
 וממוצ" בעזהש''י מאודמכון

 בתורה העוסק כל על שחובה למדנו דבר
 שדקדק וכמו תפילי'להניח

 לחפש אנו צריכין לפ~ז וא"כ הרבה ר''י ע''"
 בשעת רק להניח שלא עתה העולם סמכו מה על טעםולמצוא
 ולא רובו. או היום כל בת''ת העובקים הת''ח וגם ותפילהק''ש
 דאותן בהן. יפיח שלא ליזהר צריך ז"ל הטור שכ' הטעם בהושייך

 ג~כ לימוד בשעת מהפחה ונזהרין נקי גופן ודאי בת''תהעוסקים

ו"~
 כו'. גנו דהני כו' רב דבי ציפי הני חזי תא בגמ' דא'

 שינה. בשעת שלא כ"כ שכיח לא וב~ז לא. דידי' אבל התםאמרינן ה~
 רק שייך לא ז"ל הטו' שכתבו הדעת היסח טעם וגם פאר.יחבשו ל" למה כלל יפיחו שלא בנפשם יודעים אשר האנשים רובו~ם

 בצרכי במו"מב~וסקים
 הגו~

 בת~רה ועוסקים היושבים אבל
בהו ליכ~

 היס~
 לא ו"ה ראש וקלות שחוק רק הדעת היסח מיקרי דלא שע'לקמן והט~ והר"י הרא"ש דברי לפי ובפרט כלל. הד~ת

 בע~סקים לא אבל עולם בהבלי בעוסקים רקשייך
 בתו~

 ונזהרין
 להחמיר היה ראוי ראש וקלותמשחוק

 ע~
 : לימודן ב~ת להניח

~~~

 לו א~ו כי נמצאהו הממהג. שורש על לחקור לב בשנשית
 מצוה כל שאמרו ואמוראים. התמאים מימותהימים

 אמר ובירושלמי בידם. רופפת ~דיין כו' עליה עצמן ישראלמסרו של~
 משמע הירושלמי ופשטות הרמאים מ~ני בהם הח"יקו לא מהמפני

כ~
 בהן החזיקו לא מה מפני עפשוטו שפי' הב~י שהביא רי~ו
 כל להניחם ~הגו שאם הרמאים מפני ומפרש היום. כללהניחן
 קצת מזה יגיע וגם הבריות לרמות ויבואו עכה הם גם יעשוהיום
 שהפקידו בא' בירושלמי דאית' כעובדא ח~ו. השםחלול

 אצ~
 מ~ות

 בווכפר
 וא~

 הימנית לך לא המ~קיד
 כ~

 ילאי ~ דברי והן
 צריכין תפילין שאמרבירושלמי

 גו~
 ה~"י~ו לא מ"מ ומסיים נקי.

בהן
 כ~

 כו' מינייה~ זעין תפילין הוי דלא ורא דריב"" מייתי ועלה

ומשמ~
 ולד~ת היא דמחלוקת להדיא

 כל להניחן נוהגין אין ~אי ~
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 שאינו על "מרין ת~ן אי' בירושלמי שם לקמן וכןהיום.
 אחר לובשן היה ינאי ר' עוד שם ואמר תפילין. ינבש אל כנפיםבעל כ~ליש~

 רק מניחן היה שלא מש~ע ממרק. שהחולי למה. ימים. ג'חוליו
 מחטא. נקי גוף והוא חטא כל ממרק שהחולי חוליו א~ר ימיםג'
 לידי באו שמא היום כל מלהניחן חושש ר''י היה ימים ג' אחראבל
 היום כל ת~ילין בהנח' מאוד שהחמיר לשיטתיה ינאי ור' חטא.נדנוד
 ותפילה ק''שדבשע'

 פשיט~
 ח''ו יהא שלא תמיד מניחן שהיה

 ראיה שהביא נראה א''ז בשם הד"מ ומדברי שקר. עדותכמעיד
 טעם לזה שייך מה ידעתי ולא כו' בחוליו תפילין להניח שלאמכאן
 היום כל בתפילין שהמעוטר ינאי לר' וב"ל החטא. ממרקשהחולי
 ה' שם כי הארן עמי כל וראו וכתיב חטא. מכל נקי שיהי'צריך
 כ''כ. ~דקדקין אין הצנועין שאף עוד טעמא ויהיב עליך.נקרא
 ור''א וריב''ז זאת. עשו שמים ולכבוד בזה שירמאו הרמאיםמ~שש
 דילן דגמ' דאמוראי ורובא היום. כל להמי~ן ומדקדקין ע''זפליגי
 ורשב''א ינ"י ר' דברי עפ''י הוא נוהגין ש~נו והמנהג ס''ל.הכי

 עדייןשאמרו
 הו~

 כו' מרופף
 הרמאים. מפני הירושלמי וטע~

 נעים. ומה טום מה בתורה בעוסקם היום כל להניחןו~מדקדקין
 מאוד ויזהרו ראש ובכובד השם ביראת נעמוד ~~וד שיזה~ורק

 בתפילין אסור דוודאי ראש קלות נקרא שזה וה~הור תאוהממחשבת
 בתורה דאסור קרי בבעל וכדאמור לכ''ע. הדעת הי~ח ונקראלכ''ע
 אםורין. קריין ובעלי כו' אמרו מכ~ן כו' ויר~ה באימה להלןמה

 הלב וזחות ראש מקלות רק בא שאין כו' באימה שאימוו~ירש''י
 ראש ~לות נקרא שהרהור מזה ~בואר כך. לידי בא לאש~ל''כ
 פ''ד סוף הרמב''ם בדברי מבואר וכן בתפילין. אםור וודאיוא''כ
 עליו שהן שכ''ז מאוד גדולה תפילין קדושת שכתב תפיליןמה'
 ~ניוהוא

 ויר~
 ומחשבות בטילה ו~יחה בשחוק נמשך ואינו ש~ים

 דמחשבות להדיא מבואר כו' וצדק האמת לדבר לבו מפנה אלארעות.
 בגמ' משמע וכן שחוק כמו בתפילין אבור בטילה ושיחהתאוה
 מנחנא תפילין וא' כתי' ברעדה וגילו א''ל טובא בדח דהוהדחזיי'
 ביר"ה שעומד מעידין שהתפילין וע"כ כפירש''י כו' אות שהןופי'

 ז''ל הר''מ לת~ו' ראיה ז''ל הרמב''ס מדברי ולכ"ורהוברעדה
 ימיחו של" שכתב ק''ש בשעת "פ~ המהרהרים הבחוריםבעמין
 דר''י דםוכה מ~גמ' הב''י ומ"ש ראש. קלות נקרא שזהתפילין
 בתפילין אסור קרי בעל ר''י קסבר לימא מקשה ואפ''ה בהןמצוי שהרהו~ ופירש''י בטומאה שרגילין מפמי חולצין לעולם הילדיםאומר
 דהתם מידי ק~ה ל" ולענ''ד לחוד. הרהור משום אמר לא ולמהכו'
 מהרהור יזהרו הנ~תן שבשעת בהם שיודעים בבחורי' אייריע''כ
 שחולצין למימר דאיצטריך תפילין יניחו האיך לכתחלהד"ל''כ

 בכך הן שנזהרין כמ''ש וד"י אלא ביים. לישןכשנכנסין
 ומתוך בת"וה הרהרו ~הניחום קודם שמ" חייש ר''י רקלבישתן. ב~

 מציי שהקרי פי' בטומ"ה שרגילים "מר ולכן בשינתם קרי יר"וזה
 פשיטא דאז הנחתן משעת ל" אבנ שקדם. הרהורם מפאת יותרבהן

 כלל עתה ~הרהרין ד"ין כיון בתפילין ~םור ~רי ב~ל ר''יקםבר לימ" מקשה ולזה תפילין. ל~מור יודע נקרא זה "ין דאל''כדמזהרין
 דבר. הרגל לידי יבו"ו שמ" עמהן בנ~ו~י~ן משמיועלה

 השינה מתוך וגם להרגל לחוש יש עמהן שנשותיהן כיון דמשניהוא וקושט"
 חיישימן הוי לא הרהור ח~ש משום דבר. הרגל משים לאו "יאבל
 תגבר שמא ד~יי~ינן רק מהרהור נ~זהר ~יוד~ין כיוןכ''כ

 מ~ים מהרהור מאוד נזהר צריכין ע''כ ~~ר. הרגל לידילהביאן תאות~
 הרב למד שכתב "לו רמב''ם שמדברי ונלע''ד ראש. קלות נקראשזה
 וקי''ל דעת היםח הוי עכ''פ ה" עראי שינת בתפילין ישנין"יך שהק~ה לקושי" תירוץ למד ר''מ דברי שמתוך מ''ש ז''ל יונה~בינו
 ב~ם ז''ל וכתב מהן דעתו יסיח ש~" שעה כל בהן למשמשחייב

 אבל ראש וקלות שחוק רק הדעת היבת הוי דלאהרמב''ם
 ולכ~ורה לקמן. ז"ל והטור הרא''ש וכ''כ עולם הבלי שוכח "דרבה~ן כשהו~

 א' רגע אפי' מהן דעתו יסיח שלא דין שכתב ז''ל הרמב''םמלשון
 אבל תמיד. עליהן דעתו שתה" שצריך אלא כן. משמע לאעו'
 כן ~ורים הפרק בםוף ז''ל הרמב"ם שדברי נכוניס הרר''ידברי
 איםור דאיןלהדי'

~ 
 ומחש~ה בטלה ושיחה ראש וקלות ש~וק

 עליו שהתפילין ו~תוך ח''ור~ה
 ימנ~

 ה' ששס יזכור כי מזה

 שעה בכל בהן למשמש ליה מחייבינן ומה''ט עליונקרא
 של~ כדי ~הן~~תו יסי~ של~

 בהתפילין רגע כל וכשיזכור שחוק לידי יבא
 לשחוק יבא שלא בשינה וא"כ ד~ארי'. אימתי' ליה~ית

 מלשונו נראה וכן כלל. איסור עצ~ו מצד הד~ת בהסח איןראש וקלו~
 המכוון. עי~ר שזה משמע והצדק הא~ת לדברי לבו יפנה שכתבז''ל

 "'~ל הרר''י על והשיג בזה שפלפל ארי' שאגת בתשובתוראיתי
 היסח דכל סבר הרמב''ם דאדרבה 'כתב הרמב''ם מדב~י כןשדקדק
 והטיר. והרא''ש הרר''י כדעת שלא לד~נא כן ופסק אםורהדעת
 נקרא אימת עד לדבר וזמן חילוק שיש לומר הוצרך זהומתוך
 שינת לישן מדשרי אמה מאה הילוך שי~ור שהוא וכ' הדעתהיסח
 יעשה מה וגם הד~ת. להיסח שיעורא האי ומנ''ל דוחק וכ''ז~ראי
לדעת

 ~ר~י שינת ביום לישן שרי גווני דבכל הסוברים התנאי~
 בזה מ''ש מד' סי' ובב''י בג~רא ע' אמה. ק' שי~ור ~''לולא
 ה~~ת הסח הוי דלא דס''ל וע''כ מקרי. עראי יום שינת דכליס''ל
 שנעל~י ונראה ה~ר''י דעת וכן עולם הבלי ושוכח ישן שהיאכיון
 למעל~ שכתבתי הפרק בסוף הרמב''ם דברי ש''א בעל~עיני

 : ודו''ק

~~~
 בארתי ושם מ"ט שאלה לעיל הובא בזה המכילתא דעת
למה

 ל~
 נראה ~ו~וד המכילתא לדעת הפוסקים הסכימו

~ז~
 אומנתו שתורתו דמי רשב''י מ~ום הירושלמי שיטת דהנה

 אין שינון וזה שינון זה שם ~אמר ומטעם לק''ש אף מהפסיק~''צ
 לפרש יש ועפ''ז שינון מפני שינוןמבטנין

 ג~
 דתפילין המכילתא

 המכילתא בשיטת וכמש''ל בתורה ~קורא שהוא שינון נקראיןג"כ
 ו~~י~יו רשב''י כגון אומנתו תורתו ודוקא כו' שינון מבטלין איןולכן

 וכ"כ פירושא לחד ז''ל הב''י ד~ת וכן בירושל~יוכדאית~
 וס"ל כהירושלמי כנל קי''ל לא אמן הא וא''כז''ל הגר''~

 דא~
 וחביריו רשב''י כגון מתני' דמוק~ינן לק''ש מפסיקאומנתו ש~ורת~ מי

 ר''י ופליג לתפלה בין לק''ש בין מפסיקין "נו כגון אבלאוממתן שתור~~
 לק''ש בין מפסיקין אין בד''ת ~עםוקין אנו כגון דאמר רשב''יעל
 מפסיקין דאין הוא בת''ת בעבוקין מתניתין יוחנן ולר' לתפלהבין

 לתפלה "ף מפםיקים אנו אבללתפלה
 וא''~

 שינין דמבטלין ~יי''ל
 שתורתו ~י אף בתפילין שחייב ה''ה וא"כ שינוןמפני

 ושננתם דכתיב לק''ש אתקיש תפילין ועיד ק''ש כמו חובהשהיא אומנ~
וקשרתם

 היטב~ ודו~
: 

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

~~ 
: 

~~~~~
 מתפילין פטור ~ולה דכל כתבו פוב~ים קצתהנה

 מ~יים. חולה רק "מרו ל" בגמ' דה" הב''יוהקשה
 דהגמ' קשה לאולכאורה

 רבות~
 בשוק שהולך אף מעיי' חולי קאמר

 מזה צער לו ויש ~חלצן עת בכל וצריך מעיי' חולי שהוא כיוןכבריא
 לנקביו שיצטרך קודם ולחולצן להזהר לו אפשר בשאי דאיפטור.
 להניחן לו אסור אדרבה דפטור פשיטא קמ''ל מ"י להפחהאו

 ולהניח לחלוץ שמצטער הוא בכה''ג וד"י אלא נקי. גופובשאין
 צערו מפני ליה פטרינן עתבכל

 וכ"~
 ומצטער גמור חולה שהו" מי

 מיושבת דעתו שאין לא~מעינן ליה "יצטריך לא והא דפטור~רבה
 מצטער באינו היינו מעיי' חולי דנקט דר''י הב"י ומ"ש כללעליו
 בהנח~ן הוא מצטער עכ''פ אבל תמיד מצטער שאין פי'~''כ

 "ריה ב~אגת וראיתי פטור. למה ד"ל"כ שעה בכלוחליצתן
 חייב בתפילין דחייב שני ביום "בל דגם תה"א בםפר הרמב''ןבשם שהבי"

 מהן. דעתו יביח ~ל" תפילין הנחת בעת צערו ולהפיג דעתוליישב
 אין אסור. הדעת היםח דכל מזה ר"יה להביא שם שכתב מה"בל
 דאימו מישן ונכונה מיושב דעתו שאין מי דש"ני כ''כ ראיהזה

 : כללמחשב

~~~~ ~ ~  ~~~~~~ ~יי~ ~ו~~ ~~ 
: 

~~~~
 העתים ~פר על שהשיג הר"''ש דעת הביא הב''יהנה
 פרט אותו ור"יתם מדכתיב מתפילין סומא~פטר

 הו"ל דטפי וקשה כתיב בציצית דההוא ז''ל הר"''ש והשיגלםומא
 מאוד תמוהין העיתים דברי וגם לילה. לכםות פרט אותווראיתם םומ" עםות לרבות בה תכבה אשר דרשינן בציצית דגםלהשיג
 עיניך בין כתיב דבתפילין לומר אפשר הי' ולכ"ורה לישבומצוה



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~

 כדדרש~ן לבומא פרטימשמע
 פרט ל~י~ דוע~י בעמ~

 ל~לה דומה טי~ו בשתי ובומא זמ"ת לאו מד~להוגם לםומ~
 כדא~ מה"ט מ~ו~ת לד~יל~ כדפס~~

 בבנהדר~
 דהוי היכי כיר"~ מ~תי ואהא ח"מ ובש"ע

 וראית~ דרשי~
 ~לה. כמו מימעיט הוי הכי לאו הא בה תכ~~ה ~אשר בהדיא~רא דרבי~ לאו אי לבומא פרט

וא"כ
 דניכ" בתפיל~

 ~~ומא לדמות יש ריבויא
 ל~לו~

 לדינא אבל ג"כ
 : ד~~חייבי כי~פובקי'נקט~ן

 ~~~י~י~ ~~~~ ~~~~ ~יו~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~
 ~ו

~~ 
: 

~~~~~~
הנה

 בד~
 ב~ם דאבל זה

 ש~
 ה~"ף כתבו לא

 דמ"ק גי' דמב אף ש~. ~ם מקצתלאבור והרמב"~
 דצ~ך משמ~

 להניח אבור הר~שו~ם ימים ב' דאמר שני ~ם קצתלהמתין
 דב"נ טעם ~תת דחק ז"ל והרמב"ןתפי~ן

~"~~ 
 דהל~ה ורמב"ם

 ~ם למקצת~ולה
 ש~

 זמ"ת לאו ד~לה "ף
 שא~ ~מצ~

 משום אסור
 רק~בילות

 יו~
 ימים ב' למימר הו~ל ~א דא"כ הר"ן והקשה א'

 בברי הווור"י ר"א דבא~ת אפשר היה ו~~י~ד כ~.הראש~ים
 ג' או ימיםב' נקטי ולהכי הכי םבר דהוי וכר"עזמ"ת~~נה

 הנ~הדגםימי~
 בכל~

 והרמב"ם הרי"ף ~בל אב~ות. ~יםור
 זמ"ת ~~ו ~להשפבקו

 א~
 אב~ות משום הלילה ~איםור נפקותא

 וביום ~~ה"ת בליננה א~~ורדבל"ז
 מות~

 דלילה
 עול~

 יום למקצת
 רמב"ןנדעת

 ול~
 דו~א כ'

 ר~ש~ ב~~
 וה"מ דאמר דבוכה וכ~וג~

 מר כיום ואחריתה דכתיב ר~שוןביום
 כו~

 לדקדק יש אבל
דואחריתה מקרא יליף ~~ ימ.~ ב' למ"ד במ"קדהנה בז~

 ע~
 ומ"ד

 ימ~ג'
 ילי~

 כ~ ימי מויתמו
 דמ~ראי צ"ל וע"כ

 נפק~
 ימים לן

 במקצתן ~די הימים אבנ ימים ב' ילמר א' יום למרהשלמים
 מקצת בו דב~י כלל מנ"ל שני לר"י ו~"כ כלל בקראי כתיבנא

 מש~~ דימי מנ"ל בשלישי לר"א וכןאבי~ת
 ד~~~ברא וע"כ שניס.

 שלם בעי ל~"י א' ד~ם כיון להונפקא
 ל~

 י~פו שלא ~~גי
~ 

 קצת
קצת תופ~~ן לר"א ימים ב' וכן אבי~ת בו שיפביק שלאחריויום
ור"י ר"א ~~ברת לבתור כלל ראי' דבוכה מבוג~ אין וא"כ ג'יום
 מיתה יום דם"ל תנאי דאשכחן מקום להן יש הרמב"ם דברירק

תופ~
 מדרבנן או מדאור~תא לילו

 לענ~
 ר"פ וכדאיתא אנ~ות

 יוםטבול
 ובאלפ~~

 והל~ה קורא הי' ~~"פ ברכות
 נמש~

 היום א~ר
 אנ~ות דקי"ל למאי ובפרט ביום לא אבל איבור בכ~נ הלילהולכןן
 אשתו שמתה ראשון לי~~ שרחץ כר"ג דרבנןלילה

 וד~קי~
 ~~קרא

דאחריתו~
 מר כיום

 לילה ד"ף זה ממקרא ד~~ינן ו~רי כ~
 ~"ל ולא מה"תמותר שלאחר~

 דבעי~
 מוכח לא דא~'כ שני מיום מקצת

 לילהדאנ~ות
 דרבנ~

 ~~בר ב' יום קצת דמצריך יהוש~ דר' ואפשר
 יום מקצת רק יומא חד דווקא ~~"ל ולא דאור~תא נילהאנ~ות
 דווקא פ~~קינן ולהכי כר"ג קי"ל ואנןשנ~

 יו~
 שחידשו ~ה א'

 בגמ' בוכהבמ~~'
 וה"~~

 דכתיב א' ~יום
 כ~ ואחריתו~

 לאפוקי והי~ו
 דאנינות ואף שני מיום קצת דמצריך מדר"יגם

 ליל~
 איתא מדרבנן

 ממצות לפטור איןעכ"פ
 תפיל~

 לרבא במ~ק וכדמשני זה משום
 מ~השם

 אחד ביום רק משמע לא דיחזקאל מקרא ~ם שא~
 שלם כשהוא ב~ וקר~ן מה"ת בקדשיסש~ותר ו~~

 כ~
 ה"נ ב~לה אף

ח~ב
 בתפילי~

 טעם ~ה
 נכ~

 שלא ורמב"ם הרי"ף לד~ת לענ"ד
 יום מקצתהצ~כו

 כבוג~ אלא דמ"ק. כבוג~ ק~"ל דלא דב"ל שנ~
 לילה אנ~ות דקי"לדבוכה

 דרב~
 עולה דה~לה לתרץ א"צ וא"כ

 היטב: ו~"ק ה~ם.למקלת

~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ו~~~~י~ו

 ו~~
 ~~~י~י~ ~י~~ ~~ ~~ו~~ ~~י

: 

~~~~~~
 ~~נה

 בד~
 כ~ דחתן זה

 מן פטורים
 כ~ התפ~~

 וח~בים
 דהטור הב"י כתבבק"ש

 ל~
 רק בק"ש לח~ב כ"כ

 מק"ש פטור החתן אבל חופה בני וכלהשושבי~ן
 וכמ~

 שפסק
 לו שא"א משום מק~ש פטור דחתן שילא כר' הלכה ז"להרא"ש

לכ~~
 ת"ק דעת נגד שילא כרב פבק למה צ"ע ז"ל הרא"ש ודעת

 מק"ש פטור חתן ש~נו שלימה משנה דהא ותו בק"ש. ל~דמח~ב
 ראשון~לה

 כ~
 בטילה טרדת ומשום

 ודוק~~
 אחר ~בל בתולה

 ~ריך המשתה. ימי ז' שמחת משום ל~ פטר~ן ולא ח~ב~עילה
 שמחת דמשום ז"ל הרא"ש לדעתלדחוק

 נשוא~
 לא

 פטרי~
 רק ל~

 שכרות דשכיחא בעוד'בשעת
 כ~

 חי אבל
 ליכ~

 ~ח~ב בעודה
 לעולם פ~יר מצוה בעילת משום אבל חייב ~~עודה בזמן של"וכן
 ~~~ ואכתי מעשה. עשה שלא זמןכל

 ר~שונה
 ק~

 לפבוק מנ"ל
 ז"נ דהרא"ש לומר נראה והי'כיחיד

 ~~ביר~
 דמ~ייב דת"ק ליה

 ר"שונה ~לה אפ~ ה~נו בק"שנ~~ן
 ד~~ביר~

 שיכול ליה
 פטור חתן דא~~ר ~יל" ור' כלל. מצוה טרדת כ~ן ואין א'בפ' לכו~

 דחתן דמתני' ובתמא מצוה ב~ילת קודם ראשונה ב~לההי~ו
 כפיר~"י שפ~ ז"ל המאור בעל מדברי נראה וכן שי~א כר'פטור
 דהלכה ומביק המצוה מן פטור וה במ העובק ל"ל תנאי דהנהוז"ל
 ר~ש~ה ~לה עצמו מחתן חוץ בק"ש חי~יןכ~ן

 כ~
 וכתב

 שהרי"ף שנראה ז"להרמב"ן על~
 מפר~

 ה~שתה ימי ז' כל לה
 דפטור ראש~ה ~לה נבד לת"ק בק"ש ~י~ ולהכי הראב"דפ~ ו~

לכ"~
 וכסתם כת"ק להלכה נקט~ן ודאי וא"כ לפרש. חשו ולא
~שנה

 דל~
 והרמב"ן והרז"ה הרי"ף דעת ~ו א' ~לה רק פטור

 הרא"ש דעת גםולענ"ד
 ז"~

 משום הי~ו ש~לא כר' שפ' ו~ף כן
 לילה ליה פ~ר ור"ש רא~~ה ב~לה אף מ~לוקתד~פרש

 לא חופה שמ~ת טרדת משום אבל דברכותוכםתמא ראשו~~
 "ז ולפ ~ב~ה. כלמק"ש ל~~ פטרי~

 נכ~
 בתם שכתב ז"ל הטור דעת בפשיטות

י~ייבין
 בק"~

 ז' כל חיי~ין דבא~~ת
 ר~~

 ~לה
 ראשונ~

 פטור.
 מ~"ש פ~ור ד~תן דין ע' בסי' ~בואר זהכל וכב~

 כ~
 וכאן באריכות.

 פ~ק הם~ידה ו~~~ת ~ב~ה בכלד~~רי
 ד~~בי~

 כל דעת נמצא
 ~הש~יט ~ל רמב"ם רק בזה. שיההפובק~

 ד~
 פטור חתן

 שאו~ הב"יו~ מתפי~~
 בכלל הוא

 שא~
 מ~שבת ד~תו

 טל~
 ~פטור שכתב

~ן
 התפי~~

 להש~יט לו היה שלא מבפיק ת~ זה ו~ין
ד~תן בר~ת~

 ושושבינ~
 דיוקים על ול~~~וך מתפילין פטורין חופי~ בני וכל

 ~~פרש ד~~ר~~ב"ם נלע"ד ~~י' ולכן ז"~. ו~רנ~ב"ם של מדרכו זהואין

 דר"~פניגת~
 ורא"ש. ותוס' ר~"י שפי' כמו א~"ש לא ורבנן

 ~ל~
 ק~יאריש~

 דת"~
 הוא חתן בבר ור"ש ותפ~ה מתפ~ין נהו פטר

 אבל~~הןדפ~~ור
 שושבינ~

 ובני
 חופו~

 חשיבי אי ופליגי חייבין
 כלבמ~והעיבק~

 המשתה ימי ~
 לענ~

 ~שיב ת"ק ממצוה לפטור
 א' פרשה רק אינו דכומתה ~~ח~ב בק"ש רק ב~~וה עובקיםלהו
~כול

 לכו~
 סבר ור"ש ותפלה. תפי~ן משא"כ שתיהן ולק~ם

שמחה דמצו~
 ל~

 הא לגבי מצוה "שיבא
 מילת~

 אמר ולהכי מצוה לפטור
 ל~ה רק מפטר לא חתן דאף הרמב"ם ומפרש פטורחתן

 חשיבא לא שמ~ה דמ~ת ד~"ל כ~ן דב~ילה מצוה טרדתמשום הראש~
 וה ממלפטור

 חי~
 ולהתפלל תפי~ן להניח דעתו לכ~ן החתן גם

 חופה בני ולכל לשושבי~ן הוא שוה שמחה מצותדמשום
 דמצו~

 על
 לו שא~א עמי לשמוחכולן

 אלא יחידי ל~מו~
 ש~~

 "ו במציה כח
 ה~נו פטור חתן דאמר דהא מפרש ולכן ממצות.לפוטרו

 דחתןפטור" כע~
 מק"~

 ~מצוה טוסק לי' חשיב ולא לק"ש תפי~ן דמשווה להחמיר~ילא ~ר' ופסק בעילה ~צות טרדת משום דהי~ו
 סוכה גביוכן

 דפטרי~
 טעמא דעיקר בש"ב משמע ושישבי~ו לחתן

 אם ש~טטר~שום
 ל~

 ישמח
 כרא~

 ולא הבוכה מן פטור ומצטער
משום

 ד~ו~~
 אנפש~הו דמחמרי אמוראי איכא ולהכי במצוה הוא

 ז"ל הרמב"ם בדעת ברור נלע"ד זה ע~"ש. תרתי ועבדי סוכה~בי
ומדוקדק

 בלשו~
 הפטור כל י"ג הל' פ"ב תפי~ן בהלכות ש~תב ז"ל

 מתפילין פטורמ~"ש
 כ~

 שנשא חתן לפיכך ו~ק"ש המצות מכל פטור ~ציה לדברלבו ונחפ" הטרוד על ק"ש מהלכות בפ"ד וכן
 להד~ משמע כו' טליה שיבא עד מק"שפטור בתו~~

 דתפיל~
 וק~ש

 ופסק שילא ~~ דברי כן מפרש והוא ז"ל~דידיה שו~
 כמות~

 דברכות מתוספתא זהלפי' רא~ ולענ"ד
 דגרםי~

 וכל השושב~ין התם.
חופה ב~

 פטיר~
 פטיר חתן רש"א משום בק"ש. וח~בין מתפילין

 רק א~רי ולא חתן ת~ק בדברי גר~~נן ולא ח~ב~.ושושב~ין
 ~~"ל דת"ק חופה י ובבשושבי~ן

 דח~ב~ דא~
 בק"ש

~תפי~ן פטור~
 כ~

 ושושבי~ן פטור חתן דאמר ר"ש ע"ע וא"כ
 מתפי~ן דפוטר ת"ק על לאיפ~גי ו~תי תפילין על ג"כקאי ח~ב~
 אמר דת"ק אק"ש דקאי נימא ד"ימ~~ב והו~

 ח~ב~
 ואיהו בק"ש

 פטור דחתן ואמר לקולאפליג
 מק~~

 מח~ב דת"ק מנ"ל טובא ק'
 ודלמא בדבריו חתן ~לל אדכר לא ת"ק הא בק"שלחתן

 ת~ק מח~ב ולא ~"כ מק"ש פטורשה~תן מוד~
 ר~

 א~~ ~~ ~ו~בי~ן



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

 קיימי ותרווייהו ולחומרא פליג ארי~א דר"ש זו לגי' ברורודאי
 ת''ק אמר ועלה חייבין שושבינין הא מק''ש ~חתן דפטרהאמ~ני'

 דחייבין~הי
 בק'~

 התפילין דדין ואמר פ~ג ור''ש מתפילין פטורין

וק''~
 שושבינין אבל מצוה בעילת קודם רק החתן פטור ש~ין שוה

 בסוכה במלחמותיו ז''ל הרמב"ן דגם ונפלאתי ~ייבין חופהובני
 וגרסתה זו ~ו~~~א~ביא

 דל~
 ולא ת~ק בדברי חתן הוזכר

 הרגי~
 א''אדלפ""

 דר''~ ל~ר~
 וצ''ע לכולא פליג

 ובבו~
 תפלה מהל' פ''ו

 ש~טורין אף פי' בתפלה חייבים ו~בדים נשים הרמב''םכ~ב
 מק''ש שפטור ופי' מתפלה פטור מק~ש ~פטור ~יש וכל כו'מק"ש
 שלא נהדיא הרי מתפלה ~ף פטור חתן כמו דמצוה טרדאמחמת
 כמ''ש מבואר והוא מק"ש הפטורין רק ותפילין מתפלה ז"לפטר
 התוב~ת" וגי' מסתבר ופי' ז''ללדעתו

 שיש נלע''ד ולכן מסיי~ו.
 ואפי' המצות בכל חופה בני וכל ושושבינין חתן לחייב בדברלהחמיר
 תורה של כי מכולן. פטור מצוה בעילת קודם לבד ה~תן רקבתפלה

 : בזה מ"ש באחרונים וע'הוא.

~~~~~~ 
 ~~~י~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~ו~~~

: 

 ~נ~~~~~
 מן דפטורין עקביא בן דר''ח משמי' א' בגמ'
 שהיה ריה"ג דברי .לקיים ה~צות ומכל ומק''שתפילין

 והרמב''ם הפוסקים וכתבוהו המצוה. מן פטור במצוה העו~קאומר
השמיטה.

 וד~~
 דמייתי הירושלמי דעת עפ''י ~הוא טעם לתת הב''י

 משמיהברייתא
 דרחב~~

 ודאי וזהו המצות. בכל דמחויב גופיה
 ירושלמי כדעת פסק האיך לפטור מש~י' א' דילן דש''ס כיוןצע''ג

 כוותי' ובאמת כו' ריה''ג ד' לקיים אמר דילן בש''ם וגםהמחייב.
קיי''ל

 ו~
 דילן. וש''ס הירושלמי סתירת ליישב שכתב במ''א

 כשא''א. איירי דילן ובגמ שתיהן לקיים שאפ~ר איירי~ירושלמי
 דילן. ש''ס עפ''י פטור גווני דבכל וה~''א הר''ן בשם הב"י כ'וכבר
 שכתב דבכה''ג לפרש לו הי' ד~כ''פ כן לפ' א''א הרמב"ם בדבריגם

הרא~
 ~לע"ד והי' כו'. מק"ש פטור כו' בים לפרוש רוצה שאם ז''ל
 אליבא שהיא ב''ע דר''ח ברייתא כהך כלל פ' לא ז"לדהרמב"ם
 הדבר גמ' תלה למה קשה לכאורה ובאמ' כו' אומר שהי'דריה''ג
 דסבר יצחק ר' כו' במצוה העוסק סברי תנאים כמה האבריה''ג
 לחתן פרט בדרך ובלכ~ך דדרשי הנהו וכן ~ו' מצוה מתטמאי
 טובא מיקל ~דריה''ג משום טעמא אלא בברכות וב"ה וב''שור~ג
 עליו מקשה יצחק ור' היו יוסף ארון נושאי אנשים דאותןוסב'
 היו חנייתן בשעת דאף דס''ל צ''ל וריה~ג ליטהר יכוליןדהיו

 הפסח ולעשות ליטהר מחויבין ואינן במצוה ועסוקין ארונומשמרין
 במצוה דעוסק מטעמא חייבין אינן ליטהר להן אפשר שהיהאף
 ממילא משתמר היה וארונו לי~הר שיעולין כיון ס''ל ור"י~ו'

 פוטרתן. עסקן אין מנגיעה נזהרין היו או לוי' במחנה~עמד
 חובת שהיא מצוה רק פוטר שאין דר~י כוותי'וקי''ל

 הגו~
 ומחוייב

 חובה המצוה ש"ין ספרים כותבי כמו ולא דחתן דומיאלעשותה
 הגו~. חובת שהיא ממצוה פוטרו זה אין יכתוב לא ירצה ואם~ליו
 שאמר ריה''ג עפ''י שהוא דרחב''ע ברייתא הרמב''ם השמיט~לכן
 כו' במצוה העוסקכל

 א~
 חובת שאינה

 הגו~
 ולא ממצוה פטור

 כו' א~ים דויהי בהך יצחק כר' "''ל הרמב''ם פסק וכן כו~יהקי~ל

ו~
 : ודו''ק בע"הש~י נעון

 ~~~~ ~~ ~ו~~~ ~~י~ ~~~~~~~ ~~י~~~ ~~~~~
: 

~~~~
 או ב' לקח שאם התוספתא. עפ"י כ' ור''י הטורהנה
 בשני וכן א' בצבת יד של ~ו ראש של א' בודק צבתיםג'

 ברביעי. וכן בשלישי~כן
 ו~

 הגמרא עפ''י כתב והרמב~ם כולם.
 צבתים לקחן ואם להיפוך. או ראש של וא' יד של ב' ~בודקד~רובין

 הגמרא הפוסקים ה"~יר~ שלא הב~י ותמה ~ו' בדיקה צריך ~בת~ל
 סוגי' השמיטו למה גדול עיון צריך ל~אורה ובאמתדעירובין.
 לענ''ד נראה היה אבל התוספתא. עפ''י וכתבודגמרא

 לחל~
 בדבר

 ברישא מיירי דילן~ג~א
 ש~

 מי~חדות קציצות רק צבתים לקחן
 מכמה שמא בהו לספוקי דאיכא כלל. מצומדי' ואינן בפ''ע א'~ל

 של ~' אלימתא ח"קה בעינן ולה~י לקחום.אנשים
 רא~

 של וא'
 ממומחה כולן של~ו ומחזקינן לכ~לו מכשרינן וא" כה''ג ודוקאיד.

 ~יירי דברישא משמע צבתים לקחן בסיפא דדייק והיינו~'.
 צריעה צבת דכל א~שמעינן צבתים דלקחן וסיפא נפרדות.בקציצות
 חזקה הרמב''ם וכמ"ש חבירו על מחזיק א' צבת ואין בפ"עבדיקה
 בא' וסגי ג' דא''צ א''ל צבת כל בדיקת אופן אבל הרבה~אמשים
 לידע וא"צ ניקח א' מאיש צבת כל ודאי כרוכי' שהן דכיון צבתמכל
 מהן א' שבדקו וכיון ויתירות. ב~סירות בקי היה שהסופררק
 והוי שבקי כיון וכהוגן כדת נכתבו כולן ודאי בקי שהואוראו
 שהרי בקי ונמצא הסופר שבדקוכמו

~ 
 שיכתוב חיישינן ולא טעה.

 חזקה הוי כתבן א' שאיש ודאי שידוע וכיון כן. ופעם כןפ~ם
 בקליצות משא''כ כולן. עלמא'

 בפ''~
 ~ן סופרים לכמה לחוש שיש

 הרמב''ם בלשון ודוק ראש ומשל יד משל ובסרוגין בשלשהבעינן
 דברישא משמע צבתים לקחן כתב ואח"ע כו' קציצות מאה לקחשכ'

 צמדים ג' או ב' בידו מצא נקט בתוספתא אבל בצבתים. איירי~"
 מיושב ולפ''ז בצמדין. דווקא ומ~מע כו' וא' א' בכל אחדבודק
 : לענ''ד יחדיו יכונו הפוסקים דברי וגם והתוםפתא. הגמראי~ד

 ~ו ~~~ ~י~ ~~~~~ו~
~"~ 

 ~ו
~~~~~~ 

 ~~ו
 ~י~~

 : ~ו

~~~~~
 כו' תפילין או ס"ת בו שיש בית וז''ל כתב בש''עהנה

 מרגלותיו תחת יניחם לא כלי בתוך כלי נתןואפילו

אל~
 הטור השמיט למה ה~''י ותמה מר~שותיו. תחת

 ה~
 דאמרו

 מראשותיו תחת להתיר סתם וכ' ראשו כנגד ~נא לכםת ~רבין
 מסוגיא לכאורה צ''עובאמת

 דיומ~
 דאמרינן מהא דדייק לו בא פר'

 בגדי ש''מ ודייק ראשיהן תחת ומניחן ומקפלן פ~טן כהונהבבגדי
 ~ ומשני בהן ליהנות ניתנוכהונה

 ואמר ראשיהן כנגד אימ' פפא
 ראשיהן כנגד מדשרינן דמי שפיר הצד מן תפילין ש''מ משרשיארב
 כסוגי' הוא כהונה בבגדי דאסורה הפ~ה משום חיישינןולא

 בגדי וכמו מ~ש. ראשו תחת ולא ראשיהן כנגד דדוקאדברכות
 דתחת שם אשי דרב שינוי' לפום אבל בעה''ג רק ש~י דלאכהונה
 מסקנא והכין בהן ליהנות ניתנו כהונה בגדי וב''ל ממשראשיהן
 עיי''ש הם דקשין ליכא כלאים ומשום ליהנות. דניתנו שםדסוגיא
 לגנאי חיישינן ולא ממש ראשיהן ת~ת מדשרינן להיפך מוכחא''כ
 דהפח' מחשש אסור כהונה בבגדי לישן דהא כהונהבגדי

 ל~י לתפילין ה''ה וא''כ ממש ראשיהן תחת מות' ואפ''התפילין כמ~
 דברכות אסוגיא אשי רב ופליג ממש ראשיהן דתחת אשי דרבשינויא
 והרמב''ם הוא. דבתרא אשי דרב ~שינויא הטור שפסק אפשרוא''כ
 אשי דרב כשינוי' דלא רא~יהן כנגד דדוקא שם גם פסקז'~ל

 טעם שעיקר ונראה הכ"מ. ~'ז ועמד בהן ליהנות ניתנודקי''ל א~
 כנגד שיתיר אמורא שום אשכחן דלא דברכות מסוגיא "''להרמב''ם
 כו' בכוב' מניחן דאמר חייא דר' מבריית' מקשה אדרבהראשו
 דסוגיא מסקנא סלקא והכי לבר דכוב' למורשא ליה דמפיקו~ני
 ראשו כנגד שלא לכסת כר בין דרבא משמיה למעשה להלכהשם

 אשי דרב לשינויא ודחינן משרשיא ורב דר''פוכסברא
 מק~

 הני
 ניתנו כהונה דבגדי דשם מסקנא דלפום נראה ועוד סוגיא.כולהו
 משום היינו וע''כ במדינה לא אבל במקדש בהןלהנות

 בהו ~ביד עבודה ליה מתרמי אי והואיל לעבודה שעה כלראוי דבמק~
 ודאי לבישה דרך שלא ראשו ותחת בלילה משא''כ בהן. להלוךשרי
 מהן ליהנותאסור

 ~~ ו~~
 תנאי בהן היה לא דע''כ ממדינה

 ל~ודה הראוי ובזמ לבישתן דרך רק אופן בכל מהן שיהנוב''ד
 לפו~טן לצמצם שא"אלפי

 תיכ~
 כ"ה ועל ועבודה ע~ודה כל אחר

 לבישה כדרך שלא מהן להנות לא אבל מתנה ב''ד דלב האקיימי
 ודלא הרמב~ם פסק מוכרח וע''כ המסקנא. לפי ברור נר"הוזה

 מן דוקא לתפילין ה''ה וא''כ ראשיהן כנגד אלא אשי דרבכשינויא
 בכובע ממיחן ר"ח מדתני דמק~ה הגמרא בסוגית והנההצד.
 כנגד שלא איירי די~מא קושיא ~י תוס' ו~קשו מראשותיותחת
 דאי דייק דהכ~ ותרצו ה~י דמכשרינן ברייתא באידך כמוראשו
 דמני~ן דמשום וס~ד ל"ל בכובע מניחן ראשו כמגדשלא

 כו' למורשא ליה דמפיק ומשני ראשו תחת אפי'מותר בכוב~
 והקש~

 עוד
 כלי בתוך כלי דבעי עמו באשתו היינו כובע דבעי האדילמא
 בסוגיא עוד ~לדקדק ~ראה ולענ"ד עיון. בצריךוהניחו

 דווקא אי וטרי שקיל מראשותיו תחת דמניחן דינא דבעיקר~אורה דמשמ~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  בכילתא להו צייר קפרא דבר עובדא גם וא''כ לא. או רא~ו~חת
 להו מנח אידי דרב בר~ שישא רב לבר למורשיהוןומפיק

 בעו ולא עמו אשתו באין אפי' מיירי ג''כ עלייהו סודראופריס אשרשיפ~
 אשריות"למסמך

 צריך וזה ראשו. כנגד שלא אפי' מראשותיו דתחת
עיון

 ל~ למ~
 אשתו באין עע''פ דשרי' מפור~ת ברייתא על םמכי

 דרב בשאילתות שראיתי ובפרט עמו אשתו אפי' טפי שרי ושמואלעמו
 מורשיהון ומפיק בכילתא להו צייר פפא רב דגרס בא פ'אחאי
 בריה שישא רב עם א' בדור שהיה לטנ"ד. נכונה גי' והיאלבר
 הראשונים של מדורות הי' קפרא בר אבל דרבא. ותלמידי אידידרב
 ראשיהן כנ~ד ביומא משני הא גופיה ר''פ וא''כ התנ"ים.בסוף
 הצד מן תפילין משרשי' רב דייק ומינה ~ניהנות ניתנו לאדס''ל
 עכ''פ. ראשו כנגד של" ל~תיר עלה ~ופא ר"פ םמך לא ולמהשריין
 לענ''ד נ''ל היה ע''כאשר

 לפ~
 רבא דאמר מאי על דקאי הסוגי'

 כוותי' הלכתא עמו. באשתו דשרי דשמואל תיובתא דתניאע''ג
 לכםת כר בין להו מנח היכי שאיל וע~ה עדיף טפי לנטורינ~ומ''ט
 תחת בכובע מניחן דאמר מדר''ח ומקשה עמו ב"שתו והיינוכו'

 הא מברייתא דשמואל תיובתא דאמר מאי על ומ~שהמראשותיו
 וע''כ מראשותיו תחת בכובע ~ניחן דא' דר''ח ברייתא אידךאשכחן
 תוך כלי ומשום עמו ב"ש~ו אע''כ כובע ל''ל דאל''כ עמובאשתו
 א' ואמאי ~שמואל בבר דר"ח ברייתא וא"כ כובע נקטכלי

 דברייתא ומשני כוותי'. סבר דר"ח ברייתא הא ד~מואלתיובתא תני~
 איירידר''ח

 דמ~י~
 פי' לבר. מורשא

 חו~
 התפילין ואין למטה

 הכר תחת~ונחין
 לא ~ראשותיו ת~ת אבל ר''ח שרי ולהכי כל~

 םמכינן דלא אמוראי הנהו מייתי ועלה עמו באשתו בריית"שרי
 בכי~א להו צייר ק~רא בר או ר''פ עמו ב"שתו ש~יות" הךעל

 מורשיהון לאפוקי לי' למה מראשותיו תחת לאנוחינהו בעידלא נהי דאל''כ עמו באשתו ~יירי הא וע''כ לבר למורשיהוןומפיק
 ~"~תו ודאי אל" בזה יש חשש מה לגו מורשיהון הי' ואםנבר
 כיב בתוך והי'~מו

 ~רשיהון הי' ואפ"ה שני כלי הי' והכילת"
 אשרשיפא להו דמנח אידי דרב ברי' שישא רב וכן התשמיש מפנילבר
 שיהי' םודר פורש הי' ~תשמיש משום היינו סודרא פריםוהוי
 אשרשיפא מנחי כי סודר פרישת ל''ל עמו אשתו באין דאי ~ניכלי
 דלא וקמ''ל עמו דאשתו משום ודאי אלא תו בעי מאי כיםןבתוך
 עבדי כלי בתוך כלי אפי' עמו באשתו ראשו תחת לא~וחינהוסמכי
 כשמואל ל~שה ~לכה ם"ל רבא רק אסור. ~מו דאשתוכבריית'
 הסוגי' בפי' ברור נלע''ד זה לנטורינהו.ומשום

 ומיושב~
 התוס' קו'

 ולפמ''ש והכסת מהכר לבר דכובע למורשא לי' דמפיק דר''חברייתא דמשני לפי דהא הכר לבד כלי תוך כלי דבעי משמע ולפי"זודוק
 באשתו שרי ולא עת''כ ליכא ד"ל''כ ג''כ יבכובע בכיסן שהןע''כ
 תחת שרי ד~'ח לם''ד גם ע''כ וא"כ בכיסן. דהיינו ודאי אלאעמו

 הכר ותחת ובכו~ע בכיס והיימומראשותיו
 ול~

 : בעזהש''י נלע''ד וכן ז''ל רמב"ם ~שם הב''י וכ"כ הכובע. ל"לדאל''כ כלי הכר חשיב

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~וי ~י"ו

 : ~~ו~ ~~~~ ו~~ ~~~~~~ ~~

~~~~
 אם קבין ד' של משוי הנושא מ''א בסי' כ' ז''ל ~טיר
 מותר. לאו ואם אסור המשוי מפני נד~קותתפילין

 על להניח אסור תפילין של מטפחת ואפי' כו' בראשו זבלהמוציא
 בגמ הנאמרים המימרות כל והביא בראשו. תפילין כשישראשו
 בביאור אנפי בכמה שהאריך ב''י וע' כלל. פליגי דלא ום'בזה
 דלא ז''ל והר"''ש ""ל הרי''ף דעת שגם ז"ל הב"י וכ' ד''מ וע'זה

 לא הא דמשום נראה ול~''ד המימרות. כל ג"כ דכתבופליגי
 הא צריכה. למילתא חדא דכלמוכח

 התפלה דין משום כ' ינאי ד~
 קרקע גבי על יהבו להשליך שצריך קבין ד' במשוי ג''כששיעורה
ולהתפלל

 ל~ ובה~
 פליג

~ 
 דר"ח והך בתפילין. רק שילא

 מניחם אלא לצדדים שיסלק' מהני דלא להשמיענו לכתוב הוצרכוזבל דמוצ~
 ~טפחת אפילו אסור משאוי דכל שילא כר' פסקינן דשפירי"ל המשוי בשיעור אבל להבי"ם הוצרכו ולן תפילין במקים זרועועל

 ב~ידושיו "''ל ~ריטב''א וכ''כ יונה הר''ר וכד' לה. מפרשדאביי
 ה~אש על להניחו אסיר ויה" במשוי י~א ו~מה בד''ה שע'"''ל רש''י מדברי ו~~נ''ד ~ילא. כר' והלכה ר''ח על פליג דר"שלב"מ

 מילתא בה" ~ליג ~פלג דר''ש לכ"ורה משמע שילא. דר'אליבא
 ~חילקו החלוק' ו~י היא נפשא באנפי מילתא דאי ר''ח~ל

 רש''י מדכתב הב''י ומ''ש שילא. דר' אליבא להזכיר לו הי' לא"''ל ה~
 אין קדמו התפילין "ס דוקא מ' במ~ומ שתפילין בשעה הראשעל
 הביא שמתו מי פ' בברכו' ז''ל והרא''ש לענ''ד. דקדוקזה

 דאדרעי' אל" מנח לא בביתוא יוחנן דר' הירושלמי מןעליו ש~קשי~
 ודאי אלא עליהן מצנפת או כובע לבש לא ולמה הקרירותמפני
 הרא''ש ותי' הראב''ד ובשם שם "''ל הריטב''א וכ''כ אסור גווניבכל
 אםור דאינו ינ"י כר' פוסק ז''ל ~הרא"ש ז''ל הב''י כדעתי"ם עיי''ש. האויר לו מזיק שהי' בראשו חושש הי' שכ''כ הרר''יבשם

 כשקדמו כ''א בכ''ש א~ר ל" ור''ש המשוי שקדם וב"ופן קביןד' ר~
 על הקשה מאי א''כהתפילין

 אסור ~כ' ורש"י הרמב~~
 דווקא משמע משוילשם להני~

 כובע כגון משוי לשם לא ה" משוי לש~
 היה ~כובע דהא טפי קשה לדידי' הא רמב''ם וכד' מותרומצנפת
 משו~ דאפילו הכובע תחת אח''כ הנ'חם לא ולמה בראשותחלה
 מהצורך אין והא מותר קבין מד' פ~ות כה''גגמור

 לס~
 דגם ודאי אלא חדשה נתינה אח''כ שהיא דנימאלגמרי הכו~~
 בדבר רק ענין בכל "סור משוי ובכל פליג דר"ש כדברינוס''ל הרא"~

 דבר~ מתוך מש~ע לא הד''מ ת'' גם ורמב''ם רש''י וכד'שדרכו
 בנ~תן רק היתר דאין ~שמע משוי לשום לתת אבו' ~כתבר~''י
 למשוי ~כוין שאינודבר

 כל~
 גם כובע כגון להנ"ה ~ק

 היא דזו נימא דאם כן מוכח לאז''ל הרא''~ מ~
 ההכר~

 לדעת ינאי ר' דעת בין
 יוחנן דר' נהי יוחנן מדר' הירושלמי מדברי הקש' מה א''כר''ש
 כ''ש שרי בכך שדרכו במשוי ואפי' פסקינן ינאי כר' אנןאבר
 הפוםקי' נחנקו בכובע רק אםור לכ"ע בשוי ודאי אלאבכובע
 לענ''ד נכון והוא הרמב''ם כדעת לאיסור סתם בש''עוהמחבר

 לד'גס
 הרי''~

 הרמ''א רק והרר''י וראב"ד וריטב''א ורש''י והרא''ש
 ראוי ולענ''ד בכך. שדרכו במשוי ~התיר כתב תירוצו עפ~י"''ל

 וכמש"ל: המחבר כדעתלהחמיר

 ~ ~"~~~ ו~י~ ~~~י ~"~ ~~~~~י~ ~~~ו~ ~ו~~ ~~ ~~~~~~
 ~' יד של ל~שותן ש"ר תפילין לשנות אםור כתב הטור~~~~

 לעשותן מותר עליהן התנה אם ישמים דאפילו מהרי''אבשם ה~''י וכ' כו' מותר עדיין הניחן שלא חדשין היוואם
 דאתני מילתא הזמנה דאמר ולמאן בגמרא מדאמר כן ודקדקיד. ש~

 אםור דלהרמב"ם בזה מחלוקת שיש ז''ל מהרי''א שדעת רקעלייהו
 בבד''ה וכן שרי טלמא דלכולי כתבוהב''י

 הוםי~
 מגמרא ודקדק

 .דבשלמא עיון צריך זה דין ול~נ''ד עלייהו. ד~תני דאמרהנ''ל
 מהני ל~מר שייך מילתא הזמנה למ"ד אף בעלמאבהזמנה
 האוםרת הזמנה זה אין כשירצה לשנותו עליו שהתנה דכיוןתנאי
 דוכתי ובכולהו עליו. התנה אדרבא לעולם כך שיהי' הזמינו לאשהרי
 ב"ד לב דא~רינןבש''ס

 מתנ~
 הקדושה בתחלת דוקא ג''כ היינו עליהן

 ~ינך וכול~ו לצבור ~וצרכו של" תמידיןכ~ון
 ש~

 דפ''ק בסו~י'
 המצוה מעשה בו שנעשה אחר תנאי שיועיל אבל מתחלתן.לדמיהן י~ הציבור יצטרכו לא ש"ס הקדשו בתחלת עליו מתניןדשבועות
 פקעה לא בכדי וקדושה "ו קדושה לו ירדה שע''כ לכךשהוקדש
 של תפילין קדושת ל ירדה כבר הרי הראש על הונח שכברוכיון
 שא''א כיון קלה לקדוש' אח"כ להורידו תנאי יועיל ואיךראש
 ש''ר קדושת חלה לא התנאי שע''ילומר

 מעיקר~
 נעשה ע''כ הא

 םוכה בעצי מהני לא בה''ש כל מהם בודלדאינו תנאי אפילו והרמב''ם והרא''ש רש"י גי' ולפי שבעה כל ש''שוחל ת~אי מ~ני לא קדושה עלייהו דחיילא םוכה דב~צי בביצהדאמר למאי ממש ודמי הקדושה עליו תחול ~לא וא''א ש"ר מצותבו
 שע''~

 ~ודל
 אלא סתירה משום בי''טמהן

 דא~
 דםבר שם ז''ל הרי''ף לגירם'

 שלא שא"א תפילין במצות ~שא''כ למצוה בויוצא ה~י ~פי' עליהן חלה הקדושה אין עליהן שמתנה כיון~תם שאני דווקא בנוייה ולא בםוכה גם מהני כו' בודל דאינודתנאי
 תחו~

 ~לי~ן
 שלקדושת

 רא~
 דבישובן בש''ע וכ''פ ז''ל ורא''ש התום'כתבו ~הענ''~ ג~י ואפי' ש''ר למצוח בהן שיולא כיון

~ 
 רק חנאי מהני

 ~ם שהקשה מ~א וע' י"א ~יף קמ''א בסי' כמ''שבחורבנן
 מ~
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~ ~ ~ ~  לתשמיש. ת~מיש בין לחלק צ''ע ותי' קדושה לתש~י~י תנ~ידמהני
 ולא דאזמני' ג''כ הזמנה בעי' קדושה דבתשמישי נתרן ישולענ''ד
 ~ות~ ב~צר

 עליהן תחיל שלא מו~יל התנאי וא''כ
 ולא נ~דושה ~שמשיןבעודן א~ קדוש~

 חל~
 קדושה עליהן

 כל~
 ~שא"כ

 מבלי זה שם לה שיהי' וא''א מיקרי' קדושה עצ~ה היאבהכנ''ב
שיהיה

 בהכ''נס שם אין לא ואם הנאסרי'. בכנ ו~אםר קדיש~ ב~
 קדושת עליו תחול שלא לכך עליו ה~תנים הציבו~ דעת ואיןעליו

 כללבהכנ''ס
 ר~

 וע''ז כו' בה לאכול מותר יהי' ~פ''כ שאף רולים
ב''ל

 דל~
 ואף תנאי. מהני

 ה~קילי~
 דמהני ובוברין בבהכנ"ס

 ~יינותנאי.
 משו~

 דבהכנ''ב דב"ל
 ל~

 ~וי
 ר~

 קדושה תשמי~י כעין
 ~'ך שהקשה ז''ל הרמב''ן בשם מ''ש קנ''ג ~י' ב''י ע' ~צוה.~ו

 עשאוהו דבהכנ''ס ותי' כו' ה~וף קדושת בו שיש כיון למכרויכולין
 ~כ"ע שם ו~ש~ע ז''ל הר''ן ובמש"ש באורך עיי''ש כו' ~צוהכתש~יש
ס"ל

 דקדוש~
 לא גמורה הגוף

 פ~~~
 דנדרים בסוגיא ו~' בכדי.

 דקדושת ורבא ה~נונא לרב דס"ל כו' קרבן האנו נטיעותגבי
 זה שור אמר כגון מ~ורש בתנאי אפי' פקעה לא בכדי ודאי~וף
 והר~ב''ם עליו. שם פליג ואביי לעולם עולה זה הרי יום ל'עולה
 דמים קדושת דדוק' כרבא ~בק הקרבנו' מעשה מהל' פט''ו"''ל

 םוגיא ונענ''ד שם. בכ''מ וע' הגוף קדושת לא ~בל בכדיפקעה
 עלייהו דחיילא מכיון בוכה ב~צי תנאי מהני דנא מ~ייעתןדביצה
 ו~''כקדוש~.

 נענ''~
 מת~ילין תנאי דמהני המחבר שה~ליט זה דין

 הט"ז על פ"מ בס' ~אתי שוב צע''ג. לש''י מש''ר לשנותישנים
 דאיתעביד ובין הזמנה בין ולחלק בדבר לדון שיש וכתב בזההעיר
 ~המקומו' זכר לא אך בזה עמד צ''צ שבת~ו' וכתב מעשהבי'

 נעיל.שכתבתי

~~~~~~
 היא. מילתא הזמנה קיי"ל דבכה''ג לדינא נראה היה
 היינו היא מילתא לאו הזמנה דבב' רבא גםדהא

 ממ~משין משמשין בבנהדרין כדאיתא קדושה. במשמשידווק'
ג~רינן

 משא''~
 בדבר עכ''פ א''כ ~דושה. דגופה ערופה עגנה

שגופה
 ~דוש~

 בבנהדרין הנ''י כתב ומה''ט מילתא. הזמנה קי''ל
 אבור תפילין לשם המעובד דקלף בש~ע ז''ל הר~''אהבי~ו

 ע~יו חלק לא הרמב''ן ואף המאור. ו~''כ מה''ט. בולהשת~ש
 קדושה מש~שי רק מי~רי לא הקלף דקדושת דב"ל בקלףרק

 קדושתו. ליה אזינ כ~ב ליה אזיל דקדיש. הוא כתבודאגב
 ודאי דהכא ראש של תפילין להיות שהוזמנו דידן בנידון כןואם
הוי

 דהכת~ הקדו~~ גו~
 ~מור~. לקדושה הוא קדוש ~ופו עצמו

 דהא הזמנ'. ל''א לקלה מח~ורה לשני~ דלענין לומרואין
 לקדושה דאף הרי עלייהו דא~ני מי~ת' ~זמנ' ולמ''ד בגמ'בהדי' מפור~

 בקדו~ה לא אבל במשמשין רק פליגי לא וע"כ הז~נה שייךקלה
 קיי"ל בע''ע דגם תוס' ולפמ''ש ~רופה מעגלה דגמרינןעצמה
 לדעת אבל ני~א. בהזמנה מיתברא ולא שתערף עד מתברא~לא

 כדברי שכ~ב ז''ל הרמ''א על וגם צ''ע. והנ"י והרמב''ןהרז"ה
 לשנות דאסור קיי''ל זו שיטה דלפי לעיל כתב לא ולמההנ''י
 במסקנתו בסוכה ז''ל הרמב''ן דעת ולפי כשהתנה. רק בחדתיאפילו
 לרב~ן ב''ל כהונה ובגדי שרת בכלי דאפילו הירושלמי מדברישהביא
 מילתא לאוהזמנה

 משמ~
 משש'ן בין לחלק קיי''ל דלא לכאורה

 קיי''ל ובכולהו הקדושהלגוף
 הזמנ~

 דמוקמינן למסקנא מילתא לאו
 ז''ל כרש"י שפסק שיטתו כפי וזה ורבנן דרשב''ג בפלוגתאלה
 לדעת אבל מילתא. לאו הז~ה למ"ד לשמה עיבוד בעינןדלא

~''~
 מצריך מילתא לאו הזמנה דמ"ד להיפך ~פסקו והרא''ש ור''ת
 בעל וגם מהזמנה עדיף דעיבוד בעלמא בהזמנה סגי ולאעיבוד
 המ~ובד בקלף להחמיר ראוי היה לפ''" וגם זו שיטה כתבהמאור
 תפילין בו לכתוב שנעשה בדיו וכן מהזמנה. עדיף דזה ת~יליןל~ם
 לגוף בהזמנה להחמיר הסוברים שיטת לפי להחמיר ראויהיה

 הוי לא קלף דקדושת ז''ל להרמב''ן דאף אלא עוד ולאהקדושה.
 ה~ובד בקלף דווקא והיינו כו' הוא כתב דאגב קדושהגופה
 ז"ל ברמב"ן ועיין עליו. התמה לא ~ם בו להחמיר ראוי זוסב~א ולפי הכתב. עיקר דהוא הקדושה גוף ודאי ד~וי בדיומ~א"כ

דמש~
 מדבריו

 דהז~נ~
 עיי~. דקלף מהזמנה טפי חמיר דיו

 כו' תפילין לשם ה~עובד בקלף להקל שנטה המ''א דעתולענ"ד

 וכמה ור~ח ור''ת ורא''ש ת~' ~עת דהא צ"ע רמב''ן דעתעפ''י
 עיבוד בעי דבכולהו ~בקו ולכן מהזמנה עדיף דעיבוד ~רפתגדולי
 טעם ועיקר להחמיר. בעיבוד לאבור הוא בדין ~כ''פ וא''כלשמה
 דלא לעיקר ב"ל וגם הז~נה הוא דעיבוד ל~ירש''י שנוטההרמב"ן
 ור''ח ור''ת ורא"ש תוב' עדעת קיי''ל אנן אבל לשמה עיבודב~י
 אם תנאי בדין לעיל ב~''ש וגם בדיו. וגם ב~יבוד להקל איןוא''כ
 ס''ת דתנן מהא ג''כ ראי' קצת להביא יש ל~''ר. ~ו נשתמ~וכבר
 שבלו ותפיניןשבלה

 אי~
 שאם אמר ולא כו' מזוזה מהן עו~ין

 ~וזה לעשות אסור גווני דבכל ומשמע מו~רהתנה
 ול~

 אשכ~ן
 הזמנה ולמ''ד בהזמנה רק עלייהי דא~ני האבגמ'

 מילת~
 ודו''ק.

 תוס' דלדעת כמ''ש ג''כ שכתב ז''ל ר''א הגאון בביאורי מצא~ישוב
 ז"ל. המג''א כ~''ש דלא היא ומילתא מהזמנה עדיף ~יבודורא"ש

 ~יו~~וב~''~
 לכ~ן הן כשרין דובא ר' דאמר כהונה בגדי גבי

הדיוט
 ואמ~

 ~נשתמש בגדים ועוד כו' חדא בדבר תשובות ב' רבי
 ~~ורה קדושהבהן

 ישת~~
 משום טעמא וע''כ קלה. קדושה בהן

 והתם מורידין.דאין
 ממיל~

 לכה''ג דאבור כיון דמי כהתנו
 אבור ואפ''ה לפ''א רק הוקד~ו ש~תחלה ~חר ביוה''כללובשן

 מורידין דאין דהא להדי' משם ו~בו~ר ~לה קדושה בהןנהשתמש
 היינו הדיוט לכהן הן כשרין ~אמר ר''ד ואפי הוא.דאורייתא
 דבר לך ואין א~ר ליוה"כ דאבורין מציותן נעשית שכברמשום
 שם. ז''ל וברש''י ע''א ם' דף ב'ומא ~' ומועלין. מצותושנע~ית

 :ודו"ק

 ~~ו~ ~~~~ ~~~י~י~ ~י~~~ ~ו~~ ~~ ~~~~~~~
 : ~~~י ~ו

~~~~~
 להשתין קבוע לבה''ע לכנב אבור כתב מ''ג בבי' הטור
 אבל צרכיו. בהן יעשה שמא גזירה שבראשו בתפיליןכו'

 בשם הב''י וכתב כו'. בראשו כ~הם להשתין מותר ~ראיבה''כב
 ונכנס. ד"א ברחוק תפילין חולן ~בה''כ הנכנב דתנן דאע''גהרא''ש
 האי ורב צרעיו. לעשות שרוצה משום אלא הכניבה משוםלאו
 קבוע להיות שסופו פי' צנוע זו קושיא מתוך גורס היה ז''ל~און
 צ''ע אלו ז''ל הר~''ש ודברי כדפרישית הוא קושיאולאו

 המטונף. ל~ום בתפילין ל~נב דמותר מדבריו לכאורה~משמע טוב~
 בשעה אף ערומין שם שעומדין במקום למרחן דאפי' א"אוזה
 וכבר ט~י. דחמיר בבה''כ וכ''ש תפילין חולן קיי"ל אדם בושאין
 להר~''ש דס''ל ז"ל המ''א ותי' ז''ל הש''ך בשם המ''א כןהקש'
 ט~י שרי להשתין דצריך משום דם''ד רק נכנב א~ור דודאיז"ל
 דהתם למימר ל''ל דא''כ במשמע זה ואין אדם של חייו ~הואלפי
 חולץ הוא הכניבה משום אדרבה לחלון. צריך הכניסה משוםלאו

 דשרי ס''ד הכא רק בתפילין לפנות לו שא''א כיון אמות ד'ברחוק
 לו שנתיר זו היא סבר' מה ועוד חיותי'. משו' ולהשתיןליכנס
 תפילין שיח~וץ בכדי דאטו הטינופת ב~ו' קדושה דברילהכניב
 עד נקביו ולהשהות כ''כ עצמו להעמיד אבור בל''ז דהאיסתכן.
 דאורייתא איבור חשש בזה יש ולענ''ד זו. ברגע להבתכןשיוכל
 ש~ם עיון דבר ערות בך יראה ולא קדוש מחניך והיהדבעינן
 וע''כ ערום השם לפני לעמוד א~ור קיי"ל וכן בגלוי הואשמים
 ארבע ברחוק תפילין לחלון דצריך בברי ב"ש והא הוא.מה''ט
 עד בידו מוליכן בתוכ' שהבה''כס השדה שבביב והגדראמות
 אסור מהגדר לפנים אבל לר''הר הב~וכין בחורין ומני~ןהגדר

 אין ע''כ וא''כ ומניחן. ד''א מרחיק וכ~יוצא בידו אףלהכניםן
 אמות ד' ולחון מהגדר מר~יק דהא כו' לעשות שרוצה משוםהטעם
 מהגדר לרחיק וצריך מהגדר לפמים עדיין הוא רחוק שב''הכבאף
 בהכ''ס דגבול דס''ל משום וע''כ ביציאה בין בכניסה בין אמותד'

 מחניך והיה קרינן ולא למחיצה מחון ד"אתופס
 קדו~

 ואפילו
 להכניבן ב''ה שרו התקנה. מפני רק לפנים להכניבן שרי לא~ידו
 לחלון דצריך ב''ה מודו אבל בידולפנים

 ברחו~
 אף מהגדר ד''א

 ואין שיתעטש כדי הרחקה בעי מ''ד ולחד מב"הכב. רחוקשעדיין
 מפורשת וברייתא שומע.חבירו

 בשב~
 שם שהיה הרי כתבי כל פ'

 ירחן לא ה''ז בשרו עלכתוב
 ול~

 הטינופת במקום יעמוד ולא יבוך
 דמדאורייתא דמשמע ז''ל וברש''י וע''ש גריעי. ראשו על תפיליןואטו
 לבית ~כנס יהושע דר' עובדא גבי וכןהוא.

 מטרונית~
 אחת



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~
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~  

~ ~ ~ ~

 דאי גמור מדין שהוא וע''כ ביתה מן ד''א ברחוק תפיליןוחלץ
 הביא והמ"א אמות. ד' להרחיק צריך היה לא ב~נמאמחומרא
 שהרחיק הזכיר ולא כו' לביתה ליכנס רצה לא שר"י זועובדא
 דגס גאון האי רב כדברי עיקר לכאורה נראה היה ע''כד''א.

 אף אלא לב''הכ דוקא ולאו גמור איםור יש נב''הכםבכניסה
 לקיים יש דאפ''ה דנלענ''ד אלא וכמש''ל ודאי טינופתנמקום
 מכסה שהוא כיון לחוד הכניסה דמשום קבוע ב''הכ ~לפנינוהגי'
 פיו על ידו להניח בד''ת אפי' יוחנן ר' דשרי וכמו ~ריאותן

 קרינן שפיר מכוסה שפיו שכיון מטונפות במבואות מה~ךכשהוא ולקר~
 כו' יראהנא

 דל~
 דאנן רק אדבור רק קפיד

~ 
 בהא כוותיה קי''ל

וס"~
 אבל פיו על ידו שמניח ~ה ~ני ולא אסור להרהר דאפילו

 דמהני כמו התפילין לכסות מהני דזה מדר''י ~ממוד ישעכ''פ
 אותה דאמר מלך גבי כ''ג פרק בסנהדרין מוכח וכן הפהכיסוי
 שנאמר לבהכ''ס ולא ה~רחץ לבית נא בה נכנס אינושעמו

 ליה תיפוק דרשא להך ול''ל בו. לקרות כשראוי כו' ו~ראעמו והית~
 ליכא דמש''ה ודאי אלא המטונפות ב~קומות ד''ת נהכניסדאםור
 לטעמא צריך ולהכי קמיע וכמין במטפח' גלונה שהיאאיסור'
 נזדמנ' אמר בשרו על כתוב שם גבי וכן לקריאה ראוי ~יהאדבעי
 גבי אשה במה פ' בשבת וכן גמי. עליו כורך מצוה של טבילהלו

 משום בהן שיש אף לבה"כ לכנס שרי עור דמחופה אמרקמיע
 קבוע לב''הכ ניכנב מהו הבעיא נפרש יש כאן גם ולכןקדושה
 כניסה משום איסורא דליכא אותם שיכםה היינו נהשתיןבתפילין
 מהני דלא פשיטא דלהא בהן יפנה שמא אסור דאפ''הומסיק
 אסרינן דלהכי ופשוט ברור והוא ת~ילין לבוש הוא אםכיבוי
 שמא בתפיניןלישן

 עראי לשימת רק כלל כיסוי מהני ולא יפי~
 ביומא אמר ציץ גבי ו~ן לא. כלל קבע נשינת ~בנ ז''נלהרמב''ם

 ואמאי מצחו על תמיד לומר וא''א לב''הכס ומיעל מינם בעי לאמי
 עלל כיסוי מהני לא לבישה ד~רך פשיטא ודאי אנא אותויכסה
 שםובשבת

 פרי~
 לבה''כ הנכנס ותנן עור דמחופין תפילין והרי

חול~
 שיהא מקשה דלא וע''כ ונ~ס. אמות ארבע ברחוק תפיליו

 לענין כלל כיסוי מהני לא דודאי לעיל כמ~ש דז"א בהן ~פנות~ותר
 להרחיק צריך למה קושייתו עיקר וד"י אלא בהן צרכיולעשות
 במקוס להכניסן שלא לחוד הכניסה מטעם הוא דזה ולחלוץד''א.

 איסורא לחוד דכניסה ז''ל גאון האי רב לדעת ראי' ומזההטנופת
 מטעם הוא ד"א ברחוק ד"ולץ דהא ז''ל הרא''ש כדעת דאיהוא
 ~שה ~אי א''כ ד''א. לרחיק גם הצריכוהו צרכיו לעשותשרוצה
 צריך וע''כ תפלין מהני לא דעכ''פ כיון והא עור. דמחופיןהכא
 קודס ד''א לחולצן צריך ממילא ~''כ צרכיו עשיית קודםלחולצן
 לחוד. לב''הכ כניסה משום ולא ז''ל הרא''ש טעם עיקר הואדזה
 איסורא דכניסה ניחא ז''ל גאון האי רב לדעת~בל

 בפ'~
 הוא

 לחוד דכניסה ל"ה ראיה גופה דק~יע מהא וגס חיפוי.ומהני
 היתירא שס משכח דלא מחופות שאין כל הוא דאורייתאאיסורא

 סכנה בו שאין חולה אבל במחופות או סכנה בו שיש בחולהרק
 אין צווארו על כשהיא אפילו קמיע והא מחופות. אין אםא~ור
 שעושה משום ולא הטנופת במקוס ש~ניסה משום רקאיסורו
 בס''ת אפילו דהא בגלוי. בידו או בצוארו כשהוא לי דמה צרכיובה
 וקרא ~שוס לאו דאי לעיל כתבתי כקמיע המלך זרוע עלשהוא
 ש~כוסה כיון צרעיו ועושה לב''הכ כשנכנס אף שרינן הוי כו'בו

 צרכיו כשעושה ענין בכל ללובשן ואסור ותכשיט גמור מלבושדרך דהוי בכיסוי אף גו~י בכל שאסור וציץ לתפילין דמי ולאהיטיב
 כניסה. משוס רק איסורו ואין עדיף לא כתב של קמיע גסוא''כ
 בידו. או בצוארו כשהם בין קמיע לענין חילוק דיש פי' דאין~נראה שרי בידי' להו דנקיט אע''ג דמסי כיון בשבת שם דמשניוהא
 בתפילין כדאיתא ~ידו היטיב מכסן בידו להו נקיט דאיאלא
 איסורא. איכא בידי' אף מכוסות באין אבל ~ו'. ונכנס בידואוחזן
 תהא שלא ובלבד כו'. ונכנס ובידו בבגדו אוחזן בתפילין קיי"לולכן
 ~ניסה משוס ש~כוסין כל אבל הטנופת. במקום גלוייםקדושה דברי יהיו שלא הטעם ל~''ד וכ''ז טפח. ידו מתחת יוצאהרצועה
 ומסקימן להשתין בהן לכנס למשרי ס"ד הוי ולהכי איםורא.ליכא
 ~כון נלעמ''ד כן כיסוי. ~הני לא ולהכי כו'. יפנה שמאדאסור

 ש~~ו~~ן אף אסור יד של בתפילין דאפילו ברור נ''ל ולפ"זבעז''הש.
 מותר יד של תפילין ואטו יפנה. שמא דחיישינן כיון ומכוסיןעור

 אי'. ובפירוש וכמש"ל. פשוט וזה שמכוסות. כיון בהןליפנות
 יד אשל קאי ואתרווייהו כו'. אוחז כו'. ~יחן ואמר כו'תפילין חול~

 כניסה ~שום ד''א ברחוק דחליצה לפמ"ש להקשות ואין ראש.ושל
 דעיון י''ל מכוסים. דהא ד"א ברחוק יד של חולץ למההוא

 שעכ''פ כיון שתיהן חולץ הוא אף ד''א ברחוק ראש שללחלוץ שזקו~
 להתיר מכאן ראיה אין לפמ''ש וגם צרכיו. שיעשה קודס ל"לצןצריך
 דאסור דס''ל מכוסין. שאינן כל תפילין. לבוש אם להשתין~כ''פ
 והיה ביה דקרינן וע''כ העמוד כנגד בד"ת אםור ~מ"התכיון
 כנגד בגלוי הן אם הזה הא~ור בכלל תפילין גם א''כ קדושמ~ניך
 איתנהו כו' יראה ולא כו' דוהי' איסורי דהנהו חזינן דהאהעמוד.
 דבעינן דקמיע מהא באורך כמש''ל שבקדושה דבר ובכלבתפילין
 בקמיע לי' ד~צרכינן דחזינן ועוד ראיות. ועוד סכנה שלדווקא
 ברש''י וע' ברה''ר. ד''א לאתויינהו אתי מדאמר ד"א ברחוקלחלוץ
 יש דלכן בכוונתו ודו"ק בשדות היו שלהם שבה''כ שכת'ז''ל

 בידו הכנסה משום אבל שי~ס קודם כשיחלוץ ברה''ר ד"אאיבור
 עליו רה''י שם דאין לרה''י. דהכ~ה איסורא ליכא הגדראחורי

דבק~~
 לחלוץ ~כ''פ שרינן מדלא וא''כ היא. כרמלית

 תיכ~
 קודס

 אלא דאורייתא. איסורא ליכא דבהא ד''א להרחיק ולא~ניבתו
 ~ו' מחניך והי' שום הוא דאורייתא איםורא בכה"ג דגםודאי

~~
 של עמוד לכנגד דה''ה י''ל וא''כ צרכיו. עושה אין שעדיין

 זה בדין אי"ה נבאר ו~וד הכי. דם''ל ז''ל הרמב''ם וכדעת רגליםמי
 דילמא דא' בתפילין ולא גבי שבת במס' בתוס' ראיתי שובלקמן.
 ז''ל ורש"י עיי''ש. לבה''כ כשנכנס לחולצן צריך דלא יד שלמשום טעמ" האי דאיצטריך ~ורבייל הקדוש ב~ם שכתבו כו'מיפב~י

 אלא הפוסקים כל דעת וכן ~ם הכי סברלא
 דא~

 צריך יד של
 ז''ל ורא"ש ברי''ף וע' צ"ע. ז~ל התוס' וד' בראיות וכמש"ללחלוץ
 לבה''כ מיעל בעי כי להו חליץ דילמא רש''י כגי' ג"כדגרסי
 ברור: נראה כ''ז לחלוץ צריך יד של דאף להדי' מוכח ו"''ככו'

 ~~~~י~י~ ~י~ ~~~~י~ ~ו~~ ~~ ~~~~~
:~~~~~ 

~~~~~
 שרי בבה''כם דלהשתין כתב הטור הנה

 משוס מעומד להשתין אסור בידו הם אם אבלבראשו. כשתפיל~
 דהך הפוסקי' רוב וכ''כ מידו. יפלו ושמא לשפשף שצריךניצוצות
 בראשו אבל מיצוצות ומשום בידו דוקא מיס בהס ישתין דלאברייתא
 "''ל והר~ב"ן יפנה. שמא ל~יחש דליכא עראי בבהכ''סמותר
 הנראה וכפי ענין. בכל ~הס להשתין אסור בראשו דכשהםסובר
 דמהו לבע~ שמפרש נראה תפלין בהל' בחיבורומדבריו

 גלוליס לא רק בידו כשהס היינו קבוע ל~ה''כס בתפיליןאדם שי~~
 ומ~עי' כו' ובידו בבגדו דאוחזן עקיבא כר' קי''ל לפנות לעניןבבגדו
 גלוליס הס אס אבל דאסור. ופ~טינן בבגדו. צריך אי בלהשתיןלי'

 ניתזין שהמיצוצות אסור ובעראי שרי בקבוע ובידובבג~ו
 "''ל מדבריו ~ראה כן א~ור. גלוליס שהן אף יותר גנאיואיכא עלי~

 ראי' יש לכאורה והנה ד~פשוף. טעמא משום ולאו בהןל~עיין
 ~הא בראשו כשהן בתפילין להשתין דאסור הרמב"םלדברי

 ולא ויתפלל בידו ות~ילין בזרועו ס"ת אדם יאחוז לאבברייתא דא~
 הא כי הלכתא לית ששת רב אמר ~א ואמר כו' מים בהםישתין
 דגס דס''ל היא דב"ש בידו כשהתפילין להשתין דאסרהמתניתא
 לב~ה אבל להשתין דה''ה וס''ל ולפנות. ~ידו לאוחזן אסורבקבוע
 ולא מיבעי'. עראי בה~כ בידו. כשהם שרי קבוע בה''כהשתא
 מ~וס דאיסורא טעמא ור''ש ~רבאס''ל

 ניצוצו~
 ליכא דא''כ

 ולהכי גנאי איכא בידו דאפילו טעמא ס''ל רק כו' קבועהשתא ~~~
 גס ד~"ה אסור בידו דאף הכי בקבוע דס''ל כב"ש לה~וקי
 בידו כשהן אף אסור להשתין ~אף לגדוליס קטניס שוהדלב''ש להד~ מבואר ור"ש לרבא עכ''פ בעראי כ''ש בידו שריבקבוע

 ~דב''ש וא''כ~גדולים. כמ~
 משמ~

 לא דע"כ לב"ה
 שר~

 בידו רק ב''ה
 לב''ה גס אסור בראשו כשהס אבל בידו כשהן שרו בגדוליסדאף
 צריך לקטניס אם לב"ה ב"ש בין פלוגתא א~כחן לאדבהא

 ~~לו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~~  ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~ ~

 לב''ה. ה"ה צריך. דלב''ש בריית" דיש וכיוןתפילין
 ו~

 משמע
מדברי

 רב~
 ה~תא ק"ו ומכח בידו רק לב''ה שרו נא דע''כ גופא

 דאפילו רבותא אמר ולא בידו רק שייך ~א והק"ו כו'בקבוע
 דא"צ שריבראשו

 לחלו~
 ידע דלא ו~יון קטנים בשביל התפילין כלנ

 בראשו השתא גדול וק"ו גדולה רבותא הוא ודאי דניצוצותסברא
 עלי' שהקשה מ~ב~ייתא וכן ~יב~''. בידושרי

 דרב~
 דברים

שהתרתי
 ל~

 בעראי ועראי לקבוע לה מפרשינן כאן לך אסרתי כאן
 ~~הם אסר~י בר~שו. כש~ן ~ך ~הת~~י דברים לפרושי מצינוגופא
 כדמפ' בה~י ~"ש תשובה עלי' שאין ק"ו דזהו ביפ" גםבידו.
 כו' ק''ו בתורת ולא טעמא בתורת לך התרתי מילת" האהגמ'

 ומד~~~~'נן מבעי' בידו שרי בראשו השתא ק''ו לומר דישכדפירש''י
 ~קבו~ דשרי בידו דו~קאדהיינו ~ש~~ כי' שרי ב~בוע השתא תשו~ה ע~יו שאין הק''ו~גמרא

 ו"ו דאבור. ~~י~א ~ראשו אבל
 ר~י'ל~נ''ד

 לדע~ נכונ~
 כש~ת~ינ'ן ל~שתין דאסור הרמב''ם

 משום ולאו כב''ש דמוקי ששת רב א' רבא מדאמ' ובפרטברא~ו.

 ם~ר ~ו~י' דרבא ול~''ז ו~~~ש''ל.~י~יצו~
 ד~סו~

 ~~~יל להשתין
 ו~' ~ו' יפנה שמא אסור וא' לרבא דשיילוהואמר

 ע''כ שרי. ~~~~י~בל ב~~~~ דו~~
 ל~~~ לרי~

 כ~עת או
 ה~מ~''~

 ~~''~' ז''נ

בידו
 ר~

 ש~'נם
 גלולי~

 ולכן וידו בגדו בעינן ~~~~ות ב~ג~ו

~םו~
 ~~הן ד~י'~י נעיל כמ"ש ~נפרש או ~גזי~ה. לה~~ין גם
 ~ו~ה א~רה דלא להשתין שרי לה~~ב''ם אף דא~שר היטבמכוםין
 רע בריח דהא ו~וד בה לן לית שמ~וםין וכיון הע~וד כנגדאלא
 א''צ דלד''ת קי"ל ה~חה דהיינו ע'קר לושאין

 להרחי~
 כדאית'

 ופירש''י בד''ת וה''מ גרסי והני גנו דהני רב דבי צי~י הניב~מרא
 דניכא צ''ל וע"כ לא. בק''ש אבל אפשר.דלא

 איםור~
 ד~ו~יי~'

 מ~ום בד''ת שרינן הוי לא דאל''כ עיקר לו ~~ין~~''ר
 דנ~

 אפ~~.
 הזה ובדבר ביה קרינן פסק אם מטונפות במבואותדאדרב'
 רבנן רק ~לל דאורייתא איסור בזה דאין ודאי אלא ימיםהחריכו
 ליזהר לו שיש גופי' לדידיה בד"ת או דאפשר. ב~''שהחמירו
 והכל ליזהר. לו אפשר אי הישנים מהאחרים אבל ישן שאימוכיון

 מחמיך והיה ביה קרינן צואם דליכא כיון דמדאורייתאמדרבנן
 חכמים החמירו בקטנים ואלוקדוש

 א~
 העמוד כנגד שלא אף לד''ת

 דקט~ים ח"ינן וא~כ עמוד.~ כנגד מדאורייתא ו~~פ שמטפיחין.~~ז
 וכן יפיח שמא בהם לישן תפילין דאסרינן וכיון מהפחהחמירי
 מאסור לא למה ומדאורייתא כהו~ה ובגדיב~יץ

 קטני~
 כשהם

 הרמב''ם כדעת להחמיר ראוי לענ~ד ולכן~ראשו.
 עכ~

 כ~גד
 השם ~פני ~מוד אסור דהא ותו ולכ~ותו.העמוד

 מותר ערותו שמכסה דכל ערוה גי~י משום~עמא וע~~ ~רו~
 ל~רו~ א~

 ק''ש
 טוחות שפ~י ערומה חלתה קוצה הא~ה~דת~ן

 וד~י אל~ ~~
 טעמאעיקר

 ~ו~ משו~
 בפ~ "~~ פירש~י ו~ן

 ~~~י. ~ל
 שיכ~ מבלי טפחיים ויגל ישתיןהיאך וא~

 ~~ תפילין
 דו~ם

 בצא~ו תפילין~ לובש שהי' ~י על פריך ובירושלמי לערום.ממש
 היה אפיקרסין ומשני ערוה. משום אסור ואי~ו מידממרחץ
 תפילין. ל~ישת ~דם ערוה ~יסוי דצריך להדיא הרי מ~פנים.~וש
ו~

 ד~א סברא הך לפום והנה לעיל. ב"ה עוד
 ~ אמ~

 ששת
 בהם ישתין ד~א ט~מאדמפרש

 כב~
 אף הת~~לין ג~אי ומשום

 ג"כ עראי ולא קבע לא בהם יישן דלא סיפא א"כ בידו.~שהן
 דלב''ש ""ל וכפירש''י הוא דהפחה חששא דמשום~ר~ה

~סורה הפח~
 א~

 ~~~א ס''ל לא רבא וע''כ צרכיו עשית וכמו בידו עשהן
 מזה וראיה לתרווייהו. טעמא וחד יישן. בלא וכן ישתין בלאדנפילה

 הרי''~לד~
 מטעם בראשו ~תפילין אסור ~י שינת דאפילו ז''ל

 מה''ט ע~י שינת אסרינן בידו גם לב''ש דהא יפיחשמא
 ~רבאאליבא ~ה~~~

 אמ~
 ~~''י בדברי שד~דקנו מה א"ש ובזה ר"ש.

 שינת ~~ותר דבראשו בהדיא שכתב בסוכה לדבריו שסותרין"''ל
 הפחה. מטעם ולא מידו יפלו שמא אסור עראי ובידו~ראי

 למס~נא והתם כב''ש ל ד~קי דרבא אליבא כתב דכאןא''ש ול~מ"~
 נפילה מטעם כב''ה דברייתאדהכא

 וט~
 לב''ה ליתא הפחה

 אבל ז''ל רש"י דברי ומיושבי' בידו ל~וחזם שרו דהא בידוכשהם
 ולקמן אבור. עראי שינת דאפילו מוכח ר''ש אמר לרבאע~''פ

 שאח"": בתשו' בארוכה אי''ה~באר

~~~~
 רב ד~מר הא הפוסקיםדהש~יטו

 צריךקבוע ~ה'~ דדוק~ שש~
 לחלו~

 ער~י בה"כ אבל ד''א ברחוק
 חול~

 ונפנה
 ע''ז. חונק מצינו לא דהא למה. ט~ם שצריך הב''י וכתבלאלתר.
 ברייתא כהך כלל פסקו לא והרא''ש שהרי''ף שכ~ב ב~''ז וע'בגמ~א.
 אבל הכי דס''ל הוא דב"ש בקבוע. אפי' אמות ד' בר~וקדחונץ
 ודבריו ד''א. ברחוק לחולצן א"צ ונכנ' ובידו בבגדו אוחזןלמ''ד
 דהא וב''ה ב"ש בין חדשה מחלוקת ל~~ות דמנ''ל לענ~ד.ת~והין
 ולב''ש לא או לבה''כ בכניסתו בידו לאו~זן שרי אי רק איפלגולא
 להכניסן שרי וב''ה הרבים. לרשות הסמוכין ב~ורין להניחןצריך
 אמות ד' ברחוק נחולצן דצריך ~הא אבל התקנה. מפניבידו

 מפור~ת וברייתא כלנ. ~חלוקתכאן א~
 בבריית~ הי~

 שלא קמייתא
 וב''ה. ב"ש ~~~י שם~וזכרו

 דחונ~
 במה פ' בשבת וכן ד''א. בר~ו'

 ברחוק להסירה צריך מ~ופה אינה כתב של קמיע וא~י' מייתי"שה
 ל~תויי את' די~מא ח'ישינן דלה~י שם ב~וגי' ~~~ואר כ~וד''א
 ~~ה''רד''א

 ~ל~
 זה וד~י

 ב~ו~
 ~בעי ב~ייתא כ~ך ד~בקו ~~וט

 אבלד''א.
~ 

 עראי דבבה''כ ד~"ש הך הבי~ו שלא
 חונ~

 ונ~נה.
 הזמנה ע''י בה''כס המקום נעשה אם דמ~~''נ לי' איצ~ריךדלא

 צ~כיו בו ש~~ה ד~י~~נוו~ע~ה
~''~ 

 דקי"ל גמור בה''כ הוא א''ע
 א~ו~ ~~~די וא~~לו ~ואה. בו ~~~ן ~~~''י ~~~~~ו~ה''כס

 ~ד"~רינן
 בה''כ כנגד "דם מת~לל דא' הא לאוקמי ב~י כי ש~תו ~יבס''פ
 ~~''~ ~"~רי בה''כ ד~~ר ~~~א ו~~~~ה ~ו~ה בו~~אין

 בו ש~ין
 לרבינא מיבעי וכי בחדתי כנגדו דשרינן הא התם ומוקמינןצו~ה
~זמנה

 ~ב~ בתו~י ~בה''~
 דאמר דר''ש ~ך ~י וא"כ ~א. כנ~דו

 כ~לכתא דלא אתיא ~ב~''כ בו שנשתמשו לאלתר ונ~נה חולןבע~אי
 לקמן כתבתי כבר ג''כ בח~תי ואי צו~ה. בו שאין אעפ~ידקיי''ל
 צ~יך שאין וכ''ש להתפלל שרי~כנגדו

 לחלו~
 ברחוק תפילין

 ד''~
 א~צעי בבית כדא' מתפלה קיל תפילין חליצתדהא

דאינו דמרח~
 "ול~

 אחורי בתוכו לכנס אבל ותפלה מקרא שם ואין תפילין
 וכדעת לחומרא דהזמנה בע~ נקטינן כי אסר ר''ש דגם י"להגדר
 דגם נראה הי' לענ''ד והרמב''ם.~רא"ש

 הרי"~
 ס''ל הכי ז''ל

דכי~
 ולא אבעי' ולצלוי בגוי' למיקם לבה''כ והזמ~ה שכ'

 ידוע דהא לזה וראי' לחומרא. לה דנקטינן משמעממילא אי~ט~
הגאונים שד~

 והרי''~
 דס~ל דוכתא. בכל כדאת''ל לפסוק והרמב''ם

 יד יש אם גופי' רב~א ב~י נדרים ובריש הואדפשיטותא
 בה~ להוי ביתא הדין דא'כגון לבה~

 התם לה ומו~מינן ~~ הדין
 יד יש אסירא. וקמייתא לבה''כ זימון יש באת''ל להדבעי
 שייך ולא שריין. תרוויהו "י~ן אין אי אבל בתרייתאלמיסר
 יד. יש אילמב~

 ע~ וא~
 ~ל לחומרא קמייתא ל~פסק אית

א~~~
 לע~~ד ו~ו ~וא פשיטותא

 הרמב~~ טע~
 וע' "~ל.

 בר~
 ~~ל

 גם משמעב~דרים
 ד~ בע~ דמנק~ ~

 לחומרא. "ימון
 וא~

 ר"ש
לא

~ 
 ב~וק לחלוץ מצריך לא רק בתפילין עצמה ~~דה ל~~ס

 ~~מד~א.
 מדא~

 מרחיק ו~שיוצא
~ 

 עשאו שכבר ו~יחן אמות

~ה~
 לאשמעינן איצטריך ואטו קבוע.

 ש~חי~
 ממקו'

 הצו~
ד~

 צורך ומה דפשיטא
 לט~

 שעשאו
~~ 

 א~מ~ינן א''ו קבוע
 מהגדרשמרחיק

 ולחו~
 טעמא יהיב ואהא חוצץ הגדר ואין ד~א

 היינו לאלתר ונפנה חולץ ר''ש שאמר ומה קבוע. בה''כשעשאו
 כמ''ד הפו~קים פ' שכן מיד ~פנה הגדר לאחורי ונענסשחולץ
 המוכן למקום בהן לבוש שיכמס לא אבל ~יד. נפנה הגדראחורי
 לחומרא דה"~ה בעי' דנקטינן בה"כלהיות

 וא~
 נימא אם

 שמתו מי בס''פ בדעתו ""ל הרא''ש כמ"ש לקולא הבעי' פסק"~ל שהרי~
 על וסמך ר''ש דברי לכתוב הוצרך לאעכ''פ

 סו~ מ''~
 שאין הפ'

 לבה''כ הנכנס קתני וברייתא בחדתי. בה''כדין
 חול~

 ומשמע תפילין
 בה"כדוקא

 וא~ ממ~
 לא. בעלמא בהזמנה אבל צואה. בו שאין

 בדברי ודקדקתי ראיתישוב
 הרי''~

 ברייתא שכתב ומצאתי ז''ל
 דשרי ואע''ג וז''ל וכ' מים בהם ישתין ולא בידו תפילין יאחוזדלא

 אבור. עראי בה''כ ונכנס. בידו בבגדו אוחזן כדאמר קבועבבה"כ
 בה~כמ''ט

 קבו~
 איכא עראי ובה''כ שרי ל~יכך ניצוצות ליכא

 עכ"ל. ולהשתין ובידו בבגדו לאוחזן אפילו אסור ולפיכךניצוצות
 משמע ולהשתין כו' בבגדו לאוחזן אפילו אבור שכ' ז''ל~לשונו
 בהם להשתין דאסור פשיטא דבראשו דב"ללענ''ד

 עראי בבה~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

 מאי דאל''כ ז''ל הרמב"ם וכדעת אסור ובידו בבגדו דאפילואלא
 ואין אסור. בידו דוקא הא דנקטאפי'

 לו~
 דנקט

 כלל רבותא זו אין ז''ל דלפיר''שי אסור. ובידו בבגדו דאפי'בגדו לענ~ אפי~
 ל"ה מועיל ומה מידו התפילין שיפלו חוששין לשפשפן שצריךדכיון
 ובידו בבגדו לאוחזן קבוע בבה''כ ר''ע שמצריך ומה בבגדו שהןמה
 ע~ין ומה וביד בבגד בבה''כ מכוסין שיהיו התפילין כבודמשום
 בידו רק בגלוי בראשו כשהם ופוםקי' לפירש"י דשרינן להשתיןזה

 ביד אפי' דניצוצות טעמא ידעינן לא וכי ושפשוף ניצוצותמשום
 יועיל לא דבגדו פשיטא טעמא האי דיד~ינן והשתא שרילחוד
 אפי' לאוחזן אסור לפיכך הול''ל הכי דא''כ ו~וד אפי'. ומ"יכלל

 ד~יקר משמע עו' לאוחזן לתיב' אפי' תיב' מד~קדים כו'בבגדו
 דבקבוע בידו אפי' אלא אסור בראשו מיבעי' דלא הוארבותא
 בין בראשו בין דאסורין לחבירו ליתנו וצריך אסור בעראישרי
 הזכיר לא גם בבירור כן מועח דלענ''ד ז''ל בלשונו היטב ודוקבי~ו
 ז''ל כהרמב''ם שמפרש ואפשר מידו. נפילה שום דניצוצותחששא
 בידו. ~שהן אפי' ואסור ניצוצות עליו שניתזין יותר גנאידיש

 קבוע לבה''כ אדם שיכנס דמהו בבעי' ז''ל הרמב''ם בד' נעילמ"ש ו~
 דדוקא כו'וישתין

 בקבו~
 פשיטא ובעראי ל~ מיבעי' ניצוצות דליכא

 אתי' כב''ש דברייתא ס''ל הוה ששת רב אמר רבא והמהדאסור.
 דבעראי קי"ל ואנן ~~ידו בבגדו עכ''פ להשתין שרי לב''ההא
 לתת יש ו~פ"ז ובידו. בבגדו אףאסור

 טע~
 להשמטת ה~ון

 ונפנה חולץ עראי בבה''כ דא' קמייתא דר''ש מימ~א הךוהרמב''ם הרי''~
 להשתין מותר עראי בבה''כ דס''ל לשיטתי ששת רב די''ללאלתר
 ונפנה חולץ שם אמר ולען לניצוצות חייש ולא וב~גדו בידוכשהן
 חששא איכא עראי בה''כ שהוא וכל קטנים לידי ג''כ שיבאאף

 שיכלו כראוי עליו לישב מזומן מקום שם דאיןדניצוצות
 שיפנהואף מ~

 לגדולי~
 לעמוד וממהר בבה''כ עצמו ליתלות הוא צריך

 ~בנים או לבנים שם שאין כיון עכ''פ רגלו ~נ ~מיתזיןוגם
 ~ייש לא ששת רב רק רגלים. המי שם שיפלו לבה"כהסדורין
 אבל בידו. ואוחזין לאלתר ונפנה חולץ אמר ולכן כ~~ש''לל~כי
 ואפי' עראי הכסא בבית להשתין דאםור כברייתא דקי''ללדידן
 דאדרבה כלל דר"ש דינא להאי משכחת לא ובבגדו בידואו~זן
 ש~כ"פ כיון לגדולי' שצריך ואף כלל בידו לאוחזן אבורבבה''כ

 איכא קטנים לידיב"
 חש~

 מיושב ואפי' עראי בבה''ע דמיצוצות
 רק בידו ל"וחזן היתר ואיןוכמש''ל.

 בקבו~
 לפי ניצוצות דליכא

 צריך וא''ע כראוי. יושב הוא וגם להם המוכן למקוםשנופלות
 בתוך אצלו עומד חבירו אין וממילא לחבירו וליתנן בעראילחונצן
 לענ''ד וזהו מימרא להך ז''ל והרמב''ם הרי''ף השמיטוהו ולכןד''א.
 בבה''כ להתיר שאין הדין לעיקר וגם בעזהש''י ונכון ברורטעם
 מיושבעראי

 דאפ"~
 סברא י~ וגם כמש''ל דניצוצות גזירה איכא

 אסור: עראי ובכל רבנן פלוג דלאלומר

 ~~~~~~~י~ ~י~~ ~ו~~ ~~ ~~~~~~~
:~~~~ 

~~~~
 שי~ת אפילו בהם לישן אסור וז''ל כתב הטורהנה
 בראשו כשהן אבל בידו כ~אוחזןעראי

 פו~
 עליהן

 דהך ז''ל פירש''י שהביא בב''י ע' כו'. עראי שינת בהן וישןסודר
 במנחי היינו קבע שינת ולא עראי שינת בהן ישן דאמרברייתא
 הצד מן להו בדמנח היינו קבע בין עראי בין דתני' והאברישי'
 מהש''ס להדי' משמע זה לפי' ולכאורה עלייהו. סודראופריס
 סודר פריסת א"צ עראי ולשינ' ברישי'דבמנחי

 כ~
 ~מן קבע לשינת רק

 בממחי' עראי בהם ד~ן הך גם דאי הכי. לאוקמה דצריך הואהצד
 הך ~י לה דנקט שנא מאי םודר פריסת ע''י ג''כ אייריברישי'
 הצד מן ד~חי הא ברישיה דמנחי הא הול''ל הכי כו' קבעדבין
 וברישיה לעראי לפירש"י ודאי אלא סודר. פריסת ע''י וכולוכו'
 שיטת ~פ"י כו' סודר פורם שכ' ז''ל והטור סודר. פריסת בעילא
 והיינו דאסור ס''ל בידיה להו בנקיט דהא לכאורה. צ''ע ז''לרש"י
 בהגהות וכתב ז"ל בשיטתם עיין שרי "''ל דלהרמב''ם ז''לכרש''י
 והמה סודר. עליה' דפורס הך הטור נקט דלחומראמהרל''ח
 קצת וכתבו עראי דשינת ברייתות הנהו כלל כתב לא ז''להרי''ף
 אוקימתא כהך דלא לגמרי אם~ר עראי שי~ת דאף דם''לראשונים

 שלא ~פרשינן ~ו' נקי ג~ף צריכין תפילין דאמר כהא אלאדסוכה
יישן

 כ~
 רב אמר דלרבא לעיל כתבתי כבר והנה במשמע שינה וכל

 דאיירי אף עראי בין קבע בין בתפילין יישן דלא ברייתא הךששת
 מט~ם לא אפ''ה בידיה להובנקיט

 חש~
 סבר לא דרבא הוא

 בידו באחיזה דגם דס"ל כב''ש לה מוקי אלא~יצוצות ומט~ הכי לפרושי הו~ל ישתין דלא בהא גם דא''כ סבראהך
 ~נאי איכ~

 ישתין דלא וה"ה כו' ובבגדו בידו לאוחזן ו"סרי לת~יליןטובא
 משום שינה ואסרו אסור בידו בעודן הפחה דה''ה פשיטאוא''כ
 דבעראי ש''מ עראי א~ילו מדאסרו וא"כ ז''ל. וכפירש''י י~יחשמא
 להו בנקיט מדב"ש וא''כ רבא. לדעת יפיח דשמא חששא איכאנמי
 ~עראי אפילו דאסור ברישיה במנחי עכ''פ לב''ה נשמעבידיה
 למישרי ליכא בידיה להו בנקיטואפי'

 ר~
 בבגדו באוחזן

 שמא אסור לחוד בידו אבל לבה''כ בנכנם לב"ה דשרינןוכמו וביד~

 בבגדו רק לב''ה רבא שרי לא להשתין אפילו דהא בהןיפי~
 דרבא כאוקימתא קי''ל דלא ואף ז''ל. הרי''ף מדעת וכדמשמעובידו
 ברייתאבהך

 אל~
 יפיח דשמא סברא בהך מ"מ לב"ה אף אתי'

 לא בעראי אפילושייך
 מוכ~

 דתפילין הך וכן רבא. על דפלגינן
 דשינת לרבא ס"ל ואי בהם י~ן שלא רבא ופירש נקי גוףצריכין
 ביום לישן שלא לזה צריך זהירות מאי א''כ בתפילין מותר~עראי
 ~רי היוס שינת דכל סברי תנאי כמה אדרבה הא קב~.שינת
 היום בשימת אפי דמחלק למאן ואפי' ז''ל ~ב''י וכמ"שעראי

 מו~ר ולהכי קבע וי~ן ירדם שמא חיישינן דלא בש''ס לרבאס"ל ה~
 סוכה וגביבתפילין

 טע~
 ז''ל ועפירש''י לשינה קבע דאין משום

 צריכין אמר למה זה לפירושוא''כ
 גו~

 בהם ישן שלא לענין מקי
 וגם ירדם שמא חיישינן דלא כיון לזה צריך זהירות ומהקבע
 ~רבא דס''ל לכאורה משמע אלא האי כולי שכיח לא ביו' קבעשינת
 הא וגם כלל. בהם יישן שלא זהירו' צריך הילכך אסור שינהדכל
 מיקרי שינה דכל בעה''ג לפרש יש לשינה קבע אין רבאדאמר

 דכולהו אסור שינה כל בתפילין לישן שאסור כיוןהילכך קב~
 וכן ירדם שמ" דחייש אשי דלרב ועוד~יקרי. קב~

~ 
 לישנא משמע דהכי ישן ולא ומתנמנם ברכיו בין ראשו במניחרק ל~ישרי ליכא יוחנן

 גזירה אמר דלא מנמנם רק אינו דעתה דמשמע ירדםדשמא
 בפםחים דאמרי' וכהך ירדם. שמא אלא קבע יישןשמא

 נים מתנמנם דמי היכי התם ומפרשינן י~כלו לא מרדמויאכלו נתנמנמ~
 היינו ונרדמו כו' ניםולא

 שינ~
 גמורה

 הרב~ ב~
 מעט כו' לעפעפיך ותנומה לעיניך שימה תתן אל וכתיבתרדמה קרו~ מעט בין

 ירדם שמא מדא' וא''כ כו' תנומות מעטשנות
 משמ~

 שרי דלא
 ז"ל ברש''י ועיין מ~ט אפי' גמורה שינה לא אבל מתנמנםרק

 ראשו מניח ר~י דאמר והיינו לשינה קבע אין דאמר בהאבםוכה
 להתיר אין עכ''פ וא''כ תרדמה. לידי אתי דלא ברכיובין

ש~ה שו~
 ר~

 ~רינן לא כה''ג אפי' רבא ולדעת כו' ובמניח מתנמנם
 סתומי להומםתים

 הרי''~
 רצה א'עראי ~ינ~ דשרי מאן דאפילו להחמיר ז''ל

 חו~
 מניח רצה

 ~מ~
 דעדיף קצת

 דכל דם''ל דאיכא בהכי פליגי ברייתות דע''כ ותו עראי לשינתאף לחל~~ קצ~

 לה מנקט ולהכי כלל. שעורא יהיב ולא שרי עראישינ~
 קי''ל בבה''כ שינה דגבי לדבר במך וקצת לגמרי דאסרהכברייתא לחומר~

 עיין הקדש. מורא משום עראי. ש~ת אפילו בהן ישיניםדאין
 בבה~'ד ואפי' ג"כ בתפילין ואםור ראשקלות הוי עראי שינת דגם קצת משמע ז''ל הגאון ובבאורי בה"כבהל'

 כ~
 :~רור לי ~ר~' זה ועי~ש עראי שינת אפי' בהם ישנו שלאהתפארו וא~וראי תנאי

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

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

~~~~~
 אומר הי' ז''ל החסיד שהר''י כתב ~ו בסי' ז''להטור
 בשכמל''ו בבוקר ש~ומרים ~"ש של רא~ון פ'אחר

 וכ''כ כו'. אותה מאחרים שפעמי' ק''ש חובת בזה ל~אתמכוין וה~
 ~ו~וור דלא כתב "''ל והוא נוהגין שכן ז''ל הרא''ה ~שםהב"י



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  הרמב''ן וכ"כ דאורייתא. אק''ש ברכות לומר לציבורא עדיף וטפיכו'
לכתחלה לצא~ כן ל~שות נכון שאין ז"ל אליהו רבינו הגאון וכ''כז~ל

 בל~
 ומ''ש לתפלה. ~אולה במיכת משום ועוד ~רכות

 בלא לברכן ויכולין נתקנו ק''ש על לא דהברכות ז''להרשב"א
 בברעו~י' לקרותה ערבית של בק"ש המקילין שיטת עפ''יהוא ק''~

 הוא חכ~ים תקנת דעכ''פ ועוד ~וכרח."ה אין המחמירי' לדברי אבל כלל ק''ש ידי יוצא שאין אף "מ~ה~ודם
 לבר~

 ב' בשחר
 וא"ככו' לפני~

 אי~
 בגמ' אמר לי~נא לחד והא ברכות בלא יקראוה

 מכאןהקורא
 ואיל~

 שלא ובלבד כו' הפביד לא
 יבר~

 כו' לפניה
 ואפי' נתקנו הק''ש על ברכות ~עיקרומשמע

 ללישנ"
 בתרא

 ומאי הברכות~"כ דמבר~
 ל~

 שייכים דהברכות עכ''פ משמע ברכות הפביד
 ~לוה דאפ''ה זמנה אחר שקו~א אף הפביד ש~א דאמר רקלק''ש
 עביד. מצוה דעכ''פ הפסיד דלא לישנא משמע דהכיקעביד

 לו יש המנהגשאעפ''כ אל~
 הביאו לא ז''ל והב''י הירושלמי. מדברי יבו~

 וקרו לתעניתא נפקי אחא ור' יובי דר' עובדא הביא רקבשלימות
 לזה קודם אבל כו' בידיהון מימחי ר''א ובעי שעין ג' בתר~''ש
 בשם זעירא ר' בהד'א'

 לתעניתא נפקין הוינן יוחנן ר' ביומי אמי ~
 ור''א דר''י עובדא ~ייתי ואח''כ בידין. ממחי ולא שעין ג'בתר
 וכן נקטינן. הכי רב ומ~שה יוסי וכר' ממחי לא יוחנן דר'וכיון
 השחר תפלת בפ'א'

~ 
 ומקשה שעין. ג' בתר ק''ש קרי חמוני' ברכי'

 מכאן הקורא תנינן~א
 ואיל~

 מלכות עול קיבל ~בר ומשני כו'
 לעת הדבר שעשו ובוודאי בעו~תהשמים

 הצור~
 הציבור מפני או

 יחד להתאבף צ~יכיןשהיו
 בע~

 עד מתאחרים והיו הת~נית
 שמפני ג''כ שנראה ברכי' דר' כעובדא אושנאם~ין

 הצור~
 כן עשה

 מאיזה שעות ג' קודם לה~פלל בב~כות כולה לקרותה יכול הי'שלא
 קראוה ואח"כ בעונתה שמים מלכות עול וקבלו הגוף נקיון אוטרדא
 בברכותי'כולה

 דקיי''~
 החביד הרר''י וגם הברכות. הפביד לא

מפני
 הצור~

 כאשר לבטלם ראוי שאין הפיוטים מפני כן ע~ה
 מ~י דלא דירושלמי דתעניתא עובדא וכעין ז''ל הראשוניםכתבו

 ואף ודו"ק. דרבנן בק''ש חכמים תקנת ומקיימא בידיהןיוחנן
 שלא ההדיוטות מפני הטעם א' בידיהן מי~חא דבעי אחאר'
 משום או הברכות משום א' ולא אותה קורין בעונתה אומריםיהו

 ~ : לתפלה גאולה~מיכ'

 ~~~~ ~ו~ ~~ ~~ו~~ ~~~~ ~י~ ~~~~~~~
: 

~~~~~
 הרמב''ם וגם ~'ז בסי' ז''ל הטור בתמו זה דיןהנה
ז''ל.

 וכב~
 המצות בבפר הרמב"ן בשם פר"ח הרב כ'

ובפר
 החינו~

 ז"ל הטור שגם וכתב מה''ת שהיא ז"ל והרשב''א
 שהביאכיון

 ה~
 משמע כו' תחלה בתורה בירכו דשלא דרשא

 להדי' מבואר שמתו מי דר''פ בסוגי' ובאמת מה"ת ש~ואדס''ל
 מה''ת. וודאי שהיא מה"ת לאחרי' בהמ''ז דיליף דומי' ד''תשהיא
 מק''ו לפניו ובהמ''ז לאחרי' התורה ברכ' ל~ילף בעי דהויור''י

 מבו~ר וכן מק"ו לאתויי' ב~י הוי מדאוריי~א ד~''י ש''מחייב וודאי מדרבנן לפניו בהמ"ז עכ''פ והא הוא. פריכא וק''ואיתותב
 בה כתיב ואין לפני' ברכה בתורה כ' שאכלו ג' פ' בירושלמילהדי'
 לפניו ברכה בו כתוב ואין לאחריו ברכה במזון וכתיבלאחרי'
 או כא' שאכלו כג' לי' עביד את מה שבתורה קריות ג' אלין~ם מייתי ואח''כ דרשות. כמה שם ומייתי בזה. "ה של ~יתןומניין
 הראשון כא' שאכלו כג' תעבדיני' אין זה. א~ר בזה שאכלוכג'

מבר~
 והאחרון לפניו

 מבר~
 בזה שאכלו כג' תעבדיני' ו~ין לאחריו

 בר שמואל ר' אמר ולאחריהן. לפניהן ~רכין כולן זהאחר
 פי' לרבים. ~לא הזימון ברכת מן התורה ברכת למדו לא~בדימי
 ה' שם כי דכתיב לה ילפינן רבינו דממ~ה ה"ימון דברכותכדומי'
 אפילו לרבים ואם שם ומקשה הוי. דרבים ת''ת והתם כואקרא
 מצותיה כל כשאר עשאוה אבדימי אר' יבר~. לא עצמו לביןבינו
 טעונין המצות כל שאר מה תורה~ל

 ברכ~
 ברכה טעונה זו אף

 דוקא רק מה''ת הויין דודאי להדי' ו~ואר הירושלמי. דברי~''כ
 שאחד כאחד שאכלו כג' דהוי מינה ופשיט דזימון. דומיאברבים

מבר~
 להוציא שברכת לפי לאחריו והאחרון לפניו הראשון לכולן

 דומי' מדרבנן רק מה''ת ברכה שא"צ ב''ל ביחיד אבל היא.כולן
 המצות כל כשאר מצוה היא שהרי המצותדברכת

 הוי ביחיד דאפילו דס''ל הפוסקים כ~תימת דלא וזהעליהן. לבר~ שצרי~
 דהא ברבים דאיירי ג''כ ~ראה דברכות הסוגי' ופשטמה~ת.

 עליה פלגינן לא נמי ואנן לא~ריה. ~ברך בתורה הקוראדיחיד לר''י ב''ל ואטו מה"ת לאחריה התורה ברכת למילף בעי יוחנןר'
 מדרבמן אבל לה ופרכינן ומק"ו מה"ת דהוי דב''נ במאי רקד~''י
 ברבים ע''כ והיינו לפ~יו. בבהמ''ז כמו ברכה דבעי ג'כס''ל

 כדעת לפסוק נראה היה ונהלכה לא~ריו. ביחיד כלל~ברכינן דל~
 שאין כיוןהירושלמי

 בת'ר~
 אם ונ''מ דילן מגמ'

 ~סתפ~
 לו

אם
 ביר~

 א''צ בה"ת
 לבר~

 וגם ביחיד ודוקא דרבנן ספיקא דהוי
 לעלות קראוהו ואח''כ התורה ברכת שבירך דמי פשוט נר~הלפ''ז
 ודאי ברביםלתורה

 לבר~ צרי~
 ברכה אתי דלא מה"ת

 שצריך הטעם כתבו שהפוסקים ו~ף ד~ורייתא. ו~יקקודם שביר~ דרבנ~

נבר~
 נתקנו שהברכות כיון

 מש~
 ~יטתם לפי היינו הליבור כבוד

 ברכה ידי יצא שכבר וכיון דאוריי' הוי ביחיד דאף שבובריםז''ל
 כבוד ומשום מדרבנן רק אינו ב~יבור אח"כ שמבר' מה א''כמה''ת
 מבואר הירוש~מי בשם ~מ''ש אבלהציבור

 להיפו~
 ברכתה דעיקר

 בציבור שהקו~א פשיטא ו~''כ מדר~נן. וביחיד ~ה''ת בצ'בורהיא

 ~ביר~ ~~מבר~
 אם בגמ' ד~מוראי פלוגתא וכן ביחיד. לכן קודם

 ~~קראדוקא
 נבר~ צרי~

 או
 א~

 ברור נר~ה לגמר~. או למ~נה
 למקרא דוקא דאמר ~ונא דרב תלי'דבהא

 נבר~ צרי~
 כיון ב''נ

 דוקא היינו ~קרא ה' שם מכי ~ציבור היא מה''ת בה''ת~עיקר

בקריא~
 וא''כ שבכ~ב. תורה

 א~
 תיקון ד~ור' כ~ין ביחיד

 ואף למדרש נא אבל למקראודוקא נ~ר~
 ש~ז~י~

 כמו המקראות בהן
 כסדר ע~מן המקראות קורא שאינו כיון ~כהנים בתורתשהוא
א''צ

 לבר~
 שא''צ וגמ' המשנה על כ''ש ולדידי'

 ~בר~
 ל~דרש ומ''ד

 לבר~צרי~
 המקראות בהן ומזכיר נמקרא יותר שקרובין לפי

 במשנה.~שא''כ
 א~ ומ"~

 למשנה
 לבר~ צרי~

 חעמים שעכ''פ היינו
תקנו

 לבר~
 מ~וה שעכ"פ כיון המצות. על שמברכין כמו כו~ן על

 נח~קו בזה וכיו~א בהן. נהתע~קמה''ת
 התנ"'~

 שמתו מי בפ'
 אבור דאין מ"ד ד~'כא דביני דומי' בד''ת שאסור קרי בעלגבי
 דא~ר מאן וח'כא במדרש ו~ותר בתורהרק

 המקראות מפני ב~דר~
 רש''י בגי' ועיי''ש במשנה אף דאסר מאן ואיכא במשנהומת'ר
 ופירושו.ז~ל

 ומח~וק~
 ראי' ועוד דכאן מחלוקת מעין היא דשם

 בנבו מהרהר קרי דבעל מהירושלמי מדרבנן הוי דביחידברורה
ואינו

 ~ר~
 ברעו' מהרהר מהו בירושלמי ומפ' כו' לפניה לא

 הברכו' רק ד''ת שהיא בשפ~יו מוציא עצמה ד~''ש דב"נופי'
 הרי בשפתיו ק''ש שמוציא כיון ק~ה וא''כ מהרהרהוא

 מה"ת בב~''ת וחייב בתורה~ורא הו~
 ויבר~

 בשפתיו ג''כ ~בה א~בה
 לפרש רצה לז~ים בפי' ז''ל ר~א החביד והגאון מה''ת.שהיא
 משמע וכן עיי"ש. הגירבא והגי' דילן בש''ב גםכן

 מה~
 דא''ל

 רבה. אהבה ולא אור יוצר מ''ד ואיכא כו' א' ברכה ברכוהממונה

ואי~
 הדברות י' שקראו קודם בה''ת אמרו לא

 ושמ~
 אם והא''ש

 אלא כמנה~ינו. בבוקר מיד שברכוה לומר ודוחק ~''תהיא
 עלייהו. אחמור לא מ~מר אנשי וגבי ביחיד היא דמדרבנןמשמע
 בגמ' דמסקינן במה נכון טעם נתת יש למעלה האמורועפ''י

 ואלו בנו. בחר ואשר כו' והערב בד''ת לעסוק ברכות. הג'~כל לב~~
 אין בציבורהקורא

 מבר~
 המעולה בנו בחר אשר והיא א' רק

 מדקדקין שיש הרז''ה על בהשגותיו הראב''ד כתב וכברשבברכות
 תורה מקרא כנגד היא ~אשונה שברכה הדבר נעון ולפ~ש~ן.

 מדרשי כהנים תורת מדרש כנגד היא כו' נא הערב והשני'שבכתב
 בנו בחר אשר שהיא והג' צופים. ונופת מדבש המתוקיםהמקראות

 המשנה ושבע''פ שב~ב התורה כל כוללת כללית. ברכה היאכו'
 דואתנה מקרא כדדרשינן מביני למשה ניתנו שכולןוהגמ'

 בתורה והקורא שבברכות מעולה זוהי אמרוולכן ע~ ל~
 מבר~

 אותם
 תקנו ביחיד אבללבד.

 לבר~
 כיון ~א''צ. ברכה חשש ואין כולן.

 על לברך שלפניו על ~ובפתשכ"א
 המד~

 להורות והגמ' והמשנה
 : ניתנו א' מרועהשכולן



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~"~ ~~~~ ~~י~ ~~ ~~~ ~~~ו~ 
: 

~~~~~
 בד''ת לכתוב המשכים אבודרהם בשם כתב הב''יהנה
 רק ללמוד ~מו ג''כ ~ברךצריך

 של~
 בדברי כותב יהא

 מהמהרהר יותר לברך צריך למה האחרונים ע''ז עמדו וכברהרשות.
 אינו והכותב האגור כמ"ש ~ברך שא''צבד''ת

 מוצי~
 בשפתיו.

 וכתובים נביאים תורה בכותב דבריו לפרש אפשר היהולכאורה
 כדכתיב שיכתבנה קודם תיבה כל בשפ~יו להוציא שצריךדקיי''ל
 לכתוב רק ללי~וד מכוין שאין דאף וקמ"ל עו' אלי יקראמפיו
 בדבר כותב יהא שלא שביים ומה בפיו מוציא שעכ''פ כיוןמברך
 פרשה כותב רק למצוה כותב אינו ~אם היינוהרשות

 ויש בשפתיו. ~מוציא אף ואפשר לברך א''צ ללמוד מכוין אינווגם בעלמ~
 ~''ע מקיים ה~ה וכדינו למצוה שהכותב בזה טעם עודליתן

 כותבי אמרו דלהכי תנ''ך לכתוב דמ''ע כו' לכם כתבודועתה
 בדין טכ''פ וא''כ במצוה עוס~י דח~יבי כו' פטורי' כו'ספרים
 בברכת בה נפיק ד~פ"ה רק המצות כעל בפ''ע עליו שיברךהוא

 מצות וגם בכלל הכל ד''ת על אקב"ו מברך שהוא דכיוןהתורה
 מ''ע שאין כיון ופשטים חידושים הכותב ונפ"זהכתיבה.
 עליו מברך שאין לומר אפשר היה עתה לו~ד אינו וגםבכתיבתן

 כדיבור דלאו לברך ~~''צ בד''ת כמהרהר דהוי רבה ~הבהקודם ~~
 ברבים דקריאה דומיא הו~ דלא ועוד קרי בבעל דא~ר כמודמי

 וגם אקרא. ה' שם כידכתיב
 ל~

 כעונה דשומע דסיני דומיא
 המהרהר לא~בל

 וא~
 עביד קא מצוה ודאי בד''ת דמהרהר

 בה"ת לברך ענין זה אין בלב. היא ה~יון דמצותכידוע
 של~

 מצינו
 מצוה על ברכה תקמו לא אבל עמ~שה שהוא דיבור על רקאותה

שאי~~
 הלב במ~שבת יש מצ~ת דכמה ל~ד במ~~~ה רק בפו~ל

ונ~
 על שה~שה ז''ל הגר''א בביאורי ו~י' ע~י~ן. ברכה ~~~ו

 ולפמ''ש זה.דין
 א''~

 ביחיד ~אפילו הפוסקים דעת לפי מוכח וכן

הי~
 בלבו דמהרהר קרי בעל ~בי א''כ ~''ת.

 א~
 פי' לפי

הראשונים
 ז"~

 דמהרהר
 בק''~

 אי קשה כלל מברך ואין
 וד~י ~לא רבה אהבה י~רך א''כ לברך חייב בהרהורדגם נימ~

 דמי כדיבור הרהור למ"ד ו~פי ברכה. בעי לא דהרהורס''ל
 בגמ' דדייק ~~ן ~יכ"דהא

 מה~
 דמי כדיבור דהרהור קרי דבעל

 טעמא היינו וע"כ בהרהור לברך דא''צ ב''לו~פ''ה
 דל~

 הוי

דומי~
 ה' שם דכי

 אקר~
 מיהת הא אבל דוק~. בדיבור דאיירי כו'

 דהשומע ברורנר~ה
 ד''~

 לברך חייב לש~וע ומכווין ~חבירו

דה~
 בכל כעונה שו~ע

 דוכת~
 בקרי~ה וכן קרי. בעל גבי כדאמר

 ומקר~י לברך חייבים בלבד בשמיעה ע''כבציבור
 נפק~

 במב' לן
 וזהסוכה.

 פשו~
 : וב~ור

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

~~~~~
 הירושלמי שהבי~ו ו~ובקי' ורא''ש בתוב' ע' זה בדיןהנה
 ב~הבה נפטר שכבר ד~מר דשמואל מילתי' עלשאמר

רבה.
 והו~

 כתבו פוסקים וקצת אתר על ששנה
 דל~

 קיי''ל
 בפירושו נחלקו ~ך כהירושלמי. הפובקי' רוב ודעתכהירושלמי.

 שלמד מה רק פוטר שאין כוונתו~ם
 תיכ~

 והפביק למד ~ס אבל
 ממש בבה''ת ה''ה זה ולפי' ומברך. חוזר ל~מוד חוזר~~ח"כ
 דב~מצע דהפבק דב''ל כיון לברך. דצרי' ללמוד וחזר הפביק~ם

 תיכף ~ח''כ ולמד רבה באהבה הנפט' לי מה לברך מצריךלימוד'
 לפרש עוד ויש והפביק. ולמד בה''ת המברך לי מהוהפסיק.
 רק ברכה ~ריך ההפבק ~ין עבק ב~מצע דב''להירושלמי
 הברכה נר~ית שתהא כדי ק''ש ~חר מעט ללמוד דצריך~שמטינן
 לא ולפי''" בהפבק. חשש אין ושוב ק''ש. לשס כמו לימודלשם
 דל~. קמ''ל בק''ש שיפטר דב"ד רבה באהבה רק הכי לומרשייך
 בה''ת~בל

 כשל~
 מ~ט מיד למד

 פשיט~
 ברכה בין דהפםק

 מפסיק וד~י העסקלתחילת
 ול~

 ב~הבה רק ל~שמעינן ~יצטריך
~בה

 דל~
 בדברי ~בו~רין הן ~לו הפי' ושמי לחוד. אק''ש סמכינן

 הן והן שכתבתי. השני ~פי' כדברי מכרעת ודעתו ז''להר~''ש
 דברי וכן ז''ל הטורדברי

 הרמ''~
 בדברי ~המדקדק שכתב ז''ל

~~~~~~~~~~
 כן. יראה ז''להרא''ש

 ול~
 הגר~א בביאורי ועי' ז''ל. הב''י כפי'

 פרטי בביאור והאריך ז''ל ~רא''ש בדברי זה פי' ג"כ שכתבז''ל
 מד~ת~י הלז הפי' שקיימתי בינה המלמד וב''ה קצרתי ע"כדבריו
 שכתב ז"ל הרא''ש פי' לפי והנה המאיריס. חיבוריו נדפםו~רם
 נר~ה עלל מפסיק עסק שבאמצע הפםק דאין דב''ל דהיינותחילה

 ~דרכו במי ד~פילכ"ו~
 ~הפסי~

 מלימודו הרבה
 חיל~ק שאין ~ת''ל שאפילו סיים רק לברך. א''צ קבע~~כתו ו~ו~

 שההפ~ק אשמעינן דהירושלמי ופי' כו' רבה באהבה הנפטרבין
 ברכה מצריך עסקשבאמצע

 וה~
 בא~בה בנפטר

 רב~
 דלע~ין

 איןזה
 חילו~

 בביאורי ~ע'
 ז''ל~ הגר"~

 שדרעו במי כתב ~פ''ה
 ~ין כו' לימודו על דעתו ותמיד כו' תמיד~עסוק

 ז~
 מש~ע הפבק

 חכ~י דעת מ~מע וכן כלל. ברכה מצריך הפבק אין הר~שוןדלפי'
 שפוטרים ומשמע כו' ~פ~וקי' לומר ש~ק~ו התוב' שכ'ה~רפתים

 וכעין ה~בה זמן ~~ר שלומדי' מהבזה
 מ~

 "~ל להר~י ששאלו
 ~ל שילמוד כנל בעינן דלא הוסיף ז"לוהר''י

 ~ת~
 בנפטר

ואפי' בבה'~
 ל~

 ולא כלל למד
 כדע~

 הפירושים. לכל ז''ל הרא''ש
 ל~י~וד הברכה בין שיש אף קצתכשלומד עכ''~

 עמ~
 לכל ב''ל שעות

 בהפבק חשש אין דשוב דבריהם. שכתבו וה~וסקי' התוס'בעלי
 בדבר החמיר השני ~פי' ז''ל ה~א''ש רק כ~ה א~י'בעסקיו

 כמותו פבק ~טור וכן ~זה החמיר בת~ובתו ג''כוכן
 דדוק~

 במי
 מצריכו הפבק ~ין לימודו על דעתו ותדיר ~בע תורתושעושה
 לברך. צריך לל~וד כשחוזר באקראי ~לומד דמי ומשמעלברך.
 מבטל ואין ~ומנתו שתורתו מי דדו~א ב' סי' ד' כלל בתשו'וכ''כ

~ל~
 בדברי' מתעבק ואין ללימודו חוזר ומיד לפ~סתו כש~ריך

 היסח דהוי פעם בכל לברך צריך לאו ואם ~~רך א''צבטלין
עיי"ש הדע~

 והו~
 ולכאורה למעלה. וכתבנוהו הרא''ש שזכר הב' פי' כד'

 ד~ש~עינן הא' הפי' דלדברי בירושלמי. יותר מוכרע הוא הזההפי'
 דהא צ''ע מעט מיד כשלומד כ"א בה''ת לשם נר~ית הברכ'דאין
 ברכתעיקר

 אהב~
 גבי שם דאמר בה''ת ב'רושלמי נ~ר~ת רבה

א''נ
 ה~מונ~

 והיינו כו' התורה ברכת שמו~ל א~ר ~'. ברכה ברכו
 ברכת לשם נתקנה מתחלתה ~י בה''ת סתם ו~ור~' רבהא~בה

התו~
 שלא תיתי מהיכי וא''כ

 תה~
 כמו לבה''ת מר~ית

~א לק''~
 עי~ר~

 ש~ין כפשוטו ~''ש הב' לפי' ~בל היא. בה''ת
 וב~מת אחרת ברעה מצריך דהפבק אתר על ששנה ~הרק פוט~
 ר' דברי להשוות שרצו ז''ל הפובקי'דברי לול~

 ב~
 למילתא בירושלמי

 ~חר ד~מרדשמו~ל
 שקר~

 לברך צריך ~ין שמע ~רי~ת
 ד~~ואל דמילתא ~ומר הייתי ~בה. ב~הבה נפ~ר~~בר
 שעות ע~ה ~חר ~פי' עלל לברך ~''צ ק''ש דלאחר כפ~וטה~תי'

 כו' שכבר לשוןוכמשמעות
 ב~ ו~

 פוטר ד~ין ובבר ~דש~ו~ל פליג
 ~ם אמוראי ~יפליגו דבסוכה ~תר על ~שנה מהרק

 מב~
 על

 ורבנן דר' בפ~וגתא לה ומוקי א' ביום רק ~ו יום בכלהסוכה
 ורבנן רבי כדעת שמניחן שעה כל עליהן מברך ~ם תפיליןגבי
 בבוקר רק מברך ~יןסברי

 פ"~
 בבר ושמו~ל היום כל ופוטר

 בבוכה וכן בתפילין כר' דהלכה ~ם דסוג~ ומבקנא כרבנן.שם
 תפילין על מברך ד~ין דבבר שמו~ל ו~''כ בש"ע. קיי"לוהכי

 בבוכה. ו~ן בינתים פעמים כמה שחולצן אע''ג בבוקרפ''א
 לה~רי~ו לו ~ועיל הפבק ~ין רבה באהבה הנפטר וד~י~''כ
 ~~ום כלל פובל הפבק ד~ין כרבנן בבר ד~י~ו שניתברכה

 ~בל כפשטי'. שמו~ל דברי ו~''שמצוה ~ר~
 ב~ ~

 בבר בירושלמי
 פ' בירושלמי כמבו~ר שמניחן פעם כל תפילין על דמברךרבי כדע~

 ~ית שמתומי
 תנ~

 ~עמים ~' ~ברך תני תנא ו~ית א' פעם מברך תני
 ד~~ר מ~ן ניח~. ב"פ דאמרמ~ן

 פ''~
 עלוי. ואין אכל הא

 אמר ד~יל וה~פ וכצ''ל ~כ''ל ער~י ~כילת בהן ב~וכלו~שמי
 ב''פ דלמ''ד ש~מר וזה קבע. אכילת בתפילין ל~כולש~ין

 פ''א ומ''ד שנית. ומברך מניחן ו~ח''כ חולצן בעודהשבשעת ני~~
 בהן ש~ו~ל ומשני עליו ועודן ~כל ה~יךמקשה

 ~ר~י ~כיל~
 מברך שחו~ן כל דב''ל להדיא מבו~ר שם. כד~מרדשרי

 ~לל ~וקיולא ~נ~
 הנה~

 כדא' ~בנן דר' בפלוגתא ברייתות
 ע~ן ד~ין ד~'ל ומשמעדילן בש''~

 מחלוק~
 ג~כ ~א ר' ~מר ו~כי כלל.

והו~
 ~~~. ברכה מצריך דהפבק ~פ~וטו ופי' אתר על ששונה
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~כאורה
 קש~

 ~~ש משקרא אמר דשמואל משמיה יהודא דרב
 וכן לברך~"צ

 בסוכ~
 א' יום סוכה שמואל אמר יהודא רב א~ר

~ברכ~
 בהא ב~~חות ס"ל כר' גופ~ ר"י ואלו כרב~. לה ומוקמ~ן

 תכלתא רמידר~י
 ו~בר~ ע~

 צפרא כל
 להתע~~

 ומוקמ~ן בצ~ית
 כ~ה לגלימא שדי ולא הוי צ~ע אינש דר"י ומשום כר' שם~ה
~מא

 כ~
 משמיה מימרי דהנהו וצ"ל רבי' אדשמואל פ~ג ע"כ וא~כ

 לחלק ~~"ל גופ~ דר"י גדול ודוחק ~~"ל ל" ו~' נהו "מרדשמואל
 דהא ובה"ת ~סוכה ותפי~ן צ~ית ברכתבין

 להו מדמי הש"~~
 והנה כ~. ז' כל י~ברכ~ן עבדינן כר' נמי ואנן ומסיקאהדדי
 שקרא שאחר התוס' כדעת לכאורה נראה ז~ל הרמב"םמדברי
 הברכות תקנו לא שמתחלה גדול בהפסק אף כנל לברך ~"צק"ש
 תפלה מה' בפ"ז שכ"כ ק"ש קודם לנמוד במש~~ רק~אלו

 ק"ש שיקרא קודם בתורה לקרואה~ש~ים ה~
 כ~

 תחלה י~ו נוטל
 ח~ב יום בכל כתב י"א ובהל' קורא. ואח~כ ברכות שלשומברך
 שלא הרי מד"ת. מעט קורא ואח~כ אלו ברכות ג' לברךאדם
 בבוקר רק א~ ברכות ח~בהזכיר

וב~
 הזכירולא השחר ברכות

כלל
 ד~

 ק"ש קרא אם
 תיכ~

 כמהאפי' שלובשן או שמניחן שכ"ז בהד~ כתב ותפי~ןצ~ית דגביו~'ש לברך צריך אם לאח"ז או
 אלא כל~~.כתב לא וכאן לברך צריך ביוםפ~~מים

 נראו~
 ברור

 כלל אח"כ ולא ק"ש קודם לנמוד במשכים רק נתקנו ~א~תחלתן
 ו~גית מצות מק~ם שבזה גריר ק"ש בתרדכולהו

 כ~
 הדחק בשעת

 וס"ל ערבית של ק~ש עד בירושל~י כדאיתא שי~ןומצות
 מועינ~~~~ק שא~

 לענ~
 דעת נראה וכן חכמים. תיקנו ~כך כלל זה

ו~רי"~
 ש~~תם ז~ל

 ול~
 דלא ו~~ינו כנל. ~~ירושנמי ~~זכיר

 סעודה לבתר ה~ם באמצע בה"ת דמברכי ~אמוראיבתלמוד ~~שכחי~
 מבה"ע נפקי כיאו

 דאשכחי~
בסוכה דרבא בעובדא

 בה"ת דמברך אמר ולא מבה~כ נפיק כי התפילין עלדמברך
 לבה"כ~~יל ה~ כי דר"~ בתר~ אז~נן הוי כי ר"י משום אמר ברבב"חמצ~ו ו~

 כ~
 ברכת פ~ ומברך תפי~ן ומנח י~' ומשי ונפיק

 אמר והדר דרבא כעובדאתפי~ן
~ 

 ולא דב"ק. פ"ק בשלהי כ~
 דסבר ודאי ר"י א' ורבב"ח ג"כ. התורה על שבירךאמר

 במ~~ בהד~ כ~אמר ובסוכהבת~י~ן כ~
 משמיה גופיהרבב"ח סוכה

 מבה"כ צאתם אחר שבר~ו פוסקים קצת בשם כתב ז"ל והב~ידר"י
 משמע לא~ענ"ד

 הכ~
 וכן

 משמ~
 ז"ל ר"ת דעת

 דא~
 ול ג הפסק

 סעודה ~ד דעתו הסיח אפי' ~~וכה גבי וכןברכה מצריךאין
 ~~רא"ש דעת שאין שנר' רק ז"ל הר~"ששהביא וכמושנ~

 לפמ"שובפרט ל~המ~~כ~ ז"~
 בת~~

 ז"לר"ת רק בהדיא
 תוב' כתב וע~ז שני בוקר עד הפסקה הוי לא ילהד קבעשינת דא~ הוסי~

 עד פוטרת ת דבה' ל~~ר ~~ברא דאדרבה נראהו~עמא נהיראדלא
 ברכה וטעו~ה היא דיממא עבודת תחלת דאזשני יום~שכמת

אחר~
 וכמו

~~עוד~~
 הישן אבל ~~וכה גבי א' ביום לסעודה

ב~ם
 א~

 אלו לדברי לומר מקום יש קבע שינת
 הפוסק~~

 שא"צ
 ב~ם לברך שלא הנהיג שאביו שכ' ז~ל האגור דברי הן והןלברך.

א~י~
 קבע שינת אחר

 כי~
 השיג והב"י בדבר. מחלוקת שיש

 ~~רא"ש דבין כלל מחלוקת מצ~ו שלא~~יו
 ב~

 להר"מ בין לר"ש
 לילה בשי~ת רק ז"ל ר"ת על השיגושלא חלוק~ ז"ל התוס' בעלי ולענ"ד ע~"ש.. כו' ~~פ~~ק ~וי נה שז~ל

 וכמ~"~
 היום כל שפוטרת ז~להר~ב"ם ~~דברי וכ~נ

 אפי~
 וב~רט דעתו הביח

 ~~ד פטור לעסקיו ~צא הפסיק אפי בסוכה ז"ל ר"תכדעת ש~הג~
~~עודה

 ש~~
 ובסוכה בברכות ז~ל הרא"ש מדברי נראה ובאמת

 ר~ת לדעת כ"כ מסכ~שאי~
 ז~~

 דעת תחלה ~הביא בסוכה גם
 על הסוכה על לברך ז~ל הגא~ים דעת הביא ואח"כ ז"לר~ת
 בה. שיכנ~זפעם

 ועי~
 בעל ר~י דעת שהביא ז"ל הרר"י בד'

 באקראי שלומד וכמו גדול הפבק דאפ~ו ב~ד~ שכ' ז"לתוס'
א"~

 בשם המרדכי וכ"כ לזה מסכ~ ז"ל הוא שגם ונראה לברך
 ז"להר"מ

 דאפי~
 וסובר מברך היה לא ממטתו עשעומד ילה ב

 לענ"ד ו~ע"ג שני בוקר עד שפוטר ר~תעדעת
 שדבר~

 סותרים
 ז"ל בש~ו הגהמ~~למ~ש

 שאפי~
 מברך. היה קבע שינת אח' ביום

 בלי~~ שאפי כתב~~מרדכי
 ש"ד כללו מברך היה לא

 נראו~
 שהיא

מ~לוקת
 ב~גדו~~

 לברך צריך אם ה~אש~ים
 בהפב~ אפי~

~~~~~~~~~~~
 הרא"ש ולדעת קצת שלמד רק היום כל לברך א"צ הרמב"ם.מדברי וכ"~ והרר~י ""ל ור"י ור"ת התוס' דעת לפי גדולהדעתוהיסח
 גמור הפסק פוסקים. ועוד והטור הגמ' דברי מטין וכןבתשובה
 ז"ל ור"מ ור"ת קבע. לשינת וה"ה הירושלמי וכ"ד ברכהמצריך
 ~אר דעת כן ואין הפ~~ק הוי לא ~לה שינת דאפילו עודס"ל

 ד~'ש נראה ולפ"ז הזוה"ק. בשם ~~פר~ח הביא וכןהפוסקים.
 ללמודו לחזור דע~ו שאיןדמי ז"להמ"א

 תיכ~
 צריך כשחוזר אזי

 שינת אם אח"כ המחבר שכ' בפלוגתא ותל~ הוא ד"ה לאולברך
קבע

 ~~פ~~ק הוי בי~~
 וכי~

 כ"ש לברך. שלא שנהגו ו~מחבר שכ'
 ודברי ~~פוסקים מדברי מבואר וכ"ז ~ק~. לע שיצא רק שינהבלא

 : ודו"ק צ~עה~"א

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

~~~~~~~
 מה על בזה טעמים כמה כתבו ז"נ הפובקיםהנה
 נאומרןשנהגו

 ע"~
 שבכתב דברים בזה ש~ך דלא

 דכל ~' ~~הפוסקים קצת ע"פ. לאומרן רשאי אתהאי
 שרג~

 ושגור
 שבכתב ד~רים ~שום ש~ך לא הכלבפי

 כ~
 וראייתם

 לכתוב ובמז~ותבתפי~ן מדשרי~
 משום הכתב מן של~

 דמגר~
 גריס~.

 שמצוה ומצ~ו ע"פ לאומרן מותר שבחובה דבר דכל כתבווקצת
 דלא כתב ז"ל והרא"ש ז"ל. ~נה הר~ר דברי והן בקרב~תלעבוק
 ~~תו~' וכ"כ י"ח רבים ל~~ציא בקורא כ"א זה איסורשייך

 ז~ל הרא"ש כמ"ש שהעיקר ז"ל א~הו רב~ו כתב וכברבתמורה
 ל יכ יחיד האיך וכי ר~י אמר תענית במס' ~פורשת גמ'והיא
 ע~פ וקורין נכנ~~ן ב~~חה אלא ב~בור בע"פלקרות

 כקור~
 את

 בפ"ע א' כל אבל ציבורא. להו~א יחיד דדוקא להד~ ~בוארשמע.
 דביחיד ראיה דמשם והי~ו שמע. כקורא שםנקטולהכימותר
 ובלכתך כו' ושננתםדכתיבמותרבפ"ע

 כ~
 כו~ ובשכבך

 ואטו
 לכל א~צ ולפ"ז ביחיד מותר דמה~ת אע~כ בידושם~תא~רי

 לחובה שנתק~ו או גריסין ~גרב משום הפובקים שכתבוהטעמים
 כל בפי שגור דאם הפר"ח שכתב ראיתי~ך

 א~
 רבים לה~יא

 שכתב אשכנז ומנהג ז"ל הרא"ש דעת נגד והוא מותר.י~ח
 שבתפלה לפסוקים ש"ץכשמגיע שמוהג~

 כג~
 ימלוך ה'כו' כמכה ~י

לעולם
 כ~

 להדיאמבואר בפ"ע כ"א אומרים והקהל שותק שהוא
דס"ל

 דא~
 להפר"חמנ~ל וא"כ אסור רבים לה~יא כל דגריסי

 הכרח אין וא"כ עיקר. שתיר~ו בפרט הרא~ש דעת נגד~~כריע
 לא ומתפלל ע"ש פור~ז דסומא מהא ראי' ומ"ש הבברות.לכל

 לחוד הברכהי"ח הרבים מ~יא הוא ע"ש דהפור~ז זו ראי'ידעתי
 שב~צר קדושה וכן א' כל קורא ק"שאבל

 כו~

 הקדושה.אומרים
 הכל שבתפלה קדושהיכן

 עונ~
 ש~ץ ואין אותה

 מ~יא~
 כאן ואין

רא~
 כל~

 הש"ץ היה דבהלל בש"ס מצ~ו הא לי קשה דאכתי איברא
 דשומע ~שם ומוכח~ן לבד פרקים ראשי עו~ן והן הרביםמו~א
כע~ה

 כדאמרי~
 או עבד ש~יה מי במשנה אמר וכן דסוכה בג~'

 אותו מקרין קטן אואשה
 כ~

 מתוך שקורא כולהו איי~ ואטו
 הרבים. להו~א בע"פ לקרות אסור ז"ל הרא"ש לדעת דהאה~~פר.
 הזה מנהג תפוס ביד~ווגם

 א~
 בהודו בקיאים שכולם

 כ~
 שעו~ם

 נא ויאמרו נא יאמר ~אומר הש"ץ אחרהודו
 כ~

 הודו עו~ם והעם
 ממנהגא זה מנהג ו~~אר כידוע הש~ץ ע"י נא ביאמרו~צאים
 כדאמרדה~ילא

 לכתוב התירו לא עד~ן הגמ' חכמי ובימי בג~~
 כל פ' עי' תורה כשורפי ברכות כותבי כדאמר ~~ידורי'ברכות
כתב~

 לדעת וגם
 המתיר~

 אינו ~~לל דהא קשה הכל בפי בששגור
 הש~~~ ובימי העל בפישגור

 בעצמם לקרות בקיאים רובם היו לא
 ב"א רוב עתהוגם

 א~
 ניחא ז"ל הרר"י ולתי' ~~"פ. בפיהם ~גור

 שעו~ד דמי פוסקים ו~רבה ז"ל הגאו~ם שכתבו דאשכחןהא ~מי ניחא ובזה ע~פ. לאומרו מותר ח~בה הוא זה שהללדכ~ן
 והאיך ~ע~ה דשומע לצאת ~כ~ן ישתוק קדושה ו~ומע לה תפבאמצע
~ציאנו

 כי~
 ואינו דשומע

 עו~~
 ע"פ לקרות אסור שהקורא לתרץ יש ז"ל הרא~ש ולדבריניחא. ~~רר~י לדברי ~"פ קורא והוא

 שומע וא' כאו"א אומרים רבים אם אבל רבים להו~אכדי
 לתרץ א"א בהלל אבל בזה. י~אלצאת ומכו~

~ 
 ~צאין דהכל

 בש"~
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 כו' כל על לאומרו הנביאים תקנוהו ~חלתו דהלל נדחוקואולי

כש~~לי~
 ב~''פ שירה דרך ממנה

 וא~
 לי קשה ועוד רבים. הוציא

 ונ~יאים תורה פסוקי שרובן ויוה''כ ~'ה של ב~כות דהאטובא
 רבים מוציאוה~''ן

 דר"ג וחכמ'. דר"ג פלו~תא בר"ה כדאית" י''~
 פסוקי קורא והאיך בקיאין ואפילו מוציאן ~''ץ לעת~נה דאףסבר

 שבימיהם כתבו וכב' להוציאן בע''פ ושופרות זכרונות.מלכיות.
 וגם ניכתוב. ניתנו ~לא פבוקים ולא ברכות עתובין עדיין היולא
 כ''א ע''פ כולם קורין אין מיעוט ואפילו ב''א רוב בפי שגוריםאין
 ניחא ז''ל הרר''י ולתי' המוספין. ~םוקי וען תפלתו ה~ס~רה~''ץ
 דברים דאמרו בהא הנזקין פ' גיטין ז"ל ברש''י מצא~י והנה~''ז.

שב~ת'
 רשאי אתה אי ז''ל פירש"י כו' ע''פ נ~ומרן רש"י א''"

 רק זו אזה~ה דאין ז''ל ~דבריו מבואר כו' ע''פ לי~רא'למוב~ן
 שבתורה ~' שוס נישראל למ~ור שנ"למ~~''ה

 ע~
 בכתב רק

 כת~ ל~י~ו~תי~
 א~ נך

 מצוה דאינה ומ~מע כו'. הא~ה הד~רים
 עיקר רק ע''פ לקרות אי~ור שום ~תה אין ל~וד ובקריאהלדורות
האי~ור

 ש~~
 ~'~ראנ ~~סור

~''~ 
 וד~רים בכ~ב. רק

 שבע''~
 לא

ניתנו
 ניכ~ו~

 ולד~ריו בע''פ. רק
 ז''~

 שהכה''ג ~טעם שזהו ~פשר
 ביוה''ככש~ורא

 ש~~ו~~ ובע~ו~
 יותר אומר ע''פ. ה~קודים

 נ~ניכם ~~~י~ימ~ה
 כתי~

 ושוב שבכתב דבריס ~הן שיד~ו כ~ן.
 דבממחה תענית במס' ב~ל ת''ק והא ~"~. כשקורא כ''כ אי~ור~ין
 בציבור קוראי~יד

~''~ 
 מדאוריית' ~יסור בזה שאין דב''ל וע''כ

 ש~כת~. דבריםמ~ום
 ר~

 י"יד ~יקרא דרך אין ד~פ''ה ם''ל ר''י
 ועיין בכה''ג. שרי ול~כי הוא דמדר~נן ומ~~ע בע''פבלי~ור
 או ניתנה ח~ומה תורה אי דא~יראי בפלוגתא בסוגיא שם ז''לברש''י
 דכל ז''ל מדבריו מבואר כו' נוי לכדר' א''נ בד''ה ניתנה מגינה~גילה
 ומה''ט ~כתב ו~המסר תיכף ליכתב הוצרעה לישראל ~מברהפרשה
 הקושיות לכל נכון תי' למצוא יש ז''ל דבריו ולפי שם. בתום'וע'
 ר''י דא~י' די''ל כו' וקדושה כו' המל~יות ופסוקימהלל

 קריאה דרך רק בע''פ בציבור בתורה לקרות יחיד אבר לא~ענית במ~
 ות''ק מדרבנן רק זה וגם והלל שבתפלה חובה פסוקי לאאבל
 לו בא פ' ביומא ישנים בתוס' מצאתי זאת כותבי אחר~רי.

 של וברכות מהלל ג"כשהקשה
 ר~

 דכל ותירצו הרבים. שמוציא
 איסור בו אין ותשבחות לשירות או לתפלה יום של סדרושהוא
 ובעשור קורא דכה''ג הא על כן בהדי' ~אמר מירושלמי ראיה~כתבו

כ~
 דגיטין "~ל רש"י ובדברי ועיי"ש יום של סדרו ש~וא ~פמי ע''פ
 להעמיס אפשר אולי לעילשהבאתי

 דברי~
 ~ עפ~י "~ל

 דהיינוותוס' "~~ הרא~ש
 לקר~

 ""ל באמרו כו~תו ~ו ואולי ~~וציא ברבים
א~א

 לישרא~ ל~ס~ כ~
 דבריו ~ן לפרש בעיני דוחק אבל ע"פ.
 : ודוק~~ל

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

~ ~ ~
 "''ל הפרח ~ה

 ת~
 ב~ה

 שא~ר. ~רוך שאו~י~
 יכלו האיך התל~וד ונ~תם ~נח~ם מאחרדהא

 ברכת דגבי ז''ל הרא~ש על תמה וגם ~חודשות. ברכות ל~קן~''ל הגאוני~
 ו~אד צ''ע. וסיים להם הודה וכאן ~גאונים על ת~ה הבן~דיון
 דברי שפי' שנראה "''ל הרב עלנפלאתי

 הרי''~
 שכתב ז''ל

 אינו שזה ו~וט הגא~ים. ~קנת היינו כו' ל~ניהם ברכהרבנן ו~קינ~
 אנשי ~קנת וקרוב ואפשר התנאים תקנת שהמה ברור נראהאלא

 ליוצר ישתבח בין סח הירושלמי הביא לק~ן עצמו ז''ל ו~ואכנה''ג.
 שלאחריהם. ברכה מפורש הרי כן ואם המלחמה מעורכי עליוחוזר

 סידורי הגדולה כנסת אנשי ואתקינו תרומה בפרשה מפורשובזוהר
 סלאוויטא דפוס ע''ב רט"ו ד' ויקהל בפרשה וכ' כו' דדודדתושבחן
 תמיינאתיקונא

 בתקונ~
 דבראשית בעובדא עלמא בהאי דקיומא

 ~למא. דה~י קיומא לקיימא ועובדא עובדא כל על לקוב"הלברכא
 שהמה להדיא מבואר כו' כולא על ברוך ברוך שאמר בברוךוע"ד
 בדברי מבואר וכן עולם. של לקיומו הגדולה כנםת אנשיתיקון
 ע''פ הגדולה כנסת אנשי שתקנוהו ז''ל הטור שעתב היכלותס'

 ~תק~ת ~בור שהיה ~ד הפר''ח ~עיני כ''ז נעלם והאיךפיתקא
 ואף המה.הגאונים

 בכל הלל ~גומרי חל~י יהי א~ יוסי ש~

 חלקי יהי אמ''ל ען כמו ה~א בהן זהירין העל היו שלא משמעיום.
 הכל שאין לפי רק גמורה חובה ~הן אף סעודות. שלשמגו~רי
 מתוך זהירין הכל היו לא בזה וכן כן אמ' גדול ושכרן בהןזהירין
 בהן הזהיר ו~כר ת~לה קודם דז~רה פסוקי כל נקרותטרדתן
 ~בוא~ דוכתי בכ~ה ~~' ובזוהר כך. א~ר לכןגדול

 תיקון ~ודל
 גם ו~נ~ד התפלה. בעיקר מוסד יסוד ושה~ה ~זמרהפבוקי
 ז''ל הרמב''ם~דברי

 מ~~~
 כשתיקנו וז''ל תפנה מה' ב~''ז שעתב כן

 בכל אותן לברך אחריהם ברכות תקנו אלו תפלות ~בריחכמים
 וכתב וישתבח ~א~ר ברוך אלו ברכות גם בו וכ' ה~רק של ~ו'~ום

 הזמירו~ לפני~תקנום
 מתקני תקנת דהכל ומ~מע ולאחריהם

 ~א~ חשבון כ' ו~~''כ כנ~''ג. אנשי ו~ם~ת~לות
 ו~שב ברכות

~~~~~
 '''ח

 ב~~ו~
 כו' המינין ברכות ~תקנו ~זה ~זמן וא~''כ

 מימות הוא ברכית ק' ד~שבון ~רי יתירים. ב~כות ה'נ~צאו
ה~נ~~ם

 וגם המינים ברכת ביבנה ש~וםי~ו ~ודם הר"~וני~

~~כ~
 שאמר ברוך ~רכת ב~~בין הכניב ו~פ''ה וה~טי~. הטוב

וישתבח
 ע''~

 ~~ן ו~''כ
 הרמב''ם מד' ר~יה וזו ~נ~'~ג אנ~י ת~נ~

 שאם בש"ע ז''ל ה~~בר ~~~ק מה לכ~ורה ב~יני קשה ובאמתז~ל.
 דזימרה פ~וקי לומר ~הות ו~ין יוצר הליבור והתחילו נ~הכ''ננכנס
 ~~ת~נל ד'לו~. ~''י~ף

 ע~
 בלא ה~~וקים ~~"כ ויא~~ר ה~~~ור

 רק כן כ~ב לא ז''ל יונה הר''ר ה" ~~. מנ''נ ו~~הה~~כו~.
 ולשיטה ברכותיהן ~ם תפלתו ~~ר נ~ו~רן דמ~~ר דס''לל~יטתו
 ~~~ר"ו

 ~ת~
 ציבור תפלת במקום נ~~לה. ל~~די~ן ש~צו~ ד~ף

 לתפ~ה ~אולה לס~יכת ~יישינן דלא הפ~סקים וכמ"ש נהו~"~~ינן
 ז''ל הגאונים דעת לפי אבל בציביר. תפ~הב~קום

 דל~
 רק נתקנו

 מפני לגמרי לבטלן לנו מנין וא''כ זמנן. עבר ואח''כ ~תפלהקודם
 צ~ורתפילת

 ולעקו~
 מסמיכת ראיה ואין הגדולה. כנסת אנשי תקנת

 קבוע. תקנה ולא מצוה דקדוק אלא שאינהגאל"ת.
 והגאומי~

 ז''ל
 הברכות ולומר בפסוקים לדלג רק בתשובותיהם כתבו לאבאמת
 אין ש"ם עלום כתבו לא אבל ז''ל בדבריהם כמבואר פסוקי'ומעט
 אדר~ה רק בציבור. תפלה מפני כלל או~ם יאמר לא כללשהות
 שאלו ז''ל. ~טור שכתב הכי ס''ל דלא "''ל מדבריהםמשמע

 ~מרה פ~וקי לסוף ציבור ומצא לבהכ''מ בא אםנטרונאי ל~
 דזמר~ פסוקי ויאמר הציבור עםשיתפלל ~~

 שאינו והשיב אח''כ.
 ~ישתבח וחותם כו' ב''ש אומר אלא תפלה קודם תקנום כייכול

 ולמהעכ~ד. עי~~ כל התפלה אחר אותם יא~ר ולא הציבור עם להתפללוממהר
~ 

 ~לל שהות אין שאם סיים
~ ו~י אלא לד~. שהות יש אם ~אלתם ביארו לאהשואלים ~הרי ~~י ידח~  ול~ר שאפ~ר ~ה לדלג ~קנה להם נתן רקשאלתם. ה~~ ~"~ תפלה אחר לאו~רם שאסור ~יון שרינן דלא ל~פשיטא 

 ~כן ~פ~. קודם הברכות יא~ר~ ש~''פ רקבציבור ~פ~
 ~ל י~~ר שאם אדם רואה אם הטור ~כתב ע~רםרב ~~ ~דוק~
 הציבור עם ~פלתו להשלים יו~ללא ~פ~~ א~

~~ 
 ~''ש

 ~ה~ ו~~
לדו~

 ~ואר בישתבח. וחו~ם ~לד
 ש~ לה~

 ה~יר
 ~ק~ת עיקר ד~''ל לשיטתי ואזיל בציבור תפילה ~שוםהפ~~קים ~י~ ~

 ~~ר משוםהבר~ות
 ז~

 ~~ן ~ש~~. ""ל הרא~ש ~מ''ש לבד
 ~ש~

~~
 ~תהלה לו~ר שתקנו שא~~פ "''ל ~ש~ו "''ל הרא~ש שכתב

 שלא נראה ה~קנה של שעיקר כיון הנשמה. כל עדלדוד
 ל~ די המזמור זה ~~ניאלא ~י~~

 ~~פלל ק''ש ש~רא כדי המ"~ור בזה
 הציבורעם

 מש~
 ~דחין היו לא כולן על התקנה היתה שאלו ד~''ל

 תפיל~ מפניכלל
 דס''ל ומשום הציבור

 שא~
 אחר ~לל ~ו~ם

 ז''ל המחבר פסק וא''כ ז''ל. הרר''י כדעת שלאהת~לה
 שאם פסק ואפ"ה כלל. אח"כ לאומרם שאין הגאומיםכדעת שפס~ ~'~

 יבטל ו"יך בציבור תפלה ~פ~י לגמרי ידחושהות א~
 א~שי תקנ~

 יהללוךאמר דר"י השיר ברכת גבי ע''פ בפ' וע' כמאן. דלא לענ''ד וזהכנה''ג.
 ו~

 קרי דלהכי שם ובתוס' חי. כל נשמת אמר יוחנן
 דז~רה פסוקי בסוף בשבתות שאומרם ל~י השיר ברכתלי'

 דנשמת ישתבח אחריה שאו~ים ~שום היימו ברכה לה דקריהא וע~~
 לה וקרודזמרה. ~סוקי ברכת תק~ת ~כאן ומבואר ברור. וזה ברעה לאולחוד

 ברכ~
 שיר נקראים דז~א פסוקי כי שפיר. ~שיר

 הלל: קראו ר''י וכן ז~ירות שנקראיםכמו



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

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

~~~~~
 הלכך וברכותיה. מק''ש עדיפי דלא כתב ז''ל הטורהנה

 פסק וכן ק''ש. כדין כו' היראה ~פני שואלבא~צע
 הקוד~ת בתשובה ל~~לה ל~''ש ראי' זו וגם בש''ע. ז"לה~חבר
 ~ד~ינן דלהכי הגדולה כנסת ~אנ~י קבו~ה תקנה ה~השהפסד"ז

 עדיפי דלא נראה האחרונים תקנת היה שאם וברכותיה לק''שלה
 אפילו לה~סיק ד~ותר ההלל את בהן גו~ר היחיד ש~יןמי~ים
 דר"ח הלל גבי ובש''ס בש''ע כדא~רינן הכבוד ~פני הפרקבאמצע

א~
 כן ול~נ"ד נהגינן והכי עלי' דמברכינן הפוסקים רוב לד~ת
 בש''ס ~דא~רינן~ש~ע

~"~ 
 דאורייתא לאו דר''ח הנל

 הוי ולהכי עליו לברך נוהגים והיו הוא חכ~ים תקנתדעכ''פ ו~ש~
 לברך שלא נוהגין היו אם אבל דלא ק~''ל דאורייתא דהויס''ד
 אפילו עליו ~ברכין ואין ~אורייתא שהוא לו~ר יטעו איךכלל

 הפוסקים רוב דעת כן ועכ''פ ברכה טעונות דקיי''נ דרבנןכ~ות
 ודאי אלא בק''ש כמו בפסד''ז ה~~ירו ול~ה לה~ביק ~ותרואפ''ה
 לטורס''ל

 שה~
 ז''ל וה~''א ~ה''ג. אנשי מי~ות קבועות תקנות

 ברכה אחר א~ן לענות בהן להפסיק שיש ז''נ הא"ח בשםכתב
 שלא כיון לענות ~ותר ברכה בא~לע דגם ז''ל הוא והוסיףששומע.
 ונגד צע''ג ודבריו בג~'הוזכרו

 ד~~
 ~~ש שדי~ה הטור

 ושל הקדוש האל של וא~ן וקדושה נקדיש רק ~רינן לא ק''שוגבי לק''~

שו~~
 כאן הית~' ולמה הרבה הפוסקים נ~ל~ו בזה ואף תפלה

 כבר בש''ב הוז~רו ~~א ו~"ש הב~כה. בא~צע ו~ף ברכה כלאחר
 ור~ב''ם וירושל~י ~ש''ס ברורות ר~יות הקוד~ת בתשו'כתבתי
 בטור ~~יין ~ה גס כנה"ג. ~אנשי מיובדי' שה~ה והגאוניםוזוה''ק
 ונראה כלל. לזה זכר הטור בדברי אין ה~יפוש אחר ס'.סי'

 על ז''לכוונתו
~''~ 

 וברכותיה ק''ש בין קצת שחילק תה''ד בשם ב"י
 דשם ול~נ''ד הציבור. עם ק''ש של ראשון פ' לקרות לעניןלפסד''ז
 מהצורך אין הק''ש ~ענין שהם כיון ק"ש דבברכת הוא אחר~טעם
 ~שא"כ עסוקין שהעם בדבר עבוק שהרי ראשון לפ'להפסיק
 ע''" להקפיד יש אחר ענין הםפסד''ז

 דקילי ~שום ולא יותר.
 הטור שפסק לכאורה מראה הי' ע"כ ועיי''ש. הפסק לעניןמק''ש

 : ודו''ק בש"ע סתם וכן עיקרז''ל

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

~~י~
'~~~~ 

 ~~ו~~
: 

~~~~
 ~גון ש~ץ לםיות וצריך וז''ל כתב נ"ג סי ז~ל בטורהנה
 כסוגי' כו' הגון ואיזהו כו' בקולה עלי מתנהדכתיב

 אלא הללו התנאים בעינן בתעניות דוקא דלאו ז''ל וס"לדתענית
 ה~דות בכל והגון ראוי שי~א צריך קבוע לש''ץ אותו ש~~ניןכל

 שבציבור וחשוב~ הגדול ~''ץ ש~מנין ז''ל הרמב''ם וכ''כהללו.
 בחכ~ה שבציבור הטוב יבחרו אח''כ הטור וכ''כ ובמעשיו.בחכ~תו
 על ז''ל הרא''ש תשו' ז~ל הטור כתב ואח"כ טובים.ובמעשים
 כו'. מ~וה ביזוי בזה שיש השואל וכתב מיוחס שאינו ש''ץה~~מים
 אבל הזאת הארץ חזני על בואי ~יו~ נתרעמתי אני גםוהשיב
 כן ואינו משפחה ביחוס הד~ר תלית כי שלך על ~רע~ילא
 כלל צורך אין ז"ל ~דבריו לכאורה הנראה לפי כו' המקוםלפני

 אין לענ"ד אבל מיוחס. שיהי'ל~קדק
 נרא~

 ז''ל דבריו כן לפרש
 בן צדיק לתפל' צדיק בן צדיק תפילת דו~ה אין חז"ל א~רודהא
 ראב''ע גבי כמ"ש אבות זכות על חז''ל הק~ידו התמנות וכלרשע
 אחיך ~קרב ~לך עליך תשים שום ואז''ל דברכו' בפ''גור''ע

 וישב וכתיב שבאחיך.המובחר
 ~צר~

 כו'. ~נחה מגישי לה' והיו כו'
 התיבה ל~ני שעובר זה השחר תפלת פרק בירושלמיואמר

 צרכינו עשה קרבנינו עשה וקרב בוא אלא והתפלל בא לואו~רין א~
 גודל דבריהם במתק ז~ל לנו ביאר~ בעדינו פייס ~לחמותינו~שה
 ועושה קרבנימו ~קריב שהוא התיבה לפני העובר הש~ץ~עלת

 ~אד ו~ה ב~די~ו ו~פייס~לח~ותנו
 צרי~

 ציבור בשליח לדקדק
 נגד ~צוה ~לחמת ללחוס וראוי הגון שיהי' האלה הדבריםבכל

 "כות לו יש ואם בעדינו ולפיס עלינו וה~קטרגיםהמסטינים

 בזוהר ועיין ~ייעתו אבותיו זכות כי ראוי יותר הוא ודאי~בות
 ע~א בעא יו~א בהאי כו' ה~שיח הכהן אם פ' על ויקראפ'

לאסתכל"
 דידע קדישא ד~לכא אורחוי דידע ~כלא שלים נש בבר

 זכאה הוא שליחא וכד כו' בעותא עלייהו דיבעי ד~לכאביקרא
 ידי' על מינייהו מסתלקין דינין דכל ע~א א~ון זכאין יאותכדקא
 לבחור אלא ז''ל הרא''ש כס' שלא לענ''ד נ~אה לכן באור' עיי''שכו'
 אפשר אם אבל ז''ל כדכ' רשע והוא ~יוחס שהוא ~מי יותראותו

 יותר: טוב ודאי ומיוחס הגוןל~צוא

~''~~~
 שהתמנות הג~' ~וגית וגם הפוסקים כל ~דברינראה

הש''~
 הת~נות חשובה היא

 גדו~
 שבציבור לגדול ראוי

ודוק~
 אם הפוסקים שנחלקו מה על לי ת~י' וא''כ זקנו. שנתמלא

 ה~לכות עפ''י להתגייר הורשו א~ר ב~דינות לש"ץ גר ל~נותמותר

 גבי וכן אבותינו. אלקי לומר יכול אם וחכ~ים ~"יוב~חנו~~
 שפסקו לפי להתיר הסכימו הפוסקים ורוב וקורא ~ביא אםבכורים
 כר''י דהלכה דנהי טובא וצ"ע וכהירושל~י וקורא ~ביא דא~ר~ר"י
 משי~ות כל ודרשינן כו' אחיך ~קרב בעינן ואנן ש''ן ית~נההאיך
 ~ישראל א~ו בעינן ו~כ''פ אחיך. ~קרב אלא יהיי לא ~~יםשא~ה
 ~שום דבבל אפורבי רחל בר לר''מ ד~ני רבא כגון התמנות.~כנ
 שתהא עד ישראל את לדון נגר פסלינן לדון וכן ~ישראל.דא~ו
 בדברי כ~בואר ~~ונות דיני אפילו ~שי~ות כל ~טעם ~ישראל~~ו

הפום~ים
 ו~~ו''~

 קטנה הת~ות ואין ~שי~ות. כל א~רו וכלל
 אושפיזכני' יוחסין י' בפ' וכן דבבל פורסי נקרא שהיא ה~ם~גביית
 עבידנא אנא א' מר ~ינצו הוו ביבי ורב אהבה בר אדאדרב

 כו' תשים שום וא''ל כו' עביד~א אנא א' ומר ד~~אסררותא
 מישראל דא~ו כיון א''ל ~ישראל. א~ו אפילו וא''ל כו' ~שי~ותכל

 נעיין הוא רבא דגברא ביבי רב הלכך בי'. קרינן אחיך~קרב
 ב~ילי נעיין ו~ר דש~יאב~ילי

 דמת~
 נצדקה דשמי' מילי ופירש''י

 פי~ ד~א ו~ילי ומפטירין ~תורג~ין ולסדר וחלוקתהונגבייתה
 צדקה גבאי אחיך ~קרב להיות צריכין כולן עכ"פ ~סין.עניני
 ~יאין צדקה לגבאי אבותיו שהוח"קו כל היא ו~שנה הכנסת.וראשי
 כו' הצדקה על ד~~~כנין משום טע~א בג~' ד~פרש ואףלכהונה.

 הוי לא ו~יוחס כשר שיהי' צדקה גבאי על ש~קפידין נאואי
סמכינן

 ע~
 שבודאי מ~יל" דידעינן דכיון רק לחוד טע~א האי

 משום ~שפחה לפסול חיישינן לא אחיך ~קרב שהוא ידעיכ~מינוהו
 לא גרגותא ריש אפילו בנהרדעא שם א~ר וכן כו' דמ~שכניןה''ט
 צריך אשר בקביעות הש''ץ ~ינוי יהא לא והאיך מינייהו~וק~י
 ~יהת דנבעי זה ל~נין התמנות חשובה שבציבור והכשר הגדוללהיות
 ולא בעיני~ גדולה תמי' זה קבוע ש''ץ להיות גר ונכשיר אחיך~קרב
 בשם מ''ש ~''א וע' בזה. שהעיר ~האחרונים אחד לשוםראיתי
 הראשונים רוב בדברי וראיתי צדיק בן ש''ץ שיהא לענין וב''חרש''ל
 וקורא מביא אם בכורים לענין ה~ר ~ין בעיקר רק הכרי~ושלא
 לענין כלל דיברו לא אבל או''א לו~ר יכול אם או זי~ון לעניןוגם

 והגה~יי' המרדכי כתבו הלוי יואל רבינו בשם רק קבוע. ש''ץלמנותו
 וק~''ל ~יוחס אחר למצוא בשא''א איירי שם ואולי לש''ץ.שהכשירו
דעכ''פ

 בנוס~ להתפל~ יוכ~
 : כעת עיון צריך והדבר התפלה

~ ~
 מותר זרועותיו שנפלו ש~ץ רש''ל בשם המ~אכתב

 ראי' ולכאורה שבורים. בכלים להשת~ש הקב''ה שדרךש"ץ להיו~
 כתבו והפוסקים ש''ץ. להיות ש~ותר הר~ב"ם שכתב מסומאלזה

 כתבו אמור פרשה הזוהר בשם אבל התיבה. לפני לירדש~ותר
 דאמרדהא

 שהקב"~
 רוח ושפל דעא היינו שבורים בכלים ~ת~ש

 תגישון וכי מפ' ראי' שהביא בזוהר וע"ש הוא. פגום ~ום בעלאבל
 להקריב ~ו~ין בעלי כהנים ~מנים שהן ופי' כו' רע אין לזבוחעור

 הקריבהו וא' ה~קריבין. על רק הקרבן על הפ' קאי ולא כו'הקרבן
 ל~לך הדורון ע''י ששולחים האדם על שם ג"כ ופי' כו' לפחתךנא
 לפי ובאמת עיי''ש. מתקבל הדורון אין ~ום בעל הואשאם
 הדבר הנה א~קריבין לזבוח עור תגישון דוכי הקרא דקאי זהפי'

 ~ום בעל תורה שאסרה ~שום הטעם אין דע"כ בכתוב~פורש
 בבעל וה"ה בזר וכשרה היא עבודה לא~ שחיטה דהאלעבודה
 וכן רע אין אומרים היו ולכן בו וכשרה ~פסלת השחיטה אין~ום
 שחיטה על ג"כ לפרש אפשר רע אין וחולה פסח תגישון וכיכתיב



~

~  

~ ~  

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~לא מום בעל מכשירים היו לא הגמורות דבעבודו' ואפשרדוקא.
 כל כי בתורה מפורשת תעשה לא על~ברו

 לא מום בו אשר אי~
 רע. אין ואמרו מקילין היו עבודה שאינה בשחיטה רק כו'יקרב
 הוא גדול גנאי עבודה "ו שאין דאף ע''ה הנביא הוכיחןע"כ
 כו' לפחתך נא הקריבהו ו~' המלך לדורון כ"לה אנשיםלמנות
 בעלי להניח אסור היא עבודה דל"ו לשחיטה דאף מ~וארועכ''פ
 כיון קבוע ש''ץ להיות ה''ה ודאי וא''כ מביאים. מדברי~ו~ים
 היו של" מבואר בפ' וראיתי מלתא. תלי' עבודה בפסולדלאו
 א~ מומי~ בבעלי כלל"הירים

 בסוף מבואר ו~ה עצמן בקרבנות

וא~רת~
 כ~. החולה ואת הפסח ואת ג"ול והב~תם מ~לאה הנה

 פשו~ו ודאי והוא במקריבים איירי דרישא מבו"ר מ"הועכ''פ
 בשחיטם אפי' אסור מום שבעל ומבו"ר הזוהר. כפ~' ~קרא~ל
 ודם בשר מלך לפני בהן לש~ש הדבר גנאי ~יא עבודהדל"ו
 : הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני ו~ימר וקל שכןכל

 ~~~ו ~~~~~ ~~~ ~~ ~~י~~ ~~~י ~י~~ ~ו~~ ~~ ~~~~~~
~~ 
: 

~~~~~
 אבל "קנו. שנתמלא מי אלא ממנין ואין "''ל הטור"''ל
 ובלבד התיבה לפמי לירד יכול שערות ב' שהבי"~י

 הקושי' לתרץ פוסקים וכמה ותוס' והרשב''א הרא''ש וכ''כבאקראי
דב~ולין

~~ 
 ~' שיביא עד אמרינן ובמגילה ה"קן מילוי דבעי~ן

 ""ל גאון נטרונאי רב מתשו' אבל באקראי. דשם ותירצושערות.
 ~ני לירד דאסור ס"ל באקראי ואפי' "ה חילוק ס''ל דלאמשמט
 ראינ~ כך שכתבהתיבה

 כך "~ו שתתמלא טד כו' שאמרו ש"ה
 ודאי אבל טדי~. ~י מל~ גב~א דאפשר ו~מה המוב~ר מן~צוה
 וימלוך וברוך קדושה מיבטילבמקום

 כ~
 בדלא שנה י''ג בן אפילו

 מחוייב שאינו כל הכלל "ה דא' ש''ץ נעשהאפשר
 כ~

 שלא טעמא
 אפשר לא ~י א' ויום שנה י''ג בן אבל ה~ות לכללהגיע

 לא לבד י''ח להוציאן רק שאפילו להדי' הרידמי שפי~
 התי~

 בדלא רק
 גברא להוריד כשאפשר אבל כו' וברו' קדושה לבטל שלאא~שר
 בספ''ח שכתב "''ל הרמב''ם דברי מבוארין וכן עדיף. ט~ימליא
 גדול חכם שהוא אעפ''י "קנו נתמלא שלא מי וכל תפילה~הנ'
 אח' ע''ש פורס אבל הציבור. ~בוד מפני ש''ץ יהיהלא

 אבל ט''ש לפרוס רק שרי דלא בהדי' מבואר ב''ש משהבי'שנה י''~
 יתמנה לא כתב לא ולכן באקראי. אפי' לא כלל התיבה נפנילירד
 וכדעת התיבה לפני לירד ~אסור ופי כו' יהי' לא אלאש''ץ
 "''ל.הג~ון

 וצ"~
 הגאון דעת שכתבו משנה וכסף הב''י על לענ''ד

 נלענ''ד ועוד מחלוקת. שהיא ול" והרשב''א הרא''ש דברי בתו'~''ל
 משנ' טל דבירושלמי "''ל והגאון הר~''ם כדעת הירושלמימדברי

דה~טי'
 בנבי~

 הוא
 פו~

 ואם התיבה. לפני טובר והוא ע"ש
 דילא צורכא לא שם ואמר ע''י עוברים רבו או אביו קטןהי'

 לגרוס ראוי הי' שכך פי' התיבה לפני עובר הוא ע''שהפורס
 שהפורס כסדר לומר לו והיה ב"מן הקודמ היא שמע פריבתשהרי
 הי' אם אמר ואח''כ בגמ. כדאיתא לכבוד לו שיהי' למפטירל"ר"ו כדי הכי ~קט דלהכי ופי' ל"ר"ו כדי ריב''ח ו"' כולן את עושהע''ש
 משמע התיבה לפני פי' ע''י עוברין רבו או אביו רק קתניומדלא פ~ ע~ש יפרום לא קטן תנ~ן והא ע''י עוברין רבו או אביוקטן

 ברישא תנן הא וא~אי קטן. שהוא אף בו כשרה שמע~פריסת
 הביא ~לא כאן שטרות ב' בשהביא כאן יודן א''ר יפרוס.דלא
 פי' שערות~'

 ד~
 אף דאסור הוא ממש קטן לא קטן הי' דאם

 י~רד ואינו קטן נקרא ואפ''ה ב~ש בשהביא אלא שמעבפריסת
 "''ל הרי~ף דעת וגם "קנו. נתמלא שלא כ''" ב~ש שהביא אף~תיבה ~ני לירד אסור ואפ"ה להתפלל ה"ה הכבוד לו ונתנו מפטירשהוא לפי הוא באקראי שם והא ע"י. עוברין רבו או ואביו התיבהלפני
 ~רוס לא דקטן המשנה על עומד הקורא שבפ' היא ~כןנ~ה
 ~רייתא ע~" הביא כפיו נושא ואינו התיבה לפני יורד ואינו שמע~ל

 ולישא התיבה לפני ולירד ש"ץ ליות ראוי "ק~ו נתמלא ת"רד~ולין
 והרשב~א הרא"ש לד~ת אבל ה"קן. מילוי דבעינן הברייתא כתב~"ה קטן. נקרא כמה דטד המשנה לפרש "את שכת' להדי' הריכ~יו.
 ~יניהם ~לק וצריך והברייתא ה~שנה "א''" סותרים המהוטור

 יסתום ואיך בקביע~ת איירי ו~ברייתא באקראידהמשנה
 הרי~~

~~~~~~~~~
 להביאם כ''כ~''ל

 יח~ תכו~י~
 ביניהם. חילוק ושום קו' שום כ' ולא

 דקטן האסור עיקר ~קטא דמשנתינו מידי לי' ק' דלא ודאיאל"
 שנה מי''ג אבל י''ח. מוציאן שאינו דיעבד אף לע"ט אסורודאי
 דנתמלא א~~~ן וברייתא אחר בענין כשא"א מוציאן ודאיואילך
 קודם הא לכך. הוא שראוי פי' כו' ולירד ש"ץ להיות ראוי"קנו
 "''ל הגאון וכד' בשא''א או עביד ~ביד אי אבל נכך ראיי אינולכן
 וברייתא במשנה מבואר שהוא ב"ה להאריך ""ל הרי''ף הוצרך לאולכן
 ליעשות ראוי דחולין בפ''ק שפי' "''ל ברש''י וע' "א"". סותריןואין
ש''ץ

 היא התיבה לפני ולירד כו' שופר לתקוע נפ~ה באפי מלת~
 ל~י לירד לו דאסור מבואר הרי "''ל ול~ירושו נ~שה. באפימינת"
 ולירד ש''ץ ני~הו מילי תרי דהא ב~ביעות שלא אף כללהתיבה

 לרבנן דס''ל עבודות ש"ר אפילו שם בתרא דללישנא בגמועיי"ש כ~
 שם דא' כרבי דלא והל"ה שנה מי"ג דכשריןשם

 דדוק"
 דיעבד

~בל
 לכתח~.~

 דלישא ומשמע אותו מניחי' הכהנים אחיו אין
 ב"קראי ואפילו דיעבד אפילו היינו זקנו נתמלא דבעינן שם~א~ר כפ~

 בדיעבד היינו וע''כ ב"ש משיביא לעבודה כשר ~אימתי שם א~רד~א
 רישא וקתני לכת"לה לו מניחין דאין לישנא להךובאקראי

 וע''כ בכה''ג אפילו דהיינו ומשמע "קנו נת~ל" בעיכפיו דליש~
 התיב~ לפנילירד ה~

 בבא דבחדא
 מתני~

 בין
 ב~~

 במ~ילה בין דחולין
בפ'

 הקור"
 והרמב~ם והרי''ף ז"ל הגאון לד' נכונה ראי ו"ו עומד.

 "קנו שתתמלא עד התיבה לפני לירד לו אין באקראי ד"פילו"''ל
 וכן ~ום. בכל בתרא כלישנא לפסוק "''ל הגאונים שד~ךוידוע
פסק

 הרמב~~
 אחיו דאין לישנא כהך המקדש כלי מהל' בפ~ה "~ל

 ~ל הרמב~ם כ' כפים נשיאות וגבי ך'. בן שיהא ~ד אותומניחין
 ~ו' הן ואלו עפיהם מלישא מונעין דברי' ששה ט"ו.פ'

 כפיו את ישא לא נער כהן כיצד השנים כתב ואח''כ השנים~ם וחשי~
עד

 שתתמ~
 "קנו

 מ~~
 גמור ד~ול להדיא

~~ 
 ~ים לנשיאת

 ~ם וכן הציבור. כבוד משום ולא שם דחשיב דברים אינךכמו
 חילק ולא "''ל הרמב~ם כדעת ~פיס נשיאת בהל' "''להטור

 ור''~. ורשב''א הרא''ש כ~'ש ב''ש משהביא באקראי נ"כלהתיר כל~
 כד~ת ולא הרמב''ם כד' שכ' ""ל הטור על הב''י שם הק'וכבר

 איסורי' דחמיר כפים נשיאת דלענין לומר נראה והי' אביו.~רא''ש
 תפל וגבי הרמב''ם לדעת חשש הציבור כבוד משום ולאטפי
 כתב "''ל הרמב''ם כמ'ש ה~יבור ~בוד מטעם רק איסורוש~ין
 ורי~ף שהגאון לפמ''ש ועכ''פ ~"ל. ורשב''א הרא''ש כדעתל~קל

 מדברי ~ואר וכן ""ל רש''י דעת משמע וכן מחמיריםורמב''ם
 בדבר להח~יר מראה היה בתרא ללישנא הגמ' ומסוגיתהירו~ל~י

וצ'~
: 

~~~ ~ ~  ~  
 ~~~ו

~~~~~~ ~~~~~ 
 ו~~~ו

~~~~~ 
 ~~ו

 ~~~~~ ~~~~~ו~
: 

~~~~~
 אותו וא''א קדיש. ואומר נ''ה. בסי' "''ל הטור"''ל

 בפחות אומרין אין שבקדושה דבר דכל מיודבפחות
~יוד

 מקצתן ויצאו בע~רה כשהתחילו מיה~
 גו~

 או הקדיש
 האבודרהם בשם הב~י וכתבהקדושה.

 שאם הרמב"ם ת~ו' שהבי"
 שאין שאחריו הקדיש אומרין אין ת~ילה של בקדושההתחילו
 וכ~ע בעשרה. בו התחילו מ"שר חלקהקדיש

 הר~
 דפליג דהא

 ~רס~ שאפ~ להורות כו' עוברין ואין פורסין אין בביבתרתי
 ט"ש

 שאינו נימא דלא התיבה לפני עוברין אין קצתן ויצאובעשרה
 התפלה התתילו דאם כתב ותה''ד ~' בירושל~י הוא וכן גמראל"
 א' טנין שהיא גרירא היא תפלה דבתר וקדיש קדושה סדרגומר
 התפלטם

 משא~
 וכן הן ענינים דב' ותפלה ק''ש

 תפ~
 וקריאת

 עיי''ש. עמינים ב'התורה
 מקצתן ויצאו בטשרה הת"ילו מעשרה. פחות בתורה קוריןאין בירושלמי מפורש דהא טובא בעיני וצ''~

 וי~או בי' התחילו ~י' פחות בנביא מפטי~ין איןגומר.
 ~ינם ומפטיר קה''ת דאפילו להדיא ה~י גו~.מקצתן

 טנ~
 א'

 אין מקצתן ויצא~ ב~ קה"ת התחילוואם ל~
 ~טיר~

 אחר ~~~יא
 ~~א ג~פא ~ממתניתין ~ומר. קרואי שהשבטהאף ע~

 ת~וייהומדקתני ה~ ל~יד~
~~ 

 קו~ין
 כ~

 ~פ~י~ין ואין
 וכ~

 ד~קשה
 ~אין פ~רסין דאין אהאבירושלמי

 ~בר~
 דהא טפי יק~ה ואהא
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 למנין עולה דמפטיר וקיי''ל להפטרה קה"ת בין כלל מ~סיקיןאין
 הת~נה הוי לא קה~ת שהתחיל דאף לאשמ~ינן ~תי דהא וע'~כז'.
 מהמשנה כן שדקדקו הפוסקים כל דעת הוא כן וע"כ הפטורהלגבי

 סדר ~טו וא~~כוירושנמי.
 קדו~~

 י''ח נתפלת טפי שייך וקדיש
 אנשי ~יסוד בפ''ע נתקנה י''ח תפלת והא לקה~'ת.~הפ~רה
 תקנה היא קדושה וסדר יום. של ע~ים הג' ובכלכנה''ג

 ועפ''י לבדבש~רית בפ'~~
 גמר~

 קאי אמאי עלמא ואלא שאמרו דסוטה
 ישראל בני שיהא שת~והו קל''ב בסי' וכמ''ש כו' דסדר'אקדושה
 ב~ורהעוסקי'

 בכ~
 אינה הנראה ולפי ז"ל רש''י ב~ם עיי''ש יום

 בינה מפםיקין וגם התנאים מי~ות רק כנה~'ג אנשימת~נו~

לתפל~
 והפטורה התורה קריאת משא''כ ~פים. ונפילת בת~נונים

 ונביאי' בתורה בציבור לקרות א' ומצוה לגמרי א' עניןשהן
 ב' שהן וירושנמי במשנה אמר ואפ''ה לזה זה ותכו~יםסמוכים
 והד"מ וקדיש. קדושה וסדר תפ~ה דכ''ש לכאו~ה ונראהענינים
 מש~~ ג''כ הטור ד~דברי כתבז''נ

 בש''ע סתם ואפ"ה כהרמב''ם
 אבל כך שנהגו וגם הא~רונים ד' ~ת~וס ז''ל כדרכו ~ה'~דכד'
 ה~חרונים ~מדו נא הנר~ה ול~י בדבר. צ~~ הירושל~ימד'

 זה ב~נין הירו~למי דב~י~~דוק ~~
 דקריא~

 הכ''מ שהרי והפטרה

 ב~''~ז~~~
 נסת~ק תפמה מהנ'

 ה~
 לקרות התחילו א~ ד~מר

 בתחלה מברכין ש~ולן נדידן ג''כ הוא אם גו~ר ~~צ~ן וי~אובי'
 או ~כילן ~תחנה היי ו~'ובבוף

 דו~~
 ~נהג לפי

 המשנ~
 שהפותח

 כ~ן שאין ~~~ךוהחותם
 תום~~

 מבואר הירושלמי ד' ונ~י ברכו~.
 וברכותי' דה~~רה אשמעינן לא דע~'כ מב~~ין. ~כולן אףלהדי'

 נ~~~ ב~פימילת"
 דומי' א' ענין הם בתורה ה~יראין כל אבנ

 ממינא גם כן ד~~~~טדמפטיר
 נתרב~

 שמברך אף א' ל~נין כולן

~''~
 בי' המ''א מד' וגם ב~''~.

 הוא שהז' דב''ל ~~ש~~~ ק''~
 מפ~יריקרא

 א~
 כאן שאין

 והו~ ~שר~
 דנדברי הירושלמי. נגד

 משנימיןהירו~ל~'
 שבע~

 בשיצאו כלל ~טי~ין ואין קרו~ים
 ~אחר וקדיש קדושה לסדר דה''ה נראה היה וא"כמ~צ~ן.
 כד' לעשות שראוי שכתב פר''ח וע' לעיל. וכמ''שת~לה

 ותפלה כפים מנ~יאת רק והפטרה דקריאה הך הביא לא הואוגס הרמב'~~
 מה"ת. לכהנים עצמ' בפני מ''ע כפים דנשיאת ראיה זו ואיןעיי''ש

 ודו''~. גמורות ~צות שתיוהן

 ~~~י ~~ ~~~~~~~
 ~~~ ~י~ו~

 ~~~~~ ~~י~ו ~~~ ~~י

~~~~~
 חורין ובני גדולים כולם שיהיו וצריך ז"ל הטורז'~ל

 ע''י ~' עם קטן לצרף מתירין ויש ~ערות. שתיוהביאו
 כתב ז''ל וא''א חומש. בידושנותנים

 שאי~
 ב"ש שיביא עד לצרפו

 דאריב''ל שאכלו. ג' דפרק בפלוגתא ותליא לברהמ''ז ולא לתפלהלא
 ~טרפין ועבד ט' אריב''ל והדר לעשרה. סניף אותו עושיןקטן
 שם אמר והדר וכו' ושבת ט' וארון ט' מימרי כמה אמרוהדר
 היודע קטן ר''נ דאמר הא כי אנא שמעתתא הני כעל הלכתאולית
 הלכתא לית דאמר ~הא ז''ל לר''ת וב''ל עליו. מזמנין מברכיןלמי
 מ~טרף. ועבד סניף נ~~ה דקטן דריב''ל מימ~י ~רי על קאי לאכו'
 דסגי לעשרה ובין עו' יודע דבעי דשלשה זי~ין ב'ן ל~נקוס''ל
 מצטרף דקטן ז''ל גאון האי רב שכ"כ כ~ב והרא''ש ממש.בקטן

 רב בשם בהדיא כתב בחידושיו ז''ל הרשב''א ד~א וצ''עלעשרה.
 ועבד בט' ולא וקטן דט' בהך כריב"ל הל~תא דלית ז''ל גאוןהאי
 דקטן יוחנן דר' וגם המימרות כל ו~שיב כו' וארון דט' בהאולא

 דב~ינן יכתב כו' שמעתא הני ככל הלכתא לית דאמרינןפורח.
 י"ג אחר סימנין שהביא פו~ח ופי' פורח וגם מברכין למייודע

שנ~
 מדקדקין ואין לעיקרן ראשן לכוף כדי גמרו לא רק

 דתלי' ס''ל דר''י רק בקטן. מדקדקין אין בבריית"כדאי' בז~
 כו' היודע בקטן איירי מדקדקין דאין וברייתא ני' ודחינןלחוד ב~ו~

 שמה י~ג אחר ב''ש בעינןועכ''פ
 אם מדקדקין אין כו' דביוד~ ~

 ועיי"ש דבר לכל גדול הוא סימניו כשגמרו אבל סימניו.גמרו
 הגאון בלשון ועיי''ש כן ז''ל הגאון דברי בהדי' ז''ל ~רשב''א~פי'
 פורחים שסימניו כלומר פורח כשהוא איירי יוחנן ר' שהרי שע'"''ל
 ואפ''ה בדקדוק אלא ~דחה ואין שערות ב' שהביא ל~י ק~ובוהוא

אמר
 דלי~

 בימניו וי~רחו י~'ג בכלל שיכנס עד אלא כו' הלכתא
 איירי דר'~י נכונה ראי' לנו שרמז ז'~ל בלשונו והבן מברך. ~מיויד~
שבא

 לכל~
 מדין נד~ה ואינו פורחין שהן רק בימנים והביא שנים

 שהביא גמורגדול
 ב~'~

 שערותיו וישערו כ~ימדדו פי' בדקדוק רק
 בדקדוק. כ"א ~תברר אין וזה כשיעור. ימצאו ולאב~מצום

 מדקדקין שאין פי~ בקטן מדק~קין דאין ברייתא הכי ד~רשינןכיון וכו~ת~
 סימניו גמרואם

 כ~הגיע וע''כ הנז דקדיק אנא מחוסר ~אין ומשמ~
 ומה גדלות סי' ~ינו גמורים ב''ש ~ביא אפי' דא~''כ הואלשנים
ענין

 הדקדו~
 ודאי הלא נ'~מ ומאי םימניו גמרו אם לידע הלז

 בסימניו לדקדק ש~ריך רק ודאי לגדול הוא וקרוב לשנים~ה~יע
 מברכין למי דיודע בה" וגם בו. מדקדקין אין ~ז''א גמרואם

 כלפי ואחוי לברא דנפק לאביי דשב~י' והיינו דברים ז''להוסיף
 הא דוקא לאושמיא

 מילת"
 ידי~ה בוראו את שיודע ראוהו אלא

 עכ''ל. בשמים. עוזו ששכינת ויודע הגדו~ים של כידיעתםשלימה
 משבח רבה היו לא כו' לברא דנפק לחוד הא דמשום ז"לכוונתו
~ותם

 וא~~ הרב~
 מורים כולם או קטנים שרוב כו' רב~ן תרווייכו

 ~~י. זה ל~~ר~~צב~
 ובפר~

 שהוא אפורח דקאי ז''ל ~און נפי'
בן

 י''~
 בן בי~ראל איכא ~י ו~''כ ~נה

 י''~
 ידע שנא

 ז~
 אלא ח'~ו

 ש'~יר ה~וונה פי'~'~כ
 ה~ור~

 כמו שלימה ה~רה בענין וחסדו
 ו~ןה~דול'ם

 הם~י~
 ה~~ב''א

 ז'~~
 וא~'כ ז''ל. הגאון שכ~ב זה לפי' שם

 לא ז''נ והרי''ף ל~~רה. סניף ~י~ו ד~ושין בשמו ז"ל ~~א'~ש כתב~'ך
 דרי~'~ל ~י~~~~ ~נל~~ב

 ל~
 ב~~ ולא וקטן ב~~

 ועב~
 ז''ל ו~י' עליו ~ז~נין מ~~כין נ~י היודע ~~ן ~~ם ה~יאדר''נ ~י~ר" רק

 מדאמר ~ד~יין ~~'כ דרי~'~ל ~ימרי דהנך ז~~ל ו~~~ל ~' בןדאפילו
 הני ככל ~לכ~אלית

 ~מ~תת~
 לנו ואין ~"י דאכולהו ~~ש~ע

להנ~ה
 ~י~ר~ ר~

 אפשר ונפ'~ז ע~יו ~~מנ'ן ~ברכין ל~י דיודע ד~''נ
 ב~' זמוןדדו~א

 משו~
 י~'ל בי~ נז~ן אבל ~~ינוך ~יי~ דה~~ן

 גדילי~. ע~רה וב~י ~''ש ל~דכורי ד~עי ני' הק~ן מצרפיןד"ין
 דג~'ז אפשראו

 בכנ~
 הר~~~'ם כמ'~ש ל~~רה ~~י~ ומצטרף הוא זי~ון

 נת~לה אבל ברהמ''ז ודוקאז''ל.
 לד~~

 כיון לא וד~י ז''ל הרי"ף
 ד~י~''ל מימרי שה~מיט~~זינן

 וס~~~
 דבעינן

 עשר~
 ובני גדולים

~ו~ין
 ור~

 ~ב~כין למי היוד~ התיר לא
 ר~

 ענין ו~ה ~ניו ~ז~ן
 לא שבקדושה דבר כנ כו~. ב'~י בתוך מונ~דשתי דאתיא לתפנהזה
 והתם כו' תוך תוך ואתי" מי' ב~חיתיהא

 גדולי~
 וגבי י' היו

 לאדכורי דבעי כיון עשרה. דבעי' טעמא ~מגילה אמר ב~~רהזימון
 ר''נ ד~כשיר נהי וא''כ אר~א אורח לאו מעשרה בציר שמיםשם
 זימון דגבי ז''ל הר~"ם דטת היא וזו לתפילה דה''ה מנ''ללזימון
 גדולים דוקא דבעי כתב תפלה וגבי כו' היוד~ קטן התירבי'
 דמקשה והא יליף. מונ~דשתי לאו דזימון מה''ט והיימו~ב"ח
 כו' לבהכ''נ שנכנס דר''א מהא וקטן ט' ועבד ט' דמכשרלריב''ל
 על מזמנין אין דלג' דסבר דכיון מקשה שפיר דלריב''לנראה
 דצרוף משום רק זימון משום לאו קילותא הך וע"כ לי' רקהקטן
 בגמרא בברא שהיה כמו העבד או הקטן לצרף טפי ליה קילליוד
 םתם אמר דריב''ל ועוד שפיר. מקשה ולהכי כ~שרה נראין ט'גבי

מצטר~
 דמי שפיר מילי דלכל משמע כו' בניף אותו עושין או

 דעת לענ''ד היא וזו בבהמ''ז. רק איירי דלא ומשמע מברכיןלמי ביוד~ ותלי בהדיא זימון אדכר ר"נ מש"''כ זימון אדכר לא~הא
 בבוגי' מדליקין במה ובפרק המימרות. הזכיר ולא שםתם ז''להרי"ף
 של להזכיר צריך במנחה בנביא המפטיר בשבת להיות ש~לדיוה"כ

שב~
 נחלקו כו' שמעתתא הני ככל הלכתא ולית ג~כ שם ~א' כו'
 הוציאו ז''ל ור"ת ז''ל הרז''ה ש~עת~א. אכול~ו קאי איהפוסקים
 הגאונים וכל והרי''ף רש''י אבל עיי''ש. דהתם גידל דרב הךמכלל

 גמור כלל כו' ככל הלכתא ולית דאמר דכיון כתבו ז''לוהרמב''ן
 ככל דלשון ז"ל הרמב"ן וכ' ככולן הלכה שאין להוציא שלאהוא
 דא' שאכלו ג' פ' דברכו' ~וגי' ראי' והביא ה~י משמעודאי
 ג~ דקאי הגאונים כל ופסקו כ~~גג''כ

 ט' וקטן ד~' אדריב''ל
 הגאונים שכל לנו העיד הרי שם ""ל הוא הבכים וכן עו'ו~בד
 רב ~'ש והמרדכי הרא''ש דמ''ש ונראה ג''כ. דריב''ל להךדחו
 פורח בקטן ~"ל לשיטתו דהיינו אפשר לי' ~צטרף דקטן גאוןהאי
 ~ברכין למי ויודע גמרו לא רק סימניס שהביא י''ג בןדהיינו
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~ ~  דברייתא כיון לת~לה ואף ליו''ד ג' בין בזימון חילוק דאין ז''ליס''ל
 אי~קתני

 וא''כ היא. הלעתא ברייתא ז"ל ולדידיה בקטן מדקד~~ן
 לעשרה מצטרף קטן דכל כריב''ל שפ' ז''ל ר"ת לד~ת עמין זהאין

 וכן ובלשונו. בשמו "''ל הרשב''א כמ"ש הכי ס''ל נ" ז''לוהג"ון
 לכלנמש~א פור" דב~ינן ז''ל הגאון כדברי גדולות הלכות בד' מ~ואר~"יתי

 י''~
 ואינך. דריב''ל מימרי כולהו והשמיט כו' ויודע

 כיון כ''כ בדבר נ~קותא אין לדינא וא~כ ז''ל. הגאון ד' הןוהן
דעכ''~

 בשיעורן מדקדקין שאין רק ב''ש והביא ~נה י''ג בעינן
 בוראו את שיודע ז''ל הגאון נ~י' מברעין למי בידיעתו ו~םכ"כ
 קשה שני~הידי~ה

 הדב~
 מ~ואר והוא הקטנים בידי~ת להבחין

 ~מי~ כלפי שמראה במה סגי דל" ז''לבדבריי
 בודאי "''כ ל~וד.

 נצרף~'ן
 ל~~~~

 רק ז''נ
 גדו~

 עולה וזה ה~רתו. לבדוק שא"צ ממש

ממ~
 ל~י' וגם הירושנמי. כפםק

 ר''~
 ~טן ז''ל

 פור~
 שנכמס היינו

~שנת
 י''~

 והביא ב~מו. ז''ל והרא''ש תוס' ו~מ''ש ~ו'
 ב''~

 רק

צ~
 ז''ל הגאון כ~י' ג~כ דהיינו ומשמע ~ו'. ר~שו לכוף כדי ג~ורי'

 גמור סימן היה כו' לכוף כדי היה שאלו ז''ל ~דבריו מש~ע~הא
 ר' הא כל~ה''ז. הזמן תוך וקי"ל עצמה י''ג בשנת ד"ייריואף
 דקטן דש~עת" מר" דהי"יוחנן

 ~ור~
 הזמן דתוך נידה ב~ס' ~בר

 ממש גדול ~וא בימנים הביא ~ם י''ב ~~ות וא''ע ~זמן.~נא"ר
 בסימני' מדקד~ין ש"יןרק

 ול~
 יוחנן ר' מיקל

 בשני~
 ר''ח ל~י' כלל

 כל~ה''ז הזמן תיך דקי''ל דלדידן וממילא ושי~ירן. בסימנין רקז"נ
 ב''~. והביא שנה י''גבעינן

 דקטן וכבריית"
 שהבי~

 ודוקא עו'. ב''ש
 : הן א"ד והגאון ז''ל ר"" ד' וא''כ נחמן. וכדרבביודע

~~~~~
 זה ~כנ

 הרשב''אשהביא כ~י ז''ל גאון האי ו~ב וה''ג הירושלמי ש~ע~
 ור''~ ז''~

 והרא"ש ורמב''ם ורי''ף ז''נ

 והרמב''ן בב''י כ~''ש ז''ל ש~שון ורבינו בתוס' ז''ל והר''יוהר~ב''"
 ו~~יד~''נ

 ב~~
 עושין ואין ~דחי' דריב"ל ~הך ה~"ונים. כל

 קט~
סני~

 ל~~לה
 ע~''~

 אם ~י
 משהבי"

 מקלינן וק~ת מ~ש. ~ערות ~'
 ה~~רו~~ש~~ו~

 ב~ן לדק~ק ~~ין
 ז~ ו~~

 רק בזימון. דוקא א~שר

~צי~י~
 לז'~~ין ניוד

 הרמ~''~ ~~~
 ז''ל הרי''ף דעת כן ו"פשר ~~קל

 מש~~ ב''י ~ה~יא ~~שו' הר~ב''א ו~דבר' בתפ~~. ~א~בל
 דלתפלה

~עינן
 ~~רו~

 וכן ~~~ו~ות
 ב~~ ~ת~

 הגאון בשם כתב וכן ראב''ד
 הג~ונים. ~ל בשם והעידז''נ

 דה~
 קטן עושין ואין מד~י' דריב''ל

 ורוב הירושל~ינגד
 הגאוני~

 דרבינו מעובדא מש~ע ו~ן והפוס~ים.
 להקל יש הד~ק בש~ת ש~~שר כ' ובד"מ ע~י''~. בב"ישמשון
עיי''~.

 וב~''~
 מאד ג~ולים הרבה ד~ת שזו ב~ר~ו וכ~ר ~ש~י~ו.

 י''ג דבן ז''ל הרמ"א כתב אך דילן. וש''ם הירו~נ~י י~דוהשוו
 הביא מסתמא ואמרינן ~ימני~ הבי" אם נדקדק נוהגין איןשנה
 ה~וסקים ד' של~י הדברים ונראי' עיי''ש יותר קצת היקל ובד~מכו'

 א"ר ואיירי ב''ש שהביא קטן א' ד~רייתא כיון לה~~יר יש~כתבו
 דקיי''ל לדידן ל~רש צריך וכן ז''ל הרשב''א כמ"ש שנהי''ג

 השערות בשיעור לדק~ק שא''צ רק בברייתא השמיטנו ולא הזמןכנ~ני תה''"
אבל

 עכ''~
 גדולי' והטור הרמב''ם ל~ון משמע וען שהביא לידע צריך

שהביאו
 ב''~

 אבל בזימון דוקא זה דכל הסוברים לד' וכ''ש
 טפ''י הל" המנהג נת~שט אבל בבמניו ומדקדקין ממש גדולבעינן לת~~

 שהביא ס' על הכונה ש~י' בקטן מדקדקין ד"ין בה"הירושלמי
 לא דילן דבש"ב אף ז''ל. ר''א הג~ון הדברים שביאר וכמוב''ש

 נראה אבל כך. נהגו כבר מדקדקין דאין הך הכימ~רשי
 דכ''"

 רבים להוציא אבל מדקדק~ן אין א' זה דעל לעשרה לאיצטרו~ידוק"
 סמכינן ולא גמורו' ב''ש שהביא ידו~ ממש גדול דבעינן ודאיי"~
 ~זקהעל

 בימנין הביאה "זקה כו' שהגיעה בקטנה דאמר דרב"
דהיימו

 רביס להוציא וה''ה ל"ליצה לא אבל ~ל~חמיר למיאון דוק"
 י' ב''ק י''ג בסי' שכ' המ"א ד' על בעיני ו~"ע מצו'. כמהי''"
 הביא אם מדקדקין אין י''ג לכלל שבאדכל

 ב'~
 להיות ומותר

 צירוף. לענין מקילין ~וסקים כמה ממש בקטן הא י''ח רביםלהוציא לעמין דמצטרף מהא זו היא ראי' ומה נ''ה דבי' מהך והביאש"ץ
 : ודו''ק צ''ט~הדבר

~~~~~ ~~ 
'~ 

 ~~ו י~~ ~~~~~ ~~~~י~
~~~~~~ ~~~~ ~~ 

 ~~~ו~ ~~ו~~~~~
: 

~~~~~
 הביא ז"ל הב''י~נה

 שעתב הגהמי''י בש~
 בש~

 מה~'ם
 עמהן לענות יכול ואינו לת~לל התחיל "חד ש"~ז''ל

~''~~
 ~צטרף. בעריסה המוטל קטן א~י' לריב''ל דהא לי' מצר~ינן

 עוד וכ''כ כו' מברכין למי ידע דלא משים זהו דפליג למ"ןואף
 ג''כ הישן לצרף ו~ה~י''ל בירב מ~~"יב~ם

~~ 
 וכל עונה ש"ין

 נהתיר מהרי"ל תשו' בשם יכ"כ דריב''נ. ~הךר~ייתם
 ואינו~דבר לצר~

 שאינו אף דבר לכל כ~קח ש~ו" ל~י שומ~
 שומ~

 כלל
 דמיקל מדריב''ל ראי' ד~"י צע''ג הד~רים ולענ''ד ש"ומרים.מה

~~ב~
 טובא דמקילי איכא והא ועבד בקטן א~ילו העשירי בצי~וף

 שהקילו הוא קל ש''מ כעשרה נר"ין ט' "ו ושבת ו~' ו"רוןבט'
 ה~כמים"לו

 בצירו~
 ~מיעה ובר "יוב" בר דלאו ב~י "~י' י'

 הגאומים לדברי א~י' "ו וב''ח. גדולים י' ~בעינן קיי"ל ו~נןו~ניי'
ז''ל

 וענ~יתו לב~כתו צרי~ין ~"ני וע''כ כו' ויוד~ ב~ור~
 ה~רש ל~תיר מכולן יותר בעשירי השתא לאקולי ומנ''ל עמהןיצטרף שהו~

 לבדו המת~לל ~~י~ו או יהישן שומע~אימו
 להצטרף מכוין אין והל"

~מהם
 ונ~נו~ ול~~ו~

 ישן וב~~ט
 ו~ר~

 להצטרף מכוונין אין והא
 לו קוראין כו' מהן א' ויצ" ש"כלו ג' גבי ש"כנו ג' בפ' ו"י'כנל
 דב~' כיון דיתי עד דלעשרה ואמר י~ני. לי' ד~ראו והואכו'

 ל"ו מי' בציר ש''שאדכורי
 ~ינו מר"וק שעומה ואף ~רע" אור~

 וכן הישן דין על ה~''" הקשה וכבר אצלם. שיבא עדמועינ
 עשרה אין שאם שכ' הרא"ש ד' נ~ד הם וגם ~חרש. דין ענעמד ה~ר''~

שמכווני~
 להיו~ בעיני קרוב הש"ץ נברכת

 י~ונ' לבטלה ברכה
 מברכין למי היודע קטן ב~ירוף המקילין כשיטת ג''כ קאי ז''להר''מ
 העשרה. בצירוף דמקילינן חזימן הא וא"כ לשנים. עדיין ב" של"אף

 : בזה מ''ש בט"ז וע'וצ~ע

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

 ~ו
~~ 

 ~~~ו~~~י~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ו~ ~~ו~

: 

 הנ~~~~~~
 א' במקום כולם שיהיו וצריך ז''ל ~טור ז''ל "ה בדין

 ולפנים המשקוף מן ה~תח תוך והעומד ~מהםוש''ץ
 והיאכו' מצטר~

 הב''י. שהביא כ~ו ול~נים ה~גף מן גבי ד~ם~ים מםוגי"
 ב~~נהיעיי''ש

 ב~כילת איי~י ד~יש~
 ~ס~

 מ~בורתו ביוצא ~נ~םל
 מן אמר וא~"כ כו' ב~וקדשין וכן ~~ר ו~~''כ ~מ"נכל מבית~ו

 ומ~יצת קד~ים ל~דשי ~זרה ~~יצת ~י" קדשים ומ~יצת כו'ה~גף
 דבי~א ~~שניית ב~י' ז''ל הרמב''ם ופי' ~לים. ל~~~יםירי~לים
 העזרה מחיצת ~ללו מ~יצות ~מינ~ ג~ ~ל ~ל ק~י ~י' האגף~~ן
 והבית קדשים~~~~י

 וי~וש~י~ ל~~~
 לקדשים

 קל'~
 כל~נים ה~ומה ועו~י החלונות וכן כו' כל~מים ו~פניםה"גף מן בכונן

 ברורוהוא
 ומוכר~

 וא~ולהו ברישא ~ענינים כל בה שהוזכרו במ~נה
 בג~' משמי ולהכי הםי~א.ק"י

 אבי~א דרישא עצמו דאגף בדיוק"
 בשע~יכ"ן

 עז~
 ירו~לי~ ב~~רי כ"ן

 דמתניתין ~שום עיי''ש.
 מהן ויש כנ~נים ~הן דיש אהדדי דיוקא ק~ה ונ" בכולהיאיירי
 וכ''כ בכולן נוהג ~משנה המ~ורש הדין אבל כו' כל~וץ עצמידאגף

 בהל' ~ס" ל~נין הבית דין ז''להרמב''ם
 ק''~

 בהל' העזרה ודין
 ודין ~"ו ~בחירהבית

 לחומרא מקטינןיע"כ אהדדי קשיין מיהא ב~ס' ובירושלים בעזרה עצמו אגף דיןדידעינן מהי וא''כ פ''ב. שני ~עשר בה~' ירושלי~
 אי י~ינן דלא כל"וץ והו"

 דיוק~
 דרישא

 ל~ומרא ז''ל הרמב''ם ~סק וכן דוקא. דםיפא אי ~ס~ ~גבידוק"

 לת~לה ד~''הו~~מינ"
 מ~ום בשינוי ג''ע דתליא לה ~~מינן דל~ס~

 עזרה~שא''כ
 וירושלי~

 מקום בשינוי ד~לי' לת~להראיה ומאי בגמ' כדאיתא מקום בקדושת דתני'
 א~

 וזה יל~ינן מפס" וד"י
 מהרל''ח בהגהות ועיין הב''י. שכתב ירו"ם רבינו וכדעת ברורנ''ל

 : א''ש ו~מ"ש ך''ה ס''ק ז"ל אליהו רבינו הגאון ביאוריו~יין

~~~

 גם כלפנ~ם החומה וטובי ה"לונות ועובי ה"לומותבדין
 כמ~''ל דינים הג' אכל קאיזה

 בש~
 כאן ואין הרמב"ם

 איתמהו דכולהו ירושלים מ~ערי שכתב ז''ל רש''י דעת עלמ~לוקת
 דמקשה עזרה לענין בהד~ לה מייתי הגמ' וסוגית הרמב''ם.לדעת
 ובין נתקדשו לא ועליות גגין דאמר רב על ~ינהשם

 בטז~
 והלילא ~ס"א דכ"יתא מהא שס וכדמייתיבירושלים ובין

 איגרא פק~
 ירושלים בקדושתדאיירי

 ~ס~ לאעי~
 ומקשה קלי' קדשים ~הוא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  דשוו ומתרץ קושיות כמהשם
 עזר~ לקר~

 מהא מקשה והדר
 להו ומשכחת כו' בדשוו ג~כ ומשני כלפנים וחלומות החומהדעובי
 דחלונות הך הביא הבחירה בית בהל' והרמב''ם עיי~ש שוראבבר
 השיגו והראב~ד כפשוטו עזרה גבי ~לפנים החומהועובי

 שם כרב פסק גופי' והרמב"ם כו' בדשוו דווקא לרב להדמוקי מהג~
 כו' בדשוו רק נתקדשו דלא ועליותבגגין

 וה~~
 והפר''ח שם. ד~ק

 כתב "הבסי'
 דהר~~

 בעלמא דחי' ודרך זו כסוגי' ס''ל לא
 וגם ועליות. לגגין חלונות בין ל~לק דמלתא וקושטא ה~י~נינן
 סברות ולחדש ראי' שום בלי דגמ' סוגי' לדחות טובא צ''עדבריו
 ז"ל המחבר פסק על עוד הקשה והפרח בש"ס הוזכרושלא

 בד~וו דדוקא הראב~ד כדעת ~ק והוא הראב''ד נגד ז''להרמב''ם כד~~
 והב~י עיי~. הכי מוקי ג''כ דבירושלמי וגם הגמ. כסוגיתל~רקע
 די ב~לון ראשו דמכניס הרמב''ם כדעת כתבו שהגאונים כתב""ל

 ל~יל כתבתי דכבר מאוד תמוהים הפר~ח דברי ולענ~דעיי~.
 ~יצות ~נייני ג' כל על קאי דמתני~ין ז''ל הרמב''םמשום

 מ~~צת אדין ע''ע לתפלה וכן דאמר ורב במ~נה ומבואר~רור והו~
 אדין ולא קאיהפסח

 עזר~
 תליין מקום בקדושת דהנהו וירושלים

 דהיכא ז''ל להר~ב''ד אף לכ~ע מתוקם כפשוטו ודאי פסח~נין כלפני~ החומ~ ועובי החלונות דין גם וא''כ לתפלה. ענין זהואין
 לקרקע בששוה בו נאכל שהפבח בית נענין כו' דחלונות הךנוקי
 קמ~ל מאי וגם לקרקעו. שוה בית מחיצת לה משכחת והיכיהבית
 ~סקת מחיצה שחיןכיון

 כל~
 רק תלי' מקום בקדושת לא הא

 העומד מקום הפסק זה שאין לומר כפשוטו ודאי אלא מקוםבהפסק
 אמחיצ' נמי דקאי ד~ום רק מחיצה. גובה ע"ג אובחלון

 דלא וס''ל נתקדשו לא ועליות דגגין דס''ל לרב מינה מקש'וירושלים ע"ר~
 גובה לא גם ממילא וא''כ ועליו' הגגין ולא הקרקע רקנתקדש
 דבשל~א מקום קדושת לענין לגגין ממש דומה שהואהמחיצה
 רואה אין ועליה בגג דהעומד ביניהם חילוק יש מקום שינוילענין
 פני ורואה המחיצה גובה על והעומד מ~ום שינוי והוי הביתאויר
 דתליין ולתפלה פסח לענין ~ילוק וזהו מקום שינוי זה איןהאויר
 קדושת ל~נין אבל מקום.בשינוי

 מקו~
 לא שהגובה כיון חילוק אין

 מחיצות ולענין לרב כו' דחלונות מהך שפיר מקשה ולהכינתקדש
 כו' לקרקע בדשוו ומשניעזרה

 דכ~

 ולכן נתקדש. לקרקע ששוה
 רק כו' החלונות בדין ק''פ בהל' הרמב''ם ~ל הראב"ד השיגלא
 ל~נ''ד. ברור וזה ~ום. בקדושת דאיירי ביהב~חבהל'

 וא''~
 דינו

 אמת ותפלה ק"פ ל~נין הרמב"םשל
 ומוס~

 וגם הפוסקים. מכל
 דחלומותהראב"ד

 כ~
 : כהפר''ח דלא מצט~ין

~~
 הרמב''ם פסק ירושלים מחיצות לענין גם אלאעוד

 הקרבנות מעשה מה' בפ''י כלפנים החומה ועובידחלונות ז~~
 לא למה הראב~ד על קשה ולכאורה שם. השיגו לא ז''לוהראב~ד
 ו~''כ נתקדשו לא ועליות גגין רב אמר ירושלים לענין דגםבש''ס דמשמ~ כתבתי כבר והא ה~רה. מחיצות בדין רק שםהשיג
 החצר לקרקע בדשוו דחלונות הך לאוקמי צריךע~כ

 ברור נראה אבל עיי''ש. חצר לקרקע מבוצר שהיהבירושלמי וכדאית~
 ס''ל הוי דש"ס לס''דדבאמת דל~''~

 דקדוש~
 לקדושת שוה דינה ירושלים

 והלילא פסחא מכזיתא מקשה הוי ו~הכי וע~יות. גג'ן נענין~זרה
כי'

 דמשמ~
 לה ודחי לרב וקשה ירושלים. בגגות פסח אוכלין שהיו

 דש''ס וטריא שקלא לבתר אבל כו' באיגרא הנל ואמרי' בבתי'דאכלי
 והא ותבברא שם ומסיק ולשכות. דגגות ומשניות ברייתו'מהנהו
 והי~ו קלים קדשים שוחטין ואין ק''ק שם אוכלין אין הללו ג~יןתנן
 דגגין אמר לא דרב ~מילא מוכח ומ~ש~א נתקד~ו נא דגגיןכדרב
 אמר. לא ירושלים קדושת לענין אבל עזרה בקדושת רק נתקדשולא
 הא קדשים קדשי אכילת רק הללו ~גגין במ~נה אםרה לאד~א
 רבותא אשמע~ן מדלא הללו בגגין ל~יכלינהו שרי קלים~דשים
 ו~''כ שרי ודאי אלא שם אוכלים אין קלים קדשים דאפילוטפי
 ירושלים קדושת בכלל~הם

 ~כ~
 ~זרה קדושת בכלל שאינם אף

 גם דאל''כ עכ"פ בירושלים לגגין קדושה שיש ל~דיא מבוארוא"כ
 מכל עדיפא לא מקדשתן הע"רה שאין כיון העזרהגגות

 ירושלים דגגות א''ו כלל קדשי' שם אוכלין שאין~ושלים גגו~
 קלים קדשיםל~נין ~ת~דש~

~~ 
 לפס~.

 וכ~~
 ה~~~ה. ו~ו~י החלונות

 ~א~~

 וזה ~צר ל~ע ~דשוו ~לללפרש
 בר~

 הרמב~ם דעת וא~כ לפענ~ד
 ~ודה הראב~ד וגם ב"ה גס נכונה""ל

 ל~
 כלל השיגו ולא

 נמיוהיינו ב~
~~ 

 ולא עזרה לקרקע בדשוו רק משני לא דבש"ס
 לא האמת דלפי משום בירושלמי כדאיתא חצר לקרקעאמר
 א~ל למסקנא וא~כ לעיל כמ''ש דעזרה ועליות בגגין רק רבאיירי
 משום רב דא~רהא

 ר~
 פ~~א ~י~א

 דאכלי ~
 באיגר~

 ג"כ
וכפשטא.

 ולק~
 ומסתמא כו'. לחבורה מחבורה יעקרו דשלא מהך

 משמע וכן נתקדשו ירוש~ים ד~גות הלל א~י אכילהבמקום
 גב על מונ~ות שהיו תודה של חלות ~' גבידפסחים בפ''~
 בדין רק בלינה. נפסלין ~היו רק בגמ. כ~מר~ן היהוכשירות האיצטב~

מחיצות
 העז~

 הג~' תירוץ שהשמיט צ~ע הרמב~ם ד~ת לכאורה
 והיה כו' שורא בבר לה ומש~חת כו' בדשוו להדמוקי

 נ''ו ~' ד"בחים סוגי' מפני "ו סוגי שדחה הרמב''ם טעםלפענ"ד נרא~
 קמי' תנאדתני

 דר~
 ה~י א''ל קל~ה רוחב על קפ''ז העזרה אורך

 ומקשה טו~ה. משום עליהן וחייבין קלים קדשים שם~וחטים קד~י~ קדשי שם ואו~לים לשם נכנסים כהנים זה ~גון אבאאמר
 הח~מה. ועובי דלתות ~~ונות למעוטי אילימא מאי.למעוטי

 ועובי חלונות דכל להדי' משמע כו' כלפנים החומה ועוביהחלונות ת~נ~
 ה~ו~ה ו~ובי חלונות מעוטי א'כא שפיר דאל"כ כלפניםהחומה
 הי' לא העזרה חומת עיקר באמת דהא עזרה לקרקע שווובדלא
 ~ק מתג~הת היתה ישראל עזרת ~רי עזרה לקרקע שוהגובהה
 וחו~ת ביו~" כדאמר אמות ו' שהן היכל פתח עד ~לותי''ב

 שהיו השערים שכל אמה מעשרים יותר היה עכ''פהעזרה
 מדאמר וא''כ ומעזיבה מתקרה ונבר כו' אמה עשרים גבוהיםהיו ~~

 לקרקע שוו ~דלא ד"ף משמע נתקדש העזרה חומת דעוביהכא
 ~חוץ שקדשוה קדושה בו יש עזרה האויר פני הרואה שכלע"רה
 בגמרא כדאית' נתקדש לא ניקניר ש~ר רק בכלל. החומה עוביוגם
 בגג דוקא לחלק ו~יך מתקדשו לא ועליות גגין רב דאמרל~י
 דמפסיק דכיון ולשכות העליות גגי ~מו מתחתיו מפסיקשאויר
 בטלה עצמה החומה אבל העזרה. קדושת בכלל זה איןאוירא
 על כעומד עלי' והעומד דמי וכרצפה המקודשת קרקעלגבי

 אאיצטבא דמסגי הולכה גבי דמשני נשחט תמיד בס''פ וע'הרצפה.
 והיו בעזרה בנין של איצטבאות שהיו רש~י ופירשכו'.

 תירוץ הבנתי לא ובאמתכ~פה.
 הג~

 בשורא בפסחים
 מחומה לפנים קטנה חומה בעזרה מצ~ו דהיכן שוראובר

 ב~ומת אלא משתעי ~רה בחומת לאו וחומה דחיל וקראגדולה.
 עובי אמר מאי איירי שבפנים קטנה בחומה דאי ועודירושלים
 הא כלפניםהחומה

 א~
 תוך שהוא כיון קדושה בו יש כלחוץ אי

 ועליות כגגין הוי דלא רק אשמעינן ולא ~תקדשה החיצונהחומה
 המשנה מ~נין "ה דאין ועוד כל~נים. אמר ולמה לעזרה ושוההואיל
 משכחת דלא ועוד לחוץ. פנים בין המחלקת במחיצה דאייריכלל
 קטן שער לה ל~שות יצטרך עכ"פ דהא בעזרה קטנה חומהכלל
 הרמב''ם נקט ולכן אמה עשרים היו שם שהיו השערים כלותמן

 משמע הנ~ל דזבחים ומסוגי' דזבחים וכסוגי' כפשטאהמשנה
 תוכן לקודש ופתוחות בחול הבנויות דלשכות בהך דגםלכאורה
 וכדאוקמינן מחילות להו והוי' שוין בגגותיהן איירי לא כו'קודש

 שם שוחטין אין דאמר הא על שם מקשה היכי דא"עבפסחים
 שהן ז''ל ופירש''י הפתח לפני לה משכחת "מנין והא קליםקדשים
~גד

 פת~
 הוו לא לעולם במחילות דאיירי כיון והא ב~רח. היכל

 שבתוך הפתחנגד
 הקרק~

 איירי א''ו כלל הפתח פני רואין ואין הן
 גם מםתמא וא~כ ההיכל פתח את ורואין למעלה הבנויותבלשכות
 מיירי בהכי ג''כ כו' לחול ופתוחות בקודש דבנויות ברייתאאידך

 בזה. יישוב וצריך קוד~. וגגה א' ואפ"ה קרקע ~"גשעומדות
 : ודו"ק ט''ס הרבה שם ~יש ונראה שני דמעשר בתוספתאועי'

~~~
 הסורג מן לפמים שכתב ביהב"ח מהל' פ''ה ברמב''ם ~איתי
 חיל ויאבל בקינות אומר הוא ועליו אמות עשר גבהוחיל

 ~ן שער כל כו' הע"רה החיל מן לפני' ע"רה חומת זווחומה
 מ~ומת של~וץ החומה הוא שחיל להדיא הרי כו' עשריםגוב~ו
 רק היה לא ועזרההע"רה

 חו~
 סוגי' לפרש נראה היה ולפ~ז א'.

 החו~ עו~י דהאי פירושו ~ורא ~בר דמשנידפסחים
 ב~ת~~ דקת~י



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 העזרה בחומת "יירי~"
 דל~

 ה~"ס כדמקשה ב~ווה ל מש~ת

 ד~תיל בו הנוהגות קדושות ול~ין החיל בחומת ד"יירי"ל"
 וטמ" ~כרי ש"ין ה~ית מהר~ודש

 לשם נכ~~ין נדה ובועל מת
 מה' פ''ז ו~רמ~"ם דכלים ב~שנה~~אי~א

 ~יהב~~
 י''ו הל'

 דגגין "ף זו קדושה לענין ~לפנים נידון החומה דעו~יו"~מעינן

 ועזרת החיל גובה כי ע"רה לקרקע ~וה שחומתה כיון נתקדשול"
 "''כ וחצי "מות י"ג הקרקע עולהנשים

 קרק~
 ישר"ל ~רת

 הגמר" ומפרש החילמ~ומת גבו~
 ~~כי החומה עו~י דנקט דהמשנה

 בחו~ ול"מיירי
 ~~ק טפי "~ש ולפ~ז טו~". דג~יהה העזרה

 דז~חים ~וגי" על סומך שהו" התירוץ זה שהשמיטהרמב''ם

דמפר~
 למתניתין

 כ~ דהחל~ו~
כגון א~~ דה" גופ" העזרה בחומת

~ 
 "י ומקשה טומ"ה משום וחייבים כו~ נכנסים כהנים

 לה ד~~ש להדי' הריכלפנים החו~~ ועובי חלונות תנן ה" החומה ועו~י חלונותלמעוטי
 בחומ~

 ~רה
 ולחיי~

 עליה
 מש~~ת ל" ה~זרה דחומתלעיל ~"~~ וכ~ר ישר"ל ~עזרת רק טומ"ה משום חייבין ד"יןטומ"ה מ~ו~

 ל~
 גופי' בש''ס כד"מר כו' בדשוו

 דבר ושינוי' לה. מ~כחתהיכי
 מ~רי ד~עזרה סוגי' להך לית" שור"

 ודב~י החומה. ועובי חלונות ו~ין ועליות גגין ~ין דמחלקינןוע''כ
 בזה ה"רכנו מ"ד. ~כוניםה~מ~'~ם

 דברי לישב לע~ינינו של" קצ~
 במ"" עיין~רמ~''ם

 ד"זיל י"ב ס''ק
 קל~

 ו~בי"ור הפר''ח ~~יטת
 : ~ד ~רור נר"ה וכ"ז ל''". וס''ק ך"ו ס''ק ז''להג"ון

~~~ ~ ~~~~ו~~
 ~ו~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ו~~י~ ~~יו

 ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ו~
: 

~~~~~
 ז"ל הר"''ש ~~ם ז''ל הטורהנה

 ולמד מצרפן הו" ב"מצען עומ' וש''ץ מקומות~שני ה~ ד"פי~~ כת~
 מצרפן. הו" ~יניהם שמש יש "ם זימון גבי ד"מרי' ממ"יכן

והפר''~
 תשו' בשם עוד הוסיף

 הרש~''"
 מקצתן "ם דה''ה ז''ל

 ובזימון זימון מדין דילפינן כיון מצטר~ין ג''כ "לו "ת "לורו"ין

 רו"ין ~צתן "ם "' ב~ית "וכלין שהיו חבורות ב' מפורש דיןהו"
 דה''ה הירושלמי בשם הפוסקים וכת~ו מצטרפין. "לו "ת"לו
 דכל הפר''ח כתב ולפ~ז ~יי"ש. בכה"ג ~הו דמ~רפימן ב~ים~ני
 בגדולה ציבור וכן כו' בקטמה ויחיד ~גדולה דט' דעירוביןסוגי'
 ~כל דבל""ה עו' "לו רו"ין ~ש"ין "ייר~ כולהו כו' בקטנהוש''ץ

 דחק וכן בתים בשני כמו במלואה נפר~ה שלא ואף מ~טרפיןגוו~"
 העומד "ת יר"ו של" "פשר וה"יך ב~ו"ה מפרצה קטנההחצר דה" הכי סוגיות הנך ל"וקמה גדול דוחק שזה מוכיחיםוהדברים בכה''~ ד"יירי ~תוכה. העומדים צירוף גבי הפוסקים מ"שלפרש
 סתם ז"ל והרמ~''םבתוכה.

 וכת~
 דעירובין סוגי' הך ~פשיטות

דט'
 בגדול~

 סתם ~רכות ~ה' דגם"מת הן מצ~רפין ז"~ז דברו"ין לומר כלל ~ילק ול" ~ו'
 וכת~

 ~היו חבורות דב' המשנה
 כת~ ונ" "'~~ית אוכלי~

 וכן הירושלמי כדעת ול" ~תים ב' דה'ה
 לכ"ורה משמע וד"י המשמה ופ~טו' הירו~למי הבי" ל"ז"ל הרי''~
 ו~''ש להן מועיל צירוף ו"ין הן. מחולקים ~תים ב' "~ל "'~ית ד~וק"

 על דילן בש''ס פליג ריב"ל דה" ועודלתפלה.
 ר~

 הפסק ד"ין וסבר
 מפסקת "ינה ~רזל של מחיצה "פי' ו"~ הצי~ור מחלקמ~יצה

 וכסוגי' כרב קיי''ל ו~ן פירש''י לפי ס''ל כריב"ל הירושלמיודילמ"
 התוס' ל~י' ואפיד~ירובין

 ב~לוגת"
 השומ~. יחיד לענות יכול "ם רק איירו ול" א' במקוםעשרה שי~ ד"יירי ורב ~רי~''ל

 מפסקת מחיצה "ם יכול ד"ין ס''לדרב
 ולריב''~

 "פ''ה מפסקת "ין
 כל "ו כ"חד "ם דנ''מ רק לזימון ח~ורה שיעור ~ה יש לדה"' שכל משמע כו' "' בבית "וכלים ~היו חבורות ב' במשמה תנןה"

 שיש ו"~כ כו' לעצמן מזמנין "לו במ~נה כד"י' ~פ''ע~~ורה
 מי ד"ף "' ~מקום עשרה יש ל"ם דומה ה''ז זימון שי~ורל~ם
שחוץ

 למחיצ~
 וגם כ"חד. ו~רפן שלימה חבורה הי' חדר בכל דהיינוול"ילן. ל"ילן ומזמן מ~רש" דבי מציע" תר~" ~ל "מור" מו~יברכי' ד~ דירו~למי הך ל~רש יש וכן עמהן לענות יכול

 בכל ש"ין ד"ף בבירור שיכתבו ר"י~י ~" ז''ל הפוסקי'בדברי
 דית~ן חבורות ~שתי ~הדי' כתב ובה~ג מצט~פין. "ימון כדי~'
~חד

 לחד" מצ~רפין הדדי מ~תן חזו "י ~תי בתרי "ו דוכת"

 כו' חבורה כל ומ~רכי מצטרפין ל" ל"ו"י
 ~ ו~

 הר""ש
 ~תב ז''ל ~ח~שם והרשב~

 לפרש יש בתים לשני דה~
 המשנה כעין דוק"

 "~ת ~כל ~ין "ם "בל ל"מן ~די בה יש "חת שכל חבורותדשתי
 ובע~ין ~י~י~ן. מפסקת ~מחיצה כל מ~טרפין ד"ין "~שר זימוןכדי
 בתי~ לשני ד"~ לענ~ד הירושלמי לפרש ישזה

 נצרכה.
 דוק" דינ" הך מתניתין דמקטה"י דה~

 מקט ול" שלימות ~ח~ורות
 ג~ ד"יירי משום הו" חבורה. ליעשות שמצטרפין ביחידי'לה

 ~ש~י
 ~. י~ידי "~ל דמצטרפי הו" שלימות ~ח~ורות דוק" ד"ז~תים
 יחידי' "פילו "' ~~יתא~ל

 ג~~
 ו"רי לחבורה מ~טרפין

 ר"שונה משעהשמכנסו ~ו~
 ע~

 ~שיא ~ית "ילין שייל ולהכי כן.
 מח~ות שם שהי~ לפרש ומר"ה בתים. כשני "ו "' כבית לון עביד"ת
 "ינן "פילו "' כ~ית הן ש"ם "' ~~ית מפסיקותוהיו

 כלל. מ"מנין ו"ין מצטרפין "ין ~תים כב' הן ו"ם ~טרפיןשלימות ח~ו~ו~
 מז~. "ינו ו""ל מזמן כו' מ~בור דרכן הי' "םומשני

 לבד. בכ~" חבורה כדי בהן ש"ין ל~י כלל מזמנין ש"יןפירושו ומש~
 "~ד כבית הו" נשי" בית "ם נ''מ מ"י צ''ע הפוסקיםולדעת
 מצרפן. שמש "ו כו' ~ו"ין שי~יו צריך ענין בכל ה" בתים כב'"ו

 בתים וב~' חבורות שיהיו צריך "ין "חד דב~ית "''שול~'ש
 הגר''" בי"ורי וע' שלימות. חבורות~יהיו צרי~

 והגי' ~''ז שעמד ז''ל
 שיכ~~ו בעי~ן ל" "' ד~בית פוסקים קצת דעת ע''פ הירוש~מיבד'

 ש"' ר''י ד' והקדי' כן. ע"דמתחלה
 ו"ח''כ כו' מת~לה שיכנסו והו"

 ~ו' מתחלה כניסה ד~עינן הו" ד"ז פ~ נצר~ה. בתים ~ש~י"מר
 בלי הירו~למי ד~רי נכונים ולפמ''ש הירושלמי ד~רי פי'ועפ''ז

 : הגה''השום

~~~~
נלע''ד

 ד~ דירושלמי דלמסקנ"
 ~ל "מור" מוקי ~רכי'

 ~לל סמכינן ל" ול"ילן ל"ילן ומזמן דבהמ''ד ~יע"תרע"
 בימיה' שמש "ו כו' "לו רו"ין "פי' בתים ב' לצרופילמעש'
 דעדיפ" ~רכי' דר'~כה"ג

 לגבה דבטלה לגדולה שנפרצה קטנה חצר ~מו דינה ~הי'מר"ה מדרש" דבי' מציע" תרע" דה" טו~".

 בקטנ~וכש~~~
 ולה~". להכ" ~קטנה והוי' ~צטרפין ~גדולה וציבור

 ובמחיצה ~יניהם מפסקת ומחיצה חדרים בו היושה~המ''ד
 ד~ "מורי עומד והיפתוח דל~

 ממש השער על ~ר~י'
 ומצר~

 ל"לו
 ~~ום כן עו~ה הי' ש"ם מ"מ עצמו הו" הי' ולכןול"לו.

 "ו סגי דהו ~כל ~וק" "מורי' מוקים למה "לו "ת "לורו"ין ש~י~
 משום ""ו משמש ה"מור" הי' ל" מסתמא וגם לשניהםמשמש הי "ם ~שער ב"~ע לעמוד צריך הי' ל" שמש צירוף משום"פינו
 "לו עם שיצטרף כדי בשער והעמידו כן עשה מזמן הו"~הי'

 ~קט~ה דש~ץדו~~ ו"~
 לסמוך רוצה הי' ול" כ~

 ע~
 ~~תן ר"יית

 ~' ~בית דו~א המשנה פי' ו"פשר בתים. ~שני כו' שמש "וכו'
 קצת נר"ה הפוסקיםומדברי

 דר"~
 צרוף מפני ~ן עשה

 ר"י' להבי" "ין הירושלמי דברי בכל עכ''פ לענ"ד.וצ"ע שמ~
~ 

 שמש "ו מקצתן בר"יית שמצטרפין שלימותחבורות לשתי
 ~בפר~

 דקי~ל
 לפרש יש וכן מפסקת. מחיצה "ין "' במקום י' יש ד"סכריב~ל
 הוא וב"מת "'. בית דל''ד הפוסקים שכת~ו ז"ל ור''ח ה"גד~רי

 נכון דקדוקלכ"ורה
 ל~

 שלימות בחבורו' הדין "ת המשמה נקטה
 מקצת ד"פילו ר~ות" ל"שמעינן וכו' לעצמן מזמנין "לו ו"''לד"'

 בירושלמי מ''ש ועפ~י כו' כשרו"ין מצטרפין ~זו ומקצת ~זוחבורה
 ומקצתן בזו מקצתן ד"פילו מפורש מצ"תי ל" ועכ''פ מדוקדק.הו"
 לחבורה ~טרפין~זו

 ר~
 שכ' "~ל הר""ש ב~ם שכ' הטור דעת

 ~~ת וכן מצרפן. הו" הפתח ב"מצע וש"ץ כו~ ~זו מקצתן"~

הרש~''"
 מקצתן ד"ם ה~ר~ח שכ' בתשו'

 מ~~רפ~. ~~ רו"~
 הדבריםולענ"ד

 : הי~ב ודו"ק טוב" צ''~

~~~
 פניו להם ומר"ה כו' חלקוביניהם בהע~~ "חורי דעומד שכ' ז"ל ג"ון בשם "~ח מד'משמע

 מש~
 עמהם מצ~רף

לעשרה
 משום דוק" מש~

 וכן לחוד פ~יו ~רו"ין במה סגי ל""בל כלפנים דחלו~ת בחלון ר"ש~ דמכני~
 ולפנים. ה"גף מן גבי כו' לתפלהוכן ~"~ ~" משמ~
 ו~"י~

 יהיו ~לא "פשר
 מן העומד "תרו"ין

 ה"ג~
 העומד "פי~~ "ו ולפנים.

 : על~ניםדהן מ~ו~ ~וק" ~"פ~ה ה~ותל גבי על "ו ~חלון ~עומד ~~שולחוץ. מה"ג~



~ ~ ~

 על זה שכ' ומצאתי צ"ו סי' ז''נ הר~ב''א בת~ו'ראיתי
דין

 ה~יב~
 עשרה מ~יצת בה יש ביהכנ''ס באמ~ע והבימה

וה~''~
 כיון ~צטרפי דשפי' וכ' עלי' ~ומד

 שהבימ~
 בהכ''נ לתשמיש

 בסוטה דאיתא מהך ראי' והביא תמי' לתוכה בה"כ ורגליע~וי'
 "~ל הב''י והביא כו' אלכסמדרי' של מבי~ה וכן מפס~י נאתיבה
 אלו את אלו שרואין כיון לומר שאפשר ~וד כתב ו~~''כ זו.~שו'

 להדי' הרי הירושלמי והביא לזי~ון ש~צטרפין כ~ו~~טרפין
 טעמו ו~יקר התיב' בדין בעלמא ילבניף אפ~ר בד~ך רק כןכתב של~

 דאפש~ לסניף וכ' חייצה. לאדתיבה
 ~בל נזימון תפמה צירוף לדמות

 לתפנה זימון בין ~"לק דיש לחוד טע~א האי ענ נסמוך ל~לכהלא
 ב~ידושיו וכמ''ש לי' פשיטא זי~ון ד~בי ז''ל בנשונו ~ם מבוארכן
 בעיניו עיקר והוא הראשון ~עם וכ' ני' מםפקא ולתפ~הג''כ

 בשמו ~כ' הפר"ח ו~' כו' לזימון לדמות דאפשר כ' בענ~אולסניף
 והבמ''ק ז''ל מהרי"א מד' דאדרבה מאוד תמוהין דמלטרפיןבפשיטו'

 להן שיש התיבות וכן ~שרה מ~יצית נהן שיש הבי~ו' בדיןשכ'
 ומבתמא מפסיקין. ואין הן מ~יצה נאו י' מ~יצה ומשמאלמימין
 משום רק הקילו לא ואפ''ה ז''ל הרשב''א כ~''ש הש''ץ את הןרואין
 כד~ת ביהכ''נ נתשמיש ~~שויות ~ו ג~ורי' מ~יצותשאינן

 ר~שוןבטעם הרשב''~
 מ~מ~

 ל~"ה הא
 ל~

 וגם זא''ז. דרואין אף ~~~~פי
 ~פשר בדרך ז''נהרשב"א

 כ''~
 ה~וסקים ~כל ב''ל ~בזימון אף ולסניף

 בתים ~ב' אף ד~צ~רפיהנ''ל
 ב''~

 לזימון לתפלה ~ירוף לד~ות שאין
 ונפ''ז כהפר"חדלא

 נרא~
 בשם הטור שכ' בדין דגם לכאורה

 ~ם ז''להרא''ש
 ש"~

 בתוך ~ימד
 ה~ת~

 צ''ע ~זימון וננ~ד מצר~ן
 נזימון לדמות ש~ין דב''ל אנו הפי~קים נ~~ת למ~~הלהלכה

ומכ''~
 גו~י' הזימין דדין באו~ך ל~יל נ~מ"ש

 צ''~
 ו~יין בכ''ז. ודו"ק

 נ''א ב''ק ז''ל ר''א הגאוןביאורי
 שסיי~

 אבל הרש~''א דברי על
 : הראיות כל לדחותיש

 ~י~ ~~~~י~ י~~~ ~~~~~ו~
 ~~י' ~י'

~~~~ 
 ~ו

 ~~~ ~י~
 : ~י~~~ ~~יי~ י~~י~ ~י~~ ו~~~~~~~

הנ~~~~~~
 ויטרי המח"ור פי' ז"נ הטור הביא הקד~ש בדין
די~~

 ומברך ושלם. מלא השם שיהא היינו רבא ~~י'

נעל~
 הד''מ כתב וע~''ז ~חרת שאלה היא

 בש~
 שאין מא''ז הג''א

 בית כננל~~סיק
 תיב~

 לית למברך רבא בין א~נ רבא נתיבת ש~י'
 הר''י אבנ בה.נן

 ז''~
 שהוא מבורך הגדול ש~ו יהא כענין שהוא פי'

 להפםיק ראוי שאין הד''מ כתב ועפ''ז עיי"ש. אחתבקשה
 בה. לן לית לרבא שמי' בין אבל הבקשה ענין ש~וא למב~ךרבא בי~

 הגזול לולב פרק בבוכה מפורש דהא ז''ל הש''ך בשם המ''אוהקשה
 הד''מ דנדעת המ''א ומ~ש נמב~ך. רבא בין ~ה נן דליתדמסקינן
 למברך. רבא בין ולא נרבא שמי' בין נא להפסיק אין ז''נ~ירש''י
 למברך רבא בין דדוקא ד''מ מד' מ~מע דנכאורה מנ''ל יד~תיולא
 עכ''פ "''ל ר''א הגאון מדברי נראה וכן ז''ל ר"י לפי' להפסיקא~ור

קושי~
 שהוא וביים בה דחק והמ''א עצומה קושיא היא הש''ך

 ד' על גם ז''ל הגר''א הקשה וכברדחוק
 הג'~

 כיון ""ל לפירושו
 בין לחלק מנ''ל בה ל''ל מילתא דאסוקי הגמ' מב~תד~כ''פ
 בבוכה דהנה ליישב ונלע''ד למברך רבא ובין לרבאשמי'

 לימא לארבא אמ~
 יה~ אינ~

 בפרא רב ~' כו' מברך והדר רבא ~שמי'
 מצות ב''פ דיבמות מסוגי' תוס' והקשה בה. ל''ל מילתאאסוקי
 לקחתה חפצתי לא גבי בה ל''ל מלתא אסוקי גופי' רב" דא'חליצה
 והנה בברה. בפרא מדרב דשמעה דבתר ותירץ יבמי. אבהולא

 אבה לא וקרי דמצטער כ~א לרב אשכחי' אשי רב שםב~סקנא
 יבמי. אבה בלא רבא מודה א"ל כו' רבא א' והא אשי רב וא''לי~י

 ליכא קריאתו פתיחת שהיא חפצתי בלא דדוקא שם ""לופירש''י
ל~ימר

 דל~
 אבה בלא אבל בה. לן לית מפםיק ואי לעינ קאי

 יבמי מאן דאמרה אדלעיל קאי לא דהאי משמע מפביק אייבמי
 כהנא כרב שם נקטינן והכי עיי~ש. לא בישראל שם ל~חיול~קים

~וד~
 כלל ראי' אין לפי''" א"כ טעות מקום שיש בכה''ג ר~א

דהדר
 רב~

 רבא בין מ~סיק אם כאן דגם למברך רבא דבין מהא

למבר~
 הוא רבא דשמי' וויטרי ה~~זור פי' להבין יש

ומברך בפ''~ בקש~
 ה~

 דבר
 בקשה דבאמת "''ל לפיר''י להפסיק אין לכן בפ~

 וכיון מבורך הוא השבח ועיקר מבורך הגדול שמו יהא היאא'
 דומה הוא א~ר בענין לפרש מקוםשיש

 מ~
 רבא דמודה להא

 ורב ואביי רבא וא''כ כנל. ~א בי' הדר ולא יבמי אבהבלא

כהנ~
 נינהו. ובתראי דרבים כוותייהו ונקטי~ן ספרא רב ~ל פניגי

 רבא ושמי' בפ"ע ~שבח באמת הוא ד~ברך וויטרי ה~~~זור נפי'אבנ

 בפ''~ ש~~הו~
 להורות לרבא שמי' בין להפביק שאין כתב לכן

 א~ ולםמוך הב~שה היא~זו
 למברך רבא בין אבל רבא. תיבת ~שם

 בלא רבא דמודה למאי "ף היא ~ילתא דאסוקי םפ~א כרבפסק
 דהא למיטעי ליכא כאן אב~ כדפירש''י למיטעי דאיכא יבמיאבה
~ף

 ב~~
 בק~ה הוא ~~ברך ~''ל ה~~~ה

 בפ''~
 כשיפבוק וכ''ש

 ~םי~יוא''כ
 מינת~

 יותר מיושבים ז''נ נפר''י הד''מ ד' ~בל היא.
 דמודה דיבמות סו~י'~פ''י

 רב~
 ז''ל הרא''ש וגם יב~י. אבה בלא

 בזוהר ו~' עיי''ש. ז''ל לפירש''י שם הב~ים ~לי~ה מצות ~'~יב~ות
 : וויטרי המחזור כדעת משמע ע''ב ק~''ה ד' תרימה פ' ~לווי~אד'

~~~
 עד רק נ~נות ~אין ראשונים פו~~ים כמה בשם הב''י
 ואין גדונ ט~ות ש~וא כתב גיק~ניי' הר''י ובשם~למיא

 המדרש וע''פ בש''ע סתם וכן נית~רך. ~למיא בין ולה~רידלה~סיק
 ביןשא~ר

 ~נמי~
 והגאון ~ו' נית~רך

 ר''~
 וכ' עליו השיג ז''ל

 כנשדע'
 הגאוני~

 דחשיב להיפך ר"י' ומהמדרש ~למיי' ~ד והרמב~ם
 ~בין~ה

 הפר~י~
 רק אסר ולא כו' נפ' פ' בין נ~רכו קדיש וכבין

 ואפילו ל~רשה פרשה מבין עדיפי לא ה~וד ~~פ''י ו~''כ כו'לד~ר
 אמן לענות שכ' ורמב''ם ר''ע שמבידור ו~' כא'. אומ~ין איןהכי
 מש~~ י~ברך~~ר

 כתב ואפ''ה ~נינא סניק ד~ם
 הרמב''~

 וטור
~ד

 ע~מיי~
 קרוב זה נתפשט ז''ל דבריו ועפ"י עיקר. ו~ן בלבד

 והב''י הרי''ג עפ''י הקדום מנהג נשנות תורה מבעלי רביםבין
 הדבר כבד וקצת ~למיי~. עד רק ל~נות ונהגו יתברך עדלענות
 ~~נותב~יני

 מנהגי~
 ~ולם גאוני ~המהיגו

 המפורםמי~
 יד~תי ונא

 הי'אם
 ד~~

 הגאון רבינו
 ז"~

 ולשנות הלכה נ~בוע
 המנה~

 וידוע
כמה

 גדו~
 אבל ז"ל ~כמתו ו~ומק ז''נ הגאון רבינו שנ עו~ו

 מימות הקדמונים גדוניג~
 התנאי~

 הי' נא ואמור~ים
 ד~ת~

 נוחה
 גבי כדאמר לר~ים קבועים מנהגיםנשנות

 נ~נו~
 בסוכה הלו~ב

 תחלה בהודו אלא נ~נ~ו לא והם כו' מנענ~ים היו ה~םשכנ
 כו'וסוף

 ובכמ~
 דמשמע המנהג ניי~ב מ~אה עאן וגם דוכתי.

 ד~א לברכו קדיש בין א' ת~לה נ~יט מדרגות ~דרגותדה~~דרש
 בין ואח''כ כו' ברכה בין ואח''כ כידו~. לברכה ברכה בין כ~ועדיף
 בין ואח"כ טפי. וחמירא עצמה בהק''ש שהוא ל~רשהפרשה

 מש~~ניתברך יש''~
 לפרשה פ~ה מבין טפי חמירא דהכא

 קדיש בין ליתברך ש"ר יהא בין ל"קדומי הו"ל דאל''כ נקטחומרי דחומ~
 כבדר הכי דנקט א''ו וברכותיה. לק''ש קודם דקדיש וכבדרןלברכו

 וגם כלל. להפסיק שאין ומשמע יותר החמור אל מהקלהמדרגות
 דסיום משמע יתברך אחר אמן לענות כולן שכתבו הגאוניםלפ"ד
 ולכן לעלמייא תיכף לםמכו מ~ויב הש"ץ עכ''פ וא''כ שלמעלהמה
 להגאונים דב"ל רק עצמו "''ל הגאון וכמ''ש ו' בלא ישתבחכ'

 הש~ץ מפי יתברך וישמעו עלמיי' עד רק לענות להם איןשצי~ור
 אמן כעונה נראה יהי' יתברך י~נה הציבור גם ואם אמןויענו
 לכוין וצריך כו' איש''ר שבח ביום הוא עכ"פ אבל ברכותיו.~חר

נשומ~ו
 ושומ~

 אחר אמן עונים שאין מנהגינו לפי וכ''ש כ~ונה
 ביום שהוא הגאומים ד' לפי בעצמו לאומרו יותר נכוןיתברך
 להפסיק מהו גבי דברכות פ''ג בה''ג מפורש מצאתי וכןהשבח.
 עני ונא דשתיק מילי והני כתב כו' מבורך הגדול שמי'ליהא

 הדר ויתברך אמ~ין וכד יצא ענה ולא שמע מר דאמרבהדייהו
 בתפלה העומד שאפי' להדי' הרילצלותי'

 ושומ~
 לשתוק צריך קדיש

 הוא דיתברך מבואר לתפלתו. וחוזר יתברך תי' אחר עדו~שמוע
 ויתברך כו' יש''ר רק כולו הקדיש לשמוע א''צ שהרי כו' איש''רביום
 כו' אמרין וכד לשון וכ''מ הרי"ג כדעת לענ''ד מבואר והואבכלל.
 קאי דהוי כו' אמר וכד אמר ולא יתברך אומרין שהצי~ורמשמע
 בדקדוק הוא אם ידעתי לא בוא''ו ויתברך שלפנינו ובגי' הש''ץ.על
 ~תורה בפי' מצאתי וכן דלעיל. מאי ביום ~הוא יותר מבוארהוא
 מאד להחמיר בהדי' וכ' בזה ~שהאריך שמות בפ' ז''ל בחיילרבינו
 בכלל. ועד ית~רך עד ולומר ליתברך עלמיא בין כלל להפסיקשלא

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



~ ~ ~ ~ ~~  

~  
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 רבינו מ''ש וגם ז''ל. הרמב''ן לזמן קרוב הקודמין מכת ז''לוהוא
 הפרקים מבין עדיפי דלא קבלה עפ''י הרי''ג שכ' בטעם ז''להגאון
 כאחד א''א ואעפי''כ כו' משולבי' שהן למבין כידי~ תכופי'שהן
ואמי

 ל~
 זו ~דה לידי באתי

 לדב~
 אלה כמו בנסתרות

 יו~~ ~תיואין
 מ~. ~ד

~~ 
 באימה. אני "ו~ר אע~י''כ

 עד יתברך הבמיכו' מט~ם ב~יי רבינו דעת לפיכי

עלמי~
 הפרקים מבין יו~ר סמיכות להצריך יש מ~ד נורא גבוה במ~ום

 המקובלים בספרי והבנה ידיעה מעט נו וא~ר לפענ''ד מובןוהחילוק
 ויציב נאמת אלהיכם בין אמר ר''י בגמ' מצינו והרי נפש.נוחי
~א

 י~סי~
 כוותי' ב~מ' ופסקינן

 א~
 ~ו~ו~ כדי רק ~ק''ש שייך ואין בפ"ע ב~כההוא ויצי~ דא~ת הפרקים בין שהן

 ~~~ט יי~וד על
 אנ~'' וה' אקרא ואסמכוהו ביחד ולומר כלנ להפסיק שלאצריך
 באמצ~ מן ואפי' הפרקים מבין יותר ומח~~רינןאמת

 הפרק
הפוסקים לפמ''~

 ד~~
 ~ם ואף והרי''ג. בחיירבינו דע~ לפי ליתברך ענמיא סמיכ' גבי ה''נ כלל יפםיק

 נימ~
 ה~נין הת~לת הוא דיתברך

 ~ו' ויש~~ח שאו~רים מנה~ינו וכ~י~א~~יו
 מ~מ~

 ד'תב~ך
נומר י~ א~פ''כ יתב~ך תי' ~~ר א~ן עונין אנו אין ו~ן ~ענ'ן.~~~ת הו~

 שצרי~
 ויצי~. לאמת אנהיכם בין נ~''י נםמוך שלריך כ~ו נםמ~ן

 ~אנה הד~~ים ~תב~יולא
 ל~~ו~

 ז''ל ה~און רבינו ד' ~~'ו
 אש~

 לב ~כ~י נ~לידו~
 עו~~

 ני' אנב לא רז ~נ ו~ינתו'א~ר ~כ~~~
 ~תב~ירק

 ~יי~~
 ד'

 הגדו~י~
 ז''נ

~~~ 
 ולתת ~יהם ~ל נה~ו

 ט~~
 ~~ב~יה~~~~~

 ל~~ן ז''ל
 ל~

 משכיל ב~יני ת~ו~ים יהיו
 ודו''~
~ 

 ~~~ ~~י~~~~~~~
 : ~~~י~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~~~~

~~~~~
 בס'' ~תב ז"ל~~ור

 נ''~
 ז~נ~ ~אימ~י וז''ל

 מ~יראה
 ~~י~ואת

 ~~~ו~
 המובחר מן ו~ציה כו' ויכירנו ד"א

 ~ר~''ש כד' ו~' כו' כוו~י~יןלקרותה
 ~פ' ז''ל והרר''י וה~שב''"

 כר~ א~ור~יככולהו
 נכתח~ה הדין ל~יקר כ~~רים ש~םק הונא

 ש~ינו~מי
 חוש~

 ה~וב~ר מן נמצוה
 ולבמיכ~

 ולוו~יקין גאל''ת
 וס''ל כא~יי וזה הנץ א~ר ג"נ''ת שיםמוך כדי החמה הנץקודם

 רק הונא כרב ג''כ ~''לד~ביי
 ~צו~

 תפלה משום קמ"ל המו~~ר מן
 עםשתהא

 שמ~
 קאי דייראוך ב~וגי' ב"ורך ז''ל הרא''ש וכמ''ש

 ובש~ת ת~נ'על
 הדח~

 משע~ה דיוצא כ' בדיעבד או
 עה''~

 אף
 כו' שיכירקודם

 שאדם ד~~מים דרשב''י וכבריית"
 קור~

 ב' ק~ש
 אחת בלילה~עמים

 קוד~
 עה''ש שיעלה לא~ר וא' עה''ש שיענה

 שיעלה אחר תיכף אפילו ומפרשים לילה של וא' יום של א' בהויוצ"
 או בדיעבד ז"ל הרי''ף לה ומפ' כוותי' רי~"ל ופסק~~.

 : הדחקבשעת

~~~~~
 השיגו אפרים והר''רז''ל

~~ 
 דהנהו וכתבו ז~ל הרי"ף

 בתרייתא ו~רייתא אהדדי פליגי דרשב"י ברייתותתרי
 הנץ ובשעת ה~מה הנץ עם הוא דש~רית ק"ש זמן דעיקרסברא
 כאידך ודלא בדיעבד ואפי' קודםולא

 בריית~
 שחרית בשמ דיוצא

 לק"ש דאמר הכי סבר דאביי כבתרייתא ופסק השחר עלותא~ר
 זורחת שהחמה בש~ה זהב של דנב~שת דיומא וכברייתאכוותיקין
 דבירושלים עמא לשאר לה ומוק~ינן ק~ש זמן שהגי~ יודעיםהכל

 אחר ק''ש דזמן ז''ל ר''ת ~סק וכן החמה. בהמץ ק''ש זמןאלמ"
 דיומא כברייתאהמץ

 וכר''~
 ביומא ותוס' הרא"ש וכ''כ ר''ע. משום

 על קאי כו' ~יראוך ומפ' הנץ עם ק"ש דזמן שפ' ז''ל ר''חבשם
 פוסקי' והרבה והרא"ש ורמב''ם הרי''ף כד' פסק ובש"עק''ש.

 : כוותיקין ולמצוה כו' משיכי' ולכתחלה ב~ה''ש ק''ש ידי יוצאדבדיעבד

~''~~~
 דרשב''י ברייתות תרי פליגי דלא מ''ש על ~ובאק'

 בגמ' דהאאהדדי
 ל~

 לאו דריב~ל והא דאמר כן משמע
 ריב''ל וא' כו' זוגא דההוא אתמר מכללא אלא אתמרב~ירוש
 מקום דבכל וידוע הדחק. בשעת עליו לבמוך רשב''י הואכדאי
 ~אי. מכללא ואי הש"ס דייק כו' אתמר בפירוש לאו דאמרבש''ס
 לאו נמי וא' ~ור יוצר א' דרשב''ל הא גביוכדאי'

 בפירו~
 כו'

 מובן הדבר א''ו טובא. דוכתי ובכמה עיי''ש מאי מכללא ואיודייק
 שא' כיוןמעצמו

 בש~ת עליו לסמוך רשב~י הוא עדאי ב~ירו~

~~~~~~~~~~
 הלעה א' אי אבל ~ליו ס~כינן לא דחק ב~א הא משמעהדחק
 "''ל רש''י שכיון וזהו עליו. ~מעינן ד"ק בל" א~ילובפירוש

 כן בגמ' מפורש הא בזה חידש ומה לא דחק בלאאבל במ''~
 אל~

 ודאי
 נ~רשכוונתו

 ה~ילו~
 מבואר כן אם מכלנא. או בפירוש אי בין

 בהך דרשב''ילהדיא
 בריית~

 הדחק שעת בלא אף ל~נ~א אמר
 ~נורק

 ל~
 עליו. רבנן ופליגי הואיל הד~ק ~ש~ת רק ע~יו סמכינן

 דחק בלא אבל דחק ~מקום דוקא ל~נתיה ~מר גופיה איהודאי

ל~
 הדחק ~שעת דוקא ג''כ היינו כרשב''י הנכה ~מר אי גם ~"כ
 מאי כן ואם הדחק. בשעת רק הכי סבר נא גופיה איהו דהאאמר
 בש~ת דוקא דלכ"ע מכללא או הנכה ~תמר בפירוש אי מינהנפקא
 אפרים והר"ר הרז'~ה כד~ת מש~ע ודאי אלא עליה. ~~כינןהדחק
 הנץ ~ד ל~רות ~ו~ר דחק בלא אף ברייתאדלהך

 וא~תי החמ~
 הו~זמנ~

 לר'~ג כ~ו מדאורייתא
~~ 

 שכיבה זמן דאכתי עה''~.
 ~ד נכתחלה~ק

 ~שו~ ~צו~
 ונפ''ז ~'י~.

 ג~
 והרא"ש תוס' במ''ש

 הנץ לאחר וא~ת ~~ץ קודם א~ת דא~ר דר~~''י ד~~ידךז''נ
 ~~רית ~ל ק''ש דז~ן נ~י ס''לכו'

 קוד~
 ד~א וה" ומשי~יר הנץ

 קודם פ~~י~ ~תיאמר
 הנ~

 אינו אונסי' לו נזדמנו ש~ם היינו
 ~' ב"~ן ~תיהן ~קרותיכול

 קו~~
 ~נ~.

 נ~ ל~~ צ"~
 שתיהן יקרא

 ז~נן שזהכיון
 ~~ ~~ה''~

 מעה''ש או מ~יכיר ש~ר ושנ הנץ ~ד ~רב
 הנץ עם ערבית נ~נ כ~נ ~ונב א'~צ דר~~~י ~~הך שבי~רנו~יון
וגם

~~ 
 שתיהן יקיים לא נ~ה ~שיכיר נכת~נה מצותה עי~ר ~~ר

ויקר~
 ומ''ש הנץ א~ר ~ד ~יניחנה מ~ה ~~ובחר בזמנה שחר ~ל

 ד~~''~עו~
 שאין

 נ~~ו~
 של

 ~רבי~
 הנץ ~~ר

 צ''~ ג''~
 דמה''ת

לומר
 שהו~ כ~ו~ ~~

 י~ם
 ~~ו~

 לכל
 ~ב~

 ב' נקט הוה אי דגם ועוד
 ~וי ~''כ הנץ קודם~~~ים

 מוכ~
 דאין

 יוצ~
 הנץ אחר ערבית בשנ

מד~א
 נק~

 הנץ אחר
 נר~~ אנ~

 דנהך ~כ"ו'
 בריי~~

 עם ק''ש זמן
 ב~ם הב''י וכ"כ והר''א ורז"ה ור''ת ר''ח וכדעת אחריו אוהמץ

~אבי''ה
 ~פ~~

 אנשי ~ם ק''ש דהקורא ב~ייתא ~ך ו~ן כר~ת.
 כן. סוברת ~היא נר~ה כ~שוטה יצא לא מ~מד ואנ~י~מש~ר
 ~יחק הוא כו' שיכיר קודם קורין היו משמר אנשידמ''ש

 גדי~
 ב~יני.

~~~
 ש~~ו

 ~תמי~
 ו~ל~ום וניתוח ההפשט כנ ו~שו וזר~ו

 זאת כל יעשו ואיך שבחברון עד ה~ז~ח כנ ~~י שהאיר~חר וכ''"

ב~~~
 ~לה

 קוד~
 ה~זרח מהאיר כ"כ זמן אין דל~נ''ד שיכיר.

 היו דלעולם ~~מע יצא לא ותני פסיק ואיך כו' שיכ'ר כדיעד
 יו~א שיכיר קודם אפי' ז''ל דלדעתם ועוד הזמן קודםמקדימין
 אמר ו~~איבדיעבד

 דל~
 דלא במלחמות ז''ל הרמב''ן ו~"ש יצא

 דאנשי דומיא דהא נראה זה ~ין ה~וב~ר ~ן ~צוה ידייצא
 כמבואר כלל יוצאים ואין שעות ג' ~~ר מאחרים שהיו קתנימעמד

 הא דמייתי דברכות פ''קבירושלמי
 דהקור~

 לא מעמד אנשי עס
 ~ ביו~ איסי ר' דאמר הא עלה ומייתי כו'יצא

 הוינן יוחנן
 לתעני~א נפקין ור"א ר''י וכן שעין תלת בתר לתעניתאנפקין
 שמ~וקרון

 אנשי עם דהקורא דהך להדיא מבו~ר כו' שעין ג' בתר
 הרמב''ן וד' הוא מענינו למד ודבר מת~~ה בכה''גמעמד

 מ~מר אנשי עם דה~ורא ברייתא הך ה''נ וא''כ עיי''ש.צ''ע בז~
 סבר אי ליה דמיבעי' מהירושלמי משמ~ וכן ם~ל. כלל יצא לאג''כ
 יסבור או השחר עמוד משעלה דיצא כרשב''י ש~רי' בשל ~םר"ג

 דברייתא מזה מבואר יצא לא משמר אנשי עם דהקוראכברייתא
 יצא דלא בדיעבד אף רשב''י על פליג כו' משמר אנ~י ~םדהקורא
 בד~בד דרש~~י רשב~י עם כלל פליג לא בדיעבד דיוצא מודהדאי

 בדי~בד שהוא כמו מעה"ש שחרי' בשל דיוצאקאמר
 הקו~

 של
 לו למה לכתחלה דלע~ין ועוד ולמעלה מחצות עה''ש ~ודםערב

להזכיר
 ה~

 ברייתא
 ~~ כל~

 שחרית של ק~ש דזמן מ~ורשת משנה
 דרשב''י ס~ד אי דמשיעיר כמתניתין ~בר אי והו"לל כו'מ~יכיר
לכתחלה

 ~~נו' או כוותי' ר''ג סבר אי ומסתפק מעה''ש מתי~
 דמב~יא ברור ודאי אלא כו' דהקורא הברייתא להזכיר צורך~ה
 בשל כוותי' דסבר כיון וכרש~''י מעהש''ח י~צ" אי דיעבד ל~ניןלי'

 ~לל יצא דלא כו' דהקורא ברייתא כאידך יסבור אוערבית
 ~נאי ב~ב''י טפי ליה מבפקא דלהכי להעמיסהי' ואפ~~
 הוא דר''ג כו' בשחרין קוריןדמאימתי דמ~ני~~

 ד~
 ~~כבך

 ~ד וסבר מ~תן עלששוכבין ~~ ע~
 ~יע~

 ~''ה
 ש'~

 דאחר
~  א~ 



~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~ ~

 בשל יוצאין אין למה דאל~כ קימה זמן והוי מטתן על~וכ~ין
 למימר הא סבר ולהכי הוא קימה זמן ודאי אלא ~ה א~ר~רבית
 הוא דע''כ כיון שיכיר קודם אף ק''ש "מן ע''ה ~יעלהדתיכף
 תנאי אבל כר~ב''י בערבית דבבר במאי ליה תלי ו~כי קימהזמן

 האשמור' עד ובבר בערבית ר''ג על פליגי הא ור''י ר''אדמתני'
 משום ולא חצות עד דוקא דלרבמן ב''ל והירושלמי ח~ות עדאו
 כוותיה עובדא ר''ג עביד ה"יך בירושלמי מקשה דהאבייג
 אמר חכמים דברי לקיים יכולין היו שלא כיין ומתרץ רבנןנגד
 ור' חצות עד בדיעבד אפילו דרבנן ש~מ ~וותי עובדא עבדןלון
 תחלת היינו דבשכבך דס''ל וע''כ עיי"ש כחכמים שם פסקיוחנן
 כסוגי' ולא חצות עד ד~שתהי ס''ל ורבנןשכיבה

 ג~
 דמ~ה דילן

 אימת קימה זמן על כלל הוכחה ליכ" וא''כ כו' בברי עמ~ןחכמים
 תנאי וא''כ וכמבואר. קימה זמן התחלת אינו שכיבה זמןדבוף

 פליגי קימה בזמן ל"ו כו' דמשיכיר שיעורא דיהביד~תניתין
 אי פליגי לכרתי או ללבן תכלת בין דהכרה פורתא בהךדאטו
 מן או אותו דוראיתם בדרשא פליגי בק~אי אלא קי~. זמןהוא

 לערוד חמור בין או לכלב זאב בין דאמרי תנאי הנהו דגםאמר וב~ושלמי וכר''א הכרה צריך דזה הצבועים מן או כרבנן לוהבמוך
 זאב כגון הדומין בדברים הכרה שהוא לכרתי תכלת בין כמ''דב''ל
 משיראה דאמרו ואחרים הבר. חמור שהוא ו~רוד חמורוכלב
 דחד מוכרח הוא ולענ''ד ללבן. תכלת בין כ~ד סברי כו'חביר~
 אותו ~ראיתם ע"כ דהכרה דרשות כולהו דהא הואשי~ורא
 ב''ד ואי ההכרה ב"ופן דפלי~י רק תכלת של א~יט דקאינפקא
 חבירו דהכרת ו~יעורא הכרה הך מנ''ל לחוד דאחריםשיעורא
לא

 רמיז"
 תכלת בין כמ"ד דבברי כמ''ש ודאי אל" כנל בקרא

 כו' משיכיר עם הוא שיעורא דחד ומפרשללבן
 שאימו למי ונ~

 ואפשר בימנא הך ליה ויהבו להכיר תכלת לו שאין ציציתלבוש
 דלדידהו עודלומר

 א~
 אמר דהא הזה הזמן קודם יוצא אינו בדיעבד

 כבות דמ~ט ר~ש על דפליגי לרבנןבמנחות
 ~י~י' ליל~

 מיבעי' לי' עבדי מאי וראית' האי ורבנן ומקש' אותודוראית' ~~
לי~

 זו ואיזו אחרת מצוה וזכור זו מצוה ראה לכדת~יא
 ק'~

 דתנן
 קוריןמאימתי

 ש~
 גמורה דדרשא משמע כו' משיכיר בשח~ית

 לילה כבות למ~ט לר''ש' דאתי דקרא יתירא על ~שה דהאהוא
 לילה כבות ממעט מדאורייתא ור''ש דרשא להך אתאולדידהו
 כתבו והתוב' שם.כמבואר

 ש~
 דרבנן. דק''ש היא דאסמכתא

 כל לדברי אבל דרבנן דק''ש דוכתי בכמה דפסקו אזליולשיטתם
 מדמקשה וכמ''ש אסמכתא רק שהיא לומר נראה איןהפובקים
 בדיעבד יצא לא דלדידהו לכאורה נראה היה כן עו' לה עבדי~אי
 נילה שם דסבר לשט~יה ניה אזיל ורשב~י כו' שיכיר כדיקודם
 וע''כ לילה לכבות פרט אותו דוראיתם מקרא ציצית זמןלאו

 כבות מייחדין דאין שיכיר דק~דם השעה ולא מ~~טינן לילה~עיקר
 ק''ש דז~ן דרשא להך קרא לן ולית ממעטינן לי~ה רק השעהלזו

 כיון כו' וזכרתם אותו וראיתם ברייתא אידך שם ומייתינן~יכיר
 רש"י ופי כו' כר"ש וסתמ' המצות בכל נתחייב זו במצוהש~תחייב

 ה~צות בכל חייב היו' עשהאיר זו במצוה שנתחייב דכיון~ם
 עה''ש משעלה זמנן וכולן ביוםהנוה~ות

 ו~~שמ~
 שם לכ~ורה

 ציצית בראיית ק''ש מצות דתליי' דרשא הך כלל לרשב"י ב''לדלא
 ואפשר ואילך מעה"ש שחרית של ק"ש ידי דיוצא הכי אמר~להכי
 ציצית זמן לאו דלילה וכשיטתי דמתניתין דתנאי שיעורא כלל ב''לדלא
 בבר ר"ג גם אי ליה ומבפקא מעה''ש שהוא קימה בזמןרק

 כלל יצא דלא פי' כו' דתמי כהדא םבר או מילתא בכולאכוותיה
 הנץ. עם דמצותה וכברייתא יום עיקר שהוא החמה הנץעד

 כו' אומרים אחרים בשחרין שמע קורין מאימתי אמר~בתובפתא
 משמע כו' אמרו אבל בי~ושלמי וכן כו' הנץ עם מצותה אמרואבל
 שהוא משמע אמרו אבל דלשון לבד לוותיקין מצוה דקדוק~אי~ו

 י~ כא~. דילן בגמ' פסק הונא ~רב הקודמין. שיעורין עלמחלוקת
 ורב יהודה לרב וכד~''ל ציצית "מן לילה בברואולי

 לתפי~ן ואמר פליג ואביי ביתייהו. דאינשי לפרזומא תכלתאדר~ו חבי~ עמ~
 שיעורא יהיב כו' הארץ עמי כל וראו דכתיב ומשום עו'~~חריס
 ד~י~ל דראי ~יעורא ~הך ס"ל לא בק''ש אבל כאח~םדראי

כר'~
 אותו וראיתם ציצית. זמ לאו דלילה

 לגופ~
 לילה לכבות

 החמה המץ עם דוותיקין שיעורא נקטינןוא''כ
 וכ~

 דאמר יוחנן
 דיומא דנברשת וכברייתא כו' הנץ עם דמצותה וכברייתאהכי
 מצותה דאמר שם ז~ל רש''י וכפי' ק~ש זמן שהגיע יוד~יןהכל
 הנץ בשע' ק''ש דמצו' שם ז~ל מדבריו ומשמ' הח~ה הנץעם

 לה ומוקמינן תיעף התפלה לה ובומכין שעה באות' אות'וגומרין
 והוא בעזרה הבאים שם ז''ל רש''י ופי' דבירושלים. עמא לשארשם

 והא שבעזרה הנברשת רואין היו ירושלים אנשי כל דאטומוכרח
 בעזרה לבאים ודאי אלא מחיצותמפבקי

 קא~
 זמן לידע שהוצרכו

ק''~
 מחיצות תוך שעומדי' ה~מה הנץ ליד~ יכילין היו שלא
 זו במבר~ת בימנם והי'העזרה

 ומשמ~
 הבאים כל דרך כן שהיה

 ל~רותבע"רה
 ק''~

 ק~ש הקדימו לא ול~ה הנץ בעת או הנץ א~ר
 יכולין היו שלא ומ''ש דותיקין. בהך ורא''ש תוב' לפ''ד הנץקודם
 א' י~א לא איך קשה גא''לת יבמ~ו ול" יקדימו וש~אלכוין
 שיהי' בעזרה העומדים וכל אב ב~'ת אמשי וכל והלוים הכהניםבין
 יעשו וכן יראו וממנו הנץ קודם מ~ש כהותיקין לעשות ויכויןותיק
 רק מכשיכיר הרבה קודם ה~' ק''ש ז~ן ז"ל דלדבריהם ועודכולם.
 מה וכל גאל''ת ויבמכו הנץ אחר שתהא תפלה משום הותיקין~עם

 שום הואשמתאחרין
 ז~

 הכל "ורחת שחמה כיון והול''ל תפלה
 ולי~~א הגיע. כבר ק''ש זמן דהא לותיקין תפלה זמן שהגיעיוד~ין
 ב''ד דהא ו~וד לכן. קודם זמנה היה שלא משמע ק''ש זמןדהגיע
 מש~ לא~י היה שההיכרשם

 כלל מתפללין היו לא והם עצמם
 גאל''ת במיכת להם היה ולא כהנים וברכת והודאה עבודה רקאז
 דברי לכאורה מראין ודאי אלא החמה. הנץ ~ל י~ינו ולמהכלל
 בהנץ. ק"ש זמן דעיקר ברייתא להך דס''ל ודעמהון ור"ת~ח
 ולהתכבות לעלות יכול אם לטבול ירד שמתו מי פ' בשלהי דאמרוהא

 יתכבה לאו ואם ויקרא ויתכבה יעלה החמה תנץ שלא עדולקרות
 החמה הנץ עד כר''א ~מא תנן לימא בגמ' ומקשה ויקראבמים
 קודם קורין היו דלותיקין לכאו~ה ומשמע כותיקין דילמאושני
 דלפום י"ל ולפענ"ד הפר''ח. כן הקשה וכבר לר''א כמוהנץ
 ה~ץ. יתחיל שלא עד כו' תנץ שלא עד פי' כר''א דאתיא דב"דמאי
 אותה דקורא הנץ תג~~ר של" עד פי' כוותיקין דמוקי למבקנאאבל
 חביבות משום זמנה קודם ק~ש מקדימין היו שבאמת מידיל''ק בל''" ז''ל ולפיר''ת אפרים. והר''ר והרז''ה ר''ח כפי' ה~ץבשעת
 זו מסוגי' ולכאורה ז~ל ר''ת שיטת שביארו יומא בתוס' ע'התפלה
 דהא לחוד תפלה ~ום לאו ותיקין של דקדוק דעיקרראיה
 שי~לה עד להתפלל יכול אינו וקו~א במים המתכסההבע"ק
 הכון משום ועוד וראשו לבוויתכסה

 כ~
 ותיקין תפלת זו ואין

 בומכין אין וע''כ מלבושים בלא במיםבעודן
 גאל~

 דקדקו ואפ"ה
 דק~ש ש''מ הנץ עםבק''ש

 עצ~
 דייראוך וקרא הנץ עם מצוה יש

 יראה. ונקראת שמים מלכות עול קבלת שהיא ק''ש עלמת~רש
 כשמוראך ממך ~יראין מתי שכתב ייראוך ד''ה ע''ב ט' ז''לרש"י ו~

 בהך נכלל ק''ש דגם ז"ל מדבריו משמע כו' בק''ש עליהםמקבלין
 תפלה על ~תפרש דלא דייראוך לישנא דדייק כו' דייר~וךקרא
 עם מצוותה דאמר הירושלמי מדברי לענ''ד עוד משמע וכןלחוד.
 אמרית ואנא זעירא א''ר כו' גאל''ת שיב~וך כדי החמהה~ץ
 משכימין היו הו~תיקין עוקבא מר אמר שמש. עם ייראוךטעמ'
 ולמה הנץ. עם תפלתן שיסמכו כדי אותהוקורין

 א~
 כו' משכימין

 שיעורי כל על מאחרין היו אדרבה משכימין היו שיעור איזהעל
 ברייתא פליגי דבהא ברור נראה ודאי אלא כו' ~יכירהמשנה
 ייראוך ומפרש בהנץ זמנה דק''ש סברה כו' הנץ עםדמצוותה

 משכימין היו הוותיקין אמר עוקבא ומר ז"ל. ר''ח וכפי' ק''שעל
 שיבמכו כדי הנץ קודם ק''ש וקורין משכימין שהיו פי'וקורין
 דמצוותה ברייתא עכ''פ אצלם. התפלה חיבוב וזהו הנץ עםתפלתן
 ש~~ש עם לשון וזה בהנץ ק''ש דזמן ז''ל כפיר"ח היא כו' הנץעם

 הא ואולי הנץ. עם תפלתן שיבמעו בותיקין שאמר כמובי~ושלמי
 דאמרדאביי

 לק~
 ק~ש קורין היו דהותיקין אף כו' כותיקין

 על לק''ש לקפיד נקטי' לבימנא אולי הנץ.קודם
 ~איה ומ''ש דייראוך. קרא בפי ותלי' לתפלה הםשהקפידו "~

 תפלת על לה דשרשינן כו' ירח ד~ני מהא תפלה על קאידייראוך



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~

 ~~~ז
~ ~ ~~~~

 מצוה דאמר להא דחינן תה''ש בפר' דהא לענ''ד ראיה זו איןהמנ~ה
להתפלל

 שאין וע''כ עלה לייטי ובמערבא חמה דמדומי ~
 דסבר יהודא לר' ועוד מנחה תפלת על ירח דלפני קראמפרשין
 על ירח דלפני לקרא מפרש לא ע"כ המנחה פלג עד מנ~הת~לת
 על קרא כולה לפרש יש כן ואם ערבית. של על דקאי וע''עמנחה
 לפני והיינו השמשות בין ערבית של ק''ש לסוברי' ובפרטק''ש
ירח.

 וא~
 ול~יו הירח בזרוח דהיינו ל~רש י~ צה''כ עד למ''ד

 הלילה בתחל' תמיד זורח ~אינו לפי או בפניו כמוהיינו
 כידו~

 תפה''ש בפרק מנחה תפלת על ירח דלפני קרא דמפרשי'וה"
היינו

 לר''"
 תחנונים תפלתו אין קבע תפלתו העושה דאמר ~ם

 האי ו~~יולר''א
 קר~

 ~ל ולא קאי תפלה על
 ק~

 ק''ש סבר דהא
 ולכן אתפלה קאי שמש עם י~אוך וע''כ הנץ עד ש"ריתשל

 אלא כר~א קי"ל לא אנן אבל תפלה על ב~נחה ג~כדרשו~ו
 בפרק לקמן משמע וכן כותיקין. ולא הנץ עם דמצוותהכבריית"
 בברייתאתפה''ש

 דהשכי~
 לתקוט שופר לו ~ביאין כו' לדרך לצאת

 לא ואיך קורא. ק"ש זמן וכשיגיע ומתפלל בו וקורא מגילהכו'
 תפלת וכל כולה המגילה קריאת בכדי מעה"ש ק''ש זמןיגיע
 עיקר ודאי אלא בדרך יקרא ולמה כו' שיכיר כדי עדי''ח

 ~לא תפלה רק בהנץ בדרך לקרוא מ~תין הוא לכן~הנץ. ק~~
 להק~ים לו התירו ~עומד להתפללבדרך יוכ~

 ורשב~
 וםבר פליג

 התירו ולא ל~פלה גאולה שיסמוך עדי בדרך כן גם~יתפלל
 לתפלה. גאולה יסמוך וגם מעומד ולהתפלל קודם ק~ש לקרואלו
 לדעתאבל

 הרז''~
 דאבוה בהא ~ם תוס' וכ~כ ניחא. ודעימי'

 היי~ו כו' מקדמי ה~י ולוידשמואל
 הנ~ קוד~

 ~ל כפי~ח כו'
 קשה ו~ד ש~. ז~ל לפיר~ח הסכימו ז~ל והם אזיל~לשיטתו
 ~' לצאת השכי' לפרש צריך הפוסקים דלדבריקצת

 ו~
 ~בדא

 ~יר בטרם ~יינו לאורחא למי~ק דבעי דשמואלדאבוה
 אי~

 את
 שאיןרעהו

 ז~
 לעולם אמרו והא עדיין. ק~ש

 וכתיב דר~~ן מילי כל קיימו ודאי ולוי דשמואל ואבוה כו'טוב ~כי אד~ יכנ~
 ורבנן זוטרא מר וכן נהר. צפרא וכמ~ד כו' אור הבוקרבקרא
 ר~ו איש יכיר בטרם בפרקא התחילו אטו שם דרגילאבשבתא

 ז~~ הר"~ בד' וע' נר. אור ~ם הי' לאובשבת
~~~~

 אמשטרדם ד' י' דף בראשית פ' חדש בזוהר לדברימצאתי
 ~ל בת ויום יום בכל רב אמר יהודא רב אמרוז~ל

 לבריות להם אוי ואומרת זורחת ~חמה בזמן ואימתי כו'יוצאת
 נש לבר לי' אסור ר''א א' כך ובגין כו' בכבודי רואיןשאינן
 עם ייראוך דכתיב חמה דמדומי עם אלא צלותי' תושבחןלמימר
 הח~ה מששקע דליליא ותושבחתא צלותא ר''א אמר וכןשמש
 ~ד ש~ש מ~רח ~כא אמר ר~י דליליא. צלותא היא דאירח ולפני דצפרא צלותא דהיא כו' ייראוך דכתיב סיהרא אתחזי לא~ד

 ~מפרש ומבואר גדול באורך המאמר וע''ש כו' שמי גדולמבואו
 בכלל ק''ש גם וא''כ ~נחה. על ונא וערבית שחרית עלהפסוק
 ותושבחתא צלותא וכן צלותי' תושבחן שם ז''ל לשונו משמ' וכןייראוך
 על קאי ג"כ לכאורה שמי גדול כו' שמש ממזרח ולדרשדליליא.
 שם מוכח המאמר וכל וייחודו שמים מלכות עול קבלתק"ש
 יהי' תפלה. שקודם ותשבחות ה~ירות התפילה סדר כל עלדוקא
 יאמר איך קשה זה ולבד י''ת. לשמו ומשב"ים מזדעזעיםעולם ברואי וכל וכה~כ וחיות המלאכים שכל בשעה ~מש עםהכל
 ~~א' זי~י' מטא לא דאכתי אור יוצרברכת

 יוצר אמר לא והלא התורה. ברכת אחת ברכ' מאי בהדי'איתא ובירושל~י "ימני' ~טי לא דאכתי אור יוצר אמרו דלא האימשמר אנשי ~~י בג~
 להדי' הרי אור. יוצר ותימר המאורות יצאו לא עדיין ומשני~ור

 ב~לח~ות "~ל הרמב~ן וגם המאורות. ביציאת זמנה אור יוצרדברכת
 פרשה זמן עדיין הגיע לא שיכיר כדי עד השחר שמעמודכתב
 יוצר ברכת זמן ולאציצית

 או~
 דס~ל אזיל לשי~תו ז"ל והוא

 ד~מ''ד בזה כתבתי וכבר שיכיר קודם הי' משמר אנשידהקדמת
 המאורות יצאו לא עדיין דא' הירושלמי מדברי גם כן משמעלא
 נידוק דלא הוא בעלמא דיחוי' אור דיוצר זימניה מטילא אעתי ~מר ~א בחידושיו כתב ז''ל והרשב''א כמ~ש שמעכו'

 ברכי~

 אי~ן ברכות דקיי~ל למאי אבל מעכבותאינן
 ~כבו~

 נקט~ן
 ולענ~ד ז''ל. דבריו על מ''ש מ''א וע' אמרי הוי אור יוצרב''ל ד~~

א~
 סבר דשמואל כיון אמרי. הוי אור יוצר ס''ל דר''ל נימא אם
 בפירוש ובירו~למי אור יוצר ולא אמרי הוי ~בהאהבה

 דלא משום אור יוצר א~ר ולא ה~וה על שהעבירו מהוע"כ כו~י~
 ודעת כר"ל לפסוק להרשב''א מנ''ל בירושלמי. וכדאמר זימניהמטי

 אור יוצר לומר שלא ז''להרמב"ן
 תיכ~

 ברכת ועיקר השחר ~~וד
 על "וריוצר

 הנא~
 שלא בםומא ורבנן ר''י מדפליגי ה~"ורות

 הנאתו משום דשרו ורבנן שמע על פורס "י מימיו מאורותראה
 אחרים:מראיית

~~~~
 גדול ו~מך סעד שיש נלע''ד למעלה הא~ור מכל דבר של

 ר''~לדע~
 להקדים אין שעכ''פ וראבי' והרז''ה ור"א ור''ת

 משום ולא כן ~טין הירושלמי ודברי ה~מה ~נץ לת~לתק"ש
 זמנה שכך אל" לותיקין ~צוה דקדוק ו~שום לבד ג"ל"תסמיכת
 ודהקורא דנברשת מהך כדמשמע "כמיםמתקנת

 שמ~
 אנשי עם

 גם דנלע~ד אלא ~וד ולא כו'משמר
 ה~~~ ~

 היא כן ז''ל והרמב~ן
 לכת~~. לענין~כ''פ

~~ 
 כ' ז''ל הרי''ף

 ע~
 דלק~ דאביי

 כותיקין
 רב פסק על בלכתחלה פליג דאביי דס"ל משמע הלכתאוכן

 אותה שיגמור הנץ עם לכתחלה זמנה סבר ואיהו כאחריםדפסק הונ~
 ה~ל לא המובחר מן למצוה לחוד מצוה דקדוק משום דאי המץעם

 ~הלכה מודה ואדרבה קאמר דינא לאו דה" כוותי ה~כהלמ~םק
 ז~ל מהרי~ף הרי הונאכרב

 משת~
 כ~ב "~ל הרמב~ם וכן כמ''ש

 ~~ץ ~ם אחרונה ברכה שיגמור כדי כו' לכתחלה זמנהמאימתי
 שי~ורי כולה והש~ט וכרשב~י מעה~ש שיוצא כתב ובדיעבדכו'
 קיי~ל לא תו כאביי דקיי"ל דכיון משום שיכירדכדי

 דז~ן כא~רי~
קב~

 הוא
~ ~~ ~~~ 

 ~לא
~ לד~ד~~ ב  

 ב~ריו ~מ~אר
 ובי~ם גאל~ת סמיכת ~שום שהטעם "~ל בדבריו "כר לא ~ם"~ל
 וכן לכתחלה. "מנה ש"הו סתם כתב ~ק ל"ה כלל רמ"ולא

 ב~ל~~ות הר~~ן ~הביא גיאות ~רי~ץ דברי מתוךלענ~ד מב~~
 א~שי שהרי יצא עה~ש שעלה לאחר והקורא כותיקין לק~שו"~ל ש~

מש~
 ~~ד ואנשי מש~ אנשי עם הקורא דתני' וקורין ~קדימין

 יצא לא פי' מאחרין ~מד ואנשי מקדי~ין משמר שאנשי יצאלא
 ~~ל ואי ~ז~ה שלא ~וה לה ~רי הח~ה הנץ דעד להדי'מבואר "~~ עכ''ל הח~ה הנץ עם ~צוותה אמרו שהרי בזמנה מצוהידי

 לו~ר לו היה הר~ב~ן וכד' שיכיר כדי ~ודם היההקדמתן
 משום רק לכ~חלה זמנה שהוא שיכיר כדי כו' מאימתי אמרש~רי
 גאל''תםמיכת

 לותיק~
 א~ם לכל ולא החמה הנץ עד לאחר אמר

 דס~ל ברור ודאי אלא ק''ש. לזמ ענין זה ואין הרמב''ןוכמ"ש
להריא"~

 ואין ~עה''ש ודיעבד הנץ עם לכתחלה זמנה דעיקר ז~ל
 ~יטתו סמך שהביא הרמב"ן על ונפלאתי כלל. אחר שיעורשם
 ז''ל הריא"ג וד~רי כאחרים ולכתחלה בדבר ז~נים ג' שישז''ל

 שיטת ג''כ היא וכך כמ''ש מבואריםהמה ~ל~
 הרי"~

 רק והר~ב''ם
 הדבר גמר ר"ל וגומרה בהנץ ק"ש שיגמור מפרשיםשהמה

 ולפ~~ש כאחרים. דלא פ' כולם אבל ז''ל רמב"ם בד'וכ~בואר
 ציצית זמן לאו דלילה כוותיה דקיי~ל דלר"ש דמנחות מסוגי'לעיל
 שהיאציצית זמן ~ל איצט~יך דלגופי' ק''ש זמן על זו מצוה ראה דרשינןל"

 בז~
 ~~וא כ~ירש"י היינו המצות בכל נתחייב זו ב~וה אדםשמתחייב כיון לר~ש התם דאמר והא ביום שהו" ראי'

 ~ם ז"ל ולפירש~י השחר. מעלו' שזמנן ביום שזמנן מצותעל
 משיכיר שז~ה רמב''ם כמ''ש ודלא מ~הש"" זמנה לדידןציצית מ~ו~

 להאריך. מ~ו' כאן ואין ב~זהש"י בזה לדבר לי ויש ללבן תכלתבין
 מעט. בזה בא~וובמקומו

~''~~~
 ~וסיף כי' דארי כוותיקין לק''ש אביי ד~ר בהאראיתי
 ו"~ל. דילן ב~~' הוזכרה שלא ברייתאז~ל

 עם אותה ~ומרין הי~ וות~ין אמר~י~א בן ~י ת~~~
 הנ~

 ~~יא הח~.
 עםמצותה איד~

 ~יסמוך כדי החמ~ הנ~
 גאל'~

 גא~ת. דםמיכת הטעם ~תבה ולא ב~מ'. הוזכרהלא ~רי~~ת וברייתא כ~.
 וב~ב~

 פרק
 אמר כתביכל

 ממחה ו~ן אדו~ה שהיא הנצה אחר שחרית דהיינו "''לופירש~י ח~~ דמ~ו~י עם המתפללים עם ח~י יהא יוסי ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

 ~מצוה מנין יו~נן ר' "מר וכן ~~י~ה.קודם
 להתפ~~

 דמדו~י ~ם
 כו'חמה

 ~שמ~
 נ~שכת והק''ש לו סמוך המץ אחר ז~ה דתפלה

 שדעת כתב ז''ל והב''י הנץ. זמן~ל
 הרי''~

 דזמנה והרמב''ם
 ורשב''א. הר~''ש כדעת ושנא כא"רים ו~לא נהנןסמוך לכתחל~
 ~~י"ף ~~~י גם ליישב ויש והכרח בדקדוק שאין עליוכתב והד''~

 הרמב''ם ד' לפרש אפשר איך אדע ולא ז''ל. כדעתםוהרמב''ס
 זמן כלל הזעיר לא גם להנץ. במוך ל~תחלה זמנה בהדי'שכתב
 והר~ב''א. הרא''ש שיטת ע''פ ז"ל דבריו נשוה ואיך כו' ~יכירכדי
 ~בריוכן

 הרי''~
 ~''ל

 משמ~
 להדיא

 כמ''~
 גיאות ~רי''ץ ודברי

 ל~נין רק נכונים הב''י ודברי הגאונים דעת היתה שזו כןמוכיחי'
 כד' בש''ע פסקהלכה

 הרא~
 צ''ע וקצת והרמב"ן והרשב''א

 הארכנו שעבר כיוןלכאורה
 שי~

 מוכיחים ראיות
 ומכריעו~

 לדעת
 ~ילן. ומהש''ס מהירושלמי והראבי' והרז~ה א~רים ור' ור"תר"ח
 כתבתי כאשר אהדדי פליגי דרשב''י ברייתות תרי הנהווע''כ
 עד בתרייתא ולברייתאלעיל

 הנ~
 ש~א "~ ערבית של ~''ש זמן

בשע~
 ו"ין הדחק

 הכר~
 דפל'גי כיין ז"ל הרי"ף ל~רת כלל

 דא~ר גופי' מדר''ע דהקשו והא בשחרית. דפליגי ה''הבערבית
 הנה לערוד חמור ביןמשיכיר

 הרי"~
 אמר יהודא ר' הגי' ז''ל

 פלוגתיה בר שהוא ר''מ אחר לי' מדנקט נראה וכן כו' ח~ורבין
 דר''י התובפתא מיושב ובזה בה"~. ה~י' וכן "חרים דבריוקודם
 היתי ועמדומה ושניתי וקריתי כו' ר''ע אחר מהלך הייתיאמר

 קראו ואח''כ הציבור בצרכי שעוסקים אלא מלקרותשנתייאשו
 הירושל~י גי' הוא כן ההריס ראשי על החמה נראה וכברהם

 ח~~ור בין משיכיר דזמנה שס' כשיטתיה דר"י והיינו זו.בברייתא
 ר''י וכבבור קראו לא והם לקרות והקדיםלערוד

 דמש"~
 קרו לא

 קראו ואח''כ כו' במצוה והעוסק הציבור בצרכי שעוםקיםמשום
 דרש~"י בתרייתא וכברייתא ד~יכיר שיעורא ס"ל לא דר''עהם
 שהיו משום לא האמת לפי דע''כ הנץ אחר ק''ש "מוס''ל

 דהא קודם קראולא עוסקי~
 אח~

 מצוה שלוחי שהיו עסוקים היו ג''כ
 מ~ים לפו~רן סבר הי' ור"י מ~וותן גמרו ולא בדרך היוועדיין
 שבאר~~ מה בעל וע' לשיטתו ור''י בדר''ע "''ל ורח ר''תשי~ת עפ~ למכון ועולה אח''כ וקראוה לכך חשו לא והם מצוהשלוחי
 לכ~חלה ""ל לדבריהם לחוש מכון עכ"פ א''כ~יל.

 וע~~
 שלא

 וכ~~ת הנץ בשעת אותה שיגמור להנץ סמוך ממעטלהקדים
 ז''ל: גיאות והרי''ץ והרמב''םהרי''ף

~~~
 בענין ז''ל רש''י לדעת עודהתבומנתי

 שגם ורא~י ז~
 במסכ' שכתב ז''ל ר~ת לדעת קרוב לפ~נ"דדעתו

 דהקורא מהא שם דמקשה בהאל''" יו~
 ש~

 משמר אנשי עם
 שהכהנים ז"ל וכתב משכימין משמר שאנשי חובתו ידי יצאלא

 וע''כ כו'. היום קודם לקרותה מקדימין עליהם ~טלת~העבודה
 התמיד עבודת נעשה כבר ודאי דהא עה''ש קודם כוונתואין
 והיא וכמש''ל כו' המזרח פני שהאיר אחר לכבש אברים הולכתעד

 אין גם י''א. ד' בברכו' ז''ל רש''י וכתב תמיד במסכ'משנה
 כדי שיעור ~אטו היום קודם כתב דלמה כו' שיכיר קודםכוומתו לפ~

 הוא החמה ~נץ אלא יום נקרא אין יום לה~רא כדי הואשיכיר
עיקר

 שנקר" ~~ה''ש או יו~
 ביום שמצותה דבר לכל בדיעבד יום

 ע"כ ודאי אלא כשר ~שעהש''ח שעשאו ו~ולן דמגילהכמשנה
 גמור יום נקרא שהוא הנץ קודם מקדימין שהיו ז"ל רש''יכוונת
 ונמצא כו' שיסמוך כדי עו' וותיקין גבי בברכו' ז''ל וכמ''שלכ''ע
 וז''ל ו~' ביום.מת~נל

 דהנ~
 מוכרח והוא הוא יום ד"ה החמה

 רש''י ומלשון גמור יום הוי לא ל~ן דקודם שם הברייתאמלשון
 משמע ~םז''ל

 ~~לוק~ שי~
 ממש יום נקרא הנץ קודם אי בדבר

 משמי' דרשב''י ברייתות תרי הני על כוומ~ו ונראה כו' הכללדברי
 בלילה ב''פ כו' שאדם פעמים אמר בחדא ד~''ע ומשמי'דנפשיה
 דאיכא מ~ום בדיממא דנפיק רק לילה דמעה''ש הגמ'ודייק
 רק הוא יממא אלמא כו' ביום ב''פ אמר ובאידך כו'דקיימי
 לי' קרי מר עכ''פ כו' דגנו דאיכא משום בדליליאדמפיק

 שאר לענין כו' ליליא נקרא אי לה מפרש וע''כ יממ" לי' קריומר ליל~
 דאיהו ק''ש לענין ולא שם התום' וכפי' ביום שנוהגים ומצותדברי'

 בדלילי" כלל נפ'ק לא קמייתא ד~ברייתא ס''לז''ל
 עלות לאחר

 ז''ל רש''י דהא דר''ע משמי' דר~ב''י אאידך ופליגאהשחר
 כ~~ר'ב''ל ל~

 הרי''~
 ה~חק בשעת מיירי דרשב~י ד~ידך ז''ל והרא''ש

 שלא אבל כו' הוא כדאי מ~''ש לעיל ז''נ מלשונו ש~קדקתיוכמו
 אתמר בפירוש אי בין דאיכא דהיינו שכונתו לא הדחקבשעת
 זה ד~דוק על עמד בחידושיו ז''ל הרשב''א שגם ומצ"תי מכללא.אי
 כו' מכללאדאי

 והוכי~
 משום גופי' דרשב''י מזה

 ר''~
 מתיר

 רשב''י ~דעת וא"כ עיי"ש. אדנפשיה פלי~ וע''כ הדחק בשעתשלא א~
 אדרביה. דפליג כיון להתיר ~מנ''ל 'צא לא הדחק בשעת אףעצמו
 שכתב כו' דילמא או בד"ה רג בני גבי "''ל רש''י מ~שון משמעוכן

 הוא חיובא זמ עדיין חצו' קודם קרא ולא דאיתנס היכאו~יהו
 בזמנה ק''ש ידיונפקי

 ומשמ~
 אפ''ה א~וסי' היו ר''ג שבני ד~רש

 יקראו לא עה''ש דלאחר משמע עה"ש עלה לא אם להםאמר
 שמצותן דברים לשאר היינו לילה לי' דקרי הא ע''כ וא''כשנאנםו. א~

 ~~ט והיינו מילי. לשאר ג"כ י~ם ~י' קרי ברייתא ואידךביום
 השתי אלו על וכוונתו הוא יום לד''ה הנץ דאחר ז"לרש''י

 ברור. יום ~י' היום קודם מקדימין שהיו ביומא כ' לכןברייתות
 היינו יום בעיקר ג''כ הוא ק''ש דזמן דם''ל מזה מבוארוא''כ
 והיינו כו' הנץ עם דמצותה וכברייתאמהנץ

 עכ''~
 הנץ בשעת

 למימר הו''ל להנץ שמקדימין ~מי יצא דלא טעם נקט למהדאל''כ
 המובחר ~ן מצוה עביד דלא משום דאטו שיכיר. לכדישמקדימין
 עכ''פ זמן עיקר הוא שזה סובר א''ו לי' קרי יצ" לאכוותיקין
לכתחלה

 ונ~
 : ביום מלותה ק''ש דגם וב''ל בזמנה. מלוה יצא

~~~
 דאבוה בהא תה"ש בפ' ז''ל רש''י דברי לפענ"ד נראה

 היום קודם "''ל ופירש~י ~מצלי מקדמי דהוי ולוידשמואל
 כלל נפיק לא דא~כ ~ליו והקשה עה''ש קודם בשמו התוס'וכ'
 המץ קודם שהי' ז''ל ר"ח בשם ופי' עיי''ש. דיום תפילהידי

 כוונתו היום קודם רק כ' שלא ז''ל דרש''י נראה ולפענ''דהחמה
 בעזה~''י שהכרחתי כמו יום ~יקר שהוא המץ קודם בבירורג"כ

 לפרש א''א בודאי ושם היום קודם ג''כ שכתב ביומא "''למלשונו
 משהאיר התמיד עבודת בכל עסקו שהרי כמש~ל עה''ש קודםכ~ל

 הנץ קודם כוונ~ו וע''כ לעיל ש~ואר עוד לכפול לי ומההמזרח
 שהקדימו כן כוונתו וה''נ ביום. מתפלל ונמצא הבריית'וכל~ון
 ק''ש זמן ~טי לא ואכתי גמור יום שנקרא המץ קודםוהתפללו

ר~
 וכן בדרך. להם שא"א קודם התפללו מעומד תפלה משום
 שמתפללין ולוי. דשמואל כאבוה מר ולעביד בד''ה עוד שםפירש
 ק"ש קודם דמצלו כיון גאל''ת סמיכת משום ואי בביתם היוםקודם

ל~
 ז''ל. בלשונו יום נקרא שזה וכמש''ל הנץ קודם והי~ו קפדי

 זמן הגיע כבר דאל''כ כו' שיכיר קודם שהקדימו פי' מדל"וא''כ
 הדבר ותלה שילאו. קודם גאל"ת וםמכו קראו לא ולמהק''ש
 ק''ש זמן אינו היום קודם שהוא דכל דס''ל משמע היוםבקודם
 רש''י בשם שכ' הטור ברמזי ועיין ז''ל. לשיטתו הנץ והואעדיין
 אולי או בכוונה הוא אס ידעתי ולא הנץ אחר ק''ש שזמןז''ל
 ז"ל רש''י דעת הרא"ש בדברי נזכר שלא ר"ת להיות וצריךט"ס

 : ז''ל רש"י דעת נ~ל כן עכ''פכלל.

~~~~~~~
 מוקי ורבנן דרשב''א בפלוגתא הש~ר תפילת דס''פ
בג~

 מעומד תפילה סבר מר
 עדי~

 מסמך סבר ומר
 ביום בזמנה תפלה ~בר מר אמר לא ולמה עדי~.גאל''ת

 להש''ס ס''ל ודאי אלא להתפלל הנץ קודםמלהקדים עדי~
 ס~~~ אין ודאי הנץ אחרתפלה ד~שו~

 מ~וס רק מעו~ד תפלה ~~חות
 דסמיכ' ע''כ מבואר וא"כ חזקה יותר םברא שהיא גא''לתבמיכ'
 יותר היאגאל''ת

 עדי~
 דמתניתין לתנ"י וא''כ הנץ. א~ר מ~פלה

 ע''כ והרשב~א הרא"ש כדעת לכתחלה כו' משיכיר ק''ש זמןדסברי
 גא~לת דמםמך הנץ קודם ג''כ ולהתפלל גא"לת לסמוך צריכיןהם

עדי~
 דמסמך כרשב''א ה~וםקי' לדברי וכ''ש הנץ אחר מתפלה

גא''לת
 עדי~

 וכ"ש מעומד מתפלה אפילו
 דעדי~

 אחר מתפלה
 הוא תפלה זמן גם ~שיכיר ק''ש זמ מדסברי וע"כ וכמש''להנץ
 יקדימו וע''כ ק''ש להקדים לכתחלה מודו היכי דאל"ע לדידהומא"
 בזמנה שלא תפל'גם

 אל~
 וכן הוא תפיל' "מן דגם דס' נרא'
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~ ~  ובשאר שכתב כו' הממונ' דא''נ בהא ז''ל רש''י מדברימשמע
 כת' ול" הגיע לא ק''ש "מן ואף פנאי נהם היה לאהתפילה
 ק''ש דזמן ודאי אלא תפיל' זמן הגי~שלא

 וז~
 א' ענין תפילה

 משמ~ וכןהן
 תפ''הש דב"פ הסוגיא בכל ז"ל רש''י בדברי נהדיא

 ק~ישי לרבנן חזינן לא בד''ה ע"ש לק''ש. יותר מקבע הזמןדעיקר
 עד מתפלה דממתין כיון הנכך לק''ש. תפלה שיקדימו כתבכו'
 כו' ק"שזמן

 מבוא~
 תפלה מהקדם כ''כ חשש שאין ז''ל מלשינו

 זמן עיקר סבר ו~''כ זמנה קודם לק''ש תפ~ה ~הק~ם רקלהנן
 והוא לק"ש ג~כ הוא הכי דסברי תנאי ונכולהו נוותיקיןהנן
 כ''כ רגילים היו ~לא במלחמות ז"ל הרמב''ן ומ"ש ז"ל. ר"תשיטת
 ל~מוךבימיהם

 גאל'~
 שהתירו תפ''הש דב"פ מברייתא צ''ט זה

 הוא בתפנה ועמידה גא''לת לסמוך כדי לרשב''א מיושבלהת~לל
 אמות ד' תוך ו"פי' כו' שם עמד "שר באברהם כדכתיב גמורדין

 ודוק: ב"ה עוד נהאריך ו"ין לישב אסור תפלהשל

~~~~~~
 הפובקים כל לדעת הנה ו"ילך מע"הש קר" ~ם דיעבד
 וכל והרמב"ן והרשב''א והרא"ש והרמב''םהרי''ף

 בשעת וה''ה שיכיר כדי קודם "ף דיצא ס"ל בשיטתןה~ומדים
 בדי~בד דיצא נראה בתוס' ז''ל ר''ת לדעת ו"ף לכתחלה אףהדחק
 "ינו ביום שמצותו דבר דכל דמגילה ממתניתין ראיה שהביאכיון
 שנינו ~א דיעבד לענין ממילא א"כ הנן "חר"נ"

 ש~
 שעשאו וכולן

מ~עה''~
 עיקר לר''ת דב''ל רק ותפלה לק''ש דה"ה וממילא כשר

 הרי''ן וכפי' בזמנה מצוה יצאו לא משמר ו"נשי הנן "חר"מנה
 תו~' מדברי לפענ''ד משמע וכן יצאו. ק"ש ידי ועכ''פגאות.

ביומ"
 מ~~ש משמע .וכן ממגיל ראיה שהבי" במה ""ל ר''ת בשם
 דלא נימא ו"י התפילה חביבות משום כדין עשאו לאשוותיקין
 מצות יבטלו התפילה חביבות משום וכי לכן ו~דם כלליצאו

 ק''~
 חביבות מתוך והוותיקין יצאו בדיעבד ודאי אלאדאיריית"
 היו שהם לפרש דאין כדין של" לכתחלה הק''ש הקדימוהתפילה
 דלא כוותייהו ב''ל לא ואנן הנן קודם הוא ק''ש דזמןסוברין
 צורך ומה עשאו כדין דלדידהו כדין שלא למימרשייך

 ס''ל ודאי אלא כן זמנה ס''ל איהתפלה לחביבו~
 לר'~

 היו עצמן שהן
 התפלה חיבוב משום רק לכתחלה זמנה קודם מקדימין שהןיודעין
 במלח~ות ""ל הרמב"ן מדברי שנראה ואף יצאו. דבדיעבדוע''כ

 להר"''ה עוונתו אולי הנן קודם יצאו לא בדיעבד דאף ם''לשהחולקים
 עליהם הק' "''ל והרמב"ן "''ל ר"ת לד~ת ל" אבל אפריםוהר''ר
 דקיי''ל ביום ש"מנן המצות מכל יותר ק''ש מצות נ~תניתדמה
 אך ל~''ד. "''ל ר"ת דעת והיא כשר עה''ש משעלה שעשאוו~ולן
 ק"ש יצ" לא עו' שיכיר כדי דקודם דב''ל נראה התוב'מדברי
 אחת בקמייתא ר"ש דאמר דהא ש~תב בדיעבד אפילו שחריתשל

 שיכיר כדי להמתין צריך דעכ"פ מיד דווקא לאו ע''השלא~ר
 ו~''ל קאמר דיעבד רשב''י דהא יצא לא די~בד דאפי' ש''מכו'

 לשיטתם זהו ואולי בדיעבד. "פילו היינו אותו דוראיתםדרש"
 דאבמכוה וכיון דרבנן דק''שז''ל

 היתה כך כו' דוראיתם אקר"
 כבר דאוריית" ק''ש הפובקים לד~ת אבל מתחלתה חכמיםתקנת
 שצ''~כתבתי

 לילה דקיי''ל לדידן גמורה דרשה היא אי לענ''ד
 ויש ציצית. זמןלאו

 לפםו~
 בדיעבד דיצ" הפוסקים כל כדעת לדינא

 דקודם לו~ר ג''כ רצה שמתחלה אף ג''כ הרמב''ן מבקנת היאוכך
 ב~עת עליו לבמוךדק~ייתא רשב"י הוא דכדאי מביק אפ''ה יצא לא דיעבד אף שיכירכדי

 הדח~
 כיון וגם די~בד. או

 קודם לומר שלא דעתו אור יוצר ברכת רק יצאו. משמראנשי דעכ"~
 התום' דברי בפי' ז''ל הב"י ודברי ציצית. פ' וכן עכ''פשיכיר
 קורין דמאימתי משנה מפרשין שהתוס' כתב ""ל שהוא לענ''דצע''ג

 דמתני' ופשטא הא ומנ''ל כו' הדחק בשעת כו' משיכירבשחרית
 וכמ''ש משיכיר לכתחלה זמנה דעיקר ב''ל אלא כן מ~מע לאוד"י
 כלל הדחק דשעת חילוק ב''ל דל" כלל יצ" לא הדחק ~עת"ף שיכיר דקודם ס"ל מיהת דהא רק כוותיקין. לק"ש גבי ב~צמותוס'

 ערבית בשל "הדדי פליגי דברייתו' דס''ל "''ל בדבריה'כמבואר
 הר"''ש כפי' ול" מילי לש~ר פי' כו' לילה לעולםודקאמר
 ד~פ''ה רק כו'. יממא דלעולם הך גם מפ' וכן ע''ש לק''שו~~~ב''ן

ב''נ
 דלר"~

 דר"ע מאידך הנן קודם שחרית בשל יצא בתרייתא
 ולא משיכיר ודוקא ז''ל גרבתם לפי לערוד ח~ור ביןד~שיכיר

 : היטב ידו''ק וכ~''שקודם

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

 ~~ ~~~ ~~~~י~ ~~ו
 : ~~ ~~~ ~~ ~~י~~ ו~~~~ ~~~~~~י~

~~~~
 ולהעי כן. לעשות יעול שאין כתב ז''ל הרא''שהנה
 הנן. קודם ב''פ או עה''ש א"ר פעמים ב' נקטל"

 אירעו שאםלהורות
 אונבי~

 דהוי ~תיהן לקרות "''י שתיהן על
 וכתב הש~יטו. ז''ל והטור א'. ב~י' ~כ''נ אהדדי ~םתריתרתי
 הקושיא על וכתב "ה דין "''ל הרא"ש ביד ~רפי דרפויי דס''להב''י
 ואעפ''כ הנן. אחר ש~ר בשל יוצ" שא~ו ד"~~~ינן א~ר תי'עוד
 ג''כ כתב במלחמות ז''ל הרמב''ן והנה הרא''ש. כדעת בש''עפסק
 וא~פ''כ הר"''ש. וכדעת הנן או ~ה''ש ביניהן מפםקת שתה"אם כי יחד שתיהן לקרות לו התירו שלא עיקר לו נראה התי'שזה
 דאשמעינן א' תי' רק כתבו שלא כן ב''ל לא דהתום' בדברצ''ע
 וכ''כ "''ל הר"ב''ד ב~ם וכ''כ הנן אחר שחר בשל יוצאש"ין

הרשב''א
~''" 

 בשעת ~' ב"מן שתיהן לקרות דיוכל ~דינ" וב''ל
 ז''ל והרמב''ן שהרא''ש ~כאורה נראה ובא~ת עכ"פ.הדחק
 וגם ה~חק. בשעת רק ערבי' של עה"ש אחרשרי ל~ גופ~ ורשב''י פליגי ל" דברייתות דס"ל ~יטתם ~פי כןכתבו

 קמייתא לבריית"
 שרי דל" לומר בברא "''כ ז"ל הרי~ף וכדעת ב"להכי

 לקרות כשצריך "בל תיכף שחר של לקרות כש"''צ רק הדחקבש~ת ר~
 ~ר"ה ולכ"ורה א'. בז~ן שתיהן ל~רות לו התירו לא שחר שלגם

 לשל יותר ה"מן ועיקר הדחק. בשעת רק ערבית של "~הש"ין לפי שחרית של ויקרא ערבית של שתדחה ז''ל הרא''שמלשון
 כן כתבו ל" ורמ"ים ש~ב"י אף ""ל. הרא''ש בל' ודוקשחרית
 הדחק בשעת של" "ף בבתריית" שרי דרשב"י דס''ל דבריהםלעיל שב"רתי ותו~' רש''י לדעת אבל לקמן. אי''ה ונבאר צ"עדבריהם

 פליגי וברייתות הדחק בשעת כוותי' קי''ל דאנן רק ערביתשל
 ג"כ שחר של ק''ש זמן סבר דר''ע כשת''ל "''כ בשעה"ד. שלא"ף שרי ור''ע ערבית בשל פליגי דעכ''פ "''ל הרשב''א דעת וכן"הדדי
 תוב' וכמ''ש הנן קודםלכתחלה

 ורשב''"
 חמור בין דמשיכיר מהא

 נאמר הי"ך מדאו' לכתחלה הו" זמנה דלשניהם כיון א"ככו'
 מצ~ה תדחה ולמה מהן א' תדחה כא' שתיהן לו שאירעודמשום

 שכיבה "מן ומקרי לכתחלה הוא "מנה ד~יקר עיוןדאורייתא
 ור~ב''א תוב' ב"מת כתבו ל" שלכן ונראה מדאוריית".וקימה
 שייך שאין שתיהן לקרות שא''א והרמב''ן הרא''ש שכתבו תי'הך
 הדחק בשעת רק שרי לא דרשב''י נימא אי רק בברא הךלומר

 ערבית לשל הו" "מן עי~ר דלאו ו~"כ וכמש''ל "''לוכשיטתם
ולהכי

 דוי~~
 ותוס' רש''י לדעת אבל ש~רית. של ל~רות כשא''צ

ורשב''"
 הנן קודם שתיהן ולא כו' הנן לא~ראחת רשב''י דנקט במ"י ~ינוי" כ"ידך צ''ל ו~"כ כן לומר א"א

 וכתי~
 ורשב"א. תוב'

 כרשב''י קי''ל ל" דאנן אףוא''כ
 בשע~ ~

 שלא "בל הדחק
 ד~'כ ר"יה לו שאין כיון "ה דין לחדש לנו מנין לאבשעה''ד
 לענ''ד וא''כ רשב''י. דברי מדקדוק ראיה ואין הכי ס"ל לאר~ב''י
 ורשב''א וראב''ד ותוב' רש"י שדעת שנויה גדולה במחלוקת הזההדין
 כן ו"ולי "ונב. אירעו "ם הנן קודם ~' שתיהן לקרותשיכול
 : מזה דבר כתב ו~א זה דין שהשמיט "''ל הטור דעתהוא

~~~~
 כ"'. שתיהן לקרות יכול ש"ין דכתב ה" על ז''להרא''ש בדברי והרמ"ים הב''י שכתב מה לב"ר למעלהייעדנו

 הנץ. "חר יקרא שחרית ושל ערבית של שיקר" ברמ"יםשכתב
 לק''ש הר"וי "מן לו ~י"דמן אפשר ~רבית ~ל יקר" שאם כתבוהב''י
 אבל בדרך בלכתו שחריתשל

 כשיקר"
 הפסיד הרי עתה שחרית שנ

 ב~עת רק "מנה ש"ין ערבי' של דחיית ~ל יותר מוריסהר"''ש דברי פשטות דלפענ''ד ל~יל כתבנו כבר והנה בידים. ערביתשל
 הר"''ש כתב ולכן הנן קידם יותר קבוע "מנה שחרית ושלהדחק
 לבד ערבית של לקרות שיכול "ע''פ שתיהן לקרות יכול שאין"''ל



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~' ע~~שא~ר
 מש~~

 אבל ערבית. של על יותר דהקפידא ~~ו~ו
 שאין והרר''י הרשב~א כסברת ס"ל דלא נראה הרמ"יםמדברי
י~ל

 להקדי~
 ויודע לדרך ביוצא רק שיכיר קודם שחרית של ק''ש

בודאי
 ש~''~

 ל~ות
 אח~

 ~ל~טים ~יות ~דודי במקום כגון
 א~

~~ייר~
 להמתין רוצה שאין

 אב~
 ק''ש ~קדים לו ה~ירו לא בל~''ה

 וכשיגיע כו' לצאת ~כים היה דאמר השחר תפלת דס~פוכסוגיא
 במקום איירי דלא משום בזמנה בדרך קרי "למא קורא ק''ש"מן
 ולא הנץ אחר י~א שחרית ושל שכתב הרמזים מדברי אבלסכ~ה
 הנץ אחר שיקרא אפשרכתב

 מש~
 שצריך דכל ס''ל ז"ל שהוא

 בענות מיד ל~רות ושרי להמתין עליו הטריחו לא לדרךלצאת
 תפלת דס''פ כסוגיא ודלא ~ליו השיירא להמתין יצטרך ולא~שחר
 בדרך להחזיק ~צריך ~גון כתב עצמו ז"ל דהרא"ש אך~שחר.
 כו' בדרך לקרות יכולואין

 מש~
 דדוקא והררי הרשב"א כדעת

 ~קרות לו~שא"א
 אח'~

 ס''פ ז''ל הרא''ש מדהביא משמע וכן
 קורא. ק''ש זמן כשי~יע דאמר דשם הסוגיא כל הש~ר~פלת
 הרמזים דברי לפרש נראה אבל הרשב''א. כדעת לחלק דס''לוע''כ
 ז''ל לדידיה ק"ש זמן דהוא שיכיר כדי זמן הגיע שכברדאיירי
 ~נ''ץ קודם אחת שאמר ר"ע דדברי אדיוקא קאי דהאלכת~לה
 דהא הנץ קודם שתיהן אמר לא דלמה והקשה הנץ אחרואחת
 שאם ז~ל הרא''ש ע"ז ותי' לערוד. חמור ~ין משיכיר סברר''ע
 יכול אין ש~רית על בדרך להחזיק צריך ו~ם ערבית ~ל אונס~ירעו
 אח''כ לקרוא יוכל שלא שחרית על "ונס א''צ דבזה שתיהןלקרות
 שיכיר זמנה שהגיע כיון ~קדים יכול אח"כ לקרוא שיוכלדאף

וא''~
 להתפלל להקדים וצריך לדרך שיוצא כיון ובפרט כלל או~ס

 רק זמנה שהגיע כיון גאל''ת ולסמוך ק''ש לקרוא צריך גםמעומד
 ערבית של ק''ש ~''כ לקרוא שצרי' כיון סבר ז''לדהרא"ש

 יעשהו היאך לילה עשאו שכבר כיון ג''כ שחרית של לקרוא שובלו א~~
 הרמזים כתב ולכןיום.

 שיקר~
 עד ימתין שחרית ו~ל ערבית של

 וכתב ודקדק אח"כ לקרותה לו שא~שר דאיירי כיון החמה~נץ
 שכב~ ד~יירי כו' שיכיר עד ימתין ~ב ולא ~~ץ עדימתין

 הגיע
 קודם אחת ר"ע אמר ולכן וכמש"ל שיכירכדי

 הנ~
 הנץ אחר א'

 שבאיש כתב יפה וע''ז ה~ץ אחר לקרות שיכול במי אייריוע"כ
 משיכיר ז~ה שהגיע אף הנץ קודם לקרות לו התירו לאכזה
 אחר שחרית של תדחה ולכן ג~כ ערבית של לקרות שצריך~יון
 שום דרשב''י ברייתא ~ידך על ז''ל הרא"ש דברי הן והןהנץ
 בריית' אידך על הנאמרים הראשונים הרא"ש ד~רי א~לר''ע.

 עה"ש שי~ל' אחר ואחת ה~ח' עמוד שיעל' קוד' דאח'ד~ב''י
 והיינו השחר עמוד משעל' מיד דהיינו ז''ל והרי"ף להרא"שוס"ל
 חי' גדודי ובמקום בדרך להחזיק שצריך ז''ל וכמ"ש הדחקבשעת
 מלשו~ו כמש''ל ג~כ ז''ל הרא''ש וכד' והר~י הרשב''א וכמ''שכו'
 שתיהן אמר לא למה ג''כ הקשה וע''ז כו' שיכיר קודם ואף""ל
 שאם לתרץ כתב וע"ז הדחק. ובשעת השחר עמוד שעלהאחר
 שיכול אעפ''י שתיהן לקרות יכול אין שתיהן על אונסאירעו
 דשל "~ל מלשונו ודקדקתי כו' לבדה ער~ית ~לל~רות
 גם ~רבית של יקרא שאם כיון והיינו תד~הערבית
 ועל שיכיר קודם איירי דהא בידים שחרית של תדחהכן
 במקוםכן

 אונ~
 ש~~א וכיון אח"כ כלל לקרות יוכל שלא

 העיקרי ז~ה עבר שכבר ערבית של לדחות מוטב שתיהם~ייס
 שח~ת ובשל לא אונס בלא בדיעבד הא שרינן אונס משוםרק

 דמגילה וכמשנה משמר וכאנשי יצא אונס בלא בדי~בדאפילו
 להדיא ז''ל הרי''ף וכמ''ש יצאו עה~''ח משעלה שעשווכונן
 של תדחה ולכן מלערבית לשחרית הזמן זה שייך דיותרוש''מ
 של יקרא שתיהן על גמור אונם לו י~ דא~י' ום''ל כן כתב לא""ל שהב''י לולי והטור הרא''ש דברי לפרש נ~נ''ד היה כןערבית.

 שחרית: של וידחה ערביתשל

~~~
 הכרע שאין נראה בדבריו העיון אחר ז''ל הרמ~"ןמד'
 כא'. שת~ן לקרוא יוכל שלא שתיהן על או~' לו ישאם

דא~
 ~ראה ז''ל דאיהו מדוחק שלא היינו כו' התירו שלא שכתב

 ~י ~של הדחק בשעת שלא אפי ~רי גו~יה דרשב''י דסברג~כ

 שיכיר קוד' שחרית בשל וכן עה''שאחר
 א~

 דעת כן שאין
 לא דאנן~ס~ל הרי~~

 ~~י~
 רש~~י ~ל

 ר~
 ~~עה~ד

 דרשב''י וא''~
 כתב יפה בשעה"ד איירילא

 של~
 שתיהן לקרות לו התירו

 כ~
בהפס~

 או בינתיים
 ע~~

 או
 ה~~

 משא'כ להמתין. לו דיש
 שום לדחות ז"ל מדבריו ראיה לנו אין מצוה וביטול אונס~מקום
 אונס במקום מהן אחד לדחות הזה הדין לענ''ד ע''כ מהן.אחד

ג~~
 ורמזים הטור דעת גם ס''ל לא ה~וסקים ורוב רב יישוב ~ריך
 ודו''ק: הנץ ~ד שחרי' של להמתין בדאפשר רק כן משמעלא

 : ~~~י~ ~~ ~~~ ~~~ ~ו~ ~ו~ ~י~~ ~~ ~~~~~~

~~~~
 כתב שעות. ג' סוף עד שכ' ק''ש זמ סוף בעניןהנה
 לכ"ע שעות ג' דהנך ז"להמ"א

 מעה~
 ולא

 ז''ל וכוונתומני~ן מהנ~
 דא~

 י''ב דחשבינן הסוברים הפוסקים לדעת
 החמה מהנץ הוא דיוםש~ות

 וע~
 הרמב''ם. דעת והיא השקיעה

 מע~ש. מנינן זה לענין ~פ''ה לזה הסכימו וה~''מוהלבוש
 הגאון ביאוריו~יין

 ר~
 ~מ"א דברי על שהשיג פסח בהל' ז''ל

 הג' גם ז''ל הרמב"ם דלדעת הוא דפשוט וכתבבאורך.
 ראיות ודחה ז''ל ד~תו לפי היום רביע שהוא מנינן~המץ שעו~
 שי~ בגמ' מדאמר איפכא מוכח ובאמת ~גמ'.~ן המ''"
 ~ו' דליליא

 שית כלים הרמב"םולדעת
 דלילי~

 כ~עת שהכריע וע''ש הנץ. עם
 ח~בין גם וא''כ מנ~ן מהנץ דודאי ומהחוש ראיות בהרבההרמב''ם
 הג' לחשבון קצת קולא והוא הוא כן שעות לי"בהיום

 ~הנץ: נחשוב אם תמוז בתקו~ת הארוכים בימים ק''שלזמן ~~ו~

~~~~
 סמכו מה על זכות למצוא יש אולי לבי אל ונתון ראיתי
 בקיץ יותר המתאחריםעוד

 ע~
 שעות שמנה ע~ך

 מהנץ נחשוב אם אף זה בערך א~ר זייגר. הנק' השעות אבןעל
 דעת נגד והוא השקיעה עד מהנץ היום רביעעבר

 היום רביע והוא זמניות הם בש''ב הנזכרי' הש~ות שכל שכת'ז''ל הרמב''~
 מחבריי' ומסתפינא מלתא לחדושי ובעינא קצר. או ארוךהן

 מודעת דהנה א' ~ד זכות עליהם ללמד ישדלענ''ד
 זא~

 לכל
 בסוגי'מעיין

 דר'~
 לילה בהתחלת תלוי אינו ק"ש דזמן דברכות

 או היום משקידש צה''ע קודם ש''ע ק''ש זמן ת~אי לכמהדהא
 שכיבה ב"~ן ותלי' צה''ע קודם שהן שיעורין וכמה טובליםכה~ים
 ערב ~ק'א"ו

 נ~ שא~ א~
 א' בשחר ו~ן לילה.

 בג~
 ל~י~ם

 ולפ''" כו' דקיימי אינשי דאיכא בדיממא דנפקי והא הוא~יליא
 שוין והלילה שהיום בזמן אלא השיעורין כל גאמרו שלא לומרי~
 במקומות אבל בש~וריהן חכמים דברו ~~ז א' ~כל שעותי"ב

 בצה''כ שכיבה זמן דאפ''ה לומר גדול דוחק יותר גדולשהיום
 שמשתנה לומר ויש ביני~ם. קצר ש"מן אף החמה בהנץ קימהוזמן
 רק ~ילה במידת או יום במידת תל~ דלא כיון ב"ההזמ

 ב~כיב~
 ~ממתיני' אילולי ובודאיוקימ~

 ק''~
 ש~יבה זמן היה צה~כ על

 :קודם

ד~~~
 הש~ו' כל דמחשבינן הדבר שחידש הוא ז~ל הרמב''ם

ב~~
 הזוה"ק מדברי גדולים כמה עליו והקשו זמניות

 של המתוספות שעות אותן גדולים שהימים דאף דאמר ויקהלפ'
 ~וה' הגאון ג''כ בזה ועמד לילה. נחשבין שעות י"ב ורק הןלילה
 מיירי ד~זוהר ~ילק רל''ג בסי' ז"ל והמג''א שמים לחם בס'יעב''ץ
 מ''ש והנה ~יי''ש. המלאכים נגד לכוין דבעינן משמרו'לענין
 בכל דאזלינן וקיימי' נאמנים דברים ודאי ומועד שבת לענין~ם

 חושך ~ם והמהרהר אח''ז. לרהר וחלילה אז שלו יום בתרמקום
 ולילה ביום תלוין שאין בדברים אולם ל~ושך. ואורלאור
 ~בריו דלפי כו' המשמרות בין המג''א של בחלוקו לדקדקיש
 זמניות. לא שוות שעות י''ב הן בלילה משמרות הג' עכ''פז"ל

 הלילה הוי משמרות ג' ~בר קא אי ר~א על ~גמ' קפרי'מאי וא''~
 ככל זמניות אמינא הוי שעות נקט הוי אי הא שעות ד' עדנימא
 תמיד ק''ש וזמ ז"ל הרמב''ם כלל ~י שבש''ס~עות

 דנקט ועתההלילה ברבי~
 אשמי~

 עשר בסוף לעולם "מנה ראשונה
 ה~עות אבן על היום מחצותשעות

 בקי~
 הגמ' וקושית ו~חורף

 השעות וחשבון שנא דלא ~דאי אלא כלל ~הלא
 ~~ב~

 ~~שמרות
 השוות על הוא השעות חשבון גם הזוהר לדעתו~~ע

 בימי~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~ ~

 דגני למאן נ"מ דמסיק קשה ועוד הרמב"ם. כדעת ושלא~בינונים
 "מן לרא והא וליקרי ליקום כו' י~ק דתינוק כיון כו' אפלבבית
 ובימים הנץ קודם לקום וצריך הנץ עד וגומרה הנץ קודםק''ש

 ג' משמרה וזמן לילה מחצות בערך שעות ד' או ג' הואה~רוכים
 שעות י~ שהלילה הזוהר לדעת לילה ח~ות אחר שעו' בששכלה
 וא''כשוות

 סו~
 ועבר הנץ אחר שעות כמה הוא המשמרה

 תמיד נחשבין ולילה דהיום הזוהר לדעת ברור ודאי אלאלר''א ~ז~
 ולר''א שיעוריהן. התנאים כל יסדו זה ועל בטבת היום מןוהלילה בתמו" הלילה מן לוה שהיום רק ותשרי ני~ן בתקופת וכמולשווין
 "מן תו ~קרי ולא אז קמים הכל סבר הנץ עד ק''ש "מןדסבר
 לקום אדם ~י רוב דרך באמת דאז השוה ביום והיינו~קימה
 בסוף שוכבים הכל שהרי שעות ח' ערך הרבה ישנו כבר כיבבוקר

 הארוכים בימים אבל אשמורות. ב' וישנים ראשונה~אשמורה
 ואין חצות אחר שעות בג' קמים אדם ב~י שרוב נאמר הכי~תמוז
 כו'מספרת ו~~~ א~י משדי יונק תינוק ד~ז נאמר או שעות ג' רקי~נים

 תיכ~
 שינה זמן עיקר שהוא אז מעוררן ומי בבקר

 אדם בני להיות כלל מקבלת הדעת אין ודאיבקיץ
 התינוקות וגם ו~טנו בגודלו היום השתנו' כפי ר~ע בערך יוםיום ~שינ~~ משתני~

 יום ערך לפי תמיד שוה וזמנו כמ''ש ודאיאלא
 ז~ן ד~~ השו~

 היינו ב''א לרובקימה
~ 

 יהושע לר' וכן לר''א לילה חצות' אחר שעות
 שהני נא~ר ד~טו הזוהר דברי לפי כן לומר יש שעות ג' עדדאמר
 לעוררן התכונה בחכמת להן ~ח~בי' שעות ג' עד הישניםמלכים
בכל

 בשינה שבעו לא שעדיין אף הי~ם בר~ע גודלו ערך לפי יו~
 השוה יום על רק הוא ה~יעור אם אבל להן. ומחשב סופר איןכלל
 שינתן כי כלל קושי'אין

 שו~
 הסכים יעבץ והרב תמיד.

 לז~
 ג''כ

 שעות ט' בזמן בחורף הן בקיץ הן הזוהר דעת כפי לר''יל~שב
 נגד ע"ז לסמוך י"ש לכל ראוי אין באמת ואמנם לילה. חצותאחר
 ללמ' רק חיי אנו ומפיו להיפך בהדי' שכת' ז''ל הרמב"םדעת

 : זה כתבתיזכות

~~~~
 השעות כל לפרושי ליכא ודאי דתקופות סוגי'בעירובין
 שם תוס' הקשה כאשר זמניות שעות על שםהנזכרות

 על שם הכונה ובודאי פשוט. וזה שוות התקופות יהיו לאדא''כ
 יעלה לא אר~ים בימים עוד שם הקשה התוס' רק שוות.שעות
 בתקופת וכן שם כולהו וכן כו' ומחצה ט' שם השעותחשבון
 טובא ניחא הזוהר של זו דעת ולפי בקושי'. שעמדו עיי''ש כו'טבת
 ב"והר כ~ואר הלילה וכן שעות י"ב היום חשבינן ד~ולםול~''מ
 ליל חצות אחר שעות ו' מתחיל ויום כו' דאתוספן שעתי והנישם
 חכמים דברו ועד''" היום חצי אחר שעות ו' מתחיל לילהוכן
 הסוגיות כל שפיר ואתיין שם. שיעוריהםבכל

 קושיות כמה הרמב"ם של~ת כן כוונתם שכולן השעותמענין המדברי~ בג~
 שטעות נא~ר איך סנהדרין. במס' בשעות העדים טעות גביבדבר
 פחות או א' ברגע וקוטנו גודלו ערך לפי יום יום מ~תנההעדים
 החורף ביום כמו פעמים ג' יטעו ובקיץ הם איצטרולוגין העדיםאעו
 שהכוונה שם גם כתב שיטתו לפי והרמב"ם מאוד. מתמי' דברזה
 לתת דחק שלו הדור פאר ובתשובת זמניות. שעותעל

 טע~
 ~דבר

 ודאי שוות שעות על הכוונה אם אבל לעיל. כמ''ש מאדודחוק
 ו~ן הוא. כן חכמים שיעורי וכל לעולם שוה והטעות מאדנכון

 כו' כמימרי' ורגע בו יש רגעי' כמה השעה חשיב פ''קבברכות
 עכ'~הרי

 סוף דעד מתני' ~ל ובתוס~תא היא קצובה השע'
 שעל משמע עיי''ש והר~ע והעת השעה שיעור אח"כ חשיבהאשמורה
 משוערים האשמורות שגם ומשמע בכ~מ חכמים דיברו כאלוש~ות
 מכוונים המה בארעא המשמרו' ובאמת הזוה''ק. וכדבריבהם

 שוות. הן ע"כ וא"כ כו' קמ"ל והא בגמ' כדאמר מעלה שללמשמרות
 שהזוהר ובפרט כן להכריע יותר נראה היה ז''ל הר~ב''ם דבריולולי
 אך כן.אומר

 חליל~
 והפוסקים הרמב''ם נגד כן להורות לנו

 המתאחרי' על זכות לצדד "את כתבתי רק חולק בלי~הביאוהו
 : לזכות אותנו ידין והשי''ת הא~רונים קצת בזה שהעירוובפרט

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

~~~ 

~~~~
 ה~ביד לא ואילך מכאן הקורא בדין הנה

 הטור וכתב ברכות. הפסיד שלאבגמרא ~~ כ~
בשם והרא~

 תפלה כדין שעות ד' עד דדוקא ז"ל גאון האי ר~
 ל~

 י~ודא
 ד~ל לבטלה ברכה והוי יברך לא ~ח''כ אבל כוותיהדקיי''ל
 ~עות ד' עד קבוע דזמנה מתפלה עדיפודלא

 ברכו~ וה~
 הללו

 שי~~ אינם דברכות וגאונים הרשב''א שטת עפ"י שהואונראה
 מברכ~ן לא דהא לק''ש סמכום רק בפ''ע תקנה והם לק''שכ''כ

 וכ~כ ~הן א' וזמן לתפלה יותר שייכים וא''כ ק"ש. עלאקבו''צ
 ברכותיה עם לקרותה דיכול פסק ז''ל והרמב''ם ז~ל ר''אהגאון
 הא ז~'ל הגאון לדעת קשה ולכאורה היום.כל

 בג~ דמק~
 ל~ד

 עליו ומקבנ עיניו ענ ידיו מעביר שהיה הקדוש רבינוגבי
 בגמ' ומקשה א~"כ וגומרה חוזר מ"דואיכא עומ~

 דא~
 לר' ל''ל

 אי קושיא ומאי כו' מצרים י~יאת בה דאית אשמעתתאלאהדורי
 עד רק בברכותי א~''כ לגומרה יכולין דאיןנימא

 ז~
 א~ל ת~לה

 מהדר להכי דילמ" וא''כ כלל הברכות אומר אינו שובאח''כ
 שלא דכיון תפלה זמן שי~בור עד למ~דו ימשך שמא כו'אשמעתתא

 היא דמדרבנן לת~לה מפסיק היה שלא כ''ש לק''ש מפסיקהיה
 שהפסיד כיון כלל יקראנה לא ~וב תפלה זמן כשיעבורוא''כ

 לגמור שיוכל פנאי היה אם אבל כו' מהדר הוי ולהכי~צרים יציא~ ג''ע יזכיר לא וא"כ עומ''ש קבלת ידי יצא וכברהברכות
 כונה גומרה היה ודאי תפלה זמן יעבור בטרם הברכות כלעם אח~

 דלמ"ד לכאורה ~שמע אלא גאל"ת סומך היה וגם תפלהבז~ן
 היה ג''כ תפלה ז~ן כשעבר אף ק~מר ענין בכל וגומרהחוזר
 אינו ומ''ד כו'. לאהדורי ל"ל מק~ה ולהכי בברכות~ומרה

 משום פטור היה הזמן שבעיקר כיון שטעמו נראהוגו~ה חוז~
 הוא ראשון פ' דרק משום אי הפוסקים לפמ"ש דרבים ת''תבמצות עוסק~

 מי לת~לה תורה תלמוד מפסיקין ואין דרבנן הוי ושארמה''ת
 זה והרי הזמן אחר בה מתחייב אינו שוב אומנתושתורתו
 לחגרדומה

 ביו~
 ועוד כו'. דראשון תשלומין למ''ד כו' ראשון

 תפלה בזמן קבוע זמנן דהברכות ז''ל הגאוןדלדברי
 תליין יל~

 מ''ט וא''כ תפלה זמן שעבר קודם היינו דר' הא וע"כ ק"שבזמן
 הזמן שתחלת כיון וגומרה חוזר אינודמ''ד

 שהוקב~
 להברכות

 שייכים אינם אבל לק''ש הסמיכום שלכתחלה רק תפלה בזמן~וא
 לכתחלה כלל זמנן עבר לא עדיין וא''כלה

 וא''~
 כלל תשלומין לדין

 חובה ט~ונין שאין כיון זמנם בתוך אח''כ אותם יא~ר לאולמה
 ~מר דיכול ז~ל וגאונים לרשב''א דס''ל למאי ובפרט דוקא.לק"ש

 ~עוסק מי אטו זמנם. עבר שלא כיון מהם מפטר היאך דר'הך ק~~ ודאי וא~כ קודם ק"ש ידי יצא שכבר אף ק"ש בלאהברכות
 אלא ~ני'. ממצוה לעולם נפטר שני' ~~צוה זמן בתחלתבמצוה
 זמן כמו הברכות זמן גם עבר שכבר לכאורה משמעודאי

 יקרא קודם קרא שלא דמי חכמים דאמרורק ה~~
 אח~

 אף
 מצוה שכר לו דאין ונהי הברעות עםבזמנה של~

 בזמנ~
 מצוה שכר

 תשלומין. לו אין בזמנה פטור שהי' מי אבל הזמן בעיקרחייב שה~ במי דוקא דהיינו סבר וגומרה חוזר אינו ומ''ד איכא.מיהא
 אף לאו~רם חכמים אמרו ואפ''ה לק''ש כמו קבוע שזמנןוא''כ
 תפלה בזמן דוקא לתלותן לנו מנין זמן.לאחר

 ל~
 ק~ה וכן יהודא.

 אינן ברכות אומרת זאת ר''ל מדאמר דדייק דפ''ק מסוגי'לענ''ד
 מדלא דשמעי' ניחא אמרי הוי אור יוצר נימא דאי כו'~כבות
 אפילו אמרו דלא ו~שמע רבה. אהבה~מרו

 אח~
 שלא כיון

 ולא רבה אהבה דאמרי ני~א אי אבל ז~נה. שהיה קודםאמרו
 אור יוצר אמרי "מנה מטי כי דילמא אוריוצר

 משמ~
 לכאורה

 אם אבל אח~כ לומר יוכל "ימני' מטא דל" ומשום אור ביוצרדדוקא
 לאומרה יכול אין שוב קודם רבה אהבה "מרולא

 ד~ל''~
 היע~

 אהבה אמרו דלא הא דלמא מעכבות דאינןמוכח
 רב~

 שלא משום
הי'

 כל אמרו שלא וכמו אמרו פנאי להם וכשהזדמן פנאי לה~
 לא אח''כ שאמרו וכיון ז''ל ב~~י וכמ''ש הפנאי בשבילהתפלה
 מעכבות אינן דברכותמוכח

 זא"~
 אור יוצר על דאמר וכמו

~שמ א~~
 לכאו~

 שיכול כיון רבה אהבה דברכת
 לאומר~

 ו~א קודם
 ~~~א למימרא ח"י דלא אור יו~ר רק תשלומין לה אין שובאמרה
 ברכ~ כ~והוי

 ~רך ד~רי חזי לא גברא דאעתי טבילה
 א~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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 איד~ו דאיד~ו וכיון מתחלה לברוכי דחזיין ה~צית שארמש"''כ
 ביו''ד ש"ך ע' דברכות פ''ק הג''א מלבד ז''ל הפוסקים כלוכ~''ש
 שכבר אף וגומרה חוזר רבי גבי דא~ר ו~"י בזה. מ''ש י''חס~
 ידי יצא ולא הפרשיות כל קרא ~ל" משום היינו ראשון פ'קרא
 שמים. מלכות עול קבלת מצות רק ויצא קריאה ימצות דרב~ןמצוה

 ג' בתר ק''ש דקרו דאמוראי דירושלמי עובדי כ~ איירי~כה''ג
 את קר"ו ל" אבל בעונ~ה שמים מלכות ~י~ ש~בנו ו~מכושעין
 ~יוכנ לענ''ד ראיה אין ברכות בנא כולה את קראו "ם אבל כונה.~

 כלל שייכי לא דהברכות ולי~ר לבד הברכות א~''כלברך
 חוזר למ''ד משני דבגמ' כן משמע לא לענ"ד הגמראדסוגית לק''~

 האוגומרה
 דמהד~

 בזמנה יצ~מ להזכיר כדי דיצ''מ. אשמעת~א ר'
 ויציב. אמת עם אח''כ אומרה היה וגומרה חוזר דל~"ד~שמע
 וברעת ויציב אמת אומר היה לא וגומרה חוזר אינוולמ''ד

 כיון גופא ק''ש בשלמא ק''ש. בלא נבד הברכה א~ר לא ולמהכלל. יצ''~
 מחוייב אינו שוב זמנה עבר וכעת ק''ש בעיקר בזמנה עומ''ש~קבל
 אמת ברכת אבל בתורה. כקורא רק שאינו כיון אח''כלגומרה
 היום כל שזמנה כיון אח''כ אמר לא למה מדאורייתא שהיאויציב
 אף כו' לאהדורי ל''ל וגומרה חוזר למ''ד פריך דמש"ה~ה~ת
 "מןשעבר

 ק~~
 דגבי מצרים יציאת ה~רת ~מצות שייכות זה אין

 למ''ד גס וא''כ כו'. חייך ימי כל רק כו' שכיבה כתב לא זו~~ה
 ולא כו' אשמעתתא דמהדר אמ"י סמך למה וגומרה חוזר~~ו
 פ' אמר רק הק"ש גמר ~לא כיון אע"כ ויציב. אמת כללא~ר
 אחר דוקא נתקנה שמתחלה לבד. ~ברכה לומר יכול היה לאר~שון
 וכןק''ש.

 משמ~
 משמר אנשי גבי פ''ק הירושלמי מדברי לענ''ד

 אהבה ברכת בין שהפסיקו ממה מ~כבות אינן דברכות ר''לדדייק
 הברכה בין הפסק והוי הדברות עשרת קודם וקראו לק"שרבה
 ק''ש מצותובין

 וש~
 בירך שלא אף כלל מעכבות ברכות דאין

 הק''ש הן הן הדברות שעשרת כלום ש"מ לית הדא מן אי אמרבא ו~
 כדא' בזה גם כתוב בזה שכתוב מה וכל הק''ש מעין דהוי ~י'כ~'
 לבד מהן א~ת שברכו ממה "א''ז מעכבות אינן ברכות דייקלא והיר~~למי הפסקה חשיבא ולא בק''ש כלולים הדברות דעשרתשם

 לא עדיין בירושלמי כדאמר אור יוצר זמן מטי דלא משוםדהיינו
 הק''ש כלל מעכבות דאין דדייק רק וכמש''ל כו' המאורותיצאו
 ואין כלל לפניו בירך כלא הוי שהפםיק דכיון כלל בירך שלאאף

 הפסקה דהוי דסבר כיון לר"ל כלל אותה ברכו למה דא''כלהקשות
 ק''ש מצות מעכבות הברכות דאין רק הק"ש על בירך לאוכאלו
 על נתקנו לא דהברכות הגאונים כםברת ס"ל דלאוע''כ

 ק~
 כלל.

 כיון ~כבות אין דברכות מוכח היכי דא''כ בפ"ע. מצוהרק
 מצוה קודם שתקנוה ברכה אבל הק''ש עם להברכות שייכותשאין
 למצות שייכת אינה אי ~פסקה שייך דלא ועוד דמעכבת'אימא
 ~רכה שאין המצות לכל מינה ודייק קאמר כללא ר''ל והאק"ש

 אותה ברכו היאך שהפסיקו ועיון לק"ש דשייכא ודאי אלאמעכבתן.
 בירושלמי ונקרא אמרו רבה אהבה ס''ל הא דהירו~למי לק''מזה

 ידי בה יצאו שלא דאף לבטלה ברכה אינה וא''כ התורהברכת
 משמע עכ''פ התורה. ברכת ידי בה יוצאים הם ק"ש שלפניברכה

 הפסיק ואם לה וסמוך לק''ש חובה טעונות שהברכותמהירושלמי
 רק בירך כלא הויביניהן

 אינן ברכות למ"ד יצא ק''ש ידי שאעפ~
מעכבות:

~~~~
 ק''ש על דוקא הם דהברכות בפשיטות החליט כ''מ בעל הרב

 ד"מןשהוכיח
 ק''~

 הפסיד לא מדאמר היום כל מדאורייתא
 כו'. שעות ד' לאחר אף דא''כ עליו והקשה המ''א והביאוהברכות
 היום דכל דסובר הרמב"ם שיטת לפי הכ''מ כתב דבאמתונראה
 ז"ל הרמב"ם דעת עיקר בעיניו שנראה ואפשר הברכות לומריוכל
 כהרמב''ם המפרשים כל שדעת מנוח הר"ר בשם בכ''מ הביאוכן
 נראה דאורייתא שחרית של ק''ש "מן אי הכ''~ דברי ובעיקר~ה.
 דעת~קר

 המ~
 שהוא

~~ 
 הקדוש רבינו עצמו פטר היאך דא~כ

 יומא כולה אכתי הא וגומרה חוזר אינו למ''ד ראשון פ'בקריאת
 מדאורייתא:זמניה

 יוכל חצות עד דעכ''פ אומר הייתי להכריע כדאי שאימי~~~~~
 וכ''פ ו~טור הרמב''ם כתב בתפלה גם דהא הברכותלקרוא

 במזיד אפילו איחר אם אפ''ה ~עות ד' עד כר''י דקי''ל דאףבש''ע
 טעה אם רק מתפלל אינו חצות א~ר אבל חצות עד אח"כמתפלל
 יותר הוא זימני' אכתי יהודה לר' דאפילו ש"מ תשלומין ומדיןבשוגג
 מדברי דלכאורה פ''ט בסי' ז"ל ב"י הרב ע''ז עמד וכבר חצות~אחר
 דמתפלל הוא בשוגג בטעה דוקא אלא כן משמע לא והרא''שהרי"ף
 הגאון הקשה וכן לרבנן חצות אחר כמו יהודא נר' ~עות ד'"~ר
 פ''ט בסי' הפר''ח וכן והטור הרמ~''ם דברי בצ''ע והניח ז''לר''א
פסק

 שגם רא~ה והביא בשוגג דדוקא והר""ש הרי''ף כדברי בהדי"
~תים'

 בוברי~
 יהודא לר' בכלל ועד דעד בבעי' ממ"ש בהדי' כן

 משמע וכן עיקר והטור הרמב"ם דברי מראה ~נ''ד אפ''העיי''ש.
 הכתוב עליו יהודא לר' שעות ד' א~ר המתפלל כנ ר''א דאמרמהא
 באונס או בשוגג דאי במזיד בש"י~ר וע''כ כו' ~מוע' נוגיאומר
 דמשמעו כו' דאחרו על התרגום לשון משמע וכן למיעבד. הו''למאי

 הזה המקרא עליו שקורין רק הוא מתפלל דאפ''ה משמעבכוונה
 דצערא לישנא שם מפרשינן נוגי והאי בתוס'ו~''ש

 ול~
 דתברא לישנא

 חמור דהתם יהודא לר' שעות ז' אחר מובף המתפלל עלכדמפרשינן
 לא דאם נלע''ד שחר של בתמיד וכן כו' יו~ו עבר לו~ר ושייךיותר
 דאכתי חצות עד להקריבו יוכלו יהודא לר' שעות ד' עדהקריב

 גשמים ירדו ~ם אמרו דתענית דבמשנה מיקרי בקרמדאורייתא
 אמר וכן הוא צפרא דאכתי בירושלמי ומפרש ישלימו לא חצותקודם
 בשעה ת"ח סעודת והיא סעודה זמן עד בדין יושבין אימתיעד
 ארץ אשריך וכתיב כו' משפט לבוקר דינו כו' דוד בית דכתיבששית
 משמע יאכלו בבוקר ו~ריך כו' ארץ לך אי יאכלו בעת ושריךכו'
 גבי הרואה בפ' עוד משמע וכן מיקרי בוקר ת''ח אכילת זמןדעד
 אמר ר"ח אמוראי ופליגי מועד ~ת עד מהבוקר בעם דבר ה'ויתן
 ממש. חצות עד אמר ור''י זריקתו. זמן עד התמיד שחיטת~זמן
 שהוא התמיד שחיטת "מן היינו מועד ~ת עד מפ' דר''ימשמע

 דעד לישנא והיינו במועדו ביה דכתיב התמיד מועד שנקראחצות ~~
 דלר~י מימא אי אבל מועד נקרא אין זריקה דלזמן פי' ממשחצות
 עד מפר~ינן היכי ~''ת שעות ד' אחר כלל תמיד מקריביןאין
 הו''ל טפי מועד היום חצות נקרא טעם ומאיזה חצות עד מועד~ת

 כשר בדיעבד דלכ"ע לכאורה משמע ודאי אלא שעות ד' עדלמנקט
 תמיד על דריב''ב מעדותא ובאמת השחר. לתפלת וה"ה חצותעד

 משמע כו' שנינו שעה אותה ועל וכדא' שעות בד' שקרבהשחר
 להקדימו זריזין היו שתמיד להקריבו מסופקין היו ד' בשעהשגם
 ומכאן ד' שעה עד אחרו קודם להקריב מצאו שלא ש~ה באותהרק

 שעות ד' אחר מה''ת ברור איסור בזה מוכח לא אבל שקרב.העידו
 דבדיעבד לומר ויש שעות ד' עד רק למעשה הל' בידן היה שלארק
 דכתיב ב~צות דמתחילין ובזיכין המוספין בזמן בזה לעיין וישכשר.
 ומוספין תמידין מה' רפ''א רמב"ם וע' ודו''ק בבוקר כ' ולא ביוםבהו
 כו' ופ''א סתם כתב רק ~~ות ד' א"ר בתמיד עיכובא הזכירלא

 לכאורה משמע סתומי לה ומסתים שעות בד' התמידהקריבו
 חצות עד עיכובא ליכאדבדיעבד

 וי~
 דחביתין מסוגיא לזה ראיות עוד

 : להאריך מקום כאן שאיןאלא

 ~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~~~~
 ~~~ו~י'

~~ 
.~~~ 

 ~~~ו~ י~ ו~~
 ~~י~ו~ י~י~ ~~~~~~

 ~~. ~ו

~~~~~
 המשנה על ורא''ש. תוס' הביאוהו בירושלמי. איתאהנה
 יצא לבו כיון אם המקרא זמן והגיע בתורה ~וראהי'

 רב בשם ורא''ש תוס' וכ' מעכבות. אין ברכות אומרת זאתכו'
 דמסיק דספ"ק מהך מעכבין בצ~בור אבל בי~יד דה''מ גאוןהאי
 ועוד ור''ח מעכבין עצמן ברכות הא מעכב ~ינו ברכות סדרדוקא
 צ''ע ובאמת הרשב''א. חידושי ועי' בזה. מחלקין אין פוסקיםכמה
 מעכבות דברכות להך להק"ש מעכבין אינן דברכות הך עניןמה
 שאם חבירתה מעכבת שאחת עצמן הברכות לענין איירי דשםזא''ז
 ~כמו דוקא שניהן תקנו שחכמי' האחרת גם יאמר לא אחת אמרלא

 כולה לחזור וצריך כלל יצא לא אתת ברכה בה השמיט דאםבתפלה
 את זו מעכבות ויוה''כ ר"ה של ברכות בר''ה דאמר וכמולכ''ע



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 נקמן ~מר ברהמ''ז של ב~רכות וכן התקיעות. את מעכבין ואיןזו
 משמע וכן ע''ש. ושלשה שנים ברהמ"ז דאמר זא''ז דמעכ~ותבהדיא

 שא''י משום דרבנן או דאורייתא ~ברהמ''ז נ~ים לן דמי~עימה"
 ו~שמע הברכות מכל התורה מן דפטורות וסד''א כו' הארץ עללומר

 ק''ש ברכות לענין הכא ר''ל וטרי שקיל ה''נ וכן זא''ז.דמ~כבות
 ברכות כמו הוי גופה ק''ש לענין הברכות א~ל ז"''ז. מ~כבותאם
 אלא המצוה את מעכבת הברכה שאין התקיעות את ~עכבותאין

 ז"ל אלי' רבינו הג"ון וכ''כ זה שקודם םי' ו~' הברכההמצוה
 : כןלפרש

~~
 צ"~

 אומר אם יוסי ר' אמר עלה מסיק בירושלמי דהא קצת
 יש מעכבות. שהברכות נאמר שאם פי' בירך. לברך צריךאת
 לכוין צריך עוד ~ם ואמר ובירך. לבו שכיון איירי משנתינולפרש
 מפביק ואינו התיבון שם ואמר פרשיות השתי בכל פי' בכולםלבו
 דאמר כיון פי' ל~רך. צריך תניתה דלא אע''ג והכא תניתהולא
 לוהי' שמע פ' בין ומדלג מפםיק ~הי' איירי ע''כ בכולן לכויןצריך
 כל קורא אם כולה את לגמור כדי שהה הו''ל דאל"כ שמועאם
 ואפ"ה במשנה שנוי זה אין והרי ומדלג. שמפסיק ו~''כ ש~יניהםמה
 אף שבירך דאיירי לפרש יש הברכות ל~נין ה''נ כן לפ~שלריך
 לתרץ ויש שנוי'. במחלוקת שהדבר משמע הרי במשנה. נזכרשאין
 דילן בש''ס דקיי''ל~יון

 דא''~
 עכ''פ או ראשון 'בפסוק רק כונה

 דמ~ניתין בינתים שמדלג לפרש א''צ א''כ יוחנן לר' ר~שוןפרק
 ראשון פסוק או דאורייתא ראשונה פ' שהיא ק''ש בעיקראיירי
 וה"נ נ"כר שלא מה במשנה להוםיף וא''צ הנשיא ר''י שללק''ש
 ר''י בשם אחא ר' בירושלמי שם מייתי וכן שבירך. מוביפיןלא
 שם ומשמע יצא. שני בפ' כיון שלא אע"פ א' בפ' לבו כיוןאם

 מ~קנתושכן
 ודו~
: 

 ~~וי~ ~~~~ ~י~~~~ ~~~~~~
.~~~~ 

 ~ו~יי~ ~~~ ~י~ ו~~~~
 ~~~ו~ ~~~ ~~ ~~~~

 ~ו~~. ~ו

~~~~~
 במתניתין מדאמר מדייק קורא הי' ר''פ בגמ'הנה
 כונה צריכות מצות ש"מ ל~ו. כיון אם כו' קוראדהי'

 לקרות. לבו כיוןמאי
 וה~

 ולכאורה כו' להג~ בקורא קרי קא
 ואמוראי תנאי דלכולהו בסוגי' לקמן דאמרינן מאי לפי להקשותיש
 הלב כו~ת עכ"פצריך

 בק''~
 בפרשה או ראשון ~פסוק אם

 כונה צריכות מצות ש''מ מקשה מאי וא''כ ~שתיהן אוראשונה
 וע~ר המצוה. לצאת כונה ולא הלב כונת היא כונה דהאינימא
 ב"ה הרשב"אכתב

 דמשמ~
 ו~עי לצאת בכונה דאיירי לגמ' ~י'

 כר~מ ראשון ~פסוק סגי הלב כוונת ~שום ואי בכולה~וומה
 שכתב הרמב"ם על ותמה רבא.וכדפסק

 דא~
 רק הלב כו~ת

 קושי' הדרא ולדידי' יצא להגי' קורא אפי' ק''ש ושאר ~אשוןפסוק
 שאני ק~ש הא כוונה צריכות מצות ש''מ מקשה מאילדוכתא
 דמקרא ראשון בפ' רק אי~י לא דמשנה כיון לבבך עלדכתיב
 הרמב''ם לדעת לתרץ נראה הי' ולענ''ד כוונתו. נפיק לבבך~על
 אין מצות למ''ד להגי' בקורא רק ה~שנה לתרץ אפשר אידע"כ
 כו~ת משוס היא והכוונה ממש בקורא דאי לצאת. כונהצריכות

הל~
 א''כ ורצוי'. שלימה בכוונה שמים מלכות עול עליו לק~ל

 להשמיענו הו''ל טפי בתורה דהקורא דינא הך למנקט להמשנהל"ל
 ממש ק''ש~קורא

 וכמו קריאתה בעת לבו שיכוין שצריך ו~הודי~
 ~רייתא ~אידך וכן הלב כוונת צריכה כאן ~ד בברייתאשאמרו
הקורא

 שמ~
 הקורא כל דאטו כו' הסכת שנאמר לבו שיכוין צריך

ק''~
 התנאי כל דהוצרכו חזינן הא כראוי לבו מכוין בהכרח הוא
 דכונה כונה צריך היכן עד דיעות וכמה "ה להשמיענוואמוראי

 לה~ין לבו ומכוין ~תורה הקורא גם ו~אמת "וטרת". מילתאלאו
 השי''ת בייחוד לבו מכוין הוא הרי לק"ש ~הגיעו הדבר.פירוש
 חילוק ואין להגי' קורא שאינו כיון ש~ים מלכות עול עליוומקבל
 אירי' מאי ~''ש לקורא בתו~ה קורא ~ין זו~כונה

 דנק~
 היה

 שעוסק דכיון ניחא לצאת בכונה איירי אי אבל כו'. בתורהקורא
 למצות מכוין אימו ק''ש זמן קודםבקריאה

 ק'~
 ש''מ דייק להכי

 מכוין ואינו להגי' ~קו~א דאיירי ומשני כונה. צריעותמצות
לה~ין א~

 פר~
 ובודאי הלב כוונת אף כלל כוונה כאן ואין קריאתו

 ~דקדוק קורא שאינו התוס' כפי' לפרש א''צ ולפ''ז יצא.דלא
 כוונת צריך דעע''פ דכיון רק ויתירות.חסירות

 הל~
 לק~לת

 הרמ~''ם פסק לכן כלל כוונה אין להגי' ובקורא לבבך עלהדברים
 הנצרכי' הכו~ות לכל ודעתו הלב כוונת צריך ראשון דפסוקשפיר
 הפרשה ובשאר ~מים מלכות ~ול ק~לת כונת גם המצותבכל

כת~
 כלל כינה וא"צ יצא להגי' קורא או בתורה הקורא שאף
 שמ~ אמ~ דאמ~ מהך כןודקדק

 יצא בשינה ונאנם כו' ישראל
 להך "ו םוגי' מדסמכו וגם כו' צערן קמא דבפסוק' מהךוגם

 פ~וק רק בעי ~א לצאת כונה גם ~''מ נבו כיון דאםדמשנתינו
 :ראשון

~~~~
 האומנין תנן כו' מרי רב לי' רמי ט''ז ד' בגמ'מבואר
 שמע הקורא והתני' כוונה בעי לא אלמא כו'קורין

 כו' ~הםכת להנן מה הסכ' אומר הוא ולהלן כו' שמע ~נא'כו' צר~
 כיון אם עו' קורא דהיה ממתניתין מקשה לא למה ק'ולכאורה

 לא דמהנהו וצ''ל כונה דמצרכי דר''פ ברייתות וכולהו יצאלבו
 ולה~י ג''כ לבו לכוין יכול מלאכה דבש~ת דאפשר כ''כמוכח
 דדריש מהך~מייתי

 מהםכ~
 כו'

 בשום יעםוק שלא ט~י דמשמ~
ד~ר

 בשע~
 לבבך על דכתי' מהך ברייתא הך לה דייק לא ולהכילהאזין. חו~י~ כל שיכוין דהסכת לישנא משמע דהכי ק"ש

 כונת על דהתם ואמוראי תנאי כולהועדדייקי
 הל~

 וכ~ן לחוד
 לו~ר מקום יש ולפ''ז מלאכה. ובטול הא~רים הכנת עודלר~ות
 כוונ~ בעי דלא למ''דדאף

 דהיינו לומר יש ראשון בפסוק רק הלב
 לבבך מעל דנפקא הלבכו~ת

 דכתי~
 לבבך ~ל ה"לה הדברים

 דנפקא האברים כוונת א~ל האלה. מדכתיב א' פםוק משמעכו'
 דכל י"ל מיעו~א כתיב לא כו'מהסכת

 הפרש~
 ~עינן

 ונפ~א ארעי. מטעם ~ת~ו שהם רק להלכה כן הסובריםהפוסקי' ועד~~
 ~פ~א לבבך מעל הלב דלכוומת אתא ל~י ~הסכת דרשאהך קש~ ולפ''" יומא. ~מסכת ק~ע ~ותם עשה בם דודברתמקרא
 ~א מלאכה ~טול לפמ''ש א~ל נפקא. דיומא מהך מלאכהולבטול
 : ~אד ברור נ~ה ו"ה וכמש~ל כונה משום רק הוא ~אימ~עם

~~~
 ~כבר ~~ריך אין דאורייתא הוי' אי ק''ש דין ~עיקר
 הראש~ים הפוסקים רובהכריעו

 והאחרו~י~
 דק~ש

 ~~~ח ועיין דו~תי ~כמה ה~וס' כמ''ש ודלאדאוריי~א
 ראיות והביא ג''כ שהאריךק''ש ~~ו~

 משמ~ והכי לז~
 הסוגי' פש~ות

 דב~ש ופלוגתא ובקומך דבשכבך דקראיבדרשי
 וב~

 ו~וד
 הק''ש היא היען עד לדקדק יש אבלסוגיות. כ~

 דאוריית~
 : ~"ה הפוס~~מחלוקת שי~ לפי

~~~~
 ק''ש היא "ו כו' אלקינו ה' ישראל שמע ת"רבגמרא
 הנשיא. ~ישל

 לר~ וא~~
 ח"ינא ~א

 ל~
 על י~יו שמעביר בשעה פח~י ~ר א''ל שמים מלעות~ול עלי~ ~מקבל

 וגומרה. חו"ר אי אמוראי ~ליגי שמים. מלכות עול עליומקבל עיני~
 אינה מה"ת קריאה מצות דעיקר לר' דס''ל משמעולכאורה

 א' פרק עכ''פ מדאו~ייתא ואי כו' ק"ש היא ~ו מדא' א'פסוק ר~
 מצות קיים רק א' ~פםוק קריאה חובת כלל יצא לא שתיהןאו

 מפסיקין תנן והא דאורייתא מ''ע ביטל ואיך א' בפסוקכונה
 ו~''ש ד"וריית". דק"ש משום בירו~למי ואמרלק''ש

 לא ברבים. לא אבל ~יחיד כשלומד דדוקאז''ל ה~א''~
 ~מס' הכי משמ~

 להד~ משמע כו' ב~''ת העוסקים ~ברים דתני'ש~ת
 דא~

 ~ר~ים.
 לה ומוקי לק''ש מפסיקין אין דתני' מהא בשבת דמקשהועוד
 למקרא דאפי' ועוד דר~~ ~ת''ת לה מוקי לא ולמה שנהבעיבור
 ת''ת מ~טלין~~יל

 דר~י~
 בית של סמכו מכאן כדאמרימן

 לא עדיין הא וגומרה חוזר אינו ד~''ד מ''ט דא''כ ותו כו'ר~י
 ואילך מעאן הקורא שנינו והרי מה''ת כלל קריאה חובתיצא
 גמרה לא ולמה ברכות הפסיד לא ואמרינן כו' הפםידלא

 פםוק מצותה עיקר ס''ל ודאי אלא זמנה אחר אףבברכותיה
 ידי שיצא דכיון וגומרה חו"ר אינו מ''ד לחד ס''ל ולהכי מה"תא'

 וכבר מה''תמצוה
 ~ב~

 "מנה
 לגמו~ א"~

 לקמן משמע וען עוד
 ולגמור נהתחיל יכולין אם וח"רו המת ~ת קברו שמתו מיפ'
 ~אי י~חילו לא לאו ואם יתחילו א' פסוק אפי' א' פרקאפי'
 יג~ו של" עד א' ~פ~וק יצאו איך מה~ת הפרשה כל~כ"פ

 ל~ו~



 היינו א' בפסוק רק כונה א"צ ול~ד יצאו מ~''ת מצוהידי דע~~ ודאי אלא "ו את "ו ומ~כבת היא אחת מצוה הפרשה~~ל
 מצוך אמכי אשר או~ר הרי בברייתא ר''מ דא~ר נ~איובפרט ל~

היו~
 ~ל

 לבב~
 מצוה דעיקר וס''ל הדברים הן הן הלב כוונת ~חר

 דכל ומשמע יצא לא"נו הש~יע לא דאפי' מינה ו~~יק הלב כונתהיא
 הסוברים מ~פוסקי' הרבה ויש הלב כונת צריך מצותה~יקר
 כת"ק והיינו לשינון מה''ת הפרשיות דבשתי ~ש~~ ובס~ריכן
 דס''ל דמשמעדר~י

 צרי~
 ואמר רי פליג ועל בכולן לבו לכוין

 אינו ~וב א' ב~סוק לבו ~כיוןכיון
 צרי~

 מצות למ''ד וע"כ
 א' בפ' לבו שכיון כיון דאמר יהודה דר' טעמי' כונהצריכות

~ו~
 אינו

 צרי~
 למה דאל''כ לקרותה מה''ת מצוה דאין שום היינו

 שמע אמר דא' מהך משמע וכן כונה בלא דאורייתא מצוהי~א
 הש~ר שקרא דהיינו ופי~ש~י יצא ב~ינה ו~א~ס ~ו'ישראל
 מצוה ידי לצ"ת כונה צריך עכ''פ וא''כ כונה ובלא שינה~אונס

דאוריית~
 וכן המצות משאר זו מצוה תגרע ול~ה

 ר~
 דאמר

 ~'לדרו

 בפסו~
 יצט~ לא ולמה כו' צערן קמא

 ~וה לצאת

מ~~
 יכוין לא שינה ~אומם ואולי עכ~פ לצאת הגומה בכונה

 בגמרא מצינו ובאמת התורה מן א' דפ' לכאורה. משמע ודאי~לא
 דר~ו~דושין

 ושננת~
 יומא. במסכתא בם וד~רת וכן לד"ת עו'

 הביא חדש וב~והר בד''ת. בם ודברת דרש ואתחנן פר~ה~בז~הר
 משום דו~מסקית בן ור''י נורי בן אר"י ב"א סי'~~~י

 משמע כו' ~דם~ל איברי~ וכ~ין הד~רות עשרת כנגד ק~ש תקנו הר~שוני'ח~ידי' ר~
 דא~

 עשרת בה שיש רא~ונה פ'
 ובירושלמי דר~ן. ~ש כמ~ד דס' לומר ודו~ק מד~נן~יא הדברו~
 מדקד~

 דא~~~
 הדברות עשרת ו~ראו כו' הממונה ~הם

 ש~
 ~~יה

~~
 שמוע

 דבר~ו~ ~~
 מדהפסיקו מעכבות אינן

~~ש הבר~ ב~
 בעש~

 ~יקר הן הדברות דעשרת משום וד~י הדברות

 דס~ל ~ ~י"~~''~
 ג''~

 והשאר מה"ת א' פ' דרק
 הפסק הוי ואכתי הדברות עשרת בקריאת~או~ייתא מצ~ ידי יוצא בק''ש כלולות הדברות שעשרת משום ~י~א~~כ מדברי~
 כמ~שלכאורה ומש~

 וא~
 הב~~ה ~יקר התורה מ ~כ''פ ראשון דפסוק

 כל ~~יא~ מ~ום~יא
 הק~~

 ד~ום לומר ואפשר ד~נן. וב~ות

שעש~
 גבי דאמרו כמו הפסק הוי לא ק"ש מענין הן הדברות

 בידנו ואין בעיני ודוחק כו' לתורי גביל המוציאברכת
 ובירושלמי נ~ש. נוחי רבותינו העולם אבות בו ~מחלקו~דבר להכרי~
 מלאכת סוף הגיעוך אר''י האילן בראש קורין ד~אומנין~יסקא ס~~

 דמדשרינן הירושלמי פי' לכאורה ונראה ד''ת מוחו~ין שאיןהמים
 בבהמ''ז ~א"כ כתפו ~ל המים בעודלקרות

 מש~
 שאין

 שם ע' בבהמ~ז כמו כ''כ ד~תמוחוור
 ודו''~

 "ה בכל
 ~ הי~

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ 
: 

~~~~
 ~ו' שואל בפרקים במשנה איתאהנה

 ובאמצ~
 'ש~~ל

 הירא~מפני
 אדם ופירש"י כו'

 י~ שהו~
 כו' מפניו

והק'
 הרא"~

 עיי''ש פיקו~נ מפני שעומד דבר ~ך שאין פשיטא
 עכשיו סכנה שיש ז''ל כוונתו שאין נכונים. ז''ל רש''י ד' מ'ולעמ"ד
 לא כו' המלך אפי' דא' בתפלה אפי' דהאבדבר

 או''הדבמלכי אמ~ ישיב~
 פוס~

 ~המלך מפני ישיבנו דלא ה''ט ישראל ובמלכי
יוד~

 עקרב אבל נחש ל''ש א' כרוך נחש גבי וכן ל~פביק שאסור
 רק~וסק.

 דאפ~
 ~חש וכן בידו. שחייו היראה מפני לקרותו שייך

 אבל פוסק ק''ש ולגבי קצתמסוכן
~ 

 משמע ו~כאורה בתפלה.
 לא כו' המלך אפי' תפל גבי דנקט עומדין דאין ממשנה~ן קצ~
כו' ~יבנ~

~ 
 ת~י הי~ה ומפני להשיב דאפילו רבותא דאש~ינן

 ~תי~א. בק"ש שהוזער היראה מפני דהיינו ומ' מ~י לא~מעליותא
 : ~כבוד מפני היינו רבו או דאביו כפירש''י כ' הרמב~םוגם

~~~~~~
 בשלום השואל ~רייתא דמייתי בירושלמי כן

 רב~
 או

 ~~יך הד~א בידו. הרשות בתורה ממנו גדול ש~ואמי
 ממנו גדול שהוא במי לשאולאדם

 בתו~
 מן ועוד

 שמפ~ש א''ו בק''ש היראה מפני שואל דא' ממ~נתנו דייק~א ול~ ~~ הד~
 בבל בני דנהיגין שם ד~יק ועוד כ~ירש~י.ה~~ה

 ד~
 שיילי

 ~י~ דרי בש~מא ~א שייל לא ולכי כו' דרבא ב~למא~ירא

 עליך ~לו' אפי' לא וכלל דכלל להדי' ומ' ונחבאו. נעריםראוני
 פליג לא ומסתמא ~למא לכולי ~רי לא דבלא''ה להקדים אסיררבי
 בכמה בגמ' דא' ו~י היראה. מפני דשואל משנה אסתםר''א
 תלמיד שלום שאילת כדידוכתי

 ל~
 שואל רבו אם דהיינו צ"ל כו'

 להד~ וכ"מ לא. כלל תחלה לשאול אבל כך לו להשיב צריךבשלומו
 לרבו שלום הנותן דא' חסמא דר"א בהא ה~חר תפלת ~'בתוס'
 מותר חזרה דוקא שכ' כו' שלוםוהמחזיר

 א'~
 ובתלמיד לכת"לה

 תלמיד ר''א דה" קצת צ''ע תוס' של ~י ותי' שם. רש''י וע'חבר
 היהחבר

 ל~
 את נפרש אם ועכ''פ בש~ומי. שאל לא ואפ"ה יוחנן

 ני~א לפירש''י אבל וחייב. דשרי במשנה מפורש הרי כןהמשנה
 דמפני י''ל ור~ב"ם רש"י ד' ולפי ~הכי. כלל איירי ל" דמ~נהטובא
 בחבירו אבל ~~ו גדול או רבו או באביו רק שרינן ל"הכבוד
 לאושוין

 א~
 "~ל רש''י ומ''ש ממ~ו. גדול אינו ~ם נכבד אדם שהוא

 ~ה~די~ שראוי נכבד אדם בשלוםשואנ
 שכיון נראה שלום לו

 בשלומו לשאול עליו מקדים הוא שיהא שראוי עליו נכבדשהוא לכ~
 מש~~ וכן רבו. שאינו אף מעלתומפני

 שבא בר דרב בהך לכאורה
 עליה ~שיב הוי דלא וא~ר כו' דרבינא לגביהדאיקלע

 לקמן עליה כהנא רב כדאמר גדול אדם הוי שבא בר דרבובודאי דרבינ~
 רבאגברא

 א~
 מסהיד קא רבא גברא מאן חזי ופוק כו' מילתא

 היה לא רבימא לגבי רק כידוע. אשי רב של רבו כהנא רבעלי'
חש~ב

 כ~
 ביישוב ~ל כן ב~לו~. להקדים שיצטרך

 ז~ל ר~~י ד~~
 סתםוהמחבר

 בש~
 וכ~ד להקל

 הרא~
 : "~ל

~ ~ו~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~  :~י~ו ~~~ 

~~~~
איתא

 ב~~
 אם חתן

~ ~רו~ ~~  
 לילה

~~רא ~ש~
 אומ~ ר~ב"~

 למי~א ~ו' ~~~ה ~ל לא
 חיישילא ~~נ~

 ורא~ש התוס' ופ' כו' השי~ה ~וחלפת ארי ~~ ליוה~
 רשאי. דאיןכרשב~ג

 והרי~~
 מ~ל~ותן ~עם ~יקר ~ת"ק פסק

 ששנה מקום דכל כללא כהך קיי~לאי
 רשב''~

 הל' במשנתי~ו
 הוא. דסמכא לאו כללא דהך כ' "''ל הרי~ף~מותו.

 דוכתי. בכמה כמבואר כרשב''ג ~ום בכל פוסקי'הצרפתים ורבותינ~
 לתירוץל~קור ~י~

~ 
 מ~ייה~ הי ~שיטה דמוח~ת יוחנן

 מ~~ינן.
 דא' מפכינן דפסחים דהך תעמית ממסכ' להוכיח נרא'והי'

 י~יד עצמו לעשו' הרוצה כל לא ר''מ אמר מתענין יחידיגבי ~~
 הוא ש~ח שאין לטוב וזכור עושה אומר יוסי ר'עושה

 ל~
 אלא

 בד~א א' ו~ב''ג ו~שב''ג. רשב"א שם פליגי וכן לו הואצער
 לרי נימא אי וא~כ עושה. צער של דבר אבל שבח שלבדבר
 עושה רשב''ג יאמר ואיך שבח של דבר הוא הרי מפכינן דהכאדהך
 דס''ל וע''כ שכינן. דפסחיםא~ו

 דה~
 דבר הוי בט''ב דמלאכה

 שבח.של
 ולפ''"

 תנאי ככולהו דלא ודפסחים דהכא ת''ק טובא ק'
 רק פליגי ולא עושה אינו שבח של דדבר עכ~פ מודידכולהו
 דת~ק די''ל ניחא כו' שיש" דרב לשינוי' אבל צער. שלבדבר

 מינכרא דלא כיון אדם ~ל מותר א~ה שבח של שהוא~דאף ס''~
 שבח של הוי לא דט"ב דהך דס''ל לומר נ' דר''ש ולשינוי'מילתא.
 מודהדהא

 רשב"~
 שבח בשל בד~א וא'

 כ~
 מתאבל הוא מלאכה עושה שאינוכיון צ~ של הוי אלא
 יות~

 ברייתא ולענ''ד
ד~עני~

 דא'
 רשב~~

 כדי כת"ח עצמו אדם כל יעש' לעולם
 שיתע~

משמ~
 דהרו"ה לטעמא צריכינן דאפ''ה רק למלתי' יהיב דטעמא

 מינכרא לא מתענים דיחידי' בהך וה''נ ד~ל. הוא מלאכהאומר
 דפסחים ת''ק לר"ש לכאורה מתענה. הוא אם יודע דמימילתא
 ~ו~ה אין צער של דבר דאף דס"ל דתענית דברייתא ר~מהוא
 הא וא''כ בט~ב. מלאכהוה~ה

 עושה אמר עמו דנימוקו יוסי ~
 הרי~ף לד' אף כרשב~ג הל' בודאי התם וא"כ וכרשב~ג לטובו"כור
 משם סיוע קצת דהכא בהך וגםז"ל.

 "~ל ורא~ש תוס' ל~
 דהאכרשב~ג ל~סו~

 שבח ~ל בדבר בד''א שם א' ורשב''ג יוסי ~
 מפליג דלא היא ~''מ דת''ק ואפשר עושה. אין שבח בשלדעכ~פ ~~מ~

 ע''כ דר"י לשינוי' זה ובלא לא. או טובא דמינכרא היכא בין~ק
 ודו~ק שב~. של בדבר עכ~פ כרשב~ג ס''ל דתענית תנאיכולהו



~ ~ ~ ~ ~ ~
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 ~~~ו ~י
 ~ו~~

 ~~~יו
 ~~~~ ~~~ ~~~~י~ ו~ו~~

~~~
 ש~תו מי ר~''ג בברכו' איתא

 כ~
 ~טור

~~ 
 כו'

 כו'. דחתן דומי' והוי דמצוה טרדא דטרוד ""לופירש''י
 תו~' וכתבו לברך. א~צ פירש''י ~~ן ואין ~ברך אין גביובג~'
 דא~ר ~הירושלמי והקשה רשאי לברך רצה שאם ~דבריוד~ש~ע
 ונראה ז''ל. הרא''ש ובדברי עיי"ש רשאי אינו להח~יר רצה~ם

 לי~ול רוצה אם דחתן פלוגתא בהך תלי' דה''נ ~''ל ז''לדרש''י
 המצוה. מן ~טור במצוה העו~ק ~שום דידיה פטורא דעיקרכו'

 דב~יא בק''ש רק ל~יל ורשב''ג ~''ק ל''פ דט''כ נראהולכאורה
 א~ל יוהרא הוי לכוין ~צי דלא ~הדי דאנן כיון סבר ות''קכומה
 ע~יהן להח~יר רצו אם ה~צוה ~ן שפטורין ב~צוה העו~ק~כל

 ואטו כ~ה. ב~יא דלא כיון בידם. הרשות שמיהםלקיים
 בק''ש רק כיוהרא. ~יחזי לעני פרוטה ליתן רצה אםבמצוה ה~ו~
 פליגי. בהא הלב ~כונת לבו ~טריד שאיןגדולה שמר~~

 רש"י ד' ולפ''"
 ותליא כלל פ~ לא בק~ש דאיירי דב~שנה ~אד נכו~יםז''ל

 כלל יוהרא וליכא כונה בעי דלא בבהמ''ז דאיירי בג~' רקדלעיל בפליגת~
 ~וסק ככל ודינו רצה אם ודוקא ב~~וה שעו~ק ~שוםדפטור
 ב~צוה עוסק ~טעם דלאו ראיה כ"כ אין ו~ה~רושל~יב~צוה.
 ת~ור ל~ען ~דכתיב רק בירושל~י ליהפטרינן

 כ~
 חייך י~ כל

כ~
 והיינו במתים. ~ו~ק שאתה י~ים ולא

 כטע~
 כבודו דמ~י

 שישא ~י לו שאין או ~תשל
~ 

 לדעת אבל בע~~יו. או בכבודו ול~עט לה~~יר רשאי אין צרכיואו ה~ כב~~ מפ~י שה~א ~כי~ן
 מ~ום ולא ~מצוה ע~ק ~ום דפ~ור~''י

 י~
 דש~בי

 א~
 ל~ו

 שכל הירושל~י ~~ל לא ואולי להחמיר. עליו לא~ורראיה
 ה~צוה. מ פטורב~צוה ~ו~~

 ~פ~יקין כו'~פרים ד~~י ברייתא דמייתי בירושלמי וכ~~
 לק~

 ~ר רחב''ג ~תפלה ~פ~יקין ואין
 ולכל לתפלה מפ~יקין כך לק''ש ש~פ~יקיןכשם

 ~א' המצ~
שם

 ד~
 כרחב~ג ~"ל יוחנן

 ובג~
 פטורין כו' ותגריהן כו'~פרים ~~~בי בהדיא א' ב~וכה דילן
~ 

 התפלה
~~ 

 ~~ל התפילין
 פטור ב~צוה העו~ק דאמר ריה''ג ד' לקייםה~צו'

~ 
 המ~וה

 בירושלמי ~ש~ע וכן דריה"ג. ~~ל לא דהירושל~י להדי"~ש~ע
 פטורי' ושו~בינין דחתן דרב ~ימרא ד~ייתיד~וכה

~ 
 ה~וכה

 אח''כ~מייתי
 כ~

 ולא ה~וכה בתוך לישן שפ' דא~וראי ~ובדי
 ~יטתו אזיל דהירושל~י ברור דנראה ועוד דרב. הא על~~כו
 ואוכל ד~י~ב הנהו רק בשבת אפילו שרי לא דת''ק ד~''לבזה

ולא ~
 גר~

 כו' המצו' בכל וחייב בדת"ק
 בג~ כדגר~

 אלא דילן
 מפמי המצות מכל פטור בשבת דאפילו לת''ק ~''ללהירושלמי

 על להחש~ שצרי' ~~י משאו שישא ~י לו שאין או כו'כבודו
 שהתרת ~וך וא' שם עלה פליג ורשב''ג שם. כד~שמיהתחום

 וחומר קל תורה של מצותי' בכל חייבהו אתה אף אלו אתלו
 קאי דלא בודאי וא"כ כ''ש. לא עולם חיי לו התרת ~עה~יי
 מאד. פשוט ו"ה עולם. חיי לה קרי דלא בלחוד ה~יטה תש~ישעל

 ~ן פטור במצוה העו~ק ~ום אינו דת''ק טע~י' ע''כוא"כ
 כבודו מפני פטור אפ''ה זו במצוה עסיק דלא בשבת דהאה~צוה
 בכל וחייב ג"כ בדת''ק דילן בג~ר' דגרסינן לד'דן אבל כו'.או

 כדאמר המטה תש~יש לאו~ופי אתי ורשב''ג כו'~~ות
 משום טע~א י~ל שפיר בינייהו ~יכא ה~טה תש~ישיוחנן

 המצות בכל חייב במצוה עו~ק ~אינו ובשבת כו' ב~צוההעו~ק
 ו"ה בצינעה. אבילות ~שום לת"ק א~ור ה~יטה בתש~ישרק

 לפטור מהירושל~י כלל ראיה אין לפ''ז והנה מאד נכוןלטמ''ד
 כן בירושלמי דאמר דהא ביו"ט לולב ומנטילת שופרמתקיעת
 ~רי וא''כ ב~צות. ~חייב לא דת''ק גר~תו כפי לת"קהיינו
 בירושלמי שם ופ~יק המצות בכל ומחייב בירושלמי פליג~שב"ג

 וא"ככרשב''ג.
 במצות דחייב נקטינן ודאי הירושלמי ל~

 דילן גמ' ולשיטתבשבת.
 דא~

 ~לעתא כ''ש במצות מחייב ת''ק
 ולא המיטה תשמיש לאוםופי אתי ורשב''ג ה~צות בכל דחייבהכי
 כוותי'קי''ל

 לג~
 ראיה ואין נוהג שבצינעא דברים דקי''ל דילן

 לחייבי דרשב~ג לשיטתיה דהיינו כרשב''ג שפו~ק~הירושל~י

 כלל איירי ולא אתיב~צות
 מתה''~

 ורשב~ג ~~צות פטר דת"ק רק
 לפ~וק לנו אין דילן דג~' לאוק~תא אבל כ~ותו. והלכהמחייב
 התו~' דברי על להפליא יש ש~אד ל~דין אנו דבר ו~~וצאכוותי'.
 מלולב פטור שאמר ירושל~י ~דברי שהקשו~הרא~ש

 והוצרכו כו'. ה~צות בכל וחייב כו' ובשבת דא~ר ה" עלשופר ומתקי~
 לערב ~מוך ובין להחשיך כך כל טרוד שאינו בשחר ביןלחלק
 ד~פני לטע~א דהא טובא וקשה ז"ל ברא''ש ו~י' להחשיךדטרוד
 בערב ~ו בבקר בין לחלק כלל טעם אין כו' ~ת שלכבודו

 איירי מלולב פטור דתני' הא דלפ''ז ועוד לדוכתא. קושיאהדרא וא~
 ע~קינן ב~ושעים ואטו שופר בתקיעת וכן בבקר נטל ולאשנאנב
 ע''כ כ''ש. לא עולם חיי כו' שעה חיי אם דר~ב''ג דקושיאועוד
 אפשר הא קושיא מאי בבקר ~חייב ת''ק דאי לג~רי פטרדת''ק
 קושיא ועיקר פושע. נקרא ולא בז~נו שופר ולתקוע לולבליטול
 ולא דילן אגמ' בהא ~ליג דהירושל~י מבואר דהא כלל קשיאלא

גר~
 ~לולב פטור תני ולהכי באורך כ~ש''ל ב~צות ~~ייב דת''ק
 בכולן בא~ת מחייב ורשב''ג לת"ק והכל שופרומתקיעת

 ולג~
 דילן

 ולהלכה ~ו' ~לולב פטור דילן בג~' כלל תנינן ולא מחייב ת~קגם
 לע~~ד וזו היום כל חייב לכ''ע דילן ולג~' כ~שב"ג. פ~קהא דלהירושל~י ויו~ט בשבת ה~ות בכל לחייב א' בדרך עוליםשניהם
דעת

 רי~~
 וחייב כו' מי~ב ובשבת וכתבו ש~ת~ו ור~ב~ם

המצות בכ~
 ול~

 ~דברי לערב בקר בין לחלק ~הירושל~י כלל הזכירו
 ~כן וטור. ורא~ש~ו~'

 בש"~
 ~תם

 ג~
 ולא

 חיל~
 וה~ל

 בכל היטב~דו''ק ~~
~ 

 ~אד. המה ברורים ~ברים ב~ש"י כי

א~
 לא והרא~ש ש~ו~'

 כתב~
 עולה ~~ל רש~י דעת ~גם כן.

 ~שום פטורא ד~יקר שי~תו ~י ד~ריל~י ~~~
~ ה  

 במצוה
ובשבת

 שא~
 בכל חייב ב~וה ע~~ק

 המצ~
 לכא~ה נ~ה והיה

 דעת ב"השגם
 רי~~

 להחמיר בא שאם רש''י כדעת ור~ב~ם
 כלל הירושל~י הביאו שלא רשאי~מו ~~

 ו~
 ~ש~ס רק טע~א ~~ל

 במצוה.ע~~ק
 וא~י~

 בק~ש
 ל~ ~~~ ~ש~

 שי~ם
כ~~ק ~פ~

 מצות שאר אבל דהכא לך ~ה~ה ד~אי ח~ן גבי דרשב~~
 ~ וכ~ש~ל רשאיודאי

~~~
 ראיה פו~קים קצת שכתבו ד~ה שכתבתי מ~ה ללמוד יש

 כר~ב"ג לפ~וקמהי~ושלמי
 להתי~

 בשבת המטה תשמיש
 היא ~יה לאו שכתבתי מה ול~י כוותיה בירו~למימדפ~יק

 ל~ייב רק ~מ~ה בתשמיש דרשב~ג מתוק~א לאדלהירושלמי
 לאו~י~תא ה~טה תש~יש להתיר אבל ~כמש~לבמצות

 דג~
 דילן

 כלל. ראיה ~ואין
 וא~

 כל נוהג שבצ~עה דדברים ~ת~ק הלכה
 ~ד~ק: בע"הש~י ~כון~~ל

 : ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~ו~

~~~~~
 בנימין אבא תמיא בגמרא איתאהנה

 כ~
 ברש''י ע''ש

 ~כח הוכיחו שם דהא נכונים "''ל רש"י ד' ולענ''דותו~'
 מדל~ד כו' ת~לה עמ''ש שיקבל דא~ר כריב''ק בבר לא דרבזה

 ק''שקודם
 עיי"~

 דב~י כריב''ק ~בר בני~ין אבא דל~א וא"כ ברש''י.
 "מ שהגי~ איירי דהכא פשיטא ודאי והא תחלה ע~"שקבלת
 הקם דא~ו לל~ד שא~ור ~יא~ר ז''ל לרש''י חלילה דאל''כק''ש.
 לילה חצות א' ודוד וידום בטל י~ב לילהבחצות

 כ~
 חלילה

 בשעמד איירי ודאי אלא ז''ל רש"י וקדושו ישראל אור עלכ"את לחשו~
 קבלת קודם למד לא גם דבר שום ~שה לא אז ק''ש זמןבהגיע
 ולהת~לל ק''ש לקרות ~תא~ץ והי'עו~''ש

 תיכ~
 רש''י דברי וא"כ

 הוא שלוחא דאמר דשם למ~קנא ~בפרט מאד. נכוניםז''ל
 ~ריאה דלהקדים שאני ותפילין שם כדמק' ק''ש "~ן הגיע~לא דאיירי למי~ר ואיכא ריב''ק על פליג דרב כלל ראי' אין עיי''ש.כו' דעוי~

 קודם ללמוד דא~ור כריב''ק הלכה וא''כ ריב''ק. אמר לאלעשיי'
 על ד~~' בסוגי' שם לכאורה משמע וכן ק''ש. זמן הגיע אםק''ש
 ש~מ ~דריב''ק ליה ותי~וק כו' שמע קדמה מה מפני דא'~ב''י
 היא. מו~כמת ~ברא דריב"קדהא

 ו~
 ועיין צ''ע והרא''ש תו~'

 : ז"ל ורש"ארש"ל



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~~~ז
~ ~ ~~~~

~~~
 תיכף להתפלל יוכל אם היינו ז"ל רש''י לדעת דאףנראה
 לא גם כלל מלמודו יתבטל ל" ~ל''ז אבלבעשרה

 הייתי פי' כו' מצטער הייתי אמר ולכן הצבור על ימתין רקביחיד יתפל~
 הזמן בהגי~ תיכף ולהתפלל עשרה לקבץ כז"ת לעשות ת~ידמתאמץ

 : ודו''ק ק''ש קודם ללמוד אצטרך ~לאבכדי

~~~~ ~ ~  ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~י~ו~:

~~~~~
 נשמעת אדם של תפלתו אין אומר בנימין אבא בגמ'אי'
 שיתפלל אף דהיינו ברור ונראה כו' בבהכנ"ב~לא

 כו' רנה במקום שאמר וזה בבהכנ"ב טוב" עדיף בעשרהבביתו
 כמ''ש קול השמעת היינו ד~ה ועוד לרנה המיוחד מקוםהיינו

 שה~~''ה מנין יצחק ר' דאמר מהך מ' וכן במחנה. הרנהותעבור
 בהכנ''ב בין גדול דחילוק ש"מ כו' לעשרה ומנין כו' בבהכנ''סמצוי

 נקט בהכנ"ס וגבי ברישא הפשוט דנקט כו' שמתפלליןלעשרה
 ב~ום להתפלל אדם צריך אר''י ת~ה''ש פ' ובירושלמי כו'.מצוי

 עומדין אין ובפ' כו' אזכיר אשר המקום בכל שנ' לת~להשמיוחד
 לעוה''ב. נכנב אינו בעוה''ז לבהכנ''ב נכנם ש"ינו כל א' הונ"רב
 יחיד הוא דאם פי' נ' לציבור יחיד בין יוחנן לר' שם דמחנקואף
 שבתי לדידהו דוקא ואולי בביתו. יתפלל בבהכנ''ס צבור איןגם

 משום לחבירו להמתין א' שצריך טרדא משום או רחוקים היוכנםיות
 המת~לל שם עוד וא' בביתו. ב~שרה להתפלל לא "בלבעתותא
 ד'. בית כו' יביאו כאשר כו' טהורה מנחה מקריב כ~לובבהכנ''ב
 היכן כו' דרשו א' ועוד מעט. מקדש שנק' בהכנ''ב דוקא זהוובודאי
 כנסיו~ בבתי מצויהוא

 יצחק ר' שאל בתחי~ה דילן בגמ וכן כו'
 ~אל יכילנא לא וכשהשיב כנישתא לבי כו' מר אתי לא מ''ט ר"נאת
 כו' עשרה למרלכנפי

 משמ~
 ראיות יש ועוד כלל היתר אין בל''" אבל

 ואיך הדברים לרוב בהמ''ק במקום לנו היא בהכנ~ס והלאלדבר.
 ~מר ושהע''ה בבהמ~ק. כמו ~וה בכ''מ ~התפלה אדםיאמר

 הולכין היו "מוראי וכמה בבהמ''ק. התפללה חנה וכן משכנאלתרע ל~ל~~ דאתיין הצובאות נשים על תרגם ואונקלוס הזה. הביתאל וב~
 קדישה שהרגישו כו' ויתיב דשף כמישתא בבי להתפלל פרסיכמה
 ב~ק~ם דקדוקם הגיע היכן עד ראה א~י. עפר מחמת מאד~דולה
 ~יה''ג והרי ה'. נחלת לבהכנ"ב אדם של ביתו בין כ~שתפלה
 שמתעצלים האנשים נואלו מאד ומה הוא. גדול ד~שיבותמשמע ~כ"~ הכי קיי''ל דלא ואף הקהל רוב לפי משתנה דהברכהבובר
 ישיבה ממצות גם ומתבטלים רב בקהל ליכלל יחפצו ולאב"ה

 כתב הרמב''ם והרי כידוע. מצוה דחשיבאבבהכנ''ב
 דא~

 ~''ח
 בעשרה דוקא היינו דגריב היכא מדרשו בבית~מתפלל

 ל~
 ביחיד.

 נ' וכן גמור. איבור בעשרה אף דבל''" להדי'הרי
 דמס~~~

 היו
 בתוך ונקדשתי מצות ממקיימי' עמודי ביני המתפנלים~האמוראים

 חשב עוד זה. בשביל עבד לשחרר שהתירו וקדושה ברכו לומרב''י
 קרבן כמו שהוא מקום. התפלה בתנאיהרמב''ם

 הנפס~
 בזולת

 :מקומו

~~~~~~~ 
~~ו ~~~~~ ו~~ ~~~~ ~~~ ~~~ר~~ ~ו~~ ~~~~ ~~

~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ר

 ~~ו~ ~ו~~ ~~~
 ~ו

~~~~~
 אונן שהי' שמי דהבדלה מדינא נלמד זה דין הנה
 חייב הוא א~ הפובקים שנחלקו "' ביום מתוונקבר

 שהיה דכיון כתב יהודא ~הר''ר הביא והרא''ש ~~"כלהבדינ
 עוד מתחייב אינו חיובו זמן עיקר שהו" שבת במוצאיפטור

 תשלומין דלמ''ד ~~י ביום ונתפשט ראשון ביום ל"גרומדמהו
 פטור. הי' חיובו עיקר דבשעת כיון הראיה מן פטור נינהודראשון
 הר"רובשם

~~ 
 הרא''ש והכריע אח''כ. להבדיל שחייב כתב ז''ל

 כדעת לומר נראה היה ולכאורה שהביא ז"ל הרר''י כדבריז''ל
 יום עד היום כל והולך מבדיל דקיי''ל דמאי שמחייב. "''להר''מ
 דעיקר אלא שבת דמוצאי ללילה תשלומין שהכל מטעם לאוג'

 ד~רי מ~ד לחד ג' יוס עד או א' יום ~ל היא הבדלהמצות
 ארוך "מן אלא הוא תשלומין ולאו הבדלה זמן והוא שבתאבתר
 שהביא ז~ל ר''מ דברי ע' שעות. כמה שנמשך התפלה זמן~מו

 "''ל. ורבותיו רש"ימדברי
 ביום ד~גר ~הך כלל ראיה אין ולפ''"

 חייב הוא עצמו בפני רגל שני למ"ד גופה התם דהא ~ו'ראשון
 בראשון לכת~לה מצותה דידאי אף בר~שון חיגר שהיה מיבראי'
 קטן שהיה מי הוא בפ''ע רגל שני למ"ד שני פבח גבי קיי''לוכן

 מצוותה דעיקר אף שני פבח לעשות חייב פבחים ב' ביןוהגדיל
 כן. זמנה ת~לת רק תשלומין מטעם "ה שאין כיון וה''נבראשון.
 ז"ל הרא''ש החניט למה ידעתי לא וב"~ להבדיל חייבוא''כ

 כלל ראיה ואין תש~ומין ומטעם כו' ד~גר להך לדמותב~שיטות
 שלא מי דקיי''ל קידוש לדין שוה שדינו יותר משמע ולכאורהלזה.
 נראה קידוש וגבי כו' במ''ש הבדיל של" מי כו' בע"שקידש
 היום כל היא זכירה דמצות רק הוא תש~ומין מטעם לאדודאי
 בקרא עתיב ל"דלילה

 ר~
 ולכתחילה כו' ה~בת יום את זכור

 : בהבדלה דה''ה ומ~מע בגמ' כדאמר בלילה כניםתה בשעתמצוה

~~~
 שהיה דמי בפשיטות שכתב במה טובא לי קשה דין מן

 הלא תשלומין בזמןנראה איני שוב המצוה. מן פ~ור ב~צוה העו~ק מטעם~~ור
 בראשון טמא שהיה למי יוכיח שני פם~

 ולא הוא. דראשון תשלומין שני למ''ד ~פילו בשני חייבואפ''ה
 בני דלאו בינתים שהגדיל וקטן שנתגייר גר רק מ''ד להךפטרינן
 מראשון דפטור אף בשני הכתוב חייבו טמא אבל כלל. נינ~וחיובא
 ~צוה מת ט~"יאפילו

 ש~יתרי~
 העוסק מט~ם נכתחלה לטמאות

 אנשים דויהי בהך דהא ב~ני ו~ייבין מראשון ופ~יריב~צוה
 מצוה מת טמאי או כו' היו יוסף של ארונו נושאיאמרינן

כ~
 פטור ~מצוה העוםק אומר שהיה ריה''ג דברי לקיים

 בה~יא איתא והכי בשני. ונתחייבו כו' המצוהמן
 מו~ר מצוה יטמא לא למ"ד חצות קודם אונן שהיה מי.גבי בזבחי~

 שפטור דמה להדי' הרי כו' לשני פסחו וידחה למ~ולטמאות
 דנימא לגמרי פטיר מיקרי לא אחרת במצוה שעסוקמשום
 וכן חיגר. גבי דאמר כמו מתשלומין גם אידחו ואידחוהואינ
 בר דגברא לכאורהבדין

 חיוב"
 תורה הזקיקתו שלא רק הוא

 אחרת במצוהלעבוק
 כ~

 מזו וגדולה אחת במצוה שעבוק זמן
 אם גופא ראיהגבי

 ח~
 בשני תשלומין לו יש ואפ''ה ראשון מיום נדחה הרי שבת.דוחה ראי~ אין למ''ד בשבת רא~ון יו~ט

 בר גברא דעכ"פ כיון להקריב יכול שאינו מה ד~וי מקריולא
 ואיסורא הואחיובא

 ~בי~ ~~ב~
 במצוה ~יסוקו וה~נ ~ליה.

 בר גברא אבל אחרת מצוה לבטל שלא לפוטרוגרמה
 חיוב~

 ~וא.
 חגר לדין כלל ענין זה שאין בעזהש''י בעיני נכונים דברים~ואלו
 לכאורה נראה היה טעמי הלין ומכל בשני ונתפשט ראשוןביום
 בהבדלה נ"ייב ז''ל הר"מ כדעתעיקר

 כמ''~
 ברורות. בהוכחות

~~~~
 דידן. בנידון לדין באנו

 חצות קודם מתו נקבר שא~
 בודאי. דחייב ז~ן עבר ול" חיובו זמן בתוך עדייןשהוא

 בנידון והוכחנו שב"רנו מה לפי לחייב אפשר חצות א~~ר אףאלא
 מועיל בש~~ו ב~צוה עסקו ע''י שנד~ית מה ~איןהבדלה
 ל~נין מ"ש ב~"א ועיין הדברים ברורים כי ודו''ק לגמרי.להפטר

 : השחרברכת

 ~ר~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~~ ~ר~~ ~~ ~~~~~~~
: 

~~~~
 ק''ש קורא מר א~ר איתא' ב' ד' דף ברכות בגמ'הנה

 עוה''ב בן איזהו דאמר לר''י ליה מסייע כו'ומתפלל
 תפלית אמר וריב''ל כו' ערבית של לתפלה ג~ולההסומך

 דקיי''ל דאנן עמרם רב בשם והרא''ש התום' וכתבותקנום. באמצ~
 ביראו ~פביקין ומה''ט לתפלה גאולה לסמוך א''צ ר~ותער~ית תפ~

 ערבית תפלת בבר ע''כ ר''י דא"כ ע"ז והקשו כו'.עינינו
 עיי"ש רבו נגד כוותיה פבקינן לאולמה חוב~

 דבריה~
 שם גורםים והם

 ורבא. אביי ולא ושמואל דרב פלוגתא דהוא השחר תפלתבפרק
 ~"י נגד כרבא הלכה דודאי לק''מ ~לפנינו גי'דלהך

 דבתר~
 הוא

 זו אין א~פ''כ ו"מנם ביומ". כדמוכח היא אמיתית גי'ובאמת
 הערב דתפלת משנה דבתם אמרינן לקמן דהא מכרחתראיה

 דשס דברייתח וכבתמא רשות ~~בית תפלת כמ''ד היינו קבעלה אי~
 הערב תפילת אמרו מה מ~ני שם אמר כו' תמידין כנגדדת~ילות



~

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

 דזמנה היינו קבע לה אין הפירוש עיקר ובאמת עו' קבע להאין
 הנינהכל

 כדמוכ~
 דמפני ברייתא מהך

~ 
 דהגמ' רק כו' א~רו

דייק
 מנישנ"

 ודאי ~לא הלינה כל זמנה בהדיא דהול"ל
טעמא אשמעימ~

 ד~לת~
 קבוע "מן לה נתנו לא רשות דהיא ~משום

 תפלת ס~רי וברייתא ~נה םתם עכ"פ ג''כ. בתר''י ו~בו~רברור וז~
 לתרוצי צריכינן מ~ה כסתם הלכה סבר דר''י ואף רשותערבית

 ואנן יו~מן דר' אלי~א נינהו אמור"י דוכתי בכ~הכדתרצינן
 פלינ דרב הכ" ובפרט משנה כםתם הלכה דר''י כ"ידך~יי''ל ה~

 ערבית תפלת סבר' ע''כ לר"י ליה ד~ביי~ ב~ייתא הך ~האעליה.
 ואם ~ו' ממ''ד לאפו~י כו' העובר כל דקתני בגמ' ~מבואר~ובה
 םבר יו~נן ד~'אי~א

 ת"~
 א''צ חובה למ"ד דאף סובר רי~''ל אבל רשי~. דםבר ל~"ן~יבה דסב~ ממאן היא סייעתא מאי רשית

 בגמ' וכדמפרש תקנום באמצע דתפינות מ~~מא גאנ''תלםמוך
ט~מ'

 מקר~
 מחלוקת דעיקר לומר נראה היה ולכאורה מסברא. או

 אבות ת~לות אי פלוגתא בהך ~לי' חובה ~ו ~שות ~''ע~ם

ת~נו~
 דעיק' היינו תקנום אבות דלמ''ד תקנום תמידין כנגד או

 רבנן רק מאבות נלמדה היא ~ת~יל'תקנת
 אסמכו~

 אקרבנות.
 מתק~ת אבינו יעקב תקנת שהיא ערבית תפלת יגרע ~מהא''כ

אברה~
 עיקר הא רשות הן כו' דאברי' מ~ום אי ויצחק

 אבל היא הכי משום לאוהתפלה תקנ~
 למ~~

 והיינו כו' תמידין כנגד
 הת~ללו שהאבות מודה הוא גם דודאי תמידין כנגד התקנהד~יק'
 ובכנ במקרא מבואר דברשהוא

 ~ולק ~לי המדרשי~
 ר~

 םו~ר
 כנה~ג ואנשי לעתיד תקנושלא

 ל~
 רק תקנום תקנתם מ~ום

 שעי~רה כיון רשות ערבית תפלת לומר ~ייך ולפ''זתמי~ין. כנג~
כ~ד

 אברי~
 מקשה לא ולהכי כפרה. מעכבי דלא

 ב~ידך כדמ~שי כו' תמידין כנגד ד~מר אמ~ן כו' תיקןדאבר~ם מ~ריית~ ~
 ולמ''ש תקנום. ~בות דאמר למאןברייתא

 דבריית~ ניח~
 לא

 : היטב ודו''ק תקנום לדידהו רק לדורות שתקנוםמוכחא

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

 ~י~~~~~~~
 ~~~~~י' ~'

~ו
 ~ו~

 ו~'
~~~~י' ~י~~~ ~~
~~ ~''~~~ 

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

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

 ~~י~ ~~~
 ו~~ ~~~~ ~~ו~~~~~
~~~

 ~~ו~'
~~~~~ 

 ~~י'
 ~'ו~~ו~~י'

~~ ~~~~~~ 

 כו' מבדיל הוא האיך והקשה פוטרת שאמר רב על שהקשו~ם ~מור~י כולהו דהא להיפך יראה שם המדקדק אבל חובה.~רבית
 כו' י''ח ~וערת שבעוהאיך

 מש~
 תפל' םברי דכולהו להדי'

 או הבדלה משום פוטרת אינה דאפ''ה רק רשותערבית
 שב~

 כו'

וכ~
 םבר ~''כ חובה ד~מר דמאן קאמר ~אח"כ רק ריב~ל בבר

 זו החוב את חוב יפעור דאיך פוטרתאין
 הי~

 הרושלמי דעת
 של שהתפללו הנך כל שם מ~מע ~~וד באורך. שהביאויו~א שלהי ברא''ש עיי' רשות. ערבית תפלת ~ברי דכולהו ומוכחבזה
 יותנן דר' שם ואמר כו' בשבת שבת מוצ~י של ~ו בע''ששבת
 דתליא להדיא שם ומשמע עלייהופליג

 בפלוגת~
 ת''~ אי

 רשות
 הך עלה מייתי דהא רשות סבר מת~לל דאמר ד~ן חובה~ו

 ערבית דתפלת משום והיי~ו אותו מטריחין אין למטהדעלה
 להקל שאין שם ואמר כו' המיני' דשרי כיון בשבת כדאמרי'רשות
 מאן ציבורא קמי אכריז קום לאמורי' ~פקד דר' כמה רק כךכנ

 טורח להם שהי' והיינו כו' קיים יומא עד דרמשא יצלידמצלי

לה~אם~
 בליצה

 לבהע~
 ל~ת~לל רשות שהיא בת''ע עליהם והקיל

 על השמשבעוד
 הא~~

 דבובר לשיטתיה א"יל ע''ז דפליג יוחנן ור'
 צריך לכן חובה ערבית ותפלת ג"ל''ת לסמוך בעו בערביתדגם

 תנאי ככולהו קי''ל הא אנן ודאי ו~"כ ק''ש. זמן עדלהמתין
 דשרוואמוראי

 א~
 בערבית. גאל"ת סמכי ולא ב~בת שבת מוצאי של

 שאר או ~ו' להוסיף מצוה לצורך דהיימו והרא''ש התוס' שםומ''ש
 פשיטא כו' בדלת מי לרב ירמיה ר' שאיל מה דא''כ לי .קשהמצוה
 ודאי אלא מצוה וליכא ~ו' מחול הוסיף לא הא דאל''כ~בדיל

דא~
 דשמואל ואף רשות. ערבית דתפלת משום והיינו שרי ~וה בלא

 חובה ערבית תפלת סבר ואיהו בע"ש שבת של מתפלל ג''כ שםסבר
 קידוש ואומר אמר דהא להוסיף מצוה משום צ''נ ודאי~דידיה
 ~יטב ועיין כו' שבת מוצ"י של דשרי ליה אשכחינן ולא הכוםעל

בכ~
 ערבית תפלת דקי''ל דלדידן נמי הכי עכ''פ ובירושלמי. זה
 ושרי ע~רס. רב כדעת בערבית גאל''ת ל~מוך "יוב אין~~ות.
 דפום רם"ד דף ואתחנן וב"והר כו' עינימו יראולמימר

 צלות" תנינן הא יוסי ר'~מר םלאוויט~
 דק~ש בגין ודאי חובה דערבית

 דלמ''ד להדי' משמע כו' בליליא איתיחיד וקב''ה חובהדערבית
 א~דדי תל~הו דהא גאל"ת לםמוך חובה שייך חובה ערבית~פלת
 םמיכ~. משום ע''כ והיינו שם ותפלהלק''ש

 ול~
 ~ם ידעתי

 בןר''י
 חלפת~

 שבת ~וצא~ של שהתפלל מייתי בירושלמי כי
 שערים נעילת ב~ת ערבית התפלל שהוא מייתי בתוםפתא וכןבשבת.
 ב"וה~ק שהובא הנ"ל ד~'י וכמדומה ודו''ק. היכל שערי נעילתעל כו~ת~ ו~ולי ~''ל מ~י צה''כ ~חר דאי צה''כ קודם ~וונתוינר~ה
 וגדול ~רש~~י קשיש הוי דלכאורה ריב~ח~ינו

 וחבר "''ל רשב''י תל~יד הי' שב"והר ו~'י פעמים כמהבגמ' ~~~א~ ~או~

ל~
 מקו~ות בכמה בזוהר םובר עצמו ""ל רשב''י אבל "''ל חייא

 היטב: ודו"ק רשות ערביתת~לת

 ~~~~~ ~י ~~~י~~ ~וי' ~י ~~~~ ~~~~~
: 

~~~~~
 ~''ת מ''ע מנה המצות בםפר ז''ל הרמב"סהנה

 עבודה ~י"והי לבבכם בכל דולעבדו מקראלהתפלל
 תפלה. זו~בלב

 והבי~
 מצו' תפלה לעיקר מניין שאמר ממה ראי'

 דאמר דברכו' הגמ' מםוגי' עניו השיג ז''ל והרמב''ן ראיות. ועודכו'
 דרבנןת~לה

 בכ~
 מדברי התפלה דין עיקר שכל ודעתו דוכתי

 בארצכם מלחמה תבאו דוכי מקרא ר''ל צרה בעת רקםופרים
 מעיקר הרמב''ם לדעת ראי' להביא יש והנה בזה. שהאריךעיי''ש כ~

 ~ת צו שנ"' לפי במשנה ד~' הקרבנות בשעת שהי' ~ע~דו'מצו'
 המבי~ים ותקנו כו' קרב "דם של קרבנו האיך כו' ישראלבמי

 אומרי' ~אנו ו"הו ברצון. שיתקבל הקרבן בעת להת~ללהמ~מדות
 תענית במםכ' להדי' ומשמע כו' באהבה ותפלתם ישראל ואשיברצה
 היא "ודמצוה

 מדאוריית"
 שם דא'

 יו~
 מעמד בו אין הלל. בו שיש

 בגמ' שם ואמר בנעילה ~ין עצים קרבן בממ~ה אין מוםףבשחרית
 תקמה דיצ~ק מה"ת מנחה שם ופירש''י ד"ם והללו ד"ת הללוטעמא
 שהוא מוםף מפני רק מד''ס שהיא עצים קרבן מפני נדחית ואיןכו'

 אמר ובהלל מד''ם ג''כ שהיא עצים מקר~ן מדחית נעינה אבלמה''ת
 דשחרית מעמד ד"י ולא דאורי' לאו דר"ח הלל עלשם

 ר~
 דחנוכה

 כו' ~רה כל על ה~ביאים ~תי~והו כיון ז''ל כדפירש''י דאוריי'נקרא
 ~למלא ח"''ל ואמרו ד"ת נקרא ~תפ~ה ~פורש עכ''פ דמי~ד~וריי'
 ש~ם מתקיימו לאמעמדות

 ו~ר~
 מסוגי' ברורה ראי' ו~וד ~ו'.

 שם ומייתי בזמנה שלא עבר אי תוסיף בל גבי וטרי דשקילדר''ה
 דאס כהנים דברכת~הא

 הוסי~
 והוי עובר אחת ברכה

 והא כו' א"רימא ציבורא לי' מקלע דאי התם ש"ני וד~יבזמנה של~
 של מ''ע כפים נשיאתודאי

 תו~~
 בבל עבר ולהכי בזה למקדש גבולין שביןדינין מ~ילוקי כידוע בגבולין אף היא

 תו~י~
 ליכא ד~י

 עבודה אחר רק כפים נשיאת אין וע''כ ליכא. ב''ת גםמ''ע
 עבודה אחר כפים נשיאת במגילה כד~מר כו' החטאת מעשותוירד כדכתי~

 רק זמנה שאין ב"מנה שלא בש"ם לה קרי ולהכי קראמהאי
 עבודה שהיא התפלה היא שלפני' העבודה וע~כ עבודה.~חר פ''~

 לדי' הרי כו' אחרימא ציבורא מקלע דאי שס וכדאמרשבלב
 מד''ס היא התפלה עיקר ואם ציבור. תפלת אחר מה"תשזמנה

~''~~
 שם דס' דריב"ל ננו יוצא היה
 תפילת ס' תקנום תמידיןכנגד

 כמותו הלכה ודאי וא"כ רשות~רבית
 בכמה ורא"ש בתוס' כמבואר יוחנן ר'נגד

 נגד כריב''ל דהלכהדוכתין
~ 

 רק יוחנן.
 ואף תקנום באמצע דתפנו' אשמע'דהכא
 מן לעין הבאתי ועבר חובה.למ''ד

 מקדימין היו האמוראים שכלהירושלמי
 קורין שהיו לק"ש ערבית שלהתפלה

 : לשכיבה םמוךאותה

 מיית~ הש"ר תפלת פרק~~~~~~~
 פו~רת נעילה ~יפלוגתא

 כמ''ד פוטרת מ''ד ומוקי ערביתשל
 אינה שם םבר וריב''ל רשות ערביתתפלת
 תפילת דסבר משמע ונכאורהפוטרת



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

'

~ ~ ~ ~ ~

 ואינך כי' לבבכם ב~ל דולעבדווקר~י
 כפים ~שיאת תהא האיך ""להר~ב"ן
 "ו מד"ב רק אינה שלפני'העבודה

 תי~
 עיקר לתפלה~יש ודאי אלא מאד. גדולה

 מה~
 הרמב''ם שכ' ובפרי דירושלמי קראי ומהנך

 מעכבין וישראלים לוים כה~ים בגמ' ואמר דמעמדות מהך וגם"''ל
 שעיקר למעמדם וי~אל לשורר ולוים ל~בודתן כהנים~קרבן
 "ה בשביל ק"ש "מן ~חרין והיו הקרבן בעת ~תפילה~שיהן
 הקו~אכדאמר

 ע~
 שמבטלין הרי היו שמאחרין יצא לא מעמד אנשי

 מה"ת. שהיא וע''כ המעמדות בשביל מה''ת שהיא ב"מנה ק~ש~מן
 שהן וכתב תפילה ~ות עם נ"כ ~צות כלל בחבורו "''לוהר~ב''ם

 : כמ''ש והוא עשה מצותב'

~~~~
 ב~מדות התפיל מצות עיקר דהנה דבר ב"ה לחדש יש
 המעמד תקנת היתה ו"ו כא' ~תפללים ישראל כל היולא

 ולהת~לל הקרבן על לעמוד ישראל כל שלוחי היו מעמדשאנשי
 מוציא שהש"ץ שא"""ל כדרך בתפל~ם יוצאים וכולםבעבורם
 יוצ~ים עונים ולא שומעין שאין שבשדות עם ואפילו י"ח~רבים
 נינהו ושלוחייהו גרירי דבתרייהו כיון הציבורבתפלת

 אנשי כ~
 "ה לדין גדול שורש ומכאןמע~ד

 ולפ''~
 עיר חבר שיש מקום בכל

 בתפלתם מה~ת ויוצאים אחריהם נגררים הי~ידים בציבור~מ~פללים
 יתפלל היודע שכל תקנו חכ~ים רק בעצמם להתפלל יודעים~אפילו
 ו~אב~מו

 בתפל~ יצ~
 לבד הש"ץ

 בר~
 עיין ויוה''כ.

 בר~
 בפ~גתא

 דועתי בכ~ה אמרו דלהכי ואפשר תקח"''ל החיוב ו"ה ור~נןדר''ג
 היחיד שתפלת לפי מקומות ושאר קרי בעל גבי דרבנןתפנה

 ב~ל וגם עיר ב~ר הציבור בתפלת יוצא ומה''ת מדרבנן~יא בפ'~
 כדאמר לבה''כ ולכנס מש''ץ לשמוע לו ~ותר וגם י"ח נפיקקרי
בש''ב

 ב~
 שהוא מה כו' עבוקים שהציבור

 בבהכ"~
 וא"כ

מש''ץ שומ~
 וא~

 הדחק בשעת דנפקי שבשדות מעם גרע לא שומע שאינו
 "''ל. הרמב''ן שהביא דרבנן תפלה דאמר דוכתי בכל לתרץ ישוכן
 להתפלל מה''ת דחייב י~ל עיר בחבר שאינו יחידאבל

 תירא אלקיך ~' דאת וקרא עבודה לה דקרו קראי נך~כולהו בפ''~
 לה"כיר ~ירא דקרא פי' ומשמע ש''ש ל"כרת בגמ' לי דרשינןהא
 דקרא ביפי' וא"כ ולצורך בברכה רק ויתעלה ית' הל" ה~דש~שם
 שמו בה"כרת ~ותו שנעבוד מיירי בהכי ע''כ ~~כ תעבודואותו
ית'

 וע~
 ~דריש קרא וכולי' ש''ש בה"כרת שהיא התפילה עבודת היא

 ר""ל דר~ו ולכן כו' ~דבק ובו הדיינין שבועת נהתירהכי
 ועוד ית' לשמו עבודה נקרא התורה שגם במקדשו ~בדובתורתו עבד~

 שהיא ומש~ע התפילה על עצ~ו מבר דניאלהרי
 קבל כל וכתב לבד ד~יאל ~נהגת ולא כמה~ג אנשי קודםוחובה ~דו~ מצ~

 וע"כ תקנה. מי ~צינו ולא כו' עביד הואדי
 מה~

 וכמו היא
 : ודו"קכו' ~א~~

 ~ו~ו~
'~~ 

~~ 
'~ 

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

 ~~ ~ו~~ ~~~~~~~~
ו~' ~~~~~~ ~~~~~~~~

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

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

~~~~
 ~~ו~~:

 ו"והי לדורות תקנושהם
 תמידין כנגד ~ד ובין תקנום אבות תפלות מ''ד בין לדינאהנ~מ
תק~ום

 ו"מן מנין גם לדורות תקנום אבות למ''ד וא"כ לדורות ~קנוםאם קמיפלגי רק פליגי לא וב"ה התפללו שהאבות בברי דכ~
 מה"ת התפלות מנין דאין שפבק והרמב"ם בתורה. מבוארהתפלות
 חפילת דקיי~ל והא תקנום. ת~דין כנגד ~~ד ד~ר משוםהיי~ו

 הקודמת. בת~ו' לעיל כמ~ש פלוגתא בהך ג''כ שייכא ~ותערבית

 מה לעיל והובא כ''ח ד' בתענית דאמרו במה צ~ קצתולפי~"
 מנחה. ופירש''י כו' ד''ת הללו ל"ו. "ו ביןהפרש

 כדאמ~
 אבינו יצחק

תיקן
 תפל~

 ת~ום אבות תפלות דמ"ד אליבא רש"י דנקט מנחה.
 ~שום תקנום. ת~ידין כנגד דמ"ד אליבא נקטולא

 דמש~
 לי'

 תקנום אבות ד~ד אליבא לפרש יותר נוח ד~ת לי' דמדקרי~~ל
 ~פורש אין כו' תמידין כנגד למ"ד אבל בתורה מפורשד~לי~י

בתו~
 כנ"ל.

 א~
 היא יהושע דר' מימרא דהא צ"ע

 ור' ב~~י~
 ערבית תפלת דבבר דמאן ולפמ~ש ~ות. ערבית תפלת ב"לי~ושע
~שות

 ע~
 לא אם קיימינן. יהושע דר' דאליבא כיון ~נחה תיקןדיצחק רש"י כתב ואיך תקנום. תמידין כנגד תפלות בבר

שנא~ר
 דא~

 ד"ת נקראו ג~כ תקנום תמידין כנגד ל~''ד
 וצ'~
: 

 תפלת אין דאמר ראב"ע דברי ג''כ יובנו למעלה האמור~~~''~
 עיר. בחבר אלאהמובפין

 ו~
 כל ~שמו אמר יהודא

 מ''ש ולכאורה המובפין. מתפלת פטור יחיד עיר חבר שיש~ום
 דתפלת שפיר אתי דברינו ולפי התפילו~. ~שאר מובפיןתפלת
 יחיד בנדבת באה ואינה דוקא ציבור חובת שהיא כיוןמובפין
 לענין הפובקיס וכמ''ש~לל

 תפל~
 אדם מתנדב התפלות דכל נדבה

 תקנוה נא מש''ה מוסףלבד
 אל~

 ~ר כמו עיר חבר דהיינו לציבור
 : המעמדות מדין שהוכחנו וכמו מד''ת.התפלות

~~~~
 הא ליישבאפשר

 דא~
 לפני העובר בת~ית יהודא ר'

 הפובקים כל ותמהו כו' פסח של ראשון ביו''ט התיבהלפני

ל~
 היחידים. גם יזכירו לא למה התיבה לפני העובר במילתי' נקט
 המובפין תפלת דאין דבבר לשיטתו דר~י שפיר אתי דברינוועפ''י
 ה~ובפין מ~פלת כלל פטור יחיד עיר חבר ~וכשיש עיר בחבראלא
 שכתבתי מה בכל ודוק כו' התיבה לפני העובר במילתי' נקטולהכי

 : ~דברים ברוריםכי

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

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

~~~~~~~~~~ 
 ~ו'

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~ ~~
'~ 

 ~~ו~י~
: 

~~~~
 פורס סומא ך''ד דף במשנה במגילה איתא הנה

 כו'ומתרגם ע"~
 שמ~

 שהוא מתרגם דוקא לכאורה
 אין שבכתב דברים הוא דסומא כיון לא ודאי בתורה לקרותאבל בע'~

 הוא יכול שאין נראה אחר יקרא ואפילו בע"פ לומריכול
 חבירו קריאת על יברך היאך קריאה ממצות פטור עצמו שהואכיון לבר~

 את נושא דאינו נראה וגם חייב. אינו שהרי י~ח מוציאושא~ו
 כנגד פנים תברכו כה דבעינן עיניו בשתי בומא שהוא כלכפיו
 עליהם לטובה עינו וישים ברכה ב~ת העם את שיראהפנים
 שיראה ~שמע כו' להם א~ור וכתיב יבורך. הוא עין טובוכתיב
 טעמא והי~ו כו' בו~ין ולא "ה בננו גבי כדדייקינןאותם

 דדש ומביק כו' כפיו את ישא לא מעיניו באחד בומא ע''ב שםר~י דא~
 סתם אמר ולא מותרבעירו

 בומ"
 מומין משום כפיו את ישא לא

 ישא לא בל''" עיניו דבשתי ודאי אל"כו'
 יש ועוד מעיניו. באחד ואמר דייק ולהכי בעירו דש וא~י'כפיו א~

 דאתקיש דשירו' דומיא בלילה ולא ביום דוקא דנ''כ הגוןטעם
 וכדפבקינן אצלו הוא לילה ביום אפי' עימיו בב' ובומא לשירו'ברכה
 לילה דהוי מה''ט פבול עיניו בשתי ~ומא ~מומות דיני גביהלכתא
 לדין כשר מעיניו בא' סומא אבל בלילה. דין תחלת דנין ואין~דידי'

 כפים נשיאת לענין ממש ה''נ ח''מ. בטוש"ע וכן בגמ'כדפבקינן
 לפני עובר דאין ~ה''ט לומר מקום יש ואולי ביום. דוקאדבעינן
 ו~גד היא ביממא תפלה עבודת דעיקר במתניתין לה דשיירהתיבה
 דין אבל לענ''ד. קצת צ''ע ו"ה דרשות קי"ל ערבית ותפלתתמידין
 שכתב ""ל להרב''י ראיתי רק נכון. לענ''ד נראה היה כפיםנשיאת
 ~עירו דש אם עיניו בשתי בומא דאפילו דנפשיה מבבראבהדי'
 אולם וצ''ע שכתבתי ראיות כלל ה"כיר ולא בש''ע בתם וכן~ותר
 בעירו דדש אף נ''כ אינו עיניו בב' דבומא הב''י הביא רי"ובשם

 : ז~ל לדעתו שכיונתיות~ל

 על לי שקשה מה כאן להעיר אמרתי "ו בבוגי'דברי~~~~
 ~ת~ דאי הנ~ל במ~ה התוב'דברי

 יהודא ר' ~~ש~ה.

 וכדעת מיירו בהכילאו

מ~
 ועיקר התורה מן

דהמע~
 וצהרים ובוקר ערב

 דניאל גבי הגמרא כ~נת ~ו~~~~
 ~שחר תפלת בפ'שא~ו

 ~ל ת''ל הוחלה. לגולה דניאל~בא יע~~
 אם נ''מ ומאי דנא. מקדמת עביד הואדי קב~

 הבית חורבן ~קודם דה''א יובןדברינו ועפ~י קודם או לגולה משבאהתחיל
 בתפלת יוצא היה ה~רבנות מ~רי~'ןשהיו
 מתפללים יחידים היו ולא מעמדאנשי
 ומעמדות קרבנות ובטלו לגולה ~שבארק

 כל אמרו ל"ה בעצמם. להתפללהתחילו
 להורות דנא. ~ק~מת עביד הוא דיקביל
 מעמדות. והיו תילו על הבית ב~יותשגם
 : עצמו בפני מתפלל היה כן פי עלאף

~~~~
 הקוד~ת בתשובה לעיל כתבנו כבר

 היינו תקנים אבות תפלותדלמ''ד



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

או~
 על פורס אי~ו מימיו מאורות ראה שלא כל

~~ 
 ה~וס' ו~~בו

 שהוא ולא אפל בבית יושב שהוא ר~י דברי דפי' הירושלמיבשם
 המצות ~כל ל~''י פטור בל''ז בומא הוא דאםסומא

 כדא~~
 בפרק

 ראה ואפי' לר''יהחובל
 ~אורו~

 שא~ פ~ ולכן ונבת~א.
 היה

 דר''י ~ש~ע דמתניתין דפש~א לענ''ד וצ~ע יפרוב. לא י~יו כלאפל בבי~
 ואמר יהודה ר' קאי ועלה ע"ש פורב סו~א דאמר קאיאדת''ק
 וכן פורס. אימו סו~א שנולד מי~יו ~אורות ראה לאשאם

 הנאה ~שום הכא וא~ר כו' צפו הרבה לו דאמרו לק~ן~ברייתא ~ש~~
 ~אה לי' אי~ ורבנן. הנאה. לי' לי~והא

 יוסי ו~ כ~ יובי כ~
 ~תוקמא ואיך ~יירי. מ~ש~עיור

 ד~
 לו אין הא אפל בבית יהו~ה

 : שם הבאים לכל וגםהנאה

 כפירושם ~וכרח דבריו פירוש אין כי וראיתיבירושל~י~~~~~~
 דריש גלות גבי דר''י שיטתי' ~חלפא שם דאיתא"~ל

 בלא לשון פי' לסו~א. פרס ראותבלא
 ~ש~ ראו~

 הי' שלא
 יכול ש~ין הבומא ~~ע' ו~כן לראותו בידו הי' יכולת אבנרואהו
 שאין בין ~חלק ראות. ~לא ב~שמע "ה ואין כלל.לראו~ו
 שלא דוקא א~ר והכא לראות. יכול שאין ובין מקרה מחמתרואה
 פורס רואה אינו שעתה אף ~י~יו ראה הא ~ימיוראה

 ~"~רו' רואה לאינו דו~ה והוא ~ה~אורות נהנה אינו~~תה וא~
 ~אורו' הנאת ענין~כ~פ שיוד~ כיון פו~ב ד~פ''ה ~עונן' ביום או א~ל בבית יושב~הוא מח~~

 וע~
 היא אפל בבית ביושב שני

 לא אפל בבית שהיושב או~ר אני כך~תניתין
 יפרו~

 ויש כ~'
 לא אפל בבית שהיושב לו~ר שייך וכי פי' בת~י' בלשוןלפרשו
 שג''כ אפל בבית ליושב ד~י שנבתמא מי וה''ה לא. ודאייפרוב
 לבו~א פרט ראות בלא הכא ברם מביק וע''ז לראות. יכול~ינו
 קרא ד~יעטי' התם דשאני ופי' ש~פני. בירושנמי ט"ב שם וישכצ''ל
 ראותבלא

 ד~ש~~
 הבו~א ולא הה"ד~ן מצד אותו ראה לא שהוא

 בבית ליושב דו~ה הוא הבברא מן הכא אבל לראות. יכולשאינו
 בפירוש נלע"ד כן הלז. הסו~א גם וכן כו' יפרוס ~לא ב''ד וכיאפל
 הירושל~י.דברי

 ודוג~
 ~צינו כו' או~ר אני כך הזה הלשון

 כו' פסח בליל מצה ישראל אכלו לא או~ר אני כך דחלהבירושלמי
 זה בלשון שם גם לפרש ויש לארץ ישראל כשנכנבו גבי~''ש
 אכלוהו ו~סת~א בגלגל פסח עשו דהא שם דוקא בת~י'~וא
 בפסח א~ר ט~א שה~ ~י פ' ובירושל~י ככ~וב. ו~רורים ~צותעל
 דחוקה בראשון וכ"ש לבד ומרורים ~ות אלא ש~עכבו לך איןשני
 בת~י' בלי שם ~תפרש וע''כ עיכובא דהוי בי'~יב

~~ 
 כן

 : ודו''ק הירושל~י דברי בפי' להא~ר וראויים הדברים ברורי'ולענ''ד

~~~~~
 במשנה שם הנה קרואים. שבעה ל~נין עולה אם קטן
 דקטן לכאורה ~~מע כו' ו~תרגם קורא קטןאיתא

 ולעיל כו' בתורה קורא סתם מדא~ר ~רואים הז' בתוך אףלקרות ~ות~
 קטן אפי' ז' ל~נין עולין ד~כלבברייתא

 ~ש~
 השל~ה דוקא קצת

 כו' עולה ~פטיר כדא~ר כו' עולין ~ון והוא שביעי שיקראדהיינו
 בפרי' ב' כשמוציאין אפי' שנהגו ~ש~לם ורבינו אליקוםרבינו דברי שהביא ""ל הרא"ש מדברי לכאורה ~ש~ע וכן לא. קודםאבל

 גם הראשוניםשיקראו
 חוב~

 אותה וקורא חו"ר וה~פטיר היום
וכתב

 ע''"
 ~ן שאינו ה~פטיר דקטן מבתבר דלא הוא כשר ומנהג

 כו' היום חובת יקראה~נין
 ז''ל לדידי' סברא דאין להדי' וש~~

 יק~אשקטן
 חוב~

 שאין ~שום "''ל הרא''ש כו~ת הי' ואם היום.
 אלא קטן שהוא משום להזכיר לו הי' לא שם כמ''ש ה~נין ~ןעולה
 בזה ויש לי' מס~ר לא גופא דהאודאי

 מחלוק~
 הפובקים

 : כתבתיוהנלע''ד

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

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

~~~~~
 ב~גילהאיתא

 ר''~
 א' כ~' בהכנ''ס ש~כרו העיר בני

 כו'. לא דכרכים אבל דכפרים אלא שנו לא יונתן~'
 הוקדשה היא דכרכ' כיון א'. פי' פירושים. ב' ~וב'ו~בו

 ופי' בנאוה. לבד העיר שבני אף ל~כרה ואבור העולםכל לדע~
 חלקו. ~כור י~לין ואין עליו נתן העולם בסוף א' שמאדחיישינן

 לבדם שהם ידוע אם שניולפי
 וא~ בנא~

 אחר נדבת בה
 ה~ולם. כל לדעת שהוקדשה קמא כפי' כתב ז''ל והרא''ש~~וכרה. ~ותר~

 ~~וי ה~ולם בסוף אחד ש~א או~ר אני הירושלמי לשון עןופי'
 ל~~שו דחק ז"ל והוא בה נתן ש~א השני כפי' משמע דלכאורה~ה

 ~א העולם בסוף אחד ארי'~אי דא~ הירושל~י כן לפרש ~וד דחוק ונענ''ד דעתו. עלשהוקדשה
 באמ~

 ו~י בה קנוין העולם כל
 אף העיר באי כל דעת על הוקדשה ע''כ והא כו'ש~א

 פשט א~ל דבריו ול~רץ לדחוק ואפשר כלל להו ידעינןדלא ~רקי~
 ל~"ד א~ל השני. כפי' כתב בהג''א ובאמת כן. ~ש~ע לאהירושלמי ~~

 לכל שהוקדש' הראשון ~י' ~ש''ב להוכיח ~ראההי'
 ה~ול~

 אף
 אחד יש ש~א דחוש~'ן הטעם אלא דאל''כ בה נתנו שלאלאותן
 ~כור חלקו ואין בה~נתן

 שות~ין של כבית ~כ''פ היא הרי א~
 שותפין כולו אלפים ו~~רת ואלף ~אה או שותפין ב' ליד~ה
 היא הרי בה חלק נתנו ~לא אחרים שאין כיוןמיקרו

לה~ת~ים. ~יוחד~
 ~אי וא~

~~ 
 מט~א דבהכ"נ ~הא גמ

 אם ואף בנגעים מט~א השו~פים בית הא קושיא מאידרבים א~ ב~געי~
 אחו"ה היא והרי רבים לשון מאחוזתכם נהו ד~רבינן שותפיםרבים
לכל

 הנותנ~
 יכול ש"י~ו מ~ה ~"יה ו~אי בה

 ~י' אבל ב~ירתה. ~בכים שאין השותפין ~ן לא'דחיישינן ~שו~ דהט~ ל~וכ~
 לא ל~''ד ירושלים כ~ו כלל ב~לים לה ואין ישראל כל שלהיא הרי בה נתנו שלא אף ה~ולם כל לדעת שהוקדשה דאמר דכיוןניחא הראש~

 : הרא~ון כפי' הג~' ~ק~שית ~וכרח הרי לשבטים.נתחלקה

~~

 ולא כו' קאתו דידי דאדעתא כיון לה קאתו דמעל~אאע"ג ~חס~ ד~תא כנישתא בבי אשי דרב לישמא לענ"ד~ש~ע
 דמשום שמע אתו קא אל" יהבי קא דידי אדעתאא~ר

 ש~וקדשה רבים של הוי~בד ביאת~
 לדעת~

 רב לדעת באים שהם כיון רק
 לל~ו~אשי

 היתה קטנה בעצמה שהעיר תורה
 ~גילים היו ולא ~כפר ו~פקא ~כרך ד~קא מחביא ~תאכגון בכתו~ו~ כדא~~

 כולם נגררים ~ש''ה אשי רב לישיבת הבאים תלמידים רקבה
 זוטא כנישתא בי דגרבינן טרביים של בהכ"נ וגבי דע~ו.אחר
 השני לפי' ראיה ~זה ואין עבדוה ואימהו הגי' דילן ובג~'הואי
 היה אחרים בה נתנו אלו גדול כרך שהיא בירושלים ש~יתהדכיון

 : כרכים כשלדינה

~~
 דנדרים מסוג~ זה לפי טובא לי קשי'הא

~ 
 הרחו~ה כגון העיר אותה ~ל בדבר אבורים ~חבירו~נאה ~ו~ גבי ~ח

 הר כגון בבל ע~לי של בדבר ו~~תרין כו'והבהכ~נ
 הנאה למודר אבורים דכרכים אפילו בה''כ דכל להדי' ו~ש~עכו' ה~זרו~ הבי~

 בהר רק שרינןדלא
 הבי~

 אסרימן. עיר בכל בהכ''נ אבל והעזרות
 צריכין הגליל אנשי אין דאמר הא ש~עוען

 לכת~
 לנשיא

 הגלי~ אנשי א~ר ובגמ' כו' אבותיהןכתבו שכ~
 ודוחק היו קנטרנין

 אלא שבגליל הכפרים אנשי עללפרש
 ~ש~

 עשו הגליל אנשי שכל
 וע''כ בב~כנ~ס אסור הנאה ד~ודר בסתם הפוסקים כל וכ''ככן

 ש~~חלה א~רינן הוי ואי בעלים ~ן ויש דשותפין דהוידב~ל
 נדרים ובירו~~י כנל בעלי' לה אין ישראל כל לדעתהוקדשה
 היא הרי בתוכה עוברת הרבים שדרך רחבה ~תני' כיניא~ר
 ~~ר שדרך לפי ברחוב רק מפליג דלא הרי ב~ל עולי שלכדבר
 ~ים. ושל כרכים של בבהכנ''ס ~פליג ול" העולם לכל~בור
ו~ש~

 ~ית שהוא ~יון מנג~ים פריך ~אי לדוכתא קושיא הדראוא''כ השני וכפי' דשו~פין הוי דלעולם בבהכנ''ס כלל חילוק ד"ין
 דעת ליישב ויש בנגעים. שיטמא הוא דיןהשותפים

 הרא''~
 ~בור ל~בירו ונתן ~ילא גבי ~שי~ין ד~'סוגיא עפ''י "''ל
 הדרך שבא~צ~

 דהפקירא בירא אי דשותפי בירא אי ור"ש ר''נ דפלי~י ל~ימרדבעי
 הדרך שבא~צע הבור כגון בבל עולי בשל דמותרין ~הא שםו~קשה
 הוא דהפקירא דכ''ע ומסיק כו' א~אי הוא דשותפי ביראוא''א
 שו~פין ישראל כל ע''כ הרי הוא דשותפי בירא דס''ל לב~ד שםוהא
 שותפיןשל ד~יקרי ס~ל ואפ''ה כרוהו בבל ועולי הדרך בא~צע בור שהואבו

 ש~
 הם הכל רק לרבים הפקירו

 בעלי~
 ישראל ~כל שלו

 הפקר הוא רה''ר דרך או כו' הבית הר מ~א"כ בו~ו~פים
 ואהכי כלל בעלים לוואין ג~ו~

 דא~ ~~
 איך

 ~ו~~ הבו~
 ב~דר

 ו~ביק כו'הנאה
 דכ~

 הבור גם
 הפק~

 הרבים. ~~ו~פות ולא הוא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~~  ~  

~ ~ ~ ~

 כדעת י~ראל על לדעת שהוקדשה אף כרכים של בבהכנ''ס י"לוא''כ
 שכולן י~~אל כל שותפות מדין רק הפקר מתורת זה איןהרא~ש
 כי בה שותפים וכולן לדעתם ~הקדי~יה בהזוכים

 ל~
 הפקירוה

 להפקיע יכולים ואין להתפלל הבאים לכל הקדישוה ~קהבונים
 ישראל כל של שותפות אף הנאה ב~ודר ולכן בה. הרביםזכות
אסור

 כד~וכ~
 דס''ד למאי מנג~ים דפ~יך והא משילין. דפ' ~םוגי'

 דלענין י''ל היא. דכרכים הא ואמאי בנגעים. מטמא~בהכ~''ב
 דגזרת ישראל כל לשותפות יחידים שיתפות בין ח'לוק ישנגעים
 כ"א ושיהא אבות ולבתי לשבטים שי~לקו ~ד נאחוזה ~יאהכתוב
 בנגעים מטמא אין וחלקו שכבשו י''ד וכל ~ת''כ כדאי' שלו אתמכיר
 אין ישראל כנ שות~ות ש~יא כנוא''כ

 נקר~
 שותפות רק אחוזה

 ל~ין דיומא דפ''ק דלמסקנא וע''ש מאחוזתכם. מרבימןיחידים
 בית בהן כש~ין בנגעים מטמא אין דכפרים אפילונגעים

 טפי וגרע לו ביתו שמיוחד הבית לו אשר ובא ביה קרינן~~א דיר~
 כו'. אבות לבתי דחלקוה מהך שם ~ה ו~ייתי השו~פיןמבית
 שעכ''פ ל~י לו ביתו שמיוחד ביה קרי~ן ד~א טע~א דעיקרונ''ל
 מתפללין רק השותפין בית כד~ך מיוחד תשמיש בו משת~שיןאין
 לא אני יהודא דר' בלישנא מכוון וזה כ''כ דירה בית ואינובו

 עלה אתי קדושה דמטעם משמע בלבד מקודש מקום אנאשמ~תי

ר~
 בהם אין דכפרים אבל דכרכין דוקא היינו דמגילה דלס"ד
 בכלל דכפרים אפי דיומא ולמסקנא למוכרה ויכולין כ''כקדושה
 ז~ל ברש''י וראיתי דירה. בית ~הן שיהא ובעי הן מקודשמקום
 ניכרין בעליו כל וז"ל כתב דכפרים ד''ה ע~א י''ב דףביומא

 מיוחדים בעלים לה שאין כתב דכרכים וגבי השותפיןכבית וה~
 הרא''ש כפי' ד~''ל משמע להתפלל הבא ~כל עשויה והיאוכתב
 כיון שבכרכים לכפרים. דכרכים בין והחילוקז~ל.

 שהוקדש~
 לכל

 וגרע הבית לו אשר וכתי' ומיוחדי' ניכרין בעניו אין~~ולם
 ז"ל מדבריו מבואר המה. ידועין דעכ''פ הרבהמשותפין

 דא~
 בשל

 אסור ולכן בו ~תפין העולם כל רק הפקר מקרא אינו~רכים
 שכ~בתי ועפ''ז הוא. דשותפי דס''ל למאן בור כמו הנאהבמודר
 רבים דשותפות אלא הוא דהפקר לאו לכ''ע כרכים של בה"כנדגם
 מנגעים מקשה מאי שהקשו וביומא במגילה תוס' קושית לתרץיש
 מטמא דכרכים ~ם יומא דמס' לר''מ ע''כ והא הוא דכרכיםוהא

 וביארו ס''ל כר''מ דר''י ונימא במזוזה מדמחייבבמגעים
 אתי כרבנן כו' כרכים של בין דמחלק ד~ם לשינוי' דע''כיותר קושית~

 כר''מ מתוקמא שינוי' להך דאי ברייתותתרוויהו
 הו"~

 לפרושי
 ומאי מחייב דכרכים אף ר''מ ע''כ וא"כ עיי"ש ר''מ ואידיאידי
 ולפמ"ש יהודא מדר'מ~ה

 ניח~
 דממעטינן דכרכים דגם

 שאין הבית לו אשר או מאחוזתכם ע''כ היינומנגעים
 בנגעים רק כלל לחלק שייך ולא ז''ל רש"י וכפי' ~יוחדים בעליםלו

 לשבטים נתחלקה לא למ''ד ירושלים ממעטינן וכן אהכי~קפדינן
 מדינות שערי מחייבינן דהא כלל חילוק אין במזוזהאבל

 ח''ו נאמר אטו ירושלים וכן העולם לכל שייכים שהן אףבמזוזה ועיירו~
 ודאי הא ~שבטים נתחלק' לא למ"ד ממזוזה פטוריןשהיו

 ל~
 וכי~ן

 לחלק אין לשותפים גם כו' חיי בעו הני אטו ירבו מלמעןדמרבינן

עו~
 חייבין היו ודאי כו' שכבשו י''ד וכן ~ציבור כל שות~ות בין
 קודש שהן מ~ום רק הבית שבהר לשכות ממעטינן ולאבמזוזה
 דמחייב ר''מ אף וא''כ ישראל לכל שייך הבית שהר מ~וםולא

 שינוי' ולהך אחוזתכם בי' קרינן דלא בנגעים מודה בכרכי'במזוזה
 ~ית בעינן לא כפריםבשל

 דיר~
 בידם שרשות כיון כלל

 ולא רבמן אף במזוזה חייב ומסתמא ואחוזתכם בית ביהקרינן למוכ~
 שהוא כיון מזוזה לענין דירה דמקרי ס''ל דר"מ ב~רכים רקפליגי

 זה אין דירושלים דומיא מנגעים דמימעוט אף הרביםשות~ות
ענין

 למזוז~
 בי~ מיקרי לא במזוזה דגם ס''ל ורבנן

 מיוחד שאינו

 לנגעים דמחלקינן למסקנא אבל למוכרה. יכולין שאין כיוןלדיר~
 נראה דכפרים אפילו דירה בה שישבין

 דה'~
 אפילו במזוזה

 לרבנן דירה בית בעינןד~פרים
 דבלא''~

 דירה בית בעי לא ~מזוזה דס''ל לר~מ אפי' ולנגעים~דירה העשוי בית מיקרי לא
 נה ומדמינן לו ביתו שמיוחד ביה קרינן דלא בנגעיםמודה
 דוקא היינו וא''ע שם. דיומא בסוגי' כו' אבות לבתילחלקוה

 לדירה עשוי רק בעינן לא במזוזה משא''כ לו מיוחד דבעינןבנגעים
 : בזה היטבודוק

~~~

 אלא שם שכתב ז''ל רש''י דעת לענ''ד משמע
 כו' דירה בית דאיכא הא מעיקראכדשנינן ~חוורת"

 ול~
 כתב לא

 דמד~ינן דלמסקנ' ס''ל ודאי ~ל" רבנן הא ר''ע הא קמאשינוי'
לה

 נה~
 להא כלל ענין זה אין כו' א~ות לבתי דחלקוה

 ז''ל וברמב''ם ברי''ף ו~' לו. מיוחד בעינן לא דשם במזוזהר''מ דמ~יי~
 בה''כ סתם~כתבו

 דכפרי~
 ב~זוזה וחייב לאורחים דירה בהן יש

 :ודו''ק

~~~~~~

 רא'תי לשבטים ירושלים דנתחלקה ב~וגי' ~סוקיןואנו
 ד~גילה הגמ' בפי' דבר לחדש שנ''ל מה כאןנהזכיר

 בבר תנא והאי שםדאמר
~ 

 אין דתמי' לשבטים ירושלים נתחלקה
 אומר ראב''צ שלהם. ש"ינן לפי בירושלים בתיםמשכירין

 כו' בזרוע אותן נוטלין אושפיזין בעלי קדשים עורות לפיכךמ~ות ~~ א~
 כו' שלהן אינו המטות ~מקום כיון ראב''צ דטעם תוס'וכתבו
 לענ''ד וקשה כו' נתחלקה לא סבר ראב''צ דגם מדבריהםנראה
 מה בזרוע לי~ול יכולין וכי בזרוע העורות מוטלין למהדא''כ
 מגי~ש"ין

 המיטות שכר ליטול להם אפשר היה אם אף ועוד להם.
 בשכר קדשים העורות כל נ'טול להם היה הרבההמיטלטלין
 למישבק ארעא אורח ש''מ שאמר אביי דברי וגם בלבדמיטות
 ב"רוע. יטלו ארעא אורח משום וכי לאושפיזי' ומשכא גולפי'אינש

 דו~א סבר דת"ק וראב~צ ת''ק דפליגי לומר אפשר היהולכאורה
 ~שכירין שלהן מטות אבל שלהן שאינן לפי משכירין איןבתים
 אפי' אלא טעמא מהאי דלאו סבר וראב"צ כו' נתחלקה לאובבר
 ה~ולם ~יקון והוא שלהן והן ש~טלטלין אף משכירין איןמטות
 הבתים בשכר יוקירו פן לשבטים שנתחלקה אף בתים ישכירושלא
 לכל כדכתיב היא מצוה ירושלים וישיבת ממצוה לאמנועי ליתיד~א
 ואסור היא דמ''ע ברגלים וכ"ש בירושלים לשבת המתנדביםהעם
 שאלין המקום לי צר לחבירו אדם אמר ולא כדאי' שכרלטול

 פי' לפיכך ואמר להשכיר. גם לאסור חכמים וראובירושלי'
 "יכו נוטלין ואינן ומטות בתים שכר להם מגיע היה דיןשע"פי כיו~

 בזה חיישינן ולא בזרוע הקדשים עורות לטול חכמים~הם
 ב~ל לכל ארץ דרך עפ''י המגיע דבר שהוא ממצוהלאימנועי
 אותן ליטול יכולין לפיכך כו' ארעא אורח אביי כדאמראכסמי'
 מפני אסור שכירות שאר אבל והמטות. ~בתים בשכר בזרועאף

 צריך אין לת''ק אבלהתקמה.
 לז~

 כלל מגיע אין בתים דשכר
 הג~' ד"מר ומאי דנוטלין לת''ק ס''ל מטות ושכר שלהםשאינן
האי

 תנ~
 דעת בפי' נלע"ד כן כו' סברי תנאי והניאמר ל" ולהכי ראב''צ ולא ת''ק היינו כו' מתחלקה לא סבר

 הגמר~
: 

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

~~~ ~ ~  
~~ 

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

 ~~~~ו~ ~~~ ~~ ~~~~~~
 ~ו

 ~ ~~~ ~~~~ ~ו~~

~~~~~
 שאכל מי מ~'ח מיניה בעו א'. נ''א בברכות איתאהמה
 שום שאכל מי א''ל ויברך. שיחזור מהו בירך ולאושתה

 טבל דתני' ויברך יח"ור סעודתו גמר אפי' הלכך רבינא אמרכו'
 גברא מעיקרא הכא מעיקרא. חזי ל" גברא התם היא ול" כו'ועלה
 דעת ז''ל ה~שב''א והביא הגמ' עכ"ל אידחי ואידחי והואילחזי

 הא אידחי בהדיא דהא עליו ותמה כרבינא. שפםק ז''להראב''ד
 כ~. היא ולא דמםיקדרבינא

~~~~~~
 בהג''א הא''ז דברי ג''כ יתורץ ואגב הראב''ד דברילתרץ
 בלא שחט אס שפסק שחיטה הל' ביו"ד הרמ''אהביאו

 מהך ג"כ שם ז''ל הש''ך עליו ותמה אח'כ. ~רך קודםברכה
 להדיא דמשמע כו' היא ולא דגמרא ממסקנא דברכות.סוגי'
 כיון המצות על אבל חזי לא דגברא הא משום בטבילהדדוקא
 אכילה גבי דאמר כמו אידחי ואידחי הואיל מעיקרא חזידגברא
 נראה העיון לאחר אבל נעומה. קושיתו ולאורה בזה שםו~אריך
 מקודם בירך שלא מה זה הוא דיחוי מה כו'. ואידחי הואילבגמ' ל~ דקרי הא על לדקדק יש באמת דהנה אירי'. לא האדמשום



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  ~  

~  

~ ~ ~ ~

 כלל ראוי היה שלא מה רק דיחוי שנקרא בש''ס מצינו לאהא
 הבדלה וגבי מעליו מרובין ענביו וגבי הדם עיםוי גבי כמו~קודם
 שמתו מי פרק ברא"ש עי' אונן שהיה מפני במ"ש הבדיל ל"אם
 לא מרצון זאת שעשה רק ראוי שהיה דבר אבל בתשובה.ולעיל
 אברהם ברכת בעל סברת ולכאורה דיחוי. שיקר" בש''במצינו
 שאח''כ דהברכה חזינן דעכ"פ דכיון נכונה נראה שם בש''ךהמובא
 לברך יכול שאם מימא מה''ת קודם. שעשה למצוה שפירשייכא
 דיחוי דהאי לפרש נראה היה ע"כ אח''כ. שידחה בירך ולאקודם
 םברי כ''ע המצות ברכת ולענין שבש''ס דיחוי ככל הואדהכא
 אפי' כלל אידחי דלא אח''כ מברך מצוה מקמי בירך של"דהיכ"
 אכילה גבי רק לברך. יכול הי' המצוה עשיית בשעת דגם א'שעה

 קצת נדחה היה אכילה דבשעת משום דש''ס וסתמא רבינאמחולקי'

 תהלתך פי ימלא דכתיב משום ~ז לברך ראוי הי'של"
 לתוך ומשקין אוכלין הכניס גבי דההיא מיניה לעיל בברכותשם כדאמ~

 כו' מםל~ן אידך ותניא פולטן אידך ותני' בולטן ~דא תניפיו
 שאין בלי~ה ב~עת וכ''ש כדרכו ~כילה בשעת לברך א"אעכ''פ
 בסעודה מסיחין אין אמרו וכן פנוי הבני~'בית

 שמ~
 יקדים

 מלברך. א~ד רגע נדחה והרי לושטקנה
 ורבינ"

 דאפ''ה םבר
 ג''כ נד~ה דהתם ~ט~ילה ר"יה ומייתי א~"כ~ברך

ו~יהו ~ביל~ קוד~
 ל~

 ~''ל
 ל~ל~

 נראה בין
 "ה. בענין מעיקר' לדחוי ונד~~

וד~י
 הת~ הש''~

 ~ילוק דיש פי' כו' הכ" חזי לא גברא ~~יק~א
 בש''ס דוכתי בכמה דמצינו כמו ~~יקרא. לד~וי ונד~ה נראהבין

 ולא בעי' ונדחה ובנראה דיחוי הוי ~א מ~יקרא דחוידקי''ל
 רק "ה שייך לא עכ"פ וא"כ מצות. אצל דחוי יש אםאפשיטא
 הי' ג''כ המצוה עשיית דבשעת כיון המצוות בברכת אבלב~כילה
 בהג''א הא''ז דברי שפיר ואתי כלל דיחוי מקרי לא לברךיכול
הנ''ל

 וא~
 אמת דין הדין אכן הא''ז בדברי הדבר נה~מיס שקשה

 : כמ''ש נכון נראה בעצמווהענין

~~~~~
 "ה. דרך עפ''י הראב''ד דברי גם יתורצו להכי. דאתינן

 ונתן הכשר קיבל גבי הפסולין כל פ' בזבחים והנה ונדחהנראה דהוי משום דרבינא להא דש''ס דיחוי' עיקרדלפמ''ש
 ו~יי' הוא. דחוי לאו שבידו כל פריך אשי ורב דחוי'. ליהדלית המצרי חנן מני הא רבינא ושני דחוי ולהוי הגמ' פריך כו'לפסול
 סברא למדין נמצינו עכ''פ בזה. שחילקו מה ובסוכה שםבתוס'
 הוי דהכא דהך נכאן גםנכונה

 ג~
 לבלוע םופו בו~י דהא בידו

 דקי''ל לדידן וא''כ טובא. מינה ועדיף ענבים ללקיטת דמיונא
 הדחוי. לסלק שבידו כיון פעם בשום כלל ~חוי הוי נא אשיכרב
 ד~בל מבריית' ראי' דאייתי גופיה רבינא על קאמ' הש"סאמנם
 מעיקרא הכא ח"י לא מעיקרא התם היא ולא ואמר כו'ועלה
 שבידו דכל סברא הך ל''ל דרבינא אידחי. ואידחי והואילחזי
 שפיר ולדידי' כיחידאה מתני' לאוקמא ל''ל דאל''כ הוא דחוילאו

 כלל מדחה ולא אשי כרב דקיי''ל לדידן אבל כו' היא ולאמקשה
 דעת לייש' הוא מכון כי ודו"ק כרבינא הראב''ד פסק שפירבעול'

 מאוד צ''ע ובאמ' ברשב''א. עי' מהירושלמי וראייתו ז"נהראב''ד
 דכיון ז"ל ר''ח בשם הרשב''א שכתב ואף ברכה. בלא מתהניהא בו~ן משקין גבי תנימן האיך דא''כ עלי'. דפליגי הפובקיםלדעת

 על להקפי~ ואין אדם לכל לשתי' חזו ולא מימאסן לפיודהכניבן
 לםלוקי. לי' למה דמימאים במידי אוכנין גבי דא''כ צ"עברכתן.
 לבלוע שמותרמשכ~ת נמי אוכלין גבי דא''כ אדם. לכל מאיסי לא דאוכלין לומרואין

 ולמה אדם לכל ראוין שאינן עד ל~סן א~
 לא גם במשקין. נאוקמילי'

 מישתמי~
 ~הכי. לפלוגי מהפוסקי' חד

 ו~ראב''ד ברכה. בלא לבלוע לו נתיר למה במשקין וא"כ נינהוברכה ובני דמאיסי אף לבלוע אסור אכתי לסלקן ~אפשר כיון ודאיאלא
 : ודו''ק הכל.ניחא

~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~ 
 ~~ו

 ~~ ~~~~ ~~ו~~~~ ~~
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 ~~~ו
 ~~ו~~~

 ו~'
 ~~~ו~

 ~ו
 ~~~~ ~ו~~

~~ו~ו~
 ו~'

~~~~ 
'~ : 

~~~~~
 חביצא האי יובף רב אמר ל''ח. דף בב~כות אי'הנה
 ומסיק דשם הםוגי' וכל כו' כזית פירורין בה איתאי

 המוציא. מברכין כזית פירורין בה דלית אע''ג חביצא האיוהלכת"
 הוא דחביצא ופירש''י דנהמא. תוריתא עלי' דאיכא והוא רבאאמר

 דבריו דלפי והרא''ש התוס' וכתבו האילפס. בתוך לחםשמפרר
 הוא. ר~שון כלי דאינפס הפירורין. בשנתבשלו איירי םוגי'כילה
 אין כזית פירורין בהן אין דאם יוםף לרב ס''ל דהוי הואובה

 כל המוציא מברכין ד"פ"ה קיי"ל ואנן ה~וצי".מברכין
 ובישלה אפאה טחנה מברייתא עליו והקשו דנה~. תוריתאעלייהו דא'כ~

 כו' קיי~ות הפרוסות איןאם
 דאיכא אף ומשמ~

 תורית"
 דנהמא

 בנ~בשלו איירי דל" כזית ~כולן דליקט מהא הקשוו~וד
 :דבריהם עיי"~

~~~~
 דוקא אינו ז''ל ר~''י כוונת ד~ם נ''ל הי'לכאורה

 לתוך ש~פרר רק כלל בישונ בדבריו הזכיר לאדהא בנתבשל~
 האש. ~ן שהעבירו תיכף הו" רא~ון כני דאילפס ואףהאילפס.
 להו~~נא

 שמ~ר~ רש"י דכוונ~
 שייכא דהא ו~וד הרותח. לתוך

 תתא~ "י ושמואל דרבבפליגתא
 כו' גבר

 ובפנוגת"
 דמעיסה

 כו'וחליטה
 קמ~

 בישול זה אין גבר עילאה ולמ''ד מוגלשין לתוך
 מדבריהם ד~שמע ו~וד בישול. מטעם ~וגי' כולה נפרש ואיךכנל

 בשמן שנטגנו ומשום אמנ~ות ק"י ~כולן דליקט הךדלפירש''י
 ~צה אם שא~רו מה נפרש איך ונפי''ז כנתבשלוהוי

 הי~
 אדם

 מק~ה כו' תודה חלות דגבי עשירה מצה הוי הא כו' בהיוצא
 לי'ותיפוק

 דמ~~
 לכ~ה ו~ת~לקת היא רביעית ומשני היא. ~שירה

 בשמן דמטוגנין ומרחשת מחבת דמנ~ת להדי' מבוארעשרונים
 חריבה במנחה דאיירי וע''כ ~צה. חובת בה יוצא אינובודאי
 שמפררין נקט עשייתו דרך ורק האילפס תוך בנתבשל' איירי לאג"כ דרש"י מראה ~''כ אלא נתבשלה לא דהא לדוכתא קושיאוהדרא
 דאסיק ומ~ום ~ביצה. כע'ן שמתחבר עד באילפס~ותו

 השריי' שע"י הכי לה מפרש דנהמא תוריתא עני' דאיכאוהוא לבסו~
 פחותין פרורי' אף ודאי שריי' בלא אבל דנהמא תוריתא מידייוצא
 אבל דנה~א תוריתא עליהן ישמכזית

 ל~
 דתלי' דסבר יוסף

 אף מכזית פחות אבל כזית דוקא דבעינן כזי~בפ~יתין
 שרויין בין כלל חילוק אין מברך. אי~ו דנהמא תוריתאעלייהו דאיכ~

 מכונן דליקט סוגי' שפיר אתי ובהכי בעין. פתיתין אובאילפס
 ~כל דאיירי תוס' לפי' בין המנחות מכל דאיירי לפירש''יבין

 כלל חיבור ולא שריי' בהן הוזכר לא עכ''פ הרי המיניםחמשת
 בישול ע''י רק פטר לא יוםף ר' ס"ד דאי יוסף רב נהו פטרואפ''ה
 מאי ורא''ש התוס' כפי' במרק שריי' ע"י עכ''פאו

 מק~
 מהא

 דלרב ברור ודאי אלא נימוחו ולא בעין שהן דאיי~י לימאמכולן דליק~
 רב על פלגינן ל" נמי אנן וא"כ כלל חילוק שום איןיוסף

 יום~
 רק

 תואר בה שאין כל אבל דנהמא תוריתא עלייהו דאיכאהיכא
 דק דק ~חי~ה ע''י או שריי' ע''י אם שיהיה סיבה מאי"היהיה לח~

 ל~נ"ד וזה ברכות. ג' עליהן שיברך נימא מה"ת צורתן ~תבשלעד
 ע"ה דף ובמנחות כן רש''י דעת וגם הסוגי' בדברי ומוכרחברור
 דאיכא והוא על שם ופירש''י סוגי' הך ג"כאיתא

 עלי~
 שיהא כו'

 הם אם נראה שאין עד כ"כ שרוי שיהיה ולא לחם מראהבהן
 היא שהשריי רק עלה אתא בישול מ~עם דלאו להדיא הרימלחם.
 ד~ת גם ולענ~ד נקט דמילתא ואורחא הל~ם תואר מ~נו~בטלת
 רגיל שהיה ממיץ דוד רבינו בשם שהביא כןהתוב'

 לת~
 פי~ורין

 תוריתא מיניי~ו דאזיל בידוע המים מתנבן וכשהיהבמים
 כלל נתחברו לא הלא והפירורין ברכות וג' המוציא בלאואוכלן דנהמ~
 מדבריהם משמע וכן לחם. תואר ~הןשיצא ר~

 בד~
 דפת בסוגי' מ'

 א~ מיירי היכי שהקשו בקערה~הצנמא
 יש

 שלי~
 ליכא ואי כו'. לפניו

 אף ~ירורין לעיל מסקינן הא חייא ר' עלה פליג ~יכי צנומהאלא
 בהם שאין כל מרק ע''י נתחברו שלא בעין פירורין דאפילולהדיא הרי עכ''ל דנה~א תוריתא בהן ואית הואיל ~ברך כזית בהןשאין

 "ו ב~וגיא שכתב ומה המוציא. ~ליהם מברך אין דנהמאתוריתא
 חלב. או מרק ע"י יחד הנדבקים פירורין שהוא דחביצאבפירוש
 דתמרי חביצה ~מו חביצה לשון לפרש רק ג''ככוונתם

 ול~
 שיהא

 יצ~רך שלא הדין "ה ע"י להשתנות גורם והתחברותםדביקותם
 ענ~ל: ~ברך ~י~ו ~~ שריי בלא אף אלא המוציא.לברך



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~''~~~~
 ז~ל

 כת~
 די~ תר"י ~שם זו ~בוגי'

 ~ד~ר. חילוקים ג'
 מ~ושל לא אינן ואם כו' ~מ''מ מ~רך דנהמא תוריתא דאיכאאף כ"י~ ~הם אין ואם דכ"י~ ~שיעורא תלי' נת~של~ם

 לחם תואר ולא כזית ~הם ואין דק דק שמפוררין א~''פ מחוברולא
 אלא מ~ושל אין ואם לחם. מתורת לעולם יוצא ואינו המוציאמ~רך
 כו' ~~וריתא או ~כזית תלי' ומרק ד~ש ~''ימחו~ר

 וכ~~
 שכן עוד

 ר~ כד~רי ולא ההל' ~וךנראה
 דא' דהא שאמר "''ל

 פ~
 ה~ומה

 מ~וך אולם כו' תוריתא עליה ~דאיעא ד"יירי המוציא עליו מ~רךכו'
 שדחה הרח כד~ת שבו~רים מ~ואר לעיל שכת~נוהתו'
 כת~ו שהריהרא''ש

 דג~
 ~פת

 הצנו~
 וגם דנהמא תוריתא ~עינן

 מקשה דהא כן משמע הגמרא םוגי' דמתוך כ'כ~ר
 לר~

 יוסף
 ו~מחו~ר ~מ~ושל איירי לא דוד~י ומ~ואר מכולן דליקטמהך

 דה~
הג~

 ואפ"ה ~ש~ירבן. התם דמשני הוא
 לר~

 שפחותין ~ל יובף
 נקט דלא וע"כ מ~רכינן לאמכזית

 ר~
 שזהו משום ח~יצה לשון יובף

 ד~לי' דקיי''ל לדידן ה"ה וא''כ דמילתא אור~א משום רקהגורם
 ו~בוגיא דנהמא.ב~ורי~א

 דמנחו~
 עלה הוי ~"י הגירבא

 א~
~ש~

 אין אפילו ול''ג המוציא מ~רכין כזית בהן שאין פירורין ~פלו
 מילתא רק דלעיל אח~יצה דוקא דקאי מש~ע דהוי כ"יתבהפירורין
 ד~ר עם מעורב ולא ~עין הן ~פירורין ומשמע הוא נפשה~אנ~י
אחר

 וא~~
 וכדעת שה~א~י התוב' וכד~רי דנהמא ~ורי~א בעי~ן

~~
 הגי' וכן ה~א~~. ~ם~יא

 ~רי"~
 בהא ""ל

 שש~ דר~
 אפי'

 : כו' כ"י~ ~הן שאין~ירורין

~ ~ ~
 ג"כ שבו~ר "~ל הרי''ף מדברי ל~וכיחיש

 כד~
 ר~.

 דפת ~~גיא~כ'
 הצנומ~

 בר חייא כר' והלכ~א כו'
 והלכ~א~שי

 כ~
 מ~רך דאמר דר~א אלי~א חייא

 ~ו~ ואח~
~~כאו~

 יש
 להקשו~

 הא תרי ל~י שטרא מ"כה איך ד~ריו על
אמרו בש~

 ~ליג' אשי ~~ ד~
 אד~

 חייא
 דא~

 ~רכה ש~כלה ~~ך

~
 הפת

 ול~
 כרח~א פבק

 דפ~
 עליה מ~רך הצ~ומה

 דמ~רך דרבא~ליבא כ~ ~פ~
 ואח~

 א"ש "''ל ה~ח כד~רי אם א~ל ~וצע
 לפ~ק~הוצרך

 דינ~ ~~י~ כר~ב~
 דמ~כינן

 עכ~
 פת על המוציא

~צ~ומ~
 ~~יכא והוא יובף. מדרב ~פוקי ~"י~ פחות אפילו

 לכ~חלה מ~יר אשי בר ד~'ח רק "~ל ~רח כ~ש דנהמא~ורי~א
 ר''ח עליו פליג ו~הא אח"כ ולברך~רר

 דאמ~
 ~רכה ש~כלה צריך

 הפ~ע~
 דמ~רך וכר~א

 ואח~
 כ~ח כתרוויהו פבק ולכי ~וצע.

 מדר~ ולאפוקי דיעבד לענין אשי~ר
 לענין דר~א אלי~א וכ~'ח יוםף

~כ~חלה.
 ו~

 ברור
 ומוכר~

 מד~ריו מ~ואר וא''כ "''ל הרי"ף ד' ~פי'
 דפת~ך

 הצנו~
 פלוגתא ~הך ג''כ שייכא

 ד~
 יובף

 ור~
 ששת

 כלל. פלוגתא ~זה ליכא אי הנכה ~בוק הוצרך לא דאל'כ~~יצה
 ור"ח רי"ף שדעת לדין "כינו~א''כ

 דאפילו כולם "''ל ורש''י ו~~
 קצ~ שריי ע''י ד~המא תוריתא ~הם שאין ~ל נדבקלא

 טחינה או
 : כנ''ל ומוכרח ~רור ו"ה המוציא ל~רך איןהדק

~"~~
לפ~נ"ד

 ב~
 י''א י' ~עיף קב''ח בי' השו"ע

 שב~~
 ופבק

 ~ד~ר חילוקים דג' יונה ר~ינו ותלמידי הרא''שכד~רי
 למים הפירורים נותן שהיה ממיץ דוד דר~ינו הך ה~יא הכיואפילו

 ודוק וכש"ל דב~רי ~ר~י שהםדנראה
 ~ היט~

~~~~
 גם "''ל ורש"י התוב' ד' לפי הפירורין נ~בשלו אם~דין
 דנהמא ~ורי~א בהן שיהיה ~עינןבהא

 ~פחו~
 ~"ית

 כו'. ~" אמר ~ד''ה תוב'וכ~'ש
 וא~

 דאין לעיל שכת~נו מה ~י
 בנת~שלו. דוקא דאיירי "''ל רש''י שיבבורהכרח

 עכ'~
 ודאי הא

 ומי הוא ראשון כלי עכ''פ אילפב דהא מיירי ~נת~שלו דגםמשמע
 ג~ר. ~תאה למ''ד הפירורין ונת~שלו רו~ח שהיה ג''כ איירילא
 לדעת ~ין כלל חילוק שום "ה משום דאין ""ל לרש"י ב"ל ודאי~לא
 ~נ~~שלו גם דנהמא ~וריתא ד~עי' כר~א דקיי"ל לדידן ובין יובףרב
 ~~ריי~א רש''י מד~רי לענ''ד משמע וכן "''ל. לד~ריו הכי לומרשייך

 אין ובישלה אפאהד~חנה
 הפרובו~

 מי~עי'. כו' קיימות
 רש''י כת~

 אין ד~רש להדיא הרי מדייבא. גרע מי וכשנימוח"''ל
 קיימו~הפרובו~

 כפירוש לה ~רש ולא שנימוחו היינו
 ושאין בכ"י~ הן קיימ~~ דפרובו~~ירושל~י

 קיימו~
 היינו

 דאפילו ב~ל אלא מכ"י~ב~חו~
 כל מכ"י~ ~פחו~

 ד~יי''ל למבקנא ~רכות ג' עליהן מברך ~ימוחו ולא ~יי~שמ~שו

 לפרש הוצרך ~להכיכר~א.
 קיימו~ הפרובו~ א~

 כפי' ב''ל איהו א~ל דנה~. תוריתא לא וגם כ"ית ~הן איןמםתמא דא" ש~ימוחו היינו
 תלי' רק דנהמא תורי~א כלל מצרכינן לא ד~נ~~של ו~ר~יהרא"ש
 רש''י ~ד~רי ~כרח ו"ה שנימוחו. לפרש צריך היה לא ~כזיתהכל
 ~כ"ית פרובות הן כמה עד לה דמ~רש מהירושלמי שה~יאו ומהז''ל
 ~ ~דע~ להירושלמי ב"ל דאפשר ראיה זהאין

 תלי' דהכל יובף
~כ"ית

 ופחו~
 דאפי' כר~א דקי''ל לדידן א~ל כלל. ~פליג ולא מכזית

 יש ברכות ג' ל~רך צריך דנהמא תוריתא ~הן שיש מכ"י~~פחות
 : כן הדין ~נת~של דגםלומר

~''~~

 ~שם הרא''ש ד~רי ככל ~ש''ע שבתם המח~ר על~לענ''ד
 ~"ה החולקים ותוב' ז"ל רש"י דעת כלל ה~יא ולאתר''י

 ואולם דנהמא. ~תוריתא ~לי' נת~של ג~י גםולדידהו
 שע~רה כל כ"ית ~הן שיש ~פרובות אפילו ד~נת~של סו~רז''ל הרמ~''~
 והוא שלש מעין א' ~רכה רק עליהן מברך אין ~ישול ע''יהפת צו~

 הפרובות דאין ה~רייתאמפרש
 קיימו~

 שנשתנה היינו כפשוטה
 הפובקים ככל ודלא כ"ית ~הן ~ש אף ~ישול ע''י צור~ןו~רה
 כת~ה ולא דעתו הש~יט ""ל והמחבר ל~יל.שה"כרנו

 בש''~
 ולענ''ד

 דהנה טו~א ~"ה לה~ותיש
~~ 

 פלוגתא מייתי פבחים
 דר''~

 ד~~י נימוח שלא ו~מ~ושל ~רוי ~רקיק יוצאין ג~י יוסיו~
מאיר

 אע"פ במ~ושל לא א~ל השרוי ~רקיק יוצאין אמר יובי ~
 מ~טל בישול דב~ר נימוחש~א

 מתור~
 למימר בגמ' בעי והוי לחם.

דפלוג~א
 ודחי פלוג~א ~הך ג"כ תלי' קיימי ו~מ~ייהו אי דשלקו~

הג~
 קאמר לא ~'כ

 ~ם ד~עינן מצה גבי אלא יובי ~
 והיא~ליכא. ~~

 דקי~ל למאי ד~רכו~ הג~ מס~~
~יי~. במל~~~ שלק~

 ו~
 בותר

 לדע~ לכאו~
 ש~ש~נה ~ל דב~ר הרמ~~ם

 ~ור~
ה~~

 שלש. ~ין א' ברכה רק מ~רך אין כ"י~ בהן שיש אף ב~ישול
~הא

 ~ג~
 ~ם דבעינן משום ~פיק לא מצה גבי דדוקא מביק

 הא וליכאמ~ה
 ~ור~

 ע''י נפיק לא ברכות וג' המוציא לענין לחם

 הרמ~~ ובאמ~~ישו~
 מ"ה ~שמר

 ~הלכו~
 דין ג~י וחמץ מצה

 נימוח שלא א~~ ~מ~ושל יוצאיןדאין
 כ~~

 פ~. טעם בהן שאין
 מצה ~ם מפרש שאין מ~ואר הגמרא. כלשון מצה טעם כ'ולא
 טעם על הכוונה רק עוני לחם טעםמשום

 בעל~ פ~
 ~יי~ו

 לחם טעם בו שאין בובר ~הוא כיון וא''כלח~.
 א''~

 ממילא
 וג' המוציאלענין דה~

 ~רכו~
 מ~טל שה~ישול קיימי ~מיל~ייהו לאו ג''כ

 לשלקו~ דמי ולא ידו. על לחם שנעשה האפיה ~ניןמהן
 דאמרינן

 מהן מוציא ~ישול ואין כ~ריית~ הן דהתם קיימיבמילתייהו
 אדם ~ני ~שה ע''י לחם שנעשו הכא א~ל שהן. כ~ופרי ~~ר~
 אין ושוב האפיי' או~ה מהן מ~טל כך ~אחר ה~ישולאותן. שאפ~
 דלא שפיר א~י ועפי"" "''ל. הרמ~"ם דעת היא "ו עליהןלחם ~ור~

 דאיכא כו' ~ישלו ואח''כ צלאו ג~י דפבחים בוגי' אהדדיב~רי
 דר''מ פלוגתא ~הך לה ד~לי'אמוראי

 מבטל ~ישול אי יובי ו~
 כמ''ד ב~ר מ''ד דהך לומר שדחקו ~תוב' שם ועי' אפיי'.מתורת
 דאף ~ה צורך אין ולפמ''ש עיי''ש. קיימי במילתייהו לאשלקו'
למ''ד

 ש~ו~
 עכ~ קיימי ~מיל~ייםו

 הנאפה דבר לענין
 מבטלן. שאח''כ ד~ישול למימר שייך אדם ~ני מעשה ~יהנצלה
 ~ישול לענין אהדדי פבח ודין מצה דין ~ש''ב ה~ם לה מדמיו~הכי
 ~שם הטור ה~יא שי''ח ~בי' והנה דר''י אלי~א צליי' או אפיהא~ר
 ~ישול אין דקיי~ל ~אע''ג והבמ"ג יראים וב' ממיץהר''א

 ש~ת. ל~ין~ישול א~
 אפ~

 אברו ומש"ה אפיה. אחר ~ישול יש

ל~~
 לחם

 ~ש~~
 תוך

 רוט~
 שני. ~כלי אפי' מחמירין ויש רותח

וה~יא
 הרא''~

 בישלו ואח"כ דצלאו מה שם ראי'
 משום ~זה דחיי~

~~~
 ומהא

 ודחו אפיי' מ~טל ד~ישול ש~ישלה מצה ג~י יובי ד~

קצ~
 מהש''ב ד~ריו פובקים

 ד~רכו~
 משום ~ה ג~י דר''י דטעמא

 הכוונה דאין שכת~תי "''ל הרמ~''ם לדעת והנה דליכא. מצהטעם
 טעם משום רק מצה טעםמשום

 פ~
 ם~ל דאיהו הרא''ש על לק''מ

 להא שייך "ה ואין דפבחים וכבוגי' צלי או אפי' אחר ~ישוליש
 הרמ~''ם לכן לעיל. שכת~~י וכמו קיימי ~מל~ייהו שלקותדקיי"ל

 דצלאו דינא הך ה"כיר פבח קר~ן ~הל'"~
 רק מ''מ מ~ושל ד~~ל מדרשא ה"כירולא חיי~ ~יש~ ואח'~

 ש~
 דינא דעיקר דב"ל

 וכ~ אפיי מ~טל~ישול
 מ~ושל ד~של לדרשא איצטריך ולא יובי
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 כלל א"צ יוסי כר' דקיי''ל לדידן אבל בפסחים כמבואר לר''מ~ק
 להחמיר שבת בהל' שפסק ז"ל המחבר וא"כ מבושל. דבשללריבוי'
 בראשונה דעתו והביא אפיי' אחר בישול דיש הרא''מכסברת
 ברכות בהל' סתםואיך

 ופס~
 כזית בהן שיש דכל ותר''י כהרא"ש

 הבישול הא ואמאי ברכות. וג' המוציא עליהן מברך נתבשלואפי'
 ורא''מ הרמב''ם לדעת א~י~ תורת מהןמוציא

 די~
 אחר בישול

 בפסחים ברא''ש ע' כו' ובשלה אפאה דט~נה ברייתא והךאפיי'.
 דהאי הזקן ר''ש בשם שהביא כו' רכה שבלילתה דעיסה~פיסקא
 אבל אפיי' מבטל בישול דאין דר~מ אליבא מתוקמא~רייתא

 ברא''~. שם וע' לחם מתורת מבטל הבישול כוותי' דקיי''ליוסי ל~
 באמצע כ''א לאכלן שלא לחומרא לחוש לנו היה עכ''פוא''כ

~סעוד~
 זו לדעה דחיישינן וכמו צריכה שא~ה ברכה ספק משום

 היטב: ודו''ק וצ''ע. ~בת.בהלכות

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

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

: 

~~~~~
 ה"כיר ולא טעה כו' גידל רב יתיב מ''ח בברכותאיתא
 אומר בברהמ''ז שבתשל

 ברו~
 שלא אלא ל"ש ואמר כו'

פתח
 לומ~

 וכ' לראש. חוזר כו' בהטוב פתח אבל והמטיב הטוב
 אחר תחנונים לומר מרגיל גרע דלא שסובר מי דיש ז''להרא''ש
 הראב''ד דעת והוא ירושלים. לבונה חוזר ה''נ לעבודה דחוזרתפלתו
 דבהמ"ז ברכות ג' דהנך וכתב עליו "ולק ז''ל והרא''ש בהשגות.ז~ל
 ברכתא חדא כולהו דאמר דתפלה ואחרונות ראש~ות לג'דמיין

 : הזן ברכת לראש דחוזר הרמב''ם דעת וכן עיי''שנינהו

~"~~
 בראשונות דהא ביניהן גדול חילוק שיש בהדי' חז~נןדהא
 שכבר אף מראש ~חיל תחתיו העובר טעה אם תפלהשל

 ושלשה שנים המזון ברכת קיי''ל ברהמ''ז וגבי ברכה. אותהאמר
 והש~ישי שני' ברכה והשני א' ברכה יודע א' אם ז''ל רי''ףופי'
 ברכה חדא דכל לדי' הרי לא. וטפי כולן בין מברכין שלישיתברכה

בפ'~
 לכמה ומתחלקת היא

 אנשי~
 ובג' א'. בב~ה משא''כ

 לראש חוזר אחריו העובר נשתתק. אם הדין ואחרונותראשונות
 דסגי כמו אחרת והשני אחת ברכה אומר ש~ראשון בגיולא

 שהרי בדין וכן ומבואר. ברור חילוק הרי ובברהמ"ז.~אמצעות
 כו'. הארץ ברכת ויהישע הזן ברכת תיקן משה בפ''ע נתקנה א'כל
 אינו ואם זא''ז הברכות שמעכבות להוציא ננו מנין מסתפקואני
 הרמב''ן לדעת מיבעי' לא שיודע. אותן אף יברך שלא כולןיודע
 הב~ות מנין שבוברי' המגיד. בהרב כמבואר הרמב"ם דעתוכן
 אלא מה''ת.אינו

 א~
 לנו ~ין דאורייתא דכולן הבוברים לדעת

 ר'~ דברי לפי דהא אחד מצוהשהם
 ב~ה רק משה בימי בר~ו לא

 הלחם ~כבין אין הכבשים גבי דאמר להא ודמיא הזן. והיאא'
 כבשים קרבו כו' שנה ארבעיס מצינו שכןכו'

 ב~
 עתה אף לחם

 שיהיה עכ''פ אבל כעת. וצ"ע לכבשים מעכבין אינן בלחםשנתחייבו
 בירושלמי דאמר מהך גרע דלא ועוד בדין. אינו לגמרי אחתברכה
 שענו כיון ~פסק למקום יחזור ואמר כו' ב~ופנים אשתתק~טיטי
 היא אחד ברכה דבאמת אף דמיא ברכה תחלת שהוא כמיקדושה

 פתיחה גם ג' ולא לפמיו ב' רק דל~אזו
 וחתי~

 וכ"ש להן. א'
 חותמת א' וכל היא בפ"ע ברכה א' שכל דבה~'ז ברכו' ג'~נ''ד
 לכאורה וא"כ~ברוך

 נרא~
 כדין ירושלים לבונה רק חוזר דאינו

 : וצ''ע כו' תחנונים לומרהרגיל

~~
 מנין שאין פסק עצמו שהוא לענ"ד צ"ע ז''ל הרמב"םדברי
 המימרא כל בחיבורו כתב וגם וכמש"ל. מה''תברכות

 דידן בנידון פסק ואפ''ה כו' ~זן ברכת לישראל להם תי~ן~שה דר'~
 לא דאיהו "''ל הרמב''ם שטעם ואפשר ה"ן. ברכת לראשדחוזר
~עקירת דמדמי אלא כו' תחמונים לומר לרגיל והמטיב הטוב ברכת לה~דמי

 רגל~
 אבל התפלה. לראש חו"ר רגליו עקר דקי~ל בתפלה

 נ~ה ה~ב~ד וסברת ה"ן ברכת לראש יח"ור למהקשה ודאי כו' תחנונים לומר לרגיל דדמי זו לסברא דמסכיםלהרא''ש
ב"ה. ~כו~

 ~דו~~
~ 

 ~ו ~~ו~יי~ ~~~~~~ ~יי~~ ~~י~ ~~~~~
~~~~ 
: 

~~~~~
 בברכות מרבינא לרבא איבעיא זהוהנה

 ע''~ ~
 עיי''ש

 דאורייתא דהוי דס''ל ומשמע הדבר סתם ז~לוהרי''ף
 הוי דלאכיון

 מ''~
 בשם וכ''כ לדעתו ז''ל הר~''ן וכמ"ש שהזמ''ג

 בעלמא דחוי דרבנן שיעורא בדאכל דדחי דהך ז''ל גאון האירב
 ותורה ברית אמר לא בברכות לקמן דאמר מהא ראי' והביאוהוא.
 דאורייתא מיהת מחייבי דחיובי משמע כו' בנשים שאינן לפייצא

 יש אבל נכונה. ראייתם לאורה והנה בהו. תלינן היכידאל"כ
 מדרבנן ותורה ברית בה שיזכיר צריך דאמר הא ע''כ דהאלדחות
 הוא ד~רב~ן וכיון הטובה. הארץ על רק באורייתא כתיב דלאהוא

 שאין אף ויוצאים דרבנן ~המ''ז דחייבות ~שים דהא ראי'מייתינן
 ד~ב~י התוס' לפי' כן לומר אפ~ר אי אבל ברית. להזכיריכולות
 דצריך הא ואי ותורה ברית להזכיר יכולות שאין בנשיםלי'

 הא לי' מיבעי קא מאי מדרבנן הואלהזכיר
 מה'~

 לה"כיר צריך אין
 פירוש' על צ''ע "~ באמת אולם תורה. מדין ונשים האנשיםושוות
 דמב~י טפי ניחא ז"ל ופירש''י להזכיר מדאורייתא לחיובימנ''ל
 בארץ. חלק נטלו שלאמשום

 ו~
 דה~הו י''ל ולוים מכהנים שהקשו

 בה וישבתם אותה דוירשתם במצוה ומחייבי נינהו כיבוש בניעכ''פ
 לארץ כשנכנסו הארץ ברכת לם תיקן ויהושע בנשים.משא''כ
 דנשים באנשים חיובא עיקר דוד בית ומלכות ירושלים בניןוכן
 תיקן משה דאמר לר''נ ולכאור' תגא. קטירי ולא בראי' מחייבולא
 ~' תיקן יהושע המן להן שירד בשעה הזן ברכת לישראללהם
 גם בודאי וא''כ לבד הזן מברכין היו לארץ ביאתן דקודםמשמע
 כתיב לגולגולת ועומר המן ירד להם דגם חייבות היוהנשים

 בשביל לגמרי כך אחר יפטרו איך צ''ע וא''כ היא. הזמ''גשלא ומ'~
 אלא כמעיקרא. הזן בברכת ליחייבו ועכ''פ כיבוש. ~נישאינם
 מברייתא למפשט בעי הוי ורבא בכולן דחייבין לכאורהמשמע
 מ''מ אבל מברייתא שמעינן דלא ליה ודחי דר''נ ממימראולא
 ~שים משמע תרומה פ' בזוה''ק אך דר''נ מהא הוא אמתהדין
 בגמ' דמ~י בהא גם וצ''ע. בבהמ''ז י''ח האנשים מוציאי'אין
 ליכא דלדינא ורא''מ ורשב''א ר~''ן דעת דרבנן שיעוראדאכל
 וכן בבהמ''ז. חייב דאורייתא וכזית דרבנןשיעורא

 משמ~
 פשטא

 במלחמות "''ל ~רמב''ן וכמ"ש פליגי דבקראידסוגיא
 דא''כ כן משמע לא היא שאבמכתא שכתבו והפוסקיםבחידושיו והרשב'~

 ~דוכתא ק~שיא והדרא לא אי כזית אי בסברא תלי' הדיןעיקר
 הגסה דכותבת דדייק ביומא יותר משמע וכן כו'. אדר''מדר''מ
 משבעה שבועי כביצה השתא מכביצה יותר דאי ~כביצהפחות
 ואסמכתא כלל. משבעה לא דמדאוריי' נימא ואי מייתבא. לאייתובי
 ~שבעה לא כביצה באמת הא ~שה מאי א"כ היא.בעלמא

מדאורייתא
 אל~

 דאורייתא. שביעה בה יש דכביצה דב''ל משמע ודאי
 והן דאמר דרבנן כביצה דאפי' דס~ל עוירא אדרב פליגוע''כ

 ~ילה דריש דלא לר''מ כזית ה"ה וא''כ כביצה. עד כו'מדקדקין
 שתי'. זו ושבעת שביעה בהשיש

 וע~
 דעל דס''ל לר''ג כן מוכח

 אכילה דריש לא ע''כ דאורייתא. ברכות ג' מברך המינים ז'כל
 לבא סעדי ולא משבעי לא הפירות דכל שביעה בהשיש

 ארץ משוס רק מיניםשאר ממ~טי לא הא עלייהו פליגי דרבנן ומנ''ל מברך לחוד להאכיל אי וע~
 הפסי~

 : הענין

~~

 וברכת ושבעת ואכלת ר"ח פתח תרומה פ' בזוה"ק מבואר
 נש בר אכיל לא עד וכיכו'

 יברך לא כריסי' ויתמלי לשב~
 ורעותי' כזית אלא נש בר ייכול לא אפילו אלא כו' לקוב''הליה
 דמיכלא עיקרא מיכלא לההוא ליה וי~וי עליהאיהו

 כ' לא אכיל רצון חי לכל ומשביע ידיך את פותחדכתיב מק~י ~ב~
 כו' ודאי וברכת וע''ד כו' יתיר ולא כזית ההוא אלא קמיהלית ואפי~ כ~

 ~ליו מ"ונו ~ומך שיהא רק בכ"ית אפילו דמה''ת דס''ל להד~הרי
 פי' כו' מ"ונו והוא שלק אכל אפילו ר~ע דברי וכעין לברךחייב

 וגם בפת. לדידן וכה"ג ~מ~ן עליו~סומך
 הר~~

 הך ~~מיט ""ל
 עוירא דרבדרשא

~~ 
 ד~א דאו~י דעזית כפ~טא דס~ל ומש~ע

 דאו~~ דבה~" וכת~סת~
 חיל~ ו~

 כלל. ל~י~א
~~ 

 לדי~א
שיש

 ראי~
 מ~יחות

~~ 
 ~"~~ ~~ ~א~~ ~~~ית הסו~רים



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

.
~ ~ ~ ~ ~  
 ן

~ ~~~~
 לדעת עכ"פ וע''כ כזית. אכל אם ברהמ''ז בירך בפק לעניןונ''מ
 דנשים בעיין איפשט ע''כ דא~ייתא דכזית הפובקים"לו

 ז''ל הרמב''ם דעת אחר נמשך בשו''ע ז''ל ה~חבר אךדאורייתא. בבה~''"
 אם בפק ~נין עכ"פ דאורייתא חייבים אם ב~ק שהואשכתב
 וד"יבירכו

 נר~
 הרבה דלדעת כיון ולברך לחזור לחייבן דיש

 פובקים ולאינך ~ה''ת חייבים הן שכתבתי והר"יותפובקים
 עכ''~

ספיק"
 הוא

 א'~
 : ודו''ק לחייבן יש בירכו בבפק

~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~  

~~~~ ~ ~  
 ~~ ~~~~ י~ ~~~~ ~י~ו

 ~~ו~~.

~~~~
 בשם הביאו הפ~קים ורוב בזה נחלקו הפובקיםהנה
 ז"ל ורמב''ם וטור. הר"''ש וכ''כ בפ~''ע ש~ברךה''ג

 ע~י דנשתנה ועוד שהכל ש~ברך ת~רים לדבש ו~ד~ה ע''"חולק
 נטעי דדובשא אדעתא לאו תמרים דדבש דבריו דחה והטורהאור
 ולבשלן. להתיכן כן ע''ד נטי~תן עיקר הצוקר קני ~שא''כאינשי

 ורוב כהג"ונים הכריעו גדולים והרבה ~ר~ב''ס פ' ז"לוה~חבר
 דמעיקר נראה ולפענ''ד בפה"ע. לברךהפובקים

 הרמב''ם דברי הג~
 לברך יש אם דחיטי בק~חא איפלגו בגמ' דהא המה.נכונים
 דאישתני דאע''ג זית ~ש~ן ראי' לאתויי ובעי האדמה אושהכל

 בפת "חרינא עלויא ליה דלית התם שאני ודחי קאיב~ילתיה
 שום לאו אי לעלוי' דאי~תני זית ש~ן דגם להדי' הרי~יי''ש
 לר''נ. דחיטי קי~ח" כ~ו שהכל ~ברכינן הוי אחרינ" עילוי'דל"ל
 ~~ש וד~י מברייתו נשתנה שהרי ש~כל ד~ברך היאדפשיטא ~לת" ודאי קמח ו~עשה ובחטום הקנים כשטחנו הלז הצוקרוא''כ
 ולהקפותו לבשלו אחרינא עילויא ליה אית וגם דחיטי.לק~חא
 פרי מכלל ליה דנפיק וכיון עילויו עיקר ש"ה האו~ניןכדרך
 ככרות ועש"ו אח''כ האור ע''י שתיקנו משום אטו קמחבעודו
 ואפילו "דם בני ~עשה ע"י העץ פרי ללל באנאות

 ש~
 יצא כבר כאן אבל קודם שהיה כ~ו ~~~' קאי במלתיה רקא~רינן ל" זית

 דאם והה''נ פרי לכלל ב" ל" תיקונו ומשום ק~ח בעודו פרימעלל
 מברך ק~חא למ~ד דיעבד אפילו נפיק דל" בפה''א הפת עלבירך

 אח'~ דאישתני ו~שוםשהכל
 פת להיות

 ל~
 : פה''א נעשה

~~~~~
 ~שמע מרוסק. ואינו קצת כתוש רש''י פי' טרי~אגבי

 ובהא מברייתו. שנשתנה שהכל מברך לגמרידבמרוסק
 מברך טרימא ועבדינהו ת~רי והלכתא בגמ' שם דמסיקניחא

 הלכתא הך ל~בע ליה ולמה קיימי במלתייהו טעמא מאיבפה''ע

 אבי ~דרב ופשיט בפה''ע דא~ר לעיל רבא על דפליג ~"ן ליכאה"
 ודאי אלא כו'. טרי~א ~הן לעשות מותר תרומה של תמרידהני
 בפה"א ~ברך דחיטי בק~א דבבר לשיטתיה דרבא משוםמראה
 קיי~י וש~ואל יוחנן דר' יהודא דרב עליה תפלוג לא לר''נואמר
 ולדידיה עיי''ש כו'כוותיה

 א~
 כ~ו ~י ב~לתיה לג~רי במרוסק

 דלא כל שהכל ד~ברך כר~נ שם קיי"ל ואנן לג~רי דכתושקמח
 ~רך לר"נ לג~רי ב~רובק כאן גם לכן ~עלייתא לעילויי'"ישתני
 ולשון בפה''ע. ~ברך טרי~א ועבדינהו ת~רי מסיק לכןשהכל
 חשילתא בגמ' וכדאי' כפירש''י עו' קצת כתוש דוקא הואטרימא
 שפירושו חולין דמב' חשילתא ביעי כ~וכו'

 ג~
 ~רובקין שאינן

 ואף שהכל ~רך שחוק צוקר שעל פשוט ולפ''ז ו~עורין.לג~רי
 וכמו קאי ב~ילתיה אחרת בריה כ~ו ~עשה ~וד נשתנהשאח''כ
 לעילוי' אישתני אורז שפת "~ ~הכל ~''ד לחד ד~ברך ודוחן "ורזפת
 ברכתואין

 בפה''"
 לחד ואפ''ה לעילוי ד"ישת~י ~שום דבר לכל הו" ג~ור פתלריב~נ "ו~ ופת דוחן. בפת ען פבקו והפוסקים

 : פ~י לכלל~וד ב" ול" בטחינתו צורתו שנשתנה ~שום וע~כ שהכל ~ברך~''ד

~ ~ ~
 בפה''א אומר הירקות דעל ~~תניתין ל~דק איכא
 פת על לברך ראוי שהיה ~שמע כו' הפת ~ןחוץ

 ו~ש~ע דפת דו~י" י~ות וקתני לעצ~ו ברכה דקובע לוליבפה""
~ף

 ~ברך פת כ~ו טחינה ע''י שנשתנ~
 בפה~

 הג~' דייק וכה"ג
 ודוחן אור" פת ~ל גם ד~''" אך ע''ש קיי~י ב~לתייהו שלקות~נין

 א~ו ובג~' דפת דו~י" דירקות ~פה"א ל~ר' ראוי היהוקט~יות

 א''י עתידה ואמרו הארץ מ לחם להוציא דכתיב הנטחנים~ירות ~שא~ פרי טפי חשיב פת ואולי ראיה מ"ה שאין צ"ל וע''כשהכל
 חד א~וראי שם פליגי ובירושל~י מילת ו~לי גלובקאותשתוציא
 יהי דכתי' להיות עתידה פת לא א~ר וחד היתה פת לאא~ר
 בארץ ברפבת

 כ~
 פר~ ושמן יין דחשיבי כ~ו האד~ה פרי וחשיב

 פרמי וקרינהו "חשבינהו דרח~נא ~שום פירות ~י שאר טפיהעץ
 ולפ''" הפת. על וכוונתו כו' חטה "רץ דכתיב קראוגם

 הפת עלבירך "~ אפשר
 בפה''"

 לנו. "ין הנטחנים פי~ות שאר אבל יצא.
 דוחן פת על ~ברך לכן חדשה. בריה כמין אח''כשעשאן ו"~
 דו~י' דייקינן הוי ו~י צורתו שנשתנה כיון פרי לכלליבא ל" ועוד פרי ~כלל יצא ~שנטחן תיכף הלז הצוקר וה''ה~הכל. וקטניו~

 הנ~
 נוכל

 פירות גבי גםלדייק
 הע~

 דפירות כו' היין ~ן חוץ בפה''ע "ו~ר
 תמרים דבש על לברך לנו ויצא דייןדומיא

 בפה'~
 ודלא

 לבד הפובקים כל פבקו וכן שהכל. מברך דת~רי דובש"דקי''ל כהלכת"
 בשמו הר""ש כ~"ש בעין הן לאס ~ים בהם נתן בין שחילקוה''ג
 דגם ע''כ דיין דומיא פירות ~דקתני ממשנתינו זאת הוציאואולי
 נראה ולענ"ד בעין. הן אם כ~ותן ~הן היוצאין משקין פירות~אר

 שפסק אזיל לשיטתו בפה"ע לברך צוקר גבי שכתב~בה''ג
 כללא הך ב''ל ולא מים עליהם נתן לא אם בפה''ע תמריםבדבש ג~

 כ~ותן פירות מי שוםש"ין
 ל~

 כן לפבוק בצוקר גם לי' ~בתבר
 ואי ~בי" "תה פרי בכורים גבי כדדרשינן כלל פרי נקראים"ינן פירו~ מי וכל ת~רים דדבש הפוסקים כל כדעת דקי"ל אנןאבל
 כו' משקה ~ביאאתה

 ד~ מש~
 מנין וש~ן יין רק פרי ~יקרי

 דא''כ פרי. לעשותו הצוקר בדין ה''ג דברי ולתפוב עוד לחלקלנו

 ערלה ~שום עליו ילקה ערלה של הוא אם~~יל"
 וא~

 בהיותו
 שלימה ו~שנה תמרים ~דבש יותר הפרי עיקר שהוא לפי~שקה
 ומן מזיתים היוצא על אלא ערלה ~~ום ארבעים בופגין איןשנינו

 ~לז הציקר גם ~וסיף בלבד.הענבים
 דבג~

 דין להדדי מדמי
 וגבי תמרים דבש גביוברכה דער~

 צל~
 בין הטור שמחלק ו~ה עיי''ש.

 שעיקר הצוקר ובין כו' בעין לאוכלן שנוטעין ת~רי'דבש
 ~ב בר ~ר דהא קושיא זו אין פריין. וזה המשקה ע"דהקנים נטי~~

 רק שהכל לברך "~ר הכי משום ל" תמרים דבש גביאשי
 גבי ~ה''ט שרינן תורה איבורי גבי ואפילו בעל~א זיעהדהוי ~שו~

 פירות כמה וגם נוטע בדעת תלוי זה ו"ין ותרומהערלה
 מהן היוצא שקה ~'ד נטיעתןשעיקר י~

 ול~
 בהכי פרי להו חשבינן

 אל~ רק לנו ואין כו' פטמי' כ~וני ~שקים ז' חעמים מנו לאוא'
 ~~בה אותן נוטעין שמצויים במקום תמרים וגם לבד ~שקיןז'

 ת~רים שכר הי' שתייתן עיקר בבבל דהא שכר לעשותןלמשקה
 םודני לבי אכרעך אדחל" א' ובפבחים כידוע מדינה ח~רוהיה
 בוחטין אין בשבת כדאי' לבחיטה עו~דין ורימונים תותים וכןרהי'

 תותים ובפרט עיי~ש ורי~ונים בתותים ו~וקי כו'הפירות
 דאמר אלא עוד ולא כלל משקה חשיב לא ואפ"הל~שקה עיק~
 ולא אוכל ל" כולן פירות ~י כל ושאר דעתו בטלה למשקיןאוכלין טו~א~ ~ט~" ל"וכלין עליו חישב משקה. ול" אוכל לא א~ו ת~ריםדבש בתובפת"

 פבק וכן דעתו בטלה למשקה בין לאוכלין בין עליו חישבמשקה
 גריעי פירות מי דכל להדי הרי א~לין טו~את מהל' פ''אהרמב"ם
 לענין "וכל" לשווי' ~חשבה בהו מהני דלא ת~רים מדבשטובא
 הכלל מן "נחנו נוצי" ואיך פרי מיקרי דלא וכ"שטו~אה

 על הו" בתובפתא ד~"ש הראב''ד שם כתב ובהשגות הלז.צוקר ~ז~
 הן הרי ל~שקין בחיטה ע''י היוצא אבל סחיטה בלי ~עצמןהיוצא
 שמיישנים תפוחים ויין רי~ונים עביב "יפה ואי' הפריכעיקר
 הרקח מיין אשקך דכתיב ~אוד שחשובין כוונתו כו'לרפואה

 וברייתות המשניות ופשט בעל~". זיעה ואי~ן למעליותא ו"שתניכו' ~בי~
 כמ"ש ז''ל הר~ב"ם כדעת~בוארין

 הכ''~
 ט' דף פ''ק ובנדה שם.

איתא
 פלוגת"

 גבי ור"י דר''א
 קט~

 דהו~ "ו~ר רא פרי הוא אם
 שמעמי' ש~עתי אמר ור"יפרי

 בשר~
 כו' העלין

 בשר~ ~ות~
 פגין

 שם וא' פרי ~הוא ~פניאבור
 יש דתנן ~שנה דבתם ור"י ר''~

לקט~
 "תי' שביעי'

 כר''"
 פליגי ל" ע''כ שם דא~ר ~"ן ו"יכא

 כ''ע פירות עושה שאי~ו באילן "בל פירות העושה באילןרק
 ור''א ר"י לדעת והנה פריו. זהודקט~ו מוד~

 ד"~
 פליגי ברק ב"ילן



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ס''ל ולא ר''א על~נן
 קט~

 צוקר לדמות סברא יש א~כ פריו ~~ו
 וא''כ הל" השרף רק אחר פרי לו שאין העץ לשרף~לז

 טפי ג~
 פגין שרף דהא פירות מי~ש~ר

 ל~
 אף תמרה פגי והן אסור

 ~דאורייתא היינו ~נבים ~יתים היוצא רק פרי נקרא אין סברדר''י
 פריו ד"הו אף מדרבנן אף שרינן העץ ובשרף אסירי מדרבנן~בל
 דאין במשנה שם ר''ש סבר וכן הטור כסברת ודלא טפי גרע~ע''כ
 ואף פירות. עושה שאין באילן ואף מדרבנן אף שביעיתלקטף
 היינו פירות עושה שאין באילן מודו דרבנן דסברי אמוראילאינך
 פרי להיותו לא אבל פירות. מי וכשאר הפגין כשרף לעשותו~רק
 עושה שאין אילן ושרף הפגין שרף גבי להחמיר הרמב"ם וכ"פגמור
 מאכלות ~הלעות י"ו ובפרק ~ביעית ולדמיהן להן דיש וכ'~ירות
אסורות

~ 
 סרק. אילן שרף כ' ולא דאסור פגין בשרף מע~ד דין

 שביעית לענין רק פרי דין ה~ץ לשרף אין ערל לעניןדעתו
 הנאתו דאין ~ו אי ב~צים ואף בהמה במאכל אףדנוהגת

 ~ שוהוביעורו
 ר"ח וא~ר בפה~ע עליו מברך זית דשמן האמייתי~~~~~~~~

 ויין כו' היין מן חוץ כן א~~ה ~ת~יתא פפאבר
 הן בעינן הדברים על שאר הא יין אלא אמר לא הוא שחיקלאו
 מייתי ואח''כ פירות. מי כל דה''ה משמע ולפ''ז ששחוקיןאע''פ
 דייק דלא ו~כ כו'. ~הכל מברך ששחקן לפתות ראשי שמואלבשם

 גם ס''ל זית דבש~ן אף דילן ש''ס דעת וזו וכמש"ל ~יממתני'
 דרחמנא משום היימו בג~רא כ~ואר בפה''ע דמברךלשמואל
 ובגמ' בירושלמי המבואר לפתות בראשי ~שא''כ פיריאחשבינהו

 היין מ דחוץ מהך לראיה ~ייתינן לא כו'. זית דשמן הך עלדילן
 גם ולכן ה''ג על החולקים דעת כפי עולה וזה בירושלמי.דמיי~י

 : ודו''ק יותר מסתברים הרמב"ם דברי הצוקרבדין

~~~~~~~ 
~~ 

~~~~ 
 ~~ו~ ~~~~~ ~~~

 ~~~~~ו'
~~ 

'~~~ 

~~~~
 התוס'הנה

 והרא''~
 ברי' אכל אם נסת~קו בברכות

 דאמר מהא אחר~ה. ברכה צריך אם שלימה פרישל
 וא' ממעטתו שגרעינתו אף "ית על שברך יוחנן לר'בירושלמי

~  ~ל או ענב של אחת פרידה אכל אפ~ לכן ברי' ~שום להעביד 
 כדמקשה דילן דש''ס עובדא הך הוא אם ונסתפקו מברך.רמון
 הוה גדול זית לתרץ והו~רך כו'. גרעי~יתי' דשקילא כיוןג"כ
 "''ל. ברא''ש עיין הם. מעשים דתרי אפשר או אירושלמיופליג
 ~שיעור פחותה ברי' ~כול שלא בדבר להחמיר שיש פסקו~לכן
 דירושלמי כהך הילכתא דלית ברור נראה ולענ''ד ב~''ע.וכ''פ
 א' דילן ובש''ס ברכה לענין נשמה ברית שאין בריהדחשיב
 הפוסקים כל וכ''פ ~יסורין לענין כו' חשיבא נשמה ברית~ג~רא
 נשמה. ברית רק איסורין לענין בריה נקראדאין

 יל~ינן ברכה ~~י~ור חשיבא דלא ברכה לענין דה"הובוודאי
 בהדיא דאי~א ~יטתיה א"יל והירושלמי איסורין~חשיבות
 בה שיש ענבה אכל שתים חייב וענבה מצרופין כזית אכל~ייב כ"י~ הצירופין ~ן אכל נ"יר בצירופי מינים ג' ~' דנזירבירושלמי
 ואחד ממליס ט' ריסק גבי לעיל שם אמר ~ן כו'. ב' חייבכזית
 "ית בה שאין אף ענבה על שחייב נהדיא מבואר כו'חי

 איסור לענין בריה דח~יב וכיון היטיב. עיי''ש נמלה. על כמו~ריה מש~
 אכל ו~י' איסור ל~ין הכי קי"ל לא ואנן ברכה. לענין ~''הודאי
 דברית כזית בה אין אם פטור שלימה~נבה

 נש~
 ובפשטא בעינן.

 מן שיאכל עד חייב אינודמתני'
 הענבי~

 כזית
 במרוסקין דמתני' לדחוק צריך ולירושלמי כזי~. בעי ~לי~ות~בים דאפיל~ מש~

 דילן~לגמרא
~ 

 נראה איסור לענין חשיב דלא וכיון לכך. צריכינן

~שו~
 ואמת. ברור נל~נ''ד "ה ~לל ראיה~ין ו~ירושלמי לשיעורין להו ילפינן דמהדדי ברכה. לגבי דה''ה

 ו~
 שדחקו

 תוספו~
 ורא''ש.

 ~גרעינתו הוי. מליח דזית משום דילן דגמ'דעובדא
 נשמט~

 לא
 דיל~א ולאקש~יי עו~דא הוי דהכי לג~רא ד~~~ל קשה בריה~וי

 כן. א~ר לא כו' דשקילא כיון לשון וגם היתה. בו אד~קהגרעימתו
~ל~ש

 ב~
 ~שוט

 דחד~
 ~ראה ו~ן הו~. ע~~דא

 ד~
 ר~~~ם

ורי~~
 ~כירו ולא ש~~~ו

 ד~
 : ודוק ה~רי~.

~~~~
~ ~ ~ ~~ ~

~~~~ ~ ~  ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~  
: 

~~~~
הנה

 דיוצא והרא"ש תר''י דע~
 בבר~

 כל ידי לבד ה"ן
השלשה

 ברכו~
 סיים כבר אם

 הבר~
 ודבריהם

 הכל למימר ל''לדא''כ ~'~
 הול~

 טובה הפתיחה גם הא החיתום אחר
 סייםואלו

 ב~נה~
 ומאי דיצא דא' בדשכרא סיים ~ו ו~וי יצא

 ועוד חתימה משוםארי'
 דהסברא~

 ל~ת ל''מ טובא. צ''ע גופא
 היא ~' ~ין ברכתהסוברים

 מ~''~
 ב~ינן דמדאורייתא ק' ודאי

 בשביל יפטור ואיך ג'מעין
 שהארי~ האר~ו~

 דנפקי כיון א' בברכה
 ואפילו הזכירן ולא ירושלים ועל הארץ על לברך ~צריך ~קראילן

 ד~קון דכל להקל מנ"ל ק' הוא מדרבנן ג' ד~עין הסובריםלדעת
 : תקנו דאורייתא כעיןרבנן

~~
 יצא דלא כהסוברים לומר ~~ל היה

 ה~ ~ברכ~
 ידי ~ק

 א~ר ~להכי ברכות ב' מעין עוד לברך וצריך א'ברכה
 משום רק הפתיחה ~ום דיצא אמר ולא החתום אחר הולךהעל

 הפתיחה גם מצרפין דעכ''פ רק שלש מעין ידי לגמרי י~אה~תי~ה
 שנאמרהכיון

 מתח~
 ~היא ~~~ ~ ~ ~י~~ ב~ה ~"ד

 לח~רא ~ינה נפשוט ולא לת~רים הצריכהברכה מעי~
 ביוצר פתח גבי דל~יל ~ירוץ ע''ד והוא לשכר. כלל עולה אינההיין ש~רכ~ ושיכ~

 : הדברים נ~ונים כי ודו''ק כו'. עולא בר מדרבה כו'אור

מש~~~~
 עלי נברך א''ה יין גבי דפריך מהא לכאורה כן

ג'
 ברכו~

 ברכו~. ג' יברך ואיך כו' קבעי לא ומשני כו'
 יצא והיין התמרים דעל א'הא

 בברכ~
 יברך ואיך לבד ה"ן

 רק ג' ~עין או בשלש~ן רק נפק דלא ודאי אלא ברכות.השתי אח~
 : ודו''ק ברכות. ג' מברכין לא עלי' אינשי קבעי דלאמשום

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

~~~ ~ ~  ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~ו

 ~~~~ ו~~~
: 

~~~~
 בגי' תלוי וזה בז~. נסתפקוהפוסקים

 גרסינן אי הג~
 לא. אי כו' ברי' ובר וברי'הוא

 ו~
 הרואה פרק ברא"ש

 ~ה וראה כו'. אביו ניסי על שיברך ~הו דבעי מירושלמי~הביא
 שם ואעשה כו' ונעלה ונקומה כו' הסירו פ' על ב"וה"קמ~אתי
 לבד דהוא ל~י' מבוארכו'

 צרי~
 ואעשה מדכ' שם ודייק לברך

 מאן לאודאה בעי איהו לי' דאתעביד מאן שם וא' ונעשה כ'ולא
 אחרא ולא לברוכי בעי איהו פתוראדאכיל

 בני שפטרו הרי כ~
 ~ וק~ל מהכתוב ראי' עפ~י אביהם של נס על ולהודות מלברךי~קב

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ ~~ו~ ~~~~

'~~~ 
~~~ ~ ~  ~~דו~ י~ 

~~~~
אי'

 בברכו~
 ועל הימים ~ל כו' מקום הרואה נ''ד

הנהרו~
 ברוך או~ר הגדול הים את הרואה רי''א כו'

 פסק בחיבורו והרמב''ם לפרקים. שרואהו ב"מן הגדול היםש~שה
 הגדול הים דעלכר''י

 קוב~
 ~~ הטור עליו ותמה מיוחד~. ברכה

 הכי ~''ל ר''י ~א מיו~דת. ב~ה לו קובע למה יודע ואיני~''ח
 בדוחק הרמב"ם בעד ל~ליץ שרצה בב'~ וע' ~א.ויחיד

 לשיט~י' ב"ה אזיל ד~'י ה~ור ד' לח"ק נ' ולענ''ד כו'.ו~פשר כ~'~
 ~קרא לבדו הגדול שהים שם דאמר מ''ח פ''ח פרהב~'

 הי~ם כל דא' שם את"ק ופליג בתורה האמור~ים ~~
 מיוחד שם הגדול להים התורה דיחדה דכיוןלטעמי' ~~ בעל~
 ה~ ~שו~

לקבו~
 הב"י ס' ליהאזדא ולפי"" כולם. הימים לכל הוא שוה ולת"ק בפ"ע. ב~ה לו

 ופליג. פליג אבל ~~"ק פלי~ דל~
~~ 

 גם
 דס''ל לטעמ~ דר"י לומר נ~לועוד עו~י~ פסקינן לא הכא גם כן וכמו כר~י דלא הלכ~א נפסקשם

 ב~
 ~לכל ~רכין ~יצד

~יו~ד
 שם ו~דמפ' ~י~חד~ בר~ ~קב~

~~~ 
 ~~י'

 ג~ א~
 ~אן

 בר~קוב~
 ~נן ~~ל ~~חד~.

 פ~~י~ ל~ ה~
 ל~ל ~~~~

~טור ו~~
 ~כוני~

 דלא
~~~ 

 ~ר~ר~ ~~ל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

 ~ו'
~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~  ~ו~~ 

~~~~~ ~~ 
 ~~ו~~~ ~ו~~~~~ו~

 ~ו~'
~~ ~~~~~~ 

.~~~ 
~~~~ו ~~~

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

~~~~ 
: 

~~~~
 הים את הרואה דרי''א בהא כת"ר מ''ש כו'אחד''ש
 הרא"ש תשו' וה~א היה''ג. את שעשה מברך~גדול

 ~יטתיה אזיל דר''י לחדש מעכ''ת ו~תב אוקינוס בים דוקאדהיינו
 דגם כת''ר ופי' ימים לשאר יה~ג בין לי' ושאני כמקוה היה''ג~ס'
 דר~י כן לפרש נכון שהוא ג"כ עמדי כמוס כבר אזיל~יטתי' דר~י זה דבר הנה הרא''ש תשו' ד' לפי באוקינוס אייריהך

 ימים קורהו שהכ' וכיון ימים ליה"ג קורא שהכ' דסברלשיטת~
ברכה ר"י לו קובע ע''כ הזה בשם נקראין שאינן ימים משארביחוד

 בפ''~
 לשיטתי' עוד אזיל דר''י בזה עוד חדשתי ואני ג''כ

 טעמא ומפרש דשאים מיני בורא אומר הירקות על דסברבהא
 קובע דר''י הרי ברכותיו מעין לו תן ומין מיןדכל

 בר~
 מין ~ל

 דכל כר''י פ' כמקוה דיה''ג בהך כוותי' קיי~נ לא בתרוייהודהא כר''י דלא להלכה עולה הי' דלפ''ז אך ביניהן הפרש איזהשיש
 ואין ים נקראים הימים כל א''כ בזוחלין ומטהרין הם שויןהימים
 בהא דגם ועוד לעצמו ברכה יקבע ומדוע ביניהן והפרשחילוק

 ברכהדקובע
 לעצ~

 : כותיה קיי''ל לא ג''כ

~~~~
 איברא כר''י. דלא לפסוק שדעתו ז''ל הטור ד'תירצתי
 אבל ~ר''י לפסוק שדעתו משמע בתשו' ז''לשהרא"ש

 לשיטתי' ז''ל דהרא''שה~ראה
 שמפר~

 ומפ' אוקינוס בים דוקא לה
 דביה~ג חידש ור~י הימים כל בשאר איירי דת''ק את"ק ל''פדר''י
 דוקא ביה''ג לה מפרש הוי אי אבל את"ק פליג ולא בפ"עמברך
 הימים על סתם דא' דת''ק לומר שייך לא ודאי א"י מגבולישהוא
 הימים. כל כמו לא''י וסמוך קרוב ג''כ שהוא כיון בי' איירילא
 כל בשאר איירי דת''ק ול''פ מיירי אוקינוס דבים משמעאיה"ג ~'י ופי' סתם ימים ברישא דא' בתשו' ז''ל בל' שם מדוקדקוכן

 ות''ק בפ~ע ברכה לו יש דיה''ג למימר ר''י ואתי' כו'הימים
 דרבים כסתמא הלכה הוי את''ק פליג הוי ר''י דאי כו' בהאמודה
 ז"ל הר''מ וגם כר"י הלכה דאין שפסק מי בפוסקים ראיתיולא
 וא"כ ז"ל שכ' כו' הלכך מלשונו מבואר וזה עלי'. ופליג ת''קבי' דאיירי ודאי לא"י הבמוך ביה"ג איירי הוי אי אבל אוקינוס.בים איירי אי רק את"ק ל''פ דר''י לומר דא''א לשונו ~וףמבואר הרי מיירי. ביס'אוקינוס דדוקא נראה הלכך כו' מברך דעיה''גכ'

 ממילא א'כ זה דין בכל לשיטתי' דר''י הדבר שקרוב לפמ''שממילא
 אוקינוס: בים דאיירי תו ראי' וליכא עלי' פליג דת''קשמעינן

~~~~~
 לפרש אסור במ''ק דר''י דהא כת''ר ע''ד שעלה מה גם

 לא~י הקרוב ביה''ג דאיירי ומוכח דילן בש"ס וכמבוארדאסור ר''י קאי ועלה כו' ~דה''י הבא מגלחין דאלו אמתני' התם~ליג ר''י דהא שז''א נראה באוקיינוס ג"כ אייריביה''ג
 שאלון אתון ביה"ג לפרש שלא עליהם קבלו בישן דבני עובדאהך מייתי מ''ש פ' פסחים בירושלמי וגם בכ"מ מדה~י הנקראשזהו
 ~נהגו מכיון א"ל אנן מה אנו לפרש שלא נהגו אבותינולר''א
 פ' דילן בש''ס עובדא האי שהיא ונ' כו' תשנו בל אבותיכםבו
 א~שר אבהתן א' כו' לצידן מצור אזלי דלא נהגו בישן בנימ~ש
 רוצים היו הפרנסה דוחק ~ני פי' מאי לן אפשר דלא אנןלהו

 דר''י תלמידו דרבי שם בירושלמי וא' כו' תשנו אל וא''ל~ה~יר
 וגם לא''י. שסמוך שאן בית היינו דבישן לא''י הסמוך יםהיי~ו ר''י דאסר יה''ג דהאי מפורש הרי ביה"ג. ~רש אסור א'ור''י

 כלל רגילות ואין מאד רחוק אוקינוס וים בא''י שהי' לרבימדשאלו
 מישא בני אי' דבירושלמי הגם כידוע. לסחורה אף בו~עבור
 העדה וקרבן דבבלי. ~ובדא כהך בישן בני וצ''ל ט"ס שהואנראה
 הרבה הרי ליה"ג. ~רוש אסור ר''י ס' איך הק' ב~סחיםשם

 למזונות דהא כלל. קשה ולא ע"ש. ליה"ג פירשו נביאים וגםת~אים
 התנאים שכל וידוע מ~וה לדבר וכ"ש במ~ק ~דאי' שרי ר~י~~

 : בים ש~פליגו ה"קנים ~כל ר''ג ~רי הרשות לדבר שפי ~רוחלילה לפ''ש או הישיבות ל~בת או מ~וה לדבר הי' ליה~ג~פירשו

~~~
 ולא בשבת רחיצה לענין הש''ס לה מייתי דהא"וקינוס בי~ איירי דלא ~מקוה דיה''ג דר''י הך לפרש נראה הי
 לצורך מים משם יביאו א~ו נ''מ למאי באוקיינוס ואילפרה המי~ מילוי לענין פרה במס' לה מדאייתינן כן משמע ויותרנ~נו בא''י וברייתות המשניות ומסתמא באוקינוס הרחיצה כלל~כיח

 הסמוך ~יה"ג ודאי אלא לה. במ"ומנים וטהרה מילוישצריך פר~
 : איירי ישראללא~ץ

~~

 כמקוה היה''ג שכ' פ''א מהל' פ"ו "''ל הרמב"ם מל'מבואר
 כצ"ל חטאת מי בו לקדש פסוליןומימיו

 מש~
 לה דמפרש

 לא המשנה בפי' רק דקרא.ביה''ג
 משמ~

 דבריו וגם כן
 דשם דמקואות בפ''ט למ''ש זא"ז סותרין הלכה פסק לעניןבחיבורו ז~

 כר''י שפסק מראה וכאן שוה דינן ~ימים דכל כר''י דפסקמשמע
 יוסי דרבי פירשו הפוסקים כל אבל עיי''ש ליישבם טרחובכ''מ
 בחיבורו נראה יה''ג בל' ו~כ"פ כמותו. והלכה הימים כלמשווה
 חבית גבי הגמ' מל' עוד משמע וכן לא"י. הםמוך ים עלדמפרש
 לג' א"א טבילה לו עלתה לא שם הטובל ליה''ג שנפלה מיםשל
 דאי מתרומה גופו שיפסול לענין דאיירי המפרשים ופי' כו'לוגין
 דאיירי ע''כ וא"כ שבעולם שאובין ב~ל נפסל שלם מקוה איןלחולין
 יארך ראיות עוד ויש התם. בעי מאי תרומה באוקיינוס דאיב""י
 דאיירי שהחליט ז''ל הרא"ש שלשון הדבר וכלל להאריך. ואיןזכרם
 שכ~ר כיון כלל נפקותא אין לדינא אבל לדעתי צ''ע באוקינוסדוקא
 דרבנן כמותו הל' אין ע''כ דקרא ביה''ג ר''י איירי דאיהוכחתי
 והטור ימים. שאר על כמו רק עליו מברך דאין וממילא עלי'פליגי
ז"ל

 ת~
 עלי' פליגי דרבמן וכתב יהודא כר' שפסק הרמב''ם על

 נדה ~אשר"י ועיין הרא"ש אביו תשו' דאישתמיטתי' לומרוק'
 לא''י הסמוך יה''ג דמפרשים משמע כו' שנתלש דגל משנהגבי

 ומתני' יהודא. כר' מוקי ולא יוסי כר' מתניתין ל~וק~ימדהו''ל
 וטהרה טו~ה ואין הכלים ועל האדם על ונפל דקאמרבא''י

 : לכלים ופשיטא מנדה לבדבח"ל

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

 ~~ו~'
 ~~~~ ~~ו~ ~~ו~

.~"~~~ 

~ ~
 ושאר ז''ל ר"ת מחלוקת הביאו דשבת פ''ק בתוס' הנה

 והפוסקים התיר ז''ל ר"ת בזה שחלקופוסקים
 דומה בקבולת פועלים לשכור שדרך כיון ז''ל ר"תוסבר אסר~
 דא' מהירושלמי ראי' הביאו והפוסקים לאריסותא. דקיימאשדה לאריס~

 אפשר היה ולכאורה עיי"ש. בקבולת אף אסור במחוברבהדי'
 בשדה דגם לשיטתי' ואזיל היא רשב''א ד' דבירושלמילדחות
 כדאיתא דאריסותא ט~מא ס''ל ולא לאיסור דילן ~ש''ס לרשב''אס"ל
 כיון להתוס' ס''ל אפ"ה כרשב"ג בהא וקיי''ל דע''ז פ''קבשלהי
 ערוך פסק לדחות לן לית כרשב~א בהא בירושלמי פסקודבהדי'

 : ורא''ש בתוס' עיי''ש לבנין שדה בין לחלקוצריך

~~~~~~
 דמייתי דע"ז פ''ק שלהי במשנה דהמה בדברצע''ג
 ובכל ו~יק בתים או לגוי שדה להשכיר דשרידוכתי

 ~ו' מ''ט שדה אבל ומדייק מרחץ לו ישכיר דלא דרשב''גברייתא ע''ז בגמ' ומייתי כו' שמו על שנקראת מרחץ לו ישכיר לאמקום
 דאפליגו תנאי וכולהו מש~ינו סתם וע"כ כו'. עביד קאאריסותי'

 בשבת מ~כה ש~שה אף שדה להשכיר דמותר ס"ל הכישם
 וגם משנה כסתם הלכה דקיי''ל ~ן דהלכה וע''כאריסותא. ומשו~

 יוסי ~
 הוא. יחידאה דאסר א~זר בן שמעון ור' ס''ל ה~י ור''מור''י
 את לו י~כיר דלא משנה הך על מייתי דעכומ''ז פ''ק בירושלמיאבל

 על נתומה שהיא שדה אומרת זאתהמרחץ.
 ג~

 להשכירה אסור הדרך
 שנקראתלגוי

 ע"~
 למרחץ שדה בין חילוק ס''ל דלא להדי' הרי כו'

 להשכיר דשרי' דמתניתין צ''ל ע''כ ולדידי' כלל דאריסותא טעםס''ל ו~
שדה

 משא~כ עין מראית ~ה ולית הדרך ע"ג שאינה היי~
 שיהיה משום ולא לרחוץ הבאים טו~א אינשי בי' רגילידמסתמא מרח~

 ~דה ~ין דמפליג דילן ~ש''ס דלא ומבואר ~רחץ שדה ביןחילוק
 פלוגתא ליכא ולהירושלמי ור~ב"א רשב''ג בין פלוגתא ומשוילמרחץ



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ן
~ ~~~~

 היינו לשכור שהתירו ומה אסור בשדה גס אינשי דאיכא והיכא~לל
 דעת לסתור מהירושלמי כלל ראי' אין ודאי לפ''ז וא"כ ליישוב.חוץ
 ארעא כגון לאריסות טובא דשכיח היכא דא~ינו דחזינן ~יון~''ת
 להתירא בהדי' פסק דילן ובגמ לכ''ע. לאיסור להירושלמיס''ל

 ובקבולת לאסור בירושל~י ד~י' ממאי ראי' זו ו~ה אריסות~שכיח שו~
 אריסות דש~יח לירושלמי משדה לאיסור הוא כ''ש ודאי האבנין

ואפ~
 חיישינן ולא להתיר ב"ל דשכיח דכל דילן לש''ס אבל לה אבר
 בקבולת פו~לים לשכור טובא דשכיח ס''ל ז''ל ור''ת העיןלמראית
 דגם לשיטתו בירושל~י דא~ר ורשב''א ולהתיר. לשדה לדמותיש

 ~שנה כסתם רק כוותי' קיי~ל ולא דילן בש''ס רשב''א אסרבשדה
 מתניתין פליגי דלא דס''ל לשיטתו כרשב"א ד~' והירושל~יוכרשב''ג

 לד' ~לל סתירה ואין וכמש~ל בשדה אף רשב"א עלכלל
 ר''~

 ז"ל
 ראיה אין ע''ז דבית ~קבולת דשדה אריסות שכיח דיותר ס''לואי

 : כללמהירושל~י

~~
 אריסות רק שרינן לא דבשדה ז''ל הר''מ בשם הפוסקיםבמ''ש
 להדיא כן משמע לא ~עות לא אבל כו' בפירות חלק~נוטל
 לא ובכ''מ וא' כו' ושדות בתיס להשכיר סתמא דשריא~~תניתין
 המרחץ. את לוישכיר

 משמ~
 גם בשדה. מותר מרחץ דשכירות דבגונא

 שכירותלשון
 משמ~

 טעמא דהא במ~ות מיירי ~תני' וע''כ במעות
 ואם שמפקיעה מעשר ומשום בקרקע חניי' ~שום ב~''ידאסרא
 חניי'. ~יקרי לא זה הא בא"י אסור מ''ט ישראל של אריס רקהנכרי

ה~
 מעשר משום וגם ועורמכם. אכריכם נכר ובני כתיב

 ה~
 הישראל

 אלא טבלין אריביו יאכיל ולא השדה ~על והוא הפירות לעשרצריך
 עיון וא''כ היטב. ודוק ~בת לענין שרי ואפ"ה איירי דבמעותודאי

 ראי' אין ומהירושלמי דילן הש"ס לשיטת נכונה ר''ת שבברתשבררנו
 אפשר כשאי גדול לצורך ע''ז לסמוך מקוה יש ז''ל. דבריולסתור
 רבים מעסקי שהוא בהכ''נ בנין כגון מצוה בדבר הפו~ליםלדחות
 : ודו''ק כנלע"ד חשדא ליכא רבים של דבדבר המ''א ס'ובצירוף

 ~~ ~~~~ו~ ~~י~ ~~~~~~
 ~ו~~~~י~ ~יי~~ ~י ~~ו~~ ~~י~~ ~י~~ ~~י

~~~~~ 
: 

~~~~
 מתניתין אי איבעי' איתא ע''ב ל''ו דף שבת במס' ~נה

 וכ~ה ז''ל הרי''ף ודעת תנן לה~זיר או תנןנשהות
 וה'ה ו~טומה גרופה ובעינן ~נן לשהות דהלכה וראשוניםג~ונים
לחזרה.

 וה~
 לא דבתנור לשהות אםור וקטום גרוף אפילו בתנור
 : דכופח בםוגיא כ~בואר גריפהמהני

~"~~~~
 קדרה אשה תמלא דלא הא גבי ספ''ק לעיל לפ''"קשה

 כלים שביתת להו דאית היא ב''ש לימא א~ר כו'עס~יות
 והשתא כו' יחתה שמא גזרה ב"ה תימא אפילוומשמי

 ולא ובשיל ש''ד ובשיל כו' בתנור לאנוחי שרי חייתא קדירה האיי~תה שמ~ דאמר~
 ו~טמק צרכו כל בשיל איירי בשיל האי "''ל הרי''ף לד' וע''כ אסור.בשיל
 וא"כ ז''ל. הר''ן וכ''כ גריפה ~הני לא ובתנור אסור דבלא''ה לוורע
 לענין יחתה שמא דג"רינן כירה דפ' מתני' ידעינן לא אטו קמ''למאי

 ד~שמע כו' והשתא אמר ולמה גרוף אפי' בתנור וה''הלשהות
 : לה ידעינן הוי לאדבלא"ה

~ ~

 אינו השהייה דדין ניחא תנן להחזיר כ~''ד נ~סוק אם
 נתבשל אם גרופה באינה אפילו ומותר במשנה~וזכר

 "ה ~וכח ולא אסור כמב''ד נתבשל לא אבל דרוסאי בןכמאכל
 ג"כ אסור וקטום גרוף תנור "ה לענין דה"ה שפיר וקמ''ל~~תני'
 ~שתן של דאונין ~~תני' מקשה להכי כ~ב''ד. נתבשל שלא כללשהות
 משום דאונין. ~ך ~קשה דלהכי קצת לדחות יש"ה אבל דכירה. ~הך ~עיקרא לי' קשי' ~וי ולא כו' ליגזור ליורהוצ~ר

 ד~תחל~
 הוה

 שיש ~י יחתה שמא גזרינן לא השבת יום לצורך שאינו דכלסבר
 ~קשה כו' ועססיות מים חביות גבי דג"רינן השתא אבלשהות
ש~יר

 עכ''~
 ~הך

 דקדי~
 ש~יר ~וכח

 כ~''~
 ד' על להקשות

 : "''להרי''ף

~~~
 דא~ילו לב"ש ב"ל א'כ תנן לשהות דל~''ד לכאורה. קשה
 הרי''ף ולד~ת תבשיל ולא חמין רק מש~ין אין גרופהעל

 צרעו כל בשל א~י'ז"ל
 ב~

 ~ני. לא גרו~ה ולב''ש אסור לו וי~הו~צט~ק איי~ תבשיל בעל דמתניתין גרופה
 שם א' היאך וא~

 שרו ~~ט וש~וד נר קדירה גיגית כ~ם שביתת להו דאיתלב"ש
 שלא שא~א בשבת ו~צטמק כירה ע''ג שמשהין קדירהו~ירש"י

 בו שאין לו ורע ~צטמק רק כלל ת~שיל ~שהין אין לב''שוהא ~~
 תנן להחזיר ל~''ד אבל כלל.~ישול עו~

 ניח~
 וב''ה דב''ש פלוגתא דלדידיה

 גרופה באינה לשהות דשרי אהא קאי תבשיל לא אבלבחמין
 וה''~

~
 א~י' איירי דח"רה ~לוגתא דהך להדיא ומשמע כו' משהין הן
 ~קשה ולהכי כו' ~ח"י~ן לא אבל נוטלין ב''ש וא'בתבשיל

 וא~כא ~אליו ~צט~ק הוא עכ''פ בגרוף לשהות שרינן היכילב~ש שפי~
שביתת

 כלי~
 : ודו~ק

~~~
לכאורה

 מש~
 ב''ש. שרו מ''ט דקדירה קושיא מהך

 עביד ואי בשבת ~צט~קת שקדירה במה דאורייתאבישול דשיי~
 בהמה בשביתת אפילו הא קו' ~אי דאל''כ חטאת חייבבידים

 וא' לר~יבה. ה~יוחד סוס לשכור ~ותר ולכן דאורייתא במלאכהרק קי~
 לכתחילה. מותר בב~מתו כו' פטור שבחבירו כל שהחשיך מיבר''פ
 דאםור ה''ה וא''כ במצט~ק מבשל ~שום דחייב ודאיאלא

 במ~יל"
לב'~

 צמר יתן דלא ~מתניתין טובא קשה ולפ"ז כלים. ~ביתת משום
 לא ש~דיין אף מש~ע כו' העין שיקלוט כדי אלאליורה

 נצב~
 יפה יפה

 להצטב~ מתוסף הלא ואמאי מותר הע'ן שקלטכל
 הך וכן בשבת.

 מוסיפין הא ואמאי שיתחממו ופירש''י ~שיהבילודאונין
 לב~

 בשבת.
 עבדי דלא אף ~ליס שביתת משום ט~מא אושעיא ור' יוםףולר'

 דלא ודאי אלא שרי לכתחל אף ויורה לתנור דמפקר ואי~עשה
 מהך לכ~ורה קשה וכן ~ותר. ויהבילו העין מ~יקלוט ואפ''ה~פקר
 לתנור פת ו~ן כמב"ד מבע''י שיצולו כדי אלא כו' בשר צוליןדאין
 שרי. דלכ''ע ~שמע ב''ש פליגי ולא פניו ~שיקרמו שרי כו'וחררה
 שבי~ת ואיכא בשבת ו~תבשלין צרכו כל ב~ינ לא אכתי והאואמ"י
 באונין דא"כ להו. מפקר אפקורי התנור על בגמ' אמר לא והאכל~ם.
 דהא נקטי' הנך אגב דקדירה לכאורה נראה והיה לב"ש.לישתרי
 ע''ש הפסח שמשלשלין משפוד רק מקדירה כ"כ קושיא ל~אבאמת
 שוב דרוםאי בן כמאכל שנתבשל דאחר לזה ראיה ועוד חשיכה.עם
 בשבת להחזיר דשרי' מהא מדאורייתא בתוספתו בישול משוםאין
 אפילו ~חזירין האו~ר לדברי בגמ' כדאי' וקטומה גרופה כירהע''ג
 מצטמק ל~''ד דהא צרכו כל מתבשל שלא אף איירי ודאי ומתני'בשבת
 ואפ''ה צרכו כל נתבשל בשל" גריפה דב~י מתני' ע''כ מותר לוויפה
 בישול מוסיף הו" וקטום גרוף אפילו ודאי והא בשבת להחזירשרי
 ניחא דלא דעתיה מגלי דבזה גריפה ~הני חיתוי גזירת לעניןרק
 ~בואר וכן כלל חילוק אין דאורייתא בישול ל~מין אבל בחיתויליה
 דקדירה~קו'

 לב''~
 ואפ''ה וכמ~"ל בגרופה איירי דודאי לפירש''י

 מדשרינן מוכח וא''כ בישול והוי לב''ש כלים שביתת בה~יש
 אם בישול ~שום בו דאין בשבתלהחזיר

 נתבש~
 ~קום ויש ~מב''ד.

 דס"ל ~שום מחזירין ולא נוטלין דא' דב''ש טע~א דהיינולו~ר
 רק להח"יר שרו ולא לו ויפה ב~צט~ק אפ' בשבת מבשל ~שוםבזה די~

 ~וכח לב"ה עכ''פ עי''ש. בחזרה אפי' וגזרי להן ורע ד~צט~קח~ין
 משמע וכן גרופ~. ומהני חיתוי גזירת רק דאורייתא בישול בודאין

 שנתבשל כל דאמר הך כו' בשר צולין דאין בוגי' בהךמד~ייתי
 נ~י איתמר וא~ר כו' נכרי בישול ~שום בו אין דרוסאי בןכ~אכל
 והדר בישול ~שום בו אין שבת לענין דגם דאשמעינן משמעכו'
 כל ראיה אין דמדחנני' ~שמע כו' דחנניא הך~ייתי
 חנניא תניא א~ר ולהכי שם. עיין הדין עיקר אלכך

 חייב אין דהא בדין וכן כו' תנ''ה א~ר ולא כו'אומר
 ~חשבת. ו~לא~ת ~תקיי~ת בה ושכיוצא ~לאכה בגמר רק~שבת
 וה~ושה מלא~תו נגמרה דרוסאי בן כמאכל שנתבשל כלוא"כ
 בהדביק דילן וש''ס בירושלמי ע~בואר חטאת חייב בשבת בהכיוצא
 וכו' לרדות לו התירו בתנור~ת

 א~
 דודאי

 תיכ~
 ~תחיל שהדביק

 שיקר~ו או כ~ב''ד שתא~ה עד ~יחייב לא קצתלאפות
 ~לא~ה "ו שאין חיוב בתוס~תו אין בסוף וה~ה ~לאכה ג~רשהיא ~מי~

 ~~ח ~ע"ש ~לילות ב~ולל וכדשרינן המשכן ל~לאכת דו~הוא~ו
 ~ירה ע"ג ~"יר ~~ר ד~סאי בן כמאכל ש~שילתבשיל בירוש~י ג''כ ~צאתי וכן ~ע~ש שריסקן כל לג~ר או ע''י יד~ל

 בו ~תרין כירה ע~ג קדירה השו~ת דאר''י הא כיו~תיא קטו~
 ראיה ד~ייתי להד~ הרי אסור דרוסאי בןכ~אכל לש~בו~~
 ~ד~תר~

 בו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~~~ז
~ ~ ~~~~

 מלאכתו גמר ד"הו ש"מ דרובאי בן כמאכל כשנתבשלשנתחייב
 להח"יר ומותר ד~ורייתא בישול משום בו~ין ושו~

 ע"~
 קטומה כירה

 את אופין בתובפתא משמע וכן חיתוי מג"ירת בעי קטימהרק
 המוצע את ומציעין המלול את ומוללין המבושל את ומבשליןהאפוי
 בתנור פת הדביק דאמר מהא ~ורה משמע וכן בש"ג~הובא
 דהיינו משמע בקילה איבור לידי שיבא קודם לרדותה לוהתירו
קו~ם

 קרי~
 אין שוב נ"כר ואח''כ קרמו כבר אם הא בתנור

 עבד. דעבד איבורא יותר נאפה ה"מן שבמשך אף לרדותהמתירין
 במה בקילה איבור עוד יש הרי חייב בישול שמוביף דכל נימאואי

 דשרינן מהא ראיה עוד כתב הר~'ך בשם והכ''מ יותר.שנאפה
 יגיב שמא ג"רינן ולא כ''צ בישלה בשלא כירה ע''ג קדירהלהשהות
 ה~ב''ם כדעת בתם והטור ב"ה קצת נבתפק ""ל והרא''שע''ש
 שבישל אף בנצטנן וכן בישול. משום בו יש צרכו כל נתבשל שלאדכל
 כדעת בתם צרכוכל

 הרא'~
 משמע רמב''ם מדברי אבל "''ל. ורש''י

 דבר דאף כתב דהא בישול בו אין שנצטמן אף לגמרי שנתבשלדכל
 בו אין למ''ד שמן מדין ונלמד בישול בו אין כלל בישול צריךשאין
 עד מחממו אפי' בישול בו אין ואפ"ה לגמרי ~ונן הוא והריבישול

 בישול מחובר אין הא שנצטנן אף לגמרי שנתבשל דבר וה"נשהיב''ב
 דמיבעי מהא לזה ראיה וקצת בישול. הוא חימומו משום'ואטו
 שהייה כתחלת הוי אי מהו למיחם ממיחם פינן ח"רה לעניןלן

 מבשל ואין שני כלי הוא אחר למיחם שפינה כיון והריבשבת.
 נצטנן בין שנחלק לא אם בישול לו מוביף הוא לכירה~והמחזירו
 ~ריקא גבי ק"ט בשבת "''ל רש''י וע' קצת. חם כשהוא וביןלגמרי
 רותח יהי' שלא ובלבד מגולגלים בבצים צני לטוח ו~ירש''י שריטווי'
 ביצים לטרוף אבור ביעי פעפועי עוד פירש וכן מבשלדהוי

 דאיסורו ומשמע לקדירה למשדייה דבעי כמאן דמח"ימגול~לים
 וג"רינן לקערה ולא ראשון כלי שהוא לקדירה מדנקט מבשל~שום
 בבצים דאף בהדיא ליה סבירא עכ''פ ~ו' דמח"י משום לקערהאף

 דרוסאי בן ממאכל יותר לאכילה מאד ויפים טובים שהן~ולגלים
 גמרוהוי

 מלא~
 אם לשבת

 גלג~
 טבא א' ובברכו' חטאת תייב

 ושלא לבשלו כשמוביף בישול יש ואפ''ה כו' מגולגלתאביעתא
 אין דרובאי בן כמאכל שיעור דאחר הבוברי' הפובקי'~דע'
 לא הגאונים בשם שם תוב' ולפי'~ישול.

 קצת לדעת מידי מו~
 אחר בישול דשם א"ש להיפך או צלי' אחר בישול דישהפובקים

 דברים אפי' שכ' הרמב''ם מדעת כן נראה אין אבל הואצלי'
 כן מוכח ומשמן חיין שהן אף בישול בהן אין כלל בישולשא''צ
 צרכן כל ה~ושלין כ~ש מותר ראשון בכלי אפי' בישול בו איןדלמ''ד
 מהא ראיה ומ"ש אפי'. או בישול עוד בהם שאין אפוייןאו

 דכתיב התם דשאני חדא בדבר תשובו' כמה בשלו ואח''כדצלאו
 לגמרי אפיי' מבטל בישול למ''ד אף ועוד מקום מכל מבושלבשל
 קודם שנאכלין וכל ב~ינן מחשבת מלאכת שבת לענין לחם.גבי
 ~דבתם פבח קרבן בהל' "''ל הרמב''ם מד' נראה וכן תיקון. "האין
 חייב בישלו ואח''כ צלאווכתב

 ו~
 מ~מ ~בושל דבשל הא ה"כיר

משמ~
 שהבאתי ברכו' בהל' "''ל מד' וכ''מ אפיי' מבטל דבשול דב''ל

 אין חי שהוא כמות ~אכל דדבר פבק שבת בהל' ואלו תשו'לעיל
 כבר הנאפה דבר וכ''ש בשבת בישול~שום

 וע~
 טעמא

 ~תובפתא לישנא אך שבת. לענין מחשבת ~אכת מיקרי "הדאין משו~
 לכאורה משמע כו' ומבשלין האפוי את אופין שכתב לעיל~הבאתי
 : ודו"ק שי"ח. בי' בב''י ועי המחמירין וכסברת לאדאיפכא

~~~~ ~ ~  : ~~~ ~~י~ ~י~ו~ ~~י~ ~י~וי ~~ 

~~~~~
 כו' והקדירה האילפב ע''א מ"ב דף שבת ב~ב'איתא
 שבת לענין הפוסקי' ונחלקו כו' תבלין לתוכן יתןלא

 ""ל בר~~ש ע' מהירושלמי ופלוגתתן מבשל הוא אם העירוי~דין
 צ~ע ולכאורה כו' לי' אדמיקר קליפה כדי דמבשל ר"ת בשם~כתב
 מרובים מים לתוכו לתת שרינן ח~ין בו ויש שפינה במיחם~הא
 הרא~ון הקילוח שהגיע ~יכף עירוי דרך שנותן אף להפשירןכדי
 הרי המים~תוך

 הו~
 צ~נין המים שמרבה מועיל ומה מבשל

 אח~
 מו~~ ~"~~

 ומצ~נן תיכף שמת~ה כל בי~ול ~ו אין כ"ה
 כיון ~מי ה~י~א"כ

 ~תתא~
 ומצטנן גבר

 תיכ~
 אי ד~מרי~ן רק

 ה"ו ברגע הקליפה שנתבשל אפשר והאיך פורתא בלע דלאאפשר
 "ה משום מחלה נפטור איך צ''ע חלה לענין וכן ~יכףכשמצטמן
 וכ''כ במנחות א' ובהדי' הכי א' לא מים וגבי מבשל ברגעואטו

 דרובאי בן כמאכל א' מצד שנתבשל דכלה~ב"ם
 ו~

 בו היפך
 התבלין וכ"ש כלל בישול "ה אין א' במקום גרוגרת בו שישאף
 ולא העירוי במקום א' מצד רק "ה אין קליפה כדי שיתבשלואף
 וא''כ דרובאי בן כמאכל יהי' לא גם ואולי א' ברגע ג~רבישול
 לקדירה מקדירה המערה אמר וב~ובפתא בדרבנן. הבפקעיקר
 קאמר העירוי דבשעת משמע לראשון לי~ן ואבור לשני ליתןמותר
 כו' לראשון אבור לי' מיב~י' איפכא אח''כ דאי לשני.דמותר
 משמע אלא כו' נותן אבל כו' לתוכן יתן ולא ד~ניתיןכלישנא
 לשון לענ''ד משמע והכי ברישא ה~ירא ונקט א' בבתדשניהם
 דמעשרות ממתניתין לענ~ד משמע וכן כו' עירה א' ולא כו'~~רה
 יתן לא ~בל ולתמחוי לחמיטה ונותן "' משנהפ"א

 לקדר~
 ולאלפב

 דלא משמע כו' נותן הוא לכל אומר ר''י רותחיןכשהן
 א~

 רק
 ונותן ברישא היתרא ג"כ דנקט רותחת כשהיא הקדירהלתוך

 בדבר דאף "ו ממשנה ראיה להביא יש ועוד ולתמחוי.לחמיטה
 עליה לתת ושרינן דקה עוגה היא חמיטה דהא כ''ש שייך~וש

ש~
 ~~ר ואין גוש דבר שהוא אף התנור מן כשהוציאה תיכף
 שני בכלי אף גוש דבדבר אח~ונים קצת כמ''ש ודלאבדפנות.
 זו ממשנה ~ולכאורה שעה לפי המשנה ד' מהם שנעלם ונ'מבשל.
 "הו הפשרו שמן גבי כמ''ד ולא בכ''ש בשיל לא שמן דגםראיה
 פינכא ההן מנא ר' דא' בירושלמי ~שמע וכן כירה~. בפ' ע'בישולו

דארוז~
 הוא כדון ועד לאתר אתר מן לי' מפני דאת לאבא מבייע

 פינכא הא "ו היא ראי' ומאי ככ''ש עירוי למ''ד וראי' פי'רותח
דארוז"

 דאין נ' אלא דדייבא פינכא בגמ' דא' כמו גוש דבר הוא
 שכ' ביעי פעפועי גבי "''ל רש''י מדברי וכן ודוק כלל ב"ה~ילוק
 לקערה עליו דבמערה שמע לקדרה למשדינין דבעי כמאןדמח"י
 : ראשון מכלי מרק עליהן לשפוך ביעין הטור~ין דרך שכןשרי

 ~~ו~י~ י~ ~~ ~~~~ י~ ~~ ~~~~ו~
: 

~~~~~
 דף ב"ב במב'איתא

 ~צ''"~
 אין ~ו' "וטרא רב אמר

 ומקשה כו' לנבך הראוי יין ~ל אלא היום קידושאומרין
 לא כו' צ~קים של והתניא כו' צמוקים של אילי~א מאילמעוטי
 הוציאו ומ"ה כו' לכתחלה אפילו לקידוש וא''כ כשר הביא ואםיביא
 בעינן אי לחקור מהראוי והנה צמוקים. יין על לקדש הפובקיםכל

 : לא או גמור ביין כמו ארבעה ואתו תלתארמא

~~~
 לברך דיש בפשיטות פסק בפ''הג ברכת לענין א''חבש''ע
 שטע~ו כל מדתו כדי רק ~א בשלא אף בפ"הגעליו

~שובח
 ו~שם פובקים קצת בשם הב''י ו~''כ וריחו. טעמו לפי והכ~

 שיש בקורה ולא ברגל שנדרבו בחרצנים עוד וכ"כ "''להרמב"ן
 טעם בהן ~יש וכל הטעם. אחר שהולכין ~~יין לחלוחיתבהן

 הב"י כתב מ"ו ו~דולה הוא יין מדתו כדי מצא שלא אף ייןשל גמ~~
 דהמים ~ימוץ לענין פירות מי הוי צמוקים דיין תס''ב בי'בבד''ה
 ר~יה הוסיף המבי''ט בשם וה~'א יין. והוו מב~''תןמשתנו
 ומ"וג לנבכים כשר~הרי

 פבו~
 דל~ו ש''מ לנסכים

 מקרי ~זו~
 ~עיי''ש

~~~~~~~
 משרת ערוכה. ברייתא דהא בעיני. מאוד תמוהים
 בהן ויש ב~ים ענבים שרה שאם כעיקר טעםליתן

 לכל דן אתה מכאן שחייב ייןטעם
 התו~

 דענבים להדי' הרי כו'
 ט~ו דין לו יש רק יין נעשה ה~ם אין במים השרוים~~~ם
 דרבנן. דהוי גדולים וכמה ורמב''ם רש"י ודעת כידוע. דרבנןאו דאוריית" הוי אי בפלוגתא ותלי' כעיקר טעם בכל כמו ממשוולא
 וממשו בטעמו רק מה"ת לוקה שאין הרמב''ם פבק גופא בנ"ירוגם
 ע~י מאוד ארוכים דברים ב"ה ויש פרב אכילת בכדיכ"ית

הירושל~
 ליכא אבל עוברין אלו פרק ריש ומלחמות בר"~ה ע'

 שהמיםלמ~ד
 עצ~

 ~בוברי' ואף ליין ~הפכו
 ט~

 דאוריי' כעיקר
 על דלוקה אי~ור לעניןהיינו

 הט~
 הכתוב מג"ירת

~~ 
 "ה

 גמור טעם בו יש גמור יין הא לברכהענין
 עכ~

 ולרוב ~ששה

הפובקי~
 ~נ~ ואפ~ ויי~~ איבורין ~בי בששים

 בר~ה
 וקידו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 הצמוקים שריית מי ~ל יברך טעם ומאיזה כו' תלת חד על~עינן
 משה~~יץ תמד מעשר בכסף לוקח גבי וכן לבד. יין ט~ם~שום
 למישרי יתירא בשכראיצ~ריך

 א~
 בערובין ע' בהבלעה מים שלוקח

ר"~
 המים דנהפכו אמרינן ולא וריטב''א. ברש''י מערבין בכל

 בין פלגינן לא וגם פסח בהל' שם האחרוני' כמ''ש ה~סיב'מפני ליי~
 כ~רי' שרייתן מי שאין לי ופשיטא חרצנים. לשל שמרים של~מד
 ששנינו ומה מזוג. מיין עדיפי לא עליהם מים ששם כיון כלללנסכי'
 מן הנסחט על היינו כשר הביא ואם יביא לא צמוקיס שלבמנחות
 וכד קצת צמקו רק נתייבשו שלא איי~י דהא עצמןה~מוקים

 גם הגאונים וכל ז''ל ~רי~ף וכמ''ש לחלוחית. מינייהו נפיקלהו ע~רי~
 ופשיט כו' שרי צמוקים כל לאו רבוותא אמרי מיהו קידוש.גבי

 שאינו זה מיין יביא לא לכתחלה ואשמעינן בנםכים איירידבהכי
 היו~ר ולכל כשר הביא ואם בקדשיס ככחוש והוי המובחרמ
 ~יש עצמן בענבים בהם הנבלעים במים גם דאיירי לומרנוכל
 וכשנסחטין בענבים שנבלעו כיון מים מדין שבטלו לומרמקום
 מחוברין. בעודן בהן שנבלעו גשמים מי כמו עליהם יין דיןאח''כ

וא~
 וגם הש''ס סוגיות מאיזה נסכים לענין עיון מקום יש בזה

 אין אבלכ~ר הו" דריכה ע''י מהן היוצא שיין לאשמעינן דאתי לכך צורךאין
 להכשי~ כל~ מק~

 כש~ין. השריי' מי גם כשר עצמו דהוא וכיון לקידוש כשרמזוג דה" המים מפני .למפסלי' מצינן דלא קידוש לענין רק לנבכיםיין ט~~ מפ~י ענבי' בהן ש~רו מים
 אבל כו' להו ומעצרינן להו תרינן הגאו~ים וכל הרי''ף כתבולכן
 כד~ת ברור נ"ל לזה מזוג. יין מדין המזג יחסר שלאעכ''פ

 וגם להו. עצרת כד לחלוחית בהן שיהיה מצרכי ולהכי~גאוניס
 ל''ל ליין השרייה מי ~פך ~הטעם מימא ואם להו מעצרינןכ~ב

 היתירו עיקר ודאי אלא שרו יין טעס במים שיש כיוןלעצרינהו
 ואין שיבשו כל אבל עליו. יין שתורת סחיטה ע''י היוצאמפני
 וסחיטה שריי' ע''י מהן היוצא כל כלום בחיטה ע"י מהןיוצא
 הלכות וברמ''א יין. טעם בהם ~יש אף עליהן מים תורתאח''כ
 המשכה קודם אף צימוקין דשריית רלב"ח בשם ג"כ כתביי''מם
 ו~איית בעיני. ~לא וזה בש''ך עיי''ש טעמו מ~ני עליו ייןדין

 ואם ש~תב להיפוך ראיה לענ''ד נסים רבינו מדברי ~םהש''כ
 ויסחוט כו' אותם וישרה צמוקים יקח אירוסין בשעת מצוי ייןאין

 בשעת שעה לפי הנעשה דבר שהוא משמע לשונו פ~ט כו'~ותם
 שי~מלאו עד ב~ים או~ם ששורה~ירוסין

 ק~~
 כמו מיס

 כשנותנןשצמקו פ~~
 במי~

 לסוחטן ונוח ותופחין לשעה מתמלאין הן
 שכ' ו~מו עכ''פ וקידוש ברכה לענין יין הוא מהן והיוצאא"''כ
 טעם הנשארים במים יהיה לא מועטת בשעה ובוודאי רי~ף.בדברי
 בש~יי' לא אם ליין המים יה~כו ואיך כלל ת~ו לא וגם כלליין
 לא זוטרא רב ודברי ז''ל. האחרונים לדעת ימים עמה רבזמן

 ~ו'. יביא לא צמוקים של גבי ב"ב רשב''מ ועיין ~לל. הכימשמע
 עצמן מהן היוצא על כמ''ש ג"כ משמע כו'. יין מהן ועשהכתב
 להכשירן ראי' יביאו איך השריי' מי פסול ודאי דלנסכי' כיוןוע''כ
 מהן ביוצא בנסכיס הא לנסכים מדמכשרינן טעמן מפ~ילקידוש
 מאי גם וע''כ וכמש"ל וד~מד דמשרת מהך כמבואר אייריעצמן
 ג''כ היינו לכתחלה לקידוש להכשיר ו~גאומים מהש''סדמוכח
 בנבכים לנו אין גמור כיין השריי' מי לעשות אבל מהן היוצאעל

 ומשום מזוג יין מדין רק להכשיר אין בקידוש וגם בדיעבדפסול
 מפני כיין שריי' מי לעשות באנו אם אבל כו'. עליי'דעלויי
 דמיג~ ודאי מזיגה מכדי ביותרהטעם

 וא''כ גמור מיין גרע
 ועוד כו' לנסך הראוי יין על אלא מקדשין אין לכללאהדרינן
 במשנה כמבואר לנסכים פסול דמבושל כיון נסכים לעניןדלכאורה

 דקיי''ל ~בוש דה''ה נראה א''כ ל~קן נתבשלו שהענבים רש"יו~י'
 במיס ימים כמה הענבים לשרות לנבכים נ~יר איך כמבו~לכבוש
 מהן. היוצא היין ופסול כמבושלים. ה~בים הווהא

 וה~
 פבלינן

 גבי בדין וכן בדיעבד. אף כו' שרוי שלוק כבוש זית שמןבמנחות
 דמבושל ואף שהן כמו בעין שסוחטן וע''כ כמבושל. דכבושיין
כ~ר

 לקידו~
 לנסכים פסול עליי' דעלויי משום הג~ונים כמ''ש

 אע''כ בכה''ג. ~''ש דאשתני.שום
 ברו~

 לקידוש דרק כמ''ש
 מ"יגה. ~די ב~י לקידוש כשר דמזוג מ~עם לשרותןמכשרינן

~~~~~~~~~
 משוםולא

 ט~
 כתב וכן לחוד יין

 הרא~~
 ~ם בב~ב להדי'

 ~רצנים של התמד עליונה ~
 שנדרס~

 ולא ברגל
 נעצר~

 בק~רה
 רואין א~ו שהרי כו'. יי''נ לענין ארבעה ואתא תלתא רמא בהובעי' ד~

 ~דיין בהן יש וגם מדתן. כדי רק מוציאין שאין אף משובחטעמן
 ושמא הרבה.לחלוחית

 המי~
 והיין בחרצנים נבלעו

 בכדי יצ~
 ידעינן דלא כיון שהכל עליהן לברך יש ברכה דל~ין וכתב~י~.
 אי~ורא ספק יינ"ס לענין אבל מינייהו נפיקכמה

 לחומר~
 עיי''ש

 בש''ע כמ''ש ודלא לדבריו. מסכים ז"ל הרא"ש שגםמשמע
 והרא~ש הר''י דברי הש''ע השמיט למה ידעתי ולא ברכהלענין א~

 צמוקים לעמין דה~ה לי ומשמע מאוד. מסתבריםשדבריהם
 לח~חית בהו אית אכתי לבד ברגל ~דרכים דהא הדין הואכך ג~

 שלנו. הצמוקים מן יותר ואולי יונה הר''ר כמ''שהרבה
 ונראה טעמא. בתר אזלינןלא ואפ~

 ~א~
 והרש~"א הרמב"ן לדעת

 ~~מן רואין שאנו ~יון מטעם היינו ברכה לענין דה''השסוברים
 וזגים. בחרצנים נשארו ומיס הרבה. יין בהו אית ע''כ מאודמשובח
 כתב וכן ור~ב~~. רמב"ן בשם כ''ד בסי' ~ב''יוכמ''ש

 הר"~

 דדנין
 עלתה לא אבל שם הר"מ הביאו ורו~ו טעמו לפיבו

 ע~
 דעתן

 חרצנים סחט אם כגון ידוע הדבר אם מזיגה מכדי בפחותלהכשיר
 דא" רובע. הותירו לא ועדיין לחלוחית בהן משאר שלא ~דהיטיב
 טעם בהם שיש אף ברעה לענין עליהם יין שס אין עלמאלכולי
 ואפ"ה מ~שה. א' ~כ''פ טעם בו יש עדיין מזיגה ~די ביתר גםיין.

 לפי בו דדנין הר''ן לפמ''ש ובל''ז חזק. ביין תלת חד ענ בעילב~ה
 האם גמור טעם הוא היכן עד בדבר עעשיו הבקי הוא ומי~עמו
 יהיו והאיך מימיהם. יין טעמו שלא אנשים ויש לבקיאיםנצטרך
 ויש הוא יין זה יאמרו מתיקות קצת שטועמין וכל בדבר.בקיאים
 כמו וכדומה כשות ~גון לחוזק א~רים דברים קצת בושמותנין
 וכל בדבר. מאוד צ"ע וע''כ חזק יין שהוא וידמה בשכרשעושין
 יהי' והצ~קים מים בנתינת למעט היטב להתבונן יראה שמיםירא

 עד השריי'. ~חר היטב ולסוחטן הרבה בלחלוחית ושמניןטובים
 בפה''ג יברך ואז עכ''פ רובע יין לחלוחית בהן יש שבוודאישישער
 מדברי לכאור' המראה על יסמוך ולא ספק. בלי לבטח עליווי~דש

 שאין וכ"ש ~זה. התשב"ץ אחר שנמשכוהאחרוני'
 ל~מו~

 לענין ח"ו
 אחרו~ים קצת כמ''ש יחמיצו שלא פירות כ~י השריי' מי לעשותחמץ
 בטור ועיין אמת שאינו דבר מנסכים שם ראייתם ו~יקר כללוז''א
 סי' פסחהל'

 תמ''~
 יין גבי נטרונ~י רב תשו' שהביא

 שמא מספק מקילינן ולא בזה והחמיר כו'. חיטים בהןשנמ~א צמוקי~
 ס~' והוי מחמיצין ואין מים מדין ונשתמו ~תמדו לאחרנפלו

 ודו''ק: כלל. אינו זה א''ו פסח. קודם וגםמשהו

 ~~ן ~~~~י~~~~י~י
 ~~~~''~ ~י~י~ ~~~י ק~~ ~ו~

 ~~י~ו~ ~~ין

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

~~~~~~~~~~ ~ 

~~~
 שלהי בברכותאי~א

 פר~
 בבעי' ע''ב ל"ג ד' עומדין אין

 לרבא רבינא א''ל הכוס על ~יבדיל מהו בתפלהד~מבדיל
 אע''ג קידוש מה קידוש כי א''ל מאיהלכתא

 דמ~ד~
 מקדש בצלותא

אכבא
 א~

 משום דלמא מקידוש ראי' מה ולכאורה כו' נ~י הבדלה
 א"ו ג''כ אכסא לקדש הצריכוהו בעודה במקום קידושדבעינן
תקנה

 לקד~ ~וע~
 אכסא

 א~
 כלל. סעודה לו ~אין מי

 במקום יהי' קידוש שכוס עוד ת~ו ~כמי' רק בהבדלהד~סקינן וכ~
 ~קנת ידי יצא לא כן ע~ה לא ואם אקרא ואסמכי' ג"כסעודה
 עכ"פ אבל לו יש אם סעודתו במקום לקדש לחזור וצריךחכמים

 כהבדלה ~אכסא בצלותא קידוש תקנתעיקר יצ~
 ואסמכו~

 אקרא
 היין.על "כרה~

 ו~''~
 נכון

 המנה~
 היין על ~ידוש עיקר דודאי מאוד

 פוסקיםקצת ר~
 התיר~

 מדינה חמר
 וקצ~

 מקדשין ~ן פת גם אסרו
 לקדש חכמים תקנת רק מצוה. עיקר כולן וי~צאין היין עלבבהכ''נ
 במקוסעוד

 סעוד~
 אח''כ מקדשין בי~ ~י ~ו~יא וגם

 ב~י~
 על

 איל~א ר' גבי ~"ד תענית ו~' צריכי. ותרוו~הו פת ~והשכר
 חמרא ומייתינא וטר~א כו' דחיקא בקוסטאדדיירנא

~ו' ו~קינ~
 ואי~

 סעודה ב~ום שלא היין על ~לו בקידוש ה~ר כל יצאו



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  פי' וזה כמ''ש. ודאי אלא בהכי טובא לי' משבחוגמ'
 שאין במקום תמן ונהיגין כו' מקדשין ואין שכר על מבדיליןשא~ר הירושל~

 ולא המנהג הוי יין קידוש ידי דלהוציא אלמא כו' יורד ש"ץיין
 ב~ום היינו כו' לקד~י ל''ל לשמואל ד~' וגמ' לבד. אורחי'משום
 : ודו"ק בביתם. יין להם יש וע''כ יצאו לא יין ידי אמר דהא מצוישיין

~~~~~
 ~~~ יי~ ~~ ~~~~י~ ~~

: 

~~~
 ומבואר ובב''ב. בפבחי' דוכתי בכמה בגמ' פלוגתא בזה יש
 ז"ל הרי''ף אשר ז''לבב"י

 והרא"~
 "ה. דין השמיטו ז''ל

 מכשירי~. וחכמים ר' ד' יביא לא ישן פ"ז. במנחות איתאוהנה
 ר' בבר'וגם

 הו~
 פ''ז ז"ל והרמב''ם שם. כמבואר לתחל דוקא

 מעט יותר או ~נים דשתי כרבנן להדי' פסק מזבח איסורימה'
 דרבי טעמא רבא אמר ב~חות ושם ובכ''מ. וע''ש לכתחלהכשר
 וכ"ש טעמא להך ב"ל לא דרבנן משמע עו' יין תרא אלמשום
 תרא מאל חווריין חמר על כהנא לרב רבא לי' דפשיט ומאי~ידוש

 טעם בהן שיהא צריך בפבחים דאמר ודר''י דר' לטעמי'כו'
 שם א' ות''ק כו' תרא מאנ דר"י טעמי' ג"כ רבא ~ם ואמר כו'יי~ ומרא~

שיוצ~
 יין מראה יבעי שם ר''י פליג ועל כו' ~ישן בין בחדש בין
 דרבא וטעמי' ר''י דעת ז''ל הרי''ף ה~יט ולכן ורבנן ר'וכמחלוקת

 ~רבא לומר נפשך ואם ג"כ. הרא"ש דעת וזו כהנא. דרב בעי'וכן
 לשיטתו אזיל דר~א ~ן. לפבוק הכרח אין דאפ"ה י''ל כן להלכהס'

 דהכל כריב''ן החמיץ שלא תמד גבי דחולין משנה בתםדמוקי
 שבופו אף מיא דחזותא וכיון המראה אחרהולך

 להחמי~
 לא

 כרבנן התם בברי ורבה אבוה בר רבה אמר נחמן ורב הוא.ופירא
 רב ג''כ פלי~י דמכו' וברפ''ק כרבים. והלכה ובתוב' ברש''יעיי"ש
 הפובקים ופבקו כרבנן בבר ור''ח כריב''ן ם' רב בהא חייאור'

כר''~
 שם ריטב''א חידושי עיין

 ו~
 ב''~

 חזותא דאי בבעי' ק''א ד'
 רבא רק איפשטא ולא היאמילתא

 היא. מלתא דס''ל שם משמ~
 : ודו''ק זה על מ"ש ע' בי' הר''ן תשו' וע' הוא דספק פ'והפוסקים

 דאיתא פבחים דערבי הברייתא פי' נכון על יבא דברינו~~~~~
 בין חדש בין מזוג בין חי בין כו' הללו כובות ארבעשם

 טעם בהן שיהא צריך אומר ר''יישן
 ומרא~

 דאמר דמלישנא יין
 מוזכר היכן ~ולכאורה הת''ק על מ~לוקת בזה שיש משמערי''א
 השמי~נו דמה לדקדק יש ותו יין. ומראה טעם שא''צ ת''קבדברי
 ברש''י וע' מינייהו חדא נמעט ~''ת ישן בין חדש ביןת''ק
 דהא ק' הפי' ולב' החדש. או גרוע הישן אם ש~חולקים שםותום'
 יין אמר לנבכים דאפי' המובחר מן יין כלל בעינן לאלקידוש
 בזה. הברור דהפי' נלע~ד ע"כ כשר. הביא ואם יביא לא~גיתו

דת''~
 כדאמר יין מראה בו שאין אף יוצא בישן דאפי' אשמעינן

 כשהוא רש''י ופי' כו' יין תרא אל ~נאמר יביא לא ישן גבי~מנחות
 ~יהא צריך ואמ' בתרתי ר''י פליג וע''ז בזה. ק~ידא איןקידוש דגבי ת''ק אשמעינן ולכי ואדמומיתו מראיתו נשתנהמתיישן
 ת''ק שמכשיר מזוג להוציא בא טעם דא' בהא כו'. ט~םבהן

 מוציא מראה דאמר ובהא מזיגה. כדי בו שיהא דצריך ר"יואשמעי'
 ונכון ~וק אמיתי ברור פי' לענ''ד וזה דרבי. וכטעמא ישן.יין

 : ודו"ק הברייתאבדעת

 קידו~~~~~~
 ר''ת בשם הביא רע"ב בי' בטור הנה הפת. על
שאין

 לקד~
 ונלע~ד עליו. שמקדשין הרשב''ם ובשם עליו

 משום דב"ש. מ''ט שם דאמר ר''ת לדברי הירושלמי מן ראי'להביא
 כו' גורם שהיין דב"ה מ~ט כו' נתחייב וכבר כו' ליין גורםשהיום
 והבדלה יין ~למד ש~יהם מדברי יובי א''ר כו' תדיר היין א~ר~בר
 וכאן שיבא ליין גורם שהיום משום ~~ש טעמיהון כלום קודםיין

 טעמיהון כלום קודם יין שיבא ליין גורמת הבדלה ולאהואיל
 ~דיר ~היין~לא דב~

 וקדוש~
 והיין הואיל וכאן תדירה אינה היום

 הבדלה והבדלם יין ~ניהם מדברי מני א''ר קוד~. היין כו'~דיר

קו~מ~
 שלא עד היום בקדושת נתחייב שכבר דב~ש טע~ייהו כ~ם

 נתחייב וכבר הואיל וכאן היין~א
 בה~ד~

 יין בא שלא עד
קודמ~ ה~ד~

 טע~ייהו ~~ם
 ד~~

 אלא
 ש~י~

 ועאן כו' לקדושה גורם
 ואין~ואיל

 ~י~
 ש~אמר לה~דלה ~רם

 ה~ד~
 ~וד~.

 "י~ א~

 כו' יין בלא מקדשין ואין יין בלא דמבדילין נלמד שניהםמדברי
 ומש"הפי'

 א~
 שיבא ליום גורם שהיין ל~"ש

 ולב'~
 שהיין אמר

 מ~ום תרווייהו שייכי דלא בהבדלה מ~א''כ ~תאמר לקידושגורם
 קיד~ש בין האמוראים מחל~ים ולכן להבדלה חובה הייןשאין

 אין בקידוש גם א''כ ~פת דמקדשין ס"ד אי נאמר מעתהלהבדלה
הכר~

 מקדש דאם במשנה כפירש''י לומר ג~~רך וע''כ דוקא ליין
 יין במקום השכר נמי בהבדלה וא''כ יין. במקום ה"ה הפתעל
 כפירש"י ב''ל לא הירושלמי אע''כ מהבדלה. דקידוש אולמי'ומאי
 ואזלינן שם מביים ו~"ז הבדלה משא''כ היין על דוקא קידושרק
 ~''ץ יין שאין ~קום תמן ונהיגין קידושא למשמע לאתר אתרמן
 יין להם שאין מ~ום והיינו כו'יורד

 הש"~
 שלא אף מוציאן

 ודו"ק בבהכ''נ קיד~ש בדין וכמש"ל כו' ואז~ינן וז''ש בעודהבמקום
 אולי מירושלמי מוכח דלא כתבו ורא''ש שתוב' אף הוא ברורכי

 להדיא משמע אמור פ' ובז~''ק בשלימות הביאוהו שלאמפני
 אף היין על לקדש גדונ דבר דבהכ~נ קידוש הוי ולפי"ז יין.דדוקא
 אם רע''ג בבי' גאון נבים ר' ודברי וכנ''ל. בעודה במקוםשלא
 מ''ד איכא דעת ג''כ והוא מותר אחר במקום לאכול ע''דקידש

 דאין וסברי שם פליגי אמי ור' מני דר' אף אבון ר' והואבירושלמי
 במקום שלא קידוש דיש אושעיא ור' ריב~ל בברי לדידהו מ''מחילוק
 למיפבק להטור והו''ל הכי יוחנן ור' רב סברי דילן ובגמ'בעודה
 ע"ז דעתו בהי' כן לפבוק יש ממ"נ וא"כ נינהו וגדולים דרביםכן

 לעיל כמ"ש כו' ~אתר אתר מן ואזלין דאמר זעירא וכר'לכ''ע
 בעובדא היינו כו' קידוש אין דםברי דילן בש''ב ורבה הונא רבוגם
 : ודו''ק שם. כמבואר כלל יאכנו שלא או לכך דעתם היה שלאדידהו

~~~~

 היום עליו וקידש מבע"י שולחנו על ב~ודה יושב היהאם
 על לברך צריך אם ה~וםקים נחלקו ומקדש מפהשפורס

 ה~ור וכתב היין. על בירך וכבר הם~ודה בתוך שהוא כיוןהיין
 היין על לברך צריך שאין פעמים בשאר כמו שמקדש י"אב~ם
 שא"צ תחלה יין שותין היו שאם כתב הירושלמי ובשם מקדש.ואח''כ
 ז"ל הרא''ש אביו דעת שכן וכתב לבד קידוש רק היין עללברך
 בש''ע המחבר וא~ריהם כן. שבובר ז''ל הרי''ף בשם ג''כוכתב
 מה על טובא קשה ולענ''ד לברך. צריך דאין ג''כ ופסקבתם
 כוסות הד' על לברך דצריך ~ם שכתב להיפוך ע''פ פ'הרי~ף מדברי ברור נראה דהנה הירושלמי כד~ת ז~ל הרי''ף בשםשכתב
 בפ"ע מצוה חדא כל רבינא מדאמר הטעם וכתב בפ"ע א' כנעל
 מצוה שהוא כיון קידוש כוב על לברך ~צריך ופשיטא כו'היא
 דמבע''י שתיה אחר נמשך ואינו לעצמו ברכה קובעבפ''ע

 דרב בתלמידי כמו בילוק ואיכא למשתי ליה איתבר דהאהוא וכ'~
 על דמברך כובות גבי פבק וא~''ה בכובות משא''כ עו' לןדהב
 דאולי לק''מ ומהירושלמי דידן. לנידון כ''ש וא''כ בפ''ע אחדכל
בבר

 בפ"ע מ"ע הוי לא וגם ברכה גורם בילוק דאין שם אשי כר~
 הוא. דבתרא כרבינא קי"ל ואנן עיי"ש מחולקות מצות הוודלא ובברי זוגות גבי דרבינא בברא הך על אמוראים פליגי בש''סדגם

 על רק לברך שאין כובות ד' גבי שכתב ג~כ אזיל לשיטתווהרא"ש
 הגאונים ורוב כרי"ף בכובות דנהיגין אנו אבל דברהמ''ז.כוב
 שהביא הי''א וד' כהירושלמי. ודלא כוותיה לפבוק יש דה''נודאי
 כובות. גבי למנהגינו מאוד נכונים הב''י שהביא ~רי''ק וד'הטור

 כדעת נהגינן דאנן עתב פב" שבהל' ז''ל רמ''א הרב עלומהתימה
 נינהו. מחולקות דמצות ה''ט וע''כ וכוב כוב כל על לברךהרי"ף
 נר~ה ול~''ד המחבר על חלק ולא בתם שבת בהל' כאןואילו
 כמ"ש. תליא בהא דהאברור

 דלהרי"ף שכתב במלחמות מצאתי שו~
 והאריך בטעמו וכמש"ל כהירושלמי ודלא קידוש גבי לברך צריךז''ל

 : ודו''ק ז''ל. לדעתו ש~וונתי ות''ל לדינא כןו~בק

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

~ ~ ~
 איבעיא אי' בתולה גביהנה

 פ~~ בכ~ובו~
 ואסקינא

 לבעול מ~כוין אם בין חילקו ולא~~י~א ב~תם פבקו והרא"ש והרמב~ם הרי"ף וכן כו'דמו~ר
 ~~י~

 לא. או גמורה

~
 ~הג~א

 כת~
 בקיאין ר~ב א' דהא מהסב ולבי ו"~ל מהרי''ח ~שם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~  ~ ~  ~ ~

~ ~  ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

 כו' לב~ל ית~וין שלא דפיר"י ועוד בקיאין אינן כולם ועכשיו~ו'
 שלא ובלבד לבעול ד~תר האגודה וכ''כ השתא. סמכינןואמאי
 "''ל של''ה ~הגאון בא''ח הב''ח וכתב גמורה. בעילה לבעוליכוין
~לח

 קונט~
 והאגודה הג''א ד' עפ"י הדבר לאסור מאה''ק

 וב~ח התוב'. דברי עפ''יהבנויים
 וט''"

 עליו חלקו
 עיי''~
: 

~~~~~
 בד' דהמעיין לעמ''ד אומר

 התו~
 וש~לא הסוגיא בפירוש

 ר''ש חכמים מ~ן דאמר דרבה ואביי דרבהוטרי'
 וכתבו כו' כהללו לא כו' אביי וא' מותר מתכוין שא~ו דברדאמר
 דכל כתב ועוד גמורה בעילה לבעול יתכוין שלא בלבד בהדי'~וס'
 קו' על עוד וכ''כ כו' מותרין ולכן בקיאין ברוב ליה מספקינןחד
 מפה גבי וכ''כ להטות שמתכוין כיון בשבת פי' למה טורד~''כ
 ורבה אביי לדעת להדיא הרי ור''י. ר''ת בשם וכ''כ בשבת פירשלמה
דגם

 ר'~
 לבעילה מתכוין בשאינו רק שרי לא

 גמו~
 להטיה ומכוין

 והאגודה הג''א דברי הן והן כו' רישי' פסיק יהא שלאבענין
 משמע לבעול מותר סתם אסיקנא דלמםקמא הב''ח ומ''שהנ''ל.

א~
 הפתח אצל הוא ומקלקל פקיד מפקד דם וס''ל גמורה בעילה

~שרי
 א~

 צ'~ במתכוין
 דת"ק ברייתא פליגי ע"כ הא מנ''ל טובא

 לא כך דבין ברייתא באידך כד~מר דחבורה מטעמאאסר
 חבורה עושה שהוא מפני כו'יבעול

 וכמ''~
 שמיעא דלא ותוס' רש''י

 פקיד מפ~ד ס"ל דשרו דרבנן לנו ומנין ליה. דמיבעי למאןלהו
 כר''ש שא''מ דבר משום ושרו חבורה דאיכא מודו ג''כדילמא

 עובדא ועבדו דשרו אמוראי נך ודילמא ואביי דרבהוכאוקימתא
 וגם רישיה פסיק אצלם הי' ולא נתכוונו ולא היו בקיאיןג''כ

ר''~
 דטעמא ע"כ אסור בשבת מותר ביו''ט דאמר דרבא משמיה

 הא ביו''ט שר~ן היכי בונה והוי פתח משום דאי חבורהמשום
 משום וע''כ נפש אוכל לצורך אפילו מכללו ביו''ט הותר לאבנין

 דהורה מייתי דגמ' לדקדק יש ולכאורה מחבר. חבורי וס''לחבורה
 מותר מתכוין שאינו דבר ס"ל ר"י והא כו' לבעול אבור בצידןר"י

 דנזיר מ~נהוכסתם
 חופ~

 לדם דס"ל וע~כ ~ו'
 הו~

 או צריך
 ומשמע דשרי מסקינן ואפ''ה לכך ומתכוין~פתח

 דא~
 במתכוין

 כן נראה אין אבל ודעימי'. הרי''ף דעת מקור "והי ואולישרי.
 דר"ג לישני בתרי דתלי' י''ל ד~בורה וטעמא התוס'.~ד'

 כו' הטית שמא אמר כו' א''ל דר''ג לקמיה דאתיאדההיא ש~
 וללישנא הטי' שכיח בסתמא גם קמא דללי~א כו' הטית במזידשמא א''~

 מתכוין שאינו כל אבל הטי' שכיח להטות במתכוין דוקא~תרא
 מתכוין שאינו כל וא''כ להטי' כלל חיישינן לאלהטות

 להטו~
 אסור

 : גמורה לבעילה במתכויןוכ''ש

~~~
 פטור דחתן המשנה על דברכות מהירושלמי ראיה~ביא
 שמותר אומרת "את אנטיגנוס בן אר''א שם דא'מק''ש

 ר' קומי קשייתי "בדי בן אר''י כו' ב~בת בתחלה בתולהלבעול
 א''ל גרוגרות ממנה לאכול החבית את שובר לב~ן בינה מהיוסי
 לעשות שמכוין וכל כלי לעשות יתכוין שלא ובלבד דבתרה~מור
 לבין בינה מה בע~ משרשיה בר יצחק ור' כלי. לעשות כמכויןבעילה
מפי~

 פה לה ~שות יתכוין ~לא ובלד דבתרה ומור א''ל מורבא
 ~עשות כמתכוין בעולה לעשותה שמכויןוכאן

~ 
 להדיא הרי פה.

 כל אסור אפ''ה מתכוין שא~ו דבר המתירין לד' דאפי'דם''ל
 דרב משמיה אמר גניניא בנימין שם ומסיק ב~ולה לעשות'שמכוין
 לא דרב עליה וקרי עיי''ש ונענש עלוי ואיקפד שמואנ שמעמותר
 רק שם פלוגתא "י~א שניה בבעילה ואפי' און כל לצדיקיאונה
 : התוספת וכשיטת כו' ליכנם מותר דחו~ה דפרצה כשמואלדקי''ל

 רבינו בשם מקובצתבשיטה~~~~~~
 יומ~

 רבני בשם שכתב
 ד' והן מתכוין. בשאינו רק למבקנא שרינן דלאצרפת

 הג''א וכדעת כן הסכים "''ל הוא וגם "''ל ור''יר''ת
 והאגו~

 הנ"ל
 גברא ~מאן ח"י פוק אבל הוא. דיחידאה שכתב ב''ח כדברי~לא
 "''ל. י~ה רבינו הוא עליו ~סהידרבה

 וא~
 שהביא

 הש''~
 הרבה

 להחמיר ~ראוי ~נין. בכלמתירין
ראיה הבאתי וכאשר צרפת רבני כ~

 ל~
 להחמיר. נהגו של~ינו בדורות ובאמת מהירושלמי.

 וכמ~~
~ב~

 כו' המותרים בד~רים הי~ר להורות שאין
~ 

 פשטו עכשיו
 שלא ראוי א~ל להח~יר ~לא ~קל שו~ין הדור מורי כי~תיר

~~~~~~~~ ~~
 דדוקא שסוברים גדולים ד~ות כמה שהבאתי מאחרלהקל

 הא ובלא"המתכוין באינ~
 מש~

 כו' והצנועין כ~' כסות מו~י מפורשת
הרי

 דא~
 ממדת כן ל~שות אין מותר מתכוין ~אי~ו דבר למ''ד

 צניעותן מחמת ואפ''ה כר''ש סברי הצנועין גם דהאחסידות
 דהוו אשי ורב רב~א גבי בשבת משמע וכן עצמם עלמחמירין
 עריבה מביא ביתו לרבץ הרוצה למר ס"ל לא וא"ל מהבלאמצטערי

 רבינא ואטו לכתחל אפי' שרי כר"ש דקי"ל והאידנא ומסיקכו'
 כר''~ סברי לא אשיורב

 הלא
~ 

 שהם ודאי אלא פסוקה הלכה
 על מחמיריןהיו

 כמד~ עצ~
 שאינו דבר להתיר ~לא הצנועין

 ודו"ק: דידן בנידון ~ם להחמיר ראוי ע''כמתכוין.

 כל ~מותר ראיה להביא יש אלמנה גבי אבל בתולהגבי
 איכא מאי פ''ק בכתובות דאמר מהא מבע''ישכנסה

 יו''~ ~מי אי בטל אדם בינייהו איכא לשקדו.ברכה ב~
 לשבת הסמוך

 בר~ה ולטעם~מלפניו
 דאד~

 ומטעמא ב~~י לב~ל צריך עדיפא
 ב~שי שחל ביו''ט לבעול דמצרכי' הרי ניכא.דשקדו

 ול~
 אסרינן

 טוב יום בין דאין ~וב ביום קנין קונה מ~וםזה
 ~ן כל אמרו ~וב ביום אלו כל א~רו ובפי' כו'לש~ת
 קנין משום ב"ה אין ודאי אלאבשבת.

 דחו~
 לכל קונה

 דא' מהירושל~י הפוסקים שהביאו ומהדבר
 הל~

 אר~לין דכנסין
 דבתולה משום ארמלין דנקט והא מבע''י לחופה להכניס כוונתוכו'

 לירו~ל~י דס''ל וגם בתולים דט~ת מדינא הרביעי ליוםנישאת
 נענש גניניא דבנימין לעיל ו~מ''ש בשבת בתולה לבעולד"סור
 ודוק: כו' ארמלין נקט לכן להיתר רב משום שהורה מה~ל

~~~~~~~ 
 ~~ ו~~~~ ~ו~~ ~~ו~ ~~י~ו~ ~~י ~~יו ~~יו ~י

 ~~ ~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~רי~ ~~י~~~~~
 ~~~ ו~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~ר~~~ו~~

 ~ו
 ~~י~ ~~

 ~~~~ ~~~~~~ ר~~~~
: 

~~~~~
 סברת הביא רפ''ו בסי' הטורהנה

 י''"
 בשצריך דדוקא

 ו~אורה המנחה. תפלת ~קדים מנחה של ~~פללעתה
 דזבחים מגמ ראיה להביא~ראה

 ד~
 ~דיר ושאינו תדיר דבעי צ''א

 כו' תדיר לשאינו ושחטי'וקדם
 ופ~י~

 ואח''כ מנחה דמתפלל מהא

 דמוס~ וא~~ום~
 ה~ם שאני ודחי תדיר. לאינו כשחטי' והוי קדים

 דמטיכיון
 ז~

 ה~שטן גם ולכאורה לתרוויהו. כשחט הוי מנחה
 פליגי ובמאי כו' תפילות ב' לפניו היו דקתני ~חה "מן דמטיידע
 דאיירי ס''ד דהפשטן~~''כ

 א~
 ~יכף מנחה ~תפלל לו שא''צ

 להקדיםחייב
 למוס~

 ~כבר לחוד למוסף כשחטי' דהוי שפיר ודייק
 ~י' כו' "מן דמטי כיון אמר והתרצן בהול. ו"מנו "~ו לעבורקרוב
 מנחה להתפלל ג''כ שצריךדאיירי

 כש~~ הוי דא" תיכ~
 תרו~יי~ו

 ועוד מנחה ~קדים א''צ אם אבל קודם מנחה לכן לפניוומוכנין
 ו~חטו כקדם והוי מ"ומנת מקרי המנחה תפלת אין הרבה שהותלו

למוב~
 עיי''ש. שם הגמ מסקנת הוא וכן קודם והוא

 כו' תדירה היין ברכת גבי מ"ששם רש''י ו~
 עיי"ש כו' לברכה שמוכן ש~

 : ודו~ק ביה''כ. ~~ו מנהג ומיושב הטור לדברי ראי'הרי

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

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

: 

~~~~~
 אם "''ל הראשונים מחלוקת הביא "''ל הרא''שהנה
 הביא שהרמב''ן וכתב בתכ~יטין. לצאת מותרהאיש

 חצירו בתוך לטייל שיצא דר''ג מהא לאסור שיש מהירושלמיראיה
 אמרה הדא תכשיט משום בו חביריו וגערו בידו "הב שלומפתח
 הדא ולכך לכך העשוי אמרת הדא אסור תכשיט לשםהעשוי

אמ~
 וא' האיש אחד

 ~א~
 שאמרו במקום אפי' א~רה והדא

 הרי לחצר. אפי' תצא לא חטאת חייבת אי~ה יצאה ואם תצאלא
 ולא~ה לאיש שעשוי התם דשאני דוחין ויש א~ור. לאישדאפילו

 הרמב"ן וכתבכו'
 ד~

 ה~יש דאפ~ שלו הבע~ ~ינה פ~יט ~א אינו
אסור

 והרא~
 לפשיטות~ דחי קא גופיה דהירו~למי ונ''ל ~''" כתב

~~
 א' הדא

 ו~~ ל~~
 ~דא ~לאשה לאיש פי'

~ 
 אני ~ה פי'

 : לבד ~יש ב~~וי ולא אס~ר האיש דאפי' לךמ~דה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~~~ז
~ ~ ~~~~

~~~~~~
 הירושל~י ~ון שאין דמלבד צע"ג ופי' הרא''ש דברי
 הדא דלשון ען~ועי~

 א~~
 דא~ר ע~ו הוא

 ש~~ דועתי בע~הדילן בג~
 עו' תלת

 ש~~
 ~ו'

 וש''~
 לועיח דעוונתו עו'

 זו ~עובדא דברים ע~ה ש~ועיח בירושל~י הוא ען דבריםכ~ה
 דלדבריו יקשה עוד אבל פע~ים. ע~ה בירושלמי ~בואר לשוןוהוא
 ועיקר אסור לתעשיט העשוי אמרה הדא רק הפשטן סייםלא

 א' להקדים לו והי' הספר מן חסר אסור לאיש דאפי'פשיטותו
 אמרה דהדא ועוד ולעך לכך העשוי התרצן לתי' קודם עו'האיש
 עמו פי' ג"ע עו' תצא לא שא~ו ב~קום דאפי'שבסוף

 ש'~
 ולא

כהדא
 לעך לשון ועוד עלל סידור זה ואין התרצן שבדברי אמ~

 עלל ואשה איש עדיין הוזער דלא ולאשה לאיש מש~ע לאולעך
 ה~שוי א~רה הדא דא~ר אדלעיל דקאי ודאי אלא אח''ערק

 עיון רק תעשיט לשם בו יוצא שאין אף פי' וע''ע אסורל~כשיט
 דר''ג רבותא עיקר דהיינו תעשיט איסור יש בו לתקשטשעשוי
 בלשון ~דוקדק וזה תעשיט משום בו שג~רו רק לתעשיט בו יצאלא

 ולא ביה דנפיק דר''ג וה''ט תעשיט ניהו הוא שעע''פ עיוןמשום
 היתה ה~עורבת וחצר בו להתקשט עיון שלא לאסור אדעתואסיק
 חע~ים דגזרו תעשיט בדרך שלא רק הכלים על בו להוציאו~ותר
 שעשוי אף פי' ולעך לעך העשוי אמרה הדא עוד והוסיףעליהן.
 ואמר תעשיטין גזירת בו ויש ג''ע לתעשיט שעשוי עיון ג''עלתש~יש
 תעשיטין גזירת שייך לאיש דאף פי' עו' האיש אחד אמרה הדאעוד

 אמרה ~הדא תעשיט. לשם ב~שוי ע"ש שרי בתעשיטין השתאדאל"ע
 חיוב ליעא לרה"ר ר''ג נפיק הוי אי אף דהא פי' עו' בחצראפילו
 גזירת ~שום בחצר אפי' לו אסרו אפ''ה הוא תעשיט דעע''פחטאת
 הר~ב''ן עד' ו~בואר ברור וזה הירושלמי דברי בפי' נ''ל עןתעשיטין

 פי' ולעך לעך העשוי מפרשים יש בשם עוד הרא''ש ו~''שז''ל.
 לצורך או~ר דהרואה ומטעם ג''כ לאיש אסור ולתעשיטלתשמיש
 שום ולא תעשיט משום בו גזרו דהא צ''ע ~וציא. הואתש~יש
 תש~יש לצורך לחצר דבר ~וציא איסור מצינו היען ועודתשמיש
 תעשיטין רק העלים על להוציא מותר הוא ~עורבת דחצרעיון
 היה לא בודאי ~עורבת שאינה חצר היתה ואלו גזירה ~שוםאסרו
 תצא לא שאמרו במקום אפילו אח"ע מסיק היעי ועוד בהיוצא
 ג"ירה שום שאסרו עוון הא לחצר לצאת אסור חייבת אינהעו'

 חיוב בי יש תשמיש לצורך ברה''ר הוציאו אלו א"ע תשמישדלצורך
 לענ"ד לכן חטאת. חייב שאין לדברים ~אן ~וכח והיעיחטאת
 עדעת ~שמע הירושלמי דברי ופשט בזה צ"ע ז''ל הרא"שדברי

 : ודו''ק ז''להר~ב"ן

~~~~~~~
 דל~''ד הזה הירושלמי מדברי עודל~דין

 ה~עורבת בחצר אף היינו בחצ' אף נוהגתכשיטין דאיסו~
 ~שום בו יצא לא דהא וע~ש''ל יצא ~ורבת לחצר ע''ע ר''גדהא
 לעך וראוי תעשיט ג''ע שהוא ~שום בו גערו חביריו רקתעשיט
 ~עורבת בשאינה ואי לחצר בו יצא ולען לעך עיון לא הואאבל
 עליו אסרו ואפ''ה במעורבת ודאי אלא הבית עלי להוציא שרי~י

 דדוקא סובר ז''ל הר~ב''ם ~~לוקת בזה יש הפוסקים וביןחביריו
 חולקים והרשב''א והרמב"ן לע"ע שרי ~עורבת הא מעורבתבשאימה
 ובירושלמי ז''ל. ורשב''א הר~ב"ן עד' ~עריעין הירושלמי ודבריבדבר
 דייק שם ~ד ולחד ביו''ט תכשיטין לשלוח דאסור ברייתאמייתי

 שניאותין כל תנן דהא לשלחן מדאסור אבור לנובשן דאף~ברייתא
 וא''ע דמלתא. ~סקנא הוא דהעי שם ו~שמע עו' ~שלחין ביו~טבו
 מ~לחין. אין וא~אי בו ניאותין אעתי דאל''ע לפ"ז אסור בביתאף

 :וצ''ע

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

.~~~ 
 ו~~~~

 ~יו~~ו ~~~י ~~י~~ ~~י ~~~~~~ ~י~ ~~~~י~ ~~~י~י~~~ו~~
 ~~~ו~ ~~ו~~ ו~~ו~~ ~~~~~ ויו~~ ~~~~ו~ ~~ ו~~~י~~~~ו~י~~
 ~~ו~~~ו~

 י~~.
~~ ~~~~ ~~~ ~~ 

 ~~~ו
 ~ו ~י~~ ~~י ~~~~~

 ~ו~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~י~
: 

~~~~~
 להם וחוששני בדבר להחמיר ברור נראה העיוןאחר

 יש האחרונים ~דברי עי הגם דאורייתא.~איסור

 דלת עירובין סוף שורשת ברייתא הנה בדבר. קולא קצתלל~וד
 דחד א''ד אל~נה. דלת ה''ד בה. לנע~ל אסור הנגררתאלמנה
 ואינה א' לוח רק לה שאין והפוסקים והרא''ש הרי"ף ופי'שיפא.
 עבונה. ד~יח"י ~שום ~ליה דלת צורת שיהא לוחות מעמהמחוברת
 אותה ~ורידין רק תחתונה אסקופה לה שאין הרי''ף פי'גישתמא לי דלית וא''ד עו'. בעותל נסר ענותן שנראה ז~ל רש''יוע"ע
 נראה הנה אותה המחברין בריחין לה שאין פי' ורש''ילארץ.

 יחד ~חוברין שאינן על לוחות ~~ה ~חוברת שהיא שאף~פירושו
 שחסירה אלמנה דלת נקרא דלתות חיבור ~דרך עץ בריחיע"י

 בה לנעול אסור עו' אסקופה לה שאין או א' מלוח שהיא שעללחומרא לישני כתרווייהו ופ' הרי"ף עפי' עתבו והטור והרא"ש~תיקוניה
 סגי לטיבותא ובחדא לקולא פ' הר~ב''ם רק בסת'. ה~חבר פ'וען
 אסקופה ~ה אין וגם א' מלוח שיהיה ריעותא תרתי דאיעאעד
 לא דידן בנידון והנה ז''ל. בטעמו רבים דחקו ובאמת אסורהאז

 אסור דו~אי לחומרא והפובקים והמחבר הטור לדעתמיב~י'
 יועיל ומה בפ''ע חדא על ~~ש א' לוח הן דהא הללו קרשיםלהעניס
 א' על הלא קרשים. עוד אח''ע בהענסתולהתיר

 בפ'~
 בה אין

 הקרשים הענבת ע''י הוא הלא הםועות בנין עיקר וכנ דלתוצורת ש~
 דלדידי' דאסור דפשיטא מילתא ולפירש''י בהשאלה. ענ''להקשירה אילולי דלת ואיזהו בנין מינייהו איזה מפיב מאן וגםבזא''ז
 דלת הווי' מבריחן בריח שאין על קרשים ~עמה דלת גםאף

 וע''ש ע''ז דפליג ~עח לא הרי''ף לפי' ואף הרר''י וע''עאלמנה
 צירופן יועיל ~ה באיסור. קאי בפ''ע חדא וכל עלל מחובריןעשאין
 העי הא הרמב''ם לדעת וגם מאוד ומבואר פשוט דבר וזהלהתיר.
 הקרשים ו~ורידין אסקופה להם אין שגם איכא לריעותאתרתי
 להן. אסקופה דין ~לאטי''ס לומר ואין הקרקע עד הלאטי''סבין
 הלז בנין דרך עיקר זה אדרבה אינוזה

 ו~
 הלז מקום נשתנה

 לארץ ונקובה התחובה ג~ורה באסקופה ואפילו אסקופה~להקרא
 עמבואר אסור נקמז והיינו לנעול נגר גביאסרינן

 בג~
 ובש"ע.

 להתיר צדד ובב''י עלל. אסקופה שם עאן שאין דידן בנידוןע''ש
 בה ויש ותחתונה עליונה אסקופה שיש בקרשים שנועליןב~יות
 עפ''י להתיר וע' הקרשים בהן להעניס ול~טה למעלהחקיקות
 הרבה שהן דעיון ען לו~ר יש הטור לד' שגם וע' הרמב''םדברי
 והרר"י רש''י לד' לפ~''ש אבל אלמנה. דלת נקרא זה איןקרשים
 שאם דאדרבה. עו' הרבה שהן דעיון שסיים ~מה להיפוךמ~ואר
 ז''ל ודבריו לגמרי. נפרדים עשהן ע''ש אסור בריחים להםעשאין
 אלא זה ע' לא הוא שגם נראה אבלצ''ע.

 ~ע~ש~ לסני~
 מלשונו

 משופין ~סרים דשם לנ''ד החניות בין גם גדול הפרש ועע"פז''ל.
 ~תחברין החקק לתוך ובהענסם דלת צורת עליהם שישוחלקים
 העירא החניות בבנין יש גם אמן ידי ממעשה יגשו באחד אחדיחד

 לם אין וגם לבנין ~מש שוה שהוא בנ''ד ~שא''ע הדלת~תיקון
אסקופה

 בחדא דסגי פוסקים שאר לדעת וכ''ש ז''ל רמב"ם לד' גםלאיסור יוד~ הב''י גם הבנין קרשי לעל שוים הדלת קרשי וצור~
 המ"בר וע''פ אסקו~ה להם שאין מחמת טע''פ ואבורלריעותא

 : עהר~"ם דלאבשו''ע

~~~~
 שע' זה דין על הב''ח בשם הביא שבת בה'המ''א

 מותר תדיר ויציאה לעניסה העשוי פתחהוא שא~
 א~

 שהוא
 להקל שיש המ''א וע' התוב' מד' ען ודקדק א'.מקרש

 להן ביש להקל שדעתו נ' המ''א מד' והנה יותר. ~יקלשהרמב''ם עיו~
 לטיבותא ב~דא הרמב''ם שלד' כי~~ן עו' לעניסה ועשויאםקופה
 א' לוח שהוא אףסגי

 ובצירו~
 המ''א לד' גם אסקיפה להם ב~ין אבל ~רי בל"ז עו'נעניסה שעשוי דכל תוס' בשם הב''ח ד'

 רק לנו ואין לאיסור ב''ל ז"ל הרמב''ם גם בזה שהרי להקל~ין
 ~דבריו ען אינה הב"י דעת וגם למעשה. ע"ז לסמוך המ''א דעתואין גווני בעל ויציאה לכניסה עשוי אם לה~ל תוס' בשם הב''חדקדוק
 בצירוף רק ע''ז המ''א ם~ך ולא ~שמו המ"א עמ''ש חניותגבי
 שבת ותוס' הפרמ''ג וע"ע אסקופה. יש אם ז"ל הרמב''םקולת

 : המ''אבד'

~~~~
 אלמנה דדלת ברייתא על התוס' ~מ''ש ען הוציאהוא עי עלל. ראיה התוס' מד' ואין צע"ג הב''ח ד'לענ''ד



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  
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~ ~  מאי דאל"כ כו' ציר להן ביש דאיירי וכ' כו' נועלין אין~גררת
 אפילו אלמנה דלת~רי'

 גמו~ ד~
 אינה אם אבורה הנגררת

 להן שיש איירי ודאי אלא ציר היכר לה שאין כל הארץ מןגבוה
 ומזה אסורה אלמנה ודלת שנגררת אף שרי דלת דסתםצור

 לכניסה שעשוי אף אלמנה דלת לאבור לתוס' דס"ל איתא דאםהב''ח דקד~
 דוקא ציר דבעינן מה הא כו' אירי' מאי להו קשיא מאיכו'

 כמ''ש כו' ל~יסה עשוי דאין שם במשמה כמ''ש ופרצהשבמוקצה בד~
 ושרי ציר בעי לא כו' לכניבה עשוי אם אבל שם והראב''דהרא"ש
 אלא אסורה אפ''ה אלמנה דלת היא דאם ו~שמועינןבנגררת
 ו~''כ שרי אל~ה בדלת גם לכניסה עשוי דאם לתוב' ס"לודאי
 אסורה נמי דלת כל כו' ארי' מ"י ק' וא''כ כו' במוקצה ג"כדאיירי
 בקוצר הב''ח ראיית זוהי ציר להן ביש דאף תירצולכך

 עשוי בין שחילקו הוא והראב''ד הרא''ש דהנה כלל ראיה זה~ין ולענ''~
 בעינן דהכא שנא מאי שהקשו לפי תדיר ויציאהלכניסה

 בנגרר דשרי ור''א כר''י פבקינן נגר וגבי ציר היכר אוותלוי קשו~
 תדיר ויציאה לעניסה עשוי שאינו בפתח איירי דכאן חילקוולכן

 לכניבה עשוי אם אבל צי~ היכר או כו' גבוה להצריך טפיהחמירו
 דלת במשנה נקט שנכן וכ' בנגרר דשרי לנגר ~מש דומהויציאה

 כו' שבמוקצה נקט דלהכי בהדי' פי' ז''ל רש''י והנה כו'.שבמוקצה
 משמע כו' כראוי וקבועה תלוי'' שאינה דלת להן לעשותדאורחייהו
 בית דסתם רק הכי דינא בבית ואף לדינא כלל חילוק דאיןלהדיא
 כד~ ולא שבמוקצה נקט נהכי ותלויה טובה דלת עושהאדם

הראב"ד
 והר~'~

 תוס' דגס י''ל וא''כ שבמוקצה. נקט דדוקא שכ'
 כתבו ולא כלל ז''ל הרא''ש חילוק הזכירו ל" שהרי כרש''יס''ל

 בזה חילוק שאין ז"ל כרש''י דעתם מסתמא שבמוקצה נקטדדוקא
 דדלת דהך לתרץ הוצרכו ולכן ציר היכר או תליי' בעי' דלת~כנ

 וזה אסורה. ציר לה שיש דאף אשמועינן רבותאאלמנה
 לכניבה דבעשוי לתוס' לי' פשיטא מהיכי הב''ח כד' דאםבעיני. ברו~

 עשוי' באינה ברייתא למוקים אלמנה בדלת אף שריויציאה
 א' ולא כו' הנגררת אלמנה דלת קתני בתמא ברייתא האויציאה לכני~

 לה ביש אף לאסור נצטרך "ה שמ~ני ועוד כו' ופרצהשבמוקצה
 דדלת ורבותא שרי ציר לה ביש אי~כא דלמא ומנ"לציר

 ס''ל לא ודאי אלא ויציאה לכניסה בעשוי אףאלמנה
 ס''ל לא הרז''ה וגם ז''ל רש"י וכמ''ש חילוקא הך~לל
 דלפסק ז"ל ודעתו אהדדי ודנגר דהכא הך ~קשה חילוק.הך

 ומתניתין בנגר כמו לחוד בקשור ושרי ציר היכר בעינן לא~לכה
 ולא עיי''ש בנגר כר"י דקיי''ל כהלכתא דלא אוקמה גבוהדבעו
 בשמו הרא''ש כמ''ש אלא ויציאה לכניבה עשוי בין כלל לחלק~"ל
 העשוי אף ציר הי~ או כו' גבוה בעי דלת בכל ז''ל רש"י לדעתוהנה
 אף הרז"ה ולדעת אסור. בציר אף אלמנה ובדלת ויציאהלכמיסה
 כמו סגי לחוד דקשור וס"ל ציר היכר דבעי הך מהלכה~דחה
 דלת משאר טפי מ~מרינן אלמנה דבדלת ס''ל ע''כ הנגררנגר
 דאף כרבנן קיי"ל במונח דהא בנגר אף בעי קשירה דעכ''פועוד

 שבות ולא ג~ור בנין דהוי "''ל רש"י וכ' אסור~מקדש
 וא'~

 ה''נ
 לד' מה''ת אסור קשור שאינו כל גמור בדלת~ף

 הרז'~
 לד' וכן

 דנגר דומיא ויציאה לכניסה עשוי בין ~חל~ו והראב"דהר~"ש
 ~יהא בעי דעכ"פ להדי' מבואר עיי''ש ל~וד בנגרר שריד~ז

 מבואר והוא אםור. בנגר גם ק~ור ב~ינו אבל דנגר דומי'ונגרר קשו~
 המחבר פ' וכן והטיר הרא''ש~ד'

 בש''~
 ויציאה לכניסה עשוי דאם

 שרי אלמנה דלת דגם הב''ח כד' נימ" אי אף וא''כ בנגרר.שרי
 שרימן דלא דלת משאר עדיף לא עכ''פ ויציאה לעניבה~עשוי
 וראב''ד רא"ש לד' דנגר דומיא בנגרר רק ויציאה לכניסהבעשוי
 עשוי בין כלל חילוק שאין ורז''ה רש''י לדעת וכ''ש והמחברוטור

 כמש"ל ויציאהלכניסה
 דעכ"~

 בדלת אף קשור שאינו כל אסור
גמור

 וע''~
 שלא היא שכן מראה תום' דעת וגם אלמנה בדלת

 : וכמש''ל הב''ח. כד' שלא ויציאה לכניסה עשוי בין כלללחלק

 שדעת בפשי~ות ~כ' ז"ל. הגר''א בביאורי למצוא~~~~~
 לדבור ומציין כלל. חילוק שום שאין ז''ל רש''יכדעת תו~

 נכון אמת והנה שם ועיינתי כו' בראשו שיש דנגר בסוגי'תוס'

 רק נגר ר"י שרי לא דבהכי לדופן וקשור כו' באגדו ניטלשאינו איירי כו' גבוה דב~י כו' דדלת דהך שם שכ' בדבריהםמפורש
 שה~וו להדי' הרי כו' כר''י ומתוקמה עיי''ש כו' באגדוכשניטל
 ני~ל שיהא ח"קה קשירה ~צריך יחד ודנגר דדלתהך

 ומשמע כו' ציר ב~י באגדו ניטל אינו ואם כו'באגדו
 ושאין נגר כמו ויציאה לכניסה בעשוי דאףלהדי'

 בנגר ד~רי לר''י מידי להו קשה הוי נא ד~''ע ביניהם לחלקכלל סבר~
 הראב''ד כתי' כו' עשוי ש~ין משום הוא די~מא כו' גבוה בעייהכא
 דלת בכל באגדו ניטנ שיהיהיפה קשי~ בעי דעכ''פ ומבואר פשוט וזה כלל. ב''ל לא ודאיאלא

 א~
 אלמנה בדלת ואולי דבתים.

 והא התוב'. וכמ''ש ציר מהני דלא כמו אבור באג~ו בניטלאף
 באגדו. במיטל אף דא~ור אלמנה דלת נקט דלהכי התוס' תירצודלא
 אבור דלת בשאר גם דנגר לרבנן אבל דנגר לר''י ~ק אינודזה
 אלמנה בדלת רבותא הוי לא וא''כ בנגר דאברי ~מו כו' בניטלאף
 ודלת לרבנן אף שרי דלתות דשאר ציר להן ביש דאיירי כתבוולכן

 אבל כו' בניטל ושרי כר''י דקיי''ל דלדידן אה"נ אבל אבוראלמנה
 דוקא ובעי להו ~ני לא ציר דאפילו כיון אסור אלמנהבדלת
 משמע כו' הנגררת אלמנה דלת בברייתא א' לכן הארץ מן~בוהים

 : אלמנה ~דלת אף שרי כו'דגבוה

~''~~
 וטור ורא"ש וראב"ד ורז''ה ותוס' רש"י שדעת נתבאר
 ויציאה לכניבה הע~וי דלת בכל דאףוהמחבר

~ 
 שרימן

 דשרי דומיא באגדו ניטל שיהא בכותל יפה קשור אם רקלמעול
 ולפנינו מה''ת הוא ז''ל רש''י ולדעת אסור לא ואי הנגרר בנגרר"י
 ואף אסור דודאי אלמנה דלת דמקרי דידן בנידון וכ''ש נבאר.אי'ה
 בדברי להדי' מבואר וכן הארץ מן גבוה רק מהני לאקשירה
 כו' דדלת להך נגר בין הראב''ד שמחלק חילוק ג"כ שכ'ריטב''א
 וכ''כ לחוד בקשירה סגי ויציאה לכניסה עשוי הו" שאםומסיים
 מהך הגמרא מקשה מאי דא''כ ע''ז והק' ישעי' הר''ר ב~םשם
 לכניסה בעשוי דמיירי נימא ל~וד בקשירה דבגי כו' הנגררתדדלת
 קשירה בעי דעכ"פ דס''ל להדי' הרי עיי~ש. שם ותי'כו'

 א~
 דלית א''ד אל~' דדלת הך על שם כתב ועוד תדיר כו'לכניסה בעשוי

 במסמרים מחוברין רק בריחי' לה שאין כפירש''י כו' גישתמאלה
 כמ"ש להדי' הריכו'

 דא~
 ~יבור מחוברין שאינם כל נסרים מכמה

 א' שכל נסרים כ''ש אלמנה. דלת מקריהגון
 בפ~

 מחוברין ואין
 הב''י השמיטן שלכן ונראה חנויות. בהיתר הב''י כד' ושלאכלל

 : בזה ועמש''לבש''ע

~~~~~
 שם כתב הביאו ריטב''א וגם במלחמות ז''להרמב''ן
 גמורי' כלים שהן משום כו' דלת הך למשרי היהדבדין

 והצריכו מרובה לזמן כסותם ומיחזי היא שמוקצה משום רקכו'
 מהך הרז''ה קושית על לתרץ וכ''כ עיי''ש. הארץ מן גבוה אוציר
 מדבריו ומשמעדנגר

 ז~
 לכניסה שעשוי דכל

 בלא שרי ויציא~
 בראשו שיש לנגר להו דמדמי ומשמע כלי' שהן משום כמ''שקשירה

 משום בגמ' דשרינן אינך ולכולהוגלוסטרא
 שי~

 עליהן. כלי תורת
 נימא אם ז''ל לדבריווא''כ

 כ~
 אם שרי אלמנה דלת דגם הב''ח

 דז~א אך קשירה. בלא אף להתיר מקום היה ויציאה לכניסהעשוי

ומצי~
 גמורים כלים שהן כיון ז''ל דהרמב''ן ~עמי' דהא תברא

 כיון אלמנה בדלת טעמא האי שייך ולא כו' עליהן כליותורת
 אחר לתשמיש כלי שם על~ם אין וגם עליהן כלל דלת צורתשאין
 משא''כ הן גמורים כנים עצמ הן דעע''פ כו' וקנקן מחצלתכמו
 ביד לא משופין ואינן כלי תיקון שום בהן נע~ה שלא קרשיםבהנך
 לכך ש~תקן גלובטרא בו שאין מנגר ט~י וגרע יסרטו סרוטיקחו
 דבעי הרמב''ן לד' ופשוט נינ~ו. בעלמא עצים קרשים הנךאבל

 : ~גר כמו יפה קשורעכ''פ

~~~~
 כו' נגררת שאינה אלמנה דלת בברייתא גריס "''להרי''ף
 כלל. ~ורה שאינה דהיינו ""ל ר''א הגאון דבריווביאר

 כו' וגבוה כו' קשורין דבעו וברייתא מתניתין דהנך "''ל שדעתווכ'
 לניסה בעשוי אבל ויציאה. לכניסה עשוי בשאין איירי ציר היכראו

 אלמנה דלת אשמעי~ן ולהכי כלל. קשורה באימה אף שרי~יציאה
 קשירה. בלא אף שרי' גמורה דדלת ויציאה ל~יסה בעשוי'אף
 כמ''ש ג''כ עולה וזה נגררת שאינה כל אסירה אלממהוד~ת
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 לכנ~ה בעשו~ מקלינן דלא ז''ל הר~''ן~יטת
 וי~יא~

 אם רק
 אבל קשירה בלא אף שרי דאז גמור כלי תורת עלי'יש

 ד~
 אלמנה

 לגי' שרי מיהא ובקשירה ע~''פ קשירה בעי כני תורת הוידלא
 לגי' אבל שרי' נגררת הא נגררת אינה אם דוקא דמשמעהרי''ף
 מהני לא ~ירה דאף משמע הנגררת אל~ה דלת פוסקיםשאר
 אלמנה דלת ל~יר אין ויציאה לכניסה בעשוי' אףוא''כ

 : וכמש"לבקשירה א~

~"~
 אל~נה בדלת לאיס~ר שוה ז"ל הרי''ף דעת גם קשירה בלא
 דדלת הך לאוקמי דאין ז''ל הרי''ף בדברי מוכרחוזה

 אלמנה דלת איריא מאי קשה דא"כ ויציאה לכניסה עשויבאין אלמ~
 ~' הנגררת בריי~א בהך כדתני קשירה עכ''פ בעי נמי דלתשאר
דאין

 לתר~
 דלת בשאר דגם ציר להן כשיש דאיירי תוס' כתי~'

 מן גבוה בעי דלא רק כשקשורין כ"א ציר מהנינא
 האר~

 אם
 בעי' קשירה הא ציר להןיש

 וא~
 אלא אלמנה דלת אירי' מאי קשה

 קשירה בעי לא דלת דבשאר ויציאה לכניסה בעשוי' דאייריע"כ
 רבינו וכ''כ אסור אלמנה ובדלת כלי תורת משום הרמב''ן כד'כלל

 : אמריו נועם ביאור והובפנו בקוצר שםז''ל

~''~~~~
 הספרים בכל כן מצא שלא הרי''ף גי' על כתבז''ל

 יראה בראשונים וה~יין כו' הנגררת גרסיוכולהו
 כל פרק בשבת וע' הטוש''ע וכ''כ ~אגדו ניטל בעי דלא רקקשירה דבעי תוס' דעת תיקון. בו שיש גלוסטרא בראשו שיש נגרדאפי'
 ותראה ורא''ש ומלחמות ורז''ה ברי''ף החלון דפקק בבוגי'הכלים
 אלא כלי תיקון עכ''פ להצריך כו' בפקק ואפי' בנגר החמירוכמה
 ורש"י רי''ף שדעת נתבאר כבר כי לענינינו כ"כ להאריך צריךשאין
 והמחבר וריטב''א ורמב"ן ורמב''ם וטור ורא~ש וראב''ד ורז"הותוס'

 : נוטים לא~ורבש''ע.

~''~~
 וגם כלי תיקון שום בהם שאין קרשים בהנך דידןבנידון
 קשירה בלא לאיסור שוו וכולם אסקופה שום להם.אין

 אבל אל~ה דלת גבי הרי''ף לגי' רק להתיר אין בקשירהואף
 מן גבוה רק ציר היכר ואף ~ני לא קשירה גם פוסקיםלשאר
 אסקופה להן יש אם החניות היתר בש''ע הביא ז''ל והרמ"אהארץ.
 לא דכה''ג הרמב''ם ד' עפ''י וזה כו' ק~ים בהרבה נועליןוגם
 בכל הרי''ף דעת ועפ"י אסקופה דאיכא כיון אלמנה דלתמיקרי
 לכני~שעשוי

 דלת שאינה דלת ~שאר קשירה צריך אין ויציאה
 קשירה דבעי וסברי כן דעתם אין פוסקים שרוב בארנו וכבראלמנה
 להן ביש רק להקל שלא עלה לוסיף דלא והבו המחברוכ''ד

 שיש לכך ומתוקנים וחלקים משופים בנסרים וגםאסקופה
 קשירה להצריך שלא והרמב''ן הרי"ף דמיקל הוא דבהא עליהןכלי תו~

 עליהן כלי תורת שאין כל אבל בביאורו. רמב''ן מלשוןכ~ש''ל
 : גמורה קשירה עכ''פ דבעי כו' מנגר טו~א גריעי ודאי הללוכנסרים

 בתוםפת"ראיתי
 חניות פתחי על פרוסות מחצלאות' שם א'

 ביו~ט 'בהן ונועלין פותחין ותלוין קשורין שהן בזמןברה"ר
 ל~די' ~רי כו' קש ושל קנים של ציר להן עשה ואם עו'ואצ''ל
 תדיר ויציאה לכניסה הן עשוין דלכאורה שב~"ר חמויות בפתחידגם
 שם עוד וא' כו' ציר או תלוי' קשירהבעי

 ד~
 נו~לין ציר לה שיש

 של דלת בסתם דאיירי ומשמע בהן. נועלין אין צירי' משברוכו'
 המובא כו' הנגררת ו~צלת ~נגררת דלת שס א' לזה ו~ודםבתים.
 שלא ור""ה ות~ס' רש''י ל~ת נכונה ראי' לענ''ד ומזה דילן.בש~ס
 קשירה עכ~פ ולהצריך תדיר ויציאה לכניסה ~וין ביןלחלק
 נגד להכריע כדאי אני שאין אלא~ו'.

 דע~
 ז~ל ורמב"ן הרי~ף

 אבל תוספתא. בעולה ועיי"ש עליה. כלי תורת שיש גמורה~דלת
 בע"ה נתבאר כבר נינהו בעלמא עצים רק כלל דלת שאינןבנ"ד

 : לאסור בזה שוו רבותינו וכל להתיר דס"ל דיין ולית דיןדלית

 כאן המונח נגר גבי ז''ל רש~י בשם דכתיבנא במאימיהא
 מה''ת ממש בונה דהוי "''ל רש~י וכתב לת''ק אסורוכאן

 והרר''י ופירש''י בנגרר כר''י הלכה שם א' ובגמ' יהונתן הר''רוכ''כ
 במאי אבל כוותי' הלכה במדינה נגרר ר''י ~רי במאידדוקא
 אין שבות רק הוי דלא דס''ל במקדש ~חדשרי

 הלכ~
 כו~י'.

 תדיר ולהכניס להוציא שעשוי אף מה"ת אסור במונח לדינאוא"כ

ולא
 לקביעו~

 נסרים בהנך כ''ש נ' ולפי''ז מה"ת. אסור אפ''ה
 הלכה סתמא דג~י לספרים אך ז''ל והררי רש~י לדעתעליהן דחיי~

 ז''ל ברא''ש עיין בנגרר למלתא מסקי ולאכר"י
 מש~

 דבכולה
 בעלמא דשבות וסבר במקדש מונח ד~רי במאי אף כר''מהל'

 כתבו כבר ופירושו ז''ל רש''י לגי' אף ואולם במק~. גזרוולא הו~
 שאין כיון ב~ה משום בזה לחייב דאין הכלים כל ס"פהתוס'
 וכ''כ ז"ל. ר~ת בשם רשב"א בחידושי שם וכ"ע לעולם. שםמבטלו

 הוא דשבות אף במקדש ~נן דאסרי והא בעירוביןהריטב''א
 כאן אין בנ''ד דגם י"ל ולפ"ז עיי''ש חכמים התירו השבותיןכל ל~

 בקבי~ות ולא תדיר ולהוציא להכניס שדעתו כיון תורהאיסור
 במ"ש הב''י דעת זהו ואולי דאורייתא. לענין קיימא ~ל בנין זהאין

 משוס אלמנה דדלת בהך הלשונות כשתי להקל שפ' הרמב''םבטעם
 חשש בדבר יש ז''ל והרר''י רש''י לדעת אבל כו' גמור בנין הוידלא

 : ודו''ק דאורייתאבנין

~''~~~
 מפ' גדול כלל פ' בירושלמי מפורשת מחלוקת הדיןזה
 ופריך כו' קרש~ים נותנין שהיו ב~קדש הי' בניןמה

 ומשני המחנה בנסוע לפורקו עשוי שהרי פי' הוא ל~ה בניןולא
 ואיכא דמי. לעולם שהוא כמו כו' יחנו ה' פי על שנא' כיון אסיר'

 שהבטיחן כיון~''ד
 הקב'~

 להכניסן
 לאר~

 דמי לשעה שהוא כמו
 ליכנס רגע בכל שמובטחין כיוןפי'

 לאר~
 קביעות במדבר חנייתן אין

 ה~י לשעה בנין ש"מ עלה ומסיק להתפרק. עומדין רגעובכל
 כו'בנין

~ 
 כך הגי' אין הבונה ובפ' גדול. כלל בפ' הגי' הוא

 משום דאדרבה וצ''ע לעולם. שהוא כמו אמר בון בר ר"י גםאלא
 דמםיק ועוד לעולם שהוא כמה יהי' למה לארץ ליכנסשעומדין

 בנין יהי' דהאיך פשיטא והא כו' בנין לעולם בנין ש''משם
 לכאורה וא"כ גדול. כלל דפ' כגי' דהמחוור ודאי אלאדאורייתא
 גדול כנל בפ' עוד ~יתא והכי ז''ל. רש"י כדעת הי~ושלמימבקנת
 קשירה מה קשירהגבי

 הית~
 כו' המיתרין קושרין ~י~ במשכן

 ונוסעין חונין שהיו כיון יוסי ר' אמר היא לשעה ולאומקשה
 שהבטיחן כיון בון בר ר"י ואמר לעולם. שהוא כמו הדיבורעפ''י
ליכנס

 לאר~
 למדו יריעות מתופרי פנחס ר' וא' לשעה. שהוא כמו

 לקשירה אחר למוד צריך נשעה שהוא כמו דלמ''ד להדי' הריכו'
 דתרווייהו דהבונה כגי' ואי קיימא של דבעי קיי"ל דקשירהמשום
 וכן יריעות ~ופרי למילף נ''ל לעולם שהוא כמוב"ל

 בר'~
 אלו

 אוהליס קשירת בון בר דלר"י זו וכגי' ירושלמי להך איתאקשרים
 וא"כ ע"ש יריעות מאורגי או ~תופרי דלמדו ומסיק מיקרילשעה
 הוא בנין לשעה דבנין מוכח ילפינן מקרשים דודאי בבניןע''כ
 מערבין כיצד פרק ובעירובין דילי' ומסקנא דהירושלמי אמוראילרוב
 האיך ומקשה ביתם. מפתח אלא מודדין אין צריפין יושבידא'
 כו' בורגנין וג' צריפין ג' להן עשה ומשני כו' מ~ה אל יוצאיןהיו

 שחומין כיון קביעי הוי אי וריב''ב דר''י פלוגתא הך ג''כ שםומייתי
 שלפני ובירושלמי שהבטיחן. כיון לשעה הוי אי הדיבור פיעל
 להן עשה דמתרצי דהנך מוכח עכ"פ דמוכח. וטעות מהופכתהגי'
 התיר. לזה צריך הי' לכן לשעה דהוי סברי ע''כ כו' בורגניןג'

 בירושלמי אמר בקשירהואפילו
 ר''~

 אר"~ דכלל הך על קשרים אלו
 של הוא דאם ומשמע עליו חייבין אין קיימא של שאינו קשרכל

 לעולם. להתקיים ראוי שהוא כיון ~ייבין לשעה שהוא אףקיימא
 רבה אמר ~ואי היכא במשכן קשירה מקשה גדול כלל פ'ובשבת
 להתיר ע~מ ק~ר האי אביי ומקשה אוהלים יתידות קושריןשכן
 שכן ומסיק דפטור קיימא של שא~ו קשר דהוי ופירש''י כו'הוא
 שחונין כיון ~יעות ~וי ס''ל דלא להדי' משמע כו' חלזוןצדי

 דירושלמי. בון בר וכר~י קיימא של קשר מש''ה הוי ולא כו'ונוסעין
 הירדן על דויחנו ~הך נמי מקשה ~ברין כיצד פ' דבעירוביןאף

 ~ביעות הוי לשעתה כו' יחנו ה' פי על דכ' כיוןומשני
 קיימא שללא אב~

 ומקרשים ילפינן ~שכן דשבת דבנין מי~א אי וא~
 בעל דפטר~ן ואף בנין הוי לשעה דבנין למילף דאיכאפשיטא
 להתקייס ראוי אינו עצמו מצד שהבנין היינו עראי אוהלדוכתי
 ~מלאכה אם אבל מתקיי~ת. בה שכיוצא מלאכהדבעינן

 זה. משום נפטר אין מועט זמן רק לקיום דעתו אין שזה אףלקיום ראוי~
 ושמואל רב דאמר כירה בס"פ להדי' מש~עוכן

 המחזי~
 מ~ה

 ש~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

 אותן ופורקין דרכים הולכי שהן ופירש"י כו' חטאת ~ייבט~יים
 לא ו~"כ ל~ה. בנין דהוי להדי' הרי אותן מעמידיןוכשחונין
 עיי''ש בזה בכיוצא בכלים בנין יש אם רק שם וטרינןשקלינן

 וכן חטאת וחייב אסור ודאי כה''ג כל בקרקע הא שם.ובפירש''י
 תולין בר"פמשמע

 בכול~
 כל דבר של כללו למדקדק. דשם בוגי'

 זמן לקיימה דעתו שאין אף ~קיימת ומלאכתו בכך בניןשדרך
 שאין בדבר רק מלתא תלי' בדעתו ולא זו ל~טה עליו חייבמרובה
 עליו מוכחת וצורתו עליו כלי ~תורת דבר כגון בכך בניןדרך
 הוא בעצמו שהבנין או בו. להשתמש עשוי רק לבנין מבטלושאינו
 שכתבנו. מה בכל ודו''ק עליו פטור הוא לקיום ראוי ואינועראי
 כמה ולדעת בנ''ד המחמירין שרבו השיטות מכל נתבארו~כ''פ
 נראה כ''ז בזה. להקל אין וע''כ דאורייתא איסור הואפובקים

 : מאד ברורלפענ''ד

 ~~~ו~~ ~םו~~~ ~~~י~ ~י~ ~~ ~''~ ~~~~ו~~~
 ~~י ~ו~יו~~~

 ~~יי~
 ~~ין

 ~ו~~
 ~י~. ~~יי~י~ן

~~~~
 ביה דאית במנורה ור''ל דר''י בפלוגתא ע''ב מ''ה דף בשבת
 כו''ע~~ליו'

 ל''~
 דאסו~.

 וב~דול~
 דאית

 ב~
 ג''כ חדקי

 גדולה אטו גזר ר''י חדקי בה דאית בקטנה פליגי כי אסריתרווייהו
 ז"ל הרי"ף על ותמהו גזר. לאור''ל

 ע~
 זו. הסוגיא כל שהשמיט

 בוגיא דהך ז"ל שדעתו כתב הכלים כל פרק במלחמות ז''לוהרמב''ן
 מטה במחזיר ושמואל רב סב~י והכי בכלים בנין יש סבראכונה
 דסבר משום והיינו ברפוי דמתיר כרשב''ג ~י''ל ואנן טרסייםשל
 ~בפטיש מכה משום היינו תקע אם דמחייב והא בכלים. בניןאין
 המחזיר ר''י בשם דאמר מהירושלמי ראיה והביא בונה ~וםולא

 דס''פ וכםוגיין התם פליגי וא~ראי בונה משום חייבמנורה
 סוגיא ואתיא וכרשב''ג גללניתא מטה לאהדורי ר''ג לדבידשרי
 כהלכה כו' ~ין אין דב' כפשטא חוליות בשל שרו דב''הדביצה
 צ'~ אך הכלים. כל בר"פ הכי דס"לוכרבא

 ר''ל ע''כ דא~כ לענ''ד

ס''~
 שכיחי דלא משום דחדקי בקטנה רק שרי דלא בכלים בנין יש
 מותר חוליות של דאפי' בבר ואי חוליות~ה

 מה ברפוי להחזי~
 כלל בפ' ואלו ~ם. ז"ל הרמב''ן וכדעת ~אן שייךגזירה

 גדו~
 אמר

 זכוכ~ בכלי המנפחרשב''ל
 משום ואלו בפטיש מכה משום חייב

 התוב' לזה שרמזו וכמו בכליס בנין אין סבר וע''כ לאבונה
 : בזה היטיב ודו''ק כו' חביתא ד''ה ע''ב ע''ד דף גדולכלל בפר~

 : ~~~י~ ~ו~י"~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~ו~ ~ו~~ ~~ ~~~~~י~~

~~~~~
 קלף ואם ד''ה בתוב' ע''ב יג דף ביצה במס'איתא
 חייב. ידו לתוך ונתן קלף ואם בגמרא דאמר האעל

 היכי ותימא ע''ז תוב' וכתבו השבלי' ~תוך קלף ואםופירש''י
 מלילות ומוללין ל~ל אמר~ן הא כבי כסי לרב דביתהומקלפא
 בבי' הב"י והביאו כו' וי''ל דאסור. מ~מע בשבת הא כו'מע"ש
 דידן. בנידון לאבור לכאורה מראה היה דבריהם לפי והנהשי"ט.
 דמלילה למלילה ~וה קליפה דין דאין לענ"ד נראה באמתאבל
 דקליפה בחידושיו הריטב''א וכ''כ לה ודומה דישה ~ין יותרהוי
 תבלין בין שמחלק "''ל הרז''ה טעם לפי במלילה וגם לכ"עמותר

 אכילתו שעיקר דדבר מדבריו ומשמע עיי''ש וקטניותלתבואה
 להקל ראוי בנ"ד א''כ ושרי. לתבלין דמי תיקון מבלי תיכףראוי
 עיקר שדרך ז"ללדעתו

 אכילת~
 וכ''ש כלל. בישול בלי לחין כשהן

 דהא קשה ~''ל ~וב' לד' אך ממלילה. דקיל קליפה ע''ידמותר
 עדשים וקליפי אפונים שער השולחן מעל מעבירין מפורשתמשנה
 מע''ש שנתן ג"כ דמיירי וא"ל מתוכן האוכל קלפו והיאךכו'

 "ה ואין לבהמה מוכנים מאתמול הלא דא"כ התוב'כתירוץ
 מוקצה ליה דלית כר''ש שם ל~וקמי ליה ולמהכלל מוקצ~

 קליפה ע''י בפרט להתיר יש דידן בנדון עכ"פוצ"~.
 ודו''~
: 

 ~י~ ~~~~ ~~וד ~~~~ ~~~ו~ ~ו~~~~ ~~~~י~~
 ו~~~י~: ~י~י~ ~~~ ~~י~~ ~~י~~ י~ ו~~~ו~~~~

~~~~
 ע''ב קמ''ד ד' ~שבתאיתא

 א~
 שמואל אמר יהודא

 מדברי אר"ח כו' לתוך ענבים של אשכול אדם~וחט

~~~~~~~~~~
 נלמדר'

 חול~
 דעת ה~יא ז"ל והרי~ף כו' הקדירה לתוך ע" אדם

 של אשכול וכן כו' אדם ~ולב דאמר כשמואל דלא שפבק ז~לר''ח
 ז''ל הר~ח וכתב דמי כאוכל לאוכל הבא משקה וסבר כו'עמבים

ד~
 כבו~ט נעשה למימיהן שסחטן כבשין דא' עליה פליג יוחנן
זיתים

 כ~
 מיבמות ראיה ~וד והביא לקערה. קדרה בין מפליג ולא

 ומפרש כו' טהורה מבהמה יונקין היינו נוהגין אומר שאולאבא
 אבור בפיו לימק אף הרי כו' יד כלאחר ומפרק כו' צעראשום
 ~דיף דל" וכתב עליו השיג ז''ל והרי''ף הקדירה. לתוך לחלובכ''ש

 דאמרלמימיהן
~ 

 אבל פטור ל~ימיהן שמואל דאמר מהא יוחנן
 לדידיה שרי לקדירה וע''כאםור.

 ל~ ה'~
 שהביא ומה יו"נן

 בפיו משקה הוא סוחט דהתם דמי לא שאול דאבא מהךראיה
 הוא אוכל נאוכל ~בא משקה כאן אבל יד כלאחר דהוירק

 : בקיצור ז''ל דבריו תוכן זהו לאוכל"וכל ומפר~

~ ~ ~ ~
 בפיו דיונק ז''ל ר''ח לדברי ברורה ראיה להביאיש

 בכריתות ד"מר מה" לאוכל הבא שקה ג''כנקרא
התירו

 נמ~
 וכ"ת שם ואמר כו' ~הור והוא בנה לינק מת ~מא

 וכאוכל לאוכל הבא משקה הוא שיונק ש"לב ופירש''י כו' אתכשרלא
 בטיפה שהוכשר שם וא' הכשר. בעי לא דמ~~ה הכשר וצריךדמי

 ~רי עיי''~. כו' הוא מעיין אשה דחלב משום או כו'המלוכלכת
 הדרא וא''כ לאוכל הב" משקה הוא בפיו דיונק ר''ח כדעתלהדי'
 טעמא ובלא לישתרי בש~ת אף שאול דאבא מהך לדוכתאקושי'
דצער

 כ~~
 התו' מלשון להוציא יש ונכאורה חבדא. ורב לשמואל

 מאכלו. כל שזה כיון לאוכל הבא משקה הוי בתינוק דדווקאבשבת
 לא עדיין ועוד ~כ~. לחלק סברא אין אבל אחר. דבר אוכלואינו
 יונק גבי גמימר שם לברייתא ל"ל דא''כ זו. קושי' מידייצאנו
 רבות" מאי כו' בשבת אף יונק ומכולן כו'תימוק

 הוי הא זו היא
 ועוד ודו''ק. ל~תחלה ומותר ~לל איסור ו"ין לאוכל הבאמשקה
 : ג''כ ואוכל יונק תינוק יש הלא אוכל. אינו תינוק כלאטו

~~
 וכמ"ש יוחנן מר' במ''ש ז''ל ר''ח על הרי"ף דמשיג~א
 נקיט גופי' שמואל דהא חזקה השגתו לכאורה כי אםנעיל.

 פליגי. ושמואל ד~''י מוכרח דע''כ נראה עכ''פ אמנם לי~נא.האי
 בשלקות ושרי איסור ל~ין ל~לקות כבשין בין מחנק שמואלדהנה

 שמבואר כמו אהדדי שוו ודג דשלקות לצירו בדג וכןלכתחלה.
 וכן אוכל רק הוא משקה לאו מי~יהן דשלקות ופירש''יבגמרא
 חלב וגם הדג. מבשר שיוצא כיון הוא משקה ל"ו ודאי הדגציר

שנימס
 מבוא~

 טעמא והיינו כלל. הוא משקה דל"ו ברמב"ם
 מהן היוצא משקה כבשין אבנ לכתחלה. בתרוייהו דשרידש~ואל
 ברכות במב' רש''י וכ''כ בהן. שנכבשו ממים הוא גמורמשקה
 משנה דברוטב אף הוא. בשר לאו בשר ת~שיל שעל טופחדמשקה
 מדמינן ולכן בפ''ע. שמכונס רוטב היימו הוא דמשקהמפורשת
 אינו דסחיטה דבובר לשיטתו. ושמואל לכולהו אהדדי תרתיהני
 בדג וכן בשלקו' דמחייב ר"י אבל באוכל ולא במ~קה רקנוהג
 שייך ב~וכל דאף סבר ע''כ א''כ כנ''ל. מ~קה לאו וד"י דזהלצירו
 מ~ום טעם דעיקר הקדירה לתוך נתיר למה א''כ מה''ת.םחיטה
 כגון מחייב גופי' באוכל אף הא הוא אוכל לאוכל הבאדמשקה

 וא~ת ברור נ''ל וזה לצירודג
 בד~~

 כיון לא שאפשר אף יוחנן ר'
 אזלה הרי~ף השגת מ''מ לזההר''ח

~ 
: 

~ ~
 ב~אר כר''י הלכה לעיל שם א~ר ר"י דהא יותר להוכיחיש
 דלא הרי כו'. וענבים בזיתים כרבנן והלכה פירותמיני

 היוצא למשקין דאם ר"י ודעת בכולהו ופליג פירות בשאר ר"ימודה
 דאין קיי''ל פירות בשאר והא יסחוט. שמא וטעמא אבורמהן

 פירות מי וש"ר וענבים מ"יתים היוצא רק ~קה ~שוםמט~אין
 בעינן דלא ש''מ בחיטה. משום עליהן חייב ואפ''ה כלל. ~קהאין

משקה
 על~

 ביוצאין משקה אינן פירות מי דשאר דה''מ לומר ואין
 אמרו דבהדי' חדא ""א לא. למשקה בבחטן אבל בבתםמעצמם
 פט~ים כמוני משקין "' מנולא

 מש~ כ~
 כלל משקה דאין

 חלב במשנה מבואר דהנה הכי ב''ל לא ר~י ע''כ ועוד "'.אלו זו~
אשה

 מט~
 ~צון. רק מטמא אינו ~המה חל ל~צון ו~לא לרצון

ו~
 דחלב ~א' פליג

 בה~
 מטמא

 ג''~
 בלי רבמן וא' לרצון שלא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

ז~י~
 יוכיחו וענבים

 מט~~ שא~
 ל~יד' ~י ~ש~ס לרצון. רק

 משקה אין בסתם ו~בים זי~ים מן היוצא דמשקה דההיא~ינה
 לרצון ושלא בסתם היינו לרצון ומשני לרצון רק מטמאין איןמדאמר
 אשה דחלב צ''ל לפ''" וא''כ לאיבוד. בהולך או לי ניחא לאדא'

 בהולך או לי ניחא דלא בדאמר אף היינו לרצון שלאשמטמא
 אשה חלב דאף הנ"ל סוגי' בכריתות בהדי' ~' ר''י והנה~יבוד.
 בחלב לומר הוצרך ולכן בסתם. רק לי ניחא לא באו~ר מטמאאין
 הכשר בעי לא משקה תורת עלה הוי דאי הכשר ובעי אוכל~מו דהוי מ' כו'. מלוכלכת בטיפה שהוכשר כו' התנור לתוךשנטף
 סותרות. שהסוגיות וכ' שבת במס' תוס' גם והביאוה בסוגי'.עיי"ש
 חלב דאף זו לדעתוא''כ

 חלב א''כ בסתם. רק מטמא אין אש~
 שלא דזהו מטמאין אין בסתם אף וענבים זיתים וכןבהמה
 ~מאין אין לרצון אף פירות שאר ע"כ וא''כ זו. לדעהלרצון
 א''ע כלל. משקה שאינן אף עליהן חייבין ואפ"ה כלל. משקהואינן
 ראיות והנה לקדירה. בסוחטה''ה

 וגם קמה יוחנן מדרבי הר~
 לית~. כו' בפרישין סוחטין בברייתא דאמר הא ע''כ ולר''ינצבה.
 מוכיח מינה דהא ברייתא. כהך ס''ל לא ע''כ האובלא''ה

 : הכין ס''ל לא הא ואיהו פירות בש"ר נר"י ח~מיםדמודים הש''~

~ ~ ~
 של לפסקו הנ''ל כל נתרץ אנוחייבין

 הרי''~
 שכ' ז''ל

 מהך והק' לאוכל. הב" משקה הוי לאו בפהדיונק
 באופן הקושיא לפרש יש אבל כן שם פי' שר~''י אמת הןדכריתות.
 נקרו" דאין נכומה סברא די"לאחר.

 הבא משקה בשם בפיו יונק
 אבל כלל. אוכל כאן אין דה"לאוכל.

 עכ'~
 שם ~ליו לומר אין

 מה אבל בכלי שמכניב מה רק נקרא אין דמשקה משקהמחשבת
 אוכל לשם דיל~א הוא משקה שלשם הוכחה כאן אין בפיושיונק
 סתם יקרא בזה גם הוא משקה לאו דסתם נימא ~יוא''כ
 כו' איתכש' במאי שם אמר ול~ן הוא משקהולאו
 אח"כ רק בהמה לחלב אשה חלב בין החילוק ידע לאדאכתי
~קשה

 רב~
 מתחלה אבל עיי''ש. לרצון שלא בפי' ור''י דרבא פלוגתא~ח"כ מייתי ועלה לרצון שלא מטמא אשה דחלב משנה מהך

 שוה א~ה דחלבקס~ד
 לשא~

 דשאר ס~רא דשם דבוגי' וכיון משקין
 כסתם. דהוי היונק ~לב ה''ה א''כ הוא. מש~ה נאו בסתםמשקין
 ב"מ' דסבר נר''י דוקא היינו~ולם

 דחי~
 אף סחיטה משום

 בשבת ולא ביו''ט רק שרי דלא שאול דאבא מהך לק''מ א''כבאוכל.
 אבל וכמש''ל. ר''י לדעת אסור ו"פ''ה משקה הוי לא דיונק~ף

 מטמאין בהמה וחלב וענבים זיתים דאף דאמר דידןלסוגי'
 הוי מסתם גרע דל" ביונק אף ~"כ גמור ~שקה והויבסתם
 דאבא מהך ולק''מ לשמואנ. אף סחיטה מ~ום וחייב גמורמשקה
 הרי''ף וד'שאול

 ז''~
 כסתם. רק לאוכל הבא משקה נקרא אין דיונק

 : הוי משקה לאיבוד בהולך או לי ניחא לא באומר אף אשה חלבולפ"ז

~~~~~
 להודות אנחנו חייבין זהמכל
 שמואל על חולק דר''י ז"ללר''ח

 ראיות מכל כו'. עז אדם דחולבבהך
 שהו~ין ~ק לעילשכתבתי

 לר"מ חכמים מודים דא~רירו"ש ~י~~ ~ו~
 לסחוט מו~ר וסוברים כו'.פירות בשא~
 ו~ן וענבים זיתים זולת ~ירות~ל ~ה~
 לסחיטה שדרכן פירות אף מנשי" דבי~נ" סו~

 משקה דבעינן דסובר משום מה''ת~ו~ר
 אוכל דהוי הקדירה לתוך מתיריןלכן
 בשאר אף דפליגי דסובר ור''י ~שקה~לא

 משקה לאו דבסתם בובר גם~ירות
 פליג ע''כ ~צירו דג אף ומחייב~ינהו
 והר''ח סחיטה. שייך באוכל דאף~אמר
 דמחייב כר"י ~' בא~ת~''ל

 חטא~
 בדג

 התם דפסקינן לדידן אבללצירו.
 דב"ל ~שמע הגמרא סוגית וגם~ר''י. דל~

 וגם פירות. בשאר חכמיםדמודים
 להו ~סייעא וברייתא הוי מש~ה~סתם סובר~

 במשקה רק מחייב דלאומשמע
 הקדירה לתוך בחולב ה''נא''כ
 ודאי בפיו יונק אבל כשמואלהלכה
 ~סור לאיבוד אף אשה ובחלבאסור.

 : הואדמשקה

~''~~
 ב~"ה שביארתי כיון דינא לענין
 יסוד לה יש ז~ל הר''חשדעת

 דהאומר דסברא דכריתות בסוגי'מוםד
 טהור. "שה בחלב אף לי ניחאלא

 שלא דהוי טהור בסתם אף בהמהחלב וא~
 שרינן ד~א כו' שאול דאבא מהא ז''ל ר''ח ראיות כל והדרילרצון
 שאינה אף סחיטה משום בה יש לא"ה הא צערא ומשום ביו"טרק

 משקה דהוי בכריתות ז''ל לפירש''י וכ~ש כסתס. הוי דעכ"פמשקה
 היה מהראוי א''כ שאול. מדאבא טפי דמוכח לאוכלהבא

 פליג דר''י דמוכח לפמ''ש וכ''ש ז''ל. ר''ח כד' בדבר להחמירזה ע'~
 משקה הוי לא דודאי לצירו. בדג מדמחייב ג"כ ושמואל רבעל
 לאוכל הבא במשקה וכ''ש נעיל שבארנו כמו פירות בשאר מחייבוכן

 דמחייב בהא כר"י דל" דקי''ל ונהי ושמואל. רב נגד כר''יוהלכה
 וענבים זתים דריכת על אלא חייב אינו ד''ת דקי"ל פירות.בשאר
 "יתים ודריכת מלאכה תורה אסרה שם. ז~ל כפירש''י והיינובלבד
 אורחייהו לאו דריכות שאר אבל מלאכה דהוי הוא בלבדוענבים
 בדריכה דאור~ייהו כיון גופייהו וענבים בזתים אבל כו'.בהכי
 הובאה בתשובה הרא''ש כתב וכבר דחייב י"ל האוכל לתוךאף
 ההרים. בין ראשו יכניס ומי דרבינא פלוגתא שהואבב''י

 נמעשה ז''ל. הרי''ף דברי כתבשבפבקיו וא~
 ז"ל. ר''ח לדברי חש~

 ובפרט להם. נחוש ולא ז''ל לדבריו מקום ניתן לא איךואנו
 איסור דהוי סבר והוא יסודותיו לחזק לדבריו ראיותשכתבתי
 ובהל' להחמיר ז''ל ר"ח דברי הביא שבת בהל' ובש''ע~אורייתא.

 ~קל דעתו יו''ט דלגבי המ~א עליו וכתב להקל כתביו''ט
 ביו''ט אף בדבר להקל צע''ג ולענ"ד להקל המנהג פשטובזמנינו
 וחולבין בזה מקילין שהרבה ובפרט דאורייתא איבור ספקדעכ''פ
 היתר בזה אין אשר לחלובה המיוחדת כלי באותה פרו~ין מעטעל
 לתוך כחולב אוכל הוי ולתקנו לאוכל הבא ~קה דדווקאכלל

 ב~ינו עומד שהחלב כל אבל ומתבטל שמתערב אוכלין שלהקדירה
 משקה דהוי רוטב כמו האוכל עם בהיותו תמיד עליו משקהושם
 ואין בכך מערימין שהמה ובפרט דאורייתא גמורה ב~יטהוהוי

כוונת~
 זה בכל ודו''ק מאד. בזה להחמיר ראוי ע''כ למשקה רק

 : המה נכונים דברים כיהיטב

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

 י~י~ו~ ~~~
 ~ו~יי~~ ~~~ ~יי~ ~~~~~~

 ~~~~~. ~ו

~~~~
 פרפיסא אביי אמר ע"ב פ''א דף שבת בגמ'איתא
 ע''ג ~ונח היה ~ילתא בי' נימא לידן ואתאהואיל

 ותוב' ופירש''י כו' תולש משום מחייב יתידות ע''ג והניחוקרקע
 משום שרינן הוי לא דאל"כ כו'. אסור אלא דוקא לאו חייבדהאי
 רבא דאמר מהא ז''ל התוס' והק' כו' הבריותכבוד

 בפ~
 דגיטין

 נקוב בעציץ ורבנן דר"י פלוגתא גבי ז'דף
 ע~

 רבנן קאמרי לא
 הוי לא אוירא דבמפסיק הרי כו' אוירא מ~סיק דלא בספינהרק

 פליגא סוגיא דהך ותירצו כמחובר. ליה חשיב והכאכמחובר
 לא דב~מת מידי קשה לא לענ''ד ז''ל דבריהם ולולי שם.אדרבא
 הוי לא המגביהו ומש"ה שם כדרבא לקרקע כמחובר ליהחשיב
 מגידולו. דבר עקר ולא והונך גדל הוא עדיין דהא שבת לעניןתולש
 כמו וחיותו לגמרי יניקתו מפסיק אם רק מ"ייב לאובשבת
 כאן משא''כ התלישה. מלאכת דגמר המשכןבמלאכת

 ~עו~
 הן

 התולש מחייבינן דלא והא כדרכן ומוסיפיןגדילין
 ~עצ~

 נקוב
 כדאמרינן רבי~י' היינו דלאו מ~וםהיינו

 מחייבינן ולהכי בג~
 ולא בהדיא הש''ס כד~חלק דחצבא ~אונא פטרא דתלישמאן

מחיי~
 גבי וכן שבת. בהל' גדול כלל וזה המשכן ~לאכת כעין רק

 ~~~~~י~
'~~~ 

~~~~~ '~~
~ו' ~~ו~~ ~~~ ~ו~י~ו~

 ~~~~ ו~~י~~~~. ~~~~~ ~י~~ ~~
 ~~ו~'

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

 ו~~~.
 י~ ו~ו~

 ~~ו ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~

~ו~~
 ~~ו~' ו~' ~ו'

 ~~י~ו~. ~' ~~ו ~~י~~

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

~ו~י~ו ~~~~ ~~~~ו~~
~~ו~. ו~~~ ~~

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

 ~ו'
 ו~~

~~~~~
 ~~ ~~~~ ~~~י

 ~~ו ~י~ ~י~~~~~
~~~~ 

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

 ~~ו
~~~~ 

 ~ו~.
ו~~י

~וי. ~~~~ ~~~~ ~יו~~
 ~~~~ ~~י~ ~~~

 ~ו"~ ~~~~~ו~
 ו~~~~.

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

 ~ו~.
 ו~~~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  מחייב לא הים מן דגשולה
~ 

 שגדל כ~ן וכ~ש מחייב לא עדיין לחיות שיכול כל אבל כלל. חיילא ~~ ~פירי~ בין ~בלע בו ביבש
 כו' דבר עוקר בזה הוי לא הקרקע מן יניק~ו שמיעט אףכדרכו
 נקוב עציץ של חרב על כתב בגיטין אמר וכה''ג תלישה. מקריולא
 חשיב ולא כוליה לה דיהיב ופירש"י ניהלה וי~יב לי' דשקילכשר
 לה. ויתננו הקרקע מן שיגביהו מה תלישה מחוברליה

 תלי~ה מקרי לא דזה מבואר הריהיטב עיי~
 משא'~

 חייבה לא במעשר
 בגג זורע ולא עולם לקרקע הארץ גידולי רק ב~שרתורה

 מבוגי' סתירה אין וא"כ ארצך. מיקרי לא דזה ובחורבהובבפינה
 רק בזה דאין דהכא כסוגיא נקטינן ולדינא דהכא. לבוגי'דגיטין

 הבריות כבוד מפני ושרינן דרבנןאיסור
 ודו~
: 

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

 ~~~ ~~~ ~~ו~ י~ ~ו
: 

~~~~~
 פפא רב אמר ע''ב ע''ד דף גדול כלל ~' בשבתאיתא
 ופירש''י טוחן. משום חייב סילקא דפרים מאןהאי

 אבל טחינה שייך בסילקא דדוקא פי' והתוב' הדק. מח~כופרים
 תיכי תיכי שעומדין דקלים עצי פי' ז''ל והר~ח שרו אוכנין~אר
 דק קמח כעין מביניהן יוצא הללו הנימין ~כשמפרק נימיןכעין
 אשר וכתב ז"ל הרא''ש הביאו טוחן. משום חייב המנפצול~יכך
 אוכל שהוא דבר ז''ל רש''י פי' על ותמה ז''ל פי' בעיניונראה

 : כו' טחינה ביה שייך איך דק אותוומחתך

~~~~
 ירק לחתוך שהתיר ז''ל הרשב''א בשם הביאו ז''להפוסקים
 מתוך אוכל לבורר לה ומד~ה ל"לתר לאכלו דק דקבשבת

 הדבר ולענ"ד זה. היתר על מפקפקין וקצת לאלתר דשריהפסולת
 כו' סילקא פרים הוי חבדא רב ע''א קי''ט בשבת איתא דהנהצ''ע
 לאכול שמכין כפירש''י שם פי' וע''כ לשבת הכנהגבי

 ענין אין ז''ל הר"ח פי' אבל בע"ש ועשה בשבת לע~ותוושאסור בשב~
 לאלתר לאכול דאף משמע ולפ''ז לשבת. בהכנה מיירי דכאן כלללזה
 ויתקלקל מע''ש לעשות להקדים ל''ל דאל''כ בשבת. לעשותואסור
 אבור בש''ב התם דחשיב הכנות וכולהו בשבת יעשהבלילה
 וכן צע''ג בלאלתר הרשב''א היתר וא''כ בשב~.לעשותן

 טוחן משום ופירש''י כו' יקטום שלא ובלבד מפנין פרקבפירש"י מש~
 לאלתר אף דבכלי משמע כו' ובלבד ואוכל ביד קוטם א'ולעיל
 אבור. דבסכין משמע כו' סכין של ביד מרבק אבל כו'הזקנים לפנ~ וחרובין גרוגרת דבילה מרסקין אין מתוספתא וכ"מאסור.
 כמבואר טוחן משום והטעם כו' לפ~י דקאמר לאלתרוהיינו

 לחלק אין כו' באוכלא מטרח משום דאי מבואר וכןברמב''ס.
 ומשמע ופלפלין דמלח דומיא לה תני ותובפתא בכלי. וביןביד בי~

 : הוא טעמאדחד

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

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

 ~י~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~
 ~ו

~~ 
 ~~~ו

 ~~~ו~ ~~~
 ~ ~~י~~ו~

 ~י~ו~ו
 ~~~ו~ ~~~ו~

: 

~~~~
 כו' חלילין שהביא יש~עאל במשנה קנ''א בשבת~יתא
 בגמ~ ופליגי קרוב ממקום שיבואו כדי יש~ל בשבילואם

 חיישינן אמר ו~מואל ממש קרוב מ~קום א' רב קרוב ממקוםמאי
 שתולין פי' לקולא פי' חיישינן דהאי ורא''ש ותוס' ופירש"יכו'
 כו' דשמו"ל כוותי' תניא בגמ' וגרסינן מספק התחום מתוךשבאו
 ולענ''ד ~יי''ש כו' ע~דים ע''י במ"ש שהוחם במרחץ דתלינןומהא
 הרבה לו ~יש י~מעאל היינו כו' רשות בה יש דאם דחוק הזה~י'

 יש דעכ''פ צ"ע הדין וגם עבדי' ע"י במ''ש שנע~' ותוליןעבדים
 לומר מצוי ש"ינו ~דבר לתלות מה"ת וא''כ וברוב במצוילתלות

 במהירו' "~ת בבת להחם ~בדי' ל~שרה ציווה הזההי~מ~~ל
 הוא בלן הרשות אטו וגם ובשבת עדרעו שנע~' לתנות ישטפי

 ו~פילו כדרכם המרחץ ~ת חממו ישמ~"לים הבנניםומםתמא
 דדבר קשה ועוד להיתירא כלל מצוי באינו לתלות איןבדרבנן
 ~שמע לא חיישינן לשון וגם בספק נקל ולמה הוא מתירין נושיש

 : להחמיר טפי ומשמע לקולאכ''כ

~~~~
 פליג דשמואל שכ~ב ז"ל הרי"ף ד' ~פ''י בעזה~''י לפ'
 ממקום הובאו האלו שהחלילין דבעינן בבר דרבארב

 ~יוכלו חלילין קרוב ב~ום גם שיש אף מרחוק באו אם אבלקרוב
 ועלה ב~יבור ע~''פ הובאו שאלו כיון אסורין משםלהביא

 מקרוב אלו שבאו שנראה דאף סוף לדבר "ין דא''כ ואמרשמואל פלי~
 חוששין אין דמבתמא לרב וב''ל לעיר נכנבו בשחרית שתיכףכגון
 בלילה הנכו שמא חיישינן סבר ושמואל הלילה. כל הלכושמא
 השחר עלות עד לחומה חוץ קצת ולנוהרבה

 ונכנס~
 לעיר

 משום ואי לעדות נאמן ~ין דהיש~אל מקרוב שבאו ידעינןמנא וא"~
 מקום מאי אע''כ הרי''ף כמ"ש הלילה כל הלכו ~מא בבוקרשבאו
 זמן שיש כל ~לא מקרוב באו החלילין שאלו לא דמתניתיןקרוב
 שבא~ אף מותר מקרוב להביאשיוכלו

 נהנה אינו דהא מרחוק
 מייתי ועלה מקרוב. להביא כדי שהות יש דהא שבתמ~לאכת

ת''כ
 דשמוא~

 שיש חשוב אדם בגמרא ופי' ר~ות בה יש דאם מהא
 ~חם שיכולין ~בדים לו שיש ישראל חשוב אדם פי' כו' עבדים י'לו
 באיבור הו~ם שהמ~חץ אף שיעשו בכדי כאן יש הרי כו'. א'בבת
 לרחוץ לו ~ותר כ"' עבדים י' ע''י בהיתר להיעשות ~יכולכיון
 לעשות ש"פשר כנ חלילין גבי ה''נ ש~ת ממלאכת נהנה שאינומפני
 כל סבר ורב בא'םור נעשה ~זה אף מותר בהיתר שבתבמוצאי
 מקרוב בא שזה ידו~ אם אלא כלל תקנה ~ין באיסורשנעשה
 חמין. ויחמו ~י~שו בכדי ~רי דעכ''פ נשמואל ראי' מת"ק גםוא''כ

 ו~מואל לקולא תולין ס' דרב ז"נ הרי~ף ד' שפי' נראה ז''לוהרא''ש
 ל~ומר" ~יישינןםבר

 דבבר דש~ואל כוותי' ממתניתין ודייק
 עליו והק' שיחמו. כדי ימתין מחצה על דמחצה מהאלחומרא
 נעשה. כולן דלשם ספק ליכא מחצה על דמחצה דהא מוכחדהיכי
 ירד ש~א ז''נ מדבריוומר"ה

 לפר~
 שפירשנו כמו ז''ל הרי~ף ד'

 ה''ק כו' אלא ו~"י ש~ואל בד' שכתב ז''ל הרי''ף בלשוןוהמעיין
 ולקולא דש~ואל חידושא עיקר דזהו משמע כו'ימתין

 דא~
 שהובאו

 בעינן סבר ורב די. מקרוב שיבואו כדי שהות שיש כלממרחק
 נדע דאיך ~מואל הק' וע''ז קרוב ממקום הובאו שאלודוקא

 אע''כ הלילה. ~ל והלכו לנו ל~ומה חוץ שמא לחוש יש לעולםדהא זא~
 שיחמו דבכדי מהא כו' כוותי' תני' ומייתי קאמר שיבואודבכדי

כ~
 דשרי מדר''י הראי' דעיקר ואפ~ר כו'. רשות בה יש ואם
 מרחוק שהובאו אף ה''נ עבדים י' ע''י שאפשר כיון פורתאבשיי'
 הבאתו זמן משך שישהא בעינן ולא מקרוב שיבוא פורתא בשהיי'די

 אלא שהוחמו כדרך חימום משך לר''י בעי דלא וכמוממקומ
 רק שיעשו בכדי שרי לרב דגם י''ל ולפ''ז חשוב. באדםמשערינן
 שיובאו כדי לפרש אין וא''כ ממקומן הבאה כדי שהיי' בעינןדלרב

 שיעור בכדי ושרי ממש קרוב ממקום מפ' ולהכי קרובממקום
 לד' והקיל כו' כוותי' ותני' מקרוב הבאה בכדי מיקלו~מואל הבאת~

 בסוגי' ~אד ו~כון ז''ל הרי''ף בל' ונכון ברור ~י' נ"ל וזה ז"להרי''ף
 : היטב ודוקהגמ'

 ~~~ ~יי~ ~~ ~~~~ ~~י~ ו~~ו~י~ ~~י~ ~~ו~~ ~~~~~~~~

~~~~~
 ~הק' "ורע משום בזה דחייב פסק ז''ל ~רמב''ם הנה
 זרע דדוקא בזבחים אמרינן בהדיא ד~א המ''אעליו

 נא אבל נש ומשוםפשתן
 משו~

 והניח ו~עורים חטים ולא זורע
 גמ' הוא ז''ל הרמב''ם פסק דהנה דלק"מ נראה ו~נ''דבצ"ע.

 שביתת להו דאית לב"ש דפריך ע''ב י''ח דף שבת במס'מפור~ת
 כו' גיגית דאורייתא.כלים

 מ"~
 שהשעורים ופירש"י כו'. שרו

 דאם להדיא משמע כו' בשבת גם ~תוכו ונשרים בגיגיתמונ~ים
 בגמ כמבואר ב''ש גזרי הוי לא דאל''ה חטאת ~ייב בשבת כןעשה
 חשכה. עם ע''ש גזרו לא מחייב ל" בשבתא עביד דאי ~ילתאעל

 ש~ה כמו ~לם ליום אחת ~עה בין כ~ל לחלק דאין נראהולפ''ז
 אחר בא אם ל~שיעה סמוך זרעים משקה אם דאטו לחלקהמג''א
 המשקה י~טור ההשק"ה א~ר צמחו ~לאועקרן

 ה~
 ליתא ודאי

 שלי~ה מנאכה עשה הוארק
 שהי~

 שלא אף וחייב זריעה
 דאין מראה אלא אופה נקרא אינו יפה נ"פה שלא כל באפי'רק צמ~

 : ~רובה לזמן אחת ~עה בין כללחילוק



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~~~ ~~ז~~~~~

~~~
 איפליגו דהנה לתרץ נראה ד"בחים מג~' ה~ג''אשהקשה
 ~ייב אי ל"רעים מים ומשקה במנכש יו~ף ורב רבהבמ''ק

 ~ור~~ש~
 משום ולא ~ורש ~שום סבר ורבה זורע. משום או

 ~ורש משום ולא זורע שום סבר יוסף ורב"ורע
 ופס~

 הרמב''ם
 נגד יוסף כרב פסק למה ה~פרשים עליו והקשו יוסף כרבשם
 לק''מ ולפמ~ש כרבה. הלכה יוסף ורב רבה קיי"ל דהארבה
 א~כ זורע צד בו אין לזרעים ~ים משקה דסברדלרבה

 כ~
הזו~

 סבר ב"ב~ים שרבא ואפשר שפטור. בכלי למים זרעים
 ומסתמא כר''י קיי''ל אנן אבל פשתן. זרע דוקא אמר ולכןכרבה
 לא וא''כ זורע משום ד~ייב דמשמע לב''ש מ~יגית דפריךדגמרא

 : המג''א שהק' ד"ב~ים מסוגי' מידיקשה

~ ~
 שריי' ~''ד המים לתוך נותן אם דווקא דהי~ו נראה
 שעה לפי רק נותן אם אבל לא~ר ~ייב ואזהרבה

 אם וצנונות לפת הטומן קיי''ל גופה בקרקע אלא יהא דלאמותר
 דלא משום טעמא דעיקר זריעה משום בהן אין מגולין עליומקצת
 בתוספות. ועיי"ש השריש שלא זמן כל זריעה זה ואין לי'מבטל
 לתרנגולין ליתן שנוהגין המג"א קושיית מידי קשה לאוא"כ
 מועט לזמן רק ושריי' "ריעה ע"ד נותנין ~ין דשם מים עםש~ורין

 : ודו''ק בקרקע כהטמנהוהוי

 ~~י~ ~ו~~ ~~~~י~~
 ~ו

 ~~~~ ~~ו~~ ~~~ו~ ~ו~~ ~ ~~~~

~~~~~~
 מתירין ויש איסרין יש בזה נסתפקו ז"ל הפוםקי'הנה
 דר' בהא ביומא דאי' ~א האוסרין לדעת לה''רונ''ל

 שיש דסבר ~רש בן מתי' כר' כמאן שם וא' בצפידנא "שיו~נן
 אבור: סכנה בי' הוי לא דאי אל~א סכנהבו

 ~~~~י~~ ~יי~ ~~יו ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~י~~
~~~ו~יי~

 ~ו
~~~~~~ 
: 

~~~~~
 שבא ישמעאל במשנה כתבי כל בפרקגרסינן

 לכבות שבא קטן אבל תכבה. ואל כבה לו אומריםאין לכבו~
 אוכל קטן ש''מ בגמרא ודייק עליהן ששביתתו ומפמי ~ו שו~עיןאין

 אביו ע''ד העושה בקטן ומשני כו' להפרישו מצווין ב''דנבילות
 אדעתא עביד ישמעאל ומשני כו' בישמעאל דכוותי'ומקשה
 משמע אביו ע''ד עושה ~טן גבי שם "''ל רש''י מדברי והנהדנפשי'.
 ביבמות פירש''י וכן כמצווהו. דהוי משום בקטן דאבורדטע~א

פ''~
 לעשות מצווהו וכאלו כו' באביו צופה שהתינוק קי''א דף

כו'
 מ~~

 דלא דאמרינן איסורין בשאר כמו דהוי ז"ל שדעתו
 דעת בו שיש קטן בין פוסקים קצת ~ילקו ולכן בידים להוליספי
להב~ין

 שנו~
 והביא בזה. שהאריך בב"י עיין לא או בכך לאביו

 אביו ע''ד בעושה דאוקמינן האי שהש~יטו והרא''ש הרי''ף~שס
 שמפרשיםדאפשר

 דכ~
 אביו ע''ד ~ עושה ודאי שמכבה קען
 : בב"יעיי''ש

~''~~~
 ליספי דלא לדון בזה צורך דמה גדול. ~יון צריך הדבר
 דיבר מלא מקרא הא האיסורין בכל הנוהג כו'לו

 בבנו וע''כ כ~'. ובתך. ובמך אתה מל~כה כל תעשה ~אהכתוב
 מצוותן ואין עצמן בפני מוזהרין הן דגדולים הקטניםובתו

 שביתת כמו האב. על שביתתן ומצוות בקטנים אע"עהאב. ע~
 עליו עובר אביו הרי אביו מלאכת שעושה כל וא''כ ובה~.עבדים
 רבן. במלאכת שאסורין ועבדים בהמה כ~ו כו'. תעשה לא~שום
 הנאה שיש מלאכה כל בקטן נמי והכי לעשות ~ותרין לעצמן~ק

 במשנה המפורש טעם ~ענ"ד וזהו התורה. מן אסור בה~אביו
 ליספו דלא איסור ~שום דלאו להדיא משמע עליו. ששביתתו~פני
 ~ו"הרין שאמ~נו רק שבתורה איסורין בכל הנו~ג בידיםליה

 : ~ו' וב~ך דאתה מלא מקרא והוא שביתתן עלבפירוש

 ו""ל "ה פסוק התורה על בפי' לרמב''ן מפורשהדבר~~~~~
 בנים י~ו ~לא ה~תוב ה"הירם הקטנים. ו~תךובנך

 ~מ"~. מבואר ~וא ע~''ל. ו~רצ~נינו לד~תינו ~לא~ה~קטנים
 ש~לו עבדים על דקאי שם ~ב וא~ך ~בדך ~~י'~ק

 ~"הרין ו~ן ~שים מצות ב~ל~~יי~ין וטב~
 ג~~ בעצ~

 שה"הירה רק

 וינפש בפי' אבל בר~ותו. שהוא מפני ג~כ האדון עלתורה
 י~~ה שלא עליו ומוזהרין ערל תושב אגר דקאי כתב כו'~~תך ב~

 "את עליו אין בעצ~ו והוא ובה~. כקטנים לצרכינומלאכה
 מדב~יו מבואר עכ"פ הרי בשבת. לע~מו מלאכה ועושההמצוה.
 כספי דהוי משום ולא מפורש לאו איכא אביו ע''ד העושהדקטן
 מא~ר לקטן קטן בין עלל ל~לק אין וודאי ול~''ז בידים.ליה

 קטנים זה מכלל נוציא איך הקטנים ובתך בנך בקראשמפורש
 הב"י וכפי' קטן בכל אסר סתמא ו~רא שלימה דעת בהןש~ין

 לעיל: כמ"ש והרא"ש הרי"ףבשיטת

~~
 לענ"דהוא

 כל פ' הרשב"א ב~ידושי המובא הירושל~י דע~
 שומעין אין לכבות שבא קטן אבל התם דגרסימןכתבי

 תמן לו זקוק אין עשבין ו~לקט יוצא אותו ראו קתני כן לאלו
 ה~לוק דעיקר משמע בכיבוי צורך לו אין הכא בעשבים צורך לויש
 לו זקוק אין לש~וק כגון לעשבים בעצמו צורך לו יש הקטןאם
 למ~ות צריך אביו מלאכת עושה והוא בכיבוי צורך לו כשאיןאבל
 העושה ~טן בין לחלק אין הירושלמי דלפי ע''ז כ' והרשב"אבידו.
 ז''ל פיר~''י לפי כן וכתב עכ''ל. כגמרתימו דלא ו"ה אביו~'ד

 הרי"ף בסתימת הב''י דברי ~י אבל לקטן קטן ביןדמ~לק
 שעושה וכל לקטן קטן בין ל~לק אין דילן בש''ס גם "''לוהרא''ש
 וה~א אביו לדעת מיקרי בה הנאה לעצמו ואין אביו~לאכת
 ז"ל: הרמב''ן דעת ג"כ וזו מחלוקת כאן ואין הירושלמיכשיטת

 שעושה כל דרבנן במלאכה דאפילו ברור נראה הנ''ל כל~~''~
 ~אמירה ~רע דלא בידו למ~ות צריך אביולדעת

 דרבנן דאי~ורין אף אבור ואפ''ה בעלמא. שבות רק דהויליש~עאל
 רק שבות שרינן דלא ובפובקים דוכתי בכמה בש''בכמבואר
 לאו בהן שיש בקטנים כש''כ גדול וצורך מצוהבמקום

 מפורש וכן בדרבנן אף בהן לה~מיר שיש פשיטא תורהבאיסורי מפור~
 לע~ות דאסור תושב וגר עבדים שביתת גבי ד"ש סי'בש''ע
 אמירה בלא אפילו דרבנן במלאכה אפילו רבומלאכת

 ר~
 שעו~ה

 באמירה וכ''ש איתנהו לאו דב~ד בקטן הדין והוא רבומלאכת
 כל בג~רא דאמרי' להא לדמות ואין בישמעאל אפי'דאבור
 ~שום דשם לכת~לה מותר בבהמתו אסור אבל פטורשב~בירו
 ~~ש בפ' והנה הקילו. ובבהמה לו שה~שיך דמי ממוןהפסד
 לא ברייתאמייתי

 יא~
 מפת~ לי הבא לתינוק אדם

 מניחו אבל
 אין נבילות אוכל דקטן מינה למידק ובעי זורק. ומני~ו~ולש
 תולש ~י~ו רק שרינן לא כאן ועד כו'. להפרישו מצוויןב"ד
 לשחוק. מ~וין והתינוק במלאכתו הנאה לאביו שאין זורקאו
 הבאת~בל

 מפת~
 שהוא כיון דאסור משמע אמירה בלא אפי'

 ~~י~ר ליה והוי דרישא בגווני התירא נקט לא ולהכי אביוצורך
 מביא. מני~ואבל

 אל~
 בזה שיש לפי הבאה דכל משום ודאי

 הירושל~י כחילוק והוא אמירה. בלא אפילו אםור ~ביוהנאת
 : בעשבים צורך לו שיש הרשב"אשהביא

~ ~ ~
 האיסורין בכל שיש איבור דמלבד והוכ~נו שכתבנו מכ"ז
 עוד בזה יש דרבנן באיסור ואף בידים להאכילושלא

 להזהר ויש כו' מלאעה כל תעשה דלא מלאו בפ''ע מפורשאיסור
 ~פץ בנתינת בדורינו מאוד מזלזלין ב''א וקצת ~אוד. ~רבהב"ה

 בזה שיש לב על שום מבלי מרה''ר ולהביא לטלטל~תינוק
 וראוי איכא. מיהא איבורא עכ''פ דרבנן בכרמלית ואףדאורייתא איסו~

 ודו''ק: בזה בהמקילין ולגעורלמ~ות

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

~~~ו~ו
~~~ 
: 

~~~~
 ו' דף בשבתאי'

 ע~
 דרך לפלטיא מ~נות המוציא

 מודה אר"י פוטר עזאי ובן ~ייב.סטיו
 ב''~

 בזורק
 הך הביא למה הפוסקים עליו ~מהו "''ל. הרי"ף והביאה~ו'

 ~"עדמודה
 ומאי במ~ציא אף ~"אי כבן הלתא לית דוודאי ~~

 ~רצו ב"ורק. ~דה אי~~
 לה~מ~

 ~~ק ~ל שהרי~ף
 בא~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 דאין ברורות ראיות הביאו שהרי נראה זה אין אבל ע"אי.~ן
 סבר' ואין כב''עהלכה

 שהרי''~
 : עליהן יחלוק

~~~~~
 כוותיה דסובר ~טעם לא זאת הביא "''ל שהרי"ף לפ~נ''ד
 פלוגתייהו דעיקר דה''א איפכא. ני~א דלא ~שוםאלא

 ד~י' שהונ~ה כ~י קלוטה ובדיןב"ורק
 דב''~

 קלוטה דסבר כר''ע
 כ''~ פטרי ב~וציא אבל בכר~לית כהנחה והויכו'

 סברי וכ''ע
 בהדיא פלוגתייהו ד~וקי ~אן איכא ובירושל~י ד~י. כעו~ד~הלך

דוק"
 דפלוגתייהו שם ~''ד איכ" וכן פטור ד''ה ב~וציא אבל בזורק
 שם ו~ייתי ~חייבי כ''ע ב"ורק אבל~~וציא

 סיי~~
 לתרוייהו.

 ד~חייבי כרבנן והלכה ב~וציא דפלוגתייהו ~''ד כהך ס''לור''י
 ב~וציא פטור ~''ד לאידך אבל ב~וצי"אף

 ע''~ דה~
 וגם ~טרי

 ר''ע ~שיטת דקאי ע"אי כבן ל~סוק ~''ד לאידך סבר הויב"ורק
 עוד ~ם א~ר וכן כרבים והוו ד~י' שהונחה כ~י דקלוטהרבי'

 אויר עביד וב''ע כ~~שן ר''ה אויר עביד ר''ע~ירוש~י
 ה~ושיט א~ר ובברייתא "ורק ומקט ~ושיט ר''י דשביק האא''ש ול~י''" יחידאה. ר''ע והו~ל כוותיה ותני' הכי ס''ל לא ור''יכ~~שן כר~~לי~

 דב~ושיט טע~א היינו ודאי אלא חייבוה"ורק
 ט~~~ ליכ~

 כלל
 תוס' כ~''ש כו' קלוטה שייך לא אדם ביד כשהוא דהאלפטורי
 ליכ~. ג''כ ו~הלך שם ~וכרח והוא כו' דקלוטה סוגי' ברישלעיל
 דפטר ני~א ~ה''תוא''כ

 ב'~
 אבל

 ב"ור~
 קלוטה ~שוס דפטר ס''ד

 ב~ז"ה ונכון ברור נ''ל "ה כר"ע ודלא ב"ע ד~ודה ק~''לוכר''ע
 ודו''ק: "''ל הרי''ףבדעת

~~~~
 ~~~~י ו~~ו~~י ~ו

 ~ק"~
~ג~ון ~~~ ~~ו~ ~י~ ~~~~י

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

 ~~~ו

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

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~י~~יי~ו~
 ~ו'

 י~ו ~~~י~ ו~וו~י~ ו~~ו~ו~ ~~ו~י~ ~~~י~ ~~~ י~ ~~~~יי~ו~ ~~ו~~ ~~

 ~~ד ו~~~~~
 ~~~ ~ו~~~ ~~~~

 ~ו ~~~י ~~י~ ~י
~~ 
: 

~~~~~
 ~חטאת. להם וחוששני עבדי שפיר דלאו ברורמראה
 ור~~ן הר~ב"ם לדעת ~יבעי' לא ~אדהנה

 רבוא ס' בעי ולא ג~ורה רה~ר הוא א~ה י~ו שרחב כלדסברי ורשב~
 ~~נה וה~גיד אשה ב~ה בפ' הר''ן לדבריהם והסכי~ו בו~וקעים
 ~~''ה ~~י' ~ב''י הביאם ור''ת. רא~''ן בשם והגה~''רוהריב~ש

 שדחה ר''ת ב~ם ~עברין כיצד בפרק בעירובין הריטב''א כ'וכן
 הג~ימים שרוב שם וכ' רבוא ס' דריסת דבעי שכתב "''ל רש"ידברי
 ~ש~ע וכן שם ""ל הוא גם הסכים וכן ר"ת כדברידעתם

 לבית הנהר ~ן ~ת לטלטל שהתיר ~~יץ ר''א בשם דשבת~רדכי בהגה~
 שבות וד~ה יש~עאל~"י

 דא~י~
 ע~ה רה''ר לנו דאין ס"ל ואי הבריות. כבוד ~שום דשרינןישראל ~'י לכרמלית ברה''ר ליש~עאל

 להתיר טעם למצוא דחק ל~ה גם הבריות כבוד בי' דאית~יון לכר~לי~ לאפוקי בהדי' בג~' שרינן דהא כר~לית. דהוי כיוןישראל ע''י גם להתיר לו היה גדולים כ~ה כ~''ש רבוא ס' דבעי~שום
 שרי. גדול צורך או ~צוה ב~קום דשבות שבות דהא יש~עאלע"י
 רבוא ס' דבעי "''ל ר~''י דברי שלפי כ' שם עליו שחלק הראביהואף
 הורהיפה

 ש~~
 ר''ת בשיטת וא"יל הורה "ה ~~עם לא דאיהו

 ~בת רשויות ד' בהביאו יראים ספר בספרו וכן כידוע~י'
 רבוא ס' ה"כיר ולא א~ה י~ו~ה"כיר

 ש''~
 וגם הכי ס''ל דלא

 היה ~" שאל~כ רש"י דברי לי' פשיטא דלא קצת ~~עהראבי'
 וכן הורה. יפה שעכ''פ כיון~שיגו

 ~ש~
 דשבת דפ"ק בהג~''ר

 הג~' דין נגד ~אד שהח~יר האסקופה בדין הרשב"םבשם

~~
 יהי' לא ש~א בקרוי לדקדק לנו ~אין וכ' ד' בתקרה ~יש

ד'
 טפחי~

 דיש דס~ל להדי' הרי ע~ש תורה איסור ליד~ ויבא
 ~ח~יר היה לא ודאי ~~ר דבעי ס''ל ואי ג~ורה רה עתה~נו
 כל כ' כאשר כלל. בנ~צא שאין דבר ~שום הדין~גד

 ברור ודאי אלא רה~ר עלל לנו שאין רש"י בשיטת~הולכים הגדולי~
 וראב~ן ורת ור~ב~ן~רשב~א הר~~~ לד~ הרי ~א~כ רה~ר הוי ~ולש רחוב ~ל~רשב''ם שד~~

 ~י~ ~~ ~~ב~
 ~רי~ב~א ~רן

~~~~~~~~~~
 א~ה י"ו רחבים אשר שלנו ~רחובות ~ל והריב''שוה~גיד

 בדלתות רק בצה"פ רה"ר ~ערבין דאין ופשיטא ג~וריםרה"ר ה~
 וא~רונים ראשונים ופוסקים בש''ס כידוע בלילהננ~לות

 ~ייבין בלילה ננעלות דלתותי' אל~לא תוב"ב וירושלים חולקאין ובש~
 ברור ונראה חטאת. וחייב ~דאורייתא ש''ק~חלל צה''~ ע''י שלנו ברחובות ה~לטל "ו ולדעתם רה''ר ~שום~לי'

 שד~
 "ו

 ואי''ה ובנין ~נין רוב שהם ועוד תורה בשל ~ח~ירין שהםלהלכה עיק~
 ~ביא וגם ורא''ה ורז''ה רי"ף דעת שכן עוד נבארלפנינו

 שדעת כתב ט''ז בעל שהרב שראיתי ולפי "ו לדעה ונעוחותברורות ראיו~
 הט''" עוד והוסיף להקל הפוסקיםרוב

 ל~חות כח שאין וכתב
 ב"ה. ל~קילים יד קצת נתנו וב"ה היתר הנוהגיןביד

 דברי כל ולפרוט ולברר להאריך אני צריך ע''כ יפה לחשבן באלא ~א~~
 העו~דין וכל ברה"ר בוק~ין ר~וא ס' דבעינןהסוברים

 ~~~ירים. הם פוסקים דרובא רובא אדרבה כי ה~~יין ויראה"ו ב~י~~
 דב~י רה''ר בגדר בפשיטות כתב ~''ה בסי' "''ל הטורהנה

 י''~
א~

 ד~ת שכן הב~י ~ם וכ' בו. בוקעין ס''ר ושיהיה ו~~ולש
 ש~ם ~~ה "''ל הרא''ש דעת ושכן והתוס' "''לרש"י

 שכיח דלא א''צ פ' בביצה כ' וכן ~חלוקת בלא "''ל רש''י ד'עירובין ברי~
רה'~

 דעת שכן וכ' בבירור ז''ל הרא''ש דעת שכן "''ל הב"י ושפט"''ל ~ש~~ ~יטת עפ"י וזה עיי''ש. בו בוקעין רבוא ס' שיהי'
 ה~ב''ם דעת כן שאין כתב אבל והרוקח. והתרו~ה וס~''קס~''ג
 ה"עיר ולא יוסף. ביתה הביאם ולא ה~ח~ירין בדברי "''ל וקצרכו'
 ולכן לעיל שכ' וריטב"א וראב''ן ור''ת ~מיץ ור''א רשב"םדברי
 לפ~''ש אבל רובא. הם שה~קילים וה~''א הט''ז בח~בוןעלה

 קצת לה"כיר וראיתי ד~ינכר. רובא הם שה~ח~ירין ההיפך~בואר
 הרשב~א גם להכניס רצה ט''" הרב והנה ה~יליםהראשונים בדברי לדקדק נבוא כן אחרי ו~"א הט''" בדברי שישת~יהות
 גדולה תי~א ו"ו בו~ין. רבוא ס' דבעי האו~רים כדעתוה~גיד

 והרי להיפך בש~ס שכ' "''ל להב''י הא~ין לא ח''ו וכי~~סידותו.
 גם כן והסכים והר~ב''ן הרשב''א בשם להדיא כן כ'ה"ה
 והרשב''א ~ר~ב''ן של בש~ם והריב''ש הריטב"א העיד וכןהוא
 בתשו' הרשב''א כן כ~ב ובא~ת ו~תל~דיו לדורו קרוביםוהיו
 בסי' עוד וכ''כתקכ''ב ס~ תשו' היא הלא בו בוקעין רבוא ס' בלא רה~ר ~ישבהדיא

 תש''~
 בדין ח~ג בתשו' ~ו עוד וכן בקיצור

 הובאה עיי''ש דלתות דבעי ש~סק לרה''ר ה~פולשות~בואות
 כן כתב ו~סת~א בב~יגס

 בפירו~
 אלא שלו הקודש עבודת בס'

 והיאך בידישאינו
 ל~

 של''ד ~סי' שדקדק ו~ה "ה בכל ט"" הרב השגיח
 הטור עליו ~הק' ~ה סה''ת על הקשו וה''ה שהרשב''א הב''ישכ'

 זה איןעיי''ש
 כ~ו~

 הטור של ש~י' קו~י' על הב''י כוומת שאין
 עיי"ש שם ה~ור של ראשונה ~ושי' על רק ר~~ר. לנו ש~יןנ~י ש~

 אין שהחשיך ~י פ' שבת הרשב''א בחידו~י בא~ת וכן קצרתי.כי
 לנו שאין כלל ה"כיר ולא שני' לקושי' ר~"שם

 רה''~
 רק

 ול~ד ו~טים הגנבים ~פני להט~ין ~עות לטלטל שהתירעליו שהקש~
 ~חדש רק התירו לא ששם השיג וע''" כו' שהחשיך ד~י~הך
 ~ביר ולא ולה~~ין ~לטל רק ~ורך לו שאין כיון לאטלטול ~~י ~וקצה טלטול ~תיר אבל דאורייתא ~לאכה לידי יבואשלא
 בס' וראיתי ודו''ק. עיי''ש בר''הד"א

 ~ר~~
 הרשב"א שכ''כ ~אח' ברור ו"ה אחרוני' בשםב"ה ט~" דברי על שע~ד

 ראי' ואין בעיני. נפלאים ב"ה ט"" ודברי ס''ר בעידלא בהדי ~תש~
 דברי גם לדינא.כלל ~ה~

 ה~ג'~
 ד~ת להע~יד שרצה בעיני ת~והים

 האחרו~ים כל ש~סרו ה~לל הי~ך וזה כה~ילין ב"יהרב
 הדעה י~א בשם שני' ודעה בסתם א' דעה כשכותב "''לבדבריו ~~

 רק השני' כ' ולא בע~יו עיקרהר~ונה
 לח~~

 כבו~.
 וה~

 עאן
 בשם רש''י ודעת בסתם ר~ב"ם ד~תכ'

 דעת בודאי י~
עיקר. ר~~~

 וכ~
 ו~ה שבת. תוס' בס' וכן כה''ג בשם ע"ת

 עלל דיוק "ה אין שנ''ו בסי'~דבריו שד~~
 ~ה~י~

 ~ם
~ 

 כל
 היוצא~ת הנ~ים ~נהג על"כות ה~ל~~

 בתכשי~~
 דין נגד

 ה~~
 והביא

 ~תועם ר''בדברי ג~
 א~

 סיים שהרי כן ~~ל דלא
 ש~

 ~וטב
שוגגין ~יהי~

 תו~ ~~ ש~ ~~ ~~
 ה~ח~ר ~ד~י ב~ת ~י~ ~יש

 ס~ר ח~ץ גבי ת~ד ~י' הי~~ ד~כתיבכ~ה
~~ 

 ~וי לי~ן



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

 הער~ה דרך ~ועט דבר רק ~ביתו ח~ץ~וציא
 ע"~

 לצאת שלא
 ליתן שרי רה~ר לן דלית דלדידן והט"ז ה~''א שם וכ'כו'

 עיי''שלהוציא ע''~
 ש''~

 הסוברים לדעת דוודאי הכי ס''ל לא דה~חבר
 שבו~ דהוי להוציאן לו~ר ~ותר רה~רדל''ל

 ~צוה ב~קום דשבות
 הובא א''ז בשם ב~רדכי כן ו~בואר ש~ותר. עצ~ו ה~חבר~פסק
 ע''ש ב~חטו החייט יצא דלא ה~חבר סתם רנ"ב בסי' וכןבב''י.
 עיי~ש. שרי רה"ר דל"ל דלדידן ה~"א וכ' כו'. לחשיכהס~וך
 בתחוב שרינן זה ד~טעם לגזירה גזירה דהוי כיון נכוןוהוא
 בסי' וען להי~ך. סתם ה~חבר הרי וא''כ ובג~' עיי''שבב~דו
 וכ' לרה"ר לצאת הבה~ה דאסורה הנהו על ה~חבר כתבש''ה
 בבה~ה אסור אבל פטור שבחבירו דכל שרי דלכר~ליתה~"א
 התירו ולכן בבה~ה שבות ~צינו דלא הפוסקים וכ''כ עיי''ש~ותר

 רה''ר לנו אין דעתה ל~חבר ס"ל אי וא''כ עליו רוכבכשיש~אל

ל~
 ה~חבר שדעת ברור ודאי אלא לאיסור הדברים בכל סתם
 של עיר גבי שצ''ב דבבי' ועוד צורך ואין ראיות עוד וישכהר~ב"ם
 ~תחלה בה היה שלא פירש''י הטור כ' כו' רבים של ומעשיתיחיד
 שפי' הר~ב''ם דעת כ' כך ואחר דיורין בה נוספו ולבסוףס''ר
 דרש''י לשיטתייהו דאזל ופשוט עיי''ש כו' יחיד קנין שהיאעיר
 ונראה רבוא. ס' בה כשבוקעין אלא רה''ר הוי דלא סוברז"ל

 שנבאר וכ~ו ז''ל פירושו לפי הזה הדבר ז''ל רש''י הוציאש~כאן
 ס''ל לא ז''ל הר~ב''ם אבלעוד.

 ה~
 יחיד קנין שהיה פי' לכן

 ה~חבר וא"כ כו' הבתים ~כר שהיחיד היינו רבים קניןונעשית
 שום בלי בבתי~ות הר~ב''ם פי' רק בש''ע הביא לא ל~הז"ל
 טפי א"כ רבוא ס' דבעי ז''ל רש''י כדעת ד~' איתא אםחולק
 שדעת ברורה ראי' ~זה ודאי אלא שיטתו עפ''י כאן לפרשהו''ל

 ו~''ב ז''ל ~הרש''ל דעת וכן המג"א. כד' שלא כהר~ב''םה~חבר
 והר~ב"ן הר~ב''ם ד' ראה אלו שה~הרי''ו ה~''ב דבר ויפהבתשו'

 חלילה כי הרבים רשות לנו שאין כותב היה לא וה~גידוהרשב''א
 שכבר כ"ש ~אד נכונים ודבריו תורה באיבור נגדםלהכריע

 : ~אד רבים הם שה~ח~ירים בע''ההוםפנו

~~~

 כיצד בפ' דהנה "''ל והרז''ה ז"ל הרי''ף דעת שכן עודנראה
 ז''ל הרי~ף כתב כו' יחיד של דעיר בסוגיא~רין

 ש''~
 דעל

 לה דעבדי עד כולה את ~ערבין. אין פתחים שני דאיכאהיכא
 ונעשית יחיד של עיר בין חילק לא ל~ה ז''ל הרז''ה ותמה כו'שיור
 ברור ונ''ל כו'. היכא דכל בתם וכ~ב כו' שיור בעי דלא רביםשל

 ורשב"א הר~ב''ם כפי' יחיד של עיר ש~פרש ז"ל הרי''ףבכוונת
 ~ת שיש רק יהונתן והר~ר ז"ל הרז"ה גם ~י' וכןוריטב''א
 יחיד קנין היינו יחיד של עיר כולם לדעת ע~''פ ביניהם.חיל~ים

 וקנין ~ישראל יחיד קנין עיר עתה שיהא כלל ~צוי שאינו דברוזה
 לטעם בפרט זה. לענין ו~וריד ~עלה אין ו~זלות כוכביסעובד
 ש~ו על שנקראת י~יד של עיר ~ערבין ל~ה שעתב ז~להרז'ה
 ברור נ''ל זה ע''ז ראשונים שבדברי הטע~ים לכל לו~ר ישוכן

 ב' בעי דלא כהר~ב''ם שדעתו ~~כח ודאי וא"כ ז~ל הרי''ףלדעת
ר~וא.

 חד~
 ש~יקר מאחר

 פירושו עפ"י הוא רש"י דע~
 וא''כ ז''ל ~''י בשיטת ההולכים הפוסקים כל כ~"שסוגיא ~ה~
 ועוד כזה. חדש דין נ~צא ~אין כפירושו ~רש אינושהרי"ף ~אח~

 ס' דריבת בה שיש בעיר בד~א לפרש דהו''ל קשה א~תידא~כ
רבוא

 די~
 כולה ~ערבין רבוא ס' בה אין אם אבל רה''ר דין עליו

 הפוסקים כל כ~"ש רה''ר תורת תשתכח שלא השיור טעם~א
 כשאין שיור שא''צ כ~ו לשיור צריך אין כלל רה"ר בה שאיןוכיון
 כ~בואר רה"ר דין בה שאין ~שום אחד פתח רקלה

 בג~
 וברי"ף

 ~דלא ודאי אלא כן הסוברי' לדעת רבוא ס' בה כשאיןה''ה
חילק

~"~ 
 לשונו מש~עות כנראה שיור דבעי קא~ר עיר ב~ל

 ד~ת וכן כו' היכא כלז~ל
 ה~~

 ז''ל
 ש~פ~

 שיחיד קטנה עיר
 שכתב עיי~ש אנשים בה ו~ו~יב לעצ~ובנאה

 ט~
 ~ערבין ל~ה

 עכ''פ שיור בלאכולה
 ~ש~~

 בעיר שיש
 קטנ~

 דאל''כ רה~ר דין כזו
 ~שתכח שלא השיור טעם סובר עצ~ו שהוא כיון טעם הוצרך~ה

~ור~
 כדעת כלל ס''ל לא ודאי אלא ~~ר בה אין ~הרי רה''ר

 וכן עפירושו ולאר~''י
 ד~~

 נראה וען לרי~ף בפירושו יונתן הר"ר
 הר~ב~דדעת

 ז~
 ולא רה~ר תנאי ~ל להו~יף לא כ~ם הגיה שלא

נח~

 דברינו ו~תוך יחיד של ~יר בפירושו עליו
 לק~

 יתבאר אי''ה
 ס''ר דבעי הסוברי' דברי לעיקר נשוב ועתה גדולי'. כ~ה ד~תשכן

 ~ בדבריהםולדקדק
~~~

 בערובין שכת' ז"ל רש''י הוא זו לדעת הראשון
 יחיד של דעיר בסוגיא ~עברין כיצד בפרק ובפרטדוכתי בכמ~

 הראב''ן והנה בו. בוקעי' רבוא ס' כשיש כ''א רה''ר דיןשאין
 נקט בדוקא שלאו לו~ר רצה לעיל שכתבתי ~רדכי בהגהתז"ל
 ~עברין דכיצד ב~ך י~נה ~ה ידעתי ולא עיי~ש ז''ל ר~''ילה

 הוא בזה העיקר א~נם זה בלא רה"ר שאין בפי' ז''ל רש''ישכתב
 רש''י על ר''ת בשם שהקשה ז''ל רש''י בדברי ~''ש ריטב''אדעת
 כאחד רבוא ב' ~תחלה בה שיתיישבו רבים של עיר ~שכחתדהיכי
 ריבוא ס' בעיר שי~יישבו ז''ל רש''י כוונת שאין ז"ל הואוכתב
 ת~יד כאחד אנשים רבוא ס' בה היו לא בשלותה ירושלים דאףכא'
 ירושלים כגון אנשים רבוא לס' ו~עבר ~ופקרת שהיתה כוונתורק

 רה''ר והיה ארץ ~אפסי אנשים לתוכה ובאו הע~ים רוכלתשהיתה
 כא' לתוכה באין שאין ואף להם ו~ופק~ת ריבוא לס' ~ברשלה
 כיון ~ועטים שיושבים אף רה''ר היא להם ו~ופקרת ש~וכנתכיון

 היא הרי האיים ~קצה לתוכה לבא וסר~יות בדרכיםש~תוקנת
 נכונים ה~ה כי דבריו עיי''ש ג~ורה רה"ר והיא רבים שלעיר
 ש~ופקרת וכיון לרביס רשות רק צריך ש~ין ז''ל רש"י בדעת~אד
 שאין ז''ל רש''י ידעת בה שונטים רבוא ס' רשות הרי הטולםלכל
 רבים כיבוש גבי וכן ~דבר דגלי כ~ו רבוא ~ס' פחות רביםנק'

 שאמרו ~ה לזה ס~ך ואולי ישראל. כל ברשות היימו יחידוכיבוש
 רחבי' בני גבי דברכות בפ''ק וכן רבוא ~ס' פחותה אוכלוסאאין
 וזה כו' רבי' ~י' ואתי' רבוא ~ס' ל~עלה א~רינן כו' ל~עלהרבו
 רשות רק בעינן לא עכ''פ דינא. לענין לא א~דה ~דברי ~צתס~ך
 יישב ובזה כא"ד. ת~יד בתוכה שיהיו ולא רבוא ב'של

 בשם הש"ג וכ''כ ז''ל רש"י בדעת ~אד ברור וזה ז''ל ר''תקו' ריטב''"

 כדרך רבוא ~' ~עבר שהוא דכל רה"ר בדין בעירוביןריא''"
 ספק ובלי ג~ורה רה''ר הוא בהן עוברין עולם באי שכלהכרכין
 אבל ז''ל. הריטב''א וכפירוש ז''ל רש''י דעת ~''ישכ''כ

 בהדיא שם הריטב"א וכ"כ לזה. גם א''צ לעינ שהבאתי הגדוניםכל לד~
 ז''ל ר~''י ~דעת ברורות ראיותויש

 בכ~
 דהנה כוונתו שכן דו~תי

 ו~שני כו' ~דבר נ~י ולחשוב פריך כו' רשויות ד' גבי פ''קבשבת
 דב~~ן ופירש''י בז~~''ז כאן ב~דבר שרויין שישראל בז~ןכאן

 ~קום על רק כו~תו ואם ~כ''ל רה''ר חשיבא ב~דבר שרוייןשישראל
 כתיבא הא רה''ר דחשיבא לו~ר הוצרך לזו וכי לבד ב~דברשחנו
 שבת ~ס' בכל ~זה ומלא ילפינן ~~דבר ~''ר דיני ו~יקרותנינא
 ל~יחשבה ל''ל הברייתא וגם רה''ר. חשיבא לו~ר ז''ל לרש''יול~ה
 היו ופלטיא סרטיא התם דהא ועוד היא דפשיטא ~ילתא~דבר
 כל הי' ב~דבר חנייתן דבז~ן ז''ל כוונתו ודאי אלא ~דברולא

 ~צויי' רגלם דריסת שהיתה לפי ג~ורה רה''ר בביבותי~םה~דבר
 לקנות סביבותיהם למדינות ובאים הולכים שהיו ה~~ברבכל

 בש''ס כידוע אליהם באים היו יש~עאלים תגרי וגם הצריכיםדברים
 שלא אף רה"ר והוי ה~דבר בכל ~צויה הרבים רגל דריסתוהיה
 שהולכי ז"ל רש"י כתב בז~ה"ז כאן על ולכן כא' הולכי' ב"רהיו

 שאין דבר הוא בישוב אף הא ס''ר בע~ן ו~י שכיחי לא~דבריות
 הטעם לו~ר לרש"י ליה ול~ה א' בכרך רבוא ס' שיהיה כלל~צוי

 הולכי שכיחי הוי דאי ~שוט ודאי אלא ש~יחי לא ~דברדהול~י
 העולם לכל ~ופקר הוא שה~דבר כיון ג~ורה רה"ר הוי~דבר
 אבל הרבים רגל ביה מצוייה עכ''פ שתהא רק ס"ר רשותה''ה
 ~פירושו ~ש~ע וכן כר~לית הוי כלל שכיחא ~א ~דבר דהולכיכיון
 ועירובן הוא ד~שלי ע''ב ח' בדף וכ''כ עיי"ש סרטיאל~לת

 גבי ע''ב י"א בד' וכן עיי"ש בבקעה בור דקאי ז"ל ו~'בכר~לית
 בג~ ובעי כו' ברה"ר יע~ודלא

 כגון רש''י וכתב ~אי כר~לית
 כר~לית הוי בו עוברי' ס"ר שאין ודרך עיר ש~ל ס''ל ואי ~ו'בקעה
 וכן בבקעה בבור להעמיד דוחקיה~אי

 בד~
 יר~יה ר' גבי קי"ב

 דר''א בתריה~"יל
 בכר~לי~

 וכן ~קעה דהיינו לק~ן שם כתב
 את ~ין ~צא א' ל~ר~לית פתוח ~בוי גבי ע''א ט' דףבעירובין
 לרחוב שפתוח דאף ~ול''ל וטפי לב~ה שפתוח כתב עו'~י~ו

 כ~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ן
~ ~~~

 הפתח תוך להשתמש ואסור כ~לית הוי ס''ר בו עוברין~אין
 ד~י בור גבי ע''ב ל''ד בדף וען עו' מינו את מין מצאמשום

 כגון פי'בערמלית
 בקע~

 להדיא מורה ~ז עיי''ש שדות דהיינו
 רה''ר הוי לרבים ומופקר המפולש ודרך עיר דכל ז''ל רש''ידעת
 עמה על גדולה ותימה בדבריו. וריא"ז הריטב''א כדעת~מורה
 דבעינן מפשו~ן הנרא' עפ''י ז''ל ד' שהוציאו ראשומים~וסקי'
 רה"ר כלל לנו שאין עתבו ולען בו בוקעים כאחד ריבוא ס'דוקא
 קולא. משמעות שום ז''ל מדבריו ואין כמ''ש ברור נראה~הדבר
וא''כ

 כ~
 לרבים ומופקר ומפולש אמה י''ו רחב ודרך ומבוי רחוב

 מערבין ואין ג~רה רה''ר~וי
 ר~

 וע''ז בלילה. נעולות בדלתות
 ומפולשות אמה י''ו רחבות שהרחובות שלנו בעיירותישנן

 וג~

 ודר~ ~מל~דר~
 בקצתן עוברת הרבים

 וא~
 הוי ז"ל רש''י נדעת

רה''ר:

~'~~
 דמשני הא גבי דשבת בפ''ק הנה התוס'. דעת שען הב''י
 עיי''ש רבוא ס' דבעי קצת משמע עתבו כו' בזמןכאן

 הב"י.הביאן
 מלשונ~ משמ~

 לראיה זאת כתבו ולא להו דמספקא
 ז''ל רש''י וכמ''ש כלל ראיה עאן אין האמת לפי אשרברורה

 רק ~קמן. אי''ה עוד ונבאר ועמש''ל עלל שכיחא לא מדבריותדהולעי
בפרק

 במ~
 ברה''ר בתעשיטין נצאת להתיר ס' תעש~טין גבי אשה

 מ~אן וגם בו. בוקעים רבוא ס' ואין אמה י''ו ר~ב שאינושלנו
 אמה י''ו רחב שאימו למעליותא תרתי עתבו שהרי ברורה ראיה~ין
 כו' רבוא ס' איןוגם

 ולמ~
 מטעם אמה י''ו ברחב אף התירו לא

 להתיר' כ''כ להו פשיטא לא מילתא דהא ודאי אלא ~חוד~''ר
 רבינו בשםרק

 ברו~
 עלל רה''ר לנו שאין ~ח"ע עתבו

 עיי~
 והא

 החליט איך דאל''כ רבוא ס' דבעי זו שיטה לפי שהוא משמעודאי
 רחובות מקומות בקצת שיש אפשר דהא כלל ~''ר מקרי דנאלומר
 בדורינו עתה שהוא כמור"בו'

 ברו~
 שדעתו נראה אלא ~ומות

 שכן התוס' בעל הר''י רבו בשיטת ואזיל רבוא ס' דוקא דבעי"''ל
 דעתו~וא

 עדמשמ~
 רה''ר מערבין כיצד גבי עירובין ריש בתו~'

 שיהא רה''ר שעיח דלא צדין אין ב~רק "''ל הרא''ש וכ''כ~יי''ש
 עיי''ש ז''ל הר''י ד' והן עו' בו בוקעי' רבואס'

 שעת~
 בסוף הרא''ש

 מסופקים ז''ל התוס' בעלי אמנם עיי"ש ז"ל הר''י דברי ומראיןדבריו
 לבעול ד~ו סוגיא גבי פ~ק כתובות מס' בתוס' משמע וכןבזה

 רשב''א בשם שעתב ביו"ט~תחלה
 שרצ~

 להתי'
 להוצי~

 ביו''ט
 כרמלית רק ואינו אמה י"ו רחב שאין שננו ברה''ר יש~אלבשביל
 רצה לא ולמה עיי''ש מעורבת שאינה בחצר להוציא שמותרכמו
 שהוא בו בוקעי' רבוא ~' שאין כיון אמה י''ו ברחב גםלהתיר
 להתיר כלל ע''ז לסמוך ס~ל דלא ודאי אלא יותר כולל~יתר
 כל בפר' וען אמה י"ו רחב אם רה''ר הוי רבוא ס' בלאואף
 מחלוקת התוס' שם כתבו כו' הנר את שהדליק י~מעאל גביכתבי
 לשתותן אסור אם ברה''ר מבור מים מילא נ~רי אם ודעימי'ר''ת
 חוץ שיצאו פירות דאמרי' מהא מתיר הי' אליהו שרבינווכתב
 וחזרולת~ום

 ל~
 איתעביד דלא התם דשאני ודחו מקומן הפסידו

 עיי''ש. דאורייתא~יסורא
 משמ~

 ושגם לדינא שמדברים קצת
 מדברי לנו ואין אמה י''ו ברחב והיינו רה~ר תירת ישעתה
 התרומה ספר בעל והוא אשה במה בפרק ר~ב דברי רק~תוס'
 ו~וא התוספות בעל רשב''א שדעת נתבאר שם "''ל הב''ישה~יא
 אין הרא''ש בד~רי וגם ען אינו משאנ"ץר''ש

 הער~
 דעתו שעך כלל

 שאין במבוי להתיר התוםפות עדברי עתב אשה במה בפרקוהרי
 הז~יר לא וגם בו בו~~ין רבוא ס' עלל הז~יר ולא אמה י~ורחב
 י''ו ברחב אףלהתיר

 א~
 וגם בו. בוקעין רבוא ס' שאין על

 ~לל. הרבים רשות לנו שאין שכתב ר''ב בשם התוספות דברי~סוף ה~מי~
 לחצר ערמלית מדמינן דהאיך ע''ז הרא''ש לקושיית תירץוהוא
 ~ן הצלה גבי טפי בכרמלית מחמיר בגמרא הא מעורב.שאין

 אין רה"ר כלל לנו שאין כיון הזה דבזמן ר''ב תירץ וע~"~הדליקה.

 עיי"~ל~~
 הרא''ש קושיית על לתירץ דבריו שהביאו בתוספות

 ~~ל. דלא ש~מ השמיט~והרא~ש
 והיי~~

 ר~וא ס' דב~י ס' דרב
 ה~י ס~ל לא הרא"ש'~אולי

 וא~
 הר~י ~ד' היינ~ ~~ צדין אין שבפ'

~"ל.
 וא~

 ~חוץ שה~בא ~כל הרי לדברי לדינא ~סכים "~ל שהוא
~~חום

 ~א~~יי ~~~ה ~~ אי~~ביד דלא ~שום ~~שו כ~י א~~

~~~~~~~~~~
 בו דאין מ~ום ביו"ט דוקא היינואולי

 איסו~
 ואף הוצא'

 ש~
לצור~

 ועוד ~וסקים כמה לדעת דרבנן הוא עלל
 לקולא דחוששין שבת בשילהי דס' לשיטתו דהרא''ש להתיריש ב~ דא~

 בו מעשה שלא לומר ותולין "''ל רש''י עדעתקאמר
 מלאכ~

 דאורייתא.
 י"ו רחב שאין דרך או בקעה דרך שהובא תוליןוה''נ

 א~
 כמו

 דב~י ~אי' מ"ה ואין לנו. לחומה חוץ שמא חיישינן התםד~'
 לא דשם ונראה ז''ל רש''י דברי הביא פ"ק בעירובין רק רבואס'

 ז''ל הר''י מח~וקת עליו ולהביא אמה י"ו רחב נ~מין רקהביאו
 ב~' ולעןשם

 במ~
 דברי ככל כתב כ"כ בפ' וכן השמיטה אשה

 שאם נראה הילעך וסיים שם ודח"ן אליהו רבינו דברי וגםתוס'

מ~~
 מים

 ישרא~ נצור~
 לדינא הרא"ש ובוודאי ~~תות. אסור

 ו~מהקאמר
 נ~

 לישראל מותר כנל רה''ר דנ''ל דלדידן כתב
 משמע לשתות אסור סתםועתבו אח~

 לכ~
 ס"ל דלא ודאי אלא ישראל

 ס'דבעי
 רבו~

 ועיין אמה י"ו ברחב ומיירי
 מ''~

 המ''ב
 ז"ל.הרא''ש בדב~

 ולמ''~
 מד' עוד נדקדק יש וכן טפי. ניחא

 אלו הפתוחין קטנו' מבואות גבי שם"ד בסי' הב''י הביא'בתשובה הרא''~
 החיצון שהמבוי עיון והשיב לרה''ר. נוטה מהן א' פ~וש ואיןל~לו
 דינן כולן לזה זה וכן ~רה''ר כמפולש לתוכו הפתוח הרי לרה''ר~פולש

 מבוי דא' דהא ש''מ תרתי ש''מ כו' צ''ה וצריכין נרה"רכמפולשין
 כמשמ~ת דלא לרה''ר שפתוח דווקא היינו עמפולש דינועקום
 עושין ~אין מה על מ''ש ~''א ועיין הב''י ~הביא הריב"שתשובת
 דיש שמעינן ועוד עקום. מבוי כדין בעקמומית הפתח צורתעתה
 פתוח החיצון שמבוי עיון כ~ב שהרי גמור רה''ר דין עתהלנו

 תקע"ו בסי' הב''י שע' בתשו' מדבריו עוד משמע ועןלרה'~ר.
 הפוסקים ונ~לקו עממין. בו יתעסקו ראשון ביו''ט מתגבי

 והר~''ש הלוי יואל ור' הרמב~ן י~ראל ע''י אוסרין ישבהוצאתו
 עו'. לצורך הוצאה שהותרה כיון מטעם התיר בתשובהז''ל

 להוציאו רק "ה לטעם הוצרך לא ובוודאי ב''תהוצאת כ~
 דר~

 רה''ר
 לאפו~י המצניע בפ' שרינן ~שבת דאף דשרי פשיטאדלערמלית
 ~י לקבורה מלהוציא גדול כבוד ואין הבריות עבוד גבילכרמלית
 שהוא כיון ישראל ע''י שני ביו''ט שרינן טעמא דמהאיישראל

 דאפשר אף המת. עבוד מפני דחינןמדבריהם
 בישמ~אלי~

 אלא
 ענודאי

 הוצ~
 ואי מתוך בעינן להכי ~ה"ת דהוי רה''ר דרך

 וגם למה. "ה טורח האידנא כלל רה''ר דאין ז''ל להרא''שס''ל
 שנוהגין אשענ" ממנהג מביא ראי'מה

 לכת~
 כר~לית דרך הא כו'

 שגם לי' ו~מע ~''ר יש ע~ה דגם דעתו ודאי אלא שריודאי
 רה~ר דרך דווקא הי~ו ההוצאה ~אסר הלוי יואל ר'דעת

 ביו~ט וכש''ע בשבת אף הבריות כבוד משום שריודאי דאל~
 לפ~ש גדול דוחק ובודאי רה~ר דין עתה שיש הלוי ר"י דעתגם וא~

 ועמ''ש בנמצא. שאין דבר שהוא רבוא ס' בה שיש עיר עלכוונתו
 לעיל כ~כ האוסר הרמב''ן ודעת ~לל. רה''ר לנו שאיןהפוסקים

 ו~ראה רבוא ס' בעי דלא דעתו שעך והריב''ש המגידמשם
 הי' "ה ואולי כמש~ל. הרא''ש דעת גם ו~ולי כן. הלוי ר''ידעת ש~

 שני יו''ט עד המת להלין שציוה הב"י שם שהביא הראב''דטעם
 ראשון ביו''ט ישמעאלי' ע~י לקוברו רצה ולא ישראל ע''ילקוברו
 כבוד שאין דעתו ואם המת להנין אסור והא בגמ'. מפורשכדין
 היאך א''כ להלינו ~ות' ולעבודו ישמעאלי' בו שיתעסקולמת
 מלאעות כל דוודאי שדעתו ונראה ישמעאלי'. בו יתעםקו בגמ'~'

 המים וחימום ותכריכין ~רון לו ולעשות קבר לולחצוב
 לו הוא הוצאתו רק למת בזיון בזה ואין ישמעאל ע''ילעשות א~~

 ע~י דווקא וצר~ וישאוהו הישמעאלי' בו שיגעו גדול~זיון
 דא~שר כרמלית או סימטא דרך דאיירי אפשר בגמ' ולעןישראל
 הבריות ~בוד שאין רה''ר דרך אבל הבריות כבוד משום ישראלע''י
 אפשר ואי הלוי ור''י הרמב''ן דעת וכן מתו' טעם ס"ל לאדוחה
 יש~אלי'. ~''י להוציאו בי' מזלזלינן לא ישמעאלי' ע''ירק

 ד~ריו גם ונתיישבו רבוא. ס' בעי דלא הרא~''ד ד' שמשמ~ותכ' ~~
 דברי משמעות ע~~פאלו.

 הרא"~
 ~וק~ין רבוא ס' דבעי ס~ל דלא

 ו~מ''ק הסמ~ג רקבר''ה.
 והתרומ~

 הכי ב~דיא כתב ורוקח
 מהר~מ וכ~ע ~ו. בוקעין רבוא ס'ד~עינן

 ~~ ~ הביא~ ה~~י ג~ המרדכי ~ס~רי מ~וארי'~המה ~~~~ מרוט~בור~
'~ 



~ ~ ~

 ז
~~~~~ ~ ~~~~

 כן ש~ינו נראה עצמו המרדכי דעת ~בל~ה.
 דה~

 בה~מ''ר כת'
 בשם וכתב לו והחשיך כו' בע''ש בדרך רוכב א' ש~ם שבתבמב'

מצ~
 וה~וכף כו' רוכבין ד~ין שבות על ויעבור ~ירכב דמוטב כתוב

 שה~וכף בהמתו שביתת על ויעבור משירד לוטפל
 הו~

 מש~וי
 שם וכתבו ד~רויית~. בהמה~ושביתת

 ול~ב~
 מרדעי הר''ר מורי

 ד~וכף ~ועט ההפסד זה דמשום ה~וכף ויזרוק שירד~ר~ה

ל~
 הר"ר ובין ה~כ בין עכ''פ עיי"ש. דרכיבה שבות לו נתיר
 ו~י עליו כשה~וכף ד~וריי בהמה שביתת בזה דיש ס''למרדכי
 עתה ד~ין דס''לנ~מר

 כ''~ רה''~
 ס' כ~בוקעין

 ה~ רבו~
 בכרמלית

ליכ~
 כלל בהמה שבי~ת

 ל~
 ~יבעי'

 ~יסור~
 ד~ו'

 ליכ~
 ב~דם שגם

 מה"ת מותרעצמו
 ~ל~

 ד~ף
 איבור~

 שבחבירו דכל ליכ" דרבנן
 הפוסקי' וכמ'ש לכתחלה מותר בב~תו ~בור ~בלפטור

 בן ולכן בבהמה ~בות~~ו דל~
 בתיר~

 מתיר
 בסו~

 וכ''כ כו'
 הנהו ~ל~הדי המ''~

 תצ~ דל~
 לכרמלית ~בל לרה"ר היינו בהן בהמה

 ולמה דבהמה משבות חמיר וד~י דרכיבה דגופי' שבות ~'פ~~י
 לרכוב המ"כ~יר

 ~דרב~
 לירד טוב

 ול~
 דרכיבה שבות על יעבור

 משום בכרמלית ש~ין כיון ה~וכף לזרוק הצריך למה הרר"מ~גם
 המ"~. וכדעת הפוסקים דמשמעות דבהמהשבות

 ~ל~
 וד~י

 ס"לתרווייהו
 די~

 ס' ו~''צ גמורה רה''ר עתה לנו
 רבו~

 בוקעי'
 הנזכר שהררמוכמדומה

 הו~
 בהגהמ''ר עיי' המרדכי ס' מחבר

 בתשו' עוד מ~ע וכן הכי משמע עתבי כלפ'
 הר~ב"~

 תתע''ח סי'

הוב~
 הם ול~חרי' לפניה שם הרבה רק לרשב''א ~ינה תשו' שם
 ו"ו ה~יין יר~ה כ~שר הלוי ור"י ~רו~בורג הר''ממדברי
 לרה''ר ב~בת שלהם בטליתות לצ~ת ל~סור מרבו ששמע וכתבובתוכן
 ~פקמשום

 ~מ~
 וגם כו' ~עכב תכלת

 שמ~
 לבישה דרך ~ינו

 ספק ~בל לבטלה ברכה ספק משום זהו עלייהו דמברכין ~ףוכתב
לש~ת

 מש~
 ~ורה ב~''ר היינו וע''כ עיי''ש ~בור וד~י לרה''ר

 וד~יד~ל"כ
 ל~

 ~דרבה לבטלה ברכה ~פק כרמלית ספק חמיר
 צריכה ש~ינה ברכהס'

 הי~
 דאוריי' ר~שונים גדולים כמה לדעת

ועובר
 תש~ בל~

 דרבנן. וד~י וכרמלית
 רה''ר על כוונתו וד~י ~ל~

 ~וברין מכ~ן שכ' עיי''ש רה''ר עתה שיש שד~תו וש''מ~ורה
 הר''מ שד' ו~ף ק~מר דוכתי בכל ש''מ כו' לעירוב חוץכו'

 וכמבו~ר כמש"ל כן ~ינומרוטנבורג
~ 

 תשו' בתוך תת''נ בסי'
 שם בהדי' שכ' כו' מים שמקלחת שטיין וו~שיר שקורין ~בן על~לו
 רה''ר עתה לנוש~ין

 דל~
 ו~ולש ~מה ט''ז רחב רק רה''ר מיקרי

וס'
 רבו~

 מהר"ם תשו' בספרי גם נ~צ~ת התשו' וזו בו. בוקעי'
 צ''ל ז''ל בשמו וב''י במרדכי וגםמרו~נבורג

 ה~
 דידי'

 ה~
 דרבי'

 שגם הפוסקי כתבוו~עפ''ע
 הו~

 קטן בטלית לצ~ת מחמיר הי'
 ~בלבשבת

 ל~
 רק מט~מייהו

 שמ~
 כדין. ברכה קודם בודקים היו דב~מת ~ברכין ~יך לק''מו~''כ במרדכי כמבו~ר ~וטין ני~קו

 : ברה~ר רק להחמיר ~ין וד~י רבו לד'~~ל

~~

 דעת לייר~ה
 בהג''~ הריב''~

 ~כרי ב~ם ב~ו שכ' ~''צ דפ'
הבי~

 לישר~ל מותר וביו''ט לכל ~סור בשבת לתחום מחוץ
 ביו"ט ומותר דרבנן דתחומין כיון ביניהן לחלק ט~ם ומה~חר
 לישתרי בשבת גםל~חר

 ~ל~
 טעמו וד~י

 דבשב~
 הוצ~ה ~יסור יש

ד~וריית~
 בי' ד~תעביד וכיון

 ד~וריית~ ~יסור~
 מש~"כ לכל ~סור

 ~ףביו"ט
 דשל~

 לישראל דשרינן כיון ביו''ט גם ~סור כלל לצורך
~חר

 מיקרי ל~
 של~

 ~ף ועוד לצורך
 של~

 כ~ה לדעת כלל לצורך
 חילוק והוזכר דרבנןגדולים

~ 
 בתשו' ליו''ט שבת בין

 רשב''~
 סי'

 שדברי שכ' בב''י וע'ל"ט.
 ריב''~

 ולפמ''ש ה~וסקי'. כל נגד הם
 דאם מודה הב''י גם שהרי מ~ד נכונים דבריו~דרבה

 הוב~
 בשבת

 גבי שכ"ה סי' בש''ע כ~בו~ר לכל ~סור רה''רדרך
 מיל~

 ו~''כ מים
למה

 ל~
 דברי גם פירש

 ריב''~
 מדברי משמע עע''פ יפה. ועולין כן

 די~ריב''~
 רה"ר דין ~תה

 ול~
 ס' בעי

 רבו~
 בוק~י':

~~~
 ה~~~ים דברי כל ~ת ול~רש לב~ר השי''ת עזרניכה

 ס' בטי ~י דרה''ר "ה בדין ו~חרונים~~שונים
 רבו~

 בוקעי'
 וסוברין המחמירין רבו כ~ו שרבו בעיניו יר~ה והמ~ייןבו.

 שי~
 ר''ת. הרמב"ם. הרי''ף. ה''ה רבו~. ס' בל" גמורה רה"ר~ה לנו

 וריב''ש. הה''מ ר''ן. ~יטב"~. רשב''~. רמב"ן. ר~ב~ן.ר~ב~.
 התוספות מבעלי גדוליםוכמה

 הרשב''~
 הלוי. ר''י ריב''~. ר~~ון.

 ולדעת ורי~''ז. מרדכי.הר"ר
 כן רש"י דעת גם ורי~''" ריטב"~

 דברי על ל~קל לסמוך ~ין בודאי שבי~רנו. כ~ו עיקר מראהוכן
 ~נ~ על נגד מרוטנבורג והר''מ רוקח. התרומה. םמ''ג.~סמ''ק.

רבוות~
 יהי' ~ם ו~ף

 ד~
 כתבנו שכבר כ''ש עמהם הר~''ש

 הר~''ש: מד' כן נר~הש~ין

~~~
 המחמירין~ לדעת ודירושלמי דילן בש''ס ברורות ר~יות נר~הכי

מלבד
 שהעני~

 ~צד
 עצ~

 ישר~ל כשנכנסו ד~טו ~~ד. מתמי'
 מס' יותר מעט הקהל כל והיול~רץ

 רבו~
 בוד~י לקצה מקצה ~''י בכלל~והליו ~י~ נתפזרו ו~ח''כ

 ל~
 ס' הי'

 רבו~
 בעיר יחד

 שבטל הנ~מר~'
~~ 

 רה"ר דיני כל ~ז
 והוצ~~

 לשעה ורק שבת
 הקהל כל ~ז שהי' חכלי' בן נחמי' בימי ועוד התימ~. מן זהנ~מר
 כ~חדהב~ים

 רבו~ ~רב~
 ההמה בימים ו~~ר ישר~ל. ~רץ בכל

 והוכיחן השבת שמחללים ר~ה כו' הערימות ומביאים כו'ר~יתי
 ובשבת. במ''ק כמבו~ר היתה אז כלים וגזירות גזירות וגזרמ~ד
 ~וצ~ת על היה זה כלוכי

 כרמלי~
 ועומסים ש~מר ועוד דרבנן.

 בהמה דשביתת כלל ~יסור כ~ן ~ין ובכרמלית כו' החמוריםעל
כמ"ש

 המ''~
 וכמ~~ל

 ~ד~י ~ל~
 מש~

 גמורה רה''ר ~ז דהיתה
 ועוד מעט. מתי שהיו~ף

 דבריית~ דפשט~
 ובקעה ים ~בל דשבת

ו~סטוונית
 ול~ כ~ וכרמלי~

 ~שמעי'
 רבות~

 ש~ף טפי
 ס' ש~ין כל מפולשורחוב דר~

 רבו~
 כרמלית. הוי בו בוקעים

 ומשני כו' כרמלית ל~ו הני ~טודפריך ובגמר~
 ~ל~ נצרכ~ ל~

 זוית לקרן
כו'

 ול~
 ס' ש~ין דרך זכר

 רבו~
 לחשוב דפריך דהמקשה ועוד כו'

 סבר הוי וד~י ברה''ר מדברנמי
 דל~

 ס' בעי
 רבו~

~דבמדבר בוקעי~
 ליכ~

 ב'
 רבו~

 של עיר דעירובין ~תני' מפרש ~~וי וע''כ
 המקש' ~טו ו~''כ ז''ל והרמב''ם הרי''ף פירוש עפ''י כו'יחיד

והתרצן
 בה~

 רה''ר ~ינו המדבר דלהתרצן משום וכי פליגי
 ס'דבעי יוכי~

 רבו~
 והמדבר כלל מתקבל ש~~ו דבר וד~י זה לרה"ר

 וכמו הרגל דריסת כלל מצוי ש~ין פשוטטעמו
 של~

 ~בקעה נוכיח
 כן כרמליתדהוי

 ל~
 ברור דבר וזה ממדבר. מוכח

 תלי~ דל~
 בה~ה~

: 

~~~~
 ~דבר נמי חשיבדבירושלמי

 ו~
 בין כלל חילק

 נר~ה ע''כ ו~''כ ~''ר ~דבר ום''ל במדברהדגלים כשהי~

דל~
 ב' בעי

 רבו~
 לחלק לנו ומ~ין

 של~ חד~ מחלוק~
 לצורך.

 רה''ר הוי דמדבר ל~וק הרמב"ם למד הירושלמי מדבריולענ"ד
דלכ~ורה

 הו~
 סוגי' נגד

 הגמר~
 גם לפרש בידי ויש הירוש~י ~חר נוטה דפעמים דרכווידוע הגדולים~ כל עליו שהק~ו כמו

 סוגי~
הגמר~

 ~''ר המדבר דבזמה"ז ויעלה המפרשים מכל היפך אליבי'
 בשם כתבוכבר

 ר''~
 לפרש ~''כ שדחק הרמב''ם של בנו

 קרוב. יותר בדרך לפרש ואפשר מ~ד רחוק שפי' רק~ליבי' הש''~
 ו~ף ל''ל. ~דרב נפשי משכוני ~ליו חלקו הפוסקים שכלמ~חר ~ל~

 רבוהרי''ף
 ל~

 רה''ר עתה שה~דבר דעתו היה ש~לו כן ~מר
 לוהיה

 דחשב~ בריית~ להבי~
 בזמה''ז. ד~יירי מדבר

 ~ל~
 ~ובקים כל כדעת~דע~ו וד~י

 דחשב~ ובריית~
 כשהיו ~יירי מדבר

 מהירושלמי ר~י' עכ''פ השמיטה ול~ן לדידן נ''מ ולא במדברשרויין י~ר~~
דל~

 ס' בעי
 רבו~

 ע''ז ~שכחן ולא בו בוקעים
 פלוגת~

 : דילן ~ש"ס

~~~
 הוי ברה"ר ~~ת ד' ~עביר ~מרינן ~קוששגבי

 בכדי המחנה מן רחוקהיה ומסתמ~
 של~

 שם היה ו~פ"ה יר~והו
 ב' הולכין היו לא ובוד~ירה''ר

 רבו~
 ובילקוט לוי'. במחנה כמו

~ית~
 הקו~ש. זה ומצ~ו ולבדוק ל"פש ~נשים משה ששלח

 ללקוט העם מן שיצ~ו ר~שונה בשבתוכן
 ול~

 וחללו מצ~ו
 בעל היה שעכ''פהרי שב~

 המחנ~ סביבו~
 ~ל וכתיב ג~ורה רה''ר

 ס' וכי המן ללקוט הכלי עם היינו ממקומו~יש יצ~
 רבו~

 ה~ו
 : כו' ולקטו העם ~טו וכ' זה לרוח ו~לו זה לרוח הלכו ~לו בוד~י~' לרו~

~ ~
בפרק

 המוצי~
 מפרש ~' עין לכ"ול כדי כחול גבי יין

 ומקשה א' עין כוחלות צנועותשכן בגמר~
 ש"ין כפרי' בנות ו~יר~''י בעירמיו~ ומשני עינים שתילעחול כדי ד~י מבריית~

 והתם עיניהם ב' וכוחלין גדול צמיעות שם צריכין ו~ין ~םמצוים רבי~
 ~יסור דלענין ~יירי ברה''ר חט~ת חיובלענין

 ה~
 ~סור שיעור חצי

 ~יך מצויים רבים ש~ין הזה בכפר ו~"כ~''~'
 ימצ~

 שם
 רה''~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~ ~

ל~תחיי~
 בעירניות דמיירי לומר ואין עי~מים ב' לכחול כדי המו~יא

 שבמקום כיון אינו זה הזה כחול שם והוצי~ה בכרך עכשיושהן
 איכפת מה כמו~ו מצניעין ורבים להצניע וכשר חשוב הוא~הו~יאה

 בכרך שהיא ~תה עכ''פ ועוד כפר בת היא אם הזאת באשהלן
 הערך בני בשיעור די א' עיןוכוחלת

 דאיירי ופשוט ברו' ודאי א~~
 ואפ''ה עינים. שתי מכדי פחות חשוב לא דשם בכפרשהוציאה
 : רבוא ס' בעי ~לא ברורה ראיה ומזה רה''ר. משום ~ליוחייבין

~~~
 משום בשבת שופר תקיעת על חכמים ~גזרו ~צינוהרי
 היו לא ה~קדש ובזמן כו' ויעבירנו בקי אצל ילך~מא

 לגמרי ה~צוה תבטל שלא החורבן אחר רק במקדש רקתוקעין
 וע"כ יטלטל. ולא עליו ב''ד דאימת ב''ד בו ~יש מקוםה~ירו
 בית בו שאין מקום ~~ום הג~ירה עיקר היתה המקדש בזמןגם
 שהרי יעבירנו שמא למיחש ליכא דין בית ~יש במקום דהאדין

 עיקר רק דין בית שיש במקוס החורבן אחרהתירו
 הגזי~

 משום
 ואסרו פלוג לא חכמים שאסרו שכיון רק דין בית בו שאיןמקום
 ישאר שעכ''פ קיים היה שהמקדש כ''ז דין בית בו שיש במקוםגם

 התירו המצוה תתבטל שלא החורבן ~חר רק במקדשהמצוה
 ~תה ולכן יעבירנו דשמא טעמא כ''כ שייך דלא כיון דיןבבית

 והנה לגמרי התקיעה בט~ה מומחין ב''ד בטלה הרביםשבעונות
 בה ~ושיבין אנשיס ~'ך בה שיש עיר כו' המקדש בזמןבא''י

 היו ה~יירות בכל וא''כ בנהדרין במשנה כמבואר קטנהסנ~דרי
 ולדעת אנשים ק"ך בה שאין קטנות בעיירות רק קבו~יםב''ד

 שייך ולא כלל רה''ר אלו בעיירות אין רבוא ס' דבעיהסוברים
 ואי לגזירה גזירה דהוי כרמלית משום כו' יעבירנו דשמאגזירה
 ב''ד בהן הי' ודאי מאד גדולות טיירותמשום

 וג~
 לגזור שייך לא

 כיון בגבולין שופר תקיעתעל א" כלל גזרו ~ה וא"כ ר''ה במס' ע' החורבן אחרמדהתירו
 דממ'~

 שייך לא
 גזיר~

 דיעבירנו
 ולכן גמורה רה''ר בהן יש קטנות עיירות דבכל ברור ודאיאלא
 כולן. עלגזרו

 וכ''"
 בשביל מ~וה העם כל לבטל מ~ד ~שה דבר

 כך כל מצוי הי' לא ודאי בזמניהם ~אף מצוי שאינו דברגזירת
 אשר וכתב הגדולה העיר היא תוכיח ונינוה רבוא ס' שלכרך

 מס' חמישית רק שהוא כו' רבוא עשרה ~שתיה יותר בהי~
 שכיחא דלא מילתא מ~ום יגזרו ואיך נינוה הפלגת בגמ'וידוע רבו~

וכ~
 מביא ובגמ' רבנן. ל"ג שכיחא דלא מ~תא מבואר פעמים

 וח~בינן מצרים כ~ולי הזה בדרך ראיתי לא אם שוא שבועתגבי
 : ההפלגה ~מגודל הידוע למכחישלה

~ ~
 פסי גבי דעירובין שלימה מסוגיא ונכונה ברורהר~יה

 מפסיקתן הרבים דרך היה אם ר"י דאמרביראות
 מחיצות ד' בשם מחיצתא ומבטלי רבים אתו דס"ל ~שוםלצדדין יסל~

 רה''י דהוי ד' מתוך עשרה המתלקט תל בגמ' שם וב~יעיי''ש
 ניחא דלא כיון יהודה לר' דאף אמרינן מי בו בוקעיןורבים

 ל"ש דלמא או כו' ומבטלי רבים אתו אמרינן לאתשמישתי'
 חצר דטהרות מתנייתא מהנהו למיפשט ובעי כו' ומבטלירבים ואת~

 ו~א גלגול בית דשבילי ו~א בזו ויוצאים בזו לה נכנסיןשרבים
 לשבת רה"י בכולהו דתני כו' לבורות המפולשותדמבואות

 דניחא ביראות פ~י השתא לשבת דרה''י פשיטא רבנן ואילטומאה ור~
 לא תשמישתיה ניחא דלא הכא רבים אתו אמרי לאתשמישתי'

 וש''~ ר"י לאו אלאכ''ש
 ר"י מודה תשמישתי' ניחא דלא כיון

 ליה איצטריכ' לטומאה ור~''ר רבנן לעולםודחי
 ע''~

 הב~גי'. כל
 הפוםקי~ולדברי

 ~סי גבי ~''כ בוק~ים רבוא ס' ברה''ר דבעי
ביראות

 דא~
 בוקעי' רבוא ב' ~י~ איירי ע''כ מפםקתה רה''ר דרך

 לא התם הא מתנייתא מהנהו פשיט היכי וא"כ רה''ר ד~ויבו
 רה''ר דהוי לאשמעינן מדאיצטריך בו בוקעי' רבוא שס'איירי

 ועוד כ''כ מצויין שרבים כיון ~שיטא ~וקעי' רבוא ס' ואילטומאה
 לטומאה רה''י הוי ומכאן מכאן דהצדדין בתוספתא קתני חצרדגבי
 לטו~א~ רה''י הצדדין יהיו איך כ''כ בו בוק~י' רביםואי

 ועוד
 ~בי~י הוזכרו לא וא~ר במשנה ר"א פליג גלגול בית שבילידגבי
 רה''י שהן ~לא כו'בית

 לכ~
 הן רה''י לטומאה שאף ועיון ולכך

 לא ודאי דאל''כ כ''כ בהם הולכין רבים ~אין איירי דע''כפ~יטא

~~~~~~~~~~
 החמה בימות בקעה והלא לטומאה רה''י לשווי' ר''א חולקהיה
 מעט שהולכיהן ב''ג בשבילי רק ר''א פליג ולא לטומאה~רה''ר
 ועוד מוכרח. והוא המשניות בפי' ז"ל הרמב''ם שפי' וכמומאד
 סרדיוט לפני לרוץ יכול העבד שאין במקום רבוא ס' יעברואיך
 א' א' שעולין מרון בית וכמעלות בחבל שעולין במקום אפי'או

 ~וברין אין ודאי לבורות ה~ולשות במבואות וכן בגמ'כמבואר
 ~תו אמרינן מדלא פשיט היכי וא''כ רבוא ס'בהם

 רבי~
 דמודה כו'

 ס' בקיעת דליכא הכא שאני דילמא תש~~תיה ניחא בדלאר''י
 ~חי~ה דמבטלי אמרינן לא תשמישתי' בניחא ואפי'רבוא
 א~ במשנה כמ"ש רבוא ס' בקיעתכ''א

 רה"ר דרך היתה
 ~ופקר דרך שהוא וכל בזה כלל חילוק דאין ודאי אלאמפסקתה
 שבילי כמו מועטין ועוברין רבוא ~' בהן עוברין שאין אףלרבים
 מתוך י' מתלקט שהוא תל שום רק ג~ורה רה''ר הוי כ~ש''לב''ג
ד'

 וי~
 לר' מבטלת הרבים בקיעת אי וטרינן שקלינן ~חיצות ד' לו

יהוד~
 ודאי שם דגמ מסקנא ולפי תשמישתי' מיחא דלא מ~ום

 ודמיחא כו' ישראלאוהב יהוש~ ~שום לשבת רה''י הן ב''ג דשבי~י טעמא דמסיק~בטלתן
 תשמישת"

 לרבים מסר
 ודל~

 תשמישת' ניחא
 לרבים מבורין ה" לרבים ~סורין שאין רה''י הוי ולכן ליחיד~סר
 וכן לטומאה רה"י הוי לר''א דהא כ"כ בקעי דלא אף רה''רהוו
 הך משום כו' חייבין אין שבא''י ו~ורדות ~עלות ר~י שםא'

 ~ליהן חייבין ארצות ד~אר מעלות הא ומשמע דיהושעטעמא
 ובלא ס''ר בלא ואף כו' רבים דאתו מ~ום רה"רמשום

 ניח~
 כו'

 שלימות מחיצות בשתי לרבנן ה''הוא"כ
 ודר~

 ביניהן עוברת הרבים
 בצ~'פ מערבין ואין כו' רבים אתו אמרינן ס''ר בקעי דלאאף
 וירושלים ~ורה רה"ר דהוי כיון בלילה נעולות אינן אם בדלתותואף
 מחיצות שתי כן יהודא לר' מחיצות ד' שם כמו בגמ' ומבוארתוכיח
 ואתו לרבנן הב' כן כו' ס''ר בין ~ילוק אין שלר''י וכשםלרבנן
 שהוכחנו כמו גמורה ר~''ר דהוי כיון ובפרט כו' ומבטלירבים
 מעלותמדא'

 כו' חייבין אין שבא''י ומורדו~
 משמ~

 חייבין דח''ל הא
 נעולות בדלתות כ''א רה''ר מערבין שאין ודאי רה''רמשום

 כו' המ~ו~שין ~בואות גבי עי~ובין ברישכ~בואר בליל~
 ~יי''~

 גבי וכן
 אלא עוד ולא ביראות~סי

 דא~
 דאתו קיי'~ל מ~יצות ד' בשם

 יהודא וכר' כו'רבים
 ול~

 דוקא דא' כוותי' ס"ל ר''י דהא כרבמן
 ב''ג דשבילי הך וכן כו' שבא''י~עלות

 משו~
 י~ראל אוהב דיהושע

 מחיצות ד' והתם כו' דחייבין אסיקנא ה~תלקט בתל וכןהיה
 מחיצות ד' גבי כר''י דקיי''ל משום והיינו צד מכל גבוה שהתלהוו
 שהק~ו התוס' של לדוחק וא''צ במלחמות. הרמב''ןוכ"כ

 ולד' ב~ה''מ דחק וכן ב"ה ודחקו הוו שלימות מחיצותב' דבירושלי~
 קיי''ל לכן דאוריי' ~~יצות ג' דקיי''ל משום לזהא''צ הר~ב''~
 לעולי "לא האידנא נוהגין שאין לפי י''ל כר"י הלכה כתבולא ביראו~ פסי גבי שסתם ו~ה הרי''ף דעת שכן וכתבלחומרא. בתרווייה~

 מחיצות בשתי עכ''פרגלים
 כ''~

 מ~רבין: דאין מודו

~~
 המפולשין שבילין גבי דטהרות מתוספתא ברורה ראי'

 ורה''ר לשבת רה"י ולגרנות לגיתות ומ~רות שיחיןלבורות
 ר''א ופליגלטומאה

 וא~
 ולכך לכך רה"ר מפולשין שהן ב~ן

 שכתוב ולכך ו~י' לטומאה. ורה''ר לכך רה''י מפולשין שאינןבז~~ן
 הללו דשבילין ר''א ד~ת עכ''פ להדיא ~מובן ט"ס הוא שניתשם
 ס''ר אין שודאי אף לשבת גמור רה''ר הוו כו' מ~ולשין שהןכו'

 ומקומן ששמן בהןבוקעים
 מוכי~

 מפליג לא דהא ועוד ~ליהן
 ס''ר בקעי לא ודאי ~פולשין יבאין מפולשין לאין מפולשין ביןרק
 הצריכין אותן רק בק~י ולא לצאת מפונש דרך שם שאיןכיון

 וע''כ לר''א ר''ה הוא ~פולשין הן אם ואפ"ה ולגרנותלגתות
 והוי לבד גיתות לבני רק כלל רה''ר שאין ~משום רק רבנן פליגילא
 ~ראה דר''א וטעמא רה''ר הוי ולא לרבים מסור שאין היחידדרך
 ובעיר~בין בב''ב לעצ~ם דרך ~בררו רבים גבי סברתו ע~''ישהוא
 רה''ר שיש ~~י' סובר עכ"פ מקומו ~אן ואין גגות כלשלהי

 ור~א דרבנן פלוגתא לאוקמי שייך דלא ופ~יטא בו בוקעיסס''ר בל~
 וממדבר. מבקעה ראי' שאין וכמו כמש''ל ס''ר בעי אי האיג~י

 ג~ור רה''ר להלכהואסיקנא
 האיד~

 בלא
 ס''~

 בוקעים
 המחבר דעת וכן ויצדקו עידיהן יתמו ברורות וראיות הפוסקיםרוב כד~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  אמה י~ו הרח~~ת ~לנו מבואות מערבין שאין ~יקר וכן~רש~ל
 בלילה: נעולות בדלתות רקומפולשות

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

 ס"ר שיהיה דבעי ה~וברים לדעת דאף אומר אניבאמת
 ~ד בובוקעים

 ~יהי~
 חיוב לענין היינו גמורה רה''ר

 מערבין דאין הפוסקים כל מודים ודאי איסור לעמין אבלחטאת
 כן שהרי אלו לדעות אף בהן בוקעין ס''ר שאין אף שלמורחובות
 כו' לרה~ר המפולשין מבואות גבי דעירובין בהג''א בהדי'כתיב
 מבוי דדוקא וכתב בצ"ה דסגי כרב והרא''ש הרי''ף שםדפסקו
 בצה''~ סגילא ודאי העיר בני כל בי' בקעי אי אבל מבוי בני רק בי' בקעידל~

 בדלתות גם בגי דלא מאייברא הר''מ בשם והוסי~ו
 היינו ס''ר דבעי ז''ל רש''י לדעת ואף בלילה נעולותאא''כ

 המחיצה מ~טלת העיר כל ובקיעת לא איסור לענין אבלחיוב ל~נ~
 ס"ר דבעי הסוברים לדעת דאף שכ' להדיא ה~י דבריהם.עיי"ש
 דליכא אע''ג בדלתות רק מערבין אין נאיבור אבל לחיוב~יינו
ס''ר

 ולדע~
 רה''ר עדין בלילה ננ~לות בעינן מאייברא הר''מ

 הדרים יחידים דאותן ז''ל ר''י בשם הדר פ' התוס' וכ''כגמורה
 כו' לטלטל מותרין ננעלות ודלתותיהן חומה המוקפיםבכרכים
 מהסוברים הוא הר''י והרי עיי''ש ישמ~אל במקום י~ידדהוי
 רה''ר מערבין כיצד גבי דערובין ~"ק תוס' כמשמעות ס"רדבעי
 א"צ פרק ז''ל הרא''ש וכ"כ ז''ל ר"ת מ~ו' רש''י ד'שיישב

 כו' דב"ר רה''ר שכיח דלא שעתב לעיל הבאתיםז''ל ודברי~
 בודאי וא'~

 ה~מדים הגדולים כמ''ש ס''ר ע''י רק רה''ר עתה דאין ג''כסבר
 בלילה ~עול וגם לדלתות הדר בפרק הולרך ~מה וא''כ זובשטה
 לאשמעינן ~ל''ל ס''ר בהן שיש כרכין משום שכ''כ ~ומר גדולודוחק
 כאלו דכרכים ידעינן הוי לא אנן ואטו כלל ש~יח דלאבמילתא

 דינא ו~אי אלא דלתות נ~ילתבעו
 קאמ~

 כדעת והיינו הכרכים בכל
 נראה שאין ו~' התוב' ד' הביא הדר פ' ובהג''א מאייבראהר"מ
 הר''מ ד' הביא ובמרדכי נמי נעולות אינן אפילו אלא ז''ל~ר''מ
 א''צ כרמלית שלנו עיירות וכל רה''ר לנו שאין מאחר שכ'~אורך
 לא אבל נעילה דצריך הא על רק משיג דלא משמע עכ''פ~עילה
 הילכך סיים ב~רדכי שהרי כלל דלתות בעי דלאכתב

 ל~
 ב~י

 כתב ולא מיי' בהגה' וכןנ~ילה
 דלתו~ בעי דלא טפי רבות"

 כלל
 דלתות דבעי ז''ל הר''מ ד' שגם פשוט ודאי אלא כו' קנה צה"פרק
 בלילה לנעול מצרכינן לא גמורה רה''ר דאין מאחר שדעתו~ק
 ראויות דבעי דב''ה אליבא לחנני' המפולשות מבואות כדיןרק

 להדיא וכ"כ בעי. ודאי דלתות אבללנעול
 בסי' ב''י הר~

 לנעול ראויות דלתות בעי הפחות דלכל בתשו' ז''ל מהרי"קבשם שצ~
 חלק ולא דבריו שהביא עיי''ש נעולות בעינן תוס' ולדעתבלילה
 על כוונתם ו~"כ בסתם הפרישה הביאו וכן ס''ל דהכי ש''מ~ליו
 או רה''ר בהם שאין הסוברים לדעת ש~ועיירות

 כשאי~
 רחובותיהם

 דבעי פשיטא דאל''כ דאורייתא רה"ר הוי דלא אמה י''ורחבות
 הרי''ף הפוסקים כל לדעת בלילה נעולותדלתות

 והרא''~
 והרשב''א

 לנעול בראוי דדי שבובר והרמב''ם פוסקים ועוד והרוקחוס~'ג
 וגם בדבריחיד

 י~
 בתשו' וע' במפרשיו. כמבואר בדבריו סתירה

 ופירשם דבריו על שעמד כו' המפולשות מבואות בדין ח''גר~ב''א
 והטור. המגיד ה' כדעת שלא נעילה דבעי הרי''ף דעת~פ"י

 רו~עכ'~
 ב~י' ז''ל הב"י פסק וכן נ~ילה דבעי ס''ל הפוסקים

 נעילה דב~י התו~' ~ד' לביא מהרי''ק הו~רך ולמהשס"ד
 דעתך על ת~לה וכי פשיטא לנעול ראויות הפחות ולעל כתב~יך וג~

 טעה ואיך גמורה ~רה''ר בעינן לא האדגם
 המור~

 שם
 בתש~

~הרי''~
 ר~ בי לבר דפשיטא במילתא

 בדברי שהרי ועוד כו'
 על ~מדבריםה~רדכי

 עיירו~
 ~לדעתם ר~~ר בהן שאין של~ו

 ~~ו~י ז''~
 שפסק הב~י וגם דיבר ע~" "~ל ~הרי~ק

 בסי~
 ~ס~ד

 ד' ~כאן יביא איך~~לה
 ~~ ~הרי~~

 דלכל ~לומר לצורך

 ~ראו~ די~פ~~~
 דו~א ד~~י ~ס' ס~ל לא דאיהו כיון ~נ~ל

 א~~י~
 ~~~ט ~~~ ~ד~י

 ~ ~~ד~רי~
 ~~ ~~ ~~ין ~יר

 ~~~ט א~ ~ן ה~ו~רי~ ~~ ~~ ~~י~~~
 ה~~~

 ס''ל ~כ''פ לנעול בראויות דסגי ז"ל הר"מ דעתדבזה
 שס''ד סימ בד~מ וכן לנעול ראויות דלתות דבעי והפרישהוב''י למהרי~~

 ס''ר בהן שאין שלנו בעיירות ז''ל והר''מ התוס' מ~לוקת~ביא
 ולכן עיי''ש כו' נ~ילה בעי לא הלכך ז''ל הר''מ ד' סיוםוהביא
 אי והרמב''ם הרי''ף מחלוקת המחבר שהביא שס''ד סימןבש"ע
 כלום הרמ"א הגיה לא כו' לנעול בראויות סגי ~י נעילהבעי
 כ' כאשר רה''ר דל''ל כלל דלתות בעי לא דלדידןלומר

 ב~י אי עומדת במ~מה מחלוקת שעדיין ~ס''ל ודאי אלאדוכתי בכ~
 שעמד וראיתי ז''ל ו~ב''י מהרי''ק וכד' דלתות בעי ולכ"ענ~ילה
 מדבריו שנראה וכתב הד''מ דברי דיקדוק על פרמ'ג בס' בזהקצת
 בפירוש שכ"כ ומהרי''ק הב''י דברי ממנו ~נעלמו רק דלתותדבעי
 ד' ראה לא וגם ~לל להביאן ולא הר''מ ד' לדייק צריך היהולא
 לקמן אי''ה שנבאר פוסקים כמה ועוד דעירו~ין בפ''קהג"א
 צווח והיה וכמסופק באימה ו~א בפשיטות כן כותב היהשאל''כ
 שהצריך מה רק הדין לאמיתות שהגיה חילו יישר עע''פ המנהג~ל

 להיפך מפורש הנ''ל א~רי בהגהת הנה ומפולש "מה י''ועכ''פ
 שנבאר כמו פוסקים כמה דעת וכן כו' אמות י''ו רק באינודאף
 כבושה דרך ובפרט העיר כל בבקיעת תלוי ו~יקראי''ה

 ור"מ תום' שדעת מבוארעכ"פ לרבי~
 מאייבר"~

 בעי שלנו עיירות דאף
 דעת וכן לנעול בראויות דסגי וסובר חולק הר''מ רקנ~ילה

 ופרישה וד"~~ וב"ימהרי"ק
 : דלתות בעי סברי וכ~

~~

 ר''פ בהג''א יצחק ב"ר אפרים רבינו דעת שהיא לי יראה
 מחוץ שהובאו פירות לטלטל שאסור שכתב שהוציאוהומי
 לסהר לדיר דמי לא דעיר וכתב מחיצות ה~וקפת לעירלתחום
 כמו הוי לא דעיר כו' כולה את מהלךדאמרינן

 די~
 דבר וזה עו'

 חצר כמו גמורה רה''י מחיצות מוקפת עיר תהיה לא למה~ימא
 לה דקרו ירושלים כ~ו כרמלית דהוי ~ירבו שלא משום אי רביםשל

 כרמלי' דוקא דלאו הראשונים פירשו כבר עירובין בשילהיכרמלית
 כלים אבל לתוכה הבתים מן לטלטל ואסור ככרמלית ש~יארק

 ומבוי מעורבת שאינה חצר כמו אסורים יהיו למה בתוכהששבתו
 ואטו בתוכו ששבתו ענים בכולו לטלטל שמותר משותף~אינו
 זו ככר וכי דעירובין בפ"ק שהקשו וכמו רה''י אותו עושהעירוב
 אסר ואפ''ה עירוב צריך אין יו"ט הרי ועוד כו' ~"י אותו~ושה
 שכ''ע בדרשותיו וכן מהרי~ל בתשו' שראיתי ~אף אפרים~בינו
 כ~ר ~יר~ו ~לא כ"" רבים של עחצר הוי לא דעיר ר"א~טעם
 בשם ל~יל המרדכי כ''כ הפוסקים נגד והוא ע"ז המג''אהשיג
 דאם כתבו פוסקים בכמה וכן כו' רבים של כחצר דהוה ז''ל~ר''מ
 הואיל שבת אמרינן המבואות תיקון~תקלקל

 והות~
 וכ''כ ~ו'

 ר''א סיים שהרי ועוד בהיפך. לומר כלל טעם ואין ותה''ד~הרי''ו
 כשעירבו אי לזה. ימצא ואיך רה''י שהיא עיר ימצא אםואפילו
 הא ~היש~עאלושערו

 בכ~
 ברור נראה אלא כן לעשות אפשר ~יר

 גמורה רה''י הוי לא בלילה נעולות דלתותיה שאין כל משום~טעמו
 עוברים ס''ר שאין כגון גמורה רה''ר ~ה שאין אף בתוכה~טלטל
 דיר כמו רה''י העיר שאין כתב ולכן אמה י''ו רחב שאין אובה

וסהר
 משמ~

 וסהר דיר כמו רה''י שאין רק הוי לא דרה"ר
 ז''ל מהר"מ כדעת סברי אולי חומה מוקפת עיר בכלוהמתירין

 עיין מוקפת. באינה אף מתירין פוסקים וכמה נעילה בעידלא
 בהוצאה דמותר ביו''ט ונ''מ ראיות הביא אחד ש~לבדבריהם
 בדלתות מיירי המתירין גם ואפשר הוצאה משום אסורדבשבת
 בכל ל~לטל שהתיר ז''ל ר"י בשם כתב ז''ל הרא''ש שהרינעולות
 התוס' שכתבו כמו נעולות בדלתות מיירי וע"כ המוקפתעיר
 נעילה דבעי אפרים ר' שדעת ברור נראה עכ''פ נעילה דבעיב~מו
 שם מבואר ~הוציאוהו מי פ' שיטה תוס'בשם הש''~ בדברי לדבריי מצאתי ה~ה המחלוקת בטעם לדבריי ברורוסמך

 ל~די~
 בטעם

 רה"ר העיר ואין בלילה נעולות דלתות שאין משוםהאוסרין
ד~ר~ן וא~

~~ 
 במ~וא~ היינ~ לנ~ול בראויות ~ר~~ין

 המפולשות
 לא~בל

 ~בקי~
 אין ו~''כ ~חיצה ומבטלי רבים דאתו ה~יר

 עלכ~ונתם
 רה~~

 דהוי ה~ירים פליגי לא ודאי דבהא גמורה
~~~

 וען ~~ל ~לא ~מ~רה
~~~~ 

 האו~רים ל~ון
 ~י~~א~~ ~~ ~חס~

 לא~ו~ ד~רי~ ~ין ~~יין א~ל ה~חל~ת
 ~פ~י



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~
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~  
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 שהוציאוהו מי ר"פ אלו הג''אדעת
 ומבוא~

 משום ~אוסרין ~עם
 נעילה.דב~י

 ונרא~
 דעת שהוא

~ 
 נתבאר מ"מ בהג"א אפרים

 שלנו בעיירות שאף אייברא והר''מ שיטה ותוס' ז''ל הר''ישדעת
 אפ''ה רה''ר בתנאי מעכב דזה ~סוברים לדעת ס"ר בהן~אין
 אמה י''ו רחב באין ואף בלילה נעולות בדלתות רק מערבאלא

 רק רבים בקיעת שיש כל אייברא הר''מ בשם בהג''הוכמבואר
 דעכ''פ ומשמע נעילה בעי דלא וסבר בדבר חולק ז''להר"מ
 בריטב''א אמנם ופרישה והב''י ~מהרי''ק פי וכן בעידלתות
 דאם סוגיאבעירובין

 הית~
 עדעת להדיא כתב כו' הרבים דרך

 נעיל~ דבעיהסוברים
 ~~ין סובר דר''י הא דע''כ שם שכתב

 סבר ר''י דאמר הטעם לפי דא"כ ~יירי גמורה ברה''ר לאורה''ר
 כלל רה''ר מצינו לא דאורייתא מחיצותשתי

 ל~
 עיון בעיר יהודא

 רה''ר על כוונתו אלא דאורייתא מחיצות ושתי ומכאן מעאןשבתים
 ז''ל רש''י לדעת רבוא ס' בקיעת שם שאין כיון גמורהשאינו
 רק פעמים כמה שם שהזכיר כמו סוגיא בהך שם איירידאליבי'
 ר' ודאי אלא ודעימי' ז''ל ר''ת כדעת הכריע מעברין כיצדבפרק
 עיי''ש גמורה רה''ר שאינה אמה י''ו רחב שאין מיירייהודה
 עוד סבר וכן בלילה נעולות בדלתות רק ~ערבא לא נרבנןואפ''ה
 בוקעים וכולם לרבים כבושה דרך שהיא דכל הסוגיא בסוףשם
 מערבא לא אמה '"ו רחב ואין רבוא ס' בה בוקעים שאין אףבה
 רה''ר לבני שאין המפולשות במבואות רק דלתות נעילות ע''יכ''א
 וי~ המבוי עלדרך

 עוד כתב וכן נעילה בעו לא אחרת דרך להן

ברי~
 ב~"ר איירי לא דר''י כו' מערבין דכיצד בסוגיא עירובין

 ~ם~''ג וכן כבושה דרך שהיא ~יון נעילה בעי לרבנן ואפ''הגמורה
 כו' בכרכים הדרים י~ידיס באותן ז''ל ר''י בשם תוס' דעתהביא

 שאין סובר ז"ל שהוא אף על'ו השיג ולא כו' נעולותודלתותיהן
 והארכתי: שביארתי וכמו מאייברא הר"מ וכדעת האידנא רה''רלנו

~~~~~
 רה''ר עתה לנו דאין הסוברים לדעת דאף דברינומתוך
 רק אותו מערבין שאין סו~רים אפ''ה רבוא ס'דבעינן

 תוס' ריטב''א. מאייברא. הר''מ תוס' ה''ה ב~ילה נעולותבדלתות
 בראויות דסגי ז''ל הר''מ דדעת רק בסמ"ג משמע וכןשיטה
 בהדיא כתב אמה י''ו ברחבן באין ואף וב"י מהרי''ק דעת כפי~עול
 ב~םבהג''א

 הר''~
 הריטב''א כתב וכן כלל חילוק דאין מאייברא

 כוותיה דפסיק ושמואל חנני' לדעת חזינן דהא משמע ודאיוכן
 כו' רבים אתו וא' ~ל~ות בעי לר''הר המפולשות במבואותדאף
 בי' איירי ע''כ דהא כו' רחב בין לדידי' חינוק דאיןודאי

 וקורה לחי מהני לא מעשרה וביתר אחד בצד לחי ע"י ת''קמדשרי אמ~
 פליגי לא ו~''כ מב~לתן רבים בקיעת ואפ''ה בעשר אייריע''כ
 בקיעת שא'ן מטעם רק הרוחב מ~עם ולא במבואות רקרבנן
 כל אבל לאורכה הולכת רה''ר שאין המחיצה שתבטל כ''כהמבוי
 גמורה ר''הר שם לענין רק כלל ברוחב נ''מ אין העיר כל בקיעתשיש
 יש ודאי אמה י"ו רחב במבוי והנה אמה. י''ו בעינןלחיוב

 רובא שלדעת כיון נעילה דבעיל~לכה לפסו~
 דרו~

 הוי הפוסקים מן
 עיקר שכן ברורות בראיות הוכחנו וכבר מה''ת גמורהר''הר
 כ~ו נעילה דבעי סוברים מהם רבוא ס' דבעי ~סובריםוגם
 כדין נעילה ובע' ~פוסקים רוב לדעת תורה באיםור להקלמזה לזו" אין ודאי פוסקים ועוד שיטה ותוס' מאייברא והר''מהר''י
 מדין יצא שעכ"פ כיון אמה י''ו רוחב באין רק גמורהרה''ר
 מאייברא הר''מ דברי על לסמוך יש אולי להסתפק יש גמורהר"הר
 תורה של גמורה רה''ר דין בו שאין כל נעילה להצריך שלאז''ל

בפר~
 בעי לא גמורה ברה"ר גם לדעתם והרמב''ם והמגיד שה~ור

 לסמוך יש ~יהת גמורה בר''הר עלייהו סמכינן דלא ונ~ינ~ילה
 בשל מחלוקת דהוא אמה י''ו רחב כשאינו דבריהםעל

 ~ף אמה י"ו רחב לדרך צדדים לשני כשכלה אבל להקל.ואפ~ר דבריה~
 רה''ר דין לו שיש בתוס' ז''ל הר''י כתב עבר ב"~ מתקצרשבאמצעיתו

 כל ו"''כ עליו חלקו ולא והטו' הרא''ש דבריו הביאו וכןגמור
 כשאין רק דוקא נעילה ובעי כלל להקל אין דאוריית' חששאשיש

 דעת על לסמוך אם אני מסופק ~זה אמה י~ו רחב לדרךמ~ולש

~~~~~~~~~

~~~~~~
 ע''כ א~כ רבוא ס' דבעי הסוברים לדעת

 ~תרץ יצ~ר~
 דערובין סוגי'~ך

 דדיי~
 ~~נייתא ומאימך ב''ג משבילי

 אף תש~ישתי' ניחא בדלא עו' רבים אתו א' דלא רי דמודה~ם
 כמ''ש בו בוק~'' רבוא בס' מיירי לא דשם בבירור הוכחנו~כבר
 ~''מ דאורייתא רה"ר לעמין דאף לגמרא דס''ל לשי~תם צ''ל~אורך
 דסבר ומאן חילוק אין איסור לענין אבל חיובלענין

 בקי~ת בו יש שעכ''פ כיון הכי אמר דרבנן ברה''ר גם כו' רביםאתו דאוריי~" ברה''~
 איסור ביה דלית נהירבים.

 שאין לפי תו~
 דומ~

 מדבר לד~לי
 דליכא משמע לשבת רה"י מדקתני דייק ולכן בו יש דרבנן~יסור
 ודחי כו' רבים "תו אמר לא כו' ~יחא דלא דכיון ש"מ כללאיסור
 אוה~ יהוש~ ב''ג ושבילי כו' אתו אמרינןדלעולם

 צריך כן כו'
 ~א"כ כמש''ל. סוגיא כולה עלייהו תקשה דאל''כ דבריהםליישב
 וכיון דבריהם לשל תורה של רה''ר בין כלל ל~לק דאין לפ''זמוכח
 דאי דבריהם של ה''נ נעילה בעי תורהד~ל

~' 
 ל~לק ס~רא

 הג~ר~ מדמ~ מאי א''כ רבים בקיעת לעניןביניהן
 דר''י ~ך

 כו' על'הן ~ייב'ן מדא' גמורה בר~''ר דאיירי ה~תלקט דתלוהך
 אין ודאי אלא דרבנן דהוי ב''ג דשבילי~הך

 לחל~
 וראיה כלל.

 הר''~ לדברי~זה
 הפובקים רוב לדעת אבל בזה. וצע''ג מאייברא

 של לרה''ר ראיה סוגיא מהך ליעא רבוא ס' בלא רה"רדיש

דבריה~
 של בר~''ר ~יירי סוגיא דכולה די"ל אמה י''ו רחב שאינו

~ור~
 ~ו~~ ודאי דלתות דבעי הא אבל אמה י''ו הרחב

 פלוגתא מן
 רק פליגי לא דע''כ כמש''ל כו'~חננ~א

 אבל ~~ו'. במי בבקי~~

~ק'ע~
 מבטלת ודאי רה''ר ב~י

 א~
 ש~ין ב~בוי דה" רחב שאין

 : וכ~ש''ל ~' מצד בלחי מדשרי איירי מע~ר יותררחב

~~~~~~

 לחנני' דבעי שם דג~' מסוגי' לדקדק יש
 אליב~

 דב"ה
 ל~וב דהלכת' אליבא שלא נמיבעי' ל''ל כו' לנעולצריך
 דו~אי רחב שאין ברה''ר למיבעי הו''ל טפי כת''ק שפסקוהפוסקי'
 אמה י"ו רחב שאין מאחר נעילה בעי אי דלתותבעי

 ~ל~
 ודאי

 ה~וחב ואין גמורה רה''ר כדין נ~ילה בעי וד~י דהא ליהפשיט'
 : ד~''ה אליבא לחנניא בעי ~כן הרבים בקי~ת לענין ומורידמעלה

~~~

 מאייברא והר"מ התוס' לדברי נוטה הדעת לכאורה דבר
 כ~''ש: נעילה בעי דבריה' של ברה''ר דאף הריטב''אודברי

~~~
 ברה''ר דל~ות דבעי זה דין לעיקר ראיה עודלהביא

 ועוד גגות כל דשנהי ממ~נה רחב. שאינו כגוןדד~ריהם
 וכ~בו כו' אוסרין וחכמים המפו~ש למבוי מערבין יהודא ר'אמר
 בגמ' מימה ~ותיב לח ונכן גמורה רה"ר שאינו דמיירי התוס'~ם

 כן כי עיי"ש דאוריי' ~חיצות ב'למידק
 מוכ~

 משמע וכן ב~~'
 רה''ר מוסי' בברייתא רק כו' מבוי לה קרי דלהכיהלשון

 בריי~א ~י~~' אי פירושים ב' שפירשו כו' כיצד גבי פ''ק תוס'וע' עיי"~
 ב~ל מיירי בריית" דגם כתב והריטב''א לא או תורה שלברה''ר
 ב~ל ודאי המשנה עכ"פ לעיל דבריו והבאתי~בריהם

 י''ו רחב בשאין והיימו שם התוב' כד'מיירי ד~רי~~
 אמ~

 ו~ד ~תחלה
 ר''י נדעת גמורה רה''ר הוי דא''כ רחבה לסרטי' כלה ואינוסוף
 אבל לדעתו ~תוקמא ~הכי וברייתא כמש"לז"ל

 ה~שנ~
 בשאין

 וקורה בלחי מע~בין ר''י זכר לא במשנה והרי ע''כ איירי כללרחב
 פליגי ~~~~~" רק דמהני ~צה''פ ומודו אלחי פליגי דרבנן~~אמר
 ש~וזכרו תיקוני' הני ~ל ומשמע אוסרין וחכמים מערבין סברר''י

 ~י ב~פול~ ג~ מהני אי פליגי בהא סתום במבוי דעירוביןבפ''ק
 שם הלא וא''כ מהני לא סברי ורבנן מהניסבר

 הו"כ~ בפ''~
 גם

 פליגי נמי אהא וע''כ למע' א''צ צה"פ לו יש ואם דא'~ה''פ
 בל~י מערבין אר''י ועוד לפר' הו''ל דאל''כ מהני דלא ו~ברירבנן
 הפוסקים וריב''ש ורשב''א ר''ח לדעת והנה אוסרין. וחכמיםכו'

 דלת בעי המפולש מבוי דבכל מאד לנכון הזה הדיוק עולהכחנניא
 והיינו בלחי השני צד וניתר מפולש הוי לא ואז א'~צד

 גבי בפ''ק כדא' כיצד מפולש מבוי העש' לומר במשנ'~ישתמי' דל~
 א' מצד לנעול ראוי' דלת ובעי כחנניא דב''ל משום סתו'מבוי

 ול~י וקורה ב~י השני צד ני~ר וא" סתו' מבוי הויוממילא
 אבל אצה''פ. גם דקאי אוסרין וחכמי' בתמא במשנה~תני

 ~מבוי כת''ק ~פסקו הפו~קים~וב לדע~
 ~~ מפו~

 צ''ה
 ~יירי בצה''פ אף אסרי דחכמים מ~י' דדייקינן משנה הךלפרש צ~~ מתי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 כמש"ל אמה י"ו רחב שאימו רק בו עוברת הרבים שדרךבמבוי
 ראי' והרי מבטלתן רבים דבקיעת לת''ק אף צה"פ מהני לאדבזה
לד'

 הפובקי~
 שבקיעת כל דלתות בעי אמה י''ו רחב באינו דאף

 : בהן עוברתרבים

~~~~
 בו לאין גמורה רה''ר דין שיש בין חילוק דאין ברורה ראי'
 אר''י דבירו~למי מקורה. אינו או כו' רתב שאינוכגון

 היתה אם דר''י הךעל
 דר~

 ואר''י לצדדין. יסלקנה מפסקתה הרבי'
 דר''י תחתיהן מטלטלין מפולשין גשרים דתנן דר''י שיטתי'מיחלפא
 גבי הכא דילמא קו' ומ~י מחיצה. ומב~לי רבים א~ו לר''יאלמא
 גשרי' משא''כ כו' ומבטלי רבים אתו לר''י גמורה רה''ר דהוי~סין

 ~להי בירושלמי כמבוא' דמקורה כיון גמור' רה"ר שאינןהמפול~ין
 משום עליו חייבין אין דאסרי לרבנן דאף הונא רב ב~ם גגות~ל
 אוסרין וחכמים דקתני ממתמי' שם ודייק גמורה רה"רשאין
 כיון חילוק שאין ודאי אלא חיוב. ע"ז אין אבל אוסרין~מע
 : ברור וזה אמה י''ו רוחבלענין ה~ בודאי וא''כ לא או רה''ר שיהא בין עוברתן רבים~בקיעת

~~~
 הפוסקי' במחלוקת ה~פולשין מבואות בדין הרבה לעיין

 ~מירין מהםשכמה
 ועי~

 ממבוי והרא''ש הרי''ף ראיית
 ורש~"א יהונתן הר"ר דחה כבר צה''פ. עושה דאמר כנדלהעשוי
 פשוט יותר אחר בדרך לתרץ בידי יש לכרמלית. שפתוחיןדמיירי
 הכרעת על לחלוק לנו אין~בל

 הרי"~
 רק גדולי' וכמה והרא''ש

 "''ל והר''ח הרשב"א הוא לסמו' ~דול יתד לו יש לעצמו~~~מיר
 מדר''נ לכאורה הרשב"א וראיית הריב''שוגם

 דא~
 ל~פרייהו פניי'

 טיימין היו שמואל בימי שהרי ד~~ואל ולא היתה עצמו דעתע"כ
 הרי וא"כ כו' ונפיק ועיילכו'

 הוסי~
 וא''כ מדשמואל להח~יר ר"נ

 הו''ל לא דא''כ כו' באתרי' דשמואנ כבודו ~שום למימרליכא
 שהמשיך בח"ג דבריו עיין כלל ס''ל ל" דליה כיון דבריו עללהוסיף

 ז''ל: לדעתו רמב''ם דבריגם

~~~
 ~~א לדקדק יש

 דמרימ~
 עשה ופירש''י באוזלי לסורא פסק

 לו ולמה ~ירטון. הים יעלה שמא משום ברשתותמחיצה
 כו' ~אן בקנה צה"פ לעשות לו היהלאוזלי

 דא~
 שירטון י~לה אם

 ניחא כחנניא סבר אי אבל מפולש ~בוי כדין בצה''פ ניתרהרי
 רבים ויהיו כפרש"י ~רםה ברו~ב שירטון יעלה ש~אד~יישי~ן
 בצה''פ ניתר ואין צדדים מ~ני לרה''ר מפולש מבוי ויהי' שםבוקעי'

 : לאוזלי הו~רך ולכן בדלתרק

~ ~
 מורין ואין הלכה פסק דרב ברורה ראיה לכאורהנראה
 שנפרץ מבוי רב דאמר מהא דרב אליבי' הונא ~רבכן
 חצר לחצרבמילואו

 תנן הא בגמ' ומקשה אסור ומבוי מותר~
 חצרבמשנה

 שרבי~
 ומשני כו' לשבת רה''י בזו ויוצאין בזו נכנםים

 כו' ולרבה עוד ומקשה זה. כנגד שלא זה אמינא הוי מהתםאי
 אליבא דסבר מאן והשתא קמ''ל. לטלטל לא אבל ל"רוק ה''אומשני
 הדרא בצה''פ. ניתר מפולש דמבוי כן ומורין כת''ק הלכהדרב
 ד~י כיון לה שמעינן דרב מאידך הא קמ''ל מאי לדוכתאקושיא
 ולית לזו זו מרה''ר בו בוק~ין והרבים לרה''ר המפולש~~וי
 לרה"ר אחד מצד שנפרצה חצר כ''ש צה''פ ~''י שרי כלל גיפופיליה
 דחצר גמורות מחיצות גיפופין להחצר ויש המפולש ל~בוי ב'ומצד
 ודאי המפולשות דמבואות והך אוסרתה. רבים בקיעת ואין~ותרת
 דלת. דבעי כחנמיא שמואל בבר הוי לא דב~א"ה זה כנגד "ה~יירי
 פליגי בשוה ודאי אלא עסתום תורתו ~קום ~בוי ס''ל שמואל~הא
 דאסרי ושמואל חנניא דאפילו בגיפופי וכ"ש בצה''פ רב שרי~אפ''ה
 וודאי לנעול ראוי דלת דבעי ומ~מע צה''פ ע''י~מבוי

 ל~
 ~לי~י

 ~ליגי הוי דאי לשבת. רה''י כו' נכנסין שרבים דחצר שנה~סתם
 דגי~ופין ודאי אלא משנה סתם נגד כחנניא שמואל ~ק הוהלא

~מחיצות
 גמורו~

 להדיא מ~מע וכן צה''פ ע''י ממבוי לדידהו ~דיף
 רב דאמר לר~בה שכל מבוי גבי יוסף לרב אביי ד~רמהא
 ואמר והרחבה המבוי מותר לרה''ר רחבה שנפרצה דאף~הודה
אביי

 יהוד~ דר~ ה~
 דלרב היא דשמואל

 עיי~ש. ~סור מבוי ע~~
 ~יפ~פי ע"י מותרת הרחבה לשמואל דגם להדיא~רי

 א~
 ~הרבים

~ו~~ין
 לדידיה ~~וי ~יתר ~אין ~

~די~א דג~~י וד~י ~ל~ ב~ה~
 ~ה~~

 ביר~~ בפ~י דר~~ רבנן סברי ו~ן
 ד~~א

~~ ~ 

מחיצות
 דל~

 בצה''פ אבל גמורה בר~''ר אף כו' ו~בט~י רבים אתו
 עדיפא. דגיפופי משום והיינו גמורה. רה"ר מערבין דאיןמודו
 אף קי''ל אנןרק

 בש~
 ה~ב''ן ועד' כו' רבים דאתו כר''י מחיצות ד'

 עכ''פבמלחמות.
 הראיו~

 ובפרט גמורות מחיצות דגיפופי מוכיחות
 גבי דשרי רב וא''כ מצה"פ טובא עדי~א העומד על מרובהפרוץ
 גיפופי ע''י מותרת דחצר ל~ש~עי' ל''ל בצה"פ לרה"ר מפולש~בוי
 דמותרפשיטא

 א~
 דהלכה הונא כרב דסבר וד"י אלא זה. כנגד זה

 לאשמעינן איצטריך ולהכי דלתות דבעי כחנניא אלא כן. מוריןואין
 זה לדדין משני שנפרצה אף גי~ופי ע''י מותרת ח~רדעכ''פ
 גמורות מחיצות ע''י אבל למעשה צה"פ ע''י ניתר שאין אף זהכנגד
 דחצר מהא רב על פריך מ~י מגיפופי עדיף צה"פ אי ועודמותר.
 נכנסיןשהרבים

 ל~
 דוקא דאיירי ה"א מהתם אי נימא ~ו'. בזו

 כלל שם הוזכר לא דהא לא. פירצה ע''י אבל צה''פ ע''ישמכנסין
 פסי גבי לקמן להדיא פירש''י וכן בצה"פ. איירי ודילמאפרצה
 פחות פירצה ע''י או פתח ע"י ופירש''י ~שנה הך דמייתיביראות
 ה~מ~ דלפ~ עיי''שמעשר

 להתיר משם ראיה אין עכ''פ חילו~. אין
 בצה"פ מיירי התם ודילמא ע''ז רב כוונת דעיקר נימ" איפרצה
 רבים שבקיעת ני~א ואי כלל חילוק דאין להגמרא דס''ל ודאי~לא
 ד~בטל ה''ה מעשר פ~ות ופירצה גמורות. מחיצות מבטלישם
 ש''מ במ~ה שם ומדשרינןצה''פ

 דא~
 גי~ופי ע''י מותר צה"פ בלא

 ~בוי דשרי לה שמעינן דרב מאידך לדוכתא קושיא הדראוא''כ
 ומחיצות ~יפו~י ~''י כ''ש וכנ~דו צה''פ ע''י ב~ילואו מפולששהוא
 הונא. וכרב כן מורין ואין הלכה לגמר' דם"ל ודאי אלאגמורות
 הוא ובתראה בגמרא בר''י ר"נ פי'וכן

 וראי~
 לד' מאד נכונה

 העשוי במבוי דרבא והך הרוק~. דעת וכן וריב''ש ור''חהתוס'
 דרב חומרי עקום במבוי לאחמורי בעי דלא בפשיטות י''לכו'

 על תוס' וכמ''ש צה''פ ע''י שרי דלתרוייהו כיון דשמואלוחומרי
 כל כי בכ"ז היטי' ודוק עיי''ש חומרי כתרי עבדינן ומיקושיית

 : למבין ברור נראיןהראיו'

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

 ~ו~~ ~~~~~~י~
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 ~~~~ ~~ ו~~~
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~~~~ 
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 ~~~ ~~~ ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ וי~~~ ~' י~י~~~ו~
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~~
 מערבין דאין הדבר לברר הראשון בקונ~רםי בצדקהעירותי
 ~חיצות ד' לו שיהיו בין בלילה נעולות בדלתות רקרה"ר

 יוחנן וכר' כלל. חלוק אין שלימות מחיצות שתי לו שיהיוובין
 משום עליה חייבין כו' נעולות דלתותי' אלמלא ירושליםדאמר
 מחיצות ד' ~ם דאיכא ביראות פסי גבי י~ודא וכר'רה"ר

 כו' חיי~ין ואפ''ה לירושלי' ~יו וכן מ~יצה ומבטלי רבים אתוס"ל ואפ~
 וריטב''א והרמב''ן הרז"ה פי' ען וכמו כו' דלתותי' אין~ם

 : פוסקיםו~אר

~~~
 רה''ר בנידון שאלתי על ~כת''ר תשובת לידי הגיעאחרי
 מאד בעיני ישר לא אשר בצה"פ אותן מערבין אשרשלנו
 להתירא צדדים וצידי צדדים מצדד מ~כת''ר כי וראיתי הלזה.המנ~ג
 אשר המנהג לימיןולעמוד

 מהו~
 מעכ''ת ~רחיב העמיק ~זמנינו

 הלכה לפסק מעכ''ת ~יד ועלת' רה''ר. מערבין אי בדין זהבענין
 דפסי כרבנן להלכה ס"ל דבזה ~חיצות ד' שם בין בזה חילוקדיש

 הזורק דאמר וכר"א מחיצה ומב~לי רבים אתו לא דסברי~יראות
 ודלא רבים ביה דבקעי אף חיי~ ביראות פסילבין

 כ~
 יוחמן

 בתים ב' לו שיש מי כמו שלימות מחיצות בשתי ורקדירושלים.
 וכרבנן נעולות בדל~ות כ''א מערבין דאין ס''ל רה''ר צידיבשני
 מעכ''ת בזה והאריך בהא. יהודא ר' עלדפליגי

 להבי~
 ראיות

 אד~י הטב~ו וע~ז הפו~קים. כל לדעת הוא וש~ן הש''סמדברי
 : זו ~ש~הרוב

 זה ~ד~רוהתבו~נתי~~~~
 ל~

 ~ים ולא פעם
 ~~לי ~מרתי ~

 עראות ~י בידי הוא~גה
 א~ו~

 ~ה ה~~ך אמ~ם אראה.

~~
 ~ן לא ו~~י עמדי ~נ~י ~ן לא

 בה. צדקי ~וד ושו~י יד~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~ידינו ~~ר ~ל
 ~מ~~

 ~שונ~ הפוסקי' דכל בפומיי~ו
וא~~ו~

 ו~''א ~י דפלי~י דוכתי ~~ל
 פוסקי~

 בפשיטות
 ~~ום כתלמיד הלכה שאין ומ~םכרי

 וממ~ הר~
 ~~לק אין

 פוסקי והגאוני' הראשוני~ בדברי ובקי לרגיל ~ידוע הל"ה~כלל ~
 וא~יר מ~לוקת. בלי כאלה ה~~ו' פסקי בש''ס מאד והרבההלכות
 על כתבו גבי שני פרק בגיטין בקי. שאינו למי מהנהא'

 ד~~

~מ"דיי~
 ור''א ר''י שם ואיפלגו כו'. מסירה דעידי כרא כשר

 הגאו~ים וכל והרמב~ם והרא~ש הרי"ף הפוסקי' כל ופסקו~תרתי.
 דאין טעמא הך משום בקמייתא יוחנן כר' בחידושיו ה~ב''א~~ם
 פוסקי' יש הפוסקי' מחלוקת שם יש בשני' רק כו' כתלמיד~לכה
 דש''ס סתמא סוגית ד~שכחו מ~ום חולקין ויש זה מטעם ג~כ~ר''י
 הר~~ש בדברי עיי~ש~~א

 וראשוני~
 ~ולק שאין להדי' ~ראה

 רבות. וכהנה תלמידו ר''א נגד כר''י ד~לכה כללא הך על~ולם
 בדיןוכן

 אפ''ה בכך מה חבר תלמיד שהי' הירו~למי ל~ ד~~
 ~ב הלכה דוכתא וב~ל הוא~~מידו

~~ 
 אסי '~ב ~~~א רב נ~ד

~למידו
 א~

 בש"ס כידוע לו ח~רים ג''כ שהיו
~''~ 

 חבר ת~~'ד
 ~רי~' ה~' ולסברי' צריכי הוו לא דל~מרי' כו' כהנא כרב~ו'

 כרבפסקינן ואפ~
 א~ נגד~

 להו דשתיק היכא לא
~הודאה. שתי~ ~~ו~ ר~

 וא~
 ברז''ה ~י~ן דו~~י בכמה הפוסקים מחלוקת יש בזה

 וברי''ף כו~ מעמי~ו ~יכן טפח אותו גבי דסוכה פ''קורמב''ן
 שני~ גבי משילין שלהי ורמב~ן~ר"~ה

 שלקחו
 בה~~

 ואף ב~י~~ות
 פסקינן נא ~~''ה רב נגד שנים א~י ורב כה~א רבדבכולו
 כר''א לפםוק הכא ופשיטא~וותייהו

 וה~ ר''י נג~
 ריש

 ~קי~
 הי'

 אמר פ~מים שכמה יו~נן ר' ~לחבירו
~ 

 אעשה מה ע~יו יוחנן
 בפ' ~מ~יאר מר~ח גדול והי' בכתובות. עיין ע~י חלוקשכ~גדי
 א~ר ר"י של דעתו להפיס ר''א שבאהפועלים

 ~''~ פטיר~
 ו~ורות

 כבר את לי' ואמר ~''ל~מקום
 לקיש~

 ולא כו'
 נח~

 עיי''ש ד~~ו
~אם

 הא ו~ד ר''א. נגד כ''ש ר''ל נגד כר"י הלכ~
 ג~

 סבר ~~לא
 ננעלו' דנתותי' אלמלא דמחוזא אבולי הני דאמ' בהא יוחנן~ר'

 ~~בי': והנ~' לגבייהו יחיד ~''א והוה כו' חייביןבליל'

 פסק לדחות מעכ''ת כ' אשרמאד~~~~~~~
 ברו~

 דר~א משום
 שגם ו~~~ומני בכך. ומה לר"י הי' חברתלמיד

 ר''א נגד כר''י שהלכה המחפש ימצאבי~ושלמי
 ~~ כדע~

 הפוסקי'.
 כלוגם

 ה~
 מרבה דרחבא בבעי' ~מי דפ' סו~'

 בת~
 י' ה~תלקט

 אתו ~~"ל ל~"י כו' עליו חייבין אם בו בוקעים ורבים ד'מתוך
 מודה די~~א אי ת~מישתי' ניחא דלא אף מחיצה ומבטלירבים
 בחבל ~ינין א~ני דחייבין רבה ופשיט תשמישתי' ניחא בלאר''י
 סוגי' הך וכלעו'

 בלא ~ודה ~י יהודא דר' אליבי' וטרי שקי~
 גלגל בית ~~ימ' ושאני דחייבין דשמעתא ומסקנא לא או כו'~יחא

כ~
 הך כל ~~''י הלכתא לית ואי כו' הי' ישראל אוהב י~ו~ע

 בניחא ד~מ' כיון נ''מ ומאי הוא חנם על וטרי' ושקלאסוגי'
 ~מוראי כולהו וכן ומבטלי. רבים אתו דלא כרבנן קיי'לתשמישתי
 כו' חייבין אין שבא''י ומורדו' מעלו' יוחנן דר' משמי'דאמרו
 חייבין ארצות דשאר הא~שמע

 וכ~
 משום ישראל ארץ ושאני יהודא

 נינהו בתראי אמוראי ורבה דרחבא ומאחר כו' אוהביהושע
 כ~וסברי

 דהנהו ואף נקטינן. דהכי ודאי א~זר כר' ולא יוחנן
 רה"י כו' בזו נה מכנסים שרבים דחצר דטהרות משניות~תמי
 בכך מה כרבנן שם ~רבנן ~שי~ותא ל~י מתוקמי ואינךלשבת
 פוםקי' אינס האמוראיםאטו

 הלכ~
 כסתם דלא

 משנ~
 וכיחיד

 דלכאורה ועוד רבים.~גד
 סיפ~

 גלגל בית ד~בילי דמתניתין

כ~
 אתי'

 כ~
 אבל כו' יהושע משום גלגל בית שבילי ודוקא יהודא

 תשובות כמה ועוד לשבת. גם רה''ר ארצות דשאר כו''מעלות
 : לקמן אי''ה נבארבדבר

~~~~
 כללא ~שום יוחנן ד~' מימרי הנהו ~דחות מעכ"תשרצה
 ור' משנה כסתם הלכה יוחנן ר'דא'

 יצח~
 בר

 יוס~
 דא'

 כסת' דהלכה ~ללא הך ל''ל כו' ומורדו' מעלות יוחנן דר'משמי'
 די~י ורב אביי דהא התימא מן זה מ''ג דף בחולין כמבוא'משנה
ורבנן

 ו~
 דמעלות מלתא הך יוחנן ר' דא' ס''ל כולהו אבוה

 ע''כ ~עכ''ת ולדעת חייבין ארצות דשאר ומשמע כו'.שבא''י ומורדו~
 ~ולה~

 יו~ן ר' דא' כ~לא ~"ללא
 כסת~ הע~

 משנה.
 ול~י~

 ה~ל
~ ל  ~ תלמידי דרוב כיוןכוותייהו 

 יוחנן
 ~ ~~~ ה~

~~~~
 דרבה מעכ''ת

 בב''~
 ~' ירושלים יוחמן דר' משמי' דא'

~''כ
 דמוד~ ס''~

 ואתי תשמישת~ ניחא בלא יהו~ה ר'
 דטהרותמתניתין

 יהוד~ כ~
 מצינו דא"כ ז''א

 ולא ב"ה ור~ה רחבא נתעצמו "ה ולמה יו~נן ר' לתלמידיבזה מפור~ מח~ק~
 דרבה מימרא והך דב~יהם.הביאו

~''~~ 
 דירושלים

 כ~
 מפו~מת

 : שמ~ה שלא לומר ודוחק ~ש"סהיא

~~~
 מפורשים ~~י~ לסתור אין דמלתא

 קושיות מפניברורות והלכ~ לאמו~אי~
 ודקדוקי~

 ד~ת ~ודאי וכן כ~לה.
 הוא ה~ולשין מבואות ו~"מ בפ~יטות שכתבו "''ל והרא"שהרי"ף
דמ~רבין

 אב~ בצה''~
 והוא ב~לתות רק מ~ר~ין אין גופא ר~הר

 כו~ ~ליה ~ייבין כ~' אלמלא ירושלים דאר~י כו'דננעלות
 אותו מער~ין ~אין ר''הר שם ~ליו שיש כללהדיא ומ~~

 כ~~
 ~ד~תות

 לו שיהיה ואף ממשנעו~ות
 ש~

 ד'
 מחיצו~

 כמו
 ירושלי~

 ~ד~י דהא
 י"ו רחבי' פרצות לו שיש כל מחי~ות ד' בשם~ף

 דוו~א היינו צ''ל ע~ע ביראות פסי גבי דמכשרי לרבנן ~ףגמורה ~~ הוי א~
 ושליש א~ה בי~ג אוב~שר

~ 
 דה~י פשיטא אמה בי''ו אבל יהודא

 כלל ~וסלת פרצה אין דאל''כ ג~רהר''הר
 לרב~

 מן ודאי ו"ה
 פר~ות בה שנפ~ו שלאחר תוכיח ירושלים ולשמוע לומרהתימה
 כמבואר לרבנן אף ~כ''ע גמורה ר''הר~י~ה

 בפר~
 המו~א

 דאמרו עו' בר"הי ויפתח ברה''ר יעמוד ~אגבי תפי~
~ 

 של בשוק מעשה
 ~כחו גבי בפסחיםוכן ר~~ דהוי כו' שנפ~צו לאחר לה ומוקמינן כו' בירושניםפטמין

 ול~
 ~ינים הביאו

 לפסחי~
 ~וג~ כולה

 ר''הר שהיהמשמע
 גמור~

 ~ע"כ הזקן הלל בימי בירוש~ים
 ~ל ר~ן פליגי לא ובודאי שם התוס' כמ''ש הפרצות בזמןלה מוקמי~~
 לא בראשונה אמר החודש עדות גבי בר''ה וכן בתירה ובניהזקן הל~

 פשוט דבר וזה ~נפרצה לאחר ד~יירי ותי'כו' ~~י~ ~ל את מ~לך תנן הא הפוס~ים כל והקשו כו' משם זזיןהיו
 א"~

 ודאי והא לפנים
דירושלים

 א~
 ~ו~ד היה הפרצות לאחר

 מרוב~
 ~ל

 הפרו~
 דאל~ע

~
 וק~שיס פסחים אוכ~ים היו

 ב~~
 דוכ~י בכמה כ~ואר מ~י~ות

 מעשר ~י ה"הב ~' ~~מ תו~' כן הקשו וכבר מחיצות ד~פלבש''ס
 בימי א" הפ~חים אכלו ו~יך מחי~ות דנ~ל הגמ' דמוקישני

 הל~
וב~

 ל~~ר דאיירי כיון בתירה
~ 

 ~מד ~יה ד~פ~ה ות~ו
 ר~ר הוי שבת לענין ו~פ"ה מחיצה הוי קדשים ול~ניןכו' מרו~
 דר''~ר ו~רא~ש הרי"ף שכתב כיון ו~''כלכ''ע. גמ~~

~ 
 מ~רבא

 שיש הזה ר"הר על ג''כ ודאי כיו~ו ~עו~ותבד~תות כ~~
 ואין מחיצות ד' שם לו שיש אף גמורה ר'~ר דהויאמה י~ פר~~ ~

 ניתר ד"ה ~ימא דאי בלילה נעולות בדלתות כ"א בצה"פחותו מער~י~
 מ~יגו הריב~''פ

 ר"ה~
 דקודם בצ''הפ מוכשר

 הכ~יר~
 הוא

 ד' שם לו דביש שכ' מ~~ת דברי להבין יכולתי ולאגמורה. ~ה~
 ולא לפרצה ~י~ר אין לרבנן וכי ולעולם. כו' ר''הר שםאין מחיצו~
 ~אריך אי~ ו~ינו לעיל וכמ''ש ההיפוך מבואר ו"הר"הר יה~
 ~ רבנןלד~ת ~~

~''~~
 ר"הר דכל מללו ברור ור~ש רי''ף דעת

 ~~יל צ~פ אין עליו רה~ר שם תיק~נו שקודם כלמחיצות בש~ וא~
 הך בפשיטות הביאוולכן לתק~~

 ד~
 כו' דירושלים י~חנן

 דעת כלל הבי~ו ולא אותו~ביאו הלכ~ ולפס~
~ 

 אלע"ר
 החול~

 ~~ש עליו
 שה~יאו דבריה' לפרשמ~כ''ת

 ~ דב~
 מ~י~ות ~' על לראיה יוח~ן

 ה~וס' כן ד~ירשו ועמו ~~לות רק דלתות מהני דלא ~בנן~לי~ות
בש''ס

 מד~ דמקש~
 מד~''י ר~י' מאי והקשה כו' יו~נן

 ~שם יהודא דר' אליב' מדר''י ~ירצוביראות דפסי כר~ן אתי' ר~הר מער~ין דכיצד ברייתא ודילמאיהודא ד~ א~ב~
~ 

 מחיצות
 ~כ~ת כן ופי' עיי~ש דלתות מהני לא מחי~ת בשתידלרבנן ~ש~
 ~רא''ש:הרי~ף ד~

~~ 
 כן ו~פרש לדחוק מביאנו ה~כרח אם אמת

 ב"ה נדבר אי"ה ולפ~ינו פסין ~ו~ין פ'בריטב''א ~י~ ה~ הפי~ על ע~רין י~ ועדיין לקצר ד~ו אשר הש~סדברי
 ואי~

 נדחוק
 ולמה קלות ובסברות כאלה בדחוקים הפוסקים דבריען לפר~
 דבריהם יפרשו ולאכ''כ יסת~

 לח~
 שם ובין עו' מחיצות ב' בין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~

 ~' ~ל לרא~ ~ק כר''י םלכה אין דבהא ולאשמעינן~חיצו~
 ~וגי' כלל הזכירו שלא ובפרט דבריוהביאו מחיצ~~

 םג~
 ב"ה ~~חלק

 הנראה םיפך גברוו~א םלכ~' להשמי~נו כ"כ קצרו ואיךלרבנן
 ~~י ~ברי כן לפרש ל~מוע אפשר שאי דבר זה דבריהם~פשט
 הוכח~י שכבר ובפרט~~א''ש

 שא~
 בשם

 מחיצ~ ~
 ר''הר

 ב~ל~ות רק ~רבין ואיןלכ~ע גמו~
 נעולו~

 וכן ממש.
~דברי הר~~ ~ע~

 הרי~~
 וכן

 הרז~
 פסקו וריטב~א

 כ~ ~פשיטו~
 יוחנן

~כ~
 ולכן ביראו~ פסי גבי יהודא

 פס~
 ~א~ ור"~ םרמב~ן

 חצר
 ~םר ב"ו ויוצאים ב"ו לה נכנסיםש~בים

 ל~ב~
 ~מ~ני~ין כיון

 לשב~ ר"הי ~ק~נידטהרו~
 פסין ~עושין הסוגי' לפי מ~וקמא

 ~ר הוי לכן יהודא כר' פסקו והםכרבנן
 לשב~
: 

~~
שהביא

 ~נפרץ מבוי דערובין דפ''ק מסוגי ראי מעכ~~
 חצר כנגדו חצר ונפרצה לחצר~מלואו

 מו~ר~
 בגמרא ואמר

 וגם כו' שרבים חצר ~~נן הך עלה ומיי~י רבים בה ~בקעיאי

הרי"~
 ונה ורשב"א והטור הרא~ש וגם וסוגי' בריי~א הך הביא

 כו' ~חצר משנה ~הך פסין ~ושין מסוגיא ה~ראה לפילכאורה
 ~חצר ~פ''ק סוגי' הך גם לפי"ז כרבנןמ~וקמא

 דמיי~י מו~ר~
 סו~רים ם~ברים לכאורה ולפי''ז כרבנן ג~כ ~~י' משנה םךעלה
 ב~בריזא''ז

 הרי''~
 שפסקו הפוסקים וכל והרא''ש

 כ~
 ופסקו יוחמן

 חצר ~א'כרב
 מו~ר~

 ~בריהם יבואו שפיר ~ייקילן כי אמנם כו'
 אנפין: מכמה כלל ראי' סוגי' מ~ך ואין ומיושבים~~נים

 בין חילוק יש פסין דעושין ~סוגיא המסקנא לפי~הנה ~~
 מעלו~

 וביןכו' יהו~ מש~ ליחי~ מסורין שםן ב''ג שבילי כגון דא"יומורדו~
 מעלו~

 מחיצה מבטלי רבים לר''י ס''ל דבהו דח"ל כו'
 אין ליחי~ המסוריןאבל

 בקיע~
 מקום יש ולפ~ז מבטל~ן רבים

 וא~ יחי~ של הן ~ו~אי כו' נכנסין שרבים ~חצרלומר
 שרבים

 לרבים מסור שאין כיון ר''הר םוי ולא כלום בכך אין בובוקעים
 שאין כיון מלעבור רבים ומונע סו~ם לעכב רוצהואם

 לה~
 ~רך

 החצרעל
 וא~

 הך מםני גלגל בי~ שבילי דדוקא כ~בו שם~וס'
טעמא

 חצר אבל כו' כלל ~שמישי' ~יחא ~לא משום כו' ~יהוש~
 ~לא משום ואי כלל לדבריהם הכרח אין כו' לרבים למוסרו~ראוי
 לר' ~וקא דהיינו י~ל כו' אלא אמר לא וגם ~כי לעילמשני

 כל בפ' לקמן אמר~איהו יהו~~
 כו' לר"הר שנפרצה חצר גבי גגו~

 לעצמן ~רך שבררו רבים ר''אמשום וא~
 מ~

 ביררו שביררו
 וא~

 ~מו~י
 בפ' בה פליגי אמוראי הא ש~ה באו~ה דרך להם כשאבדהה~ם
 ואיכאהמוער

 משמים שם א' ולכן כו' אב~ה בשלא לה ~מוקי מ~~
 כל דר''א משמיה לר''י ס''ל ~ד ולהך עיי''ש כר''א הלכה איןדרב

 ולכן בזה ~מו~ו הלכה ואין לר~ים מסור הוי בחצר בוקעיםשרבים
הגמ'

~ 
 משו~ כר~י מ~ני' לאו~מי רצה

 ש"ה לרבים מסור שאין
 שביררו מה ר''א משום רי אמר גווני ~בכל מ"ד לך מספיקאינו
 כשלא אבל דרך להם כשאבדה ~וקא דקיי''ל לדי~ן אבלביררו
 אין דרך להםהים

 בירו~
 מ~ינן שפיר לרבום ~ור אין והוי כלום

 ר~םי הוי נכנסין שרבים ~חצרלמיפסק
 א~

 א~ו דס"ל לר~י
 כל שלהי ב~וס' ועיין כו'ומבטלי רבי~

 ~מש~ גגו~
 ג''כ מ~בריהם

 ר~הר הוי ולא כו' מעצמ לברור ל~ים כח שאין לר~ן~ס''ל
שבוקעי~ א~

 ובלא ~ו
 מחיצו~

 ראיה והביאו ~שמיש~יה וניחא כלל
 כו' ב"ג ~שבילימהך

 ומש~
 פסין עושין בפ' ממ''ש שח"רו

 דכל ~רבין כיצד פ' בריטב~א משמע וכן אחר ~וס' מבעלהמה ואו~
 שס''ר אף רה''ר הוי לא לשנו~ו היחי~ וביד לרבים מ~ורשאינו
 כיון ום''נ כו' ב~ג ~ש~לי הך ג''כ והביא י''ו ורחב בובוקעים
 הוי לא לר~ים מסור ואין פ~חו ולס~ום לשנו~ו החצר בעל~ביד
 אין וגםר''הר

 בקיע~
 ל~רץ יש "ה למסק~א. מב~ל~ן רבים

 לשב~ רה''י כו' ש~ים ~חצר המשנה~יקר ע~
 שלא יעלה ו"הכהלכ~א לאוקמי נרצה ואם עו'

 ~~ע~
 מהלכה "~ מש~ה ש~חו והרמב''ן הרז''ה

 יעלה אלה ~ברינו ולפי ~ב~. ר~הר ~וי כו' שרבים ~חצרופסקו
 לשב~ ר~הי ~םוי שפ~ק םב''י שהביאהש~ל כ~~

 הב''ח על ומה~ימא
 פ~ק היא ערוכם וש~ס ~שיטא קמ~ל ~י ה~''י עלשהקשה
~ערובין

 ול~~
 איך אבל לקט. השבולי ~שם להביא

 נעל~
 ממנו

 ~מוק~י~ן פסין ~ושין סוג~עולה
~ 

 וםרמב''ן ושהר"~ה כ~נן
 מהלכה~חאוה

 שפסק רי ל~~~
 כ~

 קא וטובא יה~~א
~~ 

 ואפשר כ~בו ולא השמיטו ~ש''ע ום~''י הש''ל.לן
 דמימרא ופשיטא ליה.סבירא וםרמב~ כהר"~

 ~ר~
 כו' שנפרצה דחצר

 ש~
 עכשיו

 החצר~פרץ
 וס~ו~

 םי~ה
 רשו~ בו~אי מקוד~

 החצר לבעל
 ~"ם ודאי לבק~. רבים ה~חילו קרוב ו"ה עתהגם לס~ו~

 ~ ב~~ג ר''םר ~אינו לזם מודו פסין דעושין ה~וס' גם ואולילרבים מס~~ מקרי ~
~~

 גם
 לדע~

 בפשי~ו~ ~סברי והרמב~ן הר~זה
 חצר גבי דגם

 ~'הר דהוי קיי''ל כו'שרבים
 וכ~ לשב~

 יםו~א
 הזכירם שהרי מו~ר~. דחצר כו' במילואו שנפרץ ~מבוי סוגי'מהך ~~ אפ'~

 שלא עירבו ללא עירבו שבין ם~ילוק ופי' ה~''הגם
וכ~ב םפוס~~ כדע~

 בפשיטו~
 ס~ירם כאן ואין בגמ'. רב כ~ברי החצר ~~ר

 ודאי םא ד~נה האמ~.לפי כל~
 א~

 ~אמר~ן פסין דעושין הסוגי' לפי
 ר'~ר החצר הוי~לרבנן

 לשב~
 הרבים בש~רך עכ"פ הי~ו

 דרך אינו אם אבל הרבים ~רך כמו לרבים קבוע ו~רך החצר~וך עובר~
 ועושין החצר ~רך לפעמים נכנסים רבים שיש אףקבוע

 דרך לרבים שיש כיוןקפנדרי' או~~
 אחר~

 דפשיטא מל~א ודאי הא קבוע.
 הך ע~יפא~לא

 בקיע~
 הרבים

 דמבואו~ מבקי~
 לר''הר המפולשו'

 מן המבוי דרך דרכם ומקצרים בוקעי' רבי' שג''כ ראשיהןמשני
 ~ני~ר קיי''ל ואפ''ה כולם הפוסקים וכמ"ש זו לר''הר זור''הר
 הפוסקי' לרוב כו' מכאןבצ"הפ

 וא~
 בה שיש החצר ע''ש וא''כלנעול ראויו~ ב~ל~ו~ סגי לחנני'
 גמורו~ מחיצו~

 ~רובה ופרוץ
 או פ~חים רקהעומד ע~

 פרצו~
 מקצרין והרבים באמצען יש עשר

 ~' שם ודאי ~א ד~רי עלי'~רכן
 כמו מצ"הפ ע~יף מחיצו~

 ונבאר א'בקונטרס שבארנ~
 אי~

 וא''כ לקמן.
 ל~ א~

 חצר יהו~א
 זושאין מו~ר~

 בקיע~
 ~אמר ~רב מיל~י' ו~אי והא המחיצה לבטל רבים

חצר
 ~הא לר''הר המפולש מבוי כעין כזו בבקיעה איירי מו~ר~

 יש וע~כ ע~ה "ה רוחו~י' ש~י שנפרצה ס~ומה בחצראיירי
 בה~י' רב אמר לא הא וגם מקו~ם בה שםלכו קבוע דרךלרבים
 הגמ' רק כו' בה בוקעיםוהרבים

 שמ~
 ונפרצה מדאמר לה

 שפי~ וכמו "ו לר''הר זו ~ר~ר רבים בוקעים דבהכרחכנג~ו חצ~
 וא''כ ז''לרש''י

 נש~ מה''~
 הוא קבוע שדרך רב ~איירי מעאן

 ~ג~ו חצר ו~פרצם שאמר ממה נשמע זה אין הא לרביםזה
 אבל לרבים קבוע דרך ~עשה זה משוםוכי כ~

 בקיע~
 נשמע הואהמפולש מבוי כמין

 ממיל~
 מב' שפ~וחה כיון

 רוחו~
 וא~כ לר''הר

 הרי''ף פסקה ולכן יהו~א וכר' להלכה שפיר א~יין רב~ברי
 פה ה~וסקים וכלוה~''ה

 אח~
 חולק אין

 וא~
 מקשה ~גמ'

 קושיא ומאי כו' רב קמ''ל ומאי לשב~ ר"הי כו' שרבים חצרמ~~נן על~
 הךהא

 מש~
 פסין ~עושין סוגי' לפי גמורה ובבקיעה כרבנן

 יהו~ה ר' ~אף אשמעינן רבו~למא
 מו~

 אינו "ההמפול~. כמבוי כזו בבקיעה
 הג~ דבאמ~

 לה שמעינן מיל~א הך
 הרבים כשדרך אלא ר''י פליג לא~ע''כ ממ~ני~י~

 מפבק~
 אבל כו'

 ביראו~פסי ס~~
 בר''הר העומ~ים

 ש~
 שרי ו~אי הרבים ~רך במקום

א~
 שם הולכים רבים שהרי בר''הר עומ~ים ביראו' פסי ד~ל לר~י
להשקו~

 ורובה ראשה כ~י מ~הוצרך מוכרח והוא בהמ~ן
 והאפרה ש~

 בכרמלי~
 ורובו ראשו בעינן לא

 ל~ע~
 ג"ר ~לא רבא

 כמבואר כו' לג"ירה~זירה
 בשב~

 ~פילין המוצא פרק ובערובין פ''ק
 לאגבי

 יעמו~
 כו' בר''הי ויש~ה בר''הר אדם

 שרי ~בכרמלי~
 כעין בקיעה בהם י~ םרבים ~רך בלא ובודאי עומ~יםב~הר ביראו~ ~פסי זה משום היינו פרה של ~רובה ראשה כ~י דבעינןהא וע''~

 המפולשו~מבואו~
 לרהר צד מכל שמפולשין כיון

 ר~י שרי ואפ''~
 לבין ה"ורק ~אמר ~ר~א הא גבי בש~ס לה~י' משמעוכן

 כו'חייב םפסי~
 ~א~

 שאין כל ושריין בר''הר עומ~ין הפסין ~ו~א לר'
 םיא רהי ודאי כזו בבקיעה חצר ה~ה וא"כ כו' הרבים~רך

 משום בפסין ד~ילמא מהא ש~ינן לא אכ~י לטלטל רקעכ''פ ל"רו~
 ממ~ה פריך ולען הקילו רגליםעולי

 שרי שלרבנן וכמו לטל~ל ד~ף ליהומשמע לשב~ ר~י ~ק~ני ~ט~רו~
 א~

 ~ן קבוע ש~רך
 בה מו~ה ~עכ~פ כ"ו בבקיעה ~ו~א לר' כן כמו בטלטולואף
 מבטל~ןשאין

 ~שרי ו~אי ה''ה א~כ לזרוק ר~הי מ~ור~
 א~

 לטל~.
 כו' ~ר~ק ~ה~א בה~יא ש~~ינן לא ל~נן ~גם משניוע~ז

 בסוגיא נכון הפי' וגם עצמו מצד ומוכרח נכון העניןכי ו~ו~
 א~ש ו"ה מכונן על הפוסקים ~ברי וכל כהלכה הסוגיאכל ועל~~
 א~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ושין ~' ריטב~א ועיין ז''ל והרמב''ן ה~''ה~שיטת
 פב~

 שפי'
 הרבים לדרך כו' מבואות שבין~~ילוק

 קב~
 וכמש~ל: ~יי"ש

~~~
 לאו~מא מכרי~נו מי א''כ לה~ות

 משנ~
 בב~יעה דטהר~ת

 דעושין בבוגיא וכרבנןגמורה
 ~וקמ~

 כעין בבקיעה ג''כ
 לתרץ יש יהודא. לר' אף ואתי דרב וכהך המפולשות~בואות
 דהוי הך הרבותא דעיקר דבוגיא מת~לה דב''ל מאי לפידבאמת
 פשיטא קמ''ל מאי ד~''כ בהכי לאוקמי אפשר הוי לא לשבת~"הי
 לשבת ר''הידהוי

 וכ~ש''ל בר''הר העומדים ביראו' מפבי כדמוכ~
 לא אבל כו' מפבקתן הרבים כשדרך רק ר''י פליג לא~ע''כ

 יש ביראות פבי שכל המפולש מבוי כעין ל~רקים בהכשבוקעין
 בקי~~הן

 שמעינן לא דפבין דמהך כתבנו שכבר ואף ושריין כ"ו
 רגלים עולי משום דדיל~א לא לטלטל אבל ל"רוק ר"הי דהוירק

 "ה מותר. לטלטל דאף דטהרות משנה קמ~ל דלמא וא''כ~קילו
 ומ~י לטלטל שמעינן לא "ו דממשנה פ''ק לעיל ~בקינן דהא~ינו
 כו' לטלטל דאף לאשמעינן אתי ורב כו' ל"רוק לשבת ר"הילפרושי
 קושיא הדרא לטלטל דמותר המשנה מן מוכרח "ה שאיןוכיון

 הוכרח לכן לה שמעינן ביראו' ומפבי פשיטא קמ''ל מאילדוכתא
 ואשמעינן יהודא וכר' הרבים כדרך גמורה בקיעה בהן שישלאוקמי
 הוא הרבותא דעי~ר למבקנא אבל תשמישתיה ניחא בנאדמודה
 כרבנן אף ואתי לטומאה~ה''י

 באמ~
 דוקא לאוקמי הכרח אין

 אף אתי' אלאכרבנן
 כ~

 דרך בה וכשאין כוותי' דהלכתא יהודא
 איצטריכי קא לטומאה דרה''י נתרץ פשיטא לך תקשי ואי לרביםקבועה
 א~ו צריכין וע"ע לרבנן. הש''ב כדמשני~י'

 כרבנן לאוקמא לנו הכרח דאיןלהודות
 דהא איצטריכא לטומאה דרה''רלמבקנא
 מחיצות ב' ל~צר כשיש לאוקמי~צינן
 הקשו וכבר וערב. שתי בה בו~יןואין
 ואתי' מיירי בהכי ~תנ~ דילמא בתוב'~ן

~~
 ותירצו יהודא

 דא~
 פשיטא קשיא

 ~ומאה ~רה~ר למבקנא וא~כ ק~'למאי
 כר' ואף בהכי לאוקמא מצינו באמת~ו'

 ל~ומאה ~ה~ר פשיטא ק~ ואייהודא
 כרבנן. מתני לאוקמא כלל הכרח ואין לרבנן כדמשנין לי'איצטר~א

 כרבנן לפבוק משנה מבתם כלל ראי' אין לשיטתן~רי
 וה~

 דאף
 דאף וב~ל ~"ה חילקו שלא והריטב''א הרמב''ן~יטת

 שי~
 ב'

 מחיצות ג' ד~יי"ל לדידן כו' ומבטלי רבים אתו שלימות~חיצות
למבקנא מתנ~ לאוקמי מצינן אפ''ה כלל תלי' בהא הא ולאודאורי~א

 כ~
 : וכמש~ל גמורה בקיעה בה ובשאין יהודא

~ ~
 דב''ל וריטב''א הרמב~ן ד' עיקר ב~~י נראיןלה~ה
 ג' דקיי''ל כיון ו~רב שתי לבקיעה צריך איןדלדידן

 וקיי~ל השלימות מחי~ות ב' יועילו ~ה דאורי'~חיצות
 כ~

 י~ודא
 דאורייתא מחיצות דשתי כוותי' קיי''ל לא אבל מחיצה ~בטלידרבים
 היא וכן דר''י כו~י' קיי~ל לא ודאי בתים שני לו שיש דמי~בהך
 דהנה בחבירתה. חדא לתלות ואין יוחנן ר'דעת

~ 
 התוב' ~תרצו

 פשיטא דאל~כ ו~ב שתי שבוקעים מיירי כו' דחצר הך~ע''כ
 בתמא למבתם רבותא הוי לא דאטו חדא טובא'קשיא

 כ~
 יהודא

 ועוד בהא עלי' פליגי דרבנן דאורייתא ~חי~ות~שתי
 ד~

 יוחנן
 ~יר כל דעל ~שמע ודאי כו' חייבין כו' אלמלא ירושליםדאמר
 שהק' בר~ב''ן ועיין ה~ב' כד' לבד הפילוש מקום על ולא~רושלים

 : ~''ל ~ר"~ דברי עלכן
 דחצר ב~ך דטהרות בתובפתא מצאתי "ה ראה דין כלמן

 לטו~אה אף רה''י הוו דהצדדין בהדי' א' כו' ~כנביםשר~ים
 ~~ במפול~ איי~י~אי

 רה''י ~יות מבתבר לא ודאי רוחות
'ל~מאה

 א~
 ~כנבין צד ש~כל כיון בצדדין

 אי~ ב~
 בתירה ~קום

 א~~ל~
 ~ו~ים פתחים ~ש~י בביל~י א' ~ינה דלעיל ועוד ב~דדין

 כ~גד~ה
~ 

 לא א~ לטו~~ה ~~ ~צדדין אי וחכמים ~~ ~ליגי
 דכשאין שם~א'

 ~תח~
 מכוו~ין

 שא~ ~'~ ~ו~
 ~~דדין

~~אה ~~
 א~ ~ ~י~ ~~

 ~~חים ~ש~י~ם ~יירי ל~ד~ ד~רי ~וד פת~ים
~~ ~ 

 ~~חים ~~ ~י~י ~~י דח~ר ~א

 ~תחים ששני בבבי~י דבברי ~כמים ד~דים ב~יפא~~א'
 ~ודו לט~ה רה''ר הצדדיןדאף מכו~~

 לר~
 ~כ~בין שרבים יחידי בחצר

 ~יא דבבי~י משום ~עמא לטומאה רה''ר ~דדים ~אין ב"ולה
 ~ם ה~דדין לכן י~ידי מבחצר יותר רבים שם ו~צוים רבים~ל
 ולכך לכךרה''י

 עכ''~
 ל~ד פת~ים בשני רק ד~יירי להדי' משמע

 דב''ל דרי אליבא מ~יצה מבטלי דרבים לגמ' ב~ל ואפ''הכ~''ל
 כר~י קיי''ל לא מ~יצות דבשתי משום היינו ו~''כ כו' רביםאתו

 כו' שנפרץ מבוי גבי דפ''ק בוגי' הך וגם וריטב''א הרמב"ןוכדעת
 מייתי ואפ''ה פתחים שני רק כאן אין הרי כו' כנגדו ~צרונפרצה
 ~' דקיי''ל לדידן ~ילוק דאין להדי' ומשמע דחצר משנה מהךעלה

 היא דפשיטא מלתא דלאו מכאן משמע וגם דאורייתאמ~יצות
 ~ בכך להשמיענו רב הוצרך שהרי התוב'כדעת

 והרש''ל המהרש''א במ~לוקת גם עיני אורו הל"ה~ובפ~א~~''~
 החצר גם אם "ה כנגד "ה החצר פרצות אם רש''י ד'בפי'

 העמיק מעכ''ת וגם דבריהם עיין לרבהאםור
 הרחי~

 בדבריהם
 מוכרע הדבר הלזו תובפת'ומן

 כ~
 שהפתחים איירי דע''כ "''ל רש''ל

 הצדדין שגם מודה בבילקא גבי ר''מ אף הא דאל''כ "ה כנגדזה
 מ~ונין הפתחים שאין כיון לרבמן גם בחצר וה''ה נטומאהרה"ר
 ~~ הצדדים דא' ועיון ומוכרח. ברור ~ה כלל. צדדין כאןאין

 וכדעת לשבת החצר שרי ואפ''ה איירי "ה כנגד בזה ע''כלטומאה
 הרמב~ן לדעת ולר"י גמורה בבקיעה אף לרבנןהרש''ל

 ד~יי''ל לדידן גם שבה''ל ולדברי גמורה. שאינהבבקיעה ו~~
 לרבים מבור שאינו משום גמורה בקיעה אף שרי דבחצר ב''ליהודא כ~

 מההיא אי אמר דגמ' ואף לי' כדאית חד לכנ באורך לעילוכמ"ש
 מו"כר אין דבמשנה משום הי~ו כו' "ה כנגד שלא "ה אמינאהוה
 דהנה קצת צ''ע ועדיין המה. ומכונים ברורים דברים כיודוק "~ כנגד שלא "ה לאוק~א ו~צינן לטומאה רה''י דהצדדיםהך

 ומבוי ~ותרת חצר כו' לחצר במלואו שנפרץ מבוי דאמר רבבדברי
כמבואר חצ~ ~יורי ומשום עירבו בשלא דאיירי אבור דמבוי הך כו'אסור

 הך דע''ע ע~ב שם "''ל וברש''י בג~
 דר~

 כ~גד שלא ב"ה
 עכ~פ המ~י "ה כנגד וב"ה בשעירבו המבוי מדשרימיירי
 חצר דיורי משום דרק מוכח דרב ~ימרא דמן הרי עיי"שאבור
 תנינא מק' לכן ה~בוי לאי~ורנגעו

 כ~
 שנפרצה קטנה חצר

 וא''כ ~תנ~ שמעי~ן המבוי דאיבור ה~צר היתרלאש~עינן את~ דרב מי~רא עיקר א''כ כו' רבים דרבי דלא הואיל ומ~ניכו' לגד~~
 ו~ד רה''ר ובין ב~ה ~ביק כשמבוי וכ''ש רבים דדרבי אף~ותרת רוחות~ ~' שנפרצה חצר הול''ל כו' ש~פרץ מבוי כלל ל~ימר ל''לק' ~או~

 ~ק החצר היתר שמעינן לא כו' שנפרץ מבוי דנקטדהשתא
 דכנגדו דו~א לאו רב דאמר ושכנגדו לרבה כנ''"שלא ב~

 ~מ~
 אין

 ~ח~ר ~יתר וא''כ "~ כ~גד שלא ב"ה ודאי אלא לה א~ר~צר דיו~י ~ום ורב מפולש משום רק חצר דיורי משום המבויאיבור
 חצר נקט הוי אי אבל מדרב לה שמעי~ן לא "~ כנגדב"ה א~
 חצ~ להתי~ טפי רבותא הוי ~ותרת "ה כנגד "ה רוחות~ב' ש~~ר~~
 ~ה

 ~שלא "ה ~נגד שלא ב"ה ע''כ דמיירי בגוונא למינקט ול''ל "הכנגד
 : חידוש בו אין עיר~ו בשלא מבוי דאיבורלצורך

~ ~ ~ ~
 לרבה דבאמת ומהרש''א ריא~" כדברי מ"ה קצת מוכח
 ב~. ו~''ע "ה כנגד שלא "ה דוקא החצר הי~רגם

 ~ תכריע והתובפתא הפובקים כל מהבכמת ל"ו" אין לדי~א~בל

~''~~~
 שיש ~דבריו שנראה צ''ע ריא''" בשם ה~''ג

 ~שר פרצה ובין "ה כנגד ב"ה ב"ו ~כנבים שהרביםב~צר חילו~
 ולדב~יו עי~~ש ~תר צה''פ לו יש ואם כנג~" ב"הדאבור

 כנ~ד "ה ~ין מחל~י~ן לכן ~אמרו בפ~ה חצר בהיתר רב ד'שעיקר ~ש~~
~"ה

 כ~
 וכן

 משמ~
 ~כ~ כ~ בתרתי אדרב דרב קשי' גבי בתוב'

 דרב רבותאשעיקר
 בפר~

 רב הוצ~ך לא דבפתח
 ~'~ותרת ש~חצ~ ~שמ~~

 ~ וא~ עיי~
 ~אי טובא

~ 
 חצר ת~י~א

 קת~י פרצה התם~טו ~~ ~~~
 ודל~

 בפתח איי~י
~ ג~~  ו~~דב~רצה ~~ א~~~ 

 ו~רט ~י ~~ ~ר~~
 ~~י ~לא ~י.אי~טריך ~~~א~ ~~~ ל~~

 ~ילו~ א~
ר ד~ל ~ל ~  

~~ו~ד ~~
~~~ ~ ~ ~  ~~ ~~ ~~~ ~ ~  ~~ ~ ~  

 ~ו~~ ~~~ ו~~~"~
~~~~~~~~ ~~~ 

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

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

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 או ~תחי' דרך ~~ שרבים חצר ~י'~ין
~~~ 

 ~ר של
ו~ום ~~

 ~ ~ל~ ~י~~ ~י~
~~~~

~כלל
 דברינ~

 אל.
 הרי~ ~ד~

 והר~~ש
ד~ ~~ ~ביא~

 ולא כו' ד~ושלים
 חל~

 כלל
~~ 

 ~~ליי~א מחיצות ב'
או

 מחיצו~ ~ ~
 ב~ המח~~ הבוג~ הביאו לא וגם

 ל~ה
 י~בודאי

 ברר~ו כאשר היא הלכה דר~י דהך
 בראיו~

 ד~לא ~הא
 וכן וכמש''ל ~ו' כ~למיד הלכה דאין וגם פבין ד~ושין~~סוגי
 דאמרו לשונומוכח

 רה~
 שיש כל ~ל כיונו בודאי כו' מע~א לא

 ~יקונו קודם ר~"ר שם~ליו
 שיש כל הרי וא~

 פרצ~
 אמה י"ו

 ~~מה~
 גמורה

 הי~
 דמשני דערו~ין מסוגי' ~יל שהוכח~י כמו

 אלא ~וד ולא דוכתי ומכמה דפסחי' ומבוגי' כו' שנפרצולאחר
 מי' יו~ר פרצה שישדכל

 מה'~ אמו~
 בטלו

 המחיצו~
 והחצר

 ג' בה ואין כאלו פרצותבו שי~
 שלי~ו~ מחיצו~

 בטל
 רה''י מ~ור~

 שם רק פטור ל~וכהוהזורק
 כרמלי~

 שם בוק~ם רבים ואם עלי'
 : כלל המ~חברים מחיצות שאין כיון גמורה רה"ר הויאולי

~~

 גם הביאם ט''ז בדף הריטב''א ד' פשטהם
 מעכ''~

 שכ' ומה

מעכ''~
 מפשטן דבריו להוציא נראה אין דוקא לאו דכרמלית

 מד' יוסף רב וא' כו' צה''פ לו יש דאם מסוגי' להדי' משמעו~ן
 אינה פ~חים שרובה חצר ננמדר~ו

 ניתר~
 הואיל הוא ודין בצה''פ

 כו' יותר מה בחצר אוסר מרובה ופרוץ במבוי אובר מ~רויו~ר
 לא שכן מ~ר ליו~ר מה ודחה כו' ני~ראין

 ה~ר~
 פבי אצל

 מדרבנן רק אוסר אינו מי' יותר דפרצה נימא ואי לר''מביראו'

 גמור~ ~''יומה''~
 דאורייתא ודאי כו' מרובה פרוץ הא א''כ היא

 הרי רובא ~פרוץ לא למשה רחמנא אגמרי' הכי א' דהאאסור
 שם רש"י וכמ''ש היא דהלל''מלהדי'

 דמחיצו~
 עיי"ש הלל''מ

 צד לכל אמה שיש בפבין רקבריטב''א
 ובזויו~

 רחמנא אגמרי'
 ופרצה פסין עושין פ' ריש ב~וס' וע' שם הריטב''א כמ"שלה~ירא
 צה''פ אם במכ"ש נשמע בודאי וא"כ מדרבנן רק אינה מי'יו~ר
 פרוץ יתיר שלא כ''ש מדרבנן שהוא ~י' יו~ר פרצה מ~יראין

 תאמר כו' מי' ליו~ר מה לי' דחינן והיכא תורה איסור~רובה
 להחמיר לאוכוחי ~י אטו כו' שהו~ר כו'פרוץ

 ב~
 יותר דבריהם

 פרוץ לה~יר לה גמירי הכי ביראו' בפסי ע"כ והא ~ורהמבשל
 שפרוץ חצר על מינה מוכחינן והיכי הריטב"א כמ''ש~רובה
 וכ"ש מה''ת אסור דודאי זויות לכל עומד ~הן אין ואולימרובה
 צ~''פ בו ~ועילשלא

~ 
 לפרצה שיעור דיש ~"כ אלא מי' יו~ר פרצה

מה''~
 מי' וביותר

 בט~
 לאשמעינן רב ואתי בכלאים כמו המחיצה

 לפרוץ דה''ה למימר יוסף רב ובעי לה~ירו צה''פ מו~יל~אין
 בצה~פ ניתר שאין העומד עלמרובה

 ובאמ~
 דרב חומרא הך

 שצה"פ רב ~דה בכלאים ד~א היאמדרבנן
 מתר~

 מעשר ביו~ר
 לענין רק פסין עושין ובפ' זו בבוגי' התוס'וכמ''ש

 שב~
 החמיר

~~
 לענין נחמיר כן מי' יותר לענין שמחמיר כשם יוסף רב וא'
 שיש אף ~מדרבנן אחר במקום שאסור מה וה~ירו פסין ל~ניןבהן הקיל~ שהרי יותר להקל לנו יש פרוץ דלענין ודחינן מרובהפ~ץ
בזויות

 כ~
 ו~וב' ברי~''א כמבואר ~ורה א~ל אוקמוה בפסין רק

 לא מי' יו~ר אבל צה''פ לאסור מדרבנן נחמיר לא בזה גםלכן
 : לענ"ד נכון וזה מאיר לר' פבין אצלהקילו

 מש~~~~~
 לפרצה שיעור שיש מכאן

 מה''~
 אי''ה ולפנינו

 וכן ושליש אמה י''ג עד מ~שר דינה איך עודנבאר
 פ~חים דרך כו' שרבים חצר פסין עושין בפ' בהדי' ז''לפירש"י
או

 פרצו~
 עשר של

 משמ~
 לשבת ~"י הוי לא דבלא''ה

 א~
 לזורק

 כרמלי~והוי
 בוקעים שרבים כיון רה''ר דהוי ואפשר גמורה

 היפך מבואר וזה ~פרצה ~פני בטליןוהמחיצו'
 מעכ''~ מ''~

 דמתני'
 דאפ~ה י''ו בפרצה אףאיירי

 רה''י והוי לזרוק גמורה רה''י מה''~
לשב~

 כו' יו~ר ~קרפף דאסירי דשב~ אשי לרב בקעה כמו לז~וק
מלזרוק

 בעשר דדוקא להיפוך להדי' מפרש ז''ל רש"י והרי כ~
 וכמו הריטב''א וכדעת לזרוק אף כלל ~~י הוי לא לא~ההא

 על שלהי ברש"י להד~ הוא וכן ~ש~סשהוכחמו
 גגו~

 במ~נה
 מ~שר יו~ר בפרצה או במלואו ופיר~''י כו' לרה"ר שנפ~ה~ר
 ערמלית ~וא ~פ~י פטור ל~וכה מרה''ר ה~רק חע~י' שם א'~הרי
 ו~'א ~''י ~דין יצא במלואו ואינו ~י~ ~ו~ר בפ~ה דאףהרי

 ורמב"ןברי~ף ~~ כו~ רה~ר צ~י ומשום רבים בי' דדרסי כיון ~מורה ~''ר~וי
 ד~

 למסקנא דמפרשים
 ~ח~~~

 ~ל ~רבנן דר~א
 שם ונ~נסים מעמיקים ~רבים אםהחצר כ~

 ו~כ'~
 כל

 הח~
כרמלית הוי

 ש~
 הזורק לפטור ~ורה

 וש"~ ל~וכ~ מ~~
 וכן במילואוכפרוץ הו~ דפרצה

 משמ~
 שנפרצה ~תמא ד~ני דמ~~~ לישנא

 פרצה שנקראוכל
 ~~ם הנקרא הוא מי' י~ר והרי במשמ~

 כפ~ח שהיא מפ~י כו' כעשר שהיא פר~ה כל דערובין פ''קבמשנה פר~
 דאין משמע ~מל~או בהדי' אמר ומדלא דוכ~ין ובכלכו'

 ישוזה חילו~
 ג' כן לא שאם מחיצו~יו י~ר כשניטלו היינוכרמלית ד~וי דהא לפרש ~ד~קו ~בוג~ שם ם~ו~' ד' ~י לדחו~

 דכל דס' די~~ שם ש~ביא בריטב''א וע' היא רה~ידאוריי~א ~חיצו~
 מחיצו~ בשני אף לרה''רשפ~וח

היא וזו סוגי' ו~ך הוי כרמלית
 דע~

 ד' שפוסק ז''ל הר~''ם
 מחיצו~

 לזרוק דאוריי~א
 בג' כרמלית דהוי זוסוגי' וכפש~

 מחיצו~
 וזו

 מחלוק~
 בפי' ותלי' ישי~ה

 ~דונדבר כו' בלחי הכשירו כו' נש~~פו שלא מבוי דערובין א' דפרקסוגי'
 בז~ קצ~

 ממש~ה נכונה ר~י' זו ולשיטה לקמן אי''ה
 ~ד וע' תורה של רה''י מדין מוציא מי' יו~ר דפרצהלדברינו ז~

 כד' מברכ~א גבי שהוציאוה~ מי פ'בריטב''א
 אמו~

 ופי' כו'
 מחיצו~מוקפ~ דוק~

 מהך והביא כו'
 דעדו~

 י~ר פרצו~יה ~יו שנפ~ה לאחר דירושלים ~וב' בשם ופי' כו'זזין היו לא בראשונה החודש
 : היא מה''ת ג~רה פרצה מעשר יתר ד~ל ש~'מ עמש''ל פרצותנך משו~ הואי ~''ר ירושלים והא עיי''ש דמי כול וכפרוץמעשר

~~
 עכ''פ מה''ת לפרצה שיעור יש דעכ''פ להד~ בירו~למימבואר
 הלכה פסין ~ושין פ' דבירושלמי והוא ושליש אמהבי''ג

 למעלה שקורתו מבוי מע~ה אמרה'
 מעשרי~

 כשר והוא הואיל
 אמה בי"ג שנפרץ מבוי חייב יהא לתוכו וזרק יהודא ר'ע''ד
ושלי~

 הואיל
 שם בו ויש כצ"ל כו' חייביהא ~וכו וזרק ושליש אמה בי"ג דר''י ~''ד מבוי ופרצ~

 מיו~רו~ ~יבו~
 ופיר~שו ~יי''ש

 למעלה כשהקורה לטלטל המבוי כשר דלר''י כיון לי' דמס~ברמבואר
 ס~ל ~נן דאף ש''מ ושליש אמה י''ג פרצה בו שיש אומעשרי'

 פסול מדרבמן רק בכה''ג כשרדמדאורייתא
 ד' ס''ל וגםמחיצה משום דקורה סובר ~ז והיר~ל~י ל~וכו הזורק לחייב הוארה''י ~ה''~ ~ב~ לדידה~

 מחיצו~
 לחייב דאורייתא

 ל~וכ~ הזור~
 דמ~תמא

 ומכאן בזה ז''ל הרמב''ם וכדעת איירי סתוםבמבוי
""ל לדברי~ ~~

 עכ''~
 הואיל ושליש אמה בי''ג אלא ל~ מיבע~ לא ~''כ

 א~ל מדרב~ן רק ל''פ רבמן ~גם אפשר א~כ לכ~חל כשריהודא ו~
 דאף כיון ושליש אמה מי''גטפי

 ל~
 ביראו' ב~סי אף פסול יהודא

 ~רה"ר ה"ורקודאי
 לתוכ~

 מה''ת ל~רצה שיעור דישוש''מ מה~~ רה"י מדין יוצא והוא פטור
 ר~

 עד
 י''~

 כיון לי' מבפקא
 : מבוי פרצת שי~~ר ~וא~ודא ד~

~ ~
 פר~ה שיעור ש~הא בירושלמי זה הוא הכל דברילא
 ושליש אמה בי"גלר''י

 מבואר~ במחלוק~ ר~
 דתמן דר''ישיטתיה מיחלפ~ א~ כו' מפבק~ן הרבים דרך היתה אם ר''י דא' האגבי בירושלמ~ ~נוי'

 ו~
 ד' ~חתיהן מטלטלין כו' המפו~ין גשרים

 דהתם ~י' כו'.ר''י
 ס''~

 כו' לחי עושה רה"ר מערבין כיצד חי~ ~ מדתני מקשהוהדר עו~ ומש~י עו' ומ~טלי ר~ים אתו דלא
 שרי לא ע~כ פי' ~י''ג כאן בעשר התם ומשני דילן גמ'כ~ושי'
~

 אף בעשר מבוי דפרצת ~עשר רק יהודא
~ 

 רק יהודא
 ~הא כמה לאבא שאל אושי~א רב כו' פליגין דרבמןמיליהון ומק' ר''י הקיל לא ~פסקתן הרבים כשדרך אבל כו' בי''גה~ילו בפ~י~
 אמר והוא יהודא לר'מבוי פרצ~

 מש~
 ה~' ~מ~ני הכין אמר וכא עשר'

 מרוב' ~רוץ כאן מרוב'עומד
~"~ 

 להדי' הרי בקיצור.
 מיקל ב~סין רק ב~שר מ~וי פרצ~ ר~י סובר קמא דל~ירוץבזה מחלוק~

 ואוליר''י
 ס'~

 ד' שם שיש דכל ~סימי לו גמירי דהכי
 וכ~דה~"ויו~ מחי~ו~

 לנואין "ה בשיור ב~בוי פרצה להכ~יר אבל כ~ירה. ה"א~
 לדע~

 ~ו הב~יי~א לירוש~מי ס''ל לא במ~מי' פ~ג מדלא ואפשר~יא ~ריי~א הא ~~ר שרחב ~מבוי רי דמכשר ~הא זו.
 כו' במתני~ין ו~~ג דילן ב~''ס דמקשהוכמו

 דב~ מש~
 למימר

 דסמכא לאו במ~ני' פליגמדלא
 הי~

 ~וד זו. ~ייתא
 ד~ אפ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

מכש~
 רק

 בקו~
 ד~ורה משום

~ 
 יהודה

 מש~
 בירושלמי וכמבואר המפולשין בגשרי כד~שר ובותםיורד תק~ ו~י מ~יצה

 חילוק אין ~קרה פי ולע~ין כו' דגשרי' לשיטתודרי רפ''~
 ב~

 ~שר
 בגמ' גגות כל שלהי ע' לי'. דאמרינן ב~וכתא מעשרליותר

 בקו~ איירי דפ"ק מתניתין וכלוברא'~. וברי"~
 לרוחב וה''ה גובה לענין

 שכן וכמו כשירה עשר עד דוקא סובר ר''י דגם אפשר בלחיאבל
 ש~ת היות עם ~וי~ט והביאו יהו~תן רבינו דעת באמתהיא

 רה~ר מערבין דכי~ד בבוגיהתוב'
 מעשר גו~י דבעל ובברי כן אינ~

 עיי''ש. בקורה בין בלחי בין~"י
 ולפני~~

 בזה שהעיקר ~באר אי"ה
 כוותי' הש"ב ובוגיית יהונתן רבינוכד'

 דוכתי בכ~
 וא~

 ל~ברי
 שלימות מחיצות ב' כשיש רק כו' בי''ג ר''י שיתיר ראי' איןהתוב'
 אבל בפבים כמו הקילו ובדרבנן דאורייתא מחיצות דשתישום
 וגם כלל ראי' אין שלימות מחיצות ב'כשאין

~ 
 בעשר בובר יהודא

 זו גבי פסין דעושין בבוגי' התוס' בשם בהדי' בריטב''אוכמ''ש
 הדבר נבאר אי''ה עיי''ש. בעשר ופרצה כו' מחיצהתורת

שה~יקר באו~
 כדע~

 : ברורות ובראיות יהונתן רבינו

~~~
 הכשר אין הכלל~ברי

 ל~
 דאפשר בעי וע~ז ~י''ג רק יהודא

 הוא רה''י מה''ת לרבנן~ם
 לזרו~

 כלל מי''ג טפי אבל
וכל~

 דהעיקר אי''ה שנבאר ולדידן והריטב"א ר"י לדברי וה"ה לא

א~
 דבריהם בשל רק בעשר תורה' בשל פרצה שיעור יהודא לר'
 פטור לתוכו הזורק מעשר דביתר ודאי הא כו' י''ג עדמי~ל

 מצינו ולא בי' שהיא כלאים מחיצת וכדין לרבנן וכ''שיהודא ל~
 הקילו כלאים גבי והא בברייתא ולא במשנה לא בכלאים יהודאר' שיחלו~

 שמיעטן עד כו' ובותם אעין נוטל והי' דא'ריב~ן גבי ובירושלמי פיאה גבי בש''ב כמבואר שבת מלענין דברי'בכ~ה
 מעש~

 כן כזו א'
 וזה הקדמונים. תנאים על ר''י פליג ואטו שבת.מחיצות

 מעשר יותר דפרצה לומר מקום שאיןלפנים א"~
 בי'~ א~

 לשבת דרבנן
 מדרבנן רק לאבור לפרצה כלל ~יעור אין לכלאים שגם שנאמרעד
 אומר נמצאת דשם וברייתא בקנים מקיפין גבי דערוביןבמשנה המבואר~ דמחיצו' מודו דכולהו לי ומשמע מאוד מתמי' דברוזה
 אושיעא ר' דעת לפי והנה ולכלאים. לשבת הן הלל''מ כולהו כו'מדו'

 פבין כמו בי~ג מבוי פרצת לר''י דבברבירושלמי
 ע~

 דאין צ''ל
 משניות בתמי כולהו דהא במחיצות ולא בפבין לא כר''יהלכה
 להלכה בברי ובירושלמי דילן בש''ב אמוראי וכולהודערובין
 ולדעת בעשרפר~ה

~ 
 קיי~ל דלא וכיון תלי~ בהא הא אושיעא

 דעת כן ואין כמותו הלכה אין בפבין גם בפרצהכוותי'
 לכן בפבין רק מעשר יותר פרצה ר''י מכשר ולא תלי' בהאהא לא~ לר~י דגם ס"ל אע~כ אמוראי. וכולהו מ~נה כבתםמעשר יות~ דהוי פבק פרצה וגבי כו' י~ג עד כר~י הל' בפביןשפבק הרמב~
 כדעת ממש וזה ר''מ. נגד בפסיןכ~ותו ה~

~ 
 מכשר לא דר''י יהונתן

 משום וקו~ה תקרה פי משום מעשר ביותר ב~ורהרק
 ~~י שיכשיר ~רח אין בלחי אבל היכר משום קיי''לואנן מחיצ~
 נבאר וכאשר הריטב''א וכמ~ש בדרבנן דוקא היינו בלחי יכשיראם וא~

 לא אבל אי''ה.לקמן
 שיחלו~

 ~פרצה דין בעיקר ~''י
 וכמ~

 שכ'
 וזו ב~ר ופרצ~ה עליו מחיצה תורת זו אביי דאמרמהש~ב

 להדי הרי כו' עליהןפבין תו~
 ~ דא~

 מחיצה דפרצת מודה יהודא
 רוחותי' מש~י שנפרצה חצר גבי גגות כל ובשלהיבעשר.

 כו' בע~ראילימא מק~
 א~

 ל~ מוקי ושמואל כו' מעשר ביותר
 שם

 כו' בית משום רוחות משתי דנקט והא מעשרביתר
 אבורחצר אב~ עיי'~

 א~
 והא ~שר. ביתר אח' ברוח

~ 
 שם איי~י יהודא

 והא הבאה לשבת ואבורין שבת לאות' מותרין דאמרבמשנה
~יצות ~' שיש כל ושליש בי~ג רק התוס' ל~ת בעשר פרצה שיעוראין ל~

 וכמ''~
 יהודא ר' כאן אבר ולמה א' ברוח וכ''ש הריטב''א

 מעשרביתר
 א~

 לדעת אבל הבאה. לשבת עכ~פ א' מרוח
~ 

 יה~תן
 ומשום בקורה רק ר"י מ~ר דלא בפשיטותא''ש

 פ'~
 בלחי לא אבל

א~
 ו"ה ~חצר וה"ה א' ברוח

 ברו~
 ב"ה שד~ק ~י~ב''א ועיין ונכון.

ל~ר~
 כ~אית חד לכל פרצה שיעור אלא בע~ר נקט דוקא דלאו

 ~צ יהונתן ~ינו ולדעת בעיני ודוחק ו~ליש מי''ג בי~ר ו~''ילי~
 : ~לללדחוק

~~

 מלשון ל~יא מבואר
 הרמב~

 ז''ל
 י''~ בפר~

 שבת מהלכות
 מ~ה פרוץ בה שיש מחי~ה כל י~והל'

 פרו~ ה~ כ~
 כ~מד

 בד~א י~ ו~ל' כו' ~שר יותר תהא שלא ובלבדמותר
 ש~~

פרצ~
 מג' יותר

 כ~
 מבי~י למשה הלכה אלו שיעורין ~כל שם וביים

 קאי הפרצות שיעורי דאעל להדיא מורה ~~ל. ~''להם
 ניתר ושיהא מי' ויתר~רובה אפרו~

 בצה~
 לא אבל מי ביתר

 וגםמרובה. פ~~
 מ~

 הל~ה שם המבואר דמי כלבוד מג' דפחות
 והוא מביני למשה הלכה הכל~ז

 מוכר~
 ל~א הרי ז~ל מלשונו

 עד מהל~'מ פרצה ששיעור ז~לדעתו
 עש~

 המח~ה מי' ויותר
 באורך. וכמש~ל מה~תבטלה

 מ~ה ר~''י שם בטל בודאי ~א~
 שם בו~ים הרבים ואם בטלות שהמחיצו' מי' יתר פרצה שישכל
 הכי פבין גבי וע~כ מחיצות שם שאין כיון גמורה רה''רהוי
 אמה בזויות מחיצות שיש כל זה בשיעור להתיר מביני להגמירי

 פבין. גבי כר''י הרמב''ם פ' לכן צדלכל

~~~~~
 שיש הירושלמי ומן דילן מש"ב שמבואר אלה מדברינו
 מי' ביתר לכ''ע בעשר שיעורה ~ד ולאיד' כו' י''געד שי~~ בי~ושלמי מ~ד לחד רק מה''ת לפרצהשיעור

 ברש~י מבואר וכןפטור. לתו~ הזור~
 ורמב'~

 בראיות ומוכרח וריטב''א
 ורבינו התוב' וגם מה''ת בעשר דשיעורה שלנו הש"במן ~וחו~
 דחצר מתניתין וע''כ כבר. שהארכנו כמו תורה בשל כןדעתם יהונת~

 ז''ל רש''י כד' בצה''פ או בעשר איירי כו' נכנבין~רבים
 רה"י הוילא דאל~

 א~
 להבין זכיתי ולא מה''ת. מחיצותי' ובטלו לזרוק

 עו' ד~צר ~תניתין לאוקמה דמצינן בפשיטות שהחליט דמרד''ק

א~
 וכל ורמב"ם רש~י ד' נגד רה''י. הוי ולזרוק אמה י''ו ברחב
 וכןהפובקים

 דברי מש~
 ורא''~ הרי''~

 יתר תהא שלא ובלבד שכ'
 וכפירש''י תשמישתי' ניחא לא בש''ס לה קרי ולכן כו'מי'

 מה~ת לפרצה שיעור ~יש שכן וכיון כו'. וגידודים קצרים~הפתחים ~~
 כו' מי"ג יותרועכ''פ

 לכ~
 הפרצה ברוחב עשיש א''כ המחיצות בטלו

 גמורה רה"ר ודאי הוי אמהי''ו
 א~

 והרי מחיצות. ד' שם שיש
הרי~~

 כ~א מערבא לא הרבים דרשות בפשיטות כתבו והרא''ש
 ברה''ר גם ודאי נעולותבדלתות

 ז~
 בכלל

 ~ז~
 ~רבו שלא

 לו מועילות מחיצות ד' שם ואין עו' נעולותבדלתות
 וכ~

 יוחנן
 הרמב''ם דעת שהיא נ''ל וכן הפוב~ים רוב לדעת כן הדיןאמה י~~ רחב בשאין שגם נבאר אי~ה ולפנינו וכעולא. כו'דירושלים

 כדעתז"ל
 הרי''~

 המוקפת מדינה רש~יות ד' גבי וכתב שבתם רבו
 הביאו וכן רה''י. היא בלילה נעולותודל~ותיה

 ג~
 שמ''ה בסי' הטור

 הלכות בריש דבריו ~שמעות היא וכן למעול. בראויות סגי ולאעליה רה''י שם אין לא''ה הא בליל נעולות דדוקא לשונו פשטומשמע
 וכן כו' נעולות ודלתות מוקפת הזה כלשון ג''כ שכ'עירובין
 דלא ז''ל הרמב''ם ד~ת שכן ח''ג בתשו' ז''ל הרשב"אדקדק

 בפי' ראיתי וכן ז~ל הרמב''ם ב~ת ז~ל והטור משנההמגיד כהבנ~
 ~עולות ודלתות מוקפת האלו כדברים ג"כ כתב לשבתהמשניות

 שהרמב''ם ~ומר גדול ודוחק ב~בת ראשונה ב~מהכו'
 כי כ''כבדיוק

 לש~
 : ויתר חבר בו אין מללו ברור הרמב~ם

~~~
 כותלים ב' גבי שבת מהל' י''ו פרק הרמב''ם ממ"ששקשה
 ביניה' עוברים והעםברה"ר

 עוש~
 ראויות ומכאן מכאן דלת

 להוציא המגיד להרב הכריחו "ה הנה כו'. בלילה לנעול וא"צ~~ל
 ממש ~עולות דו~א דלאו דוכתי בכו~הו מפשטן ז~ל הרמב''םדברי
 ~~ה רבים לי' מבטלי ולא ביראו' פבי גבי מחיצות של כוחןדיפה כחכמי' שפבק אלע"ר ר' דעת עפ''י שזה וכתב לנעול ~אויותרק

 : מ~טלתן רבי' ב~יעת ואין גמו~ה מחיצה הוי לנעול ראויותבדלתות

~~~~
 ודחק ב"ה רמב''ם דברי בתירת על עמד כברהרשב"א
 הכונה כו' כותלים ב' גבי הרמב''ם דברי כילומר

 ולא לרה''ר המפולשותמבואות ע~
 עצ~ ~ה~

 דלת~ת דב~י וכחנניא
 ~פשר איוזה

 לומ~
 ז''ל הרשב~א ~ה~ה כמו חדא

 עצמ~
 דל~~יא

 וגם ד~ות שני דבעי פבק ולמה א' בדלתבגי
 לדיא מ~מע רה''ר. בהעשר מועיל וצה''פ וקורה לחי שאיןשביים הרמב''~ לש~ ~ו~

דברה~~
 ~~רי קא

 ו~
 ~~וי

 ~מפ~
 ~~מב~ם ש~~י ~וד לרה~ר

 בהדיא~~ק
 ב~~פ ~~י ~מ~~ו~ ד~וא~

 ~~~~ ב~ ~י~ ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

 ~מפולש~~ר
 ל~רמ~~

 דס''ל ~שמע
 הפ~וחין ש~ילין העשוי ~בוי ~~י להדיא דבריו של~ש~ן ~כ~ ה~י~~ ~דע~ ~~~~

~' לרה~
 ב~ה~ ד~~

 הפוסקים ~רי כ~דל ~שוי ~וי דין ~הוא

עח~ני~
 בפ~וח עובדא הך מפרשים

 ל~רמלי~
 בר~ינו כמבואר

 וגם ובריטב''א.יהונ~ן
 מעכ"~

 ~אמנם רשב''א. דברי על כן הקש'

~~פ~
 נע~ו~. דוקא דלאו הר~"ם דברי לפרש הכרח "ה אין

 ד~~ ידו~דהנ~
 מצוין ש~ין אף לרבים מופקר ~ום שכל הרמב''ם

 עכשיו. רה"ר הוי לדע~ו המדבר שגם רה"ר הוי כ''כ רבים~ו
 דמשכח~ ודאי הא~לדע~ו

 בו ~הא שנא רה''ר
 בקיע~

 רבים
 המחיצה~טל

 דדו~~
 מבטל וכ~~ג הרבים דרך

 המחיצ~
 שרביס

~ק~ים
 ב~מידו~

 הוא שהמקום אף ה~ים דרך שם אין אם אבל
 איןרה"ר

 ב~
 מוכרח דבר ו"ה מחיצה ביטול דין

 לדע~
 הפו~קים כל

 ביראו~ פסי דס~ם לעיל הו~ח~י כברשהרי
 אף עומדי' ~רה''ר

 ראשה ~דבעי כו' יסלקנה מפסק~ן רבים דרך אם ד~מרלר~
 ~כמש''ל הפסין לבין דה"ורק ב~וגיא מבואר וכן פרה של~רובה
~~ע

 משכח~
 וכ''ש הרבים דרך בלא רה''ר

 לד~
 דמשכחינן רמב~ם

 כו' עוברים והעם כו~לים ב' ר~''ס ד' נפרש ~עד"" שפירלה
 ~ה~ם לרבים שמופקר רה''ר ~וא הכו~לים שבין שהמקום~ו~ה
 על רק ה~ים דרך על העוונה אין ביניהם~ו~ים

 ה~
 שדרים

~ין
 המחיצו~

 ולא לפרקים כאן העוברים וגם
 ואפ~ בקביעו~

 כי~ן
 בו מועיל אין רה"ר נקרא הוא לר~ים מסור עצמו מצדשהמקום
 מועיל אין ~כ''ז צ~''פ או וקורה~י

 ל~שו~
 רק רה''י מרה~ר

 ראויו~דל~ו~
 כאן אין והרי גמורה מחי~ה והוי לנעול

 בצה''פ דסגי המפולש מבוי בדין מ''ש אבל המחיצה. לבטל~רבים בקיע~
 המבוי לבני רק לרבים מ~ור ואין רה''ר אי~ו עצמו שהמקוםאיירי
 כאן אין ולפי"ז כ~~ק. לרה''ר במפולש אף בצה''פ סגי~הא
 ~ו' מדינה דוכ~י בכמה דמ"ש הרמב''ם בד' כלל~~ירה

 ~דל~ו~י~
~~~~

 היינו
 בשי~

 דרך בה יש ודאי מדינה שכל הרבים דרך בהן
 ב' גבי ומ''ש ל~ועה~בים

 כ~ל~~
 על היינו כו' לנעול וא"צ כו'

 בעינן שא" לרבים קבוע דרך בו שאין מיוחד~~ום
 דל~ו~

 להוציא
 שםממ~ו

 רה~
 שם שאין לפי בלילה לנעול צריך ואין

 ב~יע~
 רבים

 מחיצהלבטל
~ 

 נכון ~''ל
 ~דע~

 : "~ל הרמב~ם

~ ~
להדיא

 ד~
 הרמב''ם

 דא~
 במדינה

 יש שבודאי מוקפ~
 שלמו~ מחיצו~ וש~י מחיצו' ד'לה

 רק מערבין אין אפ''ה

 לדע~ נעולו~בד~~ו~
 הרמב~ם ד' מפשט עיקר נראה וכן ה~ב"א.

~א~
 ע~פ בעינן הרמב''ם בד' והטור המגיד לד'

 ד' שיש אף בצה''פ סגי ולאל~עול ראוי~~ דל~~~
 שמוקפ~ מחי~ו~

 מחיצו~.

~~~
 ~מורידין ~לין מה ~מגיד לדברי מאד קשה דבר ~זה

 נעולו~ שא~~דל~ו~
 מחיצות ד' יש ~בל''" כיון

 משום ואי גמורו~

~פ~
 המחיצה מבטלים ~ים שאין שסובר כיון בצה"פ ~סגי

 ~איךכלל
 הדל~ו~

העמיק שמעכ'~ ראי~י ו~בר וצ~''ג ~מחיצה מעדיפין
 הרחי~

 : המגיד דברי על ~ן ג''כ ו~ק' ~"ה ג''ע

~ ~
 לדע~ ליקשה

 בראויו~ דס~י ס"ל דר~א המגיד
 לנעול

 מחי~ו~ ב~ רק שם שאיןואף
 עו~לים ב~ ~מו

 סגי ~רה~
בראויו~

 מערבין כיצד גבי ה~וס' כפי' ס''ל דלא וע"כ למעול
 רבנן ד~ףשכ~ב כ~

 ס"~
 שלימו~ מחיצו~ ש~י רק שאין היכא

 לא
 ראויו~ ~~~~גי

 פריך ולהכי ~עול
 מד~

 כו' דירושלים יוח~ן

~~~~
 המגיד לדברי והרי כו'. ~בנן נשמע דמדר''י דר''י אליבא

~~
 מחיצו~ בש~י

 הדרא א"כ ולר''א. לרבנן ל~עול ~ראוי םגי לבד
 מקשה מאי לדוכ~א~שיא

 וכ~ דעירוב~ בפ~
 הא כ~' בעך

בדל~ו~
 ההיא הא כו' ירושלים והאר''י כו'

 ל~
 דפסין יהודא

 מינה ומדפריך מחיצה מבטלי רבים ואין וכר"א כרבנן קיי"ל~א~ן
~~

 הריטב''א ג"כ הביא וכבר היא הל~~א
 ראי~
 כר' לפסוק "ו

 אבל ראיה "ו אין שם ה~וס' לדברי רק~~חנן
 לדע~

 : טו~א~~ה ודאי המגיד

~~
 ~~~י ~ס~ר ~הרמב~ם הרשב~א ~~~ ב~~יה~וחוור
 ובשיטת ~ו~א~~~~

 ~~י~~
 ~~~לים ~' ~שאני אמרה ~ו

~~ה~ ~  
 ~~ין דאי~י

 ב~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ש~
 ~טל

~
 ~~~~ה

~ ~~ ~א~~  ~~ ~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~ 
~~~~ .~~~ ~~ ~  ~  ~~ ~ ~ ~ ~~ 

כמדינה
 המו~פ~

 בע~ן כו'
 דל~ו~

 עע"פ
 ראויו~

 לנעול
 ~כן בלילה נעילה בעינןהרשב"א ~לדע~

 : עי~ר ~י נרא~

~~~~~~
 ביאו' ידי יצאנולא

 שפוסק ~ראה הרמ~~ם ד' לס~יר~
 וכר''א פסין גביכחכמי'

 ד"ור~
 חייב הפסין ~בין

 דבעי כאן פי' ואיך ""ל. בדבריו כמבואר ~ם בוקעיםדרבים א~
 נעולו~דל~ו~

 מחיצו~ ד' בשם אף
 "''ל הרשב"א כן הקשה וכבר

 ג''כה~יאו
 מעע''~

 וס''ל ~אן ~גי' עפ~י דבריו ליישב שם ומ~ש
 בירושלים סגי ולהכי כרבנן קיימי שיט~א בחדא ור~א דר~יכו'

 נעולו~בדל~ו~
 ~ירוץ "הו ביום שפ~וח אף לנעול ראויו' או

 ל~ מ"יצ~ מבטלי ורבים ~"י לשו~בלילה נעולו~ בדל~ו~ סגי לא יהודא דלר' קדשו מדברי מש~עבקיצור. מעכ'~
 לפי זו לגי' יהודא

 מעכ~~.דברי
 בעה~א שהביא אפרי' רבינו ד' גם פי' ועפי''"

 גם ~רבא לאד~''ר
 בדל~ו~

 שהוא והיינו כו'
 כ~ פוס~

 יהודא
 ~''ל ו~א ד~בא משום כו' דירושלים יוחנן כ~'ולא

 כ~
 : יהודא

~~~
 היעי כ~נן ם''ל ור''א ר''י דאם כאלה ~~ברים לי ~שה
 ~אפליגי

 ור~~~
 ור''א ר''י על ני~הו ב~ראי דאמוראי

 משמעכו' מורדו~ מעלו~ דאמרי יוחנן דר' ת~~~ידי דכולהו ועוד כרבנןדס''ל
 ה~

 חייבין דח''ל
 וכמ''~

 ה~וס'
~~ 

 והיינו
 ל~

 יהודא
 לא אמר ~~מיש~י' דני~א היכא דלרבנן כו' מבטלי רביםדס''ל
 היכא כ~'א~ו

 ד~
 וע''כ בש"ס כמבואר כ''ש לא כו' ניחא

 : כר"ידס''ל

~ ~ ~
 ש~ו הגיר~א לפרש לדחוק ~פשר היה

 לדע~
 הרמ~''ם

 מ~קדק הגמ רק כרבמן. דפסין בהך ~''ל ר''ידגס
 של כוחן הודיעך כאן דאמרליש~א

 מחיצו~
 דהכי פי' ו~''ל כאן

 כאן ב~מא מדאמר מ~יצה מבטלין רבים דאין דוכ~י בכללר~י ס~~
 ביראו~ פסי דמשום דוכ~י ב~ל הוא דכללא משמע כו'~ודיטך
לחו~

 לישנא. הך הול"ל ~א
 בירושלים יוחנן ר' סבר הא מקשה וע''"

בעינן
 ~עו~~ דל~ו~

 מחיצה מבטלי ~ים ה~ם ס''ל אלמא דוקא
 כללא הך ס''ל לא בעלמ' פירוש ס"ל ולא כאן משני~ע''"

 ליפו~
 כח

מחיצו~
 וכרא מ~יצו' של כוחן דיפה כר~נן הלע' ד~סין בהך רק
 מס~א ~י ביניהן ~חלק טעם לי~ן ויש חייב. ~פסין לביןדה"ורק
 ~ין ~פסין ~ין די''ל כו' אוהב יהושע ב''ג ש~ילי גבי פסיןדעושין
 לרביםמסו'

 להיו~
 עולי של בהמ~ן לעכב שלא להם קבוע דרך

 פסין שאין ~ר~''ם ע~ב והרי להשקו~ן. ישראל שבארץרגלים
 ו~יון ישראל אוהב ביהושע ג''כ ו~לוי רגלי' לעולי בא''י רקנוהגין

 שאין רבים של עחצר הן לרבים צורך בהן~י~
 ~ריס~

 רמב''ם שדקדק~"ה אוסר~ן ה~ים
 הן ו~רי בלשונ~

 כחצירו~
 נכנסים שרבים

 דמדיןמ~מע ~~
 בד' לעיל מ"ש עפ~י עול~ ו"~ עלה א~י חצ~

~בה'~
 כד' ושלא למסקנא "ה~טעם ~ב~ רה''י דהוי כו' נכנסים שהרבים דחצר להך שפסק

 דחצר הך שדחאו "''ל ורמב''ן הר"~
 שהרבים חצר ~הל' כלש~ה משנה ס~ם הך כ~ב והרמב~םמהלכה
 מב~י גבי כ~ב וכן לטומ~ה ורה''ר לשבת רה''י כו'~נסים

 ה~צר כו' כנגדו חצר ונפ~ה~חצר שנפר~
 א~ מו~ר~

 נכ~ים שרבים
 "ה דאין סובר פסין גבי ד~ליג יהודא ור' כו'ב"ו

 דומ~
 של לחצר

 שבילי גבי אבל בהמ~ן ללורך לרבים מסורין הן שעכ''פ כיוןיחיד
~~ג

 ~ א~
 ב~ג דשבילי דהך שם בש''ס כמ~ואר מודה יהודא

 סבר ולכי כר"יא~~
~ 

 יוחנן
 ומורדו~ במעלו~

 דשאר
 יעולין רבנן ואף רה"ר משוםחייבין א~ו~

 להודו~
 ורבא "ו למסקנא ב"ה

 ואליב~ דר''י אליבא המ~לקט ב~לדבעי
 סובר דרבנן

 מבטליןדאין בפשיטו~
 ~כ"~

 דפסין
 ד~יח~

 רבנן א' ~שמיש~י'
 כ~

 דלא ~כא
ניחא

 כ~
 הש~א רבנן אילימא סוגיא בכולה דאמר מ~י וכן כ~ש לא

 כו' דניחאהיכא
 מש~

 ~מ~לקט ד~ל פשיטא דלרבנן
 אין ע~

 א~~י י~י~ן דלא למ~י היינ~ בח"ל אף ~ט~יןרבים
 המס~א לפי אבל ~ו' לרבים ~~ורים ~ין כ~' ישראלאוהב דיהוש~ ~ילו~

 בא~~בהעי ד~לקינ~
 ~ו' המתל~ט ~ל ~בי ~~רי דרבנן לומר הכרח אין

~~~ל
 דא~

 ~ים ~~י~ ג~~ ד~~י פ~ין ~ש~~י ~טלין רבים
 ס~ל אפשר ~~~לא~ל

 מבטל~ רבי~
 ~~ש~י~י ע~ שר~~ דח~ר ~הך

 ~~ן ~ין ~י בין ~י~" ~~מ~ב~~
 ~ש~

 ~אין
 ~ך ~י~י~ ~~ ~~~"~~ל ~י~ מ~~~

 ~~יך~~~י ~~ ~~י~ ~ ~י~~~ ~~
 ~ ה~~ מ~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 אין ר~נן דס' הא ~''כ דלפ''ז דעתי נחה לא הזהטורח
 שעו~ד כיון ~סור יה~ לא ל~ה באר ~לא אבל לרבי' ~סוראין שא" באר שם עשי' היינו הפסין בין ~בטלי' ~יםבקיעת

 דר''א ~ך גבי הג~' בסוגי' כן ~ש~ע ולאברה''ר
 הזו~

 הפסין לין
 ~חיצה דבעינא לאו אי פשיטא נ~י הא ו~ק'באר בל" פי' ב~''ר פסין דעביד צריכא לא ו~שני פשיטא ~ק'כו'

 רבים בי' ו~קעי באר בלא דאיירי מש~ע כו' רבים בי'דבקעי ל~ ו~שני כ~
 לר''א ~חיצה ~בטלין אין ואפ''ה ברה''רועו~ד

 א~
 ~סור שזה

 : לרביםהוא

~~
 שהעתיק הג~' ~לשון בזה שינוי ראיתי ז''ל הר~ב''םבלשון
 הש''ס ד~שני וב~קום כו' הפסין לבין הזורק דר''א~י~רא

לא
 נצר~

 עשה ואפי' ז''ל הוא כ' כו' ברה''ר כו' פבין כעין דעבד
 רבים ואפילו ואח''כ כו' באר בלא בבקעה כו'כעין

 כר~לית הבקעה והרי עכ''ל כו' כחצירות הן והרי כו'ועוברין בוקעי~
 ה~יוחדת רשות היא וגם שבת רשויות גבי ובר~ב''ם בש"סכ~בואר הי~

 דשם ב~''ס כ~בואר הגש~ים בי~ות אותה שזורעין השדהלבעלי
 שה~ים ואף לרבים ~סורה ואינה הנזרעת שדה על נופלבקעה
 דרך ~רשותם להם נתנו שלא כ''ז רה"ר דין עליו אין בהבוקעים
 ~רבים חצר טעם שזה וכ~ש''ל יחיד של כחצירות הן והריעליו

 שהיו הר~ב"ם כ' לא ולכן השבה''ל לדעת לשבת רה''י כו'נכנסים
 ב~ר ובלא כו' ברה''ר עו~דים אם דבא~ת כו' ברה''רעו~דים
 הר~ב''ם בלשון מכון דקדוק זה ולדעתי ה~חיצה את ~בטליןרבים

 : דבריו כלונתיישבו

~ ~
 תעשה א''י כל דלרבנן שהק' התוס' לקושית תירוץהרוחנו
 וכ''ע דצור סול~א לה ד~קיףרה''י

 ~קי~
 אוקינוס ג''כ

 קיי"ל דבא~ת דכיון ~אד דחוק אצלי הוא ~חיצה ביטול ~עניןש~ים בי~י לעשוי' אדם בידי העשוי' ~חיצה בין לחלק שתי'ותירוצם
 לחלק לנו ~נין חייב לתוכו והזורק ~חיצה ש~ה ש~ים בידי~חיצה
 ~ק"ו ~ביאונו ההכרח ואם לזו. זו בין רבי' בקיע' ביטוללענין

 ני~א ~חיצה ~בטלי דרבי' להורות אוקינוס ~קיף נ~יכ'~
 : ד~''ש אדם בידיעשוי' דה''~

~ ~ ~
 דבא~ת ניחא

 א~
 ~~סקנא ס''ל לרבנן וגם בזה חילוק

 כירושלים אדם בידי עשוי' אם אף ~חיצה ~בטלידרבי'
 כ~ש''ל לרבים ~סור דאין ~ביןושאני

 ולק''~
 תעשה ד"~י קו'

 : לרבנן אף ה~חיצה ~בטלי דרבים כו'רה''י

~~~
 והר~ב~ן הרז''ה ~דעת ה~ראה ~י שקשה ~ה לפ~ז~תורץ
 ובצה''פ ~חיצות ד' בשם ~תע~ת היתה ירושליםדלרבנן

 על פליגי לא לרבנן גם ע''כ דהא טובא וק' ~עשר יותרלפרצה
 ~ה''ר ירושלים ש~שיבו בתירה ובני הזקן דהללעובדא

 דברים אלובפ' ג~ו~
 הא רה''ר היתה ל~ה תוס' שם והק' בפסחי~

 יעל לא התי' וזה שנפרצה לא"ר דאיירי ותי' כו' דלתותלה הי~
 חכ~י~לדברי

 ק' אכתי בצ~"פ ד~ערבין
 ל~~

 הפרצו' תקנו לא
 עו~ד בה נשאר דהא ~חיצות ד~ בשם ניתר ויהי'בצה''פ

 ~~ש''ל ~חיצה בלא הנאסרים ופסחים קדשים ~דאכלו הפרוץעל ~וב~
 תוס'~ד'

 בב''~
 עשו לא ול~ה הזהב פ'

 צה'~
 הטלטול להתיר

 הי' בראשונה וערבה לולב פ' סוכה ב~ס' וכןבכולה.
 התקינו ס~ה לידי באין והיו כו' הבית להר לולביהן~וליכין הכ~
 בירושלים לטלטל אפשר הי' שלא ~ש~ע כו' בביתו נוטלכ''א שיה~
 ד~יירי ני~א אי ד~ף ג''כ וק' לעזרה. ~ערב לולביהן ~וליכיןהכל ו~י~

 ע''י הפרצות כל לתקן הי' ל~נן עכ''ז פרצות בה שנפרצולאחר
 ~ותרין היו שאז לחצר ~בע''י לולביהן על ולהו~יאצה''פ

 שש~תו לכלים הן א' רשות וקרפיפו' חצירו' דכל ~יר ב~ללטלטלן ל~ח~
 שהי' רבי' של ~יר כדי שיור לעשות רק העיר כל לערב אוב~ן
 סכנה. לידי יבואו שלא גדול תיקוןבזה

 ל~~ן דגם ודאי א~
 : וכ~ש''ל יוחנן ע~ כו' בד~ו' כ''א ל~''רתיקון א~

~''~
 דהר~~~ם אליבא והג~יי' וה~גיד הר~ב''א דעת לפי ~תבנו
 ~~י~. ~~~~~ ~י~~ ~י כ~~~~ שפוסקדס''ל

 הרבים דרך בה שיש ~יר ~ע~ין שאין ו~בואר ברור זולדעת ~~א~
 נעולות בדלתותכ''א

 ועכ''~
 ובשם בצה~פ לא אבל לנעול ראויות

 ~ל ~~~~י~ ~~ ~"~ ~~יצות.ד'
~~ ~~~~~ 

 ~ ~יל

~~~~~~~~~
~~

 הר~~ם שיפסוק ברור ~כרח שאין א~ינא ד~סתפינא ~ולי
 פסין גביכח~~י'

 שא~
 ~בטלין אין הרבי' בדרך

 שר~~ ~ב רק כלל בדבריו הרבי דרך הר~ב''ם הזכיר לאשהרי ה~חי~~
 שאין עוונתו לפרש ויש כו' כחצירות הן הרי כו' ועוברי~וקעים
 ועוברים בוק~ים רבי' עכ''פ רק לרב~ קבוע דרךשם

 ב~
 לפ~ים

 לבטל ג~ורה בקיעה קרוי זו ואין לרה"ר ה~פולש ב~בויע~ו
 ולא ה~חיצהכח

 ג~
 ה~פולשות ~~ב~ות

 ל"ה ואולי דכוותה. ה"מ לחנני'. נמעלת ~אינהבדלת א~ בצה~ דשרי כ~
 כל' כו' ברה''ר כ' ולא כו' בבקעה עו~דים היוואפילו ~~~ שינ~
 ה~י ד~" הג~

 כתב לזה הרבים דרך כ~ו ועוברים בוק~ים ש~בי'~שת~ע
 בקי~ה שס אין ~סת~אדאז בב~~

 הן והרי ג~ור~
 ~~ם ~~~ כחצירו~

 ור~ב''ן ורז''ה רי''ף דברי לפי ל~~לה כ~''ש עד"זלפרש י~ לשבת רה~י הוא כו' נכנסין שרבים חצר גבי "~ל הר~ב"ם~''ש
 איצטריעא לטו~א' דרה''י ~סקנא לפי עו' דחצר ~שנה הך כןלפרש די~

 ב~לואו שנפרץ ~בוי גבי דרב בסוגי' ~וכרח ג''כ והואלי'.
 לח~~

 ר~ב"ם ~דברי גם יפה עולה וזה בזה כבר והארכתיכ~
 ש~

 ג~כ
 כ~פולש שהוא אסור ~בוי כו' ב~לואו שנפרץ ~בוי דרב~י~רא
 לא הרי עו' רה''י הוא כו' נכנסים שרבים שחצר ~ותרתוחצר

 ~פני רק ~ותרת בחצר עוברת הרבים דרך שאפי' לכתובהר~ב"ם דקד~
 הרבים הרי ~דדין ~שני ~פולש שה~צר כיוןדבהכרח

 ~ילתא והוא ה~פולש ~בוי ~~ו לפרקים שםועוברים בו~י~
 והרי בג~רא עצ~ו רב בדברי כ~ש''ל ~~ולש שהוא כיון~~ילא דנש~~

 אחרת דרך להרבים יש בודאי וה~בוי החצר נפרץ קרוב~ה
 כ~ל בקיעה זו ואין עלי' דרכם ~קצרים עתה רק ת~יד בהשעברו
 בשיטת לנכון הר~ב~ם דברי עלו ולפי''ז ה~חיצות ~חלבטל

 דרך אם חצר גבי וגס לעיל. שכתב' והר~ב''ן והרז''הרבו ~רי~~
 ~ודה השבה''ל גם ואפשר זו לשט' לשב' גם רה"ר הואלרבים קבו~
 אעש~ ~ה אבל לענ''ד. די בו שיש ~ה בזה לעיל כתבתי~כבר ל~

 שדע' שכתבו והג~י''י וה~גי' הרשב''א נגד דעתי.ובטל'
 : להכריע הזה בדבר אנכי אדון ולא דפסיןכחכ~ים הר~ב''~

~~~~
 ~זה ראיה להביא חלילה

 להק~
 דרך בה שיש עיר לערב

 הר~ב''ם בדברי ה~בואר היפוך דלתות בלאהרבים
 כ~ש''ל לנעול ראויות ועכ''פ נעולות ד~ות דבעימן פע~ים~~ה בפירו~

 בזה כלל ~ועיל צה''פ ואיןב~ורך
 א~

 ~דימה כ~ו ~חיצות ד' שיש
 שכולם וריטב''א והר~ב"ן והרז"ה והרא''ש הרי''ף וכדעתה~וקפת
 ולא כחכ~יםפסין גבי בפירוש שפסק שאף ה~''ב דעת וכן ~~~. נעילהסוברים

 כ~
 בגדר הזורק פרק בשבת כ' אפ"ה יהודא

 ~דינ~רה''י
 גם הרי כו' נעולות ודלתותי' חו~ה ה~וקפת

 ~דברי ראיה ~עכ''ת הביא זה ו~ה דלתות נעילת דבעיהר~''ב ד~~
 : להקלהרע''ב

~~
 ובה''ג שאלתות ~דברי ראיה ~עכ''ת שהביא~ה

 רה''ר היא זו דשבתברייתא שכתב~
 כ~

 דאתי לה ~וקי ובג~'
 ד~ל~עוטי

 דפסין יהודא
 ש''~

 אינו ס''ל כרבנן נ~י דא~הו
 לה~רות ורק לה ~קטו דיוקא ~שום דלאו חדא טע~ים~כ~ה ראי~
 דיוקא ~שום ולא הברייתא בזו ה~בוארים שבת רשויותדיני ~יק~
 דלא שיפבקו ראי' אין כחכ~ים שיפסקו דאף ועוד כו'.היא ~~
 י~כיחו ~עכ~ת לדברי והרע~ב הר~ב~ם ודברי דירושלים.יוחנן כ~

 גם והרי דלתות. דבעינן פסקו ואפ''ה דפסין כרבנןשפסקו
 להא פסק וא~~ה פ"ק בשבת כו' היא דזו לברייתאכתב הרי~~

 ד~
 יוח~ן

 פסקו ~קד~אי ש~גאומי~ ולולי כו'דירושלים
 כ~

 היה לא יוחנן

הרי''~
 דברי רוב ~עפ''י כ~ותו פוסק

 הרי~~
 לראיה "את הביא לא ~עכ~ת הוד שגם וידעתיוהגאונים. ~~~ עפ~י ~מ~ם

 : וכלל כלל ראיה כאן ואין ד~י~א לאלו~ירק ברור~

~~ 

 להדיא ~בואר
 שהביא ערובין ~צותבס~''ג

 ש~
 דירושלים יוחנן דר' הך

 ולא פסוק על בה''ג דברי בהביאו אח''כ וגםובביאור
 על דקאי כו' ~בתיכם~שא תוציא~

 גזי~
 היתה ד~ה''ת כו' של~ה

 לטל~ל אסור ~דרבנן רק רה''יירו~לים
 בל~

 עירוב
 אותה ש~ערבין ~ים של והיא רבים של עיר בדין אח"כוגם עיי~

 בלילה נ~לות שדלתותי' ירושלים ע~ון דו~א דהיינו כתבבשיור
 הס~''ג הביא וכן שצ~. סי' הב''י הביאן הס~ק וכ''ככו'
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 ודלתו~~ ~~פת בעיר הדר י~יד י~ראל גבי ד~ם ה~וס'
נ~ו~~

 וגם כו'.
 ד~

 הק' ק~''א בדף ~הרי היא כן ~ראב"ן
 שהיה ד~ש~ע כו' אז~ל הביאו ולא שכחו דפסחיםאהך
 ~ירושלים ג~ורהרה''ר

 והקש~
 ~~ך

 ד~
 דירושלים יוחנן

 ~פני ר"ה בה היה לא א~א כו'~~ו~י' אל~ל~
 נעי~

 ד~ו~.
 ~ב~י להדיא הרי כו' דלתותי' נוע~ין היו לא הר~ל בש~תדש~א ~יר~

 בהל' ד~''ש צ''ל לנעול.וע~כ בראוי סגי ולא דוקא~~ילה
 רק זאת כתב למעול בראויות להתיר~~~י~ין גבי ~ב~

 לסנ~
 לטע~ים

 רה''ר בי~י~ו ~אין ~פני תכשיטין לבישת בהיתר ל~יל שכתבאחרים
 דפסק ל~אן ושרי כר~לית והויג~ורה

 דא~ר ששון ~ר ~נני כ~
 וע''ז ~עורבת שאינה לחצר כר~לית ו~ד~י ככבולהכל

 הוסי~
 ע~ד

 ופי' כנעולים הן למעול ראויות ודלתות שערים ~יירות שיש~כיון
 ~~ורבת שאינה כחצר רה''י הוי ולפ"ז האפשר ע''צ יוחנן דר' להךכן

 עיי''ש. אשה ב~ם פ' בשבת ברא''ש כ~בואר יותר התירוופשוט
 וגם בת~יטין היוצאים ה~~ים ~נהג ביי~וב בעל~א ל~ניף "הוכל
 של~י לא וגם א~ה י''ו רחב שאין ג~ורה רה"ר שאין ב~קוםדוקא
 הרי ג~ורה ברה''ר אבל באורך. לק~ן אי"ה שנבאר כ~ול~עול ורא~יו~ רה''י לעשותו עכ"פ דלתות בעי ואפ''ה כ~~~ל. רבואס'

 כ~ש~ל דוקא דלתות ~עיל' דבעי קנ''א דף בדבריו להדי'~בואר
 ~ו~ שנפרצו לאחר בתירה ובני דהלל הך לאוק~י ליה ניחאולא
 להו ~יחא לא תפילין ה~וצא פ' בעירובין א~וראידגם

 דג~~ ~בקנא ~וכח והכי כו' פט~ין של שוק גבי בהכי~תניתין לאוק~
 עיי''ש כו' גינה לשערי אתאן דסיפא שינוי' כ"ידךשם

 דהדר שם סוגי'ובשלהי הי~
 ~הך וע"כ כו' גינה ~שערי ר''~

 ז''ל הריטב''א ע~''ש בי' הדר לו דא~רו פט~ין שלדשוק עו~ד~
 ~הך גם בי' הדר לא ל~ה כו' שנפרצו אחר היה עובדאהך ו~ ~~

 כו' ברה''ריע~וד דל~
 עיי''~

 אוק~ה ~ן קצרתי כי ודו''ק
 נאה דבר והוא ברגל. דלתותיהן נועלין ~יו שלא~טעם הראב~
 דס''ל ~שום רק שם הקשו לא דברים אלו בר''פ התוס'~גם ו~תק~
 ראוין ה''ה אלא דוקא לאו כו'. ועולין כו' אל~לא כו'~א~ר דה~
 דלאו לו~ר שם האריכו הכו~ה ולזו כו'. שנפרצולאחר דאיי~ לתרץ הוכרחו לזה המ''ל הראב''ן תירוץ לתרץ ~יןולפ''" לנעו~
 הראב''ן כתי' ל~רוצי ~צינן דלא היכי כי עיי''ש כו'ננעלין דווק~
 הראב"ן תירוץ ודאי ~ילה דווקא ד~עי הפוסקים כל~דעת א~
 ~י~י שהיה ~''כ הפרצות ז~ן להאריך גדול דוחק דודאי~אד נכ~

 עדות גבי בר"ה נ~דו הזקן ור''ג הזקן והלל ואבטליוןש~~י'
 הת~~י~ י~י עד כו' לולבי~ן ~וליכין דהיו דסוכהוב~~נה ה~וד~

 ו~י~ות בעירובין בירושלים פט~ין של ~וק גבי ור''י ר"~הא~רוני~
 ~פורצת ירושלים ותהא כידוע שנה ~אה הבית חורבן עדהילל
 והלא כו' כ~יר הבנוי' בירושלים ~תעצלין היו ח''ו וכי חו~האין

 לאבותינו להם וחלילה אתו הלשכה ~שירי ו~גדלי' ה~ירחו~ת
 תוספות חילוק גם קדוש בבניןלהתעצל

 בב''~
 אכילת בין ה"הב פ'

קדשים
 בחו~

 רוב אם ~~שר יתר פרצות שנפר~ו לאחר אף להתיר
 כ~חיצת קדשים ~חיצת ~הא ולא בגו דברים י~ קיי~ת~חי~ה
 ניחא הראב''ן לדעת אבל בזה. לדבר גורם הענין ואיןכלאים

 ~שנה והך הזקן ודר''ג כו' דהנל עובדא נאוק~ה כ~ל הכרח~אין הכ~
 ב~בת להיות שחל ע~פ גבי ודפ~יםדסוכה

 יצת~
 ראשונה כת

 וכולהו שחשיכה עד לביתן פסחיהן להוליך יכלו שלא בחילוישבה
 בהיות~יירי

 ירושלי~
 לעדות עם וקיבוץ רגל ~בשעת רק תלה ~ל

חוד~
 אחת. רגע אף ~צוה עושי לעכב שלא נעולין הדלתות היו לא
 ה~רצו~ "מאבל

 על ישראל ובהתגבר כ''כ. נ~שך לא
 דבעינן ראב''ן דעת ע~''פ נהסתם הפרצי' החילו תיכף~סת~א שונאיה~

 ~ואר וכן ~חיצות. ד' שה~ בירושלים אף ב~''ר ד~וקא~עילה
 יחי~~ הדר בישראל ~'ל ~י בשם הדר פ' דעירובין ~וס'~ד'
 לדיא הרי כו' ~ותר בלילה נעולות ודלתותי' ~חיצות ~וקפתבעיר
 דפליג ב~רדכי ז''ל ~הר''ם וגם דוו~א. דנעילה ר"יד~ת

 נעיל~ בעי דלאוכתב על~
 ג~ורה. רה''ר לנו שאין ~טעם הי~ו

 דב~י הוא גם ~ודה ג~ורה ברה''ר אבל עיי"ש ב~רדכי~~ו וכ~בוא~
 דפסחים תוספות שדברי גדול ~יון וצריךנעילה.

 ר~י בש~ ה~
 נעילה דווקא דל~ו שם ועתב"''ל

~~ 
 ואולי נעילה דבעי ~תב וכאן

 אחר~י
 ה~

 בפ''ק וגם ~עת. וצ~ע
 ד~ירוב~

 בהדיא ~~ב
 הא ~ו' דלא ~וא בכך וכ''ת ג~' ש~קשה הקושיא דעיקר ז''לר''י ~~~

 ~~ריך דר''י ~שום הוא עו'. ירושלים ר''י א~ר והא כו'בדלתות
 דר''י ~שום ולא ~עילה ~צריך לא דב''ה אליבא וחנניאנעילה
 א' בדלת די דבא~ת לתוס' דב"ל כו'. ד~תות ב'בעי

 וכן השני' ~צד בצה''פ ודי ~חיצות ג' לה שיש הר~ב''א~וכדעת הננע~
 וגם נעולות. דוו~א בדר''י ד~פרשי להדיא הרי הריטב''אכתב
 עתב דלתות ב' בעי דר"י ~שום הקושיא שכתב ז''ל רש''ילדברי
 חנני' דברי דגם ~שום הנעילה ~פני הקו~יא פי' לא~~כן
 בלא~ ר''י דעת לאוק~ה כתב לא אבל בננעלת לאוק~ה~צינן
דווק~

 נעו~ות
 שז~

 וברש''י כלל. הדעת על להעלות שאין דבר
 נעילת ~דבעי דפרי' להדי' ~בו~ר~~~נינו

 דלתו~
 ונראה כו'

 דלתות שני ~דבעי ~תרווייהו ד~ריך "''ל~לשונו
 ומעי~

 סבר ~כ''פ
 : בעי' דווקא דנעילהלהדי'

 תוס' דעת היפוך ר~''י בדברי ~כת''ר שכתב על~~~~~~~
 ראי' והביא שלפנינו. ברש''י ה~בואר והיפוךלדעת~.

 ~ל כחצר לה ~שוי דלתות נעילת רש''י כתב וב~די' להקל.~דבריו
 ~עילה. דבעי ותובפות רש''י דעת גם הרי כו'. ו~ערביןרבים
 דעת וען הלעה. שכן הדר פ' ~תוספות~~בואר

 ז''~ הר''~
 והא

 לחנני' רק כו' לנעול צריך אי לש''ס ליה איב~י' ~דלא בג~'~וכרח
 ב~יסה לנעול צריך אם ליה ~יבעי' דלא וע''כ כו'. דב"ה~ניבא
 ג~ורה ברה''ר דאפילו יוחנן ~דרבי דתפשוט לב''ש כ~ו~יציאה
 רק ~צריך~א

 נ~י~
 אלא לחנני'. ב~בוי וכ''ש היותר לכל בלילה

 עכ''~ בעי אי הש''ס דב~י~דאי
 ג~ורה כר"ה בלילה נעילה

 נ~ילה. בעי דלא ו~שיט~חנן. ל~
 ו~ש~~

 ברה''ר יוחנן דלר' להדי'
 נעילה דווק' יוחנן ר' אי גופא הא בעי ~דלא דוקא. נ~ילה~עי
 דלאו ז''ל ברי''ף כן לפרש שאין וכ''ש נכון דקדוק ו"ה לא אי~'

~ווק~
 אי נעילה דבעי וטרי' שקלי' הך ה~~יט שהרי ~עולות

 שפסק ד~שיטתי' ~שום כו'. לנעול דראויות ו~סקנא~נני'. ל~
 ולד' בזה. נפקותא אין בצה"פ. דסגי ה~פולשות~~בואות כר~
 ל~ביאה לו~י' ~עכ''~

 דנש~~
 ד' וגם דוקא. נעילה דבעי ודאי אלא הש~יטה. ול~ה~ו'. בראויו~ סגי לדידן ברה''ר דה"ה ~ינה

 כן ז''ל הרשב''א ד~ת וגם ז''ל. הרשב"א וכד' כ~ש''ל כן יותר~ין ר~ב"~
 שהרי להל~ה א~ה ופסק כו'. דירו~לים יוחנן דר' הך שהביא~וא
 ~וא אם ~כוונים ושערו' ר~ם שם שבוקטין ~קום בעה''ק~תב
 ~עולות דלתות לו עושה ~כשירו ~וא כילד רה''ר הוא כו'. ט''ז~חב
 ולשונו להלכה. הביאה ~תשו' וגם יוחנן ר' ד' והן כו'.~לילה

 רק ג~ורות. ~חיצות לו ~יש~ף ~ש~
 בא~צ~ ~ערי~

 גבי וכן ~כוונים.
 עצ~ו הוא נעשה א~ה ט''" רחב הי' שאם ~תב ה~פולש~בוי
 לכל כייל ועללא ~~ולות דלתות שיהיו עד ~תערב רה''ר ואין~ה''ר
 ב~חיצות שאף לעיל כתבתי וכבררה''ר

 ג~ורו~
 בי''ו שנפרץ כל

 ~תערב אין וא''כ ג~ורם רה''ר הואא~ה
 כ''~

 נעולו~. בדלתות
 שכ' רק רה''ר לכל כלל דרך כן שכ' והרא''ש הרי''ף דברי הן~הן
 או וקורה בלחי די השני ובצד הננעלת א' ~צד בדלתשדי

 ב~וס~ות. ר"י ד'והן צה~~
 ~כ''~

 היא ען ולא הריטב''א
 רש''י דע~

 ה~בואות אוסרין הרבים רגלי שאין כו~ נכנ~יןשר~ים חצ~ וגבי ה~פולש מבוי גבי ו~''ש פוסקים. ורוב ורא''שורי''ף
 ~ועה הרבים דרך שם כשאין שכוונתו לי נראה כו'. ב"~כיוצא והחצירו~

 ~ל ב~יעה כעין לפרקים ~ה שבו~עין רק אחרת דרך לרביםויש
 ה~ואות אוסרין הרבים רגלי שאין כתב ולכן לרה~. ה~פולש~בוי

 עובר קבועה הרבים דרך אם לאפוקי כו'. בזה כיוצאוהחצירות
 הרבי~. ~בקיעת ~אסריןבהן.

 וע"~
 שאין כוונתו ודאי ~בוא~~ גבי

 ש~' תוס' דעת ג''כ הביא "''ל הוא דהא ה~בוי ~ל הרביםדרך
 רה''ר הוא ט''ז רחב שאין אף רה''ר לאורך המבוי א~רךשאם

 שאורך על כוונתו וע''כ ~עולות. בדלתות כ"א ~ת~ב ואיןג~ורה.
 לפרקים. רק ה~~וי על הרבים דרך אין וא~כ רה"ר לרוחבה~בוי
 שנפרץ ~בוי ~ג~' דין ~~' ~~רט כוו~~. ~ן י"ל חצר גביוה''ה
 שזה ~ש~ע כו' חצר ו~ר~הכו'.

 ~קרו~
 ~סלול שם יהי' ואיך נ~רצה.

 דרך עפ"י וזה לרבים. קבועודרך
 הרז''~

 לעיל שכ' "''ל והר~ב''ן
וגם

 רי''~ ד~

 ~יא. ען'
~~~ ~~ ~~~ 

 אין דלעולם ב~ר רשב''א ד'



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

נ~~רי~
 להך בד~נו סתי~ה אין אפ~ה ~לל לזה הכרח ~אין אף

ד~
 מ~~ עפ"י דבריו ליישב ויש כו'. דירושלים יוחנן

 ביישוב לעיל
 פסין. דעו~ין מבקנא ל~י לרבים מסור שאין ומטעם ~~''לד~רי
 ואין בזה לעיל הארכתיו~בר

 צור~
 דעת גם ~כ''פ הדברים לכפול

 ה~~ים דרך בה שיש לעיר תקנה ~ום ש~ין מל~ו ברור רש~''אשפתי
 צד מכל שמוקפת אף בלילה נעולות בדלתות כ"א אמה י''ורחב

 מועילין מחיצות וד' צה~פ ואין וכירושלים ב"מצע מפולשיןופתחיה
 רחב לרה~ר המפולש שמ~וי ז~ל מ~בריו שמבו~ר מה רק כלל.לה
 אמה~''ז

~~ 
 רה"ר לרחב שארכו עליו עוברת הרבים דרך שאין

 מ''ש לפי הרמב''ם על בזה חולק הוא נעילה. בלא ניתר איןאפ''ה
 על הר~ב''ם שכוו~ת כו' כותלים דב' בהא ד~ריו ב~יאורלעיל
 בו ש~ין~ה~ר

 ד~~
 הרבים

 קבו~
 בדלתות ושרי מחיצה מבטל לא דאז

 שהרשב~א כתבתי וכבר נעילה. בעי רשב''א ולדעת לנעול.ראויות
 שאמרו מאחר הרשב''א ודעת ז''ל. רמב"ם דברי כן ~י'לא

 דמערבין תנא ~ן כו' מעברין כיצד בפ' וכן כו'. מערבא מיורה''ר בג~
 דמערבא. רה''ר כלל משכחינן לא דלרבנן משמע כו'. הוא ר"ירה"ר
 בזה לומר יש בפירושי לפמ''ש רמב~ם לדעת אבל בנ~ילה.כ''א
 להצריך אבל בדלתות. כ''א בצה"פ מערבין שאין הן שוויןודאי
 בדרך דוקא היינו מחיצה ביטול מטעם שהוא כיוןנעילה

 פסין~מו הרבי~
 דשרינ~

 באורך כמש''ל ברה''ר יהודא לר'
~ 

 ~רבים בדרך
 ראויות דלתות גבי להרמב~ם ס"ל ה''נ מחי~ה. מבטלי לר''יס''ל
 בזה מסתבר הרמב~ם דעת ולכאורהננעול.

 מדי~
 יהודא לר' הפסין

 להכריע לבו ימלא הוא מיאבל
 בי~

 : תורה ב~יסור גדולים הרים

ד~~
 מתקבצין שרבים בפלטי' שהחמיר ר~ב"א בד'

 לסחו~
 ~ין

 מעכ~ת שפי' כ~י הנכ~ן ודאי בלילה מנעל~ת ד~ות~עיל
 ביום שפתוחות לזמן מהני לא בלי~ה נעולות דרקדבר~ו

 אב~
 אם

 בפי' ה''ג לד' דבריו יסתרו ~לא דמותר ודאי ביוס לגמ~ינעולים
הפסוק

 ול~
 על שהוא השבת ביום מבתיכם משא תוציאו

 ר"מ א~ל תפילין דהמוצא בסוגי' וכמבואר היתהכרמלית שירושלי~ לפי שבת הוצאות על ולא העירוב בתקנת ז''לשלמה גזיר~
 דהוא גינה משערי ר''מ בי הדר ולכן כו' גינה לשעריאתאן וסיפ" כרמלית. דהיתה שם דגמ' ומסקנא כו' כרמלית רבנןומ~דרי רה"~
 ~מאי היתה רה''ר ירושלים ואי ר~''ר משערי הדרו~" כרמלי~

 ל~
 הדר

 של בשוק מעשה לו כשאמרו כו' ברה"ר יעמוד דלא מהךגם
 בריטב''א כמבואר בי' דהדר הוא עובדא דמהך כו'פט~ין

 אלו הדברים ח"ו נעלמו ולא כרמלית שהי' ברור ודאי אלאלעיל כמ''~
 הגולה מאורמעיני

 וא~
 י"ל כאלו פלטיות היו ~ירושלים שגם

 שעריה פתחו לא ~וב שבת בכניסת ~ע''ש שננעלה כיוןשי~ו~לים
תמי~

 כו''וכתיב יפתחו ולא כו' ה~ערים על העמדתי ומנערינחמי' בדברי כמבואר ש~ת מוצאי של הכוכבים צאת עד ולילה יומם
 כללירושלים ש~רי יפתחו לבל כן נחמי' ציוה "ה לטעם ואולי כו'הדלתות ויסג~

 ע~
 ~עיקר

 לנין שהיו הרוכלין מפני הטע~
 חו~

 לחומה
 הטלטול לתיר הכו~ה היתה ~ה גם אולי ~יר ב~~ת יבואושלא
 היו ז''ל החכמים בימי אח''כ שגם ואפשר עיר~ב ע''י העירבתוך
 קראוה לכן מה''ת ניתרות הפלטיות גם והיו לירושלים כןעושים
 לפי' צורך אין ולפ"" בעירו~יןכרמלית

 ה''~
 די''ל כו' תוציאו ולא בפ'

 ~~רין היו לא השב' על חשודין שהיו כיון ירמי' בימי אזשגס
 גמורה רה''ר והיה יפתחו. לבל השבת יום כל ירושלים שערי~סגור
 הפלטיותבכל

 וג~
 דין להם ה~ אולי לם המפולשות המבואות

 ולא אמר ולן רה''ר שהיא ~~י' במילואן שפתוחין כי~ןרה''ר
 כו'.תוציאו

~~~ 
 לדעת אף ~באמת זו. לדעת דאורייתא חילול ~זה

 הכרח אין הפ~יםש~ר
 ~רו~

 היו לא שא" לומר שיש ה~ג לפי'
 ~יל כמ~ש זה מטעם הרגל ~~עת ~"ר יר~~~ים ~חשיבד~סחים הך הראב~ן שתירץ ו~מו רה"ר הוא שבוודאי ג"כ בלילהמועלין
 ~~ת טפי ~~א ד~~חים הךוגם

 ש~~ רשב''~
 אם

 בלי~
 היו

 על תמיד פתוחה היתה ודאי ~יוס עכ''פ אותהנועלין
 ז~

 הרגל
 היו וכמה וכמה כו' שבטים עלו ששם הקודש עם מר~יתמ~ני
 שם היו כ~' ה~ום לי צר לחבירו אדם אמר שלא היות עםביום לתוכה ובאים ירושלים סביבות ~כל חונים היו וגם יום בכל~וספי'

~~~~~~~~~ ~ ~  הרגל ערב ו~פרט המשתלחים. ומצורעין קריין ובעלי ו"ביןטמאים
 דין עליה היה לכן דפבחיםכהך

 רה"~
 קרא בהך ואולם גמורה.

 המ~ייןדירמי'
 ימצ~

 במקרא ראי' קצת
 שהית~

 כרמלית י~ו~לים אז
 רה''י שהיתה משמע כו' ירושלים בש~רי והבאת' ~ם שאמרממה
 ועיין לה. מחוץ לתוכהלמביא

 בסמ''~
 הרד''ק וכדעת בזה

 בפירוש~
במק~

 בזה. לאריך לי ואין
 ואו~

 יו~ן ר' לדברי הר~ב~א ~י' כן
~~ו~לים

 א~מ~
 ננעלות דלתו~י'

 בליל~
 בלילה ~~עלות היינו כו'.

 ~שבת. על נעולותועו~דות
~ 

 ב~~ר לתיר לו ממין לפ~" שקשה
 בלילה הנעולות דלתות ~"י ה~פולש ומבוי הר~ים דרך ~גוןרה''ר
 הסברא מן לא אם הזה החילוק לנו מאין ביום ~פתוחין אףלבד
 לר~ים מ~ור זה ~ין בלילה ~עוברים א~ היא שחו~מת כיוןשנא'
 שלא ~ון הרשב''א בדברי להאריך לי ואין בעיני הואודוחק

 : וט~מועקבותיו ~וד~

~~~
 בעי~י יותר ~ון אפרים רבי~ודברי

 לפר~
 לא רה''ר דכל כן

 כללמע~בא
 ~~ נעולו~ בדל~ו~

 היום על גם ~נעלות ~יהיו
 יוחנן ר' דברי כן ופי' נ~מי' בימיכירושלים

 וה~
 אין ר~"ר לכל

 כרשב''א דלאחילוק

 המח~

 הגדולים שהרגישו לפי ואולי ב~יהם.
 סכיני~ גבי בפסחים ~וס'בקושית

 לעיל שכ' דועתי ו~כמה
 היתהשלא שמשמ~

 וב"ה ~~יד. ~ילה דב~י כן פירשו לכן רה''י ירושלי~
 לנעול יכולין היו לא שא" שי''ל למעיין כמבואר הקו~יות כלנתיי~בו

 בתירוץ להו מיחא ולא היום.כל
 הת~

 וגם לעיל שכתבתי והראב''ן
 ויסגרו שא~רו נחמיה מדברי להדייק

 כ~
 וגם כו' יפתחו ולא

 ירמי'מדברי
 של~

 כפי'
 ה~~

 דברי לולי ובאמת הסמ''ג. ~הביא
 ג"ירת ~ל ירמיה דברי לפרש ~עיני גדול דוחק היה בה''גהגאון
 גדלי' צום על ב~מרא אמרווכ~ר מביאי~ מדברי לעירוב שורש מצינו שא''כ חצירות עירובי עלשלמה

 ד''~
 גבי בר''ה ע' דמו תורה כדברי

 מ~''ת בטלה אימחלוקת
 כ~

 לך שיש כל בעירובין אמרו ואיך
 בדבר יקילו ולמה כו' המיקל כדברי הלכה וא' הקלבעירובין להק~

 א"צ אפרים רבינו לד' אבל צבאות. ה' מפי ~ביא בושהחמיר
 : "הלפי'

~~~~~~
 רק ה~לטי' בדין אפרים ורבינו הרש~~א הן ששוין למדין
בשאר

 רה'~
 כ''א ג~כ לערב שלא ר''א יותר מחמיר

 הו"כרה שלא על צבי החכם תמה יפה ולדעתי תמיד. ונעילהבדלתות
 תורה בשל מ~מירים שהמה ובפרט הב''י ס' על כ~לד~תס

 : ה~ה ~ולם גדולי כי דעת' לה~כירוראוי

ד~~
 דאיפלגו מהא אפרים ר~ינו לדברי ראיה קצת ~ביאלי

 במבואות חנניא לד'וב''ה ב~
 המ~ולשו~

 ~~רי ו~''ש לרה''ר
 ~דלת בגי ולב''ה נועל. ונכנם וכשיוצא תמיד נעולות דלתותבעי
 שאין המפולש במבוי ~ק ל''פ כ~ן ועד לנעול. ראוי'א'

 רח~
 י''ו

 עצמה ברה"ר פליגי מדלאדלתות ושמי ת~יד נעילה דבעי לב''ש ב''ה מודו גמורה בר"ה אבלא~ה
 ל~נמי~

 לב''ה דבעי וה~מרא
 נעי~ה כמו הכוונה נעילה בעי אי דחנניאאליבא

 דב"~
 כו' ~ליל לנעול צריך בגמרא אמר לא דהא ה~' בדלת לב"הכן הדל~~~ לשמי

 מדלא בעי דלא ומסיק ונכמס עשיוצא משמע סתם לנעולצריך ר~
 מהצורך לכןנעילה דבעי מודו ב''ה גם רה''ר אבל התוס'. כמ''ש מעילה ~''ההזכירו

~~~ 
 ~~ה כ~''ל די~~לים י~~~ן ר' ד'

~~וג~
 הפוסקים לד~רי ובאמת השבת. כל

 צ''ל ע''ע בצה~פ ~ריהמפולשות ב~ואו~ כת''~
 ד~''~

 ~חלקו דלא
 יו~נן ~ דברי לפרש ויש כלל ראיה כאן אין וא''כ כ~ל זהבדבר ~~'~ ~''~

 מהפו~קים וכ~ה כו' כן מורין ואין הל' דרבאליבא ו~מ''ד ת~מידיו וכל שמואל כגון כחנניא הפוסקים ~ד' אבלכ~שוטן
 מ~לוקת מן אפרים רבינו לד' ~איהקצת לאורה י~

 ב"~
 מקומות מאי"ו בגו~ברים עוד ויש וב"ה.

 בש''~
 בלילה נעילה עע''פ להצריך ה~דולים כל ~~"פ בו ששוין~ד~ר שנח~י~ והלואי דנין. אמו שעליה בדבר~ו המכוון מעיקרולצאת ~וד ~ה~ריך רצוני שאין אלא

 דעת ~וא שכן מאחר מקיפות מחיצות לו שיש ואף ~''רבכל
והרא''~ הרי''~

 ~ר"''ה וה~מ~"ם
 ור~'~

 ~~~''ג ~ריטב''א אפרים ~ר~י~ו
 התוס' בעל וה~'י וראב"ןוס~'ק

 ~הר''~
 ~ת ~ען ""ל וה~ב~א

 ""ל והר"ןהריב''ש
~ ~תש~~ת~~ ~  

ם ~  להך ~סקושכולם יוםף ~~ה 
 ד~

 ש~ק~ת אף עכ"פ בלילה נעילה דבעי יוחנן



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~צו~
 דעת שהביאו רק חולק בלתי ""ל והמחבר הטור וכ"פ

~מב"~
 בראו~~ דדי ""ל

 וכבר ""ל. בדבריו ~ירושם עפי לנעול
 שגם עיקר נראה ז"ל הרשב"א שכדברי~תב~י

 דע~
 דבעי הרמב"ם

 ע~ה עובר הרבים ודרך המוקפת למד~ה~ע~ה
 ו~

 הרע"ב דעת
 : ~יקר וכן נעילה דב~י ""לורש~י

~~"~~~
 נן דקר הא משום שכו~תו אפרים רב~ו בכו~תמעכ"ת
ב~~מוצא

 תפיל~
 ירושלים

 ואסור~~ כרמלי~
 ועמו מדרבנן

 מכרמלית לה מפיק עירוב ועי ז"ל יה~~ן רב~ושהקשה
 כ~

 ו~ם

~~~~
 שה~~~~ מי ~~ביא

 כן.
 כ~נת ב"ה לפרש לי נרא~~ ז~ א~

 מערבא לא דרה~ר שכ~בר"א
 משמ~ כ~

 שאין
 ולאברה"ר מוע~ התיק~

 מגזיר~~
 דהיכן דרבנן

 מצי~
 ~~גזיר "ו שגזרו

 יהודא לר' והרי טובו~.שהמח~ות כי~ ~
 שרי~

 וקורה לחי ע"י רה~ר
 ולא ו~~"פ וקורה לחי שאין בשביל רק עליה רבנן פל~י לאוע"כ
 בלילה בנעילה אבל הרבים בקיעת ביטול מ~~י מועילותדלתות
כ~ן

 שא~
 מח~ה בי~ל שם

 ל~ מא~
 ל"סור זאת ג~רה לחדש

 שקראוה מ~ום ואימדרבנן
 כרמלי~

 וה"ה וריטב"א פירש~י כבר
מו~ר אבל עירב' שלא זמן כל ככרמלית שהיא שהכ~נה ז"ל~הב"י
 ששבתו כנים בה~טלטל

 בתו~
 לכלים רק עירוב בלא אף הרחוב

 לדעת ובפרט עירוב בלא ככרמלית היא הבתים בתוךששבתו
 דלתותיה אם שאף הפוסקים וכל וריטב"א ורמב"ן~רמב"ם

בל~ה נעו~~
 ~~ערב~ א~

 לומר יש ש~ר בלא רבים ~ל עיר
 שא~

 ~~וכה
 אותה שיערבו עד מדרבנן לטלטלאסור

 ד~ ~~"~
 ~~ש~ר

 לטלטל אסור ב~וכה אף רה"ר תורת תשתכח שלא הואשהטעם כי~
 לשיטתו ז"ל ורש"י היכר שיעשועד

 אז~
 שדלתות~ שכל שסובר

~עולו
~ 

 ~בלילה
 כול~~ ~~ערב~

 וג ש~ר. בלא
~ 

 כוללערב יכול~ ~~~ ירושליים
~ 

 ובפרק ירושלים גבי דעירובין פ"ק להדיא שאמרו כמו
 שהיא לפרש הוצרכנו ולכן ~פיל~.המ~א

 ככרמלי~
 שבתוך לכלים

 והיא כלל לדחוק א"צ הפוסקים וכל הרמב"ם לדעת א~להבתים.
 לגמרי~סורה

 ד"א. בתוך רק שי~ ב~
 ובאמ~

 לדעת מאד קשה
 של משוק לר"מ לו דאמרו רבנן ד~קי היכי ז"לרש"י

 א"כ שבתועה ~~~יםגמורה רה~י ~~וש~ם כ~ן האדב~וש~ם. פטמ~
 רה"י שהוא בממעולהמ~ח המפ~ח לטלטל מותר יהא לאלמם
 גגות ק~"ל ו~א ר~~"י ג"כ שהוא הלזה~~שוק

 חצירו~
 וקרפיפות

 ששב~ו ים לכ הן א'רשות
 ב~ו~

 מגג לטלטל ~מו~ר
 למב~

 וה~ה
 החנ~ת מן גם ואפשר הוא. דירה בית המנעול דאטו המנעולמן

 לטלטל~ותר
 ~א~ כי~

 דירה בית בהן
 ד~

 ח~ר
 לה~ וקרפ~

 וכ"ש
 דמו~ר הזההמ~עול

 שייך ג~רה ומאי למב~
 כי~

 לכתחילה שמותר
 גג שסובר לדעתו ליה או~בו ~פיר לר"מ ב~למא ~ה מזהלטלטל
 תל ~~שום ג~רה לזה מזה לטלטל ואסור הן רשו~ת ב'וחצר

 לפי מוכחי הי~ירבנן אינ~~ אבל ~איר ~~ דעת פ"ק ובשבת גגות כל בר"פע~~ואר ברה"~
 האמ~

 רשות כונן וס"ל כר~מ דלא דס"ל

אח~
 שם אי~י י~~י ר' גם והרי כלל ראיה כאן אין ולפ"ז הן
 ד~מוקו ער"מ בהא דס"ל לומר ודוחק היה צמרים של שוקואמר
 לשיטת וצע~געמו.

 רש"~
 לפמ"ש אבל

 לדע~
 דמטעם הפוסקים על

 הואהש~ר
 דקרי~

 כרמלית לה
 וא~

 לד' חוץ לטלטל ~סור בתוכה
 אפרים רב~ו עכ"פ ה~~גי~ טפי ~פיר אתי רה"ר היכר משום~מות
 ומשמ~ ~~תומימ~~תם

 וש~ר בעירוב דאף
 א~

 לרה"ר מערבין
 לפרש אין ודאי בל~ה~נעו~ת

 דבר~
 דמדאור~~א מש"ל עפ"י רק

קאמר
 ודוק~

 אם אבל שפתוח לזמןמועיל אין בל~ה נעילה
 וודאי גמורהדסתימה לטלטל. מותר ודאי השבתכל נעול~

מהני לרב~ א~
 לטלט~

 מתו~' לזה וראיה
 דע~וב~

 פותח שזה ג~וסר במעשה יהודא לר' חכמיםומודים כ~ כן על דיתר הא גבי
 דל~

 קרפיפו
 פותח ~ה רה"ר~~ותם

 כ~
 רה~ר וסותם

 הנעשה מחיצה שכל~ו מ~ ומטלטל~ שמערב~
 בשב~

 מח~ה שמה
 כ~

 ב' ב~מ' וכן עי~ש
 בשבת מח~ה והקיפום רה"ר צדי בשניבתים

 כ~
 להדיא מפורש

 מהני גמורהדמחיצה
 א~

 גמורה ברה"ר
 א~

 בה ג"רו לא מדרבנן
 לפרש הדעת על יעלה ואיך כרמ~~. ל~שו~ורבנן

 דע~
 ר"א

 משמע ה~וספתא לשון ~כאורה יפתח. לא השבת כל ~מיד~עילה דבעי וסובר כ~. ביט~ל מטעם ודאי אלא מ~~ה ביטול מטעם~לא מדרב~

כדבר~
 דמודו גו~י משכח מדלא "~ל

 רב~
 ~ק רה'ר לערב

 כ~~

~~~~~~~~~~~
 ~זה ג~סרמעשה

 כ~
 וזה רה~ר ~~ו~ם

 כ~
 משמע רה~ר סו~ם

 ~~תימהדדוקא
 בעי~

 דמודו טפי ר~ו~א לאשמע~ן הו"ל דא~'כ
 בשעה אף דמותר נעו~ת ~לתות כשישרבמן

 שפ~ו"~
 משא"כ

 שם ב~וספתא מב~ר הא ג~וסרבמעשה
 מ~~ שא~

 הפ~יחה ~מן
והו"ל

 דבי~ לאשמעי~
 בזמן אף מו~ר רה"ר מיוחדות דל~ות

 שנא דלא משמע ודאי אלאהפתיחה
 וכדע~

 ולא אפרים. רב~ו
 הקדמו~ם הפוםקים כל והסכמת הוראת על ח"ו בזה לחלוקבא~י

 רק ר"א על ~חלקווהאחרו~ם
 להראו~

 ולדקדק הדיעות לכל פנים
מן

 התוספ~~
 ד' דשם עכ"פ

 להתיר לרה"ר מועיל אין מחי~~
בצה"פ

 א~
 מכאן אמה ~יעשה

~~ 
 על שעלה וכמו '

 דע~
 הוד

מעכ"~
 ה~ ודאי גו~א האי דבכי למעשה. כן להורות

 טפי רבו~א
 רב~ דמו~לאשמע~

 בכה"ג
 שפ~וח~ א~

 מלאשמע~ן תמיד
 דמו~

רב~
 הסתימה ~מן ג~וסר במעשה

 שא~
 הך רק כלל רבותא בזה

 דשם הך אבל מח~ה שמה בש~ת הנעשהדמח~ה
~ 

 שי~יר מח~ות
 כו~ לכאןבאמה

 בעיקר גדול חידוש ודאי הוא
 ד~

 המחיצה
 ופ~~

 ל~ביראו~
 דה~ם לה שמע~ן

 ב~~
 רג~ם. לי ע משום טובא הקילו

 רק לרבנן גם מועיל אין זה ~גם מכאן ברורה ראיה ודאיאלא
 ~~יש עיר לערבאין דר~י לרבנן שאף בזה לעיל כ~ב~י וכבר עכ"פ. בל~ה דל~ותנעילת

 ב~~
 ~~רבים דרך

 ~ל~
 נעולות בדלתות

 ומ~וספ~א מהגמ' ~הסתירה וא~
 ה~

 משמע
 א~ ~

 משמע לא שקצת
 ה~"ה מדבריכן

 רב~ ל~ ~הרמב~
 שעכ~פ רק

 ה~
 י כר פסקו

גבי
 פס~
: 

~~~~
 ואחר~ים ראשו~ם מהפוסקים אחד מצא~י לא דברשל

שידח~~
 ~ דירושלי יוחנן דר' הך

 ~~~לכ
~ 

 מצריכים ועולם
דלתות

 נעו~~
 דברי היא א' רק ~~מחפש. ימצאם פוסקים כמה עוד פהמובא א~~ א~ר ואת פה י~ו אשר מח~ות ד' בשם אף

 מאד ממני לפלאו המה אשר פסין עושין פרק ~"ז בשםםג"א
 דפ"ק ~~וג~ והיפוך דתרו~הו כקולאש~בק

 דעירוב~
 דמסיק

בפשיטו~
 בדלתות רק מערבא לא דרה"ר

 ~עו~~
 לו היה ועכ"פ

להורו~
 מח~ו~ בש~י רק כן

 אין דבר ~~וף חכמים כדברי שלא~על~~א מח~ו~ בש~י גם פנ~ק ואיך לבד
 למד~

 דברים מק~ור
 ואיה באו מאין נודעושלא

 איפו~
 כל נגד יחיד ד' והן מקורן

 הקדמוניםהגדולים
 ואחר~י~

 שאנו ועד
 מקבל~

 להקל יחיד ד'
 על~~מו'

 דע~
 והרשב"א אפרי' ר'

 ~~מחמיר~
 רק לנו ואין טובא

מו~
 : והש~ע ו~~~ור הפוסקים כל בו ש~~בעימו

~~~
 יחיד של עיר הדר פ' במשנה ע~ז לעמוד ראי~י היאאחת
 רבים של~עשה

 מ~~ב~
 רש~י פ~ כ~. כ~ה את

 שם התוב' וכתבו אמה. ~'ו רחב רה"רבה שא~ כג~
שהד~

 כן שפ~ עמו
 דשם בבר~~אדתני כמו בתוכה עוברת ורה~ר במשנה ק~מימדלא
כ~

 מ~נ~ וא"ש
 ד~~ כרב~

 רה"ר לערב דר"י ~קמתא להו
 מדלא שדקדקו ז"ל מדב~יהם מבואר והנה שם תוס' בדבריע~"ש כ~

 פירש~י ~ה בבר~~א שאמר כמו בתוכה עוברת ורה"ר במתנ~תני
 אי~י באמתדמתנ~

 שא~
 דמתנ~ ומשום ~ורה של גמורה רה"ר שם

 ס"ל דלאכרבנן
 כ~

 כר~ דא~~ בר~תא אבל רה"ר לערב יהודא

שמערב~
 ורה"ר תני להכי שם כמבואר וקורה בל"י רם"ר

 עובר~
כ~

 זה
 ~יר~

 ו~וס~ רש"י ד'
 דהא טובא לי וקשה

 לרב~ א~
 גמורה לרה"ר תקנהיש דר~י

 נעו~~ בדל~ו~
 תנא לא ולמה עכ~פ ב~לה

 ורה"רבמשנה
 כ~ ובדל~ו~ כ~

 גם ע"כ דהא לרבנן
 רש~י לדע~

דא~רי
 שא~

 לר' רק וקורהבלחי ג"כ ניתר אינו אמה י"ו ר~ב
 אבליהודה

 לרב~
 רחב אם ומעאן מכאן צה"פ בע~ן הפחות לכל

 צה~פ א' מצד צריך בעשר ואףמעשר
 כד~

 לת"ק המפ~ש מבוי
 כבר~~' וקורה בלחי איירי לא וע"כ א' מצד דלת בעינןולחנני

וכי~
 הוא דהכי

 למ~~
 ורה"ר א' לא

 עובר~
 ובדלתות כו'

 צריך וע~כעולה. מערב~
 דרש"י לומ~

 אז~
 שירושלים שסובר לשיטתו

 שהיא אף כולה מערבין ב~י~~ נעולו~~ש~נתו~~
 מתחלת~~

 רבים של
כירושלי~

 אפ"ה
 מערב~

 כמש~ל שיור בלא
 מדבר~

 ז"ל
 של ע"צר כולה שהיא עירובין בריש ~~נ~עם וכ' ~פי~ןובהמוצא עירוב~ ברי~

 מותרים עירבו דאמררבים
 כ~

 שלדע~ו לשיטתו ז"ל רש"י בזה וגם
 פחו~ א~ שב~ גבי ~ רביכל

 עוד "~ל מדבריו כידוע רבוא מס'
 רבים של חצר דשבת בר~~א הך ע"כ וא"כ לקמן איתאנבארם

 כ~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

משמע
 א~

 ~יר היא הרי וא~כ רבים קרוי שזה רבוא ס' בה שיהי'
 מ~רבין כולן ומשמע מותרין עירבו א' ואפ~ה בעצמה רבים~ל

 : ז''ל רש"י דע~ זוהייחד

~ ~
 כו' עוברת ורה"ר במשנה קתני לא דלהכי שפיר אתי
 מתחלה רבים של אפי' הא כו' רבים של נע~ית ואח''כ יחידשל איר~ מאי א"כ נעולות דלתות לרה''ר צריך דלרבנןכיון

 בעי רבי' דשל בהדי' א' ובמשנה כמש~ל ז''ל לרש"י כולה~ערבין
 בעי לא עכ~פ ז''ל לרש''י דאז עוברת ורה''ר קתני לא להכישיור.
 רבים בשל שיור בעי להכי נעולות דלתותי' שאין ואיירינעילה
 דקדוק שפיר ואתיין כולה מערבין כו' ונעשית יחיד של אבלמתחלה

 : במשנה ותוס' רש"יד'

~~~~
 מותר סביב מ~יצות שמוקפת כל לרבנן דאף נימאאם

 עוברת ורה''ר במשנה דליתני לדוכתא קושיא הדראבצה''פ
כו'

 ובגוונ~
 ויש מחיצות שמוקפת כגון דלת נעילת בעי דלא

 לומר ואין רבים של לעיר שיור ובעי נעילה בעי ~דלא מחיצותד'
 שלא רבים של כחצר היא דלתות בלא מחיצו' ד' בשם גםדלרבנן
 והיא רבי' של ואפילו קתני בברייתא דהא אינו זה שיור.להצריך
 מוקפת היא וע"כ כולה מערבין א' פתח אלא לה ואין רבי'של

 וטעמא כו' שמוקפת ודאי אלא א' פתח אלא לה מדאיןמחיצות
 כולה מערבין אין ~תחים שני לה יש הא א' פתח אלא להדאין
 עיר אפילו זו בברייתא מבואר ובירו~למי מחיצות שמוקפתאף

 לדעת וע''כ כולה מערבין א' דלת רק ל ואין כאנטוכי'גדולה
 דלת אירי' מאי כן לא דאם ננעלת הדלת שאין דאיירי צ"לרש~י
 רש''י לדעת כולה ו~ערבין כחצר דינה הננעלות דלתות שני אפי'א'
 הא א' דלת ודוקא ~עולה בשאין דאיירי ודאי אלא כירושליס.ז''ל
 אין מחיצות שמוקפת ואף נעולות שאין וד~תות פתחי' ב' ישאם

 קו' הדרא וא''כ כול לערב כחצר הוי ולא השיור מדיןמוציאין
 שיור לענין רבי' לשל יחיד של בין חילוק ויש לרבנן נעילהא"צ שא" מחיצות במוקפת כו' עוברת ר~''ר במשנה גם ליתנילדוכתא
 נעילה רבנן מצרכי גוו~י דבכל ש''מ לרבנן הכי קתניומדלא

 לא ואז מחיצות ד' לה שיש אף לשער משער אמה י''ו רחברה"ר כשי~
 בשאין ואיירי כו' ורה"ר במשנה קתני לא להכי השיור דיןשייך
 דין ושייך ז~ל רש"י לד' נעילה בעי דלא אמה י''ורחב

 בלחי רה''ר דמערבין יהודא כר' דאתי' ברייתא אבלדמתניתין השיו~
 שאין כיון שיור בעי ואפ''ה כו' עוברת ורה''ר תני שפירוקורה
 וראי' א' מקום אל הולך והכל בעיני ומתקבל נאה דבר וזהנעולה
 ז~ל רש~י דעת מה לקמן אי''ה נדבר ועוד דברינו. לכלנכונה

 : ז''ל דעתו ושורש אמה י''ו רחב כשאיןבזה

~~~~
 הפוסקי' וכל וריטב"א ורמב"ן הר~ב"ם לדעת

 דא~
 ב~יר

 וכן שיור בלי מערבין אין כו' נעולות ודלתותמוקפת
דעת

 סמ''~
 די''ל כלל ראי' המשנה מ"ו אין והמחבר וה''ה וסמ''ק

 דלרבנן משום כו' עוברת ורה''ר במשנה קתני דלא והא~יור ב~י ואפ''ה נעולות ובדלתות גמורה ב~"ר איירי המשנה גםבאמת
 דאתי' ברייתא אבל בזה חידוש כאן אין נעולות בדלתותדאיירי כי~

 רבותא אשמעינן וקורה בלחיכר''י
 דרה~

 כר"י וקורה בלחי ניתר
 הריטב~א כתב מזו וגדולה כ~. עוברת ורה''ר קתנילהכי

 לא דאל~כ גמורה כ~''ר דוקא אמה י"ו ברחב איירימתניתין דא~
 המשנה בפירוש ז''ל ר~ת בשם שם כתב וכן רבים של בעיר שיורבעי
 עיי''ש. כו' יחיד שלדעיר

 א' דלת לה שיש דוקא כפשטן הירושלמי ד' אתיין ולפ~זשיור. ב~י ואפ''ה נעולות בדלתות איירי וע''~
 ~ים של דחצר והך בלילה. שננעלת אף שיור בעי דלתות ב' ישהא

 לה שאין איירי כולה. לערב שיכולין דמשמע כו' מותריןעירבו
 ואין החצר לבני רק בה עוברת רה~ר דרך שאין או אחדפתח ~

 ס' של רבי' של חצר ~רש צורך אין דלדידהו כלל. רה"רכאן
 לדעת אבל רבוא. דס' ז~ל דרש''י סברא הך להו ליתדאינהו ~~

 ~צר גבי ה"ה ~~כ רבוא. ס' של רבים של עיר ד~רש ז"לרש~י
 כולה. מער~ין ואפ''ה רבוא ס' של אף כן לפרש יש רביםשל

 נ~ולות דלתות לה יש ~צר דסתם משום דהיינו ז"ל לרש"יו~שמע
 סתמא וגם וא~''מ. בזה לדבר עוד ויש ז~ל. לדעתו שיור בעיו~א

 ורה~ר עי~בין בריש וכן כו' ~''ר דמערבא ~נא מאן דגמ'דלישנא

~~~~~~~~~~~
 כו' מע~אמי

 מש~
 ~''ר משכחינן לא דלרבנן להדי'

 בי~ו שנפרץ כל עליו רה~ר ששם כ' כבר מחיצו' ד' ~שם ואףכלל דמע~~
 אותו יערבו היאך וא"כאמה.

 בצה~
 : נעולות בדלתות לא אם

~~~~
 ישנים תוס' ומד' כרבנן דמוקמ~ן כו' רה~ר היאוזו כ~ רה"י היא זו ג~י שבת דריש הברייתא מן כת''רהביא

 נגד ברייתא מסתם היא ראי' מה חדא בדבר תשובות כמהשם.
 ולא ועולא יוחנן ר'פסק

 עדי~
 כר' ס"ל ואינהו דמתניתין מחכמים

 שדרך ~יר לענין מפבין הכרח שאין הראיתי כבר ועודיהודא.
 ראיות כמה ועוד ז"ל ורע''ב הרמב''ם מד' וראי' בתוכההרבים
 היא דזו נימא אי ברייתא הך ע''כ ועוד המה. א' א'מפוזרות
רה'~

 כ~. רה''ר צדי בשני בתים דשני דרבנן הך למעוטי אתי'
 שם. תוס' שהק' וכמו דפסין דרבנן הך ~מעוטי רה''י היא דזווהך
 רה''ר. היא דזו במיעוטא כהלכתא דלא אתי' ברייתא הךא''כ
 וג' רה''ר צידי בשני בתים שני מערבין דאין כרבנן קיי''ל אנןדהא

 דזו הך כרבנן לברייתא דמוקמינן והשתא דאורייתא.מחיצות
 וכיון היא. כהלכתא דלא רה''ר היא דזו הך רק היא הלכהרה''י הי~

דממ~
 כרבנן לן ניחא הוי טפי היא כהלכתא דלא היא זו חד

מלאוק~
 ולא ז''ל תוס' כונת היא וזו יהודא ~~'

 משו~
 דהלכה

 : לקצר ועת זו בברייתא לדקדק עוד ויש בכולהו.כרבנן

~~
 החכם אחרונים תשובות מד' להביא כת"ר הוד בזההאריך
 רבים מים בספר א~שטרדם ורבניצבי

 אתו לא אדם בידי הנעשה דמחיצה וגם דפסין כרבנןשהלכה מדבריה~ דמשמ~
 קצת ראיתי אנכי ~ם לרבנן. כן שם שכ' ~וס' כדברי ומבטלירבים

 מים ע''ז אני אומר ח~ץ. בדברי וגם יחזקאל. כנסת בספרדבריהם
 ודבר ואחרונים הראשונים כל אהבת את לכבות יוכלו לארבים

 ~לם גאוני בושנתחבטו
 הרז~

 זמננו אחרוני יכריעו ואיך לעיל שכתבתי הגדולי' וכליהודא כרבי בהדי' שפסקו ורמב"ן
 ראיתים לא כי ספר על זה דבריהם הובאו לא גם ראיה. שוםבלתי נגד~

 על חלקו לא הם כי וגם אמשטרדם. רבני בדברי ~י''חבס'
 אותה הזכירו ולא כו' דלתותיה אלמלא דירושלים יוחנן דר'דין עיק~

 להלכה כן שפוסק נראה החכ''צ מדבריואדרבה
 כ~

 וגם יוחנן
 כלל חלק לא המ"א וגם ע''ז כלל מחלוקת הזכירו לאהאחרונים ~~

 לנעול ראויות עכ''פ או נעולות דלתות המצריך הש~ע ד'על
 ולא ב"ה המדברים המקומות בכל בש"ע ע' מחיצה.במוקפת א~

 וברורה. פשוטה הו~ה על לחלוק וחלילה ע"ז כלום המ''אה~יר
 שה~יר מהרק

~ 
 שיטפי' אגב ולענ~ד לרבנן. המדברים תוס'

 וגם לא או כר~ן הלכה אי הדברים בעיקר לדקדק שם נחיתולא כ~
 יפה דקדקו ולא מונח במקומם כבודם מעכ~ת שכתב הרבניםתשו'
 בשו'~ ראיתי בזה וכיוצא זה.בדבר

 בדין הרבנים שהאריעו כני"ח
 נגד שהקילו יש ל~ניתם והאריכו מחיצה מבטלי אי וקרשים~ים
 ב~ר הדבר ובאמת מחיצה דמבטלי בפשיטות שכ' ומ"אהט''ז
 שכ' טעם לפי ומ''א הט''ז כד'דמבטלי

 ה~
 פירות בין לחלק

 הבי~ו מבטלי בתוכן ~ראה שאין וכיון הנכרות מחיצות דבעינןמשום למי~
 ~ראה תוכן שאין כיון ושלג קרח דה~ה פשיטא וא~כהמ"א

 מ~ו ו~דולה ניראית. המחיצה אין עתה בכך מה נימוחיןש~קיץ ~א~
 דאפי' כו' חצירות ב' שבין בבור דעירובין בירושלמימבואר

 שיבש ~טיגנא ימא כמין רק מתקנים שאין ואף מחיצה בטלהברוק מלא~
 לאפס וה~ונמס

 א~~
 שסותם ~עה בטל המחיצה

 וש~ ק~ כ~
ו~

 ומפלפלין המקילין האחרונים כל מעין ונעלמה מאד ברורה ראי'
בזה

 וא~
 : בה כיוצא זו

~~~
 תמכתי עליו אשר הראשון מקומי אל ואשו~ה אלכה

 שיהא צריך אם בדין הראשון בקונ~רסייסודותי
 לבאר הארכתי וכבר גמורה רה"ר דין לו שיהי' בו בוקע~רבוא
 הצ~תים מגדולי הרבה וגם הספרדי' קדם חכמי כלשדעת

 בראיות העיקר ושכן הפוסקי' רוב דעת וש"ו ר~א ס' בעינןדלא סוב~
 :ברורות

~~~
 הוד כי ראיתי ~תה

 ~כ~
 דברי כל לסתור סוללה שפך

 : דהפוסקים בחושבנא ~עות לה~ות בזה והאריך ~~הוראיותי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ו~יינתי ח''ו כלל טעות שום בזה רואה ואינני בזהדרעי
 ~לברר בזה דברי סדר ~ל לשוב ראיתי לכןב~שבנאי.

 נמצא לא א~ר ב"ה בה''ג בדברי ~תחיל וראיתי כ~~לה.אותן
 להביא חזר ומעכ''ת רבוא ס' דבעי בשמן התוס' שכ' מהבהן

 מדברי בזהדקדוקים
 ה''~

 ממה זה דבר ~הן לכריח שלפנינו
 לטלטולי ואסור הוא מלכא דאורח רה~ר דרך מיבעי' ולאשאמר
 מלכא דאורח שלשון מעכ''ת ע~ז וכ' כו' עירוב בלא אמות ד'בגוה
 דרך שיעור לה אין המלך דרך בב"ב מדאמרינן רבוא ס'משמע
 דבעי הקבר ~רך ~ל הטעם הרשב''ם ו~תב שיעור לה איןהקבר
 יוחנן ער' הפוםקים פסקו ושם כו' סיכרא עד מהאבולא גברידמלו

 הנה הוא. כך המלך דרך גם וא''כ רבוא בס' נטילתה כך~נתינתה
 הקבר דדרך דהא חדא כלל ראי שום מכאן שאין ברורהדבר
 משום שם בגמ' מפורש דהא ס''ר דבעי משום לאו שיעור להאין
 עיי~ ד~יכבייק~א

 דהא מוכרח והוא שם. במ~מה וכרשב"ם
 רבוא ס' בעי אי בכתובות אמוראי'מחלוקת

 א~
 ~תני דקרי למאן

 ע''" ~ם פליגורב
 דחייצי עד ובבר

 מאבול~
 שם ופירש"י כו'

 מודים והכל שם. ע''ז פליג עולא וכן עיי''ש כו' ההיא העירמשער
 ש''מ היא. מפורשת דמשנה שיעור לה אין הקבר~דרך

 דל~
 מהאי

 מה ובאמת עלה. אתאן~עמא
 שפס~

 רבוא ס' דבעי הפובקים
 כך ענתינתה ס' יוחמן דר' לישנא להך דווקא היינו המתלהוצאת
 הכי א' ששת דרב ללישנא אבל רב. נגד כר''י והלכהנטילתה
 הרב נגד כתל~יד הלכה שאין ששת רב נגד כרב נפסוקמהראוי
 ~ם שהביא בב''ב רשב''ם דעת היא זו ולענ''ד ורבא. אבייקודם
 רב.דעת

 עכ''~
 שיעור. לה אין הקבר דרך לדין ענין זה אין בודאי

 הוא אמה ט''ז ואפ''ה רבוא ס' הולכים היו מדבר בדגליוהרי
 הקבר בדרך רק שיעור לו יהי' שנא מחויב זה שאין ש''מדםוי
 המלך דרך וגם לדחוק. יצטרכו שלא המת כבוד משוםהטעם
 המלוכה מחוקי והוא ~ו'. גדר פורץ שהמלך בגמ' מבוארה~עם
 ההולכיס אמשים מספר מטעם לא אבל בזה גזל תורת לו שאיןג''ע
 שיסבור ותימה ראי' רמז בזה ואין מדבר דגלי מן שמוכח כמו~מו
 ויעתוב כזה חדש דיןה"ג

 אות~
 הו"ל דא"כ ועוד כאלה. ברמזים

 כו' מלכא דאורח רה"ר דרך כתב ו~ה כו' מלכא אורחלמימ'
 למלת ~י' והוא הוא מלכ' אורח רה''ר דרך שכל ~שמ זהלשון
 וגם כו' נלך המלך בדרך ~סו' על בתר~ום ~מבואר כמוסרטי'
 הקבועה בדרך שילכו כוונתן היתה לסיחון ישראל עששלחואז

 שהיאלרבים
 נקרא~

 ובכרם בשדה נעבור לא ואמרו המלך דרך
 וכרם דבשדה ילכו לא ושבכרמים ש~שדות בשבילין אפילוהיינו
 לעבור מקום אין בכרם ובפרט התבואות יקלקלו וכי פ~יטאממש

 אלא עיי"ש הערמים בין רצה פרה גבי מציאות אלו בפ'~מבואר
 שבכרמים ה~בילין על כוונתןודאי

 ל~
 ש~רין מפני בהן יעברו

 וקראו הרבה שרחב הרבים בדרך ילכו לכן השדות יפסידו ואוליהן
 מטעם מתוקנים הם וברטיאות דרכים שכל מפ~י המלךדרך
 דרכים להם תיקן הי' ישראל אוהב יהושע שאמרו כמו~מלך

וסרטיאו~
 ~קנו מדליקין במה בפ' וכן המלכים. מלאכת היא שזו

 שנק' הרבים ד~ך על קאי וה~ל כו' דרכים תקנו ובע''ז כו'דרעים
 ואח"כ עו' נלך המלך בדרך בתחלה אמרו ל~דום וכששל"וסרטי'.
 ש''מ בתרגום כמ~ורש כבושה דרך והיא נעלה במסלה עוד~לחו
 דבר בגרסתם הי' ואולי לזו. תוספות עוונת ואין היא חדאהכל

 ~כוומתם או ~''זשמורה
 ה''ג יש גדולות ~לכות ~מה אחרי לה''~

 כתב ואשר עידוע. קיירא דר''ש ויש יהודאידרב
 מכת~

 מד'
 בלי ~ל בה''ג דברי לההביל כמי~ך כל לאו שכ' מפאנוהרמ''ע
 ראיתי הנה כו'. הרבה חסרומות כי כו'. בספרו כתובהיותו
 בשל חדש ~דין והתיו~ט ה~"ח במחלוקת בתראי גאוני'בתשובת
 נוהג שאין ה''ג בשם שכ' מ''ץ מהר"ם בשם הב''ח ש~ביאנ~רי'
 מצא ולא שחיפש וכתב התוי~ט והשיג ~יי''ש. בח''ל נכרי'בשל
 רבים ממצאו וכ~ה בחסרונות הדבר תלה ולא בה''ג דברמזה
ב~

 ועבר פוסקים.
 יד~

 מה כ~בו יהודאי רב שתלמידי ר''ת מ''ש
 הית' תלוי' "ו גם ואולי הוי. נהור סגי כי מפיו שמעושלא

 הפוסקים וכל וריב''ש והריטב"א ~ר~ן ו~רי אח''כ.והושמטה
 קבל~ דברי שד~ריו ה''ג דעת ~~ן ה"~י~~ ולא רש~י ~שם~~יאו

 בה''ג. הדבר מצאו שלא משמע ודאי אלא בקל לדחות נוחיןואין
 לזה רה''ר מהו שמפרש ה''ג של זה לשון לי משמע קצתואדרבה
 דרה''ר תורה האיסור תחלה מפרש והוא כו' מלעא דאורחעתב

 כמבואר העירוב מתיקון דרבנן האיסור מפרש ואח"עגמורה
 רה''ר פי' שעיקר ומשמע עירובין. במצות הסמ''ג הביאןבדבריו
 רחבה המלך דרך דסתם הוא מלכא דאורח במ''ש נכללגמורה
 לזה אחר תנאי שום ~ריך ואין אמהי~ו

 בא הוא הרי דאל~
 הוא מלכא דאורח כלל למימר ול''ל אותו וסתם ר~''ר דיןלפרש
 רה''ר ל''מ סתם למכתב הו''ל רה''ר לביאור מספיק זה שאיןכיון

 בגוו~ לטלטולידאסור
 שא''צ שדעתו קצת משמע ודאי אלא כו'.

 דאורח בל~ון ~וגבל והכליותר
 מלכ~

 שהביא הםמ''ג וגם ~.
 ס' דבעי ג''כ וכתב ה~לו ה''גדברי

 רבו~
 ראייתו הביא בוקעין

 "ו לדעת המפורםם והנה הללו. ה"ג ~ד' ולא בעירובין רש''ימד'
 כו'. רה''ר מערבין כיצד גבי פ''ק בעירובין שע~כ ז"ל רש"יהוא
 ומפולש רבוא ס' בה שמצוין ועיר אמה י''ו ר~ב משמע ז''לע~ב
 עיצד גבי בדבריו יותר ומבואר עיי''ש. ירושלים גבי ~ם וכ''ככו'

 כו'.מעברין
 במשנ~

 וז''ל כ~ב רבים של ונעשית יחיד של עיר
 חשיבא ולא כו'. רבוא ס' בה תמידים ~כנסים היו שלא יחי~של

 מ~בר לדגלי דמי' דלארה''ר
 ונעשי~

 שנתוספו כתב רבים של
 מהיכן לב לשום יש והנה עיי''ש שווקים לתוכ' נקבעו או דיוריםבה

 דדמי' משום אי בשיטתו והעומדים ז''ל רש''י הזה הדברהוציא
 מדבר. לדגלי דמי' בעינן דבר לכל לא ודאי הא בעינן מדברלדגלי
 מחייבינן בו בוקעין ורבים ד' מתוך י' המתלקט תל גבידהא
 פסין עושין פ' עדמסקינן מ~יצה מבטלי רבים למ''ד רה''רמשום
 הי' ישראל אוהב יהושע משום פטרינן דא''י ומורדות מעלותרק

 פטרינן ולא כו' ליחידומסרן
 א~

 לדג''מ דומין שאין משום בח''ל
 כתב ז''ל שרש''י ואף ענן. הע~וד מן ומי~ור ח~ה ארץשהיתה
 מעלו~ גבישם

 דומין שאין לפי רה''ר מ~ום עליהן חייבין אין כו'
 עיי''ש ומי~ור חלקה ארץ היתה דדג"מ ר~''י וכתב מדברלדגלי
 אירי' ומאי נמי בח''ל אפילו דא''כ ~ם ז"ל הריטב''א הק'עבר

 ~עוונה מדבר לדגלי דומה שאין פי' ולכן דא~י ומורדותמעלות
 ודגלי כו' ישראל אוהב יהושע מטעם לרבים מסורותשאין
 מוכרחין ודבריו עיי''ש כו' לרבים מסורין הי'מדבר

 למסקנ~
 דסוגי'

 שיש במה לא אבל לדג''מ דומי' דבעינן לגמ' דס''ל הוא ובהאשם
 מילי לכל דלא להדי' הרי במדבר. משא''כ ומורדות מעלותבה
 דמסקינן קודם רק כ~ע דלא נראה "''ל רש~י וגם כו'. דומי'ב~ינן
 לח"ל א''י בין לפ''ז מחלקינן ולא הי' ישראל אוהב דיהושע~עמא
 לאו שבא''י כו' מעלות יוחנן ר' תלמי~י דנקטו הא וע''ככלל.
 הכי נקטי קיימי הוו בא''י דאי~הו משו' אלא א''י נקטודווק'
 ז''ל רש''י הוכרח מדבר לדגלי דומין שאין לפיומד~'

 לפר~
 כן

 מחיצה ומבטלי רבים אתו למ"ד ואף היתה חלקה שהמדברמשום
 אבל מדבר לדגלי דומין אין דעכ"פ משום טעמא הך משוםפטור
 למסקנא אבל זה. לטעם צורך אין מחיצ' ומבטלי רבי' אתו נאלמ''ד
 דומיא ס' הך ס''ל לא ע''כ כו'. חייבין המתלקט תל גבי לרבאדס''ל
 מפרשי'ד~ג''מ

 למימ~
 יוחנן דר'

 כפש~
 דאמ ומה בא''י דווק'

 וכן מדבר. כדגלי לרבים מסור שאין היינו ~ו' דומין שאיןלפי
 רה''ר אין שאמ' בירושלמי ר''ל דעת היא זו ובאמת הריטב''אדעת
 כו'. ינ~א גיא כל ~אמר המשיח לימות אלאבעולם

 עליו. פלי~ ור''י הכי קיי''ל ולא דדג''מ דומי' טעמא הךמשום הכוונ~

עכ''~
 "''ל רש''י וגם לדג''מ דומי' בעי מילי לכל דלא להדי' מוכח

 זה. מכחיש~ין
 וא~

 לנו ~נין
 לחד~

 ~וא ס' דבעי הך דבר
~שים נבעי דא"כ "''ל ר~ת הקש' וכבר מהש''ס. לזה ראי' שימצאבלתי

 וט~
 דלא תירצו והרי~ב~א והתו' כו'. עשרים ומבן כו'

 גם להקשות יש ועדיין כו'. במס~רם דכתיב מה ~קגמרינן
 אלו לנו ומאין בהן להאריך ראיתי ולא קושיות כמהלתירוצם
 כיון~חלוקים

 שא~
 ומצרפין התנאים ב~ל עתה קפידא אין לדעתם

 מהא פוסקים קצת שהוציאו מה וגם וטף. ונשים נכריםגם
 ~בר דשבת בפ"ק ~ו' במדבר שרוין שישראל ב"מן ביןדמחלקימן
 ועוד ראי' נדנוד ~ה שאין הראשון בקו~טריסי בזההארעתי

~בא~
 בשבת ה~וס' ו~ם לפמי~ו. ~י~ הדבר

 ל~
 רק כתבו

 משמ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ונ"ל כו'.קצת
 ~ו~

 שהוציאו
 הפוסקי~

 זה דבר
 מ~

 בפ' דאמרו
 הואי ר"הר לויה ו~חנה לוי' במחנה קאי הוי היכא משההזורק
 במחנה ולא לויה במחנה כ''א ר''הר הוי דלא לכאורה ומ~מעכ~'

 ומזה ~יי''ש דידי לר''הר דידכו מר''הי תפיקו שם וא'י~ראל
 ממשען מלאכות דכל משום שהטעם כן והסוברים רש"יהוציאו
 מצוין היו ושם דוקא משה של לר''הר מר''הי הוציאו והםגמרינן
 העם מרבים וכתב כו' בבקר נדבה מביאים העם שהיו רבואס'

 להביא תמיד משה אצל מצוין ס''ר והיו כו' משה ויצו כו'להביא
 למשכן נתנו לא רב ערב דהא ומטף רב מערב לק''מ ובזההנדבה
 וגם להם ומאין נדבה הביאו לא הטף וגם מהם קבלו שלאכידוע
 ורק ישראל בני רק בבקר משה אצל תמיד הולכים היו לאהנשים
 ~ל כבודו זה ואין כו' ~ל האנשים ויבאו ~תיב הר~~וןביום
 : "''ל ר''ת קושיות כל בזה ומיושב רבוא ס' רק היה לא ולפ"זמ~ה

~ ~ ~
 נשים דבעי שכתב הסמ''ק דברי

 וט~
 צע''ג ערך לפי

 רב ~רב ~ם ו~~י לדבר. שיעור ואיזה הע~ך לפימהו
 וגמרינן הכי ס''ל לא הפוסקים כל דעת לפי אבל ע~רים.ומבן

 פוסקים כמה שהוציאו נראה מזה וגם רבוא. ב' שהיו לויהממחנה
 הולכיס שהיו לויה מחנה כמו יום בכל בוקעין רבוא ס'דבעינן
 בהך ה"ורק בפ' להדי' התוס' וכ''כ הנדבה ~ם כו' בבקר משהאצל

 וה''ק פטור מקורהדר'הר
 דנילי~

 מקורין כשהן העגלות מן.
 ממחנה ר~הר דילפימן שם שני בתי' ותירצו מקורה בר''הרלחייב
 מהך והביאו היתה. מקורה לא לויה ומ~נה מעגלות ולאלויה
 לענ"ד דשם שקושייתם היות עם כו'. הוי היכא משה הזורקדר"פ
 היתה איך המלאכה עשיית עיקר ילפינן שבת בכולה דהאלק''מ
 שאמרו כמובמשכן

 ה~
 הן כו' לעגלה מקרקע הקרשים העלו

 שאין לפי כו' תפיקו לא גבי וכן כו' לקרקע מ~~לה כו'הורידו
 ר''הר באותו וא"כ במשכן היתה שכיוצא מל"כה על אלאחייבין
 וא''כ חייבין ~הר אותו על במשכן נעשות המלאכותשהיו

 הקרשיםבהעלות
 מקרק~

 צידי דהא מקורה רה''ר כאן אין ~גלה
 נעשה לא ותחתיהן מקורה היה תחתיהן רק מקורה איןהעגלה
 מלאכת נעשה היה וצידיהן מביניהן רק והכנסה הוצאה עניןשום
 אבל המשכן. מלאכת כעין ~בת למידין ומכאן הקרשים.הוצאת
 וזה מי~ה ~יליף ואיך במשכן היתה לא מקורה מר''הרהוצאה

 : ונכון ברורתירוץ

~"~~
 ומזה לויה ממחנה ילפינן דר''הר התוס' מדברי למדנו
 יום בכל רבוא ב' דבעימן הפוסקיםהוציאו

 כמ''~
 המחבר

 שמ''ה סי'בשו''ע
 וי''~

 יום בכל בו עוברין רבוא ס' שאין דעל
 ממחנה ונלמד ר~שונים פוסקים בדברי גם "ה לשון ונמצאכו'
 הולכים שהי' לויה ממחנה לה דילפינן הרוקח בס' מבואר וכןלויה.
 מ~האצל

 וכ''"
 משה זו הגמ' מדקדוק

 כו' קאי הוי היכ~
 : לויה במחנה כ''א ר''הר היהשלא דמשמ~

 ישראל מחנה שבכל לומר מוכרחין דא''כ טובא קשה ~לפ''"~~~~~
 בוקעין היו שלא משום כלל ר"הר היו לאמבואותיהן

 וע''כ לויה. ממחנה בר ר''הר משכח לא ולהכי רבוא הס'שם
 לר"הר מר''הי הוציאו הרי וא''כ מחניה'. בכל כרמלית שםהיה
 לבן אלא בהכי. דמחייבי לרבנן ותינח כרמלי' שהוא סטיודרך
 לר"ה דידכו מר''הי כו' תפיקו לא רחמנא אמר היכי דפטרע"אי
 עזאי. לבן ~"הת מותר כרמלית דרך והאדידי

 וא~
 הא לרבנן

 כו' ב~שכן כה"ג אשכחן היכי דשבת ~''ק הגמ'מקשה
 לאו ר"הר צידי ולמ"ד כו' ר"הר אצידי דהוי מידי שסלאשכוחי ודחי~

 ובתוס' בגמ' עיי''ש כו' הניחא ומקשהכר"הר
 ולמ~

 משכח לא
 חייב ואפ"ה כרמלית דהוי' ישראל מחנה אכל דהוי מידיבפשיטות
 איכא ובירושלמי סטיו. דרך והיינו שם דרך לויה למחמההמביא
 טובא וקשה פטרי כ''ע במוציא אבל ב"ורק רק פליגי דלאמ''ד
 נקרא שהבאה מצימו א' הזורק פ' ובירושלמי עו' תפיקו דלאמקרא
 צ''ל ודאי אלא עו'. מלאכה עוד יעשו דאל קראי מהנימלאכה
דס~ל

 להכי שם מפסקת כרמלית שום הואי דלא וירושלמי לג~
פוט~

 ישראל מחנה כל מערבין ~היו לפרש ואין ע"אי. בן
 כיצד פ' בעירובין דהא ""א ר"הי נעשין והיו המבואו' כלסביב בצ"ה~

 ומקשה בתיהן ~פתח אלא מודדין אין צריפין יו~בי א'מעברין

 ההוא לי ח"י לדידי רבב''ח וא' כו' הירדן על דויחנו~רא
 כו' לאחוריהן אלא כו' נפנין כשהן ות~א פרסי תלתא והויאתרא
 בתיהן. מפתח רק מודדין שאין כיון בשבת הולכין היו ואיךופי'
 מחיצה דח~יב צ''הפ שם שעשו כיון ק~י'ו~אי

 ובמוק~
 מחי~ה

 ו~כ לדירה. שמוקף כיון הוא ~מות כד' כורין כמה ~פי'ודאי
 בלא דב~וקפין מוק~ין בשאין אלא כו' צריפין יושבי אמרלא

 תיקון ~ם היה שלא ודאי אלא ונקע. תל כמו כד''א המחיצ'הבתי
 ~ם ומשמע כלל.~חי~'

 דעיק~
 פרסי תלתא ש~י' ממה הקושיא

 :ודו''ק

~~~~
 דאורייתא מיל י''ב תחום ה~וברים לדעת רמ"

 שבת עיין ג"ור. לא דאכתי מידי מקשה הוי לאדרבנן דמאיס~
'~

~ 
 מותרין םיו דאז צורך ללא בצה"פ שיערבו לומר מקוםאין ובל~" כו'. איפקוד לא אתחומין איפקוד אשבת גבי עקיבא

 בכל הוצאה איסור ואין פטור מקום מ"הת שהוא לכרמליתמר''הי להוצי~
 שיאסרו עליהם ולהחמיר צורך נלא צ''הפ יעשו ולמהמחמיהם

להוצי~
 שמותר לויה למחנה

 דר~
 עזאי. לבן כ~מלית

 ודאי אל~
 סי בב''י ועיין בצ''הפ. אז ש~ירבו כלל לפרש שאין ופשוט~רור
 בכל ~יה לו~ר צריך ודאי אלא בזה הלקט שבלי בשם מ~ששצ''ח
 כו' תחתיו איש ושבוממקומו ~י~ יצא דאל ~קרא ~שטא משמע וכן גמורה. ר''הר ישראלמחנה

 שתיכ~
 י"ו רחבין מבואותיהן כל והיו ל~הר. מר''הי הוצאה~~ום נ~חייב~ מ~קומן הוצאה על

 קא~ הוי היכא משה דא' םזורק דר''פ ומהך היא. גמורהור''הר אמ~
 מר~הי הוצאה לאש~ו~י דבעי משום רק כלל ראיה אין לויהבמחנה
 לרה~י מר''הי הוצאה היתה בר"הי משה עומד היה ואלולר"הר
 מל"כה הוי לר''הר מר''הי דהוצאה מקרא מוכח ולא ר''הרדרך
 לא ר~מנא ואמר הואי ר"הר לויה ומחנה כו' משה אמרלכן

 הוי. מלאכה לר"הר מר''הי שהוצאה במקרא ומבואר כו'תפיקו
 פ' רשב"א דעת ובאמת שם. הגמ' כוונת תוכןזהו

 נתנו גבי מערבין בכל פ' בעירוביןוהריטב''א הזור~
 באי~

 מר~י דמוציא
 כדברי ושלא לחייב ממו~יט ילפינן ולא פטור רה~ר דרךלרה"י
 מוכרח ודאי ולדבריהם דחייב דס''ל בעירוביןתוס'

 הג~
 לומר

 היה בר''הי עומד היה שאם כו' לויה במחנה קאי הוי היכאמשה
 ו~וד בוק~י' רבוא ס' דבעי כלל זו מג~' מוכח ולא להביאמותר

 אי~ה: לקמן "ו בסוגיאנדבר

~~
 מה "ו לשיטה טובא קש'

 שהקש~
 ר''ת בשם הריטב"א

 שתהא מתחלתה רבים שנ עיר מ~כחינן הי~י דא''כז''ל
 כלל נמצא אין דודאי מעברין כיצד בפ' ז"ל רש''י לפי' שיורצריכה
 היא וא"כ בהתחלתה. כ''א אנשים רבוא ס' בה שיתישבועיר
 ~יור וא''צ רבים של נעשית אח"כ נתוספו ואם יחיד שלתחלה
 לפי כ'א מתורצת אינה עצומה קו' ודאי וזו בריטב''אע''ש

 רש~י כי כ"כ קושיא א~ה "ו וגם וז"ל שכתב שם "''להריטב''א תירו~
 ס"ר בה שיכנסו ס''ר בעיר שיתיישבו מצריך אינוז''ל

 סוח~ם ~ה ור~~ין הרבה למק~ות פתוחין שהן והעיירותהכרכים כאל~
 כל ומעתה כו' תדיר ס''ר בה היה לא ירושלים שאף ותדעכו'

 רוכלת להיות גדולים ושווקים ככרכים נתיישבהשבתחלתה
 "''ל. עכ''ד רבים של היא"ו ה~מי~

 וא~
 ""ל מדבריו למדין נמצינו

 יום ב~ל בה בוקעין שיהיו וכ''ש רבוא ס~ תמיד לעירשיכנסו שא~
 גדולים בשווקים שנתיישבה ~יר כל רק פוסקים כמה בשםכמש''ל
 באו לא שעדיין אף ר''הר םיא ישיבה מתחלת כו' רוכלתלהיות
 ~יר מ~כחת ~יכי לדוכתא קושיא הדרא דאל''כ כאחד ס''רלתוכה
של

 שתהא א''א ודאי "ה מתחלתה ז"ל לרש"י רבי~
 מקצה אנשי' לתוכה באו כברישיבה בתחל~ תיכ~

 האר~
 ו~דיין ד~וקא יומא על

 מעשה הדבר ו"ה נודעו לאעקביתי'
 עכ'~

 בהתפרסם "מן בהמשך
 "ה ב~ופן שנתיישבה כיון סופה ע"ש שנידונית ע''כ אלאהדבר.
 ומעשיה ומקומה גדולים שווקים בה יוקב~וובודאי

 מועיח~
 ~ליה

 והם להם מוכנת שהיא כיון רבים של ~יא מ~כשיוהרי
 עת~די~

~תאב~
 בר~ר ~ראה "ה ולפי בה. הרגל דריסת להם ויש לתועה

 א''צשגם
 שעכ''~

 יבואו "מן באי"ה
 ב~

 אחד ביום כא' הס"ר
 והרי יותר או לשנה יום אם לדבר ~יתן שיעור אי"~ש~~כ

 ~~ע ~הר אותה ~ין אמו לת~ה עלל באו לא ש~דייןיי~ובה ~תח~
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~"~
 ~ת בה וי~ברו בה הרגל דריסת לס"ר ~יש העתיד

 בה ~ולטת רשותםהרי הצו~
 א~

 וכיון ב''א. הרבה ~ה שאין לזמן
 יעברו אם לנו מה עליו רגלם ודריסת ס"ר ברשות תלוי~העיקר
 בה כולן עוברים שעע''פ כיון לא או לשנה א'ביום

 עאלו כתב ולכן ז''ל. בדבריו מוכרח נ"ל זה בה.ו~לטי לפרקי~
 ההווה מן ראיה שמביא משמע כו' למקומות ש~תוחיםוהעיירות הכרכי~

 בפשיטות כתבו הפוסקים כל והרי ועיירות ב~רכים בזמנינואף
 ~תב והיאך עו' ס"ר שכיחא דלא ר~ר בימינו~אין

 הכרכים על כוונתו ~רש ואין שא~ו מדבר ד~ינן~ריטב''א
 שפתוחין כתב דהא ויותר ס''ר בהן שיש שבזמנינו~מפורסמים
 המכנסין רגלי ומשום כו' סוחרים בה ורגילין הרבהל~קומות
 וכוונתולסחורה

 כמ''~
 הולכין וכולן הרבה למקומות שפתוחין כיון

 רגלם ודריסת ס"ר יש כולן ובין העמים רוכלת והיא לתוכהובאין
 שרגילין גדולות בעיירות הזה בדור גם מצוי דבר באמת ו"העלי'.
 אשר גדולים בשווקים ובפרט המדינות מכל סוחרים ~מידבה

בודאי
 יע~

 לס"ר בה הדורכים מספר
 א~

 וביום כא' באין שאין
 מדוקדק וזה לצורכם בה דורכים שעכ''פ כיון כלום בכך איןא'
 ע~ד דקדק וכן בתירוצו. ז''ל ריטב''א בדברימאד

 הריטב~
 ז"ל

 היינו ז"ל רש''י בשיטת כן לפרש דוכתיבכמה
 בד~

 גבי כ''ב
 ג''כ והוא רוחב אמה י''ו להם יש שהרי כתב כו' אלמלאירושלים
 דרמי בהא עוד וכ''כ כו'. היא העמים רוכלת שהרי לס"רדרך
ד~

 ר''הר צדי בשני בתים ב' לו שיש דמי דהך שם כו' יהודא
 או אמה י"ו רחב שאינו כגון כו' גמורה רה''ר בשא~ו ~"ככו'
 בו~אין

 דר~
 בעי' גבי ועוד ז''ל. רש''י שיטת ע"פי והוא לס"ר

 ז"ל בלשונו דקדק כו' ס''ר לדריסת ו~שוי כתב כו' המת~קטדתל
 כמ"ש והיינו לס''ר דרך שיהא ז''ל רש''י לפי' דה~קר זהלהורות
 בהן שעוברין הגדולים הכרכים כמו זו בדרך מצויה רגלםשתהא
 ואז לס''ר הדורכים ~נין יעלה ובודאי הארץ מקצה תמידאנ~ים
 טעם שאין א' ביום בה שיבואו צורך אין אבל ר''הר קרוי'היא
 בתחלת ר''הר היא לתו~ה באין שאין בזמן שאף כיון עללל"ה

 צורך מה וא''כ בה שולטת רשותם משוס ~ע''כ עיר שליישובה
 וגם לשנה. יומים או א' ביוםלקיבוצם

 במחנ~
 ראיה אין לוייה

 נדבת אחר ובפרט משה אצל א' ביום הס"ר ~ל מצויים~~יו
 מהביא ~עם ויכלאהמשכן

 אפ~~
 הרוצים רק הולים היו לא

 ודריסה דרך להם היה עכ''פ רק א' ביום כולם ולא ~' דברלשמוע
 וכן לויה~מחנה

 הו~
 מבואו' שכתב ריא"ז בשם הש~ג דעת בבירור

 עו' כרכי'~ל
 ו~

 עולם באי שכל הכרכים כדרך ל~''ר מעבר
 שיהא רק בעי דלא ב~דיא מורה לשונו פשט כו' ~הםעוברים
 עליה ~דורכים רק א' וביום כא' לא אבל אנ~ים רבוא לס'מעבר
 הביא ולכן עתה בזמנינו אף והיינו כו'. הכרכים כדרךוכתב

 לתוכה. באין א' ביום עולם באי כל ואטו כו'. עולם באי שכלוכתב לדמיו~
 הרגל דריסת להם יש עולם באי שכל כוונתם עיקר ודאיאלא
 והמעיין ז"ל. ריטב''א דברי הן והן ס''ר. של ~מורה ר~ר וםיאבעיר
 ז''ל הראשונים בין מחלוקת שזו להדיא יראה ריטב''אבדברי
 ולכן כא' תדיר בוקעין ס"ר דבעי כפשוטן "''ל רש''י ד~תשפירשו
 כקושיית מתחלתה רבים של עיר משכחינן היעי ז''ל רש"י עלהקשו
 רגל דריסת לס"ר ש~הא כוונתו שפי' ז''ל ריטב"א ובין ז''לר"ת
 שכתבתי דברימו מבו~רין ז''ל. ר"ת קושיית תי' ובזהבתוכו

 ובע"ה קצת וביאור תיקון שחסר ~ק בקיצור הראשוןבקונטרסי
 הוד אשר מאד ותמהתי שומעת לאוזן ומקובלים מת~קמים~מצאו
 ז"ל ר~"י בדברי המפרשים כל לדעת ריטב"א דעת השווהכ"ת
 בפירוש ~לוקין הן והרי ז''ל לדבריו מודיםשהכל

 שאל"~
 מה

 : הריטב''א תירץ ומה ר''תהקשה

~ ~
 ס''ר ~צוין שיהי' דבעינן הרי~"א דעת מעכ''תשפירש
 לא כולם יעברו א' שביום אפשר שיהיה עד מקוםבקירוב

 דהיכי ז"ל ר"ת קושיית ריטב"א תירץ ואיך בזה הועיל מהידעתי
 לתירוץ גם מעכ''ת ולדב~י ישיבה בתחלת ר~ים של עירמשכחת
 שם אין ~יר יישוב בתחלת דודאי עומדת ב~קומה קושי'ריטב''א
 ה"ה האפשר מה גם מעע"ת כדעת עו' מקום בקירובס"ר

 כ~. ~אפשר כיון יעברו לא ~לעולם שאף הכוונה ואםמעכ''ת שכת~

 ועמה ""ל רש"י בדעת המפרשים לדעת הא למר ליהמנא
 מ"ה כמש''ל יום בכל בוק~ין ס''ר שיהיו דבעינן בפירושכתבו פוסקי~

 העם כל היו לויה שבמחנה ודעתם יוצ". וזה נכנס זהוהיינו
 היתה לא ישראל מחנה אבל עמש''ל משה אצל יום בכלהולכיס
 לדעתם. ר''הר הוי לא לכן לאלו אלו תמיד מצוי' רגלםדריסת

 לדעתם. כלום זה אין שם לעבור מקום שבקירוב לס"רשאפשר א~
 י~ גבול מה כולם יעברו יום באיזה שעכ''פ הכוונהו"ם

 לדבר
 או רק בזה פשרה לנו ואין כמש''ל ל~ה יומים או יוםאם

 או רש''י לדעת המפרשים כדעת יום בכל בוקעים ס~רדבעינן
 שם מצוים ס''ר רגל דריסת שתהא רק בעינןדלא

 א~
 רבים בימים

 וריא''ז ריטב"א דעת וזו ר"הר הוי שם מצויים ~גלם שעכ''פכיון
 דעת אבל לנכון. ז''ל ר''ת קושיית מתורצת ובזה ~ל רש''ילדעת
 שלעולם אף לרבים. מופקר רק בעינן דלא ז"ל רש''י על ה~ו~קיןכל
 רבוא ם' למספר הארץ מקצה אנשים לתוכה ובאין נישכיןאין

 : גמורה ר~ר הוי לרבים שמופקרכיון

 שמי ריטב''א בשם שכתב ציצית הלכות סוף בנ'~י עוד~~~~~
 כו' י''ו שרחב גמורה בר''הר ציציותיו לושנפסקו

 ר''הר כל אבל כו' רבוא ס' לפעמים בו לעבור ושרגילין כו'ומפולש
 ודברים עכ''ל גמורה ר~ר א~ן העיירות בתוך עתה לנושיש
 שרגילין רק כתב ולא ס''ר דבעי ז"ל רש''י שיטת ע''פי המהאלו

 שיש כמש"ל והכוונה כו'. לפעמים בולעבור
 לס~

 דריסת אנשים
 לא אח''כ גם אח'. ביום שיבואו הזכיר ולא לפעמים. בתוכוהרגל
 מחוץ שהדרכיס ומשמע כו' שלנו העיירות רק ר"הר מדיןמיעט
 רק אמה י''ו רחבין אם עתה גם ר''הר בהן ישלעיירות

 ולא ומכאן מכאן ובנוי קצרים רחובותיהן שהיוהעיירות בתו~
 עיר כי לס''ר דרך בהן אין עיירות הרבה וגם אמה י''ומבואותיהן הי~

 לא אם אנשים ס''ר לתוכה באין אין ושווקים כרכים בהשאין
 מילתא פסק ולכן גדולים ולכרכים אמה י''ו רחב ~תוכה מעברשיש
 בכל ומבואר ר"הר מתנאי א' חסר שבוודאי ר"הר בעיירותדאין

 אמה י~ו רחבים רחובותיהם היו לא מדינותיהם שבכלהרא~ונים
 השיור דין גבי בעירובין הריטב~א כמ"ש עיר בשוםכלל

 וא~
 לדעת

 הריטב~א מודה לעיירות מחוץ אבל בוקעין. רבוא ס' דא~צהסוברי'
 מצוי וש"ה רבוא. לב' מעבר שהוא כל ר~הר שיש רש"י לשיטתאף
 ~יסב מעכ~ת ראיתי יען "ה בדבר קצת והאר~תי ~ה.גם
 וכתב ריטב''א דברי ~ם א~רת. לדעת רי~''ז ב~ם ה~''גדברי

 ובע''ה עמדי. אנכי כן לא מפשטן והפוסקים רש"י דברישהוצאתי
 דעת וגם "''ל לדבריו וריטב"א הריא''ז ודעת רש''י דברינתבררו

 : ז"ל ל~~יו פו~קיםשאר

~~~
 דעת לנפשי מתקי שמאד ~אשון בקונטריסי כתבתי

 ל~כל מאד שקרובים ז''ל רש''י לדברי וריא''זהריטב"א
 היכי רבים של עיר ז''ל ר''ת קושית בזה מתורץ כי גםולפשט.
 בכמה ז''ל רש''י מלשונו' לדקדק שיש הארכתי וכבר כו'. למשכחת
 ז"ל רש"י מדברי ובפרט יום. בכל בוקעים לס''ר צורך שאיןדוכתי
 על דקאי כו'. רה''ר חשיבא כו' שרוים שישראל בזמן מדברגבי
 המד~רכל

 א~
 היתה שעכ''פ ומפני שם. חונים היו שלא למקום

 המביאים עכומ"ז תגרי מן לקנות המדבר בכל לפרקים מצ~י'רגלם
 כו' שכיחי לא מדברות הולכי בזמ"הז ממ''ש וגם שבר כל~ם

 ומ"ש גמורה. ~'הר הוי ~יישוב כמו ~כיחי דאיו~שמ~
 מעכ~~

דאיכ~
 דלא רק ל~''ר יעלו לא שבצירוף יימר ומי טובא. שיירתא

 כל שבצירוף מעכ"ת כוונת ~ם מאד ונפלאתי~כיחי
 כולן יצטרפו פרסאות מאה אפשר וה~ורא ה~דול ה~דבר~בכל השיירו~

לס"ר
 א~

 את אלו יודעין ואין רואין ואין מ"ה "ה הרבה שרחו~ין
 היישוב אנשי כל נצרף ביישוב גם ו~''כ צ~ו~. נקרא הזה~לו
 עשריםבערך

 פר~
 רבוא. ס' ממצא

 א~
 דרך שאין כיון ודאי

 כאן אין אחד. ~דרך ובאין הולכין ואין אלו עםלאלו
 צירו~

 וגם
 מצרים. כיוצאי ס"ר של שיירא שם אין בוודאי הוא. כןבמדבר
 מעבור הוא ודאי מד~ר ה~כי שכיחי הוו ד~י ניחא ז"לריטב"א לדברי אבל שכיחי לא מדבר הולכי לומר ז"ל לרש"י לו היהולא
 ו~ף למדינה. ממדינה הארץ מקצה אנשים בו ש~וברין רבוא~ס'
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 כו' שרוין שישראל בזמן ולכן כמש"ל כלום בכך אין כא' באיןשאין
 : ר''הר המדבר כלהיה

 כתב ה' חפץ בספרו החיים אור בעל הגאון ~גם ראיתי~~~~~~
 ר''הר היה המדבר שכל כמ''שב~שיטות

 א~
 שלא מקום

 גם ביארן ולא לזה ראיות הרבה לו שיש וכתב שם חוניםהיו
 מאד מכונים ודבריו כו'. בזמן כאן הגמרא לשון מתוך כןדקדק
 שאר דעת ולפי במקום. ולא בזמן תלוי דהכל כן משמעדודאי
 ביום באים רבוא ס' מצוים שהיו לומר מאד קשה הדברמפרשים

 וזה זו סברא לפי מעכ''ת כתב כאשר שבמדבר. הדרכים בכלא'
 לקנות מקום לכל כא' ובאים הולכים כולם דאטו מאד מתמי'דבר
 ובאים הולכים היו עכומ''ז תגרי שהרבה נאמר או הנצרכיםדברים
 עיקר דודאי התימא. מן זה רבוא ס' לחשבון להם למכורלהם
 לא כי ולהעדפה לתאוה רק היו עכומ''ז ותגרי במן. היהחיותן
 לא בעצמו ומעכ''ת כו' הלחם על לא כי מלא ומקרא דברחסרו
 ב~קומו' כ''א יש~עאלי' תגרי להם שבאו למימר ליהניחא

 במדבר בהיותן ולא ומואב עמון אדום כגון לישובהסמוכים
 דברי. על להקשו' כת''ר הוד כמ''ש כו' המסוכן והנוראהגדול
 שהיו ע''כ רה"ר המדבר כל שהי' נימא דאי אח"כ כתבואיך
 באין היו תמיד באמת אמנם היפוך. אנ מהיפוך כו' ס"רמצוים
 ארבעים יישוב מן .רחוק כו' הגדול במדבר בהיותן אף ת"נלהן
 במשנה התכלת ובפ' ונסכים. מנחות להן מאין שאל''כשנה.
 שהיו שנה ארבעים מצינו שכן א' כו'. הכבשים מ~כבהלחם
 היה שלא רש''י וכתב לחם. בלא כבשים קרבו במדברישראל
 משמע כו' להם ~ביאין ת"נ ~א התוספות והקשו כו'.להם
 הקשה לא שאל''כ להם מביאין היו שנה הארבעים שכללהדיא
 מה על קאי כו' מחוץ לך תהי' דויד מצוה ועיקר ודו"ק.כלוס
 שיטת לפי וגם ביומא. כמבואר באיברי' נבלע דהמן מביאי'שת''נ

 מ~נה בכל רה"ר היה שלא לומר הכרח אין רש"י לד'הריטב''א
 לעיל שהוכחנו וכמו רה''ר אז ~היה המדבר בכלל והכלישראל
 לפלטי' מחנות מוציא גבי ורבנן עזאי דבן פלוגתא מןבבירור
 דרך היתה לא המשכן שהוצאת ש''מ עזאי בן דפטר סטיודרך

 בכל יום בכל הולכין כולן היו שלא ואף כמש"ל. כללכרמלית
 לעת הרגל דריסת לכולם היה ש~כ"פ כיון ישראל ממחנהרחוב
 בזה לקמן אי"ה נדבר ועוד זו לשיטה גמורה רה"ר הויהצורך

 : היתה איך ישראל מחנהבדין

~~~~~~
 ארוכה תשו' הביא שמ''ו סי' סוף בב''י עוד ראיות
 ור'~ לרש"י מיוחסתמשבה''ל

 הבתי' אסקופת בדין ז"ל
 בהן. הטלטול באיסור שם והאריכו ~ר''הר ויוצאין גבן עלשמקורין
 פרטי' בכל להולמה נגר צריכה הזאת הת~ובה היותועם

 עכ''פ עיי"ש אלו בדברים שצ''ע שם הב''י כמ''ש מאד ה~בנהקשה והי~
 על טלטול לאסו' שבאו דבריהם מתוך בביאור שםיו~א

 דלא מהן רבים רגל למנוע כדי רה''ר מקרקע גבוהין הןאא''כ האסקו~ו~
 עו~דים נסרים מבחוץ הבתים נגד יהא וגם תשמישתי'ניחא
 מבוי דין לו יש וא" ארכן ע''פ הפרוץ על מרובה עומדכמו

 מערבין ואח''כ א' מצד וקורה ולחי א' מצד צה''פ לעשותהמפולש
 בפ''ע רשות שיחלוק ממנה עמוק או מרה''ר גבוהין אינן אםאבל
 הפרוץ על מרובה בעומד וקורות עמודין שיעשה אף מועילאין
 לא מג' בפחות דאף להדיא שם ומשמע מהני לא הקירויתחת
 בבקעה היינו כו' בקנים מקיפין דתנן דאף וכתב ב"ה. לבודמה~י
 מרה"י אבל מחיצה לעמין התירו דברים והרבה כרמלית~היא
 כו' העמודין בין יהיה אם וכ''ש אסור. סטיו דרך אפילולרה"ר
 גבוה ולא עומק לא לרה~ר שוה שהוא במקום טפחי' מג'יותר
 מפולשין שאי~ן במבואות רק עירוב. מהני ולא איסור שהואכו'
 כזמנם עתה גמורה רה''ר דין שיש ז''ל שדעתם להדיא ומשמעכו'
 של גמורות במחיצות רק לערבו שלא רה''ר דיני כל לו ושישז''ל
 מהני. לא לבוד ע"י ערב בלא שתי של מחיצות אבל וערב.שתי
 ודעתם דעירובין ~''ק בבקעה שחנתה שיירא כגון בכרמליתרק
 כתב ריטב"א חידושי וע' היא כרמלית מקולי דשם המשנהשכל
 ג''כ קאי בקנים דמקיפין דהךג''כ

 אריש~
 שמדבר רק כו' דשיירא

 תשובה לדעת אבל עיי''ש. ליחיד כו' סאתים מבית יתר לעניןשם

~~~~~~~~~~~
 ו~רב ~תי רק מב''ס ~חות אף כלל מ~יר אין דברה"רזו

 גדולהחומרא וז~
 וע''~

 בעל לבוד אמרינן דמדאורייתא הוא מדר~נן
 לישמי ~רי דאיעא כו' פצימין ע''ג סוכך גבי בסוכה וע'דוכתי
 אבל ודו''ק. ובפירש''י~יי"ש

 עכ''~
 גמורה ~''ר דין עתה שיש ס''ל

 חיוב לענין רק עירוב לענין ומוריד מעלה זה אין שמקורהואף
 רה''ר עם תשמישתיה וניחא רה''ר עם שוה שהוא וכל שםכמבואר
 ע"י לערב התירו ולא בצה''פ ולא בלבוד לא אותו מערביןאין
 הם הדברי' אלו מרה''ר. עמוק או גבוה אם רק וצה''פלבוד

 מאד מגומגמת היותה עם התשובה מתוך בביאורמבוארי'
 שדעת רואות עינינו הנה ז''ל לרש''י באמת היא ואםבתחנתה.
 בה והחמיר גמורה רה''ר דין כזמנם עתה גם שיש "''לרש''י
 בדבר המקילין רוח על העולה כפי ולא עירובן אודות עלמאד
 ולא זאת כל כתב של~עשה ובוודאי ז~ל ברש''י א''עותולין

הלכ~
 ""ל המפרשים לפמ''ש ז''ל בזמנם שאינו דבר על למשיחא

 לא אם לעיל. שכתב וריא''" ריטב''א שיטת עפ''י לנכוןועולין
 ס''ר בעינן חיוב שלענין שאףשמאמר

 אפ''~
 לענין

 עירו~
 ~ל

 ואין מבוי דין ולא לאיסור רה''ר דין לו יש בו בוקעיןשרבים
 כן וכמו בזה. מועיל הקירוי שאין וכמו בזה מעכב רה''רתנאי
 יש ודאי כן י~י עכ"פ "''ל. לרש''י דעירובין בפ''ק הג''א גםכתב
 "''ל~ הריטב''א כד' מראה התשובה מלשון אבל כמותו. להחמירלנו

 הפי''ר לענין הלזו התשובה מענין קצת הזכיר שהט''ז~~~~~~
 אין בכרמלית דה''ה שם מ''ש רק עיי''שליב"ן

 להחמיר אין בכרמלית שבודאי שם השבה''ל בדברילמעיין נכו~
 ועיקר ~הני בבקעה דהא ~וד ואף הפרוץ על מרובה עומדיועיל ש~

 : תמוהים הט"ז וד' רה"ר חומר משום שםטעמו

~ ~ ~
 דוקא ז"ל הריטב''א של זו לשיטה שאף נראה

 ~י~
 לעיר

 הארץ מקצה לתוכה באים עולם באי שכל ומעברדרך
 רחוקות מארצות ומעבר דרך לעיר שאין כל אבל לס''ר. דרךהוא
 עצמם העיר אנשי מספר שיהא עכ''פ בעינן אז בסביבותי'רק
 ס''ר למספר עולין בה ורגילים לתוכה הנמשכות הסביבות עםאו
 בתו~ו שרוין ישראל שהיו בזמן המדבר מן המלמד עיקרוזהו
 ישראל. כמחנה "ה בסגנון דוקא "ו לשיטה ומשמע רה''ר.שהיה
 מחנה או שיירא שתשרה הדבר יארע ה"מנים מן בזמן אםאבל

 שם ~חונים יעלו אם רק רה"ר יחשב זה בשביל לאבמדבר
 חוץ הדרים אנשים כי מדבר. דגלי כעין רבוא ס' ב''ילמספר
 מד~רות הול~י כי במדבר רגלם דריסת נחשבות איןלמדבר
 חשוב לא רגל דריסת ז''ל כפירש''י שכיחילא

~ 
 ורגיל המצוי בדבר

 הדבר זה ולכאורה ס"ר. המדבר שבתוך אמשים בעינןולכן
 לדעת ובפרט רה"ר יהי' לא למה ב"מה''" המדבר שאל"כמוכרח

 רה''ר שיעשה לדבר ניתן שיעור מה א"כ ס''ר. בעי דלאהסוברים
 ישראל. ממחנה ילפינן דלא כיון בתוכו יה~ו אנשיםוכמה

 רש''י ול~יטת היא. כרמלית תמיד בזמה''ז דהמדבר להדיאמשמע ובגמר~
 שכיח. לא במדבר שתשרה מצרים כיוצאי גדולה דמחנה ניחאז''ל
 בההיא לה חשיב דלהעי רה~ר באמ' הוי כן יארע לפעמיםואם
 שאר לדעת אבל כן~ בה"דמן ונ''מ רה''ר בהדיבריית'

 ה~ר תלו ולמה לדבר יש גבול מה צ"ע לכאורה ס''ר בעידלא פוסקי~
 שתצא ~יארע אף ז''ל שלדעתם ונראה כו'. שישראל~זמן
 המקום לעשות מועיל "ה אין ס"ר ואף למדבר. גדולהמחנה
 ניחא ולא במדבר חונים שעה שלפי כלל קביעות חשיב דלארה''ר

 בו. שהם ב"מן אף רה''ר חשוב ואין בתוכו תדיר רגיליםהישוב אנשי שיהיו לי~וב סמוך ולא יישוב מקום שאינו כיוןתשמישתי'
 ארבעים זה דירה בית להם המדבר שהי' שאני מדבר דגלירק
 יחנו ה' פי על דכ' כיון קבוע ומחנותם דבר חסרו ולאש~ה
 כיון ומשני ישראל ממחנה ומקשה כו'. מודדין איןמדבריות והולכי צריפין יו~בי גבי מעברין כיצד פרק ~מרא כמבוארכו'

 רה~ר דין לענין דה''ה ונראה כו'. דקביעי כמאן כו' עפ''ידכתיב
 דנ''מ ל~מר ~וכל רה''ר מדבר דחשבא וברייתא קביעות. הוילא

 רה''ר הוי בתוכו תדיר רגילין היישוב שבני לישוב הסמוךלמדבר
 ~ו. ה~גילים ישראל מחנה מ~י רה~ר המדבר כל אז שהיהכמו
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ול~~
 בהד~ ויערות מדברות שחשב הרמב''ם לד' טעם למצוא נוכל

 רבים דרכים בתוכן ויש ליישוב הםמוכים על כוונתו ו~ו~ירה''ר.

ול~
 סתם ולכן שוות המדברות כל ולא עובר. מבלי שממה מדבר
 לה~מיר.בדברינו

 ולפ''"
 דשבת הגמרא פשט נשיטתו לה~וך א''צ
 : ב"ה להאריךואין

~~~
 נוחי "''ל הצרפתים רבותינו שאר דעת לח~בן אי''ה נבא

 "''ל שר''ת "''ל וריטב''א תוספות עתבו כבר הנהנפש.
 דב~ למאי ~ושיות כמה ז~ל ר~''י ד' עלהקשה

 ~"ר
 וכ' אמה י''ורק ~א~ וד~~

 דא''~
 הדבר שרחוק ומשמע כו' ולוים כהנים

 בתוספות כתב ""ל שר''י ו~ם קושיותי' מלשון "''ל ר"ת בעי~ימאד
 בריטב''א וכמבואר דבריו קיבל לא שר''ת נראה ז''ל רש''י ד'ליישב
 רבוא ס' בעי דלא ""ל ר~ת כדטת דעתם הגאונים שרוב שע'"''ל
 משמע כו'. ר''ת הקשה שכבר דשבת מרדכי שבהגהת בתשו'וכ~כ
 בתוס' ז''ל ר''ת ב~ם בריטב~א עוד ומבואר "''ל ~דבריושעמד
 באופן רק "''ל רש''י כד' שלא כו' רבים של דעיר סוגיאשפי'
 היה הרבה תום' שלפנילו בתוס' נמצא ~אין ואף עיי''ש~חר

 תוס' בשם דברים הרבה מז~יר "''ל והרי~ב''א כידו~.לראשונים
 והגהת תוס' ובשם הריטב''א ד' להכחיש וחלילה לפנינו~אינו
 וכל ר~''י. ע''ד במחלקותו ז''ל ר~ת שעמד שה~ידו~~ד~י

~דקדוקים
 שדקד~

 ממ''ש רש''י כד' למעשה "''ל ר''ת שד' כת~ר
 שפס' רק ז''ל מר''ת~יאו של~ רא~ רמ" שום בהם אין תכשיטין בהיתר בשמוהפוסקים

 ו~רפו ככבול דהכל ששון בר ~ני כ~
 שאינה לחצר דומה ושכרמלית רה"ר עתה שאין "''ל ~י ד'ל"ה

מ~ורבת
 ויוצ~

 מבואותיהם כל היו "ה בלא בשגס תכשיטין היתר
 ר''י ד' לזה ש~רפו רק ר~''ר ~ינו ז''ל לר''ת ואף א~ה ~י~ו~חות
 התכשיטין מותרין ~''ר בוקעין שאין רק א~ה י''ו רחב במבוישאף
 ~''" חתם ז''ל ר~ת לאואבל

 דברי להכ~יש שלא מוכרח ו"ה
 יצא באולי ואם להיפך. בשמו שהעידו תוספות ובשםהריטב"א
 וגם ע''". סומכין שאולי המנהג ליישב היינו "''ל ר''ת מפי~דבר
 : ובדאו~ייתא מלבו לא אבל תכשיטין כיציאת דרבנן באיסור~ק

~ ~ ~
 רש''י על "''ל ר"ת חולק הי' גדול בקושי כי כת''רכתב
 דעתו ביטל לא חלק אשר במקום אבל הדבר אמתז"ל
 עליו העידו אשר "~ל ר"ת ~ו בדורו גדול ~ו ומילהוראה.
 על לחלוק בידושיכולת

 הריב''ש בתשו' כמבואר גאון. יהודאי ~
 כל על גס חלק וכמה וכמה חקר אין הגדולים כל ביןולגדלותו
 למעשה ואף חריפותו בגודל חדשות והמציא שקדמוהוהגדולים
 ודומיהן. הגאו~ים נגד שהיקל נהרות ~בילות היתר כמוולהקל
 ד' בה"כירו אשה במה בפרק "''ל הרא''ש שלכן ונראה ברורו"ה
 י"ו רחבים שאין כתב שלנו ברה~ר תעשיטין הית' על ""לר"ת
~מה

 ול~
 ר~ת מד' לבד הוא זה כי בו בוקעין ס''ר שאין הז~יר

 אבל "~ל רש''י שיטת לפי כו' דס''ר הא עוד הוסיפו הגדוליםרק
 שלנו ברה''ר "''ל ~'י ד' "''ל הרא~ש הביא צדין אין פרקבבי~ה
 ד' ותירץ כן סובר ""ל הר~י כי כו'. בוקעין ס"ר שאיןוכתב
 קצת ה"כרתי וכבר סתירה. מבלי הרא''ש ד' ומדו~דקיןרש"י

 אין גם לנכון יותר ~לו ועתה "''ל הרא~ש ~ד' הרא~ון~קומטרס
צריך

 לדו~~
 ז''ל שהר''י וב~רט "~ל בדבריו "~ל מ"ב הרב ~ל

 שאינה לחצר כרמלי' לדמות "''ל ר"ת של ~תירו ס"ל לאעצמו
 הרא"ש הקשה וכן התוס'. כמ''ש ז"ל. ר"ת ד' ~ל והקשהמעורב'.
 שמות' מה רק ז''ל ר''ת של בהתירו ה"כי' לא ולכן שםז"ל

 ההיתרים שני מצריך התרומה בעל ברוך רבינו רק "~ללד~תו
 ושל ר~י~ל

 ר'~
 שאין שכתב בשמו. תוס~ות כמ''ש

 לנ~
 ~לל

 שהשיב אף ""ל הר"י שגם ~ראה ודוק. שניהם ומקולירה''ר
 ויישב "~ללר~ת

 לא למעשה א~לי ז"ל רש"י ~
 הי~

 נגד עושה
 קשה שהיה ומצינו בדאורייתא. המחיצות דין בעיקר ז~לר"ת
 ~ל לחלוק~עיניו

 ר'~
 שה~מיר תבשילין עירובי גבי למעשה ז"ל

ר"~
 להצריך "~ל

 פ~
 גדולות. בראיות ~ליו ~לק "~ל ור~י ותבשיל

ואפ'~
 כתב

 ל~
 הובא כו'. ז~ל דודי ד' על לעבור ל~י מלאמי

בר~~~
 וכ~ש בדרבנן אפילו ו"ה שני. פרק ~ביצה ה~וסקים ובכל
בדאוריי~~.

 וי~
 ז~ל ה~י כ~ב ~ל~ן לו~ר מקום

 ~תוספו~
 ~דר ~'

 גמו~. רה''ר כדין כו' נעולות ודלתותיהן כו'. הדרדישראל
 למעשה. חושש "''ל הר''י וגם רה"ר עכשיו יש "''ל ר''ת דלד'משום
 דכל לשיטתו ז"ל הר''י אמה י''ו רחבן מבואות שאין משוםואי

 רה''ר הוא ~''ר לאורך וארכו אמה י"ו רחב לעירשמחוץ
 וכמו כלל מטכבין רה''ר תנאי אין כו' רבים אתו שלענין""ל ר~י שדעת בעיני נראה העיקר אבל האפשר ע"ד י''נ "הגמו~.

 : לקמן אי''ה ונבאר הקודם בקונטרסשהארכ~י

 אתו לדין לחלק ~אין ל"ה מסכים כת''ר הוד שגם ~תה~~~~~~
 שמוכ' כמו לא או אמה י''ו רחב בין כו' ומבטלירבים

 כו'. בעשר דאיירי כו' נכנסין שרבים דחצר ומסוגיא הריטב''אמד'
 דין עליהן שאין כיון ב~ה''פ לטלטל שרו דאפ''ה ~עכ''ת חידשרק

 ומותרין מה''ת כרמלית והויין תנאים שארי או רחבן מפנירה''ר
בתיקון

 א~ צה''~
 תימא וזו לטלטל. שרו לזרוק כלל מחיצה זו שאין

 וקורה מחיצות ג' שסובר "''ל הרמב''ם לד' כן ~מצינו אףבטיני
 מחיצות ד' דסבר לטלטל שרי ואפ''ה ל"רוק. גמורה רה''י הוילא

 וסוברים עליו חולקין הפוסקים כל הנה היכר ~שום וקורהדאורייתא
 בלחי ברביעית החמירו ולטלטל הזורק לחייב דאורייתא מחיצותג'

 שלא מבוא גבי דעירובין דפ''ק בסוגיא תלוי ומחלקותןוקורה
 כו'ה"ורק בלחי הכשירו לשיתוף ראוי ש~ין מבוי דאמר שם ומסקנאכו'. נשתת~~

 הכשיר~
 לו בשיש דהיינו מפרש דהרמב''ם כו'. בקורה

 וקורה לחי ו~חוםר מחיצותג'
 שז~

 ורש"י כו'. ראוי אין ~ק'
 שהוא מפרשיסוהפוםקים

 מפול~
 הפוסקי' על לדעת וא''כ עיי~ש.

 בג' סגי דל"רוק מל"רוק יותר מחי~ות טילטול לעניןדמצרכינן
 מבוי דהכשר בסוגי' מבואר וכן בד'.ולטלטל

 ב''~
 לחי אומרים

 ומשני דאוריי' מחיצות ד' ב"ש סברי לימא גמרא ומקשהוקורה.
 לחי או דאמרי לב''ה וכן ד'. דאיכא עד לטלטל דמחייב הוא מג'לזרוק
 משתים לזרוק ומשני דאוריי~א. מחי~ות ג' ~ברי לימא מק~הכו'
 "ריקה מחיוב יותר לטלטל דמחמרינן להדיא הרי כו'. דמחייבהוא
 שהוא בעוד לטלטל נתיר שלאוכ~ש

 פטו~
 וה~נ הזריקה. על

 ל"רוק אמינא הוי מההיא אי דמשני כו'. מכנםין שרבים דחצרבהך משמ~
 רבים בקיעת שאין דאף ס~ד הרי כו' לא לטלטל אבל רה~יהוי

 שאין להשמיעמו רב והוצרך לטלטל מחמרינן "ריקה לעניןמבטלת
 דמבואות כת"ק סבר דרב כיון ם''ד היאך מעכ"ת ולד' כן.ה~ר

 בצה'~ סגיהמפולשות
 שאינו רה''ר גם והרי לרה''ר במפולש אף

 מ~כ~ת לד' ה"ה בעלל אמה י~ורחב
 א~

 וכ''ש ה"ריקה על שפטור
 כולה וגם לטלטל. דשרי ה"ריקה על דמחייבינן כו' שרביםב~צר
 ~ייב לתוכו ה"ורק בלח' ~כשירו לשיתוף ראוישאין מבוי דאמ' מ~ע''ת לד' סותר כו' בו נשתתפו שלא דמבויסוגיא
 עסקינן לא מי ואטו מחיצות. ג' לו שיש איירי הרמב"םולד'
 ש"ה ג' בדופן צה"פ לו ויש בתוכו עוברין שרבים כה''גבמבוי
 לטלטלמתירו

 וא~~
 ואמר סתים והיכי מעכ~ת לד' ה"ורק פטור

 שיש וכל במפולש דאיירי הפוסקי' לשיטת וכן חייב כו'ה"ורק
 שדרך מבוי ואי לתועו ה"ורק ל~ייב מחיצות ג' לו י~ ג' בדו~ןלחי
 יש אמה י''ו רחב שאין כל בו עוברתרבים

 ל~
 לענין מבוי דין

 מבטלי ~ים כה''ג והא בלחי הכשירו סתמא מחייבין היאךטל~ול
מחיצ~

 ולהפוסקים ליה כדאית להרמב''ם פטור לחי לו אין ~ייב לחי לויש למבוי ה"ורק שם מברייתא קשה וכן לט~טל. ושרי ל"רוק
 כו'. לחי אלא מחוסר אין שס דאמר למאי וכן במפולש להוכדאית
 לו שיש כלוהרי

 צה'~
 ואפ''ה לחי רק חםר אין

 הזו~
 לד' פטור

 ואיןכת"ר.
 מנו~

 בקיעת אין דבכה''ג או שמאמר רק אלו מקושיות
 או ל"רוק. רה"י והוי דאורייתא רה"ר דליכא כיון מבטלתןרבים
 שרינן ולא מבוי. תיקון בדין עלל נכלל "ה אין דבאמתד~ימא
 מכומן על נתיסדו וב"ה ובדלתות רה''ר בתיקון רק בצה"פבעה~ג
 "ה. ב~נין פוסקים כמה מד' הקודם בקונ' שכתבתי הראיותכל

 במין באמת מעכ~תודחה
 ה~

 בכרמלית טלטול בהיתר "ו בס'
~ 

 ו"''א
 נדבר ועודכמ"ש.

 אי'~
 : הסדר על ב"ה

~ ~
 ס"ר בעינן דלא דסבר ר''ת דעת מתבאר הנהלחשבון
בוקעין

 ב~
 בשמו הפוסקים כל ממ''ש ו~''מ רה~ר לדין

 סאתים מבית יתירה בגינה לטלטלשהתיר
 ~ו~

 רה~ר שאין כל
 בכל "ה ~~ון הובא כו' ופלטי' סרטי' כגון לפניו ~ברתגמורה
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~ ~ ~  "ה "~מו על שמדבר להדיא ומשמעהפוסקים
 להת~ ושל"

 ~כל
 הדר פ' ורא''ש תוס' עיין כו'. כגון ועתב דקדק ולכןמקום

 דין נגד ה"יסקופה בדין שהחמיר ""ל רשב''ם דעת וגם ע''ב~~" ד~
 ואסור כו'. "רבעה יה" לא שמא ~קירוי לדקדק ו"ין שכתבהגמרא
ליגע דל" היכי דכי מדבר דלדידן להדיא מבואר כו'. מה''תלהוציא

 באיםור"
 ד''ת. על יעבור פן לדקדק לנו ש"ין כתב דאוריי'

 בדבריו המפורש נגד דרבנן חששא משום כוונתו לפרש איןובוודאי
 ומ~ש מדרבנן הדין ~גד האי כולי להחמיר תיתי מהיכי וגם"''ל

 ד' בקירוי ~אין דאף ד''ת נקט דווקא לאו ע''כ דבל''זמעכ''ת
 דכל ב~יני פשוט אדרבה הא לומר מנ''ל ידענא לא הויכרמלית
 דוכתי בכל הוא וכללא הוא כלום לאו ברה''ר מד' פחותקירוי
 מד' ~חות תקרהאין

 דוכתי. ובכמה בשבת דאסקופה בסוגי"
 מחיצה גם מחיצות ג' לו שיש ואף כלל מקורה רה''ר נק' "הואין

 לו. שמפולש עיון רה''ר לגבי ובטל הו". כלום נאו מד'~חותה
 : נעול רה~י שפתח "מן כל ברורו"ה

~~~
 לנו שאין כתבו הצרפתים חכמי כל עכ~פ דה"מעכ''ת
 כו' אמה י~ו רחב שאינורה''ר

 וע~
 לאו הרשב''ם

 וביניהן הצדדים משני הבנויים עיר של במבו"ות רק אינו "הנקט. דוק"
 לשוק. "ו לפלטיא הפתוח בית נמצ" "ין ו"טו כו'. רחב שאיןדרך
 ~כי גמורה רה''ר שהו" ופנוי רחב דרך ולפניו בפ''ע שעומדאו
 שאין רק העידו לא הם הצרפתי~. רבותינו בימי כ"ה נמצאל"

 סמועות. הבתים ~נות דרכם היה שכן אמה י''ו רחבי'מבואותיהם
 כגון מבוי בלי לרה~ר פתוח בית כלל ימצא ל" זה משום לא"בל
 וכן מללו ברור ""ל הרשב''ם ולשון פשוט ו"ה וכדומה יחידיבית

 "ין גבי הבתים ח"קת בס''פ ממ''ש הרשב''ם דעת להדיאמשמע
 ישר"ל "ת דויר" מקרא בגמרא ומייתי כו' חלון נגד חלוןפותחין
 הרשב''ם וכתב ~ו' מכוונים אהליהם פתחי שאין ראה לשבטיושוכן
 במחנה אל" רה"ר ש"ין דמי ה~ותפין כחצר ישראל דמחנה"''ל
 שבת במב' כדאמרלו~

 ד~
 הך והיינו עכ''ל צ''ו

 הוי היכ" דמש~
 כ~ראה ""ל הרשב''ם לה ומפרש כמש''ל כו' לוי' במחנהקאי

 ~חצר שהיה דקדק ומ"ה לויה במחנה כ"א רה''ר היה שלאמפשוטו
 וסובר "ה כנגד "ה וחלונות פתחים כוונת דין לענין גםהשותפין
 ביותר עצמן טל שהחמירו ולא השותפין כחצר הדין מן "אתשעשו
 כוונת תוכן הי" "ו דינא מ~ייהו למילף לן לית דא''כ ברה''ראף

 משמע וכן "''לרשב''ם
 פש~

 ומינייהו עבדו ק" דדינ" הגמרא
 ממונות דיני דלענין לפנים א''צ "ה והנה השותפין. לחצרילפינן
 מס' שפחות הדעת על ~עלות אין שכניםונ"קי

 יהיה ל" רבו"
 מילתא ה" למילף בעינן מדבר מדגלי דאטורה''ר

 כיון הי" דסבר"
 ר"י' הי"ק שם אין רה''ר מבני איצטנו~י בעי בל"" הוא רביםדבקעי
 ד"ף וכתב לכ"ן שבת דימי ~ייך דאין בפירוש הפוסקים כלוכ"כ
 כיון "מה י''ו רחב ש"ין ואף "ה לענין כרה"ר ד~ו המפולשמבוי
 "יתא ואם קצת רביםדבקעי

 דה~
 רה''ר הוי ~חוד לוי' דמחנה

ל~
 מחנה משא''כ בו בוקעי' רבוא ס' שהי' משום היינו רשב''ם
 ~בת רה''ר הואי מדלא הרשב''ם מייתי ראיה מהישראל

 וגם כלל ס"ר בעינן ל" שם הא שכנים דין לענין השותפיןכחצר דהוי"
 כיון מכוונים פתחיהם עשו ול" ע''ע החמירו למהבאמת

 דס''ל ודאי אל" מדינ" ושרורבים דבק~
 להג~

 הי' מו''מ וכי ובאמת לצורך של" רחובותיהם בכל רביםבוקעים הי~ ול" גדולה צני~ות שם נוהגין שהיו משום היינו רה''רהוי דל" דה" ולהרשב"ם
 דגן "וכלים הי' הל" ושווקים. ברחובות ללכת שיצטרכוביניהם
 המן לאוכלי "לא תורה ניתנה ולא באהלו איש ויושביםשמים
 לצים ומושב קרנות יושבי ח"ו להיותםוחלילה

~ 
 היה ול" ישבו

 היו משה לאוהל רק לאלו "לו וענין דרךלהם
 כו~

 לדרוש הולעים
 דין בעצמם דנו ולכן ברחובותיהם יוצאת ואין ותורתו ה'את
 לענין השותפיןחצר

 הי"~
 לענין וגם המפולש ממבוי יותר ר"יה

 טעמא מהך היינו רה''ר ישראל מחנה היה של" המפרשים לד'שבת
 רבים היושלא

 בוקעי~
 דהוי בקעה וכמו צניעותן מפני כלל

 ו"''ע ב"ה~". מדבר וגםערמלית
 דל" רש~"ם דעת להדי" מש~

 ~הדרא שבת ממס' ר"ייתו ""דא ד"ל''כ כלל ס''רבעי
 קושי~

לדוכת"
 החמירו למה

 ע~
 : עמש~ל

~~~~~~
 שא~ לפי""למדין

 נודה אם
 ל~

 דמשה הך המפרשים
 אין רה''ר הוי שם דרק כפשוטו כו' קאי הויהיכא

 ס''ר דבעי כללר"יה
 דל~

 "תי~ טעמ" מהך
 עלה

 ר~
 שלא מ~ם

 להוכיח לעיל לפמ''ש "בל כו' מכווניםפתחיהם הי~ של" ממה כדמוכח השותפין וכחצר כלל רבים בה בוקעים~יו
 מפלוגת"

 ע""י דבן
 רה~ר ישראל מחמה בכל היה דע''כ סטיו דרך במוציאורבנן

 כיון צניעותן מפני כ''כ שם בוקעים רביםהיו של" ד"ף ~"ל כרמלית. דרך דפטר ע"אי לבן מחייבינן היכיד"ל''כ גמור~
 שעכ~

 שולטת רשותם
 דומה ו"~ו רה''ר הוי לרבים ומופקר ירצו "םשם

 מדבר לגבי אף רמב~ם ד' שכן וכמו לבעלים המיוחדתרשות שהי" לבק~
 ס''ר. להצריך כלל ראיה אין פירושי לכולהו עכ~פב~''".

 בנ~ ו~
 : ""ל רשב''ם כד' ג''כ כתב ב''במס'

~~~
 ~ספינה מת שהביאו במ~ה ממי''ץ הרא מד' ראיה

 במרדכי הוב" עכומ''". ע"י רה"ר דרך להבי"ווהתיר בשב~
 רנ~י ומדהתיר ישר"ל ע"י משבות מעשה ביה דליתישמעאלים שבו~ טפי דקיל להוכיח מאד והאריך ובהגהותיו.כירה פר~

 עיי''ש ברה"ר ישמעאלים ע''י כ"ש לכרמליתל"פוקי
 והקש~

ר~
 בשבת משמע ישמע~לים בו יתעסקו ביו''ט דמת מהך

 דבעי "ית" "ם למה "ה טורח וכל כו'. חילוק דאין והשיבל ויוה~
 ~ש מצוה בכל ושרי דשבות שבות הוי הרי רה''ר לנו ואיןס''ר
 ל"פוקי רנב''י דשרי ~מו ישראל ע''י התיר לא למה ועודבמת.

 דאפשר ואף הבריות. כבוד משוםלכרמלית
 כבוד משום מותר שהדבר כיון ועוד עכומ''". הי' לא בדרוקרתדגם יאמ~ מי בעכומ''"

 קוץ כד"מר באיסורו. למעט מדקדקין "יןהבריות
 טוב" "פי' ובכרמלית אמות מד'פחות מטלטל~ ברה~

 ~לטל מדקדקינן ולא
 כבוד ~"ש רבים. הי"ק משום דאפשר כיון ד''א מן פחותבכרמלית
 כו' ברוך ורבינו ישראל "ין מע''י יותר בישראל וכבודו~ב~יות

 טומנין במה ובפ' כירה בפרק בדבר והאריכו כו' לפניודן
 ולא דנין היו המעשהשעל ומשמ~

 וכ~ למשיח" הלכת"
 שהאמת יראה עין

דס''ל
 לר''"

 ע"י כ~" """ לכן ס''ר בל" גמורה רה"ר שיש ממי''ץ
עכומ''"

 ועיקר מעשה. ביה דלית בשבות ולהקל גדול בדוחק וגם
 "מירה לשבות דקרי בה''ג ד~ת ~פ~י בנוייםדבריהם

 שבות לעכומ""
 דעת כן אין "שר ד"וריית" במלאכה "ף מעשה ביהדלית

 ביה דלית שבות נק' דלדידהו פוסקים ורוב ורא''שורמב''ם רי~~
 עכומ''" ע"י א" מה''ת מלאכה בו ש"יןהיינו מעש~

 במקום מותר
 למלאכהאבל מצו~

 עכומ"" ע"י דאוריית"
 וגם הל". ~שם נקרא לא

 ולפי בסוף כ' שם והאריך ג~כ להרא"מ שהשיבו בהגמ''רהר"בי'
 ולא ב"ה הראבי' שחידש הו" חידוש להתיר דנתי יפה כו' רש''יד'

מטעם
 הר''"

 פשוט דבר היה שלא "~ל ~ונו משמעות וגם ממי''ץ
 ~ כו' ""ל רש''י דברי ~~י שכת~ הל" ההיתרבעיניהם

~~~~
 "מה י''ו רחב דבעי מודים הכל עכ"פ דה"מעכ''ת
 "הו רה''ר. הוי ל" וע''כומפולש

 דוק"
 העיר במבו"ות

 היה ובודאי הנהר לחוץ בספינה המת הביאו שם"בל
 ו"ה שם מתקבצים רבים היו וגם הנהר חוץ כדרך"מה י~ רח~

 : ס"ר בעינן ל" "י גמורה ורה''רפלטיא נקר"

 מ'~~~
 כרמלית בין לחלק

 ~ עפ~י לכרמ~~
 "''ל מהר''מ

 לכרמלית וספימה דים ~רמלית בין כו' בכרמלית כחו דיןגבי שח~~
 דבעיר מטעם עיי''שדעיר

 דשכיח"
 מת לגבי מש""כ ג"רינן. רה''ר

 כ~ש וב"מניהם. לערמלית להוצי"ו בדרוקרת בעיר רנב''י התירהרי
 כלל רה''ר דל~ל"נן

 ל~
 ~היתר הר"''מ יחמיר ולמה כן. הפוסקים

 "''ל דמוהר"מ בהך משא''כ הגמ'. מדיןפשוט
 כו' בשופכין וים בספינה רק בכרמליתכחו התיר~ ל" דבג~
 וכתב~

 פוסקים קצת
 ה"יסור בכלל דעיר כרמלית וכל בעיר. כר~לית מ"ה ללמודש"ין
 עיין בג~' כמבו"ר מעורבת שאינה בחצר רק בעיר היתרואין

 המחבר פ' וכוותייהו "~~ מוהר''מ על חולקים שם ו"ףבפוסקים.
 שנ''". סי'ב~~ע

 ודעימי' מהר''מ ד' הבי" ורמ~"
 עיי~

 שכתב
 שמצינו דידן בנידון "בל כו'. חצר רק היתר איןדבעיר

 ~פי~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

ז
~~~~ ~ ~ ~~~~

 כרמלית בין עוד כלל חילוק אין דעיר כרמלית רנב''י~התיר
 תכשיטין לענין הפוסקים כמ"ש לדידן וכ''ש הפוסקי' לכללכרמלית

ו~
 אמה י~ו שחשב כן נראין יראים בס' הרא''מ ד' וגם ברור.
 אם להאריך צ~ך היה אריכות ואיזה ס''ר ה~יר ולא רה''ר~תנאי
 או רה''י אינה למה ים גבי שד~דק מדבריו וגם זה. מ"כירהיה
 צורך ואין למדקדק ~ן משמע כו' הספינו' בקיעת מפני~''ר
 ר''ב ~עת שגם מ~מע וקצת ז''ל. רבו ר''ת בשיטת וא"יללהאריך
 לא בהלכה לפניו ו~ו הארי את להשיב ~הרבו וראבי'ממגנצא
 בעל רב זה ואין ז~ל. רש"י שיטת עפ''י להתיר להו~~יטא

 שי''א סי' ו~''י התוספות. בעל ז''ל הר''י תנמיד מגרמיזא ר''בשהוח התרו~
 שבה''ל מד' כן והביא עכומ''" ע''י ברה''ר להתיר הרא"מ כד'פסק
 אף ובכרמלית ע~ומ"" ע''י ~רי כו' ברה"ר הוא אם מסתבראשכתב
 שם שט"ס ונ"ל ישראל.ע~

 ב~
 וצ''ל מפולת. במקום שכתב שבה~ל

 ומשמע ג''כ. גמורה רה''ר שהוא וכונתו מפולש.במבוי
 ש~~

 ז~נינו
 כתב ולא הרא"מ של זה היתר השמיט בשו''ע ב~י הרב וגם~דבר.
 ישראל ע''י בכרמלית להתיר רק למעשההלכה

 מש~
 ברירא דלא

 דעתיה ס~א ולא עכומ"ז ע''י ברה''ר למעשה להקל האי כוליליה
 מסתים לכן צירוף ועפ''י רש~י שיטת עפ''י ג~כ הראבי' היתרעל
 שם הביא ז~ל הרמ''א רק ~ומילה

~ 
 במ"א. עיי"ש השבה''ל

 מיחו שלא שהראשונים וי~ל כתב ~כשיטין ב~יני הרא~''ןוגם
 מדבר לדגלי דומה ~לנו רה"ר שאין כיון שלנו דעיירות כו'ב~שים
 גמור ככרמלית והוי הוא. גמור רה''ר לאו אמה י"ו רחב~ין
 שערים ~יירות שיש ועוד כדגמ''ד. ס''ר דרי~ת בהן איןוגם

 משום עליהם חייבין ואין נעולים והן כו' בלילה ~עולור~וים
 עכ''ל. רה''ר הוי דלא נעילה לה ומה~י כו' ירושלים כדא'רה~ר
 בהן שאין לזה וצירף אמה י''ו רחב שאין משום טעמו עיקר~רי

 מהני ~עול שראוין דמה לומר עוד הוצרך "ה ובכל ס''ר.~ריסת
 זה וגם רה"ר. מדין~אפוקי

 ע''~
 ולא תכשיטין ~היתר האפשרי

 בלילה דו~א נעילה דב~ינן סבר גופיה דהראב~ן כבר כמ''שמדינא
 ~ב~ף גמורה.ברה''ר

 קנ''א~
 אחרים לטעמים כ''כ דלסניף א''ו

 שע''"ואולי
 באותו ז''ל הראב"ן שם טרח ועוד הרא~ונים. סמכו

 בתכשיטין ~ילות דידן ~שי משום אחרים ~יתר צדדי ל~וא~ף
 היה ואלו מיחו. שלא ז"ל ~אשו~ים זכות למצוא ה~הו~~ריך
 בפרט הלז. הטורח מה כרמלית רק רה~ר לנו שאין בעיניופשוט
 בהדיא ושרי גמור. רה''י הוי לנעול וראויות שערים לעיירות~יש

 : ששון בר עננילר'

~"~~
 אנ~י גם הדבר אמת להראב"ן אינה שבהגמ'רשתשו'
 גדול היה שיהיה מי יהיה אך כותבי. אחר בזההרג~תי

 הוא ואםהדור.
 ר~

 שעשה משמו ~ביאו והאחרונים מלונדריש.
 בעי דלא לדיא ודעתו לראיה. "ה והביאו לע''ז בלשוןההגדה
 אמה י''ו הרבים דרך דאמר פירו' המוכר מפרק ראיה והביאס"ר.
 ממונית דיני ~לענין דשם וכתב ידים בשתי דבריו דחה ומעכ''תכו'.
 שאין ואף כשירצו רבים בו לעבור שיוכלו כדי הרוחב רק בעינן~א

 ביה בקעי דבעינן מדגמ''ד דילפינן שבת לענין משא''כ בו.עוברין
 בטומאה כמו רה"ר הוי דבתלתא נימא ואל''ע כדגמ''ד.רבים

 : מעכ~ת בזהוהאריך כ~

 לא מלתא אמר ~ה גברא חכמים דברי בע"האפרש~~~
 דרך אמות ד' היחיד דרך א' במשנה שם הנה עליה.תחיכו

 ~יר דרך הרשב''ם פי' א~. י''ו הרבים דרך אמות ח' ~יר~ר
 אחרים ממקומות בו שעברו לא הללו עיירות לשתי ש~יוחד~עיר
 שבאין מעבר בה שיש עיר הרשב''ם פירש הרבים דרך אמה בח'~י
 טו~א רבים ביה דבקעי אמה י~ו צריך ולזה רחוקה. מארץ ~םדרך
 גמרינן ממשכן הרבים דדרך הא והנה הארץ.מקצה

 דב~
 י''ו

 דילפינן שכ' רשב''ם ובפי' שם ובב''ב הזורק פרק בשבת~מבואר א~
 שם עוד וכ'~גלו~.

 דסת~
 שיוכלו כדי הוא רה''ר מקלט ערי דרך

 בדרכי ~וקעים ס"ר שיהיו וחליל עיי''ש. ישראל עיירות ~ללברוח
 אמרינן וגם ח''ו. טו~א רוצחי' נפישי דא''כ מקלטערי

 במכ~
 ערים

 ר~''ר. דהוו רשב~ם כתב ~אפ''ה עו' גד~לים כרכים עו~ין אין~ללו

~א~
 א'כ כדגמ''ד. אמה י''ו ורחב ס''ר דוקא בעינן דלשבת איתא

 לתוכו באין שאין אף אמה י''ו ~ים דרך לכל להצריך לנו~ין

 ס"רלעולם
 ~ל~~

 ~אי עולי דבעי הוא בו~עי' ס''ר שהיו בדגמ''ד
 ילפימן דמהתם כיון האי כולי בעינן לא רבים בקעי לא איאבל
 דתרווייהו כיון הרבים לדרך לעיר מעיר דרך בין לחלק לנוומנין

 בו דיש משום ואי לדגמ''ד.דמו
 בקי~

 כפלים ~רחב יותר
 כלל צריך לא דא''כ ז''א היחיד. דרך נגד לעיר מעיר דרךכמו
 מדג"מלמילף

 ובש''~
 ~ים דרך ~כל ודאי אלא לה. ילפינן משם

 ודומה לשבת גמורה רה''ר דין לה יש רשב''ם כד' כו' מעבר בהשיש
 לענ''ד. זו בראיה מלונדריש הר''א כונת היא זול~~ד

 ו~
 רשב''ם

א~
 : ידו''ק ז"ל רשב"ם בדעת למעלה למ''ש סיוע הם

~~
 שכ' כו' לו והחשיך סוס על רוכב גבי שבהגמ''ר התשו'
 משירד דרכיבה שבות על ויעבור שירכובמוטב

 ויעבו~
 על

 איסור משום ~ונתו ודאי כו' ומחמר בהמהשביתת
 תור~

 ו~רה''ר

ג~~
 כלל איסור דאין פעמים עמה כתב דבכרמלית

 ש~ין רכיבם או בבהמ' תחומין איסור גבי הפוסקים כמ''שבהמה לשבית~
 ונדבר בבה~' שבות גזרו דלא וכ' הרועה העכומ''ז בידלמחות
 ודאי עכ~פ ג"כ בזה איסור יש אם דאף ועוד לקמן. אי''הבזה
 וזה בכרמלית דבהמה משבות טפי חמור דרכיבה דגופיהשבות
 תורה איסור ומשום ג~ורה ברה''ר דמיירי אע"כ לפנים. א''צפשוט
 שדיבר משמע כו' שרוכב ומי מדברי' הוא ז~נינו על והרי בהנגעו

 וכן אמה י''ו שרחב כיון עכ''פ בדרך רה''ר דיש וס''לבהו~.
 מ~

 מועט ~פסד דמשום ה~כף שיזרוק דנ''ל שכ' שם מרדכיהר~
 משום דאסור פשיטא דלירד משמע כו' דרכיבה שבות נתירלא

 ביו"ט מת בהוצאת ראשונים של ממחלקותן וגם כנ''ל.מחמר
 הוצאה שהותרה מתוך מטעם רק היתר מצאו לא ז"ל~רא~ש הלוי יואל שרבינו אלה לדברינו ברורה ראיה ישראל ע''יראשון
 ז"ל והרמב"ן ~צוה ומשום כו'לצורך

 וכ~
 עליהם נ"לקו גדולים

 למתוך צורך מה כלל רה''ר לנו שאין הלוי יואל לרבינו ס''לואי
 כ''ה משום להוציא שרינן בשבת בכרמלית אפילו האכו'

 וכ~
 ביו''ט

 דאין כתב כבר בישמעאלים דאפשר ואף הבריות כבוד משוםישראל ע''י כרמלית דשרי בשבת משא''כ ישמעאלים ע''י לקוברושהותר
 וגם מזה גדול הבריות כבוד ואין יותר בישראל כבודו וגםקפידא
 ישראל ~י לכתף שנהגו אשכנז מ~הג ראיה שהביא ז''להרא''ש
 ואיך כו' מתוך בלא שרי דלדי~ן פשיטא רה"ר לנו דאין ס~לאי
 הסכימה שלא ודאי אלא כו' מתוך ע''י ברה"ר להתיר ראיההביא
 ד' שגם כתב וכבר ~אורייתא בחששא זה היתר על לסמוךדעתם
 ז''ל. לרא''מ מתשו' כן נוטה קצת הלוי ~אל ר' של בנוראבי'

 דס'~ יד~ האוסרין וסייעתווהרמב''ן
 וא''צ רה''ר עתה לנו שיש

 היתר לבטל א' במדינה מאד שהתאמץ שכ' בתשב''ץ וראיתילס"ר.
 אף המנהג. לבטל בידו ושעלתה ישראל ע''י ביו"ט מתהוצאת
 כרמלית הוצאת משום ואי עיי~ש. המנהג לבטל יכול לא ז''לשריב''ש
 בחששא הלוי ור''י הרא''ש עפ''י הנהוג מנהג לבטל לוחלילה
 וגם כמש''ל. בשבת אף דוחק בלי בגמרא מבואר והתירודרבנן

 שיש דס~ל ודאי אלא הזה הרעש ומה ~'ז יחלוק לאהרמב''ן
 לכן ז''ל הרמב"ן לדעת תורה איסור ויש גמורה רה''ר~ו
 הלוי ור''י הרא"ש שיסמכו מה על להם שיש אף למנהג פניםנשא
 רצה ז''ל הריב''ש גם ברור. וזה תורה בשל להחמיר רצהעכ~"
 וידוע שם כמוזכר המחלוקת מפני בידו עלתה לא רק המנהגלבטל

 : כלל לס"ר צריך שאין הריב''שד'

~~~

 בטליתות בשבת לצאת שלא המחמירים דעת בבירורמשמע
 דרך אינו שמא או הלבן את מעכב תכלת שמא מספקשלנו

 וכ' ~ם ז''ל מוהר''מ תשו' מתוך הרשב''א בתשו' הובאמלבוש
 היינו עלייהו דמברכינן דאף וכ' בצרפת מרבו ששמע מורי ~ישם
 עיי''ש אסור ודאי ברה''ר משא לשאת ס' אבל לטלה ברכהספק

 לא מס' וחמיר עלה אתי דאורייתא איסור דמשום להדיאומבואר
 הזכרת מס' בספקו להחמיר שאין ודאי כרמלית איסור אבלתשא.
 כל דהא בעלמא חששא רק גמור ס' "ה דאין וגם לבטלהש''ש

 וגם ז''ל~. הרז"ה ~מלבד הלבן מעכבת אינה דתכלת פ'~גאונים
 כו' גמור עיטוף בו שאין קטן בטלית חוששין שהרבה הביאבנ"י
ומטו

 ב~
 יונה רבינו שהוא ונראה ז''ל. החסי' הרב משם להחמיר

 הוצאת לענין רק הקפידו ולא עו' אחיזו' לו לעשות ~נכון ~'ז''ל.



~ ~ ~ ~ ~

 ן
~ ~~~~

 דאו' ח~שא משום וע~כ ~א''צ ברכה ספק משום בחול ולאשבת
 בפוסקי' ומובא אמה. י''ו ר~ב שהוא העיר לרחו' יצאושמא
 האריך בתשובה והרא''ש אשכנז. מגדולי לרבי' נהוג הדברשהי'
 אם שאף לומר והוסיף טעמים מכמה המחמירי' של טענתןלבטל
זה

 נ~
 ע''ש כו' ובטיל חשיב דלא משום פטור כו' מצויצת אימה

 מחששא להחמיר אין בל''ז רה"ר לנו דאין דלדידן הוםיף לאולמה
 אלא קולא לידי דאתי חומרא וזו ציצית מצות ולפרוק דרבנןקלה
 דלא נראה ז''ל הרא"ש וגם זה היתר על כלל סמכו שלאודאי
 ע''ז לסמוךברירא

 למעש~
 נראה שכן וכמו רבים. לטעמי' והוצרך

 הר''מ וגם לעיל. שכתבנו ראשון ביו''ט מת הוצאת בעניןמדבריו
 לק''מ ולפי''ז כו' החוטין נתקו שמא מחשש לפושטו רגיל שהיה"''ל
 לעשות רצה לא ז''ל הוא גם ואולי בודקו. היה שאז הברכהמע~ין
 כמה שכ' אף רבוא ס' דב~ינן הסוברי' ד' עפ''י בעצמומעשה
 כחו היתר כגון דרבנן איסורי לענין הם דבריו רוב בתשו'פעמים
 לקולא ואזלינן מד~ס ברה''ר איסורן שעיקר ותכשיטיןבכרמלית

אבל
 ל~

 חששא דאיכא היכא

~''~~
 מהרי''ל שהעיד מה לפי

 ז''ל מהר"ם מקוםמרוטנברג
שהי'

 מוק~
 חומה

 דלתי~
 בימי ובריח

 שאינה חצר גמורה רה~י והוימהר"ם
 ודוחק החמיר טעם מאיזה וא''כמעורבת
 כשיצ~ דמיירילומר

 או בשבת העיר מן
 סמך שלא קצת ונראה אחר. במקוםשהי'

 נעילת בלי גמורה רה''ילעשותו
 חלק ז~ל שהוא אף ז''ל ר''י דעתעפ''י דלתו~

 וחשש מעשה לעשות רצה ל" ז''ל ר''יעל
 והנה גמורה. רה''ר שהוא ז"ל ר''תלד'
 דגם דנראה הקודם בקונטרס כתבכבר
לתוס'

~ 
 םברא הך האי כוגי ~רירא

 א במה ובפ' מדבר גבי כו' קצתמ~מע
 ז"~ הר''י בלשון שם ודו''ק אמהי''ו

 שלנו רה''ר הוי אי דאף שכ'
 כמ~ש וזה האי כולי לי' פשיטא דלא קצת משמע כו' כרמליתכמו
 כתב לישמעאל הוצאה בהיתר בכתובות וגם ז"נ. הר''י בד'לעיל
 י''ו דברחב משמע רבוא ס' הזעירו ו~א כו' רחב שאיןרה''ר
 ליכא דאטו מלאכה דהוי ישמעאל לצורך להוציא אסוראמה

 כדרך ובטירותם ~חצרותם או דמתא בשוקא בפ''ע הדרישמעאל
 ~ו~א מצוי ~זה אמה י''ו ורחב פנוי רחוב ולפניהםהשרים

 רחבות המבואות שאין רק העידו שלא התוס' בעלי בזמןגם ה~
 בנמצא שאינו דבר הוא רבוא דב' הך אבל פעמים. כמהוכמש"ל
 והדבר המה ומעטים ארץ בגלילות המפורסמים כרכי' זולתכלל
 רחב רה''ר למצוא אפשר בקל שיותר והראות השכל לעיןנראה
 ולכך בוקעי' רבוא ס' משיהיו אמהי''ו

 כ~~
 בביצה ז''ל הרא''ש

 אבל כו' בו בוקעי' דס''ר רה''ר האידנא שכיח דלא ""ל הר"י~שם
 מבוי. בבנין שאינו כל אנפי בכמה ואפשר אפשר אמה די''והא

 דלא דשמע כו' רחב בשאין רק רשב''א בשם תוס' התירוומדלא
 : ברור וזה לחוד דס''ר הך משום להקלס''ל

~''~~
 כרמלית ש~ו רה"ר דכל להדיא כתב הרשב''א דהא מעכ''ת
 שעל בה''כ לענין מדבר שהוא כלל. הכרח בזה איןהיא

 דודאי כו' מתיבשים המים ופעמי' המים~י
~ 

 רבי' בקעי
 עולי ~

 דמצא בכרמלית פטור מקו' דאין לענין שם חומרא דקצת וגםהאי
 שאסור יש~אל ~ורך בהוצאה ביו"ט ל~ל אבל כו' מימו אתמין

 שעיקר ברור דבר ו"ה אמה י"ו שרחב כל להקל סמך לאמה"ת
 דס~ר הך משום הוא כלל רה''ר לנו שאין הצרפתים רבותינו~"ש
 כלל מצוישאינו

 כדמש~
 להדי'

 כוונת ו"ו שכ"ה סי' הב''י מ~
 רה''ר להם שהי' הגמ' זמן בין ~חילק אשה במה פ' בתוס' ז''לר"ב
 וכו' בכרמלית למיגזר שייך לא רה''ר כלל ל~ו שאין "מנינוובין
 אמה י~ו משא'כ כלל בנמצא שאין רבוא ס' משום טעמוועיקר
 "ה וגם כו' מרחיב וברצותו המלך ור~ון במעשה דתלי' מידיהוא
 וע''כ רה''ר כלל לנו שאין לומר שייך ולא ובדרכים ב~וקיםמצוי

 אבל כו' בוקעי ס''ר שאין כו' מלעותימו ובכלהרוקח
 גמור רה"ר אינן שלנו שהמבואו' רק עתבו ~א סברא הךדל''ל ה~וסקי~

 דס' הך ס''ל דלא בו וכל הריטב''א כגון כו' רחבים שאיןמשום
 פ' "''ל הרא~ש ולכן כלל. רה"ר ננו שאין לשון זכרו ולארבוא
 בכרמ~ית תכשיטין היתר על ז''ל הר''י קושי' ג''כ שהק' אשהבמה
 התי שס הביא לא כו' מעורבת שאינה לחצר לה מדמינןדהיכי
 טפי. קיל ומש''ה רה''ר כלל לנו שאין התוס' שהביאו ר''בשל
 בשיטת "''ל דקאי וכמש''ל כו' דס''ר הך כלל שם הזכיר שלאלפי
 ס''ל דלא ז''לר"ת

 ה~
 ל"מ "מנינו בין חילוק אין לכן ס''ר. סבר'

 בוקעי' דס"ר הך שכ' ז''ל הר''י דעת הביא א"צ ב~' רק כלל.הגמ'
 המובא לעניןכו'

 מחו~
 כו' סרטי' דרך שהביאו לחוש ש"ין ~חוס

וא~
 דהרא''ש בראשונה כמ"ש הכרח מזה אין ר''י כד' שם שפבק
 שלא ותלינן כו' שמואל קאמר לקולא דחוששין בשבת שפסקלשיטתי'
 הבאתי וכבר כלל. שכיח דלא משום ולא רה''ר דרךהביא

 דמשמע בתשו'הרא''ש מ~
 דל~

 בענין ממ''ש דס"ר תנאה הך ס"ל
 ישמעאל ~ענין דבריו וגם ראשון. ביו"ט מת הוצאת ובענין~יצית
 דלדי~א משמע שאסורין כו' נראה הלכך שסיים כו' מיםשמילא
 שדחה וכמו המשנה דין על דוקא לדחות יש שזה אף ולדידן.מדבר
 בכל ברור נראה ודאי זה אך כמ''ש. מראי' בתשובה דבריוכת"ר
 נ"כר שלא מחודש דין הפוסקי' שמחדשיןמקום

 על ודאי בג~
 ~''ר שיזדמן היכא ד~יירי לתרץ שייך ולא מדברי'זמנם

 בב''י ג''כ מבואר וזה בהווה אנא דברו ונא למשיחא ה~כתאאו גמור~
 הפוסקי' מדברי ראיותי קצת מעכ''ת שדחה כמו ולא שכ''הרסי'
 בזמנם. נמצא שאין דבר על מדברי' שהםוכתב

 וז~
 שאינו דבר

 ואין כו' רחבי' המבואו' אין דהא ק' אכתי דאל''כ עוד ומ''שכלל.
 כללא לאו דזה פעמי' כמה זה לפמ''ש היא קו' לאו רה''רלנו
 העיר במבואו' רקהוא

 ו~
 ובסרטי' בדרכים ובחוצות בשווקים

 : עוד לכפול א''צ ומבואר ברור דבר וזהופלטי'.

~~~

 במרדכי הובא העזרי לאבי שהשיב שמ~ה רבינו ~ד' יראה
 ישמעאל ע''י לישמעאל לשלוח מותר שכ' ספ"קביצה

 מלאכה והוי ליו''ט והוצאה עירוב ~יש ישראל ע''י לאא~ל כ~
 עכומ''" לצורך דאסיר ובישולכאפי' גמור~

 דמשום להדי' מבואר כו'.
 טעמא ויהיב ישראל ע''י למיסר אתי מלאכה דאב תורהאיסור
 אסר ולא מ~ורייתא והיינו כו' לאפי' ומדמה ~ו' עירובדיש
 לישמעאל דאמירה שבות לא אבל דאו' מלאכה רק ישמעאללצורך
 תוס' וכמ''ש שרי ביו''ט לוציא ע''מ לו לתת אסור דבשבתאף

 וכמו עכומ''ז עבור ישראל ע''י כרמלית הוצאת לתירבכתובות
 דיש דס''ל מבואר עכ''פ חצירות. עירובי על גזרושלא

 עכומ''" ע''י וגם כו' מלאכה אב דהוי מדכ'ב"ה''ז רה~
 רק התיר לא

 רה''ר ~ו שאין~משום שלו~ דרכי משום בו יש אם בשבת. אף להתיר מוסיף~צמו הא~" רק עיי''ש. המעשה שם שמביא הוא והא''ז בשבתולא ביו''~
 כמ~

 אבל א"יל ולשיט~יה ישנים. תוספות
 מתוך נראה וכן הע~י אבי דעת ולא ז"ל שמחה רבינו ד' "ו~ין

 ~הביאו של"ד סי' הד''מ שהביאהמעשה
 של עגלות עכומ''"

 להורידן הע"רי אבי התירולא י~
~ 

 פסידא שהי' אף ה~לות
 דשבות סובר איהו והא היום משקידש אסר עכומ''זע"י וא~
 צורך או פסידא ב~וםשרי דשב~

 כ~
 בשמו הב''י כמ"ש הרמב''ם

 אוצר דג"ירת שבות איסור משום ו~ו היו רה''י דעגלות~ה''ר מרה''י הולאה משום דשבות שבות לי' חשיב דלא א''ו ש''ל.סי'
 ~ה "''ל. הע"רי אבי בדברי למעלה למ''ש סיו~ ו"ה כרמלית.או
 מותר ליתן האוס~~ דעתג''כ

 החמ~
 ~יוליך ידוע אם לישמעאל

 שהביא לתחוםחוץ
 הא''"

 ונראה כ' "''ל והוא ~מרדכי דשבת פ''ק
 לאיסור פסק הגהמ''יי בשם תמ''ד סי' ובב"י כו' מות' כו'דלדידן

ר~
 לצאת שלא ע''מ כו' מועט דבר

 וכ~
 בסתם. פסח בהל' בש~ע

 ב~עומ''" א~שלום דרכי מפמי ישמעאל ע''י לשלוח להתיר בש''ע פסק שכ''ה בסי'רק
 עיי"ש אלם

 ולכאו~
 דעת עפ''י הוא

 בביצה שם ר''ש בדברי המעיין אבל ~מ''ד סי' למ''שוסותר הא~
 אי~ה משום ~~יר ~ום דיש יראה לעכומ''ז משכנות ח"רתגבי
 רה''ר דיש דס"ל לדידי' אףכו'

 גדול סברא היא דבאמת ב"מה''"
 עעומ''ז במס' ~יבה משום התירו דרבנן איסורידכמה

 וע~

 :דאורייתא
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בעכומ''"
 מ~י ברה''ר קוץ לטלטל דשרינן כמו כו' שלטון או אלם

~~
 ~"כ הא''ז ~עת וב~ירוף להתיר ז"ל ה~~ר סמך ~ן רבי'
 שרינן לא ~וה דמשום ~מץ גבי א''" היתר ~שמיטו~ך
 הוסיף ז''ל רמ''א רק ו~כון. ברור נ''ל וזה ד~בות ~בותרק

 ~ מאד נכון כי ודו"ק א"יל ולשיטתו דחמץ מצוה משום שכ''ה~סי' ש~

~~
 לרבותינו מאד גדולה מחלוקת ש"ו אלה מדברינו העולה
 רבותינו וגדולי רה''ר לתנאי בו בו~י' ס''ר בעינן איהצרפתים

 ע''"חולקי'
 ממי''ץ ו~'א ~תוס' בעלי עמודי "''ל ורשב"ם ר"ת ה''ה

 מלונדריש הר''א דעת וכן וראבי' ממגנצא ר''ב דברי מטיןוכן
 ~ציצית המחמירי' כל דעת וכן הלוי יואל והר"ר מרדכיו~''ר
 הטלית אם או כהלכתן מצוייצי' המה אם מספק ב"מה''"~שבת
 וגם ~ישה כד~ךקטן

 דע~
 ובדעת בביאור. הוא ען שמחה ~בי~ו

 אין ז''להרא''ש
 הכר~

 שא"צ היא כך ג"כ ~ד~תו נראה ויותר ברור
 בדעת שהעיקר לברר הארכתי שכבר ובפרט באורך. כמ~''ל~ס''ר
 דריסת שיהא רק צריך שאין וריא''ז הריטב''א כדעת ז''לרש"י
 בתוכו מצוי אנשיםס''ר

 א~
 רה"ר היא הרי א' ב"מן באין שאין

 הארץ מקצה מעבר ויש קבוע הרבים שדרך מקום כל ולפ''זגמורה.
 גמורה רה"ר היא המלך דרךוכ''ש

 לכ~
 רבוותא הנך

 וא~
 ~דעת

 דעת וגם וריא"". ריטב''א דברי כפי "''לרש"י
 כ~

 הספרדי' רבותינו
 במדבר אף השיגו שלא והראב"ד הר~ב''ם ה''ה חולק בלי הואכן
 והריטב~א והרשב''א והרמב''ן ראשון בי~ט מת הוצאת גבי מד'וגם
 הוצאת בדין לעיל שהבאתי הרשב''ץ ד' וכ''מ והר~"ש והר"ןוה''ה
 ~דברו' גבי רמב''ם דעת שהביא בו הכל דעת יראה וכן ביו''ט~מת

 י''ו ~חבין שאין משום רה''ר לנו דאין הך ה"כיר וגםויערות.
 גברא מאן חזי ופוק כלל. ס''ל דלא ~''מ דב"ר הך הזכיר ולאאמה
 כדעת הגאונים רוב דעת שכתב ז''ל הריטב''א עליו מסהידרבא
 רבותינו כל היו ואלו היה בחשבונות ובקי ס''ר. בעי דלא "''לר''ת

 דעת וגם האלה. כדברי' כותב היה לא ל"ה מסכימי'הצר~תים

הרי"~
 כל לערב שאםר רבי' של בעיר מדבריו היא כך ודאי "''ל

 הנמשכי' שבצרפת רבותינו כל ואלו שיור בלי פתחים ב' לה שישעיר
 בו בוקעי' ס"ר שאין ~יר שכל בהדי' כתב "''ל רש''י ~יטתאחר

 למה לתרץ ודחקו יחיד של עיר כדין כולה לערב צריךאדרבה
 דעת ובודאי "''ל רש''י פי' עפ''י והוא כידוע לחצאיןמ~רבין

 רי''~
 "''ל

 בסוגי' יהונתן והר"ר והר"''ה הריטב''א שהביא הגאוניםכפי'
 בגמ' מדשיילינן ""ל דעתו ואולי יחיד. קנין דהיינו יחיד שלדעיר
 כגון כו' יחיד של עירה''ד

 כ~
 ואופנים פרטי' שצריך מ~מע

 ופירש''י לאיסור סתם לכן ב"ה בקיאין ואין יחיד של עירלשתהא
 צריך כגון מ~י כן שהק' ריטב~א. ע' "''ל לשיטתו מאד דחוק"''ל
 ולא מעלה לא א''י קמין דאפשר בראשונה מ''ש וגם כו'.לזה

 ושתהא שמו על שנקראת לומר ל''ש לדיר ודמי "~ ~ענין דירהל''ש ~ו~'" דירת הדין דמעיקר כיון הוא. רחוק לא "ה לעניןמוריד
 ובלבד ~יור. ~נין בהדי' א' ובירוש' כא'. לערבה כחצרו~ולה
 מ~מע לא ריטב''א דעת רק שיור חשיבא לא ישמעאל דדירתישראל

 הרי''ף: לדעת ראי' מ"ה ו"יןכן

~~~
 שיהי' הרי''ף התנה לא ל~ה ~' דאכתי כת''ר

 ותוב' "''ל ר~"י הנה הריטב''א. שהתנה וכמו כו'אמה י''~ רח~
 י''ו רחב ~''ר בה ב~אין דשם המשנה ~פירשו "ה בת~איחולקי'
 דס"ר תנאי אבל הרי''ף. דעת שכן ונראה שיור. בעי ואפ''האמה
 דלא כיון "ה באין שיור בעי דלא ודאי ז"ל לרי''ף ס''ל הויאלו
 וכן דרכו. יורה והאמת עוד להאריך צורך ואין רבי'~יקרי

 כל לעין ומבואר מדבריהם. לדייק הקודם בקונטרס ~מ~שו~רר''י הר"''~ ~
 ~""צ וסוברי' ב"~ "''ל המח~ירי' דעת רבו כמו שרבו עיניםבעלי
 ובנין. מנין רוב בו. בוק~י' ס''רכלל

 וג~
 אחר דהלך תורה בשל

 שאין תפסו ואשכנ" צרפת מגדולי שרבי' "ףהמחמיר.
 לנ~

 רה"ר
 ורוקח והא''ז והתרומה וסמ''קהסמ''ג

 והר''~
 האחרומים "''ל

 וידוע טובא נפישין הנך הארוך ואו''ה ותה''ד ומהרי''והמהרי''ל
~~

 ורשב''א ורמב''ן ה''ה לדברי ראה אלו שהמהרי''ו "~ל מ''ב הרב
 ומי רה"ר ~ו ~אין בפשיטות כותב היה לא החולק~ור~~ם

 נתפ~טו שלא וידוע אמת דבר ו"ה כו' לבו י~לא אשר "ההוא
 בימי ור''ן וריטב''א ור~ב''א ה~מב''ן הספ~די' וחידושי חיבורירוב

 נמשכין דבריהם ברוב רק עלל אותן ראו ולא ומהרי''ומהרי''ל
 לא עדיין ""ל הרמ''א בימי וגם והתוס' ז''ל מהר''ם פםקיאחר
 הד~ום לאור כולםיצאו

 כידו~
 גברוותא הלכתא ועמה ובקי. לרגיל

 שותין אנו ומימיהם אלו ס~רי' עפ''י נתחדשואשר
 תורה בשל מחמירים שהם במקו' להקל לנו וחלילה לאור.יוציאו תעלו~

 מ''שוידוע
 הרמ'~

 לא שהאחרונים לומר ~אפשר כל בח"מ ז"ל
 בכאן הט''" ודברי כבתראי. לפסוק אין הראשונים דבריידעו
 והרשב''א הרמב"ן שגם ע''ד שעלה מפני אלא ה~יל שלאיוכיחו
 להיפך הספרי' בכל מבואר וזה ז"ל מדבריו כמבואר המקיליןמכת
 ורש''ל והמ''ב להקל הט"" מד' ראי' נביא ואיך בראשונהכמ''ש
 המחב~ ~ברי מו~ין וכן המחמירין כד' שהעיקרכתב

 ממ''ש
 בזה לעיל וכ' להאריך ואין מקומו' ועוד ~צ''ב ובסי' תמ''דבסי'
 כת"רומ''ש

 שא~
 "ה אין יחיד של בעיר הרמב''ם פי' המחבר שכ'

 דב~י כרש''י שסובר אף רמב''ם דעת הביא הטור גם שהריר~י'
 לי' כדאית חד לכל הפירושי' ב' באמת כתב "''ל דהטור "''אס''ר.
 גבי ס''ר בעי דלא רמב''ם דעת שם הטור הביא שכ''ה בםי'וגם

עכומ""
 הביא כאן גס לכן "''ל הב''י ובד' ~יי''ש חלילין ~הביא

 רמב"ם פי' רק פירש''י כלל הביא לא ה~חבר אבל רמב"ם.פי'
 הרמב''ם ~י' בעיניו דעיקרש"מ

 וע~
 כלל ד~"ר להך ס"ל דלא

 ויפרש ס''ר דבעי שיסבור ~י ב~אשונים כלל מ~ינודלא
 אלי' רבינו וע"כ כמ''ש ודאי אלא כמאן. דלא ש"ה הרמב"םכדעת המשנ~

 ~צ''ב. סי' עיי''ש ב"ה ~י~ייהו אזלי ז''ל ורש"י דהרמב''םז''ל
 בדברי גס "''ל. דעתו ל~יל ביארתי כבר שכ''ה בםי' המחברומ''ש

האחרו~ים
 י~

 דס''ל משמע של''ד סי' הב"ח ומד' מחמירי' קצת
 שם שתי' גמורה רה"ר היא בזמה''ז גם לעיר שמ~יר גדולהדסרטי'
 ראיתי ~דומה ~לבוש בדברי גם הטור. מקושית ברוך רבינו~עת
 שכ' ראיתי פרמ''ג הרב גם רה''ר. בהן אין העיר מבואות רקכן.
 רבוא ס' בעינן ואי רה''ר לנו יש אם םפק שהדבר פעמי'כמה
 מאי שכ' עיי"ש בט''ז שמ''ד ובסי' שמ"ה בסי' כמ''ש בובוקעי'
 אזיל לשיטתי' בצה''פ לערבו שם פירש וצא הדעות אלו ביןדנ''מ
 שרחב כל ב"מה''" אף נעילה דבעי ""ל הר''י עדעת שס''ד בסי'שפ'
 ד~תם יהי' "מנינו אחרוני בד' ולפלפל עוד להאריך ואין אמה.י''ו
 בעיקר כלל פלפלו שלא כיון להקל מכרעת הכרעתם אין שיהי'איך
 להן מונין ותלמידו הרב בגמ' וידוע'ב~''ש מחצבו ומקורהדין

 : אחריו לילך תמיד שדר~ו ~יא'

~~

 בד' לדקדק העיר~י אשר כת''ר הוד לפני להציע ראיתי"את
 מדבריו ראי' כת''ר הביא אשר ק''ב סי' בתשו' "''למהרי''ט

 א' קולא חידשו "''ל מהרי''ב הרב וגם "''ל שהוא שראיתי ו"ה"''ל.
 העיר כל כשמערבין ובין א' מצד צה''פ צריך א" ~בוי בתורתא' מבוי כשמערבין בין לחלק כלל הראשונים שערוה נא ~שרגדולה
 לראשי לעשות צריך ואין רבי' של כחצר כולה נעשית חצר ו~דיןכא'

 שחצר וסו~רין כלל צה''פ וא"צ פסין ב' רק צד מכל העירמבואות
 פסין בשניניתרת

 א~
 עושה "ה כנגד "ה רוחות בב' שנפרצה

לכ~
 הדרך בזה ותקנו ב"ה שהאריכו עיי''ש משהו פסין ב' רוח
 כל ס''פ בתוס' להיפוך ומבואר גדולה תימא וזו שלהםעיירות
 כו' אחת מרוח מ''ש ד''ה צ''ד ד'גגות

 ע''~
 ~ס. הריטב"א וכ''כ

 העוברת המים אמת גבי משתתפין כיצד פ' בירושלמיומפורש
 ול~י מכאן צה''פ עושה רו~ות מש~י פרוצה היתה כו'~חצר

 חצר בדין גם והפוסקים הירושלמי דעת ברור עכ''פלהאריך. מקו' כאן אין א' ~ד וקורה בלחי שם שניתר ומה א'מצד פסין בב' סגי ולא צה''פ צריך בחצר דגם להדיא הרי עו'מכאן וקור~
כל

 שמפו~
 כ~ה מד' ~ד להועיח ויש עכ''פ. א' מצד צה''פ צריך

 בהיתר ~אד תמוהין ומהרי''ט מהרי''ב ודברי לה~ריך ואין~וסקי'
 לכל לע~ות נוהגין שלכן בהיפוך כ' אשכנ" וגדוליזה

 : רשויות ~ילוק וכדין חצר כדין להתיר ~ה''פ~ המבוא~

~~~~
 נכו~ות ראיות הראשון בקונטרס כתבתי כבר הנהלענינינו
 כד' והתוספתא ד~רות המ~ניות ומן הש''סמסוגי'

 משיקול וגם רה"~. לתנאי בוקעי' ס''ר צריך שאין הפוסקי'רוב
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~ ~ ~  עליהן לי מלהשיב הבדולח עינו העלים כת"ר והוד הוכחנו.הדעת
 וא~ר בהן. לטפל כדאי שאין וכתב בהן מצא עול מה בקיצור.~ף

ל~
 במעלות בוקעין רבוא ם' ~היו נאמר האם ~שיב. מה ידעתי

 הוי דלר''א ג~ל בית בשבילי או א' א' עוברין שהיו מרוןבית
 לגיתות כו' לבורות המפולש~ת במבואות או לטומאה אףרה''י

 פליגי ורבנן רה"ר ~שבת גם מפולשין הן ד~ם ר"א דסברולגרנות
 ש~ין מפני מחלקותם ו~"כ לשבת הוי רה"י דאפ''ה ובבריטלי'
 כו'. הגיתות לבני רק הרבים דרךזו

 וג~
 מד~לגינן

 כו' נכנ~ם שרבים יחידי לחצר מכוונים פתחים ששני בסי~יבין בתוספת~
 של דבסילק' משום וע''כ לטומאה אף רה''י הוי אם צדדיםלענין
 מ''ד לחד לטומאה רה''ר הצדדים גם לכן ט~י בי' בקעירבים
 שס' ~יירי הכל ו~י כו' נכנסים שרבים יחידי בחצר~שא''כ

 נפישי דוד~י בהכי לחלק שייך לא בובוקעים ר~ו~
 ט~~

 הי~ן ו~ד
 זה ~ין מצרים כיוצאי רבוא מס' יותר עודיוסיפו

 ~ל~
 התימה. מן

אל~
 ברור ודאי

 כש~
 כולי רבים בי' בקעי דלא מיירי דכולהו

 שלהן מחיצות משום טעמא ואפ''ההאי
 ולמ''~

 כו' רבים אתו לא
 כו' ישראל אוהב יהושע מטעם אוכרבנן

 ה~
 הוו. רה''ר ל~''ה

 רה''ר דהוי ישר~ל מ~חנה מוכיחות ראיות הוספנו עודובעז''ה
 השותפים כ~צר הוי דינא דלענין אף ורבנן. עזאי דבן הגמ'מסו~ית
 ר~~' שהצריכו .ביראות דפסי מדין וגם כמ~''ל צניעותםמפמי
 אף כו'ורוב'

 דל~
 הוי ו~פ''ה לר''י כו' רבי' שדרך במקו' קיימו

 : כו'רה"ר

~~~
 על מעכ''ת כתב

 מ~
 ~בותינו שנכנסו מעת שתמהתי

 עד וכתב כו'לארץ
 שהו~

 תמה
 ע~

 ר''ל על יתמה רש''י
 ~ם לתמוה ~וסיף מה בירושלמי כו' בעולם רה''ר אין ד~מרכו'
 על ר''י תמהכבר

 ר''~
 דעתך על לו ו~מר כו' פיוסרוס ~הן שש~ל

 תימה. ע''ד כן ר''י ש~מר להדי' הרי בעולם. רה''ר~ין
 ש~ כוחן גדול דילן בש''ס ש~מר לשיטתי'~זיל ור''~

 השיבו ור''י מחיצות
 שר''א הירושלמי לשון לפיומשמע

 ל~
 פשיט~ הוי

 קב~~ ו~ולי רבו לפני הדןכתלמיד לר"י וש~ל ליה
 מיניה

 דר''~ ומימר~
 בש"ס

 ל~וקמה אפשר חייב הפסין לבין הזורק~ילן
 הר~''ם בדעת ל~יל מ"ש ועפ''י באר. שם עשיש ביר~ות פסיבין דדוק~ למסקנ~

ב~ורך
 ל~ ולמסקנ~

 ~מר
 ר''~

 חדא רק
 מימר~

 והך כו' דהזורק
 ~יתותב ר''ל וגם ודו''ק. ~יתמר חברתה מכלל כו' הודיעוךדכאן
 משום ~ו הנך דדוקא פי' כו' בהן וכיוצא גלגלבית שבילי רה''י ~יזהו ר''ל על פליגא מתניתין ד~מר' בירושלמישם

 ישר~ל ~והב דיהושע משום ~ו דילן דש"ב וכדס''ד כללתשמישייהו ניח~ דל~
כו'

 כמסקנ~
 המשניות בפי' הרמב''ם מדברי הנר~ה כפי~ ~ו דילן.

 ו~פשר בקעה. כמו לשבת רה"י הוו בהן רבים הילוך מיעוטשמפני
 שם ~' לכן ודו''ק. כו' ליחיד מסרם ב~ש כןלהעמיס

 גלגל בית שביליהוזכרו ל~ ר''~
 ~ל~

 עכ''פ כו'. ולכך לך רה''י שהן
 ~בלהנך דוק~

 היכ~
 מחיצות להן שיש ~ף נרבים ומסר תש~ישתיה דניחא

 כו' מבטלי דרבים רה''ר הוי המתלקט תל~ו
 דל~

 ברור ו"ה כר''ל
 דירושלמי ומ~ך בהיפוך. מעכ''ת אותו הגיה ולחנם הירושלמי~פי'
 מהו כו' לתוכה מרה''ר "רק פיוסרוסד~הן

 ~וכח עו' חיי~ שיה~

דל~
 ס' בקיעת בעי

 דה~ כל~ רבו~
 דשקלים דירושלמי ~ך מוכח

 לעצמו ויקח כו' ולג~ו פיוסרוס מן נשכח נשכח כד הלו~ידאמר
דהוי

 כמוצ~
 מצויין. שרבים במקום

 ומש~
 ש~ם

 ימצ~
 בתוך

 עצמופיוסרוס
 ל~

 ע'כ רבים בו ~צויין ש~ין משום וע"כ יקחנו.
 וע''כ ~בידה. לענין מצויים רבים דין בולדין

 של~
 בו~עין ס"ר היו

 היכן עד דאל''כ עכ''פבו
 יקר~

 דלענין ובוד~י מצויין רבים
 דינ~

ל~
 ה"ה. הדין נוהג ב"מנינו עתה וגם ה~י כולי בעינן

 דה~
 ~מרינן

בגמר~
 ומשום כו' כנסיות בתי ל~תויי כו' שהרבים מקום כל ב''מ

 סבר ו"פ''ה ה~י כולי בקעי לא הפיוסרוס בתוך ש''מ כו'י~וש
 רה''ר הוי דלדידיה ומשמע מחיצתן מבטלת רבים דבקיעתר"י
 לפטור ~"ת המחיצות ומבטל בעולם. רה''ר אין ע''ד לר~לש~'

 : ברורה ר~יה ו"ו לתוכו מרה~רהזורק
~ ~  

 ושבה שלישי' בה
 מדברי לדקדק הראשון בקונטריבי שהוספתי מה לבארוהיתה
כ~

 דלענין הר~שונים פוסקים
 דינ~

 ~חיצה ומבטלי רבים ד~תו

 ~ו תורה ~ל גמורה רה''ר דין לו יש אם בין לחלק~ין
 לרבים קבוע דרך שעכ''פ כיון רק גמורה. רה''ר תנאיפרטי שחסר~
 הזורק ולפטור טלטול לענין אינן וכאלו עכ''פ המחיצותבטלו ש~

 ~רון מפאת גמורה רה''ר שאין אף כרמלית וכדיןלתוכן
 וכתבתי תנאים שאר ~ו כן. להסוברים רבוא ס' או אמהי''ו הרוח~

 והירושל~י הש''ס וסוגיות הפוסקים מד' ונכוחות ברורותראיות
 ותרועה רעם בקול ה~לה הדברים על להשיב מעכ''תוהרבה

 חסד צדיק יהלמני בלבי אני אמרתי פוסקים ועוד והג"אהריטב''א ב~ סריקי בוקי ושתליתי הפוסקים כל דעת נסתור כתבתיח''ו ~~ל~
 מ"ט ככה על נפלאתי מאד ~ךכו'

 ל~
 וחלילה בזכותי. מר מהפך

 למבין נכו~ים הדברים אבל חיים אלקים דברי להפוךלי
 דברי השלמת לברר ראיתי ~''כ ועקש. נפתל בהם ~ין דעתלמוצאי וישרי~

 יבחנו~לה.
 נ~

 כנים ~ם
 ה~
: 

~ ~ ~
 מד' דברי

 הג"~
 שם שכ' דעירובין פ''ק

 דדוק~
 אין אם

 אי אבל בצ~~פ. ניתר אז מבוי בני בקיעת רקשם
 אומר מאייברא והר''מ כו' העיר בני כלבקעי

 דל~
 אבל חיוב לענין היינו כו' רש''י לפי' אפילו בלילה ננעלות~א''כ בדלתו~ סגי

ל~יסור~
 ~בו~ר ה~ה עיי"ש. כו' י' אלא אי~ו ~פי' ~יכא

 שדעתומ~יין לכ~
~''" 

 ובפחות בעשר אף לרבי' קבוע דרך שם שיש שכל
 ~נין היינו ז"ל רש''י לד' בוקעים ב''ר ש~ין ו~ף מחיצהמבטלי
 ש~ין ר''הר לנו דאין לדידן ~ף כו~תו וברור לטלטל לא ~בלחיוב
 ע''ד כונתו היתה ש~לו איסור לענין מעכב זה אין בוקעיםס''ר

 ושם ר''הר ל~ורך ש~ורך דמיירי שכ'התוס'
 הו~

 ~מה. י''ו רחב
 ו~ז הצדדים מן בוק~ים ס''ר גם מעכ''תו~ד'

 םו~
 גמורה ר''הר

 חיוב לענין בין שחילק זה מה ז"ל ר''י בשס התוס' ד' לפימה"ת
 חיוב גם ד~יירי בגווני האכו'

 ~יכ~
 הצד. מן בוק~ין כשס''ר

 דלפ''זוגם
 הלכת~ הו~

 דלדידן משמע ולשונו למ~יחא
 הו~

 מדבר
 הצד דמן הדבר עיקר וגם כלל. ס"ר שאיןואף

 הו~
 כו' רחב

 הר''מ הוצרך לזו וכי ועוד כלל. הוזכר ולא ז"ל בדבריו חסרהו"
 ר~ר הוי דהא פשיטא ננעלת ~א"כ בדלת סגי דלא לומרז''ל

 הג"א ומדבריגמורה
 משמ~

 ~ף וכו~תם כזה. פשוט דבר ~ל בדקדוקים לה~ריך ואיןלנעול בר~וי מקילין ושיש זה הוסיף ז''ל שהר''מ
 ל~יסור א~ל ~חיוב היינו גמורה ר''הרש~ין

 ל~
 מי'. בפחות ו~ף

 ז~תוהוצי"ו
 מבריית~

 תוס' שהק' כו' ע''כ דיתר
 דה~

 ר''י
 כו' ר"הר מערביןאין ד~מרי לרבנן יותר קשה וב~מת שיט~ם עפ''י ותי' כו' בי''ג רקשרי ל~

 משמ~
 ר''הר

 מפולשש~ין מבוי ה~ מערב~ דל~ הו~
 מע~ב~

 ביותר ~תירין וקורה לחי ~ין לרבנן והא
 בוקעין ~ים ~ם מערבין אין ו~פ''ם בעשר דאיירי ~ע''כמעשר.
 ל~ ר"י שגם יהונתן הר''ר כד'שהעיקר ~ירושלמי הש''ס מסוגית כבר שהוכחתי מה לפי זה וכלבהן.

 רק הכשיר
 בקו~

 ביותר
 כמה דעת ושכן מי' ביותר בל~י לא ~בל תקר' פי משוםמי'

 ז~ת ד~' הגמ' מ~וגית והר"י' ז''ל הרמב"ם ומכללןפוסקים
 ופרצתה מחיצהתורת

 בעש~
 וה~רכנו כו'

 בז~
 ע''כ ולפ''ז כבר.

 מוכחמ~ר''י
 דל~

 מ~~ן לחי עושה מד~' מ~שר ברחב ~יירי
 תוס' כמ"ש ~מות ~שה ערך הרבה רחב לחי שיעשה לתרץודוחק
שם

 ע"~
 כו' מכ~ן וקורה ולחי ד''ה

 ל~ דלישנ~
 כן משמע

 לכ~ן אמה ומ~מיד לחצ~ין מחלקו כזה דלחי ועוד לחי.כסתם
 רה~ר מערבין ~ין ~' ו~יך מה''ת ו~רי פסין וכדיןכו'

 ה~
 זה

 ~ליו ל~י שם ~ין ~מו' ששה רחב דלחי ועוד מחיצות. ד' שםנק'
דה~

 כו' פחות ד''ה ע''ב ד''ה תוספות עיין מודו כ''על~ו לחי לשם בהעמידו ו~ף מבוי משום נידון ד~' בגמ' ~מרינן
 כו' וקורה לחי ד''ה שם תוס'דברי ובל~

 ו~ וצ''~
 יתרצו

 שמכ~ן ברור ~כ''פ לה~ריך מקום כ~ןו~ין בקו~
 מירו~לים מייתי ולכן כללחילוק ~ין ~יסור וש~ענין הרבים בקיעת ומשום מי' בפחות ~ףד~יירי והרמ''~ ה~''~ הוצי~

 וד' ~ל~נינו התוס' ע~ ושל~
 בהגהת פרץ רבינו הגהות בשם הכלו בס' גם הוב~ו ה~לו~הג''א
 דמבוי יצחק הר"ר שפ' מה על שםגיה~''ק

 המ~ו~
 בצ~''פ ס~י

 הר"פ עליו שהגיה וכתבכרב.
 דדוק~

 ד' ככלעו' ~וי ב~י רק בוקעין ש~ין
 הג''~

 דהרר''י ונר~ה ~לו.
 הו~

 ב~ל מקורביל הר''י



~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~

 והוא~סמ''ק
 ~תב רה''ר ובתנאי כידוע ס''ר דבעי מה~וברי~

בסמ~ק
 בהדי~

 "כר ואין כו' אמה י''ו רחב דב~י ""ל ~ש"י כד'
 ורחב באמצע קצר הוא ~ם "''ל ר"ילד'

~ 
 לא הר''פ וגם הצד~ין.

 ודבריהם ברור. ו"ה ולאיסור טלטול לענין כאן רק שם ~ליו~גיה
 דאי ג''כ שהקשה "''ל הריטב"א שהביא התוס' בשיטתהולכים
 תוס' כקושית אמה י"ו ברחב ורבנן דר''י פלוגתא לאוקמהאפ~ר
 עודוהוס'ף

 ~הכרי~
 כו' תורה של בר"הר מיירי לא ר''י דע''כ

 וברייתא המפולשות מבואות אצל ר''הר דין לר''י בטלתדא~כ
 והעלה ~יי~~ הכי משמע לאד~בת

 ברהר מודה ר"י דג~

 בוקעים רבים רק רחב שאין מיירי רק אמה י''ו רחב~אוריית"
 לרוחב שהיא איירי מסקנא ולפום להתעקם וא"צ ר~רלאורך
 להתעקם וצריכיןר''הר

 ו~
 מאי דא"ע והק' האי כולי בקעי

 משום דטעמא כיון ותי' כו' גמורה ר~ר דהוה ~ירושליםמקשה
 "ה לענין רה''ר ד~וי בה~י' שם וכ' כו' לחלק אין רבים~קיעת
 ושנה כפל להדי' הרי באמצ~ו שמתקצר כו' כר''הר שאימואלא
 דלא וכתב כו' גמורה ואינה גמורה רה''ר לשון לכתובושילש
 רה"ר בכ~"ג שלפנינו תוס' לד' ואלו כו' גמורה ~רה"ר ר~יאיירי
 אין מדאורייתא ~לרי בהדי' כ' ולכן עליה לחייב היאגמורה
 י~ו לרחב ושליש אמה י~ג בין~ילוק

 א~
 הריטב''א ד' היפוך כו'

 גמורה בר'~ר מודה דר''י בהדי' שכ'"''ל
 והובי~

 בשם ~ם עוד
 כאלה מבואות ~ירושלים גם הי' ש~א ~א"א עוד ~~ירצותוס'
 היה לא לכתוב דקדק הרי כו' לטלטל אפשר ~יה לא ירו~ליםובכל
 משום ודאי אלא יוחנן. ר' כלשון עליו שחייבין כ' ולא לטלטלאפשר
 אמה י''ו וברחב עכ''פ איסורא רק ~יכא ודאי חיובאדבכה"ג
איכא

 חיוב~
 וכ"~ ר~י כד'

 ובתוס' ""ל. ר''י בשס תוס' בשם כ'
 ~ברים והרבה "''ל ר''י בדעת מחולקים שהמה וברור כ''" אינושלנו
 שלנו בתוס' ואינן תוס' בשם ריטב"א מביאמאד

 וידו~
 שהרבה

 אדר''י דר"י דרמי בהא ריטב''א בד' יותר מבואר וכן יש.תוס~ות
 מורי~. ולא מעלה לא ד"החדא ט''" שרחב הכא דשאני למימר וליכא ו"~ל שם שכ' ב' ~פרקכו'

 ועו~
 רה''ר בכל פליגי דסתמא

 ר''י דע''כ ועוד אמה. י''ו ר~ב שאין וא~"פ בו בוקעיםשרבי'
 רחב כשאין דר''י ו~אי אלא כו' אמה ט"" רחב כשהוא איי~ילא
~~ז

 א~
 ~"ה ז''ל ~ש"י לשיטת פי' לס~ר דרך בו שאין או קאמר

 גמורה בר''הר ולא ר''י ~יקל הוא בהא גמורה ר''הרמתנאי
 ~חב בשאין אף גו~י בכל דאיירי שכ' להדי'הרי

 ט''"
 אמה

ואין
 ז~

 ודבריו הצדדין מן רחב אם שלנו תוס' לסברת כלל
 להי~ך.מ~ור~ין

 והוסי~
 ר~''ר בשאינו ר"י מיירי דדוקא עוד

 מחיצות ב' ר''י סבר הוי לא דאל''ע ר"הר תנאי שחסרוגמורה
 סלולה שהדרך דכל הכא ושמעינן מינה לעיל עוד וכ''כ~אורייתא.
 אין לכך~ע~ויה

 הפר~
 להדיא משמע כו' פחות או אמה י~ו שרחב בין

 שהד~ך כל הא כ' שם שמעתתא ~להי וכן כלל. רחב שאיןאף
 מערבין אין פחות או אמות י''ו ר~בה שיהיה בין לרביםסלולה
 ומסתם ממש בלילה הננעלת דלת מרוחותי' לא' שיעשה עדאותה
~תומי

 ~א~
 רחב. אין ה~רך שכל

 ו~
 תורה של רה''ר ~הוי בגוני ~דוקא ולומר תוס' סברתלה"כיר ~~כתי ב~להו לישתמיט

 אבוס גבי ריטב"א בד' מבואר ~ען כלל ס''נ שלא ברור וד~יאלא
 בתוך עומד שר"הי דמיירי שם שצייר כו' הפסין בין נכנס~ראשו
 כו~רה"ר

 ו~
 ~רש ש~חק

~ 
 ~אורך~''ל ע~ הצ~ מן ~ומד הרה~י ש~ם

 האבו~
 האויר שיהיה כדי ר''הר כרוחב אמה י''ו

 לדחוק א"צ תוס' כסברת ס"ל ואי עיי''ש כו' ר~הר~ב~יהן
 ה~סין לבין מחוץ רק כ'כ רחב הרה~ר אין ~אן די"לבכך

 דלא כשמש "ה ברור ודאי ~לא אמה י~ו ר~ב רה"ר יש~האבוס
 ב~י דאוריי רה''ר והתם תורה של רה''ר בכך ~שות ~לל~~ל

 וכה"ג ~מק' בש''ס ~ע''ש לג"ירה ג"ירה הוי ~אל"כלאשכוחי
 כו' מי~ייבמי

 ו~דברי~
 ~ריקי בוקי ולא כשמלה ומחוורים ברורים

 ""ל ר''י בשם הדר פ' תו~' ד' הן והן ורוי~י ~ריצי מילי~ק
~~צריכו

 ~יחי~
 מותר ואז נעולות דלת~ת להיות כו' בכרך הדר

 עיירות על כיוונו ובודאי כוכ' ~ובד ב~קו' יחיד כ~יןלטלטל
 בשיטת שעומד ""ל ר~י לד' ובפרט ר"הר דל''ל ולדידןשלנו
 דב~רש"י

 הגמ' דיני ולא הורה למע~ה הוראה דהא רבוא ס'

 השיג ולן לעיל. ב"ה כתבתי וכבר הש"ס דיני ~נקט דנימאמסדר
 לקמן: אי''ה נבאר לדידן גם נעילה שהצריך ב~ה "''ל הר"מעליו

~''~~
 במקום יחיד לענין ז''ל דהר''י כת''ר

 עכומ""
 יותר מחמיר

 חומרא ולבדו' דאוריי' בר''הי להחמיר התי~ה מן זהכו'
 ~'ש עכו~''ז ~ירת ~די~א אשר דדייר שכיח בכה~ג ולומר~לבו
 כו' ישראלים בשני חכמים שהח~ירו בעלמא חומרא רקדירה
 ~לאוהבו

 ל~י~
 ו~צריך ביחיד לאסור "''ל לר''י וחלילה עלה

 במקום שלא רבים בי~ראלים המחיצה מצד גצרך ש~ינו דברגעילה
 ומ''ש המחיצה מצד נעילה להלריך ברור "''ל הר''י ולשוןעכומ~".
 נפקא ומאי שאינו דבר הו" כו' חצר דין לה כשיש דדוקאעוד
 עכומ''" ב~ום יחיד לענין חצר משםלן

 שם לו יהיה לא למה וגם בש''ס כמבואר אוסר עכומ''זבמקום יחי~ אין במבוי גם הא
 מבטלת רבים דבקיעת משום וע''ע היא מחיצה שצ"הפ כיוןחצר

 לעיל ב"ה הארכתי וכבר בכרמלית. לטלטל נתיר ואיךהמחיצה
 לזרוק גמורה ר''הי דהוי כ''ש לטלטל שמתירין דכלובררנו

בע~ן וע~
~ 

 הרמב''ם ואף עכ''פ לטלטל תורה של ~מורות מחי~ות
 רבי~י' במחיצה הקילו דאורייתא מחיצות ~' שסובר דעתו לפיז''ל

 כמו בעינן שלימות מחיצות ג' אבל גמורה ~''י שאינה אףבקורה
 חייב לתוכו ה"ורק בלחי הכשירו א' למה שאל~כ כברשהוכחנו
 בו י~ ~םוהא

 צ''ה~
 לטלטל מותר כו' וקורה ולחי א' מצד

 והכלל לכפול צורך ואין אינו שזה ודאי אלא פטור לתוכווה"ורק
 נשאר ואין ~~יצה מבטלי' שרבים~ל

 ר~
 להתיר אין מחיצות ב'

טלטו~
 שאינ~ אף הפוסקים כל לד'

 "''ל שהר''י וברור ערמלית רק
 מחיצה מבטלי דרבים הוא טעמא מהך מעולות דלתותשהצריך
 לא ז''ל הר''מ וגם חצר שם עליו ~יקרא משום לא בכרמליתאף

עלתה
 ע''~

בסי' שהביא~ "''ל ר''י ~' ד"מ הרב פי' וכן בהעי ר''י ד' ליי~ב
 ~ס''~

 בקופא פילא לעיולי לן ולית מחיצות. היתר ב~ין
 : וענף ~ורש להם אין א~ר זרות סברות לח~שדמ~טא

~ ~
 כפשטן דבריו שפי' הד"מ על כת"ר התפלא

 ומשמ~
 ברהר

 כתב כבר כו' ר"הר דאיעא היכא נפ' שיש וכ'דידן

~
 ""ל הר''י ולשון פעמים כמה כזה ודברים ענין על די בו שיש
מור~

 מהר~מ גם אשר ההווה דבר על ובא מורה למ~שה שה~כה
 ש"ה לפי לדעתו להםעימו כן דבריו לפרש ראה לא שהשיגו"''ל

היפ~
 : "''ל ר''י בד' האמת

~~ 
 האריך בתשובה "~ל מהרי''ק ד'

 אלו ~ברים עפ''י מפשטן להוציאןמעכ"ת
 ב~ברי ששגיתי ו~

 היתה ""ל הר''ב עלי' שנשאל ה"את העיר הנה בכונתו.מהרי''ק
 יש רביעי' ובדופן צד מכל לה בביב הרים רק חומה איןפרוצה
 ~חיצות על וסמך בכולה לטלטל ה~תיר והתיר כו' שערכעין

 אם וה''ה ~ותרין ~ירבו דא' רבים של חצר כדין לעשו~הההרים
 לא כוכבי' עובד במקום דיחיד עירוב בלא א' יהודי רק ~םאין
 רשות גם מתירים המחיצות שעיקר דכל אמת דבר ודאי ו"האסר

 עעומ''" ~~יר~ כו' ביחיד עליהן אוסר איןהעכומ''"
 שמה לא

 המחי~ות היתר ~צ~ עליו התפלא "''ל ~הרי"ק והרב כלל.דירה
אף

 דרשו~
 בתוכו לטלטל רה~י הוי לא עכ''פ אסר לא עכו~~ז

 שבת ~שויות גבי בברייתא דא' כו' רבים של חצר כדיןו~עשותו
 ע~ רה''י~הוי

 ~לד~ת הפחות לכל למעול ראויות ~לתות לו שיהי'
 ולמחלוקת "''ל ר''י בשם תוס' ד' על ו~ונתו ממש ג~ולותתוס'
 עוד ונבאר ה~שון בקונטרס כמ~ש~עול ראוי בעי שעע''פ דבריו ומפרש נעילה שא''צ עליו "''להרמ

 דינה וא" לקמן אי'~
 לה שאין ה"את ובעיר כו' ר"הי והוי' רבים של כחצרממש

 פר~ות קצת בה יש ~ה בביב חומה ההרי' לעשות באנו ואםכלל חומ~
 ביןוריוח

 ה~
 היה שלא ואף להר

 ר~
 ש~כ''פ כיון אמות בעשר

 מסתמא להר הר שבין ההוא ב~רך בוקעי'רבים
 כדר~

 העיירות
 לעיר כניסה ד~ך ההרים בין ריוח קצת שעושין הריםהמוקפות
 ראויות או נעולות ד~ות עכ"פ צריך רבים בקיעת שם שישוכיון
 של מחלוקת כפי הכניסה מקום באותולנעול

 ור~ הרי"~
 ז''ל

 מהרי"ק בכונת ואמת ברור כ''" הנה ממש. חומה מוקפ'בעיר
 לע~' היינו רבי' של חצר דין הפוסקי' שה"כירו מה וכל"''ל

 אינה עכומ"ז ~מקום דיחיד והך ד~בת לברייתא וכוונתן~מחיצו' ~~
 ~ירת ודין בהעי כלל איירי ולא ברייתא להך כללענין

 עכומ''"
 לא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  השם מן ולא עיר או מ~וי או חצר דשם מילתא ~הך כללשייך
 שיהיו עד אוסר עכומ''ז אין חכמי' אמרו כלל רק ההיתר זההוא
 ש~יח ~כה"ג לומר חומרות ~חדש לנו ואין אוסרי' ישראלי'~'

דדייר
 להוסי~

 שאין היכא שס''ה סי' ה~''י ~' וכה''ג הגזירות. על
צריך

 לער~
 שם ויש

 עכומ''"
 א' ולא כו' יחיד דהוי אוסרין אין

 מה כל ודאי אלא מאד. פשוט וזה ~נ''ד. כ''ש כו' שכיח~כה''ג
 ~"י שם אם והמחיצות הטלטול עיקר על הוא חצר ~שםשפלפלו
 ראויות ~עי הפחות ולכל מהרי''ק מ''ש וע''כ ~ו. ~לטלעליו
 ~~ונטרס כמ"ש שלנו ו~רה''ר ז"ל מהר''ם ד' על כוונתולנעול
 כל שהרי תוס' ~מחלוקת לתלות הוצרך לא גמורה ד~רה"רהראשון
 הרמ~''ם וגם ז''ל מהר''מ וגם ממש. נעילה ד~עי סו~ריםהפוסקי'

 ודאי אלא זה. ~קונ' כ~ר ו~יר~ו הארכנו כאשר כן דעתוז''ל
 מה גם דידן.~רה''ר

 שכת~
 והרש~''א דלהרמ~''ם שיטתו לפי כת''ר

 שרוצה ונראה כחצר הוי לנעול ~ראוי גם כו' כחנניאשפסקו
 ד~עינן ~מ''ש ~זה שיכוין מהרי''ק ~ד~רי כן להעמיסמעכ''ת
 מתיר דמהר"מ למה דס''ל משום מה~מ לד' ולא עכ''פ לנעולראוי
 וס"ל כ~ל דלתות~לא

 דאפ'~
 דאם תימא ד~רי וכ''ז חצר. נקרא

 ~ראוי חצר נקרא ד~כה''ג כחנניא הפוסקים מד'נידוק
א''כ לנעו~

 א~
 מידוק אפ''ה ~צה''פ ניתר מפולש דמ~וי דפסקינן ~דידן

 ד~כה''ג ומוכח לנעול ב~וי וסגי דלתות דבעימן דס~ר גופי'מחנניא
 לא מפולש ד~מ~וי אתו לאקולי דחנניא ר~מן והא חצר.נקרא
 והיאך פליגי נא חצר נקרא ד~כה''ג ~הא א~ל חצר שם~עינן
 בד~ר עוד להאריך ואין כחנניא. הל' אי מלתא הא מעכ''תתלי
 שפירשמו כמו ומ~וארים ומיוש~ים נכוחים מהרי''ק ד' כיזה

 היתה שם המתיר דעת ואולי זכיות. נעשו ושגגות למינדא.וליכא
שא"צ

 א~
 ופרצות גמורות מחיצות שם שהיו וכ"ש צה''פ רק דלתות

 א~ל ומ~ואר. כידוע מצה''פ דעדיפי מחיצות ד' ~ם דהויעשר
 ~א לענין שכת~תי לד~רינו ~רורה ראיה שהוציאוהו מיר''פ אשרי ~הגהת אפרים ר~ינו מד' וגם ~הכי. ליה סגי לאמהרי''ק
 שיהיו עיר שאין כד''א שאינה חומה מוקפת לעיר לתחוםמחוץ
 ד~רו שלא להקדים אני צריך וזאת כו' להתיר אין כו'.ממש רה''י שהוא עיר יש אם ואפילו ~ה לטלטל וסהר כדיר ממשרה''י

 מוקפת עיר תוך טלטול היתר ~ענין הראשוניםהפוסקים
 ~ל רשות שכירת צריך דהא אפשר ~לתי ד~ר שזה משום~ש~ת כ~

 כמ"ש העיר משר ~שכירות די ואין העיר ~כל הדריםהעכומ''ז
 ~ראשונים מצינו לא לכן ~''ל הר''מ ~שם ופו~ים אשריבהגהת
 של ~ה''ר הפתוחין שלהם מ~ואות תיקון ~היתר רקשיד~רו
 יחיד ישראל אם זולת העיירות ~טלטול איסורו ונוהגיןעכומ''ז

 רק "''ל ומהר''מ תוספות כמ"ש לשכור צריך דאין כו' ~כרךדר
 העכומ''ז רשות ~צד הוא העיר ט~טול כשאיסור ~ין טו~אדנ''מ
 רשות דמצד שלימה שאינה המחיצה תיקון מצדאו

 העכומ''"
 ל~ד

 כחו היתר לענין גמורה ורה''י מעור~ת שאינה כחצר העירדין
 מחוץ ~א ולענין כו'ב~צר

 לתח~
 אחד לחי מהני דלא רשויות חילוק לענין וגם כו'. והותרההואיל דאמרינן שנפל מ~וי תיקון לענין וכן טלטול לענין רשויותחילוק שייך דלא כד''א העיר דכל

 מהרי''ו ~ד' "ה כל כמ~ואר צה''פ או ~חיים ~'רק
 כרמלית הוי המחיצה מפאת הטלטול איסור אם א~לותר"הד ומהרי~~

 עכ''פמ~ש.
 א~

 ~כל ואזלינן הפוסקים לד' רה''ר לן דלית לדידן
 כמה לד' בכרמלית כחו והוי לחומרא. דלעילהנהו

 פוסק~
 ולבא

 יציאת לענין גם עוד ונ''מ לאינך. וכן כד''א הוי לא לתחוםמחוץ
 ~פשיטות והרא''ש ר''ת לד' שרו כו' כחצר הוי דאיתכשיטין

 כול את לילך דאסור סו~ר ז''ל אפריםר~ינו והמה ז''ל. להרא''ש אסור ככרמלית הוי ואי ששון. ~ר ענניל~
 א~

 גמורה כרמלית והוי ~טלטול ואסורה פי' כו' ממש רה''י הוילא דעיר שמוקפת
 מחיצות לה דאין כלל. כד''א אינהולכן

 וא~
 יום לענין או כו' הילוך לעניןומוריד מעלה טלטול איסור אין מעור~ת שאינה כחצר והוימחילות תיקון חסירה אינה דא" נעולות שדלתותיה פי' עו' רה''ישהוא עיר יש אם ואפילו לתחום מחוץ המו~א לטלטל אסורהוצאה איסור דאין ~י~ט

 הר~א לשון מתחלתקצת לד~דק אפשר ואולי טו~
 שכת~

 היחיד רשות הוי לא דעיר סתם

 ז''ל מהרי''ל לד' שכוונתו כו'.ממש
 דא~

 נעולות בדלתות
 ~לכן עיר~ו שלא זמן כל ככרמליתר~נן ~וי~

 כת~
 ממש לשון

 כך אחר וכ~"כ ממש. ל" רק רה''ידהוי דמשמ~
 וא~

 ש~יא עיר יש אם
 פירש כו'רה''י

 א~
 דינה נעולות שד~ותי' שכל לומר תמצי אם

 סוף לפי א~ל הראשונים. ד~ריו מהרי"ל ותפב כו' כרה''יממש
 ו~משמעות נעולות דלתות ~אין רק איסור אין ר"אד~רי

 לש~
וא~

 המו~א שיטה תוספת ~לשון ודקדקתי כו'. יש אם
 אין דהא האוסרים ~דעת שם שכ' כן לה~מיס יש שגםוראיתי ~ש~~

 ולא ככרמלית היא אם ואפי' כו' ר~ים ו~קעי מעולותד~ותיהן
 דרה''י וסהר לדיר דמי ולא ~תוכן לטלטל ואסור הואיל כד''אהוי
 ד~רים פשטות כו'. ~כולה לטלטל היא גמורה ורה''י ~הומער~ין הואי מוקפת עיר דמ~רכתא ודיכרי ~כולן דמטלטל הואגמור
 ש~או להדיא מוריםאלו

 להוסי~
 לאסור

 א~
 הו~יל נעולות ~דלתות

 ~לשונם דקדקו ולכן ~ה ומער~ין לט~טלגמורה רה~י דהויין ומ~רכתא. וסהר דיר משא''כ כו' לטלטלואסור
 וא~~ ~כתו~

 דדלתותיהן כיון כרמלית דאינה הדמיון ~כ''ף ככרמליתהוי
 וכוו~תן כדין עיר~ו שלא כ"ז ככרמלית שויוה ר~נן רקנעולות
 עוד וד~דק כרמ~ית שקר~ו~ירושלים

 נכתו~
 גמו~ רה~י לשון

לט~ט~
 היה ואם ככרמלית. קראוה הטלטול איסור דמשום כו'

 דר~~ם רה''ר או גמור כרמ~ית הן הרי מעו~ות שאינן על רקכוומתו
 כמ"ש כו'מ~טלי

 לעי~
 זה מה ועוד הזה. לאריכות צורך ומה

 נעו~ת ואין הואיל כו' לנו אין שלנו עיירות ועוד אח''כשהוסיפו
 שתחלה מ' א''ו הך והיינו וא"לי עסיקי ~הא הא כו'. ר~יםו~קעי
 לאסוררצו

 א~
 ~~ל אם אף פי' כו' שלנו עיירות וע~ד כ' ואח''כ כו'לטלטל ואסירי ככרמל~ הוי דעכ''פ משום ~נעולות

 מחסרון הטלטול איסורשאין
 העירו~

 אתו נעולות שאין שלנו עיירות א~ל עכ"פ ~נעונות היינוכד''א והוי זה לע~ין ומוריד מעלה
 מחיצות כאן שאין גמורה כרמלית והוי פי' כו' ומ~טליר~ים

וא~
 ואמת ~רור נ''ל זה כד''א הוי לא ~וודאי וא''כ נעילה ~עי

~ד'
 מוכיחות ידים ומצאנו ר''א ~שם שיטה ותו~ות אשר''י הגה~
 עפ''י להחמיר לו תפס כי עליהן כת"ר תמה אשר מהרי''ללד~רי
 לאסור ד~ו שהיתה שיטה תוס' מד' כנראה ר''אד~רי

 :~נעולות א~

 קס''ז סי' מהרי''ל ~תשו' שם~~~~
 מ''ו ~שם כן כת~

 ו~בואר ברור נ~ולות ~שאימן עכ''פ ג''כשאסר הש~
 מחיצה מ~טלי דר~ים משום לאסור שיטה ותום' אפריםר~ינו מ~

הד~רים מ~כ"תר הפך בזה וגם עכ''פ כרמלית דהוי ~ו לטלטלואסור
 וכת~

 ר"א כוונת דעיקר
 דא~

 ה~א לענין כד''א כולה לשויה לא א~ל כרמל'ת ~תורתהיינו העיר ~כל לטלטל שמותר

מחו~
 שיהיה טעם מאיזה יהיה אסור דודאי ~כרמלית. אמותאר~ע מטלטל נקרא זה שאין צ''ל וע''כ העיר ~כל ~ש~ת לטלטלמתירין אמו הרי כ~ה על מאד נפלאתי ~אמת אשר ראיותי~סתירת כת''ר כ''ד הולכים סו~~ים וע''ז כרמלית ~תורת כשהואולא רה~י ~תורת טלטולו כשהותר כ''א היתר לו שאין לתחום
 נחמירוהאיך כד''א להיות למחיצות ר~נן שויוה ~דר~נן דעכ"פ לומרומוכרחין

 ~ד''~
 ~תוכה לטלטל דאסור עלה אתו טלטול איסור דמשוםלהיפך מ~וארין שיטה ו~תוס' ~הג''א ר''א ד~רי וכל יותר ~תחומיןמקילין הש''ס ו~כל דהוצאה מד''א יותר דתחומין

 ומאי כו'. ומער~ין מוקפות דמ~רכתא ודיכרי וסהרדדיר ו~ת~
 נ''~

 מעכ''ת לד' האמער~ין אם
 א~

 ~צה''פ שמער~ין
 וגםתחומין לענין מו~יל אינ~

 כת~
 ~ר~ה ~יין כל אשר כאלו ד~רים ~סתירתלהאריך ונלאיתי כו'. בתוכו לטלטל ואסור הואיל ~הדיא

 ~שאין עכ''פ לטלטל דאסור כת~תי. כאשר ר''א ~ד' ה~רורשהאמת ~עי~~
נעול~

 : כו' ר~ים דאתו

~~~
 ש~נה הקדמה על כת"ר ד~ריסוב~ים

 די~
 צה"פ.~~יקון לטלטל להתיר

 א~
 מחיצות כאן ואין מחיצה מ~טלי דר~ים

 מתירין שאנו וכל הפוסקים כל לד~רי אינו שזה~עזה''ש ובארתי פעמים כמה ~זה הארכתי וכ~ר דר~נן שכרמלית~פי
 גמורה ורה"י ~ח~ה דהויע~ע בצה~~

~''~ 
 ~ד' ועוד לכ~ול.

 היי~ו לנעול ~ראויות דסגי דאמ' הא ~ין לחלק ר"א הוצרךלמה מ~~~
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 דל~

 ה~ כ~ ה~י כולי ~קעי
 טלטול היתר ל~נין ~יירי שם

 מותר מעכ''ת ולד'בתוכו
 לטלט~

 ~ף
 היכ~

 דבקעי
 טוב~

 כרה~ר
 ושם החמירו תחומין ל~נין רקש~ו

 ל~
 ולמה לתחומין ~יירי

 בזה. ל"לקהוצרך
 ~ל~

 ~יירי. טלטול עיקר דל~נין מבו~ר וד~י
 בו ד~ין גמורה רה''י הוי דשם מחלקין ~נו ~ע''כ כיוןועוד
 וכ~ן גמורהבקיעה

 הו~
 ~יעה

 הי~ך כרמלית. והוי גמור~
 ממחלוקת שלנו ברה"ר הטלטול היתר ~נונלמוד

 חנני~
 ורבנן

דלמ~
 גמורה רה''י דהוי התם

 הו~
 ~בל דשרי

 היכ~
 דרבים

 ~ין מרה"י כרמלית נלמוד וכי לנו ~ין בכרמלית לטלטל~בטלי
 התימ~: מן רקזה

 על "ולקים הפוסקים שכל מ''ש~מנם
 ר''~

 ונהוג
כוותייהו עלמ~

 ו~~
 כתב כבר ~ה ג''כ. לנעול ר~ויות ~ין ~ם

 לנעול בראויות ז''ל מהר''מ דברי שמ~' ז''ל מהרי''קבשם
 ~פרים. רבינו על החו~ים הפו~קים כל דברי לפר~ י~וכן ~ע"~

 לנעול ר~ויות דלתות להם יש המוקפות עיירות סתםובוד~י
כי ~ע~~

 ל~
 הפוסקים שכל ומ~חר סביב חומה ~ותם מקיפין חנם ~ל

 הר~ויות בדלתות כונתן לפרש יש "ומה מוקפות עיירו'~תבו
 דעייר~ת המחמירין בד' שכתב שיטה תוס' מדברי משמע וכןלנעול
 בר~ויות דסגי מ''ד ו~פילו כו' ~עולות ו~ין הו~יל לנו ~ין~לנו
 כו' במבו~ות היינו~ו'

 משמ~
 למעול. בר~ויות ה~ירו דהמתירין

 מד' מ~מע~כן
 וסמ~ הג"~

 מת"לה שכתב
 דוק~

 בקי~ה ש~ין
 כו' ה~יר בני כל ~ם ~בל ~בוי מבנירק

 ל~
 בצה''פ סגי

 ומהר"~
מ~ייבר~

 ~מר
 ד~~

 דת"לת משמע כו' ננעלות ~~''כ בד~תות סגי
 ומהר''מ דלתות ובעי בצה''פ סגי דעכ''פ להורות ב~ודבריהם

הוסי~
 משמע וכן ג''כ ~~ילה דבעי עוד

 לע~ו~
 שלנו תוס' מד'

ד~ה~
 ירושלים יוחמן רבי מד' ד~ריך

 ~למל~
 ד~ף כו' דלתותי'

דלתות
 ל~

 ע"כ ו~''כ כו' דמםיק דמ' כ' כו' בנעולות רק מה~י
 ת~מר ו~ם מירושלים מד~ריך מיירי ~מה י''ו רחב גמורהבר~~ר
 הריכו'

 של~
נעיל. דבעי ממה רק ~מה י~ו בר~ב דמיירי הוכי~ו

 ה~
 ניח~ הוי קו' הך ל~ו ~י

 ש~ין ברה''ר ד~יירי לפ' להו
 ~ף ~מה י''ורחב

 דל~
 ש~ין ~ף דלתות בעי גמורה רה"ר הוי

 מבו~ות מערבין עיצד דמביק ד~מ~י ~' בתי' מ''ש וכן~נעלות.
 ובכך בכה''ג ~יירי כן ~ל דיתר הך גם כו'המפול~ות

 הו~
 דלא

 ה~~~רב~
 כעין בהןבוקעין רבי~ ש~ין מבו~ות על .כונתו ו~ם מערב~. בדלתות

 מ~לקות~
 של

 חנני~
 ל''ל ~''כ ות''ק

 לו ד~מרורבנן ל~וקמ~
 כחנני~

 דלתות דבעי
 וה~

 פסקו הפוס~ים רוב
 כו' בכך והול"לכת''ק

~~ 
 טפי ו~''ש מערבין בצה''פ

 דיוק~
 דבכך

 ועיין בו מתירין וקורה מלחי שיותר דכלדמ'
 מהרש''~

 שכתב
ד~יירי

 לחנני~
 רה"ר על שכוונתן צורך ~ין ול~'ש ב~יני ודוחק

 רבים בקיעת דמשום כו' רחב~~ין
 שי~

 לכ''ע דלתות בעי בו
רק

 ל~
 ז~ל מהר''מ בד' וגם לירושלים דומה ש~ין כיון נעולות

 דיוקים ישבמרדכי
 ב~ ש~~

 להורות רק
 דל~

 נעילה בעי
להתיר ול~

 בל~
 ד~צריך מ~ן ד~~ילו כתב למה ד~"כ כלל דלתות

 וכו~תו נ~ילה בעי ~י פלפול שיש משמע כו' ברה''ר היינונעילה
 לן דמיבעי מ~י~ל

 לחנני~
 ~בל כו'. לנ~ול צריך

~~ 
 כוונתו

 לכתוב ליה הוה ~לתותעי~ר ע~
 דל~

 : כו' בר~~ר ~ף דלתות בעי

~"~~
 דלדידן ~כ''ת

 צה''~
 וד~ות

 כחד~
 מ~ול~. בש~ינן נינהו

זה
 חנני~ ד~~ פל~

 נעולות ש~ינן דלתות ושרי בצה''פ ~סר
 מחיצות ~רבעו~פילו

 בל~
 דה~ מצ~''~ עדיפי דלתות

 שמו~ל
 שרבים בחצר ושרי לרה''ר מפולש בצה"פ ד~סר כחנני~.פבק
 מהרם ומ''ש כמש''ל. בו קבוע רה''ר דרך ~ין רק לרה~רמפולש הוי וזה פעמים כמה וכמש''ל ז''ל רש''י כמ''ש עשר בפרצה ~ףכי'

 ד~פילו~ח"כ
 סר~י~

 כו' מכ~ן ובק~ה מכ~ן
 הו~

 ל~ות רק
בין מדמחלק~ן גמורה רה''ר היינו לרה~ר המפולשות מבו~ות שםדמ''ש

 סרטי~
 ~בל כו' לבקעה

 ל~
 ל~תיר לבקעה שלנו רה"ר לדמות

 שהבי~ו הגדולים על מד' וכ''מ לזה כלל דומה "ה ש~יןבצה"פ
 הילכך שכ' דבריו סיום ~~בי~ו ב~וצר מהר''מדברי

 לקבל ~לינו ג''כ ז''ל מהרי''ק דעת ו"ו בד"מ. וכןנ~ילה בעי ל~
 קצ~

דוח~
 צריך בהיפוך לפרש נפשך ד~ם "''ל מהר"מ בד'

 לדח~~
 י~ר

 דנעי~כלי~נ~
 ~כ'

 כמ~
 יהיבנ~ ~י ד~ף ועוד פעמים

 למדקדק

 מוקפות עיירות על מהר"מ כו~ת עיקר הרי להקל דיוקיכולי
 ועדיפי גמורות מחיצות ד' עכ''פ להןשיש

 טוב~
 מצה''פ

 כמ'~
כמ~

 ב~מת ~בל צה''פ. ע''י מחיצות בשתי להקל ~ו וממין פעמים
 וגם והד''מ ז''ל מהרי''ק ד' היפוך מהר''מ כוונת לפ' לנו~ין
ב"י

 הבי~
 שצ''ב סי' הב''י למ''ש קצת סותר שזה ~ף סתם ד'

 הדר וע''כ יותר להחמיר בש"ע הב''י ד' לקמן ~י''ה נב~רועוד
 הפוסקים מד' לדקדק ב~נו ~ם והנהביה.

 נמצ~
 דיוקים יותר

להחמיר:

~~~~
 תכשיטין בהיתר כתבו ~שה במה בפ' והר~''ש התו~~'
 בחצר דשרו ששון בר ענני כר' שפ' "''ל ר"ת ד'עפ~י

 והקשה דינ~. להך חצר כמו ד~ן כרמלית דהוויין שלנו דרה"רוכ'
 ז"ל~ר''י

 והר~''~
 ז''ל

 ~יכ~ טוב~ דה~
 ~חצר כרמלית בין

 עיירות שרוב ידוע והדבר לתרץ דחק ור"בעיי''ש
 שלה~

 היו
 ועוד שכ' זה בענין ז''ל הר~ב''ן שה~יד וכמו חומהמוקפות
 שרוב ג''כ הכלבו וכ~כ כו' לנעול ור~ויים שערים לעיירותשיש

 מוקפות ~יו שלהם~יירות
 ~י''~ נבי~

 ולמה לקמן לשונו
~~ 

'~ 
 כמו ממש שדינן תכשיטין מותרין המוק~ות בעיירו' שעכ''פתוס'
 ז''ל הר~''ש וגם נ~ולות ש~ין ו~ף מעורבת ש~ינהחצר

 דבעיירות ~כ''פ לתנות לו היה שלנו ברה''ר לאסור וסייםסתם למ~
 מותר. נעולות ש~ין ~ףהמוקפות

 ~ל~
 וד~י

 ס''~ מדל~
 כלל

 ד' סתמו לען רה''י לעשותן נ~ילה ובעי ב"הלהקל
 דבנעולו~

~שיט~
 דשרו

~~ 
 ~ין הסתם מן וגם כו' עמני לר' גמורה ברה''ר

 ור~ויה ז"ל הר~ב~ן וכמ''ש שלום בעת לילה בכל לנ~ולנזהרין
 משמעלנעול

 של~
 נעולות היו

 ר~
 בהגמ''ר הר~בי' וגם לקמן. ~י''ה ונב~ר ז"ל מדבריו כמש''ללנעול בר~וי לקל הראב"ן דעת

שכ'
 להר''~

 הוויין שלנו דעיירות שכתב "''ל רש~י ולפ''ד ~מיץ
 שי~ לפיכרמלית

 ס''ר ו~ין מעוונים שערי~ן ו~ין "~מה להן
 הרי כו' בהןבוקעים

 להדי~
 רש''י לד' דס''ל

 ד~~
 חומה ~ן שיש

 כרמלית הוי ~פ''ה כדג"מ ~''ר ד~ינה מכוונין שעריה'ו~ין

ול~
 ~ה''פ עכ"פ ש~ן והשערים החומה מפני רה''י דתהוי ~'
 דלהך ש"מ כרמלית הוי ו~פ''ה עו' ר~ויות דלתות גםו~ולי
דינ~

 וע"כ ומוריד. מעלה גמורה ~רביס רשות תנ~י ~ין דנעילה
 מכוונים שעריה ו~ין חומה לה שיש~מ"ש

 מילת~ חד~
 וכמ''ש הי~.

 דערובין בפ''ק ז''לרש"י
 בהדי~

 כו' כיצד
 משמ~

 ~מה י"ו רחב
 חומה בה ו~ין ס"רומצויין

 י~ ~~
 מעוונים ששעריה רק חומה בה

 רה''ר מכוונים שהשערים כל חומה לה ביש ד~ף לדי' משמעכו'
גמורה

 הי~
 גמורה רה''ר ~היתה תוכיח וירושלים

 ~למל~
 נעולה.

 חומה ~ן ש~ין דב~יירות סתם מעברין כיצד בפ' רש''יומ''ש
כו'

 דר''י ~ליב~
 הו~

 יש ~ם לר"י ושרי וגיפופי מחיצות יש דבל"ז כלום מו~יל~ל"י ~ין חומה ל וביש כו' לחי עושה ד~מר
 הם ע''כ הר~בי' ד' ~בל גמורות מחיצותב'

 הוי' כרמלית ו~פ''ה דרפ''ק רש''י ד'ועפ''י דהלכ~~ ~ליב~
 ול~

 חומה מ~י
 : כללו~רים

~ ~ ~
 שד~ת ו~תברר ו~ש נפתל בהם ~ין דעת למוצ~יוישרים ל~בין מכוחים הם הר~שון בקונטר' דברינו שכל "ה מעל

 והר''מ במ''ק בהגהת פרץרבינו
 בתוס' ז''ל והר''י מ~ייבר~

והריטב"~
 י''ו רחב ש~ין רה''ר ד~ף והר~בי' ~פרים ורבינו

 לדעת ו~ף נעולות בדלתות רק מתערבת~ינה ~~~
 ~הר"~

 ~רוטנ~ורג
 להדיא מהרי''ק כמ''ש בעי לנעול ר~ויות עכ''פ שלנו ותוס'"''ל
 ש~ו ברה''ר ~ף לנעול ר~ויות להצריך עכ''פ ר~ב''ן דעתוכן

 ממש נעילה דב~י לר~ב"ן גם ם''ל גמורהדברה"ר
 כמ''~

 בחלק
 שלנו דרה"ר למעלה מ''ש בצירוף בזמה"ז תכשיטיןבהיתר ז~ת כ~ן כתב ו~''כ ק''נ. בדף בבי~ור ז~ל מדבריו הלז מ~ו'ר~שון

רה''ר הוי ל~
 גמור~

~בל ג~ורה ~ר~"ר ~ף ה~פשר ~''ד ז~ת ועתב כו' כנ~ולות הוילמ~ל דר~ויות וכיון כו'. ~ערים לעיירות יש ו~וד והוביף כו'
 ל~

 ליה דלמה קשה ""~ז סותרים ~דבריו ~לבד ג~ורה רה''רעל כוונת' ש~ם ~"ל בדעתו ברור וזה שלנו ברה"ר רק למעשה
 במלתי' נפ~יה ולמ~כןלדחוקי

 ד~
 כמש''ל רה''ר ~''ל דלדידןכי~ן התכשיטין ב~נין צורך מבלי יוחנן ר' מלשון ~בו~' היפוךננעול בר~וי דסגי דירושליס יוחנן

 בעי ול~
~~ 

 למע~ל ר~וי
~ 

 צה"פ.



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

 צה"פ הוא שער דכל כו' וצה''פ שערים לעיירות שיש כיוןוהול"ל
 בלשונו כמבואר מדבר היה שלהם עיירות על והא לנעול ראוילל''ל
 לנעונ ראוי עכ''פ להצריך מדבריו ומבואר ברור ודאי אלאז''ל
 על זכות ללמד שכ' הכלבו בס' עוד מבואר וכן שלנו. רה''ראף

 באיסור עתהשמקילין
 אמיר~

 הדרכים שרוב וכתב בהוצאה לעכומ"ז
 אפ''ה נעולות שאין אותן ואף בלילה נעולות דנתו~יהןועיירות
 ~בת בהל' פעמים כמה שכ' והיינו כו'. גמורה רה"ר בהןאין

 להדי' הרי ס''ר. כלל זכר ולא אמה י"ו רחבין שאין~טעם
 גמורה רה''י לעשותו דלתות נעילת הצריך אמה י"ו רחבכשאין דא~

 כיון רק וצה''פ דלתות שיש אף כרמלית הוי לאואי
 דל~

 הוי
 בהגהת פרץ רבינו דעת עפ''י והן כו' דשבות שבות הוי~ה''ר
 וכן רב'ם. בקיעת ~~עם כוותי' וס''נ הכלבי. שהביאסמ''ק
 וה~ם ברה''ר כותלים ~' שכ' ז''ל הרמב''ם דעת ברור לינראה
 עושה כו'. בו~וברים

 דל~
 וסיים כו' לנעול הראוי מכאן ודלת מכאן

 ו~''כ עכ''ד ~ה''ר בהכשר כלום מועילין וקורה לחי או צה"פשאין
 וקורה ל~י ש~ין לאשמעינן מדאיצטריך מעשר ר"ב שאיןאיירי
 לחי מהני לא סתום במבוי אף מעשר רחב ואי בר''המתירין
 צה"פ רקוקורה

 כמ''~
 משום והכא ~מו הוא

 חו~~
 רה"ר

 דעת לפ' לה~ל~ת אין וזה בעשר ודאי אלא להו דאסרהוא
 שבאמצע דאיירי הברייתא על תוספות מ''ש ע''פהרמב''ם

 כללא דהרמב''ם ז''א גמורה. רה''ר והוי כו' רחב ובקצוותמתקצר הו~
 כלל. חילק ולא כרמלית הוי א~ה י''ו רחב שאינו רה''ר דכלכייל
 ~ו' משום מד~ו חילוקים ~המציא הרמב''ם של מדרכו איןוגם

 לה ומסתם תוב' של זה החידוש ~לל ס''ל לא ובוודאי~ידוע.
 לזה שאין כתב ה''ה וגם ג"כ ב''ל דלא ז''ל רש"י וכד'סתומי
 מחיצה ביטול שלענין אע"כ זה. דין על שחולק משמע בגמ'שורש
 עכ'~. דלתות ובעי לא או רה''ר תנאי כל לו יש אם כלל חילוקאין
 לנ~יל בראוי שדי כאן כתב למה א' ~~לק בעז''ה ביארתיוכבר
 בה~' רמב''ם דעת משמע וכן לכפול. וא''צ היטב עיי''שכו'

 ולא כו'. נעולות שדלתותי' חומה המוקפת מדינה שכ'עירובין
 כלל רה''י הוי לא ובלא''ה דלתות בעי גוונא דבכל ש''מ כלנחילק
 שם. הכ~מ לד' וא''צ עיי''ש לשבת רשויות ד' בדין סתםוכן

 כותלים ב' גבי הרמב''ם דברי דקדוק על עמד לא שהכ''מונראה
 מהל' י''ד בפ' ה"ה כתב מזו וגדולה לעיל. שכ'כו'

 שב~
 ו' הל'

 ככר~ל'ת. ה''ה אמה י''ו ברחבה שאין רה"ר הרמב''ם מ''ש~ל
 ק~ועה רה''ר שאין במ~ום נ''ל א"א הראב''ד השגת בשם ה''הוכ'
 זו שיטה עפ''י דבריו לפרש ונרא' סתומים שדבריו ה''ה וכ'~ו

 הן אמה י''ו ר~בן אין אם לרה''ר המפונשות במבואותדדוקא
 ~''כ רחבי שאין אף בו קבועה הרבים שדרך כל אבלכרמנית
 וקצת להדי'. רבים בי' דבקעי כיון דבריו לכל כרה''רהוי

 וס' הראב''ד איירי מה''ת גמורה רה''ר דלענין מ~שונולהדי' משמ~
 ואכמ''ל. ודאי ישוב צריכין דבריו ולפ''ז הרבים בדרך מעכב זהדאין
 קבוע שדרך כל כר''ה שדינו סובר ודאי מ~יצות דיני לעניןעכ''פ
 תוס' ומקו' כו' מערבין דכיצד סוגי' מהך דבריו שהוציא ונ'לרבים
 שיש מה הר~א בד' בע''ה לעיל ביארתי וכבר הריטב''אוכ''ד

 קבוע שדרך דכל מזה הוציא ע"כ אשר הסוגי' בזה יותר~הקשות
 תוספות ד' עפ''י הראב''ד ד' לפרש ואין הרוחב. בין חילוקאין
 משמע ומדבתם לפרש הו''ל דא"כ כו' רחב הוא שבצדדיןוכגון
 מצינו לא שלפנינו ובבפרים איסור. לענין עכ"פ איירי גוונאדבכל
 במוקפת דווקא דהיינו שם וכ' לחצאין מערבין שאין יחיד שלעיר גבי ה''ה דעת נ''ל וכן הושמטה. מה על ידעתי ולא זוה~גה
 לא אחר דב~ין משמע כולה לערב שראויה כו' ודלתות~ומה
 שאין שכ' מדבריו יראה וכן חלק. ולא כלל כולה לעירוביחזיי'
 כו' לאורך ארכו אם מתקצר שבאמצע דאף שכ' תוספות לד'~שורש
 רה''ר דין בעינן מחי~ה ביטול דלענין ס"ל ואי גמורה. רה''רהוי

 מערבין דכיצד סוגי' מהך תוס' לד' ברורה ראי' יש הרי.גמורה
 רק רח~ה בשאין דע''כ כו' רה''ר מ~רבא ומי דמק' כו'רה''ר
 י"ג אועשר

 כ~
 מהמי לא בל''ז דאל"כ וריטב''א תוספות וכמ''ש

 צה''פ ואף וקורה~חי
 לר~

 צריך אתניי' דא'
 ל~

 ~~י וא~~ה
 "ה. ~לוק להוציא שלפנינו תוס' ראיות עיקר היא ו"ו~לתות

 ודוח~

~~~~~~~~~~~~  יוס~. דרב קמי' אחא כרב ודלא אמה בי"ו אף וקורה לחי~תיר דר''י הוי דש''ס דס"ד תוספות של קמא כתי' דס''ל לומרגדול
 דלא הוא ובכך ה~פולשות במבואות איירי דר"י הך גםומסקנא
 דוחק הוא הל" שתירוץ חדא מערבא. בצה''פ הא לרבנןמערבא
 היכי אמה י''ו ברחב דאיירי דש''ס ס''ד לפי ק' דאכתיגדול
 רה"ר איסור משום משמע כו' רה''ר מערבין אין רבנןאמרו
 ואף מי' ביותר מתירין אין וקורה לחי בל''ז לרבנן והא בה.נגעו
 לאוקמא אפשר היכי ~במן דחנני' ברייתא וכן סתוםבמבוי

 ואיך לרב מועיל אין צה''פ ואף מכאן וקורה ל~י א' דהאמעשר ביות~
 ומחלוקת לכ''ע לפרצה ~יעור יש לר''י גם דע''כ ראשוןבחלק ביארתי דכבר ועוד לעיל בזה כתבתי וכבר מכאן צה"פ~ושה

 שיעור אין א''כ בי''ו שאף לומר אבל בי''ג אי בעשר איבירושלמי
 לכל גמור' רה''ר היתה הפרצות לאחר תוכיח וירושליםלדבר

 בקורה היינו כו' אחא לרב יוסף רב דדחי מאי וע''כהדעות.
 תקרה פי משום טובא למשרי ~' ואיכא במשנה ר''י איירידבי'
 שכן בדבר שם והארכנו יהונתן ר' בד' וכמ''שכ וסותם.יורד
 דעושין דבסוגי' ועו' פוסקים. וכמה הרמב''ם דעת ~כןעיקר
 מחיצה ומב~לי רבים אתו ס''ל דבפסין אדר''י דר''י דרמיפסין
 דלמא גמורה ברה"ר ולא ה~ולשות במבואות איירילמסקנא אי קושי' ומאי כו' ומבטלי רבים אתי לא ס' כו' בתים ב'~בי
 בפסין משא''כ כ"כ רבים בקיעת כאן דאין וגם ר''י שריהתם
 רה~דהוי

 היא זו דא' פ''ק בשבת כדמ גמורה
 רה'~

 גמורה
 כו' דפסין הךלמעוטי

 היא גמ~ה רה"ר דפסין הך דלר''י משמ~
 בסוגיא כו' מעברין כיצד בפ' משמע וכן כו'. היא זו למעוטיואתי
 עוברת ורה''ר בברייתא דאי' כו' יחיד שלדעיר

 עיי"ש. כרבנן ודלא רה''ר מערבא דס' כר''ילה ומוקי בתו~
 ומש~

 דבדרך
 ואי' כו' דעוברת לישנא דייק והכי מפונש במבוי ולא איירירה''ר
 כד' ה''ה דעת ודאי אלא עיי"ש כו' רה"ר דמערבא תנא מאןשם

 גמורה רה''ר בתנאי כלל תלוי אין כו' רבים אתי דנעניןריטב"א
 ובהכי נעולות דלתות ובעי לא או אמה י"י ר~ב בין חילוקואין
 לד' הכרח שאין כתב ולכן כו'. דכיצד בםוג~ קו' כולהומתרצי
 המחבר דעת נ"ל וכן דאורייתא. רה''ר הוי דבכה"ג שכ'תוס'
 יחיד של עיר מערבין אין בדין שצ''ב בבי' שכתב ש''עבספר
 ודלתות חומה מוקפת בעיר דאיירי ה~ה כל' ע"ז וכ'לחצאין
 דאם אמה י"ו רחב שאין מיירי וע''כ כו' כו~ה לערב שיכוליןכו'
 והא בצה''פ. ו~''כ מי' ביותר מהני לא פסין ב' ואפילוו~ורה בלחי בצה''פ רק לחצאין אותה לחלק א''א ע''כ אמה י''ורחב

 בא אם רק היינו לחצאין מערבין דאין דהא בהדי' כתבהמחבר
 עפ"י וכ''כ לחצאין לחלק יכול בצה''פ אבל וקורה בנחילח~ק
ד~

 מערבין דאין דין עיקר לפ''ז וע''כ שכ''כ. וטור והר''מ הרא''ש
 צריך דע''כ כיון מי' דברחב וקורה ובלחי בע~ר איירי~חצ~ין
 כתב ואפ"ה איירי ב~שר וע"כ "''ל לד' לחצאין לערב יכול הריצה''פ

דה~
 משמע כולהאת לערב דיכולין נעולות דלתות אם היינו לחצאין מערבין דאין

 בעשר רק שאינה אף כולה לערב א''א דבל""
 להמחבר ס''ל ודאי אלא גמורה רה''ר הויו~א

 דעי~
 ה~חבר ד' לפ' ואין רשויות. ד' גבי הרמב"ם ד' ~ל שמ''הם~' ובב''י בכ''מ ~מ"ש בי' הדר ואולי ריטב''א כד' רביםבבקיעת תלוי

 יחיד דבל' ~וד לפרש. דהו''ל ועוד כו'. בדלתות דאייריולמימר הכי לאוקמי דוחקי' דמאי רחב שמצדדים כגון תוס' סברתעפ"י
 ס''ל דלא ז''ל ור''ת ורש''י הרמב''ם כד' רק לה~ה הכי ס''לדלא ודאי ומשמע י"א בל' הדעה ל"ו שמ''ה בסי' המחבר אותושנה
 משמע וכן כמ''~. ודאי אלא זה ע''פ כאן יסתום ואיך כלל ס'הך
 היתה אם פסין דעושין בסוגי' במלחמות והרמב''ן הרז''ה מד'לי
 לחומרא דנקטי~ן הרז''ה כתב כו'. יסלקנה מפסקתן הרביםדרך

כ~
 מחיצה ומבטלי רבים דאתו יהודא

 וכ~
 דירושלים יוחנן

 לשבת רה"ר בזו ויוצאין בזו לה נכנסין שרבים דחצרוכ' כ~
 לשבת רה''י ד~וי דא' דטהרות משנהכסתם וד~

 משו~
 דמתניתין דס"ל

 ואנן כרבנן בגמ'מיתוקמא
 קיי~

 ו~~ כר''י
 ולא וסתם יוחנן

 דוקא דהיינופי'
 דר~ ש~ ~י~

 אמה יו' ~בה גמורה הרבים

דסת~
 ניחא לא דחצר להך בש''ס קרינן דהא הכי משמע לא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

 ב~סקופה יש וגידודים ~צרים שהפתחים ופירש"יתשמישת~
 חילוק אין איסור דלע~ין ודאי ~לא~יי''ש.

~~ 
 ושלא לשבת ~''ר והויכו' ~י~ אתו וס''ל

 דא~ מעכ'~ כמ~
 רבים דאתו

 מד' ומבואר רה''ר שאינו כיון כרמלית בתורת לטלטל מותרמ"מ כ~

~~~
 משמע יש דאם לדמר תיובתא הש''ס סוגי' גם להיפך

 ~דחוקי לש''ס למה כרמלית שהוא אף טלטול להתיר כןלומר
 לזרוק. ולא רה''י הוי טלטול ול~ין כר~ נוקמה ~רבנןלאוקמה
 רה''י דהוי משמ~ ר~"י דל' מאמרו~ם

 א~
 דהא ""א ל"רוק.

 שםקתני
 ב~

 שאימה דאיירי בשבת מ''ד ואיכא לשבת רה"י הוה
 הארכתי ~~בר כ~'. ~~ר שאינה לפי רה'~ לה קרי ואמאימוקפת
 דדוקא ז''ל הרז''ה עוד וכתב זה. דבר בסתירת כמה זהבעז''ה
 אמאי שהק' תוס' ד' עפ''י והוא ו~רב שתי בו בוקעיםכשרבים
 מודה ר''י הא כו' ירושלים ~י~מר

 היכ~
 מחיצות ב' ד~יכ'

מעליית~
 בוקעין היו דירושלי' ותירצו כו' רבים אתו אמר דלא

 והיה וערב שתי בורבים
 רה~

 ג"כ ו"ו הפלוש ב~מצע לעומדים
 נגד דעכ"פ דז''א וכ' ~ליו. השיג והרמב"ן "''ל הרז''הכוונת
 ~~ל ול" דאו' מ~~ות דב' לר''י רה"י הוי ומכאן מכאןמחיצות
 על היימ~ כו' אלמלא דירושלים דר''י הךל~וקמא

 הפילוש אמצ~
 המחיצות כנגד ואף ירושלים העיר כל על רקלחוד

 אל~
 דאנן

קיי''ל
 כ~

 ב' דס' במאי כוותי' קיי''ל ולא כו' רבים דאתו יהודא
 דאורייתאמחיצות

 וא~
 כ' גופי' יהודא לר' רק בטלים מחיצות ב' דאינך כיון רה''רכולה והוי כל~ם זה אין שלימות מחיצות ב' שיש

 רק העיר בתוך רה''ר משכחתדלא
 ב~ו~

 שתי
 וע~

 ובא~צע
 ~ם אבל ו"ייבין גמורה רה''ר הוי אמה י''ו רחבה הסרטי'הפילוש
 ~ין ~ו' מכנסין שרבים בחצר ולדידן עליו חייבין אין רחבהאינה
צריך

 ~ דבעימן כיון וערב שתי בקי~
 רק דא~' מחיצות

~ 
 יה~דא

 ופר~ץ צד מכל ש~וקעין לאוקמה צריך ג''כ רה''ר דהוי אליבי'~א'
 כמגד ואף ~ד. מכנ גדולה לסרטי' שפרוץ כגון העומד עלמרובה
 להדי' מבואר רמב''ן ד' תורף "ה ודוק עיי~ש כו' אסורהעומד
 מבטלי רבים אמה י''ו רחב הפילוש אמצע שאין דאףמדבריו
 י''ו רחב שאין כיון רה''ר משום עליו חייבין אין דעכ''פ רקליה.
 הוא חיובא להדי' מורה ולשונואמה

 דל~
 בטולי הא עליו מחייב

 המחיצות. תוך כמו רה''י ולא כרמלית והויב~יל
 וג~

 דבריו בסוף
 שיהא העומד לבטל כדי רק גדולה לסר~י' מפולש לר''י הצריךלא

 העומד כנגד אף ולאסור עליו רבההפרוץ
 ל~

 יהודא
 ומש~

 להדי'
 לכך א''צ דאו' מחיצות ג' דקיי"לדלדידן

 ר~
 בוקעין שרבים כיון

 מועילות א~ן שלימות המחיצות אינך מחיצות השתיומבט~ין
 ודוק רבים בי' ד~קעי רק גדולה לסרטי' מ~ולש ליות וא''צ~לום
 בע''ה הארכתי ~וכבר ז"ל הרמב"ן בד' מוכרחים ~ד~רי'כי

 ~' בחלק והרמב"ן רז''ה בד' וכו' שרבים דחצר זה עניןבפרט
 כיצד בפ' שכ' "''ל ~ונתן רבינו דעת וכן הלזה~.מקונטרס
 כו' עוברת ורה''ר דא' אברייתאמעברין

 כו'. מכאן לחי עוש~
 ~לחי שרימן לא מי' דב~ר אמה י"ו ~חב ~איןדאיירי

 ואמר א''צ א' ~''י ימעט א~ות מעשר והרחבדתנן וקו~
 ר~

 ~תניי'
 ~מה י''ו רחב ~אין ברה''ר ברייתא דמפ' ~די' הרי כו'. למעטצריך

 דמתות בעו ורבנן כו' רה"ר דמערבא תנא מאן אמרוא~''ה
 דבמקום ~וספות. ס' ע''פ בכוומתו לפרש ו~ין ~''ק.~בו~ר
 ~ך ולאשמעינן ל~רושי הו''ל דא''כ אמה. י"ו רחב הסרטי'שכלה
 וכמה והרמב''ם רש''י כד' ~לא גמורה רה''ר הוי דבכה~גחידושא
פוסקים.

 ואפ''ה עלל רחב ש~ינו כפשוטו כוונתו וד~י אל~
 די~

רה''~
 דלתו~ ובעי זה ל~נין ע~יו

 שכ' ל~ונו וכ''מ
 ורה''~

 כו'.
 אשמעינן דרבותא משמע כו' ~מה י"ו שאינוואעפ''י

 לאלרבנן דא~'~
 מערב~

 כיון רבותא זו ~ין תוס' לד' דאילו בדל~ות רק
 פ''ק מד' וכ''מ כו'. רבים אתו ס"ל גמורה רה''ר הוידבהכי
 בו בוקעין ר~''ר בני ~~ין דאיירי כ' כו' המ~ולשות מבואותג~י
 משמע כו' בזו ופעם ב"ו ~עם המבוי בנירק

 ה~
 ~ים בי' בקעי

 : דלתות ובעי בצ~''פ בגילא

~~~~
 לכ~ו' כו' מ~ברין כיצד פ' ~לו יהונתן רבינו דעת

 מרפסן וכמעט מאדתמוהים
 ~י~ר~

 ב~מ' דמו~~ינן דכיון

 מי~ דביתר בעשר דאיירי כ' ~איך כר''י כו' עוברת דר''ההך

ל~
 דהא י~ט ~מות מעשר והרחב מדתנן וקורה בלחי שרינן

 ר''י דגם התוספות וכקושי' לאקשוי' הו''ל וטפי למעט א''צ ב'ר''י

ל~
 אין ~עט צריך ~תמיי' רב וא' שכתב מה גם כו' בי"ג רק שרי'
 דהא שחרלו

 ל~
 : כידוע ובצה"פ ~דרבנן רק רב ק~י ~דר''י

~~

 ~א~ ר~י' הביא תחלה דהנה נכונים דבריו העיון~חר
 מעשר ברחב ברייתא איירי ו~י למעט צריך רבנןדסברי

 ומשמע כו' בכך רה''ר מערבין ~ין למימר לרבנן להולמה
 ועוד מזה. לעיל כמ''ש לרבנן ~ינו וזה בכך ~ערבין סתום~וי ה~

 פי מ~ום למעט צריך דאין דר''י טעמ~ דבבר נטע~'הר~'י
תק~

 וסותם. יורד
 ודווק~

 בלחי אבל בקורה
~~ 

 כמ''ש לר''י ו~ף מחיצה בכל ~וסר מ~שר יותר ~רצה מ''ממחיצה משו~ לחי אי
 בי''ג ששיעורן ביראות פסי לבד והפוסקים מה~ושלמי באורךכבר

 היא זו תקרה. פי משום כסתום דהוי בקורהמש~''כ
 התוי''ט וכ''כ יהונתןרבינו דע~

 ושל~
 לחי שהשוו תוספות כדברי

 וביררנו באורך ראשון בחלק בזה מ"ש ועיין עיי''שלקורה
 : ובירושלמי בש"ם עיקר שכןברורות בראיו~

 ~~ ~~~~ ~~ו~ ~~~ ~ו~~~~~~
 ~ו ~ו~~י

~  ~~~~ ~י~ 
~"~~~ 

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

 ~~~יו
 ~~~~~ ו~~ו~ו~ ~~~~ ~~~~ו~ ~ו~ ~~~~ ו~~~~

 מרגליות נ''י זלמן ~פרים כבוד וכו' ה~פורסם הגאון ~רבלכבוד

 כלל ~הוא ~' דב~י על להשיב כת''ר הוד כתב אשר~~~~~
 כתלמיד הלכה שאיןברור

 במקו~
 בתלמיד אפילו הרב

 ש~ין מעכת''ר וכ' לדבר~ ~איות ו~בתי יו~נן ר' לגביחבר
 כ~ ור''י כרבנן קאי דר''א משוםמוכרח ז~

 דטהרו' סתמי וגם יהודא
 דכל וכרבנןכר~א

 דאיכ~
 ד' שם

 מחי~ו~
 ו~טלי רבי' ~תו לא

 כיוןובפרט
 שהו~

 ~ם בזה מ~לוקת שיש וכ' חבר תלמיד
 הפוסקי' מד' חבר כתלמיד הלכ'ל~סוק י~

 כרבינ~
 ~בי ר~א לגבי

 מדעתה שלא שכ' אירוסיןש~ר
 והוסי~

 לפי חו"י תשו' בשם הטעם

שרבינ~
 כו' אוירא לי' ואה~י מ~''י היה

 וה~
 בנ''ד

 הי~ דר''"
מב~~

 כתרי עדיף להתם סליק כי מינן חד וא' לא''י וסליק
 : בזה והאריך כו'מינייהו

~~~~~
 בכל הוא גמור כלל דעכ''פ כלל ראיה זה ב~ל אין

 נ~ד כר''א הלכה דאין ואחרונים הר~שוניםה~וסקים
 בכתובות ז''ל הרי''ף וכ''כ ה~א~ון בקונטרםי וכ~''ש כללר"י

 דר''א רביה דר''י בבתה ~כ~יר בה המכשיר דלדבריבסוגי' פ''~
 כו' מת אומרת אשה ~~י ביבמו' הר~''ש וכ"כ כר"י שפ'עיי''ש הו~

 נגד כוותי' הלכתא אפ''ה יוחמן לר' בקושי' דאסיקדאף
 של טע~ו ש"הו ו~' לר''י הקו' ותירץ ~ו' כ~למיד הל'ד~ין ר"~
 כו' שהשמיטז''ל הרי''~

 דמלת~
 ~ם דוכתי ובכמה כו' היא דפשיטא

 כר"י דלא דש''ס םוגי'חזימן ל~
 כההו~

 דבוגי' בראשונה שכ' דגיטין
דש''ס

 מחל~
 שא"י כ' בעינן והא ומק' ל~טרות גיטין בין

כו' להזדיי~
 דמםתמ~

 דף ~ו~לין יש פ' בב"ב ועיין ס''ל הכי בתר~י אמור~י
 עליו לאס~ודי ר''י ~יצטריך אמרה ר''א א''א רנב''י א' ע"בקל''ה
 דר~י עלי' ל~הו~י ר"א ~יצטריך א~רה ר''י ~מרת ~י ~לאדר''א
 שומעין מי דברי התלמיד וד' הרב ד' בתמי' ~פי' ר~ב''ם וע'רבי'.

 ומל' כמותו הל' אין עליו חולק ר''א היה אם שאףוכוונתו
 הג~

שמ~
 שיצטרך דמתמה

 ר"~
 לכאו' ומשמע ר''י לד' ~סכי'

 של~
 היה

 לאתמוהי שייך לא חבר דבתלמיד גמור תלמיד רק חבר~למיד
 ד~' שם דמייתי דברכו' הירושלמי מד' לכאורה משמע וכן~ו'
 בי ~ד בבל~ה הדין ~ילין תריןר''י

 דל~
 וא' כו' בשלומי שייל

 ~בןנהוגין
 דל~

 שייל
 זעיר~

 ומייתי ונ"ב~ו נערים ר~וני דכ' כו'
 והך כו' לרבו שלום ד~נותן הךשם

 דר"~ בריית~
 של~ם דהנותן

 גמור בתלמיד איירילרבו
 דביפ~ דומי~

 רבו ~~ורי דהמתפלל
 בר ירמי' דר' שרי. חבר דבתלמיד בגמ'ד~וקמינן

 ~ב~
 ~חורי צלי

 בתל~יד ~יירי בריי' הך כל ו~"כ הוה חבר דתלמיד מה"טדרב
 ע"כ וא''כ ~ם בברכו' ה~וס' וכ''כ~מור

 ר''~
 דין בעצמו דן

 גמורתלמיד
 ול~

 הך משמ~ וכן רבו. ר"י בשלוס ש~ל
 דל~

 עבר



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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~  

~  

~ ~ ~

 מותר הוא הרי חבר דבתלמיד בירושלמי עיי"ש כו'קומוי
 כבוד כדרך שלא~קרות א~

~ 
 מי אבא בר ~'י כדא'

 בד~
 עזאי ובן

א'
 לר''~

 בב''ב הש~ס מינה ודייק השווין את עלינו לחלק שבאת
 ש~ מיפ'

 הבתים חזקת ובפ' הוא דר''ע חבר ~למיד עזאי דבן

ד~
 וא' רב נגד ער''א עובדא רח עבד מ''א

~ 
 רברבי מר שביק

 לי' וקרי ר''י תלמיד דר"א ~ם הרשב''ם ופי' זוטרי. כיועביד
 כרברבי נמי אנא ר"ח שם וא' רבו. ר''י נגד וכ"ש רב נגד"וטרא
 שם ומבואר עיי''ש הכי ס' דר''יעבדי

 ד~ דא~
 אבוה ור' אבא

 רשב''ם וכ' רב נגד כמותם ה''ל אין כר''א ס' הדור גדולי~כל
 וכ''ש דרב לגבי נינהו וזוטרי היו ר"י תלמידידכולהו

 הו~
 דאין

 תלמידך ר''א כדא' המובהק רבו ר''י מגד כר"א~פסוק
 של ~תורתו יודעין והכלודורש יוש~

~ 
 תמיד אמר היה לא ולכן היא

 או' היה דר~מ הך עלה מייתי דברכו' ובירושלמי משמו.הלכה
 המובהק רבו היה שר''ע ר''ע משום א' היה ולא ר"י משום~מועה
 כדא' רבו ר''ע מפי המה דבריו ומסתמא הימנו חכמתווכל
 משנה~סתם

 ר~
 הלכה א~ כשהיה אבל דר'~. אליבא וכולהו כו'

 ואין בקביעות ~למידו היה שלא שמו ~זכיר היה מר''י~שמע
 א~ר ר''י משום דועתי בכמה בש"ס א' ולהכי הימנושמועותיו רו~

 ר"א היה וכן ~ע~י'. כמה ~ש''ס כמבואר ר"מ והוא א'תלמיד
 ששמע דין א'~שהיה

 מ~
 א' מ~דול או חנינא

 הי~
 שמו. ~זכיר

 יוחנן ור' יד~ינן דממילא שמו להזכיר א''צ ר"י ד' או' כשהיהאבל
 רבה האשה ב''פ ביבמות כדאי' הדבר על וכעס הרבהנצטער
 שפייסו עד כו' נמי חברותא שםוא'

~ 
 עיי''ש אידי בר יעקב

 משמ~ ממי חברותא ז''לובפירש"י
 והוא חבר תלמיד היה שלא

 הלכה שאין מבואר דוכתי כמה ועוד שק~ים. בירושלמי ג"כמבואר

~~
 הש"ם. מסוגיות ברורה בראי' לא אם רבו ר''י במ~ום אליעזר

 יותר אליעזר ר' נתחכ' דאח''כ מעכת''ר כמ''ש דלא מבוארו~""
 בב''ב בגמ' ומבואר הפוסקים כל שהסכימו הברור להעלל סותרוזה
 רב נגד כמותו הל' שקבע חסדא ~דרב דמתמה לעילשכ'

 א~
 שכל

 דרבנן הא וגם דטהרות שנה סתם ידע לא ר"י אטו לר''אליה מסיי~ משנה דסתם כת''ר ומ''ש כוותיה. סברי ר"י ת~מידיגדולי
 ~סין גבי ר~י על~לי~י

 וא~
 להכריע לנו אין כר''י הכריע עפ"כ

 ז''ל ברא''ש וע' משנה סתם מפני תלמידו ר''א כדעת~דעתינו
 התנאים מחלוקת ידע לא כ~האמורא דדוקא בהדיא כ' שני פ'~''ב
 כיון כרבים דס' כ~מוראים לפסוק לנו יש כיחידא' סברו~יהו
 הוי שמע הוי דאי לומר יש הרבים ממחלוקת מחלוקת ידעדלא
 מבואר כו' כרבים הל' ורבים דיחיד אכללא וסמיך בי''הדר

 בתר אזלינן התנאים של מחלקותן האמוראים דכשידעו ז''למדבריו
 עגדול לפסוק האמוראים'מחלוקת

 א~
 הדבר והוא כיחידאה. דפ'

 והר"ן הרא''ש מד' ~וד מבואר משמע וכן ברור. דבר והוא~דברנו
 ר''אבפ'

 דמי~
 דרב לשמונה נימול דופן יוצא אי מחלוקת גבי

 ומוקמ~ן עליה דפליגי אמוראי ואיכא נימול אין התם סבר~סי
 אסי רב דתנאיבפלוגתא

 ח~ כ~
 כרבמן. עליה ד~ליג ו~אן

 הוי לא האמוראים ברייתא מהך ידעו שאלו ז"ל הרא''שוכתב
 דהלכה או' היו אלא פליגי הוו לא ~הו שמיע הוי דאי"פשר להם ~מיע דלא ו~יון כו' כמר הלכה א' הוי מר אלא עצמן ~פי~'

 היו דאם מבואר כו' הרבים שהם חמא רב על דפליגיכרבנן
 דס' אסי כרב הלכה דודאי כלל ספק הוי ל" מהברייתא~יוד~ים

 דאמוראי רובא בתר ואזלינןכיחידאה.
 וא~

 שלא ז''ל מ''ש לפי
 הראשונים הפוסקים כל שנסתפקו והר''ן הרא''ש כ' הברייתאידעו
 כל אבל עיי''ש. הלכהב~םק

 דאזלינן פשיטא התנאים דברי שידע~
 וב~נ~: בחכמה הגדול כדברי הל' לקבוע האמוראים ד'בתר

~~
 דא' ורבב''ח דר''י אליבא נ~הו אמוראי דאפשר כת''ר מ"ש

 משנה. כבתם דהלכה כללא הך ל"ל כו' דירושלים מימראהך
 ולתרץ אהדדי דר''י מימרי הש''ס ~' מדלא ברור נראהאדרבה
 פשוטה מימרא שהיא לדי' משמע תמיד כדרכו נינהואמוראי
 ~תם ~שום ואי בא~וראים. לאו~ינהו ליה ניחא ולא לר~י~וברורה
 כ~נן דאתי' כלל הכרח אין~שנה

 דא~
 התו~' לד' ~תוקמא כרי

 ובתוספתא הראשון ~ק~טרס וכמ"ש שלי~ות מחיצות ב'~~יש

~~~~~~~~~~~  
 טהרות מס' ז~ל ברא"ש וע' ליה. איצטריכא לטומאהדר''הר ~ש~ וכשינו~ וכ~''ל פתחים ב' רק שם ש~ין דאיירימבואר
 א''ש הא כרבנן ~וקמי דוחקי' ~אי ג~כהק'

 כ~
 ומשום יהודא

 גבי וכ' ר''י שם איירי משניות דבהנהו ו~וד שלימות מחיצותב'
 בפתח עומד אם אומר ר''י לטומאה ור''הר לשבת רה''יבסילקי

 ואם ולעך לכך ר''הי אחר בפתח ויוצאי' הנכנסים ורואהזה
 ~שב~ ר''הילאו

 ואין לשבת רהי דזה מודה ר''י גם הרי כו'
 וע''כ מבטלתן. רביםבקיעת

~ ~  
 שם שאין משום או

 ר~
 ב'

 ה"מ וא''כ ז''ל והרא''ש התוס' וכקו' ש~ימות מחיצות וב'פתחים
 או וכר''י. הכי בפשיטות מתוקמה כו' נכנסי' שרבים דחצרהך

 רה~ר דרך כמו כ''כ רבים בקיעת שם אין כולהו דבהנהודנימא
 נכנסים ~פעמים רק תמיד בה ועוברין סלו~השהיא

~ 
 רבים

 לא דבכ''הג לר~ר המפולש מבוי וכמו בה ועובריםלפרקים
 ~י~ ומבטלי רבים אתואמרינן

 בזה שהארכתי ~מו
 שבלי ד' לפרש וכמש''ש בריטב''א שמבואר וכמוהקודם בקונטר~
 התו~' מדברי מבואר וכן ~הלכה עו' דחצר המשנהשהביא הל~
 שמת מיפ' בב'~

 ד~
 לה דמוקי דאיכא כ' כו' רה''ר ד"ה ע''ב קנ''ב

במוק~
 נכנסי' שרבים בחצר דאפי' רה''ר הוי ואפ''ה מ"יצות

 שהולכים בקעה ע''ש לטו~ה רה~ר דהוי בערובין אמ' כו'בזו
 אין כו' ~~סים שרבים בחצר דס~ל להדיא משמע כו'תדיר
 סלולה רבים בדרך איירי לא וע"כ בבקע~. כמו כ''כ בוקעיםרבים
דא''כ

 עדי~
 היא כרמלית ב~ה דהא מבקעה

 א~
 ~ו~פת שאי~ה

מחיצו~
 המסילה מ מסתל~ים רבים ~אין ז''ל רש''י וכמ''ש כידוע

 תוס' לד' ~בקעה גרע ולהכי בהכי איירי לא דחצר גם וע"כ~ו'
 דערובין ההיא התוס' מייתי דלהכי ואפשראלו

 ד~
 ה''א מהתם דאי דערובין דפ''ב ו~וגי' ד~רות משנהסתם ~ייתי ולא ח'

 הר~יםבדרך
 אההיא לה ד~ייתי דפ''ק מההיא אבל איירי גמור~

 לרה"ר כנגדו חצר ומפרצה לחצר במילואו שנפרץ דמבוידרב
 נפרצה עתה שהרי כלל הרבים דרך שם שאין איירידמסתמא

 החצר דרך גם בוקעים עתה רק אחרת דרך לרבים היהוע''כ
 כו' דחצר הך מייתי וע~הלפרקים

 מש~
 מתפרשא דבכה''ג להדיא

 בזה הא~כתי וכבר לטומאה ~"ר הוי בכה"ג דגם שפירוהוכיחו
 להלכה דשם סוגיא כולה לפרש בקונט'הרבה

 ולכ~
 דברי ושזויוחנן לרבי אף

 ""~ הרי''~
 בסתם הביאוה אשר והרא''ש

 מדברי משמע יכן ז''ל הרמב''ם ב~ת גם כן וכתבתי כר''ישפ' א~
 ז''לרש~י

 פ''~
 דאית כגון אשי דרב לאוקימתא בקעה גבי דשבת

 ר~''ר דקתני והא כתב כו' עולא דאמר הא וכימחיצות
 ועתב בזו ויוצאין בזו ~נכנסין במחיצות פתחים שישלטומאה

בהג~
 דערובין פ''ק ותניא ז''ל דבריו םיום ס''א בשם הצד מן

 לטו~ה ורה''ר לשבת רה~י בזו ויוצאים בזו נכנסים שרביםחצר
 לבקעה ראיה מינה ומייתי בב''ב ~תוס' כדברי ממשוהן

דבחד ש~~
 גוונ~

 דפ~ק סו~יא וכהך גמורה בקיעה שם שאין מתפרשי
 באורך דברינו ~ל יתבונן והמעייןדערובין

 בק~~
 נתח"~ו ועתה

 בראיות יותרעוד
 נכוחו~

 גבי ה~שניות בפי' הרמב''ם פי' וכן
 גלגל ביתשבילי

 ע~
: 

~''~~~
 בפשיטות הכא ~וכחא דעירובין דפ''ק סוגיא הך

 הא עלמדמ~ה
 דא~

 חצר תנינא מותרת חצר רב
 ולאפוקי משנה כאותם דהלכה לאשמעינן רב איצטריך טובא~''כ כרי ודלא כרבנן דוקא אתיא ~ה הך ואי כו' נכנסיםש~ים
 ~חיצה ומבטלי רבים אתו דסב' ביראות דפבימדר''י
 מד~נן לאקשוי ליה הוה וטפי כוותיה הלכתא דפסק יוחנןומדרבי
 דדל~א כ~כ מכרע לא ~שנה דסתם א"צ ביראות פסי גבידא~רי
סת~

 א~ל ל~שנה סדר אין סדרי דבתרי היא מח~וקת ואח''כ
 מכ~ הוי ~דר''י פליגי דר~ןהא

 דאין ~ש~ע ודאי אלא יותר.
 בק~ה ~ם ~אין כיוןוכמש''ל. ~ר~ אף אתיא דחצר ומתניתין ורבנן ר"י למחלוקת כלל עניןזה

 ג~ור~
 שנפרץ. דמבוי דרב וכההיא

 ~ייב ביראות פסי לבין ~זורק דאמר אלי~ר אדרבי דהאועוד
'  ~יה דבקעי א~ג אלא נצרכה לא ו~שני פשיט' הש"ס~
 לא ותורבים.

~~~ 
 מ~ת~ א~ אדר~ דפליגי ~דרבמן ~שיטא
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~ ~ ~ ~  יו~ן כדרבי ודלא כר''י דלא ל~ש~ינן איצטריך דטו~א~~נה
 ו~''ט כו' זי~נא. חדא ר''א א~ר והא ~קש' רק כוותיה.~ס~'
 על הכא~~ימן

 ר~
 ~~''י ל"פוקי דיל~א כו' תנינא נ~י הא

 אתי כר~נן לאכרועי גופיה ~ ~י ותו לענ''ד. ברורה ר~יהו"ו
 כו' שנפרצה דחצר גוונא ~האי ל~קט ליה הוה לא כר~יולא

 דל~
~ש~~

 הראשון ~קונט' וכ~ש''ל בה עו~רת הר~ים דדרך כלל ~ינה
 דחצר ~הדיא לאש~עינן או ~הדיא כר~נן לאכרועי ליהוהוה
 אף ש~עינן דהוי לטלטל אף ~ותר כו' ~ו נכנסים~ר~ים

 זה ~ין לחלק ס''ד היכי ועוד איירי. בכה''ג ~תני' איג~ורה ~~קיע~
 דהוי ר~נן ס~רי ואפ''ה נינהו "ה כמגד זה ~יראות פסי האזה כנג~

 עולי ~~ום דדיל~א לטלטל ש~עינן לא ד~ההיא נ~א ואיר~''י
רגלים

 הקי~
 וס''ד לטלטל או לזרוק ~ין חילוק ידעינן לא דאכתי

 קשה וא"כ בהכי ד~ח~ק ל~תר עד כלל רה''י הוי לאדזכמ~''ז
 יהודא כר~י סוגיא הך דכולה ודאי אלא דשרו ~יראות~פסי
 דל~תניתין רק ג~ורה. ~~קיעה ~חיצה ~~טלי ר~ים דס~ראזנא
דר~

 לר~י אף ושרי גמורה ~~קיעה ~יירי לא דטהרות ו~תניתין
 דאש~עינן והיינויהודה

 סוגיא כולה ~פשיטות שפיר ואתי ר~
 כו'. דירושליס דר''י לך ג'כ ופ' כן. שפ' הראשומי' כלוד~רי
 דרה''ר למסקנא כן ~פרשים ותוס' שרש"יונת~אר

 לה ~פרשו והכי זו. ~סוגיא איירי ~תראי וא~וראי ליהאיצטריך לטו~א~
 ~פרשי ו~'כ יהו~. כר~י וס~רי לדר''י ד~פרשי וא~יי ור~יןיצחק ורבי א~וה ר~י פסין עושין ~פרק א~וראי וכו~הו יוחנןר~י
 וא"כ יוחנן. לדר~י תיקשי דלא יהודא לרבי אף ~ש~ה סתםהכי

א~
 ~~קיעה ~תניתין ~פרשי פסין עושין ~פרק ורח~א דר~ה עשת''ל
 לא ~תראי וגם ~מוראי דכולהו כיון לכך לחוש אין וכר~נןג~ורה
 אין לר~ה דגם דרכו יורה הא~ת אבל הכי.~פרשי

 הכר~
 לאוק~ה

 טפי לטו~אה דרה''ר הא דתנא ר~ותא דעיקר כיון כר~נןדוקא
 הא טפי ר~ותא דהוי ג~ורה ~קיעה שם בשאין לאוק~ה לןאית

דרה"ר
 ~דרך דאי לטומא~

 הר~י~
 דרה''ר ר~ותא ~אי ג~ורה

 ו~ם~טו~אה.
 רח~

 ד~''י היא דידיה דר~ותא ד~''ד ~~~י
 ניחא דלא ומשום ג~ורה ו~~קיעה כר''י לאוק~ה איצטריךלש~ת

 להעי. צריכין לא נ~בקנא א~ל ר''י ~ה ~ודהתש~ישתיה
 ~~ה וצ''ל הוא וט''ס ~ר~א רחבא ~יניה ~עי ~ש''סשלפנינו ו~גירס~

 תל~ידדרח~א
 ר~

 וג~יר דדייק ~כידוע היה יהודא
 תל~יד היה ר~ה וגם~פו~יה ש~עתת~

 ר~
 תצ~י~' היה ר~א שא''כ יהודא

ר~ה
 ול~

 שהגי' ~ריט~''א ~~ואר וכן ~~נו רח~א שישאל יתכן
 חזיתיה דא' הא על תוספת פי' ל~תור ~"ה שדקדק ר~ההנכונה
 לא ר~ה דהא כו' דא~יי ר~ו ר~ה שהוא ע~ודי ~ינילרישך
 ודאי וא''כ כו' ש~א''י ו~ורדות ד~~לות יוחנן ר~י ד~רי ליהש~יע
 ~פ' דר~ה כלל ראיה ~אין ~פרט בתראי וא~וראי כר"ידהלכ'
 ד~~עה הך דהא ראיה עוד ויש וכמש''ל. כר~נן ~~נהלסתם
 טהרות ~~סכתשנויה

 קוד~
 כו' דחצר הך

 הך אשי דר~ ולשינוי~
 וא~כ לטו~אה ר~''ר הוי ואפ''ה ~חילות ~~וקפת איירי ג''כד~קעה
 ל''ל הר~ים דדרך ג~ורה ~~קיעה איירי כו' שר~ים דחצר הךאי

 לטו~אה דרה''ר ל~ב~א לטו~~ה רה''ר ד~וי לא~~~ינןל~תני'
 דהא כו' ~ה בוקעים ר~יס שאין ~קעה השתא ליהאיצטריכא
 ~חיצות ש~וקפת אף לטו~אה רה~ר הוי היאכר~לית

 כ''~
 חצר

 אלא ת~יד ~ה ש~וקעים לטו~אה רה''ר דהוי עליו עו~רת רה''רשדרך
 דרה''ר ר~ותא והויא ג~ורה ~קיעה ~ה ש~ין איירי שינויא להךודאי

 קרו~ה היא והחצר יותר בוקעים דב~~עה ~ק~ה לג~י אפי'לטו~~ה

~תי~
 ונ~מעי' יותר

 הר~י~
 תוס' וכ~"ש ~ה ~לע~ור יותר

 הבקעה דין שהש~יענו אף החצר דין לאש~עינן איצטריךולהכי ~~''~
 ריט~''א דברי הקודם ~קונטרב הבאתי וכ~ר זו. אף זו לאוהוי

 אוהב יהושע ד~שני דל~בקנא שכתב גגות כל פרק סוףו~וספת
 כו'ישר~ל

 כ~
 דחצר הך וא''ש רה''ר הוי לא לר~ים ~בור ש~ינו

 עושין ש~פ' אף כו' ~''ג ש~ילי דוקא ולא נר~ים ~סור אימודעכ''פ
 חיים תורת ~ס' ועיין כן תוס' כת~ו לאפסין

 שכת~
 שלא ג"כ

 ע''פ דפ' התוספותכד~רי
 וכת~

 ~כולהו לתרץ יש ד~~סקנא
 סוגיא בענין ל~לפל ~וד ויש לרבי~. ~~ורין~אין

 דפר~
 עושין

 כ~ש''ל ~עיני ה~וחוור והדרך צורך. שאין אלאפסין
 הר~ים ~דרך דטהרות ~שניות כול~ו ~תוק~י לא דפ"קול~ו~יא דל~סקנ"

 דרכו רחוקה. ולא היא נפלאת לא ונכוחה סלולה דרך והיאכו'. ה~פול~ ~~וי ~קיעת וכעין לפרקים ועו~רים ש~ו~ים רקג~ורה
 ותוספות רש''י~ה

 והר~~''ם. והרא''ש הרי''ף הרא~ונים. גדולי ורו~
 הר~ים רגל שאין שכ' הקודש ע~ודת ~ס' ז''ל הרש~''א כוונתוהיא
 לשונו ~עכ''ת הביא ~אלו כיוצא והחצירות ה~~ואותאוסרת
 שכ~ר ה~פולשות ~~ואי עם כיילינהו כללא ו~חד הא' ~קונט'ז"ל
 ולריכין ~תירן צה''פ אין רה"ר לאורך ארכן שאם דינם~יאר
 ~שארכן היינו בצה''פ דסגי ה~פו~שות ~ואות ודיןדלתות.

 חצר דין הוי דהכי ~ודו~יא כ"כ ~הם ~וקעים ר~ים שאיןרה''ר לרוח~
 ל~כתב דייק ולכי לאורכה ~ה ~הלכת רה"ר ~איןו~כה~ג
 דחצר "ה ב~ין דדוקא ~~ואר ~אלו. ~כיוצא וה~צירותה~~ואות
 שנפרצה קודס ~ה שהלכו אחרת דרך לרבים 'ש ש~ע"כ כו'ש~פ~ץ
 וכ~ש''להחצר

 ו~וכרחי~
 נכוחות. ~ראיות ~עזה"ש

 ~עיני ו~רו~
 דקדק ושלכן ~סין ג~י היא כן ז''ל הר~~''ם דעת שגםל~~ד
~לשונו

 וכת~
 כו' ~וקעים ור~ים כו' ~~קעה עו~דים ואפילו

 ול~
 כו~ ~"ה נכנסים ש~ר~ים חצי~ות כעין רק הר~ים כדרךג~ורה ~~קיע~ איירי דלא להורות הג~'. כל' ~רה''ר ~עו~דיןכת~
 גם ~זה הארכתי וכ~ר כו' כח~ירות הן והרי שם ש~ייםכ~ו

 :~ראשונה

~~~

 דהך ~ראיותש~ת~אר
 דר~

 ד~י אלי~א דעירו~ין פ''ק
 ודאי הא דטהרות ~שניות סתמי וגם ~פי אזלאיהודא

 ר''א לג~י כו' דירושלים יוחנן וכר' כר''י לפסוק דישפשיטא
 כו' ד~חוזא א~ולי הני כוותיה ~הדי' א~ר עולא וגםתל~ידו
 ~פשיטות נהו~ייתי

 ~פ''~
 דפ' ו~הירושל~י תפילין ה~וצא ו~פ'

 ~ר"הר "רק פיוברוב אהן לר''י שאל ר''א ג~י ~שתתפיןעיצד
 והשי~ חיי~ ש~א ~הו כו'לתוכו

 ~הר אין דעתך על לו
 לר''א ליה פשיטא דלא ~ש~עכו' לעול~

 היפו~
 והיה יו~נן ר' דעת

 וכ~ר ~יני'. קבל ואולי ר~ו לפני הדןכתל~יד
 כת~

 ~כ''~ר
 וכ"כ כתל~יד הל' אין ~פניו ר~ו עם נחלק שהתל~יד דכלג''כ
 היימו כ~תראי הלכה דקיי''ל ~תראי ~א~וראי אף ~הראשוניםכ~ה
 כשנח~קדוקא

 ~ל~
 דרך שא' כאן וכ''ש ~ק~אי. וכ''ש ר~ו ~פני

 דהך וריט~''א הרש~"א שכ' ואילולי חיי~. שיהא ~הושאלה
 ראי' ~ין דל~סקנא לו~ר נ''ל היה יוחמן ר' על פ~יג ודאידהזורק דר''~

 עניו: שיחלוקכלל

~~~~
 הלכתא לאערועי דר''א ני~א אי ~זה טובא לי קשיא
 זריקה ל~ין לה דנקט ~''ש אתיכ~~נן

 הזורק לחיי~
כיון

 דנ''~
 ר''הר שדרך אף רג~ים לעולי ול~לטל למלאו' טו~א

 אי פ~יט' הש''ס כד~קש' לזריקה ~'הר דהוי ידעינןו~~ילא כר''~ ודלא כר~נן להתרא הלכתא ל~פםק ליה הוי~פסקתה
 נ''~ ל~אי וא''כ לטלטל הכשירו הוא דרה''ילאו

 לענין דינו נקט
 ~כולה ~איירי ~גו~א ולאזריקה

 כר~נן הל' ל~י~ר והו''ל פירק"
 ~פסין רק איירי דלא ג"כ קמא ~שינויא הדר ולא כו'ר~ים ~~ ד~קעי אע''ג ~''צ ו~שני כו' פשיטא ~קש' והדר כו'~רה''ר ~יראו~ פסי כעין דע~ד נצרעה לא תחילה ד~שני ~ש''סוגם

 לענין ולא זריקה לענין לה נקט ולהכי לנ''צ. אנא קא~ר ~דלא~~ר ~~
 אי ~אר ו~ל" ~כה''ג לה דמקט ~''ש קשה אכתי וא''כטלטול

 ~חיצה ו~~טלי ר~ים אתו דלא כר~נן דהלכתא אתאלאש~עינן
 ו~~אר ד~תניתין ~גוונא ל~נקט הו~ל ~ה עו~רת הר~ים~דרך א~

 הוא ר''הי ~אר ~ל" דגם ידעינן ו~~ילא כר~נן הלכהולק~וע
 היכי ~אר ג~י הוא דרה"י לאו אי א~ר כ~ר דהא עכ''פ~ריק'
 דגס נלענ''ד ודאי אלא ל~לאות.~רי

~ 
 דעיקר כן לפרש יש ר''א

 כיון ד~מילא והכו~ה חיי~ הוא באר ~לא שאף היאר~ותי'
 ~עו~דים כיון לפר~ים ~~ים ~יה ~קעי ~סת~א ~אר ~לא~הוא
~ר''הר

 א~
 כיון אפ''ה ~ה עו~רת ג~ורה הר~י' דרך שאין

~~ר שה~קו~
 ~סת~~ הו~

 שכ' לרה"ר הפרוצה חצר וכ~ו ר~ים ביה ~קעי

לעי~
 לה דנקט והיימו

~~ 
 דרך שם שאין כל דב~אר ול"ריקה ~אר

 לר~ים שיש אלא ק~ועהרה"ר
 דר~

 הם מ~נעים ~סת~א אחרת



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~~  

~ ~ ~

 איצעריך ולהכי הבור. שפת ומתרחקין הפסין בין לעבורהרבים
 רבים בי' בקעי מסתמא דאז באר בלא רבותא הךלאשמעימן

 בפ''ק דרב מימרא וכהך המפונש ומבוי הפרוצה ~צר ב~יעתכעין

 שפרוץ במחיצות דאפילו עפי רבותא אשמעינן ור"א ~צרגבי
 ר''א אמר והא ומק' ~בעלתן כזו בקיעה אין פסין וכעיןמרובה
 הך כ''ש כרבנן הלכה התם דאשמעינן וכיון כו' זימנאחדא
 ם''ל ולא כאן הו''א מההיא אי ומשני גמורה. רה''ר דרך~אין
 ופי' אתמר חברתא מכלל חדא ומשני כו' הא ולימא ומק'כו'
 הא גם בשמו קבעו והתלמידים כו' דהזורק הך אמר לא דר''אז"ל
 ~אן דר''י הך דגם לקמן דמסקינן כיון וא''כ כו' הודיעוךדכאן
 הך רק אמר לא דהא כלל ראיה אין בדר"א גם א''כ ס''לולא

 מ~לא גמורה רה''ר דרך על כונתו שאין ונתבאר כו'דהזורק
 הזורק סתם אמר רק בדבריו כנל הזכיר ~א וגם כרבנן הלכהקבע
 דאיירי משתמע היכי אבל רבים בי' דב~י משתמע וממילאכו'

 באר ובלא זריקה לענין לומר מדהוצרך ועוד גמורה. רה''רבדרך
דבדרך

 ר''ה~
 כיון לא או באר שם כשיש לי מה גמורה

 שעכ''~
 דרך

 מפבקתההרבים
 ל~לק יש שפיר דממילא בבקיעה מיירי אי אב~

 מתפרשא דר"א ~ך גם ממינא וא''כ וכמש''ל לא או בארבין
כאן

 ול~
 : תרווייהו איתאמרו לישנא דבחד דר"י וכהך ב''ל

~''~~~
 מאי דא"כ לכאורה. ~ה ס"ל ולא דכאן דר''י הך ~ס

קמ''~
 דלא כיון כו' הודיעוך כאן

 ואין כלל. הכי ס"~
 המחילות. ~ח מיפים דרבנן נ''מ ומאי ~דידיה. כלל מחיצו' שלכוחן
 של כוחן נשמע דמתרווייהו רבותא אש~עינן ר''י דגם ניחאולמ''ש

מ~י~ו~
 שהיא מפסקתה ר''~ר בדרך רק ארבמן ר''י פליג לא דע''כ

 גמורה הרבים רשות דרך ~ם כשאין אבל ~די~ה.ב~יעה
 סגי ולהכי עפי. רבותא אש~ינן מדלא ~~ג לא רבים בי'דבקעי א~

 כ''ש לצדדיןבסילוק
 א~

 הרבים לדרך שםמוך כיון בי' בקעי דאכתי
 דרך לרבים שיש כיון אפ''ה בה שהורגלו מתוךוגם

 ~רו ורב~ן ר''ישרי אחר~ קבוע~
 א~

 של כוחן והודיעוך גמורה הרבים בדרך
מחיצות

 א~
 כרבנן. בהא ס''ל דלא

 ונ"~
 באר ובלא דר"א להך

 רבים. ביה ב~עידמבתמא
 ור"~

 אמרה רבו ר"י בשיטת ג''כ
 בשם ר''ז ע"פ ר''פ בירוש~מי לזה ~צאתי נכונה וראיהלמבקנא
 הגיעוךר''א

 סו~
 במקום כן עשה שאם היכן עד ~בת תחומי

 הגי~ כן חייב. לתוכה מ~ה"ר וזרק וחזרא'
 עפ''י עדה קרבן בעל

 רה''י לעשותה דר''א רבותא דעיקר מבואר הרי עיי''ש דילן~''ס
אף

 בל~
 איירי לא דאכתי קמייתא משנה ענ דבריו וקבע באר

 לא שהראשונים אחרי נעשה מה אבל בה עוברת רה"ר בדרךכלל
 לפסק אבל ר''י. ד' על שנוי' ~במח~וקת וא' דר''א הך כןפי'

 : כוותיה ס' עולא וגם יוחנן כר' דהלכה מודים הכל~לכה

~~~~
 אמר דלא דס''ל אמוראי מאותן הוא דרבב''ח כת''ר כתב
 הך אמר ולהכי מדבר ראיות וכ' משנה כבתם הלכהר'''

 ה~כה דר''י מ~מיה כמ''ד קיי''ל א~ן אבל כו' דירושליםמימרא
 מהש"ס ~זה שקשה מה מעכ''ת הרגיש וכבר כו'. משנהכ~תם
דשבת

 ד~
 והא ומקשה כו' רבב''ח ואיתי~א עולא אמר קי"ב

 כללא. האי דל''ל אדרבב''ח קושיא ומאי כו' משנה כסתם הל'אר"י
 בר ר''יוגם

 יוס~
 שלא כו' ב~דל משנתימו תהא לשנויי ליה למה

 ודחק כללא האי ~'ל ותרווייהו ר''י של דבריו~שבור
 ~בר והנה כללא. האי סבר איהו דא~שר פריך אדעולאדאפ~ר מעכ''~

 למימרא והסכים כי' דירושלים מימרא הך סבר ג''כ דעולאכ~ב
דר''י

 והוםי~
 כו' דמחוזא אבולי הני לומר

 א~
 כת"ר דמודה

 בפ' מפורשת סוגיא ועוד מ~נה כסתם דה~כה כללא להךדסב'
כירה

 ד~
 כו' משנה ~סתם הלכה אר"י והא הכי אר''י ומי מ''ו

 זירא ר'ואמר
 תה~

 משנה מסתם עלייהו מ~שה ואפ"ה כנ~א. הך להו ניתד~רווייהו ורבב'~ רנב''י רק שם ~יירי ונא כו' משנתינו
 דר''י משמיה האמוראים מימרות דחינן ולא ל~רוצי ר''זודחיק
 משנה כ~תם הלכה דל"ל ~מאן דאתאמרו לומר דנפשיה~בברא
 היכא לא אם מילתא נהא ר''י אמר לא כללא הך ליה דאיתולמאן
 ~~ו~ מימרי משבשינן ולא כו' נינהו אמוראי בש''ס בהדי'דאיתמר
 היתה' שלא ה~יון אחר נלע"ד כו' פיוסרוס דאהן ירושלמיובהך

~~ז~~~~~~~~~
 דא''כ לא או מחיצ' ומבטלי רבים בקיעת "תו אי מר''י ר''אשאלת
 ~בי מחיצה מבעל רבים בקיעת אי ורבנן ר''י במחלוקת זוהרי
~בין

 ו~
 אין דעתך על ר''י לו השיב זה

 רה~
 בעולם

 ואפ~ כו' רבים אתו נא דםברי פסין גבי גופייהו לרבנןלי' ותק~~
 לומר גדול ודו"ק תשמישתי'. ניחא בדלא וכ''ש תשמישתי'בניח'
 דמתב~לי בה מודו רבנן דאפי' שמים בידי מחיצה בין מחלקדר"י
 במחיצה אפי' גופיה דר''י ו~וד הירושנמי. בד' כ~ל מוזכר זהשאין
 שבפיוסרוס ההיא שהדרך ברור נראה אלא דמבעני. ס''ל אדם~ידי
 דעכומ"". בירו~למי כדאמר ועקלתון עקמומית דרך ג"כהיתה
 דגלי כעין זה כנגד זה ומכוונין פתחיהם מפולשין הפיוסרוסואין
 אין ע''ד לו השיב ור''י רה''ר הוי אי לר''א ניה ומיב~ימדבר
 ומפולשין מכו~ין ואינן טקמומיות בהן יש דרכים שרוב לעונםרה''ר
 העולם מסוף מפולש שיהא עד רה''ר אין ואמר ר''ל ופ~יגבשוה
 שיהא דבעי פי'כו'

 מכו~
 ומשמע ~דב~. כדגלי ממש

 ה~
 אם

 ישמכוון
 בזמה''" רה~

 רה"ר אין ד"מר אדידיה דידיה ופליג
 כו' בעה''זכלל

 וא~
 מפבי~ין וגאיות הרים ~'ש כיון ש~כוונין

 כו' ינשא גיא כל שיהיה עד רה''ר זואין
 והי~

 למישור ה~קוב
 מימרא בהך ו~"ל הענן עמוד מפני בדג''מד גם היו שכןכו'
 ר''ל על פליגא מתני' ואמר רה''ר עוש~ו רבים בקיעתדאין

 רה~י חשי' ד~א אקמייתא ואפילו דיליה מימרי תרי ענומשמע
 ולא כלל ת~~ישייהו ניח' דלא ~הן וכיוצא ב''ג שבילי כעיןרק
 רה''י מחשיבן ר''א דהא מעע רק רבים ביהבקעי

 א~
 לעו~אה

 בעקמומית ומהל~ין מכו~ות היו ~לא הללו הדרכים כל בהןוהיו
 סאה לי~ול יכול העבד אין כך ומפני הרבה ומו~דות ~~ותוגם
 ואפ"ה ברדיוט ל~י ולרון חעיןשל

 דוק~
 אהן כגון לא''ה הא כלל תשמישתייהו מיחא ולא~בים בקעי דלא משום הנך

 דהוי מציאה גבי דשקלים בהך כד~' בו בוקעים רבים היושעכ''פ פיוסר~
 מימרי כתרי ודלא ו~ר"י גמורה רה''ר והוי מצויים שרביםמקום
 ע"כ מתני'. פליגא מינייהו אהייא אמר מדנא משמע והכידר''ל.

 בבעי' שפירשתי הפי' מזה ומוכרח ברור והואאתרווייהו
 הךדאי דר''~

 דר''~
 הל' א''כ ~~וד רבים בקיעת משום ליה מבעי'

 עד רה''ר אין דאמרדקמיי~א
 שיהי~

 יהיה שלא היינו מפולש
 וכיון מחיצה ומבטלי רבים אתו דלא דב''ל נגדו וב~עה הר~ום
 אפשר אי ע''כ סיפו. ועד העילם בסוף מפולש שיהי' עדד~מר
 ב~רוב שיקויים עד בעוה''ז כןשיהיה

 כ~
 היינו וא''כ כו'. ינש" גיא

ר''ל
 דבתריית~

 לא בתרייתא גם וע''כ בינייהו. איכא ומאי
 קטנות תלוליות אבל גיא שנקרא מה או ~בעה או הררק ממע~
 ד"ין רה''ר מדין ממעעינן מא וד~י מי' פ~ות נקע או~שמי~ייהו דניח~

 המעכבין ובקעות בהרים דאיירי מש~ע ו~רא גיא או הר ~ק~ויזה
 מיו~~ת ה' גאולי דרך שיהיה הנביא ומבשר הרביםהילוך

 אבל~ומכוונות.
 ל~מ''~

 מדין איירי דקמייתא שפיר אתי
 שיהא ואמר פליג ור''ל רה''ר הוי ד"פ''ה סבר יוחנן דר'הדרכים עקמ~י~

 עוד ס"ל ובתרייתא מכוון שיהיה ופי' כו' העו~ם מבוףמפונש
 עד רה"ר זה אין וגבעו' הרים יש שעכ''פ כיון במכוונית~אף
 ניה מבעיא הוי לא ד~''א לפ''ז ומשמע כוותי'.דהלכתא ובודאי יוחנן כר' וסבר אתרווייהו פ~יגא ומתניתין כו'לעתיד

~ 
 משום

 אי הרבים בקיעת משום שאל נא אבל עקמומית דרך~היו
 מחיצהמבעלי

 דבה"
 לדרך ב~ימן אי שאל רק דמבטלי מודה
 : מכוון ~יהיהרה"ר

~''~~~
 דהא מכוונת שתה" לרה~ר צ~יך דאין ~"ה ראיהיש
 משמע ברמב''ם מבואר וכן במשנה. במכות כדאמרמכיונות ~יהי~ ודר~ינן הדרך ~ך תכין כתיב מקלע עריגבי

 צריך אין ~א''ההא
 שכ~ א~

 דהא רה''ר הי~ מקלט ערי דרך
 ודר~י'' אמה ל''ב מקלע ערי דרך בב''ב אמרמה~ע

 דרך מדכ'
 רה''ר כדרך אמה י"ו משתמע ממיל" דרך כתב הוי דאיהדרך

וכמ''~
 וא''כ אמה. ל''ב מרבינן הדרך דכ' השתא שם הרמב"ם

 מכוומות. שיהיו כו' תכין איצע~יך ואפ''ה רה"ר דרךדהוי
 'סרעיאות שיהיו כו' לך תכין בפרי בשם הביאו~מגיד והר~
 לשון דגם ומשמע דמכוונות. דרשא הך והיינולתוכה מפולשו~

 מפולשו~
 כה''ג



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ש"רי הא ומשמע ד~ל. בה" הירושלמי בד' וכמ''שמשמע
 ~כך "~לר~~ר

 וכה''~
 כתב

 בדרך מניחין ב''ד היו של" הרמב"~

 ~י~ ול"ת~
 ~כל כו'

 בדרכים ודיק" דתכין מדרש"
 ד' בדין שבת ובה' הגולים. לת~ת כן לע~ות תורהשציותה ע''~~

 ו"ין אמה י"ו רק ה"כיר נ" רה''ר דבתנאי בפי''דרשויות
 מקו~

 ~ול~
 משמ~ וכן מכוון ~יהיה

 מתשו'
 ~יב''~

 ר"פ סי'
 כמה ~תב "''ל ר~''י רק ~ה''ר הוי אמה י''ו שרחבה כל~ומה שהי" דא~

 ~רבין כיצד גבי דעירובין בפ"ק לשער משער מכוון~עמים
 שלה רה"ר שהיה כ' ירושלים גבי ע''ב ושם ~ו'רה''ר

 מכו~
~שע~

 כו' ומפולש ל~~ר
 ביו~ר מכוון דב~י מ~~

 ממ~
 והדבר

~'~
 לא ובירוש~מי ~דינא.

 מש~
 היתה בפיוסרוב עכ''פ דה" כן

 בזה עאן לה"ריך ואין רה''ר. דהוי ר''י ופשיט עקמומיתדרך
 דרבים מודה ר''א דגם ~ה מבו"ר עכ''פ כ''כ. לענינינוש"ינו
 ליה ופשיט ר~''ר הוי אי מ~וון בא~ו נסת~ק רק ~~יצהמבטלי

 ~שניות בפי' מ~ילא ו~ו"ר ליה מסיי~ ומתני'~ומר"
 דטהרו~

 ככו'~~אתי"
 ומשום

 ביה בקעי ולא כלל תש~ישייהו ני~" דל~
 מתפרש" דהכי וכמש''ל רה''ר שיהיה כ''כרבים

 בש"ב גם מתניתין

 דטהרות משניות בתם על ~כת''ר בנין כל ואזד" למבקנ"די~
 : לעיל בזה כתבתיוכבר

~ ~
 ר"י ~ל פליג" מתני' הירושלמי להגיה מעכת"רשדחק
 לדמו' וממ''ל חנם על להגיה תמוה הוא כו' ב''גשבילי

 מס~ם ר''י על ל~לוגי מ~יצה ו~בט~י רבים ~תותשמי~י' בניח" ד"ף ~"ה ולהכריח כלל ת~מישי' ניח" דל" ב"גשבי~י
 מ~מ~

 למ"י ד"ל''כ כו' ב'~ג ~בילי בין ~חלק ר''ידלמ"
 הלכת~

 נקט

 ר"ל על דמק' ו~שוט ברור ידאי "לא ב''ג שבילי דוק"התנ~
 מדנ"ממתניתין

 ב''ג. שבילי רק "פיק
 משמ~

 ד~י' כל הא
 הוי רבים בהו דבקעי כיון וע~ומית וגבעות הרים בהן~י~ א~

רם~
: 

~~~~
 היתה דאם משנה על ~בין ~ושין דפ' הירושלמי ד' לפי

דר~
 לתת "פשר היה כו' מ~ב~תה הרבים

 ~ךלפבוק של" טע~
 ד~ מי~~

 דפסק יוחנן
 בירוש~מי דשם יהוד" כ~

 דתנינ~ יהוד" דר' שיטתיה מיחלפא יוחנן ר'אמר
 גשרי' וכן

 וחכ~י~ דר''י תחתיהן מטלטלין~~ולשין
 "' "וברים

 ר''"
 "ינה

 כמה שם ומייתי כו'מו~לפת
 ~~וקי~

 להך ד~~ין דר''י הך בין

~גש~י~
 "יירי התם שינוי' ל~ד כו'

 בגשרי~ דוק~
 מפולשים

 "בל גגות. כל ב~להי וכן יהודא רב שם "מר והכי~בקעה
 שינוי" ונהך ד"בור. מודה ר''י גם לר''הר~פולשין

 במפול~ ול" בהכי מיירי המפו~ש ~בוי דמערבין~~ני' סיפ" גם
 לרה''ר

 מתניתין דפליגיוע"כ
 ר~''ר מ~רבין ~יצד דר''ח ב~יית" ע~

 דרב ~ו' מכ"ן נחי עו~ה "ומרר''י
 יהוד~

 יהודה ~ ש~י דל" ס"ל
 ומקשה הר~ים. בקיעת משום ברה"רכה''ג

 ש~
 סמוך "תר בכל

ר"~
 ר''" הולך מקום ~כל פי' כו' רח גבי

 בשיטת
 ר''ח ותני ר"~

 פי' עש~. בשלש כ"ן ~עשר התם ו~~י כו' רה"ר ~~רביןכיצ~

 וקו~ בלחי ר''י שרי ל"~בעלמ"
 ולא פרצה כדין בעשר רק

 בקיעת "ין בע~ר ד~יירי וכיון בפסין. רק ושליש אמה בי''ג~רי
 ~ט~תןרבים

 ~~פול~ ~~ י~וד" ל~
 דמייר~ כאן מש"''כ לרה''ר

 דרבנן מילהון ומקשה ~בטלתן ה~בים דבקיעת לר''י ב''ל~י"ג
 דר''י ע"ד מבוי פר~ת תה" כמה ל"ב" ש"ל "ושעי" ר' ~~'~ליגין

 ~שיעורא ~"נ מבוי בפתח גם דר"י דס''ל ~י' מי"ג ליה "מרוהו"
 ~מה~י"ג

 ושלי~
 "פ''~ איירי ב~כי דר"ח ~ריית" גם ו""כ

 בבר
 פרוץ הכ" כו' על מרובה עומד התם ומשני מ~יצ~. ~בטלי דל"~''י

 היימו ב~''ר ר''י דשרי ~"י פי'~רובה.
 מחיצות ~~שתי עכ''~

 להו מצרפינן דכי הפרוצות מ~יצות ~' על שיעורן מרובות~עומדות
 ~ו~ד~וי

 מרוב~
 מש""כ כו' רבים "תו אמר ל" ו~ש''ה כו'

~~בין
 בפי' קצת ה"רכתי רבים. בקיעת בהו מהני מרוב~ פרו~

 דמ~לפ' ב"ל הוי ר~י הרי ~כ"פ קצת בתום ש~וא הירו~למי~ש~ן
~יטתיה

 אם דלרבנן איפע" במתני' דגרבי' ב''ל וע''כ יהוד" ד~
~יתה

 דר~
 צריך "י~ו ולר~י לצדדין יבלקנה מפבקתה הרבים

 ~בטלתן ר~ים דב~י~ת ~~ב~ן~ל' וא'~
 ב~~ א~

 וא~שר ~חיצו~. ~'

 לשיטתיה כר~נן דאתי" עו' דירו~נים מימרא הך "מרד~הכי

 דא~ור''"
"~ר ול~כי כו' רבים "תו ל" דלרבנן וס~ר מוחלפת אינה

 הז~ר~
 נקטינן דילן בש''ס אין ה" ונפ"ז כו' לב''ל וכ"ן כו'

כשיטת
 ר''"

 "דרבנן ורבנן אדר''י דר''י רמינן דה" מו~נפת ד"ינה
 אפש~ ו"''~ מהפכינן ולא להוימשנינן

 כרבנן דסבר ער~" לפסוק

ודנ~
 דר''י ד~ן. בש''ב המבו"ר לפי ז"א ב"מת ~בל יוחמן. כר'

לה~ מהפ~ דל" וע''כ "''צ. שא' חכמים ד' היינו כו' הודיעוך ע~ן~מר
 ב~רי רבנן ~דרבה דה" כו' הודיעוך כאן "מר היכי דאנ''כ
 ש~חליף לפרש נראה אין ~ופיה דבירושלמי ו~~ד לצ~דין.יסלקנה
 וגם לרבנן שיטתייהו מיחלפי ג''כ ~ו~''נ דא''כ פ~וגתייםור''י
 מ~טלי רבים ב"ל דהתם אדרבנן דרבנן ג''כ דר"א "ליבאלתרץ
 נראה "ל" דילן ב~''ס ושנינן ו~דרמינן "''צ ס''נ וכאןמחילה
 ה~פולשים דגשרים דממתניתין כלל שם להו קשי" ל" דמדרב~ן~רור
 בקיעת משום ל"ו י''ל ~תם דאברי דהא לרבנן להו קשיא דלאפשי~א
 "מרינן דל" דב''ל רק אברי יהוד" לר' לב~עה במפולשין דאףרבים
 בפרק יוחנן ר' ד' לפי וכ''ש זו כנגד זו ~חיצות בב' תקרהפי
 בפלו~תא ~ייכ" כו' דגשרים דר''' דה" ד"~ משתתפיןכיצד
 תלויה דמחיצה בסוכה יוסי ר' ב~יטת דר''י ת~ויה במחיצ'דתנ"י
 בקיעת משום כלל ט~מ" הוי ולא מתרת "ינה ב"ל ורבנןמתרת
 י~וד' דר~י "' רק מדרבנן כלל ר"י מקשה ל" ולהכיר~ים

 ביה דהדר ד~"ל רק פלו~~ייהו משבש ל" ה~י משו' אבלשיטתו החלי~
 ר' לה נקט דגשרים דהך ביה הדר דמהך יותר וקרוב מחדאר"י
 דעירובין בפ''ק וכן יוסי ר' בשיטת לה ו~~י בפשיטותיוחנן
 על כו' דגשרים להך להמייתי

 ה~
 "מר דר''י

~''~ 
 עיי"ש ~ו' נמעט

 בפ~ק הרבה בירו~למי נמצא הזהוכלשון
 מיחלפ" א' שביניהם הכותנ מן גדולה מחיצה תה" ל" "מרדר''י בה" משתתפין כי~~

 שאין במים פוטר ר''י דתנן דר"י~יטת"
 בה~

 דג~י פי' ממ~.
 "יסור בהן ד~ין וסובר ביצה בשינהי במים מיקל הו"תחומין

תחומי~
 נות~ בתר" בפ' וכן

 לה ומוקי כו' לחבירו חבית "דם

ר"~
 כדעתי' דר''י שם ו~ירושלמי דילן בגמר" בב" דלוי משמיה

 ~חמיר הו" חצירות ג~י דע"ן ומקשה ממש בהן איןד~מר
 ומ"ש הח~ר מחיצות על דסו~ין דסובר רק מחיצה נהצריכןעכ''פ

 וסובר דמיקלב~~ומין
 ד~~

 וכה''ג ממש. בהן ש"ין כלל שביתה קנו

 יהוד" ד~ דינ" ~הך ~פימה גבי דחלה ב~"ב נמי"מ~
 גופיה

 חכמים ~דברי כלל ענין שם ~ין ובעונהו ~יי''ש עו' במי'דפוטר
 שיטתיה והחליף עצמו דברי שבותר "דידיה דידיה דר''י דמק'רק
 פ~וגתייהו. ד~ליפינן ול" דילן. ~ש''ס ו~מינהווכמו

 מ~רבין דכיצד חיי" דר' לבריית" וג~ הי~ושלמי ב~י' ~~ורוזה טוב" וכה~~
 ד"מר כו'רה''ר

 וחכ'~
 ~"קשויי ליכ" ג''כ כ~' מכ"ן צה''פ עושה

 דמהני ה''מ וצה''פ כ"כ ~"יצה עושין "ין וקורה דלחידט~מיי~ו
 ברה~ר ~ל" ל~~~"ר ה~ולשות במבו"ות "יירי דה" פסיןכמו
 לר''י רק וקורה לחי ~המי לא מי' ~ביותר מכ"ן וקו~ה ולחי~~"ן צה''פ עושה ד"מר לרבנן בפרט שם כד"' ~ע~ר איירי דה"גופיה
 "מה בי"ג להמוקי

 ל~~
 דערובין בפ''ק משמע וכן ~ם. מ''ד

 התם ד"מר ~"ן "ית" דה" לרה"ר המפולשין במבואותד"יירי
 הר"שון בקונ' פירשתי וכבר ד''". להרחיק צריך צה''פ דעבידמ~ן
 ד"מר~ן משוםדהיינו

 ד~
 משום דמי כרה''ר לרה''ר הסמוכים

 הך ו"י רבים. ביהדבקעי
 בריית~

 רה''ר בדרך "יירי דר''ח
 ו"פ''ה הי" הרבים שדרך בשוה בכולה בוקעים הרבים הרי~ופיה
 במבוי דאיירי וד"י "ל" ד"" להרחקת ~נין ומה בצה''פ~רינן

המפול~
 וכל לרה~ר

 ד''"
 דמי: כרה''ר

~~~
 "פילו חילוק יש דע"כ הלזה מהירושלמי בידינו ~לה~''ז
 "''צ ד"מרילרבנן

 למע~
 בין

 ה~
 רה''ר דרך ובין דפבין

 ~יק לא ר''י לפמ''ש דה" דירו~לים כהךגמורה
 ה~

 כלל דרבנן
וסבר

 ד~~
 דמחלפא "' כו' יסלקנה דאמר בדר''י ו~ם לבלק.

 וכתב מחיצה מבטלי רבים בקיע' ד"ין סובר עצמו שהואשיטתיה
 ע~אן דלא כו' ירושלי' ר~י ד"מר הך ~א~כ םי". דבתרייתאדהך
 "''~ ~"~ר~ ערב~ן דלאא~י

 ו~ם
~ 

 וליכא ביה הדר יהודא

 ד~לאוק~
 וכן כו~יה יו~נן

 ה~
 דר'

 י~ח~
 כו' ~יוברוב ד"הן



 דר''י ~י~~י כולהו ו~ן וכ~ש''ל. ~~יצה ~בט~י רבים בהדיאדם'
 ודאי "לא חייבין. דח"ל הא ד~ש~ע כו' דא''י ו~ורדותד~עלות

 ג~ורה בקיטה ~ם שאין ג''כ דפםין הך ~תפר~אד~הירושלמי

כד~~
 תה~ ש~~ ג~ורה ~ה~ר

 ~ם
 א~ר~ דר~

 ג"כשיש "ל" הי" "לא
 אחר~ דר~

 שבו~עי' רק
 ג''~

 בקי~ת וכעין הפבין בין
 דסבר כו' ה~~ולשין ~ג~רים עלה ~קשה דה" ה~פול~.~בוי
 ר~"ר דרך שם הוזכר לא והרי לרה''ר ב~פו~שין ד"יי~יר''י

 ו~סת~א לרה''ר ב~פולשין דאיירי ב"ל דר''י רק הגשר תחתעוברת
 ~אי ג~ורה רה''ר בדרך איירי דפבין הך ואי רביס. ביהב~עי
 וכן כו'. דגשרים ~הך אדר''י יהוד" דר' יו~נן לר' ליהקשיא
 דר''י קושיא ~הך ע''כ לבקעה ב~פולשין לה ד~ו~י יהודארב

 דוחקיה ~יאדר"י
 ד~~~

 שאין רק לרה''ר ב~פו~ש "ף
 לסלק ד"''צ וסברי רב~ן דפליגי הוא וב~א ~בטלי. דרביםוסובר יהוד" ר' ~ח~יר בה" דגם ס''ל וד"י "ל" שם. עוברתהרבים דר~

 גגות כל דשלהי בהנהו "בל ~חיצות. ~בטלת זו בקיעהד"ין
 וקורה לחי או תקרה דפי ~חיצות שם שאין לפי דרבנןטע~ייהו

 כו' לרה''ר ה~פולש ב~בוי ד~הני ה''נ צה''פ "בל ~חיצה. חשיבילא

 ג~ורה רה''ר דרך שיש היכ" "בל כרבנן. בה"והלכת"
 כ~

 ~''ל
 ~י~רי ו"ינך כו' דירושנים דר''י וכהך ~חיצ~ ~טנידרבים
 בשיטת ~כרח נלענ"ד זהו לעיל שה"~תי וכ~ודר''י

 הירושל~
: 

~''~~~
 שפ' מי~א "ם ד"ף הר~ב''ם לד' נכון תי' בידינו ~לה
 דג''כ יוחנן דר' להך ג''כ פ' עכ"" דפסין. בהךכרבנן

 שבוקעים רק הפסין בין לרבים קבועה דרך ש"ין בכה''ג"יירי
 וגם "''ל. הר~ב''ם בלשון כן להע~יס ויש ~ש''ל כפי' לפרקי'בהן

 ""ל כ~ירש"י ודל" הירושל~י שיטת עפ''י כן לפרש יש~שנתינו
 הירושל~י בד' ב"ה לדבר עוד ויש הי". אנ" דרך שם שאיןשכ'
 נראה הירושל~י שיטת דלפי לרבנן ~יר"ות פסי דיןגבי

 בש''ס כד"~ר ודלא לר''מ נפשוטין צריך ופתות ע~ר ~ק ביניהן~אין ד"~
 כלל תש~ישי' ניחא הוי דל" לו~ר ס' ולפ''ז בירושל~י עיין~ילן
 ככר~לית דנידון הע~ודים ביןכדין

 ועיי''~
 ~הו דבעי בה" עוד

 "סורה כ"םקופה הן ד' ביניהם יש "ם ו"~ר כו' הפסיס ביןלט~טל
 הרי כו' ולכ"ן לכ"ן ומותר ~ותרת כ"סקופה הן הרי להו~~רי
 ו~ש~ע אסקו~ה כדיני פטור ל~ום "ו לכר~לית להוד~ד~ה

 ו"ין שם וצ''ע כ~'" ודל" ג~ורה רה''י הוי הפסין דבין ב"לדל"
 שאינולה"ריך

 כ~
 לעניינינו:

~~~
 דירושלים דר''י ~י~ר" הך לדחוק כלל ~קום "יןד~ל~א

 ~~מיות ~בתם ל" ר"יה שום ו"ין ~הלכה וד~ול"כו'
 ~~בוי ~בוגי' ולאדטהרות

 ש~פר~
 ~כרע' סו~יא הך "דרבה כו'

יותר
 כ~

 וכר''י ~חיצה ד~בטלי רב בבר ג~ורה דבבקיעה יוחנן
 וכן ג~ורה ר''הר דרך שם ~אין ~~י שרי שנפרץ דבחצרו~ש~עינן
 דכל הפוסקים בדברי ג~ור כלל ו"ה חייבין סת~א רבהופשיט הי" דר''י אלי~" כו' ה~תלקט דתל פסין דעושין סוגי'כו~ה
 ד~ד "ליב" "~יראי וט~ידש~לי

 תנ~
'~~ 

 "לו ר''פ מהש''ס ו~קורו להיפך טוב" ~ילת" ד~~וכח"היכי ל" "ם ~סתמ" כוותי~
 שיש עם הזה בכנל הרבה הגאונים ונשת~שוקשרים.

 ~קו~ו~
 שלא

 פ' ורא''ש ברי''ף וע' עליו.סמעו
 ר''"

 דר"י "נדרוגינוס גבי ד~ילה
 ו"' ~שבת "ת עליו ~חלליןסבר

 ר''~
 "נדרוגינוס אר''י לכל לא

 וכ' כו' זכרםפק
 שי''"

 ק"~ר וג"ון אליבי' ר''ח ~דא' כר''י הל'
 כ~ה ע"פ פה לה"~יך ~קו~ו "ין ד~"ון ו~ע~ו כ~''י הלכתאלית

 וגם כללא האי ליה דלית ~שום ולאו ד"נדרוגינוסבוגיות
 דירושלים ~דר''י ~~ק' ר"הר ~רבין עיצד גבי ~עירוביןדפ''ק סוגי"

 וד"י בנילה. נעולות שיהיו עד ר''הר ~~רבא לא בדלתות דאפי'כו'
 דסוגי"פשט"

 פריך להכי בפשיטות כר''י דה~' ~שום ~ש~ע
 וכדעתמיני'

 והרשב''" הריטב''"
 כפירוש ד"י כן שפירשו ז"ל

 נש~~ ~דר''י ד~ק' שכ'התוס'
 ~חיצות ד' בשם דלר''י כ~ו לרבנן

 בשתי לרבנן ה''נ ~חיצה ו~~ט~י רבים "תו "~ר ליה חשיבידל"
~חיצו~

 ~הני ל" ~חיצות ד' ~שם נדידהו דגריעי של~~ות
 לה~ק~ה לו ~קל ד~י צע''ג הדבר ~חיצה ו~~טלי רביס ד"תודלתות
 ע''כ ה" ועוד לר''י. ~חיצות ד' כשם לרבנן שלי~ות ~~יצותד~תי

טע~~
 שאין דגריעי ~חיצות ד' שם דהוי ~שום לאו פסין גבי דר''י

 ~ו~ת שהיתה ירושלים ודאי דהא ג~ורות ~חי~ותשם
 על ~רובה ועו~ד ב~חיצותי' יש פתחים רק ובריח דלתיםגבוה חו~

 ג~ו~ת ~חיצות כאן דיש ~חיצות ד' שם ~יקרי לא הרבההפרוץ
 חו~ה גובה ~ה~ערים ל~עלה היה השערים ב~קום ו"ףושלי~ות
 הא ~ר''י הרבה גבוה שחו~תן ~וקפות ~יירות כדת ~עשריותר
 ~~יצה ש~ה ~לוי' ~חיצהס''ל

 בעירובין דר''י "ליב" ~ה''~
 בירו~~י וכדא' דםוכה יוסף ר' בשיטת לה ד~ו~י גגות כלפ'
 יוחנן לר' ס''ל ואפ''ה ג~ורות ~יצות ~וקפת העיר על והריג"כ
 ~חיצה ~בטלי דרבים דר''י"ליבא

 שם בין לחלק ס''ל דל" ש''~
 טע~יה דעיקר ג~ורות ~חיצות ובין פסין כעין ~חיצותד'

 ד~
 בה ~צוים ורגליהם הרבים רגל ~ונעת ש"ינה ~חיצה דכליהוד"
 .י שגבוה ד"ף ה~תלקט תל גבי בש''ב "' ולהכי ~חילה"ינה
 ואיכ" צד~כל

 בקי~ ע''י ~תבטלין ג~ורות מחיצות
 רבים

 ~שום היי~ו כו' ~~אן בלחי לר''י רה''ר ד~ערבין הך גבייע''כ
 דרך בוקעי' רבי' "ין ~~יצו' השני ו~ותן ד"ו' ~חי~ותדב'
 ול"ו ר"הי ו~שוו ~חיצה ש~ן הרבי' רגל ש~ונ~ין וכיוןעליהן
 דהא שלי~ות ~חיצות שהן~שום

 יש ה~תלקט תל וגבי בירושלי~
 דורסין רבים רגל דשם החינוק רק וטובות שלי~ות מ~י~ותד'
 ~שום הו" דרבנן טע~" גם ע''כ ו"''כ עליהן עוברין "יןוכ"ן
 דב~תי לרבמן ל~~ק ~נ''ל ו"''כ ~חיצה לבטל הרבים לרגל כחש"ין

 לבטל לרבים ~ח יש דגריעי~חיצות
 כיון ~חיצ~

 לאו יהוד" דל~
~שום

 גריעות"
 נתב"ר דכבר ~~יצה ד~בטלי ס''ל ~חיצות ד' דשם

 לבטנ בדריסתן לרבים עח יש"ם פליגי דימא בעיקר וע"כ הכי ס"ל ג~ורות ~חיצות בד'ד"פילו
 ה~חיצ~

 כל סבר ור''י לא או
 לרבנן לחלק לנו ו~נין ל" ב' ורבנן בקיעתן ע''י מתבטלתמ~יצה
 דנ~ וה" ~חיצות.~ין

 ל~י בר''הר לרבנן ~~ני
 שאינן לפי וקור~

 וכ~"ש ג~ורה~חי~ה
 הריטב''"

 דרבנן דר~י בסוגי' ~סין עושין בפ'
 ~~יצה הי" ודאי ~ה''ת ע''כ ו~כ"ן ~כאן ד~ת ה" כו'~דרבנן
 ~חיצה דאין דס''ל כיון לרבנן ה" ו~נ''ל ~בטלתן רביםבקיעת שתה" ד~' רק ר''הי ~ר''הר ו~שוו הר~ים ב~יעת אילוליג~ורה
 לרבנן ~חיצות דשתי שכ' תוס' וד' רבים בקיעת ע''י~תבטלת
 צ''~ לר''י ~חיצות ד'עשם

 ג~ורות ~חיצות "פי' לר''י דה" לענ''ד
 ~שום ול"~תבטלות

 גריעות"
 ד~יצות

 כל~
 כתב ול~ה וכ~ש''ל

 ~חיצות ד' שם דלר''י~~ו
 דל~

 : עו' חשיבי

~''~~
 חשו~ת ~חיצות בין לחלק כלל בבר" דאין ם''ל דהש''בצ"ל
 ה~תלקט תל לד~ו' נש"ס ליה ~שיט" היכי דאל''כ ל"~ו

 לחלק סבר" דאין ודאי אלא ל" שלי~ו' ב~~יצות ~בל~רועות ~חיצו~ שהן הכי לר"י ם''ל בפסין דוק" דיל~" ד~סין ~ר''ילהך

וכ~''~
 ~כך דמחלק דר''י "ליבא הירוש~~י כש'טת דלא וזה

 דידן והש''ב ~רובה דפרוץ~שום
 ל~

 ~חלקינן דלאבג~רא ~ש~ לרבנן וכן כלל. ~חלק
 דה~

 לבורות ה~פולשין ד~בו"ות ~ה" שם ~ק'
 תש~ישתי' דניח" היכ" השת" רבנן "ילי~א ~ני כו' ו~~רותשיחין
 היכא כו' רבים "תו ל" רבנן"'

 ו~אי כו' כ''ש לא עו' ניח" ~ל~
 התם שאני דל~אקו'

 דאיכ~
 ד~בו"ות בהך ~שא''כ ~~יצות ד' שם

 נבורו~המפול~ו~
 מחיצות ד' ~ם אין

 דברביעי~
 כלל ~חיצה "ין

 והרבים הבור צידי בשני י~כ"ן ~כ"ן פרוץ ~קום ישובשלישית
 שם ו"ין ז''ל ר''ח בשם תוב' כ~''ש בהםבוק~ים

 כ~לו ~חיצות ~בטלי ~רבים רבנן ~ודו בההיא ואוליה~תחברות ~חיצו~
 ר"הי הוי תש~י~תיה ני~" ~בנאיק~''ל

 ~נ~
 ס"ל ודא'

 ~הש''~
 ד~ם

 ב~ם התוס' ו~''ש מבטלתן. הרבים בקיעת "ין כשירה~"יצה הי" עצ~ה ~~צד וכל ה~חיצות "י~ני בין ל~לק "יןלרבנן
 ג''ט דנקט הא ו~כ~ן ~כ~ן טפחים ג' של פרצות בה דיש~''ל ר"~

 רבים בי' דבקעי היכ" בד' הי" ~בוי דפרצת ~שום דהיינו~ראה
 ד' בו היהו"ם

 ל~
 בסו~' וע' ג''ט נקט להכי לשב~ ר''~י היה

 רבים בי' דבקעי דהיכ" כו' ~בוי פרצת גבי דערוביןדרפ''ק
 כלל חילוק "ין לרבנן ד~ם מוכח עכ"פ שם "~ל ~ר"''ש דבד'~ודו כ'~

 ~נך גבי לענ''ד הו" וכ''ש ~חיצה. ו~בטלי ~ים "תו לא גוונאו~כל
 ~ם עליהם דיש למעול הראויות ג~ורות דדלתות~חיצות

 ~ח~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~

 גמורו' מ~יצותו~תי
 וג~

 וקבו~ים גדולים שערים העושים דרך
 שיהי' ו~פשר הדלתות שיעמידו וחזקים רחבים ~צימים~עשות

בה~
 ~חיצות ד' שם והוי צד נכנ ~מה רוחב

 ל~ ו~~"~
 מהני.

~ל~
 ומש''ה להלכה יו~נן כר' דפבקינן משמע הסוגי' פשט וד~י
 במבו~ות תל~ידייהו וכולהי ושמואל רב ~מור~י כו~הו לה~קמי

 וזו נר''הרהמפולשות
 הי~

 ר~יית
 הרשב"~

 הו~ ו~י בת~ו' ז''נ
 כרבנן ושמו~ל לרבס''ל

 ודל~
 ברה''ר פלוגתייהו ל~וקמה ~ינו כר''י

גמורה.
 וכמ''~

 דבמבוי ב~שיטות ~מר ובג~' המגיד. הרב
 מבוי גבי כד~' כחנני' ~ו כת"ק הל' ~~ ושמו~ל רבדאיפל~ו ~ו~

 ~הויעקום
 בנהרדע~

 ע~יו דרמו
 דשמו~~ חו~ר~

 דגם ומ' כו'

~מו~~
 המפולש במבוי

 הו~
 ברה"ר לה ~פרש ד~י כחנמי'. דפ'

 בצה''פ דסגי שמו~ל ~ודה במבוי דלמא~מורה
 ולמ~

 על רמו
המבוי

 חו~~
 מפרש' במבוי ~מור~י דכולהו פשוט ~''ו ד~מו~ל.

 ר~ר ו~לו~ה
 מערב~ ל~

 : וכר''י הנך בכומהו

~~~
 בקונטרס מעכ"תר השיג ~~ר על בע"''הי ~השיב ר~יתי
 ד~ין וס"ל ~ר''י דפליגי נרבנן ~ף דוד~יב~ורך

 ועכ''פ מה"ת לפרצה שיעור י~ עכ''פ ~פ''ה מחיצה מבטלתרבים בקיע~
 שם שיש ~ף עליו ר''הר שם דלרבנן וד~י אמה י''ו שנפרצהכל
 מחיצותד'

 יל~
 ~מות בי''ג ~ו לר''מ בעשר רק בפסין שרינן

 לר''יושליש
~~ 

 ובטלו כפתח ולא כפר~ה הן הרי מכ~ן יותר
 שנהןהמ~יצות

 וש~
 ומבטלי רבים ~תו טעם בלא ~ף עליו ר''הר

 ו~''כ ע''ז. ברורות ר~יות וכ' ~חיצות. שם ד~ין רקמחיצה
 מערב~ ~" ד~ה''ר ~כתבו ז''ל ו~ר~''שהרי"ף

 בדלתות רק
 שם התיקון שקודם דכל כזו רה''ר עצ גם כוונתו כו'דננעלות והו~

 צ''הפ תיקון מו~יל ~ין שוב ע~יור''הר
 ול~

 ננעלות שיהיו עד דנתות
 כו' יוחנןכר'

 ודל~
 שיש דכל הר~שון ב~ונטרס מעכת''ר כמ''ש

 שם ~יש כיון תיקונו קודם ~ף עליו ר''הר שם ~ין מחיצות ד'שם
 שנפרן ו~ף מחיצות.ד'

 בכמ~
 דרבנן ו~ף בצ''הפ מתערב ו~"כ

ס"ל
 ל~

 ו~בטלי רבים ~תו
 מחיצ~

 כדס''ל מחיצות ד' ~ם שיש כל
 י''ו ר~~ות בפרצות דגם לומר מקום יש ~פיר ~דידהו ~סיןג~י
 צה''~ ע''י להתערב יכול~מה

 שקודם ~ף לדידהו בירו~לים וכן
 ר''הר הםהתי~ון

 ש~ין ה~רצות ~פני גמור~
 נקר~

 כיון מ~יצה
שעשה

 צ''ה~ לה~
 פתח~ לי~ משוי וצה''פ

 והדרן כמה בר"ב אף
 מועיל דצה''פ עליהן פתח ד~ם למקומןמחיצות

 להוצי~
 פרצה מדין

לשווי~
 וכמ''ש מדרבנן היינו מי' ביותר ד~ליג רב ו~ף פת~~.

 "''ל הרמב''ם בנשון מבו~ר וכן מהני. בכל~ים דלהכיהתובפות
 מיעט דצ"הפ מחיצות דין~בי

 ש~~
 ו~''כ פרצה ע''י מחיצה לבטל

~מיל~
 ס''ל הרי הרבים בקיעת ומשום מ"יצות ד' שם ~אן יש

לרבנן
 דל~

 כו' ומבטלי ~בים ~~~
~~ 

 זהו
 דוק~

 ~בל לרבנן
 הרי~~

והר~"~
 דר"הר סתם שכ'

 מיער~~ ל~
 וכיון נעו~ות בדלתות רק

 בהכר~שבי~~י
 כל עליו רה"ר שם התיקון דקודם

 ~פר~
 ביותר

 רק להן מועיל ודלתות' צ''הפ תיקון ד~ין ס''ל ~''כמי''ג
 ~ד' להוכיח ב~ורך שם דברי כל הולכים סובבים ~''זבלילה
 מחיצות ד' בשם ש~ף והר~"שהרי''ף

 ב''~
 כן

 דדינ~ ~ליב~
 וכר''י

 וכ~"ש בצה"פ שיטרבו לומר ~פ~ר וד~י ~לרבנן לרבנן לא~בל
 גבי ~דר~ן שפיר מ~' צ~הפ לה שהי' כיון ירושלים גביהתוס'

 ~~פס~
 צ"הפ שהיה ~שום וכ' ~מה י"ו רחב הי~ ~ירושלים

 שצה''פ עיון כמ''ש וכוונתןכו'
 מוצי~

 לה מדמ~ן פרצה מדין
 ~ין רבים בקיעת ~שום ד~י ~ו' י''ג רק ש~ינןלפבין

 סבר~
 לחלק

 : עליהן פתח שם ~עכ''פכיון

~~~~~
 תמיהני וכ' להשיג והרבם ב"ה דברי על ~מוה מעכ''ת
 כי כעה על ונפל~תי כו' לפני' ש~"צ וכ' כו' טחן~יך

~~
 ~~ס גופייהו רבנן בד' לדקדק כוונתי שהב~~ן נר~ה ~ם מ~כ''ת

 לי ד~ה ת~ה ו~"" בצה"פ. ~תערבין ~ין ~מה י''ו ~רצותיש
~ושלי~

 פרצות שנ~רצו קודס
 ד~ערב~

 לרבמן
 בל~

 ומה ~עילה
 ~נפרצו ~חר~י

 צה~~ ועש~
 י~ו דבקיעת ~נן ~ודו הוו ו~י כו'

 ~ב~ל~~ה
 מחיצו~

 שנפרצו ~~ם גס
 דב~ס הרבה ו~וד בטל הי~

 ~~ר ~ל ות~התי זו. ~גה ענין על~~ו~~יס
 ל~

 ~ע~ת ~ק~ק

 ~שר פעמים כ~ה שמבו~ר תשו' בד'יפה
 ובוד~י הכוונה זיהי ל~

 רבים ~תו שנ~מר לענין חילוק ~ין דלר~נן ומבואר פשוטהדבר
 תקעתי ~נכי ו~דרבה פ~ות ~ו ~~ה י"ו רחב בין ~~י~הו~בט~י
 מד' נ~מן במקום יתדבזה

 ריטב"~
 לחלק ד~ין פוסקים ועמה

 זה בעינןכלל
 דקיי''~ לדינ~

 ה~רכתי כבר כ~שר כו' רביס ~תו
ב~ונטר~יס

 הקוד~י~
 מקו' כשמלה הדברים בררתי וב~"י

 לברר בזה דברי עיקר ~בלמעכ''ת
 ד~כ''~

 לפרצה שיעור יש לרבנן
 פתח מיקרי ונא עליו פרצה שם ~מה מי''ג שיותרוכל

 מועיל זה פתח מיקרי ד~ז בצה''פ הפרצה שתיקן ו~ףה~יצות ובט~
 רה"ר דס"ל גופייהולרבנן

 מערב~
 ~תו ולא מחיצות ד' בשם

 רי"ף ~בל מחיצה ומבט~ירבים
 ור~''~

 דרה''ר סתם שכתבו ז''ל

 מ~רב~ל~
 רה''ר שם התיקון שקודם דכל צ''ל ע''כ כו' בדלתות רק

 בצה''פ ~ותו מערבין ~ין שוב~ליו
 כ''~

 רה''ר דכל ננעלות בדלתות

הו~
 ~י~ ~ף רה"ר מקרי תי~ונו קודם והרי דבריהם בכלל

 בו
 הפרצו~ מפני המ~יצות בטלו מ~יצות ד'שם

 ~ליהן פתח שם ש~ין
 שתבטל לפרצה שיעור יש מה''ת ד~כ''פ ו~פוסקים מירושלמיר~יות להבי~ ט~~תי וע''ז עכ''פ. ביר~ות פסי מהרחק יותר בהן שישכל

 וגםהמחיצות
 ל~ח~ דירושלי~ מה~

 רה''ר שם ~ליה היה שנפרצה
 ול~ו לרבנן~ף

 מטע~
 ד~פ~ר ו~ף פ~צה מטעם רק הרבים בקיעת

 ~בל לרבנן מהני זה בצה"פ הפרצהלתקן
 לדיד~ ל~

 כמש"ל
 כו' מכ~ן ~מה עומד שיש דכל לה גמירי הכי ביר~ותדבפסי ו~~

~הני
 שפ~ו~ ~~

 דבהכי דגמירי מ~עס היינו העומד על ~ובה
 דעכ"פ מדבריהם ומבו~ר פסין עו~ין ר''פ התו' וכמ''ש פתח~וי
 ו~ל הפבין שבין הרו"ב על פתח שם~עינן

 שיוצ~
 פתח מתורת

 הוי ו~ליש ~מה מי''ג דביותר שהוכחנו וכיון המחיצות.~טלו
 : ~מורה רה''ר והוי מ~יצות בטלו~~צה

מעכ~~~~~
 מחמת ~חיצה ~בטלי לא רבים דב~ל דלרבנן שכ'

 מחיצות ~לכוחן
 הו~

 ד~מרינן ~שום ולא עלה ד~תי
~ת~א

 הו~
 פ~מים כ~ה שם ונשנו כו'

 מ~
 בעיני תמוהים מאד

 כ' התום' והרי לזה זה עניןומה
 ולא עליהן פת~ דש~ בה~י~

 פר~ה~יקרו
 ו~

 ופרצה פתח לשם הרבים ~קיעת ביטול ענין
 פתחשם

 הו~
 צריך

 ממיל~
 מחיצות דין עליהן שיהיה מחיצות נדין

 בסוגי' רש''י וכמ''ש הם הלל''מ דמ~יצות למ"מ ההלכהכפי
 ד~פילו רבים ~בקיעת ~''צ מחיצה ~ם ש~ין וכל כעומדדפרוץ
 רבים בקיעת ודין ~לכת~. כולהו שייכי~בקעה

 הו~
 ~כל ~' ענין

 ~ף מינה מחיצ' שם בטל עליו עוברת רבים ~רגל~חיצה
 גליון וד' מבטלתן. רבים בבקיעת חכמים. ששיערו שיעורכמו שהו~

 שהיו ~ף צה"פ לה ~הי' ירושלים דמדמי ~ד מדוקדקיםהתוס'
 ~מה י~ורחב

 לה~
 י"ו ~רחב ד~ף משום עו' בי"ג דהוו דפםין

~מה
 הי~

 לה שע~ו כיון פרצה
 צה''~

 הביא וע"ז כפתח מיחשב
 מד~'ר~יה

~''~ 
 דשם להוכיח והיינו כו' צמעט

 פת~
 עליו

 במבוי דהתםפ~צה ול~
 סתו~

 וכיון רבים לבקיעת כ~ל ענין ~ין
 רבים בקיעת לדין כו' י''ו רחב בין לחלק ~ין שוב ~ליו פתחדשם
~בל

 בל~
 ושליש ~מה לי''ג לדמות ענין ~ין ווד~י צה"פ

 וגם הר~שונים בד' יפה והמעיין כלל. פתח~יקרי דל~
 ב~

 ~כתבנו
~ה

 ימצ~
 ~ל בנויים מו~קים כר~י ומדוקדקים ברורים שהמה
 כת''ר: תלונות כל שקטו ונחו האמת~דני

~"~~~~
 התוס' ד'

 בתירו~~
 "ה

 הו~
 שבתוס' שמי תי' ~פ''י

 שם שכ' ע"ב ו' דףפ''ק
 דמד~וריית~

 בין לחלק ~ין
 י''ו רחב שהיה נירושלים וש~יש ~מהי~ג

 שם מק' ולהכי ~מ~
 לתי' ד~לו כו'.מירושלים

 קמ~
 מערבין כיצד דהך דס~ד שם כ'

 ד~ל''ה כו' ~מה י"ו ברחב ~יירירה''ר
 ~ירו~לים מק' הוי ל~

 ~יח~. כו' כן על י~ר גבי ~חר פי' ולפ~"ש התוס' ומ~שעיי''ש
 שכ' מה עפ''י שכוונתםנר~ה

 הר~טב''~
 בסוגי'

 דרפ''~
 בשם שם

 התוס' כמ"ש ~' תי' תי'. שני וכ' שלפ~~ו. בתוס' ~י~ו ~ף~וס'
 ~לע~~ן~לפנינו

 בקיע~
 י''ג ~ו ~מה י''ו בין לחלק ~ין רבים

~שליש ~~~
~ 

 בי~רתיו ללש~ו התום' ל' בין חילוק שיש
םק~דס. בקו~טר~

 דל~
 ~כ"פ צריך דידן התוס'

 רה~ר דין ~לי~ שיהי~
ג~ורה

 ~~~וריית~
 ולד'

 הריטב"~
 ~ו שיש כל לכך ~"צ תו~' בשס



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 א"א בירושלים דגם אחר תי' תוב' בשם כ' ועוד רביס.~קיעת
 י''ג רק רחבים היו שלא מבואות היושלא

 אמ~
 ~ר' כפבין כו'

 שפיר להו מדמינן ו~פי''ז כו'. אלמלא ירושלים א' בעללאיו~נן
 אחר ולפירוש במ''ש הנ''ל התוס' שכיוונו נראה וע''ז~פשיטות
 כאלו מבואו' היו בירושלים דגם והיינו ניחא כן על יתר גבישפי'
 מד' הנראה כפי תוס' בד' בעזהש''י ונכון ברור הנלע''ד זהוכו'.

 תוס' גליון רק שלפנימו תוס' מעיקר אינו זה דדיבורהמפרשים
 בפי' א' בקונטרב האריך מעכ''ת וגם שלפנינו שבתוס' התי'שני עפ''י אלו תוב' ד' לפרש שרצו נראה ומפרשים ~רש''אומד'
 של ראשון תי' עפ''י הוא קמא דתי' לפ''ז צ''ל וע''כ זהדיבור
 גדול חילוק דאדרבה לענ"ד כהוגן עולה זה ואין בפ''ק~תוב'
 בין פי' לפייש

 ירושלי~
 ושליש אמה י''ג רק רחב שאין היעא וב~ן

 כמ''ש ברור לענ''ד כי להאריך ו"ין ובתירוצם בקושייתם~"ש
 "''ל: ריטב"א שלפני תוב' דיבור ~פ''י הוא זהשדיבור

~~~~~~
 שיעור יש לרבנן דגם לברר בו עסוקין שאנולענין
 ואףלפרצה

 דאיכ~
 מחיצות בטלו מחיצ~ת ד' שם

 ירושלים היתה לכן מכשיעור יותר שמפרצה כל רה"ר והוי~ה"ת
 עומד בה נשאר היה דודאי אף פרצות שנפרצו לאחר~ה''ר
 דבירושלים מעכ''ת ומ''ש שם. כ~''ש קדשים בה ואכלי~~רובה
 מ"יצות ארבע שם ב~ם נשאר שלא עד בזויות הפרצותנפרצו
 היה לא ושוב הרבים ר~ות הוי ולהכי כו' לכאן אמה~"ויות
 ד' שם דליכא בכה''ג מודו רבנן דגם בזויות צה"פ אףמועיל
 רק גמורה רה''ר והוי מ"יצה ומבטלי רבים דאתי בזויותמחיצות
 מ"יצה דהוה להו גמירי הכי בזויות מ"יצות ארבע שםכשיש
 ל"דש התימה מן וזה רבים בקיעת ולא פובלתה בעולם פרצהואין
 בקרנות היו ירושלים דפרצות לומר כלל בש''ב הוזכר שלאדבר
 להקשות בפם"ים להש"ב ומנ"ל מחיצות "רבע שם ישאר ש~אעד
 היו דילמא בירושלים גמורה רה''ר שהיה ולומר כו' מ"~רוהלא

 רבנן וכן באמצע.פרצותיה
 שה~

 בשלהי לר''מ פטמין של משוק
 הפרצות היו ומבתמא נביאות ד' אלא אלו ואיןערובין.

 עוד אין בצה''פ מתקנים היו אם דעכ"פ ועוד הרחובותנגד באמצ~
 הפרוץ על מרובה עומד שלימות מ"יצות לה ויש עליו פרצה~שם

 בקיעת תהא ואיך מצוה במקום שלא אף דוכתא בכלד~הני
 ארבע שם רק שאינן מהפסין ק"ו והדברים לרבנן ~בטלתן~בים
 כוחן אפ"ה רגלים. בעולי רק מהני ולא מרובה ופרוץמח~צות
 עומד גמורות. במ~יצות כ''ש מבטלתן. רבים בקיע' שאיןיפה

 ד' שם ולא מחיצות. ד' דהוו בצה''פ מתוקנות ופרצות~רובה.
 מבו"ר לבורו' המפולשו' מבואות גבי הג~רא ובבוגיתמחיצות

 בזויות מחיצות ארבע שם יש בין לרבנן "ילוק דאין להדיא~ן
 בכל מרוב' עומד מ"יצות יש רק כלל מחיצות בזויות שאיןאו
 במבואות שם דהא כו' ומבטלי רבים אתו אמר לא אזיגווני

 רביעית ומ"יצה פרו~ים הזויות כל הרי ר''" בשם תוב'לפמ''ש
 כו' ומבטלי רבים אתו לא דלרבנן א' ואפ''ה במלואה~פרוצה
 דגם מעכ''ת דלד' ועוד מעכ''ת. ד' היפך מבואר וזה~וכמש"ל.
 ע''כ קיימות שהזויות היכא רק מחיצה. מבטלי רבים ב''ללרבנן
 בקיעת ~ין קיימות שה"ויות דכל מביני גמירי דהכי לרבנןדב"ל
 לה גמירי הלכתא אי בהך ורבנן ר''י פליגי וא''כ מבטלתןרבים
 ור"י לה גמירי דרבנן רבים בקיעתלענין

 ל~
 דבר וזה לה גמיר

 תוב' לנו "ידשו ולא למ"מ. בהל' שי"לוקו כלל נשמועשא''א

וריטב''~
 פובל מרובה פרוץ יהא שלא טעם לתת רק פסין גבי

 כלל ותוב' בריטב"א לזה "כר ואין כו'. בארעא יציבאמ"יצות ש~ר כמו מבטלתן רבים בקיעת תהא שלא גמורות~מ~יצות יותר הכל על מצילות השלימות זויות שיהיה לא אבל~מקום בכל דמועילין מרובה שעומד גמורה כמ"יצה אותו נחשובאם דיינו וא''כ הוא. ופת"א עומד ברוב בטל ולא מ"יצה שחשובלה גמירי הכי כו' לכאן אמה בזויות דיש כיון טעם כתב וע''ז~הן
 אדרבה "ה.ומנין

 הריטב''~
 כתב

 הכא מ"יצות ארבע שם ~יכא התם ומשני כו'אדרבנן דרבנן דרמי הא גבי בהדי~
 ליכ~

 שם
 ~שום למ''ד ~ף וקורה ל~י משום ד~י פ~ ""ל וכתב כו'~''מ

 ואפילו "ה לענין חשובים מחיצות שם "שובין איןמ"יצה
 צה~

ל~
 מבואר צד. לכל אמות ב' שיש פבין כ~ו מחיצה שם "שיב
 ה"ויות ש~ין אף לרבנן מהני ודאי גמורה מ"יצה דכללהדיא

מתערבי~
 שאין קורה או לחי רק ~מעטינן לא דהא כלל

 וכ"ש השני מצד כ~נ מתערבים הזויות אין בלחי והרי מחיצהשם "שובי~
 ואפ''ה~קורה

 זה לענין עליהם מחיצה שם שאין משום דוק"
 מרובה ועומד גמורה מ"יצה הא מחיצות. של כוחן גדולדנימא

 מ"יצות ד' משם ועדיף לגמרי עליו מחיצה דשםפשיט"
 : ופובקים מהש''ס ומוכר"ים נכומים והדברים לענ''ד מאדפשוט והו~

~~~

 דיכרי הני גבי תוספות בשם הריטב''א מדברי עוד מבואר
 שכתב שהוציאוהו מי בפרק למברכתאדאתו

 דל~
 כל אמר

 דבית מהא ראיה והביא ~חיצות במוקפת רק כד''אהעיר
 וכל כו' פרצות בה שנפרצו לפי ליה דמיבעי' ופי' כו'בירושלים יע"~

 בי' ~פילו מי' יותר לפרצה צורך מה ובזויות שבקרנותבפרצה איירי ו~י כו' פרוץ כולו כא~ו ליה הוי מ~שר ביותר פרצה~יש
 דכל גגות כל בשלהי כדא' אינשי עבדי לא ~וית בקרן פתחאנמי

 מה''ט פת"א הוי לא מי' בפ"ות אפי' רוחות מב' אוכלתשהפרצה
 מו~דו רבנן מעכ''ת ד' לפי ובל''ז מי' ליתר י' בין כלל ~י~וקו"ין
 לפרצה צורך מה וא''כ מ~יצה ומבטלי רבים אתו שבזוית פרצהדכל
 כל מבטל רבים בקיעת מעשרה בפ"ות אף ~כ''פ הא מי'יותר

 דלענין מעכ''ת גם הסכי' וכבר ~תערבין הזויות שאין כלהמחיצות
 אלא הריטב''א. וכדברי ומוריד מעלה הרו"ב אין רביםבקיעת
 ד' היפוך מבוארים אלו ותוב' ריטב''א ד'ו~~י

 הטעם שאין ו~ם כלנ חילוק ואין באמצען היו שהפרצותכפשוטן אל~ מעכ~
 בקיעתמשום

 שפרצה משום רק מ"יצות מבטלי לא דלרבנן רבי~
 ~ין פת" נק' שאין כיון דמי כולו דכפרוץ מחיצות מבטל מי'יותר

 לרבנן דבפבין מעכ''ת מד' שנראה ומה כנל מת"בריםה~חיצות
 הדיודין להארכת צורך ואין גמורות מחיצות המה עצמןהפסין

 שז"א ברור נראה נענ''ד כלל. הפביןלהתחברות
 דה~

 קרינן להכי
 דופן היקף היכר שיש ז"נ וכפירש"י מחיצות ד' שםלהו

 התוב' מד' מבואר וכן יחד מתחברים כולן כאלו ורואין כו'רוח לכ~
 פת~ דהוישכתבו

 שכ' במל"מות הרמב"ן מדברי מבו"ר וכן
 הפרוצות מ"יצות רק מ"ילות מבטלין הרבים שאין יהודא~ר'
 מעכבת הרבים ובקיעת וסותמין מאריכין הן כאלו רואיןואנו
 כל דאוריי' מ"יצות ב' דבובר דלר''י וכ' ביראו'. פסי כעיןבכך
 ומבו~ר באורך. עיי''ש מה''ת רה''י הוי נעולם המחיצותשכנגד
 וסותמי' מאריכין הפבין כא~ו לראות עכ''פ צריכין שאנועכ''פ
 בתומות הן כאלו נראות צריכין ירושלים בשעריוכן

 מה וכל מ"יצות. מבטלת ואין בכך מעכבת רביםבקיעת ש~~ן ב''ל רק כלל פליגי לא דבהא לרבנן וה''ה בכך מעכבתר~ים ובקי~
 הרמב''ן מדברי נהביאמעכ''ת שטר~

 והריטב''~
 ורצה רה"י הוי מ"יצות ב' ~יש כל אמה י"ו ברו"באפילו לר''י שכתבו ותוס'

 ~"יצות דשתי משו~ דר"י טעמא~התם לראיה דומה נידון ~ין כו' מ"יצות ד' בשם נרבנן דה''המזה להוצי~
 דאוריית~

 צריך ו~ין
 שם שיהיה צורך ואין המחיצות ב' שבין ~ה כלל ~~יצהלצרוף
 ולהכי כלל הפתו"ות רו"ות ב' עלפתח

 רחב בין ~''מ הוי ל~
 וזה עליהם. פת" שם ואין במילואם פתו"ים הם דבל''זכ~ה
 ו' דף ובתוב' ז''ל הרמב''ן בדברי~בואר

 דטעמ~
 הוי. הכי משום

 מחיצה לראות צריך וע''כ מ"יצות. ג' דבעינן ~רבנן ענין אינווא"כ
 ~גד ג' מ"יצה שם אין דאל''כ פת"ים. במקום מת"ברת כאלוג'

 בתומים הן כאלו דרו~ין אע"כ עכ''פ.הפרוץ
 הו~ דפת"~

 בע~אים גםשרינן ו~כי
 א~

 כל הפרוץ כנגד
 שהו~

הפרצה נגד עכ"פ מחיצה שם ואין מתחברים כאלו לראות יכוליןאין לרי ושליש מי''ג יותר ~כ''פ או מעשר יותר שיש וכלכסתום. ד~שיב מעשר פחות
 ול~

 דהכי מ~ריכות הן כ~לו רואין ו~ין מכשיעור ביותר דממילארק מעכבת רבים בקיעת אין דלרבנן רבים בקיעת מטעם
 : להגמורי

~~~~
 ריטב~א מד~רי מ~"ת שכתב הר~יות ~ל בתירת מ"ה
 ב~ג וש~ילי המת~ט תל גבישכ'

 ~ר~~י~ דאיירי ~~



~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~ז~~~ז
~ ~ ~~~~

 מחיצה מבטני דלא לר~נן ס''ל ואפ''ה פעמים כמה וכ''כ אמהי''ו
 מחיצה מבטלי דלא לענין ודאי דהא ר"יה נדנוד זה מעלואין
אין

 לח~
 מחיצות שיש איירי שם אבל פע~ים. ה~בה וכמ''ש כלל.

 בקיעת ואילולי מ~יצות ומוקף י' צד מכל גבוה הוא שהתלשלימות
 ב''ג בשבילי וכן גמורות מחיצות כאן ישהרביס

 א~
 י''ו שרחבין

 אין מחיצות בהן ~יש כיוןאמה
 בקיע~

 ואין מבטלתן. הרבים
 י''ו ברוחבו שבו~עים בין כלללחלק

 אמ~
 דמיון ומה פחות או

 מתחבריס המ~יצות שאין רק הרבים בקיעת בלא אףכפרוצים דחשיבי עו' אמה י''ג משיעור יותר ה~רוצים למחיצותהוא
 עצמה מצד הפרצה אין שוב צה''פ לפרצות שע~ה כל האכלל.

מבטלת
 המחיצ~

 פתחא ליה משוי' ~דצה"פ
 א~

 מ~שר ברחב

 א~מדאוריית~
 לרב

 בירושלים וכן מתחברים. המחיצות הרי וא''~
 ~מד גמורות מחיצות כאן יש הרי לרבנן צה''פ להן עשהאם

 והפרצות הפרוץ עלמרובה
 א~

 ובקיעת הן פתחים הרבה שרחבין
 מחיצות ד' שם לרבנן מבטלת אין~ים

 וכ''~
 גמורות. מחילות

 דלתות א"צ לרבנן ~ירושלים ותוס' והרמב''ן הריטב"א כתבולכן
 מדין ~מוצי" בצה"פ~ דוקא זהאבל

 פרצ~
 לדידן אבל וכמש''ל.

 ה~י"ףולמ''ש
 והר~''~

 ודאי כו' בדלתות ~ק מערבא לא דרה''ר
 מתירו צה''פ אין שוב רה''ר הוי התיקון שקודם דכל דס''ל~וכח

וא~
 שם לו ~יש

 ארב~
 ~ם אין תקומו קודם הרי מחיצות

 מ~ערבין ~ין וע''כ ה~רצות מפניכלל מחיצו~
 בצה''~

 וער"י כר''י ו~בר
 ~ולכים סובבים מעכ''ת דברי וכנ באורך. וכמש''ל כו'דירושלים
 רבים אמה בי"ו דלרבנן להוכיח שרליתי מדברי הבנתועפ''י
 מחיצה~בטלי

 א~
 ששם

 מחיצ~
 עליו

 וג~
 נחית בשיטתו מעכ''ת

לסב~
 שבאמצע פרצה בין לחלק שבא אלא "ו

 לפר~
 שבין

 היפך הראשו~ים בדברי למעיין מבוארים הדברים אבלהקרנות
 מצד שהמחיצה כל לרבנן ואד~בה "הכל

 ~צמ~
 אין טובה היא

 ואף ~בטלתה רביםבקיעת
 בקרנו~ שהפרצ~

 בצה''פ שנתקן כיון
 הוא מרובהועומד

 כ''~
 מחיצות ארבע שם רק בהם שאין מפסין

 דכל ודאי הא אבל בארוכה באו ~בר כי הדברים לכפולוא"צ
~יש

 פרצ~
 מ~יצות שם אין בל''ז צה''פ עשה ולא כו' מי"ג ביותר

 וכמו מאריכין כאלו נראין ואין ביניהן מבדילים שהפרצותכלל
 מחיצות גרעי ולא מה''ת אסור הפרוץ כמגד דבכה''גבכלאים

~~
 פרק הריטב"א וכמ''ש כלאים ממ~יצות

"''~ 
 כל דבשבת

 וממילא כרמלית ונעשה רה"י מדין ליה נ~יק כאלו פרצותשיש
 וכן מחיצות. שבטלו כיון רה"ר הוי שם בוקעים הרביםשאם
משמ~

 ארבעה גבי פסין עושין בר''פ ריטב''א מדברי בביאור
 גיסא ודהאי גיסא דהאי אוירא אתי דנימא שהקשהפשוטין
 הוא טפחים ד' רוחב שהוא כל דמדאורייתא ותי' ליהומבטל
 עכ''פ בכלאים ~רינן דמש''ה פרוץ בשום מתבטל ואינוח~וב
 שאין ש''מ מרובה שהפרוץ אף ~ד' יותר שהוא כל העומדכנגד

 אדאורייתא. ~וקמוה פסין וגבי דאחמור הוא ורבנן מתב~להעומד
 אין שוב ומכאן מכאן אמה ב"ויות שיש דעל מעכ''ת כד'ואם
 לפשוטין א''צ מדאורייתא ~''כ שתהיה כמה לפרצה כללשיעור
 גיסא דהאי אוירא אתי נימא קושיא מאי וא''כ מדרבנן רקכלל
 מדאורייתא האכו'

 ל~
 ב~למא לחומרא ורק כלל להו בעינן

 דמד"ורייתא לתרץ צורך מה וגם מ~שר מיותר ה~רצהלהמ~יט
 הא דאורייתא על ואוקמוה מדרבמן רק מתבטל כזה ~ימדאין
 עומד מדאורייתא איאף

 כז~
 ~יון מדרבנן רק אינו מתבטל

 איתא מז~ת וגדולה אדאורייתא. ואוקמוה קי~ות~ה"ויות
 לחי מביא אמה עשרים שרחב מבוי בפ"ק לוי דתניבברייתא
ומעמידו

 לן דקיימא ואף שהוא כל קנה ואפילו מבוי באמל~
 הברי~א גם ע''כ כו' אוירא דאתי משום משנה כאותה הלכהאין
 גדול כלל שזה כו' גיסא דהאי אוירא אתי בעלמא ס''ל לוידתני

בה~
 ומשוס בכך הקילו מדרבנן אלא ~א"צ לחי דגבי רק עירובין

 אבל מחיצה. הפסק בעינן אלא הכי קיי''ל לא ואמן כ"שהכירא
 פרוץ להתיר שה~ילו מצוה במקום פסין לענין היא קושיאמה

 א''ו ומדרבנן הר~וח למעט רק אינן והפ~וטיןמרובה
 מ~יצות בטלו ~~ר יותר ורחבים פשוטין ~לא ~לד~"ל מ~מ~
 מה''~

 זה ומתוך לר''י ושליש בי''ג וה''ה פשוטין וצריךלר''מ
 עומד ~יהיה לפשוטין גם שיעור צריך דעכ"פ הריטב''אשם הוצי~

 כה''ג הפשוטין על שם הקשו התוספות וגם יתבטל. שלאחשוב
 אדאוריי' אוקמוה פסין דגבי בקצרה ותירצו כו' אוירא אתידנימא
 שנאמר עד דרבנן נעשה טעס מאיזה דבריהם ביארוולא

 על דמדאורייתא ג''כ דס~ל המפורש מן סתום וילמדאדאורייתא אוקמו~
 שבינתים ~ריוח וממילא מתבטל. אינו אמה עומד~הוא

 אוקמוה א' ולכן כו' אוירא אתי א' מדרבנן רק כמש"להוא פת~
 ז"ל רש"י בשם הריטב''א כמ''ש ס''ל ואפשראדאורייתא.

 כמותן מתבטל ואינו הדיומדין ~מו וחשיבי אמה שי~ורן~פשוטין דג~

ול~
 : לעיל מ''ש על שסמכו בדבר קיצרו

~ ~
 הירושלמי מדברי לזה ראיה נהביא ה~דול בקונטרס הארכתי
 מדאוריי' הוא לר"י ושליש אמה י''ג דשיעור ב~די'דס''ל

 מבוידבעי
 שנפר~

 לר''י מבוי ופרצת הואיל ושליש ~מה בי''ג
 דשיעור לםדי' מ~ואר כו' חייב יהא לתוכו הזורק כו' י"געד

 לזרוק רה''י לעשותן ל~ין לה ונסיב הואדאורייתא
 ~משמ~

 דר''י שיעורי כולהו ואי ה"ו~ק פ~ור ו~~י מכאןדביות~
 בהדי' מעכ''ת שביאר וכמו מחיצות ד' ~ם כנ נינהודרבנן ודר''~
 מאד ברורה ראי' והוא דאורייתא נענין זו לבעי' כללענין אי~

 : ממנה הבדולח עינו מעכ''ת ו~עלים בארוכה שםביארתי

~~~~
 ~מס' בתחלת הנדפסין ישנים תו~' בגליון בהדי' מלאתי
 שסיימו דפשוטין הא על ע"פבר''פ

 ושמ~
 בפ~וטין דוקא

 ~ח~ר עמודי גבי דהא כו' אוירא אתי מדאו' א' לאאמה
 להדי' מבואר והוא כו' גיסא דהאי אוירא אתי דמדאו' לעילכ'

 אמה שרחב כל דמדאורייתא הריטב"א וכד' ז"ל בכו~תםכמ"ש
 הא אדאוריי~א או~מוה ול~כי מבטלו האויראין

 פחו~
 מכאן

 ~בטלי דמדאורייתא חצר בעמודי כמו כו' אוירא אתי מדאו'א'
 בפסין וכן היה באמצע החצר ופתח מחיצות ד' שם שהיו ואףלה
 נינהו מדאורייתא הפרצות דשיעור וע~כ מדאו~ייתא מהנילא

 וכן לר''מ. מדאורייתא כלל לפשוטין א''צדאל''כ
 בסוגי' משמ~

 דהא צה''פ לי' תהני לא מעתה אלא דמקשה דערוביןדרפ"ק
 התוס' ו~י' דרוח הוא אמות עשר ואפ''ה ליה הוי לה''פהיכל
 שכו~תם ומשמע לאולם שוה היכל פתח לעשות להם היושאל''כ
 עליו פתח שם היה לא ~א" לפי לאולם שוה עשאוהו לאשלכן
 בעינן ואמןמה''ת

 פת~
 שמפרשים להדי' מבואר מועד "והל

 מדאורייתא נקרא אי ל~ניןהבוגיא כ~
 פת~

 פרצה או
 א~

 שהיו
 הסוגי~ כל ע''כ מעכ''ת ולד' מאמה יותר צד מכל גיפופיבהיכל

 ~סמכתא רק גמורה ילפותא ולא דרבנן חומרא לעניןמתפרשה
 גיפופי קצת שיש כל פתח מקרי גווני בכל דמדאורייתאבעלמא
 ~'כ דהא רחביס הפתחים שיעשו להקשות שייך איןוא''כ

מדאוריית~
 ישנים תוס~ות ד' עם יחד עולים ידבריהם הוא פתח

 דבריהם ולפי נפ~צה. שי~ור יש ד~אורייתא לטילשכתבמו
 סוגי'בעולה ש~

 משמ~
 דלרב דס''ל

 מדאוריית~
 ברחב צה''פ מהני לא

 תוס' הגליון כד' ו~לא אימא ואיבעית ד''ה ובתוב' עיי"שמע~ר
 רב מודה בכלאים דהא ראי' שם ו~''ש כו' ירושלים ד"ה כב'ד'

 למ~ט צריך אתניי' דא' לרב מוכרח "ה אין מהני מי' יתרדאפילו
 דוק~ים קנים שם דהיו אברייתא ~פליג וכ''ש א~שר אמתנ~ופליג
 ס' ורב בכלאים מתרת דפיאה שם דא'כו'

 לשבתמהיכל דילפינ~ כבריית~
 וה~

 להאי ליתא דכלאים ובמשנה לכלא~~.
דינ~

 היתר לענין כו' הדוקרנים קנים שם דהיו
 ~אין כלאי~

 בפחות שנפרצה מחיצה רק~ם
 מעש~

 ברמב"ם וכן כו'
 הך השמיטכלאים

 דינ~
 לה~יר "''ל הרמב"ם סמך ולא דפאה

 מחיצה שם דאין וס' דאורייתא איסור דהוי בעלאים אפילופיאה
 ~ו~ גבי וכדקיי~ל מה''תעליו

 נמי ולריכה דא' לישנא בהך
 בטפח דסגי ג' מחיצה במקום א~ילו מהני לא ל~וד וצה''פצה''פ
 שאין מ~יצות בשתיוכ"ש

 צה''~
 ויש כמחיצה בהן חשוב

 באורך דפיאה בסוגי' ובסוכה בעירו~ין בירו~למי מקורז''ל לדברי~
 כו' ריב''נ מצלת פיאה תנא מאן שם דירושלמיומסקנא

 ג''כ דילן ~'ם ובסוגי' כוותי' הלכתא ולית היא יחידאהדס''ל ~~שמ~
 מקום פה ~ין הרמב''ם שיטת ע~''י דברי' א~יכותיש

 ביאו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  זה.~בר
 ופשטו~

 כו' בקנים מקיפין דערובין דפ''ק המשנה
 הרי מכאן יתר כפתח שהיא מפני מותרת בעשר שהיא פרצהכל
 כל"ים גבי וכמו הוא דאורייתא דשיעורא משמע כפרצה~הוא

 וכמו הן הללמ''מ והלכותיהן מחיצות בגמ' ז"ל רש''יוכמ''ש
 שכתב בחיבוריו ז''ל הרמב''ם מלשון הקודם בקונטרסשביארתי

 וגם הן הללמ''מ הללו שיעורין וכל ~חיצות ודיני שיעורי כלעל
 צורך ואין שס עיין מעשרה יותר ~רצה תהא שלא בכלל שםזו

 שנפרצה חצר גבי גגות כל בפ' ז''ל רש''י מד' משמע וכןלכפול.
 שם לר''א וס''ל כמילואו דחשיב מי' ביותר ז"ל ופירש''י~רה''ר
 משמע היא כרמלית ולרבנן היא רה"ר עכ"פ מחיצה~מקום
 שם ז''ל רש''י ומד' מחיצה מבטל מדאו' מי' יתר דפרצהלה~א
 שאינו משמע'בסוגיא

 אם איירי דסוגיא שם תוס' כפ~ ~פר~
 דאו' מחיצות ג' דקיי"ל משום וטעמייהו עיי''ש המחיצות כלנפלו

 וכבר כפשטא הסוגיא ז''ל ולרש''י שם ז''ל ריטב''אוכמ''ש
 : הדברי' שםביארתי

 דרך שכ' כו' בזו לה נכנסים שר~ים חצר גבי ז~ל רש''יד'
 לא מעשר דביתר כן מורין ודאי ע~ר של ופרצות~תחים

 רה''יהוי
 א~

 ומ''ש מחיצות. לה דאין לזרוק
 ז"ל דרש''י ~עכ~

 להורי''כ'
 דא~

 והביא רה"י הוי לטלטל
 רא~

 אי דאמר מפ''ק
 לטלטל מתפרשא ~תני' אלמא קמ''ל כו' לזרוק ה''אמהתם
 דה''ה לאשמועי' דאתי הוא דרב להיפוך ראיה משס אדרב'לענ''ד
 דלמסקנא ~''ל וא''כ כלל. נה שמעינן לא ממתני' אבללטלטל
 ג''כ דא' שם דבקעה מתניתין דהא לזה וראיה לטלטל איירידרב
 דשבת בפ''ק דאוקמה אשי לרב אפילו לשבתרה''י

 במוק~
 מחיצות

 דהוי לא לטלטל ~בל לזרוק רק רה''י הוי לא כו'וכדעולא
 חייב לתוכו הזורק אפ''ה דס''ל רק שם כדאמר כו' מב''סיותר קרפ~

 איירי בכה''ג דחצר הך דה''ה נימא וא''כ לזרוק רה''י הוי~וא''כ
 דבלא''ה ז''ל דס''ל ברור ודאי אלא כן. לפ' ז''נ לרש"י הכרי"וומי
 כלל רה''י הוילא

 א~
 דהא כן מוכח גופא הסוגיא ומן לזרוק.

 קצרים שהפתחים ז''ל ופירש''י תשמישתיה ניחא לא ליהקרי
 רחבים פתחי' היו שאס להדיא משמ' ב~סקופה ישוגידודים

 רה''ר הוי ולהכי ~~בים הי~ שש~ריה לפי תשמישתיהניחא מיקרי ע''כ ירושלים דהא בדין וכן תשמישתיה ניחא מיקריהוי
 ~א דר~בה לבע~ ~ש~י~ן ולא כו' נ~עלות דלתותי'אלמלא
 הא ו~כ כ~.דירושלים

~~~~ ~~ 
 ש~ים

 ל~ כ~
 ת~מישתי'

 ומודה כר''י לאוקמה ובעי ~''ל וכפירש''י קצרי' שהפתחי'משום
 דבפרצות כ~'ש ודאי אלא לנ''ת. לה דקרי קצריםשהפתחיס בכה~~ דאיירי ל~ש~ס ~נ~ל קשה וא"כ תשמישתי' ניחאבלא

 : לרבנן לכ''ע ר~''י הוי לא מעשררחבים

~''~~
 מעכ''ת

 ו~
 דאם כרבנן לאוקמה בעי לא דהא מוכרח

 ד~כל מי' יותר ובפרצה לאוק~ה מצי לרבנן אפילואיתא
 ענין ~ יד~י לא כו' ת~מיש~יה ניחא דלא רה''י הוי~קום
 מי' ביתר שנפרצה דכיון פרצה לשיעו' תשמישתי' ניחא לא~טעס
 בבקעה דאפילו כלל רבים בקיעת מטעם ולא מחיצות בטלובל''ז
 וביתר כרבנן נוקי היכי וא''כ והלכותיהן. מחיצות דיני כלנאמרו
 דא''כ~מי'

 ל~
 לזרוק. אף כלל רה"י הוי

 וא~
 תשמישתיה ניחא בלא

 כו' תשמישתיה ניחא בין החילוק וענין מחיצות. לה איןד~כ"פ

ל~
 בוקעים הרבים רק כשיעורן הן שהמחיצות היכא רק שייך

 צריך מה ~י~ורן המחיצות כשאין אבל אותן. ומבטליןבהן
 ישר ב~ל ומבין משכיל לכל מאד ופשוט מבואר וזהרבים. לבקי~

 ~בוי.בדיני
 כלל בדקדוק שלא ~באו ב"ה ~עת''ר ד' עלמאד~~~~~~~~

 זה רחוקים המה אשר תשמישתיהניחא בל" רבים בקיעת דין עם לר~ן פרצה שיעורשהרכיב
 מז~

 השגות וכל מאד
 לרב~ן לומר שאין זו הקדמה על הולכים סובבים המה'~עכת''ר
 מחיצה דמבטלי רבים בקיעת מטעם רק רה''ר הוי מי' י~רדבפרצה
 אלה בדברינו בעזה''י נתבאר וכבר בזה דבריו כל מעכ''ת בנה~ע''ז
 סברי לא ורבנן כלל. לזה ~ ~ין ואין כלל אינו שזה היטב'באר

 ~לי~ות מחיצות שיהיה דעכ''פ רק ~יצה מבטלי רביםכלל
 מקום אין ובזה כלל רה''י הוי לא דבלא''ה מהלל"~מוכשיעורן

 ~עכ~ת. ד' לכלכלל

~~
 בפי' מ~ש על מעכ"ת עוד שהתפלא ~ה

 "~ל רש"י ~
 בי''ג פרצה שיעור ולר''י ער''י לאוקמה בעידהא והק~~
 ניחא דבלא דפשיט מאי וא"כושליש. אמ~

 תשמ~ת~
 ז"א ר"י מודה

 הפוסלת פרצה כאן דאין כיון כו' לנ"ת איריא מאי קשיא לר"יוגם
 צורך ד~ה לפ~~ש מאד תמוהים דברים הם כו'.המחיצות

 מבטלת רבים בקיעת דסבר ל~יהפוסלת לפרצ~
 ~חיצ~

 במחיצות ואפילו

טובו~
 וען צד. מכל אסיק גוד שיש המתלקט תל כמו ושלימות

 היא הרבים בקיעת רק ב~ערי' וצה''פ מחיצות שהיובירושלים
 ניחא דלא מ~ום מתוקמה כר''י אי כו' דחצר הך וע''כהמבטלתן.
 כ~בנן ד~וקי למסקנא היינו בעשר ז"ל רש''י ומ"ש היא.תשמישתי'

 בי''ג דאיירי ה''נולר"י
 א~

 רק אינה מבוי פרצת שיעור לר''י דגס בירושלמי מ"דד"יכא השני בקו~' הבאתי וכבר ושליש.
 זו דא' מהש"ס מוכח שכן בלחי. ולא מעשרברחב ר''י ~כשר בקורה דדוקא יה~תן הר''ר דעת שכן ובארתיבעשר

 התוס'. בשם שם הריטב''א וכמ"ש לר"י אפילו כו'בעשר ופרצת~ מחיצ~
 כו' בעשר אילימא דמק' גגות כנ דפרק דסוגיא~שטא וכ''~
 קיי''ל ולא הרמב''ם כ~'ש פסין לענין כר~י ~דקיי''למוכרח והו~

 ~ כלל בהא הא תלייא דלא וע"כ במבויכוותיה
~~~~~~

 קמי' אחי רב סבר גבי הש''ב ד' ~פ''ז לפרש ~קום יש
דרב

 יוס~
 וא' כו' ~וא ודין ושליש אמה י''ג עד למימר

 גיסא לאידך נמי אי נמי. טובא אפילו מרובה פרוץ בו התרתשלא מבוי ~ו' מרובה פרוץ בהן שהתרת ביראות פסי הנותנתוהיא
 מכשר עכ''פ דהא צ''ע ולכאורה לא. כלל כלל מבוי כו' ביראות פסיכו'
 וכפי הרר''י לד' אבל לרבנן. צריכה ס' דהךלפרש אצלי ודוחק לא כלל דמבוי גיסא להך נימא והיכי מי' ביתרר''י

 מ~
 צרי~ין

 ס'להך
 א~

 קמייתא וס' ~י' ברחב כלל ר''י מכשר דלא ובלחי לר"י
 נכון והוא צריכי ותרווייהו טובא אפי' לאכשורי לקורהצריכא

 לענ''ד.מאד

 הל' שבת מהל' בפי"ז פסין גבי ז''ל הרמב''םבלשון~~~~~~
 בכל ויש הואיל חייב הפסין לבין מרה''ר הזורקל"ג

 והרי לכתוב בל~ונו "''ל דקדק רה''י שביניהם כל ונעשהונראה ~יכ~ הרביעי והרי ד' על ויותר ו' גובה בה שיש מחיצהזויות
 י~ג רק ~יניהם שאין זאת כמדה דדוקא ונראה ניכרהרביעי

 ונעשה מצטרפי' ניכר וריבוען בזויות מרובעיםוהן א~
~  

 שבי~יהן
 ולא ניכר ריבוען אין זה משיעור יותר שמרוחקות כל הארה''י

 קאי נפשם באפי חד וכל זה עם זה נראין שאין להדדי~צטרפי
 א~ה ~י''ג יתר אין זה ושיעור כ''ז בהל'וכמ''ש

 ושלי~
 ~קים

 כששובת' בהמתם להשקות צריכין רגלים עולי דע"כ ז''ללרבנן ~~
 רבקי' להשקו' ודרך רה''י שהוא מבור וימלאו ישקו ואיךבבקעה
 התירו ולכן יוצאת וא' נכנסת א' שתהא שיעור וצריך בקר ד'של

 ה"את כ~דה ודוקא היא הלל~''מ הדבר שעיקר ואפשר זוכמדה
 ביותר לא אבל פתחא אכתי דבהכי וע'כ רגלים לעוליהצריכה
 הוי' צ~ לכל אמה ב~ויות שיש כל ויותר ביניהן פרסהברוחב ~אפ~ וא~כ כלל לדבר שיעור אין ד~ה"ת מעכ"ת לפ''ד אבלמכאן
 כלל וניכר נראה ריבוען אין שהרי ~אד תמוה וזהמחיצה

 בראי~ת כ~"ש ופשוט ברור ודאי אלא כלל. זא''ז רואיןאין וא~
דעכ''פ ~רו~~~

 א~
 לפרצה שיעור יש לרבנן

 וא~ ~ה''~
 ~חיצות ד' בשם

 מה לפי ושליש א~ה בי"ג עכ~פ או בעשר אוושיעורן
 מחיצות בטלו ~אן יותר האבארוכה ש~ב~~

 א~
 דס~ל פרצה ~דין לבטל צ~"פ ~המי דלרבנן רק אמה בי''ווכ''ש רה~~ ~ה~י לרב~ן

 יו~~ן ~כרבי כר~י דקיי"ל אנן אבל מחיצה ומבטלי רבים אתו~א
 מדברי ראיותינו כל הדרן ~מילא מחיצה מבטלי רביםדם''ל

 ~~ר הוי תיקונו ש~ודם דכל ופוסקיםורא''ש הרי"~
 שו~

 אין
 ~ר~א לא ד~~ר אמר גדול דכלל לתקונומועיל ~ה~

 אין העשי~ו קודם עליו רה''ר ששם וכל בלילה~עולות ~ד~~ ~
~  

 ~~~ל
להכשירו

 סו~
 כל על עיו~ו עין ישית אשר בצדק מעיין כל דבר



~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~  ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~ ~

 ויש~כרו ייטיבו כי כו' בחסדו ב~ח~י פה והאמורי' הראשו~יםד~רי
 דמבוי במילי ש~ירדדייק~א

 ו~
 ~מי"ותיו מ~כ"ת חשב כאשר

 כתובי' הם הלא ו~חרו~ים ראשונים הפוסקים מד' הדבריםויתר
 הקודמי' קו~טרסי' בש~יבארוכה

 ומ~כ''~
 ~לי~'. םשיב לא

~~~
 כתב

 ~כ"~
 כתב בליקוטי' ~הר~ב''ן

 שנ~צ~
 בהג"ל ~''ד

 הנם ~ו. ~ו~~~ ~שס~ר רק ר~~רדאין
 מ~~

 רואה
 ז''ל הר~ב"ן דחה זאתשבכל

 דברי~
 האלה

 ו~
 אל" לנו אין אנו

מ~
 קצהו א~ס ז''ל מלשונו מעכ''ת שהעתק מה כ~י ~ש"ס שהוזכר

 היה אולי ~"ה דבריו כל מעכ"ת ל~ו מ~תיק והיה יתן~י
 דמםתפינא ואילולא ה"ג. בד' ז''ל בכוונתול~ים ל~

 דילן ~ג~רא המוז~ר ~ל לו~ר ש~וונתםלומר מקו~ הי~
 בר~~

 קול ויעבירו משה ויצו ~תיב אר"י ו~ני כתי~א היכאהוצאה גבי ה"ורק
 אפשר דלענ"ד כו' לויה במחנה קאי הוי היכא מ~ה כו'במחנה
 תוס' וכמ''ש בה''ג מד' תוס' רק הגמ' לשון עיקר זה שאיןוקרוב
 ז"ל שר''ח ~תב כו' קאי דבשבת וממ"י ג~י' דבספרים הךעל

 ~וד י~שו אלמדכתיב ~י~ מלאכה דהוצאה ש~יר מ~ח קאי דבחול דאף כ~זמוחק
 מלא~

 בירוש' וכמבואר ההבאה מלא~ת והיא
 והת~וץ ~ו' קאי דבשבת וממאי הזהוהלשון

 ג~
 ה~ברה ה~ברה

 מד'הכל
 בה''~

 להוסיף כדרכו הענין לביאור כן שם שמבואר הוא
 שגם ב~יני וקרוב בש"ס הוגה וממנו בגמ' המבואר ~ל~טמים
 ואל א'. בהמשך סופו עד ה~ין כל בה"ג הוא ~ן הש~סמ~יקר ול" ""ל מדברינו תוס' הוא קאי הוי היכא דמ~ה ה~ניןתחלת
 והיינו בה''ג כן שמ~א באמרו "~ל הרמב''ן שכיון נראה~ה

 פוסקים קצת שדקדקו וכמו הוא רה''ר לוי' מחנה דדוקאמד"וריי'
 הש''ס מלשון שהוא מדבריהם ה''נ לפי זהמלשון

 וכנרא~
 ג''כ

 כן הדבר ואם "''ל. רש"ימ~
 הו~

 בפרט בקו' הארכתי כבר הנה
 הוא שאם אף כלל. "ה מלשון הכרח שאין יפה י~ה וביארתיזה
לשון

 הג~
 המבין. ~ל וסמכתי וקצרתי ה"ג. מד' הוא אם וכ"ש
 מיניה בעיא ך' ד' בעירובין דהנה לדברימו ר"י'יראה מתוכן אשר בש"ס סוגיות באי"ה "ה ב~ין לעמודראיתי

 שראש' חצר מרבהאביי
 נכנ~

 א"ל מאי שתים מותר א''ל כו'. הפסין~בין מתוכה לטלטל מ~ו הפסין לבין
 אמ~ אסו~

 יאמרו שמא ג"ירה מ~ט עירבו אפי' אסור שתיםהונא רב
 הפסיןבין "סורין "' ~תיהן ~נעשו לחצר חצר~ שבין פתח דרך ~ירבודא~י' "''ל ופיר~''י הפסין לבין מועיל ~יר~ב ואין הפסין. ל~יןמועיל עירו~

 ל~ שהרוא~
 תקינו דעי ~תום במבוי רק מו~יל עי~וב ואין הפםין ביןדרך ש~רבין ויסבור ביניהן פתח שיש ידע

 צד. מכל מפולשוזה רחבו ~ל יותר ואו~ו תי~ן. סתום במבוי מבואו~ שתופירבנן
 להדי~ ומשמ~

 שה~א דמ~ום "''ל מדבריו
 רה''י והוי טוביס שמחיצותיו אף צד מכלמפולש

 גמו~
 ביה מהמי לא מבואות שתופי אפ''ה חייב לתוכן דהזורקבי~אות פבי כמו

 לתוכו. הפתו~ות חצירות אהדדיואסרי

~~~~
 ה~פולש מבוי ל~רב ~כ''פ שרו לרבנן ואפילו רה''רל~רב ~רי דר''י אשכחן דהא ביאור צריכין "~ל דבריובאמת

 ביה דמהני וע''כ סתום שאינו "ף בצה"פ ~דדים מב'נ~"ר
 דאפי' בחידושיו הריטב"א ""ל דבריו ~ל ~מד וכבר מבו~ות.שיתוף
 שבידם במקום רק ו~ורה בל~~ או בצה"פ לערב שרו לא ור''ירבנן

 וליחדו נ~ולות דלתות לו ל~~ותוברשותן
 לה~

 נכמס שראשן ה~לירות לבני מיו~ד ~ות אינו צד מעלשמ~~לש ה~סין בין אבל חצירות. עירובי ביה ~הני להכי כ~צרלהם ולהיות צרכם ~כל
 "''ל מדבריו שם ומבואר עירוב. או ~יתוף שס שמועיל כדילהן

דב~ימן
 ~כ"~

 ל~ות להם שאפשר לבדם להם מיוחד רשות שיהיו
 בידם שאין כל הא ~ירוב דמהמי הוא בכה"ג כו'. וליחדו כו'דנתות
 אשרל~ים ומ~בר ה~ולם לכל מופקר ר~ות והוא ולנ~לו צרעיהם כל בול~שות

 יו~
 ולילה

~~ 
 די~ נהי ישבותו

~ירוב א~''ה טובות מ~יצות לו
 ושיתו~

 מתקנת לטלטל מדרבנן ו~םור ביה מהני לא
~ה של~

 שהו~ ~~ ו~~~
 ~''ר דרך

 ג~ור~
 וגם גמורה ~''ר דין~~יו ו~ין אמה י''ו רחבה ~אין אף כלל לנעלה באפשרי אין אשר~מלך דרך ובפרט לרבים ועבושה

 מו~יל ~ירוב אין כשרות מחיצו~
 ב~

 וזהו לבדן. מ~רבין לה מיוחד ברשות רק מהני ~ירובדאין
 דפלוגתא ~"ל לד~תו א"יל ~יטת~ והריטב''א ז''ל. וריטב''א~ש''י דע~

 ~וברת הרבים דרך ואין לרה''ר ~פולש במבוי ~יינו ורבנןדח~ניא
 ה~וי דרך ש~וברין רק אחרת דרך להם ויש בקביעותעליהן
 כלל ~ותה ~ערבין אין לרבים ~ושה דרך שהיא כל האלפרקים
 בלילה. נ~ולות בדלתות רק אמה י''ו רחבה שאיןאף

 וכ"~
 עוד

 דא~י~ו ו' בדףשם
 בריית~

 דר'
 דית~ יהוד~

 כו' כן על
 הוא בכך ולרבנן ~ליהן. עוברת רה''ר ואין המפולש במבויאיירי למסקנ~

 מערבא. בצה''פ הא מערבאדנא
 ~ירוב גם בו דמועיל א''ש ולפ''"

 אמה י"ו רחב שאין כל רה''ר דרך דכל נפרש ~ם אבנו~יתוף.

 שפתוח אף לרבנן בצה''פ ומערבין לרה''ר מפולש מבוי בכללהו"
 ~ירוב ביה מני אפ"ה מיוחדת רשות ואינו צד מכלומפולש
 מו~יל עירוב אין מ"ט לדוכתי' הריטב~א קו' הדר' א"כושיחוף.
 ~ירו' דאין מילתא ליה פשיטא היעי גופ~ הש''ס וגם הפסין.לבין
 כ"א ~''ח נתקן דלא מבוארין ז''ל רש"י וד' הפסין. ביןמועיל

 בכלל בצה~פ ו~תוקן המפולש ואף סתום. מבוי וכעיןהמיוחדת ברשו~
 לא רבה ואפילו הריטב''א וכד' לבד המבוי ל~ני מיוחד הוא~ם ה~

 וכפירש''י שביניהן פתח דרך בעירבו רק ~ותרין עירבו ואמר~ליג
 הא גזירה ל~ך חייש דלאז"ל

 כ''~
 בבין ~ירוב מועיל דאין ס''ל

 : החצירות בין פתח כשאין לחודהפסין

~ ~
 מםו~יא ר"יה

 דפר~
 אמר ע"ב פ''ד ד' משתתפין כיצד

 להתירו. קבוע סולם צריך לרה''ר הסמוך גג שמואל "מרר''נ
 בביב מגופפת רק לר~"ר י' בתוך שהמרפבת שם ז"לופרש''י

 מחיצות. שמוקפת ואף במרפסת שמשת~שין רה''ר בני דאסריבי' ופתח~
 אינו עצמו והגג מרפסת בלא דאיירי ~"ל ר''י בשם פי'והתוס'
 סולם וצריך בי' לרה''ר ופתוח מחיצות מוקף רק י'ג~וה

 כו'. דיורין תורת ממנו מב~לין בו הרגילים רה"ר בני דבל"''הכו' ~בו~
 שפתו~ מבוי ~ו לחצר דווקא דלאו תוס'וכתב

 לרה''ר בי'
 ~לי~אסרי דל~

 ואין גמורין דיורין "יכא דהתם
 ~בטלה. רה"ר לבמי כ~

 הבתים לתשמיש ו~שוי גמורין דיורין בו יש החצר או שהמבויפי'
 ש~ין גמורה רה"ר לפ''ז ו~"כ רה''ר בני ע''י מתבטל ו"יןתדיר
 לרבים מעבר הו" רק כלל. דיורין נתשמישעשוי

 ל~ תמי~
 שייך

 ד"דרבה לרה''ר הסמוך מגג יותר גמורין דיוריןלמיקריי'
 לתשמישעשוי אי~

 הבתי~
הבית. לת~~~~ ע~וי דעכ''פ בגג מש"''כ כלל.

 והריטב''"
 וז''ל וכ' ~ותר. באורך שם הדבריס ביאר ז''ל

 למי~ק איעא פירושיולכולהו
 ~י"~

 כלום. בכאן רה''ר בני יאסרו
 מ~ת~שים הם בגזל רה''ר ובני פי' בשבת. ג"ל דין דיש לקמן אמרהא
 מתסר דלא קיי''ל ואמן ~''ר בני עליו אסרי דהא ליע~רליה ליהני לא לרה~ר סמוך שהוא חצר או מבוי כל ד"''כ ו~וד וכ'בגג.

 חשיב דלא מרפסת או גג תש~יש ד~~ני וי''ל ותי' ~י'. יותרבפרצה ר~
 בחול ~"ר בני בי' משתמשי וכי לחצר ה~יכולי

 ל~
 עלייהו ~פדי

 לק~לו. שאםור ברשות רבים בו שהתזיקו כמצרוהו''ל
 וכי להם. הסמו~ין הדיורין מן תדיר שם שמשתמשין ומבויב~צר ~שא''~

נוח אין שכן וכיון מ~לי. ולא דקפדי סהדי "נן רה"ר בני בומשת~שי
 לה~

 למי~בדיה לתשמי~יה דאח~ביה לגג ק~וע סולם~~ה דכי וה''ט בשבת. לב~ליו ו~ו"ר הו" דגזל ~ליהם לאסור
 ~ליו. אסרי לא ומש''ה רה"ר מבני וםלקיה ~צר לבני וח~יבתדיר תשמי~

 רק היתר שאין מבוארין ז''ל ד~ריו ה~ה בתום'. תירצו~ן
 בג"ל רה''ר שבני לו~ר שיוכל ~ד לבד. להם מיו~ד מבויאו ב~צ~
 בצה''פ. המתוקןברה"ר כ"ז ~ייך ד~א ופ~יטא רה''ר בני עלייהו אסרי לא ומ~''הבו. משת~שי~

 ד~כ''~
 גם וכ"כ כו'. הוא גזל ל~י~ר שייך ל" וברשותו שוה וידםבה מ~תמשים ל~ירוב שחוץ רה~ר בני כל

 לד~א~ ~כ''פ אחר בסגנון קצת הם שלפנינו ~וס' ~דב~י אףתוס' בש~
 : יחד מכווניםדבריהם

 הרמ~''ן לקוטות ס' לידי הגיע כמה "הכותבי~~~
 והביא בת~ובתו ז''ל מוהררא''זהגאון שהבי~

 בה''ג לדעת ראי~
 שנימצא בשמו שם ""ל הרמב''ן כתב שכן רה''ר לענין ס''רדבעי
 בה"גכן

 א~
 שלא

 נמצ~
 שם שסים וראיתי שלנו בה''ג

 "~ה י''ו רק לנו ואין "את שהוזכר וירו~למי בש''סמצינו של~
 ומפול~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~

 ז"ל ר''ת קו' הביא אח''ככו'
 לבד ב"ר מיבעי דא''כ ז"ל רש''י ע~

 ושא~ וטףמנשים
 להצריך ז"ל רש''י עונת שאין לתרץ וכ' קושיות.

 כו' היו לא בשלותה ירושלים דאפילו כו' יום בכל בוקעיןב''ר
 הפקר שהוא הגדולים הכרכים כעין לרבים מעביר שהוא כלרק
 הצריך ולא ז"ל לרש''י אפילו גמורה רה''ר הוא עולם באילכל
 ומעבר דרך ולא סו"רים קיבוץ מקום שהוא גדולה בפלטיא רקס''ר

 כלל א''צ בסרטיא אבל ב''ר קיבוץ שיהיו הצריך ע''זלרבים.
 ב~י ואי שכיחי לא מדבריות דהולכי ~כ' עצמו ז''ל רש~י מד'כן ודיקד~

 כתבתי אשר ראיה ממש היא והיא שכיח. לא בישוב גםב''ר
 ומוכרח. ברור והוא אלו. ז''ל רש''י מד' הראשוןבקונטריסי
 ז''ל הרמב''ן מד' הזכיר ולא בזה טלי שהשיג ז"ל הרב עלותמיה~י

 בענין עיניו נגד ז''ל דבריו היה והלא כדברי ממש שהמהאלו
 : ודו''קזה.

~~~~~ ~ ~  ~ו ~י~ ~~~~ ~~י~~ ~י ~~"~ ~~~~ 
~~ 
: 

~~~~~
 דר' משמי' ר''ל אמר פ''ק עירובין במסכ~אאיתא
 איוי' רב א' ציר היכר מאי ציר. היכ' צריכ' צה"פ~ינאי

 וכ' ז''ל הרמב''ם וכן השמיטה ז''ל והרי"ף כו'אבקתא
 הרא''~

 ז~ל
 כלום ולא א' לא אשי רב תלמידי דא' מאי על שםמכווהפוסקי'

 הסת~ מייתי ואהא כלום. "ידוש שלאופי'
 קנה שא' צה''פ ברייתא

 ז''ל והר"מ הרא''ש וכתבו ציר. היכר בהו לית ~נים וםתם כו'מכאן
 ברא''ש עיי''ש כו' כן משמע הל' אין ואדרבה כן לפרש הכרחשאין
 כן הפי' שאין הראב''ד בשם וכ' זה פי' הביא ז''ל הריטב''אוכן
 וכ''כ וסמ''ק ובמ''ג והראב''ד והריטב''א והטור ור''מ הרא"שוד'

 נוהגין שהעולם הב"י וכ' לה~מיר ראוי שכן עה''ק בס'הרשב''א
 ולא רש''י בי~י שנתקנו עירובין שקבלו וכ' וה~ב"ם הרי''ףכד'

 : ז''ל ורמב''ם הרי''ף וכד' ציר היכר להסהי'

~~~~
 עולם עמודי המה שיבמוך מה על ~ו יש שהמנהג ודאיהא

 חולקי' הפובקי' שרוב שנראה ואף ורש''י ורמב"םהרי''ף
 והריטב''א והרשב''א וסמ''ק ובמ''ג והר"מ וה~אב''ד הרא''שוהם

 מבואות בתיקון כגון דרבנן במילתא ואפ''ה נינהו ובתראיוהטור
 הואיל המ~ילים ד' על לסמוך אפשר היא רה''ר לאידמדאורייתא

 ק' לענ''ד "בל ולכאן. לכאן פנים יש הש''ב מבוגית כי נהגו.וכ~ר
 הירושלמי ד' על םמ' ז''ל ד~רי"ף והפוסקים הרא''שנפ~''ש
 מחובר יהא לא ציר וכן ציר א' דר"ל ור''ל. ר"י במחלוק' להדמייתי
 וכ' גביהן ~ל וגמי מכאן וקנה מכאן קנה אמר ור''י דלתאלא

 דר''י. רבי' דהוי אמרה ינאי ר' משום דר''ל ז"ל ~ו הוקש'ו"עפ''כ כר''י הלכ' ור"ל דר"י כו' אלפב רב סמ' ~א על ו"פש' ז"להרא''ש
 בבירור מוכיחי' הם הירושלמי ד' דאדרבה יותר עוד ק'ולענ''ד
 ציר בהיכר כ''א מעשר ביותר מועיל צה"פ אין לר''י אףדלכ"ע
~דרך

 פת~
 שר"ב אעפ''י צה''פ לו יש דאם מתני' על שם דא' גמור

 בשינוי רק למעט צריך אתניי' דא' דרב הא ומייתי ממעט א"צמי'
 ~י' כן נתניי' ולא וא''ל כן ~"ל שאין פי' כן לית רב דא'~שון

שאשנ~
 כן דלית ואודעי' תת~יי' א''ל למעט צריך המשנה בל' גם

 כמבואר דלא וזה כן הלכה שאין והודיעו כלשונה המשנה לו שנהפי'
 הלכה דאין כו' אתניי' ד''ה י''ד בדף מ''ש ראי' תוב' ראיתאין הירושלמי ~ ולפי המשנה. ומגיה למעט צריך אתניי' דילןבש''ס
 ובריאה דרחבה ו~~ך רב כהגהת המשנה נישנית מדלא בהאכרב

 לא רב גם הירושלמי ~פ''ד ז''ל. הרא''ש וכ''כ ההג~ה. כפינישנית
 בר אבה מייתי ואח"כ הלכה. שאין רק המשנה בלשון להגיהציוה
 כו' ציר וכן ציר ישמעאל ברבי ר''י כו' מכאן קנה צוה''פ א'~ונה
 בשם ירמי' ר' עודומייתי

~ 
 כו' ציר וכן צר יצ~ק בר שמואל

 אומר אתה האיך פי' בידך ומה זעירא לר' ר''יוא'
~ 

 "ינא
 כדעתין דהכ' רבנן יובי וא''ר כו' מכאן וקמה מכאן קנהר''י בש~

 אמרינן דאינין דתמן ~נן כד~תין דתמןורבנן
 קנ~

 ואי~ן כו' מכאן
 ~ו' מכאן קנה צה"פ ~מפרשים בבל שבמי ל~י פי' כן. דליתאמרון
 בצה"פ להתיר כ~שנה הלכה ~אין םוברין ו~כן תי~ון שוםובלי

~~~~~~~~~~~~
 שום בו שאין כ"ה צה''פ להתיר כלל סברא שאין מעשריותר
 ציר וכן ציר אמרין דאינן דהכא ורבנן ~עשר. וביותר פתחתיקון
 היכר צריכה שצה''פ שסוברין שכיון פי' כן דאית אמרין ואינוןכו'
 ~תח צורת בה שיש כיון מ~ ביותר אף להתיר להו מסתברציר
 נל~ד כולם מדברי וא"כ דלת. אלא מחוסר ואין ציר וכן צירגמור
 מכאן קנה דא' ור''י ציר בהיכר כ''א מי' ביותר צה''פ להתירשאין
 ד"''צ משנה. כאותה הלכה דלית הבוברי' דעת עפ''י היינוכו'

 וא''כ ציר. היכר באמת מצריכי' כמשנתינו דהלכה והםובריםלמעט
 ל~~ט ו~''צ כרב דלא דקיי"ל דנהי האוברים לד' מסייעהירושלמי

 ודלמ" ימאי ור' דר''ל הא על פלוגתא בהדיא ליכא בגמריןהא
 היינו

 הא צירבהיכר
 לא'~

 הק' וכבר לכ''ע. מהני דלא שימ~י לפתחא דמיא
 "''ל הוא שפי' הפי' לפי שימאי לפתחא כו' מכאן קנה בין ~מההריטב''א
 "''ל כפירש''י ולא הצד ~ן מזוזות תיקון ש~ שאין פי' ~קפי ~י'ד~ית
 צה''פ. זה ~ין בצדדין הכותל פני השווה אפי' דלפ''זעיי''ש

 צה''פ טפי דמ~זי מכאן דקנה הך בין לפ"זלחלק ודח~
 גיפופי ~שיו~

 שהבי~ו הפו~~י' וד' כלל. ק' לא ציר היכר מצרכינן אי אבלהכותל.
 להקל ~י~ושלמיראי'

 צ''~
 : ולע~"ד

~~~~
 וקורה ל~י בש''א מבוי דהכשר ממתני' להק' ישלכ"ורה

 מארבע שפחות מבוי על וב''ה ב''ש נחלקו לא ואר"יכו'
 אמות מד' נ~לקו מה על קורה "ו לחי אלא שא"צאמות

 ע~
 עשר

 כיצד םתום מבוי הכשר לה פ~שינן ובגמ כו' וקורה לחישבש''א
 וכן וקורה לחי מהני ונא כרבנן או כחנני' או מפולשדמבוי

 ב"ש שרו לא מעשר יותר הא עשר עד דדוקא ר''י ~''דלהדי' ~שמ~
 ור''ע עשר עד אמות מארבט א' ולהכי צה''פ ובעי וקורה בלחיאף
 הא טובא ~' ולכאורה לא. מי' ביתר ולכ''ע נחלקו וע''ז ע"זאמר
 ~אין דפתח ס''ל כולהו ור"ע ור''י דר"מ בהדי' א' מנחותבמס'
 מ~ר~י הכי ודרשי פתח דמקרי במזוזה חייב א' פצים אלאלו

 אפי' לב"ש וקורה ל"י עביד כי וא"כ מימין. א' ~זוזה רקדא''צ
 הוא ואיהו ור''מ ור''ע לר''י צה''פ דהוי להני ~י'ביותר

 דבר ר"י משוםשא' התל~י~
~ 

 במבוי דאפילו ועוד
 מפו~

 ליהני
 ילכ'~ע מפולש במבוי כלל וב''ה ב''ש לפ' ד~נני' ולת''ק צה"פדהוי לב~~

 בצה'~די
 והרי צפ''ה צדדי' בשני וכ"ש כו' א' מצד

 לב''~
 ל~'

 ליגע א''צ קיי"ל דהא הקורה ת~ת הל~י שיעמיד צה''פהוא וקו~
 דרבנן. מבו' לגבי כ''ש דאוריי' מזוזה לענין אף פתח דהויומימין
 ראי' ומייתינן ומזוזה עירובין להדדי מדמינן כיפה גבי בש''םוהא
 אלמא ע~רה ברגלי' כשיש במזוזה ~דמ~ייבינן ליגע דא''צלר''נ
 מכאן קנה דא' בריית' וע''כ צה''פ משו' דמהני נערובין ה''ה"' בפ~~ במזוזה דמחייבי תנאי להנהו ה"נ וא''כ מהדדי להוילפינן
 ב~ו"' חיוב דאין דב''ל דהת' כרבנן אתי'כו'

 ר~
 יש אם

~ 
 ב'

 הרא''ש כמ''ש ולא הפוסקים רוב כדעת התם. קיי''ל והכיפצימין
 קטנות בהל'ז''ל

 דמשמ~
 דערו~ין דסוגי' כו' ור''י כר''מ דהלכה

 ~' וכן כרבנן אלא הכי ~~מ' לא כו' ומכאן מכאן קנהדמצ~'
 כל ליישב יש ו~"ה כו'. ומכאן מכאן קנה דא'הירושלמי

 צה''פ לענין דמהני משמ' תנאי הני לד' ~כ''פ שם. ז"להרא"ש ראיו~
 וא~י' לישתרי מי' יותר דאפילו כנ"ל וק' למזוזה כמו א'ב~צי'

 : ~חנני' לת"ק לב''שבמפולש

~~~~
 וקורה לחיים אי לחיים דא' לר"א בעי דבגמ יותרק'

 לחיים למפשט ובעי קורה בלא לחיים אוקאמר
 וקור~

 כו'
 לחיים ב' דאיכא כיוןהא

 וקור~
 צה''פ הוי

 גמו~
 לרבנן אף לכ''ע

 ומטעם מי' ביותר ואפי' נמי מפולש אפי' סתום מבוי אירי'ומאי
 שאמרו לחיים כו' ~אמרו הקירה אמר לק~ן דבמשנה ועודצה"פ.
 וא''כ כו' ו"כמי' ר''א בו שנ~לקו ל~יים דה''ק בגמ' ומפרשינןכו'

 א~י' היי~ו ג' ר~בי' לחיים דמצריך יוסי דר'משמע
 ד"ל~כ לר""

 וקורה לחיים דר"א ב''ד היכי וא~ע סגי א' בלחי לחיים למימרל''ל
 הוי הא ג' רחבי' אליבי' ר''י מצרי' היכי דא''כק"מ'

 כו'בקנ' וסגי צה''~
 וסת~

 ע"כ שאמרו דקורה הך וגם שלשה רחב "ינו קנה
 ורחבהאריח לקבל ברי~ה שתהא צריכה ואפ"ה וקורה ל~י דמצרכי אדב''ש~אי

 ש~''ג ל~נה שיעור א''צ שוב כצה"פ שהוא וכיון כ~
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 ובריאה טפח לקורה צורך ומה להירו~למי ב~מי או משהו בקנהדדי
 מכ''" לדידהו הוא צה''פ האכו'

 כו' מכאן דקנה הא ד~כ''פ נראה
 מזה מסתייעין ועכ''פ שיעורא ובעי משהו בק~ה ~גי לא~וד~י
 רבדברי

 חסד~
 שקצת אף כו' דלת בהם ~העמיד כדי בריאין שיהיו

 דגם כתבו~ו~קי'
 ה~

 מכאן ד~נה ברייתא ~הך מד~י' חסדא דרב
 וכמ''ש כלום ולא א' דנא מהא וכן סגי. משהו דקנה דמשמעעו'

 וב~"ג עיי''ש י''א בשםהריט~''א
 מ"~

 ולפמ''ש שיט'. תוב' בשם בזה
 היא יתד חסדא דרב דהא המשניות מד' ~בי~ור~וכ'

 של~
 ת~וט

 אבל לדועתי'. קו~ייתי ~ול~ו הדרן כ''ש ב~נה סגי ~איעכ''פ.
 לר~~

~~
 בהן ~~מיד כ''כ ברי~ות הלחיים שאין מיירי דכולהו לתרץ

 לצה"פ. מהני ולאדלת
 וא~

 עבין שאין אפשר ג' דרחבין יוסי לר'
 דרחבין דוחק קצת הוא אבל קשין של דלת מעמידין ואיןכ''כ.
 בריאה היא ~ל~לה דהקורה ועוד קשין. ~ל דלת יח"י~ו לאכ"ע
 ~ל דימוס דהיינו ~ירו~למי בשם הפוסקי' וכתבו אריח.~ל
 לזה וצריך הפוסקי' כמ''ש א~יחין ך' והיינו כולה ע''פא~יחין
 צורך ומה קשין של דלת המעמידים קנים מבריאות יותרבריאות
 עכ''פ שאורכה כיון בפצימין ויעמידם לחצאין הקורה יחלקל"ה.

 ב' כדי בה ויש מחלקו ~ר עד ~ד''א דא' י~~עאל ~ר'אמו'
עמודי'

 בפ~יטות או לי~ע דא''צ מל~~לה גמי וימת~
 דל~~

 לנו
 א~ דילן הרבה שארוכה בקורה בריאותלהצריך

 יעשה
 דר''ל כהך הפוסקי' לדעת אבל כ''ש. והקורה י' שאורכןברי~ות הקני~

 ובריאון עבין ואפי' ו~קיקה אומנות וצריך ציר היכר צריכהדצה"פ
 מיירי דכולהו טובא א''שכ~ה

 של~
 כהוגן צה"פ תיקון בהן יעשו

 ~ליו צה"פ ~ם לאו דא~תי כו' ציר וכןב~יר
 ר~

 וקורה. לחי מדין
 ך' שרחב מבוי גבי ד~' ~א ג''כ א''שובהכי

 אמ~
 קנה נועץ

 משנה כאותה הלכה אין דלוי ~שמי' שמואל וא' ודיו.ב~מצעיתו
 של לאותו ומע~ידו אמות ד' פס ~ביא ~מו~ל א' ~ביד היכיאלא
 ויהיו ומכאן מכאן קמה עוד לעשות טפי מי~א לא ו~טומבוי.

דמהני צה~
 ביות~

 פסין וכמה
 הו~

 לתקן שאפשר מה ד''א ל~וחב צריך
~ב'

 קני~
 לר~ב"ג ובפרט הקורה לבריאות שוב מצטריך לא וגם

 שם~איירי
 אריח לקבל טפחי' ~' ורוחב בריאות צריכה דקו~' ד~ב~

 עבים קניס ימצא ובקל עזו. קורה למצוא ו~דוחק אריחין~מונים עשרי~ ובמבוי אריחין ארבעים שוי הוא עשר ובמבוי ג''טלאורעו
 תיקון דבעי ם"ל אי אבל ק~ין. של דלת להעמי' צה"פל~~ות
פ~ח

 ממ~
 שקצת ציר להן לעשות לו שא''א דאיירי א''ש

 לזהצריך אומנו~
 ו~"~

 : בריטב"א

~ ~
 הפו~ק~ רוב כדברי בדבר לה~מיר הי' מהראוילענ''ד

 הביא ביו~ד ז"ל להש"ך וראיתי להו. דמסייעוירושל~י
 מימין א' פצים אלא לו כשאין במזו"ה לחייב וטור הרא''שד~ת
 דבש~ס כיון ביניהן ~נק האיך ומכ~ן מכאן קנה דב~ניןבפשיטות פסק~ ערוב דלענין כיון צ''ע הדברי' ענ"ד ולפי ברכה. בלא ~תקןוכ'

 ומ"וזה. ערוב להדדי~דמינן
 עכ''~

 ולהצריך להחמיר יש הלכה ל~נין
 : ודו"ק ברור נ~ל וזה מי'. בי~' הוא אם ובפרט צירהיכר

 פתחי בדין ~ש''ס בסוגית בזה עוד ולבארלהאריך~~~~~~
 לד~א נפ~תא כמה בהן שיש פרטים ובעמ'שי~אי
 : ה~~יין יראהכאשר

~~~
 איפניג~ שימאי פתחי בדין ~גמ'

 חד יובף ורב רחומי רב
 ~י' דלי' א' וחד שקפי ני' דליתא'

 שקפי ופירש"י תק~
 בו ואין יוצאת ואבן נכנסת אבן ומכאן מכאן אבניה' שנחלצו~זוז'
 וכה"ג~ה''פ.

~ 
 דפתחי סוגי' הך כל ג''כ ~ם דאי' במנחות התוס'

 והטור. קטנות בהל' הרא"ש וכ"כ מזוזה. לענין.שימאי
 כו' ~כמסת אבן ת~א ~לא הכותל פמי השווה שאלו ז''ל~לדבריהס ומש~

 ד~א כתב ""ל הריטב"א אבל צה"פ. משום הכותל פצימי~ידונין

~משמ~
 שיעמי~ פי' אלא ~מחות. במ~' כן

 פי' וכן הצד מן מ"ו"ות
 שכ~ב הרמב~ם ~' סתימת גם ולפעמ''ד "~ל. הרא"ה הוא~מורו
 כ~ב כך ואחר ושקוף ~זוזות ש~י לו שתהיינה הבית~מתנאי
 ~קרה לו.שת~יה

 משמ~
 "~ל לד~תו מ~לל הוא והמשקוף דהמ"ו"ה

 ~מצינו כמו ש~י~כלל
 ~מקר~

 ועל המ"ו"ות ~תי על
 המש~ו~

 שאינן דבית סובר שהוא כפשוטו ~~~ש הוא תקרה לי' דליתו~'ד
 עכ''פ ~מזוזה. פטורמקורם

 ממש דמ~זות מ~מע הכי ~ד~ת~

 שכן ז~ל הריטב"א ומ''ש שווין. שהן אף הבית מדפנות ולאבעי

מ~מ~
 מ~ע דשס סוגי' דכולה הוא נכון דבר לפ~נ''ד במנחות

 ל~ם עשייות תהיינה שהמ"וזותדבענין
 פת~

 פטרינן ומש''ה
 אפילואכסדרה

 שי~
 לאח"וקי דהפצימין משום מ~וזה. פצי~ין לה

 לשם נע~' שלא דכל להדי' הרי הפו~קי' כל וכ''כ ~בידןתקרה
 עליו איןפתח

 צה''~ ש~
 ממזוז'. ו~טו'

 וכ''~
 הנשארים הבית גיפופי

 הבית בנין לשס ~נע~ו כיון צד מכל וחלקין הם ש~'ין אףבפרצה
 כמזוזת יותר שנראין ג~ו~ין מפצימין עדיפי נא ~תח לשסולא

 כלואפ''ה פת~
 שאי~

 פתח שם אין פתח ל~ם עליהן מוכיחין מע~יהן

ו~ו~
 "''ל הריטב''א כוונ' שזהו וא~ש' ~נין. גיפופי וכ''ש עליהן
 דב~ינן שם סוגי' עולה רהטאבראייתו.ובהעי

 דעביד~
 ~תח~. לשם

 פטורה דאכבדרא הך על קטנות בה''ל בש''ג להדי' מצאתי~כן
 של רחבו ~''פ פתחו ראש שסמך במי לומר ראוי וכן וז''לממזוזה
 נעשו שלא כיון חלקי' וגם שוין הכותל פני שהיו אע''פכותל
 לו שאין ~ח כמו הוא והרי לפצים דומה "ה אין הפתחלתי~ן
 שיטת היא וכן ממ"ו"ה ופטור א' פציםאלא

 מז''~
 להדיא ~רי

 הכותל ש~ני דאף ז''ל האחרון הר''י ונכדו הזקן מטראני הר''ידעת
 הריטב"א ועפי' לכך נעשו שלא כל פצים ~שום נידון אין וחלקין~וין

 בהדי' שם ב~''ג עוד וכ''כוה~~~ה.
 וז''~ לק~

 ~פ~ימין הן ומה
 מעצי~ ש~ושין~~דין

 הבית ב~ידי ~ותן שקובעין מ~בנים ~ו
 בצידי עמודי' לקבוע ו~"צ גזית מאבני עשוי שהבנין ופעמי'כו'

 ש~כאן והכותל ומכאן ~כאן יפה הבמין שם משפין אלא~פתח
 ~ביאר כמו הדלתות בהן שמעמידין הפצימין במקום הםומכאן
 דרך שאין ~זית ~אבני בבנין דדוקא להדי' מבואר עכ''ל~ז''ה
 ומ~פין הכות' ~~גוף מזוז' תיקון ~ושין רק אחרי' עמודי' בול~בו'
 דר~ו שכן ~תח לשם שעשוי מע~הו וניכר יפה~פה

 ה~
 בבנין

 ראייתו ו~יקר לעיל עצ~ו הוא כמ''ש וחלקין ששוין אף לא~למא
 ד~'~א כו' וחל~ות פתחי' שרוב הללו דדפנות ברייתא הך כלל~ידכר ל" במנחות דהא עוד משמע וכן לעיל. וכמ"ש דאכסדרה~הא
 רק כו' נ~~ס ואבן ש~פרוץ מכותל בפתחי'דאיירי

 פטו~ין ושימאי פתחי'~ני ~~~~ מימר~
~ 

 פ~~ים שהן מ~מע כו'. המ"וזה
 הרי"ף הזכיר וכן ממשקוף. או ממזו"ות מתיקונם שוממין הן~בל
 ~רוץ כותל בכ~ן כלל הוזכר ולא כו' שקפין לי' דלית סתםז''ל
 להך ~נין מדסמעו משמע וכן ותוס'. הרא"ש כפי' שוה~אינו
 דא~סדרה חסדא דרב הך תיכף שם דרבא~ימרא

 למי~ר~ כ~
 ד~ד

 עשוין פצימין לה שאין הוא~עמא
 פת~ לש~

 ז''ל רש"י וגם
 ש~פי פירוש' בחד סתם וכ' כו' נכנ' דאבן הך ה"כי' לא~מנחות
 ו~~''ג פת~. לשם מיוחדות מזו"ות לו שאין כוונתו ומשמע~זוזות.

 המזוזות הן כו' שהעמודין בהדי'כ'
 ש~

 מ"וזות ~ל וכ~בתם בהן

~~
 לשם גמורות מ"ו"ות לעשות ~להחמיר מזוזה לענין נלענ''ד

 גי~י~י שי~ אף גמורו' מ"ו"ו' כשאין אבל מ"וזות בהן ולקבוע~~תחן
 חומה בתי עדרך ~"ו"~ תיקון בהן נעשה שלא כלהכו~ל

 ו~ר''י והרא"ה הריטב~א שלדעת מאחר ברכה לענין ס' הויהריא"ז יכמ"~
 ה~מ' ~וג'' כן ומוכ' ז''ל והרי''ף הרמב"ם מד' וכ''מ והריא''ז~זקן
 ברע~. בס' לדבריהם לחוש ראוי ממזו' ופטו' פתח קרוי זהשאין

 תוס' ד' לגבי המה רבים כיוגם
 והרא''~

 : ז''ל והטור

~~~
 צה"פ מש~ום לסמך שאין עירובין לענין גם מזה ללמוד
 ~בנאי' שמ~יירי' כדר' הכותליו מן היוצאי' גיפופי'על

 להכי דלאו נצה'~. בנה משו' עלי~ן לסמו' ואין הבנין ל~זקבזויו'
 כל דלדעת תקרה לחזוק~ דא' כמו הבנין. חיזו' ~משו רקעבידי
 ופשטות פוסקי'הנך

 הג~
 פתחי ונק' צה''פ א''ז זו בסוגי'

 שאינן בניינים במקצת כמו לעץ עץ בין קצת ריוח יש אם וכ''ששימאי.
 אין הכל דלדברי יוצאת ואבן ~כנס אבן ממש דהוי ביופיעשויין
 ר~''י וכמ~ש ~ה''פ א"" כלבוד ו~וה ג' ביניהן ~~ין אף צה"פזה

 ~משקוף המ"ו"ו' שיהיו בעי' דעכ"פ ורא''ש ו~וס'~עירובין
 ~ריך "ה אין ג' ביניהן ~באית וישרשוה

 לפ~י~
 כל~~. דאינו

 ב"הלי"הר וי~
 הר~~

 עמש~ל: וחלקי' ~ישרון ואף
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 אח"כ ודרכו ~ל~עלה בחבל צה''פ העושין באותן ליזהר יש

ל~ת~
 ואנה. אנה ונד נע הולך וגם בעיגול ל~ה ונכפל

 ד~~ום וישר שוה ~שקוף זה אין והתום' הרא''ש לדבריואף
 דאין להדיא ~וכח דכיפה בסוגיא גם ~~רי הואו~ול

 מ של~~לה ~ה רק בעיגול שהיא כ~ו ~שקוף נחשבשבעיגול הכיפ~
 דא' ~הא ליגע צ~יכין דאין דייקינן דלהכי ה~שקיף הואהעיגל
 א~~''י ז''ל ופירש''י חייבת שהיא עשרה ברגליו יש ~אםושוין
 אל~א ביניהם ~פביק שהעגול ~ל~לה לתקרה ~גיעין איןשרגליו
 עיקרא וז''ל בהדיא ז"ל הריטב''א וכ''כ ל~שקוף נחשב העיגולאין

 מ שוות ~זוזות כשיש אלא ~זוזה לענין פתח חשיב דלאד~ילתא
 ושיהא כו'הצד

 ל~על~
 כעין עליהם נתנן שוה סוף

 ~שקי~
 וכל

 ואותו כולה ע''פ פשוט עו~ד בנין עליה יש ככיפה עשוישהוא
 הוא עיגול ואותי כו' בוף ב~קום עו~דבנין

 כ~
 עכ''ל כו' שאינו

 וישר שוה ה~שקוף דבעינן בהדיא וטור ורא"ש תוס' וכ''כעיי''ש
 ודינו לצה''פ הוא פסול בעיגול ל~טה ונופל הנכפף ה~בלו"''כ
 ~לבד הפובקים כל לדעת שי~איכפתחי

 שי~
 עוד בזה

 חששי כ~
 גביהן על קנה בעינן ואמן ה~זוזות ~גובה ל~טה נופל שהואחדא
 טפחים ~ג' יות' הרבה בשיפולו יש ולפעמים הוא ל~טןוזה

 שאין וכל ל~טה הרבה הנ~תחין החבלים כדרך כ~הוברוחב
 ינ~ל ~אילו כל ~רואין דינו וא"כ הוא פבול גביהן עלהקנה

 ~שלשה יותר לזה זה בין יהיה ודאי ל~טה הנכפלעק~ו~יתו
 פבול ל~קום נוטה עק~ו~יתו אם כה''ג פבלינן בקורהדגם
 ואפשר ז''ל וכפירש"י שוה אינו אם פתח צורת זה שאיןוכ"ש
 ע"ג עשאו שלא וכל דוקא ע''ג דב~ינן כיון ~ג' בפחיתדאפילו
 איכא רבה טע~א ועוד הוא. פבול לראשו ב~וך ~ג' בפחותאף

 אף בכפיפתו ויוצא ונד נע הולך הוא הרוח בעת דהאב~ילתא
 קיי''ל הצד ~ן ואפינו בעינן ~~ש ע''ג ואין ולחוץ ה~זוזות~כנגד
 כלל ~שקו' שם ואין לחוץ יוצא כשהוא כ''ש כלום ולא עשהלא
 ~חיצה ש~ה דלאו ~צוי' ברוח לע~וד שא''י ~חיצי והויא ההיאבעת
 פ''ק ובעירובין בסוכה בג~' ו~בואר שקיי~י' בעת אף~לל

 דוכתיבכ~ה
 וכ''~

 הרוח בעת יוצא כשאין ואף הפוסקים. כל
 ה~''א וכ~''ש ~נידתו הרוח ש~כ''פ כיון צ''ע ה~זוזות~כנגד
 בר''ב וכ~''ש ~נידו אלא ~פילו ~וח אין דאפילו ב''ה שס''גבבי'
 שבין האויר ש~לא והוא בהדיא כ' שב''ב דבסי' והיינושב"ב
 הרוח ינידם שלא באופן אותם ויקשור בקנים או בקשהענפים

 יזיזם ~ולא א' ב~~ום עו~דים שיהיה דבעינן ~ש~עכו'
 בין סוכתו עושה גבי תר''ל בי' בש"ע ~בואר וכן כלל. ינודוולא הרוח~

 וחיזק שקשרם או חזקים ~יו אם לה דפנות והאילנותאילנות
 להדיא ~' כו' ת~יד אותם ~ידה ~צויה הרוח תהא שלא עדאותם
 פבולין אפ''ה דופן הכשר בהן יש ~תנדנדין שהן שבשעהדאף
 ב~קו~ן. עו~דין שאיןכיון

 וכ''~
 במ"ש הב''ח בשם שם ה~''א ~~'ש

 ~חיצות ~העושיןה~חבר
 ~יריע~

 וכ' ~ג' פחות קנה קנה יעשו
 היריעות ~ענע שהרוח אףוא''כ

~''~ 
 נשארו

 ~חיצו~
 ~קנים.

 לפובלו יש בלבד נענוע ד~שום להדיאהרי
 קנים. שם אין א~

 ~~ע הכי דסוכה בוגיא כונהולענ''ד
 ד~קש~

 בר אחא אדרב
 ו~ק' ~חיצה ל~ש ~צויה ברוח לט~וד שא''י ~חי~ה כל ד''איעקב
 ו~~כ ואתי. קאזיל והא כו' אילנות בין בוכתו דהעושה~~תני'
 שביניהן בריוח ה~חיצות שנפבלין עד כ''כ ואתי דאזיל ק''ואין
 בא~צע וד~א הך כי לאכשורי בבוכה ב"ד ~אי דא''כ הרוחבעת

 סוכה בלא וישן אוכל ונ~צא אדעתיה ולאו סוכתו תפבלסעודתו
 ~ששא שהוא ת~ות ש~א או תברח ש~א חיישינן איתנאים ~ליגי דב"ח בחששא והא כשירה דא' לכתחלה לה שרינןוהיכי
 א~ר והיכי ת~יד פובלתו ~צוי' שהרוח הוא ודאי' והכאבעל~א
 הבוכה שאין בענין דאיירי ידע ודאי דהא ברור א''וכשירה
 ב~קו~ו עו~ד אין שעכ''פ פי' וא~י דאזיל ~שום לראב''יל~פסלי' ~עי וא~''ה שבעה כל ו~תקיי~ת הרוח בעת אף כללנפסלת
 שום דאי ועוד יפה. וקושרו פי' ודפנא בהוצא לה דעבידלה לשנויי והוצ~ך ראב''י פביל ובכה''ג ~ידו הרוח רק ~צוי'ברוח
 באילן דאיירי לשנויי הו''ל הרוח בעת הפוסלן ביניהן ריוחשנעשה

~~~~~~~~~~~
 להפרידו ביניהם יבא לא רוח ~אפילו ותכופים ~רוביםשענפיו
 והוא כ''כ חזקה שאינה ~וי' ברוח ה~חיצה שתפ~ל כשי~ורכ''כ
 דב~י~ן ש~ כו' בהוצא לה דעביד לו~ר ~דהוצרך הרבה.~צוי
 ~מקו~ן יזוזו ולא כלל יתנדנדושלא

 וכ''~
 וא~כ דשם בוגיא כולה

 בחיזוק החבל ול~שוך ל~תוח צריךלפ''ז
 כ~

 כלל הרוח יזיזנו שלא
 ~''כ ומיכ~ף. ~אליו ~תאריך י~ים ברוב כי ~אוד קשה דברוזה
 בדבר ~ל~עלה צה''פ לעשות טע~י הנין ~ל ~אודנכין

 שער בנין כעין לבנות או חזק קנהכגון העו~~
 ו~

 שב''ב בי' ב~''א עוד
 ~חיצה זו אין ~נידתו שהרוח דכל הב''ח ודעת דעתו בק''חב''ה

 עיי~ש: נדים הם שברצונם ואדם בה~ה גבי שםופליגי

 יש שאם כ~ב כ"" ב''ק שס''ג סי' ב~''א ~צ"תי זאת כותבי~~~~
 ~לחי גרע דלא קנה ~שום נידון בולט בכותלע~וד

 רב צ''ע ודבריו לחי. הוי ~איליו העו~ד לחי ד~יי''ל פי'כו'
 הפוסקים רוב ו~דברי הש''ס ~בוגיות בראיות באורךלפ~ש''ל
 שם אין דבלא"ה צה''פ לשם עשוידבעינן

 ~ת~
 ביותר לה~יר עליו

 שם דעכ"פ ~אליו העו~ד ללחי ד~י ולא ~זוזה לענין וכן~י'
 חשיבות דבעינן ~שא''כ ~הוא כמו ~~ילא עליו~חיצה

 עליו~ פתח שם אין לכך נעשה שלא וכל פירצה ~תורתולאפוקי פת~
 בבקעה ד~כבדרה בבוגיא להקשה שיש ~ה שפיר ~תי~~~~

 דרב דוכתי ובכ~ה גגות כל בשלהי וש~ואל רבדפליגי
 וש~ואל ובותם יורד תקרה פי דא~רינן בכולה לטלטל ~ותרא~ר
 באכבדרה ז''ל ופירש''י א~ות בד' אלא בה ~טלטלין איןא~'
 נות~ין ועליהן גביהן על וקורות ע~ודין בד' רוחות ~ד'פרוצה
 פיאה זו והא יו"ס. פ''ת א~רינן אי ופליגיהתקרה

 דפיאה דבוגיא ו~קנא הע~ודין ע''ג נתוניןדהקורות הי~ ג~ור~
 ~רובה בפרוץ אפ~ גבן בעלל~בת ~ת~

 וכ''~
 וה~וב' הפובקים רוב

 ~תרת פיאה ד~ין דפסק ז"ל להר~ב''ם ואפילווהרא~ש.
 ז''ל לדעתו דגם הב''י כתב הרי ~עשר יותר שהוא כל~רובה ב~ר~~
 לישנא לחד דאכסדרה פלוגתא ובהך ~רובה שפרוץ אף שרימיהא בעש~

 א~ר לא לכ"ע ~עשר דביתר פליגי בעשר גגות כל בשלהישם
 לא אבל פ''ת ~שום רק שרינן לא לרב אפילו וא''כ יו''ב.פ''ת
 ור"ח רי''ף לג~ דקשיא וכ"ש לג~רי. אבר וש~אל פיאה~שום
 ~חיצות ג' לה שיש ופי' ליה אית בד' אבל בג' ניה לית כיז''ל

 ~שום רביעית ברוח שרינן ולא רו''ש פליגי בהא תקרה פיוברביעית
 שלא דכל ולפ~~ש הע~ודים. על ש~ונחין דהקורותצה''פ

 האכבדר' דע~ודי דכיון טובא א''ש צה''פ א''ז ~חלשם ~ש~
 ביש אפילו ב~נחות וכ~בואר עבידן תקרהלשם והקורו~

 ל~
 פצי~ין

 אפשר ציר היכר בעינן דבצה''פ הפובקים ד' ולפיצה''פ. א''~
 ודו''ק:זה לדחו~

 החצר שער פתח גבי ~ירובין בריש תוס' שהקשה ~ה~'
 הק~ים. עליהם לה~זיק רק נעשו פתח לשם דלא נק"מדברינו ולפי כו' הע~ודין שע"ג הכלונםות צה"פ שם היהדהא ע~

 לפי צ"ע לכאורה כו' הצד מן שעשאה צה''פ ~שום שתרצוו~ה
 התוב'~"ש

 לק~
 ד~דאורייתא ~ודה ל~ט צריך אתנייה דא' דרב

 הא הצד מ גם וא~כ לרב ~פילו כלאים גבי ~~הני בי~ר~הני
 דבוגיא כ~סקמא ~~שר ביותר אפי' ולר''ל לר''י בעשר בכלאים~ני
 ר~"א בהגהת ועיין איירי. הצד ב~ן ור"ל דר''י דפלוגתייהודפיאה
 שהקשה וב~ה ג' בדופן דבוכה צה"פ בדין ~''ש תר''ל בבי'ז"ל

 ל~ן: ~וד אי''ה ונבאר ודוק ~הירושל~י ה~"אעליו
 ~תרת אם דפיאה בוגיא בעיקר קצת עוד לבאר~~~~~~

 ~דברי א~ר יוםף רב דהנה ז"ל. הפוסקיםובדברי לשב~
 ודין בצה"פ ניתרת אינה ו~לונות פתחים שרובה חצר נל~דרבי~ו
 ודחינו כו'הוא

 בג~
 קו' דהאי ועוד יובף. דרב לקו'

 קיי"ל לא ו~נן בצה"פ ניתר אין ~עשר ביותר ליה דאיתאת~ר אליב~
 ~רובה עומד שיהיה ובלבד ~ותר וחל~ות פתחים שרובן הללודפנות ל~ ~יי~ לי~א א~רינן והדר ל~~ט. דא"צ ע~תניתין אלאכרב

 ו~שמי ~פרוץ.על
~'~ 

 שי~אי: בפתחי ההיא תניא כי

~~~
 ד~~ר פיאה גבי דרב להא בבר ר''י ואף א~ינן לבתר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  התירולל~ים
 ול~

 ב~שר ~י ודייק לשבת
לשבת ר''י לימ~ בה~

 ל~
 ה''ק כו'

 דלמ~ תו~
 ~רוץ ~~ום דרי ט~מא

 וכדרבמרובה
 יום~

 יוסף רב דברי דנדחו ותרצו דרב ליה ולית
 דרב דס"ל משמעלפ"ז

 יוס~
 ל~ו

 ~ליב~
 ~מר לחוד דרב

 מרובה לפרוץ צה''פמהני דל~
~~~ 

 מדרב רק ערב דקיי''ל ~דידן ה''ה
 להדייק

 בקושי~
 הדין ~בל

 הו~ א~
 כרב קיי''ל דלא ~ף

 לקושייתם התחלה~ין ד~ל~
 ~רוץ משום דר''י ט~~ דנימ~ שהקש~

 ~מר ביתר ג~כ דרב דס''ל מוכח ע"כ ד~''כמ~בה.
 דל~

 מהמי
 יוסףרב דה~

 ~ליב~
 ל''נ ר''י ו~י בקושי~. יליף ומימה לחודי' דרב

דרב
 לית~ ממיל~

 שהבי~ו מקוצי השר תי' ב~מת וזה יוס~. לדרב
 ~בל דבריהם. בסוף~וס'

 דבריה~
 שנ~מר ~פ"י הם הראשונים

 רב דברי נדחו ז''ל תירוצם ולפי ~מר. לכ''ע יוסףדרב
 מי' ביותר ו~~ילו רוחות ~רבע בכנ נשבת פי~ה ושרולגמרי יוס~

 ובדרב ~יירי הצד מן יוחנן ורבי כרב קיי''ל ~לא~די~ן
 חסד~

 פליגי
כדאמ~

 יובף דרב מקוצי ~שר תירוץ לפי וכן בש~ס
 ~ליב~

 דרב
 ~זינל~ודי'

 ממינ~
 מהלכה יוסף דרב ליה ~דחיה

 דל~
 קיי''ל

 וכן מרובה. פרוץ גם ושרי~~
 הו~

 מסקנת
 הר~''~

 רק ז''ל.
 בשם ~תבוהתוס'

 ריצב''~
 לדידן ד~ף שכתב

 ל~
 ~רי

 ר~
 רו~ות ב~'

 נר''י מ~שינן דלהעי יש שלימות מחיצותוב'
 לי~~ בה~

 דב' כו'
 מחיצות ג' ~ו ד' בכל ~בנ נכל~ים ~רבע כמו לשבת~יצות

 ר~יה ~ין ולפ''" יוסף וכרב מרובה ~רוץשרינן ל~
 מהגמר~

 לדחות
 יוסף רבדברי

 והריטב''~ ~ת~מר~ ולכ''~
 ז''ל

 הוסי~
 לפרש ~וד

 בשבתד~פילו
 ל~

 ר''י שרי
 ר~

 ועמו רביעית במחיצה
 בכל~י~

 ~'הוי
 קונ~סין ד' בנ~ץ דשרינן ד~ף ~'מחיצה

 הו~
 בפ''ע מחיצה וכלכל~ים מימי ~רבע להתיר

 על~ים להתיר ומהני קיימ~
 לזו צריכה זו ש~ין ה~חריםבלא שבצ~

 ול~
 ד' דבעינן לשבת דמיה

 כ~'מחיצות
 ול~

 מרובה בפרוץ ~בל ~' בדופן רק צה''פ שרינן

אית~
 לדרב

 יוס~
 שבת~' וכתב ז''ל הר~''ה רבו בשם וכ"כ

 תי' על כוונתו ונראה ג''כ כזותירצו
 הריצב''~

 ביניהן י~ רק
 קצת:שינוי

~''~~~

 הך כל השמיטז''ל
 סוגי~

 דפי~ה
 ול~

 המשנה רק כתב
 דעתו היתה ו~ם נמעט ~"צ צה''פ לה יש ד~םכ~ורתה

 מתרת דפי~ה"''ל
 ~~ לשב~

 כולה לכתוב לו היה מרובה בפרוץ

סוגי~
 ליכתוב ו~ם החידוש זה ולהשמיענו

 בריית~
 הלנו דדפמות

כו'
 ו~וקימת~

 ולהודיענו שימ~י בפתחי לה דמוקמי'
 כ"ז מדהשמיט~הני ל~ דבכה''~

 ול~
 כ'

 שריות~
 ~ו סתום במבוי רק דצה''פ

 ז''ל דס~ל משמעמפולש
 דהנכת~

 על מרובה דפרוץ יוסף כרב
 דידיה דקו' ~ף בצה''פ מיתר ~ין~ע~ד

 ~ליב~
 דרב

 הו~
 ו~דידן

 כרב קיי"ללא
 מ''~

 ~מת דין הדין
 הו~

 וכד' לכ''ע
 ולכןז''ל הריטב''~

 ל~
 כל לכתוב הוצרך

 הסוגי~
 שנינו שלימה דמ~נה

 ובלב~
 יה~של~

 גדור והלל''ממ הבנין על יתירות פרצות
 גדרל~ו וצה''~ רוב~

 פתח~ ~ל~ הו~
 וע''כ

 ל~
 ~שמעי'

 תנ~
 ~תניתן

 ~בל מי' ביתר למעט ד~''צרק קמיית~
 דוק~

 במשנה ~בל מבוי בפתח
 כו' בקני'דמקיפין

 ל~
 הך הוזער

 שריות~
 וממילח כלל דצה''פ

 הך על דר''כ וד~וי' ל~יםורמ~תמע
 בריי~~

 ד~יירי הללו דדפנות
~פתח~

 הי~ בעלמ~ דחוי שימ~י
 ועיקר

 פלוגת~
 ורב רחומי דרב

 הך על ל~ו ש~~י פתחי ו~ייוסף
 ~ל~ ~~~מר~ בריית~

 במנחות
 דמזוזה~סוגי'

 והבי~
 וב~מת דר''כ. דיחוי' לפרש לכ~ן הסוגי'

 ורש''י "~ל הרמב"ם פי'לפי
 ז~~

 לחד
 פירו~~

 היי~ו תקרה דל''ל
 ל~ו תקרה דל''ל ~שום ~טו צה''פ ולעניןשבת לגבי זה ענין מה ממ"וזה פטור מקורה ש~ינו דבית ממש~קרה

 צה''~
 הי~.

ב~זוזה בשלמ~
 רחמנ~

 פתחא דל~ו משום ו~ו כזה בית פטר
 הו~

 ~בל
 הך ~תמר להכי דל~ו מוכח וע"כ ~יינ~ו מה שבתלענין

 למ''ד היינו שימ~י ב~תחי בריית' הך דמוקי דר"כ~אוקמתא פלוגת~
 ~ין דצה"פ כפשיטא בריי' דהך ~~ל יוסף רב וכן שקפידל''ל
 ופליג שימ~י פתחי מ~י מפ' גופי' ו~יהו ~ובה. פרוץ~תיר
 וע~ רח~מי~רב

 בבירור נ~~ד ~"ה מזו"ה. לענין דהיינו
 דע~

~רי~~
 סת~ ~מבוי רק מתיר ~ה"פ דאין "~ל

 ו~ן מפ~ל~. ~ו
~~אר

~~ 
 מהל' י~ו פ' "~~ הרמב''ם

~~~ 
 ~ל ~"~ל י~~ ~ל'

~  

שיש
 ב~

 הי' ~ם אבל מחיצה ~ינה העומד על ~ובה פרוץ
 ובלבד מחיצה ה''"כעומד פרו~

 של~
 פרצה הפרצות ב~ותן יהי'

 מע~ר יותר בה שיש ~ע"פ צה"פ זו לפרצה הי' ~ם ~ו' י' עלי~תר שהי~
 המחיצה מפסדת~ינה

 יה~ של~ והו~
 העומד על מרובה פרוץ

 ~י~ה צה''פ לה הי' ש~ם וכ' ~דקדק ז''ל בלשונו והבן ז''ל.ע"כ
 להדי' משמע המחיצהמפסדת

 דל~
 לע~ין רק ~יירי

 של~
 תפסיד

 מי' ביותרהמחיצה
 ו~~

 לשווי' צה''פ מועיל וע''ז מרובה שעומד

~תח~
 מי' בי~'תר ~ף

 ול~
 ~בל המחיצה תפסיד

 ל~
 עצמו שהצ"פ

 כל מי' בפחות ד~פילו להדי' ומוכח כלל. ~חיצה משוםתדין
 מחיצה משום עולה ש~ין כיון בו ~עיל צה''פ ~ין מרובהש~רוץ
 רק פעולתו ש~ין ז''ל מלשוניכ~ו~ר

 של~
 משמע ה~חיצה תפסיד

 מחיצהשיש
 הו~ בל~

 ובלבד סתם וכ' סיים ולכן
פרוץ יה~ של~

 מרוב~
 בדקדוק מבו~ר וזה מי' בפחות ~פילו והיינו כו'

 בפרוץ מועיל לדעתו גם י' ~בפרצה ש~פשר כ' וה''ה ז''ל.לשונו
 ו~ולי וסייס סוכה גבי ~כתב וכמומרובה

 שהו~
 סוכה בין מחלק

 כו'לשבת
 ולפמ''ש יותר מוטה דעתו שכן ומשמ~

 הו~
 בדעתו מוכרח

 ~שמעתיה ~מרה ז~ל רביה הרי''ף ובשיטת מי' בפחות ד~פי'ז''ל
 הרי~ף פי' לפי כן צ~ל וע''כ לחומר~~~ להדממקיט

 והרמ~~
 ורב

 ז''ל ~~וןהאי
 בה~

 ~ל מ~ידו דהיינו ה~ד מן שע~~ה ד~ה''פ
כותל

 בק~ דפתח~
 זוית

 ל~
 ש~ין בי~ר ז"ל ורמב''ם ~ינשי. עבדי

 זוית בקרן להיות הפתחיםדרך
 ~ל~

 ו~''כ ב~מצע.
 וד~י פרוץ הרוח שכל דכיון רוחות בד' פי~הלמישרי ליכ~ ממיל~
 ל~

 גרע

מפת~
 ז''ל. לפירו~ם הצד מן ~'

 וממי~~
 נ~טינן

 מימר~
 יוחנן דר'

כפשט~
 התירו דלכל~ים

 ול~
 דרב ומשום לשבת

 יוס~
 ודרב

 לשבת. ~רת דפי~ה ז''נ שיטתם לפי הק~ו והר~''שוהתוס' חסד~
 ~ו~ילין ו~ין ביר~ות גבי ~מה רחבין ל~סין הוצרכו למהד~''כ

ר~
 פי~ה ולמתוח קונדסין ד' לעשות יש טפי ולבהמה רגלים ל~לי
 גמלי מפני הרבה גבוה לעשותו דיצטרך ותיר~ו מנמ~לה~ליהן
 ליהדשדי'

 ו~~
 הק' וכן מצוי'. ברוח יפול בקל יגביהנו

 די כו' קנה ~ו חבנים לג' צורך ומה חבלים ג' מקיפיןד~מר משייר~
~צה'~

 ג"כ ותי' ~' ובחבל
 כז~

 תי' ו~ין הגמלים. מפני
 ז~

 ~ו~ה
 גביכ''כ

 שייר~
 ~ששו גמלים מ~ני ד~ם

 כ''~
 פחות קנה קנה שיפול

 נ''מ מ~י וגם הרבה גרועה מחיצה שהם ועביטין קולחי' ~ומג'
 ועוד גמליס לענין חבליס לג' ~' חבלבין

 מני~ דה~
 בי' הפת"ים

~מות
 בל~

 במשנה כמבו~ר כ~ל מחיצה
 ותוספת~

 הך גבי
 יתר לעשות צריך למה ו~''כד~בלים.

 ההיק~
 ב~בל די חבלים בג'

 והר~''ש תוס' עוד ~תירצו ומה צה"פ ותהוי~'
 דל~

 פי~ה שרי
 ~בל דיורים בהם שיש ומבוי בחצררק

 ל~
 צ''ע ג''כ בבקעה

 שרינן ובשדה בבקעהבכל~ים דה~
 ודומי~

 ותו בשבת ~יירינן דהכי

דה~
 שתי של שהן וחבלים קנים של מחיצות

 בל~
 ~ין ~ו' ערב

 רק~ירין
 ול~ ב~ייר~

 לחד ביי~יב
 תנ~

 ביי~וב ~ף ~יר וצה''פ
 וע''כ ז''נ לדעתם רוחות ד'בכל

 שהי~
 ממחיצת חשובה ~חיצה

 ~פשר והי~ך לגמרי כ~ום וחשוב כו'קנים
 של~

 צה~פ יתיר
 ו~ף כו' שתי ~ל ש~ינה מחיצה לענין הרבה בה שהקילובב~ה בשייר~

 וכב' ק''ו. והדברים ביישוב מועלתש~ינה
 הבי~

 ד' ז''ל ~ר~''ש
 וע''כ ~' ב~בל די ד~ל''כ לשבתמתרת פי~~ ש~ין כו' בחבלי' דמקיפין ממתני' הכי דדייקהירושלמי

 הריטב''~
 לעתיק ור~יתי ז''ל

 : ודוק בעזהש"י ולב~רו ב~ורך הירושלמי של לשונוקצת

~~~
 בר ר''י ב~םר''ל

 חנ~~
 וקשר הכרם זויות בד' קנים ד' נעץ

 כמחיצות ר''י ~' ~י~ה. משום מציל מלמעלהגמי
 בן יהושע ר' שהלך מעשה היה כך ר''י ~' כל~יס מחיצותכן שב~

 חבורתה ובית אחת ~דה והר~הו נורי בן יוחנן ר' ~צלקרחה
 נוטל והיה מעשר יותר פרצות שם ~היו נקר~תהיתה

~''~ 
 ו~ותם

 ר~ל מודה הי' ~' שבת מחיצות כן כ"ו ~' מע~ר ש~יעטן עדכו'
 א' מתמיתין חגי ~~ר מע~ר יותר מצלת פי~ה ש~ין שבתלענין
 ביותר מצלת שהפי~ה את ~ומר ~ם כו' חבלים ג' מקיפיןכן

 ~' יו~ה ר' ~' חבל כן כמומ~ר
~ 

 הד~ ב~י א~יא
 פי~ה

א~
 או מלמעלה ~ית~מר

~ 
 תומר ~י הצד

 תומר אי~צד מ ~~ מל~ל~
~ 

 הצד
 ה~

 מלמעלה
 ל~

 ונראה
 ד~י פירוש~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~

 מלמעלהמיירי
 ו~פ'~

 ס"ל
 ל~

 ~~ין לקיש וריש יוחנן
 ואי דילן. בש''ס כמבו~ר עפי ~גרע הצד ~ן וכ"ש לשבת~תרת
 ~ף ד~~י ס"ל כ''ע דמלמעלה לומר יש הצד במן דאיירינימא
 תימר ~י חגי ~''ר י~ות מלמ~לה תימר ~י ~מר והדרלש~ת
 ~צדמ

 ל~
 ~ין מ~ופכת היא שהגי' לכאורה ומ' כלום. ~ר''ח

 ~חבלים ממתניתין מוכח דוד~י חגי א''ר י~ות הצד מןתימר
 הצד מןדעכ''פ

 ל~
 ~ם ~בל חבלים. ג' ל"ל ד~ל''כ ~' חבל מהני

 מלמעלה ד~יירינאמר
 ל~

 כלום חגי א"ר
 דל~

 ממתניתין. ~כח

ומ~
 הרי הצד מן ו~ם ~למעלן הרי מלמעלן ~ם ממ''נ

~ 
 הצד

 מלמעלה. ויעשנה ~' בחבל תסגי ק' ~כתי מלמעלה דמיירי דאףפי'
 ששופעין פי' דוקרן כמו בעשוין תפתר ירמיה ר' בשם ~קיבריןרבנן

מלמעלה
 וא"~

 ג' בעינן ולהכי הצד מן רק למעל' החבל לקשור
 חבלים ג' ל''ל והתוס' הר~"ש לקו' תי' למ~נו הירושלמי ומד'חבלים
 ~ילן בש''ס דמסקינן ~יד~פי

 דפלוגת~
 ~יירי ור''י ~ר''ל

 ב~
 אין הצד

 הצד ~מ רק ממ~תינולהוכיח
 ל~

 והוכחת מהני
 הצד מן על~ג'כ הי~ חגי ~

 ה~
 דמתניתין ~י"ל כלל הוכחה זו ~ין מלמעלה לענין

 פימחס ~''ר שם וא' מלמעלה. לעשות וא''א דוקרן עשויי' שהםאיירי

 עובד~~ת~
 ~רבעה ועליהם עמודים ב~רבעה ירמי' ר' קומי

 מלמעלה דמיירי וע"כ פיאה ~שום תחתיהן לעלעל והת'ר~ילעלאות
 דיש ל~יל מודה גופי' ~יהו הצד~מן

 להוכ~
 מהני ~לא המשנה מן

 והדר דוקרן כמן בעשוי' תפתר וא' להוכיח שאין ~' מלמעלהרק
 מצלת פי~ה לן ~' בסועה ~תציל מהו פי~ה זירא ר' קומיבעון
 ~ילין כל ~בוה א''ר כו'בסוכה

 מילי~
 מו"מ לענין

 ה~
 ~סור להורות

 החמורה ש~ת אבור א' ~ת ~לה סוכה ~םומה
 ל~

 ומבואר כ''ש.
 כלל פי~ה להתיר אין ולסוכה דלשבת הירושלמי מבקנתלהדי'
 להורות ו~סור למעשה ולא להלכה רק היתר אין מלמעלהואפילו
 ר' קומי בעי חייא בר בון ר' וא' ירמי' כר' ודלאהיתר

 ויחי~~ה פי' היא נורי בן ר"י לא מצלת פי"ה תנאמאן זעיר~
 ~ו~

 אפי'
 מתוכה ומבו~ר ובבוכה. בכלאים סוגיא להך ו"י' כלאיםבהיתר
 לה~מי~ דירושלמי ~מוראימסקנת

 מלמעלה. אפילו ובסוכה בשבת

ובתוספת~
 רצה ~ם ~' דערובין

 מבי~
 ב~רץ ומשקען עמודין ד'

ו~בי~
 ומקיף כ''ש חבלים ד' או ומשהו טפח שעביין ~בנים ג'
 א' דחבל הך גם ל~נ~ע הו''ל קלה היותר תקנתא דתניומ~~ר
 להך ממי א' כלאים לענין דכלאים בתוספתא וכן מלמעלהבראשו
 תסגי ג''כ וק' ~זה למ~לה זה ג' וב~בלים כו' בקניםדמקיפין
 דאתו והרא''ש התוס' תי' כלל לתרץ א''א ושם ל~לה א'בחבל
 א' והדר בכרם. או זרועה בשדה בעו מאי דגמלי ליה שדיי'גמלי
 ~למעלה פיאה להם ועשה מדוקרנים קנים שם היו אומר יוסיר'

 ג' דא''צ וס' אדלעיל דפליג ואפשר נורי בן דר''י הך והיינומותר
 : הירושלמי שיעת ועפ''יחבלים.

~~~~
 ~תו' ~ואר כו' מותר כו' הללו דבדפנות ברייתאהך

 וכ''~ שימאי פת"י גבימנחות
 ק~נות בה' הרא''ש מד'

 הך מתנייא סוכהדלענין
 בריית~

 אי' דכה''ג שם בהדיא שכ"כ
 ושבת סוכה דדין מסוגי' מבואר ולפ''ז בוכה לענין דעירובין~פ''ק
 זה לענין ל~דד~~וין

 דה~
 לשבת מסוכה ראי' מייתי

 דל~
 צה''פ מהני

 בפתחי איירי דההיא דר''כ דלשינוי' ומ' יוסף וכדרב ~רובהלפרוץ
 הדפנות. בכל ~ובה בפרוץ אף גמור צה"פ מהני בבוכה גםשימאי
 עובא ק' ולדבריהם ז''ל הרמב''ם על והשיג בסוכה ז''ל הר""שוכ''כ
 לעפח צורך מה ד~''כ צה''פ. נמי וצריכה דא' דרבא בתראללישנא
 הדפנו' בכל אפילו היא גמורה מחיצה בעצמו דצה"פ~שוחק

 בצה''פ משתריין ג~כ הדפנות ב' אפילו ג' דופן אירי'מאי ועו~
 לחו~
: 

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

~~~~.
הנה

 המ"~
 שלנו ב~בואות דצ''ע ס"ג שס''ה בסי' כ'

 חצר ~ין להם~יש
 א~

 דפרצת פרצה לענין גם כן דינן
 וה"ה רבים בי' דבקעי היכא בד' מבוי ופרצת בעשר היא~צר
 ל~ידן רבים ביה ובקעי ב~' פרצה בה ונפרץ חומה המוקפת~עיר

~~~~~~~~~~
 חצר דין לה דישדקיי''ל

 צ''~
 ~הרב להחמיר. ויש מותר ~וא ~ם

 אבןבעל
 העו~~

 וכ' עליו חלק
 דה~

 ~' במקום עוד ונפרץ וקורה בלחי הניתרבמבוי היינ~ ב~ מבוי פרצת ~א'
 הו~

 ~"סר~ן
 ד~~

פת~~
 מת~קנים מבו~ותינו דכל לדי~ן אבל שנים. ולא שרינן

 מוקפת בעירו~''ש בצה~
 חו~

 ד~ין כיון בי' פרצה נפרץ א' מצד ~ם
שם

 פת~
 אם ~בל כו' שרינן ~' בצד פרצות כ~ה אפ'' א' מצד רק

 בפרצ' צה''פ תיקון צריך ז''ל לדעתו גם ~ר פרצות יש צדדיםבשני
 : ז''ל בדבריו וע' עכ''פא'

~~~~~
 כ''כ. מוחוורין דבריו ~ין

 ~הו~ מלב~
 תימה דבר

 פתח ~' בצד אמות כי'~פתח לו~
 הו~

 ~וסרין צד~ין ובב'
 ~א' מחצר מבוי ומ''ש לישתרי כמה ~פי' הוא פתח ~יוממ''נ

 ~בו~ר וכן צ~ בכל אפילו כו' וחלונות פתחים בהן שריבה'הללו דפנו~
 מחיצה ומהנכות דוכתיבכמה

 הי~
 ~תרת. ~מות כעשר פרצה דכל

וע''כ
 ה~

 ב~ מבוי בפרצת דמחמרי
 כ''כ מיחזי דלא היינו

 בו בוקעים הרבי' וגם ו~ירה לתשמ~ש כ''כ עשוי ש~'נובמבוי כפית~~
 ש~ין וא''כ ל~צדו מר~שו בין מחלקינן ולהכי מצדו במבויפיתחא דעב~י עבי~י ~לא משום העעם ועיקר ממנו פתח שםומבעלים

 ~פי' עליו פתחשם
 בחד~

 זה ענין ומה מצידו ליתסר
 שייך דזה כו'שרינן פתח~ ל~~

 דווק~
 וקורה לחי בתיקון

 ~ל~
 ~צד רק שרינן

א'
 ול~

 על ~ובה עומד ~בל גמורה. ~חיצה ד~ינן צדדים בשני
 מה''ת גמורה מחיצההפרוץ

 הי~
 בעשר ופר~ה רוחות ב~' אפי'

 פתחים. ~' א' פתח בין במבוי נחלק ולמה כפתחהיא
 ו~~י ה~

 מםתבר~ל~
 משום הוא בעשר מצידו מ''ד עעם עיקר אלא כלל

 ע"כ נר~ה שאין המבויחומר
 כ~

 פתח
 וכמש~

 לדי~ן ובפרט
דדוק~

 אוסרת ~' ~רצה גם ו~''כ עפרצה והוי רבים ~י' ~עי אי

ול~
 מר~שו ~הוי מבוי כל לפתח דמי

 והכ~
 וד' מצי~ו. הוי

 נימ~ ~י ~דנכונים המ''~
 : זה ל~נין מבוי דין ~הן יש שלנו דמבואות

~~~~
 וקורה בלחי הניתר בין חילוק דאין לזהברורה

 אי עקום דמבוי דינא הך מדמינן בש''ס דהאבצה''פ לנית~
 ע~מא דחד בד' מצידו ~וי דפרצת דינא להך כמפולשתורתו

דמאי הו~
 עעמ~

 ~ום וע~כ בעשר רק שאינו ~ף כ~פולש ~ורתו
 ליה דיינינן ולהעי בד' ~רצתו ומצידו בעשר מצידו פתוח א'שכל

 כוותיה ~נב"י דא' שם בסו~יא היעב מבואר והואעמפולש
 תיקון שצריך כמפולש דתורתו בהא כ' ז''ל רש''י והנה כו'מסתברא ~ר~

 ופי' ז~ל הרא''ש וכ''פ רוח בכל ולחי צה''פבעקמומיתו
 עקום ~וי דא'הירושל~י עפי''"

 ומפו~
 ~כאן וקורה לחי עושה אר''י

וצה''~
 דהוי הך שם פי' וכן המבואות מן ~' בתיקון דהיינו מכאן

 שוב בצה''פ מתוקן שראשו דכל נימא ו~י כו' בודי' וכריךבסורי'
 א' מבוי שב~י כל א''כ מעשר יותר עד או~תו שבצדו א' פרצה~ין
 בפחות א~רת לזה זה שבין הפרצה ~ין צה''פ לרה''ר לפתחן~ושין
 מצי~ו ~בוי פרצת משום כמפולש דתורתו עעמא עיקר והאמע~ר
 גמורה בפרצה דאפי' בצה"פ ראשו כשתיקן זה שייך ולאבד'

 קשה ויותר בעקמומיתו תיקון צריך למה וא"כ בי'אסרה ל~
 וחומרי דרב כחומרי דלתות ואצרכוה בנהרדעא דהוי עקוםמבוי בההו~

 צה''פ יעשו למה זה טורח וכל עקמומיותיו בב' ופירש"ידשמואל
 אין דשוב בצה''פ מתוקנים והוו לרה"ר הפתוחין ראשיהןבב'
 שכל מותרים כולם ח' כמין בעקום ואפי' אוסרתן בעשרפרצה
 יש הא~~י ואפילו אחד ובצד בעשר לחבירו פרוץאחד
 שום בזה ואין אחד בצד פתחים ב'לו

 חש~
 לד'

 לש~אל בין לרב בין לדלתות צריכין היו ומההאהעו''ז
 ~תורתו ~רב חומרי' עיקר הא דתרווייהו חומרא מנקעינן כי~ילו
כמפולש

 הו~
 דאמר גופי' דרנב''י סוגיא כדמוכח ~בוי פרצת משום

 רב דאמר ~בדוה כרב כולה כו' עקום מבוי בההואבגמ'
 הונ~

 הל'
 צריך מ~ולש דמבוי כ~ניא למעשה גופיה רב וס' כן מוריןו~ין

 ~פרצת כו' עקום ד~בוי דרב מהא רמב''י מוכח ואפ''הדלתות
 ~א~ע ב~קום לאחמ~רי שייך לא לא''ה הא מ~ע בד' מצידומבוי
 בצה~פ ~מתוקןכיון

 א~
 "~ל ל~בריו שרי לרה''ר א' במקום שנפרץ

 כל ~לגבי ל"ה "ה כשפרוציןוכ''ש
 ח~

 וחד
 פיתח~

 ב~ומד ~ניתר הוא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

 לגי' ואפילומרובה.
 ~~ו~~

 ק' ג"כ כו' דללת ואצרכוהו ז"ל ו~"ח
 ודאי אלא ראשיו בב' צה"פ לעשות קל יותר לדלת~רך ~~~~

 שבי~הן הפרצה רה"ר לצד ראשיהן כשמתקן דאף בבירורמוכח
~וסרתן

 ~~ד~
 פרצת

 מב~
 ברורה ראיה והוא לרה"ר כשנפרץ וכ"ש
 : תשובה עליהשאין

 מבואות ד~ן שאנו ו~ה ז"ל המ"א כד' להחמיריש~~~~~~~~
 תנאי בהן שאין לפי להחמיר ש~ך זה כח~רותש~ו

 להו שרינן ולא עו' וחצירות ובתים רוחבו על יתר אורכוהמבוי
 הטעם לפיי אדרבה כחצר לחושבן כלל טעם אין להקל אבל~לחי
שכ'

 לקר~~ ראוי אין לדירה כך כל קרוב ש~י~ לפי דמ~~
 פת~ו

 יותר מדירה ~רחוקין שלנו במבואותהדבר כ~ש מד' ב~תרבצדו

ממבואו~
 לתשמיש ~~~חדין עכ"פ שהיו הש"ס בימי שהיו

 בש"ס כמבואר אחרים על למחול ~כו~ן לבד לו הפתוחיםהח~רות ב~
 כחצר ממ~ות ד~י לרוב וד~ו המקבל. פ' ובב"מ פ"בבב"ב

 שלנו במבואותמשא"כ השותפ~
 שדי~

 ~מקילין רק גמורה כרה"ר ממו~ת לדיני
 בצה"פ לערבןבזה

 שחסר~
 רה"ר תנאי

 לענ~
 לתשמיש אבל שבת

 ממבואות יותר אוסרת פר~תן תהא לא ולמה עלל חז~ן לאודירה
 : ז~ל בב"י הובאה ת"ה בי' הריב"ש בתשו' וע' ודו"ק. ז~לשלהם

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

~~~
 עירוב אין רבנן ואמרו ע''א ס''ב דף הדר פ' בגמ'אי'
 מוגר. לא יש~אל כו' יש~אל במקום~ועיל

 בעיניו שיקשה כדי עמו הדר לישראל חכמים והפסידוהו ע~ז"~ל ר~~י ו~
 ז"ל רש~י מד' פוסקים קצת ודקדקו כו'. ושבת שבת בעל ~כרליתן

שצרי~
 בהג~א וכ''כ ~חדש. ע~ש בכל הישמעאלים מן רשות לשכור

 לשכור ז"ל רש''י כוונת שאין כ' ז''ל והרא''ש פוסקים קצתב~ם
בכל

 ע''~
 : כו' דעירוב דומיא היש~עאל בו כשחוזר רק

~''~~~
 ~ך על שער ה~כירות בתחלת אם דממ''נ ל''ע זהגם
 שפי' כמו דמים שקיבל כיון בו לחזור יוכל היאך~ן

 מיני' אגירו דאי כו' א' בצדוקי מעשה דר''ג בהא במ~ה ז''לרש"י
 הרא''ש ד' לפ' לדחוק ע''כ וצריך דמי. נקיט דהא למהדר מציהיכי
 עו~דת במקומה השכירות בו חזר שלא כ''ז דאז סתם ~ששכרוז''ל

 ~''י כוונת ען לפ' מאד הוא ודחוק שכירותו פו~קת בווכשחזר
 מיוחד זמן על ישכור ע"ש. בכל לשכור בעיניו שיקשה וכ' שסתםז"ל
 יהבינן בג' דהא לזה ז''ל לרש''י הכריחו דמי ועוד לחזור. יוכלולא

 למ''ד לאחזוקי אתי דלמא משום אי מוגר לא דישמעאלטעמא
 שכירות למ~ד לכשפים דחייש ~ום אי בעינן בריאהשכירות

 : בעינןרעועה

~'~
 עלל דעתו אין וגם כפשוטן הם ז''ל ~"י דדברי~נלע''ד
 דאמרינן מאי ל~רש ז''ל כוונתו רק ~''ש בכל לשכורשיצטרך

 דלמא משום בעינן בריאה שכירות ל~''ד מוגר לא וישמעאלבש''ס
 שכירות דא' ששת כרב דקיי''ל למאי דאף לענ"ד וברור לאחזוקיאתי

 ישמעאל דחייש משום ~גר דלא טעמא ואמרינן בעינןרעועה
 לאחזוקי אתי דדילמא לטעמא ג''כ צריכין אפ''הלכשפים

 ורואה רעועה ~כירות הימנו שוכר אם רק שייך לאד~שפי' דטעמ~
 ~לא הימנו ששוכרה טע~ו מבין שאינו דבר ~עו~ההיש~עאל
 לשכירו~כראוי

 חמץ בדיקת גבי הכי דחיי~ינן וכמו ל~ביה. דתמיהא מיל~אשהוא לפי ל~פים וחייש בעלמא הערמה ודרך גמורה
 בודק אינו עצמו כל א' פלי~ו דא' כו' לאר~אי יהודי ~ביןבחור
 ~יוכל ז"ל רש"י שפי' וכ~ו בריא' שכירות הימנו כ~שוכר אבל~ו'

 ב~ין גמור מעשה עושה הוא כו' כתיבה ע''י או החצרלמלאו'
 לטעם ג''כ וצריך לכשפים חייש ולא בעיניו לתמי' יהיה ולאכראוי
 יהי' ולא בריאה שכירות הימנו לשכור יוכל הא בתקנתןהועילו מאי אכתי דאל''כ לאחזוקי אתי דילמא בריאה שכירות מוגרדלא
 שכירות לשכור אסור רעועה שכירות ~''ד דאטו דכ~פיסטעמא
 רק כו' אתי דילמא מטעמא ~דרינן דלא כמ"ש ודאי אלאבריאה
 א' וע"ז דלאחזוקי טע~א ~ייך דלא קשה ברעועה דס~ידלמ"ד
 רעועה דאפילו פי' לכשפים ~יישאפ"ה

 ל~
 א' מטעם להשכיר י~ה

 רק טעמא האי שייך דלא בבריא' משא''כ לכשפיםדחייש
 דעכ''פ כיון מאד נכונים ז''ל רש"י ד' ועפי"ז ברשותו לאחזוקיאתי דילמ~

 לאחזוקי אתי דלמא משום בריאה ~כירות מוגר דלא לטעמאצריכין
 קשה א''ככו'

 או מרובה זמן על ~נו ישכור אי תינ~
דשייך בסתמ~

 למיח~
 הימנו לשכור יוכל הא אבל כו' לאחזוקי אתי דילמא

 כיון לאחזוקי אתי ולא בלבד שבת יום על השכירות בשטרולפרש
 שכירותו בטלה שבת אחר ותיעף לבד ~' יום על בשטרושמפורש
 לתת בעיניו שיקשה להקדים רש''י הוצרך לכן בזה יחושומה

 אתי דילמא למיחש שייך לא גוונא האי דבכי ופי' ע"ש ~כלשכר ל~
 ע''ש בכל לשכור בעיניו דיקשה ז''ל רש''י תי' וע''ז כו'לאחזוקי
 א. שפיר וע''ז מרובה ז~ן למשך א' פעם לשכור ירצה ~מילאוא"כ
 לאחזוקי אתי דלמא משום בבריאה אי מוגר לא דישמעאלבג'

 ברעועה ואי בריאה בשכירות חששא הך שייך ודאי מרובהדבזמן
 טעם צריכי טעמי וכולהו כו' לכשפים דחייש אחרינא טעמאאיכא
 לאחזוקי שייך דלא לבד שבת ליום בריאה שכירות על ז''לרש''י
 שכירות על דכשפים וטעם מרובה לזמן בריאה על לאחזוקיוטעם
 הוא גם אבל ז''ל רש''י בכונת ברור נלע"ד זה גווני. בכלרעועה
 שנלע''ד מה זהו מרובה זמן על די סתמא דבשכירות מודהז"ל

 : ז''ל רש''יבדעת

~~~~~

 פסק
 הל~

 בריאה שכירות אי דאמוראי בפלוגתא
 כד' הפוס~ים כל פסקו רעועה. שכירות א~בעינן

 ביד רשות אין אף היינו ז''ל רש"י פי' ולפי סתם ב~כירותודי המיק~
 ב~ימן לא רעועה ולמ''ד בריאה דזהו כלים ה~צר למלאותישראל
 רשות ואין שולטת היש~אל יד שעדיין אף בעלמא רשות רקכ''ז
 אפי' ז''ל שהביאו הערוך לפי' וכן שירצו. כמו כלים למלאות~בידם
 כוונתם וע''כ וחתימה כתיבה~לא

 א~
 שכירות שאין שנוהגין במקום

 אצל~~תקיי~~
 הוי דלא אף בכך די אפ''ה כו' כתיבה בלא כלל

 ~תי דלמא כלל חושש הישמעאל אין ו~ן כלל בדיניהםקנין
 דס~י דמילתא טעמא וע''כ גמורה שכירות ~אינה לפילאחזוקי
 מדימא ישמעאל דדירת כיון בכה''ג רשותי' מ~י' דלא אףבהכי
 שמא בה גזרו רבנן רק כלל אובר ואינו הזה בענין דירה שמהלאו
 וישמעאל רעועה שכירות אף לשכור והצריכוהו כו'ילמוד

 וכעין דהו כל בשכירות סגי להכי מאצלו דירתו לעקור ויצטרךלכשפים חיי~
 רב לגבי כוותיה והלכה הכי דס' הוא ששת ורב בעלמאהערמה
 בדאורייתא אף באיסורי כר"ש הנ"ל הגאונים שפבקו וכמוחסדא
 דהאי סבר המיקל כד' דהלכה טעם שכ' ז''ל דהרא"שואפשר
 ~''נ לגבי דוקאכללא

 הו~
 בפ' ז''ל שהביאו וכמו הגאונים שכתבו

 אמוראי שאר לגבי ולא שליחותו עושה שניח חזקה גבי מערביןבכל
 בעי חסדא ורב חסדא מרב וקשיש היה גדול דר''ש מ' בלא''האך

 היינו דבריאה הע~וך לפי' וכ"ש ~"ז. בדף איבעי' כמהמיניה
 בשבת אפי' שישמעאל דס' אמוראי כולהו א"כ וחתימהכתיבה
 ישכור האיך דאל"כ כתיבה בעי דלא ~ב~י ע"כ רשות מבטלכ~ו
 רק בערכאות לעלות ה~ירו ולא שבות לישמעאל אמירה והאבשבת
 לפי' ג''כ מוכח וכן בעלמא בשכירות דדי וע"כ בא''י ביתלקונה
 ולמלאות גמור קנין בה שיש גמורה ~כירות בעינן דאי ז''לרש''י
 וממכר ~קח הא בשבת שכירות להתיר אפשר האיך כו'ה~צר

 וכדומה אשה לקדש ג~ורה במצוה ואפי' נביאים מדבריאבור כ'~
 טעמייהו בגמ' וא' בשבת רשות ביטול אין ב''ש סברי גופיהבביטול וה~

 יב''ה בשבתא ואסור הוא רשותא מיקנא רשות ביטול דסברימשום
 בהדי' וכדא' בשבתא שרו ולהכי הוא רשותא איסתלוקי בברידשרו
 פשיטא גמור קמין דין בה דיש איתא אם בשכירות גם וא''כ ע"אד'

 רשותא מיקנאדהוי
 בשבת~

 דהוי לב"ש מביטול וגרע ואבור
 בעלמא והערמ' רשות' ~קנ' בזה ~אין בברי ו~אי אלאממש מו"~
 דף בתוס' וע' בעינן. רעועהדשכירות הי~

 ס~
 ~יתם יפה ד''ה

 אלא זה שאין בשבת לאבור וממכר למקח דמי דלא שכ'~שכ~ם
 צריכים ודבריהם טלטול להתיר אלא עושין שאין בעלמאכמתנה
 ג''כ הוא ביטול גם דהאביאור

 ~תנ~
 טלטול להתיר ורק ב~למא

 רשותא מיקנא בה שאין לפי רק שרו לא וב''ה ב''ש אסריואפ''ה
כלל

~ 
 טלטול להתיר שהוא אף אםור הוי לא''ה הא איסתלוקי
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 ול~''ד ל~יל כמ''ש רש~א מי~א בו שאין צ"ל בשכירות גם~~"כ
 דעת היא וכן עפ"ז להתפרש צריכים תוס' ד' וגם רעועה~ירות

 הפוסקים רוב פבקו וכן בשבת אפי' לשכור שם תלמידיו וכל יוחנןר'
 רעועה שכירות לסבור הוא יכול בשבת שוכרין אין דסבר מאןואפי'
 שאין לביטול דמי ולא בשבת אסור קנין קצת בו שיש כיון דאפ''ה~ק
 דרב לקמן משמע וכן כלל. קניןבו

 שש~
 שוכרין אין סבר גופיה

 לא שוכרין למ"ד מהו בשבת ישמעאל מת מיניה בעי ור''ח~שבת
 דלא הוא תרתי שוכרין אין למ''ד לך תיבעי כי כו' לך~יבעי
 שוכרין דאין דס''ל ומשמע כו' מבטלין אומר אני ליה ופשיטעבדינן
 בעינן רעועה שכירות ס"ל גופיה ואיהו מבטלין הישמעאל כשמתרק

 ע''כ שוכרין מ''ד אבל בו יש קנין קצת דאפ''ה כמ''ש הטעםוע''כ
 : רשותא מיקנא דהוי פשיטא דבבריא' רעועה שכירותסבר

~''~~~~
 פונדק לההוא איקלעו ר''ח ותלמידי דר''ל דלקמן סוגי' גם
 למיגר מהו להו ואיבעי' משכיר והוי שוכר הוידלא

 כי אגרינא דלא לך תבעי לא לי' מסלק מצי דלא היכאמיניה
 א"ד אגרינא לי' מסלק דמצי כיון ליה מסלק דמצי היכא לךתבעי
 עשיתם יפה אפס ר' וא''ל כ~' נשכור וא' בלקי' לא מיהתהשתא

 שכירותו דמי לו כשיחזיר היינו ליה מסלק דמצי הא וע"כששכרתם.
 שלא כ"ז הא באמת לכאורה ק'וא"כ

 סל~
 מועינ ומה מושכר הוא

 מעשה ומחוסר מושכר עכ"פ הוא השתא הא המשכירשכירות
 למלא שיוכל היינו בעינן בריאה שכירות ולמ''ד המעותנתינת
 כליו וישבור יבא והשוכר ימלאנו והאיך ז''ל רש''י לפי' כו'החצר
 כלל בו להשתמש יניחו ולא מעותיו לו החזירו של" כיוןוכדין
 ניחא רעועה שכירות למ"ד אבל זו היא שכירותואיזו

 למ"ד כח~צו בו להשתמש כח לו אין שהרי גמור רשות קנין זואין דבאמ~
 שם על קצת ~קרא כיון מהני ואפ''ה כו' מוהרקי בנארעועה
 א''כ כראוי בו להש~מש יכול שאין אף ממנו ששכרו ישראלרשות
 שמו הרי ~ות לו היה אלו ~סלקו שבידו כיון הלז המשכי'גם

 בזה לו~ר כ''כ שייך ולא מרשותי' נפקא ולא עדיין עליונקראת
 ברשותו שעה בכל לסלקו שברשותיה כיון הוא ממכר ליומאשכירות

עומד~
 שתשמיש ואף

 הבי~
 מעותיו עבור להשוכר שכור הוא

 שנשאר הרשות לישראל להשכיר ויכול קאי משכיר ברשותאכתי
 לענין מעכב זה אין בו להשתמש יכול הישראל שאין ואף בולו

 אבל בעינן רעועה שכירות למ''ד הישמעאל מן רשותשכירת
 מהמשכיר שכירות מועיל שאין לומר יש בעינן בריאה שכירותלמ''ד
 בעינן: לתשמיש גמורה דשכירות סלקו שלא כ"ז לסלקו שיכולאף

 הפונדק מן לשכור מהו וז''ל עובדא הך ג''כ מייתי~~~~~~
 עד נמתין א' דגרר לח~א סלקין יונתן ור'ר"ח

 אתא לכאן דרום זקנישיבואו
 וא' רשב''ל ש~ע להון ושרא נתן ~

 השתא דהא פי' כלום. עשינו לא ומוציאנו בא שהישמעאלמאחר
 איירי בירושלמי גם דמסתמא דילן בש''ס כדא' סלקי'. לאאכתי
 מסלק מצי דבלא להו פשיטא דילן דבש''ס כיון ליה מסלקבדמצי
 ממכר ליומא דשכירות אגרינןלא

 ומסת~
 איירי בירושלמי גם

 ובידו סלקי' לא דאכתי משום ר''ל פליג ואפ''ה לסלק'~דמצי
 שחיילות המפרשים ופי' ש~ו בתינו אין מעתה יוחנן וא"רלהוציאו
 לד' וא"כ בידם למחות ואין ~ע''כ בבתי' נכנסים המההמלך
 היה כלום שכירות אין ומוציאו בא שהישמעאל כל שאמרר"נ

 אין בייתוס ר' בשם סימון בר' יוסטי ר' וא' בבתינו לטלטללאסור
 ובפונדק אותנו מוציאין אין לצאת הא עמנו לדור שלנובתינו
 בפונדק רק אסור אין לר''ל דאפילו לחלק שבא פי' אותנומוציאין
 לבא רק בכחם אין חיל אנשי משא"כ לגמרי להוציאו שיכוללפי

 אפילו אוסרין אין ולכן יכולת להם אין להוציא הא עמנוולדור
 שהראשים המלך חיילות בבא עכשיו שהוא וכמו מהביתלהוציא אף בידם שרשות שיודעין כל החיל דבאנשי נראה זו ולדעתלר"ל
 ומוציאים יבחרו אשר ~כל נאים בתים לעצמם להם לוקחים'שלהם

 וצריך עליהם דאוסרין ודאי מהבית לגמריהבעה''ב
 לקנו~

 הרשות
 המחבר וכ''פ~ם

 דלא שם המ"א וכ' ס''ב שפ"ד סי' בש~
 באכס~יא ד~' להא~דמי

 ברשו~ של~
 לעולם אוסר אין

 דדינ~

~~~~~~~~~~~
 בשם כתב שבב''י ואף דמי כברשותדמלכותא

 ~ש~
 ~אין הרש~''א

 ז''ל הגר''א הביא כבר המלך בחיל אפילו ברשות שלאאוסר
 דמע~ה דסוגיין מהך מהירושלמי שצ"ע שכ' א' בתשו' ז~להרשב''א ד~

א~
 אוסרים: להוציאו בידם כח שיש דכל להדי' דמ' כו' שלנו בתינו

~~~~
 ת~יד עומדים ובכרכים הגדולים מקומות ברוב זה בזמנ~ינו
 להם ולוקחים מהשרים ורבים המלך ~חיילותהרבה

 בהרבה ונוהגים יד תפיסת שום בהן להישראל שאין לעצמםבתים
 ואם כלל מהשרים רשות קונים ואין עירוב עפ''י לטלטלמקומות
 לא' שאין מהם א' מכל ל~ות יצטרכו ~שות קניית להצריךבאנו
 אינם וגם יד תפיסת שום או מהבית להוציאו השני עליכולת
 והדבר להקל ונהגו המלך פרס מקבלים שכולם ולקיטוכשכירו

 עפ''י זה בדבר היתר לצדד נלענ''ד והיה והמ''א ה~חבר ד' לפי~'
 : והוא למעלה האמוריםהדברים

~~~~
 דתלי לר"ל היינו כו' ש~ו בתינו אין מעתה ר''י קושית כל

 שוכרין אין ולהכי להוציאו הישמעאל ביד יכולת אםמילתא
 בשם די ולאמהפונדק

 שכירו~
 רק לבד רשות

 המלך חיל מפני שלנו בתינו אין דא"כ ר''י הקשה וע''זהבית. ~שמי~
 שישאר רק ~וציאנו שהוא במה כלל לן איכפת דלא ע''כ ודאיאלא

 לסלק שיכול כ''ז מהמשכיר שוכרין ולכן הראשונים לבעליוהרשות
 יכולין דמלכותא דמדינא אף חיל באנשי וה''ה בה שולטתשרשותו
 שהרי היש~אלים ברשות נקראת שתהא ענין זה אין לבתינולבא
 המלך מטעם רק אותה שכרו ולא קנולא

~ 
 לדור להם

 ל~שכיר ד~י ולא לבעלים נשאר הרשות עיקר אבל בוולהשתמש בבי~
 ליה מסלק מצי דלאהיכא

 דשכירו~
 משא'כ הוא ~מכר לי~מא

 היא דרשותו ליה ~סלק דמצי ממשכיר עדיף לא חיל באנשיכאן
 בפונדק. דאסר לר''ל ומק~ה ר''י ליה מדמי ולהכי ~לקו ~לאאף
 יכולין שאינם ה~ך לחיל דל''ד ר''ל דברי לשנויי יוסטי רביואתי
 אם המלך בחיל ולפ''ז להוציא יכולין בפונדק אבל לגמרילהוציא
 אסור ולר''ל להוציא שיכול לפונדק דומה הוא להוציא יכוליןהם
 נתן ורבי יונתן ור' ור"ח יוחנן לר'~א

 הדרו~
 להשכיר ד~רו

 ואין בד~י' סלקו שלא כ''ז להוציאו יכול שהישמעאל בפונדקאפי'
 ~ילתא ~ליא דל" ס''ל וע"כ ממנו שוכרין אפ''ה כלל לסלקורצונו
 יכולין הראשונים בעלים רשות בקריאת רק מוציאו שהיש~אלבמה

 שוער גבי דאגידה בו להשתמש השוכר יוכל שלא אףלהשכיר
 המלך בחיל גם ~ילא א''כ בהכי לן איכפת לאראשון

 זה אין ד~לכותא מדינא להוציאבידם שיכול~ א~
 נקר~

 ע''ש זה בשביל
 דד''מ שייך ד~ין ~ליו ו~מן קיימא בעליס ברשות רקהישמעאלים

 ועיקר ברשו~ו שתהא ולא בהן ולהשתמש לדור יכולין שיהיורק
 שאין מה~שכיר שכירות כמו בהכי וסגי לבעליו נשארהרשות
 ~ליו בטליו ששם בזה וכ''ש התשמיש ולא הרשות שם רקשוכרין
 דש''ס ו~סוגיא קיי''ל וכוותייהו ר''ל על ר''י תשובת ~יתהוזו
 דר''ח ~ליבא כלל אוסרין החיל אנשי אין דמדינא להיפךרואין ~הירושלמי לכאורה וא'כ ששכר~ם. עשיתם יפה דמס~ינןדילן
 ~כירות בעינן דלא והטעם מהמשכיר דשוכרין ור''נ ור"יור''י
 וכח הערמה וכעין בעלמא רשות קנין רק בו להשת~ש גמורוקנין
 בפי' ברור לענ''ד וזה ~חיל. אנשי גבי הבעלים ביד נשארזה

 שנהגו. למנהג גמור וסעד וסמךהירושלמי
 וצ''~

 מה ~ל ל~נ''ד
 : לא~ור מהירושלמי ראיהשהביאו

~~''~~
 ישראל ס''א ש~"ב בסי' ז"ל הרמ"א ד~'ש ג''כ נראה

 שלא עליו אוסר אין לישמעאל ביתו שהשכיר אושהשאיל
 עליו. שיאסור דעת על לו השכיר אוהשאיל

 ולכאור~
 טעם ~ה ק'

 מ~ר וליומיה לו השכיר שעכ''פ כיון זההוא
 ~ו~

 דבהשכיר שנא ו~~י נכתב סתם דהא ליה מסלק מצי בלאאפי' דאיירי ומ'
 לו שאין כ''ז אוסר ודאילישראל

 תפיס~
 וכ~"ש יד

 בש"~
 בה~יא

 וכתב כו' וסופרים מלמדים לו שיש מי רק בתוס' התירוולא
 נחלק בזה ואף לסלוקינהו דמציהטעם

 הרי~~
 בערובין שם ז~ל

 לסלקימהו ב~י דאפילווכתב
 אוסרי~

 השוכר ד~יש~~אל ומ~ש
 כיון ~ובא ניחא ל~יל ולפמ''ש כלל א~ר איןמישראל

 ד~כירו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~

 רק א"צ היש~~~אלמן
 קנ~

 ה~שות ~ם
 א~

 א~ע לה~תמש ~א~י
 שמשכיר י~ף אצלו להשאיר ~שמעאל ~~משכיר יכול "כותאותו

 משייר ~~וא רשית ~~ם וזכות שיור שאותו נ~~די אנן~ישמעאל
 ~~היש~~~אל כשישכור אף שהרי לה~כירות ~~ותר "ה שאיןל~צמו
שכירות

 ר~~וע~~
 שם רק לישמעאל נ~אר הבית תשמיש עיקר הרי

 מת~לה "ה כח שהשכיריאמר מי וא"כ ממנו קו~ה הואהרשות
 ש~טרך~שמעאל

 ~י~ ממ~ לקנו~
 מ~א"כ ישמעאל דירת מק~י וכ"" ~~עולם לו השכיר לא זהשכח סהדי אנן להסתלק יכולשהוא

 י~ראלדירת
 דש~~

 בשם סגי ולא ~רה
 קנ~

 והמב~ל בעל~א רשות
 וח~ר כ~ח~ק יראה שלא לגמרי מביתו לה~יא אסור הוארשות
 אוסר ודאי מי~~אל השוכר יש~אלא~כ

 על~
 השארת ב"ה ש~ך דלא

 ובלא גמור ו~~לוק ביטול רק ישראל גבי הוא השם מן ולארשות
 ז~ל הריטב~א לדברי מסלק במצי ואפ~ דאוסר פ~יטא מםלקמצי
 בביאורי מ"ש וע' לפענ"ד. ומכון ברור חי~ק והוא~וסר

 בד~~י דדווקא ג"כ היש~~~אל דין להשוות שפ~ב בס~ ז"לר"א הגא~
 ולענ~ד דחוק. והוא א~רימ~לק

~ 
 ועולה כמ~ש

 נכ~
 ודוק: ב~~הש"י

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

~~~~~~
 א~

 ד~ בערוב~
 יש ניא ח רב בעי מ"ג

 כג~ מי~ למעלה תחומין אין אומי' למטל~ תחומ~
 גבוה עמוד

וא~
 בים ספ~תן והפל~ה מפלנדרסין שבאו דמעשה מהאופ~יט מא~ בספ~ה אחר~א ל~~א בקפ~ה דקא~ל א"נד' רחב

 ור"~~"י
 אמרת אי ע"ע. להחמיר שרצו אמות מארבע "זו לא

 ישבשלמא
תחומ~

 אא"א רצו מש~ה
 תחומ~ א~

 ברקק ב~הלכת רבאכד~מר ומש~ רצ~ אמאי
 א' פעם מסיפא למפשט ובעי כ~

 יש אא"ב ~רד אנו מה א"ל שחשכה עד ~מל נכנסולא
 אא"אשפיר תחומ~

 תחומ~ א~
 התחום בתוך הי~ו לא כי

 הו~ מ~
 א~ר

 להקשות יש ~~כאורה ברקק. במהלכתרבא
 ל~~

 רבא נטר
 ברי~ח דגם כ~ן ארישא ולא דסיפא אהך ברקק במהלכתלשנ~י
 "זו שלא ור~ע דר"י טעמ~הו הכי לפרשצ~ך

 כ~
 וכמו

סתמא דמ~~
 דגמ~

 זזו לא ור"ע דר"י דמהא ואפשר
 כ~

 רבא בעי לא
 לה~מיר שרצו קתני דהא דוקא. ברקק במהלכת ד~~רילפרושי
 דחומרא וכ~ן לעיל כדאמר ב~הלעת דא~רי ומ~ום~"ע

 דס"ל אפשרהיא בעלמ~
 א~

 אטו ע"ע החמירו ואפ"ה תחומין
 הספ~ה תעבור אחת פעם שמא טפי למג"ר ש~ך דהתם ו~וברקק. מהלע~

 פעם עוד כשתעבור ואח~כ תחום להם וקבעו ~~ ולמטהברקק
אחת

 ברק~
 אלא להם אין הרי אנפיים ברחוק

 ארבנ~
 א~ות

 התתום תוך בה~ש היו אם ספיקא דעיקר בסיפא אבלבספ~ה.
 בה"ש שמא ע"ע ח~ש~ן הוי לא לנמל נכנסו ומשחשיכה לאאו
 ברי~א משא"כ כ~כ שכיחא דלא לתחום ו~חוץ ברקק ~וקאהיו
 גם לפעמים יעברו שלא וא'~א בספינה היום כלשהיו

 ו~~ד ברקק. שהיו דידוע א~רי דסיפא רבא ומ~ני ~ עמוקשא~ו במקו~
 דמספקא אף וא~ע דאור~תא תחומין ~~~ל הא ר"טדברישא

 בר~תא הך על לקמן כדמסיק ת~ומין ישאי לי~
 דהרי~

 ~יר
 ליה מספקא ספוקידתנא כ~

 כ~
 בס' לא~~ורי ליה ומבעיא

 ור"ג ~~נאי כ~הו בסיפא אבל ס"ל. הכי ~"י גםואפ~ר דאור~ת~
 אסורין התחום תוך היו לא דאם~~ל עמ~~

 אע~~
 דס"ל

וב~~ דרבנ~ תחומ~
 יכ' בים ~~פינתם הפ~גה דהא ברקק רישא לאוקמי דחוק

 להגיע יכלו לא ולכן ים של לאמ~עו שנכננסה במשנהז~לרש"י
 היו כללנמל

~ 
 ~~ו ולא בנמל לשבות "הירין ~~יו ש~ת בכל אבל

 אחד פעם קתני ולהכי ב~~פימהמ~~לכין
 ב~~פי~ה ~~יו רב וזמן כ~

 הים בחוף משא"כ ברקק שהיו לומר דחוק הים באמצעוא~כ
כהך

 דסיפא~
: 

 ספוקי דתנא ~~~ק~ן בגמרא הנה בזה. הלכהפסק ~~~~~~~
 ~המספקא

~~ 
 אבל ""ל רש"י וכתב ~' ולחומרא

 מ~~ע היתרא. מ~ה דתילף תחומין דאין ~ה פשיטא לאמפ~ט
 לן דמספקא דאמרדלמאי

 לבעי~ נקטי~
 ~ש ל~ומרא

 נ"מ מאידא~'ע תח~~~
 ב~

 פשיט~ אי
 ~ה

 תחומ~ דא~
 מספקא או

 לי~

~~~~~~~~~~~
 ~קולא מ~מדהא

 נקטי~
 דאין לה

 תחומ~
 מבואר והוא

 מ~
 רש~י

 בשם~ ובהג"א הרא"ש וכ"פ ז"ל רש~י מדברי הריטב"א וכ"כז~ל
 הג"מ וכ"כ א~ח הטור וע"פ תחומין דיש לחומראמהרי"ח

 בסמ"ג וכ"מ ז"להר"מ בש~
 ום~~

 רב~ו בשם בר"פ הג"א מד' וכ"מ 'ק
 ~~פינה ש~~תיר~אל

 הבאו~
 לדירה ש~~קיפוה לעיר לתחום מחוץ

 אוסר בר"י ור"א כד"א העירדכל
 מחבריא ומ~~תפ~אהבר~ת כבו~ מפני להתיר ובקשתי כ~

 התיר ור"י כ~
 אפי~

 אלא נכנסה לא
לנמל

 כ~
 דיש ס"ל להו כ וע"כ

 תחומ~
 נכנ~ו אם נחלקו רק כו'

לעי~
 אם

 הי~
 דאי כד"א

 כד~קשה שרי ב~~ תחומ~ א~
 ת"ד ב~~' ז"ל הב"י וכ~כ הוי ~אי התחום ~וך היו לא~י ג~~

 אפרים ור' יואל רבי והם תחומין יש ~~ברי פוסקים הנךדכולהו
 כדברי להקל פ' ז"ל ב"י ~~רב והנה מבו~~. אפ~ים ורביבר~י
 ותמה לקולא לאיבעין שפסקו פוסקים ועוד והרמב"םהרי"ף
 הרא~~ דברי~ל

 דברי נ~ד להקל צ"ע ולפענ"ד לחומרא.. ~~בק ז"ל
 ~כ' פוסקים הרבה ועוד ז"ל והר"מ והטור והרא"שר~"י

 נ~הוובתראי לע~
 ופשט~

 כ~ ספוקי תנא האי דמשני דסו~א
 משמע

 ש~ו~א ברקק דמהלכת דש~ו~א ועוד נ"מ. מאי דאל"כהכי
 ג~ירי אמר~ן דהאהוא ד~יק~

 דא~
 ודוחק מ~ בפחות מהלכת ספ~ה

לאוקמ~
 שמהלכת קטנה בספ~ה ~היו ~~~ם דר"ג עובדא הך

 ה~ לא ובודאי ~~זקנים וכל הגדול בים הל~ו דהא מי'בפחות

~הלכ~
 במעשה בשבת משמע ~ן ב~. קטנה בספ~ה

 דר~
 ~ק~ם

 ספ~ה שהיתה ~ירש~י בו ~רד כבש ישמעאל ועשה בספ~השבאו
 ~רד אפשר דאם מוכרח וכן הכבש ז~ת ~~נה ~רד וא"אגד~ה

ב~~
 ר"ת התי' מזאת לה וגד ישמעאל ממלאכת נהנה אין

 בישמעאלשם ז"~
 שמי~

 מים
 כ~

 לטפב ואפשר הואיל לאדם
 ננמל נכנס שלא פעם באותוהי' ו~~ כ~

 ע~
 דשבת בתוספת' כמבואר

 ישמעאל עשה פעם באותו ו~' ~נמל נכנסו לא אחת דפעם אהאדאמר
כבש

 כ~
 גד~ה ספ~ה שהיתה ו~"כ

 וא~
 ברקק. מהלכת

 ו~
 מבואר

~ם
 בתוס~ת~

 בים הבאה בפ~ה י"ד פרק
 א~

 ליבשה מתוכה עולין
 ~ק~ם בר"ג מעשה חשכה שלא עד התחום בתוך היואא"כ

 פביק קאודינא כ~
 ות~

 וא"כ ברקק ~מהלכת לאוקמה ש~ך ולא
 מס~עהתוספתא

 ול~ להאוסרי~
 : ענ~ד לפי להחמיר יש

 בזה ל"דש נראה~~~~~
 ד~~

 פ"ק דגיטין בסו~'תניא מ~ כלמעלה חשיבא אי ~~פינה
~ 

 ~רא ~~ אמר ~"ב ז'
 ורבנן ר"י למחלוק' באנו כו'נקוב ע~י~

 כ~
 ע~כ כו' דלמא רבא אמר

 קאמרילא
 רב~

 היא סמיכתא דארעא מיא אלא
 כ~

 דס"ל משמע
~~א

 ד~ דא~
 כארעא רק א~ר כמו המים

 כ~
 ב~~שר ח~ב ו~ן

 ~מא איאף
 בעל~

 פטור שבא~ר נקוב
 דה"ה מראה ולפ""

 לענ~
תחומ~

 ~ן דאיבעי' מ~ למעלה
 ו~~~ בערוב~

 שם
 כג~

 פחות עמוד
 אומד'

 דאז~
 בקפיצה

 כ~
 לישמא אמר להכי ~~אי. ספ~ה ל"א

 בהך דתליא משום א~ך כמו כו' א"נ ~~תמא אמר ולא~~ר~א
 לאויר ליה דמדמיי דלר"ז לא אי ~~מיכתא כארעא מיא איפלוגתא

 אחר~א לישנא א' ואליב~ מ~ עלמעלה והוי ב' הך ס~לל"
 כ~

 אבל
לרבא

 ל~
 איבע~ בהך ~~פימה ~~יא

 ר~
 דפטר יהודא לר'

 דר"ג מהך התםדפשיטוהא דמיא. כארעא לרבנ~ אבלגוששת בשאי~~
 לשנ~י ~~י הוי מד"א זזולא ור"ע ור"י בס~~ה שבאו~ק~ם
 רבא שם אמר לאולהכי דמו כארעא דמיא משום דהי~ולרבא
 ~פה וא' ~רד אנו מהדשאלו בסיפא רק ברקק במהלכת"רישא
ה~תי

 וא~ו~
 הזק~ם כל דעת ה~ כן

 לאסו~
 וגם לירד

 ר"~
 ה~רך

 מיא ס"ל דכ~הו ע"ע דאל"כ רקק משום לשנ~ירבא
 רישא משא~כ א~ פה הזק~ם כנ על וק יח דאטו לר~ ותקשידמי כאר~~

 באמת אמר דמצי לר"י כ"כ קשה ולא ע"ע החמירו ור"ע ר"ידרק
 לא ~~יםאינך

 ס"~
 להחמיר ג"כ נראה ולפ"ז כמש~ל. סיפא משא"כ

 ~~ ל~עלה בםפינהלהפליג
 א~

 לרבא הא תחומין אין ~מא אי
 בר"ה ורבה חסדא כרב פ' ה~רק פרק ב~בת וכן בהך תל~נא

 מיא משפתדכרמלית
 משחי~

 הונא כרב ודלא סמיעתא אר~א ומיא
 כ~ אימתי דאמר דר"י בהך דחלה בירושלמי וגםשס.

 ר~י אמר
 דבביצה והי~ו ממ~. בהן שאין במים פוטר ר"י דתנןכדעתיה
 ~~נבלעיס דמים תחומין לגבי עןאמר

 ב~~~
 וע"כ ת~ומין גבי



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

 פליגי דאי ד~י וכאר~א ממש בהן יש שה~ים לפי דרבנןטעמא
 ודו~ק. ס''ל כרבא ודאי אלא כ~עתי'~ ר''י הוה לא באוירגם

 ברור. נראה זה דידן בנידון להחמיר ראוינכן

 : ~י~ו~ ~ו~ ~י ~~~~ ~~~ ~~~י~ י~~~~ ~~~~~~~~

~~~~
 ב~קום העי~וב שיהא וצריך ת"ט בבי ה~ורז''ל

 אליו להגי' יכול אינו אם אבל בה"ש אליו להגיעשיוכל
 בב''י וע' עירוב. אי~ו הקברות בבית והעי~וב כהן שהואכגון
 בהגהות. מהרלמ"ח עליו שהעיר כמו מובנים אינם ודבריו ע''ז.מ"ש
 הטור פ' שבישראל בזה דדעתו צ''ע הטור בד' הרלנ''ח פי'וגם
 הרא''ש בשם הביא הב''י דהא צ''ע וזה ע''ש. כרבנן ובכהןכר''י
 שלא הטור יפסק ואיך בעירוב. שמיקל אף כר''י הלכהשאין

 שכ' בלשונו למדקדק הטור בכוונת ברור נלע''ד לכןכה~''ש.
 ממש הקבר על ולא הקברים בין מונ" שהעירוב וכוונתובה''ק.
 אמר ורבנן דר''י בפלוגתא ובגמרא כלל. הנאה איסור כאןדאין
 איסור דין שייך ובזה ממש ועליו יחידי בקבר ופי' בקברבהדיא
 ע''ג לא בבה''ק דמתני' פלוגתא אבל ישראל לענין עו' ביתקניית
 שרי דישראל ומשמע כו' זרוק אוהל בדין לאוקמא צריך ולכןממש
 בהנאה דאםור הא בגמרא אוקימתי תרי דצריכי א"ש ולפ''זנרבנן.
 משום עצמו קבר איסור השמיט והטור ודו"ק. זרוק דאוהלוהא
 כשיעור דבעינן מ''א וכמ''ש אמות ד' ובב~ין מגולה קבר שכיחדלא
 קניית ב~עת דהא עירוב הוי לכ"ע דבדיעבד ו~ד לעירוב.בית
 דלינטר ליה דניחא ~שום "סור לכתחלה רק היא מצוה בה''שעי~וב

 ודו''ק: בםוגיא בגמ' היטב וע' בה''שלבתר

 : ~י~ו~ ~וי ~י ~~~ו~ ~~~~ ~~~ ~י~~ ~~ ~~~~~~~

~~~~~
 המחבר הנה

 בש~
 בב''י שהביא הרמב''ם כדעת סתם

 וכ' ע"ז מחלוקת הביא ובב''י עירוב. הוי דבדיעבדופ'
 במערב דווקא דהיינו כתב והרשב''א בה"ג כד' ורשב''א ר~''ישד'
 ולא כו' ברגליו לערב יכול ~כתחלה שאפי' ונ''ל כו'בפת

 דבריו ולפי תט''ו. סי' בב''י ע''ש כו' ~צוה נדבר אלא מערביןשאין אמ~
 לדבר אפי' אליבי' מערבין בפת ~ירוב עיקר דס' דל~'מנראה
 הראיה נדחה יהיה ולפ''ז ברגל. עירוב עיקר קיי"ל ואנןהרשות
 דלמ''ד עירוב דהוי דס' הרמב"ם לד' הרמב''ן בשם ה''השהביא
 שייך לא תורה דבשל עירוב הוי ע"כ דאורייתא~חומין

 לחל~
 כו'

 עיקר סבר דאורייתא ת~ומין דסבר מאן דע''כ לק"מולפמ''ש
עירוב

 בפ~
 ד''ת לעקור תורה בשל העשיר על הקילו היאך דאל''כ

 ה~ות לדבר אף עירוב הוי ודאי וא''כ בפת עירוב עיקראע''כ
 קולא משום ופת ברגל עירוב עיקר דקי''ל לדידןאבל

 דעשי~
 י''ל

 : ודו''ק בדיעב' אף מצוה לד'דוקא

~''~~~
 דוהרי בהא ע''א ך''ג בפסחים רש''י ד' לנכוןיתיישבו
 עיי''ש. כו' מיתשיל בעי דאי הטעם רש''י שכתב כו'תרו~'

 דבומכוס דאליבא הגמ' מסיק ע''ב ל' ד' בעירובין דהא ק'ולכאורה
 לה~י חזי דלא דאע''ג משום הטעם י"ל לרבנן אבל בעינן.ליה דחזי מיד~ סבר דאיהו משום מיתשיל בעי דאי טעמא האי~עינן
 כו' ביין לנזיר מערבין בד''ה כן בא~ת התוס' וכמ''ש כו' להאיחזי
 ס' דע''כ כהו~ן. רש''י ד' עולה דברינו לפי אבל במהר~"א.וע'

 דאורייתא דלמ"ד דאורייתא תחומין אי היא וסו~כוס רבנןדמ~לוקת
 המובא כו' הכל שא' דיש משנה וסתם דווקא ליה דחזיבעינן

 דסומכוס וכידוע ד~ורייתא תחומין דס"ל כר''מ אתיא שםבעירובין
 לדבר ~רבין וא''כ בפת עירוב עיקר ע''כ ולדידיה תלמידו.הוא

 קיימינן דלר''מ אע''כ התוס' כמ''ש כו' לאו ומצות מצוה לדבראלא מערבין אין דהא לק''מ ד~ל''כ אתי' אליבי' בתרומה כו'מערבין מי הכא דמק' הגמרא וע''כ הנ"ל. הרשב"א ד' עפ"יהרשות
 כו' מית~יל בעי דאי משום הטעם לומר רש"י הוצרךולכן

 דסו~וס הסיפא על המקשה וכוונת הרישא בקושיאמייתי וג~
 משום הטעם לסומכוס גם דבאמת משום אתרו~ה פפא רבדמ~ני וה~

 בחול הא שם בערובין כדא~ר כו' גזרו שבות משום שהואדכל
 ליהנות מצי ושפיר למיתשיל מציכ~''ג

~~ 
 : ודוק שאיתשיל קודם

~~~~
~

~~~~ ~~~~
 ס~ל ע''כ ברגל מערבין דסבר דמאן מוכרח שנתבאר מה~~~

 ~'י וא"כ ב~שיר~ הקילו האיך דאל''כ דרבנןתחומין
 כמ''ש דרבנן תחו~ין ס''ל ~''כ ברגל עירוב עיקר וס' אר"מדפליג

 ~לר''י מערבין בכל בפ' שכ' הרא''ש על קשה ולפי"זהרשב''א~
 : בעזהש''י אחר במקו' בזה והארעתי דאורייתא.~חומין

~~~~~~~~ ~~ ~~ 
 ~~ו

 ~~~ ~~ו~ ~~~ו~~ ו~~ ~"~ ~~
~~~~~~~~ 

 ~~~~~וי ~~~וי
 ~~ו~~

 ו~ו~~ ~~~י
: 

~~~~
 בד~א ~לא מטלטלין אין דבכה''ג פסק הבה''גהנה

 ל~ו או חצירות עירבו אם בין דמחלק הרמב''ס כד' ודעתםעיי''ש והב"י הטור שם עליו ותמה שפ''ח סי' הטורוהביאו
 נראהולענ''ד

 לחז~
 במס' דאי' זה. לו יצא ~אין ונהראות בה''ג ד'

 בו נשתתפו שלא מבוי אסי מר' זירא ר' ב''מ ע''ב ק''לשבת
 הדבר והי' כו' אזמל שהביאו ~עשה שם ומייתי כו' דיורין בי'לית האי כו' א''נ מ~יצות ד' לי' לית האי כו' א''ד כו' בכולולטלטל מה~

 שלא ~בוי וא' הגוזר לר''י שאילת אושעיא וא''ר עו'קשה
 נשתתפו שלא מבוי למר ב"ל אסי לרב ~ז לו ואמרכו' נשתתפ~

 אמרת ולא מינך בעי זיממין והא א''ל אין א''ל בכולו לטלטלמותר
 אגב הגוזר דר''י עובדא דהך ו~ירש''י כו' שיטפך אגב דילמאהכי

 אביי א' העי ובתר ד"סו' אבי לרב וס''ל לי' רהיטשיטפי'
 ר"ז א'מילתא ה~

 ול~
 כו' ופירשה אבוה בר רבה דאתי עד פירשה

 כל והנה עירבו. לל" עירבו שבין בחילוק שם הסוגי' סוףעד
 עירבו בין דמחלק אבוה בר רבה א' דר"נ המסקנא נקטוהפוסקים

 כלל מחלק דלא בה"ג על ממנו הק' ולכן דרב אליב' עירבוללא
 ס''ל דבה"ג ברור נראה אבל בכולה. לטלטל אסור גווניובכל

 ר''ז דהא בכולו לטלטל אסור גווני דבעל וס''ל כלל מחלקי לאור''א דר''"
 גרי~ות ומ~ום דיורין דל''ל או מחיצות ד' דל''ל ~שום בעייתותלה

 לחצר דבתים מנא אפוקי גזירת משום ולא עלה אתי ודיוריןמחיצות
 עובדא דהך משני לא ולמה הגוזר דר''י ~ובדא מ~ך עלה דאקשיועוד
 ~הל' הבה"ג פ'ולכן אסרי גווני ובכל כלל מפלגי לא דאינהו וע''כ עירבו. בשלאהי'

 כ~
 בירושלמי מבואר זה ודבר אבי. ור' זירא

 קומי בעי שם דמייתי הדר פ' ובעירובין פר''א שבתמס'
 ר''~

 כמה
 כלים דכוותה החצר. בכל מטלטלין בחצר ששבתו כלים א~רדאת

 אגיבון ולא לי' שאלו בשבת המבוי. בכל מטלטלין במבויששבתו
 מש~ם א''ל לערובין אתו כד להם. השיב ולא שאלו שבת במס'פי'
 כלים ו~כוותה החצר בכנ מטלטלין ב~צר ששבתו כניםר''י

 אלא אותן מטלטלין אין א' ורב המבוי. בכל כו'ב~בוי ששבת~
 בלא קורה דא' ר''י כדעתי'. ור''י כדעתי' רב בון בראר"י בד''~
 ~ת~ת קורה אין דאמר רב המבוי בכל מטלטלין דא' הוא~תרת שיתו~

 ס' דר''י פי' אמות. בד' אלא מטלטנין אין דא~ר הוא שיתוףבלא
 קורה אין ם' ורב ~יתוף בה שאין אף המבוי מתרת לבדדהקורה

 בהאיבעי' דילן דש''ם וכסוגי' המחיצות גריעת ומטעם שיתוףכו'
 ~ירושלמי ומבואר ברור הרי כלום. מועלת אין~הקורה השיתוףוזולת

דפלוגת~
 ומוכרח ~ירבו בל" ודאי וה~ינו כו' בחצר ששבתו כלים "'ד"ת כמה א' דה" עירבו לא אפי' גווני בכנ יוחנן ור' דרב

 : בה"גכד'

~~~~~
 ושיתוף קורה אי ור''י דרב פלוגתא דהך ברור.עוד
 ו"צירות בתים שיהא עד וקורה בל~י ניתר מבוי אין ערוביןבריש ד~' דרב הך היינו שיתוף בלא מתרת קורה אודווקא

 הקורה ואז ושיתוף עירוב בהן שיהא כדי פי' לתוכופתוחין
 בהן ו"ין לתוכו פחותין וחצירית בתים כשאיןאבל מתר~

 שיתו~
 הקורה אין

 כללמתרת
 א~

 כ~ מייתי נזה וקודם הדר בפ'פנוגתא הך ככל הירושל~י ג"כ מייתי ובעיריבין לתוכה
 רב במבוי יה" חצירות

 שה~ורה ס' דר''י פלוגתא הך והיינו מכאן וחנות ~כ"ןובית מכ~ן ~צר אפי' א' ר''י משתים פחות "ין תרווייהו דא'ושמואל
 ה~תרת היאלבד

 בל~ א~
 דפסק הבה''ג פסק וא~ש ושיתוף עירוב דין בהן~יהא עד מתרת הקורה אין ס' ורב שיתוף

 עלל מתרת הקורה דאין דרבאליבי' כר''"
 בל~

 ואף שיתוף
 עד וקור' בלחי ניתר מבוי שאין דרבוכטעמי' עירב~ ~ל~
 שיה~

 בתים
 כ~



~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~

 כלל מועלת הקורה אין "ה ו"ולת ושיתוף עירוב בהן שיהאכדי
 : בהאיבעי' הר~ז וכס' ודיורין המחיצות גריעות~שום

~''~~~
 ע''ב צ"" ד' בעי~ובין תו~' קו' בפשיטות~תורץ

 חלירות גגין ר"ש דא' דמה דא' דלרב ~ם שהק' כו'וכלים ד'~
 ~יי~י היכא א"כ ~ירבו. בשלא מיירי הן א' רשות כונןוקרפי~ו'
 שלא מבוי דא' רב א' לר''ז אסור ומבוי דא' מסיפאסייעתא
 אבל בעירבו רק אסר לא רב הא בכולה לטלטל ~סור בונשתתפו
 לא ~ירבובלא

 ובריית"
 ~ינה תיק~י ואדר~ה איירי. עירבו בשלא

 סייעתא מייתי דהגמ' א"ש בה''ג לד' ול~~''ש עיי"ש כו'לרב
 והא רב א'לר''"

 עירבו בשלא דאפי' ו~' כלל מפליג לא א' ר''"
 ואדרבה כמש"ל. המחיצות גריעות משום בכולה לטלטלאסור
 סייעתא הך הש''ב מייתי דלמה בה''ג ל~' גדול סיוע~ה

 שם מפורשת מימרא דהיא רב א' אבוה בר לרבה מייתי ולא רבא' לדר''"
 כלל סייעתא ליכא רב א' אבוה בר דלרבה אע''כ דסוגי'.ומסקנא
 בלא אפילו ואסור כלל מפליג דלא רב א' ל~ז הוא הסיועועיקר
 שפיר אתי וא''כ עירבו. בלא ג''כ איירי ברייתא והךעירבו.

 בה"ג ודבריבפשיטו~
~''" 

 מאד ומיושרים נכונים לפ~''ד
 : ברור נ''ל זהכי ודו''~

~"~~~
 על ד~ומכין בפלוגתא עוד תליא מילתא דהך נראה
 לא אי תרוויי~ו ב~ינן אי ~יתוף במקוםעירוב

 הדר בפ'מחלוקת והו~
 דר''~

 במבואות ומשתתפין בחצירות מערבין ס'
 ופ' משתתפין או מערבין או ס' ורי ~רווייהודבעי

 ר~
 ה''ל

 מאיר כר' העם נהגו א' יוחנןור' כר''~
 כר''י. מורינן דאורוי משמ~

וי~
 לתוכו פתוחים כו' ניתר מבוי אין דא' ~זה לטעמי' דרב
 דס' לר''י אבל בעי ~רתי לשיתוף ו~צירות לעירוב בתיםהיינו
 שבכל ~ף חצרות בב' וסגי תרוייהו צריעי לא שיתוף או עירובאו
 כאן יש ועכ''פ א' ביתח~ר

 שיתי~
 ס' כו' עירוב או דא' דר''י או

 יתורץ ועפי''ז לט~~י'. אזיל עכ''פ ורב מ~רת לבד דקורה יוחנןכר'
 בתים ב' לו שיש מי ורבנן דר''י בפלוגתא ד~~ין פ''ק תוס'~ו'
 וב' ו~ורה בלחי ר''י שרי היכי תום' והק' כו' רה''ר צידיבשני
 ~יהא עד ניתר ~בוי ואין וחצירות ב~ים כאן ליכא הא כו'בתים
 בשיתוף או דדי ס' דר''י לק''מ ולפמ''ש כו' פתוחים ו~צרותבתים
 בתים בעי לא ולכן תרווייהו דווקא צריך ~א בעירוב~ו

 בתים דבעי ורב ~ירוב כאן דיש רה''ר צידי מב' בתים בב'וסגי וחצירו~
 : בעזהש''י נכון נראה זה כי היטב ודו''ק כר"מ דפ' לטע~י'~חצירות

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

~~~~~ ~~ ~~~ 
 ~ו' ~~י~ו

 ~~~ו~~' ~~~ ~~~
 ~~~ו~~~
: 

~ ~
 והרא''ש הרמב''ם פלוגתת ב"ה הביא הנ''ל בסי'הש''ע

 ~אי קאי איופלוגתייהו
 דינ~

 על או עת"ח על בגמ'

ע"~
 ~ ד~עירובין וצ~ע

 ~ומאה בספק להקל דס"ל דל~''ד בהדי'
 ר''מ שם דפריך בעירוב. מיקל ה''נדרבלן

 ע''~ אהדד~
 מ הי~ב

 בה' פסקו הטור וכן גו~י' הש"ע הרי וא''כ אהדדי דד~יןבהדי'
 דפליג כר''י ודלא טהור טומאה חזקת שיש אף בנ''י דס~קנ"י

 דידים. במשנ'עליו
 והובא~

 : בב"י שם

~'~~

 ב''ל ג~כ מקואות ובמס' ידים במס' לשיטתו דר''יברור.
 כי בעירובין שהובא משנה והיא החזקה אחר דהולכיןשם

~~
 בעירוב דמ~מיר ור''י במקואו' "''ל ה~''ש כמ"ש ר''י משנה

 שפ' וכיון בערובין היטב ע''ש טו~ה גבי דמחמיר לשיטתוא"יל
 של טע~ו ~זה ונראה כר''י הכא נפסוק איך טומאה גבי~ר''מ

 עיין בתחומין כו' וערב דצא לההיא שפי~ו ז''ל ו~''יהרמב''~
~תוס'

 ורא''~
 דטומאה כר''י באמת פסקו ודעימי' ורשב''א

 בין לחלק מסתבר לא ודאי וזה אבור ~יבורא ואית~"קדרבנן דספיק~
 ג"יר' דכולהו כיון דרבנן טומאו' שאר או דידים בטומא'ספק

 ל~ ר"י פליג דבכולהו ובפרט מהא הא מ"ש מינהו~בר י''~
 נימא לא

 : א"ילדלשיטתו

~~~
 האיס~ר דהו~"ק "ף דרבנן דבאיסור לה"ר יש לכאורה
 אם בנדה דאמר מהא להקלספיקו

 הי~
 חוט פשתן בבגד

 שפיר לא "י נתוק אי ידע ול" ~~קו ~מר~'
 ~שו~ ד~

 ספיקא

 אף ומותר ש"ד לא או נתוק החוט זה אם יד~ שלא ופי'דרבנן
דאיתחזק

 אי~ור"
 בטו~אה לא או כראוי טבל אם לס' דומה והוא

 :דרבנן

 שמפ' מדבריו נר"ה בגדים כלאי הל' סוף בטוי~'דראיתי
 הוא איזה יודע שאינו אף א' חוט שממתק הכי מימראהך

 היה שהבגד כיון נכונה שהראי' ונראה הצמר. שהוא תוליןאנו
 להא ול''ד בספק. ודאי מידי אח''כ יוצא "יך איםור ודאימתחי~ה
 דהתם מותר הש"ור לים א' נפל שאם בטל שאין ~שוב ד~ר גבידא'

 במה שיש עכשיו בספק היה כ"א רק איסור ודאי הי' לאמעיקרא

לתלו~
 איסור ו~אי היה הבגד כל הכא אבל הספק ~ידי יוצא

 אסו' כולו א' בצד א' חוט ישדאם
 ע~~

 ועכשיו ביו''ד הש''ך
 להטהר טומאה לס' ממש ודמי לא אי ניתר איספק

 ודו''~ וצ''~
: 

 : ~~~~ ~~ ~י~ ~~"~ ~~"~ ~~~ ~~י~ ~~~~~~~

~~~~
 ג' הכהן וקורא ב' ~עי' תכ''ג סי' בש''ע המ~רז''ל

 חוזר ולוי ואמרת. צו. וידבר. שהםפסוקים
 בעא ~ם דאי' ע''ב כ''א מגילה הגמ' ~דברי והוא כו'ואמרת וקור~

 ~ר עולאמיני'
~ 

 א"ל כו' אותה קורין כיצד ר''ח פרשת מרבא
 לרב ~רבא ברי' רבה לי' שלח כו' ש~י בה כיוצא שמעתי לאזו

 הלכתא לי' שלח מאי הלכתאיוסף
 ובא~ר''י דולגן ואמצ~י דול~

 ופ' כו' א~צעי והלכתא דולג הלכתאהגי'
 בש''~

 הגא~ים כפי'
 ~הראשון ופ' ע"ז השיג בביאורו ז''ל ר''א והגאון קאי.דאר''ח
 למעלה חוזר והג' השבת וביום עד ~ב' ואמרת. ~ו וידברק~רא
 הלכתא דאמרינן דהא וכ' חדשיכם. ובראשי עד תמיד עולתמן

דו~
 ושייך גברי ~' אלא שם ~אין קאי אמעמדות דולגן ואמצעי

 רש"י פי' וכן דולגן ושני הל''ל ק~י אר''ח דאי אמצעי לשון~פיר
 אמעמדות דאי איפכא לדייק נראה ולענ''ד ע''ש. כו' קאידא~מדות

 אשלישי דאי קאי דאאמצ~י ידענא ואנא דולג והלכתא הול''לקאי
 רקי~ דיהי בהדי' איתא וב~מ' בשניס רקיע יהי א''כקאי

 בא'.
אע''כ

 צ''~
 דולג הלכתא שלח יוסף שרב היא כך המרוו~ת דשטה

 בזו כיוצא מעיקרא כדא' אר"ח גם הש'ס למד ומינהאמעמדות
 שהק' ומה בר"" והיינו דולגן ו~~צעי הש''ס ומסייס כו'שמעתי
 שקורא דברביעי כ~ל קו' זו אין כו' דואמצ~י לישנ" שייך לא~בר''ח
 גברי אג' רק וטריא והשקלא כלל איירינן לא בי' חדשיעםוברא~י
 חדשיכם דובראשי כו' וא~צעי שפיר קא' וע~ז וידבר בפ'שקורין
 אמעמדות ע"כ קאי דולג הלכתא דא' הא אבל בפ''ע. פרשההוא

 ~"ל שמעתי לא זו רבה קא' מאי אר''ח קאי דאיכפירש''י
 אמר יוסף דרב אע''כ דולג הלכתא דא' רבו יוסף מרבלפשוט
 ול"ה כו' בה כיוצא שמעתי לא זו רבה השיב ולהעי מעמדותגבי

 כו' ואמצעי ד~''ס סיומא אבל אמעמדות דקאי לפ' רש''יהוכרח
 דשם תענית במס' דהא לדברי. ברורה וראי' כמ''ש. "ר''חק"י
 כאן. קבעה ולמה הלכתא הך כלל הביא לא דמעמדות. דינאעיקר
 לקבוע חש לא למשי~א הלכתא דהוי מעמדות דלענין משוםאע"כ
 הואיל הכא רקהל'.

 ונ''~
 מזה

 ג~
 להלכתא קבעה ר''ח לקריאת

 פליג דמ''ס אפ~ר סופרים ממס' ראי' ר''א הגאון שהביאומה
אג~

 וכמו אמצעי דולג דבר''ח בוודאי סבר דילן גמ' אבל דילן.
 וביארתי~הוכחתי

 וסמ~
 שגור~ מה"שר''י ל"ה

 דולג הלכתא
 ומעתה וכמ''ש. ועניני מימרי לתרי שמחלק בהדי' דמ' כו'והלכתא

 : וברור נעון נ''ל זה כי ודוק ~מגום בלי י~ה עולהמנהגנו

~~~~~ ~ ~  ~~"~ ~~ו~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ 
: 

~~~~
 עלי~ דמברכין הוכיחו ברכות במס' התוס'הנה

 מהא
 לאפבוקינהו סבר הלל דקרו חזינהו לבבל איקלעדרב

 מדלא מנהגא שהוא הבין לא ולמה כו' מדלגין דקא ד"זאכיון
 כו' ~''ח הלל על ד~רכין ~''מ~ר~ו

 ופריך ב~ה. בעילא דדבריהם ספק ומ~ני ~ליו. מברכין אין דד~אי מהא ופריךברכה. בעי דדבריהם ודאי ב"מ פ' בשבת אמרינן דהנה מחורתראייתם "ין ולענ''ד ובר~~י עיי~
 ו~

 הר~ן ופי' ברכה וב~י ד~נן ~ני יו~ט



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  קאי דלא משמע לישנא דהא בפירושו וצ''ע דרבנן. דברכותמשום
 ר''ה של יו"ט מב' ולא דווקא ~י מיו''ט פריך דמאי ועודאברכה
 ועוד דרבנן. דברכות כיון זמן וברכו התפללו איך בפק.דהוי

 משום בדמאי רק ברכה בעי דבריהם בפק אף דלרבאדמ~מע
 ותי' כרבא הלכתא ובודאי הכי קיי~ל לא ואנן מעשרין ע''הדרוב
 : צע''ג ליכא ספק אף דדמאי אמר דמלתא לרווחא דרבאהר''נ

~~~

נ"ל
 ~פ~

 אף מברכין מדאורייתא הוא הספק אי ודאי דזה
 לברך צריך לא או קרא ספק בק''ש גם ולפ''זהברכות

 דעות חילוקי בהם שיש בפוסקי' ע' מהול. בנולד וכן ג''כהברכות
 פטור לוקח דמה''ת משום דבריהם ספק הוי בדמאי רקבזה

 מצי חילוקים שם בתוס' שיש ואף הפועלים ר"פ כדאיתאממעשר
 משני ורבא דרבנן. הוא הספק כל וא"כ דפטור. בגוונא הכאאיירי
 משום מברכין אין אפ"ה מדאורייתא דחייב בההוא איירי אידאף
 ופריך ברכה. בעי לא ודאי דבריהם בפק אבל כנל. ספק הוידלא
 שלא לקלקולו דבר יחזור שמא רק מדאורייתא ספק הוי דלאיו''ט
 והוי כםפק עשאוהו בקיאיןיהיו

 כ~
 לומר והוצרך דבריהם ספק

 יברכו לא ובשני לבדו ראשון ביום יברכו דאי כו' דלא היכיכי
 מתפללין ממש. בדאורייתא בפק דהוי ר''ה של יו''ט ב' אבל בויזלזלו

 יו"ט ובשביל דאורייתא מידי על שייכא דהברכה כיון זמןומברכין
 דעיקר כיון מברכין לא הלל דעל לומר ואפשר מברכין.נתקנה
 מברכין דאין כדמ"י ממש הוי בשבילו נתקנה והברכה דרבנןהלל

 אמש אם היום אם התנה דוסא ד~' בערובין דאמר והאמספק.
 הקרבן בשביל שנתקן כיון במוסף וכן ויבא ביעלה היינו בר''ח.גם

 הברכה ועיקר דרבנן רק שהוא הלל אבל דאורייתא שהואמוסף
 קידשו שבימיו רב וא''כ ברורה. סברא וזו מברכין אין דרבנןמשום
 ל~חר א' חייא ר' דהא ראיי'ע''פ

 בעינ~
 בר''ה. כדאי' לקדושי

 ידע לא ואפ"ה ברכו. ולא הלל דקרו וחזא בר''ח לבבל רב אתאוכי
 ידעו לא דאכתי ברכה א"צ הוי דינא אי דאף ש"מ ~הגא.דהוי
 עתה לעולם אבל ברכה. א''צ ומספק ה~ודש את ב''ד קדשואי

 כמ''ש כלל ברכה א''צ דבקיאין השתא אף בעלמא מנהגשהוא
 לא דבתרווייהו כיון הכא שייך לא וזלזול ז''ל. והרמב"םהרי''ף

 : בעירובין ועיין במלאכה דמותר ועודמברכין

~ ~

 בברכות אמרינן דהא כלל אינה קושייתם עיקרבאמת
 דמצוה בבוכה ס''ל יצחק ור' וריב''ל פוסק דרבנן הללרפ~ב

 אין וא''כ מברכין. אין ביו"ט הלל גם וא~כ ברכה בעי ל"דרבנן
 דהקורא ומשום כוותייהו. דקיי"ל דאפשר הוא דמנהגא כללמוכח
 : ודו~ק לאפסוקינהו רב דבעי הוא ומגדף מחרף הוי יום בכלהלל

 ~~~ ~ו~ ~~ ~~~~~ ~~י ~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
 ~~~: ~ו

~~~~~
 ~חמץ תנא מאן עוברין אלו פ' פסחים במס'איתא
 וכ' כו'. ~לאו בעיני' ונוקשה תערובת ע"י ג~ורדגן

 דהא לדקדק ויש כו'. בלאו הן לר''א הני כל וז"ל ז''להרי''ף
 ומתני' ל"ל בעיני' נוקשה דלר''א יהודא דרב ת''כ מסיקבגמרא
ר''~

 ועוד הן. בלאו כולהו דלר''א ז''ל הרי''ף כתב ואיך היא
 דכרת משמע לקי לרבנן גם בכדא''פ כזית יש דאם כתב למהקשה
 בס' הרמב''ן הק' וכן כרת יתחייב לא ולמהליכא

 המצו~
 ~ל

 דאוריי~א בכדא''פ דכזית בבוגיא משמע לכאורה דהא ז"להרמב''ם
 דקראי ריבוי' שוםבלא

 דה~
 מסברא וע''כ כל דרשי לא רבנן

 הר~ב''ם ד' על להק~ות יש גם לחייב. נמי כרת וא''כבעלמא.
 בו שיש והוא מחמצת דכל ממקרא חמץ תערובת על שלוקיןשכ'
 ~קצתם ורצו ז''ל בדבריו מפרשיו העירו וכבר בכדא''פכזית

 רבו כד' שפ' והעיק' מו~וור זה ואין כר''א שפ' בדבריולהעמיס
 לא דרבנן ועוד קרא דל''ל חדא בתרתי וק' וכחכמים "''להרי''ף

 : ליחייב נמי כרת ועוד כלדרש~

~~~~~
 בל שאור גבי שפ' הרמב''ם בדברי עוד דק' ע''פלתרץ

 בחמץ דהא המפרשים ת~הו וכבר בכ''ש דחייבתק~ירו
 ולמה לאיסור מצטרף היתר ו"ין בכדא''פ בכזית דדוקא כרבנןפ'

 גדולה תימה והוא לאיסור מצטרף דהיתר כר''א כו' בשאורפ'
 כמאן דזעירי אמימרא בהדיא אמר ובגמרא לתרץ מאדודחקו
 : ההיתר לבד שאור כזית בעינן כו' בשאור גם דלרבנן מ~מע כו'ער''א

~~~~~
 הקטורת דמעשה מברייתא הרמב''ם לד' נכון סמךיש
 דבש של קורטוב בה נותן היה אלו קפרא ברתני

כו'
 ול~

 שאור כל כי א' שהתורה מפי כו' מערבין אין
 בשס''ה קורטוב דהא משהו עירוב אף לאסור בקרא מפורשהרי כ~

 מקרא ליה ואסרי' מה"ת להתבטל וראוי בעלמא הוא משהומנים
 דנתן ברייתא וכן משהו אפי' ~ירובו דממעט כו' דכל קראוא''כ
 הרמב''ם. כד' ממש ה"ז כ''ש אפי' משמע פסולה דבשבה

 ~ום עוד ויש כר''א לה דמוקי דפסחי' סוגי' נגד פ' איךקשה ועכ""
 מקדשים וחולין לאי' מצטרף היתר דקדשים דסוגי' ד~מסקנאלומר
 היתר שיהיה קדשים פסו~י כל גמרינן בקדשים הא משמע כו'ל''ג
 לא אכתי דסוגיא וברישא שפיר ילפי' מקדשים דקדשיםמל''א
 מפורשת סוגיא לדחות בכ''ז ק' ועדיין כ~. דיקדש מקראידעימן

 : כאלה דקדוקיםמפני

~ ~

 כל בפ' מפור~' מסוגי' דבריו הוציא שהרמב''ם ברורנרא'
 כו' ודבש שאור המקטיר ורבא דאביי פלוגתאהמנחות

 כו' שאור עירובי משום ולוקה דבש משום ולוקה שאור משוםלוקה
 דשאור לאו מלבד שאור תערובת על מיוחד לאו דיש להדיאהרי
 דלא דלמאן כו' עירובו ד~רבי כו' דכל מקרא היינו וע''כלחוד
 עירובו כלל מרבינן לא כלדריש

 ר~
 בשיש ואי כל מכי מקצתו

 כו' דשאור לאו משום לקי ממילא רק כלל לאו בזה אין שלםכזית
 ורבא דאביי ומוכרח ברור א''ו הוא ~או וחד מתבטל שאיןכיון

 קרא והיינו כו' שאור עירובי על מיוחד לאו דיש ס''לתרווייהו
 סוגיא מביא עצמו והרמב''ם הרמב''ם כד' מבואר ממש והואדכל.
 ודעת הרמב''ם על שהק' המפרשים כל מזה העירו של" ונפלאתיזו.

 : מללו ברור הלאשפתיו

~~~~
 ופסקי הסוגיות מסתירת ממקומן זזו לא דלעיל הקו'כל

 לתרץ ונראה כר"~. פ' וכאן כחכמים פ' דשםהרמב''ם
 בכזית עלי' לוקה וזר הואיל דאמר בהא קשה עוד דהנה הנ''לכל

 חייב וזר הואיל אמר לא למה א"כ וקשה כדא''פ. בכזית ~הומוקי
 בסוגיא עוד קשה וכן היא. ב~יתה דתרו~ה בכזית מיתהעליה

 בכדא''פ כזית וזהו עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כלדעכומ''ז
 ולוקין א~ר ולמה דבכרת ודם חלב הן איםורין בתם דהא וק'כו'
 פ' והרמב''ם כדיניה ~ד כל עניו וחייבין למימר ליה הוהכו'
 שהוציא וע''כ מלקות רק כרת בו ~ין בכ~א''פ כזית דאפי' שםגם
 הגמרא מל'כן

 כזית קרא שום בלא דלמ''ש כיון בעי וטעמ"
 דר''א עלי' רבנן פליגי אמאי דמק' הא וכן ד~ורייתא.בכא''פ
 כו'בכותח

 לר''"
 כזית למ''ד לי~ייב נמי כרת תק~ה גופיה

 בכד~''~
~אוריית~

 להק' יש עוד בכדא''פ כזית בו יש דכותח דס''נ כיון
 וכל בכותח גם א''ע כו' שומשמין אכילת בכדי האיסוריןכל מצטרפין לר''מ דא' דכריתות מסוגיא ק' כר''א מתני' דמוקילמאי

 ככ"ית הוי וא''כ כו' בשכר וכ''ש בטיבול אפי' בשיעור לצרף כדייש הנ''~
 לא דלפ''" וע''כ לי~ייב נ~י כרת ועוד קרא ול''ל לרבנןבכדא''פ
 וע''כ אסור נטל"פ ס~ר ר''מ דהא ועוד כר''מ. ~ני'מתוקמא
 כוכבים עובדי ~גיעולידיליף

 ול~
 ס' וא''כ הוא חידוש ס''ל

 והאדאורייתא טכ'~
 בכות~

 דהני רש''י כתב וכבר טכ''ע בו יש הנך וכל
 כו' הוא ~ידוש כוכבי' עובדי וגיעולי טעכ''ע להו ליתתנאי

דע''כ וקש~
 ר''~

 בהך והנה אליביה. מתני' מוקמינן והיכי הכי ס''ל לא
 המפר~ים והק' ז"ל ר''ת ד' הוא וכן כזית האיסור בממשותשאין אף לב~ הטעם על דחייב פירש''י כו' כעיקר טעם ליתןדמשרת

 לבד. טעם על לוקין דאין להדיא הרי כו' בכדא''פ כזיתוזהו עלי~ ולוקין אסור וממ~ו שטעמו כל כוכבים דעבודת מסוגי'ע''ז
 ~מ~רת כעיקר ט~ם דמרבינן דאף לתרץ~מ''ש

 ומגעו~
 דנזיר אמר היכי דא'כ צ''ע הדין. מן מזהירין איןכוכבים עובדי
 ליות דיקדש עליו דלוקין למימר בחטאת למכתבאיצטריך הא מינה חטאת ותיתי בנזיר דלעתוב כא' הבאים כתובין ב'~וו ו~טא~
 ליה דמו~~ינן מאי דאי ועוד עלה. דלקי וג''ש היקש כמודהוי כמוה~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~

 כו' לר''ע נשמע מדרבנן הגמרא פריך מאי עלה נקי לא~נ"יר

דניל~
 איסורא הא נ"מ מאי איסורין בכל מל''א להיתר ממשרת

 אמר הא וללקות מה"ת אסור שי~ור ~צי דגם איכאודאי
 ועוד ללקות הייני כו' מצ~ר' אין דאמר ומאי הדין מן דא~מלקי דל~

דל"יסור~
 א''ו כו' שיעור דחצי מהך תוס' כמ"ש כל דרשי כ"ע

 מג"ע גם ע''כ ולפ''ז התורה לכל ~לקות ילפ~ן דממשרת~וכח
~וכח

~~ 
 מה

 דמוכ~
 קו' ק' דא~''כ ממשרת

 הגמר"
 איצטריך ~משרת

 ל''ל ו~וד ל~י לא כוכביס עובד ~~יעולי דאילטעכ'~
 משרת דאיצטריך לימא ~ו' הוא חידו~א כיכבים עובד גיעונילרבנן למי~

 מנ''ל עכע"ע לר''ע פריך מאי זו שיטה לפי להק' יש ועודלמלקות.
 ~ל''ל ה''נאימא

 טעכ"~
 ~יה עדיף מל''א והיתר

 ~ר'~
 אם רק

 ס"ל לא עעיקר שיהא בעל~א ~עם אבל איבור ממשותנ~לע
 יש יין טעם גם איסור מ~ש נבלע ביין ~תו שרה דאםובווד~~

 ע"כ כו' יקדש דאמר בקדשים וכןבו.
 נבל~

 האש חום ע"י בו
 "' ואפ''ה טעם בו יהיה לא~איך

 דטעכ''~
 ממשרת ילפינן בקדשים

ויקד~
 לקי דבטכ"ע אמרינן ואי בקדשים מל''א להיתר איצטרך כו'

 טעם בו שיש כיון ליה תפוק ה~ל''א ליה קרינן היכי לבד כ"יתעל
 ולעיל ממשרת. לקי ובל''ז טעכ''עהיימו

 ג'~
 קשה

 דאמ~
 יש אם

 בו יש הא ואמ"י המל''א היינו ~מיין מפת כזית לצרףבו
 ורש''י וטעכ''ע~עם

 דח~
 לא שהיין

 נבל~
 אף ומצרפין במקצת רק

 שאף שכ' ב''ת שאור ~בי א"יל ולשיטתיה בו נבלע שלאהמקצת
 דאין וכ' ~יל התוס' ~''ז השיגו וכ~ר ה~ל"א הוי תערובתבלא

 כנ''ל ו~' כו' בבשר שיבלע ד~ד ומהך תערובת ~''י רקהמל''א
 דלפ''ז כיון והא כו' ל~ודיה מיין ואימא מק' מאיגם

 ע''~
 לא

~שרת דרי~
 להמנ''~

 כיון יין כזית צירוף צריך ומאי לט~כ"ע רק
 ~ טעםבו שי~

~~~
 לקי לא דלכ''ע הרמב''ם שיטת ~וא בזה דהמחוורנראה
 מ~ום לבד כזיתעל

 לטעכ''ע ממשרת דיליף ומאן טעכ'~
 אם~יינו

 י~
 כזית בו

 בכדא"~
 איצטריך ואפ''ה הפרס כל ואכינ

 בו שיש דכל לא~מעינןקרא
 אף עלה ולקי ~טל ל" בנ'~

 האיבורין לכל יל~ינן~מינה בתערוב~
 דטעמ~

 דליכא נ~י ומ~ילא בטיל לא
 שנתערב דאיסור ילפינן דמנזיר והכלנ דוכתא בכל הר~ב''םשיטת וזוהי כו' הדין מן לבא דיו לה י~~ינן ד~מזיר כיון מנקות רקכרת
 בכדא''פ כזית ~וכל דאם וממילא טעם ~נותן כל בטל אינו~היתר
 וכן שיעור. חצי כדין בעלמא איסורא לא ואי מלקות בויש

 כדיניה ~ד דכל וממילא בט~נ לא ~טעמא הכי ג''כ מג''עהילפותא
 הםוגיא פי' וזהו שבו. טעם ~פני לאיסור יהפך שההיתר לאאבל

 או דמשרת מקרא ולוקה בכדא''פ כזית וזהו כו' ממשו ולאדטע~ו
 דאטעם לוקין ואין ~סור ממשו ול" טעמו עכומ"ז.מגי~לי

 : לוקיןאין לחודי~

~ ~ ~ ~
 ממ~ו ולא טעמו בחולין למימר בעי דהוי אביי לד'
 דאטעם שפיר י''ל מבב''חדאו'

 לוקה דהא לקי ל~ו~
 בו שיש בשר כ"ית~ל

 טע~
 דגם אפשר ולפ''ז חלב.

 מש~
 לפום

 כו' במים ענבים ל~רה מוקמינן הוי כעיקר לט~ם ד~קמי~ןמאי
 הוא חידוש דבב''ח דגמרא למסקנא אבל ממשו. ולא ~עמוד~וי
 דמשרת וקרא ל''ד ממשו ול" דטעמו יוחנן דר' למימראהדרינן
 יין כ"ית לצרף בו ויש ביין פתו שרה ~לאם ואתי ו~משולטעמו
 בכזית תערובו' דגם בידימו עלה ול~''ז נזירות. ה' הרמב''ם~כד'

 בעיבכדא''פ
 קר~

 : ולמלקות לריבוי

~~~~~
 ליישביש

 ג~
 דלמםקנא כו' יהודא דרב דת"כ הבריי~א

 בעי ואפ''ה בכדא''פ כזית בו בשיש ומיירי כרבנןאתי'

קר~
 נוקשה אמר לא ולהכי והרמב''ם הרי''ף וכד' למלקות ורק
 תערובות דמרבי לר"א אבל ~יני'. מוקשה מרבינן לא דלרבנן~עיני

~~
 כל שכ' הרי~ף ד' וא''ש בעיני' נוקשה ה"ה כו' כזית שאין

 למסקנא אבל היא. ר''א ברייתא דהך וע''כ דאו' בכדא"פ~כ"ית אכתי ידעימן דלא למאי היינו כו' ת''כ דא' והש"ס כו' לר''א~ני

~~
 דר"מ אליבאל~יל שכ' קו' ~מך כר''מ ולא ~ר''א ~תני' ש~יר ו~קמינן ~רבנן

 דלדידי~
 : ~כדא~פ כ"י~ ל''צ

א''~~''~
 דאו' כעיקר טעם בבר דהא לר''מ שק~ה מה ג''כ
 בטעמו דוקא זה דכל ולק''מ כוכבים. עבוד'מגיעולי

 מצטרף להיתר יקדש ד~יצטריך נ~י ו~''ש לחוד. בטעם ולאוממשו
 דרשי כ''ע למסקנא וא''כ לחוד. טעמא משום ליה בגי ול"לאיסור

 ~להמצל''א לה מוקי ור''א א''פ בכדי לכזית לה ~וקמי רבנן רקכל
 : כרבנןוקיי''ל

 עירובי מרבו אמוראי דכולהו ד~נחות םוגיא נמיא"~~~~~
 דב~מץ ואף כרבנן אף וא''ש כל דדרשי וע''כש~ור

 להמוקי
 בכזי~

 שי~ דאי שהוא לכל לה מוקמי הכ" בכד~"פ
 כזית

 שאור כזית בתוכו יש הרי הקומץ כל שמקטיר עיון פשיטאשאור
 הכא שייך לאוצירוף

 דה~
 לי~א רובא דאפי' ועוד כא' מקטיר

 זתים ב' שיעורודקומץ
 וי~

 הוי בחמץ ב~למא שאור. כזית בו
 דכ''ע וכיון בתערובו'. ואף א''פ בכדי אכילתו דמצרפיןרבותא
 דהא משהו לתערובות לאוקמי ט~י מבתבר למסקנא כלדרשי
 שאסור כיון אסור קרוי כולו הקומץ וכל כולו מפסנ הקומץעכ''פ

 ודוק בחמץ משא"ע ~איסור מ~טרף היתר נ~' זה ואיןלהקטירו
 הרי''ף בשיטת ואזיל ז''ל הרמב"ם ד' לנכון ונתבארו הי~בב~''ז
 בו שיש תערובות דאפי' ז''ל לדעתם נדינא ~זה ויוצא ז''לרבו
 כרת בו אין בכדא''פכזית

 ר~
 הרמב''ם בתם ו~ן לבד. מלקות

 מ~מע עניו ונוקין אסור וממשו ב~ע~ו מאכמית איסוריגבי
 כזית וזהו הכי. דאמר יוחמן דר' וכלישנא כרת ולא מלקותדרק

 והרמב''ם הרי''ף דעת בכדא''פ כזית בו ~ין אם אבלבכדא''פ.
 איבורא רק בודאין

 בעלמ~
 אך ~ר''א. ~פליגי וכרבנן לקי ולא

 בין ה~ילוק ~דברינו המתבארלפי
 שאו~

 שם שפ' תקטירו בל
 בכדא''פ עזית ביש לפרש התס שייך דל" משום להח~יר~רמב''ם
 להוציא יש לעיל כ~בואר הצירוף לו שא''צ כיון כלל לריבוי'דל"צ
 בכ~א''פ לעזית א''צ ימצא ובל יראה בל לענין חמץ גבי דה'המזה
 בת~רובת חמץ כזית בו שיש~כל

 עב~
 שם יש עכ''פ דהא עליו

 כא' הקומץ על שמקטיר כיון ב"ת ~שאור להך ודמיא כא'כזית
 הלאה''נ

 מצטר~
 וכבר ודוק. באכילה ~~א"כ כ"' הכזית כל

 לענין ז''ל הרמ"ק משםהביאו
 ב~

 בכדא''פ לכזית א''צ דאמר יראה
 ~ מווילנא ז''ל אל~ו רבינו האמיתי הגאון לזהוהסכים

~~
 תוב' קו' לתרץ ~נ~ל מה זה ~ענין להזכיר ראיתיגררא

 בםוגיאבמנ~ות
 לר"מ אי הגמרא ד~ק' כו' ~יאו~ דהבי~

 עלי~~דלקי
 התוס' והק' כו' הוא ~מץ

 ר''~ דה~
 דקרא מריבוי'

 פשוט נראה ול~''ד לריבוי'. קרא לי~א התם והא דמרבי~וא
 מרבי כל דריש דר"מ וכיון כל ~תיב תקטירו בל בשאור גםדהא

 תעשה לא כו' המנחה כל וכ' מנחות לענין חמץ והוי~ע~ובות כ~ לקי אנוקשה וגם ב''ת ב~~ור גם ~נוקשהתערובו'
 : התוס' קו' בזה ומתורץ כו' שאור כל כיחמץ

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

 ~ו~~ ~י ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~
~~~~

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

 ~~י~ ~~י~~~ ~וי
: 

~ ~ ~
 בעובדא ~''ב ס''ד ד' בעירובין ~~יתא

 דר''~
 מהלך שהיה

 גלוסקא טול לר''א אמר א' גלוסקא ו~צא לכזיבמעכו
 ולמדנו כו' מאלעאי גלוב~א טול מבגאי א''ל א' ישמעא~ל מצאכו'

 התיר מדלא ז''ל ותוס' ופירש''י כו' דרכים הולכי רוב אחרשהולכין
 ד~ולכין ע''כ י~מעאל פת ב~זקת ואחזקי' בעצמו לאוכלולר''א
 אף להתיר לו הי' דא~ל''כ ישמעאלים שהם דרכים הולכי רובאחר
 הוא ישראל של דאימא ב~צמולאוכלו

 ומסת~
 א~'

 לר''א לו הי' ישמעאל פת ס' הוי אם דאטו לענ''דוק' ~~~~ הפס~
 גמורצדיק שהי' ר''א ובפרט דרבנן איסור בס' אף יחמיר לא ולמהבעצמו לאכ~

 להחמיר י~
 ע''~

 כל דלפי' ועוד איסור ב~~ש אף
 אף אה''פ ~נאפה בודאי תולין ישר~ל של שהוא בוודאישידוע
 וא~ל מותר החמץ רבה אס אה"פ חמץ ה~וצא דא' כן משמעלא ד~ס~ים ובתוםפתא עבירה עוברי של ל~מצן חיישינן ולא קרוב~מ
 של לחמצן חוששין דבלא''ה ~שמע מאיבורי~תר היתר ומצוי א~''פ חמץ הרבה א~ו שכבר רבה אם ופי'אסור

 ע"~
 כה''ג וכדא'

 משי~בה ש~י~ית ~מוצאי ליקח מותר מאימתי~~יעי~
 הח~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  "ו בתו~פתא ~יתי~אח''כ
~~ 

 כו' דר~ג ~ובדא
 דמי~י ו~מ~

 ושרינן ישמעאלי' שהן דרכים הולכי רוב ~ל דסמכינן להורותלה
 ~מצן חיישינן ולא עדיין החדש רבה שלא אף מיד הנמצאחמץ
של

 שעב~ ~''~
 אה"פ מותר שחמצן בדעכומ''ז ותלינן הפסח עליו

 לי' מדשרי דרכים עוברי רוב אחר שהולכין למדנו קא'וע''ז
 : ~יסורא ~א לה דייקינן דמהתירא מאד נעון והואבהנאה

~ ~
 של חמצןדא'

 ע''~
 ~חליפין. שהן לפי מיד מותר הפסח אחר

 שהן דחולין בפ''ק אותה מפר~ים ז''ל ורש''י התוס'הנה
 דבל''ז שהק' ~ם הרבה ודחקו הישמעאל עם עצמו החמץמחליפין
 אחר א' דלא בהא וגם בזה והאריכו ישמעאל פת משוםאסור
 דחמץ יהודה כר' דאתי' דס''ד למאי שהק' ועיי''ש נאפה~פסח

שע''~
 אסור הפסח

 מה''~
 לסוגי' אסור ישמעאל של גם א''כ

 יש ישראל בשל גם הפסח א' אפיי' שיעור בשיש ואידפסחי'
 הפסח אחר ע''ע של חמצן א' דפסחים בתוספתא אבל כן.לתלות
 מ~ה דלעיל מבואר ופי' השאור את ~חליפין שהן לפי ~יד~ותר
 פי' ~יות שלש ~אחר שמותר הפסח א' ישמעאל של בחמצןאיירי
 ולכן בה לחמץ כדי לחברתה אחת מעיסה שאור להשאיר~גילין שה~~ לפי ~ותר הרביעי אז הפסח אח' חמץ פעמים ג' אפהאם

 שהי' משאור שחמצו לפי אסור הפסח אחר שאפה הראשון~חמץ
 בחמץ זהירים שהכותים אף בפסחלו

 כדא~
 מותרת כותי מצת שם

 עם פ~חיהן כשעשו דדוקא שם כדא' המועדים מקדימים הם~ו'
 אבלי~ראל

 הקדי~
 אכלו פסח של אחרון שביום אסור כו' א' יום

 שאור מפני אסור שאפה כל החמץ א' דאפה מייתי וע''זחמץ.
 הפסח א' שנתחמץ מהראשון שחמצו אף השני וכן מפסח.שנשאר
 בו יש שעדייןאסור

 טע~
 השאור טעם כלה כבר ואילך מג' אבל אסור. עדיין מהשנישחמצו השלישי וכן הרא~שון שאור חימוץ

 שהוא מותר הראשון מותר דלמ"ד אסור גורם וזה"ה כמ''ד ~לה מוקי דערלה ובירושל~י בהיתר. לו ובטל דפסחהראשון
 דח~צן בתוספתא מייתי ואהא דערלה בירושלמי עיי"שזוז''ג
של

 ע~
 רק הפסח א' שנאפה שידוע פי' הפסח א'

 הפסח עליו שעבר בשאור חימצו שמא חוששין שאיןדאשמעינן
 ישמ~אל של עם השאור מחליפין שהן מפני מיד דמותרוקמ''ל
 ק''מ לא ולפ''ז בהנאה מותר הפסח שע''ע ישמעאל שלדשאור
 לקח רק בעצמו אפה דהפת דז''א ישמעאל פת דהוי תוס'~ו'
 בכל שם ~ל~יין הברייתא כל בפי' ברור וזה ישמעאל משל~אור

 דאם הכא דמ' והא לק''מ ולפ"ז באורך דפסחיםהתוספת'
 ולא הפסח עליו שעבר חמץ הוא שמא חוששין ישראל שלשהוא ידו~

 רק הפסח א' שאפה שידוע איירי דשם הפסח בא' לתירא~לינן
~יש כאן משא''כ דמחליפין ישמעאל בשל תלינן ולהכי השאורמשום

 לםתפ~
 שייך דלא בפסח ונאבד בפסח נאפה עצמו הפת שמא

 התירא שייך לא הפסח א' שנאבד אף או כו' התירא שביק לאבזה
 שנשאר גרידא~פת

 מפס~
 לי' מחליף לא וגם לי' ~פסיד דלא

 ל~''ד ברור שהוא היטב בכ"ז ודוק אסור שג''כ ישמעאל~פת
 :בעזהש~י

~~~~~~
 דחמץ כר''י ד~תי' שם בחולין דסברוה דלמאי צ'~ל

 התורה מן אסור ישראלשל
 ואפ'~

 דחמץ מתניתין ג''כ דמוקי בפסחי' ב''י אחא כרב דס''ל ו~''כ~רי. ואפ''ה הפסח עליו שעובר מחמץ הוא ישמעאל של השאורדהא ישמעאל ב~ל שרינן
 דאיהו אף יהודא. כרבי אפילו בהנאה מותר הפסח שע''ע~נראה
 י~עאל. של שרי ואפ"ה כר''ידפסחים מתניתין ג''כ דמוקי בפס~ים הירושלמי שיטת והיא בי'. הדר~ופי'

 וכ''~
 ~נ''ל מדרבנן הוא הפסח ש~''ע י~ראל של דח~ץ ס"ל~ר~ש ואי בהנאה. ~שרי דרכים הולכי רוב אחר דהולכין דדייקדהכא דר''ג מעובדא קצת

 ~כ''פ ליה שרי מספיקא דלמא דרכים הולכי רוב א'דהולכין
 בעלמא. קנסא רק דא~ו בפ~חים רבא דאמר למאי בפרט~הנאה
 שיסברו כ"כ ס' אין רבי' ור"ג ר"י של אביו אלעאי דרבי~~וד
 ואפשר כר"י. ולא~ר~ש

 ג"~
 בפ~חים דסברי ושמואל רב שגם

 יש~ל של דחמץ~ר~י
 שע'~

 היא כן ג"כ מה"ת אסור הפ~ח
 של~א~''ה

 דאל~ ער~י ומת~י שרי ישמ~
 כר''ש ~שנ' סתם ~"כ

 של דשרו ~רייתותוכולהו
 א''ו כולהו על רו''ש פליגי ואטו רבומעשה יש~ של ד~רי דר''ג עו~דא וכן יש~

 ד~י לכאו~ מש~
 ד~יסה ~כ~" למדנו ~כ''פ ~זה. עוד להאריך ויש ש''י ~רילדידהו

 בשאורשמתחמצה
 ש~''~

 תערובות ל~אר ד~י ולא אסורה הפסח
 ודייק כר"י לאו~~י בעי הוה ~סוגיא דהא הפבח. אחרדמותר
 דתערובת ~''כ איסורא ואכיל היתרא שביק לא דבדאוריי'~ינה
 כר~ דמוקי ל~אי וכ''ש ~וא דאורייתא איסורהשאור

 ~בואר
 אילולי השאור תערובת משום אחה"פ אסור לר''ש דאףלהדיא
 ד~אי תערובת גבי דחולין בפ''ק והנה מחליפין. שהןטעמא
 גזר דלא אמ"ד שםדמקשה

 לשכנתו דהנותן ~א דמאי אתערוב~
 כו' ותבלין לשאור חושש כו' משליכי לי עשי לה אמר ואםכו'

 ד~י בידים דעריב כ~אן כו' לי עשי דאמר כיון ש~ויא לחדומשני
 לשי~ויא והמה כ~. עבידי דלטעמא ותבלין שאור שאני שנויאואידך
קמא

 משמ~
 היה ולפי~ז תערובת כשאר הוה שאור דתערובת

 משאר דחמיר ~בואר ~תרא לשינויא אבל בנ''ד. גם להקלמקום
 ~קנא ~ם לנכון ~לה והוא בעיניה כאיסורא והוית~רובות

 : וכמ''ש מחליפין שהם דמפנידסוגיא

~~
 ור''י. דר''מ בחלה חייבת תרומה של בש~ורנתחמצה א~ שנדמעה ~יסה גבי ~''ז דף דנדה מסוגיא ק' לכאורה

 דאורייתא ~לה ומפקע דרבנן דימו~ אתי דלא שם מפורשוטעמא
 ת~רובת גם דלר''י מבואר הרי ותוס' ז''ל רש''י ובפי' בסוגיאעיי''ש
 דמבואר סוגיא אהך וקשיא ברובא ובטיל ~''ת אסור אינושאור
 מאי לפום ראיה מייתי דהא דאורייתא איסור הוי דלר''ילהדיא

 כו' התירא שביק לא דבדאורייתא כר''י להדמוקמינן
 ו~~

 הוא
 ד~א לעיקר אבל לכאורה. צ''ע והדבר לעיל כמבואר לר''ידאורייתא

 ודוק הפסח לאחר ולאסור דחולין מסוגיא לזוזאין
 דברים כי בכ''"

 : בעזהש''י המהנכונים

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

~~~~
 ששכח מי בדין ה~''א במ''ש מר לן

 להפרי~
 ב~פ ~לה

 מאותן לאכול ה~~א ~אסר חמץ מלחם בשבת להיותשחל
 סופו שאין כיון בשבתהלחמים

 להפרי~
 א~ל נ~צא ~ל ממנו

 למפרע.טבל
 ולהפרי~

 בטבל אפי' בע''א שא''א אף אסור בשבת
 ~''ל בחלת ל~יר שרצה הפמ"א ד' מע''ל והביא מדרבנן.דח''ל
 בולד שנטמאו דכלים דומי' גמור תיקון הוי ולא מדרבנןשעיקרו
 דרבנן ב"ה~ז א~י חלת ~ם דהא דבריו על מעכ''ת והשיג~מתקן. ~י~זי לא מדרבנן שטומאתן משום ביו''ט להטבילן דמותרהטומאה

 : ביו"ט להפריש אסור ואפ''הכו'

 ואומר. וא~ן ד~י לחוות אמנע לא~~~~~
 לא בודאי המ~

 ה~ ~יני זה דברנעלם
 הוא ~רוכה שג~' פמ~א.

 אפי' ~דבריהם דחלה מקומותבכמה
 בז~

 ח~ל לחלת מד"ת ש~יקרו א''י חלת בין לחלק הפמ''א כוונתורק בזה~" ~''ש ~ני. בית
 הטומאה דולד דומיא והוי ~ל מה"ת עיקר להשאין

 א~י ~לת בין בש''ס מצינו חילוקים והרבהמדבריהם. שה~
 א~

 ~היא
 רוב לד~ת בת~ומה גם והא ח''ל. לחלתמדבריהם

 דרבנן בז~''ז תרומה הוי' מכללםוהרמב''ם הפוסקי~
 ואפ~

 ל חשבינן
 ל"ה דף כ''ש פ' בפסחים בש''ס דוכתי ובכמהכד''ת.

~~ 
 ולא

 ומשני פשיטא.בטבל
 בטב~

 שא~ו ב~ציץ ש"~ו מדרבנן טבול
 אכל גבי ~בב~ות מ~רבין. בכל פרק עירובין במס' וכןנקוב
 ~ל לאשכוחי דחיק בכולהו פ''ג דף וביומא כו' מזמנין איןטבל

 נקוב שאינו בעציץמדרבנן
 ו~

 תרו~ה איסור ל~יקר חשבינן
 דאורייתא כאיסור דבר לכל דינו הכי. דקיי''ל אף דרבנןבזה''ז

 : ה~~~א לד' כלל קו' אין וא"כ טובא בי'ומחמר~ן

~ ~ ~
 בשביל להפריש להתיר כלל מ~וור דינו אין בכ''ז

 ~אסור מפורש ~צימו מד~בנן שעיקרו ~טבלדאפילו ז~
להפרי~

 ~אכילין ~ולה גבי הנ''ל ד' ביומא ~~ואר בשבת.
 כו' א' תי~א בן תרו~ה אותו מאכילין ואין~בל אות~

 א~
 היכא ~בה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~

 ~~ ב~וליןדאפשר
 ליה וי~בי~ן דמ~~ינן ל''פ

 ~מ~
 ומשני פשי~א

 ~י~~~~~
 להדי' הרי ~ר~~ן. ~קוב ~~י~ו

 דא~
 שאינו ~עציץ

 לחולה לא אם ~~ת ~ק~ו אסור מדר~~ן שעיק~ו~~וב
 ש~

 ~ו
 ~יסור ש~וא ירק ~מעשר דאפילו לקמן שם ~ייתי וב~ריי~אס~~ה
 ולאקל

 כ~ מי~ל~
 אסור ואפ''ה שם. רש~י וכפי' דאורייתא ~טבל

 ~ם ר' דס' אלא עוד ולא כו'. לחולה לא אם ~ש~ת~פריש
 שאוכל הגם לעשר לי' שרינן ולא ~ט~לו אותו מאכילין ירקדבט~ל
 ראיה וכן כו'. מג~יהין דאין זו ~גזירה יותר והחמירוט~לים.
 חשיכה ~ודאי ~דמאי את מעשרין דאין מהאברורה

 א~
 שהוא

 ~עירו~ין כד~רינן דר~נן ט~ל מ~ל מאד קל ואיסורו ~בנןס'
 לא וגם כו' מ~קיר ~עי ואי הואיל משום דוכתי ו~כמהופסחים

 : לתקנו אסור ואפ''ה דמאי תערו' עלגזרו

~''~~
 ואדר~ה כלל. ל"ה שורש אין ליו''ט ש~ת ~ין לח~ק

 אלו כל ואמרו מתניי' ~יו"ט כו' מג~יהין דאיןאיס' ~י~
 לא מדבריהם שהוא מדומע ג~י וכן כו' ~ש~ת ק''ו אמ~וביו''ט
 ב~' להעלותו~רינן

 ומא~
 בש~~ דשרי ר"י רק

 וא' כו' נוטלין פ'
 בצד ואוכל זה ~צד עיניו ליתן דשרי רש~"א ~שיטת דאזיל~ש''ס

~~
 כתרווייהו. קיי"ל ולא

 ובאמ~
 כו' מג~יהין דאין ~דין

 מקדישין אין ~כלל דהוי טעם עוד ~זה יש כמתקן דמח~י~עם מל~~
 דמק' נוטלין פרק ~ש''ס וכמ~ואר למו''מ דדמיא מ~רימיןואין
 ו~שני פשיטא כו' מ~~יהין דאין ~ך~ל

 נצרכ~ ל~
 ליתנה אלא

 מק' מאי נ~ד מתקן משום הטעס ~יקר ואי ביום ~ולכ~ן
פשיטא

 ה~
 מקדישין דאין ו~א לעיל. כלל "ה ~ם גזכר לא

 ישנן כו' מגביהין דאין הא גם וע''כ מו"מ. ~~ם הש''סמפרש
 לענ''ד. ~רור וזה כו' פשיטא מק' לה~י זו גזירה~כלל

 וי~
 לפרש

 לא מי ד~יצה הש''ס גם "ה~סגנון
 מו~

 והיינו כו' שמואל

דא~
 תיקון. ~זה שייך דלא

 ~כ''~
 איסור בזה יש

 גזי~
 מו''מ

 דא~י דר~נן טעמייהו דגם ואפשר כו' מקדישין דאיןדומיא
 שם לו וקורא שמעלהו דכיון זה מטעם ג''כ המדומעלהעלות
 ~הא כלל ראי' אין וא''כ להאריך. ואין זו גזירה ~כללהוא
 דהכא תיקון הוי ולא דמט~ילין הטומאה ~ולד שנטמאודכלים
 מקדישין ד~ין דינא מ~יקר רק עלה אתאן ל~ד ~יקון משוםלאו

 : לד~נן דאורייתא ~ין כלל לחלק ואין מו~מ גזירתומשום

~~
 שיצא מה

 מעכ'~
 כיון ח~ל ד~חלת לא~ר החדש. ~ד~ר לידון

 ומותר כלל טו~ל אינו מפריש וא~''כ והולך דאוכלדקיי''ל
 הפרשה שום ~לילאכול

 א~
 שוס ~זה אין כלל אח"כ יפריש שלא

 דלא והיכא הפרשה מצות לקיים מדר~נן שמצוה רק ט~לאיםור
 ~ה ~ה טו~לין. שאינן דמתנות דומי' ~אכילה אסרו לאא~שר
 ~אמת חדשד~ר

 ול~
 דהגם הד~ר ~רור ולענ''ד כזאת. נמצא

 אח''כ דמפריש דכל משום היינו מפריש ו~ח''כ והולך אוכלדשרינן
 ויש ל~פרע מתקן~וא

 התוספות כת~ו ולכן ~כה"ג. ~דר~נן ~רי~
 שעכ''פ ניכרין שירי' שיהי' מעט חלה מכדי יותר לשיירשצריך
 למ~רע שאכל מה כל על תרומה נקראתהיא

 דומי~
 דשרי ד~אי

 מ~ין יין דהלוקח ~הך וכן כו'. זה ~צד עיניו ל~ן ורש~''אר"י
 ~ם ~א' ~רירה ~שום וטעמא כו' לוגין ~י א'הישמעאלים
 כ~מפריש דכוו~י' וה''נ ל~פרע. טבלים שותה הוא הנודדכשיופקע
 הוי כלל ל~~ריש לא כשבופו א~ל ל~רע חלה שם חלאח~ע
 א~ עצמך והגע למפרעט~ל

 מצוה מה כלל טובל אינו
 י~

 בזה
 ולא לכהן נתימה בזה אין הא לאור ל~שליך מעט להפרישכלל
 מ~ואר ו~ד~ר ט~ל.תיקון

 ~ש''~
 מהרי''ו תשו' ~~ם שכ''ד ס~ יו"ד

 ~תינן ברירהדמדין
 ע~

 ו~בו~ר אח''כ ולהפריש לאכול ~תיר
 ~ר~א ~עיי~ש ט~ל. איסור בזה יש זה דבזולתשם

 ~ת שדחקו וט''"
 ה~שר ~תירטעם

 שקי~~
 דאורייתא ~טעכ"ע משום דט~ל טעם

 ולד' עיי"ש. אחרת מעיסה שמפריש ~מהונ~טר
 ~כ~

 צריך אין
 מד' מבואר ודאי אלא כלל ~ובל שאינו משום כלל זהלל

 יהרמ"א~הרי''ו
 ~ה~יא~

 ט~ל הוא דעע''פ שם האחרונים וכל
 א~~כ דכשמפריש רק ~ודאימדר~נן

 ~ו~
 ~ת~ו

 למפ~
 ומ~ין

 וא''כ~רירה.
 פס~

 ~ש"ך עוד ועי' לדינא. ונכון ~רור הוא המ''א
סי'

 שכ"~
 מ~ש ו' ה' ס~ק

 הד~ בש~
 מד' דמ~ואר

 כול~
 דטובל

 ט~ל אוכל הוא מפריש איןואם
 למפר~

 :דוש''ת ידיד~ ד' להאריך ~אין

~~~~ ~ ~  ~י~ו~ו ~וי ~י ~ו~~~ ~~~ 
 ~~~~ ~ו~~~~ ו~~ ~~~~

~~~~~
 משמעות הנה

 אי~ נו~ דחמ~ הפוםקי~ רו~
 בו

 ולען ו~''י ~~''י ולא ~אעילה לא דר~נן איסוררק
התירו

 בחמ~
 הקילו קולות וכמה הפסח. עליו שע~ר נוק~ה

 ~עי דחולין ~פ"ק דהא וצ"ע ~נוקש' ואחרונים ראשונים~~וםקים
 וה~יא המצה אוס' החמץ מן תודה לחמי עלי הרי האומרגמ'
 איפשיט. ולא ו~פירש''י. עיי''ש הוי ~רי' או הוי ספיקא מהו.שיאור
 איוא~כ

 נימ~
 יצא ולכן מצה או גמור חמץ אם הוא ספק

 מה''ת ואסור דאורייתא ספיקא הוי א''כממ''נ נדר~
 מכרת פטור האוכלו ולכן כרת ספק ~ו ויש תורה ס~קעדין הפוסקי~ לרו~

 חמץ דשמא גמור חמץ דין ~כל להחמיר יש לדינא א~למספיקא
 ואם מבפק ~~''י וע~ר ~פסח קודם מה''ת ל~ערו צריך וגםה~א
 ~מץ חומר וככל ~"י ספק על ע~ר ~הא לקונסו יש ~יערולא

 ל~ניןגמור
 ת~רו~~

 לודאי דאורייתא ס' ~ין אין איסור דלענין
 מ~ות לענין רקכלום

 ו~
 שנתערבה דאורייתא ס' לע~ין ~יו''ד

 הוא ~מור חמץ ד~מא מה''ת מצה ידי ~ו יוצא אינווגם
 פנים הכסיפו דהיינו שיאור בסימ~י מאד לה"הר~ריך וא"~

 די~
 ~"ה

 אי וגם מספק. כרתחשש
 ~ימ~

 לא הוי ולא הוי ~רי'
~" 

 ~צה ולא
 כלל גדרו ידי יצא לאו~כן

 אפ'~
 מה''ת דאסור לומר מקום יש

 מצות ימים "' עשה מכלל הבאבלאו
 תאכל~

 ממיני מין מכל מ'
 חמץ תאכל לא משום לקי דלא ונהי לאוכלו אין מצה ואינודגן
 דגן ממין והוא מצה שאינו משום איכא איסוראמ''מ

 ויאפו וכ' ~ו' הספיק שלא לגאולתינו זכר מצה ~נאכלתורה ציות~ דגן ~מין אבל כלל ומצה חמץ ~הו שייך דלא מיניןלשאר ~ול''~
 לזה. דוגמות כמה ויש ~עינן דהתם ודומיא כו' מצות~וגות
 נפיק דלא פשיטא ודאי הא מצה חו~ת ידי בו לצאתל~ין
 תאכלו ~ערב א' והתורה הוא מצה לאו דהא ~רי' הוא אם~י'
 פשיטא וא''ע נדרו. ידי נ~יק דלא וכמו החמץ. ממין והיינומצות

 פניו הכסיפו ~סימן שיאור ~ם' הר~ה לזהר שישופשיטא
 ממ"נ מצה חו~ת ~זה יוצא~אין כיו~

 וג~
 לענין תורה איסור ס'

 מסוגי' עין מ~נ הפוסקים שה~לימו ונפלאתי עמש''ל~ וראי'אכילה
 פרטיו. בכל כזה נוק~ה בעניני להחמיר ומהראויזו

 : ברורכ~''ל ודו''~

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

 ~ו~ו
 ~י~~~~

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

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

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

~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~ו

~~ 
: 

~~~~
 איסור ל~רר יפנה הא' ראשים לג' והיה יפרד הזההדין
 ~~סח שלני~שכר

 א~
 עליו לוקין ואס ~ה''ת אסור הוא

 "ם ישמעאל קניית ~דין ה~' ו~''י. ~~''י עליו עו~ריןו~ם
 הי~

~כס~
 ח~ץ הפקר דין ל~רר הג' ~זה. ה~וסקים דעת ולברר ~ד

 : בעז~''י החלי וזה שאלתנו. ית~ררומתוכן
 ר''פ ~פסחים~~~~'

~ 
 ושכר ה~~לי כותת בפסח עו~רין אלו

 ז"ל ופירש"י המ~נה עכ''ל ~רת משום ~הן ואין~א~הרה ~ל~ הרי ~פסח עו~ר ה''ז ד~ן ממין ש~וא כל כו'המדי
 עו~רין מלשון כן שדקדקו רי~"א בשם תוס' וע''כ וב~''י ~~''יעליהן שעו~רי~

 דכיון ז''ל לר''ת וא"נ עוד וכ' העולם מן שעוברין~שמע
 דא~

 מחמצת מכל רק להו מר~ינןלא ~אכילה
 מנ~

 עו~רין ופיר''ת ~ו~"י ל~''י
 ר~''א מד~רי והנה ליכא. ~''י א~ל נינהו מיכל ~ני דלאוהשולחן מ~

 ל' ~ו~ריןמ~רש שרש''~ עוב~ין בפי' ז''ל רש''י על שחולק משמע תוס'~~יאו
 ע~י~

 מפרש ""ל והוא ו~''י בב''י והיינו
 ~ברי~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  ~  

~ ~ ~

 ש''מ לבטרן שצריך כיון שמדקדק רק לבטרן שצריךהעולם
 טוברין ~ין דאי וב''י בב"י עליהןשעוברין

 עניה~
 לב~רן צריך למה

 שבתוס' האחרון כהתירוץ לריב"א דס''ל לומר נראה היהולפי''ז
 וב''י בב''י לעבור שהחמירה משום לבדוק שצריך הטעם דכ'רפ''ק
 כאידךולא

 טט~
 דא''כ מיני' בדילי דלא משום שם התוס' שכתבו

 כיון וב"י בב"י שעובר נריב"א מנ~לק'
 שמפר~

 העולם מן עוברין
 סבר וגם מיניה בדילי דלא משום העולם מן לבערו צריךואפ''ה
 לטעם דאף שכ' ז"ל משמו שם תוס' שכ' הרשב''א כדעתשלא

 לב~רו חכמי' החמירו אפ''ה וב''י ב''י משום הוא שה~םהאחרון
 דאי ~''ש. כו' י~רף דשיאור מההיא ראיה והביא פלוג. לאמשום
 וכנ''ל וב''י בב"י דעוברין מידי מוכח לא כן ג''כ ז''ל לריב''אס"ל
 דלטעם בהדיא שכתב כרשב''א דלא בפרקין "''ל הרא''ש דטתוכן

 ז''ל: ר''ת לשיטת בפסח חמץ תטרובו' להשהות מותר וב"י ב"ימשום

~~~~
 לד"ות יש כו' ישרף דשיאור מההיא ז''ל הרשב''אראיית
 הפסח אחר עד ~שהותו אפשר דאיך ז''ל לדעתםבפשיטו'

 ולהשהותו תיכף לאפותו שאפשר ואף גמור חמץ יהיה ודאי כךוב~וך
 מן לבטרו חכמים החמירו וב"י ב''י לידי לבא שאפשר כיוןמ''מ
 ובהא וב''י בב"י עובר שאינו שביטל אף לבער שהחמירו כמוהעולם
 לא אם לב''י לבא שא~ר כיון ה''נ י''ל כן פשוט. והוא מודוכ''ע
 אפשר שאי חמץ ב~טרוב' אבל דוקא. לבערו חכמים החמירויאפה
 להשהותו דמותר אה"מ ז"ל ר''ת לשיטת ב''י לידי לבאלעולם

 : זהלטעם

~~~
 פריך והא למיכל אתי דלמא בפסח לאפותו א''א דבאמת
 המועד קודם בדק לא אם דאמרי דרבנן פ"קבגמרא

 שטסוק מתוך ומשני חכמים. ברצון שלא וקלי קמח מ~איםירושנים שוקי ומוצאין יוצאין העומר משקרב אהא המועד בתוךיבדוק
 למיכ~ אתי לאבשריפתו

 ודאי באפייתו שעסוק כאן וא''כ מיניה.
 ובודאי כלל שינוי דליכא טפי ועדיף וקלי דקמח להא ממשדומה
 שמטינן ועוד מכאן. ראיה להביא ז''נ הרשב"א דעת על עלהאיך בעיני שק' ~ד בעיני פשוט וזה ~יניה. למיכל אתי דלמאגזרי'
 דאף בזה ורא''ש תוס'מד'

 להבוברי~
 היינו וב''י בב"י דעובר

 לרבנן אבל כל. דדריש ר''א היינו באכיל~ן בלאו דעובר נ~"דדוקא
 לאיסור מצטרף היתר ואין אכילתן טל לוקין דאין ואמרידפליגי
 כו' מרבינן לא באכילה דאף מדכ' ג''כ וב''י בב''י עבר לא~חב''פ

 דאי ועוד אכילתן. על לוקין למ''ד היינו ז''ל רש''י דדברימשמ~
 דעובר מודו באכילה דפליגי לחכמים אף בב"י עבר ז''ללרש"י
 לאכילה לאיסור מצטרף היתר דאין דאף טעמא היינו וע''כבב''י.
 טובר איסור כזית כאן שיש כיון אפ''ה בכא"פ כזית ליכאוגם
 אבל איסור. כזית אוכל שאין כיון לוקה דאינו רק וב''יבב"י

 אלא איסור. כזית כאן שיש כיון בב"י יעבור לא מה''תדאדרבה לב''י ד~''ל והרא"ש תוס' הקשו מה וא''כ איבור כזית כאןיש טכ'~
 וא''כ וב"י בב''י עבר לא ודאי באכילה לאו ליכא דאי דס"לודאי
 שהוא כיון אלא ליתא חמץ כזית כאן שיש דכיון ס' הךט''כ

 אף דא''כ שפי' התוס' ומקשו ~וב''י. ב''י לענין נתבטל~תערובות
 בדבריהם ומוכרח ברור וזה מנ"ל לב''י לאכילה דמרבינן נהילר"א
 היסוד לפי וא"כ"''ל.

 הז~
 ר''ת כשיטת לכאורה הגמ' מן מ~ח

 דמתניתין סיפא על הג~' מציין דלקמן השולחן מן ד~ברין"''ל
 בלאו. בעינ~ ונוקשה כו' גמור דחמץ תנא מאן באזהרה אלו~רי
 ג''כ באכילתן לאו יש וע''כ בב''י דעובר ארישא הנ"ל רש''יולפי'
 לפי' אבל תנא. ומאן~מש"ל

 ר'~
 השולחן מן ועוברין באכילה לכ"ע ~סור ודאי דמדרבנן ככ''עאתי' השולחן מן דעוברין דרישא ניחא

 : אסיפא מצייןולהכי

~~~~
 סי' הטהור בשולחנו מווילנא ז''ל ר''א החסידהגאון

 תמ''"
ס'~

 להסוברים לכ"ט וב''י בב''י דטובר מכאן דקדק ל''ח
 א~ם בב''ידעובר

 מ~
 כמש''ל הכי ס~ל דלא מוכח והרא''ש תוס'

 : ר''ת כפי' זו מקו' מוכחוא''כ

~~~~
 אפי' אתי' כו' עוברין דאלו דרישא ז''ל דבריו לפי טובא ק'

 ולא אסיפא רק כו' תנא מאן שם ב~י ~לא דראלרבנן

~~~~
~

~~~~ ~~~~
 כ"ית ~ו יש דטכ''פ דכיון חמץ ~טרובת תינח ק' א~כארישא

 בחמץ אבל וב''י ב''י לענין ממילא הוא ומצטרף ~מעורב רקגמור חמ~
 מיקרי ולא כלל מה''ת אזה~ה ביה לית דלרבנן כיוןנו~שה

 עלי הרי באומר מצה ידי ביה נפיק דהא מיקרי מצה ואדרבהכלל ח~
 דכ' וב''י בב''י עליו שיעבור ס"ד והיכי מיקרי ובר~ תודהלחמי
 לא ודאי לרבנן דבנוקשה פשיטא א~ כו' שאו' כו' חמץ יראהלא
 אתי'. כר''א ע"כ ב''י ל~ין לה מפרשינן אי רישא וע''כ בב"יעבר
 ז''ל ב~ריו כמבואר חמץ בתערובת רק ב''י הזכיר לא הרמב"םוכן

 : באכילתו מלקות דאין כרבנן שפוסק כיון בנוקשה לאאבל

~~~
 של וקולן כו' שדבקו בניירות ז"ל מדבריו "''ל ר''אהגאון
 שדבקו לכתוב דקדק ז''ל הרמב''ם הנה נוקשה. הואסופרי'

 שדבקום דאף לפרש ז''ל כיון ובוודאי בבצק. כ' ולא בחמץאותן
 כו' קולן בסתם ולא גמורבחמץ

 אפ'~
 שאין כו' עוברין אין

 אם כר''א רישא ט"כ וא"כ זה. נטעם הוצרך ולכן עומדתהחמץ צור~
 תוס' לפירוש א''ש דמתניתין פשטא ובאמת בב''י עובריןנפרש
 מאן הש''סמציין ולהכי דכ''ט אליבא ורישא השולחן מן או העונם מן דעובריןורא''ש

 תנ~
 לישנא דייק הכי ולענ"ד ארישא. ולא אסיפא

 כו' אלו הול''ל כו' ואלו מאי ~' בפס' טוברין ואלו דתנאד~תני'
 דס''פ אמתניתין דקאי ניחא כו' השולחן מן עוברין נפרש אםאבל
 דר''מ מיד ישרף נתן ואם כו' החרוסת לתוך קמח נותנין איןכ"ש

 בפסח לגמרי שטוברין ~אכל מיני ואלו תני ואהא מיד יא~לוחכ''א
 שע'~ לפי כלל בהן משתמשיןואין

 תקנה ואין תערובת בהן יש
 דעוברין לפירושא אבל דלעיל. לחרדל חרוסת כמו בהןלהשתמש
 פ''ק וע' נכון. דקדוק נ''ל זה כי ודו"ק לדלעיל כלל שייך לא~בב''י
 ואלו כו' ואלו או תנן אנו בגמ' דדייקדשבת

 מש~
 הנך

 : כו'דאמרן

~~

 כו' עוברין ואלו קתני דרישא המשנ' לשון משינוי עוד~שמ'
 עובר זה הרי דגן מין בו שיש כל ז''ה מקט וסיפא רבי'לשון

 מרישא ליחיד רבים בין בלישני' דשני שמא מאי יחיד ל' כו'בפסח
 כו' בב''י עליהם ~וברין שאנשים פי' כו' דעוברין נימא אילסיפא
 במין דאף הכי למינקט הו''ל בביפא גם א''כ אאנשים עובריןוקאי
 אותו המשהים או ממנו האוכלים עליו ~עוברין לומר יכול א'מאכל
 עוברין המה הללו מאעל אמיני קאי דטוברין דלישמא נימא אי~בל
 שהוא כל דנקט דסיפא טובא ניחא העונם. מן או השולחן מןבפסח
 המאכל על וקאי יחיד בלשון ג''כ עובר ה''ז מקט יחיד בלשון דגןמין
 והוא בו מלהשתמש בפסח עובר הוא הרי דגן מין בו שישהלז

 : לענ''ד מאד נכוןדיוק

~~~

 כל ששנ~ו מאחר וכי יהושט ר' דא' מברייתא עודמשמט
 אלו את חכמים מנו למה בפסח עובר ה"ז דגן מין בושיש

 ~כ בב''י. טובר המפרשים ולד' ובשמותיהן בהן בקי שיהאכדי
 דגם לומר אנוצריכין

~ 
 בלאו חמץ דתטרובת כר'א ס' יהושט

 סתם וגם כוותי' ס' ר"י דגם כיון כר''א הל' נמיפסק לן הוהא''כ
 סתם טוד וכן דיחידאה. סתמא לה הוה ולא כוותי' אתי'משנה
 עובר ה''ז המ~ין בכל הללו מינין מה' א' נתערב ח~ה במ'~שנה
 פסיקתא. הל' לה הוי ולכאורה זה לפי' כר''א ג''כ דאתי' ט''כבפסח
 ~ין השולחן מ~ל דעוברין תוס' כפי' נפרש אםאבל

 אליבא ואתיין כלל ראי' דחנה משנהוסתם יהוש~ מד~
 דכ'~

 כדמ פסוקה הלכה בידם זאת והיתה השולחן. מעל הלמו~ינין עוברין לרבנן דגם
 המה הללו הראיות וכל כו'. ששנינו מאחר וכי דא' דר''ילישנא

 כ''א וב''י בב''י טוברין דאין והרא"ש תוס' בטלי לדעת~~כריעות
 כרת עליו שחייבין חמץעל

 ול~
 מריבויא לאו לאיסור לי' מרבינן

 ~תב~ר טכ''פ אבל הראשונים. גדולי בין להכריע בידינו אין אךדכל.
 ט~ר שאם לומר מקום יש ועפי"ז בכ"''פ. כזית בו כשישכ"א בב"י טוברין אין כר''א דלא דפסקינן לדידן ז''ל הרמב''ם לד'שגם

 לכתחלה ואף בשתי~ מותר טכ"פ לאחה''פ אותווהשהה
 דע~

 קצת
 כמבואר לה~הות שמותרפוסקים

 ברא''~
 ע~ר דלא כיון בדיטבד אבל בהאכוותייהו ~ק~י~ן דלא הגם ו~טור
 : כו' ~ליו וטבר הואיל ר~ש קניס קנסא בגמ וכדא' לאחה"פשרי דכ~ וב''י בב~י טלי~



~ ~ ~

 הרא''ש כ~~ו ~שעורים שעיקרן אלו ~מדינות שעושיןהשער
 ז''לוהטור

 ~ש~
 שכר דדו~א עו' להשהותו דאסור "~ל ר"ת

 שלנו שכר אבל שעורי' מי בו ~ערבין רק ~תמרים שעיקרוהמדי
 הרא''ש וכ' ~שעורים.עיקרו

 די~
 ז"ל לר''ת אפי' ~ג''כ כו' בב''י עליו עבר וא''כ בכא''פ כ"ית ~ושיש כיון ג''כ כרת עליו דחייב ז''ל ~דבריהם לכאורה ומ' אסורלר~נן ואפ~ בכדא''פ כזית ש~ו ~שכר

 רק אינו באכילה דאפילו ~שום היינו בב''י עוברין ~פרשדלא
 וסתם כו' הח~ץ מ שתי לא הלכך ~ינתים וישהא יפסוקשלא כובות וג' ב' שותה לך אין ~יהו בעיני' ליה דשתי אע''ג ה~דישכר גבי שכ' ז"ל לפירש"י לה~ות יש והנה לאחה''פ. דאסורו~~ילא ~ב''י עלי' עבר ז''ל לשיטתם כרת דחייב בכדא''פ בכ"ית אבלבלאו.
 ~ת~רים רק עיקרו שאין ג''כ ש~פרש וכיון כו'. ~תמר~ עיקרושכר

 ~וסות וג' ב' בשותה אף נפרש ~א ל~ה שעורים מי בוו~רבין
 ~ה לכאורה ק' ועוד ביחד. הרבה שותה הוא אם אדם כלאצל דעתו בטלה ג"כ ע''ז נאמר אטו ועוד בכדא''פ כזית ליכאבב''א

 ש~ואל כדא' גדול ביוקר שהת~רים מת~רים שכר כלל עושין היולא דב~די ~' לכאורה הא עו' מת~רים עיקרו ה~די דשכרשהחליטו
 חיישינן מקוד~ת בת~רהקידשה

 ש~
 "~ל וכדפירש''י ב~די ש''פ

בקדושין
 כלו~

 ~צויין ת~ים שאין ב~קום
 ו~

 שם עושין דמש"ה
 : משעוריםשכר

הר~ב~~~~~
 פ'""ל בדבריו ו~בואר דפסחים ~התוספתא והוא רביעיתשתיית בכדי בכזית הוא ח~ץ ~שקה דצירוף סובר ז''ל

 י''~
 בערך שעורים ק~ח נותנין שאין ובודאיו~חצה ביצה הוא ורביעית ביצה עחצי הוא דזית הפוסקים לפ~''ש~רביעית שליש הוא דכ"ית רביעית בכדי כזית בו אין דהא עלי' לקיולא כו' ב"י בו אין לבד ~שעורין בשכר גם לדבריו וא~כ ~ם עליוהשיג לא הראב"ד וגם עו' יש~עאלים טו~את לענין דדוקאה~רשים ע' בכדא~פ ~צטרפות שתים דאף א' דכריתות דבתוספתאאף דפסחים בתוספתא כן ומפורש עשור שביתת ובה' ~ה~''א

 שלי~
 הוא שהפרס בכ~ות הרביעית שיעור כפל הוא כדא"פ אבלשבו ה~ים ~ן

 וא'~ ב''יולא באכילה לאו בו אין שלנו בשכר אף הר~ב''ם לשיטת וא"ככידוע יותר הוא הפרס אכילת שהיית וגם ביצים ד' ול~"ד בציםג'
 ~ותר אותו השהה אם

 לאחה'~
 לא ערת אבל לחוד ~לקות ~ש~ע כו'כזית וזה עליו ולו~ין אסור ו~~שו שטע~ו כל ע''א ב~ס' דר"ילישנא דייק הכי ובאמ' ז''ל בדבריו כ~בואר בח~ץ ולא בחלב לא ביהלית כרת אבל ~לקות דו~א היינו לוקה ב~דא''פ כ~ית בו יש אםבנ"ט דתערובת דס' הר~ב''ם לד' ואף ב~י וכ''ש בו אין תורהאיסור אף א"כ כל דרשי ולא אר''א דפליגי לרבנן א"כ דאורייתאלאו ברוב טעם נותן שא~ר ר''ל ד' ועפ''י ובפוסקים. דוכתי בכמה~''ל בדבריו כ~~ואר שני~וח כל בכדא"פ כזית ואפילודאורייתא לאו טעכ"ע דס''ל ז''ל רש''י דלדעת לזה סניף לעשותיש : וכ~ש''ל

 ובכ~
 בפסחים דר''י לישנא ~ש~ע וכן כרת. באיסורי אפי' קא~ר~ת~א דר"י האיבורין

~לקות רק בו אין א''פ בכדי כ"ית בו יש אפי' תערובת דכל הר~ב''םכד' פשטא ~~~ע אלא היא ב~יתה תרו~ה דהא ~יתה חייב אמרולא לוקה לו~ר ודייק בכ"ית עליו לוקה וזר הואיל תרו~ה של ש~ןגבי
 ומש~

 בכא''פ ל~''ד ד~ק' דפסחים ~הסוגיא יותר עוד
 טעם על אפילו הוא דאורייתא כעיקר דטעם דסברילשיטתייהו ז''ל והרא''ש~ור"ת לאחה''פ. ~ותר מ~ילא ב''י בו אין ~אכילתו~ו אלא בו שאין דכל הסוברים לדברי וא'כ כו'. הדין ~ן לבאודיו לחוד לאוין באיסורי הכל בחלב ~בשר או מ~שרת כעיקרטעם דילפינן דבין בדין וכן ~לקות רק בו אין בתערובת בעא''פדכל הר~ב''ם כד' לכאורה משמע א"ו כרת חייב לא אמאי גופיהלר''א ~ק' ולא הבבלי בכותח דר''א עליה רבנן פליגי א~אידאוריית"

לחו~

 וגם כלל ~~שו בלא
~ 

 דכזית
 בכדא~

אבל איכא נ~י כרת
 ל~

 הפוסקים שאר
~ 

 להקל לצדד ~קום
 אחה''~

 : ק~סא ~שום אלא בושאין עיון
~~~~~

 ~פשיטות לי~ב יש השתי צירוף ~דין לעיל שכ' ר~ב"ם
 ה~די ~שער רש~ שהק'~

 ל~ר~ וד~~
 לך שאין

 ~ות~

 מק' ולאליכא ודאי והא רביעית שתיית בכדי כזית צירוף בעינן ובמשקהמשקה ה~די ~ר דהא זה כלל צריך לא הר~~''ם ולדברי כובות וג'ב'
 הג~

 ~ק' ולהכי א~ בכדי צירופו ושיעור טיב~ל ע"י נאכלהוא ו~ם הנאכלין פת פירורי בו שיש מכותח רק
 לק''~ ה~די משכר אבל דעתו דבטלה משום לשנוייואיצטריך הג~
: 

~~~~~

 בו יש המדי דבשכר שכ' עוברין אלו פ' וב~לח~ותבמאור
 בטעם דאפילו שסוברים ז"ל שיטתס ועפ''י ~~יקר. טעם~שום עלי~ לקי לא דאפ''ה להו דסבירא רק ~ח~ץ גדולטעם

 איןג~ור
 לוקי~

 יראה. בבל שעוברין ולא העולם ~ן ~תבעריןהיינו כו' ~ברין ~אלו הסוברים בשיטת דאזיל ~' שם ז''ל המאורהבעל ו~לשון ז''ל. ר''ת כשיטת ולא בכדא''פ כזית אם כי
 אלא שעורים ~י בו ו~רבין ~ת~רים הוא השכר שעיקר~רשים שאין להדי' ומ' כו' ח~ץ שרובן ואלו דא' ~ירושלמי הביאשם וב~לח~ו~

 : בב~י עליו עבר לא ואפ"ה שלנו שכר כ~ו שעורי'שעיקרי'

 אם הפסח לאח' להתירו סמך קצת יש האלההדברים~~~~~
 בדי~ד להתירו ~קום יש ודאי לבד בכסף הפ~ח קודסלישמעאל השכר ש~כר הנשאל ~ידון אך בשו''ע. והמחבר ז''ל והטורהרא''ש ד' נגד לבד זה דבר על לס~וך שקשה אך אותו.השהו

 : אי''ה שנבאר ~הו~פ~

~~~~
 ~פורשת משיכה דא' וכר''ל ד~ת ב~שיכה ק~ה דישראלהפוסקים ובכל וברא''ש בתוס' הובא ז"ל רש''י דעת במש~האו בכסף קונה אם היש~עאל דקנין הפוסקים ~חלוקתידוע

 הוא היש~עאל ד~נין ו~~ילא הזהב פ' בב''מ כ~בוארמה''ת
 ~שום ר''ל וכדא' בכסף ליש~עאל הא ~~שיכהלעמיתך דרשינן ומ~ילא ליד ~יד הנקנה דבר עמיתך מיד דרישדהא בכב~

~ 
 אושעיא

 דקיי''ל הפוסקים רוב דעת אבל הלוקח. פרק בכורותבמבכ'
 ~עות דד''תיוחנן כ~

 קונו~
 ולכן במשיכה וליש~ע"ל בכסף לע~יתך איפכא דרשינןהישמעאל קנין לענין ד~~ילא הפוסקים כ' ועפי''ז

 ובשו''ע וטור ורא~ש בתוס' כ"ז וכ~בואר ש~ה עו~דתהבהמה אשר ה~קום לו שיקנה או ~שיכה וגם ~הישמעאל ~עותשיקבל שתיהן להצריך בכורה הפקעת לענין להח~יר שיש הפוסקיםכ'
 דעת אבל בכורה.~הל'

 הר~ב'~
 כדבריהם יינ''ס בהל' בשו''ע פ' וגם ז"ל. דבריהם שהביאקל"ב סי' ביו''ד ב''י ו~יין ז''ל והרשב"א ז''ל הרמב''ן דעת ~וכןמשיכה או כסף או קונים דתרווייהו "''ל

 : בכורות להלכות שציין הנ''ל סי' יו''ד בש''ך ועיין להלהז''ל

~~~~
 קל''ב בסי' ז~ל המחבר סתם איך טובא ק'

 ובפלוגתא דקני הוא ~ינייהו דחד ז"ל והטור ותוס'הרא''ש כד' בפשיטות סתם בכורות ובה' ז"ל הר~''םכד' בפשיטו~
 הזכיר ולא לעיל שבארנו וכ~ו ישראל. קנין ל~ין ור''ליוחנן ד~
 דתרווייהו בפשיטות שכ' ז''ל והרשב''א וה~ב"ן הרמב''ם~דעת כל~

 בפשיטות פסק דרבנן יינם סתם דאיסור יינ'ס בהל'אבל כר''ל. או כר''י הל' אי ז"ל ור~ת רש"י ~~חלוקת מספקשתיהן לעשות הצריך ולכן דקמי הוא דחד הסוברים הפוסקים לדעתחשש דאורייתא איםור דהוא בכורות דבהל' ולתרץ לדחוק וצריךקנוי
 : אהדדי המ~בר פסקי לסתרודלא בשו~ע ז"ל ~חבר ~ד' ~וכרח הוא הלז והחילוק עיי''ש ~יר'ד~י ל~שקל תו ושרי סגי ~ינייהו דבחדא ודעי~י' ז''ל ה~~ב~םכדעת להק~

 בדין גם לס~וך מורווח ~קום יש האלה הדברים~~~~
~ ח~~

 איסורי' וקילא דרבנן שהוא הפסח עליו שעבר
 : לחוד ~שיכה וה~ה בי~עאל קני לחוד דכסף שפ' "''לוהרשב"א והר~ב''ן הר~ב~ם דעת על דיעבד לסמוך דיש ודאי לחוד.קנסא ~שו~

~~~~
 קנו. דתרווייהו ס''ל הכי ז''ל הרי"ף דגם ברורה ראי' נ'

~
 דהנה

 בב"~
 דא' בהא

~ 
 יוחנן

 ד~
 ~~ונו ~ונה גופו אם ק"ו ~שום טע~א ז''להרי''ף פי~ קונות ~ות
~ 

 פ'בבכורות והנה כ~ש.
 בג~ הלוק~

 ישראל בג~' שם ~'ק"ו האי נ~י יש~עאל גבי דא' דר''ל הך על
 קונה דיש~אל "''ל להרי~ף לי' דסבירא איתא ואםעיי''ש' ב~שיכה ו~~ונו בכסף דגופו יוכי~

 לן דסבירא ל~אי~לחוד ב~ש~~
 כ~

 ~שראל ק~ות ~עות דד''ת יו~נן
 ושכ~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~ ~

 לה נביב היכי א~ כר"י הזהב בפרק ז''לפבק
 הרי''~

 הא ""ל
 למימר איכא הא כו' קונה גופו אם ק''ו משום קונות מעותדד"ת
 ע"כ אלא בכב~. ולא במשיכה ו~מונו בכבף דגופו יוכיחישמ~אל
 ולא גופיה ק"ו האי בכבף קונה בישמעאל דגם ז"ל להרי"ףדב~ל
 ולעמיתך במשיכה ולישמעאל בכבף לעמיתך דר"י אליבאדרשינן
 קונה משיכה וגם דבכורות בש''ך וכמבואר אונאה למ~וטיאתי

 ~ל הרי"ף בד' מבואר וכן ~"א. ב~ב' הכי דאמר כאמימרבישמעאל
שם

 ב~
 המ~ה שהביא כו' בבוייתא להנהו ~ב להו דאמר בבוגיא

 כהרמב"ם ז"ל הרי''ף שדעת לענ''ד וברור ב~ן. ועיי~שכצורתה
 להרמב"ן המיוחסות הרשב~א ובתשו' בעכומ''ז. קנודתרווייהו

 פ' רכ''הבי'
 ג~

 : לדבר ראיות והביא כן

~~~~
 דוקא דמשיכה הפוסקים לדעת דאף ~וד שם כתבמזו
 אבל בכבפא. למיקני ביניהם נהגו דלא היכא דוקאהיינו

 וקנו כדיניהם. דיינינן אנן גם בכספא למיקמי ביניהם דנהגוהיכא
 כבף ולא ק~ה בישמע' דמשיכה דלר''י זו לדעת שם שכ' ואףתרווייהו.
 שנהגו אף הבכורה מן פטורה בבהמתו לישמעאל מעות שנתןישראל
 כדינא דלימשכה בעינן דאורייתא למידה אפ"ה ב~בףלקנות

 דהישר~ל רק בכסף מבתלק דהישמעאל עכ"פ כ' האדאורייתא.
 נ' ולפ"" דשיך. עד בבכורה לחייב ב~שותי' למיקם קונהאינו
 לי' מבתלק הישראל ~כ"פ בכסף ~ישראל הקונה לישמעאלדה"ה
 ועדיף לגמרי. רשותו הישראל ומסלק בכבף לקנות שמהגוכיון
 וכבמואר הערמה משום לאו אי בפבח בחמץ דמהני מהפקרטפי

 לכאורה נ' והי' שאח"ז. בבי' בדברינו אי''ה ויתבארבירושלמי.
 שנה~ו כיון "וזי שקיל מכי לי' מבתלק ישראל בכורה לעניןדה"ה
 לפי לומר נ"ל כך לגמרי עכ"פ רשותו מסלק הוא הרי בכבף.לקנות

 וכל דהרשב''א. זוב'
~ 

 : המחמירים לדעת הוא

~ ~
 והרשב"א והרמב"ן והרמב"ם הרי"ף שדעת שבארנו מהלפי
 שהוקנה חמץ הפבח א' ולהתיר בדיעבד עלייהו לסמוך דישפשיטא ודאי דינא מעיקר בישמעאל קנו דתרווייהו דסבריז"ל

 פובקים כמה לדעת לעיל שבארנו מה בצירוף ובפרט לבד.בכסף
 "ו ל~~ת הפסח א' למיקנבי' ליכא א"כ בשכר יראה בל שייךדלא
 ~פבח ח' להתירו יש טעמי' הלין מכל וא"כ כו'. עליו עבר דלאכיון

 ג'. ב~ני ~ותו הפקיר שגם בשאלה המבואר לפי בפרטבפשיטו'

ובפר~
 ונבאר דברים אריכות יש חמצו דהפקיר הלז

 ~ היטב בכ"" ~דו''ק שאח""בבי' לפנ~~ ~~ז'~

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

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

 ~~~ו
~~ 

 ~י~ו
~~~~ ~~~~ : 

~~~~
 ~"א ~~~ג דף דנדרים מבוגיא נובע זה דין מקורהנה
 כו' נותן יאכל מה לו ואין בדרך מהלכין היובגמר'

 או~. ור"י שיחפוץ מי לכל מופקרין הן הרי ואומר הסלע עלמניח
 עד מרשותיה נפיק לא דהפקר משום דר"י ט~א יוחנן רבי~אמר
 מתמת משום גזירה טעמיה א' ורבא כמתנה זוכה לרשותדאתיא
 דרבי מ' ריב~ל עם במחלוקתו לקמן וגם כוותיה קיי"ל ולאסוגיא בשלהי הר"ן וכמ~ש דר"י אליבא א~לא דלקמן ובוגיא חורןבית
 ~דאיצטריך בשלשה רק הפקר הוי לא בשנים הפקר ד~ת ס'יוחנן
 בשלשה דאמר הא דלר"י מ' כו' בא' אפילו ד''ת למימרלריב~ל
 כריב"ל הפוס~ים ופבקו מדרבנן ולריב"ל מה"תהיינו

 דר"י ו~
 כרבנן וריב"ל ג' בפני שיפקירנו עד ומה"ת במתני' דאוסר ב"לכר~י

 דאף לרבא וכ"ש וכרבנן כריב"ל ונקטינן והרא''ש והר''ןכדפירש"י
 פי' אם רק נקטינן דכרבנן ופשיטא היא בעלמא דרבנן גזירהלר"י

 עאוקימתא כו' זכה שלא עד לחזור יכול לרבא אף לזמןשמפקיר
 דאתיא ~ד מרשותיה מפיק לא ד~ה"ת הר"ן מדברי קצת ומ'דעולא.

 : תיכף מרשותו יוצא בתם הפקר אבל עיי"ש. זוכהלרשות

~~~~
 בהפקיר ור''ל רי מחלוקת איתא פבחיםבירו~מי

 ל~ ר"י וא' מתירו ר"ל הפסח לאחר אוברו ר~יבי''ג חמ~
 פינחב

 ~חלוקת ~ל כונתו פי' כר"מ ור"ל כר"י ר"י אמרין הוינן אתנהיר
 ו~י אחר בו שיזכה עד מרשותו יוצא הפקר אם במדרים ור"מר~י

~~~~~~~~~~~
 יוצא שאינו כר"יב'

 כ~
 בירוש~י בהדיא לה ~וקי והכי כר''מ ורל

 שם ברייתא ומייתי ור''מ דר"י פלוגתא אמוראי עולהודנדרים
 להערמה חייש לא ורל להערמה חייש ר''י אלא הוא כן לאר''י ו~

 כמה פי' וכן שהפקיר ויאמר יפקיר לא שמא ז"ל הרא''שופי'
 ב"ל ~ר''מ ר"י גם אוקימתא דלהך מ ולפ''זפוסקים

 שתיכ~
 יוצא

 : ישקר שמא בח~ץ חושש רקמרשותו

~~~~~~
 שקר שהוא זה סובל הערמה לשון דאין מאד דחוק הוא
 כשעושה רק הש"ב בכל ה~רמה מיקרי לא וזהגמור

 ועוד ותשכח. דוק ה~מה מיקרי אמיתית עונה טפ"י שלאדבר
 מרשותיה נפיק לא דמה~ת כר"י ר"י ב' דילן ש''בדלפי

 וכט~מא כר''י דפ' א"יל לשיטתי' דירושלמי ר"י ודאי וא"כבשנים טכ~
 למימר שייך לא בשלשה בהפקיר ואי דירושלמיקדמאה

 עמ"ש תלתא באפי דמתעבדא למלתא ליה אית דקלא כו'יפקיר ל" שמ~
 לפום לפ"" וא"כ הגט. וביטול חזקה גבי ומבואר כאן.המפרשים
 הפקר דהוי וכ~בא כריב"ל דילן בש"ב דנקטינןמאי

 לחששא דמנ''ל חמצו בהפקיר דירושלמי כר''ל למפבק הו"לכ~הפקיר תיכ~ גמ~
 יובי כרבי דס''ל וכטעמי' קאמר מדאורייתא ד~"י כיוןדהערמה
 ~ל צע''ג לענ"ד וזה דילן.בש"ב

 הפובקי~
 ופ' דבריהם שבתמו

 : חמצו בהפקיר יוחנןכרבי

 הוא אשר ל~יל שכ' הערמה בפי' ז"ל הרא"שדברי~~~~
 להערמה דחשש ד~"י כפשוטו לפרש לענ"ד מ' היהלמאד דחו~

 לחוש יש מותר שהוא נימא אם בו ויזכה יחזור שאח''כ כיוןפי'
 לא ור~ל בו. לזכות שבופו כיון שלם בלב יפקירנו לא מתחלהשמא
 ~יישינן לא בו יזכה שאח~כ אף עתה שמפקיר כיון רק לכךחייש

 מ"ד מפולת עליו נפלה דאמר מאי טפי וא''ש זכי קאומהפקירא
 ק~ל ומאי זכיי' כאן אין זכיי' מ''ד הערמה. כאן ליתהערמה
 המפולת רואין שאנו כיון ז"ל הרא"ש לפי' הערמה שייך דלאפשיטא
 אבל כו'. שנפלה ויאמר מפולת תפול לא שמא לגזור שייךוכי

 דעתו הביח לא שמא לו~ר ב' יש במפולת דגם ניחאלפמ"ש
 וזה והפקר יאוש הוי ממילא דבע"כ קמ"ל נתיאש ולאהפקיר ול~
 : היר~שלמי פי' ב~הש"יברור נ~~

~~~
 הפקר אם ור''י ~'מ מחלוקת מייתי דנדריםבירושלמי
 לר"מ דאף שם ומיית~כמתנה

 ה'~
 א~י בתם בהפקר

 שלא עד מועט בין מרובה בין לזמן הפקר אבל ימים ג' רקלחזור
 וא' דעולא כאוקמתא דהיינו ומ' דילן דש''ב וכברייתא כו'יזכה
 שנה או חודש הפקר בין דמשוה פי' מועט בין מרובה בין א'הדא
 חוזר הוא שאח"כ כיון פי' נהערמה חשו לא א' הדא כו' שבועאו

 בה נחזור א''י אחר בין הוא בין בה ~ש"כה א' ואפ"הוזוכה
 שמא חיישי' לא עצמו הוא בה שזכה אף הוא גמורדהפקר משמ~
 ~יישינן דלא הירושלמי מסקנת חזינן וא''כ שלם. בלבהפקיר ל~

 וא~כ ג''כ. בפבחים המוזכרת הערמה היא היא ובודאילהערמה
 מקטינן הכי חיישימן דלא מברייתא דמייתי כיון לה חייש דר"יאף

 ""ל הרא''ש לפי' ואףוכר"ל
 בהער~

 חיישינן דלא מהתם מוכח ע"כ
 ברור נראה לענ''ד אבל שהפקיר. ויאמר יפקיר לא לש~א~ם
 מבקנת דלפי חמצו בהפקיר לדינ" צע"ג וא"כ כמש"להפי'

 : וכרבנן כריב"ל קיי"ל ואמן חמצו בהפקיר מחמיר ולהכיס"ל יובי כר' דר"י דילן ל~"ב וכ"ש וכר"ל דמותר משמעהירושלמי

 שאלו דשביעיתפ''ט~~~~~~~
 ל~

 שב~י' פירות בביעור יאשי'
 רחמים ג' לך חמי שם וא' מה"ת. להפקירשחייב

 וי"כה הוא ויחזור בה יזכו שלא אוהבים ג' פי' קד~יה~.ואבקרה
 עוד ושאלו ההפקר מןתיכף

 רחם לן דלית כגון אימי ל~
~ 

 מה
 בהם. י"כו שמא ויראים אוהבים להם שאין פי' מיעבדצורכה
 וח"רון ותפקרון ל~ווקא ליה תפקון צלילא רגלא תחמון כד לןוא'
 כלל. בשוק מהלכין אדם במי שאין ש~ה שיראו פי' כו'וזכיין
 הה~~ר מן תיכף ~צמם הם וי"כו ויחזרו ויפקירו לשוקיוציאו
 התורה מן ב~ור מצות בזה~ו~א

~ 
 חיישינן לא ב"ל דכולהו להדי'

 תיכף ולזכות לח"ור בהד~ שכונתםלהערמה
 הוי וא~~

 חיישינן דלא בב~י דירושל~ א~וראי דכולהו וכיון~ור ה~~
~ ~  חשש ~י למ~ד ~ף ודאי ~~דא~בדי 

 ~ער~
 ~ר~ ה~ה ~ין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~ן
~ ~~~~

נג~
 דנדרים. דירושלמי דסוגי' ומס~' א~וראי ועולהו ר~ל

 כר' דסבר משום דטעמי' מ"ד כאידך דר''י ל~וקמי טפימסתברא אב~
 : דילן בש''ס וכדעתו כ~תנה דהפקריוסי

~ ~ ~ ~  לא יובי ור' בדר"מ דפליגי ~''ד ~שמע~דפס~ים~
 שם אמר וכן כו' זכיי' משום מ''ד ד~מר בי'הדר

עוד
 הכ~

 פי' כו' שמותר נכסיו ישראל וביזבזו ש~ת בגר מודים
 ~שום ל~''ד דאף הפבח אחר ב~ן ישראל וזכה הפםח קודםשמת
 להדי' ~רי יוסי לר' אף ג~ור הפקר הן שמת גר ד~כסי שריזכי'

 זכיי' משום כמ''ד מוכרע הדבר וא''כ דר''י בטעמיה היאדמחלוקת
 : כר''י הלכה ואיןוכמש''ל

~~~~
 חמצו בהפקיר להקל שפסק א''ז בשם הביא א"חב~"ע
 פ''י בתשו' גם דבריו הובאו ריקנטי בפס~י ראיתיוכן

 ודחה א"ח~לק
 ו~משכו להחמיר. ~פוסקים דעת מפני ד~ריה~

 ויסוד שורש המקילין לדברי יש ולענ''ד בהירושלמי. הרא"ש פי'~חר
~כון

 ל~''~
 נכוחות בראיות ובארתי הירושלמי בדברי

 ובפר~
 ~איבור

 לו~ר יש ועוד קנס". ~שוס מדרבמן שהוא הפבח אחר~מץ
 ס''ל אפשר הע~מה מ~ום למ''ד אף ~הא ר"י דמח~ירדהירושלמי

 נעיל ~ם כמ''דלר"י
 ר''~ דא~

 מה''ת אסור הפסח אחר דחמץ ס''ל
 ל~יל שם עיין ל~ו בו שאיןרק

 ד~
 ר"י מחמיר ולהכי הכי א' ירמי'

 רק בו דאין דקיי''ל לדידן אבלבהפקר
 קנס~

 יש דרבנן
 להק~

 עכ''פ
 : הי~ב בכ''ז ו~וקבהפקר

~~~~~~~~ 
 ~ו ~~~~~י

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

 : ~~י~ ~~~~ י~ ו~~~~ו~

~~~~
 בפיס~א פ''ק ~ברכות ~"ל הרא''ש בו נסתפק זה דברהנה

 הלעה אי שס ופ~~ל ~לביםדהקטר
 כ~אב''~

 אכילת דזמן
 או חצות עד~סח

 כר''~
 דאיכא משום םפיקתו ועיקר עליה דפליג

 נמי ו~יעא כראב''ע דסברי וזבחים דברכות משניותס~מי
 ער''ע דם'אחרינא םתמ~

 ומספק"
 רבא מדא' וגם עיקר מינייהו הי ליה

 מצה אכל ע''פבשלהי
 בע''~

 חצות אחר
 לראב"~

 י"ח יצא לא
 ליה דמספקא ~כ''פ או כוותיה לרבא דס"ל קצתלכאורה מש~
 ומשמע חצות. קודם חובה ~ל מצה לאכול צריך לן דמ~~קא~שום וסיי~

 חצות אחר עד איחר ~אם ז"ל ~דבריולכאורה
 ל~

 משום יברך
 ברכה. ס~ק והוי ס~ק דהוי~כתב

 אב~
 הרי''ף מד'

 ז"~
 נראה

 ~טמא חצות א~ר דפסח משנה הך בפסחים שהשמיט כר''עשםובר
 מימ~א הך ו~ם כר~ב''ע ד~תי' הידים~ת

 דרב~
 אחר מצה דאכל

 דס''ל ~זה מבואר דינא מהך כ~ל הזכיר ולא ג''כ השמיט כו'חצות
 ~לינה כלדזמנה

 לכ~
 חידש לא

 ב~
 כלום

 וכב~
 דלינה ~ך הזכיר

 שפ' ז"ל הרמב''ם ~ת הוא וכן הלילה. כל מ' עו' חובההראשון
 : הלילה כל זמנה מ~ה לגבי ד~''ה ומ~ילא כר''ע פסח קרבן בהל'ג'כ

~~~~~
 בר''ג ד~שה ~ובדא מהך נ~ונה ראיה להביאלענ''ד

ור''~
 ברק בבני מסובין שהיו ור''ע וראב''ע יהושע ור'

 ק"ש זמן ~הגיע עד הלילה אותה כל מצרים ביציאת ~םפריןוהיו
 והנה ש~רית.של

~~ 
 בזמן תלוי הוא ~צריס ביציאת לספר דמצוה

 זה דהא חצות עד הסידור מצות גם חצות עד פסח ולמ''דפסח
 חצות עד ביה ~א' פסחים בלילי הללבכלל

 לראב''~
 מלא ומקרא

 בשעה "ה~עבור
 שי~

 בשם במכילתא מפורש וען כו' מרור מצה
 משום והיינו חצות עד מצרים ביציאת לעסוק ~דם שחייב~''א
 וא''כ חצות. עד פסח גם דס' לשיטתי'~אזיל

 הנ~
 שהסיבו ח~ים

~בני
 בר~

 כל הסוברי' דעת שהכריעו ש~מ ~לילה כל ביצ"מ וס~רו
 ~א וגם פםח זמןהלילה

 וראב~
 גם מעמד באותו היו

 ומראה~ר~י ר~
 שדע~

 כ~ותו. כולם עשו לן נשיא והי' כן הסכימה ר"ג

~כ"~
 ורבו נ~נו

 א~
 בדבר מצוה היה לא דאם למעשה כן לעשות

 מהך אח''כ דנסיב מה עפי~ז לפרש נראה היה ועוד כן. עשולמה
 עד כו' שנה ~בעים כבן אני הרי עזריה בן אלי~זר א''ר~רייתא
 בהדי ברק דבני עובדא להך יש שייעות ומה כו' ז~א בן~דרשה
~ך

 מימ~
 על מצרים ביציאת דסיפור הך דהא ~~אב''ע

 הלי~

 שייכאמישך
 הפס~ לחוב~

 ועפ''י השנה. בכל איירי ב''ע ור"א
 א''ש~אמור

 הסמיכו~
 עוסקין היו שם שהיו החכ~ים על דהנה

ביצ''~
 עמהם היה ראב~ע וגם הפסח חובת משום הלי~ה כל
 טעם ~תן לזה תוסיף כבל מיחזי חצות עד דס''ל לדידיהולכאורה
 דאיהומשום

 ס''~
 ביצ"מ ל~פר ת~יד מצוה הפסח חובת בלא דגם

 המרבה וכל לדבר ושיעור זמן ו~ין חייך ימי דכל מקרא נינהבעל

 עליו חלקו הסיעה כל א~ל פבח. בזמן ~לא ואף ~שובחה''"
 ורק המשיח לימות להביא חייך ימי כלודר~י

 ב~י~
 משום זו

 עכ~פ הפסחחובת
 מעובד~

 דעת אז שהכריעו ~וכח זו
 דהנה ראיה להביא יש ועוד רב. ומעשה הלילה כל שז~נההחכמים כ~

 כבוא דריש דר''א כו' תנאי כהנהו תנאי הנהו מייתיבגמ'
 עד דריש יהושע ור' שורף אתה ~מצריס ~אתך ומועד אוכלאתה השמ~

 אתהמתי
 אוכ~

 ור''א ממצרים לאתך מועד עד והו~ך
 צאתך ומועד כראב''עס''ל

 ממלרי~
 וא''כ שריפה לזמן

 כדדרשינן ביו"ט קדשיס ~ורפין אין והא למישרפי מצי היאךק'
 בזה הרגיש ז''ל ורש''י לשריפתו. שני בו~ר ליתן אחריתיבדוכתי

 זמן על דכוונתווכ'
 המבי~

 דדרשינן כיון ק' אכתי אבל שריפה. לידי
 נותר נע~ה ממילא ואילך מחצות חצות עד רק אכילתו דזמןמקרא
 קדשים שורפין שאין רק חצות עד דז~ה לדידיה הידיםומ~א
 לכאורה משמע שורף דאתה ולישנא ביו''ט קדשיס שורפין ואיןבנילה
 יצאת ללאו הבערה דלמ''ד לומר היה ואפ~ר לשורפו. שיכולדס''ל
 ומצינו דא' חמץ ביעור גבי דפסחים בפ''ק כדא' ביו''טשרי'

 לחלק הבערה ש''מ מינה ודייקינן כו' מלאכה אב שהיאלהבערה
 לשריפת וה"ה ביעור מצות ~שום מותר יצאת ללאו דלמ''ד ו~'יצאת
 ל~ורפו אסור ודאי יצאת לחלק הבערה דקיי"ל לדידן אבל~~ר
 אוביו''ט

 מדרש~
 דהוי מטעם או שני בוקר ליתן כו' דוהנותר

 ע''ש. צולין כיצד פ' ובפסחים מדליקין במה בפ' כדא' ול"תעשה
 ניחא ממצרים צאתך מועד עד והולך דאוכל דר''י לדרשאאבל
 תנן ע''פ בפ' ובמתניתין בקרא כלל שריפה הוזכר דלא~ובא
 נותר דהוי ~שום וע''כ הידים מטמא חצות אחר הפםח~דיא

לראב''~
 : ודו''ק

~~~~

 לילה חצות ד"ה ברש''י ע"ב כ' דףבר"ה
 איכ~

 בינייהו
 שם רבא ~דעת לכאורה משמעכו'

 לפסו~
 דעד כראב''ע

 הפםח למעשה ע~ר הארבעה יום אל שייך ומי~ך מדאורייתאחצות
 רשות בהן שמצה החג ימי למותר שייך ואילך ומחצותוחובתו

 עיי''~
: 

~ ~
 רב אמר שם דאיתא ע"א עא ד' דפסחים מסוגיאראיה
 ומסיק וטרי' והשקלא ~ימרא כל היטב עיי''ש כו'כהנא

 הרא~ון ביום דכ' י''ד חגיגת ו~וקא הוא ראשון בוקר בוקרדכל
 ע"כ והיינו א'. ולילה ימים לב' מיניה דרשינןלבוקר

 בוקר כל ס' דראב''ע דברכות בבוגי'כמבואר כראב''~
 בוק~

 הוא רא~ון
 מהך הק~ו ~ם ובתו~' ~ני. בוקר על למיטעי דאיכא ס~רור''ע
 עיי''~ שני בוקר דהוא לר''ע דמסיק פסחים~~להי

 בתימה שנ~ארו
ודעתם

 לפסו~
 לפמ''ש אמנם ע''פ. בשלהי מ''ש וע' כר''ע להלעה

 ב~סחים ושם כראב''ע ל~סוק רבא שדעת נראה דר''המהך
 כו' ט''ו חגיגת לאי~ורי ראשית דבעי כהנא ארב לה דמותיב~וא רב~

 דיש כר''ע להלכה ב' כהנא דרבלומר י~ ולפ"ז ודו''ק. לשיטתו שפיר מ~' ולכן כראב''ע פסקואיהו
 לטעו~

 ולכן שני בבקר
 דשם ברייתא וגם א'. לילה למעוטי הזה ליהאיצטריך

 לתרץ י~
 משום ולאו רא~ון בוקר הו''א כו' הראשון ביום לאו ד~י כהנאלרב
 בן כדב' ל~ס" דאית~וש ד~ו''א אלא הוא רא~ון בקר בקרדכל
 חגיגה "ו חג זבח לבוקר ילין מלא דמפיק ע''א ע' בדףתימא
הפס~

 משום ולא לר''ע מהזה ידעינן כבר ובפסח עיי''ש כ~~~עו
 ואכתי לבוקר הראשון ביום בחגיגה בעינן להכי ראשוןדבוקר
 דבוקר הו''א אכתי ~''ו ~ל באימורין אבל ילין דלא דהתםקרא איירי ד~הכי לפסח דאיתקש י''ד חגיגת בשר דוקא דהיינוי''ל
 כר~. כהנא ~ב שדעת בידינו על ולפ~ז ראשית. איצטריך להכישני
 י~ה~ן

 ד~
 ~~' שם לאביי יוסף רב

 אי~
 האימורין ז~ן יאחר

 ס' דלא וע~כ הבשרלז~ן
 כ~ב'~

 מ~סח ק' ודאי דלדידיה



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  ~  

~ ~ ~ ~

 דס' לומר מקום יש שם לרבא רק שם אביי עקו' מחצותדאיפסל
 מקומן איזהו ס~פ ובזבחים ג''כ. דר"ה מהך וכמש"לכראב''ע
 כראב''ע. חצות עד אלא נאכל דאינו דשם משנה יו~ף רבדמוקי
 כר''ע דילמא א' ולא כו' ולהרחיק כרבנן דילמא אבייומ~'

 להו קר~ לכן כמותן והלכה אראב''ע פליגי רבנן דכולהודס''ל משמ~
 ~'א על לחולקים להו קרי דב~כות בירושלמי וכן חכמיםבלשון
 וכרבנן. פסחים אכילת בשנתינו כ' הי' גירסת' ו~פי עיי''ש~בנן
 הפסח דתנן משום לרבנן אף פסחים אכילת לגרוס דא''צ שםוא'
 הנך רק קתני לא דמתניתין והיינו הידים את מטמא חצותאחר
 אבל חצות. עד סייג משום לכתחילה רק הלילה כל בדיעבדדזמנן
 דמיין לא אפ''ה ~דרבנן שהוא אף חצות אחר לגמרי אסורפסח

 איחר אם א' ליום נאכלין הנהו דכל שדעתו ונראהאהדדי.
 דאביי כתירוצא היינו ולפ''" באכילה. מו~ר חצות אחרבדיעבד
 גמ' דמק' ומאי להרחיק ומשום כרבנן אתי' דמתניתין בזבחיםשם
 למיתמי דאיצטריך לק"מ הירושלמי לדעת כו' אל" מאי א''כשם
 בדיעבד דאף להורותאלא

 ול~
 אחד. ליום נאכלין כאינך

 וא''~
 גם

 וליכא כרבנן. אתי' בודאי כו' חצות אחר הפסח דע''פמתניתין
 הלכ~ ודאי לדידיה וא"כ כראב''ע. כלנ משנהסתם

 וגם כר''ע
 ~ : מחבירו כר''ע הלכה גם חכמים בלשון לי'מדקרי

~~~~
 כהנא רב שדעת בידינו

 ואבי~
 דהלכה וירושלמי

 שכח ואם הלילה כל מה''ת פסח מצותדעיקר כר"~
 בקר~ת וכן עלי' ולברך חצות אחר לאכול חייב חצות עדמצה לאכו~

 בהך ובפבחים בר"ה רבא וד~ת הלילה. כל מצוה יצ"מ וםיפורהלל
 דע~ו איך להסתפק יש יובף רב ובדעת כראב''ע דסבר מ' יליןדלא
 ס' שם רבא ולדעת כראב''ע דלא ס' בפם~ים אביי דשרידלפי

 בערבי אמר דהא ספק קצת עדיין רבא בדעת ואףכראב"ע.
 דמספקא א''ו יצא לא בפשי~ות א' ולא כו' יצא לא נראב''ע~סחים
 כ' שכבר כיון כר''ע לפםוק יש לכאורה הלכה לענין וא''כליה.
 ברק דבני בהך ר"ג וגם כוות~. עובדא עבדו דתנאידרובא
 כר''ע דהלכה וגם חכמים של גדולה מבבה שם היתהובודאי
 והירושלמי כוותי' ס' ואביי כהנא ורב ר"א נגד יהושע וכר'מחבירו
 שאין כיון עליהם ~חלק קצת משמע רבא דדעת אף להומסייע
 רבא בדעת ~רור הכרחלנו

 כמש"~
 ספק אין ע''פ דשלהי מהך

 ז''ל הרי''ף דעת וזוהי ואמוראי. תנאי אלו כל ודאי מידימוציא
 חצות אחר דפסח הךשהשמיט

 מטמ~
 דאכל דרבא והך הידים

 רק היא ה~לכתא דלאו דס''ל יצא לא לראב''ע חצות אחרמצה
 לאכול שכח דאם י"ל ולפ''ז כר''ע. הרמב"ם וכ''פ כר''ע.הלכה
 בכ"ז ודו''ק הפסיד לא דהמברך ולפענ"ד עוד. לברך אין כו'מצה

 :היטב

~~~~ ~ ~  ~~ ~~~י~ ~י~ו~ ~~~ ~~י~~~ ~י~~ ~~י~ 
: 

~~~~~
 ודבש ש~ן ביין שנילושה ~יםה ר''ל אמר כ''ש בפ'אי'
 משום טעמא במסקנא ו~פ' כרת. ~מוצה על חייביןאין

 ותוס' רש''י ודקדקו מחמיצין. אינן פירות ומי פירית מידהו''ל
 דקיי''ל ~הא והק' איכא אםורא הא כרת חייבין אין נקט דווקאדר''ל
 קימחא וכן ומילחא ~חא בותיקא ושרינן כלל מחמיצין אינןמי"פ

 דממהרין מים עם פירות במי ר"ל איירי דהכא ותי'דאבשונא.

להחמי~
 כלל. מחמיצין אין ל~וד מי''פ אבל גמור. חימוצן אין אבל

 ביין העיסה לשין דאין כר''ג הלכה ב''ל ר''ל ע"כ דבריהםונפי
 ג''כ מים עם פירות דמי וס' לגמרי שרי הא דלר''ע ודבש.שמן
 שוהה אם אפילו היינו א''מ מי~פ דמ''ד ס''ל ותום' מחמיצין.אין
 לידי בא מרובה זמן דבשוהה לחלק ם''ל דאי מרובהזמן

 ע"י גמור חמץ המדי לשכר כן דקרי מידי ~קשו הוו לאגמור חימו~
 והוצרכותערובות.

 לתר~
 נתינתם קודם במים השעורים ששורין

 כדאיתא מוי ידי ועל מרובה זמן ששוהה כיון זה בלא האבשער.
 לידי בא הואבירושלמי

 חימו~
 לידי בא אין דלעולם ודאי אלא גמור.

חימו~
 שטבע

 המי~
 ממה מוכרח וכן החימוץ. מעכב הוא

 וקרו במים מגבלה נסכים מנחת גבישדקדקו
 חמ~ ל~

 נוק~ה
 ואי ~~. ~י~~ והוא ~בתודה לחמץ כשר דנוקשה שיטתםו~~''י

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~ד עלי~ן שוהין שהיו ב~שיטות א~ש מח~יצין דבשהיהנימא

 חייבין דאין לישנא דדייקי כיון שיטתם ל~י הוא ומוכרחשיחמיצו
 דבשהיה נימא ואי מים עם לה ומפרשי איכא איסורא האכו'
 כרת חימוצו על חייבין אין ותני פסיק היכי גמור חמץהוי

 גריעא וא''כ בשהייה כגון דמחמיצין גוונא איכא הא גווניבכל ד~
 ממהרין דעכ''פ גרידא במים~נלושה

 להחמי~
 אין לעולם דלר''ע וממילא כרת חייבין אין לעולם פירושאדלהך פשו~ ודאי אלא

 מעכבין פירות ~מי כיון כללמחמיצין
 החימו~
: 

~ ~

 א' במנחות שם במסקנא דהא טובא ק' לענ''ד
 דר~

 דריש
 נסכים מנחתלרבות

 לחימו~
 וע"כ

 למי~ר לן מיבעי לר"~
 במיםמגבלה

 וכשיר~
 דלרע נימא ואי נינהו. פירות מי דאל''ה

 היכי לדוכתא קו' הדרא כלל מחמיצין אין ~ים עם במי''פגם
 להמשכחת

 חי~ו~
 עיקר לדבריהם ק' ו~וד

 חמ~
 שריסקו דתפוח

 קיי''ל והא אנוקשה דלקי וכר"מ נוקשה היינו נםכים ודמנחתכו'
 אלו ~~'פ כרבנן וה~י''ף הרמב"ם פ' וכן פטור דהאוכלוכר''י
 להא כלל משכחת ולא בעיני' בנוקשה וכ''ש בתערובתעוברין

 : כו' נסכיםדמנחת

~''~
 נראההיה

 ד~עיק~
 שפסק הרי''ף כד' בזה

 כר~~
 דמי"פ

~
 דהוי המדי דשכר להא פ' ואפ''ה מחמיצין אין ג"כ מים

חמ~
 אינם פירות דהמי דמפרש ז"ל הרא''ש וכמ''ש גמור

 גורמי~
ה~י~ו~

 המים מונטים אין אבל
 ~החמי~

 לבד מים היה אם כמו
 אבל עיסה ככל ~שמרן אפשר רק לגמרי ~חמיצין שהייהוע"י
 גורמין אין מים ב~י נבד עצמםהם

 חימו~
 א''ש וב"ה ל~ולם כלל

 דהוי ובשהייה מים עם דאיירי דממחות סוגי'כל
 חמ~

 ולא גמור
 לאו וכרת מים בלי איירי חייבין אין דאמר ור''למוקשה

 ולא הכי דס"ל בירושל~י וכאמוראי הוי נוקשה מים בלא דאףאו דווק~
 מחמיצין אין להו דסבירא בתראי כאמוראי רק כוותייהוקיי''ל
 ~מהרין סבר ר"ג בברייתא תנאי פליגי מים בתערובת אבלכלל

להחמי~
 ובאמת לבד במים כמו מחימוץ שישמרם ובלבד שרי ור''ע

 דלא מלהח~יץ המים ימנעו שמי''פ לומר קש' סבר' עפ''יגם
 גבי רק זאת סבראמצינו

 חומ~
 : שצומתין וציר

הרא"~~~~~~
 שפ' הרי"ף על להקשות כ''ש בפ' שכתב

 סותרים לכאורה במים. דמגבנה דמנחות ~האוריב''ל כר''~
 מח~יצין דכש~והין "''ל להרי''ף שכ' עוברין אלו בר"פ ז"ללדבריו

 : דמנחות מהא ל''קדלפ''ז

~~
 דאם בהך הסוברים ד' על לה~שות שם ז''ל הרא''שכתב
 דאת שיטתא בחדא ורבנן ר''ג דקמו מיד תשרףלש

 בלכתחלה רק רבמן דל''פ ז''ל הרא"ש ותמה מקטפין אין~לשין שאי~
 דמפ' ~שום דראייתם ונראה איירי. לא די~בדבאיסור אב~
 לאדקיטוף פלוגת~

 משו~
 דמלאכת משום אלא הוא ~עט דדבר

 ת''ק שרי ומש"ה א"ריה כלל שוהה ו~ין ל~~יה סמוךה~א הקיטו~
 קיטוף אפילו ד"ס~י ורבנן לשומרה ואפשר תיכף ~מצתשאין דס~

 תשרף לש אם ~ילא וא''כ מח~יץ ותיכף לדבר עלל זמן שאיןסבר
 : מאוד נכון זה כי הי~ב ודוק תיכף ~מ~מיץ כיוןמיד

~~~~~ ~ ~  י~~ו~ ~~ ~~י~~ ~~ו~~ ~~י~~ ~~~ו~ ~~~~~ 
 ~~ ~ ~~~~~יו~

: 

~ ~ ~
 ס"ו דף מנ~ות במס' התוב' שהביא כבה''גשפסקו מי יש הפוסקים גדולי בין מחלוקת הוא "הדין

 למקדש זכרד''ה
 וי~

 שהקשה הקושיא ~חמת שם כר"ת פוסקים
 דיום דומיא לילה ע''ב דף בגמרא דמםיק מהא שם. בה''ג עלר''ת
ע~.

 ומה~
 הנ''ל בתוס' שם כמבואר שבת. העומר קצירת דד~יא

 ביום דיספור ר''ת כדעת ופסק סתם בש''ע וגםעיי''ש.
 במשנה דאמרי~ן הא ד~נה בה''ג דעת לקיים ולפעד''נברכה. בל~

 דהא ~''ל היינו פרושים ב' לפרש י~ כשר ביום נ~צר ע''בדף
 נ~רדתנא

 ביו~
 הקצירה אבל להקריב כשר שהעומר הי~ו כשר.

 דמסיק הא ולפ''ז המצוה. קיים לא ביום שנקצרכיון
 ש~

 בג~~א
 ד~לוגתייהו צ''ל ~"ע כו' בר~ש ר~א והא ~י הא ל''ק רבהאמר
 שכשר היינו מ~יאין אחרת יש אם סבר דרבי בכה''ג~'כ

 להקרי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  פבול בלילה נ~ר שלא דכל בבר בר~ש ור"א ביוס.מהנק~ר
 קצירה ~ות ~נין א~לל~קרבה

 כ~
 דיום בקציר קיים דלא מודו

 ~''"אך
 דמגילה ~מתניתין דהכא אמתניתין מק~ה מאי תקשה

 קצירה למצות והי~ו העו~ר לקצירת כשר הליל כל תני ~תםהא
 הקרבת לענין אבל לא. נמי ביום דלילה למידק שפיר מצימןוע''"

 דכשר דידן כמתניתין דמגילה המתניתין דבבר אפשרה~ומר
להביא

 א~
 אלא קו~יא. ומאי ביום. נקצר אם

 ע''~
 פירושא הך

 נקצר דאמרינן ד~א לפרש וצריךליתא.
 ביו~

 דקיים היינו כשר
 לזה וראיה קצירה. מצותגם

 הפירו~
 דקחשיב דמתניתין מלישנא

 כו' מצא לא כו' מצותו כו'. מצא לא כו' העומר ~ות ה~ומרדי~י
 בל~ה. לי~ר מצותו הלשון. "ה ביום דנקצר בהא גם כתב לא~למה
 העומר להביא כשר היינו כשר פרושו דאי ועוד כשר. בלילה קצרלא
 לא דהא יתירא בבא הך~"כ

 ג~
 ה~ליי' ממן ביום נקצר

 א~''כ להביא. דמותר כבר~אש~עינן
 דה~ירו~

 דיצא היינו כשר
 מינה דדייק דמגילה מהא שפיר ומקשה קצ~ה~צות

 דל~~
 ביום

לא
 דהכא כמתניתין בבר דרבי בר''ש ר''א הא ר' הא ~ה ~שני וע''"
 נעשה שלא דעל סבר ב~'ש ור''א קצירה מצות קיים ביוםדאף

 : לפרש מוכרח ~ן קצירה. מצות קיים ~לא והיינו פבולכמצותו

~~~~
 ר''ע בשיטת בר''ש ר''א דאמר יוחנן לר' אבל לרבה הוא
 ס''ל ע''כ שבת. דוחה דקצירה מהא אמרוכו'
 ס' ור' דפבול בר''ש ~א וס' גופי' העומר בהקרבת~~גתיי~ו
 ביום כשנקצר לרבי א~ילו קיים לא קצירה מצות אבלדכשר.
 גם דלמא כר''ע ס' בר''ש ר''א דרק יוחנן לר' מנ"ל תקשהדאלת"ה
 א''א קצירה שמצות ל~י שבת דוחה דקצירה והא כוותי' ס'רבי

לעשות
 ד~~ מע''~

 דס' משום היינו ועשר כו' אחרת הבא רבי דא'
 נקצר הפי' ג''כ ובמתניתין קצירה מצות קיים ביום כשנקצרדגס
 יוחנן לר' דס''ל ע''כ אלא קצירה. מצות שקיים היימו כשרביום
 בבר ר' מצי לא וא''כ עומר. מצות קיים אידפליגי

 דאמאי כר~
 והבאת בש~ת. יקצור אם גם יקיים לא קצירה דהא שבת.דו~ה
 ב~תניתין כדאי' היבש מן או ~עמרים מן להביא יכול הריהעומר
ול~

 מצות קיום בשביל שבת ידחה שקצירה כלל סברא אין יוחנן
 :קצירה

~ ~

 פלו~ייהו רבה דמפרש לעיל שכתבנו וכפי כרבהדקיי"ל
 למימר מצ~ן שפיר קצירה. מצות קייםאי

 ~ד~
 כר''ע בבר

 הבה"ג. לד' כלל סתירה אין א"כ קצי~. מלות משום שבת~דוחה
 : וכמתניתין כר' בה''ג פבקושפיר

 בי' ~ילה הל' בי"ד "''ל הש''ך קושית ג"כ ליי~בנראה
 דנמול שפבקו הפובקים על שם הקשה ב'. ס''קרס~ב

 שבת דחי אמאי א''כ והקשה כו'. להטיף וא~צ יצא ימים ח'תוך
 אף שבת דדחי דהא שפיר אתי ולפמ''ש עיי"ש. מע''שלימהלי'

דא~
 ימים. ח' תוך מל אם מילה מצות וקיים כו' לה~יף

 : ודוק השמי~י יום מצות קייםלא עכ''~

 ביום ~קצר אם שפסק הרמב"ם ד' ג''כ יתישב דברינו~~~''~
 הפובקים כל עליו ות~הו שבת שדוחה ופסקכשר

 שהקשה זו קושיאמחמת
 אמאי ביום כשר דאי רבי על יוחנן ~

 גם וכשר כרבה ג"כ פ' דהרמב~ם ניחא ולפמ''ש ~בת.דוחה
 : שבת דחי ומש''ה קצירהלמצות

 קצירת שם דבעי ~''ב מ~ילה מס' מירושלמי ליאון~~~~~~
 מן כבא או הלילה כקצירת לה עביד את מההיום

 רבי בין פלגו חדא אמר אש~ת הלילה כקצירת תימר אין~עלייה
 אשכחת העלייה מן כבא תימר אין כו' ~נן ובין ר"ש בין~ל~ר
 שידחה מהו העומר קצירת בעי רשב''ל כו' בין פלגון תרתין~מר
~איה ~בי" ויש ודוק כמ''ש ומבואר הבוגיא כל ע"ש כו' ביום~בת

 אפילו כשר ביום נקצר דפסק ""ל הרמב"ם לדברי ברו~
 ישמעאללרבי

 דדרי~
 ע"ב ח' פ''ב דמכות מסוגיא רשות. חריש מה

 וא"ל כו' ~ות חריש מה ישמעאל דרבי ברייתא הך שם~ייתי
 דרשות דחרישה ממאי ל~א מרבנן~הוא

 דל~
 ה~ומר חרישת

~~וה
 ואפ''~

 אימו ~ר~ש ~א דאם כיון א''ל תשבות רח~א א'
 ~לתא לאו רבא א' עוד ~ם וא' היא מצוה ~ו~ורש

 דאמרי ~י~

 מצא חרישה ~ה דחרישה דומיאקצירה
 חרו~

 חורש אי~ו
 לקצור מצוה קוצר א~ו קצור מצא מצוה ב''ד ואי ~ו' נמיקצירה א~

 וש~י' שבת דחי' דקצירה טעמא דעיקר ~הדיא הרי ע~כ.ולהביא
 ואי ולהביא ~צור מצוה קצור מצא דאפילו משום מחרישההיא
 היכא בלילה הנקצר כ''א כלל נכשר העומר אין ישמעאל דל~ינימא
 בכך מצותו עיקר בקצירה הא לקצירה חרישה לד~ות כללב"ד
 "ה הוא דמיון ומה עדינו בלילה שיקצר "ולתי להקרבה כשרואין
 דחרישהלמצוה

 וג~
 ל~לור מצוה הא כו' מצוה ב''ד ו~י למסקנא

 ולא ולהביא לקצור דמצוה משום דרק להדיא מבוארולהביא
 ומבואר ברור א''ו אחר. באופן וא''א בכך הכ~רו דעיקרמשום
 שלא אף כשר ודאי העומר דקרבן ה~ב''ם כד' "ומבוגיא

 אבל החדש. מן שיהא רק בדיע~ד כ~ר העליי' מן ואפילוכמצותו נקצ~
 קצירהמצות

 דעו~
 ו~מו שבת דדחי' היא והיא נתקיימה לא

 כנק~ר דהוי לן בבירא ביום בנקצר רק לעיל.שביארתי
 : קצירה מצות גםומקיימא בליל~

 מן יביא מצא לא מהקמה להביא ה~ומר ~צות אי'במשנה~~'
 והיינו כשר ביום דמקצר ביפא עלרק כראב''~ ~אי כר~י אתי' אי כלל עלה דייקינן ולאהעמרים

 כ~~
 מו~ח לא דמרישא

 בה מבי~ם ובתובפתא עומר הקרבת מצות על דקאימידי
 עומר גבי אבל הישן ~ן יביא מצא לא החדש מן להביא הלחםב' מצו~

 ה~פרשים עליו ותמהו הישן מן בדיעבד כשירות דבהל''ח~פסק ~רמב~~ ~דברי ג''כ מבואר והוא ע~ים רק ישן מכשירלא
 כו' נתן ור' לר''ע ובהל''ח עומר מד~ינן בגמ'דהא

 ע''~
 אבל

 הרמב''ם בדברי דברים אריכות עוד ויש "''ל. כדבריו מבוארבתוספ'
 פר''א שבת ובמס' אכמ"ל""ל

 דמיל~
 הבאה ל~א התם יליף

 מה מקשה כו' בבהל''ח הבאה ונאמר בעומר הבאה נאמרהב~ה
 א~ו קצור מצא שאם בבהל''ח תאמר קוצר קצור מצא אם שכןלעומר
 ופבול בכך מצותו עיקר שכן לעומר מה בפשיטות מק' ולאקוצר
 כל בר''פ עוד משמע וכן מ''ש. לכל וראיה ב"~נו. נקצר לאאם

 ~וטלין בשביעית בפיחין דשומרי ברייתא דמייתי כו'.קרבנות
 ולא לאכלה כאן אקרי אמאי ומקשה הלשכה מתרומת~ערן

 לייתי ומק' תיבטל. ואתא' לדורותיכם א' רחמנא ומשנילשריפה
 ראשית או תקריב דערמל מקרא ל~נויי ואיצטריךמדא~תקד
 ~קשה הישן מן אפילו לעומר גם מעשירין הוי "את ולולא~צירך
 וע~כ קושיא הך שם מתרצי ור''א יוחנן ורבי בפשיטות הש"ס~ן
 נקצר שלא אף ה~ומר להקריב כשר עכ''פ החדש דמןס"ל

 קצירה דמצות כ~''ש היינו ע''כ ~בת דחי דעומר דס''לובודאי כמצות~
 בשיטת בר"ש ר"א דא' יוחנן דר' לעיל שכ' ואף ש~ת.דחיא
 דבראב~ש לפרש צריך כר~ע. ס"ל לא דרבי משמערבי'

 לומר מקום יש לרבי אבל ב''ל ישמעאל וכרבי ער"ע דע"כהדבר מו~~
 ס''ל~לא

 כ~
 דמילתא קו~טא אבל ישמעאל

 וכ~'ש ב''ל הכי דכ''~
 ודוק דרבהבשיטתיה

 בכ''"
: 

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

~~ 
 ~~~~ו~ ~~~

 ~ו ~~~ ~'
 ו~~~~~ ~ו~~~~~י ~~~

: 

הרמב'~~~~~~
 רק מתוך או~רים דאין פסק יו''ט בהל'

 עליו ותמהו מלאכות. בשאר ולא והבערהבהוצאה
 משנה אינה ובישול הבערה ר"י אמר ובגמ' הא ~''להמ~רשים

 נדבה עולת בשוחט וכן מתוך א' בישול גבי דגם משמעכו'
 מ~~ות ב' ~ייחד הרמב''ם טעם עיקר דהנה ליי~ב ונראהכו'.
 ולכן השבת ביום בהן א' שהתורה ~שום שהוא כ' כבראלו

 רבה דאמר מהא ~ה ראיה ויש ~וך. ע''י טוב ביוםמקלינן
 כו' לשבת מי''ט ומבשלין אופין היאך הואיל דל''א לדידךלר''ח
 הדלקת ובישול אפי' תינח וק' הואיל. משום הטעם דלרבהמשמע
 דשרגא כלל ח"י לא דביום לאו~א ~ק ~"י דלא א''ל מאיהנר

 וע~~ ש~י ואפ''ה שבת ליל לצורך ~~א ~ו'~טיהרא
 מש~ם דש~י צ''ל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~ ~

מ~וך
 ו~~ כ~

 רק ~'~. ל"ה ו~~צ אבטלה של נר
 באפיי~

 ובישול

שא~~
 ל~ורחין וח"י הו~יל משום ד~'כ שפיר מקשה מ~וך בהן

 שלא מה מ~ורץ ועפי"" להרמב''ם. ברורה ר~יה ומכ~ןהיום.
 והרמב''ם הרי''ףהזכ~ו

 ע''~ במוב~
 ול~דלוקי

 שרג~
 הק' וכבר

הפובקים
 מהבוגי~

 דמדליקין
~ ~~ 

 להבערהדע''כ שפי~ ~~י ולפמ''ש כו' הנר
 ~ליב~

 ~"צ דרבה
 ע''~

 וכד~' מ~וך ~שום דשרי
 הך והי~ו מ~ירין וב''ה ~וברין ב''ש בטלה של בנרבירושלמי

פלוג~~
 דא' לט~מיה דרבה וי''ל דמ~וך

 במכו~
 חילוק

 מל~כו~
לשב~

 דחילוק שם ופירש"י ליו''ט ח"מ ו~ין
 ביום וכ' כו' לחלק למ''ד~בערו מל~ נפק~ מל~כו~

 השב~
 שכן וכיון דווק'.

 א' דלהכי לפ' ויש מ~וך. ע''י הבערם שרי דביו"ט למידקד~יכא ה''~
ר"י

 הבע~ ל~נ~
 פי' לחוד בהבערה ומסיים ~שנה ~ינה ובישול

כיון
 ד~ני~

 חילוק דיש ב''ל ובישול הב~ה
 מל~כו~

 ליו''ט
 ול~

דייק~
 ביום

 ~ב~
 דווק~.

 ו~'~
 ב''ה ע"כ

 ד~י~
 בכל מ~וך להו

המל~כו~
 משנה ~ימה ובישול הבערה ~רווייהו וא"כ םכי ב''ל

 חי~וק דאין כרבה דקיי''ל לדידן ~בל מ~וך. ע''י שרי בישולדגם
 ~דמוקי הקדש עצי ועייל הבערה ד~פיק וע''כ ליו''ט~ל~כו'
 ובמכו'בפבחים

 ול~
 כב''ה ד~~י' י"ל בישול רק ~ני

 ול~
 מ~וך ~'

 דגלי ובהבערה בהוצ~הרק
 קר~

 ביום
 השב~
: 

~~~
 ט~מי ~רי בין החילוק דזהו עודלפרש

 דע''~
 כדי ~' טעם

 כבוד ו~שום כו' יפה ~השיברור
 נג~ שב~

 ו~ידך בה

טעמ~
 דלטעם כו' ~ופין ~ין שי~מרו כדי יו''ט ~יסור משום

 כבוד משום דאילולי דב''ל י''להר~שון
 שב~

 צרכי כלל ל~סור ~ין
שב~

 היום צורך ג''כ דחשיבי כו' מ~וך ע~י שרי דכולהו ביו''ט
 שהו~קצ~

 בהכינו שמח
 לשב~

 ביו''ט לשלוח ב"ה שה~ירו וכמו
 ביו"ט לו היא שהנ~ה יו"ט אחר ~יכף בהן שניאו~יןדברים
 צורך וכ''ש ~פילין שילוח על טעם הפוסקיםוכמ''ש

 ורק לב''ה. מ~וך ע''י שמו~ר ח~ץ ביעור וכמו בו מ~ענהיהיה של~ שב~
 כבוד~שום

 שב~
 שיברור כדי יו''ט קודם הכנה להצריך הוביפו

 ס''ל כו' אופין ~ין שי~מרו כדי ומ''דכו'.
 דל~

 בכל מ~וך א'
~מלאכו'

 ול~
 ובישול ~פי' שרי

 כ''~
 איבור ו~כ~י כרבה הו~יל ע''י

 הו~יל דכל ~חול ~יו''ט כמו עלי' רביעדרבנן
 ל~

 שרי
 ~ל~

 לומר יש ועפי''ז כו'. ~ופין ~ין שי~מרו כדי ~' ולהכי~ד~וריי~~
 למי דשרודהנהו

 של~
 הניח

 ע''~
 חייו כדי

 פ~
 כו' ~' וקי~ון ~'

 כבוד משום כמ''ד ג''כס"ל
 ול~ שב~

 ו~''כ ~יבור. משום
 ממיל~

~של~
 הניח

 ע''~
 כבוד דמשום עיון חייו כדי עליו לאבור ~ין

 שב~
הו~

 כבודו זהו
 של~

 שי~מרו כדי למ''ד ~בל חייו. כדי ל~ברו
 ל~בור יש כ''ח ד~פי' לחלק ~ין יו''ט ~יסור ו~ום כו' ~ופיןאין
 דרב הך הרי''ף שהשמיט מה א''ש וא''כ לחול. מיו''טכמו

דמי הונ~
 של~

 דכל ב''ל דהנהו דס''ל כו' הניח
 ע''י הו~~ המל~כו~

 וטעם~~וך
 ע''~

 כבוד משום
 ולהכי שב~

 בין מפלגי ל~
 לש~רהנר הדלק~

 מל~כו~
 נ~ברו דכולם

 בל~
 רק כ''ש משום עירוב

 כל לדידן ~בל רבנן שרו~''ח
 ה~ל~כו~

 ~בורי'
 מדינ~

 רק
 ע''~

~ו~
 ~בל ~~ירן

 חילוק ו~ין עירוב ~''צ מ~וך ע~י ד~רי הבע~
 היטב ודוק ל~. ~ו חייו כדיבין

 ~כון כי בכ''"
 הו~

 לענ''ד:

 ~~~ יו~~ ~~ו~ ~~~ו~ ~~ו~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~

~~~
 ~ק''ג בי' "''ל הב''יהנם

 הבי~
 ~שו'

 ~ם שני יו''ט לצורך ~שון ביו''ט שמ~בשל~בשיל ש~ל~ הרשב''~
 מד' ומ' כו' ו~פה עבר בגמ בעי' זו והשיבמו~ר

 הרשב"~
 וםרא"ש

 מיו"ט או לחול מיו''ט ואפה עבר בין חילוק~ש~ין
 ~דברי ~בל בש"ע וכ''כ במ~ים ו~בור~במזיד דשרי לשב~
 רבני~

 קל~י~וב
 כמו בשוגג שה~ירו ב"ישהביא

 בשב~
 משמע וכר"י.

 להדי~
 ד~זיד

 יואל ור'אבור
 ור''~

 וכן בשוגג ~ף ~ברו
 מהר"~

 בשוגג ה~יר
 המבשל~ד~נן

 בשב~
 ~ש~ע כו'

 להדי~
 דעבר ובעי' ~בור. דמזיד

 ק~י מהו~ו~פה
 דוק~

 מיו''ט
 בל~ לשב~

 עירוב
 דמד~וריי~~

 צרכי
 חייו כדי לו ה~ירו לכ~חלה וגם ביו"ט נעשין~ב~

 כשל~
 עירב

 כבוד ומשום לן מבעי' בעבר גם לכן ~קכ''ט סי'~מ"ש
 ש~''~ שב~

~~~~
~

~~~~ ~~~~
 לחול ~ו לחבירו מיו"ט ~בללו

 ל~
 ~ש ודינו כלל ~קילו

מבשל כ~
 בשב~

 ו~פה ד~בר בבוגי' שם ברש''י וכ''מ
 דדו~~

 מיו~ט

לשב~
 ומשום

 של~
 דין יש~כח

 ע''~
 הר~''ש וכ''כ

 כבודד~שום דמב~~~ להדי~
 שב~

 שד~ו ברור ~~ה מהרמ~''ם וגם לקונבו. ~ין
 דבישל משמע כו' ל~כול מו~ר והו~יר ביום לבו המבשל ~~שכן

 ומ''ש ל~כול. ~בור חוללצורך
 שהחמיר~

 משום היינו כו' במערי'
 ~פילושכ'

 בשב~
 גבי בהדי' כמ''ש במזיד שרי דבזה כו'

 במערים להחמיר הט~ם שם ופי' לקול' בעי'הך ע''~
 של~

 יש~כח
 ~בל י'. הל' בפ''ו ע''ש~''ע

 בפ''~
 ט' הל'

 מש~ וי''~
 ל~סור

 הלח~מ ~כ''כ "''ל בלשומו למדקדק ונכון ברור וזה חול. לצורךב~זיד
 מוכח וכן מהרלב''ח.בשם

 בהדי~
 ופסק שם. בבוגי למדקדק

 : ודו''ק צ''ע וד''מהב''י

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

: 

~~~~
 גלגל כו' ציפור שחט רבה ~' ט' דף ביצה במב'~י'
 ~' דש~~ל ~בוה ביו''ט. חל~ה מפריש מעי''טעיבה

 וה~וב' ביו''ט. חל~ה הי~נה מפריש ~ין מעי''ט עיסה גלגל~פי'
 כו' כרבה דהל' ונר~ה כ' כו' גנגלבד''ה

 ודווק~
 גלגל

 של~
 ~גמרה

 מפרישין ד~ין מודה רבה ~פי' לגמרי נגמר ד~י ~גמריליש~ה
 ביו''ט חל~ה מפרישין ~ין ~עי''ט עיסה הלש כל בירושלמי ~י'וה''נ
 ערב אין לשוק~מ'

 ל~
 ~בל מעי''ט דנגמרה לש דווק' וה''פ

 ע~
ל~

 בגלגל מיירי וה''נ כו'
 שהו~

 הר~"ש וכ''כ ע''ש כו' ערב כמו
 דשמו~ל כ~בוה פסק שהרי''ףוכ'

 הרי''~ ~מבי~
 לד' ר~י'

דא' מה~
 ול~

 ~ביהין
 ~רומו~

 פירי ~בל ~א~מול דטביל וה''מ כו'
דטבילי

 האידנ~
 ע''ש. כו' מפרישין כו' ביו''ט שנילושה עיסה כגון

 דהיינו דבלש והר~''ש ~וס' ס'עכ''פ
 נגמ~

 ~א~מול מל~כ~ו
 פליגי ~עי''ט ובערב לרבה ~ף~סור

 ר~
 ו~רשי דשמו~ל ו~בוה

 וק' ערב. דהיינו עיבה גלגל~האי
 טוב~

 דבריהם על
 מה~

 ד~'
 ~מ~ני' ע''בלקמן

 בש''~
 חלה מוליכין ~ין

 ומ~נו~
 ~' כו' לכםן

רב~
 מ~מש שחיט~ן ו~לם ק~ני שהורמו כו' שהורמו ק~ני ~י

 וא''כ ע''שכו'
 מס~מ~

 שהורמו במשנה ממי דק~מי חל גבי ה''ה
 ביו"ט. להרים מו~ר ו~פ'ה מא~מול עכ''פ בערב ~יירימהיום
 ק' ~בור בערס ~פי' דשמואל דלאבוה ז''ל לפירושםוא''כ

 מ~~מול שנש מה ביו"טלהפריש ~שכח~ היכי ~בור לחוד בערס ד~פילו כיון מ~ני~ין מ~וקמא~יכי טוב~
 דה~

 דו~י'
 והגמ ~~ני דמ~מו~

 להפריש מו~ר ~מש עכ''פ שעירב כה''ג ובחלה בנשחטו ד~ףמביק
 "''ל לדבריהם ק'גם

 ~ה~
 ~''ל כו' לפרוכי מהו ~''ל עוד שם דא'

~וללין
 מצינו ~''כ כו' ומפרכין מלילו~

 ~רו~
 בהר~~ה. ש"כ~י

 שבלין דב~םופירש''י
 ל~

 והמולל דגן שיעשו עד ~רומה מפרישין
 ~השבלין יו"ט ~ערב להפריש ~וצה היה ~ם והנה מפ~' ע''כביו''ט
הרשו~

 מלילה דקודם רק ~רו~ה ו~רומ~ו בידו
 גמור טבל הוי ל~

 עיסה גבי כן וכמו ער~י. מהן ל~כולומו~ר
 הל~

 לה~ריש רש~י
חלה

 משע~
 רק עירוב

 ל~
 טבול עדיין מקרי

 לח~
 ל~~ל ורש~י

 ד~נןער~י
 ~וכל~

 בחטי' ש~~גלגל עד בעיבה ער~י
 מש~ ו~יכ~

נ~ינ~
 לדין מ~ש ודמי להפריש רש~י בקמח המים

 דמלילו~
 ו~ו

דמוללין
 מלילו~

 חלה מפרישין ה"נ ~רומה מהן ומפריש ביו''ט
~יבם

 שנגמ~
 ז''ל ולפי' ביו"ט.

 ה~
 בכה''ג ~ף דשמו~ל ל~בוה

 ~בו~
~~~

 לפרש מלע''ד
 בבוגי~

 דילן
 דפלוג~~

 דשמו~ל ו~בוה דרבה
הוא

 דווק~
 לישה בגמר

 לישנ~ כמשמעו~
 הו~ ד~" דגלגל

מקר~
 לחלה טבול

 ובם~
 דשמו~ל ~בוה ~סר

 דה~
 ~~~~ל טבולה

 בכה"ג ~ף שריורבה
 מטעמ~

 ו~וב' ~"י שכ'
 לפי''ז ~~''ש כו'. ~רומו' מגביהין דאין בכללמ~בר' ל~ ח~ דהרמ~
 הרי"ף ראיי~

ז"ל
 מבוגי~

 ~בל ד~' דמשילין
 ה~י~~ דטבילי פירו~

 ~פרשינן כו'
 דטבילי פי'כו'

 ~~ידנ~
 ל~בור טבל לשון ש"ה הלישה מגמר ש~~ה

 ~בל שרי "ה גם דלרבה ער~י ~כיל~~ף
 לפי~

 ~וב'
~''" 

 ~ין
~סוגי~
 ה~ם ~יי~ דדילמא לד~ריו כלל ~יה "ו

 בשגלג~
 ~א~~ול

כד~מר
 לישמ~

 לאיס~ר ~ודה רבה גם ובעה"ג ~~~~ול דט~יל
 ~בל ~וב'.לפי'

 לפ~''~
 פלו~~~ן דעיקר

 בג~
 לישה

 ~רי''~ ר~י~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 כ~ נ~~ז~~
 הגמרא ~סקנת המשנה וגם

 בד~
 שהבאתי י~ב

 אליבא והוי מאתמול העי~' ש~רס אי~י ד~םא~ש
 דכ~

 ~שלא
 שיצטרך אף לפרוכי דשרי דמלילות דומיא נמי והוי הלישהגמר

 כיוןלתרום
 דג~

 תרומתו הוי תורם היה אם מאתמול
 תרו~

ה~~
 : חלה חלתו ה~י ~אתמול חלה מפריש היה אם הכא

~~~
 מות' מעיו"ט בעירס הלכ' ופסק דינא לענין בידינו עלה

 אליבא ביו''ט חלהלהפרי'
 דכ''~

 כאבוה דפסק דלהרי~ף
 ובזה מאתמול הלישה בשנגמר דפלוגתתיה פירשנו כברדשמואל
 גם ביו''ט הלישה ונגמ' מעיו''ט עירס רק אם אבל אד~ש.אסר
 פלוג~תן שפי' והרא~ש ולהתו' ד~רישין. מ~~ה דשמואל~בוה

 ובהא~עירס א~
 ג~

 כרבה. פ' הם הנה אד~ש. אסר
 שרי ועכ~

 בב~י ועיי' בעזהש''י ונכון ברור נראה זה כי בכ~ז ודוקבכה~ג.
 תק''וסי'

 מ~
 נראה דבריו ~תוך הרשב~א בשם בזה שהביא

 : לישה בגמר דפלוגתתן כמ~ש הסוג~ ג''כשמפרש

~~~~ ~ ~  ~יו~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~ו~י~ ~ו~~ ~~ 
: 

~~~~~
 בתבואה מתיר ר"ש תניא ע''ב י''ד ביצה במס'איתא
 בהמתו לפני ליתן שעורין ~לודיות מהן ~שות חיטיןכגון

 כר''ש דפ' משמע זו ברייתא הרי~ף ~דהביא הרא"ש וכתב~ו'
 ובעה~ מאי טעמא ידענאולא

 כ' ז''ל
 דרש אתיאביר~שלמי

~ בשי~  ~ ~
 לת~

 דגמרא ונ''ל עריה"ג סבר דאסר
 טעמא בגמ' דמפרש אירוש' פליגאדידן
 ~ינייהו למיעבד דח"יאו משוםד~'ש
 דילן גמרא לפ~ וא"כ כו' אדםמאכל
גם

 ר~
 על וצ~ עיי''ש ~יה''ג סובר

 בגמרא קא~ר בהדיא דהא הרא''שד'
 על יעלה ואיך בהמתו לפני מתןשעורין
הדעת

 דג~
 משום דר''ש דטעמא סו~ר

 חזי לא שעורין ~א אדם למאכלדחזי
 הקרבן כן הקשה וכבר אדם.למאכל
 עיי''ש. בירושלמיהעדה

 דת~
 ג''כ שס

על
 הרי"~

 בהמה לצורך בישול גבי שפסק
 היה ע''כ כר"ש. כאן פסק ולמהכריה"ג
 דר''ע בפלוגתא דב~יקר לומרנראה
 דר"ש בפלוגת' תליא לכם גביוריה''ג
 הא גבי ע''ט דף מציעא ~באוריה~ג
 דבא~ת לא. אי דאוריי' הוי אי ב''חדצער
 אני מרבה ר''ע דא~ אהא לכאורהיק~ה
 הא ומנ''ל ~ליך שמזונותן הכלבי'את

 נותנת דהסברא נאמר ואם לזון.דמחויב
 בהמתו ל"וןשמחויב

 א~
 מ''ט

 דבאמת ~~ש לפימ''ש אבל עליודפליג דריה''~
 לשי~תו דריה''ג פליגי גופאבהא

 הוי לא ולה~י דאורייתא לאו ב"חדצער בב''~
 עליו~זונותן

~~ 
 בחד קאי איהו

 דאוריי' דצב''ח ~ם דסבר כר"ש.שיטתא
 להאעילה דעליו עליך ~זונותן שפירמקרי
 התורה א~תם מיעטה ולא התורהמן

 פסקינן ב''ח צער גבי והנהמלכם.
 סייעתא ~ה וא''כ דאו' דצב''חהלכה
 לצורך בבישול ושרי ריה"ג נגד כר''ע דפ~קלה~~ה

 בה~
 וכן

 שכתב כו' לכל יאכל אשר אך ~סוק על בחומש ז"ל ~~ידעת

א~
 בהמה נפש

 במש~
 ~יינו

 כר"~
 דקיי~ל דצב~ח הך מ~ום

 : דאורייתאדהוי

~ ~
 הרי~ף דברי ג~כ יבואו תליא ~הא דהא לדין ~באנו מאחר
 ע~כ ~~ל רצה לא בה~ה לצורך בישול דגבי ~נהילנכון.

 דממ~טין כריה~גופסק
 כלבי~

 מלכם
~  ~א עמו הוצאה גבי 

 הותרה לצורך שהותרה מתוך ואמרינן שהקלו מצינוהוצאה דגב~ משום לשלוח דמותר כרש דפסק אדינא קם תבואהדשולחין
 מאכל לצורך לשלוח ג"כ שרילצורך של~

 בה~
 דאורייתא דצב~ח הואיל

 חיטין דגרס הירושלמי לגירסת ובפרט שעורין ~תירוכר''ש
 עססיותמאכל שה~

 כ~
 ~המה מאכל לצורך הוי תבואה מיני דכל

 הפוסקים על צ''ע ובא~ת צב~ח. גבי שם בב''מ לשיט~ו דאזלומשום
ש~~קו

 כר''~ ד~
 דצב''ח לל' דו~א בכל קיימ"ל הא

 לדיןזכינו וא~ דאו~
 דא~

 בישול גבי ~ר~ה''ג להסוברים
 : שרו הוצאה גבי מ~

~~~
 ~ן שנ~לד ~גל זה בין מה וכי בביצה דאמר ~הא לדברי
 מה ולכאורה לכלבים אמו אגב מוכן זה ומשניהטריפה

 מוכן הוי שפיר מנבילה הנולד ~ל גבי בשלמא זה הואמוכן
 או לשחוט דאסור נאמר ואי לחיות יועל הלא טריפה אבלאמו אג~

 וכן דשרי ע''כ אלא ~וכן הוי היאך הכלבים בשביללנחור
 הא גבי כ''אשם משמ~

 דבול~
 אמר כו' עגל להם ושחטנו ~ירנו. באה

 היאך הכל~ים בשביל ל~חוט דאסור מאמר אי ג''כ וקשהלכלבים חז~ והא ופריך כו' ב~פבידכם שכרכם יצא לא אם תמהלהם
 אף דמתירין והרז''ה רש"י וכדעת דמותר ~יא פסיקאדמילתא ~ש~~ הכי דגמרא סתמא מדפריך ע''כ אלא לכלבים חזי.הוי

 הואיל מותר ודאי בהוצאה עכ~פ וא''כ וכה''גבבי~ול
 להתיר מקום יש בכ~לית ועכ''פ ודוק. ברור לי נר~ה כן מתוךגבי והותר~

 דרך ישמעאל לצורך אפי' להתיר שכ' פ~'ק כתובות בתוס'וע'
 : רה''ר דל"ל לדידןכרמלית

 ~~~~~~~ ~~~~~~ו~
 ~~י~ו

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

 ~ו ~~~~יו
 : ~~~י ~~~ ~~ ~~~ ~~ יו~~~~~י

~~~~
 חכמי וכהוראת להתיר הדבר סתם בש~ע המחברהנה
 והרא~ש הרז''ה ש~ביאלוניל

 ז''~
 העיון אחר ולענ"ד

 הביא ע"ב כד ד' ביצה מס' באשר''י המעיין דהנה גדול עיוןצריך
 מאותו יש אם לישראל דורן ~ביא ~מעאל ר''פ אמר וז''ל ר''פד'

 בתוך כו' אין ואם כו' ~רב אסורין כו' במחוברהמין
 שיעשו בכדי ל~תין צריך דאין ופר''י אסור. לתחום חוץמותר התחו~

 בתשובה כתב ז''ל אלפס והרב כו' דמת מילתא שאני כו' דתנןוהא

דא~
 נשאל ~מחובר במינו שאין ודבר להמתין צריך כו' חוץ בבא

 ושבת. ראשון יו''ט וכן שני. ביו''ט והתירו לוניל חכמילפני
 ז"ל. הרא''ש עכ''ל שיע~ו. בכדי בעינן דלא דכ''ש ללמ~דיש ומז~
 דליכא אסור ושבת ראשון ביו''ט א~כ שיעשו בעדי בעינןדאי פיר~

 בספר ברמב"ן ועיין יו''ט. הוי ו' ביום דלמא כו'בכדי
 אסור ושבת ראשון בי~'ט ~מילא כו' בכדי דבעינן דפסקשלו המל~מו~

 וחכמי הרמב''ן.עכ"ל
 ל~ לוני~

 ביו''ט אסר כו' בכדי דבעינן דפסק דמאן תליא בהאדהא שביארנ~ כיון והנה הורו. יפה
 כו'. בכדי בעימן דנא בבר וש~ת טוב ביום דמתירומאן ושב~

 כןאם
 תימ~

 טוב יום בהלכות המחבר דברי על
 בשבי~ו שהובאו מי להמתין צריך ול~רב וז"ל ד~סק תקט''ובבימן
 במחוב' במינו שאין דבר דבריו סיים ולבסוף שיעשובכדי

 של ראשון ביו''טלישראל שהוב~
 רא~

 ביו''ט וכן שני. ביום מותר השנה
 א~כ שיעשו בכדי דבעי~ן כיון הא לזה. זה הס~וכיןושבת

 אסורושבת ביו~
 הרא"ש בדברי ו~בואר כו'. דלמא כו' בכדי דליכ~

 עיי''ש. והר''ןוהר~ב''ן
 וצ'~

 גדול:

~~~
 המחבר דברי כי בדבר ולאסור להחמיר מהראוי דינאלענין
 : ודו''ק מאדתמוהין

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

~~~~
 ה~יא א' ס' ת~''ג סי' בש~ע המחברהנה

 הריב"ש בשם בב''י כתב וכן בזה. להתירקלוניא רבנ~ ~
 רבני בדברי למעיין באמת אבלעיי''ש והרשב~~

 קלוני~
 ~התירו הב~י שהביא

 ורא יואל ור' אסור ~זיד להדיא משמע וכר~י בשבת כמוב~וגג
אסרו

 א~
 וכן ב~~גג

 מהר~
 המבשל מדתנן בשוגג התיר

 ב~ב~
 משמ~כ~

 ואם א~ור. ד~יד להדיא
 ~מ~

 הרשב"א
 והריב~~

 כדגרסינן דת~קדט~א

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

 ו~~'~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~
 ו~~

'~~~~ 

 ~~ ~~~~ ~~ ~~י'~י~
 ~ו~~ ~י~י~

 ~ו'

 ~~י'~~~~~
~"~~ 

'~~~ 

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

 ~~י
 ~~~ ~~י~~~~
 ~~יו~~ ~~ו~ו~~~~
 ~~~~~ו~

 ~~י~~~~י
~י~~~'

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

'~ 
'~

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

~~~~~~ ~~~ 
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ו~~~~
'~ 

~~ 
 ~~~~י'

 ~~~' ~י~~~~~
~י' ~~~~

~~ ~~~ ~~~ 
 ~~'~ו' ~~~י~ ~~י~~~~~~~

~~ ~~~~ 



~ ~~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ן~~~~ן
~ ~~~

 ~יו"ט ~ין לחבירו או לחול מיו"ט וא~ה עבר בין חילוק שאין~ראה
 רב~י מד' הלא ~ע~ים ואסור במ"יד דשרילשבת

 מיו~ט דווקא קאי ~ו ואפה ד~בר וב~יי' במ"יד דאסור~~דיא ~~~ ק~~י~
 וגם ביו"ט נעשין שבת צורכי דמדאורייתא עירוב בלאלשבת

 ל~ן תקכ"ט סי' כמ"ש עירב כשלא חיי' כדי לו התירולכתחילה
 לחבירו מיו''ט אבל לו שא''א שבת כבוד ומשום לן מיבע~ בעברגם
 ~~ע וכן בשבת. כמבשל ~מש ודינו כלל הקילו לא לחולאו

 משום ל~בת מיו~ט דדווקא ואפה דעבר בסוגיא שםברש"י
 דמשום דמסתבר להדיא הרא"ש וכ''כ תבשילין ערוב דיןישתכח של~

 ממה כן שדעתו ברור נר~ה מהרמב"ם ו~ם לקנסי' אין שבתכבוד
 דבישול משמע כו'. לאכול מותר והותיר ביום לבו ה~שלשכ'
 משום היינו כו' במערים שהחמירו ו~"ש לאכול אסור חוללצורך
 ע''ת גבי בהדיא כמ''ש במזיד שרי דבזה כו' בשבת אפילושכתב
 ישתכח שלא במערים להחמיר הטעם ~ם ופירש ל~ולא בעיי'~ך
 וי''א ט' הלכה א' בפרק אבל יו''ד ~ל' ו' פרק עיין עירוב.~ו~ת
 בלשו~י למדקדק ונכון ברור וזה חול לצורך במזיד לאסורמשמע
וכ''כ

 הלח'~
 בסוגיא למדקדק בהדיא מוכח וכן מהרלב''ח בשם

 וד''מ הב''י ופסקשם
 צ"~

 : כמ''ש לדינא להחמיר מהראוי ע"כ

 ~~ו~יו ~~~ו~~יי~

~~~~~~~ 
 ~~~~ו ~'

~ו~ר ~~ ~~ו~~ ~~~ו~ ~~~~ו~ ~~~~
 ~~~ ~~ו~~~

 ~~~ו
~~~~ 
: 

~~~~
 על תמה האשר''יהנה

 שפס~ הרי''~
 דבהמה כרב

 דביצה בגמ' ור"א כהנא לרב שתיק רב האאסורה.
 דגם שמואל לדעת ונוטה דבריו לסתור שהאריך באשר~י~יי''ש
 ד' ליישב נראה ולענ"ד מותרת.בה~ה

 הרי''~
 ופסקי'.

 דהנ~
 התו~'

 ופי' מובן אימו רש''י דפי' חששו. לא מוקצה איסור בד''הכתבו
 שגדל משום הוא מוקצה דאיסורהם

 ונוס~
 עיי"ש. ביו''ט שמנונית

 תחומין ~איבור חושש דאיהו ב~מת דרב מ"ט אנן נחזיוהנה
 דיניקה האיסור ראוי ~כ''פ הא מהדדי. תחומין דינקימטטם
 כר''י דס' לטעמי' דרב ~שום לומר נ''ל אבל הבהמה. בכללהתבטל
 בהמה. בכל שינק איסור מעט בטל לא וא"כ בטל אימו במינודמין
 בטיל. במינו מין לן סבירא הא אנן אבל הכי דס''ל לרב דוקאוזהו
 דבהמה הטעם ~''לע''כ

 אסו~
 מותר יהא דלמחרת דשיל''מ משום

 אפי' דשיל"מ דקיי"ל בתחו~ין רק שפיר שייך וזה בטיל נאולהכי
 דהא טעמא הך שייך לא מוקצה באיסור אבל בטיל לא~דרבנן
 סי' ביו''ד כדאי' נתערב ואח~כ בעין תחלה האיסור שיהאצריך
 מעולם. בעין האיסור הי' לא וכאן ש"כ ס~ ובא"ח בהג"הק"ב

משא~
 בעין. שפיר והוי חבירו חלק על אוסר חלק דכל בתחומין

 הק~ו דאליבי' ור"א לר''כ רב שתיק דלהכי דברינו לפי ~"כ~ניחא
 כהני ס''ל ור''א ד~'כ אפשר וגם כו' ח~שו תחומין לאיסור~פיר

 דבהמה וס''ל כו' מ''ש הק' להכי בטיל בדרבנן דדשיל''מאמוראי
 אפילו דדשיל''מ דאמר אשי כרב פסקינן הא אנן אבל מותרתנ~י

 ביצה במב' כדאי' בטיל לא~דרבמן
 ד~

 פבק לכן ע"א. ד'
 : מטעמי' ולא כרב דהיינו אסורה דבהמהשפיר הרי''~

~~~~
 דדשיל''מ וביו"ד בא''ח והאחרומים הש"ע דפ' בהא צ''ע
 שגדל למה מועיל אינו המתלקט דכל שהק' מה כו' מניחיןהצנועין גבי מרובה בפ' ותוס' כו' משהו והוסיפה ד"ה ע"ב ס''ט~נחות ברש"י דהמעיין ברוב. בטל בעין מתחלה האיסור איןאם

 הנה במינה. כ''ש אוסרת שביעית גבי מ"ח בנדרים וברנ כו'אח"כ
 משמע~כולהו

 דא~
 ב~ל ולא דשיל~מ הוי הא~ור הוכר שלא

 : לדינא וצ''ע ודו~ק ו~"ש לרבנן דאורייתא בין לחלק ישושמא

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

 ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ו~~ ~ו~ו~
 ~ו

~~~~
 אינן צומות שהש~ה הסכימו הפוסקים רובהנה

 ~בלו הציבור רוב אם היינו ב~ו ת~י' רק מד"קה"ה ב"~

~~~
~

~~~~ ~ ~ ~  סוגי' כל והשמיטקבלה ~~ חיובן ~~לן ~ראה תע~ית ~ל' הרמב"ם מדברי אבל עצמן.~ל
 דר~

 דלא~ר דמ'
 החו~

 ב~ו תלי'
 דעל משנה ~ל ר"ה במסכת המשניות בפי' בהדי' וכ''כמתענין.
 בטבת ~ לא מתע~ין היו לא שני שבבית שכתב כו' חדשיםש~ה
 ~ו' ~תענין דרצו הך דמפ' ז"ל בדבריו ומפורש כו' בתמוז י""ולא
 לפי שני בית זמן~ל

 של~
 שלום יש נק' ואין שלימה גאולה היתה

 בלשו~ו ~דוקדק וכן המלכות. גזרת בכלל הוא החורבן לאחראבל
 כו' בקבלה מפורשים אלו ימים וד' שכ' בחיבורוז''ל

~ 
 שדע~ו

 להתענות אלו בזמ~ים ישראל כל ונהגו אח"כ ומ"ש מד''קחיובן
 ~וא באדר ובי''ג של דוי''ו ופשוט ברור נלענ~ד כו' באדרובי''ג
 ~נהגא תליא לחוד דהא באדר בי''ג להתענות כו' ונהגו וצ''לט"ס
 לכן כידוע היא לכל קהלה זמן די"ג בפי' הגדולים בו שנחלקו~פי
 ונהגו שפי' המ''מ וד' ~ו. ~התענות האלו בזמנים שנהגוכ'

 סוגי' עפ~י ב~םג ותלאן למעלה האמורים ימים על הכונההאלו ב"מני~
 ב~י' הרמ~''ם שד' מל~ד מאד. בעיני תמוה והוא כו' דרצוהנ''ל

 ~ו~ו ~ם שני. בית זמן על ~כל דמפ' להיפך מפורשיןה~שניות
 המ"מ ~~י' ואם כמש''ל להדי' כן מ'בחיבורו

 הי~
 לו

 דמקט. דזממים לישנא מאי כו' אלו בימים להתענות ישראל כלונהגו לכת~
 ~ב~ת ל~י מ~ופך לשון הוא ~התענות םאלו בזמנים הלשוןוגם

 לפ' ~ורך ואין האלו בזמנים להתענות הוא הלשון ודיוקהמ"מ.
 בלשון ומביןלחכם

 א~
 ברור ז"ל ~ הרמב"ם של הטהור לשונו גם

 והוי''ו וכ~ש~ל לחוד כו' באדר אי''ג רק דקאי בעימי וברורמללו.
 ב~' הרמ~"ם דברי מסיום מ' וכן וט''ס. יתירה ב~דר ובי''גשל

 טובים ימים להיות עתידים הימים שכל שםתעניות
 לימו~

 המשיח
 : בעולם שלום היה שלא עדיין נתקייםלא שני בית ובזמן לעתיד. כו' לששון דיהי' קרא כול' דמפ' מ'כו'

ד~~~~~
 דר"ה סוגי' כולה יפרש איך נפלאתי כן הר~ב''ם~יטת
 קיים שבהמ"ק ובזמן דקתני ממתניתין כדמ' החורבןבזמן דאיירי כו' נפ~י לא ואטבת ~תמוז ואלו דמק'שם

 מגילת בטלה אי בפלוגתא שם הסוגיא כל וכן עלייהו.שלוחים מטר~י לא ו~כי ברצו ד~לי' הגמ' שם משני ואפ''ה ~ם רש~יוכפי' כ~
 לאתענית

 א"~
 מ' לא סוגי' וכולה חובה החורבן בזמן הא ברצו דתלי'הוא ש~י בית דבז~ן הרמב"ם של זו שטה לפי כלל

 : ודו''קהכי

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

 ~ו
 ~וו~~

 ~ו~~.
 ~וו~~ ~ו~ ~~

~~~~~~~~~~ ~~ ~  : ~י~ו~ ~~~~~ 

~~~~~
 ברכות במסכתאיתא

 ד~
 וכ' כלום. בכך ואין טועם כו' שיטעום מהובתענית השרוי ~' אחי מימיה בעא ך'

 ולא לפלוט ו~ריך יחיד בתענית דווקא דזהו~תוס'
 ~לו~

 ע~ש
דבריהם

 ובש''~
 ~תוס' ד' המחבר קיים תקס''ז סי' א''ח

 ולעמ''דפ~יטה לע~י~
 נ~~

 דאיתא ה~וס'. כד' ס''ל דלא ר~~י מד' להוכיח
במ~

ליבי' חליש מיטרא אתא ולא תעניתא גזר ר''פ ע''ב ך''ד תענית
 שר~

 א"ל מטרא. אתא ולא רחמי ובעי דדייסא פינכא
 ת~יתא גזר ר~פ ה''ג ז"ל רש"י וכ' כו'. אחריתי פינכא ~ר שריףאי ר~~

 אי כו' רחמי ב~א מידי טטם ליביהחלש
 שר~

 שקשה לפי ונ''לשלפמינו הגמ' בגי' רש"י רצה לא למה מובן אינו ולכאורה כו'.דדייסא ~ינכא חדא ~ר
 הדב~

 דייסא קערה יאכל שר''פ לומר
 גרס לכן עצמו. הוא שג"ר התענ~ת ביום לבו חו~תבשביל

 שרי ומטעמתמידי טע~
 דאפ~ ~

 מיני' חייך
 ר"~

 קודם דטעם ~שום
 פי~עא רש~י ~י' מ"ט בפסחים ובאמת רש"י שפי' כמושהתפלל
 ~פ טעם ואפ~ה בצבור תענית וגזרו הגשמיםתענית ~י~ כאן ~א לדון בא~ו ולפ"" בגי' רש"י בכוונת מ"ל כןקערה.

 ~חו~א ~טעימה יועיל מה פלט דאי פלטולא ~~ וע~~
 דליב~

 וא~'ה
 אי אפי' ~~רי דטעימה ש~מטעם

 בו~
 ~ען ו~מדומה

 ויפדו מ~א ~ונתן גבי מהמד' שם ו~ביאברו~ח ~ו~
 הע~

 ~ו~ן את



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

ז~~~~
 ז

~ ~~~
ה~ינו

 ~אמר~
 וכן ובלע טעם ויהונתן טעם. רק אכל שלא

 : ע''ש קונם פ' נדריםבירו~למי עו~ ~

~~~~~ ~~ 
'~~ 

 ~~ו~ ~~~~~
: 

~~~~
 תענית במס'איתא

 י'~ ד~
 מתע~ן ד~' הא אר''ח ע''א

 שמתחלה פי' הערב. עד כלום טעם שלא והואלשעות
 אכל ולא היום א~צע עד בעסקיו שנמשך רק להת~ות חשבלא

 אימלוכי דאימלוך ל''צ בגמ' וכדמפרש ~לילה. עד להתענותו~מלך
 היום כל ~התענה כ''א שעות תענית מקרי לאול~י~ז

 וכ~
 המחבר

 שצריך המחבר שמביא י''א דעת מ"ו וגדולה תקס''בבסי'
 ולכן המלכה ע''י בתענית היום ולגמור ה~שון יום חצי עליולקבל ג''~

 הרמב"ם על הפוסקיםת~הו
 שפי~

 שמתענה היינו שעות תענית
 : דר"ח סוגי' לפי עולים אינן דבריו ~א אח''כ. ואוכל היום חציעד

~"~~~~
 בגמ' איתא דר''ח מיני' דלעיל הרמב''ם דעת ליישב נראה
 של מתפלל אינו בת~יתו לן כו' הונא רב אמראר''ז

 הכא ושאני כו' לשעות מתענין קסבר לעולם אביי אמר כו'תענית
 אוכל הלא בתעניתו הלן והנה עליה. קביל דלא דלילא ~עותדאיכא
 תענית לשם הלילה אותו כל ולן כו' לן ד''ה רש~י כמ''ש בבוקרלמחר
 ~יל אי הא דליליא תעניתא עליה קביל דלא וטעמא הבוקרעד
 תע~ית תפלת בבוקר מתפלל שפירעליה

 א~
 לשעות תענית רק דהוי

 ור''ח ש~ות תענית מקרי זה באופן דגם הרמב~ם כד' בהדי'הרי
 מטעמא כן דמפרש ~שום הוא הערב. עד כו' טעם שלא והואדא'

 ס"ל ~ה~' ר''" אבל מיניה דלעיל לשעות דמתענין ב~י' אהך וקאידנפשיה
 דא~

 לעיל דמפרש אביי וגם תענית. מקרי השלים בלא
 כנ''ל כו' היא מעלייתא תעני' הא אר"ח מק' דהא הכי ס''ל ר~הד'

 דעירובין דסוגי' דמצינו הרמב"ם לדברי ברורה וראיה ודוק~ברור
 מק' בתענית הכא דהא חסדא. דרב אליביה ~תוקמא מצי לאנמי

 ופירש"י מכוין קא נפשיה לצעורי התם ומשני משמר מאנ~יאדר~ח
 בתענית אהא י~נן דא~ר מהא דמק' אהא וכן ~~ע~ו. ה~יבורעם

 כלל תענית הוי לא דלר''ח הרי כו'. נפשי' לשמוטי התם משניכ~
 בתעניתא דיתיב רב בי בר בעי ע"ב מ' ובעירובין משלים.~שאינו
 אם דגם בהדיא הרי להשלים שרי אי פי' לאשלומי מהו שבתאמעלי
 רבא פשיט דקא מהא ~' וכן תענית. ת~יתו הוי משליםאינו

 וט' ר"ע לפני יושבין היינו פ''א כו' שחל באב ט' דתניאמברייתא
 מלח בלא וג~אה כו' ביצה לו והביאו היה בע''ש להיות שחלבאב
 להשלים דלא וחיובא בט''ב דתענית חיובא דהא ציבור בהדינפשיה לצעורי שייך לא כאן והנה הלכה. להראות אלא לה תאב שהיהלא

 כיון צהרים עד ~התענה מה מועיל מה כר''ח ואי רמיא.~כולו
 בט"ב. התעמית חיוב ר''ע קיים לא ולמה ~ענית. כלל נחשבשלא

אע''ע
 תענית. שפיר מקרי דז~

~~
 שלנו ~יו''ט מפני כו' ב''צ אלעזר דא''ר מהא דמק' שם משמע
 וכן שעות. תענית נקראדזה הרי ~עות דמתענין כו' שבת כו' יו''ט שאני ומשני כו'היה

 בסו~
 הל' ~ביק דערובין הסוגיא

 דהוא וכיון שרי. להשלים ירצה אם פי' תוס' כ' ומשלימיןמתענין
 הערב עד שהתענה מה כל הוי ר''~ ולדברי ישלים לא למהרשות
 סוגיות מכמה ~יות עוד ויש תענית. הוי דשפיר אע''כבחנם.

 : בירושלמי מ~מעוכן

~~~~~ ~  ~~~~ 

~~~~ ~ ~  ~~~ו~ ~~~~ ~ו~~י~ ~~ 
 ~ו

~~ 
: 

~ ~ ~
 פוסקים וש~ר הגזול. בשופר לפסול הא''ז דעתהנה

 פוסקים. ו~וד והראב~ד והרא''ש הרמב''םמכשירין

 בש~~~
 ו~נ"ד ב''י. ע' בירוש~י ומחלקותם להכשיר

 קש~
 טובא

דה~
 לולב בין ומח~י בירושלמי דמע~רי ור''א ר''ח טעם עיקר

 משא"כ בשופר לכם ~עי דלא מ~ום או בקול גזל דאין משוםלשופר
 למאן דוקא היי~ וא~כ~ל~~.

 ד~
 א' ביו~ט רק הג"ול לולב פסיל

 דפסל למאן א~ל ~ם~ום
 גזו~

 הבאה מצוה משום ימים ~שאר אף
 לול~ פ~ דילן בש~ס ~ש~~י ~~ו~ ר~~ ~יי~ו~י~

 הג"ול
 ו~

 לול בין כלל לחלק מקום אין שם דסוגיא וסתמאאמי
 לשופ~

 דבכל
 ~וה פסלינן~מצות

 הב~
 אסור ובודאי מעולה דילפינן בעבירה

 בקול. גזל דין אין נימא אי אף הבעלים ברצון שלא בשופרלתקוע
ובאמת

~ 
 דלול טעמא שם אמר בשופר דילן ב~''ס דמכשר חייא

 דביו"ט דילן בש''ס וכשמואל בראשון רק פסולין אין הפסוליןכל בירושלמי לקמן עוד אמר וכן בשופר. שרי ולכן משלכם לכםמשום
 לטעם אבל ג''כ. בגזול יוצאשני

 לו אוי דאמר בירושלמי שם לוי ~
 הבאה מצוה טעם והיינו כו' קטיגורו סניגורו שנע~הלזה

 בעבי~
דש~

 שיטת והיא שם. דפסיל אושעיא וכר' בשופר ה''ה בודאי דילן
 דפסול לולב ~בי הפוסקים ורוב דילןש''ס

 א~
 כן ואם בשני.

 טעם א' ובגמרא כלל. ראיה אין דמהירושלמי כיון בשופרה~ילו למ~
 חטא משום סניגור נעשה קטיגור שאין משום פרה של קרןדפבול
 שעושה בגזול כ''ש וא''כ לוי ר' בשם ר''ה בירושלמי א' וכןעגל.
 להכשיר בלולב גם סובר ה~~''ם ובאמת עבירה.עכשיו

 מכשיר לא ש~ואל דגם בסוכה תוס' לפמ''ש ק' זה ובכל עשמואל.ב' ביו~
 גם דאורייתא במצוה אבל מדבריהם שהוא בלולב ב' ביו''טרק

 הרא"ש דעת לפי וכ''ש בעבירה. הבאה למצוה לחוש מודהשמואל
 כאן: מכשירין ולמה בלולב. ביו''ט ג''כ הפוסלים הפוסקים ורובז''ל

~~
 בירושלמי. הכי ~"ד איכא בקול גזל שאין שכתב הרמב''ם טעם

 יתקע לא עולה של בשופר יהודה רב ~' דילן בש''ס דהא להוק'
 היא מעיל ד~ת ~שום יצא תקעואם

 ונפק~
 בה. תקע אם לחולין

 שהוא דמה וע''כ מעילה. משום בהן אין וריח ומראה קול האוק'
 דהא מעילה לענין ממש בו שאין דבר חשוב זה אין בה תוקעעצמו

 לשמוע היינו מעיל ביה לית דקול ~''ש הקד~. של בשופרמשתמש
 הקדש של בשופר התוקע אבל הדוכן. על ~משוררין בשעה הלויםקול

 בו שיש כיון להדיוט ג"ל דין בו יהי' לא למה וא''כ מעילה.חיי~
דין

 מעי~
 ~ ודו~ק הרא"ש כד' בדבר להחמיר שיש נראה לכן לגבוה.

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

~~~~~
 כמבואר הראשונים גדולי בפוסקים מחלוקת זה דברהנה

 והכריע הדיעות. שני הביא בש''ע גם ובטורברא''ש
 נשימו~~ ב' לעשות הפשוט שהמנהג הגי' ז''ל והרמ''א כולם. ידי~~ת נשי~ו~ שתי ובעומד אחת בנשימה מיושב בת~יעות לעשות~מחבר
 דצריך הסובר לדעת דהא טובא צ''ע לענ''ד ז''ל המחבר הכרעתוהנה
 תרו~ה חדא דתרווייהו משום טעמייהו א' ~שימהלעשותן

 באמצע ה~פסיק כמו והוי כלל בהן להפסיקואין מ~ר~
 לעשותן דצריך הסוברים לד' וכן נשימה כדי שהה שלא אףלגמרי דפסול~ תקיע~

 דבעינן אחת בנשימה עשאה אם בדבר יש דעיכוב משמע נשימותבב'
 סיפא לה אי' רישא לא בירושלמי כמבואר וסוף ראש להןשי~יה
 ~קשה הש''ס מד' מש~ע וכן כו' כשתים א' תקעגבי

 הפסקה מטעם דרק משמע כו' מפסקי וקא כו' ודלמא אבוהר' את~נ~
 הו''ל וטפי כו' תש''ת נמי דתקע דמסיק מקמי לי' קשה הוילחוד

 הפוסל אחר לקול ש~חוברת סוף ל אין אתרועה דהאלאקשויי
 ~נשימה לעשותן דאין הסוברים לדעת ראיה קצת מזה גםולכאורה
 : שניהן ידי בזה נצא האיך צ''ע המחבר הכרעת ועכ"פאחת.

~~~~
 למדו אחת בנשימה לעשותן דצריך הסובריםהפ~קים

 אליבי' כהנא וא''ר היא אחת תר''ת יהודא ר' דס'ממאי זא~
 דאפי' ~פשוט' כלום ול ומפרשים כלום ולא לתרו~ה תקיעה ביןאין

 דמספ~ינן תרועה בשברי' לדידן דה~ה ולמדו יפסיק לאבנשימה
 בחדאלהו

 ג"~
 ~ס~ ז''ל ב~''י מבואר ונה כלל. להפסיק אין

 מפסיק הוא כלום ולא דאמר לר''כ דאפי' ע"א דנ''גסוכה
 אפי' דס''ל כיון וא''כ בתוס'. שם מבואר וכן נשימה.עדי ביניה~
 ל~

יהוד~
 נשימ~ כדי לאפבוקי בעי ~פ''ה היא תר''ת דא' ור"נ

 נראה
 תרועה ~שברים לדידן~ה"ה

 א~
 ~חדא לו דמספקינן

 לשון משמע וען בנשי~. ב~ייהו לאפ~וקי דמלתאאורחי' אפ~
 ~יליל. והדר גנחברישא הג~

 מ~~
 : ב~יהם ד~סיק

ב~ורה~~~'
 ~ו~י' ~זה ~~ל ~''י ל~

 ~פורש~
 ~פ"ק

 וקאמר כו' בע"ש להיות שחליו"ט דחו~~
 אר~~ תוקע היכי בג~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~ ~

 תקיעה. מתוך ומריעתוקע
 ומריע תוקע אמר אסי ר~

 א~ ~נשי~
ומ~

 לא לטעמי מתרץ ר"י ומשני מריע. ולא תוקע דא' מ~רייתא
 מריעין לא לטעמי' ~רץ ור''א תקיעה מתוך אלא ~פ"ע~ר~ין
 הם תקיעות דכל להדי' הרי ~חת. ~נשימה אלא נשימות~שתי

 התקיעה ~ין ~ינתים נשימה ~כדימופסקין
 לתרו~

 תקיעה רק
 ~נשי~ה היתה להיכר שינוי ~ה לעשות שצריך לש~ת יו''ט ש~יןהל"ו
א'

 שאין משום מריעין ולא תוקעין ~~רייתא לה קרי ולהכי אסי לר~
 ~ימה. כדי ~יניהן להפסיק שצריך ותרועות התקיעות כל כדיןעשוי'
 לעשותן צריך לר''י ותרועה תקיעה כל הא הפוסקים לד'ואלו

 משנה סתם הך דכל נימא ואטו כלל. שינוי וליכא אחת~נשימה
 י~ודא. כר' ולא כר~נן דוקא אתי' שם דאמוראי ופלוגתאדחולין
 ~~רייתא דא' מריעין ולא תוקעין למיקרי שייך האיך דע~''פועוד
 ~נשימה דוקא הוי דקרא ותרועה תקיעה כל יהודה דלר'כיון
 ~שמע ודאי אלא מריעין ולא ד~רייתא תנא האי לי' קרי והיכיאחת
 תקיעות ~כל כולן לדעת להפסיק צריך נשימה דכדי ותוס' רש''יכד'

 וכהכרעת כן. לנהוג יש לדידן תרועה ש~רים גם ממילא וא''כש~תורה
 : ודו"ק ""להרמ''א

 ~ו~י~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~יו~ ~~ו~י ~~י~ ~~~~~~

~~~~~
 יוסי דר' פלוגתא "ה דיןהנה

' 

 עיי''ש ר''ה ~מס' ור''י
 יוסי. כר' הלכה ור''י ר''י דקיי''ל יוסי כר' הר''נופ'

 עלותמהו
 הרי''~

 להך כת~ו ולא "ו מחלוקת שהשמיטו ורמ~''ם
 ראוהו ~פ' דאי' השמיטוה דשפיר לפרש נראה ולענ''דש~תתא.

 אומר י~י ר' קרן שהוא מפני פרה ~של חוץ כשרין השופרות כל~''ד
 ור~ן ~גמ' וקא' כו' ~משוך והי' שנא' איקרו קרן השופרות כלוהלא
 לא שופר איקרי קרן דפרה שופר ואיקרו קרן איקרו השופרותכל

 לי' איכפת דלא א"יל לשיטתי' יוסי דר' ~"ה לומר ונראהאיקרי
 מכשיר כי שופר אקרי דלא~מה

 א~
 קפיד ולא קרן דמקרי פרה ~של

 מלכיות ג~י ה''נ כו' תרועה יום דכתי' אתרועה רק שופראשם
 ~ו נ"כר שלא אעפ''י ג"כ השופרות עם אומרה תרועה עמהשיש
 ~שופר דדוקא ס~רי ור~ן שופר אשם כלל קפיד דלא כיוןשופר

 מהכא פסקינן ~ע''כ כר~נן. התם וקיי''ל פרה ~קרן ולאמכשרינן
ג''כ

 כ~
 השופרות עם אומרה אינו שופר ~ו נ"כר ~אין דכל יהודא

 : ~רור נ''ל ו"ה ל~ד. מלכיות ~םרק

 ~~: ~ו ~~י ~~~~~ ~ו~ ~~י~ ~~ ~~~~~~~

~~~~~
 הסכימו הפוסקים ~נה

 שא~
 וכר~א סוכה א''צ לק~ע

 ~יומאדא'
 ד~

 סוכה ~עו ל" ופרי כו' ה''ט התם ע''ט
 ר"ג דהא שרי ואפ"ה ק~ע והוי מכ~יצה יותר הוי דכות~תפי'
 סוכה. הצריך מחומרארק

 והרי''~
 כת~ה ולא דר~א הא השמיט

 דעת לייש~ ונ''ל~הלכות.
 הרי''~

 ~א. ד~רי על לדקדק דיש ""ל
 ואפי' סוכה ~עו לא דפירי משום דר''ג טעמא לפרש רוצהדאיך
~ק~~

 ~~רכות א' הא דפת. כעראי הוי דפירי דק~ע ומשום
 נתן שהרי שלשה עלייהו ומ~רך עליו מזמנין המינים מ"' כ''שס' דר~

 ג' והיינו כות~ת על ל~רך רשותל~ע
 ~רכו~

 התוס'. שם כמ"ש
 ק~ע אכילת לדידי' אסור וא''כ לפירות קבע דיש ס''לוע''כ

 ~' דאכל הא ע"כוא''כ מפירו~
 כות~~

 ולא מחומרא רק סוכה הצריך ולא
 לה א"דא ולפ"" עראי. והוי ~~יצה פחות דהוי משום היינומדינא
 ~דינא ק~ע לאכילת ~סוכה ~עי פרי כמ''ד ומוכח ר~אראיית

 : להחמיר ראוי כי לדינא ~צ''ע מחומראולארעי

 ~י~ו~~~~ו~ ~~~~~ו~
 ~~~~י

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

 ~~~ו~ו
~ ~ 

: 

~~~~~
 האחרונים נחלקו זה~דין

 הר~
~יח"ור עד לפסול דעתו "~ל ~~ח

 כו~
 וכל ~כ~ב ~שעוה ה~שר אתרוג למראה

~~~~
~

~~~~ ~~~
 הדר ד~עינן לדידן ג"כ הוא הדר משוםהפסול

 א~
 דלא דם''ל דלר''י

 משום גם לדידן אפ''ה פרי גמר לא משום רק פסולו אין הדר~עי
 א~רוג למראה כשיח"ור להכ~יר התוס' מ''ש ומפרש פסול.הדר
 פירי גמר לי' חש~ינן דאפ''ה ו~''ל שחזר אחר דווקא היימו~~לוש

א~
 ודעת ככרתי. ירוק הי' תלישה שבשעת

 הט''"
 ומג~א

 כולו. להוריק שסופו ~ידוע דא" ככרכום להוריק מקצתוכשהתחיל להכשי~
 פריו. גמרומסתמא

 וא~
 אלו לדעתם. כשר הי' כלל הוריק ~לא

 ככרכום להוריק שסופו יודעיםהיינו
 ר~

 יודעים אנו שאין משום
 עיין מתחילתו וכשר פריו גמר ודאי להוריק ~התחיל א~לפסול.

 והמנהגד~ריהם.
 להק~

 טו~א קשה ע''ד ולפי ומג''א. ט''" כד'
 רק ודאי פסול אינו דעתם לפי הירוק אתרוג פסול דא"כחדא
 ודאי משמע פסל דר''י ~~שמע "ה ואין פריו. גמר לא שמא.מספק
 רואות דעינינו דכיון ועוד כו'. ול~ן דכושי דומי'פסול

 ~כלי. או~ם כשמשהין אתרוג. למראה הן חו"רין הגדולים~פרט האתרוג~ רו~
 למראה ויח"ור פירי גמר ~מסתמא נימא ~סתם לפסולומהתימא
 סופו קצת שמוריק כל ולדעתם קצת ~וריקות רו~ן דודאיאתרוג.
 מת~שלין שאין פירות כמה י~ דהא טובא קשה ועוד כולו~הוריק
 וכשמשהין~אילן

 כמרי ~ושלי כעין מת~שלין ~תלוש ~כלי אות~
 וגמר ודומיהןוכפניות

 ~ישו~
 אם זו ראי' מה וא''כ ~תלוש ~כלי

 נגמר לא מתחילה דלמא מתחילה פריו שיגמור לח"ורסופו
 לאכשורי מנ''ל פירי אגמר דקפדימן וכיון נ~ר הוא ~כליו~שהיתו כול~

 טעמא לפום לענ''ד ק'ועוד
 דר~

 הא פירי גמר דלא משום יהודא
 ~מעשר וגם אדר''ע דפליגי כר~נן לאכשורי ה~וסר ~אתרוגקיימ''ל
 וע''כ ~קטנותן אתרוגים דפטר כר''ש קיימ''ללא

 מדמחיי~
 ~~עשר

 גמר דלא משום ירוק אתרוג פסל למה וא''כ ד~ר לכל הןפרי
 והדר איעא והא רחמנא א' ופרי פרי ג~ר ~עינן לא הא ~כךומה פרי~

 ירוק יפסללמה וא~ מקרי הוא הדר דירוק ומ''א לט"" ס''ל לדידן וגם ר"י ~עילא
 א~

 התימא מן "ה כשר ה~וסר וקטן כמה שגדול
 דפטר דמעשר ור''ש להדדי ומעשר אתרוג מדמי דר~ה לקמןומפורש
 פסל לא ע"כ א~יי ודחי פירי גמר ד~~י ~אתרוג דפסלכר''ע

 משמע לי' ס~ירא כר~נן ~מעשר א~ל וליכא הדר ד~עי משוםרק ר~
 משום רק הדר משום לאו דאילהדיא

 ג~
 למעשר דגם ע''כ פירי

 אמר לא ע"כ הל''ל ~פשיטות דאל''כ הדר. משום לאו אי~עשר טפי ~אתרוג פירי גמר דנצרך לומר ס~רא דאין פירי גמר~עי
 דזה וודאי אלא לא ~מעשר א~ל ~אתרוג רק פירי גמר ד~עיר''ע
 אמר ואיפכא ממעשר יותר פרי גמר יצטרך דאתרוג כללא''א

 לר''~
דא~

 ראי~ ו"ו הוא דפירי מכשיר מצמיח שאין משום ממעשר דפטר
 קיימ''ל ו~מעשר ומספק פירי גמר משום הירוק ונפסול אנןניקום והיכ~ ממעשר טפי ~אתרוג פירי גמר להצריך דאין מאד~רורה
 ממש. ~וסר מכשרינן ~אתרוג וגם וגדולים קטנים דמחיי~יןכר~מן
 אפילו דהתם ה~ובר ~אתרוג ~אמת וחכמים. ר''ע למחלוקתענין "~ שאין התוס' כת~ו הקטן ~אתרוג ור''י ר''מ ~מחלוקתוהנה
 משום א~ מצמיח שאין משום לר''ע פסול וכ~יצה כאגו" כמהגדול
 פסל דא" יותר ליגדל ~שסופו איירי דשם וחלקו כו'הדר

 ר~
 וכאן

 לא ו~יצה מאגו" ~פחות ואפ"ה יותר ליגדל סופוכשאין
 גמר חשי~

 ד' דמפ~שי מד~רי~ם משמע כ'פירי
 דפסל ד~'ע אלי~א ור''י ר'~

 ל~מר דיתכן עוד כ' דר''י טעמא נמי והיינו פירי ג~ר ו~עי~וסר

דא~
 דבוסר מכשיעור ~פחות פסלי ~וסר דמכשרי לר~נן

~~יטת פירי ג~ר ד~עי ור"י ~'מ שדעת דעתם נוטה דיותר משמעטפי. ~י~י חשי~
 ר'~

 כת~ו אפשר ודרך בוסר. דפסל אמרו
 דא~

 לר~נן
 ודק~קופסול

 לכתו~
 ~וסר דאתרוג

 ~מר כ' ולא טפי פירי ד~~י~
 לא ד~וסר פרי גמר ~עי לא ~וסר דמכשרי לר~נן דודאיפירי
 ~ראה ו~~" ~וסר. הוי ולא כלל פירי מקרי לא ~יעורא מהךו~פחות פרי מיקרי ד~וסר וס''ל פירי שם ~עו דעכ''פ רק הוא פיריגמר
 פירא הוי דלא כיון פטור שיעורא מהאי ~זוטר לר~נן ~מעשרדגם
 והנה ע~יצה.או ~א~~ עאן ששנו ק~נים היינ~ וגדולים ק~ים ~מעשר ~חיי~והא

 ~ג~
 משום לר''י הטעם אמר

 כר"~ ~''י ד~כמשום ~~ינו פירי ה~י דלא אמר ~לא פירי גמר ד~עי דר''ע ~לי~אדהיינו ומ~מע פירי גמ~
 יר~ק ד~שיר כר~ע דסבר ראי' אין לר''מ א~ל כמהגדול אפי~ פי~ גמר משום ~וק מדפ~ל ס''ל

 כ~
 ~פסל
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~~
 ~ק~י דל~י ו~' ~ו' ט~י חשי~' דבוסר ה~ס כ~ ול~ן כאגוז

 ר~לד~רי
 ~א~~כ

 ל~
 ~ר~ דר~י משוס רב~ן

 דירוק ~הך אתיא

כי~
 או הדר. ~עי דלא

 כר~
 פירי ~וי דלא משוס מ~עשר דפטר

אבל
 ר~~

 מס~~ת הא הדר. מ~וס שם לאביי' טעמי'
 ה~~

 וכן שס
 מודה לא דר''ע בירושלמי~יק

 לר''~
 בדפוס גדל הרי מנומר דהרי

 אביי כטעס והיינו כו' במעשר וחייב באתרוג פסלכו'
 טוב" ק' וודאי ול~י"ז הדר. משוסדילן בגמר~

 משוס לפסול לנו מניין כנ''ל
 ומחייבי בובר דמכשירין לרבנן פריג~ר

 ג~
 עיקר נ' א"ו במעשר.

 כד'לכאורה
 הב''~

 כיון הדר משום לדידן הירוק פסול ד~יקר
 הוא ולר''י הוא הדר לאו וירוק הדר בעי דלא כר~ קיי''לדלא
 מטעמי'. ולא כוותיה פסקינן אבל פירי גמר משום טע~אדהוי

 כיון לפ' כ'ובתוס'
 דר''~

 אף ליה מד~כשר הוא הדר ירוק ס' ע''כ
 בוסר דפסיל דר"ע ומפלוגתא טעמא מהאי הדר בעידאיהו

 ס"ל טעם מאיזה וא''כ הדר משום פסול ואפ''ה כשיעור~גדול וע"~

~ר''~
 לג~ל סופו שאין אתרוג לבין בי~ו הפרש ו~ה הדר דאין

 יותר לגדל שסופו מאותן הוא אס יודע ומייותר
 אל~

 מראיתן ודאי
 א~רוגים ל~ראה דומה ~ראהו ואין נגמר שלא עליהן~וכ~ת
 ירוקים המה אשרגמוריס

 ממ~
 פריו נגמר היה ואלו וזהב כשעוה

 דומה ~ראיתו הי'לא
 ממ~

 נפריש במה דאל''כ מהודרין. ואינן
 ~הן ניכר אתרוג כמראה שאינן מראי~ן מ~ד ודאי אלאביניהן
 ופסלבוסר

 ר''~
 לגמרי ככרתי ירוק שאינו כיון מכ~רי ור~נן

 : מקריהדר

~~~
 הדר מטעם הוא ירוק דפסול הב''ח לד' ראיה להביאיש

 כהן אימי ר' קומי בעי ככרתי דירוק בפיסקאמהירושלמי
 איזה ומייתי כרתימין כהן א"ל כרתינין. להן דדמי אוכרת~ין
 ככנף א' סומכוס כר~ל. וכשושנת כשעוה שבירקרקירקרק

 טו~
 כו~

 התי' עס והקו' עכ''ל ירקרק דכ' היא שני' ומשני הכין א' הואוהא
 דנגעים במשנה ושם גרי~ן ~ראה פי' ירוק נק'הוא ככרתי דא' ה~שנה ~ל דמקשה העדה בקרבן ופי' ביאור.~י~ין

 משמ~
 דירוק

נק'
 ג~~

 ג~''ל והוא ירקרק כ' דהתם ו~שני ואינך. כשעוה דהוא
אבל

 ירו~
 תוס' דקדקו מכאן דאדרבה מכון פי' ואין גרי''ן. הוא

 דסת~ משמ~ ככרתי ירוק למתני ~דאיצטריך ורשב"אורא~ש
 ירוק

 ועוד ~וכרח. והוא ~''להוא
 מ~

 לירקרק. ירוק בין חילוק
 ~זה ~ר~ה שזה רק לאד~דם ~דום מראה בין חילוק שאיןכמו הל~

 זה אדמדס איזה שם וכדא' וירקרק. ירוק כן דיהה~זה
 ~חרת מראה הוא הרי ולדבריו במושכל ברור דבר וזהעמוקה "הורי~

 דאמתמיתין כיון כרתינין דכהן הך ביניהן הכמיס למה ועודלג~רי
 ~קאי

~~
 דווקא אי א~י ~ר' דב~י הירושלמי לפרש בעזהש"ינ"ל

 ג~ל ~ראה קצת בו כשיש אבל ~סיל הוא לג~ריככרתי

~~
 שאינו אף כולו

 כ~ו~
 אתרוג ~ראה וככל כשר הוא מ~ש

 פסול ג''כ ככרתי לגמרי אינו פי' לכרתינין דדמי אף נימא אוהוא.
 שהוא סתס ירוק למראה מחשב שאז לגמרי כשעוה ירוק שיהא~ד

 כדא' דמיון קצת רק לג~רי שאינו הוא דו~ה דל~ון וידועגע~ל.
 מראהו אם הא פי' כרתינין כהן ו~' ז''ל פירש''י עיי' לכושי~ומה
 כשעוה שאינו אף כשר לגע"ל קצת~ו~ה

 למרא~
 ו~''ז י~שב. ירוק

 ירוק דמקרי הוא ואז ואינך כשעוה דוקא בעינן בנגעים דהא~ק'
 לגמרי ככרתי שא~ו שכל אמ הוא וכאן פי' הכין א' וכאןסתס
 ירקרק דל' ירקרק דכ' היא שני' ומשמי הוא סתם ירוקבכלל
 הא כשעוה דוקא בע~ן ולהכי געל ב~ראה הרבה עמוק~ש~ע
 שאינו אף סתסירוק

 כשעו~
 נוטה כולו ~ראהו שיהא רק כשר

 והוא הירושל~י דעת בפ~ ברור נ''ל זהו לכרתי. ~לאלג~~ל
כפתור

 ופר~
: 

~~~~
לפי~ז

~~~ 
 ~הך ק' מאי א~כ לגמור סופו אין פירי ג~ר~שום דאי הדר ~שום הוא כע~י ירוק ~סול

 איכ~ת~אי דנגעי~
~ 

 ~קרי אי
 יר~

 הדר ~וס ודאי אלא לאו. אי סתס

ם~
 ~ראה ~ו שיהא דב~ינן

 אתרו~
 וכד'

 הב~
 שרצינו ~ה ו"ה

 מ~ירושל~י.~~אר
 וא~

 ש~וו~~ן ~ן לתפרש יכולין ~תמאיס ד'
 ל~אה ~~"ר~חר

 ו~~
 דלא

 ג~ר לא הרי ~י~
 ~א~ פרי~

 אס

 התום'. ד' כן מלפרש~יח
 עכ'~

 אין
 לזו~

 מד'
 ה~~~

 מוכח ~ן
 מ~לק אביי רק רבה לדברי למעשר אתרוג דמד~י בהך הגמ'מד'

 ~שוב ~צוה לענין גס הוא פרי למעשר דקיי''ל וכיון הדרמטעם
 : ~הירושלמי בבירור מוכח וכן כמ''ש הדר משום דטע~א לא אםפרי

~~~
 שחשבו ז''ל הר''ן ובד' בחידושיו ה~~ב~א בד' ~בוארמצ~תי

ירו~
 בכ''ש בחוטמו לפבול שיש בהד~ וכ' הדר פסילי בהדי

 ~ג~ר ולטעמא הדר משום דהוויין מרא' כפבו~י ברו~וובאמצע
 באיזה כשעוה להוריק מקצתו כשהת~יל ו~דרבה כלל חילוק איןפרי
 שלא האחרונים על נפלאתי ומאד כולו ~~ל מציל שיהי'מ~ם
 מח~יריס שהם ז''ל והר''ן בחידושיו הר~ב''א בד' כללה~ישו

 טובא. בתראי המה כי כדבריהם להחמיר ויש כללהזכירום ול~
 : לעיל וכמ''ש להקל כ''כ מבוארין אינן התוס' שד'ובפרט

~~
 דז"ל הוא. הדר משום דטעמא ~שמע הק' זוהר בתיקוני
 ביעקב פסול דלית וכמה ק~אבתיקון

 לעיל~
 דלא צריך כן

 ירוקה היא ואם רעיתי יפה כולך קרא לקיי~א באתרוג פסוליהא
 בגין ירקרקת אסתר דהות כגוונא יתיר ~וב~ת~יא

 דאתמ~
 בה

 קיוצותיו אינון ~אילנא עלין ע' ובתיקון עכ''ל ~כות אסתר~תלבש
 אינטריך דהכי ירוקים כולהו ככרמל עליך ראשך אית~ר~לייהו
 דהבא מיני בז' ירוק למהווי דמלכא ~רתא דאיהו דאיתתאשערא
 ירוקא איהי~אתרוג

 ~בואר להדי' הרי ירקרקת. הות מתמן ואסת~
 לאודס נוטה או געל והוא כ"הב אתרוג מראה דעיקר הק'~ד'
 ק''א תיקון הזוהר ד' פי' להסב רצה א' בס' שראיתי כ~ולא
 אסתר שא~רו מה עפ''י ז''ל רש''י ד' עפ"י גרי''ן שהוא ירוק~ל

 בגמ' מוכרח זה ואין עי"ש כהדסה רש''י וכ' היתהירקרקת
 לה"ריך ואין עיי''שד~גילה

 ו~
 להדי' ~בוארין ע' תי~ון הזוהר

 דירוק הזוהר דברי לפ' אפשר איך וגם "הב מראה ובעינן~היפך

~רי~
 הוא

 ~שוב~
 יש אם פלו~תתם עיקר דהא כמאן דלא יותר

 כו' דאסתר הך וגס ~שובח שיהא לא אבל ככרתי ירוק~הכשיר
 דרך שכן הזוהר. כד' לפ' יותר~וח

 חולי~
 להיות המוריקים

 גרין מראה ולא ירקון סתם והוא געל למראה דומה~ניהם
 להחמיר יש ע''כ ה~דוש. הזוהר לד' גם מוסכמת ז''ל הב''ח~דעת
 שכולו אתרוג אחר לחזר~זה

 ~רא~
 ד' ~''פ לגעל דומה או געל

 הדר ~ץ פרי ואז וכמ''ש. ממש כשעוה בעינן דלאהירושלמי
 : בעזה~ש לפענ"ד כנ"ל חסידיו.לכל הו~

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

~~~~~~ ~~~~ 
: 

~ ~ ~
 ורוב פסול כ''ש וחסר ניקב ע''ב ל''ד סוכה במב'אי'

 ~סול. ~סרון שום בלא אפי' מפולש דנקב ס'הפוסקי'
 שאין ונקב פסול. ~ולש אינו אפילו ~"ש חסרון בו שיש~מ~ב
 ע~י כגון מפולש ואי~ו חסרוןבו

 קו~
 וד' כאיסר. ב~ינן

 ע''י רק מפולש בנקב אפי' מיפסיל ולא חדא וחסר דניקבפוסקי' כמ~
 דשם"ו לד~ה לה''ר ויש ~איסר. ~עינן ~פולש שאינו ובנקב ע"ש~סרון

 ד~
 ~אי ~~. טריפה סיממי באתרוג נולדו רבא ב~י ל"ו

 רי~ה אר''י ד~ולא הא כי לי' מיב~י' קא כי כו' ליה מיבעי'ק"
 לא הא סימפוני דקיימי והוא רבא ו~מר כשירה כקיתוןשמשפכה
 טריפה סימני ~ולדו ~פירש~י ~ו' מאי הכא טריפה סימפוניקיימי
 ~ם מאי ~כאכו'

 קיימי' הזרע חדרי דהיינו בי~פוני וקיימי מימו~
 ז~ חדרי אי יד~~ן מנא וקשהכו'.

 גס ~א קיי~ים.
 הרי~ה ו~ופכין כו' צעא מייתינן שס בחולין ומשני הכי הגמ'~ק' בריא~

 וע''כ עיי~ש~ו'
 ג~

 שנו~בין נקב דרך דשופעין בכה''ג בדקימן הכא
בהאתרו~

 פו~ל אינו ~סרון בלא דני~ב ש''מ וממילא החדריס. עד
 פסול ג~כ הוה חסרון הוימבפנים ~סרון ~''ד דהא כשר ניקב בלא ~סר כן וכ~ו ה~דרי' עדאף

 דה~
 ~תו~. מ~סר עששופכין

אע~
 כשר ודאי בדקיימ' אבל סי~פוני קיימי בלא דהאיב~יהראב~ד ג~ לקייס ~' ו~נ~ד פסול א" תרתי בעינן ו~סרון דנקב

 ברייתא לו~י ק~ה לרש~ידאי
 דתפו~

 ~לא אף ~כשר דהא ~זקה יותר ~ייתינו הוי ולדידי'~י~א ולה~ב~ד ס~וני קיי~א בלא
 לך ~אין ~י~~יקיי~י

~~ 
 ו~אי אלא ~ה גדול

 ד~ס~~
 בע~ן



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~  

~  

~ ~ ~

 ודו"ק ברור כנלענ''דתרוייהו.
 ש~~יא ז~ל הג~א בביאורי ו~

 : ע"ש ~התו~פתא זו לדעה ראיהג"כ

~~~~~ ~ ~  
 ~~יו~' ~~~~~ ~~~י~י

 ~~ ~~~ ~~~יו~~ ~~~~
~וו~~

 ~~~~~~ו
 ~~ו~ ~~ ~~י~ ~~

: 

~~~~~
 ד~עלה ל~יר דעתם נוטה פוסקים ושאר רש''יהנה

 ה~פר~ים לדעת ראיה להביא ~ראה ולי פבול. לבדעליונה
 נחלקה השם שינוי לענין בעו הגוזל בפ' דהנה איירי העליןדבכל

 נחלקה ואי חופיא. והשתא לוליבא ד~עקרא ~טעם ~הוהתיו~ת
 השם שינוי זה יהא ~ה''ת לבד. הראשונה ב~לה הויהתיו~ת
 כ~ו לולב פסולי בשאר ליה ~יב~יא דלא כ~ו דהא חופיא.שיהיה
 ~שום גזלן. לענין השם שינוי הוי אי הדר פסולי ושאר ראשונקטם
 לכאן. ענין זהדאין

 ה'~
 ~הא ורק לבדה. העליונה תיו~ת בנחלקה

 ~ק הוי לא וחופיא לחופיא ~לולב ~ם שינוי ~שום ליה~יבעי'
 כ~ו שהוא חופיא על שפירש''י וכ~ו נפרדין עלין הרבהכשיש

 : ודו''ק ברור ענלע''ד הבית. ש~כבדין~כבד

~~~~ ~ ~  ~  
'~~ 

~~ 
 ~י~ו~~ ~ו~~~ ~י~~ ~י~~י

 ~ו'
~~ ~~ 

~~וו~~  ~~~ו~ו~ ~~ו~~ ~~י~ ~~~ 
 ~ו

~~ ~~~ 
: 

~~~~
 ז'~ל הר"נ ~נה

~ 
 א~ש ליקני לא דא' ד~א בסוכה

 לא אקנויא קני ~יקני דינוקא א' ביו''ט לינוקאלולבא
 בשהגיע אבל הפעוטות. לעונת הגיע בשלא דווקא היינו~קני.
 הביאו ~ותר. ~תנה ~תנתו דגם דקיי"ל כיון הפעוטותלעונת
 ז"ל שכ' כן אינו ז''ל הר~ב"ם ד' והנה י"א. בשם בש"עהרב"י
 ב~גיע והיינו ~קנה ~דרבנן אבל ~~ע ~ה"ת ~קנה אינהשקטן
 וכ"כלעה''פ

 בל""~
 וכן בסוכה בש"ע ועיין ז~ל. ר~ב''ם לדעת

 ליקני דלא ~א ראי' שהביא בקידושין הרא"ש ~ד' לדקדק~~ש
 ז''ל ~דבריו להדי' ~וכח שכן עיי"ש ~דאורייתא לי'~זכיי' איתדקטן
 ו~ורה סורר בן ר''פ סנהדרין ~תוס' ~~ח ועןודו''ק.

 ש~
 כדעת

 ~ן על החולקין דרבו נראה ולפ"ז עיי"ש. דקדו~ין ז''להרא"ש
 : דאורייתא ב~יסור בפרט להח~יר לדינא לפסוק ונכוןז''ל

~~~~
 בפ' דא~ינן ~הא ז"ל הר''ן לדעת נכונה ראי' לביאיש

 וביקש בריבית ליש~ע~ל שהלוה ישראל בסוגי' נ~ךאיזהו
 כו' לך א~לה ואני לי תנם לו א~ר אחר ישראל ו~צא לוליתן
 דאין דנהי רבינא ו~תרץ עיי"ש סיפא ו~''ש רישא ~"ש שםדפריך
 הבפרים. בכל הגי' היא כן לי' אית ~דרבנן זכי' ליש~עאלשליחות
 עגי' סתם כתבו ~קדש האיש ר"פ בקידושין ז''ל הר''ן אבל~דרבנן. גרסי דלא ספרים יש הבי~ו הנ"ל סוגי' בסנהדרין התוב'רק
 לקטן ד~י דלא רבינא תירוץ דחי הג~' רק ~דרבנן זכי'הנ''ל

 שליחות דל''ל כיון אחרי' ע''י זכי' לי' לית ודאי דמדאוריי' דאףהרי עיי''~
 דאורייתא. בריבית ~חבירו ~לוה ודאיוא"כ

 אפ'~
 שחכ~ים כיון

 לג~רי י~~עאל של הוא ~אלו וחשיב האיסור ~פקיע זכי' לותקנו
~ה''ת

 לה~ות דהתם כ"ש דהוי לו~ר ויש ~ה"ת גדול בו זכהכאלו הוי לעהפ"ע שהגיע כיון ~קנה ד~דרבנן כיון ~י וה"~
 רק הי~~עאל שיקנה לענין הפקר ב"ד הפקר שייך דלאליש~עאל
 ב''ד הפקר ני~א דאי הכא כ"ש ~תר ואפ"ה ~~וןלהפקיע
 דפרדיסא בדינא ע''ג בדף דהא לבד מ~ונא ולא איסורא הןריבית ד~י וכל ~הפקירא. ~~ילא קונה הגדול ~הקטן להפקיעהפקר

 דהלכתא ~שום כרב הפובקים כל פסקו וש~ואל רב בהדאיפליגו
 כו' שתים ~חוסר בדין וכן בהדי' ז"ל הרא''ש כ~''ש באיסוריכרב
 ראי' והוא כ~"ש וכ"ש ~א ה''ה דאורייתא. איסור ~ידי~וציא דרבנן קנין וא"כ באיסורי כרב דהלכתא ז"ל והרא''ש הרי~ףפוס'
 ~צרור סוגי' האו~ר פ' בגיטין בר"ן ועיין ""ל. הרן לדעתברורה
 כו'וזורקו

 ש~
 אך ז"ל. לפירש~י שם הסכי' "ה ו~כח ס' הך ג"כ

 ~ודו ~"ע ד~דרב~ן ופ' פירש"י על שהשיגו ~ם ז"להתוס'
לאחרי' ד"ו~

~  
 כו'~בואות שתופי שא~י לשנוי' ~דאצטריך סברא הך ס"ל לא
 ואז~

 "~ל הרשב"א וכן כ~ש'~ל דסנהדרין לשיטתייהו
 ~לא ~יי~י לי~י דלא ד~ך ~הדיכ'

 ובגי~ין ~סוכה ל~פ~ הגי~
 בחידושיו וצ"עבחידושיו.

 ש~
 לנו היוצא קצת.

 ~ז~
 שה~אתי כיון

~~~~~
~~~~ ~~~~~~  ~~ום הי' זו לדעת ברורהראי
 ~רוו~

 ~~הג ליישב ~ז ליס~ך
 ~ת~תו אין אב לו דיש כיון ק' אך בזה. ~דקדקיןשאין

 לו שאין והוא ~הד~ כ' ובסוכה בגיטין הרש~"אכ~"ש ~~~
ואב אפוטרופו~

 דו~
 כו' לו

 ועיי~
 : ודו"ק ברשב"א

~~~~ ~ ~  ו~~~~ ~~~ ~י~~ ~~ ~~~ 
: 

~~~~~
 וערבה הדם שיעור גופא ~' ל"ב דף סוכה ~~ס'אי'

 הו~א רב דא' כו' ו' אותה עשה טפחי' ה' בת א~ה א' רביןאתא כי עו' טפחי' ה' בת בא~ה א' טרפון ר' כו'שלשה
 עי~ש. כר"ט. ~לכה ש~ואלא'

 ו~
 ל~ה ידענא ולא הרא"ש

 היא הלכתא כוותי' פסק דש~ואל כיון דר"ט ההיאהרי"ף הש~י~
 ~ בצ"ע שנשאר~יי''ש כ~

~~~
 לכאורה ד~נה טרפון. ער' לפסוק רצה שלא הרי"ף ד'ליישב
 הול''ל טפחי'. ה' בת בא~ה שא' דר''ט לישנא על לדקדקיש

 ~~ינו דהיכן ק' ועוד דבריו. לפי החשבון עול' שכן חו~שי וב'ב'
 שיעורין הא ועוד קטנים. גדולים ~טפחים ל~שו' כזהשיע~

הלל~'~
 תנאי ~דפליגי ~~ום דבכל ~חלוקת. בזה ~יהי' שייך וא~יך

 טע~ייהו ~אי הכא אבל בסברא דתלי' ב~ילתא פלוגתייהוהוי
 הוא איךונחזי

 ההלל~''~
 בשום ~צינו דלא ק' ועוד

 ~קו~
 ~י~ור

 ~ל~'ד האלה הדברים כל על אשר ומחצה טפחי' ב'כזה
 לו~

דההלל~"~
 א~ה ~ל הכוונה אי ור"ט ת"ק ונחלקו א~ה חצי הי'

 טפחי' ג' והיימו ו' בת אא~ה דקאי ס' ת''ק ששה בת או ח~שהבת
ור"ט

~ 
 ר"ל כו' בא~ה ~לשונו ו~דוייק ה' בת אא~ה דקאי

 תלי' פלוגתיי~ו וטעם ה'. בת היינו בא~ה שנא~רהההלכה
~פלוגתא

 בא~ה בנין א~ת ס' דר''י ע~ב ד' דף ב~רובין ור"י דר''~
 דינא הך ו~ד~י כר''י ס' ור"ט ה'. בת בא~ה כלים א~ת ו'בת

 ס' ות''קלכלים.
 כר~~

 ~' בת דהיימו בינוניות היו הא~ות דכל
 : טפחים ג' א~ה החציוהו~

~"~~~
 לדינא קיי"ל אנן דהא הר~ף. ד' ~כוןיבואו

 כ~~ כ~'~
ב~וכ~

 דסוגי' טפח וכפור' ט' דארון בהא ה' ד'
 וכן ד~~. אליב'אזלא ד~~

 בש~ ~
 ס"ח סי' רצ"ו סי' וביו"דס"א שצ"~ וסי' ס"א ש~''ט סי' א"ח
 ע"~

 דהוא וכרבא
 בתרא~

 דא'
 ~ה כלל ~צינו לא וא"כ ו'. בת בא~ה היו ~כולן ר''נבשם

 ב~
 ה'

 יהיבוכי
 הלל~"~

 הש~יט לכן טפחי'. ג' היינו א~ה בחצי ~יעורא
 הארי"ף

 ד~
 : ודו''ק לדינא. להח~יר ~הראוי ע"כ טרפון.

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

: 

~~~~~
 רק הוא דאסרי א~וראי דעל הרז''ה דעתהמה

 ולהכי ~ותר וד~צוה תש~ישין שאר אבל וכדו~ה~עות להרצו~
 השיג ב~לח~ות ז"ל וה~ב"ן ~עות. הרצאת דווקאמקטי

 ת~~ישין. שאר כל לאסור ז"ל ודעתו דבריו. לקמ שאכתוב~~ו ~לי~
 אי' דהנה הר""ה. כדברי אזלא דש~עתתא דסוגיא נראהולענ~ד
 בין בחול בין בחנוכה גם להדליקאסר
 טע~י' רבא ו~פ' בשבת. ואסרבחול

 דשייך בשבת אסר ולכן לאורהלה~ת~ש
 עכ"פ ~ לאורה להשת~ש ~ותרהואיל
 ~ותר ס"ל חסדא ורב הונא דרב~בואר
 ו~ש~י' לאורהלהשת~ש

 ד~
 את~ר

 דאסור בשבת אפילו להדליקד~ותר
 ש~~ה א~יי והנה לאורה.לה~~ש
~~~י'

 ד~
 קיבלה ולא יר~יה

 והד~
ש~~

 ~ש~י' ~רבי'
 ד~

 ~יבלה. יוחנן
 ~רב ש~ע לא דל~ה ק'ולכאורה

רבי יו~~
 ד~

 אבוה~ן ר"י ו~סיק כו' בה יש קדושהנר וכי דא~ר ~~ואל על לק~ן
 נגד ~עות להר~ות ואסור דםדכולהו

בשבת.
 ור~

 ~רי חסדא
דר~

 ~י~ר דס"ל הונא
 ~ע~אג"כ

 דש~~
 יטה

 ~~~~ ~~ ~ ~י ~~~~
 ~~~~~~~~ו~~

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

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

~~~~~ ~~ 
 ~~ו~.

~~~ 



~ ~ ~

 שמיע דלא אפ~ר ואיך אבי. וכרב
 דרב שמ~תיה~יה

 יוב~
 ~בי'

 וד~
 יםודא

 ~בור אבי ד~ב מ~יה דא' ד~י'~י'
 בפשיטו' דאמר ריב''ל וכן כו'להרצות
 נ''ח נגד מעות להרצות אבו' אמרוהרי

 איך וא''כ פשוט. דבר שהוא~משמע
 ומימריה אמוראי כולהו אביי~ביק
 משמיה דשמעה עד קבלה ולא~רביה
 ר"י לגבי כוותיה הל' ריב"ל והא~ר"י
 אםרי מעות בהרצ~ת דדוקא אע"כ~אבר
 תשמיש שאר אבל כולהו ~וראיהני
 דא~ור הא ולכך ור''ח. הונא וכרבשרו

 לא תשמישבכל
 שמ~

 : ~ינייהו

 ~~~ ~~ו~~~~
 י~~ ~~ ~~~~~י~
 ~~~~ו~~ו ~~יי~ ~~י~ו~ו~~~

~~ 
 ~י~ו

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

 ~~~י~~ו ו~~~~
 ~ו~~~

 ~~י ~~~י
 ~~ ~~~~ ~י~~~~~ ~י~

 ו~~~י~~
 ~~י~ו.

~~ ו~~~~
 ~ו~' ~ו'

 ו~ו~~ ~~
~~~~~~

 ו~ו~י ~~ו~~.
 ~~י~ו~~. ~~ ~~~~י~י~

 ד~ה דהא ~~. הוה מאי הגמ' בעי ולכן אבור ו~איקינבא
 : ודוק כנ~''ד לדידן ליתא כוותיהדעביד

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~י~ו

 ~ו~~
 ~~~ ~~~י~ ~ו~י~ ~י

 : ~~י~~~~~~~

~ ~ ~ ~
 אתיא דר''י אליבא יצא דלא מתני' דהאי עליוותמה ה~~ והק' ממנו השומע יצא דלא פסק הרמב''ם הנה

 דעת ליישב נראה ולענ''ד ע''ש. כו' יובי כר' דלא מסיקובברכות
 מצות שאר אבל בק''ש מחלוקת שם בב~כות דאיתאהרמב"ם
 דאתי' למימר וליכא כמאן ד~גילה מתני' קשה ולפי''ז יצאד~ה

 ועיקרא ניסא ~רבומא משום שאני דמגילה צ"ל וע''כ שם.כדאמרינן בהדדי קתני דחש''ו ~ומיא דהא דמי שפיר דיעבד אבללכתחילה
 וע''כ מוציא. אינו וגם יצא לא שמע לא דאיהו וכיוןלשמיעה

 להוכיח יש וכן בברכות תוב' כמ''ש שם מתנא ארב פליג יובףרב
 כתיב והא שם דמק'מהא

 הסכ~
 בד''ת ההוא ומשני כו' ושמע

 בהקהל וכמו שמיעה דבעי להוציא בצי~ור התורה קריאתוהיינו
 במגילה ה''ה שומע שאינו חרש וממעטינן ישמעו למעןדכתיב

 : בע''ה ומיושבים נכונים הרמב''םודברי

~~~~~~ ~~ 
'~~ 

 ~י~י~ ~~~ו~י~ ~י~ ~~~ו~~ ~~~י~~ ~~ו~~
 ו~~~~ורי~~

 ו~~ו י~י~ ~~ו י~~ ~~
 ~~~ו~
: 

~~~~~
 ~ב דאמר פיסקא בהך ה' דף דמגילה בפ''ק האשר''י ז''ל
 בז~נה שלא ביחיד אותה קורין בזמנה ~גילהאבי

 ר''י דהא כרב קיי''ל אסי לדרב רב לה דחש ואע"ג כו'בעשרה
 כוותיהקאי

 דאמ~
 ולא כו' הכתובה במגילה הקורא יוחנן ר'

 כתובה דבמגילה הרי בציבור. אלא~מרן
 כהלכת~

 ביחיד מותר
 הטור שהביא הבעה''ע לד' גדולה ס~י~ מכאן ולענ''ד עכ"לכו'
 לא אך בעשרה אף היינו ויחיד לדידי' ציבור ~יקרי דזהיצא לא דבבהכ''נ כו' הכתובה ב~גילה ~עה''ע שדעת תרצ''אבסי'

 אין הרי הבעה"ע כד' ואם כו'~בהכ"נ
 מז~

 שיהיה כלל ראיה
 סתירה לך ואין דנפשיה מבברא בעה''ע דברי שדחה הטורעל ותמיהני כבעה''ט דלא אע''כ ראיה. מזה הביאו כולם פוסקיםויתר והרמב"ן והרז"ה והרי''ף הרא"ש היינו הפובקים וכללדידיה. בעשרה היינו יחיד דהאי בי~יד כשירה במגלה לקרותמותר
 לרב בוגיא הך ליי~ב שכ''כ נראה והבעה''ע ודוק מזוגדולה

 ודו~: כוותיה קיי''ל לא אבל עשרה דבעי~בי

 ~ו ~~י~~ ~וי ~י ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~

~~~~~
 שברכה כיון מסתברא כ' וב''ה תרצ''ב. בסי' הטור"''ל

 ~ש~ במי לגעור אין מילתא תלי' ב~נהגאאחרונה
 בהלל דברכות פ''ק מפורשת דגמ' גדולה ותימא כו' נראהואינו כו'

 מ' כו' דפובק ומסיק בק''ש כמו והיינו שיפ~יק מהו~במגילה
 ק''ש כדין והיראה הכבוד מפני רק להפסיק דאבורלהדי'

 ברכה גם דהא ק' ג''ז ~נהגא א~רונהדברכה ו~
 אחרונ~

 תלי' דהלל
 המצוה דחביבות ש''מ עדיף~יבא פרבומי משום ~ק''ש טפי דחמיר בגמ' ס''ד והא ליתא ודאיהא ל~סיק מותר ומגילה כו' הלל אחר לברך נהגו שלא במקוםדאטו כו' מברך שהוא כיון שכ' מובנים אינם הטור ד' גםלהפביק. אבור ואפ''ה כו' לברך שנהגו מקום ב~וכה היא ומשנהבמנהגא

 גורמ~
 משום ואי הפסקה איבור

 ~חר~מה וב~כה דאורייתא ויציב דאמת חמיר ק''ש ודאיברכה
 דל~ו ובודאי כו' שיכוין ~ד גוערין וכ' בעלמאחו~רא בלשון כו' להשיח שלא ראוי שכ' צ''ע הב''י ~הביא ~תשו'רשב''א דברי וגם גופא. מצוה ~שום ודאי אלא ~נהגא ומגילםדהלל

~~ 
 כ~~ה

 האלה הדברים כל על ע''כ דינא. מעיקר רק בש''ב אברו~חוד
 ~ג~~הוכחתי

 הרבה ליזהר צריך להפביק אבור דמדינא דברכות
 : למ~ט יש הקריאה צרכי בע~ין ואפילו בק''ש כמומאוד

~~~~~~~ 
~ ~ ~ ~  

~~
 הבכנה דבשעת הא גבי שאמר רבא מדב~י לענ''ד משמע
 לאורה להשתמש אחרת נר וצריך דא' ודיו. שולחנו על~יחה

 נר דצריך קמ''ל ~אי לאורה להשתמש אבור דוכתא בכל ב''לואי
 בבית אחרת נר צריך הפתח על הניחה אם אפי הא פשיטאאחרת
 צריך לא מדורה איכא ואי דא' הא וכן לאורה להשתמש אבוראי

 אע''כ לאורו. גם משתמש כרחו ועל הוא שולחנו על הנר האואמאי
 א"צ הפתח עלכשמניחה באמ~~ ו~ן לאורה להשתמש שרי דבעלמא לרבא ד~"ל~שמע

 א~~ ~ להדלי~
 דלהשתמש ~יון

 דלנ''ח מילתא מינכרא שולחנו על ולא פתחו ~ל שמניחהובמה ~ות~
 שהיא כלל הכירא ליכא אז ~''ש כשמניחה אבלעבידא.

 מדליק ואינו חשוב אדם כשאינו מדורה או אחרת נר צ~יךלכן למצ~
 שהנר עתה מו~ן המדורה. לאור משתמש רק לצרכו נרתמיד
 שפי' ז''ל רש''י דעת נ' וכן ע''ש. בשמעמידה אף מצוה לשםהיא
 הנ''ל מכל מבואר עכ"פ עכ"ל. הכירא משום אחרת. נרוצריך
 ור"ח הונא לרב ומפרש בתרא דהוא רבא וגם האמוראידבוגית

ומשמ~
 וכד' ~עות בהרצאת רק אברי לא וכולהו כוותיהו ~בר

 :הרז"ה

~~~
 ששאלו בירושלמי דאי' הירושלמי מד' ז''ל הרמב"ן עליו שהשיג
 אף שבחנוכה בשבת ~ף להדליק שאסרו ממה חסדאל~ב
 רק יטה שמא משום הטעם אין וע''כ כו' מטבע לראותשאבור
 לשאר מעות הרצאת דמשוה מהירושלמי ויליף כו' הוצת שלאלפי

 דהא ל''ק ולענ''ד ב~לחמות. ע''ש מידי מק' לא דאל''כתשמיש
 להשתמש מותר דילן בש''ב ס' דהא זו קו' קיבל לא ר"חע"כ
 איסור בירושלמי ליה מדבבירא ואדרבה בגמ. כדמפ'לאורה
 מ' ~עותהרצאת

 כ~
 הרז"ה

 די~
 ת~מיש. לשאר מעות בין חילוק

 : להחמיר נהגו למעשה אבל להלכה. נ''ל~~ז

 ודו''~
: 

 ~~ ~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~י~יו~~~
 ~~~י~י~~

~~~ ~~~ 
 : ~~י~ ~~~~~ו~~

 לנר מנר מדליקין אין אמר רב איתמר כ''ב דף שבת במ'~~'
 עביד דמר מילי כל אביי אמר כו'. מדליקין ~מרושמואל

 טעמא כו' מרבנן ההוא יתיב כו' כשמואל ד~ביד כו' מהני ברכרב

~ר~
 כו' מצוה אכ~ושי משום דרב ט~יה כו' ~וה ביזוי משום

 הוה מאי קשיא. ~צוה אכחושי משום למ''ד סוף בוף ע"ב~שם
 והתוס' כו'. מצוה עושה הדלקה אי חזינא דר"י בריה אר''ה~לה

 כשמואל פ' רבה הא עלה הוי מאי דבעי הא על תמהו~הרא~ש
 ~שום רק ~עמא הוי וא''כ איתותב מצוה אכחושי ~שום~מ''ד
 ונלע''ד דשמ~אל. אליבא הכל ושרי מצוה~יזוי

 לת~
 הגמ' דברי

 שוס במ''ח דאין ב' דשמואל להדיא ה~י כו' בו יש ~דו~ה~ר וכי שמואל אמר כו' מעות להרצות דאבור הא גבי מינהדלעיל
 בהא דעביד רבה ולפי~ז ~עות. הרצאת אפילו ומתיר כלל~דושה
 דשמוא~~ו~י~

'~ 
 ג~

 אבל כלל. קדו~ה ~שום ~ו אין דנ''ח
 קיי~ל הא~נן

 כר"~
 מצות יהא שלא דם דכולהון אבוהון דמביק

 ~ל~~"ויו~
 וע''י כש~ואל ב~ל לא וא"כ מצוה דביזוי הך והיי~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 לכאורה ומשמע יצא. מתנמנם קראה אי' במשנההנה
דאשמעי'

 א~
 להדי' מ' בירו' המעיין אבל יצא. כ''כ כיון שלא

 דבשעת ~מתנמנם פעם בכל מעט מעט בה שמפסיק אףדקמ''ל
 ער ורגע נם רגע פי' כו' נים ולא נים דהוא כלל קורא איןנמנום
 סירוגין מטעם הוא שגם לסירוגין במתניתין לה סמיךולהכי
 מייתי ואהא יצא הנמנום בעת לקרות שא"י אף אשמעינןורבותא
 ומתניתין כיון שלא ~שום לחזור וציוה מתנמנם קרא שא'בירושלמי
 ההפסק משום וקמ''ל ער שהוא בעת לבו שכיון איירידמכשר

 : עיי"ש המרדכי קו'ומתורץ

~~~

 בר כו' לבקרא סליק דר''א ~ם שהביא בירושלמימפורש
 וא' י''ח מיפק מהו ~תנמנם וקרי חשש דאנא כגון כו'אבא

 כו' דמדקדק בגין או ליה א~י חשש דהוא משום שם ובעידנפיק
 דפליגי המפרשים ופי' יצא לא ורי''א יצא ר''א פליגין בפי' שםוא'

 טעם ואין דמגילה מתניתין על פליגי דאטו ותמוה מתנמנםבקרא
 כמה ועוד ביניהםלחלק

 ק~
 שעשוי' בק''ש פליגין מה שם דא' ועוד

 אף ובמגילה ב~לל שס וא' כוונה ~טעם זה ענין ו~ה כו'פרקים
 ודאי אלא דיצא במגילה מפו~שת משנה אדרבה והא מודהר''א
 כדי שהה דאם דריה''ג פלוגתא שם דמייתי הא על שם דקאיברור
 מייתי ועלה כוותי'. ~' דר''י שם ומייתי לראש חו"ר כולה אתלגמור
 שהוא ~טעם אי בעי ועלה יצא ר''א לו דא' ב"א דר''שעובדא
 משום או כ''כ ישהה שלא יזהר ומסתמא פי' כו' במצוותמדקדק
 יצא א' דר''א פליגין דבפי' מסיק ועלה בע''א וא''א חלוששהוא
 את לגמור כדי שהה ואפי' דריה''ג הך כלל לר''א ם''ל דלאפי'
 ועלה ~וזר איןכולה

 מבי~
 שהה דאם מודה ר''א אף ומגילה דבהלל

 כולה את נגמור כדי שהה בלא היינו דמתנמנם ומתניתיןחוזר
 פוסל הפסק אין ולכן פרקי' שע~וי' מפני ר''א מיקל בק''שודוקא
 נכון פי' והוא ומגילה. דברכות הירושלמי בפי' ברור נ"ל זהבה

 ג''כ המשנהבל'
 ודו~

 : קצרתי כי היטב

 ~~~ו~ ~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~ו~.

 ~ו~~ו ~~ ~~~י~~~ו~~ו~~
~~~~~ 

 ~ו~~ו
 קנ''ג.סי' ~~~~~

~~~ 
 מן מוציאו כו' שחלקו ש~פים ב' מ''ו ס"ק

 מ''ש וצ''ע ~רמב"ם~. כו' ~ותרים והשארהעשרה
 כר"י מעשר גבי בבכורות פ''ו פסק שהוא וכיון כו' שויםבדמיהן
 עיי''ש. כו' דשרי פ' האיךוכר''נ

~''~ 
 ור''ן ברא''ש משמע כדבריו

 ר"פ בדבריהם עיין היא דהלכתא אליבא לאו פירכא הךאינך ונישתרי מינייהו חד ונישקול דתמורה קושי' דהך שכתבודנדרים
 ד' ליישב נראה וליהשותפין.

 הרמב''~
 כולן ה~תרץ דברי דל~י שם המקשה דברי לפי והיינו~ינייהו הי ידעינן ולא כלב מ~יר מהם דא' משום אסורין דכולםטעמא נ''" בבכורות פי' רש"י דהנה

 הוא כולם איסור עיקר ולפי''ז ברש''י. היטיב עיי"ש כלב מחירהם
משום

 איסו~
 רק בטל חיים בעלי או בריה ומדאורייתא תערו~ות

 הוא האיסור וא"כ יבטלו שלא חיים ובעלי ברי' על החמירו~כמים
 כן. ז''ל הרמב''ם פי' לכן ברירה. יש קיי''ל הא ובדרבנןמדרבנן
 : ודו''ק נכון. תירוץ והוא ז''ל דבריו בישוב לי הנראהזה

 המכילת' בשם ע''ה סי' מל''ת הסמ''ג כ' ד"ה ~~~ רמ''ד.סי'
 חבירך ולא אתה תעשה לא יעשה לא מלאכהכל

 להניח שאסור משמע מכאן ~לאעתך. כוכבים עובד יעשהולא
 ~''~. כו' דאוריי' ~שבת בין ביו''ט בין ~לאכתו לעשותל~מו''ז

 עבוד' לעבוד שלא עליו שקיבל עכומ''ז ע''י היינו הכתו' פשטי''ל
 י~ראל מלאכת לעשות מה''ת ואסור תושב גר דין לו וישכוכבים
 כו' בארצך ישבו לא דכתי' בא''י לקיימו אסור כוכבי' דעובדכידוע
 חמייתו איסו' שקדם אחר מלאכתו איסור על הכתו' יזהירואיך
 בלשון נכלל וביו''ט כו' והגר אמתך בן וינפש בפי' הוזה' שבתלגבי
 גם ואולי ביו"ט עבדים שביתת ללמוד יש ומכאן כו'. יעשהלא

 על רמב"ן וע' שם. מ''ש בב''י תכ''א וסי' ד"ש סי' וע'בהמה.
 וכתב ממש עכומ''ז ופי' אלו בדברים מ''ש א~ור ופ' בא פ'~התורה

 אמור פ' הרמב"ן לדברי גם ועכ''פ במכילתא. וע' היא~אסמכתא

 אמרו ע''כ מה"ת. לשבות שורשי~
 ח"~~

 שב~ תהי אל
 בעיניך קלה

 מ''ש כי ודוקכו'
 נ''~

 : ברור
 לפסק הב''י שם ומ~יק כו' שעוה כרך ואםד''ה ~~ רס''ד.סי'

 וחלב שעוה ~ל בנרות להדליק דמותרהלכה
 באורך.ע''ש

~~~ 
 אנשי יעשו מה דאריב''נ מהא קשה לכאורה

 משכח ושעוה חלב והא נפט. אלא להם שאין כו' יעשו ומהכו'
 ונראה דמכשר "''ל לדעתו ~תילות מהם ויעשו ~קום בכלשכיחי
 טרפון לרבי דשם דלק"מלתרץ

 מ~
 בשמן אלא מדליקין אין דא'

 אבל קאמר בלבד דהא אסור גווני בכל ודאי דלדידי' בלבדזית
 דלשמנים חכמים שאמרו מה אלא לנו ואין כמתניתין קיי''לאנן
 שהרי''ף הכרח אין לענ''ד אכתי אך לפתילות. דכשר וממילאפסלי
 חכמי פי' עפ''י לפרש יש טפי ולכאורה ז''ל כרש''יס'

 נרבונ~
 שהוא

 השעוה דאטו שרי הוי ודאי מדינא דבזה לבד פתילהב~קום
 הרי"ף. כגי' שמנים אטו פתילות נג"ור מ''ד רק הפתילה כחמורע
 שמן במקום כשר שהוא כ''כ ליה פשיטא היכא ק' רש''י לפי'אבל
 ו~"ע: אוסר. בתשו' שהרי''ף ובפרט ודוק. גזירה משום לאואי
 הכלבו בשם שהביא ע''ש כו' הנר וכן ד''ה ~~ רע''ט.סי'

 בה שהדליקו נר לטלטל המתירין סברתלדחות
 ע''ג נר דמניחין מההיא מבע''י עליו שהונח ככר ע''י שבתבאותה
 כו' ככר בדליכא איירי ההיא דדלמא הב''י וכ' כו'דקל

~~~ 
 לדעת

 דקל ע''ג נר מניחין למה לדוכתיה קו' הדרא תנאי ע''יהמתירין
 וס''ל הוא דרב מימרא דשם נ''ל אבל התנה. בשלא לתרץוצריך
 דברי על תקי''ח סי' ב''י כמ''ש תנאי מהמי ולא במוקצהכר''י

 עיי''ש ז"להרמב''ם
 ודו~
: 

 על מצווה אדם דאין כו' בהגהמ"ר כתב ד''ה ~~~ ש"ה.סי'
 ביו~ט. לא אבל בשבת אלא בהמתושבית'

 כלל לצורך שלא ואף הוצאה שרי' דביו"ט משום הטעם י''ללכאורה ~~
 בבה~. כלל גזרו ולא הוא דרבנן הראשונים גדולילדעת

 : יו''טבהל' ו~
ד'~ ~~~ שמו.סי'

 שהביא הלקט שבלי בשם מ''כ כו' זה ומטעם
 שם ואמר לי"בן הפי''ר בדין ור"ת רש''יתשו'

 כו'. דלת כגון אסקופה מאי ואמר האבקופה על אדם עומדותנן

~~~
 כו' ג"ט בגובהה ויש ד''ט על ד''ט בהו דלית כגון להגי' נ''ל

 אז היטב בעיון דאסקופה הסוגיא בכל וע' פטור. מקום דיןשזה
 המחיצו' תוך אינה בית אסקופת ד~ם וכונתם זו. תשו' דבריתבין
 לעצמה רשות חולקת שלכן שלנו לי''בן הפ~ר כדרך לבית חוץרק
 וסתם ומוריד ~עלה "ה אין מקורה שהיא ו~ף ורחבה גובההלפי

 : ודו"ק כאלו. א~ופה להם ישבתים

 דהיינו מרדכי בשם כ' כו' יקיפו שלא ובלבד ד''ה ~~ ש''ס.סי'
 יותר הקיפו לא אם אבל משש יותרכשהקיפו

 כו'. ~רי ג' שהם כיון פנוי סאתים שיש א~פמשש
~'~ 

 בתוספתא
 ולא כולה ~ימלאו ובלבד כו' ובקע' בתל שחנתה שיירא מבוארפ''ב
 מלא שלא אע''פ סאתים מבית פחותה היתה סאתים. בהישיירו
 כולה שימלאו צריך מסאתי' שיתירה דכל להדיא מבואר כו'כילה
 וריטב"א רש''י דברי וגם המרדכי כד' שלא בי''ם בה ישיירוולא
 מכריע שהתוספתא וכ''ש ז''ל הגר''א ביאורי ו~' ט''" ע' כןאימו

ודו~
: 

 וסותם יו~ד פ''ת לרב א' רוחות ~ד' דאפי'"''ל רש''י שיטת הב''י הביא בבקעה אכסדרה בדין ~~ ש~''א.סי'
 קורות ד' ונותנין י~דות ד' על קירוי' עומד "ו שאכסדרהכגון
 כו' ליתדמיתד

~~~ 
 דאיכא ג~ורה ~יאה זוהי דהא ק' לכאורה

 ליה דלית ושמואל פ''ת. ול''ל צד לכל ע''ג וקורה כו' קנהצה''פ
 הסוברים ונדעת פאה משום לי' תיפוק לטלטל אסר אמאיפ'~
 ר''ח ולפי' טובא ניחא כו' פרוץ משום לשבת מתרת איןדפאה
 לקמן וע' ודוק צה''פ שם שאין צד באותו דאיירי צ''ל ז''לורי''ף
 אין צה"פ לשם הפצימין נעשו שלא כיון לתרץ נראה ועודבהג''ה.

זה
 נקר~

 דאכסדרה מ"ו"ה גבי במנחות להדי' כן ומפורש צה''פ
 לשם ולא ~ידי תקרה לחי"וק שפצימין לפי פטורה פצימין להשיש
 צה"פ נק' "ה אין שבת לענין לנ"ד וה''הפתח

 וב~
 להו מד~~ן

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 כיפהג~י
 ו~

 לבמוך שאין ברור נ' ולפ"ז במנחות
 בצה''~

 על
 בתיס לחיזוק רק נעשו שלא כיון מהכתלים היוצאות מחיצותגיפופי

וגר~
 וה''ה פתח לשם שנעשו ובעינן מהני דלא דא~סדרה מ~צימין

 ברור: נ''ל כי ודוק בזה כיוצאכל
 שלא ובלבד כתב העומד על מרובה ~רוץ ~דין ~~ שס"ב.בי'

יה~
 בשם והביא כו' מי' יותר פרוץ א' במקום

 מרובה ב~ומד אלא מתיר מי' ביותר צה''פ שאין ט''ז פ'הרמב"ם
על

 הפרו~
 מועילה צה''פ יש לדעתו שאפילו כ' וה~ה כו' דווקא

 יודה י' דבפרצה שאפשר ה''ה וכתב עו' מרובה בפרוץ"פילו
 צה''פ. לו יש אם כשר העומד על מרובה פרוץ דאפי'הרמב''ם

~''~
 אינה כו' צה''פ לפרצה היה שכ' שם הרמב~ם בלשון המדקדק

 להדי" משמע כו' מרובה עומד ~יהא ובלבד ~~~י~ה~פס~ת
דצה''~

 אבל מי' ביותר המחיצה תפסיד שלא רק מהני לא
 פרוץ אם כמחיצה תידון עלמהשהיא ל~

 מרוב~
 כי ודו''ק. בעשר אף

 ~ועיל צה''פ יש שאם מרובה פרוץ גבי ברישא צה"פ דין כתבלא
 שייך לא ודאי ובדאורייתא הללמ''מ השיעורין ~כל שם וסייםבעשר
 האיך פרוץ הוי מי' ביותר אף ד~ה''פ כיוןל~לק

 נחל~
 פרוץ לענין

 שהשמיט הרי''ף ד' כן ואולי המגיד. הרב ד' שם מטין וכןמרובה
 דמוקמינן ואוקימתא ~ו' פתחי' שרובן הללו דדפנות ברייתאהך

 מרובה פרוץ אבור שימאי בפתחי דעכ''פ ולאשמעינן שימאיבפיתחי
 ואין כלל ס''ל דלא א''ו לשבת מ~רת דפיאה סוגיא כל השמיטוגם
 הוא כן וע''כ מפולש. במבוי רק כו' מרובה בפרוץ מתירצה"פ
 דפתחא כותל של מצד הצד מן שפ~ הרי''ףלדברי

 בק~
 כ''ש כו'

 הרי''ף לפי' לחוש שדעתו דסוכה פ''ק בר~ן וע' רוחות ד'בכל
 : ודוק הצד במןורמב"ם

 ושיעור קורה לשם עשוי' שתרא' וצריךובדין ~~~. שס"ג.בי'
 הירו~למי בשם הביא והה''מ טפח רחבההקורה

 עיי"ש. כו' אריחין ך' לקבל בריאה שתה"כו'
~"~ 

 דערובין רפ~ק ע'
 הניטלת קורה הו''ל קלשת אי דא' כו' עשרים תוך קורה מקצתגבי
 ברוח ינטל שלא רק לעובי שיעור שאין לכאורה ומ' כו'ברוח
 י~בר של" לזה הרבה עובי צריך ודאי אריחין ך' לקבל צריךו"י

 : ברש~יוע"ש וצ''~
 תכ''ט.בי'

~~~~~ 
 כו'. כלל ~ענית בו מת~נין שאין ונהגו

~''~
 ניסן דחודש מ' ע''ב י''ז תענית ע'

 משום ודוקא תענית מגילת דבטלה לדידן ות~נית בהספדמותר
 ~שום לא אבל למג''ת אבור דשבועי' חג" ואיתותב תמידאד"תוקם
 : ז''ל הרמ''א שכתב ש~ו מנהג על וצ"ע הקרבנות. הקריבושהנשיאים

 תמ''ח.בי'
~~~ 

 ע' עד כו' לדמותו דאין נ~ל ~יהו ה'. ~"ק

בגמר"
 דבריו. עיי''ש כו'

~''~ 
 ז''ל ברא"ש עיי'

 הב"ח בשם ביו"ד הש''ך וכ"כ חלה גבי מהירושלמי שדקדק~ה
 : ודוק כמג~א דל"ומשמ'

 מעשה שר"ה לוי בר הר''ד בשם בו כל ד'הבי" ~~~ תנ''א.בי'
 כו'. ~~ונא~עיר

~~ 
 הפוסקים כל באמת

 כל היא נפל"ת לא עכ"" אבל מעיין. כל יראה כ"שר ע""חולקים
 ב"ויר דתל"ו סוגיא בזבחים ז"ל רש~י דעת לזה מבכים ~~נ''דכך.
 כ~ בוכי" האי גביתנור

 כו' ואופין בשמן ש~חין שכ'
 ש"ופין בוכיא האי ד"ה ~פסחים ו~כ מפעפע. השמןדמשום להדי" מש~

 דזבחים במשנה וכ"מ נ"בר. הטיגון משום כוונתו כו'ומטגנין
 שמשוח רקיק דווקא ברקיק שנגע רקיקגבי

 בש~
 ועביד המפעפע.

 "שמע~ן ד"י בבלוע ~קדשין לחט"ת מנחה בין ~ריכותאשם
 במקדש מתכת של תנור לעשות שם ~צריך לא וכן עו' דרעיכאמנחה

 ב"ה משום ולא ובי~ול בלוע דהוי מנחות שירי משוםרק
 לדינא אבל מהן. בולע התנור ואין הן דיבשות משום וע''כהפני' ולח~

 : הפו~סקים כל מדברי לזוזאין
 הנ''לבי'

~~~~ 
 ג'.ס''ק

 ול~
 אלא אסר לא הרמב''ם דאף

 כו'.בעירוי
~"~ 

 והרמב''ם הרי''ף דהא דז"א ~''ל
 אח''כ הא ולדבריו כו'. דפליט עד בגווייהו להו משהי בהדי'כ'

 ודאי אלא עוד. שהה ולמה ומב~ע מפליט ואינו העירוינפסק
 בגמ' מ' וכן רשב''א כדע' ומפליט מבליע כ''ש דאףם''ל

 נאמר ואי כו' כבולעו ובכ"ר ברותחין והלכתא פרור ועץ בכיןגבי דפסחי~
 כ' וכן ודוק פולטו כך דכבולעו טעמא ל''ל כלל מפליטשאינו
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 לא דנשים א"י הלכות ~בשם הביאו הראשונים כל הנה
 עליו והשיגו יתעלפו. וש~א קלות שדעתן מפניישחטו

מסוגי"
 הביא והכלבו שוחטים. לכתחלה דאף דמשמע דזבחים

 ותמה לא. דלאחרים משמע וכ' לעצמן שוחטין דנשים יצחק ר'בשם
ב"י

~ 
 בפ''ע היינו לעצמן ר''י ומ''ש ופי' לאחרים. לעצמן בין חילוק

 וכתב שוחטין. שאין דמנהג כתב והאגור גבן. על עומד א'שאין
 הדין. מעיקר בדבר להחמיר שיש ולענ''ד ראיה. אינו ראינו דלאב''י
 בדבר שיש לפי להאמינם אין סכין בדיקת על ודאי האדהנה
 אמרו ~ו וגדולה שהו. כל ובודקות קלות דעתן ונשים גדול.טורח

 ובודקות עצלניות ~הן נשים תתני לא חמץ בדיקת גביבירושלמי
 נשים דגרס דילן ש''ס לגי' ואפי' לכך שחששו פוסקים וישכ"ש.
 כמו בדרבנן רבנן והימנוהו כו' דרבנן חמץ דבדיקת משום דהיינוי"ל

 ואדרבה בד"ורייתא. עלייהו סמכינן דלא אף קטנים~מהימני
 נאמנים הכל לא~מעינן מדאצטריך להוכיח יש דילן מש''םלכאורה

 ותרווייהו נינהו גוונא דב~דא משמע כו'. וקטנים נשים "פילוכו'

 אפילו דאמרו בעירובין משמע וה''נ בכה''ג בדאורייתא ~ימניל"
 הדבר חכמי' אמרו שלא שבת תחום ע''כ לומר נאמנים ועבדיםנשים

 ד"וריי' הוי דאילו להדיא משמע דרבנן. דת~ומין להקל אלאלהחמיר
 באיםורי נאמן א' דעד אף שפיר דייקי לא דאלו להימנימהו הו"ללא

 נשים ~פ"י נ~דקים הנבדקים דכל סוגיא בנדה משמע וכןתורה.
 נשים בדקי לא ~א''ה הא דרבא חזקה משום דטעמאכו'

 רק תנאידל''פ ומש~
 בבדיק~

 בע''א סגי אנשים אבל נשים
 דוכתי. בכמה בש''ס כידוע ד~ו. כע''א נשי מאה דהא ע''אבנאמנות ניפלג~ דאנ''~

 זה בני לומר אם דמהימן כמו חליצ~ לענין מהימן ודאי ~''אא''ו
 לעומשין ל" אבל כו' ולערכין לנדרים דנאמן י''ב בת זו בתי י''ג~ן
 תורה באיסורי מהי~ן חזקה ליכא דשם אףכו'.

 ול~
 רק פליגי

 הרי''ף כתב נשים ע"פ נבדקות הנבדקות כל שם דאמר ות''קבנשים
 בחידושיו ז''ל והרמב''ם דרבא. חזקה ומשום הפרק לאחר דהיינוז''ל
 עי''ש. בענמא מלתא גינוי משום רק חזקה משום ~לאו דת"קכתב
 כי צ"ע ודבריו כו' דאחיה ואשתמודעינהו גבי הרי''ף מד'והביא
 הנבדקים כל בתם גבי כתב ז''ל הרמב''ם אך ואכ~''ל. לחלקיש

 ומשמע כו' הפרק תוך בין ונאמנות כשירות נשים עפ''ימבדקות
 ונאמנות כשירות נ~ים דוקא רק להחמיר. בין להקל ביןד~ימני

 לאשתו מוסר ר''א היה וכן שם ~''ש כן ודקדק נשים סתם~לא
 בנאמנות שמוחזקות הני כגון דווקא ומשמע לאמו. מוסרור"י

 דגנאי אנשים עפ''י להתברר שא"א בדבר עלייהו סמכינןוכשירות
 נועם דרכי דרכיה וכ' בדבר. תורה איסור ויש באנשים לבדוקהדבר
 יהודא ר' רק דרבא. חזקה משום ולא נאמנות אנשים סמכינן לכןכו'.

 משום טעמא שם אמר הפרק לאחר הפרק תוך בין שםדמפליג
 הוא לענ''ד והאמת כת"ק. והלכה ~פליג לא ת''ק אבל דרבאחזקה
 ע"ז. נאמנות הנשים כל דלא כו' מוסר ר''א ממ''ש נכוןדקדוק
 נ~ים רק מהימני לא דרבא חזקה דאיכא היכא אף דלת''קומשמע
 דהנה דברים. בה מוסיף הייתי דמסתפינא ולולי ונאמנות.חשובות
 ~מר ~א ולמה כו' נשים עפ"י נבדקות הנבדקים כל שם אמרת''ק

סתמ"
 א''ו בברייתא. שם ור''ש דר"י כלישנא אותן בודקות נשים

 ועומדין אותן לבדוק לנשים אותן מוסרין שהב''ד ~שמע נשיםעפ''י
 וכן ב''ד. עפ''י בודקין והן כראוי לבדוק איך אותן ומזהיריןע''ג
 נשים ע''פי בודקין ~ב''ד משמע נשים ע''פי לשון לענ''דמורה
 אופן להן ~מזהירין עליהן שעומדין מאחר עליהן לסמוך יש ודאיבזה

 כדיוקא כשירות בנשים זאת וגם פיהם. על עושין והןהבדיקה
 מוסר היה שהוא משמע ור''י דר''א כו' מוסר וגמ' ז"ל.דרמב''ם

 שלא שבדקו מעצ~ן יעידו שהנשים לא אבל בודקין. היו וע"פלהן
 דאמר חליצה מצות בפ' משמע וכן נהאמינם. אין בזה ב''דע''פ
 נ~ים ע''פי נבדקין דקי''ל אף כו' בדקה פוק אמורי' לאבדןרבי
 דאמר ר''י דעת ואולי ע''ג. העומד ב"ד ע''פי שיבדקו דצריךא"ו
 ב''ד דא''צ ס''ל דרבא חזקה שום בודקות נשים הפרק אחרשם
 לא ת''ק אבל כו'. חזקה ~שום לחודייהו אנשים במכינן רקכלל
 לדברי ~א אבל ז''ל הרמב''ם ד' ע''פ ~אד לנכון עולה וזה הכיס''ל
 בבדיקה נאמנות אין דנשים סוגיא מהך משמע עכ''פ ז''ל.רי''ף

 דמשיאין ר"ע סבר הוי בה דאקילו אשה עדות גבי וגםבדאורייתא
 אשה נאמנות טובא דגרע ש''מ כו' נשים ע''פ לא אבל ע''אע''פי
 ע''א בסוטה איתא וכן בתרא.דיבמות. ע'פ' ע"א דמהימן היכאאף

 רבותא דהוי משמע כו' אשה אפי' עוד ולא כו' שנטמאתראיתי
 בדבר אלא כשר עד מפי עד אין ~מר חביות פרק ובשבתטובא

 אין מדינא בע''א דסגי' בעדות דאף משמע לה כשרה~האשה
 מקילינן לנשים להאמין ~הקילו במקום כ''א עד מפי עד~להכשיר
 הוא וכן מפ'~. בעדנמי

 בעיק~
 באיש ע''א יקום לא דאמר דינא

 כללו וקרובי' נשים ופסלו לשבועה. קם אבל ודרשינן וכו' עוןלכל
 עכ''פ וא''כ ע''א דמהימן במילת' אפי' טפי גריע נשי' עדותש''ד
 דוכתי מכמה שבררנו טורח של בדבר וכ''שכ ל~נשי' לדמותםאין

 רק בפסחים התום' וכ''כ כלל. נא~ים דאיןבע''ה
 שכתב~

 שם
 שיטתם ולפי וניקור. השחיטה על להם דמאמינים יום בכלדמעשים
 ביש''ש ועיין צ''ע. וזה טורח לה חשבי לא ואו~י לשחיטה.דכשרים
 ~שה ובל''ז ע"ש. כו' שחט שאחר להם ש~אמינים דבריהםשפי'
 רגילות היו שהנשים התוספות בעלי בימי נהוג שהיה לפרשהד~ר
 וגם היש''ש. כדברי כוונתם וע"כ כו'. יום ב~ל מעשים שכ'לש~וט
 דהא הוא ספק ג''כ יתעלפו שמא הטעם א"י ה~ות בשםמ''ש
 וחיישינן כו' ורגיל מוחזק דבעי לרבינא ס''נ באיש דגם בש''סחזינן

 ידוע הדבר לעלפויי חיישינן לא ס''ל אמוראי דשאר אףלעלפויי
 היו גבורתם נשתה דכתיב מעיד והפסוק הן הטבע רכותשנשים
 ז''~ ורש''י~נשים.

 ~ו'. הבתולות תתעלפנה פסוק בגמרא הביא
 לכ''ע וזרי"ות מוחזקות שאין נשים בסתם בדבר לחוש שישובודאי
 לכת~לה שוחטות דנשים דמשמע דזבחים מהך התובפות עודומ"ש
 לש~וט 'אסור טבח כל דגמרא מדינא ידוע דהנה כלל ראי' זהאין
 השוחטין וכ''ש אקרא ואסמכוה לחכם סכינו שיראהעד

 שום היה ולא כהנים של וב''ד כהנים הרבה שם שהיובעזרה קרבנו~
 אף וא''כ כדין שבהם לגדול סכ~ו הראות עד שוחטאדם

 רק ליכא עילוף חשש וגם סכינן. שמראות כיון לכתחלהשוחטות הנשי~
בשאינו

 מוחז~
 לא ובוודאי חששא. ליכא וזריזה מוחזקת אשה אבל

 שמא שחיטה במלאכת ורגיל אומן שאינו למי קדשים מוסריןהיו
 שוחט שכל ז''ל הרמב''ם פסק לדידן וגם פסול. לידי קדשיםיביא
 אי''ה ונבאר כו'. חכם לפני פעמים וג' ב' קודם עצ~ו להרגילצריך
 לאשה איש בין חילוק ואין מוחזק בעי ודאי לרבינא וע''כלקמן.

 עבודה לאו דשחיטה דינא עיקר ואש~ינן במוחזקין אייריומתני~ין
 לחולין שכשרות באותן לכתחלה בקדשים אף ושרי בקדשיםהוא

 סכין בבדיקת כבודן על חכמים דמחלי לדידן ~בלודו"ק.
 י~ ודאי עצמולשוחט ומסרו~

 שנהגו כמו לשחוט לאשה מדינא לא~ור
 לדינא היש''ש וכ''כ לשחוט נוהגין שאיןי~אגור הר~""

 עי'~
 אם ואף

 לשחי~. להם למסור אין ומוחז~ין רגילין אינם אם סכין להםיבדקו
 ב~וק חזק~ו בי''ד לחבירו בית ב~שכיר למפשט דבעי בפב~יםועיין



~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ל~ו מהימני מ''ט כו' חמץ בדיקת על נאמנים הכל דא~רינןמהא
 מיירי אכ~י פשטא ולפי כו'. ביה אית ~ששא מידי דהניא~ירה ~טי ומק' הני. דקאמרי משום ודלמא ופריך בדוק. דחזקתו~שום
 כו' דהני אמירה אטו פריך ואפ''ה בדקו שהבעלים מעידיןש~ן

 לחודיי~ו אקטנים ולא ועבדים אנשים אף קאי דאכולהומשמע
וכולהו

 ל~
 בדק ~לא די~עינן הכי ~לבתר דמביק עד בדאו' מהימני

 כ~' ר~נן והימנוהו דרבנן חמץ ובדיקת בדקיני' אנן הניואמרי
 ס"ל והוי הבעלים בדיקת ענ שמעידים איירי הוי דמעיקרא~שמע
 ולכן דאורייתא חמץבדיקת

 פרי~
 ~וכח הי' ולפ''ז כו'. אמירה אטו

 להן שאין אחרים עפ"י שנעשה שמעידים אף כלל נאמנותדאין
 בכל להן שמאמינים יום בכל ממעשים טובא קשה ולפ"ז כלל.~ורח
 דע''א לראיה הראשונים כ~בו וכבר תורהאיםורי

 נ~מ~
 באיסור

 נ~י ~אינהי דבמידי ל~לק אפשר והיה לעצ~ה. לה ובפרהמ~כ'
 ~'~ן וחלה בשר וניקור נדה כגון טפי מהימני בהשייכי

 ~~י~ם ד~ר בפרט לקלקל חשודין אינן אוכלין הן וגם להןהמסורין מלאכו~
 טורח בלי לתקן דבידו היכא כל מומר ישראל אפילו דהאלתקן
 כגון להם נאמין שלא שא"א דברים וישנאמן.

 ספיר~
 מי נ~יים

 יחוש איש וכל לפימש"ל סימנין בדיקת וכגון הדבר על ליעיד
 וסתם וכיוצא נידה בע~יני שמים יראת שתהא בדעתו לבדוקלעצמו
נשים

 כשר~
 והקדשות המעשרות בגמרא אמ~ו וכבר זה בדבר הן

 דמשום משמע הארץ. לעמי ונמסרו תורה גופי הןכו'
 דא''~

 לה~ריך
 כל עלעדים

 בנא~נות וה''ה אחד לכל לה"מין מההכר" הדברי~
 אלו בענינים כ''כ לדמות אין אבל בהן. התלויין בדבריםנשים
 כל הכלל זה דאמרו בר''ה משמע וכן דפסחים. מהךכמ''ש

 הן אף לה כשרה האשהשאין ~~ו~
 אינ~

 ~בריהם אפסולי שם וקאי כשרים.
 שהנשים בעדות רק כשרים דאינן כו' שביעית וסוחרי בקוביאמשחקי
 אשה עדות כגון ופירש''י לה.כשרים

 וסוט~
 דשוות להדיא ~שמע כו'

 עוד לדבר ויש ודו''ק. הכלל זה תני דהא דבר לכל דבריהם לפבוליהן
 גדול ומקצוע מאד עמוק ענין הוא כי אלו מעניניםהרבה

 בחידי~י מצאתי שוב לפמש''ל. שחיטה גבי לענינינו כ''כ צורךשאין אל~
 לג~י דמהימנה משום מנדה ראיה שאין בהדיא כתב לגיטיןרמב''ן
 מהי~מא ולהכי משם ללמוד ואין כו' אפשר שאי לפי ועוד כו'ע~מה
 ראיה מזה אין וא''כ כש''ל מבואר וזה איסורא דאתח~ק~ף
 בד~ן קצת האריך פ''ק חולין רשב''א ובחידושי נשים. לנא~ותכלל

 והביא שבתורה איסורים לכל דנאמנות וכ' ועבדים נשיםנאמנות
 מהא הביא גם משם ראיה שאין כ' וכבר שחיטה. מדין תוס'ראיית
 חברדאשת

 ה~
 כשירה חבירה דאשה ודאי הא לעיל ולפמ''ש כחבר.

 לנו. ממיין נשים סתם אבל להרמב''ם סימנין בדיקת גביכמו
 התם דוקא דמשמע כו' לעצמה לה וס~רה קרא ל"ל דא"כהקשה ג~

 דהוי משום ~ו איסורא דאיתחזק משום דאלטריך ותי' קרא.דגלי
 ר~יה. אין דנידה דמהך דעתו גם להדיא הרי כו' שבערוהכדבר
 שיש דבדברים פסק ז''ל הוא גם לדינא אבל קרא דגלי ~ם~ש~ני
 דא' דפסח~ם ראיות ומהנך תורה. בשל ~אמנות אין טורחבו

 ב~ך וגם לא. בדאורייתא משמע כו' דרבנן חמץ בדיקתמשום
 דמדידת משום דטעמא כ' כו' ועבדים נשים אפילוד~ירובין
 מהימני. הוי לא מדאורייתא הוי אי להכי וטורח דקדוק צריךתחומין
 בגמ' דאמרו הא על פ''ק לחולין הר''ן בחידושי בזה עודו~אתי
 אצל מתאכסן אדם לך אין ש~ל''כ מהירוש' הביא כו' נאמןע''א
 דכתו~ות מהך וה''ה נאמנין. עבד או אשה דאפילו שם וכ'חבירו

 כו'. לה דוספרה ומהך ידע מנא דמק' מעושר שאינודמאכילתו
 וכל כו'. אשה מפי עד מפי עד משיאין להיות דהוחזקוומהך
 מדב~י כ' כבר כו'. דוספרה מהך מ''ש כ''ע. מכריחין אינןאלו

 כיון התם שאני י''ל כו'ידע ~~נ" דמק' דמעשר ומהך כלל. ראיה משם דאין ורשב''ארמב''ן
 שהו~

 מע~ר על ומקפיד חבר עצמו
 וגם לתקן בידה שעוד כחבר ה"ה חבר אשתמסתמא

 ר''ע הרי דאדרבה כתב כבר אשה לעדות דנ~מנות ומהךכמש"ל. אוכל~ הי~
 אחד. עד דמהימן אף נאמנות דאין בבר~וי

 וא~
 שא~י י''ל לדידן

 דפסילי וכל מהימן מסל"ת כוכבים עובד ואף רבנן דאקילו אשהעדות
 דמ' דפסחיס מהא אח"כ הקשה ז"ל הוא גם עכ''פמדבריהם.

 הטור~ מפני ג''כ ותי' מהימני. לאדבדאורייתא
 כו'. עצלניות והן

 מקילות הן טורח בו שיש דבר שכל נלמד הפובקים כל מדבריוא''כ
 גדול שינוי בזה ראיתי הירושנמי ובדברי נאמנות. ואין הספקמפני
 איכא פליגי דבירושל~י שכ' בפ''ק בפבחים ז"ל הרא''ש דברישלפי
 ע~לניות שהן לפי נשים תתני לא דאמרמאן

 ובודקו~
 משמע שהו כל

 מפני דרבנן חמץ בבדיקת אף נא~נות אין הירושל~י לדברי ז''לדס"ל
 מהימני לא נשים דר~נן חמץ בבדיקת מהימנו דעבדים אף זהטעם
 נאמנות בעצמן הן נשים נש~ם.כן לי~ ר''י בשם תי' דה''ג הירו~למי לשון ה~יא בחידושיו הר''ןאבל

 ו~
 דאורייתא באיסור אפילו כלומר

 והן עצלניות שהן מפני ו~הדר נשים אפילו לומר ראוי ואיןכו'
 דבדאורייתא נשים אפילו אמרו ולהכי כלו~ר שהן כלבודקות
 הירושל~י ד' ב~ולין הרשב''א פי' וכן בדרבמן רק בכה''ג מהימנילא
 ל~~נ~ איצטריך דלהכי הוא תירוצא כו' שהן ~מפני דאמרדהא
 נ~~~נות דנשים ירושלמי מד' ברורה ר~יה יש זה פי' לפי והנהנשים.
 לפ''ז וגם נשים. אפילו דא' אמאי מדמתמה תורה איבורבכל

 בדרבנן ~ימני דודאי מהימני אי חמץ בבדיקת כלל פנוגתאליכ"
 טורח. בו שיש בדבר ~הימני לא בדאורייתא רק טורח של בדבראף
 כלל מה~~מנ' לא דעבדים לכאורה ~שמע הירושלמי דלפי הר''ןוכ'

 ניחא בעבדים אבל בנשים רק אפילו לי' קשיא מדלאבדאורייתא
 כן לומר שא''א וסיים ~~אורייתא מהיממי דלאלי'

 דמוכ~
 ~הא

 גם דע''כ וכ' בדאורייתא. אף דנאמנים כו'דהוחזקו
 שייך בע~די~

 נ~לו ט' לעולם ירדו עצנות קבין י' שאמרו כמו דעצלותטעם
 דאי~ במידי בדאורייתא מהימני לא ולהכי כו'עבדים

 ביה
 כ~' דהוחז~ו מהך ראיה דאין ולפמש''ל דרבנן. ~מץ בדיקתרק טרח~

 עדו~דשאני
 וכדמשמע בדאורייתא עבדים להאמין ראיה אין אשה.

 י~"ן ר~ב''א לפי' אעבדים ליה קשי' דנא הירושלמי פשטותלכאורה
 ס''ל ד~~י לומר ודוחק דעצלות. טעמא ידע ל" דאכתי אףז''ל
 הכלל זה דא' דר''ה מהך אך מבנשים בעב~ים עצנות שייךיותר
 ~ם קתני נמי ועבדים כשירין הן אף כשירה שהאשהעדות

 ויש נשים. דמהימני במידיד~הימני משמ~
 לדחו~

 שהם מצד איירי דשם
 ואולי ונאמנות עשרות בחזקת אימן דסתמן מצד ולא עדותפסולי
 ות~~' משוחררים. ועבדים שחיטה גבי ש~' ז''ל הטור דעתכן

 דסתם הטור ד' ואפשר משוחררים. שאינן דאף וכ'המפרשים
 כמ''ש כשירין שהן שידוע לא אם להאמינן ואין הן חשודיןעבדים
 שלעבדו

 חב~
 ~כשירה דקתני דזבחים מתניתין איירי ובהכי כו'.

 מדין איירי ולא קדשים עבודת מדין איבור בהן שאין כו'בעבדים
 דא' אשכחן דוכתי כמה ובג~' ג''כ. בחולין דשייךמאמנות

 קדירה ליה מחו גבי כ''ש. פ' בפבחים באיסורי דמזלזליעבדי דאיכ~
 ~אמר מ"ש פ' ובגיטין פ''ק ובביצה כו'. דשרי איכא מי א'ב~סיבי

 דבריו וברר החי מן אאבר חשידי עבדי גלותא לריש ששתרב
 ~ו'. גדול אדם שהרי כו' אימה אדם יטיל אל לעולם פ~קובגיטין עיי"~

 חכמים חשו מועטת שנאמנותו לפי הרי אמ''ה להאכילוובקשו
 שייך בנשים גם ולכאורה איבור יאכילו ~דוניהן אי~תבשביל
 כ''ע מיהת בהא ועכ''פ עיי''ש. דשם גמ' לפי טעמאהאי

גם מוד~
 הרשב''~

 בדבר בדאורייתא מהימני לא דעבדים ז''ל והר''ן
 ז''ל הר"ן לד' מנשים טפי וגריעי עצלות מטעם ג"כ טורחשל

 דר~נן חמץ בבדיקת דמהי~י לאשמעינן לי' דאצטריך מהאמוכ~ח והו~
 להוכיח הפוסקים כל וכמ''ש כו' עבד א~י' תחומין גביוכן

 ~ם בבירור מוכח כן תורה בשל טורח של בדבר מהימני לאדנשים מז~
 לעיל שכ' חשודים עבדים דסתם הטעם בלא אף וא''כבעבדים.
 מהטעם בכין בדיקת בלי עצמן לבין בינם נשחוט להם ~מסוראין
 בעבד'ם ממש הוא כן כ''ש ובודקות עצלניות שהן לפי בנשיםשכ'
 וה~ג~ה גדולה זהירות שצריך וידוע לחעם בכין מראין שאיןלדידן
 בשם הפוסקים שכ' כמה הסכין לבדיקת ונכונהרבה

~ 
 יונה

 השוחט שצריך ז''לה"סיד
 להיו~

 כ' וכן כו' מרבים ה' ירא
 ידועים אנשים שממנים לפי לחכם סכין בהראות עתה הקילושלכן הרא"~

 גדרו גדול וגדר כו'. כבודם על חכמים מחלו ולהם השחיטהעל
 ליה מ~מתינן סכינא סר דלא טבחא האי וא' בדברחז''ל

 פעם דעתו על יס~וך שלא הטעם ז''ל הרמב"ם וכתב יפה.שנמצאת ~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  חכמים של כבודן מפני אלא להראות אמרו לא ~א' ואףאחרת.
 גדולה ותועלת צורך מבלי דבר חכמים שיתקנו לחשובחלילה
 דהוי דמ''ד ממאי לאפוקי רק זאת אמר ולא כבודםלהרבות
 ~ל מאד צווח ז''ל שהראב''ד הראשונים כתבו וכברדאורייתא
 לד' ואף כבודם. על שבדור חכמים שמחלו הזאתהמחילה

 הראוים וכשרים ידועים אנשים לגבי רק מחול כבודם איןז"ל הרא~~
 קלה. שדעתן ו~בדים נשים לגבי לא אבל הלז הכבוד להםלמחול
 א''י הל' על והפובקים תובפו' השגות שעיקר מאחר ש"דכללו
 כתב וכבר נכתחלה שוחטות דנשים דמשמע דזב~ים מסוגי'היא
 ועין הס' ולפי למבין. נכוחים בדברים כלל הכרח בדברשאין

 והבחנה גדול טורח בדבר יש וזהירות סכין בדיקת שעניןיראה רוא~
 מבדיקתיותר

 חמ~
 כל מודו מיהת ובהא ודומיהן תחומין ומדידת

 ומוכרחהפוסקים
 נא~נים אין ועבדים דנשים וירושלמי מהש''~

 ד' לדחות אין עכ''פ בדאו' טורח שלבדבר
 ה~

 ידים. בשתי א"י
 סכין ובבדיקת סכין בדיקת בני ועבדים נשים ב~חיטת להחמירויש
 כהוגן עושות דחזקה להן למסור ~ותר בוודאי רגילין הםאם

 לכתחנה לבמוך ואין כמש''ל לעילוף לחוש יש בנשים רגילותאין וא~
 מקילות הן הטורח מפני אם ועוד לי. ברי אמירתעל

 ובשיעור עילוף ס' בחשש יקילו ההפסד מפני לחוש שישכש''כ בספ~
 לא בעבדים אבל ~ז"ל הר''ן כמ''ש היתר דמורו הדין לפישהי'
 ~יישינן לא לעלפויי דק''ל וכיון גבורתן דכאיש עילוף חשששייך
 צריך שוחט דכל שפבק ז''ל הרמב"ם לד' אך בעבדים.ה''ה
 ~ינו בתחלה לשחוט ואםור חכם לפני פעמים כמה עצמולהרגיל
 לקלקולא ד~יישינן וס"ל עצמולבין

 ר~
 רוב אמרינן דבםתמא

 רי''ף לדעת ז''ל הרא''ש וכ"כ ומוחזקין הן ~ומחין א"שמצויין
 אבל הם מוחזקין א''ש מ~ויין רוב דא' רק חזקה דבעיז"ל

 בעב~ים כש''כ א''כ באנשים אף לעילוף. חיישינן מוחזקין~אין בידו~
 דקדקו והרי ממון הפסד ~ני כמש''ל בבפיקא שפיר דייקילא דאול~ לי ברי באמירת בגי אי צ''ע בדיעבד ואף לכך לחושיש

 אדעתי' ולאו נתעלף שמא לחוש שיש מ' נתעל~תי שלא לי ברילומר
 א' ולא כו' לי ברי ל' אמר לכן ולאדכורי. אנפשי נרמוייוצריך
 יש בעבדים וא''כ נתעלפתי לא~תם

 לחו~
 דייקי לא דילמא לכך

 כונ' דייקי ל" דהא נתעלף לא א' ומימר ההפבד מפנישפיר
 חמץ ליכא א' דמימר הר"ן ~מ''ש טורחם על נ~וב בבפי~אהאי
 דיע~ד אף ו~בדים לנשים להאמין אין הרמב''ם לשיטת ונכןכ~.

 לי ברי~אמירת
 כ''~

 שוחטין חזקה וודאי ד~ז ור~ילין במו~זקין
 וע' ועבדים. נשים שחיטת דין בעיקר להח~יר ~~ענ''ד כ''זכהוגן
 ז"ל ורמב"ם רי''ף שיטת ב~יאור לק~ן אי''ה מ''ש וע''ע ז''לש''ך

 הם: ומוחזקין מומחין מא''ש רובבדין

 ~ו~~י~ ~~~ ~~וי~ ~ו~~~י~~~~~
.~~ 

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

 ~~י~ ~~
 ~~ו~~ו

~~~ ~~~~ 
: 

~ ~ ~ ~
 דראה והיכא כ' ז"ל הרי"ף הפובקים נחלקו זהב~ין

א~~
 ~ותרת שחיטה אותה כו' נעל~א לי' ואזיל שש~ט

 כ' וכן כו' תרנגולת דמצא מהך הן מומחין א"ש מלוייןדרוב
 אם רק הכשירו ולא והגאונים והשאלתות ה''ג. ע''ש~פוסקים

 אבל ארובא סמכינן ה''ש יודע אם לבדקו וא"א לו והלךשחט
 כ' פוסקים וקצת ז~ל והרז''ה ~לבודקו. צריך קמן דאיתאהיכא
 ונותנין לבודקו א''צ קמן באיתי' אף ומדינא הדין מעיקר זהשאין
 הא על שכ' תוב' מד' יר~ה וכן בדיקה. בלי נשחוט לכתחלהלו
 מצויין רוב כו' לישנא להך אמרי לא כרבינא כולהו בגמ'דא'

 בדיעבד לפרש ד~ין לכתחלה אף דשוחטין תום' וכ' הן.~ומחין א''~
~ו'

 ול~
 וכ"כ כו' וכולן להו דקשי' משום בהכי מתניתין מו~מי

 ~ד' והוא ז"ל ר"י וצ"ל ~וא שט"ס ונ' ז''ל. רש''י בשם ז''להרא''ש
 היל~ך םתם כ' רק בזה כ''כ האריך לא ז''ל רש''י שהריתוס'
 אחרים בלא שרי בדיעבד דבריו לפרש וא~שר למבדקי'. בעילא

 העיטור בשם הטור כמ''ש בדיקה בעי לכתחל הארואין
 שדעתו ונראה בתוס'. ז''ל ר"י על דכוונתו ~"ל אלא הא"ז~וכ''כ

 רבינו כ~'ש בסוף ולא בתחלה לא כלל בדיקה צריך שאיןז''ל
 ז"ל ר''י בשםירוחם

 ומ''~
 ר''י דברי לפרש ב''י

~''~ 
 מ"ש

 מד' כן נ' אין בסוף שיבד~נו ס~ך על לו דנותניןהגאונים ב~~
 ד' הן ~לוקות דיעות דשתי מ כו' מפרשים והגאונים אח''כשכ' הרא"~

 כלל. בדיקה שא~צ ז"ל הרז''ה דעת היא וזו הגאונים. וד' ז"לר"י
 לדידי' גם אכתי כו'. שלישית דעת הטור הביא מדלא הב''יומ''ש
 "ו דעה להזכיר חש דלא אע"כ הרז"ה דעת הזכיר לא ~מהקשה
 והנה יחידות. דעת והוא הגאונים כד' ס''ל ז''נ שהרא"ש שנ'כיון
 בדיקה ע''ס להם דמוסרין הגאונים בשם ז"ל הרא''שמ''ש

 בפירוש דלאו ~''ל הגאונים. לדעת ז"ל והרשב''א הרמב"ןוכ''כ שלבסו~
 ולא כלל ז"ל הרי"ף זה הזכיר לא שהרי ה~אונים בד'אתמר

 ולכאורה כו' ששחט א' ראה דווקא םתמא כ' רקוהשאלתות ~ה~
 בלא ~הו יהבינן לא דלכתחלהמשמע

 בדי~
 הכי דאל''כ כלל

 ואדהכי בדיקה ע"ס למשחט לי' דיהבי והיכי למימר ז"ל לרי"ףהו''ל
 ע''ס לכתחלה דמותר תרתי מינה דשמעינן כו' לעלמא לי'אזיל
 ששחט דראה דינא רק כ' ולא קמן. ליתי' אי בדיעבד ודשריבדיקה
 דשרי שחוטה תרנגולת דמצא מהך הביא ראייתו עיקר וגםכו'.

 ודיוקא כו'. א~י לא כרבינא דכולהו הך כלל הביא ולאבדיעבד
 הוציאו דמשם כו' לכתחלה שוחטיןדהכנ

 הפוסקי~
 ו~וא זה היתר

 דרוב רבינא מבתר בגמ' דמסקינן רק כ' ו~א כלל הזכירה לאז''ל
 דראה דלקמן סוגי' על כוונתם ו~יקר הן. מומ"ין א"שמצויין
 הן מומחין א''ש מצויין רוב ס' דכ''ע שם דמסיק כו' ששחטאחד
 וכ' סתם ז"ל הרמב''ם גם בדיעבד. רק איירי לא םו~י'וכולה
 אותו בודקין ששחט כו' יודע אם בו יודעין שאיןישראל

 שחט שאם כ' ואח''כ כשירה. שחיטתו שחיטה הל' ~יקרייודע א~
 כ' לכת~לה ולענין כו'. מותרת זה הרי כו' ידעינן ולא נו~הלך
 מומחה זה הרי כו' רבות פעמים ושחט ה''ש שיודע ישראללעיל
 דכל בהדי'. מורין ז''ל דבריו לכתחלה שוחטין המומחיןוכל

 בדיעבד רק ל~ולם. לשחוט לו מוסרין אין בידועמומחה שאינ~
 והוסיף כו' לו והלך ששחט מרחוקישראל שר~ינ~ הרי וכ' הזך בלשונו עוד ודקדק לבודקו בא''אכשירה שחיטת~

 תיב~
 ונ' מרחוק.

 עליו לשאל וא''א ששחט האיש כלנ מכירין שאיןשכו~תו
 כל ולבודקו עליו לחזר צרי~ין מק~וב וראוהו אותו מכירין ~םהא ולבודק~

 צריך רחוקה בדרך ואיננו שחוט עתה דהא בעיר שעודנוזמן
 לחפש. מי אחר יודעין ואין מרחוק ~שראוהו ~' נכן עליו.~חפש
 ד' פשטות עכ''פ ~''ך ע' עליו לאהדורי למיטרח דצריך מוכחומזה
 בדיקה םמך על אף כלל להם ליתן ש~ין משמע ורמב''םרי''ף

 בפשיטות כ' ז"ל ורא''ש והרשב"א והרמב''ן מ~שה מה אבלשבסוף.
 מצויין דרוב מ~ום שבסוף ~דיקה ע''ם ~הן ליתןדמותר

 ודיעבד במומחין שוחטין הכל להם ~ת~יס דנא מ'רמאשמ''ה אמרי לא כרבינא כולהו דא' בהא תוס' קו' וזה הןמומחין א''~
 אבל ביד~ שוחטין הכל נימא ק' אכתי בדיעבד רק רובא ~הנילא ואי הן. מומ~ין א''ש ר~''צ משום שבסוף בדיקה ע''יבסתם
 שרי קמן בלי~י' דהא כו'. וכונן שייך דלאמשום ואי כו' ובודקין כשירה שחיטתו שחט ואם יש~וט לאבסתם

 קאי לא לדידהו גם הא אותןרואין אחרי~ בל~
 וכו~

 כדאיתא אח~''ו רק
 והרמב"ן כלל. בדיקה בלא לכתחלה דשרי תוס' הוציאו ומזהבגמ'

 בדיקה סמך על לכתחלה עכ''פ ~'~רי ה~אונים ~''ד ~~רשיןודעימי'
 לכתחלה דאף דיעבד כשירה שחיטתן למימר שייך ולאשלבסוף
 הגאונים. ע''ד זה להיתר שהביאום הכרח עיקר זהו בכה''גשרי

 כ"כ כלל הכרח זה שאין לומר יכולין היינו ז''ל דבריהםואילולי
די''ל

 דה~
 דהכל דרבינא מאוקימתא ~שי ורב ורבא אביי דנדו

 דהכל ארבוי' ג"כ קאי כשירה דשחיטתן משום היינו כו'.מומחין
 הכל אהדדי דמק' בהא ז"ל רש''י וכמ"ש כשירה ~חיטתן ~כלוה''ק
 דהכל ארבוי' דקאי ו~ירש"י דיעבד. כו' ושחי~תן כו'שוחטין
 דברישא וכמו דסיפא ב~חיטתן נכלל דרי~א בהכל דרבינןומאי
 בשחיטתן צ''ל ה''נ מוחזקין שאין ~ף ~וחטין מומחין הכלא'

 ניחא ולרבינא מוחזקין שאינן ~ף המומ~ין אכל ג''כ דקאידסיפא
 מומחין שהן ידיעה ~''י כ"א בדיעבד כשירה שחיט~ןדאין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  בלא אף כשרה בדיעבד דסברי לאינך אבל ה''ש ויודע~בדקוהו
 שוחטין אז במומחין דוקא דאיירי ארישא קאי לא הריבדיקה
 הו" אם בא''י אף בדיעבד וסיפאלכתחלה

 לרבינא אבל מומחה.
 מומחה ~שהוא מתחלה בידוע רישא רק במומחה וסיפארישא
 שהו" אח''כ שנודעוסיפא

 בין בעי מיהא מומחה הא מומחה.
 אף מו~חין ומרבה אתרווייהו קאי הכל דחד לסיפא ביןלרישא
 לרבא לתרווייהו ריבוי' חד אוקימתא כ~להו וכן מוחזקין.שאין
 במוקדשין בין בחולין בין הוא חד טמא ושם טמא מרבה ~ולאבר

 ובדיעבד כו' ונענס יוצא בעי לכתחלה רק כותי דמרבי ואבייולרבא
 ~חילוק לתיאבון במומר אשי לרב וכן ~' איש על והכל כו'חותך
 בתחלה בכין בדיקתבין

 לבסו~
 מומחין לענין אבל שם. שינוי א''ז

 וסיפא במומחין דוקא איירי דרישא ס''ל רמאשמ"ה דס'למאן
 דהכל דרבינא לישנא לאידך וכן דרישא. בהכל נכלל וא"ז בא''יאף

 קאי כו' שחיטתן גם לדידי' ע''כ מומחין. שאין אף שוחטיןמ~חזקין
 דהוי נתעלפתי שלא לי ברי שאומר והיינואמוחזקין

 מ~
 כמוחזקין

 לכתחלה שוחט נתעלף שלא שידוע כל וה''ק לי. ברי שאומרכיון
 אבל לי. ברי אמירתו והיינו בסוף. ליד~ צריך בתחלה א"יואם
 בלא כשר ששחט כל וא''כ חיישינן לא לעלפויי דס' אמוראיהנהו
 וא"כ ואמירה.שאלה

 א~
 חכם לפני להתחזק צריך לכתחלה דנימא

 ~כשר דדיעבד כיון ז''ל הרמב''םוכמ''ש
 בל~

 מתוקמי לא כלל אמירה
 וסיפא במוחזק ע"כ רישא לסיפא רישא דמי' דלא בהכימתניתין
 לענ''ד וזהו אתרוייהו. קאי הכל חד והא כלל. ידיעה בלאאף
 שיוכל מזה כלל ראי' "ין וא''כ הגמ'. בפי' ומתקבל נאהדבר

 שפ' הרמב''ם דעת זהו וע''כ שבסוף בדיקה ע''ס לולמסור
 לעלפויי ס' ואינך בעי אמירה דלרבינא כמאן דלא לכאורה והואלי. ברי אמירת בלי מותר ודיעבד חזקה בלי לשחוט אבורדלכתחלה

 חיישינן לא הכא מדאמר ורשב''א הרמב''ן ודקדקו חיישינןלא
 אף כלל חיישינן לא לעילוף ש"מ כו' רוב אמר מומחיןוגבי

 דה''ק צ''ל הרמב''ם ולד'לכתחלה.
 ל''~

 שאלה וא''צ
 שיודע כיון ~ודיע הי' נתעלף הי' אפילודמסתמא ואמי~

 ה'~
 משא''כ

 בדיעבד בדיקה צריך קמן ~דאיתי' משום כו' רוב א' מומחהגבי
ולפנינו

 אי''~
 דבעי ברורות בראיות רמב''ם כד' שהעיקר נבאר

 וא"כ דיעבד על קאי הגמ' וע"כ לשחיטה. ורגילותהמחאה
 הפוסקי' קו' לק''מ בל''ז ז''ל הר~"ם ולד' כו' מאשמ''ה ~ובלענין ה'~

 והמחאה חזקה תרווייהו בעי דלהרמב''ם דכיון בהעי מתניתיןדלוקי
 אתי' לרבינא בשלמא לריבויי הכל אתי ומאי שו~טין הכל נוקיהיכי
 דשרי מומחין אין לישנא ולאידך לישנא לחד מוחזקין שאין אףלרבויי
 שרי בדיעבד לא לכתחלה דתרווייהו הרמב''ם לפבק אבל~כתחלה
 כל~ מתניתין לאוקמהא''א

 לאתויי וע"כ אתא. למאי דהכל וריבוי'
 רמאש~'ה משום לכתחלה להתיר כלל ראי' ואין וכותי.מומר
 מאוקי~תא אמוראי נדו דלהכי ד~''א ורא''ש תוס' דמ"שועוד

 נמי לדידהו דהא וכולן קשי' אחרים בלא שרי דדיעבד כיוןדרבינא
 שוחטין הכל בגמ' בברייתא חזינן דהא לעיין ~יש עיי''ש. וכולןקשי'
 ומסתמא א~י ורב ד~בא כאוקי~י' כו' מומר ואפילו כותיאפילו
 משנה על דגמ' סתמא מוקי והכין לרבויי' אתי' הני במתניתיןגם
 להדי' הרי מומר לאתויי וחדא כותי לאתויי חדא שוחטין הכלב'

 וצריכין אשי. לדרב משנה ואידך היא הלכתא דרבאדאוקי~תא
 קשי' שכל ידוע בקשי' דאסיק אף וכולן קו' על תי' לחפשאנו
 לו~ר יש ולענ''ד בתיובתא. אסיק דלא היכא תירוץ לה ישבגמ'
 הא כותי על קאי וכולן האי לרבא ה~' קו' על נכון~י'

 כשר אותו רואין באחרים א' והיכי לכתחלה שוחט ונכנסביוצא אמר~
 ויש דוקאבדיעבד

 לחל~
 שמשמרין יודע והוא ונכנס יוצא דבישראל

 לעצמו שוחט כשהוא משא''כ לי חזו הא דא' טפי מירתתאותו
 עליו ומשגיחין שמשמרין יודע ואינו ממילא אותו רואין אחריםרק
 והכי שרי ודיעבד אסור לעתחלה ודאי זה את זה ראו לאואולי
 דרואין מ' ע''ג עומדין נקט ולא רואין דאחרים לישנאדייק
 ארתו~י משום ולא דאחרים ראי' משום דילי' והתיראממילא
דכותי

 ו~
 דמוקי אשי לרב וגם דש''ס. למסקנא מאד נכון ~"ל

 ד~' והא סכין. בדק ובלא מומר על וכולן האי לתרץ ישבמומר

 כיון דמרתת אשי לרב דם''ל י''ל שחט פגומה בסכיןדילמא
 תוס' שכ' ואף ~ל~יל שכ' דרבא כס' דלא איתו רואיןשאחרים
 ס'. הך ס''ל לא אשי רב אולי עיי''ש כותי כמו מרתת לאדמומר
 רמא''ש דנימא למאיאבל

 מ'~
 כשרה דהא וכולן כלל שפיר אתי לא

 כאוקימתא דקיי''ל ולמאי רובא משום אותן רואין אחריםבלא
 מומר לאתויי דסיפא במומר אשי דרב לס' צריכינן לאדרבא

 ודו''ק: וכולן קתני לאובסיפא

~~~~~
 ללישנא גופא דרבינא מאוקימתא למידק איכא דאכתי
 לכתחלה שוחטין מומחין שאין אעפ''י מוחזקיןדהכל

 ראיית זוהי וגם לכתחלה מותר ר~שמ"ה דמשום דס''להרי
 כ' ז''ל והרמב''ן כלל. בדיקה בלי להתיר המאור בס' ז''להרז''ה

 הגאונים. לדעת סברתם וכפי שבסוף בדיקה ע''סדאיירי
 ברי וא' שחט ואם י~חוט לא מוחזקין אין אבל בגמ'דאמרו וא~

 משום דהיינו "''ל כ' בסוף ה''ש בדיקת הזכירו ולא כו'לי
 שחט ואם מוחזק אינו אם ישחוט ~א דאפ''ה ג''כ במומחהאיירי דסיפ~

 אה''נ אבל בדיקה הך להזכיר לי' פסי~א לא ולהכי לו בריב~י
 קאי כשירה דשחיטתן לעיל לפמ''ש וה~ה הגאונים. ~דעתדבעי
 שאין אף וע''כ כשרה. שחיטתן הכל וה''ק דהכל אריבוי'ג''כ

 בבדיקה היינו דמכשרינן דהא להזכיר לו הי' וא"כמומ~ין
 הרמב''ן תי' ולפ''ז לי. ברי ~מירת שהזכיר כמו אח''כיודע א~

 לחד דרבינא אליבא לישני תרי דאיכא כיון נ' אבל קצת.דחוק
 במו~ין. לכתחלה אף מיקל ולאידך דיעבד אף מחמירלישנא
 לא מידי מדרבימא למילף ליכא לישני הנך פליגי במוחזקיןוכן

 דש''ס ולסתמא אמוראי לאינך דס"ל מאי רק ~ו ואין חומראולא קול~
 ומהא כו' תרנגולת ד~א מהך בדיעבד שריותא רק אשכחןולא
 לא דהא כלל. אשכחינן לא דלכתחלה שריותא אבל כו' רובדא'

 ומה"ת מוחזקין לשאין או מומ~ין לשאין דהכל ריבויי'מוקמי
 שאמר או כו' תרנגולת דמצא ברייתא וכולהו לכתחלה. דאסרי"ף בהכי מתניתין לאוקמי להו דא''א כתב וכבר לכתחלה.למשרי
 באי בדי~בד רק ~שרינן דלא מ' כו' שחוט ומצאו והלך כו'לשלוחו
 למבור שרי לכתחלה דאף טפי רבותא אש~ינן מדלא לברראפשר
 ותרנגוליו גדייו לו דאבדו מברייתא מ' ולכן איש.לסתם

 לכתחלה דשרי לאשמעינן תנא לישת~יט ולא כו' שחוטיןומצאן והל~
 הרי"ף הביא ולכן ז''ל הגאונים ראיית עיקר היא זוולענ''ד
 דלקמן. מסוגי' ראייתוז''ל

 וג~
 םוגי': מהך כן דקדק ז"ל הרמב"ן

~~~~
 לאוקמי לקמן הש''ס בעי כו' גדייו לו דאבדו ברייתא הך

 ופליגי רמאשמ''ה אמרינן אי ריה"ג בן ור''ח דר''יפלוגתא
 דשרי ל"פ כ''ע ובבית רמצאשמ''ה דכ"ע רנב''י וא' בבית. במצאןאף

 וכן רמאשמ''ה דל''א לישנא לחד דאמר ולרבימא כו' נראיןוה''ק
 דתנאי פלוגתייהו דמוקמי ע''כ דלקמן בסוגיא יובף בר דימירב
 וס' להו תקשי דלא היכי כי בבית אף ופליגי כו' רובאי

 נבאר אי''ה ולקמן ד~ינא בהא לעיל תוס' וכ''כ דמחמיר.יהודה כ~
 דחוי' ב"י מחמן ודרב רמאשמ''ה אמרינן אי דפליגי עיקרשכן
 גבי דהתירו דב''מ ומסוגי' ז''ל רמב"ם דעת היא ו"והיא.
 דשם אף בר''י כר"ח שחיטה משום התירו ו~' חנניא נר'שחוט
 ומעוברי לציפורי טברי' שבין בדרך מצאו שהרי ריעותאליכא
 משום לו התירו שם וכדא' אבידה. דרך נפלדרכים

 כי~ מציא~
 לר''י הא ברי''הג לר''ח דוקא ואפ''ה בבית כמצאו ממשוהוי
 מאד דחקו ורשב"א ורא''ש ותוס' רמאשמ"ה. אי דפליגי וע"כ~סור
 ~ד נכונה הרמב''ם ד' ולפמ''ש הרמב''ם על והקשו עובדאבהך
 ור''ח ר''י אם עצמך על ~מה וא"כ לקמן. אי"הונבאר

 לכתחלה שיתיר מי מצאנו ולא בדיעבד. אף רמאשמ"ה דיןבעיקר נחל~~
 בדיעבד להקל דעתו הכריע בבית כשמצאן ר''ח ד' נראין א'ור'
 הלכה אינה מראין דא' היכא וכל הלכה א' ולא נראין רק וא'בבית
 שחוט גבי שמצא חנינא ר' וגם לכתחלה עלה סמכינן ולאפסוקה
 שלא מה לכתחלה אנחנו נתיר והאיך לו שהתירו עד בב''המדשאל
 כד' הברור העיקר א''ו בדיעבד. רק התירו ~א שעולם הםהתירו
 ב''א לסתם למסור אין ומדינא היא תורה וקבלתםהגאונים
 בקי אי כלל בדיקה בלילשח~ט

 בה'~
 הר"''ה כד' ולא רוב ע''ס



~ ~ ~ ~ ~ ~
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 ליתן ואף הדין. מעיקר רק חומרא משום כן ~לעשות שכ'והרא''ה
 ורמב''ם רי''ף ד' משמעות שלפי כ' כבר שבבוף בדיקהע''ם
 הכר~ אין הגמ' מםוגי' וגם לה~יר~ין

 שחלילה ~לא להתיר. ברור
לחלוק

 ע~
 לד' כן שכ' ו~ור ורא"ש ורשב''א ור''ן ~מב''ן הסכמת

 אלא כ''כ ~יםור" ליכא משתלי ד~י דרבנן במידי וגםהגאונים
 בתחלה למבדקי' איתא ~פי נבילה בם' בהמה לעיולי ליהדלמה

 : עיונא בעיואכתי

~~~~~~~~
 מן לא' ~נתן או שחוטה תרנגולת ~א ראיתי
 הרוב. אחר הולכין טיבו מה וא''י לשחוטהשוק

 לבודקו וא''י מכירו ואין השוק מן לאחד שנתן דוקא להדי'משמע
 ה~אונים וכד' בודק נבדוק שיכול כל הא השוק מן לא' א'דלהכי

 :ז''ל

~~~~~~
 אלא תפילין לוקחין אין דקי''ל בהא ממש לזה דוגמא
 דעירובין בתרא ר''פ מפורשת וברייתא ה~ומחהמן

 והא הפובקים כל וכ''פ כו' בודק מומחה שאין ממי לקח שםוא'
 הן מומחין םת''מ אצל המ~ויין דכל נמימר לן אית מבבראודאי
 ממציא הי' נא מו~חה שהוא שאילולי בשחיטה דאמרינןכמו

 מומחה שהיה לולי סת''מ םופר נגבי י''ל כן יקנקל פןנשחוט ~צ~
 שמי~ במלאכת עסקלא

 בפ' הראב''ד בשם הרשב''א וכ~"ש כזו.
 בכל אמרינן שכן שם והוכיח נ'קור. ל~נין הדין שכן הנשהגיד
 תרום ומצאו תרומה גבי שא' וממהמצו~.

 דילמ~
 תורם והו''ל כו'

 וכ''כ עיי''ש ~''ח בקיאין לשאין לא''ה ~א משמע כו' מדעתשלא
 ומקילינן הן מומ~ין תפילין מ''א דרוב שם דעירובין רפ''בהרשב''א
 דרוב שם דעירובין בתרא ר''פ הריטב"א וכ"כ עי''ש.בבדיקות
 לא ואפ"ה עיי"ש. בבדיקתן ומק'נינן הן ~ומ~ין תפי~ין~"א

 ובדקינן. לכ~~לה ארובאסמכינן
 ול~

 ליקח דאבור אלא עוד
 כל וכ''כ כו'. ~שת~י דילמא שנ~דקנו ע''ס ~ף מומחהמשאינו

 : המומחה מן אלא הברייתא מל' כן ומבוארהפוסקים

~~~~~
 מזה משמע

 של~
 שהתירו ודעימי' הרמב"ן כד'

 נ~םוףשיבדקנו ע"~
 דה~

 ~כא
 ל~

 ליקח כלל לי' שרינן
 יתעצל. או ישכח דשמא שב~וף בדיקה ע''ס מומחהמשאינו

 וקצת טפי חששו ותפירתן בבדיקתן ש'ש הטורח ~ני דהת'לחלק י~ ואולי הן מומחין כו' רוב דהא היא דרבנן ג''כדהבדיקה א~
 ברורה ור~יהדחוק.

 ~רו~
 תפילין במוצא דהא הן מומחין סופרים

 לא ש~א חיישינן ולא בחדשות אפינו ~ו' זוג זוג להכניסןשרינן
 דחינן ולא ויתר בחסר ופםולין המומחה מןנכתבו

 שבו~
 ס~ על

 למ''ד לקמיע דחייש משום ב~דשות שם אוםר ר''י דהאמצוה
 להדיא הרי כו' אינש טרח לא ס' ורבנן כו' אדםטורח

 למה ו~"כ שרינןלא דמספיק~
 ל~

 משום וע"כ מומחה. לאימו ח~שו
 הגאונים לדברי ונכוחה ברורה ראיה זה מכל וא''ע הן בקיאיןדספרי רוב~

 : מאד ונכוןז''ל

 ~ו~~~י~ ~~י~ ~~~~~~
 ~ו~ ~י

 ~~ו~~י~. ~י~ו

~~~~~
 דשוה ז''ל הרי''ף מד' נראה כ' ז''ל הרא''שהנה

 שאלה צריך מומחה אינו אם דלכתחלהלמומחין דינ~
 וכוונתו כו' תרנגולת דמצא מהך קמן בליתי' שרי ובדיעבדנתעלף א~

 דלכתחלה מ' ל''ח דלעלפויי הך כ' ולא כלל ביאר שלא כיוןז"ל
 כ''כ לא ז"ל והר''ן עי''ש. ל''ח לעלפויי דא' כאמוראי ודלאחיישינן

בדע~
 כן דע~ו ז''ל הרמב''ם גם כלל. שאלה שא''צ רק ז''ל הרי"ף

 פי' שזהו בארנו ו~בר כלל שאלהשא''צ
 חיישינן לא לעלפויי הג~

 שידוע כל אבל מודיע. הי' דמסתמא לשיאנו ל''ח בדיעבדהיינו
 עצמו לבין בינו לשחוט לו שאבור לרמב''ם נראה ~ו' מוחזקשאינו
 ז''ל וס"ל וזרי". רגיל ויהיה חכם לפני ~עמים כמה שישחוטעד
 בינו ל~חוט לו ואסור קצת לו מצוי הקלקול וזריז רגיל שאינודכל
 ולא עצמו במעשה כ''כ ירגיל לא שמא שבםוף ידיעה ~ע''םלבינו
 ~' ודלא אומן חכם לפני להרגיל הצריכוהו ולזה קלקל אייבין
 בינו ~וחט מוחזק שאינו ואף כלל חיישינן דלא והרשב"אהר''ן
 שאין ס"ל וע"ע קאי. לכתחלה סוגי' דהך שיטתם לפילבינו

 בן לשום כלל מצויהקלקול
 דע~

 נגד וזה ורגיל אומן שאינו אף

 ~רוב רגיל שאינו מי ישחוט שאם נראה שהדבר והחושהםברא
 ידיו. לאמן היודע קטן שאמרו כמו לזה ידים אי~ון וצריךלקלקל
 ידים אימון היינו ופירש''י כו'. ש~יטה כתב שילמוד צריך ת''חוא'

 לימוד שצריך הרי שחיטה הל' א' לא דהא מוכרח וזהלשחיטה
 שיצטרך לידו יזדמן פן משום הוא ללמוד שהצריכוהו מה וע''כלזה

 שיד~ או~שחוט
 כל ~רי המפר~י' ונד' לה~חזק ל~ניו הבא לנםות

 לימוד ומה לבינו בינו נשחוט ~מותר יכונ הוא ה''ש שיודעאיש
 טבח ~' הגוזל פ' ובב''ק לזה.צריך

 שקלק~
 אם פטור ~ומן ~ם

 אתי שם וא' ~יוחנן ור' שם לשמואל ס''ל וכן חייב אומןאינו
 ראיה איי~י וא' ר''י קמיעובדא

 ד~ו~חי~
 הרי ואפטרך לתרנגולי

 לעופות גם או~ן הוא אם ידע לא רק לבהמות אומן~היה
 יפה לשחוט ~מוחזקין אינם אדם בני דםתם להדי' הרי אותווחייב
 להם היה שלא ו~ייבים לקלקלורגילים

 לשחו~
 הוא האומן רק

 ג''כ ידים ~ימון כולל המחאה דלשון שם ומבואר עי"ש.כאונס
 דל''ח פוסקים שאר ול~' מומחה. בכלל שהכל הרמב''םוכמ''ש
 אומן איש כל הא ~ייב למה כלל מצוי שאי~ו משמע לכתחלה אףכלל
 אינו לבהמה המו~חה דאף משם ~שמע גם הו~. ואנוסהוא

 יותר אימון שצריך לעופותמומחה
 וכ''~

 והוא ~~רונים קצת

מדינ~
: 

~~~ ~ ~  : ~י~ו ~~ ~~~ ~~~י ו~~~ ~~~~~ ~ו~~ 

~~~~~
 האחרונים נ~נקו זה בדיןהנה

 ז''~
 פ' ז''ל הרמ''א

 מה כל ~מ~רע ~~כשירין מ~כם ~בנה נטל אילחלק
 לא אם אבל ה''ש וש~ח דאי~~ע הוא הש~א וא~רינןששחט
 ~וכ''כ כו'. הכלים וגם שש~ט ~ה כל ~טריפ'ן מעולם קבלהמטל
 לאסור כ' רשב"א ובת~ובת להכ~יר בא~ודה שכ' מה ביןלפשר
 קבנה בנטל מיירי דהאגודהוכ'

 ~ורשב~~
 והרב ~בלה. נטנ בנא

 דברי לםתור האריךט''ז
 רמ''~

 והאריך ה"גו~ה ופסק ז''ל
 דבר ממוצא ד~ד~בה וכ' קבלה בנטנ ~ף למפרע לה~ריףבראיות
 דרב מהא דנמד להטריף לנמוד ננו יש להכשיר האגודהשלמד
 בהמה איתר~י םכין דא'~סדא

 נ~
 קי''ל לא אנן אבל ~סדא לרב דוקא דהיינו ~חזקי' ואוקיכו'. אתר~ שוחט הה''נ איתרעי

 רקכוותי'
 היכ~

 לא אם אבל טפי בעלם ד~לינן עצמות בה דשיבר
 למפרע ~בור הכל כו'שבר

 ול~
 נא וה''נ ~חזקתיה לםכין מו~מינן

 כו' שנ~דד דמקוה מהך עוד והאריך אחזקתיה. שוחטמוקמינן
 פר''ח. הרב נדבריו ו~םכים ~י'''ש התוס' ו~ד' נחו~ראדאזנינן
 נ~שתנות עשוי' היא השוחט חזקת דהא נהק' עודוהוםיף

 הר"ן מ~שו' ראי' והביא ~זקה הוי' לא להשתנות העשויהדחזקה וקי''~
 שאין שכ' מכשי~ור פ~ות על ולע~וד נחסר שרגילה מקוהגבי

 דע''כ זו בראיה ה~ב''ש והשיגו כו' המקוה חזקת ~ללבמוך
 ~ף עלה סמכ'מן הוה לא ד~"כ נהש~נות העשוי' חזקהאינה
 החזקה על ס~כינן נא בםתם רק שא''י שנמצא ריעותאבדליכא
 ~דליכא השוחט חזקת על מדבמכינן ו~''כ להשתניתהעשויה
 תמיד נימודו על ש~חזר שוחט כנ ~ל הוא דחזקה צ"לריעו~א
 עשויה חזק~ו ו~ין לשוחט כלל מצויה השכח' ואין ישכחלבל

להשתנות.
 והאמ~

 הר''נ ~שו' דהא ל~אורה נכוחים דבריו
 אין שלם עכשיו בנמצא ו~ף כלל ריעותא ב~יכא ד~ף מבוארשם

 יעקב דרבי מהך וראייתו להתחםר שעשוי כל חזקתו עללםמוך
 דאף מתנהגבי

 שהו~
 ולא ~מון ח"קת בתר ~זלינן בריא עכשיו

 וא''כ מצוי שחולי מפני הגוף חזקתבתר
 ה'~

 ~כחת הי' אלו
 אמרינן וע''כ שוחט. שום כלל םומכין היינו לא הרגיל דברהשוחט
 עלי' דרמי מידי לשכוח שלא ~זהיר ומזהר תמיד לחזרשדרכו

 העשויה חזקה זוואין
 להשתנו~
: 

~~~~
 רוב דא' הא דהנה במקומה הפר''ח קו' העיון אחר
 למד דמסתמא חדא בו. 'נכללו דברים שני מ''המא"ש

 נכלל כ''ז ישכחם. לבל ~מיד זהיר שהוא ואידך בהן ובקיה''ש
 מטל שלא בשוחט והנה בעך זהירין השוחטים שרובבר~אשמ''ה

 לומר דיש אף הרשב''א מ~~ו' כולם ~חמירוקבלה
 ח"קה דל~א כיון שכח ולא למד לא ~מא הרשב~א וכ' שכחועתה רמאשמ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~~  הך דה" נכונה הפר''ח קו' וא''כ השת~. בתר אזלינןד~עיקרא
 איזו ~כ~ה ב' לגבי אבל לימוד חזקת לגבי ~ק מהני' לאח"~ה
חזקה

 י~ דמ~י~ר~
 "דרבה הא י~כח שלא חזקה לו יש וכי לו

 רובא מטעם רק מצויה דה~כ~ה נשכחה עלול עצמומצד
 עלייהו ם~כינן ~דברוזהירין דרמ~ש~''~

 ב''ל רי~ותא ב"~תכ~ אבל בסתמ"
לרשב''א

 ד~~
 דלגבי רוב" הך "יתרע ה~נ א''כ רו~א נן ~~נ'

 ו~יישינן~~חה
 מ~יקר~ דל~~

 ה"י כולי ביה זהיר לא
~זיין ד~~

 ~מיעוט~ דהו~ ה~ת~
 ו~זקה זהירי דלא

 מ~תא האילגבי ניכ~ דמעי~ר"
 ר~

 חזקה הך כ~ן יש
 דמעיקר~

 שנטל לחוד
 ל~זק כתב ז''ל והש''ך לה~תנות. ~~וי' נבד חז~ה והךקבלה
 ז''ל רמ''אדעת

 דהכ~
 כיון

 ד~יכ~
 ג''כ

 רוב~
 אזלינן דרמא~מ"ה

 חז~ת ~תרטפי
 גבר~

 ד"יכא
 רוב~

 ו~זקה
 להתיר~

 ג''כ תי' ובזה

 דהא ~כ~ורה צ''ע זה וגם חבר. ונמצא ~נמדד מ~קוה תקשהדל"
 מכשיעור להתחסר רגילות שאין במקוה עסקינן דמקוה בהךע''כ

 ~ףדאל''כ
 בל~

 סמכינן לא נמדדה
 ~חזקת~

 להשתנות עשוי' דהוי'
 על רוב עפ''י שעומדת במקוה א~''כ ז''נ הר"נ ד'~פי

 מטמאינן ~סירה כשנמצ~תואפ''ה שיעור~
 ~ף נמפר~

 דאיכ~
 רובא ~''כ

 :וחזקה

~~~
 להיות פירות המניח מדתנן ק'

 מ~רי~
 ואינו קיימיןבחזקת מפרי~ ~ליהן

 ~וש~
 כל חושש שאבדו מצאן כו'

 דתנן ר''א ענ חביריו עליו ~לוקין בגמ' וא' ר"א דברי~ע''לע
 שהפריש מה כל וה''נ למפרע הכל ד~טמ~ינן כו' ~נמדדמקוה
 דשכיח באונב ~בידה בין כלל מפלגינן ולא טבנ ס' למפרעעליו
 מפריש דא' כיון ~אי כולי ~~יחא לא גני~ה וגם שכיח דלאאו

 א' דמש''ה בסתם א~זקה סמכינן לא מצוי שהקנקונ וכל כו'עליהן
 ~נהתקנקל מצוי שאז לפי כו' היין את בודקין פ~קים ב~לשהשם
 במצאן ו~פ"ה נהתקלקל מצויין בשאין להפריש דשרינן הנהווע''כ

 : נמפרע חוששמקול~לין

~~~
 כנ בפ' גיטין ~~~' ~~''ג ~י~א

 הג~
 ד~וקמינן ~נהו כל

 ~ף למפ~~ ~יישינן ם~יקא אתיליד ו~י בחזקתןלהו
 במנת~

דל~~
 בה נמלאו ~בי ~~דיר פ' וב~תו~ות שם ותשכח דוק שכיחא

 ~~לי~י ~ו' ~ימת וא"י~ומין
 ש~

 חזקה ~תר אזל'~נן ~'
 ד~ונא ח"קה~ו ד~ופ~

 וה~
 ו~~י

 רוב~
 דפבלי ~ומי בהו ליכא דנשי

 ד~ר וזה~נשי
 ידו~

 ופשוט
 רו~ דא"~

 בעליהן ~~חת ילאו נשים
 ~ז~ה נ~בי רובא הך מצרפינן מאואפ''ה

 דגופ~
 כי לשוי'

 ממון "זקת לאור~יוחזקה ~וב~
 ונ~

 מדכרינן
 ר~

 ~''ו נחודא חזקה

 ~וב~ הכ~דליכ~
 ~המי~וט ~~יח ע~ה נה ~זינן דע''כ כיון כלנ

 מהרוב קודם יצתה ~ם לי~מה
~~ 

 קרוב זה
 ול~

 ~זקת רק ~זה שייך
גוף

 דמעי~ר~
 לתנות םברא דאין

 יות~
 או מ~רוב יצא עתה שזה

 שם ומוכרח ~רור וזה דמעיקרא ~זקה משום אלא קודםשזה
 דהמוכר ~הך וגם סוגי'בכולה

 בה~
 ~~בירו

 ונמצא~
 טריפה

 אז~ינן אי רק שם הזכירו דלאעי"ש
 בת~

 הש''ך וד' לחודא חזקה
 :צ"ע

~~~~
 ~יישב היה

 פס~
 נחנקו בגמ' דהנה אחר בדרך האגודה

 ~בר בלא ~ין עצמות א~~כ בה בשבר בין ור''הר''ח
 בנא ה~א כרב הלכתא קבעינן דהא כו' שיבר אפילו הונא רב א'וכן
 ואדרב~ פליגי דבתרווייהו מכלל ב~בר וכר''חשבר

 פלוגתייהו עיקר
 משמע כו' איפגום במאי אלא גמ' מדפריך~שיבר

 דב''~
 דלא

 ליכא דאל"כ בהערח פוגמין העצ~ות ש"'ן וע''כ בש~ר. רקפליגי
 כלל בסכיןריעותא

 וה~
 רשב''א חי' ~' ר''ה ל''פ הסכין בנאבד

 דג"ע המין באותו ננ~~סק לה ~דמי הגמ' והא ~כ''כובתה''א
 החוצץ דבר בו שיתדבק בהכרח~י~ו

 וכשיעו~
 שעכ''פ רק החוצץ

 הוי עור פגי~ות ספק ונגד בו לתלות מאד קרוב~דבר
 לספק ב~נו ואם נפמינו פגומה סכ'ן דהרי ~י' פוגם~דאי

~מ~
 עו~ ע''י נ~ם

 לפגום עלול שהסכין לתלות יש יותר הבה~ה
 עצם דשמ' ~וגם ס' ו~ור פוגם עכ"פ ודאי העצם וא''כ עצםע''י
 שאח''כ כ''ש פוגם העור אם אבל העור ולא לפוגמו כח בויש

 בסכין רי~ותא עוד להוסיף ~ו שאין לר"ח וס''ל העצם.פגמו
 העור ולא בהכרח דפוגמו הוא ~צם וא' עור ע''י גם ~יפגסלומר

 וס"ל כ"כ ריעותא ליכא עיר ב' ולג~י ~חזקתיהואוקי
 בעצםדתלינן לר''~

 ~'~ המפר~~
 מוספינן ולא מעור פוגם יותר ד~כ''פ

עוד
 רי~ות~

 לג~'
 עו~

 דחדא ודומיא שנמדד למקוה דמי ולא

ריעות~
 דמספקינן רק היא

 ~ימ~
 ריעותא מוספינן ולא נעשית

 מ~א ומקשה נחסרה. פ''א אח''כ ~ו קודם המקוה נ~סרהאי
דטבל

 ועל~
 לומר לנו היה דג''כ כו' נתעסק אפי' כו' עליו ונמצא

 עוד מחזקינן לא שנתעבק ממה החציצה קיבל וד"י שעתהכיון
 ולא ההוא במין התעבקות מפני החציצה קיבל שע~הלת~ות י~ אלא החוצץ דבר עליו היה אז שגם לומר ל~רעריעותא
 דקי''ל היא הלכת' שינויי' ו~ך כו' איתרעי סכין ומשניקודם

כר''~
 רק הריעות' נמצא' שלא כל דלר"ח ש"ד כללו כו' בשבר

 אתיליד ~י ~ק למפרע אברינן לא הבכין עגון המתירבדבר
 ריעותא עוד להוסיף צריכין ואין נולדה "י~ת יד~ינן ולאריעות'
 א' פעם רק לחסר שא"צ מקוה גבי כמו למפרע מבפקינןאי
 הריעותא כו' בשבר משא''כ קודם. ימים כמה או היום ליומה
 גם שמא ס' להוסיף וצריכין בו ~~גם דודאי עצם נגביברורה
 בכל ה''ש שא''י שנמלא ~וחט גבי בנ''ד וה''נ לא. בו פוגםעור
 א' מיום השכחה משום דאטו הי" אחרת ~יעותא ויוםיום

 ובכל לימודו על לחזר ד~ו שוחט כל אדרבה בשכחתו כךעומד הו~
 הוא יומים ~ו יום בשכחה שעומד שעל קאי והחזר בעמודיום

 היום ~אינוהו ואס לימוד בלי זמן לעמוד יותר ריעותאמוסיף
 נ~זיקהו למהשועח

 שכח אתמול דאם היום גם תמול גם בפו~~
 ולזכור עוד להזהר י~ע נ" ~שר בנפשו ופשע שכח היום גםע''כ
 מחזקינן לא כה"ג וכל היא אחריתא ריעותא יומא וכל ששכחמה

 מקודם ~חסרה נאמר דאם במקוה משא''כלמפרע
 בהער~

 תעמוד
 אחרונים בימים ריעותא תוסיף ולא גשמים. ירדו שלא כלבחברונה
 שנעשיתואימת

 הריעות~
 דגיטין מתניתא בכולהו וכן היא. אחת

 ולזה למבין. נעונה ס' הוא כי ודו''ק היא אחת ה~יעות'ודכתובות
 וא' אחזקתו ~שוחט מוקמינן ~~רעי לא דבהמהכיון

 הש~~
 הוא

דשכח
 ונ~

 תוספות כתבו זו לס' וקרוב דחזינן. אריעותא מוםפינן
 הא נדה על נאמנות נשים ולמה שהקשו דגי~יןרפ''ק

 לא הא לספירה סתרה דשמא ו~ף לט~ול. דבידה וכ'~יבורא. את"ז~
 דכשר~תה פי' לעולס שתראה ~ח"קה דאינה להכי ~יסורא~יתחזק
 ריעותא להוסיף צריכין בטומ~ה לה~זיקה ו~אנו ר~שונהפ~ם

 לגבי עידראתה שמ~
~~ 

 חזקה ולכאורה דמעיק~א. חזקה מהני לא
 ~שתאדבתר

 דל~
 ריעותא להוסיף צריכין ש~נו כנ ב~ה''ג מהני'

 גם תמול גם בשכ~תו שעמד ד~יינו למ~רע להחזיק נר~ה~ם
 ~זקה זו דאין תוס' שכ' לראי' מראי' להחזיק לענין ודומההיום
 חזקהו~''כ

 דשוח~ ק~יי~~
 האגודה פסק ומיושב עומדת במקומה

 ~ל חשוד שנמצא שוחט בדין יותר מוכרחת זו וסברא ז''ל.ור~''א
 והביא למפרע פסלינן לא דודאי בפשיטות הש''ך שכ' דבראיזה
 מטריפין ~ין כו' המיר שאפי' מהתי~פתא ש~ביא הא''חמד'

 ע' למפרע נס~ק לא דלמה ~דבר פקפקו א~רונים וקצתלמפרע
 גם לומר היום חשוד אותו רואין ~ם יותר ריעותא להחזיק~ין ודאי דהא טובא א''ש ולמ''ש דבהמה. אי~ור חזקת ומשום~ב"ש
 שיחשד הכרח זה אין אתמול נחשד דאם עתה וגם ה''אתמול
 ועשויעתה

 הו~
 נפשה באנפי ריעותא יו~א וכל בתשובה לשוב

 זה ודין דאיתרע הוא השתא וא' וכמש''ל ריעותא ל~פושי לןולית
 ונפסלו ממון המוציאי' עדים גבי דאפילו ו~וכרח פ~וט בוודאיהוא

 מחזקינן ולא שנחשדו משעה רק למפרע נפסלין שאיןאמרינן
 קודם שהעידו ב~דים וקטלינן ממונא ו~קינן למפרעבחשודין
 למפרע. בחשודין לאחזוקינהו למפרע שחי~ן לפסול שאיןכ''ש

ומבואר
 בגמר~

 וב"ב בניו שמת חבר ~~מידין אין פרק בע''ז
 בה שמוכרין חצר וען ש~חשדו עד כשיריםב""קת

 תכל~
 היא לעולם

 שתפסל עד~חזקתה
 ונישנ~

 אח"כ שנחשדו דאף מ' שיחשדם דעד
 כו' עד לאשמעינן אתי מאי דאל"כ למ~רע אותן ~ושדיןאין

 פסולין נח~דו דאם ידעינן לא אנן ~טו בחזקתן ה''ה סת~אהול''ל
 בחזקת תמיד להס מוקמינן שנחשדו שעה דעד לאש~ינן אתיא''ו

 וכל היתר בחזקת החצר. שתפבל שעה עד תכלת גבי וכןכשירי'.
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~ ~ ~  דאיכא אף בכלאים ומותר היתר בחזקת ~מנה הניקחתכלת
 ו~גבי טבלים. בחזקת הרי כו' חבר גבי איםור חזקת הניבכל
 שיעשה עד ~שתן לגבי הוא איסור בחזקת צ~ר כל הריתכלת
צבו~

 לאכילה בהמה להתיר שחיטה ה' וכמו הלכותיו ככל תכלת

 ~~ר~ אברינןול"
 עד תכלת גבי דא' לישנא ברור.ולענ''ד וזה

 פסול ~פילו ומ' ~תחשד עד א' דלא שיהי' פםו~ א~זה מ'שתפסל

דמ~מ~
 טוויה ודיני לשמה צביעה ב~' בקיאין שאינן ידיעה ~םרון

 תני להכי המומחה. מן אלא ניק~ת אינה תכלת דקיי''לודומיהן.
 הס' עיקר דשם כו' שיחשדו עד א' חבר וגבי ~תפסל עדםתם
 נקט אמטשר דחשידו ע''ה וכמו כלל מ~שרין שאין חשדמשום
 עד סתמא מקט ובקי ~ומ~ה ג''כ דבעינן והכא חשדלשון

 שממ~או שעה ~~ד ומ' שתפסל עד אכולהו מדנקט וא"כשתפסל.
 היו שעכ''פ כיון שכחה בס' ~ף בכשירין להו מ~זקינןפבולין
 וזה אחזקתייהו. מוקמינן כו' מוכ~ין להיות שהו~זקו קודםמו~חין
 נכון סיוע וזה ד''~. כקבלת דהוי קבלה שנטל לשוחט ממשדומה
 שהביא התוספתא מד' וגם האגודהלד'

 הא''~
 עכומ''ז על ה~~וד

 למפ~ע ולא ה~ות כל עלחשוד
 אל~

 היום למן ש~אמר להבא
 האי והא לדורותיכם והנאה ה' צוהאשר

 קר~
 משתעי ב~''ז בשוגג

 תעשו ונא תשגו וכי דקרא ורישא קאידבקרבן
 המ~ות כל א~

 ש~קול' מצוה איזה ודרשו כו'האלה
 כנג~

 עכומ''". זו המצו' כל
 למפרע. ב~שוד לי' ~חזקינן לא ואפ''ה בעכומ''ז בשגג דאייריהרי
 מן בא' מו~ר ו~ו~ר עכומ"ז מדיני בדין שטיעה אייריוע"כ

 ~יום רק מעי~רו בשכוח לי' מבפקינין לא ו~פ''ההעבודות.
 כל על חשוד עכו~''ז על דחשוד דרשינן בשוגג דאיירי ואףוהלא'
 א''כ כו'. כנגד שקולה מ~ות כל וע' ~ציה לה מדק~ינןהמצות
 דאינו לכאורה ~' ~~וגג אבל כולן ענ ~שוד במזיד עלי'החשוד
 ~' ~ע''פ ~בל אותן שיודע מצות שאר עלחשוד

 דא~
 אינו בשיגג

 נכונה ב' ~יד בזה ויש האגודה. לד' ראי' זה וגם למפרעפסול
 לפי כו' שנמדדה ~קוה לחזקת דגברא כשרות ~זקת ביןלחלק

 דכלל א' ב~ום בע"ה באו~ךשבארתי מ~
 ~דו~

 הולכין שאין הוא
 להחמיר ~ם עליו לדון צ~יכין שאנו הד~ר חזקת אחר רק~ולם
 משגיחין. "ין להי~וך חזקה איזו מזה נמשך אח''כ אם אף להקלאם

 בתר דאזלינן א' היכי נגע ג~י שהק' תוב' קו' ~זהותרצתי
 דלמא ניחוש שבוע בסוף הנגע כשחםר אח''כ ו~א לי'ומטמאינן חזק~

 כ"ן יש טהרו' חזקת וגם כו' אדנפיק הבגר קודם חסרמעקרא
וחזק~

 לריעותא. תרתי דהוי כו' במקוה דאמ' ו~מו "תרע נגע
 אם הבית עיקר על לדון אנו צ~יכין דמתחלה דכיון לק"מולפמ''ש
 בחז~ת צהחזיקו והוצרכנו ה~נוגע בית דין ככל בו לעשות הואטמא

 להןשיש אף לתוכו הנכנבין טהרות לגבי גם בטומאתו הוא הריטומאה
 חזק~

 והבא בהו וקרינן לחזקתן משגיחין אין טהרה
 המקוה מחזיקין שאנו מה עיקר כו' שנמדד במקוה משא''כהבית א~

 בתוכם ה~ובלים טהרות לענין רק נ"מ בו "ין שלםבחזקת
 ר''ט ~חלוקת היתה וזו חיישינן ריעותא אש~כחכי ולהכי מת~לה. נגדתה הטמאין חזקת הרי וא"כ מטומאתןעולין א~

 שלם בחזקת זה זו מקוה וא' ~מ~הר ר"ט שהי' בקידושין כו'מקוה גבי ור"~
 זה אדם א' ור''ע מס'. תחסרנו אל לחסרו ~א אתה מב'עומד
 בתר דאזלינן ב' ור''ע מקוה חזקת~תר אזלינן במקוה נולד שהס' כיון ס' הוי דר''ט כו' טומאהבחזקת

 חז~
 שעיקר לפי הט~אים

 נ''מ בזה אין ~צמה ~לגבי הטמ"ים מטהרת ~ם היא המקוהדין
 בזה והארכתיכלל.

 לתר~
 זה בדרך

 כ~
 ובראיות ודקדוקי' קו'

 : ומיושריםנכו~ות

~~~
 לאוקמינהו ג~רי חזקת בתר תמ~ד למיזל אלימתא ס'בנ''ד
 לאחזיקינהו דידהו לגבי טובא ונפקותא כשרותב~זקת

 ויודע כשרות בחזקת החזקנוהו דכבר וכיון וביודעים.~כשרות
שו~

 אשתכח וכי א~"כ הנשחטי' בהמות ל~זקת מחזקין אין
 המנוגע בית וכדין שהכשרנו מה לאסור למפרע מחזקינן לארי~ותא
~כ''ל.

 ובפר~
 לחלק עוד הש''ך ממ''ש לזה גדול סניף לעשות ~יש

דהכ~
 ב~ך דגם שכ' התוס' ~' מכח זאת דחה שהט''ז ואף כהוגן.שחט ש~א ידע לא ואת''ל כו' ידע ס' היינו כו' ב"ס איכא

 דומה זה אין כו~תיה. קי''ל ולא ס''ס משום דר''ח ~עמי'דסכין
 דמסתמא הגם ~גדה. שחט לא שמא גמור ס' הוי לא דשםלזה
הוליך

 והבי~
 בסכין ישחוט ואם ל~יעורין דבריך נתת וגם בכולו

 שא''י גדול דאטו ~מור ספק היי כ"ן ~~~"כ ב''ם. ליכ" תוקט~ה
 לפי' ע''כ ודאי. מקלקלה''ש

 ר''~
 ו~בנן

 ר~
 מעשיהן ~וב אם בחש"ו

 לס' קרוב ה''ז בהדיא כ' והר~ב"ם לא ודאי גדול אבלמקולקלין
 ~ו~ין דעת בן ~עשי דרוב מ~ים להתיר נו~ה דיותר מש~ענבי~ה
 הוילכן

 ר~
 ומ''ש נבילה. לב' קרוב

 לפנינו בשש~ט ד~יירי ה~''~
 הזכיר שלא הרמב''ם מד' כן נראה אין יפה. ושחט ~עמים וג'~'
 וה"ז שכ' אחר רק לפנינו דשחט הך כללשם

 קרו~
 עוד הוביף כו'

 גמורה שחיטה עצמו לבין ~ינו ששחט זו שחיטה והרי כו'ואפי'
 וג''פ ב' ששחט דכל בהדי' מורה לשונו כו'. לאכול אבורומ~ונה
 כו' גמורה ש~יטה שה'א כ' שהרי נבילה ס' כלל לקרותו ראויאין
 ו~'ש בש''ס. כדאי' כו' דזימנין משום אבור דאפ''ה שכ'רק

 הרשב''א ~' וכן כו'. לפנינו הוחזק בלא קאי כו' קרובה ה''זת~ילה
 דלענין וברור כו' מתוקנין ~~שיו רוב ה''ש שא''י דגדול בחי'ז''ל
או''~

 שהתי' הט''" ודברי ה''ש ~א''י גדול א~ר לשחוט אבו'
באו''ב

 לשחו~
 ד' נגד ו~~ה להולמם צ''ע ~''ש ש~''י גדול א~ר

 ו~פרט ור~ב''אה~מב''ם
 בנ''~

 בשו~ט
 שנבד~

 ~קודם קבלה ונטל
 א~''כ רק יפה פעמים כמה שחטדבודאי

 ~כ~
 הלעות מן קצת

 אינה הע"מ לד'דגם
 ר~

 קור~ה ז''ל והר~~''ם נ~ילה לב' קרוב
 הך והא בשחיטה ב'שאר כ~ ול" להתיר 'ותר הנוטה גמור ~' והוי ונכונה גמורהש~י~ה

 הוי לא ~"כ ~א"י שנ~צא ריעות"
 וד' הט''ז ת~יהת עי~ר ש~שם גופי' שנמדד מקוה ~בי א~י'דהא בחיי' בה~ה אי~ור חזקת בתר ~י ג~רא חזקת בתר ניזיל איס' ר~

 הוי לא ג"כהתום'
 ר~

 בהדי' שכ''כ ה~מב''ם לד' טומ~ה ם'
 דמטמאינן והאב~יבורו.

 א~
 אינו ~רה''ר

 ו~אי טי~אה דהיי ~שו~
כדמש~

 מ~וה גבי ~''ש ד~~ק' וב~דושין נדה ריש בג~~' לכ~ורה
 חביו~ תנ" מאן ומשני ב' חביות וגביודאי

 דמ' כו' היא ר''ש
 הרמב''ם דעת ו~תרו~ה במקוה ודאי דהוי ס' דר''ש דת''קלהדי'
 רק ל''א דזהז''נ

 פלוגתייהו שם דמפרש נדה במב' קמ" לתירו~
 סוף גמרינן אי דפליגי ואב~''א שם דמביק למאי "בל ור''ש.דת''ק
~ומא~

 ברה''ר אף ~~אה ולהכי כו' גמרי לא ר~נן טו~~ה ~תחינת
 מבפק ברה''ר ל~הר מסו~ה ~מרינן ילאמספק

 ר~
 ספק דהוי רק לה~~וי כוד~י דרבנן למימר צריכימן לא תו ו~"כ לא טומאה בוףאבל טומ"ה בת~ילת

 ואפ'~
מתמיתין ואתי' ג~רינן דלא ברה''ר טמא

 דח~יו~
 ויתרום ויחזור תרומה ו"פ''ה כר~נן ~"כ

 נכוחים ודבריו ז''ל וריטב''אהרשב''א עלי~ שתמהי מה ולק''מ רמב"ם בד~ת מאוד ברור וזה בפקדהוי ~~ו~
 וכמה וירושלמי ~הש''ב ונכו~ות ב~ורות בראיית א~ר ~מקום~ע''ה הארכתי ומוכרחי' ~או~

 השתא שמא לכ''ע ושרי ג~ור ס''ס והוי ז''לורשב''א תוס' כדעת ולא ז"ל ר~''ם וכדעת גמור ס' רק הוו לאטומאה ו~זקת לפניך חבר דהרי לריעותא דתרתי "ה דין דעיקרדוכתי
 איתר~

ו~כ~
 ~עמים רוב והא מכ~ול לידו בא לא ~מא מעיקרא ואת''ל

 שפירשוחט
 איסור חזקת נגד ב''ס הוי ולא ב~''ה בארנו כאש~

 איכא הא שכחה הבפק איסור. נחז~ת לי' מרע לחוד ס' כלדה"
 ~' ואם ניזיל מינייהו הי בתר ס' דהוי וביארנו גברא חזקתנגדה
 להתיר הס' יותר דנוטה מבואר דהא וכ''ש כ''ש השחיטהקלקל
 שפיר זמנין כמה דשחיט וגם מתוקני' מעשיודרוב

 וכל איסור ~"קת איתרע ~כ''פ ובודאי כו' נכונה שחיטתווהרי הרמב''~ כ~''~
 ויתד ~ע~י הלין ~ל מאוד נכון ז''ל ורמ''אה"גודה פסק וא''כ לכ''ע גמור ס''ס דהוי בושש צריך דין ליתכה''ג

שלא הי~
 תמו~
: 

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

 ~ו
 ~~ו~

~~~~~
 להתיר פבק ובש''ע ב''י. ~י' בזה מחלקו הפוםקיםהנה

~רמ''~
 יודעין ושאין ~מחין דבעי לישנא לחד מד~ינא המחמיריןוראיית פוסקים. קצת ובשם ל~~יר הג"א ~ם כתב "''ל
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 מ' כשירה רואין ואחרי' ששחעו וכולן כו' שחט ואם יש~וט לאכו'
 ק' דאל''כ רואין. באחרים אף לא ל~~לה אבל בדיעבדדו~א
 דמק' כמולרבינא

 לרב~
 שוחט ~ו' באחרי' אמרת הא שם ואב'י

 כהלכתא דלא ואתי' אידחיי' דרבינא דהך סוברין והמקילין~כתחלה.
 מהני לא רואין באחרי' אף ה''ש א''י שוד~י דכל מ' לדידי'~הא

מדל~
 כוותי' קיי''ל לא אנן ואלו שם תוס' כ~''ש בהכי וכולן משני

 פשיטא גמיר דלא דידע אי דפריך דלקמן מסוגי' תוס' שהק'וכמו
 שאין מדאמרינן להקל ודקדקו ראי' אין מדרבינא ולכן עיי"שכו'

 דגדול מכלל ע~''ג באחרי' אף לעתחילה לש~וט לח~''ומוסרין
 : מחלקותם תוכן זה שרי ה''שש"''י

~~~
 בדיעבד רק ~כשר דלא דרבינא מהך המחמירין~איית
 ~ה לפי מוכרחת ר"י' ~ינה לפענ''ד ידיעה בספקאף
 קאי וכונן אי לרבא בקו' מסיק דגמ' דאף בע''ה נמעלהשביארנו

 ~וקימתא הש''ס ~מבקנת אפ''ה ~ו' ~וחט ~מרת הא כותיעל
 וע''כ בלקא הכי דגמ' וסתמא דברייתא ומבוארת אמיתית~רבא
 שרו~ין היינו לכתחלה עע"ג באחרי' בהדיא דשרינן דאף לחלקצריך

 ב"חרין ביפא ~בל לקלקל ומירתת זא"ז רואין והן נכךומכוונין
 נח האי כו~י מירתתי ונא להשגיח זא''ז רואין ואין ממילארואין
 גם נ~''ז כראיי. שחט אותו ראו שעכ''פ כיון דיעבד רקשרי

ללישמא
 י~ דרבינ~

 שרי דלא לדידי' דמוכח דאף כן כמו לחלק
 ~בל ממינא ברואין היינו ה''ש א''י אם בדיעבד רק רואיןבאחרי'
 גם דש~י ~פשר עיון ל~ם שחיטה מתחנת ע''ג שעו~דיןכל

 כ'ון ולהעיד נר"ות מת~לה כיוונו שנ" ד"ף ~ש~~ינןוסי~א לרבימ~
 ע''כ ולפ''ז ~ כשירה שחיטתו ראושעכ''פ

מוכ~
 המתירין כד'

 ש~''י בגדו~
 דיוקאמדאיצטריך

 ~~מ~
 ל~~''ו יקנ~~ו

 לי' ש~עינן לא דמסיפא מכללבעע''ג
 ~אף שרי שא''י גדול ~ילאו"''כ

ל"וקי~ת'
 ~~ דרב'נ~

 בכונ' ~עע''ג
 בסוכה והנה חש''ו. רק ברישאממעט דנ~

 לאכול מ~ר ידיו לאמן היוד~ קטן~'
 ר''ה וא'~שחיטתו

 והי~
 ~ע''ג ~גדול

 הפוסקי' בשם הב''יוכ'
 דההי~

 "פילו
 ד~ולין ומתניתין היא ל~ת~להלמש~'

 נאמן בש~"' היינו בדיעבד רק ~ריל"
 שה~יא עב~י דשחיטה. לחינוך הגיעולא
 השמיט ז''ל והר~''ם ז"ל. הרא''שד'

 בדיעבד ד~''ה לה" מפ' דהוא הכ''מ וכ' דלכתחלה הזההיתר
 הדבר מוכח ולכאורה ע~''ג. בגדול מש~יטתו לאכול מותרדוקא
 בינו לשחוט אסור גדול דאפי' שדעתו ז"ל הרמב"ם שיטתלפי
 מתני' ע"כ א"כ כו' רבו' פעמים ושחט בה''ש בקי שיהא עדלבינו
 חוץ קאי וא~א ומוחזקין במומחין איירי לכתחלה שוחטיןדהכל
 עע''ג בלא אםורה שחיטתן ומוחזקין מומ"ין הן דאפילו מ'מחש''ו
 כו' יקלקלו דשמא מדיוקא ב~ע''ג ~םור לכתחלה וגםבדי~בד
 להדי' ומוכח כו' לאמן יודע והיינו ומוחזקין במומ~ין אייריוהכל
דהך

 דסו~
 אזלי לשיטתייהו הפוםקי' וש~ר היא. דיעבד נ~שרי

 מוחזק שאינו אף לכתח~ה ושרי כלל חיישינן לא לעלפויי דקי''לדס"ל
 קאי ואהא מוחזקין באין מיירי כו' שוחטין דהכל ו~ניתיןכלל
 לכתחלה להם מוםרין דאין דדייקינן הוא ובהא כו' מחש''ו~וץ

 ד' וכפי הרמב''ם לד' אבל ידיו. לאמן יודע שאין מ~וםבא~~''ג
 גםהרא''ש

 הרי"~
 כדרבינא. לעל~ויי חיישינן דלכתחלה ס' הכי

 לא חש''ו וא~''ה מיירי ומוחזקין במו~~ין מתניתיןוע''כ
 א~

 : בעוע''ג

 בזה ז"ל הר~''ש~~~~~
 צ''~

 ד~ת שכ' קצת
 הרי''~

 דבעי ז"ל
 כו' יודע י"ם ב"ש''ו לכתחלה להתיר כ' ואפ"המוחזקין

 דיעבד אף כו' ידיו לאמן שא''י דכל מ' ז''ל הרמב''ם ד' לפיולכאור~
 בתמא תנן דהא הר''ן והק' ז"ל רש''י לדעת וכמ''ש בעוע''ג~סור
 היינו כו' לא~ן יוד~ דא' דהא לפרש נ' ולענ''ד כו'. ששחטיוכולן

 שביכולתו כ''כ גדולשהוא
 לא~

 קטן ולמעט כהוגן. לשחוט ידיו
 אחרים שראו כל וא''כ מקלקל ובודאי כנל ידיו ל~מן לי שא''אמאד
 ידיו ל"מן י~ול הרי כהוגןששחט

 ולישנ~
 ידי~ת אינה דנקט דיודע

 הקטן בגבול האחרון שיעור והוא והיכולת הכח ידיעת רק~~כל
 כו' ששח~ו וכולן ב~שנה םתם ולהכי חינוכו.וזהו

 מיירי דע''~
 : כהוגן שחט דהא לש~וטכשיכול

 דסוכה דהך נכונה ס' בזה אומר הייתידמסתפינ"~~~~~~
 בסוכה ז''ל הרי"ף הביאה ואהכי לכתחלה. אפיל~איירי

 בדיעבד מייריואי
 ל''~

 הכי גופא הונא ודרב היא מתניתין הא
 רואין באחרים הא שגדול והוא ל''ל דווקא בדיעבד דאימוכחא
 א''ו המ~נה. כלשון למינקט לי' הוי ~ילא גם ואף סגיאותו
 דלדעת שכ' ו~ף לשחוט. שיודע כל ב~וע''ג שרינן דכת~להמ'

 אנו ואפ"ה ומוחזקין. במומחין איירי מתניתין ורמב"םהרי''ף
 י~ ב~ו~''ג ~ף לקטן~וס~'ן

 רואה ורק בעוע''ג דוקא דהיינו לחלק
 לישנא דייק והעי ~~חוט. איך ~למדו ואין נה~יד ומ~ויןמעשיו
 שי~עבקו ובלי לבדם להן למסור כי' חולין להן מוסריןדאין
 אבל כו'. שמא חיישינן לקלקל דמועדין ד~יון יעשו האיךעמהם
 ומזהירו ~למדו ~ליו ה~ו~ד~ם

 והו~
 בו שיש כל דבריו עפ''י

ד~~
 מועד עניו נאמר והיאך עליו כמצווה י~שה בודאי ידיו לאמן
 לעשות וביכולתו יעשה מה ~ותו מל~דין אם~~לקל.

 ז~~
 דל~כי

א'
 היוד~

 מלווה והוא כו' לשחוט
 ועו~

 נ''נ זה לכתחל ושרי
 כיון פשוט דבר ~הוא י"ל הש~יטה שהרמב''ם ו~ף הסוגי'.ב~י'
 כוונה. ב~י לאדמולק

 וחש~
 כהוגן לשחוט שיכול כיון ליכא קלקול

 ובזה י~שה. מה אותו ומזהירין עליוו~ו~דין
 י~

 לכ"ורה להתיר
 חפילו הגט את נכתוב כשרין הכל שני פ' בגיטין לזה ור~י'לכ''~.
 ומק'חש"ו

 ה~
 עוע"ג בא~ד הונא רב ומשני נינהו די~ה בני לאו

 ומז~ירוופירש'''
 לכתו~

 הונא רב ום' כותב. ד~תו ו~ל נש~ה
 ו~זקה ומלמדו שעוע''ג כל לקטן ~רינן לשמה כינה בעינןדאפינו
 כו' לכתוב כשרין הכל א' דהא לכתחלה ואף לי' דאמרינן מהעב'ד
 הנראה מעשה רק הלב כונת ~~''צ בדבר כן נהתיר שישוכ''ש
 כוונה משום להחמיר קיי''ל דשם ואף כראוי עביד דחזקהל~ין
לש~ה

 עי''~
 לענ''ד. כלל ענין זה אין ב~ורך. ורא''ש ובתוס' בסוגי'

 : עע''ג שגדול והוא לישנא וחד הונא דרב מימרי ו~ידיואידי

~~~~
 לשיטת בע"ה ~~כרחנו מהלפי

 רי''~
 דדיוקא ורמב"ם

 אין לפ"ז ומוחזקין במומחין אף היינו להם מוסריןד~ין
 שחיטה הל' שא''י בגדול עע''ג אחר ~ם ה~ירין לד~ת כללראיה

 אשמעינן רבותא לומר דיש וכמש''ל בח~''ו נאשמעינןמדאיצטריך
 דיודע אףבקטן

 ה''~
 אף מוברין אין ~פ''ה ~וחזק וגם

 שא''י גדול אבל ומי"זק ה''ש דידע ~פירשחיט דמסתמ~
 ה''~

 יועיל מה
 שאין פשוט ש~יטה דרך וא''י יכשר ~יזה שא''י כיון גדולשהוא
 ~הוגן שישחוט לכאורה מסתבר דטפי עע''ג. ב~"ר לונמסור
 לשחוט ורגיל שחי~ה הכשר היודעקטן

~ 
 ובאמת ה"ש. שא''י גדול

 הטור. וכ''כ לבינו בינו ~ף ומוחזק ה'ודע קטן מ~ירין פוסקיםקלת
 בעוע"ג אף לכתחלה אסור ומוחזק מומח' דקטן ~רמב''ם לד'וא''כ
 רק בעוע''ג. לכתחלה לו למסור אין שא''י גדול וכ''ש דה''הנראה

 דכיון וכמש''ל הקטן אף דשרינן לעשות היאך אותוכשמלמדין
 יודע אינו אם ונאמן גדול שהוא מה יוסיף ומה י~ן מה כלוםשא''י
 לא וזה העוע''ג ראיית רק לנו ואין אור. ישכון דרךאיזה

 : לכתחלה~הני

~~~~
 ומ~רחת נכומה הרמב''ם ששיטת א' בסי' בע"הבארנו

 וא''כ לדבר ראיות וכ' ומוחזקין מומחין בעינןדלכת~ל'
 במומחה אף לכתחלה לו למסור שלא להחמיר דנקטינן נראהבקטן
 וכד' ה''ש שא''י בגדול ועוע"ג.וה"הומוחזק

 ~מ"~
 בהגה"ה. ז''ל

 ללישנאוע''כ
 דרבינ~

 דחוץ סיפא ע''כ כו' שוחטין מוחזקין דהכנ
 מדיוקא לכתחלה שרינן לא ואפ"ה עכ''פ במוחזקין ג''כ מיירימחש''ו
 כד' ושל" כו'דשמא

 הר~''~
 כו' לאמן בא"י איירי דמ~נה שכ' ז''ל

 שנ''ל. מה כפי או בדי~בד דםוכה בריית" רבינא מוקיו~''כ
 מומחה שאין אף רואין באחרי' להתיר דנקטינן נראהובדיעבד
 כו' וכולן דמתני' כפשטא כהוגן שש~ט שראה כל מוחזקולא

 משמ~

 ~~~'~ו~' ~~~י~ ~~ו~~ו~~י~~

~~ 
 ~~~י

 ~ו~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~ו~~~~~י~

 ו~י' ~ו'
 ~~י~ו~~~י

 ~ו~'ו~~' ~~~~~~
 ~~י~~ ~~י~~

 ~~~. ~ו' ~~~~~י~~

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

 ~~~~~ ~~ ~יו~~ו~~~~
 ~~ו~ ו~~~ווי~~~~

 ~~י~י~ ~~~~~~~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  כבר לשחוט היודע קטן דנקטה דסוכה ומברייתא קטן. בכלגם
 יכול שאין גמור קטן לאפוקי היכולת על רק הכונה דאיןכ'

 קטן בין כלל חילק ולא הרמב''ם סתם ולכן מקלקל.ובודאי לשחו~
 ~א''ש שלדעת ובפרט לכתחלה ואבר בדיעבד התיר בכולןלקטן

 לכתחלה. שרי דביודע קטן בכל בדיעבד ~שרי ודאי ור"ןורשב''א
 איןוגם

 טע~
 שחיטת לא~ור בתוספתא ומדאיצטריך כלל. לאסור

 : ~רי אדם מין דכל מכלל אדם שאינוקוף

~~~~~
 כהאחרונים ולא המחבר שיטת כפי לא עולה אינו שכ'ד~ה

 בדיעבד אסרו והאחרונים ביודע לכתחלה התירשהמ~בר
 מציעתא מילתא והיא כתבתי שנ"ל מה מומחה ואין לאמן יכול~אין
 יבחר והמעיין בס' ונכונה ז"ל ורי"ף הרמב''ם לד' יפהועולה
 ~רמב"ם שיטת ~פי להתיר כלל שא"א למד אתה דברוממוצא
 מומחה לקטןלשחוט

 בדיעבד ואף עצמו לבין בינו לאמן ויוד~
 להרמב''ם דהא להתיר שכ' הבית במשמרת ורשב"א הטור כד'~לא
 אם בק~ן אבור וא~''ה ויודע במומחה שנוי' משנתינו~יקר

 לשיטת אבל וכמש''ל. נאמן ב~''י מתניתין ומוקי כלל חיישינןלא לעלפויי דס''ל ל~יטתו ז"ל ורשב"א אותו. רואין ובאחריםדיעבד ל~
 לתיאבון ממומר טפי וגרע להיפך מוכח ז''ל והרי''ףהרמב''ם
 כלל לאיסור חושש שאין י"ל קטן משא''כ כו' התירא שביקדלא

 בי' דדש כיון במומר אמוראי ~שאר דס''ל כמו לי' דמיוכ~~ירא
 : ודו''ק כו'כהתירא

 ~~~~ו~
 ו~~~~ו~יו ~די~ו ~ו ~~~דו ~י

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

 ~ ו~~~~~ ~~ו~

~~~~~~
 להחמיר ~' ז''ל הרמב''ם רבוותא. איפלגו זה בדיןהנה
 באשפה או ב~וק מצאן אבל בבית כשמצאן רק התירולא

 ור''ן והרשב''א הרא''ש עליו ותמהו כו' נתנבל ~מא חוששיןשבבית
 בן ור''ח דר''י פלוגתא רנב''י אוקי בגמ' דהאז"ל

 ריה''~
 במצאן

 כו' לר"י ר''ח ד' נר~ין וה''ק מודה ר''י גם בבית ובמצאן~אשפה.
 דאמרינן הא ע"כ ולפי''ז שבבית באשפה רק נ~לק לא הואשאף
 דומה דשוק משום כו' כר''ח שחוט גדי לר"ח שהתירובב''מ

 להתירופסקו לאשפ~
 כר''~

 בלא בשוק וכן שב~ית באש~ה דשרי וממילא
א~פה

 וכר''~
 ל~תיר: בש"ע המחבר פסק ולכן רב דמעשה

~''~~~
 דהנה קו' שום בלי ~וד נכ~ה הרמב''ם דשיטת נראה
 אמרינן דלא ~ס~רי אמוראי דהנהו צ''ל~''כ

 מוק' ע''כ כו' לשלוחו באומר מר''נ דבעי דימי ורב רבינאדהיינו רמא~מ''~

פלוגת~
 מוד~ו דכ''ע ד~ב''י כאוקימתא לא תנאי דהנהו

 ~וב אמרינן לא םבר ור''י רמאשמ''ה א' אי דפליגי צ''ל וע''כ~בית שרי ו~כי רמאשמ''ה סברי כ''ע הכא דהא לדידהו תקשידא''כ בבי~
 נ~"ין דאמר דר' לפרש צריך דלפ''ז ואף כר''י דאמור ואינהוכו'
 ב~ית ב~צ~ן כר"ח שהכריע הוא עצמו דעת בבית במצאן ר''חד'

 דהו''ל וגם מחבירו כרבי הלכה קיי''ל האוא"כ
 ר"~

חד נגבי תרי ור'
 ד~בינא לעיל תוב' וכ''כ כו' נראין אלא איתמר הלכה לא דא'~ש''ם דוכתי בכמה כמו עובדא בה עבדינן ולא קאמר דנראין לומר י~
 וא''כ לה. דחי רנב''י רק כתנאי לאוקמי דש''ס דסתמא ס''דדלהכי טפי משמע הכי ד~רייתא פשטא ובאמת לברייתא מוקי הכיע~כ
 לאוקמה עכ''פ הכרע אין כו' רוב דקי''ל לדידן~ף

 ככ''~
 ואפשר

 כן ל~רש מכרחת לכאורה דב"מ עו~דא והך המכריע. וכדברי~בית ~~~לאן רק כוותייהו קי''ל ולא נינהו רובא דעכ"פ ור' כר''חדאתי'
 חדא דאיכא לאשפה ודמי בשוק כמצאן הוידשם משום כע''ע ולא כר''ח לה דמוקי דהא צ''ל ע''כ ורא''ש רשב''אד'

 ריעות~
תימה דבר וזה

הושלך ולכך נ~נבל שמא לומר ס' יש שבעיר ~שוק מצאן בשלמ"
 ש~

 נפל עמהם שהוליכו דרכים מ~וברי וע''כ ל~יפיריטבריא שבין בדרך מצאן שם אבל הביתה. הכניסן ולא מדעת
 בדרך דאטו שנשחט בעיר להשליכו להם הי' שםולהשליכו הד~ך אמצע עד עמהם להוליך להם היה ל~ה נתנבל דאימהם ונ~ב~
 ~א' כרשב"א מציאה משום לו מדהתירו עוד מוכרחוזה ~ח~
 יכריז נמה דאל"כ מדעת באבידה ליה מחזקינן דלא להדיא~רי להערי" צריך היה דלרבנן ומ~מע שלו הן הרי מצוים שרבים~מקום המיצ~

 שחי~ה משום לו התירו לומר אמי ~' איצטריךואפ''ה
 כר~~

 עי'
 ל~צאו מ~ש וד~יא שחי~ה לגבי כלל ריעותא שם ליכאובאמת
 ובדין בבית גם פליגי ור''י דר''ח ג"כ אמי לר' ס''ל א"ו~בית.

 לו ופסקו כרנב''י ודלא וכרבינארמאשמ''ה
 עהכ~~~

 במצאן ר'
בבי~

 דאיכא היכא אבל רמאשמ''ה ומשום אבידה דרך בדרך או
 בשוק וה''ה הוא עצמו דעת זו אוקימתא דלפום באשפהבמצ"ן ר''י ד' נ~~ין דא' ר' כהכרעת ל~סוק יש באשפה כגוןריעותא
 מכריע וגם חד ל~בי תרי ור' ר''י דהו"נ אשפהבלא

 הו~
 כד' ו~ל'

 בסוגיא מאוד וי~ר הרמב''ם לפסק ומכוון עולה וזההמכריע
 : תורה בשלולהחמיר

~~~
 דאפשר בסוגיא הבשר כל דבפ' הרמב''ם לד' ראיהלהביא
 לסוחטו אפשר אי דתנאי פלוגתא ברייתא שם מייתילבוחטו

 בשלא ר''י ד' נראין ר' א' ממש כה''ג שם ואיתא מותר אואסור
 ולא ניער לא א~ילו ס''ל דרבנן מכלל ודייק כו' כיסה ולאניער
 גם דלמ" מנ''ל תוס' שם והק' מותר לסוחטו אפשר וב''לכיסה
 בשלא לחכמים ר''י ד' נראין וה''ק אבור לסוחטו דאפשר מודורבנן
 היכא רק הכי א' דלא ותי' כ~'. בבית מ~ן גבי בפ"ק כמו כו'ניער
 הוא כו' דנראין משמע הלשון פשט להדיא הרי בע''א.דא''א
 אפשר סברי דרבנן דייקינן ולכי לרבנן גם דנראין ו~א רביהכרעת
 וכמש''ל הכי לאוקמה טפי מסתבר כאן גם וא''כ מותר~סוחטו
 ס''ללהכי

 ~רמב''~
 הוא דיחוי' דרנב''י דהא

 וסתמ~
 דאי"ה צ''ע שם תוב' ותי'ס''ל. ל" ~~''ס

 הכר~
 דקי~ל ~שום ואי הכי מוקי לא רבינא ע''כ דהארמאשמ''ה ס' ~''ע למוק~י ~וא

 ור' ר''ח לן סגי לא וכי ככ''ע נאוקמי ניחארמאשמ''ה
 ועו~~~

 מו~~ינן הכי ואפילו אסור לסוחטו אפשר קי"ל נמי התם והאכו' דגדי
 : כתנאילי'

~''~~~~
 או בבית שנמצא כגון כלל ריעותא בשאיןרק נה~'ר ולא להחמיר ז"ל שדעתו ונראה הן. מומחין א''ש מצוייןדרוב כו' ושחוט צא לשלוחו שאמר או בשוק שחוטה תרנגולת דמצאהך כ' רק דרנב"י ואוקימתא ור''י דר''ח ופלוגתא כו'גדייו לו דאבדו ברייתא הך כל והשמיט לה ~ים מסתםז''ל

 דר~ בשו~
מנ~ון ~י''ל דרכים עוברי שמצויין במקום כו' שחוט גדי מצא דר''חהך כגון נפילה

 נ~
 : שלו שהיא סימנאליה דאית היכא רק כו' שחוטה ת~גולת במצא אף לא~ור יש~סור ~עין ~ן ~נתעלם דבשר כרב להחמיר פ' ז''ל דהרי''ף כיוןובל''ז בדבר. בתם לכן לאסור מסתבר ~ים הילוך במקום שלאבש~ק או באשפה כגון ריעותא דאיכא כל אבל ורמאשמ''ה

~~~~~~~
 ~~וט ~א לשלוחו אומר ~בי דימי לרב ר''נ דפשיט ~הא
 אבל ארו~א דסמכימן הוא בעה''ב ע''ד עבר ולא לבעה"ב לי'וני~א לשח~ט לשלוחו שצוה דשמע משום דוקא מ' רמאשמ''ה. ושחיט~זיל ~~ע אחרינא אינש נמי דאי שחוט חזקתו ש~וטומצאו

 למימר ואיכא עצמו ~"ד ושחט בהצווי אדם שמע דלא ידעינןאי
 ה~א ~ומ~ה ולא שפיר שחיט לא דילמא~חיי~ינן ~לה"יק הג"ל על ח~וד ש~רי בדבר לחוש יש מכווין קאלאקנוטי

 ואח''כ וש~טן מצאן ואיש נאבדואו גנבן אדם דע''כ שחוטין ו~אן ותרנגוליו גדייו אבדו ביןלחלק ~~ן טעם ~י~
 מ~נ~ ~אב~~

 וא"כ
 ידע שלא כיוןולה"יק לצערן רק כיון לא ששחטן מי ע"כ במקומן שחוטין מצאן רקנאבדו בלא א~ל מאש~''ה דרוב מ~ום כהו~ן דשחט חזקה שחטןעצמו ~דבש~~

 שמא לח~ש יש ~~''כ ל~ו~טן שרצונ~
 מב~

 ח~וד ~דאי ~ועלת בלי ב~דיםחבירו לה"יק ה~שוד אבל כו' ~גזל רובן כדא' גזל לי' קיל ~מון חימודמשום ~י''ל ~שחיטה על חשוד אין הג"ל על והחשוד להזיק כוונתושהי' כיון
 כהוגן שחט שלא ע''" ג~

 ד' הן דהן מ' ~ל~מ''ד בכו~נה. ~ניבלה י''ל ואדרבה ני'איכפת ד~
 אחרי~א ואינש כו'שחוט צא לשלוחו בא' ~ווקא דבעי "~ מבעי' ומוכר~ים ברוריםדבריו ולדעתי טעמו הב''י פי' ולא בקצרה כן שחלק א' בסי' הב''ישכ' ~ה''~

 כ~' ~~
 : ודו''ק תורה בשל להחמיר וישבמקומה שחוטה בהמתו במצא בעי ול~

~~~~~

 עליוחשוד אינו ה~יבה על דהחשוד הפוסקים כ' גדייו לו נגנבו
 ה~חיט~

 ד~א האחרו~ים והק'
 ~רמב~

 פםק



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  בש''ך וע' כו' סכין לו לבדוק צריך עבירות משאר לא' ב~ומרדאפילו
 רק דהוי א' פעם שגנב דהיינו הדרישה בשם שתי' י"ח ס''קסי''ב
 לעדותפסול

 וא~
 בגנ~י הגניבה דתולין ו~בואר ופוסקים ב~"ע כמ''ש ישראלג~בי ברו~ איירי דהא צ"ע זה ו~ירוץ סכין. בדיקת

 הק' וכן ה"את בפעם רק שגנב ב~י ולא ~כבר ב~וחזקיםהעיר
 ש~תן דתלינן שכ' ג"כ צ"ע ז''ל אביו בשם שם שתירץ ו~ההש''ך
 ~ו~חה יש דאם הרשב"א ב~''ש הש''ך לפ~''ש ק' זה וגם לשחוט.לא'
 אבל בפירוש כן באומר דדווקא לי שחט ~ו~חה לו~ר נא~ןבעיר
 בדידעינן דוקא דהתם ועוד ~ומחה. בסתם תלינן לא א~ירהבלא
 בשחיטת ~לינן גדייו לו באבדו וכאן כו' ~קולין או בעיר ~ו~חהשיש
 דוקאעצ~ו

 ר~
 במגנבו מי~א ואי רמאשמ''ה ~שום ~כשרינן דאפ''ה

 דייקינן ~יכא בנאבדו גם א"כ לשחוט ל~ומחה שנתן דתלינןטע~א

~דרמאש~~
 דאע"פ הרא''ש וכ~"ש עצ~ן בשחיטת דתלינן רק בהכי כלל~יירי ל" בריית" דהך או ב~ו~חה דתלינן משום דילמא

 איסורא. ל~יכל חשידו לא אגנבהדחשידי
 עבירות לשאר ~ו~ר בדין ה~~ב"ם על בפירוש נחלקלא שהרא''~ וא~

שצריך
 בדי~

 הרמב''ם. לדעת טעם כתב ואדרבה סכין
 ~ודו דכ''ע ברורונלע''ד

 בה~
 גניבה על דחשוד מילתא

 איסור אכילת טובא לאינשי להו ד"~ירי הטביחה על חשודאין
 איסורין לשאר וה''ה כו' בגזל רובן בגמ' וכדאי' וגניבה גזל~אכילת
 ~אכינת ~~ון חי~וד תאות לאינשי דקילא כל לעין ונ' ~בואר~הוא
 כ' לא ז''ל והר~ב''ם טובא להו ד~~יראאיםור

 ר~
 ~נ דהחשוד

 ~ארא'
 עבירו~

 ידעינן דלא אחדא ~דחשיד בשחיטה גם לי' חשדינן
 ~דפריץ חיישינן בינייהו ל~לוגי טע~א וליכא לי' ~ילא מנייהוהי

בחדא
 אית~

 ד~יקל בי' חזינן דהא עליו ס~כינן ולא מאידך גם חזקתו
 לאינשי טובא דקילא דידעינן בגניבה ~שא''כ לתאוותו.באיסורין
 ד~ם' מבוגי' לזה ~בוא~ת וראי' באיבורין. להו חשדינן לאודאי

בכורות
 ד~

 ו~פ' ה~עשרות על חשוד אין השביעית על החשוד ל'
 מש''ה חומה בעי' ~עשרות חו~ה בעי' לא שביעית טע~אבגמ'
 ויהיב השביעית על חשוד אינו המעשר על החשוד וכן לי'ח~יר
 פדיון דל"ל כיון שביעית פדיון. לי' אית ד~עשר ל~יפךטע~א
 ח~יר איבורא דהך טע~א ד~שעחינן דכל להדי' מבואר לי'חמיר
 בנ''ד וכ''ש אאידך חשיד לא אהאי דחשוד א~רינן~האי

 בחשו~
 ~נ

 דמבואר הבוגיא בכל וע''ש לאינשי. קילא וגס בחזרה דאפשרה~~ון
 וחו~רא דקולא ט~א ~שכחינן דלא כמה דכללהדיא

 בחד~
 ~באידך

 השביעית על הח~וד יהודא דלר' שם וא' לזה גם חשוד לזההחשוד
 ~שם ברורה ראי' וגם במקו~ן. האנשים של חו~רן לפי דתלוילהדיא ~רי כו' שביעית להו ח~ירא דר''י דבאתרי' ה~שר עלחשוד
 סכין בדיקת צריך ג''כ עבירות שאר על שחשוד דמי הרמב''םלד'
 הוי וחו~רי דקולי צדדי הנהו ~שכחינן הוי לא אי שם גםדהא
 רק להיפך. וכן השביעית על חשוד ה~עשר על דחשודא~רינן
 דח~יד נהי כו' הטהרות על חשוד גבי שם א' לדאורייתאמדרבנן
 לדאו' מדאורייתא הא להדיא ~' כו' חשיד מי אדאוריי~אאדרבנן
 פ''י בבכורות להר~ב''ם ה~שניות בפי' להדיא ~ביאר זה וכלח~יד.
 ויש דאו' מעשר ואיסור דאורייתא שביעית איסור וז''ל זו.למשנה
 חשוד אינו ~הן בא' הח~וד ולפיכך באחרת שאין חו~ראבכ''א
 ואין כו' ~דרבנן ~הן הטהרות על חשוד יהא ולפע~ים כו'באחרת
 נחשד אם אבל דאו' ש~ן ושביעית ~עשרות ענ חשוד שיהאראי'
 ולפי ו~עשרות שביעית על ג''כ חשוד הוא הרי דאו' טו~~העל

 ~' כו' יש דל' כוונתו כו' הטהרות על חשוד יש א~רוהענין
 הט~אותכל דל~

 שו~
 והוא דרבנן בטו~אה דדווקא בש''ס זה ומבואר

 הרי הלז. לה~שנה הפירוש כל וע''ש וג~' ה~שנה בל' טהרותסתם
 ז''ל בדבריו יפה ו~פורשת ז''ל הר~ב''ם כדעת ברורה בוגיאלהדי'
 דלא עבירות לשאר לחשוד סכין בדיקת ד~צריך דינו הוציאו~כאן
 דל~א וחיישינן מבאינך בחדא וחו~רא קולא שום ~הוי~עינן

 כ~ו וגניבה בגזל וכן שם ב~שנה ד~פרשי הנהו רק באינך.גם פק~
 בש''ס ~וכרח והוא איסורין בשאר חש'די לא לעילשביארנו
 הרמב''ם לד' טעם ~צאו שלא הפוסקים ד' על ונפלאתיותוס~תא.

 : מללו ברור הלא שפתיו ודעת דבריו.ודחו

 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~וו~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~ו

~~ 
: 

~~~~~
 דאיתא ~הא לשחטן דצריך ראיה להביא יש לכאורה
 שדם ~ים ~ביא דקא' ציפור דם ג~' ע''ב ט''זבבוטה

 כו' לוורידין נינקטינהו סד"א כו' רביעית וכמה בהן ניכרציפור
 נימקוט א' ~דלא וורידין שחיטת דבעי לג~רא דם''ל להדיאמש~ע
 ולדם הואיל ל~שחטינהו דבעי ~ש~ע וורידין הג~' ונקטלסי~נין
 שיע~ו לק~ן ~דא' ~ש~ע וכן הדם. ~וצא עיקר והן צריךהוא

 לא ואי דרור. בציפור כו' גדולה לך ואין קטנה לך איןחכ~ים
 מאד ~ועט ד~ה וורידין נשחטו בלא קטנה א''כ וורידין לשחוטצריך

 אפשר ואיך כפלים כפלי מרובים ד~יה וורידין שנשחטווגדולה
 ~ים. רב~ית בשיעורשישוו

 ולכאור~
 דמדאורייתא ~שמע

 וכן בקוץ ו~נקבן בהו ג~ירי לא שחיטה דהלכות רק יהודאלר' הו~
 ~~ע כו' בהן דרם בהן שהה דבעי בחולין~ש~ע

 : בדבר הרבה ליזהר ישע''כ ~ו" דאוריית~

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

 ~ו
~~ 
: 

~~~~~
 בחוליןאיתא

 ד~
 ושחט סכין ליבן זירא א''ר ע''א ח'

 שחידודה כשרה שחיטתובה
 קוד~

 והא ומק' לליבונה.
 ז"ל ~הרא"ש והנה כו' רווח מרווח השחיטה בית ומשני צדדיןאיכא
 ז''ל הר~''ם וגם זירא. דר' הך הביא לא אשר ז''ל הרי''ף עלת~ה
 וטע~ייהו ז''ל הרא''ש וכ' פסולה. שחיט~ו בה ושחט סכין ליבןכתב
 ~י כו' ואטופרא אבישרא א' י~ר רב בפרקין דא~רינן~שום
 א''כ 'עו' ד~צריך אשי כרב קיי''ל ואנן כו' בכין ליבן זיר" ר' א'לא
 'ול~''ד ז''ל. עכ''ל וטריפה צדדין ואיכא כו' ה~חיטה בית ליהלית
נראה

 לת~
 לד' טעם

 הרי''~
 ע''א ל' ד' לק~ן דהנה ב~שיטות ז''ל

 שחיטתו ~קו~ות ושלשה בשנים השוחט רב א' יהודה רב אמרבג~'
 ~פורעת שחי~ה בעינן לי אמר דש~ואל קמיה א~ריתה כיכשרה
 כו' סכין בליבן ד~כשר אזיל לשיטתיה דש~ואל ~"ש ולפי''זוליכא.
מ~ום

 דבי~
 פםולה שחיטתו ~רווח לא דאי כו' ~רווח השחיטה

 כוותי' דהלכתא כרב קי''ל אנן אבל וליכא ~פור~ת שחיטהדב~ינן
 כשרה שחיטתו מקו~ות ושלשה בשנים שוחט ב"ל הא ורבבאיסורי
 דר' הך ז''ל הרי''ף הביא לא ולהכי ~פורע~. שחיטה בעידלא
 ע"ב לק~ן נ~י ניחא ובזה כרב. בזה פוסק ז'''ל ~הוא משוםזירא

בג~
 לאקשויי ואיכא קולף א~ר רב עכו~''ז של בסכין השוחט את~ר

 ניחא ולמ''ש כו'. ~רווח השחיטה בית הא לקלוף צריך אמאינ~י
 ל~פסק ליכא לדינא ולפ"ז ~~ורעת שחיטה בעי לאדרב

 לרב כשר נ~י כו' בשנים שחט אפילו דהא ד~רווח ~שום יפהקמיפה דא''~
 ~רווח ל~י~ר ליכא ודאיובזה

 כ~
 בית נתרווח לא ודאי דהא

 להדיא שפי' כו' ג' או בב' ה~וחט בד''ה שם תוס' וע'השחיטה
 לא ודאי וא''כ השחיטה בית מרווח לא למטה או ל~עלה שחטדאי
 ~פורעת שחיטה בעינן לא ודאי לדינא וא''כ מפורעת שחיטההוי

ו~ד'
 הרי''~

 : הוא נכון כי ודו~ק ז"ל

~~~~~~ ~~ 
'~ 

 : ~~ו~~~~~ו ו~ו~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~ ~~ו~~

~~~~
 נא~ן. שהשוחט פסק ביו''ד הש"ך והביאו המהרי''קהנה

והשי~
 ובה~ה חד להדי חד אוקי ~טעם הש''ך עליו

 דהנה מהרי''~. ד' ליישב נ' ול~"ד עיי''ש איסור בחזקתבחייה
 חזקה. נגד השחיטה על א' עד נא~ן איך הק' בחוליןהרשב''א

 שחיטה אצל ~צויים רוב דא' כ~ו ותי' כהוגן. שלא שחטדלמא ניחו~
 ולהכי יפה. שוחטים השוחטים רוב כן כ~ו~ו~חין.

 א~
 לו בהלך

 דנאמר אף בנ"ד גם ולפי''ז ארובא. דס~כי~ן לאכול מותרהשוחט
 ד' ליישב ענ''ל ו~ותר. ארובא ב~כינן אפ"ה חד להדי חד~וקי

 :מהרי''ק

~~~ ~ ~  ~~ 
'~~ 

 ~~ו~~ ~~~~ ~~~ ~~~~
 ~ו'

 ~~~~ ~~ו~
~

 ~וו~~ ~~ ~~~~. ~' ~~'
'~~ 

~~~ ~~ 
 ~~~~ו

~~ 

~~~~~
 ב~שהו ~תבר דלא הט''ז. הביאו ז~ל. הרמב''ם דעתהנה

 הק' כבר והנה דווקא. א' בסי' רקבעל~א
 דסוגי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 בשבת חטאת דשוחט אהך משני בתחלה דהא הכי משמע לא~ש''ס
 א' כמאן הונא רב ~כדי עוד מק' ועלה כו' עסקינן עוףבחטאת

 קנה בחצי לשנויי והוצרך קאמר. דהו כל מעשה ועולא כעולאכו'
 הריפגום

 מבוא~
 ל''ל דאל''כ לעולא ~מיתבר דקנה במשהו ד~פילו

 : זו קו' שביאר בנה''כ ע' פגום. קנה בחצילשנויי

~~~~~
 ודאי זה דהנה ז''ל. הרמב"ם ד' ביישוב לומרנראה
 מתים זבחי מיקרי לא דקנה דבמשהו ברורהבברא

 ועוד זביחה. מיקרי לא בקנה דמשהו ~דא להדיוט. אסור~יהי'
 ~צינו לא בהדי' פ''ב ~קדושין שא' וכמו נאסרין אינן בע"חדקיי"ל
 ואי נאסרין.בע"ח

 ני~
 מיתסרו דקנה קמא ממשהו מתים זבחי דכל

 נינהו בע''ח דקנה קמא משהו בזביחת דאכתי נאסרין בע''ח מצינו~רי
 כיוןדמילתא אחרינא מטעמא הוא הגמ' קו' רק בע''ח. מכלל יצאולא
 ולא קאמר ~''ד מעשה דעולא וע''כ לדעולא אבמכוה הונאדרב
 דלהדיוט נהי וא"כ ~בהמעשה

 ל~
 ועכ''פ א' בבי' רק מתיר

מיעוט
 וש~

 ~כלל ויצא טריפ' מעשה בו שהי'
 בע''~

 נק' וגם
 איסור משום דקנה במשהו מיתסר ל~בוה עכ''פ שחיטה.מעש'
 כעפרא הוי דלא ונהי לגבוה נאסר בע''ח דאפילו לעכומ''זמוקצה
 ~ועד ~והל לפתח ראוי אינו מ''מ להדיוט אסור דלא כיון~עלמא
 כידיע. בפנים להתקבל בראוי אלא חוץ שחוטי ~שום חייבואין
 כ~''ש. רק דקנה ב~שהו להדיוט אסור שיהא המק' כוונתואין

 ~~י לא כלל היא מעשה לאו א' מסי' דבציר ס''ד כיומעיקרא
 הוא בעפר מחתך אידך אסרה א' סי' שחט מכי רקלאקשויי

 ב~י' דחייב לשנויי מצי דהוי בפנים להתקבל ראוי דאינו~עם ול~
 רש''י וע' כו' בחוץ א' סי' שחט ש~ם מודים הכל וכדאמ'ראשון
 הש~יטה נ~מרה ולא בע~ר כמחתך הוי שני דסי' מחמת רק"''ל.
 ד~~סיק לבתר אבל ז''ל. וכדפירש''י ראשון םי' על חייב אינוכלל

 תו לג~וה עכ''פ מתבר דקנה ובמשהו ק~מ' כ''ד מעשהדעולא
 דקנ' ק~א דבמ~הו ~לא הו" בעפר דמחתך לטעמ' צריכינןלא

 בד' ברור נ''ל וזה חוץ ש~וטי משום מחייב ולא לגבוה~סר
 בה' הרמב"ם בל' כן מפורש ומצאתיהרמב''ם.

 שגגו~
 ~כתב

 נאבר כו' משהומש~חט
 ~ונמצ~

 לה~רבה. ראוי' ש~ינה בהמה ששחט
 : ממש כמ''שהרי

~~~~~
 אמר לבובין עורות ג~י ע''א במם' ~ירושלמי מד'לכ''ז

 גב ~ל אף לעכומ''ז א' סי' בה ש~ט ~ינהותשמע
 מדנאברין דמוכיח פי' נאסר. וכא נא~ין אינן ~''חדתימא
 ~וכח טריפה מעשה רק הוי דלא הלב בנטילת שהן לבוביןה~ורות
 להדיוט אף נאסר טריפה מעשה ג''כ ~דהוי אחד סימן בש~טדה''ה
 כ~ש''ל מ~ואר והוא נאסרין שאינן בע"ח מכללויצא

 בדע~
 הרמב''ם.

 : זה ירו~למי כלל הזכירו ולא השמיטו שה~וסק~םוצ''ע

~ ~
 ראיה

 ברור~
 ~~י ב~נהדרין ה~''ם מבו~י'

 ה~
 מאחת דאחת

 ~םא'
~~~ 

 מתקיים בה שכיוצא והיינו "' סי' מא~~ת ~~י~ה
 מאחת ~בת גבי דא' כמו בעוף דהיינו "~ר במקום זביחהונקרא
 נקרא שזה ~' בי' על רק לחייב ד~ין לה~י' הרי משמ~וןשם

 מיתבר דלא ה''ה ~~ס~מ' בקיל' חייב דלא וכיון אחר במקוםזביחה
 דהא ~כו~''ז ~מב' כדמשמע ז''ממשום

 דזרק בבוגי' תלי" בה~
 : ודו''ק ז"ל הרמב''ם לד' מכ''ז וראיה עי''ש לפניו~ל

~~~
 אלא אינו הלב דניטל הנ''ל הירושלמי מד' נתבאראור~ין
 קלת בה ויש ~~י~המעשה

 ~יו~
 לםי' לה מדמדמי עדיין

 א' רגע אף לה~קיים ש~''א שהחליטו ה~חרונים כד' ולאא'
 משמ~ ומהירושלמי הלבבנטילת

 : להיפוך

~~~~ ~ ~  : ~~~י~~ ~~~ו~ ~~ו~ ~~י~~ ~י~ו~ ~~~ 

~~~~~
 כ''ג סי' בש''ע המחב'ז''ל

 בהמ' שיגביה כדי ובעוף ב~~
 ע"ב ס''ה דף דזבחים מגמ' א~נם כו'. וירבי~נהדקה

 דשיעור בתראי. דא~וראי סוגיא כולה ~~מע דהתם כן שמעלא

 צוואר בשר רוב חתיכת בכ~י שם לפירש~י מאוד מועט העוףשהיי~
 ו~פרקת שדרה וכשמלק ובימנין ומ~רקת שדרה בנא יונה בן או.תור
 בעולת שהייה הוי בשר רוב חתך שני לבי' א' סי' ובין א'וסי'
 השהייה שם תוס' ולפי' עי"ש כשר ב~טאת וכה''ג לפסלו~העוף

 ממש המזבח בצד מולק הוא והרי ראשון בי' שאחר ההזאההיא
 והרבצה בהמה הגבהת שיעור שם אין ובודאי תיכף ב~רן שםומזה

 דהשיעור משמע שם סוגי' וכול דקה או דגבה בימנין ב'ושחיטת
 דבתראי ור''ז ורבא ואביי א' בי' כדי והיינו לבד עוף שחיטתבכדי

 : לדינ" כן לפבוק יש ולכן בהכי שם איירו טובאנינהו

~~~~ ~ ~  ו~~~ ~~~~ ~~י~ו ~~~~ ~~~ ~~~ ~די~ 
: 

~~~~~
"יתא

 בג~
 משמתינן סכינא בר דלא כו' הונא א"ר

 דטריפה אבישריה ומכרזינן ליה מעברינן א' ורבאלי'
 יפה. סכי~ו נמצאת בשלא כאן יפה סכינו בנמצאת כאן ול''פהוא.
 סכינו נמצאת דלא היכא א'רבינא

 פי' בפרתא ליה ממסמס יפ~
 הש~יט והרי"ף מזדבן. לא לעכומ''ז דאפילו באשפה הבשרמשליכין
 שם ותי' י''ח סי' הב''י הביאו הרא"ש עליו ותמה דרבינאהך
 בעה''ע כמ''ש ~רש שהיה מפני הרי''ף של טעמו ונ"ל וז''להב''י

 : באורך עי''שכו'

~~~~~~
 דבאמת ז''ל. להרי''ף מסבירות פנים לתת עודנראה
 כפי' בהדי' פי' ז''לרש"י

 הבעה'~
 זוטרא מר ע'כ ולפ"ז

 לא ע"כ יפה סכינו דנמצא טב~א לההוא דאכשרו שם אשיורב
 וקי''ל וכל''ק יפה סכינו נמצא בלא איירי דרבא וב''ל כרבינאב''ל
 ס''ל הכי דג~רא ו~מא זוטרא מר וגם רבינא נגד אשיכרב
 ~~ון הפסד טעם בל" הלכה דכן ופשיטא ובתראי נינהוורבים
 ז''ל רש''י דברי הביא שלא הב''י על וצ''ע דרבינא. הא השמיטולכן

 : ודו''ק זוטרא ומר אשי רב דברי וגםהמפורשים

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

~~~~~
 גמי של קנה כו' ששחט אחר ואם כ''ג סי' הב''יז"ל
 והב''ח שהי' משום טריפה דהוי ומסיק כו' ועגולרך

 נחלק דלמה הב''ח על הש"ך ותמה ודק ארוך בעשב להקלכתב
 גם דהלא נכונים הב''ח ד' נראה ולענ"ד עי''ש כו' לעגול ארוךבין
 בעוד נחתך ע"כ דבכה''ג משום ועגול רך בלש~ו מדייקהב"י
 דודאי דק בעשב אבל גמורה שהייה והוי הושט רוב נשחטשלא
 שאז הוושט לגמר הסכין ש~גיע עד נחתך ואינו הסכין מפנינדחה
 בו דיש את''ל אף א''כ נחתך. להדחות ריוח מקום לו שאין~ני
 חומרא רק דאינו בתרא במיעוט משהו רק אינה שהייהח~ש

 כהוגן: עולים הב"ח וד' מספק. לאסור ואיןבעלמא

 : ~~ ~~~~ ~~ ~ ~~י~~ ד~ ~~ ~~~ו~ ~~י~ ~~ ~~~~יד~

~~~~
 ושעל הניתז דם ע''ב פ''ז חולין במס' איתאהנה
 דם שם שאין בזמן אימתי אר"י לכסות. חייבהבכין

 ופסק מלכסות. פטור הוא שלא דם שם יש אבל הוא.א~א
 צריך ד~ין מלכסות פטור אחר דם שם יש דאם כר''יבש''ע
 הרז''ה ד' הביא כ''ח סי' ובב''י כולו. ל" הדם מ~צת רקלכבות
 : הדם כל לכסות צריך ואליביה האחרת וכגי' דברייתא כת''קדפסק

~~~~~
 במס' דאיתא מהא הרז''ה לד' ראיה להביא נראה
 רבה א~ר כו' ועוף חיה דהשוחט הא גבי ע''ב ז'ביצה

 אמר יוסף רב כו' וכסה חפור שחוט כו' לימלך שבא השוחטה''ק
 ואי הפיסקא. כל עי''ש אביי א''ל כו' וכבה שחוט חפורה''ק

 הש''~כפס~
 כיון הא סגי הדם מיעוט בכיבוי דאף

 דכ"~
 אית

 וא''כ ה~כן מן תיחוח עפר ~מטה לו שיש מיירי וא''כ דר"זנהו
 אין דהא ויכסה למטה מהמוכן ~ר מעט יקח עוד לחפורל''ל

 עפר במעט בגי ולא הדם כל לכסות דצריך אע"כ לדברשיעור
 : לחפור צריךולכן

~~~

 מ''ק במס' דאי' מהאמשמע
~ 

 יאניבא ליה נפיל חייא
 ומק' כו' ושחוט עופא שקול א''ל דרבי לקמי' אתיבכיתני'

 וש~י כו' לכסות חייב לדם וצריך השוחט והתניא הכי עבידהיכי
 לכסית פטור דבכה''ג ~שום פי' א"ל נחור צא וא''ד א"ל טרוףצא
 ומחייב כדין שוחט אי הא ~שמע דמא למשקלו~י

 לכסו~
 לא

 הדם כל לכסות דצריך משום וע''כ דמא למשקלמצי
 ו~

 לענ"ד
 וכן תשובה. עליה ~איןראיה

 מש~
 דא' שם ביצה במסכת ג''כ



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ה''ת כולו לכבות א''צ ואי כו' א' בדקירה לכבות שא"י אלאל''ש
 : ודו''ק א' בדקירה לכסות אפשר יהאלא

~~~~

 ולשאר גווני בכל הרז"ה לדעת הבכין ושעל הניתזדם
 צריך אי לכבות. דצריך הוא. אלא דם כשאיןפובקים

 בבי' הביא הרב''י הנה במקומו. ~כםהו אולגוררו
 כ''~

 ~שם
 הרמב''נ לדע' ראי' להביא לי ונרא' עי''ש. לגוררו דא''צ נתן ברהר''מ
 בהדי בגירא דשחיט דר''י עלי' השוחט בפ' הגמ' שמקש'ממה
 כו' למטה עפר בעי והא לי' ד~כבי וכ''ת כיסוי. בעי והאדפרח
 דאי ~' כו' דמזמיןומשני

 ל~
 עפר דין מקיים הוי לא בת"לה מזמין

 דמזמין למימר לי' למה גרירה צריך דאי גרירה א''צ ש''מלמטה
 כיאפי'

 ל~
 : גרירה דא''צ אע"כ לגרורי ~י נמי מזמין

~~

 שחוט חפור ס' דב"ש וב''ה ב''ש דאיפלגו מביצה לה''ריש
 דאם מ' כו' לו יש אם אלא שרו ולא כו' גזרי וב''הוכסה

 למטה עפר מצות תו מקיים לא שחיטה קודם למטה עפר לואין
 דאין לאו דאי ועוד כמ''ש. א''ו ויגרור ישחוט לב"ה גםדאל''ה
 מכל הרי הפובקי'. כמ''ש כו' כוי לשחוט שרינן הוי לכלים~קבלין
 ו~ן לגרור וא''צ לכבות צריך הניתז דדם הרמב''נ לד' ראי'הנ''ל
 הבכין דם וע''כ כו' הניתז דם ד"ה ע''ב פ''ג בדף רש''י דעת~נ"ל

 ברור: נ''ל כ''ז ודו''ק. כו' גוררו אלאכו'

 : ~~~ו ~~ ~~י~~ ~י~~~ ו~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~~ו~

~~~~~
 הקנה את שחט רשב"ל א' גופא ע''ב ל''ב חולין במס' ~י'

 ר''ל א' לא רב" א' כשירה. הריאה ניקבהואח''כ
 שנולדו ~אחר ר"ז לה ~תקיף לא. מעיים בני אבל כו' בריאהאלא
 והדר מעיים בבני לי מה בריאה לי מה התרת טריפה סימניבה
 דר''נ הא השמיט ז''ל והרי''ף הבוגי'. כל עיי''ש כו' ר''זבי'
 דר' התוס' כפי' בגמ' ב''ל דאיהו דבריו לתרץ הר"נוכ'

 ר"ל לגבי כר"ז ז"ל הרי"ף פ' ולכן אר''ל למבקנא ופליגהדר זיר~
 יש ועדיין יפה עולה ז''ל הר''נ תי' אין ולכאורה בר''נעיי''ש
 דלעיל דגמ' בתמא הא כר''ז פובק אמאי ז''ל הרי''ף בד'לדקדק
 דכמאן משום דר''ל דטעמא מוכח אדר''ל דר''לבקושי'

 כו'בדיקולא דמנח~
 בר אחא רב מדייק מדקא ועוד זירא. כר' ל" וכר~~

 איך ו"''כ הו" דהלכתא משמע כו' מזמנין ש''מ ר''ל מדברייעקב
 דר"~: כוותיה הרי''ף יפבוק שלאאפשר

~~~
 על ק' לכ"ורה דהנה ז''ל. הרי''ף בכוונת לומר נ''לע"כ
 רבא על לחלק ורוצה כו' לי מה כו' שנולדו מאחר דא'ר''ז

 שאינו דבר וזה מעיים. בבני גם להכשיר שדעתו ר"ל בכוונתולומר
 כשירה הריאה כו' הקנה את שחט בפירוש א' דר''ל כיוןמתקבל
 חיות לחצי טריפות אין בבתם למימר לר''ל הו''ל ר''ז כדבריואי
 כו' הקנה מדייק ולמה כו' לבי' סי' בין מעים בני ניקבואי

 טעמא האי על לאפלוגי בא לא דר''ז נ''ל ע''ככו'. הרי~
 דמנח"

 בדיקולא
 לחצי טריפות דאין גופא טעמא מהאי מדייק ר''ז ורק רבא.דא'
 דהוי כיון ה" ד~בא. טעמא לפי אר"ל ק' לכאורה דהנה~יות.
 כלל ב' בי' שחיטת לגבה ~הני ולא שייך ול" כו' כמנחאהריאה
 אבר משום אבור הא כשירה א' ואיך בבה~ה מתיר אין א'וםי'
 רק והוי כו' מנח לה קרינן לגמרי דלאו לומר אע''כ החי.מן

 בין הריאה שנדלדלה כמו והוי המדולדל אבר כמו והוי כו'כמנח
 תלויה היא ורק האברים מכל חיות מקבלת באמת דהא לושטקנה
 דכשיר' ר''ל בבר ולהכי ~דולדלת לה הוי הקנה שנחתך וכיוןב~נה
 ולפי"ז המדולדל. לאבר כמו בה מהני ב' בי' שחיטת גםד~כ''פ
 טריפות יש אמרת דאי חיות לחצי טריפות דאין שפיר ~ז~דייק
 ע"ג המקשה בהמה בפ' דהנה אדר''ל דר''ל תקשה חיותלחצי
 כמחלוקת דלר''ל ה~דולדל ב"בר ור''י דר"ל פלוגתא איתאע''ב

 באברין מחלוקת כךבעוברין
 עי~

 מה''ת "יבור הוי לר"ל וא''כ
 אין וא''כ חיות לחצי טריפות דאין צ"ל אע''כ המדולדל אברמשום
 שחיטת אחר הריאה דנתדלדלה כיון כלל המדולדל "בר איסורכאן
 מה שפיר הק' ו~ן כלל טריפות תו "" חיילא לאהקנה

~ 
 ריאה

 חיות לחצי טריפות דאין לדינא אתיא ע"כ דה" מעיים בני ליומה
 : דר''ל ט~מא בגוף כלל ארבא ר''ז ~ליגולא

~~~~~
 כל דב"מת ז''ל הרי"ף ד' לנכון יבואו לדיןשבאנו

 המקשה בהמה בפ' דר''ל כוותי' נאמר אי רק הואר"ז הוכח~
 דלא שם כר"י קיי~ל הא אנן אבל מה''ת אסור המדולדלדאבר
 איסור ואין ניפול עושה שחיטה דאין באברין ולא בעובריןאמרינן
 פרוש מצות משום מדרבנן אלא ה~י מן אבר משום המדולדל~בר

וא''~
 הוכחה אין מ"מ בדיקולא כממח משום טעמא נאמר אי אף
 לא אפ"ה חיות לחצי טריפות דיש את''ל דאפ~ כו' טריפותדאין

 איבור רק בו שאין כיון כלל המדולדל אבר ~שים הריאהנאםרה
 מותר האיך כלל לאקשויי מצינו ול" לר''י פרוש מצות מ~וםדרבנן
 הוכחה דאין וכיון דאורייתא חשש בזה ד~ין כיון הריאהלאכול
 אזד~ חיו~ לחצי טריפות~אין

 בריאה אפי' ודינו דר''ל טעמא לה
דהא

 שריית~
 רק הוי לחוד כו' דכמנחא טעמא מה~י לאו

 כו' טריפות שאין וראי' הכרח נותנת כו' דמנח כמאןזו ד~בר~
 ראי~ ואין כר"י דקיימ''ל למאי אבל התרת כו' מאחר וכיר"ז וכדדיי~

 כו' לבימן בימן ~ין ניקבו אילפא וכדבעיחיות לחצי טריפות דיש לדינא נקטינן ~מילא כו' טריפות דאיןלומר
 בריאה אף וא~

 עיקר ז''ל הרי"ף השמיט ולכן לאיסור~קטינן
 דינ~

 שום להתיר ענין זה אין אי' בדיקולא דכמונחבברא דהך אף דר''ל
 ז~

 כאבר רק ~~ש בדיקולא כמונח פי' שאין שביארנו ועפ"יבריאה טריפו'
 רק בה פובל טריפות גם וא''כ עכ''פ מחובר' ועודההמדולדל

 בזה אין כוותי' דקיימ''ל לר"י המדולדל דאבר גופא טריפותהך
 ה~~שה בהמה ~פ' ~~רשינן דהא מדאורייתא ~ריפותשום

 : ודוק וכמ''ש. פרוש מצות אלא בהן ואין לר''יהוא אבמכתא כו' המדולדלין ובשר אבר להביא טריפה בשדהדובשר מקר"

 בר "חא דר' בה" ז''ל רש''י ד' י~ורץ אלהדברינו~~~~
 מזמנין ואין כו' ישראל מזמנין מדר''ל ש"מ דאמריעקב

 למה ק' ולכאורה אריאה דקאי רש''י ופי' מעיים בני עלעכומ~ז
 ב' בשחיטת דהא דראב''י לישנא כדמ' ~עיים בני כל על פי'לא

 התלויים אף בדיקול" דמנחי כמאן מעיים הבני כלהבימנין
 אבל החי. מן כאבר והוי מילתא תלי' במיתה וישמעאלבושט
 מובדל שהוא הכוונה אין כו' כ~נחי דא' דהא מ~וד נכוןלפמ''ש
 שעדיין רקממש

 הו~
 רק במקצת מעו~ה והוא ה~דולדל כאבר

 תלי' דבשחיטה ישראל א''כ ניפול. עושה שחיטה דאין קיי"לדאנן
 ניפול עושה ומיתה מילתא תליא דבמיתה ישמעאל אבל שרי~ילתא
כמבוא~

 שייך לא וזה דמי. כאמ''ה מעיקרא א''כ המקשה ב~מה בפ'
 מרובה הבהמה חיות שעדיין ה~נה ~חיטת שבתחלת לבד בריאהרק
 ולומר למיבר שייך ~חיותה אז נדלדלה והריאה שלם בי' בהשיש
 הסימנין ב' שנש~טו א~ר אבל ניפול. עו~המיתה

 ל~
 למימר שייך

 ג''כ שהרי"ה וכיון לגמרי חיותה ופבק מדולדלת שכולההבהמה אברי מעל יותר מדולדל כאבר שחשובין מעיים ה~ני עלכלל
 מכל גריעא ל" א''ע שבארנו כמו במקצת מעורה חשיבאעדיין
 הריאה רק מעיים בני שאר ל~סור אין ו"''כ להו ~הני לאדשחיטה שתמות עד אסורין דלישמעאל רק מדולדלין הן שכולן הבהמה"ברי

 : ודו''ק ז''ל. רש"י בכוונת נכון נ''ל וזהלחוד.

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

 ~ו~'

 ~~ו~~ו~~. ~~~~~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~ו~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~יו~ ~~~~~~~י~
 ~ ~~~~~"~י ~~~וי. ~י~ו~ ~י~י י~ו~~ ו~~~

~~~~
 מעשה ע"פ טריפות ספק לנו נת~דשבגבולינו
 פנימה הגולגולת העצם מן יוצא הגלגולת בתוך וראה מתוכה~מוח והוצי" גבה ~המה של ~' הגולגול' פתח "' שוחטוהוא

 חד ועוקצו המוח לצד ויותר שעורה כאורך לפעמי' וארוך חדעצם
 ונמצא ומיצר והולך בת~תיתו אצבע חצי כעובי קצת רחב הו"וגם
 הקרנים מקום נגד במוך הוא פעמים ברוב גולגולת צדדי בשניזה

 וגם לפנים המוח בקרום שדוחק בידוע ערכו לפי הלז והעצםבחוץ.
 ובהתגדל הקדירה כל את ממלא הוא גדולתו שלפי עצ~ובמוח
 ד~חק גם המוח של ~ליון קרום עמו מותח הו" לפנים הזההעצם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 כדת המורה לפני הובא ההוא הדבר מציאת ובתחלת המו~.לתוך
 ונ~צא הגולגולת עצם מן המוח של העליון קרום וקלפו לעשות.מה
 הבהמה. והטריפו ה~צם עובי כפי ~לזה עצם נגדנקוב

 וה~
 א~''כ

 הבציר ועת הנש~טים בהמות כרבות העבר ה~ורף ימיבת~לת
 בשר להכין זה במחוז כנהוגהגיע

 לזמ~
 הענין ונ~צא נראה מרובה.

 בש~וט החורף ימות כל וגם מאוד הרבה מצוי הלזה העצםמגידול

אי~
 הענין ימצא אזי בהמות ~' או ב'

 באח~
 נפלה וע''ז ~הנה.

 הדיעות. ורבו בזה עירינו חכמי בין גדולהמבוכה
 כ~

 א'
 בעי~ר להקל נוטה דעתם ~ור~ות ומוריהחכמי' מ~

 ~ש~
 טריפות

 בהיות ה~~ן מראית ~ל בזה נםמוך שיש ואומרי' הלזה~העצם
העור

 העליו~
 ואף שני~ה היא עיניהם ולמרא' לעצם דבוקה עודנה

 חוד נגד נקוב נמצא מהעצם העור קליפת אחר פעמיםשהרבה
 שלא ~ד להעצם הרבה דיבוקו מחמת נעשה ~ה אומרי'העצם
 ידא דממששי היכא כמו בזה ותולין שינקוב בלי לקלפויוכלו

 הגולגולת נ~בםה גבי ת''ש בעל הרב למ''ש זה ומדמיןדטבחא
 דלא ז''נ רמ''א שכ'בבהמה

 חיישינ~
 והוא הקרום לנקיבת בבהמה

 העין ראיית בדיקת עכ"פ צריך בבהמה שגם כתבז''ל
~~ 

 העור
 שגם וד~תם האופ~. בזה בדיק' שיש םובר הרי ריעותא בלישלם
 מראית על לבמוך ישבזה

 עי~
 להבין הלזה לעצם דבוק העו' בהיות

 בדיקת עיקר על וגם שלם הואאם
 ראיית'העי~

 לבדוק צריך אם
 אח''ז ל~פש צריך שאין דע~ם נוטה הבהמות בכל הגולגולתולפתוח
 הוסיפו ועוד ופ~יחה. בדיקה בלי לי~מעאל הראש ל~כורויוכלו
 הנשחטים בהמות ראשי מכל הגולגולת להתיז לטבחיםלהקל

 והפ~ד הספיקות מכל לצאת בכדי ~וצה המוחולהשליך
 מ~ו~

 ישראל
 חובה שאין שכ' ל"א בסי' ז"ל רמ''א ד' על בזה ונםמכו דעתםלפי

 להשליך או לי~~~~ל הראש למכור ומו~ר בראש מים א~רלבדוק
 בתר ואזלינן טריפית ~''י כנ ~חר לבדוק צריך ש~ין וכמולכלבים

 דעת זוהירוב~.
 ה~קילי~

 : בזה

~~~~
 מה~כמיםכמה

 ~י~
 ~זה נוחה דעתם

~~ 
 שמ~ילין במה

 ~ין העין. למראית הקרוםבבדיקת
 דע~~

 בדיקה שצריך מקוםבכל ע''" לבמוך
 כגו~ מדינ~

 ו~ריף חד שהעצם בנ''ד
 הקרום ש~תגדל עוד וכל המוח ~קרום מכאיב קוץ כמווהוא
 יותר להמתח יכול שאינו גבול לו יש דבר ובוף עמונמתח

 נ~צא אין פעמים שהרבה ו~ה החדים בעוקציו ובפרטלינקוב ומוכר~
 מה כי לנקוב כח בו שיש הנותנת היא אדרבא קליפתואחר של~
 דק שנעשהעד הל" בקרום העצם דוחק מפני לא אם מקומות ~~אר הלזהמקום נשתנ~

 מ~
 דילמא וא"כ נהקלף עוד יוכל לא כי עד הדק

 דאיכא היכא הקולף ביד לתלות וממייןאינקוב
 כא~

 ריעותא.
 אחר בעורן שלמים הנמצאיםאף ובא~

 קליפת~
 העור כי ראינו בעינינו

 העור מקומות משאר ומשומה מאוד דק הוא העצם ~וםנגד
 שהוא ומובן ~אוד דק ובאמצע םביב עבה שפה ראיתיובקצת
 א~ר שלמים בנמצאים עתה להקל נסמוך אם ודיינו העצם.מדוחק
 משהו בנקב בדיקתינו על להקל ונםמוךקליפתן

 כיו~
 מקום שהוא

 ראות אחרי זאת וגםידוע
 ה~ו~

 בלי שלם ונמצא הלז עצם נגד
 מוח של התחתון שעור אף כלל הריעות' מקום נגד ונגיעהדו~ק

אי~
 נמצא העליון שקרום כיון בזה לס~ך יש אולי כלל בדיקה לו
 בידו~ כי קצת לפקפק יש בזה ואף קליפתו. אחרשלם

 שעור

תחתו~
 ודקותו רכותו ~פני דוחק שום לסבול יוכל לא המו" של
 דרך הפה לתוך העצם מדוחק מתבקע שהתחתון בגמראכמבואר
 דברים צדדי בזה ויש כו' חולדה ה~תה גבי י~"שהחיך

 לכא~
ולכא~

 ובדיקה הנמנע מן זה ה~ליון עור קליפת בלי להתיר אבל
 הצריך מקום בכל ב~מ' נמצא ולא נשמע לא העין מראית שלזו

 שעושה מקום ראשה על חולדה דהכתה בהא עוף וגביבדיקה
 ולא בדיקתה על איפליגו טריפהאותה

 אשכח~
 בראיית ד~יקל מ~ן

 כוותי' הלכתא ולית גוברי' ורב בש~שא בדק שיזבי רב רקעין
 אין בזאת וגם ידו מעניב כמ"ד וקיי''ל השמש נגד דוקאוגם
אנו

 בקיאי~
 בעוף מ~ריפין ואנו

 כידו~
 רמ~א פםק לפי בבהמה רק

ז''ל
 אי~

 כלל בדיקה צריך
 ~גולגו~ בנחבס~

 ראיות ה~יא הת''ש רק

 בצדו וטעמו הק~ום ~יקב שלא העין ראיית בדיקת עכ''פשצריך
 הגולגולת לנקוב א~~ר אישבבהמה

 ר~
 היה ואם וגדול עב דבר

 ב~ולדה דאיירי בעוף משא''כ עין למראית ניכר היה לקרוםמגיע
 ~ותש~יני'

 ואי~
 משהו לנקב בדיקה

 יעו~~
 ~~א פ"מ הרב וכ"כ

 חנית או חץ כגון דק בדבר הבה~ה גלגולת ני~בד~ם
 ואי~ מטריפי~

םומכי~
 אין חד וראשו לפנים דוחק שה~~ם בנ"ד וכ''ש העינים על

 וגם העין. ראות על לםמוךמקום
 אי~

 כי לראיה דומה הנידון
 מ~נו ל~פרד יוכל שלא עד לעצם העור ודיבוקמדוחק

 היא~
 יכירו

 שיסמוך מי איפא ואי' במשהו לעצם העורבין
~~ 

 ראיית
 ה~י~

 ב"ה
 הפוסקים כלוכ''כ

 ~אי~
 לנו

 עי~
 גם לראות.

~  ש~קילי~ 
 בהשלכת

 וידוע ~מצוי מי~וט שזה לפי מסכמת דטתם אין והמוחהראש
 המצוי שמיעוט האחרונ'םהסעמת

 חוששי~
 גבי כמ''ש א~ריו לבדוק

 ברא~ מי~ ו~בי אווזותהלעטת
 הדבר שמצוי ומקום בזמן

 שטעם ואחרונים הראשונים כל שהסכימו הריאה בדיקתדכולהו ואבוהו~
 ולדעתי לדבר ראיות שהביאו וכמו ה~וי מיעוט להיותהבדיקתה
 שריין חודש י''ב לבתר דכדי תמרי גבי ד~ולין מהגמ' גדולהראיה
 מצוי שהרחש לפי ת~רי נקט ~להכי הפו~קי' כל שכתבו מהלפי

 וצריכי~בה~
 ייתר נכונה ראיה ל~נ''ד וזו והפום~ים הרשב''א כמ"שמצוי שהו" לפי מיעוט שהוא אף ~ודש י''ב תוך בדי~ה

לבדיק~
 לזה. שהביאו ראיות מכל הריאה

 וא~
 אי' האומר י~מר

 האחרונים חו~ות מרוב שבזמנינו בידיע וגם םופר ואי'שוקל
 רוב בגדר יכנם לא שאולי עד ~אד מצוי הדבר נ~שהבבירכות

הכשרו~
 ה~ירו כאשר

 בזמנינו בי''ט ש~יטה לענין הא~רו~י~ בז~
 בדברי אח"כ ונכנם ~א~וני' ~ו~~ים בש~רי ובא ליוצא ידועוזה

 ודיןהאחרוני'
 גרמ~

 ומש~וש במיעוך נהקל
 כמ"~

 ז''ל רמ''א הרב
 לענין שגם ובפרטבד''מ

 הריאה. ~ירכות כ~ו ו~~יב מאד מציי ז~
אלו

 ה~
 : המח~ירין טענות

~~~
 לבבי הכינותי בענייאני

 בעני~
 להיותו ~לזה

 מצוי דב~
 בזה מצאתי ולא בשרא אכלינן היכי המכשלו' ורבומאד

 ראות בבדיקות ~מקילין במה ~א היתרצד
 העי~

 הראש ~השלכת ולא
 זו שאין אריכות כ''כ א''צ ה~ין בראות הבדיקה על הנהוהמוח
 ~כי~ ו~אן ע~ירה מידי מו~יא~ו בדיקהדרך

 כר' או שיזבי כר'
 טענות כל בעיני ונ~ונים ~מילתא כהאי דלישרי בטריפותיוחנן

 ומי כמש''ל ת''ש ב~ל הרב לד' כנל ענין זה וש~ין בזההמ~~ירים
 למראיתו ודומה ~אד ל~צם דבוק בעור זאת ~ת ויבן ה~כםהאיש
 ריעותא שזו ו~ודאי מחט של כ~ודה משהו נקב בו שאיןלידע

 בוושט תחוב קוץ כמוהיא גדול~
 ~יו~

 ולהם הוא וחריף ש~ד
 נשבר גבי וכן הגוף. ל~לל לינקב קוץ וכמו גבו על דבוקוה~ור עו~צי~

 הריאה שאין בבהמה אף גדולים כמה החמירו עוקץ לו וישהצלע
 במועה שהריאה בעוף וכ''ש לנוח ~קום לו ויש בצלעותדבוקה

לדופ~
 בתולדתו דבוק שהעור דידן בנידון וכ"ש האחרונים רוב הח~ירו

 כל מלא המוח וגםלעצם
 הקדיר~

 אין ועכ"פ ודוחק גדול והעצם
 עיון צריך בזה וגם פ~ע בלי שלם ונמצא קליפתו אחר רקלהתיר
 פגיעת מחשש ו~ם בקיאים אנו שאין בדי~ינו ~ל לםמוךגדול

התחתו~
 דקיימא

 ל~
 ידו הכנסת מועיל דלכך טריפה ל~וד תתאה

 דילמא ז''ל הראב"ן שהק~ה ראשה על חולדה הכתה גבילפנ~ם
 מבצבץ אינו ולכך העליון ולא התחתון פגע החולדה שיני~דו~ק
 בלא לתחתון החולדה שיני שיזיקו אפשר בלתי שזה ז'~ל הרא''שותי'

העליו~
 עליון בלא לתחתון ה~צם חודי שיזיקו א''א בנ''ד וה''ה

מכ''ש
 לדע~

 דיש מגין עיל"~ לחוד תתאה דאינקוב הסוברים
 אך בזה.לכשיר

 ~דיי~
 שהן החולדה דשיני ברורה ראיה זה אין

 מכה ~החולדה לפי לתחתון ויגיע העליון ינקוב שלא א''א ודאידקות
 לתחתון הגיע לא מסתמא העליון ניקב שלא וכלבכח

בנ''ד משא''~
 שה~ליו~

 מעט נמתח
 ~וד לבבול שיוכל עד עוביו מפני מע~

דאי~
 עצם ובין בינו דהא קשה לדבר דוחקו העצם

 הגולג~
 ~פביק

 א~פ~כ קשה. בדבר ונדחק דק שהוא תחתון משא"כ התחתוןעור
 אבל תתאה באינקוב המקילין דעות בצירוף בזה להקל מקוםיש

 : וכמש~ל וכלל כלל נראה לא כלל וקליפה בדיק'בלי
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 בנחבסה להקל הת''ש במ''ש גם צ''ע קצת שלדעתי
 בר~"י ~המ~יין ~ין. בראיית ודי בבהמההגולגולת

 על חולדה הכתה ב~וף דכ' ד~ה שכ' בעוף טריפות "לו גביז''ל ורא''~
 ~~וםר~שה

 שעוש~
 בעוף מימ" דלא לאש~~ינן אתי טריפה ~ותה

 בנקיבת דוקא ואש~~ינן ל~וד ע~ם בנקיבת ~טריף זוטר~חיותו
 ק' ~הכי ~המה ב~וף ~ינוי שום אין דבל''ז ~~שמע עיי''ש~רום
 א''ט לאשמ~ימן אתא ~אילהו

 בעו~
 גם הא

 בבה~
 הכי ~ינא ממי

 בדיקה בעי ובעוף נבד הטין בראיית די דבבה~ה חלוק ישואם
 ליכא א''כ ידו במכניסגמורה

 קושי~
 כלל

 וטוב~
 לאשמעינן אתי

 גמורה בדיקה ובעי בבהמה כמו לבד העין בראית די ~אין~עוף
 יש ו~וד זה. בדין ל~וף בה~ה בין חי~וק שאין ז''ל שדעתם ~'א''ו
 יוחנן גבי דםוטה בסו~יא עיון מ~וםלי

 כ''~
 המעוררין שב~ל

 במקלו' ק~יו בין לעגל חובטין שהיו בברייתא ומפרשוהנוקפין
 קרום ניקב שמ" טר~ו' ל~בח מאכילין אתם מתי עד להם~אמר
 גולגלתו שיתרוצץ בכדי אותו חובטין היו לא הלא ולכאורה מוחשל

 בהכ"ת רק תיכף להמיתו יכולין הא ועוד בל''ז טריפהדא''כ
 הקרום חששו~עלמקלות

 א~
 מלוי שדבר ומ' הגולגולת שיתרוצץ טרם

~ו~
 כו' ~תי עד להי מדאמר

 ול''~
 על

 ה~וםקי~ ם~ימ~
 ב~ביסת

הגולגולת
 ב~ץ או ב~ורנב הכאה ע''י ומםתמ"

 וע~''~
 אין בנ''ד

 : ה~ין בראיית להקל~קום

~ד~~
 כ~ה והגולגולת ה~וח ב~שלכת שמקילין

 ת~ובו~
 בדבר

 ה~יאה כםר~ת ואולי מאוד מצוי מ~~וט שהוא אחרח~א
 פרי ומדין הריאה בדיקת מדין כמש"ל מדינא לבדוק חובהוא''כ
 ואחרונים ראשונים הפוסקים כל הבכמת והוא ~ו מצוישהרחש
 ~יה וטוב ~~"ש ~ן דעתו וושטות גבי ל''ג םי' ז''ל הרמ''אוגם
 בנמצא המקילין מגד היינו לבדוקשלא

 רי~ות~
 ~ן עיי''ש בוו~'

מבואר
 בד''~

 ~ב~' ~''ש ו~''כ נ"ג ~י'
 נהשלי~ ~י~ו~ נ''~

 ה~"ש
 וה~"מ הת''ש וכמ''ש מלוי שאינו בזמן~יירי

 ו~~ ש~
 ~הביא הב''ה

 המקילין נגד ~''א םי' רמ''א דברי עפ"י כוונתו כ' שםהת"ש
 ש~תה וכ~דומ' כ~וגן. הבו~קין ומזה מזה טוב אבלבבדיקה.
 ה~~שי~ ר~שי לבדוק~וה~ין

 ~יעיע שאין בד~ר ו~ף ז~~ן ~כנ
 בו שאין בדבר לבדוק נוהגין כ''כ~~וי

 טור~
 בד'קת כגון

 ~~ינא ~דיקה ב~א שריא בלילה ו~פ''ה אח''ז לבדוק צריךשביום בצי~ ד~
 צלולי' בציםאו

 ו~"~
 שיש~אל ורשב''א תוב' וכ''כ מצוי מ~וטן שאין

 בו שאין ל~י וזה איסור ונוהגיןקדושים
 טו~~

 ~''ש וא''כ
 הר~ש כשנפתחשממילא בנ''~

 ~וכר~
 ~ר~ות

 דר~
 מן הוצ~תו

 ה~ו~
 ואין

צריך
 לז~

 לה~םיד לו אומ~ים ו"מו קנה טרחא "ף
 ה~ו~

 יראה פן
 ה~יבור מן ע'ן למ~נים ממש דומה זה ריעותא איזהבעיניו
 הרוב ~ל םו~~~ין ש~ין ברור ד~ר וזה ב~ונה לכתחלה איבורומבטל
 בקנ לבררו שיכונין במקוםוחזקה

 וט~~
 ~א''~

 ח~י ~חר לבדוק
 שטורח משום היינו~ריפות

 גדו~
 אחריהן לחפש הוא

 ול~
 טרחינן

לברורי
 וכמ''~

 מאשמ''ה רוב דקיי''נ שוחט גבי א' בסי' הפ~מ
 בי''ד בית ~שכיר חמץ בדיקת גבי וכן שאלה צריך קמן איתאואי

קיי"~
 וטעם לי' שיילינן קמן איתא ואי בדוק חזק~ו

 והטעם מגדים הפרי הבי~ם האחרונים וכ''כ לכולן~חד
 וכן הטורח. מפני טריפות בשאר לחפש צריךשאין
 ראשונים. פוסקים מלשו~ות לדייקיש

 והגר''~
 הביא ל''ט ~סי' ז''ל

 ס~כינן דלא הריאה בנאבדה המח~ירין בטעם ראב''ן~דברי
 ט~~פות וח''י ~אפשר~יכא ארוב~

~~ 
 ט~ם ומה אפשר.

 טריפות לח''י לקרו~
 אם אפשרלא

 ל~
 היא הריאה משא''כ אחריהן לחזור גדונ ~טורח

 ומוציאה בנפיחה קרובה ובדיקתה הבהמה לפתי~ת תיכף~פניו
 ס'~י~י

 וברש~'~
 הריאה בדיקת על לטעם הר"י בשם כ''כ ~ולין

 האיבו' מן עין כמעלים והוא לפניו מזומנתשהיא
 יבדוק ל" א~

 הצריכום לא ולבדוק אחריהן לח~ש ~טורח לפי טריפו' ששארומשמע
 הראש בפתיחת כ''א טורח בלי בקל להתברר ה~בר שיכול במ''ד~בל
 נפסיד שלא בכדי ולהפםידו הגולגולת להתיז לו נתיר האיך~דרכו
 כעין לדעתי וזה טריפה ימצא פן הבהמ'כל

 ~וע~
 ואיטלולא.

 על להערים ~ן שיעשו עצה ~רך ~דבריו לכוין ז''ל לרמ"א~חלילה

 הא~ם את מחייבין שאין קאמר ד'נא רק י~בררו ול"הטריפות
 ו~םלבדוק

 נ~
 לכלבים להשלך או שלם למכור רק לפתוח ירלה

 התזת בנ''ד ~בל ~ר~ה ד~ך זו ו"ין בידוהרשות
 הגולגול~

 וקלקול
 ל~תחלה איסור לבטל כל לעין וגנוי מבוארת ע~מה הוא בגסההראש
 להשיא זה בדבר לי חס בשגגהולאכלו

 עצ~
 כן נ~שות לטבחים

 בפינו יבא לבל הוגנת עלה לנו השיאו ורבותינו ל~ולם.לכתחלה
 וה"ה בעולה וניתוח הפשט בר''א רמי אמר בביצה ו~מרופיגול
 ו~יתוח ~פשט קודם בשר א~ם יאכל שלא ד''א תורה למדהלקצבים
 איסור שקצת כתבו והתוס' ~איסור. ול" מד''א כתב ז''לורש"י
 מקטע נטיעה בר"א רמי דאמר מהא רש''י על והקשו בדבריש

 מדקלל לזה יודה ז''ל רש''י שגם נר~ה ונענ"ד כו'. דקצבי'רגליהון
 ששוחטין בקצבים דוקא היינו רק בזה. איסור יש ודאי בר''ארמי
 טריפה ימלא ודאי הזמן ו~המשך הפשט קודם תמיד ואוכליןתמיד
 ואף טריפות. אוכלים בודאי תמיד אוכלים הם ואם פעם.באיזה
 יבואו ודאי מכולם כשאוכלים ~"מ רובא מט~ם שרי' חדאדכל

 הפוסקים למש''כ ממש ודומה הקללה. בכלל המה ולכן לפיהן~ריפות
 המתבטל~איםור

 ביב~
 שאםור בתרי חד

 לאוכלו א' לאד~
 נהפך האיסור שנתבטל כיון מטעם היינו שם החולקים ואףבזא~. א~

 בחולין. הרא''ש כמ"שלהיתר
 משא"~

 והאיסור ביטול כאן שאין בנ''ד
 רגליהון מקטע נטיעה א' ולכן ~ענש והאוכלו וניכר עומד~מקומו

 דר~י ~ימרי ~ידך מ~א''כ נדות. בועני ובגדרכו'
 בר''~

 דאמר
 אדם בני ש"ר מ~מע בשר אדם יאכנ שנא ד''א תורהלמדה
 בגמרא כמבואר גמור היתר מדינא וד~י והזדמן ~קרהובדרך
 ע~ז ואם כו'. השחיטה מבית בשר כזית חותך שיבריא~רוצה
 לא הי" בר''א רמי קל~תהיה

 תצל~
 מדרך רק ודאי~~א צדיק. פי בהמרות בזה שיבריא

 אר~
 גבוה אכילת כעין הדיוט אכילת ~תהא

 וכן הותר' חולה לצורך ולכן העונה. א~ והפשיט דכתיב~עולה
 ומבורך ברוך וה''ז התירו ממון הפסד משום עקיבא לר'~יו''ט
 קו' ומיושב בדבריו ל~דקדק ז''ל ר~''י בשיטת ברור הנל~''דזה

 ~אוד נכון עצמו מצד יהעניןהתוב'
 לעשות להתיר שאין לדינ"

 ספק כל גילוי על היעוצה ~עצה הוא והניתוח ה~פשט כי תמידכן
~רפות

 בה יש ו~ם הפנימים באברים ~שמוש דרך הנמלאי~
 שו~

ריעות~
 לבדוק הטריחו לא ויותר ה~בח של העין למראית יתגנה

 לאכול~הר אין אז אח"כ לנת" כשרוצה דווקא שזה ה~ו~ר יא~ר ואם~ר''א. רמי ע''ז והתעורר זה בדרך א''ל טריפות הח''י כל יתגלהומאין
 קו~

 ירצהאם אבל למפרע טריפות שאכל כ~יודע גמאי שום
 לנ~~ של~

 לו שומעין ענל
 ז''"

 לה ילפינן מעולה דהא
 בר''א רמי דגמ' ולס"ד ולנתח נ~פ~יט ~לוה ב~ונהו~ו

 ש~א י~צה ואםק~מר איסור"
 ננת~

 הפבד משום במסוכנת טעם ליתן הולרכו ולכן ברור וזהעכ"פ מד''א ל~סקנא וה''ה אוכל איבורא
 לנתח שלא שירצה אף ל~כול תקנה ~~ן דבל''ז~מון

 ~ח~
 תקנה להם אין ת~יד כן העושים לקצבים וכ''ש אותנותורה שלמדה ד''א לפי ~ועיל זה אין לחוץ הפנימים האברים כלישליך גם

 "מן: במשך טריפות אוכליםכי

~~~~~
 ~סו~ת ביו''ט לשחוט שאין יש"ש בשס הביא יו''טבהל'
 על פליגי דרבנן וסובר הפו''נ אחר לאכול שהותבשיש

ר"~
 וניתוח הפשט אחר תמיד אכילתו דרך כזית שיאכל דבעי בזה

 מדפריך וכוונתו בהא לר''ע מודו דרבנן ~הגמ' ד~שמ~ כ'והמ~"
 כזית ר''ע מדשרי ופריך קאמר איסורא ב''א דרמי נס''דה~''ס
 מבי~חי

 ליה ק~י' מאי עלי' פליג ~ת''ק נימא ואי טביחתה
 איבור~ בר''" רמי~ילמא

 כת''ק וסבר קאמר
 דל~

 במסוכנת שרי
 היש"ש זה יישב כבר "מנס המ''א. כוונת זו כו' הפשט אחרכ"א
 ב''א לכל אכילתו דרך כזית שאוכל סבר דת''ק ז''ל בלשונובעצמו
 כדי בדבר איסור ~יש ת''ק מן מוכרח ולא ביצה ביש"שעיי'

 שמקפיד כמו בפי' ש~יר ר''ע טל לחלוק ב''א רמי בזהשיסמוך
 ~לת"ק

 כאן ואין אכיל ~רך ~בעי והיינו חי ולא דווקא ללי כזי~
 חי כזית דבגי כר''ע לגמרי שפבק לשיטתו "''ל והטור כלל.~אי'
 אבל ר''ע דעת שזו ולנתח להפשיט שהות שאין אף כתב לכןכו'
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~ ~ ~  טביחתה ~בית כלל הזכיר ולא צלי כזית דבעי כרבנן פסקהרמב''ם
 הטור ד' ג''כ השמיט צלי דבעי הרמב"ם כדעת שפבק המחברוכן
 שכל יש''ש כדעת כונתו להיות ויכול ולנ~ח להפשיט שהותשאין
זה

 הו~
 ז''ל הרמ''א רק כמותו הלכה ואין ר''ע דעת

 הו~י~
 להגיה

 ודבריו ולבודקה לנתחה שהות שאין אף המחבר דבריבתוך
 צ'~

טוב~
 הרמב''ם. דעת שהם המחבר בד' הטור דעת שערבב

 איך צלי דבעי והמחבר הרמב''ם ופבק ת''ק ~לד' בעיני~ימה ועו~
 יוכל הא עכ"פ הריאה לבדוק שהות יהא ~א צליי' שבכדיאפשר
 הטרפש לפתוח~כ''פ

 תיכ~
 נתיר ולמה הריאה ולבדוק להשחיטה

 ואם שהות שיש כיון הריאה בדיקת בלא לאכול בחנם איבורלו
 הריאה בדי~ת אבל כולה ולמתחה להפשיטה פנאי שאיןשאפשר
 נ~ונים הטור ודברי צליי'. מכדי יותר לזה שהות וא''צ בודאיאפשר
 בעי דלא אמר לזה בח"י ובגי צליי' כדי בעי דלא לשיטתובזה
 בלתי זה והמחבר הרמב''ם לפבק אבל הריאה בדיקת כדיאף

 כעת צ"ע רמ''א ודבריאפשר
 ו~

 שכ' בזה תמוהים הט''ז ד'
 כר''עדהלכה

 א~
 : בזה כעת לאריך ואין אינו וזה מחבריו

~~~~
 אין ~זה לדברינו ראיה היש"ש ד'

 בני של דרכן לפי נהו~
 שרי לא ולהכי וניתוח הפשט בלי בהמה בשר לאכולאדם

 עלו~א טריפו~ ח''י כל בירור על וודאי וזה לנתח שהות בשיש כ''את''ק
 הריא~

 כלל שהות א''צ ש~זה לבד
 לד~

 גם צליי'. דבעי ת''ק
 וניתוח הפשט רמב''א ד'עיקר

 בעו~~
 בדיקת ~ל קאי לא וד~י כו'

 בדיקת בתורה ~ילו ד~יכן ל~ודריאה
 הריא~

 הוזכר רק ~~ולה
 ואין בפ''ע הנתחי' בכלל הריאה ואין לנת~י' ולנתחהלהפשיטה

 מצוי מיעוט נהיותו ריאה הפרש ועיקר לבדיקה ר~ז~לל
 הו~

קצ~
 מדבריהם טריפה ראיית בירושלמי כמבואר מדבריהם תקמה
 הפשט לשון וגם רובא בתר דאזלינן רק כנל חילוק איןלד''ת ה~ כידו~ ריאה בדיקת על דקאי ז''ל והרשב''א הרמב''ןו~ירשו

 כלל מורהאין וניתו~
 ע~

 ~ם ועוד נבד. ריאה בדיקת
 כוונ~

 על הגמ'

בדיק~
 מד' ~וכרח לא ריאה

 טביחתה מבית חי כזית דשרי ר~
 שפתח איירי דילמא הריאה בדיקת בלי ל~כולשמותר

 הטרפ~
תיכ~

 לדעת ובפרט הריאה לבדוק לזה כלל שהות צריך שאין לשחיטה
 דחולין דגמ' כפשטא מליחה צריך השחיטה מבית חי לכזיתהסוברים
 לא ולמה הריאה לבדוק שהות יש ודאי א''כ כו' יפהומולחו
 דבעי ממאי וגם בדיקה בעי דלא ר"ע מד' מוכח והיכאיבדוק
 כולי ול''ל טביחתה מבית נקט ולהכי וניתוח הפשט אחרשהוא מעיי~ בני פירש''י לפי דהיינו אכילתה שטובחת ממקוםלשנויי
 כדרך האברי' כל וניתוח הפשט בלי ריאה בבדיקת בגי האהאי
 דאורח ומסקנא אמר דאיסורא דגמ' ס''ד רקעולה

 : כו'קמ"ל ארע~

 דעת לפי בצ''ע כן והניח כו''פ ב~' בזה קצתשעמד~~~~~~
 לדעתלדחוק אנ~ צריכין ע''כ אבל לבד הריאה על הסוגי'המפרשים

 הרשב''"
 דימא דרמב''א דש''ס לב''ד וכן ורמב''ן

 דהלכה למבקנא הטריפות כל על קאי באמתקאמר
 כר~

 ורמב''א

אור~
 שהרי גדול דוחק זה אבל הטריפות. כל על קאי כו' ארעא

 מוכח איך יד~תי לא וגה זה ד''א למדומעולה
 בלי ד~רי מדר"~

 כלל קאי דלא ז~ל ותום' רש''י ד' ~פשי~~ת לי מ' וכן כ~ש''ל.בדיקה
 כן דעתו בבפרו כת''ר שגם ר"יתי ומלאתי הרי~ה בדיקתעל
 כל וניתוח טריפות ח''י אכל דקאי ותוב' רש''י ד~~ לפיהיא

 שהביא העיטור מד' מעכ"ת שהביא מצאתי מבואר כאשרהאברים
 בהדי' וכ' מדינא בדיעבד לאיםו' הרי~' בנאבדה הליי הר''י~שובת
 מבוא' כו' הריאה בשבדק כו' ונ'תוח הפשט קודם רמ~''א דא'דהא
 טריפות ח''י כל על רמ~''א כוונת דעיקרלהדי'

 ו~
 הטהור מל~ונו

 הריאה בדיקת אבל לצורך שלא הותר ולא בדבר איםו'שקצת
 ד' שזוהי הדברים וניכרין שיבריא ברוצה ולא ביו''ט לא כלל~ותר ל~

 כוותייהו ונוהגין בדיעבד הריאה בנאבדההמחמירין
 וי~

 בזה לעיין
 נמצינו מדבריהם עכ''פ ואכמ"ל הגמ' בבוגית מקומותבא~ו
 לקצבים וניתוח הפשט לענין ושורש כמש''ל. דביצה הסוגי' פי'~מדין
 בהן הילוכו דרך טריפות ח''י מכל האיבור מן עין להעליםושלא
 ובדיקה. טורחבלי

 וא~
 רבו~ינו הנה בדיקה בלי ביו''ט מדשרימן

 שהוציא ע~ז ש~ולק מראה ז''ל הרמב"ם גם וכמש''ל בדברחולקי'

שור~
 מנהג רק זה שאין מ' הרמב''ם ומד' מדינא הריאה לבדיקת

 זה ב~נין הרמב"ם ד' ~דקדוק פ''ת בב' בזה עמד וכברישראל
 לו חוששין המצוי שמיעוט הכלל ~ל חולק אין ~הרמב''םאף

 הגמ'. מסוגי' בדיקה בלי להתליע שדרכו פרי שאוםרכ~ש"ל
 המדקדק כי כ''כ למ~וי הרי~ה טריפות ~"ש~ב שאין לפיוהט~ם
 בלא מדימא טריפה למצוא שר~וק יר~ה הבי~כא בדין ז''נבדבריו
 כמבואר כבדרן דהוי לגב מגב נהכשיר ~דבריו מדקדקין וישספק
 שבדרך הניתוח כל על דביצה הסוגי' שמפרש וע''כ בראשוניםכ"ז
 הריאה שטריפות מה עיקר ובאמת בדיקה. בלי כולן יתבררוזה
הוא

 נקר~
 מצוי מיעוט

 הו~
 הפובקים. כל כמ''ש סירכות משום

 ~ריפה אי הריאה נקובת על ואמוראי תנאי איפלגו בגמ'והנה
 בגמ' אמוראי ואיכ" הסמפונות לבית שתנקב עד ב~י ור''שהוי
 טריפות עיקר והנה כוותייהו דלא פסק הש''ב רק להלכה הכידס''ל
 בנקב המכשירין ולדעת מקב בלא בירכא שאין הנקב מפניהוא
 בבירכא להכשיר שיש כ''ש לב~פון הגיעשלא

 דא~
 שמא ניקבה אם

 מציאות עיקר נ~ל וא''כ במפונות ל~ית עד ובעי חברון הוהלא
 אימו ר''ע דעת דגם יימר ומאן לד~תם. בבירא בריאהה~יפות

 ר''ע של ממדותיו תרומות ו~דותיו הוא תלמידו ר"ש שהריכך
 אי אבל הריאה. על הכל נפרש אם מדר''ע הגמ' מק' ומאיכידוע
 שהביאו הר~יות כל באמת טובא. ני~א ~ריפות הח"י כל עלקאי

 והרשב''אהרמב''ן
 ביחו~

 על גם הוכחה בה יש הריאה בדיקת על
 מבין עפר יגלה מי המדרש מן ראייתם ועיקר וניתוח.ה~שט
 אדם כו'. הראשון אדםעיניך

 לוק~
 שוחט עז ~ו כבש או שור

 ו~ודק רו~ץומ~שי'
 הריא~

 בכאן נזכר ורחיצה הה~~ט ~ם הרי כו'.
 די ~טריפות וש~ר בד~ק' הוזכר בריאה רק הוזכר לחנםונא

 א~ר הוא וה~חיצ' מד~ו'בה~ו''נ
 הני~ו~

 בריב''ש יותר ו~~בואר
 מ~תין אתה אי ו~בה~ה שנים. ג' ממתין ~~ה ל~רלה ירושמ~יב~ם
 כו'. ממ~ין ~תה אי ~~דה ~~תין ~תה ל~רלה וניתוח הפ~טעד
 ד' הן והן וניתוח ה~~ט רק הריאה בדיקת כאן כלל ~וזכרלא

 ג''כ ~זכירין ו~ן נדות ודבועלי דקצבים כו' מקטע נט'עהרמב''א
 סמוכים ודרשו כו' לערלה הקב~ה א~ר שם המוזכרבירושלמי
 תאכלו ו~א כו'ונטע~ם

 ע~
 קס"ב סי' בריב"ש עיי''ש כו'. הדם

 שר~וי ~מע עכ''פ רק דגמ' כ~בקנא ~רי' דמדינא אבמכתאוע''כ
 מה גם ~רע ~ר~ות עיניו לעצום ~לא ישראל לכלוהגון

 ואכ~ו' מעיים בני מן זאבים וחטפו ש~טה דירושלמי מהךהרשב''א שהבי~
 מכאן ודקדק הריאה ניק~ה שמא לאמור וחשכשירה

 אם קושי' ~י ~ו' וחש נאבדה ענ מדפריך קמןבדאיתא שעכ''~
 עיי' בדיקה צריך איןלכתחלה א~

 ר~ב"~
 דידן בירושלמי והנה חולין

 מעיין בני חזקת ומשני מיקבו שמא לאמר וחש רק כלל נזכרלא
 איתנהו דאי הא ומן ו~~תרץ. מק' מעיים בני כנ שעל ומש~עכשר'
 כן לפרש צריך וע''כ וניתוח הפשט דרך בהו להתבונן ישקמן
 לאו ריאה ליה וסבירא כמש''ל הריאה בנאבדה האוסריםלדעת
 וברייתא היא ~יין בניבכמל

 סתמ~
 מעיין לבני ז~ב חטפו קתני

 בריאה מיירי דברייתא מנ''ל הריאה על רק דהירושלמי קושיאואי
 וכן מעיים בני כל על קאי דקושי' גירבתנו ~פי לכאורה מ'אלא לבודקן צריך אין לכתחלה שאף מעיים בשאר דילמא בדיעבד~כשיר
 ומקש' תתנבל שמא השחיטה אחר השחיטה עלש~ברך נהוראי בן יו~י ר' דאמר ש"יטה ברכת גבי ירושלמי~ברכות

 לשון הן כשרים מעיים במי חזקת ו~ני בבימניןמשיבדוק מעת~
 בריא' משיבדו' אמר דלא טריפו' בימני כל על דקאי ~מעב~ימנין משיבדו~

 מדפריך כן להם הי' שנהוג משמע וניתוח הפשט הןובדיקתן
 טריפה ר"יית בירושלמי מדאמר ראיה שהביא ויש כו'משיבדוק
 כך בי''ט טרפ' שרו~ין כמו מדבריהם ודמאימדבריהם

 ביו''טדמאי מפרישי~
 ע~

 טריפות ב' בנולד דאי בריאה דזה
 הו~

 מדאור~ית~.
 קבועה תקנה שהיתה לפי''ז דמשמ' מאוד בעיני ק' עדייןואולם
 להדד~ להו דמדמי דמאי גזירת כעין הריאה לבדוק חכמיםמגזירת
 ביום רואין אין תורה של טריפה דס' לפי~ז דמ'ועוד בדיק~ בלי מידו הוציאה אם בדיעבד ~ף לאבור למו הי'וא''כ

 דע~~ טו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  מעובדא לכאורה אינו וזה דמדבריהם. ~יאה ראיית רק שרילא
 וכן כו' אקלקלי~א לה חזי הוי טריפתא לקמי' מייתי הוו כידלוי
 גמורה טריפה ס' ~יתה ובוודאי עובדא הך דמייתי ~ירו~למי~מע
 על חובה הוי הא בריאה ד~ילו ריעותא ~~דידאתי

 השוח~
 ולא

 זכיתי שלא א~שה ומה צע''ג. אצלי וזה דלוי. ק~'' לה~ייתי
 זה בירושלמי ~~ר פי' לפרש צריכין ~ז''ל מת~נת ולא ה~נהג~ן הרי"~ בד'קת שסובר הרמב''ם לדעת וע''כ ה~'. ד~ריהםלהבין
 אין הר~ב''ם ד' ולפי מדבריהם ט~יפהדראיית

 הכר~
 ה'ו ~ם

בודקין
 בקד~י~

 ש"ין כיון המזבח ~"ג נקרבו ב~רם
 ~קנ~

 ~כמ~'
 קודם היתה ודאי הדם וזריקת~דבר

 ה~~~
 להפ~יט ו~בור לגמר'

 והוא י''ח הל' קרבנות מעשה הל' ברמב"ם כמבואר זריקהקודם

~הג~
 וכן

 מבוא~
 כו' אימוריהן והוצ'~ו קרעו במשנה

 פ''ד בתמיד במשנה ו~יין אימוריהן נגד רק לקרוע צריך היהשלא מש~
 שהחניט ריב''ש וד~רי הנ''ל. ~' וברמב''ם התמיד ניתוח~סדר

 לפי יפה ~ולין הן בקדשים בודקים שה~ובפשיטות
 דע~

 הרמב''ן
 הרמב''ם נדעת נא אבל פוסקים וכ~ה ורא''שורשב''א

 וצ''~
 ~זה.

 הנראהולפי
 ל~

 ~צויין כא~ר ברי~ה אף אז מצויות ~ריפות היו
 בלי בקד~ים אף ~קילין לא ודאי "ז מצוי מיעוט ה'ה אלו כיעתה
 ~~רי ו~~וי ~ו~~ין ~צוי ש~יעוט ומוכרח ברור זה שדין~דיקה
 וכן ~ז ~~וי הדבר ה'' ~לא א''ו ל~יל שכ' דחולין מגמ'~דר~נן

מש~
 הת~רובות מדם ממלאין ה'ו כוס דא' יהודא מדר' לכאורה

 לטעמי~ ור''י כו' מהם א' של דמו נש~ךשאם
 במינו מין דםבר

 ה'תה לא איך כ''כ מצוי הטריפות הי' ו~ם בגמ' כמבואר בטללא
 טריפה שיהיה ~חד ישראל לכל הנשחטים פסחים ~הרבהנמצא
 ו~ין ~~ריפה מ~ורב הר~פה ש~ל כולו הדם והרי הריאהב~דיק'
 ואםור דם מבטנדם

 למזב~
 וא'ן מד~וריי'

 לה~רי~
 ע' בזה

 : ביצהביש''ש

~~~~
 ~''ה אבא ר' דבעי דינן בג~' לעייןיש

 ב~
 ונ~ל זאב

 במקום ~~א ~יישינן ~' נקו~ין כשהן והחזירן ~עי'םבני
נ~ב

 ניק~
 אני ~י' ~פור ר~ה דתניא מהא אבא ~~י ומק' לאו או

 אי~ור' ומשני גילוי לענין כו' ניקב נקב במקוםאומר
 ק~

 ~דמת
 נמי א'~ורא ס' ל~ו~~~' ס~נתא ~' מ''ש רבא ומק' כו'לסכנתא
 כו'ל~ומר'

 ומסקנ~
 דעת ה'' ~כ''פ כו' מ~יםור' בכנתא ד~מיר'

 ודא' ~ניקור ו"לו זה ל~נין לניקורין טריפות לדמות ורבא~''א
 במב' נר"מ מדאיצטריך ניקור בו יש אם עיון ~ני פרי לאכולאסור
 ו~נבי' תאנים ל"כול דמותר לאשמ~ינןעכומ''ז

 מ~ו~
 פת"ים ~ומר

 משמ~ גלוי ~ום בה דאין ~אנה פי וכן לבדוקשא"א
 דביום ~הדיא

 מחשש ל~דוקמ~ויב
 ניקו~

 בו שאין כיון
 טור~

 היטיב לראות רק
 ולר''א מותרובלילה

 ורב~
 וב''ל ננקורין לה מדמו דהא ריעותא ימצא פן בהןלראות י~ ל~נינו בי~נן ~טרי~ות ה''ה מסתמא

במקום שמ~
 נק~

 על פליגי נא מסתמא דודאי ואף כו'
 כזית דשרי ר"~

 עשאוהו ממון הפסד דמשום ~דיקה קודם טביחתה ~יתחי
 ק~ן ~~י~נהו ~ף ס''ל אי אבל ~לילה דשרינן ~~יקורין כמואפשר כ~~

 ~ענין לניקורין לה מדמי היכי כלל לראותןא''צ
 ~~קו~ שמ" חש~

נק~
 ~לייהו פליג דר~ה יימר ומאן לכתח~ה לענין אף חלוקין הא כו'
 לאיסורא. בכנתא מדמין אי תליא ~הא דהא לתרץ וישלכתחלה.
 הואיל ~~המה ~בל כו' בעוף אלא ר''י א' לא א' וורידין גביובגמ'

 מ' כו' אבר א~רומ~תחה
 א~

 דמה להוצאת כ''כ צורך בה ~אין
 ש~' ואף כך. היה ממילא דרכן אפ''ה ~ורידין די ~עוףדהא

 הורידין שמנתח ובלבד מותר כא' כולו לצלותו רוצה אם~פוסקים
 א~רים שאין וגם ארץ מדרך לא אבל גמור מותר מדינא ודאיהא

 לטרוח רוצה ~אין כיון ועוד זה ~כללהפגי~ים
 ולנת~

 מטריחין אין
 הפשט כדי לת"ק דבעי מהך כמש''ל טורח בו שיש ~מקוםעליו
 כן בעושה כ''ז אמנם אך אדם. ~ני וכדרך היש''ש לד'וגיתוח
 לר~ים להורות ~נ''ד אבל ארובא. דסמכינן ערמה בדרך ולאלפ~מים
 כמה לידם י~וא שבודאי לר~ים ומוכרים ~~ד ~שוחטיםלטבחים
 למיזל שייך לא ו~ודאי לישראל ויאכילו ויאשמו ידעו ולאבה~ת
~ר

 ב~ רו~~
 כאן ואין לידם איסור שיבא בודאי יודעין שאין כיון

 ~ירא~ם בעצמם והן זה ~כגון להיתר האיסור שיהפך בי~ל~ום

 להריץ ~מרמה כן יעשו ממונם ויפבידו ~ריפות ~רבה ימצאופן
 עיקר וזו הדין ~יקר זה היתר ב~יני קשה ומאוד חנ'לההגולגולת
 פתיחת היות ואם ז"ל. רש''י בד' נ~יל מ''ש נפי אבא בר ר~יכוונת

הרא~
 אינו

 ב~ול~ הניתו~ בכנ~
 אעפ''כ ננתחים. נתחי' ולא כידוע

 יתראה וממילא ~~סה הראש לפתוח הקצבים דרך שזהכיון
 בחביסת ראיה בלי לבט~ה מתכו~ין והם בהם הנמצאהריעותא
 זהגולגולת

 דומ~
 נתברר אשר הא'בור מן עין למעלים ממש

 לקלקל אומן טבח כל ירצה ואם הנ''ל וניתיח הפשט מדיןאיסורו
 וכל אותן. יראו טרם בסכין ולנקבם לחתכם הפנימי' האבריםכל

 לפניו זה היכשר הט~ח ביד או~ן נתלה אח''כ שימ~אריעות'
 הרב כתב וכבר אבור זה א''ו טריפה ימצא לא לעולם וא''כית'
 שכל גאון עמרם רב בשם א' בסי'ב''י

 טב~
 בכל בקי שיהא צריך

 טריפות י~יא פן ~לבד הריאה סרכית כ"א די ואין טריפותהע'
 ויאכיל ו"שם ידע נא והואלידו

 טריפו~
 אינו שאם וכתב לישראל

 אחר "''ל הרמב''ם כ' וכן ובדיקתו מש~יטתו לאכול אסור ~הןבקי
 מותר ~''ז בכולן ו~קי שיודע טבח כל כ' טריפות הע' כלשמנה

לשחו~
 א~רי למה ולכאורה הריב''ש גם הביאו לאחרים ולמכור

 אחר לבדוק צריך אינו הא בכולן בקי אינו אם משחיטתולאכול
 הוא א''ו טריפותהח''י

 הדב~
 שהוא כיון שדברנו

 טב~
 ממונה

 הז~ן במשך טריפות שארי גם לידו יבואו תמיד ושו~טלרבים
 אותהויאכיל

 ול~
 שרי הוי וחדא חדא ש~כל אף הטריפות יתבררו

 מותר אבל לרבי' הממונה בטבח רק הדבר אסרו לא לכן רובאמשום
 אצלו מתארח אם אדם כל ~חי~תלאכול

 א~
 ומשום מומחה שאינו

 ב~ת מתירין אנו כאנו שזה חכמים גזרו ההווה בדבר רק~ובא
 להיות כן נוהגין שאין כ' א' סי' שהד''מ ~אף ודוק~חת

 חעם לפני ו~ואל מסתפק להיות צריך עכ"פ א~ל בכולםבקי הטב~
 הוא ובשאר ברגילין רק הדינים בכנ בקי להיו' שא''צ בשחיט'וכמו

מבתפ~
 א~ל עיי''ש משחיטה עדיף דלא ~כ' בלשוני ~בואר וזה

~א
 ב~

 ני ויש ק~לה. דברי שדבריהם הגאונים ד' על ל~לוק
 ההווה בדבר הרוב אחר לילך שאין זו סברא עפ''י דברי'.דקדוקי ~ו~

 המפרשים בהן שהק' קו' מכמה ליישבן הגמ' סוגיות בכמה~מיד
 טריפו' מאכילין אתם ~י עד לעיל שכת~תי דסוט' ~גמ'וגם

 יארע לא ואיך כן למזבח תמיד עושין שהיו ~זה ליישב יש~מזבח
לפע~ים

 שינק~
 טריפות אוכל ומז~ח במוח הבהמה של קרום

 כן אירע אם מזה לאסור הכרח אין אבל לכתחלה. מ~הומנען

 ו"ה לאוסרה בהכאה כשירות רוב מכלל הבהמה יצאת ל"שעדיי~
 דבהמה גולגולת בחביסת ד~ריהם שסתמו הפוסקי' ~דעתיישוב
 ועיי' נקרום ~דיקהלהצריך

~~ 
 התוס' מ"ש עוד ועי' מזה לעיל

 ~ק' כ' הישמעאל מן ~צים לוקחין דאין בהאוהרשב"א
 שאין במיעוט וכ"" מיושב: ולדברינו כו' מרובים הטהוריםוהלא
 ואף מדינא דבדיקתה דיין ולית דין לית מצוי מיעוט אבל~צוי
 הפוסקים כל שהרי להחמיר יש וטלאים דגדיים סירכא כעין~מצוי
 או שה שהביא המדרש מבואר וכן ~דקות אף לבדוק~צריכו

 : ודוק יותר. שמצוי דידן בנידון וכ''ש כו'כשב

 : ~~~י~ ~י~ ~~~~ו ~י~ ~~~ ~ו~~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~ו~~~~

 ~~~ו~ו ~~י~ ~~~~י ~~~ו~~
~~ 

 ~~ו~~ו

~~~
 ~~''ת ד' ושורש עדי~. דהתירא כחא אחר דקדקמעכ''ת

 ~ק הוא אחריו ל~דוק שצריך המצוי דמיעוט זה דיןכי
 עלה לוםיף דלא והבו תיקון ד~יקון והיעא ~עלמא דרבנןחו~רא
 ודאי יהי' המצוי שהמיעוט דוקא וגם אחר למקום ממנהללמוד
 התיר ומזה ~דיקה. הצריך איםו' ספק עדיין שיהי' ולאאסור
 ס''ס מט~ם וגם הראשים ~חר לבדוק שלא הנשאל ~נידוןמעכ''ת
 להתיר: המטה באריכות ~זה כת"ר הוד והאריך היתר וחזקתורובא

 ~זה שיסמוך ברור היתר צד זה ~כל ~אתי ל"בעניו~י~~~~
 ח~מרא הוי שזה כת''ר שהקדים מה דהנה היפהנפש

 זה שאין מל~ד כו'. לוסיף דלא והבו המצוי למיעוט לחושב~למא

ד~
 שלא תקנות ועשו אווזות הל~טת על שצווחו האחרונים כל



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  רמ"א ~דב' וגם הרבה ~''ז צווח תב"ש הרב וגםלהלעיט
 כ''כ ז''ל שהוא כלל. לדקדק אין כו' היה טובשכ' ז~

 ומקור יתד לו יש זה שדין ומצ~~י יגעתי אמנם אך~מיעוטו הר~ לבר~
 איבור ודאי המיעוט שאין בדבר ואף וראש~ים בש''בגדול
 שהבכימו תוכיח עצמה הריאה ובדיקת איבור ספקרק

 טריפה ודאי אינה הסירכא שטרפות אף בדיקתה חיוב עלהראשוני' כ~
לדעת

 כ~
 כדמשמע בעלמא ~יר ושמא נקב מחמת שמא רק פובקים

 טריפה נמצאת ואח''כ ~בהמה שעשו גבינות גבי ורא''ש תוס'~ד'
 עי''ש ס''ס דהוי כשרין הגבינות מברכא הטריפות דאם וכ'כו'

 חסרון מהני ולא דגמ' מדינא הטרפות הסרכות שאף לכאורהומשמע
 ב' היא הסירכא עיקר רק ספק ~קרי לא שזה שלנובקיאות
 ולכן נקב ס' מפניטריפה

 ל~
 טריפות שאר בין רק חלקו

 ובהדיא עצמה סרכא ביןולא לסרכ~
 גבי בחידו' הרשב''א מדברי משמ~

 טריפות שעיקר יונה רבינו והוא הרב מורו בשם הריאה בדיק'טעם
 הוא כן ורא"ש תוב' דעת שגם ונראה עי''ש נקב מספקסירכא
 שהן סרכות שיש גבינות גבי כתב פ''א בי' ביו''ד שהש''ך~אף
 הבמ''ע דעת וגם והב''י הטור ד' כן שאין שם כ' הרי טריפהודאי
 בי' הש''ך הביאו טריפה ונמצאת בהמה מוכר גבי כן אינו~ח''מ
 ~י''שקכ''א

 ובאמ~
 טריפות בין חלקו לא והר''ן הרשב''א

 טריפות שט~ם שי~ם לפי וזה הגבינות לענין טריפותלשאר הסירכ~
 ולח הוא ודאי וא''כ דמי וכנקוב לינקוב שעתידה מפניסירכא
 להיות עתיד מקרי לא ש~ספקספק

 גם חלקו לא ולכן ~ידו~
 שכולם י''ל עכשיו נקב מחמת הפובקים ל~עם אבל~גבינות.
 המקילין טעם וזה הוא ריר ספק נקב שספקסוברים

 ע''ד הם הגאונים בדברי הנמצאות קולות וכל מיעוך ע''יהעוברת בסירכ~
 לדופן סמוכה הנמצאת רי~ה גבי בחידושיו כ' ז~ל הרשב''א וגםזה

 חוששין אין דםבר דמ~ן וכ' לה חוששין אי בגמ'דאיפליגו
 ב' ב''ס הוי לדופן בסמוכה וא''כ נקב ס' סירכא דסברמשום הו~

 ~שום היינו חוששין ומ''ד ניקבה לא שמא מרי~ה ואת''למדופן
 משום הסוברים שיטת לפי וזה ס''ס. זה ואין נקב וד~ידבירכא
 ואףנקב.

 דקיי~
 תורה דבשל משום היינו חוששין דאמר כמאן לן

 בפק מידי ואכתי הראשוני' שכ' כמו המחמיר אחרהלך
 יר~ה ובבידורו ז''ל בדבריו היטב ל~יין רמב''ם דעת וגםנפיק. ל~

 שסירכ'~להדיא
 הי~

 ומימרא נקב חשש מפני טריפה ספק רק
 דוקא מפרש שהוא חסירה בדין כתב כו' אוני תרתי מהנידרבא
 הוא נקב ספק סירכא אבל אונות חברו כאלו והוה ממש~מיכי
 בדבריו למדקדק כמבואר לבד עליון ~ור רק ~יקב לאושאפשר
 לה מתניתו אהא דאתון הגמרא בסוגית ז''ל בדבריו עמוק עיוןויש
אנן

 אה~
 כאן ואין ~ינקב הא אי דאמרינן ובהא כו' לה מתנינין

 : בזה להאריךמקום

 דברי דקדוק על עמד תואר פרי בעל ה~~ון שגםומצאתי~~~~~~
 ות''ל עלה. אתי חבר דמדין וכ' ובידוריוהרמב''ם

 ואפ''ה הוא נקב ספק שהסרכא דעתו נראה עכ''פ לדעתו~זכיתי
 נקב ספק בגמ' דסברי הנהו וכן ברכות אחר לבדוקהצריך

 הרי"ה לבדוק האמור~ים כל בימי פשוט מנהג על איפליגולא הו~
 דאיכא ואף לעיל שהבאתי וירושלמי מדרשים הני מכלכידוע

 מכשול מידי המוצי~ה בדיקה לבטל מועיל זה אין וחזקהורובא ב''~
 ספק סברי כו' זוטרא ומר נחמן דרב בבד''ה הרא''ה וכ''כתמיד
 וקיי~ל עיי''ש הוא נקב ודאי בבר דרבינא שכתב רק הואנקב
 על ה~מור~ים כל נחלקו לא ועכ"פ עיי"~. ורבא כרבינאהלכה
 מפני אף הריאה בדיקתעיקר

 הספ~
 תולעים בדיקת מדין וגם

 הפובקים כל בו שהסכימו המצוי מיעוטן להתליע שדרכןבפירו~
 בדיקת לדין ממש זה דין ודנו ~ו' תמרי הני הגמ' ד'ומדוקדק
 הפוסקים וכל ורשב''א ברא"ש כמבואר לראיה והביאוהוהריאה
 אסורין אין במחובר המתליעין גם פוסקים הרבהולדעת

 ד~ת וזו הארץ על השורץ כשרץ והוי הפרי בתוך ויהלכושירחשו ע~
 רי~~ו שאח''כ או במחובר בעודן הפרי בתוך ריחשו אם ידועאין תלישתן לאחר מתולעים הנמצאי' וא''כ ז''ל והר''מ והרא"ש ז''לרש''י

 י''ב תוך ~תרייהו לבדוק מצרכינן ואפ''ה איבור ס' והויו~ותרות

 ~~~וד~
 בו ~ין ש~א ~'ס דהוי

 תו~
 בו יש ו~~ל

 וגם במחוברריחש ל~ ש~
 רוב~ ~יכ~

: 

~''~~~~
 אף ב~חובר במתליעים המחמירין שגםנראה

 ~ל~
 ריחשו

 מהו ומתה פירשה לן דאיבעיא לבתר היינו הפריבתוך
 מתה לארץ שפירשה שמיד ופירש''י ול~יבורא. בתיקו וסלקינןכו'.
 ל~יסורא בתיקו דאסקימן וכיון לא או ריחוש בעינן מי ריחשהולא

דל~
 כקרקע דהוי ~חוברין בפירות ה''ה בקרקע ריחוש בעי

 דלא ~יבעי' הוי ס' רק אבל ריחושבעי ל~
 איפשיט~

 איסור וד~י ולא
 דלא לדינא מודה ז''ל רש''י דגם י"ל ו~פ''ז ~דיקה בעיואפ''ה
 שהלכה דאיירי פי' לכן אסורה דאמר מדשמואל בעין נפשוטדלא היכי כי הקשות בתוך שמהנכת בדשמואל כן שפירש רק ריחושבעי
 גם ה~מת לפי אבל הקשותבתוך

 ריחו~ בל~
 מ~פק ~בור

האיבעי'.

 צ''~~~~''~
 להיתר רש''י מד' ור~''ש התוב' שהוציאו מה קצת

 שסב' בש''ע ו~יין ~זה הכרח ~ין ולענ''ד ריחש. שלאכ''ז
 קצת כיון ו~ולי להיתר רש''י ב~ם מ''ש בל''ע שהניח ובש''ךלהיתר

 בדיקה. ובעי ספק רק הוי עכ''פ~מ''ש

~~~
 כו'. מתה פי' הגורסים לד' כן שדקדק הר"ן בד' מצאתי
 כן י''ל ~ו~תה פי' הגורסים לד' שאף לומר שהוסיףרק
 וזה~יי''ש

 של~
 כו' מתה פי' הגורסים לדעת רק ז''ל רש''י כד'

 בעי דלא משמע ~ולאיבורא ותיקו פירשה מיתה שלאחרוהיינו
 פירשה ~בל ~יתה ל~חר שפירשה רק מבעי' לא וע''כ כללריחוש
 ה~תלי~ים ~דה''ה י"ל ולפ''ז וד~י. ~סור ריחשה שלא אףמחיים
 אבל ודאי. ~יבור והוי כלל ריחוש בעי לא כקרקע דהויבמחובר
 בש"ע כמבו~ר שמת פי' המתירין כסברת הפוסקים פבקוהא

 בשם מת פי' האוסרי' ד' שם המחבר שהביא ואף שםובש''ך
 פסק שהמחבר ובפרט הש''ך. כ~"ש הבי~ו להלכה לא ע'כי''א

 ~מחובר מתליעין גבינהיתר
 של~ כ''"

 והר"מ הר~''ש כד' ריחשו
 ע''כ מת פירש הגורסי' ולדעתז''ל.

 ל~
 כ~''ל. כלל ריחוש ב~י

 כ"ז ספק לאיסור ווד~י איסור בין חילוק ד~ין ראי' מזהעכ''פ

שהו~
 למנוע ס''ס דין בזה לדון ו~ין ~חריו לבדוק צריך מצוי
 בתלוש להתליע שדרכן ~ירות שגם ברור ~ר' ובפרטהבדיקה
 כ' שהט''ז ואף אחריהן נבדוק צריך פרישה חשש בהן י~~ם

 ~''צ בתלוש ~בל במחובר להתליע שדרכן פירות דוקאבפשיטות
 ס~ דהוי~דיקה

 הפוסקים כ' שהרי נראין דבריו אין עיי''ש
 מה שיפרוש צוננים במים שיתנם לאחר היינו דשרינן יב''חלאחר ~~~

 הט''ז ולדברי בש''ע כמבו~ר ברותחין ואח''כ לפרוששעתיד
 דאי תולעים בהן יש שוודאי בידוע הכל דאיירי לומרצריך ~~
 ב~ הוי להתליעשדרכן ר~

 יש ואת''ל כלל תונע כאן אין שמא
כאן

 שמ~
 נחוץ יצא ולא יפרוש לא

 ול~
 ל~חר דשרינן אמאי דקאי רקוש''ע הפוסקי~ בדברי כן משמע
 יב''~

 במחובר המתליעין
 שבתלוש תולעים מפני כו' בצוננים נבדוק צריך שאעפ''כ כ'ולזה
 לבדוק צריך מ''מ כ' כו' שדר~ן פירות דין שכ' אחר המ~רוכ''כ
 להדי' הש''ך וכ''כ כו' שדרכן גבי אדלעיל דקאי משמ'כו'

 כו' יב''ח לאחר להתליע שרגינין ~ותן להדי' ז"נ הרא''שוכ''כ ~י'~
 הר''ן וכ''כע''ש

 שי"~
 חיים לאוכלן היינו יב''ח לאחר דשרי דהא

 הרשב''א מ"שמבואר וכן הפוסקים כל כמ''ש כו' שדרען דהיינו כו' דכדי תמרי עלוקאי כ~
 והרא'~

 שד~ן פירות דין על לראי' והר''נ
 מצוי למיעוט ש~וששיןכו'

 מ~
 לישפי' לא שאמרו

 סתם ~ל שמפרשין להדי' הרי ~יי''ש תולעין בו להיות הואשמצוי ~י שיכר~
 ~ן על לראי' והביאוהו בהדי' ז''ל הר"ן וכ''כ ס''ס~הוא ~ף שיפרוש לחוש שיש דבר על לסננו ואסור לבדקו ושחובהשכר

 : חילוק שאין ש''מהמצוי ~~

~''~~
 כל ידי לצאת לו יש לבדוק בא שהוא כיון דהתםכת''ר

 בס"ב לבדוק חובה שיהי' לא ~בלהספיקות
 בדברי מעיין כל נה : בהן מצוי שהתליעה לראי' רק זה ז''להר''נ הבי~ ול~

 ור'~רא'~
 שצריך המצוי מיעוט על ראי' לעיקר שה~י~ו ירא'

 שדרכו מין איזועל רא~ להביא צריך ו~טו עינים בעלי לכל כמבואר ~~ריולבדוק
 להתלי~

 הלא
~ 

 איך וגם רואות שעימינו דבר



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  הדבר ודאי אלא שווין המינין כל לא אחר ~ין על ממין ראי'יביאו

ברו~
 אף המצוי לדבר לחוש לראי' הביאו הבדיקה דין עיקר שעל
 גם מפשטן. ברורים דברי' כת''ר הוציא אשר מאוד ונפלאתי~מיעוט

~
 יקותיאל תורת ם' ב~ל ע~יהן שעמד וראיתי מאוד ~מוהין ט''ז
 להתלי~ בדרכן שגם מוכרע הוא ממקומווגם

 בלא ובש~ן במחובר
 כו' ~''ס מותר וא''ל בודק לבדוק יכול אם ה~חבר ~'בדיקה
 אס''ס סמכינן לא לבדוק יוכל דאם להדי' מ' כו' נימוחדשמא
 שכבר בפרט ברור וכ~ז ז''ל. הרשב''א ד' והן הבדיקהל~קור

 : כמש"ל איסור ודאי הוי לא במחובר ~~תליעין שגםהוכחמו

~~~~
 ~ש''י

 ז'~
 הפוסקים ודקדקו כו' שהתליעו כו' תמרי הני פי'

 מסתמא לבדוק אבל שהתליעו שידוע דווקא שדעתומדבריו

~~
 דשכיח משום הריאה בדיקת דין סובר ז''ל הוא שגם אף
 ואולי דחולין בפ''ק ז''ל ~"שרי~תח

 טע~
 ה"יסור שאין לפי ז''ל

 ואולי וכמש''ל קישות תוך שמהנכת שכתב ז"ל שיטתו לפיבוודאי
 תוס' קו' לתרץ אפשר הי' ועפ''ז בדיק' ~צריך אין לכן ריחשולא
 קפא ~שום בחרוסת לשקוי' צריך חבא האי גבי פםח~ ערביפ'
 לשמואל ע''פ פ' תוס' והק' שבירק תולעת משום ור"ח רשב''גופי'
 ומשום לקפא שחוששין כיון ה"סא אוכנין האיך במ~וברדאסר
 שמ~וי וכיון ישנו שמא ~' ספק רק כ~ן אין סכנה ד~ענין~~לק י~ לעיל ה~בואר לפי אבל לאיסורא. סכנתא בין ל~לק ותירצוסכנה
 לא שמא יש ואת''ל אינו שמא ם''ס הוי איסור לענין ~בלחוששין
 ז''ל רש''י לדעת זה וכל ולקילא. ס"ס והוי ב~~~ובר בעודוריחש
 הכי ב"ל לא הפוסקים כל אבל הסתם מן בדיקה מצריךשאין

 בפשיטות כתבו טריפות אלו בפ' שהרי תוס' דעת וכןכ~ש''ל.
 איך הק' ואפ"ה לשמואל אף מותר במחובר ריחש שלאדכ''ז
 מועיל זה ש~ין ש''מ ס''ם משום תירצו ולא החבא לשמואלאוכלין
 דס''ל צ"ל לאיסורא םכנתא בין ל~לק שתי' מה ולפי בדיקהלענין

דקפ~
 רק איסור לענין לו לחוש כ''כ המצוי מיעוט אין שב"סא

 חולין עיין ניקור. לענין שהחמירו כמו חששו דחמירא סכנהלענין
 :פ"ק

~''~~~
 סומכין אין בקל לתקן שיכולין דכל לתרץ ~פשר~וד
 קלה תקנה שזו בחרוסת לשקועי' צריך לכן הרוב~ל

 ולהוציא ועלה עלה כל לבדוק לחפשאבל
 התולע~

 של דבר הוא
 היכא כל גבי האחרונים שחלקו כעין חכ~ם חייבוהו לאטורח
 יוצא והוא כו' לברורי~אפשר

 ~גמר~
 למנ"מ שם דאמר דפסחים

 : כו' לאטרוחי כו'נשיילי'

~~~
 מצוי שמיעוטו דבר שכל הפוסקים כל שדעת מבואר מזה

 או ודאי איסור שיהי' בין אחריו לבדוק צריךלאיסור
 ובפרט הי~ר חזקת וגם ורובא ם''ס מועיל ואין איסור.~ק

 מוצר הפרי שגדל תיכף לא ודאי במחובר וגם בתלושה~תליעים
 לפי לידו יבא שלא האיסו' לברר בכדי לבדוק צריך רקהתולעת
 הפוסקים שכל לדבר דבר בו ומדמין גמור דין והוא מצוישהוא
 עקורות שהלכות ~עכ"ת כמ''ש ו~א הי~נה ולמדין לריאה זה~י~ו
 הגאונים בדברי בזה תקנה לשון מצינו ולא תיקון. דתיקון והיכא~ן

 :ז~ל

~~~
 כו' ריבוק משום בו אין הרחם בית גבי ז''ל הר''נמד'

 נחמן דרב דאשמעינן שכ' כן מוכיחין ג''כ מעכ''תשהביא
 שאלו ש''מ מע~לע בשהיית עכ"פ לו לחוש המצוי מיעוט זהשאין
 תקנה חכמים עשו שלא אף הדין מן להשהותו חובה היה כןהי'
 ובאבדבר

 ר''~
 ואין מצוי שאינו להודיענו

 חושש~
 וזה כלל. לו

 :ברור

~~~
 שאין שיסבור כלל ~רח שאין וראי~י ז"ל ברש"י~יינתי
 שפי ומה מצויים. הן אם התולעים אחר לבדוקצריך

 אם ספק לענין לה מפרש ז''ל שהוא לפי היינו שהתליעו~ידוע
 ה~ליע ודאי חדש י''ב לאחר שחי וכיון ב~חובר או בתלושהתליעו
 דכל ז"ל שדעתו ברור ונראה ז''ל. בדבריו כמבואר~תלוש

 ~על~א כעפרא לא אבל ~ת. אלא יב"ח חי אין עצם בהשאין ברי~
 שאני לפרש הוכרח לכן חי שאין ס''ל רק כלם הפוסקי'כ~~ש
 בסתם אבל נבראו בתלוש דודאי שרי ולהכי חיין עתה אותן~ואין

 לכן כלל קיימין שאין סברא הך ס''ל דנא קיימין ועדייןמתו כב~ באמת דדלמא יב"ח מהני לא במחובר להתליע שדרכןבדבר
 בידוע לפרשהוכרח

 ורוא~
 רש~י גם ודאי הא אבל עדיין שחיין

 לתרץ יש ולפי''ז בכך. שדרכו בדבר לבדוק שצריך יסבורז''ל
 מיושב מ"ש ולפי דנקט. תמרי ~''ש לדבריו הראשונים ש~ק'מה

דשא~
 יש כי לאוםרן אין מרובה לזמן מתולעין שנמצאו פירות

 במחובר ולא התולעים נתהוו בכלי בהיותן הזמן בהמשךלת~ת
 ~רבוירק

 הז~
 שדרכן תמרים רק תולעים. והרים הב~יש

 מםפק אסור ~ז ב~וברגם להתלי~
 כ~

 לומר שיש יב''ח שהו שלא "מן
 נ~ן וזה התירן. נתברר יב''ח לאחר רק התליעו. במחוברשמא
 לבדוק שא''צ ז''ל רש''י ~שם ~כתבו הפוסקים וד'לענ''ד

 :ב~ימי צ'~

~~~~~~
 ז''ל רי''ף דעת שגם מש~ע

 הא על שכ' ז''ל רש''י כ~
 דהנך וז''ל שריין יב"ח לבתר כו' תמרידהני

 דאיתליעו מהנך ולא איתילידו הש~א יב''ח לאחרד~ש~חי
 ידוע ואין הנמצאים הני ~ל לה ד~פרש לכ~ורה ~מעבאיבייהו.

אי~
 בתלו~ דודאי מותרין יב"ח דלאחר נולדו

 תוך אבל נולדו
 לד' אבל אסורות.יב''ח

 הרא''~
 רק כן לפרש א''צ ור"נ ורשב"א

 יב''ח תוך אםורים הםבםת~א
 בל~

 מותרין יב''ח ולאחר בדיקה
 ואפשר תונעים עתה בהן יש שוודאי דמיירי מורה הרי"ףולשון
 ~י' אינה טריפה שאמרו ל~ה זה ענין שסמכו בגמ' וע'~דחות.
 נמי הכי ולבתר כו' עצם בה שאין בריה כל נמי קאי וענהיב''ח
 כל אבל לשיטתם וכ"ז ודו''ק. כו' שתא בר דידבי ליתקאמ'

 פירשו לכן בעלמא כעפרא והוי כלל מתקיי' שאין דעתםהפוסקי'
 שם מ''ש כו' תמרי הני ד''ה תוס' וע''ע כמש''ל. סתם עלהסוגיא
 מבריית' ~תר שהקפא כ' כו' קפא האי גבי ע''פ פ'וברשב"ם

 עי~דתרו~ו~
 מותר איך לבכנה דחוששין כיון ליה דקשי' ש''מ

 ולא כשמואל דלא הפובקים בשיטת והוא דמותר. כ' לכןבאכילה
 צריך לשמואל דבאמת צ"ל ולדידי' כו' ס~תא בין החילוקס''ל
 כש~ואל. דלא קיי''ל אנן ז''ל לדעתו רק קפ~. בו שאין כיוןהקפא מפני בחרובת לשקעו א"צ ו~ז הקפא ~~פני מתוכו החסאלבדוק

 : לעניננו שלא בזה עוד להאריךואין

~~~
 הגאונים כל בו שהבכימו שחיטה לאחר הסכין בדיקתמדין

 ~בואר ""ל. והרא''ה הרז''ה מלבד ראשוניםוהפוסקים
 נפגמין אין סכינין שרוב רובא. וגם כשרות חזקת לסכין שישכן

 והחוש שחיטהמחמת
 מוכי~

 הרבה תמיד נמצאים היו ש~ל''כ
 יום. בכל מעשים וזה כוותי' דקי"ל הונא לרב בשחיטהמתנבלים
 כמה שנשחטו אף להתיר חזקתו על סומכין קמן בדליתי'ולכן

 בפוסקים כמבואר זאח''זבה~ות
 ואפ~

 צריך קמן בדאיתי'
 נפגמה בעור שמא הוי ספק רק אכתי פגום שכשימצא ואףבדיקה
 פוגם יותר דעצם המפרקת בעצם ותלי לה ~כשר חסדא רבדהא
 ורב בג~רא כמבואר~עור

 הונ"
 נבילה. ודאי לשווי' לא אבל מחמיר

 תוס' כ' חבדא דרב ובטעמא נבילה. ספק דהוי הפוסקים כלוכ~כ
 הונא ורב עי''ש הפגום כנגד שלא נשחט שמא ס''ס דהויורשב~א
 אם דאף אחר טעם עוד לתת נראה היה ולענ''ד ליה. חיישלא

 הפגום ~גד הסימן רוב נגמר אם רק נבילה ודאי אינה נפגםב~ר
 טריפה רק הוי לא אכתי ושט של במיעוט אבל נבילה ודאי הויאז

 בס' מבואר וכן ז"ל. ר''ת לדעת הוי טריפה הושטדנקובת
 פסוקת על קאי כו' מהן יש דא' והא הושט נקובת ולאנבילה הוי הגרגרת פסוקת דדווקא מטראני הזקן ישעיה לרבינוה~ריע
 דקאי סימנין במיעוט דשהה בבעי' "''ל ~ת דעת וזוהיהגרגרת
 לי' מבעי' טריפה רק הוי לא דאכתי ומשום דושט קמאא~עוט
 לא דבעוף כתב ולכן לא או השחיטה לפסול ~היי' ביה שייךאי

 ~ו: לבעיא ודאית שהייהמשכחת

 כן מבואר~~~~~
 ושהה וושט מיעוט שחט דחולין בתוספת"

 עיי''ש מטהרתה ושחיטה פסולה וגמר שחיטהכדי
 קמא ב~יעוט פסולה דשהיי' "ו לתובפתא דס''ל דאף להדיאהרי
 ~'כ והיינו נבילה מידי מטהרתו שחיטה אפ''הדושט

 טריפה רק אינה הושטדנקובת משו~
 פסוק~ מ~א~

 נבילה הוי הקנה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  כד~ת מבואר ~ה נבילה עושה בנתיים השהייהלכן
~~ 

 "~ל
 הוי הושט ד~קובת ב~שיטות שכ' ורשב''א הרמב''ם עלותימא
 אותה שהביאו ובפרט ~התוספתא עין ה~~ימו וה~יךנבילה
 סימנים דמיעוט בבעי' ו~~ ז''ל ר''ת ד' על להקשות והרא''שהתוס'
 פסולה דקתני מהתוספתא לי'דתפשוט

 ו~'~
 פש~א משמע וכן

 נ~וב ד~י כיון פשיטא ומק' מ''הת סכין לבדיק' ~ין גבידגמ'
 ~ביל איסור לענין כן ואם טרי~ה. רק לכאורה משמע כו'טרי~ה
 לומר תמצא ואם נפגס ב~צם וםפק גמורה ספיקא םפקהוי
 דאכתי ואף בפיסול. סימן של רובו נגמר לא שמא נפגםבעור
 לה א"דא ודאי טריפה איסור לענין הוי. טרי~ה וושט במיעוטגם

 דהא שחיטה בלאחר תלינן טריפה ובספק ב~יי' בהמהחזקת
 חסדא רב מכשר ולהכי ס~ין חזקת דאיכא ובפרט בזאבתלינן
 לישנא לחד ולכן ו~מש''ל. ג~ור ם"ס הוי שחיטה פבולדלענין
 בקמייתא גם שנגע אף ד~חרונה במפר~ת ותלי לכולהו מכשרבגמ'
 כו' ~וגם ודאי דעלם סברא כאןואין

 ומ''~
 שבראשו~ות התוס'

 ג~ול. דוחק הוא לעאורה כו' נ"הרהוא
 ו~פ~'~

 ואז ל~ה א''צ
 שייך דלא צווארים ב' בה שאין קטנה בסכין אףמיירי

 דבה~ה כשמעתי' פוסל ~ונא רב ואפ''ה רש~''א. ועיין תוס'.שכ' ס~
 וכיון כו' לך שיודע עד עומדת אסור בחזקתבחי~

 שנמצ~
 פגום

 מו~יל ס"ס ואין נשחטה במה ידועאין
 נג~

 ~ס'ס נגד נבילה ודאי לשוויי' א~עתי' תי~ק היכידמחמרינן ~הי וא''כ זו. חזקה
 ס~ק רק הוי א''ו זו.לשיטה

 נביל~
 לכתחלה בדיקה צריך ואפ''ה

 רו~א ואיכא להתברר ע~יד שאינו איבור ס' ~ידילהוציאו
 בדאיתי' בדיקה חיוב מידי אותנו מוציאין אין וכולן להתיראוב"ס וח"~

 שיו~גם זה שכיח דלא שכ' ז''ל ב~א''ש וע' האיבור. לבררקמן
 והרמב"ן ז"ל והר"נ והר~ב''א בדיקה. בעי לכתחלה ואפ"ה כו'בעור
 שכ' הבית וב~שמ~ת תה''א עיין ~יאה לבדיקת לה מדמיןז''ל
 : איסור לספק איסור ודאי בין חילקו ולא ~ו' כמעלימים נהיהשלא

בספר~~~~~~
 פר''מ~

 ~ין שתמה הושט נקובת גבי ל~ג סי'
 בפשיטות שכ' בבכורות המרש"א על מתמה גם הגרגרתאפסוק' קאי הג~' דלמא נבילה הושט דנקובת הפוסקי'הוציאו

 ~כונים מהרש"א ד' ולפמ''ש הפוסקים. נגד והוא נבילה הוידלא
 במיעוט דשהה בהך "''ל ר''ת פי' בחולין הביאו התוס'דהא

 ~ריפה מע~ה רק הוי דנא מ~ום וע''כ ק~א ~מיעוט דקאיסימנים
וכמ"~

 דינו את בתרו ולא ז''ל ר''ת לדברי בפירוש שם ז''ל הר~''ש
 אלו ר"ת דברי סתר שלא ז''ל הרא''ש וגם ב''ל. דהכיש''מ

~ 
 ג~כ

 ה~א נבילה דהוי סבר הוי ואלו כן לפרש שדוחק כ' רק ס''לדהכי
 התוס' לדעת ~ללו ברור ז''ל מהרש''א וש~תי כן ל~רש מקוםאין
 תוספתא נעלמה ~גדים פרי מהרב וגם ~הו. מסייע והתוספתא"''ל
 שלא נפלאתי ומאוד בזה. הדק~וק על עמד ~עלו בטוב רקהמ''ל
 שגם וכמדומה הזקן. ו~י והרא"ש ר"ת ~ד' הראשוני'הרגישו
 כד' כתבהסמ''ג

 ר~
 גם להיפ~. בפשי~ות הם החליטו ואיך ז~ל

 בבעיא שם דבריו שחיטה להל'בפתיחתו
 דשה~

 םי~~ים במיעוט
 : ודו''ק ברוריםאינם

~~~~
 ~~ נבילה הוושט דנקובת ודעימי' הרמב''ם לד'אף

אפ''~
 הוי לא שחיטה אחר פגום נמצא

~ 
 נ~ילה ספק

 היכא וכ"ש בחי~ בה~ ח"ק~ מגד סכין חזקת איכאדאכתי
 ב~ם י''ח בסי' הש"ך וכמ''ש ב~צם יותרלמיתלי דאיכ~

 איסור ודאי דהוי לומר מקום היה שלכאורה ואף הפוסקיםוכל ג~י הרמב''~
 הט~רות כל דמט~ינן דדינא ~סר ונמצא שנמדד למקוהדדמי
 ברה''ר אףלמפרע

 לת'~
 דספק טומאה ודאי דהוי וע~כ דר"ש

 קידושין ושילהי בפ''ק דנדה בש"ס וכמבואר טהור ברה''רטומאה
 חבי~דרמינן

 מ"ן ומשנינן ודאי ומקוה ספק חבית מ''ש אמקוה
 חביתתנא

 ר'~
 היא

 כ~
 מח"יקין בחבית גם דלרבנן משמע עיי''ש

 הו"ל וה''נ כלל תרומה ואינה למפרע ודאיבחומץ
 ה~

 לאחזוקי
 מ~ש לפי והנה לריעותא. תרתי דאיכא ומשום בעור פגוםבווד~י
 ותירצו חסדא לרב דמקוה מהך שהק' איתרעי סכין בד''התוס'
 למימר שייך מקוה דגבי קמאבתי

 כ~ ואתאי ח~
 בנדה כמבואר

~~
 הוי בסכין מ~א~כ ואתאי. חסר משום לריעותא תרתידהוי משו~ ודאי ה~י שם דל~ן כן לחלק יש לדידן גם ל~י"ז שם.

 ~ ב~~
 שכ~~~~~~

 יו~ה ~מת אבל ע''ש. י"ח ס~ ריש הפ~מג
 שהוא זה לכל א''צ דלרמב''םדרכו.

 פ~ ז''~
 ~~י

 משנה וכסתם ויתרום ויחזור ותרומה ספק דהוי דחביותתרומה
 גמור ספק דהוידתרומות

 מה"~
 אינה הראשונה שם ת~ן דהא

~דמעת
 הן שקולות החזקות ד~תי ~די' הרי השני' וכן ב~~

 ~ריעותא תרתי משום ~בל חזקת ~תר אזלינן ה~ורה מן נימאדאי

ל~
 ב' א~ו מה''ת. ודאית תרומה היא הא מדמעת השניה אין
 הואשקול

 ואפ~
 כרבי מקוה גבי הרמב'ס פסק

 הרמב''ם על המפרשים וכל בנדה הר~ב''א כן הק' וכברטמא בר~~ דא~
 דבתרומ' זא''ז םותריםשדבריו

 פס~
 והעלו כרבנן ובמקוה כר''ש

 ~נדה דהנה בפשיטות ליישב ~ר~ה ולענ''דבצ"ע:
 פ~

 בפ~וגתא
 מסוטה אלא נמדוה ~א ושניהם אמר ורבנןדר''ש

 כ~
 קאמר והדר

 סברי רבנן ק~לגי טומאה מתח~ת טומאה סוף במינףואבע"א
 ולכן ילפינן סבר ור"ש טומאה מתחלת טומאה סוף ילפינןלא

 ילפי~ן לא סברי ורבנן טומאה בסוף אף טהור~ר''הר
 אבל הוא טומאה תחלת דסוטה ~ומאה תחלת רק בר~ר~טהר מבו~~

 : טמא ספיקו בר~ר אף ממנה לטהר טומאהסוף
 והנ~

 ל~ך
 כודאי לה חש~י דרבנן כלל הכרח שאין ברור נראה בתראשינוי'

 דלא מ~וס רק הוא טעמא האי משום דלאו בר''הרמדמטמאי
 שהוא בספק בר''הר לטהר מסוטהגמרינן

 סו~
 לא ולכן טומאה

 דרבנן קמא לשינוי' היינו כו' ודאי מקוה גבי מ''ש ~תחלהדאמרינן ומאי ודאי ולא םוא ספק רק אכתי אבל לר'הי רה"ר ביןמפלגינן
 דסוטה ר''הי כמו כודאי הוי לריעותא תרתי דאיכא כיון בר''הראף במקו~ וה''~ כוודאי נה שווינן דבר~י לה גמרי מסוטהדמ~מאי
 ורב~ן זה לכל א"צ בתרא לשינויי' אבל ודו''ק ורשב"א בתוס'ו~יין
 דוכתא. בכל לחומרא וספיקא טומאה לסוף כלל מסוטה גמרילא
 יש ס~יקות דכמה הוא דודאי ~שום לאו ה~רומה ד~ו~פיןוהא

ששורפי~
 שהק' מה רשב''א ועיי בש''ס כ~בואר עליהן התרומה

 בכל לפסוק הגאונים ~דרך וידוע ע"ש בתרא בשינויי'חידש
 בתרא כלישנאמקום

 ובפר~
 ד~ך וזו בכ''מ פוסקים כאבע''א

 פסק כאן גם לכן בדבריהם לרגיל כידוע ור~ב''ם רי''ףהגאונים

הרמב"~
 ו~א ספק רק הוי לא מקוה וגבי ~ב''ע כהך

 אתי' אלא כהלכתא ודלא כר"ש דתרומות משנה סתםלאוקמא צרי~
 לענ''ד מאוד נכונה שיטה וזו ספיקא הוי והתם והכאכת"ק

 וגם משמה כסתם דהנכה מהלכה ~רומות המשנהלהיציא ש~
 ספק ואילך מכאן ודאי ימים ג' דכל בהך עלה איפל~ווריב''ל
 הרי כר~ש דמוקמינן ולמאי האחרונים או ראשונים ג' על קאיאי

 חומץ ודאי הוי דלרבנן דהלכתא אליבא שלא וריב''ל ר"ידסברי
 דבריהם עלו הר~''ם לדעת אבל יין. שהיה בודאי שידע עדל~פרע

 :להלכה

~~~
 להביאלי

 ראי~
 דה~ה ז''ל. הר~ב"ם של "ו לדעה נ~חות

 כל פ'בגיטין
 הג~

 מפריש להיות פירות המניח במשנה
 מעל''ע חושש שאב~ו מצאן קיימין שהן בחזקת כו'עליהן

 פשיטא ומק~ה אליעזר ר' על חבריו עליו חלוקין ב''ק וא'אליעזר ~
 למפר~ ט~ין נמי תנן כי מ"ד ומשנידחנוקין

 וקמ~ל כו' מעל"ע
 ואס~ד בהכשר המקוה מדידת שעת עד הטהרות כלדמטמאין
 משוי דודאי משום היינו ברה''ר רב~ן ד~טמאידהא

~ 
 למפרע דה~י אדע~ין תיבק היכילריעותא ת~י משום

 מעל"~
 הוא

 ל~לק אין דמה"ת הוא ומדרבנן בעלמא ~יקא ע''כ מעל"עדרק דכי~
 ד~~ת משום טעמא וע''כ קודם נחסר ~לא מודיעים ימיםדאטו
 מקוה גבי וכן עתה עד קיימי' שהיו ח"קה בתר למיזל לןאית

 מעל"ע גבי שחששו כמו מעל''ע ל~וש צריך מדרבנן רק שלםבחזקת
 דייק וכן ומדרבנןשבנדה

 לישנ~
 חששא מ' מעל''ע חושש ה"" דר''א

 מטמאינן ואפ"ה הוא הכי מקוה גבי גם ב''ד להך ו~"כבעלמא.
 לטמא טומאה סוף גבי רבנן דאחמור משום והיינו ברה''ראף

 וטמא ~א על חלוקין דהם האמת לפי "ף וא''כברה''ר א~
 למפר~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  שקול ס' דהוי רק ל ~שוינן דודאי ~שום לאו בדיקה שעתעד
 ~וכח ומינה ברור: וזה ברה''ר. לטהר מסוטה גמרינן לאטומאה וסו~

 דליכא להיכא ואתאי חסר למימר דאיכא ה'כא בין ~ילוק דאיןג"כ
 הכיל~ימר

 ~דה~
 הכי למ'מר ליכא נגנבו ~ו שנאבדו פירות גבי

 ועוד כו' למקוה לה מדמינן ו~פ''ה א~ד בפעם הכל נגנבודאי
 יוסי דר' דרמי מערבין בכל פ' דעירובין מסוגיא ברורהראיה
 טבל ס' שטבל ~מא גבי ד~ר''י אהא כשר עירוב ספקדאמר

 וא~ר עיי''ש. טמא ס' דרבנן בטומאה דאף כו' סאהבארבעים
 הע~ד אדרב' ופריך חזקתו. על טמא דהעמד יוסי דר' ה''טרבא
 לה היה שלא ופירש''י נמדד שלא ב~קוה ומשני חזקתה עלמקוה
 הן שקולין החזקות שני שלם חזקת לה שהיה דכל מ' שלם.חזקת

 משום בפק ולא טמא ודאי הוי תורה דבשל וא''א טהורובדרבנן
 חזקת הא כו' אדרבה מקשה מאי לריעותא ותרתי ואתאיחבר

 חזקת לו שיהיה אף בעירוב אבל ודאי לה ומשוי עדיפא~ומאה
 דהא שקול ס' הוי ביתותחום

 כשנשר~
 חסר למימר ליכא העירוב

 חזקה. לו ואין מת~לתו נמדד שלא במקוה רק ולקולא הויספיקא ואידי ואידי כלל לחלק דאין ל~רא ס''ל א''ו כשנטמא אוואתאי
 שיש כתב עירוביןובריטב''א

 'לפר~
 מזמן נמדד שלא

 דאיכ~
 ל~י~ר

 נמדד שלא ולישנא כו'. ואתאיחסר
 ז"ל רש''י כד' משמע ודאי כ~

 ל~ציאתו שלם מציאתו בין ישה" כמה לדבר ניתן שיעור דאטוועוד
 כן לומר נוכל לא מזה וב~חות ואת~י חבר לומר שנוכלחסר
 שאינו בדבר כן לומר יש שלעולם מש~ע דנדה דתלמודאו~שטא
 חזקת לו שהיה דכל מאודנכונים רש~י ד' ז''ל רמב''ם בדעת לפ~''ש אבל א'. בפעם לחסררגיל

 של~
 ובשל להקל ~ב' בדרבנן

 ג"כ שתירץ למלך במשנה כדברי מצאתי ושוב להחמיר.תורה
 רק ודאי הוי דלרבנן ~ומר כלל צורך אין כו' ואבע"א דלהךבהדיא
 ברה''ר. אף וטמא מבוטה טומאה םוף גמרי דלא ומ~ום ספקדהוי

 : בבירור ז''ל רמב''ם דעת וזו כ~ש''ר ע''זוששתי

~~~
 שהיתה ביבנה דרסקית של במגורה מעשה דר''ש.ברייתא דמייתי האומר פ' דקדושין מסוגיא אביא. ברורהראיה

 טרפון ר' היו כו' טהרות כל ~סירה ונמצאת ו~דדו שלי~הבחזקת
 א''ר כו' שלי~ה בחזקת זה ~קוה טרפון א''ר ~טמא. ור"עמטהר
עקיבא

 אד~
 טרפון ~"ר ~ספק. תטהרנו אל כו' טמא בחזקת זה

 שעבודתו כו' גרושה בן שהוא ונמצא כו' ומקריב לעו~ד~של
 שעבודתו מום בעל שהוא ונודע כו' לעומד משל אר''ע~שי~ה.
 לגמרי טיהר טרפון ורבי האדם חזקת אחר או המקוה חזקתאחר א~ מלך חזקה איזה בתר שנחלקו להדיא מבואר ע''ש. כו'פסולה
 ר''ט טיהר ול~ה נחלקו במה טומאה חזקת רק כלל ספק כאןאין ואתאי וחסר לרעותא תרתי דמשום נימא ואי לחומרא אזילור''ע

וא~
 שלא ח''ו ליה ~כח~י רבנן אטו ר"ש דעת היא זו שברייתא

 י~צא לא ובמעשה חלילה. מעולם ר''ט טהר ולא מעשה היהכך
 ברה''ר אף טימא ר''ע כשטימא סברי רבנן רק~ולק.

 ור''~
 ס'

 אחר לילך שיש היתה ר''ט ודעת ~ומאה תחלת כמו ברה''ידווקא
 דעת וזו נלך חזקתה ולאחר הבפק נולד שבה המקוהחזקת

 כ''א טבל חזקת בתר אזיל ולא ~ל''ע חושש שאבדו מצאובגיטין ר"~
 שיש ס' ור''ע דמין אנו שעליו הספק נולד שבו הדבר חזקתאחר
 א~ עליו שנשאלין הדבר חזקת אחרלילך

 או כו' ט~א
 : כו' מתוקן א~

 קצת להאריךבע''ה~~~~~~
 ב~

 משל דהנה דברי~. לחדש שיש
 ~כאורה כו' מום מב~ל דר''ע ומשל כו' גרושה מבןדר"ט

 בס' הוא פלוגתייהו דעיקר מחלקותם לעיקר כלל שייכות להםאין
 הוא שלהם והמשלחסר

 בידו~
 שהק' כמו טבילה בשעת חסר שה~ה

 עדיין כו' פליגי דבתרתי בתוספת שתירץ ו~ה המפרשים וכל~וס'
 חבר שהיה כשידוע המחלוקת זו בדבריהם הוזכר היכןק'

 המ~ל עליו ר''ט שישא עד כו' ~בודה ועבדו~בל ~וד~
 ה~

 אין הא
 המחלוקת על הודה למה ר''ט והודה ר''ע כשנצחו ועוד לזה עלל~~"

 אין הא ח~ר בם'הראשונה
 ז~

 מום לבעל ר"ע ~מדמה מ~ה מוכח
 דסבר מ~אי הדר ול~ה ~נלן ~פק אבל חבר בודאי דהואכו'

 : ~קוה חזקת בתר דאזלינן~~יקרא

~~~~
 תלי' בהא והא היא אחת מחלוקת דבאמת לכאורהנראה
 עומדת שלם בחזקת זו מקוה א' דר''ט לדקדק ישדהמה

כו'
 ור"~

 השיב
 אד~

 א' לא למה כו' זה
 סת~

 ב~זקת זה ~טמא
 בין קאי דהוי כו'טומאה

 אאד~
 בתוכה שהטבילו אכלים בין

 שייך הוי כלי~ גבי דבאמת לתרץ ~ונראה לחוד אדם דנקטמ''ש
 המקוה שיעור דעיקר משום אי ל~ר מקוה חזקת בתר למיזלטפי
 ופבחים בנדה בש"ס כידוע דמקוה רביעית בטלו רבנן רקברביעית ~גי דמה''ת דאורייתא לאו הוא סאה מ' להצריך כלי~לגבי
 הכלי מצד נ"מ בו אין לטמאו או הכלי לטהר דנין שאנו מהעיקר כלי~ דגבי ועוד בספקן להקל ~ויש כו' מחטין להטביל דחזו~''ק
 אם רק בו. להשתמש שלא ירצה אם טבילה חובת בו כשאיןעצמו
 א~ ~נין ~נו בו להשתמשרוצה

 הכלי מחמת מיטמ~ין הטהרות
 כאן נובף ה~י וא''ע לאאו

 ג~
 להקל ~הטהרות טה~ה ~זקת

 טהרת ~זקת נגדה ש'הא בלי הכלי טומאת חזקת לפנינו לבאוא''א
הטהרות

 המיכני~
 כ"א דנין ~נו לבד עליו לא ~י ~ה לה~תמש

 אותה להטביל מצוה אין גם כי טהרות בהבהשתמש
 לטהר ~קוה חזקת בתר למיזל "ית טפי וא''כ בה שישתמשמבלי טמא~ א~

הכלים
 שג~

 אדם טבילת גבי משא''כ לזה מסייע הטהרות חזקת
 א~ 'לדון צריכין עליו עצמו האדםה~י

 ~וא
 טמ~

 כ''א טהור או
 בטומאת ותרומה וקד~יו ממ~דש ~וזהר הרי הואטמא

ולא הגו~
 ~שו~

 התרומה
 והקדשי~

 ולהעמידן טהרתן לצרף לשמאמר עצמן
 אחרת חזקה כאן וא'ן עליה דרביע איסורא משום רק חזקתן.על

 אל כו' זה אדם ר''ע הכריח ומזה הטמא. גופו לחזקתהמנגדת
 האדם טומאת על לדון צריכין אנו שמתחלה כיון מספקתטהרנו
 ב~זקת להעמידו ו~ההכרח א~רת חזקה עמו שיצטרף מבליעצמו

 תרומה לאכול ו~לא ל~קדש ליכנס שלא~ומאתו
 ב~ומאתו הטמאממילא ו~'~ וקדשי~

 ג~
 הטהרות טומאת לענין

 הנוגעי~
 בו

 והבשר בי' קרינן ודאי טמא ~הוא וכיון לחצאין טומאה איןכי
 דדרשינן בבוטה עיין הוא ודאי טמא שהרי כו' טמא בכל יגעאשר
 נגד עומדת המקוה ~חזקת לפי כאן רק כו' ודאי טמאהכי
 כ~ש''ל. ליה כדאית חד לכל טומאה ספק ליה משוינן גבראחזקת
~שא"כ

 בכלי~
 רק הוא טמא הכלי א~ דנין שאנו דיניו תחלת

 טהרות טומאתלענין
 הנוגעי~

 אין כי עצמו טומא' לעמין ולא בו
 לן אלים ולא הטהרות חזקת צירוף מבלי בגופו המוהגתמצוה
 ולכן הטהרות. חזקת שמנגדתה כיון הכלי טומאת חזקת האיכולי
 למפ~ שמטמאין כיון ~בהכרח רק האדם על דבריו עיקר ר''עהביא
אד~

 ה''ה הטובל
 הכלי~ ג~

 לחלק אין כי הן טמאות הטובלים
 : בבברא ל~בין ומבו~ר נכון וזה~חילוק כו' חוכא כי דמיחזיביניהן

~~~~
 עבודה העובד שגם ~וכח ומזה כו'. לעומד משל ר''טהשיב
 שנמצא דאף וע"כ כשירה. עבודתו טמא שהי' אח"כונמצא

 מגזירת ל~פרע טמאין ועבודותיו קרבנותיו אין למפרע ודאיטמא
 בן כמוהכתוב

 גרו~
 ולא כו'.

 איתר~
 נפסל. הוא ולהבא מכאן רק

 ג~ שהרי הל"ה האדם של טומאתו חזקת נפסקה הריוא''כ
 אם

 הי'בוודאי
 ~ס~

 היתה כשירה שעבד העבוד' קודם
 וג~

 תרומה
 את אתן מתנה דעבוד' מקרא עבודה מיקריי' דג''כ הכהןשאכל

 תרומה עשאכל עבדתי עבודה אמר גופיה ור''ט כו'כהונתכם
 טהור לו~ר צריך וע''כ בפבחים~מבואר

 באות~ הי~
 כיון שעה

 טומאתו ואין התירתו התורה הי' שטטו' אף טהור בחזק' עומדשהי'
 ש~בל משעה פסקה טו~אה חזקת אבל ולהבא. מכאן רקעתה

 הרי חזקתו שנפסקה וכיון לטהרהוהוחזק
 עת~

 חבר בס'
 שגם ברורה שהיא המקוה חזקת א~רלילך מפר~

 האד~
 טהור בחזקת

 ולהבא מכ"ן נטמאנו לא ומס~ק ל~פרע ולא שיוודע עתה עדהוא
 תשובת לענ''ד היא וזו היא ואמיתי' ברור' םבר' כי היטיבודו''ק
 משל השיב ור"ע לר''ער"ט

 לעומ~
 מום ב~ל שהוא ונודע ומ~ריב

 למפרע טמאין טמא שהוא ידוע היה אם ה''ה פסול'ש~בודתו
 טומאה בחזקת עו~ד והוא שאכל וה~דשי' התרומ' וכל עבודותיוכל
 חזקת על להע~ידו לנו יש הזה בספק ה~נ וא''כ ל~פרע דברלכל

 לדמי~ יש אם זה על ודנו מעולם חזקתו נפ~ק' שלאטומא~ו
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ט~
 לדמותו שיש ר"ט והודה שעבד מום לבעל או גרושה לבן שעבד

 היה אם למפרע פסולו הרי וא"כ כו' ביחיד שפבולו מפנילבע''מ
 קיימת טומאתו חזקת חבר בספק ה''ה וא"כ ~בר שהיהידוע
 דעת ועמדה אחריה. לילךויש

 ר''~
 לכלים וה''ה אדם טומאת גבי

 ביניהם לחלקשא''א
 א~

 שייך לא ~לים ד~בי
 כ~

 הכרעת
 : תליא בה" והא הוא מחלוקת חדא ובאמת ~ו' הטהרות חזקתמפני ר~

~~~~
 שלחילוקו

 ר''~
 ~פסולו לדבר בי~יד שפבו~ו דבר בין

בשנים
 לכאור~

 אבל בשנים דוקא שפבו~ו שדבר הטעם
 שנודע ואף טובא. אלימא ~לו כשרות חזקת נפובלו. נאמן איןאחד
 חזקה לו שהיה כיון ~מפ~ע תורה הכשירתו הוא שפסולאח''כ
 וכשנמצא חז~תו קילא לפובלו שנים צריך שאין דבר משא''כג~ולה
 דבן הכשר בקדושין שם דמפיק ל~ן והנה למפרע. פבלינןפבונ
 כו' ההם בימים יהי' אשר הכהן דאנ מקרא כו'גרו~ה

 שלם כהן הוא ~ילידלכל משמ~
 דוקא עבודה לענין ולא ~נפבל זמן ~~

 ונמצא שגלה רוצח גבי מכות במס' כמ"ד דהיינוונראה
 ש~ה. באותה היה דכהן נעירו וחוזר כהונה דמתה כו' גרושהבן כה''~

 טומאהוה''ה
 ב''~ לר"~

 אבל ש~ה. באותה היה ד~הור
 וה''ה עבודה דווקא י''ל כו'. ופו~ל חילו ד' דברך מקרא ~הדמפיק מא~

אכילת
 תרו~

 דמיקריי' דב''ל ~ר''ט
 עבוד~

 אפשר ~ילי לכל אבל
 בין ~ם ומ~לק ~הונה דבטנה מכות במב' ~"ד דעת וזודלא.
 דדרש למאן אבל כו'. דברך קרא ומהך מילי לשארעבודה

 : לפלוגי ליכא כו'.הכהן א~

~~~
 דתרומות פ"ח בירושלמי מבואר ומצאתי עיני הש''יהאיר
 גרושה בן ~הוא ונודע כו' ומקריב עומד דהיה משנהעל

 אלה דבריו כל ~ם ומבוארין זה בדבר שם ~רוכה בוגיאכו'
 ובדרשא דבר לכל או לעבו~ה דווקא אם רב עם ינאי ר' בשם יוחנןר' ומחלוק~

 ר' בשם כן מייתי בקדושין דילן בש''ב גם לעיל. שכ' קראידהני

 יוחנן כר' הלכה ולכאורה בירושלמי כמו כו' ה~הן אלינאי
 ~ך לה ומייתי הרוצח חזרת ל~נין שם ~ואל גם רב. מגדינאי ו~

 ~מחלוקת כו' שנמדד דמקוהבריית'
 ר''~

 גרושה בן ר''ע שא''ל ור''ט
 כשרים עבודותיו בב''ד שיפבל שעד מינה ודייק בב''דפסולו

 שמפרשים להדי' ומשמע ע''ש ב''ד שייך משפחה פבול אמרה הדאשם ואית~
 : למפרע לטמאות י~ אם מחלקותם ש~יקרכמ''ש

~~
 דהא ~וי טומאה ספק רק דמקוה ד~ך שם מבואר

 שדימה ממה פםולה עבודתו מום בעל דספק מינהשם דיי~
 ספק לאו ומקוה טמא מום לבעל דומה אם הא גרושה לבןר''ט
 סופר טעות שם ויש פבולה מום בעל ספק הדין והוא וכו'הוא
 דהא אינו וזה כשירה עבודתו מום בעל בפקדאמר

 מבואר וזה הוא ספק דמקוה מבואר פנים כל על : ודו''קלהיפוך ~ו~~ ~קו~
 כמש''ל דילן מש''ם גם מוכח והוא ז''נ הרמב''ם לשיטתכמ"ש

 מדברי עוד מבואר וכן ~תיבתינו אור המה הלז הירושלמיודברי
 בהך כריב''ל הלכה דפסק הגט כל פרק סוף גיטיןהירושלמי

 מחלוקת דהך בהדיא הרי וכו' יין ודאי הרא~ונים ימים ג'דכל
 בבירור וזה לעיל דר''ש אליבא ולא אתמר להלכה וריב''נדר''י
 טבילת שבין בחילוק לעיל ד~רינו וע''פ ז"ל רמב''םכדעת

 אד~
לכלי~

 משגיחין ואין ע~מו האדם על דנין אנו דבאדם
 פ"ק בחולין תוס' קושית יתורן ועפי''ז בו: הנוגעותטהרות לחז~

 אחזקה מילתא אוקי רבנן דאמרו מילתא הא מנאדדייק
 ה~וגעמבית ודיי~

 ודילמ~
 תוס' והקשו כו' שיעורא לי' בציר א~נפיק

 חסר שנמצא למקוה דמיא הא ז' לאחר חםר דאשתכחו היכאשם
 חסר והרי דגברא עו~אה חזקת מ~ום מקוה לחזקתדשבקינן
 והרי טהרה חזקת לו יש לתוכה הנכנב האדם נמי והכאלפניך
 ו~ביא לבית הנכנס יטמא ולמה ~יקרא חסר ודלמא לפניךחסר
 צריכין דאנו דכיון מידי קשיא לא ולפמ''ש בקושיא. והניחוק~בן
 בו ל~שות טהור או טמא אם עצמו הבית על~דון

 תור~
 הבית

 צר~ין אנו והרי בו הכתובה התורה וככל ולנתון לנתושה~נוגע
 לגבי מנגדת חזקה ואין נגע חזקת לו יש שהרי בעצ~ולט~אותו
 קרינן ~מילא הבית אל הבא הרי הכהן שטמאו וכיון עצמוהבית

 לא שהרי טהרתו חזקת על משגיחין ואין כו' הבית אל והבאליה
 כל ו~טמא הו" וטמא עצמו הבית על רק מתחילה דנין אנועליו
 עיקר ש~י~דד ב~קוה משא"כ ממילא נתוכוהבא

 ~זק~
 טהרות

 אלא אינוהמקוה
 ר~

 אזיל ולהכי בו הטו~לים הטמאים לטהר
 עפ"י למקוה כלל דמיא ולא כו' זה ואדם ה~מא חזקת בתרר''ע
 קושית ומתור' היא וישרה ב~ורה בברא כי היטיב ודוק זובברא
 אלו בעניני' מפרשים שהקשו קושיות כמה יתורצו ועודתו'.

 נמצא ולא הדבר ויבוקש המ~ך ינאי גבי האו~ר ובפ' ימצא.ה~עיין
 אהני דבמכת חזית מאי כו' אשתבאי אמרי דתרי אילימאומ~שה
 דליכ~ ופירש"י אהניבמוך

 לו היה לא וינאי כו' לפנינו אינה שאמו כיוןאחזקתיה ואוקי תרי להדי ת~י אוקי למימר
 כהמא רב אמר שהרי הק~ו והתוב' דנין. ~ידתו ת~לת ש~לכשרות חזק~

 בה המכשיר נדבריבכתובות
 מכשי~

 ז''ל ר~''י ולענ''ד בבתה.
 לשונובמתק

 תיר~
 היינו בחיים לפנינו ~י~ה האם אם דבא~ת זה

 גם ממילא כשרות חזקת לה יש שהרי אותה להכשירצריכין
 חזק~ מפני מותרתהבת

 הבת גם ממילא כשירה שהאם כיון האם
 המלך י~אי של כאמו ומתה אינה כבר כשהאם אבל בצידהכשירה
 איןוא''כ

 תחי~
 דנין ~אנו ותחילת אינה שהרי האם על דינינו

 אין "מו וחזקת ב~בול ש~חלתו ~שרות חזקת לו אין והרי ינ~יעל
 רש''י בלשון מדוקדק ברור וזה האם טהרתו שלא כל לומועיל

 ז~~
 עליו שדנין מה תחנת אל הונך דהכל א' לסגנון עולה והכלהקצר
 כתובות ז~ל ברש"י עוד וע' ודוק עולה אח''כ שנימשך ~ה אנולא
 דאמר ~"א ~''פ לכהונה מעלין גביפ"ב

 ש~
 ואנן אחתינן אנן

 שהעלוהו בחזק~ו ואוקי תרי להדי תרי ~וקי ופירש''י כו'אסקינן
 איזו קשה ולכאורה כו' ע''אע"פ

 חז~~
 מה היה ש~טעות כיון

 לעיל ה~ביאר ולפישהעלוהו.
 ניח~

 אינו גרושה בן פםונ ד~בי
 ולא ואילך מכאן רקנפבל

 שעה באותה היה וכהן למפר~
 הירושלמי כמ''ש בב"ד שיפסל ~ד יוצא ואין כשרות חזקת לו ישהרי וא''~

 בקידושין שהק' כמו ג''כ שהקשו שם תוב' וע' וכמש"ל לפנינו~ינה שהרי ועוד בה יש חזקה ואיזו גרושה ~היתה או~ריםהעדים שהרי שם נו~ר אין האם חזקת אבל אותו פובלין אין ותריובתרי
 בזה קצת הארכנו בקיצור. הכל תי' ז''ל רש''י ול~נ"ד בזהוהאריכו

 להוכיח מכ''ז היוצא : המה נכונים דברים לענ''ד כי לענ~ינושל"
 חזקה תרי דאיכא היכא דכל ז"ל הרמב''ם כדעת שהעיקר~בירור
 שחיטה אחר פגום שנמצ" ובכין ומקוה חביות כגון להדדידסתרי
 מכמה לזה פנים והראינו איסור ודאי ולא ~קול ספק הויכולהו
 דאיכא היכא בין חילוק ואין בירושלמי כן ו~בואר בע''הסוגיות
ל~י~

 דמשווי' דתרומות משנה וכבתם כלל ודאי אותו עושהלריעותא תרת~ ואין היא בפיקא ~דא הכל לא או ואתאי חסר
 דס''פ וירושלמיוריב"ל ר''י ודעת דנדה שבגמרא האיבע''א דעת וזו כמש''ל דאו' ס'לי'

 ע~
 לבי דעלאין רבנין כל בשם הגט

ע''ש ~דרש~
 א~

 רשב''א ומדברי ד~ירובין תוס' מדעת כן נראה שלא
 כהנא דרב בש''ם מבואר הנה ואעפ''כ מכריעות ראיותומפרשים
 בדיקה צריך שהוא ואילולי וחדא. חדא כל בין בדיקותאמצריך

 דליכא כיון חדא כל בין בדיקה ליה מצריכין הוי לא השחיטהכל בסו~
 אלא כשרין יהא וכולן לבסוף יבדקמו שלא כיון ספיקא לידילמיתי
 ולזאת כולן יאסרו ~~ום ימצאו ואס בסוף לבודקו שצריךודאי
 לרב קמייתא לאכשורי חדא כל בין בדיקה כהנא רבמצריך

 שצריך הראשונים והפובקים הגאונים כל פסקו ולכן ההפבדמפני הונ"
 ראיה שאין כתב ז''ל שהרז''ה ואף הסכין השחיטה אחרלבדוק

 הוא גס שהרי לפגום כ"כ מצוי המפ~ת עצם אין לדידן גםע"כ חד" דכל במפרקת דנגע בהמות כמה שחיטות אחר רקמהגמרא
מכשיר

 א~
 שעולן אח''כ הבכין ונאבד בהמות כמה בשחיטות

 והוי קמן בדאיתי' לבדוק ליה ~צריכין ואפ''ה ז''ל כ~"שכשירות
 ~~ה וגם שלי~ים נמצאים בכינים רוב וגם ל~יל באורךכ~בואר הו" איסור ספק אכתי ימצא ואת"ל פגום ימצא לא ש~אס''ס
 מקבלת ל"ו" שאין וכש''כ הש''ס ~דין בדיקה בעי ואפ"ה כאןיש

 בדיקה להצריךהגאונים
 א~

 ~ק ~די להוציא א' בהמה לאחר

איסו~
 : ~ס''ס אף
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 דע~
 בדאיתיה שוחט בבדיקת גם הראשונים הגאונים כל

ק~
 קמן בדאיתי אפ"ה הן מומחין א''ש ~צויין דרוב אף

 האיסור ~ן עין כמעלימים נהיה שלא לכולן א' וטעם לבודקן~ריך
 והרבה ריאה ב~יקת לזה דוגמא והביאו "''ל ורשב~א רמב"ןכ~'ש
 דגבי מלשון ודקדקו מהן א' וזה בה נ"מרו~~מים

 עילו~
 אמר

 דחוששין משמע חיישינן לא אמר לא מומחים וגבי חיישינןלא
 הדבר לבררלו

 וא~
 אותו בודקין מלפנינו הלך ולא שחט שכבר

ואיכא
 ס~

 שחט שמא אפ''ה מומחה אין ואת"ל מו~חה ס' ג~ור
 קרוב ה''ז כו' ששחט ~מחה שאין מי הרמב''ם כתב והרי~פיר
 המה דעת בן מעשה שרוב בהדיא ז''ל הרשב''א וכ"כ נבילהלס'

 מאי דא' חש''ו גבי הדם כיםוי פ' בש"ס משמע וכןמתוקנים
 כו' מיעוט אפי' מקולקלי' מעשיהם רובאיריא

 דר"~
 ל~יעוטא חייש

כו'
 מש~

 שייך וא~ו ~וקנים מעשיו רוב ודאי דעת דבן להדיא
 שאינו דחרש ~חיטה הלכו' שיודעים ב~ש"ו דאיירילמימר

 למה שיודע וקטן כלום ידיעתו אין ושו~ה ידע מנא ~דברו"ין שומ~
 מוסרין עכ''פ הא להאמינו דאין נהי מקולקלים ~עשיורוב

 כלל ידעי בדלא ודאי אלא ידיו לאמן יודע אםלשחוט
 דחש''ו וטע~"

 שא"י דעת בן לשחוט שהתיר י"ח בסי' ט''ז ודברי לא דעת בןהא
 ספק רק הוי לא עכ''פ להולמן נגר צריכין המה שחיטההלכו'
 סמכינן ול" להשוחט בדיקה צריך ו~פ"ה לספק וקרובנבילה
 וס"סארובא

 בדאי~
 קלה האלה הדברים שתקנת לפי קמן

 הספיקות שני שאין אף האיסו' מן העין העלמת הוי לפנינוו~ומן
 אי ~ו במפרקת או נפגם בעור אם יתברר לא שהרי לה~ברריכולין
 המזבח ~ובפרק לברר צריך לברר שיכולין כל אפ''ה כו' שפירשחיט
 ופירש''י וגנזוה במקדש היתה מטרפת בכין שאול "בא א'מקדש
 תמיד לבדוק היה דרכם מינה שמע כו' להטריף רגילה שהיתהז''ל
 נמצא דמכשיר חסדא לרב ולכאורה חזקתו על תמיד להעמידולא
 לא שוודאי שידעו וצ''ל הקדשים מטרפת הי~ה ל~ה קשהפגום
 דבעי משמע לר''ח ואף לעור וחיי~ינן למיתלי דליכא במפרקתיג~

 וקצרתי תמיד לבדוק היו ורגילים מיהתבדיקה
 ודו''ק~

 וע''פי
 ז''ל הרמ''א פסק לנכון נתיישב ז''ל הרמב''ם בדעת למעלההאמור
 הלכו~ שא~י ונמצא שנבדק שוחט גבי א'בסי'

 נטל שאם שחיטה
 אז ידע שלא שיודע עד כשרה ל~פרע ~שחט שחיטתו כלקבלה
 בסתירת ה~ריך ט''ז הרב וביותר האחרונים ותמהו שחיטה~לכו'
 דמקוה ומהך פגום שנמצא בסכין הונא כרב דפסקינן ~ךםדבר
 דאף הוכ~ו דכבר שפיר מיושב דברינו ולפ~ ~יי''ש כו'~נ~דד
 מעשיו ורוב בשחיטה לנבל חזקתו אין שחיטה הלכו' שא''י~י

 שכבר מי ובפרט נבילה לבפק קרוב הרמב''ם כתב ולכןמתוקנים
 ~זק~ו וודאי בזה יפה לשחוט ידיו והוחזקו ~ומחה שוחטהיה
 ואתא נקט סירכי' שכח שעתה ואף מאז שהורגל כמו~ע~ה

~וי ול~
~ 

 בררנו שכבר איתרע אימת שקול םפקכאן י~ ~כ" אימת וא''י שא''י אח''ע שנמצא "ה וא"כ ספק
 בראיו~

 כדברי נכוחות
 דאיכא ואף הוא שקול ספק כה''ג דכל ז''לרמב''ם

 למי~
 ~~ר

 דאורייתא ספק והוא עומדת במקומה חזקתוואתא
 כסת~

 ~שנה
 אף וש~י גמור ס''ס והוי ~דמעת אינה השניה דגםדתרומות

 ~וא בפ''ע ספק כל דהא חזקה נגד ס"ס הוי ולא תורהבשל
 חז~ת דאיכא ועוד נבילה ספק רק דאינו ל~זקה~רע

 כרו''פ בספר ~זה קצת ומצאתי מאוד. נכון תי' וזה מעיקרא.שידע ~ו~~
 קבלה נטל בלאמשא"כ

 דל~
 ~~כין בהך אבל מעולם ידע לא

 שםאין
 ס''~

 לעיל. שכתבת' הפירושים לכל עליו לסמוך הגון
 המ~בר ~כתב בצים דם לענין ס"ו סי' ביו"ד ועיין היטיב.ודו''ק
 יש ~ם לבדוק יכולין שאין אע''פ כו' צלויות בצים לאכולמותר
 ~וסיף ז''ל ורמ"א דם.בהם

 שא"~
 נהגו ומ''מ כו' אותן לבדוק

 וכן כו' ולדבוקלהחמיר
 מש~

 באי רק התיר ~לא המחבר דעת
 בתוס' מבואר וכן לבדוק. צריך שאפשר כל הא צלויות. כגוןאפשר
 והרי כו'. חומרא ~שום כן נהגו קדושים שישראל ורא''שורשב''א
 כמבואר חלמון על בנמצא רק איסור ודאי אינו בבצים הנמצאהדם
 כמבואר בספיקא גווני בכל דאסרינן הוא ואנןבש''ע

 ש~
 ואפ~ה

 ב~קום לא שמא יש ואת''ל כלל דם אין ספק א' ולא להובדקינן

 משום ואםהאוסר.
 הד~

 איסורא הא ענין בכל שאסור עצמו
 תערובות ע''י אבל בעינו ודוקא העין מראית ו~שום הואדרבנן
 כמבוארשרי

 בש'~
 בשבילו בדיקה א"צ ובודאי שם

 ר~
 משום

 וס''ס וחזקה רובא איכא וג''כ חששוריקום
 וא~

 ריקום בדם
 אף ~ולה הביצה אבל עצמו. ~דם רק מה''ת אסור שאיןנראה
דשדא

 תיכל~
 כמו ~דרבנן רק איסורו שאין נראה בכוליה

 וא''כ הפרישה. בשם מ"ש שם ובש''ך פ''ו סי' עי' נגמר שלאאפרוח ריקו~
 ואפ''ה עצמה בביצה בששים מה''ת הדם להתבטל יכול הויהרי
 ישראל ממנהג לבודקו ויש הזה. בספק ~ף לבטל ליה ~רינןלא

 :קדושים

 הזה הדבר ושורש מקור אמת דברי יושר למצוא בלבי אני~~~~~
 רמיזה דלא מידי איכא ומי דשכיח מיעוטא אחרלבדוק

 במשנ' מבואר הדבר והנה ת''ל ומצאתי ויגעתי וברייתאבמתני'
 בקראי ר~יזה וגםוברייתא

 לכ~
 שנינו שלימה דמשנה תנאי.

 וקאי כו' היין את בודקין פרקים בג' או' ר''י הגט כלבם"פ
 עליהן מפריש כו' פירות המניח דאמר~דלעיל

 בחז~
 שהן

 להתקלקל שמצוי בשנה פרקים בג' לבודקו צריך דיין ר"יוקאמר קיי~~
 בחיבורו ז''ל הרמב''ם גם פסקה פסוקה הלכה והיא האלהבימים
 מגתו דיין עוד הרמב''ם וכתב בזה ר''י על חולק שאיןובובר
 סוף מהירושלמי והו" קיים שהוא בחזקת יום מ' עד עליו~פריש
 על פליגי דרבנן מהירושל' משמע קצת ול~אורה הגט. כלפרק
 צריך אין ולר''י יום ארבעים בבוף לבדוק צריך ולדידהו בזהר''י
 מודים עכ"פ ז"ל הרמב''ם ד' רק לנו אין ו~נו הפר' בש~תרק

 דהיה מברייתא משמע וכן מהזמנים. בזמן בדיקה צריך~היין
 בשלהי הובאה כו' והולך עליה מפריש להיות החבית אתבודק
 עושה היה וכן כו' סומך להיות שבודקה ז''ל ופירש''יקדושין
 תמיד לסמוך ולא לפעמים לבדוק שצריך להדיא משמע כו'תמיד
 מיעוטן רק מ~מיצין יינות ~חצית ואף רוב אין ובוודאי חזקתועל
 עליו מקבל לחבירו יין המוכ' בב''ב כדתנן שיעור' כמה חזיופוק
 דרך שכן ~ומץ שריחו רע יין חביות עשר פי' למא' קוסבותע~ר

 תאנים גבי אינך בכל וכן ז''ל רשב"ם כמ''ש יין של במרתףלהמצא
 ולא להתקלקל ארעא אורח לאו ~הכ" דטפי ש"מ כו'מתליעות
 חלק הוא המתקלקל יין שיעור להדיא הרי לקבל. אדעתיה~סיק
 ובאמת הרשב''ם. כמ"ש חו~ץ ריח רק ~ינו זה וגם מהטובעשירי

חימו~
 יע' כו' בוגד היין כי אף כמ''ש ר"ל קללה סימן הוא היין
 בברכת כ''מ ובפ' שביהוד' חומץ גבי עוברין אלו פרק רישפסחים
 להצריך המצוי מיעוט ליה חשבינן ו"פ''ה שם בגמראהחומץ
 עלייהו סמכינן לא להתירא וחזקה רובא דאיכא אף אחריובדיקה
 טבל חזקת משום שי''ל ואף בדיקהובעי

 שמפרי~
 רובא אפ"ה עליו

 כדשרינן נבדק ולא נאבד אם ליה ~רינן דבדיעבד עדיפיו~זקה
 דתנן דהא מבואר דתרומות בירו' דהא ועוד שנאבד סכיןגבי

 למ''ד היינו תרומה תרומתו אין היין על החומץ מן התורםבמשנה
 הוי א' מין למ"ד אבל מינים ב' וחומץיין

 תרו~
 אף בדיעבד

 תרומה דהוי קיי"ל היפה על הרע ~ן דתרם אדאורייתאדעבר
 בכמה דילן בש''ס כמבואר כו' חטא עליו תשאו ולא~קרא
 דמצריך ור''י היין. לבדוק א''צ תנאי דלהני נאמר ואטודוכתי.
 בדיקה בעי לכ''ע רק נראה. ז"א הן. ~ינים ב' יסבורבדיקה
 תרו~ה יהיה דבדיעבד אף עבירה וי~בור היפה על מרע יתרוםשלא

 בראשונים ויש הטבל. חזקת לה אזדא וא''כ עביד קא מיהאאיםורא
 "''ל שהרמב''ם הוא א' מין דקיי''ל למאי זה בדין מחולפותדיעות
 ויש דוכתי בכמה תוס' וכ''כ הרא''ש וכ''כ טעות הקדש דהויבו יד~ ולא ~עיקרא חומץ היה אם תרומה תרומתו אין דאפ''הפסק

 כהירושלמי. שפסקו~הראשונים
~ 

 וברשב"ם בתרומות בה~"ב
 פירות המוכר~רק

 ובתו~
 רשב''ם ומד' רבה האשה פרק יבמות

 דליכא כיון לבדוק א''צ א' מין דלמ''ד לכאורה לדייק ישהנ''ל
 סתירה אין לפי"ז וגם עשוי שעשה ומה לכתחלה איסורארק

 במכינן אכילה ואיבור תקלה דליכא התם דשאני דינינולעיקר
ארובא

 וחזק~
 בב~יתא תניא ועוד ודו"ק. לדחות. יש "ה וגם

 ואם יביא לא ~תף של יין נבכים. לענין פירות המוכרבפרק



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 וע''כ כשר. הביא ואם החמיץ. אם נבדק שלא ופירש''י כשרהביא
 לכתחלה ואפ''ה וחזקה רובא משום יין ליה מ~זקינןדבסתמא
 ע''פ פ' בהר"נ וע' כלל. המנגדת חזקה ליכא ושם בדיקה~ריך
 וכתב קידוש לענין הדין האיך ובב''י עיי''ש הברייתא זאתשהביא
 כתב ז''ל והטור קובבות. למצוא רגיל עשירי שחלק ג''כ הר''נשם

 של כשרשל~תחלה
 מרת~

 ומ''מ לקידוש

 דחשש לזה צריך היה שלא כתב והב''י~
 חלא שריחו קובב משום הואמרתף
 קיי"ל~אנן

 דא~
 במקח אבל לקידוש וכ''ז לקידוש.~וא כש~ חל" ריחא וודאי

 כאן שיש ואף מדינא. לבדוק צריךוממכר

רוב~
 כאן. אין המנגדת וח"קה וחזקה

 : כדברינוא~כ

~~~

 תורם גבי א' רבה האשה בפרק
 ו~מצאתקישות

 ~ר~
 ונמצא אבטיח

 ויתרוס ויחזור תרומהברוח.
 א~

 דבתורם
 בשוגג הטהור על ומטמא היפה עלמרע
 קרוב שוגג דהוי ותרצינן עשוי שעשהמה

 והיינו למיטמי' ליה דאיבעילמזיד
 על מא' ולא וביה מיני' א' מכללהפריש
 סרוח או ~רה היא שמא דחיישי'השני
 מזע''ז. לתרום לו ואבור הבריח שלא חזקתו על מעמידיןואין

 נתקלקל ואת''ל הבריח לא שמא בהא איעא ב''ס גםולכאורה
 קרוב והוי מהני לא ואפ''ה כן. הוא עליו שתורם השני גםשמא
 תרומה הוי דמדאורייתא כאן אין להתנגד טבל חזקת וגםלמ"יד
 אי~ור לענין רק כו' תשאו דולא מק~א במזיד בין בשוגג ביןבהא
 מאחד ולא אחד מכל להפריש ליה מחייבינן עו' הרע ~ןלתרוס
 שרובן לכאורה סברא אין וזה שנתקלקל לחוש שיש כל הכלעל
 : עלה במכינן ולא איכא חזקה ועכ"פ מתקלקלים. המה מקצתןאו

~''~~
 מייתי כו' וחמור את קני גבי קמ''ג דף שמת מיפרק

ברייתא
 לך דאין יוסי ד~

~ 
 לפיכך פנימי אלא בקישות

מובי~
 מא' לתרום הרוצה על דקאי ופרשב"ם ותורם החיצון על

 צריך הכלעל
 להובי~

 ש~~ הפנימי בערך
 לצאת כדי הוא מר

 וחטה שיעור לה אין דמה''ת חכמים שנתנו ~משים א'השיעור
 ומצריך יובי ר' חייש אפ''ה הכרי כל את פוטרת~חת

 דקישות שם ירושל' בשם תוב' לפמ''ש רקבקישות. להובי~
 חייש ולכן ג"כ קיימים רוב שם אין ואולי חזקה כאן אין הואמר מת~ל~

 אלמנה פרק יבמות עיין למיעוטא חייש יובי דר' י''ל ובל''זר~
 ירושלמי בשם תוב' לד' ולכאורה היטב ודוק פובל עוברגבי

 משו' היינ~ ויתרום ויח"ור תרומה ד~וי ברוח ונמצאמדאבטיח
 יין חביות גבי כמו שתרם לאח' אם כו' שתרם קודם אםבפק
 ליה חשבי דרבנן לומר הוצרך מר שתחלתה בקישות רקכו'

 והיינו כו'אוכל ספ~
 דא~

 היימו תרומה הוי יפה על ~ע דתורם
 עליו חל תרומה שם אין נפבל אם אבל הראוי אוכל הוישעכ''פ
 ולפי ויתרוס ויח"ור תרומה הוי אוכל בפק שעשאוה הקישותולכן
 ל~יד קרוב שוגג דהוי לטעם צריך היה לאזה

 דא~
 גמור בשוגג

 למימר מדאיצטריך הכי ב''ל לא דילן ש''ב וע"כ שנית לתרוםצריך
 הוי רק עליו אוכל שם וד"י דעכ"פ וב''ל למזיד קרוב שוגגטעם
 בקישות מר לך אין דאמר יוסי בדר' גם ולפי''ז היפה ~למרע
 דאינהו רבנן על פליג הירושלמי לד' לא חיצון אבל פנימיאלא
 לאכילה ראוי ודאי בבר והוא הוא. אוכל בפק החיצון גםסברי
 ~''כ או יפה הוי אי דפליגי תוס' לפירוש צ''ל ע"כ דילן לש''באבל
 והא ונטעמי' אנן ונחזי בזה שיחלקו גדול דוחק וזה מיקרירע
 כדמשמע ~נו יפה לגבי רע לקרותו ראוי קצת מר שהוא דכלודאי
 יהיה ובמה רע קרוי קצת שגרוע דכל דתרומות משניותכולהו

 ~אחד לתרום הרוצה אכל דקאי רשב''ם לפי' אבלמחלקותן
 קמ''ל טובה ועצה בהא עליה רבנן פליגי דלא למימר איכא הכלעל
 דילן ולש''ס ליה מודו רבנן וגם כולן על מאחד לתרום שיוכלר''י

 ולהפריש למיבדקי' ליה דאיבעיא ולר''י לרבנןב''ל וא~~ מיקרי רע רק עליו אוכל שם ברוח ~נמצא אבטיח גםע"כ
 מינ~

 וביה
 :ודו''ק

 ~ש~~~~
 המפקיד פרק ב''מ במב' להדיא

 פירו~
 חבירו אצל

 לפי~ך. שם בברייתא ואמר בהן יגע לא אבודין הןאפילו
 המפ~יד לב~ה''ב מותר למוכרן. הנפקד בהן יגע לאדבוודאי
 ~שמ~ א' מקום על ומע~ר תרומהל~ותן

 רשות ~ו היה אם
 תרומה לעשותו אסור בעה~ב היה אבודין כשהןלמו~ן

 כ~
 דש~א

 דלרשב"ג ומשמע ומכרן ליאבדהתחילו
 דא~

 אבו'. בב''ד מוכרן
 א' בגמ'ו~ה

 מח~ו~
 מכדי יתר אבל חסרונן בכדי

 חבר~
 ד~ה

 כו' מכדי יות' הוו דילמ' ניחוש כו' דלפיכך מהא ומק' כו'מוכר
 הסוגי~. עיי~ כו' שכיח לא חברונן מכדי יותר ומשניומכרן
 המ~וי דבר אינו מכ''ח דיותר ידע המקשה אף ודאיוהא

 לחבר הרגילות מכפי יותר ה'ינו חברונן מכדי יותר קר~ןלהכי דה~
 דאם דמ' כו' חברונות לו דיוציא במשנ' שם ~שנינוכפי

 לה דקארי ק' וא"כ הרגיל דבר שאינו לו שומעין אין יותרשחב' טו~
 שיצטרך קצת מצוי היא דעכ''פ ב"ל דהמקשה צ''ל אע''ככו'

 והגמ' לא ממומא לענין אבל עליו להפרי' שלא איבו' לעניןלו לחו~
 בגמרא שם ב' ורנב''י לחוש. אין לאיבו' וגם כלל שכיח דלאמתרץ
 תוב' לפי' ובפרט עיי''ש. מילתא להא שכיח משכח ~כ''ח יתרדגם
 בב' שחסר היינו חברונן בכדי רבנן על רשב''ג דפליג דהאשם

 בב''ד דמוכרן הוא בהא בשנה לחבור שרגיל מהחדשים
 שכיח לא ודאי והא עיי''ש רבנן על פליג לא ממש חברונןבכדי ה~

 לו שומעין אין כך קטעין כי נפקד דהא לע''ע. האיכולי
 בעה''ב צריך היה לא''ה הא בכה''ג למוכרו רשאי דאין לרבנןדב''ל ו~~~

 ואבור הנפקד שם ומכרן כ''כ א' בפעם חסר שמא לכךלחוש
 ~ששא תרומה.לעשותו

 א~
 הטעם ודאי אלא כ''כ שכיח דלא

 בדבר איכא ב''ב גם ולכאורה קצת: המצוי למיעוטדחוששין
 שנזדמן יימר מי נתקלקלו ואת''ל של~ים הןשמא

 ל~
 למוכרן ב''ד

 חיישי~ן ואפ''ה כאן. יש ורובא חזקה גם ב''ד ליה דמזדקקיימר ~י דאמר~ן פעמים כ~ה בגמ' כדמצינו בב''ד שלא למו~רןדאבור
 :לכתחלה

 פעמיים נבדקת יחיד של מזוזה דיומא בפ''ק דגרסינן לה''ריש
 ~ל להטריח שאין ופירש"י ביובל פעמיים רבים ושלבשבוע

 שכ"א מדאי יותררבים
 יא~

 חבירו יעשה
 והי~

 פבוקה הלכה
 מזוזת לבדוק ליחיד חכמים שהצריכו להדיא הריבש'~.

 מעמידין ואין וקלקול ריעות' בה נולד פן מחשש השנים ל~לשא' פת~~
 רבים דבשל אף קצת מצוי שהקלקול לפי תמיד חזקתה עלאותה

 אפ''ה להו. מטרחינן ולא עומדת ובחזק~ה שנים כ''ה עדמ~רינן
 מחצית או רוב היה ואלו שאפ~ר כל לבדוק הטריחו~יחיד

 שא" שנים כ'ה עד לרבים מתירין היו לא שנים ל~'~~תקלקלין ~זוזי~
 אע~כ ביחיד. בדי~ה שהצרכת שנים ג' ~רך לפי הקלקולבוודאי
 והצריכו במיעוטן הקלקול מצוי שעכ''פ רק הם בחזקתןרובן
 וקב~ו לברר שיש במקום ורוב החזקה על לעמיד ולאלבדוק
 לדבר.זמנים

 וא~
 והמה ז''ל הגאונים דעת בתפילין

 ואף ~ו"ה. כדין בשבוע פעמיים בדיקה להצריכן רבאושימושא הש~ל~ו~
 ~ליט אז תמיד יום בכל דמשתמשין משום היי~ו הפוטריםפובקים
 בפובקים. הטעם כמבואר בקל ~תקלקלין ואין אויראבהו

 בדי~ה הגאונים כל הצריכו ולכן שם ובב''י תפילין הל'טא''ח ~י~
 כמזו"ה והו''ל אוירא בהו שליט דלא לפרקים אותן שמניחיןלתפילין
 פע~יםלבודקן

 בשבו~
 וכ~ב הגאונים. בשם וש''ע הב"י כמ''ש

 מי ואין יש~ים תפילין כ~א לו אין דאם גאון בשם עודהב''י
 מן מצוה עביד דלא אע''ג כו' מניחן כו' ולתופרן לבדקןשיודע
 חז~תן על להעמידן התירו אפשר דלא משום הרי כו'המובחר
 ל~קנם יוכל ולא כ~רים יהיו פן א' א" לתופ~ן יודע שאינוודוקא
 בדיקה צריך לתופרן שיוכל כל הא תפילין ממצותויתבטל

 ואין ולהניח' לתפרם בצע מה הם פבולין ואם י~פרם הסכשרים וא~
 בפיבול יניחם כשלא תפילין מצות ביטולזה

 וכ~
 לא וגם במ"וזה דא~'

 ודו''ק בכך מ~ן להפבד~יישינן
 כ''~

 בכך נחוש שלא
 להפס~

 כו'. המובחר מןמצוה

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

 ~ו~ו~~י~
 ~~ו~ ~ו~~

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

~~~~ 

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

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

~~~ו ~~~~
 ו~~ ~~~ ~~~
 ~ ו~ו~~~ו~~
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~ ~ ~ ~  שורש הוא הזה והדבר ח''ו טרי~ות ישראל שיאכלו ממה הקל~~ון
 כיון בחזקתן לעולם להעמידן שלא ציצית בדיקת לדין גם~דול
 ירא שכל ז''ל והטור בפבקיו הרא''ש וכ''כ ה~יסול בהןשמצוי
 של~י ~רא''ש כתב שבתשובה ואף נפסלו. אולי לבודקם לו ישוחרד
 וכתב לבדקם נהגו ~לא ההמון מנהג ליישב כ''כ לבודקן א''צהדין
 ורגילין בקל נפבלין ~אין טעם עוד וכ~ב חזקה משוםהטעם
 והיינו כו' לפסול שיגי~ו קודםלתקנם

 שעכ"~
 לבודקן רגילין

 קודם לתקנם שרגילין לומר שייך שבזה הברכה בעת יום בכללא ר~
 ק''ש בשעת בהן למשמש רגילין הכל ובל''ז פ'בול לידישיגיע
 להתקלקל התחילו ואם כידוע אותו וראיתם מצות לקיים בהםו~יין
 סתם וכן לבודקן כתב בפסקיו ועכ''ז תיכף. ומתקנן בהןיודע
 ז''להטור

 והר"~
 יפסלו פן ב~בת בו לצאת מחמיר היה ז''ל

 אינהוהוי
 מצויי~

 שמא חשש עטיפה בשעת שבדק ו"ף כהלכתה
 החזקה על העמידן ו~א בכך ציצית מצות שביטל ואף נפסלאח"כ
 דעת על במך לא וגם להקל רצה ל" ד~בת חומרא משוםואולי

 לא בכרמלית כי בעצמו מעשה לעשות רה"ר לנו ש"יןהסוברי'
 שאר ובאמת ודו''ק מבפק ציצית מצות ולב~ל כ"כ להחמיר~ייך

 שחרית: בבדיקת ודי ז''ל מ~ר''ם לחומרת חשו לאגדולים

 צריכין תפילין אם תנאי מ~לוקת מייתי ~מכילתא~~~~~~~~~
 בברי בדיקה דמצרעי והנהו ליב''ח אחתבדיקה

 מימים למועדה החוקה ושמרת וכתב מדבר הכתוב תפיליןב~וקת

ימי~
 א' לבודקן שצריך מגיד ודרשו כו'

 מחלוקת שם ומייתי ליב''~
 קיי''ל ואנן הפוס' וכל ורא''ש תוב' הביאהו ורשב''ג ור' וב''הב''ש

 כן ~ורין ו"ין הלכה תפילין זמן לילה דקיי''ל כו' פסחבחוקת
 ואמוראי תנאי דכולהו משמע עכ''פ הפוסקי' כן פםקו לאולכן
 כל לתפילין בדיקה להצריך יש ~פיר תפינין זמן לאו לילהדםברי
 ולא ליב''ח א' שימור להו עביד רח~נ' דא' דוש~רת מקראיב"ח

 ו~דאורייתא גמורה דרשא דזה משמע ולכאורה חזקתן עללה~מידן
 חזקתן על הדברים כל להעמיד שלא התורה מן לבדיקה רמזומצאנו
 דגזה''כ שנאמר לא "ם נפרקים. בדיקה להצריכו רקלעולם
 דבעי בתמיד דדרשינן וכמו מינה ילפינן ולא בתפילין דווקאהוא
 וכתב כו' דתשמרו מקראביקור

 בפב~
 כו' לשמרת לכם והיה

 אפשר "ו כו' ימי~ ד' ביקור ט~וןלהלן
 דאבמכת"

 הוא
 : כו' תפילין בחוקת ש"מ דושמרת אקרא מדאבמכי' רקומדרבנן

~~~~
 חובת תהיאל

 הבדיק~
 שהת~לה בדבר בעינינו ~לה

מ~ויה.
 והרב~

 בראיות שביארנו כמו ~"''ל לה ח~ו

 כ~~~ברורו~
 משניות. אדני על מיוסדים דעת ליודעי ונכוחות

ברייתו~
 דפשי~א כמו לא ז''ל. הראשונים ודברי הש~ס בוגית

 היתר חזקת שיש כל הדין מן זו לבדיקה צורך שאין למרליה
 גם נעיל שביא~ו כמו די אין ורוב ב''ס בצירוף גם אבללפנינו.
 בה ~יה שלא מקוה וכל המים מקואות לתקן יוצאין ~היו~צינו

~
 שהיו שמשמע בשקלים כמבואר באה מ' לתוכה ממשיכין סאה
 אף תמיד חזקתה על העמידוה ול" המקוה במדידתעוסקים
 בתשובה הר''נ וכ''כ בכך. הטריחום רבים צרכי~הוא

 לעיין ~י~
 : לברר כשיכולין החזקה על בומכין ו"ין כשיעור בה ישאם

~''~~
 בדיקה צריך איבור חזקת בו שיש בדבר לחלקמעכ"ת
 הדברים. מן די שיש ~ה לעיל בזה כתבתי כבריותר

 של ברורה חזקה בו אין בדוק שאינו בית~ם
 ח~

 מקום כל רק
 דעיקר ועוד לשאלו צריך וא~''ה מבפק לבדוק צריך כו'~~~יסין
 בין~ילוק

~ 
 הגרסאות בחילוקי תלוי הוא איבור חזקת לו שיש

 מתני' דא' הא "י כו' וצרתה בעלה ש~לך האשה גבי דיבמות~הך
 כרבנן אתיא דלמבקנא או למבקנא קאי למיעוטא דחיישכר''מ
 בין להכריע בידינו ואין בזה דיעות הרבה ויש עיי''ש חזקה~שום
 במשנה הגט כל ד~רק סוגיא בכולה ראיתי זו רק העול'אבות

 דבכולה כו' חטאתו וה~ולח כו' ישראל ובת כו' גטדהשולח
 רישא תנא דאי צריכותא הגמר' ועביד קיימין בחזקת~מוקמינן
 רבותא אחרון אחרון אינך וכולהו כו' אפשר דלא משוםהו''א
 היתר בחזקת הלא החטאת דבריי~א הו''ל איפכא ו~ורה~מ''ל.

 הו~זקה לכהן שניסת אשה וכן לקולא חזקי ותרי קיימאלמזבח
 זקוקה בחזקת עומדת היא דגט רישא משא''כ לתרומה היתרבחזקת
 הגט לוליליבם

 ו"פ''~
 גברא חזקת בתר ואזלינן חזקה להך שבקינן

 וע"כ עומדות היתר בחזקת שהן מסיפא טפי לן ופשי~א חישהוא
 בהך משא''כ טבל חז~ת יש ושם כו' הנוד יבקע דשמא מהךהיא תנאי ימות שמא שם דאמר בהא עוד משמע וכן בהכי. לחלקשאין

 : ודו''ק היתר חזקת שיש תרו~הדאוכלת

~~~~
 בזה לדקדק יש

 בשב~
 כל דאמר לרשב''ג דמק' פרא''ד

 אי~ו בבהמה ימים וח' נפל אין באדם יום שלשי'ששהה
 הא כו'~פל

 ל~
 מהלינן היכי מי~ל ומקשה הוי ספיקא שהה

 חזקת דאיכ' היכא רק חייש לא ע''כ דילמא קושיא ו~אי כו'.בשבת
 או זקוקה בחזקת שהיא היבום מן לפטור באדם כגוןאיסור
 'חודש מבן מופדויו כדדייק ~מון ~זקת דאיכא מפדיוןל~טור
 זבוח שאינו איבור בחזקת שהיא בשחיטה להתיר ובב~מה~פדה
או

 אמ''~
 בשבת למול אבל אחזקי' ואוקי מתיר~ו שחיטה ואין

 צד לשום חזקה כאןאין
 ל~

 בתר אזלינן להיתר ולא לאבור
 מ' ולכאורה לד''ת בזה חילוק שאין לש''ב ב"ל וע"כ~ובא

 בזמנה דמצ~ה ממילה לק''מ דאל''כ חייש מה''ת דרשב''גדשם מסוגי~
 ודו"ק עיי''ש דאפשר היכא רק כרש~''ג קיי''נ לא אנן רק~אני

 ואמר ימות לש~א מת שמא בין מפליג לא לאביי כ"ד דףובסוכה
 לא יהודהדר'

 חיי~
 לא בוכה דגבי אדר''י ד~'י ו~קשה למיתה

 נוד בקיעת וגבי~ייש
 תירץ לא ואמאי ברירה משום ודאי חיי~

 טפי: חיישינן טבל חזקת משום דהת'~~שיטות
 בדבר הרבה להתיישב וצריך כלל חילוק שאין מראין~סוגיות ~~~~~

 כעת. ~וד להאריך לי ואין ימצאנו מי מאוד עמוק עניןכי
 משניות מכמה שם ופריך ל~יעבד הו''ל דמאי ~שום לו לחזורמותרת עדים~ עפ''י נישאת דאמר הא גבי רבה האשה פ' ביבמותועי'

 כו' ומזה ~זה תצא דא~ר כו' שמו ומשינה כו' קרח בגטדכנסה
 לגיטא לא~רויי' ליה איבעיא ומשני למיעבד הו''ל ~י נימא~אמאי
 גם הגט לקרות יש שלכתחלה הפוסקים כל הוציאו ומכאן~ו'
 דבדיעבד אף החליף שמא הבעל ליד כשבא ובפרט הנתינה~חר
 הנתינה אחר קראוהו כשלא חוששיןאין

 וא~
 ~ח''כ הבעל שא'

 : לגיטאלמיקרי' צריכי גבי שני המביא פרק ור"''ש ור~''א תוב' עיין ומזה~זה לצאת כן עשתה כשלא וק~נבוה קלה שהת~נה לפי חוששיןלכתחלה אעפ''כ שנתחלף בבירור ידוע אם רק לפובלו נאמן אין פב'ם~טר

~~~~
 ונשאו דהלכו מתני' הנך על ה"שה בפרק שם א' מזו
 לאמתוני ליה איבעיא ומשני למיעבד הו''ל מאי~ימא ואמאי כו' ומזה מזה תצא ~יילונית נמצ"ו ואח''ככו'

 עיי"~
 ובתוס'

 תמצא פן ~יתברר עד המתינה ~לא לה דקנבינן הרי ודו''ק~ם
 בתר דאזלינן כרבנן דקיי''ל אף אילונית~א'

 וקטנה קטן גבי רוב"
 הדין מן להמתין צריכה ואימה מדרבנן ~ף למיעוטא חיישינןולא

 פ' ב~יטין ז''ל הרא''שוכמ"ש
 הנ''~

 הואיל לה קנבינן אעפ''כ
 לבעלה להתירה אנוסה נחשבת אינה עי''כ תקלה לידי~באתה
 הבפק לבית ל~ס ולא להמתין לה היה עצמה היאכי

 א~
 שאין

 האמת להתברר שיכול בדבר לעצמה תחוש היא אותה איברין~כמי'
 לדקדק לה היה שעכ''פ הטעם ואו~י לבעלה ואבורה למיעבד~ו''ל מאי אמרינן לא עדי' עפ"י אף מבקנא ולפי הפבידה שמיהרהולפי
 דייקא גופא א~ה שאמרו ו~מו עדים א~ר אף ~תנשא קודם~יטב

ומינבב"
 ומסתמא דקדוק בלי העדים אמונת על תיכף לסמוך ולא

 : כולהו אינך כמו חכמי' קנסוה ולכן היטב דקדקהלא

~"~~
 א' ועד ~דים אחר לדקדק לאשה יש שאם ק''והדברים

 שיש כ''ש האמת. לברר שיכולה כל ורובא חזקהאו
 ולא בקל לבררו שיכולין בדבר ה"יסורין בכל כ''כ לכך לחוש~ו

 שלא וכ''ש קרובה שתקנתו כל רובא או החזקות על ת~ידלסמוך
 : בכך הבירור מ עיןלהעלים

~~~~~
 טריפות ב' אחר זו בדיקה דין לתלות מ~''ת מ"ש

במחלו~
 מחייבינן אי ספיקא ספק גבי ה~וסקים

 הדמיון אין לענ''ד דאפשר היכא ולבדוקלברורי
 מוכר~

 כלל



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ספיקא בספק דווקא היינו לברר א"צ הסוברי' לדב~י אףדי''ל
 י~ אם ~סופקים ואנו ו~קרה ~עשה עפ''יהנולד

 כלל איסור
 לבדוק צריך ואין האיסור כאן אין ודאי ואו~רין אב''ס~מכינן
 לברר צריכין ואנו והוה עולם של בטבעו ישנו שהאיסור בדבראבל

 יבא אחריו נבדוק כשלא כי בו יכשלו שלא ההיתר מתוךהאיסור
 מאילידינו.

 נ''~
 הוא פנים כל על ספק או ודאי הוא האיסור אם

 בשגגה יהא בודאי נבדוק וכשלא ~ספק התורה מןאסור
 מוכיחות ה~ה לעיל שכתב' הראיות וכל שאפשר כל אחריו נבדוקלא ל~

 הסכים בתהה''א לברכה זכרונו הרשב''א גם הרי היטב ל~עייןע''כ
 נימוח ש~א ס''ס ואיכא שנתבשלו אחר אף תולעים בדיקתעל

 האחרונים שכל אף וכ~ש''ל בודק. לבדוק אפשר שאם כתב~פ''ה
 בתהה''א הרשב''א בדברי עצ~ם תולים נברר שאפשר בס"סה~קילים

 צריך עולם של בטבעו שישנו ס''ס שכל שדברנו הדבר הואא''ו
 : בירורו על יותרלחוש

~~~~
~ה

 ש~
 שא''צ בב''ס הדבר שהוכרע בפשיטות ~ע''כת

 להורות יש שכן ה~לך שער בשם שכ''כ אף הדברלברר
 נסתפק ז''ל והש''ך ברור הכרע לזה ~אתי לא בעניותיל~עשה.
 ראיתי המלך שער בס' גם אפשר. אם לברר יש לכתחלה וכ'~זה
 בשםשכתב

 כ~
 הסכימה שלא רק לברר שצריך בפשיטות גדולי'

 הביא ל~לך ה~שנה וגם עמהם.דעתו
 ש~

 וכל בזה. שמח~יר
 גם ~פורשין ורובן ברורה. הכרעה בהן אין שם שהביא~ראיות

 : ק"י סי' יו''דבש''ך

~~~~
 הפוסקים דעת כתב תלוי' סירכא גבי בחידושיו.הרשב''א

 שדעתו כתב ז''ל והוא בדי~. בלא לתיר שאיןז''ל
 בדיקה להצריך כלל ריעותא זו שאין בדיקה בלי להתירנוטה
 כו' רירין והן כאלו סירכות לה~צא ודרך נקב בלא סירכאשיש
 עור ש~א נקב ואת"ל לא. או נקב מח~ת ס' ס"ס דהוי ~ודוכתב
 לא בדיקה ע''י לברר שאפשר כיון י"ל ו~יהו וכתב לבדוהעליון
 הב"ב ג''כ וכתב בדיקה בלא להקל פסק בתה"א רק ס"ס~רינן
 בדיק' שהצריך מ~ה ~"ל הרשב"א בו שחזר הוציאו ומכאןהלז
 שאין שכ' ס~יך קמא דאטעמא ארי' לא הא ~שום ואילב''ס
 שפבק שיטתו לפי והוא כאלו רירין ל~צוא ורגילין כלל ריעותא"ו
 סירכא ופסול נקב בלא סירכאיש

 דבו~
 להתפרק שעתידה משום

 בעל~א לסניף שני וטעם כלל נקב חשש בה אין התלוי'~בל
 כו' י''ל בזה מיהו שכ' בחידושיו ז''ל לשונו ~שמע וכןכתבו

 דמסקינן השוורים לבין שנכנס ארי גבי דרוסה ספק גביובחידושיו
 לא רובן ודאי שוורים שהר~ה כיון וה"ק לכולהוחיישינן

 י"''ע כו' דרס שכולן שנ' אלא כודאי ונעשה לס' שנחוש דישלא נדרס~
 הנדרס זו לו~ר ת~צא ואם דרס "ו לא ס' הוא ס''ס אחד כל~א
 להתברר יכול שהדבר דכיון ותירץ נדרבה. הנאסר ב~קום לאש~א
 וכתב בפיקא בפק ידי על שרינן לא כלן שנבדוק בדיקה ידיעל
 עם שנתבשל גיד גבי דא~ר ~~אי ראיה והביא נותן הדיןוכן

 ~תוך והו" ~אה שהן אע"פ א~ריו לחפש צריך ~ירו דאםהגידין
 נ''ל. כן וביים עכ''ד ברוב בטל מכירו ושאינו בריה~אינו
 שיכול דכל א' ~~ש ברוב ביטול דגבי שכ~ו מובנתוראייתו
 שייך ואין עליו לחפש צ~יך לבדו והאיבור לבדו ההיתרלהכיר
 התירו עיקר ס''ס גבי ה''נ כן לבררו יכול כשאין כ''א ביטולבו

 בטל האיסור וס' ~לאיסור להיתר בספיקות צדדין רוב שיש~~שום
 צדדי ברוב בטל האוסר ס' אין לברר שיכולין כל וא''כ בתריחד

 בסברא. ל~בין הי" נכומה וראי' ראייתו תוכן היא זו הזו.ההיתר
 שאפשר אף לברר א"צ דברובא ני~א אי דאף לו~ר מקום ישולפ''ז

 בדבר טורח כשיש כו' דאפשר היכי דל''א בחולין הש''סוכ~סקנת
 ואין פריש מרובא דפריש כל או~רין שאמו ברובא דוקא היינוי''ל
 רק האוסר א' צד כאן שיש בס"ס משא"כ ברוב איםור ביטולכאן
 שיכולין כל איסור ~טלין ואין ה~תירין צדדין בב' בטלהוא

 מאותו א' נפל דאם עוד ז''ל הרשב''א שם וכתב כידוע.להכירו
 אפשר ~כירו ואין אחרים שוורים לתוך הנאסרים שוורי'דיר

 אבל ודאי איסור דהוי כו' הנסקל לשור דמי ולא כולן~~ותרין לו~~
 בטל נתערב ואם ס''ס דהוי בפק משאר וקיל איסור ספקהכא

 ~פש~ נמי דה~א יאמר ושמא עודוכתב
 אלו אף לבדוק

 יכול שהרי ועוד כו' ע"ז של לטבעת לד~ותו אין ו~''מ וכ'ביניהן נת~
 ר~י מחלוקת הביא ואח''כ בצ"ע: והניח היתרן עיקר עללעמוד
 אלא בדיר היה שלא כגון באחרי' שנתערב דרוסה בספק ז''לור''ת
 ז''ל. הר''י לד' נוטה שם ודעתו התיר. ור''ת אוסר שהר''יא'
 ונת~בט לברר. ~יכולין כל ם''ס לאסור ז''ל שדעתו להדיאהרי
אף

 בספ~
 בס''ס א' שכל שוורים הרבה בין שנ~ס ~ארי דרוסה

 בצ~ והניח נתערב ואח''כ שנתערב קודםעומד
 יש אם

 ספק שהתיר כן אינה ז''ל ר''ת דעת שלכ"ורה ואף בדיקהבלי להתי~
 ז''ל ר~י כדעת להחמיר ז''ל דעתו בדיקה. בלי שנתערבדרוסה
 מטעמים ס''ס קרוי זה שאין מטעם רק החמיר לא ז''ל שר''יו~ף

 לה שאין טריפה לספק נ''מ באורך ע''ז בראשוניםה~בוארים
 בביצה דתניא בהא ומחלקותן נחלקו. טריפה ספק שבכלבדיקה
 ע~ש אודאי או אספק קאי אי כו' נתערבה ואם אסורהוספיקה
 בשער שבתה''א ואף לבדוק שיש עצמו ז''ל הרשב''א דעתאבל

 וכתב הזה הדין זער לאהתערובת
 אה~

 לבין שנכנב דארי
 כולן לו~רשיש השוורי~

 ד~
 זו סברא ג''כ כתב בחידושיו גם הא כו'

 למעשה להחמיר סיים שם וגם עליו ראיה שהביא דינו את ס~רלא ואעפ~~
 טריפות ספק בכל ז''ל ר''יכד'

 שנתע~
 וגם אסור והכל

 ראיה לה אין זו חזרה וא''כ ודו''ק בקיאינן דלא לדידן מהנילא בדי~
 : להחמיר וישברורה

~~~
 לבדוק שא''צ ז''ל ור"ת ר''י ~מחלוקת שדקדק התה''דלדברי
 ~הוא כו' דמוחא מכפא הבהמות כל בבדיקת דדוקאמראה

 דלא כלל ראיה אין בקל לבררו שיכולין כל אבל גדולטורח
 בכל וכן מבררינן בקל לברר שיכולין כל דקיי"ל ~רובאס''ס עדי~

 ~~ין המלך שער בעל שהביא הראיות כל לתרץ יש ובזההחזקות.
 על דבדיקת בדיקה צריך אין וס' ספק דהוי הי~י דא' ח~ץבדיקת
 חזקתו גבי דא~ר כמו גדול טורח הויהבית

 בדו~
 לה~י לאטרוחי'

 : אחריני בגווני לחלק יש ועודכו'

~~~~~~~
 בזבחי' ד~וקמינן מהא מאוד נכונה הש''ך קושית
 מותרות כולן הרי ז''ל ר''ת ולדע' כו' בנפולהדאתערב

 דנפולה ה~לך שער בעל ומ''ש ב~יקה. דא''צ ני~א אי~ס''ס
 בב~יקה דמשתרי' אף ודאית דרובה כמו ס"ס הוי לאודאית
 והלכה עמדה כמ''ד התם מוק~ינן דהא מ' איןעיי''ש.

 שנצריך די ולא בהלכה בדיקה א''צ דקיי''ל כהלכת' ודלאבדיקה צרי~
 מכשירין ואין ס''ס לענין ודאית כטריפ' נעשהו שעוד אלאבדיקה
 ושחטה לעת ~עת ושהתה ע~דה שלי~ה ומשנה בדיקה בלילג~רי
כשירה

 ש''~
 וכ''שכ בדיקה צריך פמים כל על רק להכשר חזקתו
 ודוק: וצע''ג גמור ב''ס הוי ובודאיבהלכה

~~~
 וסה"ת הסמ''ג שכתבו ממה להקל ראיה ז''ל הש''ךשהביא
 ס''ס משום לשני מותרת דלהכי ~ש~יש ~ח~ת דם רואהגבי

 ו~כי שני בבעל תראה לא שמא כו' ואת''ל ה~קור מן לאש~א
 תקמת דמשום לדחות יש זה גם בשני. שפופרת בדיקת צריכהאין

 לא דתו המקור ~ן ות~צא תבדוק אם לעולם תאםר ~לאהאשה
 הם כמ''ש לחוד כו' האצבעות כל ~א ~טעם לשני להתירס~כינן
 לשני ס"ס ~שום בבתם לה ושרו טובא עגונות לתקנת וחשוז''ל

בפר~
 נבדקה שאם וסה''ת הסמ''ג שהח~ירו החו~רא זו שגם
 הוא לשני. לאינסובי שרי' לא תו ה~קור ~ן ונ~אבשפופרת
 האצבעות כל אין כי בכך הוחזקה שלא כיון יתירה חומראלכאורה
 רואות נשים רוב כי שתתחזק עד עומדת היתר ובחזקתשוות
 : ולאוסרה שפופרת ע''יבדיקה לאצרוכי עלה לוסיף דלא והבו שם. הב"י כ~"ש תש~יש~חמת

~~~~
 לש~י היתר עיקר דלדבריהם בעיני צע''ג זה דבר עיקר
 והא כו' המקור ~ן לא שמא ס''במשום

 משנ~
 שלימה

 נ~צא~ינו
 ע~

 חייבין כו' שלה על נמצא כו' בקרבן חייבין שלו
 הצדדים מ בדם כלל ליה ~ספקינן דלא הרי כו' תלויבאשם
 במשמה כדאי' הן מ~נו דמים שרוב ~בת~" הוא ה~קור~ן

 אשם חייבין שלה ~ל ואם בחטאת הן ולכן ה~קור מן דמיםחזקת
 א''ת ~ייתי והיכי הוא ב''ס ולא ראתה אח"כ שמאתלוי

 שמ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  ~שמיש בשעת ואת"לאח''כ
 ש~

 דאיירי לתרן ודוחק הצדדים. מן
~בדק~

 כלל בפק הוי ל" דזה משמע לכאורה א''ו בשפופרת:
 רק הוא המקור מןדמבתמא

 "פ'''~
 הוחזקה שלא כיון לשני שריא

 לא ולען ב''ב משום ולא עומדת ובחזקתה שוות אצבעות כלולא
 כרת לבפק תכנב שלא ז''ל לפירש''י בדיקה ע''י לראשון להתיררצו
 שיותר משמע ז''ל רש"י מדברי וגם בדיקה בלא לשני ת~ה שיש~ל
 הבדיקה על לבמוך רצו ~א שלכן ה~קור מן להיות הואמצוי

 שיש כל~אשון
 ל~

 תקנה
 אחר~

 שום לבדוק ולא לגרש והתירו
 תש~יש ע''י ראתה ובכלן לג' נשאת אם רק בפשיטות שרי'דלשני
 והתיר~ה עגונות תקנת על חשו תקנה לה אין שאז פעמ~םג'
 קצת לי ויש ז''ל רמב"ם ב~ם מ''ש ב"י ו~' השפופרת בדיקתע"י

 להאריך: מקום כאן ואין זה בעניןדברים

~~~
 לא וכעת הזה הב"ב מן הראיו' כל לה אזדאלפ''ז
 ~ן ודאי ~לה דמ~וי' ~המשנה זו לקושיא ~ירוןמצאתי

 לשני שרי' וא~''ה בפק ולא~מקור
 ואי~

 ז''ל הפוסקים כתבו
 אבורה בראשון בדקה ושאם ס''ס משים היתר דעיקרלהיפוך
 כאן ואין הוא הכל דברי ל~ו ולענ''ד כו'. ראשו על מצאה~ם

 : להאריךמקום

~~~
 מדעת ז~נינו מגדולי בפר על הוב"ה "~ת ראיה ראיתי
 יו~ן בני אינן ומזלות כוכבים עובד כלי םתם גביהרא''ש

 דאיכא כיון ותירץ קפילא ליטע~י' הרא"ש והקשה עכומ''זבמס'
 תוםפות דברי עפ''י וז''ל כו' רבנן אטרחוהו לאב"ב

 ב"ב משום עכומ''ז כלי היתר ט~ם שכת~ו גדולים וכ~הור~ב''א ורא"~
 זה וגם ב~ין. פוגם ש~א היום נשתמש ו"ת''ל נש~~ש ל"~מא
 טעימ~ דשאנ~י"ל

 א~רחוהו ל" הרא''ש כמ''ש טורח בו ~יש קפילא
 ולאסרו טעם בו שיש י"מר "ם ה~כו~''ז לה~~ין מ~ייבין שאיןוגם
 ~עם בו ~אין יאמר אם נו ~~~מינין אף מס''ב שמותרכיון

 שקרו שיתברר משום היינולהי~ר
 ול~

 לה~~ינו ~~ל נפשיה מרע
 הכר~: ~ין ם''ב נגדלאםור

 בט''ז וע' כו'. לשאלו יש ישראל דבשל מ''ש קכ''ב סי' ביו''ד~~'
 גבי ז''ל רש''י בלשון דהמעיין ועוד ר~"ל בשם מ''ששם

 טעם נו~ן כו' לה ניחוש למאי דא~ר עכומ''ז של~ובפן
 האיסור נתבשל שהרי נט''לפ עכימ''ז גיעולי שכל וז''ל שכתבכו' הו" לפג~

 כתב דה" עלה אתיין ם''ס משום דלאו להדיא משמע כו'אתמול
 כו'.שהרי

 ~בוודאי רק ט~ם הנותן איבור בשלו דודאי ~שמ~
 בה בישלו לא שהיום היהאתמול

 דמםתמ"
 לא עתה בה בשל אלו

 התבשיל מן עדיין נתרוקנה ולא אחרים דברים בה מבשלהיה
 לבשל כלל דרכן היה של" בערב לאכול ממנה משייר והיהלגמרי
 שבישל וע"כ עכומ''ז. בשילהי ר''ת בשם תוספות כמ''שבלילה
 דלינת בהדי' ז''ל ר~"י כמ''ש לילה בלינת הופג והרי אתמול.בה
 לא דאמר בהא ז''ל רש''י לשון דקדוק ~מע וכן פוגמתלילה
 הנהו בכל ההיתר טעם וזהו יומו בת קדירה אלא תורהאסרה
 לטעימת וא"צ ב''ב מן ולא נט''לפ ודאי דהוי עכומ''ז שלדשרינן
 לילה דלינת הראשונים מ והרבה ז"ל ר~ת ד~ת וגם כלל.קפילא
 תום~ות כמ''שפוגם

 ו~א''~
 ובמחלוקת בשמו עכומ''ז בשילהי ז''ל

 שהצריכו לשיטתם הס''ב שכתבו והפובקים בש~ס. גםשנוי'
 ודוק.מעל''ע

 לעכומ''ז להטעים שיש כהרמב''ם המחבר שפבק צ''ח בי'~~'
 רש''י דעת וכן בס' משערינן עכומ"ז כשאין רק בפקשיש א~
 במכינן ולא בשמו הפובקים כמ''ש טעימה צריך ~ב' ביותר~גם ז''~

 ואפ''ה בש~ב כידוע ברורה חזקה שהוא בנ''ט בו אין שבס'אחזק'
 פיו על ואוברין טעם בו יש אולי ליה מטעמינן עכומ''ז שישכנ

 ב"ם משום להתיר אין לדידהו עכומ''ז כלי בבתם וכש''כע"ש.
 עכומ''" כלי התיר אחר מט~ם ז"ל ורש''י טעימהבלי

 רק כמש''ל.
 דבס' ובוברים ז''ל הר~ב"ם על חולקים פוסקים הרבה שםגם
 בפחות טעם בו שיהיה כלל שכיח דלא כו' עכומ"ז לטעימתא~צ
 ב''ב בהיתר ז''ל רמב"ם בשם שכ' טעם לפי ולכאורה ע"ש.מב'
 ובבפק א' בםפק הח~ירו ורבנן מדבריהן הן הבפיקית דכל~שום
 שחקרו האחרונים בדברי כמבואר דרבנן בפק הוישני

~ 
 זה

 םפק מותר יהא שמ''הת לומר יתכן האיך וא''כ בבפרתם.הלא
 עליו לשאול מה"ת נחייבהו ולא ודאי אבור הוא אם ~בררשיכול
 מבלי מה"ת בהן מכירין לשאין ודאין האבורין כל ונתירולברר
 המלך בשער וראיתי בעיני. תימא וזה בדיקה או ו~~להחקירה
 לברר שיכול כל ז''ל להרמב''ם שאף מטראני מהר''י בשם ב'שער

 ז''ל הרמב''ם על ז"ל הר''ן קושית תי' ובזה מה"ת. הואאיבורו
 שע"המ. בעל לדבריו הבכים שלא אף כוותיה מיסתברובודאי
 מב' חתיכה על זירא ר' של בטע' אכל ב' ר''פ בכריתותוע'

 לו שיש וכל ודוק. כו' איסורו לברר אפשר האחתיכות
 לאכולמותר יה" דאל''כ ~~ריהם מלבדוק להמונע םפק קרוי אינובבימנים היכ~

 עו~ מה"~
 יצטרך ולא דורב ראוהו שלא כל טמא

לבדוק
 בסימני~

 : כלל וז''א מה''ת להרמב''ם

~~~~
 שאין כיון איב~רו לברר שיש כל להתיר ~ין ם''ס גםלפ''ז
 יועילו לא שניהן גם מה''ת מתירו א'ס'

 מדרבנן להתיר~
 שלדעתוכיון

 ל~
 הספיקות קולות מטעם רק ענה אתינן רוב ~ט~ם

 עליו שירד שבעליי' דגן גבי תס''ז בי' ב"''ח ז''ל ברמ''א עודוע'
 מס''ס לה~~ותו ש~תיריןהדלף

 ול~
 וכתב בפבח. ל"כלו

 ~נין ברובן הספיקות יתבטלו י~אה בל דלענין אףהטעם האג~
 ביטול משום ם''ס דהיתר דס"ל ל~~די' הרי לה~מיר. ישדבמשהו אכי~

 : בחידושיו ז"ל הרשב''א בדברי וכמש''ל : בה נגעיברוב

ד~~''~
 ה"גור בדברי לדבר ויש בטל. לא לברר שיש כל לכ~ורה
 ~קצר שרצוני אל" ע''ש ט''ז השיגו הא~רונים כיבזה

 א~רוני' ~כ~י רוב שדע' אנכי רוא' דבר ~ל וכללו עוד.בזה
 לה~מיר נמלך ~שנה הגדול הרב וגם המלך שער הספרדי'בבפר

ב~''~
 הלב ובברת לכת~לה ה~~יר הש''ך ו~ם ל~רו~י. ד~יכא

 כ' שכ~ר בפרט לכךנוטה
 ר~ב''~ שדע~

 ר"יות ויש לה~מיר ז''ל
 לה~~יר יש ודאי שביא~נו כמולדבריו

 בפר~
 בלי לברר כשיש

 הבירור על ל~מוד שיש דיין ולית דין לית בקלטורח
 ודו~

 : בכ''ז

~~~~~~

 כבר עולם ~ל בט~עו והוה ה~צוי ב~עוט~אלת~ו
 ו~פי בופרים מפי כשמלה הדברים ו~יררנוה~רכנו

ב~רים
 גמורו~~ ובר~יו~

 לדברי אחריו לבדוק וחובה גמור שדין
הכל

 וא~
 וס''ב וחזקה רובא בזה מועיל ואין איםור ם~ק אחר

 האווזות ~ל~טת בדין גם האחרונים כל דעת וזו הבדיקהלבטל
 בר של הדקין משליכי על גם הפרמ''ג צווח ויפה במוח.ובמים
 היכן עד דברינו ~וך נתבאר וכבר ומוכרח. ברור דין וזהאווזות.
 מי'. ~לק שהוא כמ~''ל קוםם יין דגבי מהך ה~וי מיעוטיקרא
 שיהיה הכוונה שאין ~וכיחין ~יל שכתבתי הראיות ~כלוגם
 חומרות כל שרבו אחר בזמנינו הרי~ה סרכו' כמו כ''כמצוי

 התובפות שכ~בו נפלים מיעוט מדין וגם בהן. הגדוליםשהחמירו
 כן משמע לו וחוששין מצוי מיעוט שנקרא פובקים וכמהוהרא"ש
 לעינים שנראה דבר כל רק עתה ריאה כברכות מצוי איןשבודאי
 ואין דשכיח. מיעוטא לו יקראו אשר שמו זה תדיר ~וישהוא
 בשגם להחמיר. רק ולהקל למצוי מצוי בין מדעתנו חלוקיםלחפש
 מצויות היו לא הר~שונים שבימי הראשון בקונטרבי כתבתיכבר
 הגמרא לדין ממש כבדרן שלא רק הסרכות מן ברורות טריפותכ''כ

 דבר והוא כ''כ מצוי שנ~שה עד עלינו החמירו האחרוניםוהגדולים
 מצוי הדבר היה שלפנינו בנידון הנשאל לפי כי בפרט וידוע.ברור

 : מהענין הנשאל בזמן מאוד כןגם

~~~
 אנו אף לחוש ב~נו שאם ~כ"תשה~שה

 נובי~
 לחוש

 ~אוד נפלאתי כו' ולגבינות לחלב ונחוש רוב מגדר יצאפן
 שהחמירו צרפת גדולי וכל ז''ל רש~י של ~בותיו כת"ר יעשהומה

 כו'. מחלבה אכלנו ~תמול ז''ל רש''י והשיב הריאהבנאבדה
 ע''ז הלוי ר''י תשו' ~כתב רשב''א ~י' ו~יין לכך. חשו לאוהמה
 ~כ''פ ז"ל דבריו על הקשה והרשב''א ע''ש כו' הוא חידושדחלב
 מוערח הדבר ובאמת זו. לקוש~ חשו לא ה~חמירים הגדוליםכל

 רובא בתר דאזלינן בגמרא מוכחינן לא למה דאל''כ בזהלחלק
 דחייש לר"מ וגם ברורה. הוכחה שהוא באכילה חלב דשרינןממה

 בין חילוק שיש א"ו חלבא אכול היכי לאקשוי' הו''ללמיעוטא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 טעם ליתן יש וגם ז''ל רש"י של רבותיו וכדברי לבשר חלבהיתר
שהחלב

 בחז~
 בחיים שעכ''פ הב~ר מן יותר עומד היתר

 : החי מןכאבר אסו~

~~~
 ~ל חל טריפה איםור אין למ''ד חלב בדין דברים דקדוקי לי

 אחר יאסר ולמה טריפה מכח בא החלב אין הריאמ"ה
 בעי' הא בשחיטה לאיסורא היתר דלית משום ואי כשפירשכך

 אי~שיטאדל"
 בר''~

 לחלק ויש ע''ש. היוצא אבר חלב גבי המקשה
 גבי בשבועות ועיין ~ייל רווחא משכח ואם לאיבור אית"שעכ''פ

 : ש~ועה עלשבועה

~''~~~~
 אין הכשירות כמו הטריפות שמצוי במקום כתבביצה
 ונא הדין מן בטריפות דמיירי וצ''ל ביו''ט.לשחוט

 ו~עפ''כ בעלמאמחומרא
 ל~

 ההוא במקום לחלב שחשו מצינו
 הובאילאוברו.

 הדב~
 שאין וע"כ בש''ע. האחרונים בדברי גם

 הוא שאפשר הג''א מדברי ~שמ~ גם בבשר. כ~ו בחלבלה~מיר
 שיצאו עד כ''כ מלוים היו שהטריפות הזמנים. מן בזמןלהיות
 ~ן. לעינים רואין כשאין לחוש אין דמםתמא רק ה~ובמגדר
 שאין נהי כ''כ. מלוי הדבר אין אם ואף מעכ"ת. כדעת שלא זהוגם

 אחר בודקים ואין מיעוט אחר לבדוק ל~ייבבידינו
 כ~

 ~''י
 הגולגולת פתי~תו ד~ך רק כנל. טורח שאין בדבר עכ''פטריפות.
 מכל מסתברא ודאי בהא בהת~י' יגלה ~תוכו המוחוהוצאות
 בזה לה~תכל והגון ושר~וי נמנוע ~אין ~יל שכ~בתי ראיותהלין
 ליה איבעי' דיב~~ות סוגיא ומהך עין. ל~~ום ולא יפהבעין

 כו'ל~יבדק
 אלמ~

 לדקדק שיש
 אח~

 עשות קודם ורובא עדים

מעש~
 והנמשכים ז''ל רשב''א לדעת בפרט דייק" שלא לאשה וקנבינן

 טריפית ~"י ו~דיקת"חריו
 הו~

 מן וכמעט גדונ. טורח באמת

הנמנ~
 בקונטרסי הבאתיו כו'. א~שר ל" ז''ל הרא~''ן וכ~"ש

 בנאבדה ה~~מירים מהראשונים זה בנשון ~וד מב~אר וכןהראשון.
 לריכין שאין ענינים שיש ו~ףהרי"ה

 טור~
 מתגלים המה רב

 כל וניתוח ה~שט דרך~"מת
 האברי~

 בראשונה בזה ה"רכתי ~~ר
 הע~השזו

 אש~
 והממהר טריפות. שאר גילוי על אבא בר ~מי יען

 ה~אשונים וכל תורה של~דה "רן דרך ב~דת אינו קודםלאכול
 על אבא בר רמי דברי מפר~ים מדינא הריאה בנאבדההמחמירים

 שכ~בתי מה וכל מדינא. שאסור הריאה מן חוץ טריפות שארגילוי
 העושים לטבחים ובפרט ומיושבים נכונים דברים ~מה שמהבזה
 לעשות ש"ין וכש''כ כו'. מקטעא נטיטה אמר ו~"ז כו' ת~ידכעה
 פן הגולגולת להשליך ה~רמה דרךכן

 ימל~
 אסורה ותהיה ריעותא

 דינא רק ז''ל הרמ''א ישראל של במאורן זאת לתלות חלילה~דינא
 לכתחילה כ''ז אך לכפול וא''ל שם וכמ''ש לבדוק מחייבין שאיןקא~ר
 בדיעבד. שרי' ודאי הא אותה ראות טרם הגולגולת נאבדה אם~בל
 הריאה מאבדה המתירים לדעת מיבעי' לא מלוי. מיעוט הוא אםואף
 שגם כיון ס''ס מטעם כאן להתיר יש האוברים לדעת אףאלא
 קיימים הקרומים שמא ברור הטריפות אין הריעותא ימלאאם
 שאם תולעים גבי בהדיא ז''ל הרשב''א וכ''כ שרי'. לכ''ע כה''גוכל

 : ע"ש ב''ס ומטעם נאבדה מטעם מותר הפירותבישל

~~

 שלא עד הרבה מצוי באולי אם הרבה לדקדק ישאמנם
 קשה שאז כלל ריעותא בהן שאין לעינים הנראה רוביהיה

 רוב שיהיה אף פיו על להתיר גמור לרוב זה לחשוב מאד~עיני
 שאמרו כמו ~עינן דמינכר דרובא לומר יש אולי בחשבון.~צומלם
 רובא אמר כו'. ירק וא' דגן אכלו תשעה גבי פעמים כמהבש''ם
 ~ופין בכנפיו איפליגו כו' דכן קמלא איל גבי ובעכומ''זדמנכר.
 רוב בעינן סברי ורבנן בלמלום ז~ל ופירש"י כו' הדחק ע"ירובו

 הנראה רוב בעינן דקיי"ל שחיטה גבי וכן עיי"ש. לעיניםהנראה
 במשהו בלמלום ולא בריוח גמור רוב המלריכים דיעות וישכו'.
 ויש הנ''ל דע"ז גמ' ועפ''י ז''ל. הרשב''א כד' שלא ממחלה~ותר
 דרוב שכתב דפ"פ סוגיא כתובות תוספות ועיין בזה.דברים
 דרוב רובא על וכ''כ עיי''ש. מדרבנן רק מה''ת גמור רוב אינורלון

 שיש להדי' הרי קדושין. בשילהי וכ''כ כו'. מ~חין~ינוקות
 לדבר. שיעור דיש וע''כ מדרבנן. רק מה''ת רוב לקרותו ראוישאינו רו~

 קראוהו למה דא"כ כלל. רוב אינן כו' רצון דרוב דהנהו לומרודוחק
 נוקי תום' הק' רצון גבי וגם ~אינו. דבר ~ינוקות גבי רובחכמים
 לאורועי כח בו שיש משום ע''כ רלון. רוב משום ותירלו"חזקה
 כו'. ולרתה ב~לה שהלך האשה גבי בתרא האשה ובפרקחזקה
 טעמא מפרשינן חוששת אינה ~מותה לההיתה

 משו~
 היולדות כל

 אבל כו'. רובא ה''ל כו'. דמ~ילות מיעוטא ובמוך זכריםמחצה
 אכתי בחידושיו הרשב~א והקשה חוששת. מליאה חמיתהילאתה
 עוברה שהוחזקה כיון ותירן כו' נקיבות למחצה מפילות מיעוטנצרף
 פלגא בהדיה לצרופי נפלים מיעוט ~שיב ולא חיישינן לאלמיתה
 מיקרי מ~חצה יותר דהו דבכל אית" ואם רוב". למיחשבי'נקיבות
 ~ין מי~וט הו" דעכ''פ נפלים מיעוט מלרפינן ל" אמ~ירוב

 לפטור רוב ~וא נפלים בהדי כן ואם כו' המלך יסד כן כי עולםשל בטבעי ממש הוא זכרים ד~~צה כתב הריב''ש והרי החשבון.ומגדיל
 לדבר שיעור ישא''ו

 להקר"
 שהמיעוט לפי מדרבנן שהוא ואולי רוב

 כעת עיון לריך והדבר לו וחוששין מאוד המצוי מיעוט הואזכרים
 ה~וספות לפמ''ש קשה קלת~ובל''ז

 ורא''~
 לרשב''ג נפלים דמי~וט

 דהתם דמתניתין ל''ל וע''כ לו וחוששין טובא המצוי מיעוטהוא
 כרשב''ג דשם רישא מוקי דל" א''ש ובזה כרשב''ג דלא ב''לכ~בנן
 לאונכן

 כר"מ ו~וקי כו' נשים רוב "~ר ~לך מ~' ומאי כו' תמש"
 חוששין ל~~ב''ג ~"כו'

 לנפלי~
 דלא סיפ" דע''כ ניחא ולמ''ש

 דב''ב ~הך ~ם הרשב''א שהק' מה א''ש ובזה ודו"ק.~רשב''ג
 כרשב"ג דהתם לנפלים. ד~ייש כו' פרות רוב אחר ~לךגבי

 ודו''ק שם לש~ואל ולק"מ דמילה ב~ר''א כוותיה פםיקדשמואל

היט~ב~
: 

~~~~~
 קלת שראיתי במה מ"וד שנת~שיתי ~~ה לכתובמביאני

א~רוני~
 אף בטריפות הנולד ש~ול ב~' מק~לים

 כשאין שחיטה ל~חר נ~שה אם בם~ק או מחיים ריעותאד"תיליד
 ז''ל לובלין מוהר"ם הק' הרב זה בדין מ~מרים ותקע לתלותב~ה

 עכ''פ א~ריו מטה ז''ל הש"ך וגם נ' סי' הש''ך הביאובתשובותיו
 בזה עמדו וכבר מרובה הפ~דבמקום

 ג~
 הרב "חריהם הבאים

 כל ובי~רו להחמיר בדבר והארי~ו תב''ש ובעלפר''ח
 ו"יך ללשינותם~פוםקים מש~עו~

 דעת~
 על נפלא מאד ובעיני בזה ~"ל

 מלבד ~חין ד' פרק תוס' דברי על בזה שנבמכו אף בזההמקילין
 שמדברי פוסקים ועוד והר''ן והרמ~"ן והר"י הרשב''א דעת כןשאין
עולם

 מש~
 מה''ת ולה~מיר דאורייתא םפיקא הוי שקול ס' דאף

 דע"ע מדבריהם טרי~ה דראיית מהירושלמי ראיה ה~יאושהרי
 היא ~ה''ת ריעותא בשמולד ד~י הםתם מן ריאה בבדיקתאיירי
 מדרבמן בדיקה דלריך שקול בב' לוקמא איתא ואם טריפהס'
 מה ועוד הוא. דאורייתא כה''ג א''ו כשר ונאבד בדקו לאואם
 ש~ל הריאה בנאבדה נפש נוחי ורבותינו רש''י למחלוקתיעשו

 כיון טריפה לס' וחשבו הדין מן החמירו המ~מיריןהראשונים
 ~ס משום ולא בדיקה ולריכה הריעותאשמצוי

 של~
 דהא בדקוה

 חידוש חלב השיבו והם מחלבה אכלנו אתמול להם הק' ז''לרש''י
 בעלמ' קנסא ואי כו' מחיים היתר חזקת וגם כו' שריי' ורחמנאהוא
 להם הק'מה

 ו~
 בבדיקה אפשר א~ דחלב לתרץ הוצרכו

 היא. טריפה ס' לריאה נפחו לא דאי בה''ג וכמ"ש ק"מרידינא א''~
 הר~י תשובת בשמו כת''ר שהביא כת''י ה~יטור מלשון מבוארוכן
 היתר חזקת להו מהני ולא ז''ל הראב''ן וכ''כ היא. דס'הלוי
 איסורא דעיקר ריעיתא דאתיליד שקול בב' וכ''ש המלוי מיעוטנגד

 סרכות כלל שכיחי לא כשנולדה ודאי והא מצויות דברכותמ~ום
 שכיחי דלא טעמא מהאי כ~נאבדה שרינן וטלאים בגדייםואף
 ואיכא הםירכות שיוולדו ושותה אוכלת שאינה אמו ב~יכ''ש
 ז''ל רש''י ואף ריעות' דשכיחי משום ל ואםרי להיתראחזקה

 דאזלינן ד~לן בסוגיא ז''ל כ~''ש וחזקה רובא מטעם רקהתיר נ~
 לאסור שוין כולן עכ''פ היתרו לפרסם רצה לא ועוד כו' רובאבתר
 רבותינו רוב והרי מחיים ריעות' דאיכא שקולבב'

 הריאה ~אבדה גבי החמירוהקדמונים הלרפ~י~
 כמ''~

 ול~ה ז"ל. הראב''ן
 הפוסקים כל מדעת היפוך שקול בס' להקל האחרונים נטוזה

 ז''ל: פר''ח הרב וכ~''ש כלל להקל מראה איןבהפ"מ וא~
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 טוב" ליקשיא
 ר"א של מחלוקת מעמידין אין דבפ' מהא

 ור''א לרביעה כוכבים עובדי בבהמת חיישינן איוחכמים
 עכומ''" בהמת כלפסיל

 מכשרי ורבנן לרביעה דחייש להקרבה
 ומשמ~ חיישיולא

 הקשו חכמים שהרי חיי~ מדאורייתא דר"א שם
 ופרעה מיתרו קו' מאי ר''א חייש מדרבנן ואי מקראי טוב"לו

 ע"ש כי' שאני תורה מתן קודם ל~נוי' ולמה ען על גזרו לא"כתי
 עובדי דחשידי אף ו~~י והא קאמר מדאורייתא א''ו סוגיאכולה
 הוא ודאי דאטו איסור בפק רק הוי לא לר''א ומזלותכוכבים
 ליתא ודאי ~א יהיו. אלף אם אף בהמותיו כל רובע עכומ''זשכל
 והיכי כלל חיישי לא רבנן והא ב~ך ~ח~ודין כיון הו" חשש"רק
 "סור ואפ"ה שקול ספק יהיה אם ודי ודאי הוי דלר''אנימא
 ל~קרבה כשירה כשנולדה בהמה שכל "חזקה מוקמינן ולאמה"ת
 וניחוש שם פריך דהא הוי בפק דלר''א וראיה נרבעה.וספק
 כל ואי חיישינן לא האי כולי ומשני דאימא לאימא רבעוהדילמא
 כו' וניחוש לשון משמע וכן חששה. הוי לא נרבעת ודאיבה~ה
 איסור יש דמ''מ כו' גרורים גרים כולן כו' קדר צאן דכל"~רא מידי משני לא אמו משום דאי עצמו הקרבן משום ר''א חששועיקר
 כמאן או אסור נרב~ת ולד ולר''א שנתגיירה קודם שנרבעתמה"ם
 כו' נרב~ו ולבבוף בשהוקדשו מחלוקת שםדסבר

 לחוש "ין דלפ''"
 דר' טובא קשה ועוד כשרות. חזקת לו יש והא מהולד רקמהאם
 שם ~נייו~נן

 רומי~
 וחיישינן כו' בהמה מעמידין ד~ין ד~ניתין

 דעד ומשני דרבנן אליבא כו' לקרבן בהמה דלוקחין מהאלר~יעה
 מג' בפחות דאיירי ומשני קר"י הני מכל ומקשה מעקרת שניםג'
 דהא מג' פחות היו לא דע''כ כו' בניהם דואת מפרות ומקשהשנה
 על בקושי' וסליקילדו

~ 
 דעכ"פ כיון קושי' ומאי ע''ש יוחנן

 שנים ג' אחר גם ברורה חזקה לה יש מרבעה לא ודאי שנה ג'קודם
 הך מכל "''ו מקראי מקשי והיכי מה''ת ושרי' אחזקתהואוקי
 לפנינו שהבפק ~ל משמעסוגי'

 וי~
 שקול והספק לפנינו ריעותא

 ד"יתרע להיתר ברורה חזקה גבי אף מה''ת אחזקה כלל מוקמינןלא
 דקיי''ל וכמו עכומ''ז עם ונתיחדה הספק לבית שנכנב כאןחזקתי'
 לאוקי~ת" וכן דרוסה לספקדחיישינן

 לכתחלה ה" שם דרבינא

 ס' ה" קושי' ומ"י כו' לן דשני תימרא ו~א פריך דיעבדה"
 רבינא א''ו "חזקה א~קי ובדיעבד שקול בס' חו~שין ולעתחילההיא
 לעתחלה רק לכך חיישינן ולא כ''כ בפיקא לה ~שוי לא דיעבדדשרי
 מ"סור או לכתחלה נתיר או דממ"נ עו' תימר" ומנ" פריךולהכי

 : ודו''קדיעבד
 בעכומ''ז ~וד~'

 ד~
 וראית לצור. מימיך דהלכת בהאי''ב

ישראל
 ועעומ''"

 כירה ע''ג קדירות ב' ששפתו
 ו~

 חכמים חשו
 ולא קל "יסור שהו" טעם שכתב שם ובפירש"י כו' מיתזהשמא צינור" משום חשו לא דמפרש שם עולא בר דרבה ובשינויאכו'
 ו"ין כו' ניתזה שמא חוששין להיתר מאד קרוב האיבור "ם~ש~ו דאוריית" באיסור עה''ג דכל לכאורה ומ' ברובא בטל שכיח "''נשכיח
 שיש ואף ספק ~גורמת ריעותא שיש כיון היתר חזקת עלבומכין
לדחוק

 לפר~
 קל האיסו' רש''י ומ''ש נבלה "יסור על דק"י שם

 ובטל שכיח דל" ז''ל רש''י שכתב מטעמים קלה שהחששאהיינו
 חיישימן ברוב ביטול הוי ול" שכיח הוי ד"י מזה נלמוד מ"מברובא
 כיון היתר חזקת על במכי' ולא בדיעבד ל"~ור~ף

 א' דהאקרובה שהריעות~
 ש~

 שעל ומשמע די~בד משמע עו' ניתזה שמא
 : ודוק כן לפרש שם צ"ע וקצת לו חוששיןשמצוי

עוד~~'
 ל"חר אי מחייס אי בספק וגם שם דאביי באוקימת"

 שקול והס' שחיטה בלאחר יותר ~לות דבר ואיןשחיטה
 שנתגייר גר והל~יים הזרוע פ' ד~ולין ד~סוגי' אחזקה לסמוךצע''ג
 מהך ורמינן פטור כו' נשחטה משנתגייר בפק פרה לווהיתה
 בחזקת פרה כו' חיוב בחזקת קמה רבא ושני לקט לקטדס~ק
 חלה והרי אביי ומקשה כו'פטור

 דבחזק~
 ותנן כו' פ~ור

 דספ~
 אם

 ספ~ ~ב" ושני בחלה חייבמשנתגייר
 מ~ונא ספק לחומרא "יסורא

 לחיוב. בגר נאמרו ספיקות ד' חיי" ורב חסד" דרב ומייתילקול"
 איסור" דאיכא דכל הרי כו' ובכור וחלה "שתוקרבן

 מוקמינן לא
 על קרבן שתבי" עד מספק בקדשים גר לאשת ו"סרינן~חזקה

 משמע ולכאורה בקדשים שרי' הוי "חזקה מוקמינן ~וי ואיהספק
 פרה מדאמרי' ~ם היא גמורה חזקה וע''כ ב~זרה חוליןקרבן להבי" מחייבינן הוי ל" דרבמן ספק הוי דאי הוא דאורייתאדספק
 כו' הבית דנפל מהך שם אחין ארבעה פ' וע' קיימא פטורבחזקת
 שיש ידעתי גם וידעתי שם. ובתוס' כו' ראשון מת איזו ידועואינו
 גדול עיון הזהבענין

 סוגיו~ מכמ~
 גבי וב~ירובין ביבמות הש''ס

 ורחבים עמוקים אלו ודברים דוכתי ~'כמה ובכתובות עירובספק
 עאן לאריך ו"ין ~קומות בכמה ז''ל הר~ב''ם בלשונות וגםמאוד
 כו' עיני גל כאמור בזה העיקר על לעמוד יעז~ו הש''יבזה

 תורה בחדרי ובקי המשכיל המעיין לב לעורר המעט זהוכתבתי
 שהקשינו מה מכל מכונם על הדברים כל ליישב לבו עלי~ם
 בפיקי מפרטי פרט בשום להקיל נבא ב~רם לדעתינו המתנגדיםעל

 על ל~מוך ולא דאורייתא םפק לידי יבא פן שקול בספקטריפות
 והפוסקים הגאונים רוב נגד מרובה בהפבד אף בזה המקיליןדברי

 ז''ל ורמ''א המחבר והםכמתהגדולים
 תורה בשל כי דוכתי בכ~~

 : ה~חמיר ~חר~לך

 להחזיק כלל ריעותא כאן אין ~טמ~ו שהכהן בשעהנגע~~~~
 ל"מר הריעותא להחזיק אין כו' נ~פא והנה ז' שאחראף

 ימים בז' הזמן שבמשך תולין רק הנגע חסר הכהן ~יצאתיכף
נחסר

 ול~
 חסר שתיכף נחזיק הכהן ~ל והובא המגע בהולד תיכף

 מוביפין תחלתן נגעים דרך כן כי להתרפאות דרכן זמן ב~שךרק
 א~ירת בש~ת שלם ~היה וכל והולכין גורעין ואח''כוהולכין
 ימים ז' עד בטומ"תו הוא תיכף חסר שאח"כ "~ טמאהכהן

 : ודוק כלל לפנינו ריעותא כאןואין

~~~~~
 הגולגולת בנאבדה להקל יש עכ"פ שבנ''דלענימינו

 הקרומים ניקבו לא שמא העוקצים שם היו את''ל ש"ףב"ס מטע~
 נאבדה ואח"כ העוקצים שהיו נודע אם רק דוכתי בכל לקולאדס''ס
 וכמש"ל: ומחיים ברורהריעותא שהי" בהפ''מ אף להפסיד ברור נראה הקרומים יבדקובטרם

~~~
 שהוא בעבור מהקרומים ריעותא עיקר על כת''רפקפק
 הקרום רק ~~וב בטבעו אין ואפשר מעצמו הגדלדבר

 רקיע ומאן חכים מאן הנה בדמיונות. בזה והאריך עמוונמתח גד~
 תורה. באיסור כאלו בענינים ולדמות כאלה בטבעות בקילהיות
 נגד לטינרי נדמהו שכשירה בריאה לטינרי מדמה שמעכ"תועד
 מנקבת שהטינרי לפי דטריפה דקיי"לבועא

 הבוע"
 שהיא

 עליו מ~ידה שהגמ' התחתון קרומו עם מהמוח יותר רךואין רע~
 נוקבת שטינרי י~צא ואם ע''ז תעיד רואה ועין כו' רוככי'אגב
 כחודה החדים האלה בעוקצים כח שיש כ''ש שכנגדהבועא

 כל ת~יד לו סמוך שהוא וקרומו במוח ~קוב וקשים~חט ש~
 לנקוב סופו מטעם להטריף הט''ז החמיר בלב הנמצ" ובעצםבו שדוח~

 מעצמו בטבעו שגדל לפי בזה המקילין והאחרונים בה''ג.ומחומרת
 דרך ~הו" מאחר לחוץ דוחהו הדוחה כח שאין לנקוב סו~ו"ין
 כולי ודאי ניקב כבר שמא לחוש שיש כל אבל תבו''ש. ~ייןטבעו
 שאין מה לנקוב וקשה עב הוא הלב ובשר דחיישינן מודועל~א
 בזה לה"ריך צורך ואין וראיות דמיונות הרבה ויש המוח קרוםכן
 בקליפת בדיקתינו על לסמוך בזה נקל אם ודיינו למותר.אך

 שהו" בתחתון ה~ין וראיית העליוןקרום
 שכיון פגע בני שלם

 התחתון ניקב ~לא מוכיחים הדברים שלם והוא העליוןשנקלף
 בקונטרס וכמ''ש קצת לחלק יש שעדיין עם בחולין ז''ל רא''שוכד'

 דעת בצירוף להקל ונבמוך לחלק שיש הסכי' מעכ''ת וגםהראשון
 וקלקול ריעותא ש"ין ראות "חרי זאת וגם שניהם שינקבוהמצריכי'

 בראיית לבד ת~תון בדיקת על לבמוך "בל הלז עצם נ~ד במוחכלל
 לכל טריפות ספק מכלל בזה יצא ונא מעולם שמעמו לא זוהעין

 ניער שאינו משהו נקב שניהם נקבו שמא ל"וש יש שעדייןהדיעות
 כלל בזה שולטת העין ואין האלה ה~וקצים מן מחט שלבחודה
 כמ"ש העין בראות ולא כו' ידו במכניב רק בגמ' בדיקהו"ין

 שדעת ראשה על שהוכתה בבה~ה רקבר"שונה
 הרמ''"

 שא"צ ז''ל
 ו"ו''ה. ה"''ז מד' והו" הקרום ~קיבת לחוש ו"ין כללבדיקה
 דהכתה זו טריפות במשמה הוזכר של" ממה כן שהוצי"ו ברורונ'
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 בטריפות לה תני ולא בבהמה ונא בעוף רק כו' ראשה
 רא~ה על הועתה אם קרום בדיקת בעי לא דבהמה ש''מדבהמה
 התב''ש. וכ~''ש וכיוצא חונדה שן אצל וחזק עב גו~גלתהשעצם
 לקרו' תי~ף חוששין ראשה על חולדה שהכתה כל בעוףאבל

 שעושה מקום במשנה ששנינו ומה ידו ב~כניס שתבדק עדוטריפ'
 ~ד טריפה עשאו שמא לחוש יש שבסתמא היינו טריפהאותה
 עכ''ל קרום לנקיבת חיישינן כו' הכתה ז''ל רש''י וכ''כשיבדק

 בגמ' קבעו ולהכי מוכרח והוא השנה בל' כן שמפרש ל~די'מ'
 היא שהבדיקה לפי כו' ידו דמכניס כו' ושמואל דרב הךתיכף

 הבדיקה מדין איירי נא דמתניתין מעע''ת כמ''ש ול"מוזכרת.
 וז''א בדיקה הצריכו חכמים רק טריפה הקרום ניקב דאם קמ''לרק
 עד מסתמא טריפה לה דקרי המשנה מן מוכרחת הבדיקהרק

 בידא דבדק למאן במחטא דבדק מאן שם ~' וכן הקרום.שיבדק
 שלא טריפה דקרי הרי כו' ניקב שמא טריפו' מאכיל אתה ~תיעד

 האו''ז דקדקו בעוף רק לה תני ו~דלא דעתו לפי כהוגן~בדקה
ואו''ה

 ורמ''"
 ז"ל הגר''א וכ"כ בדיקה להצריך ולא בבהמה לכשיר

 בדיקה ב~י דלא נראה ודאי ולפי~ז לדעתם. זה דין הוציאושמכאן
 רק במתמיתין תנן דלא כיון ראשה על ~וכ~ה אם בבהמהכלל
 בדיקה בעי ודאי חנית או חץ ~גון דק בדבר הגולגולת ניקבאם

 נקיבה חשש שיש כיון לעוף שוה בהמה דבזה ידו במ~יסלקרום
 לחדש ומאין נעוף בהמה בדיקת בין לחלק אין ג''כ הקרוםעל

 הזא~הקול~
 מעוף יותר העין בראיית בבהמה מיכר דק שמ~ב

 בדיקה בעי בב~מה גם דק בדבר שניקב דכל והפמ''ג התב''שוכ''כ
 ~ל התב''ש שחידש מה רק כו' בקיאין דאין ואבורהגמורה
 ה~ין בראיית בדיקה ראשה עמ בהוכתה בעי דעכ''פ ז''להר~'א
 רש''י מלשון כןודקדק

 ז''~
 הקרום מיקב שנא אנו ו~ואין נפחת העצם ופירש"י כו' ניקבולא הגולגונת נפחת' בבהמה כשרות גבי

 הוזכר היכן ק' לכאורה אמיתי הוא הזה הדקדוק אם הנהכו'
 שמפחת איירי ודלמא עב דבר ע''י הגולגולת שמפחתה שםשאיירי
 וראו אדם ~''י שניטל או כן משמע נפחת ולשון ~וליע''י

 להכ~יר מנין ועוקצים לשברים שנשבר כל אבנ בקרום עוף שוםנגע של~
 דעתם ופרמ"ג שהתב"ש ובפרט ~עוף יותר בבה~ה ראי'ע''י

 משהו לנקב ראיה בדיקת מועיל "ין דק בדבר הגולגולתשניקב דכ~
 שבירתו דרך עוקצים לו יש אם עצמו העצם בשבר נמיהכא

 לגוף סמוך גם בנשבר מ~מירי' ואם מחט או בחץשהחמירו וכמ~
 לה מפרש שהתב''ש כרחך ועל עמו ונר~ה דסמוך בהאשכן כ~

 ה~צם נשבר ולא העצם לתוך שנת"ב עב דבר ידי עלשנפחת
רק

 נפת~
 בעיני דו~ק וזה עוקצים בלי נצדדים

 ר~
 שלא ראיה בעי ואפ''ה ביד ניטלאו חוני ע''י דאיירי

 ש~
 כל אבל בקרום התולי

 ראיה ע''י להכשיר רש''י מד' כלל לדקדק ~ין הגולגולתשניקב
 הראשומים בד' כתוב וכבר גווניבכל

 לדקד~
 בבה~~ה כנגדן בעוף ש~נו טריפות כל דהא כו' חולדה הכתהדעוף טריפו~ גבי תני דמאי לדחוק שהוצרכו איפכא ז''ל ורשב''אוהרא''ש רש''י מדברי

 לא זו דטריפות דעתם היה ואם לחוד. בעצם מיטרף ולאהקרום נקיב~ בעי זוטר ד~יותיה בעוף דאף רבותא ד~שמעינןותירצו
 תולדה בהכאת כלל בדיקה ב~י לא בהמה ~אבל בעוף רקשייכא
 ו~א לק''מ הא ראיה בבדיקת סגי עב בדבר גו~ולת בניקבואף
 ב~כ~יס חמורה בדיקה דבעי בעוף רק בהמה גבי לה למיתנימצי
 לכ~י~ה ק' באמת דהא שתבדק עד מסתמא בטריפה לה תניכו'
 לה יש דהא טריפות ~לו בהדי ל תנינמה

 בדיק~
 אלו בהדי והא

 ושחטה מעל''ע ושהתה בכותל וט~פה דרסה תנן דעוףכ~ירות
 ד~נ א''ו בדיקה צריך זה וא"ד זה אחד בגמ' דא' אףכשירה
 בטרי~ות חשוב בבדיקה היתר לה שיש אף לה~ריף יותרשקרובה

 חשוב להכשר שקרובוכל
 בכשרו~

 שצריך אף
 בדיק~

 לדעת וא"כ
 בבהמה טריפות הך למיתני מצי לא והתב''ש והא''זאו''ה

בדיקה שא''~
 כ''~

 מסת~א טריפה בעוף אבל להכשר יותר וחזקתה
 מ~כיל אתה מתי עד הגמרא ודברי ז''ל רש''י ~ל'שהוכחתי וכ~~

 תולדה הכתה דעוף כשרות גבי דמתניתין סיפא מ' וכן כו'טריפות
 ואי המוח כנגד שלא היימו טריפות אותה עושה שאינה~קום

 הו''ל וטפי פשיטא. ל''ל סיפא המוח שניקב בידוע איירירישא
 כמו והיפוכו דבר הוי טריפה עשאתה ולא חולדה הכתהלמתני
 שמגד כל תני דרישא א''ו כו' ניקב ול" כו' נפחתה בבהמהדתמי
 ביפא ותני שיבדק עד טריפה סתמאהמוח

 דכ~
 ה~וח נגד שלא

 היה ואו~י ההכאה כנ~ד שלא המוח לנקב כלל חיישינן ולאכשירה
 ז''ל רש"י דעת ""ו קמ"ל שעקומים חולדה לשיני לחושבברא
ורא''ש

 ורשב''"
 איזה ידי על העצם שניקב כה''ג בב~מ' דה"ה

 ~נשבר אודבר
 הו~

 גמורה בדיקה שיבדק עד מסתמא טריפה
 שהכתה עוף גבי כו' ידו מכניס כו' ושמו~ל רב שא' ומה עוףכמו
 ידו בהכנסת נ~דוק אפשר בלתי לכאורה הוא שבבהמה לפי"ולדה
 למעלה ולדחוק פיולתוך

 שהו~
 החיך גם כי יבצבץ ולא מאוד עב

 שיכולין מהן יש בדיקות שארי רק לענ''ד פשוט וזה מאוד ועבקשה
 שלם שהוא ורואין עליון עור קליפת וגם בגמ' ע' ~בהמ' גםלהיות
 וכמו מדינא בדיק' שצריך ב~ו' טובה בדיקה שזה נראה נקבבלי

 להביט שיכולין מ~יים בניבדיקת
 ולהסתכ~

 נקב יש אם היטב
 בעודו ובתחתון לעצם דבק בעודו בעליון להסתכל אבנ בהן~ובר
 לבל הנקב בותם דבר שיש ~יון כנל בדיקה אינה זו למוחדבוק
 של ה~וח בדיקת ב~יניהם קשה איך יראה בגמרא והמדקדקיוכר
 ניקום ואיך בדיקה דרך למצוא מאוד הרבה וטרחו משהו לנקבעוף
 העין ראיית על לסמוך במוח הנ~צא בתולע שהקילו הגאוניםגם והרי ברורות ראיות מבלי בעלמא בראיה כ''כ בבהמה להקלאנן
 טבע שאין לפי בצדם טעמם ת~תון בקרום ורו~ם ריעותאשאין
 שנים ז' במו~ו שניקר מטיטוס שהביאו כ~ו המוח לנקובהתולע
 משמע ורוקח המרדכי בשם כן שהביא ב''י ע' עדיין חיוה~
 דרך זו איןדבל''ז

 בדיק~
 ואסרינן כוותייהו קיי''ל ל" שם וגם מכומה

 לענ''ד נ~אה ~עוד בדיקה. "ו אין לכ''ע מחט של כ~ודהמכ"יב עוקץ שיש בנ"ד אבל ז''ל רמ''א וכמ''ש כו' בקיאימן דל" גוונאבכל
 ידו דמכמיסדבדיקה

 בעו~
 מחיים להעשות יכולה היא

 ל~~ות יכולין מבצבץ אין ו~ם ראשה עלשהוכתה תיכ~
 ה~ו~

 ב"זקת
 בהמה אבל דווקא בעוף הוזכר ולכן תיכף לשוחטה ו"''צכשירה
 דש''ס לב''ד לתרץ יש ועפי"ז מחיים לבדוק אפשרבלתי

 ושמואל לרב כו' ניקב שלא "עפ''י העצם נשבר בעוף ~וימדתני ד~~
 ידו ~כניס דאמר גופי' אדלוי פריך לא ול~ה ו~שרי בידדבדקי
 מההיא דאי לק''מ ולמ''ש כו' דהו''מ ה''ה כתבו ותוס'כו'

 יבצבץ ואם לעבר מעבר העצם ניקב אם לידע מחיים ידודמכ~יס הו''~
 בידוע דס יבצבץ לא ואם ש~יקב בידוע מוח אודם

 של~
 ניקב

 אף ~שמע ומכשר ביד בדק מדשמואל פריך ולהכיה~צם
 כולהו ולמסקנא כו' לוי מדתני ופריך הקרום ניקב לא אםהעצם שניק~

 פי' ועי' בזה מאוד קצרתי כי היעב ודוק הקרום עלקאי
 מ"ש ז''ל~הרמב''ם המשניו~

 ע~
 אפשר היה ולכאורה ודו''ק. דמבצבץ הך

 חיישימן דלא שכתבו ואו''ה הא''ז שגםלומר
 בבה~

 לנקיבת
 שהוכתה רק ה~צם שניקב בבירור ידענו שלא כ''ז היינוהקרום
 מיקב שמא בטריפה לה מחזקינן תיכף דבעוף ר~שה עלבהמה
 וגם הקרום עדהעצם

 הקרו~
 וצריך במשהו

 בדיק~
אבל ב~י"ימן ולא

 בהמ~
 שהוכתה מה ריעותא כלל מחזקינן לא עבה שגולגלתה

 שמא חיישינן ולא ראשהעל
 ניק~

 שיד~ע על אבל הקרום עד
 לה~~יס ואפ~ר כן. גם לקרום חוש~ין דבר באיזה ה~צםשניקב
 שכתב ז"ל רמ''א בדעת גםכן

 דל~
 גבי לה מדתניכן ~הוציאו כו' חיי~ינן

 עו~
 חיי~ינן דב~וף להורות

 העצם וניקב תני ולא כו' הוכתה ל~ון מש~ע שכןולקרום לעצם חוששין ה~צם ניקב אם בבירור נודע ~לא אףשהו~ה תיכ~
 אבל בעצם ריעותא שיש כל חוששין לבדבהכאה מ~~

 ל~ בבה~
 חיישי~ן

 רש''י אבל בעצם גמור נקב נראה שלא על בהכאהלהכי
 ~ירצו ול~ן ג~ורה בדיקה וצריך לקרום חוששין העצםשניקב כל בשניהם שוה הדין ד~כ~פ כיון בהכי להו ניחא לא ז''לורשב''א ור~"~

 : אחרב~ופן

~~~~~
 בדיקת להש~ות א' בסגנון ועולין קרובים הדיעות כל
בהמה

 לעו~
 ש~ם דק בדבר וכ"ש הדין מן בדיקה שצריך כל

 העין: בר~יית ולא ג~ורה בדיקה שצריך דעתם והתב''שהפר~''ג
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 חיים תורת בספר כי ~~''ת~ב
 דבכל שד~תי מ~מ~

 בדבריו. דקדק~י העין. ראית ~דיקת בבה~ה מהניגווני
 ~קיבת ~ינכר דבבהמה שם שכתב ז''נ מדבריו כן לדקדק ישולכאורה
 עיי~ש כו' ב~ל~א בראיה~~רום

 בכ~
 כן כתב ז''ל הוא אמנם ~בריו

 וש~ואל נדרב לה קבעו ונא בעוף לה דתני מ"ש לו שהוק~ה~~י
 הק' וגם שם שהק' כמו בבהמהולוי

 ש~
 ~~תב ז''ל פירש"י ~ל

 לו הו~ח ולא לחוד עצם בנקיבת מיטרף דלא בעוףדא~מעי~ן
 קו~יתו מפמי ז"לפירש''י

 עיי''~ ש~
 טריפה עוף דדוקא פירש ולכן

 בדיקה בעי לא בבהמה משא''כ גמורה בדיקה ובעי כו'~הכתה
 כיון לבהמ' בדיק' תצטרך לא באמת מ''ט לעלמו הק'ואח''כ

 כו' מינכר ד~בהמה ואפשר וכתב דבר לפ~ר ומכנס כו' ניקבהעצם שג~
 לפירש''י הו~וו ז''ל והרשב''א שהרא''ש רואות ~ינימו והנה~יי''ש
 רק בעוף רבותא שום~אין

 דל~
 ז''ל רש''י וגם לחוד בעצם מיטרף

דט~י~ה
 ~תמ~

 שביארנו כמו ~תבדק ~ד "ולדה בהכאת תיעף
לעיל

 וע''~
 בדיקה הקרום צריך העצם שניקב כל הדין כן בבה~ה גם

 למעיין לא' א' בדברינו בעה''ש נתיישבו שם קושיותיו וכלגמורה.
 ורשב''א ורא''ש לפיר~''י מוכרח חילוקו שאין כיון ובל"זהיטב.
 הוא דגם ונראה להיפך דמוכח ובפרט הזאת הקולא לחדשאין
 בידי' רפיאז''נ

 שכת~
 רמ~א ד' הנראה נפי וגם : ע''ש ~~שר דרך

 עלל צורך אין ו~ו''הז''ל
 לבדיק~

 כו' ~יי~ינן דלא כתב שהרי ראיה
 והפר~''ג התב''ש לפי' הגולגולת שניקב עב בדבר דאיירי אוו~''כ
 ל~~לה שפירשנו מה כפי או בזה הראיה על בדיקה שםואין
 ו~זק עב שהוא לפי לחוש דאין הענם ניקב אם נודע שלאדאיירי

ה~
 ג~ירה בדיקה וצריך לדי~ן ~ריפה העצם שניקב כל

 : ב~יני מוחוורוזה מדינ~

~~~~
 כל וגם הפוסקים כל לדעת שורש לה אין ה~''ח סברת

 תב''שהאחרונים
 ופרמ"~

 כן פסקו לא
 וי~

 גס להטות
 הוצ~ת ~חר ידוע למקום ז~ת לחשוב בפ~ט להאריך ואין "''לבדבריו
 וגבי העוקץ נגד ה~כוון מקום בצמ~ום נדע איך הגונגולת מןה~וח
 ולא ידוע ~אין מקום דהוי קיי''ל כו' קועי' דממסמב אווזאבר

 שא''צ התחוב במחט רק קטן מקום מחזיק שהלעלוך אףבקיאינן
 כמ''ש ומקלינן ידוע מקום הוי בצ~לום המחט פי נגד לבדוק~ק

 ~''ג סי' ז"לה~''ך
 וכ''~

 זה אין לע~ם דבוק בהיותו ~ליון בק~ום
 : כללבדיקה

~ ~
 בדבר לידון כת''ר הוד לזהצירף

 החד~
 הניקב עוקץ לחשוב

 המקילין דעת ע~''י ו~יקרא מעליא סתימהבמוח
 מדה לידי באתי נא ~~~ : מזה כת''ר והאריך כו' בגרמאב~ביך

 לדמות עצמי לתקועזו
 בטריפו~

 ענין על בגמרא אמרו וכבר
 לחבריה דאינקוב סמפונא גבי כו' מדמית קא טרי~ותהסתימות
 ולחדש לזו דומה זו בטריפות אומרין ואיןעיי''ש

 סתי~
 חדשה

 לנו ואין והאחרוני' הקדמונים הגדולים שערוה של" הנקובבדבר
 ומי חכמים שאמרו ובטרפות חכ~ים שאמרו מה אלאבס~ימות
 העצם סתימת שתועיל עד חי' שאינה מוח של קרום נקיבת טעםיודע
 לכלוא בריאה הטעם חכמי' שהודיעונו מעיים ובמי בריאהמשא''כ
 ואין ודוק. ודוגמתן ופרש המאכל להחזיק מעיים ובני הרוחאת
דבר

 לחד~
 יוסיפו הראשונים בדברי כי ~זהשהאריך כת~ דברי בעיקר להשיב הוזקקתי לא לען מעתה

 דע~
 : הכל על

~~~
 לידי דאתא מצאתי בהן ממשמש בעודי האלההדברים
 הבדיקה חיוב בדין דינינו לעיקר ונכוחות ברורות ראיות~וד

 שאבאר מה הנה והן בקל לברר ויש ורובא ס''ס דאיכאהיכא
 :בקצור

~~~
 כולו החלל כל כנגד בדיקה דצריכה בחולין קיי''לבדרוסה
 שם. אילפא כדבעי ודלא א''ט בפ' כמבואר בסימניןאפילו

 מ~יאדימו ובבי' מעיים בני כנגד בשר משיאדים דרוסה גבי שם~סקי'
 אבל עצמןסי~נין

 האד~
 הן קשין שסימנין לפי לא ~כנגדו בשר

 הדרוסה ארס אין סימנין דרוב שם ז''ל שפרש''י וכמו דרוס'אצל
 ששלט רואין אנו ה~י עצמן סי~ין האדימו אם אבל בושולט
 אנו ששלט ראינו שלא כ"ז הא מהמיעוט. ~ן ו~''כ ~י' עכ''לבהן
 ש~ופו כל דהא לעולם בהן ישלוט שלא ב~מות מהרוב שהואתולין

 בשר בהאדמת מטרפינן טעמא דמהאי דמי כנקיב ולנקובל~רוף
 לא דרובן כן לפרש רש''י הוכרח ולכן סופו. ע''ש ה~ייםכנגד

 : טרפה ששלט ידוע אם רקישלוט

~~~~
 בתר דאזלינן כיון לבימנין בדיקה צריך למה קשהא"כ
 בספק ואפילו א~מא. ועד כו' ~כפא בה מורי ורברובא.

 לספק חוששין דקיי''ל או לאדרובה
 דרוס~

 בבימנין לבדוק צריך
 כלל "ילוק שאין הפוסקיס וכל ותוספות ברש''י להדיאכדמש~ע

 פוסקים יש ואדרבה הבדיקה בענין דרוסה לספק דרוסה ודאיבין
 ודאי הא דרוסה בםפק רק מהני לא הבדיקה שעיקרסוברים
 נדרסה םפק ס''ס כאן יש דרובה בספק וא''כ כידוע תקנה לה~ין
 רובן דהא בסימנין י~לוט לא ש~א נ~רסה ואת''ל ~אאו

 ל~
 שלטי

 בדיקת בעי וא~''ה כאן יש היתר חז~ת ו~ם ורובא ס"ס ואיכאב~ו
 לספק נ''מ מבחוץ בדיקה לו אין ושט דקיי''ל אלא עוד ולאסימנין
 כמבואר דרוסה בב' ואף מבפנים לבדקו הושט להפוך וצריךדרוסה
 אביי לו והק' מבחוץ דבדקה כו' דרבה לקמי' דאתי סד"רבההוא
 להדיא הרי כו' ל~דודי ורבה ו~סיק מבפנים ובדקה והפכהכו'
 גדול: טורח בה שאין לפי לבדוק ו~ייב וחז~ה ורוב' ס''ם מ~נידלא

 שהק' ז''ל הר~''ש קו' ולתרץ ב~~יטות לפרש יש פירש''י~~~~~
 מועיל מה דרוסה לענין ~~~וץ בדי~ה לו~ט דאיןכיון

 ואין מב~וץ ~אדים שמא בפנים מאדים שאין אף פנים~די~ת

ני~~
 מבררינן לברר שיכו~ין דכל לק''מ ז''ל ~ש''י ולדברי לעבור וסופו

 ניכר ואין בחוץיש ~~~~ חששא לענין בפנים מצא שלא כל אבל בפנים אודם ימצא~~א
 בכה''~

 ארס ~ין סימנין ורוב ארובא סמכימן
 נהם להזיק ~ו~ילהד~וםה

 ובל~
 ארובא ס~כינן למבדק א~שר

 אבל בסד''רוס"ס
 מ~

 שם והר~''ש בדקינן בקל לבדוק דאפשר
 וזה א~ר בענין שא''א בדרוסה דהקינו א' בתי'עתב

 דוח~
 ל~נ''ד

 היכי דרוסה ודאי סד''ר תינח איסור ספק נתיר ~פשר דלאדמ~ום
 פ~מים דרוב תי' ועוד בסימניןבד~ינן

 ניכ~
 מבחוץ הדרי~ה ~ו~ם

 וצריך בחוץ ניכר אין ואז לפנים ע~ר שמא חיישימן נה~מיררק
 כו' לושט בדיקה אין א' דבגמ' דחוק וג''ז עיי"ש כו'להפוך
 ולא כלל בדי~ה שאינה~~מע

 משו~
 ~ומרא

 ב~למ~
 למיעוט למיחש

 אפשר בדלא רק כלל בדיקה אינה דבאמת טובא א''ש ז''לילפירש''י
~מכינן

 ארוב~
 מדברי גם וא~נם

 הרא"~
 דעכ''פ לדברינו ראיה ז''ל

 ~וץ בדיקת גבי ז"ללדבריו
 נפק~

 רק ~וב עפ''י טריפה מס' ליה
 דהוי ~רוסה בספק ו~ף מ~פנים לבדוק למיעוט חיישינןנחומרא
 ~ה שאין לפי גמורה בדיקה בעי ואפ"ה וחזקה רובא וגםב''ס

~ור~
 ובני שמואל שהרי ~וחוורין ז''ל רש"י דברי נ~נ''ד אך גדול.

 ~יים בני כנגד רק בדיקה בעי ~א דדרוסה בגמ' סברי חייאר'
 כו' בה דמורי כרב קיי~'ל ואנן ליה מיבעי ו~ילפא בבימניןולא
 בדיקה בעי ולא ~רוסה אצל הן קשים שבימנין סוברים שהםו~~כ
 חייש שמואל דהא ל~ם מזיק ושאין איתנהו הכי רובא וע''ככ~ל

 כ"ש החלל לכל ב~י~ה להצריך אחזקי' מוקי ול" דרוסהלספק
 ד~יקל רב גם ו~''כ רובא ~שום א''ו אחרבמקום

 עכ''~
 בהאדמת

 אולי מבפנים ~כ''פ לבדוק דמחמיר רק הוא ה''ט ~שוםבשר
האדי~

 בס' מיקל דרב ~ף בזה גדול טורח שאין עצמן סימנין
 ובל''ז שנדרסה כל אבל החלל לכל בדיקה נהצריך היינודרוסה
 שאין בסימנין אף רב מחמי' בדיקהצריכה

 בז~
 ואף טורח ~וםפת

 : שיכולין מה כל מבררינןלמיעוטא

~~~~
 בבדיקה תקנה יש שנדרסה לבהמה שאף נראה היהזה

א~
 קא נקב במקום וש~א מבפנים הושט לבדוק שצריך

 אודם ימצא שמא ובדק'נן הרוב על וסמכ~ן אפשר לא הוי זהשחיט
 עד כו' מכפא רב דמורי מ~י כן מ' ולכאורה שחיטה במקום~לא
 דרוסה ודאי וע"כ הואי דבהמה מ' ואטמא כפא לשון כו'אטמא
 ואכשיר בסימנים גם בדק ואפ''ה דרוסה לספק חייש לאדרב
 ארובא םמיך אפשר דלא הך משוםוע''כ

 דל~
 בדרוס' מחזקינן

וי~
 בראשומי' זה בדין מחלוקת

~ 
 והטור ~נדרסה לבהמה תקנה יש

 אף ניכר ~~רוס' ז''ל רש"י ד' זה ובלא וצ''ע להחמיר פםקו~ש~ע
 קא נקב במקום דלמא דאמרינן הוא נקב ובס' שחיט'ל~חר

 : ע''ששחיט



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~אסור הכרח אין שמי בתי' ז''ל הרא''ש לדברי גם
 מיכרת הדריסה רוב דעפ''י דב"ל כיון לגמריהבהמה

 בדיעבד מאסר למה וא"כ ~בפמים גם בדקינן להחמיר רקמבחוץ
 הטור ה~ליטו למה ידעתי ול" בדיעבד ארובא מבמוך ולאש~יט ק" אודם במקום שמא חששא משום בפמים לבדוק כשא''אבבהמה
 לדחוק ויש לאיסור בפשיטותוהמחבר

 אבל הר~''ש בדברי קצ~
 מזיק דריסה אין בימנין שרוב כיון לתיר יש ודאי רש''ילשיטת
להן

 כל~
 בטו דנא לעד חייא ר' ובמי שמואנ ודברי

 בדיק~
 כלל

 הפוסקים ובדברי א~ו בעמימים דברים עוד ויש כמש''ללסי~מין
 בחובת לדברימו ברורה לראיה בקיצור כתבמו רק מקומם כאןאין

 טורח ב~יהבדיקה
 של~

 שיש כל וס"ס וחזקה רובא על לםמ~ך
 בשם ובמ''ש מ"ז סי' בב''י וע' אלו. רש''י מד' כמבואר בקללברר

 ז"ל: הרא''ש בדעת ז"ל חביבמהרי"ן

~~~
 שלא חמורה גבי דבכורות מפ''ק ברורה ר~יה

 ד~תי' בגמ' ואמר ~כהן ~~' ט~ה נותן ז~רים ב'וי~דה ביכר~

 א' לא ריה''ג הא תוס' והק' ללמלם אפשר ~דאמר הגנילי כר''ידל"
 כח~ד שי~~ו בידוערק

 ~ב~
 הוי בסתמת

 מימת~
 שכיחא דנא

 ~בם' ותירצו כא'שילאו
 מוע~

 פי' ולעצמו שני טלה להפריש לו יש
 ב~א קלה תקמה שזוכיון

 שהו~ פביד~
 ד~~שר כל מתקנין נענ~ו

 הרא''ש וכ"כ כריה''ג דלא מתמי' וע"כ ארובא סמכי'ולא
 ז''~

 שם
 ס''ס דגם כו' ומקבה זכ~ים ב' וינדו כו' ח~ורי' ~ב'בבבח

 מ~~ימן לא לתקומי ד~פשר כיון לעצמו טנה הפרשת ל~~ין מה~ילא ורוב~
מפשין

 לב"~
 ~ב' בה" שם ז''ל ורש''י תוס' וכ''כ ומתקמין ורובא

 בד' ע''ש ומקבהזכרים
 ה~א''~

 ומקבה זכרים דב' ובהך היטב ז''ל
 : בקנ מלתקן יועילו לא ושמיהם ז''ל הר~''ש לד' ורובא ם''םאיכא

~~~~~

 ורבמן דריה''ג ב~לוגתא דב~ורות שני פרק ב~ו~'עוד
 מכ~ה מל~~ם ~פשר אדם דבידי כריה''ג ז"ל ר''ישפםק

 והק~ו ע''ש ה~''סםוגיות
 ש~

 שמונה ~בוי גבי דערובין מ~''ק
 ו~י כו' מפיש עומד אידאמר

 ~רו~
 ובדר~מן טורח שיש רק לברר דאפשר ותירצולברר ש~"" ~שמע ~דבריה' ס' הוי כו'

 ל~
 ליה מטרחינן

 ובין נפיש עו~ד ובין שוים שיהיו שכיחא דלא כיון בצמצוםלמדוד
 הוי שכיח" דלא אף בדאורייתא הוי דאי בהדיא וכ' שרי מפישפרוץ

 וזה לברור ~אפשר כיון שכיחא דנא אף ולברורי לצמצםמחייבימן
 רפ"ק בעירובין ~וב' וכ''כ כו' דדבריהם בפק הוי מדח'מוכרח
 ע''ש השוחט בפרקובחולין

 וה~
 וגם להיתר גמור ס''ס הוא זה

 לא שם שמעון הר''ר פי' נפי רק הדבר. לברר יש ו~פ''ה שכיחלא
 דבי~י ז''ל ר''י כדעת פסק בב~ו~ות ז''ל הרא"ש אבל מידימוכח
 האחרומים לד' גם סיוע וכ''ז וקצר~י ע''ש לצ~ם אפשראדם

 לנידון וכ''ש שא~שר כמה כל נברר שלריך ס''ס בכלהמחמירים
 :שלפמימו

~ ~
 מעכ''תעוד

~ 
 חובטין שהיו דסוטה מהך שהבאתי מה

 א~~ ~וח של קרום מיקב שמא וחששו ק~ניו ביןלעגל
 עילאה קרמא כמ''ד חתי ~שמא מעכ''ת ותירץ הגולגולת. נחבסהשלא

 עד למ''ד אבל לגולגולות דיבוקו מ~~י עליו לחוש שישטריפה
 חילוק ~חדש ומנין בעי~י תימא זה כו'. לחוש אין תתאהדאימקוב

 אגב התחתון על כ''ש העליון על לחוש יש אם ונעמ''ד ולהקל.זה
 במפולה דסובר ז''ל הרמב''ם שלדעת נראה אבל כידוע. פקערוכ~יה
 מגד גם בדיקהצריך

 המו~
 בהכאה ה''ה כו' ניקב שמא ה~בט מפמ~

 מיוחד במקום הכאה להדדי מדמ~ דבג~' בדיקה ב~י לבד הרא''שענ
 דבוטה גמ' בפשיטות וא''ש ז''ל כהרמב"ם המחבר פסק וכןלמפילה
 שאז גמור הילוך שהלכה לא אם בדיקה בעי ב~קל שחובטיןכיון
 להפילו מוח שיהא כדי חובטין היו ושם נפולה בדיקת מדיןיצאה
 מיוחד במקום מועיל ~אין הילוך שאף דיעות יש ובל"ז כלל הלךולא

 המוח לבדוק צריך אין בנפולה דפםק ז''ל הרא''ש ולדעת :ודו''ק
 דבוטה מהך לק''מ ואפ''ה דשקולין הראש על בהכאה דה''הנראה

 כו' החלל כמגד דאמר הגמ' מן לה מדייק ז''לדהרא''ש
 א' מדלא הר"''שבל' ומשמ~

 דמוח~ מכפ~
 ~''ש בדרוב' שאמר כמו כו'

 וזה עהלכ~א דלא דאתי' דסוטה ברייתא בהך לן איכפת לאו~''כ

 הו''ל דא''כ קשהעיל"ה ק~מ" כ~''ד דםוטה ברייתא דהך ~כ''ת ולד' בעז"ה נכוןתי'
 למפס~

 כיון מ''ד כהאי הלכתא
 דמזה א''ו תתאה קרמא כמ''ד פ~קו הפוסק'ם ורובדברייתא פירוש" הך רק דנוקפין הך על ~ייתי לא בירושלמי וגם ס''להכי דבריית~

 כלל: ראיהאין

~~~~~
 בשם ד~ייתי כו' ד~יקב בפיסקא מחולין לדקדק ~ש

 מידון שבקדירה מה כל מ~ח קפרא בר ב~םריב''ל
 קר~ם דבהאי משמע רוב דבעי פי' כחוט מידון לימשך 'התחילכמוח

 אין הנראה ולפי משהו ב~קב ב~וח ~יפסל ברובו בחוטדמיפסל
 והתחתון הגולגולת בכל רק ה~וח עם נמשך העליוןקרום

 לבדו שבו ומשמע השדרה לתוךשנמשך הו~
 מטרי~

 דו~י' מש~ו במקב
 בחוט וגם לזה דומה זה אין תרו~ייהו דב~י ו~מ"ד דחוטדרובו
 רק כוותיה הורה ורבי ~שהו במקב דמיטריף שם יעקב ר'סבר

 טריפה לחוד דבת~תון במוח לכאורה כ''ש וא"כ כן קיי''לל"
 : בפיסקים וע' קצרתי כיבג~' ו~"~

~~~
 ראיה שהבאתי בדברי שג~ה מע~"ת ~מצא במהלחתום
 היהשנא

 טריפו~
 והתמאים הקדמומים בי~י ~~וי' הריאה

 ממלא היה כום ר''י ששאלמ~ה
 בשחיט~ ה~ע~וב~ ~ד~

 הפסחים
 וכ' דם מבטל דם אין סבר יאיהו טריפה ~ם לתערובת חיישולא

 הפסול דאפי' דם מבטל דם דאין היא מעליותא ד~דרבהמעכ''ת
 ש~תערב דם גבי הזבחים כל דפרק ומהך לר''מ לזרוק שרירבה
 ~שום פסלי ורבנן מכשיר דר''א כו' התמצית ודם הפבו~יםבדם
 ל~ ו~ירש"י כו'גזירה

 מדאורייתא ונכ''ע כו' לר''י הגזירה שייכא
 עצים: הן כאלו אותן דרואין ~שום וטעמאשרי

~~
 כו' אוהב פצעי עלי ומאמנים כו' ~דיק יהלמני אמרתיזה
 הלא ודברי הצורך כ~י בזכותי מעכ''ת הפך לא ל~האך

 : ואמיתים מא~מיםברורים

~~~~
 כאלו אותן רואין חי' בדם מתערב גבי במש~ה שם בתוס'
 רואין דסבר כר''א דאתי' בתחנה שם ~~בו מיםהן

 עולה ואברי חטאת ~ברי גבי ~ם עליו פליגי ורבנן עצים הןכאלו
 משום פסולים דם גבי ר''א על דפלי~י רב~ן דה~הו שם וכ'כו'

 גזירה לטעם צריך ולהכי רואין דא~ר כר''א בברי ג''כ כו'גזירה
 ר''א על דפליגי רבמן לאימך אבל עצים לשם שרי מה''תאבל

 דהקרבה במידי רק רבמן פליגי דנא די''ל כ~בו א~''כ רק ~''תאבור בל''"
 וע''כ עצים לשם דשרו מודו רבמן גם וב~סולין בחולין אבלכו'
 ע"ש התמצית דם גבי ורבנן ~''א במחלוקת בג~' לק~ן שםעוד
 תפסובזה

 : עצים לשם שרו ולא כו' חטאת אברי גבי ר''א על דפליגי כרבנןהלכה ד~" לק''~ קמ" דלתי' דתוב' בתר" תי' לפי מעכ''~

~~~
 באמת

 א~
 לק''מ. שמי לתי'

 דא~
 מודו דרבמן מימא אי

 ברייתא דהא ~ווין הפסולין כל נא עצים לשם דשרובפסולין
 ברובע כו'. וחכמים ר''א ~חלקו לא יהודה. רב אמר שםמפורשת

ומרב~
 דרב ברייתא ~וד לקמן שם וכן איברים גבי כו' יקרבו כשלא

 בגמ' ו~רש עו'. יק~בו שלא ונרבע רובע בדם כוסות גבייהודא
 עצים לשם אף ואסירי דמאיסו משום ט~מא~ם

 לכ"~
 לר"א אף

 ~ומי~ובבעלי
 דמאיסה טריפה דכ''ש ברור ומראה ע"ש. ~ם פליגי

טפי
 דא~

 לישראל המותר מן ישראל ממשקה וכ' א~ירא להדיוט
 ובודאי להדיוט. שרי ומרבע רובע ~בל עצים לשם אף אסיריובודאי
 בדם דמכשירין הא וע''כ כו'. מרובע טפי לגבוה מאסדטרפה
 דטרפה אמר שמי פ' ובתמורה ואימך. קדשים בפםולי אייריפסולין
 שאםורה לפי לטמאה בג~ר' לה ומדמי כו' בתמורה קדשהלא

 והרע"ב והרמב''ם בגמ' ע''ש מום לבעל דמי ל" ולהכיב~כילה
 ח''ו להכשיר הדעת טל היעלה כי חולק ~אין לפי להלכה כןפ'
 ד~~ר ומרבע מרובע וכ''ש לה דמי' וטריפה עצים. לשם טמאדבר
 דשרי פשוט לכאורה ח~ ודם חולין דם אבל יקרבו לא בהדי'ר''י
 לשם בפירוש הכ' שהתיר ודבש משאור גרע דלא ~ציםלשם

 ל~ה ידעתי ולא שנא לא ממי חי' דם בודאי חולין והן שםכמבואר עצי~
 עלי' רביע איסורא טרי~ה דם אבל מים הן כאלודרואין ככ''~ סתמי המי ואתיין : ודוק וחולין חיה דם על תוס'מסתפקו

 ל~~ א~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  מאות שני ממותר המאתים מן דיחזקאל קראי דרשינן והאעצים
 דערלה להדי' מ' במאתים שבטלה לערלה ~עאן בבורשנשתיירו
 שרינן לא ואמ"י להקרבה היין אסור ממאתים בפחות~תערבה

 ל~יתין ובירידתן מים או עצים הן כאילו ה~רלה "ת ורואיןלי'
 בשלהי יקברו לקבור שדרכן את דקיי"ל קבורה ~צות בהןמיקיימא
 לישר~ל ה~ו~ר מן ש"ין עלייהו דרביע ~יסורא משום א''ותמורה
 למזבח כלל לעלותאבורין

 א~
 שאין כל תערוב' ~''י ואף מים לשם

 ו~ה''ת הוא דאס~כתא הפובקים ~כתבו ואף לבטלבהן
 וכ''ש אמת דין הדין ע"כ דרבנן. דמ"תים ושי~וראב~יל ברוב~
 כו' מומין בעלי באברי מודה ר''א דגם דסבר שםד~תני~ין ל~נ~

 שנים כולן יקרבו א' קרב כבר אם רק עצים לשם אףדאבירי
 רק עצים לשם שרי ולא עיי''ש קרב כבר האיסור ותלינן כו'שנים
 לאישים שממנו חטאת~יברי

 כ~
 "בל ~''ש. ומקראי ודבש ושאור

 ~ו' תנא כהאי דלא מתני' גבי ז''ל פירש''י ע' לא מוםבעל
 רק ברור ו"ה לר''א אף דאבור מום מבעל גרע דלא טריפהכ''ש וא~

 היינו שם פירש''י ע' פבולים דם גבי גזירה נטעס שהוצרכנו~ה
 לאמה ישפך ~נידמתניתין

 א~
 אף ברוב ובטל הכשר מן שרוב

 ברובא בטיל ולא חשוב דבר שהוא באיברים משא''כ בדם~דרבנן
כמבואר

 ש~
 רק הכשר רבה אם לגמרי בדם שרי והוי בסוגי'

 הפבול ירבה שמ" גזירהמטעם
 וא~

 שם פרש''י וע' מה''ת אבור
 הכרח אין לפ''ז כי מאוד קצרתי כי ודוק שם ובתוס' ובגמ'במשנה
 משום הטעם מדאמ' ~צים לשם פםולי' בדם להתיר תוס' לדבריכלל
 הפסול לבטל בכשר שיש "ף אסור גזירה דמשום דז''א כו'גזירה
 ירבה שמא או בעיניה לאכשורי אתי דילמא דגזרימן רקלגמרי
 היטב ע''ש שם זביד ורב דר''פ אוקימתות לפי הכשר עלהפסול
 בדם מה''ת אסר באמת בטיל לא במינו מין דםב' ר''יולפ''ז
 לשם להתיר ר''א שנחלק ס' דאיהו רק גזירה משום ולאפבולים
 מומין בעלי דם גביעצים

 ול~
 כתנא ודלא כמש''ל כו' ברובע

 רב בבר באמת התמצית ~דם רק מומין. בעלי אף דא~רדמתני'
 עצים לשם ושרי דם מבטל דם דאין משום דשרי בפסחיםיהודה
 לאישים שממנו כל גבי בזבחים דבבר לשיטתו ואזיל בעלמאכמים
כו'

 דכ''~
 ולא כו' עולה באיברי חטאת איברי גבי עצים לשם שרו

 שממנו כל הוי הת~ית ודם ע''ש מומין בבעלי רק חכמים~חלקו
 כל דאסרי בזבחים דר''י לרבנן אבנ הנפש דם קרב שעבר כו'לא~ים
 התמצית דם דה~ה ברור נ' ר''א ~ל ופלי~י עצים לשם אף כו'שמ~נו
 אברי לבטלו בכ~ר יש אם ואף לבטל בכשר אין אם מה''תאבור
 דליפלוג שם לפירש''י שהקשו זב~ים בתוס' וע"ש גזירה. משוםרבנן
 אדרבה פבולים דם דגבי נק''מ ולפ~~ש הק' ולשיטתם כו'ר''י
 בפסחים דפליג להדיא הרי ~תמצית דם וגבי כמש''ל. טפי חמירלר"י
 שרי לא דר''י בפסחים להדיא ו~שמע מידי גזר ולא לכתחלהושרי
 דאמר לא פבולים שאר ~בל תמצית דם ת~רובותרק

 א~
 לא אני

 שחלקו בתוס' וע''ש כו' ידע מנא ופריך בכלי שנתקבל אלאאמרתי
 שרו ולא דזבחים תוס' עם קצת ג''כ מחולקים והם שם.ביניהם
 פסוליםבדם

 ל~
 ועמוק גדול ענין זה כי גם לאריך ו~ין עצים.

 המזבח ע"ג טרפה תערובות להקריב א~ור הדעות לכל אשרלמאד דברי כנים כי לברר בהכרח המעט כ' רק כו' מצינא נאובארבעה
 דזבחים ומשנה לרבנן. ובין יהודה לר' בין ביטול עדי בהן ~איןכל

 : ובקוצר בביאורכמש''ל

~~~~~~~

 אמת ו"ה שגגה מבלי עומדת במק~מה וראייתייבין
 כ''כ. ביניהם ~צוייה הריאה טרפות היה שלאברור

 ~כהנים סגן ר''ח דזבחים י''ב פרק ד' במשנה להדיא משמע~כן
 ודקדק הפשט. אחר השרפה לבית יוצא עור ראיתי לא מימי~~ר

~''~
 חכמים ואמרו לכהנים. ~ורו ה~שט אחר טרפה נמצא ~אם

 בימיהם אירע לא שמ" המפרשים ופירשו ראיה אין ראינולא
 זמן שכל אפשר ~איך ע''ש. ראה לא הוא נמצא ואם טרפה~ימצא
 מקרה בדרך רק בריאה טרפה ממצא לא העהנים בגן ר''חששימש

של~
 בכל עתה בזמנינו כמו מצוי הי' אם הכהנים. בגן ר''ח יראהו

 ועתודים וכבשים פרים שיעור אין יום בכל הקרבנות ולריבוייום
 לא ואיך וטלאים גדיים ~דין גם ויצאו שנה מבני ויותר~~למים

 ראינו לא אומרין אין המצוי שבדבר וידוע טרפות הרבהימצאו
 ובכל לפרקים רק בימיהס כ''כ מצוי דבר היה שלא א"ו ראיהאין
 ז''ל הראשונים שהביאו ה~דרשים דבר' מכל רואות עינינוזאת
 פשוט הדבר היה איך ~ודם אכילה ואיבור הריאה בדיקת~ענין
 כו' מ~טעא נטיעא שאמרו עד והאמור~ים התנאים בימיונהוג
 מן והתרחקותם ופרישותם קדושתם הגיעה היכן עד ולמדצא

 מהם מדרכינו. דרכיהם גבהו כי פיגול בפי~ם יבא לבלהאיסור
 והנראה לבי אשית אנכי אחזה אלה את מוסר נקח אנחנונראה
 האמת בדרך ינחנו אמת ואלהי והשלום האמת למען כתבתילענ"ד
 מאד ~ד ~מת דבר מפינו יצלו"ל

 וישי~
 כו' מעלה של בפמליא שלום

 . . . הצעיר דברי כההלא.

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

 ~ ~~~ר~~~י~

~~~~~~~~
 דעת כןומפרשין בזה. להטריף המנהג נתפשטהנה

הש"~
 לפרש ואיןכבדרן שלא דהוי כו' זו של מחודה

 שהם קצת ניכר אם לאופתא דדמיא בריאה דהא מ"וד~ק' טריפ~~ בשיפולי דסירכא עבר כתב דזה השיפולי חודי עלכונתו
 ומרדכי הר"נ וכ' להתיר ואחר~ים הראש~ים כל כתבודבוקות שני~

 ברוכות שהן~טעם
 כסדר~

 גם והא
 החוד~

 לאופתא דדמיא דבוקות
 היכר דאסא כטרפא~ק

 ב~
 לחוד: מחודבירכא והרי בבופן או באמצען או בראשן

 שור~~~~~~~~
 ש~כיר מהם א' אין והנה בראש~ים הדבר

 ו~~יפולי. ודין ~~חוד דיןו~דינין ש~
 ר~~

 והוא לבד א'
~הרא"ש

 ז"~
 ~ל מחודה שכ' החוד דין רק הז~יר לא הוא וגם

 לחיתוך מחוץ זו שללחודה ~
~~ 

 רק כתבו לא ז"ל והר"נ והרשב~א
דין

 השיפו~
 כלל חוד הזכירו ולא

 ר~
 וכן גב

 בתוס~
 דהרא"ש ונלע"ד

 לחיתוך מחוץ כתב לכן השיפול חוד ~ל כוו~~ו חוד שהזכיר~"ל
 הוצרך למה לחוד מחוד שכתב כיון למותר אך הוא הא~ ~~פי'שלפי
 דהא לחיתוך מחוץלפרש

 יד~י~
 חוד על כו~תו א"ו החוד מקום

 כדעת ~~ובר ואולי לחיתוך מחוץ לפרש ~וצרך לכןהשיפול
 א~ בשיפולי~~ירעא המכשיר~

 דבובר רשב"א ~דעת שלא החיתוכ~ בין הוא
 לגב מגב כמו והי~ו לחיתוך מחוץ כתב לכן מתפרקיןהשיפולין

 השמיטו ו~ן מגבה כמו הוא הריאה שבחוד סירכא דגם דקמ"ל~ק
 הרא"ש פבקיבקי~ר

 דא~
 אבל הוא גב ובכלל ע"כ רבותא זה

 מאוד גדול חידוש הוא המפרשיםלפירוש
 ז~~ ולמו~

 ו~' השמיטו
 ודעת גברק

 הרשב"~
 חוד כלל הזכירו שלא הוא כן ודאי והר"נ

~סירכא
 בשיפו~

 הזכירו ולא שמתפרקין משום מטריפין בחיתוך אף
 : חוד ולא גב~ק

~~~~
 ומחוץ מחוד גם והזכיר הרא"ש דברי תחלה כתבה~ור
 עוד כ' ואח~ע הרא"ש כדברילחיתוך

 השיפו~ ד~
 כדעת

 על כ~נתו דאם המנהג כדעת מדבריו לד~ק יש ולכאורה~שב"א
 מטריף אח"כ הא ה~יפול~וד

 ז~ ב~
 בירעא

 בשיפו~
 אבל

 א~
 זה

 לגב מגב הפוסקים מעל המוסכמת דעת העתיק דמתחלהראיה
 עללחלוק

 מחלוקת דזה השיפול שם הזכיר לא לכן רש"י ~
 כ' ולכן ירוחם ברב~ו כמבואר והרשב"א הרמב"ןהראש~ים

 ואח~כ אסור הפוסקים לכל דזה לחיתוך מחוץהרא"ש כ~
 ד~

 השיפול
 הרשב~אכדעת

 ואו~
 הרא"ש אביו בד~ת מיל~א ליה ברירא לא

 בדברי לפרש שיש אוז"ל
 הרא"~

 לחיתוך חוץ קרי בשיפולי דכל
 : לחידוד מחידוד מטריף מהפובקים א' אין ~כ"פ ~מתפרקיןמשום

~~~~~~
 ור~ב"ם רש"י

 וריב"~
 כבדרן קרי לגב מגב דאף בתוב'

 רבא דא' מהא לאומא אונא בין להכשיר רא~השהביא
 כ~ או~תרתי

'~ 
 ב~ בימ~ ב~

 בשמאל
 כ~

 רש"י על חלקו והתוס'
 ע"ג "ו אבל "ו אצל "ו שוכבות שהן כמו דווקא וכ' לגבמגב

 זה"~ ~
 כבדר~

 אצל זו עכ"פ
 ואף דבריהם לפי ה~ כבדרן ודאי ~

 רש"י לדעת שו~ק' ר~י בשם הביאו שאח"ז ובדיבורמחוד.
בירכא דא~

 בל~
 כבדרן אמאי דא"כ נקב

 כשיר~~
 שעלה קרום הא

 כ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  דא~כ מ~ין דחבירו כו' שבמוכות במקום דווקא דכסדרן לומרואין
 במקום דאף להדי' דב''ל הרי ~יי''ש. כו' גופא בבדרן מחלק לאלמה
 ומדברי וכשר. כבדרן קרוי חבירו בתימתשאין

 מהרש~~
 נ'

 יראה וכן כבדרן בשלא רש''י כדעת ר''י שדעתשבובר
 מדע~

 קיצור
 לא ולדעתי לגב מגב המקילין בדעת ר''י גם שחשב הרא''שפבקי

~
 בהך ריב''א ראיית שדחה ר''ב בשם הביא במרדכי וכן הכין.
 על האומא שנהפכה כגון ג''כ בשמאל לה דמשכחת לאונאדאונא
 ואם הכי ב"ל דלא א"ו ~וד מחוד בפשוט א' ולא חבירהגב

 קשה ודאי כבדרן בשלא רש''י כדעת אלו כל שדעת לומרנדחוק
 אף להקל ור~''ם ור''ב וריב''א ור''י רש''י ~דעת כיוןטובא
 ונגד ראי' שום בלי בחוד אף אנחנו נחמיר איךבגב

 ק~
 שהק'

 שלדעת כ' הר"נ והנה כמש"ל כן לפרש נ' שאין ובפרטלעיל
 כו' לגב מגב אף להקל מקום יש נקב בלי סירכא ישהאו~ים
 : בחידוד כ"ש ~מתפרקין אף בשיפולי המקילין לדעתוגם

~~~

 הפובקים. בדברי וענף שורש לו אין הלז המנהגלפענ''ד
 א''כ שבמוכות מקום דדוקא הרא''ש דעת היתהואם

 כשירה. למה כםדרן א''כ מקב בלי בירכא אין האומרים לדבריהק'
 חבירו הא קו'~אי

 מ~יקרא דבתומה דופן בתימת כמו והוי בות~
 לה~א כלום הק' לא התו~' והרי בבישרא. בביך ג"כ בעי דשםאף
 יותר. להאריך ואין תוס' בדעת כמש''ל דב' א"ו ל~יל. כמבוארזו
 ~חלה וכ' הדינין היפך שהרי וראי'. הכרע אין המחבר מדבריגם
 השמיט וגם ודו"ק לי' מיבעי' ואיפכא חוד דין כ' ואח''כ שיפולידין
 שהזכיר כיון ניחא ולמ"ש וטור. ברא''ש ה~בואר ל~יתוך מחוץתיבת
 אף דהא לחיתוך מחוץ אח''כ יכ~וב איך לאיבור שיפולימקודם
 ברכה פובל בחוד דאף להורות רק כתבו ולא טריפהבחיתוך
 בהדי' כתב מהרי"ו בשו''ב וכן הרא"ש. בדברי כ~"ל מגבהכמו

 חולין באגו~ה משמע וכן מהרי"ו. סדר עפ''י עתה מנהגינוכל והרי כשירה לחיתוך מחוד הא להדיא מ' פבולה לגב מחודדברכא
 : הש''ב דין עיקר לפי לענ''ד ברור הנראה זה פובקיס. כמהועוד

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

 ~~י'
 ~~י ~~~י ~~ו~~ ו~~~~
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.~~~ 
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 בענין דבר לו להשיבהוזקקתי~~~
 אשר ~ הדברי' כניםבאמונה

 דהך ~''כ על תמה דבריו פתחדברנו.
 טפי קל המכשירין לדעת דחילופי'ריעותא
 וכיון מבועה. תלוי' דסרכאמריעותא
 תלוי' בברכא מתירין פוסקיםדהרבה
 דחילופי'. בהך כ''ש זכים ב~ים~בועא
 החילופין ~טריף הרמ''א שהריו~מה
לחלוטין

 וא~
 על ב~כו לא שחולק הרש''ל

 מברכא ואף שבגדולים גדול ריעותא היא להרש''ל שגםוכ'
 מיעוךע''י העובר~

 כ~
 : בזה דברים והרבה

~~~
 האלה החילופין על ביש''ש הרש''ל כ' הרי ב"ה. עצמךעל
 ואיך עי''ז. להטריף בחנם ישראל מ~ן השחתת רק זהשאין

 גדול ריעו~א שהיא י~בורא''כ
 שבגדול~

 ברכא ומן
 המיעוך על ככרוכיא צווחו ~רא~ונים כל אשר מיעוךע"י העוב~
 אלא זה אין לישראל. טריפות מאכיל בו המנהיג שכל כ'והרשב''א ה~

 ודין והאחרונים הראשונים בדברי ובא יוצא לכל התימהמן
 ~הרי~ו בדברי רק ראשון פוסק בשום נמצאו לא האלוהחילופים
 דהיי~ו בגמ' המוזכר חילוף דין על דבריהם הם ובמכו ~לורמ''א
 גם כן פירשו לא הראשונים הפובקי' וכל צורתן.~הח~יפו

 שאין הרש''ל ד' לעיקר הבכימו ועולם ע''ז. שת~והאחרונים ~~
 הפבד באין כ' ז''ל הב''ח רק מדינא כלל טריפותבזה

 א~
 להורות

 בשאין ה~מיר בטלמא מנהגא משום ~רק ומבוארו~ר"ח בט~" לשונו הובא איבורא. דליכא אף לאבור שנהגו במקוםהיתר
 האחרונים. כל דעת היא וזו כלל. מילתא ~יה דמבפקא משוםולא הפ~~

 החילו~ים באלו ל~שה הלכה להקל להדיא כ' תואר והפריוהפר''ח
 מילתא מנהגא משום רק וג''כ בהם נהחמיר כ' והכרו''פ התב''ש~ק

 להקל שנהגו שהועד ואחרי הכרו"פ בד' וב~רט מדבריהםכמבואר
 וכי~ן גדול איזה עפ''י נהגו אולי מנהגם ישנה מי ~קומותבאיזה
 לכ''ע מנהגם ולסתור ~~נות אין הוח כך הדיןשמעיקר

 ריעו~א לה חשבו ד~כ''פ רומע"ל ~' ואיך לדידהו. הויממון והשחת~
 ישראל ממון השחתת רק זה שאין ~' להיפך כ' ז''ל והםגדו~ה

 כל בד' ומבואר ~דולה ריעותא היא ודאי תלויה ברכאאבל כ~
 לאוברה הח~רו מהראשונים וכמהה~אשונים

 לבבר~
 הפובקים

 לשיטה ובתה''א בחידושי' ז''ל הרשב''א כמ''ש נקב בלא בירכאאין
 שלא כיון כי להתירה שנהגו למה טעם ל~ת דחק ז''ל והרא"שזו

 הוא מבתמא מקום לשוםנדבקה
 ליחו~ הפשט~ מחמ~

 הריאה
 ~קומות יש כתב ז''ל הרמב''ם גם ז''ל בדבריו שמבוארכמו

 והעיטור הרמב"ם ד' זכר לא רק נפיחה להצריך כתב ז''לוהט''ז לגמרי אובר עצמו ז''ל והעיטור ל''ט בי' בב''י הובא ז''להעיטור ~כ' לוניל חכמי דעת והוא ז''ל לדעתו בעי מיהת נפיחהאבל נפיחה ע''י להתירה דעתו ז"ל והוא תלוי' בירכא לגמריל~יסור נוהג~
 וצריכה גדולה ריעותא הוא כולם לדעת עכ''פ לוניל. חכמיבשם
 לדופן דבמוכה מהך הראב''ד שכתב כמו נקב ספק על~כ''פ ומעידין זא''ז מחזיקים הבועא אליה ובהצטרף ל~שירהטעם

 תלויא בירכא לדין הראב"ד למד ומזה לריעותא תרתיכעין והיינו לה חוששין צמחין בהעלתה ואפ''ה מ''ד לחד להחוששין וא~
 ~יהא ובתנאי לריעותא ~רתי דיני כל נבמכו שעליו מקורוזה ליחה הפ~טת מחמת ולא נקב מ~מת שהבירכא ~ידין הצמחיןכי מבוע~

 עםנ~ב מחשש ששניהם בירכא עם בועא כמו א' טריפות ~ל מעומת~דותן
 ~הריא' שזה מעידין צמחין כשיש אבל בדופן ~ולין שאנורק אחד למקום נברכת גמורה בירכא עכ''פ שהיא לדופןבב~וכה דבשלמא הראב''ד של "ו בראייה קצת לפקפק שיש היו~

 בירכ' הויממילא וא~
 מח~

 סירכא אבל א' למקום נברכה שהרי נקב
 שלא לפי נקב מחמת שאינה עליה מוכיחין שמעשיה כיון~לוי'
 תועיל מה "''ל הרא''ש כמ''ש למ"אמסרכה

 עדו~
 הא הבו~א

 ת~יד ואיך אחר במקום כשירה דהא מקב על אות אינההבועא ג~
 אחר. למקום לברך הרגילה ושינתה נקב ~ח~ת שהיא ה~לוי'על

 איבור אין דעים תמים בבפר שם ז"ל דלהראב"דובפרט
 בדופן מעה איכא אי אבל בדופן ~ה בדליכא רקצמחים בהעל~~
 בברא איכא ה''נ תלינן. בדופן לתלות בברא שיש כיון לריעותאת~תי וה~~ בריאה צמחין שיש אף בדופן ותלינן כשירה בריאה צמחיןשיש א~

 והראב''ד אחר. למקום נברכה ~לא לפי ליחה בהפשטתלתלות
 הבועא תועיל מה ליחה לפשטת לה דמחזקינן כיון זו קו'~ין ~וא~ פרי בבפר הקשה וכבר בדופן. מכה דליכא להיכא להמדמי ז~

 והביא כ''כ מובכם הראב"ד של זה דינו אין ובאמת לתרץוד~ק
 ~לא מהרשד"ם ותשו' לב מהרי''ן תשובת בשםהפ~''ח

 מהרי''ן וכ' הבועא ~וך ~לויה בדין כהראב''דבמקומו~' ~הג~
 : בועא כשיש אף בעלמא ריר לה דמחזקינןהטעם ל~

 בדק בב'להרא"ה~~~~~~
 דא' דבמיכי בועי ב' גבי הבי~

 שהק' מה על וז"ל כתב בדיקו~א. לודלית
 כ~ ~רי~ מבין ואיני וכ~ב לבמיכות יש שיעור איזה פירש''יעל ה~ב~

 כי בעזהש''י ולבררהל"
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 מרובה בהפםד רקדבריו
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~ ~ ~ ~  דתרתי דומיא דא~י~ן ממש וסריכי ממש דבוקות ~וא סמיכי~א
 קא~ דסריכי להדדי דסמיכי~ו~י

 ~ל רש~ ~ונת שכן וכתב

~~~
 וא~כ כו' ~קב מחמת אלא סמוכין שאין לרבנן ~ו דקים

 לא דהא הראב''ד של ד~ו היפוך מהש~ס מוכח ז"ל~ירושו
 בג~~רפי

 וסירכא א' בועא אבל לזה זה הסרוכות בועות ב' רק
 והיינו דסמיכי בועי תרי למימר ל~ל דאל~כ כשירה ~ליה~~י
 לפי'~כי

 הרא~
 גם היא כן ג"כ ז~ל רש~י כוונת ואם ז~ל

 על נאמר בש~ס סמיכי לשון ובאמת כהראב~ד. דלא ז''ל ~ש~~
 ענין וסמכו כו' דסמיכי אוני תרתי כדא'~יכי

~ 
 ת~כף אח"כ

 ריאה א' וכן היא. אחת דכו~ה ומשמע דסמיכי בועי תרתידין
 דקים שכתב ז~ל רש~י דעת וגם סרוכה. פי' ~' לדופןהבמוכה

 קים מהיכא בעלמא סמוכות על ואי ~' סמוכות שאינן~ו
 נפשה באנפי חדא ~ל כיון נקב מחמת אלא דאינן האי~~י לה~

~י~
 אטו

 משו~
 משכחת לא א~ו נקב בודאי ~חזיק הרבה שקרובים

 לזו זו ~ובות בו~ת ב' שיעלו~מי
 מח~

 הריאה ליחות עפשות
 זל''". סמוכין העולין באדם ת~יה כי צרעת נגע כדרך לזה~ורם
 מעיד דסריכתן טובא א''ש ~רא"ה ז~ל רש~י דברי כשנפרשאבל

 נקב מחמתשהוא
 והעל~

 : סביביו הבועות גם

 תר~י ה~י רבא א' וז"ל טריפות הל' בה"ג מפורש~~~~~
 דבי~י דידהו חיבור למקום חזי אהדדי דסמיכיבועי

 בדקינן כתרתי ומתחזיין חדא תכשירי'. ו~א דמי ~קב כאלו~ביני

~
 איכא כו'. וכשירה נינהו חדא להדדי מוגלא שפיך אי בסילווא

 נקיבא מנייהו וחדא בועי תרתי ועבד דסירכא מעילוי'~~קבא
 מלשו~ו ~ואר עכ''ל טריפה דסתמתה ~חבירתא לה ואסרכההוא וז~

 ול~כי סריכי פי' וסמיכי ביניהם ~ירכא בשיש כן גם לה דמפ'"~~
 זו דאין לה~יר סותמתה חברתה ואין ניקבה ואחת בנקבמחזקינן
 עוד וכ' הסירכ' והיינו כו' ובי~י דביני חיבור למקום וכ'~תימה
 וקרוב הרא''ה כפי' מבואר זה כו' בירכא מ~ילוי' נוקבא~יכא
 המקילין לדעת בה''ג מדברי גדול וסיוע ז"ל רש~י כוונת שכןהדבר
 וסרוכות הסמוכות בו~ת שני רק אסרינן דלא הבועא מתוךב~לוי

וידו~
 קבלה: דברי ז~ל שדב~יו

 הראב~ד ~דברי מ~ינת~ו בכל בישראל הוראה פשטהכבר
 בס' ז''ל שהראב''ד רק בועא. מתוך תלוי' סירכאבדין

 ראייתו לפי הריאה בבדיקת ה~ר לה שיש ב~די' כתב דעים~מים
 ~רי' נחמיה כרב שם ופסק לה חוששין צמחין דהעלתה מהאשם
 ד~~ילו קאמר לקולא נחמיה דרב ומפ' בפשורי ~ה דבדק יוסףדרב
 לה~~~~ בפשורי לה בדקינן בריאה צמחין ואיכא בדופן מכהלי~א
ו~

 יאין קאמר לקולא נחמיה דרב ור"ת והרז''ה הרמב''ם ~ןמפרשין הרא~וני~ מגדולי ורבים שתבדוק עד טריפה ספק רק הוי
 ב' בשאר ~'ש ז~ל לדבריו כן ואם בזה ארי~ות ~קום~אן

 בקיאינן לא דאנן רק בבדיקה וכשר טריפה ס' חשש רק בהם~~ין לריעות~
 בבועה חוט סירכות שיש מקום כל שכ' הרוקח מד' אבל~בדיקות.
 בובר ""ל והוא כלל. בדיקה מהני דלא ~מע אותהטורפין
 מני לא צמחים ויש בדופן ~כה דבליכא הסוברים הפוסקים~דעת
 ולחומרא בדופן מכה ~איכא היינו בפשורי דבדק ור~נ כלל.בדי~ה
 שלו בבדיקות ~רי"ו מדברי משמע ו~ן בדיקה להמצריך

 ש~
 וז''ל

 אפילו או לאכשורי בדיקותא להו לית אהדדי דסמיכי בועיתרי
 דהוי טריפה א' למקום דבוקה ואי~ה הבועה מ~וך היוצאת~רכה
 דטריפה ז''ל מדבריו מבואר ז"ל עכ"ל לקותא בתרלקו~א

 גמור~
 כ~~ו~

 בדיקה. דל~ל דסמיכי בועי ב'
 ומש~

 דחד
 ~ו' ~ירכא אפילו ומדנקט סמוכות. לקו~ות ב' שהןלתרווייהו טעמ~

~ ~
 אח''כ שכ' כיון וא~כ דסמיכי ב~י ב' מדין ט~י לי דקיל

 וסיים כו' במוגלא הי~ו ~ו' דסמיכי בועי ב' דאסרינן~~א
 וסרכא בועה כ~ש א~כ ~ים. במים ושיפולי סמיכי~~יר

 אפילו ו~' ז"ל מהרי"ו לה דיליף הוא בועי~רי ד~~
 כ~

 ל~א ודיו

הד~
 כנידון להיות

 דא~
 ~וך בתלו~

 ~בו~
 דוקא

 ודע~ן והב~ח הש~ך וכד' זכים. במים לא~בל במוגל~
 ז~ל.לד~ריהם ברו~ ~אי ~~

 ו~
 ד~ ~הדי~' ק~ ס~ ח~ג לב מהרי~ן ב~שו' ~פורש מצאתי
 מתוך ~חו~ה ט~י דמח~ירין

 הבו~
 היינו

 במוגל~

 דעת וע''פי הוא רי~תא דלאו להראב''ד אף כשירה זכים במיםא~ל
 סי' יהושע פני ~תשובת וכ''כ ע~ש זכים במים סמיכיה~ירים

 זכים. ב~ם סמיכי להכשיר דנהיג דלמ~י בהדי כ' יו''ד ~לק~ב
~

 דוקא הבועה מתוך תלוי' ה''ה וא''כ כלל. בועי נקרא לא ד~''ז

במוג~
 גובר~ן רב כמה וידוע עיי~ש כ~ירה זכים במים אבל

 עיקר לבאר קצת הארכתי ז''ל. הש"ך של רבו הנ''לדהגאון
 מתוך ~לוי'סי~א ד~

 הבו~
 לריעותא. תרתי דיני כל נוסדו שעליו

 הראב"ד דין בעיקר חלוקים מהפוסקים ~ים שישוביארנו
 ~לה~

~א~
 פירושם לפי וה''ג

 סי' דעים תמים בס'עוד וראיתי בסריכי. היינו דסמיכי בועי ~
 ק~~

 מרבותינו טריפות פי~קי כ'
 שם ופי'~~תים.

 ג~
 סרכא שיש היינו דסמיכי בועי דב' הך

 י~מקמקו סוף דסוף סותמת הבועה ~ימות דאין וקמ~לב~י~.
 ז~ל רש"י כוונת שכן וקרוב הנקב. וישארהבו~ת

 כמ~
 הרא"ה.

 כשירה. א' בועה ~וך דסירכא מוכח זוולשיטה
 וכ~

 לב מהרי"ן
 הראב"ד לדעת וגם ז~לו~רשד'ס

 ז~
 וכשרה היא טריפה ספק

 מהר~ו לדעת רקבבד~ה
 ורוק~

 ס' ויש גמורה. טריפה היא
 כעין היא דסירכאלומר

 בו~
 ושם הריא' מליחות ובאה ממש

א'
~ 

 לוניל חכמי בשם העיטור לשוןלזה וה~ירני דסמיכי. בועי לתרי לה מד~י ולכי בועא עם
 ש~

 ~ירה בנפיחה שעולה כיון ~אומה או מאונה תלוי'ד~~א ס' שבלוניל ורבותי~ו
 כבועהדהוי

 עכ"~
 מבואר א''ט פ' לחוליןובחידושיו ז"ל לרשב''א ה~רוך הבית תורת בספר הובא

 דקר~
 שאין לריעותא תרתי טעם ~זכיר ולא טריפה בבועא חוטסריעות שיש מקום כל סתם שכ' הרוקח טעם זהו ואולי כו'.דסמיכי בועי תר~ ממש והוי להו ~רפינן אחריתא בועא בהדיוא"כ בו~א. ~לוי' לסירכא לה

מט~
 אין וא"כ בש~ס המוזכר בועי ב' מדין רק כ"כ זה

לד~~
 או בועי ב' כמו א' עדות מעידות הריעותות ב'שיהי' צריך ועכ"פ יתבונן. והמבין לזה לריעותא תרתי שארי כ''כ

 כמו וכדומה חסרון על וחברתה נקב על מ~ידה כשאחתלא אבל "ו את "ו ומחזיקות מעידות הן נקב ס' על שכולןובועה סיר~
 : לקמן אי"הש~באר

~~~~
 בעז"הש ביארנו שכבר החילופים בענין השאלה לנידון נבא
 ג' חליף רק דחילוף פי' הך ס~ל לא הראשוניםשכל

 ש~רי וקוטן בגודל צורתן שהחליפו משום ולא בימין וב'בש~אל
 כמ"ש כשירה דאסא כטרפא ואפילו האונות לגודל ~יעוראין

 אמצעית אם אונה איזה חילקו ולא אונא שיעור שזההפוסקים
 ואדרבה תחתונהאו

~ 
 באומה סדק ועוד אונות ב' בימין יש שאם

 לה דחשבינן הזה הסדק הרי וא~כ לה מצרפינן דאסא~רפא
 לד' חילוף נק' והיא שעליו האמצעית מאונה קטנה ~כ''פאו~ה

מהרי~
 לאומה הב~וכה מאונה קטנה האמצעית שתהא שצריך ז''ל

 האחרונים וכמ~ש הוורדא השלמת גבי הפוסקים מד' משמעוכן
 שהתב''שאף

~ 
 מטריף לחוד צורה שינוי משום דלא הראיות לדחות

 שתחתי' אונה עם או השמאל עם שהחליפה משום רק~~רי~
 איכפת מה כלל פוסל צורה שי~וי דאין דכיון נ' זה ואיןעיי~ש
 בשמאל דג' החליף דין עיקר על ז"ל הרמב~ם הרי הזה. בחילוףלנו
 דכל מדבריו ו~ואר דימין חסר משום דפסול כת' בימיןוב'
 אין דחסר פסול בושאין

 חלו~
 שנעשה דנימא פוסלו ושמאל די~ן

כאלו
 כו~

 לבד חסר משום רק דמו וכנטולין במקומם שלא עומדין
 וורדא ויש בימין וב' בשמאל ג' יש שאם בהדיא כ' ולכןבי~ן

 אף כשירה לי~ןהמשל~ת
 דעכ'~

 ג' שיש גמור חילוף הוא
 משינוי זה גרע ואטו מזה גדול חילוף לך ואין בימין וב'~ש~ל
צור~

 מכשר ואפ~ה וחלופן האו~ות מנין שינוי וכל לשמאל די~ן
 דימין חסר משום לפוסלו יכולין אנו שאין כיון הרמב"םלהו
 וכבר ~לל. חילוף ~שום בו אין שוב משלימתו ~ורדאשהרי

ה~~~
 והט~ז הר~"ל

 והב''~
 ו~ר גמורים כשירין שהן והש''ך

 חדש הבית רק כו' זה אין שכתב ביש~ש "~ל הרש~ל לשוןכ'

כ~~
 שאינו אף המנהג ~גד להורות אין הפסד שאין במ~ום

 להכשיר ~ב עצמו ז~ל מהרש"ל אבל האחרונים והביאוהומדינא
 בטור הב~ח שהביא ~ונו ו~יין אחרת. רי~תא עוד כשאיןלגמרי



 והואיו~ד
 ~בדיקו~

 ל~ה ה~ילו ~ואר והפרי הפר''ח וכן שלו.
 לה~יר ההוא ב~חוז ~הגו שכן השואל ~~ב לפי והועד גווני.בכל

 ~ל יעלה האיך האלו.החילופים
 שי~ הד~~

 ~~א יו~ר בזה
 שבגדו~~. גדולהוריעו~א

 ו~ד~
 אשר כו' ~לויה סירכא

 ~~וי' שהח~ירו הרא~~י ~ן וכ~ה הראשו~ים. בדבריאיסורו ה~~
 ~פיחה. להצריך ועכ''פ כ~ש"ל~בד

 וא~
 ~קילו ~ם

 כ~
 ~דולי

האחרוני~
 יהו~ פני בעל והגאון ו~הרי''ו ~~ב''ח ~ש''ך

 ~~ד
 ~~~י לחושבו כלל רי~ו~א חשיב לא זכים ד~ים שהסכי~וגדולים
 שהביא הראב"ד ~ד' בראשונה וכ"כ ~הרי''ו ~ד' ראי' וכ'לריעו~א
 דחיישינן הוא ד~וגלא בצ~~ין דוקא ~ינה דוק וא"כ רש''י.וכפי' ב~~יו~ כ~ש''ל ~גלא הי~ו ו~~חין כו'. צ~חין ~העל~הראי

 לריעו~א ~ר~י ו~שום לדופןבסרוכה
~ 

 ~א זכים ב~ים
 ~~כ ~א~י וע~ה נ~ונה. ראיה "ו וגם ~שם. הנל~ד ~ל~~בסירכא ו~~

 ~ב~ד "ל~ן ~וה' הגאון הרב ס' ~לכ~וב
 זא~ ראי' כ~' ~יעו~א~~ר~י קונ~~ ב~חל~

 ראב"ד ~ד'
 ל~

 וה~~. הש"ך
 ב~לוי ה''נ "כין ב~ים ס~יכי להקל שנוהגין ב~ום כן ~םופ'
 כהט''" ודלאכו'.

 כש~ בוודאי וא"כ
 ~י~ו~א בצירוף ~קל שיש

 כיון ריעו~א ל~יחשבי דלא דחילופים רי~ו~א עם ב~"זדב~ה
 רי~~א ~ם ב"ה הצירוף ועיקר טובא רי~~ייהוד~ילי

 אח~
 אינו

 ~קורו אשר לריעו~א ~ר~י לדין כלל~נין
 ~וב~

 ~שם ~הראשו~ים
~דו~ן

 ~כו~~
 כ~ש"ל

 ~שא~
 שהח~יר בעל~א חו~רא רק אינו כאן

 והט"זהרש~ל
 לצר~

 ולחוש רי~~א ~וד ~ם "ו חו~רא
~~ 

 ~ם

~נה~
 בעל~א חו~רא שהיא בעיני ופשוט ה~ח~ירי'.

ב' לצ~ ל~ד~
 חו~ו~

 גורם החילוף דאטו א' ו~שם אחד ~~ין שאינן אף
 ו~וד ולינקב. להולד בו~אלה

 לדע~ דחילו~
 ח~ר ~ט~ם ה~ח~ירין

 "''ל רש"י וכ"כ שכ''כ הר~ב''ם ~לשון וכ~ש''להוא.
 בד~

 ~ג

חלי~
 ראויה שהיא ~~קום חסרה היינו

 להיו~
 ~' ח"ו~א והנך כו'

 כו'. לינקב סופה לקו~א וכל נינהו לקו~א~שום
~ 

 דהנך להדיא
 ~~~ וכן לינ~. סופן ~טעם ולא לחודד~סר

 שם בסוגיא
 וב~ום' ו~יי''ש לחוד ונקובהלחוד דחסו~

 ו~
 וא"כ צ~. ב"ם הפר~''ג

 ~כוונ~. ~דו~ן איןבודאי
 ו~

 הח~ים דלהר~ב''ם לו~ר שרצה
האלו

 ~~ום בל"" טריפ~
 ~וס~~

 ריא~ גבי וכ~''ש כחסר בגוף
שנ~צא~

 נפוחה
 כחריו~

 דקל של
 כ~

 שהר~ב~ם ~~והים דברים הם
 ~דרכן יו~ר גדולי' האונות או גדולה הריאה אם כלל שם ה"כירלא
 כן שהואכל

 ~~חל~
 ~ו'. נפוחה היא אם רק כ~' ולא בריי~ה

~הוא
 שי~

 בה ה~~חדש
 ~ח~~

 ~קרה
 ו~וספ~

 ~שונה
 בחוץ חסרון ש~וסל ז"ל וכשיט~ו כחסרון הואאולי ו~~פ~

 ב~
 אבל נקב

א~
 זה

 ענ~
 ולקוטן לגודל כלל

 ~~חל~
 באונה דאל''כ ו~דע הי~ירה

 ~דרכה יו~ר שגדולא'
 א~

 עם החליפה שלא
 אחר~

 ש~פסל ~י~א
 ~וס~' ~שוםל~ר~"ם

 בגו~
 ה~הרי~ו ~ד' יו~ר ויח~יר

 הצירוף חו~ר ~יקר כל וא"כ אינו. ש"ה ~פשוט ברורא''ו ~ר~~~
 ב~

חו~רו~
 הוא

 ~ו~רו~
 ~ן ולא וט"" ~רש''ל האחרו~ים

 הרב~~כ ~~ הד~
~~ 

 ו~ ~~" חולק
 ל"ה. ט~ם שאין

 ב~י~י וקרו~
שהט''"

 וכ' בכה"ג שהח~ירו לשיט~ם א"לי ב"ה ור~~ל
 בד~

 אם
 ~'יש

 או~~
 ג' יש ו~ש~אל סדק היכר ~"י בי~ין

 "''ל אחאיורב שלי~ו~ אונו~
 כ' ""ל והרי או~

 להח~ וט''" הרש"ל וכ' ל~י~
 א' ~ט~ם שאינן אף לרי~ו~א ~~י דהוי כ~'~הט''"

 לה~יר. וכ' ~ליהם השיגו ופרחבנק"הכ ~ש~
 ד~ וב~י~

 ~~י
שפ' ל~" סי~ ~דבריו כ~~ר לאיסור ~ודה הפר"ח גם ודאילרי~ו~'

 לאסו~
 חלק רק שם לרי~~א ~ר~י דיני בכל

 לה~י~
 בב'

 ~' לצרף לחוש ב~ל~א חו~רא רק "ה שאין לפיה~קו~ו~
 א' וטעם ~עניןשאינן ~ו~~

 וא~
 ~~יר דיש ונהי ~כוונ~. ~דו~ן

כ~
 רש''ל

 וט''"
 ג~ורה ברי~~א ~כ"פ היינו

 ~ד~רי ו~יקר יסוד לו שיש לרי~ו~א ~~י דין ב~יקרלרי~ו~א ~כ~ שנחשב~
הש~ס

 חו~ר~ ~שא"~
 פשוט ו"ה כלל שורש לה אין וט''" הרש"ל

 להח~ירשאין
 ב~

 להקל דיש ~''כ יו~ר
 בבו~

 ה~ו~ד "כי~ ד~ים
 כו' וב~לוי' במ''" בס~יכי ד~קילין כיון ~חי~פיםעל

 ~דע~
האחרוני~

 ו~ה~י~ה לעיל. שביאר~י כ~ו ~לל ריעו~א לה חשבי דלא
 ~קל ~~~לשעשה

 ו~ח~ו~ ח~ו~
 בא~~. ~עיין לכל כ~בואר קל

 רש"ל ~ד' לדקדק יבאואם
 וט''~

 רי~ו~א אי"ו ~וד יש שאם ~כ'
 שכ' ~הרש~ל מדברי דוק רי~ו~א. דהו כל ~' כו'בבה~ה

 ~~~ ~~ירין שאנוב~יל~א א~י~
 ~ד דאיכא ~אחר

 חו~~
 לאי"ה

 כהלכת' דלא אפי'דהו ~א~
~''~ 

~ו' האו~רי~ ידי לסיי~ ~צטרף דהו בכל
 ד~~ ~ש~~

 ריעו~א ~ינן
 אחר~

 חו~רא צד בה ~יש
 דהו~אן לאי~

 שאו~
 או~ה

 א~
 של אף בו~ה וא"כ ~ן. קיי~ל דלא

 ~''ד דליכא ריעו~א ב~לל אי~ה~גלא
 דא~

 בהדיא לה
 ר~

 ~י
ב~~

 ~לל רי~ו~א שאינה "כים ~ים של בו~א וכ~ש בה ~~~פק
 ~הרש''ל דברי ב~י' הפר'~ג ובדברי ~הרש~ל~ד'

 צ''~
 ~~ד ~כבר

 הרב~ליה'
 לריעו~א ל~~י ב~ומטרסו ~בראדי ~והראפז''~

 ~הרש~ל ~ד' לדקדק ג''כ וכ~' ס''ב ס''ק~''" ~י~
 דדו~

 רי~~א

~אוס~
 דלפ''" וכ' ~''ד לחד א' ב~קום

 לא ד~וגלא בועא גם
 שאין חי~פים דבהנך כ~''ש ~~ש שם פ' לדינא אבל~רפי~ן
 כ"א~כשירין

 בהפ"~
 ~צרפינן

 אפי~
 החילו~ין אבל ד~וגלא רי~ו~א

 ו~בואר ד~וגלא בבועא ~שא~כ ~ו דאסר ~'דדאיכא ~ל~~ סירכא או ד~כורי רי~ו~א רק ~צרפין אין לג~רישכשרין
 ~~י~ן שאין לחילופין אף כלל ~צרפינן לא ד~"" דבו~א~דבריו ב~שיטו~

כ"א
 בהפ''~

 ~וגלא של בועא פע~יים וכ~ב שדקדק
 של בועא לה~ירשנוטה וכשי~

~~ 
 דחו~א בנ''ד כ~ש ג''כ ~לויה לענין

 מח~יר ל"ה בסי הנ"ל שהרב ואףבעל~א
 בחילופ~

 של
 ~~נהג רק שאינו שם ביאר כבר הפסד ב~קום אף ~דן""ל הר~~
 ~שפט ב~ם ואין הפסד ב~ום רק להכשיר שאין שםשה"כיר ~ילופ~ ~וד ~ל כ~~ו לרי~~' ~ר~י שכ' ודבריו בא~.להח~יר שנהג~
 דין להםול~ד ~~

 הרי~ו~ו~
 דר~א החילופים ~דין

 לד~
 א~ן

 ה~וא דב~חו" וכיון ו~יי~ש. הפסד ב~קוםה~כשירין
 שם בקו~טריסו ~וד ועיי''ש שוה. ד~ם צרוף ל~ניןל~כשירם ~הג~
 ב' אם היי~ו לרי~ו~א ב~~י בס' להח~י' שכ' "ה שכ~ב~''ח ~~

הרי~~ו~
 ~ל שניהם ~עידים

 אבל ~בו~א סרכא כגון אח~ לקו~~
 עדו~ן איןאם

 ~כוונ~
 שאנו רק

 חושב~
 ב'

 רי~ו~ו~
 ש~~צא ~~ום

 וביאר כו' כ"כ בספיקו להח~יר אין א" כו' ה~טריפיןפוסקים
 ~דו~ן שאין היכא ב"ה החו~רא ש~יקר ל''גבס''ק ש~

 וס' חו~ארק אי~ ~כוו~~
 ב~ל~

 לה~י' ואין ל~ה בסימ הרש"ל שכ' וכעין
 דאסרי~ן דבכה''ג ~וד שם וחילק כ~' לו שברור לא אםכ"כ

 ~שו~
~ו~

 אין ה~טריפין
 להח~י~

 אף ~ח~רינן לרי~~' ~ר~י דבשאראף ~~~ "~''" ~רי~ו~ו~ ששני היכא רק
 בס~ו~ו~

 דין דעיקר כ~~ש~בואר ~כ~" ~יי''ש
~ 

 באורך ~וד וכ"כ הוא. ב~ל~א חו~רא
 ב~נטרס ב'בחלק

 ה~ש~
 ~~ש נל~~ד ו"~ל בסופה כ"ג ~שו'

 אין ~' דנדה ~ש"ס לרי~ו~א ל~ר~י ד~יקל דיש ב~שו'אא~"
 אבל ~' לקו~א ~ל ~ידים ששניהם היכא ט~ם ל~ן רק כ~י~
 ~דו~ן איןאם

 ~ו~~
 שנטרף רק

 ~ח~~
~טריפים פוס~~ אי"~ שיש

 א~ ~
 ב~ל~א סברא "~ רק דנדה להך ~נין "ה

 בסי' האחרונים הביאוהו ~הרש''לשכ' ~~~
 וא~ ל~

 להח~י אין
 לנו שברורהי~א ~

~ 
 כיון

 דב~
 כלל דאו' לס' לחוש ~קום אין

 דלא בסופה ל''ה ב~~ובה ~ד וכ~כ~'
~ 

 לה~יר ה~ב~ש
 רק ~י~ו~א תר~יבספק

 ב~דו~
 דלא היכא ~שא"כ ~כוו~~.

 ~יי~ל לא ואנן ~ט~פין ~וסקים שיש ~ט~ם רק~ח~רינן
 לרי~ו~א ~~י חשיב "הדגם כו~ייה~

 "ה דין ~~~
 א~

 שו~ש לו
 הוא וחו~ר להקל יש~בספיקו ~ל~ו~

 שהח~יר~
 ~~י~ו ולא ב"ה ח"~ל

 ~אכלו~ איסוריבשאר
 לרי~~א ~~י דין

 כוו~ייהו לן קיי~דלא ~וסק~ ~ירו~ ~ח~~
 ושילש שנה ד~ריו. ביאר הרי כ~

 דרש~ל "ו לחו~רא~~ש שא~
 ב' לצרף הדין ~~יקר "~ל וט''"

 ~דו~ן ואין אחד ~~ניןשאינן חו~רו~
 ~כו~~

 ~שאין
 ב~

 ~ק חשש
 דאו~יי~~. ספק ש~וא שכ' ~ר''ל דיני בשאר ו~שא''כ כלל~אוריי~א
 שגם שם וכ' די. בו שיש ~ה ב"~ ל~יל ב~שה''יוביארנו

 ראשונה ~~ב~י ~ה בכל ~בוארי והדברים ~יי''ש כןד~ו ה~ב''~
 להאריך הבי~י~ההכרח ב~~

 כע~
 וללבן לברר

 א~~ ~והרא~" הג' ~רב וגם ד~~. ל~וצאיהש''י ב~"ר~ הנכו~~ ~דברי~
 בפי' כן

 לרי~ו~א ~צרפינן~וגלא דדוק"
 ב~ני~

 דב~ו ולפי "כי~ ~ים ולא "ה
 ולאסור הורא' להח"יר שאין ו~''ש לכ~חלה אף בנ~ד להקל נר'~י'



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  בראשונה כ' כאשר ~ד~בדה~ל
 שאי~

~~~~ זו
~~ 

 : הוראה

~~

 בריאה הנמצאים ~קבים דבר
 ~נה ה~מש. לחום שיצאו מורנין~~תוכן
 במקום המורני שהי' ה~ואל מכתבלפי
 ע''". להשיב מהצורך אין מהריאהאחד
 זה סמוכין ו~א א' במקום שאינו~כיון
 עלייהו לריעותא ת~תי שם אין ודאיל"ה

 ל~יל. בדברי~מבואר
 דברי לפי וז~

 אמי ורואה באומה ה~רני שהיההשואל
 מע''ל דברי ולפי בדבר הכחשות~יש
 בפשיטות וכתב מהחלופים באונההיה

 ממקום יחד שניהם נחתך כאלו או מעיקרו ה~ני נח~ך כאלוהפ~
 בי' ליו''ד בט''ז המעיין י~צאם לב~ו.היתרון

 מ~
 בק''ד. ב''ד

ו~~
 ואי כשר מעיקרו כנטול דאי בסומכיה ועומד טחול ביתר
 כנטול אי בכבד וכן וטריפה. בבומכי' נחתך הוי חיבורו~קום

 : הזתים נשתיירו אם כשר חיבורו ממקום ואי ~ריפהמעיקרו

~~~~
 ויתיר חבר גבי בבכורות ז"ל רש''י מדברי ראיה להביא
 הוי נמי טריפה ברגל ויתיר חסר שס דא~רביד.

 שם ז''ל רש''י וכ' דמי כנטול יתר כלדא'
 דא~

 וחלל הירך ניטל
 דא~מא בוקא האי וא' נבילהשלה

 דש~
 בהמה וא' טרי~ה מדוכתא

 האריך זה ולמה עכ''ל טריפה ונמעלה מהארכובה רגליה~נ~כו
 רגל דיתר נימא אי ברגל שיש טרי~ות מיני כל לפרש "''לרש"י
 דניטל הך חדא. למנקט ליה הוי מעיקרו. האחת הרגל כניטלהוי
 במתק כיון "''ל ~רש''י א~ו כו' דאטמא דבוקא הך אוהירך.
 טריפה הלז היתר יוצא אשר מקום דבאיזה לנו להורותלשונו
 טריפה ירך במקום למעלה יוצא ו~ם ~ום באותו ניטולמשום
 ממקום יוצא ואם דמי מקום מאותו דכנטול הירך ניטלמשום

הבו~
 ממקום יוצא ואם מדוכתיה שף מ~ום טריפה דאטמא

 ברור נ"ל זה ~~ידין. צומת נחתכו משוס טריפה ~גידיןצומת
 למטה הרגל יתרת יוצא דאס ומינה "''נ. רש''י בכוונתו~דוקדק

מארכוב~
 מ~ותו דכניטל כשירה

 כנחתך והוי דמי מקו~
 להח~יר בין להקל בין זה דין פרטי לכל לנ~וד יש ו~זהמהארכובה למט~

 זה ובטחול.בכבד
 נל~"~

 בעזהש''י: ברור

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

 ~ ~~ו~~~ ~י~ ~ו

~~~~
 חריץ למקום שיגיע עד ~מטריף דלא בתס בש"ע הנה
 הגי' לא הרמ"א גם כן שכתב והטור הרשב''אוכ''ד

~ל
~ 

 חפני בן הר''ש דברי הביא שבת''ח הגם כלום
 הב"ח האחרונים רק להקל דעתו שהכריע מראה למק~ח בעינןלא דבמוגל~

 ~ל שחלק היש''ש דברי עפ''י להחמיר כתבו והש"ךו~ט~ז
 ולפי''ז חריץ. למקום הגיע לא אפילו במוגלא להח~יר ופ'~שב''א
 חומרא באמת וזו טריפה. מוגלא מ~ט בכולי' שנמצא קטנהבועא
 בהמות שהרבה בעצמי ראיתי כ~שר גדול ממון והפסדג~ולה
 שמתי ולכן הריאה. ב~כות כ~ו ומצוי מ"ה ~טרפיםמאד
 ומד' הראשונים כל מדברי שורש לב~ר ב~ה לדקדקלבי

 ואחר ישראל. ~ל ממונן על חבה ה~ורה כי בזה להחמיר ישאם הש~
 הנה הפביד. לא והמיקל כלל. בזה להחמיר שאין לי נר"ההעיון
 גי' דנפי ביש''ש הרש"ל ~~נתעיקר

 ה~י''~
 ז"ל

 דמוגל~
 ולוקתא

 אבל מק''ח דבעינן בלקותא רק בש''ס מצינו לא הם. עניניםב'
 אחר הנה יותר. חמור מוגלא דילמ בש"ת להקל מנ''לבמוגלא

 פובל דבר שום דאין .ליה מבתברא ז"לשהרשב''א
~ 

 במק''ח
 לסמוך ז''ל הרשב''א הוא כדאי הרי''~. כגי' ס''ל נ~י דאיהוהגם
 דעתו ושיקול בברתועל

 א~
 מפורשת ראיה שאין כ''ז תורה בשל

 קטלי אנן אטו מאי ודידך דידי בגמרא א' כזה ועל דבריו.ל~ור
 המפורבמים הפובקים בדברי דה~ה "''ל הרא"ש וכתב כו'.קניא
 הכשר בדין הרמב''ם על חלק לא הרשב''א והרי דעתם.ושיקול
 עכ"ז בדבר לדון שיש שכתב הגם עו~. של וכולי' טחולטרי~ות
 ב~ירה שום שאין בנ"ד כ''ש זקן הורה כברכתב

 א~
 מהבברא

 לקתה דמ~' ז''ל רש''י לגי' מיבעי' לא והנה ז''ל. הרשב''אלדברי
 וכן בש''ס. איתמר דעלה מק''ח דבעי פשיטא מוגלא היינוכו'

 א''ט ובר''פ כו' זכיס מים והרי ד''ה התובפות מדברימ~~
 מנין שהק' כו'. כליותי יפלח כו'. חברי' ליה אהדרו ~יגבי
 מ~מע כו'. זכים מים הי' דלמא דטריפה לק~א ~םשהיה
 כו' כליותי יפלח ומדאמר מוגלא. היינו לקותאדמ~'

 תוס~ות וקו' כו'. יפלח כדא' החריץ עד ש~קע ~א בכנהשאין מש~
 מעוערים במכות היו איוב יבורי שכל בפשיטות ליישב יששם
ושחין

 ר~
 וא''כ בקראי כדמשמע הפנימים לאברים מגיע והיה

 ותי' מוגלא. היהבודאי
 תוספו~

 אלא דחוק.
 דא~

 תוספות לגירב'

ו~~~~
'~~~~ 

~~~ 
'~ 

'~~
 ו~~~

 ~ו
~~~~ 

~~ו~~
 ~~' ו~~ו ~~~.

 ~~~~~~ו~~
 ~~~~ו~

~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~ו

~ו'
~~~~ו ו~~~~ ~ ~~~~

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

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

 ~ו' ~~~~~~~
 ~ו'~~~~~ו ו~~~~

~ 

 עס המורני לריעותא תרתידהוי
 החילו~

 הבו~א. או
 א~

 שגם
 לעילובא~נו וט''~ רש''י חומרות ל~י קצת לחוש יש א' שם הריעותא איןכן

 א~
 יש אך כוותייהו. קיי"ל דלא חו~רות ב' לצרף

 : הזה בדבר לדוןקצת

~~~~
 ~דא דמשמשא היכא בבועה נקב נמצא דאםקיי''ל
 דאין בהא ז''ל שפירש"י וכמו תלינןדטבחא

 דממ~משא דהיכא משמע כו' ממשמשא דלא היכא דהיינובבו~א מקיפ~
 תוס' וכ''כ~לינן

 ד~
 בש''ע ופ' וכ''כ הפוסקים כל וכ''כ מו

 שיש דכיון דב"ל וע''כ והנקב הבועא כת~'ל לה מ~וינן ולאי~ד
 כלל ריעותא "ו אין ש~יטה לאחר הנקב לתלות~ום

 לצר~
 לתר''ל

א~
 אפ''ה כו' ידא דממשמשא היכא תלינן דלא מ"ד איכא דבש''ב

 דקיימא בועא על להחמיר בתב"ש כתב וכה"ג ריעותא דהוי א'לא
על

 ~יקרי טריפה דיתרת בגמ' מ''ד דאיכא ~יון כו' ב~רי יתר~
ריעותא

 דל~ וא~
 בגמרא מ'ד דאיכא כיון נימא נמי והכא כן קיי''ל

 תלינןדלא
 א~

 ריעו~א הוי דתלינן דקיי''ל
 עכ~

 לכל ב''ל אפ''ה
 לכאורה וא''כ כו' דממשמשא היכא בבועא במקב דכשירההפובקים

 דזה פוסקים כ~ה וכ' פריש ~חיטה ל~חר כמ''ד דקיי''ל במורניכ~ש
 לאחר דתלינן משום ולא פריש שחיטה דלאחר גמורה חזקה~א

 היכא בנקב אם וא''כ כו' דמ~משא היכא דתלי' כמו~חיטה
 וכשר ~יעותא הוי דלא הפובקים לכל ב''ל כו'דמ~שמשא

 כדלעיל פריש שחיטה לאחר דודאי מורני שע''י בנקב כ''שבבועא א~
 בהדי רי~תא מחשבא דלאו~אי

 ריעות~
 במ"ז בועא או דחילופי

~~
 דמחזקינן מחיים ריעותא ליכא דהא לזו "ו ב~וכות שהיו

 : ברור ו"ה פריש שחיטה לאחרבודאי

~~

 נוחה דעתם ואין מחמירין אחרונים קצת שיש מע"ל מ''ש
 בריאה הנמצאים בתולעיםלהתיר

 א~
 לחום שיוצאים

.~~
 לצר~ ורוצ~

 קיי''ל לא דאנן מ~חר ועכ''ז לרי~ותא. לזה
 גאוני עמודי על ונבמוך ~הכשיר בפשיטות עלמא ונ~וג~ו~ייהו
 נמי ~ונא דבכהאי הבוברים פוסקים ועוד וה''ג רגמ''ה~לם
 כך ~ל ריעותא זו אין כן אם פריש שחיטה ל~~רתלינן

 דה~
 גם

 בג~א דיעות יש כו' דממשמשא היכא ובאינקוב בחוץבנמצאים
 כ~ירין ~לינן דקימ''ל כיון הכי אפילו כו' ת~ינן ולאדאברי

~~
 דעלמא דבוגיא אחרונים קצת דיעות עדיפי ולא בועא בהדי

 כוותייהו. קיי''ל ולא בש''ב המחמירי' מדי~ות כוותייהודלא
 וגם ה~רני דין בעיקר להכריע כעת עצמי את מכניס~איני

בצירו~
 ~' רק זה באופן עליה ~שאלתי לא ~י אחרי זו ~ריעותא

 כתבתי ואולם ריעותא. הוי דלא פשוט דבכה''ג האומה עלד~יה
 אם ואף ~''כ ו~לכה ~דין מגדר יוצא הדבר אין דלענ''ד"~~
 בב' נא ויעיין גדול. רעש בקול להרעיש נכון אין כן הדבר~יה
 עתב נ"ט ס' ל''ו בבי' מרגליות מוהראפ''" להגאון ~פריםראש
 לצורך להתיר יש הב~עא מתוך יוצא מתולעת נקב 'דאםבה~א
 והדברים משם קחנו באורך ע' בב''ק ובמ''שגד~ל

 בלי ברורי~
 : דברי ~ה הלא בעזה~~גמגום

~~~ ~  ~ו~ ~~~ 
'~ 

 ~~~ו~ ~~ ~ ~י~
~~~ ~~ 

 ~~~~~~ ~ו~~~~~~~ו~~~~
'~~ 

~ ~  ~ 

~~~~~
 דמי כנטול יתר כל דא' הא ה~ה

 והו~
 המ~רשים לדעת

 אם ה~חרונים ונחלקו ההוא. האבר נחברכאלו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  טריפות דעיקר ע''כ המסמסה והיינו הוא אחר דברדלקו~א
 דרב להא ליחשבי' דאל''כ הוא ל~ותא שם משום ג"כדמוגלא
 שוה שמן שאין כיון שמעתא שב בהדי טריפה מוגלא דמלי'מתנא

~
 ו"ה במשהו ש"ה שווה שיעורן אין וגם דרכיש לקותא ההוא

 ג''כ חשיב לא אמאי ק' ועוד טריפות. להו ונפשי מק''ח.עד
 חדא ~וליא טריפות דכו~הו אע''כ טריפה הכוליא דהקטינההא
 ו~ימרא נינהו שמא וחד נינהו דרכיש לקותא ובכללנינהו

 רק ש~תא בשב בש''ס מדכרינן לא ולהכי לקו~ות. כולהו~ולל דרכי~
 בש"ס א' כי ע''כ וא''כדרכיש.

 והו~
 איתמר כולהו על כו' דמטי'

 ~יירי דילמא מק''ח דבעי בהנהו איירי דרכיש לש''ס מנ''לדאל''כ
 לקותא גם ומוכרח. ברור וזה מיק~י. לקותא דכולהו כיוןבמוגלא
 מק''ח גם ע''כ כ''כ דהקטינה כיון למק''ח הגיע ודאידהקטינה
 שנם כשהוא לבד חריץ דמקוםהקטין

 הו~
 וע''כ מכענבה יותר גדול

 דרכיש לקותא בכלל וכולהו למק"ח הגיע והיינו החולי שלט בודגם
 ראיה. אין כן. הרמב"ם דברי שמש~ות ומ"שנינהו.

 דכוליא טריפות לכולהו חשיב דהא נהיפוך מדבריו לדקדקיש ואדרב~
 ה~מנה כל שמנה שלו הטריפות בסידור כמבואר נטו~הבכלל
 בכל הנכללים וכל א' א' מפרשן ואח''כ למ''מ שנאמרוסוגים
 עריפה בלקותא כשירה הכליות שניטלו אע''פ וכתב וסוג.סוג
 במשהו דמוגלא נימא ואי יותר חמיר חולי ע''י דנטולהוהיינו
 ברש''י ועיין למיחשב. הו"ל ~מקובי כנקוב חשוב מקוםדאותו נימ~ ואי לו. יקרא שם ואיזה כלל לנטולה שייכות לו איןטריפה
 כו'. לקותא לאפוקיד''ה

 וכ''~
 לקותא דלהרמב''ם ת"ח בספר בהדיא

 ~כתב מה בזה ותי' המפרשים וכ''כ הוא נטולה בכללדרכיש
 לדרכיש פסק ואפ''ה כו'. טריפות מימי דח' דעולא מימראהרמב''ם
 הגם הוא נטולה בכלל דלהרמב''ם ותי' כ~. ל~פוקי א'ובגמ'
 נטולה בכלל לה חשב הרמב''ם עכ''ז עיי''ש "ה סתר שם ז''לשרש"י
 ע''~וא~

 דברי שמע וכן מק''ח. בעי ~וגלא דגם
הרא'~

 של טחול שבדין בב"דה
 עו~

 שהכשיר הר~"ם פ' על חלק

ובד~
 מק''~. לה שאין לפי להכשיר הר~ב''א לטעם הסכים הכליות

 דכולהו הרשב''א כדבריוהוא
 משמע וכן מק''ח. בעינן טריפו~

 כגי' שכתב הגם התרומה.בס'
 הרי''~

 היינו דלקותא
 אבנים שנ~צאו ב~~שה הב''י שהביא הא''ח מדברי ~שמ~ וכןיחד אותם שהשווה חריץ מקום בעי ב~וגלא דגם מדבריו מבוארעכ''" המס~ס~

 ממוגלאהיינו אבנים והנהו והכ~ירו. הלובן עד רק עצמו ללובן הגיעו ולאכו'
 שנתק~

 האחרונים כמ~ש
 לחל~

 דכתב להך זה בין
 הא"ח דעת א''ו הוא. דאורחי' כשרה בכוליא דאבניםהרוקח
 טריפות הל' בשם שפ''ג בסימן הרוקח וכ"כ הרשב''אכדברי
 כשירה ללובן מגעת המכה אין אם בכוליא מכה יש ואם רגמ"השל

 בריאה הנ~צאים תולעים דין לזה וסמיך המה. קבלה דבריודבריו
 האחרונים וכל ז''ל הרמ~א שהביא כו' השמש לחוםלהעמידם
 שצ''ד בסי' עצמו מד' עוד הרוקח וכ'כ דבריו. ולפ' להעמידנתבחטו
 טריפה עכירי אי זכים מים טריפה חריץ במקום בכוליאולקותא

 והביא הש''ע פסק לה~מיד ג''כשהאריך יקו~יאל תורת בס' עיין מודע. לא וטעמו ~יטתו אשרהרשב''א ~ברי מפני רגמ''ה ובכללם המפורסמים האלו הפוסקיםכל מדברי לזוז ואין וכפרש''י לקותא דהיינו כלל ~וגלא זכר ולאכו'
 קצ~

 כן ~' ראיות
 :לדינא

 ~~ו: ~ו~י ~~י ~~~ו~ ~י~~~ ~~~~~

~~~~~
 הכליות ניטלו ~כשרינן דלא כתב ז''ל הראב''דהנה
 שהקטימה דעיון טריפה חולי ע''י אבל אדם בידירק

 כשגמרה ~קנה לה אין ושוב נטרפה כבר מכשיעור לפחותת~ה
~פנים ד~סרון בסוגיא עיי''ש דבכורות מסוגיא דבריו על וק' כו'~כלות

 בד~
 ~ברוה שם דא' ל"ט

 והא באחת בריה אין דכ~
 ועיי''ש כו' קמיפלגי מעיקרא בריה ביש הכא אלא כו' חסרמיחסר
 להדיא שם ומשמע~ש''י

 א' וחסרה כליות בש~י דהנברא~
 כשירהחולי ~חמ~

 להדיו~
 : פסולה לגבוה ורק

~~
 להכשירה ת~ור איך הר~ב''ד שהקשה

 תקנה יש הגידין צומת בניטלו ד~פילו שסובר ז''להרמב"ן דברי לפי לק"~

 שחולק המקשה פ' ז"ל הרא''ש לדברי ואף ~רגל.~לחתוך
 כ~ו מודה שמים בידי ממילא בא אם אבל אדם בידי דווקאהיימו ~~

 בבי~רא דסביך ריאה גבי שםשחולק
 כ~

 לשינוייא בפרט
 ברחייא ד~

 יוס~
 דכשר להדיא הרי כו' וחסרו בב' כשנבראת כאן שם

 לו ויש ~פסיד לא המיקל וא''כ~הדיוט.
 : היטבוע'

~~~~
 הסוגיא מפרש דהרמב"ם ~ל~"ד
 היינו כו' בריה ואין בריהדיש

 כו' ברי' יש ~מ"ד כלל חסרון זהשאין
 מספר להם ואין באח' שנבראו בריו'ויש
 ~רי' ~ין ו~''ד איברי' לשאר כמוקבוע
 בשתים ברייתן שעיקר היינו ~בא'

 בא'והנבראים
 הו~

 חס~ון באמת
 אבל א'. ביד הנבראים כמובתולדה
 שנברא~ איירילכ''ע

 אם פליגי רק כך
 ודו''ק לא או ברייתן בדר שינויהוא
 ומתורץ ~אד נכון פי' הוא כיהיטב
 שם רש''יקו'

 עיי'~
 קו' ~תורץ גם

 ס''ק מ''ד סי' ביו''דהכרו''פ
~ 

 מה
 ענ וסמכתי קצרתי כ~ היטב ודוק אהדדי ר~''ם דברישהקשה

 בזה.המ~יין

 ~~~~~~ ~~~ו~~ ~~ ~ו~~י~ ~~יי~ ~~י ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~
 ~~ו

 ~ ~י~ ~~ ~~~~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~
~~~~~

 ב"ה להחמיר קצת נראה בש''ע המחבר מדבריהנה
 טריפה. מהופכין וממצאו יצאו לא אם וה''ה ו"''לשכ'

 ~ש~ע ~ופכין. ויקראו יהיו אופן באיזו לדבר שיעור נתןולא
 רק מהופך. מקרי תמיד רגילתן כדרך נמצאו שלא דכללכאורה
 כתב וכן במהופכין להכשיר ואו''ה הראב''יה בשם כתבהש~ך
 כתבו האחרונים רק "''ל הוא הכריע לא ולהלכה רש''לבשם

 בסתם שכתב ז''ל ר~'א דעת ו~ה מהופ~ין בנמצאולהחמיר
 שנמצאו בתרנגולתלהכשיר

 במ''~
 תפירה. שאין כל לבשר עור בין

 בממצאו דמכשיר שם ודעימיה ר"בי''ה בשיטת לכאורה א"לאהנה
 כדרך מונחין שאינן בידוע לבשר עור בין שנ~צא כל דהאמהופכין
 לא כאלו בסתם דבריו הרמ"א כתב למה וצ''ע תמיד.הנחתן

 עיי''ש. התב''ש ע"" עמד וכבר שנויס.במחלוקת
 ~ ודו~

~~~~~
 נ''ל כסדרן שלא מונחים קצת בנ~או הדין עיקר לענין

 שמצאם וכל הראבי''ה כדברי ראי' עפ''ילהכריע
 ד~נה לחוץ. ~יצא מחמת הטריפות ועיקר כשירה מעטמהופכין
 שיחזרו שא''א וכ' לחוץ איצאו מיניהאדלעיל וקאי נתהפכו ואם שם בלשונו דמדייק מה''ש ~"ו ברמב''םהמעיין

 כמו~
 אחר שהיו

שנהפכו.
 ומשמ~

 ~שמש פי' ונהפכו ארישא קאי כו' דא''א לישנא
 משמוש שפירוש דוכתי בכמה בש"ס הנ~א בהן היפך כמובידים
 שהיה כמות לחזור א''א ביד בהן ונגע לחוץ שיצאו דכל והיינוביד

 יצאו בלא הא~ריפה.
 א~

 ~ש~ע וכן כשירה. מהופכין שנמצאו
 ול''ל ו~הפכו המעיים יצאו שכתב טריפות לע' במנינו "''ללשונו
 מיטרפא לחוד בנהפכו אי יצאולמימר

 א~
 דעיקר א''ו בפנים.

 ש~שמש דהיימו ונהפכו לחוץ דכשיצאו לחוץ יצאו משוםהטריפות
 ~שירות ואלו לשנה בפי' בדבריו מבואר וכן מיטרפא. א" ידבהן
 בגמרא דאמר הא ~ן וכמו כו' ח"רתן אפשר ~י כו' נתקנוולא בידים מהפכו שלא היינו כשירה מעיים בני יצאו ומ"ש כו'ב~ף
 ביד מגע שלא ~ן גם היי~ו ~הן םיפך שלא אלא ל''ש ע''בנ''ו

 לדעת וחיזוק סמך מכאן ויש ברורים והדבריםוכמש''ל.
 : ודו''ק יצאו. שלא כל ~וד במהופעין להכשירודעי~י' הראבי~

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

~~~~~ 

~~~~
 נ"ח. סי' הב~יז''ל

 ו~
 ה~ב''א

 דא~ מי~ושל~ לראי ו~~יאו ~וא. ד~דעתו כיוןי''ט ש~ו~ דא~~ והר~~

 כ~"ש ר~''י בדבריבמך

 ~' ~~~יו~~~ו~~
~~~ ~~~י~

 ~ו'
~~~~ '~~~~~~~

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

 ~~~~ ~יו~ ~~~ו~~~~~
~~~

'~ 
 ~ו~~~י~. ~~~ ~י~ ~~"~~ו~י~ ~~~ וי~~
 ~ו~~~ ~~ ~~

 ~ו' ~~~י~ ~~ו~~~~

 ~~י~' ~~~י~~ ~~ו~~~

~~~
 ~~ו~ ~ו~י~ ~~ו~י

~~ו~
 ו~ו~~. ~י~~ו

~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~

 ~~~ ~ג~
 ~ית גבי

 הסקי~
 היה

 גב~
 לנ~ין והא קו~ת ג'

 שלא לנופל מ~~ת נופל ~ומה אינו ומש~י טפחים. ~~~י
 ש~ופל משום טע~א ומ' בחיילי' תו~א ~חבטין הך ~""ו~יתי מ~~~

 שם. ~ב~י ~~יין~~~ת.
 ול~נ~~

 איתא ~הא צ~~ ~~~יהם
 בג~

~~~
 ~בהות ~ט~ם ומשני הסקילה ~~ית קושיא הך ג~כ ~~ק במס'

 ~שום הסקילהבית
 ב~ו~

 שנופל משום משני ולא יפה. ~יתה לו
 ~בית והך לחלק ~ילן לגמ' ס~ל לא ו~~כ בי~ושלמי. כדמשני~ד~ת

 הא כלל נופל ואימו צפ~ני' שנועץ משום ט~מא ~"כ כו'~~טבחיים
 אף ~להי~ושלמי ואפש~ ש~י כ"" ולי~ושלמיבי~ט ~גי ~הוי ~נסקל דומי' אסו~ה צפ~ניו לנעוץ שא"י כ"כ ובגובה~פל

 ש~~ בקשו~
 אבל

ל~~
 ~ילן

 אסו~
 באינו אף

 קשו~
 צפ~ניו. לנ~ול שא''י גובה ~הוי כיון

 ~ם חולק שהבבלי ~''מ דילן כגמ' נקטינן הלאול~ינא
 ג~

 י~ושל~י.
 : ו~וק וה~~נ. ה~שב~א ~' ~ל התימאוא''כ

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

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

~~~~
אי'

 ב~
 חולין

 ~ א~~ ~~ ~~
 בו ~ש~יי~ אם

 היכאכשי~ה. כסל~
 א"~

 יהודה
 אמ~

 ש~~ה פני ~ל ~מואל
 ב~וחב ~שמואל ~שמי' כו' ת"ש כו' להו איב~יאכולה

 כסל~
 ~~פ

 ~"א ~שום ~אב''א פ~קים ~א~י א' ~בב"ח כולה. הש~~הכל

 כו' ינאי ~ ב~י טיבו~ו. מקום א' ינאי~~
~~ 

 וכ' היטב.
 ~ב~י לחומ~א כש~אל הלכה פסק והוא כו' אלפס ~ב כ'ו~ל ~~א~

 מקום ב~ו לא ו~~י ~~ב משום הש~~ה ~קוםכל
 ~בי מיוח~

 ~~א במקום ינאי ~' שגו~ס גי~סתו ~לפיי~אי
 ינאי~ ב~

 ושמואל
 ~קום ב~וו~בב~ח

 ~יוח~
 תמוהין ו~ב~יו כו' כ~בים והלכה כו'

 כשמואל פסק ושוב כו' ~אי ~' בשביל ו~~י ~ב ~ב~י ~ה הואכי
~~''ל

 ול~נ''~
 צ~יך דה~ה אלפס. ~ב ~ל ה~א''ש תמיהת לת~ץ ~'

 או כולה פני ~ל הסוברין ~עם ובשלמא מחלקותן. ט~םלהבין
 השד~ה דחוט דכיון ניחא פ~קים~אשי

 ~יק~
 האיב~ים המעמיד

 שנשא~ כיון לפיכך פ~קים ~אשיוכן
 שם

 ~ו~
 ~ל המחפה

 ~''פ יומשך ממיל' ואח"כ לש~תה הבהמ' תחי' הנה ה~~~י'~קו' ~יק~
 ~~א דהיינו טיבו~ו ~ל דסב~י הני אבל :כולה

 ט~מי'. מאי ינאי ב~
 ~פליגי ~''א פ~ה ביומא ~תנאי בפלו~תא ~תליא ~ט~~וו~~ל
~יכן

 נוצ~ הול~
 ת"ק

 סב~
 ומשלח מטיבו~ו ~' שאול ואבא דמ~אשו

 מאמצ~יתו ~י~י ~כל כו' ~אילך אילך~~שיו
 מיתצ~

 ~קא' וא~כ כו'.
 ~שלח ומשם מאמצ~יתה ויצי~תה הבהמה חיות אף נמצא ~י~יכל

ש~שיו
 והטבו~

 ומשם והגי~ים האיב~ים כל והתחב~ות מ~כ" הוא
 ולפיכך החיות.~משך

 שישאר ~צ~יך ולכן שאול כאבא ס' ינאי ~
כסל~

 ~ל שיגן ~כ~י טיבו~ו ~ל
 ~יק~

 החי~ת ~קום
~~ 

 שת~לה
 וי~שךא~וכה

 ה~ו~
 אבל כול. ~פ משם

 כשהסל~
 ב~קום

 בלי ~חי~ת ~קום ו~ה כה בין הנה כולה. ~~פ להמשך~~תי~ה א~ אח~
 כאבא ולא כת~ק הלכתא ביו~א שם והנה לחיו~. לה וא~א~גין
 וש~אל~אול.

 ~~ב~
 כת"ק ס' הנה השד~ה ~~פ

 ~~יק~
 יצי~ה

מ~אש~
 ~ה~וח והיינו

 אש~
 הש~~ה חוט גם ~~שך ~~נו

 ול~
 ס'

 : הש~~ה ~וט ~ל ~ין~ב~י

~ ~ ~
 נ~חו ו~~י ~~ב אלפס. ~ב ~ל ה~א~ש ~מיהתס~ה
 ה~בים~פ~י

 י~אי ו~
 א~

 שא~ל אבא בשיטת א"יל ~איהו כוו~יה קיי~א לא~לכתא ~~ ו~~י ~ב נ~חו ~בגי~י'
 ~ואל הלכתא וממילא שאול אבא לגבי ~~ק ~הלכתא~' וכב~

 ~קום להצ~יך ~ותיה ס' ~~ביםכיון
 ~וח~

 א"יל איהו וג~כ
 בשיט~

ת~
 שאול. ~אבא

 ~~ו~ כ~ל~~~
 ~ ~דו~ק

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

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

~~~~~
 ~תנה בטל ותנאו תנאי ~הוי פסקו ה~אשוניםםנה
 הש~ך הביאו "~ל ה~~ב"ם גם פ' וכן בתו~ה.~~ש

 אמנם ס~א ס~ביו~~
 שה~ ~

 הש~ך שם
~ 

 אהד~י ~~~"ם

~ ~~ ו~ב~ ב~ל ~ת~או פסק מתנות גבי~הכא  ~~ ~ל~ 
תנאי

~~ 
 שי~ שיו~י

~  
~~ 

~~~
 לת~ץ

~ 
 מ~ש~ גבי ~בשלמא ה~~ב~ם

 ~ווקא ~קיי''ל
 ~י~ ב~מ~ שיי~ ~לא מ~ם ה~ט ו~~כ לא לבנואבל

הש~
 ~ק

 ~ שיי~
 יהי' שלא בהשדה כח

 ~ב~
 ל~ולם בא שלא

 כ~~והוי
 ~קל

 שאין לפי~ותי~
~ 

 ~ין
 ~~~ ~ו~

 ~כ ולהכי
 ל~ו לא לו ~ק הכח שיי~ דלאא~~ינן

 וט~~
 ~כ ~מילתא

 ~ח"ינן~שום
 ~~כ~

 שבה מ~שי~י' חוץ א' לא ~הא הש~ה כל

 שמכ~ש~
 כח לו ~ה~ חיי~ ימי כל ~ק כולה

 שיק~ ב~ק~
מ~ש~

 הכא אבל בה. שיגדל
 במתנו~

 ~ם
~ ה~~ ששיי~ ~מ~  

צ~
 כאן ~~אין בהק~ין כלל היו שלא

 ג~
 ופי~ת

~  
 ~ם שלא

כל~
 הו"ל וא''כ וליו~שיו לגמ~י שלו והם

 למימ~
 חוץ

 ש''מ כן א'ו~~לא מ~תנותי~
 ש~כ~

 ה~נות
 מ~~ה שפי~ והוי ב~ל~א ת~אי ~~י בוו~איאותן ~י~ ~ב~ ~י~ ~א~ ~~

~~~ 
 ~ו~ה

 : ה~ב~ים ב~ו~י כי היטב ו~וק בטל.ותנאו

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

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

~~~~~
ה~ה

 ~קו~
 "ה ~ין

 בפיסקא מצי~~ ~א~ מסוג~ נוב~
~שב~א

 אומ~
 ומפ~ש ~כ~י" חייב אינו אנפו~יא כלי כל

הג~
 אית אי ה~ד ג~' ו~' ה~ין. שב~תן שלא חדשים כלים

 לצו~בא לאה~ו~י נ"מ סימ בהו ~לית ל~ולם ומשני כו' סימןבהו
 ומה~~ינן בגווייהו לי' קים ה~ין שב~תן ~ינא. בטבי~ותמ~בנן
 כו' ל~ מה~~ינן ולא בגווייהו לי' קים לא העין שב~תן לאלי'
 כו' להכ~י" חייב ה~ין ששב~תן חדשים בכלים ~שב''א מודהת~י'
 פליגי ~~~ן כו' ~~ש ומו~ה בד''ה תוס' שם ומ~ייקע~ש

 ~ה~~ו ~~ב''ח ~אי' ומביאין להכ~י" ~חייבי ה~ין שב~תןבלא ~א~
 גיטאלי'

 בט''~
ה~ין שב~תן לא ~הוי בי~י' אינש ~שהה ~א וגיטא

 ~כ"~
 ~~ייקנא וא''~ג "''ל ה~~ש וסיים שבע~. בלאלהכ~יז ומחייבי ~~שב"א ~לי' פליגי ~~בנן ג"כ כ' ה~א"ש וגם

 ~ ~~ש כו' כ~שב"א ~הלכה נ~אה ~ל~פליגי ~~ב~

~~~~
 אלו ~ב~ים ~וצאמן

 משמ~
 שב~ו שלא ~בבשר

 ט"~ ~~י מכש~~ןלא ה~~
 ~ם כ' וכן כ~שב~א ~הלכה כיון

 ג~ה פ' בחי'ה~שב''א
~~ 

 שנ~אה צ~ו
 להח~י~ יות~

 שב~תן ~שלא
 התוס' הא ה~א''ש לפסק קשה לכאו~ה אבל ט''~. מהני ~לאה~ין.
 א~ ט~~ ~~י הגט לו ~הח"י~ו ~~בב~ח ~וב~אםביאו

 שב~ו שלא
 ~ב. ומ~שהה~ין.

 ו~~
 ואם ג~ולה חומ~א נ~אה שהוא

 גם צ~יך הי' הלא ה~ין לטב~ת~וש באנ~
 בנטב~

 ~~וג. ~מצא או
 אכסנאי כה~ין ולא היטב ~מו ~גיל המכי~ו שיהי' ל"הלחוש
~אתי

 ל~יצ~
 ~ומ~א ו"ה

 ~~ו~
 ה"כי~ו ולא ~~יגו~א בתקנתא

 כלל~פוס~~ ~~
 ~ בא~~

~~
~~ל

 ל~~ ל~~~
 ~~א בה ~ש ~יא~ בין ח~לוק ~יש

 ובין~ממונא
 ~ב~

 ~קא' בהא ל~ק~ק יש ~הנה איסו~.

~ג~
 בצו~בא הא וק' לי' מהד~ינן ולא כו' קים לא ה~ין שב~תן לא
 בשיק~א ליה מח"קינן ~לא ~ינ~ אטבי~ות וס~~ן איי~י~~בנן
 שב~תן בלא גםוא''כ

 ה~~
 אם

 שמכי~ או~~
 שלו ש"ה

 לא דמסתמא~יהלי' נה~~
 מש~

 ה~ לא ספק חשש בלבו היה ואם
או~~

 א~~כ שלו. שהוא
 ב~ו~

 ~לבו
 ה~ב~

 לאל~ה וא~~ ו~א~ שלו ש"ה
 נחזי~

 לו.
 ו~ו~

 אי' ~הנה ק'
 בג~

 ~שב~א היה וכן לק~ן

או~~
 המציל

 ולישנא הב~לים. שנתיאשו ~~י שלו אלו ה~י כ~
 ה''ל ~~"ש ~ימ~א זה דגם משום ~אי כלל. ~ובן אינו~וכן

 ו~ו~למימ~
 אבל בכה~ג. ~וכ~י בכ~ה כ~~ינו ~~ש א'

וכן לש~
~ 

 ~ט~א
 ח~

 ~~כ אש~ מימ~י לת~ווייהו
 לומ~ נל~~~~

 ~א
~קא'

 בג~
 ל~ ~~נינן ~ינהו ~~י~~ ~א~~ ~כיון~י~הו די~~ אי ל~ קים ~לא פ~ אין בגווייהו לי' קים לא

 הוא הפ~ ~ק
 כ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~שבעתן
 העי~

 ~יאש ואי~ו יכירן דבודאי לי' קים ~נו ונאבדו
 אח''כ ולכן~ן

 ~~כי~
 ה~ן שבעתן כשלא אבל להו ~הדר~ן

א~
 בש~ מ"~ בט~ מכירן כשר~ה דאח~כ

 ל~ קים לא מ~נו שנאבדו
 ש~ח~כ ואף ~הם ~תיאש ולכן העין שבעתן שלא כיון יכירןאי

 בעליו. שנתייאשו כיון ~וצאם של דהם לי' ~הדרינן לא תו לו~יכרו
 בעלים יאוש הוי כו' ב~ציל דגם אר''ש דוכן לי~א א"ש~השתא

 : לתרווייהו טעמאוחד

~~~~
 לומר יש שפיר לדיןשזכינו

 א~
 במ~יאה כר"ש דהלכה

 עינו טביעות אבל יאוש ~עם היינו להכריז חייבדאין

~~
 שפיר

 ~שלח או העין ~ן שנתעלם בשר כגון איבורא לענין ט~
 עכו~''ז.~~י

 ו~
 דצורבא כיון דאיתתא עיגונא לענין

 ~בשר דזהו לי ו~ה~נין בשיקרא לי ~חזקינן לא ש~כיר~~~ר מרב~~
 כיון דרבב"ח ב~יטא גם ולכן שראהו. האיש זהואו

 כלל דיאוש בברא בזה שייך דלא גיטא לי' הדרו שפיר~בב~ח שהכיר~
 טביעת ~ני רק ~רבנן צורבא כלל ~ריך לא ועיגון באיסורובאמת
 אם בדלובק~א או בחפיבה ד~צאו בג~' כד~ש~ע איש דכלעין

 אף כשר~ירו
 אינ~

 בדבר רק מרבנן. ~ורבא שאינו דעל~א
 ~~ון חי~וד ~פמי אדם לבתם חכ~י' הא~~ו לאשבממון

 : ~מון ~שום ~שקר דאינו ~רבנןלצורבא ר~

 שבעתן בשלא אר''ש רבלן דפליגי ג"כ ~וכרח יהי'דברינו~~~~
 לוכיח התוב' שר~ו ~ההעין

~ 
 נגד כר"ש ושהלכה

 דוכן הך בתר דהנה בהאחכ~ים
 הג~ בעי א~

 כר~ש הלכה אי
 כדמש~ע כוותי' והלכתא דפליגי ו~ביק עליה רבנן פליגיואי
שם

 וכיו~ ע~ כ~
 דה~יל בהך כוותי' דהלכה מביק דהג~'

 דחד כיון ~עין שבעתן דשלא בהך גם כו~י' הלכתא~מילא
 ב~ינן דבאיבורא בע"הי ~וכח עכ"פ כ~ש~ל. לתרווייהוט~~א

 : ודו"ק העין ש~תן בשלא אףאט~ע

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

~~~~~
 בחתי' פבק ז''להרש~ל

 שנג~
 לציר ונפלה פליטתה

 ז"ל הרא~ש דעת והוא קליפה. כדי רק אוברת~אינה
 החתיכה. כל האובר רמ"א כדעת שלאג~כ.

 ו~
 ז"ל הש"ך

 אנן אבל כ~ק רק אובר אין ד~ליחה שיטתו לפי כ''כדהרא~ש
 בין ~פלגי ולא כולו אובר ד~ליחה~יי"ל

 כחו~
 אובר לשמן

 לו יש כבישה משי~ור דפחות שכ' הרא"ש ~דעת כולוכאן
 ד~

 ~ליח
 ~ ועיי''ש עכ~ל~רותח

~~~~
 אם דווקא דהיינו נ"ל אעפ~כ אמנם הרא~ש. בדעת הבין

 דאובר חם לתוך ~חם והוי לציר ונפל עדיין ~לוח~בשר

כו~
 יש חם. לתוך צונן הוא הרי הבשר שהודח אחר אבל לדידן.

 דלא הפובקים לדעת ~יבעיא לא כ"ק רק אובר דאין במליחה~קל
 בפ'~. עו~ד כ''א רק גבר ועילאה גבר תתאה דין במליחהשייך
 ~אי דהא להקל יש ודאי לדידהו חבירו את להפך בא' כחואין

 גובר שהתחתון היינו גבר תתאה ל~''ד חם לתוך צונןדאברינן
 בפבח~ בהדיא "~ל רש~י וכ~כ חם לתוך כחם והוי העליון~~ח~ם
 הטעם שכן גבר דתתאה פלוגת'גבי

 וכ~
 בי' הטור

 ק~
 וא~כ

 לח~ו כח בו שאיןב~ליח'
 ל~

 כולו יאבור
 א~

 לת~תון ~צנן דלא
 כ~ק רק אובר ואין ~ח~~ו אין התחתוןאבל

 ו~
 בר~~א ~בואר

 ק~בי
 אבור ח~ים שניהן אם זא~ז שמונחין והיתר דאיבור

כו~
 לא ואם

~ 
 ו~יינו ~ק

 א~
 שייך דלא ~יון לדידן

 לח~ם ג~ר תתאה ~ליחה גבי דשייך להפובקים אף אלאגבר. תתא~
 ~אינו מליחה שיעור דוקא דהיינו עצ~ו מה~לח עדיף לאהעליון
נאכל

 ~ח~~
 שיעור קודם אבל ~חו

~ 
 יח~~ו איך

 כו~
 הוא

 אין ולכן עצ~ו ~~לח יותר יחמם ~ליח שב~ר אפשרי בלתידבר
או~

 רק
 כ~

 ~וא ~ח דבר ו~ו~ל רותח שהציר כיון לו~ר ואין
 אף בב~ר~בלע

 שא~
 ~וא דאף אינו זה חם. ~~צ~ו הוא ~ח~~ו

 צונן ~בשר ~ם ה~שר ~צ~~ן ~בשר שנבלע ~אחרעצמו
 ר~

 מה

 שנת~רב. ציר כמו ~צ~נן המובלע אבל ~טנן אין בפ~עש~~ד

~~~~
 הר~ מדברי ברורה

 שהח~יר הרמב~ן דעת ש~ביא
 דה~א טעמו וכ' כ"ק ולא כולן לאבור ועופותדדגים בה~

כו~
 כו' חיים כול~ למכתב ול''ל ~לוחות טיפות מרוב חיים

 אף הדגים כל הר~ב~ן שאבר ד~ה להורות א"ו בלע~לי הו~ל~
 אותו ד~ח~~ות חיים דכולי משום היינו~פלים

 הט'~~
 ~מלוחות

וא~
 ל~מר דשייך היכא דווקא היינו

 שיעור שש~א כגון דחיי~

~לי~
 שהה שלא אף בדגים או

~~ 
 רותח שנ~שו שם הר~נ כ~"ש

 ~~~ רק אובר דאין מודה הרמב"ן אף בל''ז אבל העופות~ודם

~~~~~
 דבר עובדא דהך בהשגות הראב''ד דעת ~זו

 דהכותח כו' לכ~כאדנפל גו"ל~
 א~

 הגו"ל רק מלחו מחמת נאכל
 התירוהו ולכן ~ו' עדיין ונאכל בתוכו שהה לא לתוכושנפל

 קליפה בעי צלי אבל חי וה"~ הכי בתר אמר דהא כ"ק אף~ברו ו~
 הכי קי~ל דלא ונהי נאבר לא כ~ק אף ~חמ~ו שאינו דכלמ'
ל~

 דבל~ז שעות ~ב בתוך ועכ~פ כולו ~בור ~חמיר
 הוא רש~ל רק הפבד במקום שנית למולחו ~ותרר~''א לד~
 בע~א חומרא רק שהוא בדבר ודמר ד~ר כחו~רי נפבוקואיך ~ח~~

 בקליפה בגיד~דינא
 וד~

 ברור. ~' כי

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

 ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~ו~~~'
~~~

 בשם והג~א ה~~ר ~ ~יא פ~ד בבי' הר~אהנה
 אביו בשם שכ'ראב~

~ 
 שבג~ינה תולעים ~תיר יואל

 בשם וכ' בקערה לג~י ~פירשואף
 או~

 נוהגין ש~י והגש~ד
~הת~

 וגם אלו ראבי ד' ע"פ
 היש"~

 נ~ונה ~רא שיש כתב
 נגד גדולות לדבר ~אד שהרבה פר~ח להרב וראיתילהתירן.
 הראש~ים המה שותין אנו ~י~יהן אשר לב חקריגדולים

~~ 
 ורמ~א ומהרש~ל ואו~ה תה~ד בעל והאחרונים והראבי~הוהא''"
 פקו ברואה שגו שכולםוכתב

~ 
 והטיח ~ה~ת ה~רץ וטיהרו

 כ~. דברים ברוב בזה ד~י לעתיק הוא ע~ל דבביתרגי~נא ובה~י ראשונים של לכבו~ן חשש לא איך ותמיהני דבריםהרבה
 א~ובא~

וכ~ש לגמ~ בפי לאבור ראשונים בהרבה ~פורש שנמצא
~~ 

 לא הנה ובה~ת ו~טור הרא"ש
 נע~

 ~עיני זה
 וגם החו~קים ד' הביא וב''י~ל רמ~

~'~ 
 ~ביאין עצ~ן ו~"ר

 ואביו הראבי' וד' חדש ~פרי בזה חידש ומההחו~ין
~ 

 הארץ על שורץ בי קרינן רבותי' ממקוםשפי' ~י~ן ~אז קרקע בגידולי רק אבור שאין לנו חידשו גדול~ידוש יואל
 א~

 בגב ~וא
 ה~ים שרץ ~שום דאבירי וחומץ ש~ר כגון שב~קים וכןהפ~
~ק

 ~ א~
 ב~קום

 רביתיי~
 ~ום לקי ~ירשו ואם שרי~ רח~א

 וכ"כ המיםשרץ
 ר~ב~

 ה~בנן לדי'
 הארץ ~ץ ~שום הזכיר ולא ~המים
 דלא ו~~כ כו' הקשין על שפירשואף
גריב

 בג~
 הארץ על השורץ לכל

 ~רב~ן ה~רץ ~שרץ דלא כו'~חושין לרבו~
 שכ' ~רץ על הרו~ש דכלמלאו לקי ודאי לג~י לארץ פירש אם רקלו

 הנבראים ~ל בא זה שלאוהר~ב"ם
 ואין עיפוש ~~ת ו~בלותבאשפות
 ~ת~. והוא ו~יןפרין

 ~ה~
 בגבינה

 הן ~י ~~ש לארץ פירשואם
 וגם ו~שוט ברור ו"ה הארץעל רו~

~רא~י~~
 התיר ו~א ~זה ~ודה

 כ~פורש ~חר לאוכל או בכלי לג~ריבפירשו ר~
 אבור דלא שכ' דבריו~תוך

 ר~
 גי~ולי

 לן איבעי ואה~י~ו'
 ~ כ~

 שרו דלא
 ~ארץ ~ל ~משבפירש ~ל~ ~~~ ד~י~ גו~י ~הנהו~ק

 והחיל~
 ~בואר

דב~~
 שנקראו ד~ה

 בג~
 ~ירש

 לג~
~~

 ~ש~ם היינו ו~י~ך
 דגו~

 עי~רן

 ~שום לוקה~ו'
 ש~

 ~~~' ~~~~ו~~~

~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~~י~ ~  
'~ '~~~ 

~~~ 

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

 ~~ו~~~~~
'~ 

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

 ~~~~~ ~~~~~~~י ו~~~ ~~~~~~~~
~~~ו~י

~ ו  ~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~  

~~~~
.~~~ ~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  רק הן קרקע דגידולי הארץש~ץ
 כ~ו רביתייהו דרך התירתןהתורה
~רץ

 ה~י~
 הנך אבל רביתן. דרך שבע~ים

 שרץ איקרו ולא קרקע גידולישאימן
 פירשו אם יאסרו ~או ~איזה כללהארץ
 לארץ. הגיעו ~לא כל רב~ן~~קום
 שרץ ~~ש הן הארץ על הגיעואבל
~רבינא ~עובד" ור''י הראבי' כןהוציאו ואולי הר~ב''~. כד' הארץ עלהשורץ

 דא~~
 כו' לי אבלע לאי~י'

 כו' אותם תמי הדגים בתוךופירש''י
 נ~ג והיינו ל~עלה ~הלכין שהיו~''כ

ת~ר~
 ו~ שרי ואפ''ה

 בר''מ
 ~ה~

 על
 ל~' וגם ניחא רא~י' ולדבריפירש''י
 ניחא. כו' ריביתייהו דהכי שכ'רשב''ם
 לפירות לג~רי ד~ד~י הרשב''א לד'אבל
 אימי' בהן תגע איך דעכ''פ ועוד~''
 שפיר~ו נאסרו תיכף לידה שהגיעוכיון
 וד' שסיננן יבחושי' כ~ו אחר דבר~ל

 לארץ נ~עו שלא דכ"ז ניחאראבי'
 ה~ים. שרץ ~~ום לקי יבחושיןאבל

 ~שום ומ ה~ים שרץ ~שום ל~ה כו' השכר ה~סנן ~כ'הר~ב"ם
 הלאוין כל בחושבו לק~ן וכן ד''א על שפירשו אף לא הארץשרץ
 ה~ים שרץ הוא שאם כתבכ''א

 וי~
 שרץ ~ום לוקה כנפים לו

 כו' ג' לוקה הארץ על ריחש ואם וה~יםהעוף
~ 

 הארץ. על דווקא
 לעילואלו

 די~
 הפירות לתולעת ו~אכלות ודגי' הבשר תולעת

 ה~ולעי' אלו שכ' פירשו אם א' בל"ו וכללן פי' שלא כ"זלה~יר
 ה~אכלות כל על כונתו ו~סת~א כו' ו~אכלות בפירותהנבראים
 ג''כ שבינן יבחושין יהי' לא ל~ה ג''ק בעי~ן דלא דס''לו~יון
 שרץ דכל ק' ו~וד הארץ. שרץ ~שום וילקה זהבלאו

 העו~
 ילקה

 שאין כיון וע''כ בארץ עו~ד לפע~ים דהא הארץ שרץ~~ום
 הא וע''כ הארץ ~ן גידולן שאין הארץ שרץ חשוב לא בכךדרכו
 שפיר~ו מיד הפירות שרץ ~שוםדלקי

 א~
 ~שום לארץ נג~ו ~לא

 ילקה ואיך בארץ. לרחוש ודרכן הן דג''ק הארץ שרץדעיקר
 לרחוש דרכן אין והא רביתי' מ~קום פי' אם הגבינה תולעעל

 לארץ לג~רי פירשו אם רק הארץ על ~עולם גדלים שאיןבארץ
 לו דאין ו~ילך ~כאן בכך ודרכו הארץ ~ל רו~ש נעשובהכרח

 ודו"ק~ ברור ~''ל כ""כנפים.

 ~ו~~~~~~~~
 ~ו ~~~י~ ~~~~~ו'

~~~~ 
 ~~~ ~~~~~ ~~י~~ו

 ~~~ו~~ ~~~~ו~
 ~ו ו~~

~~~~ 
 ~~ו

~~~ ~~~~ ~ 

~~~~~
 אחר ~ולם בזה. להסתפק יש רא~ונה בהשקפה~נה
 אינש לישפי לא ~גמ ~ד' לכ~ורה לדקדק ישהעיון

 מ הארץ. על השורץ שרץ ~שום וק~בר~ו' שיכ~
 לכאו~

 ש~ירש דכל
 ~דא' בלאו בודאי ועובר לארץ כפירש הוי וקס~ין הקשין~ל

 או לפרי ~פרי פירש אם דדוקא לח~. נצטרך ו~"ז כו'וקעבר
 רביתייהו היינו דאולי ~ק~ן ליה ~יב~י' ואינך העולםלאויר
 לאויר בפירש וגםקצת.

 כ~
 אבל דבר. שום על ריחש שלא כיון

 שרי~~~
 ו~''כ הארץ על כריחש הוי ק~ין על

 הכלי באחורי ה~
 : ספק ולא ודאיהוי

~~~~~ 
 שכר או חו~ץ ה~סנן שכ' הכי ~' לא ז''ל הר~ב''ם

 ו~שום ה~ים שרץ ~ום לוקה שסינן התולעיםואכל
 לק~ן כ' גופי' ואיהו כלל הארץ ~רץ ה"כיר ולא כו' העוף~רץ

~~
 עליו לוקה לארץ פירש ה~ים ~ץ

 ~שו~ ג"~
 הארץ שרץ

 כפירש חשוב לא וקס~ין הקשין על שפירש ד~ה צ''ל ע''כא~ו
 ודאי ולא ספק רק חשיב לא הכלי באחורי ה"ה בודאי וא"עלארץ
 ה~ם שרץ דגבי ~''ש ק' דלפ''ז אך עולם לאויר כפירשה והויפירש
 ה~ים שרץ משוס בודאי אסור התלושים ה~ים ~ן שפירש'כל
 לי' ~ספקא הארץ ~רץוגבי

 לג~
 ונ' ואינך. כו' לאויר ~פי'

~ ~
 ש~ו ~ים דגבי הוא

 ~קר~
 שפירש קודם אף ה~ים שרץ

ר~
 שפירש כל א~כ פירש שלא כל התירתו שהתורה

~~ 
 כ~ך

 צורך ו~ה דאסור דקרא ~יבוי' קיי''לרביתייהו
 ~יפרו~

 לארץ
 שבפירות תולעים אבל ה~ים. שרץ ~שום עליו~ילקה

 ש~א כ''"
 שרץ ~~ו נקרא פרישתו ע''י רק הארץ שרץ כלל נקרא אינופירש
 ריחש שלא כל הארץ ~רץ נקרא אי להו איבעי' שפירהארץ

 לארץ לג~רי פירש שלא ד~ל ברור נראה ולפ"" הארץ~ל לג~~
שפירש א~

 בקער~
 לתבשיל נפל ואם עו~ד בספיקו הכלי לאחורי אף

 שהיה וצ''ל ס''ס. ~כח להקל נוכל אולי ~י~ח ש~א ס' עודדיש
 טעם ליתן יש ו~פ''ז ה~ים שרץ ~שום וקעבר הר~ב''םבגרסת
 ~ה וקשה קרקע גדולי שאינן ~טעם שב~בינה תולעים~ה~תירין

 שרץ עכשיו נעשו ~פירשו כיוןבכך
 האר~

 שהם ניחא לעיל ולפ~''ש
 שורץ חשיב שבפירות תולעים אי ~ק ~הו אבעי' נא דע"כ~פרשים

האר~
 רק

 דל~
 לגג שפירש וכיון ~ארץ על שורץ חשיב

 ת~ר~
 חשיב

 עלשורץ
 האר~

 והתולעים כא~ץ נחשב ג''ק הן ש~פירות ד~ה
 שהוא כיון כארץ נחשב דאינו ני~א או הארץ על שורץשעליו
 דבר אבל עליהן ש~ן תלושים דאף ל~ים ד~י ולאתלוש

 כן הארץ. שרץ נחשב אין לג~רי לארץ פירש שלא כ''ז כללג''ק שא~
 דהא ל~יל כ~''ש צ''ל בזה ה~ח~ירים לדעת אבל לשיטתס.מ''ל
 ועכ~פ לא או לארץ שפירש כ~ו זה נחשב אם לי' ~יבעי'ג~י'
 לפ''ז וא"כ הר~ב''ם לשיטת הוי ספיקא לארץ פירשו שלאכל

 איסור ~ב~ין אין וגם ב''ס בידים לעשות ש"ין לאוכלושלא שנח~יר אף ~עצמו בכלי שה~ליע ק~ח ל~כור ד~ותרפשיט'
 וי~כרנו יאפנו ש~א לחוש ואין ~ותר ל~כי~"" ל~וכרו אבלכו'
 כה"ג דרוסה ס' גבי הש''ך כ~''ש צדדים עוד שיש כיוןלישראל י~כרנו לא ש~א ס' יש גם ו~ותר לבטל יכוין לא ודאיידע שלא כיון חשש אין ב~ין י~כרנו אם וגם ~דינא ~ותר ודאידא"
 להקל: ס''ס יש ועכשיו לבטל כיוונוולא ~קודם ידעו שלא כיון להקל יש הט''ז שהביא רוזיני בדין~כן

~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~ו~~ ~~ ~~~~~

'~~ ~~~ 
 ~~ ~~~ ו~~ ~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~

~ו~~~
'~ ~~~ 

~~~~ ~~~ 
 ~~~~ ו~~~ ~~~ ~י~ו~ ~ו

 ~~~ו~ ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~
: 

~ ~ ~ ~
 שינוי ע"י בבו''ח להתיר פבק בש"ע וכןהפוסקים
 ~הפוסקים קצת ~יש הנדה. עם לאכול וכןוהפבק

 י''ג דף שבת ב~ס' דאי' ~הא לאםור ודעתם דבריהם עלשהק'
 לה~ירא לפשוט ורצה כו'. בבגדו הוא כו' שתישן ~הו דנדהאבעי'
 שרי הוי שינוי דע''י ~' ליכא. שינוי התם ג~' ודחה~בב"ח
 ~ו' רעהו לאשת ~דה אשה ד~קיש ~ברייתא לאיסור פשיטוהדר

וא~
 ראייתם תוכן זהו רעהו דאשת דו~יא אבור שינוי ע'~ גם
לדחות

~ 
 רש"י ד' עפ"י שתי' ז''ל הגר''א ביאורי וע' ה~תירין.
 בהךו~וס'

 דופליג"
 : עיי''ש כו' דר''פ

~ ~

 הר~ב''ן ד' ~תוך ~אד ~וק תי' הוצאתי זהראה
 דבעי ז"ל שם כ' דהנה הר~ב''ם. על בהשגותיוה~ות ב~

 יבא שלא ~שום אי עלה אתינן טע~י ~תרי כו' שתישןד~הו
 הרגללידי

 עבי~
 ד~ש"ה

 ועוד ל~ידכר. דאתי שינוי ד~הני ס"~
~ ~ אחרימא 

 ד~~
 קורבה קצת בה י~ כו' בבגדה היא דשכיבה "ו

 קריבה עבירה לידי יבא לא אם ואפי' תקרבו ~לא ואסורו~יבה
 ותחלה היא. ~ירה ע~~הזו

 ר~~
 הרגל ו~שום לאיסור ל~פשט

 ~ט~ם עכ"פ לאיסור פשיט והדר ליכא. שינוי התם ודחיכו'
 ג"ע של~יבו'

 דאיתק~
 וחיבה הנאה שום בה דאסור רעהו לאשת

אפי'
 הםתכל~

 אפ''ה דבר הרגל חשש שם שאין רבים בפני ואף
 של~ בדברי כ~וזהר אסור וחיבה קורבה צדכל

 בנדה ה''נ ע''ה
 דר"פ ופליגא שם א' וע''ז עצ~ו. מצד אסור כו' בבגדוה~א

 הוא במדה דאסרה ברייתא הך אף ולפי~" באורך.עיי''ש ~
 קריבה גופה דהיא ~טעם רק הוא דבר הרגל חשש ~ם לא~ו' בבגד~

 להרגל חיישי~ן לא שינוי דאיכא דהיכא לדינא ונקטינן~קריא
 ~שום ד~יאסר דנדה ב~כיבה רק לאיםור פש~ו לא וא''כד~ר

~~י~~
'~~ 

 ~~~י~ו ~~'~~' ו~~ ~~~
~~~~~~ו. ו~~

~~~ 
'~ 

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

.~~~ 
 ~ו~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~

 ~~ו~ ו~~~
~~~' ~~~~~ ~~~~ו~~ו~~

 ~~~~~~ ו~~
'~ 

 ~~~~ ~~~~~ו~~
 ~ו~י~ ~~~~~~~~

 ~~~~ ו~~~~~~~~ו~
ו~~~

'~ 
~~~~ 

~~~~~ 

 ו~~~~ ~~~~ו~~
.~~~~ 

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

 ~~ו'
~~~ 

 ~~~~~~ ו~~~~~~~~~~
 ~~ ו~~~~ ~~~~~~~

 ~ ~~ו~~~~~~~~
 אבירילא

 שאי~
 ג'~.

 בדברי לי קשהובאמת



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לדין וזכינו רעהו. דאשת דומי'קורבה
 דבבו'~

 לאעול וכן
 רק שינוי ע''י גם נאבר ולא שינוי ע''י להתיר י~ שפירהנדה
 דומיא גופא ~ריבה מטעם למבקנא אבור דזה נדה עםשכיבה
 רעהודאשת

 דקריב~
 אל תקרב אל כדכ' בפ''ע איבור אסור

 : מאד ברור נ' וכ''ז כו'פתח

~''~~
 להתירד'ש

 בבש~
 גזירה הוי עוף דבשר דהעלאה עוף

 זב יאכל דלא בהא שם בגמ' דא' להא ודמילגזירה
 רבא דמק' דמאי. יאכילנו שמא טעמא אביי דמפרש כו'פרוש
 לגזירה. גזירה דהוי ופירש''י כו' הן מעשרין ע"ה דרוב משוםעלי'
 לאכול זא''ז המכירין אף ב''א ב' מותרין ודאי דרבנן דבאיבורמ'

 דהוי דמאי אבור משום כו' פרוש בזה שרינן דהא א'~ולחן
 וא''כגזלג''ז

 ה'~
 העלאה דאסר למאן אף בחלב עוף בשר

 לחלק דיש ואף שרי. ב''א בב' אבל א' באדם היינו אכילה~טו
 שינוי ע''י עכ''פ מיהו דרבנן. איבורי לש~ר דמאי ביןקצת
 לכ~. בעוף לה~יר ישודאי

 ובש'~
 ולפע''ד עוף לענין הדבר בתם

 : ודו''ק ב~וף. וכ"ש בבשר אף להתיר ברורהראיה

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

 ~~ו~~י~.
~~ו~~ו ~~~~ ~י~ ~~ו~~ ו~~

 ~~ו~ ~י~ו~י~ ~~~~
'~~ 

 ~~~~~ ~~~י~ ו~~~ו~י~
~~~~~~

 בחולין חלב דטיפת בבוגי' תליא זה דין עיקר הנה
 כי גדול בדקדוק הבוגי' כל היטב ע''ש ק"חדף

 "ה. בדין ראשונים בפובקים הדעות רבו והנה הוא. רחב~יון
 אפי' דלהלכה ז''ל והראב''ד הרי''ף והמה מהראשונים קצתדעת
 לא במי~ו מין דב' ודעימי' לר"י רק חנ''מ ב''ל לא בחלב~בשר
 חנ''נ לן בבירא לא בטיל ב~ינו מין קיי''ל הא אנן אבלבטיל.
 וגם הנ~ל הבוגי' כל הבשר כל פ' ז''ל הרי''ף השמיט ולכןכלל.
 נבילה של חתיכה דדריש רבב''ח דעת רק כ' לא הנשה גידבפ'
 ובחתיכה באלל. בקיפה. ברוטב. טעם שתתן עד טמא דגושל

 טעם שנתן כיון ודריש עליו אמורא רב דאוקי הא שםוהשמיט
 עצמה שהחתיכה והיינו כו' נבילה נעשה עצמה חתיכהבחתיכה
 כל ואוברת נבילה נעשה עצמה שהחתיכה ליה ולית טעםתתן

 דכל דב''ל וטעמו הר''נ וכ' נבילה. נעשה חתיכה דל''אהחתיכה
 הא ואנן בטיל לא במינו ד~ין לשיטתייהו הוא חנ''נ דבבריהני
 ראשונים הפובקים כל אבל ז''ל. אלפס רב דעת זוהי דבטלקיי''ל
 ולא כלל לזו זו ענין דאין כולן וכתבו ידים בשתי זו בבראדחו
 וממילא אסור לבוחטו אפשר סברי וכ''ע בהא. האתליא

 דחנ~
עכ'~

 ~ולם איבורה מידי יוצאת ואינה אבורה חתי' כולה עצמההיא הרי בב''ח משום החתיכה שנאברה דכיון בחלב. בבשר
 דקיי"ל לדידן ב' עד עכ"פ כולן החתיכות כל אוברת היאוהרי
 דלר''י במינו מין בדין רק בברייתא ורבנן ר''י פליגי ולא בטיל במינומין

 אינה החתיכה ולרבנן מימן שהן מפני כולן את אוברתהחתיכה
 קאי טעם שתתן עד בברייתא ר~ן ודאמרי בנ''ט. רקאוברת
 עד אוברת שנאברה דחתיכה החתיכהעל

~ 
 אטיפה קאי ולא

 יש רק הפובקים. וכל ורא''ש הרמב''ם דעת ו"והי פירש''י~כן
 קיי''ל איבורין בשאר דגם בברי קצת איבורין בשארמחלוקת

 תמיד באיבורה עומדת דהחתיכה אבור לסוחטו דאפשר הכיג''כ
 דלא סברי מהראשונים וקצת כנגדה. ב' עד אוברתוממילא
 דאיבורו בחלב בבשר רק חנ''מאמרינן

~~ 
 דבבישולו עצמו

 להאריך לי ומה לא. איבורין בשאר אבל איבור גוף נ~שההוא
 בהרא''ש. למקומותם מבואר המעיין ימצאם הדעות ~רטיבבי~ור
 הרשב"אוחידושי

 ור~
 : די בו שיש מה בדבר האריכו אשר ז"ל.

~~~~
 שיטת הראשונים כל דחו מדוע גדול עיון יש לכאורה
 להקשו~. יש החולקים על ואדרבה ז"ל. וראב''דהרי''ף

 דאקשו מה דלפי צ''ל כו' חנ''נ ה~וסקים ורוב לפירש''ידהא
 הנה פליגי. עי' במינו במין דילמא פליגי לבוחטו דבאפשרממאי
 על קאי כו' ברוטב טעם שתתן עד רבנן דאמרי דמאי צ"לע"כ

 עד דלישנא חדא מאוד קשה והדבר כו'. הטיפה על ולאהחתיכה
 כ~ ר~י דא' אמאי דקאי משמע כו' טעםש~תן

 ~ם שנתנה כיון

 ~תן עד אלא בכך די דאין ואמרי רבנן פליגי כו'בחתיכה
 בטעם בגי לרבנן גם ולפר~''י כו'הטפה

 הטיפ~
 בחתיכה

 דעד לישמא א"כ טעם החתיכה שתתן מצרכי אינהו רקלבד
 הול~ל כו' וחתיכה וקיפה רוטב לחשובי ל''ל ועודמיותר.
 אבר ד~'י אחתיכה דקאי טפי ידענא והוי בנ''טוחכ''א

מינו משו~
 א~

 ל~ולהו מדחשיב אלא בנ''ט בברי ואינהו במשהו
 שתתן עד ולרבנן לבד בח~יכה טעם נתן אם די דלר"י אטיפהדקאי משמ~

 ועוד בכולן.~עם
 דבתובפת"

 בנ~ט בה יש אם בהדי' מבואר
 אטיפה דקאי להדיא מבואר כו' בק~ירה וחכ''א רבי דברי~חתיכה
 הו"ל רש''י לדעתוא''כ

 לג~
 באפשר דפליגי מפורשת ראי' להביא

 נימא ואיך מדיוקי' ולאלבוחטו
 שנעל~

 ול~ל התובפתא. ח"ו מהן
 להביא הו''ל הפלוגתא עיקר בה מפורש שאין אחרת ברייתאלהביא

 דרש ג''ה דבפ' ועוד דיוקי'. בלי הפלו~תא בה שמפורש הברייתאזו
 ברוטב טעם שתתן עד אוסרת אינה כו' נבילה של חתיכהרבב"ח
 בחתיכה טעם שנתנה כיון ודרש אמורא רב אוקי וב~יכותובקיפה

 חתיכה אמר דלא דסובר רבב''ח על שנחלק והר''נ ופירש''יכו'
 מוכ~ והיכי נבילה.נעשה

 בובר רבב"ח גס דילמא רבב''ח מדברי זה
 הטיפה ולא בכולן טעם ליתן ~צריכה ~צמה נבילה החת~הטל קאי טעס שתתן דעד דלישנא א''ו בטיל. במינו מין בבר רקחנ''נ

 לבדבחתיכה
 ה'~ א"~

 בעצמה הטיפה על קאי דרבנן טעס שתתן עד
 דאף ניחא וראב''ד הרי''ף לשיטת אבל מקשה. מאי לפירש''יוא"כ

 במינו דמין כיון אבור לבוחטו דאפשר אף אטיפה קאילהמקשן
 דאפשר אף בטל האיבור גוף אבל הטעם לבטל רק וא''צבטיל

 בנ''ט שאינו כיון בטל בתערובת אבל בעצמו היינו אסורלסוחטו
 בנ"ט: רק אובר דאין מינו בשאינו מיןכמו

~~~~
 הו''ל כו' עבה לרוטב שנפל לשנוי' לגמ' דל''ל טובא קשה
 החתיכה לבטל כדי לבד ברוטב שאין רק רכה ברוטבלשנויי

 לא והא החתיכה. כל כנגד שיעור בעי דלדידהו כיוןשנאברה
 כמבואר לבטל מינו באינו יש אם רק שאינו. כמי מינו בלקא~רינן

 בבשר דאף ניח" וראב''ד הרי"ף לדעת אבל קו'. ומאיבראשונים
 רק איבור נעשה ההיתר שאין החתיכה כל כנגד בעינן לא~חלב
 במינו בטיל אין הנאבר משהו א''כ בטיל לא במינו דמיןלר"י
 באיבורו עומד הנאסר משהו א''כ אבור לסוחטו אפשר דקיי''לכיון
 באינו אבל כלל. הטעם בתר בהא אזלינן ולא מבטלו מינוואין
 האיםור טעס משום איבורו שעיקר כיוןמינו

 וכב~
 הלך. חלף

 כבר הנאבר ואף בנ''ט רק אובר אינו מינו ובאינו נ"ט כאןאין
 אבור לבוחטו אפשר למ"ד רוב שיש רק נ''ט שאינו כיוןמותר

 נגד ב' י~ דודאי בלק נימא פריך וא''כ להו מבייעוהירושלמי
 מינו: באינו בטל החתיכה מן שנפלט מה כל וא''כ לחוד.הטיפה

~~~
 כו' בנ''ט ב~ל ואם כו' בשר בה שבשל מקדירה ראיה יש

 מימא ואמאי מבשא''מ. כדין בגמ' כמבואר קפילאוטעים
 כדין ששים ונבעי כו' נבילה וחלב פליט הדר הקדירה דבלעהבתר
 והוא נ' אין ותירוצו בזה שהרגיש בכרו"פ וראיתי במינו.מין
 בתר במינו אזלימן דלא תרומה גבי להק' ואין בצ~. הניחעצמו
 תרומה תני ואמאי ומאה א' ונבעי לרי במינו כמין ליהויטעמא
 א' בתרומה דבעינן דהא די''ל ז"א בנ''ט. בישל ואם כו' יבשללא

 חתיכה למימר אחמור ולא מדרבנןומאה
 נע~

 כמ~ש נבילה
 הפר"ח הביאוהו חנ''נ אמרינן לא עוף דבבשרהרמב''ם

 דגבי בפ~יטות י''לועוד וכרו~
 תרו~

 תרומות בהלכות הרמב''ם כתב
 מה ולא הקדירה ע''פ ב~ין שמלוכלך במה רק האיבורשאין
 ~בטל שבעין דמה חמ''נ שייך לא וא"כ במפרשיו. ע"שש~לוע.
 כתב לא בחלב בבשר משא''כ בא''מתיכף

 הרמב~
 וכ"כ כן

 ממשנה שם וראייתו כן אמר בתרומה דדוקא שםהמפרשים
 : ברור וזה ע''ש.דתרומות

~~~
 דגם וראב''ד רי''ף לדעת ובעד ביוע נראה אלה מכל

 ~גד להכריע בידינו שאין אך חנ"נ אמרי' לא בחלבבבשר
 עכ"פ בניף ~ה לעשות יש אך זה. ~ל שחלקו ראשומים גדוליכל

 הבוברים פובקיס רבו דבלא''ה איבורין בשאר ~''נ בדיןלהקל
 פובקים גדולי ד' בכל כמבואר כלל איבורין בשאר חנ''נ א'דלא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~אשו~ים
 ~ כמ~ ר~

 בפרט להחמיר כ~בו הפוסקים
 ע"ש. מירושל~י ראיה הר"נ והביא איסורין בשאר גםלהחמיר שהפרי" הר~

 גריבין שם א' דהכי להיפך ראיה זה מהירושלמי~לדעתי
 עדשים ~ליהן וריבה טעם ליתן בהם ויש חולין לעד~יםש~פלו תרו~

 עד מותר.חולין
 כ~

 עד ר' דעת על וריב~י רבי פליגי ירבה
 לשון והנה נופלין. על ~ירבה עד ריב''י ע''ד כולהון. עלשירבה

 איתמר מותר עדשים עליהן דריבה דינא דהך מוכיח~ירושלמי
 ולמר ליה כדאית למר דכ"עאליבא

 כדא~
 דעת ולפי ליה.

 ~חד שנים בעדשים שיהיה צריך ו~אי לפי''ז וא''כ חנ"נ ב'ד~י הר~~
 כולן כנגד ב' בעי במינו דשלא כיון הראשונים עדשים כנגדומאה
 איבורין בשאר~ו

 א~
 ומאה א' בעי בתרומה ודאי ב' בעי במינו

 כו' נבילה חלב בגמרא כמבואר ממש במינו ~ין דהוי כולן~ד
 ז~ ולפי בראשונים.וע'

 תחלה שאמר מה נפרש אם טובא קשה
 ממש תרומה הא קמ''ל מאי ומאה בא' לרבי ~יינו~ותר

 בטיל~
 בק'

 וגם רוב ל~ון רק הכי מ~מע לא עליהן דריבה לישנא וגםוא'
 לא ודאי כולהון על שירבה עד דרבילישנא

 ~שמ~
 נראה אלא ק''א. על

 אפ~ר דסבר לר' רק מגריבין הטעם לבטל רק בעינן לא דודאיברור
 נשארים הראשונים העדשים א''כ אבורלבוחטו

 באיבו~
 אין אם א''כ

 אחר הטעם שבטל אף אסורין כולן הראשונים נגד רוב שנייםבעד~ים
 שלא רוב עכ''פ ד~ריך ביבש יבש רק יהא לא כמותן עליהןשהוביף
 אבל לפגם. נ"ט גבי הפובקים וכ''כ טעם כאן שאין אףבמינו
 בבר ור~~" במינו. ~ין כאן אין חנ''נ א~רינן דלא כיון א"צק''א
 שאין אף מותר הכל הטעם שבטל כיון וא''כ מותר לסו"טואפשר
 נגדרוב

 ~הירושלמי מוכח וא"כ להתירן. שחוזרין כיון הראשונ~
 ~נ''~: אמרי' לא ודאי איסורין בשאר ועכ"פ הר"נ. םברתהיפך

~~~
 איסורין ב~אר חנ''נ אמרי' דלא ~הירושלמי ראיה להביא עוד
 שבישל קדירה ~ם דאמר תרומות ~להי הירושלמימן
 לנבילה ממנה למדין דאין שם ואמר ודיו פטמים ג' מגעילה~~מה
 ~תרומהדאיירי

 בזמה'~
 מזה להוציא ורצו הפוסקים הביאוהו דרבנן.

 אין דא' הא וא''כ ע''ש. שרי דרבנן נטל"פ דהוי מעל''עדא'
 והא בל''ת נבילם דאמר שם כדמשמע מעל"ע תוך אייריל~בל למדי~

 האיבור מת~עט פעם שבכל משום הי~ו פע~ים ג' בהגעלהדשרינן
 ראשון בפעם הרי ~''כ חנ"נ נימא ואי במיעוטו. בטל ג'ובפעם
 ה"כיר ולא כו' בקדירה ב' אין דמבתמא החמין כל נבילהנעשה
ש~

 וכן חדש איבור בקדירה ומבלע חזר וא~כ ה~ים. טע~ו אם
 הנבלעים המים הרי גד~לה ביורה נגעילנה אם ואף שניבפעם
~קדירה

 בראשונ~
 חנ''נ כלי בתוך בבלוע דא' הסוברים לדעת ~~נ

 : בכ''חובפרט

~~~
 שוב בה אין בקדירם טעם שנתנה השבת דתנן מהא ראיה
 ואמאי אובר. אין א' בקדירה נתנה ואם תרומה.משום

 ונעשה הראשון מתבשיל בה נבלע עכ''פ מע~מה טעמה שבטלאף
 ידעינן דלא כולה נגד ל~~ר וצריך נבילהכולה

 כמ~
 מתבשיל. בלעה

~~~
 וזה בה אשר שבת הטעם נגד רק לשער וא''צ חנ''נ א' דלא
 יש לענ"ד ראיות הני מכל ע''כ איסור כולה שאין בתבשיל בטלודאי
 זו בהוראה~קל

 עכ'~
 היכא בפרט חנ"~. בדין איבורין שאר לענין
 : להקל צדדין עודשיש

 האחרונים בד' לי ~~שה מה להזכיר ~מרתי בזהדברי~~~
 בשאר אבור ודאי לבוחטו אפשר ~כ"פשהחליטו

 : ב''י בש''ך כ~בואר בזה ז''ל המחבר ד' בבתירתודקדקו איבור~

~ ~
 דב"ל להדיא משמע הבשר כל פרק סוף ז''ל ~א''ש בדעת
 איבורין בשאר א' דלא הבובריםדלדעת

 חנ~
 גם

 בשאר מותרל~~ו ב~פ~~
 איבור~

 ע''ש להתירא חוזרת עצמה והחתיכה

~~~
 וא~אי והק' בנ"ט. דאי~ורא מיא גו דהתירא דחמרא הא גבי

 ~הרי
 נבך יין הוא כאלו ונעשה נא~ר ראשון ראשון שנפל

 רבינו דלדעת וכ' אח''כ.~א לאבו~
 אפרי~

 הוא כאלו נחשב דאין דב"ל
 גם הא אבור לבוחטו אפשר דעכ"פ נימא ואי ניחא. איבור~מו
 ק' אפרים~בינו

 דה~
 ~אברו כבר הט~ם לבטל כ~כ שנפלו קודם

 ביטול כדי ~ד קצת וכשנ~ובף המיםכל
 בעי~ן עכ''פ הרי בנ~

 כל ~גד~וב
 הנא~

 אבור לבוחטו אפשר למ"ד ~תחלה
 כ~''~

 מחלק לא ז''ל הרא''ש והא הפוסקים. בכל עיי''ש זו לשיטההאחרו~ים
 ~ק' הוי לא דאל"כ לבוחטו. אפשר לענין ליבש לח דבר ב~ןכלל

 : היטב בכ"ז ודוק ע''ש שם שהק' מם כלמידי

 ~~~י~ ~רי~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~
 ~~~ו

 ~י~ו~ ~~~י~

~ ~
 שחתכו דצונן בבוגיא הפו~ים במחלוקת שנוי' הדברהנה
 לדקדק נראה ולי כו'.בבכין

 דר~
 דבר מקרי חילתית

 דאברו הטעם בגמ' אי' דהנה הפגום. הבלוע ע"י ה~מתקחריף
 דנטל''פ ואע"ג דארמאי בבכינא ד~פ~קא משום חנתית שלקורט
 הפובקים ופי' לשבח. לי ומשוי לי' ~לי' דחי~יתא חורפא אגבמותר

 החיל~יתשחר~ות
 מתק~

 נבתפקו ומזה לשבח ו~פכו ש~נונית טעם
אם

~ 
 חריפתייהו אלימא אי וכיוצא בצל כגון החרי~ים דבר בכל הדין
 אינו בגמ' המוזכר לי' דמחלי' לישנא באמת אבל פגמא.לאמתוקי
 ליה מתקן למימר ליה והוה מדוקדק אינו פירושם ולפי כןמורה
 באמת מבואר ממתיק שפירושו ~חלי' לשון והנה ליה. משבחאו

שהכוונה
 ~בלו~

 המשנה ב~י' ראיתי כאשר החילתית את ממתיק

להרמב~
 הוא שה~ינתית מבואר שכ'

 חרי~
 וקשה ביותר

 שבחו. וזהו חור~ו ומסיר קצת ~מתקו הוא ו~~~ונית ~יתוקבלי לאוכ~
 הרמב"ם. כפי' ג''כ שפירש להרא''ה הבית בבדק מפורש ~~יתיוכן

 צריך חריפותו שמחמת חלתית דדוק' ~ה לנו יוצאונפי"ז
 שהוא ~ף לשבח הוי ולכן ממתקוו~מנונית למיתו~

 באמ~
 אבל נטל''פ.

 מעלו דחריפי כמה כל ואדרבה למיתוק צורך אין וכיוצא ובצלצנון
 בגמ' כד~'טפי

 פוגל~
 במקומו נטל"פ לי' הוי א''כ ~לו חרפי

 השמנונית טעם דברינו לפי שהרי משבי" שאינו כיון הואכאשר
 שבחו זהו החילתית שמתקן תיקונו רק לשבח נהפך אינובעצמו
 גם וידוע התיקון. לזה צורך איןוכאן

 זא~
 ביותר חד דבר שהחילתית

 כדא' בי' השקוע והחריפות הארב מחמת ~עיים ~ני ש~נקבעד

 ~לתית של העלה כן ולא חלתית של קו~ט שאכלה בהמה גביבג~
 וע''כ כ~ירה חלתית של עלה אכלה דאם בגמ' אמ~ו בפי'אשר
 דומה אינו רק דכשירה לאשמעינן מדאצטריך ~יפו' יש בודגם
 חרי~. דבר ככל הוא העלה אבל מיתוק צריך דהקורטלקורט

 לענ''ד וזו לעלין. לדמות יש טפי לקורט דברים ש"ריאד~ד~נן וא'~
 שחתכו צנון גבי דאםרינן הא וע''כ ~קילין. לדעת ברורהראיה

בסכ~
 דדוקא ואפשר יומו. בן הוא בעין דהשמנונית מ~ום בשר של
 הפובקים לד~תבב~י

 דא~
 מבוגיא ולכאורה נפגם. בעין ש~ונית

 חורפי' וממתק מחלי' דהשמנונית א' דהא לזו ראיה דחילתיתזו
 הנבלע דשמנונית טעמא דאטו בעין דהשמנוני' איירי וע''כדחילתית
 וע"כ קורט. של חריפותו למתק כח כ"כ בו יהיה הסכיןבדופני

 לזה ויש שמנוניתא לי' מחלי' דגמ' וכלישנא איירי בעיןבשמנונית
 כו' הדיח שלא עד בהן שנשתמ' וכולן דא' מהאר~י'

 מות~
 ומוקמינן

 : ונכון ברור נ''ל זה ברמב''ם ועיין מותר נטל''פ כ~''דלה

~~~ ~ ~ ~~~ר ~~~ וי~ ~~~~ ~~~י~ ~י~ ~~ ~ו~ ~~י ~יו~~~~~~ 
 ~ ~~~ו~~ ~י~ורי~

~~~~~
 הנעשה יי''ש גבי רנ''ה בי בתשובה הריב"ש ~דבריהנה

 דקיי"ל יין בסתם רק בזה איבור דאין משמע ייןמבתם
 גרע לא נמי והא עכומ"ז כאיסורי אסור אפרו שרפו אםדאף
 כמבואר מותר דא~רן אכילה באיבוריאבל

 גבי בש''~
 שרו~ שר~

כ~
 וע~ו העולה מהעשן נעשה שזה דכיון ~רי ~מי דיי''ש ~~ל

 אפר כמו הוא הרי ה~ןמן
 נשר~

 ואין למים ויהי שנשתנה ובפרט
 לאן באו חדשות ופני' ומ~שו ריחו ולא האיבור טעם לאכאן

י~
 כן ל~יר.

 מש~
 גבי הרמב''ם ומדברי היטב. למ~יין מדבריו

 שהעשן להוכיח רק ראיה אין כו' ח~וב הוא ~~קה החמיםעשן
 מים תולדות דהוי ש''מ משקה לי' מדחשיב היין תולדות הואהזה
 הוא יין גביה"נ

 ~ולדו~
 אבל כאפר. ה''ל וא''כ בא ומגופו היין

 אכילבאיבור
 א~

 הוא ~באמת
 תולדו~

 נשתנה הרי האיבור

 חד~~לפנ~
 בדבריו. שם דוק שמותר כאפר והוא

לא הרא~~ מתש~ ר~
~ 

 ז~ל הגאוני' דהא יו~ר. מ~בר ריב"ש ד' לכאורה אבל כן.
 אף במעי' שנשתנה משום צלול אפי' הקיבה חלהתירו

 שהו~
 כמו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~יקר כאן כמו בעשן ובפרט ק''ו. שהדברי אני ו~ואהשהיה
 החמים עשן שכ' ז''ל הרמב''ם ל' וגם עשנו. רק כאן איןהאיסור
 כו' חשוב הואמשקין

~ 
 שעשן א' ולא משקין שחשוב רק לכאורה

ה~מין
 חמ~

 ~ים תולדות רק והוא משקין חשוב ~ק א''ו הוא
 דברים כמה דהא איסור לענין ראיה אין וא''כ ממש. חמיןולא

 דחשיב כו' והפה האף ומי רגלים מי כגון מים תולדות משוםמטמאין
 תולדות רק אינם דהא גמורין מים שהם נאמר אטו שם.הר~''ם

 : צע''ג ועדייןהמים
 וכ' כו' וכיבה דניער דחולין מהך ראי' הריב''שהביא

 ~בלבל והזיעה שההבל משום הוא בכולו הטעם מוליךדכיסה ד~~
 בהדי שכ' ז''ל רש''י ד' ממנו נעלמו איך ידעתי ולא בכולו.מ~ליך
 ואולי ע"ש. הרתיחה מפני ויורדים למעלה עולים שבשוליםשהמים
 לכאורה ז''ל רש''י מד' אבל ז''ל. רש''י עלחולק

~ 
 ~עשן להיפוך

 שמי לפרש הוצרך לכן הבליעה להוליך לענין אף משקה חשובאין
 נוח יותר םי ודאי כן סובר ז''ל רש"י ~י' ואילו עולין.ה~יחה
 שאין אף קדירות בכל מצוי יותר שהוא הםבל מפנילפרש

 רתיח' ~ריך הרתיחה מי לעלות אבל וזיעה הבל בהן ישהרבה רותח~
 כלל משקה חשוב זה שאין ז"ל רש~י דעת א''והרבה

 א~
 ~נין

 משקין לענין כ''ש וא~כ וכמש''ל. והכשר טומאה לענין רקאיסור
 ההבל. משום הטעם כ~' דכיבה לפרושו קשה ו~וד מאיסור.היוצאין
 ולא יפה מיער לא אימור לר''י הגמ שם קאמר מאיא"כ

 בשו''ע דאסרינן וכמו עולה. ~הבל כלל יכסה שלא אף האיפה. כי~
 במשנה וכן כו' בשר של קדירה שתחתמחבת

 דמכשיר~
 באשה

 וכ~ש הבל יעלה ואפ''ה כלל. מכוסה שאין כו' בקדירהשמגיסה
 דפריך ק' ויותר ניחא ל~ירש''י אבל יפה. ~יסה לאאם

 אילימ~
 לא

 חתיכו' בקצת פלטה אימא קו' ומאי כו'. בלע לא הא כללכיבה
 ו~וריד מעלה מהבל זיעה דאין א''ו כולן. נתיר ואיך מעט ההבלע"י
 לא בטו~ה ואף טומאה. לענין רק גמור כמשקה ואינם זהלענין

 אבל ידי'. הזיעו אם רק טמאה בקדירה שהגיסה לאשה~ט~ין
 ואי טהורה. עולה שהעשן אף ידי' הזיעו לאאם

 ני~
 שהעשן

 תיכף במשקה ידי' נגעו הרי א''ע גמור משקה ממש הואעצמו
 משקה חשוב עצמה הזיעה שהזיעו ל~חר דרק א''ו העשן.בעלו'
 חיבור לענין כמשקה חשוב הוא העשן רק המים תולדותשהוא
 פעולה עושה העשן אם ודוקא שבקדירה למשקין דבידי'משקין
 שפועל לחם מצונן המערה כגון למעלהידועה

 ומח~
 או העליון

 כיון חשיב ניצוק הוא ואז ידי' להזיע העשן שפועל ש~גיבהבאשה
 לאחורי' שסולדת כו' זיפי' דבש ~בי כמו למעלה ~למטה~ועל
 הי'ולכן

 ר'~
 עיון חיבור הוי יותר לחם מחם דאף לומר רוצה

 הוא. ג~ר משקה עצמו דה~בלנימא ואי פעולה. לי' חשיב דלא פ~יגי וחכמי' למעלה קצת פועלש~כ"פ
 א"~

 ~א בעליון שיפעול ל''ל
 לומר ודוחק ~טמא. העשן שהוא תח~ון במשקה בעצמו העליוןנוגע
 עדיין ההבל על שאין א''ו הבל. מעלה ~תחתון אין חם העליוןשאם
 עד גמור משקהשם

 שנעש~
 בדברי ודוק מחבר. ה~בל ואז זיעה

 שהזיעה אף וא"כ מכונים. שהדברים תמצא ובחיבורו בפירושוהרמב'ס
שם

 משק~
 משום היינו עליו

 תולדו~
 ~ם ידעתי ולא מים.

 א"כ דעלמא. לזיעה החמין מן הבאה זיעה בין שחלקולדבריהם
 ומרחץ כו' בתים "יעת גבי דמכשירין המשניות כל לפרשיצטרכו
 צריך כן טבר~ בחמי איירי ומעיין בחמין כולהו אייריוברכה
 כלל. במשמע אינו וזה ז''ל לדבריהםלדחוק

 דלענ~ א''~
 העשר

 שדעת נ' עכ''פ ~מים. ~ולדות משום מכשרת המים מן הבאהזיעה ~
 דדוקא מ' ריב''ש לדעת שגם ובפרט ~תחלה. שהותר עיון"יעה כשנעשה איסור ל~יות יחזור האיך וא''כ כן. אינו בודאי ז~לרש''י

 שטעות כ' צבי חכם שב~שו' אף כו'. אסור דאפרו עכומ''זבאיסור
 ~~ל בלש~ו היטב דה~יין נ' לענ''ד ~בל ~''ש. ריב"ש ד' כןלפרש
 משום אלא לבד זיעה משום לא המתירין טעם שעיקר להדי'יראה עו' שנשת~ה משום המתירין טעם שכ' ובסופה התשו'ב~~לת
 זיעה. מטעם וגם כו' למים ויהי וממשו טעמו~שתנה

 וד~
 טעם

 כ~"ל הזיעה טעם דחה ואח"כ אסור דאפרן ~שוםראשון
 בשאר וא~כ היטב עיין כו' שנשתנה ר~ון טעם רק ~' לאתשו' ובסו~

 טעם אבל ז''ל לד~תו שייך לא זיעה דטעם אףאיסורין
 שנ~~

 כו'
 הפירוש והוא כלל טעות כאן ואין וכמש"ל אפר כמו והואשייך
 ~כיחות וידים גדול מקום יש האלה הדברים ועפ"י בדבריו.האמתי
 מהאחרונים קצתלדעת

 שהקי~
 היוצא זיעה לענין דברים בכמה

 כגון האורע''י
 יי'~

 וחשבו~ו מותלע קמח או חדש מאיסור הנעשה
 להם ויש דאורייתא איסור מידי להוציא עכ''פ ב~למאלזיעה
 ע~י ובפרט שביארנו מה עפ''י הריב~ש מדברי שיסמוכו מהעל
 ~ל הר~"ם ד' ממשמעות וגם וכיסה דניער הסוגי' בפי' רש''יד'
 ויי"ש בפסח חמץ לענין ג'כ טובא ונ''מ לעיל שביארנו מהכ~י

 זמנו קודם חרכו וקיי"ל התיר זמן דהוי ~פסח קודםהנעשה
 לאח''זבהנאה מו~

 הנראה לפי וא~
 ב~

 כאפר דהוי הריב''ש
 לענין לבניף זה לצדד יש ועכ"פ לאח''ז בהנאה להתירו מקוםהי וכשרו~

 ב~נאה להתירו הפסח עליו ועבר הפסח קודם יי~ש למכור ששכחמי

אחה'~
 חומרא הפסח עליו שעבר חמץ איסור דעיקר כיון

 האחרונים קצת כ' וכבר בזה. ~מקילין על לס~ך צדיש דרב~
 האחרו~ים גדולי שהרבה רק שו''ת בכמה מבואר הלאבזה לה~
עליהם ~שיג~

 עם הנדפס טיקטין מהר''ם בתשו' ~
 על לבמוך מקום ויש מוכרעים הדברים לפמ''ש אכן יהו~.פני ובתש~ אלפסי ~

 מ~ו~ם על חסה התורה כי מרובה הפסד במקום בפרטהמקילין

כ~
 : ודוק

~~~~~~~~~~ 

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

~~י~
 ~ו

 ~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~ו~

~~~~~
 ה~~ור ד~ם בהג''ה ק''ב סימ ביו''ד הרמ''אדעת
 אף ממשו בו כשאיןבטל

 בדשיל"~
 הש"ך עליו וםשיג

 לענ''ד אמ~ם עי''ש. ראייתוודחה
 למעיין נכונים רמ''א דברי נ~

 הכי בהדי' א' מהרי''ח בשם דעכומ'ז בהג''א דהנההיטב.
 במרדכי אי' וכן םוא. בטל שנימוח כל איסור של משו דאףמזו וגדו~

 בשא''מ מין נפשה. באמפי ~יא בבא מלתא וכל ר''ת בשם כ''שפ'
 להדיא מבואר וכן בטל. וטעמא במי~ו מין או במשותאף

שהולרך בתה''~
 ט~ ~~

 נעשית שהיא משום בטילה לא דביצה
 דמרבה דביצה מגמ' הוא זה דין ומקור לבד. לטעם ולאג''ע למרא~

 דאית' היכא ~"מ ומש~י כו' דשיל''מ והא ומק' ומסיקן מוכניןעצים
 בעין איסור דליכא היכא דכל משמע כו' ב~י~י'לאיסורא

 ~ף במרדכי ~יטב המעיין והנה דשיל"מ. שום בטיל דלאאמרינן ל~
 שהביאו כו' בשבת זב והיין ענבים מליאה גיגית בדין דשבתפ''ק
 סוגיא ומהך בעיני' לאיסורא דליתא משום טעמם דטיקריראה ומרדעי סמ''ג בשם ש''ך סימן שבת בהל' והמחבר ביו''דרמ''א
 רקדביצה

 דא~
 אין אח"כ שנתערב אף בעימיה לאי~ורא הוי

בט~
 רק

 כי~
 אח''ע רק כלל איסור היה לא שמקודם

 נול~
 איסור

 שנתערב יין מטיפת ש''ך קו' ~ורץ ובזה בעין. אי~וואז
 ובביצה בעיניה. איסור' הוי ש~וא כמו ונתערב מעיקרא בעיןהיה ד~~

 עיון בעין ~י~א ~ם שהעצים אף מוקצה עציגבי
 ליתי' ~וי איסורא דמקלי' לאחר רק עכשיו שהן עמוהנאתן עי~ שאי~

 כיון מאכל בה שליבנו ביצה וגביבעיניה. אי~~
 מין הוי דב~מ~

 במינומין ~וי אמרינן לתקן ש~~ויה משום רק בדשיל''מ אף בטל םביצהועיקר בשא~~
 הא וח"ו~אלטעמא וצריכין ממש בה שאין דבר ו~וי התקון משום העיקר א~

 טע~
 בטל האיסור שעיקר כיון בטל. לחוד

 סי' הטא''ח ~ א~יין ובזה ודו''ק. י~תר מיקל שהג''אואפשר
עפשוטן תקי~~

 ד~
 ~י~ו שם הזכיר שלא במינו אף בטל בעין איסור שאין

 להורות מינו ושא~ו מי~ו משום הטעם הזכיר ובטוי"ד כללושא''מ
 : ה~''ל סי במ''א ועיין בעין איסור הוי דאל''כ בטל~דהממ~ו'

~~
 נתערב שלא שפיר בטל הטעם ונשאר ונטלוה שנפלה חתי'
 סמ''ג שדעת ~תברר הרי טעם רק כלל בעין איסורכאן

 והטור והג''אומרדכי וםמ''~
 ור'~

 פליטת כגון לעולם הממש מן כלל בא לא הט~ם אם ובפרטעליהם לס~ך ויש במ''א ~מבואר כמו תקי"ג סי' בא''ח המחבר ד'משמע ~ען רמ~א דעת וכן בד~יל~מ אף בטל לחוד טעם רק בעיןאיסור בתערובת מתערב שלא דכל ומהר"א



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לדעת איסור מקרי לא ואז פסח קודם בהם ש~משו בפ~ח~לים
 וכן ש"ך סימן בא''ח העור שהביאו סה''ת ד' וכן פוסקים.~רבה
 דבט~ם א' סימ ח''ב מהרי''ע בשמו והביא הזקן י~עי' הר''רד~ת
~וד

 ל~
 ומיהו וז''ל ג' דין כ''ג בכלל האו''ה דעת וכן שיל''מ ד~ר הוי

~ב~
 להדיא הרי כו' ממש דבר והוא בי''ע ונולד מוקצה ~הוא
 ומה ממש.דב~י~ן

 ש~וכי~
 לק''מ כו' ש~תערב הכלי מדין הש"ך

 הוצרך ולכן ממש בו יש והכלי בעצמו הכלי על איסור שם חלדה~ם
 איסור שאיןלעעם

 ~ח~
 דאי להיפך. ראיה משם אדרבה עצמו

~א~
 איסירו שאין מהני מאי שיל''מ בדבר שייך לחוד עעם דנותן

 מעעם הא עצ~ומחמת
 האיסו~

 הוא בכלי הבלוע
 דשיל''~

 ולמה
 ממש בו שיש הכלי משום רק לא~ור אין עעם דמשום א''ויבטל.
 ברור כ''ז כי ודוק עצמו מחמת איסורו שאין לומר הוצרךולכן
 מתן אם גבי ~שי''ח סי' בש''ע ועיין וברורים. נכונים רמ''אודברי
 להדיא תנ''ג סימן ברוקח וכ''כ שם ובמ''א לתבשיל בשבתמלח

כדע~
 ודו''ק: בדשיל''מ גם בעל איסור ממשות אין שאם רמ''א

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

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

~~ 

 ~~~ו~ ~~ ~~י~ ~~~~ ~~~ ~כי~~ ~י~~ ו~~~~~ ~~~~~~~ו~
 ~ו ~י~~~~~

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

~~~~~~
 לדעת הרא~ונים כ'

 הרי''~
 דב''ל מדבריו שהוצי~ו ז''ל

 בעילה להתעבד הראוי'דחתיכה
 א~

 הנ"ה באי~ורי
 בריה דה"ה נ' ולפי''ז עכומ''ז. דמס' ~נה כסתם שבמניןובדבר
 דינא הך מדהשמיע ~וא זאת לימודם מקור דהנה דבעלה.ס~ל

דחתיעה
 שנתבשל~

 השמיע הא וא''כ כו'. א~ורות כולן הח~יכו' עם
 הוא דברי' אף דבעל ס''ל וט"כ כו' הגידין עם ~נשה גיד דין~~כ

 הנ''לזו
 בד~~

 : ז''ל האלפס

~~~~
 או במאה היינו מס' ביותר בעילה בריה דם''ל נרא' ה~אב"ד

 הרשב''א שהביא כמו בריה מקרי דביצ' ס''ל דהאמאתים
 א~רימן דהתם ות~ דבעילה אמרינן ביצה במס' דהא והק'~שמו
 ד~''ה ~ראה וא"כ בם'. בטילה דאין אמר והכא כו' במא'דבעילה

 א~ר~ דאי בריה.לשאר
 כלל ~עילה אין ב~י' דשאר

 מ''~
 דבביצה

 דבעינן הפוסקים כס' ס''ל לא ואיהו ברי'. דמיקרי כיוןבטיל
 דהתם מבי~ה מידי מ~~י' הוי לא דאל''כ בריית' ~תחלת~סורה
 בס' מינו באין בעילה וחה''ל דבריה ה~ו"ה ודעת מו~צה.ביצה

 הפר~ח שדחה ומה הפר''ח הביאו ז''ל הרמב''ם מדברי משמעוכן
 ב~נו ג~כ ה~מב''ם שכ' ומתבל ממח~ץ ראייתו דעיק' כלוםאין

 סוברואפ''ה
 דא~

 אמנם צ''ח בסי' בזה ~אריך כמו במימו ~לא

~
 מפורשים וכמעע נכונים דיוקים לדחות ~כו~ים דבריו אין ~זה
 ~שמען~ד~ריו

 ד~מ~
 בעצמו שהביא כמו במינן דוקא ומתבל

 מד' אדרבה ממעמיד שהוכיח ומה פי"ו. ו~חבורו בפ"ימדבריו
 כ''ש ~הוא אף שכתב ד~ריו היפוך להדיא ~וכח ~מעמיד~מ~''ם

ושל~
 עשה והוא בעין הוא כו' הע~יד שהדבר כיון כו' ב~~ו

 ~ם דגם וא''א לעיל ומ~בל מ~מץ גבי כ''כ ולא ~ו' גבינהאותו

 ל~ בא''~א~
 רק ניכרת ה~עולה אין דבמתבל לעיל כ''כ לא

 ~לא~~עם
 ב~ראי~

 שה~עו~' כ''כ בגבינ' דדוקא ברור נ' א''ו עין.
 ב~''ענ~רת

 ~א~
 א''כ כלל ~בינה ~יתה לא השרף או הקיבה לא

 ~ן והשתא ותבשיל עיסה דמעיקרא ומ~בל במחמץ אבל יבעלאיך

א~
 שאינה כיון פעולה בהן שעשה

 ניכר~
 במיני בשלא אזלינן לעין

 הר~ב''ם. בדעת ברור נ"ל כן בעלין אין דוקא במינו רק העעםבתר
 דבחדא לד''ח דה''ה נראה וא''כ ה~ר''ח. הביאו התוי''ע הסכיםוכן
 לסנן או להכיר דאפשר היכא רק במינו. בהן וכ' כיילינהוכללא
 כ~ה יתורצו ובזה האיסור. להפריד ש~~פשר כיון בעל אין~דאי

 הזקן ר''ש ודעת לזה. לכאורה המתנגדים הפוסקים מד'~ושיות
 וא~ע באלף. בעילה דבריה הפוסקים גדולי כמה ועודוהא~ז
~ון

 דלהרי"~
 פוס~יס ~דולי ועוד וא''ז והר"ש ואו''ה ורמב~ם

 בשא''מ בעילהדבריה
 באל~

 יש עכ''פ
 מקו~

 בענין זה על לסמוך
 ה~ר מנהג אשר אוכלים. ו~ארי בקמח ~קיץ המתהוים~מילבין
 וש~רי קמח~~ל

 א~ ~וכל~
 ודרכן מי~ין בהן יש לודאי שקרוב

 י~ ומעתהבכך.
 מקום

 ס~
 עכ''פ. אפי' אחר לבעלם

 אחר. באו~ן להקל בזה נכונה סברא אומר הייתידמיסתפינא ולול~
 זה דין מקורדהנה

 מג~
 ברי~ ומשני נבעיל דפריך ג'ה גבי דחול'ן

 בינייהו ועביד לה~כבד הראוי' לחתיכה התם לה ומד~ישאני
 ונראהצריכותא

 דהטע~
 וא''כ בעיל. לא חשוב ודבר חשובה שהיא

 דהיינונראה
 דווק~

 ובפ''ע בעינה עומדת ה~י' או הברי' אם
 ממ~ן שניכר וחתיכה גיד כמו ה~סורה איזו ידוע שאין רקוניכרת
 והוא מש~ו נאבד קענותו מעוצם אם אבל ע~יהן. וחשיבותןבפ''ט
 בתבשיל ~נתערב או הקמח כמו בפת ונד~ק ממש המתערבדבר
 לעולם יהי' ולא הקענים המילבין כמו כלנ להפרידן אפשרואי
 נאמר לא איה מקומו נודע לא בתערובת תמיד רק בפ''עבעין
 עליו חשיבותו שיהא בפ''ע מקום לו ש~ין כיון שאני ברי'עליו
 בדעת כן יבין היעב והמעיין בפ''ע. עומד שכ"א וחתי~ה גידכמו

 ~א לזה ברורה וראיה האיסורין. ביעול בענין מ"שהרמב"ם
 שבמנין דבר משום בעל אין בעיגול עיגול יהודה דא''ר פ"קדביצה
 באיזו יודע ואי~ו חביות ע''פ בדרסה דווקא דהיינו שםואמר
 ידוע ואין בחבית דרסה אבל חבית. במאה אף בעילה איןחבית
 כו' תעלה ה''ז כו' בעיגול מקום ובא'זו בדרו~'ה אם ב~פונהאם

 והשתא היא בעילה ~ומה ידוע וחין הכל שנדבק כיוןופירש"י
לאו

 ב~
 שהוא ידוע הרי פומין דדווקא כו' מינכרה ו~א היא מנין

 אבל עליו חשיבותו למנותן ויכול בפ''ע הוא כ''א והפומיןבפום
 הכא דה"ה נראה א''כ חשיבותו. בעל הכל ונדבק ~קו~ו א"יאם
 דבר בין לחלק יש דלכאורה אף חשיבו~ו בעל בפ''ע עומד שאיןכיון

 ד~כינן כיון לחלק ליה מנין עכ''פ ע~י ח~~רא דברי' לברי'שבמנין
 נכונה ש~סברא כיון כאן ג''כ נסמוך ל" נמה שב~נין בדבר זו ס'על

 בהצערפות בזה להקל נו~ל ע''ז חולק איזה נמצא אם ואףוברורה
 דין בה שהוזכר בתוםפתא ור"יתי לעיל. שהזערנו הרא~ונים רובדברי
 ניחא ראב''ד ולדעת הגידין דין ולא בעילה שאינהחתיכה

אף דבחתיכ~
 באל~

 לדעת וכן ור'. בק' בעילה ובריה בעיל דלא שם מבואר
 ועכ''פ כלל ברי' דין ל''ל דברייתא דנימא או ני"א הזקן~~ש
 רמב''ם ועי' להתכבד הראויה מחתיכה קילא דבריה לכאורהמשמע
 כו' בששים ~שיערו מה ~ב וחתיכות גיד גבי בחולין המשניותבפי'
 אם אבל בעינו עומד האסור הדבר ~~איןהיינו

 החתיכות בין וחתיכה כו'גיד כגו~ ה~
 בע~ ל" כ~

 שיסיר עד
 ולאבעינו ~~ומד חשוב דבר בחיבו~ו וכ''כ כו'אותו
נתערב

 ונדמ~
 לקמןמ''ש א''ש ובזה כו'. המותר בדבר

 נידוכה ל''ל כ''מ והק' כו' החתיכות בכלל החתיכה נידוכהדאם
 שנימוחה כוונתו דאין לק"מ ולפמ''ש חשיבותה. בעל נחתכהאפילו
 שפירש''י כ~ו בפ''ט עומדת ואין בכלל שנידוכה אלא ~לימה שהיארק
 פרק בזבחים פירש''י וכן כו'. ליעראגבי

 כו' ליערא גבי התערובו~
 ובודאי ומצדדין ולמעה מלמעלה שנדבק בעיניה לאיסוריהדליתיה
 הליערות לכל שנדבקה כיון רק ונתערבו התאנים שנפרדו הכונהאין
 בעיןאינה

 בפ"~
 בתערובות שאינו כל בעיניה ליתא מיקרי וזה

 כיון א' בעכימ''ז וכן כו'. ר''ש קניס קנסא גבי בפס~יםוכמ''ש
 היוצא ת~רובות. לאפוקי והכל כו' בעיניה דאיתי' כמאןד~וקים
 בימות קמח לאכול שנהגו שהמנהגמדברינו

 הח~
 איסור בו אין

 : ומוכיחות ברורות הנראות הראיות אמרנו וכברמדינא

~~~~ ~ ~  ~ו~: ~~~ ~~~ ~י~ ~~י~~~ 

~ ~ ~
 בכתובותגרסינן

 ד~
 האומר אלעזר ר' אמר ע'

 והא ואמאי ו~ריך עליו לאוסרה נ"מןמצאתי ~~
 ס~~

 הוא
 ומשני ברצון ס' באונס ס' תחתיו ואת''ל תחתיו אינו ס' תחתיוב'

ל~
 פחותה קדו~ין אביה בה שקבל נמי אי כהן באשת אלא נצרכא

מב~
 דאכתי כו' ואבע''א בד"ה תוס~' שם והקשו א'. ויום שנים ג'

ק'
 נו~

 בחזקת
 הית~

 כדא' ליה אית קלא באנוםה ו~י לבעלה.
 עדיף. רובא וחזקה ורובא מיעוע ואונס רובא ר~ון והו''לבירוש~י

וה~
 כן דאם עוד

 א~
 בס~ס

 ל~
 דליתי~ כמאן אונס דס' נשרי

 כו'דמי
 ותיר~

 ובמקום מדרבנן הוי אלא ג~ור רוב אינו רצון דר~ב

ח~
 ס'

 ~ש~
 וכ' ~רי ס''ס ובמקום רובא אונס לגבי רצון ליה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 מדרבנן אלא הוי דלא מטפחין תינוקות רוב גבי כה"גדאשכחן
 ס''ב איכא דאכתי לקמן הקשו ועוד ~תרומה. את עליו שורפין איןו~כי
 לענינינו: הנצרך תוב' וד' הבוגיא ע''כ עיי''ש. ותירצו כו' עץ מוכתס'

~~~
 איכא ב' דבחד היכא דכל להדיא מ' אלו תוס' מדברי
 האחרונים הוציאו ומזה לב''ב. ניה ~רפינן לא כנגדורובא

 ב''ב בדין הכללז"ל
 כ~

 בדין רל''ב בי' ביו"ד ז''ל הש''ך שהביא
 העומר אחר נשרשו התבואות ~רוב ידוע דאם התה''ד בשםחדש
 טריפות בהלכות הש''ך וכ''כ אלו תוב' מד' והביא ב''ב הוילא

 הר''נ וכן ז"ל אחרונים גדולי וכמה ז''ל הב''ח ד' וכן ב''בובדיני
 שכיח לא דמ''ע ותי' עץ מועת בפק דאיכא זו בסוגיא הקשהז''ל

 נגד רובא דאיכא היכא דכל כן לדייק נוכנ מדבריו גםולכאורה
 : ליה מצרפימן ולא שכיח דלא עץ מוכת כמו הוי א'ס'

~~
 בפק דאף שכ' באחרונים גדול עזריה מנחם שו''ת בב'ראיתי
 הפובקים וכל ור"נ תוס' על וחו~ק נב''ב מצרפינן עץדמוכת

 למיברה בגי כו' בפחו~ה או כהן באשת או מנייהו דבחדשפבקו
 מ''ע ד~ף גדול כהן אשת דבעינן פסק והואעליו

 אסור~
 עליו

ולדעתו
 ז''~

 אף לב''ב מצרפינן מקום דבענ ופשוט ברור ודאי
 ה~מורים עכומ''ז ב~יס~רי ו~ף לזה ראיות כמה שיש וכ' שכיח.דלא מ~עוט~

 כזה ס''במתירין
 ול~

 שלו חדש בדין באמת והנה ראיותיו. ביאר

הו~
 ~מנם כן. פבקו שנא ואחרונים ראשונים הפובקים כל נגד יחיד
 מצרפינן מדלא נהוכיח הפוסקים כל לדעת אף איריא לא ה"משום
 א' בפק נגד רוב דח~כא היעא דאף לכולהו דס''ל לס''סליה

 : לקמן באריכות אי''ה שנבאר ועמו ל~לק דיש ב''בהוי ל~

~~~~
 לבעלה היתר בחזקת נוקמה שהק' מאד לי ק' התוב' בד'
 טומאה ב' הוי בוטה וספק בוטה ב' הוי הא ק'ומאי

 דבוטה וא''ל טהרה. אחזקת ~וקמינן ולא מה"ת טמא והואברה''י
 הכא אבל חז~ה. ואתרע ונבתרה לה שקנא לדרב רגלים דהוישאני
 ע''ב ט' דף ב~ולין התוספות וכ''כ ח~קתה. אתרעלא

 ד~
 התם

 היכא אף בר''ה לטהר גמרינן דמסוטה לה גמיריהלכתא
 ~בוטה גמרינן דאפ''ה ג''כ שם כ' ז''ל והם כו'. טהרהח~קת דליכ"
 ש''מ ~דאי התורה מדעשאה ברה''י מט~אין טהרה חזקתבאינה דא~

 כשם דר''פ גידל ~דרב נפקא אי וגם כלל אחזקה מוקמינןדלא
 כלל לדבר רגלים וליכא טהרה חזקת שיש אף טמא בא~תג''כ
 מבואר ומצאתי נגע. לא ב' נגע ב' או טהור בפק ט~א ב'כגון
 משמע בוטה ס' משום לקיימה אבור ~ר''א זו בבוגיא בירושלמיכן

 שעמד ~ומצא~י מהתורה ואבורה ממש בוטה כמו דהוילהדיא
 וע~~''ש הפ''יבזה

 בזה~
 הראשונים בין מחלוקת שהוא אח''ז ור~יתי

זלה''ה
 ה~ב''~

 ז"ל שהרא'ה קט''ו דף בתה''א ז''ל והר''א ז''ל
 ~ו' כדברי מש והוא מדרבנן רק אחזקה לאוקמה דה''לכתב
 בוטה ב' דהוי זה מטעם עליו השיג במ''ה ז''ל הרשב''אאך

 עדעת לכאורה מ' דלעיל הירוש' ומד' וכמש"ל. מדאו'ואבורה
 : בוטה ב' לה דקריהרשב''א

~~~
 בוטה לב' דל''ד מוכח דע''כ ז''ל תוב' לדעת לומרלי

 שאתה וב''ב כ''ב דקי''ל מהני לא ס''ס ~פילודא''כ
 ברה''ילרבות יכו~

 טמ~
 חוששין דאין בוגיא בפסחים התוב' כ' וכ~''ג

 ב~ד דא"כ שפיר ומק' בוטה לב' דל"ד ש''מ בב''בומדשרינן
 : ח~קה מטעם נשרי נ~יב'

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

 ~~ו~~ ~~ ~ו~~
 ~~ ~~~ו~~~~

 ~י~ו~'
~~~~~~ 

.~~~ 
 ו~~~

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

 ~ ו~~~~~ ~~~
 משום דאר"א יכול ליתומשני

 ר''~
 שום לקיימ' אבור פ''פ מצא

 ומק' סוטהב'
 וח~

 קול ומשני היא אנובה שמא לומר
 ואפילולאנובה יוצ~

 תחו~
 אחד בפק ל~ו ~נובה משום לה

 הו~

~פי'
 בתמיה~

 ספק
 אנו~

 ~החמיר. תורה מדבר פ~ותה ספק
 אמובה בפק בפיקות שתי אנובה משום לה תחוש ואלו יוביא"ר
 מדבר בפיקות ב' כו' משנתארבה ב'כו'

 תור~
 ~ועי' להקל

 ודוק בתרא האשה ר''פירושלמי
 היטב~

 ואין לאנובה יוצא ~לדלמ''ד להדי~ הרי עכ''ל.
 חושש~

 פיר~ו וכן ב"ב הוי לא לה
 מהירושל~י ראיה תוב' הביאו א''כ ואיך הירושל~י. מפרשישם
 תובפת דסברי וצ''ל לב''ב ליה דמצרפינן דינן ~ש"בהלז

 רוב הוי דלא דכיון וסבר אירושל' דילן ש''בפליג דבה~
 מה'~

 מצרפינן
 קול ~י פליגי ולא לב''סליה

 יוצ~
 או

 ס' והירושלמי ל~
 מהתורה רובשאין ד~~

 ל~
 דלהירו~~מי דב''ל ~פשר או ס"ם הוי

 ומש''ה מה''ת גמור רובהוי
 ל~

 ב''ל
 לכאורה מוכח ג''כ הלז הירושל' ומן ~ז"ל
 : ב''ס הוי לא ~' בבפ' רוב דהוידכל

~~~~
 בדברי החפוש ו~חר ~עיינין כד

הפוסקי'
 ראשוני~

 וא~רונים
 הוא הזה שהדבר ראינו~~ו

 רובא איכא כי דאף הםוברים ורבוגדול ב~חלוק~
 בפיקא. לבפק ליה מצרפינן א' ב'נגד
 תוס' ב' על כ' פ''י בעל הג"וןוהנה
 לי' ~צרפינן לא גמור רוב הוי דאיזו

 ס''ב דטעם ב~יטתו והעומדי' רשב''א דלשיטת וכתבלב''ב
 איכ~ כי אף א''כ רוב שוםהוא לק~ל~

 הראשון דמבפק כיון א' בס' רוב
 הוי דלא אף ספק אידך במכינן וכי ופלגא פלגאהו''ל

 ר~
 מי~וטא

 אידך בהדי~מ
 פלג~

 רובא הו"ל
 להתיר~

 תוס': קו~יתבצ''ע והני~ למישרי והו''ל

~~~~
 עו' בתשובתו עליו השיג מוואלאזין ז''ל חיים מוה' הגאון
 כ~אן מיעוטא דקיי''לדכיון

 דלית~
 דפליגי כרבנן דמי

אר''~
 חיישי ולא

 פלגא אידך בהדי אף לצרופי לן לי~ למיעוט~
 עוד וכתב התום'. מל~ון כן ודקדק גמור רוב דהוי דב''דלמאי
שתוב'

 דהכ~
 מדבריה' דשמ' י''ח דף ודנדה דקדושין אתום' פליגי

 וכולהו גמור לשאינו גמור רוב בין לחלק יש דאוריי' ברוב ד~ףשם
 סמכי' ואפ''ה מה''תהוו

 מיעוט~
 לחזקה

 בההי~
 תינוקות דרוב

 א' ולאמטפחין
 מיעוט~

 וכ' גמור שאינו ברוב דמי דליתי' ~מאן
 ל~הוי לפלג' ל~מכי' הפ''י ב' חזרה דאוריי' ברוב ~ף זודלשיטה
רוב~

 ליה משוינן ולא פ''ופ למהוי לחזקה ליה דםמכינן היכי כי
 גמור רוב ש~ינו כל דליתי'עמ~ן

 שה~~ ~~
 רוב

 לעיין לי יש תו~' דברי בין שחילקהענין ~ובגו~ ~ה''~
 ואכמ''ל~
: 

~~~~~~~
 יכול אני

 להוסי~
 דכל עוד

~ 
 היינו

 דוק~
 ר''י לשיטת

 שכ'ז''ל
 דל~

 ~ף כלל לחזקה ~יעוטא ס~וך ~~ינן
 ז''ל ר''י בשם החולץ פ' בתוס' כמבואר מצויבמיעוט

 טעמ~
 דפסקינן

 מיעוט לדו~מא והביא הוא. ~וי נפלים דמיעוט משוםכרשב''ג
 ~ם אמרינן ואפ''ה מצוי מ~וטו שם דגם מש~ע לשאנ''סדנפל
 סמוך כלל ~' דלא בברי וע''כמצוי~ ~יעו~ דהוי להדיא הצלמי' כל ר''פ עוד תוס' וע''כ תצא. לאנשאת

 מיעוט~
 במוך ~' למ~ד דהא כו'

 לומר שהוצרך בחולין ז''ל הרא''ש לשיטת תצא בדי~בד ~ףכו'
 דאל''כ כלל מצוי שאינו מיעוט הוי נמלטיןד~יעוט

 נימ~
 במ~ך

 סמוך אמרינן לא דמדאו' מוכח ועכ''פכו'
 כ~

 הוי ודאי ד~''כ
 הפוסקים וכל ז''ל והר~''ש ר''ת לדעת אבל בדיעבד ~ףאבורה
 ורא''ש בתוב' כמבואר כו' במוך מטעם והוא ~וטר אינודחלב
 שכתבו בתרא ה~שה ר''פ ודיבמות דחולין ור~''ש בתוב' וכןבכורו'
בהדיא

 דבה~
 להלכה ופבקו לחזקה מיעוטא דבמכי' כר''מ קיי''ל

 האשה דר"פ~תמיתין
 בתר~

 ומכש''כ כר''מ ~תיא דלגרבתם אף
 "''ל ~און ה~י רב בשם ליבמות ב~ידושיו ז''ל הרמ~ןל~עת

במוך סברי רבנן ואף כו' רבנן לעולם התם דגרבו ראשונים~רשים ~כ~
 מי~וט~

 ~ין עלל מחלק ש~ין התוב' מן יותר ובובר לחזקה
 י''ח דף דנדה ובהך כו'. סמוך א' ולעולם לרוברוב

 ליכ~
 ח"קה

 עיין ~דו~ין דשלהי וצפרדעים דשרצים בההוא וכןעלל
ז"ל בדברי~

 ש~ רשב''~ ובדב~
 ובד'

 ~קדוש~ ריטב''~
 "~ל בשמו

 כחילוקמחלק ו~
 תו~

 וא''כ גמור. ש~ינו ל~ב גמור רוב ~ין
 ל~ב~

לשווי~
 ב''ס

 ~שיטת~

 ~~~~~~ ~~~~י ~~"~~
 ~~~~ ~~ו~ו~~~

 ~~ו'
~ו

~~ 
 ~~~~ו~~~י ~~ו~'

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

~י'
~~~ו~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~~~

 ~י~ו~~~~ ~'
~~~~

 : ~~~~יו

~~~
 שהביאו ז''ל בדבריהם לי קשה
 יוצא דקול מירושלמיראיה

 הא קשה ולכאורה לתירוצםלאנובה
 מ'בירושלמי

 להדי~
 יוצא קול דלמ"ד

 ~ירו' דז''ל מהני לא ב"ב אףלאנוסה
 דחיי~ינן שם דמשני~הא

 ~מ~
 יערב

 המוזער דעתא אקרו~י והוא המקחעליו

בש''~
 המקח ~ליו ויערב ומק' דילן.



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  ~יעוטא סמכינן אי תליא בהא דהא דבבר ""ל הגאוןמו~ר
 רובא. למהוי נמי לפלגי סמכינן דמי דליתי' עמאן דלאו ש"מלח"קה

ה''~
 דקי''ל דס"ל "''ל לדעתם

 דברו~
 סמוך א' דאו'

 בתוס' כמבואר ""ל ר''י ד~ת הם דסוגיין ~ותוס' לפלגא. ס~ךא' ה~~ לחז~

 וא~~ם~
 דהיי~ו ברור נ' לרוב רוב בין חלקו דקדו~ין תוס' שגם

 ל''א חזקה נגד דאף וס' ז''ל לשיטתם אר"מ דפליגי לרבנןדוקא
 לחלק הוצרכו כר"מ בתרא האשה דר"פ מתניתין ~וקי דהא~מוך
 דהתם כ~תניתין דקי"ל לדינא אבל ג~ור. שאינו לרוב גמור רוב~ין

 ל''א גמור ברוב אף א''ע שם והרא"ש תוס' כמ''ש כר''מוהיינו
 לר''מ ~~ף כלל מצוי שאינו במיעוט לא אם דליתי' עמאןמי~וט
 שאין דמיעוט לומר בחולין ז''ל הרא''ש הוצרך ולכן לו. חוששיןאין

 תי' ולא לו. חוששין אין לר''מ דאף כלל ~צוי אין הוי~ומ~ין
 דלא מיעוט שאינו דכל כמ~ש ברור א''ו ג~ר רוב משום~פ~יטות
 שאף מיעוט דוקא בעי ולהכי וכר''מ סמוך א' כלל~יח

 : בומודה

~ ~
 תו~ דברי לפרשצריכין

 יוחנן לר' אף שחילקו די''ח דנדה
 דסבר הוא ר"י ז"ל ר''ת לשיטת והא כו' גמור רובבין

 כו' סמוך א' גמור ברוב אף ולר"מ פוטר אינו דחלב משמעכר"מ
 בשלהי גמור רוב תוס' להו חשבי כו' מתעברות נשים רובדהא
 אנן ליה חיישינן ואפ''הקדושין

 וכר~~
 "''ל והרא''ש ר"ת לשיטת

 ודוק כלל ~צוי מיעוט שאין כוונתם גמור רוב בנדה שם דמ''שוצ"ל

 לס''ס גם לפ''ז וא"כ תוס' בד' ו~וכרח ברור זה כל כי~יט~
 לא ר~מ שאף כלל מצוי שאימו מי~ט לא אם מ~וט כל~~רפינן
 מו''ר לסברת הוא זה וכל הוא דל~י' דכמאן וסבר לי'~ייש

 : ז''להגאון

~~

 אנו איןדבאמת
 יכול~

 כמה דד~ת חדא "ה על לסמוך
 לחזקה מיעוטא סמוך כלל א~ר דלאפוסקים

 הר~י ה~
 הך דסבר אף בתרא האשה ר"פ "''ל המרדכי וכן לעיל שכתבז~ל

סברא.
 ~ש~

 שהק' ~דרבנן בעלמא חששא רק הוי לא דס' מדבריו
 ~י' כו' נמלטים מיעוט סמוך נימא נשאת אם שרינן היכידא"ע
 היכי מדאורייתא הוי ואי כו' אקילו עיגו~א דמשום תירוצאבתד

 סמוך כלל אמרינן דלא "''ל הרז''ה דעת וכן עיגונא. משוםמקלינן
 רב דברי כל דסבלונות סוגיא בקדושין הביא "''ל ש~וא אף~ו'
 כו' רבנן לעולם דגרס ביבמות הרמב''ן בדברי המובאים גאון~אי
 על השיג קדושין דבשלהי ס''ל לא דלדידי' ברור נראה~פ"ה
 רובא דהוי מ~ום דצפרדעי' להך דתינוקות הך בין שחילק ז~לרש"י
 התינוקות טומאת שאין ~שום טעמא דהיינו ז''ל וס' כו' קמ~איתא
 משמ~ שורפין אין להכי מחזקה רקודאית

 טומאת הוי אי להדי'
 אף בעיסה ~פחין תינוקות ארוב סמכינן הוי ודאית~תינוקות

לשרו~
 ~יעוטא סמוך אמר דלא ש''מ לשאול דעת בו שאין בדבר

 כן כי היטב ודוקכו'
 מוכ~

 הרשב''א ד~ת וגם בבירור מדבריו
 ~תעברות נשים דרוב דו~יא רק כו' סמוך א~ר דלא ~''לוהריטב"א ""~

 הרוב מן מסולק דהמיעוטכו'
 גופ~

 מתעברות שאין מיעוט דיש
 ומהרובכלל

 המתעבר~
 הריטב''א כתב ובהדיא ~פילות מי~וט יש

 דלפ~ז ב~דושין"''ל
 עיי''ש. אשמ''ה ~צויין ארוב סמכינן היכי לק''~

 הרמב"~ לד~ג~
 ~ונתם אם בזה צ''ע לי יש גאון האי ורב "''ל

 : בזה ואכמ"ל ~ה''תדחיישינן
 להקל לבד "ו ס' על לסמוך םדבר ק' לפע~דדבר

 א~
 ברוב

 סמכינן אי ~לוי ~י' מו"ר לס' ~"ת שהוא רק גמורשאינו
 : לח~קהמיעוט

~~~~
 רבתי גלוגא דק"ק אב''ד שהיה אה''ו דק''ק אב~ד הגדול
 זו ס' בנידון ל~ו"ר ב~שו' השיב בראד. בק''קומקדם

 ריב~~ דבריוהביא
 א' חכם לו שהק' תע''ד ס~ בתשו'

 הפ~י ק~
 תוס'.על

 ותי~
 "~ הר''ן בשם

 ובין התוס' דדברי הך בין לחלק
 ~ד~ה מי~ט או דנקיבות לפלגא ~פילות מיעוט דסמוך סוגיאהך

 רובא ליה דמשוינן בש"ס דוכ~י בכמה דאמרינן ד~קיבותלפלגא
 שפיר התם דבשלמא וחילק פלגא. בהדי למיעוטא מצ~ינןכי

 באמ~ הוי נקבה או "כר דס' ~ובא לי'~שוינן
 ~לכו יסד כן כי פו''פ

 ~ד אבל רובא. םו''ל ~יעוטא אידך בהדי וא''כ ~לם.~ל
 א~

 בגדר אינו אונס מיעוט ליה מצרפינן כי פו''פ כמו הוי תחתיודס'

רו~
 כי פו~ הוי באמת דהתם כונתו ברור ונראה ~כ''ל.

 שיהיו עולם של מלכו יסדכן
 ~שו~

 ומקיבות. ~רים בעולם
 גמור מיעוט "כרים הוי וכה''ג מפילות ~יעוט בהדיו~''כ

 דכמו ס' ~שום רק היינו פו''פ ליה דקרינן דמאי בנ''דמשא''כ
 תחתיו לומרשיש

 א'~ י''~ ~
 הנמצאים נשים כל לומר שייך ולא

 באמת הדבר להיות לא ומחציתן בעליהן תחת נאנס' שציתןפ"פ
 רובא. הוי א''ת או רובא הוי דתחתיו אפשר ידעינן דמנאכן
 ואיכא הכי למימר דאיכא כיון בס' רק ובבירור באמת הפו''פו~ין
 אידך ליה סמכינן כי יועיל ~ה וא~כ פי''פ. ליה קרינן הכילמימר
 הוי לא דאונס מיעוטא בהדי אף דלמא רובא. ל~שוי'מי~וטא
 הדבר שאין כיון רובא הוי תח~יו ברצון הנבעלות ודלמארובא
 ס' ובאמת ז''ל ~נתו כשש ברור נ"ל זה כי היטב ודו''קבבירור

 כמה בש''ס ה~בוארים מסוגיות התוס' ד' ליישב למאד נכונהזו
 שהמיעוט אף רובא למיהוי לפלגא מי~וט" סמוך דאמרינןפעמים
 הר"ן דברי להמתיק רצה הנ''ל ה~דול הרב כי הגם ~'~.הוא
 נראה ולפ"ד ומשמעותן. מפשטן דבריו הוציא ובזה אחרת בס'"''ל

 : וצלולין ~ן מתוקין "''ל ודבריו כמש''כברור

~~~~~~~
 דא~' דכל התוס' כדעת ז''ל הר''ן ד' גם כי נפ''ז ל~דין
 ס' אידך בהדי רובא ליה משוינן ל" ס' בחדרובא

 : שקול ס' שהואאף

~~~~
 סוגיא בהך "''ל שהביא כן שאינו נ' ז"ל הרא"ש דעת
 או במכחשתו דוקא סוגיא דהך שכתב יונה רבינודברי

 מתחלה עליו והשיב נאמנת שנאנסה ברי אומרת אם אבלשותקת.
 משאר~ני למימר לה ~מנין דלא לקמן ח"ינן דהא ז"להרא"ש
 ~ימנא הוי לא לא''ה הא מיגו משום או חזקה משום אלא~אנבתי
 טעמא להך איצטריך דהתם לומר דאפשר וכתב דילה בריבטענת
 לה לסייע חזקה אי~א כאן אבל לנגדה ממון חזקת דאיכא~שום
 רוב ח"קה כנגד רובא איכא דהא אינו זה וצדקת. כשירהחזקת
 הסכים ואח''כ עדיף רובא וחזקה ורובא קול לו יש דאונסרצון
 דפסקינן מהא רוב נגד אף מ~ימנא דהיא ראיה והביא "''ללדבריו
 ברור נראה מדבריו בקיצור. עכ''ל כר''ג פסולין ברוב אףהלכה

 הוי לא דאל''כ בעלמא מדרבנן רובא דהך תוס' ~בברת ס''לדל"
 ז''ל הר~י על מידי~קשה

 דשפי~
 דהוי ממון חזקת בין לפלוגי איכא

 משום הרוב אחר בממון הולכין אין דקיי''ל ~"ת גמורהתזקה
 חכמים רק בעלמא ס' דמד"ורייתא רובא הך ובין טעמאהך

 לא בודאי ~ם שלה ברי תהני דלא ומנ"ל לחומרא כרובאעשאוהו
 נראה ע"כ עדיף רובא וחזקה רובא מדרבנן רוב על למי~רשייך
 לםביא והוצרך שפיר ~ק' ולכן מה"ת גמור רוב דהוי דס''לברור
 ואפ''ה נאמנת ואפ''ה גמור רוב ג''כ דהוי פסולין דרוב מהאראיה
 אף שרינןבס''ס

 בשות~
 הוא א' ~ס' אף דמשוינן דס''ל ש''מ

 ראיה נ''ל וזה רובנגד
 ברו~

 שגם שהבין בהפלאה שראיתי ~ואף
 ~''ל תוס'. סברת ס'הרא''ש

 כמ''ש~
: 

~~

 בתרא בבבא עצמם ~וספות מדברי גם ראיה להביא לייש
 הולכין דאמר רב ~ל ג~א דמקשה פירות המוער פרקריש
 את שנגח ד~ור מהא הרוב אחרב~מון

 הפ~
 בצידה עוברה ונמצא

 ולרב כו' ילדה משנגחה אם ילדה נגחה שלא עד אם יודעואינו
 ש''מ ומ~פילה ילדן מעלי' ולד בהמו' רוב רובא בתרנלך

~ ~  ומבעתתו אתי מקמא למימר דאיכא כיון הש''ס ומתרץ הואנגיח' 
 מיעוט ובהדי מיעוט דבעתות'הוי דחשש' תוס' ו~תבו כו'הפילה
 ולמה לזה שהביאן ברור נרא' והנה פו''פ הו''ל ~צמן~פילות
 ~אחורא אי ומבעתותא ~קמא אי ג~ר ספק דהוי כפשוטו פירשולא

 ~יעוט סמוך לומר נוכל דא''כ דס''ל ברור נראה א"וומנגיחה.
 יחלוקו אמרינן ולא רוב והו''ל דביעתותא לפלגא~פילות

 לכ~
 ל~ב~

 מרא להמוחזק מסייע דהרוב לשמואל בין
 ק~

 שם וכ"כ
 מתחלה ומ"ש בכוונתם. "''ל~הרש~א

 דע~
 ל' שייך לא סברא הך

 אף דהא הק' דבריו להבין זכיתי ~א כו' ילדה נגחה שלא עדאם
 מבעתותאאי

 הפי~
 ספק ליכא ובפרה הפרה נגח ודאי אח''כ

 הפרה את ~נגח שור בהדיא א' דהאכלל
 שייך ודאי וא''~

 לו~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 מהרש"א כמ"ש א''ו ~~~ו~א הפילה נגחה שלא עד הולדעל
""ל

 בסו~
 דשם ~וס' מדברי מוכח וא"כ וכמש''ל

 דא~
 שאינו בס'

 הוא רק עולם של מלכו ביסודבבירור
 מחמ~

 א''ל דודאי ספק

שמחצ~
 ממש

 מפילו~
 ~חורא ממש ומחצה א~י ומקמא מביע~~א

 דמפילות מי~טא איכא כי הכי ואפילו ס' הוא רקומ~גיחה
 הוצרכו ולכן רובא ליהמשוינן

 ~וספו~
 ובהדי מיעוט דהוי לומר

אי~~
 שם פירש ז''ל הרשב"ם אמת הן ופ~גא. פ~גא הוי ~יעוט

 להוכיח יש ולכאורה מאחורא אי מקמא אי שקול ספקד~י
 בהדי ליה מצרפינן לא מיעוט דהוי דכיון להיפוך ז''למדבריו
 רובא למהויפלגא

 וכשיט~
 יש אך דכ~ובו~. ו~וס' ז''ל הר"נ

לדחו~
 דברי ע"פ

 רשב''~
 ביבמו~ ונ''י

 שכתבו ב~רא האשה ר''פ
 מליאה יצ~~ וסברי אר~י דפליגי דרבנןטעמא

 חושש~
 אמרינן ולא

 מיעוטסמוך
 ~ילו~

 לפלגא
 נקיבו~

 למי~ה דקיי''ל משום ר''י כס'
 שנגח דשור ~א הרשב"א והק' ~. חד ליה פש חיישינןלא

דמספ~ינן
 במפילו~

 ולפ"ז עיי"ש אי~רע ~פנינו דנפצ דכיון ו~ירץ
 חיישינן לא דלמי~ה הך ז''ל ~הרשב''םדגם

 למסקנ~
 דמספקינן דגמ

 וס' א~יבמקמא
 דא~

 למי~לי במה דאיכא כיון לפנינו דנפל
 והס' ז"ל הרשב"א כחילוק למסקנא מחלק ו~א כלל א~רע ולא~לינן
 איהוא

 מקמ~
 דהא מידי מיני' לאוכחי ליכא וא''כ מאחורא אי

 ממש פו''פ דהוי ונקבה זכר בס' אףחזינן
 והר''נ ~וס' ~יט~ א~

 למחצה נדמה מיעוט סמוך דא' קיי''ל ד~אז''ל
 נקיבו~

 בס''פ כו'

בה~
 המקשה

 ואפ'~ עיי''~
 מיעוט

 מפילו~
 משום מצרפינן לא

 לומר יש ה"נ למי~' חיישינן דלא ספקהך
 לדע~

 ס' דאיכא כיון ט~מא הך משום דמקמא לפלגא ליה ~רפינןלא דלהכי הרשב''ס
 ז''ל הרשב"א כחילוק צ''ל ודאי דגמרא לה"א ~אבלאחרינא

 דמצרפינן ז''ל דש''ס מיעוטי כשאר דשכיח מיעוט דהוה היכאאבל ודו''ק~
~ה

 א~
 ז''ל. הרשב''א לד'

 וא~
 שאין נאמר אם

 דע~
 כן. הרמב~ם

אפ''ה
 דע~

 עוד נביא ובע"ה הוא כן דסוגיין והרא''ש דב''ב ~וב'

 : הכי דסברי הפוסקים ~דוליראיו~

~~~~
 נדה ב~'

 ד~
 לה הבדוק בעד בדקה איתא ע''א י"ד

 טמאה רב א' דם עליו מצאה ולמחר יריכה עלוטח~ו
 טומאה נדה טמאה שם ופיר~''י כו'נדה

 בדוק דהעד דעיון ודאי~
 שמא א' ולא כו' א~ו מגופה ודאי כו'לה

 מעל~
 יריכה על א~י

 בדוק שאינו בעד בדקה אמרינן הכי וב~ר עכ"ל היא טומאהוס'
 משום טמאה רא''א דם ~ליו מצאה ולמחר בקופסא והניח~ולה
 כלומר כ~ם משום ופירש''י כ~ם משום טמאה ורח''אנדה

 טח~ו דאם בקופסא הניח~ו דוקא ז"ל רש~י וכ~ב ו~ולין.ספק טומא~
 לאו שמא לקולא ספיקי ~רי הו''לביריכה

~ 
 ירכה על הוטח העד

 שם ה~וס' וכ''כ הוי. הכי מקמי די~מא העד מן לומר ~ימציואם
 ומדבריהם ק~צ. סי' ביו"ד ה~חבר וכ"פ ס"ס הוי לה בדוק שאיןדבעד
 להוכיחיש

 דא~
 בדוק בעד דהא ס"ס הוי רוב נגד א' שספק

 טומאה מטמאינן בירכהוטח~ו
 וכן שם ז''ל כדפירש''י ודאי~

 כ~ם משום שכ~ב וברש''י בסוגיא שםמשמע
 טומא~

 שמע ספק
 עוד איכא כי ואפ''ה ~רומה ושורפין ספק הוי לאברישא

 פו''פ הוי לא ג''כ דהיא ופשוט ס"ס משום מטהרין הכ~ מקמידלמא ספ~
 וע''כ ~ח~יו. אינו או ~ח~יו דס' פו''פ כמו המלך מיסודבוודאי
 מהא ס' דמשוינן דס' דר''ח אליבא דווקא ז''ל דבריהם לפרשצריך

 מקמי לדילמא חייש ולא נדה טמאה דס' דלר' כו' הכידמקמי
 ליכא א''כ הויהכי

 א~
 ס' וכל הגון א' ס'

 ב~'~
 רוב נגד הוא

 בס' ז''ל יונ~ן מוה' הגאון פירש וכן לה שרינן לאובודאי
 עוד לפרש וישישראל. ~פאר~

 א~
 ספיקא משוינן מיעוטי מתרי עכ''פ לר'

 לר"ח דבריהם עיקר ודאי אבל נדה. טמאה ראשונה הוהולא
 להאריך לי ויש ברורה ראיה וזו בש"ע כמבואר לגמריולשרי
 לישב זובסוגיא

 דע~
 והדברים ו~ב''א ~וס' מקושי' ז''ל הרמב''ם
 : ואכמ~לברורים

~ ~
 מסוגיא ברורה ראיה

 ד~ דוס~ו~
 במשנה שם דאמר ט~ו

 הנשיםכל
 ב~ק~

 נשיהן הדרך מ הבאין לבעליהן ~הרה
בחזק~

 הונא רב ואמר עונ~ה ב~וך שמצאה והוא ר"ל וא' טהרה
 הגיע שלא אלאל"ש

 שע~
 הגיע אבל ום~ה

 שע~
 אסורה ו~ה

וס~ו~
 וסתה שעת הגיע אפילו אמר רבב''ח דאורייתא

 מות~
ום~ו~

 שיש אשה דר~י משמיה שמואל רב עוד שם וא' דרבנן.
לה

 וס~
 ילדה אפי' ומסיק עליה ובא וס~ה ימי מחשב בעלה

 לטבולדבושה
 רא~ה ספק רא~ה. ודאי דאטו ""ל רש"י לגיר~

 לאאו
 וא~~

 אימר רא~ה
 טבל~

 ~מבואר ס''ס משום והיינו
 נשים דרוב ואע"ג קפ''ד סימן ביו''דבב''י

 רואו~
 ו~~ן בזמן

 בזמנו אורח פעמים רוב שכ~ב ז"ל רש''י בשם שם בב"יכמבואר
 נשים דרוב הסימ בריש שם ב''י וכ~כבא

 רואו~
 יום לל' יום מל'

 שכ~ רש''י דברי ג''כ ~םוהביא
 ה''ה וכ"כ שם הטור וכ''כ

 נשים דרוב בשמו מיימוני בהגהת וכן ז''ל הרמב''ן בשם אג'מ''ה פ"~

רואו~
 ואין לס''ס. מצרפינן הכי ואפילו יום לל' יום מל'

 דוקא היילו ס''ס דשרינן דהא שם כ~ב ז"ל הרא"שדהא להקשו~
 למ''~

וס~ו~
 למ''ד אבל דרבנן

 וס~ו~
 מראה ליה. שרינן לא דאוריי~א

 דלמ~ד משום דהיינוברור
 וס~ו~

 שרא~ה בודאי מחזקינן ~או'
 להומטמאינן

~~ 
 המי~וט ולדידיה דם מצא~ה ולא שבדקה

 הוס~דמשני
 ליה מצ~פינן לא ולהכי כלל שכיח לא

 בחידושיו ז''ל הרשב"א כ~ב וכך וכמ~''ללס''ס
 ליב~~

ר~
 שאין דמי~ט בתרא האשה

 מ~עברו~
 כלל שכיח ד~א כיון

 ליה מצרפינן~ין
 א~

 לפלגא
 דנ~יבו~

 בודאי הא אבל
 דא~

 למ''ד

וס~ו~
 נשים רוב עכ''פ דרבנן

 רואו~
 הפוסקים כל דהרי בוס~ן.

 לה~כה סברי לעילשהבא~י
 וס~ו~

 דרוב כ~בו הכי ואפילו דרבנן
נשים

 רואו~
 קשה לכאורה אך בובתן.

 בא~
 נשים דרוב כיון

רואו~
 פסקינן אמאי בוס~ן

 וס~ו~
 קיי''ל דוכ~א בכל דהא דרבנן

 ד~יי"ל דהא ל~רץ ונראה רובא. בתראזלינן
 הוב~ זמאחר היי~~ ד~~ וס~ו~

 ~א~ה דאם וסמכינן התורה מ לבדוק צריכה לא
הי~ה

 מרגש~
 בכמה אמר וכן לבדוק. החמירו חכ~ים רק בעצמה

 מחזיקין ודאי הב~ם מן אבל כו' מרגשת דאשה זו ס' בש'סדוכ~י
 ישנה היה אם כגון שרא~ה היוםעפ"י

 וב~
 לב~ל ורוצה בעלה

 אסור ישנהאו~ה
 מה"~

 רק והרגילה בוס~ה רא~ה דמס~מא
 ערה היאאם

 א~
 שלא כיון ה~ורה מן מו~ר בדקה שנא

 ו~ה ימי במ~שבה דשרינן אנןוא~כ הרגי~~
~~ 

 בש"ס כ~ואר בישנה
 שפיר שמעינן ס''ס משום ושרי'ובפוסקים

 דא~
 נגד הוא א' שס'

 דש~א מרגשת הי~ה רואה הי~ה אם למי~ר דליכא ס''ס הוירוב
הרגישה

 באמ~
 : ~מש''ל א"ו שישנה כיון

~~~~~~~
 דלכאורה ז"ל והרא''ש ה~וס' ~ לי מיושבים אלו

 פסקו דבנדה אהדדיס~רי
 דוס~ו~

 כמבואר דרבנן
 ז"לבדבריהם

 וביבמו~
 דהא בהדיא ה~ום' כ~בו ע~ב ס"ב ד'

 הוא לוסתה סמוך א' עונה מאש~ו לפרוש אדם חייבדאמרינן
 כיון ק' ולכאורה ז"ל. הרא''ש שם וכ''כ כו'. מוהזר~םמדאו'
דקיי"ל

 וס~ו~
 עונה לפרוש חייבים למה דרבנן

 אחר דבשלמאניחא. ולפמ''~ מ''ה~
 הוס~

 קודם אבל הרגישה שלאכיון ~~~ מצינן לא שרא~ה או~ה ולהחזיק
 ש~ראה לאחזוקה מ~ינן ודאי הוס~

 לכן ותרגיש וס~הבזמן
 צרי~

 ~ראה שמא לפרוש
 בשע~

 ביאה
 נשים שרוב כיוןו~רגיש

 רואו~
 שם ובב"ה ב~ה''א ועיין בוס~ן

 בזה שפלפלוובמרדכי
 ולפמ~

 ברור כנ''ל ולק''מ. א"ש
 ורא''ש.~וס' לדע~

 לדע~ ו"~
 מדרבנן רק אינה פרישה דהך הפוסקים

 שהיא כיון רק רוב. "ה דאין ~ינה למוכחליכא
 בחזק~

 טהורה
 העונה כל להשרינן

 מה'~
 ש~ראה ו~לינן

 בסו~
 דבהא העונה

 דחזיין רובאליכא
 ב~חל~

 דוקא: העונה

~~
 למש''כראיה

 לדע~
 מםוגיא ורא''ש ~ו~'

 דשבועו~
 שם דא'

 ופירושו לבעול יכולני כסבור~כניסה
 ע"~

 קודם שיב~ול
 מימא אי בוס~ה ~ראה ~לא כסבור אמר ולאש~ראה

 ד~"~
 ס'

 רק בו~~ה ש~ראה איכא רובא ודאי דבהא א~ו הואבעלמא
 ומכש"כ ש~ראה קודם שיבעולכסבור

 הרי"~ לדע~
 ורמב''ס

 למ"ד היינו וס~ה י~י דמחשב הךשמפרשים
 דא~ וסתו~

 כמבואר
בר'~.

 ולדע~
 מותר ם' ~ל הרמב"ם

 מה~~
 ~ כי ~א"כ

 וסתות
 וס~ות ~א בגמרא אי~א וכן הוא ספק לאו ע''כדאוריי~א
 נידה טמאה ולשון נידה טמאה ס'דאוריי~א

~~ 
 טומאה

 ליה מצרפין ואפ"ה ל~יל שהבאתי י~ד ד' בםוגיאכמבואר ודאי~
 ~ם~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ובה''ה בר''ן ועיין לס"ס מצרפינן ס''א נגד רוב דאיכא דאףא~ו
 : מאד ונכונה ברורה ראיה לפענ''ד זו מ~וגיאוגם

~ ~

 בםי' דמבואר ~הך ראיה להביאיש
 דאם חדש בדין רצ~

 ~מא ס''ס משום מותר העומר קודם נשרש אם ס'יש
 קודם שמא זו משנה ואת''ל אשתקד~של

 נשר~ העו~
 אם אבל

 הביאו התה''ד משמעות והנה אסור העומר אחר זורעיןרובן
 רובא דאיכא דהיכא הנ''ל דסוגין התוב' כד' דהיינו מ' שםהש"ך
 דהכא התו' דברי לדוגמא ~ם שהביאו לס"ס ליה מצרפינןלא
 אף כו' ~דא~תקד שמא ס''ס משום ~רינן פס" קודםזרעים שכיחי אם דה" להיפוך ראיה משם דאדרבה נ' לפע"ד~בל
 לאכילה הוציאו מדאשתקד דהא זו משנה הם תבוא' רובדודאי
 ושרינן זו משנה הם התבואות שרוב לכל זה דבר וידועולזריעה
 השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי הוא מלאמקרא כי בזה לר~יות צורך ואין השני קציר עד השנה כל~ס"ב

 כו' לכם ברכתי~ת וצויתי כ~
 מש~

 הקב"ה שבירך הברכה דלולי להדיא
 שנה כל לכולם לאכול להם היה לא עליו היושבים ישראלאדמת

 אם א''כ השמינית. קציר ~ד ובפרט הששית משנהה~ביעית
 דהא השמינית קציר טד מתבואה לא~ול יצטרכו בשביעיתיזרעו
 השמינית תבואות וא"כ להם. יספיקו לא שעברו השנים תבואותכנ

 הש~ינית קציר עד שאכלו חברון כל משל דרך השביעית. מןיתירה
 ונכונה ברורה ראיה כי ודוק השמינית לזריעת שהוציאו מהוגם

 :היא

~~~~
 נגד א' שס' דאף ש''מ ס''ס משום שרינן ואפ''השכן
 רוב אם אבל ליה מצרפין שקול א' ס' איכ" כירוב

 אחרזורעין
 וא"כ התוב' לדברי לד~וייה כלל בזה וא"צ ליה שרינן ולא~ינהו מי~וטי דתרוייהו הגון ס''א כאן אין הרי הפס~

 לס"א מיעוטא דמצרפינן לזה ברורה ראיה אלו הפוסקים~דברי
 :שקול

~~~
 סותרים לנדה בחידושיו ז''ל הרשב"א דברי לכאורה
 מקומות בג' ר''י א' היד כל בפ' דאי' אלהלדברינו

 מתיב שס וא' כו'. כודאי ועשאום הרוב אחר חכ~יםהלכו
 אלא תיובתא לא מ~ל תיובתא מאי ידע~א ולא טועהריב''ח
 תיובתא לא ומשניבייעתא

 ול~
 בחידושיו ז''ל הרשב"א ופי' סייעתא

 ולד נשים רוב הוי דלא נימא דאי לריב''ל סייעתא דהוידב''ד
 עתה אין ~מא ולד ואת''ל רוח שמ" ב"ס איכא הא ילדן~~לי'
 ~ום טבילות ל''ה בר''י ר''י לה מצריך הוי ולא טבילהזמן
 אי דאף שם ז"ל ופי' כו' תיובתא לא ומשני בזמנה ~בילהס~'
ל~

 ולכאורה ע''ש כו' ס'ס הוי לא רוב דמיקרי כיון גמור רוב הוי
 ליה מצרפינן לא דרבנן ברוב דאף להיפוך ז''ל מדבריומוכח
 לא ע''כ לריב''ל הסייעתא למדחי דבעי למאי התם דהאנב''ס

 ול~ול: קרבן לאתויי עלי' ס~כינן ולא מה''ת רובהוי

~ ~
 ראיה קצת ואפשר כלל ראיה דאין נראה העיוןאחר
 דהנה שקול. ס''א עם לס''ס ליה דמצרפינןלהיפוך

 פט~ינן~רבנן
 ל~

 באחרונה א' טבילה רק שבועות הד' כל למטבל
 לכולהו פטרינן ואפ"ה בזמנה טבילה ספק הוא יום כלואמאי

בב~
 ברובא איבורא נימא ואמאי באחרונה זמנה שמא מס' אחת
 כל פרק בזבחים אמר וכה''ג ימיס. רוב בתר וניזילא~א

 ימים רוב בתר אזלינן כתמים גבי בנדה לק~ן וכן ברובא~י~ורא הזבחי~
 וא''כ מטמאינן. טמאה ואם לה ~הרימן טהורה ימים רוב~ם
ה~נ

 ני~
 היינו איתיה הימים ברוב בזמנה הטבילה ודאי

 מלמתלי טפי ושכיח האחרון יום קודם שבועות הד' מן א'ביום
 איכא לחייב שבאמו יום דבכל לומר ואין האחרון ביוםדוקא
ס~

 : היום דווקא למימר רובא וליכא אח''כ או היום ספק
 רק הימים כל כלל ל~בול שלא לכתחלה לה דשרינן דכיון אינוזה
 ב"מנה טבילה מטבלימן ודאי ולד הוי אי ודאי הא אחרוןביום

 שרינן ולד בס' ואפ"ה המיעוט על וסמכינן הרוב עפ''ילכתחלה
 מצר~ינן רוב נגד הוא הא' שס' אף שקול א' ד~' כיון א~ו~ה
 לדריב~ל ליתא אי דאף שפיר ושני סייעתא דהוי קס''ד ולעיליה

 וליכא מדרבנן רוב ~וי~פ~
 א~

 ס'
~ 

 ודו''ק וכמ''ש. שקול

 ~ל ע~ו ~אול מבא טפי ועדיף נכונה היא שכ' הסבראכי
 להו ד~רינן כיון דרבנן בס' מקלינן דלא בש''ס דאמרינןחבירו
 דוכתי בכמה התוס' וכ''כ אסור. ודאי מהן וא'ביחד

 וב~ד~
 פ'

המפלת
 ובב~

 דכל מקצתה שיצאה שליא גבי
 שאח~

 נצטרך
 איסור ס' ~שינו ע''כ בשניהם נתיר ואם הראשון היפוך ס''סלעשות
 משום ~ד כל דשרינן דהא נימא אי ה''נ וא''כ ליה. שרינןל"

 ע''כ אלא כולהו שרינן דהא ס''ס הוי לא בחבירודמבפקינן
 כמ''ש א''ו רוב נגד והוא אחרון יום ספק משום ~ולהודשרינן

 : ודאי כאן אין להי~ך ~איהועכ''פ

~~~
 מהל' בפ''ט ז''ל וראב~ד הרמב''ם בדברי עיון מקוםיש

 שכל ידוע דבר ז''ל. הרמב''ם שכתב י"ב ה' מתטומאת
 שהרמב''ם והבין ז~ל הראב"ד והשיג כו' ~דבריהם הןהספיקות

 ל~עםכ''כ
 מ~

 וחולדה הפילה מה וא''י הפילה אם י''א בדין
 ס'ס משום הטעם וכתב עליו השיג והוא טהור. מצויןוברדלס
 לקולא בדאורייתאואפילו

 ו~
 דהרמב''ם הראשון בתי' ז''ל הכ''מ

 ס' רק בהם שאין זה בבי' שנזכרו דינים שארי על לטעםכ''כ
 מפילות דרוב ~יון ס''ס הוי דלא די"ל עוד וכ' וטהורין"חד
 ס''ל ז"ל דהראב''ד מוכח לפ~ז והנה ע''כ. המטמא דברמפילין
דאף

 דאיכ~
 הרמב''ם בדעת ואף ב''ס. הוי א~~ א' בס' רוב

 למימר דאיכא הכ''מ של קמא לפי' להיפוך מוכרח הדבר איןז''ל
 נראה ובאמת הראב"ד. כדעת ב''ס בהך מטהר הרמב"םדאף
 סוגיא דהא לזה מודה ז''ל הרמב''ם דאף עיקר א' דתי'ברור

 היאמפורשת
 בפ'~

 הא על שם דפריך דנדה ובפ''ג דפסחים
 כו' מציק של דשפחתו מהך ודאי מידי ~וציא ספק איןדאמר
 כו' נפל כמין שהטילה אלא כו' נפל שהטילה תי~א לאומשני
 כדברי דמשמע כו' חוששין דאין בסוגיא עיי''ש וס' ספקוהוי

 דהא הרמב''ם בדברי להו קשיא מאי ידענא לא ובאמתהראב''ד
 דמספק משום ספיקא ספק בטעם ז''ל הרמב''ם של טעמוזהו
 ולקולא דבריהם ספק הוי ספיק" ובאידך דאורייתא איסור הויא'

 כן ואם מדבריהם הן הספיקות כל ליה דסבירא לשיטתווהוא
 דיהיב נימא אי אף כפשו~ו הרמב''ם דברי שפיר אתי ודאי זהלפי

 הס' דס''ל לאו דאי ~פל ס' דהפילה דהך שריותא עלטעמא
 לשיטתו דע''כ ועוד בס''ס אף כלל שרינן הוי לא מדבריהןהן

 אסור הוא לחוד ס' על דהא דוכתי משאר יותר זה בס''סהקילו
 טמא נפל דבודאי לעיל כתב דהאמה''ת

 מה~
 מוציא ספק דאין

 איסור ודאי דהוי ש"מ ודאימידי
 ואפ'~

 כו' נפל ס' בהצטרף
 הוי לא ודאי ובעלמא רוב נגד הוא זה ס' דגם אף ליהשרינן

 הכא ליה מטהרינן ואפ"ה ז''ל הרמב"ם לדברי ליהמטהרינן
 מה''ת איסור ~לל יצא הספיקות שני בשיצטרף דעכ''פמשום

 הראב''ד מדברי עכ''פ מדבריהם הן הס' שכל מטעם ליהומטהרינן
 הכ~ דברי לולי אך רוב. נגד אף ס"ס דהוי משמעודאי

 היה
 ובהל' נדה הל' ובש''ע המפלת בפרק בהדי' כ~אי~א רובאליכא דא" מעוברת האשה הו~זקה שלא דאיירי קצת לדחותאפשר
 דברי א''ש ואפ''ה ראב''ד. מדברי הוכחה ~ין וא~כבכורות.
 דכל משום הוא דס''ס שריותא דטעם לעיל כמ''ש ז''להרמב''ם
 בדברי כן הבין לא ודאי הכ''מ אכן מדבריהן. הןהספיקות
הרמב~

 ל~'ש ברורה ראיה "''ל הראב''ד מדברי ודאי ולשיטתו
 וכ''ש הכ~מ של קמא לפי' הכרע אין ז''ל הרמב''םומדברי
 כהראב''ד ג''כ פירש ע''א ט''ז דף בנדה רש''י ועיין לעיללפמ''ש
 כפות ספר ובסוף הספיקות בקונטרס בכרו''פ וע' וס' ס'דהוי

 : ז~ל הראב''ד דברי מן זו ראיה ג''כ ש~בותמרים

~~~
 הרמב"ם לדעת גופי' דפ''פ סוגי' מהך ברורה ראיה
 בשדה שנבעלה שכל נערה מהלכות בפ''א שכתבז"ל

 מפותה בחזקת בעיר שנבעלה וכל עדים שיעידו עד אנוסהבחזקת
 באה''ע הטור הביאו עיי"ש צעקה שלא מפורש עדים שיעידועד
 דודאי ס''ס ~עם ישראל באשת דשרינן הא וא"כ קע''ו.סי
 הארוסין מעת ~עיר יצאה שלא ~ידענו ~ף גווני בכלמיירי
 ס' איכא כי ואפ''ה רצון חזקת כאן יש נבעלה תחתיו אםוא''כ
 יצאה אי ידענו שלא דמיירי לומר דאין מס''ס שרימן תחתיואין



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  דמיירי דנימא ~'א על הש''ס שמק' קו' מידי ק' לא דא''כמהעיר
 הפוסקים וכל מיירי גווני בכל א''ו מהעיר יצאה ולא ישראלבאשת
 הטטם דכ' ג~רה חזקה דהוי הרמב''ם ומשמעות כלל. חילקולא
 ונראה בעיר. צעקה לא אשר הכ' מלשון והוא צעקה שלאמפני
 שזו ש''מ בצעקה הכ' מדתלה זה דבר הרמב''ם הוציאשמשם
 קול לו יש אונס הירושל~י כוונת שזו ואפ~ר לרצונה שהיההוכחה
 קול לו יש וא''כ אונס הוי לא דאל''ה צ~קה דמסתמאוהיינו

 הראב''ד בהשגותועיין
 ז~
: 

~~~
ראי'

 ברו~
 ו~לות כוכבים של צורות כל ד~' מסוגיא

 הרי ומזלות כוכבים של צורות שברי המוצאדתנן
 שאין כו~'" צורת שברי דדוקא יוחנן ר' שם ומפרשמותרין א~

 שמא נעבדו ואת''ל נעבדו לא שמא ס''ס והוי שנעבד~ודאי
 ~סיק וקא סוגיא בכונה ע"ש אסורין עכומ''ז שברי האנתבטלו
 לרבנן דאסירי הנהו אף להתירא כומ''ז צורת שברי כל בשנהותני
 כו' צפור או מקל בידו שיש כל דהיינו קמיי~א במשנהדר"מ
 דאסירי לעיל שם בגמ' דמסקינן דכפריםאו

 ~ב~
 ג~ר ודאי ולא דמילתא מסתמא והיינו להו ~בדילמיפלחינהו ד~דאי

 ס''סמשום שברי~ למשרי ביטול ספק בהדי ומצטרף ספק ~חשבדעכ''פ
 לכ'~

 דלרבנן שכתב ע~ב ~א דף ברש~י וע~ש
 מקל בידם שיש אותו אףשברים שרי~

 כ~
 התוס' גם ' וכתבו

 דברי~
 "~ל

 מברייתא עוד ראי' יש וכן חולק.בלי
 ד~

 המוצא ע~א ~~ב
 ס' חתוךד~ון ~ו~

 עכומ''"
 חתכו

~ 
 רש~ וכתב מותר חתכו ישראל

 ~ש~י והרי מעולם. נעבד לא ושמא הוא ס''ס דהא בעכומ''זדתלינן
 כיון לזה ו~ולי לעכו~'~. סתמא דרקון ד~ורת לעיל כ'~"ל

 ~ס ~~י עכומ"" באיס~ דאפי ראיות דיש שכתבבתשובותיו הר~
בזה

 א~
 : רוב נגד א' שצד

~~~
 דש~נן פירו' מליאה מגורה והניח שמת דחבר הך

 הוא. וס' דס' מטעם ובנדה הנ"ל פ' ובעכומ''ז פ"קבפסחים ~~
 דעביד טבילי לא אימורדמעי~א

 כ~
 ~שמע מזה גם כו'. אושעיא

 לאו כר''א עביד דאימור זה בספק סברא הך דודאי כן.לענ''ד
 במוץ תבואה להכניס האי כולי שכיחא לא זו דהערמה גמורב'
 ~פשין למפטר טצדקי דעביד לומר כ'כ ס' אין הוא דחבר כיוןוגם

 כמ''ש זו בהערמה אף א~ור דקבע לחוד עראי בשביל וגםממצוה
 כו' לאחרונים ראשונים דורות בין מה וראה בא בגמ' וא' ז''לרש''י

 : ס''ס לענין וס' ס' ליה חשבינן ואפ"ה הערמה הךלענין

~~~~
 דאם והר"נ הראב''ד בשם כתב פ''ד סי' ביו"דהב''י
 שרינן לא תולעים ג' בתבשילנמצא

 מס~
 כאן אין שמא

 מטעם אומרים יש בשם בש''ע וכ''ה נימוח. שמא יש ואת''ליותר
 א'. ס' רק הוי ולא חזקה הוי דבג' יותר שיש חזקה ג' שישכיון
 כ~ש דכתובות ~וס' כד' שסובר לעיל כ' כבר הלא ה~נודעת

 הראב''ד בדעת אמנם בשמוהריב''ש
 צ'~

 ח"קה הך עדיף לא דעכ''פ
 בוו~ן רואות נשים שרוב הפוסקים דכתבו בווסתות כמומרוב
 כנגד רוב שיש דאף ז''ל הראב''ד משם כתב וכבר ג''פ. שקבעהאף
 לפרש שרציתי ~ ולפי לבור נפל כמין דהטילה בהך ס''ס הוי א'ס'

 האחרונים וכ''כ כ''כ לא הכ''מ אך א"ש עוברה הוח"קה בשלאדהתם

כמ~
 הוי לא דנימוח ס' דהך פר~'ג בספר מ"ש ~וע' בש~ם לעיל

ס'
 שקול~

 זה דבר ובל''ז
 צ'~

 להדיא דוסתות סוגיא נגד שהוא
 בז~נה ראתה שלא מספקינן ואפ''ה "מני בג' חזקה איכא ג''כדהתם
 ~ראה ול~ע~ד בינייהו לאפלוגי ומנ''ל היא חזקה הך משום נמיוהא
דלא

 פסי~
 בשם כתב לכן להלכה כן לפסוק להב''י ליה

 י~
 וכן

בא~
 שנ~או חטים גבי הראב''ד דברי כלל הביא לא תמ~ז סי'
 ובש''ע להחמיר בשמו שם בב''י שהביא בתבשיל שלשהתולעים
 : שחילקו באחרונים ועיי"ש שם לחטים תולעים ~שוי והראב''דהשמיטו

~~
 ~''ש כאן להזכיר רא~י

 הטוש~
 ~מון להצניע שרגילין במקום כו' למרתף שנכנסו גנביםי~א סעי קכ''ט סי' ביו"ד

 בשביל רק באו לא דשמא מותר עכו~~ז גנבי רוב אפי'בחביות
 ד' עכומ"ז ~גמ' והוא ע"כ.ממון

~ 
 גנבי הנהו ע"א

 עובדא הוי ישראל גנבי דרוב משום רב שרי' לפומבדיתאדאתו
 ~יון ומשני כו' כר~א כמאן ופריך שמואל שריהבנהרדעא

 כיון הטור על הש"ך השיג ולפ"ז ע''כ ס''ס הוי ממון לשםדאיכא
 אלא ס''ס ליכא הא עכומ''ז גנבי ברוב שרינן היכי מס''סדשרינן
 לשיטתו ואזיל לא אי עכומ''ז גנבי רוב אם בם' או מחצה עלבמחצה
 לישב נראה אמנם שקולין ס''ס ב' דבעינן דוכתי בכמהשכתב
 בעובדא עכומ~ז רוב בנהרדעא דהוי להוכיח יש דהנה הטורדברי
 דייסא דבי בשוקא דשמואל בתריה אזיל יהודה רב ~יאות אלודפ'
 כרשב"א הלכה ש~מ פריך ו~דלא שלו א''ל מהו ארנקי כאן מצא~'
 עכומ''ז דרוב א"ו דהתם עובדי באינך כדמק' כו' ישראל ברובאף
 אתר~ נהרדעא דהא עובדא הוי בנהרדעא ומסתמא התםהוי

 שמואל. שרי' ואפ''ה הוי היכא ~רש מדלא בב''ב כדא' הוידשמו~ל
 בגנבים דספק דכיון לא או עכו~ז גנבי רוב אי הוי דס'וא''ל
 על מחצה שהיה שידעו לומר גדול דוחק גם העיר. רוב אחרנלך

 ויש ה~יר רוב בתר נלך דאכתי ~ועודמחצה
 לישב~

 בעיר ודווקא
 רמאי דשכיחי ~כומ''ז ~בי רוב הויפומבדיתא

 כמ~
 "~ל הרא''ש

 מרוב וכמש''ל הטור כדברי טפי משמע יותר א"ו בהדיאשם
 : ראשוניםגדולי

~~~
 שהיא האשה פרק ריש דנדה מסוגיא ראיה ~ביאיש

 כו' דם ונמצא צרכיהעושה
 ר"~

 כו' בעומדת ~טמא
 בג~~~עי ע~~

 אר"~ לי מה עומדין ואשה איש
 אבל ~יקא דחד עומדת לחודה באשה רקמטמא דר~~ רי ומסיק כו'

 אי~
 ואשה

 והא עיי~. ~י כוותיה ותניא מאיר רבי מטהר ~יקידתרי

דמט~
 אלא הוא ספק טומאת משום לאו עומדת באשה מאיר רבי

 בהדיא כדאיתא ~דאיתטומאה
 פ~

 ב~ד בדקה גבי היד כל
 משום מטמא מאיר רבי דם עליו ונמצא להבדוק שאי~

 נד~
 ומפרש

 כו' עו~דת צרכיה שעושה באשה דמטמא אמרה ר''מ לשיטתדר' בג~
 בהדיאומסיק

 דר~
 כמו ודאית טומאה והיינו איתמר נדה שום

 שםשפירש"י
 ואפ~

 דבאשה אף ס''ס משום וא~ה באיש ר~מ מטהר
 ~ הוי לאלחודא

 ~' עוד בהצטרף אפ''ה מהמקור ובודאי טומאה
 א' שס' דאף ל~ש ראיה זה והרי מס''ס. לה מטהר האישמ
 לס''ס. ליה מצרפינן רוב נגדהוא

 מזא~ וגדול~
 לש'ס ליה מיבעי'

 ר"ש א' לי מה יושבין ואשה איש האשהברפ
 דל~

 מטהר
 דמים חזקת ב~שנה א' דר"ש אףביושבת בס~

~ 
 מיבעי' אפ"ה האשה

 לי מה ס' חד לי מה האשה מן דמי' חזקת דא' כיון ומסקנאבס''ס ל~
 ~ן דמים חזקת כי שקול א' ס' כאן שאין משום והיינו ספיקיתרי
 חזקת ולשון המקור. ומןהאשה

 ~שמ~
 וע' ואמיתית. ברורה חזקה

 כר~ח שפסק היד כל פ' ז"לברא''ש
 : עיי''ש יוסי וכ~

~~~~~
 בלא שליא שאין טמא הבית בבית דשלי' הך מייתי י"חדף
 ~א תוספות והקשו ולד. בהן יש שלי' רוב ופירש''יולד

 ונימא באכילה אסורה מקצתה שיצתה שלי' קמא בבבאדאמרינן
 ולד רוב יצאה שלא שליא למחצית ולד בה שאין שליא מיעוטסמיך
 שליות דכל כתב ולכן מיעוטא. ולד רוב שיצאה מחצה והו''לכו'
 נדמה ~יעוט דסמוך הך לזה דוגמא והביאו עיי"ש ולד בהןיש

 כ~. נקיבות למחצה ~ילות מיעוט דסמוך ומהך נקיבותלפלגא
 הך האוהנה

 פו'~
 מיסוד העולם בטבע אינו ולד רוב דיציאת

 ומדמו לפלגא מיעוטא למסמך לתוס' ס''ל ואפ''ה מספק אלאהמלך
 וא'ן באריכות לעיל שכ' ז''ל הריב''ש כסברת ס''ל ולא אהדדילה

 בראיו' מוכרעים הדברים לענ''ד כי כעת זה בענין יותרלהאריך
 הפוסקי' רוב ומדברי הש''ס סיגיות ~כ~ה ב~זהש''יונכוחות ברור~

 ב' דבעינן דכתובות ותוס' והר''נ הריב''ש כסברת דלאהראשונים
 וכד~ת השקול א' לס' ~עוטא דמצרפינן אלא שקוליןהספיקות

הרמ'~
 : לעיל שכ' בתשובותיו מפאנו

~~~~
 בסוגיא הירושלמי דברי והוא לראשונות נחזור זאתכל

 לא א' בס' רוב שיש דכל להדיא ד~שמע לעיל שכ'דפ~פ
 שנים. ג' אחר וקדשה י~~אל באשת אף לה מדאסר לס''סמצרפינן
 דה~ה זו. ראיה לדחו' אנו צריכין דע''כ נראה העיון אחראמנם
 חוששת אינה חמות לה דהיתה טעמא אמרינן בתרא האשהבר''פ
 ~חצה היולדות דכל משום כו' מתעברות נשים דרוב~ף

 רובא והו"ל ~קיבות למחצה ~פילות ~י~וט וס~ך נקיבותו~ח~ה "כרי~
 דרי וטעמ' חוששת אינה אמר ר''י חוששת מליאה יצתהואם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 משוםג''כ
 םמי~

 ס''ל ורבנן כו' נקיבות לפלגא מפילות מי~וט
 למיתה דקיי''ל ומפילות למיתה חיישינן לא מליאה שיצאהדכיון
 דברי כ' כבר והנה שם בחידושיו ז''ל הרשב''א כ''כ חיישינןלא

ריב''~
 כו' היולדות דכל

 הו~
 הרוב וא''כ עולם של בטבעו מח~ה

 מוחלט רוב והוא זכרים ~ינן ולדות שרוב בטבע רוב ג''כהוא
 דברי אמנם כמש''ל הריב''ש של חילוקו כל וזה ספק מחמתולא

 ור''י דרבנן אפלו~א שס דא' ממש לנגדו הוא דשםהירושלמי
 חוש~ת מליאה יצתה בבפק ולא בווד~י יחדיו אחים ישבו כידכ'
 ~ינה א' ר''י להחמיר מד''ת א' וס' נקיבה ס' זכר ס' הוא א'שס'

 ספקו' וב' כו' זכר ס' כו' קיימא בן ספק הן ספיקות ב'חוששת
 א' בקנה עולים הלז הירושלמי שדברי וברור להקל. תורה~דברי
 אסרו א' ובספק מדבריהם הספיקות שכל ז"ל הרמב''ם ד'עם

 ישבו כי בתחלה הקדים דלמה החמירו לא ספיקות ובב'~כמים
 ולאבודאי

 ב~
 שהס' אמר ולזה ר''י שרי אמאי לטעם שהוא א''ו כו'

 בודאי ישבו כי דא''ל בפיקות בב' ר''י התיר ולכן מדבריהםבזה
 ודאי דדרשינן דוכתא דבכל ז"א ספיקות ב' להתיר קאי בספקולא
 כמבואר מה''ת מותר ספק ממזר כגון א' אספק קאי ס'ולא

 : ובטעמו בדינו הר~ב"ם כדעת א''ו ובירושלמי דילן ב~''םבקדושין

 סמך למצוא שנלאו הרמב''ם ומפרשי ז''ל האחרונים על התימהומן
 הרי וא''כ ~ירושלמי. הם לקוחים הלא ודבריו הרמב''ם.לדעת
 מיעוט ב~די וא''כ באמת פו''פ דהוי הריב"ש כסברת דלאלהדיא
 כו' ישבו דכי לדרשא לירושלמי ל~ל וא''כ ב~מת רובא הוינפלים
 מאחרי רובא בתר דאזלינן מו~ו וכ''ע רובא הוי הא ס''סולטעם
 בטבע פו"פ ליכא וםברתו הירושלמי דעת דלפי ~''ו ל~טות.ר~ים
 רוב" הוי לא נפלים מיע~ט ובהדי כללבזה

 אתי ס''ב מטעם רק
 ר''י דהא איפכא מירושלמי ~ועח וא''כ הרמב"ם וכדבריעלה
 א' כל ~גד גמור מיעוע שהוא ואף ~פלים מס' ס''ס לי'~שוי

 נפלים נגד רוב הן לבדן נקבות או לבדן "כרים דודאי~הספיקות
 ס''ס הויואפ''ה

 וא~
 כמ"ש להיפוך מוכח לא עליו פליגי דרבנן

 דלמיתההרשב''א
 ל~

 י''ל דפ''פ ובירושלמי חיישינן
 דלמ'~

 אונס
 הנשאות כל אי הגמ' דפריך כמו אנוםה לא ודאי א''כ קול לויש

 יש אונס רוב א' לא והא נינהו שקרי סהדי קול לו יש~~ולה
 משארסתני או~רת דהיא ומתניתין בתולה גבי ש~ס דמשני כמו קוללו

 אימתי. ידוע ואין שנאנסה קול עלי' שיש דאיירי אפ~ר כו'נאנסתי
 רוב שהוא ולומר הירושלמי על לחלוק להריב''ש ~''ל לפ''זוא''כ
 מריבוי רק בטבע רוב לי' חשיב לא הש''ס שגם יותר וקרובבטבע

 כאן ג''כ חייש למיעוט דחייש מאן ואפ"ה ס''ס. ומטעםהספיקות
 דוקא היינו בס''ס יחמיר למיעוט דחייש דמאן ~צינו דלאאף
 שהמיעוטהיכא

 ג''~
 ה~עוט יבא שלא ואפשר בטבע קבוע אין

 זכרים מיעוט כמו בטבע קבוע המיעוט אם אבל לעולם.האוסר
 בטבע ~ינו שהרוב שום אטו למיעוט דחייש מאן יחוש לאלמה
 מגרע בס'רק

 גר~
 ודוק ב~קומו ועומד קבוע שהוא כיון המיעוט

 נקיבות נ~חצה נד~ה מיעוט סמוך דא' הסוגי' ~כל לפ''ז וא''כהיטב.
 מוכח כו' מפילות מיעוטוכגון

 דא~
 ~רפין רוב שכנגד ס'

 לס"~
: 

~~~~
 כו' מדברת ראוה דכתובות דפ''ק מבוגי' ראי' להביא יש

 כשמודה דהיינו התוס' ופי' נסתרה. מדברת ~אי לזעיריוס''ל
 אסר נבעלתי לכשר שאומרת רקשנבעלה

~ 
 כשאומרת אבל יהושע

ל~
 נבעלה לא שמא בס"ס מודה דר"י דכשר' ~וד' ר"י אף נבעלתי

 דא' שנתאר~לה האשה מר''פ ר~יה והביאו לכשר דלמא נבעלהואת''ל
 דבכה''ג ~' כו' מהימנא נבעלתי לא א' ~עי' דאי~יגו

 לכ~
 מהימנא.

 םתמא דחורבה ופירש"י לחורבה או לסתר קתני בברייתאוהא
 ~ם ומסת~א בגמ' כדא' לז~ירי תרתי ~ני ולהכי ולזנות~בעילה
 באומרת לה ומכשר ס"ס לי' קרי ואפ"ה איירי יחוד גווני בכל~תני'
 שהשיב שם מסוגי' לדקדק ג"כ יש ~"ה ויותר נבעלתי.לא

~ 
 יהושע

 בעריות פרוצי' נכרי' ורוב עדי' יש לזו לו ואמרו שאסורהמ~בוי'
 דא~תר כיון ~מי הא להםוא'

 כ~
 לי' ומק'

 ג~
 לי' ותיפוק

 לריב"ל מסייע ומסיק כשרים רוב וה~א פ~ולים רובדבשבוי'
 פסולין ~ב דעל ופירש"י פסולים ברוב מכשיר המכשיר לד'דא'

 מדברת דא' הא ~ל כ' והתוס' משבוי'. ר''י השיב ר"ג~העשיר

 המדברת כן נבע~י לא לומר נאמנת אינה שש~וי' וכמו שבוי'היינו
 דמודה לעיל לפיר''י יתכן לא זה דפי' וכ' ל''נ. לומר נאמנת~ינה
 גדול בדוחק הסוגי' לפרש ודחקו דמהימנא נבעלה לא באומרתר"י
 ם''~ הוי לא רובא דאיכא דהיכא נימא ואיע''ש

 תוס' קו' ~''כ
 רוב הכשר על היינו משבוי' ר''י קו' עיקר דהא לק''ממעיקרא
 ליכא הא פסולין וברוב ז''ל רש''י ובד' בסוגי' כמבוארפסולין
 אפי' וא"כ ס''ס הוי ולא רוב נגד הוא נבעלה לכשר דס' כללס'ס

 דאסר ל~ר יש ל''נבאומרת
~ 

 לא ז''ל ר''י לד' אף לכ''ע יהושע
 ס"ס ליכא פסולין וברוב לר''י לי' דאלים ס''ס מעעם רק~~ר
 ומדמי ר''י אסר נבעלתי לא אומרת דאפי' כפשוטו ~פרש ישוא''כ
 מקרי פסולין ברוב דגם לתוס' ס''ל א''ו פ~ולי~. בריב לשבוי'~ה
 יש וקצת בזה. לדחוק הוצרכו לכן יהושע לר' אף לכ''ע ושרי~~
להוכיח

 דא~
 ס''ס הוי שקולין אינן הספיקות שב'

 דה~
 ס' גם

 ז''ל וכפירש''י תרתי דתני כמש''ל ~קול ס' אינו בחורבההבעילה
 גווני בכל מכשרינן ואפ''ה שקול אינו דלכ~ר ס' פסולים ברובוגם

 ר''י אסר בנבעלה דווקא דמוקי אסי לרב מוכח ועוד ל''נבא~רת
 היינו לחורבה או דלסתר בריית" ומו~י לר"י אף ~רי נ~רהאבל

 אבי לרב ואפ'ה פסולין. רוב וגם לזנות דסתמא לריעותאתר~י בחורב~ הרי א''כ ז''ל וברש"י שם בסוגי' כדא' פסולין דרובלחורבה
 אומרת אבל לכשר. לו~ר ~י~א לא בודאי נבעלהדווקא

 שנבעלה ראוה שלא כל שנבעלה ~דה אפי' או מהימנאנבעלתי ל~
 ל~ מהנילא ברי דהא ס''ס מטע' וע''כ אסי לרב נבעל' דלא ~גומהימנא

 אפי' ה~ובל לד' בגמ' כדא' כשרים ברוב אף יהושע
 כל כשרים דרוב מרובא לר''י עדיף ס''ס דהך וע''כ כשריםברוב
 ברוב ~ף מכ~ר ם"ס ואיכא ראוה לא אבל שנבעלהשראוה
 שנבעלה במודה ואף לזנות דםתמא ובחורבהפסולין

 מהימנ~
 במגו

 ס''ס דאף ברורה הוכחה דקמן הא אסי. לרב נבעלתי לכשרלו~ר
 ס''ס הוי האיכי

 ועדי~
 ו~ואר לבאר שרצינו מה וזה מרובא. לר"י

 כלל: גמגום בלי וברורות מוכיחות ראיות מכמהבעז''ה

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

 ~~~י~ו~ ~~~~ ~~~~~~
'~~ 

 ~~~י~ו~ ~~
 ~~~~~ו~~~~~~~

 ~"~ ~~י~~ ~~~
: 

~~~~~
 ב"ה והאריכו בתורה גדול מקצוע הוא זה דברהנה

 ועיקר ולכאן. לכאן ראיות להביא והאחרוניםהראשוני'
 מה'~. בזה להקל הוציא מאין בבירור נודעו לא הרמב"ם ד'עקבות
 בעלה שהלך באשה יהושע ור' דרבנן בפלוגתא בתראהאשה בירושלמי הרמב''ם לד' ומקור שורש בע''ה שמצאתי כבירים ימיםוזה

 אחים ישבו כי דכ' יוחנן ר' ושרש כו' חמות לה היתה כו'וצרתה
 יצתה חוששת אינה חמות לה היתה וא' בספק ומא בודאייחדיו
 אינה א' ר''י להחמיר מד''ת א' וס' א' ס' שהוא חוששתמליאה
 ~בואר עכ"ל לקל מד"ת ספיקות וב' כו' ספיקות שני שהואחוששת
 מותר הי' ~' בס' גם מה''ת וא''כ כו' בודאי ~בו כי דדרשינןלהדי'
 היכאדכל

 דדרשי~
 גבי כידוע א' ס' על הכוונה ס' ולא ודאי מקרא

 כו'. טומטום ולא כו' ודאי זכר וגבי ברה''ר טו~ה ס' וגבי ממזרס'
 והקלו ממזר ס' שאסור כ~ו א' בס' א~~ור מדרבנן רק דוכתיובכמה
 של טעמו וזהו ספיקותבש~י

~ 
 דחושש ~ליאה ביצאה דמיקל יהושע

 דרוב שכיח דלא נפל לספק ליה חשבי לא ורבנן ס''ס והוילנפל
 כו' בודאי ישבו דכי דרשא הקדים ואהכי ילדן מעליא ולדנשים
 הספיקות שעיקר לפי ס~ס בהיתר הרמב"ם של וכטעמו ס'סלהתיר
 מירושלמי מ וכן ס''ס משום יהושע ר' שרי הוי לא בספקולא בודאי ישבו כי דדרשינן לאו ואי א' בס' רק החמירו ולא~~בנן
 משום הוא חוששת אינה חמות לה דהיתה בהא דרבנןדטעמא
 דרשא ומ~ום נקיבה שמא נתעברה ואת''ל מעוברת אינה שמאס"ס
 כדעת מאוד מבואר וזה לס''ס חשבי לא נפל ס' רק כו' ישבודכי

 : מדרבנן אף ס''ס היתר ובטעם מה''ת הספיקות בהיתרהרמב''ם

 מהל' פט''ו הרמב''םבד'~~~~~~
 א''~

 שנשא שהשתוקי שם שכ'
 קדושין שאין עליו ערוה היא שמא א''א ס' היאאשה

 ~בור ואםופי השתוקי שאין אומר אני ומנין שם. וכ' בה~ופסין



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 אשהבכל
 שאפש~

 ~חלל אל תו~ה א' שה~י כו' עליו ערוה שתהי'
 לישא אדם אסור ואם כו' זמה הארץ ומלאה להזנותה בתךאת
 צריך שאין א''ו ממז~ו' לידי לבא א''א קרובתו היא שמא שידעעד
 שזו בודאי שידע עד ערוה איסו~י ~בפק לכךלחוש

 ער~
 שאם ע~יו

 ב~יי~א והיא כו' אבו~יהן מכירין שאין היתומי' כן תאמרלא
 נמצא כו' ה~בה מאנשים שקיבלה הרי החולץ פ' ביבמותדראב''י
 תחלל דאל לקנ'א ומפרש אחו~ו נושא ואח בתו נושאאב

 ~~ך א~
 ידוע אין והולד הרבה מאנשים תקבל נמצא לזנות פנוי' במוברכו'
 א''א הרמב''ם דייק ומזה ממזרים העולם מתמלא זה ידי שעללמי

 לבא א"א קרובתו שאינה בודאי לו ידוע שאין באשה אדםדאסור
 ספיקות היתר בכל ה~~''ם לד' נכונה ראי' ג"כ וזו ממזרות.ליד~

מה~
 ~ה''ת שרי הכא דווקא לו~ר דאין איסורא אתחזק דלא כל
 אמאי דא''כ אליו קרובות שאינן נשים רוב בתר דאזלינןמשום
 ל ומדמי "ימה הארץ ומלאה נאמר ע''ז וא' ממזרים ראב"י לי'קרי

 רא~ שם מייתי ואביי כו' לראשון ט' דבן ~מור מ~ר לס'ביבמות
 ורבא ממז~ים להו ~דקרי לה משוי כודאי ס' י~ב בן אליעזרד~'
 דשייך נימא ואי ממזר ס' עכ''פ והיינו כו' היא מה זו שםדחי
 כלל ממזרים חשש כ~ן ליכא רובאבהא

 דע~
 פוגע א' כל רוב

 לובכשירה
 והולדו~

 א''ו כש~ים
 ל~

 הי' אלו כלל ~ובא בהא שייך
 לא ואפ''ה ממזרי' ~' ובאין מצוי הד~ר הי' מותרת הפנוי'זנות

 שלא בלאו תורה הזהירה ולכך בדיקה בלא לכתחלה לישאאסרינן
 ערוה בב' יכשלו לא וגם בישראל פסול ס' יתערב ולא כך לידייבא
 דבין מיל~א בהא רובא שייך דלא לומר ס' עוד ויש מדעת.שלא
 למיחש איכא לגבה איהואזל

 ש~
 כ~~צה קבוע והו''ל קרובתו היא

 קרוב הוא שמא לחושיש לגב~ איהי אזלא ואי היא איזו ידע ולא עכ''פ קרובה לו ישוהרי
~ 

 והספק האיסור ערוה דבאיסורי
 י' בפ' והא היא או הוא או תמיד קבוע מהם א' וע''כ שניהםעל

 ~'יוחסין
 כו' פסולי' ומיעוט כשרים רוב כשר שתוקי ד'~ רב~

 להדי' הרי כו' קבוע וה''ל לגבייהו איהי אזלא דילמא אמרתמאי
 ס' והוי כו' כמחצה ה''ל לגבייהו דאזלא כל כשרים ברובדאף
 דפריש כל א' לגבה אזל אי דשם ואף לאכשורי קרא ובעיממזר
 שאמואנו ויודעין כשר הוא אם הולד על לדון באין שאנו משום היינוכו'

 כשי~
 ס' דכל הרמב''ם כד' לכאורה נ' א''ו ברובמת~טל ואין הוא חשוב שהקבוע לו לחוש צריך חבי~ו קבוע מהן שא'כל מקביעו~ה דקביעות~ עדיפותי' ו~אי לו חוששת שהיא כשם להלחוש צריך הוא הרי עצ~ה הביאה על לדון באנו אם אבל אצלהכשר שהיה ותולין הולד לענין כו' דפריש כל א' מקביעותי' פרישדאיהו וכיון פסול או קרוב היה האב אם מסופקין רק

 : אי~חזק ולא איסורא איקבעלא אי שרי מה'~

~~~~~~
 אסור בתם אשה וקדש צא לשלוחו האומר ר''י דא' הא גבי
 ~קן ~''ל ומותיב שליחותו עושה שליח חזקה הנשיםבכל

 אשכחה ואפי' כו' ניידא דלא אשה לך אמינא ומשני כו'סתומה
 לגבה איהו א"ל בין דמחלקינן הא לפי~" לניחותא. הדרא כו'.בשוקא
 דווקא היינו לא.או

 בזנו~
 אבל מקרה דרך א' פעם

 ומכניסה אשה ~נושא וא''כ לניחותא דהדרא ~מיד קבוע הוילביתו כשמכני~
 וראי~ קבו~ הוילביתו

 וכן פ~ק ובכתובות מאוד. נכונה הרמב"ם
 בנישואין. ולא זנות בביאת שם איירי בהעי דמפלגינן יוחבין י'בפ'
 יוחנן דר' דהך האו~ר פ' ובגיטין בנזיר תוב' ד' לפיאך

 הנשים. בכל ש~י ומדאוריי~א דרבנן קנסא היינו הנשיםבכל דאס~
 להנשא תאסר אשה כל דאל''כ זאת והכריחו עיי''שכו' בפ~~ ה"יסו~ ניכר שאין כיון קבוע הוי ולא רובא ב~רדאזלינן

 שם כ' אבל האומר. פ' בגיטין הר''נ וכ''כ כו' בקטנו~הקדשה אב~ ש~
 בכל אסור דינא דמעיקר וסובר ע"" שחולק ז''ל הרמב"ןבשם
 הנשים דכל והאהנשים

 מו~רו~
 שנ~קדשו איתא דאם משום היינו

 באשה שמותר ואה''נ לחוש צריך הקרובים משום רק להו הויקלא
 בסתם אבל ~ולם נ~קדשו שלא ואומרו' הקרובותשבדקו

 דנזיר דסוגי' פשטא ובודאימדינא. אסו~
~ 

 מקן דר''ל קו' מאי קנסאמשום דאי דמדינא ה~מב''ן כד'
 סתו~

 ו~נ ~וס' ומ''ש כו'
 גדול דוחק הוא יפה קינו שמר שלא למקנסי' ה''ל נמי~התם

 הנך דמי לא ובודאי אהדדי וקנסי חששי הנך לדמויי לר''לומנ''ל
 סתם אשה לקדש המשלח לפשיעת ~ו שמר שלא הקן בעלפשיעת
 ניכר האיסור שאין דכל לדב~יהם לכאו~ה ק'ועוד

 בפ~
 הוי לא

 לגבייהו אזלא דאי שתוקי גבי בקדושין א' אמאי א''כקבוע
 וידוע ניכר האיסור הי' לא ביאה בשעת והאקבוע ה~

 שאינ~
 יודעת

 האיסור שאין דנזיר להך ממש ודמי' לפסול אם לכשר אם נבעלהלמי
 שליח ~לגבי אף השליח לו קידש אשה איזה שא''י ל~דשניכר

 לי' חשבינן לא ניכר אין דלדידי' כיון ידוע הדבר גופהוהאשה
 בענין ויש קבוע. והוי כלל האיסור לה ידוע אין נמי התםקבוע

 : ~קומם כאן אין ארוכים דבריםהזה

~~~~
 זו מסוגי' גדול י~ד להם יש הרמב''ם ד'לפענ"ד

 הרמב''ם שכ' ו~צאתי וכמש''ל. ממזר לס' ~מש להדמדמי דיב~ו~
 ~' כלאים בו שאבד בגד גבי כלאים הל'בסוף

 כ~
 בה' ביארנו

ביאו'
 אסורו~

 מדבריו לשכ''ל וכוונתו כו' מדבריהס הס~יקות שכל
 לדבריו שם הסכים ה~אב''ד וגם כן להו~יח א''ב מהל'פט~ו

 וכתבזה. בד~
 אמ~

 : בעזה''י ברו~ין נראין והדברים כו'. הוא

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

~~~~~ ~~ 
 ~ ~י~ו

~~~~~
הנה

 דע~
 בהן אפה אם בפסחוחמץ אשיר~ בעצי דאף הכ''מ. הביאו ז''ל הרמב"ם

 ~ותר~ הפ~ הפ~
 באין

 וה~''ך פסח בהל' מנוח הר''ר בחי' שכ"כ וכמדומה כנגדואבוקה
 אסור עכומ''ז דאפר דכיון ודע~ו ע"ש ביו''ד בארוכה ע''זהשיג
 עוממות בגחלי' בבישל אףא''כ

 אבו~
 שבח דיש גורם וזה זה ואין

 דיש ס' לענין לגחלים עצים בין חילוק דאין ודעתו בהןגחלים
 ואפרן כאפר דהוי כיון בגחלים מו~ר להכי בערלה ~ק כו'שבח
 וכן כלל חילוק אין אסור דאפרו כיון ב~כומ~ז אבלמותר

 דפס~ים בבוגי' ז"ל ברש''י וה~יין פסח ה' בא''ח החבידהגאון דע~
 מחלוקת שעיקר מדבריו נ' דהנה ז''ל דעתו כן שאיןיראה
 דמיקלי ~מה או בעין ואיסור הממש מן בא השבח אם הואורבנן
 אפר ונעשה שנשרף ממה בא ~בח דלרבנן בהדי' ~וס' וכ''כקלי
 עצי' שבח ~אין וס' ר' על דפליגי ל~בנן אף בעכומ''ז לפ~זואף

 שבח יש ועכ''פ אסור אפרן בעכומ"ז הא שנשרף ממהרק בפ~
 קערו~ גבי לקמן והא זו לדעת בעכומ"ז אבור לרבנן אףוא''כ אפ~

וכובו~
 אשיר~ בעצי פירש''י שצ~פן

 לרבי ~ק אסר לא ואפ"ה
 דמשנ' ~דבריו לעיל עוד שמע וכן לרבנן לא אבלור''א

 אף הא וא~אי כו' עצים שבח יש דסבר כר' וא~י' כו' בואפה דעכו~''"
 שייך דאין ס''ל א"ו גחלים. שבח יש עכ''פלרבנן

 לומ~
 שבח יש

 אסור דאפרן נהי בגחלים אבל כנגדו באבוקהרק
 מ''~

 השבח אין
 זוז''ג ~ידי להוציא כךכל

 הטו~ וכמ~
 ב~חלה:

~~~~~
 דעכומ''" ~סוגי' ב~ו~הראיה

 פת בין צריכותא דעביד
 אש~ינן דאילכרכר

 פ~
 ר''א מ~יר ~א ה''א

 בעידנא משוםהנאה בהול~
 פ~ דג~י~

 אי~א ואם כו' איסורא מיקלי'
 בגחליםדאף

 עוממו~
 שבח דיש שום אסור תנור של בחומו או

 ע~ו ואיסורן בעין איסור הן והאפר עצ~ן הגחלים הרי א''ככו'
 דבעידן בכך ו~ה טפי ועדיףכ~כר

 גמ~
 הא איסו~א קלי'

אם א~
 בשע~

 וא~ר גחלים ~שום אסור הפת איסוריה קליא התחלה
 ה~ת בגחלים א''ו בעיניה איסוריהוא"כ

 ~ו~~~
 "וז"~. משום עכ''פ

 לרבנן רק בעיולא ובגחל~ לר' הקדש בעצי בגמ' בעי מדלא ראי' הביא ז''ל הגאוןוהנה
 ש"~

 בהקדש דל~'
 הפ~

 כיון בגחלים אף אסור
 שבח אין ב~לה דסברי לרבנן ~ק גחלים שבח יש הרי אסורדאפרן
 כאן אין גחלים שבח דאף לרבנן צ"ל ולשיטתו בהקדש בעיעצים
 ~ן שאין רואה והנך אסורי' הקדש גחלי הא דאל''כ זוז''גוהוי
 בא השבח אס פליגי רק ותוס' רש''ידעת

~ 
 מהנשרף. או הממש

 פשיט דבגחלים לו~ר יש א''ו לרבנן. אף ל~יסר ה''ל בהקדשוא~כ
 אף להתיראלי'

 בכמה כדקי''ל בהקדש אף דמותר זוז''ג דהוי ל~
 רקדוכתי

 ב~בוק~
 דסברי ל~בנן לי' אבעי' כנגדו

 ב~~~
 שבח אין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  יש דאפשר ~ודו בהקדש ~ולי כו'עצים
 קצ~

 שבח
 בפ~

 רק
 לה~מיד נכון נ''ל זה כל בטיל. לא ובהקדש במיעוטו.בטל בער~
 לענין ו~''כ דעכומ'ז. מסוגי' ברורה ובר~י' והכ''מהרמ''ך דע~
 לה~יר ו~כ"מ הר~"ך ד' על בדיעבד לסמוך מקוםיש דימ~

 הפ~
 ודו''ק:

 ~~~י~ו ~~~~ ~~י~ ~~~~~
~~ 

 ~~ו
 ~~~ו~ ~ו~~ ~~

 ~~~ו'

~~~~~
 זה דברםנה

 מחלוק~
 בפוסקים וגם בגמ'

 ונ~סור להלכה להחמיר כ' ר~שונים פוסקים הרבהשנוי' במחלוק~
 בנכיי~א.אפילו

 דע~ והי~
 וכן ז"ל הרי''ף

 ד~~
 ז''ל הרמב''ם

 מקילים פוסקים וכמה ק~. סי' בשו~ע המחבר ~םו~ו~ייהו
 בג~ אמור~י כהנך ופ'בדבר

 ד~רו
 ב~כיי~~

 וכן
 הבי~

 ז''ל םר~''א
 שםב~ו''ע

 הי'~ דע~
 ש וסיים כן הפוסקים

~ 
 : המנהג אחר בזה לינך

~~~~
 בזם ~החמיר "''ל הרי''ף לד' ל~''ר נ' םי' ל~''ד

 הלכ~~ דלי~ נשך איזהו ב~'ד~' ~~
 היינו נרשאי כחכירי

 ו~' מהמלום השדה וחוכר הלוהשחוזר
 בג~

 שם
 אימ~

 כו' קני'
 ~נעול שלא כדי כו' עדנין כמה ושהינא כ'ואי

 לוין בפני דל~
 ול~ו שם ומסיק דמישפיר

 הי~ מל~~
 הגמ' קו' עיקר והנה כו'.

 אימ~ נרשחי חכיריע~
 כיון מ' כו' קני'

 של~
 ~יך ~צמו השדה קנה

 וקנה בה והחזיק מה זמן בידו כששהא ו~הכי ~ח''כ ~החכיריכונ
 מ~ינא. שרי~ו~ה

 ואפ~
 ול~ו מסיק

 מנ~~
 דע"כ ומוכח היא

 בנכיי~~איירי
 בלא ~פילו ~סור בל~ז דאל"כ

 חכירו~
 שלוו ~~"כ

~לי'
 בנכיי~~

 ש~יכף רק
 המעו~ בהלו~~

 ירד ש~א עד ללוה חכרו
בה

 ל~ור~
 משכנ~א

 ול~
 ~חכיר. יכול ו~ין כלל. פירו~י' קנה

 אימ~ שא'וזה
 קמי'

 ונמצ~
 נוטל

 ריבי~
 רק ז~ל רש''י וכמ"ש גמור

 ו~פרט חזקה. בנא לבד ההלואה במעוט קנה דמדאו' לומר ~וםשיש

בכ~יב~
 ב~ין והחכירו' והקנין השטר.

 כ~
 ~בק הוי ועכ"פ

 כל ק"ג קנו כבר נכיי~א כדין ~~וכה ירדו ~ם אבל~י~י~
 אם לנו מה הניכוי ~קצבוכפי הפירו~

 הו~
 ומדינא ~ח"כ ממנו חוכרה

 עין ל~אי~ לחוש ר~וי הי' רק בנכיי~~. דשרי למחן שריודחי
 משום ~' ול~כיונאסור.

 ד~~ ~עי~
 פי' שרי כו'

 ול~
 ל~סור חשו

משוס
 מר~י~

 לה~יר ס' אין ~בל עין.
 ריבי~

 נ''ד משום
 אי~

 הי'
 מל~א ולאו מסיק ו~פ~ה גמור. ~יסורבזה

 הי~
 ז''ל הרי~ף וכ'

 ל~כול ~סור כמ~ד דה~כההטעם
 בנכיי~~

 ולא ל~חכיר וכ~ש
 הרי''ף לפסק זו מסוגי' ראי' ~''כ ו~פ"ז דסורא. משכנ~א רקשרי
 כו' םיא מל~א ולאו הש~ס מסיק דמש"ה בנכיי~א. להחמירז~ל
אבל

 לדע~
 ולאו דמסיק דהא צ''ל ע''כ בנכיי~א ה~ירי' הפוסקים

 ~גמ' ד' וא''כ דוקא. החכירו' משום םיינו כו' היאמל~א
 סו~רי~

ז~''~
 ולאו ~יכף ומסיק נ''ד. משו' ש''ד כו' ושהינח כ' ואי כ' דמ~ח~ה

מל~~
 רק נרשאי חכירי על מק' לא םא ועוד היא.

 כו' קני' אימ~

מ~מ~
 אבל מו~ר. גמור קנין שקנה ~ל

 לשיט~
 ניחא ז"ל הרי''ף

דטעמ~
 דאסרי כרבנן דקיי''ל משום כו' היא ~~א ולחו דמסיק

בנכיי~~
 ~כיי~א בלא זו סוגי' לפרש אין וגם חכירו~. בלא אפילו

דהא
 פשיט~

 ד~םו'
 וריבי~

 קצוצה
 הי~

 באיסו' ~וכה שירד ואף
 ז"ל. הרי"ף לד' ~שוט' והסוגי' וחוכ~ה כשחוזר כ''ש חצלוהיח
 לחזו' שרי ודאי דסורא דמשכנ~א ל~די' מ' ז"ל הרי''ף ד' לפיוה~ה

 ולפ''ז מה. זמן בידו כששה~ה או~הולהחכיר
 קצ~

 םמחבר על צ''ע
 קע"ב בסי' שס~ם"''ל

 כ~
 מבואר וא''כ בנכיי~א. ל~סו' ז''ל הרי~ף

 ול~ו דמסיקהט~ם
 מנ~~

 דאסרינן משום היינו כו' היא
 דבמשכנ~אוממ'לא בנכיי~~

 דסור~
 קס~ד בסי' ואלו ולהחכיר לחזור שרי

 דאף בס~ם המחברכ~ב
 ב~כנ~~

 ולהחכיר לחזור אסור דסורא
 הדבר הלא "''ל הרי"ף דברי ולפי לה~יר י~א בשם הביא~ק

 ~ ודו~ק~י~ר מוכר~

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

~~~~~
 ~שר ק~'ט סי' ז~ל בב"י מבו~ר זה דבר הנה

 הבי~
 בשם

 לדרוש גדול דאיס~רהזוםר
 במכשפי~

 שיש לחולה ~פילו
 ב~

 לשיט~ו בזה הזוהר דהנה לחול. לה~יר נר~' ה~ ולענ"דסכנם.
 ו~שו~ל הכי~ו~. על מצוה דעכו~ז דסנהדרין בגמ' ס'דרשב''י
 בזה שיש י''ל גם אף כו' עור לפני על עובר שהוא מלבדמ~~ו
 בזוהר כדמשמע עכומ~זשמץ

 בחולה ~ף ו~ולי ~סור וד~י וא~
 אנן אבל יעבור. ואל דיהרג דעכומ''ז אביזרא משום סכנה בושיש
 בש''ס וס' עלי' דפליגי ~נ~י כהנך רק כרשב''י דלא קיי~לםא

 לפני כ~ן אין וגם ע''ז דין בו שאין ש''מ בכישוף מו~רדעכו~"ז
 ד~מ'ם ו~יסור פר~י בחסום כמו ל~כומ''ז אמירה ~יסור רק~ור
 שיש לחולה בפרט שרי בחולה ואולי בכלדיים. לש~ול כמו כו'~היה
 ללמד מכון ונ''ל סכנםבו

 זכ~
 עכ''ז אבל בדברי ~י~ר הנוהגים על

 ~ ישוגב בה' והבוטח מהם ירחק מפשושומר

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

 בסימן ז''ל הש''ך ם~ה
 ~צ''~

 הסכים ביו"ד
 לדע~

 הר"ח

ז''~
 ~~~~~~ה חסורה ~~ש~~ם דם ~מונ~~ה

~~ 
 מר"י

 י''ד דף בנדה הש''ס להו מדמדמיוראיי~ו
 ההי~

 ש~ינו בעד דבדקה
 ר"י דאף קיי''ל דה~ם םיכי כי וק' צרכי'. דעושה ~הםיאבדוק
~~~

 וקו' כ~ן. ג'כ ה"נ ק~צ בסי' המחבר כדפסק כתם ~ום
 ק' וביו~ר בחידושיו. ברשב''א וכן ב~וס' בראשונים ~ז~הזו

ל~~ב"ם
 ז''~

 ב~י~ כרבי ~~'
 דטמחם בדוק שחי~ו בעד דב~קה

 לדבריו גם והנה בר~ב~א. עיין לגמרי דטהורה כר~י פסק וכאןנדם
קש'

 ~ה~
 כ~ם משום מטמ~ינן ה~ם

 א~
 רק והכא בדיעבד

לכ~חל~
 לעסוק אסור

 בטהרו~
 וכן בש"ס כד~י' טהור בדיעבד ~בל

 לובלין מהר~ם וע' : ~יחא מי גופי' לדיד~ ק' ו~''כ בש"ך.משמע
 בזה שדחק ~נדהבחידו~יו

 לדע~
 נראה העיון אחר ~בל ז''ל. הר''ח

 אף כלל קו' כ~ן ד~יןברור
 לדע~

 י''ד דף שם דהנה ז"ל הרמב''ם
 ~י~ טיםר לע~מו ר~י כשטיהר ר''ז א'~''ב

 צרכיו דעושה

וכ~טי~
 כר''מ ר'

 דמטמ~
 ומק' צרכי' ה~שה בהאשה

 ום~
'~ 

ריב''ח
 ר''~ כשטימ~

 לא
 טימ~

 משום ההיא ומשני כ~ם משום ~לא
 והמעיין ע''כ. אי~מרמדה

 בסו~י~
 דקי''ל ל~דיא יראה דהרו~ה

דלא
 טימ~

 ר"מ
 אל~

 מס'
 ו~

 טומ~ה
 י"ד דף רש''י ~ו~ ודאי~

 היינו כ~ם משום שפי'שם
 טומ~~

 ספק
 ודל~ ל~לו~~

 דא' כר''ז
 סבר ר''ל ור''ל ר"י פלוג~א~ם

 דמט~
 עומדין ואשה ב~יש אף ר''מ

 בס''סואף
 מטמ~

 ר''מ מטהר דבס"ס ס' ור''י
 ו~נ~'~

 שם כוו~י'
 כ''א אינה לבדה ד~שה ס' ~~ר דבס''ס דס' ר''יובוד~י

 בדם ~נינן א~א דא~'ה~' טומא~
 בודאי נדו~

 ול~
 במקום במכה מספ~ינן

 משום רגליםמי
 דחזק~

 ~יש אם מה~י ~י ~מקור מן דמים
ו~שה

 ~מד~
 טמאם לבד דאשה כיון ס''ס כאן דליכא מיבעי' לא

 ליה מצרפינן טוב אחר ס' שיש דכל לומר יכונין היינו אךוד~י
 דלא דכיון טוב א' ס' אף אין דכאן ~ך ס'. אינו ד~בדו חףלס''ס

 במכ~המספקינן
 מה"~

 ~ור בדם דמ~זקינן כיון במכ~ו נספק
 וע"כ ואמ~. ברור הוא כי היטב ודוק הגון ~' ם' כאן איןבודאי
 יכולין והיינו לר''מ בס"ס אף דמטמא כר''ל ס' לו דמדמיר"ז
 ר''ל נגד כר''י קיי"ל ~נן ~בל נדה. טמאה דודאי לדידי'לומר
 פסק וא"ש אהדדי כלל דמיין דלא וד~י א"כ כוו~י'. ד~ני'ובפרט
 משום ודאי נדה ט~ה בדוק שאימו דבעד כר' שפסק ז''להרמב''ם

 מדק~' ופשיט בס''ס ר''ש מטהר אי בהרואה~ם ~בעי "ה לכל וראיה מחבירו. כרבי דהלכה ר''ח נגד כרבידהל~
 שחזק~

 דמים
 ~י לר''מ ה''ה ס''ס מהני ולא כו' ה~שהמן

 ס''ס אףטומאה ודאי דהוי נימ~
 טמ~

 כי היטב ודוק הגון א' ספק דליכא כיון
 : בע~ש''י היטב ברור נ''לכ''ז

~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 
 ~~~~ו

 ~י~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~
 ~'~~י~~

 ו~~~ ~ו~
 יו~. ~'

~~~
 דמח~ירין משום זה למנהג טעם נ~ן ז"ל הד''מהנה
כדע~

 ועכשיו "יבה לימי עולין אימן לידה דימי ז~ל ר"ח
כולן

 יולדו~
 ~' צריכין והיו בזוב

 טבילו~
 לכן כן ~והגין ואין

 ז' צריכה דעכ''פ ועוד נמי פ' לאחר א"כ דק' ו~בדמחמיר~.



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ועי' יום מ' או הפ' אחרנקיים
 ש''ך~

 מקוס בשום כן הו"כר ולא
 אמנם מיד. פ' לאחר טובליןאלא

 בגו~
 הדין

 לד~
 י~י אם ר''ת

 במרדכי דהנה הפוסקים. בין מחלוקת היא לא או עוליןטוהר
 ד~~מ~מ~

 ~ד''מ. כמ~מעות טבלה לא אם עולין אין ט~ר ימי
 די~י משמע גופא בתוס' אך ז''ל. ~דעתו מיימון בהגהות הואוכן

 עוליןטוהר
 א~

 דר"ת טומאה בימי רק פליגי ולא ז''ל ו~ר''ת לאביי
 וכ' דטו~. מסוגיא המפלת דפ' מהא ז''ל לדעתו ~איה הביחז''~

התוס'
 בד~

 ל''ז
 סו~

 ארבע ש''מ שם א' דלא הא לדחות דיש ע"א
 לידה דימי האולחשוב

 כ~
 דאיכא היכא רק חשיב דלא משום

 והא דר''ש הא כגון בדברפלוגתא
 דר'~

 דטבילה והא
 בזמ~

 כו'

אב~
 לאפוקי ~אן וליכא הכי ס''ל כ''ע לאביי כו' לידה דימי בהא
 אית' ואםעיי''ש

 דא~
 כאביי דפ' ז''ל לדעתו עולין אין טוהר ימי

 שתהח לטביל' דין שם דא' ריב''יא''כ
 באחרונ~

 טבילה ונ''ל
 עכ''פ צריכה דאל''כ "יב~ לימי עולין לידה דימי סבר ע''כמצוה בזמנ~

 לטבילה דין א' ואיך לזיבת~. ז' אחר וא' ללידתה א' טבילותב'

שת~~~
 וא''כ אאביי. פליג א''ו א'. טבילה רק שא"צ משמע ב~חרונה

 דא' כמו בהא. גם מריב''י לאפוקי ארבע ש''מ א' לא אמאיק~ה
 או לדידי'. כ''ע שהיא תוס' כ' ואיך כו'. דטבילהההיא

 דא~
 לאבי~

 עולין טוהר ימי ז''לולר''ת
 א~

 דטובלת לריב''י א''כ טבילה בלא
 ימים ז' שבועות ג' א'~"א

 בי~
 עולין' טוהר

 טומאה ימי אבל ודאי

א~
 תוס' וכמ''ש כאביי ג''כ דס' עולין אין לריב''י

 דלכ~
 הכי הוא

 לדקדק ויש זה. למנ~ג טעם אין ודאי לדבריםם א"כל~ביי
 התוס' כדברי ל''ז ד'דשם מבוגי~

 דילי~
 כ~' נדת כימי מפ' אביי לה

 טומא~בימי וה~
 ~ בעזהש''י נכון ונ''ל כתיב

~~~~
 ~~~ ~י~~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~ ~~וו~ ~~~~~י
 ~~~ו~ ~~~~~ ~~ו~ ~~י~~~ו~ ~~ו~ ~~ו~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~

 ~ו
 ~~~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~~ ~ו~~

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

 ~~ ~~ו~
~~~~~ ~~~~ ~~~ ~ 

 ~~~~~~ו
 ו~ו~~ ~~ ~~ו~ ו~~~~~ ~~~~

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

~~ ~ 

~~~~~
 בתשובותיהם ""ל ~אחרונים האריכו כברהנה

 ע~''~ בזה מקילי' מהם יש הרבה בזה ונחלקובספרתם הל~
 הר"שדעת

 ז"~
 ועפ~י בזה מעשה שעשה והטור הרא''ש שהביחו

 ז''לפירושם
 ב~

 הובאו להחמיר בדבר חוששים ויש
 במקום ההיתר בנדדי ס''ט בעל הרב בזה והאריך טהרה. סדריבס' דברי~~ תור~

 הרא"ש דעת עפ~י ה~ילין סמך ועיקר הדחק. ושעת~יגון
 הנשי' כל ר~יית כדרך ש~א רוחה שהיחדכנ ז~~

 א~
 דם שהוא

 ודאי נד~
 אין דא' בגמרא פירושו עפ''יטהורה

 דר~
 דם לראו' א~ה של

בחתי~
 דם והוא פלויי' פלי דאפינו ופי'

 דין לו אין בודאי נד~
 בנ~ר ה''ה וא"כ בכך. נשים דרך ש~ין ~פי תורה ש~סרה נדהדם

 : דבריהם על יעמוד המעיין החיצון. לביתהמקור

~~~~~
 עוד. אחרים טעמים מבלי למעשה ע''ז לסמוך הדברקשה
 דרכה אין ס' דרבנן הסוגי שם פי' ז''ל רש''י דהאחדא

 נדות דם שהוא ידוע ~ם ו~''כ חתיכה דם רק נדות דם אינו וע''ככו'

א~
 ש~' התוס' לפ~ וגם בזה. לקל אין הנשים מדרך ששנתה
 הא וע"כ לכ~ע טמאה פלויי' ~לי אבל דוקא שפופרת כעיןדאיירי
 לבשר דם בין חוצצת החתיכה שתהא ~ענין רק מהני לא דרכהדאין
 ודלא דעלמא. בשפופרת כמו בבשרה ביה קרינןולא

 כ~
 דמחלקינן

 מטעם לחתיכה שפופרת ביןלעיל
 דדר~

 דמ'ן ז''ל רש''י וכ' ~ו'.
 טמאה חציצה שם שאין פלוי' ב~לי ולכן חוצץ. אינובמינו

 א~
 שאין

 כ~~ר~
 חציצה. משום א''ו כך לראות דרכה הבקעים משום דאטו

 מנ~ל חציצה בלי ממנו יו~א והדם נעקר עצמו שהמקור בנ''דוא"כ
 לד' וא~כ ~לויי'. מפלי גרע אטו נשים דרך ששי~תה ל~י~קל

 : להקל ~ום אין ~ו~ותרש~י

~~~
 הסוגי' עפ''י הסוגי' פי' ב~ידוש~ם ז"ל והר''ןהרמב''ן
 כשפופ~ והוי כו' דרכה אין מ~ס חציצה לעניןדלעיל

 ומט~ם
 נדות דם הוא ואם ~ו' דרכה ס' ורבנן בבשרה קרינן דלא~ציצה

 בדם עכ''פ חתיכה. דם שהוא מט~ר אגור דם בה באין רקטמאה
 רק כלל חציצה כאן אין ובנ''ד לכ"ע. טמאה חציצה ו~יכאנדות
 אין ור''ן ורמב''ן ותוס' רש~י ש~דעת וכ~ון הנשים. דרךשינתה
 דעת ו~ם ז''ל. והרא"ש הר''ש ד' ~"י להקל הדבר ק' בזהלהקל

 אגור ודם קרועה חתיכה המפלת ~כ' כן אינו ז"ל~רמב"ם
 מפנת גבי ולעיל טמאה.כו' בתוכ~

 חתי~
 החת שנקרעה אעפ''י כ'

 ופ' חתיכ~. דם אלא נידה דם שא"ז טהורה בתוכה אגור דםונמצא ~
 היכי ~פ''ז ק' ו~~אורהכו' קרוע~ חתיכ~ רשב''י משום בדר''י דגרס ה''ה וכ' הכי. דא'כרבנן

 מד~
 דמק' דשפופרת להך תלמודא לה

 בשפופרת דמטהר לר"זמינה
~~ 

 הכא
 ליכ~

 החתיכה. דקרועה חציצה
 דאיירי לפ''ז צ''לוע''כ

 דהחתי~ א~
 היא

 הוא הדם עכ"" קרוע~
אגור

 בתו~
 שהוא אות ~וא דקרועה והא בבשרה. נוגע ואין

 מהיכן חתיכה דם אלא נדות. דם א''ז א' סתומה היא ~אםנדות. ד~
 מחזק'~ן לא ~חתיכה דהא הסתומה החתיכ' לתוך נדות דםבא
 ש~' הרמב''ם ל' מדקדוק מ' וכן יבש.בדם

 ובתו~
 כו' ד"א

 כולהו וכן נדות. דם שהוא כיון טמאה ואפ''ה בבשר נוגעשאין
 ולא דבבשרה דרשא להך ס''ל לא בפנים בדם דמחמריתנאי

 דא''ז משום בסתומה מיקל ר''י רקבחתיכה.
 והי~ ד'~

 רבנן דעת
 פלוי~ פלי מפרש הי' דהרמב''ם לכאורה נ' ו~י' ברייתא.בהך

 מטהר ת''ק פלויי' בפלי פלוגתתן ומפ' קרועה היינו בגמ'~~מור
 דשיעא היינו סתומה דוקא ס' ורבנן לשפופרת וה''ה בבשרהמשו'
 טמאה כו' פלי אבל חתיכה. דם רק ד''נ דא''זומשום

 דדרכ~
 של

 אי ד~ליגי דאביי ב~ך הרמב''ן וכפי' בחתיכה דם לראות~שה
 כמו לה וממעטינן כו' דרכה אין ס' ת''ק כו' אשה שלדרכה

 בסתומה רק מבבשרה ~ימעט ולא כו' דרכה ס' ורבנן~פופרת.
 אגור דם בין מחלק דהרמב"ן רק נדות. דם זה דאיןו~שו'

 דבסתומה כלל ל~לק ס"ל לאוהרמב''ם כ~
 א~

 באגור
 טהור~

 וכר~י
 לא. סתומה הח ב~גור מטמאינן דבקרועה רשב''ימשום

 וא~
 דרבא

 אין לשפ~פרת. דמ~ וא''כ כו' דרכה אין דכ''עא'
 הל~

 כ~ך
 היא. הלכתא ש"מ לעיל מינה מדמקשינן יוחנן כר' אלאברייתא
 והר''ן והרשב"א הרמב''ן שהק' מה לי ניחא דהר~"ם זו גרסאולפי
 דמ' דם עמה ישאם ד~תני ממת~יתין לסיועי' אדרבה ר~ז על מדר''י לעיל גמ' מק'דמאי

 תוכ~
 ולד' לתרץ. שדחקו ע''ש לא

 רק משנה ~סתם פליג דלא לא תוכה כ~תניתין ס''ל ר''י דגם~יחא הרמב~
 קרועה אבל נדות דם זה דאין ומשום בבתומה דדוקאס"ל

 ~מב~ם לד' עכ''פ בקרועה איירי לא ו~ניתין טמאההוא דד"~
 וקרועה שפתוחה כלבחתיכה א~

 א~
 טמאה בבשרה נוגע ד''נ שאין

 דרכה סבר דת''ק דפליגי כ' רק ז~ל הר''ש כד' שלא ג''כ מפ'רשב"א בח~ וגם להקל. ממ~ל המקור מן ורואה כלל חציצה שאין בנ''דוכ''ש
 חציצה ומשום מבבשרה למעוטי ואיצטריך בחתיכה לראות אשהשל

 הושיטה אם ונ"מ חו~ץ אין במינו מין ס"ל בד"נ הא כללמבבשרה למעוטי צריך ולא הוא חת'כה דם וע''כ כו' דרכה אין סבריורבנן
 מטהר ות''ק חוצץ אין במינו דמין טמאה היד בתוך וראתה למקורידה
 חציצה משו' רק ה~שים כדרך שלא שראת' משום לטהר ס"ל דלאלהדי' הרי ~''ש טמאה לת''ק גם כו' פלי אבל דשיעא ודווקא חציצהמשום
 פירוש~ ולפי כ~'. ד''נ זה שאין משוםאו

 חציצה דליכא בנ"ד
 לכ"~

 א~טמא~
 ותוס' רש"י שלדעת כיון וא''כ הנשים. דרך ששינתה

 כדרך שלא ברואה היתר צד אין ור''נ ורשב"א ורמב''םורמב"ן
 לסמוך מאוד ~דבר ק' א''כ להקל. אין חציצה ליכא אי אבלב~. ~פליגי חציצה דאיכא היכא רק נידות דם שהוא שידוע כלהנשים
 ז''ל והרא~ש הר''ש ד' עפ''ילמעשה

 א~
 שכוונתם נימא אי

 ~ שלפנינונדון ~~
~~~~

 מתוכה ~מא גווני בכל דר"י שלפנינו להגי' לכאורה
 מש~ה כסתם הלכה אמר ואיהו משנה אסתם פליגאטו ~

 ~ ל~ני שאלו מייתי לקמןוגם
 בשר מלא ש~יר המפלת

 מה~
 כו'

 מלא לידה טמאה בשר מלא אבא אמר כך יוסי ב''ר ר''י לפניואמר
 דבר אל~א א~ל נדה טמאהדם

 חד~
 א~יך משום לנו אמרת

 כיחידאה מדהא עכ~יו~מענוך
 ~ומכו~

 הרי כו' רמ משום
 לרי ס''ל ואיך דם במלא דמטמא למאן יחידאה ליה דקרילהדי'



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  כו~י' ס''ל הוא גם דרשב''י כיון יחידאה לי' קרי הי~י וגםכי~ידאה
 "ה כל הר~~''ם לגי' אבל מדה ד~~אה ס''ל ור"ש ור''י ר''~ו~רי
 ~ולהו פליגי בסתומה רק דט~אה ס"ל כולהו דבקרועה~יחא

 דעכ'~ ~כ''" לנו היוצאאסו~כוס.
 בדבר להקל ~אוד ק' דינא לענין

 : הואונכון
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~~~~~
 הוא אם הוא הא' חקירות. ב' ב"ה לחקור אנו צריכיןהנה
 אם והב' בשאובין. נפסל אין שה~עין ופשוט ברורדין

 שאלתינו תתברר "ה ו~תוך לא או עליהן ~עיין דין ~ללוה~קוואו'
 : בוריה עלאי''ה

~~~
 בתשובותיו "''ל ~הרי''ק הרב

 הע~י~
 ד~עיין הדין ב"ה הרחיב

 בשאובין נפסלאם
 סו~

 יש אם בדבר להקל נוטה דעתו
 כפי א' בפעם לוגין הג' יפלו אם בםפק ובפרט לג~רי לנקותטורח
 ~ל כן וקבעו ""ל והרמ'א ב''י הרב נ~שכו ואחריו הצירוף.~יעור

 : הצורך לעת בד~ר להקלספר

~~~~~
 החולקים הפוסקי' ~נין לדעת ירד כי "''ל ~הרי''ק ד'
 דעת רק מצא ול"ע''".

 הר''~
 ה~רדעי ודעת חסדאי ב''ר

 דעת והביא בב''י גם כ~" ו~בואר כו' הנביעה נקבי פוקקין~לשון
 והטור הרא''ש כגון ה~תירים הגדוליםרוב

 והר"~
 והא''ז ~רוטנבורג

 שלדעת ובפרט בשאיב' נפבל ~~יין שאין שפסקו בתשו' ורשב"אור"ש
 בודא~ וא''כ לאדם אף בכ"ש ~טהר ~עיין והגאוני' וראב''דהר~ב"ם
 כן ~וכח ועוד סאה. ארבעים של ~קוה כ~ו בשאיבה נפבלאין

 לאוק~ה דליכא לו חוצה כשר שוקת ע''ג שהעבירו ד~עיין~~תניתין
 דברי אלו כל וכלים. אדם בין חילוק אין דלדידהו כיון ~כליםדווקא

 : "ה בדבר הרבה האריך "''ל והוא נ~רץ בקיצור "''ל~הרי''ק

~~~~~
שנבא

 לעו~
 "''ל ~הרי''ק על ~אוד ת~י' אני הדבר

 בתשו' דהא בדבר חולקים ~צאו לא אשרוהב~י
 שהצריכו גדולים כ~ה תשו' ~ם הובא תשובה ~ותה קודםגופי' הרא''~

 ~את שאלו יואל ור' הלוי אברהם ר' הרב ב~עיין אף הכלילנקוב
 אולי או השוליים נקיבות על לס~וך יש אם פלטיאל חיים ר'הרב
 ד~הני. הר''ש בשם כן והביא ד~הני להם והשיב ~הנילא

 אברה' ר' שהרב ואף שאובין. פסלי ב~עיין דאף שלשתןדעת עכ"~
 שאין שיטתו כפי לו והשיב "''ל ~ה~א''ש גם אח''כ שאלהלוי
 שהרב גדולים ג''כ שהי' ו~ש~ע ~~נו שקי~ל יי~ר ~אן כללנפסל
 חייםר'

 השי~
 להם

 כו' אתם תדעו ולא ידעתי ~
 ו~

 עוד
 בא הצעיר אנכי ~י בתחלה כ' הרא"ש וגם כו' עבהוקטמיכם
 נבטל ול~ה כבוד בהם נהג הרי כו' עשוהו כבר אשר ~לכיםאחרי
 ~ורו לפני שדן הרא"ש כ' אח''כ וגם הדעות. אלוכל

 שכ~ה ש~עתי אשר ת~הני"''ל ~הר~
 גדולי~

 ש~י~י' ~קוה לנקות נצטערו
 שכ~ה "~ל הרא"ש הודה ~רי בב''י גם לשונו הובא כו' נובעיםהם

 גיווינו אחרי הדעות אלו כל נשליך ואיך בדבר נצטערוגדולי'
 ובאין ה~קוה שכש~נקין ~כ' בתמורה התוספות מד~רי~ש~ע ו~

 ה~ים על כוונתן לפרש ואין כו' לנקוב יש כו' תחתיהן~חרים
 כ' אח''ע דהא ~הכלישנופלין

 אע''~
 באים לשון וגם כו' שנופלים

 תחת~ן.אחרים
 ~יירי דב~~יין ~ש~

 שנובע~
 הצריכו ואפ''ה אחרים

 התוס' שאולי כ' "''ל שהב"י ואף הרא''ש כדעת ~לא ו"הלנקוב
 של ה"ה הטורח עיקר וגם כן כ' שיטפי' אגב לענ''ד ~יירוב~קוה
 כולו לשאוב יכול דהא ~כונסין ל~קוה צורך בו אין לנקובהכלי
~~

 ~תחת ה~ים שנוב~ין כיון ל"ה צריך ב~עיין דרק א''ו ל~ה"ו נקיבה וטורח לוגין ~ג' ~חות שישאר או כלל ~ים בו ישאר שלא
 ואין ת~יד נובע כי לוגין ג' ישאר שלא עד עולן לשאובוא~א

 ד' ~ם ובאמת הכלי לנקוב או נקבי' לפקק רקתקנה
 ש~י~י ~~וה ל~ות בדבר נצטערו שהגדולים שש~~ בתשו'שכ' "''~ ~רא''~

 ש~~ה ט~ו הגדולים ~פי שהשו~עין ""ל וכ'מובעין
 ר~

 ~ות
 ב~~וה ואי ~' ב~יין אף טעו והם ~כונסין ש~י~י'~קוה
 ל~אוב יוכלו ~א ל~~ות איך בדבר נצטערו ל~ה ~כונסיןש~י~יו

 ישאר שלא או ~ים לוגין ג' בו ישאר ~לאעד
 ~לל ~

 ~ו ~עיל ~י הנקיבה בדין הגדולים יצטערו "ה ~ה ו~ל ל"הצריך טור~ ו~
 הנקיבה ש~ועיל שם כ' ש~שון ר' בשם וגםלא.

 ו~
 כל להם

 על כונתם היתה אם אבל ה"ההצער
 ~עי~

 ~י~א ~דאי
 ~~אר ז~ל יהו~תן ר' להרב שהשיב "''ל ~הר''ם בתשו'ב~רדכי ~ג~

 שהרבלהדי'
 שאובין ~סלי ב~עיין דאף בפשיטות דעתו יהונתן ~

 לא או כ''ש בנקב סגי אי נבתפקרק
 ו~הר''~

 "''ל
 הש~

 לו
 ~~רים גדולים כ~ה הרי עכ''פ כלל. פסלי לאדב~~יין

 תוס'ה''ה ב~
 דת~ו~

 וה~ ~סדאי ב"ר והר''מ
 פלטיאל חייםוהר"ר ~~רדכי יהונתן

 ו~
 ו~ האי אברהם

 "~ל: יואל
~~~~

 ראשו~ה ראי' לדבריו. ראיות ~ביא בתשו' שם ""להרא~ש
 ש~י~יו ~עיין ~הן ל~עלה ~קוואות דריש~~שנה

 שאובין. ~ים ברביית נפסל אין ~ע~ין ~ים בו שיששה~עיין צהדי' הרי כו' בכ''ש לטהר ל~עיין שוה שאובין ~ים עליו~ריבה ~וע~י~
 ~טבילין ~ל' ודקדק בכלים איירי דשם ח~ישי ובפ'בהדי' שם "''ל הר''ש וכ''כ סאה ~' בעי הא ול"דם בכ''ש בו להטבילדא' כיון ~יירי הכי וע''כ בכלים איירי התם דיל~א ~ההיא~ייתי רא~ ~אי ו~"כ ס"ה ~' דבעי לאדם ~א אבל לכלים בע''שמטהר שה~עיין דוכתי בכ~ה כ' "''ל ד~יהו ת~והים דבריהםולכ~ורה

 ול~
 אבל סאה ~' של ~קוה כ~ו לעולם נפסל אין שוב ~עיקראטבילה שיעור בו שהיה כיון בשאובין נפסל אין ד~כלים ~ודו דכ''ע"ו היא ראי' ~י וא''כ ע''ש לכלים דוקא דהיינו אע''כ כו'טובלין א'

 הראי' וכן בשאובין. דנפסל י"ל לטהרו שיעור בו שאין אדםלג~י
 להט~יל איןג"ירה ~שום רק תוכה אף להכשיר כן הי' דבדין ותי' בכ''ש ~טהרו~עיין ל~עיין ד~חובר כיון ליתכשר תוכה דאף הר''ש בשם והק'כו' בכ''ש ~טהר שה~עיין לו חוצה כשר כ''ש שפה ע"ג העבירופסול השוקת גבי על שהעבירו ~עיין דפ"ה ~~תניתין שהבי~השנ~

 תו~
 כשר לו חוצה שיצאו לא~ר אבל

 איירו ההיאגם ד~''כ כלל ~כיר איני "ו ראי' וגם דבריו. תורף ~''כ נשאביןהן שכבר פסול לו חוצה אף דאל'כ הדין ~ן לטבול כשרהשוקת בתוך ואף כ"ש ל~עיין ~חוברין כשהן בשאי~ה נפסלין המיםשאין ש''~
 לכלי~

 השפה ע''ג העבירו א' דהא
 כ'~

 וכ"כ לכלים. דוו~א ודאי והא בכ''ש ~טהר שה~עיין לוחוצה ~ר
 ה~עיין ~ן שאין ואיירי סאה מ דבעי לאדם איירי דתל~י דהךותי' ל~עיין ד~חובר כיון בשאובין נפסל ואין בכ''ש ~הר ~עייןדהא בבריכה וכ''ש לתכשר בתל~י אף והק' כו' לבריכה התל~יו~ן לתל~י היוצא ד~עיין הך על הק' בתחלה באריכות שם "''להר''ש
 לכלים איירי סיפא דהא לאדם לאוק~א א''א דע"כ דשוקת הך~ל הק' ואח''כ הבריכ' וגם לאדם פסול התל~י וא''כ סאה ~'לתל~י
 לתכשר תוכה גם וא"כ בכ''ש ~טהר ש~עייןדקתני

 וע''"
 הך על כדכ' לאדם לא לכלים דוקא היינו א~נם ג"ירה~~ום תיר~

 הביא א"כ ואיך ~ההיא "''ל הר''ש בי' דהדר אשכחן והיכידתל~י
 דוקא דאיירי "''ל הר''ש ~ד' לאדם אף לדבריו ראי' "''להרא''ש

לכלי~
: 

~~~~
 ""ל הרא''ש דס' וכ' ב"ה קצת ע~ד "''ל ~הרי''קהרב
 להו סלקא ה~ים אף א"כ כשרים הן לכלים דעע''פכיון

 ~א~כ שאובין ~תורת ובטלו ו~חוברים "רועים ל~ויהשקה
 נכשרין הן גם ~ו~אתן נכשרין שהן דכ~ו לאדם גםהוכשרו
 של ~קוה על ""ל הרא''ש שכ' וכ~ולטהר

~ 
 ~נפסל שאין סאה

 "ו בהשקה ~ט~~אתן נ~רין שה~ים כיון סברא ~הךבשאובין
 ה~ים טהרת יגרע דל~ה נכונה ס' היא ולכאורה ג"כ.~טהרין
 ג"כ ~לין כ"רועין. והן ~טוהרין שה~ים וכיון כלים~טהרת
 ובריכה דתל~י הך גבי לדוכתא קושיא הדרא א''כ א~נםשאיבתן.

 פסלינןל~ה
 ע~''~

 ~חוברין והבריכה התל~י ש~י כיון לאדם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~  מכשרינן טעמא דמהאי ושאיבתן מטומאתן ~טהרן הואל~יין
 ומכשרינן גזירה משום תוכה פסלינן דשוקת ב~היא רקלכלים
 משו' לאדם סאה מ' בהן שיש הבריכה מי פסלינן ואמאי לה~וצה
 עלו כך מטומאתן שעלו דכמו ז''ל ~רא''ש ס'''ל הא~אובין
 שהמים דאף צ"ל וע''כ שאובין שבבריכה מים אין וא"כ~שאיבתן
 שיעור בו שאין זמן דכל לשאובין זה ענין אין מטומאתןנטהרין
לטבול

 א~
 ופסולין שאיבתן מידי עולין לו המחוברין השאובין

 המעורבין בשאובין גם כן נאמר לא למה א''כ עכ''פלאדם
 דאף במעייןלג~רי

 שעול~
 ופסלי ע~ייהו שאוב~ן שם מטומ"תן

 מחוברין ובין לגמרי ~עורבין בין חלוק אין השקה לעניןדהא
 לומר לחלק לנו מניין כאן וגם השקה להו וסלקא הנודכשפופרת
 בו שאין מעיין אף הכשיר ז"ל הרא~ש והרי טפי עדיףדמעורבין

 עירוב ואיזה לתוכו ולשפוך גדולות חביות ולמלאות רביעיתרק
 ברוב המעיין שיבטל הי' ערוב מדין אדרבה זההוא

 כמ~
 גם

 הנוד כשפופרת בחבור ~חלק אין וא''כ השקה מדין וע''כמהרי''ק
 דמקוו~ות משניות מהנהו כלל ראי' כאן אין ועכ''פ גמור. בעירובאו

 בחיבור: רק איירי דלא איירי לכלים ודאידשם

~~~~~
 ופסל לכלים משניות הנהו שפירש ז''ל הר''ש שדעת~ראה
 כיון סאה מ' בה שיש בבריכה אף לאדם דתלמי~הך

 דעתו ג~כ מים בעירוב דה''ה סאה מ' בו המחובר במעייןשאין
 וכ''כ וכמש''ל ביניה' כלל לחלק ס' דאין שאובין בין דפסליכן

 פסול דלהכי דשוקת בהך הסוברי' לדעת דאדרבא בהדי'התה''ד
 רוב בעירוב כ''ש סאה מ' לו המחובר המעיין שאין שוםלאדם

 ג''כ: דפסול כ''ש למעיין שאוביןמים

~~~~
 דמעיין הך על בהדי' כ' מרובה בפ' עצ~ו ז''להרא''ש
 במעיין וכשאין לאדם דאיירי פסול שוקת ע"גשהעבירו

 אף עשר דלכלים ומשמע לשוקת. שיגיע קודם באהמ'
 ע"כ סיפא דהא מאד ק' זה פי' דבאמת רק לאדם. פסולואפ''ה בשוק~

 בכ"ש מטהר שהמעיין כו' כ''ש שפה ע''ג העבירו איירילכלים
 דאף הר''ש פי' ז"ל להרא''ש ס"ל לא והכא ז''ל הר''שכקושיית
 סאה ארבעים ב~יין שיש אף דל~"ז גזירה ומשום פסוללכלים
 שהיא נ' כאן סברתו עכ''פ בר''ש להדי' כמבואר זו מגזירהפסול
 הביאו הסמ'ג מדברי לי יראה וכן במעיין. שאובין הפוסלין~דעת
 למעיין המחובר כלי בתוך שמטבילין דינא הך ג''כ שכ' ג"כהב''י
 נמי סלקא מטומאתן השקה דסלקא דכמו ומטעם מקוהאו

 ומהך כו' נכנסת והאמה שאובין מלא דבור ~ך והק'משאיבתן
 שאין דאיירי ותי'דשוקת.

 בא~~
 ארבעי' בעי ומעיין סאה ארבעים

 דמוקי להדי הרי בבור. אדם לטבילתהשקה לי סלקא לא סאה ארבעים בו שאין וכיון אדם לטבילתסאה
~~ 

 ואמה דבור
 ו~שמע בו ומתערב הולך ~מעיין אף פבול הבור ואפ"הבמעיין
 כו' אדם לטבילת השקה סלקא לאכתב שהרי מכשר לכלים אבל לאדם דוקא מ~מיות הנהו דמפ'~הדי'

 ר~
 שם כ' כו' דתלמי בהך

 לגמרילפסול
 א~

 שם דעתו עכ''פ ע"ש. אחר ~עם סאה מ' שיש
 הב"י הביא וכן עכ''פ. לאדם שאובין מים מטהר אין כ''שדמעיין
 דהך תוס' בשם שתי' הריטב"א בשםבבד''ה

 דא~
 כו' ולשוקת לבור שיגיע קודם סאה מ' בהם וכשאין אדםלטבילת מיירי ושוקת

 שאין מדבריהם שמוכח במה ה~"י הרגיש לא ~יך ידע~יולא
 עוד ולא ז''ל. הרא''ש עדעת ושלא ש~ובין. מטהר קטןמעיין
 ~' י''א ובסעיף הרא''ש. כדעת מקומות בכמה בשו''ע ~סתםאלא
 בו שיש אף ~יין עלי' שהמשיעו שאובין מלאה ~יא~וה
 הםמ''ג דעת היפוך לגמרי והוא המרובין מטהרין כו' ~יםמ~ט

והתוס'
 וריטב''~

 דהך שכ'
 אין ואפ''ה במעיין איירי דא~

 לאדם. שיעור בהן שאין כיון לאדם השאובין הבור מימטהר
 היינו ואמה דבור משנה הך לפרש צריך ז''ל הרא''שולדעת

 גשמים שלבחרדלית
 וכ~

 דס''ל בב''י הובא ז"ל הראב''ד שפי'
 דלא היינו כן פי' הר"ש שגם ואף ס"ה. מ' צריך מעייןדאין
 דוקא לאוקמהנצטרך

 לא~
 פי' לכן במעי~ן. כשרים ודאי דלכלים

 הר''ש כמ"ש לכלים אף טפי משמע פסול דלשון בחרדליתדאיירי
 להדי' כ' וריטב''א ותוס' הסמ"ג הא אבל דשוקת. בהך בפ''הז"ל

 כיו~ייהי. דלא הב"י סתם ואיך פסול ולאדם במעיין. אףדאיירי
 מאד: תמוה זה בזה כלל העירו לא האחרונים כלוגם

~~~~
 דשוקת במשנה לו יש אחרת שיטה עלמו ז''להרא''ש
 שה~יין היינו שפה ע"ג העבירו הרמב"ם כפי'שמפרש

 ה~ים וכל השוקת תוך ומקצתו מקצתו השוקת שפת עלנמשך
 נכנסי המים שכל איירי וברישא לחוץ. ויוצאין אח"כנשכין
 ס~ה מ' שיש ואף לחוץ שיצאו אחר אף לגמרי פסול דאזלשוקת
 דין בין שחילק ע''ש בשוקת נפסלין אפ''ה לשוקת המעייןמן

 הולך מעיין שמקצת בםיפא אבל כלי. בתוך כלי דמטביליןלדין ז~
 היוצאין שהמים אף לו חוצה כשר השוקת שפתעל

 ~השו~~
 הן

 שה~~יין לשוקת חוץ ההולך המעיין בקצת הן נטהריןשאובין
 ומיירי לאדם אף סיפא לאוקמה איכא זה ולפירוש בכ"שמטהר
 ~"ג העבירו דא' ומאי ב"ה. ארבעים לשוקת שחוץ במיםשיש
 ~ים על ולא שפה ע''ג הנמשך ה~יין קצת על קאי כ''ששפה

 ד~~יין ז"ל הרא''ש דעת כפי עולה הי' וזה לשוקת. חוץהיוצאין
 דהעביר ז''ל. הרא"ש לפי' אבל מרובין. שאובין מים מטהרקטן
 חוץ קצת יוצאים השוקת ש~תוך שהמים היינו שפהע''ג

 ו~''ע בכ''ש. מטהר שה~עיין א' ואה" מועטים שהם קאיהיוצאי' "~'~ כ''ש האי ע"כ א''כ השוקת. בתוך שנשארי' אייריוברישא ל~וק~
 הולך בתשוב' ז''ל הרא''ש והרי הר"ש. עקו' אייריבכלים

 חוץ המים שיוצ"ין היינו שפה ע''ג דה~בירו ז''להר"ש בשיט~
 בתוכו. גם לטבול מותר הי' הדין דמן הר''ש ד' כל שם כ'שהרי לשו~~

 ~שוקת ~הרי שפה ע"ג בהעבירו אסור הי' לו חו~ה גם דאל''כוכ'
 הרמב''ם לפירוש ואי ע''ש. כו' לו שחוצה למים המעיין ביןמפביק
 ז''לוהרא''ש

 עצ~
 שנמשך דהיינו שפה ע"ג בהעבירו

 המעי~
 גם

 שחוץ למים ~~ד מעיין מן גמור חיבור הרי א''כ השוקת.~צד
 ראייתו וא''כ ז''ל. הר~ש שיטת כפי הן שם שדבריו א''ולשוקת.
 הר''ש כ' וכן בכ"ש מטהר שמעין דקתני לכלים איירי דע''כתמוה
 אמנם כו'. וצינורות מחטין בו להטביל לו חוצה כשר בהדי' שםז~ל
 לאדם אף דאיירי ל~ש כלל הכרח אין עצמו ז''ל הרא''ש לפי'אף

 מטהר המעיין דא' דוכתי בכל כמו בכלים לאוקמה איכאדאכתי
 ת"ה בספר ז''ל הרשב~א וכ''כ הוא. כן ה''נ בכלים היינובכ''ש
 בכ~ש. לטהר למעיין שוה ד~וואו' בפ''ק דקתני דהאהארוך
 מטהר ~המעיין דקתני דפ''ה הךוכן

 בכ"~
 הן והן 'לכלים היינו

 דעת אי''ה נבאר ולקמן מהן ראי' ז''ל הרא''ש ~הביא משמיותהשתי
 מגר. צריכין זו בתשו' ז''ל הרא"ש ד' עכ''פ זה בכל ז"להרשב''א

 וריטב''א ותוס' הסמ''ג גדולים כמה נגדוהן
 : בשאובין נפסלשמעיין ~וברין שכולן ודעימי' ז''ל והרח"פ ור''ש ומרדכי חסדאיבר ור''מ יהונתן ו~

~~~~
 בתשו' ז''ל הר~ב''א מד' הנה ז''ל הרשב''א לדעת נבא

 להדי' משמע ג''כ בב''י הובאה רל''א בי'המיוחסות
כלים טהרת למו דאין לאדם היתה השאלה ועיקר הדלי. לנקובא"צ דבמעיין בהדי' וכ' בשאובין. נפסל ~מעיין אין לאדם דאףדס"ל

 האיד~
 נ~סל דאין ם' ואפ''ה לאדם דכונתו ברור א''ו

 : זו ~שובתו ז''ל וב"י המהרי"ק דקדק וכן ב~אוביןכ~ל

~ ~ ~
 רכ''ח סי' ח''ג ~בתשו' ז''ל דבריו זה לנגד קצתעומד
 ביתה ג"כ והובאה להיפוך לכאורהדמשמע

 יוס~
 שכ'

 מתחלה במעיין עשאין אבל קאמר. לטבול דהא לאדם אףומשמע בכלי אף לטבול מותר באה ארבעים הכלי שלפני במעין ישדאם בהדי' וכ' כו' יפרד ומשם שבבור כלי לתוך הנמשך מעייןעל
 לה חוצה אבל בתוכה כלים ולהטביל לטבול אין סאהארבעים
 ב~ים סאה מ' שיהי' בעינן לאדם אבל בכ''ש כלי' להטבילמותר
 ג''כ מ~רש והוא כשר לה וחוצה פסול תוכה לאדם ביןלכלים בין למתניתין ומפרש דשוקת מתניתין עפ''י כן ~' לכלי.~חוץ

 : עו' שפה ע"ג בהעבירו הר''שכפי'

~~~~
 ~' במעיין כשיש הכלי בתוך לטבול מדהכשירלכאורה
 שכ' גזירות הנהו ס"ל דלא מוכח הכלי קודם~אה

 שיש אף דלדידי' המט~טלין כלים או מחוברים כלים ביןלחלק הר''~
 סברא הך ל"ל וכן הכלי. בתוך לטבול אין במעיין םאה~רבעים



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 בצד הוא שהכלי בין לחלק ל~ניות בפירושו ז''ל הרא"ש~כ'
 ג''כ דלדידי' כו' מקיפן שהים שבים והתיבה השידה לביןהמ~יין
 כמ''ש הכלי בתוך לטבול אםור במעיין םאה ארבעים כשישאף

 ם"ל ולא אבור םאם בארבעים דאף שם בםדי' ז''להרא''ש
 ד~בילין הדין ע''פי דבריו כ' רק כלל גזירות הנהו ז''ללהרשב''א
 אין םאה ארבעים במעיין דכשאין כ' ואפ''ה כו' כליםבתוך
 דלעיל בתשו' דם''ל כיון טובלין. אין למה ק' וא''כ בכלי.טובלין
 זה מפני הרא''ש וגם שאובין. מטהר כ''שדמעיין

~ 
 בתיכו דאף

 גזירות הנהו ל''ל הא ז"ל והרשב''א גזי~ה. ~שום רק הדין מן~ותר
 למה יותר ק' עוד אמנם פםול. םאה בארבעים אףדא''כ

הר~ב''"
 םאה ארבעים בו כשאין בתוכו לה~יל אין כלים דאף ז''ל

 ודאי לכליםהא
 ל~

 כשיש לטבול שרינן דלאדם וכמו םאה. מ' בעי
 ~במעיין

 לומר נ' לכן סאה. מ' בהן שאין אף לכלים ה"נ ם"ה
 : לק''מ ולפי'~ז דשוקת ה~נ' בפי' אתו אחרת רוח ז''לדהרשב''א

~~~
 שבשוקת דהמים ז''ל והרא"ש הר~ש מדברי ~~' מה

 אם בחיבורו מטהרן שהמעיין רק שאובין ודאינחשבין
 לחדש הוצרכו לכן בתשו' הרא''ש לדברי לאדם אף או לבד~כלים
 לזה ם~ל לא ז''ל דהרשב"א ברור ונ' כ~. בתוכו לפסולגזירות
 ~ שםרי שאובין לה~שיבן~לל

 שהכשיר מה על בהדי'
 חו~

 לו.
 הקודם במ~יין שאיןאף

~ 
 נחשבין המים ואין םאה

 שאוב~
 ש~~יין

 לשונו פשטות כו' למעיין~חוברין
 משמ~

 הכוונה שאין להדי'
 השקה דין ולהזכיר לפרש לו הי' שא''כ מטםרן המים נשאבין~הן שא~

 שהן כיון כוונתו ברור רק ל~ין הכי מ' לא כו' שעדיין ~שון~ם
 נקראין אינן ה~יין משורש נעקרו ולא ל~יין מחובריןעדיין
 ~מו תמיד למעיין מחוברין רק נתלשו שלא כיון כללשאובין
 ה~ם מן לגמרי הגביהו שלא דכ''ז כו' עבה דםגום בהך~שנינו
 למקוה מחובר שעדיין כיון שאובין נחשבין בו שנבלעין המים~ין
 להדי' הרי שאובין הן שבו המ~ המים מן לגמרי הגבי~ו אםאבל
 המעיין או המקוה מן לגמרי התלושין רק שאובין קרוידאין

 ה''~
 ~ן

 ו~ בודאי כשר לו חו~ה ולכן ממשהוא
 מי שהכל ע''ז הרשב''א

 וזהמעיין
 מור~

 ג''כ
 כמ~

 ומתורץ מאוד עד נכונה ם' זו ולענ''ד
 דאף הוכיח מזה אשר כשר לה חוצה למה ז''ל הרא''ש קו' כלבזה
 ם' הכלי בתוך רק לק''מ הרשב"א ולדברי הדין מן כשרתוכה

 דפםולהרשב"א
~ 

 פםול דהך םברתו ונ' לכלים אף הדין
 דומיא מ''מ שאובין שאינן אף בכלים טבילה שאין מטעםהוא
 הבית הביאן פוםקי' כמה וכמ"ש בקרקע שעיקרו בעינן~מעיין
 למ''ד אף וכן שאובין שאינו אף כלי שבתוך מקוה לפבוליובף
 בראשו~י' כמבואר מה"ת פםול דבכלי מודה מדרבנן הוא שאובכולו
 כלי ~עם פםולה מקוה ~יא הרי הכלי על לדין באנו אםולכן
ל~

 א~עי' כשיש רק שאובין מטעם
 םא~

 מכש~י~ן הקוד~ במעיין
 הפםול מקואות דמטהריןממת~י'

~ 
 מקואות עירוב ושנינו הכשר

 שבכלי שה~י' כו' כלי בתוך כלי דמטבילין מהך וכן כו'כשפה"נ
 במעיין כשאין אבל כשר למקוהמחוברין

~ 
 שם עליו אין םאה

 אף בו להטביל א~ן ולכן הפםול המקוה ממנו לטהר כשרמקוה
 המקוה לטהר מקוה שם עליו אין המעיין כשר דלכלים אף~ים
 כיון כשר לו חוצה אבל לאדם אף כשר שיהיה לא אםהפםול
 כפתור הזה הדבר ולענ"ד גורם המקום רק פםולים ה~ים~אין
 ~ אין ולפי"ז "ו. בתשו' ז"ל הרשב''א בד'ופרח

 למ"ש כלל םותר
 שאובין משום לא דהכא בשאובין נפםל מעיין דאין האחרתב~שו'
 ~ם אדרבא רק השאובין יטהרו המעיין שמי שנאמר כדיפםלינן
 וכל לפםול קולטתן הכלי אויר רק הכלי בתוך אף עליהם~עיין
 מטעם להכשיר צריכין אנו רק יטהרום ואיך נפבל לכליהמגיע
 כשר למקוה~בור

 ל~
 ~ בעינן

 שאובין בפםול אבל כמ~~ל םאה
 שיגיעוכל

 להיות המעיין את להפך יכולין אין הרי מעין מי ~
 הרשב~א דעת היא זו השאובין מכשיר המעיין אדרבה רק~אובין
 דעתו שגם למדין ונמצינו ח"ו. בדבריו םתירה יהיה שלא לענ"ד""ל

 : לאדם אף בשאובין נפםל מעין שאין ז"ל הרא~ש כדעתז"ל

~~~~~~~
 שם אין ל~ין שמחובר דכל הרשב"א לדעת ק'

 ~ו' שבםלע דשוקת משנה הך א~כ עליושאובין

 המקוה ופוםלת כו' בה ממלאין בםיד וחיברה כלי היתהדאמרינן
 המחובר דכלי אלמאכו'

 למעיי~
 המקוה. מדפסול עליהן שאובין שם

 שאוב~. ו~עשו המעיין נקבי יפקק כשהפםיקן איירי דשםוצ''ל
 ומקדשין בה ממלאין דא' הכי מיירי דשם מוכרח ע''כולכאורם
 ועדיין ע''ש אדם ע''י בכלי שיתלשו דוקא בעינן והתם כו'ו~ין
 טובלין אין ובכלי בו ומטבילין טובלין דבסנע הא נמי דלחשובק'

 יש ועוד בזה. לעיין מקומו כאן ואין בםיד שחברם אףומטבילין
 להק~ותלי

 לדע~
 לכלים אבל לאדם מיירי דשוקת דהך הםוברים

 טםרות שכל יהוא דשוקת הך א''כ לנקבם. וא''צ מטהרםהמעיין
 כדמשמע בה מטבילין םיו כלים ודאי ~תם ע~ג נעשושבירושלים

 כן ואם דטהרות.לישנא
 ל~

 מדין להוציאה כשפה''נ לנקבם הוצרכו
 דעל שנאמר לא אם מטהר. כ~ש אף למעיין שמחובר כיון האכלי
 הנקב לעשות שםצריכו הזה הנקב ~י' להמעין חיבורהעיקר

 מחבר. אין מכן ופחות גמור חיבור שיהי' כשפה''נ למעייןהמחברן
 כשפה''נ. םגי לא מקואות דעירוב ום"ל רובא דבעי ם''ל הוווב''ש
 עירוב לענין אותה שמפרש שם בח"ג הרשב~א מד' יראהוכן

 בענינים ויש םאה. ארבעים במעין שיש שם שיטתו וכפימקואות
 דעתנו אין ~אד וע~ים ארוכי' דברים~לו

~ 
 כטיפה

~ 
 הים.

 טהרות שבם' וברייתות משניות ב~מק מה עד יודע אתנו אין~י

ובארב~
 כתבנו רק ~' מצי~ו לא

 ז~
 המעין לב לעורר המעט

 : טהרות ס' "ה דעת רוח ממרום טהרה רוח עלי~ו יערה~ד

ה~~~~~
 הראשונים בין גדולה מחלוקת שזו רואו' עינינו

 המעיין שאין ז"ל ומהר"ם והרשב"א הרא~ש~דעת
 דעת אמנם בשאובין.~פםל

 הרמב"~
 דתמורה והתום' יהונתן וםר''ר

 במעיין ובור דאמה להך שפירשו תום' בשם וריטב"אוה~מ"ג
 כד' שלא בבירור ו"ה פםול.ואפ"ה

 הרשב~
 כאן שאין והרא~ש

 המעיין עיקר כי מקואות לעירוב צורך אין גם כלל. כליפםול
 השאובין בור לתוך~משך

 ואפ~
 מל' המרדכי דקדק וכן פםול

 הרא~ש בתשו' ודעימי' הרח"פ דעת וכן כו'פוקקין
 ו~

 יראה
 דעת שהיאלי

 הר~
 : ז"ל

 להבי~~~~
 ~ מדברי ראי'

 כדעת שכ' וא''ז שמחה
 לאדם אף בכ"ש מטהר מעיין דם"ל ~שיטתיהודאינהו הרא''~

 נוהגי' מעולם ראו שלא והאגודה התה''ד וכ"כ ב~דכיכמבואר
 הצרפתים רוב שכמעט שבארנו ובפרט הרא''ש כדעת להקלכן

 : נגדם להקל חלילה בדברמחמירים

~''~~~
 המחמירים. לדעת נכוחות ראיות להביא יש העיוןאחר
 ורשב''א ורשב''ם ר"ת הצרפת~ם גדולי שדעת ידועהנה

 שכולו דמקוה מרובה בפ' עצמו ז"ל הרא''ש הםכמת יראהוכן
 ~רבנן הוא לוגין דג' פםול רק מה''ת פםול הוא שאוב רובואו

 מרובה בפ' ז''ל הרא"שוהביא
 ראיו~

 עוד הוםיף ור"ת לדבר
 רוב בעינן המים ע"פ רק מה"ת פוםל לוגין ג' אףדבתחלה
 וכן באורך ז"ל הרא"ש בד'עיי''ש

 בכמה ז"ל רש~ מדברי נרא~
 :~ומות

~~~
 מטומאתן עולין שהמים דכל ומהרי"ק ז~ל הרא''ש ד'לפי
 כ"א בו שאין מקוה מה''ת הרי א"כ משאיבתן ג"כעולין

 בעי' ולא כלים מטהררביעי'
~ 

 אבל מה''ת לאדם רק םאה
 הרא"ש כ' ולכן ובטלוה דמקוה רביעי' על גזרו חכמי' רק לאלכלי'

 ומקוה בכ"ש מטהר דמעיין מקראי בת"כ דדריש דהאוהתום'
 בעי דלאדם איירי לכלים דע~כ כיון ומדרבנן אםמכתא הואםאה ב~

 דכלים וכיון מה''ת םגי במקוה אף ולכלים במעין אף םאהמ'
 ז''ל הרא''ש ם' לפי טמאין מים ה"ה רביעית של במקוהנטהרין
 וא"כ ~ומאתן ש~ולין כמו משאיבתן ג~כ עולין וא''כומהרי"ק

 שאובין רוב לפסול משכתתלא
 מה~

 מתחלה בו ~הי' דכל
 אם משאיבתן מה"ת השאובין המים כל מטהריןרביע~

 ל~
 שבאו

 דאף ודעימ~ ר~ת לדעת לרוב א~צ ואז בתחלההשאובין
 ב~

 לוגין
 במקוה שאין דכל הרא~ש מדברי להדי' דמשמע ועוד מה''תפסול
 לאלו התורה מ פםול שאובין להן שפך ואח"כ כשרין םאיןכ"א

 נטהרו הא למה וק' שם ראיותיו מתוך מוכח וכןהפוםקי'
 לא לאדם םאה ~ בעי דמעיין זו לדעת והא התורהמן המי~
 מ~ינ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  הוצרכו ולכן מה''ת שוה ודינן ומעין מקוה בין במקרא כללחילוק
 מטעם קטן במעיין דמכשרינן וכיון הי" אסמכתא דרשא דהךלומר
 ש~ובין פס~ל וא''כ דרביעית. במקוה מ~ש ג''כ כן המיםהכשר
 ~חות לאדם מטהר שאין דכיון צ''ל וע''כ לה. מ~כחתהיכי

 פסול שאובין רוב ואם בשאובין להשלימם אין סאהמארבעי'
 דגזירת נכן ענין זה אין ~טו~תן נטהרו עצמן שהמים אףמה"ת
 דב~י הסוברים לדעת במעיין ממש ה''נ ו~~כ ~מיםבטהרת כ~~ תלוי ואין פבול אדם בידי נעשה המקוה שרוב דכלהכתוב
 ס~ה ~ בעינן דלאדם כיון בכ''ש טהורין שהמים אף ~אה~
 ברורה ור~י' ס' לענ''ד וזו אדם. בידי מקוה השיעור להשלי'אין

 ב"ה מקוה שיעור דיש היכא רק הימנה ננטות "יןו~מיתית
 דעיקר כיון בשאובין לעולם נפסל דאין נמימר ~ינושפיר

 "דם. בידינע~ה המקו~
 ו"~

 ב"ה
 להכשיר רצו שלא הראשוני' מגדולי י~

 לבנתי' עביד דש~ו"ל אבוה גבי דנדה בתוס' ועין ש"ובין.ברוב
 ~שום שהטעם והערוך ר''ח בשם שם שכ' מה כו'מקואות

 ~' וכברע"ש. שאיב~
 הרשב""

 בזה חושש הר"ב''ד שגם
 להחמי~

 ברוב
 ש~יבה בין וחולק לזה נוטה קצת דעתו שגם נדרים בר''ן ועייןשאובין.
בעיקר

 גומ~
 אם אבל נ~סל. אין השאובין ש~בו "ף דאז המעיין

 וא''כ פס~. הנוטפי' שרבו כל הנהר ~משךריבה
 מעליו בטל ~זחילה שנפסל כל שם לדבריו דהא לגמרי.ש"ובין דפסלי ה~

 ה~ב~א וכ"כ לשאיבה. ה"נ וא''כ מילי. לכל כלל מעיןשם
 כו' דשמו"ל דאבוה בהך אשה במהפ' בשב~

 לד~
 לדברי ~ותר "ה כל עכ"פ ~נהר. במשך שריבה כלבשאובין ~ף לפסול זו

 הגדולים ל"לו ס"ל ו"פ"ה בתחלה מעיין או מקוה שיעוראיכא בעו~ו דה" ג''כ ~"י~ן יוצאין מטומ"תן נטהרין שהמיםדכל הרא"~
 כוותייהו. קיי''ל לא דבזה ו"ףד~סול.

 עכ~
 ודאי בנ"ד

 כדעת שלא עו' שאוב דרובו מהך לעיל שכ'הראי' מוע~
 :ומהרי''ק הר~~~

מוכ~~~~
 אדם ו"ין ס"ה א~עים בהן שאין "ף פסק~ של"תמציות דבמי מקואות דריש במשנה מבואר דהא יותר ~ן

 ו"~כ מטומאתן. לטהרן המים בהן מטבילין עכ''ז בהן טובליןוכלים
 "''ל הר"''שלס'

 ני~
 סאה ארבעים בהן שאין תמצית מי דגבי

 המים ה" בהן מטהרין וכלים אדם שאין "ף ש"ובין בהו פסליל"
 א''ו לית". ודאי הא בש"ובין מפסלת ~אינה ס"המארבעים פח~ה מקוה יש דפעמים לומר דוכתא בשום אשכחן ולאשאיבתן. מידי יצ"ו וא''כ ומחוברין כזרועין והן בהן מיטהריןהשאובין

 ל"דם סאה מ' בעי דמעיין דפסקינן כיון מקוה או מעין לימה ו"~ שאובין. פסלינן מקוה שיעור ל~שלים כל אלא כלל. בהא~לי' ד~
 : זו לדעת ונפסל בשאובין לי' משל~נן לאודאי

~~~~
 טברי'. בחמי ל"שכוחי ודחיק בברכו' א' וה''נ"יכא. מי בחמין טבילה ת~נית במס' דא' מה" נכונהר"י'

 דמעיין ני~א אי קושי'ומאי
 כ~

 ארבע~' לתוכו ושפך רביעית כדי בו שיש במעיין לה משכחתהא לאדם "~ וכשר ש"ובין ממ~א
 וכבר מצוי. שא'ן טברי' בחמי לד~וק ו~"ל חמין. ש"וביןסאה
 שאוב כולו לפ~ול ובתמ~רה בתעניות תוס' ~ההוכיחו

 א''ו המ~~.בלא בפשיטות לה דמשכחת ק' אכתי וא''כ בחמין לה מ~כחתדא"כ ב~משכ~
 דג~

 בו שאין כל בש"ובין מפסל במעיין
 ע"ש.בתעניות בחמ'ן רחיצה איסור לענין עליהם חמין שם אין אולי צונניםהס המים דרוב כיון לתרץ נ' ולי כלום. תרצו ולא בתמורה תוס'כן הק' כבר והמשכה. ברבין מטהרת שאובה דה" ח~ן ס"יןי"ט לתוכו שהמשיך ל מ~כחת דאכתי להקשות ו"ין ל"דם.טביל שיעו~

 וי~
 בי' ד"סרינן שבת לעמין גם ~ק~ם ב"ה

 ל~בול היתר "ין "ה ולולי צוננים. רוב בתערובת "~ור "םבחמין רחיצ~
בש~~

 חמין. בהרבה אותן שמחממין עתה שלנו במקו"ות
 וכ~~

עמ~~
 ושורש המנהג א''ש לפמ~ש "בל ב"ה. "חרונים קצת

 ע''ש: ל" אי שרי' "י בשבת חפיפה בין לעייןיש ~~~

~~~
 ~י' ולכן בר"שו~ים ע~ו"ר כלל שרי דל" למ''דד"יעא בדבר מחלוקת כמה ורבי' המשכה דין דעיקר דיןמן

 בשאובין נפסל אין דמעיין מימא אי אבל ככ''ע דאתי' טברי'~חמי
 שפיר קשהודאי

 כנ~
: 

~~~~
 הגדול. לים שנפלה חבית גבי דמכו' בסוגי' ב"ה לדבריש

 כו' עיטם ~ין כה''ג של טביל' בית גבי דיומאובגמ'
 כו'. ~ינתו שתפיג כדי לו ~טילין ~~ין של קומקמ~ס במשנהדא'

 כה''ג יאמרו שלא חמ'ן להטיל ס''ל לא יהודא דר' א'ובירושל~י
 דעש~יות ס''ל ולכן בשאיבין.טובל

 מטיל~
 כו'

 א~
 מעיין דשם

 מדא' סאה מ' בעי דלאדם ~~ם שה~כיחו שם ישנים תוס' ו~י'הי'

הג~
 ק' אכתי הי' דמעיין וכיון כו'. אמות כ''ג גבוה עיטם עין
 מוכ~היכי

 כ''ב גב~ה היה דילמא א~ות כ''ג גבוה שהי'
 כשיעור ב~ף ממלא היה ~קוה ~יעור היה שלאואף אמו~

 מק~
 ד"ין

 יותר עוד גבוהין היו המקוה דופני בל~ז דהא בשאובין.נפסל
 ת''ק והא שם. התוספות כמ''ש טבילתו בעת המים ישפכושלא
 בו שאין דכל מוכח א''ו כשעור. בו שיש כל חמין לשפוךמתיר
 אסר שיעור בו ביש ואף בש"ובין פוסלכ~יעור

~ 
 מגזיר~. יהודא

כ~~
 : מים רביעית סמך על ש"ובין מליאה מקוה לעשות וכ"ש

~~~~

 ~וס' ה''ה גדולים הרבה שדעת אחרי הנ''ל מכל העולה
 ודעימיה והרא~פ ~מרדכי והרר"י והרמב''חוסמ"ג

 את המוכר פ' ב"ב בהג''אוכ~כ
 הבי~

 ו~ן ומ~ריח ר~י בשם
 פחו' שהוא כל לאדם בשאובין נפסל דמעיין הר~ש מד'יראה

 ראיות כמה כ' וגם לאדם סאה ~ דב~י הסוברי' לדעתסאה מ~
 וכן והת~~ד האגודה האחרונים כל וגם לדבר. ונכונותברורות
 בב~ר כלים להטביל שאסרו ברבותיו ~העיד ב~ר"ל~צא~י
 ראו של" והעידו בש"ובין נפסל ~ותו כשמנקי'~טעם

 בד~ר להקל נימ" כמל" מדבריהם לזו" חלילה בדברמקילין לרבו~יה~
 למקוה. שאובין מים בס' ~קל יש אולי בדיעבד רק בו.ש~אובין העלי לנקב וצריך בספיקות כ''כ לזלזל אין לוגין ג' נפלו אםבס' וא~

 המעיין ~מך על בשאובין המקוה שיעור רוב לעשותובפרט
 דאורייתא ס' בזהיש ק~

 לדע~
 הוא ש"וב דרובו הפוסקי' רוב

 המחבר פ'וכן ~ה''~
 והרמ~"

 כרת באיסור להקלרקיע ומאן ספין ומאן חשיב ~ן ו""כ בשו''ע
 האלה הגדולים כל נגד דאוריית"

 א~ ליתן עתיד וה~יקלברורות. ור"יו~
 ז"ל הרא''ש גם ולענ~ד ~דין.

 כ"כ מיקל היה ל" לידו מעשה בא אם ו"ולי כן א' להלכהבתשו'
 שיהיה "יך כו' ~לכים אחרי לבא אנכי מי בתשו' ע' ~הריבדבר

חלי~
 גוברי'. דרב ז~ל הר"~ וש"ני ב"ה לקל

~~~~~
 שהארכנו מה כל דהנה "'. מצד קולא לצדד יש ד"כתי
 דמי ודאי ""כ לאדם אף בכ''ש דמטהר הסוברים לדעת"בל לאדם סאה מ' בעי דמעין הסוברין לדעת הואבזה

 ואחרוניםראשונים גדולי רוב לדעת בשאובין לעולם נפסל שאינה שלימהל~וה ממ~
 ברו~ א~

 שהזכרנו דיעות קצת זולת שאובין
 וראב"ד הרמב''ם הרי וא''כלעיל

 ד~~~' שמחה ורבינו וא''"
 מדעת לי יראה וכן ל"דם אף בכ''שדמטהר

 הרי''~
 וכ' שסתם

 דמעיין דת"כלהך
 מטה~

 נדה בהל' סאה בארבעי' ומקוה בכ"ש
 לה~י"ה לו הי' ל" ב~יין סאה ארבעים בעי דל~דם ס''ל ואישלו
 לכלים דוקא דהיינו לפרש ה~לגם

 ו~~
 טהרת לנו ד~יץ

 היא ~דשים כלים וטבילת כללהאידנ" כלי~
 לט~יל~ ש~

 כמבואר "דם
 כ~ונת ברור א''ו לעיל. שכ' המהרי''ל מיירי ובכה"גבפוסקים

 הרי''ף לדעת ה~י וא~כ בכ"ש מטהר לאדם אףז''ל הרי''~
 ~לי ל" "ה בלא ור"ש וא""וראב~ד ורמב''~

 ש"ובי~
 ו~לוה במעיין

 והר"מ הרא"שגם עמ~
 ב~~ או~י ~לפי"" לקולא. ~~הם~דולים וכ~ה היראה עמודי שלשה והרי ו~רשב''"

 להקל "ין ודאי כך ~עשה ה~קוה רוב אם אולם כו'עליהם לס~ך ~ם ~ד"י י~ל מדרבנן בוודאי הוא לוגין ג' דפסולכיון לוגין ג' ונפלו העלי מקבו ~ל" בדיעבד להקל הנ''ל הגדולים כלעל לסמוך יש הגדול הדחק
 בשל דיעבד "ףפמים ~שו~

 תו~
: 

~~~~
 מ~הר דמעיין "~ל לדבריהם ברור' ראי' י~לכאורה

 מקו"ות גבי דעכומ"" בירושלמי דא' מה" לאדם"ף בכ"~
 על להאמינםדאין העות~

~ 
 ~הר מעיין מה דרשי דאינן סאה

 בכ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

א~
 מקוה

 בכ~
 מטהר מקוה לדידן גם דלכלים איירי לאדם ו~''כ

 מעיין אך דרשינן ואנן "יירי לאדם א"ו בטלו ~כמים רק~כ''ש
 מעיין מה דרשי והם סאה במ' ומקוה בכ"ש ~טהר דמעיין~ו'
 מעיין מה אי הת"כ כל' והוא כו' גופו לכל ד~ים דרשא ול''לכו'

 דנאו ~''מ כו' בכ''שמטהר
 "ס~כת~

 רק הוא
 דרש"

 ולאדם גמורה
 םאה ~' בעי ולא דת''ככפשטא

 ר~
 אמ~ם בב''א. גופו כל טבילת

 הפוסקי' אלו לדעת ולכאורה העולם. אבות בין להכריע בידינואין
 משכ~ת הא איכא מי ב~מין טבילה פריך מאי לדוכתא קושיאהדרא
 ~דעת לדעתם נתרץ ואולי שאובין לתוכו ונתן קטן במ~ייןלה
 מר~צאות גזירת מטעם ~מין של מקוה האוסרין ראשונים גדוליקצת
 רק גדולים ועוד ר''ת בשם במרדכי כמבואר לשאובין דדמי'~שום
 כו' שבות דאין במקדש התירובכ''ג

 וג~
 ~ינתו להפיג ~~ט רק

 דר' אליב" הירושלמי מן לזה סמך וקצת במשנה.כמבואר
 עתה שנהגנו המנהג ענ טובא ק'ול~י''ז יהוד~

 במקואו~
 וכבר ~מין

 ב~מין. ~בילה יש דכי אלו הסוגיות וב~מת דקמן. קמאי ע''זצוו~ו
 טברי' ב~מי רק טביל' דאין דמשמע הקונות כל את בפנינונועל~ן
 ~מעיין ~א~ מ' דבעינן תוס' שהוכיחו דיומא מבוגי' גםוצע"ג.
 שלא הרואין מ~ני דאולי והרמב''ם הרי''ף לדעת ליישב~ריכין
 ק' תו~' לדעת אף דבל''ז מקוה שיעור הצריכו המעיין מ~ךידעו
 עצמו במ~יין הא ~יעור צריך למה כשפה''נ למעיין שמחוברכיון
 ~ם ו~''כ הרואים מ~ני הכל א''ו םאה מ'הי'

 שאיב~
 מפני פבול

 : האל הגדולים לדברי ליישב נ''ל כןהראי'

~~~
 עד בעומק ש~ופרין שלמו במקואות השנית ל~קירהנבא

 אין. אם להם מעיין דין אם מע~מן נובעין מיםשמוצאין
 מעיין דין הבארות דכל בפשיטות. כ' בתשו' ז''ל המהרי"קהנה
 לתוכה שנפנ דבאר ממשנה ראיה והביאלהם.

 ~רסי~
 דכ~ר כו'

 ~ילוק לענ''ד אמנם כלל. בדבר ~ילק ולא ~יים מים דבעי לזבאף
 מעיין ~שם ומוצאין באר ~ופרין אם ודאי דהא בדבר. ישגדול
 וכמבואר ~יים מים דבעי לזב אף דכשר ודאי וממקורו ~צמונובע
 שם וימצאו כו' יצחק עבדי וי~פרו הוא מלא ומקרא ההיאבמשנה
 וא''צ ~יים מים מקרי ~פורה דבאר להדי' הרי ~ייס. מיםב~ר
 ~יים ~ים נמצאים הבארות בכל לא ודאי הא אבל לזה.ראיות
 להם שקרוב הנהר מן נובעין הם שבהן ~המים בארות כמהויש
 ~יים מים מקרו לא ודאי והנהו עצמן מצד ולא הארץ גידידרך

 עליהם שרבו יוכי~ו יצ~ק עבדי של ראשונות ובארות לזב'ןופסולים
 שאמ~ו שם ז''ל הרמב''ן וכ' המים. לנו לאמר אבימלךעבדי

 אבל המים. לנו אמרו ולכן ה~מוך המ~ל מן באין היושמימיהם
 נובע מקור רק הנהר מן ולא ~יים מים מעיין שהי' הי'האמת

מי~
 נובע באר דרק להדי' עכ''פ הרי כו' הנ~ל מן מימ'ו ואין ~יים
 הקרקע. מת~ת מנהר הנובע באר ולא ~יים מים נקראמעצמותו
 לכל כלל על~ מעיין שם שאין לומר יש וא"כ ל"בין ~סוליםוא''כ

 : לכ~ע כמקוה סאה מ ובעימילי

~~~
 מוכ~

 לענ''ד
~ 

 בצד ה~ופר ז~ל הר''ש הביאה התוספתא
 בצד תמצית. כמי ~ן הרי הביצין במקום המהר בצדהים
 ~םהמעיין

 המי~
 הרי כו'. כמעיין הן הרי המעיין מחמת באין

 כמי רק כמעיין אינן נהר מי לתוכו ובאין נהר בצד ד~ופרלהדי'
 דבעותמצית

 סא~ ~
 באין אם מ~לק המעיין בצד רק לכלים. אף

מחמ~
 דשם מקורו ב~~לת גמור במעיין ~יינו ומל~נ''ד ה~עיין.

 דאין במהר אבל עליהם מעיין שם מים ומוצאין בצדו ש~ופרכל
 המעיין. מת~לת נמ~כין הן מהמהר רק עלל ומעין מ~ורכאן
 אבל עליהם. מעיין שם למעיין כשפה''נ מ~וברין שהן זמןוכל

 ~יין ~ם פסק הקרקע דרך ~פורה לבאר ~הם הבאיןהמים
 דקים נקבי' הקרקע חל~ול דרך רק כש~ה''נ ~יבורן אין ~הרימהם
 הרמב''ם ~' וכן תמצית. כמי ונידונין עליהן מקוה שםלכן
 כמקוה הן נהר או ים בצד ד~ופר הל"ו כתוספתא בחיבורולהדי'
 הדין עכ~פ א''ש. ולפמ''ש הדבר בטעם שם שד~ק בכ''מעיין
 אמתדין

 דבארו~
 נקראין אין הקרקע נקבי דרך נהר ממי הנמשכין

 ז''ל הר''י לקושי' נכון תירוץ בידינו עלתה ולפ''ז כלל.מעיין
 דהא דא' ד~גיגה מהך לאדם ~כ''ש ~הר ד~עיין האו~י'לדעת

 במעיין וע''כ א' ב~קום סאה מ' ובעי מ~לחלא חלחוליארעא
 זה. על ל~שיב ~אין כ' ז''ל והרא''ש ~ל~ול. ~ייך לא דמקוהאיירי
 במקום הנעשה מקוה על דהכונה כלל קו~י' אין לפמ''שואולם
 ארע~ ובודאינהרות

 כיון עליהן מעיין שם אין ואפ''ה מי~ל~לא
 ז''ל. וברמב''ס בתום~תא וכמבו~ר כשפה''נ לנה' מ~ובריןשאין
 אמת וזה ע''ש. גדול מנהר באין הנובעין שהמים ז''ל פירש''יוכן
 גדולים וכמה וראב''ד ורמב''ם הרי"ף לד~ת זו קו~י' ביישובברור
 כל נפל ודאי לפ''ז וא"כ הירושלמי. מן לדבריהם ראי' כ'וכבר
 איזו מפיס מאן כי בבירא. שלנו במקואות השאובין היתרצדדי
 באר היא~קוה

 נוב~
 במדינות ובפרט הנהר מצד ואיזו מעצמו

 נמצאים מים מעיינות ואין המים ובנעי הנהרות ביןהעומדות
 ~ו~ בודאי א~ר כללשם

 הסמוכים הנהרות ~ימי הן שלהם בארות
 ו~לילה כלל. להם מעיין דין אין ודאי ה~רץ ל~לו~ית דרךלהן
 כרת איסור לידי לבא יוכלו כי ~שאובין מצדדי צד בשום להקללהן
 כל לדעת ש~וביןברוב

 הפוסקי~
 יהיה ולא במעיין המקילין אף

 : כלל שיסמוכו מי עללהם

~~

 הראבי''ה בשם ז''ל הר~א דברי לזה סתירהלכאורה
 שאין ואף מקוה הנ~ר בצד לחפור דמו~ר שכ' נ''בבס~יף

 נ~ב שאין אף שביניהם החלחולית רואין שאנו כיון ם~ה מ'בו
 דקים נקבים דמצרפין שם ה~~בר מד' יראה וכן כשר.כשפ''הנ
לשפה''נ

~~ 
 כשבאין לא אבל הכשר. מן פסול מקוה להכשיר באנו

 דעת עכ''פ עיי''ש. פבולין מ~ואות ב'לצרף
 הראבי''~

 דמקוה
 שביניהם: ה~~~ול שרואין כל כשר סאה מ' בו שאין אף לנהרסמוך

~~~~~
 ודברי בהתוספתא הרגישו לא איך בזה נפנ~תי מאד

הרמב''~
 כמי הן והנהר הים בצד החופר ~תם שכתב

 הרמב"ם דברי רק לנו אין ולמ~~ה מהם. נעלמו ואוליתמ~ית
 דחגיגה הך פירושו עפ~י כ''כ הראבי''ה שהרי ועודותוספתא.
 ~סירים מקוו"ות בשני מיירי כו' ~ל~ולידארעא

 במרדכי עיי~
 וכן לנהר בסמוך כפשוטו רק כן פי' נא ז''ל שר~''י רואהוהנך
 מטהר דאין למעיין ראיה מכאן שהביאו והרא''ש ז''ל הר~יד~ת
 רחוק או לנהר ~אוד סמוך בין הראבי''ה לדעת ל~לק ואיןבכ''ש
 ה~ול ~ס~ם מקואות בשני ד~גיגה הך לשנויי ל''ל דא''כקצת
 ~ילקו לא בתוםפתא וגם ~ילוק דאין א''ו הנהר מן בר~וקל~נויי
 ~שהביא ומה פסול. ולים לנהר מאוד במוך דאף ומשמעכלל.
 שאין אף קופה או שק בתוך דמטבילין דתנן מהא ~ודראי'
 ודאי כלל מים מ~זיקין שאין התם שאני לעמ''ד עשפה''נבנקבי'
 קשה ועוד שם ז"ל הרמב''ם וכמ''ש ~שפה''נ יותר עירובהוא
 שיש דווקא היינו שק בתוך דמטבילין הך ע"כ ראבי''ה לדעתלי

 ש~~קו למקוה דומה הוא דאל''כ ~בשק המים לבד מקוהשיעור
 דא' דביפא ועוד כלל ~ילקו לא ובמשנה לדידיה. וגרגותניבסל

 הר''ש כמ"ש איירי מצומצם במ~וה ע"כ כדרכו ומעלןמ~בילין
 שלם ומקוה שבתוכו ממים המקוה פסול לענין דאיירי שםז''ל
 שבתוכו מים בצירוף רק ~םר ב~קוה ודאי אלא בשאובין נ~סלאין
 דטבילת טבילה לה סלקא עצמה דהכלי נהי כן ואם סאה מ'יש

 ב~גיגה כמבואר כשפה''נ ~ירוב צריך אין עצמה העליאותה
 דבלקא מגו כשפה''נ בו שאין טמא בכלי כלי~ להטבילדמותר
 אבל כו'. דמנאלגופיה

 ה~
 מיירי קופה או בשק דמטבילין רישא

 כמו ~סר במקוה מיירי ואי טהורין עצמן שהן אף גוונאבכל
 ש~לקו למקוה ממש דמי' הא טבילה סלקא אמ~י כנ''ל ק'סיפא
 כיון מקוה לחילוק כלל דמיא דלא א''ו ~סירים ששמיהם כיוןכו'
 ~יבור זה אין לגמרי מקוה ב~ילוק מש~''כ כלל מים מ~זיקיןשאין
 הכל ~סר וא' שלם א' או ~סירין ששניהם בין ~ילוק איןוא''כ
 וכן ~פה"נבעי

 מבואר וכן והרא''ש והר''י והרמב''ם רש''י דע~

ב~וס~ת"
 איך צ~''ג ורמ''א המ~בר ודברי ~ינה למינדא וליכא

 כל למהר הבמוכי' שב~וואות העולה הכלל י~יד. כד'ס~מי
 נמשכין הנהר מן רק בפ"ע ומעיין מקור למעיין שאין לספקשיש
 של קולא בשום להקל מורה לשום ~לילה לקרקע מת~ת המים~ו

 כי בדיעבד אף שאובין ברוב ומכ"ש לוגין ב~' לפסול ~לאמעיין
 מצאתי שוב ורגליו. ידיו ~צא לא והמיקל כרת. איסור ס~קהוא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  הסכים ב' חלק ז''ל ~הרי''ט הרבבתשו'
 בקיצו~

 המעיין בדין הןאלה דברי לכל נמרץ
 לא רק הרא''ש על ה~ולקים לדברי לחו~

 בדין וגם כלל. ראיות הביא ולא ומי מי כללביאר
 הבאר~

 חלק

קצ~
 : היטב בכ''ז ודו''ק ג''כ. תוספתא והביא א'. בםגנון רק

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

 ~ו
~~ ~ 

~~~~~
 בכלים טבילה מדין בזה הדין לעיקר נבא ב~רם הנה
 המרבים על פ~פוק ק~ת יש כי קצת להעיר יש~נ~בו

 דבר וזה הרבה ל~ממו המקוה לתוך חמים ~אובין מיםלהטיל
שלא

 ~~צ~
 אסר ז''ל שר''ת הראשונים מדברי ~ידוע בריר ה'תר לו

 וב''י במרדכי הובא כי' למקוה להטיל מים יורה לחמםכזאת
 לכה''ג שהותר אף וכתב שאובין גזרת משום הטעם שאוליוכתב
 כו' במקדש התירו דברים הרבה כו' אסט~יס היה אםביוה''כ
 ותענית בברכות דא' מהך ראיה והביא משם ללמוד ואיןעיי''ש
 ר''א סי' יו"ד בש"ע המחבר סתם וכן איכא מי ב~מיןטבילה
 להתיר שנוהגין ז''ל הרמ''א וכן שם המרדכי שהבי" המתיריןואף
 שיש לגמרי לחמם לא אבל צינתן להפיג כדי רק התירו שלאי"ל
 במשנה מצינו לא גדול לכהן וגם מרחצאות גזירת משום יותרלגזור
 ר"ש בשם המרדכי כתב ולכן' ביומא כמבואר עו' להפיג כדירק

 אחר מקוה אל ולחברו למ~וה ~מין לה~יל א~יו לר''י~אסר
 מרחצאות גזירת משום יותר זה לאבור שראוי וכתב~ש~ה''נ
 ר"ת של בדינו רק בפי' זה שיתיר מי במרד~י מצינוולא

 צונן מקוה לתוך חמין לשפוך~שאסר
 ה~קוה כל אם בדין לא אבל חולקין.יש

 מ ז''ל הר~י וגם כו' ובהשקהח~'ן
 להתיר ~שה ע~השלא

 ר~
 להתיר רצה

 משמע שכן ז''ל הר"ש אחיווהחזירו
 להתיר רוצה שהיית לי אמרו ז''ללשונו
 ראיה והביא כו' ש~תרת כתב ולאכו'

 כתב ש~רי כ''ש בדרך דר''תממעשה
 וכן ודו''ק כו' טעמא מהך ואולישם

 להתיר שאין ז''ל ר~''א מדברימ~מע
 לעשות ולא צומן למקוה חמין להטילרק

 שכן כו' ל~וה לחברו חמיןמקוה
 משמע וכן למדקדק. בל~ונומ~ואר
 וליכא הקרקע מן שנובעין כיוןטבריא בחמי לטבול להתיר שכתב הגמראמדברי
 דאתי מ' ~ו' ~חצאות מ~וםלמיג~ר
 בתוך יהיה אם למישרי איכא ז''ל שמשון רבינו של זודל~ת ודאי והא ""ל שמשון רבינו וכדברי מר~צאות גזירת ביהשייך ~חמין שעיקרו כיון השקה ע''י אף בח~ין שאוב ~והלמעוט~
 כיון צוננין מים מעטהכלי

 שעכ''~
 אחיו לר''י אסר למה בזה ~ירין צוננין מעט שאלו ג~ורין~מין שהן כיון דמר"צאות הגזירה ביה שייך ודאי ג~ורין מ~מיןהיא בכולה ורובה המקוה עיקר

 יורה לתוכו הטילו שלא יאמר ומי השקה ע''י חמין מקוה~עשות
 כידוע. השקה שריא ודאי דבצונן ~מר~צאותהחמין ~דין רק עליו אסר ההשקה מדין דלא ובוודאי ג''כ.צוננין

 וע''~
 העיקר

 רק צוננים בהם מערבין גמורין ב~חצאות שגם צונניןלמעט שגיחין ואין ~~רחצאות כדמיון בחמין המקוה ~~~ר כלתלוי
 : ~רור וזה שנא לא ה''נ חמיןעיקרו

~''~~~
 לחמם דוכתי בכמה האידנא דנהגו מאי גם לכאורה
 מרובה התוס' שלפעמים עד ~אוד הרבה המיםמקואות

 רבינו גזירת ידי יצאו לא גמורין חמין והיא העיקר עלמאוד
 שהרי עליה חולק אין אשר ודעימי' "''לשמשון

~ 
 עליה שגזרו בשבת רחיצה ~דין בלילה בשבת הטובלותלנשים גמור איסור בו שיש לזה ומצורף כו' הקרקע מן שנובעיןטבריא ח~י רק התירו

 שעיקר כיון היתר קצת כתב טהרה סדר~ ובס' בפירושאםר צבי חכם בתשו' בתשובותיהם. האחרונים בזה עמדו וכברכידוע

 המקוה שרוב עד לחמם במרבים שייך לא וזה כו' צונןהמקוה
 כמו ממש הן לשפיכתן תיכף ובפרט גמורין חמיןהוא

 ואסורואמבטיאות ~רחצאו~
 לכ''~

 ולהטיל כלי לעשות וכ''ש בשבת בו לטבול
 חמיןלתוכה

 מרחצאות גזירת ביה שייך דטפי השקה ע''י הרב~
 לשבת מועלת השקה אין ובודאי לכ''ע ב~בת רחיצה ואיסורהנ"ל

 גבי כירה פ' שבתע'
 מע~

 ~ו': טבריא דאנ~י

~~
 המשכה לאסור שהוכיחו בת~ורה תוס' מדברילכאורה
 והא איכא ~י בחמין טבילה בתענית דאמרינן ~אבכולה

 הך להו דלית משמע כו'. שאובין הוו דלא בהמשכה להמשכחת
 מטהרת דשאיבה דאף כלום הוכיחו לא דאל''כ דמרחצאותגזירה

 משכחת ולא מרחצ"ות מגזירת אםור חמין ~בל בצונן היינובהמשכה
 מע"י עדיף דלא בחמיןטבילה

 הש~
 ואסירי שאובין אינן דודאי

 וזה חמין בכולה אף שרי שאיבה איםור שאין דכל לתו' ס''לא''ו
 דעתנראה

 רשב''~
 להקשות ואין בתוס'. שם ז"ל ור''י

 מאי דא~
 "ה השקה. ע''י משכחת הא איכא מי בחמין טבילה ה~''סמק'
 השאיבה מטהרין שע"י כשר מקוה ~וד שם שיש כיון דא''כאינו
 וזה בצונן דאפשר כיון וביוה''כ בת~נית בחמין לטבונ אםורו~אי
 ~כי וע''כ צונן שם ואין טבריא ב~מי לשנויי הוצרך ו~כןבריר
 מותר בצונן דרחיצה דשם ס''ד לפי שםמיירי

 א~
 מצוה בלא

וא''כ
 ~ה''~

 א''ו בצונן אפשר אם בח~ין מצוה לצורך לו נת'ר
 מצי הוי ודאי בהמשכה אבל כלל צונן מקוה שם שאיןדאיירי
 איתא אםל~מויי

 דשרי~
 ובתענית בתמורה בתו' שם ודו''ק בכולה

~~
 אפשר צינה ~שום אי ב''ק גבי בברכות דא~רינן~א

 לכאורה ~ו' ב~מין טבילה יש וכי חבדא רב וא'במרחצאות
 להמתירין לדעת מיבעי' לא בחמין טבילה ליכא אמאי לדקדקיש

 אפי' אלא ה~כה ע''י ב~~ין טבילה משכחת דודאי ב~ולהוהמשכה
 המח~יריןלדעת

 דל~
 צינה ~שש לענין אפ''ה רובה עד רק המשכ' שרו

 סגי איס~ניב לכה''ג דהא צינה מידי להו דנפקא רובא עד בגיודאי
 דתענית בהך בשלמא בחמין טבילה יש וכי מק' והיכי מים שלבקיתון
 גמורין חמין ובעי בתענית רחיצה איםור לענין חמין להדקרינן
 לענין דאיירי בברכות~בל

 טביל~
 לרבנן הונא רב שם דאמר ב"ק

 א~שר צינה משום אי זו בטבילה מ"ל"לין אתם מה מפמירבותי
 בהמשכה א~שר הא טובא וק' ב~מין. טבילה יש ועי מק' ועלהבחמין
 אין דברכות דמהך לפענ''ד הנראה אבל המקוה מיעוטכ~י

 עלה אתי~ן שאובין מטעם לאו התם דע"כ כלל ראיהלהביא
 ואטו במרחצאות אפשר שם א' ר''הדהא

 ל~
 שהמרחצאות ר"ה ידע

 השאובין גם ב''ק טבילת דלגבי ר''ה דס' וע''כ שאוביןהם
 ר~"ח מקוואות במס' היא שלימה משנה ובאמת כשריםהם

 בקילון נת~לאו אפי' קריין לבעלי כשרים שבח''ל העכומ"זמקוואות
 ~בין ט' ~ליו שנתן ב''ק שם דא' בברייתא מפורשת מחלוקתהיא שם ובברכות כשרין הם בשאובין דאפי' ור"ש הרמב''ם שםו~י'
 מ' לאחרים אבל לעצמו בד''א טהורכו'

 ס~
 סאה ~' רי"א

 וח''א כלים לאתויי מקום דמכל אמר חד אמוראי שם ופליגימ''מ

דווק~
 בקרקע

כלים לאתויי מ''מ למ''ד והנה שאובין לאתויי ומ"~
 מ''ד להאי וע''כ ב~"ובין פוסל דת''ק משמעשאובין לאתויי מ''מ ולמ''ד מכשיר ת''ק א~י' דבשאובין מש~

דמקואו~ סתמ~
 להכשיר נקטינן ממ''נ וא''כ בש~ובין דמכשר כר"י אתיא

 אפשר דא' ור"ה בשאובין ומכשר כר''י דס''ל משנהכםתם דהלכה משום או בשאובין לר''י מודה ת''ק דגם משום אובשאובין
 אפ~ר דל" היכאכו~תיה ופסיק מכשיר בכלים אפי' דר''י מ''ד כהך ס' ע''כבמר~צאות

 ועכ''~
 יש ו~י דמקשה דר''ח ובודאילב''ק דכשרין פשיטא בשאובין לדידהו

 טביל~
 לאו בחמין

 עלה אתישאובין מטע~
 דאט~

 דטבילה דס"ל רק תנאי אכולהו ר~ח פליג
 טבילה דרך שהוא ~צומן רק שרו לא שאובין המכשיריןואף בחמין רחיצה שם רק כלל עליה טבילה שם לאו חמיןב~רחצאות

 ~מין הטלת לעמין ראיה ~"ה אין אבל לחלק. ~ין סברור''ה
חמין להטיל אפשר צינה משום אי לרבנן הק' לא ר"ה דהאלמקוה.

 למק~
 היה ואפשר

 ק~
 לטבול ש~מצטרך עת בכל עליהם
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 המרחצאות רק צונן המקוה לתוך חמין מים להטיל~~קוה
 תמיד מצוים שהן כרכים של כאמבטיאות תמיד לרחי~ה~עו~דות

 לרחיצה העומדות באמבטי~ות לטבול אפשר ו~א ר''ה הק' זהעל
 ~מידו~וכנות

 ואה~
 צריכין כ''ז בחמין. טבי~ה יש וכי ר"ח משמי

 ~דחוק~~ו
 לד~

 לתוך ת~ין נ~פוך המתירין
 המק~

 לד~ת אבל
ר''ת

 ור"~
 דברכות בירושלמי וגם כלל הדחוקים ~א~ו ~ורך אין ו~~ימי'

 על~ן כל~ו~ר
 ל~

 ביט~ו
 טבי~

 שהיו הגליל מ~י מ~~י אלא ז~ת
 ה~י~ מפ~י~קרות

 לתוך חמין להטיל בי~יהן ~הוג הי' ואלו
 זה מפני עזרא תקמת ולבטל סכנה לידי באות הי' למהה~וה
 וענהוג המקואות לכל ח~ין מ'ם שיטילו לתקן ~ם הי'~דרבה
 אע''כעתה

 שהי~
 : תמיד מקו~ות לחמם להתיר ק~ה הדבר

~~~~
 דאמר פ''ק דמכות סוגי' עפ''י כ''" לתרץ ישלכאורה
 שם הטובל הגדול לים שנפלה ~אובין מים של חביתשם

 והקשו אחד. במקום יהיה שלא לוגין לג' א"א טביל לו עלתהלא
 שאובין לוגין בג' נפםל אימו שלם ~וה דהא הראשוניםשם

 אתו בשאובין טבילה חשש משום דלאו ותירצו הגדול ~יםוכש''כ
 שנפלו טהור או שאובין במים ורובו ראשו הבא משום אלאע~ה
 בתרומה. לאכול גופו דנפסל ש~ובין ~ים לוגין ג~ ורובו ר~שועל

 להך בפוסקים השוו לומן מקוה לתוך החמין דהטלת הךוהנה
 יהיו שלא א''א לומר שייך בזה דגם הגדול לים שנפלהדחבית

 ~ים כמו וקיימו קוו המקיה מי וגם ~' במקום שתובין נוגיןג'
 בזה ג''כ ושייךהגדול

 גזיר~
 תרומה אכילת נענין כו' דהבא זו

 ואמוראים התמאיס בימי בזה נהגו לא ולכן ר''א. סי' בב''יכמבואר
 הרבה נותנין היו ואם בא''י ובפרט תמיד בתרומה רגילין היושהן
 יאתו ~תרומה פםולין בהן הטובלין כל הי' המקוה מתוך ןחמ
 בימיהם לגמרי זאת א~רו ולכן תקלהלידי

 וז~
 על נכון תי'

 בתרומה בודאי רגילין היו דשם הגליל דנשי מהך דירושלמיםקושי'
 הך גם בזה לתרץ ואפשר תרומה. טהרת על יחוליןוטהרות
 יש וכי דמק' ותעניתדברכות

 טביל~
 כר~ינו ועל ודו''ק. בחמין

 בכל דורות מכמה זה שנהגו ~נהג בזה לקיים אנוצריכין
 הקרים במדינות הצינה ~ני סכנה חשש מקצת וגם~דינתינו.

 ~ה על להםויש
 שי~וכו~

~~
 הענין פרטי אבל מרחצאות. גזירת לענין הדין בעיקר כ''ז
 י~ זאת לעשותאיך

 נבאר כאשר פרטים בכמה הרבה לדקדק
 בתשוב' כתבתי שכבר הרבה לדקדק יש דבר כל תחילת והנהאי''ה

 ברבוי נפבל שלם מקוה דאף שסוברים והערוך ר''ח בשםהקודמת
 התו' הביאו וכןשאובין

 בד~
 בד"ה ס''ו

 א~
 בנמל ~טבול לא

 לבנתי' עביד דשמואל דאבוה דהא והערוך ר''ח בשםש~ירשו
 ותימא התוס' וכ' לשאובין דחייש משום היינו ניםן בימי~קואות
 שמקלחות צינורות דכמה ותירצו בזה. שייך שאיבה מההוא

 שחקקןהנהרות לתו~
 ולבסו~

 להדי' הרי קבען
 דא~

 ~יישי במהרות
 כולן ופירשו הפוסקים. כל לזה הםכימו שלא אך שאוביןלרבוי
 דאבוה~עמ'

 דשמו~~
 משום ולא זחילתן דרך מטהרין שאין משום

 נפסל אין שנם ד~~וה וס''לשאיבה
 א~

 והנה שאובין: ברבוי
בסוגי'

 דיבמו~
 עד כשר סאה ונטל סאה דנתן בהך הערל פרק

 אומר ~שאנירובא
 הו~

 וט~מא שנתן~. ~אה הוא שנטל סאה
 מפרש ז''ל דרש"י ונהי שם ז''ל רש''י וכדפירש דרבנן ד~איבהמשום
 אפ'ה פירות מי לענין המשנהשם

 משמ~
 דגם שם ""ל מדבריו

 בעי דרבנן שאיבה דפםול אע"ג אלמא שם כ' דהא שאיבה~ענין
 מדאורייתא באמת ~ירות מי דהא שם הקשו והתו' בכשרות.רובא
 בטיל קמא קמא דמדאורייתא ותירצו דרבנן. ליה קרי והיכי~סולה
 קאי א''נכו'

 נ~
 עד יו~נן ר' קאמר ואכו~הו מים בו שיש אתמד

 בו אין מים שעיקרו בתמד התוס~ות של בתרא לתירוץ הרירובא.
 רש''י דלד' ומוכח דרבנן. שאיבה פסול רק דאורייתא פירות מיפסול

 שחסר כל עכ''פ בשאובין נפסל אין שלם דמקוה נהיוהתוספות
 למפרע. דשאובין פסולא ~דר רובא עדאח''כ

 ונמצ~
 אותן לפ''ז

 חמין הרבה יורות לתוכן ומטילין תמיד אותן שמחממיןהמקואות
 לתוכן. ומטילין וחוזרין אותן ומחממין ~תוכן ה~ם נוטליןותמיד

 משל דרך ~מקוה עיקר על רבין השאובין ימים ~מה במשךהרי
 מחממין יום ובכל גדולות יורות ד' או ג' מחזקת בעצמה המקוהאם

 ושופכין שתים או א~ת יורה המיםמאותן
 לתוכ~

 השני ביום וכן
 בלתי שלם מקוה נשארה ולא השאובין. רבו הרי השלישיוביום

 דנתן להך ממש דומי' והוי מאתמול שנשפכו הש~וביןהצטרפות
 מחצה עד עכ''פ "ו רובא נשקול דלא רק שרי דלא ~אה ונטלסאה
 סאה במ' שנטהרו השאובין המים זו לבברא והא לא. טפיהא

 ימים במשך בנ''ד וא''כ המקוה~ עיקר כ~נתיר לא'םור וניעור~ןחוזרין
 מאוד קשה דבר וזה ~ובא. טפי עכ''פ ש~ו~ין להיותן חוזרין המיםכל
 לענין סאה ונטל ס~ה דנתן הך בפירוש כתב ז''ל הרמב''םגם
 וכן שאובין.מים

 דע~
 אע"ג שכ' הנפ~. בעל בס' ז''ל הראב''ד

 כו'. חסרי דלכי מיא מהנו מ''מ בשאובין נפסל אין ש~םדמקוה
 על בהשגותיו ז''ל הרז"ה דעת וכן סאה. ונטל סאה דנתןומהך

 את המוכר פ' בב''ב ז''ל הרשב"ם ד~ת וכןהראב''ד.
 הבי~

 דהך
 אעפ''י שכ' הרשב''ץ בשם הב''י הביא וכן איירי. בשאובין סאהדנתן

 בין הראש להכמיס ראוי אין ~'מ להכ~יר הסכימושהאחרו~ים
 בסי' ~''כ הש''כ הביאוהמחלוקת.

 ר''~
 שגם ~שמע ס''ג. ם''ק

 והראב"ד הרמב"ם שלדעת וכיין בזה להחמיר נוטה ז"ל הש"ךדעת

והרז~
 דגם ביבמות והתוספות רש''י ד' ומשמ~ות והרשב''ם

 ישב~איבה
 לחו~

 עד רק להכשיר ~לא סאה. ונטל ם~ה בנתן
 שהחמירו והערוך ר''ח ד' ~זה ומצורף ז"ל. הרשב"ץ הסכים וכן~ובא
 להרבות שלא ב"ה ה~בה לדקדק יש דודאי נראה לעיל כמבואריותר
 ולהטיל יורותלהחם

 במקו~
 לכל שעכ''פ עד יום בכל תדיר

 על לסמוך באנו ואם ביודאי. שאוב בלתי מקיה שיעור רוביהי' הפח~
 בקונטרס הארכתי כבר הנה בשאיבה נ~סל אינו ד~ייןסברא
 שידוע אותם רק מעינין נקראו שלנו המקואות כל דלאהקודם
 : באריכות ע''שהארץ. בגידי מהנהרות הנובעות ולא בפ''ע מים מקור להם שישבבירור

~~~
 הרתי~ות רוב מחמת לפעמי' כי ~וד בזה לחוש ישזה

 המים מראות משתנים יום בכל תמיד המיםשמרתיחין

מח~
 חלב למי ודו~ין והאור העשן

 וי~
 מראה. שינוי חשש בזה

 נתאכמו שלא אלא שנו ל" חרס כלי גבי ע''ב ט"ו ד' בסוטהומבואר
 נשתנו שלא מים מה דמים דומי' פסולים פניו נתאכמו אבלפניו
 עשן מחמת פניו ~~תאכמו ה~ור ע''י שנשתנו מים דכל ומ'כו'.
 דבעינן פםולי' מראיהס משתנים הרתיחות רוב מח~ת המיםכדרך
 דחדשה דומי' הוא דמדאורייתא מ' הגמרא ופשט נשתנו. שלא~~ים
 האור ע''י נשתנו לא מים דסתם בעכומ"" מ' וכן ישמעאל.לר'

 כו' מים וגם כו' בכסף ~אוכלדמייתי
~  

 כו' נשתנו שלא מים
 למידרש היינו הכי קאי לא ד~סקנא ואף עכומ''ז. של שלקותלאסור
 דסתם ל''פ בהא אבל המשתנה דבר ולא~ור ד~ים דומי'~וכל
 שהק' ומה ~ע"". מהך לתו' להו ק' מאי ידעתי ולא נשתנו. לאמים
 המים דהתם לתרץ נראה מראה בשינוי פיסלין אין צבע דמימהא
 לשנות גורם לתוכן שנ~ל צבע דמי רק כלל. נשתנו לאעצמם

 עצמה מקוה של המים האור ע''י נתאכמו אבל ממשא בהולית וציבע~
 כ' ז''ל הראב''ד והנה מאוד. מצוי ענין וזה האור. ע''ינשתנו
 מסוגי' ולכאורה ביו"ד. בב"י הובא מראה בשינוי נפסל אינודמעיין
דסוטה

 מש~
 לר' שם דאמר מראה בשינוי נפסל מעיין דאפילו

 דהא ופירש"י מלאכה שום בו נעשה שלא חיים מים מהישמעאל
 דכל מ' כתיב.חיים

 שנע~
 "יים מים מיקרו לא מלאכה בהן

 שלא מים מה ס' ממצורע גמרינן דלא דסב' ישמעאל דר'ורבמן
 מים ד~עי ישמ~אל לר' כ''ש וא''כ נשתנו לא מיס דסתם ומ'נשתנו
 דפסול וכ''ש ממש חד~ה כלי דמצריך נשת~ו שלא ג''כ דבעיחייס

 נפסל חיים מים שהוא מעיין דגם מכאן לכאורה ומ'נתאכמו.
 מיס מיקרו לא שנשתנו דכל מראהבשינוי

 א~
 כלי וילפינן במעיין

 כ~ירין מימות כל שכ' כיור גבי ברמב''ם וכ"מ ישמע~ל. לר'ממעיין
 גם קאי. דאכולהו ~' וכו' נשתנו שלא ובלבד מקוה בין מעייןבין

 דווקא מקוה מי כ' ולא מראיהם שנ~תנו מים וכ' סתםהרמב''ם
 כיסוי ר''פ חולין עיין שאובין. מים מלאכה גבי לכתוב שדקדקכמו
 ופירש''י מים ומקוה מים ובאר מים מעיין קראי תלתי דרשינןהדם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 הרא''ה בשם מ'ש נט''י הל' ב''י ועיין קאי. אכולהוד~ים
 ז'~

 ודוק.
 מעיין שאין בפשיטות ~ראב''ד כ' למה ידעתיולא

 נפס~
 ב~נוי

 : היטב זה בכל ודוקמראה.

 דוכתא דאיכא והיכא וז''ל נדה הל' גדולות בהלכות~~~~~~~
 ולא אסירא למיט~ל איתתא יכלא ולא על~א~קריר

 לאסור דס''ל להדי' מבואר עכ''ל חיים במים דטבלה עדמישתריא
 כונתו אין ע''כ חיים מים דב~י ו~''ש לחמ~ו. למקוה חמיןהטלת
 מ~וה במי במים בהדי' כ' לעיל דהא חיים מ~ם דבעי זבכמו
 ופסק אור ע~י שנש~נו חמין למעוטי כונתו א''ו לקמןוכ''כ

חיותם
 ודוק~
: 

כ~~~~
 לתוך חמין שפיכת דין עיקר על הוא שהארכנו מה
המקוה

 מ~
 גדולה קולא עתה נוהגין שקצת מה אבל

 אותה ונוקבין העמוקה המקוה בתוך גדול' גיגית או ~ביתלקבוע
 ואח''כ כלי מתורת יצא למען טומאה מידי המטהרו בנקבמתחת
 לתוך חמין המיםשופכין

 ומחברין ~אובין עולה אותה ועושין הגיגי~
 לדקד' ויש כשפה''נ הנקב דרך הגיגית שת~ת המקוה מי אלאותה

 : הרבהבזה

~~~
 כגון כלי הלוקח וז''ל להתיר בזה סתם ז' ס' ר''א סי'הש''ע
 וקבעו ה~הרו גדול' נקב וניקבו גדולה עריבה אוחבית

 כשפה''נ נקב דבעינן ~גיה ז''ל והר~''א כשר ה''ז מקו' ועשאובארץ
 מקוה לעשות שמותר דק''ל כיון להקל הנוהגין הוסיפוועפי"ז
 בשאובין לעשותה אותה מתירין ג''כ כלי תורת בה ואין כזאתבחבית
 "ה בםי' הב''י והנה כשפה''נ. מקואות דעירוב השקה ע"ירק

 בענין המדברים הפוסקים כל דברי והביא זה ב~נין מאודהאריך
 אבל גשמי' מ~י מקוה בזה לע~ות כשר אם רק די~רו נא וכולןזה
 הביא בזה ואף כ~ל ש~ובין הזכירולא

 כ~
 בזה שהחמירו ד~ות

 דרך הבאים שה~ים רק המטהרו בנקב להקל ושל" בתועולטבול
 להטביל לא אבל המקוה לפםול שאובין נחשבים אין למקוה זהכלי

 רק בארץ שקבעו דגיגית הך כ' שלא רי''ו בשם שם והביאבתוכו
 וס''ל בתוכה לטבול לענין ולא ממנו הנמשכין מים פסוללענ~ן
 שגם שם הב''י ודעת בתוכו לטבול אין כשפה''נ בנקב~~פי'

 הטור. ד' עפ''י הדבר סתם בש"ע אך היא כן בתשובההר~"ש ד~
 ד~סקנתו בהדי' יראה מרובה בפ' הרא''ש בד' המעייןוהנה
דבעינן

 דווק~
 דים הך גבי בירושלמי כמבואר רמון כמוציא נקב

שנ
 ש~~

 פתוח~ן היו השוורים רגלי ומשני הוא כלי ולאו דמק'
 ודו''ק במקוואות פי' וכפי רמון כמוציא דדווקא שם וכ'כרמונים

 הסמ''ג בשם הב"י הביא וכן בד''מ וע''י ורי''ו ב''י כדברי וזהשם
 פ''ק הריטב''א בשם הביא ובבד''ה ר~ון מוציאדבעינן

 יש המקוה בתוך או ~נהר שבתוך בכלי או בחבית לטבוללענין דמכו~
 דא' ~הא והק' כו' כשפה''נ נקב שיש כל טבילה לו שעלתהלומר

 ו~יהו וסיים שם והאריך ר~ון כמוציא דבעינן יש"ש גביבירושלמי
 להתיר שאין אלא הכל לדברי בו מטבילין רימון כמוציאבנקוב
 ר~ון ממוציא דבפחות מבואר עכ''ל גזירה משום מקום בכלזה

 שד~תו אלא הירושלמי דמשמעות וכפשטי' להתיר איןבו~~י
 שסתם תימא וקצת גזירה. ~שום להתיר אין ר~ון ב~וציאשאפי'
 ~יש והביא ז''ל הגר''א ע"ז עמד וכבר כשפה''נ להתיר ז''לבב''י

 כלל כלי בתוך ל~בול שאין בובריםפוסקים
 בכ~

 ועכ''פ נקב
 להקל ~ראויאין

 בפחו~
 : מרובה בפ' ז"נ רא"ש ד' ועפ''ידכנים בפי''" המבואר וכשיעור רמון ממוציא

~~~
 פנים כל על בזה היתר שנוהגין מה להזכיר ראיתיז~ת
 הרבה ליזהר יש גדולבנקב

 של~
 ברזא הנקב לתוך לקבוע

 תמיד אותו ל~תוח שיזהרו גם כי ולפתוח לםתום לעךהמתוקנת
 מתורת הגיגית יצא לא עכ''ז המקוה אל ה~ים ולחבר הטבילהבעת
 ב~"ע כ~ואר הב~א ע''י ולבתום לפתוח לכך שעומדת כיון~לי
 דרך זו כלי מתוך ידיו ליטול ש~ותר הרא"ש תשו' בשם נט"י~'
 כלי חשו' הנקב מן של~עלה מה דאף שם ו~בואר שבברזאנקב
 קטין בן גבי דיומא בש''ס מבואר והוא הברזא פתיחת בעתאף
 ~שם נוטלין הכהנים אחיו י''ב שיהיו כדי לכיור דד י''בעשה
 שהי' בשעה גם הרי בב''אידיהם

 כול~
 א''א ומסת~א פתוחים

 בעת כא' כולן בו לקדש כשר ואפ''ה מחבירו גבוה א' יהאשלא
 שנים אלא מתחלה בו הי' שלא בש"ס שם ומבואר כילםפ~יחת
 ע''כ הרי התחתון מן ו~רבית מה~ליון ~דש הי'ובשחרית

 ש~א והתחתונים העליוניס בו היו י''ב קט'ן בן שעשהלאחר א~
 היו שאם רק בחםרונו וערבית במילו~ו שחרית בו לקדשראוי
 שגם מבואר יכולין היו ג''כ בב''א כהנים י"ב כל לקדשצריכין
 ו~~כ מה~ליונים גם ידיו ליטול כשר פתוחים התחתוניםבהיות
 שזה כלי מתורת לבטלו עליו נקב שם בזה אין בהכי דאורחי'כיון
 ויש תשמישודרך

 לדמו~
 לפעמים לסתום ירצה אם רק נ''ד גם

 ~קלה לידי ליתי שלא לחוש י~ בזאת וגם וכדומה בסמרטוטי~מו
 ועוד לנשים. המסור בדבר זהירות צריך וביותר לפעמים ישכחושלא
 בקר~ית ולא למעלה הגיגית הקובעין באותן הרבה בזה לפקפקיש

 מיוחדת היא ו"''כ הצד ~ן ה~ו' לדופני שנקבעת רקה~קוה
 פ' ע' הן עגלות שלש דתנן להא ודמי'למדרס

 ר"~
 ב~ס'

 שב~
 דא'

 העשוי'שם
 כ~ כקתדר~

 שלישיבה שם ופירש''י כו' מדרס טמאה

 ואי~עומד~
 הקרקע על עומדת שאין וכיון נקב בשום מיטהרת

 לקבוע הפוםקים שהתירו למה דמי' ולא "רעא ~גב בטלה לאממש
 הארץ על ש~ומדת דהתם~יגית

 מ~~
 והוי עלי' מדרס תורת אין

 וגם ~זה הרבה ל~יין ויש הכא משא''כ הארץ על שעומדיןכמו
 ~יבור אינן והקטפרס הניצוק ~דין החיבור בדין ח~ש בזהיש

ועי~
 המקואות דמטהרין בהא מ''ח דמקוואות פ''ו התוי''ט מ''ש
 דל"ג דאית שם מ''ב ובפ''ג הקרוב מן והרחוק הת~תון מןהעליון
 ע''ש. חיבור אינו ניצוק דקי"ל ~ו' התחתון מןהעליון

~''~ 
 מהראוי

 להקל ודי שיהי' אופן בשום גיגית דקבי~ת זו תקנה לבטלעכ''פ
 ובתשו' לעיל וכמבואר המקוה לתוך חמיןבהטלת

 והצעתי הקוד~
 רבות זה מוואלזין נ''ע מוהר''ח הגאון מו''ר לפני אלו מדבריםק~ת
 היטב: ודו''ק אופן בשום כלי לקבוע שאין לזה והסכיםבשנים

 ~~~ ~~ו~~ ~~~~~~
 ~~~י~ו

~~~ ~~~~~ 
 ~~ו~ ~~י~ ~ו~ו

~~~~~
 דין מקורהנה

 ז~
 ה~ודר ב~שנה ל''ג נדרים במס' הוא

 שקלו לו שוקל מחבירוהנאה
 ופור~

 בגמ' וא' כו' חובו
 אושי~א רב אמר תנא מאן ושרי הוא בעלמא ארי אברוחיאלמא
 הניח חבירו אשת דהמפרנם בכתו~ות ד~''ל פי' הוא חנן דבריזו

 מודר וגבי הכל דברי תימא אפי' א' רבא הצ~י. קרן על~עותיו
 שלא ע''מ דיהיבהנאה

 לפרו~
 באשלי הדבר נפל והנה ע"ש. כו'

 ~ותיו איבד דא' חנן דברי אי הראשונים בין שמחלוקתרברבי
 דדוקא ור''ת ר~ח דעת אשתו. ב~זונות דוקא או חוב בכלאיירי

 ודעת כה''ג. ג''כ איירי כחנן למתניתין וכדאוקמי אשתוב~~נות
 תוס' ~' חוב לכל ~''ה ה~וסקים ורוב ורמב''םרי"ף

 הרא''ש שדעת ב~''מ ז''ל הטור וכ' מחלקותם. וכתבושהאריעו ורא''~
 ~דברי השיג בבד''ה ב''י והרב באחרונה דעתו מדהביאכר''ת
 וכן חוב לכל וה"ה בהדי' שכ' לנדרים בפי'הרא''ש

 : חוב לכל דה''ה דאש~~ינן בהדי' כ' בו וכיוצא כמותיהל' גבי בכתובו~

~''~~~
 שכ' לנדרים בפסקיו הרא''ש מדברי הטור כד' טיקר נ'

 רבאואוקמה
 ~''~ שלו~

 יג~נו שלא פי' לפרוע שלא
 לדעת פטור חוב בכל וא''כ כחנן קיי~ל דהא זה לכתוב ול''לכו'.

 ה''ל ואדרבה דרבנן אליבא לשנויי רק רבא שני לא וע''כ ז''להרי''ף
 דבש~ר כר''ת. דס~ל משו' א"ו גווני בכל ~ותר דלדינאלכתוב
 ~וק~א אושי~א דרב דלשינוי' חוב בשאר גםלאוקמה כדי דרבא ל~ינוי' איצטריך ולהכי לפרוע חייב לחנן גםחוב

ב~זונות. דוק~
 ומ"~

 מקט "~ל רש~י לשיטת חוב לכל וה''ה בפירושו
 דכמותו בהך בכתובות מ''ש גם עיקר בפבקיוודבריו

 וכיוצ~
 ~ו

 לפי'היינו
 הרי''~

 חי~י לו דפורע בהך דהיינו בו דכיוצא בהא
~~

 שא' ריב''ז היינו בו דכיוצא שם ז"ל לפירש''י אבל
 יפ~

 א'
 לא ~ו'חנן

 לדינא וא''כ קצרתי. כי הטיב ע''ש ~ידי ~וכ~
 ר"ת כדבריהרא''ש דע~

 וכ~"~
 : הטור



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ד"' חוב לעל דה"ה ה~וסקים הע~יעו הירושל~ימד'
 ~ח~ירו חוב~ורע

 ~נ~
 כה''ג ובני דחנן ת~~יגתא מדע~ו

 ~תמות ע''ד ענתה שנא כה"ג דבני דטעמא היא ד''ה ר''יוא'
 הי' ע~מך הגע ומ~'ל ני' הוינא ~ייס הכא ברם ברעבאשתו
 א~י' כו' בבע''ח כדון עד כו' מ~כוני ני' ויהיב כו' ~כוןבידו
 שקנ לא ו~ם שקנו ~ו ו~וקנ הדא מן נשמעינה דוחקבע''ח

 לפטור הפוסקים ~ו~י~ו ומזה דוחק בע"ח אפי' א' הדאממשכנין.
אפי'

 בע''~
 לה ד~וקי דינן ~גמ' בשלמא ~ענ''ד צ~''ג אבל דו~ק.

 ~ס''ל ירושלמי אבל פטור גווני בכל דנ~נן י''נ כו' ד~נןבפלוגתא
 כו' מפייס מטעם חוב בשאר פטרי במזונות דמ~ייבי רבנןאף
 ~ייך דנא ~ותו דממשכנין כו' דשוקל ובהך דוחק בבע"ח~''כ
 גדולה. תימה זו אשתו ממזונות יגרע למה כ~למ~י~ה

 הךלפרש ודוח~
 לחנן דווקא דירושלמי םיפ~

 דל~
 ויש דירושלמי. כרישא

 ויתבארו להאריך רצוני ואין הירושנמי בלשון דקדוקי' כמה~וד
 : בעזה''ש ממילאאי''ה

~~~

 הפורע ממל בר ר"א דא' דהא הירושלמי פי' בע"הש''י ברור
 באנפי דינא ~אי כו'חובו

 מפש~
 רק הוא

 הו~
 מתני' מליין

 א' ועלה כו' חובודפורע
 תפלוגת~

 דרב כ"וקימתא והיינו כו'
 היא ד''ה ר''י א' ועלה כחנן מתמיתין דמוקי דינן בש''באושיעא

 בשאר פטרי במזונות דמחייבי רבנן דאף היא ד''ה משנתינופי'
 פור~ לרבנן ~ף ולכןחוב

 בידו שהי' עצ~ך הגע מק' ועלה חובו.
 לרבנן חייב ודאי דבכה''ג פי' דוחק בע''ח ו~פי' ו~ק' כו'~ייס ומשני במשכון. אף חוב בכל מתני' איירי דמבתמ" פי'מש~ון.
 במודר מותר מ''טו~''כ

 הנא~
 י~ם כו'. נשמעינה ומשני לרבנן

 ~כה''ג דאפילו פי' דוחק חוב בעל "פילו הד''א ~משכ~ין ~קללא
 אלא כו' מפייס משום לאו וטעמא לרבנן אף הנאה במודר~רי

למסקנ"
 "יכ~ אחרינא טעמא

 ליד נותן אינו ש~וא משום והיינו
 וחבירו הקדש לגזבר או חוב הבעל ל~ד נותן רק עלוםהמודר
 שהרי עצ~ן ~מדיר מנכבי לידו ~גיע הנאה ואין מ~וב לזהפוטר
 ~~ח''כ שנאמר כדי המודר לו שיתחייב מנת על "ה חוב פורעאין

 ולא בע"ח לידי נותן ~תחלה רק ממנו ~הנה הוא לו~מו~נ
 חובו שנמחל אתיא ממילא דילי' הנאה רקבשליחותו

 והו~
 ~ומה

 ונותן כו' חנוני אצל הולך יאכל מה לו ואין הנאהלמודר
 שרי "חרי~ ע''י נו ב"ה שהנאה כל אלמא מזה ונוטל ובאלו
 ~כן לך ~דע ד~' הירושלמי בסוף מבואר והוא הו~. כןה''מ
 ידו ~תוך נכנס בשלא לא כו' "בין קיני עליו ומקריב דתנינןהוא
 לירושלמי ס"ל זבין ד~יני בהך דה" פי' כו' נכנס בשלא וכאכלום

 הרי כן ואם משלו~מקריב
 הו~

 ואפ''ה ומהנהו בקרבנותיו זוכה
 קנין לי ואין הם גבוה חלק שקרבנות לידו מגיע הנאה שאיןשרי
 בע''ח ~~י' וה''נ גמורה הנאה זו ואין בהם שמתכפר מה רקבהם
 ד~עמא טפי מוכח דמהך משום כו' שקלו לודשוקל מ~~ ~ה~י" ש~בר אף דקינין מהא ראי' ל"תוי מוסיף ולהעידוחק

 הכי ~שו~
 בשקלו מהנ~ו אין ובקרבמות כחנן ד"תי' י"ל ד~קלים דמהאהוא

 ידוק. ט~י מוכח דקינין מהך אבל כו' האבוד על תורמיןדבלא''ה
 משום ל~ו ל~סקנא הירושלמי טעם עיקרוא''כ

 פלוגת~
 כו' דחנן

 עושה "ם דמחייבי דאף אלא רבנן פטרי דבכה"ג משוםולא
 מיד כלל לידו מג~ת הנאה אין מתנה לשם בעושה אבלחוב לש~
 י''ל דוחק בבע''ח לדינא וא"כ בעל~א. בגרמא רק מנכסיוולא חבי~

 דחנן דטעמא לחנן אפי' חוב ל~ם עושה אם דחייב הירושלמילד'
 דלהכי לבעל. לי' ניחא ולא בדוחק מתפרנבת היתהדאולי

 ~ושלכת שתה" ע''ד עלתה דלא למזונות קבורה ביןבירושלמי מ~ל~
 חוב או דוחק בבע"ח וה"נ לחנן אפי' עביד ושליחותי'לכלבים
 לא ומירו~ל~י לחייב יש לו עשה גדולה שטובה לכל שנודעעכומ''ז

 : וכ~ש''ל המאה מודר דשאני מידימוכח

~''~~~~
 במודר דא' בנדרים רבא כוונת ש"ו לומראפשר

 שלא ע''מ שלוה כוונתו אין לפרוע שלא ~מדיהיב הנא~
 ה~י' אלא הכי מ' לא כו' דיהיב דלישנא בכ~ובות כדמשנילפרוע
 אין וא~כ במתנה רק מזה לפרוע של" ע''מ לבע''ח מותן~המדיר
 ~בי מאוד ומדוקדק הנאה במודר ומותר מידו לו ~גיעהנאה

 הירושלמי. וכד' הנאהמודר
 לפמ''~

 ג"ירה הכא א' ולהכי בעזהש''י.
 ~' כיסו~א ~~ו' בכתובות כדמשני אמר ולא כו' לפריע~נא

 שלא ע''מ שלוה דשם לשינוי' רק שייך לא דהכאדל~ינוי'
 ו~י''ז ~יטב. הסוגי' ב' שימוי שמתורצים היטב ודו''ק כן. לומרשייך ל~רו~

 שפורע ב"ד דמ~שןנ'
 ע''~

 מתהני הא מק' ולהכי ממנו ~פרוע
 חלק לו יש שכבר כיון כו' בשוקל אבל כו' ילווהו ~א ותנןש~לוהו
 דא' הא ב~ש'טות וא"ש לפרוע שדעתו ~יון לי' מהני לא~קרבן
 לדחוק וא''צ כו' האבוד ~ל תורמין כו' שוקלבשנמא

 לפרוע דעתו וזה לגבות ה~תיד על שתורמין כיון אלא כו'ונ~בד שהפרי~
 ~ע''כ נפרע שהי' שעבודו לו מפקיע הוא ב~וב אבל מידי מהנילא

 שלא כו' שלוה בכתובות ומשני בהלו"תו ומהנהומנכםיו
 ודוק שרי. לפרוע דעתו ואי לי' מהני ולא למשכנו יכול הי' לאוא''כ לפרו~

 בוגי' למכון ועולה ופרח כפתור לפענ''ד הוא כיהיטב
 דאפי' נדרים. איסור לענין מזה והעולה הירושלמי. עםדילן ש"~
 לדע~

הבוברי~
 חוב בשאר ולא ב~ונות דווקא כה''ג ובני דחנן דפלוגתא

 ממני להפרע שלא ע"מ דווקא חובו ל~וע הנאה ב~ודר שריאפ"~
כלל

 הירושלמי וכטע~
 של~

 ה~~ר ומצאתי כלוס. ידו לתוך נכנס
 ~עליו חוב פורע וכן וז"ל שכ' ה"ד ~''ו הרמב''ם בד' ג''כמפורש
שהרי

 ל~
 ומניעת התביעה ממנו מנע אלא כלום ראובן ליד הגיע

 ב~ותן דוקא דמיירי מבואר הרי הנאה. איםור בכלל אינוהתביעה
 לכתוב ודקדק היזק ממנו כמונע רק שאינו ממנו לפרוע שלאלו
לא

 הגי~
 לענין אבל הירושלמי. כלשון ~מש והוא כלום ראובן ליד

 לכאורה לו לפרוע חיוב אם לפרוע ע''מ לו נותן אםדינא
 דגם ממילא דמחייבין ור"ח התוס' לדעת הכרע קצתמהירוש~מי

 בש''ך וע' ממנו להפרע כינתו אם לו ליתן אסור הנ"הבמודר
 והרא''ש הר''ח נגד להכריע בזה הרבה שהאריך קכ''ח סי'ח''מ
 מטין ואדרבה כלל הכרח כ~ן אין ולפמ"ש הנ''ל. הירושלמימד'
 ולענין דינא. לענין דדינא םפיקא הוי וא''כ ז''ל ורא''ש הר''חל~'

 רק להתיר ואין הב''ח וכד' לחומרא איבורא ספק ג''כאיבור
בשנותן

 ע"~
 : היטב ודו''ק שבארנו מה וע''פי לפרוע שלא

~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~ו ו~~~ו ~~~~ו

 ~~ו~ ~ו~~ ~~

~~~~~
 סתם וכן יחל בל משום שלוקה פםק הרמב''םהנה
 והר''נ שם. הגולה בבאר וכמבואר סכ''ג ר"כ בי'בש''ע

 אחא רב א''ל שם דא' מהא עליו השיג ע"א ל"ה דף~נדרים
ברי'

 דרב~
 הר''נ וכ' כו' מעל מי לו ונתנה עליך ככרי ~שי נרב

 כלל ראי' מזה אין ולענ"ד ע''ש. כו' כהרמ~"ם דלא מוכחדמכאן

לסתו~
 מיבעי' לא דע''כ להיפך מ לכאורה ואדרבה הרמב''ם ד'

 דהוי ומשום בקונמות מעילה יש דא' לר''מ מעילה לענין רקלי'
 וא''כ הקדש הוי דלגבי' המודר בתר אזלינן אי לי' ומבעי'כהקדש
 אף הקדש הוי לא דלדידי' כיון או לחולין הקדש הו~יאהמדיר
 כהקדש עליו אסור שאין כיון מעילה בי' לית אפ''ה יחל. בבלש~ובר
 איסור בו דאין הר''נ כד' נימא אי אבל קונמות. בכל לרבנןכמו
 כו' עור לפני משום רק האכילו אם איםיר בו ואין כלל יחלבל
 למיבעי' ה''ל עליך ככרי אומר גבי לי' דמיבעי' מ''ש אחר. אישכמו

 על שאסר ככר לחבירו שנ~ן אחר באיש או עלי ככרךבאומר
 כלל נדר לא ~הנותן כלל יחל בל ליכא דבכה''ג ~שום א"וע~מו.
 יחל בלא ועובר נודר שהוא כיון עליך ככרי "בל מעל לאובודאי
 שאת קונם גבי מותרות יש בפ' וכן מעילה בו ~ש אם לי'מיבעי'
 ~ו' הלכה החג עד אביך לבית תלכי אם הפסח עד לינהנית
 ודו"ק הוא. לוקה אותה ההנה אס הר~~ם כ' ולוקהאסורה

 וכמ~ש. כהרמב''ם בבירור מוכח לפענ''דכי

 ~ו~~~~ ~~~~~~~
 ~~~~ו

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

~~~~
 את~ק דפליג כראב~י דמותרין פסק הרמב''םהנה

 הלכה בגמ' שם ~סקינן והכי השותפין בר''פבנדרים



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 פלוגתייהו מוקי דב~"ק הר''נ והקשה הפוסקי' וכ''פ~אב''י
 ברירה יש ס' ורחב''י ברירה אין חו ברירה ביש ורבנןדראב''י
 כמ''ד דקיי"נ חנן וח"כ כו'. עיינ ~דנ~שי'וה~י

 בדחוריית~
 חין

 ראב''י ע''כ וה" שלו לתוך נכנס דזה כראב''י פסקימן היכיברירה
 ישס'

 בדחוריית~ בריר~
 נחלק בזה והאריך כוותי'. קיי''ל ולח

 מעיקרא לו קנוי' כונה דהכא וכ' דעלמא לברירה דהכא ברירה~ין
 בברירה גם ורבנן דר~ב''י פנוגתח מ~יקרא מייתי הפרה בפ'שם דה" צע''ג ולענ''ד שהאר~ך. ד~ריו וע' בה שמשתמש זחתלשעה
 מדידי' האי ס' דראב''י ולמלאות שותפין שני של בבור דעלמאכעין
 המת~לק בדבר הש"ס דבכל ברירה ממש והיינו כו' ממנאקח
 ומוקי ברירה דא'ן ס' ורבנן ראשונה משעה המגיע חלקו זהווא'
 שנדרו דשותפין דנדרי' ברירה בהך ג''כ פליגו דאי כטעמייהולה
 וחדא ברירה גווני תרי הני אהדדי ~~דמי דהש''ס מבואר הריכו'

באיד~
 שך מ

 פליגי ור~נן ברירה יש ס' בתרווייהו ור~ב"י שייכ~
 ואי דנפשי'. מבברא בינייהו ונפלוג אנן ניקום ואיך~תרווייהו
 ~כל ברירה י~ כמ''ד ס' די~מא כ~ב''י פבקי דאמוראימשום

 ה"~ין ד"' ס' הכי נמי ורב הכי בברי אמוראי דכמהדוכת"
 : ~''ל הכי כראב''י דפ' אלעזר ור' ר''ה ודילמא הן יורשיןשחלקו

~~~
 סבר דר''נ שם ~' למאי מקשה ל"ט דף בביצה הא

 הו~דשותפי ביר~
 בבור מותרין איך

 ו~תנן בבל עולי ש~
 ~סורין מזה זה הנייה שנדרוהשותפין

 לכנ~
 ב~ור לרחוץ נחצר

 קא מדידי' האי נמלאות הב''ע דאסור ה''נ לרחוץומשני
 להי~וך לה~י' הרי להדי'. שם וכדא' דעלמא ברירה ממש והואכו' ממנ"

 נרחיץ אסר אפ''ה ~~~מא ברירה וכעין ~מלאות דשרי מאןדאף
 הך דהא דהכא ברירהכעין

 ס'פ~
 למר~ץ לכנס דאסורין דמתמיתין

 הפוסקים וכ"כ הרמב''ן בשם נקמן הר''נ כ' העיר אותה שנובדברים
 דשרי וכמו שרי כונהו דלראב''י אראב''י דפליגי כרבנן אתי'דכולה
 ו~' כראב"י שפ' הרמב''ם על ות~הו שלו לתוך נכמס דזהבחצר
 לרבנן אף הרי ז''ל דבריהם לפי וא''כ דמתניתין. סיפאכהך

 סוגי' להך ל~לאות שרו אפ''ה לרחוץ ואסרי הכא בברירהדמחמרי
 ד~אב"י הפוכו' סברו' ממש והוא דעלמא בברירה ומקילידביצה
 טובא קילא דעלמא דברירה דס' להיפוך מ' דביצה הגמ'ו~וגי' בדעל~" ומחמרינן דהכא בברירה מקלינן כו~תי' דפםקינןואנן

 : דהכאמברירה

~~~
 סבר איהו כראב''י הכא דפסק ר''א דהא לענ''ד ~'

 א~ין גבי דבכורות בשלהי ברירה י~ דעלמא בברירהגם בא~~
 שעה המגיעו חלקו זהו א' כו' ט' כנגד ט' חלקו אם ר''א א'שחלקו
 כנגד ט' חלקו אפי' וא' פליג ור''י ברירה דיש משום והיינוראשונה

 שחלקו האחין דאמר לטעמיה ר''י ואזדא כו' חלקו זהו א' לאט'
 ברירה יש בעלמא סבר דר''א וכיון ברירה ול''ל כו' הןלקוחות
 כראב''י לפסוק לנו מנין וא"כ כראב''י הלכה פסק מש''הדילמא

 : דהכא ברירהבהך

~~
 לד~למא. דהכא ברירה בין חילוק דיש ראי' להביא ישדאכתי
 חלוקה כדי בה בשיש מחלוקת דזעירי משמי' א' רבהדהא

 כדי בה כשאיןאבל
 ח~ו~

 דכ''ט והמפרשים הר''נ וכ' מותר. ד''ה

ס''~
 ברירה אין בעלמא ס"ל רבה הא ק' ולכאורה ברירה. יש
 גבי וב''ה דב''ש פלוגתייהו דביצה בפ''ק אוקידהא

 ה~
 בבית

 רבה ואמר טמאים וכולן טמא הוא ~הן בא' להוציאו חשבכו'
 דאין לא למפרע אבל פליגי ולהבא מכאן הפת~י' אתבלטהר
 אין ס' הכי דמפרש דמאן ובערובין משילין ובפ' ~ם וכדא'ברירה
 בה באין לכ''ט הכא א' היכי ברירה א'ן ס''ל דרבה וכיוןברירה
 משום טעמי' וע''כ ברירה דיש משום דשריכ"ח

 דהכי דברי~
 אי הש''ס דבעי מבעי' מוכח וכן דעלמא. מברירות טובאקילא
 דכאנוסים משום דשרי מודו כ''ט בהדירו אבל פליגי בנדרודווקא
 משום אטו דעלמא ברירה בדין ~לי' דינא דהך נימא ואו כו'דמו

 כיון נדר איסור לו מתיר בדבר אנוס והוא בע''כ מדירושחבירו
 ס''ל כ''ע דילמא לי' דמבעי' נימא ואי ברירה. אין בעלמאדב''ל

 טובא ידטינן לא אטו מהבעי' נ"מ מאי דא''כ ברירה ישבדטלמא

 מ''מ ומאי דברירה זה בדין הש''ס בכל דאפליגו וא~וראיתנאי

 דהא ב''ל דש''ס םת~א אע''כ ל" אי בהכי פליגי ורבנן ראב''יאי
 אין למ''ד דאף לומר ויש דטלמא דברירה בפלוגתא כנל ~לי'לא

 נכנס אני ~לי בתוך לומר שיכול חבירו בהדירו הכא שריברירה
 לו מיוחדת ~היא לביתו החצר דרך כניסה עליו לאבור יכולואין
 מהנ' פ"ז הרמב''םוכ''כ

 בזה''~ נדרי~
 כו' ביתו לתוך נכנס א' כל

 : נכנס הוא שברשותומפני

~''~~~
 צריכין אנו אין דהכא ברירה דבהך לומר מקוםיש

 וככל זו לשעה לו קנוי' כולה שמעיקרא ~דברדהוברר לו~

הברירו~
 אומרין אנו אם דנין אנו הכניסה שעת על רק דבש"ס

 שלו הוא רגלו מדרך מקום כניסתו בעתעתה
 בשע~

 ולתוך זו
 כניבתו בעת אפילו סברי ורבנן ראב"י דעת וזוהי נכנם הואשלו
 מקום ואין חבירו מחלק נהנה והוא שותפין של הוא וטפח טפח~ל

 בשותפות עומדת תמיד רק כניסה לשעת אף כנל לו קנוי'כניסה
 להתברר צריכה שאינה מדעלמא טובא קינא ברירה הךוא''כ
 י~ בכה''ג וקיי''ל שבש''ס הברירות ככל ונא לשעתה רקנמפרט
בריר~

 בור גבי דב''ק בםוגי' דהא נזה ברורה ור~י' כראב''י.
 לשני כשהניח נפטר הראשון לרבנן דס''ל שותפין שני~ל

 שני~ של תשמישו בעת דב''מ ראשון של חלקו ענ גם שואלדנעשה משתמ~
 ו~יי~ הראשון בחנק גם משתמש והוא בשותפות עומדהוא

 בכיסויו
 ומחלקו משתמש הוא לבד בחנקו המש~~ש דשני ב'וראב''י

 הראשון וחלק~מלא הו~
 בר~ו~

 חלקו על שואל ואינו עומד הוא ראשון
 הדבר הוברר ~ומר צריכין אנו אין לראב''י התם והא ראשון.של

 כיון אלא למפרע לברירה צורך דמה לו קנוי' ~הכ~דמעיקרא
 חבירו. חלק על שואל "ינו לבד לו ברור חלקו זו לש~השעכ''פ
 להו מוקי שיטת" דבחדא הוא כן הנאה דמודר בהך דגםו~''כ

 כפי' שם נפרש א''א וע''כ ונכונה ברורה ראי' לענ''ד וזהלתרווייהו
 בבור גם דא"כ זו נ~עה מעיקרא לו קנוי' החצר כל דלראב''יהר''ן
 כל הרי ו~''כ לראב''י הכי נימא שותפין שנישל

 הבו~
 ברשותו עומד

 בכולי' ל~יובי דהו''ל כ''ש וא''כ לבד. נו וקנוי תשמישובשטת
 שאחר משום ואי בי'. קרינן הבור בעל שלו שכולו כיוןאחריותא
 ל~~ר שאילתו כלתה לרבנן גם הא קניינו נסתנקתשמישו

 לראב''י וכ''ש לכסויי' רמי דעלי' תשמישו משעת מחייביואפ''ה תשמיש~
 הוא לבד בחלקו דלראב''י כמ"ש א''ו קאי. ברשותי' דכולי' א'אי

 תשמישו בשעת אף ס' ורבנן עומד. ברשותו חבירו וחלקמשתמש
 זו לשעה אף כלל לו מתברר חלקו ואין ~שתמש הואבשותפות

 : חבירו חלק על שואלוהוי

 וטפח טפח כל אמרין רבנן איתא השותפין ר''פ~~~~~~~~
 לתוך נכנס זה אומר וראב''י הוא שותפיןשל

 טפח כל תשמישו בשעת דלרבנן כמ''ש להדי' הרי כו'שלו
בשותפו' וטפ~

 הו~
 בטת סבר וראב''י שותפות בשל משתמש וא''כ עומד

 להקשות ואין חבירו מחלק נהנה ואינו נכנס הוא לבד בשלוכניסתו
 בשותפות הוא הנדר בשעת הרי א"כ ל~רע מ~ברר הדבר שאיןכיון
 לו קנוי הי' שלא אז שמתברר ברירה סמך על אח''כ נתירואיך

למפ~
 ב"ה ז''ל להר''ן שהכריחו הוא דזה ר~לו דריבת מקום

 הנאה שנדרו כיון בפשיטות נומר יש דלענ''דעיי''ש.
 דאסר הוא הנאתו דהא שרי מחלקו נהנ' אין הכניסה שבשעתכל ~ז~ ז~

 הר''ן כמ''ש שאסור לו ומכרו נכנס שאני ביתך לקונם דמיולא
 כל הוא ביתו קנינו ובשעת הבית על איבו~ו הזכיר דשםלקמן
 טל טצמו הנית איסור הזכיר לא כאן אבל אחר. אפםקי'דלא
 והא הוא. לבדו חלקו הנאה ובשעת ממנו נהנה אינו והריחבירו
 שמותר ובודאי מהנהו ~אינו לפי ביוקר ליקח הנאה במודרשרינן
ליהנות

 לו אסור הי' המדיר ביד שבהיו~ו אף ממנו שלוק" מ~
 טליו אסר הנייתו רק ביחוד זה דבר טליו אבר של" לפילהנות
 ודו"ק ממש דכוותה ה''נ מיני'. מתהני לאוהא

 "ה כי היט~
 שום בלי ~כונו טל ז''ל הרמב''ם פסק ליישב ב~זהש"י ברורנ''ל

 ~רמב''ם בדברי שאכתוב מה זה שאחר בתשו' ועיין כלל.קושיא
 :ז''ל
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~~~~~
 פ' נדרי' בה' ז"ל הרמב''םהנה

 ב~
 ותמהו לאיסור

 פ' דהא תרי נבי שטרא מזכי היכי הראשונים כל~ליו
 דין בה שאין כ~צר שלו לתוך נכנס דזה דמתניתין ברישאכראב"י
 ד' ונענ''ד ז''~. ה~מב''ם לד' יישוב מ~או ולא ז''~. בר''ן עייןחלוקה

 ליכנס אםורים תני בריש" דהא זו במשנה מוכרחים ז"להרמב''ם
 כו' לה~מיד אםורים שניהם א' וא~''כ כו' מתיר וראב''יל~צר
 דקאמר דמתניתין סיפא גם מסתמא וא''כ ככ''ע.ואתי'

 ~~לא ד~''ט אליבא ג''כ אתי' הטיר אותה של בדברואסורים סת~~
 פסקו ולמה סתם ואח''ע מחלוקת הו''ל דאל~ה ו~וד ראב"י.פליג

 ופליגי לנשיא חלקן יכתבו תקנתן מה דאמר ועוד כראב"י.אמוראי
 כו' לנשיא דוקא אי ורבנןר''י

 ו~
 נוק~ ואיך מה''ת. אסרי דכ''ע

 ~ועתי בכ~ה ברירה יש ס' ר''י דהא ועוד כהלכתא. דלאכולהו
ב~''ס

 ט~~' והא ויו~א. וסוכה ובגיטין בעירובין אמוראי לכ~
 ברירה ~שוםדראב''י

 ע' וה~י אסר. ואפ"ה כראב''י ר''י וא~
 דב~ל~א ר''י וא''כ ~דעל~א עדי~א דהכא דברירההר''ן

 ~י' אי~
 כו' לכתוב צריכין אין הגליל דאנשי מהך וכ''מ הכא. כ''שברירה
 ד' נ' לן כראב''י. דלא ס''ל דהוו לו~ר ודוחקגליל. ~~שי כל שעשו רב ומעשה כו' ידיהן על אבותיהן כתבושכבר

 ~אין בחצר רק שרי לא וראב"י כהלכה אתין דכולהו נכוניםז''ל הרמב'~
 דא' ו~ט~מי' חלוקה דיןבה

 דז~
 פי' שלפי כו' שלו לתוך נכנס

 תש~ישו בשעת וא' א' לכל קנוי' החצר כל ז"לה~ן
 שע''~

 כן
 ע~'ש ברירה בזה ואמרינן וא' א' לכל כולה קנוי' שתהאאותה קנ~

 וא' א' כל ד"ח בה שאין חצר של תשמישה דרך הוא שכן לפי"''ל
 כניסתו שבשעת אלא לזה צורך איך לענ''ד אשר באורךלעיל ~~ לפי וכ''ש ולזה. לזה כדי בה שאין לפי בכולה משת~של~דו

~~רך ~קו~
 כ~

 ~הרי נהנה הוא לבד ומחלקו "ו לשעה לו קנוי רגלו
 ובי~~י חבירו. מחלק נהנה ואין כניסה שיעור עכ''פ בחלקויש

 ב~ברים כ''" שייך ולא ברורות. בראיות באריכות בעזהש''יהדבר
 וספרים בהכנ"ס כ~ון י~ בשותפות תש~ישן שדרך העיר אותהשל

 יחד נהניןשכולן
 וא''"

 א' וכל כו' ד~ר כולי' לומר
 נה~

 ~חלק
 ע~ו שלי לתוך נכנס "ה הכא שייך דלא לראב''י אף ואסורחבירו
 בש~~ו' תמיד וע"כ יחד ~~ת~ין ~ולן שהרי בחצר ראב"ישא'

 : ברור וזה עומדהוא

~~~
 היינו כו' ד''ח בה שאין דכ~י בהכנ''ס והא גמ' דמק'
 אסרי דלא וע''כ ד''ח. בה שיש בחצר דפליגי דא'למאן

 שאין ~בהכנ''ס ~' לכן אסור לחלק לכופו שיכול לפי רקרבנן
 ל~שרי דה''ל כ''ש דשרי לראב"י ועוד אסור. ואפ''ה לחלקיכולין

 ל~~קנא אבל שפיר. מ~' להכי לכ''ע דאסירי ~' ומתניתיןבהכנ''ס
 דבהכנ''ס הך "דרבה ד''ח בה בשאיןדפליגי

דכתיבנא. ו~ט~~~ לכ''~
 ו~

 ולא ~' כו' ש"ין כ~ו דא' ד~מ' לישנא ~ש~ע
 ע' לדינא נכוני' ז''ל הר~ב''ם ד' והלכך נכון כי היטבודוק מ~~
 ד' כ' ואח"כ סתם. הר~ב''ם דעת ה~בר כ' רכ''דסי' בשו''~
 נראה ולפמ"ש עיקר. ה~תירים שד' הש''ך וכ' ומתירי'החולקים הפוסקי~

 הרמב''ם כדעתדהעיקר
 ~אי~

 שום
 סתי~

 הראיות ואדרבה לזה
 : שם בט''" וע' ז''ל הר~ב"ם לדעת ~כריעותשכתבנו

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

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

~~~
 ~ו

~~~ ~~ ~~~~ ~ 

~~~~
הנה

 בש''~
 זתי~ גבי פסק רט"ז סי' סוף

 דאם וענבים
 וכ~בואר ~הן בהיוצא אםור אלו וענבים זתים קונםאמר

 הנודר ה~שנ' כלשון סתם ת~רי' גבי רי''ז ובםי' דנדרי'במשנה
 ת~רים אמר אם דינו ~ה הזכיר ולא תמרים בדבש ~ותרבת~רים
 א' לא ל~ה הקשו נ"ג בדף התוס' והנהאלו.

~~ 
 ואם בת~רים

 זתים גבי כדקתני ~הן וביוצא בהן אסור אלו ת~רים קונםא'

 ב~מרים דגם לחומרא דמקטו מדבריהם ומ' כלום. תירצו ולאוענבים.
 סתמה מכוונת בכוונה דמשנתינו הנלע''ד אבל בהן. כיוצאאםור
 הזכירה ולא תמריםגבי

 זא~
 דבאמת משום וענבים זתים גבי כמו

 ד~ניתין בזה. ~ילוקיש
 את~

 משום מ' סופגין דאין יהושע כר'
 מי ואינך תמרים ודבש בלבד. ו~נבים מזתים היוצא רקערלה
 כמ~ורש מילי לכל וכן ערלה לעמין נינהו בעלמא זיעהפירות
 בברכות כד"' שהכל ברכת לענין גם ~יי"ל והכי כר''א ודלאבמ~נה
 וא''כ תורה איסורי בשאר אף כמותן מהן היוצ~ין משקין מיקריולא
 שווינהו הא אלו דא' כיון טעמא עיקר דהא נדר שע''י באיםורכ''ש

 גם בהא ואולי ~ה''ת מותר איסור גבי גם והא איסורכחתיכת
 דלא וענבים זתים גבי דוקא טועם שאני ל~''ד ואף שרימדרבמן
 באיםורין ~דשרי טעם מיקרי לא הא כ~תן. המשקה שיהי'בעי
 מותר וא''כ מקרי. דפרי טעמא לאו וע''כ דאורייתא כעיקרדט~ם
 כ' ולא והש''ע המשנה סתם ושפיר טועם. שאני בין אלו באמרבין

 ב''ח בשם "ו קו' הביא י"ט ס"ק ב~"ך ראיתי שוב ודו''ק.ל~סור.
 הזכיר שלא ו~"ע ולי"יל. ליחשב רוכלא כי תנא דאטו ז''ל הואותירץ

 : כ~"ש נלע''ד עיקר אבל תוס'מד'

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

 ~~~~ו
~~ו ~~~~~

~~~~~ ~~~~ ~ 

~~~~~
 לאשתו איש בין תנא ~י דבי ע''א ס''ח בנדרים גרסינן
 כו' ו~עלה שאביה המאורסה לנערה ~אן לבתו אבבין

 ~דרים ~יפר שהבעל מכאן לי' ~בעי' כו' דתנא הך לרבהומק'
 שמ~ת תרתי ותי' מנלי' הך ר"י דבי לתנא הר''נ והק' לבינה.שבינו
 שם ד~ייתי בירושל~י ~פורש ~וא~ינה.

 דר''~
 איש בין דריש

 ומק' ~אורסה לנערה כו'לאשתו
~  

 לאשתו איש בין רבנן ~קיימין
 אחרים לבין שבימה מה ולא לבתו אב בין אחרים לבין שבינהולא
 תרתי פי' לי' אית מתמן כולא כו' לי' אית כו' לי' לית ור''או~ק'
 דגם והרא''ש הר''נ וכ' ז''ל. הר''נ הזעירו שלא ותי~א מינהשמעת
 והביאו בעל כ~ו נפש עינוי או לבינה שבינו רק ~יפר איןאב

 בשם כ"כ והר''נ כו' איש דבין ~הקישא בהדיא שכ"כ~ספרי
 האב שכתב הרמב''ם על והשיגו נדרים ואלו פרק רישהירושלמי
 שיכתוב גדול חידוש וב~מת כו' נדריה כל ~נא~ר הנדרים כל~יפר

 נגדהרמב''ם
 בריית"

 אלא עוד ולא וירושל~י דספרי מפורשת
 ולא ר''א אפי' הכי להו אית דכ''ע יותר מפורש שכ'דבירושלמי
 ז''ל הרמב"ם וגם כלל הפוסקים הביאוהו ול" אחרים ~יןשבינה
 התלמודים. בשני ~פורש ~צא שלא כתב לוניל לחכמי בת~ובתועצמו

 : כלל חולק בלי ומפורש ~וארוה''ז

~~~
 ליישב קדושי' דעת בזה ל~צוא בעזהש''י נלע''דהעיון
שיטת

 הרמב"~
 רבה בשיטת א"לא דספרי הברייתא דהנה

 דאם ~קרא נדרי' מפירין ובעלה שאביה המאורסה לנערהדיליף
 להקי~א אייתר כו' לאשתו איש דבין קרא וכולא כו' לאיש תהי'היו
 ~ אי בספרי שם ~ק' ולהכי לבעלדאב

 אף הנדרים כל ~יפר אב
 כו' בבגרות נפש לענות ~קיים אני ומה הנדרים כל ~יפרבעל
 הבעל בית וע''כ פי' הבעל בית נ~וריה ולא אביה בית בנעוריה~''ל
 הקישא ע''ע וא''כ לבוגרת. נערה בין לחלק האב לבית ד~י'לא

 לא דספרי להד~ הרי בספרי. ע''ש כו' לבעל אב להקישלהיפוך
 ל"ל היקשא דאל''כ אחרים לבין שבינה ול" כו' ד~ין לישנאדייק

 דאל"כ מוכח בבעל רק לי' מ' לא דבין א''ו כתוב ביןבתרווייהו
 ל~ורויי אתי אבי' בית ובנעורי' מהקישא אתי ואב ל"ל נפשלענות
 כו' בנעו~י' אומר ר''י בספרי ~סיק ועלה כמש''ל להיפוך נקישדלא
 ובעלה שאבי' כו' לנערה~כאן

 כ~
 בש''ס ר''י דבי תנא דרשת והיא

 כלל הקישא וליכא לגופי' צריכא ~צריך קרא כולי' ולפי''זדילן
 ~בואר והנה כו' ה~אורסה ובנערה ובעלה אביה הוא א'שענין
 כל מיפר שהאב ~~ילא או~רים היינו ההיקש לולא כי~ספרי
 רק כמ''ש דקראי ~פשטי וע''כ לאב בעל לאקושי בעי והוי~דר

 ובעלה דאבי' כ' במא~רסה דקרא הקישאדליכא ר"י דבי תנא לדרשת אבל ~פשטיה. א~קי ד~פרי ~קיש'דלפום
 כ~

 דע''כ אף א''כ



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לבינה שבינו דברים ~פר דבעל ר~י~דה
~  

 ~~י~~א דפשטא
 אחרים לבין ~ינה ולא דירושלמי כלישנא משמעהכי

 לאב בעל כמו לבינה שבינו מיפר לחודי'בעל ~~ ומי~ כ~
 במאור~

 אבל
 איצ~ריך וכולי כלל קראי לי מייתר לא דםא הקישא משוםלא

~ופי'
 ועי~

 כ~ מבנעורי דיוקי
 כמ~ש

 דליש~א. מגופי וע~ םר~
 ברשות ג~כ שהיא כיון במאור~ה דו~א מינה למידק ליכאוא''כ
 לבינה בינו או נפש ענוי נדרי רק להפר א~י ודאי ובעלב~ל

~  
 גם

 ~ת יצאה שהרי אלו רק להפר יכול אינו בשותפו' המיפרהאב
 שעומדת נערה אבל אלו. רק להפר יכולין שאין וגזה''כמרשותו
 ד~פרי כ~''ד כו' נדרי' כל כפשטי' קרא נקטינן לגמרי אבי'בבית
 קרא אלא לבדו בעל להפרת לבדו הפרתו הכתוב הקיש לאשהרי

 הקישא דלולי ב~פרי מבואר והרי ~ריכי כחדא ותרוויי~ובמאור~'
 כל מיפר ואב לחוד ע''נ נדרי מיפר הבעלהי'

 נדרי~
 לתנא וא''כ

 לבינה בינו דגם ו~ואר ב~אור~ה דקרא ~'ידבי
 יכול~

 ~פר

ומי~
 הפרת אבל הוא דינא דחד מיפר לחודי' בעל בנ~יאה דגם

 ועמוקה נכומה שיטה וזו ר~ב''ם כד' הנדרי' בכל כפשטי' נקטינןאב
 לרמב~ם המשנה ובפי' הקו' כל ומתורצין לענ''דמאוד

 נ~
 ג~כ

 וגם יותר פשוטה שהיא תדר''ידרשת
 הש''~

 בא~ונ~. לה נקט
 ולא וי''א י''א בשם דעות ב' הביא י' ~ימן ובשו"ע היטבודוק
 ~ה על וכוונתו 'לאשתו שוה דבתו עיקר שנ''ל כ' והש''ךהכריע
 ואעפ~כ כלל קו' כאן אין לפמ''ש אבל ז"ל הרמב''ם עלשהקשו

 : בדבר להחמיריש

 א~ הרמב~~~~~~
 לפרש יש

 כתוב~ הג~ ~
 ב~וגי ~'ז דף

 מנלן נדרים בהפרת בגמ' וא' כו' בבתו זכאידהא~
 ~ית בנעורידכתיב

 וה''ק כתיב נדרים הפרת גבי ~ל ~~~ ~~
 כי כתיב בהדי' הא תימא וכי ""ל וכ' היא אבי' ברשותבנעורי'
 עכ~ל. קרא משתעי בקטנה הו~א האי לאו אי אותה אבי'הניא
 מעשה אין הא בקטנה דאי טובאוק'

 קט~
 נדר נדרה ואין כלום

 מייתורא נפיק אחרינא ~רא הא לאיש הסמוך ב~ופלאואי
 כולה אבל כו' נדר ידורכי דאי~

 פרש~
 ועוד משתעי בגדול נדרים

 אינה בקטנה ואי אותה אבי' הניא כי לה יסלח וה' בקראדכתיב
 לפמ''ש אבל כפרה.צריכה

 ב~
 דפ~קינן הרמב''ם

 דבר~י כתנ~
 בנעוריה לבתו אב בין לאשתו איש דבין 'קרא האי כולידמפיק
 הגמ' א''ש נדרי. מפירין ובעלה ד~בי' ה~אור~ה לנערה אבי'בית

 בקידוש~ בבתו זכאי האב ארישא ~יפא קאי דמתניתיןכפשטי'
 במ~יאתה וזכאי כו'. בשטרבכ~ף

 נדריה ובהפרת ידי וב~ע~
 במציאתה "וכה םוא אכתי שיקדשה דאף ארישא וזכאי הךוקאי

 דנערה כדינא בעל בהדי והיינו נדרי' ובהפרתובמע''י
 כו' הבעל עליו יתר נשאת ב~יפא מ~יקועלה המאור~

~ 
 באירו~ין דרישא

 נדרי' מפירין ובעלה אבי' המאור~ה דנערה דינא הך וקמ''לאיירי
 המאור~ה דנערה מנלן פי' מנלן נדרים בהפרת בגמ' מייתיועלה
 וםיינו אבי' בית דבנעורי' הך ומייתי נדרי. מפירין ובעלהאבי
 ד~''ל מזה ומבואר דבר''י דתנאהך

 להש''~
 : ודו"ק "''ל הרמב''ם לד' גדול ~יוע וזה עיקרהיא דברי דתנא דרשא דהך

 ~~ י~ו~ ~~ ~~י~ ~~~~~~
 ~ו

 ~ ~~י~~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~

~~~~~
 בנדריםםנה

 ד~
 ~הו בעל חמא בר דרמי ב~י' היא ע''ב

 ושמע שמיעה בלא~יפר
 אי~

 ל~שט ובעי לא או דוקא
 ומפירין כו' שאבוא עד מכאן שתידורי נדרים כל לאשתו דא'מהא
 וכ' כו' ליך מופר שמענא לכי דא' ומשני שמע לא והא ומק'כו'
 בלא דמפר לקולא בעי' בהך דנקטינן הרמב"ן בשם ז"להר''ן

 דא'~שום ש~~
 בג~

 "''ל הגאונים ע''ד וזו כו' בחרש לי' ו~בעי' את''ל
 נינהו. דחיקי דשינויי ועוד היא. פ~יטותא את"ל דכלשבוברים

 : נקטינן ולחומרא איפשיטא דלא כ'והרא"ש

~~~~~
 ליה דאבעי לקמן מ~וגי' נפשוט לא אמאי טובאק'

 ~~ם כלל. חלין לא או ובטלין חלין מיחל אילר"א
 כל להפר דיכול ד~''ל דר~א בטעמי לרבנן ~ו מ~פקאבברייתא
 כלל. חלין דלא למימר ~''ד היכי ק' וא''כ אח''כ אשתו ~תדורהנדרים
 אין שישמע קודם ע''כהא

 ההפ~
 מיפר דאין נימא אי כלל חלה

 שמיעהבלא
 ואי~

 חיילה
 מו~ר שמענא לכי דא' םא דע~כ ובטל~.חיילין ש~ לכי ע~כ וא~כ ~ע לכי ההפ~

~~ 
 היינו

 שמו~
מש~

 שאין כיון ל~רע ולא ~מיע'
 ~הפ~

 שמיעם אחר רק חלה
 לה ליפר שמע לכי ג~כ שם פריך ולהכי שם. ז"ל ~ןכ~''ש.
 ש~ דכי נימאואי

 הא קושי מאי ל~רע חיילא
 נ~

 לנדרים
 שעת עד נדר משעתשעברה

 שמי~
 אי כלל מופר אין ~ה א''ו

~~
 משכחת היכי וא~כ שמי~ה. בלא מיפר

~ 
 ~אין כלל. חיילי דלא

 שנודרת בשעה שישמע בנדרים לה דשכחת ו~מרלדחוק
 למי~ר ל"ל ד~''כ כלל. חיילי דלא למימרשייך דע''"

 להש''~
 ~פוקי דרבנן

 בשעת ששמע דכל לר''א ~ברי ברייתא דתרתי נימא להו.מספקא
 היינו ובטלי חיילי דלר~א דמשמע ברייתא והך כלל. חיילי לאנדר

 ש~ מכי ובטלי חיילי דע''כ נדר בשעת שמע שלאבנדרים
 דהא

 ~וגי' דכולה מ' א''ו נדר. קודם להפר שיכול קאמר גווני בכלר~א
 להתבטל ויכול שמיעה בלא להפר ד~ול לקולא לה דנקטדשם
תיכף

 כשנד~
 מ~פקא דרבנן למימר איצטריך ולהכי שמע שלא אף

 המקילין לדעת ונכונה ברורה ראיה לענ''ד ~ה ודו"ק בד~'א~ו
 ~''ע: ז''ל הרא"שודעת

 ~~'. ~ו~יו ~~~י ~י~~ ~~ ~~ ~~~~~~~
~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~
 דנדרים בגמ איתא זו בעי' ~נה

 ד~
 שיפר מהו בעל ע''ג

 דמפר הרמב''ם ופ' כו' נשיולשתי
 כ~

 ד~~ל
 דוקא. לאו דאותה מדת''ק ליהפשיט דרבינ~

 דדו~
 שלבה ~ני ב~וטה

ג~
 הרמב~ם כדעת מתו~פתא הר''ן הביא וכן כו' בחברתה

 ד~וטה ~~וגיא הק'ז~ל והר~ב~
 ודיו~

 רק אותה דריש ת~ק דאף דמ'

דת~
 כו' דקרא טעמא דדריש היא ר''ש

 וכ' אותה דרשי וכ~
 היא ~~בשתאדתו~פתא

 כ~
 : ע''ש

~ ~ ~
 לשבש קשה דודאי ז~ל הרמב''ם דברי ליישבנראה
 ועוד כו'. מתני דלא מדעתינו ולומר מפורשתברייתא

 נדרים הפרת א' בר"ש ור''א ריב"י התוםפתא דברי אל לבבשום
 וא' נדרים ה' אשתו על שהיה או נשים ה' נדרו כי~דמעל''ע
 נדרים דהפרת להא זה ענין מה ~ו' מופרים כולם לכם~ופרים

מעל~
 נדרים ~פרת ד~~ל למלתייהו יהבי קא דטעמא נראה אלא

 כל להפרת ושוה קצוב שיעור נתנה שהתורה ד~"ל והיינומעל"ע
 ולהחמיר להקל בדבר יש לחוד היום כל דלמ''ד בשוה ~ל"ע~דר
 כולן זמן מעל"ע למ"ד אבל רגע. שזמנה ויש רב ש~~היש
 נדר לכל יש היאך אכתי נדרים ה' לאשתו יש אם ק' וע''זשוה

 אימעל~ע
 נימ~

 חבירו זמ ממעט אחד הא זא"" להפר צריך
 מעל"ע זמן לכולן נותן אתה האיך כא' מכולן ושמע שנדרו נשיםה' ו~

 א~י אם מעל"ע זמן האחרת ~~דת לא' שמיפר ב~וד הלאא'
 כיצד א' וע~ז לכולן שוה הזמן ואין כא' כולןלהפר

 כ~
 דבאמת פי'

 כולן "מן ונ~צא כא' הנשים ולכל הנדריס כל להפר שיכולס''ל
שוה.

 וא~
 מוכח ובאמת דוקא. לאו אותה ~' ע"כ

 להש''~
 דלכ"ע

 דוקא לאו או דוקא הוא אם ליה דמב~י רק אחת ~מעאותה
 דוקא לאו אישה ושמע כדמ~קינן הכי לממקט דקרא אורחיהרק

 ולא הכי קרא נקט ולהכי שמיעה בש~ת להפר דאורחיה ה''פוע"כ
 הרמב"ם ~~ק א"ש וא~כ הוא. זה דרך על איבעיא ~ך ה"מבדוקא
 דקרא טע~א דדריש משום היינו אותה התם דריש נמי דת~קדנהי
ואית

 לי~
 לבה יהא שלא ~עמא

 ג~
 גם ~''ל הוי לא''ה הא כו'

 טעמא דאיכא ומשום דוקא לאו דאותהשם
~ 

 דוקא. דאותה שם
 דוקא. לאו דאותה למנקט לן אית טעמא דליכא ~כאוא''כ
 דתו~פתא וכברייתא לעת מעת נדרים הפרת ד~''ל לתנאיוכ''ש
 כמש~ל ~וה כולן זמן שיהא דוקא לאו דאותה ל~ימר טעמאדאיכא
 ש~א לדבר טעם שאין לפי דוקא אותה אי האיבעיא עיקרוזהו
 אבל ד~קא. לאו אישה ושמע דאמר כמו דוקא דלאו י''לדוקא

ל~
 מש~עותא נקטינן טעם שום דבלא ~''ל כו' השם מן לא דא' יהודא
 הרמב~ם פו~ק ~~ן הנראה וכפי הכא. וה''ה דוקא דאותהדקרא
 דא' ד~רה משנה ~תם ובאמת דקרא טעמא דרשינן כ~''דז''ל
 ביומא לה ~קי שחטו שתים יאמרו שלא אדומה עמה ~וציאיןאין

 וכן אתיא. כדר''ש משנה ~תם וא''כ דקרא טעמא דדרישכר''ש



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ני"קין גבי כ~'ש מ~נה םתם רבינא ~וקי הניזקין ר''פבגיטין
 להן~ין

 דסוגיא נימא ואי העולם תיקון מפני בעדיו~
 לא ואנן בגיטין כר''ש ~נה ס~ם דמוקים לרבינא אזליודיומא דבו~

 ~ אמוראי כאידך אלא הכיקיי''ל
 ע''כ א'כ הכי מוקמי דלא

 דיה~א דפרה מ~נהסתם
 טעמ"

 ס''ל ע"כ שחטו ש~ים יאמרו שלא
 כו' מוציאין דאין ו~~ך דוקא לאואותה

 מדרב~
 יא~ו שלא כדי

 דליכא כיון כא' נשיו לב' דמפר הר~"ם פ' א''ש ממ''נוא''כ כ~
 דוקא לאו אותה למימר לן אית ע''כטעמא

 ודו'~
 נכון כי היטב

 גם לענ''ד מאדהוא
 ה~מב''ם ד' הביא בכ''ט רל''ד סי ב~~

 י"א: ב~ם רמב''ן ודעתבס~ם

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

~וו~~
 ~ו ו~~ו~.

~ ~  ו~~~~~ ~~יו~~ ~~ 
 ~~ו

~~~~~~~~~~~~~ 
 ~ ו~י~~ ~~יו~~ ~~י

~~~~~
 זו דברהנה

 מחלוק~
 הרשב"א דעת ז''ל והרשב''א ~רא''ש

 דינא דעיקר כיון יושב בעינן לא לו לפתוח צריכין ואנו נתחרטלא ~פיל~ בחרטה פותחין דקיי"ל דלדידן הר"ן הביאוז''ל
 לטעמו. ירד שלא ע''ז כתב ז''ל והר''נ מעומד. דינא סוף אףמעומד
 לפתוח כשצריך אבל במעומד םגי בחרטה דדווקא ז''ל הרא''שודעת
 להוכיח נראה ולענ''ד היטב. דעתו שיכוין מיושב שיהי' צריךלו

כדעת
 הרשב~

 נשאלין למימרא יו~ף רב אמר לעיל דהא ז''ל.
 כדינא. דמיחזי לא הדיוטות בג' אין מומחה ביחיד~נדרים

 אביי א~
 א''כ דין כעיקר דין סוף א' דלא ז''ל הרשב''א כדברי שלאנימא ואי כדינא. מיחזי לא ובלילה ובקרובים מעומד אפילו דס''לכיון
 כדין מתחזי הא יושב דבעינן לפת" וצריך מתחרט דאין היכאאכתי
 בפתח בשבת שרינןוהיכי

 וה~
 דשרי. קאמר סתמא ובגמ' דינא הוי

 פותחין דפסקינן לדידן חילוק דיש נאמר אי ק'וכן
 בחרט~

 בין
 פות~ין דאין ס' דר''ג ובנדרים בערובין לש"ס ~''ל לפתחחרטה
 הא פותחין סבר אי אף דהא כו' ונתעטף דירד מהאבחרטה
 לו לפתוח והוצרך מאיליו מתחרט הנודר היה לא דר~גבמע~ה
 בידם היתה וקבל כו' הבוטה דכל בהא ליה דפתח שםכדחמר
 נתחרט שלא כיון הכא בחרטה. פותחין בעלמא דסבר אףוא''כ
 פותחין דלמ"ד הרשב''א כדברי מוכח אע''כ ומעומד. פתחבטי

 פ~ח ע"י מתירין אי אף בה~רתם ""ל לחכמים להם קילבחרטה
 דלא כו' ובלינה ~ומדמ~ירין

 גר~
 וכדעת חרטה שע''י מהיתר

 ודו''ק לענ''ד ברור נ' ו"ההרשב''א.
~~ 
: 

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

 ~ ~~~~ ~ו~~ ~~~ו~~~~~ ~ו~י~ ~~

~~~~~
 ~' נהנין כהנים קונם אמר ע"א פ''ה בנדריםגרסינן
 דיטלו טעמא היינו רבא אמר בגמ' וקאמר כרחו עליטלו

 לכהנים אלא חזיא לא דתרומה כי~ן כרחועל
 וכי~

 א~י דקא
 לט~בת דאפ~רה הר~נ ופירש בענמא כעפרא שוויה עלייהולמיםרי
 שהאוסר מהא דשמעינן הרשב''א בשם הר"נ ~תב שבההנאה
 על אף כרחו על אותם ליטול אחרים יכולים ~ליו פירותיוהנ~ת
 הנך הו''ל מעיקרו הנדר עוקר דחכם לשלם חייבין דאיתשילהיכא מיהו איתשיל. לא מיהת דהשתא כיון מדרו ~ל לישאל דיכולגב
 קו' לאו מדידיה. ומיתהנו מיתשיל דילמא ניחוש ע''ככהנים יטלו היאך א''כ הר~נ והק' לעולם. עליה איתםרו לא כאילופירי

 : כו' איסורא כהנים דעבדי כיוןכו' הי~

~~~~~
 שישאל דהיינו מיתשיל דילמא דמק' הקושיא מובןאינו
 ויפריש חולין אותה ויעשה התרומה~ל

 מותרים הכהמים יהיו א''כ נדרו על שישאללמיחש דאי אחר~
 ליהנו~

 ולא לו

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

 ~י~
 ~' ~~י~י~~~י ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~ ~~~ ~~י ~~~~י~ ~~~~~ ~~י~י~~~~ י~' ~י' ייי~~י~~~~יו ~~~ ~~~~~ ~~~~~ו

 ~~~ ~~ ~~~י~ ~~ ~~~~~~ י~~~ ~~~~~' ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ י~~י~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~~
 : י~י~~~~~~~~

 ה~י כהנים למקצת יתיר ו~ם ~יקרו הנדר דעוקר איסורא~בדי
 מותר מקצתו ~הותר דנדר ~~רין~ולן

 כול~
 על שישאל כדאמרן א"ו

 כדאיתא עליו לשאל א''י כהן ביד תרומה הא ק' וא''כהתרומה.
~יל

 ד~
 עליה. נשאל אין שוב ע"כ שנוטלין וכיון ז''ל בר''נ ע''ש נ''ט

 לאאם
 שנפר~

 לשאל א''י שהכהן ז''ל הרא''ש שהביא כפי' לעיל
 ז''ל הר''ן אבל כהן ליד שבאה אף עליה נשאלין הבעלים אבל~ליה

גופ~
 הרשב''א על בהשגתו ז"ל הר''ן מד' וגם לעיל הכ~ מפרש לא
 ליה דהוי עליו הק' דמש''ה נדרו על ישאל שמא הרשב''א דכונתמוכח
 התרומ' על ואם כו' לאיתשולי מצוה דנדרים כיון ישאל שמאלמיחש
 כונתו א"ו נ''ט דף דלעיל בסוגיא כדא' לאי~ולי עביד לאודאי
 ~ייך חששא דמאי כלל מובנים דבריו אין וא''כ נדרו עלשישאל
 ומה איסורא ~בדי ולא בהנאתו ~תריה הרי ישאל דאם~א
 על עוד הר~נ~שיג

 מ''~
 ולא לשלם חייבים נשאל שאם הרשב''א

 מהא לענ''ד ק' עיי''ש כו' מיתשיל דילמא חיישינן ולא ע''כיטלו דלהעי וכתב ~פקר שזכה חבירו של ממ~נו זכות לא אבלאיסורו להפקי~ מהני ~ח''כ שנשאל ואף הפקירו נדרו ומשעת בהפקר~אלה מהני לא תו ההפקר מן זכו שכבר כיון ז''ל הוא וכתב הפקרהוי
 עיר וכן עדיו והוזמו דינו שנגמר הנסקל שור גבי בכריתותדא'

הנדחת
 שהוז~

 עדיה
 דל~

 עיר גבי ומחלקינן גמור הפקר הוי
הנדח~

 חד דכל
 אב~

 חטא לא הוא אם דעתיה
 חטא חבירו דילמ"

 אסיק דלא א' שורו נרבע גבי וכן הפקר שיהי' בלבו גמר ומס'כו'
~עתיה

 דילמ~
 אסח לא שורו הוא רבע בא"ל אבל בהדי מתזמו

 עדים יהיו דילמא אדעתיה ומסיק כן האמת שאין דידעדעתיה
 יודע עצמו והוא עליו נכסיו שאסר בנ''ד ~''ששי"ימום

 שי~
 היתר

 לנדר ושויה נשאל ואח''כ עת בכל עליו לישאל ובידו שאלהע''י
 נימא והיכא הפקר ואינו בטעו' הפקר הי' הרי מ~יקרוטעות
ד~~

 רק כלל בפירוש הפקירו לא והרי שבידו בדבר מיניה דעתי'
 נדר ושויה נדר בכללהוא

 בטעו~
 מוכרחין ז''ל הר''נ דברי ואין

בדין
~ 

 נדרו ועל כהן ליד שבאה לישאל יכול אינו התרומה עלניחוש דלמאי כלל ראיה שאין כתבתי כבר ע''כ. יטלו דא' והא
 עליו נכסיו שהאוסר הרשב''א של דינו עיקר וגם לן. איכפת~אי
 הם ומשלהם ע''כ ויטלו זכי דרחמנא לכהנים שייך הממוןעיקר הרי הנאה אותה ע"ע שאסר וכיון בלחוד הנאה טובת רקדל~א דהכא לסוגיא דמי דלא צ"ע אדם. לכל ומותרין מהם זכו~ופקע
 נתנה התורה רקנוטלין

 רשו~
 לבעלים

 בטוב~
 ועיקר להם לי~נה אסורים שהרי כעפרא~מאה לטובת ושוינהו הניי'

 הממ~
 ~נים של

 הנאה איסו~י כל דהא שמענו לא זועליו הנאתן שאסר בשביל אדם של ממונו להפקיר אבל ע''כ נוטליןוהן
 ברשו~

 רק הן בעלים
 וכן המדחת כעיר לשריפה דינן ~נגמראו~ן

 ש~
 דינו. שנגמר הנסקל

 בכמה ובדיקה עיוןולריך
 סוגיו~

 : זה בדין דש"ס

~~~~
 בםוגיא לי שהוקשה מה לה"כירראיתי

 דכריתו~
 כ"ד דף

 כל עדיו והוזמו דינו שנגמר המסקל שורגבי
 הקוד~

 "כה
 ד~שע~משמ~

 צ' דף דב"ק מסוגיא ק' וא''כ הפקר ה''ה דינו גמר
 דנין ואח''כ ממונות דיני או~ו דנין והזיק שהמית המועד שורדקא'
 הגמרא ומקשה ד''מ ודנין חוזרין אין ד''נ ודנוהו קדמו ד"נ~ו~ו
 נימא ואי ממונו~ דיני לידייני ליהדרו הוי מאי ד''נ דנוהו~י
 ~יי''ל הא ד''מ לידיינו קו' מאי א''כ הפקר ה''ה דינו נגמרד~י
 הפקיר. ואח''כ נגח הקדיש ואח"כ לשנגח פרטהמיוחדים דנכסי' הך בפ''ק רבינא כד~רש דפטור הפקיר ו~ח"כבמגח

 יהודא ~דר' שםדמיי~י ואע"~
 ו~

 ועוד יהודא דר' אליבאברייתא הך לוקמא ק' עליה פליגי דרבנן
~~ 

 ז"ל הרא''ש שס כתב כבר
 בשור אבל אדם ש~מית בשור אלא ל''פ דרבנן הלוי ר''מבשם

 הנסקל דשור ס''ל אי הגמ' מק' מאי טובא ק' ודאי וא''כראשונים בבעלים דין וגמר העמדה דבעינן מודו רבנן אפילו ד''מ דהיינושור שהמי~
 : "ו קו' לתרץ רב ~'ע וכעת הפקר. ~יכף הוי די~ומשנגמר
 לגבות לענין ד''מ אותו דנין ד''נ ודנו ~דמושאם שם ~כ~ב ז' הל' ממון נזקי מהל' ~י''א הרמב''ם בדברי~~~~~~
 אותו ~ין אין השור ברח אם אבל ברדייתו ה~ור שמשביחמשבח
 לחי~ד~~

 בעלים לו אין שוב דינו שמשנגמ' לפי העלייה מן ב~~יו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  עליו השיג ז''ל והראב''ד דכריתות בוגיא עם לנכון עוליםודבריו
שם

 מ~וגי~
 דא' דהא ז''ל כפירש''י הסוגי' מפרש שהוא לפי דב''ק

 קו' הך מחמת ואולי ע"ש. כו' הבעלים כשברח היינוכשברח

דכריתו~
 אחר. באופן הםוגיא לפרש ז''ל להרמב''ם שהכריחו הוא

 אין ז~ל דעתו שלפי אף ברדייתו השור שהשביח בשבח דגובהוהא
 מקשינן גופא ההפקר בשור דאף משום היינו בעליםלהשור

 שהשביח השבח וה''נ וליתי ליזיל דידן לתורא דהפקר תורא דנגחאי בג~
 ~ה שלא עד השבח אותו לגבות קודם הוא הפקר בהיותמרדייתו

 : ודו''ק ועיי''ש אחר.בו

~  ~~~ ~~ו~~~~י~~
 ~~~ו

 ~~~~ ~ו~~ ו~ו~ ~~ו~
 ~~~~ו

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

~~~~~
 ורוצה מחתנו הנאה המודר פ''ח דף בנדריםגרבינן
 נתונין האלו המעות הרי לה אומר מעות לבתולתת

 שאת מה אלא בהן רשות לבעליך יהא שלא ובלבד ב~נהלך

נושא~
 מה דא~ל אלא ל~ש רב אמר בגמ' וקאמר בפיך. ונותנת

 לה אמר אבל בפיך ונותנת נושאתשאת
 קנה עשי שתרצי ~

 מתקיף בעל יתהון קנה לא עשי שתרצי מה א' אפי' א' ושמואלבעל יתה~
 בעלה כיד אשה יד דא' כר''מ שמעתתא הא אזלא כמאן ר''זלה

 דאמר אהא הר"נ וכתב כו'.ורמינהו
 ר~

 כלישנא כלומר כו' ל"ש
 שתהא מה אלא כו' לבעליך שאין ע''מ תרתי דא''לדמתני~ין

 משום בעל. יתהון קנה לא לחוד כה"ג בפיךכו'
 שתרצי ש~

 עו' נינהו מילתא דחדא כו' לבעליך ~אין טפי מהני לאתעשי
 הילכך דר''מ כרבנן דהלכה דסבר משום בדינא עליה פליגושמואל
 שאין ע''מ רק לה אמר לא אף או עשי שתרצי מה לה אמרכי

 ~עוד וכתב בהמעות קנין לבעלה יהיה שלא בזה די כו'לבעליך
 אבל כו' כשמואל דהלכה כו' שמואל ר' הנגיד פבק הלכהולענין
 והרמב''ם בפיך. כו' באומר רק ~הני לא ולפ''ז כרב פ' והראב"דר''ת
 תרתי נמי דלשמואל שפסק אלא כשמואל שפבק הדרך מיצעז''ל
 ~ליו והק' עשי שתרצי מה אלא רשות לבעליך שאין ע''מ היינו~עי
 מוסיףדמאי

 דנדרים. בסוגיא עיי''ש כו' דה"ט ונ''ל עשי שתרצי ~
 הפלוגתא היא שם עברי עבד גבי כ''ד דף קדושין במס'והנה
 אחרים ע''י בכסף א''ע וקונה שם דא' במשנה ורבנןדר''מ
 וקא' אחרים ~ל שיהיה ובלבד כו' עצמו ע''י בכסף וחכ"אדר''מ
 שאין ע''מ וא"ל מנה אחר לו כשהקנה דפלוגתייהו בגמראר''ש
 קני דלא ל''פ כ''ע כה''ג כל א~ר אלעזר ור' כו' בו רשותלרבך

 לחרות בהן שתצא אלא בהן רשות לרבך שאין ע"מ בא''לוקמיפלגי
 משמע וכן כו' דר"ש ואליבא כר"מ דהל' ר''ת אומר התוס'וכתבו
 אליבא והיינו כוותי' קאי דרב כר''מ דהל' שם דמשמע כו'בנדרים
 דאלודר''ש

 לר''~
 יתהון קנה בפיך כו' ע"מ א''ל אפילו דר''א אליביה

 כו' ע''מ ~ועיל דל~'ש ש''מ כו' דעבד לחירות גבי כמובעל
 : עיי''ש כו' לפיך כו' ע"מ כמולחירות

~~~~
 ש~תתא דאתיא לר''ז מנ''ל ק' התוב' סברתלפי

 דכשא"ל דר~א ואליבא כרבנן מתוקמא מצי הא דר''שואליבא כר"~
 שלו המעות הרי לחירותכו'

 ואי~
 ע''מ כשא~ל ה"נ בהן זכי' לרבו

 "כי' לבעלה אין בפיךכו'
 ב~

 או לחוד לבעליך שאין בע''מ אבל
 ב' לפי לר''א בעבד כמו בעל יתהון קנה עשי שתרצי במהגם

 ~קים וש~ואל כרבנן ורב בפיך כו' לע''מ ל~ירות כו' ע''מדמדמי התו~
 הר"נ סברת וכפי ~שי שתרצי במה דדי בבר להכי כר''שפלוגתייהו

 לרבך שאין דבע~מ רבנן סברי דלר''ש דווקא לאו עשי שתרצידמה
 : העבד שיקנה די בהןרשות

~~~

 הגמרא בדברי לומרנלע''ד
 ולתר~

 מהקושיא הרמב~ם דברי גם
 לה~וס' שהביא מה עיקר דהנה הר''נ. כמ''ש עליושהקשו

 ודלא ששת כרב אתיא דנדרים דסוגיא לומר והר''נוהרא''ש
 ל~ך לחרות בהן שתצא דע"מ דעבד הך שהשוו ~חמת הואאלעזר. כ~

 דר~מ אליבא דלר"א כיון הכריחו ומזה לעשות שתרצה מה לכלולא נינה~ מיוחד דבר ותרווייהו לפיך ונות~ת נושאת שאת מהדאלא
 ה"ה מהני לא לחירות שתצאע~מ

 מ~
 לא ג"כ בפיך נותנת שאת

 מה לה שיאמר אף מעות לבתו לתת כלל לר''מ תקנה ואין~הני

שאת
 נושא~

 דנדרים דסוגיא לומר הוכרחו ולכן בפיך ונותנת
 סתם באומר רק פליגי דלא דס' כר''ש אזלא לר''מ מילתא הךדשרי'
 מודם ר''מ גם לחי~ות שתצא ע"מ באומר א~ל כו' לרבך שאיןע''מ
 הנאה במודר נדרים גבי וה''ה בהמעות א"ע לפדות העבדדיכול
 לענ''ד אבל לר''מ. אפילו שרי כו' נושאת שאת מה דאומרמחתנו
 גם יובנו ועפי''ז ביניהן גדול חילוק דיש ברור נ~אה העיוןאחר
 אוקימתי תרווייהו דקדושין בסוגיא דהנה לנכון הרמב''םדברי
 משכחת והאיך עצמו ע''י בכסף דא' דרבנן ~ילתייהו לאוקמימהדרי
 ע~מ סתם לו באומר ר''ש לה ומוקי כסף עצמו להעבד שיהאלה
 ויכול רבו בלא העבד קנהו לרבנן דאז בהן רשות לרבךשאין

 רבו מידי לאפוקי מהני לא כה"ג דכל ס''ל ור''א ע''ילהשתחרר
 לחירות בהן שיצא ע''מ אלא נתנו לא גופו דלעבד כיון רבוזכיית מידי מוציא דאז לחירות בהן שתצא ע''מ ג"כ לו באומר דווקאאלא
 גופיה. עבד מזכיית עדיף רבו זכיית שתהא אפשרוהאיך

 דבכה''ג לפרש אנומוכרחים עכ~
 ל~

 ולא לרבנן העבד קנהו אלעזר
 באופןרבו

 ע"~
 להעבד שיש לפרש צריכין ועכ''פ ל~ירות בו שיצא

 קרינן היכי לחירות בהן שיצא קודם זכיה צד שום לעבד דאיןנימא ד~י עצמו ע''י בכבף ביה ק~~ינן דלהכי הנ''ל בהמעות זכיהצד
 בהן שתצא דע''מ ולישנא ומוכרח ברור והוא עצמו ע''יבכסף
~ הכי ג''כלחירות  

 מהדרינן דנדרים בסוגיא אבל זו. סברא כעין ג''כ שכתבובתוספת ו~ דמי מעכשיו עאומר ע~מ האומר דכל
 י~ה זכיה שום לה יהיה דאם בהן זכות שום לבתו גם יהי'שלא
 למה שיהי' ואף מידה תיכףהבעל

 שתצטר~
 מועיל אין בחפצו לעשו'

 שאת מה אלא לישנא דייק והכי במתנה כשזוכה מהנהודעכ''פ
 זולת זכייה שום לה שאין הוא שיעורא דאלא ולישנא בפיךנותנת
 מהני הוי לא דאז לפיך ~תן ע''מ א' לא ולכן לפיה שנותנתמה
 ~ק ~רינן ולא הבעל וזוכה ~כשיו בהן זכתה הרי ע''מ דא'כיון
 והשתא לפיה שמות~ת אחר רק כלל בהן ת"כה לא היא שגםבאופן
 דר''א דאף דר"א לאוקמתא דנדרים סוגיא כלל םתרי דלאא''ש
 דהתם משום ~יינו ד~''מ אליבא לחירות שתצא ע"מ מהני לא~בר
 ~מילא וא''כ הוא תנאה וע''מ בהן זכיה שום לעבד שיהיהבעינן
 שגם שרצונו כיון הכא אבל בטל ותנאו רבו וקנה עבד קנהלר''מ
 גם דמהני ודאי לפיה שתתן עד בהן זכות צד שום יהיה לאלה

 היא גם דהא בעלה קנה אשה שקנתה מה לומר שייך דאיךלר''מ
 סוגיא בפשיטות וא~ש לפיה. שנותנת אחר רק כלל קנתהלא

 היינו עשי שתרצי מה אפי' דא' ושמואל דר~. אליבא דוקאדנדרים
 אפי' מהני לא בהן רשות לבעלך שאין דע''מ דס' דר''א אליבאג''כ
 מ~ני הכי דאמר וכיון לחירות בהן שתצא ע''מ למימר ובעילרבנן
 עצ~ו ע"י בכסף קרינן דהא בו זכייה קצת להעבד שיש אףלרבנן
 הקנה לא לו דגם כיון דרבו זכי' מידי לאפוקי תנא~ האימהני
 לבעלך שאין ע~מ לה באומר וה''נ לחירות. בהן שיצא ע"מרק
 הוא עשי שתרצי ומה בהן~שות

 ממ~
 שיצא ע''מ לעבד כאומר

 חפציו. כל שתעשה שאומר או פרטי לדבר שמיחד לי דמהלחירות
 תנאה האי מהני דוקא. ורצונו בדעתו הדבר דתולה כיוןעכ"פ
 כל א"ש וא~כ ונכונה. ברורה סברא וזו אחרים ברצון תלוי יהאולא כרצונ~ שיעשה רק נתן לא דהא והבעל הרב זכיית מידילאפוקי
 כמ''ש קאמר יתירא מילתא לאו ושמואל דר"א. אליבא סוגיאהך
 דר''א אליבא דלרבנן קאמר בדוקא אלא ז''להר~נ

 ע~~
 יהא שלא

לבעליך
 רשו~

 דבר איזה שיעשה ~מ לפרש שיוסיף רק מהני לא
 תקנה ואין כר~מ מוקי ורב כרבנן מתניתין שמואל ומ~י כרצונואו

 לפיה. שתתן אחר כ~א בהן זכייה שום לה גם יהים שלא רקאליביה
 ואליבא כשמואל הלכה שפ' ז''ל הר~ב"ם דברי מאד מדוקדקיןובזה
 על דבר איזה שיוסיף ומצריךדר''א

 שא~ ~~
 בהן רשות לב~ליך

 הבהמה היתה ~שלה אם גבי נזירות בהל' ז"ל הר~"ם ביארוכן
 הוסיף אם רק בהן רשות לב~ליך שאין ~''מ לה אקני אם סגידלא
 וראי~ עשי שת~צי מהעוד

 מפורש מצאתי אלה דבריו לכל ברורה
 דהיה מתניתין הך עלבירו~למי

 ח~נ~
 שם א' ממנו. ~נאה מודר

 מאיר דרבי היא מאיר רבי ליך ולא תנא מ~ן וא~ר ליך ולאתנא
 לא אם הא ליך ולא שאמר מפני רבו כיד אשה ידעביד

 ולא א~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  להדיא הרי לשונו. עאן עד בעלה זכה האשה זעתה~יך
 דגם שיא~ר רק תקנתא ליעא מאיר דרבי דאליבא להירו~למיליה דםביר~

 הבעל זעה "עייה צד שום לה עשיהיה אבל זכייה. שום יהיה לאלה

א~
 וקנה מהני ל" ג''כ פיך לתוך שתתן ע''מ לה שי~מר

 דמתני' רב דילן בש"ם דמוקי למאי והנה ליך. ולא נפרש צריךולכן הבע~
 אלא דא' עיון ממילא דזה צ"ל~ר''מ

~ 
 ממילא לפיך נותנת שאת

 דאלא שתתן אחר רק זכייה שום אין לה דגםשמעינן
 שיעור"

 הוא.
 לפיך שתתן דע"מ הך דמיא דל" הירושלמי מדברי מבוארעכ''פ
 התם דהא לחירות בהן שתצא דע''מלהך

 ע~
 קצת להעבד צ"ל

 והכא ועמש''ל. עצ~ו ע''י בעסף ליה קרינן היאך דאל''ע"עייה
 ראיה וזו ליך ולא עדתני זעייה שום אין לה דגם בהדיאאמרינן
 שהוסיף דעל דר''א ואליבא עשמואל שפבק הרמב''ם עדברילפםוק מהראוי הלעה לפםק וא''כ מאוד. נכונים הר~''ם וד' למ''ש~רורה
 לאשה קנין דאשעחינן וד~סחים דנזיר הםוגיות על ~יר~תיין דעפי"" מהני בהן רשות לבעליך ש~ין דע"מ תנאי על דבר איזהעוד
בל~

 לא ער''מ דפסק דרב אליבא "בל ע''ז. דבר ~יזה עודשהוםיף "יירי דהרמב''ם ו"ליבא עו' ~חר לה ד~קני ומפרשינן בעלה
 תקנתא שום עללמשכחינן

 שיה~
 ~שה קנין

 בל~
 גם דהא בעלה

 מהני לאבנדרים
~ 

 עלל "עייה לה דאין משום רק ~יך כו' שאת
 ליך. ולא בירושלמיעדא'

 ה~
 זעייה צד לה שיש כל

 א''~
 מ~לה אם נזירות גבי יתפרש ואיך וכהירושלמי הבעל בהןי"עה שלא לר''מ

 לה שיהיה אפשר ~יך הבהמההיתה
 בהמ~

 מוערחות הםוגיות א''ו
 : "''ל הרמב''ם ועדעת עחעמי' דפםקעשמואל

~ ~
 הגון. דבר בזה לחדש בעיני נר"ה היה

 דפלוגת~
 ורבנן ד~מ

 בתורה ע~'ש במתנה ור''י דר''מ פלוגתא באידךשייכי
 תנאו שבמ~ון בדבר ם' ור"י בטל תנאו םבר דר''מ שבממוןבדבר
 שום לאשה שיהיה דא''א םבר ולהעי לשיטתיה ר~מ ו~זילקיים
 עמש''ב מתמה דהוי שבעולם התנאים על שיתנה ~ף ב~לה בלאקנין
 שלא ש~תנה על הילכך קיים תנאו שבממון דבד~ר ער"י ם'ורבנן
 לבאר ומוםיף רשותיהא

~ 
 דבר נ"ל "ה קיים. תנאו בו שתעשה

 דרב ושמואל דרב פלוגתא ג''ע א''ש ועפי"ז מחלקותן. בטעםנעון
 מפרש ושמואל דר''מ אליבי' דנדרים למתני'מפרש

 אליב~
 דרבנן

 פ' דרב~שום
 בעלמ~

 בדבר אף בטל תנאו בתורה דמע~'ש ער"מ
 עו' אונאה עלי לך שאין ע''מ גבי ה"הב בפ' עד~עחשבממון

 גבי הכותב בר"פ ג"ע ומבו~ר ע~'י ושמואל ער''מ רבשם דפם~
 מתני' ומוקי ערבנן עאן גם פ' כרבנן התם דפםק ושמואל~ליבי' מתנ~ ומוקי ער''מ עאן גם רב פ' ולהעי יירשמה. מתה אםדר~ב"ג פלוגת~

 ו~''עאליבייהו.
 לדינ~ ממיל~

 םוגי' בעמה ועמבו~ר קיים תנאו שבממוןדבדבר וכר''י בדינא עש~~ל דקיי''ל עיון
 ג"ע מזה ור~~ דר''מ ערבנן דפםק עשמואל נקטינן בהךדגם מ~ל~ בש~

הרמב~ לפם~
 בע~''שי: נעון נ''ל ע''ז עי היטב ודו''ק ז~ל

 ~וי ~י ~~ ~ו~~ ~~י~~~~~
 ~~~י~ ~~ו~

'~~~~ 
 ו~~

~~~~ 

~~~~~
 יטלו לי נהנין ולוים עהנים קונם פ''ד דף ~מדרים גרסינן
 הגמ' ומק' ~חרים. יטלו לי נהנין ~לו ולוים עהנים ער~ו~ל

 ~י~~ ממון ~ינו ט''ה אלמא ערחו על יטלומדאמר
 עהנים םיפא

 אחרים יטלועו'
 ~למ~

 רב ומשני ממון. ט''ה
 אושיע~

 ל''ק
 דה''ט תרומ' ש~ני א' רבא עו' טלה הגונב דתניא ריב''י ~א~י ה~

 דתרומ' משום ע''עדיטלו
 ל~

 למיםרא דק~תי וכיון ~הנים. ~לא חזי'
 ~וי'~לייהו

 עעפר~
 הרא''ש וע' בעלמא.

 והר''~
 דלשינוי'

 םיפ~ ולהעי ממון ט''ה מתניתיןסברה דרב~
 ניחא

 עפשט"
 אחרים דיטלו

 וריש~ אםירי הניאבל
 ד' פשט וע''מ ע~פרא. לט''ה דשוי' ה"ט

 והנהרב~.
 הרמב'~

 ז''ל
 עצורתה ה~נה פסק נדרי' מהל' פ''"

 בהל' פםק ז"ל איהו דהא ז~~" סותרין שדבריו ז''ל המפרשי'~ק'
 מקודשת ~ינה בתו''מ והמקדש ממון אינה דט''ה~דושין

 וא"ע בקדו~ין העידא' ועעול~
~ 

 דמתני' ע~יפא העא למיפםק ה"ל
 דה~

~~  ~~ ~ינ~ 
 שרו נמי הני ~פי'

 ה~ ורב~
 ~ון ט"ה םבר

 דרב לשינוי'~ען
 ממון. ט''ה עמ''ד דמתני' סיפא ~וקי ~וש~י~

וב~מ~
 דט~ה ""ל ר''ח בשם להלכה פםק בקדושין ז''ל הרא''ש

 ט''ה ם' בנדרים דרבא מ~ום מה"ט דקדושין עםוגי' דלאממון
 ז''ל רמב"ם ד' אבל עו~י'. פםק לכן עולא נגד בתרא ו~ואמ~ן

 : הדדי קשייןודאי

~~~~
 בשם ע'הכ''מ

 ז''ל הרמב''ם ~ל דטעמו המעילי הר''~

 ~ודר גבי רק ממון אינו ט''ה ם' רבא דגם מפרשש~ו"
 וויתור ואפילו אםורה הנאה דכל משום בסיפא להו אםרינןהנאה
 ממון הנאת אינו אפי' הנאה צד שום ועל הנאה במודר אםורלר"א
 רק ממון אינו ט''ה ל~'ד אפי' םיפא וניחא לה~םרינן

 ע''ש. לט''ה ואפקרה עע~רא דשוי' מ~ו' ע''כ ליטול שרימש"ה ריש~
 משו' דרבא טעמא ידעי~ן דלא עד דבתחלה לפי''ז לפרשוצריך

 ורמינן ממון אינו דט''ה משום דרישא טעמא למימר ובעינןד~פ~ה
 מודר דגם םברינן והוי עתנאי לשנויי איצטריך לםיפא.רישא
 בו אין דרישא דמםקינן למאי ~בל מ~ן. ט"ה בדין שייךהנ~ה
 ושוי' דאפקרה משום ט''ה צדמשום

 עפר~
 צרכינן לא תו בעלמא

 ~פ"ה ממון אינה דאפי' ממון ט''ה משום דםיפא טע~אלפרו~י
 ד' ~ל הלז תי' ביאור זהו שרי. לא הנאה צד על הנאהבמודר

 וזההרמב''ם.
 באמ~

 ז"ל: דבריו ליישב נעונה שיטה

~~~
 ז''ל לדבריו רא~ יש לעאורה

 דרב~ מלישנ~
 ש~ני דא'

 א' רבא א' ולא עו'תרומה
 דע'~

 דבדין עיון מ~ון ט''ה
 הש''ם םוגי' בעל וכדאמרינן וטרימן שקלינןט''ה

 דאוקי היע~

מילת~
 למילתא אמורא אוקי והדר עתנאי

 ~ליב~
 דחד

 תנ~
 מפרש

 אע''ע תנ~. עהאי מילת~ד~זל~
 לישנ~

 על דקאי מ' דרבא
 דדייקינן מעיקראדםו~י' עיקר~

 בריש~
 דט"ה משום ע''ע דיטלו טעמא

 אלא בה נגעו ט''ה משום ולא הוא העי דלאו רבא וא' ממוןאינו
 על ג''ע שעמד ז''ל הגר''א בד' וראיתי עלל. ט''ה ע~ן ד~יןמשום

~
 גם ולענ''ד עיי''ש הירושלמי עפ''י הם שדבריו וע' בזה הרמב"ם

 : עד"" הולעת דידן ש''םשיטת

~~~
 ם' גופי' דרבא ז''ל הרמב''ם לד' לענ''ד נעונה ראיהלהביא
 אחר רצין ~ותן ראה בב''מ ד~~ מהא ממון ~ינוט''ה
 ו~' עו' לו זכתה שדה לי זעתה ואמר שבור צבי ~חר עו'המציאה
 ~צד שעומד והוא עולא ~' וכן שדהו בצד שעומד והואשמו~ל
 ~' ואותבי'שדהו

 אב~
 דמעשה מהא לעולא

 בר''~
 שהיו ו"קנים

 ר' ועי כו' נתון למוד עתיד שאני עשור ר''ג וא' בםפינהב~ין
 דר''ג שס לשנוי ובעי עומדין. היו ר''ג ~ל שדהו בצד ור''עיהושע
 שם וא' להו. ~קני אג"קמטלטלי

 ד~
 אבא

 ל~
 וא' קיבלה

 ל~ ועי קיבלה דלא עבידשפיר ~~
 בחליפין לקנות םודר להם היה

 ממון הוי לא ט''ה ה''נ בחליפין לקנות ממון אינו ט"האע''ע

לקנ~
 ועי גבייהו ~פקר בעלמא ~פקורי אלא ופירש''י אג''ק.

 להדי' הרי הפקר כשאר חצר ~ורת חצירו קנה מקום ~ואוגר
 בח~ר ע"א קנין בשום ניקנית ו~ינה ממון אינו דט''ה רבאדם'

 הפקר.מתורת
 וא~

 ד' פירוש ע''ע
 רב~

 וויתור משום בנדרים
 הרמ~ועדברי

 "''ל. הרמב''ם לדעת מ"ה ברורה וראי' הע''מ שע'
 אג''ק מטלטלין היא ולא ש''ם שם דמםיקהגם

 אלימת~ נתינ~
 היא

 תירוצא לשנוייהיינו
 דההו~

 רבא אבל מרבנן
 ה~

 ט'ה דם"ל חזינן
 : ממוןאינו

~~

 קצת להקשות מקום ישלעאורה
 דה~

 תיובתא הך
 שם לעולא דאותבי'~וא אב~ ~

 ו~ול~
 בקדושין בהדי' םבר הא

 לדידי' וא''ע ~ון אימוט~ה
 ~ג''ק מט~לי לשנויי מצי ל~

 דאתיב עצמו עולא על ק' ~ביו~רלהו. הקנ~
~ 

 מרבנן ההוא דמי ~בא

עדל~
 עדמפרש ~ג''ק ~ט~לי מטעם והיינו ש~תתא גמיר

 מטלטלי בדבריו שםמרבנן ההו~
 אג~

 וא''ע להו. ~קני
 לעול~

 דם'
 הא עו' אג"ק מטלטלי ~~ימר מצי איך ~מון~ינה ט~

 ממון ~ינ~

 דס''ל לתרץ אנו צריעין ערחינו ועל עלל נתינה הוייל~
 דאף לעול"

 עיון ממון אינו הנאהדטובת
 דרח~~

 לגבי נתינה קרי'
 לענין כממון לי'הוו מי~~ ה~

 שיצ~
 רחמנא ד~ו~י עיון נתינה תורת בו

 ונתן דועתי בעמה ודרשינן נתינה הך לעניןברשותי'
 ולהעי נתינה הך לענין ממון רחמנא ~חשבי' וע''ע נתינה עדיבו שיה~

~~
 נתינה ממון אינו ט''ה למ~ד

 ~לימת~
 הי~.

 והשת~
 דאתינן



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 כיון הנאה במודר זאת לא~ור הרמב"ם לד' ראי' שזו כ''שלהכי
 באג"ק: ולהקנותו מה''ת נתי~ה להדחשבינן

~''~~
 דעת ביו~ד ז''ל הגר"א שהק' שראי~י מה לתרץ יש

 דמטלטלי כשינוי' שפ~קו אהדדי ז''ל הרי''ף ד' וכןהרמב"ם
 ז"ל רי"ף כמ''ש ממון אינה דט''ה פ~קו ואפ"ה להו הקנהאג''ק

 אבל ז"ל דבריו ע''ש עו~רין אלו פ'בפסחים
 לפמ"~

 מוכח ע''כ הא
 הקנה אג''ק דמטלטלי ו~' הקושי' קי~ל שלא עולאמד'

 תלי' דלא וע''כ מ~ון אינו דט''ה בקדושין ~בר הא גופי'ואיהו ל~
 והרמב"ם הרי"ף ד' וא~י' נתינה קרי' דרחמנא וכמש''ל מילתאבהא

 : כהו~ןז''ל

~~~
 ~' עוברין אלו פ' ב~בחים דהא לזה ראי'עוד

~ 
 יהושע

 בטומאה חלה מפרישין כי~ד גבי א' דהא ממון אינהדט''ה
 עד ומ~יחה מפרישה אלא וב"י בב"י עליו שמוזהרין חמץ זהולא

 דט~ה ~ום דר''י דטעמא בגמ' וא' הח~צה החמיצה ואםהערב
 ממוןאינה

 ובדר~
 לא אי ממון ט''ה ~' אי בטעמי' שם איפלגו

אבל
~ 

 ~ה המעשר וא''כ ממון. אינה ט''ה ס' ודאי יהושע
 אליבי' הא בו זכה ~איך אג''ק במטלטלין יהושע ~ר' ר''גשזיכהו
 אחריות להם שאין ~כסי' גבי דקדושין ובסוגי' ממון אינוט''ה
 שייך והאיך להם. 'הקנה אג''ק ד~טלט~ין ~וגי' כולה נקטכו'

 נתינה רחמנא דקרי' דכיון שכ' כמו אע''כ דר''י אליבי' הכילמי~ר
 לפי"ז וא''כ קנין. מי~י בכל לתתו שיכול זה לענין ממון הואע''כ

 אליבא ובין דרבא אליבא בין זו מ~וגי' ומוכרעי' מוכרחי'הדברים
 כו'~ אג''ק מטלטלין דשנודאמוראי

~~
 בעובדא בב~מ שם ד~ני דר"פ ל~ינוי' ק' אכתידלכאורה
 חצר דמתורת ו~בר שאני אותו מקנה אחרת דעתדר''ג

 אחרת דדעת שום שדהו בצד עומד בעינן דלא והא לוהקנה
 מדמחשיב ממון הוי ט''ה ר''פ ד~בר משמע לכאורה א''כמקנה.
לי'

 דע~
 מעיקרא כד~''ד מהפקר זוכה ב~ורת ולא מקנה אחרת

 לפמש''ל לתרץ יש זה וגם להיפך שפסק ז"ל הרמב''ם על ~כאורהוק'

דכי~
 ע''כ כהו~ה למתנות קרא דרבי'

 ~ופ~
 ה"ה אגב קנין בהן

 התורה אותו דזיכתה כיון אחרת דעת לה קרי ולהכי חצרלקנין
 ט~ בודאי ד~' מדר"י ע''כ ~כרח זה וגםבנ~ינה.

 : ממון אינה

~ ~

 כלל מוכח לא דמדר"פ בעי~י נ'העיקר
 ד~נ~

 ~ק' הגמ
 דדעת גט והרי ר~פעל

 אחר~
 והוא עולא וא' מקנה

שעומד~
 יד משום חלר ~שי רב ופריק כו'. ביתה בצד

 גרע ולאא~רבאי
 לאדם חבין אין לה הוא דחוב גט וגבי משליחו~

 מתנה אבל דיד דומיא ~מוכה ובעינן יד משום וע''כ בפניושלא

~כו~
 בעי ולא שליחות ומתורת בפניו שלא לאדם ~ין לו הוא

 יזכה ב~יאה גם א"כ ז''ל רש~י והק' כו' דוקא ביתו בצדעו~ד
 לפרש נ' ולע~''ד ע''ש. כו'שליח א~ שולח דעת בעינן דע~פ ותי' לו הוא דזכות שליחותמצד

 בפשיטו~
 מציאה שבין החילוק

 דהוה חבירו קנה לא ד~בראית אמוראי דפליגי לחבירו ~~יאה המגבי' דלקמן. ~וגי' עפ''ילמ~נה
 תופ~

 שחב ב~ו' לבע''ח
 לזכו~ שליחו~ הוידלא לאחרי~

 לאחר ולחוב לזה
 חבירו קנה דב' ואי~

 ~א טע~א והאי לחברי' נמי זכי לנפשי' דזכי מיגו משוםהיינו
 האיך חצר גבי אבל לנפשי'. לזכויי ד~י דעת דבר בשליח כ''אשייך
 מטעם במציאהיזכה

 שליחו~
 שייך לא ומגו לאחרי חב הוי הא

 אבל בי~ו. ב~ד עומד בעינן ולהכי הוא זכיי' בר לאו דחצרהכא
 דהא לאחרים חב שם שייך דלא כיון מקנה אחרת דעתג~י

 שום ואין החצר בעל רק אחר שיזכה רוצה אינוהמק~ה הדע~
 מטעם החצר לבעל זוכה הלז חצר ממילא א~כלאחרים חו~
 שליחו~

א~
 דבר בו ואין ממון אינו הנאה טובת ל~ד

 הנק~
 ליד מיד

 דלא טעמא דהא שליחות ו~ין מהפקר חצירו בו זוכהאפ"ה
 הכא אבל בו ~כות שיכולין לאחרים חב משום במציאה זכימצי
 בדעת שתלויכיון

 אחר~
 זוכה ודאי אחר שיזכה ~וצה אין והלה

 מט~ם חצירולו
 א~ שליחו~

 ממון. אינו ט''ה למ''ד כהפקר שיהי'
 פ~ק עלה וא''כ ברור. נ' כ''ז כי היטבודו~ק

 הרי~~
 ~ר~ב''ם

 : בע"הש~י ~לל ופקפוק גמגום בליכהוגן

~~~~
 מקנה אחרת דדעת פפא דרב אוקימ~א השמיט ז''להרי''ף
 ל~ פו~ק~ וכמה הרא"ש והקשו~ותו

 אוקימתי' השמיט

ד~~
 יש מש''ל וע''~י הכי. דסבר מ אשי רב גם הוא דבתרא

 דר''פ מ' דהנהלתרץ
 ~ב~

 ב' בו יש ומתנה מציאה גבי ד~צר
 משום רק בו לדון אין מציאה וגבי דשליחות וכח דיד כחכחות
 דעת כאן שאין רש''י וכמ''ש שליחות מ~ום ולא דידכח

 שלי~
 או

 יכול החצר שאין משום שביארנו מה ולפישולח.
 להיו~

 לזכות שליח
 רק עלה א~ינן להכי הדבר בטעם וכמש''ל לאחרים ולחובלזה

 אתיין במ~נה אבל שדהו. בצד עומד היינו ~~וך ובעינן ידמטעם
 מטעםעלה

 שליחו~
 והמה ~נ''ל. שדהו בצד עומד אין ואפי'

 ב~רא וכשימוי' כו' יד לה יש דקט~ה בפלוגתא לעיל. פ~קז"ל הרי"~
 דחצר והיינו פליגי ולא ו~''ח חדא אמר מר ואבע''אדמש~י
 קטנה גם ולהכי מגט מציאה דילפינן אתרבאי. יד משוםדקטנה
 קטן אבל חצר לה ויש יד להיש

 חצ~
 ~ליחות משום רק דידי'

 ד' לו אין דקטן פ~קינן ולהכי כלל יד משוםולא
 אמו~

 לו ואין
 והיינו~צר

 א~
 דד' דומי' חצירו בצד עו~ד שהוא

 אמו~
 ואפ"ה

 דגברא דח~ר מזה מבואר שליחות. לו שאין כיון כלל בהן זוכה~ינו
 ב~מוך אפי' לבד שליחות מטעם רק יד מטעם זכות שום בואין
 רק ה~צר זכות אין דג"כ דבמציאה דחזינן כיוןוא"כ

 מציאה המגבי' מאיש דינא הך לענין עדיף ד~צר וע''כשליחות מט~~
 ח~ר אבל לאחרים לחוב כמיני כל לאו למימר שייך דהתםלחבירו
 דמק' עבירה לדבר גבי דמחלקינן כ~ו בי' מיתיבבע''כ

 והך עבירה לדבר שליחמצינו א~~
 ד~ופ~

 דעיקר כיון דינא להך עדיפא דח~ר ממילא וא"כ הואט~~א ~אי לכאורה ג''כ לב''ח
 מטעםזכייתו

 ~ליחו~
 לי~א תו וא~כ כלל יד משום ולא הוא

 מט~ם הוא טעמא מחד דהכל כיון למתנה מציאה ~יןלפלוגי
 אפ~ דהא חצר לגבי שייך לא לאחרים דחב וטע~א לחודשליחות
 ל~מר שייך דלא צ''ל וע''כ כו' שליח אין א' ולא קונה גניבהגבי
 ב~ד בעו~ד כ~א שליחות מטעם שיזכה מ~תמרת שאינהבחצר
 של השמטתו וא"ש במתנה ה''ה ממילא וא''כשדהו

 הרי"~
 "~ל

 :ודו"ק

~~~
 ק~ות ב~' מצאתי

 החוש~
~ ב~~  

 בענין ק~ת ~אריך
 ודקדוקים מהקושיות קצת שם והביא ממון הנאהטובת
 יראה שם המעיין פלפול. בדרך אותם ליישב וטרח לעילשביארנו

 : נכון לע~''ד נראה ו~'ש עליהן להקשות שישמה

 דנדרים. הגמ בסוגי' לי שהוקשה ~ה פהלכתוב~~~~~
 קונם ק~~י כו' ולוים דכהנים מת~יתין דהךדברי~א

 ~חה בלקט ליהנות היא ויכולה יפר לא לבריות נהנהשאיני
 ומוקמינן כו' ק~ני לא עני במעשר ואלו בגמ' ודייקופאה

 עני במעשרבמ~קנא ל~
 המתחל~

 דכ~יב ט'ה בו שיש הבית בתוך
 ד~"ד למאי ממון ט~ה ~' דרישא ע'כ וא"כ נתינה.בי'

~~~ 
 מש~דטע~

 ~מון אינו ~' ע"כ יטלו ולוים דכהנים ו~יע~א
 אלו דכהניםו~יפא

 כ~
 ה''ל וא"כ ממון ט''ה ~'

 דמקשינן כמו ממון אינה ט''ה ומציע~א ממון ט''ה ב' וסיפא~ישא ל~קשויי טפי לג~
בכה''~

 ~ שני והאיך הש''ב ~וגי' בכל
 ולמה כ~~אי. אושיעא

שביק
 דשביק ~רישא כלל לאקשויי הש''~

 דמ~יק עני ל~עש~
 לענ~~: צ~"ג וכעת ~כ. ממון וט~ה בביתב~חלק

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

'~ 
 ~~~ו~

 ~~ ~~~ ~~~ו~~
 ~ו~~~~

 ~ ~~ ~~~~ ~ו~ ~~

~ ~ ~
 פי''א ז"ל הר~ב~םהנה

 מה~
 עליו ו~~ו נדרמדרו הוי ד~כה~ג פ~ק נד~ים
 הלח~

 למלך ומשנה
דנדה ~ש~~

 ד~
 ונ''ל עיי~ש נדר נדרו ואמאיהוא ~טן שערות ב' אייתי דלא אי בהדיא שם דאמר מ"ו

 דבאמ~
 דאל~ה ~''ש הביא שלא ~יירי כו' שנה י"ג בן איש מאיש שם~דריש ~ברייתא לפרש יש

 מינה ד~' התם ~ק כול. התורה לכל הוא גדול הא רבותאמאי
 ב' הביא אם הזמן ~וךלמ"ד

 שערו~
 ועליה הזמן כלאחר

 שלא דאף לומר אין דלדידיהשפיר ~קש~
 ה~י~

 ב''ש
 ~ב~א מאיזה וא''כ לכך ~וי שנה י"ג קודם אף לדידיה~א ~י~נים להביא שראוי לימים שהגיע עיון ~שום אי כן נאמ'טעם דמ~י~~ נד~ נ~~

 ~חל~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  נדרו שנה י''ג דאחרלו~ר
 נ~

 רא~י נמי י''ג ~ודם הא שא"י אף
 דלדידיה אע''כ נודרין מי לשם יודע בעי ואפ"הל~ימנים

בי~ין בעי~
 דוק"

 דתוך שפיר מוכח ו"''כ
 ה~~

 נוכל וא''כ הזמן כלפני
 לג~לות ראוי דאז שנה י''ג ודוקא הביא שלא כ~ש~~ותול~רש

 ודו"ק: לגדלות כלל ראוי אין ~ודםאבל

~~~~~~ ~~~~~ 
 ~ ~~י~ו~ ~~י ~~~ו~ ~~י~ ~~ ~יו~ ~~י~~~י~~ ~יו~ ~י~ ~~י~י ~~~~ ~~י~ו~ ~~י ~~יו

~~~~
 מנה נזירות ב' שנזר מי הונא לרב שם ופריךע''ב י''" בנדרים הונא ורב דשמואל שלוקת זה דברהנה

 הריני דאמר פשיטא אלא כו' עליה ונשאל קרבן והפרישהראשונה
 והק' חיילי. לא דאמר דר"ה ותיובתא היום נ"יר הריני היוםנזיר
 אמר שבועות ב' ואפילו חיילא לכ"ע דנשאל בכה''ג הא ז''להר''נ
 ותירוצו תחתי' שניה עלתה הראשונה על נשאל דאם לקמןרבא
דחוק

 מאו~
 דנזירות ~ך סייעתא ד~ייתי דרבא בהך לקמן ~ם

דחק
 הר'~

 לשבועות על מייתי להכי ~יי''ש הונא כרב דסוגיין
 דש''ס דסוגי כיון הונא כרב הלכה למנקט הו''ל ול~"זכרבא.
 סייעת" הך דמייתי שבועות במס' וכןכוותיה

 הרא"ש פ' ובהדיא
 לרה דהא ועוד הפובקים. וכל וש''ע הרמב''ם פ' וכןכשמואל
 קיי"ל ואנן כולל ע''י ~שבועה דמחייב כרבה ס''ל דלאמסקינן
 דאם דרבא דהך דלק''מ נ' הר''נ וקו' קיי''ל. כשמואל א"וכרבה
 האחת על שנשאל קודם דאף בשבוע' רק שייך לא ראשונה עלנשאל
 דלא יחל בל משום עליה ועובר עכ"פ איכא מיהא~בועה
 לא אבל ביטוי שבועת מקרבן רק המצוה לקיים נשבעממעטינן
 מקרבן מיעוטי תרי איצטריך המצוה דלבטל וראיה יחל. דבלמלאו
 לחפצי הוא מיחל אבל מיחל דאינו הוא דברו כדדרשינן יחלומבל
 דליכא בלאו קאי לקיים וא''כ ע''א ~עיל בנדרים עייןש~י~
 לקיים דנשבעין ואקיימה נשבעתי מ~רא דרשינן ואדרבהמיעוטא
 שבועה יצאה לא וא''כ בפ"ק רב אמר גידל רב כדא'המלוה
 דס''ל לר''ה בנזירות אבל למפרע. חייל רווחא משכחת וכדלבטלה
 חל נזירותאין

 ע~
 כלל יחל בל וליכא כלל חייל לא נזירות

 רק מצוה לקיים נשבע שהוא שנאמר מפיו איסור לשוןהוציא של~
 על חל קדושה דאין ל~ה וס''ל נזירות קדושת עליו מתפיסשהוא
 מהקישא מרבי' גמור ולנזירות לבטלה דבריו יצאו והריקדושה
 נזירות דליכא כל וא''כ כלל עבר לא לא"ה הא יחל בבלדעובר
 ~יקרא ע''כ בנשאל דמדחיל הונא לרב מק' ולהכי יחל בלליכא
 ראשונה על נשאל ~ם רק נזירות ב' לנהוג שיצטרך לעניןחיילי
 כו' נזירו' ב' שקיבל הונא לרב לשנויי ודחיק תחתי' שני'עלתה
 היינו לרבא בייעתא דמייתי לק~ן וכן כפשוטה א"ש לשמואלאבל

 נזירות שתחלת אף בנזירות דכמו ודייק כוותיה דהלכתאלשמואל
 יום ל' לאחר רק לחול ראוי' היתה לא והשני' הרא~ונה עלנוהג
 מפיו שהוציאהשעה

 אפ'~
 הש~יה חייל אראשונה שנשאל כיון

 איתשיל כי יחל לבל לשבועה איתא דעכ"פ כיון בשבועותה''נ
 מזירות ב' קיבל אם אבל לקרבן. גם שניה חיילאאקמייתא

 הראשונה על כמו השנייה על לחול ראוי מתחלתה הנזירותהרי בב''~
 ודו''ק כשמואל. דהלכה מזה ו~כרח ראשונה איזה יאמרדמי

 : לענ''ד מאוד הוא נכון כיהיטב

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

~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~ו י~ ו~~י~ו

 ~~~ ~~ו~~ ~~~~
 ~ ~~י~ ~~~~~

~~~~~
 ~נה. בדבר טעה או שטעה קבלה לו עשיש~תיר רשאי ~חבירו פסק רמ''ב סי' בי~''ד ז''ל הרמ''אהנה

 ז''ל והש~ך רש''י בשם ~רי''ו והרשב''א תוס' דברי עפ''יוהוא
 בחולין ~מהרי''ח הג''א וכן חולקים שהתוספת וכתב עליו~שיג
 ברא"שוגם

 כת~
 ברש''י דלגירסתימו כתב וגס ליה. ברירא דלא

 ש~נינו רש"י לשון והביא להי~וך עצמו רש''י סבר נדהב~'
 איתא ד~כי איפכא.להוכיח

 בנ~
 ע"ה להו אי~~יא ע''ב כ' דף

 דמא אייתה דילתא ~~ש מהו. חכם פלוני אישטיהר
 לק~~

 לה ~דכי יהודה דרב בריה יצחק דרב לקמי' לה וטמידרבב~
 ואמרינן לטהר רשאי חבירו אין כו' חכם והתניא הכי עבידוהיכי
 והשתא לה מדכי יו~א כל ליה דאמרה כיון לה מטמי הוהטמויי
 אגמרי' ריב''י הגמ' ודחי ליה. ~יהממא אלמא לה דכי הדרכו'

 בד'~ רש''י וכתבסמיך.
 והאי דטהור ליה דפשיטא כו' אג~י'

 מספק' הוי אי אבל דרבב"ח כבודו משום מעיקרא מטמאדהוי
 אלו. רש"י דברי על ז''ל הש''ך וכוונת טכ''ל סמיך הוי לאניה

 : בזה שהאריךעיי''ש

~"~~~
 כד' משמע שלפנינו מרש''י דאף נכונים הר~'א דברי

 אגמרי' וכתב בדבריו דקדק ז''ל רש''י דהרי ז''לרמ"א
 בעי דלא משמע כו' ליה ~פקא אי אבל כו' ליה דפשיטאסמיך
 לו שהיה כו' אגמרי'לפרש

 קב~
 אבל בזה''ל לכתוב הו''ל דא''כ

 הוה אי כתב למה כו'. סמיך אסבריה אלא קבלה לו היה לאאם
 בחולין ליה כדמפרשינן דנא אגמרי' שמפרש ודאי אלא כו'מספקא
 רק איסור ואין מסבריה אף הדין ~יה דפשיטא דמפרש רקאלא
 ז''ל רש''י בדברי דו''ק עליה סמך לכן כו' שאסר חכםמשום
 ליה מספקא דלדידיה ס''ל ה~קשן דלדברי כוונתו שכן ברורתראה
 פירש לא וא~אי לה שמע רבב''ח בשם לו שא~ה כיון רקהדין

 צריך הוי לא קבלה פי' אגמרי' דאי א"ו בחולין כמוכפשוטו
 ביה דהדר לפרש ליה ~מע ולא מ~מי הוה טמויילמימר
 ~~שן בקו' בסוגיא הגמ' ל' דאין משום התוס' שפירשכמו

 שם תוס' דעת וכן רש''י בדעת ברור נ''ל וזה דוק. כןמשמע
 שהוא ונראה ומזלות כוכבים עבודת במס' הג''א דעתוען

 רמ''א כדעת בהדיא בנדה שהכריע עצמו ז''ל הרשב''א דעתוכן מא''"
 דעת וכן עיי''ש קמא משינוי' ביה דהדר דשם תוס' וכדבריז''ל

 אבל ביה דהדר לומר רצה לא ורש''י עיי''ש חולין במס'הרא"ש

~~
 : שכתב' כמו ז''ל דעתו

~~~
 הש"ך

 מ~א''~
 דנ' כלל ראיה דאין נלע''ד עכומ''ז דמס'

 אם רק שייך לא דינא דהך רמ''א מל'ברור
 המתי~

 או
 על יחלוק ולא ~ישמע לקבלתו להודות מוכרח הראשוןאוסר
 לו דיש הך בחדא דכייל רמ"א מד' משמע וכן זה שלרבותיו
 שיודע אחר גם אם א~ל ודו''ק משנה בדבר דטעה הך עםקבלה
 אחריו לאבור רשאי שאין ודאי יודה ולא רבותיו על גם יחלוקלו
 מרבותיו קיבל שזה נ''מ מאי רבותיו על לחלוק גוברי' דרבכיון
 ~שיש להתיר רשאי ואין ~מו הדין ודלמא עליהן חלוק שזהכיון
 דמותר ז''ל רמ''א פסק בהא מודה היה זה יודע היה ואם קבלהלו
 הכי למימר שייך לא עכומ~ז דמב' עובדי בהנהוולכן

 דו~
 שם.

 הלכה לפסק הכרע אין שם ו~רי''ח דחולין תוס' מדבריגם
 שהרא"ש כיון וא''כ בחולין. שם דלקמ מהא הראיה שדחורק

 ע''ז ד~' מא''ז והג"א נדה במס' שם ותוספת ורש''יו~רשב"א
 נינהו. דרבים להתיר דמותר כן הרמ''א פסק שפיר מתיריןכולהו
 ז''ל רמ"א כדעת בהדיא שעתב דעכומ''ז פ''ק בש''ג מ~תישוב

 אמיתית לשון כו' אמיתית קבלה לו יש אם שכתב א' תיבה~וסיף
 לקבלתו יו~ה שחבירו דבעינן למ''שמכוון

 הרמ''א דברי וא''~
 : היטבנכונים

 ~ו~~ ~~~~~~~
'~ 

~~~ ~~ 
 ~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~י~ ~~י~ו

 ~~~ ו~~~~~ו~~ו~
 י~~~~ו.

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

~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ו~י~~

~~~~~
 דודאי כלל ופקפוק ספק שום זה בדבר אין לענ''דהנה
 שום כלל בזה ואין ללדקה נדרו ~קיים החושדחייב

 כל~ דמי ולא טעותנדר
 לא כאן דעד הט''ז. לדין מיל~א הך

 רק כדבריו הוא שכן דעתו לפי ברור אחד כשכל רק הט''זכתב
 תרי מהנהו ראי' כדמייתי אנסו דלבו שכח ~ו ט~השב~מת
 נשבע התל~יד היה לא ובודאי אנסך נבך רב ליה ד~מרת~מידי

~~
 ~יז~ היה

 על שישבע וח"ו רב אמר כך אם בלבו ספק
 ~''ו לבד נוטהודעת דמיו~

 ברו~
 בדעתו ונקבע לגמרי ממנו ~נשכח

 ג"כ הוא וכן גמור ~ונס ~רי ולכן ע~יה שנשבע עדההיפוך
 אם ז''ל רמ''א שזכר מהרי''ו תשובת וכן הט''זכוונת

 פלוני הי~
 וכעין לגמרי ממנו שנשכח בכה''ג מיירי ג"כ כו' זה דבראצל
 ז''ל הש''ך בדברי ג''כ מבואר וזה כו' וש~ה שאכל ומזכר~~ני'
 רמ''~ דברי עלבמ''ש

 בסי' ז''ל בדבריו יותר עוד ומ~וחר ז''ל
 שגגו~ נדרי כלל זה אין בדבר שמסתפק אב~כלושגגות טעו~ נדרי דהוי הוא להיפוך לו ברור כשהיה דדוקארל''ט

 וט~ות

 הנא כדבריו שאמת לו היה בירור איזה ובנ''ד ברור. דברוהו"
 ו~פי אומדנא ועפ"י ~עט בדבר זא''ז לחשוד דרכן השותפיןכנ

 שיקבע וכ''ש לה''ר למספרי כ''כ להאמין לו התי~ ומיאחרים
 שהואבדעתו

 בעממא חשד על זה על ח''ו לישבע לו נתיר וכי אמ~
 דהתם כו' תלמידי תרי להנהו זה את שדימו כמו ~חריסמפי
 שאסור ופשוט ברור ודאי בנ"ד אבל דע~ם לפי לישבע מותריןהיו

 נחשב והוא שוא שבועת משום עליו וחייבין ע''ז לישבעמה''ת
 הגם גמורכב'

 שמד~
 דלמיחש רק אינו הנכרים כדברים לו

 נדר בזה ואין ומקני גמר נספיקא נפשיה מדמחית וא''כמיבעי.
 קא ואפ''ה אתו האמת אין אולי אדעתיה אביק דהא כללטעות
 ודמינדר

 ממ~
 דכל זא"ז שהמרו ושנים בקובי' משחקי דיני לכל

 רק שינצח ~וטה ודעתו ואומנתו חכ~ו על קצת סומךחד
 נפשי' ומחית ברור דבר~ינו שעכ~

 לב~יק~
 ולא ומקני גמר

 זא''ז שהמרו ב' לי ו~ה וצדקה בהקדש וכ''ש בטעות קניןליה חשבינ~
 הוא כן שכדבריו בדעתו גו~ר א' כל הנא העתיד ~ו הע~רב~בר
 להשלים הלה דחייב פשיטא וא''כ ומקני. גמר ואפ''ה יהי' כן~ו

 ~~ד~ו

~~~
 ~לכה כבר הנה אסמכת' מטעם בדבר לחושבאנו

 כל כן והסכימו קני' אסמכתא והקדש דבצדקהבישראל רווח~
 כרא ודלא להלכה בש~ע וכ~פ שם וב~י יו''ד בטור ע'הפובקי'
 בסוגי' הזהב פ' בב''מ לכאורה עיון ~ום שיש הגםיהתוס'.
 שם דפריך כו' וקרקעות הקדשות גבי כו' נשבע אינודש''ח

 לשמור ה"רעים לשמור הפרה לשמור הפועל את דהשוכר~ברייתא הג~
 כו'התינוקות

 די~ דאיכ~ ~
 הברייתא שם ופרש''י שו~~רים

 ר''י א' וכן ~ידו בשקנו אר''ש שם ו~שני ע''ש הקדשותלענין
 אסמכתא דל"ש הפוסקי' לדברי ק' לכ~ורה וא''כ מידו.בשקנו
 להדיוט כמסירתו לגבוה אמירתו קיי''ל הא לקנין צורך מהבצ~קה
 להוציא הוא הקנין דעיקר לכאורה מ'א~א

 ~ד~
 דמהני אסמכתא

 לפיכך אסמכת' הוי נמי דהא ניחא התו' ול~ברי בהקדשגם
 להיות ש''ח מתמה גבי ס"ד ש''א סימן בש''ך ועיין קניןצריך

כש''~
 ועיין אסמכתא משום מהני לא הכא עדים באתםעצמו שיחיי~ דוכתא בכל ד~הני דס"ל להרמב''ם דאף בהדי' כ'

 ברייתא ~תנ~ הקדש לעניין דלאו שי''מ שכ' הנ"ל בבוגי'בב"מ בש''~
 התוס' מד' נ' וכן ז''ל ~ירש''י נגד הוא אמנם שם שכ' א'~עם
 כ~''ש ג"כ פי' המאור בבעל אמנסע''ש.

 דמקרק~ הש''~
 פריך

 דכמה לנ''ד חשש מזה אין הנה כפירש''י נאמר אם ואף מהקדש.ולא
 אסמכתא דין שייך לא לידו ומסרן דבמטלטלין הסכימופוסקים
 בסוגי' בב"מ הנ''יוכ"כ

 דערבו~
 וכיון ע~ש עו' קונה כולו כנגד

 כח. יפוי לשום א"צ דהדיוט למסירה דמי האמירה וצדקהדבהקדש
 ועכ~פ היטב. ודו"ק ביו''ד ובב~י ע''ג סי' ח''מ ובש"ך בנ''יועיין
 אחר יד ~חת ~ושלש הי המעות וגם בדבר קנין שהי'בנ''ד

 הקדש ז~ה בודאי זכותי' עאת~יס והוימ~חילה
 בה~עו~

 הללו
 : הוציאםושפיר

 מסוג~ לו. לברור שכח בין ההפרש למ"ש יש ברורה~~~~'
 שם ד~ייתי מלהשבי~ה נמנעו גבי השולח פ'דגיטין

 כו' ק~ח של בכד ונתמתו כו' לאשה דינר שהפקיד ב~'עובדא
 ונשבעה כלל ממנה שנעלם הגם הרבהשמענשה

 באמ~
 שא' כמו

 תל~ידי תרי ~הנהו שם הק' והתוס' כו' באמת שנשבע מי מהשם
 כו'דרב

 ד~
 והוכיח כלל שבועה עונש כאן אין הדבר ששכח דכל

 הו~ל דבפקדון ו~י' איענשא. ומ''ט בו אין שבועה איסורדאפילו
 אם ק''ו הדברים והרי ע''ש. כו' טפי ולהזהיר אדעתהלמיסק
 מק~י לא כלל ממנה נעלם אשר הדינר נתנה היכן הא~השכחת
 אנפשה לר~ויי דה"ל כ''כ ונענשה שגגה שבועת או בשבועהאונס
 רק כלל בירור שום כאן שאין בנ''ד כ''ש שנשבע~. קודםולמדכר
 כלל דמ~ ולא שגגה שבועת מיקרי לא דזה פשיטא בעלמאחשד

 ומדלא לצדקה ידור בטרם למידק דה"ל תלמיד~ דתרילעובדא
 : לצדקה הללו המ~ות ומקני גמר לדקדקחש

~~~~~
 כו' א''א ונעשית חמותו דיבמות מסוג~ להקשות יש

 משמי קפרא ובר חיי" דר' פלוגתי בכמה שםדמייתי
ד~

 קפץ
~ 

 שתי~ מרבי ש~תי כך העבודה ונשבע חייא
 קפץ

 וטרי ושקיל אחת מרבי שמעתי כך העבודה ונשבע קפראבר
 בשיקרא קפרא בר אטו לר''ח סוגיא בשנהי שם ומקשהטובא

 אמםיה דליביה דרב דתלמידי עובדי כהך תרצינן לא ו~מ~יאישתבע.
דכבבו~

 שכך היה
 לומר נראה והיה כן על ונשבע מרבי שמ~

 שכיחא דלא מילתא האדבאמת
 כ~~

 רב מפי שמועה בדבר לטעות
 היטב בשמועתו לדקדק לריך חכם תלמיד וכל ההיפוך אלמההיפוך

 מאוד זהירין היו והאמוראים התנאים וכל בהוראה ח''ו יטעהלבל
 איש המקובלות הלכות עיקרי כל תלוי ובזה כידיעבשמועתן
 ניחא לא להכי בזו שכחה שום או טעות לתלות וח''ו איש~פי
לג~

 ~שנתן שכחו שח''ו הדור גדולי היו שהם וב''ק ר''" על לתרץ
 אפשר וגם היה גדול חידוש באמת תלמידי דתריועובדא

 הדבר היה תלמידי דתרידבעובדא לו~
 תיכ~

 רב אצל למודם אחר
 הרב אמר כך בדעתו סבר א' שכל וכיון ש~ועתן על חוזריןוהיו
 שכחה בו ואין מאוד הדבר קרוב שהרי זה על לשבע לו מותרהיה
 כלל שכיח לא אשר והמקר' האונס מצד ~"א בזה קרוב בזמן~צויה
 לפני ~ימושם אחר רב זמ שהיה קפר' ובר דרח בעובדימשא''כ
 לתרוצי ליכא וברש"י בגמרא דשם סוגיא בסוף כדמשמער~י
 לישבע לו היה דלא שכח' מח~' אשתבעדב''ק

 שכח דאולי ע''"
 מאוד לו ברור היה ודאי מדאש~בע וע"כ באמת הואכאשר
 בר''פ בקדושין מ~לקינן וכה''ג בשכחה כלל לתלות אפשרשאי
 ~ גבי מקדשהאיש

 לישבע דח''ו מבואר דיבמות זו מסוגי' גם עכ''פ עיי''ש.כו' לטיגני י~א כמין ואמר דסמכא לאו אבין
 וגדולה כש~ש. הדבר ברור שיהח בלי לבד נוטה וד~תדמיון ע~

 דאף מבואר רל''ב בבי' הב''י שהביא הרא''ש מתשו' הנהמזאת
 התיר ולא בשגגה שבועה ע~ש עכ''פ יש כו' תלמידי דתריבהך
 אותו הטעה שהאחד שאלתו בנידון רקשם

~~ 
 בדבר נדרו כתולה דהוי ומ~עםדבריו עפ''י ו~שבע

 ע"~
תלמידי דתרי בהך אבל

 עכ'~
 כחילוק לחלק צורך אין ז''ל ולדבריו בדבר עומש יש

 שלא ותמיהני בדבר ועונש איסור יש דעכ''פ רק בגיטיןהתוס'
 : ז''ל דבריו ה"חרוניםזכרו

~~~
 ~הלכין שהיו שתים גבי נזירות בה' הר~ב''ם ~ד' ראיה
 א'~ראו

 ב~
 זה א' וה~מי ראובן זה א' וא' כו' כנגדן

 ונ~צא כו' נזיר אהיה כדבריך שמעון זה אם הא' וא'שמעון
 נדר מקרי ולא נזיר שענגדו זה הא'כד'

 היה הוא שהרי טעו~
 נמצא שהרי ~רור הי' לא שעכ''פ כיון רק ראובן שהואסבור
 התחייב והואלהיפך

 א''~
 ימצא אם בנזירות

 כ~
 שכנגדו

 כנ"ד מ~ש והוא נפשוו~חייב ג~
 ו~''~

 ליישב שדחק למלך במשנה
 שוקל ואי' לאו~ד~ו' א~מדמות בין ~לל לחלק מקום ואיןוקיים א~ וד~י דינו עכ''פ הש''~. לד' יסתור שלא המ~מה בפידבריו
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~ ~ ~ ~  ~א~א תורת ונתת יותר הדעת שיקול ~קרא ~ה ~~ר ס~ר~אי'
 : ע~שות אלא "ה איןבידו

~~~
 ר''נ דאשתבע מהא ר"~ ~חולקיםשה~יאו

 טב~
 אע~ג חסא

 ~פ''י לישבע שמותר הוציאו ו~ה להנשא אסורהדאשתו
 ~בו~ות עונש אפי' כ"ן אין ההיפך אח"כ שיתברר ואףדמיון
 על ראו מה מאוד נפלאתי כאלה. בדברים הרבה ו~אריכושגגות
 רובא הנטבעין שכל ידוע הלא ב"ה מצאו מציאה ומהככה

 ~~מ ובש''ע "''ל ברמב''ם כמבואר לנ~לה יורדין ויורשיולמיתה דרוב"
 דחייש לר''מ ואפי' דאורייתא. דרובא מת בחזקת מה~תוהוא

 לכתחל רק דמיעוט' מיעוט' דהוי הפוסקים כתבולמיעוטא
 יהא לא ומה''ת לכתחלה לינ~א ואסרוה נמלטים למיעוטחש~ו
 רוב" ~~''ינשבע

 של במו שזה לישבע אדם נאסר אטו דאורייתא
 הגםפלוני

 שז~
 מכח רק ידוע אינו

 ודילמא בש~ס וכדאי' רוב"
 יש חומר ומה רובא בתר דאזלינן מ"ה דדייק הוא אביולאו
בדין

 שבו~
 וה''נ רובא בתר ד"זלינן שבתורה "יסורין מכל יותר

 בכתובות בש''ס ואשכחן גמור. רוב עפ''י היתה ר''נשבועות
 כדפרש~י הזה הרוב עפ''י ג''כ כו' פקיד ול" חסא שכיב הכותבפרק
ש~

 להתיר מ"ה ראיה ומה
 וד~יונות הדעת אומד עפ''י לישב~

 שימצא הגם כלל עונש שום בזה שאין ולו~רהכוזבות
 בזה הי' לפנינו חבא בא היה אם אולי דר''נ בהך וגםההיפוך. א~~

 וען למיעוט חייש דלא לזה חש לא ר''נ רק ב~וגג שבועהעונש
 מהצורך ואין לעיל שכתבתי "''ל הרא''ש דעת לפי האמתהוא

 מד' כלל ושורש יסוד להם אין אשר כאלה דברים בסתירתלהאריך
 בעלמא ~חשד ספק רק זה דאין כיון בנ''ד כש"כ ""ל.רבותינו
 לישב~ דאין ופשוטוברור

 נכנס זה אין וחשדות אומד~ות על
 נפשיה ומחית ט~ות נדר בכללכלל

 לספיק~
 תנאו: לקיים וחייב

~~~
 ~שום אשתו את ~רש גבי דאמרינן מהא לזה ראיה

 יודע הוי לו ואומרים י~זיר לא רע שם משום אואילונית
 אילונית שאינה יודע הייתי אלו ולומר לקלקלה מצי הוי דאל''ככו'

 כשאומרים אבל מגרשה הייתי לא רע שם אימו רע ששם אוגמורה
 דאפ''ה אמרינן ולא שקר שימצא הגם ומגרש גמר יודע הוילו
 גמרלא

 ומגר~
 הדבר "~ת שבוד~י בדעתו סומך הוא שעע''פ כיון

 ואונס אנסו ולבו בדבר אנוס כ~ו הוא מגר~ה הוא "הומחמת
 ו"ומרים הוא שאפשר ההיפוך צד שמזכירין כיון וע''כ בגיטיןפסול
אליו

 ~גר~
 לדקדק חשש לא והוא אילונית תמצא לא "ם אף עכ"פ

 אופן בכל ומגרש גמר ולה~יןעוד
 א~

 בפי' וא' בדעתו שרחוק
 ענין שהוא בנ''ד דכ"ש נראה א''ע כו'. מוציאך אני ש''רמשום
 ימצא אם נודר והוא הוא ששקר צווח וחבירו בו טועהשהד~ת
 רק כלל שגנות נדרי חשש בזה ואין ונדר ג~ר ודאי חבירוכד'
 צד שהאריך במה לקיימו. וחייב ישראל לאלקי נ~ר גדול~דר

 לעיל ובארתי כעת להאריך רצוני אין אסמכתא בעניניהפוטר
שהלכ~

 י~פיק משכיל ו~יש בצדקה אסמכתא שאין פסיקה
 בשעריכם: שפטו שלום ומשפט ואמתהקיצור.

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

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

 משום הטעם שם מבואר פרא~ד דשבת בסוג~הנה
 ת~י שם ופליגי היא כבושה ערלה שמאדחיישינן

 ופסקי ~ושה ערלה ודאי אי ופליגי השבת את עליו מחלליןאי
 מחללין ואין ברית דם מממו להטיף דצריך כמ''ד הגאוניםשם
 השבת אתעליו

 כמ"~
 שם

 הרי''~
 מדבריהם שם ומ' "~ל והרא~ש

 ומיהו הגאומים בשם שם שכ' כבושה לערלה דחיישינןדטעמא
 כו' יפה יפה למיבדקי' מילתא וצריכאבנחת

~ 
 משום דטע~א

 ולפי בו. ימצאו אם ולמשש לבדוק צריך ולכן כבושה ערלהחשש
 אבל בתרו~. לאכול ואםור ערל ספק שהוא ודאי ז"לדבריהם

לכאו~
 נראה "''ל הרמב''ם שמד' בדבר שמחלוקת ~'

 דטעמ~
 לאו

 ~ שהרי ערל ~קמשום
 לאכול לו מותר מהול ד~ולד תרומה בה'

 הוי לא ודאי דאל''ה ~רלה חשש בו דאין דם"ל ~וארבתרומה

שרי~
 משום היינו ד"ב ממנו להטיף שצריך ומה בתרומה ליה

דהט~
 לענין מעכבת שאי~ה רק בפ''ע מצוה הוא גופא ד~ב

תרומה
 כי~

 וגמרינן בו יאכל לא ערל וכל דכ~יב ע~ל נקרא שאינו
 הערל. את לרבות איש איש דכתיב ~שום או לתרומה.מיני'

 לדבריו נכון טעם לתת ונלע"ד הא. ל~~רמב''ם מנ''ל צ''עולכאורה
 שנתגייר גר לאתויי אתי דפסח ושכיר דתושב ביבמות דא'"''ל.
 ולכאורה ד''ב. ~מנו להטיף צריך וקסבר מהול שמולד לקטןמהול
 ערלה ס' דהוי דקיי''ל כיון ספיק" לרבויי קרא איצטריך אטוק'

 בפסח. י"כל ~לא לרבות קרא צריך מה ג~ור ערל ס' דהואכבושה
 מחלוקת דשלש וס''ל ז''ל דבריו הרמב''ם הוציא דמכאן נ'אלא
בדבר.

 ר'~
 ~שום רק ערלה ס' משום ולא ד"ב להטיף דצריך סבר

 ולא מהולדנולד
 נתקיי~

 דהטפת ממנו להטיף צריך ד"ב מצות
 ג''כ וע' כו' בריתך בדם את גם כד~יב הוא בפ''ע ~והד''ב

 שנתגייר מהול ערבי טעם ג''כ והוא כו' חיי בדמיך לךואומר
 כלום מילתו אין בגיותו שנימול כיון ד''ב ממנו להטיףש~ריך
 אמוראי והנהו לתרווייהו. טעמא וחד ד''ב הטפת צריךועכ"פ
 היינו ~בושה ערלה ס' משוםדמפרשי

 לד~
 בין שם המחלקים

 לאו טעמא וע''כ בקטן רק להטיף מחיי~י ולא כו' שנתגיירגר
 ערלה. ס' משום טעמא וע''כ נמי גר דא''כ ד"ב מצות~שום
 משום דאי הוא ערל ודאי ס' ע''כ השבת עליו מ~ללין דסברומאן
 הוא ערל דלאו כיון שבת מחללין טעם מאי"ה לחוד ד''במצות
 ו~''כ שנולד לקטן שנתגייר גר בין מחלקינן שם סוגי'ובכולה
 שפסק ז''ל הרמב''ם וא''כ עלה. אתימן בשרו דם הטפת משוםל"ו
 סבירא ע''כ דיבמות וכסוגיא ד''ב הטפת צריך שנתגייר גרדגם
 ג''כ הזה הטעם מן וא"כ מצוה. ד''ב דהטפת משום דטעמאליה

 וס''ל כבושה ערלה דס' לטעם וא''צ מהול לנולדמספיק
 רק תרומה לענין ערל נקרא ואינו דר''ע אליבא דיבמותכסוגי' ~~

 ע''ב ד' דברייתא טעמא נמי והיינו דקרא מריבוי' ר''ע יליףבפסח
 אוכל מהול נולדד"'

 בתרו~
 דאל''כ ד"ב להטיף צריך דס''ל וע''כ

 לס' מחשב דאינו בתרומה אוכל טעמא מהאי וע''כ קמ''ל.מאי
 דמצוה ד''ב הטפת משום רקערלה

 בפ~
 וכן וכמ''ש. היא

 הלכה מילה מהלכות א' פרק ז''ל הרמב''ם לשון ~דקדוקמבואר
 כך ו~~ר כו' להטיף שצריך שנתגייר גר דין תחילה ~כתבז'

 בו הזכיר ולא ח' ביום בשרו דם להטיף צריך מהול שנולד קטןכתב
 כתב כך ואחר להן. אחד שטעם משמע וכן לשון וכתב כללספק
 דוחה אין מהול שנולד דקטן כתב י''א ובהלכה האנדרוגינוסדין
 ספק מטעם דלאו משמע כנפל שהוא לח' נולד עם וחשבושבת
 שנולד וקטן מהול ש~תגייר דגר כ' ברכה לענין ו' הל' ג' ובפ'הו".
 אין אנדרוגינוס וכן כ' ואח"כ ברכה א"צ ד"ב ממנו ~מטיפיןמהול
 לא קטן גבי וברישא ודאי. "כר שאינו מפי מילתו עלמברכין

 באנדרוגינוס רק מברכין שאין דפשיטא ~לתא אלא ספק שהואכלל ה"כ~
 ז''ל וס''ל דיבמות בסוגיא וביארנו כמ'ש וטעמא ספק שהואכתב
 הזכיר ולא לבד. ד''ב הטפת מצות על ברכה חכמי' קבעודלא
 "ה כמש''ל. כו' לבדוק דצריך הגאונים בשם הרא''ש מ''שג''כ

 ובתקונים פעמים כמה דמוזכר ב"וה''ק ~' ז"ל. הרמב''ם בעדלהליץ הנ''~
 דחשיב הרי דמא. ואטופי ופריעה מילה במילה. מצות ג'דחשיב
 ~מצוה ד"בהטפת

 בפ''~
 ~בבלי דר''נ מברייתא בגמ' משמע וכן

 ד''ב בו ראיתי ולא הצצתידא'
 מצוה ד''ב שהטפת ז''ל רש''י ו~

 : היטב בכ"" ודו''קהוא.

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

 ~' ~ו ו~~י~~
~~~ ~ 

~~~~~
 "ה דבר הנה

 פר"א. בשבת במשנתינו שנו~ ב~ל~ק~
 אומר ר''י השבת את עליו מחללין אין ואנדרוגינוס~ק
 לא ר''ח שם וא' השבת. את עליו ומחללין הוא "כראנדרוגינוס

 בערכין כן אומר אתה ~אם הוא "כר אנדרוגינוס ר''י א'~כל
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~ ~ ~ יערך
 כ~

 טע~א מד~רשינן דא' מ"ד איכא ז~ל הרי"ף שם וכתב
 ~תב ואח"כ כותיה הלכהדר"י

 וגא~
 כר~י הל' אין אמר

 דמספקא ז''ל מדבריו משמע בזה ז"ל הרי''ף~כריע ול~
 בסוגיא קצת בזה להעיר ויש בש"ע המחבר פ' וכן שבת דוחהואין ל~ הו~

 :דיב~ת

~~~~
 ור~ש אר''י ד"~דרוגינוס בסוגיא פא דף ביבמות אי'

 ב~רומה. מאכילה ישראל בת שנשא כהןאנדרוגינוס
 בתרומה אף דמאכילה סבר ר''י דמילתא בפירושא ור"ל ר''יופליגי

 דספק דרבנן בתרומה דווקא סבר ור''ל הוא זכר דודאי~אורייתא
 בג~רא ומקשההוא.

 מה~
 ואסיק נושא. אנדרוגינוס בסיפא דאמר

 לקמן דמייתי מברייתא דר''ל ד~מא י''ל ולכאורה ר''ל. עלבקו'
 ~' חכמים בו הכריעו ולא הוא עצמו בפני בריהאנדרו~ינוס ר~ דאמר ברייתא מקמי למתני' לי~א דאמר דרבמש~י'
 ר''ל מפרש ולהכי הוא דספקוס''ל

 ג~
 בתרומה דוקא במשנה

 ר' דברי רק הוא ד''ה דלאו לכאורה י''ל נושא דא' והאדרבנן.
 לטעמ' ואזיל היא ר''י מדברי זה שגם ואפשר דאנדרוגינוסהא אי ואח''כ כו' ש~קרע טומטום שם ברי~א דא' היאיהודה
 הוא ~כר ודאי דס' שבת דוחה אנדרוגינוס דמילה ר"א בפ'דס'

 מהא יובי אדר' מק' ~אי הק'וב~וס'
 וכתב ד~וש"

 בדוח~
 דגם

 דר''י אע''ג הוא ר''ימדברי
 מפסי~

 בינתים
 דס''ל נראה וטפי להקשות דמנ''ל גדולדוחק הו~ ובאמ~

 לג~
 ~"ק דברי אנא יהודה מדרבי ולא יוסי ר' מדברי ולא הואנפשה באנפי דבבא

 ליה. ~פקא ספוקי ד~''ק מכלל ~א' ה~קשן מל' משמעוהכי
 הנ''ל זה דרבנן. בתרומה דוקא ולפרושי הכי סברי לאור''ש ד~'י לר''ל מנ"ל הוא ודאי זכר סבר דמתני' ד~''ק כיון דמק'רק

 : הגמראמדברי

~~~~~

 ~ד איכא דרב אליבא אמוראי בגמרא פליגיהלכה
 דרב משמי' רב בי ואמרי הוא דספקדברייתא ער~י כ''א דמתניתין כר''י הלכה דאין דרבמשמיה

 ה~
 דס' דברייתא אר"י דקאי הרי''ף משם הרא''ש ופי'באנדרוגינס. כרי

 וסבר ושוק בחזה מאכילה א' יוחנן דר' אף כן ז''ל הרי''ף ופסקהוא
 ועוד אח"כ ר''י בי' דה~ר סבר איהו דגם אפשר הוא זכרדודאי

דל~
 כס~ם הל' סבר דאיהו דמ~ניתין כר''י הלכה אין בל''ז יוחנן

 הוא ס' אדרוגינוס דסברי יש משניות סתמי וכמהמשנה
 ת''ק א' דמילה ר"א דפרק במשנה וכן עיי''ש דשמואל בהאהתוס' כמ~

 יהודה ור' השבת את עליהן מחללין איןו~נדרוגינוס
 : לר''י סתמא חשיבוהא פלי~

~~~~~~

 משמי' הונא רב דא' הא גם השמיטז''ל
 כהלכה אינו זה שגם דס"ל משום כו' סקילהעליו חייב~ דר~

 ראיה יש ולכאורה ספק. לי' דמשוי דרב משמי' אמוראיכאינך ר~
 הלכה פסקו רב בי דאמרי ותוס' כפירש"י ~אי ז''ללהרי''ף

 ור''א כו' דנושא ת''ק הא כר''י הלכה למימר ל''ל דמתניתיןיוסי כ~
 דנקיט ומ"ש הוא דזכר סברי תנאי וכמה שמוע בןור''א

 יוסי ל~
 ליה דמשוי קאי דבריי~א דאר''י לכאורה מ' ע"כ אלא זוגי'בר ל~ דשבק~ ~'ש ועוד כו' דנושא ומסתמא תנאי מכולהוטפי
 ס~ק אנדרוגינוס ז''ל הרי''ף לד' נמצא דמתני'. אתנאי ופליגם'
 ומסתמא ס' הוא ול~שואין לסקילה אף דבר לכלהוא

 ה~
 ~ני~

 איכא דעת כ' ר~ד''מ שבפ' אף השב~. את דוחה ~אין דעתומילה
 לעיל שכ~בנו וכמו כוותיה הל' דר''י טעמא מדמפרשינןמ''ד
 שם עמו לה מפרש דר''ח משמ~ שיזבי רב דג''כ אע"ג סקילהעליו דחייבין הך כאן השמיט דהא הגאון כדעת דעתו נ' הכריעשלא ואף כר''י הלכה אין דא' גאון ד' הביא הא אח"כ הנהמשמו.
 לכל לא לר''י ר''ח שם כדא' זכר כל לכם המול קרא דרבי'מילה לענין רק הוא ס' מילי לכל שם לר~י דגם נימא ואי התם ה''נדבר לכל הוא ספק כמ''ד דס''ל משום כוותיה פ' לא ואפ''ה שבתבמס'
 וש~א ~'נ א~ככו'

 דג~
 מי~י לכל הוא דס' סברי ו~''ק ר''א

 דלא דבריי~א כר"י ז"ל ס''ל א~ו ז''ל הרי''ף השמיטהולמה כלל פלוגתא עלייהו ליכא וא''כ זכר דאת מקרא סקילהל~נין ר~

 עו' ~ו~~ריעו
 ו~

 נתנו שלא הלשון
~ 

 ולא ~ר דין לא חע~ים
 הכרי~ה הרי ול~'א כלל בו הכר~ו לא סקילה לענין דגם ומ~קיבה ד~

 מילה לענין גם ז"ל רי"ף ~עת ובודאי זכר דין תורהבו
 ע~יו מברכין ואין שבת דוחה ואין ס' שהואהגאון כדע~

 וכת~
 : שבת דמס'

 לאקבועי ~רב ו~וס' כפירש"י פסק דכאן צ''ע ז''ל~א"ש~~~~~
 הוא ודאי "כר אלמא דאורייתא בתרומה מאכילה דמתני' לר''ידהא מילי לכל זכר ודאי ל~ דמשוי בא דמתני' כר''יהלכה

 דברלכל
 ה~ וא~

 זכר. כל לכם דהמול ריבוי' ובלאו מילה לענין
 הלכה ז''ל שלדעתו כ' ולא הרי''ף כד' שבת במס' סתם למהוא"כ
 הוא זכר מילי דלכל אלא מטעמי' ולא שבת דוחה דמילתוכר''י
 שהוא בכור גבי מומין אלו על פ' בבכורות הרא''ש בד' ראיתיאבל

 ברי דא' דברייתא כר''י דפסק ז''ל הרי''ף שלדעת כ'אנדרוגינוס
בפ'~

 ונעבד נגזז אלא בכור אינו דא' דמתני' כרבנן הלכה הוא
 לרבנן ס''ל דהוי נקיבה ולא זכר לא שאינו הוא ברי' דמפ'ומ'
 ז''ל כפירש''י דלא וזה שם ~''ק כדא' בכור ס' הוי הוא ס' דאישם

 ברי' ולא הוא דספק שכ' דברייתא דר"י בהךביבמות
 בפ'~

 ולא
 הא מנ''לידענא

 לדע~
 ליה משווי ספק ז"ל דהרי''ף דנ' ז"ל הרי''ף

 וכ' דמ~ניתין כ~'י שפסקו ז"ל ור''י רש''י ד' הביא ושוב מילילכל
 ליה מכרע דלא ומ' כו' להחמיר טוב רבוותא בה דאיפליגוכיון

 טוב רק ~' ולא כמאן הלכה ליה ומספקא ז"ל ~'י כדעתמינתא
 ז''ל בשמו בטוי"ד וכ''כ כו'להחמיר

 בהלכו~
 גם וא"כ בכורות.

 עליו. מבר~ין ואין הוא דספק שבת דוחה מילתו ~ין ז''להרא''ש לדע~
 כרבנן פ' בכורות ובהל' הוא ודאי דזכר ומשמע כזכר סקילהעליו דחייבין פ' ביאה איסורי מה' א' בפ' דהא עיון צריכין ז''להרמב''ם דברי גם צ"ע. שם ב''י דברי גם מילה בהל' בזה הטורודברי
 ונעבד ונגזז בכור דאינובתראי

 וע'~
 רב כדא' פוסק שהוא צ''ל

 מהא ומייתי הוא זכר אנדרוגינס ר''א א' לכל לא דר''ח ~שמי'~יזבי
 דר''א למילתא ב~ראי א~וראי דמדפרשי ז~ל וס"ל כו' זכרואת קרא דרבי' סקילה גבי ודו~א מקדישין ולא קדושין לא ר''אדא'
 אחד דבר כו' שמוע בן אלעזר רבי אצל תורהללמוד כשהלכתי רבי דאמר מהא שם מ~מע וכן כוותיה הלכתאע"כ

 הכי כן גם דרבי משמע כזכר סקילה עליו חייביןאנ~רוגינס במשנ~ינ~
 ס''~

 מילה גבי גם לפסוק להרמב''ם היה לכאורהוא''כ דמתניתין יוסי בדר' דר''א הך שתלו ז''ל ורא''ש תוס' כסברתולא
 כ~

 לו אמר חבדא רב מימרי ותרווייהואנדרוגינוס ולא הזכר דדרשי' וקדשים ערכין גבי כמו קרא מעטיהדלא כמה כל מילה~ לענין זכר יהא לא מה"ת סקילה לענין זכרה~רה אותו דקרא כיון ובל''ז הוא. עצמו בפני ברי' מילי דלכל אף~ר''א סקילה לענין דמרבינן כמו זכר כל לכם דהמול מקרא הואדזכר יהודא
 בשב~

 אליבא
ד~

 משמע ד~'א אליבא וביבמות יהודא
 לכאו~

 באידך דחדא
 ודו~: עיון צריכיןוהדברים תלי~

 ~י~ו ~~~ ~~ ~~~ ~~~~י~~~ ~ו~~ ~~ ~~ ~~~י~ ~~י ~~~~ ~יו~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~
 ~~ ~ ~ו~~~י~י ~ו~~ ~ו~ ~~

: 

~~~~~
 בקידושיןאיתא

~ 
 נקנה עמעיי דעבד בסוגי' כ''ג.

 היכי עי ~עמא או בע"כ. אף סגי לו גרמה רבו ~לת דכסףכיון אפ''ה כו' לעבד הוא חוב לר''מ דס"ל ו~ף מדע~ו שלא אףאחרים ע~י בכסף ~'מ דא' ורבנן דר''מ פלוג~א כו'ב~ף
 וכתב כו' וידו וגיטו כו' קנין ויש כו' לעבד הוא דזכו' א~רים~י ב'ן עצמו ע"י בין בשטר בין בכסף בין ולדידן עיי"ש ע"כ ליהדקני
 שישהר~ן

 מחלוק~
 מימא או כו' רבו דקבלת דר"מ טעמיה בהא ס''לולא לא. ובע''כ וצוח בעומד אבל כ~. הוא דזכו' ומשום מדע~ושלא דוקא אי אחרים ע"י דמשתחרר לרבנן בכסף

 דבה~
 לא

 וכתב בע~כ. בכסף אף דסגי וס"ל אר''מפליגי
 ה~"ף שד~~

 : חולקים ושיש הראשונה כס'והרמב''ם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 רבו דקבלת דר~מ טעמיה דהנה הראשונה כס'נראה
 לוגרמה

 ל~
 מפקיע שהוא האדון רשות להפקיע רק בגי

 בענמו העבד שיזכה אבל הכסף. קבלת ע''י ממנורשותו
 בגי ל~

כיון
 דב''~

 האחרים שנתנו במעות "כה לא ודאי הא הוא חוב לר''מ
 זה רק כו' חבין דאין העבד שהוא בחילופיהן שיזכה כדיבשבילו
 וס''ל הכבף ע''י ממנו ממונו להפקיע ר~ו שבידדבר

 דש~אל וכשיטתיה ממילא. משוחרר הו" ממונו שפקע ~יוןבהא דסגי לר''~
 וכל דדריש משום שחרור גט וא~צ לחירות י~א עבדודהמפקיר

 שיש אישעבד
 רשו~

 בשלהי משמ~ והעי כו'. עבד קרוי ~ליו לרבו
 טעמיה וע''כ כו'. דהמפקיר בהך כשמואל ב''ל ודאי דלר"מ נזירמב'
 אף אחרים ידי על בכסף וה''נ האדון. רשות להפקעת רקשא"צ
 דבעינן ב"ל רבנן אבל הכסף. ע''י האדון רשות פקע הריבע''כ
 שי"כה אף ~כתי דאל"כ כסף או שטר ע''י עצמו את העבדקניית
 להיותו לא אבל ידיו ול~שה ~מון לדין היינו ההפקר מב~צמו
 מגזה''כ בממון או כאשה בגט רק ~יבוריה פקע ולא לגמריב''ח

 ~חרים ע''י בכ~ף גם וא''כ כו'.דוהפדה
 בע~

 לרבנן סגי לא
 בשליחותו האחר ולא נותנו העבד ש"ין כיון כסף האי מהניד~אי

 שמפקיע ~ה מהני ו~י כו' והפדה א' ורחמנאובזכותו
 : רשותוהאדון

 מקודשת לפלוני והתקדשי מנה הילך דר''פ מהךברורה~~~'
 ואם כו'. נפשיה קני חסר דלא אע''ג ל"ו כנעני עבדמדין

 יוצא אפ''ה קיהיב בשליחותו ולאו וצווח בעומד אף דבעבדאיתא
 ~ידושין מדמינן היכי בע''כ ליה דקני או רבו קבלת משוםלחירות
 דעת בעינן ע''כ בקידושין האלהך

 המקד~
 שתהא ובשליחותו

 התקדשי שיאמר שצריך הפוסקי' וכתבו המקדש. האיש נתן~אילו
 וע''כ מהמי. רוצה איני צוח אפילו והכא בשביני. ליך שנתן במנהלי
 ולא שלוחו או העבד בנתינת ולא רבו בקבלת רק תלידלא

 ומשום לשטר ממש דומה דלרבנן ז''ל הרי"ף כד' א''ו כלל.להדדי ד~
 : לא וצווח עומד אבל כו'דזכו'

~~~~~
 אברים ראשי ך''ד גבי לקמן ר''מ דא' הך דגם נראה היה
 דפקע כיון דב"ל לשיטתיה היינו ש~רור גט דא''צכו'

 חפשי דהוי לקראי דייק ולהעי איבוריה. פקע מ~ילא~מוניה
 פקע דעכ''פ כיון מדרשא דאתו הנך אף בכולן ס''ל ולהכימעיקרא.
 בהדיא בקראי דכתב אף ג''ש צריך בכולן דב''ל ור''ע ור"שמ~וני'
 השולח בפ' ר''ע משום ר''ש דא' אזלי דלשיטתייהו לו~ר אפשריהיה
 שאין כו' חופשה לא כי יומתו לא ת"ל כו' בה גומר כבף יהאיכול
 שיצא דג"ה''כ אף אברים הנך גם ~מילא וא"כ בה. גומרכבף
 אורעה ואפ''ה כו' ו~פדה ג''כ דכתב גמור ~כסף עדיפי לאלחפשי
 : כאשה שלוח דבעי ישלחנו לקראי דרשי ולהכי חופשה. ללא הפרשהכל

~~
 דייקי כמר דקרא בעזהש''י מאוד ומתוק נכון דברלענ"ד
 כר"ש דלא בהך דב''ל נראה דמכריעין וטע~ייהו דייקיוכמר

 בגיטין הילכתא ~פםיקא והכי בה גומר וכסף כרבנן אלאור''ע
 כו' לחפשי בהדי' דכ' ו~ין בשן ולהכי בוגיין.וכולהו

 תח~
 כו' עינו

 שאר אבל בה. גומר דכסף תור' א' והרי קיימי כםף במקוםהן
 להן שיש אותן ואפי' עלל דמים להן שאין מהן יש איבריןראשי
 אי חורין בבת ~''י להתירו אין מדינא רק אתו דלא כיוןד~ים
 ג~ר ישראל כדין כו' קדש יהיה דלא בנאו בשפחהלאוסרו
 ז''ל הרי''ף הכרעת ~ל לעמ"ד צ''ע ולפ''ז הדין. מן מזהיריןדאין

 אזלי לשיטתייהו ואינהו בכסף ור"ע כר~ש קיי"ל לא דהא כו'מדר''ע
 : ודו''ק המכריעין כד' הלכה לקבוע ראוי היה לכאורהוא''כ

~~~~~

 הדי~ות שני שהביאו ~ג ב''ק ובש''ך רס''ז בי' ושו"ע בטור
 הרי"ף דברי יותר מוכרעים ולפמ''ש הכריעו ולאאלו

 : ודו''קוהרמב~ם

~~~ ~ ~  ~~~ו~~~ ~יי~ ~~ ~~~~ ~י~ ~~י~ 

~~~~~
 נשים בו במתקשטות דדוקא ז''ל הרמב''ם דעתהנה
 "''ל והטור פטור. בת~א הבקר בית אבל ב~"וזהחייב

 חייבין בסתמא דגם וסובר הרמב"ם ~ל שחולק הרא''ש דעתהביא
 "~ל הר~''ם על והשיגו בו רוחצים ~שהנשים רק פטורואינו
מהג~

 דבתמא שם דבבר יהודה לרב בתיובתא דמביק דיומא
 לברייתא יהודא רב שם מוקי דהכי שם בברייתא פלוגתאובמ~קשטות פט~

 וברוחצות פליגי דבבתמא כהנא כרב הלכתא וא"ע מחייבין.דיש
 : י''א דף בגמרא עיי''ש לכ''ע פטורבו

~~~~~
 ליישב נראה

 דע~
 יהודא. דרב אליבא שפבק ז''ל הר~ב''ם

 אידך בגמ' שם אי' ~הנא דרב ברייתא הך בתרדהנה
 פטורין ש~רים ששה דרבא קמי יהודא בר שמואל רב תניברייתא
 ושער האוצרות ובית העצים בית הבקר ובית התבן בית~זוזה.
 היא תנאי המדי שער א''ל בז' וסלקת ב~שה פתחת א''ל כו'המדי
 כוונתו לפרש אנו ~ריכין וע"כ פוטרין. וחכמים מחייב ר''מכו'

 מש'ה מחייב דר''מ משום דאי קמיירי לא ובפלוגתא היאד~נאי
 במנינא ליה קחשיבלא

 ה~
 פטרי וחכמי' דר''מ כחכמים הלכתא

 דכוונתו אע''כ ה~דישער
 דבפלוגת~

 דאית~תב אף וא''כ קמיירי. לא
 דלעיל בברייתא כחוקימתיה ליה מסייע ברייתא הך מ'מ יהודהרב

 דפ~ור כ''ע בסתמא ~בל במתקשטות דוקא היאדהפנוגתא
 שערים דששהוברייתא

 ע''~
 בהדי כיילינהו דהא מיירי קא בסתמא

 דששה ברייתא בהך קחשיב ולכן ~תניא בד''ה התוב' כמ''שאינך
 כהנא כרב נאמר אי אבל בפלוגתא ~תניא דלא הבקר ביתשערים

 בברייתא קחשיב איך קשה א''כ ~בתמא. דלעיל בברייתאדפלוגתייהו
 לא בפלוגתא ואיהו מיתני' בפלוגתא הא הבקר בית שעריםדששה
 ברייתא הך וא''כ לעיל יהודא דרב כאוקי~א ודאי אלאקמיירי.
 ולכן בתראה דהוא דרבא לקמיה ונשנית יהודה לרב ליהמסייע
 כ''ע דבםתמא וכאוקימתיה דר''י כוותיה הרמב''ם פםקשפיר
 ביישוב ברור נ''ל זה לחומרא ופבק פליגי ובמתקשטותפטור

 : הרמב''םדעת

~~~
 בבוטה דאמר ~הא הרמב"ם לדעת ראיה להביא לינראה
 אין בית בנה אשר האיש מי מלח~. מעורכי חזרהלענין

 אשר ת''ל מנין כו' הבקר ובית התבן בית בית. אלאלי
 ב~

 מ''מ
 וב' את''ק פליג דראב''י פי' כמשמעו. בית אמר יעקב בןור''א
 דגם וחזינן בית. מקרי דלא כו' התבן בית על חוזרדאינו

 משום כו' הבקר בית ממעטינן הוי מ"מ בנה דאשר ריבויאלולא לת''~
 דלא משום כו' ממזוזה פטור אמות ד' על אמות ד' בו שאיןדבית דוכתי בכמה כדא' בעינן בית ~וזה לגבי והנה בית איקרידלא
 הדין מן ולכן לך. המיוחד ביתך א' ביומא כאן וגם ביתמיקרי
 כ~ו הוי מתקשטות כשהנשים רק בסתמא. גם הבקר ביתלפטור
 : בעזהש"י ברורים הדברים כי ודו''ק בו. דמתקשטות כיון לדידהובית

~~~~ ~ ~  ~~~ ~~~ ~~~ו~ י~ ~~ 
 ~~~~ו

 ~~~~ ~~ו~~ ~ו~
 ~ ~~~~ ~~~~~י~ו~

~~~~
 שלהי קדושין במב'גרבינן

 פ''~
 בארץ שתלויה ~וה כל

 נוהגתאינה
 א~~

 בארץ נוהגת בארץ תלויה ושאימה בארץ
 ומק' החדש. ~ף אמר ר''א והכלאים הערלה מן חוץובח"ל

 ביאה ביה דכתיב תלויה אילימא ~נויה אינה ומאי ~לויה~אי בג~
 ומביק לארץ בחוץ ונוהגין ביאה בהו דכתב חמור ופטר תפיליןהרי כ~

ה~
 חובת לארץ בחוץ נוהגת הגוף חובת שהיא מצוה כל

 לחומרא דר''א בגמרא ומסקימן כו'. בארץ אלא נוהגתאינה קרק~
דתנא פלי~

 ק~
 אין חדש אבל בח''ל נוהגין וכלאים ערלה דוקא בבר

 אלאנוהג
 בא~

 שאין להורות היינו בחדש דכתב דמושב וב''ל
 סבר ור''א ר''י דבי תנא דעת והיא וישיבה ירושה לאחר אלאנוהג
 יושבים שאתם מקום כלמושב

~ 
 ומייתי במש~ע. ח''ל ואף

 ללמדך אמר דר"י דנסכים במושב דאיפליגו ור"ע דר''יבריי~א ע~
 דגם משמע ולכאורה כו'. הנוהגת במה דריש ור''ע כו'~קו' ש~
 כל שם עיין יושב. שאתה כ"מ ~ושב דדריש כר"א ר''עס' בחד~
 לן דבתם כר''א וקיי''ל ז''ל הרי''ף וכתב היטב בעיון בופהעד ~סוגי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 וכן עכ~ל כו' מקום בכל מה"ת אסור החדש ד~נן כוותיה~נא
 כר~אדהלכה וטו~~ הפוסקי ורוב ז"ל הרמב''ם פ' וכן דבריו כ' ז''להרא''ש

 ר~
 עליהן: נעמוד ובעז''ה ראיות עוד כתבו שיש

~~~~
 כוותיה ר' לן מדסתם שהכריע ז''ל הרי''ף בדעת לעייןיש

 להחמיר. רק או בבירור מכרעת ראי' הוא זה אםבערלה.
 ק'דלכ~ורה

 ה~
 הלכה דאין וקיי"ל מ~לוקת ואח''כ סתם הוי

 שהמחלוקת לומר יש וא''כ למשנה סדר אין דקיי''ל ואףכסתם
 ג''כ לומר יש הא הכי אפילו הסתם. וא"''כ תחלהנשנית

ומידי להיפ~
 ספיק~

 בהל' שה~'א וראיתי קדים. מינייהו הי נ~יק לא
 בתרי אם מהאחרונים חלוקות דעות והביא ג"כ בזה עמדפסח
 מתוב' ראיות הביא ואח"כ למ~נה. סדר אין ג''כ אמרינןםדרי
 הדבר: שכן בראיות אי"ה נברר ולפנינו הכי. אמרינן בדרי בתרידאף

~~
 קדים הי מילתא מכר~א דלא דכיון לו~ר יש לכאורהאמת
 מ~נה. כסתם דהלכה לכללין הדרינן המחלוקת או הםתםאי
 א~ראי ושאר סברא הך ליה דאית הוא דר''י ז''א העיון אחראבל
 ד~' אדר"י גמ דמק' יין המוצא ס''פ התוס' כמ''ש עליהפליגי
 נזיר ותנן ~נה כסת' הלכה ר''י א' והא אסור מתכוין שאיןדבר
 ודילמא ל~שנה סדר 'אין קיי''ל הא תוס' והק' כו' ומפספס~ופף
 הלכה ר''י םבר בכה''ג דאף ותירצו הוא מ~לוקת ואח''כסתם
 דכל בסוגיא בב''ק משמע וכן ע''ש פליגי אמוראי ושארכסתם
 לפסוק הכרע אין לשנה סדר דאין מסכתי דבתרי כו' בוהחוזר
 רק משנה מסתם ראי' אין כאן גם לכאורה וא''כ כבתם.הלה
 גמורה הכרעה לא אבל קדים הי ידעינן דלא כיון דדינאלספיקא

 : הרי"ף ד~ת גם כןואולי

~~~~
 חמץ ביעור אין אמר דר''י וחכמים ר''י איפלגובפסחים
 כל ונחלקו כו' מפרר וחכ''א שריפהאלא

 בתמורה כוותיה תנא לן דסתם משום כר''י הלכה איהראשונים הגדולי~
 וכסתם כר"י שפסקו מהגדולים יש נשרפין. בהדי ליה דחשיבפ''ז
 דר"ע משום וגם בשמו ז''ל הרא''ש כ~'ש ז"ל רש''י פ' וכןמשנה
 כ~כמים הלכה פסקו הגאונים רוב אבל יהודא דר' כוותיהסבר
 ורבים יחיד לכללא והדרינן ל~~נה םדר דאין הטעם הרא"שוכתב
 כצורתה שם המשנה ד' שהביא הרי''ף דעת יראה וכן כרביםהלכה
 כרבים הלכה ורבים יחיד הכלל על שסמך ש''מ דבר בה פסקולא

 מסתם ראיה ולא~ויי דר"י כוותיה הלכתא למיפסק הו''לדאל''ה
 הרי''ף החמירו דחדש בהך למה ק' ולכאורה כ~"ש. א''ומשנה

 כר"אוהרא''ש
 ני~

 יחיד לכללא הדרינן למשנה ~דר דאין כיון נמי
 דס''ל כמו במשנה. ר''א על פליגי הא ורבנן כרבים הלכהורבים

לרי''~
 שע~ד בתמורה להתי"ט וראיתי חמץ. דביעור בהך ורא"ש

 סתמא להך סתמא הך בין לחלק דעתו והסכימה כן להקשותבזה
 מתניא דחדשדםתמא

 בדוכת"
 מצות די~י עיקר דשם ערלה במס'

 רק היא בדוכתא לאו חמץ דביעור סתמא אבל בארץהתלויות
 אף בהדייהו להך נמי חשיב הנשרפין כל בת~רה שם דתניאגב
 ושונה חמץ ביעור דין עיקר פבחים במס' אבל דהלכתא אליבאשלא
 יותר בביאור תירוצו תורף זהו כוותיה פסקו לא לכן ביחידלר''י
 דמ~תמא בידינו ע~ה ולפי''ז ודו"ק. ספ''ק ברכות באשר''יוע'

 דבדוכתא כיון דחדש בהך כר"א הלכה לפסוק ברורה ראיהדערלה
 בפ"ק בפי שכ''כ ז"ל הרז"ה לדעת דעתו שהסכימה א~ת הןהיא.

 ביעור דאין סוגיא הך עלדפסחים
 ח~

 כבר אבל ע''ש. שריפה אלא
 הוצרך הרא"ש שהרי כן ז''ל והרא"ש הרי"ף דעת שאיןראיתי
 אין הר"''ה ולדעת כרבים. הלכה ורבים דיחיד הכלל מכחלבא
 והקושיא לקמן. ש~באר כ~ו כן אינו ז''ל הרי''ף דעת וגם לזה~ורך

 כרבי פסקו ובחדש כחכמים שפםקו הכא שנא מאישהקשה
 א~רינן בחדש דהא הרא''ש דברי לפי בפשיטות לתרץ ישאליעזר.
 רבים דלאו הרי כו' הוא ר"י דר''א עליה דפליג תנא ~ןבגמרא
 רק כלל ורבים יחיד כאן ואין יחידאה רק עליהפליגי

 ד~
 קראו

 ולן דערלה משנה ~בתם לן עדיף לא הא וא''כ חכ~יםבלשון
 ~יד ~וי האמת דלפי חמץ דבי~ור בהך משא''כ לחומראפסקו

 אףורבים
 בל~

 מכון תירוץ זהו כחכמים פסקו לכן משנה סתם
 : ז"ל ורא''ש רי''ף בדעתוברור

~~~
 מדברי וברו~ה נכונה ראיהלהביא

 רי''~
 כל על עצמו ז''ל

 ~ידי כל אמרינן אי וחכמים ר''ע איפליגו דבנדריםהנ''ל
 לאו סברי ורבנן הוא מיניה ס' ר''ע הוא ~יניה שליח עליהד~ימלך
 היא רשב''ג דר"ע עליה דפליג תנא מאן שם ואמר הוא~יניה

 הנודר עקיבא כרבי תנא לן סתס כו' הבשר כל ר''פ ובחוליןעיי''ש כ~
 תנא לן דסתם כרע דקיי''ל הרי"ף וכ' מהעופות אםור~הבשר
 דקיי''ל ואע''גכוותיה

 א~
 מחלוק' ואח''כ סתם ודילמא למשנה סדר

 הביאן ז''ל דבריו תורף ע''כ כו' דאורייתא ספיק' הוי אפ"ה~וא
 דהמ~לוקת דחדש להך בדומה דומה ~ש זה והרי בחולין. ג''כהרא''ש
 חולין במס' והסתם שם נדר דיני דעיקר בנדרים בדוכתאשנוי~
 לדגים בשר מיני בין החלוקים דבריס שם דתני אגב גרראאגב

 דלא כסתם פ' ואפ''ה כלל היא דוכתה ולאו להך נמיתני כ~
 לפסוק גמורה ראיה דאין ~ה מוכח וגם לעיל שכ' ז''להרז''ה כסב~

 סדר אין סדרי בתרי דאף מוכח וגם דאוריי' מספקא רקכהסתם
 וגםלמשנה.

 ש~
 הקושיא על לעיל שכ' התי' נ~ון עולה

 ל~
 לא

 רק האמת לפי חולקים רבים אין שם דגם משום כרביםנפסוק
 יש ועוד כמש''ל. ~נה מסתם עדיף ולא חכמים בלשון שנאןרבי

 מן בח"ל דחדש כר''א סובר ר''ע דגם מימא אי דאף מזהלהוכיח
 הל' לפבוק ראיה איןהתורה

~ 
 ~חבירו כר"ע הלכ' דקיי"ל משום

 דנדרים בהך גםדהא
 ר'~

הלכה ודאי משנה סתם ולולא רשב''ג עם פליג
 כר'~

 רשב"ג נגד
 ואפ~

 ז"ל ורי"ף להרא''ש ספוקי מספק
 : קדים סתם אי ידעינן דלאכיון

~~~

 עצמ ז''ל והרא''ש הרי"ף דברי לפי ברור דנראההעולה
 כר''א דהל' להכריח אין דערל' משנה סתםד~הך

 ראיה שום ז''ל הר~ף הביא מדלא וא''כ דאורייתא מספיקארק
 שביאר וכמו כן פ' דמספק לכאורה נראה כו' לן מדסתם רקאחרת
 בעל הגאון שהסכים ראיתי וכן ע''ז. ולימד זה ובא דנדריםבהך
 פסק דמבפק להדיא כתב חמץ ביעור בדין בתשובותיו אריהשאגת
 ראיות הביא ולא מדברינו משונים שדבריו רק בחדש כןהרי"ף

 : יבחר והמעייןשכ'

~ ~
 לה יש לעיל שכתבנו והתוי''ט ז''ל הרז''ה סברת לכ"ורה
שורש

 בג~
 גבי ל''ד דף ב~נהדרין

 סומ~
 לדין כשר אי

 ר~ ומשני כו' משנה כסתם הלכה והאר"י ו~ריך מכשריוחנן ד~
 ואמר כו' סתמא דהך אולמי' מאי ומק' כו' אשכח אחרינאםתמא
 עדיף דרבים סתמאאבע''א

 דר"~
 משום ואבע''א שם נחלקו ורבנן

 כס' הוא בתרא ~י' ולכאורה כו'. דדינא הלכתא גבי להדתני
 דכלהרז''ה

 עדי~ דבדוכת~ סתמ~
 נחלקו בזה ואולי עיקר והיא

 ~ום הטעם כתב שהרא~ש חמץ דביעור בהך והרא''שהרז''ה
 לתי' אבל עדיף דרבים דסת~א קמא לתי' והיימו כו' ורבי'יחיד
 חילוק איןבתרא

 ע~
 או דדוכתא סתמא בין רק ליחיד רבים בין
 : הרז"ה וכסב'לא

~~~

 ענין זה שאין יראה שם ז"ל ברש''י דהמעיין נראהלפענ"ד
 כתב ז"ל שרש"י הוי ספיקא בתרא לתי' אף ובנ"דלנ''ד

 להדדי דדמיין ~ילי שם דתני אגב כו' הכשר דכל דנדה ד~מאשם

א~
 ס~כימן ולכן לה תני לאינך דדמיא כיון הכי ה~תא דלית

 אגב משום ולא דדינא בהלכתא לה דתני דבדוכתא אסתמאטפי
 וא''כ ז''ל. ברש"יעיי''ש

 הכ~
 בנ"ד

 ליכ~
 דתני דהא הכי ל~ימר

לה
 בקדוש~

 ~צות כל לעיל דתני לה תני כו' ~צות דכל כללי שום
 כל כו~הבן

 מצו~
 ~צוה כל להך ~מי ו~ני כו' עשה

 שום כאן אין כו' דחוץ פרטי ~נך אבל כו'ש~לוי'

ד~יו~
 חכ~ים בלשון לר~י רבי שנאו דמש"ה דנימא כלל

ול~
 החדש אף וחכ"א איפכא ל~~ר ~צי והוי יחיד ב~ון אלעזר

 וכלאים ערלה מן חוץ סתם למתניאו
 וחד~

 לדר"י למסתמי' א"ו
 סתמא הך בין חילוק ואין הלכה לפסוק חעמים בלשון לשנותוקאתי
 צ"ל וע~כ ז"ל ~רז''ה ולדעת בתרא לשינויא אף דערלהלסתמא
 תליא ודאי ונדרים חמץ דביעור בהך רק כן. פסקו דמספקכמש''ל
 כמש"ל "''ל רש~י ד' שפיר שייכי דשם תירוצי תרי בהנךמילתא



~ ~
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~ ~ ~ ~  מד' מוכחועכ''פ
 רי''~

 עדעת שלא קמא כשינויא דם"ל ורא''ש
 ותוי''ט~רז''ה

~~~
 יש אם כר"א דאתיא םת~א בהך לעייןיש

 לפם~
 כוותה

 כר"א הלכה ~מואל אמר בנדה דהא והוא עיון. יש א'דמצד
 סבר~ ~ם יר~ה ור' זירא ור' בריה פדת ורבי אלעזר ור'טובא. איע~ םדרי בשאר ~בל טהרות בםדר דדווקא שם וא'~ארבע
 לא ותו בארבע כר''אדהלכה

 דא~
 כוותיה. הלעתא לית םד~י בשאר

 שםומשמע
 דא~

 כר''א דמתניתין סתמא אתיא דאי
 לי~

 הלכתא
 דאת כו' קטפא שריתו ומאבוך דמינך חזי לר''פ ר''ז א' דהאכוותיה
 בארבע כר''א הלכה אמר ואבוך ר''א פירי קט~א תנא מאןא~רת
 והכופר דהורד משנה הך והאכו'

 והקט~
 היא משנה םתם כו'

 לית הכיואפי'
 הלכת"

 וא''כ ד~'א אליבא לה דמוקים למאן כוותה
 לפמ''שה''נ

 הרי"~
 בהדיא בירושלמי וכ''כ כר"א אתיא דמתני

 כ' במרדכי וכן ראבי' בשם התוי''ט וכ''כ היא ר''אדמתניתין
 לית םדרי בכולהו דסברי אמוראי להנהו א''ע היא ר''א~מתניתין
 כוות~. דאתי' דערלה סתמא כהך נפםוק למה דר''א כוות'הלכתא
 שדעת ראבי' בשם שכ' שם בתוי''טוראיתי

 הרי''~
 כשמואל לפםוק

 הלכת' לית טהרו' בסדר רקדם'
 כר''~

 ז"ל ר''ח בשם כ' לנדה בחידושיו שהרשב''א ~~ת הן טובא."יכא סדרי בשאר אבל בד' רק
 םדרי דבשאר להדיאשפםק

 איכ~
 כן באמת ואולי וכשמואל טובא

 דעתגם
 הרי''~

 : שנויה במ~לוקת זה שדבר ראיתי אבל ז"ל.

~~~~~

 שאוב שכולו מקוה גבי נ~ה בהלכות פ"ב ב~בועותז''ל
 רק כר''א הלכ~א דלית בהדיא שם כ' בהמשכה כשראי

ב~רבע
 א~

 בדין בתשובותיו "''ל הריב"ש וכ~כ סדרי בשאר
 דחדש םוגיא בהך שכ' בקדושין המרדכי מדברי משמע וכןג"כ. ה~ו~

 במנ~ות אמוראי איכא אפ''ה רבנן ולא אוםר ר''א דרקאע"ג
 דבתראי דמנחות אמוראי דלולא להדיא משמע כו' ג''כדאברי
 פסקינן הוי לא ל~וד ~שנה הסתם ~שום כוותי'. דםברי~ינ~ו
 דר''אכוותיה

 א~
 שכ' מטעם ע''כ והיינו כוותיה משנה דםתם

 אמוראי כאינךשםובר
 דא~

 דר"א. כוותיה הלכתא לית םדרי בשאר
 ק' הדבר שלכאורהובאמת

 ל~
 א~ראי הנך כל נגד כשמואל נפםוק

 לכאורה מ וכן ורבים נינהו בתראי וגם ור''י ור"" ור"פר''א
 והיה ב~בת והביאו מע''ש איזמל הביאו ולא שכחו פ"א~רא"ד בשב~

 ועוד כרבים הלכה ורבים דיחיד חדא כו' מניחין איך לחכמיםק'
 לדי' הרי כו' הוא שמותיר''א

 דא~
 שמותי ר''א אמרינן םדרי בשאר

 בעכומ''ז קצת משמע וכן כ~מואל דלא ורבים יחיד בלא אףהוא
 מפני טעמא רנב"י דא' עכומ''ז גבינותגבי

 אפי' ומש~י אםור דקטף וכר"א כו' ת~א האי כי כמאן ו~'ערלה בשר~ ש~מיד~
 לאוקמי תימא בל' ~' דהג~' הרי בנדה. כדמשני כו' ר"י~ימא
 כר''א~תני'

 דקט~
 ד~ום לדחות ויש כוותיה הלכתא לית ש''מ

 רצה שלא במשנה שם איירייהושע ד~
 לגלו~

 איםור ~ם ישמעאל לר'
 בעיניו ק' להכי כו' ט~מא מאי הגמרא שאל ועלהגבינות

 דמוקי דלמ~ן שכתב ד~~ה תוס' ועיין לי'. לית יהו~~ דר' כיוןזה ט~~
~ני'

 כר''~ דקט~
 פליג יהושע דר' םבר

 א~
 דפירי בקטפא

 ראיה מ~בת ראיה הך עכ''פ ודו''ק. ם''ל לא וליה קאמרושמעתי
 ראיה הך לפי''ז וא''כ ומרדכי. וריב"ש הר''מ ד~ת וכן היאנכונה

 דערלה משנהמסתם
 ~זד~

 : לה

~~~~~~~
 דר"א בהך אמוראי ואינך דשמואל פלוגת'דהך

 שמותי מ~רש דרש"י הוא. שמותי דר''אבפירושא תלי~
 והתום' הנ''ל פ' ובשבת בנדה רש''י וכ''כ עכנאי של תנורו גבישברכוהו

 הלז ~ירו' והנה כו' ~מאי מתלמידי שמותי דמשמע ~ירו'הק'
 ל~

נ~~
 מר~''י

 ז''~
 פירושו שם כ' ואפ'ה שם רא"ד בפ' בעצמו שהזכירו

 הירושלמי פי' על לחלוק הכריחו מי תימה והדבר ד~מתוהוג''כ
 משאר טהרות סדר נשתנה מה לשמואל ק' ד~נה ני~א. לפמ''שאבל

 שברכוהו שמותי מפרש דשמואל א''ו זה. כלל עליו ש~תןםדרים
 שלאונמנו

 לק~ו~
 כמבואר טהרות בם' רק זה אין וא~כ כמותו הלכה

בב''מ
 זה ואין כ~' לפניו ו~רפום ר''א שטיהר טהרות כל שה~יא~

 דמדבריהם םוג~ בפםחים עצמו "''ל רש"י וכ''כ םדרים ~ארענין
 הל' לקבוע שלא שנמנו שם וכ' ומ~לוקתו ~"א ~דברי דא'ל~דמו

 בטהרותכ~ותו
 כ~

 בין ~לגי דלא אמוראי אינך אבל כמ"ש. וזהו
 שמאי מתלמידי שהוא הירושלמי כפי סברי םדרי' לשאר~רות
וא'~

 לחלק אין
 דג~

 לא בפרא''ד לכן כב"ש. הלכה אין בכונהו
 בשאר דהתם משום הירושלמי להביא והוצרך בפירושו רש"ינםתפק
 ~' ואפ''ה עובדא הויםדרי

 מפרשים שהם וע''כ הוא שמותי ר''"
 לאידך דאף היינו ורבים יחיד ועוד לומר הוצרך לכן הירושל~י.כפי'

 לכן כו'. ורבים יחיד אפ"ה טהרות בס' רק ד~רשיאמוראי
 : הפירושים לב'רש"י הוצר~

~~~~
 נראית וראבי' ~רדכי ר''נ שדעת אלו ~ברים מכלל נרא'

 הלכתא לית דוכתא דבכל ובירושלמי דילן בש''םמוסכמת
כרא

 א~
 שהוזכרו המקומות זולת כוותי' אתי' משנה דבתם

 שהוזערו הדברים מאלו יותר עוד בש"ס ומצינו בש''ס.בהדי'

בנד~
 רק כוותי' ם''ל לא אלע"ר ר' אם שאף והיינו ימצא המעיין

 אמוראי אבל בהני רק כוותי לי' ~תבר דל" משום היינובד'
 לא ואפ''ה כמותו ופםקו דברים ~כמה עוד להו אםתבראחריני
 כלל" עלפליגי

 איתמר דלא והיכא איתמר דאיתמר והיכא דר''א
םמכינן

 ע~
 בערובין כמבואר שבש''ס כללות בכל ~דין ~ן הכלל

 לפסוק דערלה ממשנה כלל ראי' אין ל~''ז וא''כ שהוציאוהו. מי~'
 הרשב''א כמ''ש כשמואל הפוסקים לד~ת רק בחדש כר''אהלכה

~~~~~
 מצינו דלא היכא רק אינו כללא דהאי כ''ז לדחות יש
 דאיכא היכא אבל ר''א בשיט' דקיימי אחריניתנאי

 דמק' בנדה משני דהכי כללא האי לן לית ב~יטתי' דקיימיתנאי
 הקטנה דמלמדין הך והאיכא ליכאותו

 דקאי משום ומשני ~~
ריב~

 הרי כו' הדעת בחונן דהבדלה בהך שם עוד וכן כו' כוותי'
 כוותי' דקאי תנא משכח דלא מלתא רק חשיב לא כללא דהךחזינן
 הךוא'כ

 דחד~
 דהיינו כוותי' דקיימי אחריני תנאי מצינו הרי

 בתשובת המוזכר לפיר'~
 הרא''~

 רא'' דאין לקמן לפמ''ש ואף "''ל
 ואדרבה ~''עכלל

 מש~
 אפ''ה באריכות אי''ה שנבאר כמו להיפוך

 ב"ר יוסי ר' ו~ן כוותי' דקאי דקדושין בברייתא רשב''י איכ"הא
 דאוריית' בח''ל חדש דם' כו' הקרבנות כל ר''פ במנחותיהודה

כר'~
 וי"ל ארבעה הנך בהדי ר''א לה חשיב לא דלהכי י"ל ו"''כ

 : תנאי וכאינך בהא גם כוותי'דהלכתא

~~~

 אל~"ר ר' א' הוי דאי דנהי מםפיק תי' זה ~ין העיוןאחר
 בהדי לה חשיב לא אמאי מקשינן והוי כר''א הלכהבהא

 הש"ם כדמשני כוותי' רשב"י דקאי לתרץ יכולין היינו ודאיאינך
 לומר לנו אין בהדי' הכי איתמר דלא השתא אבל קושי' א~להושם

 ר''א דעת דםברינן כיון כוותי' רשב''י דקאי משום כוותי'דהלכה
 היינו כו' דקאי משום הש''ם דמ~~י הא א''כ םדרי בכולהולדחוי'
 תנאי אינך משום אלא הלכתא שם פםיק קא ר"א משום דלאוע'כ
ידל

 ר"~
 לפבוק יכול דא~רא תנאי כ"ינך למפםק יכול מהכא

 א'כתנא
 א~

 בהך שם הוא וכן במ~נה דעתו הוזכרה שנא
 להוכיח באין שאנו הכא אבל עיי''ש. הבדלה גבידרחב~ג

 כר'א דאתי' משנהםתם מכ~
 א~

 ר''א דעת שהיא כיון נוכיח איך
 לא משנה םתם הא כוותי' רשב''י דקאי משום ואי היאודחוי'
 ר''א דברי רק דקדושין במשנה הוזכר ~לא כיון נשנית~ליבי'
 כר''א דאתי' א''ו כרשב''י מתני' מוקי איך אחר תנא שוםולא

 בירושלמיוכמבואר
 וברי''~

 ראי' זו אין כר''א ם' דרשב''י ומשו' כר''א דאתי ~ניתיןהא כי הלכתא לית וא''כ ו~בי' ובמרדכי
 עיקר שכל וכיון אליבי' ~שנה םתם אזלא דלא כיון כמותולפםוק כל~

ראית
 הרי''~

 בעזהש''י: למבין נכונים דברינו ודאי משנה מםתם

 קאמר שמעתי יהושע ר' דלר''פ שכ' בנדה ~ום' מד'ברורה~~~~
 קטפא שריתו דקא חזי קא''ל היכי וק' ם''ל לאוליה

ל~למ~
 על וכוונתו

 קט~
 רבותיו הרי ~ס תוב' בדברי כמבואר הפרי

 ~ר''א בברי יהושע ר'של
 בקט~

 הפרי
 א~

 עע''פ ם''ל. לא דליה
 להיות יכול כוותי' משנה םתם וגם כר"א דםברי תנאי דאיכאכיון

הלכ~
 אתי' ~ר''א דווקא מתמיתין דלר"פ כיון א''ו כמותו

 בכל למתני' דמוקי כיון דר''יכרבותיו ו~
 קט~

 דגוזא בין דפירי בין



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~א~ ~~~ א~ ~~עין ע~י~~ ועל לחדש.ב~ונט~יבו בדפרי מח~רי דר''י רבותיו ואלו כר''א למתניתין מוקיד~ש''ה
 הבוגי~ ~ברי

 הנכה נפסק ברורה ר"י' דשם אף וא''כ נבת~ה כוותייהו לאו ~תניתין וא''כ בדגווזאו~קילי
 ו~~~

 חנפי מכ~ה ב~בר תשובות
 לאו ד~תניתין כאן ה''ה וא"כ כוותייהו הלכתא ליתבדפירי
 מל"וק~י שבקינן ואיך ב~שנה כלל הוזכר שלא אזלאכרשב''י
 דרשב''י ועוד שאינו. דבר זה כרשב''י ונוקי במשנה שהוזכרכר''א
 כוותי' לא ~תניתין ובודאי ~ה''ת וכ~אים וער~ה חדש דביןבבר
 ב' ר"א דגם לדחות יש ~וזה כו' הלכה הערלה שםדא'

 בהא ~תני' וא''כ חדש תני דא' בג~' כ~בואר בח''ל כלל ~והגאין דערל~

 ~בואר וכן ~שנה. מב~ם להלכה כלל ראי' אין וא''כ כוותי'~.דל"
 דהל' שאוב שכולו מקוה גבי שכ' לעיל שכתבנו דשבועותבהר''נ
 בברייתא דר''א בשיטתי' ראב''י קאי דשם אף דכשר ר"א נגדכ~''י

 שלא כיון כר''י פסק אפ''ה שםכ~בואר
 הוזכ~

 הנ~צא ראב''י בדעת ~שגחינן לא כר''י הלכה ובהו ור"י ר''א ד'רק ב~שנ~ ראב''י דעת
 הוא וכן ב~שנתינו.דוקא היינ~ ונקי קב ראב''י ד~שנת בוברין ואולי כר''א. דב'בברייתא

 ד~
 לעיל שכ' התוי''ט שהביא ראבי'

 ה~רדכי דעת הוא וכן כש~ואל פובק שהרי''ף לו~רש~וכרח
וכ~ש''~

 כלל ראי' אין אתי' כ~א ~שנה דבתם כיון כ~ש"ל ע''כ והיינו
 אף כןלפבוק

 ד~שכחי~
 כוותי' שנה דסתם ~''א דהלכא דפשיטא שכ' ז"ל הרא"שבתשו' וראיתי כוותי'. דבברי בברייתא אחריני תנאי

ור'~
 ~כל בראיות לפ~''ש אבל עיי"ש. כו' כוותי' בברי ור''ש
 כש~ואל הפובקי' לדברי רק האלה. הר"יות כל נדחוהראשינים
 הלכה אם בדבר שנבתפק בתשו' שם הלוי ר''י דעתזהו ואולי באריכו'. וכמש''ל לבפק רק אבל נכונה ~שנה הבתםראיית

 כר''א~

~~~
 ~אן אביי ~דא' ז''ל ר''א הגאון בדברי ראיתי אחתר~י'
 הוא דיחידאה ~ש~ע כו' הוא ר''י דר''א טלי' דפליגתנא

 נזכרו כהווייתן "לו דברים הנה כוותי'. הלכתא ולית עלי'דפליג
 הכי אביי שם דא' כו' הירק מן דהנודר בהך בנדרים הר''נבדברי
 האלה כדברים הר''נ וכ' כו' היא רשב''ג דר''א עלי' דפליג תנא~אן

 רואה הנך אבל כר'~. דהלכה ~זהלהוכיח
 שהרי''~

 ז''ל והרא''ש
 ספוקי לה ~בפקיבחולין

 ול~
 כלל~ כו' תנא דמאן מהך אסתייעו

לפבוק
 כר'~

 ז''ל הר''נ כדברי שלא וזה
 וא~

 ל~ידק~ יכלינן לא כאן
 כה''ג דא' דוכתי בכ~ה בש''ב ראינו ו~צאנו ז"ל לדעתם כלום~ינה
 כו' התכלת ר"פ ב~נחות תנא כ~ותו הלכתא ואפ''ה כו' תנאמאן
 כו' הלבן מעכבת אין תכלת וב' ר' על דפליג תנא מ~ןא'

 ~ועיין~ דר' עלי' דפליג כתנא דהלכה ו~חרונים הראשונים כלפבקו ואפ''~
 וב~לח~ות כו' ~תעטף שהי' אלעי ב''ר ר''י גבי שבתברז''ה

 כו' הקפר ר"א על דפליג תנא מאן א' השוחט ר''פ בחוליןוכן שם~
 : אינה זו ראי' גם וא''כ מה''ת עוף דשחיטת שם תנא כהאיוהלכה

~~~~
 דאברי א~וראי איכא דבמנחות שכ' ז"ל ה~רדכי לדברי נבא
 ברי' הונא ורב פפא רב דמנחות הג~' לשון ונעתיקכו'.

 ולבפיקא דרבנן בח''ל חדש בברי דשיתבר באורתא חדש אכלידר''י
 חדש להו ב' דשיבבר בצפרא אכלי אשי רב דבי רבנן חיישינן.לא

 דאורייתא.בח''ל
 יום שכל שהתקין וריב''"

 הנ~
 אבור

 ליום תקין וכיקאמר ~דרבנ~
 הנ~

 לי א~רה רבינא א' תיקון. לא לבפקא
 דא' יהודא כרבי ב''ל דשיבבר אורתא עד אכיל לא אבוךאם

 שם ""ל ופירש''י עכ''ל לספיקא וחייש בכלל ועד דעד אםורהוא ~~
 בבר דרבינא אבוהדגם

 חד~
 ~וכרח זה ולכאורה ~"ת בח''ל

 כלל לבפקא חיישי לא דר"י ברי' ור''ה ר"פ דהא לבפקאמדחייש
 רבנן הרי וא''כ דרבנן בח''ל חדש דב''ל משום י''ז ליל לאבוראף

דר''א
 רבנן ולכאורה מה"ת. בח"ל דחדש ס' דאבוה משמי' ורבינ"

 הוא. בתרא רבינא וגם בדר"י ור"ה ר''פ נגד הוו בתראידר''א
 עין העלים למה לתמוה יש ובא~ת לעיל. שכ' ה~רדכי ראיתהיא וז~

 יותר ברורה היא שלכאורה מכאן ראי' להביא ז~ל הרי''ףמזה
 לפסוק לראי' דרבינא הך הביא פבחים ובשלהי משנה.הבתם מראיי~

 יום של דטצמו בכלל ועד דעדכר''י
 מה~

 איבור עיקר ועל אבור
 לת~וה יש וביו~ר בקדושין כאן שהבי' כ~ו משנה הבתם הביאבח''ל

 ולא כו' ור"ע ור''ש משנה מבתם ראיות שהביא בתשו' ז"ל~רא"ש
 ~מדו וכבר דמנחות ~וגי' כללה"כיר

~~ 
 ~ה~~י ~וי"ט הרב

 רבים נגד ביחיד ואף רב ~עשה קיי''ל דהא חדא ש"באר.וכ~ו
 ש~דליקין דבר כרך גבי מדליקין ב~ה ר''פ בשבת ע~בואר הכיקיי''ל
 ו"בוה דר''א רבנן אבל להקל עובדא עבדו ור''ה ר''פ וה''נ~'

 אכיל רבינא שם דא' בב''מ בזה וכיוצ" הם. ~ח~יריםדרבינא
 ור''כ ר"פבנ~ייתא

 הראב''ד שם כ' ואפ"ה בנעייתא אכלו ל" ור''"
 כרבינא דהלכה ראשוניםוכ~ה

 א~
 דעבד כיון עלי'. פליגי דרבים

 עיי"ש בנפשי'עובדא
 ברא''~

 וריטב''א
 וש''~

 בזה שם שהאריכו
 ל~יכל דאסרי בהדי' א' דל" כיון עצ~ן על ~ח~ירין דאולי שםוכ'

בנכיית"
 ד~אן ~"ט שם ד~' אף כו' אכלי לא רק

 דאם~
 כו'

 עבדו והנך היה עצמו על ~ח~י' ואולי כו' אכיל לא רקל~יכל דאסרי א~ר לא דה''מ כן לו~ר יש ה''נ עצ~ן. על היו ד~חמיריןב''ל
 לפ~ק הכרח דאין בקונטריבו הפ''י ~' כבר ועוד להקל.עובדא
 הרז''ה והרי כו' אשי ~רבנאדינא בי גבי דכתובות ~ג~' ראי' והביא ור''ה ר''פ נגד דר''אכרבנן

 ז''~
 היינו בזה ~ליו ~ולקין הגדולים ~כל ואף דר"א רבנן נגדשבועי ול" יומי ד~ני כ"מי~ר פ'

 כ~''ש דר"א דרבנן בשיטתי' אביי דקאי~שום
 ה~~

 דר''א רבנן ~שום ל" אבל לגבייהו כיחיד אמימר והו"לפסחים בשלהי ז''ל
 ~ש~י' דרבינא ~ום ו"י עלייהו פליגי ור''ה ר''פ הרי וכאןלחוד
 גופא דינא בהך הרי ז"ל רש''י ~דעת כנראה כוותייהו ס'דאבוה
דרבינ"

 שהרוקח חלוקות. דעות מצינו בכלל ועד דעד כר''י דפסק
 קודם השריש שאם בדבריו שה~יר"''ל ה~רדכי ~דברי יראה וכן דשיבסר בצפרא דאכלי דר''א כרבנן פ'ז''ל

 הפב~
 ה~זרח האיר התיר

 ו"ף~יי''ש.
 שהרי''~

 פבקו ורא''ש ור~ב''ם
 כוותי~

 ד"' כוותי' ס' דרנב''י ~שוםהיינו אולי בהא
 וע~ד כוותי'. פסקו לכן דר"א רבנן רק דפליגי בתראי אמוראימצינו ולא כו' "~רה ר''י בשיט~ ריב''"

 לו חבר ותל~יד רב" בי~ הוי חד הוו רבינא דתרי ידועהדבר
 תלמיד ~שי רב בי~יוחד

 ~ב~
 שבי~י רבינא אבל כוותי' והלכתא בכ''מ ב~ר" הנקראוהוא נ~י' גידא בהדי דאי~ניחו אט~התא גבי ג''ה פ' ב"וליןכ~בואר אשי דרב ברי' ~ר בי~י גם והי' לו

 פבקו ראשונ~ שגדולי ~צינו ואדרבה ור''ה לר''פ חבר מ~שהי' רב~
כר'~

 האחרון שהוא נא~ר ואם וכ~''ש הלכה לפסק כלל ראי' ~אןאין הראש~ן רבינא שהוא נאמר אם חדש גבי דאבוי ~ש~י' דא'רבינא הך וא''כ ז''ל. הראשונים בבפרי אלו דברים י~א המעייןעיי"ש. בקדושין לדעתה ושלא לש~ה ~כ' אירובין דשטר בםך נגדו
 הי' מא"י "שי רב שבי~י רבינ" דה" ראי' אין ג''כ אשי רבשבימי
 כו' ב~א ורב רבינא גבי במנחותכ~בואר

 ואיכםו~
 אביו מבת~א וא''כ מא''י שהי' שם ופירש''י מינן כתרי מינייהוחד אבוה א''ל כו'

 משו' ואי הוה בח''ל דחדש עובדא דהך לימא ו~אן הי'~א''י
 ז''א ~יומא בפיקא ליכאדבא~י

 דה~
 : עובדאהוי דבא''י אפשר וא''כ בתענית כמבואר יום ט''ז ~הלך פרת נהר~ד והרי בר''ה כמבואר יומי תרי עבדו יום ז' ~הלך דהיינותשרי שלוחי מטו דלא היכא כל

 הגאון הרב מו''ר קדוש מפה בשנים רבותזה~~~~~~
 המפורבם הגאון אחיו בשם שאמר מוולאזיןז"ל ~הר''~

 שמקילין ה~ולם של מנהגן על זכות לל~ד שאמר ז''ל. זל~ןשלמה
 דהנה מה''ת בח"ל דחדש מידי מדרבינא ~וכח דלא ז"ל וא'בחדש
 ~'פ על הק'המרדכי

 ור~
 יום לבפק חיישי דלא

 ~נ~
 חדש למ''ד

 דשיל"~ הוי והא דרבנןבח''ל
 וקיי''לדשיל"מ ~קרי דחדש בנדרים שמבואר כ~ו

 דא~
 אסור דרבנן ספיקא

ביצה ב~ש כמבואר בדשיל"~
 ובטוש'~

 ואם טריפה בביצה אבורה ובפיקא ביצה במב' ד~פרשלשיטתו דר"~ לק''~ לר~ המרדכי ד~' ז"ל וא' עיי''ש.
 כולן באלףמתערבה

 אסורו~
 יו''ט ב' אבל שב~נין דבר ~שום

 דדשיל~מ אשי דרב הא ול''ל דרבנן הכנה למ''ד ברוב בטלה חולב'
 הבפק והיתר הביטול היתר אהדדידתליין ש~ ברש"י כמבואר דרבנן ס' לענין וה"ה בטיל לא בדרבנןאף

 וא~
חדש דב' ~יון ה"נ

 בח'~
 ~ליג א~י רב א~ל בבפק מקילי לכן ד~נן

 וכוו~~ ש~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ קיי''ל
 ~ דר~ינ~ א~ש~ וא"~

 לספיקא ו~ייש אשי דרב ~ותי'

~~
 בח''ל חדש ~מ''ד דסבר כלל מוכח ולא דרבנן בח''ל חדש למ''ד

 תשובות כמה באמת אבל ומתקבל. נאה דבר הוא ולכ~ורהד"ת.
 ~ניין דא''ע חד"בדבר.

 להג~
 דרבנן

 דר''~
 ד''ת בח''ל חדש סברי

 משו~ ואי דרבנן. לספק וחיישי רבן אשי כרב םברידילמא
 דא'כ

 ז"א בדשיל''מ דרבנן לם' דחיישי כיון דריב"ז תקנה לב' גםיחושו
 ויום בכלל ועד דעד כר''י דסבר דרבינא נמימר לגמ' ל"לדא''כ
 כיון דריב''ז תקנה לס' דחייש משום דטעמי' נימא ד''ת אסורהנף
 דרבנן. לס' ~יישינןדס''ל

 אע~
 צ''ל

 דלכ'~
 ~קנה לס' למיחש ליכא

 דרבנן מנ''ל לדוכתא קו' הדרא א''ע דרבנן ל~' דחייש מאןאף
 קו' דלענ''ד בעיני עיקר והוא ועוד ד''ת. בח''ל ח~ש סברידר"א

 א~ל בדרבנן דשיל''מ לס' דחייש למאן אף לק"מ ~יקראהמרדכי
 ליכא דרבנן דס"ל למ"ן בח~לבחדש

 למיח~
 דלא ודאי דזה לב'

~דיף
 חד~

 ואוכלה לכתחלה ברוב מבטלה דקיי''ל ח"ל מתרומת בח''נ
 כמבואר ח''ל בחלת וכן ל"ר אף ראשונים רוב ולדעת טומאתובי~י

 דאף מנחות ב~' תוב' כ' ובהדיא וטוש''ע ומנחותבבכורות
 הכא בעלמא בטילי לא בעה''ב של דככרות אף בככרככר

 ד~ף לדי' הרי בטל. חשוב בדבר אף ברוב לכתחלה לבטלה האיכולי דאקי~ כי~
 היכא זולת לכתחלה איסור מבטלין אין קיי''ל דרבנן איםורידבכל
 איסורי~ו דקיל לכת~לה מותר ח''ל באיםורי אבל איסוראדמי~לי
 דשיל''מ כמו הוי טומאתו בימי לכהן דהא ועוד ~רבנן איסורי~נ
 ביטול דין חמיר דט~י חזינן דה" ועוד דנהרא. בשיקעתא ~יאדהא
 בטל דשיל''מ דס' ביצה בריש ר''פ דהא דשיל''מ ~ביטול ~שובדבר

 וכר''י שבמנין דבר משום ~סורה דספיקא בר~תא ומוקיבדרבנן
 שם כמבואר בדאוריי' וכ''ש שבמנין. דבר בטיל ל" בדרבנן דאףדס'
 בעה''ב של ככרות כש''כ ו~''כ מדשיל''~. ח~יר שב~נין דדברה~י

 דבר דס''ל מאן אפי' דהא מדשיל''מ עדיף דודאי ד''חדמיק~י
 חבילי לו שהי' דמי במשנה כמבואר חשוב בדבר מודיבטיל שבמני~

 דברי' ששה אלא מקדש אין אומר ור''א כו'תלתן
 ואפ~ כ~

 כ'
 דשרי דשיל''מ כ''ש א''כ ח''ל בחלת בטילי ככרות דאףתוספות
 לאסור דרבנן למ''ד בח''ל בחדש יותר נחמיר ולמה ח''לבאיםורי
 ספיקא ואפ''ה למ''מ ה~ה שהיא בח''צ ערלה דמה ועודהספק.
 ~ה~~רי

 באיסור אנחנו נחמיר ואיך כו'. הלכה נא~רה דכך
 קושי' אינה המרדכי ~קושיית ברור נ' טעמי הלין מכל דר~נן.חדש
 הכי משום דרבינא דטעמא למימר ע''ז יסוד שנבנה ובפרטכלל.
 משום לספיקא דחייש דרבינא דטעמא משמע לכאורה א''והו~.
 לדחות די יש למעלה שכ' במה עכ"פ אבל דאורייתא. ד~ידס''ל
 זה כל הנה דאורייתא. כמ''ד דהלכה זו ~וגיא להוצי' שלאעכ''פ
 בעה"ש וכתבנו וראיותיהם ז"ל המחמירים דברי לבארהארכנו

 שי~ הדחיותכל
 הרי''ף דעת שגם זאת גם ואף ר~יותיהם. בכל לנו

 מספיקא רק שאימו נ' המחמירז''ל
 דאוריית"

 באריכות כמש"ל~
 הר~י דעת וכן הרי''ף בדעת ז~ל ארי' שאגת הגאון הסכיםושכן

 דס' הרא''ש בתשו'סג''ל
 הו~

 : כר"א הלכה אי

~~~
נבא

 בעה~~
 על~' אשר בח"ל בחדש המקילים דעת לביאור

 הראשונים בימי גם הי' זה ומנהג להקל גלילות בכלסמכו
 המפורסמים ספרים שברוב אף ז''ל הרא''ש בתשו' כמבואר"~ל

הראשונים
 נ~צ~

 מקילין ראשונים מקצת ג''כ נ~א אעפ''כ לאיסור
 התה''ד הביאו וכן ז''ל הרא~ש הבי~ו התרומות בס' ר~בכגון
 ~ביגדור ורבינו ריב"א ב~ם ז"ל האחרונים הביאו וכן ~''ז.בשם

 ואני ~רבנן. בח"ל חדש כמ''ד פסקו שכולם צדק. מעילומהר"ם
 פ~ק קדושין שבמס' ז''ל הר~ב~ן דעת שכן בע~ה ומצאתיחפשתי
 וכל~ים. הערלה מן חוץ כו' תלוי' שהיא מצוה דכל המשנה ~להביא

ו~
 במשנה והשמיט דשם מגמ' הי~אים וכלאים ערלה דיני כל שם
 דבריכל

 ר~~
 לפסוק שדעתו ~ום רק "ה אין ולפענ~ד החדש. אף

 ~לו דברים כעין י~א המעיין ו~ולי ר"~. דעת השמיט לכןכת''ק
 שכן כ' מ''צ מהר''ם תשו' בשם הב"ח אשר גדולותבהלכות

ב~''ג ד~
 ו~

 שחיפ~ בתר~י גאוני בתשוב' התוי''ט
 ולא

 נכרי' של חדשבדין ~ולק~ מצ~
 נבי~

 עמה ~וד
 ר~שוני~

 מקילין
 עי"ש~

 עכ~פ

 ה~~ג ~~~ט להקל אלו והגדולים ה~אונים כלדעת
 א~ר בחיפוש ולתור לדרוש לבי אל נתתיולזאת ~~~

 ~יפו~
 שורש למ~וא

 ~~~הג ליי~~ עלינו וחובה תורה באיםור להקל הרגליםמאין
 ח''ו. טועין הה~ון לכלנ~וו'' ~~

 ו~שי"~
 : ~ר ~אל

~~~
 מילי תרי דהני דקדושין סוגי' ~פשטות משמעלכ~ורה
 מושב דס' ומ~ן דנסכי' ומושב דחדש ~ושב אהדדיתליין

 כדס' חדש גבי ג''כ הכי ס' ירוש' לאח' אתידנסכי'
~ 

 י~מעאל
 לבמה דנסכי' מושב דמוקי מ~ן וכןבהדי'

 הנוהג~
 מו~בות בכל

 מושבות בכל דנוהג חדש גבי ג''כס'
 א~

 לנו יש ולפי~ז כר''א. ס' דר''ע שכ' בתשו' ז''ל הרא"ש ל~בריר''ע ד~ הי" וזו בחדש
 דזבחים שלימה בסוגיאלעיין

 קי''~
 קרבו אי המחלוקת עיקר ששם

 מי המנסך ~ף אומר אלעזר ר' במשנה שם דאי' בבמהנסכים
 ב~ג מים לוגין ג' המנסך ת''ר בגמ' וגרסינן חייב בחוץ בחגהחג
 פלוגתייהו רנב''י ומוקי חייב חג לשם מלאן אם ר~''א חייבבחוץ
 ורא''א דשם. לפירש''י כו' שיעור ~ין ס' ת''ק למים שיעור יש~י

 דיש לוגין ג' מילו~ן כדרך דהיינו ו~ירש''י כו' מלאן אםדוקא
 טפי מלי ואי נמיםשיעור

 ל~
 בפירש''י היטב עיי"ש כו' כלי קדשינהו

 ס' ת''ק ופירש"י במדבר נסכי' קרבו ~י פלוגתי~ו מוקי ור''פז"ל
 במדברקרבו

 ו~~
 בבמה

 ג~
 דמדבר קרבו

 וב~
 הדדי תליין

 להתחייב כלי קידוש בעי לא וא"כ ודקדוש~. דשם בגמכמבו~ר
 דהאבחוץ

 בחו~
 דאף עוד הוסיף שם ורש~י כלי ליכא בב~ה

 לא ס' ור''א עיי''ש בבמה שכשר כיון ~רדו לא עלו אםבפנים
 כו' במדבר נסכיםקרבו

 ורבינ~
 פליגי מנה"י נה''מ בנמדין ~'

 נה''י דווקא דהיינו רק ב~דבר נסכים קרבו סברי כולהוופירש''י
 אי מיפלגי וקא ליחיד מצינו לא נם''מ אבל בבמה ליחידדקרבו
 בחוץ יין לוגין ג' המנסך ~''ר גרםינן ותו מנה''י. נה"מ~מדין
 ר~ב"ש ~'חייב

 והו~
 יצחק רב בר אדא רב ואמר בכלי שקידשם

 דכ'~ ופירש~י בינייהו ~יכא מידותבירוצי
 רק כלי קידוש בעו

 מת~דשין. בירוצין איפליגי
 ורב~

 נסכים בקרבו מוקי דרבה ברי'
 כו' תנאי דהני ובפלוגתא כו'בבמה

 ע'~
 : הסוגיא כל

~~~
 שיעור ביש בריי~א דאוקי דרנב''י להוציא ישלכאורה

 וס'כו'
 דכ'~

 מש~ כפירש''י כלי קידוש בעו
 דכ''ע דס'

 דאל''ה להלכה כן ליה וסבירא במדבר נסכים קרבו לאסברי

אל~
 בהכי פלוגתייהו לאוקמי הו''ל טפי במדבר נסכים קרבו ספק
 כו' נסכי' קרבו סובר ת''ק דלפ''ז ר"פכדאוקי

 כהלכת~
 מלאוקמי

 לכולהו דאוקי כרבינא או כהלכתא ודלא כלי קידוש בעודכ''ע
 והא כו' מנה"י נה"מ למדין ~י דפליגי רק כו' קרבוכמ''ד
 מנה''י נה''מ למדין ~ין סב' דכ''ע דס"ל לו~ר סברא איןודאי
 במדבר. דקרבו ~ודו כ"ע ביין~בל

 חד~
 זו סברא ליה דמה''ת

 דר"פמאי
 ורבינ~

 כו' למדין ס"ל ת''ק לרבינא ד~ף בהיפוך ס"ל
וכ''ש

 ר~
 אין דכ''ע להיפוך יסבור ורנב''י למדין לכ"ע דס'

 דבר דלמדין ובבריי~א בש''ס דוכתי בכמה מ' דבאמת ו~ודלמדין.
 דא' דינים לכמה בבמה שקרב מדבר מעולם בבמה קרבשלא

בבריית~
 בב~. ~שר יוצא שכן ירד לא עלה שאם ליוצא מנין

והא
 במתנית~

 ~פלגינן ולא ירד לא עלה אם יולא תנן סתמא
 בשוםכלל

 דוכת~
 ובפרט קרב שלא לקרבן בבמה שקרב קרבן בין

 ירדו לא עלו אם ג"כ דבנסכים שכתבדלפירש''י
 בל~

 ~ידוש
 עלה ~ם לענין נה''מ יגרע למה ~"כ בחוץ. ליה מחייבינןומש''ה כ~

 חייב ממילא וא''כ יוצא גבי דאמרינן כמו כלי קידוש בלא ירדלא
 דאוקי לרבינא בשלמא בחוץ.עליהן

 פלוגת~
 בהכי

 ל~קשויי ליכ~
דבא~

 ואולי למדין. ס' ית''ק ~א נגד כת"ק הלכה
 ר~

 ליה ~ית

 אחרינ~טעמ~
 יוצ~ גבי

 דבר בין מחלק באמת ~ו
 הקר~

 ~ו בבמה
 א''ו וכ~ש''ל ~פשר ~י וד~י לכ''ע הכי דיסבור לרנב''י אבלל~.

 כמ''ד להלכה דסבר רק מנה"י נה''מ למדין דר"ע ס'~דרבה
 במדברנסכים ל~

 ובב~
 שיעור ביש פלוגתייהו מוקי וכן דיין אף

 רב ~דעת לםוכיח יש וכןלמים.
 ~ד~

 בירוצין אי וקמיפלגי דכ''ע נסכים ל''ק כמ"ד יין לוגין ג'דמנסך בריית~ ד~קי ~י בר
~קדשין

 ומש~
 אבל להלכה ס''ל דהכי ג''כ

 מדר'~
 ברי' ורבא

 דת"ק ~ף מידי ~וכח לא כו' קרבו אי פלוגתי~ו דמוקמידר~ה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ס' ר''פ דהא קר~וס'
 חד~

 סבר לכאורה וא''כ דרבנן בח''ל
~רבו ל~

 מסכי~
 מוקי ואפ''ה

 לת''~
 לרבא י''ל ה''נ קרבו כמ''ד

 : דרבהבריה

~  לעו~~
 קרבו כמ''ד כ''ע דמוקי מדרבינא להוכיח יש זה
 דסבר משמע כן אם כו' למדין אי פליגי רקנסכים

 תרי דהני מש''ל לפי וא''כ במדבר. נבכים קרבו כמ''ד להלכהכן
 ~''כ דקדושין סוגיא ~פום אהדדי ת~יין ודנסכים דחדשמו~בות
 דרבנן בח''ל חדש כמ''ד סברי אדא ורב דרנב''ימוכח

 יושב שאתה מקו' כל ומושב ד''ת בח''ל חדש כמ''ד ד~'מוכח ומדרבינ~
 ד''ת בח''ל חדש כמ''ד להלכה להוכיח דאין ונרא'~שמע

דהוא מדרבינ~
 בתר~

 יותר קרוב דלפענ''ד הכי ב'
 וד~י דהכ~ דרבינ~

~ו~
 ר~ בימי שהיה הראשון רבינא

 בכמה בהדיה ואיפליג
 ורב מדרנב''י אבל כמש''ל. ר''פ נגד כמותו הלכ' ~ין ו~''כדוכתי

אד~
 יש

 ובתר~י נינהו ור~י' דר''י בריה ור"ה כ~'פ דבברי לה''~
 להוכיח מצינו דלכאורה ועוד רבינ~. של בדורוג''כ

 דלאדש''ס מסתמ~
 כ~וקימת~

 שמ~ל רב א' ע''ב ס''ח דבזבחים דרבינא
 ובכין זר ~בליעה ~ב~ת ב~דים מטמ~ין איןולילה

 מטמ~~
 בגדים

אבי~
 ~מה נילף ו~~יך הבליעה

 דתני~
 מנין

 ליוצ~
 תוס' והק' כו'

דילמ~
 עופות אין רב בב'

 ומנח~
 ד~י הגמרא דס' ותי' בבמה

 לדבר ~ף מב~הילפינן
 של~

 ו~ם ילפינן. כלל בבמה' קרב
 מקשינן היכי מנה''י נה''מ ל~דין דאין ~לעזר לר' ד~וקילדרבינא ~ית~

אדרב
 דילמ~

 ס'
 דל~ כר''~

 דבר ילפינן
 סתמא דס' ~''ושקרב

 דג~
 דכ''ע

 דלא למדיןסברי
 כרבינ~

 לפירש''י ~ועוד
 במדבר נבכים קרבו דסבר דמאןדסבר
 ירדו לא עלו אם ג''כםבר

 בל~
 קידוש

 להוכיח יש הנהכלי
 מסוג~

 כמאן הש''ס
 בר''פ דהנה ל''קדאמר

 המזב~
 מקדש

 ואמר מאי למעוטי גמ'מפ'
 למעוטי ~~

 ירדו עלו שאם בכלי קדשו שלאקמצים
 דמתניתין צ''ל ע''כ לפירש''יוא''כ

 ואכ~י בבמה מנחה ~יןכמ''ד אתי~
מנסכי' ~יל~ ~

 נר''~ דה~
 נה''מ ש~ין אף מנה''י מה"מ ~~~ין סברי כ''ע

 וכ~~בב~
 שהוכחתי וכ~ו כו' ~'בכין זר גבי לעיל התוס'

 יוצ~ גבימפלגינן מדל~
 קרבן בין

 הקר~
 כו'

 וע''~
 מתני' דלפירש"י צ''ל

אתי~
 מ~י ק' דאלת''ה כו' מנחה אין כמ''ד

 שנ~
 דאמרינן מנסכים

 עלו ~ם בבמה קרבולמ''ד
 ל~

 ירדו
 בל~

 שכשר כיון כלי קידוש
 לא ו~מהבבמה

 ני~
 דהך ~ע''כ מנ~ה גבי הכי

 ש~ף צ~ל ~''ו וכנ''ל מנסכים נילף יקשה וא''כ כו' מנחה ~יןכמ''ד אתי~ אוקימת~
 דרבנן בח''ל דחדש ב~מת ר''פ וכדסבר בבמה קרבין ~יןנסכים
 לרבינא ו~ףכמש''ל

 ה~
 וא''כ כמש''ל כו' למדין ס' ~''ק

 ה~
 חזינן

 ~יהדאקשי
 רבינ~

 לר''פ
 בר'~

 מ"ש מקדש המזבח
 מדעול~

 כו'
ופריך

 סתמ~
 דגמרא

 וקמ~
 דרב ליה

 פפ~
 ומוכח

 דהל~~
 כמ''ד

~~
 : ודו''ק ~ בבמה נסכים קרבו

~~~~
 ד' בזבחי' ~וס' דברי לפי

 ~בבר למ~ן הכרחדאין קי~
 עלו ~ם שיה~ בבמה נסכיםקרבו

יר~ו. ל~
 דטעמ~ ~~~

 משוס בחוץ דחייב
 בחוץ הקרבהדהוי

 בשע~
 במה היתר

דומי~
 ע''ש כו' סלע גבי על הקריב ד~ם

 כל ו~''כ כו' ל~לן מה אי ד"הבתוס'
 הנ''לבנין

 ~זד~
 : ודו''ק ליה

~ ~

 דבל~''ה בעיני המחוור
 ל~

 מוכח
מידי

 ול~ מדרבינ~
 דס' מדר''ע

 לענין ~ן שיסברו במדבר נבכ'םקרבו
 ~ף ג''כחדש

 הר~'~ ש~
 ז~ל

 הו~
 כן

ל~
 מהיכן ידעתי

 נוצי~
 נ' דלפענ''ד זה

 ס' נסכי' לעניןדדוק'
 ר~

 משום כן
 הוא ל''ד ~בואו וכי במדבר ק''נדסבר

~~~~~~~ 
 ~~~י

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

 ~~~~ ~~ו~~~~~
~~~ 

 ~~י~ ו~~~ ~~~~~~~ו~
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~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~ו~ ~~י ~~~~~וי

~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~י'
 ו~~~

 ~~~~ ~ו~~~ו~~
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ .~~~~

 ~ ו~ו~~
 כ~ קמיפלגי במ~י גמרא קושי' על ותו'כדפירש''י

 דעיקר
הקושי~

 דסבר ר''י על עקיבא רבי תולק למה
 הו~

 דבי~ה
 תירוץ ו~''כ ה~. ירוי"של~חר ו~ו~

 הגמר~
 ר"ע על

 ל~
 רק שייך

 אבל דווקא ל~ו דביאהבנסכים
 ב~ד~

 כלל ר~יה ~ין
 מושב דהתם דשבת ממושב ר''ע ראית דעיקר ובפרטדווק~. דבי~~ כי~

בל~
 דנסכים מושב על ג''כ ר''י עם דמחלקותו ומשמע הו~. ביאה

דג''כ
 בל~

 ביאה
 ול~ הו~

 ממושב ר~~ מייתי היכי ד~ל''ה אד~דש

בל~
 ו~ף ומושב. אביאה ביאה

 דר"~
 חדש דס' וריב''י ר"ש וכן

בח''ל
 ד~וריית~

 דביאה אף
 דווק~

 ראיה דמייתי לר''עאבל כן י''ל דב~מת קושי' ~ינה זו
 משב~

 וזו ממש. הן ~וין משמע
קוש~ הי~

 נלפענ''ד כן קמפלגי במ~י הגמ'
 דל~

 מדר"ע כלל ~כח
~חדש.

 ו~''~
 גם

 מדרבינ~
 כו' קרבו ס' דכ"ע דס'

 ל~
 ורב מדרמב''י אבל בח''ל חדש~ענין מידי מוכח

 אד~
 ירוי''ש לא' דנבכיםמושב דמוקמי כיון שפיר מוכח

 ול~
 ד~ש ~שב ה''ה ~''כ קטנם לבמה

 פשטות לפי ~הדדי נינהותליין וד~י נינהו ומושב בי~ה דתרוייהו כיון בקידושין ישמעאל ר'כד'
 סוגי~

 ורב ורנב''י ור"ה ר''פ אמור~י הני דכל כיון להקנ מכונה~איה לכ~ורה ו~''כ דקדושין
 בע"ה''ש העיון ~חר ו~ולם ג''כ. נינהו בתראי גם ~יסברי ~ד~
 זו בוגי' בפי' מנתאל~י~~א בעינ~

 ומס~פינ~
 ק~י' דהנה מחברי~.

 ותוס' נפירש"יטוב~
 בסוגי~

 ד~רוייהו זו
~רייתות תרי דהני פלוגת~

 גווני בחד~
 ~תוקמ~

 כלי. בקידוש
 ברייתו~ תרי להנךמייתי דבתוספת~ חד~

 מים לוגין דג' להך ~קדמהו~ש"ס בריש~ מתנ~ דיין הך "ו. אחר "ו
 וב~~ בריש~

 בלישני' דשני מ''ש ועוד למילף. לן מבעי מנה''יי דנה~'יל~קדומי מבעי דיין הך
 בדר''~ דבריית~תנ~

 נקט דיין ובהך כלי קידוש עללפירושם וכוונתו חייב. חג לשם מ~~ן ~' ~י~ דגבי
 בהדי~

 כלי. קידוש
 דבריג''כ ובריש~

 הי~ ר''~
 בתוספת~. כד~'

 בקצ~ דגרסי וה~
 ספרים

 ט''סראב''ש
 ר"~ והו~ הו~

 החג מי המנסך ~ף ד~' דמתניתין

 ועוד בלישני' ד~ני מ''ש ו~''כ ירוי''ש. נ~' ו~שבבמדבר
 לישנ~ ה~י ~כח~יכי דב~~

 חג לשם למילוי זה שייךמה כלי קידוש דבעי כו' חג לשם מל~ן ד~ם
 דה~

 לפעמים
 ה~

 ממל~ים
 ועוד חייב. בכלי קדשו ~ם בהד~ למנקט הו''ל מקודשתש~ינה בחבי~

מ''ש
 דב~וקמת~

 לישנ~ ~מור~י נקטו דיין
 ב~מה נסכים דקרבו

 וב~וקימת~כ~
 נקטו ד~ים

 לישנ~
 בבמה דקרבו דכיון ~' שהכוונהכיון פליגי במדבר נסכים דקר~ו
 גם כלי קידוש בעי ל~

 למנקטהו''ל בריש~
 לישנ~

 כיון בבמה נסכים דקרבו
וגם תלי~ בה~ דה~

 ז"ל רש''י ~פי' פליגי למים שיעור ביש דא' דרמב''י ב~וקימת"
 כיון לכ~ורה ק' למים ~יעור ד~ין יותר וה''ה לוגין ג' ב'ד~''ק
 ג' במילתיה ~''ק נקט למה לוגין מג' ביותר המחנוקתדעיקר
~וגין.

 ונימ~
 ו~ייתי ת~~י כהני תמ~י והני דמיי~י ועוד יותר. ה''ה

פלוגת~
 לב''ג תב~ו כי דריש דר~י ל~בין ויש ור''י. דר"ע

 ~ינו או לב"ג~ומר ~~~
 אל~

 ופירש~י כו'. ל~~ק ~פי'
 דנ'מ~

 ב~מת
 לב''ק נסכים להטעינן ד~מר בדר''ע וכן במדבר. נבכיםקרבו

 ג''כ פי' לב''ג"ל~ ~''~
 דנימ~

 ~י קרבו ~י סבר~םולר''ע לר''י ל~ו קים דלא מ' א''ע ~מדבר. לק''נ
 ל~

 דדרשי ~~ר רק ליה כד~ית חד כל

 ומוקי הארץ בביאת דווקא החיובלהורו'
 כמבו~' הארץ בביא' שהותר' לב''קלי'
 גבי ~בל ז''ל ברש''י באריכו'כ''ז

 בי~תן דקודם דוקא תבואודכי חד~
 בברייתא כ''ז כמבואר נתחייבול" ל~ר~
 י~ראל כשעברו ובתוספתא כו'. מצותשלש דר''~

כו'.
 ובכ~

 ~יזה הטעם יהיה דוכתין.
 ב~ריכות זה דבר לקמן שנבאר כמושיהיה

 ביאה עכ''פ שנ' ~~דש.בקונטרס
 ~ף ואולי ומושב. ביאה הויוא''כ דווק~
 ירוי''ש ל~חר דהוי ומושב בביאהמודה ר''~

של~
 מד~ר בבמה קרב
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~ ~ ~ ~  ואלו כו' ליה ~דאית מר~ראי
 ~~דוש~

 קמ~לגי ב~י בגמ' א'
 מחלקותן דעיקר משמע כו' ר''י ~ל לחלוק ~''ע ראה מה ~םופרש''י
 לפום חד כל קראי דרשי ול~תר ~עלמא מס' לא אם קר~ו אםהוא
 כן ה~' וכ~ר היטי~. ודו''ק דילי'.ס~רא

 הר~
 והעצמות ז''ל ~רי''ט

 ~חידושיה~יוס~
 מאוד. נדחק ומהרי''ט ~צ''ע הניח והע"י לקדושין.

 נסכים קרבו נימא ד~ם מיותר הוא ~דר''י ל~''ק אפילו לשוןוגם
 ליתא ז''ל ו~רש"י אפילו. ו~אי אתי לב''ק רק קרא עיקרבמד~ר
 א~ל ~דקדוקים. להאריך ואין איתיה דילן ש''ס ו~כל אפילותי~ת
 דג' ~רייתא הך הנה ~עזהש''י. חדש ~פי' הסוגיא כל לפרשנראה
 להיות ויכול כלי קידוש מדין כלל מיירי דלא נראה כו' מיםלוגין
 נהמ"י דהנה היא אח~יתא פלוגתא רק ~כלי. שקידשודאיירי
 שיעור ~יש דמוקי לרנ~"י והנה דונסכי'. מקרא או היאהלל''מ
 אף משמע ~ח~ץ ~חג מים לוגין ג' המנסך ~' דת''ק ה''פלמים
 ג' עוד אח''כ ניסך אם אפ''ה כדינו לוגין ג' ~פנים נסכו~כ~ר
 ~פנים עוד מנסכן היה שאם צ''ל וע''כ חיי~. ~חוץלוגין

 שיעור דזה לוגין ג' שיעור פעם ו~כל היום כל אף לנסך ויכול ~פניםהן מתק~ל~
 אם ס' ור''א מים לוגין ג' או יין לוגין ג' דוכתא ~כל כדא'~סכים
 הראשונות לוגין ג' על רק חיי~ שאינו פי' חיי~ חג לשםמלאן
 א' פעם כ~ר שקיים כל א~ל חג לשם שמלאן היום לחו~תה~אות
 ~יוםחו~ת

 שו~
 שיעור דיש בכלי שקדשו אף בפנים מתקבלין אין

 לוגין. ג' אחת פעם רק צ~ור לחו~ת לנסך הותר שלא פי'~מים
ורפ''א

 דכ~
 דס"ל פי' פניגי. ~מד~ר נסכים ו~קר~ו למים שעור יש

 יחיד כל אפ''ה א' פעם רק צי~ור לחו~ת קר~ין דאין דאףל~"פ
 לו~ותר

 להתנד~
 פי' ~מד~ר ק''נ למ''ד כמו ~חג ולנסך מים

 איצטריך דלא ס' ולהכי ליחיד דקר~ו ה''ה תמיד ג~י לצי~ורמשקרבו
 קרבו דממילא ל~''גקרא

 א~
 דקר~ מידי כל ת~א האי דס' להדיא הרי""ל. וכדפירש"י ל~''ק ~יאה ומוקי ~מד~ר

 ה''ה לק''צ
 דקר~

 לק"י.
 ה"ה צי~ור דקר~ן כיון נהמ~י ה''הוא~כ

 דקר~
 ליחיד נד~ה

 לוגין ~ג' לת"ק חיי~ ולכן ה~. כשיעורו~ל~ד
 א~

 קר~ו שכ~ר
 יכול הרילצי~ור

 להתנד~
 רק ~מד~ר לק~נ ס' ור"א ~~כ. היחיד

 הדין הוא לצי~ור שקר~ה דכל ס' הך ס' ולא ואילך. ~יאהמשעת
 אין והוי מצי~ור יחיד ילפימן לא נהמ~י הדין הוא כן ואםליחיד.
 החג מי המנסך שאמר ~משנתינו ר''ח דברי הן והן ~פניםמתק~ל
 אמר ור~ינא לחג. הממול~ין לוגין ג' אותן דווקא פי' כו'.~חג

דכ~
 ~ל~דין רק מצי~ור. יחיד ילפינן ולא ~~דבר. נסכים קר~ו לא
 לי~יד רחמנא דא' דכיון פי' פליגי. מנה''יינהמ''י

 יין להקרי~
 וגם הארץמ~יאת

 להתנד~
 שיכול ה''ה אמרינן אי ל~ד יין

 ניסוכים ~~ני ונסכיה דריש ת"ק ו"פשר כו'. למדין ס' ת''קמים להתנד~
 להתנדב שיוכל ג~כ לזה להו מקיש ולהכי נה''יי ואחד נהמ''י~'
 לצי~ור רק ~ו לך ואין הלמ''מ דנהמ''י ס~ר ור''א י~. כמו מים~''כ
 כלי ~לקידוש ~במה לק"נ כלל ענין זו ~רייתא ואין ליחידולא

 ג~ום ~לי ודקדוקים הקושיות כל ומתורצים הוא ~פ''עומחלוקת
 רי דא' שם מינה דלעיל סוגיא שפיר לי אתיין ו~הכי למ~ין.~לל
 כו': ונסכיה דדריש המים ניסוך דא' אמרה ר~ו ר"ע ~יטת~"א
 מי ר~א והא לוגין ג' כאן אף לוגין ג' כו' להלן מה אי רש~''לואמר
 כו'. לוג אפילו מ' החג. מי אמר דר"א ופירש~י כו' קאמרהחג
 הי' לוגין ג' ס~ר ר''א דילמא כן להקשות לר''ל ~"ל מאוד ק'וזה
 מל~ד החג. מי מדא' לה מוכח והיכי לוג. דא' כר~י דלאמנסך
 "ה פירושינו ולפי עיי''ש. לפירש~י אדר''א דר"א תוספות שהק'מה

 דר~א כיון ר"ל ליה מק' דהכי בפשיטות הסוגיא~תפרש
 לנה"יי נהמ~י לאקשויי לן אית א''ע ניסוכין ~שני ונסכיה דדרשס~ל כר~

 ד~נד~ין פעמים כמה אף ~פנים הן כשירים לוגין ג' כל נה~יימה
יין

 א~
 שיעור אין כמ''ד והיינו כשירין לוגין ג' כל המ'ם ~יסוך

 משמע קאמר החג מי ו~'א ליין. ד~קוש מים דמתנדבין אולמים
 לאי דר''א אע''כ היום לחו~ת שנתמלאו לוגין ג' אותן~ווקא
 הסוגיא. כל וא''ש הלמ''מ נהמ"י ס"ל אלא אתקוש ולא ס''ל~ר"ע
 ~ג' אלא מו~לין אין אמר דר''ל תו' ~ה~יאו דמעילה סו~יאוכן
 שי~ור יש ר''ל ~' למימרא ומק' ~כילן. מועלין אמר ור~ילוגין
 כ~. לוגין ג' להלן מה אי לר~י ר''ל ליה דא' מהא ומק'למים.

 ~"ל ותו~ות רש~י ולפירוש ס''ל למים שיעור אין ד~''למכלל
 שיעור אין וס' שהן כל משמע א' החג מי ~'א והא ~'ל מדאמרלה דדיי~

 הו''ל כו' דמנחם לטעמי' משני טעמא מאי ק' ולפ"זלמים.
 לפמ~ש א~ל לה. דייקינן החג מי ר''א מדא' דהא כו' דר"אלטעמי' למי~

 שיעור אין ס' לוגין ג' להלן מה אי דא' ר"ל דאדר~ה טו~אא"ש
 שיכול מש''ל ועפ''ילמים

 להקרי~
 ג' פעמים כמה

 לוג~
 ודייק

 רק לוגין ג' הכי באמת ס''ל גופיה דר''ל מכלל הכי ר''למדא' הג~
 א~ל ר"ע. ~שיטת לפרושי ליה ניחא לא הח~. מי דא'ד~דר''א
איהו

 כר''~
 דמנחם לט~מיה ומשני למים. שי~ר ואין ס''ל גופיה

 לדידיה א~ל כו'. שי~ור אין דא''כ הכי ליה ו~ק' כר''ע. לה דמוקי~'
 ס"ללא

 כר''~
 וזה לוגין. ~ג' רק מועלין ואין ~עור יש ם''ל אלא

 הגמ סוגיות ~כל ופרח כפתורלפענ''ד
 א~

 ז''ל רש''י כן פי' שלא
 ~~מה ולא ~מד~ר ק''נ דווקא דמים ~~רייתא נקט ולהכיותוספות.
 נקט ~רייתא ובאידך ~~מה. ק"נ אי זו ל~"לוקת ~לדא''צ

 ודוק איירי. כלי קידוש דל~ניןבמה דווק~
 ~ידינו עולה ולפ''ז זה. ~כל היטי~

 קר~ו לא ~~מה גם ממילא וא''כ ~מד~ר ק''נ לא דכ''ע ס'דר~ינא

ומוש~
 גדול סיוע ומזה דר~נן ~ח''ל לחדש ה"ה וא''כ ירוש'. לא'
להמקילים

 ~ח~
 ~מד~ר. ק~נ לא דס''ל ל~''ג נסכים להטעינה ת~ואו כידריש ר''י דה''פ נ' שדקדקנו ור''ע דר~י ו~הך ~ח''ל.

 ~מה פי' דמוש~ותיכם ל~''ק נמי איתר~י אפ~ה ל~''ג גםדאיצטריך נהי אימא פי' ל~''ק אפילו אלא אינו או וא' ל~"ג קראואיצטריך

הנוהג~
ת~ואו כי דריש ר''ע לכולכם המוהגת ~מה לכם ת"ל כו'. ~כ"מ
 ל~~

 אף פי' ל~''ג אלא א''א ואמר ~מד~ר. ק"נ דס''ל
~מד~ר ד~~

 ~נס~ם חיי~ ~~מה דאפילו לאשמעינן איצטריך אפ~
 ה~מות שנאסרו ש~מד~ר מועד מאוהל ילפינן לאו~מה

 ~~מה מנחה אין דז~חים ~~נה ס' ר''י אשכחן והכי~דושתו וחמיר~
 גדולה ~~מהאף

 א~
 ד~''ג משום וה~נו ~מד~ר מנחות קרבו דודאי

 משום חנן ~ן יוסי א~א אמר שלח ביל~וט מזו וגדולה ~יקילא
 ש~מד~ר מועד מאהל ילפינן דלא עולמים ל~ית ~א דאיצטריךר"א

 ~מה מוש~ות דריש ולהכי בכה''ג. שם ~רייתא ועודלנסכים.
 דר~י טעמייהו עיקר זה ~י נמצא כו' מוש~ות ~כלהנוהגת

 להו איצטריך דאפ''ה רק לא אי ~מד~ר נסכים קר~ו אי מדיןור''י עקי~~
 ולמר קטנה ~מה לר~ות למר ליה כדאית חד כל קראילדרוש
 להו דרשי ~מד~ר ~ק''נ דס"ל מאי לפום חד וכל ~''ק~הוליא
 הקו' כל ומיוש~ים לענ''ד ~רור וזה ליה כדאית חד כללקראי

 דקדושין מסוגי' והע"י המהרי''ט קו' וגם לעיל שכ'ו~קדוקים
 : לפמ''ש וא"ש פליגי~ס~רא ~

~~~~
 לפירש''~ ו~ין נכונה ראי זו מסוגיא ב~~ה לנכון בידינו עולה
 דלא ~תראי אמוראי שדעת זה פירושינו לפי ו~יןז"ל

 ~~דבר ולא ~~מה נסכים~ר~ו
 ומוש~

 וישי~ה ירושה לאחר
 כןו~ם משמ~

 ה~
 : מדר~ינא כן מו~ן ולפירושינו ~חדש

 ~' דסוכה מהירושלמי ~בוגי'. זה לפי' מצאתי נכונה~~~~'

לול~
 ~שם תני תמן דמייתי כיצד דנה''מ ~משנה וער~ה

 ואית חג לשם מילואן שיהא צריך~''א
 תנ~

 ר''א ~שם תני
 אומר ר''א תנינן שם דא' אהא וקאי חג. לשם מילואןשיהא ~"~
 כשיטת ר"א שיטת כל ארי חיי~ ~חוץ בחג מיםה~סך ~~

 ר'~
 ר~י

כמה
 דר~

 ד"ת נה"מ א'
~ 

 כר~נן. ר"א כו' א''צ מ"ד כר''~. ר''א כו' צריך מ"דמ~יניהון נפי~ מאי שם וא' ד''ת. נה"מ א' ר"א
 ר''א שיטת כל דאר''ייכיל לי~

 כר"~
 מאי עו'

 נפי~
 א~ר מ~יניהון.

 להן יש תני תנא אית ~חוץ לוגין וג' לוגין ג' שניסך והואזעירא
שיעור

 ואי~
 ומ"ד פטור שיעור להן יש מ''ד שעור. להן אין עו'

 מילוי צריך דא' דרי~"ח מייתי דלעיל ופי' כצ~ל. חיי~ שיעור להןאין
 פי' לדבר פומ~י לעשות כדי חגלשם

 לפרס~
 דאת~ וא' מה"ת שהיא

 דאתי לר''א חג לשם מילוי צריך אי פלוגתא על א' ואח''כער''ע.
 לי~ מק' וע"ז א~צ. דלר~נן ור~נן דר~ע~פלוגתא

 כל דהא יכיל
 והוא בחג. מים המנםך דפטור ס''ל דלרבנן כר''ע ר''אשיטת

 הגי' שלנו ו~ספרים ~ירושלמי. ג''כ שם הו~א פאה יודמנחם ~
 ומ~ואר כו' תני אית קודם גריס מביניהון נפוק ומהמהופכת
 שיעור דיש ~פלוגתא לה מוקי ואח~כ כמ"ש. הגי' שצ''ללענ''ד
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~ ~ ~  ג' וא~''ע בפנים לוגין ג' שניםך וכגוןלמים
 לוג~

 והיינו בחוץ
 ~~ד הראשונים. לוגין ג' פי' חג לשם מילואן שיהא דצריךל~נא
 ~בואר להדיא הרי כו'. חייב שיעור אין ומ''ד ~טור שיעוריש

כמ~ש
 דא~

 ש'כול רק לוגין ב~' שיעורו אפ''ה שי~ור אין ~מ''ד
 מיירי דלא וגס ותוב' כ~ירש''י ודלא פ~~ים ~מה כןלעשות
 או לחג המיוחדין לוגין ג' באותן דווקא אם רק כלי מקידושכלל
 לפירושינו ברורה ראי' וזו דילן בש''ם דרנב''י כ~וקימתי' ואתי'לא

 בע"הש''י: בבוגיא שפירשנוזה

~~~~
 בברי דכ''ע דרבינא באוקי~תא ותום' ל~ירש''י דהנהר~י'
 אבל בבמה קרב יין דדוקא רק ובבמה ב~דבר נ~כיםקר~ו

 דפליגי רק כלי בלא אשכחן ולא ב~קדש רק כלל קר~ו נא~ים
 מ'ם אין כ''ע אבל בבמה הקרב מדבר קרב שלא ד~ר למדיןאי

 בב~~~קרבין
 ישקני מי וי"מר דוד וית~וה גבי בירושלמי ואלו כלל.

 והיתר הוי נה''מ ז~ן א' כו'מים
 ב~

 כו' הי'
 ומפר~

 דויבך לקרא
 להדי' הרי בבמה אותם ונסך נ~"מ "מן שהי' כ~שוטו לה'או~ם
 כמש"ל והיינו נה''מ. גם בב~ה קרב במות היתר דב~~~ןד~"ל
 ~ילתא להך היינו מנה"י נה''מ ל~דין דמ''ד רבינא ד'בפירוש
 דירושלמי אמורא והך י~יד. לנדבת ושיבואו בב''ק ~םשיקרבו
 כו'. ל~דין כמ''ד~''ל

 והי~וך כ~אן ד~א ~וא ז"ל לפ'רש''י ~ב~

~בר~
 ראי~ ~''כ וזו בבמה מים דל''ק בפשיטות דס' דילן ש''ס

 דמפיק הכונב פ' דילן ~ש''ב ~עמ" היינו ו~ולי לפירו~ינו.נכונה
 ב~דבר: לק"נ כ~'ד דס"ל מ~ום מפשטי'ל~רא

~~~
 ב~דרש דאי' מהא במדבר. נק''נ כמ''ד ~הלכה נכונהראי'
 חנטה התאנה כו' א~"י י"ב. פיסקא ה' ~' רבהשה'~ש

 וכה"ג הנסכים. אלו כו' במדר והגפנים הבכורים ~לי אנופגיה
 גפן ריב''ל שם א' לפני גפן ו~נה דקרא בדרש ג''ה פ' בחוליןאי'
 הבכורים אלו נצה עלתה כו' תורהזו

 אלו כו' אשכלותי' הב~יל~
 לאחר דנוהגין דבכורים דו~יא בהם ז~ו ד"ז דמ' ירו~~יםבמעלות ו~יירי אהדדי להו ומד~י ננ~כים בכורים דמקדים ה~ינבכים.
 ד~'ג אהא אשי רב דמשני במבקנא ג' דף ב~''ק ~' וכןירוי''ש.
 וכ~''ש כו' קיים שבהמ''ק בזמן הלכתא גמירי וכי כו' נמנויב"ד
 וערבה נטי~ות י' דהיינו י~~ תלתא הני בכ"מ ~ד~ונההתוס'

 במדבר גם נבעים קרבו ואי קיים. כשבהמ"ק דוקא שוה דזמנןש"מ ~נה"~
הרי

 ל~
 בח''ל בחדש המקילין לדעת ראיות ~לין ומכל להדדי. ד~~ו

 : משמע ירוי''ש נא~ר ומושבדביאה

ד~~
 מהך ובב~ה במדבר לק''נ כמ''ד דהלכה ראי' עודלהביא

דג~
 תניא וערבה. לולב פ' ~םוכה

 ~ ראב''~
 בין הי' קטן לול

כבש
 למזב~

 ומלקטין כו' שנה נשבעים א'
 מש~

 ~בילה לעיגולי כו'
 בקדושה ~ניסוכו כשם הסך בקדש שנאמ' בקדושה ~ותןושור~ין
 דכתיב קדש קדש אתי' רבינא וא' בקדושה שרי~תוכך

 ניבוכו שתהא הבך בקודש דדרשינן לדיא הרי ~ו' הנותראת ושרפ~
 קדושה. מיקרי דלא קטנה ב~ה מימעטא וממילא דוקאבקדושה
 אף אני אומר רבי א' פ''ק דמגילה בירושלמי ב~דיא א'והכי

 כו' הבך בקדש שנאמר בפנים רק נבכים קרבו לא לארץמ~נכנםו
ומ'

 ש~
 מ'ו~בנן דרבי בפלוגתא בזבחי' ובש''ס גדולה. במה אפי' ד~~י~טא
 דל~

 דמעיל משנה ~תם גם ו~כאורה דבקו~ש. דרשא ~הךמימעטא וד~י קטנה במה עכ''פ קטנה. בבמה רק ר' פליג
 ~עלין אין לשיתין ירדו בהן ~ועלין בתחלה נםכים ~~~ר ~'הכי
 שירדו קודם אבל לשיתין שירדו אחר רק ממעילה ~~עט לא הריכו'
 על אותן שניבך אף מעינה בהואית

 המזב~
 שעוד רק

 דבר לך אין ק' דאל"כ לשיתין ירידה מצוותן עיקר וע~כפקוקין השית~
 דשיתין וגם כו' שכרות לשון שביעה לשון שכר נבךדהםך ~~קראי לשיתין בירידה מצוותן עיקר א''ו בו ומועלין ~צוו~ושנעשה

 ~ייב האבן על העלה דאפילו לר''ש ב''ל דהא שיתין שם איןהא נ~ים תטעון האיך יחיד ב~ת וא''כ בכך אלא ניבוך ~צותואין הללמ''~
 יראה בזה שכתבתי ~ה ובכנ זובסוגי' ה~יין דבר של כללו בב''ק. ולא בב''ג וריבוע ויסוד וכבש קרןוא'

 שי~
 ראי' "ו ~בוגי'

לדעת נכונ~
 ה~קיל~

 ~ וישיבה ירושה לאחר מושב וכ~ד בח"ל. בחדש

 לחדש בקונטרבו ז"ל יהושע פני בעל הרב בדברי~~~~~~
 דבמנחות דאורייתא. לאו בח''ל חדש כ~''ד להקלראי' שהבי~

 כלר''פ
 קרבנו~

 ומן החדש מן ו~ח''ל ~ארץ באין והיחיד הציבור
 החדש. ו~ן ה"רץ מן אלא באין שאין הלחם וב' העומר מן חוץהישן
 מ הבאין הל"ם וב' עומר דא' תנא כהאי ד~א מתני' בגמ'ו~~ר
 ממושבותיכם דברייתא טעמא ומפרש ~צוה ~חיסר אלא כשרו'הישן
 אפיקת~ והא ו~' העליי'. ~ן אפילו ~מושבותיכם ~~''לולא

 לכדתני' ~ו' ~דשה כ' והא ומק' הוא רבוי' תביאוומש~י
 חדשה ~קיים אני ומה כשרות הישן מן הבאיס הלחם ב' א'ור"נ ר~

 ובהל''ח דעומר מודו כ''ע אבל הישן מן אלא ~''פ ע"כ ו~ק'כ~'
 ומה מח''ל בא עומר דאמר כריב''י דנא ~~אן מח''ל ונאמארץ
 ומפרש לארץ שבאו עד בעומר נתחייבו שלא תבאו כי מקייםאני
 מ' כמשא''י וממושבותיכס דאוריי' ב~''ל חדש ריב~י וקב'הג~'
 עכ''ל מקרבינן נמי אקרובי דאסור וכיון הוא ~יאה זמן תבואווכי
 כו' ד~וריי' בח''ל חדש ס' דריב''י ~דא~ר הפ''י ודקדקהגמ'
 מ אלא בא א'ן דא' דמתני' דתנא ש''מ ~קרבינן כו' דא~ורוכיון
 ~דש ב'הארץ

 בח''~
 על שתמה ז''ל בדבריו עיי''ש דאורייתא לאו

 דמתניתין כתנא וס' דאורייתא ב~''ל חדש כמ''ד שפסקהר~ב''ם
 זו. מבוגי' הנראה לפ~ אהדדי וסתרן מח''ל בא עומרדאין

 חדש דסבר דמנחות משנה כסתם הלכה ~פסוק בידוענה ולפי''"
 בח''~

 לאו
 ע''כ ד~ר~ה משנה מ~תם יותרד~ורייתא

 שור~
 בקיצור דבריו

 צריך אמנם ~ך משמע. הכי הגמ דפש~ות נכונים דבריוולכ~ו~ה
להתיישב

 בדב~
 מגד שהוא הרבה זה

 הרמ~"~
 כתרווייהו ~פ'

 דהנה ז''ל לדבריהם ראי' יש לכאירה וגם בלח''מ. הובא ז''לה~~''ג וכ''~
 איכא מדידהו וגם כו' הישן מן הבאי' הלחם ב' ג"כ א' ור''נר''ע
 כדדייק ל" מח''ל אין ד~~רץ מודו אבל הישן מן רק ל''פ ע''כנמידק
 דוקא הארץ מן בא עו~ר ר''ע ס' וא''כגמ

 ור''~
 לכאורה ~בר

 ונדעת בתשובתו ז''ל הרא''ש בשם וכמש"ל דאורייתא בח''ל~דש
 חדש ר"ע שיסבור כללראי' אין שלענ''ד ולפמש''ל ז''ל. הפ''י ראיית לי' ואזדא תליין ב~אהא דלא ז''ל ר~ב''ם כדעת א"ו אהדדי ר"ע דברי יסתרו ז"להפ''י

 בח"~
 מושב ר''ע דסבר והא דאורייתא

 הוה דבנבכי' לעיל ש~ילקתי וכמו בנסכים דוקא היינוכ~~א"י
 ל"ו דנסכי' דביאה ביאה בלאמושב

 דוק"
 בהך משא''כ

 דחד~
 : ודו"ק אהדדי ר''ע ד' לק''מ ותו כלל זו נקו' ~ום אין יותר.בביאור וכ~ש''ל

~~~~
 וידים גדול מקום ש~ש וראיתי שבתי

 מוכיחו~
 הפ"י לד~ת

 מדעת הערע אין וא"כ ותוב' ר~''י דעת גם שכן ונ'ז''ל.
 בדברי הנ''ל במקומן הן ז''ל רש''י דברי והנה "''ל וסמ''גהרמב"ם
 ~ן אלא לבא ~אין דמשמע תבאו כי מקיים אני ומהריב''י

~לא ח''ל ממעט לא תבואו וכי כו' ו~מושבתיכם בד"ה ואח''כעכ''ל האר~
 ז~

 לאמר הוא ביאה
 של~

 שבאו לאחר אלא בעומר נתחייבו
 כו' העו~ר הקרבת קודם חדש אבור לארץ שבאו אחר אבללארץ
 דצא "''ל מלשונו להדי' ו~שמע בח''ל.כוונתו

 נימ~
 איבור למעט שבא

 ממעט תבואו דכי כיון היינו הארץ מן אלא בא שאין דמ' כו'מקיים אני ומה לעיל שכ' דבריו פי' וזה כו' נתחייבו שלא אלא בח"לחדש
 הא חדשלאיבור שמי' דכר ומאן חדש א'בור ממ~טינן לא תבואו דמכי למנקטז''ל לרש~י הו''ל לא "''ל הבמ"ג וכמ''ש עומר מהבאת ח''ל למעטתביאו דכי דב''ד אלא ד~ל"כ תלי' בהא דהא עומר ה"ה חדשאיבור

 ג~
 רק תבואו מכי מ~עטינן לא דמתניתין לת~א

 "''ל והר~ב''ם הב~''ג וכמ"ש חדש איסור ולא מח''ל עומר~באת
 עו~ר מקריבין כו' שבאו אחר אבל למנקט והו~ל ביאה לזמןאלא מח''ל ~ומר הבאת תבואו מכי נמעט דלא להורות בא ריב''יוא''כ
 וע"כ ~ומר וה''ה בח~ל חדש א'סור ל~עט דמשמעהיינו תבו~ו כי מקיים אני ו~ה ריב"י דא' דמאי ד~רש א''ו~ח"ל

 ~וער~ כי ז"ל רש''י בלשון ודו''ק תלי' בהא ~א ב''לכן ~דפיר~
 הוא

 דאורייתא לאו בח''ל חדש כ~''ד בבר ד~ני' תנא ""ל לדעתויע"כ
 חדש וקבבר דא~ר הגמ ~לשון כן ל~קדק יש לכאו~הובאמת
 היא ביאה זמן תבואו דכי הך ולכאורה כו'הוא ביאה "מן ~כ~ת ~ש~ע כמשא''י ~מושבותיכם דכ' דאוריית'בח"ל

 שייכו' לו ואין ב"ה הש"ב הוביף ו~ה ריב''י בדברי~פורש דהו~ ~יות~
 ~ושבותיכם ג"כ דידן לתנא דהא כ~שא''י ממושבו' דדרשינןהא ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  למעט עומר לעמין דוקא ~בואו וכי חדש לאיבור והיינוכמשא''י
 ח''ל ממעטימן לא לעומר דאף ריב''י וחידש מינהו עמימי ותרי~ח''ל
 רק לאובופי להש''ב לי' איצטריך ולא אתי ביאה לזמן רק~כ''ת
 דלתמא משום א''ו כו' מושבותיכם דכ' דאורייתא בח''ל דחדש~ך
 ~ו~ב דרשימן ולא איבור לעמין גם תבואו מכי מ~עטינןדידן

 וכ"ת כמשא''י מושב דס''ל לריב''י למימר איצטריך להכיכמשא''י
 ג"כ שזהו ונ' עומר לענין ולא איבור לעמין לא ח''ל כלל ממעטלא

 גם לעיל שכתב התובפות ודעת יהושע. הפני כדעת להוכיח""ל רש''י מדעת שכתבתי מה לפניך הרי כן. לפרש ז"ל לרש''ישהכר~חו
 וכמו התכלת בפרק הוא ז''ל יהושע הפמי כד~ת להוכיחכן

 : בעז''השמבאר

~~~~
 ד' התםאי'

 מ~
 הכבשי' את ~עכב הלחם במשנה ע''ב

 נא א' רשב''מ ר''ע ד' הלחם את מעכבין איןוהכבשי'
 כשהיו מלימו שכן כו' מעכב אימו הלחם כו' את ~כבין הכבשי'כי

 ר''ת בשם תוס' וכ' לחם בלא כבשים קרבו במדברישראל
 אל תבואו כי דכ' משום לחם קרב ~א דבמדבר נמב דבןבטעמי' ז~~

 דקדושין כר''י רשב"נ אבל דוקא נאו תבואו דכי לטעמי' ור''עהארץ
 ותי' יקריבו. לא קרבניהם אף דא''כ והק' ירוי"ש. לאחרדביאה
 תירצו ועוד כו'. בארץ בכורים ומה בכורים מק' הלחם דב'~שום
 והמה דבריהם' שורש ע"כ ח''ל למעט מו~ב דריש ר''י דבפ'~שום
 וב' עומר קרבו וב' דוקא לאו תבואו כי דב' לטעמי' דר''עמדכ'
 בקדו~ין הא דר''ע אליבא הא ומנ''ל ובמדבר לארץ בחוץהלחם
 ומוכח במדבר מבכים קרבו רק א'לא

 מ~
 דאורייתא בח''ל דחדש

 דר''ע אימא במדבר לחם דקרבו מנ''ל אבל מ' כמשא''ידמושב
 לשיטת כמו הלחם וב' עומר לענין ח"ל ממעט תבואו כימודה

 תבאו כי אפ''ה מה''ת בח''ל חדש דב' אף ז''ל וסמ''גהרמב''ם
 עומר את הביאכם ~יום דכ' בהל"ח וה"ה לעומר ח''לממעט
 גם מה''ת בח''ל חדש ס' דר~ע כיון ז''ל כוונתם א''ו כו'התמופה

 לע~ין אף דוקא לאו תבואו דכי ודאי במדבר קרבו מבכי' קרבןב'
 דמק' שם בגמ' כן ומוכח בארץ. כלל ת~וין ואינן הלחם וב'עומר
 על לחלוק ~''ע ראה מה שם ותוס' ופירש''י כו' קמיפלגיבמאי
 משמע ירוי''ש לאחר ~מושב לומר מסתבר תבואו כי דכ' דכיון~"י

 הר~ב''ם ולשיטת ביאה. בלא דהוא דשבת ממושב מילף ולאובארץ
 לענין ורק ח"ל ל~ט דווקא ביאה לר"ע אף דהא לק"מובמ''ג
 ב~~בר גם ואף ביאה הך כלל קאי לא חדש אאיסור אבלעומר
 לדעת אבל ב~דבר. נבכים דקרבו כמו חדש איבור דנהגאפשר
 ממעט ועכ''פ דוקא דביאה ב''ל דהמק' מיחא ותוב'רש''י

 דהוי דשבת למושב לדמויי ולא ג''כ ח''ל ל~עט מבתבר הויולהכי ~דב~
 ולכן כלל ל''ד ודחדש דנבכים ביאה גם דבאמת ו~רץ ביאהבלא
 הלחם וב' עומר וקרבו דוקא לאו תבואו כי בבר דר''ע תוב'~'

 ז''ל. ר"ת ב' בודאי וזה כו' קרבו ד''ה ז"ל ברש''י ועיי''שבמדבר.
 דבהל''ח רק ל''ד תבואו דכי ב''ל הכי רשב''מ גם התוב' תי'ולפי

 איתקש הלחם ב' דוקא לדידי' ואפשר דבכורי' מהקישאממעטימן
 ושתי עומר דקרב וס' עלי ר''ע פליג בהא ואף עומר ול"לבכורים
 הלכה זו במשמה א' ר"ש והמה לעיל. תוס' כד' ב~דברהלחם
 קרב בת"כ האמור שכל כדבריו הטעם אין אבל ננס בןכדברי
 ~~מכמבו במדבר קרב לא הפקודים בחומש הא~ר וכלבמדבר
 דאורייתא בח~ל חדש בקדושין בבר דאיהו אף ואלו אלו קרבולארץ
 לא בגללו הבאים הכבשים אף קרב לא דהלחם כיון סבראפ"ה
 חדש מאיבור מדבר למעט דוקא ~"ת בבר דר''ש ו~פשרקרבו

 ג~כ וב' לריב''י וכדס''ל מ~ושב ח~ל דמרבה אף עומר~הבאת
 הש"ם כבברת ודלא במדבר מבכים ול"ק דוקא דמבכים תבואודכי
 בת''כ וכן לרשב''י שלח בילקוט ק~ת מ' וכן קמיפלגי במאיד~ק'
 בכניבתן ישראל מצטוו מצות שלש דרשב''י מבריי~א ~וכח והכי~שמו
 יבואר אי~ה במדבר. חדש מהג דלא דב''ל להדיא מ כו'לארץ
 דוקא לאו ביאה ב' ודאי ר"ע רק ש''מ. חדש בדין לק~ן "~~רייתא
 איצטריך לא גדולה לבמה מ קטמה לבמה מסעים להט~ינה~דא'
 היימו כו' מיפלגי קא במאי הגמרא ד~' והא קרבו. ב~דבר~אף
 ~ושב דיליף~~

 דהיי דשב~
 בל~

 היכי מקשימן ולהכי ביאה

 ג''כ דהכא לשמויי ואיצטריך ומושב לביאה ביאה בלא מושבמדמי
 ממושב דילפי אשכחן לא וריב''י לרשב''י משא''כ דוקא לאוביאה
 דגבי ממושבותיכם גם ר''ע וע''כ ז"ל. התו' לד' מוכרח וכ''זד~ת
 ח''ל ומ~עט דאל''כ ~ח''ל ואפילו כשא''י דריש הלחםשתי

 התוב' כתבו ואיך במדבר. כ''ש א''כ הלחם דשתיממושבותיכם

 קרבודלר~
 בהל''~

 מדבריהן ומבואר כמ''ש ברור א''ו ב~דבר
 לאו תבואו כי בברי דאורייתא בח''ל חדש דב' תנאי הנך דכלז''ל

 לא כל~ל ח~ל למעטדווקא
 לענ~

 רק פליגי ולא עומר לענין ולא א'בור
 ב' שבין והמ''מ תבואו. מכי ולא אחרים ומטעמים הלחםבשתי

 מכי עומר דממעט מאן ע''כ ולפי''ז לקמ' אי''ה מבארהטעמים
 פליג וריב''י דאורייתא לאו בח''ל חדש דס' משום היינותבואו

 : ז''ל ותוב' רש''י לשיטת ובעומר באיבור בתרוייהועלייהו

~~~~
 ובפרט אדר''ע דר''ע לעיל שהק' לקושי' לב משיםלפ''ז
 ומבי~ין ל''ד כ''ת בבר דר''ע בהדיא שכתבו תוב'לד'

 ל''פ והכי במד~ר הלחם ושתיעומר
 ר~

 בארץ אבל בישן רק ור''מ
 ז"ל לדבריהם וצ''ל כו'ל''פ

 דמדר''~
 פליג דלא כלל למידק ליכא

 ר''ע דהא הישן מןרק
 ל~

 הישן מן להכשיר הלחם בשתי רק איירי
 אקראוקאי

 חד~ דממח~
 ח''ל ומדין המנחות לכל חדשה שתהא

 כו' ל''פ ע''כ דא' והש''ב דכשר ג''כ דב"ל וי''ל הכא. איירילא
 ה~אים בהל''ח כשר הישן מן הבא עו~ר דא' דברייתא אתמאקאי
 בעומר בתרווייהו קתני ודינא מצוה שחסר אלא כשרות הישןמן

 תוב' לדעת מוכרח וזה כו' בישן רק ל''פ ע''כ דייק ונהכיובהל''ח
 שכתב התורה על בפירושו הרמב''ן דלדברי איברא בדר''ע.ז''ל

בהדי~
 מודה משמע כמשא"י חדש דאיבור מושב דבבר מאן דאף
 ~ק ריב"י ול''פ לכ''ע אתי ח''ל ל~ט דבה~"חדממושבותיכם

 לדר''ע. לק''מ וא"כ הלחם בשתי רק כאן איירי לא הא ור''עבעומר
 הכרח דאין די"ל לעיל ועיי''ש לעיל שכתבנו תוב' דעת כן שאיןרק
 ושנא בנבכים רק פליג ולא דאורייתא בחו"ל חדש ר''ע שיסבורכלל

כ~
 נדבר ועוד דאורייתא. בחו~ל חדש ב' דר''ע שכתבו ורא''ש תוס'

 הקושיות ~יישבמו ומאחר אדר''ע. דר''ע קו' הך ביישוב לקמן~י~
 והבאת חדש דאיבור ז"ל ורש"י תוב' דעת שהוא פ~י הרבלשיטת
 : בעזהש"י זו לשיטה ראיות עוד להביא עלימו תליין. בהא האעומר

~~~
 דעתי איך מח''ל בא עומר דב' ריב''י לדברי לדקדקיש

 משמע כמשא''י חדש דאיבור דמושב כיון נימא איבבהל''ח.
 דחדש מושב דוקא או מח"ל ואפי' משמע הכי דבהל''ח ~שבגם

 אבל בח"ל ~פי' משמע מושבותיכם בכל לדורותיכם ביהדכתיב
 בזה. שומות ~עות ומצאמו ~ח''ל. ולא מא''י דוקא מ'ממושבותיכם

 למושב דחדש ~ושב בין שחילק ז''ל דבריו כ' כבר ז''להרמב''ן
 ודומה כו' בכל לדוריתיכם כתב דשם לעיל שכתב ~טעם הלחםדשתי
 מארץ דכתב כמו יהוי בארץ דוקא דמבכים למושב דבהל''חמושב

 ~בי שלח פ' בפירושו שכתב ~יטתו ז''ל והר~ב"ןמושבותיכם.
 ולא במדבר נבכים קרבו לא הבוברים כד~ת ב~שיטותמבכים
 כדדריש ~ושבותיכם בכל המוהגת במה דמסכים מושבדריש

 דלפום זא''ז בותרין דבריו דקדושין הגמרא בוג~ת לפיולכאורה ר''~
 המוהגת לבמה דנסכים מושב דרשימן אי תליא בהא הא דקדושיןגמ'
בכל

 מושבו~
 ק''מ וב''ל כמשא~י הכי ~ידריש דחדש מושב גם

 ירושה לאחר דמבכים מושב ב' דפליג ור''י ר''ע שיטת והיאבמדבר
 ולא מימה ילפימן דחדש ~ושב יגם במדבר מב~י' ק' ולאוישיבה
 דמבכים מושב ובין כו' לדורותיכם בי' דכ' דחדש מושב ביןמחלקינן

 למושב ז''ל הרמב''ן למד ומזה מושבותיכם ארץ אל בהדי'דכ'
 הש''ס בוגי ולפי ""ל. כדבריו שלא מבוחר הגמ' ובוגי' הלחםדב'
 ומאן ~ידריש הכי ד~ל''ח מושב גם כ~~~י ~שב דדרישדמאן בהד~ שכתב לת~כ בפירושו אהרן קרבן בעל הרב כד' יותרמ'

 לאו בח''ל חדש וב' ב''ל הכי בחדש גם דבהל''ח ממושב ח''לדמ~עט
 ממושב דב''הלח מו~ב גרע לא ז''ל הרמב''ן לד' גם והרידאו'.
 וכ"מ כמש''ל. במדבר ק"מ למ''ד כמשא"י בי' ודר~י'דנבכים

 בארץ אבל הגמ'לשון לכאו~
 ל"~

 ובה''לח ~עומר
 באר~

 דלא כמאן כו' אין
 וב' הגמ בל' בהן כ' הש''ב מובחאו'בכ~ה וראיתי לתרווייהו מדנקטימהו פליג בתרווי~ו דרי~בי מ' כו'כרי''בי

 חד~
 דאורייתא בח''ל
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 הלחם דב' הך והיינו מימין בשני מ' כמשא''יוממושבותיכם
 ~דש בדפוס רק בבהל''ח. גם ריב"י דפליג וש''מ ודעומר דחדשהך וכ'~

 ~מי ידעתי לא כו' כ~שא"י ומושבותיכם כ' בדהרנפורטשנד~ס
 ספיחין שומרי דשקלים מהירושלמי להוכיח יש וכן הזאת. הגההנפל

 כרי דלא דאת'א ואמר הלשכה מתרומת שכרן נוטליןבשבי~ית
 דשו~י דמתניתין אימא קו' ומאי הבורי' מן בא עומרדאמר
 מהארץ רק באין אין דודאי ~לחם לשתי איירי כו'~פי~ין

 גם לבהל''ח דשומרין דמנחות ב~וספתא אמר ובהדיאהרמב''ן לד~
 ב''מ במב' ~מר וכן כו' שכרן נוטליןכן

 פר~
 שא' והעלי' הבית

 אין לדבריךלר''י
 עו~

 להדיא רש''י וכ''כ ציבור משל באין ובהל"ח
 כו' נשבע אינו דש''ח הך על משנה הך שם דמייתי הזהבבפרק
 כדאית חד לכל אי~א קאמר דבתמא דשקלים מתני' כן ואםע''ש
 הארץ מן דודאי לחוד ה~חס בב' ולר''י ובהל''ח ב~ומר למרליה
 אין לדבריך יוסי לר' אמר במשנה דשם ואף ככ"ע ואתיאדוקא
 מוכח א''ו הן. דרבים הלחם לב' קאי רבים בל' כו'באין

 דאמרישמעאל דל~
 עו~

 מסור~ כשירות הלחם ב' גם הסורי' מן בא
 כן הלחם דב' מושב גם במשמע סו~יא גם דנסכים מושבואי

 מושב ס' וע~כ כיבוש ל''ש יחיד כיבוש למ''ד ח"ל היאו~ורי'
 סורי' דוקא וי''ל משמע משא''יכל

 דכת~
 ח''ל שאר אבל קצירכם

 נבאר הוא נכריםקציר
 אי'~

 הלחם דב' כיון זו לדעת וא"כ לקמן.
 מכי עומר ~מעטינן היכי דאורייתא בח''ל חדש נמ"ד מח''לכשרים
 הלחם מב' עו~ר נילף אדרבה וסמ''ג הרמב"ם דעת לפיתבאו

 ביאה לזמן או לגמרי' דוקא לאו תבאו וכי מושבות מכלדכשרים
 מ~וץ ולא מ~ושבותיכס דאמר ד~ם מ~רייתא מוכח והאכריב"י.
 למ"ד וא''כ מח''ל הלחם ב' מכשירינן ~יעוטא לאו דאי משמעלארץ
 ועוד מיניה נילף עומר גם הלחם ב' ו~שר משמע כמשא''ימושב
 דוקא תבאו כי דס"ל כיון וסמ''ג רמב''ם לדעת קשיא גופא~א
 למעט הלחם בב' ד~מושבותיכם מיעוטא ל''ל מח''ל עומרלענין
 את הביאכם מיום דכתב קיי~א אכולהו דביאה מעומר נילףח"ל
 מהדדי. להו דילפינן דמשמע שכ' כו' חדשה ד~ה תוס' וע' כו'עומר
 ס' ~כ''ת דממעט דמאן ניחא ז''ל ותוספות רש"י ~שיטתאבל
 הלחם בב' דמושבות מיעוטא ואיצטריך וכמש''ל דרבנן בח"לחדש
 שאין עומר דוקא דסד''א תבאו מכי עומר מ~טינן ד~בראף

 שבא הלחם ב' אבל הארץ מן רק בא אין בארץ רק נוהגאיסורו
 נו~ג מחדש מנחה שאיםור דמסתבר נמנחות במקדש חדשלהתיר
 מקריב ואם המנחות לכל חדשה שתהא חדשה מנחה דכ' מח''לאף
 דאיסור~ כיון והו"א חדשה מנחה הא מקרי' לא מח"לקו~ם

 נוהג
 ודעת ח''ל. למעט ממושבותיכם ואיצטריך ~ח''ל ~ם יביא מח''לגם

 מח''ל. ולא ממושבות'כם שכ''כ ז''ל רמב''ן כדעת היא וסמ''גרמב''ם
 התכלת בפ' ~יל שכתבנו התוס' תירוצי שב' לומר נראהוהיה

 בטעם כתב תחלה דהנה ק"א. בעל והרב הרמב''ן בדעתמחולקי'
 דסב'רשב''נ

 ל~
 ואח"כ לבכורים דאיתקוש משום במדבר הנחם ב'

 דריש ר''י דבפ'~תב
 ממושבות'~

 לכאורה ודבריהם ח"ל. ל~עט
 כלל בש''ס הוזכרה שלא סברא א' ~~י' שחידשותמוהים

 דרשת לאקדומי והו''ל ממושבותיכם הש''ס דרשתכתבו ואח~
 הג~

 ברישא
 דרשה שהביאו ועוד ם מבכור זו דרשה לחדש הכריחם ~יוגם

 והברייתא הסוגי' מעיקר אותה הביאו ולא ר''י מפ'דממושבותיכם
 ~ורשת וברייתא שם דמילתא דעיקרא הציבור הקרבנות כלדר''פ
 ~ק' תוס' דה~ה א"ש לפמ''ש אבל בגמ' גררא אגב הוא ר''יוב~'
 אף דא''כ וכ' תבאו מכי ב~דבר בהל"ח ממעט דרשב''נ ר''תלד'

 לרשב~נ ל"ד תבאו כי דלעולם לתרץ והוצרכו יקריבו לאקרבניהם
 משום הלחם קרב דלא והא במדבר עכ''פ הכבשים קרבולכן

 בתי דס''ל כו' ממושבותיכם א' בתי' כ' ולא לבכוריםדאיתקוש
 דלמ"ד ק"א ב~ל הרב כדעתזה

 חד~
 מו~ב גם דאורייתא בח"ל

 ~ כמשא''ידבהל''ח
 ~ד ביאה ס' דרשב~נ וכיון ח~ל ממעט ולא

 מש~ כמשא''י ע''כו~ושב
 בהל''ח למעט חדשה ס' למצוא הוצרכו

 משוםמח''ל
 דבכורי~ הקיש~

 עו~ר ולא בהל''ח ודוקא
 ור~

 ~א
 שני ב~י' אבל בש"ס. הו"כרה לא לכן זו ס' ס"ל ולא עלי'פליג
 מושב בין לחלק ז''ל הרמב''ן לסברתנחתו

 דחד~
 דבהל"ח למושב

 חדש ל~"ד ע''כ דשם דסוגי' כו' קרבנות כל מר"פ הביאו לאלכן
 לבד בח''ל לפסול דשם לסוגי' ס"ל בעומר גם דהא ל''דבח"ל
 דוקא. וביאה משמע ירוי"ש לאחר מושב ס' וע''כ דמכשירמריב''י
 מדקרבו מ' כמשא''י ומושב ל''ד ביאה דס' לרשב''נ מהתם ראי'ואין

 בב~~ ר''י דפ' דגמ' מסת~א להביא הוצרכו לכן במדברהכבשים
 למ''ד דאזלא לתוס' ס''ל דגמ' ובתמא כו' בעבים שירדו חטיםדר''ז
 מ~ט ואפ"ה בקדושין תוס' פסקו שכן מה''ת בח''לחדש

 לתי ואף התוס'. ד' כל ומיושבים ז''ל הר~ב''ן ועד' מח"לולא ~מושבותיכ~
 ז''ל ר''ת דעת אבל דבהל"ח. במושב גם טלי' ר''ע פליגאחרון
 בפשיטות ניהוהוא

 כ~
 מכי דב''נ טע~י שכ' ק''א בעל הרב

 ותוס' רש''י לד' לה''ר יש ועוד מח''ל. בהל''ח גם זה לולי אבלתבאו
 ר~ב''ח שהק' ממה תלי' בהא הא ה~ומר והבאת חדשדאיסור
 אמר רחמנא א"ל לשריפה ולא לאכלה כאן אקרי אמאילרב''ח

 קאי לא מושבותיכם דבכל נימא ואי תיבטל א' ואתלדורותיכם
 דגם אימא אהבאה ולא אאיסוררק

 לדורותיכ~
 קאי דלדורות לן פלג ומאןהוא קראי וחד ודם חלב באיסור דכ' כמו מושבות בכל לדורותשינהג קאי אאיסור

 אעו~
 א~יסור קאי ומושב

 והא ואהבאה אאיסור אתרווייהו קאי דכולי' לש''ס ס"לא''ו
 בגז''ש אלא ר"א למדן ולא כו' בהל''ח שהרי שבת דוחיןמילה מכשירי ר''א א' לכל לא דא' שבת במ' מפרא''ד לה"ר יש ועודתלי'. בה~

 מצד ~ופנה ומק' כו' בבהל"ח הבאה ונאמר בעומר הבאהנאמר
 דגם תירוץ שהוא ובודאי הוא ריבוי' תביאו ומ~ני ו~יביןא'

 הבאהבבהל''ח
 ~ופ~

 וא"כ צדדין מב' מופנ' והוי זו לגז''ש הוא
 מח"ל ולא ממושבותיכם דריש כו' קרבנות כל ר''פ במנחות האק'

 תביאו ומ~ני אפיקתי והא ומק' העליי' מן ואפי'מ~ושבותיכם

א~
 ומ~ני כו' ~ביא שאתה שכל לי' מיבעי' והא ומק' העליי' מן
 מנ~ל ר''א על ק' וא''כ העליי'. מן דאפי' תביאו ~אי תביאהול''ל
 תרווייהו הא צדדים משני מופנה להיות מתביאו השלישיריבוי
 ודלא העליי' מן פסולים בהל''ח ס''ל דר''א לומר ואיןאיצריכו
 בהל''ח בהדי' הרמב''ם כ' דהא ז"א לי' ד~כשר דברייתאכתנא
 ו~' דמתניתין כתנא דפ' אף הישן מכשרים

 בלח"~
 דבהא שכ'

 פליגי בעומר רק הישן מן כשרי' ודאי דבהל"ח כלל תנאי פליגילא
 מכשיר ובבהל"ח הישן מן פסל שבעומר ז''ל רמב"ם דעתוזוהי
 ולענ''ד הוא כן הרמב''ם דעת הוא שדוחק כ' שהלח"מ אףבדיעבד
 ויבש רך רק ישן הזכירה לא שבעומר בתוספתא מבוארי'דבריו

 והוא הישן מן יביא ~צא לא חדש להביא מצוה הזכירהובבהל''ח
 הדרא וא"כ ז''ל הרמב"ם כדעתלהדי'

 ק~
 מאן דליכא לדוכתא

 ניחא ק~א בעל והרב ור''ת ותום' רש"י לדעת אבל בהא.דפליג
 גם ק''א ו~על ר''ת לד' וא''כ דאורייתא בח''ל חדש ס' ר"אדהא
 ואפי' מ~ושבותיכם ודרשינן ח"ל למעט אתי לא דבהל''חמושב
 לכל ריבוי' ואידך לג''ש להפנאה דתביאו ריבוי' לי' ואייתרהעליי'

 : מביאשאתה

~~~~
 ע"ז ד' התודה בפ' היא כו' מביא שאתה דכל סוגי'עיקר
 מבהל~ח לחלה עשרון הוא שבתודה חמץ דחלות למילףדבעי

 דנין דומה למי נרא' הפנים. מלחם למילף כו' זו לדרך כלך אווא'
 ואל הזבח עם חמץ הבאה ~~חה הזבח עם חמץ הבאהמנחה
 ~ן ומח''ל הארץ מן הבא דבר דנין כו' כלך או כו' לחה''פיוכיח
החדש

 ו~
 שאתה כל כו' תביאו ת~ל כו' בהל~ח יוכיחו ואל הישן

 ובהל"ח עומר דלר''א לפמ"ש ולכאורה כו' שבתודה חמץ לרבותמביא
 שום ליכא א'כ העליי' מן לרבות מתבי~ו ריבוי' וחד ~ח''לבאין
 דתביאו ריבוי' צריך לא וא"כ לבהל''ח שבתודה חמץ ביןחי~וק

 לדרך כלך או לאק~ויי ליכא דהא כו' ~יאשאתה לכ~
 ז~

 דנין
 מח~ל כשרי' הלחם ב' גם דהא ומישן מחדש ומח~ל מארץהבא דב~

 ו~~שר כו' הזבח ועם בחמץ דדמיין ~בהל''ח ללמוד יש וא''כומישן
 א~ילו מ~וש~ותיכם מפיק ולא העלי~ למן דריש דחד איפכאלומר
 היעי עי מח''ל דא~ילו אלא העלי~מן

 ד~
 מבכורים נילף

 כו' ~ביא שאתה ולכל לאפ~ויי ואידך העליי' מן ותביאו הארץ.~ן דדוק~
 רמב''ן לד' אבל כו' כלך ל~מר דליכא כמש''ל צריךלא

 ור~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  א"כ בהל''ח ולא לריב''י עו~ר רק מח'ל באין אין דלכ''עוםמ''ג
 הע~יי' למן וחד כו' ~ב~א שא~ה ל~ל דתביאו ריבוי' ~יצטרי'לכ''ע
 אם דמי~ה. נר''א מנ''ל נאפנויי וא''כ ח''ל למעט ~'צטריךומושב
 כריב''י דסבר ~ומר שנד~וקלא

 בעו~
 כן הלחם בב' ג''כ וסבר

 וזו הנ''ל ה~וסק'ם כ~~ת~לא
 ר~י~

 נכונה
 לענ"~

 ר~''י ~שיטת
 : ק''א ובעלותוס'

~~~~~
 הא עומר והבאת חדש דאיסור פ''י הרב ~םברמדברימו
 ותו' מרש"י ומוסכמת נכונה ס' היא ח''ל בדין תלי'בהא

ור~
 וב~ב~ת כן. אינו וםמ''ג ורמב"ן רמ~''ם ד' רק "''ל. ק''א והרב

בהל''ח
 מח''~

 לרש''י
~"" 

 ר''ת ~עת רק הערע אין
 ז''~

 הא' ות''
 בתוס' שני ותי' וד~ימי' רמב''ם ודעת להכשיר ק''א ובעלש~תו~'
 לדעת אבל ר~ב''מ נדעתל~סור

 ר"~
 שני תי' גם

 ם''~
 וכבר לכשיר

 דשומרי ומירו~למי דינן מג~' ותוס' רש''י לשיטת מכונות ראיותכ'
 כר' דלא משנה סתם ~אוקמי מדאילטרך הלחם לב' ואףם~יחין

 וכמש''ל: הסורי' מן בא עומר דא'י~מעאל

~~~
 קודם השרישו אם דא' פ''ק ד~~ה מירו~ל~י ל~נ''ד ראיהעוד

 מתירן~עומר
 וא~

 עד אםורין לאו
 שיב~

 ו~~י' ~בא ~ומר
 הב~ת עד שאםורין כגון ~י' כו' מהן עומר שיביא ~הו ~ס~יה
 בעו~ר ותלוין הבאטומר

 הב~
 ומק' ~ן להקריב כשרין ~היו

 לא וא' מהן בא עו~ר ואין בעומר תנוין הן הרי מינין ~~~הרי
 בש~ורין ת~מר עו~ר למנחת כ~רו ~לא מינין בשאר א~רתאם

 המין מינין ד~אר פ~' ~ו~~ר ל~נחתשכשרו
 לעולם לגמרי ~סו~

 תלוי שהוא ~~ל לומר וםברא הכשר מין שהוא בש~ירי'משא"כ
 קצירך דראשית מקרא לאיםור שם ומסיק מהן. להביאו כשרב~ומר
ולא

 סו~
 חדש למ"ד נ~~א ו~י כו' קצירך

 ב~''~
 אפ'ה דאורייתא

 פסול~ו~ר
 מ~''~

 מין שהוא ח''ל הרי בפשיטות ~ק' ~א למה
 ב~ומר ותנוי ל~ומר ~כשר~עורים

 ~פ~
 אביא אני אף פסולין

 מהן. בא אין הבא ב~ומר שתלויין דאף ~ו' השר'ש ולא אשתקדמשל
 למדתי הלז ירושלמיומדברי

 ד~~
 ודאי

 מילת~
 ~הביא שאין דפשיטא

 העלייה ~ן~מר
 וכבת~

 באלו ליה מב~י' ~ק ד~נחות משנה
 בעומרשתלויין

 הב~
 משנה שהן אף

 דילן בגמרא דגם לומר ואפש' דאשתקד~
 גבי מדא~תקד לייתי רמב''חדפריך
 קודם השרישה שלא ~תבואה פי'שביעית
 עד קיימא ובאיםורה ד~שתקד~ומר
 דכשר ס"ד והוי הבאעומר

 אף לכ''~
 ולא דמתני'לתנא

 ~~מע~
 שהותר מה רק

 ~אשית ר"א ~~יר לה יליף ול~כיאשתקד
קצירך

 ול~
 דאמר וכ~ו כו' קצירך םוף

 מיקרי דהא ~ילתא אהך ג''כבירושלמי
 פבח קודם נשרשה שלא כיון קצירסוף

 המאוחרת תבואה היא הנה~שתקד
 קציר סוף עד להקצר ו~והאביותר

 והוא קצירך םוף ונקראבאחרונה
 בהך פ~' וכן הג~רא בנשין ~~וד~דוקדק
מתבו"ה

 שם בירושלמי וע' לה קודם ~מנה קרב ול" המבו~ר~
 ופ'ר~''יעוד.

 ז''~
 בהא

 דסו~
 דחוק קצירך

 לענ''~
 כי היטב ודו''ק

 : כ''כ להאריךא~ן

~~~~~
 דרבנן בח''ל חדש כמ''ד להלכה נכומה הפ"י ראייתודאי
 בעל והרב ר''ת לד~ת מבעי'לא

 ק''~
 בח"ל חדש דלמ''ד

 מו~בות גםדאורייתא
 דבהל"~

 ח"ינן הא א''כ ח''ל ממעט לא
 בפשיטות ~קטא בעבים שירדו חטים דר"ז בבעי' דש"סםת~א

ממושבותי~ם
 ול~

 או מח''ל
 דלא הרי נמי דעבי' למ~וטי דיל~~

 ממ~~ אי לי'מספקא
 ו~~ל דעבים נמי ממ~ט אי רק דח''ל

 רמב''ן נדעת ואף ל''ד. בח''ל חדש כ~ד היינו זו ולשיטה פבולמ~''ל ד~הל''~
 ממושבו~יכם הךדלכ''ע

 למע~
 ד~''ל מהש~ם להוכיח י~ "פ''ה ח''ל

 ז"ל רש''י לד' ע''ע וא"כ מח''ל ~סול עו~ר דאףל~לכה
 ג~~

 היינו
כמ''ד

 חד~
 בעומר דכ' היא דריש מ"ט דבמ~חות דאורייתא ב~~ל

 כהן מנחת להוציא ~ימא ופריך וש~ן לל~נה בהל''חלהוציא

 בארץ עו' ~כן לרבוי' הו''ל בהל''ח אדרבה כו' לרבוי' מ''כ~תברא
 ה~שן ומן מח"ל באין שאין שוו ובה~''ח עומר ופירש''י חדשבזמן
 מח''ל בא עומר א''כ דאורייתא ב~ו''נ חדש כ~''ד נש''ס ם"לו~י
ושוה

 עו~~
 דשוו הנך ב~די למחשבי' והו~ל ~בהל''ח ולא ~מ''כ הזה

 להנכה דס''ל א''ו ומ''כעומר
 חד~

 מח"ל ~בול ועומר ל''ד ב~''ל
 עומרושוו

 כמ"ד ~הלכה "ו לשיטה מוכח וממ''נ ~הדדי ובהנ''~
 כן ם~רי משנ~ו~ סתמי כמה זו דנשיטה מלבד ל''ד בחו''לחדש
סתם

 משנ~
 ~שר דכלים משנה וסתם כו' קרבנות כנ דר''פ

 ישרא~ ארץכו' קדו~ו~
 ובהל''ח ~ו~ר ממנה שמביאין הארצות מעל מקוד~ת

 כריב''י דלא ד~תי ב~די' תוס' כ' כו' םפיחין ד~ומרי משנה וכןכי'
 והוא מ~"ל בא עומרדא'

 כו' מלדורותיכם שם מוכח דהיכי מוכר~

 צ''ע ברייתא שכ' שם ~ום' ודב~י מ~''ל. ~~שרה"
 ~~~נ~

 היא.
 בכל דפםקינן פםיקתא נהלכתא לכאורה ד~יא דכנ'ם מ~נה הךוגם

 להקל ~עו~ם למנהג הגון וסעד ס~ך נ' הי' זה ~כל כו~תה.דיכתא
 שיט~ עפ''י בח''לבחדש

 כ' כבר ~~גם ותוס' רש''י דטת שהיא זו
 הארכנו ב~~דבר ק''נ בענין ובפרט ~דבר מוכי~ות ראיותב~זהש''י
בראיות

 נכו~ו~
 דה~כה

 ל~ כמ''~
 םוגי' ו~פום במדבר נב~י' ~ר~י

 בכל יתבונן המעיין להאריך מהצו~ך ו~ין תני'. באידך חדאהש''ס
 ~עם ~וב בעזה~''י ו'מ~א אנה~ב~ינו

 ודע~
: 

~~
 לפסוק שדעתו הגילה ה~אר כ' כבר ~~רמ' ה~~ושנמי מדברי
 היא דר"א מתניתין דא' דרבנן בח''נ ד~דש דר''אכרבנן
 ד~''א טעמיה רבנן ~קיי~ין ~אי שם וא' היאוי~ידאה

 יחידאה ד~י~~א ישמעאל כרבי שם לה מוקי ולא חוץ שיצאשכאן בחד~
 ברור וזה דילן בש"ס כדמוקי ~לי'פליג

 ומוכר~
 הירושלמי בשי~ת

 דדמ~י ר~''ה בירושנמי ועי' יחידאה כסתמא פסיקדלא
 ד~

 להדי'
 דמוקמינן מ~~~' החלה מן פטורה ~ירות במי שנינו~ה דעיסהדדייק
 ד~נה ד~תנית'ןסתמא

 דמחייב~
 יהודא בן ~ר''א לה

 ~רתותא ~י~
כו'

~~~~ 
 שם עיין י~ידאה כ~תמא הלכה דאין

 ~. ל~~ם כיוןהבאה"ג שג~ ואולי היט~
 הגר"" בי~ורי ו~

 ~'ו''ד ז"ל
~  

 שכתב
 פ''ב דחלה ~ה'~י~ל~י וגם הבאה''~. דברי~נ

~~ 
 קצת היות

 אי''ה ינבאר נכרים בשל חדש להתיר מ~נו לדקדק רציאחרונים
 לארץ בחוץ דשרי מאן כד~ת מ~נו נהוכיח נראה ה~י~ר אבללקמן
 עק~בא רבי לארץ שנכנבו ח"ל דפירות מ~נה הך על שםדמייתי
 שם וא' פוטר אל~זר ור~י ~~להמ~ייב

~~ 
 אי לר''א ר'ע מ~יב

 וםלתות ק~~~ין ו~או לארץ ישראל ~נכנםו בש~ה ל' ~ודהאתה
 ר' וא' ~~יניה. מקבנ והוא הן פ~יר ג'דוני ולאו בחלהשחייבין
 ר''ט א'ך ת~'הנייוסי

 הש'~
 זו תשובה

 ו~קב~
 שלא עד ~~ן ~יניה

 רב ד"' ירשו נ~~רע להנכנ~ן
 הונ~

 א"י וג'דולי פי' נתתי כבר כו'
 לא ע''כ הת~ובה זו ר''ע שהשיב ~' ר''ל בשם ~ינא ור' למפ~עהן
 יונה ר' ~~ייתי ואח''כ לארץ. ~נכנסו ~''ל לפי~ות וד~'א הכי~"ל
 ומצאו לארץ ישראל שנכנסו ב~~ה יר~יה ר' ~ו~יב~י

 ק~~
 מהו לחה

 ברור ונראה חדש. ~שום אבירהשתהא
 שהו~

 מ~נינו הל~~ד דבר
 קודם ח"ל גידולי ~הוי דש~י ני~א איוהשאל

 כיבו~
 או

 ל~
 וא''ל

 אפי' מ~תה קצורה. אפי' יבשה אפי' א''ניב~ה אפי בחיוב. וגדלה מוספת ~דיין שהיא ~י' לחה כדון עדאסו'
 חטי~

 פי' בעלי'
 אפי' ד~םורכיון

 לקרק~ ל'~
 צ"ל ע''כ כלל

 גדל מיקרי דמעיקר"
 ולא ירשו ל~פרע לה דכשנכ~סו דלעיל ~' מ~ום טעמא וע''כ~חיוב
 ו~י' בעליה. חטין אפילו א"כ פטור גידולי כללמ~רי

 הר''~
 "~ל

 יום ולא עומר שום ~רינהו דלא עיון ישניםאפי
 ~נ~

 כרבנן ס''ל דכולהו מוכח ודאי וא''כ כונם. נאסרו ו~תה עתה~ד נ"~~ ~לא
 שייל להכי דאורייתא ל~ודבח~ל

 מ~
 לארץ ב~ניסתן התבואה דין

 בח~ל דם''ל נימא אי אבל ח''ל גידולי הוואי
 דאוריית~

 ה~אל ~~הו
 הק~ה ~ותרין יהיוו~מה

 דהשאלה נימא ואי לח~
 הי~

 של משום
 דלא מוכח ~''כ ג''כ א''כנכרים

 נה~
 משום בה~ך רק נכרים בשל

דל~פר~
 אין ודאי דהא ~~נ מי~רי לא ירשו

 לו~
 היא דהבעי'

א~
 שייכו~ ~אי דא"כ ב~"נ דנוהג לו והש'ב בש''נ נוהג

 "ו לבעי'
 ל~פרע וירושה פטור גידולי מדין דאיירי שם דחלהב~וגיא

 נו~ג "י בפשיטו~ למיב~י דהו"ל ועוד לאתויי הו"ל ב~רלה~ו ובקדוש~
 דדוו~א א''ו כו' שנכנםו בשעה דנקט שנא מאיבש''נ

 בה~
 גוונא

~
~~ 

 ~~י ~~' ~~ו~~'
~~ו~י'

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

 ~~~~~~~ ~ו~~~~י~
 ~ו~~ ~~~~~~~
 ~~~ו~ ~יו~~~ו~~
 ו~~י~~ ~יי~~~י~ו~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ו~~
 ~יי~~ ~י~~~ ~~~~~

 ~~~ ~~~~י~~~~~~~
~~ו~~

 ו~~~~.
~~~ 

 שיהי' פירש כו'דבכורי'



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  פטור גידולי משום מיפטר ואי לר"א. משיב דר''ע וכהךמבעיא
 מבין לכל ומבואר ברור וזה ירשו. למפרע דלעיל כהך לווהשיב
 אכלו לא אומר אני כך א~"כ שאמר מה גם הירושלמי.בדברי
 היינו מוכרין נכרי' שתגרי ~ה שאכלו ומשני ~סח בליל מצהישר"ל
 דאין נכרים. בשל נהג דלא או דאורייתא לאו בח"ל חדשלמ''ד
 הי' הישן מן שגם הר''ש פי' כ' דכבר מותר הי' הי~ן מןלפרש
 לישנא מ~מע וכן כלל עומר שרינהו דלא הנכון טעמו וכ'אבור
 קרבנות כל בר"פ להדיא מ' העניי' מן ולשון בעליי' חטיםדאפי'
 והרבה לת''נ צריכי הוו לא להו שרי הוו ישן דאי ועוד ישן.דהיינו
 שכשנכנבו הן אשתקד ~משל שידוע בעליות מוצאין היוחטים

 לקציר קודם הרבה שהי' ה'רדן עבר משל וגם שעורים קצירתחילת הי~
 נאבר דהכל א"ו לת''נ צורך ומה הן ישניס ודאי שבעלי'וחטים
 ירושה משום ש''נ הוי לא בא"י רק נכרים בשל נהג דלא מש~םאו שרי דבח''ל משום ~ו וע''כ מוכרי' שת''נ מה רק הר''ש כד'להם
 רבנן כדעת הירושלמי ~~ט לאוקמי טפי מסתבר אבל כו'.להם

 : הכי דירושלמי ~מוראי לכולהו וב"ל בח''לדשרו

~"~~
 כל דא' ישמעאל וכר' הירושלמי ד' וםוףיכמש~ל. נר"~ אין עכומ''ז בשל דנוהג מהירוש~' ראי' לה~יאהש''ך

 ולא בפ''ע ת'' שהוא ה~"י כ' כבר וישיבה. ירושה לאחר~בתורה ביאו~
 דדוקא ולמימר להם מוכרין נכרים ~תגרי ~מה דמשני אמאי~אי
 קודם אז לגמרי מותר חדש היה א"כ ירוי"ש לאחר ביאותדא~ר דלר''~ דז''א כו' ~ת''נ ממה אף אסור לרבנן ה" כי' דר''י~ליבא
 דלדעת ומשני פבח בל'ל מצה ישראל אכלו לא קו' על שמי תי'~הוא פ''י הרב ודעת היא. בפ''ע דמילתא א''ו לת''נ צורך ומהירוי"ש
 אכלו מה החילוק אחר ראשונה בשנה ה~''י ומ''ש שפיר. אכלור''י
 נאבר הרי פסחבל~ל

 למפר~
 כיבוש קודם א"י גידולי ~אף גזה''כ ירו'''ש לאחרדביאות ר''י דלד' לק''מ הר''ש פי' עפ''י הכל

 ירוי''ש בעי דלא למאן לארץ בביאה משא"כ לעולם פטוריןפטור גידולי שהכל כיון הכל נ~בר למפרע אח"כ ל~'מר שייך לאמותרין וחילו~
שייך

 שנעש~ למי~
 ויום בחדש וחייב ~"י גידולי למפרע

 הנ~
 לא~

התי~
 : דהשתא עומר עד הכל ואסור עתה עד כלל נהג שלא עדיין

~ ~

 התחלת הוא כו' וכר"י דהאי הירושלמי בפי' בעיני נ' העיקר
 מ~חרת הארץמעבור ייאכל~ כ' והא כהנא בר בון ר' התיב לקמן דמייתיקו'

 הפם~
 בר בון דר' ופי' כו' עשר בששה לא

 בזמן ל~יל דאיירי אגב הכא ונקטא ישמ~אל. לר' ז"ת הק'כהנא
 רפ''ק דערלה בירושלמי בהדיא לזה ודומה דר''י. לרבנן חדשאיםור
 "ו בוגיא כעין יותר ומבואר כו' ~בותינו שבאו עת מ~נהעל

בירושל~
 דאמר וכר''י ג''כ מציין וקללות ברכות גבי דבוטה

 וקללות ברכות נאמרו לא ודכוותה ירוי"ש לאחר שבתורהביאות כ~
 והיה וה''כ מנא ר' קומי חנניא ר' התיב ירוי''ש. לאחראלא

 שנה. י''ד לאחר כו' ב~כות ם מ הקימו אבנים א''ל כו' הירדן~ת בעברכ~
 ע''ד שהק' בון ר' קושית בשביל לה דמציין דהכא להך ממשודומה
 ~הק' דלעיל הקו' ו~ל הירושלמי. בפי' ברור הוא כי ודו"קר''י
 הא' תי' גם מוכרים שת''נ ממה תי' רק ~ם אין כו' אומר אניכך

 בצידה כתובה שאינה אף ל''ת דוחה שעשה מפני דא'~ירושלמי
 תודה חלות דילן בש''ב דפסקינן למאי תירוצא כהך קיי''ל דלאנ'

 כו' ימים שבעת מדכתב נזירורקיקי
~  

 כי' שבעה כל הנאכלת
 כדדרש'נן לששה רק נאכל אינו דעכ"פ מזה מ~מעט דחדש גםא"כ
 ז' מצות. תאכל ימים שבעת וכ' מצות תאכל ימים ששת דכ'קרא
 ~ן ו' הישןמן

 החד~
 פבחים בירושלמי א' וכן ר"י פ' במנחות ע'

 רק יוצא ש~ינו כיון א''כ להלכה והב~ים הזקן הלל דרש~כן
 בה שאין כל למ"ד וגם בחדש. גם יוצא אינו לז' הנ~כלתבמצה
 חדש איבור גם בו שיש זה יצא בלבד חמץ תאכל בל משיםאלא
 אין דא' לר''ש וכ~ש ~כי ס''ל ורבינא בו. ש~''י טבל כמווהוי
 תאכל בל מ~ום בו שאין בחדש נפיק דלא ודאי איבור על חלאיבור
 וע''כ ~סח בליל ~כלו ממה קשיא ולכולהו ראשון. ביום כללחמץ
 ואין ~כרין. נכרים שתגריממה

 לו~
 לא באמת דס''ל

 אכלוהו ו~''כ בגלגל הפסח אכלו~הא אכל~
 כמצו~~

 ומרוריס מצות על

 ו~''ל ב'ה. ~' וחוקה בירושלמי כמבואר אותודמ~כבין
 שכך ולא וקושיא בתמיה בלשון הוא כו' אומר אני כךבירושלמי דמ"~

 יוצא ש"'ן םבר דר''ש ולפמ''ש יובי. ר' דעתהיה
 בחד~

 שאין
 דב' לרבינא וכן חע''א איםור אין דב' חמץ ת"כל בל משוםבו

 חדש ב''ל ר''ש והנה כו' לבד ח~ץ איםור דבעינן נפיק לאלכ''ע
 וכבר הפוסק'ם לפמ''ש רבינא דעת לכאורה מ' וכן דאורייתאבח''ל

 ג''כ דב''ל נימא ואי לזה הכרח ~אין בעז~ש"י ל~יל בזההארכתי
 שהובא ממה לו~ר דאין אכלו מ~ה ק' א''כ דאוריית' בח''לחדש
 ב~''ל ס''ל דהאמח''ל

 מה~
 בשל להתיר דב''ל שנ"~ר לא אם

 לא אם נכ~ים. ב~ל ה~ירין לדעת לכ~ורה מכאן וראיהנכרים
שנא~

 אלא להם נאבר ישן דאף הירו~למי כסברת ב''ל דלא
 ביאתן קודם דהא לכאורה לזה טעם שאין אף נאבר חדשדדוקא
 וכמבואר הירדן את ש~ברו קודם להם מותר היה החדש גםלארץ

 נאבר ואח''כ באורך לק~ן א~''ה נביא דרשב''י יבריי~אבתוספת'
 מהוא''כ

 חילו~
 התירן המף יום ולא עומר לא הא לישן חדש בן

 : ב~הש''י בזה כ' ועבר ודו"ק א" מותר היה החדשרק

~~~
 מצה חובת יוצא ד~ין ~הלכה אלה מדברינו מבואר גררא
 בכל ל"ת דוחה עשה דקיי''ל אף בחדש רא~ונהלילה

 להגאון אריה ש~גת בתשובת וראית' בלבד. חמץ ב"ת רק בושאין דב~י לרבינא וכ''ש לז' הנ~כלת מצה דבעינן הכא שאנידוכתי
 דעת שאף לעיל הארכתי וכבר עיי''ש. זה בדין שהאריך ז''ל~יץ
 בח''ל ~דש כמ''ד שפ' ז''להרי''ף

 דאוריית"
 דלא מבפיקא היינו

 בתם ואח''כ מחלוקת או ~חלוקת ואח"כ סתם הוי איידע'נן
 שאין במקום הירושלמי הכרעת על לבמוך מקום יש ודאיו""כ
 גם בעזהש''י ראיות מ''ש דלפי וכ"ש דילן. בש''סהכר~ה

 וכ"ש המקילים דעת על לסמוךד'לן מש"~
 בשע~

 הד~ק. בשעת ~ליהן לסמוך חכמים כדאי דא'ביו''ד הט''" כתב כ~שר ה~חק
 ו~

 שהשיג
 אין כו' כדאי א' לא דבדאורייתא בנקה"כהש''ך

 נר~~
 א~ר דהא

במש~
 שבש~ת ה~רובין ן ב היחיד ~עת הוזכרה למה דעדיות

 על נבמוךהדחק
 דע~

 בדרבנן רק מהני דלא נימא ואי היחיד
 ~עם ו~יקר הי~~ד. ד' הזכירו ל~ה ק' בדאורייתאא''כ

 להטותרבים אחרי כ''כ בזה שייך ולא עדיין היחיד דעת ב~לה לא רביםא~רי בד~~ ולהכריע יחד בצירוף ב''ד עפ''י הדבר הוכרע שלאכיון הד~~
 מדאור~ית"

 ונו~אים יחד כולם בהועד כ''א
 ב"ה ואין ה~קיל~ן לדברי ~מחמירין קצת מודי' היוביחד ~שה'ו אולי לומר יש ~ל''" אבל הרוב אחר לילך מוכרע הדברא" ונ~תנ'~
 אמר ולכןברורה הכרע~

 בהדי~
 הוראות עפ''י הד~ר ~וכרע הרי הל' דאיקבע כיון כו' כדאילומר שייך לא בה~יא הלכתא דאיתמר דהיכא

 לחדש ואין התלמוד חכמי או הגדולב''ד
 אחר~

 ~פילו וא''כ

בדאוריי~~
 : ~דין כן

~''~~
 מד' והכרע ראי' שאין ב~ורך בזה כ'כבר בתראי ~אמור~י הלכתא אית~ר דהכי ז''ל ר''א הגאון

 ה~מוראי~
ולכן ב"ה

 ל~
 שעת ~יה לא אצלם ה" הדחק שעתל~נין ~ה~מירו האמור~ים מד' רא'ה מאי וא''כ המח~ירין עד'לנהוג ~ווין הדחק בשעת שלא וא''כ הד~ק ב~עת היינו כו' כדאידאמר ~יכא כל דהא ותו משנה. ~תם רק הפוסקים כתבו

 הדח~
 ש~ד''ח אימו אם להחמיר מ~ויבין אנחנו וגם רלהחמ היו ומוכרח'ם
 וא''~

 שהחמירו ממה כללראיה ~ין
 ה~

 קביעות זו ואין ע''ע
 הל~

 ~ו' ~דעת שיקול ה''ד פ''ק בסנהדרין ע' הדעת שיקולרק מ~קרי לא עה''ג אבל הל~ה ~בק ה~י כו' הלכתא בהדיא אמריהוו אי רק
 כחדדעלמא. ~~וגי~

 ובמפרשי~
 : בכ~" היטב ~דוק שם

 לאידך לדקדק יש דהנה ונכונים. נחמדים דבריםעוד ~עזה~~י ומצא~י "ו סוגיא בענין בעזה~''י ~ודלהעמיק~~~~~~
 ירוי''ש לא~ר שבתורה ביאות כל דס''ל ר''י דביתנא

 א~
 ביאה

 מילתא ~הך ודחדש דמסעים ~שב איצטריך לא וא''ע מושבבלא
 ס''ל אי ובנסעים. בחדש דעתו מה ירוי''ש.דלאחר

 ~נוהגת לבמה דנסכים וכן יושבים שאתם מקום כל אתילח~ל דחד~ דמ~~~
 לכאורה הנה ~א. או קטנה במה לרבותמושבות בכ~

 תנא דהאי מ~מ~
 ליה איצטריך דלא כיון משמע כמשא~י מושבבבר

 ל~ח~ למד~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  דאו~ייתא בחו"ל חדש בבר וא''כ ליה נפקא לחוד דמביאהירוי''ש
 כן. לומר ~ענ''ד גדול דוחק זהי ~בל בבמה ק''נ סבריבנ~כים
 בהדיא דייק ר"י דהאחדא

 מל~
 כ~רייתא לכולכם הנוהגת במה

 דבר~ תנ" דהאי ני~א ו~יך כו' מושבות דריש ור''עדזבחים
 ליה ד~ישלא

 ה~
 ביא~ אי רק דר''י אליב" תנאי ל''פ בהא

 לחוד
 הביא שלא בילקוט רא'תי ו~וד ירוי''ש. לאחרמ~~ע

 בריית~
 אשר

 מושביתיכם ת"ל מניין במה הבחירה בית אלא לי אין לכם נותןאני
 משמע לחוד דביאה דבר''י תנא כאידך אתיא ברייתא דהךובודאי
 דביאה תנא דהאי במה לרבות מושב ליה ואייתר ירוי"שלאחר
 קאמר ואפ''ה במה לרבויי מייתר לא משמע ירוי''ש לאחרו~ושב
 הנוהגת במה דדריש משמע כו' לכם נותן אשראי

 לכולכ~
 והו"א

 בית רק לא גדולה במהדאף
 הבחיר~

 וחמירא הבמות שנאםרו
 ת''ל ~ו' היתר שעת שהוא רק ב"ג לרבות ומנין טובאקדוש~ם

 ~'רצו במקום א''י בכל לעשות יכולין דב''ג כו'~ו~בותיכם
 ביתמשא''כ הצבו~

 הבחי~
 ברור זהו ית"ש ה' יבחר אשר ב~קום רק אינו

 בא~י רק נעשית אין במ''ג דאף ודאי והא למעיין. זו ברייתא~י'
 בזבחים משמע דהא במות היתר ב~עתאף

 דב~ה דוכתי בכ~
 שם שורה שהשכינה בא''י רק שייך לא ודאי ה' לפני מיקריגדולה
 אף אלמ" מושבות. בכל הנוהגת במה לה קרי ואפ''ה בח''לולא
מ~ן

 דדרי~
 הזה בכלל ח''ל דגם מוכח לא כמשא''י

 דבמ''~
 ~ינה

 וחילוק כיבוש קודם שהותר כלל סברא אין גופא דב~דש ועודבח"ל.
 גבי כדא' שלו את מכיר אחד כל ~אין משום ע''כ והיינו ב"''יאף

 כלל שלהם שאינו ב~"ל אף נאסר וא~''כ דוכתי ובעמהנגעים

~
 לרשב"י או מה''ת בח''ל חדש דס' לר"א דגם אף כן לומר התימה
 נאסר מח''ל אף הא כנ''ל ג"כ וקשה לארץ בואן קודם הותרואפ''ה
 דבאמת מטעם או בדבר תשיבות שתי קודם הותרולמה

 א~
 חדש

 אי''ה שנ"ריך וכמו דאורייתא בח''ל חדש למ''ד אף בש''ננוהג
 עומר להביא תורה הטריחה שלא שהטעם או זה דבר בביאו'לקמן
 בואם עד החדש ג''כ אברה לא ולכן כו' זרע מקום לאב~דבר
 נאסור איך ק' ודאי שהותר שנה מי''ד לתדר''י אבל נושבת.לארץ
 בתוס~תא מבואר ועוד בחו''ל. גםאח''כ

 דמנח~
 אתה נ~צא

 באו ובחדש ובחלה בערלה נתחייבו הירדן ישראל משעברואומר
 שהוא ונראה כו' שנים לי''ד כו' נת~ייבו יום נ' שהו כו'לגלגל
 נתחייבו לא א' וראב''ש ריב"י ברבעי נתחייבו ~נים לד' וצ"לט"ס
 על וראב''ש ריב''י פליגי דלא מ שנה י''ד לאחר אלא כו'ברבעי

ת''~
 נתחייבו לארץ בביאתן דתיכף מודו בא~ך אבל ברבעי רק
 וא"כ ממעשר. קדש קדש דילפי בירושלמי מבואר ברבעיוטעמייהו

סבר
 ראב''~

 ~ושב דריש ולא תיכף לארץ בביאתן נוהג דחדש ג~כ
לאחר

 ירוי''~
 וא~~ ל~משא''י אלא

 בח''ל חדש בקדושין ראב''ש ב'
 ולאדרבנן

 דרי~
 גופא. ב"רץ דבר לרבות אלא ח''ל לרבות מו~ב

 בא מושבותיכם ארץ אל כ''ת שלח פ' בספרי מצאתי מבוארועוד
 לארץ. ~שבאו אלא בנבכים ישראל נתחייבו שלא ללמדךהכתוב
 מיד בכניסתן אלא מדבר אינו או מדבר הכתוב ירוי''שאחר
 וירשתם הארץ אל כ~ת~''ל

 כ~
 בת~ה ביאות ו~א~ו הואיל

 ~בר''י תנא כדאידך והיינו כו' ירוי''ש לאחר מהן בא' לך ופרטסתם
 מושב ליה איצטריךדלא

 לאח~
 ללמדך תיכף מסיים ואפ"ה ירוי''ש

 הוא הרי ר''ע א"ל מדבר הכ' בארץ מושבותיכם שנ~מר~כ''מ
 דילן בש''ס המובא הברייתא וכסיום כו' בארץ בין לה' הואשבת אומ~

 בה מסיים דלא בגמ' שהובאה מזו זו בברייתא ו~שינויבקדושין

ללמד~
 ולהך ירוי"ש לאחר אלא אינו מושב שנא' שכ''מ

 תנ~
 לא

 עכ"פ דם"ל רק ליה נפקא לחוד דמביאה להכי מושב ליהאיצ~ריך
 ירוי"ש לאחר דביאהכיון

~ 
 לרבות םברא אין ודאי ~''כ

 קבועה ישיבה וכמשא''י שלו את מכיר אחד שכל גו~יהבא''י ~וש~

~
 שמיעטה כיון עראי ישיבת ולא וחילוק כיבוש לאחר א~י ~ישיבת
 ~אן דאף ברורות ות רא אלה וכל ומנםכים מחדש שנה י''דהתורה
 הכרח אין כמ~א~י ~לא ירוי''ש לאחר מו~ב דרישדלא

 לרבו~
 ח~ל

 דשומרי ~שנה על ובירושל' וראב''ש דבר~י תנא אידך~ד~'

םפיח~
 דלא מתניתין א'

 כ~
 הםורי' מן בא ~ומר אין דא' י~מעאל

 ו~''כ מבוריא בא עומר דר"י ת''ק וס' דשביטית בירושל~יו~ן
 ו~'~ ב~ורי" נהג חדשאיסור דג~

 כיבוש ל"ש יחיד כיבוש ם~ל

 רבו~יה מאידאל''כ
 פשיט~

 ו~ד ~לי לכל היא דא''י
 ש~יעית צריכה בבוריא גם וא''כ בה נוהג שביעיתדגם

 ל''ש דב''ל אע''כ לסוריא א''י בין חילוק ואין עומר מצות~פני לד~~
 וע''כ בה ~והג חדש ואיסור עו~ר רק ~שביעית היא וכח''לכיבוש
 סוריא רק ממושב מרבי דלא והיינו מוש~ותיכם בכל ~דכ'מתרבי
 עע"פשהיא

 מנח~
 וכיבש~ ~''י

 ישראל וכל ע''ה דוד ה~לך
 כדא' א''י כל לכיבוש אותן ~קדים לפי יחיד כיבוש ד~רי'~ק ע~

 אבל כו' היבוסי ואת שנא~ר הורשת לא שלך לפלטרין סמוךבספרי
 הי~ א''יעכ''פ

 ישיבה ~קרי' ושייך
 קבוע~

 אליבא וכמש''ל
 אבל עראי ישיבת ולא הירושה שאחר קביעה ישיבה מ' דמושבתנאי דהנה~

 ~נא להאי שגם י''ל~''ל
 א~

 נוהג איםורו ואין מהן בא עומר
 ר"י שהשיב מתשובה ~וכרע הוא דמ~קומו אלא עוד ולאבהן.
 כו' בח''ל נוהגות קלות מצות ומה היא ק''ו שבתלר''ע

 ום''~
 דלא

 ושבת בארץ רק אינו דמושב ח''ל לרבות דשבת ~מושבדרשינן
 ~נוהג ידעינןממילא

 בח''~
 דממושב ב''ל עכ"פ הרי כו' מק''ו

 מקשי דהש''ם ואף ביאה בלא ~ושב ואפילו לח''ל. מוכח לאלחוד
 קאמר ועוד חדא ומשני קאמינא ומושב ביאה אנא לי' לשנילר''י
 ממושב ר"ע קו' לתרץ היינו כו'. קאמינא ומושב ביאה דאנאחדא
 לחלק יש דשפיר נכון תירוץ ודאי והוא דנסכי' למישבדשבת

 קאמר ביאה דכ' א~ושב ע"כ ירוי''ש לאחר דאמר דר''יובפרט כ~
 ~סיקא לא לחוד במושב דאף ~וכח ר''י של מתשובתו עכ''פאבל
 בשבת ~ושב ס''ל ור''ע אחרי~א. מעעמא ושבת לח''ל דאתילי'

 ופי' ביאה שאחר למושב דה"ה וס''ל במשמע עראי וישיבתלח''ל
 כדעת ולא קבועה שאינה לישיבה מקום בכל הוא א' מושבותבכל
 דחדש מושב שבא לומר מקום ויש קבועה. לישיבה שפירשהר''י

 הירדן עבר לרבותודעומר
 שיה~

 חדש ואיסור ~ן בא עומר
 ממושב. אתרבי אפ"ה כנען ארץ בביאת הכתוב שתלאו אף בונוהג
 מעה''יר ביעורים מביאין אין ריה''ג שא' ביכורים גביומצינו
 הא~ה מדכ' לה ~יק ובירושלמי ודבש חלב זבת ארץשאינה
 עבה''יר מחייב דת''ק ואף מעצמי. נטלתי אשר ולא לי נתת~שר

 שהיא בהדי' הרמב''ם כמ''ש מדרבנן היינו הכי וקיי''~לבביכורים
 בה נוהגת השביעית שעה''יר הרמב''ס כ' בשביעית וכןמדבריה'.
 כנען לארץ ביאה בו שנא' דבר לכל גמורה כא''י ואינהמדבריהם
 חון ס לארץ משבאו יכול הארץ אל כ''ת בת''כ פעמים כמהומצינו
 לאפו~י כנען ארץ דווקא ל~''נד ופירושו המיוחדת. הארץ ת''לועוג

 המ~רשים שהק' מה לתרץ נלע''מד הרמב''ם דברי ועפ''יעה''יר.
 ומואב עמון גבי ר~א דא'בהא

~  
 ארוכה משנה היא בשביעית. הן

 ששמע כו' ~ובלני כך ר''א והעיד וטרי' ושקלא ידים.במס'
 עני מעשר מעשרין ומואב עמון מביני למשה הל' מרבו ורבומרבו

 סורי' היינו ומואב עמון דהא דווקא לאו דהלל''מ וכ'~שביעית.
 והיאך ושביעית מ~שר ופטורה היא ח''ל ומד"ורייתא דוד.שכבש
 הלל''מ. בל' ודח~ו בשביעית יתנו מעשר איזה הלל''מ בזהתהא
 חלק באותו היתה דהלמ''מ כפשוטו א"ש הרמב''םולד'

עמ~
 נוהג דמעשר הירדן עבר והיינו בסיחון שט'הרו ומואב

 כו' היוצא זרעך תבואת רק לארץ ביאה בי' כ' דלא מה"תבו
 אל תבאו כי דכ' הרמב"ם כמ''ש מה''ת בי' נהגה לאושביעית
 וכך בשביעית יעשרו מעשר איזה ~ה''ת לשאול ושייך כנ~ןארץ
 שיסמכו כדי והטעם עני מעשר לתת ~ביני למשה הלכהניתנה
 ומואב לעמון אנן ילפינן ומינה המיוחדת ישראל שבארץ ענייםעליהם
 איזה מדבריהם אף בה נוהג שביעית שאין םורי' והיא דודשכיבש
 עליהן שיםמכו הזה ומהטעם עני מעשר וגמרו ונמנו בהן יתנו~שר
 שביעית שעכ~פ בסיחון שטהרו ומואב בעמון נפקותא לנו ואיןעניים
 חלק לאותו ממנה למדין רק כלל מ~שר בה ואין מדרבנן בהנוהג
 כפשיטי. הלמ~מ בל' מאוד וברור נכון פי' לפענ~ד זהו דוד.שכבש
 בדין גם ל~ביעית. עה''יר בדין ז"ל הרמ''בם לדעתוראי'

 מסוגי' מדבריהם הוא דעה''יר הרמ''בם ~דברי ראי' להביאנ"ל הביכורי~
 שבהרים מתמרים בכורים מביאין אין גבי קרבנות כל פ'ד~נחות
 לא הביא אםא' ור''~ קידש אם הביא אם ור"ל ר~י ופליגי שבעמקים מפי~ותולא

 קי~
 ד~ ~ר''י ~~מי ומפרש

 ו~ל כו' ~ארצך
 ארץ להלן ונאמר ארץ כאן נאמר א' ברבי ר"ג לכדתני ל~מ~עי'
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 שב~
 ~רץ

 א~
 מ שיביא ז"ל ופירש''י ארץ. שבח כאן

 משובחין ובלבד שבהרים מתמרים ואפי' המין שבאו~והמוב~ר
 ז''ל והם נפקא נדריכם ממבחר דהא ~ה פי' על תוס' והק'שבהן
 ד~בח אחר פי' רש''י בשםכ'

 אר~
 ~'' על וגם המימין. ז' היינו

 רש''י כמ~ש נפ~א ראשית כל ולא מראשית דהא לי קשהזה
 ז"~

ומבוא~
 זו ג''ש מצינו שלא מלבד הפירושי' לשני ~יש הדו~קים
 : מקום בשום כו' ושעורה חטה דארץ~רא

~"~
 היינו ארץ שבח להלן מה דה''פ נ''ל

 ~ר~
 ודבש ~לב זבת

א~
 שבח ~ן

 אר~
 רק בביכורים חייב שאין

 אר~
 זח''ו

 ברייתא והיא ריה''ג כדאמר זחו''ד שאינה עה''יר ג''כומ~עטינן
 להנן ו~' זחו''ד ארץ כאן נאמר ב~פרי~פו~ת

 אר~
 מה זחו~ד

 עממין ה' ארץללן
 א~

 מבי~ין אין ~י~''ג ~' מכאן כו' כאן
 בפ' בא פ' הרמ''בן בד' מבואר ופירושה כו' מעה"ירביכורים
 זחו"ד חרץ הן והן עממין ה' רק שם הוזכרו שלא יביאך כיוה~
ולא

 נח~
 ו~טורים זחו~ד ארצם שאין הנשארים ~ממין ב'

ור~''ג מבכורי~
 א~ מובי~

 שם שהוזכר האמורי מכלל שהיא עהי''ר
 כנען בארץ ~וא שם שהוזכר והאמורי הנ"ל מטעם פטור אפ''ה~פ'
 בזחו''ד המשובחת ~רץ היינו ארץ שבח להלן מה ברבי ~ר~גהזו הבריי~" פי' לענ"ד וזהו ב"ה ברייתות כמה ~ביא ברמב"ןוע'
וגם

~ 
 מיעוטי תרי מ~רץ ~רץ דב~ל רק דרשא להך ב''ל יו~נן

 כדא'מינהו
 בג~

 דעת וזו ~רץ. שבח דבעינן מודו כ''ע אבל שם
 רק ארץ שבח שחינה פטורה עה''יר מה"ת לת''ק דגםהרמ''בם

 וברור נכון ~י' לענ"ד כי היטב ודוק מדרבנן מחייב~''ק
 לרבויי אתי דחדש דמושב י''ל ודאי וא''כ ז''ל. הרמ"בם לד'וסיוע הו~

 הירדן בעבר גם איבורושינהוג
 א~

 כנען ל~רץ בי~ה דכתב
 ~~'ן שאין ~בכורים דאיתקוש ~ימא ודלא מעה''יר. עומרשיביאו וג~

 פ''ק בבנהדרין ברש''י ו~' ה~''ל. הרמב"ם לד' תורה דברמ~''יר
 על ר''פ דמנחות ממשנ' והוא מ~י"ר עומר ד~ביאין בהדי'א'

 והן שבא''י הארצות כל והיינו כו' כשרים היו ה"רצות כלקרבנות
 מהן א' ועה''יר שם פיר''שי וכן~'

 וכ~
 עשר דכלים במשנה משמע

 ו~ן כו' ממנה שמבי~ין הארצות מכל מקודשת א''י הןקדושות
 ז''ל בר''נ וע' וממושבותיכם. כמש''ל והיינו ברמ"בםמבואר
 פ' ז''ל וברש"בם ע"ב כ"בנדרים

 ע''~
 מעה''יר. בא עומר שאין דכ'

 מ"ד איכא דנבכים מושב וגם דבנהדרין. מגמ' תמוהיםודבריהם
 ב''ק אפי' או כ~''ל דוקא ובא''י גדולה במה דמרבה שלחבילקוט
ודוקא

 באר~
 בשם בילקוט כמבואר קרבין נבכים אין דבח''ל

גופי' ~'~~
 א~

 יש לפי''ז וגם מושבות. בכל הנוה~ת במה דריש דר''ע
 לעיל קושיית~ולתרץ

 מדר'~
 עומר אין דב''ל דמ' אדר''ע

 רק פליג מדלאמח''ל ב~
 בחד~

 לעיל בזה הארכנו וכבר וישן
 לקמן. אי''ה בזהנבאר ועו~

 הירושלמי ד' הביא ז''ל~~~''~
 דא~

 לח''ל מושב דדריש מאן
 דר''ע ל''ק לפ''ז וגם לח"ל שיצא שבא''י בחדשהיינו

 ותרו~ה חלה גבי דב~ל אזיל לשיטתי' דר''א לומר וישאדר''ע.
 מושב אי~טריך לא וא''כ בחלה חייבין לח''ל שיצאו א''יפירות
 לר''ע רק הוא דפשיטא חוץ שיצא שכאן חדש לאסור להכא~חדש
 לאבור בחדש איצטריך פטורין ח''ל שיצאו ~כאן פירותדס"ל

 דהלכה פשיטא וא"כ לחוץ.שיצאו א~
 כר~

 מפ~ש לא דילן הש''ב רק
 : ה~ילה

~~~
 יוצא פ' נדה במס' סברר''מ

 דו~
 דאורייתא בזמ''הז דחל

 מקצתכם ביאת ולא כולכם ביאת בבואכם דרש לאוא''כ
 שנא' שבתורה ביאות מכל זו ביאה הכתוב שינה למה ק'וא"כ
 שנכנבו שכיון להורות. אתי וע''כ כו'. תבאו כיבהן

 ל~
 נתחייבו

 ירוי''ש לאחר משמע בתם דביאה ב' וע''כ ר~י דבי תנאכדדריש
 הוצרךולהכי

 לשנו~
 בתם בי~ה דגם דאל''כ מיד ל"ייבו בחלה

 כו' זו ביאה לשנות הוצרך למה משמעמיד
 ~י~

 דריש דלא
 ע''כ ירוי~ש לאחר סתם דביאה וא''כ כו'. כולכם ביאתבבואכם
 גדונה במה ודוקא מושבות בכל הנ~גת לבמה דנסכיםמושב
 כמש''ל והיינו נב~ים בה אין ב"ק דזבחים בתוספתא ס~לדר''מ
 דלא קרא ואשמעינן ח"ל. מרבה ולא בא~י מ' כמש~אידמושב
 קמ"ל לא גדולה במה אבל ~בחירה בית דוקא~ימא

 מושבותיכ~

 מהברייתא. וכמש''ל נבכים בה יש ב''גדאף

~~~
 והיינו זו. בסוגי' בקדושין התוב' קו' כמה יתורצו זושיטה
 הגוף דחובת והשתא מקשהדבגמ'

 באר~ נוהג~
 וב~''ל

 טל דכתיב כיון סד"א ומשני ל''ל ומרור במצה רחמנא דכ'מו~ב
 י~יינו לא פבח דליכא אין פבח דאיכא בזמן יאכלוהו ומרו~יםמצות
 חובהלקובעו

 א~
 ו~ק' פ~ח ל~ו ואין בח''ל בגלות שאנו בזה''ז

 ותירצו מצ~ת תאכלו מבערב לי' מפיק דבפבחיםתוב'
 ד~~~

 תנחי
 מאוד תמוהים ודבריהם כו'~י~הו

 דמנ''~
 למדרש לגמ

 דורש תנא ואיזה דפםחים כברייתא ד~א~כי ~ו~בו~
 ~נאי דני~~~ כ~

 בזמן לח''ל קרא דחד שאח~ז בדבור תוס' שם ו~''ש~ינהו.
 הי' בכ~ל דהוא נ' אי~ו זה גס עו'קיים שבהמ~

 בדר~
 רחוקה

 ו~~
 לנו

 חובת ~הוא כיון בח''ל אובא~י
 הגו~

 גופא ודבריהם ברור. וזה
 פ' דבפבחי' טובא ק' ו~וד במהרש''א ע'בותרים

~"~ 
 דרשי'

 בכל הנאכלת מצהמיני'
 מושב~

 לי' דריש וריב''נ בכורי' להוצי'
הכי

 וא~
 ודרש בבוגי שם כדאמר שם בי' הדר הא עלי' דפליג ~ע

 ~ו~ב הש''ס מק' מ~י וא~כ מושבות בכל הנאכלת מצהג''כ
 והתם תנאי ככולהו דלא אחריני ב~נפי למידרש ל"ל וגם ל''לדמצה
 ורב רבה על ד~ק' היא פשוטה דדרשהמשמע

 יוס~
 חלות גבי

 פשוט אלמא כו' הנאכלת מצה ממושבותיכם לי' ותיפוק כו'תודה
 ב~טב''א וע' גדולה תימא ו"ה כמאן דלא דקדושין וסוגי' כןלדרוש
 בזמ''הז מצה דס' ב''י אחא לרב ~''שקדושין

 דרבנ~
 דדריש ות~ כו'

 דרשה דהך צ''ע ג''כ ודבריו כו' הנאכנתמצה
 דמ~

 פשוטה הנאכלת
 א"ש שכ' השיטה לפי אבל כ"ש. בפ' ואמוראי תנ~י לכולהוהיא
 כמש''אי מו~ב למ''ד היא דקדושין דבוגי'הכל

 וא~
 במשמע ח''ל

 מקושיית הנראה לפי או ר"אוהיינו
 ר"~

 דנוהג ד~בת ממושב
 וא"כ דשם דבוגי' ב"ד לפי לי' מפיק דממושב אלמאבח''ל

 ע"כ היינו דמצהמושב א~
 בח"~ א~

 ה~אכל' מצה למידרש ליכא ותו
 שאין בפסח בו מלצאת ~ני מעשר גם נמעט דא''ע מושבותבכל
 שם ומש~ע כו' ב~ערך ו~כלו בי' דכחי' מה''ת בא''י רקנאכל
 כמו ראשון במעשר גם דאיירי כו' שנים שנש ~קצה ראהבפרשת
 וברמ"בם בילקוט מבואר זה ודין ~םשפיר''שי

 וכ''~
 ~בי הרמ"בם

 דאין~רומה
 נאכ~

 שמן מוציאין אין מפורשת ומשנה בא''י רק
 וכ"ש ~ה''ת שהוא לו ומ טהורה תרומה וכ"ש לח''ל מא''ישריפה
 בהן דיוצאין דינם מפורשין כולן ובאמת נזיר. ורקיקי תודהחלות
 נאכלין שהן ולפי להו ממעט'נן אח~ימי ומיעוטי כו' תודה חלותרק
 הנוהגת ב''ג והיא מושבות בכל נאכלין להו קרינן וגבעוןבנוב
 נאכלין כו' תודה שחלות לפי בירושלמי מבואר וכן לבד.בא"י
 דוקא והיינו ממושב להוציאן התנא הוצרך לא ישראל עריבכל
 המ~שר כולן ונקראין הכי למדרש שייך בא"י דוקא ~ושבלמ''ד

 דמושב דקדושין לסוגי' אבל א''י. בכל מושבות בכל נאכליןוהתרו~ה
 לא בכולהו גם דא''כ כו' הנאכלת מ~ה למידרש ליכא משמעבח''ל
 הש"ב הוצרך ולהכי בהו. נפיקהוי

 למידר~
 לקוב~ו ד~ה מושב

 למ~ה מושב דדרשי הריטב''א שכ' ב''י אחא ורב בי' דהדרלבתר ר~ וכן דפ~חים ריה''ג אבל הגלות. בזמן בח''ל ואפילוחובה
 כמ"ש לחוד בא"י מושב דדרשי תנאי כהני ע''כ ~' כו'הנאכלת
 תנאי וכמה ~רא''בש נבכים דפ'מברייתא

 א~
 כמש"אי דדרשי

 רק ב~ה''ז חובה לקובעו דמצה ממושב למידרש ליכא תווא''כ
 מיירי אי אבל הגלות בזמן מסתמא היינו במשמע ח''ל מושבל~"ד
 להכי היטב ודו"ק בזמה"ז החורבן בזמן דאיירי מוכח היכיבא''י
 רק מפקינן ולא כו' הנאכלת ל~ה לי'דרשי

 דברי~
 שאין

 ~"י בכל הנאכלים דברים אבל בירושליםרק נאכלי~
 א~

 מוציאין שאין
 וכמש''ל ומעשרות תרומות כגין בהן יוצאין לח~לאותן

 ל~
 הוצרעו

 ורברבה
 יוס~

 אחריני ממיעוטי נזיר ורקיקי תודה חלת להוציא
 ~הקשה מה בכורים גבי בתוספות וע''ש וגבעון. בנוב שנאכליןכיון

 קצרתי. כי ודו~ק ר~נבשם

~''~~~
 ~וי ריה''ג לגבי בי' דהדר מקמי דר"ע י''ל

 מו~ב דריש והוי עלי' פלי~ הוי ולהכי בח''למושב ג~ דר~
 דאמר ד~א י~ל וא"כ דקדושין ~בוג~ כו' חובה לקובעו~צה
 שב~ והריר~ע

 ב~"ל גם מושב ודרש בח"ל ונוהג מושב בו שנאמר
 דהדר מקמי ~יינ~ ~ם בוגי' כפשטות בחדש וגם בנבכיםופליג



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  דרי~ והוי ריה~ג לגביבי'
 ח~בה ולקובעו לח''ל דמצה ~ושב גם

 ולמצה לחוד בא''י מושב ודריש שם בי' דהדר לבתר "בלוכמש''ל
 דחדש גם א''כ כו'הנאעלת

 ולהכי ל"ד בח"ל חדש וס''ל הכי מדרי~
 הגון ~י' ~וד בי~נו ועלה לפמ~''ל ~ח"ל בא עו~ר אין במנחו'~'
 שיטתינו לפי ר''ע בדברי הסתירהלקו'

 והי~
 והרב הפ''י שיטת

 התוס' קושית ל'ישב מאוד נכונים נ' אלו ודברים אהרן קרבןב~נ
 בפשיטות.וקושייתינו

~~~~
בפסחים

 כ"~
 לקוב~~ ר''י דריש ע"ב

 דלא ~רא חובה
 שבעת ח~ץ עליותאכל

 בכמה סבר הא ור''י כו' תאכל ימי~
 דכל סוגי' בקדושין כדאי' ~למדין כא~ד הבאין כתובין ב'דוכתי
 ירוי''ש לאחר בי"ות דכל ם''ל וא''כ כו' שהזמ'גמ~ע

 משמ~
 כאידך

 כתובי' ב' וביכורים מלך הוי ו"ידך בגמ' קא~' דהא ר''י דביתנא
 ילפינ~ ודאי ~למדין דא' לר''י יא"כ מנ~דין ואין כא'הבאין

 כל
 דליכא לכשמא''י דרש דחדש מושב ע''כ וא''כ מינייהוביאות

 מדסבר ~וד מוכח וכן לי' נפ~א דמביאה ירוי''ש לאחרלמידרשי'
 בזמה''ז חנהר"י

 דאוריית~
 בבואכם ע"כ וא''כ בנדה. ר"מ כמו

 מיד ~נתחייבו להורות"תי
 שנכנס~

 דלא
 וכמש''ל תבאו מכי מש~

אליבא
 דר''~

 ע''כ בח''ל איירי ואי כמש''אי מושב דדריש וע''כ
 כסוגי' חובה ולקובעו מדרש הכי דמצה ~ושבגם

 דקדוש~
 ול''ל

 חובה ל~וב~ול~ידרש
 עליו תאכל דל" מהי~

 חמ~
 ולפ~'ש כו'.

 איירו דכונהו~יחא
 ב~ר~

 ~~ד. ב~''ל חדש לבבור יוכל ר''י י"ף
 ד~ק' ו~וד ל''ד בח"ל חדש ס' בפ~חים דש''ס דסתמא כייןונפי''ז

 נקטינן. דהכי מ' לי' ותיפוק יו~ף ו~בלרבה

~~
 לפי''זמיושב

 מ"~
 דשבת מושב דפריך בקדושין המפרשים

 חובת והאל''ל
 ה~ו~

 ומשני הוא
 סד''~

 קידוש תבעי
 מקראי תמאי דרשי בב''ב דהא ה~פרשים והקשו כמו~דות.ב"ד

 ולא נאמרו ד' מועדי וא' ב''ד קידיש ב~י דלאאחריני
 הרמב''ן הק' וכן ~יי''~. ב''ד קדוש לענין ע~ן ~ראשיתשבת נא~ר~

 לב''ב.בחידושיו
 ולפמ''~

 לח''ל מושב דדרשינן מאי דלפום הכל א''ש
 קידו~ בעי דלא~וכח

 השנ' מעברין ואין ב''ד אין בח''ל דהא ב''ד
 בעי דלא כלל מוכח לא איירי בא''י מושב אי אבל בארץ.רק

 כשירה א''י דכל ב''דקידוש
 לקידו~

 אין דקיי''ל ב''ד
 בח''ל עברוה אם אבל ~וברת בגליל עברו ואם ביהודה רק~שנה ~עבר~

 ולמדרש לח''ל ממושב להו מ' לא דב"ב תנאי והנהו מעוברתאין
 ב''ד. קידוש בעידלא

~~~~
יש

 לתר~
 עוד מקש' כאן בםוגי' דהנה עצו~. קו' עפ''ז

 הואיל םד''א ומשני ל''ל ודם ~~ב גבי דכ'מושב
 בזמן ודם חלב נתבר ק~בן דאי~א בזמן כתיבי~קרבנות ו~~ימ~
 סוגי' לפי ומבואר אבור קרבן דל~כא בזמ~'~ז דאף קמ''ל כו'קרבן דליכ~

 כו' חלב כל מושבותיכם בכל לדורותיכם עולם דחוקת דקראזו
 ואלו כלל. קרבן ~ליכא בזמ"הז איירי דה" בחוליןאיירי

 משום שתים לוקה נבילה חלב אכל מפורשת ברייתאדכריתות בפ''~
 ומ~וםנבילה

 מוקדשים חלב כו' חלב אוכל כל דכי ל~~
 ב~לב דאיירי עולם דחוקת לאו ומשום ~קדש ~שום שתיםלוקה

 איירי כו' חלב אוכל כל דכי דלאו ואמר ~ם פליג ור"ימוקדשין
 עי"ש שלש מוקדשין חלב על ולוקה בקדשים~ם

 סוג~ בכו~

ד~פר~
 בהדי' לה

 ה~
 ~בל

 ב~ל~
 לחיובי' ~לי~ לא ~בילה

 הא טובא וק' איירי. במוק~שין דלכ''ע כו' עולם דחוקתלאו ~ו~
 בי'~'

 מושבותיכ~ ב~
 קדשים דליכא איירי בח''ל בזמ"ה" וע''כ

 של~ וליל~י אייריובחולין
 לא עצומה קו' וזו ~דושין ל~וגי'

 לא'ראיתי
 מהמפרשי~

 אותה ~הק~ה
 ולפ''~

 דסוגי' ניחא
 כמש''אי היי~ו מושב דם''ל כ' כברדקדושין

 וא~
 בח''ל

~ 
 וכ~דת

 א"לא דכריתית סוגי' משא"כ דאורייתא. ~דש דס''ל ור''שר''א
 בהרבה לעיל ~הארכתי וכ~ו בא''י. מושב דדר~י תנ~יכהנהו
 לא וא''כ דפםחים. הגמ' ו~~וגי' ותוספתות ~ברייתאראיות
 ~שכחת בא''י דאיירי דכיון חו~ין לחלב ודם דחלב ממושבמוכח
 חולין א~לב לקי לאולהכי ב"~~ה" איירי דלא כיון קטנה בבמה או וגב~ון בנוב ב~וקדשיןלה

 משו~
 מלאו רק עולם דחוקת לאו

 ~ל ברמב"ן ועיין חלב.דכל
 התו~

 דקדושין סוגי' עפ~י דבריו ~כל

 ודו~ק כן מ' לא דכריתות סוג~ אבל כן. פסק חדש בפ'וגם
היטב.

~~
 שנהגו למנהג מכון וסעד סמך ~יש נ' האלה הד~רים
 נכשלין שכולם לומר וחלילה בחדש להקל העולםרוב

 והמקום נביאין ב~י הן נביאין אינם ואם ח"ו לאובאיםור
 לזכות. אותנוידין

~~~
 בתראי אמוראי בימי גם הל" מנהג שהי' הוכחות ~ודל~וא
דהנ~

 מר קאכיל לרבא רבנן ליה א~רי אי' א"נ פ' בב''מ
 אייר עד מטרת ואת כו' מני~ן ל"ריסי ליה מסלקי דכ''עריביתא
 ולמ''דכו'.

 חד~
 שרינן היכי ~''כ לכאורה לדקדק יש מה''ת בח''ל

 ונהי העומר. לפמי לקצור אסור הא הפסח קודם בניסןלקצור
 השלחין כבית הוי מח''ל עומר מביאין דאין דכיון לומרדאפשר
 קוצר אתה אי מביא שאתה ד~מקום כו' השלחין בית קוצריןדת~ן
 אבירי ודאי ואילך מקצירה מלאכות וש~רי גדישה עכ''פ אבלכו'

 חכמים ברצון שלא יריחו ואמשי ן גודש לא אבל במתניתיןכ~תנן
 העומר משקרב אי' ובמנחות ש~גו ~קום בפ' כדאי' עושין~יו
 חכמים ברצון שלא קלי קמ" ירושלים שוקי ומוצאין יוצאיןהיו
 ותהא לבד הקצירה מלאכת כ''א הפסח קודם לע~ות אפ~ר ~יוא"כ

 חוה''מ דמלאכת הפסח. עבור עד השדה ע''פ ~טוחה~תבואה
 וא''כ אסורה~''כ

 מוכרחי~
 והגדישה העימור המלאכות כל ל~שות

 המוטלות המלאכות כל הן והן הפסח אחר הכל וה~ירוחיהדישה
 ואחצד ו"ניר אזרע ואנא דהמקבל ב~תני' כדתנן האריסין~~ל
 כ"ע ~י האיך וא''כ האריס. מסתלק ואז קדמך כריא י~יקום'כו'

 אריסייהו~~לק
 מנים~

 ~לקין היו ניסן יומי בסוף ע''כ וא''כ
 אינהו גם הא אייר עד נטר ומר לי' אמרי והיכי ל~יל.כמבואר
 לכאורה אע''כ בינייהו. איכא יומי כמה ואטו ניסן סוף עדנטרי
 יהו~ע דרב ברי' ור''ה פפא כרב נוהגין שהיו מזהראיי'

 ~פםח קודם ה~לאכות כל מתירין היו ולכן מדרבנן רק אינובח''ל דחד~
 ל~יכל: אתי דילמא ~זרינןולא

~~~.

 ~שרי וגנב ניסן ג~ב בסנהדרין דאמרינן מהא עוד משמע
ל~

 ובדבר מועט ובדבר באריסא וה''מ כו' גנב שמיה
 : ודוק כו' מלאכתושנגמר'

~~~'

 ומהא כו' מיסן ביומי לא זימנא קבעינן לא דא' מהא ~'
 ב~טות" לרבנן רבאדאמר

 כו' ניסן ביו~י מינייכו
 הקציר זמן שניסן מפני והכל כו' קמאי'ת~ח~ו ל~

 ו~
 חודש שכל

 : כמ''ש ומוכרח טרודים. היו~יסן

~~~
 אם הדין בפרט כה עד ב"ה שבאנו אחרי

 חד~
 בח"ל. נוהג

 אס בדין דבר בה לחדש ~שנלע''ד בזה להו~יףראינו
 וזה דאורייתא. בח"ל חדש הסוברים לדעת אף מערים ב~ל~יהג

 : בע"הש"יהחלי

~~~
 וערלה דחדש בפשיטות כ' "''ל והרא''ש בקדושיןהתוס'
 לדבר. ראיות והביאו ~כרים. בשל נוהגיםוכלאים

 דמקשה דקדו~ין ~הירושלמיראיי~ם ועיק~
 ל~

 ומ~ני חל~. תני לא
 בישראל חלה א~ל ובמכרים בישראל שמוהגין דברים "לא תני~א
 בשל נהגי דכולהו ל~די' מ' כי' ערי~ותיכם דכ' בנכריסינא

 במס' ~תוס' כ' וכברנכרים.
 שכל ע''"

 הראיו~
 דחויות ר''ת שהביא

 מנחות תוס' ובפסקי נכונה. היא מהירושלמי הזאת הראיהרק
 ד~ירושל~~י וכתב מדרבנן הוה נכרים דבשל מבי~''ם ר''א בשםכ'
 ~שמ~ל"

 בשל להתיר ראיות להביא האריך ""ל ב"ח והרב כן.
 תוס' ראית ולסתורנכרים

 ורא''~
 ודחו האחרונים כל והש'גוהו

 : ידים ~~תידבריו

~''~~~~
 דגברא משמי' מתאמרא ז''ל ב''ח דהר''ב מילתא דהא~'

 ז''ל רש"י ו~נו כוותיהרבא
 דמשמ~

 דס''ל לענ''ד
 ""ל הב''ח שהודה ב~ה אף ~זאת וגדול נכרים בשל נוהגדאין ג"~

 ר~''י מד' כן משמע לא נכרים ב~ל נוהג דודאי וכלאיםבערלה
 אומר ~ב''י תניא דקדושין בברייתא דהנהז"ל

 שלו~
 נצטוו מצות

 ונוהגות לאר~. בכניסתןישראל
 באר~

 הא על ו~ירש''י כו'. ובח''ל
 "~ו לא ב~דבר שהרי וז''ל לארץ. בכניס~ן עליהן שנצטוודא'
 "רעו לא דכוונתו ברור נ' עכ"ל כו' מטעו ילא קצרוולא

 כלאי~ ע~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  נטעו ולא וקצרתם ביה דכ' חדש על קצרו ונא תזרע לא ביהדכ'
 שנצטוו דאמר ~מאי טטמא ויהיב ונטע~ם ביה דכת~ב ערלהעל

 ביה כ' דל" כלאים בשלמא ק' ולכאורה קודם. ולא לארץבכניסתן
 תבואו כי דכ' וחדש ער~ה אבל טעמא להאי ~יצ~ריך לארץביאה
 שלא גזה''כ במדבר וקצרו ז~עו "ם אף טעמא להאיל"ל

 נה~י הוו טעמא הך דלולי מוכח ז''ל ומדברנו לארץ. כניסתוקודם ינהו~
 מללו ברור ז''ל רש''י שפתי דעת אמנם ביאה. בהו דכ' אףבמדבר
 ל''ל חמור ופטר תפילין גבי רחמנא דכ' ביא' פריך ל~ילדהנה
 פריך מאי וק' כו' זו מצוה עשהומשני

 אי~
 שלא דאשמעינן

נהגו
 במדב~

 ב~בר שנהגו ליה פשיטא ומהיעא בח"ל דנהג אף
 בח"ל ונוהגת היא הגוף שחובת כיון תליא בהא דהא ס''לא"ו
 כו' זו מצוה לעשה ביאה דרשימן ולהכי ב~דבר ינהוג לאנ~ה
 גם שינהגו למימר הו''ל בח''ל דמוהגין ם"ל דרשב''י כיוןוה''נ
 ג''כ ואתי דוקא דלאו לומר מסתבר ביאה ביה דכ' אףבמדבר
 קא' דלהכי זה לטעם ז''ל רש''י היצרך לכן כו' זו מצוהלעשה

 והנה כו'. וקצרתם כ' וקרא כו' קצרו שלא משום לארץבכניםתן
 להם הי ולא כו' זרעו ולא קצרו שלא ז''ל דבריו לפ' אין ודאיהא

 בהדי' מבואר דהא ז''א לארץ. שנכנסו עד פירות ולא כלל~~ואה
 במדבר בהיותם להם מוכרים נכרים תגרי שהיו יומא מסכתב~''ס
 במשנה במנחות ז''ל ברש''י מ וכן לעיל שכ' בירישלמי מבוארוכן

 לארץ באו הירדן בעבר דהא ועוד כו'. הכבשים מעכב איןדהל~ם
 עד איסור נהגו לא ולמה לרוב ופירות תבואה להם והי'נושבת
 משעברו בתוספתא מבואר וכן כנען. לארץ ובואם הירדןעברם
 תבואה להם שהיה אף ובחדש ובערלה בחלה נתחייבו הירדןי~ראל
 כוונתו דאי ועוד להם. היה שלא ז''ל רש''י כוונת אין א''ומקודם
 שלא רק טעם משום אינו קודם נצטוו שלא דמה כיון לא."ו בח''ל שינהנ לענין לארץ ~כניסתן נצטוו אם נ~מ מה לעךז"ל
 קמ''ל דרבותא מ' דרשב"י ולישנא לח''ל זה ענין מה להם.הי'
 רבות" ו~אי בח''ל נוהגת לארץ בואן עד נצטוו שלאדאף

 כל וא' עליה דפליג דראב''ש לישנא מ' וכן כלל להם היה לא"ם היא
 בארץ. אלא נוהגת אין לארץ בכניסתן ישראל ~נצטוומצוה
 ביאה קודם להנהיגה ונצטוו נ~חייבו שלא כיון הנותמת דהיאמ'

 כניסתן קודם בהן נתחייבו ל" נכרים של הכל והי' כו' זרעושלא דלפי טעם לתת ז''ל רש''י כוונת וע''כ בח''ל. מוהגת "יןלארץ
 טעם לול" אבל דוקא תבואו דכי א' ולהכי נכרים ב~ל לא"בל עצמ הן שזרעי במה דוקא היינו ב~"ל אח''כ שנוהגות אףלארץ
 אין עתה דגם ז''ל מדבריו לפ"ז ומוכח ל''ד כ''ת א~רינן הייזה

 קודם נהגו דלא הא ע''כ דאל''ע ז"ל הב''ח וכד' נכרים בשלמוהג
 והתוס' כו'. זרעו דלא לטעמא ול''ל מגזה''כ הוא לארץכניסתן

 התכלת פרק ב~נחות שכתבו לשיטתםז''ל
 כ"ת דקדושין דלר'~

 לומר ואין נכרים. בשל דנוהג דס''ל ז''ל ר"ת ד' והן בחדשל''ד
 נכרים משל עומר להקריב יכלו של" להורות הוא קצרו שלא~עם
 שנתחייבו קודם בחדש נתחייבו לא ~ילא ו"''כ קצירכם בי'דכ'

 דאין הסוברין לשיטת דאי ז''א עומרבמצות
 עו~

 "ף מח''ל בא
ל~'ד

 חד~
 בח''ל

 דאוריית~
 רמב''ם דעת והיא

 ו~מ''~
 בל''ז א''כ ז"ל

 במדבר עומר קרבלא
 א~

 זו דלשיטה ועוד הוא דח''ל קצרו אם

 ו"ין אסור דחדש יוכיח דח''ל חדש ואיסור עומר "הדדי תלייןל"
 ~ומר לענין ח''ל למעט דוקא כ"ת זו לשיטה וע"כ ~~נו באעומר
 איסור לעניןולא

 חד~
 "יסו~ו. נהג דלא ~''ל במדבר גם וא"כ

 דאורייתא בח''ל חדש למ"ד מח''ל ב" דעומר הסוברים כדעתואי
 להוכיח בעזהש''י הארכנו וכבר ק"א ובעל פ''י בעל הרב דעתוהיא
 חדש ו"יסור ~ומר "הדדי דשוו ז''ל ותוס' רש''י שיטת היאשכן
 כיון נכרי' בשל לענין דגם מוכח ממילא א"כ דאורייתאלמ''ד

 בש~נ נהג דלא חדש ל"יסור הדין הי" ודאי לעומר להוד~מעטינן
 א~רובי בח''ל ד"סור כיון מח"ל לריב"י במנחות אמר היכידאל''כ
 במדבר הא מקריבינןנמי

 ש''~
 ו"ין מוהג שאיסורו יוכיח

 נ~ג דאין זה לפי' גם ע''כ ומוכח תלי' בהא דה" "ע''כ ממנובא ~~מ~
 ז''ל רש~י ד' פשט אבלבש''מ.

 מ~מ~
 איםור לענין זה טעם דנקט

 ואף בח~ל שנוהג אף נט~ו ולא זרעו שלא לפי במדבר נהגושלא א~םורן לעיקר ~עמא יהיב וכל"ים בע~לה דע''כ ועודגופיה.

 בחדש גם דכוונתו ובודאי כלל ביאה ביה כ' דל"בכלאים
 : להו נקיט גוונאובחד

~~~~~~
 לה~מיס נ' ~יה

~ 
 אמתניתין דדייק לעיל הגמרא בסוגי'

 שאינו ומאי תלויה מאי כו' בארץ ~תלויה מצוהדכל
 חמור ופטר תפילין הרי כו' ביאה ביה דכ' תלוי' אילימאתלוי'
 כל ה''ק אלא כו' ביאה בהודכתב

 מצ~
 קרקע חובת שהוא

 תלוי' לשון ע''כ כו' ביאה דכתב היינו דתלויה דס''ד למאיוהנה כ~
 שתלאן היינובארץ

 ה~
 ולמאי א''י על כוונתו ובארץ א''י בביאת

 מצוה שהיא פי' כו' קרקע חובת שהיא מצוה כל ה''קדמסיק
 קאי ולא הארץ פירות היינו בארץ פי' וא''כ הארץ בגידולישהיא
 על הכוונה ודאי בארץ אלא נוהג אינו דלשון ועוד צ''ע וזה א''יעל
 הש''ם בכל בארץ נשון וגם ז""ז מאמרו א' ובדיבור א"י היינובארץ "ל" נוהג ואינו קרקע סתם היינו בארץ תלויה נפרש ואיך""י
 ~~רץ בביאת שתלויה בארץ פי' למם~נא דגם בפשיטות לפרשיש ורשב''" דרשב"י ומברייתא ז''ל רש''י מדברי ולפמ''ש בא"י.מ'
 כו' חמור ופטר תפילין דהא ביאה ביה דכתב משום כדס''דולא

 אל~ כו' זו מצוה עשה כדא' דוקא לאו דידהווביאה
 מצוה כל ה''פ

 כניסתן דקודם לא~ץ בביאתן תלויה בודאי וא''כ קרקע חובתשהיא
 מצוה וכל כו' זרעו של" ז''ל רש''י וכד' קרקע להם היה לאלארץ
 כתפילין הארץ בביאת תלויה אינה ממילא וא''כ הגוף חובתשהיא
 עם יחד לנעון ועולה פשוטה עפ''יזו בבוגי" בעזהש''י ~אוד ומתוק נכון פי' הנלע"ד זהו חמור.ופטר

 שלוש דרשב''י בריית~
 וא''כ ב"רץ. תלוי' פי' והוא לארץ. בכניסתן ישראה נתחייבו~צוות
 תלויה לה מדקרי נכרים בשל נוהג דאין ה~שנה מלשון גם~וכח
 להם היה לא ובמדבר קרקע חובת שהיא כיון~ארץ

 קרק~
 ש''מ

 חובת ~יא דמשום ליה פשיטא מהיכי דאל''כ בש''נ נוהגדאין
 ביאה משום כוונתו אין דע~כ הארץ בביאת תלויה היאקרקע
 מכריח קרקע חובת שהיא דמה אע''כ כו' תפילין דהרילחוד

 הב''ח וכדעת ז''ל רש''י ד' עפ''י כמ''ש וזה בארץ תלויהלהיותה
 :ז''ל

~~~

 רש''י ע' כו' מותר ובסורי' אבור בארץ ~רלה דספקברייתא דמייתי מברכין כיצד ר''פ בברכות ז''ל רש''י ~ד' עוד מבואר
 לרש"י ול''ל כו' הן ערלה של אם וא''י הערלה על החשוד מהלוקח
 חשוד ~ישראל מ' החשוד מ דלשון חשידי באינשי כן לפרשז''ל
 צפופים המה ז"ל רש''י ד' וכל הנכרי מן בלוקח דאיירילימא

 דבשל כוונתו ברור "''ו בחנם ח''ו לשון ייתור בהן איןומדוקדקים
 כתב דבקדושין אף ישראל. בשל רק כלל נוהגת ערלה איןנכרים
 יורד עוד כ' אח''כ וכן כו' הפירות מן נערי וליקט ז''לרש''י
 בדבריו המדקדק כו' מפרדס הלוקט כוכבים מעובד ולוקחישראל
 כ' דלא הכרם בעל ולא לוקט רק לנכרי שויה דלא יראהז''ל

 יורד שע''כ חבר. תי' ז''ל הוסיף שלבסוף וראיה כו'~פרדיסו
 שלוקט חבר יר"~ שלא ובלבד לחבר ומוכר ממש כלאים מןולוקט
 שעובד כל דבערלה משום ערלה גבי בראשונה חשוד שםהזכיר של" ומה לוקט. הו" והנכרי חשוד ישראל של הוא שהכרםמ

 כ''ש ודאי הוא ש"כלו אף לכתחלה לספק מותר דהא עבידמידי ל" דהא חשוד הוא הכרם שבעל מוכרח אין לוקט הואכוכב'ם
 וכדאמר לוקט כשמכרי להודיעו צריךשאין

 בגמר"
 ומה להדדי םפוקימספקי ור~" רבה

 של~
 חשוד הזכיר בכלאים בסוף "בל ודו''ק. מכירה בתורת שלאפי להדדי מספקי א' ולהכי ברור וזה בהנאה ו"סור ערלהודאי הו" דאצלו ערלה מדמי ולהנות ל~ור לו אסור דעכ"פ"''א ומספק לוקט הוא דישראל פי'

 עכ''פדהא
 ז~

 "בל לחבר. ומוכר א' ולכן כל"י~ ומקיים
 הדמים ולוקח בעצמו לוקט חשוד בישראל דערלה הך "ף~י' בברכו~

 מוכח ו"~כ ער~ה מדמי שנהנה הוא חשוד וד"י ו"''כלעצמו
 בש''נ נהג ל" בח''ל שתנהוג הל~מ דערלה אף בש''נ נוהג"ינו וכל"ים ד~רלה ובקדושין בברכות ז''ל רש"י מד' בבירורעכ''פ
 וכל"ים לערלה מ~'ו רשב"י יליף היכי דאל''כ ~עוד לחדש.וה''ה
 בערלה ומו~ר בחדש ד"סור יוכיח ש''נ י''ל הא בח''לשינהגו

 : נכרים בשל נוהג "ין חדש דגם ס''ל א''ווכלאים



~ ~ ~
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~''~~~~
 לנכרי אין ר''י ~דאמר ר~יה הביאו והרע''ב והר"ש
 והמעיין לכ''ע. בש''נ נוהגת דערלה ש''מ רבעיכרם

בפי'
 המ~ניו~

 רוצה אם ר''י דכוונת דלק''מ יראה שם
 זו~מצוה לנהו~

~~ 
 נכרים של תרומה כמו הימנו מקבלין ~לווה שחין

~~
 תרומתו במשנה ~ם א' אפ''ה מתו''מ דפטור נכרים שנ בדגן
 שייכא דמה הוא מענינו הלמד ודבר הקדש והקדישןתרומה
 טעמא חד א''ו למית~י' הו''ל ב~רנה תרומות. במסכת שםדר''י
 תני ~ד~א להיפך ראיה שזה וכמעט ~נכרי. הקדש משוםהוא
 פליגי ברבעי רק בש''נ ערלה ליכא דבאמת ש''מ ערלה במב'~ה

 ראיתי טרם מדעתי הפי' שקיימתי ות"ל הקדש. ה~די~ןמש~ם
 ~רלה דאין בהדיא ערלה ריש ז"ל הוא פי' וכן ז''ל. הרמב''םבד'
 שלא אע"פ גוים נטעו לכתוב בנשונו שמדקדק כלל בש"ננוהג
 דע"כ משום כן לפרש דקדק כו' א''י כל כבשו שלא ופי' כו'כבשו
 שכבשו במה וע''כ ערלה נהגא לא נכרים דבשל מקצתהכבשו
 ש~ין נימא דלא למעט ובא א''י כנ כבשו לא ~עדיין רקנו~גת
נוהג

 ר~
 נקמן וכן ושביעית. תרו~ה כדין ו~ילוק כיבוש א~ר

 כדעת ודעתו כו' ישראל ב~שות שמטע פי' כו' שנט~ והנכריבמ~נ~
 לעצמו שנטע בין שכ' בו חזר ש~חיבורו כ' התוי''ט רק ז"ל.רש"י
 שלא לומר יש ולענ''ד וברבעי. בערלה חייב לישראל שנטעב'ן
 בין וכוונתו בוחזר

 שנט~
 ה~ם ממנו ישראל לקח וא~"כ לעצמו

 וברב~י בערלה חייב כתב דכאן לזה וראי' ישראל. ברשותוגדל
 מקבלין זו במצוה לנהוג בא שאם רבעי כרם לנכרי דיש כ'ולקמן
 כבר הא בזה חדש ומה ישראל של רבעי כנטע קודש והיא~מנו
 כייפינן דאטו ר~ה ~ם איירי ובוד~י וברב~י בערלה ~ייב ל~~לכ'

 דאיירי כמ''ש א''ו חייב. סתם כ' ד~ם ועו' זו במצו' לנהוגלנכרי
 וכיון ני~ראל ~ח"כשמכר

 דקיי''~
 חייב בא''י לנכרי קנין אין

 מה"ת ורבעיב~רלה
 א~

 ז''ל הרמב"ם לדעת נוהג רבעי אין דבח''ל
 בהדיא כ' למשניות דבפי' מפירושו בו חזר דבזה רקכמש''ש.

 ובודאי כלל נוהגת ערלה אין ממנו ישראל ולקח עצמו בשלשנטע וא~
 בתלוש הפירות שלקח כוונתואין

 דפשיט~
 לנכרי דאטו

 בעי~
 למיםר

 שאין ס''ל ואפ"ה הכרם שלקח כוונתו א"ו הלוקחן לישראלע''כ
 לארץ. באו שלא עד גוים נטעו כמו דהוי וטעמו מוהגתערלה
 אבל א''י כל כבשו שלא לה מפרש כבשו שלא אעפ''י דנטעווהך
 אבל סתם שם שכ' כן מפרש שאינו נ' ובחיבורו הזו. המקצתכבשו
~שב~י

 א~ ל~ר~
 תבאו כי שנאמר חייב כוכבים עובד שנטעו מה

 פי והרע''ב ישראל. ליד כך אחר כשבא דוקא לעולם אבל ביאהמ~עת
 פי' שנטע והנכריבמשנה

 ברשו~
 שדבריו ~וי"ט והקשה י~ראל.

 לפרש ול"ל בש''נ נוהגת דערלה בהדיא כתב דלקמן ז~''זסותרים
 בכמה שפסק לשי~תו דהרע''ב דלק''מ ונראה ישראל. בשלשנטע
 חו''ל הוא עצמו בשל נטע אם וא''כ כ~' ב""י לנכרי קנין ישדוכתי

א~
 יחיד כיבוש נקרא הוא ישראל אח''כ שלקח

 ומשנ~
 ערלה דריש

 ערלה בשלהי רק הוזכר לא וח''ל בח''ל ולא בא''י הכל~יירי
 היה א''י של ב~חלתה אבל ישראל בשל פי' לכן כו' הלכההערלה
 וא''כ הירו~למי. לדעת כו' להם דירו~ה ועוד אח''כ רביםכיבוש
 כן לומר א''א ז''ל הרמב"ם בד' אבל כלל. סותרים ד~ריואין

 כ'ז''ל שהו~
 בהדי~

 לא כלל דכלל ~~מע ערלה. בהן נוהג ש"ין
 דאף מבואר כו' כבשו שלא אע''פ בנט~ו שפי' מפי' וגםמהלכה א~

 ז''ל ומדבריו בש''נ. כלל נהגו לא רבים כיבוש שהי' "''יבתחלת
 שבחיבורו ~מנו הישראל לקח אם רק בו שחזר הכרע "ין~חיבורו

 : כו' קנין איןפבק

~~~~~~~
 בש''מ נוהגת ~רלה דאין מהירו~למי ראיה להביאיש
 שםדא'

~ 
 ונטען ב~ושיהן מח''ל נטיעות מייתי יאשי'

 לחד שם ו~'בא''י
 מ''~

 העיון אחר ברור נראה ופי' השנים נשכר
 בהן נה~ה לא ובח"ל ערלה ~נות בתוך שהביאן דהיינובירו~למי
 נהג שלא וכיוןערל.

 מקצ~
 נפטרו בח''ל. שהיה בעת השנים ~הג'

 שנים ג' לנהוג יכולה שאין דכל לארץ עשהובאו אח''כ גםלגמרי
 בו שאין דכל רבעי שנשכר א' מ''ד ואידך כלל. נוהג איןערלה
 שנים ג' תשלום עד בהן ~גא אבל רבעי בו אין שנים ג'~רלה

~פלוגת"
 הגר''א הביאן גופייהו אמורא דהנך בירושלמי לעיל שם

 הא קשה וא''כ לזר~ים. בפי'""ל
 ערל~

 ~לכה או בח''ל נוהג

 ~הביא א''ו לארץ בבואן נפטר ואיך מדרבנןאו
 מחו~

 ~ל לארץ
 בזה צ''ע לעינ שכ' מה כפי ז''ל הרמב'ס ולדעת ישראל.~של שנט~ כנכרי והוי קנין אין דאמר כמאן ס' בא''י ~בלנכרים.
 וכמ"ד כלל ב~''ל ערנה אין כמ''ד דסבר ל~ר ודוחק ודוק.לכאורה
 שהב~א ואולי בירוש~מי. כלל הוזכרה לא זו דסברא דילן. בגמראהכי

 נרבים~נטיע
 דבאר~

 המיקל כד' קיי''ל ובח''ל ~~''י דאסור קיי''ל
 יהודה ר'והוא

 דפ~~
 שפסק הרמב"ם דעת כן ואולי לרבים הנטוע

 טעמי' דהא לדקדק יש עכ''ז ואונם נרבים. הנטוע מותרדבח''ל
 נטו~ דשרידר''י

 הנטוע להוציא לכם דדריש מ~ום היינו ~רבים
 לכם כדדרשינן לנכרים הנטוע מלכם דנמעט וכ''שלרבים

 למצותו שנטעו אתרוג בעי בירושלמי וכן לנכ~ים. ולא לכםלגבוה ול~
 ואח''כ דהקדיש בירושלמי ופי' מלכם מ~עיט אי בער~ה חייבאי
 מלכם דהיינו להדיא ומ' ז''ל הרמב''ם וכ"פ מ~ר~ה פטורנ~ע
 נמעט לאולמה

 נכרי~
 לכאורה נראה אלא גבוה. דממעטינן כ~ו

 נהגה לא ד~רלה ירושלמיד~ת
 בש~

 דבהקדש אח''כ קנאה אם זולת
 א~צטריך ולהכי בירושלמי. כמ~ו~ר א~"כ פדאו ~ם חיי~ג''כ
 באו שלא ~ד גוים שנטעו מהלמ~ט

 לאר~
 להורות

 דא~
 "חר

~באו
 לאר~

 לעולם. הנטיעות פטורים
 ו~

 : מלכם מימעיט לא

~~~
 אבותינו שבאו עת משנה על דערלה מירושל~י לה"ריש

לאר~
 פרט ונטעתם מדכ' לה ודריש פטור נטוע ו~"ו

 שורש אמרה הדא אבא ר' א' ל~ר~. באו שלא עד כותיםלשנטעו
 גוים נטעו ממעט דמדקא דמש~ע הא מנ''ל להבין ויש פוטר.פטור
 דבלא אמרינן אי ב~למא כו' פטור דשורש מוכחכו'

ה~יעו~
 הי'

 השור~
 ואשמעינן בש''נ דא''נ בודאי פטור

 לגמרי פוטר פטור דשורשקרא
 א~

 ~ח"כ שבא
 א' ~~ אבל ניחא השורש אחר הלך חיוב מקום והואישראל לרשו~

 א"כ בש"נ נוהגתדערלה
 בל~

 בר השורש גם דומט~תם ה~יעוט
חיובא

 הו~
 קודם שנטעו דבמה גזה"כ וע''כ קרא מיעטי' ו~פ''ה

 ערלה תנהוג ל"~באו
 א~

 בנגעים ד~מ~טינן כמו ביאתן אחר
 טהורים הדיבור שקודם דנגעים ואילך הד~בור מ יהיה כיובזבי'

א~
 ויש התובפת על ב~ן השורש על בין היא שוה וגזירה אח''כ

לחלק
 קצ~

 בנגעים ומשא''כ הדיבור קודם כלל היה לא דהתוספת
 שב"ו שקודם חו''ל משום פטור היה דהשורש לומר ואיןכו'.

 לר''' מהלכה עכ''פ ערלה נוהגת בחו"ל דגם חד" ז''א חו''ל.היה לח~~
 שלא עד גוים לשנט~ו דקרא מיעוטא ע''כ ו~''כ כוותיהדקיי''ל
ב~ו

 לאר~
 ~ורש משום ולאו מגזה''כ אלא הו" חו"ל משום לאו

 כו'פטר
 דא~

 אי ~בל דקרא. מיעוטא ל"ו "י חייב היה השורש
 קרא אתי הקדש ו~ו מלכם א' מטעם פטור הי' דהשורשמימא

 למעטדונטעתם
 א~

 ישראל ברשות והן לארץ אח''כ שבאו
 ~~ום טעמא ומפ' פטור הכא אבל ~דאו אם חייבבהקדש דבכה''~
 ובידו הוח'נ פטור שורש מיקרי לא דבהקדש ואפשר פוטר.פטור ~ור~

 ~חר שנטעו מה אבל בירושלמי. זו ב' והוזכרה תמידלפדותו
שבאו

 לאר~
 ע~. מכל לה דמרבינן המפרשים וכתבו חייב.

 לה מרבינן ונטעתם תבואו דכי~קרא ולענ''~
 תיכ~ ד~

 משעת
 תורה ומדחייבה בנטיעה עסקו לא ביאה בשעת עדייןוהרי בי~~
 ע~כ ביאהמשעת תיכ~

 ד~
 ~פשר אבל חייב. אח''כ גוים שמטעו מה

דדוק"
 וכן ~ייבי. לא נכרים ברשות אבל אח''כ אותן כבשו אם

 ב~י' ועיין נה. מרבינן תבואו דמכי ז''ל הרמב''ם מלשוןיראה
 : לזרעים ז''ל ר''אהג"ון

~~~~
 נכרים של לפטור הירושלמי ד' נוטיןיותר

 וכפ~ט~
 דהך

 והרמב''ם ז''ל רש''י וכדעת כו' נטיעות מייתי י~שי'דר'
 ה~חרונים הביאו וכבר ברור. הכרע אין ובחיבורובפירושו
 נוהג אין ו~רלה שחדש בה''ג בשם שכ' מ''צ מהר"ם תשו'בשם
 בתשו' יו"ט תום' והרב ביו''ד "''ל הב''ח שהביא ועמו בש''נבח''ל
 בה''ג שחיפש עליו כ' בתראיגאוני

 בה~
 ~צא. ולא וחדש ערלה

 ~רלה אר''י שע' ערלה בהלכות בה''ג מד' סמך קצת ישול~נ''ד
בחו''ל

 הללמ"~
 בארץ מיהו הוא ביאה זמן תבואו כי מאי אלא

 תבואו דכי לומר סברא אין ז''ל לבה''ג ~נה כו' אסור ספיקאאפי'
 שהוא דכל ~ללמ''מ אסור יהי' אבל ~ורה מאיסור ח''לממ~ט
 הן ~ו~ה גופי כמה כי תורה כאיסור ממש הוא ~הלל~"מ~סור
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~ ~ ~  ואין~~ללמ''מ
 הפר~

 להדיא וכדמ' ~מש תורה לשל ביניהן
 למ"ד לי למה קראי דמק' נטיעות עשר גבידמ''ק בםוג'"

 הלל~''~
 וכן

 גבי בזבחיםמ'
 נה''~

 דל~''ד
 הללמ''~

 ו~"כ בחוץ. כרת עליה חייב
 מפרט ע''כ מהלכה שאבור אחרי ח''ל ~מעט ~כ''ת נו~רא''א

דמיעוטא
 דכ~

 ביאה קודם שנטעו ד~ה להורות ביאה לזמן היינו
 רש~''י וכ~~' ערלה איסור נו~גין אין לארץ בואן דקודם וגםפטור
 שלא טעמא דהיינו ו~' לארן בכניםתן ישר"ל נתחיי~ו ~צותג'

 אין דעכ''פ מ~ום היינו מה''ת בח"ל דנוהג אף קודםנתחייבו
 ~ל~ו ולא זרעו לא שבמדבר שכ' ז''ל רש''י בד' וכמש''ל נכריב~ל ~ום~

 איריא לא הא ד~שום לחוד ביאה משום ולא נט~וולא
 ולא כתב שם לעיל וכן ופ''ח. בתפילין כו' זו מצוה עשהלפרש דאפ~~

 דנ~ע ל''ש לכתוב והשמיט מאליו עלה ול''ש מנטע ליה דנטעשנא
 דבבר לכאורה משמע אלא שנטע והנכרי במשנה וכ~בוארעכומ''ז

 : בז~ה''ז בא''י גם ואפשר בש''נ א''נדבח''ל

~~~
 להביאיש

 ראי~
 הירושל~י מד' לכאורה

 דבו~
 דאין ערלה

 ה~ובלעות והעיירות הכרם בכלאי בין זרעים בכלאי בין בא''יבכל"ים הגוי ~ם עושין אין שם דא' בח''ל. בש''נ נוהגיםכלאים
 כך בארן ש~לאים כשם ~כלאים גוי עם עושין כו' כגוןבח''י
 ה~~ם כל~י על קאי בארץ שכלאים. כשם ש~ואל ומפרש בח''לכלאים
 והיא לישראל אף בחו''ל ~ותר זרעים כלאי אבל בח"ל ~ד''בשהן
 ~כלאים גוי עם לעשות מותר ועכ''פ בקדושין דילן גמ'~יטת

 נוהגים כלאים ואי גמורה. ~ח''ל וכ"ש לא"י הסמוכיםבעיירות
 ~שום ~דרבנן עובר הא עמו לעשות מותר מ''ט ק' בח''לבש"נ
 קתני דסת~א ועוד כו' עודרין דא' בהכי שם דאיירי ומחפהחופר
 נכרים בשל א"ו ולחפש לנכש אף ב~~מע מלאכות וכל כו'עושין
 רק הנכרי עם לעשות שרי ולהכי כלל נוהג כל~ים איםוראין
 כו' בא~י לנכרי קנין אין למ''ד היימו ואולי עמו לעשות אבורבא"י
או

 א~
 בחו''ל אבל מד~בנן אםור ואפ''ה כו' קנין יש דאמר למ~ן

 וכן בחדש. גם ואפשר בערלה ה''ה כן ואם בש''נ גזרולא
 אסור זרעים כלאי דםבר שםיוחנן ל~

 מה''~
 דשדך ~הקישא ב~ו''ל

 לעשות ד~רי ברייתא הך כן אם עיי"ש ובהמה בגדים דכלאיכו'
 הכרם בכל"י בין זרעים בכלאי בין כן גם מיירי ~חו"ל הגויעם
 שם כדמפרש בתרוייהו מיירי בא''י הגוי עם עושין דאין דרישאכיון
 מםתמא ~''כ יו~נן לרבי~ם

 ג~
 שרי העי וא~י' בהכי איירי ~יפא

 ~דאורייתא ב~''ל דאםירי זרעים בכלאי אפי' עמו לע~ות יוחנןלר'
 דטעמי' וא~שר מ~ו''ל. טפי וגרע כלל איסור נכרי בשל דאיןו~''כ
 ל~ילף איכא חדש גם וא''כ עכומ"ז שדה ולא מ' כו' שדךמדכ'

 : עולם איםור שאיבורןמכלאים

 דכלאים שכתב הדור ~אר הנק' בםפר בתשו'להרמב''ם~~~~~~
נוה~

 ולוקח יורד דקתני ~~תניתין כן והוכיח בש''נ
 ולא כלאים זורעי של השדות כל דמ~קירין ~נן הא בישראלדאלו
 בח~וד לה ד~רש ז''ל רש''י וכדעת באלם דאיירי לתרוצי לי'ני~א
 שיהיו דהתקינו הך דהא תמוה לענ''ד היא הזאת הראי'אבל

 ובאכילה בהנאה דשריין זרע'ם בכלאי איירי השדה כל~פ~ירין
 דבראשונה דשקלי' ב~שנה קתני ולהכי ולקיים לזרוע אםוררק

 והיו בפניהם ו~שליכין עוקרין היו הכלאים על יוצאיםכשהיו
 שיהו התקינו מהכלאים ונהנין שדותיהם להם מנכשין שהיוש~חין
 שיהו התקינו הניכוש ~פני שמחים היו ועדיין בדרכים~~ליכין
 תחלת הכרם בכלאי ואלו בעלמא וקנםא כו~ה השדה~פ~ירין
 ~ה"ת מת~להג~ירתן

 לשרו~
 ואבירי אש תוקד תוקדש ~ן דכ'

 אם ~תחלה לם ה'ה ש~חה ו~ה והכרם הזרעים בהנאה~"ת
 והא בדרכים ~~ליכין איך וגם הכרם כל להם אוברים חכ~יםהיו
 שר~ום לא ול~ה שיטלום דרכים עוברי ~~ני כו' עור "לפניעברי

ת'כ~
 ל~יחש דאיכא איירי זרעים דבכלאי ו~שוט ברור א''ו כ~צוותן

 ~שום להו דניחא כה''גלחשדא
 ניכו~

 ולא
 איכפ~

 תיקון להכי להו
 הכרם בכלאי ~שא"כ בה ~ותרין העם וכל כולה השדהלפקיר
 בה וזהירי ו~סתפי נאםר הכרם ו~ם ב~ריפה ודינן בהנאהדאסור
 ~ם יא~~י אם דניכוש ני~יתא ו~~ום לחשדא חיישינן ולאטובא
 לתקן ~הצורך אין וא''כ בהנאה. הכרםכל

 להפקי~
 ~י ה~דה כל

 יש וא''כ בה~י ל~קנסיה שייך דלא הכרםכלאי
 ~ר~

 חש~ד בישראל

 : ז''ל רש''יוכמ''~

 תבוא~ו ע''ג גפנו ד~בכך ~שנה על דכלאים ז'~רק~~~~~~~~
 בהך חבירושל

 פלוגת~
 או~ אי ור''ש דר"מ

 דבר
 כרם כרמך א~א לי אין כ~~ך בריית" ~יי~י שלושאינו

 ר''א לה ו~וקי כלאים ולא ת''למנין אח~
 כר''~

 לגוי קנין אין דם'
 דבר ~קרי ולא נכרי בכרם אף לה אבר ומש''ה פי' כו'בא''י
 ור~ לאוסרו יכולין קנין דאין דכיון אוסר אין למ''ד שלושאינו
 בזרע ד~י פי' ממנו ישר~ל ולקח עכו~''ז שזרע וכגון ~ד''ה לה~וקי
 דהוי אברו לא זריעה בשעת הרי ~~נו ישראל שלקח אףישראל
 קנין יש ל~''ד הא ~~נו ישראל לקח ב~לא ואי שלו שאימודבר
 ב~''ל שרי ודאי ד~דאורייתא ~רא לרבויי שייך ולא ח"להוי
 לה מוק~י ורמ''י יונה ור' ישראל. ולקחו בשנו עכומ''ז בזרע~''ו

 לה ד~וק~י היא שלישית אוקימתא דזו ומראהכר"מ.
 כר''~

 דאובר
 לאוק~ה א''צ ~וק~תא ולהך בר''ש. ע' ב~נה שלו שאינודבר
 אוקי~תא אף ואולם דש~''ש. דאוםר וקמ''ל חבירו בשל רקבש~מ
 אין ~~ש נכרים ו~~ל כו' קנין אין כ~''ד לה ד~וקידר"א

 כשל דהוי בא''י קנין דאין ~שום דדוקא בש''נ כל~ים לאסורכלל ראי~

 ואדרבה ד~א''ש ~ובר אדם דאין ~ף לאוברו יכולין דמה''טישר~~

לכאור~
 הוא קנין ואין זורע שישראל משום דדוקא ~שמע

 הכלאים מאברין נכרי ברשות דאף ני~א ואי ישראל. כ~נדהוי דאבו~
 צור~ ~ הנכרישזר~ א~

 שהן ליה תיפוק ישראל זריעת ~פני לאסור
 א''ו עצמו הוא ואוסרן ~דע~ו נזרעין וגם ו~קיימין נכריברשות
 דהא בדין וכן עדיין נאברין אין וקיומו נכרי זריעת~שום

 דכלאים פ''ה ב~שנה וכמבואר מדעת רק מאסרין כלאים איןבישראל א~
 תזרע דלא כונה דבעינן הר''ש ופי' מותר ה~ים ועם הזבליםעם שיצ"~ או הרוח סיערתו או ממנו זרעים ונפלו בכרם עוברהיה
בכונה

 ~ש~
 במשנה שם משמע וכן

~ 
 בכרם י~ק הרואה

 כו' גדור לו אומרים שנפרצה הכ~ם דמ~ילתוהך כ~
 נתייא~

 היממה

 ובכונה כו' נתיאשו דוקא ~ש~ע קידש. זה הרי כו' גדרהול"
 פועל ~הירושל~י הר''ש שם והביא שם הר''ש וכמ''ש כךהניחה
 לה ו~וקי אדם לכל ומיתר לו אבור בכרם ירקשקיים

 לו שאסור ומודה אדם לכל ~ותר ולכן שלו שאינו דבר אוסרדאין כר''~
 ~תחלה שזרועין אף נאםרין אין הבעה"ב דעת שבלא להדיאהרי
 ~ש~ע וא''כ אחר~ם. בכוונת ו~ליגי בכוונה אלא ~~סריןהכרם כלא~ אין ד~ילתא וכללא זרען. לא ~בל וקיימן ראה הפועלרק
 שייך לא דהא לזה כלום ~ועיל אין וכוונתו נכרי דד~תודאי
 וכונתו בידיעתו תלוי הדבר יהיה ואיך עליה מוזהר ולא כללביה

 יוד~ איןוגם
 : מוכר~ים כמעט והדברי' איבורו

~~~
 הוא נהפוך חדש לענין בה''ז בעל הרב ראית גם~~ילא
 וכל"ים ערלה על דא' ~ד~שב''י דיליף דרשב''ג~ק''ו

 איםור איסורו ~אין ד~דש מק''ו ~ה''ת בח''לשנוהגין
 עול~

 כו'
 ~~~נה טתו ש לפי ז''ל הרב וד~דק דקדושין בברייתאכדא~ר
 בהדי הא נמי לחשוב דאל''כ לחדש דה''ה בש''נ נוהגים~כלאי'
 הרי וא''כ בחדש ~שא''כ נכרים בשל שנוהג וכלאים דערלהחומרי
 נהפוך ראייתו בש''נ נוה~'ן אין וכלאים דערלה ולפמ''ש חו~רות.ד'
 הוא פריכ" דרשב''י ק''ו דאל''כ בש''נ א''נ שחדש מוכח דע''כהיא
 לדקדק יש ועוד וכלאים. בערלה ו~ותר בחדש דאםור יוכיחדש''נ
 נהגי כולהו דב' לרשב''י א''כ בש''נ נוהג וערלה דכלאים נימאאי

 העולם בכל ענבים ~נכרים ליקח שרינן היכי ~ק''ו מדאורייתאבח''ל
 נכרי. של יינו ב~טהר או יינם על שגזרו דבר י''ח קודם ייןאו

 או הגפנים בין זרעים נזרעו ש~א ~ה''ת כלאים לאיםורניחוש
 בהן אין כר~ם דרוב לו~ר ודוחק ו~צוים. ~אוד רביםכלאים ודיני בכך נזהרין הנכרים אין דה" ~רחקה שיעור בכדיבביבן
 לאיבור ניחוש וה"נ ו~עשה. ברצון דתליא רובא הך לנו ד~ניןכלאים
 בש''נ נוהג דערלה ס' להך בא~ת הפוסקים שהק' וכ~וערלה
 הנכרים ~ן ליקח שריאמאי

 ניחו~
 שכיחא דהא ועוד לערלה.

 דחייב שנה בכל ~~בריכין האי~ן הברכת~וב"
 בערל~

 וכולהו
 או ~ותר בח''ל ~רלה דב' ~שום הפוסקים שכ'תירוצי

 בח"לדקיי''ל ~שו~
 כ~

 ~ערלה פטור ו~~כיב דמבריך וכראב''י המיקל



~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ד''ת דהוי דס' לרשב''י שייך לא זה .דכל קדושין מס' ז''ל בר''שעיין
 הנכת" הך ד~''ל וע''כ מ~''וממש

 ד~''כ מותר דספיקא בערנה
 ודאי אלא בחדש. ו~סור בערנה ד~ותר יוכיח דס~יקא ק''וליכא
 למיחש והו''נ כנאים ספק וכן אסור בח''ל ערלה ב' גםלדידיה
 נהגי לא נכרים דבשל לכ~ורה משמע א''ו דאורייתא איסורלס'

 : כללכולהו

~~~
 וא' פירות שמכר דעכומ''ז ~הא ראיה כתבו ורא''שהתוס'

ש~
 לדחות יש וזה נאמן. אין הן עזיקה של הן ערלה

 מדאמר ה~' ז''ל דהרא''ש ואף מישראל. שלקח שאומרדמיירי
 מיירי דרישא אלמא כו' לקחתים פלוני מאיש אמר אם אבלבסיפא
 פירש שלא מיירי דרישא משמע ואדרבה הכרח. זה אין בשלו.דגדלו
 דדמאי ובתוספתא שמו בפירש ~יירי וסיפא הישראל של~מו
 לקחתים פלוני מאיש א~ר אבל בםיפא וא' בריי' להך איתארפ''ה
 מ~לי באומר מיירי לא דרישא מ~מע להחמיר נאמ הבאתיםמשלו

 שפירות ואומר מקחו ~~שבח שם ~יירי דרישא ונראההבאתי~.
 ל~בריו חוששין אין ורב~י ערלה של או שביעית ~שנת הןעזיקה
 וסיפא משובחין הללו ~פירות ~ומר מקחו דלה~ביח להח~יראף
 של אי הן שלי אומר רק בדבורו ~בח אין שאם לאשמעינן~תי
 דנאמן והיינו כו' לה~מיר נא~ן הן כותי פלוני או הן גויפלו~י

 מעשר ולענין כותים ושל נ~רים של כמו ~בל בו~אילהח~יקן
 ישראל של שהן פיר~ת רוב בתר זה לענין אזנינן הוי דב~יודבלא
 דחוששין ~אשמעינן גדולה תרו~ה ~הן להפרי' וא~צ הןודמ~י
 וא''כ בתוספתא שם מילתא בהא תנאי ופליגי לה~מירלדבריו
 דלהכי י~ראל של הן הנמכרין פירות שרוב במקום אייריע''כ

 דאמר מרישא וא''כ דיבורו נאו אי ~ב~מא בדמאי להומ"זקינן
 של ודאי יש~אל דר~ב כי~ן כלל ר~יה אין כו' הן ~רלהשל

 ואפשר לק~ן. מישראל אומר באינו אפילוהן ישרא~
 דא~

 הן. משלו באומר
 היכא דנא~ן הוא להחמיר רק הן ש~ו לומר נאמן אין להקלדהא
 דהך ועיקר מקחו. להשביח שייךדלא

 בריית~
 דמאי גבי ~תנייא

בתוספתא
 והובא~

 עוד ומ''ש סיפא. משום דדמאי בירושלמי גם
 ~ונין מאימתי סרק אילן ע''ג מאכל עץ שהרכיב דנכרי ~האראי'
 או ישראל בשל שהרכיב דאיירי לדחות יש ג''ז נטי~ה משעתלו

 ומ''ש אח''כ. ממנו ישר~לשלקח
 עו~

 גבינות גבי דאמר ~א
 אותן שמעמידין מפני שאברוםעכומ''ש

 בשר~
 עיקר דע''כ י''ל ערלה

 דמותר ערלה םפק עכ''פ הוי דבח"ל א''י ~שום היתההגזירה
 כולהו דאטולכתחלה א~

 בשר~
 חיישינן בא''י וא''כ מעמידין. ערלה

 ביד היתה הראשונים תנאים בי~י א''י דרוב ישראל בשלשיע~ידו
 לדחות יש הראיות כל ועוד רפ''ב. דדמאי בירושלמי וכדא'ישראל
 מירושלמי וכדמשמע ישר~ל כשל דהוי לומר ויש כו' קנין איןלמ''ד
 לאוברו ישראל יכול כו' קנין אין מ''ד דלהך כלאים גבי לעילשכ'

 : בחיד~שיו ~הרי''ט וכ''כ שלו ש"ינו דבר מיקריולא

~~~~
 דחויות. הראיות שכל שכתב בע''ז תו~' מדברי לעילכ'
 לא אמאי דמק' דערלה מירושלמי העיקרות הראיותרק

 בישראל הנוהגין דברים אלא מתניתן תני לא ומשני עמהון חלהתמי
 ודחק עריסותיכס. דכ' בגוים ולא נוהגת בישראל וחלהובגוים
 ת~ובת ע~י הרבה השיגוהו והאחרונים זו ראיה בד~יית מאודהב"ח

 : תוי''ט בעל הרב בתשובת בתראיג"וני

~~~~
 דברים רק תני דלא דה''פ בפשיטות לד~ות ישלענ''ד

 משא'כ בנכרים בין בישראל בין עכ''פ ב"''יהנוהגים
 אין כמ''ד ואתיא מעריסותיכם פו~ר נכרי גלגול בא"י דאף~חל
 יכול הנכרי שאין דברים רק תני דלא דה''פ אפשר או כו'.קנין

 בחלה משא''כ ישראל ברשות שגדלו כל מחיובןלהוציאן
 שא~

 תבואה
 ~א''כ גלגולו ע''י מחיובן מוציאן הנכרי ישראל ברשותשגדלה
 דהא נכרי ברשות התבואה בגידול כלל איירי לא וע''כבכולהו

 דהכי ודומיא לחוד גלגול והיינו חלה גבי לה ממעטמ~רי~ותיכם
 : מאיסורן מוציאן שאין נכרי ביד גם נוהגין כולן~

~~~~~~~

 מד' שכ' הראיות בכל אלה דברינו על לה~בונןיראה
 ז''לרש''י

 ~דח~
 ~פירושו וכן בחשוד הסוגיות ~רש

 הסוג~א בפשט במ''ש גם כו' נתחייבו מצות דג' דר~ב''יבברייתא
 מכמה שכ' ראיות ו~וד דרשב''י דברייתא ~שטא בארץדתלוי'

 בש''נ נוהגין וחדש ~לאים ערלה שאין מהן שנ' ~ירושלמי~ומות
 הרמ~''צ בת~ו' בש~ו שהע~דו וכמו בה''ג מד' קצת משמעושכן
 לשונם ז''ל הב''ח הביא כאשר כ''ץ אביגדור ור' ריב''א בשסשכ''כ
 : וכמש''ל הכרע ~ין ב~יבורו ומדבריו הו" כן בפי' הר~ב''ם דעתוגם

 בין שמטע והמכרי שכ' בחיבורו ז"ל שלשונו וראיתי~~~~~
 חייב כו' לישראלבין לעצ~

 מורה הזה הלש~ן אין וברבעי ב~רל~
 פי' ולעצ~ו ישר"ל של בקרקע שנטע רק עצ~ו בשל שנטעכלל

 גזלן בהדי לה וחשיב לעצ~ו ונוטע הישר"ל לגזולשכוונתו
 מדכ' דפטירי וכולהו כו' ברה"ר הנוטע וכן ישראל בשלדהיינו ~נט~

 מדוקדק וזה מחייבי דאפ''ה וקמ''ל בשלכם דוקא לכםונ~תם
 ה~שנה לשון פי' לעמ''ד ברור נראה וכן לישראל. ~נטע וביןבלשונו
 והגזלן שנטע והנכרי ברה''ר הנוטע א' במשנה א' בבבא ג"כדשנאן
 הוא ב' ב~שנה ואח''כ עלה ~ת~ן גזילה מדין וכולו כו'שנטע
 ~יבשו שלא אע''פ נטעו כו' אבותינו שבאו עת התנאדחידש
 ב~לו הנכרי נטיעת דאשמעינן הוא והשתאחייב

 א~
 המפרשים לדעת

 ואמת ברור ננענ''ד זה בהכי איירי ל" אכתי ה~ת" עד אבלכן
 : ~הרמב"ם המשנהבל'

~~~~~
 כותים שקצרוה שדה במשנה שנינו פיאה דגבי ברורה
 ופי' פטורה כו' ליבטים~צרוה

 ק~ר~
 של שדה כ~תים

 וקמ''ל כו' ונמלי' דסיפא לסטים וכ~י לגזול שכוונתס ולעצמישראל
 וא" בקמה פיאה שחובת פטורה במקומה והניחו שנמלכוד"ף
הית~

 כותים בשדה כלל התם איירי ולא ובקצרכם. דכתיב פטורה
 פטו~ דנכרידפשיטא

 קציר י~ראל בשל דאף קמ''ל אלא מפיאה
 דנכרי קמ"ל דהכא ודומיא ובקו~רכם קרינן ולא פ~טרהנ~י
 ונטעתם מדכ~יב להו ומרבי' בנטיעתם מחייבי בערלהולסטים

בלש~
 דמייתי לרבים ~טוע גבי דפסחים ~"ב ~' מלכם. או רב~ם

 הר~ב''ם בי"ר וכן להו. כד"ית ולרבנן י~ודה לר' דק~אידרשי
 לשונוז"ל

 בפ'~
 פאה מהלכות

~~ 
 שדה ד'

 שקצרו~
 לעצמן כותים

 ב~~ה ~~יי~י מ~~ם ~ע~~ן לכ~וב דקדק כו' לםטים שקצ~~הא~
 כאלו הוי ישר~ל ל~~רך ישר~ל בשל הנכרי ליקט דאלוישראל
 ולא י~ראלקצר

 שיי~
 ודאי הנ~~י שדה ~בל מ~~קצרכם למעוט'

 ממש הזה ~כלשון כ~' ארצכם קציר דכת'ב גו~ני בכל לג~ריפטור
 להן. אחת וכונה בערלהכתב

 וא'~
 שבאו עת כתב אח"כ רק נכרים בשל ערלה שתנהוגבחיבורו ה~מב~ בדברי זכר אין

 ש~טעו מה אף לארץ משבאו אבל פטור נטוע ומצאו לארץאבותינו
 בי~ה משעת ונטעתם תבאו כי שנא~ר חייב. כוכביםה~בדי
 וכיון פירש~כ''ל.

 דמש~
 ~"כ חייבין ביאה

 בנטיעה עב~ו לא דעדיין חייבין~כומ"ז שנט~~ א~
 ת'כ~

 וכ~ש~ל. בבואם
 ומשום בא~י רק ראיה אין זה משוםואם

 דתיכ~
 ירשוה שבאו

 כו': קנין אין למ''ד עתה וגם י~ראל כשלוהוי

~~~~
 להתיר שכ~ב בראי~תיו ז''ל הב"ח לדברי בעזהש"ינבא
 מיני' דבעו דר''ה מסוגי' האחת. הראי' נכרים.בשל

 כהנא מרבחברייא
 עו~

 מהיכן לארץ בכניסתן ישראל שהקריבו
 רחמנא אמר קצירכם נכרי ביד דעייל ממאי נימא איהקריבו

 ד~תיב ס''ד ~א ~קרוב. לא דילמא דאקרוב ו~מאי נכרי.קציר ו~~
 ישראל בניויאכלו

 ~בו~
 ממחרת וקלוי. מלות הפסח ממחרת ~ארץ

 כו'. אכ~ל והדר עומר דאקריב אכול לא מעיקרא דאכול הואהפסח
 ממחרת אכול היכי בפשיטות דייק מדלא ז''לודקדק

 שם התוב' וכמ''ש עומר כשאין אסור יוס של דעיצומו כר''יסבר דה~ הפס~

אע~
 ש''מ אל" אכול לא מעיקרא למידק ל"ל והתיר. העו~ר שקרב

 די''ל ממחרת אכיל היכי בפ~יטות ל''ק וא~ע בש"נ נוהג חדשדאין
 להכי עכו''ם שלשאכלו

 דיי~
 דחה ז"ל ו~~"ך "כול נ" מעיקרא

 דקדושין יש~עאל כר' ירוי"ש לאחר נוהג חדש כמ''ד הו"אדבלא"ה
 כו'. עו~ר ד"קרוב וע''כ ור''ע וכר''א אכיל לא מעיקרא דייקולהכי
 דמועח עודוכ'

 מה~~
 ~כול לא "מאי בפשיטות ~ק' מדלא להיפך

 באכילה דאסור א''ו כ' קצירכם האמעיקרא
 א~

 להעי נכרי של
 ~ומר למידקאיצטריך

 וכמ''~
 זהו תוספות

 תור~
 : דבריהס

~~~~~~
 תוס' ה~' דהא לק''מ לענ''ד הב''ח על ""ל הש''ךקו'
 היא ירושה דא"י קיי''ל דהא כו' קצירכם דא' הגמ'~ל
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 באכילה וא''כ שזרע במה חלק למכרי יש דהא ותירצו מאבותיה'להם
 יש לישראל גם עכ"פ דהא בש''נ נוהג איבורו שא'ן אף אסורודאי
 באכילה ו"''כ חבירו שדה לתוך יורד כמו והוי הקרקע ~פניחלק
 ועוד נכרי של חלקו תערובת מפני פסול אכתי לעומר רק ~בורודאי

 אבל ~רבה והוסיפו ישראל ברשות גם גד~ו דהא אבורדבאכילה
 נכרי: ביד שליש שהביא כל חזי לאלעומר

~~
 מש''נ שאכלו לומר ס"ד הוי איך ק' הב''ח לד' גםדלפי''ז
 ויש כו'. להם היא דירושה בהן מעורב די~ראל חלקוהא
 להם היא דירושה ס' הך מכח קושיתו להקשות צריך דהי'לתרץ
 די''ל כן ואם מעומר. בפשיטות מק' להכי כ"כ מכרחת ש~יןכו'

 נכרי ברשות שגדל ממהשאכלו
 והוסי~

 ובטל ישראל ברשות ~עט
 ודאי כו' להם היא ירושה דקיי"ל דמילתא לקושטא אבלברוב.
 ולק"מ י~ראל חלק משום נכרי ביד שגדל מה אף לאכולאסורים

 : נכרי ביד דעייל ממאי מע~קרא אכול לאאמאי

~~~~
 אינו דחדש כר''י הו''א דבל~''ה הב''ח ראיית על הש"ך
 עומר. להקריב צריך ולא וכר''י ירו~''ש לאחר רקנוהג

 אליבא בעיא למבעי לגמ' לי' סגי לא אטו טובא ק'ל~ענ''ד
 ור''ע כר''א דאתי' בח''ל ~ה''ת אסור דחדש דערלה ~נהד~תם
 הלכת"וגם

 כד' מהפוסקים להכריע ~ח~ה שהוצרך עד כוותייהו
 לר''א אנן נימרו כו' דאקרוב וממאי ~' ו~אי ו~''ער''א

 אקרוב לא ודילמא להם שאל ומה לאקרובי דאיצטריך דב''למ~ש'נן ור''~
 שהק' וכמו אקרוב לר"א וע''כ היא ור''י דר''א פנוגתא ע''כהא

 בעו כהנא דרב חברייא אטו ועוד הנף. ביום ~דאכלוהב"ח
 ובפרט קראי ידע לא ר''י אטו דתמאי בפלוגתא מקראילאכרועי
 "כול לא "מ"י מעיקרא לר''י קרא מהאי ~' דקדושיןדבגמ'
 ומהתימה כלל להאמר ניתן לא שזה מ' כו' ם''ד לאדתלמודא לישנ" וגם ער''א מקראי להכריע נוכל ואיך צריכי הוו לאומשני
 מנ''ל הומ"ל דא''כ ועוד ישמעאל. ר' דעת על ~''ד לא~י~מרו
 או תיכף נהג אי ור''י דר''א בפלוגתא דשייך כיון לאקרובידבעי
 הפסוקיס ~כרע רק לאקשויי בעי דלא דכיון ועוד ירוי"ש.לאחר
 בהאיר הנף יום דילמא עומר דאקרוב מידי מוכח לא אכתיא''כ

 יהודא כר' אדקיי"ל דסמיך נימא ואי עומר כש~ין ~תרהמזרח
 ושמואל רב ואדרבה לדבר. כלל הכרע ש"ין אף בכלל ועדדעד
 וא''כ במנחות יהודא כר' ס''ל לא קמאי וא~וראי ור''ל יו~נןור'
 כר"א דאתיא דערלה משנה כסתם אהלכה למסמך הו''לטפי

 אכתי דהא הפסוקים להכרע צריך ומה דהלכתא אליבאולהקשות
 לכאורה נראה א''ו וכמש''ל. עומר שהקריבו מכרעילא

 פשו~
 שאין

 וממאי קו' היתה ולא ישמעאל כרבי דלא להכריע כללכוונתן
 ור''ע כר''א אלא כר"י דלא ס''ל דתרווייהו רק כלל מזהדאקרוב
 דילמא דאקרוב מנ''ל לאקרובי דבעי אף דמקשה רק תיכףדנתחייבו

 וא''כ הקריבו לא באמת נכרי קציר הי' שהכל להם הי' שלאכיון
 הנף ביום מדאכלו בפשיטו' לידוק עומדת במקומה הב''חראיית
 של דאכלו אמינא והוי איסורו. נהג לא בש''נ וע''כ דאקרוב~''כ
 לומר ואין הב~ח. וכמ''ש אכול לא מדמעיקרא דייק ולהכינכרים
דבלא''ה

 הו''"
 הוא חדש וקלוי כ' קלוי דהא הישן מן שאכלו

 בירושלמי ז''ל הר''ש שפי וכמו אז להם נאסר הישן דגםועוד
 : בח"ל חדש בדין וכמש''ל עיקר והואדחלה

~~~~
 דוקא הקושי' מ~~~ים "''ל שהתוס' דאף נ' הי'לפענ''ד
 אליבא דהקושי' לדחוק והוצרכומעומר

 ד~
 דעד יהודא

 שהקריבו כלל ראי' אין דבל''" מה"ת אסור הנף ויום בכללועד
 הוא ולפענ''ד עומר. שאין בזמן התיר המזרח האיר דאימרעומר
 אמוראי דכולהו כיון יהודא ר' לדעת תהיה קושייתם שעיקרדחוק
 המזרח דהאיר מנחות במס' סברי ור''ל ור''י ושמואל רב~אי
 דאי~ו ור"ל לר''י ם''ל עומר ביש ואף עומר באין עכ''פמתיר
 כת''ק אלא כר''י דל" ה~ם ב''ל ר"א דבי רבנן וכן למצוהאלא

 ודלא אסור הנף יום שיהא דאיתקין הוא לחוד מדרבנןדריב''"
 וכרנב''י כר"י במנחות ם"ל דרבינא אף והתקין דרש דא'כרנב''י
 ו~תמא פםוקה הלכה "ו~ין

 ד~~
 דריב''" טעמי' ~רש בר''ה

 ~' אימת דאיבני וטרי ושקיל כו' בהמ''ק יבנה מהרהמשום
 דבי כ~~נן ~סק ז''נ הרוקח ובחמת ~דרנב"י~יי~י וה~

 ר''~
 דחכלי

בצפר~
 לדרבינא דנקטו הוא לחומרא ז''ל והפובקים כו' דשיבסר

 ולא יהודא כר' ס''ל הוי כולהו ור''כ דר''כ דחברייא נימאוהיכי
 דהא ועוד אליבי'. סת~" מקשי ~מאי אמוראי וכולהו יוחנןכר'
 דס''ד מה על לרא~' התם לה ד~ייתי הוא יר~י'רבי

 דל~
 קים

 דע"כ מקראי לאוכוחי ר''י וב~י משליש לפחות שליש בין לרבנןלהו
 ביד שליש הביא של" שהכירו ~מה עימר מדהקריבו נהוקים
 נ~מא ואינכרי

 דעי~~
 ועד דעד כר"י ס''ל אי תלי' זו הוכחה

 ר''י על דפליגי כולהו לדעת הא ירמי' ר' הוכיח מה א''כבכלל
 כלל. ראי' זו אין קמ~י חמורחי וכונהו בכלל עד ולא עדוסברי
 ~לא הא להו קים ~''כ דלדידהו וחבריי' דר''כ מימרא משוםואי
 תפיק לא שס ר''" וכדא' להו קים דשפיר ואמוראי לתנ"י ס"לזה

 לברנפשך
 מהלכת~

 שם בוגי' וכולה כו' הו" כן חכמים מדות כל
רק

 ד~
 דש~יר ע''כ מקראי ו~וכיח בי' והדר מםברי' מק' הוי ירמי'

 רק מוכח לחוד ו~בריי' מדר''כ לאו ע''כ וא''כ להוקים
 ~ו' כלל עייל לא דיל~א ומ~אי דמק' מ~י משמע וכןדקראי מ~יק~~

 שלא כל בהדי' א' ה" ר''ע אבל מוכח לא ד~קראי קושייתוו~''כ
 ברור ""ו כו' שלישהביא

 כמ'~
 והאיך מקראי לאלומי דבעי

 דר''כ וחבריי' ור''י ד~''ז ועוד יהודה. ר' לדברי רק שאינהנימא
 ור''י ור"י לחזקי' ס''ל דחלה פ''ק ובירושלמי הוו יוחנן ר'מתלמידי

 יוביור'
 ו~

 בזמן של" דעכ''פ יר~י'
 העו~

 המ"רח האיר
 זה מכל דילן. דש''ס "ירא ר' שהיא ונ' זע'רא ר' מד' שם מ'וכן הת~

 אלא לחוד טומר מהקרבת הוכחת' ~יקר שאין לכאורה נ'הי'
 שהוצרכו אלא אכול לא ד~יקרא מעיקרא אעינת' מעיקרגם

 קציר הכל שהיה א" עומר הקריבו של" כיון וא''כ כו' רחמנא"~ר קצירכם נכרי ביד ד~ייל ממאי ~ימא אי ומק' שיתיר עומרלהקרבת
 ~עומר שתלוי הוא דקצירכם לנהוג להם היה לא איםור גםנכרי
 ר"שית עומר "ת והבאתםדכ'

 קצירכ~
 וכרמל וקלי ולחם כ' ו~לה

 לה~ין ~הוצרכו ש''מ מעיקרא אכול דלא ממאי הוכחתו ועיקרכו'
 והוא ג''כ. בחדש אסורים היו לא כן שלולא העומרעל

 ע~
 הב~ח

דא~
 לא ולכן נכרי ביד שליש הביא שלא ממה ומשני בש''נ נוהג

 להקריבו שהוצרכו כיון העומר על המתינו דאעפ''כ כ"כ קו' זואין נכרי ביד שגדל ממה לאעול יעולין היו ש~דיין ואף מעיקראאכלו
 ~' לא ו~כי להמתין. צריכין היו לא ודאי הקריבו לא אםאבל

 ביד מהנגמר אכול לא אמאי דאכתי כו' שליש הבי" שלאממה ל~נויי מצי הוי לא דעלה כו' מעיקרא אכול מדלאבפשיטות
 ממילא עומר שהקריבו וכיון מהעומר ומתרץ ~קשה ולכןנכרי

 במן. להסתפק מקום להם שהי' כיון ה~ומר על כולםהמתינו
 רא~ון ראשון מה"ת לומר דאפשר דאורייתא איסור הוא אםב"ה לעיין יש התוספת. מפני לאכול אסורין דעכ''פ הב"ח ל~'לעיל ומ"~

 בשדה ורבנן ר''ע דפליגי מעשרות גבי היא דתנאי ופלוגתאבטל
 ~טור. או חייב התוס' אם ישראל ולקח נכרי ביד שליששהביאה

 : בירושלמיהיבא

~~~~~~

 מעיקרא אכול הפסח מ~חרת כו' ויאכלו דכ'היינו ~שא"י מושב למ''ד בשלמא מק' דחדשבסוגי'
 להזכיר א''צ ודאי והתם כו' אכול והדר עומר א~רוב אלמאלא

 רק לשם כלל ענין זה דאין י~ודא דר' ואליבא עומרהקרבת
להוכיח

 דמעיקר"
 האיר התיר אם לנו ומה ל"כיל אסורין היו

 ניחא ולפמ"ש שם. "ה להזכיר צורך ו~ה העומר אוה~רח
 יהיבקא ד~~מ~

~"~ 
 שהוצרכו ~י' עימר דאקרוב ואמר אכול לא מ~יקרא

 ~יון אבל לאלתר לאכול יכולין היו דבלא"ה ה~ומר עללהמתין
 כלל אכלו לא העומר עלשהמתינו

 א~
 לא אבל לגמרי נכרי של

 התוס' ומ"ש הדיןמעיקר
 ב~

 בירו~ל~י הנה כו' להם היא דירושה
 ס''ללא

 לר''~
 בפ"ב ~ם ~בואר ישראל של יהי' "ה דבשביל הכי

 בש~ה דשס בעי' והיינו ב"ה נסתפקו שם האמו~"יס וגםדחלה
 דבר ש~וא לעיל יפה ש~יארתי וכמו כו' לחה קמה ו~אישנכנסו
 דין בעיקר שס מענינוהלמד

 ח~
 אי''ה. נבאר ועוד בח"ל

 קצרתי: כי בכ"ז ודו"ק ה~י. ם"ל ל" דילן הש''סאפשר וא~
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 בשטה דחלה דפ''ב מהירושלמי ~אי' ""ל הב''ח~~יא
 א~ורה שתהא מהו לחה קמה ומצאו לארץ ישראלשנכנסו

 אני כך וא' להם נאבר שבעליי' חטים דאף ומסיק עו' ח~ש~שום
 דוחה מ"ע למ''ד או רק פםח. בלילי ~צה ישראל אכנו לא~ומר
 להם מוכרים שת''מ ממה שאכלו או בצידה כתובה שאינה אףל''ת
 מוכח דאדרבה הק~ה והש''ך נכרי. בשל נהג שנא וש''מ ~'וכר''י
 הוא ירוי''ש לאחר ~ושב דא' לר''י דוקא מ וכר''י מדאמראי~כא
 לא. ור"ע לר~א אבל שנה י''ד כל להם מוכרים שת''נ מהדשרי
 לת"נ ל"ל ירוי''ש לא~ר עד מהג דלא כר"י דאי תמוהיןודבריו
אף

 שלה~
 הק' וכה''ג שנה י''ד כל מותר הי'

 הב''~
 גאוני בתשובת

 ישראל תבואת דאפי' ה~''ך כד' שפי' ז''ל הר''ש פי' ענבתר~י
 י''ד ~ד עומר קרב לא דלר''י שכ' מאודתמוה הו" שם הירושלמי בד' הב''ח ~פי' הפי' גם שנה. י''ד כלשרי

 שנ~
 אבל

 שאכלו וע''כ שנה י''ד על אכלו ולא לארץ בבואן תיכף נוהגחדש איםו~
 שת''נ ממהמצה

 מוכרי~
 בש''ם אמר דבהדי' מאוד תמוהים והמה

 לאחר דאמר לר''י דמקשה שנה י''ד כל לגמרי שרי דלר''ידילן
 דילן ש''ב בין בזה פלוגתא נעשה ואיך לאלתר ניכולירוי''ש

 לדידן וכמו כלל מבתבר לא וגםוהי~ושל~י
 דתלי~

 לחוד בביאה
 ישמ~אל לר' ה''נ לארץ ביאה קודם כלל נהג לא חדש איסורגם

 וכן פשוט. והוא חדש לאיםור דה''ה ה''נ וישיבה בירושהדתליא
 הפםח ממחרת מדכ' דמקשה הירושלמי ד' ב~וף מאד הב''חדחק
 דעשה מצה עזית דאכלו יונה אדר' דמק' וכ' כו' בי''ו ל"אכו'

 זה וכל הארץ. מתבואות י"ו עד אכלו דלא מ' וקרא ל''תדוחה
 דא"כ הפס" ממ~~ת דאיקרי ט''ו דאשכחן מתרץ דהיכיתי~א
 ראשון בלילה רק אינו מצה דחובת אבור ודאי דביום אכלוםאיך
 שבירושלמי פשוט הדבר כי להאריך צורך ואין קושיות ועודוכז'ת.
 ביאות כל דאמר אדר''י ד~' ז"ל דבריו היפךמבואר

 ממחרת מדכתיב ומק' שמה י''ד כל חדש והותר ירוי"שלאחר שבתו~
 בתי' דמחדש רק לאלתר ניכול בקדושין דילן גמ' קו' והיאכו'

 : ט"ו היינו הפםחדממחרת

~~~

 וכר''י דהך שהעיקר הירושלמי ד' בפי' לעיל הארכתיכבר
 ת''נ ל"ל ק' דא''כ ז''ל הר''ש וכפי' אדלעיל קאי ל"כו'
 למצוה שחששו הראבי' בשם בתשו' תוי''ט בעל הרב ומ''שוכמש''ל.
 צע''ג וזה שאני. ~וה העמי' כל את ואעלת דכתיב וא~''גגדולה
 א''י בנחלת לישראל תורה שזכתה במה יש עבירה נדנודאיזה
 חטים ממש בגזל וא~י' מעשה שימוי וגם רשות ושנוי ביאושוקנוי'
 נדנוד שום ~אין בזה כ''ש ~ומה דשינוי בה יוצא מצהוע~אן
 בקונ' הפ''י כ' וכבר בזה. שי"מירו כלל ומתקבל נוח הדבר ואיןגזל
 לחוד מוכרים שת''נ ~מה הוא קמא ות'' שני תי' הוא וכר''ידהך
 הארכתי וכבר דר''י. אליבא לאכול יכול מא''י דאפי' משניוהדר
 אכלו האיך לפ''ז שק' מה כתבתי ו~ם חדש דין בעיקר לעילבזה
 אף העומר עד התבואה כל להם שנאסר שנה י''ד בכלותמצה
 ~יארתי וגם יפה הדבר ותירצתי הארץ בביאת לדידן כמוהי~ן

 לי' ומציין בפ''ע ענין הוא רק כלל תי' אינו וכ~~י דהךשהעיקר
 כו' הארץ מעבור דויאכלו ~קרא עליו להק~ות כד~ דר"ילהך

 מכמה הירושלמי ולשונות מםוגיות זה לפי' ~רורות ראיותוהבאתי
 ממה היא כו' מצה אכלו האיך קו' על התי' ועיקרדוכתי.
 כמ''ד דם''ל משום או פנים בב' לפרשו ויש מיכריםשת''מ

 דמותר הב''ח כד' או חדש דשרי ומח''ל מ~''נ ואכלו ל''דבח''ל חד~
 ירוש~ בא''י אבל מח''ל מוכרים שת'~נ מה ודוקאבש''נ

 היתה
 שבעליי' חטים אפ'לו ישראל של מיקרי והכל כו'להם

 הי ו~
 די~ל כו' לחה קמה ומצאו לארץ ש~כנ~ו בשעה שם וטרי' הש~לי'כל

 לחהבקמה
 שצרי~

 דאפילו ו~םיק היא ישראל ביד ג~ה לקרקע
 לענין מינה דלעיל וכםוגי' בעליי' חטים ואפילו וקצורהיבישה
 ור''ע ירשו למפרע לה כשמכמםו דאמר חלה לגבי ובצקותק~ים
 זה ~~ין אף דחדש בע~' הך שם קבע ועל ם' הך על שםפליג

 בזה לעיל הארכתי וכבר היא. מעמינו הלמד דדבר מ~וםמקומה
 משום היינו מת''נ שא' דמה הראשון כפי' העיקר של~נ''דוכ'

 : פ''י הרב דעת וכן ל''ד בח''ל חדש כ~"דדם~ל

~~~~~
 בח''ל בחדש להקל דם''ל הזה הירושלמי מד'למדנו
בש''נ

 ממ'~
 והוא ם"ל הכי דירושלמי אמוראי וכולהו

 כיון להמקילין. גדול סיועעכ"פ
 דבש''~

 ברורה הכרעה בזה אין דילן
 איתמר דכנלא הסוברים ד~ת דלפי לעיל וביארתי שה~רכ~יוכמו
 לר''א ס''ל והכי ש''ם בכול'' בארבע כר''אהלכה

 ור''~
 ור''ז ברי'

 דמ' וכמו כר''א. ב''ל לא בהא גם מ~ילא ו~''כ ירמי'ור'
 בבד' דדוקא כ~מואל פוםק ש~רי''ף שכ' תוי''ט שהביאראבי' מ~

 הל' איןטהרות
 ~ כר''~

 םדרי דבכלהו אמוראי אינך לדעת הא
 ור"ז ירמי' ר' והנה כמותו. הלכ' ~ין בהא גם כוות'' הלכתאלית

דס''~
 גופייהו ואינהו כללא להאי איתי' ש''ם דבכולי' בנדה התם

 ממחרת הארץ מעבור דויאכלו לקרא ו~פרשי דר''ה בסוגי'איירו
 דחדש ס''ל ואפ"ה אכול והדר עומר ודאקרוב י''ו היינוהפסח
 ירוי''ש לאחר מושב ס''ל דלא ע''ע ~וכח ל''דבח''ל

 וכר''י משמ~
 אלא לארץ בביאתן תיכף אכול והדר עומר דאקרוב סברידהא
 הירושלמי דעת כפי או והיינו ח"ל מרבי לא ואפ"ה כמשא"ידרשי
 דילן בש''ם ומצאנו לחוץ שיצא שכאן לחדש מוקמי דר''אדרבנן
 לאו ר''א ~ל דפליגי רבנן ודאי ולפי''ז הירושלמי לד' ג''כמקור
 לא ור''ז ר''י דהא בקדושין אביי מד' וכדמשמע הוא ל~ודר''י
 ורבים רבנן בתם דהיינו א''ו כר''א ם''ל לא ואפ"ה כר''ים''ל
 הכרח שאין ברורות בראיות ב~ורך כמש''ל דם''ל אונינהו

 ~ כמשא"י ~ושבלמ''ד א~
 בא''י דבר לרבות ואתי ח"ל לרבות

 :ועמש''ל

~~~
 קא מי יו~י ובחמשה דמקשה דר''ה בםוגי' להקשותיש
 שגדל הירדן בעבר שקצרו מה דהקריבו ונימא כו'מליא

 ע''ה רבינו ~שה פטירת אחר יום מארבעים יותר ישראלברשות
 ישראל קציר שהיתה משכבשוה קודם ימיםועמה

 ו~שנ~
 מפורשת

 ג' והן שבא''י הארצות כל ופירש''י כשירות היו הארצותכל
 הרמב''ם וכ"כ הירדן מעבר עומר מביאין פ''ק בבנהדרין רש"יפי' ו~

 עומר ממנה שמביאין מקודשת ישראל ארץ כל קדושות דעשרבהך
 נתקדשה ~לא כיון צ''ל אע''כ הירדן. מעבר לייתי וא"ככו'
 בארץ התלויים הדברי' דבכל כנען לארץ שבאו עד הירדןעבר
 ~ביאין ואין ח''ל מעיקרא והו''ל כנען בארץ הכתובתל"ן

 ואיצ~ריך ישראל ארץ גידולי והוי ירשוה ול~פרע להם היאדירושה הכי למימר שייך לא כנען בארץ אבל ישראל של שהיה אףמח"ל עומ~
 נכרים ~ציר ולא מ~צירכםלמעו~ינהו

 הירדן בעבר אבל ~ ע"ש תוםפותוכמ''ש
 ואילו לאברהם ברית עליה נכרתלא
 וכן אז נטלוה לא העבירו ~יחוןאבה
 ומתתי ופבוק דירושלמי נתתי לזרעךפסו'
 פ' בב''ב דדרשינן מורשה לכםאו~ה
 איירי הכל כו' להם דירושה נוחליןיש

 כו' כנעןבארץ
 דריש והכי כידו~

 לי מתתה אשר בכו~ים גביבירושלמי
 עהי''ר על מעצמי שנטלתיולא

 הוי דאי מהש''םמוכרח והו~
 שיי~

 למימר
 קשיא ודאי הירדן בעבר גם עו'ירו~ה
 וא''כ הירדן. מעבר עומר שהביאולימא
 נכרים שתגרי ~~ה בירושלמי דמתרץ דהא מ~א אי בירושלמיק'

מוכרי~
 דאכלו מימא נכרים לתגרי צורך מה דשרי ח"ל משום היימו

 וחדש הירדן ש~ברו עד ח''ל והיא הירדן בעבר שקצרו ~מהמצה
 ומזה למפרע. ירושה הירדן עבר היתה שלא כ' וכבר שריבח''ל
 דאפ''ה דאורייתא ב"''ל חדש למ''ד אף לתרוצי דבעי לכאורהנראה
 רק ז''ל הב''ת וכד' כלל נהוג ל" דבש''נ ~וכרים שת''מ ממהאכלו
 אםיריבא''י

 א~
 יש עכ"פ וא"כ כו' להם היא ירושה משום בש''מ

 בקו' חדש דין בעיקר לעיל מ"ש וע' ~הירושלמי הב''ח לד'מקור
 : מצה אכלו דממהזו

~~~~
 ועי מ~''ל בא עומר במנחות ~' ריב"י דהא לדקדקיש

 היכי בו נוהג חדש איםור לעו~ר שפםול אף נכרים דקצירנימא ואי ~קרבינן. ממי אקרובי דא~ור וכיון ביאה ז~ןתבואו

 שזרעו במה חלקןמ~ום
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ילי~
 דאסור יוכיח נכרים ~ל נימא דאבור כיון לעומר דכ~ר לח''ל

ופסו~
 מכרים דקציר לריב''י ב''ל א''ו כנל. להדדי ~וו ולא נעומר

 דמעטי'כיון
 קר~

 איבור ~תין ה"ה מעומר
 חד~

 ח''ל וכן בו נוהג
 ~ריב''י ות''כ ~עומר ה''ה כמשא''י ממושב לתיסיר קרא דרביי'כיון
 ~רי ~''נודחי

 ת~
 ומתורץ מוכרח והוא ט~י גרע ש''נ בח''ל דאסור

בזה
 כ~

 ~מה בח''ל ~מוהג כיון ~הק' בתשו' ז"ל הרא''ש תמיהת
 ~רי דש''נ הוא הכי ע''כ לריב''י חזינן דהא כו' ב~"נ ינהוגלא

 על דפניגי רבנן וסמ''ג הרמב''ם דל~יטת נ~י וא''כ מח"לוגרע
 לעומר ליה ממעטי' ממושב לאיבור ח"ל דרבינן אע''ג ב'~יב''י
 דילמא חלוקים ~''נ לענין דגם יאמר מי אהדדי תניין ולאמכ"ת
 ~ביי' דלא ~''נ תבל מעומר דחלוק הוא ממושב דרבינןח''נ

~איסור ק~~
 ~וק~

 ~עומר דמעט~' כיון בש''נ ונא ~ס~ר ישראל בשל
אימא

 לה~
 "''ל ור''ת ~~''י ~יטת לפי ובפרט אהדדי. ~וו מי~תא

 ח"ל לענין דגם דעתם. בעזה~''י לעיל ~ביארתי ק''א בעלוהרב
 דאו~ייתא בח''ל חדש דלמ''ד להדדי ~ומר והבאת חדש איסור~וו

 הרי ד~' דחלה מהירושלמי לזה ראיה וכ' לעומר כ~ריןממילא
 ל~אר מה ומת~ץ מהן בא עומר ואין בעומר ~תלוין מינין~~ר
 ~כ~רו גופייהו בשעורים מ~כח ולא כו' לעומר כשרו שנאמינים
 נכרים ~ל או ח"ל כגון מהן בא עומר ואין בעומר ותלויןלעומר
 ה''נ מהן בא עומר ~אין דכמוא''ו

 אי~
 בעומר תלוין ואינן אבורין

 נעומר נכרים קציר דפסלינן דר"ה הםוגי' לפי ש''נ דה''ה מזהומוכח
 שום אסורין דאיןה''ה

 חד~
 : היטב בכ''ז ודו''ק

~~~~
 נכרים ב~ל להקל לצדד קצת נראה היה אחרמטעם

 ממעטינן דמקצירכם כ~ת''ל ואפילו דקצירכם דר~אבלא א~
 דהנה ז''ל. רמב''ם מדברי הנראה וכפי לארץחוץ

 ברי~
 כל פרק

 דדרי~ בריית" מייתי כו' הציבורקרבנות
 ביכורי הקציר וחג קרא

 תלמוד מניין מאיליהן עלו ~תזרע. אלא לי אין תזרע. אשרמע~יך
 לומר תלמוד ממיין ~בחורבה שבגגו ~בשדה אלא לי אין ה~דה.לומר
 דקאי דאמר אשי רב וכן ~ם יוחנן ולרבי בארצך א~ר כלבכורי

 אסור ושבחורבה ~בגג מתבואה דאף דמרבינן סיפא הךאמנחות
 מרבינן ל~יל וכן הנחם. ב' קודם מנחהלהביא

 דא~
 ~עלו ממה

 מאחר קשה לכאורה והנה להן. קודם למנחות אסורמאיליהן
 אתא למאי רחמנא דכתב תזרע אשר דבר. כל לרבותדסופינו
 לכאורה א''ו מאיליהן. עלו ואפילו הוא זרען ~לא אף דמרבינןכיון
 נ~רים ~ל ל~~וטי דאתימ'

 דל~
 ו""כ לגבוה חדש איםור עלייהו ~ל

 דילפינן לעומר קודם להדיוט אםורין דאין דה''ה וקרובאפשר
 ~הדדי.להו

 וא~
 בפירות אפילו נוהג גבוה דאיסור איכא ק''ו

 א''ש ובזה כלל. להדיוט איסור בהן שאין ונסכי' ובביכוריםהאילן
 ממיין האינן ופירות נבכי' הגמ'ל~ון

 דפירות "''ל ר~''י ופיר~
 ~קודמת לעיל מרבינן כבר דהא נראה וכוונתו איידי נקטהאילן
 האילן. ופירות תו אתא ולמאי במ~מע. המינים ז' וכללבכורים
ולפי

 מ~ום דאי האילן פירות נקט דלהכי הגמ' לשון ליישב י~ ~''~
 הדיוט איבור בהו דשייך דגן ממיני דוקא הו''א בכוריםדמרבינן
 אבל הלחם. לב' קודם גבוה איבור בהו דשייך הוא לעומרקודם
 להדיוט גם דהא כלל איבור בהו ליכא אימא פירות ממיניבכורים
 פירות מיני אפילו לרבוי' איצטריך להכי לעומר קודם אסוריןאין

 כי מלי~נא ממעטינן דוכתי ובכל בהדיוט אםירי ~לא אףונ~כים
 בפאה וכן כו' גוים לנט~ו פרט ונטעתם דרשינן בערלההאי

 להורות תזרע אשר להאי דרשינן במנחות דלעיל ותו כו'.ובקצרכם
 "ריעה משעת בהשר~ה ~תירד~ומר

 וא''כ "''ל. ברש''י ועיי"~
 למעט ומ' תזרע א~ר וכ' חדש מאיבור בעומר קרא אייריע''כ
 לא מקצירכם גם דהא נכרים. ביד שליש בהביא ליה ומוקמינןש''נ

ממעטינ~
 קציר דמקרי נכרי ביד שליש הביא רק

 ה~
 כשר ל~"ה

 איסור בו דנוהג וכ''שלעומר א~
 חד~
: 

~~
 ה~י''ת ע"רונו כה

 לחפ~
 אשר למנהג "כו' למצוא ולברר וללבן

 ""ל הרא''ש בתשובת כמו"כר "''ל הרא~ונים בימינתפשט
 בש''נ. בחו''ל בחדש להקל המנהג לבטל בידם יכולת היה שלא~ד
 להקל סמכו וגדולים רבים דור א' ~ור ~אחריהם בדורותוכן

 נהגו הדחק שעפ"י ובודאי האחרונים ובתשו' בתה''דכמו"כר
 בהרבה הדבר ~קשהכן

 מדינו~
 סמיכו' להם ומצינו בזה. לדקדק

 ~ה~מיט הראב''ן דעת ~כן ונראה דרבנן. כמ"ד בח"ל להקל~כ' ברו~ ורבינ~ הא''" המה הלא פוסקים. קצת מד' מועיחו'וידים
 דר''א הךבחיבורו

 החד~ ח~ אומ~
 מ''ץ מהר"מ דעת היא וכן

 כ' וכן כידוע הדור גדוני והיו הכהן אביגדור ור' ריב"תב~ם
 ~הארכתי כפי ממ"נ עכ''פ בחו''ל נכרי ב~ל נהקל ז''ל ר~"י מד'ראיות
 דעכ''פ ד~חות. תוס' בפסקי ~הביאו מביהם הר"א וכד'הרבה
 בתשובת וכן דרבנן.ב~''נ

 בזה נסתפק לוי' בגן הר''י הרא''~
והרא"ש

 ז''~
 בתמו ותה''ד המהרי''ל ה~חרונים ומכת מורי. קורהו

 ב~''נ. להקל הגמ' מד' דקדוקים קצת וכ''כ דרבנן. דהוי הא''זכד'
 הש''ס מבוגיות ונכוחות מוכיחות ראיות כ' הגמ' סוגיותובעיקרי
 דילן דבש''ב למעיין נתבאר וכבר למעיין. כמבואר להקלוהירו~למי

~ף
 לדע~

 ולהחמיר הלכה ~ס' רק ברור הכרע אין ה~מירין
 וכמ''ש הוא. מחלוקת ואח''כ בתם דלמא דמבפקי~ן תורהב~ל
 "''ל ארי' ה~אגתמד'

 שכ''~
 : מוכרח והוא ז''ל הרי''ף בדעת בהדיא

 ושיטת לדבריהם ~ע' הראיות וכל המקילים הגדולים המה~~~~~
 ~לא בדבר הדחק ב~~ת עליהם לםמוך ירושלמיה~''ס
 : לזכות אותנו ידין וה~קום דילן ב~''ב בבירורהוכרע

~~~~
 הבוברים לדעת דע''כלדעתי

 חד~
 או צ''ל דרבנן ב~ו"ל

 רק איםו~וד~ין
 ב~דינו~

 תרומה כמו לא''י הס~~וכים
 וכלאים ערלה בהדי החדש ת''ק חשיב לא א~אי טובא ק'דאל''כ
 מד''ס רק שאינו כלאים וכמו בו. י~ דרבנן אי~ור דעכ''פכיון

 מדינה מהל' מ"ד לחדוערלה
 וחד~

 דאפילו ~''מ בהדייהו ח~יב לא
 או חו"ל בכל ולא הקרובות במדינות רק איבורא ליכא~דרבנן
 צ''ל ב~''נ אבירי וכלאים דערלה הבובריםלדעת

 דחד~
 לרבנן

 חלה וכמו וכלאיס לערלה דמי ולא בו אין דרבנן איםור אףב~''נ
 איסור ~אני לרבנן דחזינן כמו מ~ילא וא''עלהירו~למי

 חד~
 משאר

 בא"י. אפילו לש''נ מיעוטא דאיכא ע"כ ~"נ לענין דרבנןאיסורין
 וע''כ דאורייתא איבור לענין לר''א ה''הוא~כ

 אנ~
 לא' צריכים

 כמו חדש רבנן חשבי לא למה ל~אד גדולה הקו' כי התירוציםמב'
 במדינתנו דרבנן בחו"ל חדש הםוברים דלדעת ברור וא''ככלאים.

 חד~: בודאי אף בו אין דרבנן איבור אףובש''נ
 לרבנן. הקו' "את על האחרונים הגדולים עמדושלא~~~~~~~

 מוכרח והוא בעלמא מב' המדינות בריחוק החילוקוכ'
 בחו''ל בהנאה אבירי דבארץ הכרם כלאי א' ובקידו~יןהרבה.
 כו' רבנן ביהגזרו

 משמ~
 בהנאה אף איםורי' דחמיר משום דדוקא

 הנאה איבור דליכא חדש וא"כ בחי''ל. רבנן דג"ורהוא
 א~

 שייך
 דומה איסורו דאין שכתבנו למה ראיה וזו בחו''ל. כ''כ בולגזור
 כמה הראשון קונטרבי בסוף כ' וכבר מד"ס. ~אבוריןלכלאים
 מתורתו נפלאות יראנו והש''י אלה. דברינו לכל גדיל םיועכי' ת~רי ויו~י ניםן מיומי שהזכירן הש"ס מביגיות ראיותרמ"י
 אהרן מהורר בלא''מו יעקב הצעיר דברי : כו' ~יני גלכאמור

 :זלל''הה

~~~~~
 חדש. באיסור ~~והג למי העו~ר קודם ש~זרעה תבואה
 מו~ר~ת חשוב ויהיה קודם שתזרע צריך ימיםכמה

 תה''ד בשם הביא רצ"ג ס~ ביו''ד הש''ך הנה לעומר.קודם
 הא גבי ש~הגו מקום בפרק כדמוכח ימים ג' היינו לעומרקודם דנ~ר~

 שלפי וכ' עליו השיג בנקה''כ "''ל והש''ך כו'. בי''ג המנכשדתניא
 שנהגו מקום דבפ' מידי מוכח לאדעתו

 ל~
 ניהו הוא י~ודא

 יוסי ר' אבל הרכבה גבי הכי דא'ד~מעינן
 ור''~

 עלים פליגי הא
 הלכתא ואיפסקא כו' דר''ה פ''ק ב~''ס לם ומייתי ד~ביעיתבפ''ב
 ור''~ כר"י הערל פ' ביב~ותבהדי'

 וכן ~בתות שתי דא'
 פסק~

 כל
 : בצ''ע והניח כו' והרמב''םהפוסקים

~''~~~~
 מה דהנה ומיושבים. נכונים תה''ד ~דברי נראה

 וה~רשה באיל~ות קליטה דדין בנקה''כ הש''ךמד' ~~
 דבר הוא אבל דבריו בובבים וע"" להם אחד "מןב"רעים

 ~ם יום שלשים קליטה שיעור דא' דלרמ לומר צריכין אנודא''כ תי~
 דב~לשים כן שאינו לעין ברור ודאי ו"ה יום ל' בעינןבהשרשה

 פ' בב''ב כמבואר ~חת שנקראת עד גדילה התבואה כבריום
 ח~

ד~
 ליהוי אספסתא כגון ירחי בתלתא פירי תל~א אכלה כ''ח

 למאכל "רע מין שהואופי~''י ח"~
 בה~

 ולסוף
~ 

 נגמר. הוא יום



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  המז~ת תבואה לקצור רגילין שהיו דוכתי ב~ה ב~"ב כןומצינו
 בקשי' שתתמלא קודם פ~מים כמה ~ותה וקוצרין עשבכשהיא
 לבהמתך בשדך עשב ונתתי בפסוק עקב פ' בספרי מבוארוכד~י'
 י~ות כל בהמתך לפני ומשליך גוזז שתהא כו' אומר ב~ב ר''יואע~ת
 עושה והיא יום ל' לקציר קודם מ~נה ידך מומע ו"תההגשמים

 שהיו ~ונו ומשמעות התבואה נגמר יום דבשל~יס מבוארהרי כ~
 כמה דהיינו הגשמים ימות כל כו' ומשליך גו"" כדא' בכךרגילין

וכ~
 א'. הגשמים בימות פעמים

 ~יו רביעיות ה~' מזממי וג~
 ברבי~ה הזורע בין חילוקים ומצינו ימים ז' או ג' לזה זהסמוכין
 נמשך השרשה ואי כו' דחסיד במעשה בברכות כדאמר בזו לזורע"ו
 בארץ. הזרעונים יושרשו טרם ~וברות הרביעות כל הרי יוםל'

 ם''פ שבתובמסכת
 שזו~ין עציץ פי~ש''י פרפיסא האי ~בי המוצי"

 הבית לבני מםבבין וער''ה ר''ה קודם יום ט''ו כו' המצרי פולבו
 בראשית פ' במ''ר יותר ומבואר ומגמר. גדל יום דבט''ו הריכו'
 מעשי ואומר הולך קולך אין מה מפמי לפרת לו או~רים שםדאי'

מוכי~~
 יום לשלשיס עולה נטי~ה בי נוטע אדם עלי

 זור~
 בו

 בעי דבנטיעה למ''ד דאף להדי' מבואר י~ים לג' עולהזריעה

~
 דסגי דס' ור''ש לר"י וע''ש ימים בג' סגי בזריעה "פ"ה יום
 ראיה וזו ימים. בג' בזריעה דסגי ודאי שבתות בשתיבנטיעה
 מ''ב פ''ב ~הירושלמי ברורה ראיה ועוד מ"ודמפורשת

 וא' עו' ויופך שיתלע עד לה ימתין כו' חטים זרועה שדהוהיתה דכלאי~
 כמה עד~ם

 מזרע~
 כו' הטינא ב~קום ימים ג' בארץ שתהא ~ד

 ימים דבג' להדי'הרי
 נשר~

 מקום דפרק ובהך ה~ינא במקום
 פסק וכן בגמרא. שם כדאי' בטינא ג"כ איירי~נהגו

 הרמב~
 "''ל

 : י''ג הלכה כלאים מהל'בפ''ב

~~~

 ~ג' יותר בזרעים השרשה אין דלכ"ע מבואר ראיות הלין
 יהודא לרבי ליה ושמ~ינן שנהגו מקוס בפ' דמייתי והאימים

 כו' ~רכבה כלדאמר
 ד~

 שי~י ומישך הרכבה בדין דתלי' לכאורה
 מכ~ לאקשויי הכי דמייתי ברור נראהאהדדי.

 דאפי' כיון כ''ש
 דמילתא קושטא אבל בזריעה כ''ש ימים ב~' אליבי' סגיבנטיעה
 דבקליטת נטי~ה מהרכבת זרעים דה~רשת ~יעורא בצרדלע"ט
 כדאית חד לכלנטיעה

 לי~
 כדמוכחי י~ים בג' לע''ע ס~י ובזריעה

 : גמגום בלי ב~ורים תה''ד וד' ד~יבא. ראיות הניכל

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

~~~~~
 דעיס' נ"ל וז''ל כ' א' ס''ק רצ''ג בסי' הט"זהנה

 כאן מהני ולא העיםה כל "סור' ~דש בשמרישנילו~'
 דשיל''מ דהוי ועוד ומעמיד מחמץ מדין חדא טעמי מתרי בס'ביטול

 קיי''לדבתרווייהו
 דל~

 שכר. נענין הרא"ש מתשו' והביא ב~לף בטיל
 נזהרין מקצת שראיתי לפי עודוכ'

 בחד~
 מזהרין לא הזה ובדבר

 לדקדק מאוד הדבר שכבד מחמת אבל עכ''ל. בידם טעותהוא
 ועפ"י ישן שמרי ל~שיג גדול ובקושי ביותר להמדקדקים אףבזה
 לבי אל שמתי שבת. עונג ממיעת בזה ויש ~קו~קלת עיסתןרוב
 במס' מפורשת סוגי' ומצאתי בזה. היתר צד ולמצוא ולד~דקלעיין
 ראשון תרומה ~ל שמרים התם. דאי' צ''ז דף פירות המוכר פ'ב''ב
 בו יש ואף מותר שלישי הרשב''ם ופירש מותר שלי~י אסורושני
 מבואר והנה מדרבנן. נינהו ב~למא חומרות הני וכל כו' ייןטעם

 כלל אי~ור שום בהן אין בעצמן השמרים דעיקר זו~סוגיא

א~
 והוו שמרים נט~ו מכי קדושתן פקט הגוף קדושת דתרומה

 ושני בראשון ובטל בהן הנבלט יין מ~ט רק איבור בהן ואיןכפסולת

א~
 שבהם יין טעם קצת משום מדרבנן אלא אבורין אין הן

 כך גבי עוד שם וכ' ט~כ~ע. חשוב זה "ין דאורייתא ט~כ~עלמ''ד א~
 חשיבי דמדאורייתא דרבנן תומרא וכ''ז וז"ל הכ~ר ~נין~~רו
 אדם ממאכל שמתבטלו כל איבורין בכל דהא בדין וכן ב~למא.כמיא
 אף ראויין שאין השמרים וכ''ש כלל דאורייתא איסור בהןאין

~אכל
 ~ה~

 פק~ דודאי
 שם מינייהו

 אוכ~
 ~ל לסובין ודמו

תרו~
 ~והג שאתה כמו בהן נהוג בתוספתא כדאמר דמותרין

 המעורב יין ט~ם קצת משום תרומה גבי איבורן ו~יקר חוליןבשל
 בד~ תרו~ ב~מרי המ~מיד וא''כ מדרבמן זה וגם~הן

 הוא
 כח ~יקר דהא לגמרילהתירן

 התימו~
 מהשמרים הוא והעמדה

 שום בהם אין בעצמן והשמריס בהן המעורב יין מטיפת ולאלבד
 שהחמיר יי"נ לשמרי ול''דאיסור

 ר'~
 דאפילו יי''נ דש"ני הרבה ז''ל

 אבל יב''ח כל א~ורין שיבשו שמרים ואפילו אסור בעלמאפירשא
 הגאונים דדעת נבינה בקיבת המעמיד לדין ממש ד~י דתרומההך
 בעלמא דפירשא דס"ל משום להתירז''ל

 הו~
 בפוסקים כמבואר

 ותליא לפירשא להו חשבי דלא משום היינו שם החולקיםואף
 ב~מרי אבל שם. הגמראבגירבת

 תרו~
 כיון בוד~י חדש או

 איסור שום אין בעצמן הן ואם איסוריה פקע אדם למאכלדאיפסלו
 וכך נינהו הנ"ה איסורי לאו דה" בהן ולח~ץ להע~יד שכן~ל
 כהרשב''ם כן גם סוגיא באותה לב''ב ב~ידושיו ז"ל הרמב''ןכתב

 איסור רק בהן ואין וכפםולת בעלמא כפירשא הוודה~מרים
 בחדש שכן כל כן ואם שם. עייןדרבנן

 שמע~
 בהשמרים הנבלע ~ער

 גופייהו מהשמרים וההעמדה החימוץ ועיקר הוא ב~למאמיא
 מאעיל~ אף איפסלובודאי

 ואף איבור שום בהו וליכא בהמה
 דשרי. זו''זג הוי ההעמדה אל מסייע הב~וע שכר קצת גםשיהיה
 אף בשמרים להקל לכון ב~ך נעל''ד האלה הדבריםועפ''י

 כי ודו''ק כמ''ש ~איד כבד דבר ~היא וב~רט דחדשבמשקה להמחמיר~
 : הואמכון

~~~~~~

 והמרדכי בתשו' ז''ל הרא"ש הנה מתדש. העשוי שכר
 אם מחדש. שנע~ה ידו~ אם בדברהחמירו

 דחשבי להחמיר יש בספק דאפי' מדבריהם ומ' מישן נעשים~רובן ~ידו~ ל~
לי~

 ור~''ש התוב' שיטת ע''פ טע~''ע משום דאורייתא לאיסור
 עובר'ן אלו ~פרק ז''ל הרא"ש ד' לפי ובפרט דאורייתא טעכ''ע~פ'
 עליה דמחייבי ומ' בכדא''~. כזית בו יש באשכנז שעו~ין דשכר~כ'
 דשלקי מי" גבי מברכין כיצד פ' ובברכות בפבח. ח~ץ לעניןכרת
 דלא משמע כו' בכדא''פ כזית בשכר יש דשמא תום' כתבוכו'

 ש"ין שהכל ה~כר על מברכין דלהכי שם וכ' כ"כ. להו~רירא
 ד~ת ולפ' הוי ו~אי טעמא עכ''פ כו' בעלמא טעמא רק ממששם

 בספיקן. ואף להחמיר מה~אוי היה דאוריי' כטיקר טעס~פוסקים
 מהן היולאין דמשקין בסוגיא והרוטב העור פרק בחוליןוהנה
 בתרומה מייתי וכן ולנבילה. ול~לב ל~מץ ילפותא שם מייתיכמותן
 היוצאין מ~קין ושביעית והקדש והחדש הטבל ברייתא מייתיוהדר
 ומשמע מבינייהו. הצד במה להו ויליף כו' כמותןמהן

 ז''ל והרמב''ם הצד. במה לה דילפינן כיון מדאורייתאדאסורין לכ~ור~
 לוקין שאין וכתב כ~ותן מהם היוצאין דמשקין ברייתא להך~תב
 דלא לכאורה ומ' היא דאםמכתא דס''ל ה~פרשים וכתבועליהן
 לאי~יר מנ''ל היא גמורה דרשה דלאו כיון דרב~ן איסור רקהוי

 אין וב~רלה בתרומה אפי' דסבר יהושע לרבי וע"כדאורייתא.
 ~י~גין ואין בלבד ו~נ~ים בז~ים רק כ~ותן מהן היוצ"יןמשקין
 ~~~ה שום על בתרו~ה וחומש קרן חייבין אין וכן ערלה.משום
 ולא מה''ת תרומה ~דושת בהם שאין וע"כ ו~נבים זתים"ולת
 יאעל כיקרינן

 קיד~
 מבינייהו חדש למילף ליכא תו ממילא בשגגה.

 ו~'ש כמותן מהן ~'וצאין מ~קין אין דגן במיני גופייהודאינהו
 ביה דפרט בתדש כ''ש פרי. בהו כתב דהנהו משום ואיבחדש
 בהדיא דכתב לא דאי בכר'תות וא' כו' וכר~צ וקלי לחםהכתוב
 מברייתו. דנשתנה משום וכרמל מקלי אתי לא כו'ול~ם

 אבור ואדרבה לחם. לעשותו מותר תרומה של דגן דהא בכךשדרכו לעלו~ ואשתני קאי דבמילתי' לחם שאני לחם. דכתב נמיהשתא וא"~
 שכסס זר וא' אכילתו כדרך לאכול שחייבלכום

 שעורי~
 תרומה של

 ~ין מכל משקה לעשות אסור מ~קה לטנין ואלו מחומש.פטור
 תרומה של משעורים שכר לעשות דאםור ופ~יטא ו~נבים זתיםרק
 זתים רק מברייתן משנין ואין ~רומה של מתמרים דא~ורכמו

 שכולן הני כל הכתוב בו דפרט ב~דש דכ"ש ברור ונראהועמבים.
 י~נו לחם וכן העו~ר במנחת נ~שין וכרמל קלי במנחות.נ~שין
 ~יסור שום ליכא דבמשקה ומשמע שמתירן. הוא וה~ומרבמנחות
 לוקין ~ין האיסורין כל כמ"ד דקיי"ל ל~אי ו~כ''פ כלל.~ה''ת
 נינהו "כיל~ן כדרך שלא הנהו וכל אכילתן כדרך אלאעליהן
 דזי~ה משום מזה מוכח דלא שם ודחי כ''ש פרק בש"בכמבואר
 ~כילתן כדרך שלא איסורין משאר טפי קילא וא''כ נינ~וב~למא

ו~כ~
 קיי"ל: והכי כו' לוקין דאין מכללא נפקא לא
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 אפילו בהן אין אכילתן כדרך דשלא מהש"ס ברורה~לה''ר
 לברתי' לה שייף אשי דרב ברי' דמר מהא דאורייתאאיסור
 התם והא עבידנא קא הנאתן דרך מידי וא' דערלה~גוהרקא
 הללמ"מ אסור בח''ל וערלה שינויא להך הוי סכנה בו שאין~ולי

 בו דאין ע''כ המאתן כדרך שלא לי' ושרי הוא דאורייתאואיבור
איסור

 דאוריית"
 והא שאב''ס לחולה ליה שרי הוי לא דאנ"ה

 כיון אכילתן כדרך שלא מיקרי דכולהו דפשיטא מילתאודאי
 אכילתן וכדרך לאכילה דניתנו ושביעית בתרומה נעשותןדאבירי
 משנין אין הפירות כל ושאר כו' לאכול שדרכו דבר לאכולכדא'
 דקיי''ל ובפרט דאורייתא איסור בהו דליכא וממילא מברייתןאותן
 וכדא' בעלמא דזיעה טעמא כהך~''כ

 דתמרי דובשא האי בברכ~
 פ''י בס' ועיין הוא. ב~למא זיעה מ''ט שהכל עלייהו~ברכינן

 זה: בפרט האריך לחדשבקונטרסו

~~~~~
 זיעה הוי דגן ~מיני היוצא דמשקה דלפ''ז קשהלכאורה
 ביה דרמו המדי שכר גבי בפסחים א"כ ומדרבנןבעלמא

 לר''~. ולקי תערובת ידי על גמור חמץ ליה וחשבינן שערימי
 ש~ן וכל איסורין בכל מדרבנן רק אינו גופיה דהשכר אמרוהא
 ה~י התם דס' הוא דר''א לתרץ היה ואפשר תטרובת. ידי~ל

 במיני וה''ה כמותן מהן היוצאין משקין הפירות בכל ד~'ואיהו
 דאורייתא. איבור דליכא אה''צ יהושע לר' אבל ודומיו. כשכרדגן
 נפש דדרשינן כיון דבחמץ כלל דלק''מ נראה העיון א~ר~בל
 ~הן היוצא למשקה ממילא וגמעו חמץ המחה כגון השותהלרבות
 מה~חהו גרע לא חמץ קמח של ממשו בו שיש כל ובישול שרייה~''י
 : וליכא פרי בהו ובעינן והרוטב העור בפ' כדאמר מיניהאיסורין שא~ ילפינן ול" כרת חייב הי' בכדא"פ כזית בו היה ואלוכו'

~~~~~

 הוא ~חדש העשוי דשכר שדעתו ך' סימן צבי חכם תשובת
 שהמאלץ ממאלץ העשוי לשכר כו' יינם מסתם העשוי שרףיין גבי הריב"ש דתשובת הך בין שם וחילק דאורייתאאיבור

 עיי''ש למעליותא ואשתני ~כר בעשותו רק כלל לאכילה ראויאינו
 דכל דירושלמי ו~הך עיקר. נראין אינם דבריו וכל בזה.שהאריך
 אסור דבודאי תיובתי' הוי מברייתן אותן ~שנין איןהפירות
 אשתני שיהי' אף וענבים זתים חוץ שכר תרומה של מדגןלעשותן

 בכל אמרו גדול וכלל איסור: לענין כלל ענין זה איןלמעליותא
 תפוחים ביין אף כ~ותן מהן היוצאין משקין 'איןהפירות

 ~שקה. משום מ~אין אין גם מאד. משובחים שהמהר~ונים ו~~י~
 ד~ת היא וכן הצוקער ברכת בדין או''ח בחלק בזההארעתי
 בתשובתו הריב"ש דברי בפי' עוד שם שהאריך מה גם ז"ל.~רמב''ם

 דבש~ר ומ' כו' אסור אפרן כוכבי' עבודת דאיסורי משום הטטםשכ'
 המעיין אבל זה. דחה ז''ל והוא משקה חשובה הזיע איןאיסורין
 יר"ה ז''ל ריב"ש~תשו'

 שהו~
 מזה ודברתי ואמת. נכון דיוק

 ו~~ת גדול של~ורך ברור ונראה האור. ע''י היוצא זיעה בדיןלעיל
 היוצא ובמשקה בשכר גם להקל לבמוך מקום ישהדחק

 לםמוך ויש ז''ל הרמב''ם לפ''ד דרבנן איםור רק בושאין ~ח~~
 בפליטת מקילין הכל ב"מת כאשר ה~קילין. ע''ד~דחק בשע~
 ס''ל הפוסקי' רוב והרי~חדש עני~

 טעכ"~
 ע''כ דאו'

 להקל לםמוך יש וה"נ בתשובתו ז''ל הרמ''א ועמ''ש המקילין~''ד ב"~ דסומכי~
 : במשקהגם

~~~~~~~ ~~ 
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~~~~~
 ישראל ומנהג כלל. ~יחוש בית שום בזה שאין נ' לענ~ד
 בי~ר הגדלים הפירות שכל דברי' לפי דהנה היא.תורה

 שלימה משנה דהרי גדולה תימא זו בגינה. הגדלים עם כלאיםהם
 זב~". כלאים אין כו' שדה וכוסבר כוסבר שדה ועולשי עולשיןשנינו
 רב שינוי בשדה מהגדלים בגינה הגדלים הירקות הם משוניםובודאי
 נשתנו ומה לכלאים הם א' מין ואפ''ה כידוע. ובמראה בטעם~אד
 וירקות השדה ירקות ושאר בפירוש א' ובתוספתא האי~ן.פירות
 גורם לשדה גינה בין המקום שינוי אין הירקות שכלה''ה אל" במשנה השנוים אותן דוקא דלאו להדי' הרי כלאים. אינןגינה

 לא ~דך בהו כ' לאו דחד באילנות ה''ה ומסתמאבמינים הפ~~
 מינים שני דוקא דבעינן בגדים מכלאי בירושלמי וילפינןכלאיס. תז~

 ואפילו בפ''ע שמות שני והם כלל א' מין שייכות בהן שאיןגמורים
 ~ין שהזונין לפי ז"בז כלאים שאינן במשנה א' והזוניןהחיטין
 פירותיה מזנה שהארץ בירושל~י וכדא' שלקו. אלא הםחטים

 והן ~ליהן. שמן ואפ''ה כלל. אדם ל~אכל ראוייןאין וג~
 למאן בירושלמי ~וד והק' דכלאים. רפ''ק בירושלמי וע'ל~אד גרועי~ חט~

 תאנים ~עתה ומק' למינהו דכ' בעולמי שחקקתי חוקיםדדריש
 ז''ב" כלאים יהיו לבנות ותאניםשחורי'

 בריאת לפי דהא ופירושו
 ו~ני וצורתו. בתוארו לבדו כ''א שגדלות מינים ב' הםהעולם
 ~~ר ~יני שני אפי' או~ר הייתי וא' כו' בגדים מכלאידילפינן
 ילפינן ומינה כו' ופשתים צמר של בבגדים פי' פשתן מיני שניאו

 דאפי' הרי כלל. א' מין שאינן מינין בשני שהן ואילן זרעיםלכלאי
 מהן שיש פשתן מיני כמה כמו כלאים בכלל אינן א' ממין מיניןב'

 הן א' ~ין וכולן כידוע בצ~ר וכן מאד גרועין ויש הר~המובחרין
 הרבה משונים שהן אף א' משם שהן כל ובאילן בזרעיםוכה"ג

 תאכלנה לא אשר השוערים בתאנים או דזונין דומי'לגריעותא
 כדא' גרו~ות ג''כ הן הלבנות והתאנים לכלאים הן א'מין

 ~ן א' מין ~הן בירושלמי וא' חיורתא תאיני שוח בנותדברכות בג~
 ד'הן

 הרמב'~
 ~פני הר~ה ש~ונין אף א' מין שהן דכל שכ'

 הן א' ו~ין הואיל כלאים אינן הקרקע ועבודתהמקום
 הן. א' ~עיקרן להן א' ששם דעל וע''כ א' מין שהןיודע וב~
 דכך וח"רד תפוח חנוקים שמות ב' הם במשמה דחשיב~~להו מש~"~

 ה~~ונית ובכל ערבי בל' אחר שם לו כ' והרמב"ם בלה''קשמו
 כלל הכוונה ואין במשנתינו השינוים בכל וכן בשמן הןחלוקין
 התפוח ל~י~ר הו''ל שמו לשנות צורך מה דא''כ היטר תפוחיעל

 ש~~ינן והוי שדה ועולשי עולשין דלעיל במשנה כדא' יעריותפוח
 נהיות גורם המקום דשינוי ירק מדין אילן דין דשאני טפירבותא
 א' ופרי הוא אחרינא דשמא א"ו בירק. משא"ככלאים

 הו~
 גדל

 ת~וח ~~ן שכ' הפוסקים וכל' ממש "הו ולא יערי תפוחכמין
 :יערי

~~~~
 ~ין ~יהי' בזר~ים מינין יש כ' כלאים ~' בפ''גהרמב''ם

 ~ה~בודה המקו~ות שינוי ~פני הרבה לצורות נפרדא'
 אינן א~רינן א' מין והן הואיל לזה זה דומין שאינן ואעפ''יכו'

 שתיהן וצורת זל"ז דומין שהן מינין שני בזרעים ו'ש זב''ז.כלאים
 ~םורים אלו הרי מינים ב' והן הואיל ו"עפ''כ כו'.קרובה
 ~ד כי' החזרת כיצד אלו הקדמות ע''פי והולך ~פ' ואח''כז''בז.

 ~' מין מעיקרן שהן מטעם והיינו כו'. כלאים אינןיהלעינין
 ~~~~"י כו' הצנון אבל וכ' כלום. בכך אין בצורתן שמשתניןאעפ''י
 או ב~לין זל''ז דומין מינין שיש באילן וכן כו' לזה זהשדו~ין
 כו' והחזרד התפוח כיצד כלאים. הן מינין ב' והן הואילבפירות
 מ~יקרן ~נהו ז~ל ~דבריו ~בואר כו'. זל''ז שדומיןאעפ"י
 ס''ד הוי קצת דמיונן מפני רק ברייתן מתחלת הן נפרדיןמינין
 על כן לפ' אפשר האיך וא''כ דלא. ואשמעינןלהתיר

 תפי~
 ~י~ר

 ~ני רק ובצורתו. ובטבעו בש~ו הוא א' מין מעיקרודאדרבה
 לגריעותא אשתני ~בודה בלתי במדברשעומד

 ומכח~
 הא כחיש.

 כיון בזה זה כלאים יהיו ולמה זל"ז דו~ין ועליו פריוצורת
 ולא א'. מיןשעיקרן

 עו~
 ~מש מינים בשני דאף אלא

 ~ינין כשני שיראו עד גדול דמיון דומין שהן דכלהרמב''ם הוסי~
 לכלאי~. חש~ו לאא' מ~~

~~~
 אח' בהן הל~ו בט~מן הרבה שמשונין כיון שרד הלבושי
 רק ה"~ ט~ם כ' לא הר~ב"ם דהרי ז''א כו' הפריטעם

 ב~מן חלוקין מיני' ב' שהן איתןעל
 ~ ובטב~

 וד~יון שינוי מפ~י
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~ ~ ~ ~  בזה שהלכו כ' ע''" להתיר. הדעת על עולה הי' וצורתןהעלין
 הואיל ~פרי טעם~~ר

 ורחו~י~
 מד' והיא כלאים. הוו ביותר ז"מז

 וכ~''ש לג~רי א' ~ין שהן לאותן ענין זה אין אבלהירושלמי.
 כלאים אינן ואפ''ה כלל. "דם ל~אכל ראויין שאין ~ונין גריעי~לא
 ~הן מדבריות תאנים שהן שוח הבנות בתאנים וכן חטים.עם
 כל במשנה וא' ~ירושלמי כמש''ל א' ~ין הן ואפ''ה מאדרעות
 וה''ה שא''מ על ממין תרומה הפרשת לענין הוא א' ~א~יםמין

 ג"כ ב"ה האריך וכבר במשנה כמבואר תלי בהא דהאל~לאים
 נכוחים. בדברים ~בראד ~הרא''זהגאון

~~~
 גדלים הם אם שמן נשתנה לא בגנות הגדלים ה~ירות ~כל
 ביערות נ~צאין כולם המשובחין הפירות שהרי ביערג"כ
 ושבעים מים עינות עשרה שתים ובאלים שכ' כמוובמדבריות
 על ר~ב"ן וע' היו. במדבר שהרי ~חלה נטעו ולא כו'תמרים
 בערלה ~ייבין מאיליו העולה א' ערלה גבי וכן שם. מ''שהתורה
 דעכ''פ מבואר אבל ערלה. גבי מקרא ~~טינן בחורשין~עולה

ע~
 נזרע בהן שכיוצא פירות שעושה כל ~יקרי מאכל

 וני~~
 דלא

 הנ''ל הגאון כ' יפה בזה וגם סרק. אילן ד~יקרי הנ''ל בס'כמ''ש
 אבל מינו בשאינו רק מיתסר לא גמור סרק אילןדא~ילו

 כו'. דקלים דמרכיבין מה" והביאבמינו ל~

~~~~~
 ליה. דפשיטא להח~ר שרד הלבושי עליו שס~ך מה

 שאין לבאר ראיתי היער ת~וח הו" ב~שנה השנוידחזרד
 ~לשון הוא כן לפ' ה~פרשים שכתבו מה עי~ר דהנה כן.הדבר
 על. התר~ום שפי' כמו תרגום לשון מעין שפי'חזרד

 כפתו~
 וחיזור

 וכןכו'
 למה כפתורים בגמ' א' וכן דדהב. חזורין זהב תפוחי תרג~

 לשון הברתיים לפ~ש רצו ו~ה הברתיים. תפוחים כמין דומיןהן
 נטה הנ"ל הגאון והרב ברייתא. ~ג'~ד~ריים

 ג~
 גי' לפי זה לפי'

 בהדי' כ' הבחירה בית בהל' ז''ל הרמב''ם והנה ~יי"ש.הערוך
 שהן הכרותיים לתפוחים דו~ין שהכפתורים המנורה מע~הגבי

 להדי' הרי כו' כדין ראשי' ששני ביצה כ~ו קצת ארוכיםעגולים
 במנורה הכפתורים היו וכן כביצה קצת ~רוכות הן הכרותייםדתפוחים
 היא וכן שלנו. כתפוח ~מש עגול היה ~שאם יותר נוי באמתוהוא
 קצת. ארוכי' הכפתורים שעושין במנורות. היום האומניןמעשה
 תפוחים כ~ין בברייתא ז''ל הרמב''ם של גרסתו היה שכךונ'

 גבי מדא' עוד ~' וכן תפוחים מםתם שמשונים מ'הכרותיים
 כו' כלבוב כמין דומהמרחשת

 כמ~
 בלוטי וכמין הכרותיים תפוחי

 שנק' המפרשים בשם הנ''ל הרב כמ''ש האילן פרי והוא כו'היוונים

 שטעוןקיישנ"
 גלני~

 הנק' המין אותו שהוא ונ' וארוכי' עגולין והן
בלע''ז

 ~זאלו''ד~
 עמוקה היתה ה~רחשת וכן חזרים. מאכל והוא

 שאלו בשוה קצת וארוך בראשו. עגול הי' בתוכו היושבוהבצק
 העלבוס. צורת היא וכן הכלי. מן יוצא הי' לא לגמרי עגולהי'

ועי~
 פ' ובשבת שם ברש''י

 ב~
 עשאו ה~םומר בנדל גבי אשה

 ובלשון ב~אשו העיגול ועיקר ארוך עיגול כחצי והוא כלבוסכמין
 שכתב בערוך מצאתי וכן כו'. חדין ראשי' ששני כביצההרמב''ם

 דברי הן והן כו'. עוביין על יתר שרחבן הכרתיים תפוחיםעל
 הוא שתרגומו שהכפתור הבירור זה מכל ומבואר ""להר~ב''ם
 נימא אם וא''כ ברא~ו ועגול קצת ארוך שהוא עיגול היאחיזור
 שהוא ע''כ תפוח. שהוא חי"ור התרגום ע''ש יקרא ~"רידלשון
 שהואפרי

 דו~
 ש"כר הכרות התפוח שהוא לכפתור בצורתו

הר~ב''ם
 וא~

 ~גולין שהן של~ו היער התפוחי אותן כלל "ה
 קצת שקטנים רק במראיתן וכן בצביונן ~מש גינה לתפוחיודומין מ~

 יש הפירות בעל גם והרי מיתוק וצריכין בטע~ם וחמוצים~הן
מהן

 שצריכ~
 הן מינים שני ואטו ומתוקין מרים שקדים יש למתקן

 אחד ~ין שהן והאפרסקין השקדים רק הזכירו לא במ~נההא
 לפרש הוצרכו לא שקדים במיני הא כלאים אינן ואפ"הלגמרי
 רעים ענבים מין שהן ובאושים ענבים וכן הן. א' מין הלאשכולן
 וממתקין מרה שהיא הרמוצה דלעת וכן אחד מין הןואפ''ה
אותה

 ואפ~ ברמ~
 אינה

 כלאי~
 בשביל

 ~טע~
 לפי ובפרט מר.

 אותם נ~טעים היו אם הגרועים התפוחים אלו שגםשאומרים
 מפני רק גריעותם ואין יותר משובחים היו הקרקע~ובדים

 עבודה. וב~י יער בעציש~ו~דים

~~~~
 ~גרועים מינים בין שמחלק הט''" מד' שרד הלבושי

 כ' ~בר שהכל. עליהן ומברכינן ברכה לענין סרקאילני דמיקר~
 אילני ממש נקראים שיהיו הט''ז כוונת שאין הנ''ל הגאוןב"ה

ס~~
 : ~שי~י לא בר~ה ל~ין רק

~~~~
 הגאונים. בשם הלקט שיבולי מד' הוציאו הזההדין דעיק~ בעיני צ''ע ברכה לענין גם הט''ז ד' עיקר לענ''ד

 אילני על רק כוונתו שאין יראה הלקט שבלי בל'וה~עיין
 דוג~ו ואיןמש סר~

 ע~
 אילנות קצת דיש רק כלל. בגינה פרי

 ענבים כמין בו שיש ההדס כמו פירות כעיןשמוציאין
 עו~ה שאין להדס דחשבי' מהא ראי' והביא מיקרו פירידלאו וקמ''~

 וניטע נזרע עיקרן שאין דכוו~ייהו ~ילנות לכל ומינהפירות.
 וניטע נזרע שבמינן לפירות ~נין זה אין אבלכלל.

 ע~
 מאכל

 גרע לא ביער גדל שזה~שום
 מבואר וכן סרק. אילן להקר"

 ה"וכל שכ' ז''ל~לשונו
~~ 

 מברכין אין סרק אילני שמוציאין
 כפירות והויין דבישלן אע''ג אסא בני והלכך כו' שהכל אלאעליהם
 ~קו~ם ביער הגדילים ה~ינים דכל איתא ו"ם כו'. עליהן ~ברכיןלא

 דאין בהדס דא' מהא לראי' צורך ~ה סרק אילן להקראגורמת
 חלק וה~חבר ה~ינים. בכל גדול כלל זה הא פירותעושה

 דיניםלב' ז~
 בסעי~

 כ' ה' ובםעיף כו'. סרק אילני ~ירות ד~ן כ' ד'
 דינים ב' שהן הט''ז מזה ודקדק כו' אס" בנידין

 מיירי ובריש"
 המיניםמאותן

 שי~
 וזה ודומיהן. התפוחים כגון בגינה דוג~תן

 להדי' משמע הגאונים ~שם השבה''ל ד~ד' צע''גלענ''ד
 אבל דרישא. פירושא~ הוא אסא בני והלכך ו~''ש לבד. א'דין שהו~

 ~ין הוא שהכל עליו דמברכין משום דאטו כלל ~נין זה "יןלענ''ד
 ל~ריעותם ~ק תמרים מין והם שהכל ~ברכין הנובלות גם הא~חר

 כו'. בתפוח ד~ערבין דעירובין ~הך עוד מ''ש וכן שהכל.~ברכין
 וה~חבר והגאון ה~''ר ד' לפי דאדרבה ג"כ הגאון השיגכבר

 התוס~ ~ד' וגם הריטב"א בשם וכ''כ מדבריות בתפו~יםמערבין בש''~
 : להאריך ואין ~יפוך ראיהאין

~ ~

 להתיר העולם שנהגו המנהג לקיים ברור לענ"ד דנ'
 היא הטובה פ' על של" פ' התורה על ברמב''ן וע'בזה.

 שיש כ'כו'
 אר~

 ימצאו ושם כו' ליובש נוטים ופירותי' וטובה רזה
 ופירות והחרובים והתפוחים והלוזים כאגוזים ~"ד ה~בההפירות
 הם היערי' דפירות ז''ל ~דבריו מבואר הרי כו'היערים

 תפוחי על ג''כ כונתו ונ' תפוחים גם שם וחשיב ~מורי'פירות חשובי~
 ~דבריו ו~ם שכתבתי. ל~ה נכונה ראי' והיא דלוזים. דו~י'היער
 ~דשא בפ' בראשית בפ'ז''ל

 האר~
 איך אני ותמה כ' כו'

 אף וא' ר"''ל נתעוררו בזה אולי כו'. סרק אילני הכתובהזכיר ל~
 סרק נעשו האדמה ארורה ומקללת כו' פירות עשי סרקאיל~י
 כל ז''ל לדבריו והנה ז''ל.עכ"ד

 האילנו~
 קודם

 הח~
 מוציאים היו

 וא''כ היער. אילני אף גמוריםפירות
 בשלמ~

 סרק אילני "ותן
 ~וציאין היו פירות מין איזו ידוע ואין ~לנ פירות כעת מוציאיןשאין
 מין מוציאין היו דאולי המינים כל עם כלאים הוו החטאקודם
 ש~ן שידוע ודומיהן היער תפוחי אלו אבל לגמרי.אחר

 ביער היותן ~פני כ''א גינה. לת~וחי מ~ש דומין והןומראיתן וצביונ~
 גריעותן. ~חמת סרק אילני זה מפני לקרותן הדעת על שיעלההגם
 תפוחי כמו וטובות גמורים פירות היו והקלקול החט" קודםהנה
 דאז בירושל~י כמבואר בעולמישחקקתי מחוקי~ "ב~" כלאים א" היו לא ובודאי כלל. הפרש מבליגינה

 שנתקללה הקלל מפני רק כללוהפרש שי~ו~ מבלי לגמרי א' מין הי~
 האד~

 לגריעותא נשתנו
 האדמה מקללת הזונין גם הא "ב''". כלאים יהיו "ה מפניואטו
 כלאים אינן ואפ''ה בירושלמי כ~וארנעשו

 ע~
 ~י~ וזו החיטים.

 למאד.ברורה

~~~~
 ולכן החטא. קודם שהי' כמו העולם יתוקן לבאלעתיד
 כי שנאמר פירות שיטענו סרק אילני עתידין רז"לא'

 ~וא דעץ מלישנא לבד ולא חילם. נתנו וגפן תאנה פריונשא ע~
 אילני על דקאידדייק

 ס~
 מדיוקא גם אלא

 פירות מוציאין סרק אילני כל שהיו החטא. קודם כבר בו~הי' פרי~ מש~ דפרי~
 וכפ~ בראשית ב~עשה הראשון ~לימותו העולם ישוב ואז~ובים.
 גינה~ לתפוחי ממש דומין היער תפוחי ויהיו הללו הרמב"ןדברי



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 פי~תיהן יוציאו כלל פירות עתה ~וציאין שאין ברק אילניוכל
 ~י~וץ בידינו עלה ולפ"ז ובמינן.~צביונן

 נ~
 בעץ רק במינו כתב לא דהא בהר~ה ברק אילני נאברולמה ~או~ ד~ש~ למאי

 ניחא ול~''ש מנ~ל. ברק אילני כן ואם למינו. פרי עושה~רי
 ג''כ עלייהו קאי ולמינו כמש''ל הוא פרי עץ בכלל ברק אילנידגם

 :ודו''ק

 תדשא בכלל הם ברק דאילני שם הרמב''ן שכתב הא' הפי'~~~~
 דשאים. על קאי לא ל~ינהו דהא ~צת צ''ע דשאהארץ

 מהו. דשאים מיני שני הרכיב איפשיטא דלא בעיא דחוליןובגמ'
 דכלאים ראשון פרק בירושלמי הוא וכן דמותר ז''ל הר~''םופסק
 אבל כלאים ולזרוע ללבוש גוי הוא מותר אליעזר ר' בשם~נא
 מפני ולמה כלאיס אילנו להרכיב ולא כלאים בהמתו להרביעלא

 ומשני למינהו בהן דכתיב דשאין והרי ופריך למינהו. בהן~כתוב
 דהר~ה הירושלמי מדעת ~בואר הרי בהוצאה. אלא בציווי כ'~ין

 ז''ל הרמב''ם של טעמו והוא בפשיטות. לה ונקט מותר~דשאים
 אף להתיר~פסק

 דבגמר~
 שני להרכיב רבינא לה בעי בחולין דילן

 הרמב''ם פבק איפשיטא. ולא מהו פפא בר חנינא לר' דשאיןמיני
 הוכרע שלא בדבר מקום בכל דרכו שכך דהירושלמיכפשיטותי'

 בש''ב דגם עוד לומר ויש הירושלמי. שיטת תופס הוא דילן~ש''ב
 ב"פ חנינא לר'דילן

 הו~
 ק''ו נשאו דדשאים דב~ל לן' דאיבעי'

 קא ושבוחי~עצמן
 משב~

 ~רייהו דאבכים כיון שם כדא~ר להו
 דרשא זו שאין ומ' מהו ב''פ חנינא לר' שם אמר ולהכי ידייהו~ל

 הנ''ל בירושלמי וגםמובכמת
 שמ~

 לה דדרשי דאית כן גם
 של בהרכבה חייב ~י למי~עי ציכא ממילא ו~''כ ע''ש. הארץלגמאי

 נכונים: הר~ב''ס ודברי דשאים. ~יניב'

~~~~
 הרי הוא דשא בכלל ברק דאילני נימא דאי עלה לדאת~ן
 דאבורין. סתמא תנן ובמתניתין בהרכבה מותריםיהיו

 נינהו ו~ילן פרי עץ בכלל סרק אילני דכל ניחא הראשון לפי'אבל
 : בכ"זודוק

~~~~~
 דהיינו כו' בירק ירק ~יאין דאין משנה ענ מ''שבר''ש
 דלא הרכבה משום ולא זר~ים כלאי ומשום דוקאבא"י

 הטור וד' קטנות. הל' וברא"ש עיי''ש דרחב"פ בעיא הך על~יקשי

~שו''~
 להעמיד שבארנו במה ודי להאריך ואין קצת. ~ומים בזה
 : פקפוק בלי המקומות בכל בזה להתיר שנהגו מכונו עלהמנהג

~~~~
 ~~~י~ ~~~~

 ~וו ~י ~~~ ~~~ ~~~ י~~ ~~~ו~~~~ ו~~~י~ ~~~ ~~~~~

 ~ו~~~י~
~~ ~ 

~~~~~
 של םרט אדם יק~ור לא כלאים שלהי במשנהגרבינן
 שהרצועה אעפ''י מתניו בה לחגור פ~תים בשנצמר

 ודריש רחב''ג בשם לה מייתי ובםפרי ~שנה בתם והיא~א~ע
 כפשוטה המשנה ז''ל הרמב''ם ופי' מקום מכל יחדיו מדכ'לה

 שחוגר ~פני ולא המחברן הרצועה ע''י מעשים הכלאיםשעיקר
 שאין וכתב קיימא של קשר הוי לא החגורה ומשום אח''כבהן
 רצו~ ע''י בין~ילוק

 ~ינים. ושאר ממשי התפירה חוט ע"י בין

 לאשמעינן רחב''ג דאתי זו משנה של פשוטה זהו ודאיולכאו~
 חיבור איזה פי' ~'מ יחדיו א' ולזה חיבור הוי ד"א ע''יד~יבור
 הביא וכןשיהיה.

 הראב~
 ש~ואל רבינו ב~ם קי''ו בי' מ'א דף ז''ל

 שאוברין ופרובינצא נרבונא קציני זקני בשם שא' קלונימוב~בר
 לפי צמר בבגד לחברן פשתן בחוטי זב''ז שתפורין עורותלתפור

 יחדשמתחברין
 הצ~

 חבור ע"י ופשתים
 העור~

 מהך וראייתם
 ה~שנה בפי' להו ~ודה הראב''ן וגם כפשוטה ה~ש~ה פי' הרי'מתני'
 הרא''מ וגם לקמן אי~ה נבאר אחר ~צד להתיר שם שחתררק
 המשנה פי' יראים'בב'

 ג~
 חיבור הוי ד~א ע~י דחיבור כפשוטה

 הכל דברי דלאו ז''ל הראב''ן דרך עפ''י להתיר כ' ז''ל שהו"~ק
 בשל להקל וכתב בדבר מחלוקח לעשו' ודחקו משנה בתם'~ך

 ודחקו ביחד שלשתן ונוז טווי שוע אין בגדים שבתם לפי~~ופרים
 בגדי תחת העורות להתיר שנהגו המנהג להעמיד כדי זה~כל

צ~ר
 א~

 מחלוקת שיש לו~ר וחתרו בפשתן תפורין עצ~ן ~הן
 : דבריהם על להקשות שיש מה בקיצור לכתוב וראיתיבדבר

~~~
 "רב של ~נעל דתנן דכלאים דמתניתין כתב ז''ל הראב''ן
 דזרבין א' אית בירושל~י ומפ' כלאים משום בהןאין

 ואח~כ לחום צמר בגד העור תחת ממלאין פירש מלגאוע~א
 שיש אף ~לאים ~שום בהן אין ואפ"ה בפשתן המנעלתופרין
 לצאת ש~עכבו התפירה לחוט ~במנעל הצמר חיבור קצתבזה
 להך דב~ל טעם שם הראב''ן וב' חיבור זה אין המנעל~תוך
 יקשור דלא אבתמא ופליגא חיבור ל''ש ד''א ע~י חיבורבתמא
 דבפרי רחב''ג היא יחידאה סתמא וההיאכו'

 וא~
 ייבא דר'

 ~ פלי~ בכי~ן מבנאי ליחוט דלא כו' שםא'
 עי~ש ~ליו אילא

 כד~רי נקטינן כו' שוע דאינו דרבנן כלאים דהוי משוס עודוכ'
 לעשות בזה יש מהדוחק כמה בעיניו יראה ה~עיין והנההמיקל.
 ובירושל~י בתם השנויות לזו זו הבמוכות ~שניות שתי בין~חלוקת
 ז~ל הר~ב~ם והנה היא. תנאי לשינוי כלל אהדדי נהו רמינןל"
 נהנה ואין קשה הרגל שעור מ~ום כו' זרב של דמנעל הטעםפי'

 פ~ ~ביא ~השגות והראב~ד עקב לו שאין ~נעל ופי'מכלאי'
 מתניתין וק~''ל כו' דזרבין אתר איתהירושלמי

 דא~
 חוששין

 ידוע אם ~שמע בבתמא כן שעושין מקומותלמיעוט
 שי~

 צ~ר בו
 המבוארים העורות היתר פרטי כל היפוך וזה בפשתן לתופרואבור
 ~~נב ~תפירה ~חוט דאיירי לאוק~ה ודוחק הגדולים.בד'

 דר' ועודהצמר לתו~
 זיר~

 ה'ה פשתן של בחוט מתפור נגמרי ~סר ~מה
 נראה ז''ל הראב~ד וגם בצמר. התפר חוט יכנים שלא להזהירלו

 וא''כ תופרין פי' זורבין ש~ב הפי' לפי' זאתשכתב
 הצ~

 נתפר
 שיש שסיים מה לפי ~בל כו' חוששין שאין כתב ולכןלמנעל
 שלא דאיירי י"ל לפי' נצמתו יזורבו כמו חי~ום ל' זרבמפרשים
 הרגל להחם כדי בתוכו הונח רק העור אלא כלל הצמרנתפר
 בפשתן אח''כ שנתפרו אף פי' כלל כלאים ~שום בו שאין א'ומש''ה
 רק להפשתים הצמר כלל נתחבר שלא לפי כלאיס ~שום בואין

 טפי ניחא זה ולפי רוצה אם ולהוציאו ליטלו ויכול בתוכושמונח
 לעיל כדקתני בדיקה צריך אין אמר ולא כו' בו דאיןלישנא
 להוציא קשה פנים כל שעל לפי לאבור עצמו על הח~ירזירא ורבי כלל כלאים בו אין ודאי אלא בדיקה דצריכי הנהומינה
 צד מכל מעכבו שה~נעל לפי בו מהלך שהוא בעוד מתוכוהצמר
 דמותר דכיתן פבקי על דעמר פסקי דאבר בהן ר''ז מודהאבל
 חתיכות ברגליו שכורך פי' לה נחתא והוא גרמי' שנץשהוא

 ולמשוך להשמיט שיכול לפי שמותר פשתן של על צמר שלמטלניות
 משא''כ תוך להם שאין לפי הרגל על בעודן זה מתוך"ה

 דמודה שם וא' בו לבוש בעודו להוציאו שקשה המנעלשבתוך בצ~
 גבי על דעמר דרדבין דלבוש בהן במנעל שמתיר אף אילאר'

 להפשיט כלל ~א''א פי' כו' שלוח לא דאי דאסור דכיתןדרדבין
 ברור נ''ל זה לבו~. בעודן להוציאו בדוחק ש~פשר צמרחתיכות בתוכי שיש במנעל משא''כ טפי חיבור והוי העליון בלאהתחתון

 הצמר אם לעיל כלל איירי דלא ברורה ראיה ו~ה הירושלמיפי'
 הודאות ה~ו שייכי היכי דא"כ ד''א ע''י חיבור לענין ~בעורתפור

 בחיבור מיירי ואינהו היא אחריתא מילתא הא הך בהדי ור''זאילא ד~
 נגעו החיבור מפאת כו' ומודי והנהו בה נגעו ד''א משום רקגמור
 ~~ח הוי לא אטו ק' הראב~ן לפי' ועוד ד''א ע''י משים ולאבה
 ~"י המחוברין ופשתים צ~ר גמורים בבגדים בהדי' לפלוגיתנא
 רק התירא למנקט אשכח ולא חיבור הוי ולא דשריין ולימאד"א

 דשאלו ועוד ד"א ע"י לחיבור כלל ענין זה דאין א"ו הלזה.במנעל

ל~
 פ~ כו' דאבר ר~ז בגין א~ל בכיתן מבנאי מיחט ~ו אילא

 ולד' שרי משנה סתם הא בת~יה אבור יהא אבר שר"ז משוםוכי
 אחר דבר דע~י ~ר~" ב"ל יקשור דלא ~פורשת ~שנה האהראב~ן
 דהא ועוד בת~א כאידך דאסר ר~" על ר"א ת~ה ול~ה חיבורהוי

 למשנה בדר דיש כן לפבוק ויש לחו~א היא בתרייתאבת~א
 עיקר יבתרא פירקאבחדא

 ול~
 ~רבה ~עוד להקל ךר~א פרי

 : להאריך ואיןקו'

~~~~~
 לא "רב של ד~נעל והך מתניתין. הנהו כלל פליגי ~דלא
 כ~ש"ל רק ~א ~"י בחיבור כללאיירי

 שא~
 הצ~ר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

 ל~''ד אך להו כדאית והראב''ד הר~ב''ם לפירוש אי כלל~פור
 ראיה "ה פי' ~י וא''כ הראב''ד של ב' פ~ והוא כמ''ש יו~רנראה
 שבתוך שהצמר לפי בפשתן ל~פור אסר דר''" להיפוך ירושל~י~הך
 יוכל לאהמנעל

 מתו~ לצא~
 אף חיבור כעין והוי לבוש בעודו

 מחוט אינו הצמר עיכובשעיקר
 התפיר~

 העור מפני רק לבד
 פש~ן בחוטי תפור עצמו וה~ור מב~ון הצמר כל ומקיףהסובב
 חיבורהוי

 ע''י לפשתן הצ~
 ד~

 א~ר ואפ"ה המנעל עור הוא
ר"ז

 וא~
 ואינו בו תפור שאין להוציאו ~יכול משום היינו דשרי ר"א

 גמורחיבור
 א~

 : דאסור מודו כ"ע גמור ב~יבור אבל ד"א ע''י

~~~
 ~דרבנן כו' יקשור דלא ~מי' דהך ז''ל הראב''ן שם ~ב
 התפירה חוט שאין בעורות ולכן עין מראית ושום~ו'

 דספרי ברייתא אבל לאסור אין עין מראית משום דליכאניכר
 הוא דמדאורייתא ומ' כן מ' לא מ~מ מיחדיו להדדריש

 וכמש"ל: ד''א ע''י חיבור ~רי' מ~~י' דאידך דסברלשיטתי' והראב'~

~~~
 שחוט משום העורות להתיר אחר טעם הראב~ן שם כתב
 ~רבה וכ''כ ע''ש דמי דליתי' וכמאן העור אגב בטלהתפירה
 א~שר ולפי''ז כן. די''לראשונים

 דא~
 אחר דבר ידי על דחיבור

 ד~שיב כו' סרט יקשור דל" ההיא כגון ה''מ חיבור~מיה

ול~
 ז''ל הוא דגם מזה ונראה בטיל. מבטל התפירה חוט ~בל בטיל
 ד''" ע''י חיבור להתיר בידיהתמי'

 החוט ביטול טעם בצירוף כ''א
 המנעל לתפור דשרי ר"א טעם דזהו סבר ואולי ובמנעלבעור
 לעור הצמר נתפר לא דהתם כלל ראיה "ה אין דלפ~ש רקבפ~תן.
 ז''ל בר~ש ועייןכלל

 בפירו~
 משנה על אחר פי' שכתב המשניות

 זרב שלדמנעל
 בהג''" וכ'~

 נתערב שמא חוששין דאין פ''ק ביצה
 בפשתן המנעל בתפירת כלל איירי ולא המנעל בתוך הצ~ר עםפשתן

 המתירין לד' לדחוק וצריך לה ד~בר הוא ר''ז רק ד''א ע''יוב~יבור
 יזהר ולא ג~כ הצמר לתוך החוט יכניס ~מא ר''ז דחשש ד''אע''י

 : גדול דוחק וזה לגמרי אסר לכןבזה

~ ~
 של המכסאות המתירין לדברי הירושלמי מד' לעיין יש
 מ~שש במנעל דאסור ג''כ יפרשו ואולי בהא כ''ש במנעלדאסר ר"" לד' ולכאורה בצמר. מבפנים אותן שממלאיןפשתן

 דשרי דר''א עפ''י שהוא או גופיה לצמר התפירה יכנוסשמא
 חיבור זה אין קטן נקב ע"י להוציא שיכול דכיון וםבריבמנעל
 ~וב' ע'גמור

 ספ'~
 דעמר מדרדסין טפי וקיל שם ובהג''א דביצה

 ודו''ק. דאסור ר''א דמודי דכיתן דרדבין גביעל
 וי~

 הרבה בזה
 : בפוסקיםדעות

~''~
 ד''א ע"י להתיר המשנה מן ~ו כלל ראיה אין כולםלד'

 ר''א הרב וגם כמש"ל. לאיסור טפי משמע לענ''דואדרבה
 דרחב''ג וכתב בזה מ~לוקת לעשות מ"וד נדחק יראים בב'ממיץ
 ד''ה ולא ~ינה לעיל דאיירי היא יוסי ר' דמתני' וסתמאיחידאה
 וגם עלייהו דפליג מאן א~כחן דלא כיון טובא ק' ובודאיהיא
 וגם רבותא כמה לדעת מחבירו כר''י והלכה עמו נימוקויוסי

 דרבנן ספיקא משום שם דבריו וסוף כרבים והל' כוותיהרחב''ג
 ומבואר להקל וס' בעינן ונוז טווי שועדמדאורי~א

 כ~
 נדחק

 חלילה מזה דאורייתא לס' שנוגע ~ל אבל דרבנן בס' להקלורק
 להמציא מאוד ק' שהדבר כ"ש בדבר ספק שיהיה אףלהקל

 :בזה מחלו~

~~~~
 בחדא ז''ל הרמב''םלד'

 או דאורייתא כלאים הוי מינייה~

שו~
 וגס כו'

 ל~ע~
 שזורין שהן בגדים יש פוסקים שאר

 שזורים תמיד שהן וציצית ובגדים הטליתות בשפתי שעושיןכעין
 מרוקעי במדינ~נו שעו~ין ה~טרות צ~ר ~ליתות ~בר עתהונהגו
זהב

 וכס~
 מרוק~ין ורק ~שתן ~וכן כולן ש~ן ווינא בעיר העשויין

ב~~
 כמ~ ממשי גופן ואין ו"הב

 פ~תן גופן רק מקדם שהיה
 אין אשר מישראל רבים ת''י והמכשלה ושזורין ו~ופליןכפולים
 של ג~ורין כלאים לוב~ין מזהיודעים

 תו~
 וגם שזורין שהן

הציצית
 וע''כ דאורייתא כל~ים והן שזורין הטלית ושפתי צ~

 אינן בגדים סתם דהא הוא בכה"ג רחמנא ~שרי בציצי~כלאים
 כלאים וליכאשזורין

 ר~
 דגלימא שפתא

 כמ''~
 ועברי הסמ''ג

 שאינה בטלית בשבת ויוצאין ציצית מצות ומבטליאדאורייתא
 ~י של מפה בהפ~ק אותן תופרין היו~ין גם אךמצויצת.

 ש"ה נת~אר וכבר ~~ור היתר ש"~ וסוברים ד''א ע~י~חיבור
 נרבונא וחכמי פרובי~צא ו~כמי וראב''ד הרמב''ם לד' ג~וראיבור
 ~' אסור תורה דבשל עכ"פ ~דים ~כולם ו~רא''מוהראב"ן
 ובצירוף דרבנן בס' להקל דחוקי כמה ודחקו לחומראדאורייתא

 ~ורות גבי ~מיםשאר
~  

 : כלל ~אן שייך שאין

 בשם שכתב תמיד למס' הראב''ד ב~ירוש~~~~~~
 התפורות העורות אותן לאסור בתשו' שה"ריךהלוי ריב''~

~ח~
 צמר בגד

 והב~
 כו' יקשור דלא ~תניתין מהך לדבר ראיה

 ז''ל וכתב היא י~ידאה לומר דוחקין ~יש הראב''ד שםוכתב
 עוד וכתב היא.מילתא ~דלא~

 שי~
 הצמר ~חבר כשא~~כ ד~יירי דוחין

 תכיפו~ בשתיופ~תים
 פשיטא דא''כ ~עיקרא דיחוי זה וגם וכתב

 והביא בדבר שם והאריךכו'
 ראיו~

 שכ' ומהירושלמי מהתוספתא
 האוסרין לדברי זרב של מנעל גבילעיל

 א~
 וסיים ד''א ע''י שהוא

 הסברא לפי פשוט שהוא דבריו בתחלת שם וכתב תזוז. לא ומינהשם
 בימיהם ~פסיק שהקרון ואף ד''א ~''י דהוי בהמה בכלאיכמו
 אותו הוא אם בבירור ידעתי ולא ~יי''ש. יחדיו ביה קרינןאפ"ה
 בעלי בימי היה שהוא וה"נ הרמב"ם על בהשגות המשיגראב''ד
 ו~דילי אפרים רבינו מורו בשם דבריו ומביא הראשוניםתום'

 לאסור בפשיטות היא הלוי ריב''א ודעת דעתו עכ''פראשוני~.
 ביטול טעם גם ס''ל ולא בעורות ואפילו ד''אע'~י

 החו~
 וגם

הריטב''~
 להתיר חילוק קצת שם נראה ~א~''כ רק ד''א. חיבור ע"ייקשור דל" דפשטה מתניתין בהך ~ה~יא ע~ב בי~ה ב~ידושי

 כולם הושוו עכ''פ עיי"ש דק בחיל~ק שם ביניהם וחולקהעורות
 בחוט הקילו קצתם רק ד~א ע''י כלאים לאסור הדיןבעיקר

 : עליו נקרא ~בגד שם ~איןהתפירה

~"~~~
 איירי כו' יקשור דלא משנה בהך ~' המשניות בפי'ז''ל

 דאל''כ והפש~ים הצמר ביחד ראשי' ב' קו~ר בהכש~וגר
 כו' העורות אותן דבר עמא מאי חזי ופוק דשריפשיטא

 ובתה''ד. בב''י שהובאו פוסקים כמה כ' וכן שם בפי' ז"להרא''ש ו~''~
 ובימי בימיהם הנהוג דבר לסתור בעינ~הם שהוקשה לפיוהנה

 על תיקשי דלא אחריני בגווני המ~נה לפרש הוכרחוהגדולים
 וכתב הפירוש ע''ז ז"ל הראב''ד ~הקשה מה כ' וכבר~~נהג
 דע''כ כיון מאוד ק' ובאמת פשיטא דא''כ מעיקרא דיחוישהוא
 חיבור שהוא גמור בקשר אח"כ בה שחוגר לדידהואיירי

 ס''ד אטו עבידתא מאי רצו~ה האי ו~''ככלאים לעני~
 דמשו~

 ~רצועה
 באמצ~ שהרצועה אע''פ דא' גרע מגרע ג''כ ה~חב~תןשב"מצע
וה~

 יכרוך שלא ובלבד חבלים ~בי כדא' אסור ג''כ הרצועה בלא
 על שהן אף חיבור הוי ק~ירה קאי ל~ודיה ~אי אףויקשור
 אפי' ומאי ג''כ הרצועה ע''י וכ"ש אחד באדס ע"ש הרבההבהמות
 ל~יביר אנו צריכין א''כ גמור בקשר חוגר שאינו דאיירי ני~אואי

 לרבוי' דאתיא משמע ~'מ יחדיו דדריש הספרי ~ון וגםהרצועה
 : וכמש''ל ד''א ע''י אף חיבור צדשום

 ~כתב בדבר מםופק היה ז''ל שהרא''ש נראההטור~~~~~~
 היה ולען דבריו על השיב ולא הרמב''ם פי' ג''כ~הביא

 להחמיר בדברחוכך
 א~

 לאחרים מורה היה לא רק העורות באותן
 ~~צמו החמיר ולכן הרמב''ם ד' בעיניו ~נראו להדיא נראהכו'
 לאחרים הורה לא אך הביטול בטעם גם ליה סגי ולא בעורותאף
 שיסמכו ~ה על להם שישכיון

 ובפר~
 שזורין אינן בגדים דבתם

 וזה זאת. בכל החמיר לעצמו אבל הביטול מטעם וגם דרבנןוהוי
 חסידים מידת דלא הטור ~לשון להדיאמבו~ר

 עש~
 רק ז''ל ~רא"ש

 וגם כו' חוכך והיה כו' השיב ולא הרמב"ם ד' כתב שהרימדינא
 על ומסיק הר''ש ד' שכתב מוהר''מ תשו' ב~ם הביאהתה~ד
 מח~יר שהי' יח"קי' הר''ר משם לו הו~ד וכן בדבר מחמיר הי'דהוא
 המתירים וגם בעורות אף והחמירו בידייהו דרפי' ג"כומשמע
 ביטול מ~ום שהטעם שם כתבו והא"ז הר''שבבירור

 לגבי החו~
 התירו ולכןהעור

 וא~
 ~תפירה ע"י ממש שיתחברו דאיתרמי

 קצת עוד ו~''כ ביטול משום שרי אפ''ה הפש~ן וחוטהצמר
 גדולים ~כמה שכיון התה~ד ~ם כתבולכן פו~קי~

 התיר~
 ואיסור להדי'

דרבנן
 הו~

 התיר שלא ~דיא הרי עיי"ש המנהג תמורת להחמיר אין
 בצירוף זה וגם שזורין שאין בבגדים דרבנן בחש~א רקהתה''ד



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ל~י וא''כ כו'. מאסט~א ראי הביא שהר''ש ~תב הביטול.טעם
 ~יון ד''א ע''י חיבור גמורים בבגדים כלל ראיה אין כולם לד'זה

 אף מותר וא''כ הביטול לטעם העורות בהיתר צריכין אנושע''כ
 דאורייתא בחששא וכ''ש ~נהג מן הראי' כל ואזדא גמורבחיבור
 להדיא שיתיר מה~וסקים א' שום אין לעיל שכ' שזוריםבבגדים
 אף ע~ז סמכו לא והרא''ש ומהרי''ח ומהר"מ ד"א. ע''יחיבור
 וכמש"ל ביטול ומשום בעורות רק התירו לא וה~ירים~דרבנן

 ז''ל הראב"ןבשם
 ג'~
: 

 ופ~ לכלאים מצטרפין והקו~ה השק גרסינןכלאים~~~~~
 אם מצטרפין הקופה או השק המשמיות בפי'הרמב''ם

 וזה מ~רפן. הקופה או השק א' בצד ופשתים א' בצד בהןצמר
מבואר

 ג~
 קופה או שק ע''י אף חיבור ש~יה ד''א ~''י דחיבור

 פ~ ז''ל והרא''ם והרא''ש לזה. צריך צירוף מה במוכין שהןדאי
 תכי~ות ב' ותכף ~קופה ופשתים לשק מחובר שצמר שיטתםלפי

 כיון קאי לחודיה האי מימא דלא וקמ''ל אםור והפשתיםה~מר
 שני בכל גם שייך דזה צ''ע וג''ז להפסק. ובופן נפרדים כליםשהן
 כיון ואפ"ה להפסק סופן שודאי ופ~תים צמר של מפרדיםבגדים
 ועוד וקופ~. דשק רבותא ומ~י ~יבור הוי תכיפות ב'שחברן

 השק תנא אשכח לא םל אבל שק אלא שנו לא ריב''ל א'דבירושלמי
 דריב~ל ס''ד והכי מצטרפין והקופהוהסל

 דב~
 לכלאים מצטרף אין

 הסל וכי לשק בינו לחלק ט~ם ומה י~ד תכיפות בב' חברןאם
 וגם הכלים מכל יותר לתש~ישצריך

 ל~
 שק אלא ל''ש א~ר לא

 דכל טובא ניחא הרמב''ם ול~י' ~ק. אלא ל''ש ואמר כו'ו~ופה

חד~
 בריחוק בו התפורים ופשתים הצמר מ~בר נפשי' באנפי

 ק~ת עצמו הוא גם שעכ''פ לפי דמצרף הוא ~ק ריב''ל וא'מקום.
 וח~יא בגשמים קצת בה לכסות ראויה ~קופה וכן עליו בגדשם

 לצרף וחשוב בגדלתשמיש
 ג~

 ביה וקרינן בו הת~ורין הכלאים כן
 דגם ליה םבירא וברייתא ~גד זה שאין כלאים ובגד ביהקרינן ול" בגד לתשמיש כלל ~זיא לא סל אבל כו' שעטנז כלאיםובגד
 משום בהם אין אהנים בירושלמי שם ~םיים ולהכי מצטרףהסל
 ז''ל ה~ש לפירוש ואלו בגד מקרו לא ודאי דאהלים פי'כלאים

 ~ך האשייכא ל~
 וקופ~ דש~

 במםכת שנינו שלימה דמשנה ועוד כו'.
 לענין ואביקנא כו' יקשור שלא ובלבד כו' ~בלים מכניסשבת
 חיבור הוי הכי ואפילו מהדדי ומנתקי להפרד םופן ודאיחיים ובעל~ מ~רדים בהמות שהן אף בירושלמי שם מוקי וכן~לאים
 נפרדים בכלים כ''שלשעתן

~~ 
 לתמוה יש ועוד כליס. מיני בכל

 לכלאים שיצטרפו מהי ובנו אב דבעי כלאים דשלהי ירושלמיבהך
 פםקי ונסיב דכ'תנא מאנין לבוש וברי' דע~ר ~~נין לבושהוא
 ופי' כו' תרווייהן על ועגלדעמר

 הר''~
 שיטתם לפי ג''כ והרא''ש

 ופשתים. צמר של הבגדים תכיפות בב' יחד שחברןדאיירי
 חיים דבע~י עיון שרי ודאי דאל''כ אחד באזור שניהם שיחגורב~י ~פ''~

 דהוי כו' ויכרך גמלים יקשור דלא מהך טובא וק' מזה. זהפרדים
 ב~שנה שם תני דהא בזה זה קשורים הגמלים שאין אףכל~ים
 ובלבד ידו לתוך חבלים מכניס אבל בזה זה גמלים יקשורלא

 בירישל~י מבואר ואפ''ה קשורים הגמלים שא'ן להדי' הרי כו'יכרוך ~ל~
 תרווייהו. על דעגל ובנו באב נצריך ולמה דאםור.ובש"ס

 לה~ליא יש וביותר דעת. במי שהן ובנו מאב להפרד גמליםעשוין ויות~
 והך לאיסור בתם דחבלים הך ~מו~ם הדינים שני שכ' הטורטל
 וגם לזה. טעם ידעתי ולא יחדיו ~ניהם ~גר דוקא כ' ובנודאב
 בשבת דמסיק כיון כו' ובנו אב על בירושלמי ליה מבעי דאמאיק'

 ~ל עגל בלא להתירא ליה פשיטא היכי וגם חבלים גבילאיםור
 הוא דבעי הירושלמי םוף וגם כלל. ליה מבעי' דלאתרווייהון

 דרדםין כיצד לכלאים שיצרף מהוע~מו
 דע~

 ודכיתן ריגלא בחדא
 ליה ומבעי' תכיפות בשתי יחד שחיברן ג''כ ופי' ריגלא.ב~דא
 משני יותר נפרדין אטו גדולה תימא וזו נפרדין הילוכןשדרך
 אספלני יהיב פצעים ב~אשו היה דסיפא ועוד ליה ד~עיגמלים
 ~~ברן ל~''" לפרש צריכין היינו ג''כ כו' דעמר ואבפלני כו'דכיתן
 רק כלל נ~רדין שאינן גמורים כלאים הוו ודאי וא"ע תכיפותבב'

 כלל חברן שלא ~אחרונה האיבעי' זאת מפרש ו~ם בראשו.מונחין
 הוי דלא דמסיק וע"כ חיבור הוה אי גופו חיבור ליהומיבעי

 ~~א חיבור אין בתמיה בלשון כו' נושך אהן שא~ר ומהחיבור
 שפירש הרשב''א תשו' בשם הב''י שהביא וכמו כו'נשוך

~ 
 וא~כ

 כלל תכפן ובשלא זה ע''ד פירושו הירושלמי תחלת גם~''כ
 וע~כ חיבור הוי אותן כשחגר ובנו אב ע"י חיבור אם ליהמיבעי' ר~

 הוא בעי והדר ~יבור הוי ולא בתמיה בלשון פשיטותאכולהו
 ~חברין אין ובנו אב ואת"ל ט~י חיבור קצת דהוי שיצטרףמהו ~צ~

 שעגל ג''כ דאיירי י''ל ולפ''" רגליו בשתי כגון מהו עצמוהוא
 היו עוד והוסיף דלא. ג~כ ופשיט כלל חיברן ולא תרווייהוןעל

 ~יון חיבור דהוי ום"ד תכפן לא רק כנ''ל וג"כ כו' ~פצעיםבראשו
 כאן שאין חיבור הוי דלא בכולהו ופשיט ראשו על א' אבר עלשהן
 כ''א וללבוש לפשוט ויכול ד''א ע''י אף כלל ~יבור כ~ן ואיןנשוך
 : הלז הירושלמי כלכן ~~י~ בתשו' רשב''א בשם שם הב''י וכ''כ מחוברין שאיןלבדו

~''~~
 מיבע~ מדלא חיבור הוי ד"א ~''י דחיבור לדין זכינולפ"ז
לי~

 הבגדים כלל מחוברין שאין ~שום בהמך רק
 כלאים דהוי פשי~א גמור חיבור מחוברין שהן כל אבלהאדם לגו~

 על האיבעי' ~דבדרוגם
 שנ~

 כו' וקופה דשק
~ 

 ל דמפרש
 אם ואינך ובנו באב ליה ~ב~י' ולכן ד''א ע''י ב~יבורכפשו~ה

 ובעיקר הירושלמי בפירוש ימוכרח ברור נ' וזה צירוף הוי~''כ
 וד'הדין.

 ~ר"~
 פי על הירושלמי דברי כל ליישב רב צ''ע ו~רא''ש

 :שיטתן

~''~~~~
 משנה וסתם דרחב''ג דבפרי ברייתא מייתי רפ''גלאוין
וכתב

 דמשמ~
 דפליג תנא ימצא אם אף כוותיה דהלכה

 הוא םתמא דל~ו ~כתב מ~יץ ר''א דבריוהביא
 ר~

 יוסי. רבי ד'
י"ח''כ

 הבי~
 זה ולפירוש וכ' יחד שחיברן דאיירי שפי' ר''ש ד'

 וכ' עלי~. חולקין אם לרבנן וכ''ש לרחב"ג ה~ורות לחבר~י~ר
 זה דבר א~ר לא ר~~"ג כיועוד

 ר~
 כמו דאורייתא בכלאים

 עכ''ל לא דרבנן בכל~ים אבל המקרא. מןש~ביא
 מבוא~

 להדי'
 דהך עצמושדעת

 דרחב''~
 בחיבור רק ~ר''ש כפי' ושלא היא הלה

 דאורייתא בכלאים אבל דרבנן בכל"ים שרי שאעפ''כ רק ד''אע''י
 ~חלוקת שי~יה ו~ף להחמיר מד'~בואר

 בדב~
 כאן שאין כ''ש

 ואפילו כולם ~הביאו התום~תא מן להדיא ~' וכן כלל.~חלוקת
 צ~ר ~כולו בגדעשה

 גמלי~
 אחד ~צד צמר של א~ד ~וט בו וארג

וחו~
 א' ~~ד פשתים של ~~ד

 אםו~
 גרסינן דלא כ' והמתירין כו'

בתוספ~"
 הק' וכבר זל''ז. ה~וט'ן שסמוכין איירי רק כי' א' ~צד

 ע''ז לתמיד ב~ידושיוהראב''ד
 והערי~

 דעיקר דברייתא מרישא
 חוט כל יתבטל שלאהרבותא

 בפ''~
 דקתנ~ גמלים ~צמר בין

 דכל ומ' בטלין אין דחוטין וק~''ל מ~ב~לין יחד דכשטרפןברישא
 : ~יי"ש ל~ודי'חד

~''~~~~
 והא רחמנא דשרי בציצית כל"ים מ~יקר כן לדקדקיש

 ואי מה''ת כלאים זה ואין שזורין אינן בגדיםםתם
 שם לעשות מוכרח אטו שזורין לעשותן ~דרך דגלימא שיפתא~~ום
הציצית

 במקו~
 על בהטיל ור"ב''י רבנן פליגי י~דרבה הגדיל

 והפוסקים ופירש"י כוותי' בגמרא ופסקינן פוסל ראב''יהגדיל
 ~ירי''ל ~נ~רא ל~וזק הבגד בשפת ש~וש'ן עבים החוטיןשהגדיל
 עייפינהו דגלימא שי~תא גבי עירובין בשילהי פירש~י וכןבלע"ז
 ציצית להטיל דאסור להדי' הרי כ~' אורי''ל שקורין הגדילשהוא
 שזור שהוא הזה שהגדיל כ' שם ובבמ~ג שזור. שהוא ההואבגדיל
 הסוברים ד' לפי ליישב וכ''כ עיי"ש ציצית הטלת ~קוםהוא
 מקוס הו" איך ידעתי ולא חיבור ל''ש ד''א ~''יחיבור

 מפני ואוליהציצית הט~
 ש~כ''~

 ו~יף םובב הוא שם ציצית של הכרך
 דיכול הכרח זה דאין ועוד מאוד דחוק וזה ההוא הגדילגם

 כמנהג הציצית כל שם ולהוציא מהגדיל למעלה בכנף נקבים ב'לעשות
 או כלל כלאים יהיה לא וא''כ בש''ע ומבו"ר כן העושיסקצת
 ~וחב רק שאינו כלל גדיל שם שאין הטלית לאורך הציציתשיוציא
 מוכרחאלא

 מ~
 ~יבור הוי ד''א ~''י דחיבור הםוברים כד'

 וא"~
 אף

 שזורין שהן חוטין בו שיש כיון ~זור אין הטליתשעיקר
 בציצית. ~ר~ ור~מנא מה''ת ד"א ע''י כלאים הוו שזוריןהציצית וג~

 וק"ל: ראיה "ו אין כו' שוע או ~גי בחדא דס' הרמב''ם לד'רק



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  על דהטיל בהך דהנה הםמ''ג ד' לישב מקום שישר~יתי
 החוטים שהוא פירש''י א' ובפי' פירושים ב' י~ה~דינ

 שקוראין או~ן "ה ואין אריגתו יסתר שלא הב~ד באורך~גודלין
 ויש ניישיד''א שקורין שהוא הסמ''ג ב~ם הב"י ה~יא וכןאורי''ל
 בא''~ ב''י וכמ''ש ערב בלא לבדן שתי של ~ו~ין לבגדבינו

 בשם
רש''י

 ור~ב''~
 להטיל דאםור הוא דב"ה לםמ''ג ום''ל ב''ק שלהי

 שברוחב אותן משא''כ לבגד ~מוך שאימו הבגד מ~יקר ~"ינוציצית
 הוא בגד של עיקרו ש"ה לםמ"ג ס''ל אפ~ר "ורי"ל שקוריןהבגד
 או אגודל ~שר מלא בו יש אם ציצית בו ומטילין מ~ש לוום~וך
 לפי שם הטור וכמ"ש הבגד לרוחב גודל קשר שיעור ד""צדס"ל
~י'

 וא~
 ש~ הב''י שכ'

 ~"ש ל"ה הכרח אין הםמ"ג דלפי'
 לםתור סופו ואין טובא דחיק הבגד דברוחב מסברא כןדס~ל י''~

 לפ' נדחוק וכן כידוע. לסתור שסופו לאורך רק שיעורא בעינן~לא
 כלאים גבי הסמ''ג עד' כן גם שכ' דיבמות רפ''ק תוס' ד'גם

 וכ''" ציצית הטלת מקום הו" הבגד שש~תבציצית
 שאותו דוחק

 לעשות יכול וגם כלל ק''ג כמלא רחב ל~שותו דרך אין שברוחבבגד
~יצית

 ל~על~
 שאפשר כל וקיי''ל ~קלשניהם לקיי~ אפשר והוי וכ~ש''ל אצבעות ג' בכדי הימנו

 לקיי~
 עמבואר כו' מוטב שניהם

 דוכתי יעמהבמנ~ות
 בש''~
: 

~~~~
 דא''כ ~באורך ג~יל על דק~י הב~''ג לפי' ליק'

 הוא ~~ש דעליומינה נידו~
 ד~ס~~

 אשלו~י הא צילית להעיל
משל~~

 דצריך טפי רבותא ל~שמעינן דאנ''כ גודנ ק~ר לשיעיר
 "''ו גודל כ~שר ממנולהרחיב

 דמשלי~
 קפיד מ"ט וא''כ מי~א

 ר'~ליה
 יצ~~

 דרב ב~יה
 יהיד~

 לד' ב''ק בשלהי מ~לים ~~יני ים'
 הרשב"א בשםהב~י

 ~וכ~~ ב~יית~ וה~
 דמ~ל~'

 מיה~
 לכ'~.

ועכ''~
 הבגד ש~~וחב אותו ונ~' שגדיל י"ל רש''י שנ ש~י לפירש

 ~ום ~בגד שפת "ין הטיר פ' וכן ציצית נהטיל אין בושגם
 ש"ה משלים ודאי ~ברוחב ואיתו בריחב ולא ב~ורך ל" כללציצית
 ~ותו ~ל דקפיד ור"י כלל. לינטל םופו ואין הבגד ל~יקרס~וך
 לבין בימו ~פםיקין לבד שתי של ש"וטין ליסתר שסופו~באורך

 : ודו~ק וא''שהבגד

~~~
 כלאי~ דין מ~יקר בענין ~דקדק יש

 של בםדין בציצית
 ואמאי ר~~נ" דשרי'פשתן

 וה~
 שניהם לקיים ~~שר

 ד~~ייב למאן מעור ~י יפשתים מצ~ר לא א' ממין הכנףשי~~ה
 קיי''ל והכי ~יר שלכנפים

 ו~~
 דפ~~ ~~~ן

 כל אם הי'נו ~ור ~ל
 שלהכנף

 עו~
 "ם ~בל

 ב~ו~ יקב~
 ~ור מעט ~ציצי~ ~~~י

 ~כנף עיקר ~רי א' מין "ו הנקבםביב
 ~י'~

 מ~ין
 הבג~

 וחייב

לכ''~
 כאן אין כלאים וגם

 ~הו~
 לדבר שיעור אין והרי ד''א ע''י

 דח'נן דאמאי ה~' התיב' והנה מפסי~. דבר ~יש כל המתיריםלד'
 בציציתכלאים

 וה~
 ילב~ של" אפ~ר

 צמר. של רק פ~תן של ~לית
 שניהם. ל~יים ~פשר הוי ל" דהאותירצו

 ולענ''~
 ליתא מעיקרא קו'

 כלאי~ אסרינן הוי "י בא~תדהא
 ל~וש 'אסר אט~ בציצית

 א~שר דלא כ'ין לעשות בידו דמה ל" ו~אי הא פשתן שלטלית
 הוא המצוה לקיים ~אפשר ~לית רק ל~בוש אברה לאוהתורה
 ~יצי~ בלא ל~בוש מותר ודאי ~''" ~ם אבל ועשה~קום

 שכן יכמו

דע~
 ללבוש ושרי מדרבנן "' ~דאורייתא אי בציצית סדין ה~וטרין

סדין
 בל~

 כידוע ציצית
 מעובד~

 כל ירושלים ו~אנשי קטינא דרב
 כםותן כנפי ~חבין ש~יו אל~י בר ר''י תלמידי וכן כו'~מטיל

 ול~
~~

 לובשין ואפ''ה תכלת רש"י ולד' הגאו~ים~ לד' כלל. צי~ית להן
 מעכב תכלת דם' רבי לד' וכןא~ן.

 הל~
 נאסור א~ו

 לקיים ~א"א כיון דשרי א''ו ציצית. בלא כנפות ד' בת טליתלל~וש ~דברי~
 מפני העשה עקרינן הרי ציצית בלא סדין כשילבוש וא''כ~מצוה.
 מללוב~ו לאוסרו בידינו ואין ל"ת דוחה ע~ה אמרה והתורה~לאו

 :ודו"ק

~~~
 ה~שה נעקרת ~כ''פ הרי אותו י~ש כשלא שאף

מת~יימ~ וא~
 ח~בת ד~יצית

 טלי~
 הגוף מצות ולא ~וא

 ~ל ילבש "ם וגם צמר של ~לית לבושלו ש~א~
 צ~

 זו
 מצ~

 וכל היא א'
 למבין נכוחים הדברים כי ודו''ק היא נפ~ה ב~נפי מצוה~לית

 וק"ל: ~''ד א''נ זו בקו' הב''י וד' אמיתית.בסברא

~~
 לענ"ד ~''א ע''י שהק' מה

 צ'~
 ה~צוה לקיים שאפשר כיון

 שהתורה כיון לומר שנדחוק לא ~ם הל~י שי~קר~בלי
 ד' בת טליתחייבה

 כנ~ו~
 עליו להוסיף לחייבו בידינו ~ין בציצית

 אבל ג'. בת ולעשות א' קרן לקצץ ~חייבו בידינו שאין כמו עורחתיכת
 "האין

 דו~
 היא ה~שה עקירת ~"ה ל"ה

 ול~
 ובפרק שתיהן קיום

ר''"
 מיל~ גבי ~מינה

 כדר"ל "' לעבוד א' דאיכא אי פריך בצ~עת
 א' האב על מוטל מילה מצות דעיקר ~ף ~' דליכא ומשניכו'

 : הל~ו יעו~ר שלא אפשר אם א'לעבוד

~~~
 מחייבין וב''ה פוטרין ב''ש בציצית דסדין בריית" טובא ק'
 ל~ה א''כ ומק' כב"ה. והלכהכו'

 א~רו~
 כו' בירוש~ים

 דהלכה כי~ן~י
 כב''~

 תעלת בירושלים איסור נוהגין למה דחייבת

~םד~
 כלאים. דוחה ציצית ~אין וסוברין כו' בקיאין שאין לפי ומשני

 ~לא יתירו ל~ם נ~ירואם
 במקו~

 דמנחות. םוגי' וכולה מצוה.

~טע~
 בציצית כלאים ל~תיר םמועין דרשי דלא ~ירש"י דב''ש

 שמא ג"ירה משום מלבן אף דפוטרין ם' והתו~' מתכלת.ופוטרין
 מםקינן גו~ה ותכלת תכלת.~~ה

 בג~
 גזירה דאסור

 ובד' ע~ש. ראיות ~אר ו~וד קטינא ~רב כן ו~קדקו לילה.כםות ~~~
 אשר הגאונים כל הל"ו במחלוקת מאוד שהאריכו~ראשונים

~~ול~
 פוס~ן ויש ת~א ~א ~ל שעובר וכ' מנבן אף פיטרין יש

 : ~תכלת ו~וטרין בלבןש~ייב

~~~~~~~

 וד~י דלב''ש כ' מדני~ין במה פ~קב~ל~~ית
 מלבן אף פטרי מתכלת פטירי ומה"ת םמוכיןדרשי דל~

 ת~כלת ד"יסור לדידן אבל כו'. ראוי ש"ינו~כל
 ר~

 משום
 אינן אם מתכלת אף פטרו למה קשה כולם לד' ~כ"פ ~נבן.~ייב ג"י~

 ולעשות מפםיק ד''א ~''י תקנה להן יש כלאים דוחה שציצית~קיאין
 ויוצאין כלל. כל"ים בלי ~מר הציצית~ל

 א~
 פטרו ולמה בתכלת

 לילה דכסות גזירה משום דס' למאן וגס סמוכין. דרשי דלא~''ש

 בו ו"ין ד''א ע''י צ~שות ~תקןי~
 כלאי~

 ~רקו ולמה בלילה אף
 דאיכא כיון ג"ירה מהך ~לבן "ף פום~ים ולעמה ~גמרי~מצוה

~קנת~
 ת~נת" להך בפירקא ולידרשא לתכלת. אף

 מיעקרא ולא
מצוה

 דאוריית~
 מה~ת דבר לעקור ~כמים ביד כח יש דקיי''ל אף

 אשר הגאונים כל וגם ~קיר. ההכרח אם היינו תעשה ואל~שב
 נ~לקו לא~עולם

 ר~
 בגלימא דכיתנא "יטי למירמי ~צינן "ם

 שאין כילם והו~וו מדליקין במה פ' ~ר"''ה עייןדכיתנא
 מציצית לגמרי פטרי דפטרי וכולהו כלל ותכלת צמר בו~העיל תק~

 ופוטרין בפשתן מחיי~ין והמ~ייבין הפוסקים ובכל בגמראכמבואר
 :מתכלת

 על שכ' ב~''ח "''ללהמ"א~~~~
 מ"~

 לו אין שאם ה~חבר
 וכ' כו' פשתן וציצית פשתן של טלית יע~ה צמר ~לטלית

 ד' ~''י וז~ו עיי~ש צמר וציצית עור של כנ~ות דיע~ה~ל"נ
 מבואר הגאונים דלדעת ב"ה תיקן מה ידעתי ולא ד''א ~''י~מקילין
 ~ציצית םדין נגמריש~טרו

 משו~
 ~"רה

 ול~
 ום''ל כלל ציצית ~שו

 ואם דאסור צמר שלד~"ש
 חוש~

 נד'
 ב~ה''~

 לא דפשתן שכתב
 ב"ורך ד' ש~ביא ב''י ~יין תכלת ב~קום לבן צ~ר רק ~לל~~ר
 פשתן של טלית הג"ונים פטרו נמה ל~עם "את כ' ז''ל הוא~א

~ציצית
 וכת~

 פטר לא ופשתן ג"ירה משום "פשר לא ל~ן דצמר ~ם
 להן מצא ולא לגמרי פטירילכן

 תק~
 הרב חושש ואיך ד''א ע''י "ו

 ~הן אין שהפו~רין ומחוורתא דינו. ~ת וסותר לדעתו~"א
 כנף ~מין פ~~ן בצילית מחייבין וה~חייבין כלל~יוב מ~~
 הארכנו שכבר ד"א ע''י מצ~ר לעשות ולא ו~חבר ו~ורהרא"ש ~קנ~

 איסור לידי הדבר שקרוב ספרים ו~י סו~רים מ~י~רר
 בהשגות ז''ל והראב''ד הרמב''ס ה"ה פו~קים הרבה לד'~א~רייתא
 לתמיד ~ראב''דובפי'

 והריב''~
 ביצה בחידושי והריטב''א ~לוי

 ורפובינצא נרבונא זקני ד' ~ן תורה. איסור ודאי שהואסוברים
 לעשות נדחקו ""ל והרא''מ הראב"ן ~ד' וגם קלונימום ברור''ש
 דרבנן. מס' ש"ורין אין אם ~ופרים בשל להקל וכ' םפקהדבר
 דעת וכן להחמיר דעתם דאורייתא ס' שיש דכל לדיאומבואר
 הרא''ש וגם "''לה~''ג

 הרמב"ם ד~ת עפ''י להחמיר חוכך הי~
 ת~ת התפורים בעורות אף והח~רו "''ל ומה~י''ח ~ר"מוכן
 סמכו ולא ~מר~ד

 ג~
 כ' והא''ז הר''ש ~ק הביטול טעם ~ל



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  העורותלהתיר
 ובצירו~

 ג~כ ~ל הראב''ן וכמ''ש הביטול טעם
 וכמ''ש שזורים שאינם דרבנן בכנאים דוקא זהוגם

 ג~
 התה''ד

 תורה ~של להתיר חלילה אבל המנהג. תמורת בזה להחמירשאין
 הנך כלנגד

 רבוות~
 ובפרט לחוד ד''א ע''י ~מך על

 מן בבירור ו~וכרעים נכוחים הדברים כי וללבן לבררהארכנו שבעז~
 ע''י המחמירין כדעת שהעיקר ר"יות ועוד והירושל~יהמשניות

 ובזמנינו כלל. ולהקל מזה לזוז אין כלל מ~לוקת כאן ושאיןד''א
 חייטים כמה התפירה חוטי וגם שזורין חוטין בהן יש בגדיםרוב

 זהב ר~מי של מטלניות או ציצי~ חוטי וגם בשזורין דוקאתופרים
 זה. בכל ~מקילים המנהג לבטל יש לכן שזורין חוטין הכלוכסף
 דאורייתא כלאים הוי ז''ל הרמב''ם לד~ת הנה שזורין אינן אם~גם
 ז"ל ר''א הגאון וכ"פ הגמ. בגר~אות תלוי והדבר מינייהובחד
 ועוד דאורייתא. איסור הוי וא''כ הירושלמי מן לד' ראיהוהביא
 כידוע הביטול טעם על רק המקילים ~~כו לא בדרבנן גםכי

 וא''כ בשו''ע כ~בואר הת~ר ~וט לתוך יכניס אם גםשהקילו
 : זה טעם שייך דלא היכא להקלמניין

~~~
 עור לגבי בטל התפירה דחוט הראשומים שכ' זה הטעם יהי
 במשנתינו ~וע'~ות וידים מקור לי י~ לענ''ד כי בעיניךקל

 הקופה על שעליי' שלש ~ל שלש מטלית ו' משנה ~כלים כ''חפרק
 כו' א'מט~אה

 א~
 טמאה ~חלה המט~ית שהיתה

 ולא הקופה ~גב מ~ומאתה ב~לה לקו~ה שטלה כיוןהטו~אה א~ מדר~
 ~ה יקרא חדש שם רק עליה בגדשם

 ע"~
 הקופה מן הפריש' הקופ'

 לגמרי טהורה והמטלית מדרס מגע טמאההקופה
~'~ 

 בפי'
 כו' שנים מטמאה הבגד ~ל בטולה "בל והרע"ב. ו~ר''מהר"ש
ולא

 פ~ח~
 התנאים ומ~לו~ת טו~~אתה.

~~ 
 על השק על בטולה

 בשק מטמא ר''י בשניהם מטהר ר''ש ~שמיהם מטמא ר''מהעור
 בעור.ומטהר

 מטמ~
 הרמב''ם וכ''פ כ~ו~ו. אריג שהוא מ~מי בשק

 כ''ג~פרק
 מהל~ו~

 ע~ו דממי~ו ~ר''י ~' הל' כלים
 ומ~רי~

 הוא
 ~טומאה ובטלה עור אגב מתבטלת ג' על ג' מטלית דאף להדיאהרי

 דלענין מראה וה"נ בגד. מתורת ~ה''ת דבטל ו~''כדאורייתא.
 קרינן ולא עור "גב דבטל י''לכלאים

 ובג~
 שהיא כיון כלאים

 וכ''ש עור. לגביטפל
 התפי~

 שאינן
 ר~

 לו ו~ין מ~בר
 חוזר ואין מ'הא. דבטלכלל ~ו~

 וניע~
 הצמר אל בהת"ב~ו ~~''כ

 צמר של ~רט יקשור דלא דבהא ואף כלאים. בגד נקראלהיותו
 ורצועה עור ידי על אייריכו'

 ול~
 וכן בטילי

 הש~
 מצטרפין והקופה

 דעל קושיא אינה זו למ~לית ליה מבטל קופה והתםכו'
 לגבי בטל הדבר עיקר ואינו חשוב שאינו דבר רק דבטל אמרינןלא כרח~

 ש~לאה המטלית כגוןהעיקר
 ע~

 והעור דהקופה העור או הקופה
 ו~ן הכלי עיקרהן

 חו~
 משא''כ העור לגבי כלל חשיב ~ין התפירה

הך
 ד~ר~

 כלאים והן מתניו בהן לחגור הדבר עי~ר הן הן צמר של
 שבגד כו' וקופה ~שק הך איירי ובכה''ג היא בעלמא לחברורצועה
 בתו~פתא דדייק והיינו ~~שיבי. ביטול להן שאין להן מחוברגמור
 רק א' לא כו' א' חוט בו וארג גמלים צמר שכולו בגדואפילו
 לפי א' חוט לגבי' בטיל דלא הוא דבכה''ג גמלים ~מר שלבגד
 או עור הא עמותו ארוג הואשגם

 קו~
 של א' חוט בו שיש

 זהו טומ~ה. לגבי כמו ושרי שפיר דמיבטיל לומר יש כו'צמר
 בזה ו~מיונות דברים עוד ויש מאוד ומתקבל הגון דברלענ''ד

 : להאריך רצוניואין

~~~
 רצ''~ ב~~ ש~תם בזה ל~יר נ' בש''ע המחברמד'

 כד'
 כתב ש' וב~ימן כו' גמלים צמר של בגד גביהר~ב''ם

 של כלאים זה כל הוי ולהרמב''ם ו~יים בזהמחלוקת
 תו~

 והש''ך
 דעתו הדין דבעיקר ~"ש נראה ולענ''ד אהדדי. דבריוהקשה
להחמיר

 ר~ כהרמב~
 העורות ~יתר להורות רצה ש' ב~ימן

 כן ~ם בי~ול מטעם יותר לה~ל יש ששם לפי זו המחלוקתוכתב עיי''~
 ב~י' ~תם ביטול טעם בלא "בל במקילין למחותואין

 : ~ ודו"קלאי~ור ר~~~

 עוד ~ד~ד~תי האלה הדברים~~~~
 ~ו~~

~  
 ~רשב~אבתשו' ~~~

~ ב~י ~דו~  ~~ ~ 
'~ 

~~~ 
ש~~

 ר' מהרב נש~ל
 נוהג~ ל~ יו~~

'~~ 
 ~ו~ ~~ ~~~ ~~~ו~

 ~~~~ו~יי~~.
 ~~ ~ו~~

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

 ~~~י~ ~~~~~~ י~~~' ~~ ~~
 ~שתים א' ברא~ושיש

 מ~ום אי~ור שהוא משנתנו של מפשטה דמש~' צמר א'ובראשו
 והביא ר''ש. פי' וכן יחד. ראשי' ב' בשקושר דההיא י''ל כו'כל~ים
 הש~אל דעת להדיא הרי והתוספתא. המשנה על ר''ש ד' כלשם

לאםור
 א~

 גד~ל רב שהי שם הרשב''א מדברי ונראה בעורות
~  ש~אל שאלות ~''ו תשובו' ב"ותן פ~מים כמה רבינו הר~ב''אלי~ 

 כוו~תם אין ובודאי לאםור אברהם בן שלמה ר' הרב דעת ו~םמ~נו.
 מעיקר רק דרבנן ס' באמת ~זה התפירה חיט יכניס שמ"מחשש
 מש~ע דמתניתין דפשטא מודה הר~ב''א וגם ד''א ע''י ~יבורהדין
 וגם המנהג להעמיד שדו~ק מבואר כו' לומר דיש כתב רקלאבור
 ~לכן הביטול טעם ~''ל ולא שם שהתחיל כמו דרבנן בכלאיםזאת

 זו ובתשו'הזכירו~ו
 ל~

 ~י' ב' ב~לק אך ז''ל הר''ש פי' רק ~ז~יר
 ~נשאלר~''ו

 ש~
 של א' חלוקים ב' ללבוש ~ותר אם

 צ~
 ולחגור כו'

 מהו טצמו הו" דבעי כו' הירו~למי ~ן א~רו ש~צת ~ו'עליהן
 שתכף מיירי והירו~למי מותר דזה והשיב כו' בכל~~םשיצט~ף

 דההיא לימר אני ו~בור כתב ואח''כ הר''ש. ~'' וכן כו' ת~יפותב'
 ביחד ~וגרן שהוא מ~ני אל" היא תכיפות בלא אפילו ובנודאב
 זו אין כלומר ק"מר בתמיה ~ו' נשיך אהן ליה מהדר דק"יהאי
~לא'ם

 ר~
 כו' נשוך

 ~ה~
 ~יים. ~יבור מ~וב~ין

 ו~כרי~
 כן

 בקיצור. בב''י הובאה וכמש''ל כו' פצעיות בר"שו שהיה הי~ושלמיד' מ~ו~
 גם לפ"" ו~''כ ז"ל הר''ש של הירושל~י ~~י' ליה מד זו בת~ו'הרי

ה~~נה
 דש~

 רק תכיפות בב' ~יברן שלא מתפרשא בהכי כו' וקופה
 דמ~ני'. עלה לב~יות ~דקבע ה~ופה או השק~יבר

 ודוח~
 גדול

 לישנא חדא דהא ~יברן ב~ל" והירושלמי בשחיברן ~מתני~יןלומר

הו~
 הוו ד~" ~שאר ~כלל כו' ובנו אב מדשייל ו~ם ~ו' מצ~רפין

 ~ קיים שחיבורו כל~י~ור
 העול~~~~~

 העטרות בדבר הרבה להחמיר שיש אלה דברינו ~כל
 ב~טלת וכן ד"א ע"י כלאים בחיבור בזמנינוהנהוג

 ע''יציצית
 ~נ~

 כי אופן בשום בזה כלל להקל ושלא ~ור של
 ל~

 הרבה
 ציצית מצות ביטול וגם כלאים "י~ור בזה יש ראשוני' פוסקי'מגדולי
 עורות בדבר זולת בזה לה"מיר ~אוד ומ~ר"וי ~אורך ביארנוכאשר

 להקל ~ת ל~מוך מקום יש אולי כי'התפורים
 ע''~

 שבטל טעם
 לזה ראיות קצת שיש כמ'ש התפירהחוט

 וא~
 ה~חמיר בזה גם

 "''ל ומהרי''ח ~וטנבורג ומהר''ם והרא''ש הטור כתב כא~רתע''ב
 ~ם ע''עה~מירו

 בזא~
 ~ש~א בזה יש ~~ורין החוטין באם בפרט
 : היטב בכ"ז ודו''קד"ורייתא.

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

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~יו
~~~~~~ ~~~ 

 י~ו~.
~~ 

 ~ ~י~ו

~~~~~
 מ~יאות. אלו ב~' לה ומייתינן היא ברייתא מי~אהא
 תרומתו מדעת שלא התורם א'כיצד

 תרו~
 ש~ד הרי

לשד~
 אם יפות. אצל כלך ואמר בעה~ב ובא ותרם וליקט חבירו

 כו' תרומה תרומתו מ~ן יפותנמצאו
 ומ~

 יא~ש ד~~ל לאביי מינה
 יאו~ ~וי לא ~דעתשלא

 דעתו איגלי דאמרי~ן ~''ל ולא
שליח ~~ש~ו~ דאביי אל~א רבא תרגמא תרו~. תרו~תו הכאואמאי ל~~

 וה''~
 ~רומתו א~י יפות נמצאו כי דאלת''ה מסתברא

 ב~וגיא עיי"ש כו' לדעתכם שלוחכם אף כו' מד~~ו בעינןהא ת~~
 ברייתא הך תרו~ות ~הלכות פ~ק ""להרמב''ם ~ה~

 י~"ד בש~ע ה~ור וכ''פ שליח דשווי' כללהזכיר ~~ ~ש~~
 ב~לכ~

 ~~ות.
 ה~מי~ א~אי ה~פרשים עליווהקשו

 ה~~~ ד~~ני שינויא הך

 צמר בגדי תחת ~תפורין בעורותהיתר
 ~ ה~ כיכו'

 נוהג אב~הם בר שלמה

~י~ו~
 אני וה~יב כו' נראה וכן בדבר

 בדבר טעם החסיד הרב מפי ש~תילא
 עלאים דהוי משום ולהקל לדון שישאלא
 שמא חוששין ואין כו' שזורין שאינןדרבנן
 ~ם מעל וא''ת כו' התפירה חוטיעבור
 כעור והוי שניהן מ~בר העורהרי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ז
~~~~~ ~ ~~~~

ד"יירי
 דוק~

 לתרץ ודחקו שליח בדשווי'
 דסוגי~

 דבתרה
 הך בתר שם דמייתי ~יסק ברד~י בעובד~

 סוגי~
 משמע

 דל~
 כלל מוקמינן

 ~ם ד~' שליחב~~י'
 ל~

 ליפות כלך ~'
 ~ל~

 תרומה לענין
 הך בגילוי דבתרומה משמעכו' בלב~

 דעת~
 ליה סגי לחוד

 ול~
 משום

 ד~י שליחדשווי'
 דוק~

 שליח בדשווי'
 ל~

 ורב ~~ימר מק' הוי
 מהך הבי~ו ועוד ועיי''ש ~פות ~צל דכלך מהך זוטרא למר~שי

 ג''כ ד~'דקדושין
 ל~

 ליפות כלך א'
 ~ל~

 איירי ג''כ והתם לתרומה
בדל~

 וקצת בזה שה~ריך בב''מ מקובצת בשיטה ע' ~ליח. שווי'
 גי' להרמב"ם שהיה כ'ר~שונים

 ~חר~
 בש''ס

 עיי''~
 הרב וגם

 סי' ביו''ד~""
 ה~רי~ של''~

 וגם הרמב''ם על להק' הרבה בזה
 ד~כ כ''כ מובן ו~ין שם. לחלק וירד הםוגיות מסתירת המתרצים~' ~~

 תי' ~נו צריעין וע''כ הסוגיות. מסתירת הר~יה עיקר לדידיה~ם
 דק~' מה לדתות ה~יך~כון

 סתמ~
 ל ודחינן מסתבר' ה"נ דהש"ס
 :בפשיטות

~''~~~
 הך דב~מת הרמב''ם לדברי טעם לתת נר~ה היה

 קושי~
ד~~

 לדעתכם אתם
~~ 

 ~ינה לדעתכם שלוחכם
 דאמרינן כיוןכלל מובנ~

 למפרע מילתא ~יגלי דרב" ~ליב~
 דניח~

 ליה
 הרי דעבדבמ~י

 הו~
 דעיקר נר~ה ~בל ~לד~תכם.

 דיוק~
 דה''מ

מסתברא
 דוק~ הי~

 לשיטת
 רב~

 על מק' לקמן דהנה
 אינו ששמח ~עפ''י נגבו יותן בכי ה''ז עליהן הטלדעודהו מה~ רב~

 ~יגלי ~' דלא הרי יותןבכי
 למפ~ מילת~

 וקשה
 לרב~

 ומשני
 א''ה ומקשה שיתן עד יתן כי דכתיב התם~~ני

 ומשני נמי ריש~
יותן

 דומי~
 הרי לדעת. יותן אף לדעת י~ן מה דיתן

 ד~~ חזינ~
דרב~

 ס''ל
 של~ י~ו~

 מי~תא ואיגלי יאוש הוי מדעת
 למפר~

 ע~'ז
 ובעינן בהכי סגי לא ד~ת דב~ינןבמידי

 דוק~
 דלהכי גמורה דעת

 שש~~ א~פ''יבנג~ו
 יותן בעי ~ינן

 א~
 ליה ניחא דוד~י דידעינן

 ו~''כ לד~ת. מקרי לא ל~בא כדס''ללמפרע
 ממיל~

 תרומה גבי ה''ה

~~
 ~~רינן הוי ~י

 כרב~
 ד~יגלי

 ~כתי למפר~ מילת~
~' ~ופ~ לרב~

 דה~
 דעת דבעי במידי ס''ל ~יהו

 ל~
 ו~'כ דעת בגילוי סגי

 נמיבתר~מה
 ה~

 לדעתכם כו' ~תם גם אתם דכתב דעת בעינן

 דל~וממיל~
 מילת~ באיגלי סגי

 וע''כ למפרע
 דלרב~

 בשווי' ~יירי
 ~''כשליח

 מ~יל~
 שפיר ~דוקדק ועפי''ז ת~שה. לא ל~ביי גם

 לישנ~
תרגמ~

 רבא
 ~ליב~

 והנ''~ שלי~ בדשווי' דאב'י
 מ~מע כו'

 דרב~
הו~

 איירי. בה~י ע''ע לדידיה דגם ~שום ד~ביי ~ליבי' הכי דמשני
 הך גופיה ל~בייאבל

 מכר~~ ל~ בבר~
 כלל

 דה~
 דלא ס''ל ~יהו

 ~יגלי~מרימן
 מילת~

 כו' ששמח ~עפ''י דנגבו בהך ולכן ל~פרע
 הוא דעת דבעינןמטעם ל~

 דל~ מ~ו~ ~ל~
 מילתא ~יגלי כלל א'

 ילהכי למפרע ~יועיל כלל דעת גילוי שום שם ו~יןלמפר~
 אבל מדעת שלא לה~רינן

 במילת~
 גילוי דהוי בה דיד~ינן

 א~ למפר~מילת~
 דעת. ומקרי בהכי סגי דעת ~צריך ~דבר

 בגמ' דמס~ינן ~אי ל~י בתרומהו~''ע
 דמשו~

 דוד~י "מרינן מצוה
 דעת גילוי ד~וי ~"כ א~רינן וממילא ליה~יח"

 מבכל ט~י למפר~
 לאביי ד~''לדוכתא

 דל~
 מילת~ גילוי ~מרינן

 למפרע
 והכ~

 משום
מצוה

 הו~
 וא"כ ליה. ד~מרינן

 ממיל~
 תו

 ל~
 ~תם גם מ~תם ק'

 לאביי דס''ל כו' לדעתכם כו'~ה
 גופ~ דה~

 דידעינן כיון ~קרי דעת
 מילתאד~יגלי

 ~''ש ולהכי גמורה דעת כמו הוי למפר~
 ומר דמרימרדלקמן סוג~

~לל ל~ מפרש~ דל~ פשט~ דמש~ זוטר~
 שלי~ בדשוי~

 : נכונהס' הי~ כי בזה ודו''ק וכמש''ל כ~ביי ד~יי''ל ומשום

 לה~י~~~
 ""ל הרמב''ם לדעת ברורה ר~יה

 מה~
 בנדרים ד~'

 ~"בל''ו
 ~יבעי~

 של על ~לו התורם להו
 חביר~

 אמרינן מי מהו
 ~"כות.~יון

 הו~
 לו

 ל~
 הוא דילי~ דמצוה כיון ~''ד דטת צריך

 למפש~ וב~י למעבדה ליה~ניחא
 במודר מדתנן

 הנ~~
 תרומותיו תורם

~~שרותי~
 דמ~ן לדעתו לדעתו.

~~ 
 הכ~י בעל של על ~לו ~לא

 דעת צריך א'~י
 ק~ ה~

 ליה מהני
 אל~

 ~ו
 א~

 ודחי דעת. צריך
 יבא לתרום הרוצה כל באומר רבא וכד~' הכרי בעל ~של~~ולם
 טו~ת ו~''א כו' תרומותיו ~ורם המ~ה דמודר ~א ל~פשט'ג~כ ו~ מי של ט''ה חבירו של על ~שלו התורם בעי והדר~יתרום.
 הא הכרי ~~ל~~ה

 ק~
 בעל משל ג''כ ומ~ני ליה מהני

~ל הכ~
 ~הע''~

 ~דיא חזינן ~ר עו' לתרום ~רוצה כל וב~ומר

 ג''כ הבית בעל של על מ~לו תורם ד~פי' ס''ל~~בא
 משל מתני' לכולה מוקי ולהכי הכרי בעל של דט"ה ב''ל וכןד~ת צרי~

 דס"ל הרי כו' הרוצה כל וב~ומר ~עה''כ של עלבעה''כ
 לו הוא דזכותד~זינן ד~~

 ד~~
 גמורה דעת בעינן ~פ''ה משלו תורם

 דיליה ד~והמשום
 ~ניח~ הו~

 בסוגיא ג''כ ס' ול~י למעבדה ליה
 שתרם דכלזו

 של~
 למפרע מילתא איגלי ד~מרינן ~ף מדעתו

 מ~שתה המצוה עכ''זליה דניח~
 של~

 קפידא והוי מדעתו
 דניח~

 למעבד ליה
 שם קיי''ל הא ~נן ~בלהמצוה.

 הא שםמסקינן דה~ כרב~ דל~ דםוגי~ במםקנ~
 ד~

 ט''ה שלו ש~ינו על משלו התורם ד~' יוחנן
שלו

 ד~יפשט~ וממיל~
 בעי' ג''כ

 דל~ קמיית~
 דעת צריך

 דה~
 נימ~ ד~י תלי~בה~

 ט'ה גם ממילא ~''כ בעה''כ דעת דצריך
שלו

 והו~
 ה~יבעיות שתי ג''כ ז"ל הרמב''ם וכ''פ ומו~רח ברור

 וע''כ תורם של הנ~ה ושטובת דעת ד~''צלקולא
ו~"כ תלי~ בה~ דה~

 סביר~ ל~ ממיל~
 ס' לן

 דניח~ דרב~
 המצוה למעבד ליה

 כלרק
 היכ~

 דזכות
 הו~

 דמחמת כיון וה''נ תרומה תרומתו לו
 לדעתיה ~מדינן המצוהחביבות

 דה~
 יפות ~צל כלך ד~'

 ניח~
 ליה

למפרע
 ~~ תרומ~ הוי ממיל~

 נכונים הרמב''ם ד' ו~''כ לאביי.
 מסקנת לפיוברורים

 הבוגי~
 דנדרים:

~~~~
 בריית~ מייתי ~''ק דתרומותבירושלמי

 ~ביו שהניחו קטן
 תרומה תרומתו ידו על מוכר ואביו תורם והיהבמקשה

 הו~~~
 שתרם

 אל~
 ~ביו

 הו~
 שם ובעי ידו על ~~ימן

 ב~
 ~ביו

 מכ~ן ~ו תרו~ה נע~ית למפרע ע''יואימן
 ~ר''~ ולהב~

 נשמעינה
~ן

 הד~
 שב~ הרי

 לך ל~ט ~''ל שלו בתוך עומד ומצ~ו בעה''ב
 ~ושש ל~ו ואם גזל משום חושש ~ינו יפים היו ~ם ה~לו היפים~ן

 ואם גזל~ום
 הי~

 ~ית חושש. ~ינו כך ובין כך בין לו ונותן לוקט
 ואוף ולהא מכאן לא תרומה נעשית למפרע למימרצך

 הכ~
 מכאן

ולב~
 הלז הירו~למי ~ד' ולמדנו תרומה. נעשית

 ד~~
 להך מפרש

 שליח בדשווי~ריית~
 דה~

 דמכ~ן ~'
 הו~ ולהב~

 תרומה. דנעשית
 גם דב~מת כיון ל~ביי כלל ק' לא לכאורה דלפ''ז~ק

 מילתא "יגליא' ל~ הכ~
 למפר~

 מכ~ן ורק
 ובה~ ולהב~

 דמה~י וד~י
 בדעת גם כן להעמיס היה ו~פשר יפות. ~צל דכלך דעתו~ילוי

 שסתם ז''ל~רמב''ם
 ול~

 תרו~ו סתם כ' ~'ק דלמפרע הזעיר
 ולכ~ורה תרומה. דהוי הוא שעתא ד~הך לפרש ו~פשר~רומה

~יפ~
 ובין כך בין עליהם והוםיפו הב~לים ליקטו ד~' דברייתא

 משמ~ הכי תרומה תרומתוכך
 למ~רע ד~י קצת

 הי~
 ~"כ תרומה

 תרומה שם עליו יחול איך הבעלים ~הוסיפו הלז~תוס'
 צ''ע והדבר תורם. ~חר תורםאין דה~

 בסוגי~
 : י''ג ~תמורה

~''~~
 להרמב''ם ר~יה הירושלמי מד' ~יהיה ~יך

 דל~
 מוקמינן

 ודו''ק שליח. בד~וי'לה
 הג~ון דברי ו~

 ר~
 : "''ל

גרר~~~~~
 ב~ך דקשי' מה להזכיר ר~יתי

 עובד~
 ומר ד~מימר

זוטר~
 ד~יקלעו ~~י ורב

 ל~וסתנ~
 ו~ייתי ~יםק בר דמרי

 ~~י~ר כו' תמרי~רים~
 ור''~

 זוטרא ומר ~כול
 ל~

 ולכ~ורה ~כל
 מ~יקשה

 טעמ~
 דמר

 זוטר~
 ~כיל דלא

 ה~
 ~מרינן

 קמ~ בבב~
 ~רק

בתר~
 מדנפשי' ~ריסא

 ק~
 ודחקו ז~ת הקשו שם והתוס' "בין.

 ותירוצם הפרדס. מן שנטל ובין מביתו ה~ריס ~הביא ביןלחלק
שם

 צ''~
 בב''ק שם ד~טו

 דרב~ בעובד~
 זבין

 ~יירי מ~ריס~ שבי~ת~
שהבי~

 ש~ח משמע לכ~ורה ~דרבה מביתו. הזמורות ~ת ה~ריס
 דל"ל שומר הנ~מ שם למימר ל''ל ד~ל''ה השדה. מן~ותס

 בגופי~
ד~רע~

 ד~רע~ בגופ~ לי' ד~ית ~ריס ~בל
 קזבין בדנפשיה ~ימור

 לו~ צרי~ו~
 כו' בגופיה ליה ד~ית

 ה~
 בזמורות חולק ~ריס על

ובקנים
 וה~

 הג"לנים ומן המוכסין מ ד~פילו קיי"ל
 מות~

 ל~ח
 ואי~ו בחלקו לו שיש ב~ריס וכ''ש משלו. מיעוט ~פ~ לו שיש~ל

 ל~ תיתי מהי~י בג"לןנחשד
ליה ל~קשוי~ ד~ביי ס''ד ומ~י ממנו יק~ו

 מ~נית~
 דתנן

 ול~
 פירות. משומרי

 ~ל~
 שגם לע~ורה ~מע

 שחלקו: קודם מכר השדה מן הלזה~ריס

~~
 שם ""ל שרש''י לע~''ד נראה

 בב~
 ""ל לשונו במתק

 ד"בין הך על שם שכתב ~פשיטות ה~ו'"~ת תי~
 פי שבישת~

 ל~ה ולכ~ורה "מורותחבילי
 הוצ~

 תי' ולהוסיף לפרש "''ל רש"י
 האחבילי

 הו~ שבישת~ ~
 שריגים שלשה ובגפן כדמתרגמינן "מורות

 ש~ין "''ל ~וונ~ו ברור ~ר~ה אבל שבי~א~לתא
 לו~

 באריס



~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  במאומד שומא צריך ואין בשוה המתחלק בדבר אלא זבין קאמדנפשי'
 כיון לך פליג מאן ביה א' ולא בעה''ב מדעת שלא לחלק יכולדאז
 חבילין שנעשה שכיון זמורות חבילי תי' כתב ולכן השוה דברשהוא
 בעה''ב ויטול אחת ליטול האריס יכול שוין הן החבילין כל~רי
 ותיקולי תיקולין וטבא טבא ה''מ א''נ פ' בב''מ דא' וכמו א'.כנגדו
 חבילין עשוי שאינו בדבר אבל חבירו. מדעת שלא ~ולק ~ותף זוכגון
 לכן גזל. והוי בעה''ב מדעת שלא לחלוק האריס יכול אינובשוה
 סתם זמורות ולא זמורות חבילי רבא שקמה לפרש רש''יהוצרך
 בש''ס מבואר זה ודבר גזל. חשש בהן אין שוב חבילין שנעשוד~חר
 מאן גופיה רבא ו"''ל דש~י במוזי דקדיש אריסא בההואקידושין
 כישא שקילנא אנא "''ל מצי בכישא אבל במוזי ה''מ שם וא' לךפליג
 כמו החילוק להדי' מבואר הרי כנישא וכישא כישא שקינאנת

 האגודות שכולן מדעת שלא לחלוק האריס יכול דבאגודותשבארנו
 השוה דבר זה אין חפניים או כף מלא דהיינו במוזי אבל הןשוות
 כיון וע''ז לך. פליג מאן וא' בעה''ב מדעת שלא לחלוק יכולואין

 : זמורות חבילי ופי' ז''לרש''י

~~~~
 מר אכיל לא אמאי דהכא התוספות קו' ממילא מיושב
 דהא קזבין מדנפשיה אריס ה"זוטרא

 הכ~
 אייתי האריס

 יפה עין בדרך ומנין מדה בלי קמייהו ושדא ורמוני ת~ריק~ייהו
 אכיל לא ולהכי דשמכי במוזי כמו לך פליג מאן א~רי' ודאיבהא
 : ודו''ק ז''ל התוס' קו' לתרץ ונכון ברור נ"ל וזה זוטרא.מר

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

~~~~~
 והר''מא לזר "ף לה~יר פסק יו''ד בשו''ע המחבר הנה

 במינה ק''א עד דאוסרת להחמיר החולקין ד' הביאבהגה''ה
 להוכיח שכ' המע''מ דברי הביא ג' בס''ק והש''ך בס'. במינהושלא
 הפסיד. לא ברובא להתיר הבומך לכן וסיים להתיר הרא''שמד~רי
 לחלה ח''ל חלת ז''ל הש"ך ומדמה הרבה ז''ל הש''ך עליווהשיג
 נראה ול~נ"ד באורך עיי''ש דמ~מרא בריית" הרא"ש בה דמו~יא'
 מאד. וברורים נכונים המע''מד'

 דה~
 בהלכות בהדיא כתב ~רא''ש

קטנו~
 של ב' חלה דין כל לה יש אנו כגון מא''י הר~וקים ~חלות

 ד~תבר וכתב אחת רק מפרישין אין ול~ן במ~נה המבוארהםמיכין
 כמבואר יום לטבול מותרת ולכן כו' ב' מחלה יותר בה להחמירשלא

ש~
 אף ברוב לבטלה מותר ב' דבחלה לעיל שכ' כיון וא''כ ~אורך.

 ועיין יחד אותם שמשוה כיון דעתו הוא כן ודאי זו בחלה גםלזר
 ~מע''מ ודברי ~רורים שדברינו ותראה הפיסקא כל שם~רא''ש
צד~ו

 לפם~
 הפסיד לא והמיקל הלכה

 כי~
 הרמב''ם דעת שכן

 ועוד וירושלמי ורמב''ן ~''י ועמהס הוראה עמודי ב'ורא''ש
 הר''ן~וס~ים

 בפסחי~
 הארץ. עם כהן לענין וכן ~''ש: והרשב''א

 : היטב ודו''ק הרא''ש. מד' לפמ''ש צ''ע הש''ךדברי

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

 : ~~י~~ ~~~~~~~ ~~י ~י~~ ~~~~

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

 ~י~~ ~~~~~~ויי~
 ~~. ~ו

~~~~~
 ל~את דמ~וייב פבק שע''ב סי' ביו"ד ז''ל הרמ''אהנה
 התה''ד. מד' והוא הבריות כבוד ~ני נדחה ואיןתיכף

 ~ל להקשות דורינו ~גדולי "' אלי כ' אשר שנים עמה זהוהנה
 בברכות התוס' ד' לפי ותוהבריות. כבו~ מפני נדחה ד"וריית" "יסור גם דבשו"''ת חדא ז"ל~רמ''א ~

 דאיסו~
 ל"ו שהוא טומאה

 "שר ו"ה תורה. בשל "~ הבריות כבוד ~ני נדחה בכל שוה~אינו
 : לוהשבתי

~~~
 מעשה מקרי דהשהיי' כת''ר העיר כבר הר"שונה לקו'

 הי~ ~בי ~ות במס' "שי דרבדמימרא וכפשט"
 דבשהיי' ולובש ~~ט

 ~ע~ה דחשיב וע"כ ושהיי' שהיי' כל על ~ל~ות חייב לבישהכדי
 דמשום תירוצא לחד בשבועות התוס' כסברת ואי נפשה.באנפי
 על לחיובי הו"ל לא מעשה מחשב ~שה ע''י הי' הלבישהדתחלת
 ~ן נ' כך "ה. לדחות שיש הגם היא. חד" הלבישה דתחילת שהיי'כל
 שפסק ~רמב"ם ד' משמעו' וכן~ס'

 בהלכו~
 לבית שנכנס דכהן "בל

 ופשטות יטמא לא ומשום יב" לא שום לוקה מת שם שמת עדושהה
 ה~יסה דת~לת הגס שתים דלוקה מדכ' ממש דלוקה מדבריו
 דנזיר ~וגי' והיא באיסור הי'לא

 וכ'~
 נזירות. בה~ות הרמב''ם

 : תה''ד מד' התמי' סרה ו~כ''פ צ''ע. שם הכ''מוד'

~''~~
 דברכות. מתוס' השני' הקו'

 ה~
 א~ר בתי' מצוה למת כהן מטומאת הקו' ותי' התוב'.כד' של" שם ז"ל רש''י דעת

 הת''הד ופ' שאני. בכל שוה שאינו דלאו התוב' תי' ס''לולא
 רש''י. כד'להחמיר

~~~~
 מינה ולגמור בגמ' דגרסי הגאונים גי' הראשונים הביאו
 והוא הוא בכל שוה שאינו דלאו כהנים טומאת~אני

 הרשב''" ובדברי המ~ור בעל בד'מבואר
 לפום ולדבריהם בברכות.

 דרכים ב' לפניו דהיו הך ד~וקי דבש''ס ~מאי לשינויי א''צ זומסקנא
 או הפרס בבית דוקא דרבנן בטומאה כו' מדלגין דהיו והךכו'

 ~וה שאינו כהנים דטומאת דלאו אלא כו'. ארונות דרובמשום
 הבריות כבוד מפני נדחהבכל

 א~
 הר"שונים כ' וכן תורה. בשל

 ד~מור~י מימרי לדחות גדול דוחק בזה שיש מלבד והנה זו.לשיטה
 מלבד דרבנן. בטומאה דו~אדמוקמי

~ 
 בהד~ כ' ז''ל הרמב''ם הנה

 דרבנן טומאה רק התיר ולא אמוראי דהנהי כ~וקימתא אבלבהנכו'
 טומאה ולא בזה וכיוצא כו' ארומות ורוב בה''פכגון

 והמחבר הטור פ' וכןכלל ~ור~ ש~
 ב~'~

 קו' ואין חולק. בלי בפשיטות
ד' ~~

 הרמ''~
 קיימי שיטתא ב~דא וכולהו בש''ע. הט''ו ד' מעל יותר

 ~' וכן תורה. בשל ולהחמיר והטור ור~ב''ם רש''יכדעת
 תםור דלא בלאו כו' הבריות ~בוד דגדול ברייתא להך בש''םדמוקי ~ה~

 שבתורה ל''ת ~י~ דאין לדי' מ' הכי לה מו~מי ב~ראי וא~וראיכו'
 מפנינדחה

 כ'~
 אחלינהו דרבנן ומטעמא תםור דלא לאו רק

 ש~יני נז'ר או כהונה דטומאת בלאו לה מוקמי ל" ולמהליקרייהו.
 שום בזו אין עכ''פ הגאונים. גי' לפי בשאלה ישנו או בכלשוה

 : בזה להאריך ואין ז''ל והר''מא התה''ד ע''ד כללקו'

~~~
 שם עמד העו"ר אבן הגהות עם הנדפסים בש''ע מצאתי
 שם וכ' '". והרשב הרז''ה מד' כת"ר כקו' ז''ל רמ''א ד'על

 בזה. עמד חו''ישבתשו'
 שהקשה הקו' גס הנהמ''ש~~~~

 כת~
 סי' בא"ח המ''א ד' על

 משום דדוקא נכונים ה~א וד' מתורץ ג''כי''ג
 הוי דציצי~

 דאינו משום ולא גדול גנאי במקום ציצית בלא ללבוש הותרשוא''ת
 בסו~' יבמות ו~מם' והטו''שע. והרמ''בם רש''י ד' ועפ''י בכלשוה
 דציצית המ''א כד' מבואר כו'. מה''ת דבר לעקור ב''ד ביד כ"דיש
 ודאי והלבישה ציצית בלא טלית לובש שהוא אף ~וא''תמקרי
 דמשני מ''ע ביטול רק בזה שאין כיון שוא"ת מקרי אפ''ה מעשההוי
 בציצית דסדין אהךשם

 לכתחלה שלובשו אף ש~ני שוא''~
 כבוד לענין וה''ה ג''כ ברש''יבברכו' והוב"

 הבריו~
 המ"א. וכד'

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

 שהיי' כל על יתחייב למה התום' ע"ד הקו' לתרץ כת''רכ'
 היא. חד" הלבי~ה ת~לת המע~ה דעיקר כיוןו~היי'

 לבישות. כ~ה כלובש והוי שהיי' כל על נמשכת דהלבישה כת''רוכ'
 א'. בבת מתים ה' על הקורחוכמו

~''~~~
 ד~אני לקרחה ול"ד א' רק לחייבו אין כן הם' נניח אם אף

 לה מוקי אפ"ה ~רחה. כל על ל~ייב ק~א דגליהתם
 התוס' שם וכ' מקומות. ובחמשה נשא. אצבעו~יו בסךבש"ס

 חלב זיתי ב' אכל אם חלבדגבי בפירו~
 בב''"

 "ית ~ל ~ל בו שהתרו אף
 בב''א. לבישות כמה ללובש וה''ה א' אלא חייבאינו

 כ''~
 בבגד

 ותי' שהיה כל ~ל יתחייב ה"יך הק' כלאים הל' סוף והכ''מא'.
 וכ"כ לובש כאלו הוי האיסור להסיר שבידו כיון הריטב''אבשם
 התוס'.בשם

~ 
 ~זה הגם מעשה. חשוב דשהיי' ~דבריהם

 צ''~
ל~

 שכ'
 הכ''~

 ה~ להדי" וכ''כ "בל בהלכות בעצמו
 ברפ~ג לח''מ

 הריטב''א וכ~ד ממש מעשה דהוי הרמב''ם שדעת אבלמהל'
 הב~י. על שםהשיג

~''~~
 ה~מב''~ מדברי ר"יה שהבאתי מה על להשיבכת~ר

 והטור
 דבה'~ "וקימתי הנהושכ'

 דרוב הך וכן דרבנן
 ארומו~

 כו'
 ~ה~ב. מ~ני נידחית דאוריית" טומאה שום דאין דס~לדמ'

 הנה כ~' לב~ון המכובדים כבוד בין לחלק דישכת''ר ~~
 פ~ט~

 הש''ס



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ לא
 שהרי בזה להאריך צריך ואיני אהדדי. להו דמדמי עלל העי ~
 שאינו לאו ד~~י גי' הך דל~ום בהדיא ע' אבל מהלעות~''ג עו" מגדל בס' באר~ת דבריו הובאו תה"א בס' ז"ל הרמב''ןעתב

 מבו~ר כ~. מפני נדחה דטומאה לאו וכל דאורייתא בטומאהאפילו איירי כו' בטי~אה דבא והך דלעיל סוגיא עולה לה אדחי' שאניבכל ש~
להדיא

 דא~
 והשו''ע ו~~ור הרמב"ם דדברי ודאי וא~כ ב"ה. כלל חילוק

 דלאו שינוי' להך לה גריס דלא ""ל רש~י ~י' עפ~יהם
 שאינ~

 שוה
 בספרי ע''א נמצאת אינה גי' דהך המאור בס' הרז"ה ע' וכברבעל.

 לה. גריס לא "~ל ורש''יספרד

~~~~
 ציצית אי כמסתפקים והתוס' הואיל המ"א ע''ד עת''ר
 בעל. ש~ה שאינו דלאו טעם להביא לו היה שוא~תמקרי

 היא מפורשת דגמרא עיון בזה כלל התוס' יסתפקו לאלדעתי
 לה ק~י למה הדבר ב~עם שדקדקו רק שאנידשוא~ת

 שוא~
 עיון

 דב~~ת ט~ם לתת והוערחו ציצית בלא ולובש בידים מעשהש~שה
 לה~עטף מדמברכינן הק' וע''ז עו' איסורא עביד לא אכתילבישה

 ד' נסתרו זה משום לא אבל הוא. חיובא ~ר לבישהדבשעת
 החיוב שעיקר ד~ל בפשיטות נראה ולענ"ד שוא"ת. לה דקריהש~ס
אינו

~ 
 מעשיית פטור שהוא שוא~ת רק מקרי לא ממנה הביטול מ''ע

 בי~ול רק עלל איסור בה אין עצמה מצד הלבישה ועיקרהמצוה
 איסו~ "ין זו מ~וה לפוטרו חכמים ביד כח שיש וכיוןמ"ע

 כלל
 המ"א וד' באיסור עצמה היא דהלבישה עלאים ללבוש ול''דבלבישה
 ~ המרדעי ומד' מאודנעונים

 מחלוקת שהביא
 אם והר"י הר~

 דלא שם להדיא מ ציצית בלא בגד בלבישת בשבת בע~העובר
 בעל. שוה שאינו אף דציצית מ''ע עה''ב משום להתירג"ע ס~

~~~
 עגי' ודלא והרמב"ם רש''י לגי' הירושלמי מד' ראיה להביא
 כ''ג פ' ובנזיר שמתו מי פ' ברעות בירושלמי דהנההתוס'.

 בטומאה כדון עד שם ודייק כ''ה מ~ום עהן דמיטמא הךמייתי
 גדול "עירא ר' דא' מה מן תו~. בשל אפילו דבריהםשל

 ע''~
 שדוחה

 דמפרש משום תורה של טומאה אפילו אמרה הדא שבתורה ל''תאת
 ~ו ודלא גמור דל''ת כפ~טא זעיראדר'

 בש''~ שמפר~
 דילן

 שנמצא ב~י בהדיא פלוגתא מייתי עלאים ובמסעת תסור. דלאבל''ת
 אסור מ''ד מותר א' וחד אסור אמר חד בשוק בבגדועלאים

 מותרומ''ד ד~
 כדאמ~

 תרי דהני להדיא מבואר כו' ע"ה גדול זעירא ר'
 אי בהא פליגיאמוראי

~'~ 
 מייתי והדר לא. אי תורה של ל"ת דוחה

 דנפק ~אן מיתא תמן הוי ומתני יתיב הוי יוסי ד~ עובדיהנהו
 ומתני יתיב הוה ר"א עו' עלום א''ל לא דיתיב ומאן כלום א''ללא
 וטעמא לי והב מאניך שלח א''ל כלאים לוש את לחברי' חדא'

 ל''ת דוחה דע"ה מ''ד כהך דס''ל משום עובדידתרווייהו
 מייתי ועלה בעלאים. ולא במת לא מדקדקין אין שם א' ולהעיבש"ת אפיל~

 לאיסור טומאה איםור בין חילוק דאין שם מ~ואר עכ"פ עובדי.הנהו
 תרווייהו ממש ש''ת ל''ת דוחה כ''ה דלמ"ד בפלוגתא ותלי'עלאים
 בש''ת דר"" הך ס"ל ולא עלאים גבי שם דאסר למ''ד אבלשריין.
 בטומאה עדון עד שס מדייק ולהכי אסור ש"ת בטומאת גםממילא
 להדיא מ עו'. ר''ז דא' מה מן ש''ת בטומאה אפילו דבריהםשל
 אפילו ד~יר דר"ז מימרא הך לאודאי

 בל~
 אסרינן הוי ש"ת

 דילן בש''ס קמ''ל הא אנן וא''כ הנ''ל. בפלוגתא ותלי' ש"תבטומאה
 מ"דכהך

 דא~
 ה~וצא דא' כרב קי"ל דהא ש~ת ל''ת דוחה כ"ה

 ~לאו דמוק~ינן ע''ה דגדול והך בשוק. אפילו פושטן בבגדוכלאים
 א''ע תסורדלא

 ~ממיל~
 בטומאה גם

 ש'~
 עלאים. באיסור עמו אסור

 ודו"ק. למאד היא נכונהוראיה

 צ''~~~~~~
 על

 הרא"~
 לא אנן דהא טובא וק' ~בו דלהלעה לכאורה ומ' כו' ומתנייתיב דהוי עובדי תרי הני וגם בכלאים ולא במת לא מדקדקיןדאין הל" הירושלמי ש~ביא שמתו מי פ' "~ל

 להנך דס~ל ~יטתי' והירושלמי דרבנן. בטומאה רק הכיקיי"ל
 אנן אבל שם. עמבואר כ~ה מפני נדחית ש"ת ל''ת דאפילואמוראי
 עש''ס קיי"להא

 די~
 אפשר והיה אייתינהו הלעתא למאי וא''כ

 עלאים לבוש שהוא יודע הוא אם בין מחלק ז''ל דהרא"שלומר
 אין יודע אין אם רק ~יעף ~שוט חייב טומאה במ~ום עומדאו

 פי' ~קדקין דאין עובדי תרי להנהו לה ומוקי כ''ה במקום לולה~יד
 ב"ה ועיוצא להו~יעו. מדקדקיןשאין

 ~ל~
 "~ל ~רמ''א

 ביו~~
 ואין

 מענ~ו הלמד דבר ש~ירושלמינלענ"ד
 ע~

 לא וגם שבארתי.
 קרנא דאיפרקא במנחות ורבינא אשי רב בר דמרמעובדא ע~ ~

 ולא שיפשיטנו למ~ר~א להודיע מחוייב רבינא היה דברה"ר שםדמ דתעלת~
 ע"ה בזהמהני

 ש~ ~~
 לחלק. דאין להדיא מ' מ"ה. ידע לא בר~א

 ען. מ לא ודאי הירושלמי ד' אבל קצת. לדחותויש

~''~~
 עהן שע' הרמב"ם מד' ראי' שהבאתי מה על להשיב עת''ר
 לוקה כו' ושהה לאוהלשנענס

 דתח~ א~
 היה לא העניסה

 עשהוא בנענס איירי דהרמב"ם זו ~~איה כת''ר ודחהבאיםורי
 מיד קפץ שאם הרמב''ם כ' מדלא כן ודקדק לענס לו היה שלאדפשע גוס~

 ליכא דהא ען לפ' נ' זה אין חייב. בקפץ אפילו דהעא א''ופטור.
 הפוסקים רוב לדעת הגוסס על ליכנס מה"תאיסור

 ~ודה ~אסר למאן ואפילו בש"ס היא ופלוגתא מעללם.והרמב"ם והרי~~
 אי"ה וא''ע דנזיר. בש~ס עמבואר טומאה חשש בזהדאין

 פשי~ה משום שילקה מימא ואטו כלל. מה''ת מוזהר ~אי~ו כיוןהיא פשיע~
 ~ת~צל היה ולא העניסה. על בלאו עבר דלא כיון וזהירותדרבנן

 הרמב"ם דעת ובאמת בגוסס. דוקא דאיי~י ל~'הרמב''ם
 דא~

 כעת. ב"ה להאריך נצרך ואין "''ל רא~ונים בזה עמדו ועברכלאים גב~ וע~כ לוקה. עלל מעשה עשה לא והוא חבירו אותושטימא במי

 בהל' מ"ש עם ומצה חמץ בהל' הרמב''ם ד' למר לי' דק'~~~~
 הל' מעל לי ל''ק אמאי ידענא לאמלעים.

 עד מידי עביד לא אעתי בתנור מדביק שהוא דבשעהוהמבשל האופ~ שב~
 אלא מעשה. עביד ולא הוי' ממילא הא ואז ב''ד עמאעלשיתבשל

 דהדביק בסוגי' ועיין מעשהו. תחלת על חייב מאיליו נגמר שסופודעל ע''~
 סקילה חיוב לידי שיבוא קודם לרדותה לו התירו אם בתנורפת

 מידי. ק~יד לא אפייתו שיגמור דקודםמבואר
 ו~

 מלא~ת עמה
 ~ונין נ~ינות עמו מאיליהן נגמרין אח''כ רק ל~עתן נגמרין איןשבת
 מים משקין וען הבד. בית קורות וטעינת התנור לתוך פשתןשל

 טומן גבי דשבת בסוגי' עוד ועיין "מן. אחר רק גדל שאינולזרעים.
 משום חייב בהשרשתן רוצה דאם הקרקע תחת וצנונותלפת

 מעשהו תחלת על הוא חיובא דעיקר וע"ע רב. ~מן צריך דהשרשהאף זור~
 צ''ל ע''כ מלעיס דהלות בהך משא''כ בפסח. דמחמץ הך הואוען

 שדעתו אף עלל. איסורא בו ליעא למצרים ביאתודתחלת
 ולהעי הביאה תחלת על לא לבד השקוע על הלאו ועיקרלהשתקע. בתח~

 להרמ~"ם ליה היה דאל''כ ממלקות. לי' פטרינן להשתקע ע"דבנכנס דאפיל~ עיון לפשיעה. ענין זה ואין עלי'. לקי דלא להרמב''םם"ל
 והאזהרה הלאו דעיקר להרמב''ם דס''ל א''ו לקי. דבעה''ג לפרשז"ל
 בו אין הא ו~ש~וע העניסה. תחילת על ולא השקוע עלהוא

 ב"ה. הנלענ''ד זהו עלל. עלי' לקי לאולהכי מעש~

~~~
 א' בחדר היא אם לענין שכ' הש''ך בד' להעיר

 דסו~
 ~ו~אה

 ~ב~יות עבוד משום שרי ודאי ובעה''ג דרבנן הואלצאת
 ע"ב ל''ח ביצה במס' ז~ל רש"י מד' יקשהולעאורה

 בד''~
 ב~אורייתא

 גם הנה אמנסדאורייתא. דהו~ הרי עו'. הללמ"מ יציאתה ודרך ברירה לי' לית מת טומאתכגון
 דהעא אהדדי קשיין גופיה ז''ל רש''י ~

 דה~י רש''י~
 ד~ ובפ''~ דאוריית~

 ההיא ~ניא שם דגם ע~א י
 דהו~ ~ עו'~ הטומאה יציאת דרך ~הוא מקום על טומאהחעמים שג"ר~ עו' טמאים עולם בד''ה רש~ ע' עו' בבית דהמתמתניתין
 א~ בהא תלי' מילתא דהך לומר נ~ל ע"כ עו'. ג"רו שחכמיםמדרבנן

 שם. דביצה בפ~ב דהנה בדרבנן. גם או בדאורי~א ברירהא'
 ד'אקשינן

~ 
 מעאן הפתחים לטהר אר"א דהכא אהדדי אושיעא

 ובהמה חביות שלקחו שנים וגבי ברירה אין וב'ולהבא
 ל~ל עי ותרצינן הדדי להו ורמינן ברירה דיש לר"אס~ל בשותפו~

 דהך ~רש ""ל רש"י הוצרך ולכן לי' אית בד~נן אבלבדאורייתא אוש~~ ~
 וס~ל דרבנן ודאי ותחומין דמוקצה הך אבל דאורייתאדטומאה
 א''כ אלא יטולדלא אמתנ~ מתניתין מהך דרמינן בפ"ק אבל ברירה~ דיש גבייהולר''א

 זה ואומר עומד ובה''א מבע"י נענ~
 א~י וז~

 ~ל וע''ת סגי נוטל אני במעאן נוטל אני ו"ה "ה ל''ל ופריךנוטל
 כו' והתנן לב"הברירה

~ 
 ודמיין להדדי דמיין מילי דהנהו

 לעולם רבא דשני מהא יותר ומועח מדרבנן דהויד~וקצה לה~
 דהוי נימא ואי ברירה דיש בההיא לרבא ס''ל וא"ככו' למפ~
 דאו~~~
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~ ~ ~ ~'כ
 א~

 וזה ברירה יש רבא ב' בדאוריי~א
 תי~

 רבא שיבבור
 ורבא ברירה. אין בדאורייתא דוכתא בכל קיי''ל אנן דהא כהלכ'דלא
 הן כלקוחות שחלקו דאחין כר''נ ע"ב מ''ב בקדושין ב''לגופיה
 בהך תלי' ~יורשין אי כלקוחות אי שחלקו דאחין מילתא דהךוידוע
 מאן לר''נ רבא א''ל ע''ב ל~ז ובערובין ברירה אין או ברירהדיש
 לרבא דב''ל להדיא משמע עו' ברירה ל''ל בדרבנן דאפי' תנאהאי
 דפ''ק בהך ז''ל רש''י מפרש ולהכי לדרבנן דאורייתא בין לחלקג''כ
 בלמפר~ מוקידרבא

 דאורייתא הוי דאי דרבנן דטומאה ב''ל ע''כ
 בדאורייתא ברירה יש כמ"ד ל~רע אפילו בפשיטות מפרש הוילא

 אהדדי. רש''י ד' בתרן ולא הכי. קיי''לדלא

~''~
 דע''כ נכונים הש''ך ד' דרבא מימרי' לפום המבקנא לפי
מוכח

 דבו~
 טומאה

 לצא~
 פ~ ערובין רש"י וע' דרבנן.

 ז"ל הרמב''ם ובד' הלכה שהיאג''כ
 צ'~

 ולא שסתם
 הזכי~

 אי כלנ
 פ''ז ב~וי~ט עוד וע' ודוק וצ''ע ולהבא במכאן או בלמפרע~יירי

 וערובין ל"ח ביצה רש"י מד' והביא זה לענין קצת שהעירדאהלות
 : ודו''ק וצ''ע פ''ק רש~י מסתירת ה~יר ולאב''ח

 ~~~ ~~ו~~ ~~~ו~י~ ~~~~ו~ ~~~ ~ו~~ ~~ ~~~~~~~
 ~~ו~~~יי~

 ~ ~ו~~ ~~י

~ ~ ~
 אמר חבדא א''ר ע''ב מ''ג במ"יראי'

~ 
 ראשו נקטע

 אין אביושל
 מט~

 לאביו שנ'
 בז~

 ולא שלם שהוא
 כו' לאברים מיטמא דאין מהך עלה ואקשינן חבר. שהואבזמן

 רבי של אביו ומת מעשה תנא כהאי דאמר רב ומשניומדראב''י.
 אלישע בן יהושע את ושאלו כו' והודיע~הו ובאו בגינזק הכהןצדוק
 כו'. לאביו וא' שעמו זקניםוד'

 והרי~~
 הך וכ' דרב הך השמיט

 הפובקים ותמהו לחבר. דמטמא דפבק ומשמע לאברים מיטמא~אין
 רב מעשה גם הוא ד"מורא כרב דלא פ'למה

 ד~
 והנך צדוק

 : כן שהורוזקנים

~~~~~
 ברי~א מייתי רפ''ק דבבוטה מאוד. נכון הרי''ף שפבק
 טעמא וא' חובה. אומר ר''ע דר"י. רשות יטמאדלה

 כו' לה דכ'דר''ע
 ור~

 לכתוב א''כ ו~ע כו' לאברין ולא לה אמר
 כו' שלם שהוא בזמן לאביו דא' לרב תוס' והק' כו' ל"ל יטמאלה.
 ל~ל ק' וא"כ לה. כ' יטמא דכתב ואיידי חובהדאמר כר~ דב' ותי' נפקא. מלאביו אברין למעט כו' לה למיכ~בל''ל

 לג~
 למימר

 מיעוט איצטריך ולא כרב דב' לימא כו' לה לכתוב א''כלר''ע
 כרב ב''ל ~לא דגמרא בתמא אע''כ לחובה קרא וכולי'~אברים
 כהלכה לדר''ע ו~קי מלה אברים דממעט דראב''י כברייתאאלא
 ר~ וא''כ לאב~ם קרא כולי דמו~י הכי ב' ע''כ ר~יוגם

 ור~מ
 ועוד הרי"~. פבק וא"ש כרב דלא ב''ל דגמ' ובתמא וראב''יור''י

 ועוד ונקי קב ראב''ידמשנת
 עובד~

 בופרים במב' המובא דראב''צ
 בזוים יהיו שלא בידך אתה תלקטם ואל כו' אבא לי ציוה כך~א'
 שנטמא להדי' הרי כו' בדין פירשתי ואח''כ כו' יוחנן ונכנב~ליך
 בזיון משום ממש ביד לקט לא רק עצמות ליקוט בשעתראב''ץ
 של וכצוואתואביו

~ 
 לאביו אבא ש~ה כדרך שם וא' אביו צדוק

 וידוע לו. עשיתיכך
 ד~

 עשו והרי בבכורות כדאי' הוי כהן צדוק
 ~ל רב ומעשה עצמות ליקוט עם לטמאות ר~א ובנו ר"צ~עשה
 כעובדאודלא

 ד~
 הגי' ובנזיר כו' הכהן צדוק

~ 
 וכן הכהן יצחק

 וידוע עיקר.~~ה
 ד~

 ובנו צדוק
 ר"~

 ר~ג בבית תמיד היו
 למעשה עליהם לבמוך וראוי טובא וםמיכי קשישי ו~נןהנשיא
 כן פ'~כן

 הרי~
 כו' ו~י וראב~י ר''ע התנאים כל וכדעת ז''ל

 : ל~~ד מוכ~ם והדברים דבוטה. גמ'וכבתם

~~
 במעשה בופרים במב'מ'

 דיוב~
 ברגלו נימא ש~לתה פבקב

 לאבר מטמא שאין חכמים שא' בו יטפול שלא לבנוואמר
 הרי כו' עליו קראו חכמים לפני הדבר וכשבא אביו של החי~מן

 לאבר לטמאות שלא בידם הלכהשהיתה
~ 

 כו' החי
 משמ~

 דלחבר
 עדא' אביו ~ל המת מן לאבר אפי' דמטמא אלא עוד ולאמט~.
 מטמא אבל כו' מטמא אין החי מן לאבר דדוקא דר''י לת''קשם
 מטמא שאין וא' פליג ור''י~כו'

 א~
 מחזיר אבל ~תחלה כו' לאבר

 ב' ורבנן כו' כשעורה עצם על'הוא
 דא~

 וכ''כ בתחלה.
 ה~י''~

 ז''ל

שא~
 לאבר מטמא

~ 
 כ~ החי

 ~' ~עורה ~צם מיטמא אבל
 : ~ב דלא ב''ל וכולהו כרבנן ופבק כו' מחזיר אבל הזכירולא

~ ~
 לבני ~זהורי קרא מדאיצטריך נלע''דראיה

 למישאל רח~א וא' .ואביהוא נדב לאחיהם לטמאותשלא הנותרי~ א~~
 בפי' ז''ל הרמב"ן כמ''ש אהרן לבני לאבור כו' קרבו כו'ואלצפן
 ש~ו~ין ~היו אף לקרובים לטמא מותרים היו דבל''ז ש"מהתורה
 דבברי אמוראיואיכא

 שנשר~
 ~י נחברו בודאי וא''כ ג"כ גופן

 ~~ם מ~מ"ין היו ואפ''ה תוב' כמ~ש קיימת היה שלדן רקשריפה
 בנהדרין עיין רחמנא. דאזהר לאואי

~'~ 
 רב ב' ואולי ובתוב'

 נשמה דש~יפת~רייתא
 וגו~

 : בכ~" ודו''ק הוי קיים

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

 רחץ ר''ג ע~ב ט''" דף קורא היה פ' בברכותגרבי~~~~~
לילה

 הראש~
 קבבר כו' אשתו שמתה

 ~נינו~
 לילה

 דכתיבדרבנן
 ואחרית~

 כיום
~ 

 וכתב ג~ו. לא איבטניס ובמקום
 בשם ז''להרא''ש

 הרי''~
 אבילות עיקר שבוברים והגאונים ""ל

 מה''ת ז' כל בוברים מהגאונים יש הוא. כמה שנחלקו רק~ה''ת

 הרי"~וד~
 דיום "~ל הרמב''ם וכ''פ ר''ג וכד~ת א' יום ז"ל

 אבילות דעיקר "''ל והרא''ש ז''ל התוב' בעלי ודעת מה"ת.ראשון
 קדשים אכילת לענין אמינות רק ליכא ומדאורייתא מד"בהוא

 והבכים ב~'ק ז''ל הרא''ש האריך וכן באורך. עיי"ש שניומעשר
 מוכח גופא זו מבוגיא לכאורה והנה ז''ל. התוס' בעלילדעת

 ע~
הרי~~

 ביום הא דרבנן לילה דאנינות בלילה רק שרי מדלא והגאונים
אבור

 א~
 באבטניב. גם אבור מ''ט דרבנן אבילות ואי באבטניב

 דאנינות איתא דאם שתרצו ומה ז"ל והרא"ש התוב' באמת הק'וכן
 זה כו' רבנן דתקון דכל מדרבנן למיבר הו"ל למעשרדאורייתא

 ואפ'ה מה~. דברים בכמה דאבור יו~יח יוה''כ דהא לענ~דצע''ג
 דא' לאיבטניב שרינן וביכה רחיצה כגון דרבנן איבוריןבאותן
 הרא''ש שהביא וכמו כו' חטטין לו שישמי

 והתו~
 ~ל.

 לענ~ד ו"ו דרבנן אבילות באיבור טפינחמיר ול~
 ~ו~ ק~

 ד~רי על
 : ~''ל והרא''שתוב'

~~
 ודחי דרבים ~ה אתי במ''ק דא' הך על ז~ל הרא~ש מ''ש

 עשה ודחי דיחיד עשה אתי לא או כו' דיחידעשה
 דעשה טעמי להנהו ל~ל דא''כ ק' כו' דדבריה' עשה דהיינועו' דרב~

 דאורייתא דחינן דלא פשיטאד~ים
 מק~

 במ"ק והתוב' דרבנן
 דחקו ~אח~כ קו'. מהך מה''ת דאבילות דמשמע ג''ככתבו

 כן משמע ולא בחגיגה. רק שמחה דאין דרבנן הרגל שמחתדגם לו~
 דש~ת משמע דוכתי ובכמה ע''פ פ' בפבחים הש''ב סוגיותבכמה
 היא הלב שמחת וביותר ויין בבשרהרגל

~  
 דעיקר ועוד מה"ת

 בש~חה שיא~לו דבעי משום ובמע''ש בקדשים דאבורטעמא
 ~ד לחד לאונן אבורין ב~ורי' גםו~''ט

 מ~
 ב~ל ושמחת

 ש"מהטוב.
 דעכ~

 לשון ש"הו עליו דוה לבו להיות מה''ת מצוה
 עליו דוה שלבו מי אונו ראשית הוא כי וכדכ'~ונן.

 פר~
 לנפלים

 שאין א' ולכן הרגל. ש~חת מפי לדחות~תנה
 אנימו~

 בלב: אלא

~~~~
 המת דמכניבין דכתובות מהך ראיה ז"ל הרא''ש

 ~דבריהם המשתה די~י אף המשתה ימי "' ונוהגעו' לח~
 מדבריהם המשתה דימי בפשיטות מנ''ל ידעתי לא לאבילותדחי'
 וביום מצורע גבי דדרשינן דאורייתא דהוי במ''ק להדיא משמעהא

 ~ו ~ותנין ~גע בו שנולד חתן כו' רואה שאתה יום יש בוהראות
 כו' במ~ד וכן הרגל ימיז'

 ~שמ~
 ~מו מה~ת מצוה דהוי להדיא

 דגם להיפוך מוכח אד~ה לפי' וא~כ נגעים. למצות ודחיהרגל
 אבילות ג~י דאקילו ~ם למימר בעי דהא דאורייתאאבילות
 המשתה ימי ז' דנוהגמהך

 הא קילותא ומאי בריש~
 בד~

 הוא
 שניהם א~ו דאורייתא מפני דרבנןשתדחה

 מה~~
 שהת~יל כיון רק

בנשוא~
 ועוד גומרן.

~ 
 מהא

 דדרשי~
 קרבנותיו משלח אין דאבל

 אונן כשהוא ולא שלם כ~הוא שלמיםמדכתיב
 וע~

 להיות ד~וה
 ושמחת מדדרשינן מה''ת נשואין דשמחת נכונה ר~יה ולענ~דאונן.
 דחגיגה מהך תוב' כדכ' היא גמורה דרשא הוא באשתך ולאבחגך



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  מצוה נשואין שמחת דעכ''פ משמע במועד נשים נושאין שאיןודרשינן
 ואפ"ה כו' חתונתו ביום וכ~תב במ"ק כדאי' יומא חד ועיקרההיא
 דכלמ'

~ 
 ועוד כו'. ז' לו וממתינין דנגעים מהך מדאורייתא

 מדאזהרי' איסורי לכולהו דיחזקאל מקראי דדרשינן ~הא כןמשמע
 דיני לכמה ילפינן ומהכא אסירי. דכ''ע ~כלל כו' לי~"קאלרח~נא
 ראשיעם אהרן לבני רחמנא מדאזהרי' דיל~ינן ה"ה וא''כא~ילות.
 עכ''פ ולמצוה גמורה לדרשה מחייבי דכ''ע ~כלל כו' תפר~ואל

א~
 אסמכתא מיתה חייב כו' פרע שלא אבל שמואל דא' דמא~ דנימא

 אם הא פי' כו' תמותו דלא וקרא במ''ק. הרא"ש כדבריהוא
 עי~ר אפ''ה לאו. שומע אתה הן ד~לל תמו~ו ותפ~ומותפרעו
 ודאיה~צוה

 מוכח~
 מ"ייבי דכ''ע מכלל להו רחמנא מדאזהרי'

 דכתיב קראי משמ~ הכי ולענ"ד דיחזקאל. מקראיכדדייקינן
 המקום שצוה לפי כו' השריפה את יבכו ישראל בית כלואחיכם
 על יתא~לו לאשהם

 אחיה~
 כו'. השריפה את יבכו ב'~י שכל א'

 שלא דאבל דשמואל ~ך שכ' הרא''ש ד'ועיקר
 פר~

 מיתה חייב
 מיתה דמ''ש לענ''ד צ''ע קאמר מדבריהם ומיתה היאא~מכתא
 על העובר כל קיי''ל דר~נן ~יסורי כל הא ק' כו' קא'מדבריהס

 : הא ומ''ש מיתה ~יי~ חכמיםדברי

~'~~
 חייבים ותפרומו ת~רעו דאם ל~ופיה דקרא מיתהדעיקר
 טו~א ק'מיתה

 דה~
 י''ז ~תענית

 ע''~
 ד' ובסנהדרין

 ופ''~כ''~
 די~זקאל מקרא ד~מיתה ראש פרועי לן אתיא

 ומסיק א' מאן יחז~אל דאתי עד ו~ק' כו' ישתו לא ויין ישל~ולא ופ~
 דנפקא בפשיטות א' ולא א~ראי ואסמכא יח"קאל ואתאגמרא
 תפרעו אם הא תמותו ולא תפרומו ולא תפרעו דלא קראמהך

 פרומי ולא ראש פרועי רק במתניתין חשיב דלא ועודתמותו.
 דיחזקאל מקרא רק מיתה חיוב קרא מהאי נפקא דלא ש''מ~גדים
 כתב. לא ~גדים פרו~יוהתם

 א~
 בגדים קרועי גם דבאמת

 ע~יהם כהונתם אין עליהם בגדיהם שאין דכיון מהךבמיתה
 בכלל והוי קרא מהאי לא אבל במיתה ששימש וזר זריםוהו''ל
 לא קרא דעיקר להדיא מ' עכ''פ ~~דים.מחובר

 נא~
 לחייב

 מית~. חייב פרע שלא אחר דהא כשמואל וע"כ ראש. לפרועימ~ה
ואין

 משעה דדורות ~יתה חיוב ~רא מהאי ילפינן לא דלהכי לומ~
 "ו אזהרה נאמרה דלא יל~ינןלא

 ר~
 ד~תרי'~~רא ד~~ דוחק זהו ו~ניו. לאהרן

 ופת~
 ~מן כי תמותו ולא כו' תשבו ~ועד אוהל

 ילפינן עליכם ד'מש~ת
 מינ~

 שהוא עבודה בשעת ליוצא לדורות

 : מיתהחיי~

~~~
 כמו עבודה בשעת רק במיתה אינן ראש פרועי דהא ק'

 הקריבו ולא אוננין היו אהרן בני הא וא"כ ייןשתויי
 משכחת היעי וא''ע הקרבתי. אני הקריבו הן וכי כדדרשינןכלל
 ל~חר ויעבדו היום יפרעו שאם נפרש ואולי לדידהו. מיתהחיוב
 משיפרעו דת~ף מוכח דקרא פשטי' לכאורה א~ל מיתה. חייביםיהיו
 דעיקר משמע כו' י~כו ב''י כל לואחיכם מדסמכי' מיתהחייבים
 ~לאאזהרתם

 ינהג~
 מקום: של שמחתו לערבב שלא עלל. א~ילות

~~~
 דבהאי ~פ' נכון דקדוקעוד

 קר~
 תפרעו אל ראשיכם כתב

 ~~' כמו לכתוב לו היה ולכאורה תמותו ולאכו'
 א''ו ~זה דשינה ומ''ש תמותו. פן תצאו לא ~ועד אוהלומ~תח ~אח~

 דשם "המטעם
 עי~

 מיתה שחייב ויוצא ע~ודה למניח האזהרה
 אל ראשי~ם כאן א~ל תצאו אם פי' תמותו פן תצאו לא לשוןושייך
 כו' תפרעו אם ג''כ משמע הוי תמותו פן כתב הוי אי כו'תפרעו
 לא שאם דפשיטא ל~וד דמש"ה משמע לא ~מותו ולא לשוןא~ל
 ימותו לאיפרעו

 אל~
 דאחר איצטריך דש~ואל דיוקא הך משום גם

 כו' מאחיו הגדול דוהכהן מקרא מ~מע ועוד כו'. פרע~לא
 סמך יבא לא מת נפשות כל ועל יפרום לא ו~גדיו י~רע לאראשו א~

 בכה''ג לאסור אלה ג'הכתוב
 טומאה כמו מחייבי דכ''~ ומשמ~

 מדבמכן מצוה הוו דכולהו ומ' מצוה יטמא לה דקיי''ל חובהדודאי
 המצות אלו ~' שקשר ז"ל הרמ~''ם דעת באמת וזוהיהכתו~.
 לקרו~ים הטומאה ~~צות ה~בילות מצות כלל המצות בב'כא'
 חמורה כמה ~חי~ורו וכ''ע האבלות. מענין הטומאה ~מצותוכ'
 הם ו~ודאי כו'. לקרו~ים הכהנים טו~ת שדוחה האבילותמצות

 לכהנים תורה ציותה שלא לדעת ומיושבים למאד נכוחי'דברים
 ולטמאה קדושתןלדחות

 לבטל~
 לו לנוד עליהן ~מצוה לא אם

 שלא כדי ~ע"כ אותו מטמאין ולכן עליו ולהתאבל עליוולבכות
 ידע שלא שכ' הכ''מ ד' הבנתי ולא י~אבל. ולא ממנויתרחק

 מטמא שהכ~ן כל בברייתא אי' ובהדי' לאבילות טומאהענין ~
 שהכהנים שהקרובים להדי' שמע כו' עליהן הוביפו עליומתאבל
 קרובים קצת עוד עליהן ו~וסיפו מה''ת אבנותן גם להןמטמאין

 :מדרבנן

 מ~א ומייתי מה''ת "' לאבלות מניין בהדיאא'~~~~~~~~~
 מקודם ולמדין ומק' ימים שבעת אבל לאביודויעש

 והפכתי דילן ד~ש''ס הך וגם דרשות עוד שם ומייתי תורה~תן
 אם פלוגתא רק מה"ת א~ילות עיקר דס''ל להדיא מש~ע כו'חגיכם
 דדריש מאן ז'כל

 מויע~
 הגאונים ד' הן והן מה''ת ז' כל ב''ל

שכתבו
 הרי''~

 ~ורה. מתן ש~ודם מדבר למדין שאין ומק' ז''ל.
 מקודם נלמוד לא למה לאסמכתא דאי גמורה דלדרשהוע''כ
 ילפינן לא ולכן ממש לד''ת א''ו בתורה שהוזכר כיון תורהמתן

 ע''ז. מצוה בתורה באה שלא כיון תו~ה מתן שקודם~מנהגים
 אבל בכי ימי דויתמו מהך שם ומייתו מה''ת. כו' מניין א'ובפי'
 ר"א דעת והיא שנים ימי שם ודרשי די~ן בש''ס גם והוזכרמ~ה
 עו' כיום מואחריתה יהושע דר' וט~מיה תפילין לענין די~ןבגמ'
 מםקנא והכי דר''ג. דעתי'והיא

 בש~
 ~רא. ו~ך דםוכה

 מה''ת אבילות דדין אף היא ז''ל הרי"ף שכתב הגאוניםשדעת ונרא~
 ~~פילין ~ייב ~' ביום ~ולכן יומא. חד מררא עיקר אפ~ה ז'כל
 אסור שאיננו שני ובמעשר ~קדשים מותר וען המצות ~כלכמו

 הגאונים על כלל ל''ק ולפ"ז מררא. עיקר שהיא ראשון יוםבאנינות ~
 עליהם שהק' דז~חיםמסו~יא

 הרי"~
 לחוד אנינות לענין דשם ז"ל

 ז''ל והרמב''ם כו'. דויעש~רא מהאי דדריש דירושלמי מדברי כהך מה''ת ז' א~ילות דיניאבל
 כת~

 "' כו' ויעש שנאמר שאע''פ
 חטאת דוא~לתי מקרא הלכה ונתחדשה תורה נתנהימים

 היו~
 כו'

 ואין היא מה"ת ~לתא חדא דינים וש~ר קדשים דאכילתום''ל
 טמאה שאמו כל גבי דמילה ר''א פר' שבת ועיין גמור. הכרחזה
 ~ורה נתנה ומשני יוכיחו הראשונים דורות ומק' לשמנה נימיללידה
 ב~: להאריך רצונ~ ואין םוגיות ~כ~ה עוד בזה לעיין וישכו'

~''~~
 הוי וקבורה מיתה יום דדוקא במ''ק ז"ל הרא''שעוד

 דהא כן משמע לא ל~נ"ד ז''ל. ה~אונים לדבריד~ורייתא
למאן

 דילי~
 הואי. ~יתה ביום לאו ימים שבעת אבצ לאביו מויעש

 ~וי רק קבורה ביום לא גם הירדן בעבר אח''כ ימים כמהרק
 : ~יתו מפתח ויצא לכתפי' שנמסרכמי

~~~~
 דלגבי מצרים אבל נקראת דמש''ה א' פרפרת לומר
 והתחילה הירדן ~עבר חזרו שהמה כבד אבל הו~מצרים

 עוד מנו ואולי אבלותן. השלימה לא עדיין ישר~ל ~ני אבלאבלותן.
 מ''ק עיין א~ייהו. מהדרי ולא עמו ~~לכו כיון קבורהמ~עת

 עד חיילה לא דאבילות קיי''ל ועכ"פכ''ב. ד~
 שיסת~

 ואי~רא הגולל.
 דיום להדיא משמע יום טבול פ' דזבחים~סוגיא

 קבו~
 שאחר

 ז"ל הרמ~''ם ד~רי לפי וצ''ע דרבנן. מיתהיום
 שכת~

 טומ~ת מצות
 אטו וא''כ האבלות. ~דין היאהקרובים

~ 
 מיתה ~יום נקבר שלא

 : ליתא ודאי הא כהנים הם אם לו לטמאות לקרו~יו~םור

 שה~~~~
 שלשים ~לפני שלשים דיום מהך עוד ז''ל הרא''ש

 עכ~. א' יום ינהוג לא ולמה ~א~ל. המיקל כד~רידהלכה
 א''צ וממילא עליו דוה ל~ו אין קיימא בן ספק שהוא דכיוןי''ל

 טעם יש עוד הנ~לים. טעם ~זהלהתאבל
 דכת~ ב~

 יטמא לה
 ה''ה וא''כ הבפק. על ולא הודאי על הוא מט~אודר~י

 דא~~
 הל' ~ש''ס הנמצאים המקומות רוב ו~ל'~ז מספק. להתא~לחיי~
 וקרובה רחוקה ו~שמועה הי~ים ~מנין היינו בא~ל המיקלכדברי

וכמה
 עניני~

 : רא~ון ביום רק מדבר~ם שכולן

~~~~
 ~ריעות הראיותדמלתא

 ע~
 ור~~~ והגאונים הרי''ף

 לדין מ~''ת מ~ום יש ~עכ''פ ור~''ם ור~ב''ןוראב''ד
 ו~לשים. ז' במנין יותר מחמירים וראב''ד ו~אונים א'. יוםא~לות
 לזה גדול ס~ד ודאי הוא א' ~יום ~~פילין שפטרו מהגם

 דה~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~~ד~~
עכ'~

 טרדא בעי'
 דמצו~

 ואלו
 טבע~

 ליה מיבעיא בים םפינתו
 בסוכה שחייב ומה תפילין. להניח דעתיהליתיבי

 א~
 ראשון ביום

 דיחיד עשה אתיא דלא ברגל צער לנהוג שא''צ לפי דהיינונראה
כו'

 וא~
 ב~וכה. חייב ו~כן כו' נטבעה ד~י צערו כן

 והרא''~
 ז''ל

 חכ~ים ביד כח שיש משום טעמא עיקר מתפילין דפטור דהאכתב
 מד~יצטריך ילפינן דהא כן משמע לא תעשה ואל בשב מ''עלבטל
 אםירי עלמא דכולי מכלל לי~זקאל לאזהורי'רחמנא

 ממיל~
 ואימתי

 ודוק: בזה עיקר נ' ז"ל והרא~ונים הגאונים וד' עליהם.גזרו

ד~~~
 דמק' בשבת מתו על קורע גבי דשבת מהירושלמי ראי'
האיך

 ומק' בעבירה. הבאה מצ~ה הוי הא קריעה ידי יצ~
 לרה''ר מצה הוציא בין שם ו~~לק ~זולה. וחטאת גזולהממצה
 על קרי~ה דמצות משמע עיי''ש. ע~ירה גופה שאין כו'בשבת
 דאפילו להירושלמי ס''ל הא קו' מאי דרבנן דאי דאורייתאהמת
לולב

 גזו~
 כל בהדיא כדא' דרבנן שהן החג ימות בשאר כשר

 שמואל ס''ל דילן בגמ' וכן ראשון. ביו"ט רק ~סולין אינןהפ~ולין
 דיצא בברייתא ק~''ל מאי וא''כ בגזול יוצא בשאול שיצא מתוך~כי

 : ודו''ק היא דאורייתא מצוה מ' א''ו קריעהידי

ד~~~
 ביום הספד לענין הי~ושלמי דמחלק מ~אי ראי' להביא נ'

 לק"ש אפילו מפסיקין אין ~' דביום שני. ליוםראשון
 ב'וביום

 ~פסיקי~
 מ' כו' לק"ש

 א' יום דאבלות הגאונים כד'~
 דרבנן ב' יום משא"כ המצוה. מן פטור במצוה וה~וסקדאורייתא
 דאפילו לת''ק ם~ל דרבנן לתפלה ~בל דאורייתא. לק"שומפסיקין
 משום אמרינן דאי כו' הפסיקו ורבותינו מפסיקין אין ב'ביום
 בין הירושלמי מחלק הי' לא בעלמא הבריותכבוד

 מצוה מת טומאת כמו הוא מצוה משום גופיה דהאי יע"כלדרבנן. דאוריי~
 מצוה הוי דידאי מינה ג~'דמק'

 ר~ ד~וריית~
 מצוה שהיא

 ומש''ה בשו''את. דק"ש מ''ע דוחה האבלות מצות וה"נ כ"ה~פני
 ודו"ק: ק"ש דחי ולא מדרבנן רק כ''ה ליכא ב'יום

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

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

~~~~~
 דרב ברי' י~~ר דרבין ב~י' מריון ע"ב י"א במ''קאי'
 איתרע הדדי בהדי דתורא ג~לא ~~ו הוי כו'אחא

 יפם~י' דר''א ברי' במרמילתא
 ל~מנ~

 כמר רבה ~ברא א~י ~''ר
 כו' הכיעביד

 וה~
 אלו הרי כו' אחרי' ביד מושכרין היו "ם תנ''

 והביא עובדא הך השמי' ו~רי"ף שאני. חשוב אדם םבר יהואי~שו.
 לא' שאירע חנונים שני שותפים שני כו' אחי~ שני הירושלמיד'
 חנותן. נו~לים אלו הרי דברמהן

 ותמ~
 ז''ל הרא"ש עליו

 עביד שפיר הא הירישל~י ד' דלפי הירושלמי על פלי~ דילןדהג~' ו~
 בין ומחלק דל''פ כ' והראב''ד לגמל~. דפביק דר"א ברי'~ר

 פםק סכ~א ש''פ םי' בש"ע וה~חבר עיי''ש. לפר~ביאצינע"
 מותר. ובצינעא לעסוק חנוני לשותפו אסור דבפרהסיאכהראב''ד

 : ובש''ך בד''מע'

~~~
 ואסרי מחלקי דלא ורי''ף כהרמב''ם יותר נראה לפענ"ד
 בחנותבשותפין

 בכ~
 ~פליג דלא מהירושלמי וכ~מ גווני.

 הירושלמי. על פליג דילן דגמ' וכ' הרי''ף על הרא''ש שהק' ו~הכלל.
 דבעובדא אהדדי עלל דמו לא עובדי תרי והנהו דל''פ נ'לע~''ד
 ~אוי שאין א' שור מהם לכ''א הי'דמריון

 ל~רו~
 ו~שו לבדו

 פסקי האבל וכשאירעו בשניהם. שדהו א' כל לחרוש~ותפות
 ומושער משועבד והרי מלאכ~ו לעשות לשותפו נתן ולאל~מלא
 לבטל לו שאין כו' אחרים ביד מושכר הי' ~דתני' ומק'לו

 שהן ב~ות לשותפים כלל ענין זה ואין אבלו. בשבילאחרים מלא~
 עביד קא שליחו~י' ו~ידך היא ש~יהם ומלאכת במלאכהשותפין
 אין דבהא דמריון עובדא הך הרי''ף השמיט שפיר ולכןיאסור.
 כו' לאחרים מושכר דהי' ברייתא לעיל כ' וכבר דשרי כלל~ידוש
 בחנות שותפין ואפ''ה דינא הך ם''ל ודאי הירושלמיוגם

 ואמת ברור לענ''ד זה כי היטב ודו''ק שניהם. ב~לאכת ~סירודאי וכדו~
 ובהך בצנעה אף בחנות בשותפין להח~יר יש ולפ''ז~~זה~''י.

עיבד~
 יש כי' דגמלא

 : פרהםיא אף להתי~

 ~~יו ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~~ ~י~ ~~~~~~~
 ~י~~ ~~ו~ ~~י~ו~ ~~יי~ ~~~~~~ ~~~~י~~ו
 ~ ~~~ו ~~~י~ כ~י~~

~~~~~
 הרי''ף ת~ו' בשם העיטור ד' לפיהנה

 הובא~
 באחרונים

 במים הנעבע על מ~אבלין דאין שע''ה םי'בי''ד
 שמד' דאף הש"ך וכ' בחיים. לי' דמוקמי~ן אסורה ואשתוהואיל שאל'~

 מתאבלין אומדנא עפ''י דאף מבואר האי ורב שריר' רבהגאונים
 שאין כ"ז יתאבלו שלא באה''ע סתמו וכן עיי"ש דבריהםודחו
 שגם אחרונים קצת עוד למדו ו~ה ~קלה ומ~ום להתיר כדאיבעד'
 ~תי. נעלמה לא יעקב שבות ב~שו' והוא קדיש יאמר לאהבן
 מצאו ~לא לפיוכ''ז

 מחלו~
 הרי"ף ד' על להפובקים בזה ברורה

 בעיטור:ז''ל

~"~~~~
 חולקים הראשונים פוםקים ורוב בזה גדולה מחלוקתיש

 הוא רוב שעפ''י דכל וס''ל ה~בילות דיןבעיקר
 חו~רא משום למיעוט דחיישינן אסורה שאשתו אף עליומתאבלין מ~

 צ''ע גופי' הש''ע פםקי גם לאבילות. דומה זה אין אישדאשת
 עתב ~ל''ט בסי'דהנה בז~

 קרובך ראינו לו שאמרו דמי הש''~
 ז''ל ורמ''א עליו ~אבלין ימים ג'זה גום~

 הובי~
 ועיקר מת. כבר דוד~י

 זהדין
 והרא''~ מה~ו~

 שפ' ~רו~נבורג הר''מ בשם ק~ן במועד
 ענ לה שאמרו לאשהכן

 ב~~
 וכ' ימים ד' או ג' גוסס שהי'

 ~''ק שלהי וברא''ש למיתה גוםסין רוב דאמרי~ן מהגמ'ראיה
 ימים ד' או ג' חיין אינן גוסבין דרוב להדי'מבואר

 גוסבין רוב הגמ' ל' מבואר וכן הן חיין עכ"פדמיעוט להדי~ ו~
 עד אשתו להתיר הגוסס על מעידין דאין קיי"לולהכי למית~

 ערוה. באיםור למיעו~א דחיישינן ביבמות ו~א''ש התוס'וכמ"ש נפש~ שתצ~
 "''ל דבריו ~כ' וה~ור רא''ש וכן ז''ל מהר"מ ~ותה חייבוואפ"ה
 טפי דא''כ להנשא לה ה~יר לא ~ופי' ז''ל מהר''מ והרי~הת~בל
 ידעינן ו~מילא להנשא מ~תרת ימים ג' דא~ר לאש~י~ןהו''ל
 אבילות דלענין חייבת ולהתאבל לינשא ד"םורה ברור א"ואבילות
 ו~יישינן ל~ומרא אזלינן האשה היתר דלענין אף רובא בתראזלינן

 שאל''ם למים בנפל וכ''ש לתקלה ~יישינן ולאלמיעוטא
 ~וב ~פ''י הואמת דבחז~

 תצא. לא מי~את א~ דה~
 ו~רמ''~

 שהוסיף ז''ל
 כבר דוד~יתי'

 מ~
 ל~י

 הנרא~
 דלאו נומר רוצה

 משו~
 אלא הוא ~ובא

 דכל שכ' הרי''ף דת~ו' לההיא תקשה דלא ל~רץ וכ''כ מת.דוד~י
 לינשא ~יריןש~ין

 ג~
 אין

 מתא~לי~
 נ' הי' ולפ"ז

 ~כ~ור~
 דס"ל

לר~~''~
 וכ''כ ~ת. דודאי י~ים ג' א~ר אשתו ~שי"ין דגם ז"ל

 ו~~ואר עליו מעידין ימים ג' אחר דגוםס באה''ע הב"שב~די'
 כ~ יל~ה להתאבל. ז''ל מהר''מ ד~ייבה ~הא כן שה~ציאוהדבר

 ג' א~רדמחז~ינן
 ולפי ~~תו. להתיר ואף מת בוד~י ימי~

 מיעוטן אבל דשמע למי~ה גובסין רוב דא' הא ע"כדבריהם
 "בל ימים ג' תוך היינו~יין

 אח~
 מחזקינן מת ודאי ימים ג'

 ~~ברים אבללי'.
 ה~בוארי~

 להי~וך ~ר"מ בשם ז''ל הרא''ש ב~'
דרק

 רוב~ ~שו~
 אתי

 ע~
 ג' ~יין אין דרובן וכ' אבילות לחיוב

 בכמה ו~בואר בר~ר דבר והוא י~ים. ד'או
 ראיו~

 ברורות
 לאחר אפי' גוםם על מעידין דאיןמ~ש"ס

 כ~
 דמי~וט ימים

 ~ו''ר בזה העיר וכבר בז~. ~ריכות מקום כאן ואין ומתרפאין~יין
 ד~עידין שכ' הב''ש ד' ~ל בזה להשיג מוולאזין ז''ל מוהר"חהג"ון
 גוםס על מ~ידין דאין לדבר ראיות וכ' ימים. ג' ~' גוססעל

 ז''ל והר~''ש מהר"ם שחייב ומהלעולם.
 באבילו~

 משום היינו
 ודאי "ה דין וא"כ א''א. מחומר אסורה שאשתו אף לחודרובא
 מתאבלין רוב דעפ~י ום''ל בעיטור המובא הרי''ף תשו' לד'םותר
 ד' וא"כ דא''~. מחו~רא אסורה דאשתו~ף

 ה~''~
 להך שפ~'

 ב~י' הרי''ף דתשו' להך ופ' של"ט בםי' ~"ל והרא''שד~הר''ם
 צט''גש~''ה

 היכ~
 יעקב ש~ות בתשו' וראיתי כו'. ש~רי ~זכי

 רחו~ה שאינה גוםם דגבי ולחלק לתרץ ודחק קצת. זו קו' עלשעמד
 ימים ד' מהלך רקמבעלה

 ל~
 אבלה ימי תיך שתנשא חיישימן

 לשיעורין דבריך דנתת ~אוד דחוק זה ותי' הדבר יתגלה כךובתוך
 ~~ך רב מר~ק הוא י~יס ד' במהלך דגם לדבר י~ גבול זהואי

ארב~ים
 פרם~

 שייר~~ דמש~כחי יימר ומ~ן
 שבעה. תוך שיתגלה

 כל וגם זה. לתי' כלל שורשואין
 האחרוני~

 לא
 כ''~

 מתוך והוציאו



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ימים. ג' לאחר ~תרת דאשתו"ה
 ו~

 ומחוורתא כן. לומר א"א
 והרא~ש מהר''ם ולדעת חלוקות דיעות שהםד~י~א

 במ~אל''ס גם רובא בתר אזלינן אבילות דלעניןד~' והט~
 אזלי~

 בתר
 להתאבל וחייבתרובא

~~ 
 וכמו לחומרא לכתחלה אסורה דאשתו

גו~
 דג"כ

 אסו~
 הרי''ף ולתשו' ~''ל כהרי"ף ודלא לעולם.

 : ~תאבלין אין בגובם גם רובא עפ''י מתאבליןדאין ז''~

 מהר''ם בתשו' גו~א. במשאל''ס מפור~ת מחלוקתעוד~~~~~
 והוא אב~ם ב''ר שמשון רבינו תשו' הביאבר''ב

 במשאל''ס דהנטבעים בהדיא שכ' התוספות ב~להרשב"א
 יט~ה ואל וז"ל וכ' לבקש שנתייאשו משעה~ליהן מתאבלי~

 החמירו. דבא''א במשאל''ס שנפלו לפי כחיים להיות להקלבא~~ת לו~ אד~
 אבל לכתחל. דו~א בא''א ואפילו חיים חומרי עליה ~ת~ווקא
 ~שאתאם

 ל~
 מבואר והוא עכ"ל

 ומפור~
 ~לא "''ל כהרי''ף דלא

 ש"סו~דאף
 מהר''מ דגם מבואר והדבר על~הן. מתאבלין להנשא

 ז"ל הרשב~א בשיטת אזיל גופי' איהו דגוסס דינא הך ב~ל"~ל
 ז''לדאיהו

 קב~
 דהרשב''א זו לתשו'

 ב~
 הוא שהוא תשובותיו

 משא~ס גבי מתאבלין רובא דמשום וס"ל ז"ל ברוך ב''ר~ר''ם
 : גוסס גבי כן פבקולכן

~~

 דאבילות בפשיטות וכתב בארוכה אחת שאלה הביאז''ל ר~ בימי ז"ל מהראשומים והוא הראב"ן בס' ~ודמבואר
 ב~שאל''ס ~נטבע במי נוהגודאי

 וא~
 שאשתו

 אסו~
 באבל דאם

 ב"''א נקל במת להחזי~והקילו
 ר~

 ויין בשר ואיסור אנינות לענין
 נתייאשו שלא כ''ז ויין בבשר אבורין אם מ~לוקת שםהביא

 הרש~''א כד' ג"כ והוא אבילות. נוהג לכ"ע לבקש כשנתיי"שואבל לב~
 והרבה גופא. בשאל''ס בזה מפורשת מחלוקת שמצינו וכיוןז"ל.
 על בזה חולקים צרפת~דולי

~ 
 הדבר מבואר ""ל הרי"ף תשובת

דמהרם
 והרא''~

 ריב~ עפ''יבגוסס אבי~~ מחיי~י ולה~י אזלי בשיטתייהו ז"ל
 כדברי כןלורית ראוי ~יה לכאורה ולפ~ז "סורה. דאשתו אף

 הרשב''~
 דכולהו ומרדכי וטור והר''מ והראב''ן

 אלו ולפענ~ד רובא. ~''י באבילות לחייב קיימי שיטתאבחדא
 במשאל''ס והראב''ן דהרש~''א זו במחלוקת ז''ל האחרוניםהרגישו
 מוהר''ח הגאון למורי כ' שנים כמה וזה שנוי'. במחלוקתשהדבר מפור~ שהרי הדעות ולהשוות לתרוצי האי כולי דחקי הוי לאגופא
 הוא כי לתרצה. כ' ולא אלו. פסקים שמי בסתירות זו מקו'ז"ל

 קו'באמת
 גדול~

 ~ייב ז''ל דמהר"מ בט~מו בתשו' כן דעתו וגם
 : רוב ~~''יאבילות

~~
 בכ' דדרשינן ממאי רא~ קצתלהביא

 נשותיהן שהיו מלמד א~א ~' יודע איני כו'מאחר וכי ומקשינן ~ו' ובניכם אלמנות נשיכם והיו כו'אתכם והרגתי א~י וח~
 מבקשו~

 להנשא
 מ' דאלמנות ולישנא אותן. מניחיןואין

 ש~
 מנהג נוהגין

 אלמנו~
 באבל

 אלמנ~תה. בגדי ותסר וכ' כו' אל~נות ~בי כלשון אבל בגדיולוב~ות
 חיי~ינן ~לא להנשא רשאין שאין אף להתאבל דמותרותהרי

 ל~וש שיש לפמ~''לובפרט לתק~
 ל~

 ד~ורייתא דאבילות הראשונים
 : בזה להקלאין

~~
 בזה הנלע''ד בקצרה לכתוב ראי~יזה

 ש~
 לחייב מקום

אבילות
 ~וכר שנמצא במקום ובפרט רוב עפ''י במשאל''~

 מכונו על עדות כל נתברר לא שעדיין עם בגדיו וסימניבט''ע
 כ"כ דומה שאינו קדיש אמירת בענין גם ומה להנשא. היתרלענין

 עמו את ישמור והש"י גופיה. י~קב שבות בתשו' וכמבוארלאבי~ות
 ~ינו יצל ואל בתורתו עינינו ויאיר בכפלים וינחמנו וצער מאבלב''י

דבר
 : אמ אמ~

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

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

~~~~ 
~~'~~~ 

י''~~~~
 דספו~י כו' הצבי' בת היתה ד"ה י''ז. ס''ק ש"ך ס''ח
 לזר~ חוששין אם לןמ~פקא

 : כו' וחי' מבהמה האב

~''~
 י''ג ד~פ' תימה ~ועוד האב תי' אחר ועצ''לחסר

 מה"~
 דין

 הרמב''ם כתבד'
 מבהמ~ ה~~~

 : כו' וחיה

~~
 ~בש"ס כ~~מרינן פנ~א לך יאתןבא''ד

 ועוד~
 כו' דבפ''ט

 :כצ''ל

~ ~

 כחוט "פי' ד''ה ~'. ס''ק ט''ז ס"א כ"א
 השט~

 היא כן
 ~ו': כן מש~ע לא דמפיר~''י אלא כו' רשב''אדעת

~''~
 הרשב"" בחידושי עיין

 דעת וכן להיפך רש''י מ~ברי דקדק

~~~
 : ~ו' מפרכס ~~וא בשעה א'. ס''ק ט''ז ב'~. כ"ב

~''~
 ומשמע וורידין וב' הוושט ~ישחוט ~ד לר''י דס"ל בגמ' עיין
 לר''י די קנה בלא לחוד דו~ט להדיאשם

 כ"~
 סימ מיעוט

 : ודוק לר~י מעכבדאין
 : כו' ~בהמה מחמירין ויש בהג''ה ס''בכ"ד~~'

~'~ 
 בתוספתא ~'

 : היטב ודוק ~מחמירין להדיא~מע

ל~~'
 נבילה: בכ"ש לחללו שניקב הושט תורבץ או ושט ס''ג

~~~
 אף כו' מטהרתו שחיטה הושט נקב ~הדיא א' בתוםפתא ע'

 ח"רתלאחר
 ר''~

 אפסוק~ קאי דגמ' דסוגיא וצ''ל
 גרגרת

 קמא אמיעוט סימנים במיעוט דהחליד בעי" שפי' ר''ת ד~ת~כן

~וש~
 כמבואר נבילה מ~ה בה נעשה דלא ומשום

 ברא~~
 וכ''כ

 בס' הזקן~ר''י
 המכרי~

 לנקובת גרגרת פסוקת בין וחילק
 ד~ת ג~כ שכן ונראה~מ~"ל הוש~

 הםמ"~
 כתב ול~ן ה~~ך ~הביא

נקוב~
 ודוק הושט

 ~יט~
: 

 ~''ךל~ט
 ס"~

 ~ב
 ד~

 כו': והר~ב''ץ כו' כאן אין

~~~
 ~' פ''ט סי' ח''ב בתשב''ץ למעיין תמוהי' הדברים

 ושילש ושינה דאסור הריאה במאבדה הסוברים לד' לחמירבהדי'
 : וצע"ג ע''ש לאיסור. פעמיםכמה

~~~~

 ~~ה ויש כו' המים ע''פ שנחבט ועוף ד''ה בב"ינ''ח
 : כו' וקיימי דקוו בימא ומטה מעלה ~ייךדלא

~''~
 יש

 לפר~
 אימר דאמר יבמות בשל~י דםמקי אגמי כמו

 הגלים: מוליך שהרוח וקיימי קוו שהיו אף אשפלוהוגלי

~~~~
 ומיהו עו' עובר בה ו~א בהמה השו~ט בדין בב''י ס"ד
 כו': כר''מ תנא לן סתם דהא למידקאיכא

~~
 לגיד חלב בין לחלק טעם ליתן~ראה

 דג~
 אותם משוה

 וזה בפוסקים כמוזכר תאכלו בבהמה מכל התיראדעיקר
 גיד אבל אכילה דבר במידידוקא

 דקיי~ לדי~
 אי~ו ~~"ט ב~ידין אין

 בהדיא דסברי ור"י ר''מ לדברי או~ן השוה ובגמרא ~אכלובכלל
 לא אנן אבל בנ''ט בגידיןיש

 איתא וכה''ג ודו"ק. הכי קיי~~
 כשהותרה גביבפסחים ~די~

 נבי~
 כו' בגידין יש מ''ד בין חילוק כו'

 ברור: נראה כ"" כו' ~גידין איןלמ''ד

~~~
 אלא עוד ולא כו' מותר ד"ה י"ג. ס''ק ש"ך ס''ו ס~ו

 : כו' קלופה הי~האפילו

~~~
 ה~ב~א שדעת אומר הייתי והש"ך הר~א פי לולי

 ~וא כך ומעשה קלופה הביצה אם נ"סר באמתשהכיסוי
הקדירה

 מכו~
 בכיסוי

 והבי~
 בתחלה והתיר ל~לה הכיסוי על

 בקלופה דאף העלה ואח~כ בקליפתה הביצה אס ~~ויאף
 מפע~~ הכיסוי אין ~כיםוי שנאסר אף מותרהתבשיל

 לתבשיל
 ברוטב מקצתה כחתיכה הוא~הכיםוי

 בשל~
 ~כיסה ניער

 קיי''ל דאנן אף כמותו הרשב"א שסובר צ~ב ב~י'רש''י וכד~
 דאיסו~

 יוצא בכליבלו~
 ב~

 לו שאין משום רוטב
 פלי~

 יש הא ~צמו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  הר~~~א ואולי דחולין והג''א ~מרדכי ~זה חולקים ראשוניםגדולי
 : כן סובר זו~תשו'

~~~~

 ~תירין ויש כו' ~ליחה בלא שנת~של ~שר ~טור ס"ט
 כו': ז~ל א''א הסכיםולזה

~~~
 ממקום הפורש דדם ס''ל דה~תירין ~רור נראה

 מותר לחוץ יצא ולא~א~ר ל~קו~
 דאל~

 ועדיין פירש שמא ניחוש
 ~תשו' וע' לחוץ יצאלא

 ר"~
 בא~ת הוא ו~ן ~''י ~ה~יא משאנץ

 הרא"שדעת
 ור~~

 וכן
 צ''~

 ו~ד~רי הרא~~ד ~שם הא"ח ~ד~רי
 ה~תירין ע''ש רא"ש ד' ~''י שה~יא ס''" סי' לעיל וע'רש~''ט

 דשובר דגמרא לדחות יש רש~"א וראיית מספק האוסררש~''א ו~
 שה~יא עיטור ~על דעת ~שמע וכן הנפש ~דם דוקא קאימפרקתה
 ולא מיתה ולאחר ~חיים ~ין חולק ע''ו סי' ו~ש"ך שםהטור

 שמצריך רמ~"ם דעת שכן ונראה ורא''ש רש~"א ת~ו' מד~ריכן ~ש~
 נשאר רק הדם כל מפליט מלח דאין דס~ל שנמל" ל~שרחליטה
 הספיק ולא למקום ממקום פי' שמא ק' וא"כ צומתין ורותחיןעדיין
 מד' משמע וכן כמ''ש א''ו חליטה מהני ומאי עדייןנצאת

 ואינה ~שפע תמיד שפולטת משום שנת~של כ~ד המתיריןפוסקים רו~
 נימא לא ולמה~ולעת

 א~
 שאין

 בונ~
 שנשאר הדם לחוץ שיפלט דם

 דמה. ~ידי יוצאה שאין כיון לצאת הספיק ולא למקום ממקוםפי'
 היט~ ~כ"זודוק

: 

~~
 וכת~ כו' מליחה סדר כיצד ~דין~~''י

 ראשונה הדחה הר''ן
 : עיי"ש כו' הרא"ה כ''כ כו' דם לע~ירצריכה

~~~
 אלו ור''ן רא''ה~ד'

 דא~ משמ~
 ה~שר פי שעל ~עין דם

 כו' ל~לט דטריד איידי ~י'שייך
 שכת~

 כו' שיניח אחר
 שמ~יא המרדכי מד~רי ~שמע וכן לחוש אין כו' שיניח קודםמשמע
 שכת~לקמן

 ולא כו' ~עין מדם המלח יתמלא שאל''כ
 כת~

 שי~לע
 הרא~ש כד~רי וזה לזה לחוש שאין משמע ~~שראותו

 : ודו"ק שנית ימלח אם ה~שר נאםר לאד~דיע~ד והר~~

~~~~

 תמהני ולכן כו' "ו ~"ג זו חתי' הר~ה מולחין ~דין ~~''יע'
 ר~ינועל

 שכת~
 : ~ו' כרש~''ם הרא''ש מ~קנת

~~~
 החמיר דרש~''ם נכונים הטור שד~רינראה

 א~
 דם שאין

 פליג ו~זה חנ''נ מטעם עצמן הדגים ציר רקנ~לע
 הדם ~ולעין העופות פליטת שאחר כך אחר לפמ''שא~ל הרא~
 מה לפיו~פרט עצמ~

 שכתו~
 הציר דאם כך אחר

 רו~
 לא הדם על

 למסקנא ואולי העופות. נא~רין ודאי כו' שרקמשרק שיי~
 א~

 פליטת תוך
 ל~ה ידעתי ולא עליו השיג והש''ך ~~''ח אח"כ מצאתי וכןולק~מ. טעמ~ ~שום ולא כרש~''ם הרא''ש מבקנת ודאי וא"כ כו'.דטריד אייד~ כן גם שייך לא כו' משרק שייך דל" כיון צירהעופות
 נעשה חתיכה דקיי''ל לדידן להחמיר נכון לד~ריו שגם פר''חועיין
 : וטור ורא"ש כהרש~''ם להחמיר ויש מוכרחים אין ד~ריו ויתרנ~ילה

~~
 וא''ח

 עת~
 וכ"כ כו' יחד חתיכות כמה למלוח שמותר

 חתיכה ע~יו ל~לוח מותר יותר או ימים ז' שהתהדאפילו ר~~
 : כו'א"רת

~~~
 ר~"ם דעת שכןנראה

 שכת~
 רפה ~הדג טעם

 ו~ו~
 ~שמע

 לענין רק רפה דג ~עם א"צ פוסקים ולשאר ~ולע. איןד~שר
 הרא~ש דעת יראה וכן ~ה''ה. וע' ~ליעה ל~ין ולא מהרהשיפלוט
 והוצרך כו' משרק מימא ולא העופות יאסרו למהשהק'

 לתר~
 כיון

שרו~
 וכל פליטתן גמר אחר איירי ושם ~ו' ציר

~ 
 שהאריך

 שייך דלא גומות נ~צא אם היינו ~שר עם ~שר ג~י פליטה~זמן הרא~
 כמ~ואר כו'~~ק

 ~ס~וך שיש שפיר נראה זה ולפי ~~רא~ש. כ''"
 וא''ח ו~ת ותוס' ורא''ש הרמ~''ם על~די~~ד

 וכ"~
 ~שר עם מעיים בני נמלחו אם ע"הסי' ו~ ה~רדכי

 עמ~
 ג~י ס~ט ס~ ה~"י

 ומה~~: ש~ד ~שם הדחה ~לא שנמלח~שר

~~
 אם אך ד''ה ~ש''ך ל~"ם~ק

 ש~
 שם ו~וכח כו'

 : עו'חלוק דא~

~~~
 חילוק דיש ~רא"ש להדיא דמוכח צ''ע הד~רא~ל

 ב~
 ~א

 שייך ולא כו' גומות נמ~אים דהא הק'~תחלה
ותי' כ~ שרי~

 ~ו~
 לא ציר למ~לט דטריד דאיידי

 ב~
 והיינו דם

 א~
 שבגו~ת.

ואח~כ
 כת~

 זה ~טעם להתיר ש~ין
 ~ש~

 שהוא דכיון ~יר ~נ~ל
 לפלוט טרוד אינו ~ציר~ונח

 כ~
 שנפל וציר

 ע~
 לא ~שר.

 ג~
 ~גו~ות

 ודוק. לפלוט ~קום שיש ~יון איידי ~עםדשרינן
 ב~ וא~

 ה~~ד
 דם ציר שיפלוט כ~ו ~טעם ~מליחה רק הרא''שכ~''ש ~ איידי משום ~ליחה בלא להתיר אין לציר ~פל א~ל להתיר.יש

~ ~וונת~ אולי לאסור הרא"ש ו~"ש הפסד ~~קום להתיררמ"א ~  קו' ולק"מ ודוק ~ליחה ~לא או כ~ישה שיעורשהה 
 הש~~

 ~ל
 : ד~ריו היפך ~רא~ש דמ~ואר כו' שניתמליחה

 ש"ךע"ג~~'
~~~ 

 ~ת~~יל אין אם א~ל כו~ הכ~ד נמלחה אפילו ט'
 : כו' הכ~ד כנגדס'

~~
 ה~~ות גם לאסור כו' ועופות דגים ג~י הרא''ש ס~רתלפי

 הדם אם רק כו' שריק שייך דלאמשום
 רו~

 אם א~ל
 ~י~ריק דם א~ר ולא נכנס ש~~וכו דם מיעוט גם ושמנוניתציר רו~
 ד~א ~ה שייך לא כו' לפלוט דטריד איידי גם לכאורה כןאם ~

 וציר ~שמנונית ולא הכי א~ר ~דם כןגם
 נכו~ים. רש"ל ד' ולפ''"

 העופות לאסור שפסק ה~''ח על ל~יל שהשיג לשיטתו ה~''ךאמנם
 שה~יא גומות ג~י טו~א ק' זו ~' נימאאם

 הרא~
 שעות י~~ כל ~לעי לא ציר דפלטי דאיידי ותי' כו' שריק שייךולא ~י~ שמלאות

 שהציר שעות כמה לאחר קשה וא''כ לעת מעתאו
 רו~

 על
 איידי וא''ל כו' דטריד איידי שייך דלא ציר עם דם מי~וטי~לע ה~

 ע~י יצא לא כ~ישה שיעור כי~וש דהא זה דם יפליט עודשיפנוט
 לעח ~ת ד~עי ולהסו~ריםמליחה

 א~
 וצ''ע ניחא ~ציר

 ר~
 ב"ה

 : הרא''שלפי'

~~
 ס''קש"ך

 י''~
 דכ~ולעו מותר ו~די~~ד כו' מותר ו~די~~ד

 : כו' עכ"ל ~צלי' פולטוכך

~~~
 יש אם מחלקינן ולא שרינן ד~תמא עט"ז ד' לתרץנראה
קצת

 גומו~
 דאותו רק ורא"ש ~תוס' כמ~ואר שריק שייך דלא

 הנשאר~עט
 ~גומו~

 תי' עלה ו~"ה כאן השפע שאין כיון כב"פ
 ~שר למלוח כגון כו' משרק ~מליחה אמרינן דלא להםו~רי'מכון
 כל שפלט ~שרעם

 צי~
 ~כל המח~ר פ' וכוותייהו ר''ת על וחולקים

 התוס' ש~א~ת כו' ~ישרא עלוי' מכבדא יגרע ולמהאחרונים

והרא''~
 דבא~ת ניחא ולפמ~ש ר"ת לם~רת מ"ה ראיה ה~יאו

 במליחה א~ל ~צלי' יוצא הנשאר מקצת רק הכל שריקלא
 ד~

 כל
 דשריק אס' למיב~ך ליכא פולטו כך כ~ולעו ~ייך דלאהפוסקים

 : לק' ~ה~ה"ה וע' והטור. ה~רדכי לדעת נכונים עט''ז ד~ריו~ל''ז

~~
 הנ"ל םי'

 ב''~
 עצמה ה~~ד ~יהו ~ש''ך כ''ג

 אסו~
 ~פשט

 אלא ~ה" כרי''ו קי''ל לא אנן מיהו תי' טד הר~''ידברי
 : כו' הפוסקי'כמ''ש

~~~
 ד' על פליגי ע''כ צלי ~~וף כ~ד המתירין דהא קצתצ''ע

 שכ' כ''ה פ'~תום'
 דא~

 משום שרינן לא דיע~ד
 פ' ~חולין המרדכי וכ''כבכ~ד כ~כ''~

 כ~
 כד' שלא בהדי'

 כ~ד היתר~וציא ו~~נ~ ה~ו~
 ~עו~

 ועכ''פ כד~ריהם. שלא הכריעו איך וא"כ לשיטתן נכוניםרי"ו וד~ר~ להתיר צ''ע תוס' לדטת א~ל צלי.
 כ''ק אוסר דצלי פוסק' הר~ה ו~ל''ז מדינא. צריךקליפה

 קליפה הזכיר לא~שרא עלו~ כ~דא דאסר מאן דהא צ''ע ועדיין ~קליפה. עכ''פלהתיר ו~כ~
 אסור. דכולו ~

~~~~
 תי' עד כו' ~שר עם למלחם מותר ~ש''ך י''ג ס~קע"ה

ו~רא''~
 והר~ן. והתוס'

~~~ 
 ס~ל ורא"ש תוס' אלא ""א

 : ~ד~ריהם דוקדד~ת

~~~~

 דדוקא עו' הצלי על שנוטף אחר דם א~ל ~דין ~''יע"ו
הנפלט

 ונוט~
 : כו' ו~ליחה צלי' ע~י הציר עם

~~ 
 "הו

 : ודו''ק ר"תדעת

~~
 ~ולע אינו ד~שק' וכ~ת כו' מליחה ~לא שצולין ~~ר ~דיןשם

ממש~
 : כו' הדם מחמת הכלי יאםר אפ~ה

~~~
 חנ"מ דס''ל לשיטתו הוא כו' הכלי יאסר הכ~נ דקו'נ'

 ליאסר יכולוהנאסר
 א~

 שו~ן א"כ לילך יכול האיסור שאין
 לק~~ כללי הני ד~ל לדידן א~ל השומן ואוםר נ''נהכלי

 ~~ום

ד~
 : מילחא ~גללי רק מיד ת~תיו כלימותר ו~~" ~~ו ~ולע ואין מפרידו שהמלח כיון ~ו הנ~לע עצ~ו

~~~~

 ו~ש סד~ה ~"י פ''א
 ה~~~

 אחת ונ~צאת ~ה~ות מס' ג~ן ואפ~ כו' ש~תה~איודע ~הוי כו' יד~ אם א~ל
 : כו'טריפה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 אפשר ה~ש~''א התנצלותלונא
 לפר~

 הטריפה ~ם הכל בין ס'
 : ס''א דבעי בטילה איןל~ן

~~
~ם

 ד''~
 הרמב''ם אבל כו~ והצר~ין הגזין דבש

~''~~ 
 פסק

 צרעיןדדבש
 מות~

 ~לא ואע''פ דמכשירין מתני' כסתם
 : כו' ג"יןהזכיר

~~~
 נא שהרמ~''ם הדברקרוב

 ג~
 טהור חגב מין דגזין כנל ג"ין

 עו' חגבין צד גבי בשבת ז''ל רש'~יכדפי'
 ופשיט~

 דדבש
 רמב''ם לד' טעם ליתן ונ' בתוס'. וע' שחיטה בעי דלא מותרין~לו

 עמאים חגבים ציר ודעדיות דתרומות כמשנה פסק שהיא~התירן
~ות~

 שמכניםות דובשן כ''ש וא''כ בעלמא ד"י~ה ~שום באכינה
 ~י אף כו' ל~ופן~ו~ן

 ני~
 מצדן עדיף לא קצת ממצצי מגופייהו

 ודמו ~כירי אף חמור רגלי מי התיר לכן ואולי דמותר.~מש
 זה שאין משום דמותר עצמן מחגבים היוצא מציר עדיף לאלחלב
 כאן אין ממצצי דמגופה אף חמור מ"ר וכ''ש בעלמא זיעהרק

 זיעה רק שומן ולאממ~ות
 בעלמ"

 דבבחירתא וכיון
 ת~

 דלא
 פ' לכןכר''ש

 כוותי~
: 

~~
 כ' סי' דחולין ובפ''ק ד' ס~'קש''ך

 דא~
 בדרי שלא ביתרת

 : כו'דאומא

~~~
 פירש''י כו' ברייתא חיותא הני כל ~בי ~ונין רש''יעיין

 שלא להיות יכול בריאה דיתרת משמע כו' ושמימותב~יאות
 ~בטןמן

 וכד~~
 חיתוכי גבי לעיל וע' ר~''ל

 ב~דיי~ דאונ~
 : כו' ~טנים

~~
 כו'. מותר בו נוצר שה~מור שליא י''א ס"ק ~'~ך

~~~ 
 עיין

ב''~
 ~שרי ובהגהת וברש''י כו' שיצאת שליא בדין ה~~~ה

 ר~י~י שוב חמור. דוקא מ' קס''ד בי' להרמב''ן המיו~סותובת~ו'

~ה~ר''~
 : כרו''פ ו~' בזה ע~ד

~~~~

 דקיי''ל מאי לפי כו' ~נין בכל להתיר יש ש"ך. י''ד ב''ק פ''ג
 עו': מה"ת אסורדכבוש

~~~
 ויש ציר חבית שהביא כוכבי' דעו~ד ~ך ~יישב צ''עלדבריו
 דרבנן דהציר הראשינים וכ' בימנין ב~ן ש~ין דג ~תיכ'בהן
ואמ"י

 מסת~~
 יש

 ~ל"~
 ל~ובד עדות אין ובודאי יחד שכבושין

 א~ר ממקום ~הביא כיוןכוכבים
 ו"~

 ו~ף לדבריו להחמיר יש בבפק
 בראשונים כמבואר גופן א~ו צירן ~זי~ה רק אםרו לאהאוםרין
 במשנה וכן הש''ךהביאן

 ד~
 כו' טהור דג עם שכ~ו טמא

 מרוטנבו~ג הר''מ פסק וכן הוא דזי~ה משום בי"ו נשער יוסיר' וד~~
 נכבשו ודאי הציר מהן שי~א עד בי~ד שכבשן כיוןואמאי

 ממש כמבושל הוא ולדעתו כו~ האור על ~יתנו ~שיעירועכ''פ ~~ל"~
 כד"י' לג~רי מותר טהורים ~ם ~נכבשו ~מאים חגבים וכןמה''ת
במשנה

 משו~
 א''ו ~מור בבישול ג''כ נ~יר א~ו ז'~ה

 דכבו~
 ~ינו

 ר~ב'~ם ו~' כן כבישה אף ~וציא אין ש~לי~ה ו~מ~ום כבישולל~~רי
 ~~~ במנ''י ראיתי שוב יש~ש ו~יין וצע"ג כו' ~~בשן ג''כ~כתב

 והשי~בז~
 : פר~''ג וע' ~ש''ך על

~~~~

 החור אפ~ הר~~''א כ' ב"י.~"ד
 ק~ן בתוכי שהתול~

ואינו
 ר~ ~~זי~

 גב' פירש''י וכן כו' "סור התולע כדי
 : כו' שהתליעהקישת

~~~
 דלא נ''ל

 מוכ~
 ב~י' ומתה פר~ה גבי דהא רש''י מד' כלל

 לשמואל פיר~''י ולכן בארץ הלכה שלא כיון איפ~יטאולא
 דאי מדשמואל הבעי' נ~שוט דלא היכי כי ~ישות בתוךשמהלכת
 פירש אם כ''ש אסורה הולעת שאימה אף מ~וברת דבקישותנימא
 כ' ו~ן כן לפרש רש''י הוצרך לכן דאםורה תיכף ומתהלארץ
 קיי''ל הא ואנן כו' קשין ~ל שהלכה כיון כו' לישפי לא גבירש''י
 דלא היכי כי כן שכ' והיינו כו' הלך שלא אף שפירשכל

 הבעי" דנ~טינן למאי אבלהבעיא. נפשו~
 בעימן דלא לחומרא

 הילו~
 כלל

 ריחו~. א''צ ובשכר בקי~ות ה''ה א''כ הב~יא בפי' ז''ל רש"יכמ"ש
 ומתה פירשה כמו במחובר הארץ על שהוא~יון

 ובפר~
 לגי'

 : בזה הש"ך ~ל האחרונים השי~ו ובחנם ודו''קמתה פיר~~

~~~~

 אסור ז~ר דחלב כו' זכר וחלב ד''ה י''ו ס"ק ש''ךפ~'ז
מדרבנן

~~ 
: 

~~~
 א' מכשיריןבשלהי

 רשב''"
 הר"ש ופי' מכשיר ואין ~ור חלב

משום
 דזיע~

 וכ''פ כלל ~קה ואין הוא בעלמא
 הר~ב"~

 חנב ~ם ~ניו שאין יכיון~ם
 ול~

 מדרבנן יאסר למה עלל מש~ה

א~
 ~ דב~מה

צ''~~~~~
 ~''ה ~''י

 וה~
 ~י~~א כו' כרותח ~שוב ד~ליח

 כו' ~יבוד כגון אנא מנ~ו ~~מת נאכנ אינו~יק~י דל"
 ~ו': ישראל יעקב ה''ר בשם והמרדכי וה~"שהתוס' ~~ כ''~

~''~
 נאכל חשיב שלנו מליחו' דכ~ ראב'~ן בשם המרדכי וכ''כ
 דבעי ה' סי' דעים תמים בם' ראב"ד ו~'~כ ~לחומחמת

 בהשגת וכ"כ מנחו ~חמת מל' כן ודקדק הדחה לא~ר טעמושיקלקל
 הוא הרמב''ם דעת הראב~ד שפי' מה ולפי כית~. גביהראב''ד
 דעתו בטלה שאמרו מה דכותח ה''ה ומ''ש ~''ש. יותר עודמיקל
 מ~מת הואכו'

 ע'פו~~
 פת בו יש כותח כל דאטו דוחק הפת

 מתעפש ש~ח''ז ~ם שפי' בכותח נאמרו דב~ים ~' פס~ים רש"יעיין מעופ~
 נעשה דלא מ' הכותחבתוך

 מתח~
 בטלה ~מאי וא''כ מעופש בפת

 וראב''ד רש''י דעת ועכ''פ הוא מלח ~מחמת הדבר קרוב אלאדעתו
 : רמב"ם דעת נוטה וכן להקל ישראל והרר"'וראב''ן

~~
 אעפ"י בחלב בבשר כלומר אבורים ~ו~ניהם י''ו ס''קש''ך

 כו': אבורים שניהם מליח לבדושהבשר

~~~
 מליחה שיעור תוך הא מליחה שיעור לאחר דוקא דהיינוונ'
 רק נ~לקו לא ~~נ על והחולקים לכ''ע רותר הבשראין

 ~חלב כאן אבל ונבלע רותח הציר רותח הבשר ~אין דאףלומר
 שכאן וכיון צונן אף ובולע רותח שהבשר מכח רק נבלע ואיןצונן
 חנב ברוב מתבטל גביו ~על ציר ומיעוט יבלע איך צונן בשראף

 מות~: ובשר אסור החלב נגדו ב' אין אםואף

~~
 ב''ק

 וי'~~ כ''~
 ד~~ילו

~~ 
 וכן כו' ציננים

 מסי~
 : כו' מהר~''ל

~~~
 שאין מטעם ודגים רוטב מ~ט עם לסוף שנשאר אף ~'יש א~ מתירי' טמא דג ביניהם שנמצא דגים ק''ז בםי' צ''ע

 רוטב מעט עכ'~פ וק' רוטב. בלא לחתיכה ~חתיכ~ יוצאאיסו'
 שהוא אף בד~ים ונבלע נ''נהנאסר

 כ"~
 ובפרט קליפה בעי צלי הא

 המחמירים ואף ע~ל מפלגינן לא ו~ם א~ור ~ילו פילי בי' איתאי
 א''ו שם בש''ך כמבואר ~ירוי מטעם הואשם

 לכאור~
 הנכון

 : ~לוח דדוקא בזה רש''ל בשם הט''זכדברי

~~~~

 אין דמ"מ ונ' כו' התבשיל יאםר הרי כ' ב''ק ~ש''ך צ''ב
 ~תבשילל~רות

 דר~
 אותו

 ~מקו~
 כו'. הקדירה

~~~
 ל''לצ''ע

 לטע~
 ~ם דרך יערה איך בל''ז ~י' מבטלין אין

 עד קצת שיערה לאחרהא
 של~

 יאסר ם''א פ~ם ס' ישאר
 דהאהנ~אר

 הקדי~
 באיסיר נשארת

 וא~'~
 יע~ה ~נאסר הרוטב

 וכן הכל ואוסרנבילה
~''~ 

 נגד בס' םגי ~דשה בקדירה ~~''כ
 ~' ~ם דרך ~י~ה א~~טפה

 למ~
 במותר אין ~צת כ~עי~ה ~א

 נ~דם'
 הטיפ~

 איסור~ן בש~ר דגם לדידן ובפרט נבילה ינעשה
 ~נ'~נאמרינן

 ודו~
 ד': ם''ק ~ש''ך צ''ד ~י' עי' ~י~ב.

רמ''~~~
 ט'~ה בהגה"ה ל"ו ם''ק

 הנופל~
 ~''ג כנ~להדינה קדיר~ כ'~יי ע"ג

 במקו~ ~די~
 : כו' הרו~ב

~~~
 דזהנ'

 דו~~
 מ~צת~ דדי ר''' לשיטת

 לדע' לא אבל ברוטב
 לעיל ו~~''ש ועו' זה וכל ב~ג''ה ס''ז ק''ה סי' וע'רש''י
 בהגה''ה ם''וסי'

 ודו~
 : ט''ז ע'

~~
 הל' במהרי''ל כ' ל'. ם''ק~''ז

 פס~
 ע"ז מאוד ותמהתי כו'

 כ~
~~~

 דאם מודה מהרי''ל אף דהא וברורים נכונים הם מהרי''ל ד'
 מדב~י כן והוציא ראשון כלי ~וי רתיחה בשעת בכ''רהיתה

 דכולהי להו אזדא קושיותיו כל וא''כ ט''ז ש~ביא ורא~שתוס'
 בכ''ר שירתח רק ל~בר שיעור ואין רתיחה בשעת שהיתה הכימיירי
 כלל ~יז~ר לא דבירושלמי נ' אין ותן בכ"ש דטול בהך שפי'ומה
 שניתי'

 ר~
 מוכח ודאי וא''כ ותן בכלי טול

 להיפו~
 בגמ' וגם

 שכ' בשבת רש''י ועי' ~ני כלי נקרא שמו ועל כןה~י'
 דבת~

 ספל
 : כוותי' דלא מ' כ''שהוא

~~~~

 עד כי' איבורין דב~אר אע''ג התרומות בס' כ' ב"יצ"ד
 : כו' להיתר ~~יתר כ''א נ''ט בר דנ"ט התיר ~ייךדלא

~~~
~ד'

 סמ''~
 ~ייך דלא דבמידי מ' אלו

 חנ''~
 בי' שייך בכלי כגון

נ''ט
 בנ''~

 קערה גבי שכ' רש''י ד' וכן איםורין בשאר אף
 ~ן ראשון נ''ט דהוי וכ' רותח בה לאעול אסור בשר בהשמלח



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~~ן
~ ~~~~

 איבורין בשאר שרי בנ''ט דנ"ט מ' בקערה נבלע בעין שדםהממש
וכן

~ 
 ~'ש נבילה של בכלי שנמלחו דגים גבי תי"ג בי' רוקח

דמש~
 לקמן ב''י על ומהתימה באיבורין שרי בנ''ט דנ"ט להדיא

 שייך דלא בזה שוה הפובקים כל שדעת בפשיטות שכ' צ''הבי'
 אלו פובקים גדולי דברי ממנו נעלמו איך באיסורין בנ"טנ"ט

 : לכלי ונ''מ ודוק והתרומה ובמ''ג ורוקחר~''י

~~~~

 הדיבור. כל ~"ש ב' ב''ק ש''ך צ''ח
~~~ 

 אין לכאורה
 מחו' של בקו' שס מ"שלהולמו

 האלו~
 על מוהר''ג

 שמביק אחר דה''פ ונ' כו' מבל"ת משום הוא טעמא דע"כשכ' הת~
 אין שאמרו דמה לומר נוכל לכאורה והלא הרא''ש על בקו'שם
 שמע דשמא משום הוא תורה ב"יבור במסל''ת נאמן כוכביםעובד
 מבל''ת שהוא יודעים היינו אם ובאמת להכשיל ומכוין הדיןפ''א
 הרא"ש קאמר שפיר וא''כ תורה של איםורין בכל נאמן הי'בודאי

 הוא הרי ~ל''ת באמת הוא אם דממ''נ נאמ וקפילאדבמבל''ת
 הדין שמע רק באמת מבל''ת אינו ואם האיםורים בכלנאמן
 טעמא ושייך עליו שיבמכו יודע הוא א"כ להקניטומכוון

 דהיינו לחוד מבל''ת ~שום טעמא דע"כ ~יק ע''ז אומנתי'מרע דל~

שנא~
 ממ''נ ומחמת ג"כ דקפילא טעמא משוס דאי ~בל''ת בכל

 : וק''ל לחוד בקפילא ליבגי א"ככנ''ל

 האיבור אם דוקא ~יינו בטלה אינו ד~~יל''מ הא בהג''ה.ק''ב~~'
 בטיל הוי שנתערב קודם ניכר היה שלא איבור כל כו'~עין

~ו'
~''~ 

 ונטעו בשביעית ~עקרו דבצל בסוגיא דנדרים בגמ' צ''ע
 כו'ב~מינית

 ~שמ~
 בשביעית ~ט שהוביף ששית של דבצל שם

 בביעורחייב
 שהובי~ א~

 דהוי הטעם שם ז"ל הר''נ וכתב משהו
 עירובו קודם האיבור הוכר ל" שם והרי היטב. עיי''שכדשיל''מ

 כתבו וכן וצ''ע. אבור ואפ"ה בעירובו הוא בעולם הויתו מעתרק
 המתלקט קאמר כי שהקשו כו' הנלקט כל ד''ה ב''ט בב''קתוס'
 ואע"ג ברוב דבטל ותי' אח"ע שגדל למה ~ו~יל אינוהא

 אינו דהא ובטיל בטיל בכה''ג הא הרמ''א ולפ''ד כו' בטיל לאכו' דדשיל~
 : וצע''ג בש"ס ~ומות מכמה ע"ז להעיר ויש בעיןניכר

~~~~

 מקרי לא בשבת ה~בשל כגון הסימן. בסוף בהג''ההמ"ל
 :דשיל"מ

~~~
 דמשמע ר''ש בשם שבה''ל בשם מ''ש שי''ח בי' בא''ח ב"י עיין
 קצת הובא דשיל''מ הוי לעולם לו דאבור ~ במזיד דאףמד'
 חולק באין כאן סתמו למה וצ"ע שםבמ''א

 ודו''~
: 

~~~~

 בשם שע' הרא''ש דברי כו' המרדכי וכ' ד"ה ב''יק"ה
 רבינו: ד' הם ועך ועיקר טעם דברי נלע"דריצב''א

~~~
 דוקא דכבוש כרש''י מעשרות בהל' וראב''ד רמב''םדעת
 ורשב"א ור''ש ורש''י וראב"ד הרמב''ם הגדולים כל דברי דחהאיך ידעתי ולא מ''א דמעשרות פ"ד הר''ש מד' נ' וכן וצירבחומץ

 דשמן דב"ל המרדכי לקו' תי' נלמד כו' בשמן או שכ' ר"שומד'
 עיי''ש: חדש מורד ולק''מ ג''כ חריפות בויש

~~
 כו'. לכריע בידי ואין כו' חמין שמיהן אם ח' ב''קש''ך

~~~
 ר~'א כד' להדי' מ' דפיבחא סכיני גבי פבחי' בר"ן ע'
 לזה: ראיות עודויש

 כו'. ב"ב מכח להתיר אין שיל"מ דדבר י''א בהג''ה ב''חק''י~~'

~~~
 ב"ב משום נכרים כלי בתם שרינן היכי דא''כ צ''ע

 להשהותו מתירין לו יש הא ל"ד בי' פ"ב עכומ''ז מס' ברא''שעדאי'
 שכ' קכ''ב בי' וע' ע"ש ח' ב''ק ק"ב בבי' הש''ך כדכ'מעל''ע

 : הרא''ש ~ל טעמוג'כ

~~
 דתני דוכתא דבכל צ''ע ~. ~. ב''ב. מדיני כ''ד בי'ש''ך

 אינה כו' מהן א' נפל אמר ויתרום ויחזור תרומהבתרומות
 בחד חד תערובת הוי והא כו' אינה כו' שניה נפלמדמעת

 ודאי כאיבור לי' חשבינןלא ואפ~
 א~

 מד~ין ואין תרומה ודאי ~ן דא'
 : וצ~''ג האחרונים כל כמ''ש ודלא לבד א'א'

~~~~

 כ' והרמב''ן טורקפ''ז
 ~תה בדם תולין ~ין שהאידנ"

 כו'. ראיית' מדם משונה ~כתה דם אם לבדוק אנושצריכין

~~~
 ~ולין ~אין דקיי"ל כיון א' טעם עוד רמב''ן בשם כ' הרא''ש

 בעילת ~ועל וקיי''ל ~זו גדולה מכה שאין בתוליםבדם
 בעלמא ~ומרא דשם ז''ל הרא''ש עליו והשיג מכה בדם כ''שופורש מצ~

 דבעו ובירושלמי ברי''ף מבוארין רמב"ן ד' ובאמת ז"ל. ט~מוע''ש

מ~
 ולא בתולים בדם לתלות מהו יוחנן

 ~ו~
 לתלות מהו בעו והדר

 מורי הוא במכה לתלות מורי לא שני' בעילה לבעול א' מכהבדס
בתמי'

~ 
 ואפ''ה מבתולים גדולה ~ה דאין רמב"ן כד' מבואר

 ולכאורה בעלמא. במכה כ''ש תלינןלא
 משמ~

 שגם
 רי"~

 ב"ל ז''ל
 ומה למעשהען

 ה~כה דין לעיל שהבי"
 להל~

 דאל''כ למעשה ולא
 וגם כאן הירו' את הביאל~ה

 הרא''~ ~~
 חומר דהבתולות ז''ל

בעל~
 ולא להלכ' דא' בירו' כן משמע לא כו' לחלק שנהגו הוא

 מתינוקת ערק ינאי ור' למעש' ע"" לבמוך ~אוי שאין מ'למעש'
 משמע ונמנו חזרו דרבותינו הך וען ה~נין לחומר כו' הגיעשלא

 דא' תנאי שס ומייתי בדבר ישדחומר
 א''"

 ~ידות דם יתערב שלא
 : לחמיר נפש לבעל ראוי וא''כעיי''ש

~~~~

 "יכא בה" בנהרות וטבילה בד"ה ב''י ר"א
 הכי אשה במה בפרק המרדכי דברי ופשט כי' כו'דרבוותא פלוגת~

 כדכ' ודלאשתעי
~ 

 : כו' ירוחס
~~~ 

 מ' נדרים רשב''א בחי' אבל
להדיא

 בש~
 דב''ל ל~מואל ד~ף ר~ב''ן

 נהר"
 שאנו כל כו' מכפיה

 והנהרות י~טופו ושלולית נחלים זה ומח~ת הגשמים שרבורו"ין
 וביים לעינ~ם ונראה ניכר דבר שהוא וכתב לכ''ע פסולין~דולים
 כמה וידוע רי''ו כדברי ממש וזה עביד ~פיר לאו בזה המיקלשכל
~דול

 ו"~ הרמב''~ כ~
 ר''ת מדברי שנראה הרשב"א שםיים

 בשמו הפובקים וכמ''ש בזהחילוק שא~
 מ''~

 לקמן הב"י וכ''ע בזה במקילין וגער מעולס ש~ואל נחלק לאשבזה סוברי~ ור''י שהרמב''ן כיון
 יותר להקל ~דבריהם לזוז אין ר''ת. של תלמידו ממיץ ר''אבשם
 רי''ף הקד~ונים כל אשר ~ת של בקולא לנוודי

 ו~~ב"~
 ו~א"ח

 תורה באיסור בזה הח~י~ו ו~שב''א תוס' בעל ור''יוהרא''ש ור''~
 דידיה פליג ושמואל דשמואל ואבוה ערב בש''ב עיקרולדבריהס
 המקדש מן היוצא מעיין גבי כן משמע שקלים בירושלמי וגם"דיד~

 הוא יחיד וכמעט לחוד ר~ת על להקל תורה בשל נבמוך ואיךכו'
 הגש~ים רבוי בעינימו רואין כשאנו להקל עלה לוסיף דלא והבובדבר

 : ודו''ק ר"ינגד

~~
 עו' טובלין אין בתועו אבל בתשו' דמ''ש נראה ולעך ב''י

 לים חוץ כשהם בין הים בתוך הם אם בין בתוכןוטובלין
 :כו'

~~~ 
 דוקא דבעינן במבקנתו בהדי' כתב מרובה פ' רא''ש ע'

 להקל חלילה ולפ''ז ד''מ וע'ורי"ו ~''י כד' וזה ודו"ק במקואות פי' ולפי ביש''ש עמו רימוןמוציא
 בפחו~

 כשיעור רמון מ~וציא
ה~בואר

 דכלים פי''"
 עיי~
: 

~~
 קבבר שמא א''נ כו' בפק שהוא וי''א י''א ס"ק ש''ך ~''ו

 : כו' לה קבעידלשחיט'
~~~ 

 ה~~ בט"" גם
 ע''ש "את

 לעיל דהא תמוהיםודבריהם
 א~

 ~ובד ~לוקח
 כוכבי~

 עלל דל''ש
לו~ר

 שהי~
 כמ''ש ~''ב ~שום ~טעם שרי אפ''ה מעצ~ו מודיעו

 הוא א' ב' עאן אבל והר''נ הרא~ש וכ"כ הב''ב לעיל עצמוהש''ך
 ול~ ידי~ובעינן

 : ול~''מ ש~ח ~מא עליה במכינן לא

~~~~~~~~ ~~~ 


