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 י""א~

 בשם הביא
 לש~ דסגיהמ"ב

 אם והיינו העיבוד" בגמר
 ישראל עיבוד וע""י פסול" הי" ישראל עיבודקודם

 ~סתפק אפשר ה~ ו~י""ז לש~" עיבוד מקרימתכשר"
 עומד שאינו דכיון הרמב"ן דכתב הרצועות"בעור
 וניהו במליח" דסגי ואפשר עיפו~" א""צלכתיבה
 דבעיד~~מירין

 עיפו~
 א~ל לתומרא"

 מ~
 שלא ונעשה עיבו~ו הוכשר שכבר תקנה לו דאיןאפשר לש~" שלא

 משמע ד~~ב כתב שוב אבללשמ~"
 דא~

 ~לף הוא אם
 ~וב מ""מ הזמן" כלכשר

 לש~ עיבו~
 עיבוד תו~ת

 י""ל לפי"זלשמה"
 דא~

 גמר ~ני לשמה שלא נמלח אם

 כל להצריך להתמיר באנו ואם כתב" ושוב וצ"~"העיבו~
 שהוזכרו עבודותג"

 בג~
 קמית ~מליח

 עפו~~
 בהסרת להסתפקיש לשמ~"

 ולכאורה לשמה" ~עינן אי השי~
 אע""ג לש~" לשנים העור תילוק ~יך אין שהריא"צ

 אותו עושה החילוק השיער" הסרת קו~ם מחלקואי ~יער" כה~ת ה~וכסוסעוס לגבי הוי ה~ורדחילוק
 לתלקו דבעי מצינו לא ו~מלדוכסוס~וס"

 עכ""ל~ לש~

~~~~~~~
 שלו" בהאסתפקתא התז""א של

 דא~
 דלמעשה

 בגמר לשמה עיבוד ד~ני מהמ"בהביא
 ת" סעי" ל""ב ~ס~ הלכה וביאור במ"ב והואהעיבוד"
 אם בצ"ע נשאר עיבודו הוכשר דכבר היכא ורקו~~"
 כל להצריך לה~מיר יש אבל לשמה" כוונתו עוד~ני

 אם השיער ~ה~רת להסתפק יש לשמה" הנ""לעבודות ~
 אבל לכתחילה" על רק כוונתו ובו~אי לשמה"בעינן
 ~ניבדיעבד

 א~
 ה~ודות מן באחד רק לשמה עשה אם

 וא~ כנ""ל"הנ"ל
 עשה לא אם ~"ש
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 בה~ת

 וע"ז כנ"ל" ~וכסוס~וס לגבי העור כחילוק דהויהשיער"
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 את שורין והאידנא בזה"ל~ א~""כ מש"כ

 שהשיער בסיד אותו משימין ואת"כ לרככו" במיםהעור
 רצועות ולענין וכ~"נופל

 ס~
 ה~יד בשריית

 ע~
 שהשיער

 לעשותו ~יך אין צריך" דאינו כיון נראה והשארנופל"
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 בגדה~~~~
 ה~יבוד דגוף דכיון ע""ז תמה שם

 הסרת הוי לשמה"נ~שה
 אלא וכו" לשמה דא"צ העיבוד שאחר תי~וניםבגדר דוכסוס~ המ~

דלכתחי~
 הבאר כמ""ש לשמה הכל יעשה

 יונה ובני ~ב~
וכ~
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 אלא ה~יבוד לבד ולא בזה"ל כ" שם יונה ובבני

 וש~ו~ן ו~יתוכן וגרידתן וחלי~תן העורות ת~וןאפילו
 ~ו לא אם אף כשר ובדי~ד לש~" ישראל ~ייה~
 המקדש ע"ז וכתב ~מה" המ~כותאלו
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 נעשו כבר ואםכ"א~~
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 ~ות יש ד~תחילה דאף ה~~" תו~
 תיקון לצורך אלא ה~יבוד מגוף שאינן הפעולותאף
 כ~ואר לכתחילה בזה החמיר החז"א ואף לש~"ה~לף
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 שם~~ כנ"ל סו~ו עד מתחי~ו~מה
 ידידו בזהוהנני

 דושתה"~
 ברכות~ חותמי בכל וחו~ם

 ~י~~ י~~~~~~~

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

 ~"ו
 ~" יו~

~~ ~"~~ ~~"~~ 

~וי""~
 ~"כ

 ~~"~ ~נ~ו~ ~~
 ~~וו

 ~~"~ וב~ ו~נ~~
 ~~"~ ~ו"~ ~~י~"~ ~~~~ ~~~~~~

 ~""ו"

ר ~~~י ~ו~~ר~ו ~~~~~~" ~  
 ~ר~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~י~ ~י~ ~~~~~" ~~~~~~ ~~~~

 ~~ו~~נ ~~~~י~~~~ ו~ר~ ~~ ~~י~ ~~~ ~~~ו~ ~~רו~~~~
 ~~~ ~~רו~ ~~ ~~~ ~~~

~  ~~ר ~~ר ~~ ~~ו~~י~~
 ~ו~~~ ~~ ~~

~  ~ו ~~"~
~  ~~ ~~ ~י~י~ ~~~ ~~ 

~~~
~ו~ר ~~~ ~~ו~ ~י~ ~י~ ~~ו~~ ו~~ ~~~" ויו~ר

 ~~ו~
 ~~~~~~ ~~~~נ

 ~~ו~~ו י~ ~~~~~~~
 ו~~~~ ~~~~" ~~

 ~~י~ר
~ ~ו~ ~~~~~ ~ נ~ ~י ~~~"  ~  ~י~ 

~~
 ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~" ~י ~~ור ~ו
~ ~~~~~~י~ ~ ~~~ ו~ ~~~~ ~~ ~וי~י~ ~~י~~ ~~ו~ ~~~ו~ ~~~  ~  ~~~~ ~ו~~י"" 

 ~~י~יו~~
~~~ ~~ ~~~ ~~~ 

 ~ר
 ~~ור" ~~~ו~

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

~ ~ ~~~ ו~יו~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~  
 ~~י~ו

~ו
 ~יו ~ו ~~י~~ ר~ ~~~" ~~~ ~~~ו ~~~ ~~~
 ~ריו" ~~~~י~

 ר~
 ~~ ~~י ~~~ ~~י~ר

 ~ ~ני~"~~~
 ~~~ו ~~ר ~י~ ~~~~י~ ~יוו

 ~~ו ~~~" ~ויי~~~ור ~~ו~~~
~~ ~  

 ~ו ~~ו
~~~ 

 ~י~ור
 ~יו~ ~ר~ ו~~ ~~"~~ויי~

 ~~~ו
 ~~וי רני~ ~~~

~ ~ור" ~~ר ~~ ~~~~ ~~~~~  ~~ ~  ~~י~ 
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 שגם ~שיו" עד שנהגו ממה לשנות איןלמ~ה
 ~~מאו~אי מה"ת""" אסור "החדש החת""ס מליצת נאמרבכזה

 עצ~
 סיד "שלשריית דבריו בסוף שה~יר

 ~אריך וכמו מסויים"" שיעור הפוסקים נתנוכבר
 ~תקון שאמר ברוךבספר

 תפילין~
 סדר ללמד

 העיבו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

ובספ~
 סדר ללמד גם דבריו את מילא שמים מלאכת

העיבוד
 ב~

 פרט כל אשכנזי
 ופ~

 ~זהר והזהירו
 איזה באמירת עצמן הספיקו ולא עיי"~" ~המאד
 ""לעשותמילים"

 קל~
 אלא רגיל""

 עכ"~
 דיש כיון

 שחשבם כמו עורות"מיני חמש~
 ש~

 א" שלמה" מלאכת בספר
 אלא המעובדת ב" כלל" מעובדת שאינהעור

 שאי~
 בד~י~מעובד~

 ונקראת וסיד" בעפצא הראויים
 מיני ש~ה ועוד מה""ת" פסולים אלו שניםדפתרא"
 דוכסוסטוס" קל~" גויל" ונקראים" אחרותעורות

וחילוקי~
 בש"סכמבואר לשנים" הע~ות שמחלקים מה ע""י באי~ הנ"ל

 שאין שלנו וק~ים ופוסקים" וש~
 המבואר ~יבוד בסדר שהנעשה ~נים" אותןחולקים

 דין ~ם יש שם"בב"~
 קל~

 ולא גויל לא ואינם
 איזה דבהחסר חששו" ובזה שם" כמבוארדוכסוס~וס

פ~
 ~לל יצא הראוי" העיבוד מסדר

 ~ל~
 בין הכשר

 וב~לס~
 כל ~רש ~רחו ~ן ו~וזות" לתפילין

 פ~
 שכתבו מוכר~" הוא ומ~ומו למי~וי" כדבעיופ~

 העורות דישהה שם" שאמר וב~וך שם" שלמהבמ~כת
 אבל המה דפתרא ~דאז פסולין ~ן קודם יוציא~ואם מאליהן" הש~רות שיפלו עד וסיד מים ת~ובתתוך
 הפחות לכל שם ישהה כן על ~כן~" כל עבודין עורותלא
 אוח"

~ 
 ימים

 ואח"~
 בתער" השער ויסיר משם" יוציאם

ואח~
 עורות ואם ה~כר" סיד למי הפעם ~וד יחזירם

 להיות צריכות הםגדולות
 ש~

 וא~ ימים" ו" או ה"
 של

ש~ל
 ב~ ~ ה~

 עכ""ל" וכו" ימים ד" או

~~~~
 נפש משיבת בספר

 ~או~
 שכ"ז כתב ד"~" סי"

 ימים ארבעה מונח בה~ דבדיעבדלכתחילה
 כדת ועיבדו הוציאוושוב

 א~
 שערן עובר לא שעדיין

 חזינן דהא מהני" שפיר מעצמן"מא~הן
 בג~

 ~פס~ים

דמ~~
 ודאי א~ ~לין" בד" סגי ~ך עור של דעיבוד

 וכו" ועור ~ר בכל עיבוד שיעור ימי~ד~
 עכ~

 ובזה
חון

 מ~
 ב~"ג התיר נפש המשיבת שאף

~ 
 אות ~"א ~ס~ מעט ב~דש הרי~וד בדיעבד"

~~ 
 ו~אורה עיי""ש" נפש המשיבת דבריאת בצ~ הניח
~ 

 שייך
 דחששו עכ""ח אלא ונחזי" ספר ניתי במציאו~פלוג~
 ~ן כמ~כים" ~ראשונים בפו~ים מהמ~ארלשנות
 וב~קות חקירות בשבע וב~ו הה~ה ים במצולותירדו

 על וכתבו ו~רחו המציאות"לב~
 ה~

 ופר~~ פרט כל
 או""א כל תורת י~~ ולא למעשה" ה~ה ~וציאכדי
 לא אשר חדשות במציאות נחדש אם ו~ןבידו"

 יגיע כמה עד יודע מיאבותינו שערו~
 ח~~ הא והבן" הדברי~

 אם כימיים ~דברים יודע מיועוד
 ל~

 יוצא
 מד~

האסור"
 א~ וא~

 ה~שה והנה ביומו" יום מידי הענינים מתחדשיםכאשר יו~ יולד מה יודע מי כעת" יבררו
 וכ~ תורה" דבר הוא ~יך ה~תרדמן

 בנובי"ת ~א~ך
 ס~~או""ח

~~ 
 של רצועות בנדון ה~בר" מבן בתשובה

 דגים בשומן ~~רות שמושחיםתפילין
 הנקראי~ טמאי~

 שם והביאפיש~רא""ן"
 מי~ו~

 ~פ"
 בא~

 ולבני ע~"פ
 ב""ד ר""ח של תל~דו ישע~ ~ונו" כלב יחרן לאישראל
כו"

 ו~
 בהן לכתוב מצואתן עורות ~בד שזכו אלא עוד

ס~
 דמי דלא ולומר לחלק ויש עכ""ל" ו~וזות תפילין

 נשאר לא העורות בהן שמעבד הכלבים צואת דגביזל"~"
~עור

 משא~ טמא" דבר מהאי ד~
 הרצועות בדבר

 ~ליו שנשאר עליו מוכיחדחזותא
 השו~

 דגים
 ול~

 מן
 הנוב"י אביו ממש""כ ו~ביא בפיךיהמותר

~סי" ~דו~
 א"~

 ושוב ~~" ~כיוצא
 בסו~

 ~ביא התשובה"

 שמדחה בכרך ~הר""מ המאוה"ג~רב
~"~ 

 רא~ דאין
 עושה אינו ~כלבים צואת אם יודע דמי י~ו~"מ~רש

 בגו~פעו~
 בו שנכבש וכיון מ~" בהעור ונשאר העור

 נבלע בודאיהעור
 ונד~

~ בו~  
 הגר~ אמנ~

 בן ז""ל
 עוד שם הביאהנוב"י"

 מדב~
 ~פ""א הרמב"ם

 מכ~
 ה"א~~~

 הוא ד~מור
 ד~

 ב~דש שיכנסו מקבלת דעתו דאין ~אב""ד~תב שבהודו" בח~ ה~ור
 ד~

 ו~ש"~ח~"
 שכיון ליישב כתב והכ"מ ~מאה" ח~ דם

 והקשה בעלמא" כעפר ונעשה דם מצורתשנשתנה
 דג"~ ועור" משערותעדיף ו~ בעלמא" עפרא שנעשה ~ני ד~ שם"בתשובה ~~

 טעם בו ואיןהואיל אכי~" לענין כעפרא נחשב
 ואפי~ כל~

 מדבר לסתו"מ" פסול
 וגםטמא"

 א~ א~
 שלא מספיק הכ"מ סברת

 דמןמדרשה ל~~
 משק~

 ישראל
~ 

 דכיון ~שראל" המותר
 מותר הוי עפרשנעשה

 לישרא~
 דלמען מ~עוט אכתי

 תורתתהי"
~ 

 ודאי אלא שערות" כמו פסול יהי" בפיך
 תורת תה~ דל~ןדדרשה

~ 
 לא בפיך

 א~ נאמ~
 בדבר

 תורה בושיש
 עצמ~

 תשמישי שארי אבל כתב" בו ויש
קדוש~

 ופ~ל עכת"ד" הע""ש כדעת הזה ~ש בכלל אינו
 בין ~לק שם כתב וע~ד שני" ~תו~ת בעניןעוד

 מצוה דלתשמיש קדושה" לתשמישי מצוהתש~שי
 א~

 מן
 שם אך עיי"ש" צריך קדושה לתשמיש אבל בפיךהמותר

בסו~
 ליישב הנ"ל" מהגמוהר"מ הביא התשובה

 ונעשה דם מצ~ת נשתנה דבמור הכ"מ" עלשהקשה מ~
 בשערו~ ~א~ אחרת" בר~ כמין הויעפר"

 דלא ועור
 דלא ישובו דחה הנ""ל והגר""שנשתנו"

 עדי~
 שינוי האי

 וג~ העיבוד" ע""י שנשתנהמהעור
 בר~ כ~ין נעשה

 ואפ~אחרת"
 ~ני מה ועוד ולתפילין" לס""ת" פסול

בז~
 תורת ב~ קרי ס""ס אחרת כבר~ והוי שנשתנה

 אינו הוייתו תחילת המור וזה בפיך" המותר מןבפיך ~
 עכת""ד~ טמאה חי" מדם אתיא ~א המותרמן

~~~~~
 ~ולת הנ""ל" מכל

~  
 ~נין בי~~ דאיתא

 לאסור צריכין ~יינו כלבים"צואת
 איסור בדברהנעבד ק~

 וט~
 מטעם

 ~ דל"~
 המותר

 להתיר ואיןבפיך
 מטע~

 ש""מ הגר"ש דחאו ומדלא ~ך" הגר"משכתב ~ע~ בהעור" נשאר דלא
 דהו~

~
 לא וגם בזה"

 ~ע~
 בד~יהם המבואר ככל שנשתנה
כנ"~"

~~~~
 אות רע""א ~ס~ הקדש בגדולי

 ט"~
 שהביא אחרי

ג~
 המנהיג מספר

 שג~
 הוא ~א"ה~ בש"ס

 רמז ס""בבי~""ש
 קפ"ז~

 איתא
 דא~

 שכר ~פח הקב""ה

ב~
 מצואתן לעבד כלבים זכו לשונו יחרן לא שבשביל

 ו~"~ לסת""מ"עורות
 על כ"

~ 
 שבא"י ששמע

 או~ כלבי~" בצואתה~עובד ס~ פס~
 מבואר ~רי בהל~"~עו בפיך" מותר דאין משום
 לומר שגגה וגם כנ"~" בש~

 כקיבת הוא דפירשא בפיך מהמותרדל"ה
 עו~

 ~הן
 ות~ חי""שורפה

 שם
 הגה"~

 שבנוב""י הרבנים על
 כלבים צואת דשאני ~רגישו דלאהנ""ל"

 ~עש~
 פירשא

ועפ~
 ול"ד במנהיג" כמ""ש

~~ 
 מ~מאים וש~ות

דל"~
 כמ"~ נשתנו" דלא בפיך" ~תר

 במק"מ
 ש~

 ~אות
 דעיבודב"~"

 מלוב~ן ומהר"מ המג"א" כמ""ש שינוי ל~

 וכ~ מהני לא לחוטין מצמר דשינוי מ"ז~" ~ע~בתו~
 בנוגע ו~י"ז~י"ש"

 במק""א וכתבתי הפוסקים בפ~גתת תלוי זה דבראבל המותר" לדבר שינוי והוי חדשות פנים דנעשה ג""כי""ל האיסו~~" מדברים כימיי~ לדב~~
 בפלוגת~ ות~ימזה~

 עפ"י והכ"מ הראב""ד
 הרמב"~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

 ולפיכנ"ל"
~"~ 

 דתחילת כיון בפיך" ה~ר לענין אחרת כ~~~וי ~שת~ ~ ל~ הנוב~י בן הג~ר"ש
 וגם כנ""ל" בפיך ~~תר אינוהויתו

 בלא~ רא~ איןשם" בגדה~ ~מש~
 אינו צואתו ~רי כלבים" מ~את

 ממאכלי אלא~שרו"
 דעל~

 הרוב והוא
וטריפות מנבל~

 וכדו~
 במיעי שהם ובשביל בפיך" המותר מן

 ד"ז ~ב~ורות וכדתנן לטומאה נהפכו לאכלב
 ע"ב~

 דג

ט~
 בא דמעלמא מותר טהור דג שבלע

 שנשתנה אף ב~מא אבל י"ללפי"ז עיי~" לתו~
 ~ ל"~

 בפיך המותר
בבא

~ 
 וכ~ האיס~"

 מקוםוהראה כ"א~" ~ס~ ש~ים בית בשו""ת
 לש~

 סוס""י ~יו""ד
 פ"א~

וש"ס שם" ובב""י
 ~ב~

 ת"י
 ע"ב~

 עיי"ש~ וכ~ ל~ איצט~יכא גללים
~~~~

 שיה~ איך ד~~ למ~ה ה~ה לדבר בהגיע
 איתא הרי ~תתי~" ל~ין אבל דיעבד"לענין

 סע~ ל~ ~ס~~~
 ~ז~

 בענין
 תפיל~

 אם יד של
כתב

 הארב~
 על פרשיות

 דמנהג קלפים" ארב~
 ליטול ויז~רו אחד כקלף הכל שיהא בדבקלדבקם

 ואגור שאמר ~~וךכשר ד~
 ~"~ נ"ז~ סי~

 הפמ"ג וכתב

 שם ה~בהביאו
 ~~ ~ס~

 ~ה
~ 

 לא אבל למצוה
 קפידא אין ממילא מעכב אינו ~דיבוק כ~ןלעיכובא"

 מק~ וע~ עכ""ל" מדבקבמה
 שם

 ~ס~
 והנה קפ~~"

 ~מ~א ~רי ו~""י מקלף" עושיםדבק
 הנ"~

 כתב
 סע~ י""ז ~כלל שמיםבמלאכת

 דעוש~ ב"~
 ~לף אותו

 שור של ~~וחית או ~ד מבושלכשר
 המבואר כפיוהנה ~יי""ש" שבש~

 ב~ה~
 בעור דצריכין בטעם

 משום ~יךה~תר ~
 שנ~ה בדבק הרי שינוי" דל~

 ל~דק יש ומ""מ שינוי" הוי בודאי וקלף~עור
שיה~ ~~י~

~ 
 בנוגע אף בפיך ה~תר

 לדיב~
 הקלפים"

 הדי~דמעי~
 שם במהרש""ג וע~ הדיבוק" מעכב אינו

וב~~"
 שא~ ע~

 א"~ א"~" ~סי"
 יש דבודאי מכ"ש

 ~תתילהלדק~ק
 עכ~

 עיקר ~יא גופ~ ל~לף בנוגע
 כנלע""ד"התפילין

 ידידווהנני
 ומ~ו כה"י דוש~

 ולהגדיל הרבים את ו~כותהתו"ע ~ לי~ שיז~
 ו~אדירה" תו~

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~י~~ י~ ~~ ~~~~י~ ~י~~ ~~~ ~~יי~~~~~~
 יר~~י~~~ז~~י""~"

 ~~~~ו~ר ~" ~""ו
~"~~~ 

~~""~~ 

 ~~י~"~" ~~י~ ~~י~י~~~

 ו~""~~~~~~~~
 ~ו~~ר~ו

 ~יו"~ ~~~ ~~יי~ ~~~ו~
 ~~י ~~י ~~ ~~י~~" ~ ~~~~י~י~

 ~"~ ~ו" בי~~ ~~~ו~י~ ~ר~~~י ו~~~~ ~~~"~יי~
 ~~ ~~ו~~~~~

 ~~~ו~~~ ~~~י ~~~ ~~רי~" ~~ו~ר

 ~ ~~י~~ ~~ ~~~י~ ~ו~רי~ ~~ ~נ~~~~
 ~ונ~ ~ר~ו~~ ~~~~ ~ו~ו ~י~יו" ~י~יו~~ני~

 ~~ ~~ ~~~ו" ~~~י~ ~~~י~ ~י~ ~~~~ ~~ו~~י ו~~~~ ~~ונ~~ו~" ~" ~~יו~ ~~~י~ ~יינו י~ו"~~~
~ ~~" ~~ו~ ~~~ ג~~ ~י~י~ ~נ~~ר~ו~~ ~  

 ~~ו~ו

 ר~~ ~וי ~~~ ו~ו~ ~יו""~" ~~ ~~~ ~וי ~ר~~~~
 ~~~יו~~"

 י~~ו ~~ י~ ~~ר
 ~~ו~ו ~יו""~

~~~~ 
 ~~~~ ~ונ~ י~י~~~ו~~

 ~יינו
 ~" ~~~יור ~~~ ~~~

 ~~ו~ו ~~~ ~ו~~יו ~""~ ~~~~" יו""~ י~~ ~"~~~~"
 ~~ו~ו~ ~יו""~ ~י ~~י ~~~ ~~ ~ונ~ ~~~ו~~~~~~
 ~~ו~~ ~~ ~~""~ ~ו~וו~""~

 ~~~רוני~ ~~ו~י ~~~~ ~ו
~ ~וי ~~~~ ~~ו~~~""~  ~וי ~ר~ו~~ ו~~~ ~יו""~ 
 ~ו ~י ו~נ~ ~יו"~"ר~~

 ~י~ו ~~י~יו ~~~" ~~~ו~ ~~ו~
 ~ו~~ ~"~ ~יו""~ ~~~ ו~~~ ~~" ~~~ ~"~ ~ו~~"

 ~יו~~ ו~~~~ור~
 ~~~ ר~~" ~ר~~ו

 ~~~ ~ו ~יו
~""~~~

 נ""~~ ~""~ ~"~ ~י"
 ~~~~~" ~~~ ~~ניו ~~ ~~ו

 ~ו~ ~~~~ ~"~ ~ ~~ ~~ ~~""~ ~~יו י~~~~~
 ~"~~ו~~"

~~~ "~~ ~~ ~~~~ "~~ ~~ ~"~ "~"~~~ 
~~~ר ~~ ~ וי""~ ~~~ ו~""י ~~ו~~" ~~~""~ ~ו~ ~~י~""~

 ~ו~~ ~"~ ~ו~ י~ ~~ יו""~
 ~~~~" ו~ו" ~~י~י

 ~י~"~" ~~ ~ר~~ ~ו~ ~~~~~ ~~~~ ~~""~ ~י~ו~ו~~
 ~וי ו~~ו ~~~~"ו~~

 ~~יר ~~יר ~ו ~~~" ~ו~~
 ~~~ ו~~ ~~" ~ו~~ ~~~""~ ~~ ~~רי~ ~~ י~~ ~~~~י~" ~~

~~~~~~
 האחרונים" גדולי כדברי ס"ל הדע"ק דגם

ו~
 דק~ הקשר" צורת מפשטות יוצא

הרצו~
 וכמ"~ ה~ל" הוא

 החזו"א
 ""כט~

 ~גלו היו"ד
 והכוונה ~""ל"~ה""

 בדע~
 שקדמו מה בהקדם נראה"

 שנים א~ה ~ני הו"ל אשר בספרו אחד גדול ת"חכבר
 ה~ה ""דבר בשם הנקרא דאיטר" תפילין הנחת דיניעל

 הרב ~חיברוח""ב""
 הגא~

 הורבין הלוי אברהם מוה""ר
 שם ודן ברק~" מבנישליט""א"

 ג"~
 ש"י קשר לענין

 קכ""ב ~דקכ""א שם והביאלאיטר"
 מדפה"ס~

 סי"ב י"ד ~כלל והנ""אהחיי"א דברי את
 סי""ג~

 בדברי שהו~א
 בנ"א והנהכ"מ"

 ש~
 ~סי" הא""ר דברי את הביא

 התיי"א זה על והשיג ~ני" לא ~ופכת דיו"דשכתב כ""ז~
~ו~

 ~א"~ ד~י ליישב כתב המחברוה~"ג היו"ד" פני שתה~ צד לאיזה כלל" מ~ב דאינוופשוט כלל" ~ופכת מיו""ד שהזכיר בב""י מצינו דלא
 דיש ~וכיח

 דל""ה ~מנחות דאיתא מהא היו"ד" פניית על~קפיד

ע"ב~
 לבר" ונויי~ן ר""נ אמר הל~"מ" תפילין של קשר
 קשרופירש"י

 ו~~
 ויו"ד ~ש"ר~" בקשר נראה וד~"ת

 וכו" מבחון נראה יהא השם לבר" ונוי~ן ~ו""נראה
 דקאי וי""א~" ס"י כ"ז ~סי" ובשו""ע כ""פ וכ""פ~""ל"
על

 שניה~
 ~וונת פי~ו המפרשים וכל והיו""ד" הדל""ת

 שצורת היינו מבחון"" נראה ~א "שהשם ש~תברש""י
 בין וקאי כתיקונן" מבחון נראים יהיו והיו""דהדל"ת
 המ""ב מדברי כנראה לבישתו" על ובין ~קשר עשייתעל
 נראה וביו""ד" פשוט" הפ~ ובדל~ סקל"~~" כ""ז~סי"

 היו"ד צורת דהנה פירושו" דהכי~או~
 דק~

 הרצועה
הוא

 רג~
 וכ"~ ראשה" זה והקשר

 ה~זו"א
 ~ה~

 ~פילין
 הנחה בעת כ~יקונה מבחון נראית והיא סק""א~"סי"
כי

 כו~
 הקציצה" לצד ~ונה

 ורג~
 באופן היו""ד אתקשר וא~ מלמע~" ~י" ~מסתכל היינו מבחון יו"דונראית י~ין" לצד פונה

 תפנ~ שרג~
 א"כ שמ~ל" לצד

 את היפך אם וכן מהני" ולא מבחון יו""ד נראיתאינה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  בעתה~ר
 ההנ~

 וה~ מ~י" לא
 רש~ לשיטת

 דהדל~וה~דכי
 נמי שב~רים והיו"ד

 הל~~
 וכ~ד

 היינו לפ~ז ~"ב~" ל"ב ~ס~הטוש"~
 ~ דא~ נ~

ונויי~
 בכלל מלבר

 א~ הל~~
 ~לל ה~שר צורת

הלמ~
 ~ר ל~ות ~ך באיטר ~י"ז ~ר" של

 היו"ד ורגל הקציצה" לצד ~ונהשתה~
 פו~

 ימין מצד לעומד מבחון יו""ד ו~אית הבית" ~דהיינו ימין" לצד
 "וכך מלמע~" על~ ומסתכל שמאל לצד ופניוהמניח
 ~ת"ד" ת"ו" ירושלים אנ~י איטר של ה~שר אתעושים

 הדע~ דב~ בפ~ לומר יש הנ""ל~~~
 ניתא דלא שם"

 לקשר" ~שר בין לבר" ונוייהן של הפי" ~נותל~
 ה~שר כנגד ~עומד הכוונה ראש של ל~שר בנוגעוכמו
 כנגד להעומד יד של ב~ר הכוונה כן מאחוריו"~ינו
 ~מסתכל לא מ~ניו" יד שלהקשר

 מלמע~
 כ~ש

 ל""ה מהופך דעכ""ח לה~יח כתב ו~ן הנ"ל"ב~

 מהופכת" נראה כנגד ~עומד יד בשל דהריחסרון"
 ונצטרך ראש" של ב~שר גם כן י"לוא""כ

 לו~
 דמה

 מפנים ~ופך יה~ שלא ~וונה ל~" ונוייהןדאמר
 וע"~ יד" של בקשר ובין ראש של בקשר ביןלחון

 סובב
 הדיבורכל

 בדע~
 ומה ראש ~וי מה בנוגע אבל שם"

 גם רגל"דהוי
 הדע"~

 ~קשר המפרשים" כל כפ~ ס""ל
 רגל" הוי היוצאת והרצועה ראש"הוי

~~~~~~
 בנוגע גם שליט"א" הנז" ה~""ג מד~י
 "אנשי יד דבאיער כ"ת" שאלתלעיקר

 היו""ד דרגל יד של הקשר צורת את ~שיםי~שלים
 המניח ימין מצד לעומד מבחון יו""ד ונראית הבית""לצד פו~

 הטעם ונראה מלמעלה" עליו ומסתכל שמאל לצדופניו
 לעיכובא הוי דלש"פכיון

 כנ""~

 להחיי""א וכן ולהדע"ק
 ~ל יוצאין כנ""ל עושה אם כנ""ל" מהופכת אףכשר

 שיטתם" ~יהדיעות

~~~~
 בקונערסו" שהובאו הפוסקים גדולי דברי כל
ה~

 ~סי" שבעה הנחלת
 ~א~

 ~סי" והא"ר
 והחיי"~ ג"~" ~סי" נתיבים והמאירכ"א~"

 י"ד ~כלל
ס~"

 י"ג~
 הובאו כ""ז~" ~~י" ובה""ל והמ""ב שם" והנ"א

ג""כ
 בדב~

 מצא לא והוא שם" הנ"ל ה~"ג
 סתי~

 ~ח"א השבו""י כעצת ולא הכתף" לצד תהי"והמע~תא איטר" האינו של תפילין להניח רוצה יד ה~יטראם דה~ אחת" ב~ודה ביניכם והחילוק להנ""ל"בדבריה~
ס~

 ג"~
 יע~ב ובי~ועות ה~"ח וכ""כ שם" בנ""א והובא

 ג"~" סע~ כ"ז ~סי" בבה"ל הובא ובאר~""ח"ועה"ש
 לצד והקציצה היד לצד תה~ שהמעברתאלהפוך

 צריך אזעיי"ש" הכת~
 להוצי~

 שבתפילין ~מעברתא הרצועה
 ב" ויש לי~ן" ~מאל ולהכניסהש""י

 דרכי~
 להכניס א"

 היו""ד עם הקשר עכ"ח ואז לימין" משמאלהשליבה
 לצדתפנה

 הכת~
 ~ ה~רוע" בגובה

 אורך כל להכניס
 של ל~בית קרוב היד לצד היו""ד עם הקשר יגי~ואז לימין" משמאל הקשר ששם הקצה" אל מהקצההרצועה
התפילין"

 ו~
 הרגל היינו היו""ד של הרצועה שקצה

 שכ~ב הג" ~כצי~ ~גוף ולא הבית לצד תפנהמהיו""ד
כ"ת~"

~~~~~
 הב"" כדרך שבעה בנחלח הפ~ כ""מ למד שכן
 הנ""ש כתבוע""ז

 דא~
 מ~ופכת היו""ד כן עושה

 צריך יד דאי~ר מהנ"ש הוכיח שפיר ובזה ~לב"מכנגד
 ~ונה יה~ ~רצו~ה ש~צה באופן הקשר לכתחילהל~שות
 דאל"כ במכתבו~" ב" ~כציור הלב כנגד היינו הגוףכנגד

 אם אבל מהופכת"הוי
 הכרח ויש הא"" כדרך הפ~ נא~

 של מחון העניבה כל ישאר עכ"ח הב"" כ~ך דאםלזה"
 ~ל ~שור בתוכו ~~עה יכניס וכאשרהמעברתה"

 ~י"ז ~מיה~" כדבעי היד על ה~שירה תה~ לאהיד"
 כל אז כן" עושה אם דהרי ~יטתו" מנ~ רא~אין

 עם ה~ר היינוהיו"ד
~~ 

 המע~תה לצד ~צועה
בגובה

 הזרו~
 כנגד שלא

 הל~
 הנ""ש כתב דו~א וע"ז

 וי"ל הלב" כנגד שלאש~וי
 ג~

 ה~ה בביאור כוון ש~ה
 ~ דאולי דיל~ כמש"כשם"

 כנגד פני" יהי" לא שהיוצא
 הבית על ~~שר אם ~בל עכ"ל" יו""ד ~שב לאהבית
 פונה הרצועה ~צה עם ה~שר דתה~ י""ל שפירש"י"
 ולא כתיקונה היו""ד הוי דוקא דאז הבית"כנגד

 הרה"ג פלפל הנ""ל ובס"מהופכת"
 המח~

 בדברי גם
 יהי" שלא באופן כ"מ בדברי שהובאו הפוס~םשאר

 ~נ""ל"סתי~

~~~
 בכל דאולי לג~י" לדחות א"א דמר ~נתו גם
 ולא הלב" כנגד הרגל גם שיה~ יותר ~וןזאת

 איזה ~ני שהי" ומעשה הבית"כנגד
 שני~

 אלי בא
 ש~~"א ~ניבסקי מהרי"י ~גאון שייך הי"והתפילין בידו" יד איטר של ותפילין בתים בעשיית מומחהסופר
 יד" אי~ר בעצמו שהוא ז""ל" החזו"א של גיסומב"ב"
 היוצא הרצועה אם ש""י" הקשר לעשות איך המדוברוהי"
 לעשות ביננו והוסכם הבית" כנגד או הלב כנגדיהי"
 התפילין כן הניח שליט"א ~רי"י והגאון הבית"כנגד
 דבר ספר את שראיתי ~ודם עוד הי" וזה שני~"כמה
 בדיני הנז" הספר את ראיתי אח""כ וכאשר הנז""הלכה
 מהודו נתן שליט""א הגאון ואשר יד" לאיטר תפיליןהנחת
 ה~בר טוב את בהפלגה מאד ומפליג בהסכמתו"על~

 על עיקרו שהספר כיון ובודאיוהספר"
 די~

 הנחת
 אין לאיטר"תפילין

 ספ~
 בעצמו שהוא הנ""ל שהגאון

 קשר דיני ועל הספר כל על עבר ידאיטר
 ~ל~

 וכאמור
 באופן לאיטר ש""י ה~שר לעשות שיש שם" בספרמבואר
 זה על העיר ולא הבית" לצד ה~שר של ה~ועה~צה
 עשה לכן בזה להמתבר הסכים ובודאי בהסכמתו"כלום

 רב" מ~הכן

~~~
 מהרי"י שהגאון הנ""ל" הסופר אמר ~שיו
 שפני באופן ה~שר ל~ות נתיישבש~~"א

 עוד לחתוך צוה אך להלב" פונה הקשר שלהרצו~ה
 ~חותכין דיש ל"ב~" ~סוס""י הרא""ש כמ"שוהיינו מימין" רגלה ~תהי" יו""ד כמין הרצועה קצהבאותו

 הרא"ש שכ"כ הב"י וכ" יו"ד" כצורת ה~ר שלהרצועה בסו~
 וע~ תפילין" ~יקוןבסדר

 בגדה~
 אות ל"ב ~סי"

בשם קצ"ח~
 ג"כ אח"כחותכין יו""ד" כמין הקשר שעשה ואחר שכתב זקנים" עטר~

 בסו~
 נראה שיה~ הקשר ~צל הרצועה

 וכן ע"ש" כן שעושין שיש כתב ובטור ע""ש" יו""דכצורת
 בתפילין עכ""פ כן לע~ות הנ""ל להגאון סייעתאמצינו ה~ הגדה"~" עכ"ל כן שעושין דו~ני לספריראי~י
 פונה הקשר של הרצועה דפני היכא יד" באיערש"י
 כ"מ יוכל ו~ה ה~עות" כל ידי לצאת ס""ל וב~הל~לב"
 לשלו"" יבוא ~ומו על והכל שלו" בתפילין ג"כ כןלעשות

 ~~ו כ"ק ידידי ושלו" דוש"ת בזהוהנני
 שליט"א" וכו"חו"פ הגה~

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~יי~ ~~~~~~~~
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~~~~~
 ~י~""~"

 ~~~ ~~י~~י" ~~~ו~י~ ~" ~יו~ גי""~ ~~~~~~~"
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 ~~~~ו
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 ~~~ו
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~  ~נ~~~ ~~~ ~~י~ונ~" ~~~~ ~~~
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 ~ו~~ ~~~ ~~~~~~" ~~ ~~ ~י" ~~ג ו~~~ג~~~~~"
 ~~~~~~ ~נו~ו ~~י ~ ~~ ~ ~~~ ~~ג~

~
 ~ס~ עשק באר שבתשו" דהגם עמדי"

~~ 
דשפיר כתב"

 ל~ו~ ד~
 אבל ~א""ו" משום פ~תא

 בתש~
רמ~

 במש~ ההיפוך" מבואר ל"ו~" ~ס~ מ~נו
 שם

 האות מתמונת חלק דגו~ים דבמה הנה~"~בד~

 זה הרי צורתה" מפסיד לא שהשיור כיון נתקדש"שכ~
 מה""ת אסור שיעורחצי

 בתשו" והביאו כלל" בגרי~
 ~כלל שמים מלאכת ובספר צ~~" ~ס~ הגרשוני~בודת

~~
 נוב""י מתש~ בראיות" עוד ~ק ל~~" אות ~בינה

~~דו"~
 ומהד~ ע""ה" סי" חיו"ד

 ובזה השם" אותיות בקדושת ל~הר ה~וי ~הדא~בה קס""ט~" ס~ חיו""ד
 עיי""ש~ ואנוהו מקיימיןאנו

~~~~~
 ה~י הפנאי אפיסת

 לק~
 בברכת ולסיים

 של~שים
 את לקבל ונזכה

 תוה~
 מתוך

 הימים~ כל וכ""טשמחה
 דושה"~~ידידו

 ~~י~~ ~~~~י~~~

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

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

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

 ~~~~~ו~"~
 ~~~ן

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

 ~~~ ~~ו~ ~י~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~נני~~~~~"
~י" ~~ ~~~~ י~~י~ ~ו~~~~~

~~~ ~  ~  ~ני~וו ~" 
 ~~~~ ~~~ ~~ו~

~~~~~ ~ ~ ~~ ~נ~   ~~ ~~וו ~~ 
 י~ יו~ ~ו~ ו~~ ~~~~" ~ ~י ~~~~
~ ~~ ~~ ~ני"~ ~ ו~~ ~~י~  ~  ו~~ 
 ~~" ~~~~ ~~~ ~~~ ~י~ ~נ~ ~~~~ו~

~~ ~~~~~~~ ~~ ~  ~~~ "~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 
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~ ~~ ~~~~ו~  "~~~~~ ~ ~ ~ ~~"~~~י~~~   ~ני~ ~~ 
 ~~נו

~ ~ ~ ג~ ~~~~" ~~~~~~~ ~~~~ו~   ~~ 
 ~ ~ ~~י~ ~י

 ~~~~ ~~~ ~~ ~~ו~ ~~~~~
~~~~ 

~~~ 

 ~~ ~ו~~ ~ני ו~ו~ ו~~~~~ו~
 ~ו

~~~~ 
 ~~~ ~יו

 ~~~~ ~~י~~" ~ו~ו ~ו ~גוו ~ו" ~~~~~ו~
~ ~~~ו~ ~  ~~~ ~ ~  

~ ~ו~ ~~~ ~~י~וו  
 ~~ ~ג~ ~~ ~~~~~" ~~ ~~י~~ ~ו~~~~~~~"
~ ~~ו~ ~~~~~ ~~~~י~  ~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~"~ 
~~~~ 

 היינו מעשי"ט" דכתב הנ""ל כ"ת דברי~~~
 לכתיבת פסול משיט"א" כתב ם האח~נ"בד~י דנק~ ~

 כן ~רש אלא ~ללא" להוכיח צריך אינוסתו"מ"
 בתש~ כמ~ הפוסקים" בדברילהדיא

 ~ח"א תשב"ן

ס~
 ח"~

 בכתב ~וזה ~תוב ~ו שאלת עוד וז"ל
 הנק~

מאש~
 זו בשאלה אין תשובה" אלמדבד""ב" הנקרא והוא

 כתב שהרי ~תוב" זה דבר הו~ך ולאטעם
 לכתוב ז""ל הרמב"ן התיר ומה""ט כלל" כתב נ~אאינו מאש~

פסוקים
 ב~

 בכתב באגרות ש~וט
 זה שאין ~י מא~

 כדאיתא תמה כתיבה בעיא וב~וזהכתב"
 ב~

 הבונה
~ק"ג

 ~ב~
 וכו" מעכבין יו"ד של קוצו ואפילו

 משיט"א היינוומאש"ך עכ"~
 וכן כ"מ" כ~

 הב~ מדברי וכדמו~ כנ~ל" אלמדב~ב הנקראוהוא התשב""~ מש~
 ס~~אה"~

 קכ"ו~
 ~תב בספר כתב כן כי והנה שם"

 בית בתשו" והובא~ליהו"
 אפרי~

 יוצא ~ורש הרי עיי~" משיט"א" כתב שהואשנראה ק"ו~" סי" גיטין ~ה"
 ~בס~ ש~ ~ו~~ ותפילין" בס"תהה""ד וממי~ בודאי" פסול וב~וזה שא~" בכלל אף זהשאין

 ה"~
 אלדמדבד""ב בכתבלכתוב בד~ מש~

 ~משיט"א~
 שפ~ל מה בג~"

 רק גט לכתוב דיש שכתב ~בתשו"~" ~מב~בדברי
 הנ""לבכתב

 ו~
 עיי"ש" הכתב ק~שת משום באשורי
 שם~~ בב"יוע~

~~~
 הא""ז בד~י להדיא מפורש

 כתב וז""ל ר"ל~" ~בס~ התה""ד שהביאבמיי~ן" גדו~ והגה~ הגדו~

בא"~
 ולא גסה כתיבה לכתוב שצריך הגדול

במיימון גדו~ ובהגה~ ע~~ בגט" מעכבין יו"ד של קוצוואפילו ~יט"~
 בה~

 שי" רבינו מורי והנה וז"ל כתב" תפילין
 ז"ל מארי אבא של תפילין ליפסל

~ 
 מ~ת בשביל

 וכתב וכו" שהאלפיןהיודי"ן
 ד~

 יו~ד של ~וצו גרע
 בפ"דאמרינן

 הקו~
 כתיבה דבעינן דמ~כב

 בכתיבה וכתבתם כדאמר ושבורה פסוקה ולאושלימה ת~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~~ ו~ת~  
 כתב

 ~~י~
 דכתב

 מש~
 לא

~ ~צו 
~ 

 פ~ל יו~ד של ובקוצו ~~ד"
 ב~ו"~

 ~מנם

~מש~
 שם פ~ל כן" גט ל~ין ~ם שם ~ו"ז

 התה""~
 מהר"~ פו~~ד~

 כ~יבה וכתבתם ~ב משום אלא
 לא ובגטת~"

 ב~
 דמה~ תמה" כתיבה

 בגט ~שי~ן
אינו

 ~ק~
 כ" וע""ז פ~ל" ו~וזות דבתפילין א~ג גויל"

שם
 גר~ ד~יט~~

 ~י~~ יו""ד של מקוצו עוד
 ב~שה שם דדן שם" אפרים בית בתשו" גם~~~~

 לסמוך אם עגון" במקום~ה~
~ 

 ~יט""א כתב
 גט ובצ~וף ~"לגבי

 ~ו~י~ דברי להביאהאריך אמרוי או~ ע"י ~דין" כ~ אשו~
 עגון ב~ום לס~ך אם

 בצירוף משיט"א כתב עלגדול
 הנ"~

 והביא
 שו~

ופו~~
~ ו~ שבת" לענין  

 דלא שרטוט לענין שכתבו
 ~ גבי להקל צדד ~י~ז~ ואשר כתב"הוי

 בנידון
 הנ"ל" כתב ~ני דלא ל~ פשיטא סתו"מ לענין~ל הנ~

וכמש~
 וז""ל ~ריו" באמצע שם

 וע~
 דוו~

 ~נין
 ס""ת" ~תוב כשר שאין ~יון מיחשב לאשרטוט

 כת~ה לענין~ל כ~
 וכ~

 דלא ג~ין לגבי אבל
 ס"ת כת~ת דלגבי ליהפשיטא ~י ~"ל" כמש"ל כתב מי~י שפ~ בס""ת"" ""כמותמה כתי~ בעי~

 דבעי~
 כתיבה

 כ~"ל" משיט""א כתבפסול ת~

~~ג~
 לד~ ~ואי זאת בכל

 קשה למעשה" ה~ה
 שבוי""ו הנ""ל שבשינויים הב""ש כוונתשה~ לו~

 קצת שינה שבאם מעש~ט" ולאכתיבה שיה~ שוים פנ~ שיה~ שכתב והרי"~" והכ""ףוהיו""ד
 א~

 ניכר שהאות
 אף או כס~ן דצריך ובתו""מ בדיעבד" אף פסול יה~~ל

 בשםבס""ת
 שא~ ה~

 ה~ דאם גניזה" צריך יהי" לתקן
 פסול כל דהנה תניא" בדלא תניא תלי למה כןהכוונה
 כתבשל

 מעשי~
 תמה כתיבה דבעינן מטעם הוא

 ס~ ~אה~ בב~וכמ~אר ה~ותיו" בכל ממש אשורי כתב בתיקון נכתבולא לאשורי" הדומה כ~ב שהוא והיינו ~ם" תשב"ןבתשו" כמ"~
 קכ~~

 וכ~ שם"
 ביש""ש

~גיטין
 ס~ פ~

 כ"ג~
 והובא

 כ~ב דהוי שם" בב~~
שאינו

 מתו~
 או ומקולקל" שבור כתב חצי אלא

~תב כ~
 בביא~

 שאינה הגמי""י בשם שם
 גמורה" כתי~

ובביא~
 ע"ז ~ר שם

 כ~
 ול~ וכה~תן" כצורתן אינן שהאותיותאלא לאשורית" דדומה פעמים

 כתיבה
 הנ"ל באותיות השינוי לתלות צריך ה~ ל~ וא~תמה"

 ביסודו ולאב~שי"ט"
 של"~

 ת~~ כתיבה

~~~~~~
 הב"ש אחרי הבאים הגאונים רוב ~ל תימה
 וצורתן האותיות כתיבת דיניוס~ו

 בטעם שכתב הב""ש דברישהשמיטו בסתו""~
 ונימו~

 בשינוים
 הפרמ""ג מ~י הרי ועוד מעשי"ט" ככתיבת שהויהנ""ל
 מ"ז תרצ""א~ס~

 סק"ג~
 הר""ן בפ~ ~תב כ"מ שהביא

 דאם מ~ח הכפוף" ראשה למתוח ד~יך דויזתאבוי""ו
 וכן פסול" ל"ה בא~סון כזקופה קצת הוי"ו ראשכתב
מוכח

 מד~
 ~אות

 ו"~
 ראש לוי""ו עשה לא באם שכתב

 בלבד קו אלאכלל
 ל~

 ~אות מ~"מ שם וע~ כלל" אות
 יש הא ומוכחג"~"

~ 
 באלכסון שהוא אף ראש

 וב~ בדיעבד"פסול ל"~
 שוי"ו כתבו אמת ובלדוד וקציעה

ראש~
 הובא עלי"" וקון קצת משופע

 ב~
 ~~""מ מאסף

~אות
~~ 

 עי~ש"

 מש~~~~~
 "ופניה הב"ש שכתב הכ"ף" באות כ"מ

יהיו
 למע~

 שי~א כדי שוין ולמטה
 שהוא ני~

 בא~סון הע~ון הקו שמושך היינו מעשי""~" ולא~יבה

 כ~י הת~תון ~~ו ~הכ~י
 מ~

 ש~ין ~ד
 ג~

 ניכר
 הקו~ ששנירק

 י~ן מצד להשני ~ד מגי~ם
 ~חוןשע~ל אע~

 פסו~
 וכ~ משי~" כתב דהוי

 הטו"ז
 ~ג~י~ד

 שהכ"~ ב"~ ס~
 יש כפופה

 חלקים ~ ~
 להזהרוצריך

 מצוי כי ע~ ו~זה~
 מאו~

 דמפני ונראה
~

 ~ול~ס" כעובי ""וחללה הכ""ף באות בב~ כתב
שכל וכ~

~~ 
 החלל ממעט שאם קולמוס כעובי להיות צריך

 הכ""ף של גבו ~פנים נ~ר ~א ולא הנ""ל ימיןלצד
 ~י"ט כתב ~ויפסול

" וכ~ ~ ~  

 מש~~ג~
 לי~ר דיש כ"מ

 מצוי כי ע"ז" ולהזה~
 אמת זהמאוד"

 וצד~
 פסול ~נין בנוגע אך

 יותר הריבדי~ד"
 מ~

 איתא
 ~ח""ב בשמים הרי בת~

 כ"ף באות בס"ת שנמצא השאלה" ע"ד ק""מ~"ס~
 הק" שבשם א" תיבת שלכפופה

 של~
 חללה בתוך

 חללה לה~יב הכ""ף בתוך לגרד אם בזה" לתקןאיך היטב" ניכרת האות צורת אולם קולמוס" ~ביכשיעור
 איכא הא האות כל למחוק ואם תוכות" חק יהי"הלוא
 סיים הא~ות כל ואחרי לשם" נטפל מחיקתאיסור
 ~ניחו ויש לתקן" להתירדקשה

 כ~
 בלי כתוב שהוא

 ג" ~כלל הרא""ש בתשו" דהרי כלום" לגרוד ולאתיקון"
ס~

 י""א~
 ~סי" בטוי""ד הובא

 רע"ד~
 צ~ת וז""ל כתב

 כתב משונה והרבה המדינות בכל שוות אינןהאותיות
 מכתבארצינו

 הא~
 רק הזה בשינוי פסול ו~ין הזאת

 ביתי"ן כפי""ן חתי""ן ההי"ן יכתובשלא
 וכ~

 ש~ורש
 ס"ק ל"ב ~ס~ ובמג"אבג~"

 כ"ו~
 הר"מ בשם כתב

 ~שוטה ~""ףגלאנטי
 ש~~

 ולא באותיותי" דל""ת כמין
 וסופרים קהילות דבהרבה כיון כשר ב""י כמ"שעגולה
 דכל כן" כותביןמובהקין

 ד~
 שאין

~ 
 שורש

 בג~
 כשר

 ~סי" הריב""ש בתשו" שראיתי ואףדי~ד"
 קמ""ו~

 דצווח
על

 מש"כ אלא ~סול דאין האו~
 בג~

 ~שבת
 משום~סול ק"ד~

 הרמב"ם מדברי ג"כ כנראה וכ~" תמונתו ואבדהבהאות צו~ שינוי בדאיכא היינו ע""ש" כ~
 מתפילין~פ""א

 הי"ט~
 סי" ~ח"א ובתשב""ן וכו""

 לא האותיות בתמונת שינוי דבמעט אלו מד~יוהוכיח נ"~
 ~בסי" ר~א שכ" וזה ע~"מיפסל

 ל""ו~
 שינה אם מיהו

 ע"ד ס~ ~חיו""ד בנובי""ק וכן פסול" אינו הכתבבצורת

פ"~
 סי" ~חיו"ד ובמהד"ת

 קע""א~
 אלו ש~ל העלה

 וב~ בב""י שמובאהתמו~ת
 לא

 נא~
 ש~ואר התמונות נגד שינוים כמה בו יש וו~י"שכתב והרי למצוה" רק

 וע~בב"י"
 הק" בשם כיו"ב יש ואם בדיעבד" לפסול אין

ישאר
 כ~

ל"ב ~ס~ בא"א הפרמ"ג מדברי וכ~ וכשר" שהוא
 מ""ז~ ס~

 למהמ""מ מחיקה" איסור דליכא היכא דאף שכתב
~ 

 ~את אי ע"ש" כשר בד~ד אי לגרור
 תיקון שום בלא כשירה הס"ת בנד""ד דגםנ~ענ"ד

 עכ"ל~ מידי לאותו

~~~~~~
 שינוי בנידון שכתב ~ללא בין הנ""ל מד~יו
 של""ה כפ~ה ~"ף בהפרט וכןבאותיות"

בתוך
 חל~

 שנ~ס והציור קולמוס" עובי כשי~ר
 דשם בהציור גם שייך מ""מ בהציור" שינוי קצת שישואף בידי" שנתן והציור ~ופה" כ""ף בנידון ממש"כ עדיףלא ש~

~
 שבצידה שאף בדיעבד אף ~סול בטעם כ"מ ~תב

השמא~
 שממעט כיון מ"מ קולמוס" כעובי בחללה יש

בשמים ההרי לדעת ואם בדי~ד" אף פסול ימין לצדהחלל
 כ~

 כ"מ של בנידון גם ~כשיר יש בדי~ד" שם
~נ"ד"



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 יוצא כן כי
 הדור גדולי ~ מ~~

 כ~ ה"~
הגה~

 ~ה~""א
 חיות~הר"י והגא~ זלה~ מספינ~

 ז"~
 הובא

 בספ~
 ז"ל הג~ה~י של

 שם א" של הכ" אשר ס""ת בדבר ל""ז~" ~ס~ יצחקשדה שו~
 הע~ון גגה ה~ה~"

~ 
כ~חב ~~ ה~ החלל ורוחב מ~ד

 וכ" השער~" חו~
 הגה~

 לא שהצורה הנ""ל
 כ""ף ועדיין עוד"נשתנתה

 ז""ל והגאון שמה" כפו~
 שינוים" ב" כאן שיש ~עמים" מב" ~סול השיבהמחבר
 ס~ ~או""ח הב"י~י~~

 ל"ו~
 שיה~ שצ~ך

 הע~ון גג וכאן קולמוס" כרוחב יהי" והחלל שוין"ולמ~ה ל~~
 אלא אינה חללה וגם התחתון" גג כפיכפלים

 ב~"ת בשם בב"י דאיתא ~י"מ וגםהשע~" כחו~
 ~~בהגמי""י וכ~

 תפילין
 פ"א~

 כ"ף דאורך היראים בשם
 כ~ יה~פשו~ה

 במג"א וע~ כפופה" כ"ף ל~וף שיוכל
 ל"ב~ס~

 כ~~ ס~
 ~ופה שהכ""ף ~יפך וכן ובדגמ~"

 דבשבת וה~עם פשו~ה" כ""ף וה~יפש~נה
 או פשו~ין כפופיןאיתא ~דק"ג~~

 פשו~~
~מע ע~" פסול כפופין

 שבשיעו~
 שזה רק שוין

 פשו~
 ומ~תה כפוף" וזה

 והכפופה קול~ס כעובי החללאם
 יפשו~

 יה~ שפיר אז
 רק ~חלל שאין בנד""ד אבל פשו~~"כ"ף

 כחו~
 השערה

אם
 וכ~ כר~"ש" יה~ אזי הכפוף יפשו~

 בגג שכתבו
 אין בכפופה גם ומ~לא פשו~ה" הכ"ף ותפסולרחב
 שהוא כמות כפופה והכ"ף על~"צורתה

 פסו~
 לע"ד

עכ"ל"

~~~
 כשר כ"ת שכ" בציור בנד"ד דב~הם ~י

 דליכא היכא~ודאי בדיעב~
 א~

 חלל
שייך השערה" כחו~

 באלכ~ן העליון הקו כמושך רק שזה כ""מ" מש~
 ~ד מעלה כ~י התחתון וה~ו ~~כ~י

 שאי~
 ניכר גבו

ר~
 חיות ~ר"י הגאון ואף ז"ל" מ~ינקא הגה"ק~שיר ואפי~ כנ"ל" וכו" להשני אחד מגי~ים הקוים ששני

 פוסלז"ל
~ 

 מ~עם
 דליכ~

 בציור נכתב שהי" אף קולמוס" עובי כרוחב הי" אםהא בחלל" קולמוס ע~י רוחב
 פוסל וגם ~שיר" ה~ כ""ת שכ"כזה

 מ~~
 שהעליון

 ש~מציאות התחתון כפיכפ~ם
 כ~

וגם לנד""ד" שייך אינו
 מש"~

 שאם מ~~ם
 שייך לא זה כרי~" יהי" יפש~נ~

 להתחתון הע~ון בין חלל דישהיכא
 ר~

 פנ~ שאין
כבנד"ד~ שו~

~~~~
 בבה""ל ה~"ב שהביא ~י""מ צ""ע" האחרון ~עם

 כ""ף אות~ב~רת
 ~ו~ה~

 המים ב~ת ס" בשם
~על

 ד~ הג~ ~
 החמירו

~ 
 יותר גגה ~אריך באם

מרג~
 לא וכפלים מחצה על במחצה לא אבל

אלא הוז~
 וא~ עיי""ש" למצו~

 אם אף
 ההפ~

 רק בחלל

כחו~
 אם ~וין והתחתון העליון שצד כיון מ"מ השערה

 מחצה על כ~צה יה~יפשי~
 ול~

 ו~רי"ש ~"~" צורת לו

רג~
 קצר

 מה"~
 דלא

 תד~
 וכ~"ש פשו~ה" ~""ף

 אמנם ~~~" אות ~בצורתשם במ"~
 מ~

 מ~עם ~וסל

דחל~
 אלא אינו

 השע~ כחו~
 ואין

~ 
 כרוחב השי~ר

 קו~ס~בי
 ס~ ד~ ~~ כנ~

 הכלל
הפו~ים שכת~

 הנ~
 דכל

~ 
 וצ~" בדיעבד פוסל אינו הכתבב~רת שי~~ ול~ בש"~" נ~ר דלא

 לו~~~~
 או~ הייתי דמיסתפינא

 הפוסקים ~י"ד

הנ~
 בב""י הנזכרים האותיות שצורת

 המבוארים אותן רקלעיכובא ל~ וב~
 בש"~

 שנשתנה ואותן
 האותצורת

 כ~~
 ~י"ז

 אפ""~
 על מ~רים אם שהגם

כתיבת
 אם אבל הנזכר" כל שייך כלל ב~ך ~י~~

 ביניהם יש בפר~יות שבהם האותיות עלמ~רים
 שגם י"ל ומ~לא וכד~לן" כשרים שבדיעבדאותיות
 ולא כתיבה שיה~ הב"ש שהזכירבאותן

 כנ""ל" מעשי""~
ל~

 לא ולכן ~תחי~" לענין רק כנ"ל" לעיכובא הכוונה
 כצורת שהוי אלא תמה כתיבה שאינה ~םכתב

 א~ דיעבד" לענין ~חמיר ולאמעשי~"
 דוקא להדגיש

 שם אפ~ם הבית ועפי"ד ~תחי~"~נין
ונראה ~בסד"~

 דגם~
 וז"ל

 ועכ"~
 ש~י~""א התה"ד מדברי נלמד

 אלא אשו~ת לכתב דומה הי"שלהם
 של~

 בדקדוק נכתב
 היו"ד משל ~ך ומקלות" נקודות כעין רקהאותיות

נ~ו~
 מקום האותיות" בשאר וכן ביושר" זקופה הוי""ו
 וב~י"~ והדר" תואר בו ישש~אשו~ת

 תבנית על נעשה
 בקוה~וא

~ 
 ישינים בספרים ראיתי וכך אותו" יסוב

 שכמע~ משי~""א" בכתב סופרים ידימכתב
 אות כל

 ומשתנה דקים ~קוים נמשך שהוא אלא לאשורית"דו~
 ש~ להב""י ס"ל בזה האשורי~" מן קצתהתואר

 שהוא משי~"א ~תב פרובינצאל כתב~ין לח~
 ~ני קדמונים שבימים מש~""א הכתב והיינולאשורית" ~~

כ~
 כעין שה~ שנ~" מאות

~ 
 קורין שאנו

 רש""י" כת~
 דומהוה~

 ~מ"~ לאשורית" כמע~
 מאלי~"" ~מכתב

וז~
 הכתב

 משי"~
 אם וא""כ עכ"ל" וכו" האו""ז ש~ב

 הי" ~ז ~י~""א ש~תבנאמר
 כע~

 בזה רש""י" כתב
 של ~משלאף

 הביא~
 הוי"ו נקו~" "היו""ד כתב

 וי"ו יו""ד שהאותיות ש~נינו" ~"י כתב כעיןולא שלנו" משי~"א כתב כעין דזה צ""ע אבל ביוש~"זקופה
 כ""ף אות וכן קצת" באלכסון שהראש אלא אשורית"כמו כמע~

 בזמן כיוב""ז שהי" ואפשרכפופה"
~~ 

 כתבו~ן הרי"ש" וגם
 כעין באלכסון ולא ~יושר פנ~ שיה~ הב~

 א~ לעיכובא" הכוונה ואין מעשי""~"כתב
 ~ז~ר

 לענ"ד" אפ""לכן וכהלכה" כדת ~סוק המורה עיני ראו~ לפי הניחאפשר דאי ~יכא יתקננו" לתקן ~פשר היכא וגםל~חיל~"

~~~
 לקבוע לא זה כל כתבתי

 כות~ ~נני כי ה~~
 בחד

 להנפש ~י~י מחון לצאת הסף עלכרעא
 ~עיר ורק ה~ירדא"מגודל ~ע~

 ו~מו~
 ודעת כ"מ עם מה

 זה בכל התורהגדולי
 כ~

 לא~י~ה ~לכה להוציא
בעזה""י~

 דו"ש~ידידו

 ~~יי~ ~~~~~~~~



~ ~ ~ ~

 ~~י~~
~~~~

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

 ~~~~~ ~~~~ ג~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~
 ~~""~" ~~""~ וי~~~ ~" יו~ ~"ו" ~~"~ י~~~י~~~""~"

 ~~~ ב~ו~~~
 ~~~וו

~"~ 
 ~ו"

~"~~ 
 ~~"ר

 ~~~~~~~ ~~~ ~ב~ ~~"~ ~ב"~ ~~י~"~"~~~~~י ~~~ ~~~~

 ~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~י ~י"~ ~~ ~~~~"~~~~~~
 ~~" ~~~~י~ ~~~ ~" ~ו~ ~ירו~ ~~~~~~~~~~

~~~ נ ר ~יו~ ~~ו~ ~~י~~  ~  

 ~י~~ ~יו ~ו ~~~~~י~ ~~~ ~~~וו ~~י~~רו~~
~~ו~"  ו~י~~ ~~יי~ וז~~ ~~~" ~~~ ~ ~~~ ~~~ו~~~י~ו ~" ~~ י~~ ~~~~ ~י~~ ~~~רי ~~~ 
 ~י~~~ו ~~יי~ו י~~ ~~י~~ ~~ ~~ו~~~~י~~

~~~ 
 ו~~ ~~~" ג~ו~~ ~~~נ~

 ~~~וו ~~~~ו ~~ו
~~~ר

~~~~~~ ~  ~  ו~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~ 
ו~~~

 ו~~ו
 ר~ ~~~~ ~~

 ו~~ ~~~~ י" ~י"
~~ו~

~ ~~~ ~~ ~~ ~ו~ ו~~ו ו  ~י ~~י~~"~ 
 ו~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~י ~~~ ~~~~~
"~~~" ~ ~ ~~ו~   ~~~ ~~ ~  ~~ ו~"~ ~~~ 
 ~~ ~ג~~" ~~~ ~~י~~ ~~י ~~ ~~~~~~ ~~~~~

~~~~ ~  ~רי~~" ~~~ונ~ ג~ו~י ~~~ 
~ ~~~~י~  ~~~~י~ ~ג~ ~ ~י~ו~ ~~~~~י~ 

"~~~ ~ ~~יי~~ ~~ ~ו ~ור" ~~י~~  ו  ~~~ ~~ ~~ ~~~~~י~ ~~ ~~~י ~ ~~~י 
 ~~~~י~ ~ ~י ~~~י~ ~~ ~~~ ~~~~ו~

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

~ ~ ~

 בנוגע
 לה~"~

 שינה דבכוון די""ל ~וסיף" יש
 סיים שהמ"ב בסיומו" החיי""א לשון אתבמ""ב

 דהכוונה מוכח ~ה עכ"ל" בצבור"" י~ להתפללשיגיע ~כדי לביהכ""נ לבוא ל~ר ה~דם על חוב ולכןבזה"ל
 בעשרה להתפלל שעיקר הה~ן שחוש~ם מקודם~"כ

~
 אינם ו~ן וברכו" וקדושה קדיש לשמוע

 לומר רצונו וכו"" בביהכ"נ י"שיהי" ר~ מקפידי~
 הצבור" עם להתפלל כאו"א על חיוב דאיןדחושבים הטטות" בד~

שיהי" ר~
 עש~

 יוצאים והמה בצבור" שמתפ~ים בביהכ""נ
ב~

 יכו~ן שוב אבל וק~שה" קדיש לשמוט שבאים
 טעות" וזה ביחידו~"~תפלל

~ 
 כאו"א על המצוה

 לביהכ""נ לבוא למהר צ~כין ולכן בצבור"~תפלל
 כ""ת הביא ושפיר כנ""ל" בצבור"" י""ח ~תפללשיגיע ""כ~

 ס"ט ~סי" ה~במדברי
 סק"ח~

 מנין רוב ד~יש שכתב
 גמור""" צבור "כמוהם

 הרמב""ם מ~רי כ""ת ה~א שפיר ההלכה"~~~~~~

~פ"~
 הוא וכיצד וז"ל ה"ד~" תפילה ~"

 והכל רם בקול מתפלל מהם אחד יהי" הצבורתפילת
 בפחות עושין ואיןשומ~י~"

 חו~ן ובני גדולי~ מעש~
 ויצאו התפללו שכ~ר מקצתן היו ואפילו מהם" אחדוש"צ
 העשרה רוב שיה~ והוא לעשרה" ~~ ~לימיןי""ת
 הוא כיצד הר~"ם ומדהתחיל עכ"ל" התפללושלא
תפילת

 הצבו~
 שלא העשרה רוב שיש והוא וסיים

 התפללו שלא ~עשרה רוב יש אם דמיחשב ש"מה~פללו
 ה~ור~לתפילת

~~~
 ס~ ~ח"ב אברהם מחזה מתשו" ו~יניהםבזה" הנדולי~ ספרי מכמה להביא כא~ר כ"ת הוסיף

 הגאון הרב מנכדו מ~ה עיון הנקרא בהגה ושםט"~"
 ~סי" ~ה האגרות דברי את הביאז"ל"

 כ""ח~
 סי" ~או"ח ה~ת"ס ~רי ראה דלא ~""זוכתב הנ""ל"
 החת"ס והנה ~יי"ש" כולו מתוך אלא ככולו רובודל"ש ק""מ~

 וא~ שבקדושה" לדברעדה הוי יו""ד כגון בפנינו כולו אבל וז"ל לה~א כתבשם
 ו~רכו קדיש שמעו לא מהם ז"

 אבל הרוב" אחר המיעוטנ~ך
 א~

 לא ז" נתועדו רק
 המאירי הרב ~ה נ~עורר וכבר שבקדושה" דבראמרינן
 ~מגילה ה~ירי דברי ~ל בזה כוון החת"ס והנהעכ""ל"
דכ""ג

 ע"ב~
 במ~ני" דאיתא מה על

 ש~
 את פורסין אין

 ש~ במאירי~ביא ~כ" מעשרה פחות וכו" התיבה ~ני עוברין ואיןשמע
 וי""מוז""ל שם" המשנה ב~רי פירושים כמה

 א~
 ~קדיש קצת כששמעו

 ו~כו~
 ולא הואיל

שמעו
 רוב~

 והוא
 שאמ~

 אומרים אין סופרים במס"
 אמרו שבמערב רבותינו מעשרה" בפחות ו~כוקדיש
 ויששבעה"

 לומר אפשר שאי ~רשי~ וה~ ששה" אומרי~
 שלדעת נחלקו שבזו אלא ל~ד" ששה או לבדשבעה

 ~לא שב~ה שם והיו הואיל כלומר שבעה" רבותינוולדעת מהם" אחד שמעוה שלא ר"ל בעשרה" אלא כן ע~יןאין ת"~
שמעוה

 שה~
 רובא כלומר ששה" וי""א הניכר" ורוב רוב

 בענין חו~ין ויש וכו"" בעינן לא דמינכר רובאבעינן
פ~~ת

 בברכות שמע פ~סת ~~ שב~רנו" ב~ שמ~
 וב~יאתסדורות

 ש~
 וענין וכו"" י"ח ובתפילת

 ~~ר עכ""ל" וכו" י"ח לתפילת הוא התיבהלפני עו~
 הנ"ל בתשובה עסוק אינושהחת"ס

 רק זה ענין נקטולא תפילה" בה~ו~
 לפ~

 לכן כולו" מתוך רובו ענין
 ודיעות הענינים ~רטי נחיתלא

 בפי" החלו~י~
 וברכו קדושה שמיעת רק בד~יו הזכירלכן ס""ט~" ~ס~ שם וש""ע בטוב""י הנזכ~ם הנ""להמ""ס ד~

תחילת שה~ כנ"~
 הזכיר ומה"ט שם" במאי~ שנזכ~ העניני~

 אף כנ"ל" שמעו" לא מהם ז" ""ואםהח""ס
 דלהל~

 קיי"ל
 ~ום ~ני"דששה

 עס~ ~ דהחת~
 רק זו בהלכה

~~
 להיות דצ~כים ככולו ~בו דא~ינן בהיכא חידושו

כו~
 ו~ כנ""ל" בפנינו

 דקיי"ל למה גם ~נה דאתאן
 שלא דששה תפי~"לענין

 התפ~
 בצירוף

~ 
 שאינם

מתפל~~
 נחשב בפנינו" דכולו משום ככולו ~וי כעת

 בצבור"לתפילה

~~~~
 כמה פ~לו החת"ס סברת בגוף

הא~וני~ גדו~
 על הע~ת ליקוטי בספר הו~ו

 ס~ירה ~אודלכא~ה ש~~""א~" גולדשטיין מוהרי""ד הגאון ~מידי"נהחת""ס
 מכמ"~

 בגוף אבל לסברתו"
הה~ה

 דבע~
 לא שב~ד~ה לדבר ככולו רובו א~נן

 עטרת ~חלק סופר חתן ובספר מהם" אחד שוםפקפק

בחורי~
 רוב שיטת

 ו~בו~
 אות ג" טור די"ד

 ק"י~
 ה~בא

 הרבה שדן שם הערות ליקוטיבספר
 ובתוךהנ"ל" החת~ בסב~

 ה~רי~
 בזה""ל כתב דב~ו" ליישב שכתב

 לחלק אפשר ה~ זה דליישבאלא
 ד~

 ~ולו רובו א~ינן
 במקוה כגון הרוב של ענין מאותו ממש כשהמיעוטאלא
 וכו" הרוב כמו ממש ~מיעוט עשרה"" מנין""או

 ~יי"~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  דאמרינן בפשיעות ג""כ דנקעהרי
 ב~~

 מנין ל~נין
 ככולו"דרובו

~~~~
סע~ ס"~ ~ס~ הרב ש""ע מדברי כ"ת הביא שפיר

 ה"~
 ששה יש א~ בנדון שכתב

 שה~
 רוב

מנ~
 צבור כמו הם "~אז עדיין התפללו שלא

במשנה וכ~ גמור"~
 ברו~

 שם
 ~סק"ח~

 רוב כשיש
 מנ~

 "כמו הם
 והביא גמור"""צ~ר

 ב~
 יצחק מנחת בספרי ~מבואר

 ס~~ח""ג
 ~ע~ ~~

 סק"ע~ נ~ ~ס~ שבשע"ת
 ו~ן

 ~כ""ד ~ס~בש~"ת
 שבמקו~ ס~"ה~

 ~בסי"ושם יו"ד" ~תב וי"ו
 הו~ קכ"ד~

 הנ~ס השע"ת של הג~ון על

 שיש כ"ת ה~יר ו~ן ~מ"ב"ע~
 ~ ע~

 במחצית גם
 ~ס~השקל

 ס"ע~
 דברי את ~עתקתו שם

 מדברינו כ"ת הביא וגם~י""ש~ המג"~
 ש~

 "דששה בסיומו
 ה~רה ~כל~ בז~

 וג~
 ~ חזי פוק

 ~"ד~ דבר" ~עמא

~~~~
 על כ""ת ה~יר שפיר

 דב~
 ~אגרות

 ~ס~ מ~

ל""א~
 ~""ת ~פ"ח הרמב""ם דברי ~ביא שם"

הנ""ל~
 תפיל~ הוי מתפללין דבששה מדבריו דמוכח

 שאינו ~""ז וכתבבצבור"
 כ~ו~

 הג~
 ~ברכות

 ומנייןדאיתא ד""ו~
 ל~~

 מתפל~ן
 ששכי~

 וכו" ע~ן
 הרמב""~ וכי כ""ת ותמה~יי"~"

 ראה לא
 אלא זו" ג~

 ~וונת י~לעכ""ח
 שתפי~ הג~

אבל ב~~" להיות ~ך
~ 

 הרמב""ם בא ב~~ה הנקרא
 לפ~

 שכשהם
 נקרא ד" עודבצירוף שש~

 בעל הגאון וגם מתפללים" ~~
אגרות

~  
 שליע""א

 בעצ~
 מוכח הכ"מ דב~ון כתב

 שליע"א הגאון השיב לא וע""ז גמור" כצבור דהוידס""ל

 בנו~~ג~
 ~רמב"ם

 נר~
 שהגאון

 שליע~
 הנ"ל

 דאף כ""ח~" ~~ס"י בתשובתו ותקנו בזההרגיש
 לדפוס~דבסידור

 ~כ~ח~ תשו~ נ~~
 אבל מקודם"

 אלול ~""כ""ח התשובה ש~אש ~תא~ך נראה~אשר

 ~~~ תשו~ אחרי נכת~תשי"~"~
 ש~תאריך

 הרמב~ם שהתחיל דאף שם וכתב תשי""~""~" כסלו~~""ד ש~

 ~בפ~~ש~
 אבל תמיד" שנשמעת בצבור תפילה במ~לת

 בשבילכ"ז
 אבל בלחש" התפי~

 אח~
 דבר ~וד ~תב

 שנתקן רם בקול מתפלל שיחיד הצבור בתפלתשניתוסף

~
 בקיאין" האינם בשביל

 ושד~
 זה

 ~דוקא~
 גם איכא

 דסגי הדין ברמב"ם גם הוזכר לא ולפי""ז מחויבין"ברוב
 תפילה ב~ן ולא ~"צ" חזרת בדין אלא מחויבין"ברוב

 ~~""ד" כולן שיתפלל שצריך מסתבר שבזהבלחש

~~~~
 הפוסקי~ לגדולימצינו הרי עוד כן" הרמב"ם דברי לפרש מהדוחק חון

 הש"ן חזרת דאף דס"ל

נ~
 תפילת בכלל

 דהנה ספיקא" הוי מה~ ולאי~ ~בו~
 סוס""י ~א""אהפמ""ג

 נ"ב~
 בא אם מס~ק ואני כ~ב

לביהכ~
 אם בלחש" הצבור עם שיתפלל שא""א ורואה

נא~
 שאינו שמוציא ~וה הצבור תפילת נמי הש""צ חזרת

 וי~ה~י
 עד"~

 שיתפלל כדי לדלוג
 מ~

 במלה
 ע~

 לא וכעת בלחש" הוי הצבור שתפילת נראה ומ"מהש"~"
 ~א~ א~ עכ"ל"מצאתיו

 מבועשאעש
 ~ס~ ש~

 שכמתפללים ~ק דאין~תב נ"ב~
 ב~

 הוי הש"צ ~רת
 ~פי~

ע~
 דצייתי יו"ד יש ~כרח ~י כי מ~" הצבור

~"~ 
עכ"~

 ס~ ~~א וב~רי
 השאל~ ל~נ~ נ"ז~

 ח~ה ביש

 תפי~מתפללי~
 א~ ~אחר" ו~שי בלחש

 מותר
 מקו~ ~א~תי ר~" בקול התפילה~תחיל להש~

 לא"א
 הנ"ל התשובה ~לאשר הנ~

 סובב~
 סי" ~ח"ג הד~~ם

ש~ובא ~~
 ~ב~

 כ"ת
 כנ~

 אמ~ בתש~ וט~
 ~ח""ב יושר

ס~
~~ 

 שב~ נתר~יתי ושוב שם" ב~~נו שהובא
 פתח

 הפמ"ג דברי שהביא שאחרי ב"~" אות נ"ב ~ס~הדביר
 כתב שכן וכיהנ"ל"

 ~~ ג"~
 כתב סק""ד~" ק""ע ~סי"

 פרי הרבאבל
 תבו~

 ס~ ~ח""ב
 ס"ח~

 פשיעא
איפכא ~

 מ~
 חשוב ~"צ דחזרת ק~~" ~בס~ הדין מכח
 עיי"ש~ לדלג ומותר הצבורתפילת

 מוכח כן כי~~~~
 ~רש""~ מתש~

 ~" ~~ד

 החזיר שלא בצבור דנשאלק~""ג~"
 הש"~

 בק~~~~
 יש א~ ב~"~" וקדושה ב"ר ג" אומר~ש"צ ב~ש" הש~"ע יחדיו התפללו רק

 לו~
 בפני~ ~ה~ תתקבל" קדישאח~

 ~~ס לא הספר
 גם לומר דיוכל והשיב בהמפתחות~" ונשלםהשאלה
 שאינו ואף בציבור" שהתפלל בלחש התפילה ~לתתקבל

דו~
 ~ל תתקבל ~שאומרים ~בית לתפילת

 הגהבלחש" התפי~
 ~גנה~ח~

 ~ב"י ~ברי רו"מ כ~ש
 חזרת תיקנו שלא ערבית ~דבתפילת ז"" ס~ או"ח~ד"ת
 בשחרית ~א""כ בלחש" התפילה ~ל הקדיש קאיהש"צ
 התפילה ~ל ולא הש""צ תפילת ~ל קדיש אומריםומנחה
 הקדיש י""ל שפיר מ"מ ~נ"ל~" ש~" בנוב"י כמ"~בלחש"
 תפילתו רם בקול התפלל אחד רק אם אבלוכו""

 וא~
 לומר איןקדושה"

 קדיש" אח"~
~ 

 י"ח יצאו הצבור אם
 הוי "אז עמוקדושה

 תפי~
 קדיש לומר ויוכל בציבור"

 ~ה~~ ~""ד"ו~~
 בספר נ~ס הרה"ג מנכדו

 ו~ מקרוב"שיצא דע~
 ~יכא מדבריו והנה ש~~" עוד

 ~ל קאי תתקבל ~קדיש רם בקול ~"צ חזרתשאומרים
 הוי דאז הש""צחזרת

 הנוב""י בדברי ומקורו בצבור" תפי~
 תפילה ~וי מבועשא~ש כא"א דס""ל נראהשם"
 לומר כוונתו ואין הש"צ" בחזרת גםבצבור

בלחש דבתפי~
 ל~

 תפילת
 הצבו~

 אלא
 דג~ משו~

 ~""צ ב~רת
הוי

 תפי~
 נתקן בציבור

 לו~
 על תתקבל

 הג~
 של

 שח~ת~תפילת

 דמסתפקי הפמ"ג דבין הנ""ל" ~פוסקי~~~~~~~
 ולא להו" ~סיקא ואח~ני הא""א וביןל~"

 דס""ל ~רמב""ם מדבריהביאו
 דל~

 תפילת
 חז~

 ~ש"צ
 בדבריו" כן ס""ל דלא ש"מ ~צבור" תפילת~לל

~~~~~
 ~מבואר דילוג דיני ~ל

 ~ס~ בעוש"~
 ~תפלל שי~ל כדי לדלוגשאמרו נ~
 ~י"ש" הקב"~ לפני רצו~ הצבור עםהתפילה ~ בצבו~

אישתמיע ו~
 א~

 שם
~ 

 אלו דל"ש לומר כ~ם הנושאי

הדיני~
 ששה רק דאין היכא

 ס"ל דלא ש""מ אז"מתפללים שא~ ~ בצירו~ מתפללי~
 ~ל~

 דגם ו~ום בזה"
 כנל~~ד~ בצבור תפילה הויב~"ג

~~~~
 לחש ~מתפללשכתב ג"~ ס~ ~ ~ס~ החיי~ כף בספר ראיתי

 בש~
 או~ים שהצבור

 נראהחזר~"
 דחשו~

 כמו
 בש~

 דתפילתכיון מתפללים" שה~ור
 החז~

 ד~יו אע""ג ~בור ~כל בעבור היא
 ז"ל האר""י לדברי מ"מ ומתפללים" ב~יאי~כולנו

 החז~
 יבואר כאשר הצבור לכלצרי~

 לק~
 אות קכ"ד ~ס~

~~ 
~"~

 אות קכ"ד ~בס~ וש~
 ב"~

 מש"כ על כתב
 שכל וידוע ~שע" ~י זהו וכ~" יודע שאינו ~ יששאם ~מח~

דב~
 שיש א~"פ חז"ל

 בה~
 אין נפלאים סודות

 רב~ו ~מי אבל ה~ע" בד~י אותן ומלבישיםאותם מגל~
 ז""להא~י

 נית~
 וגי~ לגלות" ~ות

 החזרה של סוד
 גדולה יותרש~לתה

~ 
 ושניהם הלחש

 חוב~
 כמ~אר

 ~וש ~וונותבשער
 וכ~ ~

~"~ 
 ~יאים ראיתי ו~

 י"ע ~כלל חיים תוספתמספר
 י"ע~ ס~

 שכתב
 ג~ מקרי בשוה הש"צ ~םשהמתפלל

 ה~ור ~ם מתפלל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  דגם דס""ל וש""מ ב~~" גם עמו לומרו~תר
 הויהש"צ בחז~

 ~פי~
 בצבור"

~~~~
 שם ~תחיל הרמב"ם דברי

 ~בה"ד~
 הוא וכיצד

תפי~
 והכל בק"ר מתפלל אחד יהי" הצבור

שומעים
 כת~ וכו~

 מד~י דמוכח שם" ירמ~ דברי ~ספר
הרמ~"~

 אחד כל שהתפללו אף ~""צ התפילה דהח~ת
 צבור ~שליח ה~ם עוד ~מוע צריכים מ"מבפ~"
 יהי"ל~ן

 בצבו~ תפי~
 ~ינו מ~ון נראה דכן

 תפילת היאוכיצד שכת~
 וכ~ הצבו~

 ~ם
 אח"~

 ~בה~ה
 דלא וזהעיי~" ~~

 כמ~
 וכיון שם" משה באגרות

 התפללו שכבר מקצתן הי" ואפילו ע~"הרמ~""ם שכת~
 וכ~

כנ"~
 ששה מהני צבור דתפילת דינא ~עיקר דאף ש~מ

~פללים
 ~ ~צירו~

 ~פללים~ שאינן
~~~~~

 שכתב הכ"מ" מד~רי כן ~כח
 דפס~

 הרמ~"ם
 משום שבעה" וא"צ ששה דמהני שבמ"סכי"א

 שם ירמי" ~דברי כ"~" ש~ב וכמו ככולו"דרו~ו
~~יר כת~

~ 
 בשיעורים ולא ככולו רובו כאן דאמרינן

עיי"ש~
 נרא~~~~

 כפי דהרי הרמב""ם" ~שיעת כן להוכיח
 סי" ~ח"ד הרדב"ז בתשו"המבואר

 ~~ש יתפללו שלא במצרים ~מב"ם שהנהיג~אריכות" צ""ד~

 ~"~ואח~
 מי כל בק"ר" ~תפלל ש""צ שכשיחזור ~י

 פניו יהפוך י"ח ויצאשהתפלל
 לס~

 וכו" כן הוא גם יעשה בקי שאינו ח~~ו אותווכשיראה וכו"" חבירו עם
 לדין לחזור המנהג לשנות ~תיר שם דן והרדב"זעיי"~"
 בלחש תפי~ת ב" ולהתפללהגמרא

 הש~ וחז~
 והאריך

 לא הר~"ם בזמן דעכ"פ ~ה" והיוצא עיי~"בזה

 התפלל והבקי ב~פילתו" יצאו והצבור הש"צ רקהתפללו

 במ~ מ~ע~
 אז הי" וזה בשמיעה" יצאו ~קי ו~אינו

עי~
 תפילת

 הצבו~
 לה~ה סובר הי" הרמ~"ם ו~ם

 ~שמיענו צריך ה~ ככולו" רובו אמרינן לא צבורדבתפלת
 היא בצ~ור תפילה דעיקר אז הנהוגדבכעין

 ~חשיב ד"" בצירוף מתפללים ששה ל""מ~""ר" התפי~
 תפי~

בצבו~
 שמע זה" חידוש ל~מיענו לנכון מצא ומדלא

 למעלת בנוגע אף דא~ינן דס~למינה
 תפי~

 ~צבור
 כנ~נ""ד~ ככולורובו

~~~
 דא~ כ""ת" כמ"ש נראה לענ""ד גם

 ~שה
 ל~ד~פל~ם

 בצירו~
 נחשב ~פללים שאינם ד"

 שאין ומחמת בצבור"לתפי~
 הז~

 חה""פ בפרוס גרמא
 ויתרון בהכשר החג שמחת בברכת אחתום יותר~אריך
 הז~חים מן לאכולונזכה

 ו~
 ~~חו קיר על הפסחים

 ~~י""א~ גוא"צ ב~יאתלרצון

 ~~יי~ ~~~~~~~~
 שו~ ~"~"

 ~ספר
 בצב~ התפי~

 אות מ"ה ~סי"
 מספרשהביא ס"~

 ע~
 ב~ה

 פומרנצ"י~ ~~גר""~
זצ""ל~

 ~עניני
 תפי~

 ~סי"
 ו"~

 שהוכיח
~~ 

 ראיות
 ~ין שב~דושה דברים א~ת בין ~דלשאין

 מע~
תפי~

 שם הביא וכן ~ני" ~ולו ורובו גמורה" בצבור
 מה ופלא ג"~" ~בס"ק שם חיי"א על ברוך ~ית~פר
 אמרינן דלא חיי"א ~רי מכח ללמוד רבנן בפישמורגל
 ששמו הלומדים על לתמוה "ויש בתפיב"צ ככולורובו
 החיי"א של~יהם

 והמשנ"~
 כוונו שלא מה

 ל~
 כלל"

ו~
 במ~אים גם

 שבסו~
 עכ"ד" הספר

~~~~~~~~ ~~~ 

 ~~"~ י~~י~~~"~
 ~" ~"ו"

 ~~~"~ ו~~~
~~"~~ 

 ~"ב~וי"ר
 ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~ ~ר~

 ובו"
 ~~~ ב"~

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

~~~~~~
 ז~ ב~~~"

~ ~וב~ ~~גי~ ~~ו ~  ~~ ~~~~ ~~~~~י ~~י~~~~~גי 
 ~~~ו

 ~~~ נ~~ ~ב~~~~~
 ~~ו

~ ~~ ב~~ב~ ~~וב~  
 ~~י ~~י ~~ ~~י ~~~~~~ו~

 ב~
 ~~~י~~" ~~ו

 ~ ~~~יו~~~
 ~~~~ו~ ~י ~~"ב

 ~~י~~ ~~~יו
 ~~ו~~י~ובי~~

~~~~  ~  
 ~ו

~ ~~~~וו ~~ו~~~ ~ו~~ ~~~ ~~~  ~~~~~יו 
~ ~ ~ו~ ~~~ו~ ~ ~~~~~ו 

~ ~ ~  ~~~~ ג~ ~ ~ו~" ~~~~י~ 
 ו~~ ~~~~~~~

 ~~~~ג ~~~ו
 ~ו ~~ ~~י~~~י ~~~~~

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

 ~~" ~~~~~~ו
 ~~~ג ~~י ~~~ ~~ ~~~~

 ~ג~~ ~~~
 ~ו

~ ~~~~~~י ~ ו  ~~~~~ ~ ~  
 ~~יו

~  ~~~~~~ 
 ~ו

~ ~ ~  ~~~~~~ ~~ ~ו~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~ג

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

~ ~~~ ~~~~ו" ~ו ~~~ ~~ ~~י ~~  

~ ~ו~~~~~י~  
~ ~~~~~ו" ~~~ ~יו ~  ~~ו~ 

 ~~" ~~י~~ ~~~ ~ו~ ~~ ~~~י~~~~
~ ג~~~~~~  ~  ~  ~ו~" ~~י~~ 

~ ~~ ~~~ו~ ~  ~~~ 

 בדברי~~~~
 מחזה בעל הגאון דברי את ה~רתי שם
 ז"לא~הם

 ~ש~
 שם שכתב ~~" סי" ~ח"ב

 התפללו שלא דבששה כן" לחדש אחד~ג
 בצירו~

 ד"
 התפללושכבר

 ~צבו~ תפי~ מק~ ~
 ול"מ

~ 
 ~נין

 ~שב שיהי" א~ל ס~~" ~~ס~ ה~ואר שמע עלפורס

לתפי~
 לענין בצבור

 לד~
 ~ה נ"ב~" ~בס~ המבואר

ב~נן
 עש~

 וע""ז רוב" ול"מ מתפל~ן
 כת~

 הגאון לו
בעל

 ~אים דאין אב~ם" ~~
 כן נמצא ולא ד~ריו" ~

 ו~בפו~י~"
 ממש~ רא~ עוד

 ~סי" המג"א
 ס"~

ס~"ד~
 שם אין דאם

~ 
 הש""צ יתפלל לא התפללו שלא

 ~בל~
 נ~ב ש~פללים ~ יש דאם בקו~" מיד יתחיל

תפי~
 הש"צ גם ומתפלל בצ~ור

 בלח~
 בקו~" וחוזר

 כ~~ו ואם שם" בש~וכ~
~  

 שמתפללים ~ ביש
~פלל

 דבזה א~ו כיחידים" חשי~י הא ~לחש" הש"~
 וכמ~ ככו~" רובואמרינן

 סי" ~או"ח החת"ס
 ק"מ~

~
 דבעינן בביהכ"נ" עשרה שיהי" דבעינן

 עכ"~
 ~בו

 כולומתוך
 וכמ~

 עכ"ד~ שם בחת"ס



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~~י~~
 ס~ ~או""ח ~ה אגרות בתשו"~~~~

 כ""ח~
 נראה

 על אותו"~עוררו
~ 

 נחשב דלא לומר שם ~צ~ד
 ~פללים בששה בצבורלתפילה

 ~ בצירו~
 אינם

 ~לא הנ"ל המג"א מ~ברי להוכיח ~יש~פלליםי
 שם וכתב~נ""ל" ~

 ומה~ ~ב~"~
 ~ם רא~ ~אין ~ישב

 ס~ ~~יו""ד שיק מהר"ם בתשו" גם וע~~יי""ש"
 שע"ז~

 הרב בש"ע אמנם הנ""ל" המג"א ב~ברימש~
 ~סע~ ש~

ה"~
 שהם ששה יש אא~ הנ"ל ~מג""א ~ינא על סיים

 ג~ר צבור כמו הם שאז ע~יין התפללו שלא מניןרוב

עכ""ל"
 ו~

 שכתב אברהם המחזה גם לקח~מהם ונרא~ ח"~" ~סוס"ק שם המ"ב לשון הוא
 מ~ברי להוכי~

 ~נ"ל~המג""א

 עו~ חזיתיד~~~~
 ~ברוב רא~ מצאתי בספרים

 מ~ברי בצבור לתפילה נחשב התפללושלא מנ~
 רס"י ~או""ח הג~ולה כנסתשיירי

 קכ"~~
 בזה"ל שכתב

אמר
 המאס~

 כל בחזרה מתפללין אם נשאלתי
 עו~

 שאין
 בעיניהם" חכמים קצת ~מנהג התפללו שלא מניןשם

 שעונין עשרה ~איכא ~כיון בי~ם" הוא שעעותוהשב~י

א~
 בע~ת ~ב אלקים התפללו לא או התפללו אם לי מה

 על ~רוס יכולים שבעב~רם רובא ~איכא כיון מקרוא"
 תפילה לומר ג"כ יכולין וברכו וק~ושה ק~יש ולומרשמע
 מלשון כן ו~קד~~י אמן" ולענותבחזרה

 הרמב"~
 בפ""ח

 שכתב~ה""ת
 וכיצ~

 ובפ""ע וכו"" הצבור תפילת הוא
 שיפסי~ ואחרשכתב

 לאחריו ג""כ ש"צ
 ויע~~

 מתחיל
 עשרה ~איכא ~כיון שכתב הרי ~""ל"וכו"

 וכ~
 כיון

 התפללו שלא רובא היינו כנ"ל" וכו" רובא~איכא
מי~וע בצירו~

 ע~
 א" בע~ת נצב "א" התפללו" שכבר ~שרה

 ~"ו ~~כות בש""ס והרי כנ""ל"מקרו"
 ע"א~

 ומנין אמרו
 בע~ת נצב א" שנאמר ע~ן שהשכינה שמתפלליןלעשרה

 א" ע""ז שנאמר בצבור תפילה ממעלת וזהו עכ""ל" וכו"א"
 בצירוף מנין רוב ~על בשכנה""ג שכתב וכיון א"" בע~תנצב
 ~ס"ל ש"מ א"" בעדת נצב א" ג""כ נאמר ע~רהעד

 מ~לתלהם ~~
 תפי~

 בצבור~
 ה" ~ס~ אליהו י~ בספר נתראיתי גיסא ל~ידך~~ן

פ~ים~
 שכתב ז""ל" רגולר מוהר""א ~גאון

 ג" בצירוף התפללו שלא שבעה או ~ששה ספק" בלי~ברור

 וק~ושה" וברכו ק~יש מצות לקיים שאפשרשהתפללו"
 ~תב לא אבל עיי""ש" בצבור לתפילה ~לה זה איןאבל
 ~וי מוכח ~מרמב""ם וכאמור ל~בר" רא~שום

 ~סי" הח~ש הקמח בלקע ראיתי וכןבצבור" תפי~
 ס"~

 אות

 התפללו שלא ~בששה לומר א" חכם בשם שהביא~~"

 ~בצירו~
 אבל בצבור" לתפילה נחשב לא שהתפללו

 ~ה"בר~""ם ~ו~
 תפילה~

 ~הוי
 תפי~

 בצבור
 ~כנ"ל~

 עיי"ש~
 ה""ח לקה""ק בספר כתב ~תחילהי לענין בנוגעאמנם
 שם כתב ומ""מ בצבור" תפילה הוי ~לא להחמיריש

 ול~ חיובים" יא""צ שני שהיובנ~ון
 אנשים ע"ו רק

 בא~ן ועשו ה~יבה" ~ני מעריב להתפלל רצוושנ~ם
 ששהשרק

 התפל~
 שנית מנין התפללו ובגמרו אח~" עם

 ~הוי כיון המנהג להצ~יק ~יש כבר" המתפלליםוצירפו
לזכו~

 גרם ומשום נשמה" ולעובת
 בר~

 חוזרין ~אין אין
 יש אם אבל בר~" אינו ברכו ו~רת במעריב"ה~פילה
 שלא עשרה יתפללו שבא" באופן יחלקו אנשים עשרששה

 התפללו שלא ששה ובהב"התפללוי
 ~ בצירו~

 שכבר
 ~ת"~~התפללו

~~~~
 היכא לכתחילה להחמיר ~יש להלכה נראה
 כנ""ל~ נראה אפשר בלא אבל~אפשר

 ברכות~ חותמי בכל וחותם ~ושת""ה בזהוהנני

 ~יים י~~~י~~~

 ~~י~ ~~~ ~י~~~~ ~~~~~~~ ~י~י~~ ~~~~ ~~י~ין ~~~י~~"
 ~~~ן

 י~~~ ~~
"~~ 

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

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

"~~~~~ 

"~
~~ ~~~~ ~  ~~~~~" ~~ ~~י~~ 

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

~~~~~ 
 ~~~~~י~ ~~~~~~

 ~~~~י~"
"~

 ~~ין ~~~~~י~ ~~~
~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~ ~~~~ "~~~~~ 

 ~~" ~" יו~~""~"
 ~"ו" ~נ~~~~ ~~ ~~"~ ~כ"~ ~~ו~

~וכ~"~
 י~~י ~"כ

~""~~ ~~~~~ 
 ובו"

 ~ו~"~
 ~~י~~ ~~י~~~~~~ם~~יי~ ~~~~

~~~ו~יו" ~~ ~~~י~ ~~~~~ו~ ~~~~י ב~~ ~~~~~~~~"

 ~~~יו ~~~י~ ~~~~~ ~י~~
 ~ו~~

 ~~י~ ~~י ~~~ו
 ו~~~גי~ ~~ו"~~

 ~~~ ~~י ~ר~" ~~~ ~~~ו
~"~

 ~גי~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ג~" ~~י" ~" ~~י"
 ~~~ ~~~ו~ ~~י~ ~ו~~~~ ~~"~~

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

~ ~~~~" ~~~~~יר ~~~ ו~י  ~~~~ ~יו ~~ ~~~~י~ ~ו~ ~~~ 
 ~~~~" ~~ ~~ ~~~~יו ~~ יו~~ ~ ו~~ר~" ~~~יו~~

~~ירו ~~" ~יו~~ י~~ ~יו ו~~יו ~~י~ ~~ז~~ניו ~~י~י
~~~~ "~~ ~~ 

 ~~י~וו ~יו ~ו~י
 ~~~~ ~~~" ~ו~

~~~
 ~פ""ט ברורה ב~נה

 ~~ סוס~
 בה~יא" כתב

 ויברך ב~ם ימשמש הזמן" יגיע אם ב~""ג"~אף
עיי"ש~

~~~
 ~יו

 ~~ו~~ ~~~~
 יו~ר

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

~~~~ ~~ 
 ~~~~~~ו~יו"

 ~ו ~ו~ר
 ~~ו~~ ~~~ו~

 ~~ו
~  

 ~~~~~ ~~~~~~~~~ו~

 א~~~~
 הס~רה" וק~ושת יוצר בק~ושת לה~ר ~יש
 וקל"ב~" נ"ע ~בס~ שכתב כמו בצבור"לאומרם

 נוהגין ~ן ק~""ק" יוצר ~~ושת יח~יו ה~הל כלואומרים



~ ~ ~  ~ ~~י~~~
~~~~~~  הצבור כל שממתינין דסדרא" בקדושה ~ומות~מה

 לאומרם בנונע אבל ~דושה" ביחד ואומרים הש"ןעל
 רק מובא ביחד" ~~ם מת~לל לא אם אף הצבור"עם

 ~ס~במנ""א
 קל""ב~

 דיאמ~ה דסדר~" בקדושה
 בש~ר ~שם המ""ב כתב בזה" ונם הת~~"קודם אפי~
 וא~ שם" השל~ןב~רוך וכ"~ עיי"ש" כן נהנו לא שה~ולם דכמדומה נ"~"אות הצי~

 ~~ום לענות שאין ~"ש
 ~פסיק~שאסור

~~~~~  ~~~~~ ~ ~ ~נ~" ~~י~ ~י~ ~~נ~~~~י~ ~~~~ ~~~ו~י ~~~~י~   ~ 
~ ~~ו~ ~~~ גו~~ ~~~ו~~  ~ו ~~~~" 

~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ו~ ~~י~~

~~~
 ופשיטא ה~דים" כל משמע ד~נן~ ""מודים לשון
 יוצר בין נם דאז רבותא" מהו דאל""כ כן"דהוי

 ס"~ ~ס~ עי" כן" ה~ןלש""ע
 מהמ"ב מוכח ~ן ב"~" סעי"

~~ם
 כ"ג~ ס"~

 ודו"~~

~~יגו ~ו~~ ~~~ ~~~ו~י ~~~~~ ~~ ~ו~~י~~~~~י
 ~ו~ ~ ~~ ~ ~~ ~~יו~~ ~~י~~ ~~ ~~ ~~י ו~~ ~~ו~ ~

 ~~יגו
~  ~~ו~ 

 עם עלינו לומר שהמנהג לא"~~~~~
 הציבו~

 נובע
~  להפס~"דאין מוכח" ושם ס~~" ~סוס"י השקלהמחצית 

~ 
 ~יי"ש~ פלוגתא" שם יש ק~"ש ~נין

 ~~י~~" ~~~י~ ~י~י~ ~~~ו~ ~~~ ~ו~~י~~~~~י
~ ~~י~~ ~~יו~~  ~~יו 

 ~~ ~ו~

~~~
 ולא תעשה הוי ולא כשר" בלילהציצית הטיל דאם ~"א~" ~"ח ~ס~ מגדים בפ~י

ה~שו~ ~
 ובהנהות בלי~" יטיל לא ~תחלה הא משמע

 הס" על~רש"ם
 ~טיל דמותר כתב" חיים" אורח~

 והב~םבלי~"
 ב~

 בה~ה~ המצוינים שערים

~ ~~י~י~" ~~ו~יו ~~י~~" ~~~~~~~~~~~  י~ 

 רק דהוי~~~~
 מד~

 חסידות
 משום נהפסיק" של~

 בה~תק שם" בברכ""י ו~~ י"ד~" סע~ י""א ~ס~בש""~ וכמ"~ השם" לאחדות רו~ים ביחד"שהכל
 שיש חכמים" איזה שחש~ו ~ד והיש"ש" הכונותמס"

 וא"כ עיי"ש" ח"ו השם מח~ת משום הכר~ותבהתרת
 ומבו~ר הש~" כתיבת של ענין ג"כ בקשירה ישלשיטתם
 סי"~ביו""ד

 ר~"ו~
 בשעת ה~סק של האיסור גודל

 משום ~זה אין ה~ה" ל~נין אבל עיי"ש" השםכתיבת
 כמו להפסיק" שלא ~סידות" מדת בזה יש אוליאבל השם" כ~יבת משום ג"כ בזה אין וממילא שם"והשע"ת הב~""י שהביא יהודה בית בשו""ת ~מ""ש הש~"מחיקת

 כנ"ל~ הכונה משום השם"בכת~ת

~ ~ו~~י~~~~~~  ~~~~וו ~~~ ~~~~ 
 ~~ו~~" ~~ ~~

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

 כן נ~נ אני גם אבל ~ה" מקור י~תי לא~~~י
 ~"ח ~תרומות בירושלמי ~יתא ומט~םמע~ם"

ה"נ~"
 צריכ~

 ספר ו~י" חושש~" דברייתא למאי למיחש
 ~סי"חסידים

~~~ 
 שתופסין דבר שכל ~י שכתב"

 ~נה בחז~תאותו
 ובתש~ ~ו~

 ט"~" ~סי" ~שב"א
 דבר שכלכתב"

 ש~
 נסתר לא וז~נות" זקנים ביד קבלה

 בתשו" ו~~ באפשרו" שאינו הקיום אחר רקקבלתם"
~ש~

 ~נראה ק""נ~" ס~ ~חיו"ד משה
 דלירושל~

 הנ""ל

כו~
 וא"~ דע""ז~" ~פ"ב הש""נ

 הה"ד לומר יש
 ו~י" שכחה"לחשש ~נוג~

 וצ""~ שם" בפ~
 בכ"~~ ~וד

והנ~
 חותמי בכל וחותם בשה"ט דורש ידידו בזה
ב~ות~

 ~~יי~ י~~~י~~~

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

 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ י~~~י ~~~ ~~~~~ ~י~~~י~ ~~~י~~~~~י~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~
 ~~ו~י ~" יו~~"~"

 ~~""~ ~~כ"~
 ~"ו~ ~ג~~~ר

~~
 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~ ~יו~ ~ ~~~ו
~~~~~~ ~~~ ~~ 

 ~~~ ~~~" ו~~י
 ~~~י

 ~ו~ו ~~~~~י~ ו~נ~יו~~~~
 ~~ ~ו~~~

~~~~ ~~~ו~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~י ~~~ ~~~ו" ~~ניו~~~~
 נ~וו יו~~ ~ ~~~" ~" ~~~~ ~י~ ~~ ~י~י~~~י ~~ ~~~ו~ ~ו~ ~ו~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~

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

 ~~~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~ ~~

~~~י~
 נ""ח ~סי" ה~מ""ג הנה דסיים" במה

 היינו ש~ה"עישור בערך הוא שיכ~" כדי ~ד דמ~ה"שכתב סק""ב~
 ~וד שכתב במה הגם והנה מינוט" ~

 ~נראה פק~ק" לא הנ""לבשי~ור אבל א"~" ~סעי" שם ה~ה בביאור ~ליו העירשם"
 מתאים הנ""ל" דהשי~ו~

 עת שידעדכיון למאן~" ד"ה ע""א ד""ג ~ב~ות התוס" שכתבו מהעם
 ש~~

 שיקום קודם השחר" ~מוד
 שבת ~ב~" דהנה ~יי""ש" עת ~ותו הניע כבר~צמו" וי~מ~

דל""ה
 ע"א~

 אומר נחמי" ר" איתא"
 אדם שיהלך כ~

 חצי החמהמשתשקע
 מי~

 ~דע הרוצה חנינא א"ר
 שלשיעורו

 של ש~ורו וזה ויע~"בים וי~בול וירד הכרמל בראש חמה יניח נחמי" ~
 ובודאי עיי"ש" נח~ ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

 פחות קצת הוי עצמו ו~מין שיקום~די
 הנ""~ ~~

 וחצי
 דמיל ל~ד מינו~" ~ הוימיל

 או מינו~" ~~
 מינו~ ~~~

 או מינו~" ~ דהוילמ"~
 ~נו~ ~~

 ~נו~" ~ ~וי למ"ד

א~
 לו~" קרוב

 ד~~
 בערך הוי עצמו ויז~ן שיקום דכדי

 פ"ב ראשון ~מאמר כהן מנ~ת ועי" ~נו~"~
 ד~

 דהוי דכתבוהנה~"
 מוע~ ז~

 אחר
 בספר אך~ עיי~" ע~ שע~

 אות י"ח ~ס~ החיי~ כ~
 י""ח~

 כי כתב"
 ל~ן נוכללא

 ז~
 המקומות ~י הכל כי מוגבל"

 והזמני~
 דכדי הזמן שכתבו ראיתי ז~ינו גדולי ובדברי ~עיי~"
 ע~" אחרשיכיר

~ 
 וכ~ שעה" לחצי שעה רבע

 הת~ן
 שלו~ מהלוחות שני" בהוצאה ע""ה קאהןדר~

~~~~
אשר עה"ש" של זמן ~דע בלי לנו" יועיל לא הנ""ל כל

 ג~
 ברמב"ם ו~~ השי~ו~" רבו בזה

 אור דהוא ד~ות~" פ""א~בפה""מ
 הנוצ~

 ~רח ~את

 שעה בכדי ~~ על~קוד~
 ובביאור זמניות" וחו~

 ~ס~ה~ה
 פ"~~

 איזה ש~ועין כמו ולא ע~" כתב
אנשים

 שע~
 הרבה זמן דהוא דצפרא" כוכבא הוא

 עיי"ש" דב~ות~" ~פ"א בי~שלמי וכדאיתאקודם"
ו~~

 ובמ""ב ה~רח""" פני "והאיר~ עוד" הוסיף שם
בשם

 בשער ~~ כ"~
 הציון~

 פני שיאיר ובעינן ~ב"
 ב~ סגי ולא ה~~"כל

 בלבד" כנקודה השחר שהב~ק
 שם ה~הובביאור

 אינו בדיעבד דאפילו כ~" בש~
יוצא

 ~ע~
 ~וד~ ע~"

 דלא שהאיר
 הכוונה אם נסתפקו" והתוכנים~ עיי~" כהמג~
 ב~ום רק ~אות שאפשר דעממע~נג"אס~ראנא~ש~ התח~ בהרמב"~

 כשהשמש ~ה הרים" במקוםפנוי"
~~ 

 אופק תחת ~~ת
 לעין כשנראה אוה~י~"

 ניצ~
~ה ה~רח" ~את השמש

 ~~ כשהש~
 של ובלוחות האופק" תחת ~לות

 קאהן~~
 נק~

 לחומרא
 על ~תב השיעו~ם" כ~

 ~רוב ~כמת ההיא" דעת הנ""ל"המאוחר ז~
 ב~וק חבירו ושיכיר ~תי" תכלת ביןהסימנים ע~
~ 

~אמ~"  הגם והנה 
~ 

 היום שעות שם שחשב
~ 

הז~
 ש~מש

~~ 
 עד האופק" תחת מעלות

 שהז~
 ~ שקה~ אחרישהש~

מופרך מע~~ לחצי וקרוב מעלות
~  בוקר של הזמנים דב" ופוסקים" 

 וע~
 ה~אה ש~י לברר באר~~" ב~"א ~ה וכתבתישוים"
מדברי

 הראשוני~ גדו~
 היום שעות שחושבים

~~ 
 עד

 ~שוב ס"לצאה~"
 עד ומש~יה""ח נה"ח" ע~ מע~

 נודע וגם היו~" שמיניתצאה~"
 ס""ל זה" שמ~ע~

~~ 
 וחומש ~שעהפו~י~"

 שה~י~
 ~ה"ח" השחר במעמוד

ו~קי~
 לא שוות" שעות הוו הכוכבי~" לצאת ה~מה

 הש~ בדב~ תלוי וכ~זמניות"
 ד~ד ~שבת

 שי~ות" ושאר והר""ת הגאונים ופלוגתת דצ"ד~"ו~סחים ל~

 הדשן והתרומת ה~וש ופלוג~ת הש~ות" ביןבענין
 שאכ~ל" בזה אריכות הרבה ויש היום" שעותבחשבון

~~~~
 ע~" לענין המקומות באלו שנק~ו מה ~י

 י"ל שפיר א""כ הנ~" בלוחותהמבואר כהז~
 אולי או שעה" ~עאחרי דעכ~

~מן הפ~ כמ~ מינו~ ~ ~ א~
 הנ"~

 הגיע כבר
~~ 

 כי שיכיר" כדי של
 א~ א~

 ~קיה~
 בדב~

 מבואר הרי
 בתש~

 ~מהדורא שו"מ
 לקולא לילך דיש ~ס"ב~" סי" ח"בתליתאי

 דהוי ~ו~
 עיי~~ ו~ולא דרבנןספק

 עוד מתפללים אם בודאי~~~~
 ז~ קו~

 אלא בזה ה~רדאין הנ""ל"
 הדחק" ש~ ~ו~

~מבואר
 בכ"~

 ~""ע
 ~וסקי~

 י"ח~" ~בס~ ציצית לענין
 ולענין נ"ח~" ~בס~ ק""ש ו~נין ~~" ~בסי" תפי~ןולענין
 ביחידות ~תפלל יותר ראוי אז פ~~" ~בסי"תפילה
 ~תפלל ממה~מן"

 ע~
 הצבור

 ~מבואר הזמן" קוד~
 בביאורכה"ג

 ה~
 א" סעי" נ""ח ~סי"

 ~ ומצוה~" ד~

 ואין שיכ~" ~די שהגיע בודאי לו ברור אין א~וג~
 ביחידות להתפלל דמו~ב י""ל ל~ק" עצמו ~כניסרוצה

 כנלענ"ד~ בודאי הזמןכשיגיע

~~~
 ~~ג~~ו

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

~ ~ו~י" ~~ ~~~ ~ ~גו~~~ג~  ~~~~ ~ו~~ 
~~~ ~ ~  ~~ ~~~~ 

 ~ו
~~ ~ 

 ~ו
~  ~י~~ 

~~~
 ס~ ~ח""ב מאירות פנים ~ו"ת מבואר

 קנ~~
 בזה"~ וסיי~ כזו"שא~

 שלא מאד אני וח~ך
 ~וא ח~"ל אמרו ו~ר ~רכ~יהם"למ~ו

 שא~ לחוש"יש מכ~
 דמילתא כללא למיתה" אותו י~נו יו~ה

 בי~ם עוצם עפ~י יראה אם ס~א" ובהא נחתאבהא
 ודבר מות" מ~שי ממנו ~סיר~חכמתם

 ~ה" הג~~
 ובלבד האמת" על שיודה כדי קצת" ליסרו ניתן~ות

 בצע ושונאי ד" יראי תורה בעלי ש~השיסכימו
 איתא בזה כיוצא והנה~ עכ"~

 בתש~
 ס~ ~ח"ג תשב~ן

 ש~ מיירי א~ לי" ברור אינו אךקס""ח~"
 של בע~אות

 ~ עיי"ש"נכרים
 באלו י~יין הדבר" בקיצ~

 ~ד"ד~ותלמדנו המקומ~

 השא~~~~
 ס~ ~באו~ח לעיין ימחול שבת" בענין

 סע~~""ג
 ג"~

 דינו" מבואר שם כי ש~" וב~"ב

 דושה~ הנ~וב~
 ~ל וחותם

 ב~ות" ח~~

~~~~~~ ~~~~ 

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

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

~~~~ 

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

"~"~~ ~  ~כ"~ ~~~ו~ 
"~"~~ 

~ו~~
 ~~ ~ ~ו~~ ~ו~~ ~~~ ~~ ו~~~ ~

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

~ ~~ג~~~~~~~~~~ ~  ~~ ~~י ~~~ ~~~ ~~~ ~" ~ו~~~~~~~~ ~~ו~ י~ ~~~~ ~~"~ 
~~~~~~~

 ~~וו~~~~~ו~~~"~
~~ ~~~~ 

 ~~~~ ~ו~י~ ~~~" ~~י~ ~~~ו
 ~~זי~ו ~" ~~~~~

 ~~ ~~ו~~ ~~
 ~~ו

 ו~~ ~~י~~" ו~~י~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~
 י~יו

~~~~ 



~ ~ ~ ~

םי~~
 י

~~~~~~
~ ~~י~~~" ~~ וי~~~~~ ~~~" ~ו~ ~~~ ~יו~~~ו~  ~~ 

 י~~~~ו ~ו
~ ~ו~  

 וי~~~~ו ~~~י~~ ~~ ~~ו ~~~י~~~ י~~~ ~ו
 ~~ ~~" ~י~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~

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

 לדעת נתראתי~ג~
~ 

 יצחק פרי ~תשו" דאיתא

~פע~ערבורג~
 השאלה על ב"~" ~ס~

 ביחידות להתפלל או הנן~ קודם הצבור עם ~תפללאם עדיף" ~
 מ~" הנן עם כותיקין להתפלל יוכל לא כי הנ~"א~ר

 דא~רהם" צלותא ~סידור הנה~ואגב"
 ~ע~

 ברכה"
 דתפילה בפשי~ות" כתב שחרית"תפילת ~~

 עדיף בצ~~
 ~פ"ג ~רמב"ם דמ~ח מה דלפי שם" וכתבעיי""ש~"

 לא הנן" קודם דהמתפלל תפילה~"~"
 יצ~

 ש~מנם המצות" דכל ~לל ~וי משום ה~עם"~כ"ח בדיע~ד" רק
 יצא ~דיע~ד ~ק הנן" אחר מצותם דעיקר~יום"

 להרבינו אבל ד"~~" ~מגילה במתנ~ כמבוארעה""ש" משע~
 למצוה ורק לכתחילה" תפילהזמן הוי שיכיר דלאחר כן" ס""ל ~רא"ש דגם ואפשרירוחם"

~ 
 המצוה דעיקר י"ל שמש" עם דיראוךמקרא ~ותיקין" ה~~חר
~ 

 חבובותדעיקר דל"ז~" ~יומא התוס" כ~ש מ~" שמש עם רקהוי המובחר"
 המצ~

 מתבאר וכן ממש" שמש עם
 ~בסוגיא יונה ~~ינומדברי

 עיי"~ דותיקי~~
 ואף

 עכ""פ דיהי" ~מע ש~" עם דיראוך מקרא דמ"מדי"ל"
 וע"~ הכרע" לזה איןביום"

 ~צבור ~תפלל יותר ~וב
 מלהתפלל הנן"קודם

 אח"~
 עכת"ד~ ביחידות

~~~~
 דוקא לדיד~" אף

 לענ~
 להתפלל עדיפות

 להתפלל יוכל אם ~דאי אבל כנ"ל"הכריע בצ~ו~
 אם אף הנן" מבקודם עדיפות לו יש הנן" אתרבצבור
ל~

 על להעיריש וגם ~ הנן" קודם מבתפילה יותר ממש" הנן עם
 שם הר~י מדברי מת~אר דכן ~תב" ~

 דבה~ח וז"ל" להיפוך" להדיא שם מבואר דהריכנ"ל"
 אינו ק""ש" זמן דסוף דס"ל ותיקין" מד~י למדיםאנו
 ד~ת~ לכתחיל~" הנה"ח עדאלא

 יראוך לשון
 רוצה אינושמש" ע~

 לו~
 בזרי~ת

 לאחר אלא דוקא" הש~
שנתפש~

 ~שבת תפילה גבי כדא~ינן בעולם" השמש
 שמתפלל מי עם חלקי יהא וכו" יוסי א~ ע"ב~"קי""ח
 על שהשמש בעוד ר"ל ודאי חמה" דמ~מיעם

 איתא ואםעדייןי הא~
 שז~

 כיון הנ~" אחר לכתחילה ק"ש

שז~
 אינה תפילה

 בתחיל~
 וכו" דוקא השמש ~ריחת

 כתב הריעכ"ל"
 בפיר~

 עם ולא הנן" אחרי תפילה דזמן
 מ~ום הוא הנן" עם ד~יך והא ד~א"הנן

 ז~
 ק"ש

 כנ""ללכתחלה
 עיי"~

~ ש~" הרי"ף מדברי מוכח וכן  
 שי~ת גם ואפשר הרמ~"~" לשי~ת ~י לדיד~" אףועוד

 רק הוי נה""ח" עד השחר עמוד דאחר ~"להרא""ש"

דיעב~
 ועם דו~א" הנן אחרלכתחילה דמצותן ביו~" ~דזמנן המצות" ככל הוי א""כ

 ה~
 מן~ הוי

אבל המובח~
 לכתחילה מצוה ~מ הנן" עם להתפלל יכול אין א~
 א" סע~ פ~ ו~ס~ א" סע~ נ"ח ~סי"~ביאור~הלכה ע~ להל~" כן ס"ל ודה"ח בחיי"א הרי וא"כ הנ~"אחר
 ~יכים ביד~" ה~ירה אם בודאי א"~ יצא~"ד"~

 ~צבורלה~לל ל~ח~
 עם אפשר אי אם אף הנה"ח" א~

 דוקא~הנן

~~
 שי~ת שנתבאר ~ ~י בגו" ~רים י~ ע~ין
 ~וףה~י"

 לכתחיל~ ~"~ ~
 ~ד

~~ 
 דוקא"

 ~ס~ שםוב~"י
 נ"~~

 שא~ יונה" ~הרבינו דברי ה~יא
 לא

 ולקרותה להקדים לו יש קודם"קרא
 ב~~

 מה כל
 וכ~ עיי"ש"שיוכל

 ~"ל מוכח ~"~" ~סעי" שם בש""ע
~בסוס""י וכ~ דוקא" הנן עד לכתחילה ק""ש זמן ~וף לה~ה"כן

 מ"ו~
 פסוק לומר נוהגים דועכשיו ~ב""יי

 משו~ הנשיא" יהו~ כר~י ק"ש שלראשון
 ~צבור דק"ש

 שמא קודם" פסוק אותו קורין ולכך הנה"ח" אחר~וי
שעת

 קריא~
 ואפילו הנה"ח" קודם ~~ פסוק אותו

 מ"מ הנה"ח" אחריהי"
 ~ו~

 דאו" ק""ש ולהקדים ל~ר
כל

~ 
 בתפארת וע~ כנ""ל" כה~י והיינו עכ"ל" שאפשר

 ~ברכות הרא"ש עלשמואל
 ד"~

 ~נ"ד~~ אולם ד"ה א" ~סי" שםיצחק פרי ובתש~ כ"~~" אות
 לקרות אפשר דאי מי~עיא לא~"

 ק"~
 ~רכותי" עם

קודם
 נ~~

 עם שלא הנה"ח" אחרי ותפילה
 ~ ו~י לתפילה" גאולה יסמוך לא דאזהנן"

 שביאר
 גאולה מסמך ב"~" ~סי" שם יצחקב~רי

 לתפי~
 עדיף

 גאולה ויסמוך ק"ש יקרא אם אף אלא הנן"מאחר

לתפי~
לפוסקים בק"ש" לכתחילה מצוה קיים לא ~מ הנן" אחר

 הנ""~
 כך ש~ין וכיון

 ו~~
 מצוה יקיים לא כך"

 ~ריע~דצ~ור ~ודאי בק"ש" הנן ואחר בתפילה" הנן" קודםלכתחילה"
~~~

 קודם ברכות" בלא ק""ש דיקרא י"ל" דעדיין
 ס~ ~~וף ברמ"א דאיתא ~גוונאהנה"ח"

מ"ו~
 ומ~~ו שם"

 ב~~
 אחרבשחרית לו~ ד~ו~ החסיד" ר"י ~שם

 ש~
 ישראל

 לפעמים כי בשכמל"ו" וג~
 עםשוהין

 ק"~
 ומשמע בזה" ויוצא ~זמנה שלא לקרותה

 בשכ~"~יא~ אפי"~ ק"ש" זמן ~ברו לא הצבור אם שאפילומינה"
 והא"ר בזה" שיצא כדי

 עמהם" מסכי~
וכמ~

 בזה" נכון בב""י" שמבואר וכפי שם" הלכה בביאור
 מ~~ג~

 י"ח שיצא
 ק~

 אפשר ובזה הנה~" קודם
 ולצאת נה""ח" קודם ברכות~ בלא פרשיות הג" כללקרות
 גאולה לסמוך התפילה קודם בב~ו~י" ואח"כ ק"ש"י""ח

 וסי" ~" סע~ ס" ~~ס~ וכדאיתא בזהי ויוצאלתפילה"
 סע~ס"ו

 י"~
 הגר"א אבל ~ שם" ובנו""כ בר~א

 ~סי" שםב~יא~ו
 ~"ו~

 יסמוך לא זהמחמת וג~ ברכות" בלא בזה לצאת נכון שאין ול"נבזה"ל" וכת~ שם" הרמ"א על חולק
 שסובר והיינו לתפילה" גאו~

כשי~ת
 הרא~

 למימר עדיף ד~פי ש~" בב""י שהביא
~~~

 ק"ש
 אק"~

 ה~ה בביאור וכ~ש עיי"ש" דאו"
 אם שאף שיסבור דאפשר בכוונתו" שם ו~ופקשם"
ויסמוך ~~רכות~" בזמנה ביחידות יתפלל ק"ש" זמן יעברוהצ~ור

 לצאת יכוון שבכה"ג" אפשר או לתפילה" גאול~
 ויקראמקו~"

 גאולה ויסמוך הצבור עם בברכות~ ק"~
 ~מולתפילה"

 שס~
 ומג"א ~ב"ח

 א~ל שם" וש~
 יעברו לא הצ~ור אםעכ""פ

 ז~
 לעשות נכון אין ק"~"

 לקרות כדי אף והיינו"כן"
 ק"~

 יצחקפרי ובתש~ נה"ח" קודם
 ~ס~ ש~

~~ 
 ד~י ~יא ~~~" ~בסוף ושם הנ""ל" הג~אכשי~ת ופוסקים" ~"ס לבאר הא~ך

 שם" הלכה ~~יאור כ~ש לגמ~"" בדבריו וכוון~גר"א"
~ 

~
 וג~

 נודע תפי~" בלא ק"ש יקרא ~אם
~  

 שפקפקו
~ 

 פוסקי~" א~הבזה
~~

 ~"ש י~ דלצאת ~תחילה" י""חיצא לא כך" ו~ין כך בין יצחק" הפרי ל~אלת ב~גע
 נה"ח" קוד~

ואח~
 י""ח יצא לא יתפלל" ~ הנן עם לא ~ הנן
 י"ח~א ואם כנ"ל" להגר~ ו~~ והב""ח" ~מג""אלכתחי~"

~~ 
 הפ~קי~י י~ יצא לא ~פילתו" סמוך



~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~~
~ ~ ~~~~

דס"ל
 ש~תחי~

 ובכה""ג כנ~ל~ הנן קודם ק"ש י~א

 תפילתבודאי
 הצבו~

 לנד"ד" בנוגע אבל כנ"ל~ מכריע
 הנן" אחרי בצבור התפילה לקבוע מהנכוןבודאי

 בברכות~ ק""ש ידי לצאת הגר~" בשיטתו~הולכים
 והר""חאפרים הר~ ה"~ פוסקים" כמה לצרף יש כי ל~פילה"ס~וך

 והר"~
 דעיקר שס"ל ורש"י" וה~"ה

 וע~ כנ""ל" ~ש"ע כן נראה דלא אף הנה""ח" אחריק""ש ז~
 או דיעבד" רק הוי לכ""~ הנן" קודםיתפללו א~ ~א"כ ע"ז~" סי" ~ח""א יעקב משכנותבתשו"

 עכ~
 אינו

 המובח~~

~~
 יתנהגו איך לדידן" אנחנו בספק" לנו נשאר עדיין
 ברכותי" בלא ק"ש י"ח יצאו אם ק"~" י""ח~צאת

 סמוך רק או הנ"ל" ב""י מדברי וכנראה ~"ח"מקודם
 כנ"ל~ וש""פ הגר"א מדברי כנראה הברכות" ~םלתפילה

 ~ס~ הרב ~""ע נפשי" שאהבה את ו~אתי~~~~~~
 ומי וז""ל" שכתב במוסגר~" ד" סעי"נ""ח

 אי~ ~כותיקין~" כן לעשות לכוון יכולשאינו
 להקדים

לקרות
 ק~

 ולהתפלל
 ~ל~ ה~""~" קוד~

 הנה""ח אחר

 מ~" נה""ח קודם ~~רות מקדי~ן שהיו שהותיקיןוכ~"
 לכוון כדי אלא ק""ש" חובת משום ~דימין~ היולא

 וי""א וכ~" ח~ בדמדומילהתפלל
 שג~

 חובת ~ום

 ש~תחילה לפי נה"ח" קודם לקרותה מקדימין היוק""ש"
 לקרותהיש

~~ 
 שעת שהיא

 קי~
 אדם בני לרוב

 ועד שנתבאר"כמו
 נה"~

 לפיכך ~ו"" בנ"א ~ב קמים
 גאולה לסמוך א""א כותיקין" ל~ות לכ~ן יכול שאינומי

 פ" לפחות שיקרא לכוין יוכל אא""כ ~תחילה"לתפילה
 ודאי" נה"ח אחר ויתפלל ודאי" נה""ח קודםראשונה

אע~
 יוכל לא זה גם ואם ח~" בדמדומי יתפלל שלא

 יקרא~וון"
 ויתפלל לכתחילה" נה"ח קודם וברכות~ ק"~

 ול~ הנה""ח"אחר
 יסמוך

 גאו~
 ~עיקר לתפילה"

 ~~"~ ראשונה"כסברא
 אח~ונה" לסברא לחוש נכון

 אע~ נה"ח" קודם הראשונה פ" לפחותול~ות
 שעדיין

 עם כולה יקראנה נה""ח ואחר ותפילין" ציצית לבשלא

 ויסמוךברכו~י""
 גאו~

 עכ""ל~ לתפילה
 יו~ר דטוב מש""כ אמנם" אף ~פק~ינו" לנו נפשט~~~

לקרות
 ק"~

 קודם
 ותפי~ הנן~

 לדי~ה הנן" אחר

 צ""ע לתפילה" גאולה מסמיכת הנ""ל"~
 מ~

 שהוכיח

בפ~
 מתפילה עדיף ל~פילה גאולה דמסמך שם" יצחק

~ כנ"ל" הנןאחר  דהעיקר שכתב מה וביותר 
 כדי~

 צ"~~"
 ~סעי" שם הש""ע ~ון ד~י

 ב"~
 גם שהעתיק

 מדברי הועתק ה"~" ~סעי" שם הרב בש"עכלשונו
 דבריו דה~חלת שם" יונההרבינו

 ואע"ג כך" ה~
 ~נן אינה ~תחילה שזמנהדאמרינן

 ואילך" הח~
אפ~

 להקדים לו יש הנן" קודם אותה קרא לא אם
 ו~~ ~"ל" וכו"ולקרותה

 קרא לא מאם רק" העתיק
 הנן קודםאותה

 ומוכח כנ""ל" וכ~
 מ~

 ה~וה דעיקר
 לחוש שצריך רק לא ומ~לא כנ"ל" הנן קודםלכתחילה
 א~ומ"מ הדין~ מ~קר הוא דכן כנראה אלא אחרונה"לסברא

 הי" לא
~  

 ה~ שניהםי ידי ~את
 נכו~

 יותר
 גם לצרף דיש ~ום כנ"ל" ~""ח אחרי שניהםלקרות

 וכנ"ל~ הא"די~

~~~
 הש~ לדעת שניהם ידי לצאת אפשר הרי ל~ה"
 כ~ב ~ד~י פרשיות" הג" כל לק~ת היינוהרב"

 כל הא משמע הראשו~"" פ" "לפחותולקרות
 נה""ח ואחר י""ח" לצאת ולכוון יותר~" נכוןפרשיות ה~

יקרא~
 ולסמוך ברכותי"" עם

 גאו~
 אבל ל~פי~"

 יות~ דטוב נראה הנ""ל" הג~אלשי~ת
 לקרות

~"~ 
 דוקא" הנה""ח אחרי לתפילה" גאולה ולסמוךבב~ותי""

 לצא~ו~
 כנ"ל~ קודם

 ~~~~~ ~ג~~~ ~~~~~~
 ~~ן ~~~~ן

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

~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ג~~ ~~~~~~~ג~~

 ~~" ~" יו~~"~
 ~~ב"~ ו~~

"~"~~ 

 ~~~ר~ ~~~"~ ~~~~ב~~
 וכו"

 ב~"~
 ~~"ר

~~~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~~~~ו"ר ~~י~"~" ~~~~~~~ ~~~ן

~~~י~ו יבו~~ ~~ ~ו~ו~ ~י~~ ו~~~~ ~~~~י" ~~~~
 ~~רי ~~ ~~~י~~" ו~~ו ב~~" ~

 ~~ר ~~~ ~~~י~~~י ~~~
 ~~" ~רי~ו ~י~~~ ו~ו~ ב~~~~ו" ~ר~י~

~ ~~  ~~~ ~ו~ 
 ~ו

 ~~~ ~~ו~ו~
 ~יו ~~~ו

 ~~~ו~ו~
 ו~~~ו

 ו~~~
~ ~~ ~  ~~~ו~ 

~ ~ו~~ ~~~~י~ ~  ~ו~~ ~~ו~ ~ ~~~" 

~~~
 ~ ידעתי לא

 דבר" ~א ~י וחזי בזה" ספק
 ~י זהוכל

 ה~
 ~סי" בש""ע הפסוקה

 נ"~
 ס"א

 דלכל וק~"ג~יוס"ד
 דב~

 צר~ן מניןי שצריך שבקדושה

 ואשה עבד ואין וכו"" ז~ם י"~יות
 ~~רפ~

 עיי~"
 בתשו" הקשה ד~ט~ין" ~דואף

 ~רי~
 אסאד

 סוס""י~או""ח
 כ"ו~

 יש~ל בני בתוך ונקדשתי דהרי
 ישראל" בנות ולא ד~ינן מ~ום ובכלכתוב"

 וצ"~
 דוקא

 אחת אבל ישראל" בני ~אי אמע~ו נשים עשרהכל

שפי~
 עיי~" ישראל בני בתוך בהו וק~נן ~~רפת

 ל~נין ת~צ ס~ בש~~ו~
 מגי~

 ~ן י"ד ובס~
 ס""קאברהם

~ 
 ב" ~~ יו"ד ובפת"ש ~יצית

 וצ~~" השם" ב~ידוש קנ""ז ובס~ בפרהסיא"לענין סק~

ו~~
 וכנ~" ספק ~ום כאן אין ל~שה להלכה

 ~ז~" ~~ ~~~ ~~ו~ ~~י~~ ~~~ ~ו~~ י~~~~
"~~~ 

~~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~  ~~~ ~ו~~ 
~ ~  

~~~~
 ~~~ו

~ ~~~ ~גי~ ~~ ~~~י~ו~ ~~~  
~~~

 ז~~ז
~~~ 

 ~~~~~ ~~י~ ג"
 ~בוא~~~~

 הש"ס בדברי בפ~וש
 ובש~

 ~סי"
 סע~ת~~ל

 א"~
 מצ~ה ~ובה ח~תה דאפ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  כשר~" ~נות~מת
 גר~ ו~

 מסיכוך
 ע"~

 ~ם אכסדרה
 ~ ע~

 אין אם ובין רוחות" מארבע ~נות
כ~ואר ע~

 סמוכים ד~ים ו~נים א"~" ~סע~ ~~
 ר~ זל"~

 עיי~~ ~נ~י ג"
 ~חי~" מ~פח~

~~ 
 בז~והנני בין ב"~" ~סעי" שם ה~""א

 ידידו
 דוש~~

 ב~ות~ חותמי ~ל וחותם

 ~~~~ ~~~י~~~

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

~~ 
~~ 

 ~~~~~י~ ~~~~
 ~" י~ ~"ו" ~~"~~~"~

~""~ ~~~~ ~~ 
 ~~""~~ ~~~"נ

 ~~י~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~~"~~~~~ 

~~~~
~~~ ~ ~  

 ~~ ~~ ~~~י~ ~ור ~גיו ~~~ו
 י~י~ ~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~ ~~~~י~י~

~~ו~י~"  ~~ו~~ ~~~ ~~י ~~~~ ~~~~ ~~~רו~~ 
~ ו~~~ ~~~~~ ~~~  

~רו ~~ ~~~~~~ י~~ו
~  ~ ~ו~~ 

 ~~ ~~~ ~~~~" ~~~י~ ~~ו
 ~יו~~~~

 ~~ר ~~ו ~ו~יו ~~ ~~~ ~~ ~~

 ~~ו~"
 ~וו

~  
 ~~ו~ו

 ~~~~ ~~ו~
 ~י

 ו~ו ~~ ~~~~
 ו~ו ~~~

 ~~~ ~יו~ ~~~~ ~~
~  ~~~ ~~ ~~ו

 ~ר
 ~~~~ ~~ ~~ו~

~~~~  ~~ 
 ~~ו

~ ~~~ ~~ו~ ~~~ ~ו~  
~

 ~ורג~ו
 ~~~~~~ ~י~~ ~ו~~

 ~~יר
ו~ו ~~ ~רו~

 ~~ ~~~ ~ו~~
 ו~~ר ~~יו

 ~~~~ו~ו" ~י~ ~~~ ~~~
 ~ור~~ו

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

 ~י" ~י~~ ~~~~י~ו ו~ ~~י~" ~ו ~~~~~יו ~~ור
 ר~

 ~~~ור
 ~~ ~~~ ~נ~~

 ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~ו~~~ ~~י~ ~~~י~~~~
~~~ ~ ~ ~ר~~   ~ ~  ו~יו ~~ו~ ~~~ 
~~יו

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

 ו~~ו ~נ~" ~~רי ~~ ~~י
~ 

~~~~~~"~ ~~~~ 
 ~נ~ו~ ~~ ~~~~ ~י~ר

 ~ו ~ר~י
 ~~~ ו~~יו~~~ר

 ~~~~~ ו~" י~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~יו

~~~
 דוד בית ה~~ר לי אין

 הנ""~
 דןהקמח בלק~ שראיתי וכפי

 של ~חיוב אם הנוב""י בדברי ש~
 ו~בי~ בזה"ז" גם שייך ברגל רבופני קב~

 ~סוכה מרש"י
 ו~י" ~חורבן" אחר והוא גלותא" ריש לקבל מצוהשלוחי ד""י~

בספר
 ~מ~

 ~~גה"צ א~זר
 מו~ר"~

 בראך
 ז~"~

בחל~
 תשו~ה

 מישרא~~
 והאריך בזה שהאריך מה

 גם דשייך ~וכיח בזה הש""ס דברי ובביאור~~ול
 ו~~ר ~יי""~"בזה""ז

 שב~
 סי" ~או"ח ~ופר

 י""ז~
 כתב

 אנשי ה~סידים מנהגע""ד
 ביתם א~ שע~בי~ מע~

 משונמית להוכיח דיש ברגל" רבם ~ני לקבלונוס~ים
 בספר וע~ עיי""ש" רבו מיקרי וקדוש בדורו גדול אישדכל
 ש"א ~סי" השלחן ומ~עמי ~ולםפתחי

 ס"ד~
 דהביא

 שכתב רזא" פענחמספר
 ש~

 שלוש כתיב וגו" פעמים
 רגלים בג" רבו פני ~בל צריך פעמים ו" כי בו~""ומלא

 עיי""ש~ עצרת ושמיני ויו~ובר"~

~~~
 שהובא דוד בית בס~ר דן זה

 ב~~
דיש שם" ~קמח

 לו~
 י""ל בביתו" מנין ישאר לא עי"ז דאם

 בשבילח~א
 ~ר~ שתזכ~

 וע""ז דרבים" במצוה
 דל"~ ל""ז~" ס~ ~א~ הנובי"~מדברי הבי~

 ב~ום רק ח~א

 אלא מנין דה~ דיד~ בנדון ועוד בתל~ד"שמפו~
 ~רב~

 ~תפלל שלא לההאמר
 ד~ר ~נינים" ~~~ יש א~ ~

 עיי~~ יסוד לואין ז~
~~~~

 דהרי ~ב"" ~ניף שייך דלא בנד""ד דכמו נראה
 דבלאמיירי

 הנוס~י~
 ל"ש כן מנין" נשאר לא

 אלא לאחרי~" ש~זכה כדי ח~א כ~ן דאין הא""הסני~
 דהוי י""ל מנין" ~אר דבלא בעצמך" שתזכהכדי

 ~סוס"י במג"א ועי" מצוה" מלעשות אחריםמונע ~כ~
 קס""ב סי" בחו""מ ~והובא הלוי והר"י הריב""שבשם קנ"ד~

 דה~כבבר~א~"
 ~נ~

 אפילו בי~כ""נ
 יש א~

 ביהכ~
~חר~

 בעיר
 מונ~

 רבים
 ~ס~ שם ובמ""ב מצוה" מל~ו~

 סק"~~ק"~
 המ~ל~ים ה~וסקים דברי ואת הביאו"

 א""א אם דוקא ~הלומר
~~ 

 ביחד להתפלל
 כי מח~

 מזה ונר~ה עיי"ש" לבםחלק
 דכ~~

 את עזבו ע"י אם
ה~קו~

 ל~יזה
 ז~

 ל~שות דיש המנין יתב~ל אונס בלי
כל

 הא~שרו~
 מצוה" מלעשות רבים מונע בכלל יהי" שלא

והיכ~
 איזה הרבה לשקול יש מצוה" אונס דיש

 וא~לדחות" מה~
 ~תשו" ~ו~י" ~די~" ~~ה ואל שב ספק יש

 סי" ח""א תליתאי ~~דורא~ו""מ
 נ"ח~

 בנידונו שדן מה

 ~ונע בכלל דהוימ~ע~
 ~צו~ ~לעשו~ רבי~

 וכו"
 וגי~ין ~""ב דמ""ז ~ברכות הש"ס מדברי ו~נהעיי"ש~"
~ל"~

 דר"~ ע"ב~
 ו~שה לעש~" להשלימו עבדו ש~רר

 שמוא~ א~ יהודה רב דא~ר מ~אהג~"
 לא ~ובברכות

 ~מראי~א
 ש~אל~

 ב~ש~" ~ובר ~~דו המשחרר כל
ומשני

 ~בברכו~~
 הבאה מצוה הוי והא שאני" ~צוה

 מקשי לא ~ובגי~ין ~אני דרבים מצוהב~בירה"
 בשינוים ~"כ ~ס~ר בסוף בנובי""ק וע~ממהב""ע"
 ומש~ לגי~ין" מברכות הש"ס דברישבין

 בספרי בזה
מנחת

 יצח~
 דמצות ~נ""ל ומוכח עיי"ש~" י"ד סי" ח"ג

צירו~
 אף דוחה למנין

 מצו~
מש""כ וע~ עבדו" דשחרור עשה

 הפוסקי~
 והי~נו ש~" ובספרי בזה

 ~~י~ א~
 ו~ועשה"

 ~זה שיש
 ה~ס~

 שיוי ממון
 הכ~~

 ששוה
 ובנד"ד ל~רחו" אחר עבד לקנות נצרך ויה~ה~בד"
 לשכורשא~ר

 רק י~סיד לא במקו~ו" א~~
 המצו~

 של
 הכסף או בשוא""ת" רבו פניקבלת

 ש~~
 מ~לא בעד

~ומו~
 ס~ ~ח""ג ~ר""ש ב~שו"~~~י~י

 קי"ד~
 יסוד דעל

 הש"סדברי
 הנ""~

 שמחמת~פר בנדונו" ~סק ר~יות" ועוד
 שאיז~

 נלקחו אנשים
 לצב~

 יבוא ~ם בס~וך הדר ראובן אםרק מנין" נשאר לא
 ל~ני~

 למנין יבואלא וא~ ש~~"
 שלה~

 יוכלו שלא א~ים הרבה ישארו
 לא כי בציבור" ~תפלל ~ום ~וםלילך

 נמצ~
 בתחום

 אצל ~ת~לל רגיל הי" ראובן אך מנין" שוםשל~ם
 יהי" לא ראובן הצ~ר~ות ובלא בביתו" מנין שה~אחד ב~~

 לו שיש אחר למנין לילך לו אפשר הבע~""ב אבל מניןי~
 וכופין לוו~ר מחויב הזה דהב~ה""ב ~סקבתחו~"
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~~  ~ד~ 
 ~תם ~ד~ד~

 ב~
ל ~  

 ~מנ~
ד~אר ~~ו"

~  ~~ ~~ ~~ ~  ~ס~ ~~ ~ז~ 

~ ~~ ד  וכ~ של~" ~י ~ום רק הוי ל~ו~ו~ 
 ~~בת~

 כתב וכן ת""י~" ס~ ~ד
~י"ד די"~ ב~ ש~

~~~ 
 ~פ"

 א~~
 דאף

 ~שמטרי~
 ב~ודות

~א~
~ ~טלין בשבת~ ה~ר  אבל דש~ון" 

~  
 אבל ~י~" מצו~ הוי ~~~

~  
 ~א~ שהביאו

 ~ ~~ ~בדו"~ת~ר
 ד~לם מצוה ~~ל

 בה~
 ת~בודו

~תר
 תפי~ ~ו~

 ב~ור~

~~~~
 כל

 הנ~
 ~א

~~ 
 בלקט

 ה~~
 שם

~ם נ~~ ~~
~  נשאל ד~אה אדם" ת~אר~ 

~  
 בת~ ה~בשא~

 א~זר" ומנתת ~ר"ש
 ופ~

 דלא
 את ~טל ~~"ב מתויב דאיןכ~רי~ם

 ~מנ~
 שלו

 ~וה" ת~ת~~ם
 במנת~ ~נ~

 ~ין
~~ 

 משום
 מצו~"תזקת

 א~
 ~א מבואר ~רי

 ששת~ דר~
 עבדו

 כתב ~"ז דרבים" מצוה משום ~~ל יש ~תיד מצוה~ף
 ר"א~אני

 ז~ ~~צ~ טבדו" שש~
 ~י""ז

 ו~~ ב~ור"~דושה לו~
 לילך שיצ~ך

 את~ למקו~
 ואפשר

 איז~שי~~
 וב~ מלילך" שי~ל סיבה

 ה~
 תי~

 המצוה
 ~ל ולאד~ים

 ~""~ ז~
~~~

 אם אף
 נא~

 נדון שאני עבדו" בשתרור ~~~ו
 ו~ש~ ב~~ הוי ~דו דבשח~רדידן"

 על ~בור
 ~י~ ~צו~ לקיי~ כדי~שה

 ~וי וי"ל מצוה" מ~שות ~י~~ל בקו~ ~וי בנ~ד ~ל
 ~~ ב~

 ~ים

~  ו~ ~ה"~
 בנד~ד

~ ה  
 ת~י לקיים שרוצה

ב~ליכ~
ם ~  ואו~ ~צוה" לקיים ~וק 

 ~רי ב~" לקיים יכול שלא~ה א~ יה~
 שוא~ אפ~

 ~יף

~נ~
 ב~

 שכירת ~""י שניהם לקיים שאפשר
 ממ~

 כ~כר~מקו~

~~~~~~
 בנוס~ם דיש כ"ת מש"כ כפי

 אם ~וונתם~י~ר ל~ שא~
~ ~ ל~י לנסו~  יו""ט ~ל הנשואים בניו אצלו~יות 

 כנ""~

 דאם
~ 

 הוא
 בבאר מבואר~רי

 ה~
~ ~ס~ שם  ס~ 

 יותר י"~~"
 מתון ~בר הוא אם דאף~ה"

 ל~די~
 רשאי שאינו

 דוקא במקומו אתר מ~ע~ד פטור ב~י~"~וא
 או מ~ן תובת מתמת אם אבל ~" אנוסהוא א~
 תבי~ו יפ~דו לא לבוא" יוכללא פשי~

 א"~ עיי"~" תלק~
~ ~

 ~יתו נוסע ואינו בביתו הוא אם
 לו ישאלא ~י" לש~

 ~וו~
 ~~~ד יש בודאי כנ"ל ~י ענין
 במקו~~אתר

~~~~
 ~~ה

 ל~~
 ~~א בדימוי ~תליט קשה

 ידי לצאת ~~ן ~ה דיש פשיטא אבללמי~א
שמי~

 מקומם ~ממלא אתבינ~ם וישלי~ בהפסיר~" הנוסעים של שכרם יצאו שלא
 ~ש~

 כנ~נ"ד~ המנין

 תותמי ב~ל ותותם הימים ~ל רוש""ת בזהוהנני
 וי~ב~ות"

 ו~~ת מנותות מי על לישב
 לששון י~~ו האלו והימים ינון ביאתעד ה~י~
בבי"~~ ו~מ~

~~~~~~~~ ~~~ 

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

 ~~"~ יר~~י~~~"~"
 ~"ו

 ~" יו~
 ~~"~" ~~"~ ~ו"~

~"כ
~"~~ ~"~ 

 ~~"ר
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~"~~~~"~~ 

 ~"ו~

~ ~~~ ~"~ ~~ ~~~י~~~~~" ~~י ~~ ~~~~   ~~~ ~~ ~י~ ~~~~ ~~~ 
~ ~"~י~ ~ ~~י ~~ו~~יו ~י~ ~י~~ ~~ ~~ ~~~   ו~~ ~~י~ ~ ~~~~ ~~י~ 
~ ~גי~" ~~~~~ ~  ~ו ~~~~ 

 ~~י~ ~~~
 ~~ו ~~~~

~~~ ~  ~~~ ~~ ~~ו~ ~~ 
 ~~~ו ~~ו~~

~ ~~ו~ ~ו~  
~~~~

~ ~י  ~ו 
 ~~י~~ ~~ ~ ~~י~ ~ו~

~~י~ ~ ~ג~   ~~ ~ ~ ~ ~ג~~ ~~~ ~~י~ו ~~ ו~~   ~  
~ ~~~~ ~ו  

~~~~  ~  ~~ג~ ~~ 
~~ ~  ~י~~ ~~~ 

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

~~~~
 ש~י"ד מש"כ

 ש~
 אפשר זצ""ל ה~ז

 שם ב~ב ש~יא מה כוונתובודאי ~י~
 בתוךב~~ב ~~

 המי~
 ~אה שינוי תשוב לא ~יט טפר

משו~
 משו~ וג~ כן" הוא המים ~דול דדרך

 ד~סוף

 לצול ד~ן אותם~ישהו
 כ~

 בש~ר ~יי~ הפמ""ג
 הנההציון~

 בש"~
 ז"ל הגר""ז

 ש~
 אם אבל בזה"ל כתב

 ~וכם~ל
 ע~

 וטיט
 אע~

 כשירים ש~רם
 ו~יט ב~ר הוא המים ש~דול ~~ישיתבאר כ~
 ~וב זה ואיןבכך וד~~

 ~""~ שינוי~

 שייך כ""ז
 הלבן בענןאבל וטיט" ב~

 הנ"~
 ~"ג שכית מקום בכל שלא ראינו

ואין
~~ 

 ומש"~ ו~יט" ~~ר
 כמו ז"ל ה~ז בש"ע

 ~בסע~ ~יינושיתבאר
~~ 

 והוא ש~"
~ 

 דאיתא
 בש"~

~סט~
 ש~ ~~

~ם שנת~ ~י~ מתמת ~~ים ה~ם דאם
 ~~ א~

 וכ~ לנ~"י בין כשרים לשתותו ~ול
 שם וכתב~יי"ש"

 ב~
 ~ס"ק

 שינוי דמת~ מ"ב~
 דדרך ~סול אין~אה

 המי~
 הוא כן

 ו~נ~
 ג" באות

 ~~נו ~כ""ל"במ"ב
~  

 בשם שם ש~יא
 ש"~

 ז""ל ~~""ז

 ל~ וכ~כנ~ל"
 כנ"ל~ בנ~ד

 מת~~~~~
 שייך ר~ם באיזה לצול שד~ן הטעם

 ק~ ~ס~ שם השלתןו~עמי עול~ פתתי בספר ראיתי אבל בנד""ד"ג~
 אות

 דדיי~ א"~
 מ~רי

~מג"~
 ובאה"ט

 ב~
 כש~ם" ~~יתן ~ו דאם ש~בו

ד~~
 כל

 ז~
 ~זור דאפשר אף ~רו שלא

 פסו~~
 אך

 דאין ~"ז~ב
 ה~ול~

 נ~רין
 ונוטלי~

 לידים
 ~איהםש~תנו מ~~

 מת~
 ~ב לתוכן" שנפל וצ~~ת ~ר

~ז
 דק~ במ~~

 מקידוש
 י"~ ~~~

 ~""ת
 דפ~~

 דפסק



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

ה~מ
 כר~

 וכו" להמתין דא"צ
 משא~

 זה
 ~ בז~

יצ~
 הוצלו וכאלו מחוברין ואין

 ד~
 ~ז

 ו~~ ~""~
צ~

 ~כך דדרכן וצרורות ~פר רא~ דאין
 כנ~

 והנה
 ~על חיי~ תורת ~ספר ראיתי כןכי

 או""ח~
 ~ס~ שם

ק~
 אות

 א"~
 שה~יא

 ד~~
 מקידוש שה~יח הפ~ג

 דמי הוצלל כאלו דאמרינן כנ""ל ~~דשידי~
 ע""זותמה כנ~~

 ד~~
 כשר שהוא ד~ר אי~ מחמת ~סול ~~ שייךדהאיך למראיתן" ח~ו שלא כ"ז דיוכשר

~ן
 והת~ לתקן" שאפ~

 ~קידוש
 דל"~ הט~

 ~כלל
 כנ""ל~ מראהשינוי

 שכת~ זצ""ל" הד""ח ~על למרן ~" פשיטא כן כי~~~~
 ~ח"~בתש~

 ס~ יו"ד
 ק"ב~

 הת~ובה ~אמצע
 לנידונובנוגע

 ש~
 ולא וז""ל ~אה" ~שינוי שנפסל ב~וה

 ~~ ~תנ~דמי
 פלוגתת

 דהת~ ור""י ר~
 שייך אין

~אה
 ר~

 א~ל זמן" ~חר שתוצל במה ודי ~י~"
 שם אין מראה~שינוי

~~ 
 וחוזר כשנשתנה" ~ליהם

ל~ה
 מי~

 ~נו
 כ~~

 וג" כמי~" דינו אין ומע~רא
 חזרו והשאובין פוסלין איןלוגין

אכן ~י~" וכו" ~שרי~
 אמ~ ~תש~

 יושר
שנ~ק~ ~א~ ~נו~ ל""א~" ס~ ~~~

 וצדד ~~וה" הר~ה משם ונשפך הגאז ~נת
להכשיר

 והנפט נשתנה לא ~ה~וה מראה שינוי דל~
 וה~יא ה~~" ~ל ככיסויהוא

 הנ""ל הפ~ג מד~רי ל~
 שנפלדטיט

 למי~
 מראה שינוי משום נפסל לא

 ויהי" הטיטיפרד ש~ז~
 ה~~

 ו~" ~ש""כוא"כ יעו""ש" הוצלו כ~ר וכאלו צלולין
~""~ 

 הפמ""ג ד~רי את שתפס הרי
 וא~ למ~ה"~~ה

 ר~ר~י~ באשלי תלוי הדבר
~~~~

 כ""פ נשאלתי כ~ר
 ג"~

 בנ"א מכמה
וא~תי הנ"ל" שאל~

 ~תחי~
 א~ה ~מתין יש

 רגעי~
 קודם

הנטי~
 שיחזור עד

 א~ל למראיתו" ה~~
 נ~ל כבר א~

א~
 עוד נ~ילה

 כנלענ""ד~ הפ~~
 ~זהוהנני

 דושה"~
 וחותם

 ברכות~ ~חות~

 ~~~י~ ~~~~~~~~

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

 נ" ~"ו" ~"~ יר~~~~"~
~~ 

 ~~"~~ ~"נ
~"ב

 כ~""~ וב~ ~~"~ ~ר~"~
 ~ו~ר

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

~~~~ ~ ~  ~~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~ ייו" ~~~~~~ ~~ ~י ~~~י~  ~  ~ ~ייו   ~~ו 
~~ ~  ~~ ו~~ ~~ 

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

 ~ו ~י~ו
~~~ 

~~ו ~~ ~י
 ג~ ~~ י~~ ~~ ~~

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

 ~~~ג ~~~ ~~~ ~~י~" יי~~~~

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

~~ ~~~ 
 ~~רו

~~~~ 

~ייו ~ ייו" ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~   ~~~  ~~ ~~~~ ~~~ ~  ~~ ~~~ ~~~ ~~
 ~~ו

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
 ~~ ~~ ו~~ו

 אפ"ל~~~
 ב~

 אף ד~כה"ג
 ל~~~

 ~פ"ד
ב~ות מה~

 ה~~
 דדוקא

 ~רכי~ מיני~ ~~
ה~וה~~

 בכה"ג
 ה~

 כמ~ואר וחדש" ~ן מיני~" ~"
 ש~בר~~

 שוב אך
 כת~

 כ"ת
 ד~

 מה מצד ~ון
~תב

 הר~
 ~~ ~~ם

 ~"ל המרדכי" ~~ ~"~
~תה דא~

 י~
 ~ן יין לו וה~יאו אדום

 אע"~
 יותר שהוא

ג~~
 יותר ~ף ב~א שהוא ~י ~וה"מ ~ך

 ~"~הא~~ ~
 בש~ י~ג~ ~ס~ ה~~ ו~

 הב"ח
 ~ן יין ~תה אם ו~מ וז"לוהמג"א"

הביאו וא~~ תחי~
 ה~וה"מ ~~ת ~~ו מ~רך אדו~ ~

 ~~ א~
~האדו~

 בסתמא אבל יותר" ~ו~ח
~ 

 בריא שהל~ן
 ונחשב ~וף~תר

 אדו~
 לגביה

 כגרו~
 מ~נו

 ידועהרי ו~י~ ~~
 מ~ן בריא ~תר משקה הוא ~נבי~ ש~

דאינו
 ו~ משכ~

 בו אין
 וא"~ כוה~

 ויש ל~ן"ליין לד~תו יש שמא
~ 

 יתכן כי ל~ן" ליין לה~וות~ה אמנ~ ל~ן" ~ין שיש הנפק"מ ~תו
 שה~

 ~יק ~ין שאין ו~ד לגוף" בריאות של סגולות~ם שיש להם ידוע
 חו~~ שה~לאנשי~ ~

 או
 ולכן מסוים" מוצר א~לי~

 למין~רות א~
 ענבי~

 שכ~ר ו~פרט מיין" לנוף ~ריא יותר
כת~

 ולא צמו~ים" מיין ~ו~ח יותר שיין יהודא הבית
הזכיר

 כלו~
 זו ס~רא שייך שלא ומשמע בריאות" ~נין

~
 ששותין היין על ל~רך יש ~ן ל~ן" ~יין

~ת"ד" ~ט~~ אח~

~~~~
 דהנה גיסא" לאידך רא~ יש

~ 
 קושיית

 המח~רסתי~
 ג"~" לסעי" א" ~מסעי" ש~

דכת~
 ~בסעי"

 א"~
 ה~יאו וז~ל

 לה~
 מ~רך אינו אחר יין

 עליו מ~רך א~ל~פה"ג
 הט~"~

 ה~יאו דו~א ולאו
 מ~ש~ם

 א~
 הה"ד

 מתחי~ לה~ ה~ א~
 יינות שתי

על
 ה~

 ~ך דיכול ~ה דמ~ח ~"ל" ה~ה""מ מ~רכין
קוד~

 הב" ו~ל ~פה""ג הא" על
 ~בס~~ ואי~ ה~וה""~

~~

 כת~"
 וז"~

 יין הביאו
 ר~

 ויין
 טו~

 ~פה"ג י~רך כאחד
על

 ~ו~
 ופו~ר

~  
 כי הטוה"מ אחריול~רך כדי בפה"ג הרע על י~רך ~לא

 ~ו~
 ל~רך יש

~ 
 ועל העיקר

 בזה ויש ~~ל" תחי~החבי~
 תירוצי~" ~

 א~
 ~~סע~שם ה~""א

 א"~
 דו~א וז~ל

 ~נ~ של"~
 כש~ירך יחד

 בפה""ג אלא ל~רך א"צ ~יחד הוי א~לבפה"ג
 ~ ב~~שית~אר כ~

~""~ 
 ~ל ובירךשע~ר איי~ דבס~ תי~ וה~~

 הגרו~
 וטו"ז

 ~ירי א" ~ס~~ פ~ ש~
בנסתפ~

 יותר גרוע~~א ~ידוע מיירי ג" דסע~ וההוא ע~ף" איזה
 ו~~ ג"~ ~ס"~ ~~אה"~ הביא~

 י"ד~~ס~
 כ~ כד~רי נאמר ואם ~י"ש"

 יוכל הלוא
 לשתות שצריך ענבים מין על ש~דש בנד~ד כמולאוקמי
 וא"~ר~י~~

 ~תות
~ 

 ואח~ מין"
 מיין מעט ~ותה

 כ~ן ~אורה וש""מ ה~ה""מ" ומ~רךמובחר
 ~ ש~~

~ו~
 ואף ~וה"מ" מברך א~ו

 אמנ~
 מ~ואר

 ~מ~ ש~
 י"ג~~ס~

 ~נין
 י~

 דדו~א אדום
 בסת~

 מ~רך אין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

אח~
 האדום היין ~ל

 בריא שהלבן ~ני ה~וה~ אח~
יו~ר

 לגו~
 ל~יו אדום ונ~ב

 אבל ~~ו" כג~
 עיי"ש" ה~וה"מ האדום על ~ברך יותר משובח~אדום ביו~

 י~~
 אם דווקא ~ה

 האדו~ א~
 ~יק

 לגו~
 אלא

~~ן
~  

 ב~יק אבל ~~" ~ו~ר
 לגו~

 דאינו י"ל
~רך"

 וא~
 כמבואר להקל ב~ת ~ק י""ל ספק יה~ אם

שם
 שם הובאובפר~ג ו~""ו~ ~סק~ ו~אה~ ~סק~~ במג~

~~~ 
 ~אות

 ובכ~ ~~
 פו~ים

שם"

 ה~בואר ש~י~~יו~~
 הס~דה שבתוך כ~" בדב~

 ש~יק ~ום הוא ~ן ~ובו~י ~"~ועמין
 הובא בדע"ק ~ואר הרי וב~~~"

 בדע~
 ~ל

 או~
שם"

 דדו~
 שיעור אחד ~ל לו יש וה~ובח הגרוע אם

 לברך אין דאל""כ~י~ת"
 ה~וה""~

 ב~ה דדוקא
 ברכה אבל שיעור" לה איןראשונה

 אחרו~
 שיעור" צריך

 דמברך ה~וה""מ ה""נוא"כ
~ 

 וכ" ~""ד" חשיבות משום
 דלפי"~ שם" בד~"ת~"ז

 ביש דגם ~אה
אנשים ל~ רביעי~

 ~ ג~
 יב~ו

 ה~וה""~
 אחד לכל שיהא דב~נן

 ~"ד" ~יעית שיעור מהמשובח והן מהגרוע הןואחד
 ~אות ~ם החיים כף בס"וכ""כ

~~ 
 ~יי"ש~

~~ו~
 דגם בד~"ק שם ~כתב דאף

 יי~
 ע"י שנשתבח

 בו ששרו או וכדומה" וסינון בישול שלמלאכה

 ואו~צמוקים"
 בשמים או דבש ~"י גם

 ל~ין ~מ ~י"~" ה~וה"מ עליו ~ך וצריךמשובח" הו~ וכדו~
 כ" ~מים אודבש

~ 
 ו~ כנ"ל" ""אולי"" ~פק ב~ון

דמסתפ~
 דאין להו דפשי~א בפו~קים מצאתי ל~"

 בכה""גמברכין
 ה~וה""~

 ~ם כה"ח בס" הביא כן דכי
 וע""י גרוע ואחד בינוני יין וז""ל ~""ו~" ס""ק קע""ה~סי"
 שום על לברך אין מהבינוני ~ובח הוא וכדומה~ש

 ש~ו וצמוקים ענבים ע""י ה~ובח אבל ה~וה""מ"~ם ~
 ~~ו ו~רכין ~צמו מש~ח כאלובהם

 ה~וה""~
 א""ח

שם
 ~ג~

 ב~" ראיתי וכן ~""ל" שם זהב
 ~~י"שם חיי~ תו~

 ק~
 דאותם פשוט הדבר והנה וז"ל ג"~" אות

היינו~
 תחבולה" איזה ~"י עושים אשר המשובחים

 אינו בודאי משובח" השני ~יות ש~יך ורשב""םלרש""י
 אבל היין" מ~ם משובח להיות דצריך ה~וה"מ"~רך
 שיה~ ה~פעלות ~"י ועושים גרוע יין בעצם ה~ ~םלא
 אם ~פק יש השו"ע ~י~ת אפילו אלא ~ובח" ~עםלו

 לברך יוכל ~ראשון גרוע שהוא שא""י כאן ואולייברך"
 ע""י ורק גרו~י שהוא בידוע הרי עכ"ל"עליו

 הוא ובא"י ה~וה""מ" מברך דאינו ל~ פ~~א~ביחים" ~חבו~
 ~ביח הוא אם ומ""מ להקל" ברכות ספק וי"למסופק"
 בכלל דהוי י""ל בודאי יין" ג"כ דהוי וצימוקים ענביםע""י

 דינא דבעיקר ועוד הנ""ל" הגדולים וכדברי~ובח
 ובה""ג והרש~"ם דלרש""י ק~י דפליגי ה~וה"מ"~רכת
 הראשון מן במ~ובח אלא מברכיןאין

 ~צ~ וכ""~
 אפ~ מברך ד~ס~מא ~"ל והרא"ש והתוס"בירושל~"

אינו
 יוד~

 חבית כל על מברך הי" מ~בי ~ובח" שהוא
 קע"ה~" ~~~ שם בב""י ועי" בשו""ע" וכ~וחבית"

 מה"כ ~פ""ד~רמב""ם
 ה""ב~

 מינים בב" דדו~א ס"ל
 כ~בו לא משובח דצריך ד~"ל ולמאן ה~וה""מ"מברך
 ~ס~ בתה""ד אכן משובח" שלשיעור

 ל""ד~
 מנהג הביא

אויש~רייך
 ~אוס~רייך~

 מברך שלא
 ה~וה"~

 על ~לא
 שאפילו ~הגים היו וגם לשבח" מופלגים שהיוהיינות
 ממנו שתו אם מברכים היו דלא לשבח ה~פלגיםביינות

 ש~~ בב""י והובא עיי""ש" יום ל"~וך

~~~~
 כתב שם" בתה~ד

~  
 זה תלוים המנהגים אלו

 ~~ין דאין דכיוןבזה"
 א~

 מל"
 א~ דהרואה כההוא מיל~א" ת~אדבחידוש אל~ יו~" ל~

 אחר חבירו
 וש~ שהחיינו" מברך יוםל"

 ושמח ע~ו חביב שהוא דוקא

 וב~בראיתו"
 יי~ת מיני רוב להם שהי" מתוך אש~רייך

 ויש ~ים ויש בחזקים בוחרים שהיו יש ב~""ב"~~

בד~~
 הי~ה לא ב~וקים" ויש וצלולים

 ה~~
 ב~רה

 ~ובח שהאחרוןלהם
~ 

 שהכל במו~לגים אלא הראשון
 או לשו~יהן" שמחה ד~וב לברך" יש ו~~ו בו"~דים
 לדידי" ~וב והוי אדם" לכל משובח שהואשברור

 ומ~~
 סיים ומ""מלאחרי~"

 דא~
 ~י~" בא" המנהג~ישב לגמרי" מספיק ~עם שאינו

~~~~
 ~אות ~ם ~ו"ח בס"

~~ 
 א~נז בני דאנו כתב"

 הג~ לא דאמאי וקשה כתה""ד" לנהוגצריכין
 ולענ""ד עיי~" ד~ו ~ביא~רמ""א

 דה~ ~"~
 התה"ד

כ"
~  

 ל~ך ושלא י~ר בשבח המופלג ~ל לברך המנהגים
 ~~עי" הרמ""א שם פ~ק והרי בזה" זה ~לוים ל"~וך

~~
 ושוב ה~וה""מ" מברך יום ל" תוך שתה דאפילו

 וה~ ביותר" מופלג שיה~ דא""צ ~ללמ~לא
 התו"ח

 ~אותבעצמו
 ו"~

 ממנו שתה דאפילו הרמ"א דברי על
 התה"ד שהביא ממנהג לאפוקי דבא כתב מברך" ל"תוך
 ~רי הביא וע""ז יום" ל" ~וך שתה אם ~רךשאינו
 ו"~ ~או~הא"~

 לא מהמ~ובים ~" דאם ~וב ד~מ
 דכן ע"ז וכתב יברך" שהוא יום ל" תוך זה ~יןשתה

 דאםמ~תבר
 יכולי~

 ~שות שמחויבים הדיעות כל ~את

 יודעים אנו שאין הגם היא" תורה אבותינו ומנהגכן"
 י~ א~ נ"ל מ""מ ק~~" ~ו~"י ~עב"יה~~ם

 או גדול
~ן

 ב~~ו~
 ~~י"

 ר~~
 דתה"ד ע""ז" להקפיד אין

 ~~םדאין ~
 מספ~

 דחש מאן לית כ" הב""י וגם להמנהג"

 וא"~ ~כ""ד"ל~
 זה בכלל

 ג~
 ביותר דהמופלגים המ~ג

 ~עם ~ין ~תב ~ה"ד דהא וביותר תלי"" בהאד~א
 המ~ג על קאי המנהג עלמ~פיק

 ש~
 על רק ~רך

 בדב~ו~ שם עיין ביותרהמופלגים

~~~~
 ~אות שם בתו""ח

 ה"~
 מ~ג ליישב כתב

 יי~ת על אלא מברכים היו ~לאאו~~~יך
 י~ בשבח" מופלגים~יו

 ליכא ואז ~ינים" כב" הוי דאז
 דכל סברי והם ה~וה"מ" ~רך הפוסקים דנכלפלוגתא
 דעלמא וסוגיא מב~ים" אין לברך אם ~פקשיש

 ש~
 דמברכי~הב"י

 ננענ"ד הוא" דספק הגם יין שינוי כל על

 כמו הוי ה~וה"~דב~~
 והב""~ שהחיינו" ב~

 ~ב~י"

כ""~~
 עי" ~פק שהחיינו לברך דיש כתב

 או"~
 ~~י"

 והה"דכ""ב~"
 בברכ~

 ה~נא אמנם וכ~" ה~וה""מ
 ~ב~~דהב"י

 תל""ב~
 עכ""ד~ וצ"ע וכו" חי~ק דאין כ"

~~~~~
 ~~ות שם כה"ח

 י"ב~
 שכתב המחבר דברי על

 מן יין שינוי כל עלדמברכין
 ה~~~

 כנ"ל

אח~
 הרשב"ם דברי שהביא

 וכ~
 בתו~" הביאו בה""ג

 ~"כ הראשון" מן ~ובח ה~ני אם דד~א רש""יוכ"כ
 מברך ~נים בב" שדוקא הר~"ם ודברי להלכה"התה""ד
 בשם והמחברכנ""ל"

 ר"~
 ל" תוך שתה לא אם דדוקא

 שיהיו שצריך כן נוהגים שיש כנ"ל" ב~~""ד ושכ"כיום"
 כ" הב""י אך לשב~"ביותר

 דסוגי~
 כל על לברך דעלמא

 ייןשינוי
 וכמ"~

 החס""ל ~הו כתב ~הב""ח" וכ""פ ב~ו"ע

~או~
 ז"~

 ברכת י~ך לא ~וש הרוצה הא כי דבכל כ"
 ~~רו ש~וין ~מו לה~סב יאמר אלא לעצמוה~וה""מ

 דהה"ד ונראה~""ד"
 הרוצ~

 יברך ולא לספיקא לחוש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~רך דיש כתב ו~מ ~נן" ~~ות כיון ~איכלל
 ובתו""ח ~יי~"בלבו

 ש~
 ~אות

~~ 
 כתב

 ולו~
 דמסתפינא

 ~לא הטוב לברך דאין אומרהייתי
 א~

 ב" דוקא הוא
 לי~ צ~ך א" מיןהוא א~ אבל הראשון" מן ~ובח שהוא א"י ואפ~~גיםי

 ~""ד" משובח שהוא בבירור

~~ג~~~
 ידי לצאת

~  
 על בנוסף

~ 
 דיש שכתבו

 טוד י"ל כנ""ל" הר~ר ע""י היינו בלבולברך

דא~
 אשר הס~ודה בתוך שותה

 אח~
יש ברהמ"ז" ~רך

~ ג~  ~אה כתוב ~אתי וז"ל שם" בב""י ש~ 
 א~ב""ו ש~רך ברכות שאר כמו ואינו הואילדהטו"מ
~לא

 אחר ואפילו ~שייתו עובר ~"צ ב~למ~" ~~
 קלוני~ס רבי בש~ מצאתי וכן ה~וה""מ מברךשתיתו
 הברכות כל שהרי ~וונים" דבריו ואין ע"כ"הזקן

 אלא עליהם ~רך אינו ואפי"ה הם" זה ב~ניןההנאה
 שנהנה~ודם

 מה~
 וכמו ~ודתו שגמר אחר ולא

 הואיל אלא מטעמ~" לא אבל לדבריוי טעם קצתונ""ל וז~ ~""ז" כתב בד""מ אמנם עכ""ל" קס~ בס~שנתבאר
 ביתר ~וגי בשביל והמיטיב הטובו~קנו

 ~פ""דבירושלמי כדא~י~
 דת~נית~

 חילוק אין
 או ~ש~ קו~ ב~

 וכ~ ~"ל" ולכאן ~אן עולה ~כ~ןלאחר~
 בדרישה

 ~לם ובפתחי~~"א~"
 ש~

 ~~""ט~
 ה~תיק א"א בשם

 ו~אן ~אן עולה ""אחד" ~כ~ן ב~ון הד"מדברי
עיי"ש"

 שגמר א~ר ""ולא דבריו בסוף שכ" הב""י~~~~~י
 ~רך דיכול שס"ל ד~י"א ~~הסעודתו""

 לברך יוכלו שתיי~ו"אחר
 ג~

 אחר
 בזה סעודתו" שג~

~
 דלהד""מ לומר

 שהצדי~
 הי""א שי~ת את

 כנ""~
 א"כ

 דכשבירך ונ""ל וז"ל ~סק"א~" שם המג""א~ימש"כ
 אמר כבר דהא הטוה"מ לברך א""צ אחר יין עלב~מ""ז
הטוה""מ

 א~ד ~כרון ~ום ובודאי ~כ""לי ב~המ"~
 א~ ו~אן" ~אןעולה

 אמר לא אם לתקן יכול להי""א
 הכוו~ ע""י סעודתו" באמצעהטוה""מ

 הטוה"מ ב~ת
 עולה א" דזכרון הסטודה" שבתוך היין ~ל ס~ודתואחר
 ושו~ ו~אןילכאן

 שם בפר~"ג
 סק~~ ~א""~

 וז"ל שכ"
 ~~ דדמיועב""י

 ליישב דכוונתו נראה עכ"לי סעודתו
 אחר ולאה~ון

 שג~
 היינו כנ"לי ס~וד~ו

 דא~
 ש~ייתו

 מ""~ סעודתוי לא~רדמי
 אחר אף ~ני דלהי""א משמע

 בתש~ ו~~ סעודתו"גמר
 ס~ ~יור"ד טטו""ד

 ס~ ~יו"ד הר~"א דברי בטע~ ש~ב~~ רצ""ז~
~~ 

 ~~ת

הטבי~
 שבח ברכת רק דהוי משום הטבי~" אחר

 שם הדרישה עפי~"כ י"למ""מ מזה" כתב~י ובמק"א זמןי אחרי לא ~בל מיד"ה~בילה אחרי דוקא להר~"א דאף שם וה~~ותעיי""ש"
 הרבינו דברי בפש~

 דלא ל~דימו" ~"צ שבח ב~ת דהוי ד~וםקלונימוס

 אלא הנהנין ב~ת ד~ינם המצות ברכות ~ל~ה
התם דשאני לעשייתן" ~ובר ל~ך צריך ו~~פ"כ השבחב~ת

 דאו~
 ~רכת משא"כ ~שיתן" עו~ ל~""י ל~ך נופלדהנוסח ~הקדימו" צריך לכן קב""ו אשר א"י ברוך

 דהטובהשבח
 ו~~

 שאינו
 אקב~ או~

 כשכבר ואד~ה ההנא~" מט~ם ולא הנוסח מטעםלא ~קדימו" שא"צ
 הרבהש~ה

~ 
 ~""ד" עליו שבח להשי"ת נותן היין

ולפי"~
 כנ~נ"ד" סעוד~ו גמר אחרי גם ~רך שפיר שייך

וא"~
 ברכה ספק דיש היכא

 ~טו"~
 בה~ז במברך

~
 לדיעה תיקון

 הנ~
 על גם בב~"מ ~וין

~ 
 ששתה

 וכמבואר" ה~ודהבתוך

 ב~ הרי הס~ודה" בתוך שלא דשותה~~י~~
 אנו שוב

 ~לל ~ה"ג אם דדנו ~פוסקים לד~יבאים
 גנת בס" בזה מצאנו ~נה הטוה""מ" ברכת ~רךצר~ים
 ~כללורדים

~ 
 עד מ"ד מסי"

 מ"ז~
 ובין בינו גדול פ~ול

 קע"~ ~ס~החיים כף ~" ~יצ~ הביא~ בזה" ז"ל הלוי מהר""יהגאון
 ~ל כ"ח~" אות

~~ 
 ~שם בש""ע

 וכ" וכו"" בסטודה מ~בים רבים אם ה"~"~~
 שקבעו כל סעודה בלא דאפ~ ~~ה ~אן ~"ל~ה""ח ~ וכו"" ~ודה בלא ~תות מסובים היו אםאבל הרמ"~

 מברך~~ות
 הטוה"~

 יין שינוי שכ" רש"י מדברי אבל
 ~קא משמע~ו"

 בסעו~
 אבל

 של~
 אפילו בסעודה

 ~שקבעו~ביעות
 יין~ ~תו~

נקטינן והכי הטוה""מ לברך אין
 הגנת ~היינו ז"ל הלוי ~ר"י עדיף" דשוא"~

ורדים~
 ~וכ"כ מ"ד ס~ א" כלל

 ש~
 בסי"

 מ""ו~
 אבל

 בסי" הלוימהר"י
 מ"~

 ומ"ז

 ח~
 דאפ~ ו~ עליו"

 לא ו~רא"ש והתוס" וה~ור ה~וה"מ מברךבאקראי
 והביא יעו""ש"פליגי

 ~ריה~
 ביתב~שו" וכ~ בהגב"י" אהרן יד

 ~ו~
 סי" ת~ח ~~""א

 כ"ג~
 בפשי~ות

 סי" ג" ~אות מ~""י בס~ו אבליעו"ש"
 ק~"~~

 חזר
והער"ה י~"ש" ברכות לספק לחוש מעשה עשינו ~ן וכ"מד~יו

 או~
 כהמט"י דלא וכ" כ~ר"י ה~ים כ"

 אות סוף והחס""לי~ו""שי
~ 

 לחוש הרוצה הא כי ד~ל כ"
 יאמר אלא בעצמו" הטוב יברךלא

 להמי~
 שיכוין עמו

 יש בזה פלוגתא דאיכא כיון נראה וע"כ יעו"~"לפוטרו
 עכ"ל~ ע~יףי ושוא"ת ברכות לספקלחוש

~~
 רוב וגם לשבח" ביו~ר מופלג דל"ה בדידן אנן
 ור~ לו" מזיקיין

 טוב מה ~ום ומ"מ להקלי ברכות ספק אמרינןבודאי תחבולהי ~י ~ובחים היינות
 וא~ בלבוי ~וין~ול

 יכוון הסעודה בתוך הוא
 כנ""ל" היין שינוי ~ל ג"כ והמטיב ה~ובבברכת אח~

 בזהוהנני
 דוש"~

 ברכות~ ~ו~מי וחותם

 ~~~~ י~~~י~~~

~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ג~~~  ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ג~~~ ~י~~~ 
"~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~"~ י~~~י~~~"~"

 יו~ ~"ו"
 ~~~ר ~י~~ר ~"

~"~~~ 

~ו~~~~
 ~"כ

 ~~~~ ~ר~"~
 ~~"ר ~~וי""ר

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

 ~י~י"~

~~
 ~ו~ו ~~ר~ו ו~~~י ~~~~י" ~~~~ו

 כ~ ו~~
~"~

 ~י~י"
 ~~ו" ~יי~ ~~ר~~

 ~~~ ~~ ~ר~ו~
 כ~"י ~~ו~~ו ~~וו ו~~~ ~ו~ ~~ ~י~י"" יו""~~כ~

 ~~~"~ ~~~ו~ ~~ ~~ו~~ו~
 ~י~ו~~ ~~~~ר
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~  ~  ~~י 
 ~~ו~ו~ ~ו~ ~~~~~

 ~~ו
~  ~  ~~~~ 

 ~~ ~~ ~ יוג~~~ ~~ ~~ו~ ~~י~" ~~~~
~ ו~~~"  ~~ ~ ~  ~~ ~ ~  ~ ~  
~ ~ ~~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~~~~"  ~ ~~ ו~~ ~~~ ~~~~ 
~ ~י ~ ~ ~ ~י~~  ~~~~ ~י 
~~~  ~~~ ~י~ ~~ ~~~ ~~ ~~ 
~~~"~ ~~ ~~ ~ ~  ~~~~ ~י ~~~ ~~ 
~~  ~~ו 

~~ ~  ~~ ~~י~ ~~~ 
~ו~~

ו ~  
~~ ~~ ~  ~~~ ~~ 

 ~~~ו~~ ~י
~ ~~  ~~~ 

~  ~ ו~~~ ו~~~ ~~ 
 ~~~ו

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

~ ~~  ~~ ~~~~ ~ ~גו~~ 
 ~~ ~~~ ~~~ו

~~
 אף הרי

 בנו~ ג~
 ל~יך לצוק~ר

 לברךדאין ~~י~ ס~
 שהעולם אלא כנ"ל" בנ~ ר~

 א~ כנ"ל" כןנוהגין א~
 דיש היכא

~  דו~ א~ 
 לצוק~ר

 יש ~דאי~קיך
 להכר~

 היכא ובודאי בנ~" לברך הקו
 הצריך דבר עוד לאכול היינו ספק" מידי ~אתשאפשר

 וגם המחי"~ל
 בנ~

 ~וב~ מה

~~~~
 לדון יש ~נ"ד

~ 
 אם בנד"ד ראשונה ברכה ~ל

לברך
 ב~~

 או
 ר~

 בודאי דהנה שהכל"
 ולא לרפואה" רק באשבו ה~~

 לה~עי~
 או המרק ו~כשיר

 בא שלא אמנם ואףהיוגאר~"
 ג"~

 ~מ כיב""ז" לדבקו
 ~ני בחמשת ס"ב~" ~ח ~ס~ שם דא~ינןבהא

 ועשה כתשן אושש~ן ד~
~~ 

 תבשיל
 וכ~

 ~ירב אם אפילו
 ~כ"ל" וכו" ב~מ ~ליו מברך וכו" הרבה דבש~מהם
 בא דהוא כיון ה~~" בפוסקיםמבואר

 הוא דחשיבי" המינים מח~ת והוא התבשיל"ולהכשיר לה~~~
 ~~ה~יקר"

 שם במ"ב
 ~ס~

 ב~ ד~ א~ ובז~ ז"~"
 אבל שם" בש"~~~

 א~
 וכ~" לד~ו אלא נתן לא

 ב~כ~" במסופק כמו דינו בזה דבכיוצא לכאורהנראה
 כדאיתא שהכלדיברך

 ~סוס"י בש~
 ר""ד~

 ~יי~~
 דברים יש ~דיין~~ן

 ב~
 איתא דה~י גיסא" לאידך

בש~
 ~~~ שם

 י""א~
 ושאר וכו" חבושים ~"ל

 פירותמיני
 המר~חי~

 הם וה~בים הפירות בדבש

~~
 מ~ך ה~ך ו~" ~פל והדבש

~ 
 ח~שים

 וגינד~
~ה~

 בש~ת וע~ ~"ל" בפה"א ~שבים ועל
 ש~

 ~"ז~~ס~
 דמב~ין ~~""ג ודין דת ~~ר שהביא

 אמנםשהכל"
 ב~~

 וח""א
 וש~

 כפסק ה~תיקו
 הש~

 ונראהעי~"
 דמה~

 כתב
 הובא ברכה בשיורי ג~

בש~
 שם

 י"~~ ~ס~
 דבר ב~ק ~ב דאם

 שאוכ~

 ~ואה הנאתו~ך
 א~

 שהוא
~~~ 

 הרוב" וה~ק
הדבר

 ~י~ ה~ו~
 ~פל והמרק

 ומ~
 הראו~ ~כה

 ה~פילה ופו~ר דברלאותו
 בתש~ ואל~ מה~י כ~

~~~
 שם השלחן ומ~~מי ~ולם פתחי בספר ראיתי
 ר"ד~סי"

 כ"ז~
 שכתב

 וז~
 האכילה מגוף רפואה

 אבל יברך" ~אב לו ויו~יל לבו ~ק זה דברשאכילת
 ל~ף מכוון אינואם

 האכי~
 ממנו נמשך שהרפואה רק

 באוכל שיש סגולייבדרך
~ 

 או שמקררו או שמחממו
 מגוף נמשכת הרפואה ואין זה במאכל שיש ~בעיםשאר
 הראו~ ברכה מברך אינו המאכלאכילת

 ר~
 נהנה אם

 בודאי בנד""ד גם והנה עכ""ל~ הרי""י" שהכל"מברך
 העצירות ~נין שמועיל רק ה~ואה ~ף ל""ההמורסן
 הרי""י ~י הריוכיב"ז"

 א~
 ו~ש~ שהכל" מברך שנהנה

ד~
 היא שנהנה

 ר~
 או המרק מן

 שהכל" רק להמורסן הראוי" ברכהלברך דא~ כנ""ל" היוגאר~

~~~
 הרא""ש שי~ת הרי

 וכ"~
 ר""ד ~ס~ שם ~~א

ס~~
 י""א~

 רגילין הבריאים שאין ~~חת דכל

~
 וכמבואר שנהנה" אף שהכל עליו מברכין ~פואה אלא
 המג""א שכתב אלא ~נים" ~" בבא ואף שם"~וסקים

וש~
 שרוב

 הפו~י~
 לאצ~רופי חזי אבל ע"ז" חו~ים
להנ""ל"

~~~~
 ע""א~" דל""ו ~בברכות דחי~י ~מחא הרי

 דמ~כין ה"~" ס~~ ר~ ~ס~ בש~ כןו~סק
 משום ה~עם בש""ס שם מבואר ב""נ" ולאחריו שהכלעל~
 וברא"~ ~יי""ש" ~ת אחרינא ~ילויא לי"דאית

 שם
 ~פ"~

ס~
 י"ב~

 שהכל על~ דמב~ין ש~ורים" שכר ~נין כתב
אע""ג

 דהש~רי~
 ל~ אית מ"מ ~ילויא" ואישתני עיקר

 וא~ ~י""ש" בפת אחרינא~ילויא
 הרי נמי הכא

המורסן
 הל~

 לו ויש רפואה" בשביל עומדים אינם
 ב~סה פתו אוכל ~ני שכן ~ת" אחרינאעילויא
 פ""ב ~חלה הרע"ב כ~ון ו~רסן" סובין ~םמ~בת

 ~ לתוכן וחזר מתוכן מורסנן ני~ל שם דתנן ואף~ו~"
~ ממנה שנ~ללאחר  הרי 

 הר~"ב ופ~ פ~ורין" א~
 שנ~ל לאחר לתוכה ~רסן להחזיר עיסה דרךשאין
 אבל עיי""ש"ממנה

 יודע מי מ~
 הגיע דידן בנדון א~

 ועוד ~" ~ללהמורסן
 כ~

 ~~יסה" ~חזיר הדרך שאין
 ~ם לאוכלם הדרך איןכן

~~ 
 ויוגארט~

~~
 ה~~~ם מכל

 ה~כרי~
 ~ום יש

 לו~
 ~כה דאף

 או נכון ל~""ד ~ן במ~" ולא שהכלראשונה

לאוכ~
 בודאי שברכתו דבר לאכול או ה~ודה" תוך
 זה~ את ויפ~ר שהכל שבודאי ודברב~מ

~~
 ה~דות גודל מחמת לגברא גברא בין כתבתי
 ~בתי לא זהומ~~ם

 ~די~
 שאלותיו" שאר ~ל

 בהכשר שמח חג בברכת הפתיחה מ~ין לסייםוהנני
 לאיו~""א לו אשר ~ל נחת וח~ויתרון

 בחותמי וחות~
ב~ת~
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 ~~"~" ~כ"~ ~~"~ ~"~ ~~~"~

~ ~~ ~  ~ ~ וכ~  ~  ~~~ ~  "~"~~~~~~~ ~~ 

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

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

ו ~  ~~~~ ~  
~~ ג  ~  

 ~ו~ו
~  ~~ ~  ~~ 

 ~~ו

~ ~~~ ~~~ ~  ~  ~~ו ~ ~~ ~~~י 

~ ~ ו~~ ~ ~" ~~ ~~ ~~ ~י~   
~

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

 ~~וג~ ~ ~~~~
 ~י~~ו

~ ~~" ~~ו~ ~~ ~~~   ~~~ג ~~~ 
~  ~  ~ו~ ~ו~" 

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

~~~
 ל~ ידעתי ~א

ק להביא כ""ת צריך ~ כיון ~מו" 
דהובאו י"ב~י ~~ ~ד ~ס~ בש~ ~ ש~~

 הר~~ ~~ ש~
 הנ~ל

 לפ~
 אמנ~ הלכהי

 בעי~ג~
 אד~ה הרי הע~וי

 בעצ~ ה~~
 ~יא

 הר~"~דברי
 הנ""ל

 קס~~ ~ב~ ש~
 לדבריוי לרא~

 והכא ~זיוסיי~
 הלח~

 לשתות כו~תו דעי~ר טפל

 וה~~~כ~
 אלמא עכ"לי חשוב ו~ר ~ות בו אין

 טפלי~ אופני~ ~ג" בפשיטותי~"ל
 הר~""ם ~~ו

והש"~
 הביא ~~י ~~~ וש~ לדוגמא" רק הוי

 לרא~ עודהמג"א
~ 

 משכר
 שע~~

 א"~י ~~~ד ~בס~ ה~ואר
 ד~~~

 ~ואר ~ר ~אמת שהכל"
 ול~א האי בין ~לק רו""איבפוס~י~

 ד~
 כל ושמואל

 כ~ואר ה~נ~י מחמשת בושיש
 הת~" בש~ ~"י ש~

 ובט~זוהרא~י
 ש~

 ~~"ו~
 וכן ~~~~י ומג""א

~ ~ס~במג"א ש~  סק"ו~ 
 ג~ וע~ ה~לי אופני~ ג"דוקא היא" כללא דלאו הרי עיי""ש"

 ~ד ~ס~ ב~ב
 ~ ~~י~ בודאי אבלט""ו~" ס~

 כל
 ~~ ש~י ~פוסקי~בד~י ה~וארי~ התנאי~

 העיר
 אד~ בנש~

 ~חיי""א
 נ"ד~כלל

 ט~ו~ ס"~
 על

 ~~~ ה~~
 ר~~

~דון ~""לי
 בפלוגתת ת~י דש~

 ו~~~~ הרא~
 בדינא

 הר~""םי ולשי~דש~ותי
 כ~

~וי המי~ לצ~ך שבישל
 ב~ ל~

 ~~ המ~י על
~יקר מתחי~י לומר ~ה

 הוא ה~~י ~ע~
 ה~ העע~

 איןמ~וען ד~~ נ~הי דיותר כתב" ושוב ה~"לשתיתא דדו~ הנ""~
 עע~

 ברוטבי כך כל
 צלו~ וה~~

 ו~ן
 ~רךלכ~

~ 
 ב~י ~אריך ו~ד המיםי על שהכל

~~~י
 ו~

 נ"ל
 הגרויפען דא~ ע~~

 ~רך ראוי ג~~עןי ה~ה שיש דהי~והמי~י ע~ ~ו~~
~ ב  

אבל
~ 

 בישל
~ ר~  הוא המי~ וכמ~ גרויפע~ 

צ~לי
~~ 

 על
 ה~~

 ועל שהכל
 הגרויפ~

 במ""מ שנחלקו
 הנ"ל ~ו~ים ב~רי תלוי ה~ר דל~שה הריעי~י

 היא" כללא לאו אבל ה~יני~"וב~יא~
 ד~

 הג"
 ב~"א~ ולא טפלין הוי הנ""ל"א~י~

 כ~ הע~~~~~
 ~ביא ה~~" של ~ני הי~ד על

 היוצא כפי ה~ שנו~י דשתיתאי~דבמחלו~תמדין
 חזינן ~"אי החיי"~מדברי

 דא~
 חזק ה~" היסוד

אצלו
 מא~

 ו~ום
 דא~

 דבמחלוקת
 שנו~

 כיון ~מ
 ~~ה כןשנפסק

 בש~
 שם

~~ 
 ואף למ~ה" פסוקהה~ה הוי ~~י סע~ ר""ד

 ד~~
 וקבל ד~ש

 שכ~
 יש

 עצמו~עמיק
 קשה ~ל ב~י הפו~י~ הגדולי ב~~

 ע~ק שה~י ~ת"לי
 אחרי~ ~ניני~

 לא ול~שה
ישתנה

 ה~ הש~ ~~
~~~~~~ ~  ~ ~ ~~ו~" ~~ ~~   ~~~ 

~ ~~ ו~ ~~~~ ~  ~ ~~~ ~~ 
~ ו~~~~ו~~  ~~ ~  ~~ ~ ו ג~" ~~ ~~ ~~  ~  ~~ו 

~~~ 
 ~~ו

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

~~~
 ~י

 ה~~
 כן יוקשה

דמחמת שאמר~ ה~ומותי ~ ~
 ~י י~ל ואינו שלמד אחר ~היי~ ספ~

~ ס~~  כמבואר שהכלי ~רך ס~פ"ד~י 
 עוד יאכל דאם ו~ד~" ~ב~סוס""י ש~

~~ 
 ב~תו אשר

 ספק שיש~ב~ות
 בהשנ~

 יש
 משו~

 אלא הנ""ל" ~~ו
 אפשר שאי דמחמת כיון~~

 שוב ב~תוי ~ ~~
 ~ר שאר כמוהוי

 דאיתא שהכלי ש~רכי~
 סע~ר""ו ~ס~ בש~

 ב"~
 בפה"א ~נין

 ~פ~
 וכ~ ~פה""אי שהכל ~ניןדהה""ד ש~י ו~ב ובפ~ג
 ~ע ~כלל בחיי""א

 רק דלא י""א~"ס~
יש א~ור אף אלא שא~י ב~ ~~

 שהכל בב~ת ~וציא ~תחי~" בד~
בפה""א המחו~

 הודאי את שהכלי ~~ת~ציא א~ דבודאי הכאי כן כמו וא""כ עיי~י וכיב"~
 י~ך וא~ במ"~

 ספק המשקה ~ל יה~ אז קוד~יב~מ
 ~כתודאולי לבע~י ~~

 ל~ ~~ ב~מי ג~
 קדי~י דין ~ה

 ~כל ויברך ש~י בחיי~~~
 ה~~ ~

 מיני~~ הה" עלוב~מ קודםי
 טוב דיותר ש~י ו~"א בחיי~א ה~ואר לפי~~~~

 ולא ד~י על שהכלש~רך
~ 

 המשקה
 ל~ בודאי אז עיי"שי מ~~ ה~ע~ שבש~

 חששות
 כמ~ן~הנ"ל כ~

 ביאור חובת ידי יצאתי שלא י~~יוה~
 ב~

 אלו
 הא~ר~ ומ~~ה~~י~י
 ידידו ~ה~~י

 וחות~ דוש~
 בכל

 ב~ות~ חות~

~~~~~~~~ ~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~ י~םי~~  ובפר~ למחר" בשבת בו לקרות שעתידין בס""~"שמו""ת
 י~צ~ שא~הש""ן"

 עכ""ל" יתקנוהו ~עות
~  ב~פר וכ"כ 

 ב~ות שמדקדקין מעשה" אנשי ראיתי וז""ל" שבת"קרבן
 בערבהשי""ת"

 שב~
 בראשו ותפילין שה~לית בעוד

 קוראי~ שחרית" תפילת אחרובזרו~ו"
 בספר וא""ת ש"מ

 ה~""ת ומגיהיםתורה"
 או~

 ומה ב~לה" ומלה באות
~הובא עכ""ל" וכו" הקורא ע"י יתיקן הסופר" ע""ישנ~~וות

 בילקו~
 י"א סי" הקריאה שלחן שבס" דוד

 או~
~ג"~"  נהג ~ן 

 הג~~
 בעל

 וכמ"ש קדושי~" דע~
 ~הל" דע""קבספר

 ס~
 רע"ד סי"

 באמצ~
 אות

 ז"~
 בזה"ל"

וכ~
 וא" מקרא שנים בה קרי~י שנים

 עיי"ש~ תרגו~
 ~~ צער" לושהי" מדרבנן" צורבא לאותו כ"ת" יען שפיר ~~מא~~~~י

 שחסר
 בסדר השינוי מחמ~ בצבור"השבוע פרש~ קריא~ ש~ע~

 מא"י הפר~יו~
 או~ו לקרות אותו" ב~תי~ן צ~רו" הפיג וכ""תלחו"ל"
 בספרוכמ""ש ה~ור~" ברכת בלא ופשי~א כשר" בס"ת בפ""~"הפרשה

 כ~
 ~"~" ~אות שם החיים

 א~ דא~
 הוא

 וכמ""ש בצבור אלא בה""ת לברך אין בס"ת" וקוראבקי

~בסי"
 קל"~

 סעי"
 ח"~

 ופשי~א עיי"~"
 כן~ ג~

 יצא דלא
 הפרשה קריאת חובתוידי

 שה~ ~זרא" מתקנ~
 בצבור

 מעליותא ~צת מ"מ ש~" ~רדב""ז ב~שו" כמ""שדו~א"
 ~כמה כיון בזה"איכא

 גאוני~
 בכל כן נהגו ו~דושים

 ורק כנ"ל"שבוע
 ~ו~

 אותו וגם בזה"ז" כן נהגו דלא
 לא העובדאבעל

 שלא ס""ת כ~ל~ול קצת ונראה כן" נה~
 ל~גי~ הי"" ש~וב אמרתי" כן עללצורך"

 מ~עיות הפרשה
 בשכר הנ"ל" הגדולים שכ~בו מה בזה ויקיי~ זמן"באותו

 ~ עיי""ש"המגיהים
 וג~

 שי~רא כ"ת" עצ~ את~ שפיר
הפרשה"

 ~יכ~
יסובב התורה" הברכת דאז השחר" ברכ~ אחרי
 ג~

 על
 קריא~

 הא~ר~ על זו

~"~
 והנני כת"~" ידידי רצון לעשות כדי בחפזי כתבתי
בזה

 דושה"~
 ישכון וחסד ~וב ואך הימים" כל

 בברכת ~מברכו ~ו~" ידידו כחפן עול~" עדבאו~לו

כוח"~
 ~שי"ת דמי~ב" מילי בכל ומבורכת ~ובה ~נה

 בעזרויהי"
 למלאו~

 לבו ~אלות כל
 ל~וב~

 והפר~~ הכלל

 ~~יי~ ~~~~י~~~

 ~~~~~~ ~ג~~ ~~~~~~~~~
 ~~ ~~י~ ~י~~ ~ם~~ ~~~י

 ~" יו~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~י~~~"~"
 ~~~""~~ ~~ו~ ~~~"~

 ~~~~"~ ~~י~"~" ם~~~~~~~י ~~""~ ~ו~"~ ~~~"~ ~רו~""~ ~~~""~ ~~~ ~""~~ו~~"~
 ור""~ ~~ו~

 ~ר~וי ו~~~~ י~יר~ ~~~י~ו~~~~~~~~~~
 ~~י~"~~~~ו" ~~~~"~

~~~"~~ 
 ~~~ ~~ ~ר~~ ~~~ ~יי~~ ~~~ר ~~י ~~~ר

 ו~~~ר ~ר~י~" ~~ר~ו~י ~~~ ~~ו~ ~~~~~~~ו~
 ~~~~ר ~~~ר~~~ר~~יו

 ~ר~
 ~~י ~רי" ~~~~~ו~"ר ~~י

~ר~~~ר
 ~ ~~~י~~ו~ ~~ד"~ ~"~

 ~ו~~י~~ ~י~י~~ ור""~
 ו~~~~ ~~" ~~~י~ ~ו~~~"~

 ~~~~~ ~~י ~~~ר

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

~~יו ~~~~ ~~י
~~ 

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

 ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~י""~~~~~
 ~י~~ ~~~""~ ~~~""~ ו~~~ ~~י~~" ~~~~~~~~~
 ~~י~ו ~י~~ ~""~~ ~~ ~~ו~~ ~~~~" ~ר~י~~~~~~~

 ~~~~ ~~ ~~~ ~~ו~ ~יו~ ~~ו~ ~~~~י~י~ו~
 ~~יו

~~ 
 ~~~~גי~ו ו~~ו~~"

 ירו~~~ ~~י~""~
 ~"ו

 ~""~ ~~ו~" ~יו~ ~ו~ ו~~ ~~~י~~ ~~~י ~~ו~~~~י~ ~~~~י~
 ~~וו ~~~~י~" ~~~י~י~~~~י~

 י~~ו~ ~~ו~
 ~~י" ~~ ~""~ ~~~"~ ~ר~~~~ר~י~י~

 ו~~~~ ו"~
 ~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~רי~י~ ~~~~~י""~~

 ~~"~ ~יוו
 ~י~~ ~~ ~י~~ ~~י~~~~י~

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

 ~~יו
 ~~~ו~

 ~יו ~ו
~~ור ו~~ ~~~ו~

 ~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~יו

 ~~~~ ~~"~~ ר~""~ ~~~ ~ר~"~ ~~~ ~~ ~~~~~ו~~י~
~ ~ו~י~ ~~ ~~~~~~~~ ~ ו  ר~"~ ~~י" ~ו~ 

 ~יי~ו ~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~ י"~~~ו~
 ~~ר~

 ~~~ו

 ~~~ו~ו~ ~~~~ו~~~
 ו~~~ו

 ~~ו~
 ~רור

 ~~ור~
 ~~~ו

 ר~י ו~י~ו ~~ ~~~~~ ~וי ~~ ~~~~~~~~
 ~~ ~~~~ ~~ ~~~ו ~יוו ~י~~ ~ו~~~~" ~~~~~~
 ~~ו~ר

~יו
 ~~~~ו~

 ~~ר
 ~~~ו~ ~יר~י ו~~ר~ ~~~~~ ~~

~~
 ~~~~ ו~~ר~ ~~~~ ~~""~ ~ ~~י~ו ~ו

 ~~~ ~יוו
 ~וי ו~י~ו ~~יו ~~~~~~

 ~~~ ~ו~~ ~י~ ~~~
 ~~ו

 ~~~~~~ ~ו~י~ו~
~~~~~ 

 ~~~~ ר"~ ~~י~~ ~~~~ ~~~ו~~י~ ~~י~~~~~
 ~~ו~ ~~י~ ~~~~י~ י~ו~י~ ~~י~~~ו~~

 ~~~~~ ~~~ ~ו~~ ~וי ~ז~ ~~י~~~ו~~
 ~~~~ו

 ~~י" ~~~""~ ~~~ ~~~י~~ ~ו~~ ~~~יו~ ~~ו~~"
 ~~ו~~ ~~~ ~~~""ו~ ו~~"~ ר""~" ~י~~ ~~ ~~~י~~""~
 ~ו~~~ ~ו~~ ו~ו~~ ~~~~י~" ~~~ ~י ~~~~~~~~
~~

 ~~ר ~יו ~~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~""~ ~ר~ו~ ~ו~"
~~~ 

~~~~~
 ~ו~~ ~~י~ ~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~ו ~ו~~" ~יו
 ~~~~י~ י~ו~י~ ~~~~~~~~י~י~

 ~~י~ו
 ~~~" ~~~ ו~י~ ~~ ~~ו~ ~~~י~י~ יו~~י~ ~~~~י ~~~~ ~~~ ~ו~~

~~~~י~יו ~~~ ~~~י~ ~~"~ ~~י~~ ~~ו" ~~~~ ~~~ו~~י""~
 ~~ו~ ~יו~ ~~ו~

 ~יוו
 ~ו~~

 ~""~ ~~ ~~י~יו
~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~יו

 ~סי" צבי ארן בס" ראיתי~~~~
~"~ 

 ~שובה כ~ב
 אשר זנה""ה מגורלהגה"ק

 ג~
 בשאלה נ~עורר

 וב~וך כ~"~" שב~~בשניה
 ה~שוב~

 נגע
 ג~

 בשאלה
 וכתב מכת""ה"ה~"

 ש~
 אחרי ב~"ש מנחה ה~~פלל ~"ד

 ~סי" או"ח ה~מ"א כמ""שהשקיעה
 רל"ג~

 בע"ש אמנם
 קיבל כאילו ~ה הרי ה~~ן ~~מת במלאכה כבראסור
 קיבל דלא כיון ~פ"ל או מנחה" להתפלל ו~סורשבת
 הי" כן כי והנה מ~חה" להתפלל מותר בהדיא שבתעליו

ג""כ
 ש~ל~

 מגור הגה"ק
 זצ""~



~ ~ ~ ~

 ~~ ~ם~~~
~~~~~~

 הא~~~~~~~
 כ~ב אשר אחרי ש~ צבי

 עצ~
 ל~בל

 דביה""ש כהגאונים הלכה אם תנאי" עלשבת
 השקיעה קודם ~יכף עליו ~קבל השקיעה ~~חלתהוא

 הלכה ואם שבת"תוס~ות
 דביה"~ כר~

 ~תחיל אינו
 ~בל ~וא השקיעה אחרי ורביע ~ילין ג"עד

~~~~ 
 ביה"~קוד~

 דלענין ~נחה ~~~לל יכול וב~ה ר"ת" של
 דהוי~נחה

 דרבנ~
 כתב ובזה ~ המיקל~ כדברי הלכה

 נרות ~~דליק ~יהג~
 בעצ~

 לצאת ורוצה
 לדע~

 בה"ג
 כנ"ל לה~נות ג""כ יכול שבת קבלת חשובדבהדל~ה
 בה"ג סברת דעיקר אח""כ" ~נחה ~ת~ללויוכל

ד~ברך ~שו~
 ~דלי~

 שבת של נר
 צרי~

 וש~ י~די~ שלא ובלבד חז"לדא~רו ""וג~ תיכ~" שבת לקבל
 וכשאינו יאחר"

~קבל
 שב~

 הב~ה הוי תיכף
 כ~ו דקוד~""" קוד~

דאסור
 לבר~

 ת~ילין ~ניח
 ~וד~

 ה~צוה עליו חל ש~יר תנאי על שבתכש~ק~ל א~נ~ הזרוע" על ש~ניחו
 ~ד~יד להד~~

 ס~ד~
 וכתב ~ לעשייתן~ עובר הוי וש~יר

 כן ~תנות דיכולעוד
 ~ע~

 עכת"ד~ חייו ימי כל על אחד
 כ~דר""ג של הא" בס~יקתו הרגיש גררא אגב והרי~
 דע""י שבת" לקבל דצריך ב~וקדם נרות ש~דליקב~י

 כנ"ל~ אח""כ ~נחה ~ת~לל יכול הנ"להתנאי

~~~
 שא~~ ב" בזה נ~ש~ה ~אורה

 ~חו" כת"ה של
 שבנוגע בזה" דע~י ניחא לא אבלש~~"א"

 הגאוני~ שי~~ נת~ב~לירושלי~
 אף ל~עשה ל~לכה

 צאה"כ ~חשב ביה""ש של שיעור סוף בעניןלקולא
 וכן ב~וצש""ק"ל~לאכה

 לעני~
 ~ילה לענין ש""ק בליל נולד

 לא אבל ר"~" לשי~ת גם ד~ח~יר ל~אן ואףבש"ק"
 וקשה~ו~"

 אבל בזה" תנאי לו~
~"~ 

 דל~אן י""ל
 ~נח~ לגביד~יקל

 לאנשי בודאי אבל התנאי" ~ני שוב
ירושלי~

 ש~בלו
 ~ליה~

 כשי~ת
 הגאוני~

 לענין להקל אף
 ו~ילה ב~וצש"ק~לאכה

 בש"~
 ל""ש

 בז~
 תנאי" שוב

 ה~ה הש~יעה אחרי ~נחה שאלת לעניןבנוגע וא~
 א~ השקיעה" קודם ~חהלהת~לל נזהרי~

 בודאי
 שיי~

 בהו
 הנ""ל~ שלי~""א ~חו" כהדר"ג של הא"ס~יקתו

~~~
 לב" תקנה ~צאנו שוב

 הס~יקו~
 בלא

 חנאי" שו~
 לס~יקתו דבנוגע שם" צבי בארן הגאוןבדברי

 הביאהב"
 ~בל דאינו דהיכא ה~ר~"ג ~דברי ש~

ב~ירוש שב~
 א~

 עליו שחל
 שב~

 דהנה ~נחה" לה~~לל ~ותר
על

~ 
 ~עי" רס"ג ~~ס~ דאיתא

 דא~ ~"ו~
 א~ר לא

 הא ה~~""גה~שה ~נחה" ו~ת~לל אחר לבית לילך ~ותר הצבור עםברכו
 בע"~

 כדאי~א ש~ת עליו חל
סעי" ~ש~

 י"ב~
 ותי" ~ב~" הקהל רוב עלי~ם שקבלו כיון

 וצ""ל ת~י~" ל~נין ולא מלאכה לענין דוקאדהיינו
 שבת הוי ברכו בא~ירתדד~א

 ג~
 וא"כ ת~ילה" לענין

 בלב שבת קיבל שכבר אף ~נחה ~ת~לל יוכלשפיר
עיי"~~

~~~
 ~בואר הרי בהד~ה שבת ד~בל להיכא בנוגע

 דצרי~ב~ג~
 וכ~ב קוד~" ~נחה ~~~לל

 שבת ~קבל שאינו ב~ירוש להתנות עצה דיש צביבארן ש~
 ונראה עכ""ד" בלב שבת יקבל ~ה ז~ן ואחרבהדלקה"
 בהדלקה שבת ~קבל שאינו דאףכוונתו

~""~ 
 תיכף אם

 ~קבל הדלקה~חר
 שב~

 בכלל ל"ה
 ד~

 לה~נהג בנוגע נר~הבזה א~נ~ יקדי~"
 בירושלי~

 העיר שכל ~
 נרות~דלי~ין

 כדברי ~ השקיעה" ל~ני ~ינו~ין ארבעי~
כהדר"ג

 ד~בואר כיון שלי~""א" מח~
 בש~

 דלא ה~עם

יקדי~
 כ~בואר שבת ~בוד שמדליקו ניכר אינו שאז

 ש~
 ניכר הרי אז ~ד~קין העיר שכל כיון א""כ~ס""ד~"
 לכבודשהדליק

 אף שב~
 ש~

 ומותר בהד~ה שבת ~יבל
 צבי ~ארן שהוכיח ~ה ~י וביותר אח"כ" ~נחהלה~~לל
 בברכו דדוקא ~תחילה" רק דכ""זש~"

 א~רינ~
 ברכושא~ר ד~י

 ע~
 דכבר ~נחה ~ת~לל נו א~ור הציבור

 יוקשה דאל"כ נרות" בהדל~ת לא אבל ~בת"קבלי~
 רצ"ג ~בסי" דאיתא~הא

 ~""ג~
 דא~

 יכול אנוס הוא
להת~לל

 ת~י~
 ואע"ג ה~נחה ~~לג ~ב~"י ~וצ""ש של

 ~דאורייתא ב~לאכה ו~סור מה"ת ג~ור שבתדעדיין
 ת~ילת להת~לל ~צי ~""~ ה~לה"עד

 חו~
 הוא ~""ו א"כ

דהת~
 כאן ~כש"כ בת~ילה" ~בדיל

 א~
 ~ת~ילה ~~כיר אינואבל שבת" קיבל דכבר

 שו~
 להדיא" חול של דבר

 ד~דינא ברכות י""חדאו~ר ~
 ג~

 היה בשבת
 צרי~

 ל~~~לל
 ו~שו~י""ח"

 א~רחוהו לא שבת ~ורח
 רבנ~

 כד~יתא
 ~דכ"א ברכותבמס"

 ע"א~
 שהוא ניכר ואין

 ~~יל~
 חול

 בשלי~~
 דלק~ן ואף שבת" של ~זכיר ש~ינו ב~ה

 ~דיעבד ~~א""כ לכ~חילה" היינו באונס רק~תירין אי~
 אין שבת"קיבל דכב~

 ל~
 לו לה~יר וראוי ~זה גדול אונס

 בדי~בד אבל ~תחי~" ~ל קאי וה~ג""א ~נ~ה"להת~לל

 הדלי~א~
 דיכול י"ל שפיר קוד~" ~נחה הת~לל ולא

 עכת""ד~ ~נ~ה אח""כ~ת~לל

~~~
 דכל כיון

 העני~
 ~חרי ~נחה ~~פלל דאין

קבל~
 הוי נרות בהדל~ת שבת

~ 
 לחוש ~ין ירושלים מנהג בכעין י"לש~יר נכתחלה" ענין
 הנ"ל~ שלי~""א מחו" כ~ד"גשכתב ~~~~ ~~

 זה כו~ב~~ג~~
 כא~

 מחוסר
 ~~רי~

 רק בזה הנני אבל
 חכ~ ~י ודבריבאו~רי

~  ~ שלי~""א כהד"ג 
חן~
 לנצח~ אוהבו ~חו" כה""י דשתה"רידידו

 ~~י~~ ~~~~~~~~

 ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ג~~~
~~~~~ 

 ג~~~~ ~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~י~~

 ~יו~~ו~
"~ 

 ~~""~~ ~~~"~ ~ו~דו~
 ~~~וו ~"י~~~~~י

 ~~~~~ ~~ר~"~
 ~~יי~~~~~ר ~~~

 ~~יר~ ~~וכ~~
 י~"ו~

~~~~ 
 ~~ר

 ~~ור~
 ~~ ~~יר~ ~~~ ~~יו~ ~יו

~ור~
 ~יו

 ~~~ ו~ר~~ ~~ר~ ~ר~~
 ~ו~ר

~~~~~
 היכא נדין

 ~עשה ראיתי דהנה נכרי~" דכול~
 להיות חרדי א" דין לעורך ש~תירורב

 צריך שאינו היהודי שיתנה ורק כנ"ל" ב~יר~אשו~ף
 ~סי" ~ר~"א ע~י""ד ~וא ויו"~" בשבת~בוד

~ע~ ר~~
 א"~

 בשות~ות אלא ~יירי לא זה שכל וי"א וז"ל



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~םי~~
~~~~  כששני~ם אבל ביומי ~ו~ק א"שכל

 ~ו~קי~
 כל ביחד

 ובשבת ~חולימי
 ~ו~~

 מותר לבדו" הא"
 לחל"~

 כל ~מ"
 ~וסק הישראל ואין ~~יד" דנפש~ אד~תא דא"יהשכר

ומ""מ לעשות" ~ליו מ"~לת המלאכה שאין כיון בשבת"במלאכתו
~ 

 שכר י~ול
 בשב~

 אלא
 יתנה שאת וליתר בב""י" והובא הר""ן דברי ~ן~כ"ל~ ~י~י~ שא~ ~~ בה~

 ל~יות רוצה שאינובפי"
 ~ריוח לנכות רשות לויש "הנכרי ויו""~ בשב~ שות~

 ~ז~ מזמ~
 ~~""ד~

~~~~
 מזכיר לו הי" הנ""ל דין דה~ורך נאמנה יד~~י
 ואף שלו הדברים שעושהפר~י

 שה~ור~
 ~דין

 מ"~ בשבת" ~ובד אינוב~צמו
 כל ~ושה שלו ה~כיר

 ~ח""א ד"ח בתש"" וע~ בשליח"תו" ~שות ~ליוהמו~ל
 ה" ~י"א~"ח

~~ 
 דיש דהיכא

 א~ פו~לי~
 מ~מיד הישראנ

 "א~ור דישראל אד~תא נ~שה המלאכה ~ריהפו~ל

 וכ"ז~יי"ש"
 א~

 ל~שות ל~דיא לו מצווה אינ" הישראל אם
 דהישראל ששכיח כמו ומכ"שבשבת"

 די~ ~ור~
 ~ומד

 שליחו ~וי בשבת לגמ"ר ל~גוי ומצ~ מלאכתו"באמצ~
 מ~ני לא דבכה""ג ובודאי גמור" שבת חילול ו~ויממש
 ד~כא בפירוש" תנאו מב~ל דהרי כנ""ל" תנאילי~

 ~ביד ש~גוי מה ~היתר ו~יקר ישראל" שלהמלאכה
 ~יי"ש~ דישראל אדעתא עושה וב~"ג דנפשי"מד~א

~~~
 ~י" ~חא""ח מ~רש""ג בתשו" כתב

 מ"ה~
 דאם

 יותר ~חול בימי ~וסק מ~צמ" אפילוהישראל
 א~ר אם וגם דא~ור" י"ל בשבת" ~וש~ שהגוימשום
 שי~שה שותפולנכרי

 איז~
"כדמ"כח א~ור" בשבת ~ש"תפות דבר

 בש"~
 מ~ות או ל~כ"ר סחורה נו~ן א~ לע~ין

 פסק ע""כ בשבת"לקנות
 בנדו~

 יקבל לא דהישראל דידי""
 בנדון א~ר ~השבתהרי"ח

 דיד~
 למ~ש~~ כן אינו

~~~~
 ~וד דיש

 שות~
 לדון יש דבזה ~"מר ישר~ל

ג"כ
 וכתב~י ~בירה ~"ברי ידי מ~יי~ מש~

 במק"א~~~

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

~וכ~"~
 ~"כ

 ~~~וו ~~~ ~י"~
 ~~"~ ~~~ו~~~

 ~ו"

 י~י~~ ~"~ ~~י~"~" ~~~י~~~~ ~~~~~כ~""~
 ~"~~ר~~

 ~"~" ~~~ד~ו

~ ~ ~ ~  ~י"~ ~~ ו~ו~~~" ר~ ~~~ו~~
 ~~ירו

 ~רכו~יו ~~~יגי ~~~
 ~~ו~""~" ~~~~יי~

~~ו~~ו
 ~~ ~~~ ו~ו~~ ~~~~

 ו~כ~ ~~י~"~ ~~~"כ
~~~וי~

 ~~~~~~ וי~"~ ~~כ~" ~~ו" ~~יו
 ~~י~ו

~~~ 
 וי~~~ וי~~ד~ ו~~ר~ ~כ~~ ~~~ ~~י~ ~~~כו~~ו~~
~"~~~ 

 ~י~ו
 ו~~ ~ר~י~ ~~~ ו~~~~

 יר~ו
 ו~~

 י~~י~ו

 ~~ו ~~~~~
 ~ו~"~ ~~י~~ ~~~י~ ~~~~ ו~זכ~

~~
 ~~י~ו ~~י ~~~~ ~~יי~ ~~~וו ~~~ו

 י~ו~
 ~ו

~ינו
 ~ו~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ו~ו~~ ~ור~ ~~"~~" ~~~ ~~~~ו~ ~~ו~~ ~~~ו~~ ~~רו~ רו~

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

 ~~ו ~~גיו
 ~~~~ ~~ו~~

 ו~~ו
 ~~~ י~ו~

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

 ~ו ~~~ ~י~~ ~~~ ~~ו~~~~~~
 ~י~~~ ~~~

 היא" כ~"~ דברי מ~מצי~~~י~~~
 במקו~ דא~

שנו~גי~
 כבמדינת

 אשכנ~
 קורא שה~ולה

ההפ~ור~
 לכתחילה אפילו מותר מ""מ בברכותי"" בק""ר

לעשו~
 יקרא קוראוהב~ל ההפ~ור~" ברכת יברך מפ~יר ש~~ולה באופן

 ~מו י~רא וה~ולה בקו"ר" ההפ~ו~
 כ~ובל~ש

 ~גר""א למנ~ג דומה וה"ז ה~ור~" בקריא~
שה"בא

 ב~יי"~
 ~י" ל""א ~כלל

~"~ 
 ~תוב שתיקן

~ל נו"~
 ~ל~

 כבקריאת הצבור כל ומוציא כס"ת ובגלילה
 וכתבס""ת"

 ש~
 לכתחילה אפיל" דלכן

 ה~ול~
 הוא

מבר~
 ו~וף תחילה הפ~ורה ב~ת ומברך ב~ורה

 קורא ה"א ב~""תוה~ורא
 כן ~כ"ד" ההפ~ור~

 ~י ג~
 ~~ולה אשכנז בניהמנהג

 מבר~
 הברכת

וקורא הפ~ור~
 ההפ~ור~

 ~ףיכול ב~ו""~" לקרוא יכול שאינו מי ר~" ב~ול
 לכ~~יל~

 ה~"לה
 לבר~

 וה~ורא הברכות" רק
 בל~ש ~מו יקרא וה~ו~ה בקו""ר" ה~פ~ורה יקראב~""ת
כמו

 כן ל~שות שלא הרמ"א ומש""כ ס"~" בקריא~
 שהקורא ~יכא דו~א הכוונהלכתחי~"

 יבר~
 ~ברכות

ג~
 הר~א שחשש ~ריב""ש מיירי דבכ~"ג ה~ולה" לא
 ~א"א שם יכ~ש לדבריו"לכתחילה

 ~~""ג~
 "במ"ב

~~"~~~
 שם~

~~~~
 שהצבור אשכנז בניכמנהג להנ~גי~ לחל~ ~אי~ כ~" דברי צדקו בהשקפ"ר

 קריאת יוצאי~
 א~ בקו~" ~קוראהפ~ורה

 שקורא
 ר~

 או מחומש
 ~~~ שם ~מ""ש הנדפס"נביא

 רפ""ד~
 ומ~""א ב~ו"ז

 א~ ובין נו"כ"ושאר
 כמנהג מ~קלף ~הפ~ורה ~ורא

הקורא א~ אף להוציא יכול ל"ה אז ~ילוק הי" דאםהגר"א"
 מבר~

 בחת"ס כמבואר ג"כ" הב~כות
 ~~ ~או""~

 ד~ה"~~"ח~"
 ג"כ לקרוא ~צבור לכאו~א יש

 הובא אפרים בש~ר וכ"כ עיי""ש" בלחשההפ~ו~ה
בביאור

 דת~י ~ד""~ ש~ הלכ~
 ~לי~

 אומרים שהכל

ההפ~ו~~
 ה~ורא" ~ם

 נו~גי~ וכ~
 וי"ל ה~ו~ו~" ברוב

ד~יי"~
 שם במג"א שהובא ז"ל" הקדוש דהאר"י ג"כ

~ס~"~~
 פשו~ עפ"י

 דאו"~" ~זי עפ"י מ~~מו ~חון
 עכ""~ אשכנז" כבמדינ~ ל~נו~גי~אול~

 ב~"רא דגם ס"ל

 יוצאין כן כמו ~מילא ~לף" כקורא ~וי~נדפ~
 ~~פ~ורהמ~קורא

 א~
 לא העולה בירך שהברכות

ה~ור~
 ב~ורא כ~ו

 מקל~
 ומרוויחים כנ""ל~ ל~גר""א כנ"ל

 שביר~ב~
 ~~ולה

 ברכו~
 דלא ה~פ~ורה

 שיי~
 החשש

 כנ"ל~ הריב""ש שחשדלכתחילה

~~
 דא~ בזה" נבכותי שוב

 אמאי א"כ כנ"ל" נאמר
 יכול ההפ~ורה לומר יכול שאינו דמיאמרינן



~ ~ ~ ~

 ~~ם~~~
~~~~~~ אחר

 לאומר~
 האחר דיא~ר והיינו כנ""ל" הרמ""א כמ"ש

 היכא כ~דיע~ד" י~שה ~אמאי ~רכו~יה" ~~ההפ~ור~
~אפשר

 שיב~ך היינו כ~לכ~חילה" לע~ו~
 ה~ול~

 וי~רא
 א~ור לכ~~ינה "א~ל ~ר~""א ~""כ יוקשהונם כנ""ל" ~לחש ~~ו יאמר והמ~~ך ההפ~ורה" בקו"רהאחר

 לעשו~
 ופי"כן"""

 המ"~
 היינו

 שאי~
 הרי או~ו" י~רא לא א~אי ~כ"ל" נ"כ ~~פ~ורהלקרות י~~ שלא מי ל~פ~יר ~ורין

אפשר
 יברך דה~ולה כנ"ל" ל~שו~

 הברכו~
 והקורא

 בלחש" עמו לקרא הקורא יכול שאינו מיירי ~~כ""חכ~ב וכ~"~ ~לח~" י~רא ו~~ולה ה~~~ורה" בקו"ריקרא
 ~כ""~קש~

 ולא ~רש צריכין ~יו
 לסתו~

 ~ורין~ דאין
 שקראוהו שאו~ו במנ~ה ב~""צ שאירע ע""ד ו~ריששקיל ~""י~" ~י" ~או""ח הנובי""ת ד~רי הנ""ל לפי צ"עוביו~ר
לעלות

 אחר וצריך להפ~יר" ~קי אינו שלישי ל~ור~

נ"~
 שהפסי~ו כיון ה~פ~יר ~עד ש~רא מיל~א ~~וכ~א

 לא ~דיש ליכא ~~~""צב~~יש"
 ועל~ מילתא" מוכח~

ע""~
 השואל

 לקרו~
 ה~~יר" ~שביל ~~ורה מח~ש

 ~ח~והנוב"י
 ~אין אותו

 ל~שו~
 ~~מים כן

 זה עכ"פ ומ"מ וז""לוסיים שם" שכ~~
 ~ל~נ""~

 ב~ורה נם קראושכבר הם" יפ~ירו יוד~י~" ~לוי או וה~הן להפ~יר" יו~עאינו השלישי שאם ברור
 גם ואם וכו"" ~חי~

 הכ~~
 ו~לוי

אינ~
 וא~ ~כ"ל" ~~ורה ~ריאהשום בלי לה~~י~ אחר איש יוכל אז להפ~יר יו~עים

 למ~ כנ"ל" נא~ר
 צ~יך

 שיברך אפשר ~רי ~נ""ל" ה~וח~יםלכל
 עמו יקרא והמפ~יר בקו""ר קורא הבעל ויקראהפ~ורה ברכ~ ה~ול~

בלחש"
 מא~ ו~וח~

 ~מיירי שקראו ~שלשה ~כל לומר
~אי~

 בל~ש~ ~מו לומר יכולין

~~~~
 כן כמו

 ג"~ נרא~
 הפ~""ג מדברי

 ש~
 ~א""א

~ס""ק
~~ 

 ~מ"ב והובא
 ~ס"~ ש~

 וז""ל ז"~"
 לומר יכול אם יו~ר ~ובומיהו

 מ~
 שמ~רין במלה

 הפ~ורהויאמר
~ 

 ב~ורה ש~רא
 כבו~

 ה~ורה
 ~די~

עכ""~
 אומר והוא ההפ~ורה לה~ונה ש~רין והיינו
 הקורא אומר ~ם הא מוכח ~קו"ר"ה~פ~ורה
 ואומר הברכו~" מברך שהעוצה אף ב~ו~"~הפ~ורה

 א~ לכ~חיל~" ל""ה בלחש"עמו
 מ"מ י~ענא" לא ~~עמא

 ש~ע~ו ומי מד~ריהם~ כן~וכח
 ימצא בו~אי ממני ר~ב~

 לדבר~~~מא

 ש""ע מ~ברי נ""כ מוכח כן כי~~~~
 הר~

 ~סי" שם
 סע~רפ""~

~"~ 

 לקרות אסור ד~~חילה ב~ש"כ
 ולא וכו"" ~עצ~ו ~הפ~רה לו~ר יו~ע שאינו מיל~~~יר
 ויאמר ל~ראו" דאפשר עצה"כ~ב

 ואחר ההפ~רה" ברכ~
 ש"מ בלחש" והעולה ב~ו"ר"י~רא

 ~ל~
 אף ~~ני

 יש גם והנהל~חילה" בכ~""~
 הזכיר ~לא ~~בריו" ל~וכי~

 יברךשא~ר
 ש"~ ג"כ" הברכו~

 ~אין
מי ב~יעב~ חילו~

 הברכו~ שיבר~
 ~סי" ~~""י וב~פר הה~~רה~

 רפ""~
או~

 ה"~
 ב~פר הובא

 כה"~
 שם

 יכול וז""ל ~~" ~או~
א~ר

 ל~רו~
 בין במקומו

 קו~~
 א" ~~כה ש~ירך

 של ברכ~ו על השני וסומך ש~ירך אחר ביןההפ~רה ש~~
 כ~ין ומפ~יר ב~ורה שבי~ךראשון

 ~ו~~
 ~~פ"ה ~סי"

~~י"
 נ"~

 ההפ~רה הקורא י~רךכה"ג איר~ אם דלכ~~י~" מדבריו" ונר~ה יעו""ש~
 ג~

 וכמ"ש ~פ~רה" ~רכת
הפמ"~

 ~סי" ~ם
 רפ"~

 ~~"נ~
 דאחר ~שמע וז""ל כ~ב

מברך
 הברכו~

 יאמר והב" א" יברך איך כי והפ~ורה
 ובס"~הפ~ורה"

 צריך
 בל~ש" שי~ר~

 וא~
 ~ישב שיש

 ~מיירי לי~ ה~כרח י~ז~ עכ""ל" כן נראה מ""מזה"
 ~~ול~ א~~ו~א

 ~ורא אין
 ~ל~~

 ה~ורא" ~ם ~~פ~ורה
~א~

 ההפ~ורה ~ל~ש קורא
 ב~וגע מ""מ אבל וכנ"ל" ~~ורהבקורא כ~ יבר~ ש~ו~ ~~י~

 לכ~חיל~
 נראה

 ד~ף הנ"ל"~כל
 דה~ו~ ~כ~""~

 ~~רך
 ~רכ~

 הפ~ורה

ו~ור~
 ~לחש

~~ 
 ~קו""ר הקורא

 לכתחי~ נ""~
 הנ""ל~ ככנ

 ~~ע~~וא~
 כנ"ל ~עי

 לדחו~ ~ש~ מ""~
 ד~ריהם

מח~רו~
 י~יע~י~

 בנונ~~~"~
 יד~ו הרי ~~עשה

 חיו~ם ב~מן אף מפ~יר"מלעלות ~~הו~~פללי~ כמ~
 נ~~ו~

 למפ~יר
 ו~לול הנהונ"כפי

 ל~רו~
 המ~פללי~" בין נ~ולה ש~רורי"

 כ""~ בד~רי ~~בוארוכפי
 הרי ו~זה כ~" נהנו כבר

 ל~ו~ר~בנוג~ א~
 ~~""ל ~ריב""ש

 ל~ו~ להרמ""~
 לכ~~ילה

 כ~~ הרילד~ריו"
 ~רכי ב~פר

 יו~~
 רפ"ד ~~י" שם

ד" או~
 ו"~

 ~~~~ו~ו~
 שנהגו

 דל~
 ~הרי~"ש

 וזהו~יי"ש" צ~ונע~ אי~
~~ 

 ו~עולה ה~ורא ~יברך
ה~פ~ורה ~ור~ אי~

 א~
 בל~ש

 לה~ל דיש ~~ש""כ ה~ורא" ע~
היכא

 ד~עול~
 יברך

 ~רכ~
 ~ם ~ל~ש ויקרא ההפ~ורה

ה~ורא
 ד~די~

 כנ""ל~

 א~ דא~ ~ו~ו~~~~
 נו~גין היו לא

~~ 
 אפ"ל ~~ו~~"

 ריאי~~~
 ~ובת כן

 כן ~הנ~יג יכולין הצבו~
 ב~ער כ~ב ~~י~" מ~יקר ~~רילכ~חי~"

 ש~ו~א אפרי~
ב~יאור

 הלכ~
 הוא ל~פ~יר שעלה ~מי ר~"ד~" ~סי" שם

בלב~
 ג"כוכ""כ בלחש" א~ריו ג""כ יאמרו ~צבור ה~~~ורה" יאמר

 ד~ומרים הזה דכהיום שם" הח~"~
 ~לחש נ""כ נומר להצבור ישמחו~שים ~הפ~ור~

~~ 
 האו~ר העולה

 ~לא וזהבקו""ר"
 כמש~~ו~

 ~""ע
 ופו~קי~

 ה~ו"ז
 אלא עיי""~"ו~מג"א

 ב~
 שהכל נהגו שבמ~ינ~נו

 בשער כתב ~קו"ר"אומרי~
 דהוי שם" אפרי~

 יו~ר ו~וב בזה"ל וכ~ב ה~נהג" מיישב ו~ח~"סי~י~ה" מ~~~ו~
שלא

 מנהנ~ ~נו~
 ב~ריאת ~~י ש~ינו מי ~ייש שלא

 שהספר אע"פהנגינה
 הרא"ש מש"כ וי~~ לפניו" מנוק~

ר"~
 כי והאמ~ קמ"א~" ~סי" הב"י וה~יאו עומד ה~ורא

מורי
 הנאו~

 ~~י~מ""~ ~~י~ ז""ל
 לומר שלא שלו

 זכי~י ולא ~ולם" למפ~יר ~ונה ה~ כי ע~ו"ההפ~ורה
 פיו א~לשאול

 הקד~
 ~כל

והנה ~כ""ל" וכו" שכ~ב~י ~
 ~מ~

 לומר שלא הי" ש~נהנו
 ההפ~ו~

~ופל הוא" רק
 ה~~~

 ~הנהיג מה אבל בקי" שאינו א~ לבייש שלא
 הח~""סלפמ"ש בעי" ~ע~א בזה בל~ש" ~~ילו ~~ו ~~פ~ורה לומרשלא

 ~באמיר~ קו~~
 הפ~ורה

 בחו~
 אינם

 כנ"ל~ השו~עי~מוצאי~

 וכ~ב ה~ורה" קריאת לענין מיירי ש~ הרא~~~~~
 היינו ~ורא שש~צ האידנא שנהנו ומהב~ה"ל

 יו~ע ~אינו מי ל~ייששלא
 כ~תנ~ ל~רו~

 ביכורים גבי
ה~ריאה ~~~מי בקיאין הכל שאין ""לפי ה~עם נראה אלאוכו"

 ואי~
 ומה עכ"ל" וכו"" בקריאתו יוצאין ~צבור

 ~יכוב הוי ~קריאה ~עמי ~ננינה ~ס""נ מיני"~א~אן
 כל ואין ב~ריאה"לצא~

 ~אורה ונ~ה בזה" בקי א~~
 מזהדלמד

 ה~~""~
 אבל ~פ~ירה" ~הה"ד

 ~פש~ו~
נרא~

 משום בזה דשייך לומר ~כוונ~ו
 בוש~

 אומר אם
 יו~ע ואינובקו"ר

 לקרו~
 ~עמי"~ ~ם

 הנ""ל מ~עם א~~~~~~
 ~ני לבייש" ש~

 א~
 שלא

 ~א~ר ההפ~ורה קריאת מה~ורא כלל~~~
~ער

 וכ~ ידיע~ מחסרון דהוי כ~~ אפרי~
 כ~זכר

 דהצבור היכא ~עמא האי דשייך מכש""כ~~בריו~"



~ ~ ~ ~

~~~ן
~~ ~~ 

~~~~  דכל ה~ולה" ה~ לא אם ~ף ההפ~ורה להקוראשו~~ין
 שלהענין

 מהפו~קי~ שמש~ לכתחי~
 היכא אף ששייך

 לא הברכות מברךדה~ולה
 נוד~

 ~ואי כנ"ל ~~מו לנו
 נחוש א~ הרי הקורא" ~ם בלחש אומרים איןדהצבור
 צריכיןלזה"

 ג"~
 אף בלחש לאמור

 א~
 קורא ה~ולה

 משום ~ייך להקל" יש בודאי כנ""ל~" בקו"רההפ~ורה
 ~ום יעלה שלא דלומר כנ""ל" לבייששלא

 פ~~
 ל~פ~יר

 ~וסקים המבואר כפי לעלות חיוב דהוא היכאאף
 וגורם גדו~" בושה בודאי הויוהנהוג

 למחלוק~
 בין

 כהיו~ ובפר~ה~~פללי~"
 המה מו~~ים שרק הזה

הקהלות
 הנו~גי~

 אשכנז בני כמנ~ג
 בקריא~

 ההפ~ורה
 כנ~נ"ד~ ממנו יוצאין וה~םבקו"ר

 בזה~~ג~~
 ידידוש"~

 ואת ומ~כו חפיצה ונפש בלב
 החשובה משפחתוכל

 בכוח"~
 ושלו" חיי~ שנת

 בתוך ולרצון לרחמים ~פילתנווי~קבלו
 תפילו~

 כלל
 לישו~הישראל

 קרו~
 בבי"א~ גוא""צ בביאת לבוא

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

 ~~~ן~~~~ן
 ~~ ~~"~ ~~~ג~~~

 ~~~ן
~~~~ ~~~~~ 

~ 
 ~~~~~ ~ג~~~ ~~ג~~~

 ~~~~~~~~~~~ג~
 ~~""~ י~ו~~י~~~""~"

 ~~~~" ~~~~~ וי~~ ~" ~"ו

~וכ~~~
 ~"כ

 ~~וי"~ ~~ו~~~ ~ר~"~
 ~~"ר

~~~~~ 

~~~~~
 ~~י"

 ~~~ ו~כ~
 ~ו

 כ~"י~ ~~~"~
 ~~י~ני" ~~~~ו~ ~~ ~~יי~ ~ו~ו~~ ~~~~~~~~"

 ו~~ו ~~~~י ~י" ~~~י~ו~~ו~י
 ~~י~ור~ ~~""~ ~~~~ ו~~~י~~~י~~"

~"~~~ ~  ~  ~~ו~~ ~~~ ~~~ו~ 
~~~~~~ו~ונ~  רו~ 

 ~ונו
~~~~ו ~~~ ו~~~~ ~~יו" ונ~ו ~~~ ~ ~~~~~~~י~ ~~ ~~ונ~~ נ~~

 ~~~ ~""~ ~~~~ ~~~י ~ו" ~~~~ ~רי ~~
 ~~י"~

~~~ 
 ~~~ ו~~ ו~ו" ~י~ ~~יו ~נ~~ו ~י

~ ~~ני~נ~~ ~  ~~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~י~~י~ו ~~~" ~~~ו ~~ו~ו ~~~ ~יו 

~~~
 כה"ח ב~פר המבו~ר כפי

 ש~
 ~אות

 שניגבו הניגוב מרוב הרבהשנתלחחו הידי~ ד~~פחת ג"~" אות ויחי ~פ" א"ח בןספר בש~ רנ"~~
 בה~

 מותר הידים

 ד"ז ומדמה זוהמא" קצת בהם ניכר אםלש~חן"
 כ"ב ~כלל אדם בחיילהמבואר

 ז"~ או~
 שכתב

 ש~
 דנ""ל

דדברי~
 המלפפין

 בה~
 ~ותר ווינדלין שקורין תינוקות

 דיש ~כיון בחצר בחמה ואפילו שיתנגבו בביתולש~חן
~ליהן

 ג~
 אין ~פילו ואפשר הק~ן צואת

 בה~
 לכלוך

 נגד יש~חם שלא ובלבד וצ~" וכ~"צואה
 התנ~

 ב~ום
 ו~ג~ ~כ"ד"שהיס""ב

 הדבר הניח שהחיי""א
 בצ""~

 היכא
דאין

 בה~
 לכלוך

 צוא~
 ~באות א""ח בן שם כתב מ"מ

 עיי""ש" ת~"ב וה~מיר המקילין ביד למחות שאין~~ם ב"~
 לא אנשים איזה בו מ~תפגין שהיו אלונ~יתובודאי
 מהמחמירין להיות יש דלכ~חילה ורק ~נ""ל"גר~

 אין בדיעבד על ~בלדת~"ב"
 שו~

 איזה ש~בר חשש

 ב~ ו~ר~ כלל"אי~ור
 דהכל מצינון" להציל ש~שה

 וג~ פחים" מציני~ חוןביד""ש
 להתנגב דלא לכל דניכר

 מכשול יצא לא כי כלל לדאוג לו אין וכ"מ ש~"הניחו
 ידו~ מתחתח"ו

 ~נ~נ~ ~~~~ ~~~""~ ~~ו~ ~~" ~י~ ~~~~~
 ו~ו" ~~~י ~" ~~וו י~י י~~~~~~~~"~

 ו~~
 ~~י" ~~י ~י"~~ו""~

 ~~ו~ינו ו~~~י ~~~ינו ~י~ ~"~

~ו~ו"" ו  ~ ~  ר~וו ~י~י ~ו~ 
 ~י~~ רו~~ יו~ ~~

 ~~~~ ~נ~ו~~~~

~~~
 וכו"" אלקי ד" דידן ~""ס דאיתא כמו

 כ~
 איתא

 וברמב""ם ה"ב~" פ"ד ~ב~ות בירושלמיג"כ

וברי""~
 וב~ור ורא"ש

 ~או"ח~
 גם כן ומוכח ש~"

 מהש""~
 אלקי ד" ל~ניך אני ~דה אומר דביציאתו דסייםגופ~
 ~ס~~ ש~ בש""~ וראי~יוכו""

 ד"~
 יתפלל נדרך היוצא

 ~ מלפניךי"ר
 ומ~~מי עולם פתחי וב~פר וכו"" אלקינו

 העיר שם"השלחן
 ש~

 ~""ד
 דבג~

 גם הנוסחא איתא

ש~
 אבל אלקי" ד"

 ברי"~
 דלא מעי~רא היינו אלקי דקאמר דהא די""ל ליישבוכתב בש""~" ככתוב אלקינו ~יתא

 דמסיק לאחר אבל רבי~" בלשון לומר אד~~י"א~יק
 לשלו" ש~וליכנו התפילה כל היינו רבים בלשוןלו~ר
 וכ~שוכ~"

 בש"~
 לו~ר צריך רבים" בלשון לומר דצריך שם

 לפי"~ וא"כ עיי""ש" אלקינוג"כ
 בהנכנס בתפילה

 כדאיתא יחיד בלשון דאו~הלביהמ"ד
 בש"~ ש~

 נראה
 ~~רי נדפס וכן וכ~" א~י לומר הנוסחאדהעיקר
 ו~מת כנלענ"ד~ לפני אשר והש""ס ~משניותספרי

 אקצר~ הרבי~~ירדותי
 שים בברכתואסיים

 וכ~"ס~ שלו~

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



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~םי~~
~~~~

 ~~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~ ~~ ~ם~~~~~~
"~"~~~~ 

"~ 
~~~ ~~~~ 

 י~"ו~ ~~~~~~ר ~~""~" ~~כ"נ

 וכ~ ~~""~ ~ר~""~ ~כ~~~וכ~"~
 ~~~ ~~י~~~ ~ו~"ר

 ~ו~~ר~י~~ ~~י~""~"~~י~~~

 ~כ~~ו י~~~ ~~~~"~~~~~~~
 ~~~י~ו" ~~~ ו~~~י~~י~~י" ~~~ ~~~ו~

 ~~יר ~~~י ~~~ ~ו~ו~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~
~~~  ~~~~ ~י~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~י~ ~ו 

 ו~ו~~ ~~~~" ~ ~~~ ~~~~ ~~ונ~ ~~~י~ ו~~~~ו~~
 ~ינ~ ~~ ~ג~י~~" ~~~~~ ו~~~ ~~רי~ ~~~י~~~~ו~

"~~~~~~~~~~ 

~~~~
 ~נח~ ~ספרי הנ~ון כעין

 ס~ ~ח"ג יצ~ק
ושם ל"ד~

 ש"~
 ~שם שונה דהנה לאי~ור" לנידונו

 כל ד~ה~קיים בזה"ל~ ~יי~תי ש~ כילגריעותא

 עו~ד~ ש~כלי ~יינו~תנאי~"
 והכל הכלי" ~על ~י ידוע שאינווב~קום ישראל" ברשות שלא

ועוד בע~ש" נעש~
 י~נ~

 ל~תיר ~ום יש ~ע~ש" דל~יל ~~נאים כל
 עו~ד~ ש~כלי שאלתו בנדון ~שא""כ שם"עכ"ל

 ~רשות
 א~ור~ישראל

~~~
 ~שכיל

 בעצ~
 לי~ח

 שו~~
 הנם הנה ו~~" עכו""ם

ד~יקרא
 דדי~~

 ד~ר לעצ~ו ~ום יש
 ~סי"בר~""א בשו"~

 ~עולם חושש אני אבל א"~" ~ע~ ר~"~
ליתן

 עצו~
 בתשו" דאיתא ~~עם לשבת" בנונע כאלו

 ~י" ~ח"דהרדב""ז
 אל~

 ולד~ות ל~יסרך א~י דלא ~כ""ג~"
 ~~לי~ה~ ואתו ח"ו" ~כשול לידי ואתי ל~י~א~לתא
 ידידו בזהו~נני

 חו~~י בכל וחותם כה""י דושת"~
~רכו~~

 ~~יים י~~~י~~~

 ~~~~ ~~~ ~י~ ~~~י~ ~~ ~~~~"~ ~י~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~י~
 בפשי~ות כ" א"~" אות ק~"ו ~~י" דוד שבילי ב~ר~~~

 לחללד~~ר
 שבתו~

 יודע או בפרה~יא
 שי~וד~

 כנוי דינו בחז""ל" ~א~ין שאינו ו~ילכל"
 א~

 חלב" לענין
 בה~דם ~ו~" כללא דלאו לו~ר לצדד יש א~נםעיי""ש"
 של בעדר בנ~צא דחלב שם" דוד בש~ילי ה~בוארד~י
 נ~צא כאן ~עם ~ותר ~~א דבר שם ואין חשודישראל
 לא~ור א"כ ה~"כאן

 הח~
 ישראל של בעדר שנ~צא

דאל""כ כנוי" דדינו א" בתרתי" לה~לי~ צריכין שבת" לחלל~ו~ר
 א~

 ~ותר חשוד דהוא
 ~שו~

 דאל"כ הוא" חשוד דנםב" כ"~" כ""נ דא~רינן
 ~תחיל~

 ~ה~ה ד~"לדאע"נ ~ליו" הנזירה הי" לא
 חלב דכשא~רו יש"פ רש""י כשי~~

 ב~נין וא~רו גזרועכו"ם"
 סת~

 כל
 חל~

 ישראל שאין
 דבר חשש ליכא אפילו לראות" יכול או החלי~~"רואה
 ~חינ~ ~"~~~א"

 ~י" הגזירה
 ~שו~

 דבר עירוב חשש
 בזה וכ~"ש~~א"

 בח~"~
 וא"כ ק"ז~" סי" ~יו""ד

א~
 או~רים היינו

 דא~
 ד~חלל

 שב~
 אבל כעכו"ם" דינו

 היו לא בודאי ~~א" חלב על חשודל""ה
 כוללי~

 או~ו
 ב~" ו~נה ~תחילה" הנזירהבכלל

 ~חא""~ ~~""~
 ~"א

 ל~נל ד~~~ר כ~ב כ""ב~"~י"
 א~ בפרהסיא" שב~

 ד~וא
 ז~ ~"~ ה~ו~" ~ל~ו~ר

 דל"ח דו~א
~~ 

 ובר ברית
 חשוד בדין דהא אי~ורים" לש~ר חשוד אינו אבלזבי~~"
 כ~בו ~קל" ~ל חשוד ח~ורלדבר

 ~~וס~י~
 רק שזה"

 כיונתו וע"כ עיי"ש" אחד~~ין
 בנוד~

 אוכל שאינו
 ונ~ה~~רפו~

 לשאר חשוד דל""ה כיון וא"כ עברות" בשאר
 א~עבירות"

 נכלל הי" לא בודאי כנוי" דדינו
 עכו"ם" חלב שלהגזירה בתחיל~

 כיו~
 חלב ל~רב נחשד דאינו

 ~י" ~ביו""ד נהדיא~~ואר ד~רי ~אד" קשי~ החת""~ דברי דבא~ת אלא כנ""ל"~~א
 קי""~

 ~תשו" והוא ז"~" ~~י"
 ד~חללהרשב"א"

 שב~
 העיר וכבר ה~ורה" כל על חשוד

בז~
 אות ~" ~י" ~ח"ב ~לכיאל דברי ב~"

~"~ 
 הביאו

 שם~~ ~יו"ד~דרכ""ת
~~~~

 נבוא
 לאיד~

 ני~א"
 דא~

 דהיכא פשי~א" דהא
 ~ר~~יא" שבת ~חללדהוא

 א~
 ~וחזק דהוא

 ~"~ ע~ירות" שארי לעבורשלא
 וכדאיתא כנוי" דינו

 ד~חלל בפירוש דכתב ~""ז~" ~~י" ב" ס~ ~יו"דבש~"ח

שב~
 באי~ור ~פרהסיא

 ואפילו לתיאבון" אפילו דא~
ראינוהו

 שאר ~קיי~
 ~צו~

 ב~שו" ראי~י אולם בתב""ש"ועיי""ש כנוי" הוא הרי ושחי~ה
 ~~רי"~

 אסאד
 ש~חלל ביין" ~נעו לענין שם שדיבר נ"~" ~י"~~יו""ד
שב~

 הריב"ש בת" וכ~בואר ב~נעו" יין אוסר בפר~~יא
~~י"

 ד"~
 ו~ת"

 הרשב~
 ~י" ~יו""ד הב"י שהביא

 האשכול הביא וכן כ""א~" ס""ק קכ""ד ~~י"ו~נ~"כ קי"~~

 לעבור שלא ו~וחזק שב~ות לחלל ~ו~ר ל~נין דןובזה
 ראיו~ ~כ~ ש~וכי~ ואחרי ~בירות"שאר

 כ~ו~ר דדינו
נ~ור

 ועוש~
 ~"~ ב~~~ו" יי"נ

 ד~~ול כיון
וכ~"ש ב""ד" ~פני ונם בפניו" ~עיד דוקא ב~ינןו~בו~ה ל~דו~

 ~חו"~ בש"~
 ~"ג ~ע~ ור~""א י"ז ס~י" ל"ד ~י"

 נובי"ק ו~~" ל"ח~" ~ו~"י ו~ש"ך ח"י" ~עי" וצ""בוכ""ד"
 גופו לפ~ול ~"נ ל"ח~" ~י"~חא""ע

~~ 
 כנוי ו~שותו

 פשי~~ ב~נ~ו" היין ולפ~ולנ~ור
 עליו העידו לא דאם

 ונז~ר ה~ו~" ה~צו~ שא~י ~כל ~~נהנ והואבפניו"
 ~ירו~"~שאר

 א~
 ואינו ~ה"ת חשוד שבת ש~חלל

נא~~
 ~"~ היי~" על

 ב~נ~ו" היין לא~ור כנוי ל"ה
 הוא ~ה"נ לדידי" הריעכת""ד"

 וא"כ כנוי" דינו אינו אבל ~וי"דחשוד הח""~" ~~בר~ ל~יפו~
~~ 

 שנונע
 דבר שם שאין בעדר שנ~צא~חלב

~~~ 
 וכ""ה כ"נ שייך

 כ""ו סי" ~שם ~הרי"א ב~" ~ש""כ עוד ועי" כנ"ל"ושרי



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~םי~~
~~~~

ו~חא~
 אולם ~"ז~" סי"

 דוד לה~בילי ראי~י ~ז~ ~
 ~נ""ל" ~~רי""א ל~שו" דה~יא ~"~" או~ ~י~~סי"

 שיודע ~י כי ו~וכיח עלי~~" ל~שי~ו~אריך
~~~~ 

 ~"צ ש~~" ~חלל ~~לוני ~נא~~" ~~~ או ~~צ~ו"שרא~

 ד~יעו~י~ דנוד~ ו~~ר~ יינו" ו~וסל לדידי"" עדו~ל~~ל~
 ושו~רי~ ~~~ ה~חללי~~~~

 ~לי וג~ ~צוו~" שאר
 ~~~~י~ ~ל~~ ~ודאיה~י~ו~

 על
 יכ""ז ~יי""ש" ~""~

 ~ל~ם~ ~חלב ל~נין ג""כשייך

 ~~ו""~ ד~רי נוד~~~~
 ציון ~נין

 ~חדשו~
 ~סי"

 דבזה""ז לו~רדצדד כ""ג~
~ד לרו~ הב~ר~ ~ש~~ ש~~וה"~

 נ~ש~ שרו~~
 ו~~~ללי~ כ~י~ר" ~ם

 ~ש~ת
~~ורא ו~ודי~

 ונו~גין ~~~~ ו~לי~ עול~
 ~גי~י~

 צ"~ ו~ידושין"
 כ~ינוק ד~ו"ל די"ל כ~ו~רי~" נדונ~א~

 שנ~~~
 ל~ין

 י~א ~לא וי"לה~כו"~"
 ~ג~~

 והו~א ~יי""~" יי""נ ~ושה
ד~ריו

 ~ח"~ ~הרש"~ ~~ו""~
 ו~דרכ"~ ~כ""א~" סי"

 ~כ""ד~~~
~""~ 

 י"~~"
 בודאי דל~~ש~ וא~

 ~י~
 להקל

 ~""~~ז~"
 נאצ~רו~י~ ח~י

~~י"
~~ 

 ~~רי"א ב~ו""ת ~וד
 ~~וסקי~ ~לוגת~ ~ה~י~

א~
 ל~לל ~ו~ר

~~~ 
 לכ~"ת ~ו~ר ~וי ~~ר~סיא

 ~סי" ~צלאל ~ר" דל~שו" ~דר~נן" ~ו~דאו"
 ג"~

 וכן

~ש~~
 דעת

 ~~רי""~
 ~שורש

 ק"ס~
 יד ול~" ~דאו"" ~וי

 ו~"אליה
 ~~~עות ו~~""י ~דר~נ~" רק ~וי ~בו~ ~ג~

 ~ג~ל~ו~
 עירובין

~~"~~ 
 ור~"י

 ~~"~ חולי~
 ~נא ~~י

 לי"ח~ירא
~~~ 

 רק ~וי ו~~ עיי"~" כ~~""ז
 וג~ ד~נ""ל" הא לצרף יש~ודאי ~דרבנ~

 ~ליגו
~חלל א~ ~~ו~~י~

~~~ 
 דינו ג"כ הוי ~דר~נן

 כ~כו"~
 ~ר""ח ~י"

 ו~א~""~ו~ב"~
~~י~ור ד~~ נוד~ וג~ ~"~" ~י" ~יו"ד ו~~""ש

 ~ו~~
 אם דרק ~"ד~" סי" ~א"ע וב""י ~~ור

~חלל
~~~ 

 ב~בודת
 קר~~

 וב~~"~ כעכו""~" דינו
 ~ביא

 ~ש~~~
 ~~ח בחילוצ דדו~א חכ~י~" ~~נת

 ~~לאכ~
 ~י"~ג~ור~

 ולא ס~ילה
 ~לאיי~

 ד~""ח ובס" ~על~א"
 ב" סי"~יו"ד

 או~
 ל"~

 ו~~"
 ~~ר~""~

 ~ביא
 בש~

"~ 
~~ירו~ין ~ו"~

 ס""~~
 ~א"~

 סי" ~~ו"ח
 דא~ ~~"~~

 ~וש ~וא
 גדול אדםל~ני

 ונ~נ~
 א~ילו ~~ניו שבת ~לחלל

 הוי ~~ר~ל~ני ~~~~
 ר~

 ~חלל ~כלל
 ~יי"~" ~צנ~~ ש~~

 ~וא כללא דלאו~או~ן
 ד~כ""~

 כגיי דינו
 וכ~""~

 ב~"

 כל א~ל ~~"~~רש"~
 ז~

 לנו יועיל לא
 ל~ני~

 לכ~חילה"
 ~~י~א~הרי

 ~אנ~י~
 ~חיליל ~דקדקים אין כאלו

~~~ 
~ל~~

 ל~רר
 ~ו~ א~ ע~"י~~ ~~~~

 או דאו" אי~ור

דרבנ~
 ~ב~י~~ד אלא ~ז~" וכיוצא

 ~יגו~ ו~~~ו~
 וכ~""ג"

~נו
 ~וכר~י~

 נ~~וע לא א~ל דחו~א" ב~ירצא אף לעייל
 ל~~חיל~~כן

~~~
 ~י"

 נרא~
 ~ה~ו~ ד~וי כיון

 ישראל" ו~יר ישראל
 באי~~יג~

 י~ו~ ש~~~~""~ ע""י ~יר~~ ד~ייך
~~ע~

 י~ראל ~וא וה~ועל י~וא" ~~י שידעו ~לא ל~עם
 ג~ לצר~ די~ ~~""ד" ~ליו ה~ידו דלא~ח""ש"

 דה~""ל" ~א
וג~

 ד~ז~""ז הא
 הח~~ ל""~

 של
 ~~יר ~~א" חל~ ~ירו~

~ע~
 החל~ ~או~י ל~שו~ אר~י באו~ן ~צורך

 ~וד ש~~צא
 דאין ~ דיר~או~ו

 ש~
 כ"נ ושייך ~~א" ד~ר

 וג~ינו~" ח~אה~ כנ""ל" כ"~
 וכ~~~

 ורק ~~~~" ~~~א~י הצ"צ
~וא

 ר~ כ~ ~~~
 יע~~ די~~ד" לענין

 ~וא א~ל ~שוגג" כן
~יירי

 ו~~ופ~ ~~כו""~
 ~נ"ל ונדון ~ר~~" דל"ש

 די~
 לו

 ל~~ל א~שר ~ז~"עדי~ו~
 לע~ ~~~

 ~צורך
 ו~או~~

 אר~י
 לא א~ל וג~ינו~" ~~א~ ~ז~ ל~שו~דו~א"

 עדיף י~י"ועוד ~~י~" ~ח~
 ~ז~

 דיהי"
 לח~~~ ~~חיל~ נ~ל~

 וג~ינות
וכ~~ואר

 ~ש~ ~~""~
 ב"~" ~עי" ק~""ו סי"

 וא~
 ד~י דנא

 ו~י" לעצ~ו" ל~~~י~ ~גוי ~ד~~ ~יירידש~
 ~ז~

"~~ 
 נזרא~ני

~~~ 
 ~די~ ~"~ ק""א~" סי"

 ד~וכח ~צ"צ ~נדון

~ל~
 לג~~ ~כוונ~ ~~חיל~ ~י"

 יו~ר ועוד עיי"ש" דו~א
 אהרן זקן ~~" ראי~י~זה

 ~ח"~
 ~~~יר ~""ו~" סי"

 ~כ~~לי~~
 עצ

 ישראל ~""י ג~ינו~ ~~"י~
 ~~ כדין ~כיר~ ~"י שי~שו ~או~ן ~ו""~"יב~~ות ~כו"~ ~~ל~

~חל~
 על

~~ 
 ישראל של ~~~לב וכיון ~~שגיח" ישראנ

נ~צא
 ~ז~ דאי~

 עוד
 אל~

 ~~ש
 ו~נ"ד ~~א" חל~ עירו~

 להכי ל~יחושליכא
 כיו~

 דאין
 ~חל~

 ~יננו" ~צוי ~~א
וג~

 ~חלב
 נ~ח~

 ~ל~ דגזיר~ וח~~ אנאליז" ע"י
 ~~א

 ד~ל ל~א"נ~י
 ~כו""~ חל~

 ~ל ולא גזרו
 ח~

 להצ~רףוגם י~ראל"
 לז~

 י~וא ~י~ראל שי~י"
 לכ~"~

 ל~ם
~ש~ו~" ~""~

 ל~ דהחול~י~ באו~~
 ~~" ראיתי א~נ~ ~כ~"ד" יו~" ב~נ ~ניו ~יר~תוי~יו ו~~יל~ י~ו~" ~י ידעו

~נ~~
 ~"" ~ח"ד ~ל~זר

 כ"~~
 ל""ה ד~כ~"ג ש~וכיח

~כלל
 ~ירת~

 א~ל ~יי"ש" י~ראל ודיר ישראל ~~~~ות
 ~ש~"כ ב~צ~ו" ~חצב ל~נין ~יירי~וא

 לעני~
 ~ג~ינות"

וג~
 צירופי שארי ג"כ דיש ~ח"~" בי~ראל אלא בנכרי לא
 ל~~יר ס~יכה ~די יש ~~יר~י~רא

 הג~ינו~
 לעת

~צורך
 ~או~~

 ~גדולי ~כ~ ~י ~אלו~ ו~~""י ~ראי
 גודל ~יראהדו~א התור~

 בז~ ~נחיצו~
 ~כ~ול לידי יבוא ו~לא

 ~ז~לל~ו~
 ל~בא

 א~
 ~ועי" ~נ"ל באו~ן ~לא

 סי" ~"גב~נח""י ~~
~"~ 

 ו~""ח~
 כנל~נ"ד~

 ם~~~~~~~ם~~ ~~~~~ג~~~
 ~ ~~~~ן ~~~~ן

 ~~~~י~
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~י

 ~~ ~י~~~ ~~~~ין ~ ~~~~~~~~~י~~ ~~~~~~~~~
 ~יין

 ~~~~~ ~~ ~~י~~
 ~" יו~~"~"

 ~~"~ ~~כ""~ ~~~
 ~""ו" ~~~~~~ר

~וכ~"~
 ~""כ

 וכ~ ~~~~ו~ ~~~~~ ~ר~""~
 ~ו~"ר

~~~~~~~~ 
 ~~~ר~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~י~""~" ~~~ים

 ~~~~~ור~ ~~~~י~~ר~ ~~~כ""~ ר~וכ~~
 י~"~"

"~~~~~~~ 
 י~ר~ו

~~ "~ 
 ו~~~~ ~~י~~י" ~~ו~

~~
 ~~ר

 ~~ ~~~~י ~~
 כי ~כ~ר" ~כ~~ו

 ~~~ר ~ו~~י~ ~כ~~ ~כ~~י~ ~ו~ ~ר~ו~" כ~~~~~ו~י

 ~~ ~~~ ז~" ~~~~~~ו~~~
 ~""ו

 ~~~~ ~~ו~
 כ~~ו

~~ו~
 ~~~י~~" ~~ו ~~י~י"

 ~~~~ו~ ~~ו~~~~ג~
 כ~~ כ~~ ~ר~~ו~" ~~~כ~~ו

 ~~""~ ~י~ ~~~ו~" ~~~י~~~~~~
 ~~~~~" כ"כ

 ~י~כ"~ ~ר~~""~ ~ו~ ~~~כי
 ~~ו

 ~ויו~~" ~ו~ ~~~

~~~  ~ ~~ ר~ ~~~ ו~~~י ~~~~"י" וכ~י~ כ~~ 



~ ~ ~ ~

םי~ן
~~ ~~~~

~ 
~~

 ~ ~~"~ ~~~ו~ ~ו~~ ~~~
 ~~~ו~""~~~~~~~"" ~~~ ~~ו~יו

 ~~~~ "~~~~וו~~~~~" ~~~ו

 ~ ~ו~~~~~~
 ~ו ~~וי ~~~~ ~ו~" ~ו ~~ר

 ~ו~~
~~~"~~~~ ~~~ 

 ~ו~י
 י""~

 ~~ו~~י~ ~~ו ~~~~~" ~~וי
 ~~~~יג~ג~

 ~~וי ~~~" ~~י ~~~~" ~~~~~~~
 ~~~ ~נ~~ ~~~~~~~~"

 י~ ~~ו~ני~ ~~ו~ו~ ~י~ ~ו
~ ~~~ו~~" ~~י~~~י~~  ~~יי~ ~~~ ~~~ו~ י~ ו~ו~י 

 ~~"~ ~ו~~יו" ~~~י~ ~~~ ~~וי ~~~~~~~וו~~~ר"
 ~""~~ ~""~ ~~~~ ~יר~~~י ~~~ י~ו~וו י~ו~י~~~~

 ~~ ~סיי~" ~~~~~~~י~
 ~~~יש" ~כ~ ~שו~ ~ש~~"ה~א~~ווא~ער עשיי~ לא~ור יש

וה~יא
 ש~רי ~שו"~ ש~

 צד~
 ~י" ~או""ח

 ל""ו~
 שכ~ב

 ~~~אכל ו~שוםל~קל"
 ליכ~

 ~שום
 יע"ז ~~~יש" ~כ~

 ועוד הנ"ל" ~ירושלמי~עיר
 כ~~

 ~חרי~ ~~~י~ שם
 אונ~ ~ול"~" ו~שו~ ~י~ול" ~שוםלאי~ור"

 ~~ש~~ות
 הנ~~ס הנ"ל"~לסי"

 ~~ו~
 ~ע~ו ~י~ל ג"~" ~לק

~נהג ~שו~
 העול~

 ו~שע""צ ל~קל" שנ~גו
 ~סכי~

 כנ"ל לה~יר

 אך~יי""ש"
 כ~~

 שם
 של~ שינוי" ע"י ל~שו~

 כעין יהי"
 ~ש"כ וע""ע ~חול"עו~דין

 ~ש~
 ~י" ח"א

 ק~"~~
 ל~ל~ל

 ~ראוי ~~יכא ו~סיק הנ""ל" הירושל~י כ~~רי הלכהא~
 י~יעל

 ~נ~ ~~ח~
 וע"ע לא~ור" צ~ שום אין ~יקון"

~ש"כ
 ~ה~~ ~קו~~ר~

 ~~נ~~ס שלו"
 ~סו~

 ~~ר
 ~נ~~

 היו ~~ים הרי כא~" כן וכ~ו ~"~" ~ו~ש~~
לש~י" ראוי~

 ג~
 ~כ~""ג ~ל""ח י"ל ה~אד~" ~שיי~ בלא

 ~~~יש~~כה ~שו~

~~~~~~
 ~ם~ר ~~יאים ר~י~י נ~~" עשיית לחשש
 שכת~ ~"~" ~~י" ~~~י נצרשו"ת

 לה~יר
 כ~~ואר ל~ו~חו ש~ותר יש~" נ~~ ~הוי~~~ם
~~סי"

 עליו" ~עירי~ ר~י~י אבל ~""ג~" שי""~
 ~ש~ת ה~רדכי~~ברי

~~ 
 ~עשוי ~~נ~~ ע~~~" ~~""ה

 ~~ילו ~הח~יר יש ול~וצי~"ל~כנים
 יש~" ~נ~~

ו~""~
 ~~~ו~ו ולהכניס ג~ז" ל~וציא ה~שוי ~~~ ~וי

 כאן ~אין ~ע~" נה~יר כת~ו אך אחר~"~ע~
 ~~ש"נקיבה

 ע"י אלא אינו ב~~~ר" הס~ו~ ש~באלו~
 ה~~~ר נדחק הברגה וע"י ~~אלו~" אשר הג~ז"~לחן
~ך

 ~ו~
 ~ני~~" ~~אלון

 ו~די~
 ~ה~~"~ר

 שי"~ ~ש~
 ~שאני~"~~"

 ~חן רק ~נק~" ~~י~~~ שו~ דליכ~ ~כ~
 ~ק~ו~ ~~יח~ ~נא זה ו~ין ה~~ר" ע""י ~ו~~והגז
~~~~~~ 

 ~לוי זה שכל וכ~ובן עכת"~" ~ליו" אשר
 ה~ני~~~צי~~

 ~כל
 ~~ופן נעשה אם ו~קו~" ~קו~

 וא~הנ""ל"
 נ~ו

 שו~
 ~נו

 ~וזרי~
 נ~~ ~~שיי~ נאיסורא

כנ""ל"
 ו~~

 כיון ~כ~" עליו ~בוא ~~~~יר אלה" ~כל

ש~
 ~~ח~ירי~ ה~חרוני~ ג~ולי כ~ה

 כנ""ל~ ~זה

 ור~ י~~י~" ~ג~~ ~~ ~י~~~~~
 ~~ו~~ו ~~~ר

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

 ~י" ~""~ נו""~" ~ו~~ ~""~~~~~
 יו""~ ~~~ ~~ו~ ~גי~

 ו~~~ו ~~ו~" ו~~ ~יו~""~" ו~~~נ~~~י~~""ג"
~~~~~ 

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

~~י~יו ~~~ ~~~~~~ ~~~
 ~~~~ ~~~ ו~~~~ ~~~" ~~~~ינ~ ~~יו ~ו~~י~

 ו~יו~~~ו~"
 ~~~ו~

 ~~~ר
 ~ו~~ ~~ונ~ ~~~ ~י~" ~~~

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

~~~
 כ~ר

 ~~ ~אחרוני~" ג~ולי ~ד~רי נו~~
 או~ם דנו

 ~חיי~~"~צוו
ל~~~ים ~ו~ם" אחרי גויי~~ לשרו~

 ~אין הצ~ור" ~דרכי י~~ורשי~ ~נ~שו~~" אל~
 ~~~~~~סקין

 כ~~יאר יכו"" ~~ר לכל
 ~~יו"~

 ~י"
 א~לש~"ה~"

 ~נ~""~
 שלא ש~י" ~~וכח" ~ו~דנא שיש כיון

 ~וחה ~ין קדיש לו~ר ~~ושכר ש~לא"ה כיון~רצונו"
 ~ועו~ ~א~רוני~" כ~~ו~ר א~ליםשאר

 יש
 ל~ו~

 ~שום
 י~אי~ ~~~ות~" לחלל ~ו~רד~וי

 שי~~ו א~לים שאר
 נזכו~ המכירי~ רצו~ א~אותו"

 ו~~""ר" ~קדיש א"~ו

 ~~~ו~ ~""~ ~~" ~~~ינ~~~~~~
 ייו

 ו~ו~ני~ ~~~~~~" ~ייו ו~~""~ ~ו~~ר"~ו גו~גי~ ~~ ~~
 ~ו

~~ו
 ~~~ ~~~ו~ ~י~~ ו~~~ ~ו~~~" ~~~

 ~י כי~ ייו
 ו~נ~ ~~~~"~~~

 ~~""~ ~~ו~~ ~~" ~~ניו
 ~~"~ ~~י"

 ~~יו ~~~~ו ~~יו ~י~~~"~~"
 נו~גי~ ~~

 ~~~" ~ו
 ~~~~ ~~~~""~" ~~~ו~ו

 ~ו ~~~" ~~גי~ ~"~ ~ו
 ני~

 ~~ ~י~ו~ י~~~ ~~ו~~ ~~"~~~""~
 ~~~ ייו

 כ~ו

 ~י~~ ~""~ ~""~ ~~~~~~~
~~""~~ 

~~~
 ~~~ ~~ י~~~י לא

 ל~~~יר יש הנ""ל"הי""א לד~~ א~~ כי ~~~ר" יש
 נו~ני~ ~~ ג~

 צו~~ר
 ~~י~ו ש~" ~~~""ג ~~ירוש וכ~בו~ר~היי~"

~""~~~ 
 ~שם

~""~
 כ""ז אבל כ""~~"

 ר~
 ~~נ ל~ו~א"

 ~~~י~" להלכ~
 י~ א~ילו ש~" ~ר~~""אוכ~~ו~ר

 לו
 יי~

 ~~ר
~~ 

 אינו

~ו~
 א~שר שאי וכיון ~~ש" ~ו שיש או~ו כ~ו

 ~~~חר" ~ע~י~
 חו~ר~ ~שו~ ~א~ ~ז~" גרע

 כ~בואר ~ינו

 לעני~ שכ~~~~~
 ~ודאי ד~רי י~ע~י" ל~ ב~ו~ר" ש""ק

 שלהקידוש
 ש""~

 ~~~ק" ~כנ נכנס לא ~~ו~ר"
 ההלכהל~י

 ~~~רכי~
 ~~ה""ג" ע"ז

 ~~~י~ו~ כ~~~~
ע""כ

 ~~ח~ירי~ ~~
 ~א"~ ~~ע~ ~ו~ ~ידוש" לענין

 ר~ו"

ננ~~
 זה ו~~~ם ה~~~" ~"ג

~~~ 
 ~~~י"

 ~~~ינו ~""ה~"סי" ~~""~ ~שב"~
 כשר זו" ל~י~~

 ~לא נ~~~ל~" הו~

 ~שכרגרי~
 ~ל"ו" ~~~~ילי~

 וע~י~
 ש~ר ~~לו ~~יני""

 ~דינ~" ח~~ר ש"~א~עי
 "~~ונדי~י~

 ~~ינו
 ~י~~

 ~~ר

 הה""~ וא""~ ~ליו" ~~~ילי~~~ינ~
 ו~כ""ש ~חר"~" ~ש"ק

 אמ~ ~ו~~~
 כמ~ואר ~דינ~" ח~ר

~~ 
 ~"~" ~~~י"

 כל ~שם ~יני"" גרי~ וא~ר~~ ~יי"ש" ~די~~~~~י
 ~~ו~ ג~ ~ ו~~ ~~ינה" ~~ר ~~וי ~ום~הי~ר
 ל~ א~יי~"

 ~~יי""ש ~יכא
 ח~"~

 וכ~~ואר ~~וקר לו

 וכנר~~~~חרוני~"
 הי" שזה

~~~ 
 וזה זי""~" ~~"ח ~רן

 יי~ כנג~ א~שיי~
 לשאל~נו~ ענין ~ינו א~ל ג~ור

 ~זהוהנ~י
 וחו~~ דוש~"~

 ~רכו~~ ~ו~~י ~כל

 ~~יי~ ~~~~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~י~~
~~~~

 ~~~~ ~~י~ ~~י~ ~~~~~ ~~ ~י~~ ~~~~~~
 ~י~~~"ו יר~~י~~~""~"

 ~" יו~
 ~~"~~ ~~~"~ ~~~~ו~~

~"כ
 ~~~~~ ~~~ ~~~~ כ~~ יו"~ ~~~ו~ ~""~

 י~"ו
 ~"ו" גיי~ר~ י~י~~ ~~~~~~ווי~ו
 ~~~ו ~~~ ~~~~~~י

~ ~ ~~~~ו ~~~י~י~   ~~~ ו~~ ~~יו" ~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~י~ו ~י~~~ 
 ~י" ~~""~ ~~~~י ~~~~~י~~

~~""~ ~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~~יו ~~""~ ~~~~י~ ~ו ~ייר ~ג~~י ~י~ו~ ~יוו~"~
~~י

 ~~~ו~
 ~ג~~ ~~~י

 ~~ ו~יר ו~ו~~~" ~~~ ~~יו
 ~~~ ~~י~ו~ ו~~ ~~~~" ~~~~~~ ~~~~י~~~~

 ~ו~~~ ~~י~ ~~~וו~~~י ~~~ו~ ~~~ ~~ ~י~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~ו

 ~ני ~~~י ~~~~~~~~יי ו~~~~~ ~יי"~~ ~ו~~~ ~~
 ~~ו~" ~~~י ו~~~ו~ ~~

 ~י~ו ~י ~~~י ~"~~" ~""~~~~~
 ~~ו~~ו ~~י~ ~~~~ ~~י~ ו~~~"~~~~~~יו" ~~~~ו~ ~ו~ ~~~

 ~ו~~
 ~~~""~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~
 כלי הוי ~יכף שני" בכלי ש~~ירים נ~פוס~ים

 לז~ן" ז~ן בין ~חל~י~ ואיןשני
 ר~

 חו~רת נו~ע
 סי" ~ופה ~~לאכתהחיי""א

~"~ 

 ו~חכ~ת
 ~כלל א~~

 כ"כ חם דאם ו"~" סי"נ""ט
 שהי~

 נכוית
 ב~י~

 אפילו

 ס""ק שי"ח ~סי" ~~"ב כן ופסק ~בשל" שני~כלי
 יוס~ ~בי~ ~ד~רי וצ"ע ~קו~ו~"ובשאר ~"ח~

 סי" ~יו"ד
 ~תוס" ~~ברי שכ~ב וא~~"~""ה ק""~

 ~שב~~
 ~ס""ל שם"

 ~~לה~אפילו
 ראשון בכלי שהי" כעין שני בכלי רתיחו~

 גדול ~כלל ~בשל"~ינו
 הו~

 בשום ~~של אינו שני ~כלי
 דאל"כפנים

 ל""~
 לתל~ו~א

 ל~תו~
 אינו שני כלי ולו~ר

 ה~ור עפ""י שם ~חלק רק ~כ""נ"~בשל
 ~י~

 ל~פליט בישול
 שה~שה ~~ה ~וכח וכן ~יי""ש"ו~בלי~

 ש~
 שכ~בה~ור ~ברי ~ל

 "וא~
 אפילו שני בכלי ואי וכו" ר~שון בכלי אי ~ייריב~אי אוסר"" אז בו נכוית ש~י~ חם ~וא

 ~ול~~י~
 ~תוס" יכ~""ש ~בשל אינו בו

 ואם עיי""ש" וכ~
יש

 ל~ל~
 בכלי ג~ ד~יירי אפ""ל הי" לסול~ת נכוית בין

 אבל שאני" ונכוי~שני
~"~ 

 נק~ו דהאחרונים כיון

כהחיי""~
 יש ש~~~" ~~יני ~~ו"ח ~חז""א וכ"פ ל~ח~יר

 ב~ים שני~ס ~לא יבש בדבר אך כדבריהם"להח~יר
 ה~ח~יר ~שום רק בזה דישח~ין"

 שנ~בשל אחרי תע""~
 ל~קל ישפ""א"

 א~
 נכוית ~ספק

 בכ~
 שני~

 ~ושה"ט~והנני

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~ ~י~י~ ~~~~ ~~~~~~"~
 ~" יו~~"~"

 י~~ו" ~~~~~~ ~~"~ ~~כ"~ ~ר~

 ~ י~""ו"~יי~~~~~~ ג"~ ~~~י~ ~~~י~~ ~ו~"~ ~~ר~"~~וכ~""~
י~"ו" ~~ג~~~~ ~~~"~ ~~~ר~ וכ~~

 ~~י~ ~~""~ ~~~ו~ נו~גי~ י~~~ ~~~~~~"~
 ~ו~ו ~~ו~י~ וי~~ ~ו~~ ~~ ו~~ו~~~י~

 ~יו ~~י ו~יו~~ ~י~~ ~~~יי~י~ ~ינ~ ~~~~~"~"

 גם לחוש" יש ~ע"ש" לעשי~~~~
 ~ב~ס" ~~י~~ ל~

 ח~שה ~"א~" ~י""זנ~ה
 הן ~ברי~

 ש~~וש~
אות~

 ~~וכל ב~אשו" ו~~ו בנפשו ~~חייב
 וכו"" הליל~ ~לי~~ ש~בר קלופה" וביצה ~לוף"ובצל ~נו~" שו~

 ברכי בס~ר וכמ"ש א~ור" ב~י~ב~ ~א~~~~~~ו~
 יו""~ ברכ~ ~בשיורייוסף

 ה~ ה~ע~ים"שני ובא~~ י"~" ס"ק ~~""ז סי"
 ~תו~"אי~א סכנ~" ~הוי וגם ~ת~יי~" ~אינו

 ק~""~ ~שב~
 ל~~יר פלפלא~" ~ני ~ו~"ה

 ~ע~א"~האי
 ל~ו~

 ~~פיגין ~שום ביו"~" ובצלים שו~ין
 התוס" ~~בריאך ~יי"~" לילה עליהם כשעבר עלי~ן שורה רו"ר וגם~עם"

~~~ 
 כן לא ד~ם ~ותר" ~בדיע~ד

 ל~שו~ו א"א ד~ויפשי~א
 ~ר~

 בספר וכ~"ש ~וב" יום

 לדו~קר~
 בר~שו ד~~י ל~חוק" וצריך א"~" סי" ~או"ח

 ~~ו ~ד~ו סכנ~" ליכא ~ב~~ננו ~ס"ל או דוקא"לאו

 אבלרבים"
 וכ~"ש בעי" ~יהא ל~יחש כ~" נ~~ א~ א~

 של הי~רובכלל ~וי בו~אי טע~א ו~האי י"ג~" אות ס""ח סי" שני~חלק ~ספרי ו~י" קע"ג~" ~סי" ב~ג""א ו~"ע ~פכ"~~"~יש"ש
 ה~ו"~

 שכ""א ~ב~י"
 ס""~

 ~ע~ו" ~י~ק~ל ~ע""ש" אפשר ~אי ~שו~ ~~"צנון גבי י""ב~"
 שת~~ו~~

 א""~ ~שו~ דוכי בז~" כ""ת
 ל~~יריש ~"ש" ל~שות

 ספ~
 לא איסור"

 כ~ב שהרי ~י~י" קש~
 בר יוסי כר" ~קיי""ל ~לכ~א ~עי~ר ""ש~קינןב~ירוש

~~
 ל~ו""ז גם

 עכ"~ צרי~
 ע""י או ~כ~" י~רבנו שלא

 ~~נהג ~ל וקשה ~יי"ש"כלי"
 ~~ול~

 נז~רו ~לא
 ב~פר בזה ~~יר וכבר ובכלי" ~כח ו~ער~יןבזה"

 ~הל~
ל~ו~

 ~~י"
 שכ""~

 ~ב~"ק שכ~ב ~ לפי ~ך כ""~~" אות

 דכל לומר דא~שר שינוי" בלי שרי ~ע~ ~ב~~~כ""~~

 ~ספר ו~בי~ו ~""כ" ~~~ ~~ קרי סעו~~ אות~לצור~

 שב~~נח~
 פ" ~סי"

 ~~ש""כ ל~י""ז וצ""ל ל"ח~" או~
~~ג"א

 ס"~ ~ש~
 כ"ד~"

 ~א~
 ~סור" ~עו~ה נאו~ה

~ז~
 ~היא ~בע~""~" לשי~ת ~וקא

 ליכא ~ע~ה הי"א" דע~
 ועיי"ש כלל"~יתר

 ב~הש""~
 ס""ק ~א""א ו~פ~""ג

 כ""~

 ה~צים עם ה~צלים בי~ ה~ני לכל ~לוק~~~~~~ן"
 כל ורק ש~~" או שו~ן בלאוהכב~"

 בכלל ~וי בודאי שאז הש~ן" או ~שו~ן בעצ~ו לוישים אח~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~ ה~ ה~~י~~
 שגם אלאמ~~"

 ~ז~
 דם""ל הפוסקים אותן ידי יצאנו לא

 ~ל"~ מ~~~
 כל דאדר~ה נראה אינו גי~ול" ~ר

 מ~
 של"ה

 מ~~~מ~~
 לא

 ~פוסקים~~ כמ~ואר יותר חשש יש יותר" גי~ול ~ר שם שה~יא וכמו כ"~" שינוי ~שו~
 לדקדק יש ~""כ החדשו~" צ""צ ~שם ש~ת~מנחת

 ג~
 ~זהוהנני שלא

 ~ושה"~
 הימים~ כל

ל~ר~
 מש""כ ~א~נם כנל~"~" ~שינוי ול~שות ~כח

 ו~יי~ י~~~י~~~ כ~

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~ ~~י~~~~~י~

 ירו~~י~~~""~"
 ~~~""~ ~~י~ו~ ~" ~~~~"ו

~~"~~ 

~כ"
~"~ 

 ~וגי~~"~ י~י~~ ג"י ~יי~~~~ ~~י

~"~~~~~ 
 ~~ניו

 ~~~ונו~ ~~ ~~~ו~ ~כ~~ ~ר~~
 ו~ו"~~~

 ~~"~ו~
 ~~י" ~" ~יו

 ~~רו~
 ~~יו~ני~~

~~~
 בש~רי יקרא ש~א גזירה משום ה~~ם שהכל כיון

 נראה איןהדיו~ות
 לח~

 ~" בין ~~~שה
 ס"ק א"א ~"ז ~סי" שם ~מ""ג ו~י" ש~~רו~"הפירושים

כ"א~
 ה~יו~ות ש~רי ~וי ~לא דוקא לאו שמא ~לרש"י

ממש"
 ש~ כת~ א~

 וא"כ שלומי~" אגרת כמו דהוי משום

למא~
 יהרמ~"~ן הרמ~"ם היינו שלומים" ~אגרת ~מי~ל

הו~~
 ~~א ~ום רק איסור אין ~סקי"א~" שם ~~ו""ז

 שה~~ונה שהיכא לומר א~שר וה~ימחו~"
 ק~ו~

 ~דפוס
~~שוי

 א~ל איסור" אי~ זכוכית" ת~~ לכ~
 למ~ש~

 אנו
 יו~ע ד~ינו היכא לא אם שלומים ~אגרת גםאוסרים
~ה

 ש~ כתו~
 כמ~ואר

 שם~ ופוס~י~ ~ש""~
 כוח""~~~~רכת

 וויי~ י~~~י~~~

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

 פ~~~~"ו" ~~"~" ~~"~ ~~~ג"י כ"~~""~"

 ~~וי"~ ~~ו~~~ ~ר~""~~כ~ו~
 ~ו~""ר

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

~~""~~~ 

 ~~~ כ~~ ~~ כר~וי"~~~~~"~
 ~~~~ו" ~~~י~גי

~~~~~~ 
 ~~~י~ו ~~~~רי ~י"

 כ~" ~~

~~~
 ~~~ו

~~ 
 ~~~ ~~ו~ ~~י~ו~ ~ייר

 ~גיו
 ~~וו~י~ו~"

 ~נ~ ~י~ ~~ ~~נ~ ~~~ ~נ~~ר~
 ~~ו ~~~נגו" ~~~י~ ~~ ~~ר~~ו~~י~"

~~יו ~~"~
 ו~ני~ו ~י~~" ~~ ~~ו~

~~ 
 ~~" ~~ ~~י

~~~~ ~~~ 
 ~~ו" ~י~ור

 ~ ~~" ~י~ו~ ~~
 ונו~~

~~~~~
 ~~ו~~~ ~~ינ~ ~י~ ~י~~ ~נ~~~ ~~וו

 ~~~ ~~ ~~ו~~~~י~
 ~~~זיר~" ~~י~ר ~~~ו

 ~~ו~~ ~~י~~ו~~נ~~~
 ו~ו" ~~~~ נ~~~~ ~~ ~~ייו

 ~ו~~~~
 ~~~ו~

~~~
 פשי~א

 לכ~חי~ ד~נוג~
 מותר שי~י"

 ורק דאסור" ~ודאי לכתחיל~" האש~"ג להחזיר~
 יצחק מנחת ~ספרי דנתי~י~~~ ל~ני~

 ~ח"~
 ~י"

 ס"~~
 ~אינו

יהו~י
 ששפ~

 מים קצת
 מים של ליורה ~~ושלים" שאינ~

 ש~מד~חמי~
 א~ ~כיר~" ~""ג

 מהמים לשתות מותר

 ~ש~~חמי~
 ואינו דשיל"מ ד~וי די""ל ~י~ול" מ~~ם

 סי" ~ח""א יישר א~רי מתשו" שם וה~א~י~~ל"
 קכ""~

וח"~
 סי"

 פ""~~
 דדן

 ש~
 לה~יר וצדד כה""ג" ~~ו~~א

 לומר א~ל ~יי""ש" ת~רו~ות ~"י האיסור ד~אמ~~ם
 וא""ת הד~ת" ~ל ~לה לא לכ~חילה ל~של ו~תרד~~ל
 ז~ ~מנ~ מאי" ~~מאמ"מ

 מדרשא" ~י איתמר כ~ר
 ~ והואוכ~להלן~

~~~~
 סי" ~או"ח נזר א~ני

 קכ"~
 אות

 ז"~
 שכת~

~וז""ל"  ~ת~ 
 לפניו ש~א ~שאלה

 ~מ~

 מ~ושלי~ מי~ ששופכיןשנוהגין
 לג~רי שנצ~ננו

~ים ~~ו~
 רו~חי~

 אינם שני~ם שיהי"
 לג~רי נצ~נן ~~לא הרמ""~" כהכר~ת ~ו~םמח~מין שו~ נג~רי" צונני~

 ~יתר אין ד~ודאי מ~לתו" וכת~ בישול" אחר ~ישול~ו אי~
 אלא היתר ~איןוכו"

 כש~~יי~
 חם

 מחמ~
 הרא~ון ~ישול

וכו""
 א~

 אם
 ה~

 ל~~יר יש מו~~ים
 ואף ~"~ול" ~~~~

 ~דר~נן מתירי~" לו שיש ד~רדהוי
 נסמו~

 הפוס~ים ~ל

אי~
 לג~רי" ~שנצ~נן אפילו ~ישול אחר ~י~ול

 א~
 ~ופק

 ~ל"ש ~~ם ~וד ~~ה יש הנה ~י~ול" ~זה דאין ד~רייל~י
 היתר~זה

 ~שו~
 ד~ין משא" ל~ו~את דדו~ה ~י~ול

~ותר
 משו~

 ש~רי ~י~ול
 נוש~

 והכ~ כולו" את
 נמי

 אתמ~מם
 כול~

 ~כ""ל~ ~~ה ל~קל ואין

~~~
 כוונתו כנ""ל" ~י~ול ~זה ד~ין ד~ריי לפי שכתב
 זה לפני ~תשו~ה שםלמש"כ

 ג"~ ~או~
 ל~רש

 ~ל אגלי ~~פרומש"כ
 ~ס"~

 אות ל"א
 י""~~

 ~ר""ן נד~ת
 ~~ר ~~לינן דלא ~שום ב~ל" מ~""מ ~לר~נןד~ה

 ~~ל לא מינו ~שאינו מין אפילו היתר ~שני~םא~ל ~ינו" ~שאינו מין והוי והיתר א"~ור ~~ר רקהד~ר גו~

 ~ח~ו~לר~נ~
 חשו~ים ש~ת ל~נ"ן ו~זה ~~ינו" ~ין

 מ~ושל ושאינו~מ~ושל
 מי~

 דשניה~ ~מינו"
 ~סורים

 א~ ~ף שהמ~ושל רק~~ישול"
 אינו ~רותחין או~ו שם

 האיסור ~אין ו~וד ~~ישול" ~ו~ר ש~ה לא ~ו~"מ~של
 ~מים~ל

 ר~
 ~ושה ~ל

 ~יי""ש" ~~ל~כ~
~סיף ה~שו~~ ו~~י~

 ~ו~
 כנ""ל" משא ל~ומאת דדמיא

ו~~~~~
 ~ל ~לה לא לגמרי מ~ושל ~~שאינו מיני"
 ונצ~נן ~~ישל כ~ר ~שהי" ורק שי~ו~ל"ד~תו

דלכ""פ
 אי~

 ורק לגמרי" ~שנצ~נן א~ילו ~ישול אחר ~ישול
 לגמרי ~נצ~נן מחמיריןדלהלכה

 כ~"~
 ~~סי" הרמ"א

 א~לשי""ח~"
 ל~

 ~הוי אף להקל הו""א ויש דר~נן" אלא



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

 ל~עש~ ~""~ כנ""ל"דשיל"~
 ~א והנה כנ""ל" להח~יר יש

 א~ דשיל""~"דהוי
 ~~~רי דל~~ש""כ

 ~ש~~
 ~ל לדון יש

 ~שו~~~~רוב~
 ד~א

 שייך זה ב~ערו~~" לעול~
 ~ישול ~איסור על א~ל נ~~שנ" שכ~ר אחרי לש~י"~נוגע ר~

 כ~ו~ן~ זה שייך לא~עצ~ו

~~~~~~ 
 דאינו שי""ל ~ה ה~יא שאל~ו ~ד~רי ~ע""כ

~~ל
 ~~ע~

 דדו~ה
 ~~~" ל~ו~א~

~~ 
 ~~יא

 שכ~~ו~ה
 לחל~

 בי~ש י~ש ~ין
 דלא ~יכי כי ~לח" לל~

 על~~שה
 הר~~""~

 ~~~""א ~~"ש
 דהא הי"ז~" ~~ה"~

 ~~ילהדנ~ילה
 ~ש~ו~~

 ~~~א א~ל ~גע" ~ו~א~ ~ענין
 ש~ס~ ל~ב~שא"

 ~~ל" שם
 ~"ז~

 שש~עה ~~ה~ה

 ד~חרר~
 אע""פ

 ~~ שנ~~ר~
 ~~~אה דאינה ~~כורה

 ~ור~ו~ הר"י ו~י" ב~שא" ולא ~~געלא
 הו~א

 ו~~חי~ וגנוני~ ~~~ החרר~ דנ~ערב~ שאניד~ררה ~כ""~
 כ~ו הכל ו~וי~ה~

 ~ד~
 ו~גנונים

 ו~י~
 ד~ר עוד

 ~~ואר וכןשי~~א"
 ~~ל""~ ז~ ~ילו~

 ~~~~אי ~פ"א
~ו"~

 הי""ד~
 עכת"ד~

 ש~י~ת ~~ר ~על של דע~י על עלה הנ""ל דכל~י~~~
 ~~~ל~כ~ה~~~

 ~~של
 שה~יא כ"~" או~

 ח~יר~ו לעניןשם
ל~ה ~כ~ דכשלו~חי~ י""~~" ~או~ ש~

~~ 
 לי~~ר ~~~" ~~דירה

 ~שו~
 ~~של

 כששופכים וכן הכ~"שעל ~ל~נוחי~
 לח והכוס הכוס ל~וך ח~י~

 לית~ר הראשונה~ש~י"
 שיעור חצי דהא ~~של" ~שו~

 ~צל"ח ~ד~רי ה~יא וע"ז ~""ת"אסור
 ~שכחת לא ~~ל" ד~ב"~ דלר~נן שלה~ת ~וציאל~נין ל"~~ ~~י~

 שה~וס~~ שלה~~" ~~וציאחיו~א
 ש~כל ~רו~ה

 ~ע~
ניתו~~

 וכ~~ והולך"
 לעניןאי~ר שאני ~ה על ~ת~ה ואל עוד

 שב~ הוצ~~
 שי~י"

 שיי~
 כי ~רו~" ~י~ול

 א~לכאור~
 שהוא

 ~רו~ ~עור~
 הוא כולו ~לוא

 ~עי~
ושיי~

 ~י"
 שאין אני או~ר שעו~ר" ~~ הנ~~

 ~צינו וכ~רה~י~~" ~~ ז~
 ~~ס" כיו"~

 נ~
 ד~א~ר ע"א~" כ""ז

 נ~י פירש"י דר"ש"~""~
 ~"~ דני~ו~

 של גופו כל
 אר""י ה~ס~נא ו~~~"ככא~" ~~

 ~שו~
 ~י~ול

ו~~יא נגעו" ~רו~
 ש~

 ד~ה~ה ~א
 ד~ ~רר~ שש~~

 ~~א שאינו
לא

 ~~ג~
 לענין שאפילו ~זינן ~~שא" ונא

 ~ו~א~
 ~שא

~~
 הוא ~רי ~רו~ ש~~ל~ כיון אפי"ה כולה נושא שהרי
כ~ילו

 כא~ אינ~
 ה"נ

 לע~י~
 ע~ירה

 ו~נח~
 של

שאר נד~ דא~ ה~~~" ש~י~~ ~~" ~~יי~ ו~""זהצצ"~" עכ""~ ש~~
 כן נא~ר ~וצא~" ל~לאכ~ ~לאכו~

 ג~
 ~ישול" נ~נין

 ה~~ושני~ ~~י~ ~~ל ש~כלי ~נ~ו~ ~~י~ש~~
 ואין

~~פו~
 ע"ז

 ש~
 ~~או~ שו~ ו~""~ עכ""ד" ~ישונ

כ~~ ~"~~
 דא~שר

 ~י~ לחל~
 ד~~ישול ל~ישול ~וצאה

 ~~ה עוד ~ש""כ יעי"~י~ול" ל""~
דה~יא ~ש~ ו~"~ ~""~~" ~~או~

 ש~
 ~~אות

 י""~~
 ~ל ~גני ~~פר

 ~~וד~ ~רצ~ ו~~הנ""ל" ~~~נ""~~
 ~~ישול ~י~ול שייך שי~י" לו~ר

 חיז~ ואש~ ~~~נ~ו" ה~יא ולאעיי""ש"
 ~~שו~~ו ד~ריו

 נזר~א~ני
 ש~

 ~~ישול ~י~ול דל""ש
 כ~ו ~~ל שאינו שם ~ש""כ צ""עואך ~נזכרי~ ~~ע~י~
 ולא ~ש~" ~~ו~א~

~~יר
~~ 

 שיש
 ~י~ ל~ל~

 י~ש
 כנ"ל~ ~ל~ לל~ ~י~~

~~~~
 ~נדו~ ~ש~~ ש~י~~ ~ס"

 הנ""ל
 וכן ~~"ה~דיר~ ~~ לח~ ~כ~

 ל~וך ~~י~ כש~ופכי~
 כו~

 דן ~ראשונ~" ~~~~ ל~~ו~כו~
 ש~

 לה~יר
~~"ל ~ע~

 דל~ר~""~
 ד~י~ל

~~ 
 לא

 נצ~נ~
 ~כ""~ לג~רי"

 ד~""ל
 ~ישול ~~ר ~ישול שייך דנאלהלכ~"

~"~~ 
 דאין כהר~~"א אלא ו~רא""~" כר~~יודלא לח" ~ד~ר
 ~א""~

 ~ד~ר

 ~קלח
 ל~ו~ר~

 לא דכה"ג וי""ל הנ""א" וכ~"ש ~דר~נן
 שי""ח ~ס~ ~ה~ג""א ~שה א~נג~רו"

 ל""ה~ ס"~
 דאוסר

 ח~יכ~לי~~
 ~שר

 רו~~
 נ~וך

 דאינו דכיון צונן" רו~~
~~ער~

 רצ~ ושו~ קלי~~" כדי ~~של
 לו~ר

 ~שו~
 דאינו

 ל~ישול~~כוין
 ~לחלוחי~

 לדוןויש פ~"ר" ~וי א~ל הכלי" ש~""ג
 ~די~

 ו~וד ~דר~נן" ~ס""ר
 לכא~ צד~

 ולכאן
 ול~

~ע~
 ול~עש~ ~רור" ד~ר

 שם ~~יא
 ~חכ~

 ~נ~ג א"
 ~י~ש הכלי צד ~ללערות

 ור~
 דרך

 זחיל~
 ל~~ום י~וא

הל~"
 וא~

 ~סי" ~יור""ד ד~יי"ל
 צ""~

שאם ~~גה~" ז" ~עי"
 הל~

 ~ילוח
 א~ רו~חת" ~~דיר~

 כירה" ע""ג ~~ז~ל
~""~

 אול~ ~כ"ר" כעירוי דינו
 צ"ה ~סי" ~ש~""ד

 נענין ~או"ה~~יא ~קי"ח~
 דאי~ ש~~

 ת~לין ~ל רותחין ~~רה
 וה~~~ שרי" ~צידהןא~ל

 ע""ז
 ~די~

 ~דסי"
 צ"~~

 הנ""ל"

 דרפיא ~אחר י"ל ו~~ה לחו~רא" כעירוי דחשו~ו~סי~
בידי"

 ור~
 ל~ו~רא

 ~~ ~גערין אין כ~ירוי" ~שו~
 העושה

 דינו שנזחל עירוי ד~~ ~שו~כן"
 ר~

 ~ועלת ככ""ש

 ~וד יש נחה" כוס ~ל ~כ"ר ~~ירוי~~~~
 צירי~

 ~ש"כ
 ~עי" שי"ח ~סי" הלכה~~י~ור

 י"~~
 ~ש"כ ~ל

 ו~ו~ר ש~"~שו""ע
 ל~ו~ ח~י~ ~י~ לי~~

דאם ~"~~ ~ס""~ ב~""~ וכ~~ וכו"" ~כ"ר יהיו שנאו~וא וכ~" צונן ~ים
 ה~~י~

 אסור וכו"" ~כ""ר
 ~~ לערו~

צוננים ~י~ ל~וך
 ~וע~י~

 וכ~~ יד~" ~ל שי~~שנו
 ש~" ~~~"ל

דכ""~
 ה~ג"א ו~ליגו ה~ו~"" וכדע~ ו~~ר~"ג" ה~ג""א

ו~~""ז
 דלה~ג"א ה~ור" ~דע~

 ג~
 ו~~ו""ז כ~" ס""ל ~~ור

כ~ב
 דדע~

 וה~י~ ~ח~יר" והר~~""~ לה~ל" ~~ור
 ~איר

האריך
 דד~~ ו~~יי~

 וכן לה~ל" ~~ור
 ד~~

 ~רש~""א
והר""ן

 דז~
 לא

 ש~~ער~ין כיון ~ירוי חשי~
 לחוש צריךונדינא ~זה" ז~

 לדע~
 לאי~ור נוגע כי ה~וס"

 אך ~ש~~" ד~~שלד~יריי~א
 ~דיע~~

 על ~~~וך יש
 וכן ל~דיא" ש~~ירין ו~ר"ן~רש~""א

 ~ש~ו~ ~~~~ו~
 ~~ש~~ הכי נ~י שנוהגין ו~ה ו~~ור" ~ר~~""~לשו~
~~~

 ~~ ~י~ ~~~ ש~~ ~וד~ ש~~שלי~ ~יי""א" ~ו
~פ~

 שהוא ~אופן ~יי"א" או
 ~ז~

 ו~יו~ ~~~~א" ~אוד
 ~ר~~ ~~י~ ~י~ על~~ ~ערי~הש~~

 ~~י~ר" ~נ~~שלו
~ז~

 ~~ע~ ל~~יר" ~~ד עוד יש
 ה~~ואר ~~ילין ~יש

~~~עי"
 ~""ו~

 עיי"ש" וכו"
 ל~~ו~ אי~ לכ~

 ~יד
 נ~ש ~על כל לעצ~ו ~~נהעושין" א~רי~

 ~~ י~ו~
 שלא נזה

 כ"ז ~~""רלערות
 עכ"ל" שהיס"~

 דע~ וכ~
~ש~ע ג""כ" ~~ר""א

 נדע~ שחו~~
כי והנ~ ~~ה"ל" עכ"נ הנ""ל ~~ו~"

 צדק צ~~ ~ס" ~~וא~ כ~
 ~לי~אויי~ש~

 ~~י"
 ~ש~~

~ש~~
 שסידר דא~רי ח"~" ~שנה פ""ג

 ~~~י~ ה~י~ו~
ל~ו~

 נ~צא ~זה""ל" ~יי~ צונ~"
 ל~רו~

 ~~ים ~י~ ~ן
 חרס ~כלי ~צאלינ~העו~די~

 הנקר~
 הלייק

 ח~ין ~~
הר~~

 עלי~~ ול~רו~ כ""ר" ה~ וג~ כא~~~י" ~~ש
 על

 ~ש~ה ~ר"ל~יי""א
 נ~ ~~יי""~

 על
 ~~לי~~

 ~ה לפי א~ל צונ~" ל~וך ח~יןוהיינו שנצ~נן"
 ~~י~ ש~~י~

הר~~"
 לכ~

 שרי זה ש~י~"~" ~ד ~ח~~ם ~~יי""א
 לפ~~

 ~פו~~י~ ו~ג~ו~י~הרי""~
 ו~יינו כרש~"א" דלא

 ~שא""כ ו~רש~""א" רש""ילשי~ת ר~
 א~ור ~~י~" לשי~~

 ו~~~ו~י~ כהרי"~ פ~~ ו~שו""~וכו""
 ועוד שרי" וא""כ

 ~~~ר דא~"לו ~אי~~י~" ~~ר~ עפ"י לצדדיש
 ל~

 אי~שנצ~נ~
 ~~רי וכי"" ~ישול אחר ~ישול

 ז~ ~יי""~
 כ~ר

 ~~ר""שנת~של
 שנצ~נ~ ר~

 נ~~~יר ~י~ ו~""~ אח""כ"
לש~וך

 ~~ינ~
 ואח""כ ~~ר" לכלי ~לייק

 כ~ז ~~ו~א ר~י~י וכן ~כ""ל" ה~יי""א ~שקה עלא~ר ~~כלי לערו~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~י~~
ב~גש"פ

 אגיד~
 פ~~א א~"ד ~ג~"צ ידי""נ מאת אזוב

~שלי~~~
 יבודאי י"ג~" ~וס""י איזו~ של ~קלח זצוק""ל

דיש
 לצר~

 הא ג""כ
 ~~ר~

 ו~נ~ כנ""ל" ~כלי צד ~ל
 כ""ז

יש
 ל~שות יש ~תחילה בודאי אבל זכות" ללימי~ לצר~

 כמ~ואר~ היתרבדרך

~~~~
 כ~~ לי שכת~ ~ כפי

 ל~ניןבשמי ששמ~ א"" ~דול ~""ח
 כו~

 שמניפו ~"י ~אם ממים" ר~וב
 אמרינן ~יפי~" ~" יוצאין אין לנג~ובאויר

 ומיתר ~מי" דלי~א כ~אן הנשארר~יבות דה~ע~
 לכלי ל~רי~

 ~תרומות ~מ~ני" המביאר ~~""י והוא ראשון" מכליזה
~י"א

 מ"ח~
 שם ד~נן

 מכ~ ~~ר~
 לכד

 ינו~~
 שלוש

 והאמ~ ~יי""ש" ~ולין לתוכה נו~ן~יפין
 שאינ~י אומר

 דש~ ~נ"ל" ~מתני" ראי" שהבא~יזוכר
 דשא~י י"ל

ד~קילו
 ב~רימ~

 ~~~"י לומר" רק נוכל זו" ראי"ו~ל שם" ~משנה במ~רשי כ~בואר ~זה
 ~אי~

 יש לד~ר ראי"
 כ~וןלנ~~ו ש~ש~ בכלי ש~קילו ~אחרונים שר~יתי למה ל~בר"זכר

 ל~ו~
 כל ~י~ב ~יע~ה להקל ה~ק~וק"

 וא~ה~יפות"
 ~~וק נשאר

 ~יפ~ אי~~
 כלל" ניכר אינו

ול~
 בכ~ לוקחי~ ו~"~ בישול" שה ~""ז

 מן לחה
הקדירה

 ח~
 שיכולים ~~ום אבל לנ~ב" מ~קדקים ואין

יש
 לנג~

 ~מלאכ~ ~רי"~ ~~" כמ"ש
 ~או~ה

ו~"ז ל""ד~" או~
 הלחלוחי~ א~

 אבל ונצ~ננו" ~תבשלו שכבר ממים

 יש ~ודאי נת~שלו" לאאם
 לנג~

 איסור ~חשש ל~כשל שלא
 כנ""ל~דאו"

 ~דיי~~~~~
 ~""~~" ~ש~ ~ל א~לי ~ס" ל~~"ש לדון" יש
יז"ל

 ינצ~ננו שנת~שלי דמים לי וירא~
 הרוצים ~נ""א ~צ~אין שא~ ~~

 וחיממן וחזר כך שותין לשתו~
 וה~~~ ה~י~ות" לכל ~יי~וכו"

 כמ""ש
 ~קי""~ ~ש~

 אות
~""ו

 ו~"ז~
 ~~יר וכמו"כ ~יי""ש"

 בז~
 רנ""ד ~~~ ה~מ""ג

סק""א~
 רק ~וא ~~י~יל דכל ושמן יין ד~~ים לומר

 שיבל~י"ז ~יי"ש" בישול א~ר ~ישול ~יש לומר ~~ראהחימום"
 א~

 אם
 ממי~ שבכלי ~לחלוחי~

אין נצ~ננו" שכ~ר
 לצר~

 ~ל ~אגלי אולם בישיל" אחר בישול ~אין ~א
שם

 ~ש~ו~
 ~~נים ממש"כ חזר ~""א~" ~~קכ"ח

~בס~י"
 ח"~

 ~ישול חשיב שנת~שלו ~מים מ~~ם הנ"ל"
 דאין ~פו~קים ל~~ת וא""כ לב~" ~חימום בשביל רקלא

 בישול א~רבישול
 ג~

 ~לח
 ~יי"ש" כן במי~ א~

 ~אית שם השבת ש~יתת ~~"שראי~י וא~
דבריו שמצ~י~ נ"~~

 ~ר~שו~י~
 ~~זו""א מן א~ל ~ל" האגלי של

 מי~ בין חילוק~אין משמ~
 ~או~ בב~ כמ""ש תבשיל" נשאר

 וא"כל"~~"
 להנ""נ~ לאיצ~רופי ח~י שו~

 י~ידי ~זהו~נני
 חות~

 ~רכו~~ חותמי ~כל

 ~~יי~ י~~~י~~~

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

 ~~"~ ירו~~י~~~""~"
 ~~""~~ ~~~"~ ~~~~"י ~""~ ~""ו"

~"~
 ~ר~""נ

 ~ו"~
 ~ו"

 ~ו~~~~~י~"~" ~~~~~~יי~ י~~~ ~~~ ~~""~
 ~~ר

 ~~י"~
 ~"ו~~ ~~ג~~~ר

~~~~~~
 ~~~~ו

~ני~~י ~~~ ~כ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~
 ו~~~י ~~~""~" ~~ו~ ~~ו~ ~~

 ~"~ ~~ו~~~~
 ~~"ו~ ~"~ ~~י"

 ~~~ר
~~ 

 ~""~~נ~~~
 ~נ~ר ~~~י~ו ~ו~ר ~~~ו ~י~ו

~~~ור~
 ~~י~ו

 נ~גו ו~~ו ~י~""~" ~~~ו~
 ~~י~ ~~

~~ו~י~
 ~~~~רר

~~~ 
 ~ו

 ~ו~ו ו~י~י~ ~"~ ~י~~~
 ~~ו~ר ~~י~~~""ג

 ו~~~ו~ר~ ~י~~~~" ~~~ ~~ ~~
 ~~~~ר~ ~~ו~י~~ ~~~ ~~ר~ ~~~~ ~יו~~~~~

 ~~ו
כ~ור

 ~~וו י~ ~~~~" ~~ ~~~~י~~ ו~~ ~~" ~~ ~~
~~~~ור

 ~ו~ ~~ו~ ~י~י"~י~""~" ~~~י~ ~י~ו~ ~~ נ~~~~ ו~ ~ני~~ ~~~
 ו~~ ~י~ו~" ~י~ור

 ~~יו
~~~ווו

~~~ 
 י""~ ור~ ~~""ר" ~וי

 ~~""ר ~~יי
~~~ ~~~~ 

 ו~ו~י~י""
 ~~ניו ~~~ ~~~ ~~י""~ י""~

 ר~ו~ ~ו~
 ~" יו~יו ו~ו ~~נ~ו ~~וי~ ~~~י~ו ~~י ~~~~~י~"
 ר~י~ו~ ~~י~ו~ ~~י~ו~~יו

 ~~י ~~י~י" כ~~ו ~נ~ר
ו~ו~ר

~~~~י" ~~ו~ ~~"~ ו~ו~ ~~""~" ז~ ~~~י ~~רו~
 ו~ז ~"~~" ~~י""~ ~~רו~ו~

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

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

 ~יירי ~~~ ~~~~ ~ ו~ו~י ~~~"ג" ~"~~ ~~~ ~~~~ו ~~~~
 ~~~~~ ~""~ ~~~~~" ~י" ו~י~ ~~~~~~~~~~ו~י~

~~ינו
 ~~~ י~~ ~~~~ירו~" ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~גו~

 ו~""~ כ~~" ~י"~י~~
 ~י~ו

~~~~ 
 ~~ו~ר

 ~ו~~ ~~ ~~
~""~~~~~"~~ 

~~~
 ב~חילוק

 לצ~~ שכ~~
 ~נדון נ~""ד ~שאני לקולא

 שרצ~ ~ נדח~ כנ"ל" הש~ת ש~י~~~~פר
 נ~"~ל~מו~

 שיש לכ~י מכ""ר ~ירוי בנדון ~ש~י ל~נ~~ר
 אין ~~י""ז כנ"ל" קצ~ ר~יבו~~~

 ~ו~
 העירוי לנדון

~נ""ל"
 וא~

 שב~ הש~י~~ ~נ~י~ לה~י~~ גם
 י~מיר

 ~שמי" ש~מרו ~ש~ו~ה לה~יר ~נני ואגבבנ~""ד"

 ג~א~
 דבעי~ר

 א~ל ~י~" כן אולי הנ~
 א~רתי א~

 רא~ אין ~~נ ל~בר זכר ~~רך רק לו~ר יש ~נ"ל"הר~י"
 ~~~ דשאני ~ש~"ל~~ר

 דקל
 ~י~

 ש~קילו
 א~נ~ ש~ ה~שנ~ ~~ירושיכמ~יאר ~ז~ ~~רו~
 ~~י~ר

מ~ואר הלכ~
 כ~

 ל~קל ב~~רינים
 ~די~

 ה~""ל ~ירוי
 אי ~א~

אפשר
 שי~ר~ ע""י ל~~ל ל~מרי" לנ~~

 כל
 מכלי ה~פו~

~ר~ו~
 רק ~~ל מכ""ר" ל~וכו ש~רין

 א~
 ~ר~י~ות

 חמין ~י~ ש~ו שכ~ר כ~ון נ~~שלו" ש~~ר ~~י~~וא
מכ"ר

 ורוצי~
 ~~וכו לש~וך

 א~"~
 ויש ח~ין" מים ~ו~"פ

בו
 ~מי~ קצ~ ר~יבו~

 ~ש~י" של
 ~ראשו~

 אפשר
להקל

 ~איפ~
 ומשו~ הנ"ל"

 נ~~שלו ש~כ~ר
יש ש~צ~נ~ א~

 ~~ר~
 השי~ה

 ~א~
 ~לח

 ~י~
 כ~~ואר ~ישול ~חר ~ישול

~~יסקים
 ~ס~"ו~

 ~לא לא ~~ל ש~" ~רמ""א ד~רי ~ל
 ~יני ד~~~""דהש~ת ~ש~י~~ ~נדון לחלק שכתב ~~עם וממילא ~ו~"נת~שלו

 מ~ו~
 אלא ~ת~שיל

 מ~~י~
 ל~חמיר~ ~~ם ~וי~~קרירו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~
 הנה לי"" ניחא ~לא פס""ר ~הוי מ~~~~~~~

 ~ו~ ~זה" ה~וך על חו~יםדכ"פ חו~
 לדמות נראה

נ~""~
 ~ג~י~ מ""ו~" ס~י" ש"א ~ס~ ~ש""ע להמ~ואר

 במי~השרוי~
 וכתב לאש" סמוך לנג~ם אסור

 ~מג~
 משו~ נ"ז~~ס"~

 מל~ן
 ומשו~

 של אונין כמו ~ישול
 היס"~ שאין ~מקום ומיהו וכו"פשתן

 ליכא
 משו~

 ~ישול
 ~י"ח סי"וכמ"ש

 אין ~ישול שאין ו~~ום וכו" סי"~
 היס"~ שאין ~מקום הי~~ מתל~ן דאין ~כ"ל" וכו"לי~ון

 הגר"א ו~~יאור~~ש"ק~"
 כת~

~ש~ת פכ"~ ~מר~כי וע" וז""ל
 שכת~

 ומשום לי~ון משום ~א~ור
 ו~~ מבש~

"~ 
 דרישא דשבת פ"ק ~הגמ"ר פשתן של על~אוניןפירושים
 מאן האי ג~ול כלל ~פ" כמ"ש ~ישול משום לפרשרצה
 סיכתא~שרי

 ש~ וכת~ כ~" לאתונ~
 ~פ" א~ל

 של ~אונין אמרינןמ~~קין ~מ~
 פש~~

 משיתל~נו
 משמ~

~משום~
 שרי~"א אלא איתא" והא דהא אפשר או לי~ון"

 לח בפשתן דוקא ~רש לכתחילהרצה
 מ~

 וחזר ~~שר~"
 ~ין נפ""מ יש לפי""ז ~כ""ל" כנ""ל חיי~ י~ש דאפילו~ו

 ד~ין די~ש היכא ל~נין לי~ון לאיסור ~ישולאי~ור
 יש א~לבישול משו~

 והגהו~ לי~ון" משו~
 שם ר~ק"א

 ~צ""ל ~נראה ~אין~~פ"מ כת~
 ~ה~~

 שרוים
 חמין ~מי~

 פ""א נת~שלו שכ~ר אלא צוננין ~~ה המים אםוכן ~ישול" אחר ~ישול ~אין ליכא ~ישול ~משוםשהי~"~"
 ~לח ~גם להסו~ריןונצ~ננו

 אי~
 א~ל בישול" אחר ~ישול

משו~
 ~ישול דיש אש" חימום ע"י דהוי כיון איכא מל~ן
 ~~הנך אלאב~למא"

~~ 
 וממילא ~ישול" אחר ~ישול אין

 וה~עם ~כ"ל" ש""כ סס""י ~מ""ז וכ"כ ליבון" בזהשייך
 והרע~""א הר~ק"א" של נפ"מ ה~יא לא שהגר""אמה
 שה~יא שם ~הגמ""ר להמ~יין יראה הגר"א" שלנפ"מ
 וכת~ פשתן" של ~אונין הא ~ל ~~איהגר""א"

 בזה"ל
 שה~לה פשתן ~רש רצהורי~"א

 המש~ מ~
 ~אור ונתנו

 המתי~ש ~בר ~כל ~ישול איסור ~ו וישלי~שו
 ~תחי~

 כדאמר ומקשה ש~ו הל~לוחית מחמתנתרכך
 ~פר~

 כלל
 וכו" מ~של משום חיי~ לאתונא סיכתא דש~א האיג~ול
 ~מ~~כ""ל"

 לא ולכן להגר"א" ס"ל ~כןונ~אה תחילה" דמתרכך משום הוי דה~ישול מזה
 כת~

 של הנפ""מ
 הוי ~ה~ישול ~וכח ~ר~~~א מד~רי א~להגרע""א"
 כי והנ~ כנ"ל" למים מי~ ~ין מחלק ולכן המי~"משו~
 ~סו""פ ~מר~כי פירשוכן

 ~ולין~
 ~שבת ש~י~~ ו~ס" ~ל אגלי ~ספרוהו~או ~ל~וש" יראי~ ו~ספר

 ש~
 ~~אר

 אותרחו~ות
 ל"ה~~ ל"~

 ש~~~~~
 ~אות הש~ת ש~יתת ~ספר

 ל""~~
 מה הביא

 סיכתא ~מי הנ""ל" ~ישול של ה~~ם עלשהקשה
 לחיי~ו כ~י חזי למאי נת~שלואם

 ו~וד מ~של" משו~
 אינו לאתונא סיכתא ~ש~ימאן

 מתכוו~
 שי~~שלו כלל

המי~
 לי~ש כוו~~ו וכל כלל חזי לא ~הא

 לי~שו ל~תונא הלח הי~ד להשליך שכוונתו כיוןואפשר לכך" כיונתו שאין כיון ~זה איכא חיו~א מאיוא""כ שית~שה" ~~
 דלא סגי ולא שיתקשהכ~י

 מלא~~ איתע~י~
 ה~ישול

~ית~שלו
 הוא והרי ~לח" היתד שיתקשה כ~י המי~

 שאם המים ל~ישול נ~כווןכאלו
 אי~

 המים ~ישול
 משו~ חיי~ להכי אמ~י~תקשה ~

 וש~ עכ"ל" מבשל
 ~אות

 כת~ל"~~
 ~ין נפ"מ

 ה~~~ א~
 ו~ין שמתרכ~" ~ום

 מ~ו~א~
 או חרס כלי לנג~ רוצ~ א~ המי~" ~ישול

 משום שייך דלאמתכת"
 שמתרכ~

 שייך א~ל
 משו~

 ~ישול
 ~~א ל~"ה איכא דא~~ורא נראה ~מ"מ וסייםהמי~"
 דלא ~פס"ר~יי"ל

 ניח~
 לספר כוונתו~~ו~אי ~הרא""~ ו~פר~ אסור" לי"

 יראים~
 כנ""ל~ וכו"

~~
 כנל~נ~ד~ ~קל ~ין הנ""ל מכל שאני לא נ~""ד גם
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~יי~ י~~~י~~~

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

 ~ו""~ ~ו"~ ~נ~"~ ~י~י ~"כ~וי"ר
 וכו" וכו"

~ו~"ר כ~~""~
 ~~~~""~ ~~~~~~י~ ~יי~י~ י~~~

 ~~~ו""ר

 ~~י~~ו~~~~
 ~ר~

 י~"ו"

 ~~ר ~ור~ו ~~~רי ני""~ ~~ כ~~~"~~~~~
 ~~ו~~ ונ~ני~י ~~~~י"~~~ר כ~~

 ~~ר ~~רו~יו

 ~ד~רי~ ~ר~י~~~~~
 ~~ניו ~ר~~ ~וו"~ ~י~~ ~~י~ור

~ורר
 ~ירדו~ כ~~ ~~~ ~~נ~ ~כ~י" ~~ ~~~ ~~

~ 

 ~""~ו~ו~~
 ~ר~ ~יני~ רו~~ ~~ר~ ~~~י

 ~~~ור ~ני

 ~~ני~ו~
 ~~י ~~~כיר ~נ~י י~יו" ~~~יו ~~~~ר~נ

~ ~ר~ו"~" ~~~~~י יוכ~~ ~ו י~~~י~~~  
 ~י ~"~

 ~נני ~ו" ~~כ~ ~~ ~~ו~~~ ~יר~כ~~
 ~~~ ר~ ~ז~

 ~~~נונ~
 ~~נ~""י ~~~רי ~כ~~~י

~""~ 
 ~""ו~~ ~י"

 ~ו~~ ~~~"~
 ~~ור

 ~~נ~ ~~~ ~יוו ~~~~~~י ~י~ ~~ו~ ~~ו~~ ~~ו~ ~~~
 ~י~ו" ~~י" ~~י~ר

 ~~ו~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~נ~~נ""~ ~~ו~~~~י

 ~~~ג~י
 ~~~ ~~ו~~ ר~ ו~י~ ~~~יר~ ~~~~ ~~~

~~~~~  ו~רי~ ו~י~י~ ~~וכ~ 

~~~~
 אז לי כת~ ש~" במוסגר שכת~תי כמו

 שמתיר ~חזו"א מ~~ל שמצא כך אחרהשואל ה~~
 והנה ~ שכת~תי" כמו ~מזלג הדגליקח

 ג~
 בסוף כ""ת

 ~אותקונ~רסו
 י"ח~

 ה~יא
 ~ציי~ ~

 ש~ת שמירת ~ס"
 ~קנ"ד ~יש ~חזוןכ~~~ה

 סק""ה~
 ה~זו""א וה~ינו

 מן הבשר את ונו~ל ~~צ~ ואוחז ~אוכל שהתירהנ"ל

 וכת~ מזלג" ~""יה~צ~
 ק~רה מ~יך היינו כ""ת ~""ז

 ה~שר את נו~לשלו"
 מה~צ~

 הנ~ פיו" לתוך ~מזלג
 זהו

 ~רך~~"כ
 אכי~

 וא"א כלל" ~ורר ~רך ולא
 ללמו~

 ~ה
~ ~כ""ל" ~כלי"ל~ורר  רק והנני 

 להוסי~
 הן שהן

 הנא~י~ה~~רי~
 יו~ר~ ולא פ~ות לא יצחק במנחת

 חותמי ~כל וחותם כ~"י דושת""ה י~י~ו בזהוהנני
~~ות~

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~י~" ~~~~~ ~~י ~י~~~~~ ~י~"~ ~~~~ ~~יי~

 נ" יו~~~"~"
~~~ ~"~~~ 

"~""~~ 

~~~
 ~~~""נ

 ~~י~"~ ~י~~ יו~~ ~~~~ ~ו~""~ ~~ו""~
 ~~~"~~ו""~

~~""~ 

 ~~~ ו~~י ~~~~~ ~~~~י ~~ו ~י~~ ~~~י ~~~~~"~
 ו~~~~י ~ז~ז ~~~ז ~~~~י ~~~~~~ו~

 ~י~~~
 ~י ו~~י~י ~~ו~~י" ~~יו~ ~ו~ ~"~

 ~~ג~ ~""~
 ~~~ר ~~ ~~~י~ ~~~י ~~~~~~~י~ו~

 ~~~ ~ו~~
~~

 ~~ו~~ ~~~ ~~ו~~" ~~י ~~~ ~~~~ ~וי
 כו~ו

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

 ~~~~י" ~~~ ~~ ~נ~~ ~~~ י~ ~י~י~~~

 ~~יי~ו ~~רי~~ ""~ו~~ ~""י ויו~ ~~~~ ~~יי~~"~
 ~~~~ו~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ו~י""~ ~~~ ~~~י
~~

 ~~ז ~~וו
 ~~~ ~~נ~~ ~ו~~

 ~ר
~""~ 

 ~~~ר ~~נו

 ~י" ~~""~ י~~~~~~
~~~~~ 

 ~~י~וו
 ונ~~~ ~~י~ו~ו~~~

 וי~~~~"
 ~~נו

 ~~י~ ~~~ו~ ~~ו~ ~~~~ו~ ~~ ~~~
 ~~~~ו~ ~~~ ~~~וו ~~~~ ~ו~" ~י נ~~ו~י~~

 ר~ ~~~~ ~~~ו" ~~ני~ ~~~ו~י~ ~~ ~~~~י~
 ~~ ~~ר~ ~~י~~

 ~~~ו
 ~~~י~ ו~ו ור~י~ ~~י~" ~~ו~

~ ~~~~ ~~ ~~~~~ו~י~  ~~~~~" ~~~~ י~~וו 

 כ"~~~~~
 ~א~רונים נ~ולי ש~~רו ~ה ~זה הזכיר

 פולוו~ר" "~~רויז~ סו~~ ~י ~שייתב~נין

ש~~רבי~
 ו~אריך וחו~ן" ~י~ ~ל

 ב~~
 כל להביא

 לאסור שרצו~חששות
 ו~ע~~

 של
 ~~תירי~

 ואם
~~ 

בנ~"~
 שייכים

 ~ברי ~ז~ וה~י~ ו~~י~רי~" ~חששו~
ה~~רש""~

 ~י" ~ח""א
 ק"~~

 אבל לאסור" שכתב

 ש~~הש~~ו~
 חזר

 וכת~
 פולוו~ר ~בראזא ~ענין בז~""ל

 ~~שלאיסור ~צ~ כי רבני~ אלי כ~~ו אח""כ בש""~" לעשו~ושאסרתי
 כיו~

 ~גיס שאינו
 ~ק~יר~ ~כ~

 ~בושלת
 ~שו~ ואי חיוב"ליכא

 ל~"ש ~~~י י"ל ~וליד
 ~~ו"~

 ~סי"
 ו~שו~ ~ק"~~"ש"כ

 ~"י לעשות יוכלו דחול ~וב~א
 שישי~שינוי

 ה~לח
 ~קו~~

 ישפוך ואח"ז ~~י~" לתוך
 שכל וכיון~~ו~ן"

 ~~ול~
 צדק ו~שערי ל~~ל" נהגו

~סכי~
 להתיר

 ו~נה ~כ""ל" ד~תי ~~ל~
 כ""~

 ~וד ~~כיר

ב~~
 ש~~רו אחרונים איזה

 שייך א~
 ב~~

 ~של ~ום
 פ" ~~י" שבת ~נחת ~בס" לא"או

 צ"א~ ס""~
 ו~~ו"א

 ~אותשם
 ה"~

 ~שש
 בז~

 ל~י~ור
 ~~רא~ ~שו~

 כ~~של
 שכ"א ~סי" ~~~ז ו~ברי כ~שין" בכו~ש~פי"ד

שכ~~ סק""נ~
 ו~ספר איסור" יש ~י~ לאכול ב~ושה ~אפילו

שבי~~
 ~ח""א הש~ת

~~"~ 
 כות~

 חשש ~אין
 ~ו~

 בישול
 רקשאינו

 וכ~ ר~יח~ ~ל~
 ~~נהג

 פשו~
 בחו""ל ל~~יר

~וא~
 ~שום לא אבל א~ר די~~ין ש~~רי""ל

 ~ישול~
 וכן

 ~קצותכתב
 ~שלח~

 ~~י"
 ~"ל~

 ~בדי
 ~~ו~ ~שלח~

 אות
 וכש""כי""ב~"

 ~וש~ דאי~ ~נ~"~
 ~כלל

 ~שוי~~
 ~ל"ש

 ושו~ כלל"ל~~של
 לפלפל כ~ב

 בעני~
 ו~~יא ~וליד חשש

 וסיי~ בז~" האחרוני~~~ברי
 ~י"ל

 ~כא~
 ~הת~ ~~רויזי קיליותר ה~י~ לתוך ~~ז

 אב~ביעות ~ברויז~ ~אבק נ~שה
 ~א~~~ו~ות כאןא~ל

 פשו~ ~עשי~
 ~ח~צן ~~~רובת

 ול"~~~י~
 אלא נש~נה לא ד~ח~צן תערו~ות אלא

 שלי~"א אוי~רבך ~גרש""ז ~~~רי כן והביא~~~ערב"

 ש~ת ש~ירת ~ספרש~ו~א
 כ~לכת~

 ~פי"א
 ~~ר~

קל""ג~
 ~כת"ד" וצ""ע

 ~חילו~~~~
 ~ין

 ני~ון ובין ~רויז~ ~שק~
 כנ""~ סוי~~

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

~~~~~ 
בת" ~~~~~~ ~~~~~~

 ~הר~"~
 ש~ו~ח ל"~~" סי" או"ח ~ח"ו

 ~כי~~ו נ~כווןש~לי" לה~י~
 ש~

 סי" ~ח"א
 ק""~~

 ~ ~ז~~ל
וע""~

 שש~ל
 א~

 כ~א כ~ולי~" ד~וי עכו"ם ~""י גם ~א~וריהעליתי ~יו""~ זאד~ מי עשיית ~~ין ~ארכ~י ~תשו"~נה ~ש~ת" ~ולווער ~ראז~ לעשות ~ותר

~או""~
 ש"כ ~סי"

~~""~ 

 ~שלג לרסק ~אסור
 אפילו ו~רי כ~וליד"~~וי ו~~ר~

 ~ולי~
 ו~כש"כ אסור" ~יחא

 ~פלוגת~ והבא~י~זה"
 ר~ב""ם

 וראב""~
 דאין ~הא

 ~ר~~""~ ושג~ ואבני~" ~עצים אש~וציאין
 ~~יכא ~ו~ה

~זה
 ו~ו~ ~וליד" ~שו~

 ~כ~ה
 ו~נ~ עכ"ל" וכו"לאסור ש~ העלי~י ~ע~י~

 ב~שו~~ו כתב ~נ""ל" ד~ריו ככל
 ~י"~~ח"ו

 ל""ג~
 ש~"

 ~~א~
 ~חלק רק ~~שובה שנ~פס

שישי
 התשוב~ ~"~

 שנ~פס הנ"ל
 ~חל~

 ראשון
 נכתב~

 ~~ח"ו~ ש~ שכ~~אח""ז~"
 בז~""ל

~  
 ששאל

 יש א~
 ל~שותל~~יר

 עכו"~ ע"י ~א~א של ~י~ ביו""~
 ו~וא

 גדולצורך
 כי כ~~ ורו"~ החום" ~י~י אנשי~ לכ~~

~~אשי~
 של

 ~אסור י"ל ~ייר~ שוו~פ~
 ש~וא נול~" ~שו~

 ~שפעצי~~ ע"י וואס~ר זא~א ~~נו לעשות הגאז~וליד
~~ריי~

 או
 ~אגניזיע~

 דאו""ח להא ו~~י ~~~" שלוקח
 ש"כ~סי"

 ס""~~
 ~שלג לר~ק ~א~ור

 שיזיבו כ~י ובר~
 הזיירע שבא זיי~רע" קא~~ן של ב~אשין אך~י~יו"
 או ~ווי~ן~וכן

 רק ~א"צ בצילנ~ר" ~פ~~~
 אינו ו~~אשין ~~אשין" אצל~ציננדר ~ע~י~

 ~וש~
 ששואב רק

ה~י~
 ~""י ~~לא ~צילנ~ר ו~ן פלו~פ~" שאר כ~ו וכי"

 ל~~ות יכול זייר~ק~~לע~
 כ~~

 ~י של צלוחיות ~אות
סאד~

 ואינו
 שו~ ~ולי~

 בז~ ח~ש" ~~ר
 יש

 ~קו~
 ל~תיר

 ~כו"~ע""י
 צוק~ר על לי~ונש ~י ל~חי~ת ד~~י די""ל

 לחוש דיש אך ש""כ~" ~~~י"ה~בואר
 עוב~י~ ~שו~

 ~~ול
 בריחים וחר~ל פלפלין לשחוק ~א~ורכ~ו

 ו~ו~ ~ק""~~"~~~י" כ~"~ של~~
 ~צירה ~א~ור

 ו~~ו~ה" ו~חינ~
~אסור ~צ"ה~" ~~י" ~~ור כ~"ש ~רב~" ל~שות ש~רך~פני

 ~א~ ~שו~
 ~ש~חת י~נע לו י~ירו

 יו""~
 ויע~וק

 ~לצורך כיון ו~ם ב~ה" ~יוםכל
 ~כו"~

 יש לעשות" א~ור
 ש~אלחוש

 יר~~
 ~בסי" כ~""ש ~שבילו

 תקי"~~
 אך

 כיוןי"ל
 ~אי~

 ~צילנדר
 ~יוח~

 רק
 ~~י ל~~" ל~כו"~

 ו~גאון ~כת""ד" ~שרי ~~נור פתלאפיי~
 ה~הרש"~

 ז"ל
 לפלפלכ~ב

~~~ 
 שנוגע

 לה~אשי~
 ~~ה זיירע" שוו~פל של

 דיש בכשי~ו~" ~שיאלשכתב
 בז~

 ~י"ל ~ולי~" ~שום
 ~פלוגתת~תלוי

 ו~ראב"~ ~ר~~"~
 ~~רס""י ש~ו~או

תקי""~~
 ~~א

 ~אי~
 ~~ש ~וציאין

 ו~א~נים" ~עצי~ ~~
 הר~~"~ש~~~

 ~שום ~איסור שאין
 ~ולי~

 אלא
 שאפשר ~כשירין~הוי ~שו~

 ל~שות~
 וביאר ~~יו"~"

 ~י~ע~ו ~~"~
 אין ש~רי שנול~~ כ~יצ~ ז~ שאי~

 ז~
 ~בר

 ב~צ~ו~ראוי
 ל~ש~ אל~

 וא"~ עיי"ש" ~ו ולאפות
 ~""נ

~גאז
 ~ז~

 ~~וך ה~וא ~כח ליתן רק ~~צ~ו ראוי אינו

 ~כלל זה ואיןה~י~
 אך וכו"" נול~

לשי~ת ג~ ~נ~~ ~אור~
 הר~ב""~

 ~~יו""~" לעשותן אפשר ~~וי א~ור



~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~ א~ל
~"~ 

 לו שאין היכא נפ"מ
 לעשותם כלי~

 י""ל אך וכו"" דשרי הגאזאת ~עיו"~
 הלח"~ לפי~ש"~

 ליישב
 ~ש~רי שנהנה ~שא"ה ותי" נולד" ד~ו""ל כלים~ש~רי
 א"כ ~צ~~"כלים

 ~נ""~
 ~~ים נ~וך נכנס ~עצ~ו שהנאז

 ~כל ורש"י הרא~""~ ולשי~~ נולד" הו"ל ~ר~~""םגם
 לדון שיש ב~ה ~לפל ועוד ~וליד" משום איכאנוו~י
 וכ""ז ~יי"ש" ולכאןלכאן

 ~נוג~
 ~בל זיירע" נשוועפל

 השואל ~ש~כ על ה~~ר הניח זייר~ לקא~לען~נוגע

כנ""~
 ו~רור

 שלתשו~~
 כוון הנ"ל

כנ""ל~ ~~~""א~ ~~הרש""~

~~
 ~ש""כ

 דאסור וה~לי~י ש~
 דהוי עכו"~ ע"י ג~

 ~~"ק דהרי צ"ע" כנ"ל" וכו"כ~וליד
 ש~

 ל~~יר
~יכא

 דא""~
 בלילה ולעשו~ו ~יו"~" נהכין

 וב~קו~
צנע~

 יהי" שלא
 ~ו~ה נ~"ד שי~י" ואיך עיי""ש" ~~ורס~

 ~"ז השיב לאוה~רש"ם השואל" שכ~ב זייר~" קאהלען של ~~אשיןל~ש"כ
 כלו~

 ~וכח
 כנ""ל" לי" דה~כי~

 ~"~ כנ""ל" ~כו""ם ע""י ב~שי" ~יירי דש~וא~
 ~~ה

 ~~עם זיירע" ~~הלען להי~ר~נונע
 עוב~י~

 ~כ"ח דחוצ"
~יירי

 א~
 היתר לענין

 ~~~ נופי"" ~יו"~
 דד~י שכתב

 פ~לאפיי~
 ~בסי" ~שרי ~~נור

 ~~י"ב~
 נופי" לישראל

 ונ~וז"~"
 בנדון ~יירע ~קאהל~ן שחש ה~שש ~"כ ל"ש

 ~ש~~~ די~נ~ ~חשש ו~סור הר~ה לעשות שדרך~ידי"
 דז~יו""~"

 ר~ים לצרכי שעישין ~עשי" ~~י~ רק שייך
 ~נ~""ד ~שא""כ וכי~"ז"לסחורה

 ר~ שנע~~
 ~ני לצרכי

 ל~ו~ובי~
 דוקא~ יו~

 ל~ש~ ~נונ~ ~כ~
 ~וכח ~וליד

~~~ריו"
 דא~

 ~~יר ~ינו זייערע ב~אה~ען
 ר~

 ע""י

עכו"~
 ~וליד ""ואינו כ~"ש

 שו~
 כנ""ל~ עכו""~" ~""~~תיר ~קו~ י~ ~~~ ח~ש" ד~ר

ו~~
 בנוגע

 ~~~רש""ם ש~זכיר ~~ול ~ובדין דהוי ל~ע~
 ~ו~דין ד~וי שה~כיר דל~עמא שם וכתב כנ"ל"שם

~חול
 שדר~ ~שו~

 אין דידי" ~נדון רבי~" לי~י~ לעשו~ן
 ר~ ר~י~ לי~י~ ל~שיחן~רך

 וכ~""ש יו~" אותו לצורך

וג~
 דאפשר ל~ע~א

 ל~שו~~
 יו"~" ~~רב

 ד~נ~ו~
 ~ידי"

דא"~
 לעשותן

 ~~~~נ~ ו~""~ ~עמא" ל~ך ושרי ~עיו""~
 ש~ה~~רש""~

 נר~ה
 ד~ס~י~

 ~"י לה~יר
 דו~א" ע~ו"~

א~נ~
 זיירע שוועפל על רק ד~אי נראה

 ול~
 ~הלען על

 אך ~י""ש~זייר~
 ל~ש~ בנו~~

 ~~יר~אינו ~~~ריו" נ~~ה ~וליד
 ר~

 ב~אהלע~ א~ ע~ו"~ ע""י
אבל כנ"ל" זיירע

 א~ ~""~
 להלכה

 ל~~ש~
 חזר

 ~~~רש"~
 ~~ה

 ~~שו~ה ~ש""כ לנדון ש~ד~~ פולווער" ~~רא~עש~ח~יר
 לדידי" לה~יר דיש ~כש""כ זייר~"בשווע~ל

 ~כעיןזייר~ ~קא~לע~
 דעדי~~ ~ד"~

 כנ"ל~

 ב~שו" ~ש""כ ר~י~י בזה ~היו~יו~~~
 ~הרש""~

 ~ש~~ח"א~
 סי" נ" ~כלל ~~פרדי ~נו"ר

 ב~ורית לרחוןדה~יר י"ד~
 בשב~

 אע"ג
 ו~וי ר~י~~ שעוש~

כעוש~
 לא לשעה אלא שאינו כיון ~"מ ~דש~" ~רי"

 ~ס~ בח~"צ ה~ה ~~ל נולד"~חש~
 צ""~~

 ~הא הוכיח
 והקש~ ומריח" ~וללו ~ש~יםדעצי

 ריח ~וליד ~א
 ו~ע"~באצבעותיו"

 ~דם ד~~~ר
 ליכ~

 ו~ודאי ~יח" ~וליד
 דס""ל וב~""כ שע~" לפי אלאאינו

 דאי~
 ונם וכו" ~ילוק

~ונ~
 לפי

 ~ע~
 ~וי

 ~ני~
 דש~ת פ"ז ~ירושל~י כ~"ש

 כ~~ ושו~עכ"ל"
 וז"ל ~~וסגר

 וע~~
סי" לאו"~ ~~נ~ותי

 ~ק"~
 לדון ויש

 ~ש~
 ד~י~רא סניפא קצת לל~וד חזר ~נ"לד~הנה~ו נרא~ ~כ"ל" וקצר~י לכאן

 דש~
~~או"ח~

 ל~נורלחים עצי~ ~יו""~ להני~ אם שנשאל ע""ד כ~ב
 ליי~ש~

 ל~של
~~~ 

 יש א~ ~יום ~ו
 ב~~

 והשיב ~נא" ~תקן~שום
 דדו~~

 שי~קיים ע"מ ~~~קן
 איזהכן

 זמ~
 ~קרי

 ~תק~
 ~י~ונו כל הכא א~ל מנא"

 ~כלל אי~נו ובכה""נ ולשרפו ~יום ~ו להסקה ראוישיהי"

~~ק~
 וכה"נ ~~"

 לש~ת ~~""י כת~
~שום ~~ג~~ ~ליכ~ צ"~

 כיו~ ~ונ~
 ~יו~" ~ו ל~כלו שעומד

 ו~~
 ~~ירושלמי

ר""~
 מ"~ ~ני~" הוי לשעה ~נין ~גם ~~ואר ה~ונה

 י""ל
 ~יום בו שיו~תר~בכה""ג

 ל~
 הרי עכ""ל" וכו" ~ונה

ה~ציא
 איז~

 דבכה""נ ~יתר
 ר~ דל""~

 יום לאו~ו
 ל""~

 שם ~א~ת א~ל~לאכ~"
 ציר~

 הי~רא" ~~י~י כ~ה עוד
 ל~ומ"~

 עיי""ש~ עכו"~ ~""י רק ה~יר

ו~ג~
 ~~י" צבי ארן בספר

 צ"ו~
 שם דדן

 ו~~הנ"ל" ~ח""א~ ~~~רש""~ דברי ש~ הבי~שאל~ינו" ~כעי~
 ~~יר ~נ""ל ~גוו"ר ~~רי א~ דד~ה

ד~וי ~שו~
 ר~

 ז""ל ו~ג~ון לשע~"
 ש~

 ~ניו""ר לדברי לר~י" כ~ב
 ~דב~יהנ"ל"

 ~ר~~"~
 ~~" ~כ"ד

 יי"~~
 ~~""ל

 דאי~
~וציאי~

 אש
 ~א~ני~ ~~

 ~~יו"~" א~~ר אש דלה~ציא
וה~ש~

 ו~י" נולד" ~שום ד~פ"ל הראב""ד
 ה~""~

 דל""ש
נילד

 ר~
 שיוכל ~ד~ר

 ~גי~ להנו~
 ה~בר

 ול~
 ב~ה

 והצ~"~ ~ו" לבשל כ~י בו ש~דליק רק ~~ו~ול~נות שא""~
ה~ש~

 ד~~""~ ונר~~ כלי~" בש~רי ~סיקין ~~ין ע"ז
 ל~בר~~~י~

 ולא ~וליד דל"ח הנוו"ר
 ר~ ~ול~

 של דבר
 ~יי"ש~ עכ""דק"י~א

 דכ~~ נהח~יר" הל~""~~ ~~ברי ל~דדאדרבה ירא~ ~~""ו~ ~~ ~~~ר~""~ ד~רי ~~~ו~~~ג~
 ~הלייש~

 ~שא""~ נ"לד" ~הו""ל ~לים ~ש~רי שקש~
שנ~נ~

 ~~ל ~צ~ן" ~לים ~ש~רי
 ה~ש היצא~ בנידו~

 ה~שד~דליק
 א""~ ה~~שלי~" וה~ ~עצי~

 ש~נ~ז ~נדון
 י"ל ה~י~" ל~וך נכנסעצ~ו

 ~~נ~ עיי"ש"~וליד ~שו~ איכ~ ל~ר~~""~ דנ~
 ~ידן נ~ון כ~~ור

 ~~י~
 דש~" ~נ~ון

 ~~"ו~ ב~~רש""~ הכ~ו~ו~~ע~
 ~נ"ל~ עצ~ו

 ~השמ~~ו~~~
 ~~"ש כנל ~זכיר לא ~~איסור דחזר

 ~~~ר~"םבד~רי
~~"~~ 

 ~~ו~ ש~
 ~~ריו

 ~~~ם והנראה ~א~ור" ריח ~מוליד ~~~ דלאל~~ור

~חזר~
 דנכמה

 ~ו~~י~
 ~ו~ר" ~~וכלין רי~ ~~ו~יד

 ו~ צ"~~" ~~י"~~כ""צ
 שהעיר

 כ"~
 ב~~""ד דש~ני ל~לק

~ל~~
 בכלל הי" שלא אייר ~~יינו נאז

 ונע~~ ~אכ~
 ~זה

~ל~
 ~~יי~ו ~~~ש~~"

 ש~ש~
 ~~א"כ ~ש~ה ~אויר

 ר~~רי~
 ~יב ריח הנו~ן ~~ ~כניס

 ~~ו~
 ו~ו"" ה~~א~ל

~ז~
 החכ""צ ~דברי א~"ל

 ש~
 ~~ידונו

דבנ~" כיו~ ד~~ "סו~
 אשכח~ ל~

 רי~~ ~ולי~ ד~ייך
 ~לא ~~י~י אלא

 ומ~קה~אכל
 הו~

 דמאכל ~~ידי ~~ל
 ו~ש~~

 לא ~וא

אשכ~~
 וכו"

 אי~
 ~דע~ינו לא~ור לנו

 כיו~
 ד~ילי

 ~ז~ו ונ~~ה ~כ"ל" ר~י""" נהביא ~ליו ה~ח~ירנינהי דר~נ~

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

~ ~  נח~ה ~~שו"~
 ~או""~ בכס~

 ~י"
 ד"~

 ~י" נ"~כלל וורדי~ ונינ~
 י"ז~

 ושואל
 ו~שי~

 ~נינא
 ~ח""~

 ~י"

 באריכו~ז"~
 כ~ה ועוד

 עלי~~ שצ"י~ א~רוני~
"~~ 

 ר~
 או""~ ~~"~פעני~

 סי"
 נ""א~

 ~ז~~

 שיש שה~יר ~ה ו~"ד~זה"ל~
 בעשיי~

 ה~י
 ~שבתזא~א

 ויו""~
 ~יליד ~יסור

 דו~י~
 ~~~ר

 אשיראי כסא ס~ו~יכ""נ~" ~ב~י~
 ביו"~

 א~ור
 ד~~ולי~ ~""~

 ונ~ריחא"
 ~זויערש~אפ~ג~ז ~~יד ~וא כאן

 ~ליי אני ~~ה עכ"ד" ~וא דאו" ~אי~ור א~שרוא"כ ה~י~
 ד~~ואר ~~קו~ו ברש"י עייןשלא

 ש~
 שהוא ~ד~ריו

 ר~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~י~~  חדש ד~ר שה~וליד דר~נן"~יסור
 קרו~

 לעושה הוא

 נ"א ~~ש~ת ~צינן והכי חדשה"מל~~
 ע~~~

 ~ין
מרסקין

 ל~
 השלג את

 ~~ ול~
 ~ש~יל ~ש~ת ה~רד

 דק~ולי~ משו~ ו~רש""י מימיו"שיזי~ו
 ודמי ~ש~ת

 וכ~~ וכו""למלאכ~
 הוא שהאיסור וכו" הרש~""א ~חי"

~ו~
 ~פר ד~רי שדוחה וע"ש וכו" מלאכה סרך

החרו~~
 נולד משום שר"ל

 חכ""צ תשו" ועי" ע"ש" מ~
~סי"

 שכ~~ צ""~~
 ריחא אולידי שייך לא ו~שקה ~~מאכל

 דר~נן דמילי כיון מדעתינו לאסיר לנו אין שכן וכיוןוכ~
 לומר ואין וכו"" ע"ש ראי" לה~יא ~ליו והמח~ירהוא
דרק

 ~הולד~
 ד~ר ~הוי משו~ כ~" איסורא ליכא ריח

 ק""ד ~~עירו~ין דא~רינן כהא והוי ממש" ~ושאין

 שרי" ~ש~ת קלאדאולידי ע"א~
 ו~שכח~

 מד~נן ד~רים דלכ~ה
 אמנ~ וכו"" ~הדדי וריחקול

 דרק ז"א
 הוא ריח דכשמוליד ושנא שנא ~וליד אי~ור לעניןא~ל וכו"" הנא~ לעני~

מחקיי~
 הענין ~ש~"כ ~ו" שהולידו ~ד~ר הריח ונשאר

הולד~
 וכצל ~שע~ו נשמע הוא קול

 יחלו~
 ~י" כלא והי"

 שנ~ ה~י~כ"ל"
 הוא

 ~נ~
 הר~ה

 ~ז~
 ד~רת על

 לה~יא ~ליו והמחמיר דר~נן ל~יסור רק נונע ד~יןהנ""ל החכ"~
 כנ""ל~ראי"

 כת~~~~~
 ~ש~י~" ~~רי שם

 דוכ~
 ~זה דליכא נראה

 חיו~משו~
 ~~~יש ~כה

 דכ~~ דו~י~
 הל~וש

~או~
 ~סי"

 ~ה~ שי"ח~
 קמ""ה ~ש~ת ד~נן

 ע"~~
 כל

 ~חמיןש~א
 ~ע~

 מן חון כו" ~ש~ת ~חמין אותו שורין
 נ~ר זהו שהדח~ן האי~~נין וקוליין ה~ןה~ליח
 וכת~מלאכ~ן"

 דהאי~ור הל~וש
 משו~ ~ו~

 ~פ~יש ~כה
 הת~וכו""

 דהיכי ~ישול ~ל~כת נ~ר ד~וי ~שום י""ל
 האור אצלשמ~של

 מ~חי~
 ~ו~ חיי~ נ~רו ~ד

 מ~של
 נמר ו~דח~ו ~ל~ד ~ה~חה רק שננ~ר מליחובד~ר
 התוס" דלשי~ת ~ו"" ~פ~יש מכה משום חיי~~ישולו
 דליכאכל

 מלאכ~
 נ"כ ליכא אחרת

 ~יו~
 ~~~יש ~כה

וכו""
 וא~

 ~~ש~ת רש"י ~י~ת
 וק"~ ~"~ ע"~

דג~ ע""~~
 מכה משום חיי~ אחרת ~לאכה דליכא ב~קום

 מ"~~~~יש"
 כלי ~ג~ר היינו

 א~
עיין וכו"" ~ונה ~וי דלא

 סי" ~~ו""ח אש א~רי ~שו""~
 מ""א~

 ל~ ד~שי~
 דל""הוהנה עכ""ל" ~~~יש ~כה ~שום נפש אוכל ~~לאכתדליכא

 דל"~ ~ו~ מכ~~
 מל~כה גמר

 כוו~
 ל~ש""כ

 ~~"ג""כ
 מהרש"~

 ~~ ~ח""ג
 שהו~~ של"ד~

 ~ד~ריו~

~~ג~
 ~נ"ל התשו~ה

 נכ~~
 וכנרא~ תרנ"ח" ~שנת

 מזה
 ~ח""~ ~שמי~ ~הרי ממש"כשחזר

 סי"
 כ"~ ~ד~רישהו~א ~"ד~

 ה~שו~ה דהנה ~זה" ש~~~יר

~~ח""~~

 איזה תרנ"נ" ~שנת נכ~~ה
 שכ~~ קו~~ שני~

 ~~ח""ג~התשו~~
 וחי~וש ש~" מ~ש"כ שחזר ו~וכח הנ""ל

 ~זכירשלא
 ש~

 ~~ח""ג~
 כלל

 ~ש~ח"א~ ~תשו~~
 ולו~ר

 ל~ לאו~ ה~וצי~י~ ונ~ החזרה"~~~
 ~ז~~ ה~ירו

~~ג~
 ~חיו"ד ~י"צ ~תשו"

 ח"~
 ל"א ~י"

כ~~ ~~ש~~ות~
 ~ד~רו

 ש~
 העלעק~רי כח ~וליד לענין

 ו~"זלאסור"
 ד~ה""~ כ~~

 וואס~ר הז~~א לאסור יש

 ש~~ דנ~ משו~ ~ש~~לעשו~
 ו~ס~ר ~ער~ינדונג~"~~ע~ישע ~י~י~ הרכ~ה מוליד
 גם כיכ" ~ד~~~ הש~~ ש~ית~

 גאי~
 הדור

 ~והרי""~
 ~ה הירה ז""ל די~קין

 כ~""~~ ~ד~רי והו~אלאי~ור"

~~ג~
 ש~יר

 ה~י~
 ~~~רוני~ ס~רי ~כ~ה מר

 ~ל~~~~ ו~נרא~ ו~ש~י~ינ~~"~יימיני~
 יש

 ~ס~ר ~ש""כ דכ~י ל~~ו~" ~י ~ללהמ~יר
 ~דנ"ד מ~של~~לאכת ~ש~~ ש~י~~

 סו~ ~~ה""~
 אוח

 כ"ז~
 ול~נין וז""ל

 ל~סור~"כ
 עשיי~

 ס~~~ ~י הוא ~וליוער ~רויזע
 ~ני~וכח~

 מפומי" ונ~ק הואיל לאסור מ~~ירוח
 הגאון ~~ית הי" מפ~~""ק שאחד ש~חי~תה ~~נ~ ~זה" נ~ח~ק ~~נה ה~~רי וכן ~~ריסק"ה~~י~י ד~נאו~
 אשר וה~יד~ו~ר כת~

 ה~ח"~ ~ר~
 ה~נהג ו~ן זה" ~~יר

~שו~
 א~ ~חו"ל" ל~י~ר

 המדק~קין ~~~ירין ~~ה"ק
 ~ר~~"ד הגה"צ ~ו אמר וכן~כ""ל"

 דכ~ ש~י~"~
 נהנו

 א~ ו~נ~ זצ""ל" ~~יו ~~י~לה~ל
 ~ירושלים הנ"ל ל~י

 נדון לעיל כ~~ור ~"מ מ~~ירי~"ח"ו
 דיד~

 לנ~ון דומה
מש"כ

 ~ח"ו~ המ~רש"~
 דקיל זייערע ~קאהלען

 י"ל ~כ~""ג כנ"ל" זייערעמשוו~~ל
 דל""~

 ה~נ~ג ~כלל
 ~צ""ל" ~~ריסק הגאון ~סק ~~""י ל~חמיר שנהגושכת~ו
 יש לכתחילה ~וד~יו~זה

 להכי~
ו~דיע~ד מ~ר"~" שא~שר מה

 של"~
 ני~~ דעתי מער""ש להכין ~~שר

 ל~תיר
 הור~ה ש~עליאחרי

 ~ו~~~י~
 ~ד~ר י~יינו

 הנכ~
 ~ו

 כ~~וי~כי~ו

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ו

~~~~~ 

 ~~יים י~~~י~~~

 ~" ~~~~~~י~~
 ~~~~ ~~ין ~~~~~ ~~~~~~ ~~י~

 ~" יו~~"~"
 ~~כ""~ ~~~

~~"~~ 

 ~ר~~ ~י~ירי ~~~יר ~ר~"נ ~~י ~כ~ו~~וכ~"~
 ~~י~~ ~~~~~ ~ו~"~ ~~""~ ~ו~~"~ ~י~"~~ירו~~י~
 י~ר~ ~~ כ~~~"~~~~~~~

 ~~~~ ~~~~י" ~כ~~ו
 ~~~י~ ~ג~י ~ר~~" ~~ר~ו~ ~גי~~ר~
ר~

 ~~י~ור~

~~~~~~~ "~""~~ ~~ ~~~ 
 ~~~ר

 יו""~" ~~~
 ~~י~ו ~ו~~" ~רו~י~~

 ~~ו~
 ~~ו~" ~יו

~~~~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~~~" ו~י~ו ~~~~~" ~"י ~~יו

 ~~י~ ו~~~""~ ~~~" ~~י~ ~~~~י ~~~יי ~~י ו~~ז~"
 ר~~~ג ~~""~~" ~~"ו ~~י" ~~ג""~ ~~~~ ~ ~~~י~~"

 ~~~ו~ ור~ ~י~ר" ~~~~~~י~ר ~~~ ~"~ ~~י~~" ~~ ~~ו~ ~ו~ו" ~~~ו~ ~~~~~ו~
 ו~~~י ~~~ו~" נ~גו

 ~~ י~ו~~י~ ~~י~""~ ~ג~"~ ~~~ירי ~גרו ~~י~"~""ו
 ו~~~~ ~~~~" ~י~~~~ו~ו~

 ג~רו
 ~~~ר~ ~~~ירי~" ~~

 ~י~~ו ~~~" ~יו~ ~~ו~ ~~י~~~ר~
 ~ו~ ~~

 ~רי ~~~ ~י~~" ~~~~~ר~
 ו~~ו ~רו~" ~ו~~~ ~~~~

~~~~ו
~~ 

 ר~~י~ו ~~~~ ז~~"~" ~~~ו~ ~~~"י ~י~ו

 ~י~~ו ~י~~" ~~~~~ ~רי~~
 ו~~י~וו ~~~~ו" ~~~

 ~~""~~ ~י~~~



~ ~~ ~ ~ ~

~~~~ ~~י~~
~~ג~

 יסו~ו שבנה כת"~" ~~רי ~~ני נפלא ~~ו~ם
 והרי הנ""ל" ה~ג"א ~בר~על

 ~~""~ שם"סיים ~עצ~ ה~ג"~
 כיון לקריו" ל~~ול ~~ותר נראה

 שכ"ג ~סי" כ~"ש הוא"~~~רבנן
 ס""ז~

 ד~~לה קיי"ל ~הא דוקא" דלאו כת~" שםו~~חהש"ק עיי"~"
 ונראה עיי"~" בעל~א חו~א ר"ל אלא קרי" ~עלע~ילת
 ~~תם להפיס כדי הצריכו הנ""ל" החסידים של~עעם
 דאסור ו~""ל ה~ג"א" על דפליג הגר"א" תל~ידישל

 ~~""~ כ~ת~ן" ~יחזי ~שום לקריו"לע~ול
 ~הוי היכא

 וכ~"ש כ~ת~ן" ~יחזי ~ום ליכא ~דושה" תו~ת~שום
 ~יות ראוי וז"ל א"~" אות ר"ס ~סי" ש~ת תו~פתבס"
 יוצא שא~ם ~ש~ת" שחרית ~עבילת ~אודזריז

 ~דוש~
 אינו כיל~דושה"

 דו~~
 ~נין ש~ת" ליום ש~ת ליל חו~ר

 לט~ול שצריך עונה ~צות ~יים א~ ~"ש וסו~ותיו" א"~י
 גם~ריו"

 ~לא"~
 ~גד ~בין ~ו~יא ל~ול ונכון טוב

 ו~ין~גד"
 עבו~~

 ס~""ה ח" סע~ שכ"ו ~סי" שם ה~ה ב~יאורוהו~א ~כ"ל" הכפורים ~יום ~כ"ג לע~ודה

 אין ק~ושה" תוספת ~ום דטו~ל ~היכא וכתבא~ם~"
 סיים" אבל עיי""ש" הדי~" ~צד ~תקן חשש ~ום~זה
 שכת~ ~~לפי

 דגםנראה ~ז~נן" שלא נשים ~ע~ילת ה~הרי""ל
 ט~י~

 שאנו ~~ה לנו ודי ל~נוע" יש כזו
 שלא ~הח~יר אףוהיינו עכ"~" ל~בילה צריך ~וא היכא בשבת" לעבול~~ילין

 לע~ו~
 ק~ושה" תוספת ~שום

~"~
 והיינו ~ו~ר" ל~ריו ~ובל היכא

 כד~~
 ה~ג"א

 א~ל ~ש~ת" עזרא ב~~ילת ד~תרהפוסקים ורו~
~""~ 

 ניתן
 ~ ~לפילהא~ר

 תוספת לשם ד~עבילה ~ודם" דס""ל
 שו~ ~קן" חשש ~שום ~זה איןק~ושה

 צריך אם אף
 ל~בול ~~ותר ~א~ינן להקר" ~~ותר ההלכה"~עיקר ~הוי וכ~ו להגר"א" גם תי~ון ~שום ~כאל~ילה"

 גם כוונתו אם ו~"ש כ~יקר" דנראה ~ום~~ו~אתו"
 ו~זה דשרי"ל~יקר

 א~
 ל~יקר" לרחון אסור ה~הג ~~י

~""~
 ~גרע ~א קדושה" תוספת ~שום ~~ול ד~~ר כיון

 ~~~זה"
 ו~ותר לקריו" ג"כ שצריך

 א~
 הגר""א~ לשי~ת

~~~
 נראה להכא" דאתאן כיון

 ד~~
 ליתן יש

 ה~ג"א ל~ברי~עם
 ~~ותר הפוס~ים" ורו~

 שם" ה~ג"א על הגר"א להשגת חששו ולא לקריו"ל~~ול
 ל~~א ~~י דלא שם" הלכה ב~יאור ל~ ~אס~רה ~הו~י

 הוי ~רי ~~טו~את דר~~"בעו~אה
 ~אלא ~~או"" ע~~

 להצריך הח~ירו ורק ל~~ילתא" ~~לו~ושרבנן

 לתור~~ע~י~
 ~יחזי גו~א זה נ~הר" ה~~י~ וע"י

 יתכן" ולהנ"ל עיי"ש"כ~תקן
 כיו~

 לא לתור~" דהת~ון
 ~ה בזה" ~גרע לא~ ~ד~נן" רק ד~וי כ~ת~ן"נחשב
 ~~ו~ל הדין ~~י~ר ~וי וכ~ו ~~ו~א~ו" ג""כדנ~הר
 א~ל~יקר"

 ~~ביצה בכה""ג שאיתאוכ~ו כנ"ל" שרי ג"כ אג~ו ~עו~אתו דנטהר
 די""ח~

 גם ו~י" גוני" ~כ~ה
 ס~" שכ""ג ~סי"בש"ע

~~ 
 כלים" ~~ילת ~נין ~ר~""א"

 ה~ותר"דבאופן
 א~

 ~ עיי"ש~ ~ותר ג~" נעהר ~עי"ז
 ~בס~ ה~ג"א של ~~ע~ו שיה~" איךאבל

רו~ הנ~ שכ"ו~
 לה~ה עלייהו וס~ינן להקל" כונתי" ס""ל הפוסקים

ל~עשה~

~~
 אף ~ותר יה~ בש~ת" ק~ין ~" ~~העלת י"ל

 כיון ב~וה"~~~בילה הלכה" ה~יאור של עע~ו ד~"ש הגר~"לשיעת
 סו~ דסו~

 העבילה ע""י נעהר
 כנ""ל~ כ~ת~ן ~חזי לא ו~זה לתורה"רק ול"~ נעהר" לא קבין ~" ד~הטלת כנ""ל" כ~תקן~יחזי

~~~~
 הלכה ה~יאור ד~רי על לי תי~א

 צריכים היינו הגר"א" ~שי~ת ~בריודלפי הנ""~
 ~יןלחלק

 ~קו~
 ~וה ו~ין נשים" ל~~ילת הכשירה

הכשיר~
 גם ולכ"פ שאובין" של כגון ~~רא" לע~ילת רק

 הפוסקים ~ד~רי כנודע עזרא" לתקנת ~ותר~זוחלין
 וגם את~הה" ~ותר" עזרא לתקנת רק הכשירהוב~וה לט~ול" אסור יה~ כשירה ~~~קוה זה" ~יונ~צא כ~קן" ~חזי ולא ~טו~תו" נטהר לא ד~כה"ג~כ""ז"

~
 כ~~ואר עזרא" לתקנת חציצה ~עניני ש~קילין

 וק"ל~ הנ""ל לחשש תיקון יהי"~פוס~ים"

~~ג~~~
 או ~ונה" ~צות קיום ע"י ויו""ע" בש~ת
 סי" ~יו"ד הגר""א ~דברי ~ש~ע~אונס"

 ~ובאקצ""ז~"
~"~~ 

 כלל~ ~זה להח~ירדאין ~ודה" הוא דגם ש~" ה~כה ו~יאור

~~~~
 שיעת אחרי ~זה הנגררין דאנחנו לדינא" תבנא
 ~~סי"ה~ג"א

 שכ""ו~
 ורו~

 דסות~ים הפוסקים
 ~ותרכוות~"

 א~
 איכא ~צוה וגם ק~ין" ~" ~ה~לת

 ת~נת ~ש~יל לזה דצריך ל~אן ויו"ע" ~ש~ת אפילו~הכי"
 בש~ת ~נ~~א ו~יותר ~~רה" ~~קוה דא"א ~יכאעזרא"

ויו~
 הג~א דגם די"ל

 ~וד~
 ו~ה כנ""ל" ~זה

 שכת~
 ב~ ~זה" לחשוש ~ה י~~~י לא פרסום" ~עניןכ~"ה"

שאו~רי~
 ההלכה ~עיקר יותר ~~ין" ~~" ~ני ~~~לחת

 ~ועיל ~בין ~" ~~~לת ופו~~ים" וש"ע ~ש""סה~~ואר
 אנו דאין עזרא"לתקנת

 ~וששי~
 כ~קוה ד~ינולעעות ~כשול" ~זה שי~וא

 רחוק ו~לא"ה נשים" ל~~~~
 שנזהר ~י ~~~""נ ~~ו~" לי~י די~ואו~~ציאות"

 ~זה" י~~ה נא~זרא" ~תקנ~
 וה~~ו~

 ואינו זו" ~קנה רחוקים
 של~ כז~" רחוק חשש ~ש~ילכדאי"

 ר~נים קד~ונו כ~ר ו~וד ~כ""ז" ~ר~ים נזכותכדי זו" הלכה נהו~ת
הג~ונים

 הלכנו רק ואנחנו זו" ~~ל~~ ~~פרי~~
 נשפכים ואם תתכ""ז ~~ ~"ח ועי"~ע~~ותיהם~

 שלא יזהר ~~ל" או וכו" ~ש~ת ~אדם על ~םק~ין ~
 ~נ"ל~ ורא~ ~סד ~ור ו~~יסחוט~

 ידידו הנ~יו~זה
 חות~י בכל וחו~ם כ~"י ~וש""~

ברכות~

 ~~יים ~~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~י~~

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

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

"~ 
~~~~~ ~~~ 

"~~ 
~~~~~ 

"~ 
~~~~ 

 ~~""~ י~~~י~~~""ד"
 ~""ו

~""~~~ 
 ~~נ~~י ~"ו ~ייר

 ~~""נ"~~~"נ
 ~~~"נ ~"כ~וי"ר

 ~~ו~"~
 ~ו~"ר וכו"

 ~~נ~~~~יוי~ר~ ~~י~"~~~~~ג~~~~ ~~~~ ~~~
 י~"ו~

 ~~~~י י""~~" ~~י" ~""~ ~~י" ~ר~""~ ~~י~~ ~~~~
~~ו

 ~ו~~
 ~ו ~יו

 ~~ ~~וו וי~ ~~י" ~~נ~
 נ~~~ ~ני~~~~

 ~נ""~~ ~יו ~~~י ~~ו
 א~רי ע"ח~" סי" ~ח"א יצ~ק ~נחת ~ספרי ~~ניי~~~י

 ~ניחי~דאין ~יו~"כ" דאי~א ~~ה ~נ"ל דין לל~ודשח~~תי
 ~או""ח ~ש"ע כ~~ואר ל~תענות" אותו

 ~~~""י ~ז~ כוונתי כי ~~ותי וש~ח~י ~ר~"ז~"סי"
 ו~~ר האיסורלד~רי

 ~די~
 אות ~~~ת פק"נ

דכח~ כ"ח~
 וז"ל ל~ונו" ~ם ~~~~ק~י וכ~ו כן" ל~דיא

 ~כיפורי~ יו~ ~~ס"וא~רינן
 ר~ו~א דאית ~ידי כל

 לו~ר יכול ו~לכך ר~נן" ~י" גזיר לאלינוקא
 לתינוקל~שות ~כו""~

 א~
 ל~ינוקאין א~ וכן ~~~ח" "אפילו צרכיו ושאר

~~ 
 שיע~~ לניי לו~ר יכול יאכל

 פאפ""א
 בפיר~ כת~ ~רי עכ""ל" וכו"~ש~ת"

 ~ק~ן ~ינא לד~וח
 ש~~לענין

 וחזי דיו~כ""פ" ~~ינא כ~ו
 ~א~

 ג~רא
 א~ל ~לה"~ק~ס~יד ר~~

 דא~ ~~נין" ל~י ד~כל~פ~י~א ~ם" ~~פרי ~עצ~י סיי~~י ~""~
 א~~ר

 לי~~
 לו

~~ 
 ~~וכן"

 עיי"~~ וכיו~""ז א"י ~"י אפילו ל~של רשאי אינו~ודאי
ו~~

 על דיניקא ~ר~יתא ~תלוי דא~רינן
 ~רו~

 נא~ר
כנל~נ""ד~

~~~~
 נ~ר ~ני ~~~ו" ~""~ ~~~~ו ~~~י~ ~ר

 ~י"~~ו""~
~~"~ ~~~ ~  ~" ג~ו~" ~" ~~נינו וי~ ג~רי" ~""יגר ~~ר~י~ ~ר~ י~ 

 ו~" ~~ ~ו~~

~ו~~
 ~~ו~ ~~ו~" ~"

 ~ו ~ו~ר
 ~~~~י~

 ~ו~ו
 ~נ~

 ו~~י""ז יו~~"~~ו~~
 ו~~~ו ~~ו" ~~ו~~~~~~~~ ~~~~י~ ~נכ~ ~ו~~ ~~י ~""~

 ~~~ ~ו~
 ~~~ר

~~ 
 ~ו

 ~~ג""~ ~ינ~ ~~ ~~" ~ו ""~~~~"" ~""~ ~ו ~~~ר~ו~ו ו~~~י~ ~~" ~~~ו ~~ו~י~ ~~ו~ ~ "~~~~~"""~~~
~נ""~

 נ~~ר
~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~ ו~~~ ~~~~~~ר" ~~~יו
ו~ו~~

 ~~נו~ ~~~~~ ~~וי~ ~יו
 ~~~ר

~~~~ 
 ~~ניו

 ~"~ ~~~~~ ~~""י ~~~~"
~~""~~ 

 חילוקי~ כ~~~~~
 נדונו ~ין יש

 הנדו~ ו~י~
 נזר~ ~א~ני

א~
 בש~יל ~~דליק ~י~ראל ~יירי נזר ~~~~י

 חו~
 שיש

 ~ד~ריו כד~וכח סכנ~"~ו
~~~יא א"~" ~אי~ ~~

 ~ש"~
 ~ל אגלי ~ספר

 ~~לאכ~
 זורע

 סק"~
 וכ""~~~ג"~~"

 ~ספיקו~ו
 כת~

 ~יןו~~ילוק כנ"ל" נכרי ע""י לדלוק
 יצ~ק ~נחת ~ס~רי עי" לז~" ז~

 ~ח"~
 ~י"

ל"ו~
 ~שי~ורי~ דרי~וי בדינא ~~ארכ~י

 כ"ז" לבאר
 ~ל לחזור ליוקש~

 ~ד~רי~
 ספר וני~י שם ~א~ורים

~ ז~" ולעו~~ונחזי"  
 ~י~ר צד יש ~ק"נ" לצורך ד~וי

 ו~ש"~ שם" ~ספרי עי"יותר"
 ש~יני ~~חלק ~וד ~זה

~~
 כ"~~

 עיי~~

~~
 ~ה~~ך נזר ~א~ני ~עלה נרות ד~חי ~ינא ~~י

 ~~ ו~ת~~ ש~" ~ל ~אגלי~ש""כ
 ~אות

 ~קיצירזכר א"~
 ~תנור ~ת ~~~ד~יק ~~" ~סי"~תשו" יוא~ החלק~ ~ברי לדחות ~ל" ~אנלי ~ש"~

~~~~ 
 ונאפו

 וכ~~ חיי~" ש~~~~וצאי
 ~כל

 ~אחרוני~
 ~נו ~~~רו

 נזר ו~א~ני~רוא~"
 ד~~

 ה~לקת ד~רי את
 ~~~י יוא~

 ותד~ כ~~" וע""זידי~"
 א"כ חיי~" ~י" ~אם

 אש ~~י~~
 לצורך~~בח

 סכנ~" ~ו ~י~ חול~
 ודו~

יהי" ~~ת~שך" ו~ולך
 ~חוי~

 ~איסור יכ~ל ~לא לכ~ות
ולדעח ל~פר~" סקי~

 ד~יצ~~ ~פ""~ ~ר""~
 חיי~ ~חול~ ~~לאכ~ רי~וי

 להחו~" ואפילו~ה""ת"
 אינו כ~~רי~וי ~""~

 אח~ ~~~
 העי~ר"~~

 א~
 שאין אך וכו"" דחיי~ ~ו~ים ~~ו~"

 ~חול~ליקחו
 עוש~

 איסור אותו
 ל~פר~

 ~תשו"ו~ם עכ""ד" וכו" כלל
 ~לא ~ה ד~ריו ליי~~ כת~

ו~""ז אחח" ~~~ נח~~
 ~"~ ~~או~ כת~

 לל~וד י~ ~~~נ""ל ~~"
 ל~י~

 ד~ני
 חלוי ~~""א" ~~יי שאל~ו ~נדון וא"כ ~יי""~" הנ"לנרות

~פלוגת~
 ~י" א~ אףכ~"ג" ~לאכ~ ~רי~וי איסור ~וי א~ ו~~וס" הר""ן

 הנ~ו~
 ו~~"כ ~~~ליק" ~ישראל

 ~~~ ~ספרי ~ש"כ ועי" נכרי" ~"י~נע~ה
 סי"~~"ח ש~ ו~ו~

 ל"~
 עיי""ש~

ג~
 הדלקת ~~כ""פ הא שאלחו ~נ~ון לצרף אפ~ר ~~

 ~ש~תעלעק~ער
 כ~ר א~ל דאי"" ~לאכ~ ל""~

 ~ו~~"פ~נאון חוחני ד~רי את ק"ז~" ~~ ~~"א ~נח"י ~ספרי~~אחי
 ~שא ~זה לו ד~י" ~י"ד" צי~ע~~וי~

ו~ת~
 של

 ~תשו" כ~~ואר ז""ל" ~~אד~ ~נאו~ ע~ הלכ~
 ~או""~ ~ר~כיל~ו~י

 ד~ל~ו""~ ו~~לן~" ~""ז ~סי"
 צ~ד

 ם""ל ~י""ד ז"ל וחותני ~דר~נן" איסור רק ~וי~ל"~
 ~תשו" וכן דאו"" איסורד~וי

 קר~
 ~סי" לדוד

 פ"~
 דחה

 ~ת" ד~ריאת
 ~זה" ל~ו"~

 וכ~
 ~גאון ~חו" של ~ס~רו

 חלקת שו"חז""ל
 י~ק~

 ~ו~א
 ~גאו~ ~ה~כ~~ ש~

 ~וה"ר
 ~שם ז""ל ~לצר זל~ןאיסר

 ~גאו~
 ז"ל" עוזר ~יי~ ר"

שצו~
 שחו~ ~~~ו" לפר~ם

 ~חו~ר ל~סחפק
 עיי""~~ ודאית ~לאכה א~ ד~יא ~עלע~~~~י~ל ~~לאכ~

 ~~~~ד~
 ~ה ~יתרלצדד ש~ כ~~ ~א~נ"ז" ~ל ~נדונו גם ~נ"ל" על

 ~~~ת ר~"י ~נדע~
 א~רינן דכי חלזון"ג~י ~ע"ה~

 ~ו~~
 ר"ש

 ~פסי~
 של~ רוצ~ א~ א~ל ~תר~י" אי לי" איכפת~לא ~~ידי רי~י"

 י~י"
 פס""רא~ילו

 ח~ו~
 וא"כ ~~כיין" אינו

~~ 
 לצורך ש~דליק

 רוצ~חול~
 ~לא

 י~לי~
 ו~ותר ~נר" יפסיד שלא יותר

 ~תוס" אך ~~כוו~" ~אינו~שום
 ש~

 ~ום פי"
 ו~לא~ לגו~ה"~א""צ ~ל~כ~

 שא"צ
 ~חיי~" הר~~"~ לגופ~

וא~
 שסיי~~~י עכ""ל~ לה~~יר וראוי איכא ~י~א איסורא ~~ו~רין

 ו~נ~ ל~~~יר" ~ראוי רק
 שייך נ~י ~נד"ד

 א~ל ~חנ~" העלעק~ערנרות ד~י ולהוציא ל~דלי~" לי" ניחא לא ~~ודאי זה"כל
~""~ 

 דחו~ש ~~ ~ייך
 רק דהוי לי" ני~א דלא ~~"ר ד~~~יר החוס"לדעח
~~ום

 ~לאכ~
 דייק דלהכי נרא~ א~נ~ כנ"ל" ~אצל""ג

קוד~
 ג~ ~~לאכ~ ד~רי~וי לו~ר

 ~דאו" אסור ל~~וס"
 ~פ~"ר חולקים הפוסקים ~~נהכנ""ל"

כ~~ואר דר~נן" ~~לאכ~
 ~~ג"~

 ~~יר דהח~""ד סק""~~" שי""ד ~~י"



~ ~~ ~ ~ ~

 ~~ ~~ ~~םי~~
~~~~  הביא ו~~ג"א בדרבנ~"~ס"ר

 כ~
 ל~ח~יר ר~יות

 ד~ת בספר ו~י"עיי"ש"
 ס~~ שי""ד ~ס~ ~ור~

 א"~
 ו~"כ בז~י ד~ליגו ~כ"פשהביא ש~"

 ב~רו~
 דלא ~ס"ר ד~וי

 דרבנן~ אי~ור רק ~י" אם נ~~ל" א~שר ~י" לי"ני~א
 ~~~ק בספר ~ודועי"

 שאל~
 ענ

 ~א~ור ~~ר~~ ~שאיל~ו~
 ~"~~ שאילת~

 לברר ל~ע~יק ש~אריך ב~ה

ולל~~
 ~~ה

 ~וגיו~
 דדבר דינא בש"ס

 ניחא דלא ופ~"רופס~ר ~~כו~ שאי~
 לי~

 ~~ברי ~ביא בא~צע ושם
הש""ס

 ~""א~ דצ""~ ~שב~
 ל~וכיח דיש

~~ 
 ד~יי""ל

 ב~ו~גר כ~ב וע""ז שריי לי" ניחא דלא ד~ס""רכר"ש

אלא
 דז~

 יש
 ~~"ר דשאני לד~ו~

 ~דר~נ~
 ובזה ~יי""~~

 ש~~די~אחרי
 דיש כתב לכ"~" דאו" איסור כאן דיש

 ~תו~" דלשי~ת בנד"ד צפי"זל~~~יר"
 ל"~

 דרבנן רק
 א~נ~ לה~ל" לדון ישכנ""ל"

 נ~ל~נו לא ~דיין
 ~~לוג~~

~~וסקי~
 יש א~ ו~"~ שם" בס~רי כ~~ואר ~נ"ל בכל

 דוחקצד
 בז~

 יש
 ~~ו~

 בזה~ ואס~גר ל~אריך א~שר אי~~נאי ~~יס~ ו~~~~ ל~קל" לדון
 דוש~"~ ~ז~ו~נני

 ~רכות~ ב~ו~~י וחו~ם

 ~~יים ~~~~י~~~

 ~י~~~~ג~~~
 ~~ין ~~~י~~ ~~~י~ ~~" ~~~~~י~ ~~~י~ ~"

 ~~~ ~~~י~~
 ~~"~ י~ו~~י~~~""~"

 ~"ו
 ~" יו~

 וי~~~
 ~~"~~ ~~~~ו

~וכ~~~
 ~"כ

 יו"~ ~ו""~ ~~~""~ ~י~~ ~~~~~
 ~ו~~ר

 ~~~~י ~~י~""~" ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~
 י~"~ ~~נ~~~~~~ו~~

"~~~~~~~~~ 
 ~~~~~ נ~ג~י ~~ד

~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~ו~י~~ונ~~~י~

 ~~~ ~ו~~
 ~~ניני

 ~~~ יו~~ ~י ו~~~~י~י~ו~י~"
 ~~ו~~ו

 ~~~ ~~ו~~~ז ~~ר~ ~~~~ ~~
 ~ניני~ ~~~ ו~~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~י~ד

~~ו~~ו ~י~~ ~~י~~ וי~""ר ו~~~ו~י~" ~~~וני~~~ו~~י~
 ~~~~~ ו~~~ו~י ~~יו~"~ נ~~ ~~ו~ ~ו~~ ~~
 ~~~ ו~~נו~ ~~~כ~~~~י~~

 ~ו~י"~ ~ו~~י

 ~~~י ~~~~~~~
~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~ ~ו~~ד ד~רי
 ~~~~ו~" ~~ ~יני ננ~ ~~י~~~"

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

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

 ~~~~י~ו ו~ו ~~~" ~~~י~~ ~~י~ ~~" ~י~י" ~~י~~י~
 ~~~ ~יי~" ר""~ ~~ו~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 ~~ו~ ~~~י~ ~~" ~~~~~ ~~ ~~ר~~~

 ~~ו~ ~~י
 ~ו ~~~~~~" ~~~י~~~~~~

 ~יו ~~~ ר~~~
~~~ 

 ~~ו~ו~~~~~
 ~~~~י" ~י~~ ~רייו ~~~~" ~~~

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

 ~יו ו~י~י ~י~~~ וכ~~~ ~"~" ~ז~י~~ ~י"~~~
~~~י

 ~~~ ~~""~" ~יו~ נ~~
 ~~~ר~ ~~~ ~י~י~~ ~~ ~~~יו~י~ ~~~י~~~~י~ ~~~י~ ~~י ~~ו~" ~ו~ו

~ג~
 ~שו~ פשו~" החי~וק

 ד~~"
 ~פחי~

 ~~~תונים
 באו~ן~~נק~ים

 ~ישתני ~ש~ישי"" דנ"ח~
 דבכ~"ג בזקי~ה" ~פחים ~~"דיני"

~~ 
 ~וא

 ברשו~
 כ~"ר ~וי~רבי~

 ו~~
 וכ~"ש ככר~לי~" ~וא בכר~לית

בש~
 ש~"~ ~~~ ~רב

 ב~~וד ~שא"כ ג"~" סעי"
ברה""ר זקו~

 דחל~
 רחב ואם ל~צ~ו רשות

 ד""~
 ככר~לי~ ~וי

וא~
 רחב אינו

 ~קו~ ~וי ד"~
 שם כ~בואר ~~ור

 בש""~
 ~וי בז~י~~" ו~"~ ~~לק~ ~"~ וא"~ופו~קי~"
~בשא"~

 ~שא""כ
 וזקיפ~ ב~~לק~ ~~לק~

 ~וי ב~קיפה

 ב~שו" ר~יתי ל~ש~~~ן
 ~או""~ ~ת"~

 סי"
 ~~חי~ דח~ש~ ל~דפשי~~ כ"~~
 ו~" ~~~~ים

 ~צ~ר~י~" בזקיפ~~~חי~
~~ ~~ 

 דכ~ב
אך ~בד"~ ש~

 וא"נ~ וד"~
 ~ייש"~~

 ו~נני ש~~י" ~וצא נ~יים כדי ~~~~זי כ~ב~יכ""ז
בז~

 "דידך
 ברכות~ ~ות~י בכנ וחו~ם כ~""י דושה"~

 ~~יי~ ~~~~י~~~

 ~~~~י~ ~~~ ~י~~ ~~~~ ~~ ~~י~~" ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ים~ ג~~~~~
 ~~~~~י~ ~~י~~~~

 ~~"~ י~~~י~~~"~"
 ד" ~""ו

 ~~~""~ ~ו"~
"~""~~ 

~~~~~~ 
 י~י~י ~ו ~~~ י~~~~

~""~~~ ~~~~ 
 ~~י

 ~~ונ~ו~ ~~ ~~י~"~" ~י~~~~~י
 י~"ו~

~~~~~~~ 
 ~~ר

 ~~~ו~
 ~ו

~~~ 
 ~~" ~י~ורו

~~וו ~~י~~" ~~~ו~ ~ו~ ~י~~ ~~~י~ ~~"~~~ו"
 ~~ ~~ו~~

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

 ~~י~" ~נוו ~ו~~~י~" ~~י~~ ~~~יו
"~~

 ו~~ ~י~ר" ~ו ~יו ~ו ו~י~~" ~~ו~
 ~י ~~~ו

 ~~ ו~~ ו~~~" ~~י~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~"~~יר

 ר~~ו ~~~~" ו~~~ ~יר~" ~~ו~~~
 ~~ ~י~ו~ ~~

 ~~ו~י~ ~~ו~י~ ~~יו ~ו ~~" ~~~ו~ ~ו~ ~י~~~~ר~
 ר~~י~ו ~~~ו~"~~

~~~ 
~~ור ~~ ~י~~" ~~~ ~~ו~ו

~~~ ~~ 
 ~~וו ~~ר

~~~~ו ו~~ ~י~ו~" ~~ ~~~
 ~ו~ ~~~~ ~י" ~נו~ו" ~~~~

 ~~""~~" ~~""~ ~~י"
 י""~~"~

 ~ו ~~ו
~~ 

 ~ר~ו~ו
 ~~~~" ~~ור~ ~~~ ~ו~~

 ~~~ו~~
 ~נ~יו

 ~~ו~~
 ~~~ ~נ~~ ~~ ו~~ ~~~~~" ~ו

~~~
 ~עירובין הש"ס ~דברי ~נרא~ כ~י לכאורה

 ד~""~

ע"א~
 ד~יכ~ ~""ז~" ~סי" ~ש"ע ודברי

 ד~ולך
 חו~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~י~~
ל~ח~

 כמ~ו~ר ~~ו" ד~חו~ו ~צ~" לצורך
 ב~נ~ ש~

 ש~וב~""~
 ~ס~י"

~"~ 
 יוצא ב~י"

 בר~ו~
 בדרך ~ולך ~וא

 ~~צוה נ~שית כבר לוואמרו
 מ~קו~ו לו יש ל~שות" שיצא~

 ~~~ וראי" בכלל" ~בגדי~ נ~ ~יי"ש" רוח לכל א~האלפים
 ~ל שכתב ש~"הר"ן

~~ 
 ב~תני" דאי~א

 ש~
 ~יוצאין שכל

חוזרי~
 טובא ואפילו וז"ל ~ר""ן ~"ז וכתב ל~קו~~"

 י~יבוברישא
 שי~ור~

 ו~ום
 דקשי~

 ~סיפא רישא
 חיישינן ""ולא ל~קו~ן זינן בכלי חוזריןאו~י~נא

 ל~~בר~
~

 בר~""ר א~ות
 ול~

 ~~כנת לפי ל~כנס~""
 נפשו~

 ~י"
בדבר

 יניחו~ א~
 איסורי ו~דחשב ~כ""ל" וכו" לת~ום חון

 ו~כנס~~~בר~
 נ~י חשב ולא לר~""י ~ר~"ר

 של דחפצא ~לי"~ר~~ איסור~
 ~וצ~~

 חון
 ~ו~ר~י" ~קוד~ דא~ לתחו~

~~~~ 
 ~~~~רת ~י~ורי ש~ותר כ~ו סכ"נ

 ו~וצ~~ד""~
 נ~שית כבר כאשר אבל לרשו~" ~רשות

ה~צו~
 דחון ~איסור ~זר

 עכ"ח אלא ל~~ו~ו" לתחו~

דז~
 כנל~נ""~" גופו" הי~ר בכלל

 ו~תו~
 נ~צא אולי ~פו~~י~ ל~פש פנאי ~כשיו לי~ין ~רבי~ טרדתי

 ~ז~
בדבריה~

 ל~עש~~ ~וד ויל"~ ~וד
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

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

 ~~י ~~~ג~י~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ם~ג~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~י~" ~י~~~

 ~~~ג~י~~~~~י~
 ~~""~ יר~~י~~~"~"

 ~"ו
 ~" ~יו~ ~~

 ~~~"~ ~ו~~ו~

~וי""ר
 ~ו"~ ~~~~~~ ~ו~~~ ~ו"~ ~ר~""~ ~~~~~

 ו~ו"
~~"ר

 ~יי ~י~י~~ ר""~ ~~י~"~" ~~~~~ג~ ~~~~
 ~~~"~~ו~~

 ~"ו"

 ~~~~י~~~~~"
 ~~ר ~~ ~~~~~

 ~~~~ו~ ~~~~~
 ~ייו~ ~""~ ו~~נ~י~ו ~~נ~י~ו ~~~~~~~~~

 כ~ו~ ~וי י~~~ ~~~ ~~ ~ו~ ו~~נ~י~"~~~~י~ ~~~~ ~~י ~י ו~~~ו" ~~~וי~ו~~כ~גי~
 ~~ג""~ ~~~ ו~~ ~~""י~" ~י""נ ~~י" ~~~""~ ~~~ו~~~~

 ~~~יר ~~~ ~~ו~~ ~~"נ" כ~~ ~~י~~~~י""~~
 נ~ו~~

 ~ו~~ ~~~"ו~~נו~
 ~~~"ז

 ~~יו ~כו~~ ~~~י""ז~ ~~
 ~~ ~~וי~ ~~~~~ ~~ו~ ~~וי~ ~~ ~~ ~~י~ ~~~ו~ו~
 ~~ור י~~ ו~~י""~ ~~~י~" ~~~~~

~""~~~ ~~~~ 
~יינו ~~י~~" ~~ ~~~יכ~ ~ו~~ ~~~~ ~י~ו~ ~י~~~ינו ~~י~~ י""~ ~~~ ~~~~~" ~י~~י~ ~~י כ~ו~~"~~וי~

 ~~~ ~י~ו~ ~י~ ~~~ י~~ כ~ו~~~ ~יכנ~
 ~גוו

~ ~~ו~~~  
 ~~~וי~ ~~~נ~~" ~~""כ

 ~ינו
 ~~~ו~ ו"~" ~~~~י" ~~~י~ ~~ ~~~ ג~י ~~~~~~~~~ו ו~~ ג~י~" ~י~ו~ ~~~ ~~י~~ כ~יו ו~ינו~~~נ~~" ~י~~י~ כ~י ~~~י~ ~~ו~~ נ~~~ ~~~ ~י~ו~" ~י~~~ור נ~נ~

 ~~~""~ ~"~ ~~ו~" ~י~ו~ ~~~ ~~~~ ו~~~~~"~~~יי~~
 ~~~י~~ ~~ו~~ ~~ ~~~" ~י~ ~~~ ו~~~""~
 ~ו~ ~~ ~~ו~ ו~י~~ ~~י~ו~" ~~ ו~~ ~~~~~יי~
 ~~"י~" נ" ~י" ~~ו""~ ~~י""~ ~~ ~י~~ וכו ~~~ו~"~י~~
 ~~ו~~ ~כ~י~ו~ ~ו~~ ~~~י""~~ ~~נ""~~~~~~י ~~~" ~""כ~ ~""~ ~~~~""~ ~~ ~~"~ ~כ~י~~נ~

 ~""י
 ~ו~ ~~~~~וי~

 כ~ו
 ~ינו י~ ~ו~~ ~~" ~ו~~

 ~ו~~
 ~י ~י~ו~ ~~י~ נכנ~ ~~ו~ ר~~ו~ ~~נו"~~~נ~~
 ונ~~ ~~~~~ ~~ ~~~נ~~ ~""~ ~~נ~ו" ~~ו~~~~~י~

~~וי~
 ~ינו

 ~~~""~~ ~~~י~ נ~~~

 פ~ בישבי~ג~
 לי לקחתי קצת ננוח לביתי ~חון כ~ת

 ~פרקים בין רנ~י~איז~
 תורתו בדברי ~צ~ ל~יי~

 ~~קנא לידי ובא~י~נ""ל"
 ש~ש~

 ל~~יר
~~ 

 ב~ידוק
 ו~כ~~צ~"

 דאל"כ כרגיל ב~וזק ~~ד~ו שבא~ת ~יכא
 בדברי ד~נ~ ~ת~יי~"אינו

 ש~ חז""~
 ~ס""ו

מוכח ~ק"י~
 "~~ואר בז~""ל ש~" שכ~ב ני~א" ל~יד~ לכאור~

~~ן"
 ו~ינו רפוי ד~יינו א~צ~י" איכא לרפוי תק~ דבי~

~ש~ע ~כ""ל" וכו" נ~ור"" בחוזק לא אבל ~~ודק ר""לרפוי"
 ~~ודק ~וי א~ ~~

 בחו~~
 כ~ו ~וי נ~ור"

 אח"כ ~~ש"כ ~וכח וכןתקי~~"
 וז""ל ובב"י~" ~ב~"~

""דאדרב~
 שאין כיון ~ודק" אפילו בכוס ~תיר ~טור

 ל~דקודרכו
 בחו~

 ~דבריו ~וכח ~כ""ל" תקו~"" שהוא
 ד~ואד~יכא

 ~~ו~
 ~וכח וכן תקו~" כ~ו ~וי בחוזק"

 ~~""ב~לשון
 ~סק~"~~

 ~בס~~ ~ש""כ ~ל
 ו"~

 של וכוס
 ~~נ"א וכ~ב ~ות~"פרקי~

 שאי~
 כ~ב כ""כ" ל~~ו דרך

 בז~"לב~""ב
 ל~ד~ דר~ ~אי~

 חשוב שי~א ~~וזק כ""כ
 א~נם עיי"ש" ~~י~~כ~ו

 ~ש~ לשרוי~ בנוג~
 בש~ר שם

 ~או~~ציו~
 ל"~

 דכתב ו~~ו"ז" ~~ג""א בין פנונ~א
ד~לשון

 ~~נ"~
 ~~ג"א ~ש"כ ~ו~יינו

 ~~"ב~ובא ~סקי""~~ ש~
 ~~שויי~ שלני דכוסו~ ~סק~"~~" ש~

בחריצי~
 שיש כ~ו ~~יב

 ~~ו~ שרוי~
 ~~ודקים לרגלם

 אסור~ לכ"~בחוז~
 ~וכח

 ~~וד~
 ע""י בחוזק

~וא ~שרוי~
 חשו~

 כ~ו
 ו~~טו""ז ~~ש" תוק~

 ~ס~"ז~
 ~וכח

 ~"יד~~ידיק
 שרוי~

 ~י~ ב~וזק"
 של כני ~~נין ~~ריך ~רדכי ~א~רובספר דרבנן" ~יסור רק

 שרוי~
 ו~צדד

 ו~"~~~ל"
 ~~יק

 דל~~~
 לה~~יר~ יש

~"~~~
 כיון ל~י~ר" ~ניף עוד

 נ~ש~ ד~ש~וי~
 ל~~יר

 ~י"ד ~~~" נ~"כ דו~הולסגור"
 סק"ל~

 בדין
 קיי~א של~שר

 ש~" ~~יד ול~~יר לקשור עשוי דא~
 א~איצ~

 ~ני~ו
 בנו~~ הש~~ כ~

 ~~רי י~א נא ~סוים
 ~~שר שהדין וכ~ו ~~יד" ול~~יר לסנור~שוי

 ~~~רישאר דא~ נ""~
 ~~" ~חיי""או~י" ~כ"~" ואסור ~~וע קשר ~~רי י~י~ כ~

 שב~
 סי" ~"ד כלל

~"~ 
 ~כ"ד~

 ~י" לא שלו" ~~ו"א נפי~ג~
 צרי~

 ~~סי" ל~ביא
 א~ אל~שי""~~"

 ~~~ו~ו
 ש~

 ו~~"ב ~~ג"א~~ש"כ שי"נ~" ~~סי"
~~ 

 ~יינו שרי" כך~שוים דא~ ~כלים" כיסוי ל~נין
 ר~ ~קיו~ ~שוי~ דאינ~

 לפותחן

ולסוגר~
 וכ~ ת~י~"

 ו~""~ ~יי""ש" ~~ו""ז
 ב~יי"א

כלל ~ש~
 ס"~~ ~""~

 ~י" ~~"ח ~נח""י ~~פריו~"כ ל~~" ס~" שי""ג ~סי" ~שלחן ו~ערוך
 כ""ז~

 בז~" ~חז""א בשם
 אבל ~יי""ש~ לחול~ בנוג~ בז~ שדנתיו~~

 ל~~ש~
 כ~בת

דבנד"ד
 נ~ש~

 כ""פ
 שבאתי ~טרדו~ ו~ח~~ כנ"ל~ ל~יו~

לנוח
 קצ~

 ל~אריך~ א""א

וא~יי~
 ~רכו~~ ב~ו~~י ו~ותם ~~רכה

 ~~יים י~~~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~ן

 י~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 וי~~~ נ" ~~~~""ו ירו~~י~~~"~"

 ~~"~" ~~~"נ

 יו""~ ~י~~ ~~ור~י~""~
 כ~ר

~~~ 
 ~י~י"~ ~י~~~ ~~~י~

 ~""~ ~ו~י ~~בר~ ~~~ ~~~ו~~ ~~~ו~ ~~~~~~י
 ~~~י~~ ~~ו~~ ~כ"~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~י~

~ ~~ו~~ו~ ~י~ ~~ו~"~ ~ג~ו~ ~ו~~ ~~~ ~  
~ ו~~ יו~" ~~~ו~ ~~~~וי~~~~נ~  

~ ~ו~נו" ~~~ו~י ~ו~~ ~~~ ~"~~~~  
 ~~ו

 ~ ~~~ ~~י~ו~יו ~~י~~"~ ~~י~~ ~""~ ~ג~וו~~~י~
 ~~~רי ~~~ ו~ו ~~~~" ~~~~ ו~~~~~~ו~י~ו~ו~
 ~~י" ~""~ ו~~ ~~""~~ ~~~ ~~" ~~""ו~~~"~

~~""~ 
 ~~י" ~~~~ ו~י~ו~ ~~" ~~ני~ ~~יי"~ ו~""~ י""~~"~י" ~ ~~~ ~~""~ ~~יי"~ ו~~י~~ ~~" ~יי~ ~~~~ו~~~ו~~
 ~~~~ ~י~ ~~~"~י~~

 ~יו
 ~~ו~ ~~~ ~~ו~

 ~~~ר

 ~~ו~~" ~ו ~~ור ~~וי~ ~ו ~י" ~~~~~~~~~
 ו~~ו~~ ~~ו""~ ~ו~ו~~~~י~

 ~~~רי~ ~~ ~יו~ ~ו ~~ור
 ~~~~ ~~~נ~ ~~~ ~ר~ו~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~ו~ו~
 ~~ור ~וי~ ו~~ ~יו~ ~ו ~י~ו ~ו~ר ~~~~ ~~~י""

 ~נ~י~ ~~~ ו~~~ו~ ~יי""~" ~~ ~ו~~ ~~ ~~~רי~~~
~ ~~~ ~~~ר~ ~ו~ ~י~~~~ ~  ג~~~~ 

 ~ו~ו
 ~י~וי~""י

 ו~~ו~ ~~~~

 משו~ א~~~~
 נשתנה לא ה~לק ~ע""י לק"מ ה~רתך

 שלא תימא ~בל האו~ו~בו~" שלגופו
ממש"כ הערו~

 ש~
 ד~וקא תוכ"ד החיי""א

 ב~
 ע"י שנ~שה

ישראל
 ~ל~

 ישראל ~ינו אבל ~שב~ו~" ~ל ישראל נחש~ו
 אפילו אסור ~רבנן" איסור אפילו ישראל בשבילש~שה
לאחרי~

 כמו שוב ו~"כ ~יי"ש" ש~שה בכ~י מו"ש עד
 בישראלי~ ~מייריבנ~""ד

 אנו שבת" לחלל מומרים
 הפמ""~ל~ברי באי~

 א"א שכ"ה ~סי"
 כ""ב~ ס""~

 ~ה ~ש~נ~י
 סי" וח"ג ק"ו סי" ~ח""א ~נח""יב~פרי

 ע"~~
 ~יו שכבר

 עיניך~למרא~
 ~מומר שכתב

 ל~כו"~
 א~~ אין בו ~ל""ש ל~כו"ם" במומר אבל לו" ישמ~~לא ל~שות" לו יצוה ש~אחר חיישינן לא כשר בישראל~~ו~א כ~כו"~" ~ינו

חו~~
 שבת לחלל וישמ~ יציית ובו~אי לו" ולא

 א~
 שלא

 שהבאתי הא~רו~נים ג~ולי כתבו ובזה כעכו""~" ~ינולו"
 ש~בספרי

 ~~י"
 ש~

 סי"
~"~ 

 דוקא ~לאו ד"~" אות
 אלא ~כו""םמומר

 א~
 לחלל מומר

 וביו~ר בכלל" שב~
 ~ בספרי" שםמבואר

 ~יש
 מש~ו~

 בפמ"ג" ~ורשין

וא~
 ל~ופה בנוגע לחלק כתב ~מיקל" אברהם ל~מחזה

 על שאופה שלו" ~תמי~י~ ~~וני~ בין בשבת"האופ~

 אות~ ד~ני~דע~~"
 וה~ בשב~" לעשות לו צוו כ~לו

 ו~ינ~מזי~י~"
 ~~סור עצ~ו" כהאופה

אבל ~ולמית" לה~
 צריך אין אחרים" לקוני~

 שימתינו אחרי למחו~
 עולמית איסור ~ענין פשי~א ומ"מ עיי""ש" שי~שובכ~י
 אבל בשבת" שנ~ש~ אי שנתבשל חפן ~ל רקשייך

 שנ~ש~~כלי ~
 אסור אבל בשב~" מלאכה בו

 בשבת שנ~שה~מלאכה ~נו~
 וכיוצא כנ"ל~ שי~ש~ כ~י ~~

 ו~"~ שם" ~ספריכ""ז
 סי" ~ח"ו ב~פרי מש""כ

 זולת~ז~" כ"ה~
 שנוג~ ~

 י~י ו~~יי~ לפ""ע ל~י~ור ~וד
~~~~ו

~~~~~ 
 ~~~~~ו

~~ 
~~~~~ 

~~ 

 ~~~~ בש~~~~~
 נחיצות שיש

 ע~י"~ ל~קל" יש אולי~וש"ק" תיכ~ לנסו~ מא~
 בתשו" ~~י~א

מהרש"~
 סי" ~ח""ב

 רמ"ו~
 באור השתמשות ~נין

הע~ק~רי
 כתב ע""ז בשבת" נ~ש~ שההסק~ ב~וש~

וז""ל
 בלא~ וג~

 שיעור ב~ינן א~ ~גם מסברא י""ל
 כשיעור אלא להח~יר אין שי~שו~בכ~י

 ש~~
 ההד~ה

 כשיעור ולא כרגע"ש~וא
 ההסק~

 הכנת לצורך הנ~שית
 ח~שו~ דפני~ כיון הע~ק~ריהכח

 אשר ה~בעי בכח ~מון רק ונשארה האש" שלהפעולה וכ~ לכאן" באו

 וא~ילה חושך ועו~ו הברזל חו~י בקרב הש"יש~
 האיסור וכל יח~" בזה זה ויפגשו ברזל החו~ישי~בקו ~~

רק
 משו~

 ~שבי~ית ~פ""ב בירושלמיכ~איתא לו~י~" ~לא והבו ממנו" ליהנות וגזירה ~נס
 ה"~~

 מח~שין ~ין
 וכו" הגזירהעל

 ואי~
 עיי~" וכו" הגזירה על ~וסי~ין

 בליל ה~וא באור להשתמש ~עתי ~ניית להתיר ישולכן
מוש"ק

 עכ"~
 ברי~ב""א המבואר החילוק כעין וזה

 מ~שה האיסור לענין ואינךורשב"א
 שב~

 ביום בו
 ש~שהלישר~ל

 ~ל~כ~
 ~אינו היכא במזי~" או בשוגג

נהנה
 בגו~

 שכבר האיסור
 חנ~

 לו~ והלך

~~י"~
 ~הה""ד י""ל

 ~~~כ~ דהרי בנ~"~
 בשבת ש~שה

כבר
 חל~

 והוא לו" והלך
 נהנ~

 ~נ~י~ה רק
 כתב במ~רש""ם שם ~לא ~מ אבלבמוש"ק"

 זא~
 רק

לסני~
 בשביל שנעשה בנידונו" שיש הי~רא צ~די לשאר

 ויש ~ו""~"רוב
 ל~ו~

 הרוב של בחלק ~ב~ל
 וביותר כנו~~" ישראל לרוב דנעשה שלנו בנ~וןמשא""כ ~יי"ש" עכו"~

 כנ"ל~ בזה לחלק דאין מוכח החיי"אשמ~ברי

 לברכך בזהוהנני
 שתצלי~

 וביראת בתוה"ק
וכ~"ס~ שמי~

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~י~~

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

"~ 
 ~~~~ ~~י~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~י~

 ~" יו~~"~"
~ ~ ~ ~"ו" ~~~~~ ~פ""~" ~~~"~ ~~~~ ~~~ 

 ~ו"~ ~~~""~ ~כ~~~וכ~"~
 ו~ו"

~""~~ ~~~~ 
 ~~ג~"

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

~ ~ ~ ~ ~
 ~~~~ו י~~~ ~~ ~~~~"

~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~ו~"~~י~~

 ~~~~ו
 ~~כו~~י~

 ~~~""~ ~י~~~~
 ~ו~~"י

 ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~כ"~" ~~~י~ ~~~ ~~~י~ו~"~~ו~ ~~י~ ~~~ ~יו ~י~ו~" ~~
 ו~~~~ ~~י~"~ יו"~ ~~~~ ~~~~~~"~

 ~~~~וו ~~פ~ו

~~~
 ~""ו

 ~ו~""~~ ~~~"~~" ~~~~""~

~~~~~~ 
 ~ו~ר

 ~~~ו~
 ~~וי~ר

 ~~ו~~" ~~ ~""~
~~~~~~ 

 ~וגניו~~ ~י~ ~י~~~~ ו~~י ~~~י~~" ~~ני
 ~~ו~~ ג""י ~~~""~ ו~~~ ~" ~~

 ג~~ג~
 המבואר ו~~"י ד~~ר" נראה ל~נ"ד

מחזה בתש~
 ~ס~ אברה~

 ומ~ באריכו~~" נ""~
 שהביא

~ בזה" האחרוניםמגדולי  בין לחלק" נראה ~נ""ד אך 
 לתוס~ת רק או ~זרא" ~בילת משום לזה נצרךאם

 דאי~א ~פי""מ ותשובה"קדושה
 בשנה"~

 ~מוד ~יומא
 ב~" יוצא אינו תשובה" ~ום אבל ~הרה" משוםאלא מ~ני לא קבין ד~" אדם~" כל ד"ה ~""א דרכ""חה~שובה
 אךקבין"

 מ~יי~
 ~קוה ובור

 ו~י" ~יי"ש" ~הור יהי" מי~
 מגידבס~ר

 ~ברכו~ ~~לו~
 דנ~ת בהא ~"א~" די"ח

 בסתם ו~בל דנ~ת ~"ל יהוידע" בן בבניה" וכו""ו~בל
 כבר~ י~~ ה~הרה ד~"י תשוב~" ~ו~ לימודו"קודם
 מקוה צ~ך זהולכל בדב~"ק" ~יי"ש ד" ל~ני תורתו לרצון שתה~ בכדיח~ה"

 ע"כ בזה" ~וד וצ~ דוקא" ~~ר~
 תשובה ימצא ובזה שם"~וני

 חזר~ בואי ~ד תשובתי" ל~כב שלא וכדי פנאיובאפס ס~קותיו" לרובי כמ~~
מאה"~

 לה~תיק אמרתי ב~זה"י"
 ~נ""ל~ דב~יי ~כ"~

 ספרי ~ל ה~רותיו ב~ד לו ומודה דוש"ת ~נניד~~~
 יהי" כן ח~~" דברי בתוכו מצא כי ונהנ~יח"ד"
 בבי""א~ גוא"צ ביאת ~ד ב~זר~נוהשי""ת
 בברכה~החותם

 ~~ייס י~~~י~~~

 ~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~~~ ~~יג~~" ~~י~~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~ג~~~
 ~~"~ י~ו~~י~~~"~"

 ~"ו
~""~~ 

 ~~""~" ~~~""~ ~~ו"~

 ~~~ ~"~~וכ~"~
 ~~~וו

 ~ו~~ ~ו"~ ~~"~
 וכו"

 כ~"~
 ~ו"~ ~~י~""~ ~י~ג~י~~ ~ג~~ ~~~~ו~""~

~~ו~~~י~~
 ~"ו~

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

 ~~~~ו
 ו~ו" ~יז~ ~~~י ~~~~י ~~~

 ו~" ~~ ~~י~"~~~~~י~ ~~י~ו~ ~~~~ ~ו~"~ ~~~""~ י~~~~ ~ו~י ~ו~י~וכ~~
 ~~~י~ ~~~ו~י ~~~~ ~~

 ~"~ו~~~י~ו~
 ~כ~ו~י~~ ~~~ ~~פ~~י

 ~~~~ו ~~~~~
 ~~~""~ ~י~ו~י~ ~~ניו גו~~

 ~~~יר
~יוו

 ~~יו ~ו~י~ ~~זו~~
 ~~י~" ג~~~ ~~~

 ~י" ~""~ ~~~~~""~ ~~~ו~~
 ~~~ור~ ~~ ~~~

 ההלכה בגוף שגם~~~י~~
 אי~

 ~ל ל~וסיף ~ לי
 ~"זאשר ל""א~" ~סי" ש~יני ~לק בס~רי שכ~בתימה
 שאין אז כמו ה~ני" וחוו""ד כ""ת" דברי סובבי~

~ש~~
 ~דש אין כי בש~" החיתולים באותם

~~לויות הלכו~
 ובפר~ בסברות" בש~רו~

 בהלכות
 שב~

 ו~נינים
 יחללו קצת" ישתנה ובאם ולדורות" לנשים"ה~ורים
 ד~שום שחי~" בחידושו נוחה ד~תי אין ובכךשבת"

 ולהתיר לקיום" נ~שה דלא ~ליו מוכיחשחזו~א
 נ~שה דחשוב די""ל לדון יש גו~א שבזה וב~תרלכתחילה" מה"~

 רובא ש~פ""י כיוןלקיום"
 דרוב~

 ממקום לה~רידו קשה
 ~להנדבק

 הניי~

ד~~~ה
 ~~יוו ~"~

 ~גו~ ~~~ ~~ ~ג~~~
 ~גייר

~ינו ג~ר~
 ~~יר ~~~י~ ~ו~~ו~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~י" ו~~י~ ~יי~~ ~~

 ו~ו ו~ו~~" ו~~~י~
~~~ 

~""~
 ~~~ירו" ~י~ו~ ~~~~~ ו~~~ ~~" ~~י" ~י""ר ~~י"

 ~~וי" ~~ ~~י~ ~~~יר ~רי ~~ ~יי~~ ~~ ~~~~~~
 ג~ו ~~ו ~~ו~~ו~ ~~~~~ ~~~ו~~~

~~~~~~ 
 זו

 ~~~~ ~~ו" ~ו~ני~ ~ג" ~~"~~ו~~~
 ~ו

~~~~~ 
 ~ו

 ~~~~~ ו~~ ~ג""~ ~~~י~ ~ג" ~" ~~ו~~ו ו~ו~~~~י~~"

~~
 מהיכא יד~תי

 ~ש~ות כן" משמ~
 הו~

 ש~קשר
 דלאו שאמרו מלשון וכד~וכח דוקא להתירנ~שה

 להפק~ה ולא הקשר" ~תיר דו~א ד~ו~ד יו~רדמוכח ~שוי" הוא תמיד להתיר שהרי הוא קיימא שלקשר
 ~תיר קשה ~יבה ע"י אם דנ~שה אלא חיתוך"או

אשמ~ינ~
 מוכח וכן חיתוך" או הפ~~ה ~""כ דמותר

 ~""כ ש~ל המ"ב"מדברי
 ש~ בש"~

 דל~ת הלכה בביאור ~יין וז"ל ~סק"נ~" המ""בכ~ב קלי~תו" להתיר או
 ~לכה בביאור למש"כ וכוונתו בזה" איסור ישהרמב""ם

ש~
 מש"כ ~ל ח"~" ~ס~י"

 בש~
 מיני ~פי" חו~לות

כלים~
 בחבל קשור הכ~וי אם וגרוגרות" ת~ים של
 אפילו וחותך החבל שרשרות ו~יתרמתיר

 והוא ה~ור לשון כן וז"ל הלכה" בביאור המ""ב ~"זכ~ב וכו"" בסכי~
פירוש

~~ 
 שאמר ~ה

 ע"ז שנשאר ר~ק""אבחי" ו~~ שם" רש""י פי" וכן ~~קי~ בג~
 ~מג"א ~ביא מהא בצ"~

~סוס"י
 שי""ז~

 חייב חבלים דהפו~ל הרמב"ם בשם



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~ן  ~~יר" ~שום חייב וסותר קושר"~שום
 דהו~ וא~

 סותר
שלא

 ע"~
 ~דרבנן אסור עכ"פ י~י" לבנות

 דהו~
 סותר

 כ"~ כדברי וא~ ~""ל" וכו" קיי~א שלקשר
 ~ל יו~~ה

 ה~"בדברי
 ~סק"ל~

 הר~ב""ם דלד~ת שכ~ב ~נ"ל"
 בחות~ו~ ~רי בחות~ו~" גםאסור

 לה~קיע ~ו~ד
 הקשר ~~"ר אלא עו~ד אין עכ""ח ~לא קיי~א" שלקשר ול"~

ו~~
 לשי~ת ד~ותר

 לה~קי~ ה~ח~
 הוא

 ביאור ~י" בכלי" אף ~~ו~ר ~~ותך לדידי"גרע ~ל~ ~ו~
ש~~ ~לכ~

 ל~~~~
 ד~י את יד בחוזק כ"כ דחה א~י יד~~י
 אחד גדול ~~~"ח ~ליהו ~חזהה~~ר

 תשובה בזהשכ~ב שלי~""א~
 ארוכ~

 שהעלה ע"~" ~ס~ בס~רו
 ~""~" ~סור הללו ה~תולים קצוותדדביקת

 דכיו~
שהדיבו~

 הוי ~נדבק ~~ל ~~רידו קשה ~זה
 דב~

 של
 ~סו~ה רש""" ~דברי ויסודוקיי~~"

 ~ל"ג~
 א~ד לענין

 ע"ז ו~ביא לולב"של
 כ""~

 ~ח"ח ב~נ~"י ב~ניי ~""כ
סי"

 ~"ז~
 ברור דבר דאין

 ~"~ דהרי עיי"ש" ל~לכ~ כ"~
בנוג~

 דאו"" ~ל~כה לחשש וביו~ר לכ~חילה" ל~עשה
 ועי" לזה" לחוש ישבודאי

 ב~חז~ עו~
 אלי~ו

~אות ש~
 ד"~

 ~""ז~

~~~~
 ל~לאכה לחוש יש בוד~י

 ~שניצען ב" ב~~יח~
 אצלזע""ז

 ה~ו~~
 ~שוי ש~ינו ש""~" כדבק דהוי

 ובנוגע ~~ינוק" לצורך שנצרך ~דל~ת~ו
 ~"~ י~צ~ לז~

 חוו"~א~
 ~חזה בסכר ה~ני"

 ש~ א~ה~
 הנד~~~ ~תשוב~ישהביא ב"~" ~אות

 ו~""ל שבת" ה" קיצור בס~ר

ואודו~
 הר~י" ~כסה ~~סיר ~ותר ב~ש"כ חוו"ד ששאל

 ~~רי ור~ייתו שי~ושה" ~ד נקי שתשאר עלי"שדבוק

 ~~י"ה~ג""א
 ש""~~

 בדיבוק
 ניירו~

 ~~צ~ן שנדבקו
 ש~ו~ר~דעתו של~

 ל~ר~~
 הנה עיי""ש" בשבת

 אי~
 ~נידונים

 ד~~ ~~~ דשאנישוי~"
 כש""כ ~ו~ר" לקיום נ~שו לא

 כ~"~ ~~ילא" דנעשוהיכא
 ~שא"כ ש~" ה~ג"א

דנדבק הכ~
 בכוונ~

 ~~יינו שי~ושה" עת עד ~בוק שתשאר

שנ~ש~
 ל~~"ש ועוד ~עשיי"" אחרי ~רובה ז~ן להתקיים

 בביאורה~""ב
 ~~י~ בזה י"ל ש~" הלכ~

 ב~~יש ~כה
 ו~~גה ~~נ~"י" עכ~ל ודו"ק~יי"ש

 ~~חב~
 ל~רש כ~ב

 האחרוני~דברי
 כוונ~ הלשון~ בזה

 שלי~"א ~גאון
בד~יו

 ~~חי~ ~ייצרי~ דכידו~ הא~וני~
 א"~~לנית

 ~ד~ים ו~לי" ~~"רחבה
 ~~כס~

 ואח""כ
או~ה חותכי~

 ש~~ול~ נ~צ~ ק~נות" לאיס~לניו~
 הי~ה לא

 עד ~לי"" ~סה בלי ל~שת~שות ראוי"האיס~ולנית
הש~ה

 ש~אד~
 בזה דיש וי""ל מעלי"" ה~סה ~ס"ר

 ושוב ב~~"ש" ~~~שי~
סי" ~ח"~ ~נח""י בשו""~ כ~ נ~~~

 ב"~" ~ו~ ל""~
 וכ~

 לב בס~ר בש~וכ~בו~ר זצ""ל" ~בר~סקי ~גר"י ד~ת
 ~ח""~ אב~~

 ~""ג ~~רה

~"ג~"
 א~ וכ~

 ~לישוב רי""ש ~גה"ג לו
 ה~חזה עכ"ל איס~לנית ל~~וח ~סור שלד~תו~ירושלים" שלי~"~

 ש~~~ליה"

~~ג~
 ~ל עוד לה~ריך ~~ום ~י"

 פר~
 שב~ת~ו

 ה~~ב ~יש הא~ור~~עם א~
~"~ 

 ל~אריך לי
יותר~
 בזהו~נני

 וחות~ דוש~ה""~
 ברכות חית~י בכל

וב~כת
 ונזכה ושלו" ~יי~ שנ~ כוח~

 לראי~
 בבנין

 בב"א~ וירושלי~ציו~
 בבי"א~ גוא"צ

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~~~" ~~~~י~~ ~~~~~ ~~~ ~~ג~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~

 ~~~י~~י~~~
 ~י~~"~ ~~"~

 ~י"
 י~~~ ~~~י~ ~~~~~

 ~~"~ י~ו~~י~~~"~"
 ~~""~ וי~~ ~" ~"ו"

"~""~~ 

~וי"ר
 ~~ו~ ~ר~ ~""~

 ~ו~"ר
 ~~י~"~ ~~~~ ~~~

~גי~ר~
 ~"ו~

 ~ו~ וכ~~ ~~י~~י" ~~~~ו~ ~~ ~י""~~~~~~~"
 ~ו

 ~~~ו~ ~~~י ו~""~~ר~י~י"
 ו~~~י~ ~~וגו

 ~~ ~~י~ו~~כ"~
 ~~~ו~יו~

~ ~~~~ ~~ר~ י~ ~~~~ ~  ~~~ 
 ~~~~~ר ~ו~י~ ~

 ~~רו~
 ~~ו~ ~~~י~~ ~וי ~~ו

~  ר~~
 ~ז~ ~~ו~ ~~~י

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

 ~~י" ~~""~ ~~~~י~~ ~~יר

 ~~ר~""~~
 ~~ר~ ~~ו~~ ו~~י~ ו~~~""~ ~~י~ ~~ר

 ~~~~~י~ ו~~י""ז ~~~~יר~ ~~ו~~ ~~ ~י~ ו~~ר""~~~י" ~~~ו~ ~~~י~ ~~ו~ ~~ ~ו~~ ~~ ~~~"~ ~~~"ו~~ר~
~ ו~~~~י~ ~~~"ר" ~ו~~ ~וי~  ~~~""ר~ ~י~~ ~יי 

~~ג~
 שום בלי לאכילה דראוי נד""ד דבכ~ין נר~ה

 ~ח~ת ורקתקון"
 קרירו~

 אשר ל~כול" א""א
כעבור

 ז~ קצ~
 וג~ ~עצ~ו" קרירותו י~ור

 א~שר עכשיו

 עי" ב~בת" ה~ותר באו~ן האש אצל ~~י~ו~וע"י
~סי" בש~

 שי""~
 ור~י" ילהלן~" י""ב ~סעי"

~~~ 
 שהביא

 ש~בשע""~
 ~שו"

 ~~ו~
 ~קצת" נחרך גבי שכתב ש~ו~ל

 ל~כילה הואדר~וי
 הרא"ש כ~"ש ~וריי""ש" ל~שו~

 שם הר~""ש שכתב ו~יינו עיי"~" כו" שעה כלב~רק

 כ""ש~~ר""~
 שעושי~ ~~וריי~ שאו~י~ ~י ויש

 וכו"
 בוש~שי~ין

 וכו" ~~סח אחר ש~ו~ר קלוי לח~
 ואנ~

~~ינ~
 לרבוו~א

 דאסרי~
 ו~וד וכו" דלא ~~~ח" ל~חר לי"

ל~
 ~רכו ~א~רי~ן

 קוד~
 ~~נו ל~חר באכיל~ו ~ו~ר ז~נו

 ל~יכל ד~רעא ~ורחא דלאו ~~~ר" בהנ~האלא
 ~כי ל~יכל ~~ורחא ~ורייס גבי ~בל צרכו" כלחריך ~~

 עכ"ל~~סור
 אכיל~ דבשע~ ~~~~י

 לח~ לצא~ בש""ק
 ~שנה

עדי~
 נא

 ל~כילה ראוי נ~ש~
 כיו~ ~"~

 שאפשר
 ל~כילה" ראוי קרוי ~ח""כ ~כינה שראוי באו~ןל~~נו
 השע""תוגם

 ש~
 ~""ז שכ~ב

 ד~"~ נהירא" ~~~
 ~לאו כיון

 לח~וך עו~ד קרוי ש~יר צרכו" כל ~רוך ~ת ל~יכלאור~י"
 הרי בנד"ד ~רי ~כ"ד" ל~כ"לה ~ראוי הז~ת העוגה~ן
 לאכיל~ ר~וייהי"

 או~ו
 וג~ גו~י"" פ~

 בלא
 ~ו~

 ~~ון
 ראוי ~רוי בודאי גופ~" ~~ת אלא וכיב"ז" תערובתע"י

 כנלענ"ד~ ~שנה ללחם ו~צ~רףלא~ילה



~ ~ ~ ~

~~ן
~~ ~~ 

~~~~~~

~~~~
 י""~ ~~~י ~ו~ ר~~ונ~ ~~נ~ ~י~"~ ~~~ו
 ו~~יו~ור~

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

~~י
 ~צר~

 כאן
 ז~~ בענין שכ~~~י ~תשוב~ ~~ת~~

~~יא
 נ~~ס~

 לק~~~~ ~ל""ד ~סי"

~"~~
 ~ר~~ ~ר~רי ~~יר ~ר

 ~~~ו ~י" ~יו"ר
~~י" ~ו~

 וי~~ ~~~~ ר"~
 ~ר~ ~~י~ ~יו ונ~גו

 ו~ ~י~~ י~~ו ~~~ ~~י ~ר~י~ י~~ ~~ו~~י~~
 ~~ו~ו ~~"~" ~ור~ י""~ ר~~ ~~~ ~יר~י~"

 ~ר~~~
 ~~~ וז""~ ~~~ ~~~~~"~~י~

 נ~~ו
 ו~~ ~~ ~~ ~ו~

 ~~""~ ~ר~ י~~ ~~ר~~רי~
 ו~~~ ~יני" ~~יר~ ו~וי

~~~
 שיחה ה~"ל ~רמ""א דברי

 בי~
 ונשאלתי ~לומדים"

ע"ז
 ג"~

 חזינן וכ~שר ~ז~~ שנת~שו מ~""ח
 ~~םבמ~ור~"

 נ~~
 הנ~ ~~~גי~" ב" ~רמ""א

 המנהג
 ג"כ ציין ו~~"מ ש~" ~~""י ~~יאו בכנבו ~ורוהא"

 וש~~רי~"~"
 נזכר לא

 ר~
 של המנהג

 לומר חודש" י"~
 ~נביא ול~~~יר חודש י""ב בתרא קדיש ואם אבעל

 ~~ימין ~~" ~ורו חודש י"א של המנ~ג ואילועיי"ש"
 ~סי"זאב

 ב~שוב~ והנ~ בד"מ" כמ~ קס"א~
 וכן שם

 ~זה""ל כתב ~ד"מ~~תיק
 ~גא~ תשוב~ שמצאתי ממ~

 ~"ד וכו" ששא~הו ז"ל ~ור~ילר"י
 ה~די~

 נוחי של
נ~ש

 צרי~
 לאו~רו

 ~ודש י"~
 ונ~גו וכו"" י~י~ וע~ר~

 דלא ~יכי כי חודש" י"א כ"א ~דיש לו~ר שלא~~ולם
 וכו" ישר~ל כרשי~י לא~ו~ו אינש~ויא

 ~כ""~
 י"ב של ~~~~ג ~יינו ~~ור כדי ~וך מנ~גים ~"ש~~יא ~רי

 ועוד~ודש
 ושו~ י~ים" עשר~

 מנ~ג
 ~~ול~

 אומרים שאין
 או""אעל

 ר~
 י"א

 ח~~
ו~~ולם כ~"ל" לרשע לאבו~ו לישויא ~לא

 ~ו~גי~
 וכ"ז ~~"" כמנ~ג

 ר~
 לשויא דלא ~יכא כי

 א"תא ו~רילרשעים"
 ש~

 ~סי"
 ש~""ו~

 ~שו~~ ב~~חי
~ש~

 חו~ת ס~ר
 ירושלי~

 ש~יו ו~מו בא~יו יודע דאם
 כל לומר חייברשעים

 ובש~"ח חו~~" י"~
 אבלו~ ~מ~

 ~ש~ הבי~ ק~"~~או~
 ~~יד""אוכמ"ש יב""ח" כל לומר דיכול ~מ~ו~לים

 ~ש~
 ז""ל" ~אר""י רבינו

 ר~
 ~~~ון מ~ני

 ו~"כ ~"י"ש" וכו" אחרון ש~ו~י~חות
 ~רמ"~ ש~

~התחל~
 ל~ש~י~~ו שרצונו

 ר~
 בתרא ד~דיש ~מנ~ג

 הזכיר וכו""ומ~~יר
 ~זמן דדינא ~י~רא ד~וי מ~

 י""~
 ~ו~חודש"

 דמשכחת
 ~ו~~

 ואילו ~ודש" י"ב לומר
 ~מ~~ג ~שמיענו~סו~ו

 לו~
 חודש י""א

 מ~ע~
 ישאבל ~נ""~

 ג~ בז~
 כנ"ל" ~~כלל יוצא

 וכ~
 ~מי די~ר כאשר

 כאן ו~ין כנ"ל" הרמ"א ~ד~רי ~~י" ג"כ אמר אחדת"ח
ס~ירה~

 בזהו~נני
 ברכות~ בחו~מי וחות~ דושה"~

 ו~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~"ן~~~~~
 י~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~~י~~

 ~"~ ירו~~י~~~"~"
 ~" יו~ ~~ו

 ~~~"~ ~~~~""י ~""~

 ~ר~ ~~ו~ ~~~ו~~"~
 ~~~וו

~"~ 
 ו~ו"

 י~~~~ ~~"~
 ~~~~~~י~~י~

 ~~י~"~"

 ~~~ ~ר~ו~י ר~ ~~~~~~~~"~"
 ~~ייו ~~~ר

 ~~~י~~~ ו~~ו ~ז~~ו"~~~~~ו

 ~"~ ~וי~~~~ ~~~~ י~~~ ~נ~~ ~~ר~ ~~~~~~~
 ו~ו" ~~~~ ~~~~ י~י~~~

 ~~ו~~ ~~
 ~ו

 ~"~ ~~~~~י~ ~~ו ~~רי ~~ ו~~~י י~~"~~~~
 יו~~ ~ר ~י~ו~ ~~"י~י ~~ ~~~ ו~י~ ~~~~~"~~"
 ו~~~~~~

 ~יו
 ונ~י~ ~~~ ו~~ יו~~ ~ר~ ~~~~ ~~נ~

 ~~~" ר~~"~ ~~""~" ~~~"~ ~~ ~~ ~~~ר~~~י~"
נ~~ווו

 ריו~~ ~~~נינו" ~~~ו~
 ו~""ו ~"~" ~י~~ ~יינו

 ~ו ~~~י~~~~~
 ו~~

 ~ ~~~~י ו~~י""~ ו~~~רו" ~ו
 ~~י~ר~~~~י"

 ררו~~ ~~~ ~~ו~~~
 ~~ר ~י~~ ~~ניו

 ~ר~~ ~י~~ ~~ניו ~~~ ויו~~"~" ~~ ~~~~ו~~
~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 

 וא"צ ~שי~א הוי ~""ד מיתת דל~נין כ""~"~~~"~
 שמו~ק ~גר"א ד~רי את בזה ופי"ללי~וד"

 וכות~ וי~~ל" ~~" המכינ~אד~רי
 כל שם דכתיב מהעל ~שא" כי ~" ששייך

 ~עו~~
 בה

 מלאכ~
 ונכרתה

ולא ""~~
 ~"ד" מיתת על סו~ב של~נינו גירסא ל~יאבל ~גר"א" ד~רי בכוונת דבריו וצד~ו ו~חבר~~"" ב~

 ד~ם המכילתא" על ~מל~י"ם ו~מצוה ~~ורה~ס~ר כת~ וכ~
 כי~~"

~~~~ 
 ~ל

~ 
 ~~" דכתיב

 ו~מרת~ ל""א~י"ד~

 יומת" ~ות מחלניה וגו" השבתאת
 וב~ס~

 שאח"ז
 מלאכה יעש~ ימים ~שתכתיב

 ל~" ~דש ~שביעי ו~יו~
כל

 כתב יו~~" מי~ ~שב~ ביו~ מלאכ~ ~עוש~
 ואמר יומת" ~ות ~ללי" וז"ל~מלבי""~"

 שני~
 כל

 ~~וש~
 עונש א~ד בא יומ~" מות ~ש~ת ~יו~מלאכ~

 ע~
 ~ילול

 חילול על וא"~יו~
 וי~~ל ב~רשת ו~""כ וכ~" הליל~

כל
 העש~

 בו
 ~ו ולא בו לדרוש ~א יו~~" ~לאכ~

 ושו~ וכו""ו~חבירו
 וי~~ל בפרשת

 עה"~
 כל

 ~עו~
 ~ו

 עו""ה ~~ר יומ~"מלאכ~
 המלבי"~

 ~ז"ל ~נ""ל" ד~ריו על
 בפר~ת באר~יכבר

 ~ש~
 ש~ונש

 מי~~
 ~~ת ג~י נזכר

 ~מכילתא ודרשג"~"
 ש~

 ~לאכת על א"
 היו~

 מלאכת ו~"
 שנזכר ו~שלישי~ל"לה"

~~ 
 רק לל~ד ש~א דרש

כל ~עוש~
 ~~ל בו" ~לאכ~

 ~מלאכה ~צ~ א~
 נ~~

 ב~~ירו
 ~רי עכ"ל" ~~ור יוה"כש~וא

 א~
 דיו~ת ש~""ל

 ש~~~ת ~ב" כמו ב~ד" מיתת ~ל ~כוונה ~וי וי~הל"ב~" ~כ~ו~
 ומ""~תשא"

 ~א
 הדרש~

 ~~ור
 א~

 ~שה
 ~מלאכ~ מ~צ~

 וא""צ ~שי~א" דהוי ס""ל ולאביוהכ""~"
 ~עי~ ~~מאו~~מת ל~~~" לדרש~

 לה" ~~~~יחה ~~מ""ג עפי""ד י"ל~~~~י
 שבת~

 ~כת~"
 אני ג~וז""ל"

 נ~ן א~ מסו~~
 ~דיר~

 ~שבת
 ומ""מ בחול" כג~וגרת ונתבשל ל~""שסמוך

 ~~~ח~
 ~י"

~~ת
 א~

 כל ד~א ח~א~" חייב
 או~~

 ומבשל
 ובשבת ~ואיל א""דמ~ייבי~" ~~תחל~

 ר~
 לא ~ו שיעור חצי

 מחיי~
 ומי~ו נראה" וכןח~~ת"

 ~יו"~
 והבן ל~יונא איכא כ~"ג

זה
 עכ""~

 ~ומש"~
 ~א

 שם ~"כ על ~אי ~יו""~
 ולה~ה~~ודם~"

 ~נרא~
 כנ"ל" ~~~"ג כמ"ש ד~~ור



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ספר להדיאוכ""כ
 תוספ~

 סק"ל~" רנ"ד ~סי" ש~ת
 ולפ""~שכת~

 לעיל שנת~אר
 ~סק"כ~

 ~רי ~~ור דלד~ת
אפי"

 קוד~
 א""כ ע""ש" אפי" ~שליש והיינו פנים" קרי~ת

 נ~נו דאם י"ל"לפי"ז
 ~ש~~

 שיכול ~אופן ל~"ש" ס~וך
 קודםלהגי~

 חשיכ~
 שהות אין אפילו אפ~" שליש עד

 י~וא שלא ~ש~ת לרדות ~ותר ג""כ ~ש~~" פני"שי~ר~ו
 ש"~ עיי""ש" וכו" סקילה איסורלידי

 אף י~וא לא הא
 חיו~ אין ~~ו"ש יג~ר א~ילו אפי"" שליש~ד

 כנ""ל~ ח~את

~~~~
 ~ספר ראי~י כן כי

 ח~ד~
 נר ~~ונ~רס ישראל

~צוה
 או~

 ל""ו~
 על שה~יר אחד ת""ח ~שם

 ~יך שהקשה ~נ~ו"י" ~ד~רי ה~יר שלא ה~""ל"הפ~""ג
 ~~"ש נר ~דליקיןאנו

~אור א~ מאחיזין וכן ~ש~~" שידלי~
 והונכ~ ~~דור~

 ~נג~רת
 והא בש~ת" הדלקת~

 ~דליקו ~~צ~ו ~וא כ~לוהוי
 נעיין כי וכו"" בש~~

 כזורק חציו ~שום חיו~ו שהרי ק""ל" לא שפיר~~ילתא
 החן שיצא ש~ש~הה~ן

 ~תח~
 נע~ה שעה ~~ו~ה ידו

 ל~נין וכן וכו""הכ~
 ~ידים דאג~רי"וכ~אן א~חיל" ~~"ש אתחיל דכי ש~~

 ~ה~י~
 איסור ~~ דלית ~ידנא

 לפי"~חשו~"
 אצל ק~ירה שם אם לחו~רא" הדין יצא

 ס~וך ~ש~ת~אש
 לחשיכ~

 י~א ~~ו"ש" ~ישולו ונג~ר
 והפ~""ג ~ש~ת" ש~ישל ~לחיי~

 נ~תפ~
 וחידוש ~זה"

 ז""ל ורש~""א ור~~"ן התוס" שד~ת ~וסכ~ים"אינם הנ~וק~י ד~רי אי~רא הנ"ל" ז"ל הנ~וק""י ~ד" ה~ירשלא
 אםולכן ~יד" הכל שנג~ר הפי" אין חציו ~שום דאשול~יפוך"

 ננ~
 שוב לדעתםול~י"ז ~~של" ~שום א""ח ~~וצ""ש ה~ישול ~לאכת

 ~~~וק""י ~ושי" יו~ש~
 אי~

 יהי"
~ו~ר

 להדלי~
 נר

~"~~ 
וע"ז ~ש~ת" והולכת דו~ת שיהי"

 ~ש~ן ולא ד""ה ה~א פ"ה ~ש~ת ~ירושל~י ~~י~
 דאיתאשריפה~"

 הת~
 שאסור ז"א ר"ח א~ר ~ז~"ל

 והולכת דלי~ה והוא קדשים ~~דורת האור אתלהצית
 ו~קש~~ש~~"

 והא
 ~נ~נ~

 ~ית ~אור ~ת ו~אחיזין
 ו~~נין הירושל~י ד~רי ~~יאור ~ר~ה ופ~ל וכו""~~וקד
 ~~ותול~נין

 ~ני~
 עיי""ש~

 דחזינ~ ו~
 ~התחיל ~נ""ל"

 ~ה~חיל או ~ש~ת" ונג~ר~חול
 ~ש~~

 יש ~חול" ונג~ר
 אין ~ש~ת"ו~התחיל ~ותר" בחול ~~תחיל ול~לכה ~יי~" דיהי" לו~רס~רא

 וכנ""ל~ ח~א~ חיו~

~~~~
 ~י"

 ~קו~
 לחקור

 ~נוג~
 ~~ל ~כה""~" ליוהכ"פ

 שהיו ~ז~ן ~היינו ~~וצ""ש או ~~"שיוהכ"פ
 כנודע~" ראש א~""ו לא ד~זה""ז הראי" ~פ""י~דשין
 שכת~דלפי""~

 ל~לק ~יש ~~רא ~ח~ד""י שם
 ~י~

 הוי נאהדורי ד~~צי ל~יהדר" ~צי אין ו~יןל~יהדר ~צי
 ~ע""ש ש~דליק ובנר הש~א"כ~ושה

 ל~
 ל~יהדר ~צי

 יהי" ל~יהדר" ~צי דלא ~יו~כ""פ א""כ השתא"כעושה וחשו~ ל~יהדר" ~צי ו~~וצ""ש דאו"" ~וי דכי~ויל~"ד
חשו~

 ו~ז~ ~ש~ת" הכל כ~ושה
 ד~א י"ל

 ה~י~ו~
 ~~ו

ו~
 כן ~"ד" ~~יתת ~כה""ג ~ף לפ~ור ו~ח~ירו ~ו

 ~~ לפי~~~~
 ד~ל ל~גר"א דס"ל

 ~ית~
 א""צ ~""ד

ל~י~ו~
 ~ו

 ול~
 אפשר הי" כנ""ל" ו~~~ירו ~ו

 ~ל ו~חבירו" ~ו ולא ~ו דדריש שלנו הגירסאלייש~
 ~~פ"דכתי~ ה~

 ויקהל~
 כל

 ~עוש~
 ~ל~כה ~ו

 שכת~ ~~י"~ ~יד"ש" ~י~ה~ל דקאי יו~~
 ~שך ~ספר

 ל~וכיח~וי~~ל~" חכ~~
 דכתי~ ~מ~

 ~~ליו וגם יסקל השור
 דהיכאיו~ת"

 דכ~י~
 על ~כוונה ל~~" יו~ת

 ד~ל ~שום ~יד"~" ~י~~ ~ל~כוונה יו~~" ~ל~כה ~ו ה~ושה דכל ~~א כן וכ~ו~יד"ש" ~ית~
 ~~שכן ~לאכ~

 נפשו~ דיני נו~ג הי" לא ~~כן ~~וקם ו~~ם~אי"
ש~י~

 ואין כהן
 ~שפ~

 כדדריש
 ~"תתו ורק כה~" אהרן ול"ה ~ש~ן" ~דיין ל"הו~ז ע"~~" דנ""~ ~בסנהדרי~

 עיי""ש~ ו~ח~ירו ~י ונא ~ו דריש ושפיר~יד"ש"

 צ""~~~~י"~
 ~" הגירסא ד~גיה הגר"א של ~~~ו
 ד~~~ו ~זה" והנראה כנ"ל~ ~~א לפ"וי~הל

 ד~פרש~דכיו~
 ~ל קאי וי~הל

 ~ן כ~ירד יוהכ""פ ~~חרת ~י" ה~כן ~לאכת ~לוציווי כנ""ל" ה~כן ~לאכ~
 ניסן ~חודש ונג~ר ויקהל~" ~ר"פ רש""י שפי" כ~וה~ר"

כדכתיב
 וא"כ ~~~~ר~" ~~ר~

 ~ש~~
 ~~שכן ה~~ת

 בש~ת היינו ו~~~ירו" ~ו ולא לדרש וא""א יו~כ""פ"ל"~
 ~שא""כויוהכ"פ"

~כ~"ש לדורו~יכ~ דכתי~ ~שא~ ~~פרש~
 ~~ש~

 ו~ח~ירו בו ולא ~ו דרש שפיר שם~" חכ~ה
 ~עזה""י~וא""ש

" ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ן~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~י~~ י~~~י~~~

 ~~~"~ ~~~"~ ~~"~"~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~~~יי~~~
 ~י"

~~~~ 
 ~" יו~~~~"

~~~ ~""~~~ ~~~~ 
 י~"ו" ~~~~~ר

 ~נ~וו ~ר~ ידי""~ ~~~ו~~ו~~"~
~""~ 

 ו~ו"
~"~~ ~"~~~~

 י~"ו~ ~~יר~ו י~י~~ ר~~ ~~י~""~ ~~"~

~"~~~~
 ~~ ו~~"~" ~~~"ר

 ~~~~י ~~~~י ~~ד
 ~~ו~~ ~~ ~~""~ ~ ~~ז~""י ~י~י""~

 וי~""ר
 ~ו~י~י"

 ~~וד~ ~~ו~~ ו~~~~י~ ~~~י~ו~ ~~רי~ו~
 ~~י""~" ~ו~"~ ~י~~ ~~ ~~~י~ ו~~ור~ נ~~~~ריו~

 ~נ~ו~""~
 ~~~~""י ~~~ו

 ~~ו~"~
 וי~~ור

 ~~~~ו~ ~~ ~~~~ ~
 ~~~~י~ו י~~וו

~~ 
 ~י~י~"

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

 ו~~~ ~יי~~ ~~~~ו ~~~~ ~~~ ~~~ו ~~~~~י~~ינו ~~~ ~~ו~" ~~~י ~י~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~"~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ור~

 ~~י
 ~ו~

 ~~~~~~~~~~ו ~~~~~ ~י~~ינו

~~ג~
 שם דוד יד ~~פר ~זה ה~יר כ~ר

וכת~ דצ"~~ ~ש~~
 דדוקא שם

 ל~ני~
 ~סותר חיי~ שיהי"

 ~לאו~ונה
 תו~~

 ה~כן ~הק~ת לל~וד א""א כלל
 ~פ""י שהי" שאגי ו~~שכן ~חש~ת ~לא~ת ל""הד~כה"ג
 סותר ל~נין א~ל השםציווי

 ~נו~ ~"~
 שפיר ~~ו~ו

 והאריךילפינן
 ~ז~

 קצת~

 ~~ ~~ו~" ~~~~י ~~~~ ~~~~~~~
 ~~ני ~~~ו

 ~ו~~ ~~~ י~~ ~י ~י" ~~י ~~~נ~י~
 ו~~יר



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~ ~~~י~~
 ~יכ~ ~~ו~י~ ~~~כ~"~

 י~י"
 ~~ו ~~~~~~ ר~

 ~ו~ ~י~~י~ו ~ג~
 ~~~~~ כו

~~~~~~
 ב~~וס" ~פי"

 ל~יפו~
 י~יב הי" אם ד~כיס

 כיס ~לא לי" ~גי ~י" דוכ~א~~ד
 ש~צאעד ~~~אי~ אינן קרי ~על ד~~י נקיים" אוראיו~יו ל~נו~

 ~ו~א~~
 לחון

 ~ד""~ ~נד~ כד~וכ~
~~""~ 

 וא""כ

 יוכל דוכ~י" ~חד י~י~ ~וי~~
 ~~יכל ~שא""כ ~~י~~ לחוןיצא א~ ~~~ו~ ל~דו~

 שצרי~ ~~
 ~~""פ ~~יכל

 ~ויזו
 צרי~

 לגופו~

 ~~ כ~~~ ~~~~~~~
 ~~~ג

 ~~י" ~~~~י" ~~כ~ ~~~ו~ ~~ו~~
 ~~~ו~~ ~"~

 וי~ ~י~~ ~~~ר
~ ו~~~ ~~~~ ~~ו~ ~יי~ ~~ו~~ ~~~~ ~יי~~~  

 ~י~ור כ~ו י~ ~~~ ו~ו" ~~~ג ~~ ~ני~ ~~~~~~

 ~~~ו~~
~~~~ 

~~~
 ~נ~~ ~~פרי ה~~ואר כפי

 סי" ~~"ג יצ~ק
~שם ~"א~

 ~נ~~ ~~~ו~~"~
 ~""ל

 ~~~ש~
 לשיטת

 ~ייב א~אי~ר~~""ם
 ב~יל~

 ~פרק הרי ~ובל ~שום
כ~רו~ר~ צרי~

 ליכא ~יל~ ו~דם
 כ~רוגר~

 ו~י"
 ~צו~ ד~שו~

ל~~י~
 חילול ~וי ~רי~ דם

 ~כגרוגר~ בפ~ו~ א~
 ~יי"ש

ו~ז~
 ~אם ~~"נ י"ל שפיר

 ל""~
 ~צוה

 ~יו~~ ל""~

 לק"~~~~~~~
 צריך א~ רק ~וי ד~פרק כיון

 לד~
 ורק

~שום
 כ~ו ~וי ~~צו~

 צרי~
 וכ~~ואר לדם

~~י"
 של"א~

 ו~~ילא
 א~

 ליכא
 ~צו~

 א"צ
 לד~

 ~יי~~ ו~ינו

 ~~כ~~ לשלי~ רצוני כי ~ה~פזי כ~~~י~~~
 עם ~י~ד

 ו~~""ס~ נח~ ~~ו~ ל~~ראו~ שנ~כ~~רכ~י

 ~ו~~ בז~והנני
 ודוש""~~ ~רכו~ חו~~י ~כל

 ~~יים י~~~י~~~

 ~םי~~ ~~~~ ~~י~~ ~~י~ ~~~םיי~ ~~~~~~ ~~ ~~~"~" ~~~~י~ ~~גי~~~~~~
~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~ ~~ר~ ~~ורי~ ~~~י~ ~~~יו~~~~~י
 ו~~יי~ ~~יי~ ~ור~ ~~~~יי~~~~~י~

 ו~~~ר~י~ ו~ו~~~ ~~~~~~~נ~~
 ו~~"כ ~~יו~ו ~~"

 ~~~~~ ו~י~ ~~~~~ ~~~ ~~י" ~~~ כ~""~ ~~ו~~~ו~יו
 ~י"~

 ~~~~ו~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~יי~ ~~~
 ~ו

 ~~~ ו~~ ~~~ו~~ ~~~~~י~~
 ~~יו~~

 ב~י~~~~~
 דנו ~~סעודה אכל ולא ~סיי~ ~צל

 ~~ור~גדולי כ~~
 ~ס" ~ספם אשר

 ר~~ו~
 אפרים

~או"~
 סי"

 רצ"ו~
 ~~~ואר עפ""י ו~וא ל~~~יר שדנו דיש

 ~סי" צ~י ארן~~שו"
~~"~ 

 ~יני~ ~" דיש
 ~כל

 ל~~~נו~ ~צו~א" ~עני~
 י~""כ אכילה ~י~ור ~"

~~ ~~ 
 כ~ר

אכל
 ~עני~ ול""~

 א~ל
~"~ 

 ~~ר"פ~שא""כ א~יל~" איסור ~וד יש
 ל~כורי~

 יש
 יאם ל~~ענו~" ~צו~ ר~

 אכלכ~ר
 שו~ ~""~

 אין אכל לא אם ו~~ילא ~צו~" אין

 לאכול"~י~ר
 ~~~~"~ ~וכ~ וכ~

ו~ו~א ~~"י~ ~~ס""~ ~ס~
 ~א~""~

 ~סי"
 ~קכ""~~

 ל~כול ש~ו~ר ד~~~ום
~ל

 ~צו~ ~~וד~
 אח"כ לא~ול ו~ו~ר כלל ~~ני~ איני

~~י~ו
 א~ ~~ ~ש~~

 ~כל לא
 אסו~

 ~~ל ~~י~ו" ל~~ול
יש

 סו~רי~
 ~י~""ש ~~~ואר ~ו~א יו~א ד~וי כיון

 אי~פ"~ ~~""~
 ל""ז~

 אין
 ~ילו~

 ~וכל ~ין
 ז~ ~~קי~

 ~~קום או
 ל~כול יש ~ודאי ילכ~חיל~א~ר

 ~סיו~ ~~~וד~
 קודם

 ~~י~ו~שאוכל

 נכו~~~~~~י~~
 שיאכל

 ש~
 כשי~ור ~סיום ~~~ום

ולא
 לס~י~

 יי""ש ש~יי~ ~ל
 וכיו~""~

 ואם
 ל~שו~ י~יי~ ~~ ~~~כ~ שסיי~ ~שע~ ~י~לא

~~~וד~
 ב~יאור ~י" ~ני ד~""כ י""ל

 ~לכ~
 ~~י"

 י"ס~י" ~~נ""~
 ד"~

~כורים ~~~ני~ ל~~ל יש ו~יו~ר ~~כ~~~ ו~יום
 ע~י"~

 ~~נ~"י דאי~א
~""~~ 

 ~י"
 ד"~~ או~ צ""~

~~~~ן
 ~~~ ~~י~ ~~י~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~

 ~~"~ י~ו~~י~~~~~"
 ~" יו~ ~""ו

~"~ 
 ~~~"~ ~~נ~""י

 ~~~ו~~""~
 ~~~~~~ ~ו~~~ ~ו~""~ ~ר~~~ ~י~~ נ~~י

 ונ~וני~~~~י~
 ~י~י" ~~~~ ~ו~""ר

 ~י~י"~ ו~~"~

 ~י~~ ~~~~~ ~~ ו~~~~ ר~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~ ~ני~ ~~~" ~י~~ ~~ני~~~~~

 ~~ני
 ~~~~י ו~~ד ~~~ו" ~~ו~~ ~~ ~~~~י ~ידי" י~י~~י~~

 ~~~ ו~י ~~~~~י~ ~~ו~ ~~~ו~~~~~~ו~
 ~~ו~~ו ~ו~ד

~~
 ~~ו~~י וי~רי~ ~ו~י~ ~ור~ ~~ו~י ו~~~~ ~ו~~"

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

 ~~נו~

 נ~~ו~י~
 ינוו ~י~~ ~~ ~~~~""י י~~י~ ~~ו~ו~ ~י~~~~

 ~~ו~ ~~ווי~ ~~~~ ~~~"~ ו~~~~י ~~~~~ ו~~~י""~
 ~~~ ו~~ ~""י~ ~~~~ ~י~ו~~י~~~רו~

 ~~י"
~~~ 

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

 ~יו~~ ~~~י ~~ו ~~~ו~י ~~נ~~~~~"
 ~י~י~" ~~~ו

 ~יו ~~ ~~~ י~י~~ ~~י~~~ ו~~~~ ~~~~י~"ו~""~
 ~~~~~~ ~~~ נ~ו~ו~ ~~י~~ ~~ ~נ~ו~ ~נני~~~ר"

 ~~ו~~ ~~~"~~~~
 ~~י" ~~""~ ~י"

 ~~ ~~" ~כ~~ ~"~
~~~

 ~ו
 ~~~~י ~~י~~" ~~~ ~~~

 ~ו~ו~
 ~~" ~~~י~~ וכו ~~כ~" ~~~ וי~~~ י~יו~~~~~ו~ו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~  ~י~~ור~יי~ו
 ו~"~ ~~~" ~~~ ~~ ~~~י~ וי~~~

 ~~~ ~~~י~ ~~ ~יר~ ~~~~ ~יוו ו~~י~~" ~~"~~~~
 ~~~~ ~~י~~ ~ו~ו ~וי ~~י~~" ~~~~~~

 ~~~~ ~יו
 ~~~ ר~~ רי~~ ו~~~~" ~~"~" ~~ו~~ ~~י~~~~י~~
 ~~ ר~ ~~~ו~" ~~~~י~ ~~~~ ~~~~" רי~~ ~~י~~~~~
 ~רי ~ר ~~י~ו~~~~~~

 ר~"~ ~~~י~~" ~~~
 ר~~~ו

 ~~~~ ~י~ו~ ~~~~ ו~~ר~ ~~~" ~י~~ ~~ ~~~~ר~~
~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~ 

 בתו~" ~~בואר כפי ובכ~~ ד~ריך"~~~~~
 ~""אדק"כ ~~סחי~

 ~אחרונ~~ ד"~
 וצ"ע ~יי"ש~

 ~~"בדברי ~ז~
~~ 

 ת~"ב ~~י"
 ס"~

 ~ר~""א דברי ~ל כ""~~"

 ~צה ~כ~ית ויאכל שיחזור היינו שכת~" דא~~י~נ""ל"
 ~יהו כתב ~רכ~"ובלא

 בא~י~ו~~
 לאכלו שכח אם

 שני לאכול א~ור ד~א ויאכלנו" יחזור לאב~סיבה
 דכי אדם" ב~י" ו~קורו ~כ""ל" אפי~ו~ןפ~~י~

 כ~
 כתב

 ו~""ל י"ג~" סי" ק"ל ~כלל~חיי"א
 ד~"~

 ~אם באפיקי~ן
 ~נאאכל

 ~סיב~
 יחזור נא

 ויאכלנו~
 נאכול א~ור ד~א

 ~~ורש ד~רי ~בנתי ולא עכ"ל" אפי~ו~ן פע~יםב"

 לאכול אין אפיקו~ןדאחר
 כת~ דבר" שו~

 ~~"ב
 ~~ריו אכל א~דבדיעבד

 כזית וי~כל יחזור דבר" שו~

 ~~ור~~צ~
 ובש~~""צ ~~יקו~~" לשם

 ~רא~
 ~~ו~ו

 כן ש~וכיחלא"ר
 ~וכיח ~א"ר ו~נה כח"י" דל~

 ~ותי~~ ת~"ז~"~ב~י" כ~
 דאלו ~צ~ו" דסותר ~א""ר על

 ~"ח~ב~י"
 או~

~"~ 
 סת~

 לו~ר
 דא~

 א""צ וא~ל ~בר
 ~ב~י" ושם ולאכול~"לחזור

 ת~""~~

 כן ~~""ר ~ביא
 אחר דבר ואכל שכח אם ד~~ב אבודר~~"~~~~

אפי~ו~
 כ~ית ואוכל ~וזר

 ~אפיקו~~
 לא אבל ~פ~ח" לאחר ~פ~ירין אין אלא א~רושלא ~~כב" שאינו אח"כ כ~ב ~א וא""ל ~~ז" ~א"רוכ~ב ~כ""ל" ופוסק

 ש~ושין ~פ~ירו שאםא~רו
 נ"נ ע""כ" שני פס~

 רק ~יד" לאכול פ~חאין ד~ת~
 ל~שו~

 דאיכא~יכא ו~"~ א~רו" לא שני ~~ח
 בפ~""ג ש~ירך אחר ד~יינו אי~ור" ~~~

 היכא אבל ~לה"דקאי
 ש~דיי~

 ודאי ~~~""ז ~ירך נא
 ~חרי~כל

 אפי~ו~~
 ~רי ~כ"ל"

 דאי~
 יאכל אם איסור

 ס"ל וכן אפיקו~"~ו~"פ
 ל~~"~

 כנ"ל~

 ~י~א~~י~~~
 ת~"ז ~~סי" ~עצ~י ד~~""~

 ולאכיל לחזור א""צ ~~יב~" בלא ואכלושכח א~ ו~די~בד ~~סי~~" ויאכלנו וז""לכחב" ~~"ד~
 ~וכ~~

 ~ר~~""ם ד~ת ~נ בדי~בד שס~ך פר"ח~ש~~""צ"
 ~ש~א~ ~יי""ש~

 ~ליו
 ~אכיל~

 רש"י ש~ד~~ ש~" ~בש~ה"צ
 עצם יוצאין דבאפיקו~ן ~~~עורשב""ם

 ~~צו~
 דאכילת

לכוון בא~~ וצריך ~~~וד~" בתחילת ל~רך שתקנו ~לא~צה"
 ~בר~~

 לפ~יר
 צריך בודאי ולדי~ו ~אפיקו~ן" ג~

 ול~כוללחזור
 ב~סיב~~

 דרק ~רי עכ"ל"
 ~ליו קשה א~

 איסור ש~~י" לא אבל ~פר"ח" ~ל נס~וך כ~ב~אכילה

 דאסו~~~~~
 ב"פ לאכול

 א~י~ו~~
 וצע""ג~

 בז~ ~~יי~~~~
 ו~~צא

 איז~
 ~ה ה~"ב בד~רי ישוב

~וב
 ו~~

 נ~ים~

 רו~ ~ח~~~~~~~~
 לקצר ~וכרח ~נני ה~ירדא

 רב~ אה~~ ב~רכ~ולסיי~
 ~ולם ואה~ת

 ~~צפ~לכ~"
 לראות

 ~כ~
 ו~~ל

 יו"~
 נחת חי" שיחי"

 וגדול~ו~ור~
 ברכו~" ~ות~י בכל וחותם לאיוש~""א
ודושה"~

 חפיצ~~ ונפש בלב
 ~ז~~~~~י

 לברך
 בב~~

 רפו"ש
 לחו~נ~

 ~נגיד ~ר~"ג
 ~תוך רב ~ידידות ~~וב שלו~ו ודו~ששלי~"א

 וחסד ~יב ואך ~לב"~ו~ק
 י~כו~

 ~י~ים~ כל באו~לו
זקינך

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~י~~~~~~~
 ~~"~ ירו~~~~~""ד"

 ~" ~""ו
 ~~~"נ ~~~~""י י""~ ~~"~

~"~
 ~ר~"נ

 ~~~ ~ו""~
 ~ו~"ר ו~ו"

 ~~~"~ רו~~~ ~~י~~ ר"~~~י~""~" ~~~~~ ~~~
 ~"ו~

 ~ו~~ו ~~~~י~~~~~
~~~ 

~יר~וו ~~~~~ ~~ו~~י ~ר~ר
 ~~ו~~

 ~~י~ו~ו ~י~~ ~נ~וו
 ~ור~

 ~י ור~י~י~~ו~"
 ~ו~י~

 ~~י~ור
 ~~ו~~~י~ו ~רו~י~ ו~~~ ~""~ ~~~~~ ~~ ~י~ ~~~~~י~י ~~ ~~ו~~ ~~~רי~

 ~~ו~
 ~~ו~י~~ ~~~~י~ ~~ו~ ~~~י

~~~~
 ד~ש~ אפתח" דסיים

 ~~י" ~~""ב ~ש"כ לו
ת~ח

 סק""א~
 אפי~ו~ן אחר ~ש~ו ~עם דאם

 כזית ויאכליחזור
 ב~צ~ו כתב ~~"ב ו~רי אפיקו~~" לש~

 תע"ז~סי"
 סק""ד~

 לא~ול ששכח ד~י
 אפיקו~~

 ב~סיבה
 ~~"ב ~ס~ ול~יל ויאכל" יחזור לו קשה לאאם

 ד~יהוכתב" ס~כ"ב~
 לאכול שכח א~ באפי~ו~

 ב~סי~
 לא

 אפי~ו~ן פ~~ים שני לאכול אסור ד~א ויאכלנויחזור

 א" ~תר~י" ~~"~ ד~רי וקש~~כ""ל"
 גו~י"" ~סי~~ בנדו~

~נ~
 ~~סי"

 ת~""~~

 לאכול דא~ור לאכול יחזור דלא כתב
 לו קשה לא דאם כתב ת~"ז בס~ ואלו אפיקו~"ב"פ
 ~" ויאכל"יחזור

 ת~
 ~~סי" ~ש""כ ~ל ביותר

 דא~כנ"ל" ת~"ח~
 לאכול איסור יש

 שרי כיצד אפיקו~ן" ב"~
 הדברים ו~רי אפי~ו~ן" אחרי ~~ם אם ולאכוללחזור

 דא~~~~י~ים"
 לאכול שכח

 ~~כבאפשר שז~ ~~סי~~ אפיקו~~
 ~גו~

 ואם ולאכול" לחזור לי" אסרו ~~צו~"
 שז~ אחריו" ~שהו ו~~ם שכח רק כדינו"אכל

ולא צדדי דין
 ~גו~

 לו ~ירין ~~צוה"
 ~ת~י~

 פ~ם ~וד לאכול

אפי~ו~~
 ויש ~כת""ד~ וצע"ג

 דא~ ל~ו~י~
 ~בסי" לפי~"ש

 ~ש~ת~""ז~
 קשה לא אם דוקא א~ר דשם

~ 
 יחזור

 ואלו ~~סיבה"ויאכל
 כתב אפ~ו~ן אחרי ~ע~ בא~

 ו~~ש~~ות ויאכל"דיחזור
 א~

 אם
 ~ש~

 ויאכל~ יחזור לו

 אפיקו~ן פ~~ים שני לאכולדא~ור ~~"ב~" ~ב~י" ~~"ב דברי ~נ~ בז~"~~~~~~
 אבל י"ג~" אות ק"ל ~כלל ~~חיי"אה~ה כנ"~

 צ""~
 ד~יפה



~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~  ש~ דהנ~ לזה"~מ~ור
 ~~סי"

 ת~"ח~
 כח~

 ~~מ"א
 מ~~ורומ~ורו

 ר~
 א~ל ~ומו~" ~שני לאוכני דאין

~~ו~
 א~ד

 משמ~
 נאכול דמו~ר

ש~יר ו~ז~ ולאכול" ולחזו~
 ש~ ~מ""~ כ~~

 אכל דאם מ~א"ר~" ~ומקו~ו
 ויאכל יחזור ד~ר שםאחריו

 לש~ שמור~ מצ~ כזי~
א~י~ומ~

 ~ס~ר ראי~י ~ספרים חזי~י וכאשר כנ"ל"
 השלחן ומ~עמי עולם~חחי

 חע"~ ~ס~ ש~
 י"ז~" אוח

~~חי~
 ויאכל יחזור לא ד~א~י~ומן ~~יי""א ד~רי

 פ~~ים ~" לאכול אסור ""דהא ו~תי~וח~הסיב~"
 דגם נראהו~כן ~נ""ל" מ~~מ~ ו~כ""~ ל~נה" חצי ~~" מו~ףא~י~ומן"

 א~ ~מ""~
 ~~~יא

 ני" ~סי~א לאמ""מ כנ"ל" ~חיי"א א~
 ל~סו~

 חזר ולכן הכי"
 ~~סי" וכח~

ת~"ז~
 דאם

 ל~
 כנ""ל~ ויאכל יחזור לי" ~שה

 מ~~~~~~~
 ש~חמיר

 אחרי ~~ע~
 א~יקומ~

 יו~ר
 שכח~~י ע~"י נרא~ ~סי~~" ~לאמ~אכל

~במנחת
 אוח י""א ס~ ח"~ יצח~

~~ 
 דאמרו ~מה

~תחיל~
 חכמים דאמרו דיש מותר" ו~די~~ד אסור

לכתחיל~
 חכמים" גזרו כך אלא ~פי~א מחמח נא אסור

 אסו~לכתחיל~
 מחמח כן שאמרו ויש ~וחר" ו~די~~ד

 א~ילו ש~חירו ויש ~די~~ד" א~ילו דאסרו דיש~לוגחא
 ומש""~לכ~חיל~"

 א~רו
 לכ~חיל~

 מותר ו~די~~ד אסור
 ~לכ~חיל~ ד~ז~ שמחירים" ~~וס~ים ~ללסמוך

 אינו
 אלא ~ו~ר" ודאי אינו והדיע~ד אסור"ודאי

 ~כרי~ו ~לוג~אדהוי משו~
 ~חמיר י~ דלכחחיל~ ~לכ~

 על ל~מוך ו~די~~ד האו~רי~" ה~וסקי~כד~רי
 שם וכת~נוהמ~ירים"

 ~נ""ל או~נים ה~" ~ן דאיז~
 ~~וס~ים דל~~~ים כללא" ל"~~דיף"

 או רו~" ש~~ מחמ~ א~עי~ר" ~~ ~~תירי~
 ש~~מי~~

 מסת~רים
 ורק ש~ו~ר" ודאי ~וא ~די~~ד אזיוחר"

 ל~חי~
 אסור

 ~וא האוסרים" ל~~ו~קים לחוש ~~למא" חו~ראמחמח
 עיי"ש~ לכתחיל~" ודאי חכמים שאסרו מד~ר~דיף
 הוי א~י~ומן"ה~~ח אחרי ~~~ירין ~אין ~~א ~רי ~נ""ל" דמי נד"דוהנה

 ר~
 לא א~ל ל~~חיל~" של ~נין

 דצריך והא חכז""ל" ת~נו כך אלא ~לוגתא"מחמת
 דאף שס""ל דיש ~~וסקים ב~לוג~ת תלוי~א~יקומ~" ~סי~~

לכח~יל~
 ~וי מ""מ לכ~~יל~" דמ~מי~יןאף ול~לכ~ ~~י~ה" דצריך שס""ל ויש ~סי~ה" א""צ

 ר~
 א~ל~מחמירי~" ~וס~י~ ידי לצאח

 ל"~
 ~א ~א"כ הכי" דדינא ודאי

 א~י~ו~ן ~~סח אחרמ~~ירין דאי~
 לכ~חיל~ ~"~~

 צריך
 לכ~~יצ~ ~אי לכן חכמים" ~~נודכך כ~

 ח~יר
 ~לכ~חיל~

 ו~ז~ ~א~יקומ~"ד~סי~~
 ש~יר

 כ~~
 ~~""ב

 ~וד יאכל ~א~יקומן א~רי ~~~ דא~ לא~י~ומן"~נוגע ל~לכ~
 מ"מ לכתחיל~" ד~חמירי~ א~ ~סי~~" ל~ניןמשא""כ לכ"~" ~כי ~דינ~ מ~~י~י~ דאין ~א ~יים כדי~~~ם

לכ"~
 דיש אף ~סי~~" א"צ

 ~די~~ד" א~ דמ~כ~ ~וסקי~

~~ל
 ה~וסקי~ ~קו~

 ל~ח~יר אין יו~ר" נר~ים ש~"צ
 ש~ש~ל~י

 ~~~ירים ~אין דעדיף ~~~~" ~וד לאכול לו
 ~נוג~ ~ז~ש~ארכחי ש~ ~~~רי ~וד ו~י" לכ"~" ~כי דינא דלכחחילהוכו""

 ד~~~ לדינא

~~~~~~
 דל"צ ~~" ~ד~רינו ~מו~א נזר ~א~ני ~צ~~ל ש~ו~י~ ז""ל" מ~רי~ק ~גרי"ז ד~רי ליי~~ יש

 משו~נ~נ~י
 ד~כזית

 ~אחרו~
 ~מציאו~ ש~וי

 הוא
 ~מ"~ ד~רי ל~י ~עיר וכ"ח עיי""ש"~א~י~ומן

 דאסור
לאכול

 דל~י"ז א~י~ומן" ~""~
 ~כ"~

 ד~רי ולאכול" ~~זור יכול ש~ירדאל"כ לא~~ו~ן" נכוון צריך
 ולעומת א~י~ומן"~וי ~מציאו~ ~אחרו~

 ~~"~ ~דברי צ""~ ז~
 ~סי"

 ש~~ דא~ ש~" ~ד~רינו~מו~א ~ע""ז~
 אחר ~ד ~~יקומן לאכול

 שקיים ~רי ~סעודה" שא~ל ~זיח על יס~וך~~~"ז
 וכמ"ש לכך" כוון שלא אף אפי~ומןמציות

 ~מ""~
 שם

 לאכול דאין ~א הנ""ל" ד~~ינו ונ~י~כ~""ד~
 וצ""ע מו~כם אין אחד" ~מקום סעודה~אותו אפיקומ~ ~""~

 ס""ל וכן כנ""ל"מקורו אי~~
 כנ""צ~ ~~צמי ל~מ"~

~~~~
 ד~רי ~תיחת מעין אסיי~ לחחימ~" ~~מוך
 דיכול ~מש""כתורתו"

 ~ם ויתנה חצות" ל~ני ~זיתדיאכל זו" ~צורה תנאי ל~שו~
 ~~לכ~

 ל~ני דצריך
 א~יקומ~" ~"זחצו~"

 וכ~
 כן י~שה ג""כ חצו~" אחר

ויחנ~
 חכז"ל ד~ח ל~י שאוכל

 שכ~
 י~יי~ ואז הלכ~"

 ממנ"~המצו~
 ~כ""ד~

~~~
 אז

~~~ 
 ~ר~~ חש~~י ~שו~~י כתי~ת

 ~ד~ר
 ~דרך ~ידי" על~ה לא א~ל תנאי" שלא~שרות

שכ~~תי
 לצר~

 חצו~ ל~ני של א~ילוח ~~"
 חצו~" ושלאחר

ד~~
 שחסר

 ז~
 כאשרדבוד~י ש~" ~ד~רי כ~~ואר ~שני" ~שלים
 ~נין ל~~ין ~מתנה צריך חנאי ~וש~

 אם ו~""כ לאו" שומ~ א~~ הן מכלל כי וגם~חנאי"
 ~לכ~ דא~ ~נ"ל" ~דרךי~נ~

 ~""ז חצו~" ל~ני דצריך
 ~כלל הויא~יקומן"

 אי~ דא~
 כן ~דין

 ""~ם ~~ירוש אם ד~ין כוונ~" ~י~וךו~וי ~~י~ומן" ל"~
 ~לכ~

 ל~י~ו~א
 ש~""ל כמו לכחחיל~"כך ~די~ הכוונ~ א~ ו~ין כרא~""~" ~יינו ~~י~~ד"א~ינו

 ~כלל ~וי דר""~""" אלי~~ לכ""~
 שומ~~ן

 ל~ו דאם לאו
 ו~מילא אפ~ומ~" ל""~

 כזיח ~א~ילת לצרףא"א שו~
 חצו~ ~וד~

 ~י~וך משום
 א~ ו~""~כוונ~"

 ~ל ~~י" נאמר
 ""א~

 דאם ~ל~~""
 לצרף דא~שר~~לכה

 עם חצות ל~ני ~אכיל~
 דא""א ~פי" לאו ~אם ~רי ש~" כד~רינו ~צוחאחרי ~אכיל~

 לו אין אפיקומן" ל""~לצרף"
 שו~

 לצרף שם מש"כ שייך ~חמא" אוכל אםמשא"כ ~~סד" רק עי"ז ריוח
 ~אכיל~

הזא~
 שם~ כד~רינו חצוח אחרי א~יקומן אכילת עם
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~

 ~ג"~ ~~גי~~~~
 ~~""~ י~~~י~~~""~~

 ~" יו~ ~"ו
 ~~~""~ ~~~~"י כ"~

~ו~~"~
 ~~ו~~~ ~~~~ ~~~כו~ו~ ~י~ ~י~~ ~~~~י ~"כ

~"~~~~~ 
 ~~י

 ~יי~~
 ווי~~~ ~~י~ ~~""י ~"י

 ~~~ו~~~~~~~~~~~
"~~ 

~ ~

 ר~ ~~~~ ~~ו~ו~" ~יו~ ~~~י ~~י~~י ~~~~ו
 ~~~""~" ~~ו~~ ~ו~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~י~~יו ~~~~ ו~~ ~~~ר" ~~ ~~~~י~ ~~~ו~י~ר~ו~~

 ~~~~ ~~~ו~~וו~~~י

 ~~ ~~~ ~~~~~ ~~רו ~~~ ~~~~~י ~~ו~~~~
 ~~~ו~ו~~י~י" ו~~~~ ~~ו~" ~~~י ~~י~ו~ו ~~י~~ ~~~~~~

 ~~~ו~ ~~~~~י~ ~~
 ~~~י ~י~~ו

 ~~~ ~~~~ו~"
 ~~~ ~י~ו" ~~י~~~י י~י~~ ~י~ו~ ~~ו~ ~~יו~ ~ר~~ ~~ו

 ~~""~ ~~ ~~~ו~~ ~~רי ~רור
 ~~~י~ו~ וג~ ~~~~~" ~~~רי ~~ ~~י~ ~י~~~יי~י~
 ו~~ר~ ~~~~ו" יו~~ ~~ו~~ ~ו~ ~~יי~ ~"~~~~

 ~~ו

 ~~ר~" ~~י~~ ~~ר ~~~~ ~~~~~ ~י~ ~~~~~~~
 ~ו~ ~~רו~ו~~י~ו~

 ו~ו"~ ~ו~ר יו~ר

~~ג~
 כ"

 ~נ~
 הג~""צ ~חו" כבוד רבו אל זו ב~אלה

 לו וכ~ב שלי~""א"~ערלוי
 ~~ו~~

 ארוכה

ו~רוכ~
 בביאור

 ~לכ~
 וכ~ו ו~וסקי~" ה~""ס ~~ברי זו

 ~חביב ל~ל~י~ורב
 ~רוא~

 ל~שבי~ ו~ישר ~~וב דרך לו
 בצו~ שו~~~נ~~

 ~עלו~ו~ לי ו~פ~~ח א~רותיו"
 את

 לו ~ורוח בה ישכון א~ר~דרך
 ~סדר ~~וך ~~~דלותאחרי דא~ ל~~ש~" ל~לכ~
 ול~פ~ ~~~~רי ב~וקד~

 אפ~ר בלתי כ~לכ~ו" יו"~ ~~~ ול~יי~ לב"~יצי""~
לאכול

 הא~יקו~~
 גם חצו~" ~ני

 ל~ש"~
 ~בס~ ו~ר~"א

ת~"ז~
 וז~ חצו~" לאח~ אפיקומ~ אכיל~ א~ לאחר יוכל

 ~גאון מרן של ~~~ו~~
 ~חת""~

 ב~נהגיו ~כ~וב זצ""ל
 דבריו כל אשר שלי~"א ~ג~"צ ~~ו" דברי ו~נ~כנ"ל"

ש~
 ציו~ ל~ינים" קלורין

 לשלוח לו
~~ 

 ~נ"ל תיר~ו ד~רי
 ~ז~ בא~י ~ז~" ה~ני" חוו""ד ג"כ ל~~י~אלי

 רק
 ל~יו~

 בדבר שלי~"א ~~ו" ל~בריכ~~יי~
 זו~ ~לכ~

~~~
 מ~יר

 ~לכ~
 ~סי" ב~ור זו

 ~ע""ז~
 לאוכלו ז~ירוי~א ~ם" דכ~ב

 וכ""פ ~צו~" ~ו~~ ~~פי~ו~~~

בש"~
 ~ש"ס ~דברי ~קורו" ~בי~ ובב"י א"~" ~~~י" ~ם

~פ~חי~
 ד~""כ

 ~""ב~

 אכל רבא ~~ר
~~ 

 ב~~ן
~~ר ~ז~

 חצו~
 וכ~ב יצא" לא לר~~""ע

 לכאור~ ~ר~"~
 דם~~ כראב"~ ד~~~~~~~

 ו~י~ו כוו~י"" מ~~י"

בפר~
 ~ד~כ ה~~יל~ ~ת ~~ורא

 ~"ב~
 ס~~א איכא

כר""~
 ו~י~ו כר""ע~" וצ""ל ~~""ס

 נכו~
 כרבי ל~ח~יר

 דר"~ דאפש~אל~זר"
 ~צ""ל

 דר""~~
 א~ ל~ר~י~ ~וד~

 ~בר~""~ ~~ביר~ ~~~~ד~
 דאו" באיסורא אי~א

 וכ~
 ~ב"~~"~~~י~

 וכ~
 נו~ג ~י"

 ר""~
 לאכול ל~~ר

 ~ר""~ וג~ חצות"קי~ם ~~י~ו~~
 בס~""ב כ~ב

 ליז~ר שצריך ד~גיל~

~ל~
 ~צו~ ~צ~ לאכול

 פ~~י~ בליל
 ~צות" אחר

 וכ~
 ב~לל

 ~~חי~~בלילי
 ~~~ירו

 ~ל~ ~~ו~פ~
 חצות ~~ר לקרו~ו

 ובב""~~כ"ל"
 שם

 ~ו~י~
 ~י~רא ד~~וא דאע""ג לו~ר

 איירי באפי~ו~ןלאו
 ל~ורויי אפי~ו~ן אצלרבינו כ~ב~ י"ח" ב~ שיוצ~ ב~צ~ אל~

 באפי~ו~~ דא~ ~~
 ~~ינו

 לזכראלא
 לפס~

 לאוכלו זהיר י~א
 וכ~ו חצו~" ~וד~

שכ~ב
 הרא""~

 ~ל
~~ 

 ~כ""ל~ ר""ת

 ~לכ~ בגו~~~ג~
 בפלוג~ת כ~ו

 הנ"ל" ור"~ ראב""~
 ~י" ~ח"ה בספרי כבר~ארכתי

 ~כ"ג~
 בי~וב

 הר~ב""םדברי
 ד~ס~

 אבל ~יי""~" כראב""ע דלא
 ~~""ע דברי פסק ~לא לנו איןל~ע~ה להל~

 ~נ"ל~ ופו~~י~

~~~~~
 פלוגתא ד~~~ם פוס~י~" ו~אר ~ב"י ~דברי

 לא ~כול ליז~~ י~ ~נ""ל" ור""~דראב""~
 ~~~כזי~ ר~

 אף אלא
 ~א~י~ו~~

 דאףדי"ל ~~ע~ וג~ ~צו~" לפני
 ל~""~

 אסור
 לכ~חי~

 א~ר ~ד לאחר
 חצו~

 ~ביאור ו~י" כנ""ל" ~רח~~~~ו~
 ~~ ~לכ~

 א"~" ~ס~י"

ו~סי~
 ד~~ר

 ~צו~
 ~ל י~רך לא

 בספר ועי" ש~" ב~"ב וכ"כ לה~ל"~~כות דספ~ ~צ~ אכיל~
 סי"~או"ח י~ק~ ~שכנו~

 ~ל""~~
 ~~~יא דאחרי

 שי~~
 הפו~~ים

שפלי~ו
 כרא~"~ ~לכ~ א~

 י"ל דל~י"ז כתב כר"~" או
אם

 ~כ~
 ~צ~ לאכול

 ולפ~נ"ד וז""ל~יים ו~"~ עוד" לברך אין חצות א~ר עד
 ד~~בר~

 ~פסיד לא
 ודו""~

 ~כל
 א~נ~ ~כ"ל"~י~ב ז~

 כ""ז
אבל ~ר~~ון" ~צ~ כזי~ ל~כיל~ נוג~

 לאפי~ו~~ בנוג~
 ~ל ~וכח

 ד~וי ~פו~~י~
 ~ל~נין ר~

 ו~הי~ו~" לכת~י~
 ו~ל~ו~

 ~~ור
 ו~ש""~

 ""ויהא
 קוד~ לאוכליזהיר

 כנ""ל~ חצות"

 וכו"" ל~וכלו ~~יר וי~א ד~ש"כ בד~~י ~ל~~~~~
~יירי

 א~ דוק~
 ~~ור~ ~צ~ אכל לא

 ~וך
 ד~נ~~~עו~~"

אכל ול~ שכ~ א~ ב"~" ~~~י" ~ם אי~א
 אפיקו~~

 בפ~"ג ~בירך אחר ~ד נזכר לא ואם וכו"
 יאכללא

 א~י~ו~~
 ~~וך שאכל ~צ~ על ויס~וך

~כולן ~ס~וד~
 שמורו~

 אבל לי~~" ~~~~ ~ן
 ב~~ו~

 ~נ~גו
 שי~ורל~~ות

 ~ציר~ ~~~~ ~צו~ ל~צ~
 נזכר לא אפילו

 ויברך ידיו י~ול ~לל א~ר~ד
 ~~וצי~

 וי~כל
 ו~~ורו~כ""ל" ~~~י~ומ~

 ~~~"איכ~ב ~רא"~" יכ""כ ~עזרי אבי ב~~ ב~ו~
 ~ס~"~~

 ~~רי" ש~כל דאע""פ
 דברי~

 יצ~א~רי~
 ~ם וב~"ב ~יי"~" בדי~~ד

 י"~~ ~~"~
~ו~י~

 לו~ר
 שז~

 נ~שב
 לש~

 ~פי~ו~ן
אז כוו~ של~ א~""~

 ז~ ל~~
 ובפר"ח עיי""ש" וכו"

 ו~ו~א כ~~ו" ~~ ופ~"~
במ"ב

 ש~
 ל~ ד~~ י""ג~" ~~""ק

 לו ~י"
 ~~ור~

 כלל
~~~יד~" ~~ו~

~~ 
 ש~~~ילת

 ~~~וד~
 ~~ורה כזי~ אכל

 חוז~כדין"
 ~~י~ו~ן ~צות יצא דלא א~י~ו~ן" ו~וכל

 ב~ינן ~~אבז~"
 די~~

 וא"~ ~יי""~" ~שובע על נאכל
 ~~ור~ ~צ~ ~כלא~

 ~וך
 ~אר א~~י"שאכל א~ חצו~" קוד~ ~~עו~~

 ד~רי~
 ~כ"פ אפי~ו~ן י""ח יצא כבר

 ~"כבדיע~ד"
 כ~~

 עליו נ~אר לא
 לכ~חי~ ~ו~~ ר~

דאי~
 אחר ~~~ירין

 ~צ~ ~חרי ו~ה"ד א~יקו~~" ~~~~
 כ~בואר בז~""ז"א~י~ו~~

 ש~
 ~סי"

 ~ע"~~
 ~יש~ר כ~י

בפיו
 נ~~ן ויכול ~צ~" ~~~

 ~צ~ כזי~ באכיל~ ז~~
 בא"ר וכ~"ש ~עוד~" בג~ר אפי~ו~ןל~~

 ~ו~~
 ~~""ב

 ~~י"שם
 דא~ ~~"א~ ~ע""~

 אחרי ~כל
 אפי~ו~~

 ~ום
 ~זית ויאכל י~זורדבר

 ~~י~ו~~ ל~~ ~~ור~ מצ~
 כ""זאבל ~יי"~"

 לכ~~י~ ~~י~ ~~~
 ו~~י~ון

 ~ז~
 דמ~ני י"ל

 לכ~חיל~א~
 ד~וי ~יון חצו~" ~חר לאכול

לאכול ז~ירו~ ~~
 ~צ"~ ~וד~

 כ~""~
 ~כ"~ ~~ני

 ל~~ן
~~ 

 ~צריך
~י~ון

 ~צות" א~~ א~ לכתחיל~ ר~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~י~~
 ב~וש""ע ~~יתא ~ה צ""ל נהי" בזה ~ברינו צ~ו~~~

 האפיקו~ן לאכול זהיר~יהא
 ~יירי חצות" קו~~

היכא
 ~ל~

 ונרוי~ הסעו~ה" בתוך שמורה ~צה אכל
 לנו

 הפליאה יוקשה ~לא הנ""ל" החת""ס ~ברי לתרן~זה
 ~לא ~פשר ~איךנש~בה

 הכתוב לקיי~ הקפי~
 בש""~

 ובכה"ג הסעו~ה" ב~וך ש~ורה מצה אכל ~בו~איכנ""ל"
 לאכוליכול

 א~
 לאחר אף בא~רונה מצה כזית לכ~חינה

 כנ""ל~חצות

 הג~~~~~
 ~לא

 בז~ נת~~
 הלכתחילה ~ראב"ע אליבא

 ~זה ~פיקו~ן" א~ר ד~רים שאר לאכולשלא
 ~לראב""ע ה~עו~~" בג~ר ~צות א~רשיאכל

 ל"~
 כלום

 ~"~ ~צות" א~ר שאוכל~ה
 י""ל

 כיו~
 ~אין לעיקר ~ס"ל

 אי~ כר~ב~"הלכה
 שיצא רק ל~בריו לחוש

 א~
 לשי~תו

 ~כ"פ~~יעב~
 ~לפי ה~וש"ע" ~ברי את ליישב אנו צריכין ע~יין~~ן

 כזית אלא לו ~אין אינהו איירי עכ"חהנ"ל
 א" כזית לאכול ~פשר הרי ~אל"~ נא~י~ו~ן" ~"ש~ורה
 ל~מר חצות א~ר להניח והב" ~צות" לפני ה~עוד~"בתוך
 וכיון כנ"נ"ס~ודה

 צ"~ שכ~
 בש""ע אי~א מאי ~~~א

 הסעו~ה כל ג~ר"ל~~ר
 וכ~

 לאוכלו זהיר ויהא
 ~מוכח~צו~"" קו~~

 אחר יאכל א~שר אי דא~
 ~צו~

 בג~ר
 הסעו~ה תוך ~יאכל נאמר לא וא~איהסעו~ה"

 קו~~
 ~ר~י~ ש~י לפנינו יש ~הרי~צו~"

 נכתחילה אסור אשר
 לא~ר ב" ~צו~" לפני הס~ודה ~וך ~" ב~יעב~"ויוצא

~ס~ו~~
 הב" דרך יו~ר יבחר א~אי א"כ חצות" א~ר

 הרימהא""
 ב~ר~

 יוצא הא"
 ג~ ב~י~ב~

 ~ר"ע~ אליבא רק ב~יעבד יוצא ~ב" ב~רךמשא"כ ~ראב""ע" אניבא

 דאסור ~הא כיון בזה"~~ג~~~
 הוי לר""ע" לכתחיל~

 הרחקה" ~שי~רק
 ור~

 כ~"ש אפשר ב~רך
 וזה הרא""ש" בשםבב"י

 א~
 מכ"ש מצוה" של מצה בכזית

 ~א~באפי~ומן"
 הא

 ~אי~
 א~ר מפ~ירין

 אפיקו~ן ~צ~
 ~בפסחים כ~איתא מ~ינאהוי

 ע"ב~ ~קי""~
 ~היי חצות ~קו~ם מהא לר""ע" לי" ע~יפא תע"ח~"~סי" ו~וש"~

 הרחקה" ~שוםרק
 וא~

 כ~""ל~ ל~ידי" בריר לא זה

~~~~
 שפ"א~" סי" ~או"ח נזר ~בני בתשו" מש""כ ל~י

~ל~"~
 א~א ~~כנ ה~~ח ~אין

 והוא ~צות" ע~

ה~י~
 שיהי" א""צ ~צה"

 ~ע~
 ~צו~" לאחר ב~יו פסח

 ~כבר ~היכא ל~יל" ~ברינו ל~י נראה הי" ~צה"והה""~
 אפיקומן י"חיצא

 קו~~
 שאכל ~ום ב~יעב~" חצות

ש~ר
 אז א~~" ~~רי~

 לר""~
 יכול

 א~
 לאכול לכ~~י~ה

 מצה ~עם שישאר י""ח ולצאת סעו~ה ~ג~ר חצותאחר
 אךבפיו"

 לראב""~
 נא

 כלו~ תיק~
 ~צות אחר שאוכל ~ה

 נראה ה~ ס~ודה"בגמר
 לנקו~

 נזר האבני עצת
 ~כ~בלמחצה" ש~

 ~~ם נר~ה כן ""ועל הנ""ל" ~בריו ל~י ש~
 הלכה אם ~נאי ~ל מצה כזיתיאכל לחצות" קרוב שהוא רואה בא~צע או הסעו~הבתחילת

 לשם יהי" כראב""~
 וא~""כ סעוד~ו" ויאכל חצות לאחר עד וימ~ין~פיקו~~"
 א~ ~~"נ" ויוצא א~יקו~ן שניתיאכל

 כר~ב"ע הלכה
 יוצא ~צות~עד

 ~ו~ר חצות ואחר ראשון" ב~פיקו~~
לאכול

 בא~יקו~ן יוצא כר""ע הלכה ו~ם אחרים" ~ברי~
השני""~

~~~~~
 ~נאי" בלא ~צות קודם ~צה כזית יאכל
 יצא לא הת~אי~ע"י

 לר"~ י""~
 קו~ם בכזית

 בדיעב~" אפילורצות
~~~ 

 יוצא כוונה ~בלא
 ~די~ב~

 אבלכנ"ל"
 בהיפו~

 שוב וא"כ יצא" לא בו~אי כוונה
 אכינ~ ~הזמןדס"ל לר""~

 ~צה
 יא~ר אם ע""ה" ע~

~~ 
 הלכה

כר""ע
 בא~יקו~~ יוצ~

 הוא רצות ~חר היינו השני"
 קיים לא חצות א~ר באכילתו א"כ כוונה"היפוך

 לכ~~ילה לאכול יש לדי~י" ~גםלכתחיל~" ה~צו~
 קו~~

 חצית
 א~ל כנ""ל" הר~קה~שי~

 יאכל א~
 בס~~א הכזי~

 א~ י"~יצא א~
 א~ לכ""ע" לכת~ילה

 ~צות ~~רי ~אוכל
 אפיקו~ן כזית בג~ר אוכל ורק אחרי~"~ברים

 ~ו~
 ולר"~ חצו~" א~ר לאכול ~ו~ר ~לראב"עהפ~ם"

 בכה"ג
 ~ותר ב~יעב~" י""ח יצא~כבר

~~ 
 ~~ר ל~כול לכתחילה

 ~עו~ה בגמר אפיקימן~צו~
 לכ~חי~

 כנ"ל~
 בזהו~נני

 ~רכות~ בחותמי וחו~~ כה"י ~ושה"~

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~ן ~י~י ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 ~~~~~ י~~~י~ ~~יג~ ~~~~ ~~י~י~ ~~
 ~~י~י~~ג~~~

 ~~"~ י~~~י~~~""~"
 ~""ו

 ~" יו~
~~ ~"~~~ "~""~~ 

 ~~~~~ו~ ו~~ו~~ ~ר~""~ ~י~י ~""~~ו~~""~
 ו~ו"

 ~ו~""~
 ~~י~""~ ~~י~~~ י~ז~~~י~~~

 ~~~~""י ~ייו
י~"ו" גיוי~~~

 ~~~ ~~""~ ~י ~~~ר ~~ר ~~~~ ~~~ ~~~י~~~~~"
 ~~~ו~~ר~

 ~ו~""ר
 ~~י~""~ ~וו~~ ~~~ו~

 ~~""~~ ~~~~ ~~ ו~~""~ ~~~~~~~~~""~

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

 ~ ~~י~י~ ~ו~
 ~~י~י~ ~~~~י~ ~~~י~ ~~~ו~ ~~~ו~ י~ו~י~ ~~יו~~~ו

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

 ~~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~וי" ~~~ ~~~זי~

~~~
 הנה אנ~" ונחזי ש~עתי" ולא ראיתי נא

~סי" ברמ"~
 תנ""ג~

 ה~ובחר שהוא ה~~ם כ~ב ובל~וש ~~~רי""ל"והיא ח~י~" לכ~~ינה ליקח ~המנהג כחב
 וכ~בה~צי~~" עס~ ~~הלכו~ ~נהגי~" ב~הרי""ל" יהיא ל~צוה"ו~וק~ם

 ה~~~ ש~
 ~לא ~שום

 כ~ב ובלבוש ~כ""ל" לפ~ח ~י~ין א~ כי בלישני"תנא שו~ ~ישת~י~

 ~~ו~ה~~~
 והיכא ל~צוה" ומוקדם המובחר ש~וא

 ~~ים לו~אין
 כת~

 הולכים ~לכ""ע יעקב ב~ק
 אחרי בז~

 על ולאה~~יב"
 ה~וק~~

 ועי" חי~ים" אחרי בפסוק
 ומ~ע~י עולם פתחיבספר

 השלח~
 ~הר"ם ובס~ר בז~"

שי~
 ~~" ה~צוות על

 בא~
 כתב

 בש~
 דאין ~חת"ס

 לשכחה ~קשהשעורים ליק~
 ובמצ~

 עי" תזכור" ל~~ן כתיב
 פסח~~ ~ה" ~הרי"חליקו~~



~ ~ ~ ~

םי~ן
~~ 

~~~~
 ~נ~הרש""~ הנאו~~~ג~

 אורחת ל~פר ~הג~ותיו ז"ל
 ~~י"חיים

 תנ""נ~
 כ~~ ש~"

 ~יד ~יש
~~~ 

 והוא~ד~ר"
 ד~נה ד~ריו" וא~~ר ~קיצור" ש~ כ~~

 לתי~~~עני~
 ~ר~~""ם להלכה נ~סק

~"ו פ"~ חו"~ ~~לכו~
 וז"~

 אין וז"ל
 הש~ורי~ ~~ ~וללי~

 ~~ני ~~סח ~~ים

שה~
 ~ח~י~ וכו"~ ~~~ר~ ו~חמיצי~ רפין

 ל~לול ~ותר
 ~ח~ים י~ללו שלא וכו" ישראל כל נ~נו וכ~ר וכו""אותן

 נזיר~~~י~
 ~ש""ס ו~קורו עכ""ל" וי~~יצו ישהו ש~א

~פ~~ים
 הש~ורים את לות~ין ~ין ד~~ר ~"א~" ד""~

 ו~ח~ים וכו""~פסח
 דהיוצא ללתו~" ד~ו~ר ~~ אי~~

~ש~
 דל~יתה

 ~שעורי~
 ~דינא אסור

 ~שו~
 ד~~הר

 ו~~~י~לה~~ין"
 וכ~"ש לא~ור שנהני אלא מדינא ~ו~ר

~ר~~"~
 כנ"ל~

~~~~
 ~סוס"י ה~ור

 תנ"נ~
 נ"~ כ~~ ש~"

 אסריה" הנ~וני~ ~~י~י לי שרי ד~נ~"דאע""נ כנ""~

וכ~
 ש~רו

 ~~תי~ת~
 ~לכך ~לתי~~" ~קיאי~ אנו ש~ין

 ~כ~""ד" ~שעורים" שכן ""וכל לא כלל לל~ות לנואין
 כ~~ ש~ו~~""י

 וז"ל ה~ור" ד~רי ~פירוש
 ו~לתית~

 א~"נ

 לפי ~ש~רי לא אבל כלי~ר ~~י~י" ~" שריד~ג~

שמ~הרי~
 ו~נאוני~ ~הח~ים" יו~ר ל~חמין

 א~רוה
 פירוש וכו"" ~~~י~תא שדרווכן

 ~נאוני~
 ד~א אסרוה

 ~כ""ל~ וכו" ~לתיתה ~ק"אין אנו שאין ~~~י~תאש~רו

~~~~
 אסור האידנא~ז~""ל שכת~ ~"~" ~סעי" שם הש"ע לשון על ה~ירו

 לל~ו~
 ו~ין ח~ים ~ין

 וכת~ עכ""ל"שעורי~
 ה~נ"א

 ד~~~ ~ס~"~~" ש~
 ~ש~ע

דש~ורי~
 ~דינא

 דנ~
 ~ין דשי~ון ו~~שר ללתו~" א~ור

 לעני~שעורי~
 סי" ע~יו""ד זה

 ד~יתא והיינו ~כ"ל" ש~""~
שם

 דא~ חל~ לעני~
 לש

 עיס~
 ~צ~רף שיפון של

 של~עיסה ~
 ש~ורי~

 או
 כו~~י~

 אחר ~ין עם ולא
 לדי~

 ~~~צ~ר~ ~~ורי~ ~ין דהוי מש~ע ~זהא""
 ע~ו

 ונראה~~הש"~~~
 ~כוונ~

 ~חק כ~"ש ~~נ""א
~ס""ק ש~ יע~~

 י""~~
 ו~""ל

 לשו~
 ד~ש~ע ~דו~דק אינו ~~~ר

דח~י~
 ושעורים

 כי"~ ש~ורי~ י~אמ~ ה~" שוי~
 ~רכיכא

א~
 אסור האידנא ואפשר לל~ו~" אסור דש""ס ~דינא

לקיי~
 ל~~"ם" כשהם ~~ית

 א~
 שאינם

 קרו~י~
~~"ז

 ~ד""~~ ובש"~ וכ"ו~
 ונרא~ עכ""ל"

 כוונת ג""כ דזה
ה~נ"א

~~~ 
 דהשווה ~ש"ע על לה~יר ~~ור שה~יא

ח~"~
 ש~רי~ הוי ה~ור דלד~רי ~~ד~י" ושעירים

 כש"כ
כנ""ל~

~~~~~~
 לשי~תי ~זה דאזל בש"~" ה~~~ר ~~עם
 ~~"ז ~~~~~"י

 כ~~ ד"~
 ~""ר

שה~יא ~פרים~
 ~רא""ה בשם שכ~ב ל~י~ה" נ~י הר"ן ד~רי ש~

 א~ל ~שעורי~" ~לא דנת~קעו שיעורא אי~~רדלא

 ס~ק כלו~ר ציריא ~הו ד~ית כיון~ח~י~
 כ~ב והוא ד~י"דנת~ק~ו כ~א~ ש~~~י~

 אר~א ונ~י נ~ירא" של~
 כ~~ד~~עה"

 דלא ו~א
 ~ה~ ~פלנינ~

 או נת~ק~ו אם
 נת~~עולא

 נא ו~~"~י נינהו דחי~י ~שו~
 ~~ינ~

 ~יקוע
כך

 כ~~
 ירוחם ור~יני וכו"" ~כ"ל וכו" ~רא"ה

 כד~רי ~וציהשר ~ש~ כ~~
 ~ר~""~

 וכ"כ
 ~נה"~

 ~פ"ה
 בש~

 דעת א~לריצ~""א"
 הרי"~

 ~ילוק שאין והר~~"ם
 ~~רא יש וא"כ עכ"ל" נק~ינן ו~כי לשעורי~ח~י~ ~י~

 צריך דלא ~~עם מ~שעורי~" ~ח~ים יו~רל~ח~יר

~יקו~
 ציריא לו דיש ~שים

 א~ כנ""~
 ~וסקים דשאר

 ו~כיחולקים
 נק~ינ~

 כיון ~""מ כנ"ל"
 ~שי~תווהעו~דים ש~ר~"~

~~ 
 סתם כש"כ

 וכת~
 כש""כ~ ~לא

 ~ל ש~~יר ~"~" אות ~ס"ז ~סי" ~פר"חר~י~י
 ~ד~ריו ד~שמעהר"~"

 דא~
 הרא"ה" א~רה ~ל~י~ה

וכ~~
 ע""ז

 הפר""~
 דה~ כלל" ~חוור דאינו

 ~תם א~רינן
~~ש"ם

 דפסחי~~
 חי~י ~~ילו ~פש ד~~ל

 דשריר~
 לא

 ועוד ש""ד" נפש ~על דשאינו ~כללילתו~"
 ~~רינ~

 ~י
 הונ~ר~

 ר~~ ו~י לת~י
 דל~אי וא~""נ ל~תי" א~ין ~ר

 ד~ניא ד~א א~רינן לל~ו~" ד~סור לר~א ס"לד~וי
~י" דאי~ כיון חי~י ל""~ ~~~ר" ~י~עיא לא שעורי~"לו~תין אי~

 בהו עיילי צירי~
 ~י~

 ~י~~ דשי~י שערי א~ל
 שפיר

 ~י" ד~דר ה~ם א~רינן ~א ק~"ל"ד~י
 ר~~

 ~כי ו~י וכו"
~דרינ~

 ד~ו~ ל~~י
 א~ל ש~רי דדו~א ~~יקרא ס""ל

 לא ואולי לא" דשריריחי~י
 ~ל~י~~ הר~""~ ~~ר~

 ד~וו

 ~רו~~" ש~י" דהוי ~חיש~א ד~~עא אר~א ~~~ואדוקא אל~ ~פי" ~ילי חי~י אדר~ה ד~ההיא ~ו~~י~"~~י~
ו~עת~

 ח~ים אפילי ~ס~~א
 דשריר~

 בעי ולא ~חמיצו
נ~~~עו

ונם ~ש~ורים" ~~""כ ~ה ציריא" ~י" ד~י~ משו~
 ז~

 וכמו נכון" אינו
 שכת~

 ~לכות ~~י" ~~"ן עליו
 ~ד~ריו והעולהעכ"ד"

 דא~
 ל~רא"ה

 שעורי~
 מ~~רים

 אל~לה~~ין"
 שרי" ד~וי ~~~א ~ח~יצו" שכ~ר שהיכא

 א~רינן~ו~~"
 דאי~ דא~

 ~~יקו~ ~חי~ון סי~ן
 אינו

 אין ~ח~י~"ניכר
 ~וכ~~

 הח~יצו שלא
~~~ 

 להם שיש
 כיון ~שעורי~" ~שא""כ ~~ולדה"~יקוע

 שאי~
 ~י~וע

 ד~ ~וכ~ ~יקוע" לו אין א~ ~תולד~~ב~~
 נ~~~צי

עוד~

~~~~
 ~רש"ש ראיתי

 ~ה על ע"א~" ד"~ ~פסחי~

 אל~דא~רינ~
 ~א

 ד~ני~
 אין

 ש~ורי~ לות~י~
 לכאורה וז"ל הרש""ש" כת~ כנ"ל"וכ~

 איז~
 ~מהר ~הם

 ~~ן ד~נ~י פלונ~א ~ואלה~~ין
 ~כ~~ ~~"ח~

 שיעור
עיסת~"

 ה~~ אכ~
 כך כל שייכו לא ~ק~ח

 ה~~רו~
 דהכא

 ~ק~ח ראי" ד~ין ~יינועכ""ל"
 ~~ינ~" וש~ורי~ לח~י~

 א~דא~
 נו~ייהו דשעורין נא~ר

א~ל ל~~~ין" מ~~~רי~ אינ~
 הק~~

 נא~ר ואם יותר" ל~ח~ין ~~הר שלהן
 ~יז~ ~ק~~~נו~~ כ~

 וש~ורים ~ח~ים ~~ם
 ד~נאי~ ~פלונתא תלוילהח~ין ~~הרי~

~~~~
 ~נ~אל ~ר~"נו ראי~"

 ~פ~~י~ ש~
 ד~נא"~~לוג~א ע"א~" ~"ח

 ~כמ~
 ר~י עי~~" שיעור

 של ~נויש~~אל
 רי~""~

 ~חי~ין או~ר
 ק~"~

 ובש~ורין
 או~ר ר"נ ~~ין"של~ה

 ~ז~""להר"ח ~"~ כ~~ וכו"" הד~רי~ חילו~
 ו~~""~

 ~שיעור וכו" ~פלינו
 א~רו~וא ~י~~ אפ"י~

 ~פי פת ח~ין ק~יי~ דע~די ק~יי~ ~ח~י~
 ~הני" ~פי דהני ו~יר~א ש~רי" ק~י ~ל~א~ד~~~י
 ~ח~ין או~רור"נ

 של~~
 וכו" חזקים כלו~ר דשרירן ק~ין

 דש"~~כ"ל"
 ~ודים ד~כל ~ד~ריו

 דשעורי~
 ~~~רים

 השי~יר דלר""י ו~ה ~ק~ח" אף ~ח~י~לה~~ין
 הוא ק~ין"תנ~א ~שעורי~

 ק~י~ של~~ ד~ש~ורי~ ~שו~
 ע~די

ק~~
 פחות

 ~ק~יי~
 ושו"~ ~ייש"ה" כנ""ל ~~ים

 ~שפת

 ~~ס~"םא~~
 ~מ""ח~

 ר""ח ד~רי ה~יא ו~""ז דוחק" וזה ש~ורין ול~רלה~~ין יו~~ ~רו~י~ ~~י~ דל~ר דפלינו נראהד~אורה ~ש""~" ד~רי על נ"כ שה~יר שם"

 וכת~הנ""ל"
 ד~פשר

 אלא כן" רש"י כוונ~ ש~~
 ד~רי וצ""ע ע"י"ש" שוין ~~רווי~ו החי~ון דלת"קשם שכ~~

~פורש
 ש~ ~ר"~ בלשו~

 של ~נו ~ר"י והוא ~ז~"ל

רי~"~~
 ~~יין ~ע~די ק~יי~ ~ח~ין

 ~~י~
 ~פי ~ת

 ~ק~ח לפי""ז א""כ כנ""ל" וכי" שערי ק~י ~לתא~דע~די
 ועכ""ח ק~יי~" של ~~ק~ח פחי~ הוי שערי ק~י~~ל~א



~ ~ ~ ~

 ~~ם~~~
~~~~~~

~ו~
 שלא ~יסתן שיעור לכן להחמין" ממהרי דשערי

 מבחעין~ פחותתחמין

~~~~~
 ובין גופייהו בש~רין בין דשערי מ~נ""ל"
 מ~ר שלהםבקמח

 להח~~
 מבח~ין" יותר

והנה
 תנ"ג ~סי" שם במג""א כתב הנ""ל" מע~~

על סק~~
 מ~

 בש"ע דאיתא
 ~סע~ ש~

 ג"~
 א~

 ביררו לא
 מאכיל~החעים

 אבל חעה דוקאוא~~ר המג~" וכ~ב כלום" בכך אין עכבר
 שעו~

 להחמין ממהרת
 עס~

וע~
 ס~י" תס"ו ~סי"

 ד"~
 ה" דבסעי" והיינו עכ"ד"

 הנ""ל המג""א דברי על עולם פתחי ובס" כנ"ל"והיינו במהש"ק" כ~""ש להחמין ממהרים ~עוריםמבואר
 והיינו עיי"~" שועל ושיבולת שי~ון ~ה""דכתב

 שםהמג"א לפמ"~
 ~"~ ~ס~

 כנ"ל~

~~~~
 שם בא"ר

 ע"~ ~או~
 בשם הלבוש דברי על כתב

 ח~ה דוקא לאו ולענ""ד וז""ל הנ"ל"המג"א
 מצינו דלאקאמר

 בג~
 ~דף

~~ 
 חעה בין חילוק

 ובשניהם חילו~" אין בדיעבד אבל לכתחילה" ללתותאלא לשע~~
 להדיא מבואר וכן נתבקעו" שלא כל בדי~בד~תרים
בתשו"

 רמב"~
 ~סי"

 ותש~ ק""נ~
 רשב"א

 ~תכ""ח~
 דמתיר

 א"כ מתבק~ן" שאין רואים שאנומעעם
 ע~

 גם
 סברא מצינו ואדרבה מו~ר"בשעורין

 בג~
 גרע שחעין

 יש זה מעעם שעורה" כמו חלקה שאינהכיון
 שאמרופוסקים הר~

 בחעי~
 ב"י כ~ש נתבקעו לא א~ילו

 נ"ל גם ס""ז~" תס"ז~ס~
 מ"~

 החעה ה~וסקים
 עיסה או ~מח יותרהיינו ק~

 כמ"~
 בס~ להדיא העור

 עכ""ל~ ב~יסה בחעהתס"ז

 מש"~~~~
 שאנז כל ~עורין גם בדיעבד להתיר

רואי~
 המציאות לענין סתירה אין נתב~עו" שלא

 שאנו כ~ן בדיעבד ~תר שמ"מ אלא להחמ~"שמ~ר
 נתבקעו~ שלארואין

 ו~
 דחעין ה~רא שהביא

 הנה הנ"ל" הרא~ לדברי כוון חלקה" שאינהכיון ג~
 תו~

~
 קיי""ל לא שלהלכה

 גם עוד כנ""ל" ~רא"~
 כתבהרי להרא~

 הפר~
 דלא

~~ 
 דגם באופן כנ"ל" בשר~ רק

לדיד~
 אי~

 דמ~ר דא~ינן למה סתירה
 ~חמי~

 כנ"ל"
 דנ"לו~""כ

 הפוסק~ מ"~
 יותר היינו קשה החעה

 ~בסי" להדיא העור כמ"ש עיסה אומקמח
 שהעור אמת ~ף הבנתי לא כנ"ל" עכ"ל בעיסהבחעה תס""ז~

 שחעה ידוע ודבר בזה""ל בעיסה" ח~ה לענין שםכ~ב
 אבל עכ""ל" העיסה כמו להח~ן מ~רת ואינהקשה
מ""מ

~  
 זה שייך

 ~פסחי~~ לג~
 אפילו נפש בעל איריא מאי ילתות לא בע~נרבה א~ שם דא~א ש~"

 בע""נ ה"ק ~סח שעורין לותתין אין תניא ~אנמי כ~
 שהן רש""י ופ~ עכ~ל" ילתות לא ~רירי תיעיןאפילו
 ולא ~"ל" וכו" להחמין מ~רין ואין ~~וריןקשין
 ועיסה מקמח ד~ירי דרצ"ל לומר אפשר ~יךידעתי
 הש""ס אי~ידלא

 ש~ ב~
 וצע"ג~ ושעורין בחעין רק

~~~
 לאברהם ז~ר ב~ר

 או~ ~ח"~
 אות

 ס~ ~
 המג""א ד~י שהביא אתריתנ~~"

כתב הנ~ל" והא~
 ו~

 מעם
 לו~

 בא ~פ"
 ~"א~ ~~

 דצ~ך דכתב
 ד~י משום ~יי~ החעים" כשבו~ין השעורהלהסיר
 נבלע על או מים ע~ונפל

~ 
 ~חעה יותר

 עכ"ל" וע~
 הש~ס מדברי וכיוצא מחעים" יותרלהחמין ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~

הנ~ל" ~פסחים~

~ לנד"ד"~~~~~~  הג~וןכתב ~נ"ל" הפו~י~ ~רי מעע~ 
 ~~רש"~

 ז~ל
 נוס~ ~~ ~~

 המ~גע"ד
 ליק~

 ב~רי"ל המבואר לכתחילה חעים
 משום כנ""ל"וברמ"א

 דשעורי~
 ~קארן ושיפון

 שועל שיבולת וכן להחמין"מ~רים בלעז~
 עולם ~תחי כמ~

שם~

~~~~~~
 הגאון שכ~ב דאף

 המהרש""~
 בשאלה שם

 אין להחמין דממהר עעם ל~י וגם בדיעבד" להחמירולא כנ"ל" הרמ""א של המ~ג ~ום דוקא לכ~חילהדאסור ש~ורי~" קמח בו שנת~רב דפיסחאדקמחא
 לענ"ד ~מ בדיעבד"לאסור

 קש~
 להתיר בנד""ד

 דלאבדיעבד" א~
 אף בדיעבד דמותר ללתיתה" ד~

 רואים שאנו משום היינו כנ"ל" רבה להאלי"בשעורים"
 ובהנח~ המצות" לישות וסדר במ~ום זהירותעניני כ~ ד~ שעורים" קמח ב~~יית אבל כנ"ל" נתבק~ושלא

 בלא
 מבואר דדינםעסק"

 ~ס~ בש"~
 תנ""~~

 וכ""ז ו~וסקים"
 להחמין דמ~ר שעורים בקמח אבל חעי~" בקמחמיירי
 לחבר צריכים והיינו אלה" בכל דינם נתבארלא

 האחריות עליו לקבל יכול ומי ופרע" פרע כל בביאורבזה ח~ ש""~
 מבחעים בשעורים החימון מהירות ערך לפי א~רדבר אי~ אירע לא אם בדיעבד" אף לחשוש יש ממילאבזה"
 ~בס~ כה""ג דאי~א וכמו בדיעבד~ אףמעכב

 פירות מילענין תס"ב~
 ~בסע~ שם דאיתא מים" ע~

 אין הלכך עיסה ~אר יו~ר להחמין ממהרים מיםעם מ~ ב"~
 וא~ בהם"ללוש

 יא~ בהם לש
 שם וכתב עכ"ל~ מיד

 ~אותבמ"ב
~"~ 

 קודם ושהה עבר ואם מיד וא~ה
 מיל" שיעור שהה שלא אף באכילה לאסור ישהאפ~
ובש~

 כתב שם הציון
 משמ~ ~~

 עיי"ש" וח"י ממג"א

ור~
 בח"י ~תיר מצדד ובשוגג הדחק ובשעת בהפ"מ

 וכנזכר חימון" סימני בה מינכר דלא היכא שםובמ"ב
~בסי"

 תנ~~
 ל~ה לענין

 בפושרי~
 י""ל כן וכמו עיי""ש"

 וכנ"ל" להחמין דמ~ריםבשעו~ם
 בשפ~~~~

 דאיתא מה על ~ש"ס ד~י ~ל אמת
בברייתא

 ש~ ~פסחים~
 לותתין אין

 שעורי~
בפס~

 אסורות נתבק~ו לתת ואם
 א~ וכ~

 בע"נ רבה
 ילתותלא

 א~ וכ~
 נהמא אכיל לאבא לי" דציית מאן ר"נ

 לותתין אין הברייתא ד~ון בשפ""א וכתב וכו""דע~ושא

 משום ללתות אסור ~סח דוקא ~מע בפסחיש~ורי~
 ואסור י~בקעו שמא לחושדיש

 לעשו~
 אבל בפסח" חמן

 קשה לפי"ז אך מותר" פסחקודם
~ 

 דאמר
 קודם ללתות ~ול הא דעי~ושא ~מא אכל וכ~"ד~ית מא~ ר~

פסת"
~ וכ~  

 דמותר נקי" בפת דיוצאין ~ך ראי"
 לאכול מותר בדיעבד דוקא י"ל ~א ללתו~"לכתחילה
 להתיר לא אבל בוויוצא

 נ~ל לכן לכ~חילה" לל~ו~
 יתבקעו שמא דתיישינן משום והיינו ללתות" אסורה~ דא~

ויחמ~
 כמו והוי מחי~ן ש~ה לא כאלו הוי שוב

 לידי לבוא ראוי ~י" דכיון עכו""ם" שלבצ~ות
 מצת בו לצא~ כ~י בללתות ולפ~"ז משו~" בכללאינו חימו~

מצוה
 א~

 ע"י שימור" דצריך כיון רשאי אינו פסח קודם
 הפסת ימות בשאר לאכול אבל כנ""ל" משימור נפקלתי~ה

 ~"ד"~תר

~~~
 להאוסרים רא~ יה~ הנ"ל לפי

 ~ פירו~ ב~
מי~

 אבל בדיעבד" אפ~לו מצה י~ ל~ת
יו~ה

 דא~
 אפילו ל"מ

 א~
 מ~ ~ דיוצאין הלכה ~יקריו~ה וג~ מידי יאפה

 ת~ת בכל
 ~~" וב~ורים בחעים~מינים

 ~תחי~ ו~
 אין

 ו~י ~~" וכ~רי חעי~ ~לוקחי~
 ~נ~

 ד~סור
לכתחילה

 בש~~~
 ואינך

~  
 ה~ ~~~י ד~ים



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  ~  

~ ~ ~ ~

לאסור
 יאפה אם ~ני ה~ אם ו~למא בדיעבד" ~

 י""ל לדידן דלמעשה אלא לכתחי~" שייך שפירמיד
דאסור

 א~
 אם אבל כנ"ל" בדיעבד

 נא~
 הדין דמצד

אסור
 אפי~

 בכל דיוצאים כתבו האיך ~ד" יאפה אם
 המיניםחמשת

 ~ל~ וצ~
 בינ~ם"

 שכיח לא~~~~י
 חו~

 אף לאכול יוכל לא אשר כזה
 ~ית בשנהפ"א

 ~ד בכן מחעים" מ~

א~
 אפילו ~~ז די~א היכא בדוחקים ~צמו ~כניס

 גדול חשש דיש ומכש"כ לכתחילה" חמןלחשש
 כנ"ל~לבדיעבד א~

~~~~
 כ"ת מכתב הדואר ע~ נם קבלתי כותבי אחרי
 ~ודעם

 אפשר אי ובאשר שאלות" אי~
 ~~ טרדתי גודלמחמת ~

 הנו~ות שאלו~יו
 הסליחה~ ואתו הנ""ל דברירק ~~ אש~

 עוז~ ידידו ברכות חותמי בכלואחתום

 ~~~~ י~~~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~ 
 ~פסחי~~~~

 ד"מ
 ע"ב~

 וכתב כ~" ארבא ~וא

בשפ~
 ~אה דלכאורה

 דא~
 מבוק~ת אינן אם

א~ורות
 ~כמ"~

 בשם ~"ן
 ורא~ ~א~

 לא~דאי רא~~" ~ם
 וכ~ ~ם" יקח ולא לישראל ~נכר הא

 בעור
~סי"

 תס"ז~
 ו~י"~ עיי""ש"

 ח~" ~ק רק דהוי נראה
וא~

 דהוי ימכרנו שמא לחוש א"צ הכא ~א""כ תורה"איסור ודאי ~וי כלאים" בו שאבד ~גד פריך מאי קשה
 ~שות ~אין דאין ואע"גס"ס"

 ע~פהספק דמה~ לכתחיל~ ס~
 שאי~

 כדאיתא ~כו""ם" ל~ור אסור ניכר
 ~"ך וכמ""ש ס"ס" דהוי א~""ג ע"ב~" ~דנ""גבחולין
 רא~ אין דבגד ~רייתא מ""מ ~~" ס"ק נ"ז ~ס~יו""ד

 עכ"ד~ו~

 כ~~~~~
 א~ יוקשה" כן

 ~לא שם" ~~ן
 ולכן איס~" אין ~וקעות ובאינןכהרא"~" ס~

 אסורות דו~א מבוקעות דאי הנ""ל הקושיא ב~ובכתב
 ~עים דקצת הקונה" לישראל ~נכרהא

 מבוקעו~
 היו

 א"נ אדעת~" ולאו לישראל זבין דלמא וחיישינןבהן"
 ~מ~ ~ו~ת" קצתומדאמר ~יי"~" ~שראל וימ~ם וי~ור הנכרי יטחנםשמא

 הקונה שיוכל משהו" רק
 ד~הוהא והרי מבוקעות~ שם שיש אדעת~ ולאו ~נותהישראל

 ח~
 הוי ~ל אינו

 ר~
 וכ~ש ד~נן" איסור

 הפלוגתא לענין ברי""ףשם
 דר~

 ~קבא מר בשם
 בנתבקעות אם שאסו~ת" דש~רים ~תיתהושמואל

 או אסורות"מ~
 א~

 כל
 שאי~

 ~יחן
 ע~

 והן חביות
 הלכתא פסקא דלא כיון הרי"ף וכתב ~ליהן"נתבק~ו
 למיכלינהו וה"מ לחו~א" דאו" ~פיקא מילתא~אי

 בה~ אי~תכחי אבלבעיני~ו"
 ספיקא ~בנן" איסורא ב~הו ~מן דת~ובתכיון נתבקעו" ולא בישולא

 וא~ ~י~ש" וכו"לקולא
 אף בחעין הה"ד

 ~מ ציריא" ~ו ד~ית ~ום נתבקעו לא אם אףדאוסר להרא~
 משהובת~ובת

 ר~ ה~
 ובלמכור ~בנן" איסורא

לעכו""ם
 ~~ מחש~

 הוי לישראל י~נו
~ 

 ספי~א
 ספי~א דהוי כלאים בו ~אבד ~גד רא~ ואיןד~נן"

 כנ"ל"דא~

~~~~
 ~ לפי ביותר עוד קשה הנ"ל ~וש~

 שהקשה
 תנינא הנוב~י הגאוןכן

 ב~"ז~איתא ב~ ~~" ס~ ~או~
~~~~ 

חביתא על~ דנפל ~חיעי כרי~ ~וא
 ~י"~

 רבה איתב~ ל~ו~" ~וני ~א שריא
 ימכרנה לא ה~~ כלאים בו שאבד בגד ~א ~איבר

~  ~ו~ם וכ~"~
~  

 ~שראל" ~~ני אתי דלמא לא
 אתיה~

 ל~ו~
 ל~ראל

~  
~ ~י~ ~כ~  

 מי~א

 דחיעי דארבא בהא ליואי" בר רבה שאיתב~ ו~דרבא"
 ג~י~ו"

 ח~
 ~נן" ביי~ מיירי ד~א דעובדא שעה~" כל~~רק המרדכי ~רי ~י הנוב""י וה~שה הנ""ל"

א"~
 קשה

 ד~
 שהוי חיעי~נהו תו~" איסור דהוי מכלאים הקשה
~ 

 חיישינן לא לכך ד~נן" איסור
שמא

 שם התוס" עפי"ד ~ישב וכתב לישראל" ימכר~
 ~""ב דס"ה~~"ז

 איתבי"~ ד"~
 איתבי" ליואי בר ~בה

 ~דפסחים המעשים ב" על~ה
 ודע""ז~

 בהדדי דבאו
 אין כי שניהם" על פירכא קבע ה~למוד אך רבא"~ני
 דרבה י""ל ובזה עיי~" פ~מים ב" רבא שטעה לומרנכון

 עכ~ איתב~ ליואי~
 ארבא על

 ~ב~
 שהיא ב~ישתא

ג~
 איסור

 תו~
 באשר עצמו מסברת ורבא כלאים" כמו

 חשש לישראל י~רנו דשמא חששאשמע
~~ 

 באי~ר נם
~ וה~ עכת"ד"~רבנן ~  

 דארבא נופי" הא השפ""א
 מ"מ דאו"" אי~ר הוי נתחמן ~דאי דאם אףבחישתא
בכה"ג

 דל"~
 לישראל ימכ~ו שמא ו~שש חמן" ספק רק

 רק דהוי ~שראל י~~ו דשמא ובחשש תו~"איסור ודאי ~הוי בכלאים ~א"כ ס""ס" והוי ספק" ג~הוי
 ~ה~ ~ה רא~ אין וא""כ לחו~א" אזלינן א"ספק

~~~~
 דהנה ~""מ" ~נ"ד

 הספק בחישתא בא~~
 נתחמן"שמא

 ל~
 הש~ול ספק

 לודאי דקר~

 ול~דנתח~
 ס""ס

 מבגד ליואי בר רבה איתב~ ושפ~
 הרשב"א כתב כן דכי בחישתא" לארבע כלאים בושאבד
 כתב ד""ה תס"ז ס~ ~או"ח בב""יהובא

 הרשב"א~
 בענין

 העירו~ת ~ל ונפלו הגש~ם שרבו ~נה~אלה
 מעלים העירומות שעל ~שבלים קצת שה~ ~דשבשדות
 אותה של סתם לחעים לחוש שאין כתב וע""זצ~ים"
שנה"

 וא~
 גשמים ע~הם ~~לו שראינו העירו~ת אותן

 בהם נכנסו לא שמא ~" ~ולא" ס""ס דהוי ~קל"תו~ן
 לא אבל העליונים" בשבלים אלאמים

 בב~
 במים שעובע וכל במים עבעו שהכל בחישתאלארבא ~מי "ולא ~חמין" הספיקו לא שמא שנכנסו ~ת"לואף העירומה"

~
 בו שוהא הסתם

 וי~
 וא~ ~"~" להחמ~"" בו

 ~י"ז
 ~אבד מבגד ליואי בר רבהשפיר~הקשה

 ~רי כלאים" ~
 בחישתא בא~אגם

 ס"ס" ל"~

~~~~
 ב~ינן דבאמת הר""ן ~~ש קשה עדיין

~וקעות
 ו~

 ואינן מבוקעו~" ה~ שקצת
ניכרות

 כנ~~
 ב~"ג והרי

 ל~
 כנ""ל ~נן איסור רק

 הוי י~ו דשמא ובחשש ב~הו"~או~
 ר~

 ספי~א
 ~"ל~ ~"ת ~י ~לאים רא~ ואיןדרבנן"



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

 לבוא צריכין אנו
 ש~ הנוב"י ל~~

 בנו בשם

 דליבעל שם התוס" כקושי" ס""ל ~מר~ילתרן"
 ~ח~ין העעם סובר רק כתירוצ~" סובר ואינו~ובא"
 זה דבר ו~יקר בעילי" ולאחשיבי

 דד~
 בעל לא חשוב

 רקהיא
 מדרבנ~

 וא"~ עיי~" איתיב~ ושפיר
 שפיר

מיושב
 ג"~

 מה
 שהקש~

 דהא בחישתא" ~ארבא הא על
 גם ל"ה בפסח בחמן ב~הודאוסר

 כ~
 כנ""ל" ~רבנן רק

 א~ אף קשה לא השפ"א ~וש~וגם
 ס"ס" דהוי נאמר

דחשש
 ח~

 לאיסור דנוגע כיון מ"מ הש~ול" ~ק רק הוי
 לא בדאו" ס"ס~א~"

 עדי~
 דרבנן" באיסור א" מספק

וא~
 מחמירין

 ב~~
 בס"ס גם ~~מיר יש דרבנן" א"

ב~או"~

~~~~
 ש~ הנוב"י הרי

 הנ""ל" בנו ~ברי על כתב
 ב~דכי מ""מ חן" חכם פי~~ברי דא~

סי" כ~ ~פר~
 ת~נ""ה~

 דאיסור כתב
 כדברי היינו ב~הו" כלאי~

התוס"
 הנ"~ ~~ז~

 התוס" מדברי ~הוכיח ~פ"ו~" סי"~חיו""ד ש~ בנוב""י ~וד ראיתי כן כי והנה
 הנ"~

 ~ה~שו
או בעלי" ולא חשיבי דחועין הא ס"ל דלא ברובא"דליבעל

 טכ~
 דליב~ל הקשו ותוס" מדאו"" בעלי דלא ס""ל

 שאבד ~הבגד הא ~~כ""ח ס"ל דתוס" היינומ~ו""

כלאי~
 מה"~" בעל ~לא ~ום לנכרי" ל~ור ~א~ר

 ~בנן~ ספק הוי~ל""כ

 ~ס~ ש~ בעצ~ הנוב"י~~~
 קפ"ו~

 מדברי הביא
 והעורהרי"ף

 וש"~
 סע~ פ""ו סי" ~יו""ד

~~ 
דא~

 מוכרין
 רק אסור דלא אף לנכרי" נבי~ בי~

 ובאמת~רבנן"
 בג~

 ~חו~ן
 ~ס"~~

 דאין רק איתא
 ביצת הגירסא לו ה~ הר~"ף אבל עריפה" ביצ~~~ין
 דס""ל ומ~חנביל~"

 דא~ ועוש~ להרי""~
 ~רבנן איסור

 לשיעתו" ש~ הנוב"י כ~ש נבילה דביצת הא הביאדלא והרמב"~ כ~להלן" ל~ ~~ ומצאתי לנכ~" למכוראסור
 לד~יוא~

 והעוש~ הרי""~
 שפיר

 לו~ ~
 כדברינו

הנ~~

~~~~~
 לנו

 מע~י מהלכות ~פ"א המל""מ ד~י ג"~
 ו~שבמשכב

 ה~ב~
 שכתב

 ~לא~ העע~
 לא

 ~ו~בעל"
 נהנה אחת דבבת ~א" לעומאת דד~א

 ~יתר שנת~ב איסור לשאר דמי ולאהבגד" ~
 מש"~ ו~~ ש~" הנוב"י בגליון~והובא עיי~

 ס~ ~ח"בי~ק מנ~ ב~רי בזה
 כ~~

 ב~צמו שהמל""מ אלא באריכות~"

ש~
 ~ ד~י כתב

 ביעול דאין ~הא התוס" שכתבו
 ני~ מ~בנן" הוי משא~ומאת

 שהקשו מה
~א התו~

 ~כלא~
 ~ו~ ~ובא" דליבעל

 דהבגד ד~יא דס"ל
 מש~ ~""ת" איסורו הוי כלאי~ בושאבד

 הקשו
 ~יעת אבל עיי~" ליבעל ~א~~"ת

והעוש~ הרי~~
 בעל דאינו י""ל

 ובאמת משא" ~ו~
 ל~

 רק
 אסור ו~מ ~ב~"איסור

 וכ~להלן~ לנכרי למכ~

~~~~
 תוס" גליון על ~שבורג ~"ב בהגהות מש""כ
~~"ז

 ונ~ ש~ דס~
~חולין דהתו~ ~""ב~" ד~א

 ובנמצא~ ס~~ דצ~
 העלו

~~ 
 שם בעל ה~ין

 הבנתי לא ~כ""ד" ~בנן ~תקנתא חו~א ורק~לאים
 ז"ל~רי

 שעשו הוא בעלמא ~קנתא ונראה ש~" התו~

 דא~ האי כי וכ~חכמי~
 לא כלאי~ בו שאבד בגד

ימ~נו
 לעכו""~

 א~ג לישראל לזבוני אתי דלמא
 ד~

הד~
 ואם ~כ""ל" רוב בתר ~אזלינן ~יחש לן הוה לא

 הכוונהה~
~~ 

 ברובא"" ""ליבעל צ""ל ה~ ~ובא" דבעל
 ~בע""ז ~וס"כ~ון

 ונ~~
 ש~"

 ו~
 ונ~ה וז~ל שם" ה~~ כ~ בתו~ הפ~ עכ""חאלא רובא" בתר ~א~ינן

 ר"ל כ~" הוא בעלמאדת~נתא
 משו~

 תקנה
 דא~ יהודי" לאינו עריפהלמכור שיוכ~

 ל~נות מותר הי"
 מה~

 מבג~ כ~מייתי למוכרן" אסורה~
 ~וס" הפי"ולפי"ז ~""ל" כלאי~ בו שאבד

~~ 
 לקנות למיחש לן הוה לא ה~ין

~
 מ"מ שעענז" של חוע בה אבד שמא מחשש בגד הנכרי
 למוכרןאסור

 שאב~ בג~
 יבואו שלא שעענז של חוע בה

 יקנו שלא גיסא לאי~ך תקנה עשו כן לישראל"לזבוני

 ב~ נכרי"מי~
 ל~ור שיוכלו כ~י בי~~" הנמצא

 לה~
 ס~ ~יו""ד שאול יד הג~ות ב~ברי ראיתי אכןטריפה"
 שג~ש""א~"

 ~חולין~ התו~ בדברי הפי" למד הוא
 הנ""ל

 הנוב"י ~ברי על ש~ב הנ"ל" רנשבורג הגר""בכדברי
~סי"

 ק~""ו~
 תורה באיסור ד~וקא לחלק שרצה הנ"ל"

 וארבא לישראל" י~נו שמאחיישינן
 בחישתא" דעב~

 לא אבל תורה" באיסור מיירי ~יי"נ" דחיעיוכר~
 בסמ"ג דהרי לזה" רבות סתירות דיש דרבנן"באיסורי

 ~ךמפרש"
 שאב~ דבג~

 איירי ברוב" בעל לא כלאים בו
 זה והרי ~חשיבי"ב~ועין

 דחועי~
 רק הוי בעל לא חשיבי

 תנינא בנוב""י מצא ושובדרבנן"
 ש~

 פ" ס~ או""ח
וצ"ל ~ע~

 ע"~
 שג~

 נרגש הוא
 מד~י נראה וכן בזה" קצ~

 דצ""ה ~חוליןהתוס"
 בנמצא~ ד~

 הך שפירש
 דבג~

 שאבד
 שפי~ כ~רך ~רבנ~" איסור רק דאינו כלאי~"בו

 הסמ""ג

 הרי ~ת"ד" ודו"ק חשיבי ~הן בחוטין דמייריכנ~ל"
 לעיקר דס""ל מיני"" ~תאן מהאבל וצ~" כנ""ל רנשבורג ה~"ב כד~י התוס" דברי כןשהבין

 דג~
 אסור ב~בנן

 מחשש ל~ו""םלזבוני
 ש~

 והבג~ לישראל" י~רנו
 שאבד

בו
 ~רבנ~ ~לאי~ מיירי כלאי~

 השפ"א קושי" ומיושב

וג~
 הנ"ל~ הר"ן ~ברי על הערתינו

~~~~
 הוי כלאי~ בו שאבד ~בגד הא ~נז~" לפי

 באם תלוי דרבנן" רק או ~או"איסור
האיסור עע~

 ששניה~ ~ו~ התו~ כמ~
 ע"י ונא~ין היתר

ת~ו~
 כמו המרובה ואסור איס~" של כגופו ונ~ו

 או ~"ת" אסור הוי דלפי""זהמיעוע"
 הע~

 משום
 אמנם מ~בנן" רק הוי דלפי"ז בעלי ולא חשיבידחועין
 העיוןאחרי

 בזה וי"ל ~בנן" בלא"~ הוי לכ"~
 דהרי"~

וש~
 אבל כן" ס""ל

 הרמב"~
 ד~תר נבילה בביצת דס""ל

 ז""ל ~נה וכנ""ל~ לשיע~ו אזל ל~ריםלמ~רו
 בגד הכ""ז~" כלאי~ מה"~פ"י הרמב"~

 שאב~
 בו

 חו~
 פשתן של

 לישראל הנכרי י~רנו שמא לנכרי ימ~נו לא ה"זוכו"
 ת~ת ~יצ~וכו""

 וכו" צובעו ~" בג~
 ומי~

 נ~ר" הוא
וא~

 שהרי לו" והלך נשמע שמא ~תר" ה"ז ניכר לא
 ביאו~ בה" ביארנו וכבר מצאו" ולאבדק

 שכל האס~ות
 הראב""ד"ובהשגת ~"ל" בספק ה~ילו ולפיכך ~"ס" ספקותאיסור

~~ 
 א"א

 א~
 שכל זה הוא

 איסור ספק כל ~יי""ל מיהו תו~" של אינןהספ~ות
 ת~ שם ו~""מ עכ""ל" ל~ולא וב~בנן ~ו~אתורה
 כן א~ו שחז""לדי"ל

 ה~
 לק~א יהא זה ד~ק א~ו

 שכיחא ~לא מילתא שהואמפני
 ~כ"~

~~~
 הרמב""~ דברי מקור

 בש"ס
 ~נ~

 ע"ב~" ~ס"א
דאחרי

 שהב~
 דת~ הברייתא" שם

 שאבד בגד
 כלאי~בו

 י~רנו לא ה"ז
 וכ~ לעכו""~

 א~א
 א~ ש~

~ר~
 פפא בר

 א~
 בגד ר""ח

 שאב~
 צובעו כלאים בו

ומותר
 ו~

 ~ו סליק לא ב~דדי וכיתנא ~~א ה""נ

 אחא רב א~ נתר" מנתר אימר י~ע ~א וכיוןצב~א"
 ~~בר~

 ח~א ~מי ~ן האי זוערא ~~ ~~ ייבא
 בגלימ~~יתנא

 ~מ~
 ונת~~

 אי נתיק אי י~ ו~



~ ~ ~ ~

 ~~ ~ם~~~
~~~~  ~~ ד~" שפיר נתיקלא

 שיה~ עד כתיב שע~נז מדאו"
 הוא ורבנן ונוז" טווישוע

 אינתק~ דלא וכיון ב~" דגז~
 ~יצד דכתב הנ"ל" הרמב"ם מלשון והנה עכ""ל" וכ~שרי
 מוכח הבגד"ת~נת

 דא~
 על קאי שם האמוראים

 לו~ הנ~"הברייתא
 כיצד לנכרי למכור דאסור כיון

 ס~ ~יו""ד ב~ור והנה כנ"~~ אמרו וע""ז הבגד"ת~נת

ש"~~
 בד""א כתב וניתק" דצביעה עצה שהביא אחרי
 ~קל תולין אין דאו" כלאים אבל דרבנן"~לאים
 להיכא דגם מדבריו דנ~ה הב"י ע"ז וכתבבספיקן"
 שבג~ ואע~ קאי"שצובעו

 אלא זה טעם אמרו לא
 זה דטעם ז""ל ל~ מש~ דנתק~"~יכא

 עו~
 ~יכא גם

 והרמב""םדצבעי""
 השמ~

 אזיל ו~עמו דנתק~" זה דין
 לא מדאו" דגםשסובר

 ב~
 ונוז טווי שוע

 כ~
 שנתבאר

 התלמוד ~ון אינו זו שמימרא וס~ר זה" שקודםבסימן
 ומה עכ""ד~ המשנה ~~ שכ"כ הנזכר בס~וכמ""ש
 דס"ל אמוראי" דה~ו טעמא דלה~ור" מהנ""ל"דאתאן
 ~ום והניתק" צביעה תקגתד~ני

 דל"~
 דא~" כלאים

 ~וכפי
 על קאי הנ"ל אמוראי הרמב""ם" מדברי דמ~ח

 כיצד לומרהברייתא
~ 

 רבנן שתנו ~בגד תקנה
 דהברייתא דס""ל ש""מ ל~ו~" ימכרנו דלאבברייתא
 ס"ל גופ~ שהרמב"ם אלא דרבנן" בכלאיםמיירי

 בדא~ דאף ל~ וסבירא דאו"" בכ~ים מיירידהברייתא

 דל""מ וס"ל פליג ה~ור אכן כנ""ל" דצביעה תקנהמהני
 בכלאים מיירי שהב~יתא וס""ל ~ב~" בכלאיםרק

דרבנן~

~~~~
 שם ה~ו"ז מדברי מוכח כן כי

 ~ס~
 באם רק אמרינן שנתערב" חשוב בדבר ק""י בס~ואלו לכתח~ה" לנתק כאן דהתירו מה ליישבבמש"כ א"~"

 וז"ל כתב" ע"ז האחרים" מו~רים לים מעצמונפל
 וכן וכו"" ד~נן ~לאים כאן דמיירי כאן שריואפי"ה
 לסמוך ~נן הקילו ע""כ אסור"" ~כו""ם למוכרואפילו ""שהרי הפ"מ שכאן וכיון מילתא" בהאי בש"סהוא
 באיסור אף מיירי לעכו""ם למכור דאסרודהברייתא ל~ פשי~א הרי עכ""ל" וכו" ניתק דאיסור זהעל

דרבנן~

 א~~~~~~
 דמביא מה

 ~בפסחים~
 דהוי אף חמן דספק לדינא דהבגד"הברייתא ~דברי שם"

 וכן כנ"~"ס""ס
 ~בע"ז~

 ביצת דאף דכתבו הפוסקיםדברי וא"~ דרבנן" דיי""נ לאיסורא
 ~י~

 למכור א~ור
 ~וי אףלנכרי"

~ 
 ה~ור בשי~ת דאזלי דרבנן" איסור

 אסור נבילה דביצת הא הביא לא לשיטתו"והרמב"ם ~כו"ם" למכור הברייתא אסרה דרבנן באיסורדאף
 באיסור מיירי דהבגד דהברייתא דס"ל לנכרי"למכור

 כנ"ל~דאו"

 ~~ם~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

 ~בר~~~~
 ~"ח

 ע""א~
 לאבוה ל~ שלחו איתא"

 מאן כפאו יצא" מצה ואכל ~אודשמואל
 התוקע אומרת זאת רבא אמר פרסיים" שכפאואר"א וכ~

 א~ל התם דתימא מהו הך" היינו פשי~א יצא"~יר
 אמרמצה

 רחמ~
 תרו~ה זכרון הכא אבל אכל" והא

 ק~"ל הוא בעלמא מתעסק והאי כ""ג~" ~ויקראכתיב
~עכ"ל"  להם ה~ דלא מוכח שם ותוס" ברש"י והנה 

 בספר ~וע~ כתיב" תרועה זכרון הכא אבלהגירסא"
 נ"א ~ס~ הלויבית

 לו הי" דלהר~"ם דכתב ~~" או~
 מיישב ובזה כנ"ל"הגירסא

 הסתי~
 ~" בהרמב""ם

~

 הנ"ל~ ב~רסאדמיאנו והתוס"" ~"י של ~עמיהו וצ""ב עיי"~~" שופר לה" מצה

 ~פסחים ב~~"א דאיתא עפי"מ בזה"~~~~~~
 בח""א ע"א~ט"ז

 שם ~תב כל~" ד~

~
 שלא דכל ר"נ של בטעמו

 ~סח אלו ד~ים ג" א~
 במצה אבל וג~" ואמרתם כתיב ~סח דבשלמא י"ח"יצא ~

ומרור
 היקש מטעם שכתבו בתוס" וע~ ~ו" טע~

 וגו" מצות עליו תאכלי~ם ~ כתיב" מצה ~אכילת משום כתב" ובמהרש"אעיי"ש"
 ל~

 צאתך יום את תז~ר

וג~
 נכלל ~ור וכן

 היית עבד כי ~כרת דכתיב" ב~
~ג~

 ויפדך
 ודאתאן עיי"ש" בפה הוי וזכי~ וג~" ~

 א"~ וא~ זכרון" כתיב ו~ור במצה דגם~נ~
 לחלק

 במצה דגם ~רון" כתיב דבשופר ~עם לשופר" מצהבין
כתיב

 זכרו~
~  

 ו~
 ג" אמר שלא כל שם דא~ינן

ד~ים
 א~

 ל~ן אף את~ חובתו" ידי יצא לא
 הפירוש דשם כונהי א""צמצות דס~

~ 
 דלא

 א~רהי ~ יצ~

 סתם אמר ולא חובתו" ידי יצא לא דייק~זה
 בר"ןוכמ""ש יצא" ~

 ~~סחים~
 ליישב יש ובזה שם"

 קוש~ ג~
 אבןה~ורי

 ~ר"ה~
 ר""ל" על מר""ל דהקשה שם"

~בפסחים דס~
 דקי"ד~

 ואלו כונה" צריכות דמצות מרור" גבי
 מצוה עשהדלא נהי גסה" אכילה ~ם ש~לו פסח" גבי דכ"~~"~בנזיר

~ 
 יש דהרי ניחא" ו~נ""ל~ עיי"ש" קעביד מיהו מצוה המובחר"

 ב~ לחל~
 ולמאן ~ בפסח" ~א"כ כנ""ל" זכ~ן כתיבדב~ור ~סח" ~ור

~גרס
 ~בר""ה~

 דבשופר משום ~ופר" מצה בין לחלק
 המצוה" בגוף זכ~ן דכתיב שופר" ~אני צ"ל זכרון"כתיב
משא~

~ המצוה" לטעם רק דנכתב ומרור" במצה  ומה 
 וצריך עיניך" בין ולזכרון ב~" דכתוב מתפיליןדקשה
 הלוי בברית בזה העיר כבר דצ"~~" ~בעירוביןלעיין
 העיר שלא וחידוש ~שם"

 ציצות לענין הב"ח" מדב~
 דכתיבובתפילין וכ~" ידעו למען דכתיב ובס~ה וג~" תזכרו למעןדכתיב

 ל~
 תורת תהיה

והובא כונה" צריכים וגו"" ~
 במחהש~

 סק"י~ ~ ס~ ~או"ח
 גם אבל עיי"~"

 הב"ח וכמ"ש כתיקונה המצוה קיים דלא רק הכוונהשם
~בס~

 ת~"~~
 ~בת יצא אבל שם" במחהש""ק הובא

 בפוסקים~ מזה מבואר ו~ר עיי"ש"המצוה

 דקט""ז ~פסחים~~~~~
 נמ~אל רבן וע""ב~" ע~

 ~סח אלו דב~ם אמר שלא כל אומרה~
 חובתו ידי יצאלא

 וכ~
 בכל

 ד~
 ~אות אדם חייב ודור

את
 כא~ עצ~

 ממצרים יצא הוא
 שנא~

 ל~ך והגדת
 ~ה זה בעבור ~מר ההואביום

 וגו" לי ~
 עכ""~

~  



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

 ג~
~~~~~~

~ ר""ג" לדברי וכו"" לראות אדם חייב של הה~ךוצ""ב  

 ~ ~יוה~
 הביא ה"ו~" חו"מ ~" ~פ""ז דהרמב"ם

 כלו~ היית" עבד כי דוזכרת הקרא~"ז
 אתה כאלו

ב~~
 ~ עיי"~" ונפדית לחירות ויצאת עבד היית

 וחידוש וג~" ~ם הוציא דאותנו הקרא הביאו~ודם
 זה ~ל במתנ~ דאיתא לבנך" דוהגדת הקרא הביאשלא
~כנ""ל"  דהא שם" ה~רש"א שכתב לפי""מ וא"כ 

 מרור בפה ~~ירדצריכים
~~ 

 דוזכרת מ~א למדים
 להדדי~ ה~ינים לב" שייכות יש א~ היית" ~בדכי

~~~~
 דשיע~ ש~" הצל""ח ~י""ד לומר יש

 הכתוב
דוא~תם

 ז~
 ~תוב ~וא" כך וגו" פסח

 הארן אל תבואו כי וה~~ודם"
 וג~

 את וש~תם
 קודם לאפוקי ומשמעה~בודה"

 ו~~ לא~" ביאת~

 בניכם אליכם יאמרו כי וה~ אמר" וע"ז דל""ז~"~קידושין
 הת~ובה הוי ו~""ז במצרים"עדיין את~ בהיות~ דייקא" לכם ~ם" הזאת העבודהמה

 ואמרת~
 פסח זבח

 בעבור היינו וג~" ישראל בני בתי על פסח אשרוגו"
היותינו

 לנו ונתן זכיות" בידינו ה~ שלא ו~י"" ~ו~
 פסחדם

 ובז~ת מילה" וד~
 א~

 כלומר נגאלו" ה~ות
 רק המצוה" ט~ הוידלא

 ~ייתנו בעבור ההצלה" ט~
~ ~ת"ד"המצוה  שייכות שפיר יש ובזה 

 עניני~" לה~
 ~ לפידהרי

 הנ"ל" הדברים הנ""ל" לפי הרי וגו"" פסח זבחואמרתם ~ה" להזכיר דצריך מקודם" ~הזכיר
שייכי~

 בפסח
 ו~ דוקא" מצרי~

 חייב ~"ז" מסיים כן~ל לדורות" שייכות להם
 אד~

 יצא כאלו עצמו לראות
 וכ~ממצרי~

 זו לאמירה ~ייכות יש וממילא
 ג~

 כ~יום
הזה

 בעזה""י" וא~

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

~ 
~~"~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~~~ג~
 ~~ו

 ~~ ~ו~~ ~~
~~

 ~גג
~~~ 

 ~ו ~~~ ~~~ ו~ו~" ~~ו
~~~ו~ו

 ~~~ ו~~
 ג~

 ~~~~ ~~~ ~גו
 ~ו

 ~~ו~~ ~~~~~
 ~גג

 ו~ ו~ו~ ~~ ~~~
~ ~

 ~~ו
~ ~  ~ו ~~~ ~~ ~~י ~~~ 

~~ ~~ 
 ו~~~~~

 ~ו
 ~~~ ~~ ~~ ~ו~ ~~ו~~

 ~ו
~ ~~~~ ~ו~ו~" ~  ~~ ~~ ~~~ "~~ ~~~ 
 ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~" ~ג~י~~ ~~י ~" ~י ~~~ו ~~" ~~י~ ~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~י ~~~

 ~ו ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~"
 ~~~ו~

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

~ ~ ~~~ ו~ ~~~   
 כתב ה~נה ~~~~~~~~

 וז""ל~
 לך אבאר עוד

 לו~" ~סח חמן אוכל כל כי מכותב~"

וה~י~
 אד~ אין אצלינו

 לוקה
 ו~ל~

 מן פטור לפיכך
 אינו ~ים דמי אפי" שיעורו ~י~ ומדמיהתשלומין"
 בעלמא ען הוא ~ילו החמן זה נחשוב נאמר ולא~לם
 אין ולפיכך בה~ה" אסור שהואלפי

 דמי אפ~ ~ל~
 ~"ל"עצי~

 שהעיר כמו איגרי" מרפסין הנ~ל הרמב"ם דברי~~ג~
~ליו

 ~ין לט~מא הצריך דלמה שם" בתוי~
 הא ו~ל~"לוקה

 בלא~
 ~ום פטור

 דח~
 לאו בפסח

 ב~יבו~ פ~ והרמב"~ דמי~"~
 מה" ~בפ""ו

 מ~ום לפוטרו הצריך דלמה ותו ~לם" דמיםדלפי תרומות~
 דחמןמלקות

 ~ו~ ו~
 מלקות

 דתרו~
 זר וכל דכתיב

 ו~וס" קוד~" יאכללא
 ר~~

 שם" מתני" על
~ק~ות הוסי~

 לוקה דאינו ה~ם דנקט כיון בהיפוך" ג~

ו~~
 אוקימתא הוא וגם בה~ה" דאסור ל~עמא ל"צ
 כרנב~ מוקי הש""ס דהא~דשה"

 ולא
 מ~ו~

 לוקה דאינו
 ו~כ"חו~ל~"

 משו~
 אתרו בלא אף דב~יד

 כ~
 פ~ור

~
 עיי"ש" עצמו דרך הרמב""ם לו לקח ואיך ~תשלומין"

~~ג~~~
 מה" ~פ""ו הנ"ל הרמב""ם דברי ~קדם
 תרומת האוכל ~תב ה"ו~"תרומות

~ס~ ~~
 בין בזדון בין

 בשג~
 בין טמאה בין

 ~ו~

 והחמיצה מצה הפרישה אפילו הת~לומין" מןפטור
 עצי~ דמי ואפי"פטור"

 ראוי אינה שהרי ~לם" אינו
 השיג והראב""ד הנ""ל~" דל"א ~בפסחים כמתני" דלאוזה ~כ"ל" דמים לה אין ~נאה אסורה שהיא ~ני~סקה
 אי תנאי דפליגו דכיון זה דבר לי נתברר לא ~ וז""לעליו
 מדהלפי

 תנא לן וסתם ~לם דמים לפי אי ~ל~
 משלם דבשוגגדמתנ~

 ק~
 לאוקמא ואיכא וחומש"

 היינו ומתנ~ בהנאה" אסור ~סח דחמןכהלכתא
 מדה דלפי ~ום ד~לםטעמא

 ~ל~
 ל~ומי לן לית

 משלם בשוגג הלכך כוות~ ס"ל דלא כריה"גמתנ~
קרן

 כיון ל~רן כתב שם ובכ"מ ~"ל~ מדה לפי וחו~
דהש""ס

 ~בפסחים~
 וריב"נ ור"ע ראב"י פלוגתא הביא

 הלכה ~יי"ל ור"ע~ה"
 דהלכה וראב"י מחבירו" כר"~

 מוטב ~לם" דמים דל~י ס"ל דוכתא" ~לכוותיה
 מהלכתא" דבריהם את מלמי~י כוות~ הלכתאלמפסק
 להעמידכדי

 וברדב"ז עכת"ד" כהלכתא מתנ~ סת~
 תלמודא מסתם לראיההוסיף

 ~בפסחי~~
 דמוקי ~~"

 דס"ל כריב""נ לוקמא מהלכתא" לה ו~יק כריה""גמתנ~
 מדה דלפי ~ו~ וטע~ בה~ה" אסורחב""פ

 הוי אי דאפ~ ניחא רבינו ד~ת ו~י כהלכתא"וליהוי מ~ל~
 דלא הוי דאפי"ה מידי" מרויח ל"ה כריב"נ להמוקי

 דמי~ ~י כמ""ד דקיי"לכהלכתא
 ~י~~ ~לם

 דרצה ~עון אפשר ה~ הנ""ל תלמודא מסתם א~~ג~

~~
 לה~ה" כן דס~ל ראי" איןאבל ממתנ~" זו בע~ ~~וט רא~ דאין רק

 א~
 להוציא י~ לענ""ד

כן
 מסת~

 שם ד~מר ע""ב~" ד""ל ~~~ובות תלמודא
 ~כל זר בינייהו איכא לאביי רבא בין איכא~י

 פטור ולאביי חייב" ולרבא פטור לאבייתרומה
רב והא~

 מו~ חס~
 חבירו של חלבו בגונב הקנה בן ~נ

 נתחייב שכבר חייב שהואואכלו
 בגני~

 ~בא קודם
 ונתחייב קני~ ד~ב~ ד~ידנא אלמא חלב" איסורלידי

 ל~ב~ש~
 בנ~~מתחייב קנ~ דאגב~ בעידנא ה""נ ליה ~כיל עד

~  
 הכא ליה" דאכיל עד

 ב~
 כ~ן

שת~ב
~ 

 פיו בתוך
 ~~~ וכ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~~ג~
 מדה ~י ~ו דאיבע~ הא

 מש~
 ~~יד א~ל שוגג" ~ל רק ~אי רש"י פ~משלם" דמי~ ~י או

 ר~נא ~יד ~שוגג ומטעם משלם" דמים ~יודאי
 א~ל משלם" דמים ~י או ~לם מדה ~י אי ל~ןויש הקודש" את ~הן ונתן כדכ" מעות ולא פירותאתשלומי
 שם הרמ~"ם א~ל משלם"דמים לפי ודאי די~ו א~שלומין רחמנא קפיד דלאב~יד

 ~הי""ח~
 ~~יד דגם ס""ל

 ~י אי האי~ע~ א~ עיי"ש" אתשלומין רחמנא~יד
מד~

 דמים ~י אי ~לם
~~ 

 שםמל"מ ו~~ ~יד" על גם קאי
 ובתו~

 ~מתנ~ רעק""א
 ~דפסחים~

 שם~
~~ג~

 בש"ס
 ~~סחי~~

 שויא ~י~רא דאם אי~א שם
 מדה ~י אם ארב~ה" שויא ו~סוףזוזא

 בזוזא משלם דמים ~י ואם ~~" גריוא אכלגריוא ~~
 שם ב~~ מ~ואר ו~וד משלם" ~זוזאאכל

 ד~גזי~
 בלא

 ד~ם דלפי פשיטאאכילה
 מש~

 ש~~ ~מל"מ וכמ""ש

~~~
 אם

 מדה דלפי נא~
 ה~ מש~

 קנייה אם אף
 על לאבייבהגבהה

 החיו~
 הג~הה של

 ב~
אכי~

 ל""צ
~~ 

 בזוזא אכל ו~זוזא דמים" ~י רק
 ועלמשלם"

 החיו~
 של

 חיוב דיש לר~א אבל פטור" אכי~
 ומדדחק משלם" גריוא אכל גריוא אכילה" עלגם

 רקהנפ"מ הש~
 ~תח~

 לסתמא דס""ל ש"מ כנ"ל וכו"
 הרמב""ם ופסק משלם" דמים ד~י ~~הדתלמודא

הכי~
~~~~

 נ~וא
 ~מ~~ ד~רי ליש~

 ~פיה"מ
 הנ""~

 דהנה
 מש~ מ~ ~י דאם הר~"ם שיט~~י

 גם
 הש~ דברי ~אורה קשה משלם" מ~ לפיב~יד

~פס~ים~
 שם

 דא~
 האוכל תנן

 ח~ תרו~
 ~סח

בשוגג
 מש~

 אמ~ אי וחו~" קרן
 מדה ~י בשלמא

 שפי~מש~
 דמים ~י א~ אי אלא

 ח~ ~~
 בפסח

 ~סח חמן דאמר היא ריה"ג ה"מ אין הוא" דמיםבר
 פטור ב~יד סיפא אימא א"ה בהנאהימותר

התשלומין ~
 ומד~

 פטור אמאי ~ה"ג אי עצים
 וכו"התשלומין ~

 ~כ""~
 אם גם הר~"ם שיטת לפי והרי

 מדהלפי
 מש~

 ~י ~מזיד גם דהרי סיפא" אימא קשה
 ו~ה~ות משלם"~מדה

 שם ~מתנ~ ~רעק~
 וכ~

 ~ספרו
 וחדושדרוש

 ~~ ~מע~~
 ~"ד א~ינן דהכי ~ב

הר~~
 פטור ד~~יד י""ל משלם מדה ~י אא"ב

 עיי""ש" ומשלם לוקה דאינו ומטעם ~~ באתרודאיירי

 ~הנ~~~~
 ב~יד אף ד~ר~"ם הא דמל~ד ~ו יונח

 יוקשה ~וד משלם" מד~~י
 יהושע ב~י ד~~

~פסחים~
דמים ~י א~ אי אלא הש"ס ד~רי על הקשה שם
~~ 

 ד~או~ הוא" דמים ~ר בפסח חמן
 משמע

 ליד ~א~ה לא שע~ין איירי ד~נ~ תרו~~אי
וא~ כה~

 כ~ ~נ~ לא~מי הו""מ שפיר
 יהושע

~~ 
~בד~ו~

 גבי
 ח~

 זהו לא אמר ד~~"ג
 וא~ יראה" ~ל~ליו ש~~ר~ ח~

 בתרומה
 ~הקדש וכמו ~תחי~" ~שהותו שמותר כיון דמיםבר ~וי ושפיר כה""ג" ני~

 למ~ן הגורם ~ר הוי ד~ה""ג ~יל ל~דדאיכא
 שפ~ומיקרי

 לאוקמי ל~ דניחא דאפשר ו~~ ד~ם" בר
 דאפילו דפסיקא במילתא~נ~

 ~תרו~
 כהן ~ד שבא

 כי~ לו~ ורצו~ עכ"ד"~יירי
 דתנן

 סת~
 ~כל איירי

 וקשה כהן" ליד ש~א ובין ~ן" ליד בא שלא בין~ין
 כהן ~ד ש~א ה~אמרישא

 ד~
 לפי אמנם דמים" ~ר

~~ 
 פטור ב~יד ~יפא דתנן הא

~ 
 בין ~יןבכל ~ירי התשלו~ן

 ב~ ~
 וא~ ~ןי ~ד בא ובין ~ן ליד

 נא~ א~א~
 ~א ~מ ~~י ד~~ ~י דב~יד

 ב~

 אלא התשלומין" מן פטור ואמאי דמים לו יש כהןליד
 ד~י~ י~~~

 ~ום ~טור ב~ באתרו
 מלק~

 דאין
 ומש~"~קה

~~
 ומשום ~~ דאתרו לדחוקי צריך למה קשה דעדיין
 ול~מ~ות"

 לא
 כרנ~~ נא~

 דאמר כמו
 ו~ד דריה""ג"אליבא

 ~ דא~
 אוקימתא על ~שה

 נא~כריה""ג"
 קשה וגם זו" דאוקי~א אלי~א גם כן

~רמ~"ם
 דל~

 כנ"ל~ ~רומה מלקות משום פטרו לא

~~~~
 שהקשה ~ ~י דהנה נראה

 קניי" דאג~~ מעידנאוהא ~ד~ובו~~ הש~
 וכ~

 כגון ו~רן

שתח~
 ד~שלמא כן כאן גם יו~שה כנ"ל" וכו" חבירו לו

אם
 נא~

 מדה משום רק התש~מין וכל דמים לו דאין
 ~משלם"

 וע~ כפ~" משום דהוי דו~א" באכילה שייך
 דמים לו דיש נאמר אם א~ל הי"ח~י ~פ"י שםמל""מ
 וכמ~ כנ""ל" קשה דאכילה מ~ות משוםופ~ור

 התוס"

~~כתובות~
 הש"ס ~רי על שם

 ~~פסחים~
 למאי

 כריוה""גדאוקמי
 דאמר למאי אף כן ואם ע"~" וכרנ~~

 הא מ"מ כנ"ל" ~ו" מ~לם מדה לפי ל~ד~שלמא
 דמים לו דיש כהן ליד בא בלא אף פטורדב~יד

 קנ~ מדאג~~ הא ~שה דאכי~" מ~ות משוםפטור ומ~
 לדחוק צריך ונה~וכ~

 ~ בד~ח~
 ח~ירו~

~~~~
 פ"א תרו""מ ~בה" דס""ל דהרמב""ם י"ל

 קנהדאם ה"ג~
 ח~

 ל~ו ~וי ס"ל ולא לוקה" ~פסח
 ~"ה ~בפסחים גרס ולא ל~~"הניתק

 ע"א~
 לאו דהוי

 וכמ~ עיי"~" ~שההניתק
 כן דהוכיח שם ~מהרש"א

 שם התוס" כד~רי דלא וזה והתו~" רש"ימדברי

~דכ~~
 ע"מ חמן המשהה ד~בו

 ל~ע~
 עו~ר אינו

 וא~ להנל~" דהויוהיינו
 גם ~~ באתרו לאוקמי יש

 ישנו זה והלאו ול~ין" יראה ~ל הלאו~ל
 דתח~ לדח~ וא~ ומשלמין" לוקין ואיןהג~הה מש~
 לו

 ו~~חבירו"
 הלאו משום פטרו דלא הא ג"כ ניחא

 איסור משום ל~ דניחאדתרומה"
 ח~

 דיש
 ג~

 משום
 לדחוק צריך היה ~רומה לאו ~ום אם א~ל יראה"בל

ב~ח~
 ח~ירו~ לו

~~~~
 אפשר כ""ז

~מה דה~ ~יטת~" ל~~~ ~ לו~
 דס~

 יראה ~ל
 ל"~

 ~אה ~שה" ניתק
 אזיל ד~י~~~פשוט

 ~בפ~
 מתו""מ

 וב"~ ה~
 וז"ל~

 ~מ"~
 אכי~ו איסור זמן קודם החמן ~שבית ה~ורה

וכו"
 ו~

 שיבטלו היא בתורה הא~רה זו הש~ה הוא

 וממילא עכ"ל" וכ~~~
 ל~

 ניתק
 ל~

 לאו היה אלא
 ה~ר וכאשר עשה"שקדמו

 בא~
 ~פ""א שם במל"מ

ה"ג~
 ~בפסחים הש"ס ג~סת על

 דצ~~
 ~ו דהוי שם

 רש""י ו~ב לעשה"הניתק
~~ 

 נראה ואם יראה לא
 דעכ""~תש~יתנו"

 צ~כים אנו
 עמוד דהאי ~~

 יכול אינו איסורו ~זמן הבית" מן ~ערוהי~ו והש~
 קשהו~י"ז ל~טל~

 מ~
 ~ד""ד~ ש~ ~פ~ רש"י

 דהשבתה
האמורה

 בתו~
 עיקר ~יעור ואין הביטול היא

התו~ ~
 ~ס~ כמבואר

 ת~"א~
 הרמב"ם דעת הוא וזה

 מ~ כ~~פ"ב~
 ~~ נהפך זו וקושיא עכ"ד" שם

בד~
 דס""ל ~ ~י הרמב"ם

 דל~ בא~
 ~ה ניתק

ול"ג
 ~~סח~~

 ושפיר ~ה" ניתק דהוי שם
 דא~~ר~~ ס"~

 ה~הה ~עת ו~לם לוקה
 משו~

 הלאו
 וא"צ יראהדבל

 לדחו~
 כנ""ל" בתח~ ד~ירי

~~~
 דחב~ כריה~ דא~מי ~ ~י

 ~נאה ~תר
 ~יים ~פשר~ב

 ה~~
 גם ד~טול

איסור ז~ אח~
 ח~

 ~שר אי וא~ ~הי ניתק והוי
~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 לבוא וצריך הגבהה" מש~ת ומשלם ~~ה ד~ןמט~ם
לפטור

 צריך ובאמת דוקא" דא~~
 לדח~

 בדתחב לדיד~

~
 וכ~ש חבירו

 ~בכ~ובות~ התו~
 וכיון ~יי~" שם

 ל~ ניחא שוב דווקא" א~ילה דשעת לפטור לבואשצריך
 כרנב~לאוק~

 וא""ש~ ~ריתות דחייבי ~ור משוםאלא ב~" אתרו בדלא גם ~טור יש דלפי"ז

 א~~~~~
 דאיצטריך שם" בפיה"מ הרמב"ם דברי ~ל
 דאיןלט~ם

 לו~
 ~ום ומשלם

 א" טעמים" ~
 כהן ליד בא דבלא ב" משלם" מדה ~י ב~ידדאף

~ 
 לו

 ד~ום דח~" לאו נקט בתרא ~~מא ומשוםדמים"
 חמןאיסור

~ 
 דלו~ן יראה בל גם

 וא~
 בדתחב לד~ק

 ברישא שאמר מה וזהו חב~ו"לו
 ~ו~

 ~אר
 כל כי וכ~

אוכל
 ח~

 לו~" בפסח
 וה~י~

 לו~ה אדם אין ~צ~נו
 פטור לפי~ךו~לם"

~ 
 ~לו~ התשלומין"

 ~ל
 הא~~

 איסור ונקט ח~" א~לת של ~ותמשום
 ח~

 גם דיש
 יראה בלמשום

 ול~
 הג~ה בשעת

 כנ~" ב~ בדאתרו ומיירי ~קה"בפסח ח~ ~~~

~~~~
 אפילו שי~ורו העצים ומדמי אמר

 ד~
 ~~ם

 ולא משלם"אינו
 נא~

 כאילו החמן ~ו נחשוב
הוא

~ 
 אין ולפיכך בהנאה" אסור שהוא ~י בעלמא

 ד~ אפ~משלם
 דה~ כנ""ל" עכ""ל ~ים

 ד~ן כשאנו
 ~""ח ~ים" דמילשלם

~ הכוו~  שהזי~ 
 בפסח לו

 ~ום דליכא ~ן ליד בא שלא כגון פסח אחר דעלגופ~"
 אז יראה"בל

 א~
 מטעם לבוא

 גופ~ ובפס~ ה~ים" ד~
 ~ל וקאי ~ים" דמי כאן ואין ~נאה דאסור שפיר~מר

ד~
 דל~ אכילה" בלא ~ים

 ו~ל משלם" מדה משום
 או גופ~ אכילה שלהפטור

 ד~ ~
 כהן ליד בא בלא

 ב~שא~ הטעם אמר לממון" גורםמשום
 וא~

 ב~הי"~~

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

~~~~~
 חם לתוך חם

 דב~
 לתוך צונן אס~ הכל

 צו~
 חם לתוך צונן צונן ל~וך חם מותר"ד~

~ 
א~

 ~לאה
~~ 

 נטף תנן גבר" תתאה אמר וש~אל
~טבו

~ 
 קס~ד מקומו את יטול אליו וחזר החרס

 ~ילאה דאמר לרב בשלמא צ~נתבחרס
 מש~ ג~

 יטול
 חרס והדר לחרס" ל~ ~תח ~טב דאזל מקומואת

מרתח
 פסח ק~וי אפסח ~טב הדר ו~י ~ו~" ל~
 צלי ולא אש ~לי אמר ורחמנא דחרס ח~~תאמחמת
 ~חוטה בשר רב א~ ו~~" ד""אמחמת

 ש~
 ~ם שצלאו

 אמר ולוי מהדדי" מפטמי מ~ אסור" כחוש נבילה~ר
 שצלאו ~וש שחוטה בשראפילו

~ 
 נבילה בשר

 ש~
~מות~  

 בי ~~דא לוי עבד הוא" ~לתא לאו ריחא
 גלותא~ש

 בג~
 אין ~תבי אחר" ודבר

 צול~
 פסחים שני

 גופין ~ערובת ~ני לא ללוי"וקשיא טעמים" ת~ובות לאו מאי התערובת" ~ני~אחד
 ו~~

 ~ד ופי~"י
 ובא בתנור שצלאו~ובדא

 מע~
 והתיר לפ~ו

 "שצלאו~ ~ובדא עבד ו~תב שדייק ~~י מ~יוהנה ~~"~
 מש~וכו""

 ~ל שם מהרש~א ~~ש דוקא" בדי~ד

תוד~
 לאו" מאי

 ו~
 שיטת הוא

~~ 
 ~פ"ב

 הקשו וע"זעיי""ש" ה~ג~
 בתו~

 דאין מב~יתא פריך דמאי שם

צול~
 והלו~ ללוי"

 א~ קא~" ל~תחילה צולין אין
 בדיעבד

 ד~י~ד המהרש""א" שם ו~ב ~ד" ~~י ש~הוי
צ"ל התו~

 דנ~
 דרב ~ותא מ~ום דיעבד

 או~
 ד~בד אפילו

 בספר וראיתי~יי"ש"
~~ 

 ~דוש ~~ינו יואל
 אות מילתא ~יחא ~סוגיא הש""ס סוגיותעל זצ~~

 ג"~
 דיש

 ~ללהקשות
 ז~

 ~~ד לתרןויש ~עד~" ~יתרא ~חא ~וא ~ללא הא
 הצל~

 ~~~ש הנו~ים
~ ~~ בי~~ 

 באיסור אבל דא~יתא" בא~ור ~קא
~ ~ו~~ ~דיף" דאיסורא ~אא~בה ~ב~  מנ~י~רי בהקד~ 

 ח~
 ושם

 ולפי ג"~" אות א" ס~ בתשוב~
~

 הוי ~לא לרב ~ילו ~יחא לומר ~~~ים שה~ו
 ~י~וראלא

~  
 ~~~ ס~ ~~ חת~ ~~

 ~~ ופ~י
"~~~~~ 

 א~"
~~ 

 כחא ד~נן א~~ ~ ~ דאין
דא~רא

~~~ 
 ~י~~

~~~
 ~אות שם

 ב"~
 דמאי והרי"ף רש"י שיטת ליישב

 מודה ~י דאף כיון צולין דאין מברייתאפ~ך
 דה~ אסור"דל~תחילה

 להבין יש
 בא~ דל~

 אסור
ללוי

 לכתחי~
 אך הוא" מילתא לאו ריחא דסובר ~ון

 לוי דגם לכתחילה" איסור מבטלין דאין מט~םאפ"ל
 דמשהומודה

 עכ~
 לשיטת אמנם ~י""ף" ~~ואר אי~א

ה~ב"~
 דא""א ~י~א ז~" ס~~ צ~ ~ס~ ביו""ד והובא

 נו~ לידי~וא
 א"~ לכתחילה" לבטל איסור אין

 בריחא
 שאסור איסור ~די לבוא א"אדללוי

 ב~עב~
 הול"ל

 חולקים יש שם בשו"ע גם אך ~תחילה" לבטלד~תר
דאסור

 ל~חי~
 הרבה יבשל לא אחד פעם שמא דגזרינן

 ו~"כ נו"ט" לידיויבוא
~~ 

 דאסור הטעם
 ~ח שיבוא באופן ל~חילה לצלות נתיר אםדגזרינן ~חי~

 איסורים" בשאר ~חא ו~"ז זב""ז" יגעו פ"א שמא~ה"
 פסחים בב"~א~

 א~
 איסור יש בלא"ה בזה זה יג~ו

 והדר לסולת ~תח פסח של דה~טב אמרו ~ודגדולה ע~~" ~ע""ו פסחים ע~ ד"א" מחמת צלי דהוימשום
~ ד""א" ~מת צלי רוטב והו"ל לרוטב סולת~תח ~  ~חים ב"כשיגעו 

 מחמת דיה~ זב"~
 צ~

 ~א" מחמת
 לאסור ~נין איןא~

 ב~
 ~לוא ~חא" ~ד פסחים

בלא~
 ב~נות יגעו שלא בזה נזהר להיות צ~ך

 יזהרו~~לא התנו~
 ג~

 יג~ו שלא בזה
 ניחא ו~י"ז אחר" בפ~

 ל~"ידגם
 וה~"~

 ~חא לוי אסר לא
 ל~חי~

 ~"א
 גם ~תיר שיבוא ~י~ הך ~ייך איסו~ם"בשאר
 ב~ משא~ ~ה" זה~י~ו

 פסחים
 דל"~

 ושפ~ לכתח~" מו~ר לשיטתםגם גזירה" הך
 ~שה

 צולין דאיןמברייתא הג~
~ ~חים" ב~ ~ דאו~ ו  ~ד" היא" ~לתא דריחא מ~ום ~ב~~ם 

~~~~
 ט~מא ~ב הנ~" ~י

 דתו~
 י~ ~~ צולין" דאין מהא ללוי ~ריך~א ~~ ~ל שהקשו

~~
 פ~ דשאני

 בין לחלק דאין
 ~כ~ ~תחילה" אסורואם לד~בד" ~חי~

 גם
 די~~

 אסור
ד~"ל וי~ ~נ~~

 בתו~ ~~
 ר~ד

 מהדו~
 ~ל ~~"~"ד ~פ~~ ש~ ~ליתאי

~ 
 ~~ במתנ~ דאיתא

 ~יו את ונותן
 פ~ ~וכו" ~ו בניואת

 ~ ~ וא~
 מחמת

 הא~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  צ"ל ~~דאי הבציםותוזרים
 ה~""~

 מצאתי וכן
 ס~ ~תיו""ד בי"צבתשובות מועת~

 עיי~~ ק"~ד~
 ונצלין

 גבי לומר שאין ד""א" מתמת צלי והו"ל הבשר"מתמת
 שא~ ד"א" מחמת צלי~שר

 התיצון שצד סוף לד~ר אין
 הוא ~פנימי שצד ונאמר הפנימי" צד קודם בישולומ~ר
 בישולו מ~ר שיותר לו הס~ך צד או ד""א" מתמתנצלה
 ונא~ סמוך" שאינו ~צד מןקודם

 הוא המר~ק שצד
 אין א"ו אתר" דבר מתמתצלי

 מתמת צלי בשר גבי לו~
 תנור של בחרס או מתכת של בשפוד בשנוגע אלאד"א"

 על וכשחזר הרועב" נאסר ~חרס על כשנופלוהרועב
 מתמת הפםת נאסרהפסח

 שנב~
 שהוא הרועב בו

 שתזר ~ני ולאאסור"
 ונצל~

 עכ""ל~ ~רו~ב מתמת הפסת

~~~~~~~ 
 מחמת תם בבשר שנוגע בבשר דאין הנ""ל

 ל"~ וא~ ד~" מתמתצלי
 לאסור

 שיג~ ה~עםמפני ~תחי~
 חשש ~ני עכ""ת אלא בזה" זה

 דגם לצלות" דאוסר הברייתא דהביא מהא וש"מריתא"
בדיעבד

 אסו~
 בין ~לק דאין

 ~תחי~
 לד~בד~

~~~~
 רי""ד תוס" ד~רי שכתב שם בי""צ בתשו" ~יתי
 ע"ו ~פסחים התוס" לדברי דוקאנכונים

 ד"~
~שלמא~

 דהא ו~אה ~תב
 ארועב פסח ומעוי דקא~

 לגירסת אבלקאי"
 תזינן ו~"י ר~

 שנצ~ ד~
 הפסח

מחמת
 ~ה""ק ~רי נכון שפיר רש""י שיעת לפיוא""כ עיי~" רי"ד כתוס" דלא ד"א מתמת צלי הוי רוע~

 ז"~
 בשי"

 יגעו אם ד"א ~מת צלי תשש בזה דיש לשיעתו"~""י
 כנ"ל~ לשיעתם ו~תוס" בזה"זה

 רס"י ~יו""ד בפלתי~~~~~
 ק~~

 קוש~ ליישב כתב
 הרי""ף שכתב ~י"מהתוס""

 ~ב~"~~
 דריחא דאף משום מילתא" דריתא ~ב קיי""ללא ד~כי
 ל~

~
 לא מב"מ ~"ל לעעמ~ רב מ~מ ~הו"

 בע~
 ואנן

 מבעלין ~ין לדידן גם אסור ~תת~ אבל ד~על"ס"ל
 אם מילתא" דלאו ללוי אבל ~תתילה" משהו אףאיסור
 אפילו מילתאאינו

 הש"ס מקשה ושפיר שרי" ~תתי~
 ~יי"ל ואנן כאתד" פ~ים ~" צולין דאין ~א לויעל
 א~~ ו~תתיל~ מילתא" הוי משהו ד~נין ~ב~הא

 הש"~~ס~
 עיי~~ שם

~~~
 דס""ל רש""י" על קאי התוס" דהרי צ"~" ~ריו
 וכמ"ש בדי~ד" אלא שרי לאדלוי

 ריש בי עובדא לוי עבד גבי לפרש שדקדק ממהדהיינו במה~"~
 ד~~גלותא"

 רבינו ד~י ~י אבל לק""מ" גופי" לוי על הפלתיול~רי עיי"~" עובדא עבד בדיעבד דדוקא
זצ"ל

 א"~
 כנ~ל"

~~~~
 בירושלמי

 הו~ ~תרומות~
 בר""ן

 ~פגה""נ~
 על

 אפילו שרי דללוי ~דיא ~ואר שםהרי"ף
 של אתד ש~דין שני לצלות ~ו שם" דאיתאלכתתי~"
 בתנור נבילה של ואתדשחועה

 את~
 מותר אמר ~י בשם שמואל אסור" רבבשם ירמ~ רבי אמר

 ד~י אל~
 ~תתי~אפי~

 פסק ~ל יוקשה ו~י"ז עיי"~" שרי
 אכןהש"~"

 דריחא ל~~ה דס""ל י~ל הפ~י לדב~
 ומ"מ כרב"מילתא

 בנו~
 ~ב ~ב" פסק לא ~יעול

 ל~~~ משא"~ ל~" דמב"מלשיעתו
 בדי~ד ~תר ~על

 ~פסחים~ הש~ דברי על באו"ח וע~~~"
 דכתב שם

ג"~
 עיי~~ כה""ג

 מש"~ בד~~~~
 ~ו ~י~ ל~י דאף ~"י" בשיעת

~ם ~""י מש~ לפ~~ צ~ ~תחילה" אסור~לתא
 ב~ ~ב~ דע~ ~סחי~

 ~~א
 ש~

 ביניתא ההיא

 ביש~ בהדידאיעו~
 אתד" ~תנור ~

 ~רש""י~
~ 

 ר~אאסרה
 אס~ ~ד~ רש""י וכת~ ~כותחא" ל~כ~

ו~"~
 בו שיש בכותתא"

 ח~
 מילתא ריחא דקס~ר משום

הי~
 דריחא ללוי דאף לרש"י דס"ל ~נ"ל ד~י עכ"ל"

 מ""מ מילתאלאו
 לפי""מ הרי א"~ אסור" ~תחי~

דאיתא
 סע~ צ""ז ~ס~ בש"~

 ג"~
 הצלי עם שאפאו פת

 וכת~ בת~" ~כלםאס~
 ואע"ג הש"ך ~ם

 דלק~
 ר"ס

ק"~
 בשר צלו אם

 כשר~
 בשר עם

 נ~י~
 אפילו א" בתנור

 ~תרקען
 בדיעב~

 ~לא ~כלו דאפשר כיון הכא
 ח~

 הוי
 ל~ א"~ עיי"~"כ~תחי~

 בעעם לומר ~""י צריך
דאסור

 למ~~
 דס""ל משום ~כותתא

 משום בכותתא למיכלא אםור ~לתא" לאו ריתא אםאף א~ מילתא" ריח~
 כנ""ל תלב בלא ~כלו ~פשר כיון כ~תתי~"דהוי

 א"~ אות שם זצ""ל רבינו בדברי וע~וצע""ג"

~~~~
 הדבר בעיקר גם

~ 
 רש"י מ~רי שהוכיחו

 לוי דעביד הא על שםשכתב
 עו~~

 וד"א" בגדי
 ~דיע~ד דדוקא ד~כת וכ~" בתנור שצלאו ~""יופ~
אבל

 ~תחיל~ ~
 דס"ל מזה ~"מ א"" ~תנור לצלות

 וקשה לכתתי~" אםור מילתא לאו דריתא ללוידאף
 מברייתא הש"ס פריך דמה התוס" כקוש~ רש"י על~י""ז
 מתיר דלוי הנ"ל הירושלמי מדברי ~שה וגם צולין"דאין
 צ"~ ~תתי~"אפילו

 דאיתא מה בזהדשייך וד"א" בגדי דשאני י"ל דהרי
 צ"ז ~ס~ בש"~

 ס""א~
 ~~א

 דחיישינן וכו" פלאדין עם פת שום לאפות דאיןשם"
 הש""ך וכתב ו~"" יזובשמא

 אפי~
 וכו" רתב בתנור

 משא~עיי"ש"
 שפודין שני על פסתים בשני כמו

 בתנור נוגעים דאינם כנ""ל" ב~ושלמיוכדאיתא
 מותר יזוב שמאמשום דל~

 לכתתיל~ אפי~
 שריתא משום

 וצ"~~~ מילתאלאו

~~~~
 י~ל

 דהנ~
 ~דע""ד א~נ~ קאי שם רי""ד ב~וס"

ע"א~
 מעיו בני ואת ~עיו את נותן דתנן

 וכו" ד"א מתמת צלי זה ואין פי" אמר וע"זלת~ו"
 ממהר ~תיצון שצד סוף ל~ראין שא~

 בישו~
 אין א"ו וכו"

כתתיכה נמי שבתוכו וכרעים ~א מתמת צלי בשר גבילו~
 דייק הרי ~"ל" עכ""ל וכו" דמי ~~

 כחתיכה נמישבתוכו וכרע~
 שכוון ונראה וכו"" ד~ ע~

 הי~שלמילדברי ב~
 ~פסחים~

 וז"ל שם דאיתא שם"
 מעיו ו~י ~עיו ליתן דמתיר דר~"ג מ"ע~כלומר ~

 מקום אין האלתוכו
 לד~

 לזוב"
 ~""ע~

 עבד כירך
 שהאש עב ש~א בשר תתיכה אלא יהא ~לאריה""ג ל~

 וכ~ השני ש~צד מה אפילו ש~תוכו הדם כלשואב
קה~~

 מצא דקרא דריה"ג עעמא ~א"נ ~יש קריי" או
ודר~

 בתוכו" הם שיהא וק~ו כ~יו על ראשו דכתיב

קה~~
 י"ל שפיר ובזה ~""ל"

 ג~
מחמת לצלי שנוגע במה

 ד~
 מצא ~א או ~בה לתתיכה דדמי אחר

 ~סת בנוגע אבלו~~"
 א~

 פסתים ב" לצלות היינו
 ד"א" מתמת צלי ~עם בנגיעה ~סור יש אתדבתנור
וא"~

 אתד בתנור לצלותמותר ה~ ריחא מ~עם זולת ו~ן יג~" שלא ~זהר יש
 כ~~ ~תחי~ א~

 ר~י~ ~ן
 כנ"~ז~

~~~~~~  אזכ~ 
 חם ~צתו דתם לדינא בנוגע

 מה ~יל~ ה~ר ~~לכולו
 הדורגדולי בז~ ש~~

 כעת ונ~ס ש~ני~
~  

 ~ס~ ~דכי יד



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~ם~~~

~~
 ז"ל רו~נ~~ג הגר""מ מאת

 אבד~
 מחזה""ד

 ז""ל" וויידנפלד מהגר"נ נחום חזון ובספרבאנ~וורפן
 בזהונת~רר

 עו"~
 ראב""ד שלי~""א ש~רנבאך הגר""א

 המתגלגלות שהמצות למצות אפ~ בית ~"ד שם"מחזה""ד
 יציאתן אחר ורק בתנור" הנאפות המצות עם~ו~ות

 הנ"ל~מפני ב~ונה ההשת~ות את הנ""ל ז"להגר""מ וא~ ~וחדות" לח~יבות נ~דות המצות התנורמן
 תנ~ ~בס~ כמבואר ה~נור לפי המצותהת~בות

 כמבואר כולו חם מק~ו חם בזה שייך ועוד א"~"סע~
 צ""ד סי" ~יו""ד~מ""ג

 סק""א~
 סק"~~" ק"ה ~ס~ וחוו"ד

 שםוהובא
 שהס~מו התורה גדולי ~~

 ~ום הראה שם נחום חזון בספר והנה הנ"ל"מ~עמים לאיס~
לתשו"

~~ 
 ~ח"ב זריזין ונדרי ק"ד~" סי" ח"א ~יו""ד
בקונ~רס

 יוסי~
 סי" דעת

 ל""ג~
 בזה~ ~"כ

~~ג~
 שם הבי""צ בדברי פלפל שם נחום חזון בתשו"
~סי"

 ק"ד~
 ממה הנ"ל" החוו""ד על שה~שה מה

דאיתא
 בנ~~ ~~ע""ד~ בפסחי~

 צריך החרס על מרו~בו
 ואםנ~י~"

 נא~
 לאסור צריך הי" כולו" חם מקצתו חם

 ו~רח לעיל" וכנ~כר ד"א מחמת צלי דהוי מ~עםכולו

 מ~"כ שם" חזו"נ בתשו" הביא שלא וחי~ושליישב"
 אות ק"ד ~סי" שםהבי"צ

 ח"~
 של מנר הדין וב~בר וז""ל

 א~חלב
 קר באוכל או בקדירה נגע

 בצ~
 דולק" שאינו

 כולו" חם ~~ו חם באוכל ~ל"א כתבתי כברהנה
 וא~

דאו"~
 ס" שצריך לקדירה איסור מאכל בתחב אוסר

 ~עמו אין הק~ירה" שחון מהנגד א~
 ~ו~

 ~צ~ו חם
 המאכל ~ל מו~א גבר דתתאה הואיל רקח""כ"

 משום כוונתו אין חוו""ד דגם ונראה לקדירה" שחוןממה א~
 רק כולו" חםח""מ

 מ~~
 לפימ"ש ולכאורה או"ה" שכתב

 ק""ה ~סי"החוו"ד
 סק"ד~

 אפילו באור ה~לבן ~דבר

א~
 צונן התתאה

 מתבש~
 בשפ""ד צ""ד ~סי" ובפ~"ג

סק"ג~
 ו~ בצ""ע" ה~בר הניח

 דאצל צ"ב ובס~ בר"ן
 מבשל כאש דהוי ~ולק נר א""כ גבר" תתאה ל"אהאש

א~
 כתבתי כבר אך צונ~" תתאה

 אח~ ~בגו~
 תתאה ל"א

גבר
 א~ ע~

 ונגע מהק~ירה רחוק והוא ה~ולק צד אם
 נאסר לא מהנר השניבצד

 שהצ~ כיו~
 ח"מ ל""א קר זה

 די""ל מיני" ודאתאן עכ"ל" וכו" גבר תתאה ולא כולוחם
דגם

 החוו"~
 כנ"ל~ ח""כ ח""מ ~ום כוונתו אין

~~~~~~~
 ~בסי" דז"ל כן" מוכח בחוו"ד ממקומם

 צ""~

סקכ"א~
 עש""ך

 ~סקל""ב~
 הוא ~אם שכתב

 צוננת קדירה עליו העמי~ו וא~ילו ככ"ר הוי האשאצל
 הא וכו" תמוה נ"ל ע~"ל" גבר ~תתאה התבשילנא~ר
 קכ""א ~סי" בש"ךמבואר

 סקי""ז~
 שהכניסה דכלי

 דלא ברו~במקצתה
 נתפש~

 הכלי בכל הבליעה
 ע"ש"מתכת בכ~ א~

 וא~
 ונא~ר גבר דתתאה הדין ~בחתיכה

 בכלי מ"מהכל"
 א~ינ~

 כולו חם לא מקצתו חם
 וכ~

 ק"ה ~ב~י" כתב וכה"ג~"ל"
 סק"~~

 אפילו דהא וז"ל

~ח~
 ~~יל כף

 ח~
 רק ס" ב~ינן לא

 נג~
 שנ~חב מה

אלמא
 דאי~

 מה
 שלמע~

 להתבשיל אוסר מה~בשיל
 בחתיכה ~א"כ נג~ו" ~" ~~נןמ~לא

 צוננ~
 איסור של

 והוא החתיכה" כל נגד ס" דבעינן לתבשילשתח~ו
 מקצתו חם בכלי אמרינן ~לאמ~עם

 ח~
 ~""ל" וכו" כולו

 דלא מש"כוהנה
 א~ינ~

 ח~ בכלי
 היינו כולו" חם מקצתו

 ראשונהכדיעה
 ~~ צ""ד ~סי" בש~

 עיקר" ראשונה דדיעהשם ברמ~ וכמ~ א"~
 וא~

 ~ש""ך וכתב וכ""ח~" ~סק"ג שם~""ך ו~מ~ כן" המחבר דעת
 ש~

 דחם דאע""ג
 בלי~תו מוליך אינו ~מ כולו חםמקצתו

 וא"כ עיי~"הפוסקים כ~ ~כו~
 ~~ דב~לי החוו""~ ~~

 מקצתו
 דבמציאות הכוונה אין כולו" חםאינו

 אינו~
 הבלי~ לעניןאלא כולו" חם

 וכן ~כולו" הבליעה מוליך דאינו

מש~
 חם ד~מתכת לאו~ל ~כת בין לחלק שם החוו"ד

 אבל הב~י~" ל~ין רק בכולו" בליעתו דמוליךבאוכל משא""~ ~נ~ל" הבליעה לענין היינו כולו" חם לאמקצתו
 של למציאותבנוגע

 י~ החמימו~
 והוי ~כולו" חם דלא

 דמת~ ממתכת" להיפוךבזה
 ואינו ~ו~" חם במציאות

 כולו חם אי~ו מקצתו חם ובאוכל בכולו" בליעתומו~ך
 לכאורה" כ""נ בכולו בליעתוומוליך

~~ג~
 התשובה ~ונכתב שם זריזין נדרי ב~ר

 החריף להרבזראווני לק~
 מ~

 ~ב~" למ~"כ בתשו" ז""ל הבי""צ ~גאון ~וונתוונראה נ""י" שמעלקש יצחק

ק""ה~
 נתו~תי חורפי מימי וז""ל התשובה בפתח שכתב

 החוו""ד ש""בבדברי
 ו~ו"~

 שא~ו נדון ע""ד כתב" בתו"ד
 ונגע שדולק חלב שלבנר

 כלי על דולק שאינו השני בצ~
 דהנה וכו" לא או אוסר אם מאכל עלאו

 א~
 נימא אם

 מקצתו חם אמרינן דבאו~ל רו""מ שהביא החוו"דכדעת
 או תתאה ~הוי למ~ה החם רק אם היינו ~ולוחם

 בשוהבמונח
 וכ~

 דנק~ הרי ~י"ש" עכ""ל
 בפשי~ות

 כולו~ חם מקצתו חם דבאוכל החוו"דכ~ברי

~~ג~
 ~וח ~~ו ~ונה" במצות ראיתי בזה כיוצא
 היו שעי""ז ל~נור" סמוך קר אוירהמוציא

 מארבע מנוקבים היו שכבר המצות"מתפרדי~
 מחשש לה~נור המתקרבים המצות לקרר וגם מזה"זה קצות~

 ירושת ב~~ר ומצ~תי לשם" שמגיע התנור שלהחמימות
 מר~כי יד בספר ~ם מקום הראה ~אשרפלי~ה

 שיש ~ששות בכמה התורה גדולי איזה בזה ~נואשר בהגה~
 ~חון הנ"ל הנ~ון באופן ב~ונהבנאפות

 מ~
 לדון שיש

 ~ם דל"ה י"ל האפ~" אחרי רק שנפרדות~ון
 וגם כולו" חם מקצתו לחם לחוש בנוגע גםובתוכם משנה~

 מהחוו"ד הביאו ~ולא התנור" לפי בהתקרבםלחמימות

 אפפארא~"" ה"קיהל על ס~ו שם והמתיריםהנ"ל~"
 העיסות כל ~"זאשר

 כול~
 הם

 בתכלי~
 הקרירות

 ""קיהלאפפארא~"" של מהותו י~עתי לא הנהעיי"ש"

ואו~
 על ~ר אויר ה~יח עלקטרי למפוח כוונתם

 ~תנור להחמימות א""א שעי""ז לתנור מבחוןהמצות

 צ"ע אבל לחון"להפש~
 על מבחון הקרירות מהני א~

 נא~ א~ ביחד" ה~וברהעיסה
 מ~~ו חם בזה דשייך

 כולו~חם
 בגראסוואר~יין~~~י~~י

 ~אונגארי~~ראמעניע~~
 נס~ר מכונה במצותגם יצ"ו"

 באופ~
 הלישה שאחרי

 המצות" ונחתכו ונקבו שנתגלגלו ל~ונה עברב~ונה"
 בפ"~" כאו"א המנוקבים ומצה מצה כל שנפרדובאופן
 בחדר שה~ ~נור ארוכות מקלות ע"י הוליכוומשם
 ועכ"~ והנ~יבה" הלישה ב~ום שלאהסמוך

 יש
 נ~השיהי" לדק~~

 נפרדי~ שהמצ~ בא~~
 קו~ם ~זה זה

 האפי"~ לתנורכניסתם



~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ ~~~ ~ג~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~י~ ~~ג~~ ~~ד~~~ יג~ד~ ~~י~ ~~~~~ ~~י
"~"~~"~ 

 ~~""~" ~ב"ו ג~~י

~~~
 ~ונ~~ נ"י ~י~~~~~~ י~ ~~""~ ~~גי

 ו~~~ ~~ ~י ~יו~ ~~~ו~~" ~~ו~~ ~~~~ג~~
 ~~~~"~ ~~ו~"~נו~~י~

 ר~וג~ ~ר"י" ~~י~ור
~~~~~~ 

"~~~~~ 

 ~~~ו~י~~
~ ~  ~~י~יו ~~~~ ~~~ 

~"~~ ~~~  ~~ 
 ~~~ ~ג~ ~~ ~~ ~~" ~י

~~~
 ~ום כחו~י לנהוג צריך לחזור" דבדעתו אף
 על פקפקו וכבר בצנעא" דוקא זה משם"שיצא

 חו""ל כמנהג לנהוג בא"י" חו"ל בני שנהגוהמנהג"

 ~ח"~ ב~רי~מבואר ליחיד" צבור בין ש~לקו" ויש בפ~סיא" שניביו~
 דלא הבו אבל ל~~" אות ג" סי"

להוסיף
~~ 

 דיש ~פרט בחוה"מ" תפי~ן ~נין
 ג~

משו~
 ~יתו תפי~ן יניח ובזה בצבור" תתגודדו לא
 דוח~ בחוה""מ" דמניח למאן דתפילין ויתפלל"בצנעא"
 וכמ"ש בצבור"תפי~

 בתש~
 בית

 יצ~
 ח"ב ~חיו"ד

 פ""ח~~סי"

~~~~ד
 ~~ ~ו~~ ~~~ ~~~ו~ו~ ~~ ~~~ו~

 י~~וג

~~~~
 נראה

 לכאו~
 בסוכה יאכל דלא

 א" שם" בשמ~
 לנהוג הענין" דכל ועוד" ש~" בספרישהובאו בפו~י~ כמב~ בא"י" המנהג כנגד בפרהס~" ל~שותשלא מחמירי~" הרבה וישנם בפ~סיא" ד~י~ום

 שני יו""~
 ש~ בספריכ~ואר הפוסקים" בפלוגתת תלוי לחזור" שד~תם חו""ל לבניבא"י

 הלכה ~בלו אלא א~ד"~" ~סי"
ל~שה

 כאות~
 שנוסף בשמ"ע" כן" שס"ל הפוסקים

 בשמ"ע בחו""ל אף לאכול אם רברבי" האשליפלוגתת עו~
 וש""ע וב"י עור ע~בסו~"

 א~ כנלענ"ד" לחזור בדעתואף בסוכה" בא"י בש~ע לאכול שלא השי~ות" ב"הצע~ות כדאי~ ~רס""ח~" ס~ ~או~
 המנהג שנתקבל לא

 שנאמר ~וכפי בא"י~ שם לברר יוכל וזה אחר"באופן
אח~ ~

 בסוכה בשמ"ע לאכול שנוהגין חו""ל מבני יש
~ 

שה~
 וצ"~~~ ארעי ב~ך שם

 ~ו~~ו ~" ~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~" ~~יו ~י~ו~~~~ ~~ ~~ ~י~~~" י~~ו ~~ו ~~~ו~י~~י~~
~~~ 

 ~" ~ו~ ~~~ י~י~~ ~ו
 ~~~ו~ ~ ו~יו~וו~

 ~~~" ~י

י"~~
 וק"ל~

 דושה"ע בזהוהנני

 דד~~ י~~~י~~~

 ~ ~~ ~~~~ ~י~~ ~~~י ~~~י ~~~~~ ~~~~~י~~~
 ~~ד~~ ~ג~~ ד~~~~

 ~ ~~~י~ ~~~י~~ ~~י~~~~~~~י~
 ~י~די ~~~~~ ~~~י~~~ ~~ד~ ~~~~~ ~~ג~ד~

 ~~~י~~~ ~~~~~יד~~~~~
 ~~"~ ירו~~י~~~""~"

 ~"ו
 ~" יו~

 ~~"~ ~~ג~""י י"~

~וכ~""~
 ~"ב

~~~"ר ב"~ ~~~~~ו~ ו~~ו~~ ~~"~ ~ר~"~
ר י~~~ ר~~ ~~י~"~ ~די~ד~~ ~~ג~~ ~~~~ ~ ~

 ~ני~~ר~
 ~"ו"

"~~~~~~
 ~ ר~~י~ ~י~~ רב~~

 ~~ר ~ו~~ו ~רי ~~ ~~~י~~ ~ר~~~ ~רו~ ~~
 ~~ו~ר~~~ר ב~ו~

 ~~~רי" ~גו~~ ~~~ ~~ר~ ~ב"~" ~~רי~
ו~~~י~

"~~~ 

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

 ג~וו~
~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

 ~~ר
 ~"~ ~~ ו~~~~ ~~ ~~י~~ ~י~~ ~~י ~~י~~ו ~~~

~ ~ ~יו ~יי~ ~ו" ~~ ~~~~ ג ~~י~  ~  

~~~
 ~~" ~~~י~ ~יו ~~ו~ ~~ ר~~ו~ ו~ ~~~~"~י י~~ ~~~י ~~~ ~~י~~" ~~ר~ ~~~ ~י~~ ~~~יו

~~~

 ~ת" שי~ת לפני הצבור ~ם ביחד ספר ה~ועוכל דוקא" ב~""ש רק ~ת כשיעת נהג לאדהשואל זכרוני" כפי ו~יי~ שם" בתשו" קצרתי באמת
 לאבמו""ש ו~

 התפ~
 זה ועל ר""ת" שיעת אחרי עד ערבית

 ~שנדפס בתשובה כמבואר שם" תשובתיס~ב
 פה ורצוף שם" בדברי ג""כ שנתקשה אחד גדוללת"ח אח""ז~

 להנ"ל" כתבתי ~שרהעתקה

ד~~~
 במנח"י ל~""כ שהעיר במה גם

 ~ח"ו~
דבנוגע הנ~ל"

 יש כ~ת" דהמח~ר לספה"~" ללי~
~חמיר

 ש~ בברכ~י יע~ כ~ת" בספה~ ג~
 ~אות

 שכתבי"ב~"
 בש~

 לרוב דספיה"ע כהונה" בתי ספר
 להח~ר אין ~בנן וב~די דרבנן" בזה"זהפו~ים
 ל~רינו" ורא~ עיי"ש" השמשות בבין ר""ת~ברת



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~י~~
 יפרוש לא ב~יה~אבל כר~~ בשבת דמחמיר אף החול" בימי כן דנוהג~היכא

~ 
 הצבור

 א~
 יתפלל דלא

 ~דמעריב
 כנלענ"ד~ ר~ ז~

~~~
 ~~~ו

~~~ 
 ~נ~ג

 ~~ו~~
 ~~~~יר

 ~~~ ~ו~
 ~ ~~י~ ~~~~~~י~ ר~ ~~ ~~י~~~י~~

 ~נ~ו~ ר~ ~~י~ו~ ~~~~י~ ~ ~~י ~ו~~~ ~~~יר~ ~~~ ~~י~~ ~~ ~~ ~~י~~"~~~~~
 ~~~יר

~~~"~~~~~~ 

 כשהגיע ל""מ שיזכ~ו אחר או השמש ~יאת אף~~~י
 תפ""ע ~ס~ במג""א כ~ורשהזמן

 וג~ ו~ה""~"במ"ב וכ~ ס~י""א~
 בתחילת לספור לכתחילה מצוה יש

 ~סעי" שם המחבר כלשון ערבית" תפילת אחר מידה~לה

 בש"~ וכ~~~
 ובמ"ב שם הרב

 ב"~ ~ס"~
 על וחשב שם"

 שתהי" הספירה על ענין איזה יש דאולי זכות" לימודאיזה
 תמיד להסמיכה הנהוג ולכןבצבור"

 לתפ""~
 לא אך

 שיציינו הפוס~ים לאחרוני עד בנו""כ ולא בש"ע לאראה
 הוא אחד רק~את"

 השלה~
 נר פ" פסחים ~במס"

מצוה
 כתב~ ד~

 ~דושה חברותא על לשה"~~ וזה
 מי אשרי וכו" בשעתו ~בית להתפללהמתג~ים
 מצוה אז כי ה~פירה בימי ולכה"פ וכו" ~םש~חבר
 עכ"ל" בצבור"" ~יה~ "עם בזמנה ק"ש מצוהגו~ת
אך

 ובודאי גרידא" להידור כ"א רק נשנה לא הרי אפי"~
 עכת""ד" הנזכרים הנימוקים כל לדחות כדאיאינו

~~~
 השל"~ ד~י

 ~ס~ שם י~קב בחק ג""כ מובאים
תפ"ע

 ע"ז~ ס~
 בסידור כתב וכיוב"ז ~יי"~"

היעב"~
 ראשון יו"ע ~סדר

 דסופרי~ ש"פ~
 בביהכ"נ

 ""צבור""" ולא עם"" "~וב דדייק הא הנה עכ""ל" עםברוב

 מ"מ בביתו" מנין לו שיש מי דאף להוסיף דבאנראה
 עם" רוב דיש עדיףבביהכ""נ

~ ~
 ~סי" יוסף ברכי בספר

 תפ~
 במה ה"~" אות

 הנוהגים עלשהעיר
 בחו~

 ב" בליל
 ש~

 דמברכין

 דרך על נכון עעם ונותנים הס~" אחריספיה~
 ""אך הדברים" ונראיןהאמת"

~ 
 אסור הדין ~לפי נ~שה

 שאוכלין על רק העיר עיי"~" וכו" שי~ור" עדלאכול
 לספור שמאחרים ~ל לא אבל הסדרקודם

 וצ~ צאה~אחרי ז~ כ~

~~~~  
 ~י" ~~~~ג

~~~~ 
 ~~~~ ~נ~וו

 ~~וו

 ~~~ור ~~~~~~ר~ ו~~~~~ ~י ~~~ו~~י~

 ~~~ ~~~ו~~ ~ו~~ ו~~ ~י~"ו~
 ~~ורר ~~וו

 ~~~~ ~~י~ ~ ~~ו~ נ~ ~~~ו~~ ~ו~ ~~~~~"~וי
~~~~~ 

 ~~ונ~ו
 ~~ו~~ ~~~ ו~ינ~ ~~ו" ~~~~~

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

 א~~~~
 כנ"ל" המציאות אם אני מסופק לכיבוי בנוגע

 כפי אבל העלקערי" במעשה ~י שאינניהגם
ויש חועים" ~ני ב" חיבור נצרך שלהדלקתה כל לעיןהנראה
 נכבה" ה~בר דבר הפרדת וע""י אותם" המח~ ד~
א"~

 ~שה הוי המחבר דבר בהסר
 בגו~

אבל העלקערי"
 אי~

 שיהי"
 ~ל סובב תשובתי הרי לכיבוי" בנוג~

 לחזור ובבוקר יו""ע ב~ל שעה באיזה שיכבההצורך

 שדייקתי וכ~ולהדליק"
 "לצור~

 וע"ז והדלקה"" כיבוי
 לכיבוי ובנוג~ ו~דלקה" כיבוי לגרום דאסורכתבתי
 במפתחות~~ הערה ~ראה שם בתשו~י נכנסתי לאבלבד

 ב~והנני
 בר~ת~ בחותמי וחותם דושה"ע

 ~יי~ י~~~י~~~

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

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

 ~~~~~ין ~~~~~~~~~~
 ~~י~~~ ים~~~ ~~י ~~~~ ~~~~~~ ~~~

 ~~"~ ירו~~י~~~"~"
 ~"ו

 ~ יו~
 ~~ג~"י ~"ו

~""~~~ 

~"כ
~"~~ ~"~~ ~~ 

 ~~"ר
~~~~~ ~~~~~~~ 

~~
 ו~"~ ~כ"" ~~~ ~ר~ו~י ו~ג~ ~~~~י" כ~~~ו

 ~ג"~ ~~~~~~
 וי~ר

~~ 
 י~~~ ~ג~~ ~~רי ~~""כ ~~~י~~~~ר ~"~ ~כ~~" ~~ו~~י

 ~י" ~~"ו
~"~ 

~~~"~ 
 ~~רי ~~יר~ ור~י~י

~~ 
 ~כוו~~י ~~ר ~ו~ז

 ~כ~~ו~
 ~רי" ~~ר~ ~~~~י

 ~~~~ ~ ~~~~ ~~ ~~ו~ ~~~~~~
 ~~וו

 ~~ ~~~ו~
 ו~~~~י~ ~~~ ~~י~~ ~י~~ ~י ~~ני~~~

 ~~~~ ~ו~~~~ו~
 ~~ו

 ~ ו~~~ ~~" ו~ ~~ ~~~
~~~ו~

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

 ~~ ~~~ ~~~~ו

 ~~~~י~ ~~יו נ~י~י ~~ ~~~ ~~~~ ~י~~~~~י"
 ~~~ ו~ו" ~~~~ ~~~י~~~~י~~~

~~~
 שהשואל השא~" שם הי" ~כרוני שמונ~ כפי
 הקהל ואך ר""ת" שיעת על ב~ו"ש להמתיןד~דק

 כשיעתנהגו
 הגאוני~

 ~רבית והתפללו
 לפי במו~

 קודםשיעתם
 הזמ~

 להמתין נוהג הי" ולכן ר""ת" לשי~ת
 עד במו""ש ערבית תפילתעם

 הז~
 והתפלל ר"ת ~יעת

 ושאל ביחידות"ערבית
 האי~

 וע"ז ספיה""ע" עם ינהוג
 שיספורכתבתי

 מעריב" עדיין התפלל שלא אף הצבו~ ~~
 תפ""ע ~סי" המג"א עפי""דוהוא

 סק""ז~
 בדבריו שהובא

 אחר ל~ורדמותר
 צ~

 ערבית עדיין התפלל לא אפילו
 ב~"שאפילו

 עצמו ~ל הח~ר דהוא ואף ~כ""ל" וכ~
 ~רבית התפלל לא ו~"ע ר""ת" כשיעת מלאכהב~שיית

במו~
 כיון אבל הצבור" ~ם

 ע~ שהחמ~
 בנוגע רק

 ~ני הצבור ~ם ערבית התפלל השבוע כל אבללמו"ש"
 יוס~ בב~י ו~~ ע~ם" סיפר ספיה~ וג~ ר~~שיעת



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~תפ""ט
 י""~~

 בשם
 כהונה ~תי ~

 ~ו~ בספה~
הפו~י~

 ר"ת כס~ת להחמיר ואין דרבנן ~זה""ז
 עכשיו גם ~ול עיי""ש"בביה"ש

 שלא ואף עמהם" לספ~
 כנ"ל~ ל~ור יכול עדיין ~ביתהתפלל

 אמנ~
 ~ינו כ"ז

 שאלתו~ לנדוןענין

 ו~~ו~י" ~~~ ~~~רו~ ~~~~~~"~
 ~~ ~~י~ ~~

 ~~ור ~~ ~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~י~~~ו~

 ~~ור ~~י ~~~~" ~~~ר ~~ו~" ~~ו~~~~י~

 ~~~~ ~~י ו~~~ור~~~~~~"
 ~~יר ~~יר ו~~י~ו ~~יר

~ר~~ו ~י~ ~~~י~"~ ~ו~~~ ו~~יר~" ~~~" ~~י~ ~""~~ו~~"
 ~~~ ~י~~י~ ו~ ~~יר~" ~י~~ וג~ ~ו~~י~" ~רו~

 ~~י~~ ~י~ ~~~יר~ ~~י~~ ~~ ~~~ור" ~~יר~
 ~י~ו ~~ור ~~ ~~יר~~~~

 ~ו ~~יו" ~~~
 ~~יוו י~~

 ~ור ~~ י~~ ~~~~~~~~~
 ~~ור" ~~ ~ו~ ~~~

 ~~~ו ~יו ~~~יו ~~יירי ~~~~ ~~ ~יו~~~

~~~~~
 ~~~~ו ~~~~ ~~י~ ~י~~ ~י~~ ~~ו

 ~~~~~~~~יר ~~ ~~~~י~ ~~י ~~~~~ ~י~~~ י""~ ~ו"~~~~~

~~~
 יצא כאשר

 לא~
 פסח ~ין שנקרא ~פר השתא

 ש~ ראיתילשבועות"
 ~ע"

 נ"ו~
 ה~ז"א הנ~נות

 קני~סקי הגר"~ ע"י~שנס~
 שלי~""א~

 כתוב
 ש~

 ~אות

ד"~
 הצבור עם ספירה ל~ור שהתיר העידו ~ בזה"ל

 הדיוק ~בנתי ולא עכ~ל" וברכות~ שמע קריאתלפני
 משמע ע~ית" לפני אמר ולא ו~רכותי~" ק"שלפני

 התפלל שכ~ר כ"" כשאלת שכוונתולכאורה
 שמ~

 עם
 לספור ו~תיר וב~ותי"" ק""ש אמר לא ועדייןהצבור
 הדברים ~רר ויש ו~~ו~י" ק""ש לפני הצ~ור עםספירה

 ~נ"ל~ המסדרעם

~~~
 כן כי

~ 
 ~ר~""י הלכה ביאור מד~רי להוכיח

תפ~~
 שם שהביא

 בש~
 וקצי~ה מור ספר

 תפילת אחר שני ~~ליל שם" בש"ע דאיתא מה על~עם

 אחר דסופרין העו~" מתחיליןע~ית
 משו~ התפי~

~דורו~
 ער~ית להתפלל המנהג הי" הראשונים

 ו~סיוםהלילה" קוד~
 המערי~

 ~יו ואז הלילה ה~חילה
 הדין כפי והנה עיי~" הלילה בתחילת כדיןסופרין
 ס""א~ רל"~ ~~ס~המ~ואר

 לקרות מקדימין הצ~ור אם
 מ~עודק"ש

 יו~
 ויתפלל ו~רכותי" ק"ש ע~ן יקרא

עמה~
 ~לא ק""ש קורא הזמן וכשיגיע

 עכ""ל" ~רכו~
~  ספיה"ע" קודם המעריב ~סיום ק"ש לקרות צריכיןהיו 

 ~נא~וא~
 הלכה ~ביאור דמ~יא הא ל"ל וקציעה ~~ר

 החק ~שםשם
 ~ס""ק יעק~

 ט""ז~
 ~קדים צריך דמדינא

ק""ש
 ותפי~

 לא למה צ"ב ~ו~אמת תדיר" שהוא
 ס"~

 אבל ~~דיר~" מ~~~ה~ו""~
 ~ח~ ד~לי~ נרא~ ל~

 י~קב
ב~ציאו~

 כנ""ל
 ~י~יו ~~י~~" ~~~ינ~ ~~רי~ ~ב~יו~

הצבור
 ~ורי~

 ועכ"~ ~פיה"ע" קודם ק""ש
 משום

 על סומכין ערבית" דהתפללו היכא הצבורמן דכ~
~"~ 

 ש~ל
 צריכין ספיה"ע א~ל רל"ה~" ~סי" שנת~אר כמומ~תו"
 בא~ן גם ק""ש לקרות הצבור כל את הטריחו לאולכן י"ז~" סעי" ~פ""ט ~סי" הרב ~ש""ע וכמ""ש ~זמנולספור
 לילה" היא שכבר אף ספ~"ע קודםהנ"ל

 וא~
 אותן

 וצ"ל עמהן" סופרין בזמנה ק"ש קריאת עלשמקפידין
 ולספור קודם ק""ש קורין אין מ"מ תדיר" דק""שדאף
 כיון הצבור מן תפרוש אל שייך דבזה ביחידות"~ח"כ

 בסי~ור מש""כ שייך ונם ~זמנה"שסופרין
~בס~ היע~"~

 ראשון יו"ט
 ש""פ~

 עם ~רוב ב~הכ""נ דסופרין
 דין ~ספיה"ע דאין אף והיינועיי""ש"

 מני~
 אבל ~עש~"

 לפי""מ ו~יותר עם~ רוב משוםיש
 השל"~ שכת~

 בתוך
 אות ~תפ""ט ~~"י ומו~אדבריו

 ~""ז~
 בצ~~"" "וספירה

 ענין דיש מד~יו דמשמעעיי~ש"
 לק"~

 ~~ור וספירה
 היע~"~ ונ~ ד" כנלענ" עיי"ש ~פילה לעניןכמו

 י"ל
 דאפילו להו~יף בא אך כן"ד~"ל

 ~~יתו מנין יש א~
 ~~י~כ"נמ"מ

 עדי~
 דיש

 ~~~ רו~
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ "~~~~~ 

 ~~יים י~~~י~~~

 ~~~~ ~~~י~י~ ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~" ~~~ ~י~~~ ~~~ ~~י~~~ ~ם~~~~~~~
 ~~~~~ ~י~י~ ~~~ ~ם~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~י~~"~~~~

 ~~"~ ירו~~י~~~"~"
 ~""ו

 ~" יו~
 ~~~""~ ~~~~"י ~""~

 ~ו~"~ ~ר~"~ ~י~~ ~~~י~וכ~""~
 ~ו~~נ

~~""ר ~ו"~ ~~~~~~
 ~י~י" ~י~רי~ ~""~ כ~ ו~~ ~~י~""~ ~ג~~

~~יו~~""~~

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

~~~
 ~~ירור ~~ ר~י~י

 ~~~ר ~~~י~" ~~~~~ ~~~~

 ~~ ו~~ ~~~י~""~" ~~ו ~~י~ו~ ~י""~~~
 וג~כר ~~~י~~" ~~רי ~י~ו~~~~

~~~ ~~~ 
 ~~ר

~""~~ 
 ו~~ר ~~~ו~"~~

 ו~ו~ ~~~" ~~~ ~~
 ~י~ ~~~יר

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

 ~~~ור

 ~~~~י ~~ ו~~ ~""~" ~~~~~ ~י~י~~~~
 ~~~רי~

 ~~רר

~~~~
 ~ו

 ~~~~" ~~~~ו~י ו~וי ~ו~~ ~~~ ~~~~~
 ~~~ור ~~יו ~~~רי~" ~~~~י~ ~~י~ ~~~~ו~~~~~~

 ~~~~ ~~~"~ ~~~"~ ~~י~ ~~ו ~~~~~" ~י~~~ר
 ~ ~~~ ~ו~" ~י~ ~~~~~~

 ~~~ר
 ~~~~ ~יו~ ~~ו~

 ~~י~ ~ר~~ ~~~ ~י~י~ ~~ר י~~~ ~~~~" ~~~ ~~ו~~~
 ~כ~""~" ~""~ ~~~ ~י~ ~~~~ ו~~ר~""י נ~ור"~""~

 ~"ו~ ~ו~~ ~~~~~ ~ו~" ~~~~ ~~~יו~~~~~
 ~~~~~יו

 ~~~~"~" ~~ ז~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~" ~""~" ~וי~י~
 ו~~~ ~~"~" וכ~~~~ ~~""~ ~~~~~ ~י~י~ ~יו ~י~~~~

 ו~~~ ~י~~" ~~ר ~וי ~~~~~~" יו~ ~~ ~~י~""~ ~~~ ~" ~""~~ ~~ו~~~~~~
 ~~~ו~ו ~ו ~יו

 ~יי~ו~ו~"
 ~ו ו~""~ ~~ו~~ ~""~

~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~"~ ~""~ ~" ~י~ ~ר~~~" ו~~""~ ~ר~~ו"~~י~~

~~~~
 שס""ל דלפי"מ צ""ב" ~~יין

 ~~ו~~"~ ~ו~
 ~פי~ו~ ~ שיש כמו הרי ~בנן"דספיר~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ן

~~~~~~
 ~ לילה" הוי כבר דדילמאלהחמיר"

 יום הוי אם ואף
 לו אין~ילמא

 תשלומ~
 ~ יש ביום"

 א" להקל" ספיקוח
~ילמא

 מעכבים הימים ~אין כ~""ג ~ילמא ב" יום" עו~
 בספרי וע~ להקל" ובדרבנן השקול ספק הוי ושובזא""ז"

 ב"~~ אות מ"ח סי" ~ח""אמנח""י

~ ~
 בית ~שו" גם הובא זו שאלה ~הנה בזה
שלמה

 ~או~
 ס~ ח"א

 ק"ב~
 לצ~ד חזר והוא

 יש ~עדיין אלא ס""ס" הוי שפיר וכי ימים" בשארדיברך

לפ~~
 ברכת לה" ~בפתיחה הפמ~ג מש""כ לפי

לה~פק השחר~
 בס"~

 הביא וע"ז יברך" אי בברכה לחומרא
 הר~""~ מדברי שלמההביח

 ~""א
 ממגילה~

 שכחב

 ~י~ו~ ~ו~ ~~וק~~ א~ ~~~ ש~ו~~~י~
 י~~"נ

 קריאתה על ו~רכינן הי~ם" בשנידקוראין
 לבד" בי""~

 וכ~ העולם" לרוב ~ריאתה זמן והיאהואיל
 בר"ן

 דמגי~~~פ~
 רוב אחר שהולכין משום בי~ד דמברך

 לענין דאף וש"מ תרפ""ח~" ~ס~ בש"ע וכ"פהעולם"
 א~ ס"ס" אין אם אבל ס"ס" יש אם ניחא זהכל וא"~ עיי~" ס"ס בתר והה""ד רוב" בתר אזלינןס"ב

 אם
 מ"מ דרבנן" ספיקא בזה ~שייךנאמר

 בנו~
 אין לברכה

 כנ"ל~ ס""ס או רוב דאיכא היכא זולת מספקל~ך

~~~~
 הימים" בשאר אח"כ לברך יסוד בנה שם בב"ש
 הנראהדכפי

 מלשו~
 אם ב~פק דכחב הא תה"ד

 ס"ס מ~עם לאו בברכה" ימים בשאר דיספור יוםדילג

 ~ום אלאלחוד"
 דמעי~

 דילג דאם ~""ג דעת הדין

יו~
 דבעינן משום הימים" שאר ספירות מפסיד אחד
 עליו" חלקו ה~ד~ונים וכל היא" יחידאי דע~תמימות"
 ד"ה ~דס"ו במנחותוהתוס"

 זכר~
 לגמרי דעתו דחו

וכו""
 וא~

 לומר לנו הי" לגמרי" א" יום ספירת דילג אם
 לחוש המנהג שנתפשע כיון רק בברכה" אח""כדיספור
 ולספור בה""גלדעת

 אח~
 המנהג" לשנות אין ברכה בלא

 יש מנהג" בזה שאין כיון דילג אם ספק יש אםו~"ה
 את"כ ולספור כבה"ג דלא הקדמונים כל על לסמוךלנו

 ביה"ש בספר בנד"ד גם וא"כ ב~ה"ד" ~שבברכה
 בברכה את""כ לספור יש א~פ""כ מ~ליא" ס"ס ~השאין א~

 הנ"למ~עם
 עכ""ל" וכ~

 וכ~
 עיי"~" במס~~ו אח""כ חזר

 אות תפ"ע ~~י" תיים ארחוח ב~פר כ~בוכה"ג
 על אור" מאורי ספרבשם י""ד~

~ 
 ~סעי" שם דאי~א

ד~ם ח"~
 א~ מסופ~

 י~ים בשאר י~ור אחד יום דילג
 גדולי שיש הכא שאני להקל" ברכה דספק דאףבברכה"
 שם הביא ועוד מברך" שכח בודאי דגםהפוסקים
 מצוה אמור ~פ" החיים אוצר ספר בשםבאר""ת

 למעשה" להלכהדפסק ש""ז~
 דא~

 ולא א" יום שכח בודאי

 מונ~ברך"
 כל דעת הוא ~כך בברכה" לילות בשאר

 פו~ק ~י~ ו~י~הראשוני~"
 א~~

 רוב נגד ל~כריע
 ~~~~ ~ני~ירי~ ~ני~

 ~~~יג
 ~~~יו""~

 כי ~~~ ~~~""~ ~~י~~ ~~""~" ~~~~ו~"" ~~י ~~ו~~~~~~ ~~ ~צ~י~י~ ו~ל ~~""נ
 נא~נהע~ו~ו

 ~א~
 למעשה הלכה להורות נוכל לא עכ"ז

 ~ו~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~
 ~ס~ הלוי מהרי""א בתשו" ראיתי זה

~נ"~~
 דנשאל

 ג~
 באחד שאלתינו" כנדון

 ונזכר העומר ספירת ל~ורששכת
 ביה"~

 יום של
 הימים בשאר ל~ור יכול אם ברכה" בלא וספרהמחרת
 ליישב ע~קה עצה שם וכחבבבר~"

 דא~
 הוי בכה"ג

 לספור נ""ל ומ""מ ~סא" לאידך ס"ס ואין לברך"ס"ס
 ברכה בלא לילוחבשאר

 א~
 משמע וכן ס"~" דהוי

 ~~"ק שם המג""אמדברי
 ח"~

 מצות די"א כיון שכתב
א""צ

 כוו~
 א~ שנית" לברך אסור

 ס"ס הוי שם דגם
שמא

 שם העו"ז מדברי משמע וכן ע"ש" בלילה לברךאסור ואפ~ כונה" צריכות מצות ושמא יום" ביה"~

~~ק"ז~
 שכחב"

 ז~ ~די~
 ~הוי ~שום לכ~חיל~" רק אינו

כמ~כוון
 ~פק ואי~א סח~~א הי" ~אם ~~~א לצא~" של~

אם
 צריכו~ מצו~

 מיירי דשם אף לברך" אסור כוונה
 מדברי רא~ אין הנ""ל" ולפי עכת""ד~ ס""ס והויבביה""ש
המג"א

 דילג אם בספק בנוגע דשאני הנ"ל" וה~ו~
 דלרוב א""יום

 ~"ל" פוסקי~
 דא~

 צריך שכח" בודאי
 בברכה" ימים ~ארלספור

~ 
 דאין נק~ינן להלכה

 ימים בשאר דיספור י"ל שפיר ל~""ס" בנוגע לכןלברך
 כנ"ל~בברכה

~~~~
 הדיעות" לכל ביה"ש בודאי דהוי היכא כ""ז

משא~
 רק ביה"ש דהוי שאלתך בנדון כמו

 לילה" בודאי הי" כבר הגאונים לשיעח אבל ר""ת"~יעת
וביותר

 ב~
 ברכי וע~ בדאו"" רק ר"ת כשי~ת שנוהג

 ~סי" שםיוסף
 תפ""~

 אות
 י"ב~

 כהונה בתי הרב בשם
 דרבנן" הזה בזמן הפוסקים לרוב העומרדספירת
 עיי~" בביה"ש ר""ח כסברח להחמיר אין דרבנןובמידי
 פלג לענין בנוגע נ"ד נ""ג סי" ח""ד מנח"י בספרי~וע~
 השיעות מובאים ואגבהמנחה

 בעני~
 גם והנה ביה"~~"

 של~ בי~בת"
 הימים דבשאר לשאלתין בנוגע שמצדד

 אמנם בזה""ל~ מסיים ומ""מ הנ""ל" מ~עם בברכהיברך
 הי" אם לחקור רו"מצריך

 ביה"~
 המבואר בשיעור ממש

 ~סי"בש"ע
 רס""א~

 מתפללים אלו בסביבות העולם כי
 יאיר כיום ו~לה לאור חושך ושמים ממש בלילהמנחה
 בכעין ובכן עכ""ל" וכו" ~וא יום שעדיין ואומריםלהם

 נ""ח הי" בכבר שלךהש~לה
 השקיעה" אחרי מינו~

 דלשי~ת~
 הג~וני~

 ובזה ודאי" לילה הוי כבר
 א~

 למאן
 כגון ד~י~ לשאר אבל כר"ח" שבח לענין"~מחמיר
 זול~ דהרי ~קל"לספיה""ע

 הי" אחמול" ספר דלא דנזכר
 ולכ"ע עכשיו" של הספירה הצבור עם ביחדסופר

 לחיוב" מס"ס יוחר ל""ה ודאי"בביה"ש א~
 וא~

 הס"ס על
 הוי דלכ"פ ב~ד""ד ע""ז ונוסף כנ""ל" הוי אם לפקפקיש
 לברך אין דלמעשה נראה בכה""ג כנ""ל" לילהודאי

 בדבריך~וכנ~כר

 חו~~י ב~ל ו~י~~ ו~ז~ ~~~"~ ~וש~"~ ~~~י~נני
ברכות

 זקינ~
 לנצ~~ אוה~ך

 ~~~~ם ~~~~י~~~



~ ~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~י~י~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~י~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~"~ יר~~~~"~

 ~"ו
 ~~"~~ ~~"~ ~~~"י ~"~

~"~~
 ~"כ

 ~ו~~~ ~~"~
 ~"ו~ ~~ג~ו~~ו ~~"י ~~י~"~~~~~~ י~~~~ ~~"ר וכו" ~~~ר

 ~כ~~ו ~~~~~י ~~ו ~י~~ ~ כ~~"~~~~~
 ו~"~ ~~י~ ~כ~ו~~~ו~י ו~~
 נ~~ו

 ~~ו~~ ~~~ ~~~רו~ ~~~ו~ ~~~יכ~
 ו~~ו

 ו~~

~~~ ~  ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~ ג"~

 ~יו
~ ~~ ~י~ ~~י ~~י~~ו ~ ו~~~~ו~ו"" ~~ ~~   

 ~ו~ר
 ~~~ ~ג~~ י~~ ~~ ~~ ~י"ו~ייו ~~" י~~~ ~~ ~~~ו~ ~~ ~~~י~~~~ר ~~~~~י~ ~~~י~ ~י~ו ~~ו~~

 ~~ר
~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
~ ~וו ~~י~ור ~~~~~ו  ~~י~ ~~י 

~ו~
 ~~~~~ו

 ~~~ ~~ור~
 ו~~י~ ~" ~~ ו~~

 ~יגו ~~יו ~~י ~~ ~ג~~י~"~גו~גי~
 ~~ו" ~~~

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

 ~~~~~ ~~ו~~

 ותשו~תו שאלה נכונים כ""מ ד~רי ~זה ראיתי~ג~
 ואין~צדו

~ 
 להוסיף~ מה

~
~~~ 

 ~"כ
 ~ש~

 יקותיאל משה חיים כה" היקר ~נו
 דחוש~נ"י

 על הבגדים שתולין כמו שדומה
 אפילו ~י""ז ואשרעצים"

 ~שויו"~
 במנעלים ד~תר י""ל

 שיתפש~ו ~תוכו העצים ליתן אותם שחולציםלאחר
ה~~ים~

~ג~
 בנוגע

 ~י לשויו"~
 מ~ו~

 סע~ ש"ח ~~ס~
 מלאכתו דהדפוס כ"מ" בד~רי ג"כהנזכר י~ז~

 בש~ת ומקורו הנעלים" ~קנים ידו דעללאיס~"
 ~ש~ מג""א ועי" ~נד""ד" כן ~"~~"~דק~א

 ש"מ~
 ~שם

כנה"ג
 דמח~

 אפילו שנתעקמה
 מע~

 ו~"ע הזכרונות"ספר ~ש~" אסור
 ~סי" ~ש~

 ש"~~
 ני~וי בדיני

 ~מג""א ושם לנד"ד" ללמוד דיש ~ש~ת ה~גדיםוקפול

 דאס~~סק""ח~
 תקמ""א ~סי"כמ""ש ~ך" ה~וים עצים על הענק להע~ד
 ס"ג~

 כ""מ~ ~ד~רי מזהוהובא ~אה""~~" תקי""~" ~וס"ס

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

 ~~~י~ ~~ ~~~~ ו~~~ ~ו~י~~~י~~
 ~~י~~ ר~י~ ~~~ ~~ו ~~י~" ~~~~~~~

 ~י~י~ ~~~ ~~ ~~ר~~ו~~
~~~

 ~תו~תא ~ורו ~ציצית" להת~ף ה~רכה ~סח
~סוף

 ~~ות~
~  

 ~רס"י ~~"י ~ם ש~ין כ~
~ח"~"  

 ובג~
 נאמר לא דע~יפה ואף ע"~~" ~ד"ס שם

 ר"ל להתע~ף" מ~~ים בה" תכסה אשר אלא~רא"
להתכסות

 וכמ~
 ח" ~סי" ב~ו""ז

 הגר""א ~יאור וע~ ~~~"~ש~ ו~מהש~ סק""~~
 ג"~" ~סע~ ש~

 דנוסחאע"ג וז~
 הבר~

 ~י אלא דוקא לאו להתע~ף הוא
מנהגן

 כתבו ~תע~ף" שמ~רכים כיון ו~"מ עכ"ל" וכ~
 הע~יפה ~סדר ודנו הישמעאלים" כע~יפתהפוסקים

ואם
 עיי"ש~ ~כ~

 ~~ו~~" ר~~ ~~~ ~~~ ~~~ו ~~גו~יו~~~ו ~~ ~~ ~~~ ~~יר~יו ~~י~~ ~~ ~~~~~~
 ~~ ~~ ~~" ~~י" רג~~ ~~י" ~~~ ~~~ ~~~~~~
 ~~ג~גו ~~~י~

~ ~  
 ~~ו~ ~~יו~ ~ריו ~~ו

 ~י~ ~י~ ~~ ~~ו" ~~ג~ ~~~~ ו~~~ ~~גו~~ו~~
~~  ~~~ו 

~~~ ~~~ 
 ~~ו

 ~~~ו ~~~ו~~
~~~

 ~~~ ~~~ ו~יו
 ~י" יו~~ ~~ו~~

~ ~"ו~ ~ ~~ ~~גיו ~ג~~" ~ג~~  ~גו~~ 
 ~ו

~~ר ~~
 ~יי~ ~ג~~~ו~ ~~~ ~~~~

~ג~
 דמיונו

 מש~ לפי הגם יפה" ~~
 ~עיון

 יעק~
~עירובין~

 דמ~יא דהא ש~"
 רע~

 הוי לעולם
 דמרעי~ מדה" כנגדמדה

 מביא ולכן הכהנים" שאר
 א"~ עיי~"~ולם ~~

 ולא בממונות" שייך זה
 שמד~ הנו~""י ד~רי ~"מאחרים" בכי~ודי~

מ~עם לדחות" אין זל"ז
 אחד~ לאדם הכל ליתן שלא דראוי שכת~

 שמח~~~~~~~
 ואסיים להאריך" א""א הנזכר

 ~~ל ש~כהב~רכה
 תוה~

 נחת חי" מתוך
וכל

 ~ו~
 ואך שיחי" יו""ח מכל נחת לראות ~יזכה

 כה"י~ ~אוהלו ~כוןוחסד ~ו~
~ידידו

 דושה~
 ~רכות~ בחותמי וחותם

 ~~~~ י~~~~~~~
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~ ~ ~
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 ~~ ~ יו~ ~"ו"
 ~~ר ~"ז

 ~~"~" ~~ ~~~~~י ~"~

~~~ ~  ~~ ~~~~ו~ ו~~~ ~~ו~ ~ר~ ~~"~" 
~ ~ ~~~~~~~~ 

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

~~~ ~ ~  ~~~ ~ ו~~ 
 ~~~ ~ ~~~ו ו~ז~ו

 ~ו~~ ~~~ ~~~ו~~ ~~~ו~~~~
 ~~ו

~ ~" ~ ~~ ~~ ~י~~~  ~~ ר~~ ~~י~ 
 ~ור ~ו י~ ~~ ו~ו~~י~~

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

 ~י~ר
~ ~ ~ ~~ ~~ ~י~~  ~~~ "~~~ ~ ~~ ~~~ 

~
 ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~י~~ו

 ~ז

 ~י~~ ~~~י~ ~ג~ ~~ ~~ ~~ו~ ~~ ~~~~~
 ~~~~ ~וו ~~~~" ~~ ~וי ~~~ י~י ~~ור~~
 ~ ~~ ~~ יו~ ~~~ ~~~ ~~~~~

 ו~~
 ~~ו

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

~~~
 ~~ ~~ ~~~ ר~~ ~~~~ ~~~ו~ו~ ~~ ו~יי~ו

~ ~ו~ ~~~~" ~~~ ~~~ ~~ ~~~י~~~  
 ~~יו

~ ~י~ ~~ ~י ~~~ ~~~ו~ ~ג~~~  ~~ "~~~ 

~~~

 יעקב רבי ~ה"ג בכיוב""ז" נשאלתי מזמן כבר
 ~ל יהודא ~ברית בס~והביא לו" שהשבתי ומה פעיה"ק" מ~צ שליע""אבלוי

 ה~
 פרק ועיסקא" רבית

 שנתעו~ ס"ב~" ס""ק י"ח ~~ל~
 הרבית בדבר

חו~
 המוחשבת

ו~יא שבת" שכר ~ום ל~וש יש עיסקא" היתר עלשסו~ין אע~ יומיות" יתרות לפי בבנ~י~
 ~יון להקל בזה לדון דיש לו" שהשבתי ~
 בבנקי~שהית~

 ~נג~ עסקים" יום לפי נחשבת
 בכל

 בו נכלל ו~י הצהריים" בשעות הבנק סגירת בעתיום
 שכר ~נין הא~ונים הקילו זה ובאופן חול" מיוםחלק
 ומ~שבת"

 ליום אם כי יפה עולה זו סברא דאין ציין
 ס~א לפי גם לשבת" סמוך יו""ט כשחל אבל רגיל"שבת
 שיש אלא ~""ע" בשכר" אסור שהוא שלם יום כאן ישזו

 שאין משום בנד"ד" שבת שכר ענין בכל להקלמצדדים
 על אם כי מסוים" דבר על שכרכאן

~ 
 רוצה שאינו

 ואע"~לישבע"
 וכל ~נה" חיוב עליושיש הת~ שאני לשכ"ש" חששו אשתו שבמדיר

 יו~
 מתחייב בנדרו שעומד

 משא"כ השבת" יום מחמת בא החיוב הריתמורתו"
 עיי""ש~ וכו" זו" בסברא לעיין ויש השבת" ליוםאפילו יום" כל תמורת קצוב סכום מתחייב אם לן איכפתולא יום" בכל שבועה חיוב ~ליו שאין השבועהבמניעת

~~~~
 שיש הפקדון או בהלואה מצוה איזה שיש היכא
 לימוד ו~ר צאצאיו להשיא כגון בבנק"לו
 שמתיר מי היש להיתרא לצרף יש~יוב"ז"

 בשו~
 ~שם

 ~~ ש"ובס~
 ה"~

 ג""כ ~מבואר שם" משנ""ב ~~
~סוס"י בשו"~

 תקפ"~~
 שרי" מצוה דלדבר תוקע" ב~ל לענין

~"ע
 בשו~

 סע~ ת~"ו ~סי"
 ג"~ ~ס~ ובעו~ ה"~

 י"ב~ ~ס~ובמג~
 אינו דאם שלמה של מים שהביא

 ביו""ע קבורה ~לענין בחנם ~שותרוצה
 שני~

 אותו מטעין
 ~בסי" שם וגםעיי"~"

 תקפ~~
 להמתיר דאף איתא

 ש~ וע~ ~יי~" ב~ה סימן רואהאינו
 בהגהות

 מהרש"~

הנ~ס
 ב~

 הנ"ל ת~""ו ~לס~ שם וציין חיי~" א~חות
 ~~ ש""וו~~

~~ 
 ל~ ~רושלמי רא~ והביא

 המעה ש~ל ה~ה בקצה שם והובאהמ~~ים"
 ~יים תקפ~~" בסוס""י~שם אפרי~

 דבע~
 ה~נין

 להמל~ עול~ גדולי בזה~ריכו כ~
 הנ~ים בעד

 בעעמ~
 וכ~~וני~ם"

 באה~ג וכן ותו"ח חיים אורחת ~"
 ועי" ~יי""ש"בזה

 בשמי~ הרי בתש~
 א" ~חלק

~ה" נ""ב~ סי~

~~~
 לעיין של~""א בלוי מוה~י ~~"ג נתעו~תי

 חדשה ~~ד~ה כהלכתה שבת שמירתבס"
 ש""ו ~ס~ במ"ב דאיתא הדין שם שהביא ~~" ~~כ"ח פ~

ס""ק
 בשו~ כ"א~

 יקפיד בשבת" הנערכת לסעודה כלים
ששכ~ות

 הכלי~
 תתחיל

 מס~
 כניסת ל~ני שעות

 והתשלו~ השבת" צאת לאחר גם שתימשך אוהשבת"
 יהי"

בהבלעה
~~ 

 ~אות בהערות הביא וע"ז היחד" הכל
 אותה לשכור שהנהוג מכונית שכירות גבי ד~י"זקל""ד~"
 דכיון ביניה~" שבת אפילו דמותר ימיםלפי

את שמחשבי~
 הימי~

 ויציאתה" השבת כניסת ~י ולא לבוקר" מבו~ר
 ש""ו ~דס~ בהא לעיין שיש אלא דשרינן" הבלעהה""ז
 מספר לפי הריבית ~לם שם ו~י י""ע~" סוס""קב~ב

 מןהי~~
 הבו~

 בהבלעה היאשבת וא~ המחרת" ש~יום לבוקרו עד
~ 

 הלילה
 ול~ כן" שא~~

 אסרינן
 המ""ב מיירי דע"כ שליט"א" מהגרש"ז ושמעתישם"
 ולא הימים" הספירת היהודי עם מתחשב שהנכריבאופן
 וכ~ עכ""ל~ בבנקיםמיירי

 הנ"ל מוהר"י ה~""ג קדמו
 סב~ בשמי יהוד" בית ב~ולהביא

 ושוב כנ"ל" זו
 בצל בתשו" שגםנתראיתי

 החכ~
 נ~ס ~ח"ג

הביא תשל"~~
 כן~ בעצמו שהעלה הנ""ל ס~תי ג~

~~~
 כמו

 כ~
 י""ל

 ב~
 שמא~ מי ~ל ג~" שהעיר

לשל~
 מוסיפים הם גם כי וה~לעק~רי" ~ם

 בזה ושייך האיחור" יום לכל וקנסרבית
 שבת~ ש~

 הימים מספר לפי הקנס תשלומי בזה דגם נראהדהנה

 הבו~~
 בזה~ המציאות עוד לבררויש בהבלעה" והוי המחרת יום של לבוקרו עד

~~~
 אד~ החיי על שתמה

 ~כלל
 ס"ח~ ~

 שם דהביא
 קצת דכישמור שו~" שכירות לענין הנ"ל"דין

 כל דנק~ו הדין והוא בהבלעה" הוי ומו"ש" בע""שגם
 בתמיהתו כ"ת וסיים וכנ"ל" למעשה להלכההפוסקים
 ו~ר~בזה""ל~

 מה ג""כ וכן בע~" ששוכרו שנראה

 כמבואר ~בלעה גם אסור באמת זה בע"ש"ש~~ידי~
 ~שבתבתוס"

 די~
 ע"א

 השבוע באמצע רק כי לא~" ד~
 בזה ו~מת בהבלעה"מותר

 ג~
 עכ"ד~ כלל נזהרים לא

 תמיהתו לבד החיי"א על לא ~כי לתמיהתו בזה~~י~~
 דהרי להלכה~" כן שכתבו הפוסקים כל עלאלא

 כמבואר הנ"ל" התו~ כדברי להלכה פ~ינן לאבאמת
 אחרונה לס~א אף כי ר~ו~" רסי" ~או""חבעוש""ע
 המחברשהביא

 ופ~
 הרמ""א כן

 אס~
 להשכיר

 עיי"ש~ ~יוב"ז מלאכה בהם שעושין כליםדו~א בע~
 ב~והנני

 ב~ות~ חותמי בכל וחותם עוז ידידו

~~~~~~~~ 
 ~~~ם
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 בש""ס
 דכ"ח~ ~ר"~

 התוקע ~א אמר איתא
והקשה כוונה" א""צ מצוות רבא קסבר א~א יצא~יר
 בג~

 ~מיע נתכוון ולא שומע נתכוון מדתניא
 והקשה ~יר" בתוקע לאו מאי לה משכחת ~יכי יצאלא

 ס~ ~או""ח יעקבבישועות
 ס"~

 עושה בין שאני דלימא
 דסתמא לעצמומצוה

~~ 
 כוונה" וא"צ קעביד מצוה

משא"~
 ובעי שליחו~" מעעם שהוא ~חר כשמוציא

 ה~צוה דעיקר ותי" שליחו" שיהא ומש~ע שומעשיתכוון
 ובמגילה שופר" קול ~מוע מדמב~ין רא~והביא תקיעה" חיוב מבר לשמוע דבעי ורק השמיעההיא

 מקרא עלמב~ין
 ועי" עיי""ש" מגי~

~~ 
 בתשו" בזה

 ~חיו""בבי"צ
 ח"~

 ק~"ז~~ סי"

~~~~~~
 בהא הראשונים פלוגתת הנודע עפ"י בזה
 מעעם זכי" אם בפניו" שלא לאדםדזכין

 דמ"א ~קידושין בריעב""א ועי"שליחות"
 ע"ב~

 בסוגיא
 ואמרו פסחה" שאבד חבורה דתנן והא ~ריךדשליחות"
 והן ושח~" ומצא והלך עלינו ושחוע ובקש צאלאחד
 והם ~לו אוכל הוא ראשון נשחע שלו אם ושח~ו"לקחו
אוכלין

 ע~
 וז""ל ש~" הרי~ב"א וכתב עכ""ל" וכו" מנלן

 וכ""ת פסח" ~חי~ת ש~ח דמשויאמנ"ל
 קרא לי ל~

 למימר איכא בפניו" שלא לאדם וזכין לו היא זכותדהא
 לאינש לי" ניחא ודילמא דמצוה מידי דהוי הכאדשאני
 התם וכדאמרינן חשיבא" וח~ה בגופ~ מצוהלמיעבד
 אע""ג חבירו" של על ~לו התורם ע""ב~" דל""ו~נדרים
 דילמא לי" דניחא דעתי" וגלי שליח דעשאו הכאדשאני
גזה~

 אחרי~ ע""י לא אבל בגופו" שיעשנה הוא
 שיזכה

 מדין אלא עוד ולא כמותו" ~לוחו מנ"ל שכן וכיוןלו"
 דלא חזינן ואכן שמע" לכי שחיעה אחר למחות יכולזכי"
 ~ני" כמה מייתינן ולא מ~נ~ הא דאייתינןוהיינו וכו"" הכא שאייתינן מ~נ~ ~אי כד~כח בי" הדר~צי

 שליח לעשות שיכול התם דאיכאאחרינא
 ~חו~

 פסחו
 כדכתיבנא שליחות מעעם דזכי" סבורין בתו~" אבלוכ~"

 ~ציעא~ב~א
 דס"ז~

 ~"ל~

~~~~~~
 ~ דנפי מיני""

 מעעם דזכי" מתו~" שהביא
 אין דאם ליתא ~יקרא הקושי"~ליחות"

 בהא גיסא ולאידך זכ~" איןשליחות
דש~יר ~~ ~ד~~

 הק~~
 מהא כוונה" א""צ מצוות דס"ל הא על

 וכו"" משמיע נתכוון ולא שומעדנתכוון
 דא~

 עשאו דלא
 שא~שר מה זולת זכי"" מ~עם ~ני מ"מ ~וציא"שליח
לו~

 שה~יא וכמו בגופי"" מצוה למיעבד לי" ניחא דלמא
 אמנם כנ""ל" חברו של על ~לו דתורם ~אהריעב"א
 אמרינן דלא ש""מ א"כ זכי"" מעעם לומר אפשרדאל""כ הנ"ל" מ~~ני" הש"ס מייתי דלכן הרי~ב"אל~קנת
 ~הא ~כח ~ן ב~יפו" מצוה ל~יעבד לי" ניחאדילמא

~דנדרים~
 ב~יא הוי ש~ ~רי הריעב"א" שהביא גו~~

 ה~בואר ו~י איפשעא"דלא
 ברמב"~

 מה" ~פ""ד
תרומות

 ה""ב~
 א"~ עיי""ש" ~ת דא"צ דנפש~א

 לא

אמרינ~
 ~הני ~פיר בגופ~" מצוה למי~ד לי" דניחא

 ל~ דזכ~ ~ל~ד ולכןזכי""
 מ~עם

 שליחות~
 אפ"ל הי"

~א
 דפס~

 ~ריעב"א שכתב מ~עם זולת זכי"" מעעם

א~"~
 או גזה""כ" דדיל~א

 ~~ מעע~
 ~~ני" ד~ביא

הנ""ל
 לו~ א~

 הש"ס כת~ וצ""ל כנ""ל~ זכ~ מעעם
 נבוחי ~בח דקא וב~מיע בעל~א" ח~ר דסברבשו~ע

עיי""ש~

~~~~~~
 בש"ס דהנה הרמב""ם" פסקי לתרן אפשר

~ר"~~
 דשמואל לאבוה לי" שלחו איתא שם

 התם מ"ד פשיעא יצא" לשיר התוקע אומרת זאתרבא א~ פרסיים" שכפאו כגון ומסיק יצא" מצה ואכלכפאו
 והאי תרועה זכרון כאן אבל אכל והא מצהאכול

 ואקשינן קמ"ל"מתעסק
 ע~

 קורא ~~ מדתנן
 לא לצאת לאו מאי יצא כוון אם ~מקרא זמןוהגיע בתו~

 ~הא איתיבי" ו~וב ~גיה" בקורא קרי הא~רות
 נבוחי ומנבח חמור" דקס~ר ומשני ~ו"" שומע~תכוון
 ~פ"ו הרמב""ם והנהכנ"ל"

 מהחו""מ~
 פסק

 דא~
 כפאו

 מה" ~בפ"ב וכן דאצ""כ" דס""ל נראה יצא" מצהואכל

ק~~
 רק כוונה דא"צ וכתב לה~ה" דקורא הך העתיק

 שם ~~ונו ומבואר ראשון"~סוק
 ג"~

 מצוות דס""ל
 הך העתיק ה"ד~" פ""ב שופר ~בה~ות ואלואצ""כ"
 דנתכווןברייתא

 שו~
 דקסבר לה דמוקי הש"ס דברי העתיק ולא יצא"לא שומע" ולא משמיע משמיע" ולא

 כוונה~ דבעינן ל~ונו ו~שמעות נבוחי" ומנבחחמור"

~~~~
 כתב שם יעקב בישועות

 ד~אור~
 עפ"י י""ל

 דא~הנ"~
 דהתוקע

 בעצ~
 לצאת כוונה בעי לא

 נעשה דאינו כוונה צריכים וה~מיע השומע אבלי"~"
מקושי" לחלק" ס""ל לא עכ"ח בש""ס דהרי קשה אבל בע""כ"שליח

 הש~
 אחורי עובר והי" ומשמיע" ~ומע
 עיי"~" וכנ""לביהכ""נ

~~~~~~
 דהש"ס דאף ~~" הבי""צ של דרכו עפ"י בזה

~~"ה~
 דס"ל משום היינו כן" ס"ל לא עכ""ח

 זכי" ~ום בזה יש שליח" עשאו בלאגם
 כנ""~

 אבל
 במק"א הש"ס מדברי ראי" לו הוי ~יעתוה~ב"ם
 ~נדרים הש"ס ~רי בהקדם זכי"" ~ום בזהדל"מ

דל"ו~
 אי חבירו של על ~לו ב~ורם לי" דאיבעיא שם"

 זכין לו ~וא דזכות כיון אמרינן אי בעלים" דעתבעי
 ~צוה דליעבד לאינש ל~ ניחא א"ד ~ניו" שלאלאדם
 שליחות והא בחי" שם ~רשב""א והקשה וכו""בממונו
 אלא הוא" ל~ דניחא ~דיןלאו

 גזה"~
 מה הוא

 למ""ד תרום" ו~א והלך ותרוםצא לחבירי אמר שהרי ותדע לדעתכם" שלוחכם אףלדעתכם את~
 אי~

 שליח חזקה
 דדיל~א תרום אינו שליחותועושה

 אינ~
 אחרינא

 וי""ל כריו" שי~קן לי" ניחא דהתם ואע""ג ותרם"אזל ש~
 דלא שאני חבירו ~ל על משלודהתורם

 ב~ינ~
 שלוחו

אבל הכרי" בעל של על הכרי בעל ~ל בתורם אלאלדעתו"
 בתור~

 ~כרי" בעל של על משלו
 כיו~

 ב~ל של ~איני
 אלא תולה הד~ר ואין ~~ש" ~ליחותו בעינן לאהכרי
 לאו או לו הוא זכותאי

 זכו~
 ~כ"ל~ לו הוא

~~ג~
 בש""ס למש"כ כוונתו וכ~" ותדע הרשב""א ~""כ
 בר די~י ~יני" בעא וז"ל די~~"~חולין

 ו~צא ו~לך ותרום צא ~לוחו האומר ~ו"~ר""נ יו~~
 שליח חז~ה אין לעולם וכו" ת~ם חזק~ו אין א"ל~י" תרו~

 וכו" שליחו~ועושה
 תרו~

 שמע א~רינא אינש דילמא
 הו""ל תרםאזל

 תור~
 מדעת שלא והתורם מד~ת ~לא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~  תרומתואין
 ~פ"ד ברמב""ם ~"פ עכ"ל" וכ~ תרו~

 והנה ה"ו~"~~
 דב~

 ~~ה הובאו הנ""ל ה~ב"א
 רמ"ג ~סי"בקצוה"ח

 סק~~
 עיי""ש~

~~~~~
 עונג

 ~סי" יו~
 ק""ז~

 את ~סביר כתב
 דעת בעינן דבתרומה הנ"ל" ה~ב""אדברי

 נתנה דלאבע~ם"
 תו~

 תרומה שם להעיל רשות
 בעל של על משלו בתורםמשא"כ לשליחם" או לחו~יהו" לבעלים רק הפירות"על

 הכ~
 בעינן לא

 כרחייהו דבעל מ~~ים" יהיו לא שהבעליםרק
 לבעלים כשניחא ~כי לתקן" יכול אדם איןדבעלים
 ואין ~רי" ב~ל של שליחו הת~ם שיהאא""צ
 לתא~ה

 בזה ופי" כלל" דשליחו~
 ~פ~ הירושל~ ~ב~

דת~~~~
 ~קר משל לת~ם ~ול אם ~" דבעי במה

 ~עם ל"ה דזכי" ~"ל ג"כ ~ומוכחעיי"ש
עיי"~~ שליחות~

 בש"~~~~~
 ~ב"מ

 דכ"ב~
 שלא דיאוש בפלו~תא

 ות~ חבי~ שדה ל~וך בירד דתניא~א יאוש" דל""ה דאביי~דס""ל אליבא ~קשהמדעת"
 וא~ שליח" בדשויא דאביי אליבא~א ותרג~ תרומה" תרומתו יפות אצל כלך לו אמראם ב~ות" שלא

 ה""נ רבא
 א"ר אתם גם דאתם~תברא

~ 
 אף לדעתכם אתם

 מה"ת ~פ""ד הרמב""ם על והקשו לדעתכם"שלוחכם

ה""ג~
 ורדב"ז ~"מ כמבואר ש~ח" דשויא הא הביא דלא

 ~קידושין הש""ס על הרמב"ם דסמך לתרן ו~בושם"
 אלו ו~רק דשכרא" בפ~מא דקדיש בהאדנ"ב~"
 דמשמע איסק" בר ד~י דאריסא עובדא גבימציאות
 ~סעי"שם ובש~ של""א~" סי" ~יו""ד בעוב""י ועי" ש~ח" שויאדלא

 ל""א~
 שם בעו"ז ועמש"כ כהרמב""ם" פסק

 ע"ו~~ס"~
 ושאר

 ~""ב ~ס~ בקצוה"ח וע~ בזה" נו~

 א"~ס"~
 ~ס""ק שם ו~רישה ב~" מש""כ

 נ"~
 כתב"

 ~חולין הש""סדמדברי
 הנ""ל~

 דוקא שליח דבשויא מ~ח
 אלא דאל"כמהני"

 א~
 דסגי משום ~ני שליח שויא בלא

 ת~ אי הכא א"כ ל~" דניחא דעתב~לוי
 אמאי אחר

~~
 נרא~ הב""י דבריו~י ש~ח" ע"י ל~רום לי" דניחא דעתו דגלי כיון תרומה

 דלא הכא דשאני ~לק דיש
 עיי"~~ עכ"ד אחר בהאי ~" דניחאדעתו גי~

 ה~ב"א דברי~~י
 הנ""~

 הא ל"מ דבתרומה ~וכיח
 רק לי"דניחא

 דברי וכפשעות כנ"ל" שליחו~
הש"ס

 ~ב"מ~
 בדינא צ"ל עכ""ח הנ""ל"

 ~דב"מ~
 הנ"ל

 דלא וזה ש~ח בשו~ דו~א ד~ירי שם ~"סבדברי
 הנ""ל~כהרמב""ם

 ~ס~ שם דאילו ביא~" ~יכים הקצ~"ח דברי~~ג~
 ה~ב"א דברי לעיקר נקע סק""ח~"~"ג

 משל תרומהד~נין הנ""~
 חבי~

 שליחות רק ל~ ניחא ל"מ

כנ"~
 ~סי" התה"ד ב~"כ פקפק ו~"ע

 להפריש ת~ל נתחמצה בעה"ב שעיסת שראתהב~רתת קפ"ח~

ח~
 שתתקלקל קודם ו~פותה ~ה"ב" רשות בלא
 שלא לאדם וזכין לב~""ב" הוא ~כות מ~עםהעיסה"
 ~"~ עיי""ש"בפניו

 והקצוה"ח שכ""ח~" סי" ~יו""ד ה~"א
 ~"זהקשה

 ואילו בזה" ניחותא דל"מ ה~ב""א" מדב~
 את ~איות ~יזק סק"א~" ~"ב ~סי" שםבקצוה"ח
דב~

 אצל כלך הבעה""ב לו באמר הנ"ל והש"ע הר~"ם
 דניחותא ומשום שליח" שויא בלא אף ד~נייפות"
 ~""ס שהוכיח וכמו שאני"דמצוה

 הפוסקים ~תבו מהא ~ן משחשיכה" רשותבביעול דע"א~ ~עירובי~
 של בסוכה לישב או חבירו של אתרוג ליעולדמותר

 שאנ דמצוה דניחותא משום ועכ"ח מדעתו" שלאחבירו
 דלא וזהעיי"ש"

 כמ~
 ~בסי"

 רמ""ג~
 וצ"ע~ כנ"ל"

 דס""נ דהרמב"ם לכאורה נראה ה~ הנ"ל לפי~~ג~
 שויא בלא אף מהני" יפות אצל דכלךבדינא

 כשיעת ס"ל לאשליח"
 הרשב~

 ס"ל כ"פ ~ולם הנ"ל~
 הרמב"םבמש"כ

 ש~
 פ""ד ~בה""ת

 ה""ג~
 פירות ו~קט ~בירו שדה לתוך שירד או ברשות"שלא התו~ בזה""ל"

 ואמר בעה""ב בא א~ ותרם" שיקחם"" "כדי ברשותשלא
 שיקחם" ""כדי שהפירוש עכ""ל" וכו" יפות אצל כלךלי"
היינו

 לק~ שמתחי~
 המעשר בספר ומובא שאול" דברי בספרכ"כ בעה""ב" של על תרם ואח"כ לעצמו

 שם הביא ועוד ו"~" אות מקומות במראה ג" סעי"~פ""ד והתרו~
 לחם חלתמספר

 שיקנה כדי ~י~שו שיקחם" כדי שפי~
 וכן קני"" לשון ~ום בכל מקח ~ון הוא וכןאותם"
 גירושין ~לכות פ"ב ~ח"א רב מלך בקריתפירש

 ~סי" יו"ע עונג בספר פירש וכה"געיי""ש" הי"ג~
 ק~~

 עיי"ש"
וא"~

 כיון
 שכ~

 אם ובין שלו" על תורם הוא אםובין התורם" של שלו הוי ה~ התורם" קנאם
 תו~

 של על
 כיוןבעה""ב"

 בעה""~ שהתו~
 מהני התרו~" של

 אם בעה""ב של על גם~פרשה
 גי~

 לי" דניחא דע~ו
 קשה אבל שם"כמבואר

 דה~
 רק ~אי שיקחם דכדי הא

על
 מש"~

 חבירו" שדה לתוך שירד ""או הרמב"ם
 ב~ות שלא התורם קודם מש""כ על לא אבל כנ""ל"וכו"
 התרומה בספר שציין הספרים ואין ע"ז" יענו ומהכנ"ל"

 כתב לא שם יו""ע ובעונג בהם" לעיין תח"יוהמעשר
 ע""ז"כלום

~~~
 דברי שפי~ו פוסקים כמה יש הרי ~נ""ל חון

 תרו~ דהויהרמב"ם
 כ~ש ולהבא" מכאן

בירושל~
 שם התוה"מ ובס" שם" במל""מ והובא

 אות~בהערות
 ז"~

 עוד הביא וכן
 וא"כ בזה" ~"~

 הנ"ל~ כה~ב""א סובר דהרמב"ם י"ל פירושם~י א~

 הרשב""א דברי לפי~~ג~
 הנ"~

 מדמים היינו אם
 ומשמיע בשומע ש~ר תקיעת שלשליחות

 ~~~רו~"
 דע"א ~בב"מ דאמרינן

 ע"ב~
 שליחות

דכל
 התו~

 הש"ס דברי יוקשה ~" גמרינן מתרומה

~דר~~
 הנ"ל"

 בנתכו~
 ד~ן וי"ל שליחות" רק זכי" דל""מ זכי"" מעעם לומרדאין ~ו"" משמיע נתכוון ולא שומע

 בכוונת אלא יצאלא
 שניה~

 דיוצא ו~שמיע לש~ע
 ~וות באמת אבל כנ""ל" ש~חות~~ם

 כנ"ל~ אצ"~

~~ג~
 ~ור אין זה דבר

 כ~
 אמרינן ~רשב"א אם

 די~ התו~" בכלכן
 דרק

 גזה"~ בתרו~
 הוא

 וכדמוכח לדעתכם" שלוחכם אף לדעתכם אתםמה
 הרשב"אמלשון

 ~נ~ים~
 וראי" שם"

 דב~ינן אש~ מ~
 ב~כה אמרינן ואפ""ה מ~"שליחות

~ 
 במקום לאשתו

 זכות הוי דאם במקום אויבום
~ 

 ~לא ש~ח נעשה
 שחרור בגע וכן בפניו שלא לאדם דזכין מעעםמד~תה"
 ~ס~ בתה""ד זו ראי" שהביאוכמו

 קפ""ח~
 בעונגאכן ח~" גבי

 יו~
 הרשב""א מדברי הביא ק"ע~" ~סי" שם

~נ~ים~
 שלוחי או דידן שלוחי כהני דהני בבעיא

 כדתנן נינהו ד~מנא דשלוחי ופשיט נינהודרחמנא
 שלוחי ואי ויולדות" זבין קני על~מקריב

 מחוס~ שאני ומשני ל~" ~ני קא האנינהו די~
 חון בעלים דעת צ~כין ~כל דא~"יכפרה"

 ממחוס~
 ופי"כפ~"

 ה~ב~
 שלוחי אמרת דאי הש""ס דפשיעת

 וכדא~ דעת" דצריך ודאי נינהודידן
 בעלמא

~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 וא~ לדעתכ~" שלוחכם אף ל~עתכםאתם
 אסור

 כללא האי הרי עיי~" מדעתו שליחותו לעשותהנאה ב~~
 במידי התורה בכל אלא לחוד בתרומה לאודלדעתכם
 וא~ ~~ו" דעת בעינן שליחותדבעי

~ משלחו" ~ת בלא ~ות שהוא בדבר שליח דנעשהגע גבי מ"ש קשה  
ובזה

 כת~
 עונג בספר שם

 ש~ יו"~
 דקאמר דהא ~""ל

 מס~א אלא ל~" ק~יש מקרא לאו ל~עתכםאתם
 עושים הבעלים שאם דדבר ~"ס לי" ~שיעאבעלמא"
 יכול ~ני" מדעת שלאאותו

 ג~
 שלי~ להעשות אחר

עבו~
 בג~ כ~ מדעתם" שלא

 גע דזרק ושחרור אשה
 מתג~ת ~ה יד~ דלא אף לעבד שחרור ושערלאשה

 הוא ד~ות היכא ~כיו~תח~"
~ 

 אחר גם יכול
 אבל מדעת~" שלא עבורם שליח~~ות

 בד~
 שאם

 ונחשב ד~יב תרומה כמו מהני לא מדעת שלאעשאו
 שלא שליח ~~ות יכול ~ליח אין תרומתכם~ם

 קרבן גבי והה""ד ~ני" לא ניחותא ואפילומדעתו"
דומיא לדעתכם" בעי הוא דידן שלוחי והכהן שלי~ותבעינן דא~

 דהקר~
 ה~ב""א ~ב ושפיר כוונה" דבעי קרבן

 דה~בת ~~א לד~כם בעי נינהו דידן שלוחי דאישם

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

~~~~~~
 מדבריו

 ~נ""~

 דינו דעת דצריך דהיכא
 ויש ממש" שלוחו רק זכ~ דל""מכתרומה

 ~נדרים~ הש~ מדברי ~הה~ח
 כהנים גבי הנ""ל

 א"~כנ"~
 יצא לא במתעסק אבל כוונה" א"צ מצוות דנאמראף ~רי כן" דינו שופר" תקיעת גבי גם ~י""ז

 במתני"כדתנן
 ~ר~

 דאף קרבן" כמו והוי ע""ב~" ~דל""ב
 שלא שנזבחו הזבחיםכל

~~ 
 עלו שלא אלא כשרים

 ~בריש כ~נן והחעאת ~פסח חון חובה ~םלבע~ם

זבחי~~
 ~ום אבל כשי~" חו~ן ~ם ~עאת ואף

 חולין שהוא דקסברחולין"
 מתעסק" דהו~

וכדאמרינן פסו~
~~~ 

 די"ג דחולין
 ופ~

 שם יו""עעונג וע~ דזבחי~~"
 שזהו לידע צריך ~הוא דהיינו ~~~" ~~

 בעו"א וע~ כנ""ל" דעתו בלא שליחות ~"מ ו~ה"גקרבן"

~ר~
 ~"ח

 דמד~ ע"~~
 לאכול קסבור אבל מצה וזו פסח ש~~יו שיודעדוקא דאצ~" למ"ד דאף שכתב שם" להר""ן עעם בנתינתשכתב עיי"ש" לקרבן דמאצ"כ הא

 דהו"ל פסול חולין שהואדקסבר ~בן" ודמי מתעסק" דהוי יצא" לא מצה ואכלבשר
 מתע~

 ו~ד כנ"ל~
 ~~""ע שם בעו""א וכמבואר ~~"ק~" בזבחיםכדאיתא קאי ~מה סתמא אמרינן דבקרבן ~רבן גרעדמצ"כ

ע"א~
 ו~מיע בשומע גם ולכן עיי""ש~ החילוק עעם

 אם אף מדעתו" שלא שליחות ל"ש לצאת כווןלא א~
 מצוה~ של לתקיעההתוקע כוו~

~~~~~
 השומע וכן י""ח"יצא לא ~תלמד שופר בתקיעת המתעסקוז"ל ה""ד~" שופר מה" ~פ"ב ~מב""ם ~ון בזה

 המתע~ ~
 שומע נתכוון יצא" לא

 שנתכוון או להוציאו התוקע נתכוון ולא י"חלצאת
 י"ח יצא לא לצאת השומע נ~כוון ולא להוציאוהתוקע
 שנתכווןעד

 שו~
 מעעמא דהכל והיינו עכ"ל" ומשמיע
 יח~~ כלל ולכןחדא"

~~~~
 דהש"ס דאף י"ל

 ~בר"~~
 לא

 ~מ כן" ס~
 דמהש""סכיון

 ~דחולין~
 ל"ש דבתרומה מ~ח

 ו~"ס מדע~ו" שלאשליחות
 ~דנדרים~

 דבתקי"ש מוכח
דד~

 הרמב""ם פסק לכן כתרו~" בזה דינו כנ"ל" לקרבן
 דתרומות ~פ""ד בכ"מ כתב ~וכה"גכנ"ל"

 דאף ס"לדהרמב""ם ה"ג~
 ~דב"ק~ דבש~

 ~ויא דצ~ך נראה
שליח"

 פ~
 כש"ס

 ~דקיד~ין~
 אחרת דנראה

כנלענ"ד" עיי~ש~

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

 ~ג~רי~ ~~~גי~~~~
 ג~ג

~~~ ~  
 ~ו~ר

 ~ירו ~~~~יר ~~~ ~~
~~~~ 

 ~ו ~~ר ~~ו
~~ 

 ~~ר
 ~י~ור ~~י~~גי

 ~~ ו~~~~ ~~~ ~~
 ~~ור

~~~~ 
~ ~ו~ג~~ג~~  ו~~ ~~~י ~~י ~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~~~~רו~

 ג~~ו י~~י~ו
 ~~ י~~~ ~~ ~~

~  ~~ו
 ~ור ~י ו~ ~~~ י~ ~י~ור ~~י~ ~גי ~~ר

 ~ור י~~~~ ~~~~ ~~~ ~י ~~ ~~~~~ ~~ ו~יי~ ~~~~י~~~ר~
 ~~~ ~~~~ ~~ו ו~י~ ~~~~ ~~~

 ~~ ~~ ~~ג~~
 ~ור

~~~ 
 ג~ ~~ ~~ ~~ג~י

~~  ~  ~~~גו ~~ו~~ 
 ו~ו~ ~~~~

 ו~ן בתוס" ש~~~~
 דרוב~ ~א~

 לא דרבא ס"ל
 ~וס" אך בא" אביי עללאפלוגי

 ס"ל ר"י בש~
 אביי עלדלאפלוגי

 ב~
 בז~ ~"~ וע~ כרב~" וה~ה

 ~ה
בלח"מ

 ~פ~
 נדרים ~"

 ה""ב~
 ~תב

~  
 היש ~ברי

 שמורהמי
 ברמב~

 דס"ל
בזה מש~ וע~ הנ~" ~י כ~~

 ~~"~ ה~ו"~
 ~ס~ ביו""ד

~~"~ 
 עיי~"

 נוסח הובא שם" הראשונים בדברי~~~~
 ~תיר דבאו נדרי כלבאמירת הקדמוני~

 ושבו~ות נדרי~
 והר~ שעברה"~נה

 שיהא הלשון ותקן זה על הקשה
 ודוקא הנ""ל" אביי כדברי תנאי בדרך להבאמשמעותו
 מועיל לא אבל ~צמו" ונ~ר שנשבע ונדריםשבועות
~תיר

~ 
 שהש~עו

 חבי~
 ביעול דאין שהדירו" או

 עיי~~ ונודר נשבע הוא חבירו שע""ד כלו~" ~המועיל
 בתוס"~~~~

 ~ד~ ש~
 ד~ת ואת

~~ 
 הביא

 נוסח על ר"תשהעיר ~
 הקדמוני~

 להתיר שבאו
 חרעה בעי נדרים דכל שעבר~" ~נה ושבועות~נדרים
 או מו~ה דבעיועוד חרעה" בשום פותחין אין ו~רי הפחות" ~ל~יקרא

 ה~ה ועוד וליכא" הדיועים ~
 ~גיעין השולח פרק דאמר פפאכרב

 ע""ב~ דל~
 צ~ך

 עצמו דנודר ועוד הכי" עבדינן לא ואנן הנדרלפרע
 ו~א~ עיי~" ~תירלו א~

 ליישב כתב שם
 ה~

 הר"ת

 שהקש~ דמ~הנ~
 חרעה דבעינן

 א~
 שעבר דמי סהדי

על
 הו~ נד~

 ומה ~ונש" ~נצל כדי ~יקרו ~~ע



~ ~ ~ ~

 ~~ם~~~
~~~~~~  ש~ה דבעינןשהקשה

 או~ים הקהל כל ~י הדיוטו~
 הקהל נמי החזן וגם בל~" לבדו איש אישאו~ו

 והאלו" מ~ירי~
 ר"~ דא~

 ~רט צריך
 היכא מילי הני הנ~

שהנו~
 נ~ אולי נדרו" לו לה~יר החכם ~ני ~א

 על
 בליל ~א~ל החכם" לו י~יר ולא מצוהד~ר

 יוהכ~
 אין

דע~
 לה~יר הקהל

 נ~
 מצוה" דבר על

 ק"נ~
 עיי"ש~

~~ג~
 לדידן אנן

 כ~
 ר"~ כדברי הנוסח נ~ק~ל

לה~נו~
 שהביא מהנו~ח ~חון ~בא" על

השע~
 סי" ~או"ח

 יעב"ן שאיל~ בש~ ~רי"ט~
 ה~ונו~בש~י לו~

 דאין כ~ב ומ""מ ו~בא" לשעבר
 המ~גלמנו~ח לשנו~

 ר~
 יכול היחיד

 לו~
 אמנם ~""ע" בלחש

 ב" הקהל כל או~ים אין שא~ הבנ~ילא
ל""ש הנוסחאו~

 לו~
 הקהל דכל

 מ~~י~
 מ"מ אבל כנ""ל~" זא"ז

~~~ ~ ג ~י ~~~  ~  
~ ~~~~~ ~ ~ ~~~ר 

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

~ ~ ק~~ נ~ ~~  נ~י~~~ ~~י~ ~ נ~ 
 ~ל ב~~"ד

~ ~~ ~~י ~~ו~~ ה~ ~~~~ י~ ~~~ ~~ ~~ ~  ~~ ~ כ~" ~~ ~ ~ ~~   ~~ ~  
 ~ד~י ל~~~~

 ~~ו~ ~ו~
 ~ד

~~ ~~~ 
~~ו~ ~ ~ו~   

 ו~י
~~ ~~ 

ו ~  

~  ~"~ כ~י~~
~ ~  ~~ ~~~ 

 ו~
~~ ~  ~~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
~ ~~ ~~~ ~~ ~ו~דצ~  ~  ~  

~ ~ ~~~~ ~~ ~  ~י~ ~~ ~~ 
~~~~

ד ~  ~ל 
~  ~  ~  ~  ~~ 

~
 ד~ר

~~~ 
 ~ל

~ נ~~~ ~  ~~ ~ 
נ~~

 ~~י
~ ב ~  ~  ~~~~ ~  ~ ~ל ~~~ 

~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~  ~  
 ~ם

~  וכו" ~נאי מדין מועיל בכה"גודאי 
 עכ"~

 ו~"כ
~"~ 

ה~~
 על ולא נדרי" כל ~ון על רק הר"ת

 נוס~
 של

ה~ר~
 נ~ים

 אמנם ~""ד" ובלשון ב""ד ע"י ~ו~ בער"~
 חסר הע~ר~י""ז

~ 
 ב~~ וע~ ר~" ~קושי" הספר

 והנראה בזה~ מש~ ~סק""ב~ש~
~ קוש~ בכוונ~  יעק~ היש~~ בדברי גם~וראי~י 
 ה~לך ושער שם

 ר""~ קוש~ דיל~ כן~" שפ~שבועו~
 על

~ 
 שע~רו

וכב~
 ~דבר כ~ם נשאר לא

 עלי~ שאס~
 ס""ל דבזה

ל~~
 דאפשר לש~תו והב"י עוד" עליו לשאל דא""א

 ~ה""ג~ אףלה~יר

 שפ~~~~~
 ר""~ קוש~ שהביא על הב""י הקשה

 הנ"ל

 הטור~יע~
 ~ס~

 סי" ~~יו""ד
 רל"ח~

 שכ~ב
 ונשאל כולו אפילו ואכל יאכלנו שלא ככר על נשבעוז""ל
פ~ג דאמוראי פלוג~א הב""י ע"ז וכ~ב ~בוע~ו" נפערעליו

 דשבו~ו~
 ~כ""ח

 ע""א~
 והרא"ש הרי""ף ופסקו

 הל~
כאמי~

 אפילו דאמר
 אכ~

 ואפילו עליה נשאל כולה
 עכ"ל" על~ נשאל לקה לא ועדיין הע~ד עלכפ~והו
 העור דברי ומס~ימ~ כ"~" ~~י" שם ~ש~וכ~
ו~~

 דליכא בזה"ז אפילו משמע
 מ~ו~

 א~ינן וקרבן
 הנ~ס הרעק"א ב~י" שהביא כמו משבוע~ו"דנפטר

 ז"ל מאא~ ~"~בגלי~
 במשנ~

 הרא"~ בד~י ~דיא מבוארוכך דל~~" ~גיטין ~ע~"א
 ~פ""ג שכ~ב

דשבועו~~
 הש"~ ד~י על שכ~ב הדג""מ כד~רידלא ו~ עליו" נשאל ב~ א~רו ולא ב~יד דאפילו

 הנ""~
 היינו

 שוגג הי"אם
 נפט~

 ~יד ה~ אם~בל ממ~ו~" נפטר ~זיד ואם ~בן
~ 

 בו ה~רו
 שא~ ל"~

 עכ""ד" כלל

ונראה
~  

 קרבן דל"ש הזה" ~מן מיירי הש~דהרי צ~ וזה הש"~" ~ד~י כן להעמיד שרוצה
 כנ"ל~כלל ומלקו~

~~~~
 ~סי" אפרים שער ב~שו"

 ע""ב~
 מדברי הוכיח

 ~גיטיןהתוס"
 דל~

 ע"ב
 שה~שו אבל~" ד~

על
~ 

 שם דאי~א
 משום אותה מדירין אין שבניס~

דמיפר
 ~ע~ ~

 דלמא שם פריך וכן
 אז~

 ושרי חכם לג~י
 זה ככר ~אכל שלא דידירוהלה"

 נהני~ א~
 ~עלה משל

 והפרה ה~רה דל"מ מוכח עיי"~" בפנינו לאל~רו~אכל
אחרי

 אינו בי" א~רו ולא דבמזיד ומשום כו~" שאכ~
 בספר הראב""ד וכן מלקות" דליכא בזה"ז ו~רטנשאל"

 בחי" שהובא ד~ים~מים
 רעק~

 שם~

~~~~
 דזהו י"ל

 ר"~ ד~~
 ורדב"ז כהרא""ש שס"ל

 ולכן כולו" שאכלה אחרי שאלה ל"מדבזה""ז הנ"~
 נוסח על לוהוקשה

 הקדמוני~
 דמ~ירים

לשיעתו ה~"י אבל כולו" באכלה כמו הוי שכבר שבאופן ואףעברו" שכ~ ~
 בש"~

 ה~רה דמהני ~יר הקשה רל~ח~" ~סי"

א~
 כולו באכלה

 א~
 כנ"ל~ בזה""ז

~"~~
 ~י"ד

 הש~
 שפיר

הנהוג ב~ר"~ נדרי~ הה~ר~ א~י~
 א~ ~~~

 כולו~ אכלו שהוי באופן

~~~
 ב~שו" דהח~"ס א~בא בגו דברים יש עדיין
 וסי" ד" סי" וחו""מ ו" ס~ ~חיו"ד מקומןבאיזהו

~""ד~

~  בישוב חידושו ~י 
 ~יו~ד הרמ"א דברי ס~יר~

 סי" לחו""מ ר""לס~
 ר~~

 דאכלו ס""ל דהרמ"א א~יא ~
כולו

 דברי בקצרה להביא הנני ובזה בזה""ז" שא~ ל~
 שם הרמ"א דהנה הנ"ל"הח~""ס

 ~~יו""ד~
 שלא בנשבע כ"

 וע~ פלוני חפןלמכור
 הואיל כלום במכיר~ו אין ומכרו

 שנעשה במקח ~בח"מ~" ושם ~ו"" שבוע~ו עלועבר
 מ~כי באחד או ב~נין דבנ~~יים המחבר שכ~ב~איסר
הקנאו~

 או נשבע אם וכן הר~א כ~ב ~יים" המקח
נ~

 ועבר למ~ר שלא
 ומ~

 שם והעירו קיים" ה~ח
הסמ~

 ושאר והעו""ז והש""ך
 העו""ז וכן ~~חו"מ~" נו~

והמג""א
 ~ביו"ד~

 על שם
 והנה הנ""ל" הרמ""א ס~יר~

 הרמ""אד~י
 הגמ~ מדברי ה~ ~ביו""ד~

 ~סופ"ג

 שכ~~דשבועו~~
 בזה"ל שם

 פ~
 פ~ ~ הר"י

 או ימכור לא או דבר י~ן שלא בחרם קבל אושנשבע מי
 או מכר או השבועה וע~ר דברים שאר או חובוימחול
 כדא~ינן כלום במעשיו איןנ~ן

 זבין אי לז~ון לא רבנן דא~וכיון ע""ב~ ~~~ בכ~ו~ו~
 ומס~מא זביני ל"~

 משבועה גדולה דר~נן אמירהאין
 וא~

 במעשיו אין
 וזכו~ו כחו איבד עצמו דע"יכלום

 בנ~
 וכו"

 ~כ""~
 על לעיין יש דלכאורה הח~"ס כ~בובזה

 ה~דכי סבר~
 ענין דמה~נ""ל"

 ל~נ~ עצ~ שבוע~
 שלא חכז"ל

 נשבע ה~ אם והה"נ ~פק~" ובידם הפקירוהם ל~ו~
 ~וב ק"ו ה~ ה~רה לושאין עד~

 דסי~ שהפקי~
 א~ל כ~ו"

 אלא כח" סילוק כאןאין ע~" מי~של בעי ואי הי~ר לו דיש וחרם שבועהבס~ם
~ 

 בשלא מיירי ~~דכי י""ל
ל~ור

 ש~ר ו~יון ידוע" ~וב למחול וכן ידוע" ד~
 וכו"" הי~ר לו אין שוב חוב או~ו מחל או חפן~ו~ו
ב~ש~

 בסוגיא השולח ~פרק ~~וס" מוכיח אפרים שער

 ס"~ ~דנו~~~
 כהרא"ש

 הנ~
 וא~ ו~""

הנ""ל ~דכי י"ל
 ס~

 על בנשבע הנ""ל כ~~וס"
 חפ~

 ו~רו ידוע
 שהרי קיים ~חו אין כן על הי~ר לו~ין

 י"ל והש~א ממנו"כ~ו סי~
 דהר~

הגי~ ~ רל~ שבס~ אעפ""י
 ה~ה~ דאולי שבוע~ו לו שי~ירו המ~בר על

 כהרא"~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  כהמרדכי ס"ל לדינא אבל מעונש" וניצל ה~רהדמועיל
 ~~הנ""ל~

 פלוני חפן ל~ור שלא וכחב ד~דק ביו"ד
 מכירחו אין לשבועתו היחר לו שאין באופןו~רו
 ~ס~ בחו"מ משא""כ~י~"

 ~ח~
 שלא נשבע כחב

ל~ור
 מש~

 דבר ו~ר עבר ואי דבר" שום כלל ל~ור
 היחר ויש ל~ור הרבה חפצים לו נשארו עדייןאחד

 רק דמהניי המרדכי מודה כח סילוק כאן ואיןלשב~חו

מ~ע~
 כהמרדכי קיי"ל לא ובזה ל""ת" דא"ר ~די כל

 ~יי"ש~ עכ""ד מלבו בדה דהואמשום
 כהחוס" להרמ""א ס"ל הנ"ל החח""ס דברי לפי~~~

 ~~~ בזה""ז" כולו באכלה החרה דל"מ ~הר~"שילא
~~~ ~ 

~~ 
~" 

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

~נ~נו
 ~~""~ ~י~ יונ~י~

 ~נ~~~~
~~~~ 

 ~~~י נ~נ""ד
 הרמ"א דברי ~רי להולמן" ~שי~ הנ""להח~"ס

 בהגהוח ~וב בזה"ל שכחב ש~" ה~"י בדברייסוד~ ~בחו"מ~
 שבועוח דסוףמרדכי

~ 
 שלא בחרם ~בל או שנשבע

יח~
 אין נתן או שבועה ועבר וכו" י~ור לא או דבר
במ~שיו

 ~דה~ח ב~מוך שנתבאר ו~מה עכ"ל" כלו~
שנעשה

 באיס~
 המ~ח

 קיי~~
 עכ"ל הללו דברים נדחו

 אין החח""ס דברי ולפי ש~" בב""ח ועי"הב"י"
 רק כן כחב שהחח"ס אמת הן כנזכר" ~ויםהנידונים
 שאלה ד~ני לשי~חו להב""י אבל הר~"א"לשי~ח

 ל"ש כולו"באכלה א~
 החילו~

 אבל הנ"ל"
 א~

 ס""ל הרמ""א

לחל~
 ה~עם מלפרש לסתום לו היו לא ~נידונים בין

 להדדי~ שוים הנידוניםשאין
~~~~

 ~ביו"ד הרמ""א בשי~ח כ~"ש לומר מאד קשה
סי"

 רל"ח~
 מה כי המחבר" דברי על הגיה דלא

 נפ""מ אין אם שייך הי" דזה כנ""ל" י~יר אםהפ~ד
 להלכה ~ה נפ"מ יש החת"ס" מש"כ כפי אבללה~ה
 ומדסח~ ומכר" למכור שלא דנשבעהיכא

 כהמחבר הרמ"א
 מקח לענין ~ל~ול מ~ה יבוא א"כ לו" דמסכיםמש~ע
 ונראה ~"ל~ומ~ר

 דמה""~
 וה~ו""זוהש""ך להסמ"~ לי" ניחא לא

 וש~
 ~עם מצאו ולא

 לחל~
 הנידונים בין

הנ"ל~

~~~~
 למש""כ

 בישוע~
 ס~ ~או"ח שם יעקב

 ב" ז""ל ו~יעב""ן כה~כ""צ נ~רי כ~ ~~~~א~ חרי""~~

~נו~ח~ו~
 לשעבר

 א" ד~רי~" שני יתו~ן כנ""ל" ול~ב~

דע~
 עפי"ד ה~ובר

 הירושל~
 אלא להבא תנאי ד~ין

בנדרי~
 אין דבזה""ז ב" בשבועוח" ולא

 מלקו~
 באכלה

 על להחיר א"אכולה
~ 

 ד~"זדי"ל כנ"ל" הר"ח כקושי" שעבר
 בנדרי~

 בשוגג ~רבן ד~ייב בשבועוח אבל
 הש~ועה על ~אי לשעבר ההי~ר וא"כ להחיר"אפשר
 ד~~א והחנאי מקרבן" לפ~ור כדי קר~ן דחייבבשוגג
~ל

 דס""ל וצ"ל ~יי"ש" הנדרי~
 ד~~

 ד~~ה"ז
 ג~

 ~רבן

 ~~""~"~י~~
 י""~ ~~""~

 ~ר" ד~~רו ~~ו
 "~י~~א~

 ~~רא
~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~"~~ 

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

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

 ~ש~""כ ~י~י~ו"~~~~~~~
 שצר"~ ~מלקו~

 או~ו ~י~רו

 ל"ש שוב א""כ ~עפ""כ" ו~ומר מ~בלו וה~וברל~~ל~י~

 א~מלקו~
 ויבנה ~ליהו כשיבוא

 ביה~"~
 ~יחר ל""ש

 יש א~ללש~בר
 לשי~חו וא"כ עכח"ד" להבא חנאי ~ו~

א~~
 הרמ"א ב~~ם לו~ר

 ~יו""ד~
 דל"ה בנשבע" ד~יירי

 ~~י~~~~י~~
~ 

 ~~~ר ~~~~
 ו~~~

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~~י~ ~""~ ~י~~ ~~~ל~ ד~וי
 ~~י~

 ~~שר ~שוגג ~~רי ~~"
 בש~ל~

 ~~~~ו~~~""~~
 ~וגג מזיד בין חילק ולא ~~~רים

 א~
~~~~

 למימר ליכא
 הנ""ל~ מ~ע~

~~~
 ס~ ~יו""ד הערוח ליקו~י בספר ראיתי

 ס~ ~יו"ד סופר כתב מחשו"שהביא ו"~
 א"~

 וחשו"
 ס~ ~חיו""ד שעריםביח

 שכ""ד~
 דברי על כן גם שהעירו

 עיי""ש~ אחרים מ~עמים הנ""להחח"ס

~~~~
 הרמ"א מדברי ראי" עוד ואדרבה הכרח אין שוב
~סי"

 רל"ח~
 המחבר לדברי שמסכים

 בש~
 דגם

 שפיר ואח~ מעונש" להציל שאלה ~ני כולובאכלה
 דהוי באופן אף העבר על להחיר נדרים בה~חהנהוג

 כולה~כאכלה

~~~~
 לא דלכן הרמ""א בדברי להחת"ס דגם נראה
 ~בסי" ~~בר דברי ~להגיה

 רל"ח~
 מה ""כי

 ~~~~""~ ~~~~ ~~~~י ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
 ו~ו~יל

~~~ר~
 ~ונש"" וניצל

 בודאי א""כ ~~~" ~~"~ ~~ל~ו~
 לומר יכול ממונוח לדיניבנוגע

 ~בסי" הרמ"א ממש"כ מוכחוכן כ~ר~""ש" לי קי~ המוחז~
 ש~ ר""ל~

 בנשבע דבריו
 דב" נאמר אם דבשלמא וי""א"בלשון

 ר"ל ~דבסי" הדיני~
 ר"ח וסי"ביו""ד

 כחב שפיר בז~" ז~ חלויי~ בחו"מ~
 ~בסי"הדין

 ~ל~
 ~מה היפוך שהוא

 שפ~
 ~בסי"

 ~בסי" הב"ח וכמ"ש וי""א" בלשון כ~בר""ח~"
 ~גהוח ודלא בב""י כמ"ש כאן בהגהחו הרב כ~בובש""ע וז~ ר""ח~

 ~סי" וביו""דמרדכי"
 ר""ל~

 לחוש דיש אלא פסוקה הלכה אינה דלדעחו נראהוכו"" י~ בלשון ה~דכי דברי ~ב
 נק~ינן" והכי ה~חזק מיד ל~וציאשלא

 ובי~
 ש~כר

 לרשוחו כבר ש~כו מוחזק המ~בל או שהלו~ח~ין ברשוחו" ~מקח ועדיין בלחוד מיני" ד~נו במ~ח"מוחזק
 לעולםאמרינן

 המע"~
 צ""ל כן וכמו ~"ל" כנ"ל

להחח"ס
 דמחל~

 ~דיו"ד שברמ"א הנידונים בין
 הנדון לשיטחו גם אבל בזה" זה חלוי ולאכנ""ל" וחו"מ~

~שביו""ד~
 בהשי~וח חלוי

 א~
 עליו נשאלין כולו אכלו

 דנשאלין דלמ"ד ~וד כנ""ל" ~רא"ש החוס" בזהדפליגו
 זה כתב שפיר כנ"ל" ~חהוי

 ר~
 כנ"ל" י"א בשם

והחילו~
 שהולכים וש"פ הב""ח ובין ה~ח"ס מש"כ בין
 בב" אמרי~ן דלשי~~ם דדינא" ספי~א דהויבשי~תו
 דוקא ולהחח"ס המוחזק" מיד להוציא דאיןהנידונים
 אבל המוחזק" מיד מוציאין דאין אמרינן שביו""דב~ידון

ב~ידון
 שב~ו"~

 כמבו~ר פסקינן
 ~רמ""א~ ש~

 בנוג~~~~~
 ~ב~י" הרמ"א למש""כ

 ר"ל~
 דאף נראה

 ~וציאין אין הלוקח ~יד ~חפן אםלהחח""ס
 ש~ב שם" שערים ביח בתשו" שראי~י עפי"מממנו"

 החת""~ ~מש~דיל""~
 הוי דמכירה

 ודאין כולו" כאכ~
 א~ הרי ב~לה" וה~ירה כחו להפקירנשאלין

 נאמר
 נותןוהדין ~רשוחו" יצאה ולא כולה כאכלה אינודה~ירה

 שיה~
 וא""כ קיי~" ה~כירה

 ~יו~
 ה~כירה

 ו~י~ו~ ~~י~ול~"חלוי
 ו~~~יל~ בקיו~ה" ~לוי

 יש
 ~~~"י~~~ ני~~ ~~~~י~י~~ ~~~

 ~ו
 "~"~ ~~~~~ ~~~~~~ ל~~ ~~~יל~" ~י~~

~ "~ 
~ 

~~"~~ ~ 
~~ ~~ 

~ ~" ~~~ ~~~ 
 ני~~ ~וי ~~י~~~י~~

 ~י"
 ~~~שר ~לוי ופ~יל ~~~ול ~לוי ~~שר ~י~א~ל~א ~יי""~" ~~~~י~~ ~~י~ ו~~~

פסול~
 ~מ~ירה וה""נ לחו~~א

 ב~ל~
 ד~~וק~~ינן

 עיי"ש~ ~מאמרא בחז~~

~~~~
 רק דל""ק כיון י""ל

 מספ~
 ~~~י~זק ~וא מי חלוי

 ~~י~~י~~
 ~~י~~~י~ ~י~ ~~"י~ז~

 ~~~~ ~ ~~י~"
~~~~~~~ 

 ~~י
 ~~ו~~~

 ~~~ו~~~~

~~~
 דידן לנדון שנוגע

 דג~ הו~
 ~הח~""ס

 פסו~ה הלכה ל""הכולה ד~~~~ "~~
 ד~י~ לר~""~ ~~

 ~~~~ין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  זה על גם התרה לבקש יש שפיר ובזהעליו"
 אמנם מעונש" ניצול דנשאליןלמ""ד שעכ~

 א~
 אינו אם ממ""נ" ההיתר מהני ומכר" שנשבע כזהענין ה~ מהשבועות

בשאלה
מועיל ה~י~ ומהני בשאלה ישנו ואם ~~ה" ל~
 שא~

 וק""ל"
 ובפר~

 בקשת בנוסח שאומ~ם
התרה

 ~ער~
 על התרה מב~ש שאין

 א"~ אותם" להתירשאין הנ~י~ אות~
 התרת בקשת של המנהג א"ש
 ב~~~נדרים

~~~~
 לעשות בהנהוג

 מסי~ ג~
 לבטל ~דעה

 נדרי בכל שלנו נוסח שכפי אף להבא"הנ~ים
 כתב דלהבא" ושבועות הנדרים אזמבט~ן

~~~" ~לה~
 ז~י~י~ ~~ו~ ~~ ~~י~"~ ~~ ~~שו~~~ ~~~ יו~~
מקדימי~

 ~~~צ~ו ל~צו~"
~~ 

 ~~ך
 י~~ ""~~ מ~~~

 ~~~~ו
 והיינו סק~~" ~ת~פ""א בשע""ת כמ""ש אלול" ס"תככל"
~~

 ~דימין שייך דמה וצ""ב אלול" חודש סוף דהוא
 יום עד מיוהכ"פ הזמן בתוך דהיאב~ד

 ער~ וא"~ נדרי" בכלכנ~ח הכפורי~
 בתוך עוד

 ביוהכ"~~ לשעברביטלו שכ~ הז~

~~~~~
 על טעם בתוספת בזה

 הנ""~
 איתא דהנה

 ת~""ט ~סי"במג""א
 ס~""ו~

 הקהל וז"ל

או~י~
 ~ש"ן תנאי דאין הש"ן עם בלחש נדרי כל

 ~ד""מ לצבורמועיל
 דלא לבוש ~דכי רא~

 מועיל התנאי שאין בזה""ל כתבובלבוש עכ"~ כב"ח~
 באד~

 מה אלא
 ולא בעצמו הואשמתנה

 דאין ומ~ח עיי"ש" בעדו א~
 והנה בלב" כוונהמ~יל

 בש""~
 רי""א סי" ~או""ח שם

סעי"
 א"~

 לידור רוצה שאני נדר האומר וז"ל איתא"
 שהוציא בד""א נדר אינו ונדר נדר יהאלא

 תחיל~
 בשפתיו

לו~
 דב~ם הוי בלבו כך חשב אם אבל נדר" יהא שלא

שבלב
 וכ~

 שבלב דברים הוי בלחש אמר דאפילו וי"א
 וכתב הרא"ם" בשם הרא""ש היא ~י"א והנהעכ"ל"
הב""ח

 וכ~
 שם ה~ו"ז

 ~ס~""ב~
 נשמע שאין פי"

 ותפילה מק"ש ראי"והביא לאזנ~
 דא~

 ~שוב לאזנו הש~ע
 וא~ עיי""ש" א~רהשפיר

 צריכין הנ""ל י"א ידי לצאת
 כנ"ל" ~מירה חשוב שיהא לאזנו משמיעשיהא

~~~~
 גם בנד"ד א~רה שפיר חשוב לאזנו משמיע אם
 הנ""ל"לי""א

 ד~~
 ~נדון ד~ש""ך

 דש~
 דוקא צריך

 כן וה~יא ר~" ב~ונשיבטל
 בש~

 היינו ~וח~" ~ינו
 להיות דצריך דשם בנדוןדוקא

 דברי~
 משא~ עיי"ש" הנדרבשעת דמוכחי שבלב

 ~דסע~ הדין דהוא בנד"ד

ב"~
 והנ~ קיי~ דהתנאי אמרינן דוקאדאז הנדר" בש~ת לתנאי זכור באינו דוקא דמיי~ שם"

 בטל
 הש""ע עלרעק"א בח~ וכמ"~

 אין אבל לאזנו" ~~מיע מהני בודאי בזה דיבור"צריך ה~נאי עשיית ש~שעת אלא עיי""ש" ש~
 דל""ש ~~" בקולצריך

~~~ 
 ר~~ ~קול ל~צריך ~נ""ל

 ~~~~"~ ~י~~~ ~~~י~ ~~"ו~~~~~
~~~~~~ 

~~""א ~~"י~~ י~ ~י~
 ~~ ~~~~~~~י ~~~ ~~י ~רי ו~י" לצ~צ~

דמה"~
 ס~ ~או"ח ק""ש גבי אמרינן

 ק~א~
 דהדין

 צריךדהעולה
 לקרו~

 ב~ה יהא שלא כדי הש"צ עם
 בבית ע~ משתמעי"שלא ~לי לתרי יגיע דלא משום לאזנו" ישמיע שלא רקלבטלה"

 לח~
 ~עה""ג יהודה

 יו""ד~
 שם

~~ה  יתבלבלו שלא לחוש ויש 
 ה~ה~

 הזהירו ומה"ט
 הצבור יגביהו שלאבפוסקים

 קול~
 כל אמירת בשעת

סע~ תרי~ ~ס~ א~י~ מטה ע~ הקהל" יתבלבלו שלאנדרי
 י"א~

 לומר לכ"א יש וז"ל ש~"
 בל~

 ושוב עי~" והציבור החזן ~ת יב~ל שלא ובלבד~"צ" ע~ נדרי כל
 לי"א שבלב ד~ים והוה לאזנו ישמיע שלא ל~ושיש

 על ~דעה למסור דהתקינו מה נכון שפיר ו~ההנ"ל"
 ~~~~~~ ~~~"~~~~~~~~ ~ער"~ ~~רי~~ ~~די~י~ זריזי~ ו~שו~ ב""ד" ל~ני~בי~ול

~ ~ ~  ~~~~י ~ו ו~"~ ~" ~~" רי~~ ~י" יו~~~
 ~~~ר ~~~~~~י~

~ ~  
 יו~~ו

 ~ו~
 ~~י

 ~~~ר~~ור
 וי~

 ~~~ו
 ~~ ~~ו~~

 ~~~~~ ~~נ~י

 מה" ~פ"ב הרמב""ם מדברי~~~~
 וז""ל ה""ד~" נדרי~

 והוא ואומר להחמיר שמורה מי ו~ ~~מב~
 אחר התנאישיזכור

 וכתב עכ""ל~ דיב~ כדי בתוך שנ~
 התנאי בזכירת ולא זה הורה יפה א""א וז"ל הראב""דע""ז
 שהואכמו

 סו~
 וקיומו בקבלתו אלא

 שא~
 כ""ד שהה

 תנאו את נדרו ביטל כבר קיימו ולא אותו שזכראחר
 צ"ל ו~~ סומך אני התנאי על בלבו לומר שצריךלפי

 עכ"ל~ אותו שזכר אחר תוכ""ד התנאי ש~בלו~וא

 התנאי שיזכור לא שאומר מי היש פי" שהרמב"ם~י~~~
 אחר תוכ"ד אחר אלא תוכ"ד" שנ~עת~

 כלו~אותו" שז~
 בלבו לומר

 עכ"~
 לבטל התנאי על שסומך

 הכוונה בודאי ~ונראההנדר
 שזו~

 זכירת בשעת שנדר
 שעי"ז דל""ש נראה שנדר" שכח שעה באותו דאםהתנאי"
 ששכח כיון הנדרקיים

 שנדר~
 ג"כ הוא שכן כתב ו~""מ

 והלח~ הראב""ד"כוונת
 רבינו דכוונת כתב שם משנה

 והוא ואומר להח~ר שמורה מי ויש שכתבז""ל
וכו" שיזכ~

 ה~
 כפש~ן דברים

 ד~עינ~
 ~~וס" ר""י כ~רי ד~""לו~שום לנדר" תוכ""ד שיזכור
 ~~דרי~

 ד~"ג
 וא~ אביי על פליג דרבאדס""ל ~""~~

 דוקא
 זכ~

 ~~ת
 בזכירה דדי מוסיף שאומר מי שהיש אלא כרבא"והלכה ~נד~

 רבינו כדכתב סגי ת~""ד חזר דאם ~יון וטעמותוכ"ד
לעיל

 ~ה""ג~
 והכוונה עי"ש" סגי תוכ"ד התנאי דזכר כיון

 הלכה של הדין עצמו זה הרידבכה"ג הנ~" דמבטל תוכ""ד בפי~ש פירש דלא דאףנראה
 ג~

 כיון אלא
 הח~ה הוציא שלא אף עכשיו די מקוד~ תנאישעושה
 ו~נ~ עיי"ש" א" לדיעה ~רמב"ם כמ"שבפיו

 ה~ו""ז
 ש~

~~~י~"~~~צ~~"~י"י~~~~"~
~~~~~ 

~~ 

~"~~~~ 

~~~~ 

~~~ ~ "" ~ ~ ~ " ~ 
 ~~~~""~~ י~~ ~~~~~~"כד~~י

 ~נ"~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~

 ~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~י~י~ ~~" ~~~~~~~י~
 ~~~י~~ ~~יי~ ~~ ~~~~~~

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

 ~~""~" ~~"~ וי~~ ו~~"~ ~~"~ יר~~י~~~"~"

~~ב~"~
 ~""ב

 ~ו~~~ ~ר~"~
 י~~~ ~ו~"ר ~~וי"ר

~~~~~~~~~~ 
 ~~"י ~י"ו

 ~~נ~וור~~
 י~"~"

~~~~~~~
 ~~ר~ו~ ~~~ כ~~~~"

 ~~~ו~י ~~ר
 ~ב~ו~י ~~י~ ~~י~ ~~ר~~~~יגי

 ב~ ~~~~~~י~
 ב~~ ו~~~י ~~~~" ו~~ו ~~~ו~יו

 ~ב"~~~~י~
 ~~~ור

 ~~~רו~~" ~~י ~~~ ~ב~~ ~~

 ~ו~ ~~~ ~~~ ~ו~ ~י" ~~~ ~~~~~
 ו~י"

~~  ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ י~~ ~~~ 
~ ~~~ג~" ~~~ ~~~~~~~ו~  ~~ 

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

 ~נ~ג

~~י~ו~
~ ~~~ ~~ 

 ~~~ ו~~~ ~~ר" ~~ ~וו
 ~~ו~~י~ ~~~ ~~י ~ו~ר ~~~י ~~ ~~ ~~~~י~~~

~ ו~ ו~~~~~~ ~~~ ~י"~~ו~~  ו~י~~ ~~ 
~ ~~~~ ~~~~~ ו~ר~~~~~  ~~~ ג~ ~ז~ י~ 

 ~~ ~~ ~~~~ ~~י" ~~~~ ~~~וו~~י~ו~"
~~~~~~ 

 ~~ כפי~~~
 שקצן כמ"ט

~ 
 אצל ההפקר

 בכלל ~וינראה הנח~
 מש"~

 ~ה" רבתי בתניא
 זה ~נה שהכותי יודט ישראל שאם ומסתברא~"ל ~בה~

השדה
 שקוצ~

 נמי ~וכן ממנו ליקח ש~ול ה~ה ממנו
 הגדי~ה~~

 ~ים של האגמים ועל הנ~ות טל
מותר

 ל~ו~
 גזולין" אינם שחזקתן לפי משם"

 וכיון חיים~" אורחת שבספר מה~""ם ~גהת~ו~בא ~""~
 מאד יפיםש~~בות

 מא~
 ~רך ונכון ראוי בודאי

 כנ~נ"ד~עליהם

~~~~  ~~י" ר~~ו ~~~ ~ו~~ 
 ~~~~ו ~ג~ר ~~ ~~~ ~~~~י~ו נז~~י~ ~~ ~ג~

 ו~~
~~~  ~~וו ~נו ~~ ~~י~~~ 

~ 
 ~~י~" ~~י~ר

 ~~ ~~~ו~~~~
 ~ו~ר

 ~ו ~י" ~ו~ ~~~~
 ~רי~

~ ~~~~ וג~ ~~~~ו~ ~ג~~~~~  ~~~ ~~~~ 
 ~ו~ ~~ ~~~~~~נ~

 ~יו ~~ויו
 ~ו~ו~

 ~ו
 ~רי~

 ~~י~~ ~ג~ו~~~
~~~

 בנוגע
 למש"~

 ~ וכו"י נזהרין דיש
 בש~ח

 באר~קונ~רס
 ~ בש~~

 גדולי כמה שהאריכו

 וש~ כאלו" בעניניםהא~ונים
 ~~תב

 ז"~
 דבאמת כתב

אנו
 רוא~

 יהודא וכותבין נזהרין העולם דרוב
 באל~

 ~ן
כת~

 חותמין א~" ובשם באלף חזקיאו חותם נ~ר
 אלא נזהרין וכו" נראה אמנם ברשימה" אלי" אואליאו
 הוי" שם בו נכלל שיהי" כן נקרא ~כ"פ כיון אדםבשם

ב~
 מהם אשר מילים כמה טוד ו~"כ עיי"ש" וכו"

 לנד"ד~ ליקחנוכל

 ~~ו~ ~~~~י~ ~~ו~ ~~~ו~~~~~
 ~~~~~ ~יו

~~~~
 דדומה

 למש~
 סע~ רע"ו ~י" ~יו""ד הר~א

~~
 ואחת יודין ב" בסיד~ים שכותבין בהשם

 וע~ דוקא~ בסידורין שהתירו דנראה וכו" גביהןעל
שד"ח

 המ~ ~~
 אות י""ב כלל

 ט"~
 ~מה דהביא

 הר~א טלהחול~ים
 הנ~

 הוא אם למחוק שם דמתיר
 וכתב למחוק" אסור לצורך הוא אם דאף וס""ללצורך"
 כדברי כתב בס""ח שגם ~מים כסא מספר בשד"חשם

 ובס~~הרמ""א"
 וקו יודין בשני שכתוב מיירי שלפניו

 א"~ ~יי"ש" באמצטאחד
 שהנידונים ~אורה נראה

 כן כתוב ראיתי וכברשוים"
 מג"~ בס~

 בזה שהחמיר
 טע~~ זוכרואיני

 כאן בהיותי במאנש~סטטר מכתבי סיימתיהנה
 בת טם ת"ח בנשואין שיח~ היקר נכדי שמחתטל
 בטזה""ית""ח

 בשטו"~
 ~צר ~כרח הנני ~ן

 ~ות" חותמי בכלוחותם

 ~~יי~ י~~~י~~~
 ושוב ~"~"

 הר~"ג ~די אבדתי לי החז~
 בתשו" שליט~" סופר מנחםטקיבא ~ה~
 אב~

 נזר
 ס~~חאו"ח

 שס~~
 ~דפיס שרוצים ע""ד שכתב

 יהיו לא הקדושים והש~ת ותהלים ונביאיםסידורים
 לתקן ~ום מצאוולא מחי~" איסור בהם יה~ שלא קצת בשינוי רקנכתבים

 ~ בשה~
 נח~ים ש~~

 יצא שלא דנראה וכתב מחברן" ק~ן וקו ז~"זהאותיות
 מח~ם שהקו כיון שםימת~ת

 וני~
 לטשותם שהחיבור

 איסור במח~תם שיש לודאי וק~ב אחתכתיבה
 טיי"ש~~ת~ה ~



~ ~ ~ ~

 ~~ם~~~
~~~~

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

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ד ~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~

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

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

"~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~

 ~פ" תנחומא
 נשא~

~ 
 וכ~ אפ~~ לבנינשיא ~ביעי ביו~ עה~
 היתה שבת יוחנן א"ר

 ו~ןשנאמר
 וכ~

 ~ה ש~ותיר נ"ח רבינו ילמדנו
 ~ותינו שנו כך בשני בה להדליק ~ו ראשון~יו~ ש~

 שהו כל ע~ו מוסיף ראשון ביו~ שמן בה ש~ותירנ"ח
ומדלי~ו

 שבת מס" ~"ן וע~ וצ""ב" עכ""ל וכו" שני ביו~
על

~ 
 ~ס~ ובב"~ ~יעורא" א~ הרי""ף

 תרע"ז~
 וב~ו""ז

~ס~
 ת~"ב~

 ~פ" ובשאילתות
 וישלח~

 ובפסיקתא
~~פסקא

 הש~ני~ ביו~
 ~רע

 משביר ובס" ש~ אפרי~
 ~פ"~

 ~ן~
 שיש מה וימצא

 לחל~
 ובין כ~עור דלק ~ין

 מדלא מ""מ זמנו ~ניכבתה
 בתנחו~ חי~

 ואף ענין~כל דמיירי ~מע
 ב~~

 וע~ ~שיעור" יותר מ~צה שאינו
 ה~~צ~

 הנותר דאסור
 ~ו~

 כזה וע~ ב~~" דאין

~העמ~
 דא~ ו~ ש~" השאילתות על שאלה

 ברירהאין בדרבנן
 דנ~

 מ~~נן
 ו~

 בהעמק לומר שרצה
 ת~"ז ~ס~ המג""א~~ שא~

 י"ב~ ס~
 הנה אסור"ו~י~ו ~יל~ ~וי

 ה~אה~
 ס~ ~יו""ד

 צ"~~
 שאר וכן

אחרוני~
 טל עליו העירו

 המג~
 הנ"ל

 ד~ל א~ ובאמת ~ללא באלף אפ~ דא"~
 ~ דנייש~ אופן ו~אי~

המג~
 דלא ~הא תל~ בדשיל""מ אסור ד~י~ו הא ~כ

 ~בריש כדא~ באלף אפ~ב~ל
 ביצה~

 ד~~ל וכאן ש~ ~~""י
 וע~ מותר" ~י~ו~אמת

 הש~ קוש~ויו~שה ~~~ אין ב~נן דאף דס""ל
 ~דף ~רובין

 ל"ז~
 תנא מאן

 נא~ א~ ו~ין ~רירה" ל~ ~ת בדר~נןדאפילו
 דבי תנא

~
 או

~  
הוא ש~ ~ש~ כדא~ לשבתות מ~ב דהרינו

 ~ש~"מ וע~ מ~~נן תחומין דעירובי ~ו~ ע~

~~~
 מן ~בנן דתחומין רא~ ~ה

 ד~
 וקשה ש~תאלא ו~ן דאין

~  
 אור ~בוקר כתיב

 המהשלחו ו~א~י~
 ה~ וח~יה~

 וגו" ~יקו לא העירה יצאו

 חללו האיךא~
 קושי" הקשה וכבר הש~ת את ~ב~י~

 מ~ה אף ~~מו ואף ד~נן תחו~ן י"ל ואך ביפ""ת"זו
 ~יומא ~~~~~נן

~~""~ 

 שדי~ר אימתן ~ום ~"ל
 שאני הלכוקשות את~

~ וכ~וו~  
 ה~~"א

 הותר המלכות אימת ד~וםבח"א ~ל"~~ ~בשב~
~~ 

 שתיית
 ליתן יש ו~זהיינ~" סת~

 ~ע~
 ~מה בתורה הכתוב טל

 היתכן~וח~ה~"
 א~ל דרבנן דתחו~ן ~לכו המהי~ה שלא אך ~לשי""ך" וע~ ש~ שיניח~

 אמר ו~זה מחמר איכא~א ~~ני~ חמו~~
 ו~אנשי~

 היינו שלחו
 הולך כמו ה~~יךכ~ש

 בשלח ויהי בתנחומא שפ~ וכמו~לויותיהן~ שתרג~ לש~~ עמ~
 ~~ לו~לשון פר~

 בני שה~ו ~לחו"
 לו~~

 את~
 והמה

 ~עוני~ הח~~~~ולי~
~ ו~הנ""ל בש~ת" משא  דוהכן 

~
 אור ~~קר ש~ת ליל

 ש~ והאנשי~
 ~ון ~

~ 

 ~והוא ~"י ופ~ עמו וישכרו~וישתו
 מב~

 דף ושבת ~

 ד~ו~קל~~
 הוא ולא יין שתו לא שמ~ו~ו

 שת~
 יין

ואותו
 היו~

 שבת ובמס" שתו
 נזיר ה~ דיוסף א~ ש~

 ~ין פרושי~ ה~ אחיו וכן אחיו נזיר ולקדקדכ~תיב
 בח"אוכדא~

 וצריך ש~
 ~ע~

 דהותר הא על
 אך אז" לה~

 ~ידוש על ועומד דמושבע שבת ~ל סעודת דה~~הנ""ל
 דף ~~נ~ר ~"~ לשי~ת ~יןטל

~~ 
 ~ידוש" יין דשתו ~"ל

 ס~ ~חאו""ח אפרים ~ית בתשו" ~ה מצאתיוש~
~י~" ס"ג~

~~~~
 ~ך שייכות יש שפיר

 שא~
 דוהכן דמדרש ל~א

 יש ו~זה ~נן תחומיןש"מ
 ~ו~

 ~~ה
 שמן בהנותר אח""זשנאמרה

 שבנ~
 ברירה אין דש"מ

 דתחומין תנא דהוא תנא האי מאן יו~ה ולאבד~נן
~

 בזה הרבה הארכתי ו~ד וכנז" ר""ש או יהודא
ואכ~ל"

~~~~ן
~~ם" ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~

 מגי~
 ~ד""ב

 ב~ ע"ב~
 שושן אלא שם הש"ס

 ב~""ו שבשושן אותן ~ו האיך גז"ש י~ינן אי ~"יופ~ נס" בו ונעשה ~ואיל שושן שאני כדי לה ואמרירבא א~ כמו~פין ולא כפרזים לא כמאןדעבדה
 יהושע מימות שהו~ה ~ה ידעינן ולא הוא פרזיהא

 דלא ד~שלמא ~ש"ס ~ון וצ~~"ל"
 ניחא כפ~י~

 אלא ~~""ודקראו
 דל~

 כמוקפין ~או הרי קשה כמוקפין
 דלא אלא א~יאה ~אי לא כמוקפין דלא וע"כ~~"ו~
 מו~~ן ~ן לעירהוי

 דל~
 ב~ו"ז ע~ יהושע מימות

 אחר שהו~פו כמוקפין דלא או ~""א~" ת~"ח ס~~או"ח

יהוש~
 מגילה מה" ~פ"א ~נל""מ ד~רי ולפי

 הי""א~
"~ 

~ ~
 עיירות לענין מגילה בריש הר"ן ד~רי

 המסופקי~
~~

 דהורו יהב"נ מימות חומה מו~פות
 הגאוני~

 ז~ל
 אחרשהולכין

~~ 
 מוקפות אינן שרוב ה~ירות

 וקו~ן יהב"נמימות חומ~
 תאמר שאפ~ ועוד בי"ד" בה~

שהוא
 ~~ ר~

 של ספק הו""ל שקול
 דבריה~

 ו~ולא
 פ~ו~תונ~א

 מקרא בודאי ממנו ומ~ל בשניה~

מגי~
 המל""מ וכ" בשני" ופ~ור בראשון קורא ~יכך

 הוי הדין דמן כיון נראה דבריוכוונת
 ספ~

 ~ולא למיזל אפשר דלא אלאול~ולא ד~~הן של
 דא~

 פו~ו אתה
בשניה~

 איכא ויומא יומא ~ל
 ל~~

 אינו שמא
 זה~יו~ חיי~

 א~י~ ~ו~
 בשני ו~ור ~ראשון דיקרא

 דהוימשו~
 ס~

 של
 ד~ריה~

 דשמא
 נפ~

 ש~א במה
 ומ~ב~ון"

 בראשון דיקרא דאמר~ן
 דתיכף ~~ד ~רות ~יך א~ד יום ~רותצ~ך ד~~ ~ו~

 ע"ז וכ" שי~ימנה" צריך לידוה~וה ש~א~
 מדב~ לדק~

הש~
 ~מנחות

 ~""א~ ~ד~
 ~כן עדיפי תמי~ןדהאידנא ומוספין דלמחר תמידי
 תדי~

 או
 דיל~

ע~פא מוספין
 ד~ו~

 ~בפ~ והרמב""~ איפש~א" ולא ~ודש
 פ~ תמי~ן~מ~

 לא ואמאי שירצה כמו
ה~וה שי~~ א~

 שבא~
 תחלה לידו

 ו~~

 ח~קות מצות ~~ ~ן



~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~ן  ~זה מיישב ובהגה אחת" מצוהובין
~ 

 הרד~""ז
 ~~תש~

ס~
 ו~ח""ד כן" ד~ י""ג~

 ס~ ~~תש~
 ק"י~

 עליו ה~שה
 דמנחות~""ס

 הנ~
 עיי~~ לק"מ הנ""ל ועפ""י

~~
 סופר החתם דברי פי על לפ~ל יש

סימן ~חאו~
 קס"~

 דברי על שה~שה ר"~~" וסימן
הרד~""ז

~~ 
 ~ד"ו דמגילה

 ע"ב~
 מסמך דמשום

 גאו~
לגאו~

 די""ל ותי" בשני" ועושים ראשון אדר מע~ים
 לזרז לו יש עליו מו~ל שכברדבמצוה

 ו~קדי~
 ולא

 שאנו מצוה א~ללה~ין"
 מק~לי~

 ועדיין תחלה עלינו
 שייך לא ~ה נתחיי~נולא

 כ~
 ביום לק~וע ו~וב זריזין

 לגאולה גאולה מסמך והיינוהמו~חר
 עיי~

 סברא והוא
 הר""ן דהכריע המסופקות בעיירוח גם ולפי"זאמתיית"
 בי"דלקרות

 משו~
 הרדב""ז ~עם

 וכמ~
 הלא המל""מ

 מקודש" דהוי ~"ו על ~קן אפשר הי" התקנהבתחי"
 שנראהוכמו

 מ~
 התקנה" בתח~ זריזין דל"ש המל""מ

 ~זה" תקנה כנה""ג אנשי שיעשו מצינו לא באמתואך
וע~

 צד~ו שפיר
 הר"~ ~

 ~י""ד~ לעשות
 נראה ד~י הנ"ל" הש"ס לד" פתרון לזה~~~~י

 מימות הוקפה אם ספק הוי דשושןרש"י מ~

 ד~י~"~
 אתה וא""כ לקולא" דר~נן ספיקא י"ל לכאו" בספקוא"כ יהוש~ ~מוח שהוקפה ~ה ידעינן ולא רק

 כפרזים לא כמא~" דע~דה שאמר וזה ~שניה~"פו~רו
 ז~ו" הוי ב~"ו ולא בי"ד לא הכוונה כ~~פין"ולא
משו~

 ואך דר~נן" ספיקא
 משו~

 ~ולא ~~ור דא"א
 מטע~כלו~"

 משום ב~ל ולא בי""ד לקרות צריך שוב זה
 שאני משני וע""ז הר""ן" וכ"ד המצות על מע~יריןאין
 א~ ע~ נס" בה ונעשה הואילשושן

 לא עייר~ דבשאר
 ע~דו בשושן ב~"ו" לקוראו תקנתאעשו

 משו~
 חשי~~א

 תקנה ובתח~ ב~ו""א" ועי"דניסא
 ביד~

 לעשות
 הנ"ל~ הח""ס וכדברי יותרבעיניהם כ~ו~

 ~~~" ~~~יי ~~~ ~~גן ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~י~~~

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

 ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~וכ~ ~~~י~י ~~ר~~~~~י
~""~~~~~"~~ ~~~ 

~~ 
 ~~~ ~~ ~~~ ן~~~

 ~"ר ~י"~~רי
 זיר~

 ~~ר
~~י~יז ~~~ ~~~י~ ~~י~ו~ ר~

 ~~~ ~~~י~י~ ~~~~ ~~~
 ~~~וכח

 ~י~ ~~ו~ ~י~
 יר~י" ~"ר~~~~

 ~ר~ ~"~
 ~~~ר

~~ור ~~ ~~ו~ ~י~ ב~~
 ~~~ ~~~י~ ~~י~ ר~~~ ~~ר~ ~~ור~ ~~~~~~

 יר~"~ר"
 ר~~~ ~~ר~ ר~י~ ~~~ בי ~~~~ ו~~

 ~ר" ~~~

 ו~~~~יו~~~
 ו~~ ~~י~~ ~~~~~" ~~רי~י זב~י ~י ~~ר

 ~" ור~"י~ב"~~
~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~ור ~~~ו
~~ 

 ~~ריו~

~י~~
 ~שמני~ שהרי בזה

 בשבת ~הם מדליקין שאין

~~~~
~ספר ~~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~

 יעק~ קה~
 ~תוספת

 דר~נ~
 אות

 בירושלמי דאי~א מה עלהעיר אל~~
 ~חנוכה שריפה שמן מדלי~ין אמרי ינאי ר"דבי ~רומות~ ~סו~

 ד~ פסחי~ ~במס" דאיתא~א
 ק""ב

 ע"~~
 דאין

 ~בשבת התם והרי ~~ילות חבילות מצותעושין
 כך שנ~מאו הקדשים ~ת ~רוף שמצוה כשם רבאמר דכ"ה~

 לשרו~מצ~
 שרינן והאיך שנ~מאת התרומה את

 להדלי~
בש~

 וכתב ח"ח מצות עושין אין והרי בחנוכה ~יפה
 ~זה אין ~ב""א וסיומן ת~י~ן דאין דכלדי"ל

 ח~יל~חבילות משו~
 בהנ"ל חשו דלא ~עמא והיינו

 מש~
 של שמן שריפת מצוות כןלא לה" זקוק אין וכבתה מצוה עושה הדלקה דחנ~הח~ח"

 תרו~
 זמן המשך שצריך

 בזה חשו לא לו זקוק ~~תה שישרףעד
 משו~

 עושין אין
 עכת~ד~ ח""חמצות

 דס"ל דרב ~עמ~ א~~~~~
 דשמני~

 ~ליקין שאין
 ג~הוי ש~י~ אותן ד~כלל אף ~חנ~ה מדליקין~ש~ת
 דכ~תה כיון מ"מ שריפה שמן

 אי~
 לה זקוק

 אין משום ל"ש לה זקוק שריפה שמן ובמצות~חנ~ה
 ח"ח~ מצותע~ין

~~~~
 חבילות ~ות עושין לאין חשו דלא דאפשר כתב

חבילות
 אל~

 דתרוויהו היכא
 דא~

 ~בנן או
 וחד דאו" ~חדלא

 דר~~
 ד~~ הוי בש"ש שריפה ומצות

 לפי"ז ו~"ל עכת""ד~ דרבנן רק הוי חנ~ה~א""כ
 דס~

 כדרבנן הוי זה לנדון ~~לה מד~רי הוי ד~נ~דא~
 מלשון ~ה רא~ויש

 הרמ~""~
 ~פכ"ט

 מ~
 שבת

 שתי עושין שאין אחד כוס על ויקדש י~ך ולאש~ב הי"ג~
 שתי ה~ון ~רכת ~ות קידוש שמצות אחד בכוסמצות
 תורה" של מצות שתי דייק הרי ~""ל" הן תורה שלמצות
וי"ל

~ 
 ~ה ועיין דרבנן וב" ת~ה של שא" היכא

 ס~ ~או""חכת"ס בתש~
 קל""ט~

 שעל עוז ממגדול כן שה~יא
 אמנם עיי""ש~ הנ"ל הרמ~"ם ד~רי כן דפי"הרמב~ם
 ב~~ סיי~ שםב~ה"י

 מוצא אני שאין אלא
 ~ע~

 ~דבר
 בד~רי לזה מקור יש ולהנ"ל עכ"ל" חלוש זה חילוקובעיני

הרמ~"~
 כנ"ל~

 קודם ~עצמו ~קה""י~~ג~
~  

 סמוכות ומצאתי כתב
 ~דכ""ג בש~ת תל~דא ~רח דקא ממאי~ה

ע""ב~
 מדליקין דאין ב~נ~ דקתני ~עמא למיהב

~שבת ~ש~
 ויו"~

 דהיי"ט קאמר ולא
 משו~

 מצות עושין דאין
ח"ח

 א~ וכ~
 דבחד דבעכ""ל לא

 דא~
 אין דר~נן וח~רי"

 ~"ל~ מח""ח משוםבו

~ג~
 מה יל""פ ~הנ""ל

 ~דכ""ג לקמן א~יי דא~
 ובש~ת דאמר מה על דאמרלר~ה ע"~~

 מ"~
 מתוך לא

 מעתה אלא א~יי וא""ל י~ה שמא גזירה לבערו עליושמצוה

 וכ~ לישתרי~יו""~
 ~ד""ה שם ובתוס"

 ~ירה~
 דלישנא

דאל~
 ולהנ"ל עיי"ש" אחר ~ענין לפרש שיש ~מע מעתה

 דהאיסור ~רש שישי""ל
 משו~

 דאין
 ע~י~

 וכ"ז מח"ת
 נאמראם

 דא~
 עושין אין שייך דרבנן וחד דאו" בחד

 י~~~~~
 כשאמרו דקודם

 ד~ מש~
 רצה לא ירמי"

לקבל
 משו~

 הרי בש"ש מדליקין אמאי לי" ד~שי"
 גם ואף מח""ח עושין איןשייך

 ד~
 ~מ~ א~ ירמי"

 מצות עושין אין ~ה"ג דל"ש רב דיסבור מצא לאדרב

 ח~ילות~ח~יל~

~~~
 ד~ משמ~ לאביי כשאמרו

 דהנה קי~לה יוחנן
 דשבת ~פ"ב~ירושלמי

 הי""א~
 דאמר שם קאמר

 בש~ר"~
 במדורת האור את להצית שמותר ז""א ~ח



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

קדשי~
 אין תנינן ~א ~שבת ~ו~ת דליקה והיא

ש~
 דס"ל והיינו

 כר~
 ולא דתנן דמתנ~ ~מא

מדליקין בש~
 בש~

 שריפה
 יו"~ מפני ~יו~

 ביו"~ ד~ירי ~ום הואשריפה להיות שחל
 שחל

 בע"~
 דלא וש""מ

~~
 כה""ג מח""ח דהויס""ל ~לילה שריפה בשמן מדליקין אין ~תה ~ריך

 ח~ דהוי ו~ע~
 ~בנן ו~ד דאו"

א"~
 ירדו יוחנן

~ 
 ישמעאל ר" כשי~ת

 ו~
 ו~י~~"כנ""ל בפנ"מ ועיין

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~גי~ ~~רי~~~י ~~~~~ ~~ ~~י~י"

 ~רי~~ ~~ו
 ~~~~~י ~~ ~ז~יר

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~גיו
 ~~~~י ~~~י~~ ~ג~~ר

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

 ילי~ ~~~~~~~
 קדשים שורפין דאין רבא

מלבדו ביו""~
 מי~ דממע~

 ~~ רש""יוכתכ בז~ה" שלא
 ביום נותר כמו בז~ו קדשים שריפת דהאיכא ליקשה לכא~ למחר~ דאפשר קדשים שריפת

 כמ"ש מיד ~רפו דמצוה ~סול ~יגול ו~ומאהראשון

 ~פי""~ברמב~
 חביבה וקיי""ל המוקדשין~" פסולי מה"

 כזמנה" שלא ממילה ראי" ומאי בשעתהמצוה

~~~~ 
 ~ הקדמות איזה אקדים

א~
 ~קידושין ~~~~"

 דל""ד~
 מותר יה~ דנשים הקשו

 ~דשיםבשריפת
 ~יו"~

 עשה ליכא דבדידהו

 כן~ מקום בשום מצינו לא ואמאי~יו~

 פ""ב ~פסחים בירושלמי שהערותי ~~כ~
 ה"א~

 דמיבע~
 בשריפה הוא אם נותר שנעשה תודה בחלתל~

 דבר ~כלאו
 נותר ואי דבר" בכל קדים תמן דאי ופש~

 בשריפה~~ם
~~ 

 ~פ""ח בשקלים דא~ מהא ~
בשר מ""ג~

 ק~
 וכו" שנ~מא

 ר~
 שם ~ומאתו מקום אומר

 כפסחים דהאשריפתו"
 ילי~ דפ"~

 לחון יצא דאי מ~רא
 הלכות ~רמב""ם כמ"ש בפנים וש~פתו או~ושו~ין
 איסור עליו תל והאיך ה"ג~" ~פ""ז הקרבנותמעשה
 לפ"ד בעז~" בפנים שריפתו לאסור~ומאה

 הירושל~
הנ""~

 ~~ג~
 ~~""ז ב~יצה התוס" דברת על ~י""ז ~עיר יש

~ב~
 שאם ד~"ב כפסחים דא~ ~א

 ר~
 בתרומ~ מיירי שם גם ~או~שה בשר~ה" דמצוותו ~מאה בתרומה דאינו כלבו ~נימרי~

 שם שאיתא ~מאה

 ב~מאה ו~יינו עצים מדמישפ~~
 כמ"~

שם ב~~ רש"י
ומסיקה ב~הו~י ~ו" דמריצה קתני דלצדדין צ""ל יה~ ~~

 וכ~
 ד~ירי לומר אפשר הא ב~מ~" גם

 שנ~מאהקודם ב~~
 ומיי~

 ב~מאה
 ור~ ג~

 היר~למי ~י""ד דבר בכל וביעורו עליו חלה~ומאה איס~ דאין

 ואעפי~הנ"~
 אלו דאת"ל עצי~" דמי אלא ~לם א""צ

 כמו~ן~ ~ומאה איסור תל הוי אז חמן הוילא

 ~א~~~~
 דאע"ג עתיקין הדברים נודע כבר
דבעלמא

 א~
 בקדשים אבל איסור על חל איסור

 על חלאיסור
 איס~

 כן דס""ל בזה ~י~תו ור""ע
התוס" וג~ ב~י כוותי" ס""ל מ"ד השאר ~ן ~דכ"ג~"~ר~ות

 אז~
 ז~ שי~ לפי

 הנ""ל ~ירושלמי
 ע~

 לא
 כן"ס""ל

ד~
 ~ס~בח~"מ הקצ~"ח ~~~י

 ת"ז~
 שביאר

 למאן בעל~" ~ון צריך דב~שרד~מב""ם

 הכשר ל~ני צריך הי" לא גבוה" ממון קלים קדשיםדס""ל
 בע~ם רצון להיות דא""א שחי~ה בשעת אפ~מים

 בעלים ממון ס"ל אי אפי" להקשות הוספתי ואנייעיי""ש"
הא

 עכ~
 הפו~ים ~י~ת וקשה מ~יים" ~נאה אסור

 ל"ל אה""נדס""ל
 בעלי~

 בקונ~רס כמבואר
 שבסו~

 שו"ת
 ~ודות ד" אחר עד שחי~ה לאחר ואפ~הריב"~"
 ~ום מוכשר אינו בודאי שוב עבודות ד" ולאחראבה""נ"
דמשל

 גב~
 קזכו

 וכמ"~
 ~כחת ולא ~קצוה"ח" שם

אלא
 בהעבי~

 משקה ועדיין בנהר
 יתכן לא זה גם הנ""ל ולפי בעלים ממון דהוילריה""ג שחי~ א~ ~~~

 ונתיישכ י""ל ד~אמת אלא בעלים לי" לי~ דאה""נמשום
 לפמ"~ הנ""ל" הקצוה"ח קוש~ גם~ה

 ק""ס מצוה במנ""ת
 אי~של בעי אי הואיל ~ום הכשר ~ני מע"שלענין
וה"~

 אלא מהני לא ~כשר ואי קלים קדשים לענין כאן
ואסור ב~רה" שנשח~ו חולין הוי וא"כ בקצוה"ח כמ""שלאת"ש

 בחשנב"ע דאה"נ הרמב"ם ~י" י""ל ~הנאה" ג~
לאו

 דהניחא אלא שלו" יהי" איתשל אי וא""כ דא~
 דאסור מדרבנן אבל כן" יגע" אשר דוה~שר הקראי"ל מדא~

 באה"ע ועי" בעלים לו שאין כמי הוי יתשל אםבהנאה

~~
 ~ק~ שהנחתי במה לצדד יש דהרבה

 דא~ה"נ
 כע~ם לו שאין כמיהוי

 דא~
 בו מק~ין ~איך

 ~ס~ אה~ ע~ הוא בע~ם ממון אם האשהאת
 בעלמא לפי~ולא וכ"ז ~~ות" ה~הועוד כ""ח~
 בעברה אלא משכחת דלא דכיון שכיחא דלא~לתא דבלא"~

 שם כמ"ש עלי" ~ופח ~קה ועדיין ב~םמחיים
 ב~לים ל"ל דאה""נ ה~ב"א שי~ת ובגוףבקצ~~~
 חקירת דידוע לדוגמא" ואזכיר במק~" הרבהפלפלתי
 אמ~ איהפ~"ג

 לישראל רק די"ל לב""נ בהנאה מ~ר
 דא~ מהא קשה דא"כ אבה"נ" ל~""נ אבל ~רי קראגלי

בתו~ן
 ע"ב~ ~דקל~

 שלי מעיים דבני
 וכו~

 אפי" שלך
 פ~~הכי

 עכו"ם ~ותפת
 פו~~

 דקל""ג בחו~ן ואי"
 אמ"~ ~וי אב"מ עכו"ם ~מנין אין ס"לדראב""י
לג~~~

 אין כהונה דמתנות החיוב דחל ~שעת וא""כ
 ~כו"ם דהא ממתנות" פ~ור ואמאי בו ~לקלעכו""ם
 וא~ דמי בע~ם לו שאין וכמיאבה"נ

 זו מב~יתא קשה
 די"ל אלאאראב""י"

 דבלא~
 מבריי~א שם איתותב

 ואך ב"י" אחא לרב תיו~תא ~ה~ זו מברייתא דגםי""ל וא~
 ~עי" כתרוויהו דפסק~רמ~"ם

~""~ 
 מ~ים ~"

 ובפ~
 בכו~ם~~

 ס"ל ~לא צ"ל ע"כ דסתרי ת~י והוי
 קרא ~יך האיך דא""כ קשה וביותר~~~"

 כל ב~ל בהנאה" דמותר לאו אי הא בהנאה"דמותר לאמ"~

הקניני~
 בהנאה אסור הא ה~דשות ~ני האיך וגם

 דהאיך הרע""א ד~קשה וכגוונא כעליםיול"ל
 דאמ~ ת"~

 כתבה הא בהנאה"אס~
 הת~

 תחרוש לא
~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~

~ ~  ~~ ~א~ 
 ~נ~" ~סור ~וש

ואכ~~"
 ~~ ~ית~ ה~ ~~ ~~ ~יב~~~

 ~ך

חה~
 אלא דאינו

~ ש~ ב~  
 ~בח

 ~ג~

 ~~~ה~
 בשבת היר~למי

 רבי ש~
 יו~

 שלא כיון זמנה" ש~ כמי הויש~מאה ~י~ פזי בר
 ש~" ~~ ~ד"~ו

 ~פשר~ נתחכ~" ה~~~~~
 דג~ לו~

 רבא
ס~ל

 תוס" וע~ עול"~ ~ו"~
 ש~" ו~ש"~

א~
 דבא

 לת~ נשי~ ל~
 בשו~ א~ ~ א~י

 הנ"ל" התוס" כק~ ביו~ ק~י~ שו~ין דנשי~~ו~
 מלבדו דממעט א~~

 ש~ ~~
 והוי בז~ו" ~לא

 ~ה ~לל הבא~ו
 ו~י~

 חייבות
 בח~ כ~

 ~או"ח
 שריפת ואי ק~~"ס~

 קדשי~
 דרבא~"ל המציא~ ~ר הוי בזמנו

 ואי הנ~ל" בפסחי~ הירושלמי כד~ ס~
 נפסל אימ~

 במחש~ בפני~
 אשה בטומאה או

ב~~
 לפ~ ואפ~ ש~~" ~י ~~ דנ"ב ~ידושין מנין

התוס"
~~ 

 לא ~תחי"
כדאיתא מיוחסי~ כשרי~ א~ כי עב~

 ~ש~
 ~"ו

 בתוס"~
 ש~" ~י~ ~כן ואין

 מידש~ו וכש~
 ע~

 מלבדו" ונמעע שבת" בירושלמי וכנ"ל זמנו
 נעמאואי

 בח~
 אינה הטו~ה

 ח~
 הירושלמי ~י""ד

פסחי~
 דאיסור הנ""ל

 משו~ ואי ~ודמו" לחון י~
 יציאה

לח~
 שריפה צ~ך

 בפני~
 ומיד

 ב~דשים~~ וכנ~
 ק~~

 נט~ת אי~ ביוצא" נפסל דאינו
 בא~ן ~~ך הכשר" מהני דלא כנ""ל~~נן

 ~שיר הקודש ~ובת ואך כנ"ל~" המציאות י~רהיותר

בהעו~
 כקדשי דינו וזה אימו~ן ~יינו ~בח" ע"ג

 ~ותר ואי כנ"ל"~דשי~
 קלי~ ~דשי~

 שאיתא ~"מ ~ל
 ~קידושיןבפנ"י

 דל""ד~
 ובש~"מ

 ש~~ ~בפהמ~
 דהוי

מעשהז"ג
 וא"~ פעורות" ונש~

 ואי עדל"ת" שייך לא
 בפני~ הוי זה כה"ג פסול שאר או במחשבה~סל

 דלא
שכיח

 ש~
 והו~א ~ד ש~ו לא ואי כנ"ל" אשה

~אלא הוי לא הא ע~ה בתרומה ואי זמנן" עבור אחרהוי אח~  בדרך נ""ל כן ש~" בפנ""י הי""מ לפ~ מדרבנן 
 ואכמ""ל" בזה ~לפל עוד יש ~רבהאפשר"

~~~~
 למ"ד הנ"ל הקצוה""ח בקוש~

 קלי~ דקדשי~
 ~ו

 ~ני אמאי בעלי~ממון
 וג~ ההכש~

 ליישב
 דוו~א דנקעהא

 ~קה ועדיין במי~ עוב~ בפ~
 א~ דה~ י~ע~ח"

 דהק~ די"~~ ~בב"~
 שלא

כהדיוע מד~
 בתוס" יעיי~ דמי מד~

 דד~
 שכינה

יהנה ש~
 אד~

 ~~ ~לה" בלא
 כאן גם

 נא~
 שכתב ~"מ

 אותה ~ש~ות כדי בנ~ יעבי~ ד~י בפסחי~~~י
 ~פשיע נוחה שתהאכדי

 שכינ~ דד~ נא~ ע"~
 איכא

 שכ" ~"מ ובפרט קדשי~" ~פסד יבוא שלאכדי
~ביצה הרי"~

 ד"מ~
 יו""ד בש""ך ~~ משתמעא סרכא איכא דאי

 ל"ע~ס~
 ל"ב~ ס"~

 כדי אי~ שכינ~ ד~ בודאי
 יעריפנה ושלא לא או הוא כשרה זו בהמה א~שנדע
 והתינח כד~"שלא

~~ 
 אבל שחיעה

 ~א~ א~ שחי~ אח~
 צלי לאוכלו יכול אבל הדחה ~יך ~שלו

 צלי ואדרבה ע"ו" ס~ ביו"ד וע~ ~~ן ~ד בתח~הדחה דא~
ה~

 י~ר גדולה ~ך
 בחול~ כ~

ליכא ~"~ ~ב~" ~ק~ב
 ו~ שכינה" ד~

 ד~א נ~ט
~ ~בה~ ~  בנ~ 

וכנ~
 וא~"

 שיד~י הג~~~~~~י
 שב~~

 הנחתי אשר היסוד

~
 שייך דבטו~ה

 ~ ~ ~~~ א~

א~
 דק"א חולין ~ועיין ד~~רא יוצא

 ע~
 בפלו~א

 בטו~ת חע""א איסור בענין ~בנןדר~~ג
 הג~

 הר~~בשר~
 יש

~~~ 
 שראיתי כמו ~ל ולדוגמא

בש~
 הגאון

 יוס~ ~
 ~ישב ז""ל ענגיל

 ר"י דפליגי ~אמר נזירין שניבפרק ה~וש~ ד~
~ בנז~ ו~ ש  ש~ואי 

 אסו~
 נזיר דאיסור א~ג

~ משו~ קדי~ ~  
מפק~

 ~"ל וא"כ נזיר" אינו כאלו ~וי קדושתו
 ג~

 כאן
 בפ~י~ כ~שכן

 דה~~ ~~""ב~
 ואתעבד הואיל

 דחול~ובדין
 ונעמאה ~"ל~ ש~" רש"י ובפ~ וכ~

ונתחללה
 ו~~

 דמשמע ~~" ~דושתה
 ג"~

 דעומאה
 קדושתה~~עת

 ע~
 דבא א"ל

 ש~
 וכתבתי ~ופן" מאופן ולצדד ולסלסל ~~ל ישועוד עומ~" איסור חדש

~~~~~~~~ ~~ 
 ש"מ רבא א~ ~~~~~~~~~

 מדר~
 תלת

 ביעור איןש"מ
 ח~

 שריפה אלא
 וש~

הבע~
~~ 

 הואיל אמ~נן דלא ה~יח מהיכן מלוני""ל ה~ש~וש~ ונו~ ~~" הואיל א~ינן לא וש"מ יוצאת
דילמא

 דס~ משו~
 ביעור אין

 ח~
 שריפה אלא

 וע~
~ו~

 וא""כ מנ~ר די~ינן
 ג~

 מנותר י~ינן זה לענין
דאין

 ביו~ שו~~
 ד~ותר

 ג~
 בשבת קרא

 דכ~
 ~וכה"ג

 חמן שריפת ~נין שבת בירושלמיא~
 מ~ו~

 שתהא
 ביו"ע~~דו~ת

 למעל~ כתבתי אשר~~~
 ~"א ס""ל רבא דלעולם

 ~ו~דהעע~
 דוחה ~ה דאין

 ל"~
 והא ו~ה

 משום היינו מלבדודממעע
 נשי~

 דליכא דבדי~ו דהו""א
עשה

 עדל~ דיו~
 ~כ ~דל"ד~" קידושין בתוס" כדאי"

 נשים דגם ~ה ~לל הבא לאו דהוי מלבדוממעע
 וג~ ק""ן~" סי" ~חא"ח בח""ס כדאי" ב~איתנהו

 במילה
 גרסת ~י כןי"ל

 ה~
 יו~ף

 ד~ פו~
 למול כשירה דאשה בש"ע דאי"~""מ ~""ו" דאתי" גרס
 א"~

 בדידה הו""א
 צריך לכן כן שה~ר גמא ~יבת ועי" ל""ת" דוחהעשה
 ס""ל דרבא התוס" קושי" קשה ולא למיעוע"ר~

 אבל הואיל לי" ~ת אי תינח הא שכן וכיון ול"~"~ה דיו~
 שו~ בלתי ה~יל לי" איתאי

 ה~רה מצוה
 הבע~

 ביו"ע

א~
 עול~ ד~וי

 וכ""ש
 נות~

 למילה ולבדו
 ש~

 בזמנה
 ו~דייקא"

 וק""ל~ הואיל" דל""ל

~~~~
~  כקושי" ס"ל דרבא 

 דוחהדעשה צ~ דבנשי~ התו~
~ דיו""ע" ל"~  בי~ר דאין רבא ה~יח ~איך מברוידאהר""א ק~~ ליישב יש 

א~ ח~
 ש~פה

 דיל~
 ~לא הפנ"י קושי" ~ן בשריפה" אף

 א~ ~""ז~ ~בבי~ ~"ילד~
 דבר ~ל השבתתו אי

 קושי" איזה עוד וכן להב~ן" אחשבהרחמנא
 המובאי~

באחרוני~
 זה" כעין

~~~~~~~
 דהי" י"ל

~~ 
 תשב~ו דילמא ~"ע על ~בא

 בש~פת הנ"ל ~וס" נשי~ וע~ביו~
 וה~קדשי~"

 דאיהו מידי איכא דמי וא"ת חמן" בביעור

~
 חקרו כבר הלא משוי" מצי ו~ליח עביד מצי

 תשביתואי האחרונ~
~ בקו~ מ~  

 אוחיוב ~די עצמו להביא דמצוה
~ 

 החיוב ד~קר ח~" לו יש א~ הלאו תיקון

ש~
 בפסח חמן לו ~"

 וה~
 ~עע~ווי הגדול הגאון

 גראס דוב חיי~מוה~
 ~שליט~~

 ~ו"ת לי הראה זצ""ל

~  ~צ~~ ~שו~~
 עצמו ~ביא דא""צ שם שמבואר

 לבערו יכול אלא בש~ו חיובלידי
 יה~ שלא כדי מקוד~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ לו
 ח~

 וא~ יעי~שי בפסח
 ד~ ~נינשים ע"י ב~ר דגם פשי~א

 הא שליח ~וי מצי דלא נ"מ
~~ 

הח~
 ו~~ כמובן" ברשותו אינו

 כהנ"ל דלא באמת צ""ל
אלא

 דה~
 להביא מצוה

 שריפה חיוב לידי ~~
 כנ""ל~ נשים ע"י דמיי~ו לומר אפשרלא וא~

 הנ"~~~~~~~
 דס""ל דמאן בפלוגתא להעמיד אפשר

 א""כ שריפה אלא חמן ביעוראין
 תיקון רק הוי דלא ש""מ בשריפה דו~א הקפידהדהתורה חזי~

 בפ""ע מצוה גם אלא יראה" בל על יעבור שלא כדיהלאו
 דה~קר מהני" דמשבית מידי ~ל וע"כ הלאו" תיקוןרק הוי דלא ס""ל דבר בכל השבתתו דס"ל מאן אבלא~א"
 הוכיחו~כ שיהי"" א~ן באי~ ~~ ברשותו חמן וימצא יראהשלא

 מר~ ר~
 ביעור אין דס"ל

 ח~
 אלא

 מ~ והוישריפה"
 מידי~איכא מי ושייך חיוב" לידי ~מו להביא

~~
 דנימא שהעירו מה לפי י~ה

 עדל~
 דלרבא

 ליתנו נשים אי אבל דכ""ה~" ~בשבת עול"ת הוילא יו"~
 התוס" לש~ דוחה דאינו בכל שוה דא~ו ~ה הויב~ה
 ח~ ביע~ דאין וע"כ ד~"ו~"~במכות

 פ~ורות~ים דאזי שריפה אלא
 כנ~

 וא"ש~
~~

 ~~~ במנ"ח לפמ""ש ~צה
~"~ 

~ הוי דאם  ~וי דתשביתו ב~ה ליתנהו נשים ו~הבקום 
 וע~ שהז""ג"~"ע

 דאין רבא הוכיח
 א~ ב~

 דש~מ

דה~
 עשה

 נשים ע"י ואא""ל פ~ורות ונשים ועשה" בקו~
 דמגילה פ"ב רע""א בתו~" ~וע~ ~ה" ליכאדבדידהו

 ~בות" בכלל ישנם חייבות שנשים במצוה דדוקאמ""ד
וע~

 נוכל ולא פ~ורים" בתשביתו דע"כ רבא ה~יח

לו~
 ~בות מ~~ם דידהו ו~ה נשים ~""י דישרפנו
 ב~בות~~ ליתנהו בעשה דליתנהו דכיוןדוחה"

~~~
 ליישב

 דף ~בביצה התוס" קוש~ ב~
השוח~ י"ב~

 נדבה ~ולת
 ביו""~

 ב"ש ~י וכו" ~קה
 ונדחקו מתוך"דל""ל

 בתו~
 ה""מ אמר דלא מאי ~ל

 והיינו ד"ה" פסחים בפנ""י הוא ~ך ונ"ב מתוך"דל"ל ר~
 דש"מ דרבאמימרא

 דר"~
 הקשו לכאו" דהנה מתוך" דל""ל

 דל""ל רבא הוכיח דהיכיהמ~שים
 לא הא מתוך" לר~

 ע"מ דמשהה למחר לב~ו דיכול כלל היום צורךהוי
 ל~ה הניתק לאו הוי אי תינח הא אבל א~ילב~ו

 כנ"ל אי אבל במפ~שיםי כמבוארדתשביתו
 דה~~

 א""ש
בכל

 וא~
 ~ך הוי וא"כ ל~שה" הני~ק לאו הוי לא

 וע~ ~אה" בל על יעבור שלאהיום
 ~א הוכיח

 בשריפת כרבא ~""ל דלא אפשר ב""א ר""י אבלמתוך" דל""~
 וא~קדשים"

 איתנהו דנשים ואפשר היסוד כל נ~תר
 ראי" וליכא ~נל~" והוי בכל ושוהבתשביתו

 מתוךדל~ל מר~
 ע~

 כבר ~ה ~קצת ב""ש" מני אמר
 הפרדס~~ בירחוןבשמי נדפ~

~~~~~
 האחרון זה

 בפשו~
 הנ""ל הקוש~ לפי ניחא

 רבא הוכיח והאיך כלל צורך הוי לאהא
דל""ל

 אף ס""ל דרבא וש"מ מתוך" לר~
 דל~~

 כלל צורך
 ואין קצת צ~ך דצריך ס"ל ראב"י אבל מתוךי לומרצריך

 מר~רא~
 ו~"~ מתוךי דל""ל

 ב"ש~ מני אמר

~~~~~
 קושי" ליישב ~ה

 דממע~ התו~
 רבא

 דאיכא ס"ל רבא הא מלבדו קדשיםשריפת
 כלל צורך בו דאין אע"ג מתוך מ~עם מתיר דרבאעל~"
 לאואי ורשב""א" ובתו""י שם" רש"י וכמ""ש למחר לשרוףדא~ר

 בכה"ג ס""ל אשי רב אבל ~בדו" המיעו~
~  למחר~ למ~ד דאפשר~וך 

 ק~~~~~~~
 די~ב~ ~בי~ הצ~

 מתוך דמאי
 ~בביצה דאמר לרבאשייך

 ד~~
 עבר

 ושח~
שוח~

 ולפי י~י"ש" באכילה בשר להתיר ע""מ
 צורך להיות א"צ ~מתדלרבא א"~ הנ~

 כל~
 ב""א יצחק ורב

 דב""ש פלוגתיהו מדקמוקי כמותו בהא ס"ללא ע~
במתוך וב"~

 וע~
 בג~~ יעי""ש ר"י כקושי"

~~~
 דבשבת רבא" על מרבא סתירההאחרונים קוש~ חומר כמין מי~ב יהי" בזה" דברי צדקו

 מ~~~דכ~~
 קדשים שריפת

 וע~
 ולא ד"ה בתוס" יעיי""ש ביו""ט קריבים ונדבותדנדרים כר""י דס"ל צ""ל

 בפסחים ואילו חול"עולת
 ע"ב~ ~דנ"~

 גירסת ~לפי לרבא ~פרארב ל~ רמי איתא
 הילקו~

 הנ""ב
 שם~

 כתיב
 שבת עולת והכתיב ~ הפסח חג זבח לבקר יליןלא

 בשבת להיות שחל עשר בארבעהלי" ושני ביו""~" חול עולת ולא בש~ת חול עולת ולאבשבתו
 א~

 דס"ל ש"מ
כר~

 ביו"~ קריבי~ אין ונדבות דנדרים
 בתוס" יעיי"ש

 בע~~" בזה הארכתי אחר~ובמקום

~~~~
 סי" ~באו"ח י~ב הישועת דהנה א"ל

 על להקשות דישהעיר צ~~
 הג~

 קי"~ד ~דף דשבת

ע""ב~
 שבת חלבי על שבת עולת ד~"ל לר"ע דה~יח

שקריבים
 ביו"~

 קריבים אין ונדבות דנדרים
 קריביםדילמא ביו"~

 מ~~
 שייך לא בהק~רה אבל מתוך

 אבל יעיי"ש עיבוד מ~ם או כיבוי מ~עם אומתוך"
 השחי~ה~ רק הותר לאבנונ"ד

 לת~~י~
 דמתוך הש"ס ל~~י ס"ל דהא זו קושי"

 שלא כדי עולה בקרבן שייךצורך דאי~ התוס" וכתבו קצת" בצורך אלא הותרהלא
 יה~

 ושלחן מלא ~לחנך
 ~קריב הותרה אי דהתינח צ""ל וע"כ יעיי"ש" ריקםרבך
 קמה אי אבל הקרבן"כל

 נצ~ ג~
 מה העבודה" באמצע

מצ~
 ~ביצה בצל""ח יעיין איכא

 די""ב~
 בישועת ו~ם

 וצ""ל כנ"ל" קצת צ~ך צריך דאין ס"ל רבא אבליעקב~
 ניחאדלשי~תו

 הג~
 ~~סחים מר"ע דהוכיח דשבת

 ד""ה~
דל"~

 ובשבת מתוך
 ג"~

 איירו
 לר~

 כ~ש
 הישוע"~

 קריבים ונדבות דנדרים ~"לושפיר כנ"ל" כלל צורך דאין אף מתוך ס""ל לדידי" רבאאבל ש~"
 ביו"~

 בפסחיםאבל מתוך" מ~~ם
 ~דנ"~~

 דבזה הנק~רים בחלבים איירי שם
 רבא גם כנ""ל מתוך שייךלא

 מו~
 דאסור~

~~ג~
 דרבא זה" בדרך א"ל הי" הנ""ל סתירה ליישב
 וס"ל מתוך" אמרינן דווקא קצת בצורךס""ל

 וע""כ הדיו~" צורך די""ב מ~וך שייך שלמים בנונ"דדוקא
בשבת

 ~ד~י""ד~
 קריבים אין נונ""ד דס"ל שפיר מוכח

ביו"~
 צורך בו דאין עולה היינו

 הדיו~
 אבל ~"~~" ~בפסחים לרבא א""ש וגם שם" דאיירישבת חלבי כמו כלל

 יעיין בה דאיירו שריפה שמן כגון שנ~מאתתרומה ג~ ל~~ כדי דלבדו קרא להביא צריך דכ"דבשבת
 ~דכ"זביצה תו~

 ~"ב~
 מעקה~~ ד"ה ~דל""ד בקידוש~ן ופנ"י

~~
 דליכא מתוך שייך לא דבשחי~ה הנ"ל דרך לפי י"ל
 אף איכא ~מאה בתרומה כאן אבל גבוה"צורך

 עוד נכנסתי לא כי להעיר רק כתבתי וכ"ז הדיו~יצורך
 הבחינה~בכור

 ה~לשה שבו~ות בליל שאומרין מה בסמיכותלפרש דיומא" ~ינא לתרווייהו דשוה מילתאאמרתי נ~א" ו~רשת העצרת בפרוס זה ענין כשלמדתי~~~~
 נשא בפרשת הראשונותמקראות

 ואח~
 אומרים

 הסמיכות בכל כן כמו והנה כהנים"ה~כת
 שבועות" בליל או~ין אנו אשר באופן והמשנההתנ""ך ב~~



~ ~ ~ ~

 ם~ ם~~י~~
~~~~

 עמו~ים וסודות ~~מים בזה יש~ודאי
 ים מני ~חבי~

~
 הנ""ל" הס~כות בישוב שנוגע

 דחו~
 אשר ~ה

 סו~
 ~וד הוסיף הפרשו~" ~וב הפרשה וסוף~ח~

 אמר~~ כהנים" דברכת~סו~ים באמצ~
 ליישב פלפול בדרך

 זה~באופן

~~~~
 דין לנו יצא הפרשה דריש הפס~ים כשנלמוד
חדש

 בברכ~
 שנד~ אס~ינן ~"כ אשר כהנים

ד~
 הייתי זה בלתי אשר חדש

 ~~פ~
 לכא~ה דהנה בו"

יש
 ל~~

 בנחל ~~י" הם" ""גם בתיבת
 קדומים~

 ואפשר
 הקשה המ~ש דהנה מפירושו" רחוק לא ב~ךלפרש
 ו~"כ בכור" דהוי גרשון משפחת תחי" מנה לאדלמה

 אפשרה~
 לו~

 אלא גרשון" משפחת תח~ מנה דבאמת
 ~~ בתורה" ומאוחר מוקדםשאין

 הם ג"ם תיבת אמר
 מנה ד~ח~~~ות

 ~יבת שמוכיח וכמו קה~" משפח~
 במדרש שאי" ~מו אחרת" משפחה מנין דקודמו הםג"ם

~~ם~

~~~~
 אי" אמאי דא"כ הקשו בפסחים התוס"

דף ~בב"~
 נ~ד~

 הא ~~" בהמתך ואימא
 א~

 מ~דם
 הדברות ד~שרת משום ותירצו בת~ה"ומא~ר

 פרשתא~ כחדא והוי נא~ו"אחד בדב~

~~~~
 סי" ~ביו"ד ה~ו""ז

~"~ 

 דאמאי הקשה
 וכאשר ב~ה ציוךכאשר א~י~

 ות~ ב~~" ציוית~
 בד~ות שכתבדמה

 האחרונו~
 בדברות נאמרו

 שינוים דכמה הגם והנה ~"כ~ במרה" ~כהראשונות
 אפשר והאיך ושמ~" זכור כמו האחרונות" בדברותנאמרו

 מ~ ~~ל~
 א~ אך בסיני" זה

 הדברות ~שרת נאמר
 אחד בדבור ושמור זכור דגם א""ש" נאמרו אחדבדבור
 ז""ל~ כמאמרםנאמרו

 אשר כמו שינוים ~אר ~ל דבשלמא
 א~ דהשלים זה" ~ל ולימד זה בא י""לציוך

 הדיבורים
אשר

 דיבור דבאותו י~כן האיך אבל השמים" משמי שמ~
 צריך והי" ~מור" ישתנה זכור" ב~ון נאמראשר

דנאמרו לדח~
 שניה~

 נא~ אי אבל זה" אחר זה
 אחד דבדיבור

 שאת" ויתר ברב שפיר את~נא~

~~~~
 פלוגתא יש

 ב~
 אי ~ראב"ד הרמב""ם

 יאכל לא ב~י אי דהא מ"~" הוי~בחת
 ה~ מ~ הוי לא דס"ל דמאן וי"ל ישחו~~ולא
 ציויתך וכאשר במרה ציוך כאשר דדרשינן ~א רא~לו

 ד~ה דקוה""ד ~שה דאין הירושלמי כדברי וע~בע"פ"
 ו~"~ דאחה""ד"ל"ת

 דהפסוק י"ל מ"~" ~וי שבת

 ~"~ ~~ הוי לא וזבחתאבל ד~ה" דאינו דקיל דנ""מ הדיבור ~ודם דהויאשמעינן
 ה~ו""ז לת~ אבל מפלאצ~" המ~א""ל בזה ת~כאשר נא~" דב~"פ לומר ניחא

 וי"ל זהנדחה
 ל~" ודוחה ~ע דהוי באמ~

~~~~
 קידושין התוס"

 ~ל""ד~
 דאמאי ה~שו

 א~
 שורפין

 קדשיםנשים
 ביו"~

 דיו~" ~שה ליכא דבאינהו
 אפשר ה~ו~או"

 וא"כ יאכל"לא ב~ דאי מ"~ הוי לא וזבחת אי לו~
 כ~

 ע""י דבא קדשים דשריפת ~שה
 ~"~ הוי לא וכה"גפשי~"

 שאי" כמו
 בתו~

 ~ירובין

~ד"~
 מפרשי בזה מש""כ ~ל זה נניח אם ואף ~""א~"

 דשריפ~ עשה חשיב אמ~י לת~"הש""ס
 קדשים

 לא בודאי עכ""פ אבל ל""ת"דדוחה למ"~
 גר~

 קוש~ ק~ה אינו בודאי וא""כ בידיו" היא ~בירהואדרבה ~דשי~ שריפ~ חיוב לידי ~צמו להביא חיובדאינו דוזבחת" ממ""ע
 קדשים שריפת ~ה חשיב לא דבאמת הנ"להת~"
 ~שיב~ומהא

 ש~
 בשבת

 ~~ דכ~
 ל""ת דדוחה מ"ע

 מ"~~~ הוי דוזבחת הר~""ם לש~ רא~ יה~~"~

 דיש כתבתי כ~~~~~
 לת~

 התו~ קוש~
 בהא

 בשריפת ~ים לשלול כדי ~בדו~א דמ~~
 ~או""ח בחת""ס כדא~ חייבות נשים עשה ~לל הבאדלאו כנ~ל" קדשי~

ס~
 ק"נ~

 אזכיר ענין ~ובהדי
 בח~~ דצ~ ~

 שס
דהא

 ה~~
 הוא ~שה ~לל הבא לאו דוחה ד~שה

 נ~ה ~הל" במנל""מ הביאו~שב"א
 ול~ בתו~~

 לא
 עצמו~" מסברת כן כתב והחת~ס שם" החת""סהביאו
 בכתובות~נה

 ~דכ""ד~
 ~ובר כפיו את הנושא דזר אי"

 דכת~ רש""י ופ~ב~שה"
 מכלל הבא לאו והוי ת~כו כה

 ~~ מ~שהז"ג הוי כהנים דב~ת המפרשים ולפיעשה
 א"~ ש~""ח~" ~ס~מנ"ח

 נשי~ אי להסתפק יש
 איתנהו

 שהז"ג עשה מכלל הבא לאו דהוי זר" דאיסורב~שה

 ש~~וצ~
 הכתובה ספר דהביא במנ"ח

 שח~
 ~יס אי

 מג~ רא~ הביא שם האחייבות
 דאיתנהו סו~ה

 מתח~ דש"מ כיוןאבל ב~ה~
 הפס~

 הדברות ד~שרת
 א""כ נאמרו"אחד בדב~

 בפשו~
 י"ל

 ד~
 בדברות שנא~ו

 וא~ כנז"" בהראשונות נא~והאחרונות
 ה~ו"ז כת~ י"ל

 וגם ~ע הויוזבחת
 ש"~

 ~ים ~שה מכלל הבא ~לאו מ~דו ~""ל ביו"~"שורפין א~ נשי~ ~מאי וקשה כנז""
 לנו נתברר מ~לא א"כחייבות"

 ג~
 אית~הו דנשים הדין

בברכ~
 כהנים

 ו~"~ זר" באיס~
לנו ~~ כדי אסמכינהו

 וא"ש~ ~תפק" אפשר דיה~ ~

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

 ~~""~ ירו~~י~~~""~"
 ~~רו ~"ו

~~ ~~~ 
 ~~"~" ~~"נ

~וכ~""~
 ויר~ ~~ור~ ~ו~~~ ~ר~"~ י~י"~ ~~ו" ~""כ

 ~~~~~ ~~~~ ~~""~ וכ~ ~~~~ ~~~~ו~ו~~~
~~~~

 ~י"ו
~~ ~ ~~~ 

 ~ו
 ו~רכ~" ~~~

~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~כ~ ~~~~י ~~~ ~~ ~~~""ר"
 ~~~ ~~~ ~י ~~ ~י~יו" ~י~~~ ו~כ~י~ו~~י~ו ו~~ו~ ~~"~ ~כ~~ ~~~י~~~ו~י~

 ~יו"~ ~~~ו~~
 ~~י~ו ~~~ר

 ו~~~י ~~ז~~י" ~~~~
 ~~ ~~ר~~~

 ~~י" ~""כ
 ~"~ כ~ ו~~

 ~~יו
~~~ 

 ו~ז~ ~י~ כ~ ~~ו~יכ~ ~~ו~ ~~~~ו~
 ~~~ר

 ~~~~ ~~י~~~~~~~~
~~~~~ר

 ~~~ו~ כ~""י ~~ו"~
 ~~~ ~~~ ~י"

 ~~~י~ו
 ~~~~""~" ~~~י~ו~~~~~

 ~~~י~ ~~רו~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~יר~~~~
 ~~~~ ~~גי~~ ~~~ י~ ~~~~~~י~

ו~~~
 ~~ ~~~ו~" ~ו יו~ ~~~ ~~י~ ~ו
~ ~ו ~~~ו~ ~~ו~ ~~~~ ~~ ~~ ו~י~~ יו~ ~~~
 ~~יו ~י~ ~ו ~~ ~~~י~ ~ו גי~ ~~~~
 ~~~ ~~גי~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~

 אפשר אי הרי למציאות" בנוג~~~~~
 ר~

 ה~לפון ע""י
 ~לפון ע"י ~וציא הלכה ~~ יכולשאינו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ב~חת כמבואר המגילה~יאת
 יצח~

 וכ~ש
 באופן חקירתו כעין לח~ור אפשר לדעתי א~םנ~י~ מח~

 בן בין כלל הפסק יהיה שלא במציאות א~רשיהיה
 נותנין דאין להסוברים ~ המוקף הכרך לבן~ר
 בט~ו דקו~ן ~מוקף מיל שיעור תוך לסמוךסמוך
כמו

 שס~
 הקודש ~יר בספרו טיקיצינסקי להרי"מ

~מקדש
 ~קונט~

 אף וגם והמק~~" הפורים
 ס"ל וכןלהחולקים"

 ~~ז~
 ו~נ"ג קנ"א ס~ ~~עד

 חון בתים ניתוספו דאם ~~"אות
 יהא שלא ובלבד ~מוך דינו לתחום חוןשהאריכו אע~ לחו~

 שבעים פנוי מגרשב~יהם
 א~

 או
 כדין א~ קמ~

 מנחת בספרי ב~ שדצתי וכמו עיי"ש" שבת לעניןתחום
 ~ס~ שמיני חלק~חק

 ס""ב~
 ה~רוב רמות שכונת לענין

 ד~ ת"~"לי~שלים
 בברכה בי"ד המגילה שם ל~רות

ובט""ו
 ב~

 בינו הנ"ל ~יעור יותר ~סק דיש אף ברכה
 ומ"~ לע"ע" העירובין

 ~תם הקול לשמוע במציאות יש
 פ""ג ~תמיד תנן ~ה יותר דהריל~א"

~~~ 
 דהיו

 שה~ גב~י ששמו ~כהן כרוז נביני קול מיריחושומ~ן
~ר~

 בבית בוקר בכל
 המק~

 כהנים עמדו
 איתא ~ןלעבודתכם~"

 בג~
 פ~ים~ר ת~ ע""ב~" דל"ט ~יומא

 ~כ~
 ביריחו" קולו ונשמע וכו" את ~"ג

 רבב~א~
 עיי~" פרסאות ~רה ליריחו ~רושלים

ועש~
 שא~ר ו~ש""כ ~ל" ארבעים היינו פ~אות

 קמ""א או אמה שבעים~~ע
 יש ובזה ~"ל" א~

 כד~לן~~~ור

~~~~
 סעי" תרצ"ב ~ס~ בש"ע איתא

 ד~ ~~
 שהוא

 מפלג ~ע""י קריאתו ~מוע יכול קצתאנוס
המנחה

 ולמע~
 אונס רק הזכיר דבש"ע ואף עיי"~"

 אונס שאר הה"ד בודאי אבל ~ו" קשהשהת~ית
 וא"כ שם" הלכה וביאור השע"ת מדבריוכדמוכח
 י""ד בן דיקראבאפשרות

 מגי~
 רק ממנו רחוק שאינו ט""ו הבן וישמע המנחה"פלג אחרי בי~ד במקומו

 סמוך נו~נין דאין נאמר אם ו~ש""כ אמה"ק~"א
 יכול הרי כנ"ל" הפ~ק דאין אף~מוך

 ~מו~
 בקירוב

 את ~וציא במקומו ט"ו הבן יכול אם גיסא לאידךוגם כנ""ל" ~צת דאנוס היכא חובתו ט"ו הבן ויוציאמקום"
 ב~ומו" י"דהבן

 וא~
 אונס" ב~ום עצמו ~וציא דיכול המנחה"פלג אחרי בי""ד ט"ו הבן יקרא אם

 יכולאם השא~
 ~וצ~

 להוציא ~ול ט""ו הבן שיכול שמהכיון בי"ד" שחיובו ב~ום שהוא י"ד" בן
~~ 

 ~ום
 כנ"ל~ דט~ו~יובא

~~~~~~
 פ"ב ~מגילה הירושלמי עפי"ד לענ"ד

שהובא ה""ג~
 בדב~

 בן ~ שם דאיתא מחו"" מע"כ
 כל כהדא י~א ט~~" ~ביום כרך לבן שיוציא ~ו~ר
 בד~ חי~שאינו

 אינו
 מוצ~

 כרך ובן יד~ח" הרבים את
 לבן שיוציאמהו

 ע~
 שא""ח כל כהדא וייבא י"ד~" ~ביום

 מוציא אינובדבר
 דא"ר כהדא ייבא או יד"ח" הרב~

 הכל ו~"חלבו
 בי""די יוצא~

 ו~
 והפ~ח נפשטא"

 ת~"ח ס~ ב~"ב~הובא
 סק""ח~

 דבשנ~ם לה~ה" פסק

ב~
 מחויב שאינו כיון לה~וך" וכן י"ד לבן ט"ו בן
 בדברע~יו

~ 
 כתב והפ~ג המחויב" להוציא יכול

 ~ום יצאי בי"ד י"ד לבן קרא כרך בן אםדבדיעבד
 עיי"ש" חיובא בר ו~רא בי"ד יוצא כרך בן גםדבדיעבד
 דנ~קשה שםי הירושלמי על הפנים במראה~~~~~

 אינו בדבר ~ויב שאינו ~ל דאמרינןבהא
 ד~ ~הי וה~"ן התוס" ול~דו י""ח" הרבים את~ציא

 הכ~ים לבני להוציא א"י העירמבני
 בז~

 קריאתם
 ע"ז ו~ה הזה" ביום בדבר מ~יב שאינו~ום

התוס" מ~~
 ב~~

 ~וציא לענין דא~ינן דמ""ח~" ~ברכות
 בר לאו דהשתא דאע""נ ה~ון"בב~ת

 חיו~
 מדאו"

 בו" ~רינן חיובא בר אבל דגן" כזית רק אכל דלא~ום

ובסו~
 מסקי דבריהם

 דאפי~
 ~יק כלל גדול אכל לא

 לא אמאי וא~ ע~ות" משום מדאו" חיובא לברהוא
 לענין גםנימא

 מגי~
 שביעה כדי אכיל ב~ ~י התם דשאני דמיא דלאוי""ל כרך" בן שיוציא עיר בן לענין הכי

 משא""כ חיוב" לידי לבוא שעתא בהאומצי
 במגי~

 ביום
 יומא בהאי חיובא לידי לבוא מצי ~א עיר לבןט"ו

כלל
 וכל~

 עכת"ד~

~~~~
 דבןלודאית בירושלמי דאיתא מה על שם" והולך ~בב הוא

 לידי לבוא א"א יום דבאותוכיון ט""ו" ביום ~ך בן להוציא א""י ע~
 חיו~

 ~וציא כרך ובבן
 שבין בפלוגתא תלו~ האיבעיא נפשטא דלא עירבן

 והפ~"גהפר"ח
 כנ~

 בן דבדי~ד כיון להפמ""ג וצ~ל
 ס"ל והפר""ח ח~בא" ~ הוי שפיר בי"ד" גם יוצאכרך
כיון

 ד~תחי~
 יוצא אינו

 ל~
 שם~ ירושלמי שעה""ג ירושליםעמודי ב~ ב~ וע~ חיובא" בר

~~~~
 כחותם ~אורה יתהפך לנד""ד בנוגע

 חו~
דא~

 יקרא אשר כרך דבבן
 מגי~

 במקומו בי""ד
 כיון ~פמ"ג דדו~א י"ל ב~ו~" עיר בן~וציא
 בקריאה בי"ד יכול בי""ד" אף יוצא כרך בןדבדי~ד
 עיר לבן בנוגע אבל במקו~" י""ד בן להוציאבמקומו"
 ~וציא המנחה" פלג אחרי בי"ד במקומו המגילהקורא
 אינו עיר דבן דאף י""ל הד~" בשעת במ~ומו ט""ובן

 כרך לבןמוציא
 במקומו בקריאה מוציא לכ~" בט"~

בי""ד
 בז~

 דבזמן כיון ב~ומו" כרך הבן את הנ"ל"
 עיר בן יכולהנ"ל

 ב~ו~
 דזמנה ~תחי~" אף לצאת

 כמבואר היום"כל
 ~"ל אבל ס"א~" תרפ"ז ~ס~ בש~

 והא י"ד" עוד דהוי ~ום הוי יוצא י""ד דבן דהאכיון
 כיון בדיעבד אפילו ~שיו לצאת לי" א"א י""דמשום ~דא~ ט"ו" התחלת ל~ דחשבינן הוי יוצא כרךדבן

שיח~
 קריאת לו

 פלג קודם מנחה תמיד דמתפלל למאן ערביתתפילת לגבי כ~ו והוי שלפניו~" בלי~ המגי~
 הוי וא""כ תרצ"ב~י ~סי" שם הלכה ביאור ע~ה~תה"
 עיר והבן ט~ו" ליל מ~ם יוצא כרך הבן ~תרי"תרתי
 ~שיו וקורא לזה" קודם עוד ~א לא י"ד דהבןהיכא נמי ו~"ט י"ד" יום ~ד שהוי ~עם חיובא ברהוי
 ט"ו והבן י"ד" י"חלצאת

 שו~
 ליל קריאת י~ לצאת

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 מש~~~~

 ~"ג
 ס~ ~ח"ב מנח""י בספ~

לענין קל""ב~
 תפי~

 שמתפלל במי בצבור
 מנחה במתפלל או שחרית" מתפלליםשהצבור ~~ מוס~

 והבאתי ~ת~י ת~י ~וי ע~ית" ~פללשצבור בש~
 הפוסקיםמדברי

 דל~
 תרתי דהוי ~ום בצבור תפילה

 בנד"ד~ דהה""ד וי"לדסתריי
 ל~ה ~~ה נוגע דלא ו~ום ~ח~י" כ"זה~~~י

 בזה" א~גר הטירדאו~דל

 ידידו מחו" בזהוהנני
 דושה~

 יתירא בחביבותא
 נחת וח~ טוב כל בברכת הפתיחה מ~ןואחתום
 ~ל~דושה

 ו~~מיע ~~ע ונ~ה שיח~ ~~
 ס~" טובאך

~~~~~~~~ ~ ~  
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 ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ו~~~~
 ~~ו~י~ י~ו~ ~~ ~~~~"~~~~ ~י~ ~~ג~~" ~~ג

 ~ו ~~ו ~~~~ו
~~יו~ו

 ~י~ ~~
 ~~~ ~ו

~~~
 כזה במציאות ישנו ובאמת נכון" דבר שכתבת אף
 ב~ונת הנהוג ת""ו" פ~""ק ~נהבכל

 ע~
 חיים

 לירושלים מחון שבאו האורחים ~הש~קבצים

שד~~
 מירושלים וגם למקומם" י""ד ביום ~זור

 לנסועשדע~ם
 י""~ ביו~

 לקרו~" היו~ע איש בתוכם יש ~ואם הברכה מ~ךמהם ואח~ בי"ד" החיוב למקום
 אחר קורא לאו ואם הוא יקראהמ~ילה

 מדה"ס~" ~בד"כ החיים גשר בספר הנ"ל המנהגוהובא מירושלים~
 המחויבו~ורא ב~""ו" המחויב מירוש" אחד ~ם שנמצא משכחתוא"כ

 המגי~ בי""~
 ~מנחה הפלג אחרי

 כנ""ל~ ב~"ו המחויב את בי"ד המחויב להוציא יכולאם בי"~

~~ג~
 אחר ב~ורא כנ"ל ~אלה שייך ~ג""כ מש""כ

 לצאתעלוה""ש
 הגמנ""ה לשיטת הלי~" קריא~

 וכ"כ תרפ"ז~" ~רס""י במג""אהמובא
 ~ס~ ה~ו"~

 ~הלילה המגילה קריאת דבדיעבד ז"~" סס"קתרפ""ח
 ובקריא~ הנה""ח" ~דהוא

 ~~י" המחבר פסק היום
תרפ"ז

 דא~ ס~~
 קראה

 משע~
 יש וא"כ יצא" ע"ה

 אם יום" קריאת לצאת הנ"ל בזמן שקורא מילשאול
 עוד ~רא שלא מי אתמוציא

 עכ"~" בלי~
 והשא~

 הנ"ל

 ~גהת על חולק המג"א אבל וה~ו"ז" להמנ~ר~
 יכול אם המנחה" פלג דאחר הנ"ל ובציורמנהגים"
 ~"ו הבן ~וציא היום ~ריאת לצאת שקורא ~דהבן

 נכלל הלי~"ב~ריאת
 ג~

 דיש הנ"ל" ~אלה
 ~י ב~

 ~ם ~""ו בן להוציא י"ד" לבן היום קריאתד~רי"
 ~"ו" לבן הלילה~ריאת

~~~~
 בכל

 י~ ~
 די~ הנ"ל" הנידונים בין לחלק

 סברא
 הבן את דמוציא לומריותר

~"~ 
 דקורא היכא

 בדברי" הנזכר ~נדון ~""ו" בן ~ל ב~ומו י"דהבן
 ב~ומו" ~"ו הבן את ~וציא במקומו" קורא י""דשהבן

~~~~
 דאיתא ~א

 בירושל~
 ~פ""ב

 ה"ג~
 עיר בן

 כל כהדא ייבא י""ח" כרך בן שיוציא~ו
 אינו בדבר חייב~אינו

 מוצי~
 ~ו כרך בן י"ח" הרבים

 חייב שאינו כל כהדא וייבא י"ח" ~יר בן אתשיוציא
 כהדא ייבא או וכו"בדבר

 יוצאין הכל וכו"" דא~
 מחולקים ובפוס~ים קריאתה" זמן ~יא עשרבארבעה

 נפש~א עיר בן מוציא אם כרך בן ה~נ~ הבעיאאם
 בפר"~ ע~ לא" אולקולא

 במראה והנה וש"~" ופמ"ג
 מחויב שאינו ~כל בזה דא~ינן הא על העירהפנים
 ~בברכות התוספות מ~ברי הרבים" מוציא אינובדבר

דמ~~
 בהא

 הרבים מוציא דאינו התם יוחנן רבי דא~

י"~
 כזית שיאכל עד

 והתו~ דג~
 הא ה~שו

 מדרבנן כזי~
 דבריהם בסוף והעלו דאו"" י""ח ~ציאוהיכא

 ~יק כלל אכללא דאפי~
 ל~

 ישראל ~כל ומשום דאו"" חיובא
 וכתב הכי" ג"כ הכא נימא לא אמאי וא""כ זל""ז"~בים
 משו~דאי

 איבעי ~הא התם דשאני י""ל קו~יא ~אי
 חיוב לידי לבוא ש~א בהא ומצי ~בי~ כדיאכיל
 חיובא לי~י לבוא מצי לא במגילה כאן ~א""כדאו""

 עיי"ש" וכלל כלל יומאבהא

~~ג~
 לילי ~ירתו ש~~ר ~יר בן איתא" שם בירושלמי
 ובביאור עיי""ש" ~אן כאן נתחייב עשרחמשה

 ~ס~ שםהלכה
 תרפ""~~

 ובביאור בש""ג ועיין כתב"
 שעקר עיר שבן ל~ינא הירושלמי ~ברי שהעתיקוהגר""א
 כאן נתחייב לכרך לו והלך ~""ו בלילדירתו

 וכא~
 ד~ו בעל י"ד יום בכרך עיר בן ~ה~ הה"דולכא~ה עכ"ל"

 וכן בי"~" לקרוא עליו חיוב שהי" באופן לעיר"לחזור
 בכרך ~שאר נמלך ו~ובעשה"

 כאן ~נתחייב ~"ו" ג~
 פלג אחרי בקורא שוב כן" נא~ וא~וכאן"

 ה~נח~
 לצאת

 חייב ~"ו יום על להשאר אז נמלך אם הרי י""~"קריאת
 שבי~ כדי אכיל בעי אידאמרינן באכילה" כמו שייך הרי וא""כ ~"ו" ליל קריאת ~וםגם

 חיובא" בר ~נחשב
 חיובא בר ~נחשב המגילה בקריאתכן

 ג~
 ~""ו ליום

 תרחי ~הוי שכחבנו מ~עם לא אם ~""ו" בן להוציאויכול
 בר נחשב ~לא ב~יר במקומו בקורא משא""כדס~רי"

 ~רך" ובא ממקומו ש~ר עדחיובא

~~~~~
 אם לחקור ג"כ אפ~ר הי" ~סחרי תרתי
 פלה"מ אחרינתיי~ב

 להש~
 ~""ו ביום גם

 ביום שבחיובו המגילה קרא לא ועדייןבכרך"
 י""~

 אם
 יום של הקריאות שני אז ~ריאתו לצאתיכול

 ~"ו"וליל י""~

~~~
 ~~שפ""ב והמקדש הקו~ש עיר בספר ראיתי
 אותמדה"ס

~~ 
 דברי לפי ~סתפק שכתב

 וכאן" כאן חייב ~"ו לליל לכרך ~בנ~ך הנ""ל"~ירושלמי
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~ ~
 ד~לל ראיתי ~" שאלותיו ~ל עכשיו ב~רי
 בתש~דברי

 אות פ"ד ס~ ~~"ח ל~כ""ת
 ~ם גם נמצא כעת" ~שאלתו ב~מו כ"ת דבריו~~וף ~~

 דשפ~ לברך"של~
 וכו" כ"ת דייק

 ""~פ~~
 דל~ כנ"ל" הדשן"" ""ולתרומתשוב ציון"" בבנין

 דיש פ~קה ה~ה
 ~מצוה דלהחינוך לנשים" החיוב ~קר ~ל חולקיםכמה

תר"ג~
 ו~י" פ~ורים" ~""פ ו~וד

 וכ~ שם" במנ"~
 ב~ר

 תרפ~ ~ס~ החייםכף
 אות

 ל"~
 ה"" למודי ~ר בשם

ו~~
 ~אות

~~ 
 מ~ה לזכור בעיקר אבל שם"

 שלא מצוה הוי ~הריחייבים" ~מ~
 הז~

ומה חייבות" ונשים גרמא
 שקור~

 אל~ אי~ פורים קודם אותה
 אמנם ~יי"~" וכו" שכר ל~ם יש לש~ע באים אםוגם חכמים" תקנת

 חייבות שנשים הפוסקים כרוב נ~ול~ה
 ונתפש~ בתו~" בקרי~ה זופ~ה לשמו~

 כן המנהג
 פ" קריאת לשמוע לביהכ"נ באות שהנשיםה~הלות ~ו~
 ס"ל ~דן" נשים ~שביל ~רואומ"מ זכו~

 להחמיר ~ישהאחרונים גדולי לכ~
 ~ל~

 ל~דן" נשים ~~ל ל~ת
 כ~ נ~ים" ~~ו~פי~

 אכן קו~" ~ראי ב~ר
 כ~ ~~כפי

 ~ים בש~ל שקו~ים המ~ג דב~שכנז

~~ן
 כנ~

 כיון ל~ך ~ין ~ודאי אבל
 דלכ~

 ~"ל
 כ~"ל" לבד ~~~ן לקרות אין חייבים אין ואם~פ~ורים"

~ ~~  ~ ~ ~ ו~~זורי~ ~~~רי~ ~גוג~   
ו ~י~ ~~~י~ו~ ~  

~  ו~~" 

~~~~
 יצחק במנחת ל~יין

 ~~ ~ח""~
 ק~ו~

 ולד~תי
ימצ~

 ~א~ו~ פתרון שם

~~~~  ~" ~ ~~ ~~ ~~י 
~  ~~ו~ 

~~  ~~~ ~  ו~ ~" ~~ ~~~ 
 ~~~~ ~~ ~~~~~ ~ג~ ~~ ~ר~ ~~~

 ~יו
~י~י

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

~ג~
 שיש כעת" לי קשה זו ה~ה ביאור בגוף

 כ~ ול~ לברר" לפני נחוצים~ינים כ~
 בקו

 ~ל לישבשאוכל ~בא" השי""ת יעזור כה לי" הו~~ ~ובעזה""יהבריאות
 התו~

 נפ"מ איןולמ~ה ל~ויש~"א~" הרבים ולזכות
 כ"~

 ~""ח ~ות אפשר דבודאי
 מקום ~ראות רק בזה והנני ~ק" ~ללצאת

 ב~
שהבי~

 ביהמ""ד דדלמא ~סתפק" דבריו תוך
 דין לו יש~רב ששכו~

 במנחת ל~יין ימחול בזה יחיד~ דיר~
 ס~ שמיני ~חלקיצחק

 י""ג~
 חיים דברי מס" שם במש""כ

 ס~~חו""מ
 ל"ב~

 צדיקי של מדרשים דבתי ל~ר שכתב
 ב~נ~" קדושת ~ליו להיות בה~ד דין לו איןהדור
 ~אי שאין בדברים שם ש~תמשים רואים אנוש~רי

להשת~
 ו~ ~י"~" בביהכ""נ

 לנדון משם ~ביא
ספ~תו

 ו~וד~ ~בד~
 מ~ת~" של ~תב שבסוף

 רפואה הש~ת לו שישלח הפתיחה מ~ין~~~י~~
 ~רבין ושיזכהשלימה

 תו~
 בריאות מתוך

 ו~ד בבי""א גוא""צ בי~ת ~ד~לימות
 בכלהחותם בכ~

~ חות~  ודש"~ 
 ~"י"



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

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

~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
 ~~"~" ~~כ"ו ~~~י ~ ~יו~ ~ור~"~"

 ~~~""~~וכ~~
 ~ו"

 ~~~~י~"~"י ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~"~
 ~~"~ ~י~ ~כ~~ו ~~~~~~~"

 ~~י~גי" ~~~ר

~~~~~
 ~~~ג

~ ג~ג~ ~~ ~ ~ ~ו~~" ~~~   
~~ ~ ~ ~~ו~~" ~~י   ~~~ ~~~~ 

~~~~~~ ~  ~ ~  ~~ ~~~ 
 ו~~~~~ ~~ ו~ר~~~ ~~ ~ ~~~~י~~~ ~~ ~~ ו~י~י

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

 ~"" ~~ר ~~י~

~~~
 מה כי יד~תי" שלא הגם

 שא~
 הנהוג דבר ~ל

 ש~ וי~ ושנה" שנהבכל
 ב"ה

 אפשר אי אם שבודאי רצונו" ~שות הנני הענ~"חוו""ד ~~~ עלי ~ציר כי בא~ר אך לסמוך" מי עלוצדיקים גאוני~ רבני~

 יוכ~ אחר"~~נין
 ג~ כ~" במנהג ~את

 מטבט חצי שיווי ~י~ד"~~ת איז~ ~צירוף
 יש וכ"ז היוצא" השל~

 מ~ורות ג"כל~וכיח
 הנ~

 ~סי" החיים כף ~ספר ו~~

 ס"ז ר~ג סי" ~או"ח הפמ""ג לד~רי בנוג~~~~~
 רצונו ~הס~""ג~"

~~ 
 בין ~נה" נפקא

 מותר" ח~ירו ד~ש~ל דהיכאהטו"ז טע~
~ 

 אמ~ה גזרו
 מותר גם אזבזה"

 למקום דילך לישראל" לומר ~הן ל~
 ~~ חפציו" ~ם ולהביא מת"טומאת

 אמ~ה ~ל גזרו
 א~ל~זה"

 אפשר דלא כיון היתר" הוי לא ~ורגנין" לטע~
 ~ר מאן הכהן שיטמא אבל ~ ב~צמו"~הן

 שמ~
~  

וא~
 גם

 ~נו~
 הז~רו דלא כתב אמי~" ל~ירת

הפוסקי~
 מדין

 מידי" לא ותו לאיסור" ~

ו~~
 דושה~"

 ~~~~~ י~~~י~~~

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

 ~~"~ י~~~י~~~"~
 ~" י~ ~"ו

~~~ 
 כ""~ ~~"י ~"

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

~"כ
 ~~"~ ~~~ו~ ~ר~ ~~"~

 ~ר""ר וכו"
~~~~~ 

~~~~~~~~ 
 "~ י~י~~ ר~~ ~~י~"~

 ~יי~"

 ג~~~
~ ~~~~ ~~~ ~~וו ~ ~  ר~ו~ 
 ~י" ~~~~ ~~ ~~ ~~י~

~  
~ 

 כת~~~~
~~נינו מהד~ התו~ ג~לי דברי ~ביא האריך
 מ~

 אתי אין כעת א~~ בזה" ~~לו
 ו~~ה ~ה" הד~ים ו~רחיב ~עמיק כושרשעת

 ~יטת אף נפק"מ איןל~שה
 ~ד~לן" כ~~

 כת~ ע~"~~~~~
 המובא החזו"א בדעת ~לפל

 שם ~יין שימחול להוסיף הנניב~~ינו
 א" אות ~נ~ג ס~~יל~ ~ה~

 ב~~ ויש~" ד"~
 הא ליישב

 דימה בטברי" ל~ ד~פקא משום וט""ו בי"ד ~אדחז~~
 ~" תיפוקחומתה"

 סמוכה דטבר~ ~ו~
 ובג~ בירושלמי~דאמר מי~ לחמת~

 דידן
 ~פ~

 ס~כה שהיא ~ום בט""ו ~רותה ~וי~ב~מתה וכש~ דמגי~~"
 בט""ו בטבר~ ל~רות~ ראוי ~"נ~ברי""

 משו~
 שהיא

 ותי" ~מתה"סמו~
 ~רא~

 הישנה חמתה דחומת
 רק א~" א~ים ג" טבר~ מחומת~~ה

 טברי"~ ליד בחמתה בתיםנתוספו ירמ~ ~ ~ז~

~~~~
 ~~~ ~~~י~ ~"

 ~ו~~ ~ ~י~~~~
 ~~~י"

~ 

 ~~~ ~ו~~~

 ~גם בח~ה בט"ו לקרות~~~~~
 בתוספת~

 מחמת
 א~~~~

 ~ תו~ מגדו~ שכ~ שי~תי
שהיא כן" ס""ל

 וכמ~ואר מהתוספת ה~ל לחשוב שישאלא ~וקה טבר~ ואמנ~ ~ו"" ~~~ סמוכ~
 ממיל יותר חמתהמחומת בדב~

~  ~יינו ~"ל" 
 ~מ בספרי" גם ~זכר כב"ת" ~~~ א~

~ ~ל" רק יש לטבר~~תוספת צ~כי~ ~~ במ~ו~ ה~  
 ו~רך וט"ו בי~דלקרות ה~ל מחשבין אין

~ 
 ה~וה" ~יי~ דבי~ד בי"ד"

 ~ייש~~ מהתוספת~ ו~ ~חו~ר~
 א~

 וב~""ו מוק~" דין לה י~ אם
 אין א~

~ 
 דין

 מוק~
 לא



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~י~~
 ~חזו~ ~ועיי~יצא"

 ו~ד""ה בדין ד"ה
 ~מקו~

 ובאות

 הגר"א~" בד~~
 וא~

 דמתחיל מ~עם בע"ו העיר ~כל דקרינן ~כרךשניתוסף גופ~ לעיר דנוגע ~הא דגם
בתוך

 העיר וכל הכרך" תחו~
 ~מ"ש אמות" כ~

 בהירושלמי הק~ ~~ הירושלמי מדברי ~יאושפיר ~~ ז"ל" הרי~ע ~ת כן אין קנ""א~" ~בסי"בתחילתו ש~
 ~ן להלכה" הפוסקים גדולי כן והכריעו חמתה"לענין

 הכרח אין מ"מהמנהג"
 שמעע~

 יש זה
 ~וסי~

 עוד
 א~כן"

 העיר מן מיל שיעור תוך
 שניתוס~

 שיש כיון ממיל" יותר הר~ה הכרך מחומתורחוק ~רך" בס~וך
 דאין היכא מיל ששיעור ולומרלח~" עעמי~

 חש~ינן ~יר" עו~
 הנ"ל~ החזו""א וכדברי הכרך"מחומת

~~~~
 לב~ עעמי הנהו מכל דאפילו לומר שאת ~תר
ל~

 הדין ובספיקא מספק" יותר
~"~ 

 שקורין
 הוי לנד"ד ~נוגע אולם בר~" בלא ובע~ו בברכהבי~ד
 ממיל יותר יש דלמ~ה ~מילתא" לרו~א רקכ"ז

הפסק
~~ 

 רמות~ ~כונת העיר של האחרונים הבתים

~~~~
 רמות שכונת בין ~ל שאין ב~ברי שמבואר כתב
 ה~תי~לבין

 הנה ה~יר" של האחרונים
~~ 

~אם
 נחשו~

 ל~ וכ~" לעי~ור עיבור
 ממיל יותר יש שבודאי ר~ת" ~כונת בנוגעבמציאות ודאי בתורת

הפס~
 בתי~ בין

 יר~לים של האחרונים
 רמות" לשכונ~

ובקיאי~
 אומרים

 שא~
 מ~ל יו~ר יש אוירית במדידה

 דשי""ד ~בהש~עה" שם ~ספרי הוכח~י ולמעשההפסק"

 מדפה"ס~ושע~
 אין ד~ו~אי

 לחשו~
 מיל ~שיעור בזה

 ג~ וא~ עיי~" אויריתמ~ידה
 לקרות ~~ ישבודאי ב~"ג" כהדר"ג לדעת

 וביותר בברכה" בי""~ המגי~
 הפוסקי~ גדולי ~אר החזו"א~~עת

 המבוארים
 עו~ לצא~ ~די רקבדברינו"

 כמובא סברות איזה
 ~רכה ~לא בע"ו גם ל~רות שנכון כתבתיבדברינו

כנלענ"~
 רבי~י חלק תורת קנין שו"ת יו""ל ~ו~ת

 מהרא""ד ה~ו" הגאון~דידי
 הורובי~

 חבר ש~ע~א
 ~בסי" ושםהב~"צ"

 פ~~
 זה ~נדון האריך

 והע~
 לה~ה

 והמחמיר בברכה בי"ד יקראו דלע""ע כדברינול~ה
לקרות

 ~ה~
 תע~~~~ ב~ב בע~ו

 ידי~ו בזה~נני
 וחותם כה"י דושת~

ברכות~ בחות~

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ג~~~
 ~~"~~ ~~כ"~ ו~~~ ~ יו~~"~"

~וכ~"~
 ~כ"

 ~ר~"~
 ~~"ר וכו"

 ~~~ג~~~~ ~~~
 ~רו~~י~~י~"~

 ~"ו"

 ~~"~" ~~ ~וג~ר~~ ~~~~י~~~"~"

~ ~~  ~~~~~ ~~ ~ ~  ~ ~  
 ~ו~~ ~~ו

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

 ~~~ו
~~ "~~~  ~~~" ~~~~ ו~ו~יו ~~ ~~ ~~~~~יו 

~ ~~ו ~~  ~ ו~~~ ~~ו~~י~ 
 ~~ר ~ו

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

~ ~~~~ ~~י~ ~~~  ~~~ ~~~ 

 ~ס~ בשמ""ח גם כן איחא באמח דהנה ~ה"ד~ג~~~
 דדם העעם" כחבובחב"ש שם" הביאו שלא וחידוש ~~" סע~~"ג

 שלי~
 שאר ככל הו""ל

 ד~
 ועל ל~יסור"בה~

 ד~
 הרמב""ם כמ"ש כרח חייב לבו

 וא~ז""ל"
 שפיר וא"כ וכו"" בו יוצא שהנפש דם הו"ל

 על חאכלו לא ב~קרינן
 השליל דם אם אולם ~""ל" הד~

הו~
 דע"ד ~חולין הר""ן כמ""ש בפלוגחאי חלוי הנפש" דם

 ג~~~
 ס~ נחירהי דצריךדמ""ד הנ"לי המחלו~ח של טעמא ~יינו וי""ל עיי~"

 דס""ל ומאן הנפש" דם דהוי
 ס""ל נח~"דא""צ

 דל~
 ו~"ל" הנפש דם

 ד~~~~
 נ~ר לא

 להמחין דצריך י"ג~" ~ס~ בש~
 אברבחוחך

 משום נפשוי שתצא עד חי" ~"~
 אסורי שליל דם בפ"~" בבא ~חב ס""ו~י ~ס~ד~טור
משמ~

 דל~ שם" הר""ן שהביא וכ~רמב""ן כרח" בו דאין

 ~שפ"ד שם הפ~ג וכ~ש הנפש"~ם
 סק""א~

וי"ל ~יי"~"
 ~ג~

 דברי על שם הפ~ג ו~""כ כן" ס"ל הש"ע
 חייבים ~וי דם ~ן ועוף ח~ בזה""ל" שכחב שם"הש""ך
 ובכל בש""ס פשוט והוא טורעליו

 הפוסקי~
 ו~ז עכ""לי~

 אמנם הפ~ג"כ~ב
~~ 

 שליל דם דעל ~מע כ~" וכן
 בפ""ע בבא כחב אד~ה ~" הזכיר לא בטור~איי

 בו דאין ומשמע אסור"שליל ~
 כ~

 ~וכו"
~ ~  לפני ~ר ב~""ך הגירסא ה~~נראה הנ~ 
 ~~ ה~ג~

 דם
 ~ל דהכוונה היכא שכוחבין כמו ""~ולי""" היינו~וכ~""
כל

~ 
 ~לן" דכחב

 ור~
 וס"ל לה~ריך" רצונם שאין

 דאיחא ""ש~ל""" חיבח עלדהכונה
 וזה אח""ז" בש~

 ד~ו~ גדולה"חימא
~ "וכו""" יכחוב א" חיבה  

 ~ויח
 הש"ך הריועוד ה~ום" מפני המפורש נדחה יה~ אשר זו" או זובחיבה

 ~בס~
 דם וכן הפיסקא" ציין שאח""ז~"

 וא"~ ~ו~" להיוח צריך שםשליל"
 ~וי רואה" כל עין

 להיפוך מוכחשב~ור ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
 כנ"~

 על גדול וחידוש
~  

 הפ~ג
 דהש"ע י"ל לדינא" עכ"פ אבל וצע"ג" בזה הרגיששלא
 חאכלו לא ~שום בזה אין וע"כ בזה" כה~ורס""ל

 בזה~ עוד וצ~הדם" ~

~~~
 להתיר ~די איכא מי פקועה" בבן א~ינןאם סק"ג~" מ""ז י"ג ~סי" ~פמ"ג ל~ דמ~קא מה

 אמ""הלב"נ
 מיפש~ עיי"ש" ~~

 להחח"ס ל~ פשיעא
 ד"ה ג" אוח י"ד סי"~ביו""ד

 אמנם~
 עיי"ש~

 שים בב~ח ואסיים אקצר הפנאי מיעוטומחמח
של~

 ב~וח" בחותמי ואחחום

 ~יי~ ~~~~י~~~

 ~~ד~~~ ~~~~~~ג~ג~

~"~
 ~~"~~ ~~~"~ ~~~י~ ~" יו~ ~"ו

 ~~~~ו~ ~~"~ ר~ ~י~""~ ~ג~~~~~ ~ג~~~ג~~

~"~~~
"~~~~ 

~ ~~~ ~~~ גי~ ~י ~~~~~~ד~ ו  ~  

~ ו~ ~~ו~"~~ני~  ~  ~~ ~~~~ 
~~  

 ~~ ~ו~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~יו
~ ~ ו~~~~ ~  ~~י 

 ~ו ~~~ ~~יו~
~~ 

~ ~~~ ~יר~ ~~~~ ~~~~ ~  ~ 

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

 ו~~~ו
~ ~~~ ו~~~י~ ~  

 ~~~ו ~ו ~~~~ג~
 ~י~~

 ~~ר~ו
~ ו~~~~ו~ ~~~ ~~~~~~י~י~ ~~ ~~ ~~~ ו~~ ~  

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

 ~~~ו ~יו
 ~ר~

~ ~~ו" ~~ו  
 ~~ור ~~ ~י~

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

 ר~ ~~ הנניד~~~
 ~ כי בקיצור"

 ~יחרא ~חא
 נח ~ייך א" הי~רא" צדדי הב" בצירוףשיש

 ג"כ בזה דשייך ב" הרוגים~ ~ אףרוגז~
 ע~ ספ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  בין סתירה יש אשר ~מכתבו" דנזכר מה ~דו~וסיף
 הפו~לדברי

 שא~
 ו~ין הרוגי~" ~ופות ג" ~~וקר שמצא

 בצהרים שראו שאמרו ה~~חהבני
 ר~

 כ"תוכתב אחד" ~~וג
 דפשו~

 ולא סגורה היתה דהדלת
ולא אד~" לקח~

 נחשו~
 כב~ל ידו~ דה~ו~ל ~מה

 אבל שכל" ו~~ל נבון ~איש כמו ד~ריו נקבל אלאכ"~" כמ~ דמיונו~
 ~כ""פ ~זה יש~מ

 ר~
 ~א~ ח~" לגבי חד כמו

 אם
 בחשבוןניקח ~

~~ 
 דיש

 לדו~
 ה~פח~ ד~ני מה

 הוי
 רו~

 ~י~מות חכז"ל ~ד~רי דנזכר ומהדי~ות"
 דקי""ז~

 דכ"מ
שהאמינה

 תו~
 ומה דיעו~" רוב אחר הלך ~"א

בש"ס שנאמ~
 ~א""~ ופוסקי~ וש"~ ש~

 ל""ז ס~י" י""ז סי"
 דאיתא מה ~זה ושייך בזה~" מקומותובשאר

~סי" ~ש"~
 ל~

 דאיתא וי"~~" ~""ז ס~י"
 דא~ ש~

 ~או
 החלקת וכ""כ ביחיד ודי דוקא" לאו ~וב""ד לב""דבב""א שניה~

 י"ג ס~ ~א~מחוקק
 ~""ה~ ~"~

 ~פת"ש הובא
 זה והרי ~דות" כאןאין ש~~

 כ~ה~
 שנבדקה קודם שנא~דה

 ~יי""ש"הריאה
 ב~ א~ וא~

 ~או~ר ה~ד
 הא האוסר"ה~ד ~פ"י הדין נ~סק כבר אם דדוקא ש~" ~פת""שמ~ואר ל~"ד" קוד~

 אח~קה ואוקי ~ד לגבי ~ד הוי לא~
~י"ש~

~~~~
 בנד"ד" היא כן כמו

 ד~נוג~ וא~
 קיי"ל לדרוסה

דספק
 הר~ה הרי מ""מ אבל אסור" דרוס~

 ג~~ילי~
 במצא

 שני~
 רוגז~ דנח ~מר הרוגים

 ו~ן כ"ת" ~ד~רי כ"זכמ~ואר
 ספק רק יהי" א~ א~

א~
 במצ~ו

 ~וגזי"" נח אמרינן שני~
 מצ~~~

 חד דהוי הא
 ~ז~ ו~~ לס""ס" חדלג~י

 ~~י" בד~""ת
 נ""~

 י""ג אות

וכ""ח~
~"~ 

 להתיר די""ל
 ~רס""י~~ו"ז מ~"~ וצ"~ ~דרו~ה" ~ס""~

 כ"~~
 ו~כש"~ ש~" ו~כמ""ק

 זה ~לאהיתרא צדדי הרבה דיש
 כיוצ~

 ~ד~רי שהו~א הפוסקים מד~רי
כ~~

~~~~
 עפי~ש בזה י"ל

 ~מהד~ ר~ק~ בתש~
 סי"

כ""ו~
 ל""~ ~ס~ בש"ע לי ~שה ובאמת וז""ל

 הקו~סי"ז~
 אמאי וכ~" סירכא בה שמצא ואמר ריאה

מ~י~
 בזה" הקונה

 במקו~ א~
 הא מכחישו אחד שאין

סת~
 ובשו"ת הן" כשירות בחז~ת ~מות

 הרא~
 כלל

 איזה כאן שחסר ~כנראהכתב
 תיבות~

 ו~ר~ינו
 ~ס~ בב"יהו~א ירוח~

 כת~ ל~~
 בהמה ש~דק ה~~ח על

 ~ריפה שהואואמר
 נא~ ד~~ וכ~

 בד~ר
 המסו~

 בידו
 ולראות לבדוק בי~ו שמסרו ב~בח שייך וזה~כ"ל"

הוא א~
 כשי~

 והוא
 שייך דלא בקונה אבל זה" ~ל ה~~לי~

 מאיזהכן
 ט~~

 נאמן ~י"
 הבה~ ~~ר~

 וכו"
 בנד"דא"כ ~כ""~

 ~ונות ליתן רק ~ס~ו הפו~ל דודאי ג~
 ולא ~~ופותוכי~"ז

 בנוג~
 ~י וי""ל ה~ופות" לכשרות

 מכחישי~ אינ~ הב~לי~ א~ א~ נא~" דאינוהנ""ל
 אותו

מכש"כ
 כבנד""ד~ כש~חישי~

~~~~~ ~  ~ונ~ר~ו ~יו~ ~~~ 
 ~ו~~~~~י~~ ~~~י~ו~ ~נו~~

~וי ~~רי~ ~~~~~ ~ו~~ ~~ ~~~י~ ~" ~ ~~~י" ~רור~ ר~ ~~" ~~ ~י~ ר~י~
 ~~~~ג ~~ו ~ ~י~ ~~ ~~" ~~ ~~ ~~ ~~

~ ו~ ~~רוני~"~~~~ ר ~י~  ~  
 ~ו~ ר~~

~ ~~ ~~ר" ~~ר~ נ~~רי~~~י~  ~~~~ ~~~~ ~~ 
~~ר~~~  ~~ נ~~~ ~~~י~ 

 ~ר
~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~ 
 ~ר~ר ~~ו

~ ~ ~~רר~   ~ ~~ו ~~~~ 
 ~~ ~~ו~

~ ~י ~~ר  ~י ~~~ ~~~נ~ 

 ~ר~ ~~~ ~י~~~~
 ו~ ~~~~" ~~~ני

 ~~יור
"~~~~~~~ 

 ~~רו
 ~~~י~ ~~ ~~~י~ ~~יי~ ~~ ~~

 ~ר~ ~ר~~ ~ר~~ רו~ ו~~~~ו~י~"

~~~
 הד~"ת מדברי

 ש~
 מוכח

 דא~
 ספק שייך בכה""ג

 ~מהד"ת ~~ו~ו"ד דברי ~ל שם קאי דהרי~ל"
 ש~ דאיירי רי""ב~"ס~

 נשארא~ל נסרי~ ~"י הנחלק כלוב ~נדון
 למ~ל~

 שאפשר פתוח
 לעו~

 מזה לדלג ולדורס
 ו~""זלזה"

 כ~~
 לאסור

 הי" א~
 ~פ""ח במשנה דשנינו ממה וחילי" ~ל" ~פק בזהדל"ש הא"" ~חלק בודאי הדור~

דכלי~~
 שחלקוהו בתנור

 במחיצ~
 א" בצד ~ו~ה דאם

 ומפרש ~מא"כולו
 דא~ והר~ הרמב"~ ש~

 דבבית
 מ""מ בפ""~" כחדר נחשבכה""ג

 לחלק דרך שאין בכלי~
 כודאי והוי א" ככלי נחשב בזה וה"נ א"" כלי הויהכלים
 ~ד לג~רי דחלקו~ו היכא מ""מ א~ל הכל" ואסורין~ל
 אפשרשלא

 ל~ו~
 דשאני להתיר" יש לזה ~ה לדלג ולדורס

 ~~ ד~ת~~ומאה"
 מ~מא ל~דו זה בצד ~ו~ה שיש

 כאן א~להכל"
 ב~

 לצד חשש אין זה" ~צד דורס שהי"
 לדלג שא"י כיוןהשני"

 אך ~מש" ~ל ספק והוי לזה" מז~
 מזה לדלג א~שר וה~ ~ופו" מראשו המחיצה הי" לאאם
 ה~י~ אם וכיב"ז" צאן ל~נין וחדר ~בית כן איר~ א~~ה"
חלו~

 א~ ~פחי~" ~רה גבוה ~מחיצה
 לדורס אפשרוהי" פנוי" הי" שלמ~לה

 השני לחדר יש ~"מ מזל"ז" לדל~
 לא ספק ~ל ספק והוי ~פ""~"חדר די~

~~ 
 כיון בכלים אבל

 לחלוק דרךדאין
 נחש~ א"~ כלי~

 והוי א" כחדר ~כל
 א"~ ~ל"ודאי

 כמו
 שז~

 פשי~א
 עו~ות מקצת הי" א~

קשורי~
 ו~קצת זה ~צד

 קשורי~
 ונדר~ השני" בצד

 ~צד
 אסורין דהי" ודאי ~מחיצה כלל נחלק הי" ולאא""

 של~ א~ השני"שבצד ~ א~
 לצד שילך בלתי לדרוס אפשר

 לא ~זה מ""מהשני"
 נחש~

 ה""נ א""כ ~ל" ספק
 א~

 שנחלק
 כלי~ דגבי כיוןבמחיצה

 ב~נה מוכח
 ו~רשי~

 דל"ש
 ~ל כו~אי והוי אחד ככלי הויחלוקה

 וז"~
 לד~תי ונכון

~כ"ד~

~~~~
 ב~ש"כ צע"ג" ~~צמן הטו~ו"ד ד~י

 ""וז"~
 לאידך לי" פש~א ב~שו" שלהב"ח בדברונכון"""

 ד~~ות הא דבודאיגי~א"
 קשורי~

 ו~ופות בצד
 אחרי~

קשורי~
 גר~ ל~ חדר" ~אותו השני בצד

 מה~בואר
 ~ס~ה~"ח ~תש~

 ~~~ש~ קמ""ח~
 תרנגולות בחדר שהי"

 תרנגולות ב" הי" בא~ןול~ה הגבוה" ~ותל ~כותל התחובה הכ~נוס ~~ל~מדים
 קשורי~ קטני~

 שהי" תרנגולות ב" שהי"ומצאו בזה" זה
 בא~

 כולו נאכל אחד

וה~
 והת~ ראשו" נקטע

 על שהיו התרנגולות כל
 נ~שו דת~נ~~ת דאמרינן ~וםהכלונוס"

~ 
 כתות

 של הנדון ד~יקר ו~""כ ~יי""ש" ~ל ספק דהוימ~~ם
ה~ו~ו"ד

 בכלי~
 במחיצה שנחלקו

 שא~
 הגיע שלא

לתק~
 דלא

 גר~
 ומ""מ ~ל" ספק דשייך ה~ו~ו"ד דמודה לגמרי"שחלקוהו א~ ~כלי~ הת~ ~רי רא~ אין מ~ומאה"שהביא והרא~ הנ"ל" הב"ח של ~נידון

 וא"~ כנז"" הכלי כל טמאהבטומאה
 י"ל

 דג~
 הגיע בלא

 וצ"ע~ מ~ומאה~ רא~ ואין ~ל ספק שייךלתק~ה

 א~~~~~
 דב~יו ~י לה~וטו"ד

 ברו~
 ~~יכי מללו

 שלא ~ד הפסק בלא במחיצה לג~ידחלקו~ו
 אפ~ה~

 לדורס
 מ~ לד~

 פשי~א לזה
 האחרי~" דרס לא ודאי ~אן שנ~ס דבכניסהכיון וכ~ דמותרי~

א~ ר~
 לצד שנכנס כמו דאולי הוא" ~וש באנו

~ 
 נכנס כן

 א"~~ני~
 ~ל ספק ~וי השנ~ כניסה ~נין

 מ~
 וכו""



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~
 א"ככנ"ל"

 כ~
 לתא" תא בין לג~י דנ~ד בנ~"ד כן

שא~
 ל~ון לצאת צריך אלא השני" לתא ~נס

 שפיר כ~" בדברי כנז" ו~כנס ולחזור התאיםשלפני לד~
 כל התאים בחזית הדף של ש~דו אף ~" ~קשייך

 ה~אים של הפתחים כמו רק הוי זה פתוחים"התאים
כיון ה~ו~ו"ד" בדברי כמבואר על ספק שייך דע~יןפתוחים"

 ~המחי~
 שביניהם

 סתו~
 מוכח וכן התקרה" עד

 ש~"~דע~

~~~~
 ב~דש הרי ל~ה" בנוגט זאת

 נ"ז ~~~ מ~
אות

 ל~~
 דמתשו" כתב

 ב~
 משמע החדשות

 מתש~להיפוך
 הישנות ב"ח

 הנ~
 דס"ל שם ד~כח

 ללולדמלול
 ל~

 תופס יהושע ובספר ~ו~ת" כב"

כתש~
 אות י"ב ~סע~ שם בד~"ק ואך הישנות" ב""ח

י"ב~
 נ~ע ספר ובשם הישנות" כהב"ח דלא ס"ל

שעשועי~
 כ~ב

 בדע~
 ונר~ה ולכאן" לכאן שצדד שם

 שם בדע"ת באריכות כ""ז והובא ~חמיר"שנו~ה
 ~או~

 מספר הביא שם" בדע""ת ד~יו בסוף וב~סגרל"ב~"

בית
 ש~

 ס~ ח""ב ~יו""ד
 קפ~~

 הב""ח דכוונתוכתב הנ~~ דברי שדחה

 לח~
 ~י"ש" למקום ~ום בין

~~~~
 אינו אם ~תיר דאין שם" הדע""ת מסקנת

 סניף עוד ביש רק אחרת" כלי אלאאחר" ~ו~
 ~י"ש"להיתרא

~~~~~~
 רוגזי" נח דשייך סניפים עוד יש הרי לנד""ד
 וג~ל~מ~"

 ~פועל דברי בין סתי~ דהוי הא
 וביותר המשפחה"לבני

 ד~
 בנוגע הרעק""א תשו"

 כש~ת חזקת כנגד הבעלים שאינו אחד עדלנא~ות
כנ""ל~

~~~
 ובפר~ בהחפזי" כתבתי

 הרה"ח היקר שהאברך

 מרד~ אב~~מו~
 לבקש בא שיח~ דוידובין

 ~ניהם" אשר את לידע ~נ~יצות מחמתהתשובה

 ידידו בזהוהנני
 כ~ דוש~

 ~ל וחותם הימים
 ברכות"חותמי

 ~~יי~ י~~~י~~~

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

 ~~"~ י~~~~~~"~
 ~" יו~ ~"ו

 ~~"~ ~~~"י ~"~

~ו~~"~
 ~"כ

 ~~~י~~~~ י~~~ ~ו~"~ ~"~ ו~~ ~ו"~ ~~~"~
 ~~י"~ ~~ו~ ~נ~ ~~י~"~" ~~~~~

 ~ג~וו~~~~~ ~~~~~~~
 י~"ו"

"~~~~~~~~ 
 ~~~~ו

 ~י ג~~~ ~~~~~ ~~ ~~
 ~~~ ~~"~~י~י ~~י~"~ ~ו~ ~~י~~ ~~"~ ~~"~~כ~

 ~~י~ו ~~~~~י~ ~~~גו
 ~~י~~" ג~ו~

 ~~~ו~~~
 ~~נ

~~~~ו ג~~~~ ~ו~ ~כ~ו~י~ ~~ו~ ~""~
 ו~~

 ~~~~יו
 ו~ג~ י~י~" ~~~ ~~~י ~

 ~~~ו~~ו

 ~~י" ~~~ו~ ~~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~~

~ ~~ וג~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~ ~ו~י~~~~  
~~~~ ~ ~~~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~   ~~י" ~~ ~~" ~~ ~~~~~ ~~~ ~~" ~~~~~י 

 ~~~ו~ ~~ ~~~ ו~~~~~"
~ ~~ו~ ~~ו ~ו 

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

 ~~ו
 ~~ו~~~

~ ~~ו  ג" 
~~~~~ "~~~ ~  ~~ו ~~י~~ ~~~ ~~~" 

~~~~ ~~ ~~ 
 ו~~ו

~~ 
 ~~~ו

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

~ ~נ~~ ~~~~~~"~~  "~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
 ו~~~~ ~~~ ו~ו~ ~~~ ~~ניו ~~ ~~~י~~

~~~~
 הלוי מוה~"ה הגאון י~~ לד~י ~ין כ""ת
 ב~רו מא~""ב זכרון אב"ד ~לי~"אואזנר

 סי" ~חיו"ד הלוישב~
 כ""ו~

 ש~א גדול בחולה בזה דדן
 מליחה כדרך בשר למלוח ה~פאים לו שא~ובביה~"

לקדי~
 שצדד ר~ואה" מ~עמי צלי וגם

~~ 
 ע"י להתיר

חלי~"
 וא~

 הנראה ש~י
 ~פו~~ מדב~

 ~יו~ד

 המועיל אופן ~ל אף בזה"ז" חלי~ה אין ס~~"סוס""י
 אנו דאין בדיעבד" ואפילו דדינא"מעיקרא

 אות פ"ח ס~ ~ח"ד מנח""י ב~רי ~וע~בח~~" בקיא~
 שכ~ב ב~ך התיר כ~"ל" גדול בש~""ד ~מ~~" ג"~

 ס"~ ~ס~~נה""ג
 אות

 ש"ד~
 ברכה במ~יק והובא

 וג~ נ""א~"~אות
 נתח וישליך עמודא דס~ק עד קד~הוירתיח לחתי~ת" שיחתיכנה ע"י שם" ב~כ"ת

 וכן אחר" נתח וישליך עמודא דסליק עד ירתיחו~ד אח~
 לחזורי~ה

 ו~רתי~
 הנתחים כל שישליך עד

 מוכחוהנה ע~~
 מ~~

 הבשר לחתוך הכ~""ג
 לחתיכו~

 נגד מס" פחות יהא שהוא באופן רק התיר דלאק~נות"
 ויצ~ר~ וחתיכה" חתיכהכל

 בזה
 א" היתרים" ~

 ~ ס~
 והובאחלי~ה"

 כ"~
 גם

 בתש~
 זקן

 ס~ ~ח~ אה~
 שם" בס~י ~~ ~ו~~הראיתי מ""א~

 א~~~~~
 אסור זה דדבר שם" ב~ה""ג סיי~ זה ~ל
 יודעים שאינם הארן ולעמי לנשיםלמוסרו

 בדרכ"ת והובא ~ומן" על וההיתר האיסורלהע~ד

 וכתב ש~" אהרן וזקן הלויושב~
 ש~

 בני~ונו" בזק""א
 המלח~בימי

 ~ ~~ בנמצא" מלח שאין
 ~~לו הטם

 וחזר כלל" מליחה בלילבשל
 אח~

 הכנה"ג ~י""ד היתר
 רועדות ידי כי ידידי לי ""יאמין בזה"ל כתב וע"זהנ""ל"

 עיי""ש" קדשינו"" דת מ~קרי אחד על היתרלכתוב

~~~~
 רק להתיר שלא הנל~"ר

 בחו~
 בבית שהוא

החולי~
 ת""ח חרדי משגיח במציאות שם ויש מליחה" בלאודוקא ב~" לא~ל ש~יך או~ים והרופאים

 וג~ בס""~~ול היתרי~ ב" צירוף ידי ועל ל~לתא" מילתא יד~שלא
 ו~~מת ל~ל" הנזכר באופן ח~~ה

רב
~~~ 

 אחר" בענין וא""א לזה ~כרח שהוא

~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

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

 ~" י~ י~~~~~~""~"
 ~~""~ ~ו~

"~"~~ 

 ~~~ ~~"~ ~"~ וכ~ ~~"~ ~~~~ ~~~""~ ~~~~"~
~~~

 ~~~~~י וכ~~ ~~~ ~~"~ ~~"~ ~~~י~ ~~י~"~"
 ~"ו"

 ~~~י~ו ~ג~י כ~~~"~~~~~
 ~~ו~ ~~ ~~ ~~

~~~~~ ~  
 ~~גו

~  ~~ ~~ו~ ~~י~ 
~~~ ~  

 ~~ו~יו
 ~י~ ~~ ~יו ~~~~" ~~

~~~~ ~  ~~~~ ~~ ~~~~י~ ~ ~~ו~יו 
 ~~ ~~ ~~י" ~~~

 ~ו
 ~~ ~~~ ~~י~~

 ~ו ~~~ ~~י~~
~ ~~ ו~~ ~~~~  ~ ~ו 

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

 ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~י ~ו
 ~~ו~

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

 ~ז
~  ~~~ 

~~~~
 שנטשה כיון כת~" טם

 להשת~
 גם שם

 שדייק ~ ~י וביותר אח~ם"בדברים
 הדב~ם ובודאי "~טמים"" בו רוחצין כיב~תבו
 ה""ז שם" שדרין דירה בבית~גיל תדיר" בו מש~~ים במחסן כמו ש~ת~יםאח~ם

 דו~
 לחדר

 ש~
 שם

 ~ס~ הפ~ג מדברי שם בתשובתי שהזכרתיהבלן
 ביתו~שו" פ"~~

 של~
 בספרי נדפס בטטות י""ח" ס~ ~או~"ח

 בד~ ש~ וט~ ~"ח~"ס~
 בנדון שכ~ב שלמה הבית

 נטשה דט~ר כיון לה~~ר" מקום דאיןהנשאל"
 בטש""ק רק מלבושים שם לה~יט טשוי ואיןהבלן לד~~

 ~טו"ז מד~י ברורה ורא~ו~ו~
 ~או"~

 פ"ג
 איןד~ם סק"א~

 ~מחי~
 ~וחדת

 אין בלבד" לביה~
~ 

 דין
 ~וחד הכלי דאם פ""ז~" ~רס~ המג~ וכ~ב~~"
 אף ו~י וכ~" ביה~ דין לו אין אחר ל~ש~שג""כ
בטנין

 כ~
 רוב א~ר ~ו~ין רוה"פ דעת איסור

 קדו~ה ~נין וכן וכו"" מ~ס טומאת לענין וכן~מ~ו"

 בש"סא~
 טיר של רחובה ~נין דכ""ו~" ~מגי~

דאע~
 דין בו אין ומטמדות בתטניות בו שמתפללין

 א"ת בטור וט~ הוא" בטלמא דאקראי ~וםקדוש~"
 שמותר ברור ע"כ קנ""ד~" ~רס"י וא~וניםוב"י

 ~""ל" פ~וק בלי תפילין ולהניח שםלהתפלל

~~~~
 אין בודאי וברכות" ~פילה ~נין דבנוגע אף

 אבל ~רח~" בחדרלהקל
 טכ~

 להוכיח יש
 דרוב היכא בשר" למליחת בנוגט נד""ד" ל~ניןמשם

 מקום שאין מיי~ ובודאי אחרים" לדברים גםתש~שו
 ד~ כבשם" הבשר למליחת מוכשר ב~רהאחר

 להקל
 כ~"כד~י

~ ~~ ~~ ~~ ~~י~~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~"~~ ~~ ~~ ~~רי  ~  
 ~~~ג

~ ~ ~ ~~~~~~~י~  ~ ~ו~~ ~~ו~  ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ו~~ ~~  ~  ~~ ~~ 
~ ~ ~יו~~~~ ~~~ ~~י ו~י ~~" ~~ י~ ~~ ~~~~י~  ~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~י~ 
~ ~י" ~ ~~~  ~~י~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 
 ג~~ ~ ~י ~ו~~ ~~ ~ו~~~ ~ז~ ~~ו~~~

~~~
 "שחל א" ביו""ט צ""ל ש~~ תיבות איזה כאן חסר

 ~ום א""" ~ביו"ט לדייק והוצרכתיבטש~"""
 פטם בשום חל לא ובשבוטות בשבוטות" הי" דמטשהכיון
 ב"יו~ט

 ב~~
 ~דלא

 ג~"~
 כדאיתא טצרת"

 בש~
 ~א~ תכ""ח~" ס~~או"~

 גם משכחת וסוכות ב~ח

 בעש~~ ~יו"~

~~~~
 מטה בספר

 ראו~
 ~ס~

 רל"ג~
 בדברי שנזכר בטש""ק ~חל יו""ט של א"ביום שה~ במטשה

 בטש"ק ב" יו~ גם משכחת וסוכות ד~סח אףכ~"
 ה~" כך שם שה~ ~שה ~מ הדין" זה אז גםושייך

 כוח"ט~ בב~ת ומב~ו דושה"ט בזהוהנני

 ~~י~ י~~~~~~

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

 ~~ו~~~~~~
 ~~ו "~~~~"

~~"~~~ ~~~ 
 ~~"כ

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

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

 ~ז~~ ו~~ ~ז~ ~~~~~י~ ~~~~~

~~~
 כיוצא ~ו כבר

 ס~ ~א~ מהרי~ בתש~ בז~

 ובתש~קל~~
 הבושם ערוגת

 ותש~
 מהר"ש

 ב~ ואעת~הנ""~
 גם לנו ~ווח ש~"ז דברי~ם ת~ף

נידוננו"

 בתש~~~~
 האפאראט ט""ד נשאל שם ~רי""א

 זכים המים שבו הגדול ~דוד א"שקנה
 הבל מוליךמ~בשלים

 ~קיטור~
 שם לבשל אחר לדוד

 פס~ של יי~~הקראנוויטטן~
 קנה יוצא השני ובצד

 והו"ל חמן" של יי"ש ל~ל א~ר לדוד הנ"ל ~דודאחר
 האפאראטכל

 ~ כ~
 במקצתה שנתבשל

 ח~
 ונאסר

כו~
 וביטול דהיתרא" נטבנ"ט ~נין דן ~שואל לא~ או
 ז"ל והג~~"א פסח" קודם~שים

 ההבלמוליך ה~יטור" שקנ~ בי~
 ~הקיטור~

 ומביא
 בחז~

 מגוף גם
באופן הח~

 ב" מ~~ם אם ~בעיא לא ובזם נטבנ"ט" דל~



~ ~~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  שלהיורות
 ח~

 ההבל ~נה ~אמצעות ~~""א פסח ושל

 ש~תערבי~~הקי~ור~
 הבל

 בז~ הבלי~
 כמו שאסור א"

 כלי וכן חול~ת" ביורה שהודחו ~שר של הקערותדין
 חל~ וכליבשר

 אפילו אלא ~כ"~" ביחד שהודחו
 א~

 רוצה
 ומנ~י~ זא""ז"לעשות

 ~אר שלא היורה
 ד~ו~

 ואז ~עין"
הו"ל

 גם ~מ ~מש" נע~נ""~
 נ~~נ""~

 מ~עלים אין מ""מ ששי~" דאיכאואף א~ור" לכתחילה
 לכתחי~

 אפילו
 ז~קוד~

 דהוי כיון מ""מ ל~~ל" כוונתו שאין ואף מדאו""~תחילה ~~~לי~ אין לכ""ע הנאה ו~איסור איסורו"
 עכ~"ד~ ~פסח וניער חוזר אמרינן לכ""פ ו~ן אסור"פס"ר

 ~רוגת~~~~~~
 ה~וש~

 דנשאל שם
 ג~

 שאלה על
 אודות היינו זו"כעין

 פאברי~
 שומן של

 ורוצי~ ~אקוס" שקוריןאגוז
 שומן לעשות

 ג~
 אשר ~י~ מלא הגדולה יורה של הרעזערווארומבית חה~" על

 נולדממנו
 ~הקי~ור~ הדאמפ~

 ~נה ראשים" לשני והי"יפרד ומש~ אחד" ~נה יוצא
 דאמפ~

 ל~ית נמשך אחד
 שלהפא~ריק

 וקנה חמן" יי"~
 דאמפ~

 ל~ית נ~ך א"

הפא~רי~
 ויש קאקוס" שומן של

 להסתפ~
 שכל כיון

הקני~
 יש

 לה~
 ח~בור

 על ~וש ויש חמן" במ~צתושנת~של אחד" ככלי הכל הוי לזה" ז~
 שו~

 קא~וס
 דאסור הפא~~י~" בביתהנעשה

 להשת~
 עליו" לתמוה והרבה הנ""ל" המהרי""א ד~רי ה~יאע""ז ~פסח" ממנו

א~
 ~א הוא פסח של ליי"ש המבשלו מהדוד וה~יעהוהה~ל זכי~" מים של ליורה חמן ו~~יא מוליך דההבל ~""כ
~מ~

 ולא
 ר~

 ממשהו
 הרי כן יהא לו בכלי" הבלו~

 ב~יבואנתב~ל
 פסח" ~וד~

 ב~
 כבר ונ~ר" מח~ר מש""כ

 דלא ד"~" סעי" ~~"ז ~~ס~ הרמ""אהכריע
 אמרינ~

 חוזר
וני~ר

 ס~ ~ח"א ובנוב"י בלח" ~~
 כ""ד~

 שבכל כת~"
 וכ""כ בפסח" וניער חוזר דאין נוהגין ואשכנזפו~ן

 ס""ק ~שם המג""א ועפי"ד ס~י""ז~" תמ"ז ~בסי"י~ב הח~

י"ג~
 תמ"ב~" ~סי" וה~"ח הש""ך" בשם

 ג~
 מאין ~"כ

 לכ~חילה איסור~~~לין
 הצ"צ ועפי""ד פסח" ~וד~

 מ~ו~ הדג"מ" ~מו והסכים תמ""ז~" ~סוס"ישבמג""א
דח~

 ~אי צ"ע" הדג""מ ד~רי הנה ~יו" שמו
 ~ע~

דש~
 לענין רק שייך עליו

 כיון דחמן דהיתרא" נ~~נ""~
דש~

 אם שה~ כמו עליו
 שעד אלא הרבה" וא~ ~~

 לעניןמשא""כ נבילה" חת~ת כ~ו הוא ~כשיו הכתוב" אסרו לא~שיו
 א~

 אנו דאין לכתחי~" איסור ~~לין
 בזה ל"ש הוא" היתר ~שתא ~יון הבי~ול" על אלאדנין
 ~רבה וכדמוכח א""ל" מ~~~ןאין

 לחל~ פוסקי~
 ~זה"

אמנ~
 ס"ק תמ"ז ~סי" להמהש"ק

 מ"~~
 נת~~ל לא ד~דיין דהיכאס"ל המג"א" בשי~ת

 ~רו~
 לכתחילה ל~~ל אין

 ~וד~א~
מותר במינו" ברוב דנ~~~ל היכא אבל איסורו" זמן
 ~וסי~

 בפסח~ ולאכלו פסח" ~ודם ול~~לו ס" עד

ד~
 לב~ל כוונ~ו אין בכלל דל""ה מש"כ

 פס"ר דהוי משו~
 ~שאר דאסור ל~" ניחאדלא

 זה שרצי~~" ח"~פ" הרא~ לדברי איסורי~
 על ל~ תקשי דא"כ גדולה" תי~

 פס"ר הוי ~מוהא לכתחילה" לב~ל ~תר לב~ל כוונתו דאין הדיןעיקר
 ד~

 דל"ש צ""ל ועכ"ח לי"" ניחא
 לאו ל~~ל" כוונתו דאין היכא ~ל לכאן פס"רענין
 שאינו ~רמשום

 מתכו~
 אלא לי"" שרינן

 ~ו~
 ~איסור

 היכא אלא כלל ל""ש ~תחילה" ~איסור מ~~לין איןשל
דמתכוון~

 מש~ ה~
 אפילו לאסור

 לעשות רוצה אין א~
 ~~ נ~~נ~" דהוי אחד ביוםשניהם

 שרינן לא
 לו ה~ ~יותר ~ימא~תחילה" נ~בנ""~

 לו~
 הסכים דכבר

ה~~~
 ~~ז ~בס~

 ס~~ד~
 והר"ן הרש~""א כשי~ת

 ~חב"~דנ~~נ~
 דח~ משו~ וניער" חוזר

 עליו שמו
 דבד~ר ועודכנ"ל"

 חרי~
 ל""מ

 נ~~נ"~
 בשאר אפילו

 צ"ה~" סי" ~יו""ד ~רמ""א כמבואראיסורים"
 וא~

 דיש
 הוראה ~עלי כנ ~"כ היא רוו~ת הלכה מ"מחולקין
 דהיכא לדינא ת~~א ו~זה נ~~נ""~~ ל"ש חריףד~ד~ר
 כיון זה" אחר ~הדהוי

 דהקני~
 פא~ריק הקאקוס של

 לא ח~" של היי"ש ~שיית ~עתצוננין
 ח~ אמרינ~

 מ~צתו

ח~
 לכ""ע" ~כולו ~ליעתו להוליך כדי כולו

 ס" א"צ הקא~וס"כשמ~שלים ואח"~
 ר~

 כנגד
 יש בודאי זה וכנגד הח~"ב~צתו שנ~ל~ הבלו~

 יו~ו בן אינו שיהי" ~ובו~יות ס~ פע~י~ אל~ א~
 הקא~וס~ כשמ~שלי~

אבל
 בפ~~ מ~שלי~ א~

 ד~שעת שניהם" אחת

 עשיית תש~ות לא קא~וס השומןעשיי~
מע~ודתה" היי"~

 ~אופ~
 שכל

 חדאבשעתא רותח~ ה~ כול~ ה~ני~
 דהת~ ונהי בפסח" אסור חמן ~לי ~מבשלין ד~רדכל תמ""ז~" ~ס~ ברמ"א מבואר כבר יחד" ג~

משו~
 מ"~ הכלי" כנגד ס" הכלי בתוך דאין

 כיון ה"נ
דכל

 מתחדש ~ת ובכל חדא" ~שעה רותחין הכלי~
 כבישול והו"ל כול~" ה~נים לתוך שנכנס חדשהבליעה

 ~כ~"ד~ הכלי בכל שמפעפע הכליבמ~צת

~~~~
 שלא ז"ל הבושם הערוגת על חידוש

 כת~
ר~

 ההבל איסור של ~חשש דןולא בהכלים" שנ~לע מה מחמת מהחששות
 ~ה~י~ור~

 היוצא גופ~
 דן שם מה~"ש ~תשו" אבל ~היתר" ו~יעמהאיסור
 ~ו~ החששות" ב"~חמת

 איסור
 בדיונווהיינו והכלי~ הקי~ו~

 ש~
 יורות כמה שם שיש הפאבריק בדבר

 מי~ע~
 ומש~ למ~ה" ~ו~דים

 ההבל הולך
 כ~ ונמשכי~ ל~~ממ~~ ~ה~י~ור~

 ח~י לכל אמה מאות

הפאברי~
 כמה שם שעושין

 ורק כשרי~" דברי~
 בורית עושיןאחד ב~ו~

 שמעור~
 הנחת מקודם ורק חלב" ~ו

החלב
 ~י~ב" הזאדע שנ~~של ואחר ""זאדע""" ש~ נותני~
משימי~

 ~יד ונפסד חלב בו
 יש ובזה כל~" מאכיל~

 להצינור ~יורה העולה ההבל שמא חדא"לחוש"
 הזיע~ ~~ ~ליך הבורית של~תעש~ למ~ו~

 בחזרה החלב של
 ו~~ הצינור"לתוך

 הולכת
 הזיע~

 שאר דרך חלב של
 שם שעושין המקומות לתוךהצינורות

 כשרים" ד~רי~

~~
 הם הצינורות דכל כיון

 כל נאסרו זל"ז" ~וברי~
 וממילאהצינורות"

 ג~
 דרך ~יו~ה ההולך ההבל

הצינורות
 הכשרי~ למקו~~

 הצינורות מכח נא~רו
 ובזה~אסורין~

 כ~~
 ממתנ~ ~וכיח

 ~ד~שירין~
 הנ"ל"

 מחל~דזיע~
 אלא הכשרה" היורה על חזרה הולכת

לדון" ד~
 א~

 לחבירו" דוחה א" חם א" ~ל דהיכא
 ב~

 ~דבר
 ביןהמחל~ת

 ואם מפלי~" זי~ א~ הפוס~י~
 ~תש~ עי" מפלי~ה" אינ~~לי עכ~

 סי" ~ח"א ~רש""ם

צ"ב~
 ~ה"

 ג~
 וש"~ הרמב""~ מדברי

 זי~ת ב~נין הנ""ל
אוכלין"

 וא~ ד~
 לשי~ת

 הר~"~
 י"ל

 ד~""~
 ~הו

 איסור ~~~לין אין ולענין חב"פ" לענין ונפ""מאיכא"
~תחי~"

 ה~
 חוזרת אינה זי~ה ~חעמי~ער דברי לפי

 למעלה"מ~עה
 ו~

 מן שמקצת כיון לחוש יש אמנם
 גם ונאסרו ההבל" ~ל האי~ור ~פש~ת נאסרהזיעה
הדברים

 הכשרי~
 לשם" שנכנס ההבל ~מת

 ז~
 אבל

 להית~א" לדון ויש כל~" מ~ילת נפסל האיסור~נידונו

~צירו~
 לחוש יש שנית ה~ודמי~" היתרא הצדדי

 נתחברו דהצינורות כיון י"ל אך הצינורות" כלשנא~ו ~ח~

 דאינם בזו ~זו הנוג~ת ~דירות לשתי ד~ חתיכות"~~
 ~יל כתב~י ~~בר זא"ז"אוסרי~

~ 
 להעיר שיש

 ~זה~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~מ אחד" ~לי חשוב הצינור כל אם אףוגם
 י~

 דאינו

 ~ול~~לי~
 שאר כנאסרו חשוב דלא י"ל ועוד

 ויש קליפה" ~די ייתר נבלע ולא עירוי" ע~ כ~ורק הצינור~
 ס~

ובפר~
 הצינורות" גם נאסרו לא כנ""ל" פגום איסור דהוי

ובציר~
 מחמת האיסור ~ל הב"ח" שיטת

 הוי זי~
 ~~ בספיקו" ~קל וישחו~רא" ר~

 ~ת"ד~ ~קל יש
 ~"מ דיש ~ום הנ"ל" דבריהם תורף~~~~~~

 דנתפשעו ה~" בז~ן לדינאגדולה
 של תבשילין בבית ואף תעש~" בית בכלכאלה ~ונ~

 וה~ וכיב"ז" גדולות ומסעדות ~חוליםבתי
 בנוגע

 ~ כפילשאל~ינו"
 בבתי הנהוג שאני לי" שהסבירו

 מגיע הקיעור שאין הנ""ל" בתשו" מהמבוארהתבשיל
 בהם ש~לים הכלים לדפנות רק ג~אי~אוכל

 והקי~ור ביניהםי וחלל ~ולה בד~ן נעשה הבישולשכלי מבחו~
 זה ~ומת אבל ומבשלי הדפנות שבין להחללמגיע
 נהפך הקיעורי כניסת את סוגרים כאשר הבישול"בגמר

 הבישול כלי וגם ביותרי ח~ן שהם בעוד למיםהקיעור
 חמיןעוד

 ~זרים הללווהמים מיד~ ~כירה הסירו אחרי ראשון כלי כ~
 אח~

 נעשה שממנו המים לדוד
 חלילה~ וחוזרקיעור

 בנוגע היינו הכא" קיל אחד שמצד אף~~~~
~זיעה

 לכלי כשמגי~ ב~~
 הבישו~

 ~י
 ~יון אבל מכליי ~ליע אינו דזיעה הפו~יםדברי
 וכמבואר בחמימתוי בעוד ~ליע שוב מים"שנע~
 ~נחתבספרי

 יצח~
 וחו~ ה"~י אות כ"ו ס~ ~ח""ג

אח"כ~
 ואוסרו וחוזר הקיעור נעשה ש~מנו המים לדוד

 וי~ ששים" איןאם
 בב~ח בישול איסור משום ג"כ לדון

 כמה ועוד הנאה"ואיס~ר
 חששו~

 הי~צאים
 הכלים וגם לעילישמבו~רים מהחשש~

 בעצ~
 נאסרים

 וגאסרו הבל" ונעשוהנא~ים המ~ ~
~ 

 זה אחרי שנתבשל
 ~יל" הנזכר וככל הכ~םבאותן

~~~
 ~ה ת"ח שני

 עיה~
 מיוחד קונערסשהדפיסו לי הראו ת"ו
 לב~

 החששות כל
 ~צעות באיזה ד~י לחו~ ממני ובקשו בזהישיש

 בזה~ ~קן~ראוי ש~
 באופן המתבשליסי ~כלים נוספת דופןלתקן

שיתה~
 המבשל קי~ור בין שהוא כל חלל

שבו להכ~
 המאכ~

 דמו~ר בזו זו הנוגעת קדרות שתי כמו ~וי
 ובנ~ד צ""ב~י ס~ ~יו"ד בר~א ~בואר~דיעבד

 שם~ שהזכירו ~יתרא הסברות בצירוף לכתחילה~תיר אפ~
~~~

 בדברי תשובות שתי יש זו הצעה על
 א~

 דרוב
 שכתבו מה משום רק היינו ~יתרא"הסברות

 בספרי גם ~וכנזכר הזיעה" בדיןה~וסקים
 ~~ ~~ילי שהזכרתיהאחרונים גדו~

 דבריהם ראו לא
 והעיקרה~~~"

~ 
 ה~~רוכפי בזיעהי ופליעה בליעה ב~ין שפליגו
 ~מה~ע~

 נעשה
 ל""ש שוב ר~חיןי מי~

צירוף
 כי~ ב~ הנ~

 תיחבר הנוספת הד~ן שבודאי
 א~ להכלייהיעב

 נחשב ~יה~ הדבר בעי~ר ~קפק יש

~
 "~ כנ~~ ~דירות

~יש~
 זכוכ~ בכלי

 כגון גבוה חום ~ני העומד
 הקיעור בין ישיר מגע ~~ שלא בא~ן~יירעקסי

 מחבתי ~דרךלה~כל
~ 

 ע"י
 ה~

 אפשר זכוכית""וזה
 א~ אופנים~ ג"על

 ז~כי~י של כלים
 ב~

~כת הכלי לצפות
 ~ו~

 ~וכיתי של
 ג~

 לתוך ~וכית כלי ~כניס
 ת~ך ית~של והמאכל הקיי~ם" הבישול"כלי

 יצא "שלא~ ב~וח באופן נעשה ~ות ~~יך וב~ור~וכיתי הכ~

 של ~לי לתוך המתבשל המש~ה או~מאכל
 זו~" מהצעה הבנתי כפי ~זהה~ים" מתכ~

~~~~
 מ~פיקות הא~רות שהתק~ת שכמובן כתבו
 או לבשר המיוחדים הכליםי של אחד בסוגגם

 וא~לחלב"
 בשניהם~ ~תקין

~~~
 כבר בחמין" בולע זכוכית כלי אםדבנוגע ה~" אופן בעיני נראה הנ"לי הא~נים ~ל
 בלא כשר דלא פ~~" ס~ ~ח""א בספרי בזההארכתי
 כלי מדין לדון יש הב"" לאופן ובנוגע עיי~"הגעלה
 שדנו ~נים" בלובן המחופהב~ל

 ב~
 בתשו" החת"ס

 ס~~יו"ד
 קי"ג~

 ס~ ~מהדו""ק ועעו"ד
 קפ"ג~

 ועוד

 לה" בקו""א דעת גי~י בס" וכתב פוסקים"כ~
 מצד בנאסראבל פנים" מצד בליעה ע"י בנאסר דדוקא רכ"ע~"~אות ערפו~

 חו~
 איננו חרס מין דהלובן נימא אי

 ק"ל~י ~י" ~או"ח החת"ס כ~"ש הב~לי עם א"גוש
א"~

 חומרא רק שהוא ובנ"ד וכ~" רועב יש הכלי שבחוךאף לכלי יוצא בליעה אין בינתים רועב דליכא כיון י"ל
 חכמים דברי בד"ח וע"ע וכו"" לבד הגעלה ע"י להקליש

 שהובחןשהעיר
 שה~

 כזכוכית
 ממ~

 ומ""מ ל~שהי להקל שאין סייםומ"מ כללי בולעין ואין
~~ 

 להקל יש
 מה ~י ואף ~וכית" והוי ~דירותי כב" ~וי~נ""לי הצדדי~ ~י איכא בנד""ד גם וא"כ עכ""ל" שנתבארכפי

 ב" דבחיבור די"ל לעילישהערותי
 חתיכו~

דאסברה ~ ~י י"ל מ""מ אחדי ~לי הוי אבר ע"יבחיבור ~דדי ~ת
 ב~

 ~ס~ שת~ אבן
 נ"א~

 השד""ח שהביא
 דינים~אסיפת

 והפנים ב~ל הוא החון ש~רי כלים" ~ני ממשדמי שבפניםי הציפוי עם ~בחון הברזל הרי א"~ חרס"היא ~ציפוי נאמר דאם כ"א~" אות ה" ~
 ואף וכו"" בזו זו הנוגעות קדרות לשתי ודמיחרס

 לא לב~ל" מאד דבוקשהציפוי
 ד~

 שהבלוע עב לדופן
 דמי מיניס שניכשהם ~א~ מינא" חד דהתס הכליי בכל ו~פשעיוצא

 ו~רק קדרות" ~תי מ~
 משנה~לים ~

~ 
 וכן הבריא חרס כלי דהעופל שנינו

 נחשב ~~יפול צריך הכלי שאין כל מתכת" כליבטופל
 שגם וכתב וכו"" כליםכשני

 בבי~
 ~בס~ בסופו אפרים

י~~
 ועוד מינ~" לשני אחד מין בין ל~לק ~ב

 ס" מדבריכן הוכי~
 לזה שכ~~א והביא וכו"י ~תרו~

 ס~ ~חו"מבחת""ס כ~
 ר"ו~

 ונראה וכו""
~~ 

 שס רש""י

~ב~ז~
 סברת על שחולק דוכתי ובשאר

 ר"~
 וסובר

 הוא שהציפוי דמילתא דסתמא משוםהיינו חרס" ככלי דינן ~מ בבדיל או ב~פרת ציפוידאם
 ד~

 מאד
 לעמוד יכולואינו

 ובט~ בפ"~
 חרס הכלי לגבי היא

 אבלוכ~"
 לעמוד ו~ול עב ~א שבפנים ש~ציפוי בנד""~

 שנחשבת בזה מודה ~""י אף כ"~" שרא~י כמובפ""ע
 וממילא ~ת~די ~ו" בפ~לכלי

 ג~
 ~הוא משום דרק כתב דעת גילוי בס" ~י מ""מאבל זהי כל שייך ~ד"ד

 עכ~ח וה~ינו כנ"לי לבד הגעלה ע"י ~קל ישחומרא
 ל""~ דאולי ד~ששמשום

 כב"
 קדר~

 דנתחברו כיון
חיבור

 גמ~
 מ~ לידי ל~~באנו ~עדיין ובנד"ד לזהי זה

 זו
 דהוילומר

~ 
 ה~ה על לסמוך אם צ~ וע"כ חומרא"

הנ"~
 א~~~~

~פיק ~~ קדרותי שתי ממש הוי ה~"
 ג~

 א~ אף
 כלי יה~ ~א

 זכ~י~
~

 ~ם ~דין כיון אבל אחרי כלי בתוכו ~ון
 ע~ ל~י ~ ~י~ ~ז הכלים ביןלחלוחית אי~ יה~ ~עמים דלמא לחוש יש ו~וד לכתחי~"אסור קדרו~ ~

 נכון



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~  שי~י"יותר
 ומ""מ זכוכית" כ~

~ 
 סוג רק אם הכא כן הכלי" כל שאסור הכליבמקצת מתבשיל יצא אם יועיל

 ~לים לביןשבפנים כ~
 וב~

אחד בטוח באופן נעשה ~יות ~יך
 בו~

 הנ~ך כל נטשו הרי החלב" או מהבשר
יותר

 ש~
ומחובר כנ"ל~ מתכת של הכלי לתוך יצא

 מת~לים ואם חלב" או בשר כלי ל~
~~~~ בח~

 ~מ~בראחד של אחד בסוג רק התקון שיה~ ש~פיק
 ל~

 או חלב
 בש~

 חלב מבשל כמו הוי
 ב" לתקן צ~כים כן ועל חלב~ בכלי בשר או בשר ~לי לחוש דיש כתבתי דכ~ תמוה" זההכ~ם"

מחמת
 הבל~

 כנ""ל~הסוגים בישל כדין ~ה" המחובר בכל שיש

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

"~~~~~ 

"~
~~~~ 

~  

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

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

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

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

"~~ 

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

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

~ ~
 ~כ~י~ ~~~~י ~י~~ו

 ~י~ו
 ~~י~~ ~~~~ ~~וו~

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

 ~~~~ רו~~ ~~כ~י~ ~ ~י~ ~~ו~~ ~~~~~~~~
 ~~~ ~~ו~ ~י~~ ~~""~~~~""~

 ~"ו~ ~~~~~ר

~~~~
 א~ חל אי חקר תרנ"ב ס~ לחכ~ם וטד בית
בשר

 וח~
 פסולי בחלב והנאה בישול ~~ין

 יוצא והדין פשוט זה הנההמוקדשין"
 מש~

 ופוסקים
 ~מ~י~

 פ~
 אף בבישול דחייב ה"ו מ"א ~"

 בנבי~
וח~

~  ~~ לחקור יש הנאה איסור לענין אך בחלב" 
ה~מ

 בנקו~
 לבב""ח" ~ת~ ופ~ג דג"מ ו~יי" הנפלאה

ב~
 המוקדשין פסולי דחלב שהח~ט מה

 ה~
 ~שה" רק

ז"~
 סופג המוקדשין בפסולי ~גוזז ט"ו ~ורות עי~

 מתזבח ~ה ~לל הבא לאו דהויא~"ג ~
 ו~

 גיזה
 צ""ט" חולין תוס" עיי" לא~דאהדר~ ו~ו~

 ג~
 אם מס~פק

 כ~ך שלא שבת עונגיוי"ח
 הנאת~

 בכ""ס העיר כבר
 ~ונג~ דכ" ~יו הנאתד~יך

 דף ~סנהדרין בודקין היו~~~
~~ 

 אומר אחד במתני"
 וא" ~ותבש~י

 או~
~פסחים פנ"י וטי" קיימת" עדותן בג"

 דעכ~ י"ב~
 הטד~ דאוקמי ~ום צ"ל

 אחזקת
 ובודאיכשרות

 ט~~
 יכול אתה שאי ~דו~ הוי הא וא"כ

להזי~
 דאם

 ~ו~
 העידו ושקר

 א~
 כשרות בחזקת ליתנו

 ו~דותן ע~וולא
 בטי~

 ואינם
 ב~~

 וחוזר
 חלי~

 כיון
דאינן

 בהז~
 וישנן ~~ו ~רות בח~ת איתנהו

 בהז~
וה~

 ~וך היתר
 והצילו נפשות ~דיני ~~א ~וי ~~

 כ"ה~דה
 ט~ ~זי~" יכול אתה ~אי ~דות הוי ו~~

 ~~ ס"~ ~או~ בי~בשו~
 טל בפנ"י ושם

~~ 
 התוס"

 דמוכחדהא
 ב~

 בן
 ב~ דאזל~ סו~

 בד"נ
 דאל~

 כיון
 ומגידין חו~ין אין ~וב~הוכחשו

 בחקי~
 יום" איזה

~
 שם

 דא~
 דהו~ת צ~ל

 הג~
 ~א דאי מ~נ~" שם

י~
 היאך דבל"ז וצ~~ג ~י""ש" קדים יום א~ה ~~ת

 ~תאחד דצריך אפ"ל דבקרא מקרא" ~וכיחאפשר
 לחודש כמה" בא~רתדוקא

 ול~
 ד~~~

~~~~~
 חקר תרנ""ג סי" לחכמים ועד בית

~ לגב~ דחיא אם ~~ין בן חציו~בד בחצ~  ~בד דחציודציצית 
 ~~ג ~וע~ פט~

י"ח ח~ בפת~
 כ"~

 דאפשר ד~תפק
 לג~י דפט~

 מציצית~
א~

 גוף והנה
 החקי~

 ד"ב~ חגיגהאבן בט~י ~ה מבואר כבר
 ו~ ב~

 ~בד בתו"ד דהחליט

~"~
 טל מצווה אינו

 פו"~
 התוס" דברי ממנו נעלם

 ~ד""בבחגיגה
 ד"~

 לא
 תהו~

 דה~יח
 ~רושל~

 דחייב
 ב~~ ~~ אחריו מתיחס דאינו ואיבפו~"

 א" מצוה
דהאריך

 בז~
 דפטור דס"ל ומאן

~~ 
 שם"ראם ב~ני באמת

 וב~~
 ~ום שם ובמנ""ח מ~ים מ~" פ"ו

דיליף
~ ~ 

 מאשה~
 ג~

 בלא~ התו~ מד~י ו~וכחתו
 דתו~ לדחות"~

 לל"ת גם דדוחה להו"א ~שם כתבו
 אחר גוף ~וי הגםדאשה"

 ו~"~ במ~" ואי~
 בגופא

 בלבדו ~~בד דאה""נ אפשר תירוצם ~י אבלד~ד"

ג"~
 דוחה" אינו

 ד~
 בשבת ה~אה לפי אך

 ~ד""ד~
 דאין

 א~ חבירך" שיזכה כדי חטאאו~ים
 בגופא פשיטא

 שייך לאדטבד
 לו~

 לקיים לטבור ו~ויב כן
 לפיובפרט ה~

~"~ 
 אחר אף פשע דלא היכא שם התוס"

 גם ס~" כת"ס בשו"ת ו~~ חבירו" שיזכה כדימתויב
 ~ו~ ב~ אי~ דאשההנ""ל ה~ו~ אדברי קשה דבאמת ואי ~ש~" ל""ש בודאיכאן

 אף דוחה אינו כן וטל

 פש~ד~
 ט~ בודאי הטבד בגוףאבל בע~ת" אינו דאשה האחרונים תירצו כבר

 יצחקבית בשו~ וע~ בפלג" פלג
 י~" או~

~~~~
 ~ס~ לחכמים ו~ד בית

בפסחים זצוק"~ ~שליט"~~ מג~ הגאוה~אדמו"~ כ~ ה~~ תתי~~
 וכו" ח~ ~~ למתני ל~ כ~

סוף יענ~ ד~
 פ"~

 ומאכיל דפאה
 בתוספת ~" ו~ף ח~ ~ה~

 יחד" ~לשתן אף ד~תא ופ~ בזה ה~יר שםאנשי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  דע~ עוד" ~רשואפשר
 הוי דאי ש~תן ל~תני צריך

 לו ואין שלו ואינן ועוף ת~ ציד כמש""נ כמוה העוףוגם הוא" תרבות מבני לאו ת~ ד~תם הו"א ~וף תי"~ני
 בהמה אבל מאכיל" לפיכך כמפקיר והויהנאה

 ~ד"ח בקידושין שא~ כמו לו והנאהשלו ד~ת~
 מקודשת אינה לכלב תנהו בככר ליהתקדשי ע"ב~

ו~
 כלב הי"

 ש~
 כילוי של והנאה מקודשת

 למיתנו צריך לכך דכ"ו" בשבת ה~וס" כ~"כא~ור
 ופ~""מ סיפא הו""א בלבד בהמה תני ואי בה~"גם
עד

 שימ~
 דהפקר והא הנאה לו דיש דייקא שלו בבהמה

 מזה ~שול יבא שמא משום ~רוח לאחרא~ור
 לא ד"ה מ"ב ~פ""ג דמאי בהרע"ב כמבואר יודעשאינו לא~

 ורואה בעומד אבל ב"" בעעם במתנ~ ובתוי"~ישליך~

~~
 מאכיל הנאה לו אין לבעה"ב וגם השדה מן לח~

ק~ל
 ד~תחייב ~יון י"ל וה~עם אסור" לח~ ד~
 כמ"ש בהפ~ה חייב לאכול רוצה דאינו אע"גב~שר
 שמשמע וכמו ס"א יו"דבעו"ז

 בתיו""~
 ואיידי בראשי~ו

 בפ~חים שאי~א כמו עופות נמי תני וח~ בהמהדתני
שם~

 עולת השוחע גבי י""ב ביצה תו~"~י~
 ה""מ~קה ביו~ נדב~

 ה"מ אמר לא ואמאי ב~
 ר""~

 ונ"ל
 אמר לא אמאי הצל"ח קוש~ אקדים ובתחילהליישב

 נימא לא אמאי יעקב הישועות הק" והנה לוקה"ה~עיר

~~
 ~וב בסוגי" הידוע עפ"י לומר דיש אלא ל""תי דוחה
דשחיעה

 ל~
 דוד עיר בס" ומבואר ~ב מעעם אלא

 וא"כ ל""תי דוחה אינו רוב ~~עם דהואדמצוה
 שהחזקנו כיון הקערה אבל שתי~ה תינחהא

 שכ" ס~א כעין מצוה הוי~שרה מתחי~
 הש""~

 דף ~חולין שם

 ~~פ~
 דוחה בודאי

 הל""~
 לב""ש ~ינח הא לוקה" ואינו

ד~~
 ב"

 הבא~ כתובי~
 עיי" עדל""ת ואז מלמדין כא"

 דאין דס""ל לר"ע אבל י~ ~י" עד~"ת אותב~לה~~
 פ~ים ~עיי"מלמדין

 מ~~
 המקעיר למיתני אפשר ממ~

 ~דלתו""עואין
 דיו""~

 כר""ע~ דלא ע"כ אלא

~~~
 ניחא

 בתחי~
 מבשל גבי אבל ה~וג~

 ביו""~
 דאמר

 ה"מר""י
 ב~

 וי"ל ר""ע ה"מ אמר לא אמאי קשה
עפי"מ

 ד~
 המנ""ת

 רצ"ח~ ~~
 חייב אמאי קשה ד~אורה

 ד~מ ו~~ ~נאה נאסר דבב"ת מקלקל הוי האאבישול
 הפמ""ג שכ" לפ"מ אלאלב"נ

 בתיב~
 חלב אי גומא

~ו~ר ער~
 לב~

 לב"נ ולא קרא גלי דלישראל
 א~

 מעעם
 הן ~ו" איכא מי דל""ש ד~~ה אבל שרי וכו" מידיאיכא ~

א~
 שהת"ס

 הת~~
 בפש~ות

 דת~
 מותר

 מש~ לפי אבל ~לבדהאכיל מאאע~
 מ"ת דקודם ה~~שים

 ל~ידושין" בפתיתה באו"ח כמ"ש רא~ אין להםישראל ד~

וא"~
 ~"ל

 כן הוי בב"ח גבי דג~
 ~ידי איכא מי דל~

 לבדו ~יד ~קן דה~י י"ל א~ בשאר ל"ד כעיקר~עם דאי אלא א~ור" לב"נ דגם מק~ל דהוי ק" אכתיוא~
מו~ר

 לב~
 הא ~במה"ח בישול דהוי אע"ג

~"~ 
 ל"ד

וא"~
 ה""מ לומר אפשר דלא שפיר מיושב

 ר~
 דס"ל

דאורייתא עכ~
 עיי~

 אס~~ לב"נ דגם מקלקל והוה ~סתים

 לא אמאיוא""ת בעולם" ש~ם א~ה בע~ דאי בתוד"ה קע"ו~י~~~~
 קא~

 מיגו
 שיכו~

 ~מר
 במלחמה שנהרג ~יכא ונראה מ~תו עלמת

 וכ~
 אבל

 והעירו עכ"ל לא מת אעונהרג
 ש~

 ומה~ם המהרש"א
וב"ש

 הק" אמרינן מי דבתוד"ה סק~ח" י"~ ס~ אה"~
 א~ו מגו במלחמה במתדנאמר

 מ~
 וסו~רים מעתו על

 התו" ~ברת דהסברתי דבריהם ~ישב ונ~""דדבריה~"
 ונראה למה" בעי ועעמא מת" א~ו נהרג מיגודא""א
 מבוארדהנה

 בח""מ ע" י"ז ~סי" באה~
 וב"~~

 דלר"מ
 נהרג או~ר וע"א מת אומרע""א

 הכחשה דהוי א"~
 הערה ונוב"יבתקירות"

 כ~ וא"~ מירושלמי" מקו~
 אם

 אומר"אשתו
 מ~

 נהרג ואומר ~חישה ו~ד
 דל~

 ~נשא
 ~עי"ע""ש

 וע"~ ל~
 יריאה

 לו~
 דבאמת מת

דנהרג יוד~
 במלח~

 דנהרג ויעיד ויבוא שםי יה~ ואחד
 מעתו על מת דהאמר ~יון י""ל וביותר עדותן"ויב~ל
 ויעיד יבוא אחד ואם בביתו דהיינו ~חר במקוםעכ"ח
 מן דהוי מקום בא~ה הכחשה ~וי במלחמהדנהרג

 ~~"ק הב""ש קושי" מת~ן ובזההחקירות~
 קמ""ח~

 ~נאמן
 וכפי י~"ש בביתו מת ~במגו~ במלחמה נהרג ולאמת

הס~ר~י
 ~ב~

 התו~"
 לק"~

 אמרת בעי דאי במגו אבל
 הוי בעולם מלחמה ויאמר א" יבוא אם אף ב~ולם~שלום

 א~ אף אנן נחזי אך וכמובן" בבדי~ו~"הכחשה
 יבוא אז

 דנהרג ויאמראחר
 במלת~

 קברת~ו דבלא קיימ"ל הלא
א""נ

 וא"~ קמ""ג" ס""ק ב""ש עי" בדדמי דאו~
 י""ל

 ד~דאמת שניה~
 די~

 דנהרג
 וא~~

 והוי ומת לבי~ו ~א
 אומרכעד

 ~ב~
 כאן הבעי" לפי אך סקכ"ה" בב"ש ~ו"

 א~כ מגו א~י בדדמידאף
 א~

 ויחזיק עד יבוא
 הג~ כבעי מגו מעעם בדדמיל""א מלח~

 ~הוחזק דמיירו הקודם בדיבוראבל שפיר" התו~" ותי"
 גם דיאמר ואי במלחמה נהרג יאמר אם ל~ד מגולי" לי~ א~ מלח~

 אחר עד שם לעמוד דיראים ל"ח האי כוליקברתיו
 וק~ורתעילעול

 ~ח~
 במגו ו~י המלחמה

 מ~
 מט~ו על

 דחושש אינו דבעדי""ל
 ש~

 במקום דהי" אותו יזימו
 דבאשה דבשלמא ב~ח~" ~יינואחר

 ב~צ~
 כאשר ל"ש

זמם
 דזמ~

 ב""ב ~~" ועי" עצמה על
 דל~

 וזה ד"ה
באה

 וכ~
 ל""ש בעד דאף כתב מ"ו בסי" דנוב""י ואף

 עיי" כן ס"ל דלא מאחרונים כנראה זמ~"כאשר
 ל"ז~צוה במנ""~

 וא"~
 ודו""ק~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~

 ~~~ ג~~~ ~~~גי~ ~~י~~ ~~י~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~~
 ~~י~~~~י~~

 ~~"~" ~~~ ו~ ~ ~~"~ ~~י~~"~"

~~  יו"~ ~ר~ 
 ~~"ר

 י~"ו" י~~~~ורנ~~י~~" ~~~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~"~ ~ר~~~ רו~ ~~~~~~~~"
 ~~~י~ו ~~~~רי

~~
 ~כ~ר" ~~~~י ~ב~~ו

~ג~
 ~ר

 ~רו~~ ~~~ ~~~ ~ו~~ ~ג~י~
 ~~~יו~~יו~

 נ~
 ~~~" ~ג~יר~ ~~י ~ו~ו

 ~~יו ~~ו ~~ר ~ ~~ ~~יו ~י~ ~~י ~ו~ו~י~

 ו~~~ ~~~ ~~ ~ג~י~~
~~ר ~~ ~~יו ~~ו

~~~~~ ~  ו~~~יו נו~~~ג" נ~~ ~~י~~ 
~ו~ו

~ ~~ ג~~  " ~ ~ ~  

ג~~~
 לבדו או"א שכל דברים איזה צ~ו שהמתירים

~ו~ר
 בדיעב~ ~

 אפילו ה~ירו יחד ובצירופם
לכ~חילה"

 א~
 ~~"ע אחר

 ו~וי יפ~ דהודח~ א~
 ~בס~ הרמ"א כ~""ש לכ~חילה להח~ר יש מ"מנטבנ~ט
 סקי~~~ פ~ ~ס~ הש""ך ~""כ ועל ס"ב~"צ~

 דאפילו
 ~ס"ק שם הבאה"ט עליו הקשה שרי"לכ~חילה

עיי""ש~ י"א~
 ב~

 דינו נאמר דאם סאדא קאס~יק שנ~נו במה
 ס"ד~" צ"ה ~בסי" המבוארכאפר

 דא~
 ~~יר דה~חבר

 ~שובה ~כי עי" ~פוסקים" בזהו~אריכו בזה" פקפקו והש""ך ה~ו"ז אבל לכתחילה"אפילו
 החיי~ וכ~

 וג~שם"
 ובין פניו" שעל הבעין פוגם אם בין לחלק יש

 בדיעבד על אבל בד~ריה~" כמבואר הבלוע דפוגםלומר
מוכח

 מדבריה~
 וביו~ר לה~יר" דיש

 ~אפר" יותר פוגם סאדאדקאסטיק נא~ א~
 חמימות כשיעורחמין במי~ ה~כ~ ג~

 בליע~ בשע~
 כאיסורו די""ל החלב

 ~סי" או""ח ע~ הכשירו"כך
 תנ"~

 ס~~
 צריכיםדלכ~חילה א~ ו"~

 יצחק מש"~במנחת וע~ ממש" הגעל~
 ס~~ח""ג

 ס"ז~
 בדיעבד מ""מ בזה" הפוסקים ~~י

 אחר" באופן דא"א היכא להקלאפשר

~~~~~
 לה~ל נוהגין

 בצירו~
 הב""ד דרואין היכא כ""ז

 א~ ידעתי לא אבל בזה"נחיצו~
 בשביל

 למעשה" להלכה בזהדעתי לחוו~ לי וקשה בזה" עצ~ו להכניס צריכים גלידה"אכילת
 בכלי שנעשה פארווא ~גלידה לאכול ה~דובר~~~~~~

 השלחן על הגלידה א~ שמביאין כנהוג ממש"בשר ע~ כנ""ל" חלבי~ גלידה קודם בהשנעשה
 בש~

אכיל~
 לאכולדאלו ~הגליד~" ואוכל בפיו בשרו עודו דכ"פ הס~ודה

 אח~
 חלבי~ בכלי נעשה אפילו

 אם מ~ש
 ~קודם ~ודחהי"

 טוטו"ד ב~שו" כמ"ש איסור" אי~
 ~"ב~" סוס"ק פ"ט ~ס~ תשובה בדרכיהובא

בדבר זו~
 חרי~

 עיי"ש~
 בזהוהנני

 ~ו~~ דושה"~
 בברכה~

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~~ ~יי~~ ~~~~~י ~~~י~~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~י~~~~ ~~~~ ~~~~ין

 ~~~~ן ~~~ ~~~~~~~~

 ~~"~ יר~~י~~~""~"
 ~" יו~ ~"ו"

 ~~"~"~~~"נ ~~~ י~~ ~~ו~

~"~~~
 ~ר~"נ ~""כ

 ~ו"~
 ~ו~~נ

 ~~י~ ~~~~נ~
 ב""~~~ו~י~

~~י~"~" ~~~~~~ ~~~י ~~~י~ י~~~~ ~""ר
 ~~~י~י ~~יו~~ ~~~"~ ~~~~

 ~רו~
 ~~"י

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

 ~~ כ~~~~"~~~~"~
 ~ ~~~~ו

 ~~י כ~ו~ ~~~
 ~~~ור~~ ~נ~"~ י~י"~ ו~ר~~~ ר~~~י~~

~~רי"~
 ר~~~~~~רנ

 ו~נו וו~י~~~~~ ~~ר~"~ ~~י~"~

 ~ר~~י~ ~~~~~ו~~~~
~ 

 ~~~י" ~וו"~ ~~ ~~~~

 ~ר~י~ ~~ונ~~~~~
 כ~~ י~~ ~~~י ~~~ ו~~~ ~~י~~י" ~

 ~~י~ ~~~~י ~~~ ~~~~~ ~ו~ו~~~~י~
 ~~~ו~י ~~ר

 ~~~~י ר~ו~כ~ ~~~ו~ ~"~ ~כ~" כ~~~ ~~~~~~~~
 ~נ~~~ כ~~כ~ ~~~י ~~~י~~~~י

~~
 נ~~רר ~~ירו~י~ ~~רי

~~וי~~ר~~ ~יי~ ~~ ~~
 ~~~נו~ ~~ ~~~

 ~~~ו
~ ~~~~~י~ו ~ג~  ~~~ור ~~ 

~~ 
 ~ו~ו ~ ~~ו

 ~~~י ~~~~~ ~וגי~ ~~ ~יו~ ~~י" ~~~~וו~~ו

 ~ר ~~ו~~" ~~~י"
 ~~י~י~ ~~~ ~~ ~~ר~~

 ~~ו ~ו~ ~ו~רי~~ו~ו ו~~ ~~~~" ~~~ ~~~~יו ו~"~ ו~ו~ו" ~~~~יני~~
 ~~~ ~ירו~ ~~ ~~~י~

 ~~ ~~ר~~ ~~~י~ ~~~ו ~~יו~~ו~
 ~ו~ו

~ו ~~י" ~
ר ~~ י~ירו ~~ יו~"~~ר ~ ~יר~ ~~ ~~ ~~~ ונו~~ ~~י~" גי~ו~י ~~~~~ ~ ~ו~ר ~~ו~~" ~~י~רו 

 ~~~ר~
 ~~ו

 ~~~ ~~~י~ ~~ור~ ו~~י~~ ~~י~ ~ו~ ~~ ~~~~י ~ר~ ~~~~~ ~ר~~~~
 ~~~ר ~~י ~~ ~י~ר ו~ ~~ו" ני~~יו ני~ו~ו~ ~י~ ~ר ~~ור ~י~וו~י~

 ~נ~ ~י~~" ~~~~~~
 ~~~ ~~~~~~ ו~~ ~י~ ~ור~ ~ו~ ~ר~~~
 ~~ני~ ר~~~

 ו~~ו
 ~~ר~~

 ~~רר
~~~ ~~~ ~~ 

 ~~~ו~ ר~~י~"ר~י~~
 ~ ~~~ ~~~יר ~~~~ר ~י~ר

 ~~~ ~גי~"~~ו~
 ~~ו~~ו ~י~~ו ~~י~ו

~~ר" ~ו~~~ ~~

 ~יו ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~~~
 ~~י~~ ~ו~~

 ~יוררינ~"
 ~וג~

 ~~י~ר
 ~~~ ו~ני ~י~~

 ~~ר~~~" ~~ ~~ו~ ~~~ ~ו ~י רר~~" ~~י~~ ~וג~ ~~~ר~
 ~~רר

 ו~וג~ ר~י~~ ~~ ~~~
 ~~גרר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

 ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~ו~~ ~~ ~י~ ~נ~

 לא בדבריו המ~ואר כפי~ג~
 נ~ל~

 את מ~יניו
 ס~ ~ח""ג יצחק ~מנחתהתשו~ה

 מש"~ ס""ו~
 ~~ הסכמתי אשר ~ל~ק~רי תנור בנדון~כיו"~

 הרה"ג
 אול~ להתיר" ז"להשואל

 כ~ר
 כת~

 ~ין לחלק שיש כ""ת
הנידוני~

 דל"ש ~נד""ד דאיש~נו
 אשר היתרא סניפי ~נ~""ד יש ל~נ"דאכן דש~" היתר מצדדי כ~

 שם אינ~
וכד~לן~

~~~~~
 בדברי לה~יר ח~א בפ~ולא התחיל שכ"ת
 ש~ דברי דהנה ה~רתו" א~ ה~נתי שלאולומר ש~ אמירתי את ~צדיק כדי בדרכיו אלךש~"

 נא~ו
 דהא לח~ש דכ~ב הנ"ל ז"ל השואל הרה""ג ד~רתכלפי

 א~ בהג~~" כמו הכשירו כך כתש~ישו בלי~ון נאמרא~
ה~~~

 משו~ ~לוי הכשירו
 או פול~ו" כך כ~ול~ו

 ה~~~
~ו~

 י""ל דאז ה~לו~" ששורף
פחות חו~ ~~י ה~ דה~ל~ דא~

 מחו~
 חו~ ~"ירק הבלו~ לשרוף ~ני לא מ""מ נתזין" ניצוצות של
 אבל ניתזין" ניצוצות של

 נא~ א~
 ד~~מו

 לי~וןשל
 משו~

 א~ פול~ו" כך כבול~ו
 זה ~ל כ~ה" חו~ ~"י פול~ כן ניתזין" מניצוצותפחות חו~ ~"י ה~ליע

 הג~לה של ~~~מו הכלבו מד~רי ~~ירכתבתי
 דל"~

משו~
 אלא פול~ו" כך כבול~ו

 ~~~ משו~
 הרותחין

ה~
 אש כמו

 ששור~
 ולא

 א~ינן ומ"מ שפו~" משו~
 כ"ת הו~יל מה יד~תי לא ו~כן הכשירו" כךכתשמישו
 הפו~י~ מדברי~ביא

 שהכוונו
 לא בשריפה" מש"~

 א~ל הבלי~ה" שמקלקל אלא ממש"שריפה
 ~כ"~

 ל"ה

 פול~ו כך כבול~ו ל"ש וא"כ שפול~"מ~ע~
מש"כ ובר~ ~ייש""ה" הכשירו" כך כתשמישו אמרינןומ"מ ~הג~לה" ג~

 כ"~
 ש~ ~תשו~ מדברי

 ~הביא ""~הא בזה"ל
 הכלבומדברי

 ~~הג~~
 מ~ח וא"כ וכו"

 דג~
 בהכשר

 איתא לא פול~ו""" כך כ~ו~ו אמרינן ג"כדשריפה
 בש""ס פשו~ "ומ""מ בזה"ל אלא ש~"בד~רי

 ופוסקי~
דבהגע~

 אמנ~ הכשי~ו"" כך כתשמישו
 ש~ בתשו~~י המ~ואר ~פי א~ל ש~" השואל ~רב~י"ד כת~תי כ""ז

ג~
 ~ייש"ה~ פול~ו כך כבול~ו שייך בל~ון

~~~~~
 כ~ת ד~י צדקו דשפיר דדינא" ל~יקרא נחזור

~~
 בתשובה להנדון נד"ד ~ין ~לק שיש

ש~
 ~הנדון לחו~א" ולקולא" לחו~א

 ש~
 ~ של ~כלי הוא

 ודו~~כו""~
 משא"~ ~כו""~" של ל~דה

 כמה להפ~ילו אפשר דתנור ו~וד ישראל"של שהכלי בנד""ד
 ת~חמ~ בו~אי~ אשרגבוה בחו~ ש~ו~

 יותר עוד ~כשירו
 משא~מ~~שמישו"

 ~אופן ש~ו~ד ~נד""ד
 שמגי~

 לקצת
 שתתיי~ש כדי ~ד רקח~ימות

 ותיכ~ הלח~
 יכול ~יותר ~ו~ה לזמן שיודלק ה~שיר אתיכריחו וא~ נכ~"

 ו~איסור ~רור" אינו השומן דאיסור ו~ולא"להתק~ל"
 ~כו~חל~

 ק~"ו ~סי" ב~"ך או~ה ד~רי לצרף יש

סק~"ו~
 א~ר ולא בה~ם נת~~ל א"כ ברוב" ד~~ל

 והג~הכלי"
 ~איסור לצרפו יש ~"~" חולק דהר~א

~דרבנן"  
 אמנ~

 חרושת בתי יש
 מנסי~ שאינ~

 כלי כל
 ב" או א" רקלבד"

 גדו~ מכמו~
 שלכאורה

 מרובא דפריש כך ושייך ~ו~" ש~~ל להיתרא סניף~וד ~ליה~ נוס~
 חרושת בתי מאותן רק לקנות לדקדק יש ואוליפריש"

~כת""ד~
 כל~~~~~

 א~
 ההיתרא ~ניפי כאמור ~נ""ד נראה
 חרושת בתי דבאותן כ"ת ד~רילחזק הנני ומקוד~ ~ולא" הקו ל~כרי~מספיקי~

 ~ מנסי~ שאינ~

 הכלי אותו דב~ל אמרינן כנ"ל גדולה ~מות ב" אוא"
 מ~ואר כן ~נה~ו~"

 בשו""~
 סי" ~יו"ד

 ג" ס~~ ק""~
 דהנה ח"~" ס~~ קכ"בוסי"

 נא~ א~
 ~זה א~ינן דלא

 לפרקו אלא ל~כשירו אפשר ולא הכשירו" כךכתשמישו

לאיברי~
 שבירה כמו זה הרי נתזין" נצוצות ~""י ו~כשירו

 כמה דעת בהג~להדאפשר דבכלי~ מתכת" ~לי ~י~ול ל~נין ו~דיף חרס"~כלי
 פוסקי~

 בשאר דב~ל
ולא כלי~

 משו~ דשיל"מ" חשו~
 וג~ ~ג~ילו" הוצאות שצריך

 ~~משו~
 ההגעלה מ~ה ~""י אלא ממילא ההיתר אתי

 חולק הרא"ה א~ל ביש""ש"כמ~ואר

 וס"ל~

 דאפשר כיון
 ד~""י האיס~"~כיר

 הג~~
 כנ~ר הוי

 ~איס~
 ואינו

 וג~~~ל"
 ב~ל די~ש דהא מ~~מא

 ברו~
 הוא

 דאיכא היכא כל אבל דאיסורא" ~~מאדליכא משו~
 ~~~ יתן ~ו כשיבשלו בכלי והכאאסור" ~~~

 ח~"ס ~ח~וראי~י איסור" של
 ש~

 קכ""ב ~סי"
 סק""~~

 דכתב
 אפשר שייך חרס ~כלי אפי" הרא""ה שי~תדאליבא
 הרדב"ז ~תשו" וכמש"כ כ~שונות" ~"י האיסורלהכיר
 ו~י" תתמ""ג ב~~ הוא לפנינו ת""~סי"

 מנח~
 יצחק

 וג~שם~"
 ב~רוך וכ"כ ~ע~" שיתן מינו באינו שייך

השולחן
 ש~

 ~סי"
 ~~~ ק"~

 ~""ז~
 אבל דהרא""ה" אליבא

כת~
 כפסק לדינא ~עיקר

 השו""~
וגם דשיל"מ" ~לל דל"ה

~~~ 
 דנותן מ~ל"~ אחרי שייך לא ה~"

ומ"מ לפג~" ~~~
 נוהגי~

 חרס ~כלי ולכן ולהג~ילה" אחת כלי לי~ול
 כלל להחמיראין

 ולפי"ז ~יי"ש" הקדירה ~ל חס א~
 דנא~ א~ חרס" ככלי הויבנד~ד ג~

 אלא ~כשיר דא"א
 להח~"ס וגם כשבירה" ~וי הכלי פריקת~"י

 דבכלי כתב ומ"מ כהרא"ה" לדינאד~יקר ש~
 ש~~

 יש
 ואח"כ מ~ל~להמתין

 יגעיל~
 חרס ובכלי כ~ינו" פ"א

 ל~~ת יומן בן שאינו חרס כלי לכל מהני דאז ג"פיג~יל~
 ~סי" ב""י וב~ור ~תוה""א הרש~"א הביאו ה~י~ורב~ל

 והכאקכ"א~"
 ~נא~ שנת~ר~

 בזה ~ליו לסמוך יש ברוב
 וא"~כנ"ל"

 הכשיר~ מהני נמי הכא
 א~ אף

 נא~ר
 מהני הי" לא ד~י~ולהא דזול~

 א~
 מ"מ כ~שמישו" דהוי

~צ~ו~
 ~י~ול

 ~רו~
 כמו כתשמישו" חו~ ע""י דמהני י"ל

 מ~ני לא הבי~ול דזולת אף בכ""ח" ג""פ הגעלתד~ני
 פריש מרו~א דפריש כל דשייך הא ~ל נוסף וכ""זכנ""ל"

 כ""ת~כד~רי

~~~~
 חרושת ~~ית צקנות דאפשר להיכא הנ"ל כל

 מנסי~שאינ~
 איזה רק

 כלי~
 מכמות

 קנה שכ~ר היכא כן וכמו אפש~" דאי היכא א~לכנ""ל" גדו~
 דיש ל~נ""ד נראה בדי~בד"~וי

 הי~רא סניפי ג"~
לההכשר לצר~

 אפשר ל""ה ה~ון דבלא דאף כתש~ישו" בחו~
 לכו"~" ~די~בד אףלה~יר

 וא~
 ~""י" אינו ~ודאי ~וי

והלח~
 מרברי מוכח ~כן איסור" ודאי הוי לא בו שניסו
 וכמ"~הפוסקי~

 בש"ך
 ש~

 קכ"א ~סי"
 מן שקנה דכ"חהאו""ה בש~ ~"ו~ ס"~

 בו מסופק רק א~ ה~כו"~
 ~חמיןשנשתמש

 א~ל ש~י~" צריכי~
 כלי~

 חדשים
 ~כ"ח אפי" השוקמן שקוני~

 אי~
 דרכן דאין ~הן ל~פק צריך

להשתמש
 וכ"ז ~יי"ש" וכ~ חדשי~ בכלי~

 ~כב~ א~
 קנה

 ש~ ו~"~ ~~חי~" לקנות דאיןומכ"ש
 קכ""ב ~סי"

סע~
 י"א~

 ו~ש""ך
 ש~

 ~ס""ק
 י"~

 דדוקא ס~ו~" בכלי
במסל""ת

 דחדשי~
 כיון~מ ~~שי~ אף ~נד""ד וה~י ~נות" מותר
 ~~~ שמשתמשי~

 לנסות ~די ~שיתן בגמר
 ה""ז~יבן"

 ד~~
 דאיתא למה

 ש~
 ~ס~י"

 מ~ברה~אות ~ק~רו~ י"~~
~~ 

 ~שתמש אסור וכו"
 שאינן ~ני בה~

חדשות
 שה~כו"~

 משתמש
 ~ה~

 ואינו
 ואף ~כ"ד" ני~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  בן אינן ~לים~ם
 יו~

 ~מ
~~ 

 בג~ון כ~ש

~ש~
 שם"

~~~
 בגליון

~~~ 
 לתש~ ציין שם

 שמואל ~ר
 בד~י דבריו והובא רנ"ח~" ~ס~אבוהב

תשו~
 שם

 ~ס~
 גבוה השולחן את ש~יא אחרי ~ז~"

 כ"ג~~ס~
 ש~

 ~מירים ויש ש~תב ~מ"א דברי על
 ~לי~לענין

 סעודה~
 נא~ שאי~ ואומרים

 לי~ח ואין

~
 רק ה~ו"ם

 הרב~ כשמו~
 כלי ו~נה כלים

 דו~א ~ה שם גבוה בשולחן וכתבה~לים" ~
 אבלמבע~"ב בקו~

 בקו~
 ~דר

 שיר~ה ולא מסל"ת" א"~
 דעפ~ ~ו~אה מותר" גווני ד~ל חדשים שהםבעינים
 אלא אינו זה ~ל שם השולחן ע~ך ד~י המהד~יו

בבעה"ב
 המ~

 ד~""י חשש שום אין ה~כר בחנוני אבל
 נותנם שמא לחשוש ואין חדשים מוכר החנוני~ב

 וע"~ עיי"ש~"לתשמיש
 הביא

 הד~~
 ~אות

 ג"~
 הדבר את

 הנ"ל"שמואל
 שפקפ~

 במנהג
 העול~

 כלים ש~ונים
 לבתי אותם משכ~יה שלפעמים אעפ""ימקדרים
 הוי יומן בן דבשאינן וא~ג וכו" גוים שלמשתאות
 דאית~ כיון מ""מ דרב~"~יקא

 ~קתייהו
 וכ~

 לא
 שקערורות לים מעבר הבאות הקערות מאותןעדיפא
 כנ""ל והיינו עיי~" וכו" ~חמיר הב"י שפסק~קרקות
 ~חמיר ס""ל מ"מ ד~נן ספי~א דהוידאף

 ה~ל" דקע~תלהא ל~ ומד~

~~~~
 בשם בד~""ת שם הביא

 ז~ ~
 שדחה אמת

 וכ~ב ש~אל הדברדברי
 שהיא וכמעע גדושהבסאה להחמ~ שהפ~

 הציבור ~ב שאין גזי~
 שקערורות י~רקות לקערות ד~י ולא בה" לעמודיכולין

~שבסע~
 י"ב~

 היו לים שמעבר קערות דהנהו הנ""ל
 היא שדרכם בודאייודעים

 להשת~
 משא"כ ~ודם" בהם

 מהם בא~ה ש~תמשו שאע""פ שידוע שלנובקדרות
 בנוגע לפי"ד והנה עיי"~" וכו" רובן נשתמשו לאעכ"פ
 אף שם דגם וכנ"ל" הכלים בכל שמשתמשין אותןובין מקצתן" רק שמנסין ח~שת בתי אותן בין לחלק ישלנד"ד

 ~ולןדמשתמשין
 מ""~

 יש
 ספ~

 השתמשו באיזה
 בנותן אובהיתרא"

 דסתם בהא הספיקות אלוכדאיתא עעם" נותן שאינו או לפגם" עע~
 כ~

 אינו עכו""ם
 ו" סע~ קכ""ב ~סי" שם כמבואר יומןבני

 וב~ו"~
 וש"ך

 שם ב~כ""ת עוד וע~ שם~"~"פ
~ 

 מספר שהביא

שבי~
 משום חשוד מיש~ל כלים לקנות שהחמיר דוד
 אע~ משתאות" לביתשמשאילין

 עיי""ש חדשים שרובן
 ד~שיו כנה""ג בשם שם בד~"ת הביא זה ול~ומתוצ""ע"
 וזה עיי""ש" א" ~לי רק לו כשאין אפי" לי~חהמ~ג
 הנ"ל" השולחן והערוך אמת והזרע גבוה השולחןכדברי

ד~~
 דידעינן היכא דעכ"פ הנ"ל מכל דאתאן

דה~ו"ם
 השת~

 ידעינן דלא אף בהכלים
 לקנות אסור אב""י" הכלי ועכשיו איסור דהויבבי~ר
מהם

~ 
 בלבון מ"מ אבל ויגעילו" בהגעלה" שאפשר כלי

 להתיר יש אולי דלהלן היתרא סניפיעם
 דה~

 כל סוף
 הכלי לאסור בדיעבד אף שהחמירו חומרא רק הויסוף
מש~

 והיינו לכתחילה" איסור
 א~

 דכל שאב"י בכלי
האיסור

~ 
 הכלי אסרינן מ"מ חכז""ל" מ~ירת ל~תחילה

 ספק דנית~ף אף בדיעבד"אף
 שא""א הכלי קנה כבר אםאף כנ""ל" איסור ודאי דל~

 בהגע~
 חרס כלי כגון

 דל""ה כיוןאבל כנ"ל" ~תחילה לקנות דאין ו~ש""כ כנ"ל" שבירהצר~ה
~ 

 עוד דבניתוסף י"ל שפיר ד~נן חומרא
 אולי מחומ~" רק אסור בו שהשתמשו דהדבר היינוקולא

 להקליש
 לקנו~ ~~

 וביותר ~זה" כלי ~תחילה
 הכשרו" ~ך ~תשמישו בלבון ההכשרעל לסמו~

 כ"~ד~~~
 אומרים השומן שעל בשאלתו הזכיר

 שהו~
שו~

 ~יות שיכול ~ל כידוע אבל צמחים"

בשו~
 של ת~ובת צמחים

 ~ שו~
 החי

 ו~דאי עכ""ל" ~ריםגיעולי לכה~ ~
 שו~

 שאני צמחים
 הנ~רזית מש~

 בדב~
 ~ע"ז ~""ס

 ד~ ל~~ ד~
 יהודא

 וברמב~ והתירוהו" על~ נ~ו וב""דנשי~ה
 ~פ~ז

מהמ"א~
 סע~ קי"ד ~ס~ ועוש~

 ז"~
 שפלפלו ומה

הפו~ים
 שכ" צמחים שומן דשאני ~ה" בזה~

 של ת~ובת בתוכה להיות ש~ולדנודע כ~
 ~ שו~

 משוה אי הנה ~רים" גיעולי עוד שהז~יר מהאמנם החי"
 ומותר ב""י אינם הוי ~ו""ה של כלים סתם הריהכי

 תערובת מחשש לדון יש והעיקר בו" שנתבשלהתבשיל

 ~שו~
 השומן א~ פוגם אינו ובודאי החי"

 צמחי~
 ~דאל"~

 יותר דנת~רב והחשש בו" ~בים היו
 בו" שיתבעל מס" א"משיעור

 דע~ נוד~~~~~
 תת~ה אמרינן דלא אפרים הרבינו

נ~
 המחבר כן ופסק איס~ים" בשאר

 ~ס~ בש"~
 אבל נבילה" דנעשה דפסק להרמ""א ואף ב"~" סע~~ב
 שם ובבאה"ע נבילה" נעשה לא דבהפ"מ פסק בלחבלח
הביא

 מהעו"~
 במקום שלא דאף ממה~"ל ד~מע

 ובד~"~ בלח" בלת נ~נ אמ~נן לאהפ"מ
 ~ס""ק

 מס"הביא ס"ח~
~ 

 אין בודאי והנה זה" על שהתפלא שור
 עם צמחים בשומן שיתבעל החי מן שומן כ"כבתערובת
 יו~ר הפת בתוך שומן נותנים אין דבודאי ביחד"הלחם

 וא~ אחוזים"מחמישה
 ~ה ~ליש קרוב ~י" אם אף

שו~
 דלא אמרינן בהפ""מ דרק ואף בפת" ב~ל החי מן

נ~
 ע""י ההכשר לענין לאיצערופי ד~י י"ל שפיר אמנם

 ~שמישו~ כן דכהכשירו בחוםלבון
 סעי" ק~""א סי" ~יו"ד השולחן הע~ך על~~~~~~

כ"ב~
 הגמי"י ד~י וי"א בשם שם ~עתיק

~פי"ז
 מהמ"א~

 יהא קש עליו כשישום עד מלבנו שאם
 דאל"~ בהכי" סגי ממנו נתזיןניצוצות

 ערפ"א אותו
 לאפות אותו ומלבנין פשעיד""א תחתיושאופין

 ניתזין ניצוצות שיהא עד ללבנה צריך הי" ואםפלאדי"ן אח~
הימ~

 ~סי" באו""ח ועי" לגמ~" מתקלקל הי"
סע~ תנ~

 ב"~
 כפי והלוא עכ""ל" בזה הרמ"א ~ינו מש"כ

 ~סי" שםהמבואר
 תנ""א~

 דחמן דס"ל ~ום עעמו
 ~סי" ביו"ד שם והרי בלע" היתראמיקרי

 קכ""ב~
 מי~י

 ~סי" בא"א אכן איסורים" שארלענין
 תנ""א~

 כתב שם
 ~"ל נשרף" שקש ~""כ על שם הנ"ל הרמ""א דבריעל

 ושםהואיל
 ח~

 עליו
 מיק~

 סגי ולא בלע איסורא
 דס""ל ~כחבהג~לה"

 דא~
 קש ~ני בלע באיסורא

 שם" וש""פ המג"א ד~י כנגד דזה וצ"ע~רף"

ד~ד~
 ~החשש בנד"ד ל~ף יש

~ 
 המכונות שמנסין

 החי של משומן איסור בלוע בו שיש לחםעם
 ביאורים ק"ה ~בסי" מקומות ~מה החוו"ד והריכנ""ל"
 צ~ ובס~ ~""ד ס"ק וח~ ע"וס"ק

 סק""ה ביאורים
 ביאורים צ"זוסי"

 סק"ד~
 ממאכל נאסר כלי דאין כתב

 ה~כל ואפ~ שמן" הבליע ואפילו בלוע איסור בושיש
 ~~ק ק"ה ~סי" שם בד~""ת והובא קצת" רעיבות בויש

 אבדק"ק ~~"ש ה~"ג בשם שם והביאקמ~ג~"
 ליישב שכתבסוואלי~וע

 דב~
 במה החוו"ד

 ש~ו~
 עצמו

 אך סק"ו~" סוף ביא~ים צ"ו ~בסי" למש"כ~נ"ל
 העו"זמדברי

 ש~
 ~סי"

 מ~~ ק~~
 יוצא שמן דבלוע



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~וך
 ~חכ~ ס~ ~ ה~~

 ~כלל
 ~ע~ ~

 בנ~ד לאי~ופי חזי ~מ~יי~" וש~ ~~
 ד~ני לו~

 כנ"ל~ הכש~ו כן ~תש~ישובחום לב~

~~~~
 ~יכא ~נ~ד לדינא תבנא

 ~ ד~
 ~בל

~ו~
 ה~וי~ער

 מנסין שאין ~ביח~
~ 

 איזה
 גדו~" ~~ת~ם

 ו~
 בדיעבד

~ 
 יכול ~נה כבר

~שת~
 אחרי בו

 לב~
 ~ש~ו" כן כתשמישו של בחום

אבל
 לכתתי~

 ~בל דאפשר ה~א
 מביח~

 שאין
 מנס~

~
 כנ~~"ד~ יותר" נ~ן בודאי ~ם א~ה

 ידידו בזהוהנני
 הרבנים ידידיי ושל~ דוש~

 חב~הגאוה~
 תותמי בכל וחותם ש~~א הבי""ד

ברכות"

 ~~~ י~~~~~~~

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

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

~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ 
 ~" יו~~"~"

 ~~"~ ~~כ"~ ~~~
 י~"ו" ~ג~~ר

 י~""ו" ~ג~ור~ו ג"י" ~~~~~ ~~~ ~~ יו"~ ~ו"~~"~

~~
 ~י~יו

 ~~ו~" ~יז~ ~י~ ~ו~י~ ~ו~~
~ ~נ~ ~~ו~~~  

 ו~ר
 ~ו~~ ~~

~~  ~י~" ~~ ו~ ~~י~ ~~~ 

~~~
 אתר בענין אפשר אי אם אך~ והרוקחים" הרופאים אמירת כפי ~מצמחים וה~ ~בליות" וויעאמין נותנים הרופאים בפה

~ 
 יש ~לל והוא חולה" לכלל בא הנדון אדם אם תלוי"אז הנ"ל" ב~קאות

 היא הרפואה אם לחיך" ב~ובים גם מותר אז סכ~"בו
 בו שאין חולה רק הוא ואם במרים" אפשר ואיבדוקה"
 מותרסכנה"

~ 
 יש ואולי ~ ב~ים"

 ע~
 ב~ובים גם

 יק~ל שלא מר" דבר בה לשום הרוקח" לבקשלחיך

~
 יש ואז ~" דין לזה נם ויהי" ~עמו"

 גם כן" ל~ו~
לתולה

 ש~
~ ~נה" בו  ~ביו"ד ~""ע מבואר זה ~ל 

 וע~ עיי"~" י""ג~" ~~ קנ"הס~
 נובי"~

 ל"ה ~סי"
 לענ~ מש"~ביו"ד~"

 מ~" ~פי""ד ובמל""מ בליעה"
 אסורות~כלות

 הי"ב~
 וב~ום בסיב" כ~ו לענין

 קל"ז סי" ~ת"ד מהרש"ם בתשו" ועי" ~ה" הארכ~יאחר
 ובמפ~חות ~ סי"ות"ה

 שם~
 חסר לחולה להתיר שכתב

דם
 ~בלו~אר~~

 שהוא וויין אייזען לשתות
 מ~

 ע""י
 והיינו עיי"ש" כד"א שלא והוישפופרת

 בהצ~ר~
 שניהם

 בנד""ד" גם כן לעשותויש לסני~ שפופר~ ע""י וגם בעצם כד"א שלא דהוי~
 לנדול~~~~~~

 את~
 ~ח"א הלוי ~רי"א בתשו" והיא

 שפש~ נ"ב~"סי"
 בכ~ו המל""מ של ספיקו

 ע""א~" דק"ו ~בזבחים לריה""ג רבנן דמקשו ~אבסיב"

דא~
 ה~ודש" את שאכל ~מא

 כיו~
 ~מאהו בו שנגע

 משכח~ והריעיי"ש"
 שאכל ~מא לה

 שכ~ו ~הור" קו~
 וע"~ כרת"חייב ו~"~ עמאוהו" לא בקודש ה~מא ננע שלא דכיוןבסיב"

 שלא הוי בסיב כרכו שאם ~ום
 אוכל משום מחייב ולאכדה""נ"

 וכתב ב~וה"ג" קדשי~
 ראייתו" על צ"ע ולענ""ד עיי"ש" נכונה רא~ שזו~ז
 התו~שהרי

 הקשו דק"א~" ובחולין ב~ומו ~שם
 ג"~

 לתוך בנותן אפילו קרא" מיירי דמילתא דסתמאוכתבו הבליע~" בבית חבירו לו כשתחב לה דמשכחת~"ז"
 דסתמא ג"~" לומר שייך בודאי וא~ עיי"ש"פיו

 הקרא דהרי ועוד בסיב" כרכו שלא קרא" מיירידמילתא

 מ~~א זב ~רי מיירי" ה~מאיםבכל
 בהיס~ א~

 עי"
 שבתתוס"

~~~ 
 ~"ב

 שלא באופן לא אם שה~~" ד~
 לכלל בא~ב

 מ~
 ע"ב דפ"ד שם ~עי"

ש~ורים~" תוד~

 מיושב ה~וס" בדברי~~~~
 ג~

 המלך השער קושי"
 כזית באוכל ~" דמ~חת פ"ו~" ב~ות~בה"

 ~ומאה ~בל שאינו קודש"בשר
 בפחו~ מדא~

 ~ביצה
 ~ ~ביצה" אף ענין בכל ~ירי דס~מא די""ל~~"
 רצה שם" המלךוהשער

 לתר~
 ~שם התוס" ~י""ד

 דלא ה~ דיודעים וכתבו" בתירוצם" קצת ~ינובחולין~"
 אפ~ ה"נ" כן ואם פיו" לתוך חבירו לו בתחב~ירי
לו~

 ולפי"ז מכביצה" בפחות מיירי דלא היו דיודעים
 אבל בסיב" ~~ו מיירי דלא היו דיודעים י""לה"נ"

השעה~
 התוס" לפימ"ש אבל דוחק" ~וא ע""ז כתב

~בזבחים~
 שפיר" הכל את~

 אף לדינא" בנו~~~~
 שא~

 התו~ מד~י ראי" ישאבל כנ""ל" הש""ס מדברי ראי"
 פ"ג ובס~~ין ~שם

 ע"ב דע""ג ויבמות פר~" ~ה~ב
 דנקעי תרומת~" ד~

~
 ובלא ח~רו" לו בתחב

 הוכש~
 פירות במי נ~וש או

 ~עי ולאוכו""
 ג"~

 אלא בסיב" בכ~ו
 ע"~

 ליכא בכה"ג
 השעה""מ כתב וכה"ג וכנ"ל" ב~ומאה אכילה~ום

בנידונו~

~~~~~
 זה אחרי לאכול שלא הדין בזה שייך אם

 חלב"מ~לי

~~~
 בב"ת איס~ בזה דל"ש כלל" בזה ~חמיר אין
 סי" ~ביו""ד כמבוארכלל

 פ"ז~
 בדנול שם ע~

 תשובה ובפתתימרבבה
 ~ס"~

~~~ 

 י~ ~ ~י~ ~~ ~~ ~~~י~ ~~ניו ~~~ו"~~~~
 ~~~~ ~רי~ ~~גיו ~~~~" ~י~ ~ו~~~

 י~י~~ונ~י~~
~~~

 מותר אחר" בענין אפשר שאי הדחק" בשעת
יראה בזה" ונמוקי ו~מי בחון" ולברך ידים" שםלי~ול
 בספרי שכתבתי מ~

 שו""~
 ~ת"א יצתק מנחת

 ~~ ~~~ו~ ~~ ~~~ ~~~~~
 ~ני~ו~~

~~~
 סע~ קכ"ז ס~ ~יו"ד ברמ""א

 ג"~
 דנשים איתא

 ס~ ~ס~ ובכנה""ג ניקור" עלנאמנות
 אות



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  ~  

~ ~ ~ ~

 מחמירים דוקא" הפנים בחלק ~יינו מה~""ל" בשם כתבס~~"
 ~ל~

 דבר אכן נשים" על ~~ך
 כז~

 שייך
 ~~י ~יש ואין הכשרות" טל האחראים לה~נים אבל ~וקר" ~~ר לומר דנאמנות הפי" די"ל כ~ב~ד
~

 דנא~ות
 לו~

 ש~יא
 בזה~~~ ד~י ובס~ר ניק~" בטצ~

 הב~ צ"ב~" או~ ס~ בס~ ~~ם~שובה
 שלחן מספר

 ~קרות הנשים עיר" שבאיזה ~מעגבוה"

 ח~
 בכוח~" מב~ו הנניובזה הפנים"

 ולמעשה עיי""ש" בידם מיחו ולא וטלאי~" גדייםשל
 ~~~ י~~~י~~~

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

 ~~ו~ ~ ~~"~ י~ו~~י~~~"~"
 ~~"~~ ~~~"נ

 ~~"~ ~~~ו~""~
 ~י"ג

 ~ו~"~ ~~""~ ~נ~ו~ ~נ~ו~ ~ר~
~~ור~~

 ו~ו"
 ~~י~"~ ~~~~ ~ג~~ ~~"~ ~~""~

~"~~~~
 ~וגנוו~ר

 ~רו~~יו ~~רי~ ~י~ ~י~י~~ ו~""~
י~"ו"

 ~ני~גי ני"~ ~~ ~~ו~ר~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~ ~~~י~ו~גגי ~ג~ו~

 ~ ~~ר
 ~~~י~~ ~~

 ~ג~~~ו~~
 ו~~גיגי~ ~גור~י~ ~י~י~ ~פ~י ו~~ו~ר

 ~~~~ו~ ~ו~~גי ~ד ~ ~~י ~~י~ ~~~ו~ ~~ר~י~~~י~
 ~~""~" ~~~י~~~ו~ר ~~~ ~גגי ~~וו~י"" ר~~ ~נ~ר~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~

 ~~רי ~~ניי ~~~~~י ~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~"~~~~
 ~י" ~~~~~נ~~י

 נ""ז~
 ~~ר

 ~~~ו ~~~~ ~~~~
 ונ~ר ~י~ור~"""~~~

 ~ו~~י~ ~ ~~~~ ~ר~
 ו~ו~~~~~ני~

 ~~~ ~נ""~" ~~י~ורי ~~~ ~~ו~יו
 ~~~~~~ ~~ ~~ו~ ~~~י" ו~~ו~~ ~~~י~~~י~י~
 ~~ ~~~ו~" ~~~ ~~ ~~ו~ ~~~י~ ~~""~ ~ו~"~~ו~
 ~~~~יר ו~~~~י ~יו~ר" ~ג~ו~ ~~~~ ~~רג~~~גי~י~
 ~""ר ~~י" ~~ר ~~רי~~~~

 ~~~~~ ~~רי~ ~"~ ~ו~
 ~ו

 נ~~ ~י~~~~
 ו~ר~ ~~ני~ ג~~~ ~י~~~ ~ר

 ~~~ו

~~~~~ 
 ~~ו ~~ר ~~ר

 ~~ ג~ר~ ~~ ~~~
~~~ ~~~~

 ~~ור ~~ר
~ 

~רי~~ו ~~~~~ ו~ג~ ~~ ~ י~ ~~יו
 ~ג~

 ~~~ו
 ו~~ר ~~~~" ו~ו" ~~~~ו ~יו ~~"~

 נ~ר~ ~~~~ ~~~~~~ו ~~~ו~ ~~ ~~ר~~ ר~ ~גי~ ~~ ~~ו~~ ~~~~י ~~י
 ~נ~~~

 התולעים כי השואל הרב אז לי אמר כן כי~~ג~
אינם

 נשרפי~
 מגיעים רק

 ל~ג~
 כנ""ל" ~חם

~
 וביותר הנ"ל" הפר"ת דברי על לעבור לבי ~אתי
 סימןשבאותו

 ח""י~ ~או~
 הפר""ת כ~ב

בנוגע נוראי~ ד~י~
 לדבה~

 ומש~ עיי""ש"
 בזה"ל ~בריו בתוך כת"ה

 מכלל שיצאו אבל ממש כאפר נעשו שלא שאפשראלא
 לזה המקור י~תי לא עכ"ל" ~ו" ברי""" ""ומכללתו~ים
 הפר~ כדבריאם

 נחרך אם "אבל בזה"ל שכתב הנ""ל
 והגם ממש בו יש טדיין כי אסור לבד פחם שנעשהטד

 ~עמו נפגם שריפתושמחמת
~"~ 

 נאמר לא~לו" אין
 לא עליהם ברי" שם עדיין ואם מ~י"" ברי" ~ם~ב~ל
 שייך בו~י וטודבטלי~

 מש"~
 הרבה יש דבודאי שם

 טוד דהוי כת"ה ומש""כ פחם" ~לל הגיעו לאשטדיין

 נאמר אשר כפי הנה ~ו~ים" כאן נ~א לא דלמאספק
 יש דרובא ~ובא ספק" כאן אין אז" השואל ~רבלי
 ומש~ תו~ים~כאן

 עבר דלמא כת""ה
 עליה~

 חו~" י"ב
 בה מוצאים ~שואל הבנתיכפי

 לא וגם חיים" תו~י~
 כנ"ל הקפה מהם שעושין הדברים של גופן אםי~תי
 ומש"כ חודש" י""ב עליהםעבר

 כת~
 בנדון

 שר~
 ש~ף

 י~ ס~ ~ח""א בספרי ~ה כ~בתי כברמ~"
 ח" ~ות

ו~לן~
 בתשובתי לשם שציינתי

 ~בח""ז~
 שם"

~~~~~~~~~ 
 ~~~ר

 ~~י" ~~ ~~~~י ~""~
~~~ 

~ו~~
 ~י~~ו

 ~~ו~ ~~
 ~נו

 ו~~ ~~~
 ~~~ר ~~~ ו~י~~ ~~~ ~~~י~ו~

 ~ר~ ~~~~ ו~~רי~ ~ו~~" ~~ו~ ~~וו~ו~ו ~~ר~~ וג~~~
 ~ו

 ~~וריי~~~ו~י~ו
 ~~~ ~~יר ~~ ~""~ ~~~~י~ו~ ~נוג~ ר~ ~~~~~~גי

~ ~~~ ~י""~ ~~ ~~~ו~ ~~~י~~  ~~~~~~וו ~י~~ ~~ 
 ~~~נו ~~יינו ~~~~ יו~ ~~ו~ו

 ו~~~ ו~ו~
 ~~~י~~ ~ו~~י ~~ו" נ~~~י~ ~~~~י~ ~~""~~~~

~~ו~~
 ~~~""~ ~~ו~ ~ינ~ ~י~ ~ו ו~~ר ~ר~וו

 ~~נ~~ו~~ו~~
 ו~~ר

 ~י ~י~~ ~~יו~ יו~~ ~~~
 גו~~

 ~י~ ~~י~ו~" ~י~~ ו~~ ~~ ~~ ~~~ ~"~יו~
 נ~~ר

 ~~י~ו ~~יו~ ~~ו~~ ג~ר~~ ~~ ~רי ו~ו" ~~~~ו~יוו
 ~~""~~ו~ו"

 האב דכיבדו הוי ד~וב~א גופא הבנתי כ~י~ג~
 וכנראה בהשאל~" וכמ"ש בנו" למול סתם~ראשון

 ו~ן בזמנו" הברי"מ לעשות אפשר יהי" אם אז כברחששו

 מוהל" להיות יוכל לא בזמנו י~י" שאם המוהלא~
 ~ול לא יום שבאותו אלא לקבל" יכול שלא סתםאמר ו~

 המוהל"להיות
 וכ~

 מ~ל בענין התשובה" בפתח כתוב
 ולא ""ויתור""" בתורת רק זאת שעשהכלומר בעש"ק" להיות צריך שהי" בגלל ""וויתר"" לימולשכיבדוהו

 ובגוף ויתר" יום אותו שעל אלא הכיבוד"קיבל ש~ סת~
 העולם~ כמנהג כן שהי" בסברא זאתהסברתי התשו~

~~~גי
 ~ז~

 ~ו~~~""ר י~י~ו
 ~~~ו~ ~~ו~~י ~ו~~

 ~~וד ~~י~~גו ~י~~~~ו וי~"ר ~~"~"~~ר~~

 וי~ו~~ נ~ו~~ ~~ג~ ו~ר~וו ~ר~י~ י~ר~~ ~~~~י~ו~
~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~יי~ י~~~~~~~
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 ~"ו
" ~~ יר~~י~ ~~~ ~ ~  

~~~  ~  ~ ~  
 ~~י~"~" ~"

~~~ ~ ~~~ ~ג~   ~  ~~ 
~ ~~ ~  ~~~~ ~~~ ~י~ ~ו~~ 

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

~ ג~~ ~~ ~~~" ~~ ~  ~~~ ~~ 
 ~יג~ו

~~~~~  ~~ ~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~ 
 ~ג~ ~~ ~ ו~ ו~ ~~~ ~~~ ~~~~
~~~~~~ ~~~ ~ ~  ו~~~ ~~ו~ ~ו~ 
 ~~ו~~ ~~~~~ ~ו~ ~~ו~י~ ~~ ~ג~י~~~
~~  ~  ~~~ ~~ו ~~~ 

 ~ ~~י~ ~~
~ ~~ ~~~י~ ~~ ~~~ ~~~~~  ~~ ~~~ 
 ג~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~
~~~ ~  ~~ ~~~ ~ ~  ~  ~~ ~~~ ~ג~" ~~~ 
~~  ~~~~ ~  ו~~ ~~~~ ו~~ 

~ ~  ~~~ 
 ו~~~ו ~~"~~~

~ ו~~ ~ו~~ ו ~י~"  ~ ו  

 ו~~ ~ר~" ~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~ג~יג

~~ 
 ~~י~~ו

 ~~~ר~
 ~ו ~י

~~~~~ ~~~ ~ ~  ~~~~ "~~~ 
~י"

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

 ~~ ~ו

~ו~~~
~  ~~~ו~ 

 ~~ ~ג~" ~ו
 ~~ו

 ~ו~~
~ ~~~ ג~~" ~~ו~ ~י~~~ו~~י~  ~~~י~ ~ו~~ 
 ~ז~ ~~~~~

 ~י~ר
 ~~~ ~~ ~~~ ~ר~~ ~~~~ ~ו ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ י~~ ~~ ~ר~

~~י~
 ~יגו

~~~ ~~ 
 ~י~ור ~~יו

~ ~ר~~  ~~~ 
~ ~~ו~ ז~ ~~ ~~~ו~~ ~ו~ ו~~~" ~  ~~ 
 ~~ו~~~

 ~י~ור
~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 

 ~~ ~~~~~~ר~
 ~~ ~י~~ ~~ ו~יוו

 ~ו
~~~ 

~
 ~ו~ר

~~~~ 
~ ~יג~" ~~~ו  

 ~~יר
 ~~ ~ י~~

 ~~ו~ ~~~~ ~~~~~
 ~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~ו

 ו~גו ~~~~ו~"~~
 ~~ ו~ ~~ ~~ ~~~

 ~~~י~ ~ו
 ~~~~~ ר~~ ~~ ~י~ ~יי~ ~~ו~~יו"~~~~

~~~~
 ~~ ~~ו~~ ~~~ ~~י~~~~~יו ~~גר~~ ~וג~ר~ ג~ ~י ו~~~ ~ז~" ~~ריר

 ~~ ~~י
~ג~~

 ~~" ~ ~ר~ו~ ~~~ ~~~~י~~ ~~ ~~יר

~~~

 ביותר ונזהרים הם קדושים דישראל ידוע
 א~ אף ~ו~" גבינות או חלבמאיסור

 היה לא
 איסור חשש אף דיש ומכ""ש לכתחילה" איסור רקבזה

 כמובדיעבד"
 דחת"ס אליבא מ~ח ~ן לה~ו"ז" דס~

 ח"ו נתפסים נהיו שלאוכדלה~"
 ב~

 הר~א ש~ורא
 שאסור ~ וז""ל שם הב""י מדברי והוא גדר" פריצתשם

~רו~
 ~דושים ישראל של גדרן ול~רון ישראל ~לל

 משנה חכמי העולם אבות גדרואשר
 ובאו~ עכ""ל~ ע~

~סו~
 שער

 מ"~~
 עכו""ם שחלבו חלב והאוכל וז"ל כתב

 ופורן אמך תורת תטוש לא על עובר רואהו ישראלואין
 ז""ל במא~ם ו~~ל ה~דמונים רבותינו שעשוהגדר
 על מאד אני ו~~ה עכ"ל~ אש כגחלי דבריהם~ל

 שלהקונ~רס
 הגרמ~

 לחלוק שנחית על הנ""ל" שלי~"א

 דבריעל
~ ~  

 אף ~ל
 לכתחי~

 ~מה
 שהרמ~

~ " לכתחי~~ ~  פסקי עלינו קבלנו וא~נו 
~~

 האחרונים ג~לי המלצת וכנודע ~יני" כנתינתן
 מימיהםאשר

 א~
 ר~א" ביד יוצאים ישראל ו~ני שותין

וה~~
 הר~א בלשון קלוש דקדוק על יסודו בונה

 ד~ילדחות
 ר~

 והוא כן" דלא בפירוש כתב אשר ע~ן

~~
 שם הרמ"א שכתב

 ~~י"ב~
 בו עירב לא ובודאי

 והאמת עכ"ל" גבינות ~שות שדעתו אחרהעכו""ם
 ושוברו שטר הוי אבל שם~ בד"מ גם הזה ב~ון כןש~ב
 בדיעבד לענין אלא ממש" ודאי לאו ודאי דהאיע~"
 בדברי כמבואר ה~ו"ם בו עירב לא דבודאי~~ינן
 הג"א בלשון ובאמת סופו" ועד מתחילתו שםהרמ""א
 והאו"~ הב""י~הביא

 ~סי" שם
 מ"ה~

 המקור שהמה
לדברי

 וגם ודאי" לשון איתא לא שם~ הרמ~
 ~תר" בדיעבד דרק איתא לא ר"ת דבדברי שםה~מ"פ מש"~

 ר""ת בשם להדיא כ" שם באו""ה וביותר שם בהג""אהרי

 בש"ך ~~ש בדיעבד מותר בהפ"מ דרק גם ואףכן"

 או"~~~~
 ~ו""ם בבית נגבן שהצך ישראל וכן שם
 ראה לא אם לו אסור בל"א שווייגשקורין

החליבה
 אע~

 שהולך
 לגב~

 עמא חלב בו מערב אינו
 שמא בשווייג אפילו דח~~נן עומד אינו עמאדחלב
 ~מנו לעשות או כך לאכלו כגון לד"א העכו"םחלבה
 ~הורה החלב אף ונאסרה לגבינה עליה ונמלךלכותח
 שחלבה חלב מ~עם הגבינה נעשיתשממנה

 ר"ת ואפי" לקמן" כדאיתא הותר לא שנאסרומאחר וכו"" עכו""~

 ובחמאותיהן בגבינותיהן לנמלך בדיעבד חישששאי~
 וגם דחוששין" מודה מיהא לכתחילה לקמן"כדאמרינן
 ב~צת שדרך ~ום השווייגען בכל להחמירראוי

 החלב רק מוכרין אלא הגבינות מוכרין שאיןשווייגען

במ~
 לתערובת לחוש ויש בגבינות נפקותא להן ואין

 ראשונה חששא דהא ל~ירה גזירה זה ואין ~מאחלב
 בהפ"מ ומיהו וכו"" מי~פי דאגב בגבינות ואפ~דאו"~
 בשווייג העכו"ם מן הגבינה לקנות זרוע באורמתיר
 לעכו""ם בשפורע לכתחילה" הגבינה לעשותוהיינו לגבן" העכו""ם שהחליבה מאחר החליבה" ראה לאאפ~

 ר""ת התיר וכן במדה" שיקנה ולא ב~~להגבינות
 שהלך ב~חד בהפ""מבדיעבד

 לגב~
 נ~לב כבר שחלב ומצא

והלך
 ועשא~

 דצ""ל ~נראה
 גבינות~

 אינו לגבן דהחולב
 ~ודם מתחילה לישאל בא אם ו~פ~ עמא" חלב בומערב
 לו מ~ירין אנו הגבינותשעושה

 בהפ""~
 הגבינות לעשות

 ~"ל" נחלב כבר שהחלב מא~ר דיעבד דהוילכתחילה
 לא ר"ת דאף כ"ת ושנה כפלהרי

 הת~
 בדיעבד רק

 דוקא"ובהפ""מ

~~~~
 אם דיעות ב" דיש מבואר הנ"ל האו""ה בדברי
 החליבה" ראה דלא היכא בדיעבד להתיראף

וא~
וא~בה כוותי"" שס""ל מוכח אינו ר"ת דברי את שהביא
 מ~

 משמע וכו" ר"ת "ואפילו" בלשון שכתב
 לכאורה נראה וכן כוות~" ס""ל לא בעצמו הואאבל
 ~ס"ק בש""ךדהרי

 כ"~
 דכתב הנ"ל האו"ה דברי על כתב



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  ~בכלל הנ""לדין
~~ 

 עכו"ם" שחל~ו חלב איסור ~י

ו~
 ~בכלל כת~ו

~~ 
 ~ום עכו"ם" גבינות איסור ג~י

 לומרד~ונו
~ 

 ~ום איסור ~ין
 חל~

 עכו"ם שחל~ו
 ג~ינות ~ום איסור יש עדיין אבל~"

 עכו"ם~
 ונפ""מ

 עשייתן ד~שעת הג~ינות קנה או ה~המות ~כר~יכא
של

 ישרא~
 גבינות דהוי

 ישרא~
 משום איס~ אין דאז

 לר""ת והנה ~"ת" ~דיע~ד ~מא חלבתערובת
 ~עצ~

א~
 אי~ר

 א~
 התוס" כ~ש עכו"ם גבינות משום

 ~בע~
 ע""א~דל"~

 דה~עם כרי~""ל דהלכה דס"ל
 הגזי~

 ~ום
 וכמ"~ ~ה""ז" דל"~גילוי

 שם" בש""ך
 האו"~ ופ~

 בזה

ד~
 תע~בת ~חשש כ~ת ~סק נאמר ואם כד~יו"

 דבמחצה ר"ת" של די~ורי" פלגינן לדיד~ א"~ ~מא"חלב
 משא~ כדבריו" דלא ובמחצה כד~ריופסק

 דס""ל ~מ""א

כר"~
 ובס"ק ~שם רמ""א בשי~ת ~ש""ך שס""לוכמו מד~ריו" וכדמוכח עכו"ם ל~ינות אף חשש דלא

 כר"ת פסקשפיר כ"א~
 א~

 ת~ובת בחשש
 אבל ~מא" חל~

 כנ"ל נאמראם
 לאו~

 ד~ די~ור~ פלגינן
 כנ""ל

 הכרח אין ~מ אבלדוח~" ו~
 דה~

 להש""ך גם חזינן
 ~חשש לרמ""א הסכים ומ"מ עכו"ם" בגבינות כר"תס"ל ד~

תערובת
 ח~

 בדבריו כדמוכח ~מא
 ש~

 ו~סעיפים
 עיי"~~ שאח"זק~נים

~~~~
 ~ס"ק שם ה~ו""ז

 י~~
 האו"ה מ~~רי ה~יא

 בדיעבד הח~~ה ראה בלא דמתיר כר""תדפסק

~א~
 ש~עכו"ם ידוע

 חול~
 אמנם וכרמ""א" לגבינה

 קשה לאלדיד~
 לאו~

 ~י ~רי דר~" דיבורי" ~לגינן
מש~

 האו"~ שם" ה~ו"ז
 ~ו""ם בגבינות גם ס"ל

כר"~
 כלל רמב"ם ד~רי הביא דלא

 עיי"~
 דלא והיינו

 כתב ד~ן ~ש"ךס""ל
 האו~

 ~בס~ הנ"ל דין
 ולא עכו""ם שחל~ו חלב מדין רק שם מיירי דלאלומר מ~~

 אבל כנ"ל" עכו"ם גבינותמגזירות
 ה~ו"~

 פליג ~עצמו
 ות~ ר"ת" של היתרעל

 והיינו ~תרתי" הר~א על
 הגבינה ועשיית החלי~ה רואה דישראל דה~אדס""ל

מתחי~
וכמ"ש עכו"ם" ~ינות ~ירת משום גם ליכא סוף ועד
 ~סק"ד~ ~פת"~

 ג~ינות ~ירת משום יש החליבה ראה דלא היכאא~ל עי~"ש" למשה התפארת ~שם
 משום וגם כהרמב"~" והשו""ע ה~"י כפסקעכו"ם
 ועו~ ~מא" ~לב תערובתחשש

 החלב משום גזירה שייך
 והש""ך עיי~"עצמו

 בנה~
 ~י~תו

 כ"~ ~בס~
 כתב

 ~גיש דלאעליו
 ~נין רק נוגע זה אבל שם" במש"~

 ע~יין אבל ש~" הש""ך של עצה יש וע"ז עכו"ם"גבינות
יש

 ב~
 ~מא" חלב תערובת חשש משום גם שהעיר

וגזי~
 ~עמא מהאי לה~ו"ז שס""ל ה~ו"ז" שכ~ב

 נאמר ואיך בדיעבד" אפ~~חמיר
 להוסי~

 קולא עוד
 ~תחילה~אפ~

~~~~
 ד~נד""ד לומר חידש וכ"ת לגבן" בחולב אף

 מצד סיבות מהר~ה "מער~ין שאין ידוע~~~ר
 הוי ~ועלים ומירתת ~מא דבר מצוי ואינוהמלכות
 הר"ת בס~רת שחידש חידושו על ובנוי לגבן" חולבכמו
 זמן~ל

 שהח~
 ברשות

 ~ו~
 של האיסור עליו חל לא

 שאין בירור הוי לג~ן שחילב וכיון עכו"ם"חלב
 וא"~~מא" חל~

 הש"ך מש"כ ~י דהרי הנ"ל" חידושו ~ל לי תימאאבל ~כ~""ד" מהני ~ירור שיהיה אופן באיזה
שם

 ~~סק~~
 גזירת ~ום שאין באופן מיי~ עכ"ח

 גבינות והוי ה~המות שוכר דהישראל עכו""םגבינות

ישרא~
 ומשום

 גזיר~
 יהיה שישראל צריך עכו""ם חלב

 כיון בדיע~ד ~תר ולר"ת החליבה"רואה
 שחול~

 נג~ן
 הוי הרי הנ"ל כחידושו נאמר ואם עיי~"ו~בן

 שנחלב וכיוןישראל" ח~
 ב~

 איסור ~ום יש יש~ל ראיית
 א~ רואהו" ישראל ואין ~ו"םשחלבו

 ~ר"ת ברור
 חלב דעלס"ל

 שחול~
 הג~ינות ועושה לגבן

~ 
 ~י

~גזירת
~~ 

 א~ל בדיעבד וכ"ז עכו""ם" שחל~ו
 חל~ו דלמאחיישינן ~תחי~

 האו"~" וכמ~ ~כי~
 ו~חו~

לאכי~
 ול"מ ~מנין" ונאסר חלב גזירת ~כלל הוי

~  ~ו עירב דלא שונים מ~עמים הוכחותשיש 
 חל~

 ~מא
 ~~ר ראיתי ~וכן ~ה" בפוסקיםוכמבואר

 בתש~
 ""זקן

 ~סי" ח"אאהרן"
 ס"ו~

 הגם להלכה" כן שכתב
ד~~ם ש~~

 שכת~
 ואכמ""ל~~ ~ובא עליהם ~עיר יש שם

~~~~~~~
 המבואר כפי דהרי כן" ~~ח הוא

 ~~~שם בשו"~
 א"~

 ~~ו""ז ו~יותר
 השע~ מדברי אשר ~סקי"ג~"ובש"ך ~סק""ד~

 ומד~~ שם" ב~ו"זשה~יא רש"י בשם דורא
 הוכיח שם" הש"ך

 החת~
 ~ס~בתש~

 ק"ז~
 במקום ואפי" במנין נאסרה דחלב

 הגוים וגם ~יניהם מצוי ~מאה ~המה שאיןובזמן
ממאסים

 ומ"~ בה~
 אסור

 החל~
קדמניות גזי~ דהוי ~ום

 ונא~
 והנ~ עיי~" ~מנין

 שם ה~ו""ז
 בשם ב"י שכתב לר"ת וגם וז""ל ר~" ד~רי אתמקודם ה~~

 בש~ אשריהג"~
 דמתיר

 ~דיע~~
 שם היה לא אם

 לגבן חולב שהעכו""ם ידוע אם דוקא דהיינו כללישראל
כ~"ש

 ובד"~ באו~
 בשערי וכ~ החל~" לאכול לא אבל

 בעדר ~מא אין אפ~ רואה ישראל באין רש"י בשםדורא
 וכו" נחש ישכנו גדר ופורןאסור

 עכ"~
 המשמעות והרי

 חשש ול~א בע~ו ~מא דבר אין אם דאףמדבריו
 מ"מ ~מא" חלבעירוב

~ 
 ~כול ~"ת אף הותר

 מד~רי כן מוכח וביותר לגבן" חולב אין אםהג~ינות
 שםהש"ך

 י""ג~ ~סוס~
 זה וכל ~ דסיים

 בחול~
 ~ותח

 לג~ינות חולב שהעכו"ם ~ידוע א~ל כך" החלב לאכולאו
 ~סעי" דינומבואר

 ב"~
 שם הש""ך והרי עכ"ל" ע"ש

 דכ""ז סתם ו~מ ~מא" דבר ~אין גםמיירי
 הגבינות דעשה מיירי לגבינות ~חולב והרי וכו""לכותח בחול~

 ומ"מ עצמו" החלב עלולא

 חי~
 בין

 חו~
 וכו" לכותח

 ~אין ש"מ עכ""חאלא ~מא" חלב תערובת כאן דאין אף לג~ינות" חולבובין
 לח~

 ג""כ ראיתי ושוב כנ""ל" בזה
 ק~ו ~סי" שם~דרכ"ת

 סק"ל~
 יצחק באר תשו" בשם

שכת~
 עפ""י שמוכר היכא ב~יע~ד אפי" לאסור ~פ~וש

 חלב שאין ב~ום אפי"מדה
~~ 

 עיי""ש~ בינינו מצוי

~~~
 מ~~ם שכתב

 שנחל~
 על ~נוי הר""ת של יסו~ו שכל כיון ידעתילא ברירה" ומ~עם ו~ה ~ה

 שו~ים כוכ~ים העוב~י אין שהריסברא
 לער~

 בו
 שם ~ע"ז ~תוס" כמ""ש עומד שאינו מאחר~מא חל~
 כמבואר במשקל מוכר אם דוקא לג~ינות" ובמוכרחדא~" ד~

 ל~רבות הולכים שכולם ובנד""דבפוסקים"
 גדו~

 באין
 ענין ומה כ"ז" ל"ש הגבינות" ~~קל בתשלומיןלחשוב
 באשלי תלוי ר""ת דברי שכל כאן וביותר ~ה"ברירה
 ובהפסד בדיעבד אלא התיר לא ר"ת וגםרברבי"
 אמרו זה ~עין קולא" עוד להוסיף שלא הבומרובה"
 ~ו"ז עי" מקלינן" לא בהפ"מ קוליתרי

 סוס""י ~יו"~
 נובי""ת ועי" מקילינן" לא לריעותא תרתי וגםצ"א~"
 ס""ד~" סי"~יו"ד

 וא~
 נמל~נו לא מ"מ נתבשל" שבנד"ד

 דהיכא שם בב"י מ~ואר דהרי לכ~חי~"מאיסור
 ד~

 גבינו~משו~
 או עכו"ם

 משו~
 שחלבו ~לב איסור



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~ וכפי ~ישול" ל"~~ו"~
 בזה יש לר""ת אף שנתבאר

משו~
 איסור

 ת~
 ול"מ עכ~" לכתחילה עכו"ם ~חל~ו

~ישול~

~~ג~
 הזכיר כ""ת

 ממש~
 חמאה" בבישול הפוסקים

 ד~רי שהביא אחרי שם בב""י הנה אנן"ונתזי
הת~

 והה"מ הקצר
 כתב בזה" הרמב"~ בדברי מש~

 ב~עתהוא
 דבגב~~ הרמב""~

 נכרים
 אע~

 שכלו שנודע
 גבינת על גזרו שסתם לפי אסור" שבה חלב צחצוחיכל

 עליו גזרו נכרים של בחלב וכן גוונא" בכלנכרים
 בכל עמא" חלב ת~רובת תשש משום סתםואסרוהו
 אפילו ענין בשום ולא~לו ~ם ללקחו אסרוהוגוונא
ל~ות

 מה~
 שבהם חלב צתצוחי שיכלו ~ד ולבשלם גבינה

 עצמו החלב בלוקח ה""מ מיהו בגזירתם" רבנן פליגדלא
 נ~רים תמאת אבל גזירה" נגזרהשבו

 של~
 שגזרו ~צינו

 ולכן תלב" צחצו~י בה אין אם תאסר למה כללעליה
 עיי"~~ בישול~ני

~~ג~
 ש~ ~ש""ך שכ~ב בדרך לפי""ז לכאורה

 ~ס""ק
 גזירתדל""ש כ"~

 בישול ~ני להיות צריךהיה ~מא" חלב תשש ורק עכו""ם" גבינ~
 חלב צחצוחי לכלו~

 שהיה דאףשבו"
 ~ו~

 עכו""ם שחלבו עכו"ם תלב

 דל"ה י""ל הגבינה" רק ~ונה שהוא כיון ~מ~יקרא"
 פשוע דנראה אינו זה אבל בחמאה" כמו הגזירה~כלל
 עוד הח~אה עשיית בשעת אם רק שייך הנ"לדהיתר
 ~ירת עליו תל דלא נ~יםחמאת

 חל~
 בגבינה וא"כ

 הש"ך כדברי עשו ואם עכו"ם" גבינת מ~ום ישכה"ג

 כ"~~~ס~
 שייך ישראל של עשייתן דבשעת כיון שוב

~ום
 גזי~

 סי" ח"ג יצתק מנחת ~ו~י" כנלענ""ד" תלב

ע"ה~
~ 

~~~~
 החת"ס מש"כ לפי

 ש~
 לשונות הב" לפרש שכתב

 ע""ב~ דל"~~בע"~
 שם דאיתא

 ניתוש למאי חל~
 ~ום ואי ירוק ~מא חיור טהור איחלופי משום אילה

 לכמנא לי" בעי דקאהב"ע ה"נ" לגבינה בעי דקא אי וכו" ~ר דאמר ני~וםאעירובי
 וכ~

 לה ד~בעי אפ""ת ואב"ע
 החת""ס וכתב עכ~ל" אעמי ביני דקאי איכאלגבינה
 ולכו""ע הגזירה" תחילת בלשון דפליגו דרש"יאליבא
 שעושין אחלב גם היה הגזירה תחילת אי פליגיאך זמן" ובכל מקום בכל אסורה ושוב במנין נאסרההחלב
 הגבינהממנה

 נחתי לא מתתילה או אעמי" ביני ו~ו~
 בתלב כלל מספקינן לא בהא הה"מ שכתב וכפילהכי"
 נשתנית שלא אותה אעמיביני

 שהרי לכו"ע" אסו~
 תערובתה ואוסרת במניןנאסרה

 ו~
 שערבה לי

 ~ אך וחמא~" בגבינה אובקדירה
 ~יון ס"ל חנינא

 שם ~כדאיתא חלב ~צוחי ~ום הגבינה עלד~רו

בע"א~
 תלב הצחצוחית בהסיר אפי" הגבינה על גזרו

 לא מב~לת גבינה ס"ל אמו~י ושאר בישול"ע"י
 העמדת או חזיר שומן או ניקור ~ום אלאנאסרת

 ופסקהקיבה"
 נכרי שחלבו חלב וכן כוותי"" הרמב"~

 ממנה ועשה ישראלו~נאה
 גבינו~

 אסור היה לש"ך גם
 עיי"ש~ א~מי ביני ד~אי האי יסורו לאאם

~~~
 דאיכא דהיכא והרמב""ם רש""י לשיעת מהנ"ל
 בגזירת אף יש א~מי ביני חלב דצתצו~יחשש

 תלוי בישול ע"י כגון חלב הצחצותי ד~סירו והיכאחלב"
 דאיכא והיכא בכה"ג" הגבינה על גזרו א~בפלוגתא"
 ול""מ ל""פ" גזירה~שום

 שו~
 בה נתערבו דלא הוכחות

 ג~ינה ~ין שמתלקין דאותן י~ל הנ""ל ולדרך עמא"תל~
 ס"ללתמאה

~~ 
 בה אין דתמאה שם" הב"י שה~יא

 ולכן עיי~" גומותשום
 א~

 ~רו דבגבינה דיעה לאו~ה

 תל~ צתצוחי~ו~
 ~רו לא בח~ה ~ישול" אפי" ול""מ

~ו~
 בה דאין

 ולדינא גומו~" שו~
 ג~

 לא בחמאה
 כמבו~ר ~הג שאין במקום רק בישול ע"י~ירין

 בש~
 ~י" ~~"ו ~ס~ש~

 ג"~
 ועי"

 בנובי"~
 שלובגבינה ס"ו~" ס~ ~יו"ד

 עכו""~
 של היתר דאין והיכא

 ר~
 אף

 לא ובודאי לאיסור" ~וסקים בש"ע מבוארבדיעבד

עדי~
 להלכה בישול דל""מ לאסור דמנהג היכא מבתמאה

כנ""ל~

~~~
 בתשו" שנתב~ר מה כפי דהרי בבישול לדון יש

חת""ס
 ~ש~

 סי"
 פ"א~

 במעמיד אף
 כל בז~"ז" שעושין כמו כשרה קי~ה מעורבלחלוחית הג~ינו~

 ~ום לכתחילהההיתר
 ואם ~תתי~" איסור ביעול איסור לידי באנוובנת~ל עייש""ה" ב~ול ע"י דל~

 עודנתוסף
 משו~

 איסור תרי יהיה נד"ד
 אסור~בדיעב~ דא~ לכ~חי~

 מחמירי~ ד" לדבר התרדים ~יל שהזכרתי~~~~
 על

 מה ~ום יש שוב העו""ז" כדבריעצמן
 ד~י ~ל ~כתב ק"ז~" סי" ~יו""ד שם בתשובההתת""ס שכת~

 ~ס"ק שם העו"ז שהביאהש"ד
 ד"~

 ופורן אסור בעדר ~מא אין אפ~ רואה ישראל~אין רש""י בשם שכתב
 ~אה לא דורא דהשערי כנ""ל" עיי"ש נחש ישכנוגדר

 ~בואר נ""ל אך בתשובה" אולי ברש""י" מ~ומו איהמ~ום"
 ע"ז ~במס"כן

 בעע~ שם~
 חנינא א""ר הגבינה" איסור

 שהקשה ומה פירש"י" עי" חלב" צתצוחי בלא דא""א~ום
 שאינו ~מא חלב לערב שו~ה יהיה לא הגוי האהתוס"
 הדבר יבין רש""י ב~ון והמעיין לגבן" בשרוצהעומד

 היתה קדמ~יות ~ירה דחלב לרש"י דס""ללאישורו"
 יש~ל שאין החלב אסרו ואז הגבינה שא~וקודם
 אע""גרואהו"

 דתתיל~
 ~ירוב חשש משום היה גזירתו

 כל אסרו ס~ם במנין ואסרו שגזרו כיון מ"מ ~מא"חל~
 לגבן החולב כגון וכו" התליבה רואה ישראל שאיןחלב
 אמנ~ אסור~" התלבמ""מ

 ונעשית מצורתה כשנשתנה
 נמנו אחר בדור שוב וכו" גזרו לא גבינה אוחמאה

לאס~
 ביני שנשארו צתצוחית אותו מ~מ וכו" הגבינה

 וכו" בודאי ~הור חלב שהוא אעפ"י נשתנו לאא~מי

 כשחוזר אח~ז ושובעכ""ד"
 לגו~

 הנדון
 ש~

 אם דנשאל
תלב

 נאס~
 במקום אפי" במנין

 ו~~
 בהמה שאין

 ביניהם מצוי לחלוב הראויה~מאה
 כבז~

 ובמקומות
 תלבם ממאסים הגוים גם המצויים ~הב~מותאלו

 לומר הוסיף פלוג" דלא הנ"ל רש"י מדבריוהוכית כנ""~
 ~נראה טמא ~חלב דמשמע מכאן מבואר מ"מ ~בזה""ל
 דחלב וצ"לדע""ס

 נכרי~
 פלוג" דלא במנין נאסרה מ~ירה

 ו~רמ""א בתה"א הרשב"א בלשון בהדיא יראהוכן
 ~ס~בהג"ה

 קע"ו~
 שכתב

 וא~
 ש""ך עליו ומ""שוכ~~ בהמות מקצת גוים ח~ו

 י""ג~ ~~~
 וכן

 רמ~ ממ~
 עוד

 אוסרתשם
 כלי~

 ש"ך עליו ומ"ש וכו" בהם שנתבשלה

 י"ד~~ס""~
 במנין דנאסרת ~"ל להדיא מ~אר ע"~"

 בג~ ~""י דעת א~א ועכ"פ וכו"" ובישול~כיינ~
 ותשו"

 ואנו כוו~י" כתב ור"מ לאסור דס~ל פוסקים ו~וד~"י
נוהגים

 כ~
 לדברי מאד החת"ס דחשש הרי עכ~ל" וכו"

 הגבינות ועשה לגבן בתולב דאף מבואר וברש~ירש"י"
 שם עוד מש"כ ולפי אע~י" ~ביני ~תלב מ~וםא~רו



~ ~~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~
 ~ ~י~~

 ב~ל
 ו~~

 ~~ר
 בי~ול ~ני ~~

 היכ~
 ~~ם או

 ד~~
 דח~ר

 ~ו~
 וכה""ג ~י~~" יותר

 ~נוב~
~~  

 ~~ינות ~ל ~~ו
~~ 

~ ס~ ~י~"ד ~י~" כנ""ל  וס~~ 
 ~י~"

~~ ~  ב~~ ~~ 
~ שו~ רש""י" כשיעת ~י~ת  

 בזהו~נני דליכא היכא דח~" דינ~ ~עי~ ה~~ ~ ~~~יך ~ה~ חוו""ד ~ת כתבתי הנ~ל
 ידי~" כה~" דו~~~

 ת~ו~ת חשש~ום
 ד~פי~ עמ~" חל~

 מדינא או אסור
 ~~ י~~~~~~

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

 ~~"~ יר~~~~~"~"
 ~~ר ~"ו

 ~~~"~ ~ר~ ~יי ~" ~יו~
 ~"כ~וי"ר

 ~~~"~ ~ו~"~ ~~"~ ~~ר~
 ~"ר

~~~ 
 ~~"~ ~~י~"~~~~~~~~

 ~"ו"

 ~~~ו כ~יר ~~ו ~~ ~~~~~~"~"
 ~~~ ~~~ ו~~ר~

~~~~
 ~כ~~ו ~~~ו

~~ ~~~~~ 
 ~כו ~~~~ו

 ו~~~ר ~~~~~" ~~ו~~ ~~~ו~ ~ג~ו~י ~ר~י~~~ו~י

~~~
 ~~ ~כ~ ~~ ~~ו

 ~~ ~~~י~ ~~י ~~י ~~~~י
~כ"~

 ~~י~ור
 ~~ו~"~" ~~""~

 ~~ו ~~ ~~~~"~
 ~~ריו~ ~~~י~~ ~~~

~~ו~~ו~
 ~~ו~י~ ~~~ ~י" ~~י~וו ו~~~ו

~ ו~~ ~~ ~~ ~י~ ו~י~ו~~גי~" ~ ~  
 ו~ר

~~~~~ 
 ~~ ~י~ ~~~~ ו~~ו~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~~
~ ~~~ ו~י~ ~~ו~~ ~~ו~~  ו~יו ~י~~" 

~~ 
~

 ~יוו ~~~ו~ו" ~~~ר
 ~~~י~וי ~י~ ~ו ~~ו~" ~~ו~

 ~י"~~ו~~
 ~~~ ר~ ~~~~~ ו~יוו ~~יו" ~~ וז~ ~ו~

 ~~~יר ~~ו~י~
 ו~י" ~~~ ~~~ ~יו~~ ~~~~~

~~ 

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

~ ו~~~~" ~ר~~ ו~~ ~~ ~י~~ ~~~יו  ~~~~ 
 ~~ג

 ~~וי" ~~~~ ~~ ג~ ~~~
~

 ~~ו~ו
 ו~~ ~~~ז~" ~"~ ~י" ~י~~ ~~ו~

~~~~
 דכפי אף א~דים בזה" הלכה לדבר בבואנו
 ~ולע אח""כ בנ~צא מיירי מדבריו"הנראה

 ג" בנמצא גם בזה יש אשר מעלמא" דאתידאפשר
 ~יש התבשיל" לאסור יש אם דרבוותא" פלוגתאתולעים
 שם פר"ת ב~פר מבואר והרי מתירים" וישאוסרים
 ~אות שם כה"ח בספר והובא כ"ב~" אות פ"ד~סי"
ק"~~"

 דא~
 מ""~ המתירים" ~ברת נו~ה דדע~ו

 כתב
 דא~""ג משום אסור" בתבשיל נמלים ג" נמצאואם

 לא~ור ויש הרבה" במינם יש מ"מ אתו"דמעלמא
 בבדי~ה אפשר ואי תולעים" שלשה ב~ם שנמצאהתבשיל

 בזה יש ~"מעיי""ש"
 ~ני~

 דלהלן" להיתרא

~~~~
 פ""ד ~סי" תשובה בדרכי

 ~כ"ג~ ס""~
 הביא

 שבד~ובעובדא הנ"ל" ל~~ בחידושיו הח~ש צ"צ ספרבשם
 קרוי"~

 וכתב תולעים" אח""כ בו ונמצא
 בו נמצא דאםבפשי~ות

 אח~
 יש כודאי הוי תולעים ג"

 א~ינן ולא יותר" תולעים עודבו
 דהב~י~

 שב~קו
 ~לא ~זינן ~יון יותר" נמצא לאדשמא נפ~א" לא ספי~א דמידי עכ""פ מועיל מ~ודםאותו

 כל~ ב~
 דהא

 ~ו שנמצאלפנינו
 ~ח~

 ולא ודאי הו""ל תול~ים ג"
 ג" נמצא אם דדוקא ~נ"ל" מדבריו ברור ונראהעיי~" ספ~

תולעי~
 לא כאלו דהוי ~

 בד~
 אם אבל אסור" ~

נמצא ל~
~ 

 תולע
~ 

 דלא אוסר" אינו ב" או
 ג~

 מלא
 מיירי ~ם י""ל אבלכלל" ב~

 דבבדי~
 לא ראשונה

 קודם מצא אם אבל בתול~ים" עוד הוחזק דלאכלום" מצ~
תולעים

ואסור הי~ב" בדק ~לא למפרע מילתא דאיגלאי לומראפשר אולי בתולעים" הוחזק דכבר וזר~ם" הרב~
 א~

 נמצא אם
 תול~ ר~

 אחד
 אח~

 דא"א היכא

לבדו~
 די"ל מה זולת הפעם" עוד

 דדלמא ס"ס" מ~~~
 ~ ~ה~ בפוס~ים כמבוארנימוחו"

~~~~~
 בתשו"

 הרשב""~
 ~סי"

 ~י"ג~
 תו~ים בהם ומצאה י~ות שבד~ה באשהשאלה בזה"ל~ שכתב

 ~ד מצאה ששל~ןואחר
 ב~

 תשובה וכו"" תו~ים שלשה
 לאיסור ב~ה אנירואה

 וכ~
 שכל הענין ~~ר אלא

 בין אחת בפעם בין ~~ירה מרובין תולעיםשנמצאו
 פעמיםבהרבה

 צריכי~
 הוחזקו שהרי יפה בדיקה

 ו~ולבלין במבושלין אבל וכו" בתולעים האלוהירקות
 ~של~ות מי אבל וכו" א~ורין ולפיכך לב~קן אפשראי

 גם כתב ומ""מ תולעים" בהם נמצאו כבר הא"~בבדי~ה דמיירי אף הרי עכ"ל" וכו" ~ננן שאפשר לפימותרין
 הבדי~ה אחרי בנמצאו הב"בפעם

 בבישו~
 אם ד~ו~א

 לא~ור~ יש תו~ים ג"נמצאו
 קמ"ג סי" ~או"ח הפמ""ג מ~ברי לזה רא~~~~~~י

 ~הא לו דיראה שכתב דאחרי ~"~" ס"קא"א
 סי" ~יו""ד בש"ע~~יי"ל

 רע""~~
 ~ג"

 הוחז~ ~עו~
 סי" ~ביו"ד איתא~ה""ג לחוש" אין ~ופרים בהרבה אבל א"" בסופר דוקא~ה כולו"

 פ"ד~
 ~אות ב~ו""ז

 ופלפל אתי" ~מעלמא היכא ובין דמעצמם" תולעיםבין ~ל~ ~"ז~
 סי" ~~ו"ד ממש""כ והביא~ה

 פ"~
 אות בש"ך

 מישור האורחבשם ל"ב~
 ~"ל וסיים וכו"" ב~

 א" ~~ות אחריו ונמצאס""ת בהגי~ והנ~
~ 

 שקרא ס~דא הך לימא
 באי~ורין נאמן דע""א מחדש" להגיה ויצ~רךקאמר
 וצ"ל ש~ר" שאומר חזינן וכאן שבידו" היכאוכש""כ

 מוגה ובשאר הוא שגגה ב" א" ופעם בכשרדמחזי~ינן

 לפי""מ והנה עכ"ל"וצ"~
 שמד~

 לדינא בס"ת ה~עיות
דתולעים

 כנ"~
 בא ה"ז

 ללמ~
 דנמצא ~ינא למד" ונמצא

תו~
 א"

 ~עות דנמצא מדינא בפירות" הב~י~ה אחרי ~
 דאם בס""~" המגיהאחרי

 נת~
 כמו בהבו~ק" הריעותא

 דצריך אפש""ל ה~ בהמגיה"בס""ת
 בדי~ עוה~

 כמו
 לבדוק א"צ היא דשגגה נאמר אם אבל כנ"ל"~"ת
 דיש דהיכא פשי~א ובזה כנ"ל"עוה"פ

 היינו צירוף" עו~
 אתי דמעלמא ~"להיכא

 כנ""~
 ~נמחה די""ל בצירוף או



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~םד~טל
 ו~על בר~ ש~

 ~חבשי~
 הח~שיל להכשיר דיש

 עוה~~ ~~וק דא""אהיכא

 נרא~~~~
 מעיקר הפמ""ג ספיקח ~~יח דיש לענ""ד

 ~ביו""ד המבואר עעיוח ג" ~נמצא ~ס"חדינא
 שהובא הרש~""א בחשו" דמקורו ג"~" ~ע~ ר~עס~
 לקרוח אסור טעיות ג" ~ו שנמצא דס"ח שכחב ש~"ב~"י
בו

 והנה במו~עה" מוחזק ~וא כי שיגיהנו" ע~
 בחש~

הרשב~
 קורין אין הסופר שגמר שס""ח מבואר גופי"

 יונה ~ני בספר וכמ""ש מגיה"בלא
 רע""~ ~ס~ ש~

 סעי"
 בספר מגיה ומה"ע~~"

 ש~ מע~ מק~~
 ~אוח

 ~סעי" יונה הבניבדברי ל"א~
 ג"~

 שכחב
 דוקא שכ""ז י""אוז""ל יונה~" ~בבני ש~

 בה נמצא אפילו מומחה" אוחו שהגיה נודע איאבל פ""א" אוחה שהגי~ו שא""י בס"~

 כ~אח"~
 א"צ עעיוח

 עו~
 מה מחקן אלא ~גיה

 רק ל~ולא נהוג והכי לשון נופל דאין כאן" ישדע"ס שם" במק"מ וכחב קי"ג~" ~רשב""א נהוג והכישנמצא
 ו~ולחו~א"

 דבסעי~
 כתב שאח"ז

 דס""~
 מת""י שיוצא

 הרשב""א ~בחשו"וכחב המיקל" ~ברי ~חי שלו בארוך ועוד וכו"" עעיוח דג"דינא להאי ~כחח היכי וא~ מגיה" בלי קורין איןהסופר
 ~קי"ג~

 ציין ואיך להחמיר" מוכח

 מתשו" ~ארוך סיי~ וג~ ~קל" ר~~"א חשו"כאן
 מגיה בלי בו קורין אין הסופר שגמר שס"יזה~ב"א
 אלא וכצ"ל בהבנ~י כאן שע""ס ברור אלאוכו""

 נ~ג והכי ~חמיר ג"כ העליחי ואני שנמצא"מה מח~
 עכ"ל" הרגיש לאובקה""ס

 והעו~
 דינא דעיקר מהנ"ל

 לאחר הוא מגיה" בלא קורין דאין עעיותדג"
 ~ייבו כדי עעיוח ג" ~וקא צריך ומ"מ מגי~" ע""יהוגה ~כ~

 אמרינן ולא עו~"פ"להגיה
 ~א~

 ב" ~א"
 עעו~י~

 יהי"
 בו מצאו הא" שבהגה~בו~אי וג~ שקר" שאמר שהוחזק מ~עם ע~"~" ל~גיהחייב

 כ~
 כמו וחקנ~" עעיוח

 ומ""מ לפרש" צריך ה~ ואל"כ הסופרים" אצל~כיח
 בג"דוקא

 עעוחי~
 ב~עוח ולא עוה"פ להגיה צריכים

 ספיקת ונפשעא ~"" אוא"
 הפמ"~

 ~~סי"
 קמ"ג~

 הנ""ל~

~~~י~~
 י""ל הנ"ל" ~אלחו בנוגע הה"ד

 ~בצירו~
 כל

 חולע רק בנמצא החבשיל לאכול ~חרהנ"ל
 כנלענ""~" עו"ה למיב~ק אפשר דלא היכאא"

 ~ושה""~ ~ז~והנני
 התו"ע על לישב ש~כה ומברכו

 לאיוע"א~ נחת חיימחוך

 ~~יים ~~~~י~~~

 ~~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~י~~~~~~ן
 ~ור~~~~"ו"

 ~~"~~ ~~~"~ ~~ ~יו~"~

 ~ר~""נ ~י~ר ~נ~~~~~~"~
 ~~~ ~ו~~ ~~ו"~

 ו~ו"
~ו~"ר

~~~~ ~~~~ 
 ~~י""~~~

 ~י~יו" ~י~רי~ ~~~~~~ ו~~
 ו~~~ו~ ~~ו~ ~~ו~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~י ~~~~~י~ ~~ ~~~~י ~~~~~~~~~"
 ~~יו ~~רי~~~~~~~

 ~"~ ~~~~~~י~~ ~~נ~ ~~~ ~~נ~~ ונ~
 ~~~~~ר ~~~ו"ר

 יו~ר ~~~~יו~~ר ז~~"~ ~~~י~"~~
 ~~י~ ~"י ~~רו~רו~

וי~~יי~ו ~~י~""~" ~~~ר
 ~~~ו~ ~~~~י ו~יו~ר~י~י~" ~~ ~~ ו~~ ו~ר~~ ~ו~~ ~~~~ ~~ר~ו~ ~~

 ~י ~~~ ~י~~~" ~~~ר
 ננ~ר ~י~~~~~ר

 ו~~ר~~ ~~ו~~
 ~~ ~י~ ~~~ וי~"ר

 רו~ ~~~ ו~~~ו~~~ור~
 ~~ניו

 ~~וי~"~" י~"~

~~~~~~ ~~~~ 
 ~~י~~ ~י~~ ~~ניו

~~~~
 האיך יצחק מנחח בספרי מובא כבר ~ם

 איחא "עלעקעערעשי~~ויס~ער""להחנה~"
 אוח קכ"ו סי" ה"~חלק ש~

 ב"~
 ש~ שכחבתי עיי"ש"

 עצה
 ק~ול איזה ע"י א~ זמן ולאחר לעכו""ם" מחנהע"י
 שוב ישראל ויחקן חי~ון ע"י רק בו להשתמש אפשרשאי
 ע""ג ~כלל חכ""א ~ספר כה""ג וכ~איחא עבי~"א"צ
דין

 י""ג~
 הובא

 בפח"~
 ק"כ סי" ~יו"ד

 סק"א~
 עיי"ש~

 ~~~~~יו ~~~י~~~~~
 ו~ ~~ו~י~ ~~יו~~ו~ו ~~ ~~ ~ו~ ~~~ ~~~

 ~~י~ ~~ו ~~ ~ו ~ו
 סי" ~בח""ב בכה"ג כחבתי~~~

 ע"~~
 כלים ~בסיסי

 שמניחין כלים והשאר עבי~~~"צ
 לפעמי~

 תשמישו רוב א~ אמנם עבילה" צריכין על~ןאוכלין
 שספק דבר וכל ~בילה" צריך ~אין ~"ל לאוכליןשלא
 צריךאם

 עבי~
 בו~אי שצריך כלי עם ביחד לעבול יש

עבי~
 ו~וציא עבילה ו~אי שצריך הכלי אותו על ולברך

 כלים בתוכו שיש למ~רר בנוגע אכן כמובן~השאר
 וכן וכ~ומה" ויר~ות פירוח בהם שמנ~יםגדולים
הדפין

 ~שעלווס~
 פעמים הרבה עלי~ם שמניחים

 סעו~ כלי ~ראין אלו שאין נראהאוכלי~"
 כמ"ש

 ל"ה ~עי" ק"כ ס~ ~יו""ד השלחןבערוך
 ול"ע~

 דכלים
 מעליםשאינם

 ומורידי~
 ובש~ן והאפי" הבישול בעסק

 ו~יוחר עיי""ש" סעו~ כלי ~ראים לאהאכילה
 א~

אינ~
 מחכח של

 וזכוכי~
 ל~בול~ שלא בהם להקל יש בודאי לעבולהמחמירים ~~ברי~ ה~ א~ אף

~~
 בנדון ששאלח

 ה~ח~
 ~סעפ~י ב~חון

 ~ונ~פס בזה חשובה כת~תי כבר בשבת"להשח~ פין~
 סי" ב"בחלק

 י""ע~
 ~למדנו~ ומשם

 ~~יר~~~ י~י~~~~ ~י~י" ~~~~יי~ ~ר~~י~~םי~~
 ו~זונ~ ~רי~~ ו~יי ו~~~~~ ~ו~~~~~~

 ~יי~~ו"ר ~~~ ~ני~י~ ו~~~ ויר~~ ~~ור~ ~~~י~ ~י~~~ר~~~
 ~י~יו יו~~ ~~~ ו~~~ ~ו~~

 ו~~ ~~ו~"~
 ~~~ ~~ ~~~~ נ~ו~ ~~ו~י~~ י~~וז ו~~~~ו~

 ~~י"~"~ו~"~

 ~נ~~~ ~~~~~ ז~י~~~ ~ז~ו~~~י

 ~~יים י~~~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~~~ ~~~י~~
 ~~~~~ר ~~""~" ~~י"~ ו~י ~"~~"ד"

 י~"~
~~~~"~ ~~~~ ~~~ 

 ג"י"

 ~~ ~~ ~~~ו~ ~~ ~~ ~~~~~
 ~~~ו ~~י

 ~~ר~ ~~~ ~~ ג~~~~~~ו~
 ~~~י~

~~~
 ק~ ~ס~ י~ד בשו"ע

 ס""ד~
 לענין מבואר

~ריפיד""ש
 ששופחי~

 קדירוח עליו
 אינ~

 ~עונוח

~בי~
 שנו~ני~ מפני ~~ילה ~עונות ~דיליא""ש

 עליו
 והפר"ח עצמו"המאכל

 י""ב~ ~ס~
 ואע""נ כ~ב

 עליה~צולין דלפעמי~
 אזלינן מ"מ ~צמו האוכל

 בכ~
 עיקר ב~ר

 לשי~תו הוא כנראה ואך חשמישו"רוב
 י""~ ~בס~

 כ"ב

כ""ג~
 ק~ן בסכין

 ~ל חולק קלפים" בה~ ~חוחכי~
 אם ~בילהדמצ~ך האו~

 רו~
 לאכול

 ~פר""ח וס""ל ארעי בה~
 דבס~ הרמ""א" ~ל צ"ע אך תשמישו" רוב בחרדאזלינן

~
 הגיה לא ~ריפידו"ש נבי ~ ובסע~ ק~ים" לצורךש~חו א~~ ~ודה לצרכי ארעי ~שחמש דאסור כחב
כלו~

 אוח ~שם היו"ד על דוד שבילי ובס" השו"ע על
 שפאהר ~ל~ב ח"~

 העז~
 מחייבין דאין ~דירוח דעיקרו

~בי~
 כמו

 ~ריפיד"~
 תשובה ד~י ובס" עיי"ש

~אוח ש~
~~ 

 להסבירו דברים והוסיף הביאו
 השפאהר על מצות עליושאופים בז~ דג~

 העז~
 מ"מ

 ג~
 קדירוח

 ש~~ומדי~
 וא""כ עיי"ש" ל~דרוח ועיקרו הכירה על

בשעה
 קדיר~ שא~

 לסחו~" ולא~רש ~ו~ ה~ זה ~ל אס~" ה~ עליו

~~~~
 א~ בין לחלק לי נראה היה

 עיקר
 הכלי עשיי~

 תשמישי לצורך וצלמוחו ב~בניחו עשייחוואופני
עניני~

 שא"צ
 ~בי~

 אם אף דאז
 לפעמי~ ~~

 לצורך
סעודה

 ל~
 אם ובין רובא" לגבי וב~ל חשמישו כדרך

 עניני ~ל ועומד ראוי הכלי ~יי~ חכני~כפי
 שמו~

א~
 דבר לצורך קבעו הוא ורק ~ודה לצורך

 ~מש אם דאז~~ילה שא~
 ~יך סעודה לצורך לפעמי~

 חנ""א ס~ ~מ""ז מהפמ""ג זה לחילוק ורא~~בילה"
 א~ ל~ ~שי~אדכ~ב סק"י~

 בלע"ך ישראל קנה
 בב~ה ואף ~בילה דצריך וכדומה ל~עליר כךויחדו מ~ו""~

 יחדו לא אם דאף יותר רבוחא כחב ולא ~יי~"אפשר
 מ""מל~~ליר

 ש~ מעמידי~ ~עמי~ א~
 אסור ~עלער

 ~שייחו דתבניח היכא דשאני ~"מ ~בילה" בלא~שתמש
 הה"ד וא"כ כך לשם עומדאינו

 בנד~
 ~סי" יו"ד על יוסף דברי בספר~~~~~י שאלתו"

 דנ"ל~חב תת~""ז~
 לצורך לאו הכלי גוף בא~

 ~עמים אלאהוא אכי~
 משחמשי~

 ~עודה כלי דלאו י"ל בו
 בנד"ד~ הה"דוא"כ עכ""ל~ ברור אינו ~מ תשמישו רוב ב~ר דאזלינןמקרי

 מכירו~ ובלחי ידידו דו"ש הנניו~ה

 ~~יי~ ~~~י~~~

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

 ~" יו~~"~"
 ~~י"ד ~יוו ~"~ ~~~

~"~~ 
 י~""ו" ~~~~~ר

~~ו"
 ~~ו~~ ~~~~ ~ר~"~ י~~~ ~כ~~ וכ~""~
 כ~"~ וכ~~~~~ו~

 ~~"ר
 ~~~~~~ ~י~~ ~~

 ~י~~~ ~~~"~~~~י~"~~
 ~~~~ ~~~~י כ~~~~~~~~"~

 ~ו ~~~ ~~~~~~~~
~ ~  י~י~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~רי~ו ~י"~~~~~
 ~~~~י" ~~~

~~~~ו ~~~
~~ 

~  
~"~ 

 ~~~ור
 ~~י~~ ~~~ו~~ ~~ ~י"~

~~ר~
~ 

~~~ 
 ~~ו

~~ 
 ~רכ~ו

 ~~~ו"" ~~~כ~ ~רכ~
 ~ו ~ו~ר ~רורו~~ו~~ו

 ו~כ~
 ~~ו~~""~" ~ו ~~ר

 ~~~~ו ~~~י ~~י~~~~~
 ~כ~~

 ~~~ר
~~ "~~ 

 ~גו~יי~
~~ 

 י~~ר
 ~ד~

 ~~~ירו
 ""~~ו~" ~~~

 ~~כ~"~ ~כוו~~ ג~כר~י ~~כ~"~~ר
"~~~ 

 ~~~ ~רכו~
 ~~ ~~י~י~ ~"~~~"~

 ~~~ר
 ""~~~ו~ ~~"~

 כר
 ~~יר~ ~~~~וכר~ו"""

 ~~ו~ ~~ ~~"~ ~~י~~ כ~ו
 ~~~ ~~~~~~ ~ו~~י~~י~

 ~~ר
 ~~ר ~~~ ~~כ~

 ~~כ~
 ~~ ו~~יר~~ו~~"

 ~יי~ו ~~כ~" ד~ר ~ור
 ~~י~~ ~~כ~

 ~~וי ו~~ ~~~ורר~
 י~~ ~~~ ~~~י~~" ~~~ ~~ר~

~ר~ר
 ~~~ירו" ~~~~~ ~~~י ~~~~ ~ו~ ~~~~~ו" ~~
 כר~~~ור

 ~~ו~~ ~י~~ ~~~~כ~
 ו~~ר~ר

~~ 
 ""~וכר~ו"

~~ר
~~ 

 ~~ כו
 ~~~~" ~פ~~ו ~~~י~ ~ו ~~~י~ ~~ירו

וכ~
 ~~~~ ~~" ~~~~ו ~"כ ~~ ג~י~ ~י"

~~"~~ 

~~~~~~
 שהמונח לבוד בדין היינו ספקחו" בעיקר לי

 פירושו שבש"סלבוד
 שהפר~

 נדוניח

 משקין אם ~ופק ובכן מ~"כ~וס~
 האסורי~

 ~שום
 סי" ~כביו"דגילוי

 קי""ז~
 שלחן או ארוןחחח מצוין" שנחשים ב~ום שעמדו"

 הג~ו~
 ~פחי~ מג" פחוח

 ~רקע
הביח

 ואף לא או בשתי" ומותרים כ~וסים דינם א~
 לבוד לדין ~נחש לושמה

 מ""~
 בירושלמי איתא כי"ב

~נדרי~
 פ""ו

 ה"ח~
 לענין

 חוזרין ש~תולי~
 א~

 נמ~ו
 עכח"ד" השנה" לעברהב""ד

~  ספק כאן אין ולדעתי 

דב~
 ל""מ המציאוח מחמת לחששא שנוגע

 בז~
 דין

 יהני שלא כמולבוד"
 די~

 נפל ~ש~א החשש לסלק ~וד
 ~המבואר למשל ~דרוח בשני איסורבו

 ס~ ביו""~
 ויש מכוסה ההיחר דאם לומרוכה"ג" קי"א~

 מ~ו~
 פ~וח

 הכא כן איסור" ~ו נפל לא ב~דאימג""~" פ~
 לעני~

 דשמא
 כיסוי רק הדין דמצד כיסוי ~ני לא נחש מ~נושחה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~מ~~ ה~~אות~ש~~
 יוצא

 ב~~
 ~רו~ת

~~~ 

~ז~
 של המש~ת

 תרו~
 ג~וי~ מ~ום א~רה

 דת~
~

 דאע~ג
 הת~ת~ ד~~

 בו יש ב~~ת ~~ה

 שהאר~ גילוי~~~
 דרך עובר

 המשמ~
 מתיר ~נ

 ~שה~~
 כי~וי הוי ~~מש~ת משום ~בל ~~" ואינו

 הדין~ד
 דא~

 בין
~ 

 לנקב
~  

 ~ד ~ום ~"ל לא
~ת~"

~~ 
 שאפשר ק~~ם נקבים ~~ן שיש

 במציא~
 וק""ל~ חיישינן" ~ב~~~

 ~ע~ ק~"ז ~ס~ בש~ ה~~ ~~" דבר~זכיר

א~
~כשיו והרשב~" התו~ דברי להלכה ~תיק

 ~ש~ ~א~
 והפ~~ ~תר" ביננו ~~ן

 ~שם

~ ~
 אבל במ~ינתנו~ רק ~יבר לא ~מחבר כתב

 נחשים בהו ~~יחי מקו~ת הרבה יש ה~רבב~רצות
 תוב"ב ~ו~לים פה וגם~קרבים"

 א~י וא~~
 ירא לכל ~אוי קצתי מצ~ין ~מ ה~ה" מצוייןשאינם

~
 ובשיו~ ~הם~ ~זהר

 ~ה
 א~

 וסיים הביאו ג"
 ב~~י ~~ ~"~" בזה ל~הר בא~י עתה נוהגין~ן

 ~ לב~ה~~ ראיתי וכן שם"תשובה
 שמואל מנחת

~  
~ונ~

 ב~ ~ונדפ~ גילוי ~"
 ד~ה שערי

~ ~ ~ הנ"ל 
~~ 

 ~ומות על ובקשות ת~לות מבואר בו
 ~י שזכיתי בעת גם אני וז~ר ב~"י~~~דושים
 שם" אנשים לאיזה נשך שנחש שם אז שמ~תי בא"י"~יות

~~~
 אפשר איך הוא ה~לא

 שהב~ לו~
 ~א שה~

 נחשים שאין ~כ~יו זה דין כתב ~~ראל"דארע~
 וכ~~ויין

 ~ם" דר שה~ א""י למדינת ולא למדינתנו רק
 וצ~ג" לסתום" ולא לפרש לו ה~~כ~
 י~י~וש"~ הנני~זה

 ונזכה הי~ם" כל
 ב~~א~ ינון ~יאת ברינה ל~וןלחזות ב~~

 ~~יי~ ~~~~י~~~~

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~ ~~~ ~~ו~ו ~~~~~~

 ~~~ ~~וו
~~~~  ~~ 

 ו~~~ ~~~י ~יו~ ~~~וו
 ~ו

~ ~~~ ~~~ ~~ו~~" ~ ~~~~~~י~ ~  ~~ו~ ~~~י~ ~ו ~~וי ~~~~~~ ~י~ 
 ~~ו

~~~ ~~~ 

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

 ~~~ ~~ ~~ ~ו

~~~
 מו"צ ~לי~"א ב~וי י~ק~ מוה"ר הג~ון הרב

 מ~ום הראהד~~תנו
 ל~~

 ~~ חקרי
 ~מה~ורא

בתרא
 יו"~

 סימן
~~ 

 שכתב מה~ע~ם ~באחד
 שפליגו ממה קשה אבל ח~ש" אין ~בכה"ג יוצאבני~ונו
 והנקו~ותה~ו"ז

 מותר אם ק~~" סי" ~יו"~ ~ס~
 ~לה~ו""ז למלוהי ~ליו שע"ח לו ~נותן ל~רב ~כ~ותל~ן
 ~מי~אסור

 ~ל"ה ~יר" והנה"כ ~לו" כלוה נע~ה
 מה שכר אלא הלואהשכר

 שמתחיי~
 ~צמו

 ~בירו" ב~~
 נזר אבניוב~

 ~יו"~
 אות ר" סי"

~~ 
 את הסביר

 שי~
 א~להנה""כי

 החכמ~
 א~ם

 והחו"~
 ~יי"ש~ כה~ו~ז ס"ל

~~ג~~~
 ~נ~""ד לענ""ד

 עדי~
 והנה"כ" ה~ו"ז מנ~ון

שה~
 שנותן ~פ~וש מ~רים

 הער~
 ל~~ו

 רק לב~~ון" רק לא ~ניתן היינו למלוהי עליוש~ר
נעשה תיכ~

 הער~
 משא""כ עצמו" כלוה

 ~נ~"~
 ניתן ~השיק

 לראו~ן"לפ~ון
 ור~

 לב~חון ~שיק זה ראובן נותן אח"כ
 ל~בל חש~י אין לכ"ע ב~""ג שלו" המוכר אולה~לוה

 יחזיר לא אם אפילו ב~דו"~כר
 ראוב~

 הפרעון ~זמן
 ה~""~ מ~רי יוצא וכ~ורש לש~ון"~יק

 ~ה" הרב
 סע~רבית

 ס"ג~
 לי~ול שמו~ר וכו" אחר לאיש אבל וז""ל

 להיות א~ילו ~רבות בעדשכר
 ע~

 בין ב~"פ בין קבלן
 אינו המלוה אם ~בל ור~"ג" ר~"ג בו שכתובבש~ר
יכול

 לתבו~
 את

 הל~
 ה~"ק את אלא ב~ין

 כגו~
 ~נתן

 ~ל מלוה הוא נ~~ה לבדו" עליו חובשער
 הל~

 ואסור
 כ~גם משא"כ היא" גמורה ש~ית ע"ז ~ר ליעוללו

 תתוםהלוה
 בש~~

 ~~יקר א~""פ להמלוה הוא ונתחייב
 עלבעחונו

 ה~~
 ית~~נו פרעון זמן וכשיגיע

וה~"ק ל~
 ללו~

 ~~ל המתנה ~"מ
 ה~~

 אינה מהלוה
 ו~" זהבעד

 עכ"~
 ו~כ"~

 אליבא המה ~בריו
 מותר ה~~לנה"כ ~כ""~

 א~
 נתן אם

 ה~ר~ שע~
 כנ""לי ל~דו

 הה"דוא"כ
 בנ~""~

 נותן הוא אם
 ר~ השי~

 אבל לב~ון
עיקר

 החיו~
 אם אפילו מותר הקונה" או הלוה ~ל הוא

 אם א~ל לגוביינאי שבא קו~ם להנותן ה~יק מחזיראינו
 אם אפילו אז ה~יק נותן ~ל הפר~וןעיקר

 קודם השיקלחזור ~~~
 פרעו~ ז~

 להתיר~ אין
 כן~~~~~י

 בת~~ ג~
 קס"~~" ס~ ~ח"א ש"י תשורת

 ל~מ~ון חיי~ ~ראו~ן ~~מים הנהוגב~~ר
 ר"כמאה

 לוק~
 וכנג~ו הנ""לי סך ~ל ~יכ~ל בנק ראובן

 ונותן ר"כי ו~לשה ~אה סך ~ל וו~קסעל להבאנקנותן

ראו~
 ~ל לשמ~ון הביכ~ל

 פר~ו~
 לחלק ~תב ה~ו~"

 יחזור לאאם ב~
 עו~

 ~מ~ון
 ר~

 ~אסורי הבאנק על
 ~יי~~ ~שרי כ~כון בב~~ון רק לשמ~ון ה~~~לאם ו~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ן

~~~~

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

~~~~~~~~ 
 ~~יר ~~~י ~~~גו ~~גי~י ~

 ~~ור~~ ~~~""~~י~י~
 ~~"ר

~~~ 
 ר~ויו

ו~~"~
~ 

 ~~ ~~~~ב~י ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~י ~~~~
 ~~~וו

~"~ 
~~"~~ 

 ~~~ור~~ ~~ד~ ~~ד~ ~~~ו~ ~~ ~כ"~~וכ~""~
 ב~~"~ וב~ר~כ~~"~

 ~~ןין ~~~~"י
 נ~~י~"~~

 ~ווי~~~ ~~~"~~~~~"~
 י~"ו"

~~~י
 ~וד~

 ~~~ו
 ~~~י ~~י~ ~~~ ~ג~י ~~~""~

~~ר
 ~~ר"~ ~~רי ~יי~~ ~י כ~~

 ~~ו~" ו~"

 ~~ד~ ~~~~י~ ~~רי~~~ו~ו~

~~~~
 ~ר ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י ~גגי

~~יגו ~~
 ~וג~רו~ ~~ינ~

 ~~ו~ ~~ו~~~~~
 ~~ירו ~~~~~ר

~~ 
 ~י~ ~ו~ו

 ~~ו ~~~~~ר ~ו ו~י~~ו~~י~~~
~~~ ~~~ 

 ~~רי~~
 ~~~ ו~~ו~~ ~~~~

 ~ג~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ו~ו~ ~~~~~ו~י~ו ~~ ~י~ ~יו ~ר
 ~~ ~~וג~ ~~יגו~ ~~רני~ י~~~~נ~~~

 ו~~ר

 וגי~ו~~ ~~~ ~~~ י~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ג~
 ו~~ י~~~~~

 יו~ר
ר ~י ~~ו~וו~ר ~~~~" ~~~ ~ו~~ ~~ר~ ~~~ ~  

 ~וי ~~ורני~ יר~ ~~~ג~~
 ~~~~~רג~יי~ר

~~ ~~~~ ~~~ 
 ו~~~ר

~ 
 ~יו

~ר~וג~
 ~~~יר

 ~~ ו~~~~י~ ~~~
 ני~ו ~""~ י~~~ו

 ~~~ויר ~יו ~~~~~ר ~יי~ ~י~~~ו~~
 ר~ ~~~~~

 ~~ו~~ו~~~~ ~~~ ~י~ ~~ו~ ~י~ ~~ר ~~~ר ו~י ~~~~~~~~
 ~ו ~י~~ ~~ ~י נ~~~ ~~~ו~ ~ו~

~ ~~~~~ר 
 ~~~ו~ ~ו~

 ~ו ~י~ ~~ו
 ~~~ ~ו~~

 ~ר~וגו

 ~~~~ר~
 ~~~~~ר

 ~~~~ו~~ ~~ינ~ ~~~
 ~~~~יו ~ו

 ~ו י~~~ ~ ו~~ ~~~~ ~~נ~ ~~~~
~~~~ ~~ 

~~ו~
 ר~ונו

~~~~ 
 ~ו

 ~~~~ ~~~ ר~
 ~ייגו

 ~~~~~ ~~~~~ו~~י ~~ג~~

~~~~
 כבר הזו השאלה כי הגם

 ה~
 ~ל

 הוואלו~~ ב~ינוי אחדותשנים לפ~ הפ~
 המדינו~" ~רוב

 וכשי~ת דמלכו~א דינא ~חר אזלינן הללוב~נינים כי לד~תי מ"מ אבל יד~תי לא כזה באופן מ"מאבל
 ~ש~ר הת~ומוח ~ספר המו~אהרמב"ן

 מ"י~
 ואיפסק

להלכה
 ~ש"~

 ~ס~ ביו""ד הרמ""א ומ"ש ע"ד~" ~סי" חו""מ

קס""ה~
 ~רא"ש תשו" בשם

 דחה כבר דחולקין" והרי~~
 אבל שם"~ש"ך

 ~כ~
 פלגא ~וי ~י~א דהנה נראה

 דינא ~ני שפיר מלוה ולפלגא פקדון ופ~אמלוה
 עבורו לסחור לו שנתן הפקדון לחלק אבל הנ""לדמלכותא

 מ""מ שנוחן" הפראצ~נ~ין בעד הרוחים כל ד~נהאף
 הדאללאר של השיוימכפי

 שנת~
 לו

 ~קדו~
 לו אין

 ~ל היוחר של הריוח רק לו מכר הוא שהרילפחוח
 ולא שנתןהדאללאר

~ 
 הרי וא"כ הדאללאר" ש~תוך

 אצלו ~פקדון לו ישהוא
 ס~ו~

 שוה
 כ~

 וכך
 ~סוק נראה וא"כ דמיהן" או ~ן או לו להחזירוצריך דאללא~

 יוכל הסכום ד~צה דינאבהך
 דמלכותא דינא כפי לשל~

 כמו דאללאר השניומחצה
 שנח~

 לו~

~~ן~
 ויו~י לזה מסכים כהדג"ק גם אם בשאלתי נפשי

דר~
 אבחר~

~~~
 ופוסקים ~ש"ס גדול שורש להם יש הנ"ל דבר כי
 להשמיע ולא לש~~ רצוני כי כלל כת~תילא
 לשי~ות מקשים ראיתי כי אחד" ד~ר אציע~~כ""ז

 דינא דמלכוחא דינא דבר ~כל מ~~ע ד~~ניניהאומרים
א~

 הג~ ד~ני הא
 ~דצ""ז ~~"ק

~~""~ 
 ~מה

 דפרי~
 ~חשי דלא ומשני לה ממ~י מצי היכי מקפידותמלכיות אי

 חון להוציאו שלא מלכות ציווי מ"מ הא ~כך מהוקשה
למדינה

 וא~
 והרי מלכות ציווי על ~ו~ר שמוציאו אוחו

 ומחרצין ~ דינא דמ~ותא דדינא כיון איסור~וא
 ~זה~אמת

~ 
 ~מה הרמ~"ם

 דמלכיות הך ~שמי~
 ש"ס הו"מ באמח ~רמ~"ם דס"ל וה~~םמקפידות
 מני" ד~דיפא אלא כנ""ללהקשות

 פרי~
 שני" מבריי~א

 ~יד כאן דמסיק ולמסקנאדמ~"~"
 או"~

 וכו" תקיפה

 ש~~ הרמ~"ם ~ל ~לח""מ וכמ""ש הנ"ל ~שינויא~

~~~
 מ~ללין אין דקתני הא ~ל שם הש"ס דמשני הא
 ליה דאית וא~""ג ב~בל והם כאן של מ~וחעל
 משו~ ומשני להחם למיזלאורחא

 ~ו~א קפדי דמלכיות
 שביק ואמאי זה ~~נין אלא לתרן א"א זהו~חשי"

 ובכ""מהרמב"ם"
 דפרי~

 דאין הא ~רמ~""ם ש~יק אמאי
מלכיות

 מקפידו~
 ולא זו ~ל זו

 פרי~
 הא ~ל הא

 תרומה ~גידולי ~זה ה~יר כבר ~ו~א" מקפידוחמ~יוח ~ש~י~
~ל

 שם~ סה"~
~~ן~

 ל~נ""ד אומר
 דז~

 דהנ~ קשה" לא
 ד" ~וד צ"ב

 ד""ה ~ש~" בב""ק התו~" לפמ"שהרמב""ם
 ~גזל פלוגתתן ל~נין כר"ה ס~רי ושמואלדרב המליה~
 דחשיב דלר"יונפסל מ~~~

 מ~~~
 הלואה גבי כנםדק שנפםל

 נפשי" פ~ר מצילא
 והנ~ שנפסל" במ~ב~

 פסק הרמב""ם

כ~
 מה" ~ב~"ג יהודא

 גזילה~
 לדידי" קשה וא""כ

 הר~""ם פסק ואיך ושמואל ~ב לפלוגתת מקוםאין ~ו~
~בפ"ד

 מה""מ~
 משלם אורחא לי" ד~אית

 שנפסל~ ממ~~~
~~~

 ל~נ""ד נראה
 ד~א~

 יכול אם הרמב""ם דייק
 ~ום ו~לכות ~~לכות ולא ומדינה מדינה לשוןהזכיר מדינה" לאותו ד~ך לו ויש אחרת ~מדינהלהוציאו

 ~פסלתו ולא לר"י וכדס""ל מדינה ~פסלתו רקדמיירי
 מדינה דהזכיר ד~רא""ש ואף כנסדק הוי דזהמלכות
 וכ~אי" דוקא דלאו צ"ל ושמואל דרב ~פלוגתתומדינה
 מ""מ שם" חריפתאבפלפולא

 ~רמ~""~
 מקפי~ות שכיח לא אחח מ~ות חחת מדינוח דבשנינראה וא~ קתני" דוקא

 ורק ו~חשי~ובא
 מלכו~ ~שני דמיירי ~ש~

 י"ל שפיר
 שכבר להשמי~נו וא""צכנסדק הוי מלכות ד~פ~לתו ב~ב"ם משא""כ ~ובאמקפי~וח

 ~ובא" מקפידוח ל"ש ~י" דאיירימדינות ובשני גזילה" מדין נשמ~
 וא~

 אין להיפוך
 קשה כללמ~פידות

 דהשמי~
 צדקו שפיר בזה ו~""כ

ד~סקנת
 הש""~

 זה~ לחילוק א"צ
 רק ~א~י ולא ~~זה"י ~זה ~אריך ~וד אפשר~~~

לק~ל
 כהד""ג מפי לק~

 ~שלי~"א~
 זצ"ל

 וא~
 אשר

 למ~שה~ הלכה בזהיוריני
 שהימים ויה"ר דושת"ה" ~זהוהנני

 ~א~
 י~י"

 ולגאולה אות ל~ו~ה ונפלאות נסים ונ~שיםנזכרים
 בבי""א~וישו~ה
החו~ם

 ~ר~
 הכ~וד~ אותות וכל פאר

 ~~יים י~~~י~~~
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~~~~~~ ~~
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 ~" יו~ ~"~ ~~"~ ~ו~~י~~~"~
 ~~"~" ~~~"~ ~ר~

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

~ו~~~~ ~  ~~י~~"~" ~י~~ ~~~~ 

~~~
 ~~~~י

 ~~כ~~~
 ~" ו~י" וכו""

 ~~~ו~ ~~~
 ~~ ~~~ ו~~~ ~רי~ ~ו~~ ~~ ~~ו~י~

~""~~ ~  
 ~~י~" ~~י ז~~י~ ו~~ר~ ~~~~ ~ו~ ~יי

 ~~ ~ו~ כ~ ו~~ר~ו~ ו~ר~ו~ ו~~~ ~~~~ו~זכ~
 ~י~י" יו"~ו~כ~

 ~~~~~~ ~ור~ ~~~ ~ו~ ו~יו ~ו~ ~~
~ ~~~~ ~ר~~~~~~י~~ ~ ~  ~~יו~~""~" 

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

 ~ו~~יו
 ~~" ~י" ~~ ~~~~ ו~~ ~~ ~ו~ ~~~ ~ר~~
~ ~~ו~ ~~~~~ ~ ~ יו~~ ~וי   ו~~~~~ ~~ו~" 

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

 ו~ו ~~~" ~~~~~
~  

 ~~~~ ~ו
 ו~ ~~ו~" ~~ו~~יו~

 ~~ו
 יו~~ ~~~ ~~~ ~

~~~
 ~ו~ר ~~~~" ~~ו~ ~ו~ ~ו~~" ~~~~~ ו~יו

 ~~~~ו~~~~
 ~~ו י~~ ~~ר

 ג~ו~ ו~~י~~ ~~~~~
~ ו~~~~~ ~י~ ~~~~~  ~~~ ~~ ~ ~י ~י~ 

~~~
 ממה נהנתי מאד

 שכתב~
 ממקורו ~הלכה לברר

 ~ב"מבש""ס
 ~" ~פ"ד והרמב"ם ~""א~" ד~~

מלוה~
 ו~ור

 וש""~
 ס~ ~יו"ד

 ק"ס~
 ~ס~ אפרים ומחנה

 מספיק ה~ת אין אמנם ודעת" ~~ם ב~וב ו~כל~~"
 וש"ע שם הש""ס דברי ~ל ~ברי שבדרך מה רקואזכיר ופוסקים" בש""ס המסת~פים ה~נינים כל תוך לירד~מי

 דאי~א בזה" ה~רותי לזה" השייך ד~נאב~יקרא
 בג~

 זה ללוות ~תרים ת""ח א"ש ר"י דאמרשם"
 מ~

 ברבית

 אסורה דרבית יד~י ~ד~מ"~
 ומת~

 דיהבי הוא
 ש~ ובש~אהדדי"

 ס~~ ק""ס ~סי"
 י""ז~

 וז"ל איתא
 שהלוות""ח

~ 
 את

~ 
 יותר לו ונתן מאכל" של "דברים

~ל
~ 

 אלא לו נתןשלא ידו~ שהדבר מותר ה""ז חומש ~ד ממנו שלוה
 כ"ז והנה ~כ"ל" מת~

 כלשו~
 הרמב"ם

 "דברים תיבות דבריו תוך בהוספה ה"~~" ~פ"דשם
 וז"ל הרמב"ן" בשם שם הה"מ מדברי והוא מאכל""של

 ~חמיר הוסיףוהרמב""ן
 לא~

 ב~סקי דוקא אלא שאינו
ס~ו~

 ובדבר
 הן והרי להקנות יוד~ים שהן לפי מו~~

 ~ מקפידין שאינן חבורהכבני
 וכן ~כ"ל" וכו" זה ~ל

 שם" הגר"א בביאורה~תיק
 ובסו~

 ג""כ כתב דבריו
בסה"ת

 ~ח""ג~
 שניהן שיה~

 ת"~
 דהו""ל והמלוה הלוה

 שא~ חבו~כבני
 ~ד"ה שם הב"י הביאו ז~"ז" מקפידין

 בהתנה אפילו מתירין ויש כתב שם וברמ""אות""ח~"
 ה~יר ולא עכ"ל" מו~~"" בדבר ""ובלבד כךמתחילה

 מאכל~ של בדברים דדוקאהתנאי

 הולכים והרמ"א ~מחבר ~~ הייתי~~~~~
 דבר דצריך שכתבו ה~~ם ~נהלשיטתם"

 מקפידין שאינן ~בורה כבני הן דהרי ~ום דוקאמאכל

~
 על

~ 
 כנ""~

~"~ 
 ~ה כוונו ~רי לכאורה

דאיתא למ~
 ~ל שם" בש~

~ 
 שתעשיה ~ד לחברתה ככר אשה תלוה לא אומרהלל ה~ וכן שם" במתנ~ דתנן

 ו~""ז רבית" ~די באו ונמצא ח~ין יוקרו שמאדמים
אמר

 בג~
 א"~ א~י שם

 חכמים אבל הלל דברי זו
 חבורה בני א"ש וא~י סתם" ו~ור~ין סתם לויןאו~ים
 עוברין ז~""זהמקפידין

 וכו~
 הלל וכדברי

 א~
 ~ום

 שלא וכו" ~רות לוין ופרש~רבית"
 החמי~

 לדקדק
 שאין ~" ~ל זה ה~ידין כך~ כל בסאה סאהבאיסור
 דבר ~ל~חלין

 מו~~
 להלוות ומ~ידין

~ 
 זה את

 ~לל רש"י ~י" מוכח והנה ~יי"ש~ ובמניןובמשקל במ~
 ולחכמים דוקא" במקפידין מיירי רבית ~וםהאוסר

א~
 דמתני" דאף וצ"ל שם" התוס" וכ""כ מותר" בכה"ג
 מחלי ולא מ~ידין הם בנ"א סתם בנ"א" בסתםמיירי
~ל

~ 
 הלואה" שכר ~ום אלא יותר ושוה שנתייקר

ורבנ~
 ואפילו מו~~" דבר ~ל דמחלי במקפידין אפילו שרו

 החמירו שלא ל~י דרבנן ד~~מא למימר איכא מחלילא
 בסאה סאהבאיסור

 כ~
 ~יי""ש~ ככרות אפילו לאסור

 במקפידין וחכמים הלל דפלוגתת הנ"ל ~י~~~
 ~ לפיא""כ דשרי" מודה הלל גם ב~ן~קפידין אבלדוקא"

 דצריכין במקפידין דדוקא דוקא" מאכל דבר דצריךמנ"ל מקפידי~" שאינן חבורה כבני דת"ח דאמרו
 מו~~" דבר ~ל דמחלי משום א" לחכמי~" ~~מיםלב"
~

 מקפידין באינן אבל בסאה" בסאה החמירו דלא
 בדבר דמותר י""ל להלל אפילודמותר

 מו~~
 באינו אפילו

 מאכל~דבר
 רש"י כדברי שם הש"ס בדברי הפ~ נאמר אם כ"ז~~ן

 אבל כנ"ל"והתו~
 הרי"~

 בדברי אחר פ~ ס"ל שם
 וז"ל הנ"ל"הש"ס

 הרי"~
 לא אומר הלל ה~ וכן שם"

 א~ אר"י לחברתה" ככר אשהתלוה
 אבל ה~ל" דברי זו

 לוויןחכ"א
 סת~

 ס~ ~שם הב"יוכתב שבשוק" ש~ר ~ל ודוקא סתם ופור~ין
 קס""ב~

 ~ל
~~ 

 אשה ה~ור
 שת~שה א""צ ככר מחברתהשלו~ה

 דמי~
 יצא לא אפילו

 בשם וב~ה"ת הנ""ל" ותוס" רש""י פי" ~י דכ"ז~~ר"
 ~ם ח""ב ירוחם וברבינו בנמו"י וכ"כ המאורב~ל
 אבל האי"רבינו

 הרי""~
 קיימו בסאה סאה דאהלואתמדבריו דמשמ~ חולק" כנ""ל דכתב

 חכמי~
 וא""כ

 ש~ר לו יש או לו" יש דאם ~כר" ל~פי ככר ביןל""ש

 חד ליכא ואי ~תר" מככר ~פי אפילו וידו~"קבו~
 שלא הרמב"ם ד~ת וכ"ז אסור" בככר ככר אפילו~ני"
 וכו" חבורה בני ~ודה רב דקאמר והא ביניהם"חילק
 הללכדברי

 א~
 הוי לא דאי להם" ישוגם ה~ער" יצא אפילו היינו רבית" משום

 אפי~
 לרבנן

 והא ~וברים" נ~
 לא דאי דמשמ~ המקפידים" חבורה בנידאמר

 דס"ל י""ל שרי" הוידמקפידים
 להרי"~

 דסתם והרמב""ם

ב~
 דוקא איירי וכו"" המקפידים חבורה דבני הא זה~י וא~ הב"י" ~כת"ד התוס" וכמ"ש מקפידים אדם

 אין הא דהדיוק י"ל וממילא הש~ר" יצא או לוביש
 דרגא חד נחית היינו מתיר" הלל גםמקפידים

 מאכל בדבר אבל מותר" הש~ר יצא לא וגם לו ישבלא דא~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  והה""~~וקא"
 סאה בין חילוק אין ~ל~עתם ב~ר ב~ר
 ב~ר לככרב~אה

 כנ""~
~~~~

 י"ל
 דמח~

 והר~א
 סע~ ק~ב ~סי" שם דהנהלשיטתו" כאו"~ ב~ הו~י~

 א"~
 כתב

 ~ ישהרמ""א"
 לחם בככר לחם ככר לתת ~מותר שאומר

כמט~
 אדם בני קפ~י לא מועט ד~בר ~מאחר כסף של
 ~קל נוהגין וכן ~~~ור~" בזהלהדדי

 עכ"~

 היינו
 ד~"מ ~הא ותוס" רש""י פי" עפ"י והיא כהטורדפסק

 לפי"זשם"
 והיינו ~לכה" הנ~ל ה~ור דברי הביא שלאוהמחבר מאכ~" דבר א""צ מקפידים" כאינם ד~וי ב~"~

 דד~ים ס"ל ~ן שם" ~ב~מ בהא הרי"ף כפי" שס""למפני
 שאינם חבורה כבני דהוי בת"ח מותר ~וקא מאכלשל

 כנ""ל"מקפידי~

~~~~
 ס~ל ד~""ח הרמב""ם דהרי בורכא" ~הא ראיתי
 ובין בס~ה סאה בין חילק מדלא הרי"ף"כפי"

 בככר~ר
 וכמ~

 לא ואפי""ה שם" הב"י
 הבי~

 בת"ח
 המ"מ שכתב הרמב""ן ו~לו דוקא" מאכל של דבריםדצריך
 בת"ח" דוקא" ~כל של דברים דצר~ך ~מושם

 כמ""ש הרי"ף כפי" אומר הלל הי" דוכן בהא הפ~דס""ל א~
 וכ~ שם"~מו"י

 בהא ומ""מ ש~" במלחמות הרמב"ן
 יצא ולא לו" אין אפילו דמותר ס"ל בככר ככרדשאלת
 ב~פידין ~ף ד~י"~ ש~" במלחמות כמבוארהשער"
 כאינן דהוי בת""ח דגם ס"נ ומ~מ בככר" ככרמותר
 אין ~רמב""ם אך כנ""ל~ ~אכל דבר דצריך~פידין
 רק בהלכותיו" ~ביא דרכו דאיןראי""

~  
 דאיתא

 דב~ים דצריך ~ס""ל י""ל ~~ה אבל הש"~" בדברי~דיא
 אף להקל ~"ל דאף צ"ל ו~רמ~"ן דוקא" מאכלשל

 באינם אף ~קל ס"ל לא מ""מ בככר" בככרלמקפידים
 בדבריםמ~פידים

 שאינ~
 ורק מאכל" של

 החילו~
 ~באינם

 ודו"ק~ מותר ~לל אף~פידים

~~~~
 תניא שתלו בדבריהם נ~כו~י ~לה כל אחרי

בד~
 ~דינא ב~"ח" א~ דר"י הא היינו תניא"

 דלא זע"ז" מקפידין שאינם חבורהדבני
 א~ ר""יבדברי בהדי~ נאמ~

 חבורה בבני דמ~רי לזה הקודם
 בשי~ה ש~צאתי עד כנ"ל"המקפידין

 בזה"ל ד~יו" ב~וך שכתב הר~"ן דברי שהביאם" ~ב"מ~ מקובצ~
 ב~סקי ללות פירוש ברבית" ~ה זה ללות מו~רין""ח

 לאכול במדה פירות שלוין ת""ח ~ששניהםסעודה"
 קמ"ל והא וכו"" מקפידין שאין חבורה כבנידהו"ל נ~~ קא~ינן" דשמואל דאי~ך דדומיא יותרופור~ים
 בידוע שהוא אע"פ ת""ח ד~רווייהודכיון

 שי~
 יותר בו

 וכיון להדדי" נינהו חבורה כבני דכלהו ומחלי קפ~ילא
 אלא יהבי לא אסו~" דרביתדידעי

 משו~
 דאינן

 עכ"ל" וכו"~פידין
 והעו~

 ~~סקי ד~ירי דהא מהנ"ל"
~עו~

 שמואל אמר דר"י מי~ות מ~ל~ה הוכיח
 ~דדינאמרו

 ~בב""מ~
 בעסקי מיירי ובקמיי~א שם"

~עו~"
 כ~

 סעו~ה בעסקי מיירי דת"ח זו ~מימרא
 ו~דוקא"

 ~קפידין שאין חבורה כבני דהו"ל דהזכיר
 וכנזכר לת"ח ההיתר על ~עם ליתן רק הואוכו""

 שם"בדבריו

~~~
 דלהלכה ~נ"ל דא~אן

 ל~~
 להקל אין

 ואף דוקא" סעו~ ועסקי ~עט בדבר רקבת"ח א~
 מ"מ מאכל" של דדברים התנאי הזכיר דלאלרמ""א
למעשה

 אי~
 כתב מדלא ב~" ~קל ש~~ו לודאית בכדי

 לדברי דמי" כהודאה דשתיקה י~ל ואדרבה כן"~ירו~
 ת~ח ירגילו דלא שם הרמ""א כתב כי וגם בזה"ה~בר

עצמם
~  ב~יקרא וגם ~~" ילמ~ו שלא ~ם ~ני 
 כתבדדינא

 בש~
 בכל ~לאו הר~ך בשם שם

 ~י למימרשייך ת~
 בת~ א~

 שונא ~וא
~ ~  

 ~א
 ~כי לא~וכיאתי

 ~יי~
 וגם

 ~ש ~בן ~~י בש~
 ש~ם ~שרים י~ידים אלא ~ז ~מוך דאין כתבוז~ל

 ב~יך~ ג~וכ~~
~~~~

 כתבת שפיר
 ד~יל ~~ת דיכול ~וא מי ב~

 ~כוון הלוה ~אין מטעם ~ת~" מהך~תר
 את ~טריח רוצה ~אי~ ~ום אלא ~מלוה מתנה~תן כ~

 עו~ף לחפשעצמו
 ~ע~

 יותר קל ~מ~ויק" סכום לו שיהא
 אין אבל במתנה" העו~ף אותה לתתלו

~ 
 לי~ן רצון שום

 וג" ב" אותן ל~ן נופל ה~ אם לדוגמא וכמומתנה"
 לחפש הטי~א לו כד~י ה~ לאפרוטות

~ ~ה~  ~טריח רוצה שאינו בשביל נ~"ד באופןכן 
~  

 ~ש
 כן ~שה ~צ~ ו~~ במתנה" נותנו המדויקהסכום
 מעוניןואין

 בכ~
 ~~ד" ~דף אותו יקבל שהמלוה

~~~
 מ~מ היא" יש~ ~ס~א אף

 י~
 דצריך

~ 
 כן

 כ~בדת""ח" ~ ~~י חשיבותי שום יה~ לאשלהמלוה
 בסה~

 ~ס~ הב"י והביאו
שם ~ש~ ~~~

 ~ס~
 שיהיו דדו~א כ~ד~"

 ~""מ ה~~~ שניה~
 ~יינו ~מק~ל ג"כ צריך אלא הנותן"כ~נת

 כגון דרבית" ~יני בכל כן זו"בבחינה ~י~ המל~
 וכן כנ"ל" זה על זה ~~י~ין אין א~ו מ~פידין~אינם ~הת~ ב~

אם
 נא~

 לה~ריח שלא הלוה שכוונת מטעם דמותר
 לשום שלא המ~ה" כוונת להיות ג""כ צריך כןעצמו"
 וא~ ההלואה" בשבילהנאה

 יותר נכוןהי" כנ~ר" שניהם כוונת באמת
 שה~ד~ להמל~ לו~

 בשבילו לצדקה יתן
 דאיתא דאף הלו~"של

 בש~
 ב~ק

 ~ו~ דאס~
 אלוך

 ק~ס ~סי" שם כדא~א להקדש" זוז שתתן ע"ממנה
 מאו~רת" ~בי~ מ"מ י~ד~"סע~

 א~
 היכא איסור"

 כמ~~ ~בנן" רביתדמותר
 שם בדרכ"ת

 ~ס~
 בתשו" ~יר ~דק~" ליתן הלואה בשעת בתנאיואף ל~~"

 אות קס~א ~סימן שם ברכה בשיורי הובאהרדב""ז
 מ~מ~ הש""ע" דברי על לעבור קשה~ דלמעשה ואףי"~~"
 ק"ס ~סי" שם בדרכ"תהביא

 ס~
 שמוכח דכיון ק"ו~"

~ר~ב"ז
 ~ל~

 שיכול המלוה מיד ל~ציא אין ~""ר רק
 בתנאי וכ""ז~ עיי"ש" לי קיםלומר

 לכתחי~
 בשעת

 אבלהלואה"
 ברבי~

 דקיל ~אוח~ת
 מכש~ ~קל"יש בודאי ~"ר" עו~

 כמו
 בנד""~

 פרו~ות או~ן שיתן לומר
 חשש~ ~ין בודאי הלוה" של מצוו~ו בשביללצדקה

 נ~~ ~ ~~~ ~~~~" ~~~י~~ ~~יו ~~~י~~~~~~
 ~נ~וו ~"~ י~ ~~~ ~"" ~~~ ~י~~י~~

~ ~~~ו~~~"  ~~~ ו~~~~ ~~וו~" ~~י ~י" 
 ~ו~ו

 י~~ ~~ו~~ ~~~~ ~ו~" ~י" ~~~~~ ~~ ו~~~~"
 ~ו~ו י~~ ~~~~ו~ ~ו~~ רו~ ~ו~ ~~~ ~~~~"~~ור~

 ~~י~~ ~~ ו~"~ יו~ר" ~~~~~ ~" ~~~ ~~~~~~
 ~ו~~ ~~י~~

 ו~יו ~~~י~יו ~יו
~~~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~
 ~נ"ד

 ששא~
 ~נה ~ראשונה" קיל זו

 ס~ ~חו""מ נזראבני בתש~
 כ""ג~

 מנחת בספרי שהובא
 נתינת איסור כי בפשי~ות" כתב קס~א~" ~~ ~ח""ויצחק
 לעשות די~לכתב זה" ו~עם חייב" שמא ספק מחמת כשנותן ל"שרבית

 פשר~
 הוי אם ספק ~י" דיד~" בנדון

 מבוררת ה~ה דאין כיוןרבית"
~ 

 ל"ה פשרה ~ושה



~ ~ ~ ~
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~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~רי~ בתשו"שראיתי ~ לי נתיישב ובזה שם" ב~רי בזה ודנתירבית"
 סי" ~ח"ב

~~ 
 הר""י בתשו"

 נפ"מ מה רבית חשש יש דאםוקשה ~יי"ש" לחצאין ההפרש שיחלוקו פשרה ~שותומסיק בסאה" ס~ה ~ום רבית חשש דיש בנידונו שכתבבאסן
 כו~

 ש~א ~ק מחמת שנותן כיון י"לו~נ""ל מחצה" או
 אמנם רבית" איסור~ין ~ית" ל~

 ב~ צ""~
 ~יו"ד שם הש"ך שכ"

סוס""י
 ספיקא דאיכא בהיכא שם" ובאה"~ קע""ז~

 דהוי מעעם המלו~" מיד ~וציא אם הפו~קיםדפליגו א"~" ~ו ר"ק הוי אי הפוסקים בין מחלוקת אודדינא
 וכתב לקולא" ממונא ספק נאמר או איסורא"ספק
 וראוי איסור" עושה שהוא עליו יאיימו שהב"דהש""ך
 בכל משגית אינו ואם לעצמו"להחמיר

~ 
 ביד כח אין

 איסורא דעביד משמע הרי עיי""ש" להוציאהב""ד
 אך ספק" מחמתדנותן א~

 אם דהספק היכא דשאני י~
הוי

 ר~
 או

 א"~
 דאין

 בא~ דא~ גזל" משו~ ב~
 אסור

 ועי" מוציאין" שאין רקמדרבנן"
~"~ 

 בתשו" כה"ג
 תשו" בשם שם פת""ש ועי" רמ"א~" סי" ~חיו""דחת""ס
ברית

 אברה~
 תשובה בדרכי וכה"ג בעעמא" מילתא בזה

שם
 ק"~ ~ס~

 מש~~ קס"א~" ~סי" כנה"ג בשם
 היכא

 שפיר י"ל גזל" ~ק הוי דאז לוה" כ~דמס~~
 להוציא דנותן היכא רביתחשש דל~

~ 
 כ~~ והוי הספק"

ממש~
 בדרכ""ת

 ש~
 כן ומצא דיעה שטר ספר בשם

 דאיכא דהיכא ~רי~"בתשו"
 פלוגת~

 ה~ו~קים בין
 א"~ הויאי

~תר לקולא" דרבנן ספק דאמרינן וכיון לא" או
 כיון לו" לתתו מחויב והלוה לקבלו" להמל~

 א"ר הוי אם והרי עיי~" העוב ~צונו בושנתחייב
החיוב

 ש~
 ו~"מ דלקולא" ממונא" ספק והוי תיוב אינו

 דנותן כיון מאוחרת" רבית חשש ~ום כאן אין נותןאם
 מכש"~ א~ ספק"מחמת

 שמא ספק מחמת נותן אם
 שנותן" הסכום כמולוה

~~~
 ק"ס ~ס~ בדרכ""ת

 כ~~ ס~
 בשם כתב

~  דהא רבית" גבי פשרה לעשות דאסור אל~יד 
 וכתב הביאו ש"י ערךובספר עיי~" העוב ~צונו הלוה נתן אם גם אסוררבית

 שצ~
 שבועה שיש היכא

 יצטרך שלא כדי רק נותן דהמ~ה כיון ביניהם"וקב~
 אולישבע"

 שי~
 לשו""ת ב~כ""ת וציין המלוה" שישבע

 ס~ ~ח""ב תליתאיעועו""ד
 ~א~

 שם ועי" בזה" שנשאל
אם ~לוקח" סך איזה המוכר שיתן ביניה~" לפשר מותראם שבועה" המ~ת כבר שקיבל המוכר נתחייב באםשדן

~ 
 וכתב השבועה" מחמת דהוי או רבית חשש

דפשי~~
 מעות המתנת בעד גם ~וון ואפילו דמותר

 כ~ דהוימותר
 לצרכו

 ולצו~
 המבואר

 בב~
 ~בפ"ב

דב""~~
 ~ס~ וחו"מ

 ~ס~ ונה~ רס"~~
 צ""ז~

 עיי~"
 ~ש~וא~

 ורק ~ת" המתנת ב~ד מכוון אינו אם
 כתב וכה"ג עכת""ד" דמותר תייב כמהמסופק

 סק~~ ק~~~~ הד~~
 פשר ~נין והנה ~יי~" בל"י בשם

 להתי~ נ~ האבני ~ם שם מנח~י ב~פרי הבאתיכבר
~~~~~

 ~ות המתנת בעד ~כוון באם
 ג~

 הנה
 ב~"ג המדובר לי ה~כבר

~  
 ה~"ג

 ברית ב~רו ונדפס דעדתנו" דו~צ בלוייעקב מ~~
 יהו~

~פ~
 דברי את שם בספרי שכ~בתי ע""ד ל~~" ~ות

הכס~
 יש באם דנסתפק ע""ד~" ס~ ~חו~מ הק~ים

 חיובעליו
 ~יד~

 משום בזה שייך דאולי ההפסד" ~לם
 ע~א היתר ~ות נ~ן לזאת נו~" וכן רבית"איסור

 לצאת כדיושיתפשרו
 ~ת""ד" צד ~ל חשש בלי יד"~

 עסקא הי~ר שייך דהאיךונתקשיתי
 באופן והלאה ~אן הי~"ע ויעשה המעות עודשיניח ואולי פר~ן" בשע~

שישל~
 שאסור ברור נראה אמנם עיי""ש" ההפסד גם
 עבור גדול יותר ה~פשרות סכום לו שיתןלהתנות
 ש~~ הקודמת"ההלואה

 שאסור נאמר
 להוסי~

 מעעם
 ממנו י~ור דלא ~א דומיא הוא" רבית זה גםרבית"
בפחות"

~~ 
 מאוחרת כרבית פרעון~"ז לאחר יתן אם

 מו~עת" במתנה וא~ילו במופלג" אפילו שאסורומפרש"
אל~

 יש והנה עיי""ש" פרעון ולאחר בסתם היינו עכ""ח
 במש~ תלוי זהאמנם הקודמת" ההלואה בעד ג"כ ~וון דלא ימלט דלאלידון

 ב~טו""ד
~~ 

 לצורכו בכוונה
 כנ"ל~ולצו~ה

~~~~
 מספר שם יהוד" ברי~ ב~~ר הביא ~נד"ד בנוגע
 ~סי" להראב"דתמים

 ס"~
 ידי לצ~ת רוצה שאם

 עיי"ש~ רבית חשש אין לו חייב שמא שחושש ~ום~מי~
 נרא~~~~~

 מח~ירים שלהלכה דאף שאת דליתר
 הא על לסמוך שלא ומועט ~כל ודבר"ב~"ח ~~

 לודנותן
 הלו~

 שלוה מה על יותר מתנה ב~ורת
 הלוה יאמר דמילתא לרווחא בנד"ד~"מ כנ"~

 להמל~
 דאם

 כמ""ש מתנה בתורת יהי" לו שנותן כסכום לו חייבאינו
 נזר אבני בתשו" איתא וכה"גמהנ~וג"

 והי" הת"ע" צד על א~ים איזה שלוה האישבדבר בנידונו" ~~
ה~~דובר

 ביניה~
 ואח"כ וחצי" אחוז על

 פר~
 וחזר קצת

 ע"ז וכתב רבית" ~ין פשרה לעשות אפשר אםונשאל אחרות" ההלוואות עסקא בההי~ר נכלל אם ספקונולד וחצי" אחוזים שני אחרות בהלוואות ביניהם ו~ווולוה
 הלכה דאיןדהיכא

 מבורר~
 שפיר פשרה עושה כן ועל

 לפרעון כשנותן היא הרבית נתינת איסור ~ידמי"
 כשנותן לא אבלהרבית"

 מח~
 ~מת חייב שמא ספק

 בכל מ~שים וכי רבית" משוםשאינו
 יו~

 דינים ב~י ~ל
 פשרהשעושין

 ג~
 ""ומעודי רבית לאי~ור שנוגע בד"ת

 ~ורה דין מ~גיד מאד א"ע מרחיק אני מ~נותבדיני
 רק וכו" חכים ליתכי

 ל~~
 אמנם ~כת"ד" פשרה""

 כל המלוה שימחול לפשר יוכל דמיל~א ולרווחא שםכתב
 ~כמ"ש הוא גמור ממון רבית כי עלי" שיש רביתחוב

הריעב""א
 ~ר"~ ו~שי~מ~ דקידושין~ ~פ~

 ~הגוזל

ב~רא~
 לא דלבר~

 אזהי~
 ליקח ~מנא

 שנתחייב הרבי~
 למלוה שאסור אלא לאביו שנתחייב מוכח ~מלאביו"
 ולבנולקחתו

 ~תר~
 רבית ב~נין הד""ת יהי" לא ושוב

~
 כשאר

 ליתן חייב אם הד"ת שיה~ היינו עכ""ל" ד~
 אף פשרה דבעשיית ל~" או ~וות חלקלו

~ 
 יותר חייב

 ~א"ז~ מוחלין פחותאו

~~~~
 נ~ האבני בנידון

 משום הנ"ל" ~ל צריך הי"
 ~"י ריווח ליתן בתחילה התחייבות הי"דשם

 משא"~ה~"ע"
 הספק ורק הלואה סתם בנד""~~הי"

 ליתר לה~נות אלא למחול" מה כאן אין שלו~"כמה
 כך כל חייב לא שאםשאת

 כ~
 במתנה לו יהי" שנותן

 כנ"ל~גמורה
 ~~ ~ו~~ ו~~~~ ~ג~~ ~~~~ ~~יג~ ~~~~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~ו"~ ~~ ~י~~ ~~~~ וג~~ ~וג~ ~י~ ~ו~ כ~~~כ~
~~~~~~~ 

 ~~ר
~~י" יו"~ ~כ~ ~ר~ו~ וגו~~ ~~~ו~

 ~כ~ ~~~~ ו~~~ ~י~~ כ~ ~~ ~ו~ ~~
 ~~~"~גי~

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 י~~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~י~ ~י~~~ ~~~~ י~ ~~~ג~~~
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~" יו~~~"~"
 ~~"~" ~כ"~ ~~י~ ~~~

~"~~
 י~"ו~ ~ריז ~~י~""~" ~~~~~~יי~ ~~~ן ~~"ר

 ~~ו~ ~י~~ ~י~~ ג~~~" ~~~~~ ~ו~~ ~ ~~~~~
 ~~ו~ ~~~ו~ ~~ יו~~~ו~

 ~ו~~~~ ~~~ו~ ~~י

~ג~
 אין ~אמת אם

 שו~
רק ה~~ות" של לה~עלים רווח

~  
 שצריכים

 ~שב~
 מתעסקים ושארוסופר מיוחד" מקום שכירת

 ~זה אין זה" לדב~ הצריכי~
 שכר נותן דהלוה דאמרינן למה ודומה ר~ית"משום
 ו~ לזה" הצריכים הוצאות עוד יש ובנד""דהסופר"

 ~כך
 ~תש~ ראיתי כן כי והנה שנא"דמאי

 חיו"ד שיק מהר""ם
~סי"

 קנ"ח~
 מ~נק ~הלואה שצדד מהצדדים בא" שכתב

 ~~ד""ה וז"ל ר~ית"לענין
 ועוד~
 כיון מסופק אני ועוד ~

 הח~רה ~עלי לטו~ת עיקרו נעשה לא ההואדהשותפות
 אדם ~ני ל~ובת נ~ייסדה עיקרה אלא ממון"להרויח
 מיוחד מקום להם שוכרים החברה ו~ני מ~ות"הצריכין
 ו~וצצין זה" לד~ר שצריכין מתעסקין ושאר מיוחדוסופר
 אדם שום יבוא לא אם ואפי" לשנה" או לחודש שכרעמהם
 ~ע~ור לשלם הם צריכים מהםללות

 המקו~
 ולה~~רים

 קיי""ל הרי ללות אחד יבוא ואם ~להם" זהויפסידו
 וא"כ הסופר" שכר לשלם צריךדהלוה

 הר~י~
 אם שנותן

 רווח שום ישאר לא ללות" אנשים הר~ה יזדמנו לאבאמת
 וא"~ השותפין"לבעלי

 ביו"ד דקיי""ל למאי דדמי אפשר
~~~

 קס"ו~
 סעי" ק~""ז ס~ ~ש"ע ג"כ ~והוא ~הגה""ה

 ~נו עם לומד וגם ~עות הלוה דאםי"ג~"
 ו~ע~~

 זה
 רבית" א~ק רק דהוי בחצרי ודור כהלוני הוי רווח" לונותן
 דאםונהי

 אח"~
 הרויחו כ~ר אשר לאחר הלווין ~ת~ין

 ההוא הרווח מ""מ הנ"ל" ההוצאות עלהשיעור
 כ~

 זכו
 וא""כ היזק להם יהי" יבואו לא דאם כיון השותפיןבו
 דאם י"לובזה עכ""ל" וכו" דרבנן ~ית אלא ול""ה ~ור רווח כאןאין

 ~אמ~
 כאן אין להבעלים רווח שום אין
 מ~בנן~ אפילואיסור

 בראובן ו"~" סי" ~ח""א מבי""ט בתשו" כה""ג~~~~~~
 שמעון לו ונתן מנה" לשמעוןשהלוה

שיוליך סחו~
 לע~

 לו ו~ן מעותיו" את ויקח וימכרנה אחרת
 דבשביל נראה הדרך" אחריות עליו שיק~ל וחציפרח
 אחריות על או~ו ותלו וחצי הפרח לו נתן מנה לושהלוה
 צריך דאין המבי""~" וכתבהדרך"

 לו~
 היתה לא שאם

 ע~ו שיקבל תנאי על~לואה
 אחריו~

 לו וי~ן הדרך
 בשביל וחצי שהפרח איסור" צד שום כאן שאון וחצי"פרח

קבל~
 היתה אפילו אלא ההלואה" על לא הי" אחריות

 רבית איסור צד שום דאין נראה זה" תנאי עלההל~ה
 שלאכיון

 הוסי~
 על שכר לו

 קבל~
 מן יותר אחריות

 וה~הראוי"
 חפן לו שימכור ע""מ הלוהו כאלו הוא

 ח~ירו את המלוה מתני" כדמוכח דמותר" בשו~פלוני
 דמש~ רבית"שהוא מפני ~פחות ממנו ישכור ולא חנם בחצירו ידורלא

 אפילו בשיוו~ אבלרבית דהוי הוא בפחות או בחנם דוקא
 הית~

 אינו תנאי על ההלואה
 הוא~ כן נמי הכי וא~ עכ""ל" חס~" מידי דלארבית

 שהו~או ~הר""ם ד~רי שהמה קס"ו~" ~ס~~יו""ד הג~ מד~רי שהיא שיק המהר"ם דברי מ~ור~~ן
 שכר שוה אלא לו נותן אינו דאפילו משמעבמרדכי"
 וכבר ~יי""ש" שהתנה כיון אסורהלימוד

 העי~
 בס" בזה

 המ~י"ט דד~רי ל""ו~" ~~י" רבית דיני אפריםמחנה
 איתא וכן עיי""ש" הנ""ל מהר""ם כדברי דלא המההנ""ל
בתשו"

 מה~~
 ~סי" אלשיך

~"~ 
 יו~ר עוד והנה עיי~"

 שם" מהר"ם בד~רימ~ואר
 ד~~

 א~ל קצוצה" ר~ית הוי
 מהרא"ל ~חי" ~זה נתקשהכ~ר

 ש~
 ואשלם ~פועל ~מי ועשה הלויני אמר אם ~עצ~"דהגע סק"י~" קס""ו ~סי"

 ~זה יהי" וכי כו"כ"לך
 שכר רק נוטל שאינו קצוצה" ר~י~

 ול"~פעול~ו"
 נותן ש~י" כיון ~רבית" ולא נשך לא

 לכל ר~ית מא~ק טפי דל"ה העיקר ולכן כ""כ"~לא""ה
 ~ועוד עכ~"ד" שם הרמ"א מד~רי וכדמוכחהיותר"
 עם שיחזור כ""כ נותן הי" לא דאפילו שם" הוכיחיותר
 א~ בפחו~" חצר ממנו לשיכר דמי~נו"

 נשכר שהחצר
 ~מביותר"

 ל~
 שלא כיון קצוצה ר~ית

 קצ~
 הדבר לו

 להדיא הרמ~"ם מדברי שנראה כמו לו"שפוחת
 ~תשו" ז""ל המהרש""ם להגאון גם ס""ל כן כי הנהעיי"ש" ~~פ"ו~

 נאסר טעם מ~יזה ל~אר שם דהאריך קכ"ד~" סי"~ח"ג
 ה~רמה דהוי ~ום שם והס~יר ~ה~לעה"ליתן

 ~דא~
 בתשו" א~לעיי"ש"

 מהר""~
 אם ~ין חילק שם" אלשיך

מוסי~
 אם ובין מו~ט" דבר רק לו

 מו~י~
 גדול סך לו

 דאז הנהוג"על
 מסתבר~

 דבר שהוא קצוצה רבית דהוי
 עיי""ש~~ הוא נ~ר שאגר לעיןהניכר

~~~~~~
 דלכאו~ מהנ"ל"

 בפלוגתת תלוי ד"ז

 כיון המבי""ט" דלשי~ת הנ"ל"הפ~קי~
 יש הרמ"אולשיטת איסור" אין ההוצאה ~שביל ~ראוי יותר מק~ליםדאינן

 עכ"~
 נראה א~נם ~~נן" איסור

 בנדון כמו דדוקא ~ודה" הרמ""א גם נד"דדבכעין
 דעכ"~דידהו"

 א~ להמלוה" הנאה יש
 ההלואה בלא דגם

 משום בזה יש כשהתנה מ""מ פעולתו" שכר לו מגיעהי"
 הנאה" שום להמלוה דאין היכא משא"כ ר~ית"אבק

 הסופר שכר הלוה דנותן ממה גרע לא ההוצאו~"לשלם ר~
 וביותרכנ""ל"

 דא~
 דהוי כיון י""ל רבית" א~ק הוי אם

 מצוהלצ~ך
 ~וסקי~ בש~ ע~ איסור" אי~

 סי" ~יו""ד
 סעי"ק""ס

 י""ח~
 ~ח"ד ~ספרי שכ~בתי ו~מה עיי""ש"
ס~

 י""ז~
 עיי"ש~

 שנשאל ~~" ~סי" ~רים דו~ב ~תשו" ראיתי~~~~
 לסוחרים ומלוים ג~"ח" של ~ח~רה נד"ד"בכעין

 על וועקסעל נותן שהלוה באופן אמידים" ובלתיעניים
 הנ~אים טרחת שכר בהבלעת יותר סכוםאיזה

 לשלם צריך שהלוה כדין שפעזין~"~אדמיניסטראציאנס

 אמנם הסופר"ש~
 הג~אי~

 טרחתם על מוותרים
 המותרונותנים

 ~חב~
 בכמה ומצדד מתנה~ בתור

 עפי""ד היינו להקל"צדדים
והמל"מ ~רי"~ וד~~ הנ"ל" המבי~

 ~פי""~
"~ 

 מלוה~
 ו~י"ד עניים" של ב~עות

 חבורתם" לבני אלא מלוים דאין היכא הקמחהלקט
 ~תשו" והובא ונשוך" נושך כאן דאין לעצ~ו" כמלוהדהוי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  הביא ועוד בזה" ופקפק כ"~" סי" ~ח"אמה~"ם
 קע""ג ~סי" בפת"ש הובא מ"א~" סי" ~יו"ד אפריםבית תש~

 דהביאסק"ג~"
 ש~

 בשם
 מי~ תש~

 להתיר רבים
 ~ר עבור יותר שנוטלהיכא כה"~

 של~
 ~וי"ל בזה" שהחמיר ב""ע ~ו""ת בשם שם ~ביאאך הדרך" הכנת ושכר

 הרמ"א בפלוגתת תלוידפלוגתתם
 ואין כנ"ל" והמבי"~

 וסיים הכותב~" בהם~ לעיין ה~"ל הספריםאצלי
 עכ"ז וכו" להקל צדדים הרבה ישדבר" סו~

 ל~
 להקל לנו

 המבוארת עצה שיש במקוםבזה
סי" ~ח~ מהרש"~ בשו~

 כ"~
 לעשות הנ""ל

 ה~
 כ~בואר ב"ד ע""י ובהכרזה

 ול~ש~"
 עצהיו"ט שאפשר במקום קולות לחפש לנו

עכ""ל~

~~~
 דיש כנודע

 הרב~
 תורה הלומדים עניים ת"ח

 ואין הדחק"מתוך
 שענין במסחר" עוסקי~

 עסקא היתר עפ""יההיתר
 בה~

~ 
 א~

 גדולי שכמה
האחרוני~

 אבל בדבריה~" המבואר מ~עמים בזה הקילו
כ""ז

 ו~ הדוחק" ע~
 הרבה

~ מעשה ואנשי מחסידי~  
 להסתייע נר~ח ~ה" צריכים כא~ר נוקפם לבםאשר
 מה דכל הנ""ל" ~שרים דובב בתשו" הגאוןמדברי
שהצריך

 מועט דבר רק בעלמא" מחומרא רק הוי לה"~
 בלא אפילו להקל אפשר ההוצאות לכסותכדי

כנלענ"ד~ ה"~
~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ "~~~~~~~ 

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~י~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~גי ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~י~~~~~~
~~~~~~~~~~ "~~~ 

~ו~"~
 ~"כ

 ~~~~~~ ~ו~~~ ~ו"~ ~ר~~~
 ~ו~"ר ~ו"ג

 רו"~ ~~י~"~" ~יי~~ ~~~~~~~
 י~"ו~ ~ונ~וו

 ~~~ו~ ~~~ ~נני כ~~~~" ~~~ו~~~~~~
 ר~ונו

 ~~ו~~~י~
 ~~ו~ר ~~~~ו

 ~כ"~" ~~רי~

 ~~ו~~~~
 ~"~ כנו~~" ~ר~יו ~~~~י ~ני

 ~~ר ~יו

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

 ~~~~ו~ ~~~~~י~

~~~  
 ~~ר ~~ר

 ~~~~~ ~~~ו~~
 ~~ו

~~~~ 
 ~~ ו~~~~ ~~ו~" ~~~ ~~~ו~י~ ~~~~~ר~
 ~~ר ~~~~" ~~~~ ~~~~ו~~

 ~וו~~ו ~~~י~ ~~י ~ג~ ~~
 ~~י ~~~ ~~ ו~ור~ ~ו" ~~~~ ~~~ו~~~

~ ~~~~ ~ר~י ו~~ ~~~"~ו~ו ו~~י~ ~~~ ~~ ~יו ו~~~ו" ~י~י~ ~ו~ ר~~י~~ר~  ~~~" ~~~י ~~ 
 ~~ז~ ~~~ ~~~ ~~י~"

 ~~~~~ ~~י~ו

~~~~
 אסור החתונה דלפני פשוט זה

~ 
 כן" לעשות

 הבתו~~דהרי
 עדותה עיקר

 שה~
 ואיש בתולה

 י"ט ~בראשית ~~ בפירוש וכמבואר ידעה"לא
 ס"אבשם ל""ו~

 דהבתולי~
 נקראו

 ובגו~ עדותן" בש~
 כתב שם

 ה~ הבתולי~כי
 ובשפ"ח זינתה" שלא האשה של העדות

 כתבשם
 ע~

 ות""י בתי בתולי אלה
 א~

 בדינא בתי" עדות
דמוציא

 ש~
 ~כב" כ""ת בפ"

 יז~
 ~מט" ובב~ עכ""ל"

א"~ ט~
 ש~ו תנחומא

 בעצ~
 מביאה ונתעברו עדותן והוציאו

 בולמוס אחר להוט שהוא מי כל גחמן א~ראשונ~"
 היו שבנותיו יל""פ ועוד כתב פירש"י" שהביא אחרישם ובמת~ עכ""ל" מבשרו אותו שמאכילין סוף עריותשל

 הוא וכן בתוליהן"להסיר בעצמן" לשלוט הוצרכו ו~יכך הזנות" אחרלהוטים
 בילקו~

 וצ"ל ~"ל" בהדיא
 ~ביבמות רבי בית של דמועכות~א

 ד~
 ברצוןשלא ע"ב~" ל"ד

 בתוס" ומהמבואר ה~" חכמי~
 ~ש~

 ע"א ע"ו

ד~
 שלא

 ראה~
 ראיה ~ביא אין ~~" אבינו ביעקב

~ברי~
 שהם

 למע~
 וגם ושכלינו" מהשגותינו

~~ 
 אפ"ל

 מדם דה~קה ~ודינא שנ~אה אחרי באצבעהשמיעכה
בתו~ם

 כד~~
 לא עדיין

 נהוג~" ה~
 ו~~

 יש דעדיין
 שיתקיים כדי כן עשתה ~מ ד~~" ד~נו~ום

 ~בראשית אוני וראשית כחיבי~ב
 מ""~~

 וכדאיתא
 ~ביב~ות בתמר י""ל וכן שם"בש""ס

 ד~
 ל"ד

 ש~תעבר כדי מוכרחת שהיתה לכך עצמהשהכינה שם~
 ~לן" מש""כ ל"ש נשואין בדרך של"ה כיון וגם זו"מביאה
 סי" ~אה""ע נובי""ק וע~וק"ל"

 כ"ב~
 בכה"ג ליישב שכתב

 על המהרש""א"קושית
 קושי~

 מתמר וקשה ראשונה" מביאה מתעברת אשה איןדאמרו ש~~" ~ביבמות ~"ס
 המהרש"א והקשה ראשונה" מביאהדנתעברה

 דל~
 לא

 ראשונה" מביאה נתעברה שג"כ מלאההקשו
 ע""ו ~ביב~תשהתוס" וא~

 שם~
 מיעכה דילמא כתבו

 ממ~וך אדעחי" אסיק דלא המקשה מ""מבאצבע"
 ל~באצבע"

 שקדמה מלאה הקשה ולא מתמר הקשה
 ~ביאה מתעברות אין נשים ~ב דרק לומר דישלתמר"
 ולפי""ז יש" מיעוט אבלראשונה

 ~עשה די""ל מלאה" לק"~
 היתה שלאה ראשונה מביאה שנתעברה היה" כךשהיה

 קשה וא""כמהמיעוט"
~ 

 לכ~" עצמה שהכניסה מתמר
והתו~

 למסקנא היינו באצבע" שמיעכה ב~ה שכתבו
 לומר צריכין למה עדיין דלכאורה י"ל" הנ"לדברינו ונפי עכת""ד" ממיעו~א" שהיתה לדחוק צריכין אנואין
 באצבע מיעכה שהיתהבלאה

 שג~
 דאיכא כיון דוחק" זה

 ו~נ"ל ~מתעברות"מיעוטא
 י~

 דיותר ד~תוס" דס""ל
 כדי אמי~ו~א סומכת היתה לא דלאה לומרסברה
 ברוה"ק דיד~ה א~" וראשית כחי יעקב גבישיתקיי~

 כנ""ל~ ועשתה יעקב" גבי כן להיותדצריך

 ~נינינו"~ג~~~
 דא~

 כרצון הנשואין אחר כן לעשות
 קיי"ל דהרי כן" ~שות דאין פשיטאהבעל"

דבעי~
 הוי ראשונה

 בעי~
 מצוה

 משו~
 בועליך דכתיב

 אלא ברית כורתת האשה אין ז"ל ואמרו ~ו""עושיך
 קריולהכי לפו""ר" ובאין בה מידבק כך וע"~ כלי" אותה שעושהלמי

 בעי~
 כ~ ~וה" בעילת ~שונה

 התוס"
 ד" דף~כתובות

 ד~
הש""ס דברי כל בנוי וע""ז מצוה~" בעילת

 והשו"~ והפוסקי~
 ס~ ~ביור"ד

 קצ""ג~
 בדינים

 סי" ~או"ח שערים בית בתשו" וע~ בזה"הקשורים
 שכתבבמה ~~

 ולא גופא" מצוה ראשו~" דבעי~
 ר~

 ~נה
 אףלמצוה"

 ~א~
 ראשונה מ~אה מתעברת אשה

וב~ עי~
 י""ז מאמר ~ח"א הברית

 רפ"ב~
 דבבי~ה כתב

 כלי אותה כשעושהראשונה
 יו~

 רוח ממנו
 גדו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ב~רי וכנז~ ההוא" רוח לפי הוי והבניםוח~"
והובא טי~"ש" בטלה לה דשביק רוחא ~הואהמ~ובלים
 ב~

 שכ" לפי"מ וטוד קצ""ג~" ~ס~ ט~ה חזקת
 קצ"ב ~סי"ה~"ך

 ~י""א~
 לבטול שלא המנהג ט"ד

 הרי טיי"ש" ~בטלו ונכון טטמים" ~מה איסורויש שטות" של מנ~ג ~הוא הנשואים אחר ~ם ג" ב"אחר ר~

במ~
 ב~וד ~ילתו יתאחר~ ~ה

 כ~
 ימים" וכמה

 בס~י ~וכחתי מה דלפי שבו~ות" כ~ אפ~ואולי
 ס~ ח"ד~מנח"י

 נ~~
 הבתולים בהוצאת דאף באריכות"

 רופאים~""י
 באינסטרו~~

 ~רחקה" דיני בכל דינה
 דם ביצאכמו

 וגם ה~ל" בטילת ט~ בתולי~
 ד~י ב~

 ס~ קצ~ ~ס~תשובה
 מתשו" הביא ה"~"

~  
 אמת

 במוכת פ""ד~" ס~~ח"ב
 ט~

 ביאה החתן ~לי" שבא
 מצאה ולאראשונה

 דם~
 צריך ~"כ אם

 ~רו~
 ממנה

 צריכה היא דגם וה~לה ~תולה" ראשונה ביאהכדין
 דא~ו דמהל~וש"

 בפ"~
 אין טן מ~ת ~תובות

~ 
ט~נ~

 בתולים~ב~
 וכל" ~ל לג~י בתול~ כלו לא מ"מ

ואין
~ 

 ~כתובות התוס" כ~ש פתוח פתח
 ~"א~" ~

 הלכ~~~
 בתול~ דהוצאת ודאי הרי הנ"ל" אמת הזרט לפי"דוא"כ ה~~" טכ""ל טיי"ש טן במוכת גם שייך זו

 צ~כה ותהיה ט~" מוכת מט""י ~דיפא לא הרופאים~""י
 וטבילתה" ~בונה ימי פטמים ב"להמתין

 א~
 הוצאת אחר

 הבעל בטילת אחרי ואח~ הרופא" ~י בתוליםהדם

 וכ~ ~אשונה"בפ~
 יגיט פו"ר ומניטת ~ולות

 שכן מכל והוי~~ז"
 ממש"~

 כנ"ל~" קצ"ב ~בס~ הש"ך
 כן ~שות איןובכן

 ר~
 ~פשר דאי היכא

~ 
 זה" באופן

כנלטנ""~

 ידידו בזה והנני בהחפזי כתבתיכ"~
 פורים ובשמחת ~כות בחותמיוחותם ~ושה~
 כמו לטובה ונטשים נז~ים יהיו האלה~הימים ונז~

 ההם בימים לאבותינושנטשו
 בז~

 ולביאת הזה
 בבי""א"גוא"צ

 ~~י~ י~~~י~~~

 ~~~ג~ ~~י~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ג~~ ~~~י~~~~יג~

 ~~"~ יר~~~~~"~
 ~" ~"ו

 ~~~"~ ו~~
~~""~~ 

~~""ר
 ~~~~ר~

 ו~~~ר~ו ~~~~ו
 ""~~~~ ~ו~~ ר~~ ~~י~"~" ~יי~~ ~~~י~~~~"ר ~ו~~ ~ו"~ ~ר~"~

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

 ר~ ~~~ ~~ י~יר~" ~~~י~~~~~~~~~
 ~~~~י ~ר

 ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~"~~וג~ר~~
 ~י" ~~"ו ~~~"י ~כ~ו~י~ ~~~רי~"~

 ו~~~ ~~"ו~
 ~~~~י ~~ר ~ ~~ ~~~ ~י~י ~~~י ~~ ~~~ו~~~~

 ~~ו~ ~~~ר~ נ~ר~ ~י~ ~~~~יז~
 ~~רי~" ~~~ר

~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ג~ ~  
~~~ו~ ~  ~~~~ ~~ ~  ~~ ~~ג~" 
~ ~~ ~~~ ~ונ~" ~~ו~~~~ ~  ~ ~  

~~ג~
 היינו שם" שבס~י "~נידונים למט~ה בנוגט
בד~

 פ~מים ב" נדה בטבילת לטבול המנהג
וכן זו" טבילה יטלה לא טבילה" ~ך~ודם נותן הדיןבאם הראשונה" בטבילה ולכוון לטבילה" טבילה ביןו~רך

 בא~
 שטבלה

 בטיוה"~
 אחרי והיא תשובה" ~ם

ספירת
 שיש אף לבטלה" ~בילה ב~ת ל~ךש~יכה ~טלה" ט~לה לא סיבה איזה ומחמת נקיים" ~

 לחל~
 בין

ה~
 חלוקים"מטע~ם כנ"ל" לטנ"ד נראה למטשה ~מ ה~" נדונים

~~ג~
 דיסודתו לטבילה" טבילה בין לב~ה בנוגט
 ~ל"הבקודש

 ה~
 ~סי" יא~ חות ובתשו"

 שיטת דהרי לבטלה" לברכה שאלה כאן איןקפ~~"
 ס~ ~יו"ד הרמ"א וכ"פהבה""ג

~~ 
 צ~כה דלכתחילה

 הטבילה" אחריל~ך
 והכוו~

 הדי~ה ג"כ לצאת רק~
 ידט דלא הדגמ"ר שה~שהומה שם" בש"ט המחבר וכד~ת הטבילה ~ודם לברך~ריכה

~ 
 ומוכח ~ה" תיקן

מד~יו
 דא~

 היינו אחר~" טבילה א"צ כוונה בהיפוך
~~

 נדה בטבילת כוונה דא"צ דהא כהפוסקים דס"ל
 ~לוגת~ תלו~לא

 דמצוות
 כוו~ צרי~

 ומשום לא" או

 שהובאו הפוסקים וכדטת מצוה" ~שירי רקדהוי
 ~אות ה~טיםבמלא

 מצ~ ~
 י"ז ח" אות

 י""ח~
 ובשד""ח

~כללים
~  ה~ 

 ס"ב כלל
 וט"~

 כלל שם
 ס~

 אות ו~"ז

י"~
 בהיפוך אף ו~י~ בד~ך" והמובאים פ""ז~" וכלל
 אשרי בהגהת האו""ז ל~יטת אבל טבילה" ~ויכוונה
~ר"ה

 ~ו~
 בטבילת כוונה דא""צ דהטטם ב"ד~" ראוהו

 ש~יא ליש"ש ס""ל ~ן יצא" לא כוונה ב~יפוךאבל כוונה" דא""צ דס""ל אף דלפי""ז אצ"כ" דמצוות ~וםנדה
 נראה וכן ב"~" ~ס~ה~ב"ש

 דס~
 ש~יא ~פמ"ג

 ג"~" ס~ מ"ז ~באו""ח שכתב י"~~" ~אות ~םבמל""ה

דא~
 ממנה ליפטר שא""א במצוה דוקא זה מצ""כ נימא אי
 מצוות ושאר תפיליןכגון

 וכדו~
 וטבילה שחיטה אבל

 לשמש ולא לטבול ולא ליכול ולא לישחיט שלאדאפשר

א~
 ~ם להדיא כוון שלאדוקא דהיי~ נ""ל סבר~ו ד~י המל"ה וכתב לכ~" כוונה

 אח~ ד~
 לשם כשכוון אבל

 מב~ות ורא~ יצא" לא ~ה""ג אף הכוונה ו~קרד"א

~די""ב~
 אצ~" דמצוות והקשו דח~א" אדטתא פתח גבי

 הוא הנהנין ב~ת והרי ד"א" לשם הכוונה דטקרות~

ג~
 ולא ליתהני דלא ממנה ~פטר שאפשר מצוה
 ~""ד" יצא לא הכוונה ד~~ר היכא ואטפ"כלי~יך"

לפי"מ וא~
 שחיל~

 אח"כ
 זר~ בי~

 הא ובין לנו~צ~" סכין
 אם ל~ איכפת לא דבסכין דחמרא" אדטתאדפתח
 משא~נשחט"

 ניחא לא יין" ~הוא דסבר יין" בב~ת
 הדין אם בנד""ד ג"כ הנה ~י"ש" ~כל יברך אםל~
 ~~א~ בב~ה לטבולדרוצית הטבילה" ~ני אם לה איכפת הטבילה" קודםלברך

~~~~~
 לטבול דכתבו יאיר והחות להשל""ה ס"ל דכן

ב~
 בתנאי בנתים ולברך

 כנ"~
 אף אמנם

 לכ~ ~ס"~ ~לפי
 שהובאו

 במל"~
 בד~יך ~ן ו~ד"ח

 אף ~וה ~ש~י ~לל דהוי נדה דטבילתבאריכות"
 ~י מ""מ הטבילה" ~ני כוונהבהיפוך

 להר~
 יש

ל~ך
 בהיפוך דוקא" ה~בילה אחרי בלא"~

 יסיי~ כוו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~אתלן
 א~

 המחבר" ~יעת
 בצירו~

 דבהיפוך הפוסקים

כוו~
 ל"מ

 העבי~
 וק~"

 לעבי~~~~~~
 אחר עעם כנ"ל" שכתבתי עיוה""כ

 בס~י שק~תי אף בגוי"יש
 ש~

 דהנה

בעבי~
 החפיפה ~שה עושה אינה בודאי לבעל~" שלא

 כדינא ~ריםושארי
 חפפה לא ואם לבע~" בעבי~

 עלתה לאכלל
 וכש~ ח"~" סע~ ~צ"~ ~ס~ וש""ע בעוב"יכדאיתא בגופה" בעצ~ שעיי~ אע~ עבי~ ~

 אם
 עובלת אם דדוקא ה~ו~" דבר אח""כ בעצמהמצאה

 צפורן ליעול ששוכ~ת כגון חומרא" איזה ~ניעו~
 וכמ"ש ברכה בלא עובלתוכיב""ז"

 סע~ ~ ~ס~ בעה"~

א"~
 ו~ש~ עיי"ש"

 דיש בנד""ד כמו
 ג~

 כוונה היפוך

ד~~
 א~ העבי~" ל"מ

 כמו הפרעים ~ל הי" אם

בעבי~
 אשה

 לבע~
 וז""פ"

~~~~
 הב" הנדון אין כי דאף בגו" דב~ם יש

 ~כת ~רכת אשר ~א""לנדון דו~
 ב~ העבי~

 הרמ"א ד~יעת לעבי~"עבי~
 ~ לכתחי~

 ~רך
 הב" בנדון ~א~ העבי~" אחרי העבילהברכת

~עבי~
 אחרי הרבה לבעלה

 דלא בעיוה~" העבי~
 על עכשיו לברךא~ר

 העבי~
 מ"מ בעיוה~" דמאז

~~
 הר~א שיע~ לן

 הנ"~
 אם דאף זה" לנדון גם

 הרחוק ע"דימצא
 מא~

 שיה~
 העבי~

 ~ל בעיוה"כ
ה~עים

 ~ני ~עלה" העבי~ כ~
~ 

 הר~"א שיעת
 ~עלהדבעבילה

 ~תחי~
 שלא ~דיא דכוונה ד~ה""ג~כריע העבי~" אחרי מברכת

 לבע~
 היינו

 לעבול ~יכה לומר כוונ~"ה~וך
 בב~ה~ אח~ ~ע~

 עפי"~~~~~
 ~יתן עובר לברך ד~נא ה~א ביןלחלק רצ"ז~" ס~ ~ח"א ודעת ~עם עוב תשו"

 על~ב~ה
 גו~

 לברך דדינא היכא ו~ן המעשה" אותו
 שם דן ~וא הו~אה" ~כת רק הוי דאז עשייתןא~י

 לעבול ~ריכא היכאלנדון
 ע~

 מעעם ~עלה הפעם

ספ~
 ברכות ~ק בזה אמרינן דלא ~וכיח

 ~ק~
 וכתב

 ~~ דבר" שלבעעמו
 על ~וי בר~ת יש

 גו~
 המעשה

 ~ו""ז וכמ"ש הע~" על הודאה ענין דהוי ויש~בא"
 ס~~יו""ד

 א"~
 ~כת לענין שם שכתב השחיעה" בברכת

שחיעה
 שהחתן אירוסין ב~ת וכמו לברך" יכול שא~

 הודאה ב~ת רק הוי ~ם דכמו מברך" והרבמארס
 עריות איסורעל

 הוי השחיעה ב~ת כן לנו" שא~
 ~ת ענין רק דהוי העביל~" ב~ת היא כןוכמו שחיעה" בלא בשר לאכול שאסר על והודי" שבחברכת
 לנו שאסר עלהודאה

 נ~
 מברכין דאין רק עבי~" בלא

 ל~ וההוכ~ מעשה" ~עת רקבזה
 דקיי""ל ממה

 אחרדמברכין
 העבי~

 ו~ן הרמ"א" שכתב כמו
 ל"~

ב~
 ~קל" ברכה ספק בזה ול"א לבע~" ב~ה

 שם ועי" מ~ין" ספק כל דעל דס"ל הגאוניםשיעת ב~~~

~
 קצת דהא~ך

 ב~
 הוא נכון דבר "ד~ענ""ד וסיים

 ואמת""" בסברא מאדמאד

~~~
 מ~ה דבשעת דכיון בנד""ד לאמר יש כן ~ו

 ל~ בעריו~העבי~
 ~ום ~רך אפשר

 יש ~ע~" ~כה בזה דל"ש כיון א"כ לבע~"העבילה דל"~

~
 ~עת לברך

 דבהיפוך שיעות שיש כיון לבעלה" עבי~
 ל"מכוונה

~ ~קל" ב~ות ספק ~"לואף עו~" לעבול מדינא וצריכא ~על~" העבי~  
 בברכת כן א~נן לא

 ~ויהעבילה
 ר~

 למעשה אמנם כנ"ל~ הודאה ברכת
 צר~ין אנואין

 דבלא"~ ל~
 ל""מ

 ~ע~
 הדין כמו ה~עים בכל ה~לא ~ודאי מעעם

 ~ע~ בעבי~
 כנ"ל"

 בזהוהנני
 דושה"~

 על לישב שתוכל ומ~כך
 נחתמתוך התו"~

 בעזה"י~ובעתיד ~~ ש~~ יו"ח מכל נחת וחיי ~רח~

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

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~""~ ירו~~י~~~""~"

 ~"ו
~~ 

"~ 
 ~~~~"י ~"~

~"~~~ 

~~ו"
 ~~ וכ~""~

 ~~~רר ~י~ר ~~י
 ~ו~~~ ~~ו~"~

 ~"~ כ~ ~~~ ~~י~"~ ~יי~ ו~וגי~ ~כ~י~~~~~~~
 ~~יו~"~" ~~י"~י~ר~

 ~~ר~ ~~~י ~~ ~~ ~~~"ר"~~~~~~
 ~ב~ר

 ~י~~~ ~~~ו" ~~ו~ ~~~כ~~~~
 ~~~~ו ו~""ר ~י~יו~י~ר~

 ~~~~ ~~ור~ ~ו~
 כ~"י" ~~ו~~יכ~ ~בו~ ו~~~ ~ו~ ו~~ו~~""~

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

 ~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~י ~~~~~~
 ~~~ ~~י~ ~~ ~~~יו ~~~ ~~י~ ~~~~~~
 ~~ ~ו~~ ~~~~~ו~

 ו~~~ור
 ~~ ~י~" ו~~ו~

 ~~~ר~~
 ~~~ י~י ~~~ ~~ ~~ו~ ~י~ ~~~

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

~ ~~~ ~~~ ~יר~ ~וו  ~ו~ו ~~יו 

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

 ~~ו~ ~~~ ~~~ ~ו~~ ~~~ ~~~ ~~ ג~ו~~~
 דהרי ~ני דשפיר די"ל הערותי בעניי~~~~י ~~~ ~~~~~~~

 א""צ מצוותל~ד א~
 כוו~

 כוונה היפוך מ""מ
 ע~""ש" בנד""ד י""ל וכן~ני"

 שפ~~~~~~~
 ~חו~ן בח~ והר"ן הרמב""ן עפי"ד

~"א
 ע"ב~

 פלוגתא גבי
 ~~ה" עהורה ד~בועב~" שנאנ~ בנ~

 ו~
 לא ~יתה אף יוחנן

 הפוסקים ופ~גועהורה"
 דפ~גתא וכתבו כמי" ה~

 שייכא לאזו
 ל~

 ~טבי~ במצ"כ" דפליגו
 לא ושחיעה

 ועי" עיי""ש"קילי ול~ ממצוות" חמ~י ל~ ~שיר~" אלא ני~ו~וות
 ~נין גם כן י"ל ומ~לא שם" חת~

 במצוות דל""מ דאע"ג כוונה"היפוך
 ל~~ א~

 דא""צ
 ~מכוונה"

 היש~ מ~רי אך נעהרת" בעבי~
 לא

 ~אף שם" שכתב כן"~מע
~ 

 בעינן דלא נתן
 והפיללחתי~" כוו~ כ~

~~ 
 ~ כשירה" ושחע

 כוון שלא דוקא
 ~חוע שלא ~ירוש כוון אם אבלכלל"

 שחיע~
 ה~רת

 בנ~~ה ~שותאלא
 וחנ~

 נקרא לא
 עכת"ד~ שחיע~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 דשפיר אני" גם לבי יש~ "בני חכם ~ם
~~רי ה~ר~

 הרמב~
 תשובה וגם וחת~" וה~ן

~פי~ד בצ~
 הובא הנ"ל היש""ש והנה הנ"ל" היש~

 ~פ""ד ג" סי" ~י~דבפ~"ג ג~
 סק"א~

 היש"ש ~ב וז"ל
 סי" דחולין~פ""ב

 ~"ג~
 הא ~ולין כוונה בעינן דלא דאף

 נחירה בתורת אלא ה~שרת שחיטה לשחוט שלאכוון
אף

 הכנה""ג הביאו פסולה" ~חיטתו כראוי ששח~

בה~~
 ~אות

 ות~ ח"~
 טל

 הבאי~
 הטו"ז אחריו

והש"ך
 וד~"~ ו~ ומ~

 ופרישה וב"ח
 ל~

 לא
 ~~~הביאו"

 לראות ויש יט~" הביאו
~ 

 היא
 או בשפתיו שהוציא דוקא אם זו"מחש~

 אפי~
 כוון

 טכ~ וא~ ~כ""ל" זובפלו~א תל~ כאן ה"נ וכו" ~ק יש ק~ים מחשבת ו~ניןבלבו
 היפוך בשפתיו בהוציא

 ~יש""ש~ מהני טבילה לשם שלא שהוי~ונה

~~~
 ~פ""ג אשרי ה~ות מדברי לזה ~וד ~ביא
~"ה

 ט""ב~ דכ~
 צריכות דמצות בסוגיא

 דבריטל כוו~
 הרא"~

 שם
 דהבי~ ~י"א~

 ד~י שם
 באו"ז אבל וז""ל אשרי ה~ות כתב דמצ~"הפו~ק~

 כוונה ב~י לא דמצוות כרבהפ~ק
 וכ~

 שנאנסה נדה וכן
 דל""א ~~לין רב קאמרוטבלה

 טהו~ ~""א~
 לביתה

 דטטם ס""ל הר~ ~"ל" כרבוה~תא
 נ~

 שנאנסה

 דטהו~וטב~
 מטטם הוי לרב לביתה

 מאצ~
 והביאו

בספר
 ד~

 ג"כ ~ב ושכן א"~" אות ג" סי" ~יו"ד תורה
 שטל ו"~" סוס""י שחיטה ~ה" האשכולב~ר

~ 
 דאמרו

 מיהו כתב כוונה" א""צ חוליןשחיטת
 אמר~ן וכה"ג לברוכי" דמצי היכא כי שחיטהל~וות יכוו~ ל~חי~

דאפי~
 מצות למ""ד

 ~~חי~ אצ~
 וכו"" ב~ ודאי

וא~~
 שני לא דמי ~וה כהכשר שחיטה למימר דאיכא

לן
 ~א ~חוט" ד~~

 נ~ נ~ טבי~
 הכשר

 מצ~
והר~

 כר~י פסקו מרבוותא
 ~ דנפ~

 הגשר
 ~לתה לאוכו" וטב~

 דל~ד ד~"ל ~ה מבואר טבי~" ~

 ג~~~
 הרמב"ן בח~ אבל צ~" ~חיטה גם ב~שה

ו~"ן
 ל~~ ~חול~

 הכשר רק דהוי דכיון כתבו
 לד~

 אחר
אצ"כ

 רו~~ בין פ~גתא בזה טשה הרי ~""ל" ~" ~~

~~~~
 ~ונג

 יו~~
 ס~ ~יו"ד

 נ"ז~
 ה"ד הסוגיא בסוף דפריך דל~~"~חולין ש~ הש~ מדברי ~רש"ל לדברי ר~~יש ד~או~ כתב"
 נ~

 שנאנסה
אי~מא

 ד~נ~
 כו~ה דחברתה כוונה ואטבלה ח~רתה

 ותו הו~"מטלייתא
 נמי ~רו~

 אכ~
 החרשת דתנן

והשוטה
 והס~

 פקחות להן יש אם דטתה ושנטרפה
 לאוקמי ר"פ ודחיק בתרו~" אוכלות אותן~קנות
 ~~שיר~

 כדב~י ~ני לא ~ואמאי ~ר" שנפלה או
ל~~

 מ~קרא
 דאנ~

 שוטה וגבי ואטבלה" חברתה
וח~ת

 לה~ ד~~
 "דיש בפקחותאבל הפקחות" כוונת מהני כלל ~~ן דטת
~ 

~  שלא כו~ה ~יא טצמן 
 ל~~ת~ר"

~ 
לביתה דטהר~ א~ ~~ ~ברתה" כוונת

 לאכו~ ו~ו~
 ~""ס מוקי ומדלא בתרו~"

 ~~ ע~~י
 לרב אף תטהר שלא בהדיא כו~ה

לב~ה" אסו~
 ד~

 שלא ב~כוונה ~"מ כו~ה ב~י לא דחולין

 ל""מתטהר
 א~

 לכאן ~זה ופלפל עיי~" וכו" ב~ולין
 ~רש"ל דלדטת להדיא מוכח טכ""פ אבלו~אן"

 ג~
 לטבי~~וג~

 וט~ ~ני" כוונה היפוך
 ~ספר מזה

 ~יו"ד תורה~ת
 ש~

 ז" אות
 ח"~

 דרכי ובספר מזה"
תשו~

 ~שם
 סק""ב~

 ~ם והיוצא ~ה"
 ל""מ הנ""לכיש""ש שס"~ דלכ"~

 טבי~
 כוונה~ ~היפוך

~~~~
 גם

 ב~ו~
 ב~בילה יוחנן ור" רב דפליגו הה~ה

~דה
 הלכה הפוסקים פליגו כוונה" צריך א~

 דהרמב"ם ~צ"ח~" סוס"י ~יו"ד ~ב""י כמבוארכמי"
ו~"ט

 ש~
 ~סטי"

 ~"ח~
 כוונה בלא דבטבלה כרב פ~קו

 פ~קו וש""פ והג"א ו~רש~""א לבט~"מותרת
 כ~

 יוחנן
 וה~ כוונה"דצריך

 הר~"א שהביא מחמירין היש
 וא"~ ש~" בנו"כוטי" ש~

 שהביא ~מנהגדתועיל כו~" לההיפוך ~טרף כ"ז
 השל"~

 ~בילה בין שתברך
 ה~רכה דצ"ל כמ"ד ההלכה אי ו~כווןלטבי~"

 קוד~
הטבי~

 תעלה לא
 ראי~י כן כי והנה ~ר~שונה" הטבי~

 ~"א~ ~ ~~ ~יו""ד דרכ""תב~פר
 הרמ"א ד~רי טל

 שם בד~"תהביא נוהגים" וכן הטבילה אחרי טד תברך שלא וי"אשכתב ש~
 השל"~ ד~רי א~ ~סק"ד~

 שתברך
בין

 ~ס~ חו"י בתשו" כ~ב כן וכי לטבי~" טבי~

קפ""א~
 ~ח"ג מאהבה תשובה ושו""ת

 בה~ו~
 וכ~ ~הור" ~יין בספר וכ"כ פראג מ~גשכן הש""ט~
 בתשו"

 מסיגעט ~לה~""צ צדקאבני
 זלה"~~

 המנהג שכן
 מיו"ד ~ח""ב הספרדי לב חקרי מתשו" הביא ושובבטירו"
ה"

 טבי~
 סי"

 ל"~~
 ~נ~יגו כתבו דאיך ט"ז" שתמה

 הפו~קים לדטת בזה יוצא דאינו כולם" ידי לצא~כן
 ותי" ~שייתן" טוברלברך

 דבט~
 אי הנשים יכוונו

 כמ"דה~ה
 ד~~

 לא הטבילה קודם הברכה
 ו~ מצוה" לשם הראשונההטבילה ת~~

 הפוסקים שנחלקו

דטבי~
 ~ט לצאת שלא דמכוון שאני הכא ~ו~" שלא

 לב חקרי תשו" דלבטל חזינן הרי טכ"ל" וכו" כנודטטפי
 הוטילו דלא הנ"ל" התמוה י~יישב כנ""ל דב~נאי לי"ניחא

 למ""דבתנאי
 ד~בי~

 כדברינו~ וטכ"ח כוונה~ א"צ

~~~~
 גם סיים להלכה

 ויצא הואיל ומ""מ שם" בדגמ~
 בזה שאין ובפרט לדבריו" לחוש יש הגאון~י

 כוונתו וטכ"ח טיי"ש" וכו" ~קלה חשששום
 דא~

 דנאמר
 שלא הר~"א פסק ש~~ה ~יון ~"מ התנאי"דל"מ
 א~ א"~ ה~בי~" אחר טדתברך

 התנאי" דל""מ דנאמר
ד~ני

 הטבי~
 ~"מ בכוונה" שלא דהוי אף הראשונה

ל"~
 אחרי לברך יש הרמ""א ~"כ ד~י לבטלה" ברכה
 והטבי~ לכתחי~"הטבי~

 ידי ~את תוטיל השנ~
 שם~ הדג~"ר מדברי~דמוכח קצ""ח~" ~בסוס"י הר~"א כ~"ש כוונה ש~יךהסובר

 ~ין ואסיי~ לנצח" אוהבך זקינך בזהוהנני
 טל לישב ותוכלשיחיו י~~ ~ל ונחת תטנוג וחיי מרובה ב~ההפתיחה

 טוב כל ~וך התו~
לאיושט"א~

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

~~~~ ~"~ "~~~ 

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

 ~~~"~ ~~~"~ ו~~~~~~~~~~~

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

~~~ 
 ~"י ~י ~~ר

~~ 
 ~" ~"י~~

~ ~~~ ~ו~~ ~  
"~~ 

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

~ ~ו~~~ו~ " ~  ~~י~"~" 

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

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

~~ ~  ~ ~ ו~   ~~~ ~  ~ ~  ~ג~ ~~~~~" 
~~  

 ~ר
~~~~ ~ ~  ~~~ ~~~ 

~ ~~~ ~ ~  ~  ~~~ ~  ~  ~~ ~  
~~~~  ~  ~~ ~ ~  ~  ~  ~  ~~~ 
~~  ~  ~ ~  ~~~ ~ ~  ~ ~  
~ ~~ ~~י~  ~~ ~  ~~~ ~~~~ 
~~~ ~ ~ ~~י~  ~ ~ ~~י~ ~   
~ ~~ו~ ~~~ ~~~  ~~~ ~~~~ ~  
~~~ ~  ~ ~  ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~וג~ ~~וי 
~~ ~ ~ר~  ~  ~ ~ ~  ~ ~  ~  ~י~ 

~~~ ~ ~  ~ו ~ ~~ 
~ ~~~ ~~~ 

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

~ר~~  ~~ ~ ~  ~ ~~~~ ~~י ו~~~ 
~~~~ ~ ~~~" ר~ ~ ~~ ~ו~  ~  ~ 
~~"~ ~~ ~~ ~  ~ ~ ר~~~   

~ ~~ ~ ~~~ ~~ ו~ ~ר~  ~  ~~~ 
~ ~ ~~ ~~י~ ~~  ~~~יר" ~ ו~ ~~ ~~ 
~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ו~ ~~~~י ~~ ~~ ~  ~  ~ ~ ר~ ~~~~ ~~י   

~ ~ ~~י~י~  ~~~~ 
~~~

 למצוא תרבנו ~נוותנותו באשר
 מוס~" ~

 ~ום לחוש דאין להקלש~ב אחר~ים" פוסקים מגרולי מוסמך רב לו~אתי
 לדין ~דאלו במים" כת~

 ~ו~~~
 ~~~ בר~א

~  
 סע~

~~ 
 דאינו

 הגאון ~וא~"~~"
~~~ 

 בנוגע וכן ז"ל" קלוגר

~ק~

 ~כ~ ~ש~ה תיכף אף
~  

 את ~ודם ~תה

 כנ~~ שבבה~ה~~
 המים אם אפילו להקל יש דבכה"ג

 ~~~~ הס~י ~~רי כד~לן ~ומאה~קבלים

 הג~~~~
 ~לוגר

 ז~
 נדרי ב~רו

 זר~~
 ~קונ~ס

 על שם" כתב כ~~" ס~ ש~ים~ירי
~ 

 שכתב
 מקבל אינו דצואה ~הרהבשירי

 כ~ ~ומ~~
 בו ואין

 ~פ"ו ~י~ת משנה שהיא השואל" לו ~תב ~ם"דין

 דנ~ ~~ד~~
 והש~ די"ג~" ו~יתות

 דמשם לו

א~
 ~קין מ~ומאת ד~י~ ר~~

 ו~ ~~" ו~צו~
 ל~ק~" אוכלבין לח~

 דב~~
 לכן מ~או~" יותר ~קל יש

 צואה דגם רא~ ~~ ב~יריהוצרך
 ע~

 מקב"~" אינה

 עפי"מ כתב יותר" להקל יש ~משקיןוה~עם
 אוכלין ~ו~ת מה" ~~""יהרמב~ ~~

 ה~"ז~
 בית דמשקין

 כרב ~סק ש~" ~~מ ~תב ~ולם" ~~ים~בחיים
~בפסחים

 ד~ דא~ ד~"ז~
 וה~ה ממש"

 איןו~י"ז באיסורי" כר~
 ל~ק~

" עיקר כל ~ומאה ~  שהקשו ואף 
 ~בפ""ז הר~"ם דהרילו"

 מהאה"~~
 מש~ין ד~ומאת ס""ל

ל~מא
 עצ~

וה~~ים אהדדי" הרמב""ם דברי וקשה דאו""
~מ עצמן" יס~רו שלא הרמב""ם דברי מתרצי~

 הגר~
 הש"ס דבדברי כיון בדבריו" נשאר ז"ל

 דלר~~ו~
 ~ומאה אין

 למשקי~
 כדאי ~~" עיקר כל

 ~ומאה מקבל דאינו וכיון ~~נן"~כתמים ובפר~ העניני~" ~ל ב~ל כעמוד עליהם~וך
~ 

 מדרבנן
 סתירת גם ות~ ל~ירה" גזירה ~וי כתם בו ~רולא

 ~ס~ תנינא ~נוב"י ואף לשי~~ו"~מ~~
 ק"~~

 כתב
 להוכיחיש פ~ג" לא משום ~חמיר יש ~בנן ~ומאה במ~ל~אף

 מדב~
 דל"ש הש"ס

 ב~
 ואף פלוג" לא

ש~"~
 לאצ~רופי חזי וכ"ז עכת""ד~ ~קל שומעיןו~כתמים כן" דס""ל מרש"י הוכיח מ""מ כן" דלא מוכח

 ב~~ כהדר""גל~רי

~~~~
 דראתה לנד"ד ~נוגע

 תיכ~
 צ~י" ש~תה אחרי

 דברי לפי ז""ל" ~מהרש"ק של היתרו שייךלא
 דראינו הנ"ל על דהעיר השנ~" תשובתו בסוף שםעצמו
 ~""סהמ~ואר רגליה" במי דם דנמצא ~א כתמים" ~בלד~קין

 ~נ~
 כש~ימא שם דאמר ע"ב~" די""ד

 אך כתם" ~ום אלא ~ימא לא~מ
 וג~ מגופה" הוי דודאי דם בו ראתהדמיד ~ם" רא~ ~י~

 משאר
 ~אכתמים"

 איכ~
 ו~י נדה" משום דהוי ~ד חד

 רק ראי"" קוראה הרי דם"" "וראתה שם קוראה~"ס
 אבל דרבנן" רק הוי ~ד לחד הרגשה בלא דהויכיון

~~
 ב~קין אף ושייך כתם" ~אר גרע

 כתם אח"כ נמצא ~ם משא"כ דרבנן" ~ומאהמקבל דעכ~
 גזרו דלא ס"ל ~זה מיד"לא

~ 
 ~ומאה המקבל בדבר

 נתהפך ~י"~~~~
 כחו~

 ~ין החתימה חותם
 דבתחי~הפתיחה"

 הוי ~משקין לאמר כתב
 פשי~איותר

אוכל דהוי עבה מבצואה כתם משום דאין ~~
 כנ~

 בספר וכמ"ש ~יפוך" הוי מסקנתו ו~י
 ק""צ ~ס~ ~ה~~דרי

 ס"~
 צ"ג

 ~וכיח ונחזור~" ד""~
מדב~

 ע"ג שנמצאו או שכתב י"~" ~סעי" שם ~ר~א
 אפ~ צרכ~" עושה היא אפילו דמשמעבה"כ"

 נמצאו אם
 ארגשה שמא למיחש דאיכא אע""ג ~ו~" ~ה"כ~"ג

וסב~
 שבד~ה וא~"ג ~ורה" אפ~ הוא" ~ר הרגשת

 לא דאי על~" ש~בה למקוםמקודם
 בד~

 פשי~א
 בדוק שאינו עדכתמי כ~ ~ו~ נמי טומאה שמ~ל ע"ד דאפילוד~ורה"

 ~כ""ל ולפי ד~הורה" ~
 ד~ורה בינוני בעד אפילוב~ם ~ילי~

 ו~דע~
 ו~" ~"ח

ו~"~
 ומצ~ ~~" שעושה באשה הוריתי

 על
 ה~

 דנמצאו ~יון ~ורה" ומצאה עצמה ובדקה ד~"ש~
 ~ומאה ~בל שאינו ד~ר שהוא הרעי עלהדם

 הצואה על ד~נמצא מש"ל על ~קשות ואין ו~ו""האשה ד~הו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~  כתמים" משום גזרו לא טומאה מקבל שאינו דברדמיקרי
 אמאידא"~

 בנמ~
 ~ל

 מיקרי דמ~ר ז"א טמאה" מ"~
 ~" ~בפ""י הרמב"ם וכ~ש טומאה ומקבלמשקה
טומאת

 אוכלין~
 אליבא גם כן ואת~ ~"ל" וכו"

ה~~~
 במסקנתו"

 דא~
 אפילו צ~~"~שיית לאתרי הרטי טל נמצא דאם
 בד~

 טהורה המקום" ~ודם
 במי נ~צא אם ~א"כ מקב~" שאינו דבר ~וימשום
 ו~ש"~רגלים"

 דהוי אף דמקב""ט" מים שם יש אם
 כנ"ל~ בזה מחמירינן דרבנן טומאהרק

~~~~
 ~ס~ בתשו" טהרה גידולי בספר ראי~י

 דמ"~ הנ"ל" הס~ ד~י ~לדהקשה כ"ג~
 מקב~ם

טומאה
 לא אבל ש~שיר ל~נין אלא משקה" דהוי כן כתבדלא מהרמב~ רא~ אין דלדטתו ברמב""ם" וכמ"~

~נין
 קב~

 טומאה
 יוקשה ד~יו לפי וא"~ טיי"ש" וכ~

 ~נדה~ הש""~מד~י
 והרי ב~" כתמים דשייך הנ"ל

ל"~
 טומאה" המקבל ~""ד

 וא~
 ~"~ לפי

 בשם כהדר"ג
 מקואות ה" ~ל חיים דברי~ר

 ~סו~
 דדין ל"~~" אות

 לדין שוה ומחשבה רצון דבטי במידי טומאהקבלת
 לבורות ליתנם ט""מ שנשאבו דמים שכתב ~ב"~"הכשר

ולמחו~
 ב~שירין כמבואר ~שיר שאינו כמו

 שס"ל רק רא~ אין מ"מ טכ"ל" מ~מאים אינם כןכמו ובתו"~
 אבל מקב"~" אינו ~שיר שאינודהיכא

~ 
 גיסא לאידך

 טל צ"ע וכן וצ"ע" טומאה מקבל שמכשירדהיכא
 וק""צ קפ""ג~רס""י הפת~

 סקי""ח~
 דיש דכתב

 ~ה~תפ~
 אם

 שאינו ט"ד רגלים מי להטלת סמוך כתםמצאה
 מ~ב~" אינו רג~ם דמי נאמר אם ולהנ"ל טמאה"אם מקב"~

 הש"ס מדברירא~
 ~נדה~

 ~ה"ג כתם משום דיש הנ""ל
 כ~ש דנאמר לא אם מקב~" שאינו ט"דאף

 ~""ד הכתם אם דא~"גשם ב~~
 שאמקב~

 היא
 מקב""ט" הוא טליו המונח הדבר אותו אם מ""מטהורה"
 הרי אבל המקב"~" כלי טל ~נח שה~ ~"ל א~טמאה"
 הס~ דברי דחה שם טהרהבגידולי

 ואין וצ~" ~ה גם
 ~ה~ לטיין כטת טמי אתיהטת

~~~~~~
 המ~"ק הגאון מדברי

 ז~
 דבמים שם"

היכא
 דל~

 אינו צרכי" שטשתה אחרי מיד
 כהדר""ג כדברי כתמים משוםמטמא

 א~
 ו~י ~"ל" מה"ת טומאה מקבל דלא ~וםאלא מטטמ~" דלא

 כנ""ל~לאצטרופי

~~~~
 די"ל צ~י" שטשתה אחרי תיכף דראתה היכא

 לא אך היא" מ"ר הרגשת וסברהדהרגישה

בדק~
 הנ""ל טהרה הסדרי דברי הרי מקודם" המים

 ~לא לה בדוק שאינו בטד כמו הוי דבכה"ג מללו"~ור

~
 עד

 בינוני~
 המקבל ט"ד אפילו כתם משום דל"ש

 כנ"ל~טומאה

 ידידו בזהוהנני
 להא~ך ויזכה כה"י דושת~~

 בקודש טבודתו ו~משיך ובנטי~ם בטוביושט"א
 בריאותמתוך

 השלימ~
 ינון ביאת טד

 בבי~
 וטד

 ברכות~ חותמי בכל וחותםבכלל

 ~~יי~ י~~~י~~~
 על ~"~"

 השא~
 לט~~ לטיין טוד נפניתי לא הב"

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~  י~~ ~~~~י~ ~~~~~~י~ ~~י~~~ 
 יר~~~~~"~"

 ~" ~~~~"ו
 י"~ ~~~

 ~~וו
~"~~ "~"~~ 

~וכ~"~
 ~"ב

 ~~ורגי ~ר~~
 ~ו"~ ~~~~~~ ~~~ריב~

 ~ג"י~ ~~~~~~~~~~
 ו"~"

~~~~~~~
 כ~~~~"

 ~~ גכ~~ ~~
 ~~~ ~~ר~ ~י~~~רו ~~ ~~~~י ~יגי

 ""~~ו~ו~"
 ~~יוו~~כ~י

 ~רב~
 ~ר~ ~ר~~ ~ו~ כו כ~ו בי ~~~יו

~כ~
 ~~רו ~~ר ~~י

 ~~ ~כ~ ~~ר~ ~~ו~ ~~גו~ ~י~
" ~~~~ ו~ש~כ~~~~~ב~ ~ ~  

~~~

 ידוע
~ 

 לצאת יש שבמקוה הפו~ים שכ~בו
 ושמעתי יחידה" לדיטה ואף השיטות כלידי
 נאהשיחה

 כ~ מא~
 מרן

זלה~ ~שליט"א~ מסאט~ הגה~
 ~ "המק~ פטהקת""ו" הגאב"ד

 טמאים ~הר
ואיך

 המק~ תב~ ~
 אשר

 נתו~
 אותה" לטהר

 מנח~ בס~רי כת~יוכבר
 מקוה ל~שות האיך יצתק

 קמ"ח ק~ז סי" ח"א ~שם השיטות כל ~י על~ירה

~~~~ 
 טוד ~ייק

 ה~
 פתחון ליתן שלא בזמנינו

~
 ל~ר

~  
 להש~ין

 שא~ ~~
 לחוקי מתאים

 איגר טקיבא הרבי בחידושי וע~הבריאות"
 ס~ תש""ז בירושלים~דפס ~~~

 ל~~
 לנשיא בתשובתו

 שצריך המקוה פרטי כל לו ש~ב בפוזנה"הדוכסית
 הדבר בנחיצות מכיר גם אמנם הה~ה" פי טל~יות
 הדתיים הרחצה בתי אתלסדר

 באופ~
 לתוקי שיתאימו

 בזמנינו שכן ~ל בזמנו כן כתב הוא ואםהבריאות"
 מטלות טשרה ירדו ויראתם ~דקתם ההמוןש~ב

 ט~ו~ מקרב ~שול להסיר ~דר צריכים בו~יאחורנית

~~~~
 ידיטה לו שיש מומחה צריכים שניהם ידי ל~ת
 הא~יטיקטוריא אומנות במלאכת וגדולבה~ה

 כבוד במינו הוא ויחיד יחד" שניהם גם לסדר בידושיה~
 זה טל יטיד כאשר ותור~ו באומנתו ה~טיין~~ו
 בשעה ~בנים בין רב ~~לת בו ויש ~נ"ל"ס~רו

 לגבי לה~נדסים ובין ~הרה מקוה בבניןש~~ים
 שיצא טליהם המוטל ככל לטשותת~קידם

 ד~
 מתוקן

 הכל~~ ו~~לו בהכשירו ידיהם~~ת
 ש~ן ~רכו הנניובזה

~ 
 יצליח בידו

 הרבים" ~כו~

 ~~ י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ז~ ~~~~ ה~י ~י~~ ~י~~~~ה~~

 ~ד ~" ירו~~י~~~""~"
~~ 

~~""~~~ 
~~ד

 ~~ ו~~~
 י~~רו~ו

~"~~~ 
 ~~~ו~~ ידי~י

 ~~ד
 גוד~ ~יי~~" ~י~ ~ו~"~ ~~~"~ ~~~י~"~נ~וו ג~~~

 ~~~ו~ו~יו~~~~י~
 י~~~~ ~~דו~~ ~~~ירו~

 ~ד~ו""ר

~~~~~~
 ~רו~~י~~~~וכ~י יו""~ ~~ר~ ~~~כי~ ~ו~~ ג~י~ ~~י~""~"

~~~ו~
 ~~ו

 ~ו~~ ~יו ו~~ר~~ ~~

~~~~~
 ~~ר~ ~י"~ ~~~~י

 ~נ
 ~~~~~~י ד~~" ~~ובו~

 ~~רי ~~י~"~ ד~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ו~~ו~
~~~ר~י~ו

 י~~""~" ~~~~~~~~~ר ד~~ויו ר~ו~ ~~~ו~~

י~~
"~ ~~ ~~~~ 

 ~~יד
 ובו"~ ~~~~י~י~ו ו~~י~ו~ ~~ו""~ ו~~~~י~ ~~~ו~

~~~~
 כ~~~ג ~~ר

 ~~י~ ~ו~~ ~ו~י ~~כיר ~~י~"~
 ~~~ ~ו~ ~~ ~~~~~ו~~

 ~~ו
 ~~י" י~"ו~~~וי ~ג~~"~

~~""~~ 
 ~~ר

 ~~ ~~י~~ ~~~ו~ ~~~
 ~ג~וו~~

 ~~יו""~ ~~"~ ~~~ו" י~~ ~~~""~
 ר"ג

 ורי"~
ו~י""~~

 ~~~ ~~ו~ וג~ ~~~" ו~~~ ג""~ ~~גיו
 ~ו

 ~י"~~~ר
~~~ 

 ~ג~ו ~רו
 ~ו ו~י~ר~~י~וו~" י~""~ ~ו~ר~י ~~~ו~

 ~~ו~ ~~ג""~ ~~~ ~~ ~~
~ו ו~~ ~~" ~~~רו ~~~ו~ר ~~~~ו~" ~~ ~~~~~~י~י~

 ~~ו~ו~ ~~ ~ו~יו ~~~י~ ~י~~וו~ ~ר~~~
 ~~~ו

~~~ו~ר
 ~ו~~ו ו~~י~י~ ~~~י~~ ~~~ו~ ~~~

~~ו ~~~ו~ו~
 ו~ו~

 ~~ר
 ~~ו~~

 ~~י~ ~כ~ י~ ~~~יוו
 ~ור

 ו~~ י~י~ ג~~ י~ ו~~~""~ ~~~ו"~~~י
 ~יגו

 ~~~~~ ~~~~" ו~ר~ר גו~~~" ~~~ו~ ~גו~~ ~~י~~~~י~ ~~~~

~~~~
 מדה"ס ~בדר"ז המים ~הרח ~ספר

 וכת~ הנ"ל" שאל שאול ספר דבריה~יא ~הג""~~
 שברור

 הג~"ק שמרןלו
 ~שינאוו~

 כדברים אמר לא ~צוק"ל

 ש~רמב""~~אל~
 שהוא ומי כנ""ל" ל~למיד מקבל אינו

שמ~
 שהוא ~ ~י ~ברה קול

 ותל~
 ~שינאיוא הג~"ק מרן של קדשו דברי של בגופןוהנה ~~"ד" גדול באילן

 י~ין מי אבל לפלא"" ""שהד~ר כוחב ~וא גםזצ""ל"
 אתלהכחיש

 הדברי~
 קדושי~ בדברי השחיקה יו~רו~וב הנ"ל" בספר בכתו~ים באו אשר

 הנאמרים ו~הורים
 ~שכל או~ם ~שיג וא"א זי~" ~ליונים קדושי~י
 לה~אים רק ו~ואאנושי"

 בסו~
 ו~ריתו ליראיו" ד"

ל~ודיע~~

~~~~
 חלק לנו שאין ~אמור

 ול~בי~ בנסחרו~
 תוכן

 שכ"ק מה אבל קודשם"דברי
 הגה"~

 זי"~"

אמר~
 נסונ"ס ידי ~ל הנ~שו מקואות שהצדיק בתו~""ד

 סי" ~יו"ד ~~רש""ג בתשו" שכ~ב כמו מוכרח"כנ"ל"

ס~~
 הת~והות ~ישוב

 שהקש~ הגדולו~
 שאול בםפר

 שכחב הנ"לי ~ופר החחם ~ל הנ""ל"ש~ל
~ 

 ~~מים
 הפוסקים ידילצאת

 הפוסלי~
 במקואות ונ"ס נ"ס

 ה~רש"ג שם וכתבשבג~ולוי
 דאמ~

 ש~השגוח הדבר
 אמנ~ ה~ינכונות

 דד~תו דהחת"ס" ~~מא נ"ל
 במים ונ"ס נ"ס של ל~ח~ש לחושאין דבא~

 שאובי~
 כד~ת

 ד~רשי הפוסקי~ירוב
~ 

 ילמדושלא כדי ורק פירוחי מי ל~נין
 ה~ול~

 לד~ת לחוש שלא ב~א ל~קל לל~ד

 ~נ"ל" ~ירוצי~ כ~~ ~קד~וני~"ג~ולי
 שיש י~~ דג~ א~

 ~כ~""ד" ~לי~~להשי~
 וכ~

 נא~ר
 בכוונ~

 ~דברי ~ג~""ק
 ש~~ר ד~וכ""ד ז""ל"י~~קאל

 ~~קואו~ בצ~ק~
 ~נ~שים

 ~מקילי~ הפוסקי~~""י
 ש~ו~י~" ~~י~ ~נ~ינ""ס

 שי~ח י~י אל~~~
 ~רמ~"~

 ומ~ ~עיניך" קל
 ש~~שר

 ל~וצי~ל~שו~
 ~ני~ ו~ז~ נ~שו~" יש ~נ""ל" מחשש

 ד~~ו
של

 יצ"ו מקאשוי ~ג~~"~
 ש~ר~ מ~

 לה~יא
 אופני~

 מקו~~עשיי~
 במג"ד כשר

 אליב~
 כמ~וא" ~די~ו~ דכל

 ש~~בספרו

~~~
 ~כל

 ~נוג~ ~
 ד~רי ~ישוב

~"~~~ 
 ז"ל

 דמש~עו~ כנ"ל"לו~ר קש~
 ד~ריו

~~~ 
 ~דרך רק נא

 אל~הנ""ל"
 ~~ילתא לומר רצונו

 ב~~~~
 ד~~ו לפי

 ד~~
~ור~

 ~גדולה~

 ~יקר~~~~~
 ~דברים של

~~~ 
 ~הח~""ס

 ש~
 ~סי"

 ~~קואו~ ה~ימו~ באופ~ שכ~~רי"ד~"
 דשם

 גדול~ ~יור~ ~י~שמח~מי~
 ופו~חים ברזא בו שיש

 ונ~כיםהברזא
 ה~י~

 ~~ים
 של סילון ~""י ל~קו~

 שש~כו ח~ין כשיעור ~מ~י~ שו~~ים וכיוםנסרי~"
 הפוסקי~ ידי ולצאח לז~" קרוב או ~ח~"לל~וכה

~פוסלי~
 ארב~~ דקמ~~"ו~אי ~~~"~ ~~ ה~ל~ שאובי~" במים ונ"ס נ""ס

 ~ד~ ~י~ר" ~~~ים
 ~כל דאע""ג

יו~
 נו~נים

 ~~מי~
 על ומ~~ידה ש~~~וה

~ 
 האא""כ וכו"" ~~ה

 א~ רק ~~ול ~ינו נ~י ל~ר~~""~
 ~ד י~סרו

 ~רם כי לעול~" כן י~י" לא ולד~~ו חשבון" ~"פ~צים

 נ~נאו כבר כך החשבוןשי~נ~
 ~כח"ד~ ושל~ים גש~ים~"י כשרי~ ~~י~ ~~ו~י~

 ת~~~~~
 ד~~ ש~" שאל שאול ב~פר

 למשל ה~וה
מחזקח

 ששי~
 ש~מ~ים והיורה סאה

~~ 
 ~מים

מחזק~
 אז סא~" ~שרה

 נחשו~ א~
 ה~שרה

 לא~ר שאובי~" ו~~י גשמי~ ~מי ~רך לפי יום~כל שנו~לי~
~~ור

 אר~~~
 רוב י~י" כבר י~ים

 ואיך שאו~ין" מי~
כ~~

 ~חת"ס
 שקוד~

 י~לאו כ~ר כך שיהי"
 ממי ה~וקי~

 ו~~ ושלגי~"גשמי~
 המקוה

 מחזק~
 פחר וש~ל לחוכה" חמי~ ~י~ יוחר לשפוך צריכי~זה ל~ו~~ ~ים" יו~ר

 ~~נין ~י ו~שיב ז""ל" הג~ון לנכדודבר
 החש~ו~

 ב~קוה שהי" ז"ל החת""ס בכוונח צ"ל ו~כ""ח כח~"י~ה ~רך" ל~י

 מי~הר~~
 שצריך ~ד כשרים

 זמ~
 ~מים שיח~רו ~ד רב

כשרי~"
 ואי~

 ~ק" ~ונו
 כ~ ~~~

 וכחב ~כ""ד" וצ~"ג
 דגם ש~ל בשאול~"ז

 ז~
 זה ~רך דלפי כלום" ~י~יל אינו

יר~ו
 ג~

 ח~ין מים
 הנשפכי~

 עכת"ד~ יום יום ל~וכו

~~~
 ז""ל גו~ליעב ~מהג~חמ""י י~ק~ יג""ל בספר

 סוס""י בחיו"ד~שקאלן
 פ""ה~

 דאין כח~"
הקושי~

 דל~ ~""כ" חמורה
 ~~י" הראב"ד לשי~ח ~יב~יא

ש"ך
 ס"~

 דלא נ"ו~"
 חשבינ~

 ~ששה ~פילי חשבון" ~י

 ~דיין רצופיןימי~
 ל~

 רק סאה מ~ששים נחםרו
 ל"~

 ~דיין ונשאר כשרי~"מי~
 כ"~

 סאה
 כשרי~ מי~

 שהוא
 אפילו ~ אלא מקו~" שי~ור מרוב יו~רהרבה

 בששה ~רךי לפינש~ר ~~
 של רובן נחםרו לא עדיין ימי~

ארבעים
 ""זמן לי" קרי דהחת"ס י"ל וא"כ ודו""ק" סא~

 ~~מן ~נין לפי ~שמי~ ממי ה~וה ~חמלאות ל~ניןרב~



~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~וגיא ועי" וש~גי~" ~מי~ ביריד~והמ~ו~
 מצי~ה לי" ~קרי מה ~"ב כ""ז ~גי~יןמצויות דשיירו~
 לזמ~

מרובה~
 עכת""ד~

 להו~י~~י~
 הלכה ~ינם והנמשל המשל דגם הנ"ל" על
 ~רירח בשיעור תלוי דהכל המדה" שכןפ~וקה

 הניתנין השאובין המים רתיחת ושי~ור ה~קוה"מי
 המקוה מי שאםלתוכו"

 אינ~
 ו~י כך" כל קרים

 ~שאובי~
השופכי~

 לתוכו
 יכול מאד" ח~

 להיו~
 החמין של השיעור

 ה~וה ומי ~אה" מעשרהפחות
 הכשרי~

 יותר הרבה
 המ~וה מי שנתח~מו אחרי בודאי וג~ ~אה"מששי~
 אחריום

 יו~
 החמי~ ~מי~ והולך מתח~ר

 הצריכים
 כי המקוה" מילחמ~

 א~
 מי אח""כ לגמרי נצ~ננו אם

 ה~בע מחכמי ידוע הריהמ~וה"
 דמי~

 פ"א הנרתחים
 כשנצ~נ~וגם

 ומתחממי~ חוזרי~
 יוחר בנקל

 ממי~
 שלא

 ולפי"ז יות~" בנקל החמימות החזרת ~לדפועל מ~וד~" כ"פ נתחממו כבר אם ו~ש""כ מקוד~"נתחממו

 יו~ החמי~ המי~מ~מ~~י~
 הרבה פחות יום אחר

 על הקושי" ל"ה ומ~ילא חשבון"מלפי
 החת"~

 חמורה
 כנ"ל~כ"כ

 א~נ~~~
 הח~""ס ~~"כ צ"ע

 קוד~ ש~
 ~בד"ה

ואס~נסי~~
 להם ~גי לא דלאס~נ~ים

 חמי~קומקמי בהשלכ~
 לתוך

 להמשיך וכש"כ סאה" ~
 הת~~ונים מים ורוב המשכה" ע""י שמצ~ננים ~אה"כ""א ~תוך~

 עצמו דברי לפי א"כ עכ"ל" וכו" צי~ה להפנ ודיקרי~"
 המ~וה לתוך הנ~נין חמין מים שי~ור נחשוב א~הנ"ל"
 של רובן יח~רו האמור"כשיעור

 ה~
 סאה

 שאל שאול ב~" ממש"כ בפחות אפשר ועוד ימי~"באיזה כשרי~ מי~
 שם כתב ד~חת""ס אפשר אךכנ""ל"

 מקוד~
 דברי בישוב

 דבימיהםהש""ס"
 בזמנו כמו החימום אופני ~~ ל~

וצ"ע~

~~~~~ 
 ~~~יר

 ~ו~
 ~~ר

 ~~ ~~ו~
 ~~י~ר ~~ר

 ~ר~~ ~~~ ~~י ~י~ו ~~יור~ ~~~""~~~~

~~~
 דוד שבילי ב~~ר בזה ה~יר

 ב" שמ~תאשמ~תא שי~ ~קונ~ר~
 דכוונחו וכחב ג"~" מק~

 קב~ו הוי ואח"~ הכלי" ב~ל פתוח שהנקבדבשעה

ולבסו~
 חקקו"

 וא~
 שלא אפילו דמהני ד~"ל ההמשכה על בעיקר ~מךאבל הרב~" לדון יש ב~ה גם דלהלכה

 ליקו~י ב~פר בארוכה בזה כתב ושפיר עיי"~"בקרקע
 ~יי"~~הערות

~~~~
 במי~ כי החת"ס מש"כ ~ל לה~יר

 חמים
 אומר שאני הראב""ד יודהא~שר

 דמלבד העיר וע""ז למ~לה"צפו ה~ליוני~
 החת"~ שג~

 רק כתב
 ממש הוא שהברזא ראה ב~~לתו ~וד אפשר"בדרך
 תחתית ~ד ען של צינור בו ו~ולין המקוה מחלללמ~לה
 שבאי~המקוה"

 המים
 חמי~

 ו~וד המקוה" לתחתית

ני~~
 אח""כ ~מערבין

 הצוננין עם מת~רבין בה ש~ובלין ה~בילה ~"יונם המים" כל יתחממו למען המי~
עכת""ד~

~~~
 שב~קימו החת""ס על ל"ק מקהלתו שהביא ~מה
 ה~בילה ד~"י מש""כ זולת המציאות" כןל"ה
 ואפ"ל כנ""ל"מתערבין

 דמת~רבי~ דא~
 מ~~רבין לא מ""מ

 מי שפחתו דנאמר כ"כ שנבלל עד ה~בילה" ע"יכ""כ
 הני~לין מים ורוב חשבון" ל~י הצונניןהמקוה

 הפנאי~ ל~י בהחפזי כנ""ל החמין"מהמים ה~
 כל דושת~""ר עוז ידידו בזהוהנני

 הימי~
 ויזכה

 בשיבהלנוב
 בקודש עבוד~ו ולהמשיך ור~ננה" דשנ~

לזכות
 הרבי~

 בכל ואחתום בבי""א~ גוא""צ ביאת עד

 ברכות~חות~

 ~~יי~ ~~~~י~~~

 ~~~~~~ ~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 י~"ו" ~~~~~~ ~~""~ ~~ב"~ ~~רי~ ~" יו~~"~"

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~רו

 ~~ ו~~ ~ו~ו" ~~~
 ~~ו~רי~ ~~~ ו~~ ""~~ר~~"" ~~~~~ ~~ר~~

 ~ו~ר ~~ ~""~ ~ז~" ~ר~ר~~~י~
 ~י~~ ר~ ~~~

 ~~""~ ~~ורי~ ~~~י ~~~ ~~"~ ר~~ ~~~~~~יו~"
 ~~~~"ר ~~י~~ ו~~~~ו~ו~~"

 ~~~~ ~~נ~
 ~~~"ר

 ~י" ~יו""~ ו~~~ ~~~" ~~ורי~ ~~~~י ~~ ~ו~~~~~"
~יו~ר ~~ר~" ~"~ ~~ו~~ ~~רי~~ ~~ו~~ ~~~" ~~~~~""~

 ~~ ~~ר~ר~~"" ~~~~~ ~~ נ~~~ ~~~
 ~ר~י

 ~~~יר ~~"יו~~
 ~רו~ ~~וי ~~ ~~ו~~" ~~ ~~ר~

 ~~~""~ ~~~~~ ~~י~ו ~~ר~ ~רי~ ~~ ~~~" ~רי~ ~י~~ ~~ ו~~ו~~"~~זי~"
~~~

 כוונתו" בודאי עש~" צריך א~ לי" דמ~תפקי מה
משו~

 לענין שם" ברמ"א הובא בהגמ"ר דאי~א
 אבל עיי"ש" דר"~ שלו~י ~ש~ בי דכל במזיד"~בר
 בסמ""~ אחר~ רא~ עודראיתי

 ם~"ד~" ת"כ סי" ~~ו"מ

 דבחרם ש~" הרמ"א מלשון שהוכיחדאחרי
 וצריך ועומד" מנודה אלא מחדש" לנדותו א"צדש~" הקדמוני~

 דה"ה דנ"ל סיי~הת~"
 היכ~

 בו שיש ""או ע"ז" החרימושה~הלות האחרוני~ בדברי ~נזכרו
 חר~

 פי" ~י ר"ג""
 אל~ מחדש" עתה לנדותו שא"צהכי"

 מ~רם שהוא
 ז"ל" ~ור""~ ""ומדס~~ התקנות" דברי ~ל ה~וברועומד
וצריכי~

 משמ~ כו"" לו להתיר
 דר""ל

 וכמ"~ בג""שהוא נדרי~ החר~ כסת~
 לו דאין וכו" אחד חכם ~""ד ש~לה כמוולא של""ד~"" סי" ~ביו"ד והמ~בר הטור

 ~תר~
 כ"א

 מדבריו" ומוכח ~כ"ד" וכו" אנשי~ב~
 דא~

 שהביא
לדחות

 מ"מ וכו"" אנשי~ ק" דצריך שס""ל אחד" החכ~ ר~

ג~
 מדברי הביא שלא וחידוש ~גי" ג" רק ב~י" לא עשרה

הרמ"א
 ~ביו"ד~

 עשרה~ דב~י דמשמ~ הנ"ל"

~~~
 ~ ולהבא" מכאן להזהר ~ליו י~בל א~ בג""דסגי זה" ~ל סמיכה בכדי יש ~כ"פ" דבשוגג נל~נ"ד מ"מ

 סו~"י ~יו"ד בבאה"גוע~
 של""ד~

 כמה ד~~תיק ש~"
 שלא חבירו בכתב לראות שלא ובתוכ~" חר~"ג" שלתקנות
 יש ובעוה""ר ~יי"ש"מדעתו

 מה~
 ו~~ בזה" נזהרו שלא



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~ ~~~י~~ חת"ס
 ~חו"~

 ונזכה ברכות" ~ותמי ~כל וחותם ~ו"ש הנניובזה ~יה~ יעיין ~" ~בר והירא ק~~~~" סי"
~ שם" בבאה""גכ~ש  

 וכיצ~
 מבואר ני~וי התרת

 בש~
 ושמחה~ לששון יה~כו האלה שהימים

 לבארם~ וא""צ כ"~~" כ""ג ~סעי"ש~"
 ~~~ים י~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~י~~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 רו~י~ ~י~~ ~~~י~ו ~י~~ו ~~ ~~~ ~~ו ~י~~ ~~~~~

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

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

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

~ ~ ~

 ~איזה ראיתי
 ~~ש~

 ל~שות א~שר ~ל""ה שהי"
 ו~ייק ~"ז" הח~"ס ונשאל ~~ה"מציצה

 החת~ותני
 אלעזר יד ל~~על ~תשובתו ז"ל סו~ר

 ו~ו~~ק יצחק כוכ~י בספר~נ~~ס
 ~~~רים~

 ב~ה"ל"
 אי~"וא~

 י~יו רחוקות" מ~קו~ת ~ם להוציא אלא לנו
 הרו~אים יזהירו אך וכו"" שיהיו ~עולה י~יעל

המומחי~
 שי~י~ו

 בא~~
 מ~שה עושה הס~וג אם

 קו~ם ~נאי ~~נה הרי ~כ"ל" ב~ה ~ציצה~עולת
 מ~קומות ה~ם מוציא ~ס~וג אם ~~וקאלמעשה"
הרחוקות

 הקיל ~וקא אז ~~ה" ~מציצ~ כ~
 א~ילו הקיל לא כן" ~לא ~~ציאות אם א~ל שעה"הוראת ~שו~

~שו~
 ~נסתר כי שעה" ~וראת

 היסו~
 ~ ~בנין" נ~ל

 ~ביאור ~~~רי~ מ~ו~י~וכן
 הלכ~

 ~סי" ש~~"ב
 הת" ~~רי את שם" שהביא שאחרישל""א~"

 ~ני~
 ~סי" ציון

 ה~יא הח~שים" הרו~איםשהמצי~ו א~ר" ~בר ~"י ולא ב~ה" ~וקא ~המציצה וכ"~~"כ"ג
 ג~

 ל~ון מתיר א~זר י~ ו~תשו" ~זה"ל" נ"~~" ~סי"אלעזר י~ ה~" את
 ב~~"" מ~ציצה ~וב ~יותר "~~~וקה~ס~וג

 ~ס~וג ד~וקא ~~בר" תנאי ~נ~ן מללו" ~רורדבריו עכ"ל" וכ~
 הי~ב~ב~קו

 ויו~עי~
~מוציא כלו~ ב~~" ~~ציצה ~יב שיותר

~~ 
 ממקומות

 ~ר~וקי~
 כמו

 ~~~~ ~~מציצ~

 אם במציאו~" תלוי ה~בר ~רי לזה"~~~~~~~

המכונ~
 הס~וג וכ"ש

 ~ו~לי~
 ~אמת

להוצא~
 ו~עיר ~רחוקי~" ~מקומות ה~ם

 ~ז~
 ~~שו"

 יצחקבית
 ~ח""~

 שבש~ו~ר~ צ"~~" סי"
 ה~ם יצא שלא לחושיש בתוכה" ו~~וך

 אך הרחוקים" ממ~ומו~
 כ~~

ש~
 אול~ עיי""ש" ~זה ~כלי א~ ראה שלא

 אבני ~~~י"
נזר

 ~הודו מיכח של"ח~" סי" ~יו~~
 שכ~~ הנ"ל" הכלי שחי~שוהמ~חדשים ג~ בז~
 ב~~"~

 והנה
בזמנינו

 ז~
 ו~ושי~ ה~ציצה" נגד ~תחכ~ים ק~ו

 ~לא
 וס~וג זכוכית כלי ~"י רק ב~ה"מציצה

 ש~ אומרי~ הרחוקי~" מ~קו~ות ה~ם יוציאשלא ש~שו~ ""וא~
 יזיק

 ש~שו~ מינ~" שמע ~ר~י הרי עכ""ל" בזה""ז"כלל
 שלא נו

יוציא
 הד~

 שגם ~" הרחוקי~" ממקומות
 אות~

 ~ה~ש~שתמשי~
 אלא ל~ה" ~ו~ים

 שאו~רי~
 שאינו

 ש~ס~וג לו~ר אפשר ~י" ע~יין א~נם ~~זיק"
שהמציאו

 בזה ש~נו ~ווי~~" הרו~אי~
 הי~

 עם אלעזר
 נעשה ז""ל" הח~"סר~ו

 ~או~~
 ~זה להוציא א~שר שהי"

~דם
 הנו~ם ~קובן ראיתי אבל הרחוקי~" ~~ו~ו~

 ~את הר~ואה"" נאיר ""המציצה במאמר תשי~י~ס~ר
 ה~~ל ~זה שדנו הס~וג על גם ש~ק~ק לוי~" י~קבד""ר

 וז""ל אל~זר"י~
 ל~ניח" א~שר ""אי מדה"ס~" ~~~ר~""~

 יש ה~יזילוגי" חוקישל~י
 נס~ו~

 ~~יק
 כו~

 משיכה
 אחת ו~ל ~רחוקים" ~~קו~ות ה~ם את להביאכ~י
 כך נוזלים" רווי הוא אם וכמהכמה

 ~~~ו~~
 כל

 שחר אין גם וכך ~לי""סומך אנעזר~ ~י~ ~~~ל ~ורווין שהרב ~מומחיות שלהר~ואי בסי~
 של ה~~ורש תנאי לקיו~

~חת""~
 המציצה ~~ולת את עושה הנ""ל" שה~י~ול

 ל~י והיינו ~כ""ד" רחוקי~" ~מקומות ה~ם"להוציא ב~~
 אלע~ר י~ הבעל את ה~~ו ~אז" הרו~אים גם~בריו"
 בנוגע שיהי"" איך אמנםבזה"

 להמציאו~
 הס~וג מעשה

שכ~ת"
 נאמ~

 ~ו~חה הרו~א עלינו
 ה~ם מוציאהס~וג שאי~ ~נ"ל" וח~~

 ש~~לין אלא ~ר~וקי~" מ~קו~ו~
 ~ש~ו~רת להשי~וששם"

 הש~ו~רת ה~שה שאין מהמציאו~" נו~ע ז~"לעו~ת אמנ~ ב~ה" ~מציצ~ במקו~
 להוציא כעת"ש~ושין

~~ 
 וכמ"ש הרחוקים" ממקומות

 הנ"ל~ נ~ר ואבני יצחק~~ית

~~~~
 יסודו ~נה הנ"ל לוי ~~"ר

 ש~
 הרב ד~י ~ל

מוה~
 מיכאל

 ~כה~
 בש~"ח וראיתי מפול~א"

 אות ~" ~סי" ~מציצהבקונ~רס
 ~ו~~ ~ו"ב~

 דברי שם
 זכוכית בכלי גם כי הנ""ל" מפול~א הרב ~ברי ש~חהג""א
 מ~קומות ל~וציא א""אהנ""ל"

 עיי"ש" ~רחוקי~
 סי" ~ח"א ציון בנין בשו""תכת~ו וכ~

 ו~ג~ו~ כ~ג~
 מוויי~צען

 אגודת ובס~ר ז""ל משאויל והגאון דוד" ש~ילי בס~רז"ל

איזו~
 ובספר

 והרב~ ה~רי~" כור~
 ה~~ארת על לה~ליא

ישראל
 שכת~ ~י""~~ ~ש~~

 ~עינן ~לא
 הובאו בזה""ז"הרחוקים מ~קו~ו~

 בשד""~
 אלא ~נ"ל" ~~ונ~רס

 ואיזה מס~וג רק ~~רו מהםשאיזה
 ~כלי ג~ ~~~

 ~באות ושם~נ"ל"
 י"ח~

 כתב
 ~אי~

 ש~ו~רת ~ין לחלק
 ~אי~לש~י~רת"

 איזה יודע אתנו
 לרח~

 וכ"כ וכי"" ~סרוקין כל ישראל נאויאמר לקר~" ואיזה
 ש~

 ~~קל""ה
אות

 ~"ו~ג"~
 עיי"ש~ ובשאמ""ק

 נו~~~~~~~
 ~או~רי שאצ~יק לי כ~~ומה הנ"ל" כל לנו
 שצ~~ו ~ורה הגדונ" או~ן גם כזה"~ב~ציאות

לו~ר
 ~היכ~

 ~~~ת
 סיבה איז~

 ~~ילה להיו~ מוכר~
 אשר החולים"~בית

 הרו~אי~
 אינם

 ל~שו~ מניחי~
 ס""ל ~~ה"המציצ~

 ל~חו~ ~אי~
 ~שביל בזמנה ~ילה

לעשו~
 ~~שה ממציאות הנ~ל ל~י ד~~מ ב~~" מציצה

~ש~ופר~
 שאי~ כע~" שעישין

 הס~וג
 ל~~ות יש רחוקי~"~~קו~ות ~~ מוצי~

 ~מציצהאח"כ ל~שו~ כדי בז~נ~ ~מיל~
 ד~וי כיון וכה~ה" כ~~

 כ~~
 כלל~ ~ציצה



~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ן

~~~~
 א~~~~~

 ~זה
 ~ציא דאינו ~יכא כנ"ל" פשו~

 ל~חות יש הרחוקים" ממקומות~~~
 לחזק ~וד י~ מ"מ כדין" אח~ ל~שו~ כדי בזמנה"מילה א~

 כדאי דאולי לומר ~אין נ~ו~ות" במסמרוח~דבר"
 הדם מוציא אין א~ א~ בזה""ז" יזיק ~לאהאומרים"
 ~ ~ל~י הרחוקי~"ממקומוח

 שם נזר באבני ~כחב

 לד~~ בשבח" ח~אתחיוב בז~ אי~ ו~~ונ" זכוכית כלי ~""י דבמציצה כ""ד~"~או~
 שבת ~ה" ~~כ""א הרמב"ם

 דה~וחק כ"~~"הלכה
 בי~

 רק חיוב ואין ב~ה" כ""ש ה""~~" ~בת מ~" ~~"או~י" מדרבנן" אלא אינו דם ~וציא
 ע""י בא וזה הרחוקים" ממקו~וח הדם ~מוציא ב~הבמוצן
 ~יק ה~ר"ם מש"כ בז~" ~ייך שוב וא"כ ~כ"ד"חבור~
 סי"~חיו"ד

 רמ"ד~
 אותו מניחין אין דאם שם" ~~~ק

 מדבריו" והמ~~וח ימול" לאלמצון"
 ~י""ז א~ ~א~

 נ""י" מ~ל~ו ~רי ~א"" ב~~ם ~ם וכחב בזמנו" מילהרק לד~ו~ א~ ומכ""~ י~ול" לא ל~מרי" המילה נדחהי~י"
~~

 ~כ~יו
 וחילול ב~ב~" אפילו ומצן ~ר~

~~~ 
 איכא

 כ~בוארבמציצ~"
 י~~ה ואיך ע""ב~" ד~ל""~ ~ב~ב~

 שחילל ~ו איסור" ק~ביד דמ~"נ אהד~י" דס~ריחרתי
 או ב~ציצ~"שבת

 ש~ח~
 ~יבוא ואפשר מוצן" אינו

 ~ל נ"ח ~ל עובר ו~וא סכנה" לידי~חינוק
 דאו" ס~יקא ל~"ד וא~ילו לו" ו~שיבוחאו רי~ך" ד~
 ל~~ות ~~סור ס"ס~" כללי ק"י סי" ~יו"ד ה~ר"חכחב לה~ל" מה""~

 מ~בריו" ומוכח ~כ"ל" ~יי""~ אהדדי ~~חריחרתי
 נהג המוהל אותואם דא~

 בכ"~
 ~חיתוך ~יינו ~כל" ל~שות

ו~פרי~~
 כשי~ח ב~בת" ב~צמו והמציצה

או אר~" ה~א~~
 ~ם נזר האבני כ~י~~ ו~מציצה" ~פרי~~ ~כ"~
 חילול הוי מ"מ ~יי""~" דא~~רהיכא

 דליכאהיכא במציצה" ~ב~
 סכנ~

 אמרינן ולא ~~צ~צ~" בלא
 א~ מצוה" איכאד~כ"פ כיו~

 חוזר" ~מל ~זה מ~כבין" ~אינן בציצין כמו ~ינו~"מ זה" ב~ביל ~בת ~חינן ~לא
וכמ"~

 מ~ום במציצה מצוהדיש ~ם" נזר באבני ~ומש"~ ש~" נזר באבני כ~""ג
 ה~~~

 הכל ~כ~מצן ברית" ~ם
 ה~פח מצי~ ~עיקר כיון ~נה ~י"~" בריח דםנקרא
 ~~בח בר~""י וכמבואר קבלה מדברי רק הויד""ב

 וראיחי~" ד""ה ~""ו אוח ~מציצה ~ב~ונ~רס ב~~"חו~י" ~צ~" המילה מן לציצין ~ומה שאינו לומר י~דקל"ד~
 ל~וג~

 ד~""כ שם~" נזר באבני ~כחב סברוח כ~אר ס"ל
 ~זולח ~ובר" ~יק ה~ר"ם אלא ~סחרי" תר~יל""ה

 א~הסכנה"
 ~בח חילונ ויש למצון" א~ור בעצמו ~מל

בזה~

~~~~
 ~יק המהר""ם ~הצריך דהא ~~י~א" הא
 לי~ר רק זה ד~~רי" תר~י ל~~םלבוא

 בזה""ז סכנה ל""ה אם ~ל~י~תו" כיון בלא""~" אבל~אח"
 א~ ה~ציצה"בלתי

 בזה יש ~כנה" הוי ה~"ס ~בזמן

מ~ו~
 אם ~בת" חילול

 מוצצי~
 רא~ י~ ~וב א""כ כעת"

 ~אנו ~ופא ~א למול" אסור לא ואם למצון" חיוב~הוי

פסקינ~
 לכל למ~~ה" הלכה

 ~מוהלי~
 בפה מציצה ~י~שו

 א"~ בשבח"אפילו
 ~~בח ב~"סוכדאיתא סכנה" ~ביד לא כי כרחך ~ל

 בלא למול ואסור ~"ב~" דקל""~
 סכנ~א~ מ~וםמציצה

~~~~
 היכא ~ם" ~ירי שיק ~~ר"ם

למצון מניחי~ דאי~
 כל~

 ב~פו~רח למצון מניחים אם אבל
 ז~ בספונ"או

 שייך
 ל~

 המהר""ם שכתב
 ש~

 ~~לק
 מבואר אינו אבל לאסור" ~ם דמסיק קנ"ב~" ס~או"ח
 אפי~ ז~" ב~ביל כ~אי אם~ם

 מילה לדחוח רק

 נזר אבני בת" מש""כ ל~י אבל ~יי"~"בזמנו
~~ 

 וני~ור חוזר שובא""כ ~~אח" חיוב בזה אין וס~ו~" זכוכית כלי ע"י~ב~ציצה כנ"~
 המ~ר""~ ~וכח~

 דלא הנ"ל" ~יק
 שמל מו~ל" לאותומיב~יא

 כ~~
 ~רחי ~הוי בפה" בשבת

 כלי דאם ס~ו~" או כלי ~"י ~~ם י~צון אם~סתרי"
 במלאכה שבח מחלל אז הסכנה" ל~סיר מ~ניו~פו~
 במציצחו~או"

 ~ובר הוא אז ל"מ" וס~ו~ כלי וא~ מ~בריהם"רק ~ל"~ וס~ו~" כלי ~""י דא~~ר ב~בח" בפ~
על כ~~

 ל"~
 אלא כנ""ל" וכו"

 א~
ו~צן ב~בח" ~וד מל ~לא במוהל

 ~מחויבין לן ~סבירא ל~ידן אנן מ""מ אז" ב~~
 א~ ב~בח" א~יליבפה" למצו~

 ~לא ~ו~ה צ~ית" לא א~ר והמוהל וכו"" ל"ת ~לעברינן בכלי" למצון פ~ם להתיר נא~ר
 כנ"ל~ ~י~חנו לפיכדין

 א~~~~~
 אוח בס~ר כן כמו שראיתי

 ו~לו" חיי~
 הוי ~פו~רח" בכלי~כ~מוצן לי"" ~פ~י~א י""ב~" אות רס"ד~סימן

 ר~
 ו~וי יד" כלאחר

מ~ברי~ם ר~
 אפר~~ון נהרי ~~שו" אבל עיי"ש" בשב~

 כלי" ~"י ~כ~~וצן להי~וך" לי" קי~ מ"ו~" ~י"~א""ע
 וא~ ~יי"ש" דאו" מלאכה ~ויבודאי

 נאמר
 כ~

 אין ~וב
 ממצ~צ~רא~

 כיון ב~~~" ב~ה
 ~א~

 ~וי ~כלי" במציצה
 אל~זר יד להב~ל לי" ~~י~א וכן לדי~י"" דאו"מלאכה
~~ם

 ב~~ו~
 וכ~ב ח~את" חיוב ~יכא

 ~מה"~
 מו~ר

 בס~ו~ ד~~ מ~ו~ ב~ב~" בפהב~ציצה ~~
 חיוב איכא

 ~יי""~~~~אח

~~~
 דמילחא" נרוו~א רק הוי הנ"ל דברינו באמח
 היינו אם ~לא זה" לכל צריכים איןכי
~ומרי~

 בזמן דגם
 ~ש""~

 כלי ~"י במציצה מוחר הי"
 אינו ~כ~ת ו~~ו~" כלי ד~""י הנזכר ל~י אבלוס~ו~"
מוציא

 ה~~
 ~נ~תנו דנא~ר אלא הרחוקי~" ממקומוח

 לדידהו הרי הרופאי~" אומרים ~כן מ~וםה~ב~י~~"
 ה~ר""ם מש"כ שייך שוב וא"כ כננ" למציצהא"צ

 ~ל נ~מך ~אם ראשין" בב" החבל לאחוז דא"אכנ"נ" שי~
 א"כהרופאים"

 במציצה שבת ומחלל כלל" למציצ~ א"~
 אין ואם שיהי"" אופןבאיזה

 סמכינ~
 צריכין שוב ~ליהם"

 בספוג כןאינו כ~ת" המציאו~ לפי אשר ~רחוקים" ממקומותלמצון
 כנ""ל~ כלי ~"י וג~

~~~
 ~~~און ~~רים פחחי בתשו" מכבר ראיחי
~

 ~חחי"
 ~ארענסלאסס~

 ~הוכיח ~"~" ~סימן
 ~~""י נא~ דא~ דוקא" בפה להיות צריךדהמציצה
 ושנים ש~שאוהו" שנים ~""י א~~ר הרי מהני"כלי

 בפה ל~~ו~ו דצריך נאמר אם אך ~~ורין"~~~או
 ~~רח בס~ר ו~י" שנים" ~"י ל~~וח יכול אינודוקא"
 ~וי כלי ~ע""י ~סובר ו~כ""ח ~יי"ש" ~"~" ~~י"חכמים
 ~ ~"י בכלי מדא~~ר להוכיח" הוצרך כן ~ל דאו""~"כ

~ דרבנ~" רק ~הוי~~~או~ו"  ראי" הוי זו הוכחה ול~י 
 אפילו בפה למצון דפסקינן ל~י~ן ובין ה~~~" לזמןבין

 ו~כ""~בשבת"
 ~ובר ספונ" או כלי ~""י י~~~ ואם ~וקא" בפהדצריך כנ""ל" ~סחרי תרתי ~~וי ב~צמו" ~מוהל

 ~יק~ ב~ר"ם כנזכר וכו" ל"ח~ל

~~~
 ספוג או בכלידהמוצצים הנ""ל" ~ערי~ הפחחי דברי לפי עוד דאחאן

 חון ב~~ח" א~
 ~מציצה ככולם" רו~ם ה~דולים פסק ~ל ש~ובריםממה
 ולא ש~שאוהו" ב" ~"יא~ר ספוג" או דבכלי כיון לשבת" בנוג~ ~ו~ דוקא"~ה

 נ~מ~
 ~ם י~ כן" שי~~ו

 כנ""ל~ שבח חילול~~ום



~ ~ ~ ~

~~~ן
~~ 

~~~~~~~
 העול~ תור~~~~

 כלי ע"י דא~ ~נ""ל" מהדברים
 ~ינווספוג

 מוצי~
 גם לנגדם עומד בזה" ה~~ע ~נ~נה ~נאמררק ~רחוקים" ~מקומות הדם

 הוכח~
המהר"~

 וא~ הנ""ל" ~יק
 נא~ר

 וספוג כלי ע"י דג~
מוציא

 אז ~רחוקי~" ממקומו~
 ~דיי~

 לנגדם ~ומד
 א~ אמנ~ הנ"ל" ~ערי~הפ~חי ראיי~

 אפ~ר ראי" ~~ל
 מוציא אינו דספוג ל~מצי~ות בנוגע מ"מפירכא" ל~יו~

 מומחה רופא גם ע""ז מ~יד ~שר הרחוקי~"ממקומות
 לענ""ד ע"ז לעיל" המבואר לפי זכוכי~ ~כלי וכןהנ"ל"
 התורה נקרעת ה~בע" דנש~נה ולומר פירכא"ליכא
 יש דאף לדינא" הדרן ~"כ ח"ושלנו

 מיל~ לדחו~
 בזמנה

 ה~ציצה לע~ותב~ביל
 כדינ~~ בפ~

~~~
 ~יקר בנוגע

 ד~ציצ~ ההלכ~
 אות תרכ""א ~סי" רבה באלי"ד~יתא מ~ ל~וכיח" י~ ויוהכ""פ" ב~בת ו~פילובז~""ז" א~ דוקא" ב~ה
 ד"~

 קיצור בשם
 שום ~ו ביין ביו~כ"פ מציצה ~ע~ות דאסורשל""~"
 ימצון רקמ~ק~"

 בפ~
 בלא

 לד~ריו וציין ~כ""ד" מ~~~

ב~ע"~
 ב~ם הביא ~שע""~" וש~ ~ק""ו~" ברי"ת ~סי"

 יע~ה דבתענית צ""ח~" ~סי" שמו~לדבר
 הזילו~

 ~ו ביד
 ד~מציצה ~לו~ר" עיי"~" הפה" אמצעות מבליבמוך"
 ורק בפ~"יע~ה

 ~זילו~
 ול~ במוך" או ביד יע~ה

 כמו
 ~למד לג""א~ראיתי

 יעש~ ה~ציצ~ דג~ הפש~
 ~ו ביד

 ~הו~תק כ""ג~" סי" ~ח""א ציון בנין ~בתשו"~ו~""ר להדדי" בשע"ת ~צרפם ~א"ר מד~רי וכדמוכ~במוך"
בשד"ח

~~ 
 ~ת~~ א~ ~בי~ י""~~" ~~ות

 ~מואל דבר
 ורק בפ~" צריך ~מציצה ד~יקר בדבריו" דמפור~הנ"ל"

 מינה" ושמע ~יי""ש~" ב~וך ~ו ביד יעשה היי~"זליפ~
ד~~

 לע~ות דמ~נה
 הזילו~

 ~מציצה ~"מ במוך" ~ו ביד
 ומכ""ש ב~~ת" ו~~""ד ביו~כ"פ" ואף דוקא" בפהצריך
~ הנ""ל" לפיבחול  

 והנ~
 גם

 מה~
 ~כ~ב

 ישדביוהכ"פ ~ם" בשע""~
 ח~~

 לבד ביד וי~~ה במוך" סחי~ה
 ד~ל""כ במוך" ~מציצה ~~ות ~פ~ר דאי ~"מעיי""ש"
 ~חי~ה הח~ש דלכ"ע וכיון המציצה" לצורך ~כל הוי~וב
 פס""ר רק הויבזה"

 דל~
 כמבואר לי"" ניחא

 בת~~
 יד

 כנ""ל~ וכיב""ז מוך ע""י למצון דאין ~~כ""ח מו~ר"הי" המציצה" לצורך ~וי אם בוד~י כנ"ל" ל~י~תו שםאלעזר

 ~ו~~~
 זו" ~בוע בפרשת הקרא לפרש בד~~י עלה

 דכ~יב~תזריע~"
 ~~מי~ וביו~

 בשר ימול
 וביום בשב~" ~פילו וביום ~כז"ל" וד~וערלתו"

 לא למה ה~והחה"ק" וה~יר בלי~"ול~
 פר~י ~ רש~

דיני~
 אלו

 בפרש~
 לך לך בפ" שנכתבה מילה

דבה"ק~ עיי""~

~~~~
 במ~ ~~" נזר האבני עפי"ד

 דחון להוכיח" כתב דוק~" בפה צריך~המציצה לברר" ~ם ש~אריך
 מצוה יש עוד כנ"ל" בחכז"ל כמבו~ר סכנהמ~עם

 אפ~ר דלא דכיוןב~מציצה"
 כתיב כאלו ~וי מציצה" בל~

 מ~א כן" והוכי~ ומצון" ופרע~ול
 ~דיבמו~

 דמ"ו
 ה~ נמי דבאבות מ~ום בגר" ~בילה דצריך~~~"
דא""א בהזאה" לברית שנכנסו כיון לומר" ומוכרח ~ביל~"צריך אמאי הזאה" דאין לדורות וק~ה" הזאה" לקבלכדי ~בי~" בל~ ~~" ופי" ~בי~" בלא הז~ה דאין~ביל~"

 שוב ~לפנ~" ~בי~ בל~
 ג~

 נכנסו ~צמה ב~בילה
דב~בילה ~ביל~" צריך מ"מ ~זאה" שא"צ לדורו~" גם וע""כלברית"

 עצמ~
 אפשר דאי כיון ה"נ לברית" נכנסו

 ~וב מ""מ סכנה" משום שהמציצה אף מציצה" בלאלמילה

 לבריתו והכנסה מילה" ממצו~ בעצמותה" ~מציצ~ג~
 ~בזה""ז יהי" אם אף וע"כ א""א"~ל

 מ""מ סכנה" ליכ~

כיו~
 בלא ~~~ר הי" לא מ""~" ~בעת

 ~צות בפ~" מציצ~
 ו~בי~ נשתנה" לא~ילה

 ובזה ~ לזה" ראיות עוד
~יו~ב

 דמציצ~ ה~""ס" פ~~~ דלפי דק~ה" מ~
 רק

 למול יאסור נצמצ~" יכול שהי" ~י א"כ ~כנ~"מ~ום
 בעודב~ב~"

 ל~~ות כדי ~יו~" בסוף רק גדול" ~יו~
 גם למצון מחויבממילא מה~צו~" המציצה דגם הנ""ל" לפי אבל בלילה"ה~ציצה

 ~כ~""ד~ ה~מיני ביו~

 וה~ ~מיל~"במצות ד~רי~ ג" לע~ות צריך כי כאן" הכתובדרמז כתב" ~רלתו" ב~ר ימול ~ה""פ ~~" ב~וה""~~~~~
 מי~ מציצה" פרי~ה מילה

 הוא
 הפריעה" היא ב~ר ימול" ~ומרו והוא ~~רל~"כריתת
~יעשנ~

 והמציצה כרי~ה" בל~ חיות" בו ~אין כב~ר
 דםהוא

 המזו~~
 ב" ~ל

 בחינו~
 לצד ופרי~" ~רלה אלו

 לה~ י~ מהגוף" אחד חלקהיותה
 חלק

 מ~ורבוהוא ~אדם" בד~
 וצוה ~אד~" בכללו~

~ 
 למצון

 ו~ו~ ערלה" בחי" ג""כ~הוא ז~" ד~
 ערלתו באו~רו ~רמז מה

 עכת"ד~~ו"

~~~~
 דל~ ~כז""ל" דברי נודע

 נתנה
 ~ריע~

 ע""~~ לא""א

ו~~~
 הפריעה" נתנה לא דעדיין לך לך ד~~רשת ~""ש
ל~

 ~מז ~פה וכיון הנ"ל" מצות ~ג" לר~ז הי"
 כ~וב ~צו~" ~~" כנ~~ורה

 וביו~
 מ~ ל~פו~י בנילה"ולא וביו~ בשבת" אפילו

 ~מציצה דידקדקו ד~ו"א
יהי"

 אל~ ד~א" בניל~
 אפילודוקא ביו~ וצריך מ~מצ~" המציצה גם

 וא"~ ב~ב~
 ב~זה"י~

 בשד"ח שהו~~ק הברי~" כורת בספר ר~יתי~~ו~

~~
 ~תשו" ו~י" בז~""ל" ~כ~ב ~"ו~" ~אות

~ר""~
 כנל למול יקבל דלא רמ""ד~" ~סי" שיק

מציצה" בל~
~~ 

 ז~" ידי ~ל ערל הולד ~י~אר
 וכ~

 עפ"י נראה
 ב~ו~ כש~"~ נל~~נ"ד" אמנ~הנ"ל"

 ל~ול המצוה יקבל בפ~"ל~צון ~~צו~ ל~יי~ אופן
 ולמצו~

 ~מוצן כלי ~""י
 ול~ בס~וג"או

 ~רל יניחו
 ~יצא ל~ער יכולאם בתנ~י רק ~יק" להמהר"~ ~~
 ~ד~

 לאו ו~ם הרחוקי~" ממקומות

ל~
~ עכ"ד" ימול  

 ו~~
 אליבא דס""ל ~" תלתא" מיני"

 א~ י~ול" ~א כלל" מציצה דבלא שיק"דהמ~ר"~
 ~יש~ר

 דאם ב" ~רל"הולד
 א""~

 ~מצוה ל~יים ~ופ~" בשום
 כלומר ערל" יניחו ולא ~מוצן" כלי ~""י ימצון בפה"למצון
 אבל ~ל" יש~ר עי"ז א~דוקא"

~~ 
 ל~~ר למולו אפשר

זמ~"
 ולמצו~

 זה דכל ג" כלי" ע"יוימצון בזמנו" ימול ולא המי~" ידחה אז בפ~"
 ל~ער יכול א~

 שיצ~
 ~דם

 וא~ ~רחוקים"ממקו~ות
 וכנודע כנ"ל" ימול לא ל~ו

 אינו כלי ע"י והמומחים" הפוסקים גדולימדברי
 זוכר בספר~~~י~י ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ מוצי~

 הברי~
 ה~עות ~בלוח

 וה~יקון~
בסו~

 המ~ר"~ דברי את הביא הספר"
 ~יק

וכור~
 דדינ~ מבוארת" דהכונה הנ"ל" הברית

 ד~ר"ם
 רוצה ב~האבשיק

 נפ~ ב~~~
 ~זי בפה"למצון של~ ~ז"ל" דברי על לעבור

 ~י~
 כורת ובס" למולו" נזקקין אנו

 והגה""צ ערל" יניחו ואל ימולו ~ז ~~הי"" סיבהמ~יזה בפה" למצון אופן ב~ום אפ~ר אי ב~אם מיירי"הברית
בעל

 מנ~~
 בעל דברי ל~ נהירא דלא לו" כתב ז"ל" ~לעזר

 ע""י מינ~ חורבא תיפוק דלא ~וש" ישאדרבה בכה""ג" דמודה שיק מהר""ם דעת ~סב הברי~"כורת



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ עכת""ד~~מ~ח~ים ו~ין ~ד~רי~ם" ה~~ואר כ~י ~נה 
 ~ח~~

 והנה"~ אחר~" סי~ה
 ~על

 לא אל~זר" ~נח~
 ה~ירושלמדו

 רק אף דמיירי שיק" ~מהר"~
 א~

 וכ""ז כנ"ל" שיק דמהר"ם אלי~א ~כה""נ אף ~"ניחא אי~ם

מניחי~
 ~""~ ~כלי" ש~ניחי~ אף ~~ה" למצון

 לא
א~ י~ו~

 א~ל ~ל" ישאר ~י"ז
 ל~חו~

 כ"~ ~ז~נו" ~ילה
 ס""ל

~דוחין ~ניח" אינו ~א~ אם ~ין ה~רי~" זוכר ~על חילקו~זה
 ו~לי~

 כד~ה""ק~ אח"ז ו~וצצין

~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~" יו~~""~"

 ~~"~ ~~כ""~ ~~נ~"י ~~~~ ~ו"~
~  

~~
 כ~ו"

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

~~~~~~~~~~~~ 
 ~~~~י" ני""~ ~~ ~~ו" ~~ו~~י

 ~~~~ו~~~~י

~~~~~
 ~~~י

 ~~ו~ ~ני~י~ ~ינ~ ~ר ~" ~ו~~
 ~~י~~ ~~ ~י~ ~~~ו~ ~~ ~~~"~~י~~

 ~~""~ ~~~ו~ ~~י~~~נו"
 ו~~י~ ~~~ ~~י~ו

 ~~~ו" ו~ייו
 ~~~ ז""~" ~י~~וי~נ~וו

 ~יו ~~~~" ~~~~ ~ו
 ר~ ~~יני" ~יו~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~ו~

 ~~~רו
 ו~~ו~

 ו~~~ ~~~~~~"~~~~
 ~ו

 ~נ~ו~~ נ~
 ~י~~" ~~~נינו

 ~~~י ~ז~ ~~"י ~~~~ ~ ~~י ~י ~רר~י ~~ו~נ~
 ו~"~ ~ר~ו~י~ ~~~ו~ו~ ~~~ ~ו~י~ ~ינו ~~~~~
 ~~ור~ ~~~ו~י ~ ~~י""~ ~~~"~~~~

 ~~~~ו
~~~~ 

~"~~
 ~~ירנו

 ו~נ~ ~"" יר~י ~~~ ~~~~~
 ~~~גו

 ~ רו~~י~ ~יז~~~י~~
 ~י ~~נו" ~נ~ ו~ו~~

 ~ר~רו~~י~
 ~~ני ~~

 ~~~ ~~~ ~~~~~י~ ~נ~ י~ר~~

~~~~
 ~~ה ציין הנ""ל" ז""ל ~שי~לוי הגאון ~~שו"
 הנוד~יםתשו~ות

 א~ל ~זה" ש~ד~רי~
 ~חיו"ד שיק ~הר"ם ה~שו" הוא לשאלתינו"~יו~ר הנו~

 דאם שם ש~סק רמ"~~"~י"
 ~ניחי~ אי~

 ל~צון או~ו
 א~ ~~ף שם" ו~~שמעות י~ול"לא

 ל~חו~ א~ ו~כ""ש י~ול" לא לג~רי"~~ילה נ~ח~ יה~ עי""ז
 ~ילה רק

 ה~שו" ~לשון א~ל ~י""ז"~ז~נו
 ש~

 דאין ד~יירי נראה
 א~ל כלל" ל~צון~ניחים

 א~
 זה ~כלי" ל~צון ~ניחים

 ל~ש""כשייך
 ~מהר"~

 שיק
 ~חאו"~

 ~מסיק ~נ"ב~" ~י"

 כש~~יינים ~~ל ~יי~" ~ז~נו ~ילה ל~חות רקא~ילו זה" ~ש~יל כדאי א~ ~~" ~~ואר אינו א~ל לאסור"ש~
 ש~ שי~ ~~הר""~ שכת~ ד~ר" של ב~~מוש~יר

~~חיו""ד~
 נרא~ ~א"" ~~~ם

 שייך דזה
 נ~

 ~אם
 עד נ""י" ~על~ו הרי ~ז~"ל" ש~ דכת~ ~כלי"ל~צון ~ניחי~

 ש~~ וחילול ~ש~~" א~ילו ו~צן ~רע~כשיו
 איכא

 כ~~ואר~~ציצה"
 ~~ש~~

 ~~~"נ א~~~י" דסתריתרחי י~ש~ ואיך ע"~~" דקל""ג
 שחילל או איסור" קעבי~

 או במציצה"ש~~
 שעת~

 ~יבוא וא~שר ~וצ~" אי~ו
 על ל"ת על עו~ר והוא ~כנ~" לידיהתינוק

 להקל" ~ה""ת ~או" ~~יקא ל~""ד ואפילו לו" ו~שי~ותאו ריעך" ~~
 ה~ר"~כח~

 דאסור ס"ס~" כללי ק""י סי" ~יו""ד
~ עכ"ל" עיי~ אהדדי ~תריתר~י לעשו~  ~ד~ריו" ו~וכח 

 א~דא~
 נ~ג ה~ו~ל

 החי~וך היינו הכל" לעשו~ ~כ"~
וה~ר~ה

 וה~ציצ~
או ארי"" הש~ג~ כשי~~ ~ש~ח" ~~צ~ו

 ~יו""ד נזר האבני כשי~ת וה~ציצה" ה~ריע~ עכ"~

 או~ של"חסי"
 כ"~~

 הוי ~""מ ~יי""ש" ~א~שר היכא
 ד~שו~ א~רינן"ולא ה~ציצה" ~לא סכנה דליכא ~יכא ~~ציצ~" ש~תחילול

 דיש
 ~צו~

 ~ה~~ת
 כש~צן ~רי~" ד~

 נקרא הכלד~"
 ה~~~

 וכמו היא" ו~צו~ ~רי~" דם

ש~ציצי~
 דם ~ה~~ת כן חוזר" שמל זה ~כ~ין" שאינן

אלא ~סתרי" ~רחי ל~ה דא""כ ש~" נזר ~א~ני כ~""ש~רי~"
 ה~ר""~

 המל אף ה~כנה" דזיל~ סובר" שיק
 עיקר דכל ~~עם ל~צו~" ~סור~עצ~ו

 ~~~~ ~צו~
 ~ם

 ~ש~ת רש"י וכ~~ואר ק~לה" ~ד~רי רק ~וי~רית"
~דקל""ד

 ~""א~
 ~שד""ח וע~ עיי""ש"

 ~"ה ~""ואות ה~ציצ~ ~~קונ~ר~
 וראיתי~

 ס~רות" שאר ס"ל לא וגם וז"~"
 הוי סכנה" ל""ה ~~~""ז ~ם רק ש~" נזר ~א~נישכ~~

 ~זה" שבתח~ול

 דהצריך דהא פשי~א"~~~~
 ~~הר"~

 ל~וא שיק

 ~ ז~ דס~רי" ~רתיל~~
א~ל שאת" לי~ר

 ~לא""~
 ל""ה אם ~לשי~~ו" כיון

 סכנ~
 ~לתי ~ז~""ז

 אף~~ציצה"
 יש ~כנה" הוי הש""~ ד~ז~~

 שו~ א"~ כ~ת" מוצצין א~ שבת"חילול משו~ ~ז~
 ד~וי ראי" יש

 הלכה ~~~קינן נו~א מהא ל~צון"חיו~
 ל~ש~

 לכל

 בש"סד~י~א כ~ ~כנה" ע~יד לא כי כרחך על א""כ ~ש~ת"א~ילו ~~ה" ~ציצ~ דיעשו ~~ו~קים" רו~ כשי~ו~המו~לי~
~~~~ 

 ~לא ל~ול וא~ור ~""ב~" ד~ל"ג
מציצ~

 ~נתא" ~שום

~~~
 דעכ""ח ~כלי" ל~ציצה ~נוגע גם שייך האי כי
 נתיראם

 ל~צו~
 לומר אנחנו ~וכרחין ~כלי"

 ל~י ו~זה ~סכנה" ל~~יר ~~ני ~כלי" מציצ~ ~""ידגם
~ה

 ש~ נז~ א~ני ~תשו" ~~שי~ו~ שכת~
 וס~וג" זכוכי~ כלי ע"יד~~ציצה כ"ד~" ~אות

 ח~א~ חיו~ בז~ אי~
לדע~

 מה" ~~כ""א הרמ~"ם
 ~יד ~ה~וחק ~כ"~~" שב~

 ~~" ~פ"א ועי" ~~ר~נ~" אלא אינו דם"להוציא
 ש~~

 ואין ~זה" וכ""שה""ג~"
 חיו~

 רק
 ~מוצ~

 ש~וציא ~~ה"
 מ~~ו~ו~הד~

 ~ ~יי"ש" ח~ור~ ~""י הרחוקים
 ~הל שכ~ר המוהל" לאו~ו ~יבעיאלא וא~

 ~~ה" ~ש~~ כ""~
 י~צון אם דסתרי" ~רתידהוי

 ~חלל ~זמהני" כ~ דא~ כלי" ~""י ~ע~
 ש~~

 ואם כלי" ~""ידאפשר ~שבת" ~~ציצתו דאו" ~~לאכה
 כ~

 כעת ~ובר ~וא אז מ~ני" לא
~ל

 ל"~
~ כנ"ל" וכו"  ~וד מל שלא במוהל אף אלא 

 אנ~ ~"~בש~~"
 ש~בירא לדידן

 דצריכי~ ל~
 נא~ר אם ~שבת"א~ילו ~~~" ל~צון

 בכלי" ~ע~ דימצו~
 ע~רינ~

 ~ל
 שלא עשה ציית" לא אשר וה~והל וכו""ל"~

 כדי~
 ל~י

 כנ"ל~שי~תנו

~~~~
 ~ס~ר ראי~י כ~" כ~ו

 ~סי" ושלו" חיי~ או~
רס""ד

 דכש~וצן לי"" דפשי~א י"~~" או~
 ~~בריהם רק ו~וי יד" כל~חר רק ~וי ש~ו~רת"בכלי
 סי" ~א"~ א~רס~ון נהרי בתשו" א~ל ~יי""ש"~ש~ת



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~ ~~ ~~~י~~
 ~וי בודאי כלי" ~""י דכשמוצן להיפוך" לי" קיםמ""ו~"
 ראי" אין שוב כ~" נאמר ואם ~יי""ש" דאו"מלאכה

 כיון בשב~" בפ~ממציצ~
 שא~

 ני ~אין ~ל~זר יד ב~שו" כה""ג שכתב וכ~ו לפי"ז"דאו" מלאכ~ ~וי בכלי" ב~ציצה
 בשד""ח ש~ו~תק כפי רקהספר

 או~ ש~
~"~ 

 הדור ג~וני כל ~"ז פלינו ~אשר ספוג" ~"י גםדמותר ל~י~~ו"
 ~ו~ר ומ"משלפנינו~"

 ג~
 משו~ בפה" ב~ציצה

 ד~כ"פ
 כש~וח~ בספוג"גם

 המנ""א וכ~"ש ח~את" חיובאיכא הד~" ~מנה ומוציא החבורה" ~ל
 ~בסי~~

 ס""ק שכ""ח

נ""ג~
 אינו ~אבל עיי"ש"

~ כנ"ל~" נזר ~אבני ד~~ כ~  
 ר" ~מהגאון ש~רים פתחי בתשו" הוכיח שפיראבל
פ~חי"

 הארענבלאס~
 דא~ דוקא" בפה ~יות צריךד~ציצה ד"~" ~י" ~"וארשא" דיין ~""ל

 נאמר
 ~""י דנ~

 דגם ~כ""ח" והיינו ~ ~יי"ש" שנים ע""י אפשראי בפה" אבל ש~שאוהו" שני~ ~""י אפשר הרי מהני"כלי
 מדאפשר ל~וכיח הוצרך וע"כ דאו"" הוי כלי ד~""יסובר הו~

 רק דהוי שע~אוה" ב"~י
 דרבנ~

~  שוב וא""כ 
 לדיד~

דמצרכינ~
 דוקא בפה

 שני~ ע""י בכלי ונא בשב~" נ~

 תר~י ד~וי ב~צמו" להמוהל ומכ"ש ~שע~אוה"
 כנ""ל"דסתרי

~  ~""י י~שה ואם בפ~" דוקא דצריך ש""מ 
 וכ""ז ~ שיק" במהר"ם כנזכר וכו" ל""ת ~ל ~וברכלי

 לשי~~א~
 הסוברים

 מלאכה איכא וספונ בכלי דנ~
 א~ בלא""ה" בשי~תו" וה~ומדים נזר דלאבנידאו""

 בלתי
 ראי" יש שעש~וה" ב" ~""ידאפשר

 כנ"~
~~~~

בכלי המוצצי~ ~נ""ל" שערי~ ~פת~י דברי לפי
 ממה חון ש~שאוה" ב" בלא בשב~" א~

ש~וברי~
 דמציצה שס"ל ככילם" רובם הגדולים פסק על

 ב" ~""י אפ~ר דבכלי כיון בשבת" ~וד דוקא"בפה
 ולאשעשאוה"

 נשמ~
 גם יש כן" שי~שו

 ~ו~
 שבת חילול

כנ"ל~

~~~
 תורת

 העו~
 של ד~עמו מהנ"ל"

 ~מהר"~
 שיק

 שייך ~מציצה" משום בז~נו מילה לדחות~נ"ל"
ג~

 כנ"ל~ בפה מניחים אינם אם
 הי~ים~ כל דוש~~"ר ~וז ידידו בזהוהנני

 ~ויי~ ~~~י~~~

 ~~~~ ~~~~~ י~~~ ~יג~~ ~י~~~~~~~
 ~~""~ ~~~י~~~"~"

 ~" י~ ~""ו
 ~~~"~ ~~~ו~

 למול שאין רק לא הגו~" כל דבחולי חכז"לי דבריכנגד ~~""~"
 ~ר~"נ~"כ

~"~~ 
 ~ו~""ר

 אלא חליו"~~~ ~""~ ~~י~""~ ~~~~~ י~~~
 א~

 וע~ מ~ל"~" ז"י לה~ין שצריכים
 י~""ו"~~~וג~וו

~~

 ~~לל~ן ~~י מה
~~~ 

~~~~~~ 
 אח~" או השמיני יום קודם נתרפא אם בין לחלקלצדד ~"~"""
~~~

 ה~חרוני~ גדולי מדבריוהבא~י ~~~~~ ~~~~~ ירו~ ~~י~ו~ ~י~~ ~~~יו ~~~~ו
 בז~~ שדברו מה

~~~ וע~
 יצחק מנחת בספרי בזה כ~בתי כבר

 ~ח"~
 ד"~~ נ" ב" או~יות י"א ס~ ~ח"ה במנח""ימש""כ סי"

 סיבות כמה שישקמ"~~"
 הגעהל לצב~ הגורמו~

 והצדשבתינוק
 השו~

 חלאים המה שכולם
 ~כוללי~

 כל
ומח~~

 אקצר ~נינים ~מה ~רדותי נודל
 שיש רק~גו~" ואחתו~

 מדרגו~
 ~וב" ורב שלו" בברכת מסוכנים ואינם ביו~ר" מ~וכנים

 ומכל כך"כל
 מקו~

 לרופאים ס""ל
 וז~ ל~ל" ~כנ~ שאי~

 ו~יי~ י~~~~~~

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

 ~ור ~"ו
 ~~"~~~~~""נ וי~~ ו~~""~ ~יו~

~ו~~""~
 ~""כ

 ~נ~ו~ ~~
 ~~וז

 ו~~~ו~
 ~~~י ~ו~""ר

 ~~"י~~~~~
 ~~~~~ר~

 ~"ו~

 י~י~ ~~ ~~גי ~נ~גי ני""~ ~~ כ~~~~~~~~"~
 ~~~ ~~י ~~~י ~~ ~~י~~ו~~~~
 ~~~י~~" כ"~ ו~~~~ו~~

~"~
 ר~~ ~י~ו~ ~רי~ ~י~~ ~~ ~~~רי~~ ~~יו~ו
 ~~ו~כי~ ~ו~~י~ ~~~י~

 ~ור
~~~~ 

 ו~ור

 ו~~ ~"~~~רי~~
 ~~~ו~ כ~ו~ ~~~י~~ ~~ור ~~ר

 ~~~~ ~~רי~ ~~~ור~ ~~~ו~ו"~~י~~
 ~~~ ~~ו ~~ ~~י~ ~ו~ ו~~~~ ~גי~ ~~~י~~~ור ~~ ~~~~יר

~~ור
 ~~ ~~ר~~ ~~~~ ו~~~~ ו~~רי~~" ~~ר~~

 ~ור

 ~ו~~ ~~"~ י~רורו" ~~~ י~~~~רי~
 ~ורו~ ~"

 י~~יו
 ~~ור ~~ר~~~

 ~~~~~ו~~~ו ו~~~ ~~רו~" ~~ ו~יו ~~ו~" ~~רי~~
~~ 

 ו~~~~ ~~~~י~~" כו ~~~ ~~וו
 ~רור ~~ ~~~ ~~י~ורו" ~~רי~~~ור~

~~ו ~~ ~~י~ו~
~~ 

 ~~י ~יו ~~~י~~ ~~י~ו~ ר~ ~~~ ~ו~ו ~~ו
 ~י~~ ו~ו ~~י~ורו" ~~~ ~י~~ ו~~רי~~~~ו~ו~"
~ י""~~ ~ר~~ ~~~~~~~~~  ~~~ 

 ו~רו
 ו~ו"" ~ור~

 ~~י" ~יו~ ~~~"~~~ו"
 ~ג~ו~י~ ~~~" ~~ ~"~

 ~יו~ ו~~~ר~~ ~ו" ~~ג~ ~~~ ~י ~ר~~~ו~~
 ו~~~ ~~י~~~~~~

 ~רכי ~~ר
 ~~ ~ג~ יו~~

 ~~ו ו~~~ור

 ~ר~~~ ~~~י~" ~י ר~ ו~~רי ~~י~"~~~~
 ו~ור

 ~~" ~~~ ~~רי~~ ~~י~ו~ ~~ו~ ~י~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~ם~~~
 ו~~~ ~~~ר~ ו~~י~ ~~י~ו~~~~~

 ~~~ ~~י~~ר

 ""ו~ור~י ו~~יי~ ~יו~" ~~~ר""~ ~~ ~ו~~~"~~
~~ 

 ~~ ~~ ו~~רי~~ ~~י~~~"~~
 ~~~ר ~~ ~י~ ~~~י

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

 ~ ~~ ~ו~~
 ~~~ור ו~~וו ~~וו

~~ 
 ~~ו

 ~~ו~~
 ~ו~ ~~ ~~~ור ~רי ~~~ו~ו~ כ~ ~~~~~ ~~ו~~~~~

 ~כ~""ר~ ~~~~ ו~~רי~~~~ר~~

 כ"ת ~ד~רי רוא~ ~ני~~~
 ע~ו" ותשו~תי ~כ~ שאל~

 ג~כי
 החיתוך לכ~~י~" ל~~ות אין לענ"ד

 סי" ~יו""ד ~ת~ו~השיק ~~~ר""~ כת~ ~דיע~ד" ד~ף ~~כי~" ~ב"~וה~רי~
 ל~סח~ק דיש וא"כ~" ד""~ ר""~

~ד~ר
 ~וש~ ד~ע~י~

 ועור ~חי~וך ~~ו~ל
 גם ע~ו נחתך ה~יתוך ש~""י או ~כ"ח כלל" ~נ~צאאינו ~~רי~~

 שנתרכך או ~~רי~"~ור
 ונ~ל~

 א~ ~צ~ו" ל~ה
 זה

 ו~נה~ו~יל"
 ל~

 ו~צ~צף ~~ פוצ~ ~~ול~ ש~~תי
 כ~ליהי" ד~~

 ו~~"ג ~ר~" ול~
 נ~ש~ ~~ריע~

 ו~ו"" ~~ילא
א~י"~

 ~יל~ דהוי לכ"ע ~שי~א
 הרי עכ"ד" ~עליו~א

~וכ~
 דרק

 ל~ני~
 ~~י~~ד

 לא א~ל ד~ועיל" כת~
 לכ~חי~

 ~~~לשנו~
 שנ~גו

 ~~ול~
 ~חכ~""ל ~דוש ~קו~ו ו~קור
ו~וסקי~~

ד~~~
 ~י" כ~ר

 ~ז~ ~לו~די~ ~י~ ויכו~
 כדאי~א

 ~~רה"ג ~~איר אור~תשו"
 ~ור""~

 ז""ל ש~ירא
 עושה ~י" א~ד ד~ו~ל תר~""ו~" ~שנת~נד~ס

 ר~ ~צפורני~ ~רי~~~לי ~~ריע~
 ~אופן ~ו~ך

 שנתג~
 ~~"כ

 ~ין ויכוח וע~ר~ע~ר~"
 ~לשו~ ~רי~~ אי ה~והלי~

~תגלו~
 ~ו

 ~~ו~
 וא~ר קרי~~"

 חכז~ל ~ד~רי ש~בי~
 וזו~"ק~~ד"ר

 וש"~ ו~ר~~"~
 דפרי~ה

 ~~ריע~
 שרא~ כת~ דוקא"~צ~ורני~

 ל~וסק
 ~ד~ו~

 ירחי ~א~ן
 לעול~י~ ~~ שכ~רז"ל

 לו~ר ~תע~ש אחד ש~ו~ל

ד~רי~~
 ו~כ~ גילוי" רק ~יינו

 וכו"" ו~~~ירו קד~דו ענ
וסיי~

 לשו~ דחלי~ ש~" ~~~יר ~~ור
 לשנות ~ו~ל

 וא~ילו ש~ידנו"מ~~ל~
 א~

 ~צד זה ~י" לא
 ~די~

 ~לא
 חלילה ~על~אמנ~ג

 לשו~
 ~נ~ג ~נות ישראל ~ר

 ו~דישר~ל"
 כ~~

 ~נ~ג לכל ז"ל ר~ותינו חשו
~ 

 לראות
 ~ש""סבד~רי

 ~פסחי~
 ד""נ

 ע"~
 וי~~ות

 וב~ר~ו~שא~"ק" דק""~~
 ל~גאון ~תשו" וכ"כ כנ"ל" כך ש~דין

 וכת~ ~""ל" ע~לינגער~הר"י
 ~נ~ג ש~שנים ~ל~ד לא

 ~לאישר~ל"
 ~~נ~ ג~

 קד~ונים ~י~י~ רז"ל ש~קנו

ושנח~ש~~
 וא~שר י~ראל" בכל

 ש~ני~
 ק~לת

 ~רע"~
 נא~ו~לי~~

 ~~ור~ים
 לש~צ~ ~ע~

 ירחק נ~שו שו~ר
 ועוד~~"

 ש~ ~~י~
 ה~איר ~אור

 ר~יו~
 ~ש"ס

ו~וסקי~
 סי" ~ח"א צ~י ~נין ו~ס~ר עיי"ש~ לזה

 ופוסקים חכ~""ל ~ד~רי ראיות כ~ה עוד והוסיף~~יאו נ"~
 א"צ ~די~~ד א~ל לכתחיל~" וכ"זלז~"

 שו~
 ~~~ת

 ד~
 ~קודיך דרך ~ס~ר וכ~"ש~רית"

 ~חל~
 סק"~~" הדי~ור

 זקינו ~ד~רי ~~יא שלאוחידוש ~"ו~" ס"ק רס"ד ~סי" ושלו" חיי~ אות ~~~ר נכ~ווכ"כ
 ~ג~"~

 ~קודיך ~דרך
 עכת""ד~ כנ"ל שיק ה~~ר"ם כד~רי וז~כנ"ל"

~~~~
 ~~רי~" נחל ""ספר לאור יצא ז~ן איז~ לפני

 ~סי" ישם~ה~~י
 ל"~~

 גורנה כ~ו~ר ק~ן
 ה~חרוני~ ספריכל

 את לייש~ שצדד ואף ~~" שד~רו

 א~לה~קילי~"
 לכתחיל~ ל~~ש~

 אין
 לשנו~

 ~~קו~ל
 ~~ז"לוכ~פורש

 אין בדי~~ד א~ל רו"א" ו~~ו~קי~
 ד~ ~~~~ ל~צריךל~שיש

 דהרי ~עיר א~נם כנ""ל" ~רית

 ~ושין א~א~
 ~דקד~י~ ~"~ בצפור~" ה~ריע~

 כל

~מוהלי~
 ~עור של ~רא~ו ש~כ"פ

 ~~רי~~
 יחתכו

 א~~כ שיוכלו כדיקצ~"
 ~י וא~ ~צ~ורניי~" ~~ ל~~ו~

 ~סי" ~~דולח עין ~ת"~""כ
~"~ 

 ~ישוב
 ~רן שי~~

 ~צות ד~יקר זצ"ל ~ד"ח~ג~"ק
 ~יל~

 עור
 הער~

 הוי

ר~
 ראש ~י~וך

 ו~~ ל~עלה" ~~רל~
 ~~יר שצריכין

 ~ד ~ערלהשאר
 שת~גל~

 הוי ~ע~רה
 ר~

 ~~"דיא""כ ציצין" ~דין
 ~~עור ~גיד של רא~ו גילוי רק ~וי ~רי~

 ל~רו~ ~צריכי~ ו~~~רי~~"
 ~ד ~~ור שאר

כל שת~גל~
 ~וי ~~~~

 ~די~ ר~
 ע~ר וא"כ ד~רי~~" ציצין

~~ריעה
 ~ושי~

 ~~ חי~וך ~""י ת~יד
 יתכןו~יך ~~רל~" ~עור

 שהציצי~
 ~עור של

 הפרי~~
 ש~צותו חמיר י~י"

 קריעה ע""ירק
 ~צפור~

 ~כ~"ד~ וצ~ חיתוך ע"י ולא

~~~
 הנדון ~ין

 ד~נ~ ~ר~י"" דו~
 הבדולח עין ~~"

שם
 כת~

 ~ד"ח ~על הגה"ק ~רן שי~ת לייש~ זאת
 דס""לז"ל

 ~י~ ל~ני~
 ~תך לא ד~~ילו

 ר~
 עור ג"כ ~סיר ~פר~ה עור כש~רע אח"כרק ~ער~" ראש

~ד ~~רל~
 ~ע~ר~ ~יגל~

 ו~קשו כנ""ל" נ~ונ ה"ז
 ~לד~ירש ~~רגו~

 ~נ~ תי~~
 ש~" ~ת" ו~י" ~י~וך" ~יינו גוזר

 ~~~~"י
 ~ר~~"~

 ~ילת ד~ירש ע~"ת
 ערל~

 ש~שרו

 וכל מה~ר~" ~וס~א~ו~
 ~כו~~ שאינ~

 ~גיד ראש
 אלא ~רל"~ינו

 ערל" ~וי ~דינ~ א~י"~
 דיל~ינ~

 ~רא

די~וש~
 ד~ש~ שני~" ש~ל

 דע""א ~י~~ות ~ג~" ~וכיחו

 וג~ ~~רי~~ דינ~וע""~~
 וגילוי עור ~~סרת סגי ~~ריעה דכ~ו שו~" דינןודאי ~~ ~~יל~" ~~~כ~ין ציצין

 כן~ע~ר~"
 בציצי~

 ~כ~"ד~ ~יתוך ול""צ ~~~~ין
 הש"ס ~דברי מקורו אשר ~נ""ל" ~ד~ריוד~~אן ו~
 הסר~ דדוק~שם" ~י~~ות~

 עיר
 רק ~וי ~~~~ לגינוי ~~רל~

~~ע~
 ~סר~ ~א"~ זצ"ל" ל~ד""ח ציצין

 ~ור
 עי~ר ~וי~~ו ה~רי~

 דל~י""~ פריע~" ~צו~
 עד מראשו ה~ור כל

סוף
 המקו~ל ל~י אשר ~רי~ה" ~צות ~כלל הוי ה~~ר~

 ~ר~""~~י~ו~
 ~יד העור ~קרי~ת ~צותו ~כשיו עד

 ~~~לכתחיל~

 ש~ר~ א~ד~~~
 עור ר~ש

 ~~~רה שתתגלה עד ~עור של רו~ו עודנשאר ~"~ בחי~וך" ~~ריע~
~עי~ר

 ה~צו~
 ~יד" קריעה ~""י שי~ה

 שיו~לוכדי כ~ שעוש~ וכיו~
 ~צ~רני~ ~~ לת~ו~ אח"~

 ויוכלו
~ח"כ ל~ו~

 גדול צ~ר ו~לא וכדין" כד~ ה~רי~ רו~
 כ"~

 ד~וי י"ללינוקא"
 כאי~

 וא""כ ~רירם~
 אי~

 כלל ראי"
 כלל~שיית ~~

 דורוח מדור ~מ~ו~ל כנגד בחיתוך ה~רי~~
 ושו"~כנ"ל~

 שנשאר היכא ל~תיר לצדד צ~י ~נין ~ס~ר
 עיי""ש~ ~צ~רניו ו~סירו ~חי~וך ~חרי ~פרי~ה~עור

 ~~ריעה ל~ות ~ה~קו~ל לשנות אין ד~ודאים~~~
 זול~~צ~רניים"

 ~ה
 שיוכלו כדי מע~ שחותכי~

לתחו~
 כנ"ל~ ~צ~רניים

ו~נני
 ~ז~

 דוש"ת
 ~רכות~ ~חות~ וחות~

 ~~יים ~~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~

~~~ין
 ~~~~~ ~~~~ י~יג~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~" ~י~י~~ ~י~ ~~~י~ ~~~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~~י~~~~
 ~"יו~

 ~~~~"י ~""~ ~~ו~
~"~~ 

"~"~~ 

 ~י~ר ~~~~י ~כ~ו~~ו~~"~
 ~~י י~י~~ ~~"~

~~~~ו ~"~ ~~~י~ ~~ר~ו~י ~~ ~ני~י כ~~ ~~~~~~~"
 ~ ~ז~"~

~~~י
 ~~ ~~~~ ~~ו~

 ~ו~ר
 ~~י~ ~ר~י~ ~~ר~

 ~~~ו ~נ~י~ ~~ ~~~~~~ר~
 ~~י ~~~

 ר~~ור~
 יר~י~ ~~ רו~~ ~~~ ~ו~י~ ~~י~ ~~~י

 ~~~ו~~~י~י~~
 ~ו ו~י~" ~י~ור

 ~~~ו~ ~~ר~
 ו~ו

 ~~~~ ~~ו~~~~~~
 ~~~~~ ו~ו~ו ~רו~" ~~~~~ו ~ו

י~ינו ~~ ~~~ו~~י~ ~~~י~ ~ו ~~ו~~י~ ~~ו~ ~~י~"
 ~~ ו~~ו~ ~~~~~ ~ו~~ ~~

~~~ור ~~~ ~~~~ י~ירו
 ~~~י~ ~~~ו~ ~ו~~ ~~~ י ~~~~ ~~~~" ~~ו~

 ~~~ר~
 ~~~ר

 ~~ ~~~~ו~ ~~~~~~ ו~~ר~
 ~~י ר"

 ~~ר ~ו~~יו ~יו~~~י~י
 ~~ ~~~~~" ו~~~ ~~~~ ~ו~

 ~~ר~ו~ ~י~ ~~~~~ו~

~~~~
 ~~ ~יי~ ר" ~~~ ~ ~י~ ~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~"
 ~~~ ~~ ~~ני ~~ור~~~ו~~

 ~~~ו
 ~~~ור ~~~ ~~~~ ~רי ו~ו"" ~~~יו~רו~~ו ~ו~~
 ~~~ו~

 ~ו
 ""~~ ~~ ~~~ו~ ר~ ~י~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ר~" ~~~~~י

 ו~~ י~ו~"~~ר~~
~י~ו ~ו~ ~~ ר~ ~ר~ ~~ ג~~ ~ו~י ~ו

 ~~~ ~"" ~~~~ ~ר~
 ר~ ו~ו~ ~~י~" י~ ~ו~ ~י

 ~~יו~ י~ו~ ~ור~" ו~~~~ ~~ור~ ~~י~ו~ ~~~~~~~
 ~יו~~~~

 ו~~י~ו ~~~ו~" ~~ו~
~~ 

 ~~~ר
~~~ ~~~ 

 ~~~ ~~ר~~ ~~~~~~
 ~~י~ י~י ~~ רו~~ ~~י" ~~~וו

 ~~י~ו ו~~ו ~~~" ~י~ו ~~י~ור ~~ו~~י~" ~~י~ו~~~י

 ~יו ~~י~י~ ~~~~ ~~~י~ י~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~ו~

 גוינ~ ~אי ~כי ~~ שנסתפ~ ~מ~~~~
 נ~רא

~"" 
 שם התוס" שה~י~ו ב~סחים" ~ש""ס מד~ריכ""מ ש~~י~ מ~~ מוכרח" הוא ~מקומו ~נה~~~"""

~ממס"
 ~ו~~

 ""עם עניני ~רבה שיש ~"~~" דכ""ב

~ארן"""
 דומ~ דיד~ ונדו~

 כמו ~יינו שב~~" ~המעולה

~~~
 ~""א~ ~כ""~ ח~יג~ ~ש~~ס" ~ארן"

 לפי"
 דלי~י" שם~"~בפס~ים הרי"~

 במקר~
 ארן ~דרך א~ל וב~נה

 ~וראו שם" ג~ורים ו~של~י אי~י""ו~מצות
 ""ע~

 הארן
 ~וש~ין

 יותר" עוד ומצינו פסול"" שו~
 ד~~

 שלומד
 ~במס" דאיתא וכגונא ~אר~""" ""ע~ נקר~ ומ""~תור~"
מנחות

 ע""~~ ~צ"~

 ~""ר
 ~ו~ יוחנ~

 אפילו רשב""י
 ל~

קר~
 ש~רית ~"ש ~לא אדם

 ימוש" ל~ קיי~ ו~רבי~
 ~פני לאו~ו ~סור זהו~~ר

 ~רש"י ו~נ~ הארן"" ""ע~
 של~פירש"

 בניו ירגיל ולא ס~י" ש~~ ~קרי~ת י~מר

 כנרא~ ~~"ל" תור~ל~למו~
 נומר ד~ין כ~" שפירש

 ד~רי תור~" מללמוד ימנע~עצמו ד~ו~
 ש~ו~ כיו~

 ~~רן" עם
~ל~"~

 ~ר~ינו ~~ל לומד" אינו
 כדי פירש" ש~ גרשו~

של~
 ~ללמוד וי~נע ~כך עצמו יפ~ור

 ~~~ל" ~ור~
והמשמעו~

 כעת שעד
 תורה" למ~

 ור~
 ישמע כ~שר

 ~צמו ימנ~ זה"מ~~ר
 ש~ף ש"מ ו~רי תור~" מללמו~

שקו~~
 נקרא מ"מ לתורה" עתים

 "ע~
 ~~רן""

 מח~
 ש~ד לו~ר" שרצונו אפשר א~ל ~~נה"מיעו~

 ל~ ~יו~

 ~פשר ו~ךל~~"
 ~צ~ י~נע ז~ת ו~שמוע ויל~ו~" שישו~

~ תורה" לל~ו~מלשו~  שיהי"" ~יך בו~~י ~~ל 
~כ~""ג ~~ ~~

 ~כלל אינו ~~ל ~~רן"" "ע~ נקר~
~~"" 

 הארן"
 ~ש""סהמוזכר

 ~דפסחים~
 ~נ""ל~

 ז~~~~~
 כן ~ם

 ~~~נחות~" הש"ס מד~רי מו~~
דל""~~

 לא דיד~" כנ~ון הארן~
 ר~

 שמותר
 מצו~ ~ל~ ~ורה"ללמוד

 מ~~ר ליז~ר ויש ~מו" ללמוד
 ה~ור~" לי~וד מני~ת לי~ישי~י~ו

 ש~י~ ירא הואד~ם ~וכ~ ~~~ ג~ וא~
 עמו לל~וד מו~ר מצו~" שו~ר

 ~דפר~ מ~ום"בכל
 ""~ם ~פני ~ומרו ד~~ור כ~ן

 היכא ש"מ ~ז~" וכיוצאה~רן""
 פר~ ~ל~

 ~הכלל" ו~וציא
 ~~רכי ו~י" ~פניו" לאו~רו~ותר

 יוס~
 ר~"ו סי" ~יו""ד

 דל~וד ד"~"אות
 ~יו~ ותו~פת ורש""י ~ג~

 ~נחת ~~ו
תפילי~"

 ~גאו~
 שע~~ל ~~ר"ר

 ~ו~~~ בצו~~
 יש ~~"

 ~" ~~ית ושםנוחלין"
 מ~י~ ~ע~ רו~

 אחר
 הלכו~

 ו~מרוק~ו~ות"
 מ~

 ~~ל~וד לקושי" לנו
 יפ~ ול~

 הם

 לעשות ואסור~ושים"
 ש~~ ~~

 מ~ע~ים
 בתור~

 וכתיב
 ~שו~ות וכו" ויאדי~ ~ורהיג~יל

 ~סי" כ"י ה~~וני~

של"ג~
 ~כ"ל~ הרמ~"~" ~~גרות ועמ"ש

 ~יקר~~~~~
 היא דידן" דדינא

 דמתני~ מילת~
 ומסקנת~הו""~"

 ~חולי~ ~ש"~
 ~"~~" דקל"ג

 ~יום ~גד מ~~ה כ""ה~" ~משלי ה~ראבפי"
 כן הפי"" ~"ל ~ב~ו""א ר~" לב על ~שירים" ושרוגו" קר~

 יודע שאינו ל~י תורה ד~רי~~ומר
 ל~~י~

 כ~ו ~~~"
 ולפי"ז כ~~" ד"~ ~ש~ רש"ישפי"

 אי~
 לל~וד

 א~ל ~שול" לי~י ל~יא שיוכל מחמת ~~נה"למעו~י ~ור~
 ל~ל~ו~ ~שונ~ ~פי"" ס"לבמ~קנא

 וכו" ~גון ש~ינו

 וכ""פעיי""ש"
 הר~ב""~

 מ~" ~בפ""ד
 ת"ת~

 ו~ש"~
 ~יו""ד

ש~
 ו~"כ ז"~" סעי"

 ל~סקנ~
 א~ור

 ~וק~
 ש~ינו לתלמוד

 ילאהגו~"
 ~~חני" ו~י" ~~נ~" למע~

 ~~בו~
 ~פ"ד

 ~~ל~וד ~~יר ~וי ~ו~רר""י מי"ג~
 ~דון" ~ול~ ~למו~ ששגג~

 ~ש~וב~וי~
 כ~ב שמואל המ~רש

 ~ש~
 שיש הרי~~"א

 ל~למיד שיל~ד להז~יר ו~כונה ~~יו""ד~" ~~ל~י~גור~י~
 ל~ ~יי""ש" וכו"כראוי

 ב~ל~יד" זהיר ~וי לפרש אפשר הי"
 המ~קנא ל""ש ש~"ז הגון" תל~י~ שיהי"~יינו

 וק""ל~ וכו""תלמיד ששגג~

~~~~
 ~מ~ני"

 ~דא~ו~
 ~י""א~" פ"א

 ~~~ליו~
 אומר

~כמי~
 ~ו~ת ~~ובו שמא ~דבריכ~" ~ז~רו

 ותגלוגלו~"
 ש~פי" יכו"" ~ר~י~ מי~ ל~קו~

 ול~ ~ר~וי" שילמדוג""כ הפשו~
 יניחו

 ~משל ~מתני" מסק~ת ~~ל הר~""~"~י" ~דברי~~ ל~~ו~ מ~ו~
 ה~ני"" שפרשו ראיתי ו~ז~ ~צת" קשים ~ר~יםומים גלו~ ~ו~~

 ישנו שאל ~~בריכ~" הזהרו חכמים לומר"שרצונו

לתל~י~
 ז~ פי ועל הגון" שאינו

 ~~אמר כל יובן
 ~ש"ס ~פי"ד סו~" ו~דמ~~ילה

 ~"א~" ד""י ~במכו~

 ~ערי ~ללו ~רים ש~"~אית~
 מקל~~

 ~ין
 ~ות~ עושי~

ל~
 ול~ ~~ני~ ~ירין

 וכו"" ג~ולים כרכין
 ו~י~

 מישי~ין
או~~

 אלא
 ~ין ו~ם מי~" ~~קו~

 להם מ~יאין ~ים" ש~

 מגלי~ שגל~ ~למי~ ~נ~ וכו""~י~
 ו~י שנאמר ~מו ר~ו

 ~"ר ~יו~א לי" ~~~וי ~י~י לי"~~יד
 ~זיר~~ ~~יר~



~ ~

~ ~ ~ ~

~י~ן
~~ ~~ 

~~~~  ו~זה ~כ"ל" הגון שאינו ל~למיד אדם ישנה שלאמכאן
 לתלמיד תשנו שלא ~ ~ד~ריכם הז~רו ההמש~"י~ואר
~ הנוןשאינו  תחו~ו שמא 

 חו~~
~ נלות  

 מים למ~ום ותנלו~ ~נ"ל" הש""ס וכד~רי ~מו" ר~ו ומנלין נלו~"התלמיד שיתחיי~
 ~ר~י~

 יהיו שמא פי" ~
מ~~~ו~ו~

 הנהרות מן להם ומ~יאין מים" שם שאין

~ וכו" אחריכם ה~אים ~תלמידים ויש~ו~ ר~ים" מים י~יו המים ואותן הש""ס" כד~ריהרחו~ו~  כד~רי 
 שנל~ דהר~ שם" ~ודהש""ס

 ~~רכי ~ודו~י" וה~ן" ~מו ישי~~ו מנלין
 יוס~

 אות קנ"ו סי" ~או""ח
 נ"~

 דמ~~ם
 כת~~נ""ל"

 תפילת פ" ~~רכות ~ש"ס דאיתא ~~ה לפרש
 אל כ~רו ~וכו שאינו ~למיד כל הכריז דר""נהשחר~"
היינו ספסלי" כמה אתוספו יומא ו~הוא ל~יהמ"ד"יכנס

 דרא~""~ א~
 ~וא ה~למידים" כל לי~נס התיר

 לומרדו~א
 א~

 אינו אם
 כברו" תו~ו אם ידו~

 א~
 אם

יד~ינ~
 נסחי ואיכא נכנס" אינו כ~רו תוכו דלאו ~ודאי

 ורא~""~ ~הדיא" דנרסי שם~ש"ס
 דקים היכא ~"מ אמר

 ~יי""ש~ הנון שאינולן
~~~~

 מצינו יותר ~וד
 ~ז~

 דר""נ א~ות ~~~" ~ללו~ית שמאי ~ית פלונתת
 ש~"~ ~ר~~" תלמידיםוה~מידו ~"~" פ""~

 אל אומרים
 אדם ישנ~

 ו~""ה וכו"" ו~ניו חכם שהוא למיאלא
 או~רי~

 אדם לכל
 ונתקר~ו ~ישראל" ~~ם היו פוש~ים שהר~הישנה"
 וכשרים חסידים צדי~ים מהם ויצאו ~ור~"לתל~ד
 ו~~~עכ"ל"

 לכאורה
 שא~

 הנרו~ים שהם הפוש~ים"

 אנשי~מאר~~~
 שהמה" נהינם" ש~רי פתח מצור~ים

 ~מדרש הו~א החסיד כמאמר פוש~" מזיד" שוננ"אנוס"
 יש מ""מ שם~" ~פ""דשמואל

 לקר~
 משנה אינו ~""ה ~~קום ד~"ש נודע דהרי פלאי"ו~וא תורה" לתלמוד אותם

 וז~ כ~"ה"ו~לכ~
 אות א" ~" ~כללים ~שד"ח ~זה שה~יר ראיתיו~~ר הנ""ל" והפוס~ים ~ש""ס ד~רי כננד

רמ"ד~
 ~יי""ש~

 אדם ~ני ~סתם ד~כ"פ מכ""ז לנו~~י~~~
 אבל ~למודם" מצוה ~וד יש הבנהמ~ו~י שה~ א~

 ~~ו~" לידי י~ואו שלא אותם להס~יר להזהר יש~ודאי
 המשנ~וכמאמ~

 הפ~ו~" פירוש ~פ"י ~ד~ריכם הז~רו
 כאלו ד~נינים ~זה ו~~יקר כנ""ל" בתלמיד זהירוהוי
 א~צר~ פנאי ומאפס לש"~" רצוי תהי"וכונתו ל~ר~" או לרחק בינה" לאנוש המלמד בד~ת~לוים

ואסיי~
 כל ~~רכת

 ודוש~""~~ ~ו~

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~י~~~ ~~~~~~~~~י ~~~~~ ~~~ ~~~י ~~~~~~ ~יי~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~~~"~
 ~~"~ ירו~~י~~~""ד"

 ~"ו
 ~" יו~

 ~~""~~ ~~~"~ ויר~

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

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

~ ~

 ~כ~~ו
 ~יו~ ~נ~~~י~ ~~

 ~נ ~~רו
 ~~וד~~~~~~י ~~~~""~

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

~~~
 ~" ו~~וד הש~ר ה~תקת רק לי נשלח שלא ~~שר
 אתו~צאתי נופיי~ו" ~חומשים אחרי חפשתי בראשית"מספר

 הספר כי וראיתי נפשי" שא~~~
 ~דות ~ליו ישחיים תוצאו~

 נדפס כאשר ~יל~" מנדולי נאמנ~

ש~
 ~~לה

 נספ~
 ההסכ~ו~כי ממני" דנפ~א מה אכן ~ראשי~" לספר
 כ~ו מסר ו~וא ~~~~ן" מ~נדל נהר" ני~נו

להאדון
 אנ~א~

 כ~~ואר שמיד
 ~סו~ ש~

 ו~~ול ה~מוד"
~ורא

 הנדפ~
 ~מגיה" ראש מאת ~~ר ~~ת~לת

 תקון ~פ""י ~וד ~גיהם הוס~תי ""ואני וז"לב~~ריו כ~~ ~נ"ל" ~אדון ~את לזה נת~~ש אשר א~רניקמאיר מו""~
 עכ""ל~ וכו" רמ"ד" ~חו~שי הנד~ס ~י~רסו~רים

 נוד~~~~~
 אשר

 כ~~
 ~ז~""ל ~צווא~ו ז"ל ה~~"ס

 לא רנליכם אז י~ תשל~ו אל רמ"ד""ו~ספרי
 שו""~ ~ל~ו~י ור~ה ~כל~"ק" ~ד" ל~ולמיימ~דו

 חת"ס
~סי"

 פ"~~
 הגאון ~תשו~ת

 ~~ר""~
 ~שולי זצ"ל שיק

התשו~~
 ~שה ש~~יא מה

 מ~ר~ ר~
 זצ"ל ה~ת"ס

 ~היותו ~קודש ר~ינו של דרכו ~וז"נ
 ~ל צוה ושם להר~" מ~ה"כ~ש~"ק ליל~ אח~ ~ק~ל~
 ה~

 לומר ד~תא
 אנדהד~ר

 ושו~
 ו~י~ הוא" דרש

 ד~ר לו~ר שלא נזהר

 ~י" ולי ~ו" ש~ראו מ~סדר חומש ו~י~ש ~~"פש~כתב
 חו~ים מינינ"

 דפו~
 התרנומים כל ~ם אמס~רדם

 ב~~""~ ש~~ ~נחתי וזהופירושים
 להוציא יצ~רכו שלא

 ונ~ ~בי~""כ" הנחתיו ולזאת~ש~ת
 ~י" וזה ווי~ן דפוס

 אחד ו~וד ב~~""כ" הרבני~לאש~י
~~ 

 מנהניו יד~ו לפניו וה~ומדים חומש זצ"ל מרןוכש~י~ש רמ"ד" תרנום
 רואהשאינו

 ~חו~
 רמ""ד

 ואינ~
 ~יו לא חו~ים ~"

 מה מצאו ולא ~קשו ולזאת~~יתי"
 לית~

 לו
 חו~

 ודרש
 ~~יני והי"~~""פ"

 מר~
 ל~ימה זצ""ל

 הר~ שב~י~
 יהי" לא

 הלך ~~יתי" ~צת והש~שי~ ~דרש~ ו~~רי ~ומש"בנ~צא
 י~ראיש

 וצדי~
 כ~ן אצלו שה~ זצ""ל ~ירנוי הירש מו"ה

 ושאלו זצ"ל" מרן ~~ית~ית
 ~ ר~ינו~

 ~ם זה הי"

חסרו~
 תו~ן לו ו~יפר החומשים

 זצ"ל מרןל~ית ו~~ואי כנ""ל" הד~רי~
 ת~ל~ ל~~

 שאני ~ל או~י הוכיח מנחה
 שיש לו ואמרתי רמ""ד" ~ספר ולומדרואה

 אי~
 אחד י~ר

שהי"
 נ~ מוחז~

 אצל
 ~ר~

 נאון שנם לי ה~יד לצדיק זצ"ל
 ~הן למדידו~

 ~פר~
 ~רן והשי~ ~~יאור" וי~רא ~~"

זצ""ל
 ש~אמ~

 מה א~רתי ושו~ ~זה" כראוי ~ו ~ל~ה לא
 נדנוד שום ~ו מצאתי ולא ~~ריו ~ין ~בר~י ושאני~~~"

 ~פרשה ד~רים ~ס" ~~ לי והשי~ וחשש"א~י~ורס~
 ואם ותמצא~פלוני

 אמנ~
 כך כל ~~רח הי" לא ~~יקר

 ~~""פ ישו~" ומי א~ר זצ""ל ~רןמ""מ
 ל~ נוד~

 שלכך ~~מו
 ~בש~ת וכדאיתאאפי~ורסים ספרי וכדין לאפיקורס שהחזי~ו ~ו~אה~פיד

 קי"ו~
 ~כ""ל"

 וכ~
 ~ש~"נ

 אות פ" ~מ~רכתהחדש
 כ""~~

 כת~
 שכת~ מכ~~ אצלי יש ונםו~~ל ז"ל" ההפלאה ~ל שם
 מליסא ~~~לי ~""ר להגאון

 הנה"ק ו~למידו וכו"" לל~וד שלא ~ר~ים ~רששכ~ר



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~ ~~~י~~
 ל~ניו ~צווא~ו סופרמהר""ם

 הל~
 ~~~~~יו

 ש~ וכו~~
ג"~

 כו" יד ~שלחו אל ר~""ד ~ספרי
 עיי"~

 עכ""ד~

 ~דור ~הגדולי ~ה~כ~ו~ כ~יב~ ~שע~ כנרא~~~~~

 ~ב~ל ד~רי את ראו לאהנ""ל"
 הנ"ל" ~גי~

 קודם ~~~ען ~ענדל ל~ר" וניתנו ~וד" כ~~ו ה~השהרי
 לידש~או

 ~אדו~
 סופריםל~קון ~נוג~ ו~ודאי הנ"ל" הקו"ק ו~כותב
 צריכי~

 שא~רו כ~ו יתיר~" א~הרה
 ~זהרחכז"ל

 ב~לאכת~
 ש~א ש~י~ ~לאכ~ ש~לאכ~ך

 אשר עד ה~כ~ה לכ~וב ב~צותי ירא~י ולכן וכו""~חסיר
 ~כ~~ו ~ה ו~ר~ה ש~" ~~~ורס~ים לגדוליםיפנה
 אז ועד של~ני" ~ה ואדע הנ"ל"בנדון

 כש~
 ש~~~לים

~ל
 ~בלי~ כן הדריש~

 ו~ה ~פרישה" על
 ה~" ד~רי שהובאו~~ה כת"~ שכ~~

 ~וצאו~
 לנ~ינ~ ראי"אין ספ~""ק" בד~רי חיים

 ~שר כל על הסכ~ה
 כי יחד" נדפ~

~ספר
 ספר בא~ת חיי~ ~וצאו~

 ~ל~
 ד" ויראת דעת

כ~~ואר
 כ~ב~י כ""ז שם" ב~~כ~ו~

 אשר א~ ר~
 ע~

 על וא~תיןל~~י"
~~ 

 שכתב~י ב~ה ~~ו יש שכת""ה
כנ""ל~

~~~~
 הספרים באוצר

 ת~"~ ער~
 ~ע"

~~~ 
 ~ס"

 ~~ עי""י~ צ~~ אשכנזי ~רגום ~ם ~ורהוז"ל ~~~

 סוף עד נח ו~פ" וכו" ~יאור ועם ~ד~סויא ~ ~ ~~שה

~ראשי~
 לה""ר

 של~~
 ~דובנא יואל ב"ר

 ~~הרש"ד~
 וכו""

 ~סרו~ ~ניני ~ל סופרים תקוןו~ם
 וחסר

 ו~ל~
 ~ו"

ע"ס
 וש~ו~ ~ראשי~

 הנ"ל ככל עוד וכו" הנ""ל ל~הרש""ד
 סופרי~ תקון~לי

 ו~ם הנ""ל ככל עוד וכו"
 הגהות הג~ות נוספו ד~רים ~פר ובסוףכנ""ל סופרי~ ~~ו~

~~יקון ו~יקוני~
 יהוד~ לה~ סופרי~

 וכו" ~אוואלס~י י~ב ב""ר
 הנ"ל ככלעוד

 וע~
 עכ"ד~ וכו" ס~רי~ תיקון קצור

~~~~
 ורבני" דו~נא עיר ~ס" נ~ראיתי

 כ~~ הנ"ל" ~רש"דתולדות ~~ ~~~
 ~~א~צ~ וז"ל שם

הד~ור~
 ל~ני ~ורה והי" ברלין ~עיר ~~גורר אח"כ

 ~~ב~רי אחד והי"ר~"ד"
 ~תנ"~

 אח""כ ~ו""
 ~ז~

 את
 ברליןהעיר

 תק~""א שנת ווילנא לעיר ובא רבות" ~~~ו~
 על חתו~יםל~~ל

 ע~ ה~ו~שי~
 הבאור

 עכ""ל~ וכו" ~חדשו~"א ~ופרי~ ו~י~ו~

~~~
 הנ""ל

 ש"~
 ה~על שהרש""ד

 תי~ו~
 סו~רים

 הר~""ד של ~חבר~ו אחד הי" הנ"ל"~~ו~שי~
וד"ל~
 דוש~"ה ~זהוהנני

 וחו~~
 ~~ות~ חו~~י בכל

 י~~~י~~~
 ~יים

 ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~י~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~י~ ~~~~י~~~~
 ~~~"~~ ~~~~וו ~" ירו~~י~~~~~"

 ~~י~ר י~י~ו~" ~~~י~י ~~~ ~ו~ו~ ~~~~~~~י
 ~~ו~~ ו~~~י~ ~~~~~ ~י~ ~~~י~~ו~~"

 ~~ ~~י~" ~~~יו~ו~ ~ו~~ו ~ר~~""
 ~~ו~י~ ~~ר

 ~י~י~ו~" ~~~~י ~~ ~~~ו~ ~~י~ ~~ו~~י~~~~~
 ~~כ~~" ~~~ו~ו~ ~~~~י~ ~ורו~ ~~~~~~ו~

 ~~~ ~~ו~~~ ~~י~י~~" ~י~י~~י~ ו~~י~ו~י~ר~י~~ו~
 ~יו~~ו ~""~כ~י~~" ~~~ ~~~ו~~ו~י~

 ~~רו~ ~~~~
~~ו~ו~

 וכו"~

~~~
 ~נח~ בספרי ~ז~ אמור~ ~ילתי

 ~חלק יצ~ק
 סי~ןח~ישי

~~"~ 
 הדבר כי

 פשו~
 ~ו~~ ו~ני ~~ורי~" ל~ול לש~וע בזהחייבים ~בני~ ש~ין

 ב~ה
לה~ל~ידים

 השו~לי~
 ואו~ר

 ל~ לה~
 ~אבו

 ול~
 תש~עו

 ההוריםל~ול
 ו~י~רי הד~ ליסודו~ ~נוגעי~ בד~רי~

 ו~ז~ ~ורה" וגו~י~א~ונ~
 לא

 כיבו~ ~צוו~ שיי~
 אב

 כ~~וארואם"
 בשו"~

 ~~י" יו"ד
 וגדולה י"ג~" ס~י~ ר"~

 ל~דנו~זה
 ~ע"~

 ב~עיף
 כ""~~

 ~צוו~ כי
 אב כי~וד

 א~ילו דוחהאינו
 א~

 לל~וד ל~צ~ו ל~חור הבן של זכו~ו
 ~~ן" שלבוב~קום

 ה~ורי~ ואי~
 ב~ה ל~~ערב רשאים

ולהפריע~

 גרודזינס~י עוזר ~יים רבי הא~יתי הג~ון~~~י~
 ~עשהזצ""ל"

 שהי~
 הגאון רשכב~""ג ~צל

 א~ ש~שאל זיע"א" ~בריסק ~יי~ רביהחסיד
 לו ~ו~ר

לאד~
 ינצל ~וא ועי""ז בהגי~ינסי~" ללכת

 ~לכ~
 אל

 לו" ה~יר ולא~~לח~ה"
 יע~

 ~~עם הוא ~אי~ור זה כי
 בספר ~כ~ואר ~זה" ל~~רפאי~ ואסור~ינות

 דוב ברוך רבי ל~גה""צש~ואל ~~~
 ר~~

 ~א~ענין" דישיבת
~~~

 ~ו~~~~~

 ~ו~

~~~~~ 

 ך~~~~~~~ ~~~~ך~ ~~~ו~~ ~~~ך~~~
 ~~~~ך

~~~ ~~ 

 ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ך~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~

 ~~~ך ~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ך~ ~~~~ ~~~

~~~~

 ~ו
 ~~~~~~ ~~ך~ ~~~

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

 ~~~ו

 ~~~ ~~~~~ו~~~ו~
 ~~ו

 ~~~ ~~~ ~ו~~~
~~~~ 

 ~~ך~~

 ~~ ~~~ך~~~~~~~
 ך~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~

 ו~ו~ך
~~~~~ 

~ו~~
~  

~~~ ~~~ 
~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ך~~~

 ו~~~~~ ~~ ~~~ך~ ~~~~~~
~~~~ 

 ך~~~~~ך~ ~~~~~

 ~ו~~~ ~~~~~
 ך~~~~

 ~~~~ך~
 ך~~~ך~

 ~~~~~~ ~~ו~~

 ~~~ ~~~~ך~ ~~~~ ך~~~~~ ך~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~
 ~ך~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ך~~ ~~~~~~~

 ~~~ ך~ך~
~~~ ~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~ ~~~~ ~~~ך~

 ~~ ~~ו~
 ~ו~~~~ ~~~

 ~~~~~ ~~~~~~ך~~~~~
~~~~~ 

 ~ך~~ ~~~ ~~ ~~~~~
 ~~~ ך~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~ו~~
 ~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~

 ~~~ ו~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~~~ ~~~ך~ ~~~~ ך~~~~

 ~ ~~~~ ~~~~~ ך~~ ~~~ ~~~~~~~~
"~~ 

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

 ~~~ו~ ~~ך~~ ~~~~~ך~ ~~~~~~~~~~~

 ~~~~ ~~~ ~~ך~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ך~~~~~~
 ~~~~~ו~~~~~~~

 ~~~~ ~~ך~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ך~~~

~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~ו~ ~~ ~~ך~ ~~~

 ~ו~~ ~~~

 ~~~ ~~~~ ~~~ ך~~~~ ~~ך~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~~

~~~ך~
 ~~ך~

 ~~~~~ו~ ~~ו~ ך~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ך~ ~~~

 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ו~ ך~ו~~ ~~~~~~~
~~~

 ~~~~ ~~~~~ ך~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~
~~~ 

 ~וך~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
~~ 

~~~ 
 ~~~~~ו~

 ~~ ~~~~~~~~~ך~
"~~~~ 

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~
~עול~

 ומצלא" מגינא היא שרק ה~ורה" כח
 ואי~

 העולם ~זכו~ה אשר התור~" מלימוד ל~~לםוחלילה לנו
 תשלחו נא אל ~ז~" המר ~גלות מתוך נצא ו~כוחהקיי~" הישי~ות ~תוך ורק אך ~נקנית ~זאת" ~תורה רקשיור

 הוא גדול וזכות מפיה~" ~ורה להכריתיד הרו~י~~ משכנות על גדיותיך את ור~יהקדושו~"
 ~א~ לכ~

~ניכ~
 כחלק וחלק א~א" מזכה ו~רא ~תורה" עמלים

~~
 כולנו ונזכה ומחזיקיה" תורה ללומדי ~צפון שכרתאכלו ילדיכם" נ~מות על חוסו חו~ו פונ~" אני ההורים

 ~תור~ההוגי~
 ~~""א~ משיח ~ל לאורויחד נ~שותיכם" על חו~ו תמימה ה"

 ~י~~~ ~~ ~~~ ~~~" ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~י~ ~ג~~~ ~~~~ ~~~~~~~יג~
 ~~~~~~~~~י~

~"~
 ~ור ~~~י~ ~י~~ו ~~ר

 ~~~ י~ ~~ י~ו~ ~ו~~
~~יו ~~~ ~~ו~~ ~~ו~~י~ ~~~ ~~~ ~~~ו~~ו~

 ז~ ~ו~~

~~~
 לה~יא יש

 מדי~ לז~
 דאיתא כרכין" של ~יהכנ"ס

 ~מגילה~מ~ני"
 דכ~

~~""~ 
 שמכרו ה~יר ~ני

 ~יתוכו"
 הכנס~

 ו~גמ" וכ~" תי~ה לוקחין
 ש~

 ~דכ"ו

ע"~~
 יונתן ר" אמר ~"נ שמואל ר~י אמר איתא

 דמעלמא כיון כרכין של א~ל כ~רים של הכנ~ת ~יתאלא ל""~
 א~ר דר~ים" לי" דהוה לי" מז~ני ~צי לא לי"אתי

 אשי ר~
 לה אתו דמ~למא א~"ג מחסיא דמתא כנישתא ~יהאי
 סי" ~או"חו~~ור ~כ"ל" לה מז~נינא ~~ינא אי קאתו דידי" דאדע~אכיון

 כת~ קנ""ג~
 אותה תלו אא"כ וז"ל

 מה היחיד ~ה יעשה אז ~יחיד~דעת
 עכ""ל" שירצ~

 דכוונ~ ה~""י ש~וכת~
 דמשום ה~ור

 ד~~~~
 לומר

שכול~
 לומר היחיד ~ת הוא מילק~וע ר~ר~י ~אשלי תלוי היחיד אותו לדעת מ~כימים

 ולכן ~שיעורי~" התלוי ד~ר ו~ואלדעתו" מסכימי~ שכול~
 אותו תלו ד~פירוש דכיון היחיד" ~דעת אותו ~לואא""כ וכת~ סת~

 י~שה ש~קלים קל א~ילו~דעתו
 מ~

 ~~~י" שם~ש"ע וכ""~ ~יי""ש" שירצה
 ז"~

 א~ דאףכלומר הצ~ור""" ""~הסכמת שהו~יף אלא
 ~~כ""נ היחידשימכור דעת~ ~~ לא מ""מ היחיד" ~דעת תלו

 של~~
 המג"א כ~"ש דעתם ~לא

 כת~~~~~
 כש~נאוהו קאי דזה שם המג"א

 מועיל אין לזה אחרים נ~~ו אםא~ל משלה~
 מ~

 ש~לו
~דע~

 אותה ~נו הכרך אותו ד~ני והיינו עיי"ש" היחיד
משלה~

 ~י" ~~נין" לסיוע אחרים ממקומות ל~חו ולא
ש~

 ו~מ""~ הד~רי~" ~~יאור השקל במחצית
 ~~""ק שם

 ~ש~ כ~~ל""ו~
 והא""ר הנ""צ

 דא~
 ~דעת תלו ~~ירוש

 ויעשה למכור שיכולהיחיד
~ 

 ~לא שירצה
 שם ו~~ו"ז עיי""ש" ~הסכמתם לעשותא""צ ~~כ~ת~

 כת~ ~סק"ז~
דא~

 המת~~ק שהוא אלא ד~ני" פשי~א דזה שירצהמה כ~י לעשות רשות לו יש שהיא ~~ירוש אמרו ~לא
 שהוא מה וכל ~~ניניםומצוה

 חפ~
 ~ז~ עשה"

 תו~לת נראה ~י" ד~ודאי למכור יכולת לו הי" שהואדעת גילוי יש
 חולקי~ וי~ עיי"ש" זה על כח ~ידו ויש~זה

 ה~ו""ז על
 אא""כ ~ד""ה שם הלכה ~יאורעי"

 וכו"~
 עיי""~~

~~~~
 ללמוד יש הנ""ל מכל

 ג~
 כ~פים דק~צו להיכא

מהר~ה
 אנשי~

 ~ל
 ~ו~~

 רשות ל~ם דאין ידוע
 א~ לדון א~שר ה~ רק דעת~" ~לאלשנות

 אותו דתלו ~יכאכמו הוי ~נד"ד
 ~דע~

 ג~ הרי א~ל כנ"ל" יחיד

 יכול לאהוא
 לשנו~

 ~לא
 דעת~

 לענין וכדאיתא
 ~~י" רנ""ו ~~~י" מזה וע""ע כ~""ל" הצ~ור""""~הסכמת מכיר~

~"~

 דמוכח אומדנא שיש נד"ד כמו ו~יותר שם~ ו~רמ"א
 וי~ נתנו" לא דהכי שאדעתא~ו~א

 לה~יא
 לז~

 ממה
 מועיל ~ו~א דמוכחאואומדנא לאומדנא" אומדנא ~ין ל~לק ופו~קים ~ש""סדאיתא

 א~
 ~י" ~ח""ו ~~פרי מזה ה~אתי כ~רוכא~ר המוחזק" ~יד ל~וציא

 ק""~~
 סע~ ר"ה סי" ~חו""מ ~ש""ע וכדאיתא ~מ~נהו~יו~ר עיי"ש"

 דע~ גילוי א~ר אלא ~מתנה הולכים שאיןו"~"
 ~נותן

שא~
 אינו

 רוצ~
 מתנה המק~נ קנה לא ל~ו ~כל ל~קנות

 ועי"עיי""ש"
 סעי" ר"ז ~~~ ש~

 ד"~
 די"א ~רמ""א

ד~מתנ~
 ד~רים

 וכת~ ד~רים" הוי ש~ל~
 לתת ~ד~תו גמרלא דודאי סמ""ע

 עיי"~~ ~חנ~
~~~~

 מה הוא אומדנא ~דיני ~ש""ס ה~קורות מן א"
 שאמרו א~"פ ~""~~" דנ""ד ~~כתו~ותד~~ואר

 גו~ה~תולה
 מאתי~

 להו~יף רצה אם מנה ואלמנה
 מן ~ין נתגרשה או נתארמלה יו~יף" מנה מאהא~ילו

האירו~~
 אומר רא~""ע ~כל" את גו~ה הנשואין מן ~ין

 גו~ה ~תולה האירוסין מן הכל" את גו~ה ~נשואיןמן
מא~ים

 ואלמנ~
 שלא מנה

 כת~
 לכונסה" ~""מ אלא לה

ו~ג~
 ~דנ"ה

 ע"א~
 אתמר

 ר~
 הלכה אמר חד ור"נ

כרא~""~
 אמר ו~ד

 אי~
 ~""נ תסתיי~ כרא~"~" הלכה

 ~תר דא~יל לר"נ לי" דשמעינן כרא~"ע הלכה דאמרהוא
 מ~ורש שאינו ~ד~ר הדעת אומד ~ופרש"י וכו"אומדנא
 ואומרים ~""דאומ~ין

 סת~
 איכוון נהכי איניש

 ור~ ~יאה~" לחי~ת אלא חנם ממונולה כת~ דל~
 ~תר אזיל לא

 מ""ד אומדנא ~תר אזלי תרווייהו אלא וכו"אומדנא
 הכא הלכה אין דאמר ~אן שפירהלכה

 נ~
 אומדן

 איקרו~א והא הוא דעתא איקרו~י משום הואדע~א
 וכ"~ עכ"ל" כרא~""ע ו~לכה וכו" דע~אלי"

 ~א"ע ~ש"ע

~~~~
 ~דמ"ז שם איתא

 ע"א~
 ת""ר

 כת~
 ~ירות לה

 ~~על זכה לא מתה וכו" וכליםכ~ות
 לה ~סק ~ופרש""יהללו ~ד~רי~

 לה וכת~ן וכו" ~~דונייתה הא~
 ה~ירוסין מן ומ~ה וכו" האירוסיןמן

 וכו"~
 ר~י משום

נת~
 ה~~ל זכה אמרו

 ~פלוגתא לימא הללו" ~ד~רי~
 לא מ"ד וכו" קמי~לגו ור~נןדרא~""~

 זכ~
 ~ן כר"א

 לא דאמר ~ו~ר~""יעזרי"
 ~ כת~

 ע"מ אלא כתו~ה

לכונ~~
 ומאתים ומנה

 ד~קו~
 לה דאית הוא ר~נן לה

 אלא ל~ ~נ~לת נדוניא ודא לו כ~~ה לא נמיאי~י
 חי~ת~""מ

 נשואי~~
 ומ"ד

 דכ"ע לא כר~נן" זכ~
מ"ד כרא~""~

 ל~
 קאמר לא כאן ~ד זכה ומ""ד כרא~"ע זכה



~ ~ ~ ~

 ~~ם~~~
~~~~~~~

רא~"~
 אפילו ל~י~י" מדידה ~~ל ל~י~ה ~~י~י" אלא

 ל~ איחתוני והא הוא איחתוני ~מ~ום ~ודהרא~"~
~כ"ל~

 הנ""ל סוגיא הנ""ל רש"י מד~רי המ~ו~ר לפי~~ג~

~בדמ"~~
 להרמ~""ם ס"ל וכן בארוסה" איירי

 וכ~~ ~מלחמו~"והרמב"ן
 כמ""ש להרי"~" ס""ל ~כן שם

 שם~ב"ש
 מתה אם אפ""ה ~נשואין" דמיירי ~ס""ל אחרת" שי~הלו י~ ר"ת בשם התוס" אכן סק"י~" נ""ג ס~ ~א""~

 ~יי"~" כוותיהו דהלכתא דר""נ לר~נן ה~~ל יירשלא
 של ה~עםולרש""י

 האומ~נ~
 ~לא מ~וםולר""ת כנ"ל" ביאה חי~ת משום

 כת~
 ~יי"ש~ ~תו שתהנה ~""מ אלא

 אתי" ~לרש"י לר~" רש""י שי~ת ~ין ~יד~~~~~ן
 ה~על לי~ נ~נן ~כ~ר ~אופן הש""סד~רי

 הגאון וכמ"ש בה" זכה לא הנשו~יןקודם
 ש~~י~

 ה~ור
 לחתנו מ~ות שפסק מי הגאון פסק וז""ל~ם"

 ה~ת ומתה החופה קו~ם לו ונתנןהקי~ושין ~ש~~
 וי~

 לה
 לה י~ אפילו ~כלומר~ן

 ~ן~
 המ~ות יחזור

 שכל לא~
 כתב וכן ~כ"ל" לכנוס ע"מ ~~תוהפוסק

 ~ש"~
 שם

 א~ל ~יי"ש" הלשון~זה
 לר"~

 לתרן מחמת כרחך ~ל
 הש""ס ל~~רי מוקים הנ""ל" פירו~ו ~ל לו שהוק~המה
 ~או לא אם ~וקאשם

 ~ו~
 ונראה ~יי~~ ~חתן לי~י

דמה
 ~דיי~

 ~כן משום לו ונתנם הגאון
 מ~~

 לשון לי"
 מ~ה אם לומר לפרש צריך הי" ~לר""תהש""ס"

 קוד~
 ~ס~ שם ~פסקיו הרא""ש שדייק וכמושג~אן"

~"~ 
 וז""ל

 ל~כת~
 זכה לא ומתה וכו"

 ~ה~
 ~מחה לרש""י ה~~ל"

 ולר~ האירוסין"מן
 קודם מתה אם הנשואין מן ~פילו

 צריכין לר"ת הרי ~כ"ל" ~הן י~כה לאשג~אן
 ש"מ ~ש"ס כן איתא ומ~לא שג~א~""" ""קו~םתי~ות להוסי~

 ומן האירו~ין" מן ~~יירי ו~כ"ח שג~אן" אפילו~~יירי
 ~הן~ זכה שג~אן קו~ם ~פילו לדי~הו ~א~תהנשואין

~~~ג"~
 ה~וס" ~~רי לי הונח

~~ 
 ~~~מ"ז

~""~ 
 ד""ה

שלא
 כת~

 ~"מ ~לא לה
 כת~ לכונסה~

 וז""ל
 א~~ כל א""כוא""ת

 או ונ~רפה ~ח~ירו פרה הלוקח
 ~לא הא הו~א שלא כאן זו קושי" הת~" ~ו~מילמה וצ"~ עיי""ש" וכו" ל~~ה כן ~""מ שלא סהדי אנןמ~ה
 להכתב

 אל~
 לכונסה ~"מ

 ר~
 לקמן ולא אג~" ~דרך

~~נ"ד~
 ~~"ס ה~יאו וכאן ~מ~ני" תנן ~~ם

 אג~ ר~
 עפ"י כ~ו~ה ~תוספת שם ~הרי יתכן ולהנ"לגרר~"
רו~

 אם ~ין לחלק ~פשר והי" האשה" לי~ ~או לא ~דיין
 התוס" ה~~~ו לכן לא" ~ו המוחזק ~י~להוציא

 ~"י דפי" אלי~א ד~וכח כאן ~ש""ס ~ברי ~לאלה קושיו~
 וק""נ~ ~מוכח או~~נא ~ו~יל המוחזק מידלהוציא דא~

~~ג~
 ר""ת לשי~~ אף

 החתן ליד ~א א~ ~י~ דמחל~
 ~~~ם ~וי לא לא"או

 ~ינ~
 מיד מוציאין ~אין

המוח~ק"
 דא~

 ~א~רינן ~ו~ה הוא
 אלא ~האומדנ~" ספק ~~יןהיכא להוציא" א~ אומדנ~
 ~~ינ~

 ה~~ם ~הכא
 ~ש""ס ~אי~א כמו גיסא" לאי~ך אומדנא גם דיש~~ום
 ~י~~וני משום ~ודה רא~"ע דאפילו דר"נ אלי~א~ם
 נ~מר כן כנ""ל" ~יחתוני והאהוא

 ג~
 לר~נן

 דמה"~
 ~ם

כ~ר
 להחת~ נתנ~

 בהם" זכה
 וא~

 זה גם
 ל~

 מ~~ם
 מוחזק הלשון מפש~ות לכאורה שנראה כמומוחזק
 ~~ר~כי איתא ~הרי הר"ת" ~ד~רי התוס"שהזכירו

ופס~
 נ"ג~" ~~סי" ~ם הרמ""א כן

 דא~
 רק ~או אם

 החתן" לי~פ"א
 א~

 ש~כשיו
 אי~

 וגם בה~" זכה ~י~ו
 ~או ~לאה~א

 מקו~~
 תפיסה" ל""מ החתן" ליד

מ~~~ ר~
 ספי~א

 ~למ~
 ~יי""ש" זכה ~~נשואין כרש"י הלכה

 ~יותר נתחזק לו נ~ן ~א~ מ~עםאלא
 האומדנ~

 ~~ום
 כוונת זה ובו~~י הוא"אי~תוני

 ש~ ה~ו"~
 נ""ג ~~סי"

 וכת~סק""~~
 מ~~ם

 שהא~
ושם לו" ~נתן ~היינו החזיקו

 הו~י~ ה"~ ~~ס~
 וז"ל ~יאור

 זה אחר ~מרינן במ~ות פ"אלהחתן הא~ ~החזיק~ ~ה~
 ~ג~

 האב והקנה
 דרצונו הראה לו שנתן כיון היינו עכ""ל" וכו" גוונא~כל
 הספק ~זהלכנס

 משו~
 וכמ"~ חיתון" הנאת

 כה""ג
~~ו""ז

 ~סק"ו~ ש~
 שפסק היכא כתו~~ה ~יית ל~נין

 ~פי""~ ומת"ל~נו
 מ""ז ~כתו~ות התוס"

~""~ 
 ~"ה

 ~ת~ו" כן שכתב ושו""ר ~יי"ש~הנ"ל שלא~
~ 

 מזר~י אליהו
~סי"

 ~"ז~
 ~יי"ש~

 כוונת צ""ל~~ן
 ~חו"~ הנו~י~

 היכא ל~נין מ"~~" סי"
 ~כת~ ~~ת" לי~ אלא ~אושלא

 ~כל וז""ל שם
שזכתה

 ~ה~
 ה~שה

 ~אי~ דא~" אומ~נ~ ל""~ שו~
 לומר

 הקנהשלא
 אות~

 אפילו ד~"כ ב~~" שתה~ה כ"א לבתו
 ~שה ~חר שאין א"ו הכי נימא נמי ל~~~ל מסרםכ~ר
 הנתינה מ~~ה ~אחר כלומר ~כ""ל" וכו"כלום

 א~
 שלא

 מ""~ ל~תו" רקנתן
 נתנם שלא האומ~נא כאן אין ~וב

 גיסא לאי~ך אומ~נא יש אדר~ה אלא ~הם" ~תהנהרק
 אלא כנ"ל" שיהי" אופן ~כל החזיקם ~יחתוני~~שו~
 סי" ~ח"ב ~פמ"א זהש~נדון

 ~מ"~~
וה~יאו כן" ס"ל לא

 ~סק""~~ ש~ הפת"~
 שכ~~

 ה~ג~ים ~~~ר
 נוכל נמי א~יה ~~י~ הם ו~~יין ל~תו שנתןוהתכשי~ים

 אלא לה נתן שלא ~ה ג~ול ד~ת אומדן לך דאיןלומר
~""~

 ~~ו" שתהנה
 ו~~

 לי~ה שמסר
 ~ש~~

 מ""מ ~חופה
 לה~יא בידו דרשות החתן ליד שמסר לנדן ~מילא

 רשות שאין ותכ~י~ין ~גדים אבל לאחר" ~מ~נהולי~ן

 ~דיין א~ רשותה" ~לתי ול~שכין למכרם ~~~ל~י~
 לומר יוכל ~א~ ~י~ ש~ם וכ~ת קיימו"~ר~ותה

 לי קי~
 לי קים לומר יכול מוחזק שה~~ל היכא ~ודאיכר""ת"
 וש~ וכו""כר~""י

 זה ד~~ר כתב
 ~מחלוק~

 ~ין שנוי"
 היכא לה~יא" מ~ו~ר המר~כי שנ~ברי והמר~כי"התוס"
שזכ~ה

 ש~י~ א~ ה~ש~
 יוכל וא"כ כ~" נר~ה אין התו~"ול~~ת יורשה" ~~לה א~יה ~בית

 הא~
 קים לומר

 הא דזולת א" מינ~" שמ~ ותרתי ~יי""ש" כה~וס"לי
~~~~ו

 לי~
 מוחזק ~~א~ א~ ה~תן" ליד כ~או ל""ה ~תו

 ה~ל יכולהי"
 א~ ממנו" ל~וצי~

 ~~ום ב" ר""ת" לשי~ת
 החתן לי~ כ~או~ל""ה

~~ 
 ~~פס

 רק מ"מ ~ידו" וה~
 אין כר~""י לי ~ים לומר דיכול~ום

 א~ל מי~ו" מוצי~י~
 וכ"~ כנ""ל" מוציאין היולר""ת

 מ~ואר
 ~ש"~

 ~רמ""א
 כנ"ל~ שם כליםונושאי

 לנ~"~~~~~~~
 מי~ מוציאין ~מוכח ~ומ~נא ~מ~עם

 ~ח"ו שם בספרי ה~אתי כ~ר אךה~ח~ק"
~י"

 ק""~
 אות

 ז"~
 שם שכ~ב הנ""ל מזר~י ~ר"א ~דברי

 ש~יו כמו האומדנא ~שי~ור האי~נא ~קיאין לאדאנן
 להוציא נוכל ולא ה~למו~" חכמי ~הן~קיאין

 למיתלי ~ליכא ~פי ~מוכחא ~אומ~נארק המוחזק" מי~
 ~ו~

 מילתא
 ו~נד""~ ~יי""ש"אחריתי

 איכא
 או~~נ~

 ~ו~א~ דמוכחא

 גו~ דג~~~~~
 הד~ר

 מ~
 ~אנן מזרחי הר""א שכתב

 חכמי כמו האומדנא ~שי~ור האי~נא בקיאיןנא
 ~אומדנא נא אםה~למו~"

 ד~וכח~
 לאו כנ""ל" ~פי

 רס"ה סי" ~~"ב תשב""ן בתש~ ~~רי לי""מו~ו כ""~
השאלה ~"~

 החמי~ית~
 ~כתו~ות ~ש""ס שאמרו ממה למד

 ~"א~~נ"~
למד כנ"ל" וכו" ק~י" למיקם א~תא לה אקני כי
 ~הה"~

 הא~ ~נותן ~תכשי~ין גיסא לאידך
 ~תו

 דאי~ ומתה" ~הןלה~~ש~
 ~אמרינן ~כמו יורשן" ה~~ל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~  כנ"ל" ק~י" ל~קם אדעתא לה אקני כי לדידה~דידי"

כ~
 שלא ר~תא או~דן בכאן

 הקנ~
 אלא לבתו

 אקני לא בנים בלא ~תה אם אבל בני"" או היאבהן ש~תקש~
שיירשה ~

 להתקש~ בעל~
 הדין כן על אחרת" אשה בהן

 ופסק ~כ"ל" קיי~ים ~ם אם ~בלאותשיחזור
 כ~

 בתשו"
 ס~ ~ח""א~בי""ט

 כ"~~
 ~ח~ם והביאם ב~שי~ות"

סופר
 ~חא"~ בתש~

 ד""ה ק~א סי" ח""א
 וכ~ב~

 ~דכ~ובות בש""ס דהרי כנ"ל" ~~חי הר"אבזה ש~וד~ ~פי ד~וכחא או~דנא בכלל הוי שזה לו~רודוחק ~יי"ש"
 ~די~" בין לחלק דיש~צינו ד~"ז~

 לדיד~
 לדידי" ~דידה ובין

 חידוש דהיא כתב שם החת"ס וגםכנ"ל"
 די~

 הבעל~ ~יד להוציא הוי זוואו~דנא ~יי""ש"

~~~
 ~ל

~ 
 שם שבש"ס באו~דנא הגאונים שחדשו

 נ""ד~כתובות
 ע""א~

 ל~יקם אדעתא לה אקני כי
 שדרו ~"ז לה" אקני לא ו~י~ק ל~ישבק אדעתאק~י"

 ב~לבושים ~ילי דהני~~תיב~א
 ל~~רדשייך לה~~שט" העשוי~

 דנעשי~
 אבל ל~יפק" ולא ק~י" ל~יקם

 הדרי לא ו~הב וכסף ~לטלי בין ק~ע ביןב~תנה
 אפילולב~ל

 סרח~
 החת"ס וחידש ~~ורדת" לבד עליו

 לה נתן דלאאו~דנא
 ה~תנו~

 שהיא אח""ז לו נודע אםלכן ביא~" חיבת ~ום רק
 איסור ביא~ עליו" אסו~

 כשירה בחזקת טרי~ה ה~וכר כ~ו אונאה" ~יחשבלא
 דאכיל~ ה~~י~" להח~יר צריך דה~וכר הלוקח"ואכלה
 בה ובנ~צא הנאה" ~יחשב לאאיס~

 ~ו~
 אם ~סתפק

 בשעת ~~ום ידע שלא~ח~ת
 בעיל~

 או ~נאה" חשוב
 ~וחזק הב~ל אם בכה""ג שאף ברור לוונראה ~ריפות" ~~אכיל וגרע חזי ~לי" חזי לא דאיהואע"ג

 ~צא שלא אלא ~ידה" להוציא גם ואפשר ~ידו"להוציא אי~
 ב~ותב כזה ~שה כשבא ע"כ ~ה" שידבר ~י~ירוש

 עיי"ש~ הריב לבצ~ ראו דינאבי
~~~~ג~

 שלא או~דנות דדנו הנ""ל והחת""ס ~הגאונים
 י""ל ואולי לה~יא" אף בתל~ד~בוארים

 ~וכחות או~דנות דהוי להם פשיטא היו אלודאו~דנות
טפי~

 ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~י ~ן ~~~ ~~~~ ~~~~~גי~
 ~~~ן ~~~~~ ~~~ין ~

~~~~~ 
 ~~~ין ~~~~י~~

~ ~~ ~~ 
 ~~~~י~ ~~"~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ג~~
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~י~

 ~~""~ ירו~~י~~~"~"
 ~""ו

 יו~
"~ 

~~~ ~"~~~ ~~"~~ 
 ~~~"נ~וי"ר

 ~ו~"~
 ~ו~"ר

 וכ~ ~~""~ ~~ג~ ~~~~
 ~~""~~ ~~~~ו~ ~וו~~~~~~

"~"~~~
~~ 

 ~כ~~ו
~~ 

 ~~ר
 ~~ו~~ ~~~י~י ~~~~ו~

 ~~~ו~ ~ר~~ ו~~~~ ~~י~""~"~יי~~~ר~
 ~~~ווי" ~~ר

 ~ו~~ ~~~~י ~~~ ו~~ ~~~יו" ~~ ~~~י~ ~~~ווי~~ר" ~~ ~~~~ ~~~ו~ו~ ~~ו~ו~ כ~ ~~ ~~~י~ו~~י~~
 ~~~ר~ו~ ~~~ ~~ו~ ~~ו~ו~ ~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~~~

 ר~ ~~~י~ ~י ~~~ר ~י~~~ו~"
 ~~ר~~ ~~~ור

~"~~~~ ~~~~ 
 ~ו" ~~ו~ ~~~ו""~ ~יר~ ~~ר

 ~~כנ~ו~ו~~
 ~~ו~ו

~~ 
 ו~~~ ר~י~ ~~ו~י~ ~ו

 ור~ ~~~~ו" ~יו~~~~
 ~~ ~~~ ~~""~ ~~~י~ ~~ני

 ~~ו~ י~ ~~~~יר~ו"
 ו~~~~ו ~~~י~ו ~י~~רר ~ו~ר

~~~~
 ~~יו ו~~~ר

~ ~~ו~ ~  ~~~וי~ ~ו ו~~ ~~~~ 

~~~~
 הביא כ"

~~ 
 הא~רונים דדנו

 ב~
 דא~רינן

 כ"ד~~~נחו~
 שלשים עד ~חבירו בית השוכר

 ~~צוהוב~נ"ח דינו" ~ יו~ שנשי~ ב~וך קבעו א~ ~~זוזה" פ~וריום
 כ""ג~

 ד~חוסר ל~י~ר דאיכא כתב
 ~""ז י"ח סי" ~או"ח הפ~""ג ~דברי בז~" פוסלאינו ז~~

 אז ציצי~ ז~ן דלאו בלילה ציציו~"ו בתלהסק""א~"
 ~~וסקים בדברי האריך ו~עלתו עכת"ד~תול~"ה דל"~

 וד~"ת~ב~שכל

 י""~ ס~ ~או""ח בברכ""י~~ג~
 אות

 ב"~
 דב~ג""א כתב

שם
 ל~רך דיכול לי" דפשי~א קצת" נרא~

כשקובע~
 ת~ת ו~ס" בבית" לדור בא לא ~דיין ~ם אף

 ~סי"חסד
 ג"ן~

 תוך ~זוזה ~קובע לברך דאין הביא

 נראהשלשים"
 ד~ש"~

 שבא קודם ~וזה יקבע שלא
 בספר והביאו בדבר" ל~~יישב דצריך וסיים בבית"לדו~
 דלדעתו ע"ז וכ~ב רי""~~" סוס""י ~~דו""ת בש~יםהרי
 בית קנה או בנה א"דאם

 ורצ~
 ~שהניח ב~וכו" לדור

 שנכנס ~ודם עוד ~וזה" לקבוע יכול בודאי כליו"לש~
 ~חיוב ז~ן בשביל דקובע כיון עלי"" ולברך בו"לדור
 ובשל~~ בו" ולדור לכנוסוד~תו

 ~ם דא"י סתם בשוכר
 כיון ל"" תוך לברך יכול אינו בוד~י ש~" ל" לאחרידור
 ש~~כיר דאפשר חיוב" לכלל כלל יבוא אם לו הואדס~ק
 לו~ר ול""ש ~בית"יוציא~ו

 שקוב~
 החיוב ז~ן בשביל

 ד~~""ד דבריו" ~י יהנראה עכ"ד" שלו בבית~שא"כ
 לחזור" יכול ד~ינו באופן ק~ין דעשו היכאבשוכר

לה~וסקי~
 יכול דכה""ג

 ~זוז~ ל~בו~
 סי" ~חיו""ד עילאי דבי אר~ בתשו"עי" יו~" ל" ~וך גם

 י""ז~
 דהאריך

 ~~יל~ בזה"הרבה
 הה"ד

 היכ~
 ~ניח דכ~ר

 ש~
 כליו

א~
 ד~שוכר כבנ~"ד" ובפרט לדור" נכנס לא ש~דיין

עשה
 ב~

 ה~כיר עם ג~רו~סת~א בכדי" זוזי שדי לא דבודאי תיקונים כ~ה
 בקני~

 יכול דלא באופן ג~ור
 גם הרי אךלחזור"

 הגאו~
 סיים ז"ל עילאי דבי ארי" בעל

 להתיישב דיש בקני~" דקנה בכה"גגם
ניחא דכ"~ בזה" ~רב~

 כ~ו ה~כיר" יחזור דש~א יום דל" ~~עם א~
 שם לה~וס" אבל ש~~" ~~נחות לרש"ידס"ל

 ל"ד~ד דה~ע~
 יו~

 לאו
 שאר ובדברי ~דבריהם" ~אריכו ש~" דב"ע וארי"בש~ים הרי וב~ש~ שנא" לא ~וא" דידי" דיר~
~~~~ו

 ~~~~~ו~ ~~"~~
"~~~~ 

~ ~ ~ ~

 ~די~~ד אבל ולברכ~" לכ~חילה לענין כ"ז
 ליכנס שיכולקודם ~יקוני~ צריך שהי" כיון הנה ~ול~"~"ולענין

 יש בו" לד~
 לדו~

 רק דל""ה
 ~חוס~

 אלאז~ן"
~~ 

 כיון י""ל אבל ~עשה" ~חוסר
 דא~

 קודם
התיקון

 כב~
 חיוב ~קום הי"

 ל~~וז~
 בה" דר ~י" אם



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~ ~~~י~~
 והניח ~חתך ~רק ש~" ~ש~ים ~רי ~תשו" כמ"שי"ל

 ~ל"ג ~~~נחות פ~ול~" ה~מי~~~~ו~
 ~כל כיון ~~שוי" מן ולאת~שה משו~ ~""~~

 ז~
 ~לא

 ~~מי~
 ~~יפא

 ליכא~~נין"
 ~ולמ~" שפיר ~וי ולכך ~~ול~" ~וז~ ~יו~

 כ~ו~א"כ
 ~נ~""~

 ~~ית ~ל ~חל
 ~וז~ חיו~ הז~

 לכל
 שקו~~מי

 לא ~~יין ג~רא ~~אי ~פ~ ~תוכו" ~ירתו
 וכי""~ דירתו"ק~~

 מקצת שמע כ"ח~" ~~ר""ה אי~א
 מקצת יצא" ה~ור שפת ~ל ~קי~ה ומקצת ~~ורתקי~ה
 קו~םת~י~ה

 תקי~~ ומקצ~ ~~~
 לא~ר

 ש~ל~
 ~~"ש

 התם ~ש~א ~כי ומשני וכו"" מ""ש ופריך יצא"לא
 ~ור ~כא כלל" הוא ~יו~א זמןלאו ליל~

 מקו~
 לאו~ן חיו~א

ה~ומ~י~
 לז~~ ~ה ~דמיון ~ל צ"~ א~ל ~"ש" ~~ור

 דלמ~ש~~~~~~~
 יו~ ל" לאחר

 אחת מזוזה יקח
 ממנ~" נאה ~יו~ר ל~חליפה אול~ו~ה"

 ל~וציא ולכוון ~ל~ ול~רך ~לכ~" עפ"י~מותר
 ג~

 אלו
 ~אחרונים~ זי ~צה וכ~~ואר ~~לתות" כלש~ל

~"~~
 ~~~ ~~י~ו~י~~ ~~ר ~~~ו

 ~~יר

~ו~כי~
 ~~ור

 ~ויי~ ~~ ו~י~ ~~~" ~י~י ~~

 ~~ר~ ~ ~~~ו~" ~ וי~ר~~י~" ~~נ~~""~
 ~ני ~~ו

 ~~~ ~ו~ ~~~רוני~ ג~ו~י ~~~~ו ~~"~~~י~

~~~
 ~י" ~ח"א יצחק מנחת ~~פרי ~זה ~נתי

 יושר אמרי ~תשו" ו~י"~יי"ש" ס"ו~
 ח"~

 ~~י"
~"~ 

 א~לעני~
 ל~לות כ~ן יכול

 פ~מיי~
 או~ו שקורין ~יכא

 ~יי""ש~ ~~ח כ~ו פ~מייםפ~וק

 ~~~ ~נ~~ י" ~ו ו" ~~~~ ~~~ ~~י~~~~~
 ~~~~~~~ו"

 ~~ו ~~ר
 ~~ו~ ~~~

 ~ר~ו

 ו~~יו ~~~"ו~~ר~
 ~י~~ ~~ ~~~ ~~ר~ רו~י~

 ~י ~~ור" ~~י~~ ~~~~~~~~י~
 ~~י~ ~~~~ ~רי~

 יושר א~רי ~תשו"~~
 א"~ ~או~ ש~

 יצחק ו~מנחת
 מ~ ~~" ~י" וח"ג נ"ז ~~~ח""א

 שיש
 ליק~

 ~ם
 כ~~ לי אפשר אי וכאמורלנ~""~"

 יותר~ ל~אריך
 ~ז~והנני

 ~ו""ש
 וחות~

 ~רכות~ ~ו~מי ~כל

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~"~ ~~י~~~ ~~~~~~~ ~~גי~ ~~~~~ ~~~~יי~
 ~~~~~~ ~יי~ ~ג~~~ ~~~~ ~~~~~ י~~~~~

 ~" ~י~ ~ו~~~"~"
 ~~~~ ~כ~~ ~~"~ ~~"~ ~~~~

~וכ~""~
 ~"כ

 ~ו""~ ~~"~ ~נ~ו~ ~~~ ~"~
 וכו"

 כ~"~
~ו~"~

 ~~י"
 ~ו~"~ ~~י~"~ ~~~~~~~~

 ~~~~י
~"~~

 ~~~ו~~~~~ ~~~ ~~יי~~
 י~"ו~

 כ~~~~"~~~~~~
 כ~~~ ~~~ ~~~~~ ~ני~ ~י"~ ~~

 ~י~~ ~כ~~ ~~ו~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~~
 ~~ו~ ~ו~"~~~~""~

 ~~~ו~יו ~י~י"
~"~~~~ ~~~ 

 ~~~~""~ ~יר~ ~~~ י~ר~~ ~~~""~~ ~~~~~
 ~~~ו~ר ~~~"~~ו ~י~רו~ ~~זו~ו~ ~ני~ ~~~י~ ו~~י~~ר~~

 ו~ ~~ ~ר~"~ וי~~ ~~~" ~י" ~~ו"~ וי~~~~ו י~~~~ ~~~ ו~ו~~י~ ~""~ ~ג~
 ~~~~~י~

 ~ו~ ו~~~ ~ו~ ~~~~ ~רי~ ~~~י ~~ו~יו
 ~~~~ ~יווי~~~ו~

 ~יי~ ~נ~ ~~~ ~~יויו~ ~ו
 ~~ ו~~~~~~~~~""~

 ~~יר~ י~יר
 ~~~ו

י~~ירנו ~~~ ר~
 ~~~~ ~וכ~ ~~י~~ ~י~~~

~~~~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~"~ ~~~ ~~~רי כ~~ ~~י~~~~~
 ~ ~~ ~~~" ~~ו י~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~~~~~ י~~ ~י~" ~"~ ו~רי~~~ ~~~~""~ו~~

 י~~נ~ ~~~~~ו~~
 ~~ ~ר~ ו~"~ ~ו~" ~~ו~ ~~~י~ ~ו

 ~~ ~~ו" ~~~~~ו~ ~~~~~~~
 ו~~~ י""~" י~ונ~ו

 ~~~ר ~~~ ~יר~ וי~~" ~י~ו י~~נ~ ~~ ז""~~רי~""~
~~י~ו

 ו~~ו ~~ר" ~~י~ ~ו~ ~~~רי~
 ~~יי~ ~~~

 ~~רו~~~~"~
 ~""~ ~יי~ ~ור~ו~ ~~~ ו~"~ ~""~" ~~י"

 ~~ ~~ ו~~~~י ~~~~"ו~ו"
 ~~~ ~~""~ ~ר~""~ ~רי

 ~~ורוז""~"
~~~ 

 ~נו~ ~ר" ~~~רי יו
 יו~~" ~י~ ~ו~ו

 ~~וו ~~ינו~~י
~ ~~ ר~ ~  

 יונ~ו ~~ינו

 ~~" ~~~ ~י~~""~ ~~~ו~ ~יי~ ~ור~ו~ו~רי~~~~
~ו~~

 ~~~~ ~~ו~ ~ר" ~~ו
 ~ר~~וו ~~ ~י ~ו

 ~~~ ~ו" ~~~~~ ~~~~~י~
 ~י" ו~יי~י ~ו~י~יו ~יו

 ~~~יר וי~~~"~"
 ~ור~~ ~~

 ~~~~~~" ~י~ ~~~~ ~~~~ ~~ו
 ~~~ ר~ ~~~י

 ור~~ו
 י~ו~~~

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

~~~~
 הרמ"א ד~רי ~~אמת אפ""ל לכאורה

 ~ד~רי ל"~
ה~

 מנוח
 ~~נוד~

 ~~מראה
מהר~""א ל""~ מ~ומו~

 ~עצ~ו~
 ו~רמ""א

 ~כת~
 דצריך

 כ~~רי לשל~

~גאו~
 לשל~ ~~"~ דחיי~ וכו" מש~חא

 ~מי להשוכר
 ~ ~י"ש~ לשל~ ~שני דחיי~~נוח ~~~ו~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

 הנו~""י מד~רי אול~
 ~~~ ציון~שי~ת

 נרא~ ק"~
 כדלהלן~ אחרת

 מ~~~ג~
 ~צרי~ לשל~ ~חיי~ למ"ד כ"ת ש~~יר

 ל~יין
 לשל~ ל~~~""~ ל~יי~ אפשר~יך

 ~ו~ד כש~וא
 הראשון~ של ~~זוזות רוצה שאינווצווח

 ~נוג~~ג~
 ~צינו חיצונה לס~רא

 ~מפורשי~
 ~~וצרכו

 גיסא לאי~ךל~~~יר
 דמ""~

 וכמ""ש השני" יפ~ר

~חכ~~
 מנוח

 ~~""מ~
 שכ~~ שם"

 ~ל
~ 

 ולא ~אי~א

י~לנ~
 וז""ל ~ידו

 נ"~
 פור~ין ואין

 ה~וז~
 שידורו או~ן

 כ"~~ית
 כיו~

 ~מזו~ה י~ש~ ש~ראשון התנו כאלו שנ~גו
 לאוהשני

 יעש~
 ~ש""ס שמצינו כיון כלומר ~כ""ל" ודוק

 המ~וז~ י~ש~ דהשוכרשם
 א"כ ~וא" ~דר שחו~ת מכיון

 יוצא שהראשוןכיון
 נכנ~ ו~שני מ~~י~

 ~ל
 החיו~

 ~ל
 ~~וי א~ ~"ז ~מזוזה" ~מי לשלם ~וא צריך ו~י"השני
 ~תנוכמו

 ש~חיו~
 וז~ ~שני" ולא ~ראשון ~דייר ~ל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 מלשל~ ~שני את ~פו~ריןכשי~~
 כשי~ת ו~לא

 ה~
 מנוח

 ~בסי" הב""ישהביא
 רצ"א~

 הראשון שאם ~כתב שם"

 ~ל~פי~
~~ 

 ~וב
 לשל~

 מוציאין~ אין אבל לו
~~~~

 שכתב ~ב""י ש~ביא מנוח הר"ב ~~וקא מ~א
 ~וב ה~מים על מקפיד ~ראשון שא~ב~ון

לשלמ~
 ~א מוכח כנ""ל" מוציאין אין אבל לו

 למ"~
 ~כתבו

 ~רמ"א ~מ~ון וכאמור ג"כ" מוציאין ~לם חייבב~ון
 ~כתבג""כ

 ~פי~ הראשון ~א~
 ~ל

 ה~~~
 השני ""צריך""

לשל~
 נראה ה~ ה~ות" לו

 לכאור~
 ~ס""ל

 כמ""~
 ~חייב

 ~סי" ציון שיבת בתשו" ~נוב"י אבל ג"~" ומוציאיןלשל~"

ק"י~
 ~רמ""א ~ברי משוה

 ~ב"~ ~ברי ~~
 בש~

 הר""ר
 שם וכמבואר יעוי""ש" כנ"ל מוציאין אין אבל שכתבמנוח
 בני~ונוב~בריו

 ש~
 שיש

 עו~
 מה ~ם ~~ינא ~פיקא

שמחובר
 בי~י~~

 ~לא ~~י" ~~וי הבית" גוף א~ר נגרר
 ~~ב"באיפש~א

 ~""א~" דס"~
 פס~ ולכ~

 בש""ע הרמ"א
 סי"~~ו"מ

 רי"~
 סעי"

 י"א~
 לא ב~י~ות ש~חובר ~מה

 חו~א היינו חיבור"מקרי
 ל~וב~

 ו~מוכר לנתבע" וקולא
~וא

 ~נתב~
 אבל וה~ע"~" המוחזק שהוא

 ל~פרי~ן~אסור במזוז~
 הבי~ מ~

 הלוקח
 ~ו~

 מוחזק הנתבע
 לך נתחייבתי ~ם יו~ע איני אומר והואבמ~ו~יו"
 הנוב""י ~י מנוח כ~ר""ר ~פסק הרמ""א אליבא ל~וןיש ובז~ כת""~~ וכמ""ש ש~~ים" ידי לצאת א~י" ~לם"פ~ור
 של במעו~יו מוחזק ~השני ~יכאכנ"ל"

 ~ראשו~
 שיש

 יוצאים אשכנז בני ~אנחנו וכנו~ע בי~"ש" חיוב רק~ליו
 שי~ת כי~וע ~פיס~ו ~מ~ני לפי""ז ל~ון ויש בז~""ל"כתב יכת""~ כה"ג" ~פיס~ מהני ~ם ל~ון ויש רמ""א"בי~

 ~~~ות ונראה עכ""ל" לחלק ג""כ ויש בזההמ~רש""ל
 תפיסתו מ~ני ~לא וצ""ל בזה" קול~סופל~ה

 ~פ" מ~רש""ל כתב כן ~כימהרש""ל" לשי~~
 הכונ~

"~~ 
 שס"ל פוסקים ויש כ"ח~" רס"י ~חו""מ ~ש""ךוהביאו ו"~

 ~" ~כלל גאונים ~ברי בספר בזה ו~י" תפיסה"דמהני
~ות

~ 
 אות קי""ב וכלל

 ח"~
 שדברו ~~קומות לכל שציין

 ה ד" ר~"א סי" ~חיו"ד חת""ס ת" ועי" ~פוסקי~"בזה

 בש~ור~י~י~
 לצי~"ש ~חייב ~~יכא בפשי~ות כתב חתנו

 תפס אי רביתבאבק
~ 

 עיי"ש~ מיני" מפקינן
 תפיסה מהני א~ ~רבבתא בפלו~~ת ~תלי מכ"ז~~י~~~

 קי"ב ~כלל שם ב~""ג ומבוארבז~"
 או~

 תורתהרב בש~ ~"~
 חס~

 ~סי"
 קצ""~~

 ספר בשם
 ח"~

 ~היכא
 בתפיסהדפ~~ו

 ע""זונוסף לי" קים לומר מצי תפיס~ הוי אי ~צמ~
 בנד""~

 ~לכמה
 ~וסקי~

 ~מי ~לם השני חייב
 ~~ין ~אז מדינאהמזוזות

 גם ואולי ג""כ" דמוציאי~

הרמ~
 וא"~ כנ"ל" כן ס""ל

 ובזה בז~" גם לי קים י""ל

נלענ"~
 דאין

 הבי"~
 מה השני מן להוציא יכול

 צ"א ~כלל ב~""גה~יאר מ~ע~ ~נ"ל" לי קי~ בנ~ון ל~ון ~יש ואףהראשון" שתפ~
 בש~ י"א~ או~

ועוד תבוא~ פרי ס"
 אח~וני~

 שהביאו
 בש~

 ~~ראנ""ח
 החיוב ~א~

 א""י אז ~~חיוב" א~"כ נפ~ר א~ ב~ין ו~ספק ברורהוא
לומר

 רצונו ו~שוכר ברור" הוא ~ירה ~השכר כן כמוהוי ובנ~"~ עיי"~" פר~תיך אם א"י ~~ו"ל לי קי~
לפ~ור

 ב~
 שתפס

 אח"~
 ~ירה מ~שכר

 ~~ בע~
 עצמו ב~""ג אכן פרעתיך" אם א""י ~~ו"ל י"לה~וזות"

ש~
 הביא

 בש~
 וכ"כ בו" ~זר בעצמו דמ~ראנ"ח א" ספר

 עיי~~ לי קי~ ~~ון יכול פרעון בספק דאףש""פ
~~~~

 י""ל
 חת"ס בת" ~הביא מה ~פ""י בנ~"~

 ~ס~מכנה""ג ~שם~
 כ""ה~

 ~אות לי קים בכללי
 ז"~

 נימא לא אמאי באסאן" יח~קאל רביבש~
 ג~

 באיסור
 גזל הו"ל כן הלכה אין אם במ~ן גם והרי לי"קים

 בי~
 המוחזק יכול ומ"מ ~וא" איסורא נמי וגזל~~חזק"
 אזלינן אי איסורא גבי ~בשלמא ותי" לי" קי~ל~~ון
 לי ~ים אמרינןלא אי אפילו בממונא אבל איסורא" מי~י יצאנולחומרא

 אי~
 אנו

 גזיל~" איסור מי~י יוצאי~
 ~~ין א~שהרי

 כהמוחז~
 ואין המוציא" בי~ גזל ~ו"ל

 ג~ל מאיסור ~פרושיכאן
 משו~

 ~""ל חת""ס של ח~נו א~רובזה גזל" הוי נמי ~~י~ך
 ~הנ""ל~

 ~ברי ליישב
 ~ר""א בת" שהובאה~רש~""ם

 ששי~
 ~סי"

 ספיקא ~הוי ד~יכ~ קע""ז~" ~סוס"י יו""ד ~ש""ךו~בי~ו קס"ב~
 או~~ינא

 רבית הוי אי ~פוסקי~ מחלוק~
 קצוצ~

 או
א"ר

 אזלינ~
 ~הוי לחומרא

 ספ~
 ו~ר""א דאו"" איסור

 ממונא ~פק ~~וי ~ליו חלק~שון
 שי~ת עפ""י י"לולהנ"ל ~יי"ש" והמ~~""~

 ~ראב""~
 הר""ן ומב~או

 ~ר"~

איז"נ~
 יוצא דאינו נ~י ~א"ר

 לצאת ~כ"פ אבל ב~יינ~~
 מיני" מפקינן לא תפס ואי ~ייב" שמי~י~י

 ~כנ""ל~
 אלא

 יור~י~ ~ב""~שאי~
 לומר יכול אינו שפיר א"כ לנכסיו"

 אי~ך ולגבי ממנו"~קינן ~א~ איסור מספק ל~~רושי ~~כ""פ א""ר" ~הוי לי~ים
 ל""~

 ~~רי גזל ס~ק
 אלא כן"" ~כם פי "ו~ברי ע""ז כתבו~חת"ס עכ""ד" ל~~זיר ~ויב ~י" שמי~ י~י דלצאת אצלו ג~לאינו ~כ""~
 דריב מהיכאע""ז ש~קש~

 אומרוהמחזיק כ~מ~ז~" דלא ס"ל ~פו~~י~
 נוציא אם ב~~"ג והרי כהמי~ו~" לי קי~

 חבירו ~ל יהי"לא
 ספ~

 ל~יסורא בנוגע ~הרי גזל"
 ונביל~ ד~ריפ~ רובא"בתר אזלינ~

 ברי בכל וכן מותרי~" כה"ג
ושמא

 מ"~
 ובפח"ש בנ~""מ בזהועי" ~יי""ש" מו~ר ש~וא לי ברי שאומר ספק איןולאי~ך איסורא" מספק השמא מבעל ~ציאין אין

 סוס"י ~חו"~
 כ""ה~

 צ"ע הי" הנ""ל הח~""ס של חתנוו~י~ת ~יי""ש"
 ג~

 בנ~"ד
בנוגע

 ~לכ"פ כיון ~ראשו~" המזוזות דמי ~וצ~~
 ~ר~שון שיכול אלא ~~זוזות" ~מי לשלם ~ראשוןחייב
 הוי עדיין אבל מוציאין" ~אי~ כהפו~קי~ לי קיםלומר
 משא~ בי~ו" גזלספק

 כיון ג~ל ספק ל"ה השני אצל
 מיני" מפקינן לא ת~ס ואם י~""ש" לצאת ~חויב~ה~שון
 ~נוח כהר"ר ג"כ הרמ"א ~דעת כיון י"ל אבלכנ"ל"
 כ~וען ל~שני הו""ל כנ"ל" ציון בשיבת ~נוב""י ~ברילפי
 שפ~ורברי

 מלשל~
 אשכנז בני דאנחנו

 ר~""א ~י~ יוצא~~

 ועי"כנו~~"
 ~ז~

 ובפת""ש בנה""מ
 ש~

 ~וס"י ~או""ח
כ~~~

~~~~
 בנוגע

 לנ~"~
 לומר יכול בו~~י השני תפס ~כבר

 ומכ"ש מהני" ~תפיסה ליקי~
 בצירו~

 המ"ד
 רק לא אז כ~~" ממנו נוציא ~ם ~הרי הראשון"~~ייב
 גם ~ליו יש אלא הראשו~" ~ל יד""ש לצאת ~יובחלות
 ~א~ גזל"ספק

 ~מי קנה דהשני כ~פו~קים נאמר
המזוזות

 ~ראשון ~ח~יב המ"ד מ~~ם או ~פיסה" מ~ע~

 חיוב עליו נוסף ~וי כנ"ל"לשל~
 ו~אי~

 ~את של
שעל י~~

 ~רא~ו~
 ספק גם ~ליו יש

 גז~
 אין בשני ~שא"כ

 תפס ~ם יד""ש לצאת ~חיוב נאמר א~ גזל ספק אףכאן
 מיני"~ מפקינןלא

 כנל~נ""~
 מ~קום בהחפזי ~כו~ב

 ~י~י~~ כל ו~וש""תהנופש
 ברכות~ חותמי בכל ~ותם ש"בי~ידו

 ~~יים ~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~

 ~~ ~~י~ ~~יי~~~ין
 ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~י ~~~ ~י~ ~~~~~~ ~~י~ין

 ~~""נ ~~~~"י ~"~~~"ד"
 ~~""~ י~ו~~י~ ~~""~

 ~""ו"

 ~~~וז י~י"~ כ~~~~
 י~~~ י~~~~ ~ו~~~ ~~דו~

 ~~~"~ ~~ד"~ ~~~ ~~י~"~~י~~~
 ~""ו~

 ~~ ~~ר~י~~~~~"~"
 ~~~ר ~~~~ו

 ~~י~ ~~~~
 ו~רי~י~ ~ור" ~~ ~~~ ~ר~ ~~~ ~י~ ~~ ~י~~י~יו" ~~ ~~י~ ~~~י~ ~רי~ ~ו~ו~ ~~~~~~ר""י ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~

~~~
 ~~""~ ~~ ו~י~~ ~~י~יו" ~~~~י~י" י~~~ ~~~ ו~ו~~ ~וורי~" ~~~י ~~י~ ~י ~~~יו

 ~יו ~~~י~~ינו
 ~~ ~~~י~ו~ ר~ ו~~~~ ~~~י~" ~~~יי~ ~~~~~~~ו~
 ~~~~~י~ ~~~ורו~ ~~~ וי~ ~~~ורי~" ~~~~~~
 ~~רר י~ ~~~ג ו~יו ~ורי~" ~~ ~ורו~ ~~~~~ו~~

~""~~~~~~~ 

 כת"~~~~~
 ו~נ~ כשרותם" ל~~ר ~~ריך

 נראה כן
 ד~פילו ~~ו"ד ב~ש"כ ~ד~ריו" קצת ל~~יר שישר~י~י ~נ""ל" כת""~ ד~רי על ~ע~רי ~~נ~~נ""ד"

ני~~
 דלא

 ~פי"~ כה~ל"~
 ~~כור פסו~~"ק~" ~~"

 הר~~"ם" לד~ת גם חו~" שחו~י ~שום ~ו ~ין~ז~"ז
דהנ~

 דע"ו ~~"ק ~תוס"
 ש~י~~~ ד"~ ~""~

 ת~~ו
 שחו~י ~וי~~אי

 ה~ ר~ו~" שאינ~ ש~י~~ חו~
 כיון

 ותירצו אותן" ויפדי ~זה גדול ~ום לך ~ין בחוןדשח~ו

 ~ום א~ל ידו" ~ל לפדות ~ום ~וי ~חיי~ ~ו~דוק~
 ו~בו~ר ~כ""ל" ל~ ~י~~דלאחר

 דדוק~ ~ד~רי~~
 לפדות

 ~~ל ~~ני" לא ידו~ל
 להקר~~

 ~כורולפי"ז ~ום" ~וי ד~י ~פיר
 שחי~~ ~"י ~ום ~וי שפיר פדי" ~~י דל~

 ד~רי לייש~ ~ש~ זצ""ל" ~גר"ח ~פי"ד ד~ריו וחיזקל~ד"
 ד~ם ~~וקדשין פסולי ~נין דכתב~ר~~"ם

 נ~צ~
~ריפ~

 ~כור ו~~י ישר~" דה~שר
 כת~

 שח~ו דאם
 ה~ור~ריפה ונ~צ~

 ישר~
 ותי" יק~ר" ו~~שר

 לש~ר ~כור ~ין ~ר~~"ם~וד שחיל~ ~פי""~
 קדשי~

 שהו~ל ~ום ל~נין

 ד~קדשים ו~~כור"~קדשי~
 ל""~ ~~ו~ לוק~

 תוע~~" כל
 ~כורוג~י

 כ~~
 ~פ"י ו~י" דר~נן" קנ~א ~שום רק

 ד~ש~י~~ ~נ"ל"~תוס"
 דלפדות אלא ~ום ~וי ~~צ~ותה

 א~ל תו~~ה" ~קרי פדי" ד~עי קדשי~ גבי ולכן ל""~"~"י
~כור

 דל~
 פדי" ~עי

 ד~~י קדשים גבי לכן ~ו~בה" ל"~
 ~כור ג~י א~ל ישר~" הבשרפדי"

 ~"י ~ו~ ד~עש~
 אינו ולהכי קד~ים" דין ~~נו פקעשחי~ה

 נשר~
 עיי"ש"

 נעש~ ~ז~""ז" בכור בנשחטוא""כ
 שחו~י~שום וליכ~ ~ע"~" ~כיר

 חו~
 קנסא" ~שום לאו ~י לאוכלו" ו~ו~ר

 חכ~ עפ""י ~ותר שלאוגם
 כ~""~~ ~כ~"ד

 כ~~ ~תשו~~ו"~ד~ריו
 ~נ""ל ~תו~" עפי"ד

 ~~יר פד~ לו דאין ד~כור גי~~"לאידך
 ~ז~

 ~ש~ר
 שכת~קדשים"

 שם
 ~"~ ~ד"~

 ~ד~""ס
 פדיון ד~לא הנ"ל" ~תוס"עפ""י ~~~וד~ ~~ו~
 ק~ורה ד~עי פשי~~

 ו~~ור ד~צ~ר וסלקינן נחתינן ~הא ~ז~""ל ו~יי~~ה"ת"
 ~נש~ט וה~"ד ~ה""~" א~ורין ת~י~ים ~קדשיםשנתלש
 ואין פדיון" ~ני דלא בכור ~ו פדיון ~לא~ת~ו~ן

 ~פורשת ו~נה~~לוקת ~ז~
 ~כ"ל~ ~י~

~~~~~~
 דנו כ~ר

 הפוסקי~ גדולי ~ז~
 שלפנינו

 סי"~חיו""ד ~פרי~ ~י~ ~~שו" ה""~~בספרי~ם"
 ~לא~ סוד~~ ~"~

 ~~~רש"י ש~~יא דל~חר
~חולין

 דל"ז~
 על

~~ 
 ד~ידחי נהי שם" ~ש""ס דאי~א

 דכיון כרש""י וכו""~פ~~
 דנשח~

 קצת
 לך אין ~י~ני~

~ו~
 כת~ ~ז~" גדול

 ~ין ~על~א ~~ל ו~""ל ~~י~"פ ע""ז
לו~ר

 דניחש~
 ~ום

 שחי~ת כל דא"כ ~ש~י~~ ~ח~~
~דשים

 ~שכ~~ ~יכ~
 ל~"ד לה

 ~לא לשחי~~ ד~ינ~
 ~לאנ~~י~"

 עכ""~
 עכ"~" ~כך ~כשרו דדרך דז~א

 סו~""י ~חיו"ד ~סאד ~רי""או~~שו"
 ש~""~~

 ~~יאו"
 דנ~ל~וכת~

 ~~וס" דברי ש~~ לפי ~~נו
 ~ב""ק~

 ~נ""ל"

ו~ו~י~
 ל~וכיח ~וד

 ~ש"~
 דפריך ע"~~" די"ג ~~""ז

 ו~ישוויא ~קלה" לידי ~~י ו~שני ~יש~~"ונש~~י"
 שנרא~ ~פני א""ר וכו"גיס~רא

 כ~~יל
 ~קדשי~ ~ו~

 ~י~א ו~םוכו""
 דשחי~~

 ל~~ קש~ ~ום" הוי ~צ~ה
 לתר~ ר~~~~תי~

 ~כי
 ~יד גי~~ר~" נישווי~ ~קושי~

 ~~ספ"ק ~י" פליגו ~יא תנאי~צ~ה תקל~ הל~ תקל~" לידי ד~תי דתי" ר~שונ~"~קושי~
 ~ו"ל ~פיוכו"" ו~יו~א~ דפס~י~

 לר~~
 ל~רן

 כ~
 שנר~~ ~פני

 ~ום כ~~~יל
 אל~~קדשי~"

 התו~" כ~""ש ~~כח עכ""ח
 ~~""ק~

 דל~חרד~ום שם"
 ~ית~

 עכ""ד~ ~ום ~שוב לא

~~י~~~
 ~י~ור

 כ~~
 סי" ~חיו"ד ~חדש צ"צ ~תשו" ~זה

 ~תוס" של~"ד ~~יר" שם דהשואלרל"א~"

 שפ~~ ~""ב~ דכ"~~~ולי~
 דאינ~ ~~~ דלוי ~ש~י" ~ר""ל

 ~יכא ~""כ ל~~ו~" ~ל~לשחי~~
 ~~~ו~ דש~~

 ד~~ר
 שחי~ ~כי ~כורש~ינו

 פירתא ~ה
 ~י~

 לך
 ~ו~

 גדול
 ~ד""ל שם כדאיתא~ז~"

~~"~ 
 שנשח~ ו~י שם" ו~פרש""י

 ~~כורות ~~וס" ~א חכ~" ~פ"ישל~
 י~וד~ כר~יפסקי ~ע""~~ דכ"~

 ו~צ"צ ש~עין" ~דוקין ~לא ~סרו דלא

ת~~
 י~א ~שרו גם ד~""כ ~"~" נפלא~י ונוראות ~או~רו

~ותר
 ~ה"~ ~אכיל~

 ~י~ר ~צינו י~""כ י~ודה" לר"
 ששח~ו תםל~כור

 ~חו~
 ~ג~ ~"~~צינו" ~א~ וא"~ ו~~ות" שגגה ע"י
 דין ~צ~ך

 ~ו~~
 ~כ~"ש ~שוגג ו~~את ~~זיד ע""זכרת ד~חיי~ ~חון קדשים

 ~~שנ~
 דפ"ג

 ~לא ~חי~ה דאינה ל~"דדכריתות~"
 ל~~ו~

 ~יכי
 פור~א ~~ ש~י~ ~כי ~א ל~"~שכח~

 ~י~
 ~ום לך

 וכל ל~ז~ח" ~וד ראו~ ו~ינ~ ~ז~"גדול
 ראוי ~אינ~

 איןל~ז~ח
 ~ייבי~

 ו~~י אלא ו~ו"" ב~ון ש~~ו ~ם ~ליו

 חוןו~שחו~י
 ~צי ל~

 ל~יפר~
 לש~י~ה ישנה ~י

ו~ד ~ת~"ל~
 סו~

 פורתא שח~ה ~כי
 א~ר~

 עפר ~~~ך ו~ידך

 שאין דכיון ~ו~"~~ל~~
 ש~

 א~ר פ~ול
 דשחו~י ~ל~

 ~יכ~ ל~דו"~ון
 וכ""כ רח~נ~" חיי~ ד~~כי ל~י~ר

 ד~~ וסיי~ ד~י~" ~ד"~ ש~~ש~"~
 רח~נ~ חיי~ ~~כי

 ~~ון"שו~~
 ד~~ני~

 ~שכחת נא א~ר
 ד~וח~ ~יו~

 ~~ון
 ~"ד נ~י והכי ~כ"ל"וכו"

 שח~~ ד~כי א~"ג חון ~ש~ו~י ד~יחיי~~כצ""ל לבסי~" אל~ לש~י~~ ~ינ~
 פורתא

אינ~
 ר~וי"

 ל~ז~~
 ~ח~ת

 ש~י~
 שנ~שית ד~הכיון ~"~ ~ז~" גדול ~ום לך

 ל~ז~ח ר~וי אינ~
 הי~

 ~צד רק
~ש~י~~

 ~חו~
 ר~~נא חיי~ ד~~~י צ""ל ~כ""ח

 ד~~"~
ל~

 ~שכחת
 ~ח~ דשו~~ ~יו~ ל~

 ג~י ~שא"כ וכו""



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~~"ל ~חוליןההוא
 ~"א~

 ~חזי דאמרינן כת"ר ~הביא
 דהת~ וכו"" פ~חל~מי

 חייב ~בהכי לומר כלל ל""ש
 נשח~ ~הרירח~נא

 ל~ם
 גבי הכא אבל וכו"" קדשי~

בכור
 ת~

 הו""ל בחון ~~ח~ו
 כמ""ש בחון" קדשי~ ~וח~

 ~פי"אהרמב"ם
 מ~~ה"ק~ מ~

 ג"כ ~~ייך
 וכו" חון ~חו~י ~שום ~אסור מאחר וא"כ וכו""קלים בק~שי~

 ~פי""ב וי~ויין אסור" ~~ורהכשי~א
 ~זבחים~

 גבי
 ~~המפשי~

 בעל בבכור דאפילו וכו"" הבכור
 והאריכו~ בחון" ~שח~ו תם ב~ורוק""ו כ"~ אסור" ה~ור ~רפות" בו ונמצא כ~רהוה~חי~ה ~ו~

 למותר אך בזה

~~~~
 ג"כ ~וכח כן כי

 מ~ש~
 ~הובא בלא~י שהי"

ש~
 בצרימת רכ""~~" ~סי" בצ""צ

 אוז~
 בבכור

והתיר
 הש~

 ונ~ח~ ~ם" ג"כ מ""ן ש~י"
 פיו" על הבכור

וב~
 ז""ל ליב מוה"ר הרה"ג ל~ו~ו המע~ה

 ובא ~נ""ל" ~היתר ב~ינו ו~ה בלא~י" ג"כ~הי" מיאנ~~וי~~
 כ~אזמו"ר לפניהשאלה ע~

 נ"~
 ~תניא בעל ~רב ~היינו

זצ"ל~
 אז מכור~ם ~~י" וכפי זה" בדין ~ובא ונתן ונ~א

 ~לא מ~בריו מוכח ~רי עיי""~" הבכור ב~ר לקבורצוו
 סניף אפילו ל~~ותו זה עלס~ך

 ~נ~ש~ ~
 ע"י ~ום

 וכ~"~ה~חי~ה"
 ב~ד""ח

 מ~ ~אספ"~
 סי" בהמה ~ור

 אותב"
~~ 

 ומה""~ עיי"ש"
 בתשו" המבו~ר ~ל שם כ~ב

 אות ע"ג ~~ ~חיו"דרמ"ן
 ב"~

 בסבר~ ~ה~ת~
 זו

 הצ"צ ~ברי ~הרו~ה וכו"" ב~""מ הוי פורתא ~חי~דמכי
בגופן

 ~לה~
 וקיימי~" ~רירים ~בריו כי פנימו יחזו י~ר

וכי
 כ~

 מתבאר
 מת~ו" והביא בפוסקי~" עובדי בכמ~

אגו~~
 כ~ב ~ב~חילה ~אף ~ד~רי" ~יזוב

 לצר~
 ~ברא

 הנ~כר בבכירהנ"ל
 בכס~

 ול~מל""~ לב~"
 ~כ""ד

מבכורו~~
 הוי

 ספ~
 מו~" בו הבע~ם ו~~ילו בכור"

 שה~ילו מום על ~~ור ~וח~ין ~אין ~מה כיון לצד~~י~
 ומה ~חי~~" ~"י מום ~נעשהמה וג~ ~ולא" ~רבנן ספק ~הו"ל וי"ל מ~רבנן" רקהוא

 לא ~כירה בסכק גזיר~" או מקנסא רק ~~וי כיוןי~ל ~תרה" בלי ~נ~ח~
 ~וב אבל ב~וגג" ~ה~חי~ה כיון ר""מ גזר ולאקניס"
 מ~ ל""~ חון" ~חו~י איסור ~~צ~כ~ב

 ~"~ להקל" ואין אסר~ו ~ה~ורה~חי~ה ~""י דנעשה
 והעור ~~ר

 ~יי""ש~ וכו" קבורה~~ונים

~~~
 ~חי~~ ~מ~ מהנ"ל" דא~אן

 ז""ל הגר"ח ~פי""ד
 כיון בזה""ז חון שחו~י מ~ום~ל~א

 ~נ~ש~
 ~ום

 ג"כ ו~לל הפו~~ים" רוב ד~ת כן ~"ה ~חי~~"~""י
~~""כ

 עכי"~
 ~ר~""ם ~~פי""ד רכ""ז~" ~סי" המנ"ח

 ל~א ~רב~~" רק הוי בז~""ז~תרו""מ
 חון ~חו~י מ~ו~

 לא מה""ת" ב~נאה ו~ו~ר בא""י" אףבבכור
 נר~~

 כן
 ובספר הנ""ל"~הפוסקים

 ~שי~
 ~ב~חילת ~ם ~בר

ה~ימ~~
 בתוכם ובכור ~לים דבקד~ים להדיא ~סיק

 ~יי""~~ מה"ת ב~נאהאסור
~~~~~~~ 

 אינה ~ובה
 לאצ~רופי וחזי ריק~" חוזר~

 דרובא רובא" בתר ~אזלינן בזה די""ללה~יקר"
~רובא

 אצל ~~~רינן דכגונא ~ורי~" אינ~
~היול~ות נ~י~

 מחצ~
 זכרים

והו"ל מכילו~ ומי~ו~ נקבו~" ומחצ~
 זכרי~

 ~יבמות ב~"ס כדאיתא מי~ו~א
 ~קי""~

ע"א~"
 כ~

 י""ל
 בבה~ו~

 יול~ות ~מחצה מ~ירות
 ומי~ו~ נקיבו~"ומחצה זכרי~

 והו"ל מפילות
 מולי~י~

 בכורים
 ~רובא ~רובא ~"ז ונוסףמי~ו~~"

 ~הזכרי~
 הנול~ים

 וא~ בכורי~"ל"ה
 וי""ל ~מי~ו~א" מי~ו~א הוי בכורים

 כלבזה
 ~כרי~

 מרובא
 וכ~להלן~ פרי~

 לכנינו י~ הרי~~ן
 ~רוכ~ ~~נ~

 ~בכורות
 ~כ"~

 החשו~~"ב~
 ~ל

 הבכורו~
 ~~נו לוקחין אין

 ולא צבאים בשראפינו
 אומר ר""א ~בו~י~" ~אינ~ ~ורו~

 ממנולוקחין
 ~ורו~

 ב~ר ~~" ובגמ" וכו"" נקיבה ~ל

 ~~יחל~צב~י~
 ~~נו לוקחין אומר ר"א וכו"" ~ד~גל

~ורו~
 עכברים כי ואי~ך אכלו~ו" ~כברים ו~מר לזכרו~י"חייק נ~י ז~ר א"כ ות"ק ידו~" מי~~ מ""~ נקבה" של

 ~רמב"ם ~פ~קו כ~ו כ~~ק" והלכה עכ""ל" י~י~~יד~
 בכורות ~ה"~~""ג

 ~"ח~
 שי""א~~ סי" ~יו""ד וב~ו~"ע

~~~~
 הח~ו~ כיר~ ר~""י

 מום לה~יל הבכור ~ל
 ~~ ו~ו~"~ וברמב""~בבכור"

 כתבו
 ~ל ל~ינו מודה ר~""י גם ובו~אי חולין" לשם בכורל~ור הח~ו~

הר~"ם
 ~כ~ב וכמו הנ""ל" ו~ו~~

 יו~ר א~רי ב~~~

~ח~
 ~ה~יל בכור ב~ר ~מוכר הוא וכ~"כ נ""ח~" סי"

 ~~ אלגזי והרי""~ ת~" ~ור ב~ר במוכר~~"כ ממנו" ליקח אסור ואפי"ה ~רבנן" רק דהוי מוםבו
 נדחק

מא~
 ~לא ז"ל" ר~"י בפי"

 פיר~
 בכור ~מוכר כפשו~ו

 דא"כ ~ם" יו~ר באמרי ות~ חולין" לש~ת~
 ~ל נמי ח~וד מ~ריפה" ~~מיר חון ~חו~יל~אכיל דח~ו~

 דחשו~ מיירי ~כ""ח אלא~ריפה"
 רק

 אדרבנ~
 ואינו

איסור ח~ו~
 ~כ~"~~ דאו" ד~וי ~ריפ~

~~~~
 שם יו~ר האמרי פ~ק ~נ"ל" מ~~ם

 באח~
מ~חפשי~

 מוכר ש~ינו
 מבכירו~ בה~ו~

 מ~נו לקנות דא~ורל~כו""~"
 ב~מו~ א~

 ואסור חיות
 דרוב ואףלשוח~ן"

 מ~~ם וגם בכורים" אינ~ ב~מו~
 ולא ~כ""ד"ס""ס

 פיר~
 ל~ס""ס כוון ובודאי הס"ס" מה

שכ~ב
 אפ~ר ב" בכור" שאינו אכשר א" ~~" אלגזי ברי"~

 ~א~ור ברור ~נראה לדינא ~בנא בזה""ל~ ל~לכהיו~ר באמרי וסיים ~יי""~" בו מאליו ~נפל מום ~""יש~ח~ו

 ~נ"ל" בה~ו~לשחו~
 כיו~

 ~בכורות" על מח~וד ~לקחו
וג~

 ואסרו ~בריהם ~~ע~ידו ו~אי ~חשוד ולקח ב~בר
 ולא בנד""~" גם כן צ"ל ~נ"ל לפי וא"~ עכ"ל" ב~יעבדאף
 ~הח~ו~ים לקנות א~ור אלא זא~"רק

 ג~
 חיי~ ב~~ות

א~
 בכורים" שאינ~ בודאי ~נו~~ו

 א~ וא~
 מהם קנו

 וכ~"~ ל~ח~ם"אסור
 ~ר אף ליקח ~אסרו ~הא ~וא

צב~ים
 א~

 רק ~וי
 משו~

 א~ ~גל" בב~ר ~~יחלף
~ש"~

 ~אסור
 לקנו~

 ~צמן העגלים
 וא~ בכורים"~אינם בודאי בנוד~ א~

 לא כן נאמר
 ש~ק~

 בשר~אוכלין ברי"" לכל חי"
 מבה~ו~

 ~ח~ו~ים אף חיים ~קנו
 היכ~

 בכורי~~ ~אינם בו~אי~נוד~

 גם כן ראיתי לכ~חילה" בנוג~~~~~
 ב~ז""~

 ~בי~ית
 י"ב אות י"~~~

 ~כתב ו~סקינ~~" ד"~
 ~בכורות דאמרו ב~א וכן ~ ב~ה""לבמוסגר ~~

 אפילו ~יינו צב~ים בשר אפילו מ~נו לוקחיןאין ~""~~" כ""~
 ~ש~~

קמ~
 ~~ורות שם במתני"~אי~א ב~ כ"פ" ~ם כפל לבדיע~ד בנוגע ~ך ~כ""ל"

 ~ל הח~וד ע""ב~" כ""~
 לוקחי~ אי~ה~ביעי~

 פ~תן ~~נו
 וג~ ליור~יו" מותר מת ~אם או במ~נ~"י~יב אי דמ"~ קנס" ~~ו~

 ~בר אם
 מותרולקח

 ביקייא ~ם בד""ה ~~יי"~
 ו~""~

 ירו~ל~י
 כדי~בד הדחק ד~~ת י""ל ובזה פירו~~" ו~""ה~בי~י~
 ליקח דבנ~י כיון~מי"

 ג~
 רוב ~אין ~בר ~וי מחשודים

יכולים
 והביא ~~" יו~ר באמרי ~~""כ אבל בו" ל~מו~

 ~סי" ~ואר הפרי ~~ברילז~
 סע"~ קי""~

 ~כ~ב ~"~"
 ו~נה ב~בר דגם אמגוזי" ממנו ליקח ~חשודב~א

 אסוריןה~~גוזי
 א~

 ליכא ד~א
 ו~"ש מי~י" ח~~

 ה~ברב~נה
 בו שי~

 ~חשו~ חש~
 ~כ"ד~ עליו



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~
~~~

 הפר""ת דהנה ~ה~ר"~" ראי" אין ~נ"ד
 בש"ע דאי~א ~ה~ל קאי ש~

 ש~
 ~סעי"

 ד"~
 לד""א דחשוד

 חשודאינו
 כל אבל אחרי~" לדברי~

~~ 
 לאותו שצריך

 חלב ל~ור חשוד שה~ מי כגון עליו" גם חשודדבר

 ~רגיל והי" שו~ן"ב~קו~
 ~נערי~

 ~מנו ל~נות לבוא

באגוזי~
 קונסי~ לה~" נותן שהי"

 י~ור שלא אותו
א~ילו

 הפר"ת כ~ב וע""ז עכ""ל" אגוזי~
 ש~

 צל"ד
 לישנא ד~א~ר ~~ה לא" או אסורי ~י א~גוזי מ~נוקנו א~

 א~ילו וא~ור כשו~ן עצ~ו הדבר דין דאית ~ש~עדחשוד
בדיעבד

 א~
 ~~ה אבל מיני"" קנו

 דג~
 קונסין או~ר

 כיון דק~~ר הוא לכ~חילה ~ש~ע ל~כור שלאאותו
 אי~ ל~כור" לו~ר ודקדק קנסא" אלאדאינה

 אלא לנו
 ג~ ב~ירוש" ש~וזכר~ה

 ~לישנא
 דג~

 דלא ~ש~~ וכו"
 לו~ר אין קנסא ~לא כאן דאין וכיון ל~בוני"" אלאקנסי"
דאסור

 ג~
 וכו"" ~יני" ~נו אם די~בד

 היכא א~~ ה~
 אבל הד~י~" א~ ומחזיר לי" מהדרינן לאהדורידמצי
 שלא חו~רא ל~וסיף דוחק הואיותר דוחק" זה דישוב ו~גם דשרי" אי~א ל~וכר דלי~~ב~יכא

 הוזכר~
 בעיקרא

 קנה אם דא~ילו לו~ר מיל~א דמכר~א ונראהדמילתא"
 ~ע~ חזי ~וק דאל""כ השו~" כדיןאסור

 הוא הקנסא
משו~

 אגוזים ד~חלק
 ל~ינוקו~

 דמחלק ח~ר ~~יקר הרי לבד" ~בוני אלא קנסוהולא וא~ וכו"" אצלו להרגילם
 לגזירה שייכו~ ו~ה בחנ~" בראשון כ~שהול~ינוקות

זו
 א~

 ~~ איתי"" גזור דעלי" העיקר
 לא

 אגוזין דלהוי ~ואדגזור ד~~ שנא~
 כשו~ א~ורי~

 וכו" שלו
מוחים וגדולי~

 ביד~ דמוחי~ היכי כי ~כלו~" לב~ ביד~
 על

 אלא גזור דלא א~ינא הוה ~י משא""כ א~ורי~"ש~ר
 לכ~~ילהלזבוני

 ~כ""~ וכ~
 ~כ~~~~

 בנוגע דדוקא גיסא" לאידך להדיא ~דבריו

לאגוזי~
 ל~ינוקות דמחלק על הוא הקנס דעיקר

 חלב למכור כדיבחנ~
 אסרינן היו לא א~ שו~ן" ב~קו~

 רבנן אהני מה בדי~בדאף
 בקנס~

 שלא דקנ~ו ~ניני~ שאר ~א"כבדבריו" הי~~ ~ר כנזכר
 הועילו ש~ירמ~חשוד" לקנו~

 בקנ~~
 שלא

 לכתחיל~ לקנו~
~~~

 וק""ל~ הונו די~סיד

 ~ל דהחשוד ההוא שפ~ רש""י מפי" מוכח כן כי~~ג~
 בבכור מום ל~~יל היינו כו""הבכורות

ו~רי כנ""~
 שה~יל בודאי נודע א~ אפי~

 ו~כרו בבכור" ~ו~
 דל""ד ~בכורות בש"ס מסיקלאחר"

 ע""ב~
 קנסו דלדידי"

 שי""ג ~~ ~יו""ד בש"ך ~""ז וכתב לבנו"ולא
 סק"ב~

 וז""ל

דחכמי~
 נראה ולפי"ז לבנו" ולא לדידי" קנסוהו

 ~"ג~ ~או~ ש~אלגזי וברי""~ עכ""ל" לאחרים מותר הבשר בדי~בדשח~והו דא~
 לחקור ~אריך

 ב~צ~ו לדידי" א~
 אףקנסו~ו

 א~
 ~ום ל~~יל דחשוד היינו ~בכו~ות" ~ל ד~חשודב~ני" מפרש""י בתו"ד ו~~יא בדיעבד" ש~~ו

בבכו~
 אותו דקנ~ו ~דבריו ו~וכיח

 א~
 ש~~ו

 א~רו א~י דאל""כבדיעבד" א~
 ובא~צע מ~נו" לקנו~

דבריו
 ש~

 ל~~יל שקנ~ו קנס אלא אינו דזהדכיון רש"י ב~י" ל~~וד דיש אמ~ הן ~ ב~ה"ל כתב
 ~ו~

 מדרבנן
 א~רינן דהא ~ו~ר" דלאחרים""ו~שי~א

 דל~
 בנו קנסו

 ~דין ו~ןאחריו
 א~

 מכר
 לאחרי~

 או לשח~ו ~ולין הם
 ~ראם

 לה~
 אחר

 שחי~~
 ~נות ~נין רק מיירי ~~ני" רש"י דל~י" פשי~אהרי ~כ"ל" וכו" לאוכלו ~ותרים

לכתחי~
 א"כ בדיעבד" ולא

 ג~
 ל~י"

 כנ"ל~ החז"א וכדברי כןי"ל ו~ש~ ~ר~ב"~

~~ג~
 ~ו~ר דבודאי נראה להקונה" בדיעבד ~ותר אם

לקנו~
 אלא ד~ל"כ מהקונה" לכ~חילה אח""כ

 קנסא הוי שוב ~~נו" לכתחילה לקנותאסור
 ~קינה יעשהדמה בדיע~ד" ג~

~~ 
 וכיון העורות" כל

אין שה~ו~רי~
 קוני~

 ~על
 אין ~~נו" ~הקונה רק ~צ~ו" הבה~ו~

איסור
 א~

 רוב ב~ר דאזלינן לקנו~" לכתחילה
בכורי~~ דאינ~

 כ~ונו~~י~~~
 א~ היו~

 שלא נח~יר
 צבור לרוב י~י" לאמהחשודי~" ~~ורו~ לקנו~
 ~צוות לקיי~

 שכנודע~~ילין"
 שכ~~

 רוב
 העול~

 סתו"מ קונים
 בזה ושייך אה""ק"~סו~רי

 שע~
 ד~י~ כדי~בד הדחק

 ~ליתאי ~~דורא ~רדכי לבושי בספר ראיתי ~~נ~~~~
 ~י"יו"ד

 מ"ה~
 ~זהרה קול שהוציאו ~דבר

 ע""דרבה
 המכשולו~

 בקניית
 שב~ ~~חללי בה~ו~

 אשר
אין

 נאמנו~ לה~
 הבכורים ע""ד

 ו~וברי~
 חון שחו~י ~ל

 לרובאשר
 די~ו~

 איסור הוא
 ג~ כר~

 ~וס" ~עי" בזה"ז
 די"גע"ז

 דנ""~ וזב~י~
 מרן ו~~שו"

 הח~""~
 ש""ו סי"

 שמ"ה~" סי" ו~~רי"א קי"א סי" ~ש אמרי ו~שו"ושי""ח
ועכ"~

 דאו" אי~ור
 בי~

 ו~ום באכילה ובין בשחי~ה

ל""~
 א~ילו ~מנו לוקחין אין שחשוד ומי צאנך" בבכור

עורו~
 ארו~א דסמכינן ולו~ר להשיב ואין כנ""ל" וצ~ר

 בעדר אשר ו~אי ש~וא כיון אינו~זה
 של~~

 יולדים
 ס~י" ל""ב ~סי" בא~"ח כמ""ש ~בוע לי" הויבכורי~

כי"ב כ"~
 ע~

 ~סי" ~ו""ד במג"א
 קי""ד~

 עכת"ד~

~~ג~
 זה כל

 בקונ~ שיי~
 ו~או~ן שלה~" ~דר

 יששבודאי
 אבל בכור" ש~

 הרי להעורו~ בנוג~
 או~~קוני~

 או ה~ח~ות מ~~לי שחי~ה ~א~רי
 יא~ר מי ~הם"~הקוני~

 שבז~~
 בוד~י יש ~הם ש~נו

 א~רים ~ם ~עורב כ~ר יש א~ ואף ש~" ~בכור~ור
 ב~ל ו~ינו ~שוב דבר שהוי ואף כנ"ל" ברובוב~ל

 ~בו~ ~וי ~""מ בפו~קים"כ~ו~ר
 ניכר שאינו

 ק"י~" סי" ~ביו"ד וכמבואר דרבנןרק דל""~
 ~~נחת שכ~בתי מהכל כ~~~ בז~ ושיי~

 יצ~~
 במ~ צ"ו~" סי" ~ח""ז

 די""ל
 החז""א דברי ש~ וה~א~י ~ריש" ~רובא דפריש כלבכה"ג
 ~שע וז""ל י""ג~" ~י~ בא~צע ל""ז סי" ~ערובות~חיו""ד

חנויו~
 ש~ו~ה בשר ~וכרים

 ואח~
 ומצא נביל~" בשר

 אוכל ~ומר בידבשר
 נרא~ להכ~י~" ולא ל~יאבון נבילו~

דאמרינ~
 לקח שהמו~ר וא~"ג ~רי~" מרובא ד~ריש כל

 נולד והס~ק לקח" ~~י יד~ ה~וכר שהרי ~ק~ו~"~ן
ב~ירש

 ואזלינ~
 ויש זה"בכל הארכ~י ש~ וב~~רי עכ""ל" רובא ב~ר
 כל ~ל לח~ורו~ורח זל""ז" דו~י~ העניני~ כי לנד"ד" לצרפ~

 ~~ר וניתי שם" ~~בוארי~ הד~רי~
ונחז~~

~~~~
 שבבית ~בהמות בכור יש ~ודאי דאף י""ל

המ~בחים
 שיי~

 אחרי ~ריש מרובא בכאו""א
 ~יו"ד בש""ע כ~ואר ב~"א" כולם שח~ו לא אםשחי~~
 סעי" ק"אסי"

 ~חתיכ~ ז"~
 שנ~~כו ~הרוב שהאיסור לומר אין רובן נח~כודא~יצו באחרו~" שנ~ערב הר""ל

 וכ~~ מו~רות" הנח~כות כלאלא
 ~~ו""ז

 שנש~נה כל דא~רינן הגש"דבשם ~ס~י"ד~ ש~
 ~קד~ו~~

 ~רוב מן
 י"ל ו~""כ עיי""ש" ~ריש ~רובא ד~ריש כל כ~ו והוי~וא
 ש~ו~ש~ו ~ה~ורות ~כיג""כ

 מה~~~ו~
 שנש~נה

 דעת בספר ראיתי אול~ בשחי~~ן"מקדמו~ן
 להלכות~בפ~י~ה תור~

 שחי~~
 בזה שהביא כ""ד~" אות

 קושי" תי" על החכ""צשהעיר ~~
 הראשוני~

 דאזלינן במה
 ו~ירצו קבוע" ~וי הרי בת"~"בסנ~דרין

 ~וי ד~ד~~



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ם~~~
~~~~  כן וכ~ו עיי"ש" לפנינו ~ירש דהוי החכ"צ והקשהפי~"

 א~ל לפנינו" פירש הוי~נד""ד
 ~א~~

 אם ידוע לא ~נד""ד
 הי"~כלל

 וג~ בכור" ש~
 ז~""ר ~חזיקים שאין כיון

 כולן נ~פזרו ~~~ם לדון יש ה~~~חים" ~~י~העורות
דאפילו

 א~
 כ"ז א~ל ~~~כוון" נ~פ~רואולם הק~יעו~" נ~~~ל דכ~ר ~ו~ר ~פנינו נ~פזרו

 ~צ~ר~
 צדדים להצדדי

 נה~יא שיש שם ~נח"י ~ספריה~~ואר
 לנד""ד~ ~ש~

 כ~~ כ~~~~~~
 דלכל דנ~~רר ~וד

 ה~ה~ו~
 להם יש

נק~
 ה~~לה" חו~י עפ""י הגו~ה על ~אוזן

 לרשו~שצרי~
 ~ה~ה כל

ושי~ור ה~~פרי~" ל~ליי~ נ~~ ועושי~
 הנק~

 על ~לי~~ר ש~ונה ~~רך הוא
 ה~ ~רי ה~כור" א~ לה~יר כוונה שום כאןאין הנק~י~ ~עשיי~ ו~ודאי אר~~" על שש ק~ן יו~רויש ח~ש" רוח~

 ~ושים

כ~
 ~כל

 ע""י או~ם ולהכיר ~~פרם את ליד~ הבה~ו~
 וכלה~ספרים"

 השא~
 על דר~נן קנ~א ~צד רק היא

 ו~פיקו דר~נן אי~ור רק והוי ~"ד" ע"י הו~רשלא
א~ל ה~~פרים" ~""י ל~רר דאפשר י""ל ה~שר דלג~ילקולא"

 ~ה~ורו~
 ה~ספרי~ כאן שאין

 עכ~"ד~ ל~רר א""א

~~~~
 רק חכם" עפ"י הו~ר ~לא דקנסו ל~רר" ~ש"כ
 ה~ור לא א~לה~שר"

 וכת~
 ~וא שכן

 לרו~
 וגםהפו~קי~"

 הר~~"~ לדע~
 ו~ש""ע

ה~ו~" לשי~~ זול~
 ~~~כורות~

 כ""~~ ~ד~רי כ""ז כ~~ואר

~~~
 הש"~ ש~ד~רי אף

 ס~י" ש"י ~~י"
~"~ 

~זה"ל דכת~
 ~שוח~

 ה~כור
 של~

 ו~כרו ~ו~~ה עפ"י
 יש ~כ""ל" הד~ים ויחזור יק~ר אכלוהו לא וכו"ואכלוהו
 א~ ~ו~ר" ה~ור א~ל יק~ר ה~שר דרקלו~ר

 דעדיין
 ד~זיריוקשה

 הד~י~
 כל ~ש~ע

 הד~י~
 ל""~ ~ו~ר" ה~ורואם חוזר" ש~י~ל

 וכן העור" ד~י להחזיר צריך

~~ש"~
 ~~עי" שם

 ג"~
 וג~ה וכו" ~~י~ו וישלם יק~ר

 ולא וכו"" ד~יוחצי
 דגם ~~ע העור" שיווי דיפח~ כת~

 ~זה ל~וק יש עדיין אולי ~"~ האיסור" ~כלל~~ור
 הר~~"ם ~לשון א~ל ~ור" ~שיווי ~ון דהכוונהולו~ר
 ~ה"~פ"ג

 שכת~ ה"ד~ ~כורו~
 ~ואיל

 ונש~~
 שלא

 ~פירוש ~וכח ש~~"" כ~כור ויק~ר אסור ~ו~העפ""י
 ~כור כ~ו א~ור העור~גם

 ש~~
 דיק~ר שחי~ה ~לא

~ בזה דיש פשי~א א~ל עורו~עם  
 ~ום לו יש א~

~שח~ ור~
 סניף ~ ~נסא ~שום רק דאסור הי~ר" ~לא

 גדול~נהי~רא

~~
 שיעור הנ""ל נק~ים של ~שיעור דאין נראה ל~~שה

נק~
 שיהי"

 ככרשינא" שהוא ~~כור" ~ו~ נחש~
 ה~~וארולפי

 ~~~כורו~
 דל""ה

~~""~ 

 כעדשה שיעור
 ~~יעור תשי~י~ הוי וכעדשה זל"ז" קרו~יםוכרשינא
 דהיאגריס"

 י"~
 על ~לי~~ר

 ~שיעית ורלק ~לי~~ר" י""~
 על ~לי~~ר שליש ושני ~לי~~ר שש הוי~זה

 ש~
 ~לי~~ר

 ~ספר כ~~ואר ~לי~~ר שליש~ני
 ש~וא~ תולדו~

 וא"כ
 ~יבעיאלא

 הנק~
 הק~ן

 ש~ו~י~
 היינוהגדול הנק~ א~ אל~ כנ"ל"

 ער~
 ליכא ~לי~~ר ח~ש על ~ני~~ר ש~ונה

 ~~ דהרי הנ"ל"שיעור
 ~י~ור

 היינו הנ"ל" ל~ו~ הצרי~
 שליש ושני ~לי~~רשש

~""~~ 
 שליש ושני ~לי~~ר שש ~ל

 נעשה~לי~~ר"
 היינו ~לי~~ר שלי~י עשרים על~לי~~ר שלישי עשרים הוי ~לי~~ר~ "ש~שי כול~

~""ה ~~ כע~ ~~
 ~שיעור נעשה כן וכ~ו ~לי~~ר" שלישי ~~~
 הוי ~לי~~ר" שלישי ~לי~~ר" ח~ש על ~לי~~רש~ונה
 על ~לי~~ר שלישי ואר~עעשרים

 ח~
 שלישי עשרה

 היינו~לי~~ר"
 ~~ ~"~ ~ פ~~ ~~

 ~לי~~ר" שלישי

 פחו~הרי
 ו~פר~ ~ום" ~שי~ור

 דהוי כיון
 ~נ"לשיעור ~ער~ ר~

 פחות~ יו~ר ~וי אפשר א""כ כ~"ה" כ~"~
 הוא נלענ"ד ~נד"ד להי~ר לדון דיש ~הוהעיקר

 ~~ע~

ד~~לינ~
 כנ"ל~ רו~א ~~ר

~~~~
 ~זה להו~יף יש

 ~י~ול" ~~ע~
 דא~

 דכ~~ו
 ~~ל לא ~כור של ד~עורהפוסקים

 ~רו~
 שאר

עורו~
 ~צ"צ וכ~"ש חשי~ו~" ~שום

 ש~ ה~ד~
 ~~י"

רל""~~
 לר~נן דאף פרך ~~גוזי גרע דלא

 דר""~
 ~~פ""ג

ד~רלה~
וכ~~ואר ל~נו~" שדרכו כל ~כלל ~וי ~שום ~~ל לא

 ~ש"~
 ק"י ~י" ~יו"ד

 דא~ ~"א~
 לה~ח~ר

 ~~"ז ד~נן ועוד ~~ל" לא כר~נןד~""ל
 דע"ד~

 א~ורין
 וכו" ~כ"שואו~רין

 ו~וס" רש""י ולפי" ל~~ין" ועורו~
 דד~רים ~שוםדהיינו ש~

 הוי דעור ו~וכרח נינהו" חשו~י~
 ~גל דעור וגם חשו~"ד~ר

 חשו~
 פרו~ה ~~~~ע יו~ר

 דלאא~~
~~~ 

 ד~עילה~פ"ז ו~~~"~ ד~י~~" ~~סופ"ו כד~י~א
 ~ש~ ה"ו~

 ~~ל לא ד~""ת ד~"ל
 ~~י" ד~ר ~שי~ ~ת" וכ""כעכ~"ד"

 ~""ד~
 גרע דלא ש~"

~~לא
 ה~י~

 ה~כור ~צ~ר
 ד~נ~

 ~~ערלה
 פ"ג~

 ~~ל דנא
~יי"ש~

~~~
 שהופש~ אחרי כ"ז

~~ל ~~ל" לא ~~ה~ה ה~ור
 ~נ~ער~

 ~ה~ה
 שנשח~ה אחרי ~ו~ ~~

~שאר
 שחו~ו~ ~ה~ו~

~~~ 
 וכדאי~א

 ~~וש"~
 ~סי"

ק"י~
 דו~א שם ה~"ח ~""כ וכפי שנ~~ר~ו~" ~ע"ח~ד"ה ש~ ~~"י שהו~~ ~ת""ה" ~רש~"א ו~קורו ש~"
ה~ה~ה

~~ 
 קושי" ~זה לייש~ וכ~~ ~~ל" לא עורה

 ~~ל דכשנשח~ו קא~ר היכי ו~""~ ה~"י וז"ל ש~"ה~""י
 ~ינייהו ד~~ל אע"ג דהאחשי~~ן"

 אכ~י ~ע"ח" חשי~ו~
 ~הואי~

 חשי~ו~
 וי""ל לה~כבד" הראוי ח~יכה

דהרש~"~
 לא שלם דכ~ש ל~ע~י"

 ~~כ~ד ראוי חשי~
 ~~~י" שנ~~ארכ~ו

 ק"~~
 וה~"ח עכ"ל"

 לייש~ כ~~ ש~
 ~~נ~~ר~דדו~~

 כבש
 של~

 לאחר
 שהופש~

 ח~יכה עורו
 רק גדול ~שה ~חו~ר דאינו כיון ל~תכ~ד"הראוי
 ונשח~ו שנתער~ו ~יי~ ~~לי א~ל לח~יכו~"לח~כה
 ד~~לכיון

 חשי~ו~
 וצ~רן ~~ורן ~עור~ין והן ~ע""ח

ו~חו~רין
 ~עש~ ~וי הפש~

 ""וא~""ג ~~לין" גדול
 עורן הופש~ושלאח""כ

~"~ 
 שנ~~~לו כיון

 שו~
 ~וזר אין

וניער"
 כדכ~~

 ס~"ק ~שם ו~""כ עכ"ל" וכו" ס~""ק
 ~ק"א ~~"ע ה~ח~ר ~ש"כהיינו

 כ~""ש וניערחוזר אינ~ הנוצה" ה~ירו שנת~ר~ה שאחר דאף דאר"ל"~נוצתה ~~רנגול~ ~""ג~
 ~ש"~

 דאי~א ~~""ח ~כלל והנה ש~"
 ~כורים ג"כ הויש~

 כד~נ~
 ~~זבחים

 דע""א~
 שה~וגיא

 ה~""ח וכד~רי הנ"ל" הלכה ~קורדשם
 כ~~

 ~~ו""ז ג"כ
 ק"י ~~י"שם

 ~ש~ סק"~~
 עיי""ש~ הרש""ל

 ש~ ש~ש""~ א~~~~~
 ~~""ק

 ד~"~ כ~~ י"ג~
 יש

 ש~~ניןד~ר ~ו~
 א~

 א~ל עיי""ש" וצ~רו ~עורו ~כ~ש
ש~

 ~"ק ~"א ~~י"
 ז"~

 ה~ח~ר ד~ד~רי כת~"
 ד~ר ~שי~ ~ף דל"ה~~ע והפו~~י~

וכן עיי"ש" כת"~ דל~ ש~~ני~
 ~~אה""~ כ~~

 ~ו~ ק""י ~~י" שם
 ח"~

 שה~יא אחרי
 ד~שו~ הש"~" ו~""כ הנ"נ" ה~"חד~רי

 ש~~נין ד~ר
 כ~ב ~~ל"אינו

 לעני~ ד~""~ ה~אה""~
 ~~י" ע"ל דינא

 דג~ק"א~
 ~כ"ל~ ~~לה ש~~נין ~ד~ר

 דלהלכה ~הנ"ל~~~~~ן
 א~

 נעשה
 קוד~ ה~ערו~~

 שאח"כ ואף ~~~" העור"שהופש~
 ~ניגע הה""ד ~""כ ~אכי~" ו~ו~ר וני~ר חוזר אינוהעיר הופש~

להעור
 ~וזר אינו נ~~~ל שכ~ר אחרי שהופש~ מהבה~

 דנעשו בנד"ד כ~ו ו~"כוניער"
 ה~ערוב~

 ~וד
 קוד~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ן
~~ ~~ 

~~~~~~~
 ח"ו נכשל שלא ולברר ל~ק~ק יש בו~אי אחרי ~עור ~ם הבהמה נתב~ל כבר ה~ור"ש~ו~ש~

 ח"ו~ בחון וב~חי~~ן כנ"ל~ וני~ר חוזר ואינו באחרינישנשח~ה ק~שי~ ~אכיל~

~~ן~

 ~~~~ל"מ~~ ~הה~~~ו~~

 ~וש~"ה ידידו בזהוהנני
 ברכות~ בחותמי וחות~

 אבל העורות" ~יתרבנו~ע
 לשחו~ בנו~~

 לכ~חילה
 ~~~~~ י~~~~~~~

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

~~~
"~ 

 ~~~י~~~ ~~~~
~"~~

 ~י" ~"
 ~~~~~ ~~~""~ ~ר~

 ~""~~וכ~""~
 ~ר~"נ

 ~ו~~ ~ו"~
 ו~~~נ

 ~~~י~ ~~~~נ~
 כו~~ ר~~ ~~י~"~ ~יי~~ ~~~~ ~~"~ו~~ו~י~
 ~~ו~ו~""~~~~

 ~ר~~~"" ~
~""~~~ 

 ~"ו"

 ~~ר~ ~~~ ~~~י ~~" ~~~~ ~~י ~~~~~~~~~
 ~""~ ~~רו~י~" ~~ר~ו~י ~~~ ~~ו~~ו~ו~

 ~~ו~~~~~~~
 ר~ ~~~י~ ~~ ~י~יו ~~~~י~" ~יי~~י ~י ~~~י~~ ו~~~~ ~~~~י"

 ~~רי~~ ~~~~ ~י ~~ר

~~~
 ~י~ו~ ~~י ~גוו ~~~~ ~ ~~יו ~~ו~~ ~י~ו
 ~~ו~י~ו ~~~יו ~~~י~~ ~~~ו~~~~~ו~

 ~~ר ~~~~" ~ירי~~~י~~
 ~ר~

 ~~י~ ג" ~ו ~~~~ו

~~~
 כתבת

 באריכו~
 הפא~י"א" פרי ~י~ול ~הליך לברר

ו~
 ב~ה שדנו

 וחכמי~ ~דולי~
 הקו~ם שב~ור

 בה~בואר ו~לוי אילן" או ירק ~ין לו יש א~ובז~ננו"
 ~"מ ~ברכותבש"ס

 ~""א~
 ז""ל ב~יר~""י וב~ש"כ

ז"ל והרא"~
 וב~ור ~רו""א" ב~~ולי ו~ו~

 ברכה ל~נין האילנות ~~~ר ~ו~ר חתן בס~רועי" ר""~~" ~י" ~או"ח וש~~

ו~רלה~
 כל הביא אשר

 נשארו ורובן בזה" השי~ו~
 ~רלה ~ק ~בא"י ל~ו""ל א""י בין לחלק יש וכיבס~ק"

 שס"ל יש אך מו~ד" ובחו"נא~ור
 ~~פיק~

 ~ם ~דינא
 קלי~ת ל~בי ל~וסיף יש ואולי אסור~ ~רלה ~~קבחו"ל
 התרו~ה ל~שיית המש~ה מוציאים ש~~נו הנ""ל"ה~רי
 דא~הנ""ל"

 ~~"ק ב~ני" ~מבואר
 וב~ו~~ ד~ר~~

~יו""~
 ~י"

 משום א~ורין ה~רי קלי~~ דא~ רצ""ד~
 מ"~~רלה"

 ~ייק ב~ה"ש
 קליפו~

 ואינני ~יי"ש" הרכות
 בנ~""~~ המציאו~יוד~

~~~~
 שיהי" ~יך

 ל"~
 יו~ר

 מ~פ~
 יש וממילא ~רל~"

להקל
 א~ לחול~ בנ~"~

 כ~י סכנה" בו שאין
 כשיוצאין הללו ~ה~קיןמש""כ

~ 
 ראויין אינן הקלי~ה

 ו~~לאכילה"
 ~~"י והוא הק~~ולין" היינו בסיב כרכו

 באחיעזרהמבואר
 מבואר וביותר ל"א~" ~~ ~ח"~

בדבריו
 באריכו~

 חזון בת~ו" ו~~ י"א~" סי" ~חיו""ד

נ~ו~
 סי" ~ח"א יו~ר אמרי ותשו" י"א~" ~סי"

 כ~ב~י ועוד כ"~~" סי" ~ח""א יצחק ב~נחתוב~ש""כ כ"ד~
 כ~וו~כש""כ ה~~ו~~" מכבש תחת ~וכ~ת בסיב כרכו ב~ניןב~~ובתי

 ~ל""~ בנ~"~
 ~"כ~ ב~בריך כ""ז כמבוארוזהו לכ"ע" אי~ור ~ס~ק יו~ר

 י~ידך בזהו~נני
 וחות~ כה"י דושה""~

 חותמי בכל
ברכו~~

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~~י~~ ~י~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ם~~~"~
 ~~~~ו~~~~~

 ~~~ו~רו
 ~~ ~~ו~

 ~~ר
 ~~ר~~

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

~~~~
 ~~ר

 ~~~ יר~ו~ ~~יו~ ~~ו~ ~~~~~ ~~רו~
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

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

 ~~~~~~" ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ן ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~

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

 ~רגי ~~~ ~~~~י~ ~י ~ו~" ~~ר
~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~ו ~~ו~~י~ ~~~~~~ו~
 ~~ ~~י~~ ~~ו~רי~" ~~

 ~~ו~גי~~ ~ו~ ~וי ~ו~~ ~~ ~"~~~י~

 ~י~~~~
 ~ל ל~ק~ק

 ה~ו""צ ~~ק ~~"י הנהו~ המנה~
 ~צ""לשל~נינו

 ו~בריה~
 וקיימין שרירין

 שיש בו~אי ידוע ~י" א~ אפילונ~~שה" נהלכ~
 מוע~ כא~

 מב"
 לקמן ~המבואר וכ~~וכח י~ו~" בלא וכ"ש~~רי

~וסקי~" ~""~
 וב~~נינו מ~שרין" דרוב ב~~~י מיירי ~ש~ ו~~

ב~וה""ר
 רו~

 ~""~ מע~רי~" אין
 ל~שר ל~נין לנד"~" בנו~ע

 אין ~רוב זה ~נ~~ה
 מ~שרי~

 ~~שרי~" כרוב הוי
ה~פק ל~ני~

 ~~יוב מעשר חשש ויש ~הרוב ~אני ~~~י~ו~
 כ~ובן~ ~י~וך או ה~~ור~ל

 ~מאי" ל~ין בנו~~~~~~
 מ~שרי~ ואי~

 ~ל מד~~י
 פ"ה ~~מאי ~נן~מאי"

 ~""ו~

 הליקח
 מ~

ה~י~ו~
 י~שר לא שני" ~~נו ו~ח וחזר

~~ 
 זה ~ל

 ~~ין" ~או~ו אפילו ~סי~ ~~ותוא~ילו
 נ~מ~

 הסי~ון



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

לו~
 אחד ~של

 ה~
 תגר סי~ון הר~" ו~י" ה~נה" ~כ"ל

 ג~ה ~~~ה ל~כור ~ש~י~ והוא הר~ה ת~ואההלוקח
 לא וכו"" ד~אי ל~כור~שרי

 י~שר~
 ~ש~א זה" ~ל ~זה

~~
 ~שני" ~~נו שלקח

 ~אד~
 לא~רושי ואתי קנאו אחר

 החיו~~
 וא~ וכו"" ה~~ור ~ל

~חד ~~א~~ ~סי~ון א~ר
 ~נא~

 הוא וכן עכ"ל" נא~ן
 לשו~

 והנה ~ר~""~"
 ~הכוונה שנראה קנאו אחר ~~ם~""כ

 ~אד~
 אחר

 שירילי"ו הר"ש א~ל זה" ~ל ~זה ~~רישין ~איןע""ה"
ז"ל

 כ~~
 שלוקח וכיון ~ס~ינ~" ע""ה ו~סי~ון ~~ה"ל

ת~ואה
 ~אנשי~

 ש~א חיישינן הרבה
 הת~וא~

 ש~ר
 לקחהתחילה

~"~ 
 שלקח וזה ~~אי" שפירותיו

 וכ""כ ~כ"ל" ~תוקנין ש~ירותיו~ח~ר ~סו~
 ~~~ וצרי~ ה""א~"~~~שר ~~י""~ ~ר~~"~

 שנקח ש~ייקו ~ל
 א~ אף הלא""~~~ר"" ~סו~

 ~והנה כן" ה~ין ~~"ה יקח
~ה ג~

 שדיי~
 ~חיו~ ~ן לא~רושי ואתי הר"ש

 ה~~ור ~ל
 ~י~ריש חשש ג"כ יש ~הריצ"ע"

~~ 
 החיוב" על ~פ~ור

 גרעו~ה
 יותר~

 תנן ~~אי" ~ל ~~~אי בתור~ ~הרי
~~ני"

 ש~
 להלן

 ~~י""א~
 תרם

~ 
 ה~~אי ~ל ה~~אי

ואין הרע""~ ו~~ ויתרו~" ויחזור תרו~ה ~ו~אי ~ל~ד~אי
 צרי~

 ל~קן
 ~~רו~

 הוא ~ס~ק כיון
 ה~"~~שרין ע"~ ורו~

~~ 
 חרו~~ ה~~אי על הודאי

 תאכל ולא
 ו~י" תרו"~" ~לי"שיוציא ~~

 שאם ו~ו" דו~יא ~~וי הרע"~
 נ~את ~ושרה~~אי

 התרו~~
 לא ~~ך דאור"" ~~ל

 ~נוג~ והריתאכל"
 ש~א לחשש

 ~~יו~
 לא ה~~ור על

 ~תרו~תו הי"ז~" תרו~ות ~ה" ~פ"ה הר~~"םשכחב ו~ ~חרו~" ל~קן ~א"צ א~רינן דהרי כ"~"חששו

תרו~~
 ויחזור

 וי~רו~
 ~ל

 היינו ~כ"ח ~יי""ש" או~
 ~חזו""א ו~י" ~חיו~" ~ל ה~~ור ~ן ה~ריש ~ש~א~חשש
 אות ~" סי"~~~אי

 י"~~
 וא~ בזה" ~"כ

 הי" יו~ר

 ~ל ~~~ור י~ריש דש~א החשש ~~גישצריכי~
~חיו~~~

ד~~~~~
 ~זה

 ע~י"~
 על רע"ק ~~וס~ת שהקשה

 ~~אי על ~~~אי ~חר~ ש~"~~ני"
 ~ני~ם ש~א ס"ס ~וי~הא וכ~

 אינ~
 או ~~~רים

 שניה~
 שכת~ הכ"~ ~לד~רי וכת~ וכו""~ו~רי~

 ~~~""ג~
~~"~~

 ש~ והנ~ ~יי""ש" ניחא
 ~~"ג~

 השגת לייש~שכתב הכ""~ ~~רי ה~יא
 הרא~"~

 ~ל
 ~ר~"~

 ~פי"א
 אצל ~ירות ה~~~י~ וז""ל שכ~ב ה~"ו~" ~שר~לכ"
 של כ~ירותיו הן הריה~כו"~

 עכו"~
 שחזקתו

 וכת~ וכו""הפק~ון להחלי~
 ~~ני ואם א"א וז"ל הרא~"~" ע"ז

 ש~א אלא ס"ס ~וא הלא ~זהה~~ק
 ~ח~י~ החליפן ש~א ~~ק ~הוי לו~ר ~~~ווז"ל הכ""~" ע"ז וכ~ב ~כ""ל" ~דר~נן ~יי~ עכו"~ו~ירו~ ~~ החלי~~

 של
 ~ח~י~ החלי~ן וא~"ל החליפ~" לא ש~אע"ה

 של
 ~ישר ע""ה אוחוש~א ~""~

 ~~אחר או~ר ואני פירותיו" וח~
דקיי""ל

 רו~
 ~"ה

 ~ש~ע להו חיישינן א~י"ה ~~ ~~שרי~
 וה""ה ל~י~ו~א א~ילי ל~י~ש ~~א ~הו אח~רידר~נן

~ לס"ס א~ילו~א~~ור  
 וא"כ עכ""ל"

 ~יוש~
 ~וש~ ג""כ

 ל""~ ד~~~אי ~~אי ~ל ד~אי ~~ני" ~האהר~~""א
ס""~

 להכ""~~

~~~~
 הר~ק""א

 ש~
 ~ל ה~יר

 וכת~ ~כ"~
 לעיין דיש

 אזל זו ו~שי~ה ~~כחין" ~ריש ~~וש~ילר"ל
 ~~"הרע""ב

 דהקלי~
 ~~~~אי

 השי~י~
 הוא וכו""

~~~~ 
 ~יכי דכי לחלק ויש ס"ס" ~הני ~~~~~י הריס"~"
 דהוידהרו~

 ~כ""~
 חחלה

 חיו~
 ~~שר

 ~הרו~ א~
 א~ ~~ רבנן" ~הו ואח~ירי~~שרי~

 כה"ג הוא ~ס"ס

 אלא ~~עשר" ~ו~אי ~חוי~י~ האלו ~ירות ~י" צ~~~ל
 ס~יקות~~~"

 ~הקלין ~ההוא א~ל ~~ושרי~" ה~ א~
 ~יששב~~אי"

 ח~ ~ה~
 שהם ~~עשר נ~חיי~ו ~לא

 ו~צאתי ה~נך" ש~ר ספר לי~י ~א אח"ז ~~ילין"~~קר"
 ~~~ל" הג~ולה ל~~חושכוונתי

 ~""~ יו""~
 עיי"ש~" ה"כ

 והר~"~ ~~ר~~""~ כיו~ קש~ ~~יי~ו~"~
 כת~ו

~~וחן א"~ ~~שר" ~~ור ~כו"ם ד~ירות היינו~~~ירוחיו
 לא ס~ק ס"ס" הוי ~כו""~

 ה~לי~~
 החלי~ן ו~~ק

~של
 ~כו"~

 פשי~א ~~א
 ~עכו""~

 ג""כ
 ל~חו~ ~אי~

 והוי
 ~כ""~~ ~~ליא ס~יקאס~ק

~~~
 ש~ ~ח~א"י

 קושי" לייש~ כת~ ~"~" ~~ו~ז
 ~כיון ~"ס ~כלל זה דאין ~כו"ם" ~~וחןהר~"א

 דררא ~ו שיש ~א~""ל הכוונה הרי ~ח~~ן" את"ל~א~רת
 ~~ל" דאי~ור~אי~ורא

 ואי~
 של שהוא תו ~א~ר

 ~יו לחול החחילשלא ~כו""~
 ~כייל כללא דל~י ועוד ~~ל" ש~

 קיצור ק""י ~יו"~הש"~
~""~ 

 אות
 י""~~

 שיה~ צריך

 אח~ספ~
 והרי ~חבירו" יו~ר ~תיר

 אי~
 כאן

~~~ 
 ~תיר

 ~"ס ~ין הר~~"א חינוק ול~י""ז ~כ"ל~ וכי" ~ח~ירויותר
 ~ו~ד~ ~~קו~ו הנ~כרלס"ס

ד~~~
 נראה

 ~ו~
 ד~אי ~ל ~ד~אי ד~ח~ירים דאף

 ~""~ ס""ס"דאיכא א~
 ~ו~אי דהוי ~יכא ~כ"ז י""ל

 ולקח וחזר ~~~י~ון ~הלו~ח ~כגוונא א~ל גברי"~חרי
 ~נה ~י" ג~רא" ~ח~ ~וי לו~ר ~יש שני""~~נו

 ~כ~"ג ש~"ראשונה
 ~~~ ~ו~ שניתו~~

 ~לא א~""ל הרי
 כת~ו לכן האי" כוליהח~ירו

 הר~~"~
 ש~חשש והר"ש

 וא" ג~רי ~~רי~הוי
 ~ה~

 ~ו~אי ~~ירוחיו ח~ר
 וא""כ~תו~נין"

 ה~פ~
 שניהם דל~א

 דעל ש~וליםל""ה ~~ו~ני~ אינ~
~~ 

 ~" יש אח""כ" שקנה
 ~~וי צדדי~

 ~" ~ח~ר" ~נ~א א"~תו~~"
 א~

 ~ע""ה
 ~~שרין" רו~

~שא"~
 שלקח ~ה

 לכן ד~אי" ו~אי ~הוי ~חיל~
~~ירים

 א~
 ~~~ק

 ג~רי~ ~~רי הוי א~
~~~~

 ~~שנה
~ ~~י~ון" ד~לוקח הא ~ל שם" ראשונ~
 ~~חל~

 ~~ח~א ל~יחות" ל~" א" לקיחה ~ין
 ~ הכל" ~ל ~אחת ~~רלקיחה

 כת~
 ~~~א ~א~ילו דל~יל"ו~נפול ל~ל~ ~~י ~לא

 לקיח~
 א~ד" ~ל ~~שר

~הת~
 ~~" ש~ם כיון ~~~ו~ים" רי~~א נ~י איכא

 ~וכיחי~~~וסי~
 ו~שו ני~~ו" ~~רי ~~~רי

 כא~
 שתי

 כ~ולקיחוח
 י~"~ ד~וסין" ~שני הת~

 ד~~ו~ין נראה
~ר~

 הד~וסין ~~תם לקיחו~" ~ש~י ~רי~וחא
~וכיחין ~צ~~

 הכא א~ל אנשי~" ~ני ש~~
~וכיחו~ אי~ הלקיחו~

 והיינו חיישינ~" ~~יחש אלא
 ~ק~ני נ~

 חני לא ~נפול ג~י ואלו ה~" אחד ~של לו~רהסי~ון נא~~
 היינוהכי"

 ~שו~
 ~כ~""~" ~הי~ן לא ~וכיחין שה~פוסין

וא~
 לחלק אח"כ דרצה

 ~~ר~
 ~""~ ~חר"

 נשאר ~~~קנא

 ~ד~ג~
 שכ~~ ~~~ ~אתאן

 ~~שנה
ש~ הנ"~ ראשונ~

 ו~~~ני"
 הקו~~"~

~  ~חני" היוצא ע~""י 
ו~~רשי"

 דנחתו~ ~~ינ~
 ו~~~רי וסי~ו~" ו~נ~ול ו~ל~ר

 ~היכא ~ה~וסקי~"
 ~ה~ר~

 ג~רא" ~~~ ~א~י
 לא ~א~ר" ג~ א~י ~הכללד~יוצא א~

~ לזה" חיישי~~  
א~ א~

 הוכחה יש
חון ~וב" ~~ר דאזלינן ~ ג~רי" ~תרי ~קנ~

 ש~ ~"~
 דחייש ~~ל~ר" ~~תני"

 ~ל~רין ל~י~ו~
 ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ד~

ד~~~
 ~אותן ~נת~רר ~נד"ד

 ~נוני~
 כנל ~~דרך

 ואותו אח~" ~סי~ון רקקונים אינ~
 סי~ו~

 ג"כ קונה
 אף אחד" ~~קוררק

 ד~אופ~
 קונה ~לל היוצא

~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  לודח~ר
 נ~

 ברוב ~זה וגם אחר" ~~קור
 פע~י~

 ניכר
 ~ל ~אחד לעשר ~ו~ר אחר" ~~קור שקנה ה~יןאוחו
 זול~חבירו"

 שי~שר אחר ~~קור שקנה החלק אותו
~פ"ע~

~~~~~
 אחד ~~קור שקנה או~ר דהחנוני היכא
 הסי~ון דנא~ן הנ"ל ~~חנ~ כ~בוארשנא~ן"

 רוב כפי ה~י~ון" ואוחו ה~" אחד ~שללו~ר
 דאע"נ שם" בתפא"י שכת~ ו~~~~ ע""ה" בסי~ון~יירי ה~פרשי~

דע~
 ~~י שקנה לו~ר נא~ן אינו

 ש~עש~
 רק

 אפי""ה חייו"כדי ~שו~
 נא~~

 א" ד~של לו~ר
~~ 

 ~דהו"ל
 וא"~ א~ת" שא~ר ספקס""ס"

 ש~א לקח ש~~"
 ו~פר~ ~יי"ש" עשרו לא או~רו שניה~

 לו דאין ~נד""ד כ~ו
 לפני~ אשר הבי~ר ~דברי וכ~"ש אחרח לו~ר נגיעהשום

~~~
 הנ""ל דכל

 ב~חנ~ בי" דאיירי לד~אי ~נוג~
 הנודע דכפי ~זה"ז כ~ו א~ל וש"פ"ור~~""~
~~ציאות

 ל~
 אכן ~עשרין" רוב

 ~נוג~
 אין לנד""ד

 ובלא"ה כנ"ל" ~עשרין לא או ~~שרין הרוב א~~ין נ""~
~נוד~

 יש
 ה~~שרי~ ~שגיחי~

 ל~שוק ש~~יאין הפירוח
 עצוחעפ"י

 ~ין ה" לד~ר דה~רדיםאלא האפשר" ל~י ~~ל ~איסור ~ציל כדי דחוקו~
 ~ו~כי~

 וג~ זה" ~ל
 אין

נוד~
 של כולו הכלל אם

 הבאי~ הפירו~
 ~סדר נכנל לשוק

הפרשת
 לחשוב אפשר אולי ~קום ~כל ש~~" ~רו""~

 יהי"ד~י"ז
 הבאי~ להפירו~

 ד~אי~ דין רק ל~נויות
 ~את ~ נתעורר~י~~~~

 הר~
 ~איר ~שה ~~"ר

 הו~ד ~את ~ה~~ונים ~אחד נ"ישל~~ינגער
 ~אלו וב~י גדול ת""ח והוא ~חנויו~~" ל~רהכשרוח
העניני~

 ~" ~ד~אי החזו""א לד~רי ~
 י""~

 אוח
 הלוקח נ~י ~חגר ~לוקח לעיין יש וז"ל בז~"שדן ~"ו~

~ישראל
 ~~קו~

 ספק שיש
 ~תגר וכן ~~ש~ין" רו~ א~

ישראל
 הפל~ר ~ן ~קונה ~~ע"ז ~עשר אי חשוד" והו~

 ~רק~ קולו~ הני כלאי ~ה~י~ון" ~נוקח וכן וכו"" ה~ני ~ן כשלוקח ~ווכו""
 רוב שאין ~~פק ~בל ~ד~אי

 ~פ~ור י~שר ש~א לחוש יש הדין" ~ן דאסור~עשרין
~ל

 ו~חיו~ החיו~
 דל~א או הפ~ור" על

 ז~
 שהכריעו

חכ~י~
 של הוו הרגיל ש~דרך

 אד~
 זה עצ ~~כינן אחד

 רו~א ד~י ~~ל" דיש ונראהכרו~"
 ~י~

 איכא ~עשרין
 ו~חצה זה" ~ל ~זה ולעשר רו~א" בחר הדין ~~יקרל~יזל
 וג~ שכיח" לא ~~כוון ~חצה~ל

דל~א ס"ס" הוי הדין ~עיקר
 ~~ושרי~ שניה~

 ודל~א
 ו~י~קני שוי~ שניה~

 וגו~ר דרבנן" הזה דבז~ן וכיוןהש~א"
 ע"~

 ל~כור
 וא~דר~נן"

 ~ינן וענ~ים ~זי~ים חון פירות או ירק הן
 ~ן וכו"" כד~אי ~שנחינו כדין צ~שוח ~~קל ישדרבנן"
 ~שוק ~וכר נכרי דתגר בז~נינו ננ~דהא~ור

 ~ירו~
 או

ירק
 שי~

 ז~ ~עשר" ש~ינו ~ישראל שלקח לחוש
 שלקח

 והא ~ז~""ז~ ~~שר ~חתבפעם
 דכת~

 ר~ינו
~ניו שצו~רין היינו קשות" ~כל ~עשר כו" ירק או קשות~וכר ה~ בה"~

 ~ש~~
 ש~~יא ~ז~ן א~ל ש~~ר~" ורואין ~כר

 ~ה כל~בי~ו
 שרוצ~

 לתערו~ות חיישינן לא ל~כור
 בנד"ד" ~קל ס"ל הרי א"כ~כ"ל"

 א~
 ~לא

 ה~
 דיש

 הפרשח של ~ניןאיזה
 ו~כש"כ כנ""ל" ~רו"~

 כנ""ל~ כשי~

~~~~~~
 רו~ ב~~ דאזלינן ד~ר של

כנו~ל דהוי ~~רינן ולא
~~ 

 ~ק~וע"
 וא~

 ~"פ הוי ני~ר שאינו
 י"ל ק"י~" ~~י" ~יו""ד וכ~בואר דר~נן"ק~ו~

 נ"ח~" ~י" ת~רים כפוח ~~~על גדול קול ~ספרדאיתא ~פי""~
ע"~

 לילך היתר ~א""י הנו~גים
 בכר~י~

 של
 גוי~

 לקנוח

 וכל ~~ם" וכלאי ~לה ~לא א"א והלא פירות"~~~

ק~ו~
 ד~י דלא ~""ז וכחב ~חצה" ~ל כ~חצה

 דהח~~נויות" ד~ לה~
 ש~וכר~ ~ודאי א" חנוח איכא

 ~שר
 א~לנביל~"

 ~~ ~כר~
 ~י" ~ח""ז יצחק~נחח בספרי ו~ו~א עי"ש" חנויוח ד~" להא ד~י לא שכןוכיון כל~ ערל~ פרי ~ו דאין אפשר
 צ""ו~

 כי ו~נ~ עיי""ש"
 כ~

 כתב
 י"ב ~"ק ק""י ~סי"~כו"פ ג~

 ~~ו~גר~
 וכה""ג ~יי""ש"

 כ~~
ש~

 ~ס""ק
 ל""~

 ו~נה ד"ה
 יש~

 דל"~ נופ~ ד~אי ל~ניין
 דר~נ~"אל~

~~ 
 דלקח

 ~הק~ו~
 ו~נד"ד ודו""ק" ~יי"ש

 ~דר~נן~ אף ~~ל יש שפיר הנ""ל ככלדשייך
 כי~~~~

 כ~
 ~לכות הנו ~כל ~וכח

 ~ר~~""~
 ~ה"

~~שרוח
 פי""~

 הי""א
 ולהלן~

 בתר דאז~נן
 רו~

 ש~ וכ~~ ~~שרוח" ל~ני~ השו~פירו~
 דז""פ ~רדב""ז

דאזלינן
 רו~ם בת""ר" ~כ"~

 ~קור~
 וביו~ר ~~ו~פתא

 ~~ואר~כן
 ~חו~פת~

 ~ל~י וז"ל ה"י~" פ""ד ~ד~~י
גיר~~

 י""ג ~י~ השלחן פאת ~~פר ה~~יקו הגר"א
 ~צרפין ה~עשרות" ~ן לפו~רן ~ארן פירות ~לשירבו כדי ~ארן פירות על חו""ל פירוח ~צרפין ~"ו~"הל"

 פירות על שיר~ו כדי שנ~ פירות ~ל חו""ל~פירות
 ~צרפין עני" ה~~שר ~ן לפו~רושלישית

 ~פירו~
 חו""ל

 לפו~רן רבי~יח פירות על שיר~ו כדי ~לישיח פירוחעל
 ~""ש~ן

 פירות ~ל חו""ל ~פירות ~צרפין וכ~
 שירבוכדי ~בי~י~

 לפו~רן ~ו"ש פירו~ ~
 עכ"ל~ ה~עשרו~ ~

ד"ה
 דיש הנ""ל" ~פ""י וכ~~ וג~~

 תקנ~
 ~ש~ת

הש~י~~
 לאכול

~~ 
 ו~~ירות הת~ואה

 אינן א~ו~ף ~חו"ל" ה~אי~
 א~ ~חו"ל" שה~ ניכרי~

 אותן שרוב ידוע
 ~תוספתא כד~ניא ~סת~" ~הם לוק~ין ~חו"ל"הכירות

 על רו"ל ~ירו~ ~צרפי~~הנ"ל~
 ~ן שפ~ורה ש~י~ית ופירות חו"ל פירות ד~צ~רפיןפ" ~~עשרות" ~ן לפו~רן ש~יעי~ ~וצאי פירות ענשירבו כדי ש~יעי~ פירו~

 יש ~םה~עשרו~"
 בה~

 ש~יעית ~וצאי פי~ות לנ~י רוב
 ~ן ופ~ורין ~סתם ~~ם וליקח ~~~שרש~ייבי~
 הנ"ל ~כל ו~וכח ~כ""ל" וכו"ה~~שרות

 דא~
 ליקח

ועכ""ח ~~~ר" לפ~ור רו~א ~חר דאזלינן ~ותר ק~וע~~קום
~~~~ 

 שנתערב ~וד~י יד~נן דלא
 ש~

 גם
 על כ~חצה ק~וע ~כה""ג ו~"ש ~~עשרה~חויב ~יעו~
כנ"ל~ ~~צ~

~~~~
 סי" ~ד~אי ~~זו"א ג"כ הו~א ~נ"ל ה~וספתא

 וכתב ~""ז~" אותא"
 ש~

 כאן הא~ור רוב דכל
~יינו

 רו~
 פריש" ~רו~א דפריש כל א~רינן ושלוקח ~שוק

ו~קוד~
 לזה

 ש~
 ~לפל ~""ו~" ~אות

 ~~ר ~~נינן א~
 רוב ~~ר א~נינן דהעיקר וכתב ה~וכרי~" רוב אופירות רו~

 ד~צ~רפין ד~ו~פתא ב~א כ~ב" הד~רי~ ו~~וךפירות"
 אלא דשיל"~" דהוי איירי ~~ערו~ת לא ד~כ""חהנ""ל"
בקופה

 אפילו פריש ~רובא ד~ריש כל ד~~רינן שפירש~
 הק~ו~" ~ן שלקח בחשש וגם ~זה" עוד ופלפלבדשיל"~"
 ש~וכח~

 ~~אוח
 ~"ז~

 ~אינו~בל ב~קו~ו" האיסור ~ידוע דכ""ז
 אלא ידו~

 ל~עלי~
 ה~יסור ל~כור חשוד והוא

 ק""י ~סי" ו~~וו"ד ק~וע" כאן~ין
 ~ק"ו~

 כת~
 דלא

 ק~וע~רי
 אל~

 ול~ ~~קו~ו" ידיעה יש א""כ
 בשיש

 ראי" וה~יא אחר~" ~~ירידי~~
 ל~חוו"~

 ד~י~א ~~ה
 נ""ג~~~רכות

 ~"א~
 אם

 כוחי~ רו~
 אל~א ~~רך" אינו

 ~נה ~יי"ש" ק~וע" ~~רי לא ב~~ו~ו ידוע שאיןכיון

א~
 ~ד~ריו ~וכח א~ל ולכאן לכאן שם פלפל ש~~זו""א

ברור
 חקר ואך ~זה רוב ~~ר דאזלינן ~פק ~ין דל~~ש~

הרבה
 בנ~ינ~

 ~קו~ות ~אר יו~שה שלא לד~ר" ~~ם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~י ~~~י~ן
~~~~  וזה ~יי~~~~ לזה ו~וסקיםב~"ע

 א~
 ~כש"כ לבד ברוב

בנו~
 ג~ די~ ~ה ~ל ~ה ל~ר

 אנו אין אך בלא"ה"השגחה ג~ וי~ כנ""ל" ס"ס
 סו~כי~

 מאחד ~קנהכ~אומר ו~פר~ כנ"ל" ~""ז
 וי~

 ~זהיר
 המ~גיחי~

 שי~אלו
 עו~ ונת~וררתיאותו~

 ~רב
 לראי" הנ""ל נ""י מ~ר~"~

 ~"ב ~מכ~ירין במ~ני" דאיתאממה
 ה""י~

 ו~מבואר
 וג~ עיי""~" א~רונה במשנהבאריכות ש~

 ב~~ו" זקינו ~~"כ
 סי" ~יו""ד י~ראלשארית

 ה"~
 עיי"~~

 ~פיר הל~ה ד~~""י מהנ"ל"~~~~~~
 נכו~

 ה~נ~ג
שהנהיגו

 עו~
 ס~ר ~לפנינו זצ"ל הגו""צ

 להציל כ~י בחנויות~~שרות הפר~~
 רבי~

 אי~ור של מ~כשול

 הרבים זיכוי בכלל והוי ~בלאכיל~
 ש~ו~

 ~לוי הר~ים
בה~~

~~~~
 ה~~ר כמובן

 ומעשרו~ ~רומו~ ו~~רי~
 מ~ע~בביתו"

 המ~ר ב~פר הכתוב
 האוצר בבי~ חמי~י~פרק וה~רו~

 ל"ב~ או~
 של ~שש ~מ~~ם

 כ~~וני~ ~המה~רי~ י~ דמאי" ~ל מדמאיתור~
 פירות

~שוק
 כשה~

 ~~~שרי~ ~בלים" ספק
 ופרי פרי כל

 מכל ענבים וכן בפ"ע" שק מכל לכ~"פ או עצמו"בפני
 בפ""עתיבה

 בוד~י אבל ~ע"ב" עיי"~
 אי~

 להח~יר
 על חבירו לביתכ~בא ע~

 ~~ח~
 מלאכול וכיב""ז

 פירותיה~
 נוד~ א~וכיב"ז"

 הנ~וג ~י ש~רי~ ~~נויות ~קונה
 ~כל הכ~רו~" ועד~פ""י

 הנ""ל~ ה~עמי~

~"~~~
 לא ~יבה איזה ~~ח~ת היכא להח~יר דאין

הפרי~
 בעצמו

 ~רו"~
 ~א"א ב~"ק ונזכר

 ההפרשת על לסמוך ~יוכל כעתלע~ר
 ~רו""~

 ~עו~ין

 השגח~ תח~בחנויו~
 בלא הכשרות ועד של

 ~ו~
 פקפו~~

~~~
 ~חנויות ש~ונה ל~י תי~ון איזה לח~וב יש ע~יין

 שהגי~קו~~
 ה~~גיח

 ל~~
 תרו"~" לה~ריש

 ע~ ~ל~ ~~~י~ וא~
 תאריך

 אבל הפר~ה" יו~
 שאינ~ י~נ~

~מי~
 וג~ השל~" ש~ל ל~אריך לב

 ~אפ~ר
 לפעמי~

~מביאי~
 פירות

 וראיתי ~~רו"מ" ש~פרישו אחרי ג~
 ש~~כילו לי שנ~סר ~בירורבכ~ב

 גם ~יועילל~קן וג~ לזה" ג~ עצ~
 ~מיעו~

 שלא מצוי שאינו
 נתק~

 ב~דר
 א~נ~ יי~ר" ~בא לפעלא וא~ינא הנהוג"ה~ר~ה

 עדיין
 לי~י באתילא

 ב~~ ~יו~
 בזה~ ה~ני" חוו"ד להביע ~כ~בו

 ~~~~~ן ~~י~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ין

 ז~~ ~י~~ ~~~~י ~~~~~~~
 ~~~~ו

~"~ ~~~~~ 
 נ~ו~י

ך~~~~~
~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

~~~~~
 ~~~~י~ו

 ~~~""~ ז~~""~
 ~""ו

 ~~~ ~~~י~
 ~~"י" ו~י~~~ ~~ו~~ ~~ו~י~ ~~~~י~ ~"י ~~~~וו~~יד ~~י~ו~ ~~ו""~ ~~~~~ ~""י ~~~" ~~י~ו~~~~כ~~
 ~י~~ווכ~~~י

 ~~""~~~וי ~~~ ~~~~ ~ז~ ~ו~~ ~~~" ~~ו~ו~
 ~י"

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

 ~~ ~~י~"~ ~~~~ ~~וי
 ד~כ~וו ~~""ד

 ~~""~~~י~
 ~~ו~ו"~" ~~~~~~י~ ד~~י ~~~ו~ ~~~" ~~י

 ~~ו~י~~
 ~~~""נ

 דיו ~~~~~וו ~י~ ~~ ~~""~
 ~~~ו~

 כ~~ו וכו ~~ו"~" ~~~~~~ ~~י~ ~~~ו~ ו~כ~~~~~"

 ~~~וו ~~~וי~"~~~~ו~
 י~~~ י~~~~ ~ו~""~ ~~~ו~

 ~~י~""~~י~~
 ו~~~וו

 ~ו~ווי~ ~ו~ ~~~~~ ~ו~""~ ~~~~
 ~~" ~~~"~" ~~~י~~י~"~

 ~ו~""~
 ~~ י~

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

 ~~~ ~ו~""~

 ~"י ~ו~"~ ו~~" ~"~" ~~י~"~~~~~~~~
 ז~~~י~

 ~"~ ו~ו~ ~~~"~" ~יי~ ~~ ~י~י~~ ~""~~~י~""~
נ~ו~י~

 ~~~יכו
 ו~ו~י~ ו~~~י~ ו~~ו~י~ ~~י~ו~י~
 ככ~~~~~י~

"~""~~ 

~~~~~~~""~~~ 
 ~ו~~~ ~י~ ~י~~~ו

 ~י~וו
~~ "~""~~ 

~ייגו
 ~~~~י~ י~~ו ~~" ~~ ~~~ו~י~ ~~~~~~~

 ~~~י~ כ~י~ו~ ~~~י~~~ ~~~ ~~י~~""~~~ו~י~י~
 ~~י~ו~ ~~ ~~~~ ~~י~ו~ ~~~~י~ כדי ~~ו~~"~~~ר~~
 וי~י" ~~~~~וו"~~ייכי~

 ~ז~
 ~יו

 ~~ו~~
 ~~~ו

~~י~ו ~~ ~~
 ~ו~ו~ ~~~~ו" ~~~~ו~ו~ כ~~ו~~

~~"כ ~~ו""~ ו~~~~י~ ~~נו ~י~י" ~~י~ו~ כ~ ~~~ו~~י~וו ~י~ ~ו~~~ו
 ~~~ו~~י~ ~~כו~

 ~~~~" ~~ו""ג
 ~י~~ ~~ כ~~ ~~~

 ~~י ~~~ו ~~~י~~~~~"
 ~~""~" ו~~~ו~י~ ~~~ו~י~~~~~י ~~~י~ו~ כ~~ו~~ ~~ ~~~ ~~

 ~י ~~י~ ~~כ~ ~~ ~ו""~ ~י~~ ~~~~י~ ~~~~~~~י
 ~~ו~י~~ ~~~י~ ~י~~ ~~~~~

 ~~"~ ירו~~~~~"ד"
 ~""ו

 יו~
"~ 

 ~~~ו~ ~~~ ~~~~
~""~~~"~"~~ 
 ~""כ~וי"ר

 כ~"~ ~~""~ ~~~ור~~ ~~~ו~ ~~~ ידי""~

 ~ו~""~ ~~י~"~ ~~~~~~~~~~~~~~~~"~
 ~~~וי~י

 ~~~"~ ~ו~~ו~~~ו~~
 ~"ו~

 ~~~ ~~י~ו~ כ~~~~~~ד~""~

~~~~~~ 
 ~ו""~ ~~~~~ ~~~וו ~~~~ו י~~~ ~~ד

 כ~""~" ~~~ ~י ~~~~~ ~~~~~"~~~

 ~~~~ ~נ~וו ~~י~~~~~
 ~נ~וג

 ~~י~~~
 ו~ו ~~ו

~~~י~~~~
 ~~ו

 ג~וני ~~י ~~ני~ ~~~ו~ ~~
 ~~~~ינו ~ו~י~וו~י~י

 ~~נו ~~~ ~~~~~""~ וג~

 ~~י~י~ ו~~~ ו~~~~~" ~~ ~ו~ ~י" ו~~~~וי~"~
 ~~~ו ~~~ ~~יוני~ו~~ו~י

 ~נ""~" ~ו""~ ~~~~~~ ~~~
ו~""ו

 ~ו~~
 ~~ר ~י~ו~" ~~~י~~ ~נ~~~ו

~~~ 
 ~~~ו

~כ~~~
 ~~י~ ~~~"~ ~יו ~~י~י~ ~~ ~~~~~ ~~~י~ו

 ~~י~י ו~~~~ ~~~כ" ~~ ~~~ו ~~י~י~ י~~" ~~~~~~
 ~~~~ו~ ו~יו~~ ~~ו~~"~~~י~~

 ~~ו~ ~ו""~ ~~~~י ~ו~~~ ~~ ~יח" ~~~ו
 ~~ו

 ו~ו~~י י~~~" ~~~ ~~~ ו~~
~~~""~ 

 ~ו
 ~~ו~

 ~~~ונו
 ~יו~ ~~ י~ור~ ו~~נ~~ ~י~" ~~~ו~ י~~~~~~ו ~ו~~~ ~י~~ ~~ ~~ו~~

~~~~ני~
 ~~"~" ~ו~" ~ו י~~י~ ~~ ~~~ו ~י~~ ~~ר

 ו~~~~~~ ~~~י~ו~ ו~~י~ו~ ג~ו~ ~~~ ~~ו~ ~~~~~

~~~~~ 
 ~~~ו~ י~ ~~ו~" ~~~~י ~ו""~ ~~~יו ~~ו
 ~~י~ו ~~"~~" ~~""ו ~~י" ~~י~~~~~~

 ~ו~~
~~~~~~~ 

 יו~י~ו
 ~~~~ ~~ ~י ו~~~ו~ ~~ו~ו~

 ~"~~ר~~~~
 ~י" ~~~ו" ~~ני ~~~ ~~י"

~~~~ ~~~ 
~~~ו~~

 ~~~ו~~ ~י~~ני~ ~~~יו ~~~ירו ~~~ ~יו
 ו~~~י וי~יזי~ י~י~י~ ~~ו~ ~~~~ו" ~י~ ו~יו~~~"
 ~ו~~י ~י" וו~ ~יי~~ ו~" ~~~~רו~ ~~ו~~~~י~י~



~ ~ ~ ~

~י~~
~~ 

~~~~~~~
 ~""~ ~~י~~ י~ ~~~~י

 ~~ורר
 י~י~

~ירור ~~י~~ ~~~ו
 ו~~~י~ ~~~~~

 ~~~ ~~" ~ו ~~~~~" ~~~י
 ויר~ו

~~~~~ ~~~~~~ 

ד~~~
 ד~רי ~גוף

 כ~""~
 דינא ~~י~ר

 ד~~לו~
 יש ~זה

לדו~
 א~נ~ ~ר~~"

 ~~~ אין
 ~י" לז~" מ~פ"ק

 ~ת"~זה
 ~ח"~ הלוי ש~~

~ל ר~ ~ז~ ~אתי א~ל ~~"~~" ~י"
 דסיי~ ~מ~ אחד" ~ר~

 ~מהאי ~שו~" ל~~ר מכת~ו
~~מא

 אי~
 למצוא

 ~~נ~
 א~י" ~ו"מ ל~~ריש ~נד""ד

 ~~וד~
תח~

 ~דין השל~ון רשות
 תור~

ו~יינו ~~רי~" של על ~~לו
 שי~נ~

 מ~ש~ון
 ~ש~ון ל~י מ~ח~י~ חל~

לתרומה שצרי~
 גדו~

 וי~שו ~ני" או ושני ראשון ולמ~שר
 שאר ~ל תרו""מאותם

 ~ח~י~
 שנשארו

 דינא~אי ~שו~ יד~" ~~~
 ד~יר~

 זכי"" מ~~~ ~וי ~~ירו של ~ל ~שלו
 וא~ שליחות" מ~~םוזכי"

 אין
 ~~לו~

 ו~יונתו ~כי"" אין

~ז~
 ד~רו כבר אשר ~תלהשי~ו ל~"~ ~נני ~ז~ ~~ה" נד~רנו אשר ד~רי ~ל ל~~יר

 ~~ו~~י~ גדולי ~ז~
 ואשר

 לנ~וג לכ""פס"ל
 כז~

 ל~ש~~

 בנדו~~~~
 ~כו"ם של או ~~קר פירות ~ל משלו לתרום

 שנתחיי~ו אחריש~נא~
 בתו""~

 ישראל~ ~יד

 ~ן א~ותיו ש~ה~מק~ל
 ~~כו""~

 שי~שר ~נ~והו

ואח"~
 חנקו יתן

 ~כו""~
 מעושר

 ומ~ורו ~כ""ל" וכ~
 וראיתי מ"~~" פ""ו ~דמאי~מ~ני"

 ~~ז"~
 ס~ ~דמאי

 אותי""ד
 ג"~

 דיל"~ שכת~
 ~~~~ל

 שד~
 דאמרינן א~ו~יו

מ~שר
 ומשו~ ונות~

 ~לא חכ~י~" ת~נת
 כיו~

 ~דין דמן
 אי~ ~נכרי" של הן ~פירותחצי

 של ~ל ~שר ~וא
 ד~תור~ נ~יאחרי~"

היינו ~~~" א"צ ח~ירו של ~ל ~שלו
 משו~

 ~וא
 ~ין נכרי ~של ~~ל שליח" ונ~ש~ זכו~

 יל""~ וכן ש~חו~"כאן
 דאמרו ~הא

 ~חולי~
 ~"א~" ד~ל"א

 ~ית שאנסוהרי
 ~~ל~

 א~ גרנו"
 ל~שר חיי~ ~חו~ו

 ממקו~~ופרש"י
 ולי~ן א~ר

 לכ~~
 כמוכר~" ~וא ש~רי

ומשמ~
 ביד ~ן שכ~ר אחר ~ליהן שמ~שר

 ~מל~
 ~חו~ו"

וכלשון
 ~~""י~" ש~ ו~ר~~"~ הג~

 ואי~
 וכו"" ~~~ור ~יד ו~ן שלו אינו ~~~ל שכ~ר כיוןמ~שר ~ליה~ חייל

 ש~י~ית וכ~""ש ידו ~ל ויא~ן ניחא ~נכרי מדע~וא~
~סי"

 ~~י"~~ ~
 ו~נ~ ~כ""ל" ~ירושלמי

 כן כ~ו
 נ~~~

ה~ר~
 כלשונו הנ""ל

 ש~
 כ"~~" או~ ד" סי" ~~ש~י~ית

 ז""ל ~חז""א לי" דפשי~א מד~ריוומוכח
 דאין ~נכרי ולכן שליחות" מדין הוי ח~ירו של ~למשלו ~~ור~ דא~

 נכרי~ של ~נ משלו אף ל"מ לנכרישליחות

ד~~~
 היא ידו" ~ל ~מאמין הירושלמי מד~רי ~חז""א
 ~~"ו~ד~אי

 ה""א~
 בחז""א ש~ו~א

 ~דמאי ש~
 ש~ ו~ש~י~י~ ~~תחל~ו" ג" אות י"דס~

 אות ~" סי"
 מתני" דעלי""~~"

 ש~
 מן מישראל שדה ~מק~ל ד~~ן

העכו"~
 ~כ~י מן

 חול~
 ~ירושל~י ע"ז ~מר לפניה~"

 חכ~י~ ד~רי א~ל רש~"ג ד~רי זואר"י
 מישראל

 מ~ חול~
 ז~ירא ר~י וכ~ תור~ה~כו"~

 ינאי ר~י ~ש~ יי~נ~ ~
אתם

 את~ ג~
 לר~ות

 אף ~רי~ ~ני א~~ ~ שלוחכ~
את~

 ~~כו"ם ואין שליח ~ושים
 ~וש~

 א""ר וכו" שניח
 לאו ד~כא ~~נ"מ ופי" ~כ"ל" וכו" ידו על במאמיןבא

 ~~אמין אלא ~ס~ינן~שליחות
 ומ~כי~ ~~כו""~

 ידו ~ל
 הא דיי~ינן ושפיר ישראל"~ל

 ~ושה שישראלמה ~סכי~ ~~כו"~ ר~ א~
 ותר~

 ~כ""ל~ היא תרו~ה פירותיו

ד~~~
 א~ מ~ני מה

 ~~כו"ם
והחז""א שליח~ו" ל"~ א~ מ~י~

 ש~
 נראה

 ש~"~
 דר""ל כתב

 שמ~יי~

~~י"ד ל~ירושי וה~י" ~כ"ד" ה~רומ~ ~וש~ ש~נכרי ידו~ל
 ~ש"~

 ~~"מ
 דס"ל א~יי ~ל דמקשי ~""א~" דמ"~

ישל""מ
 א~רו כיצד מ~רייתא יאוש" ל"~

 ~תור~
 שלא

מ~~~
 שירד ~~י ~רו~" תרומ~ו

 לתו~
 ח~ירו שדה

 של~ ותר~ולי~~
 ~רשות

 וכ~
 ש~א ~רי

~"~~~ 
 ומצאו

 אצל כלך לוואמר
 תרומתו מ~ן י~ו~

 ~רומ~
 וכי וכו"

 י~ותנמצא
 מ~~

 תרומ~ו
 ~עידנא אמאי ~רו~

~א ד~ר~
 ~רגמ~ יד~" ל"~

 ר~א
 דא~יי אלי~~

 דשוי~
 ~ליח

וכו"
 ~כ""~

 ו~~שה
 דמש~ ~רמ~""~

 ו~לא ניחא" דלר~א
 למ~ר~ דמ~ני ~אמר לאר~א

 ש~ו~ד בד~ר אלא
 ותי"~~רצות"

 ~~רו~~ דג~
 ש~ומד

 ל~רו~
 ~~תמא

 ~~~ר ד~ריו ו~י" ~יי~ש"י~רצה
 ~חיו""~ יו""~ עו~~

 סי"

~~""~
 אמרינ~ דמ"~ ~~ג~"~

 ד~סת~א
 יתרצ~

 ~~פרשת
 נמי~~ד לאי~ש לי" נ"חא ~ס~~ר אדר~התרו~"

~עצמו מצו~
 ~~צו~

 ~דבר אך מ~שלוחו" יו~ר ~ו
דעי~ר כיו~ נכו~

 ~רומ~ ~~רש~ מצו~
 ~מ~~~ה ~וא

 ~כתי~
 תרומתכ~" לכ~ונחש~

 ולכ~
 ואוכל ~צד ~יניו נותן ~ני

 ~~ א~ דל""א~" ~גי~ין ורש"י ~ו~" ~י" ז~"~צד
 לא

 שתר~ ~מ~ מידימ~~יד
 ב~ דהרי ~ד~~ו" שלא

שמ~כי~
 אח""כ לתרו~~ו

 נ~ש~
 ~י~ר

 ג"כ י""ל ו~זה ~יי""ש" מצוה דק~~יד~וא ~~רש~" מצ~
 ~""ל החז"א ~י" ~פ"י ~נ"ל~ירושלמי ~כוונ~

 ש~~כי~ ד~~~
 שתר~ למ~~~כו""~

 ~ישראל
 נ~ש~

 ~יקר
 ש~~~"י ול""~ ~~ר~~

 ~צמו~ ע"י אלא

~~ג~
 ~חז"א ד~רי עי~ר

 ~תורם ש~יח~ שצרי~ שכ~~
 ~אינו ר~ר~י" ~אשלי ~לוי ~~ירו של ~למשלו

 ~חי" ~רש~""א שי~תכן
 דל"ו~ ~נ~רי~

 ~~~יא
 מי ~~לי~" ד~~ ~~י אי ח~ירו של ~למשלו דתור~
 אמרי~~

 כיון
 לו ~יאדזכות

 לי" ניחא א"ד ~~ניו" של~ לאד~ זכי~
 דלי~~דלאינש

 ו~""ז ב~מונו" ~צו~
 ~~ש~

 ז"ל ~רש~""א
ו~א

 שליחו~
 ~לא ~וא לי" דניחא ~דין לאו

 גזי~""~
 ~וא

 לדע~כ~ א~~מ~
 אף

 ש~רי ותד~ לדע~כ~" שלוחכ~
 צא לח~ירו~אומר

 ו~ל~ ותרו~
 ומצא

חז~ה ~י~ נ~""~ ~רו~
 ש~~

 אינו שליחותו ~ושה
 ~רו~

 אינש דדיל~א
אחרינא

 שמ~
 וא~""ג ו~ר~" אזיל

 ד~~~
 שיתקן לי" ניחא

 וי"לכריו"
 ד~תור~

 שאני ~~ירו שצ ~ל משלו
 אלא לד~~ושלוחו ~~ינ~ דל~

 ~תור~
א~ל ~כרי" ~~ל ~ל ~כרי ~~ל משל

 ~תור~
 שליחותו ~~ינן לא ~כרי ~~נ של ~ל משלו

 לא או לו ~וא זכות אי אלא תלוי ~ד~ר ואין~מש"
 וכת~~כ"ל"

 ~ונג ~ס" ~""ז
 ש~ יו"~

 ~סי"
 ק"ז~

 דמ~ואר
 שי~א אלא ~מש שניחות ~~ינן לא כרי דג~ימד~ריו
 לא ל~~~ו ~~ינן דלא דכיון לי"ניחא

 ~~ינ~
 שניחות נמי

 ~עינן כרי דג~י דאף נ"ל דמיל~א ו~עמא ~כרי"כלל
 לא דאי ד~~ליםניחותא

 ני~~
 ~ו

 ל~~לי~
 ~ני" לא

 ד~תרו~ה ~תרו~~" ~~ל ד~ת ד~~ינן ~א דמי לאמ"מ
בעינן

 ד~~
 ~על

 התרומ~
 דלא

 רשו~ ~ור~ נתנ~
 ~~יל

שם
 אינו אחר איש א~ל לחו~ייהו" ל~~לי~ ר~ תרומ~

 איכפת לא ~כרי מש~"כ תרומ~" שם ~~יליכול
 י~א שלא רק תורם משלשיהא ל~

 ל~כי מ~כ~י~" ~~עלי~
 ל~וכשניחא

 ~~ל של שלוחו ~תורם שי~א א"צ ל~~לי~
 ~כת""ד~ כלל ~שליחות ~א ~זה ואין~כרי

ד~~
 ~סי"

 ק"ח~
 ד~ת אמדינן א~ ~נ"ל ד~י

 היכא ואפילו ח~ירו" של ~למשלו לתרו~ דמ~י~רא" ניחותא מ~ני יקפידושלא ~~לי~
 ר~ זכו~ דל"~

 שאין
 ~יי""ש~מ~פידין



~ ~ ~~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~בסי" כתב
~~""~ 

 בעלים בעינן דלא הנ""ל דל~י
 תרם אם א""כ הב~לי~" יעכבו שלא אלאבכרי"
 מהני~ נמי ה~~ר של ~למשלו

~~~
 כתב

 ש~
 הרשב""א לשי~ת ראי" להביא דיש

 ש~נסו הרי דקל""א~"~מחולין
 בי~

 גרנו השר
 ומשמ~ וכו"" ל~שר חייב בחובואם

 דא~ילו
 כותי באנ~

 גביית ב~ורת שנ~ל ~ירות להני דקני ודאי אנ~והאי האנ~" שנ~ל ~ירוח ~ל מ~ירותיו דמ~שר הכי דינאנמי
 וא~"~ ביאוש" אוחוב

 יכול
 לתרו~

 ~ל
 ה~ירו~

 שביד
 הרשב""א ולד~ת ל~כו""~" שליחות דאין א~"גהאנ~"
 שלא ב~למא ני~ותא אלא בכרי שליחות ב~ינן דלאני~א
 לא ודאי אנ~ האי נמי והכא הב~לים"יקפידו

 ישראל א~לי" איכ~~
 ~ור~

 ~ל ~צ~ו של ב~ירות תרומו~יו
 ברייתא באו~ו שה~יר הרי עכ""ד" האנס שביד~ירות
 החז""אש~~יר

 ~דמאי~
 כדברי משם והוכיח שם"

 ידו ~ל במא~ין דמיירי לומר לי" ניחא ולאהרשב"א"
 קאמר מדלא כ~""ל" החז~אכדברי

 ושאני כן" בש"~
בירושלמי

 ~דמאי~
 הברייתא ~דברי דייק דשם שם"

ד~כו""~
 לישראל" שליח ~ושה

 לכ~
 הצריך

 לת~
 במאמין

 ~יי""ש~ ידו~ל

~~~~
 ~~ידושין ה~ו~" מדברי הוכיח שוב

 ~ל משלו בתורם גם אלא כהרשב~א דלאד~""ל ד~א~
 ותוס"~ש"ס בדברי עוד ו~רי ושקיל שליחות" מ~~~ הוי חבירושל

 וש"~ ור~ב""~
 דלמ~שה ונראה ולכאן לכאן

 בזה~ הכרי~לא

~~~~
 וג~ דרבנן" דתרו""מ בזה""ז למ~שה

 אחר~ ב~ניןא~שר דאי ~יכא וביותר ~""ז" לסמוך גדול אילן לנויש דרבנ~" לקוח

 דברו כבר אשר וראיתי מצאתי ב~~רים בנותי~~~~~
 כמבואר למ~שה" להלכה ת"ו אה"ק גדוליבזה

 הא~ן תורתב~~ר
 ~מהג"~

 משה
 קלי~ר~

 מ~י~"ק ז""ל

~בריא~
 ד~ביא זה" בנדון שהאריך ח"~" אות בהגה ~~""ב

ש~
 הלכה של מו""מ לו שהי" מה

~~ 
 ~רי~ז הרה"ג

מינצברג
 ~שלי~""א~

 ז"ל
 מ~יה"~

 דבתחילה ת"ו ירושלים
הי"

 רוצ~
 הוא ~בירו של ~ל משלו דב~ורם לומר

 ו~~ילא שלי~וח" מ~~~ וזכ~זכי" מ~~~
 ל"~

 ~ל ~שלו בתורם
 ~בכורות מתוס" דהוכיח בו" חזר ושוב ~כו"ם"של

דיכול די""א~
 ~עכו"~

 הג~ ישראל" ע""ש משלו ל~רום
 זכי" דאין

 שיוכל מכ"ש א""כ ושליחות" לזכי" דא"צ ל~כו""~"ושליחו~
 לזה ראי" הביא ו~וד עכו"~" ~"ש משלו ל~רוםהישראל
 הארןי תורת וב~ל ~"א~" ~מורה ~בה" הרמב""םמדברי
א~

 הביא שוב אבל ז""ל" מוהרי"ז הרה"ג בדברי ש~~ל~ל
 ~רשב""אמדברי

 ~נדרים~
 כ~ין דבריו וה~ביר הנ""ל"

ה~ונג
 של ~ל אף משלו לה~ריש יכול וש~יר ~נ"ל" יו"~

 בקצוה""ח אלו הרשב"א דברי הבין דכן וכ~ב~כו""~"
 רמ"ג~~י"

 ~ק"ח~
 ס~"ב ל"ו ~ס~ ~ילואי~ ובאבני

 הביא ו~וד סקי"ב~" ל"זוסי"
 ש~

 דלכאורה מה
 ~בקידושין ל~ש"כ ~צמו סותר ~נ"להרשב""א

כ~ ר~"ב~
 דכן וכתב ליישב" וכ~ב ב~ה" בינה האמרי ש~~יר

 וכ""כ מקדש~" האיש ~ב~" הרי~ב~א ד~ת היאוכן ~ב""מ~" בש~~ק הובא והרמב"ן הראב"ד דעתהיא

 י""א~ ~כתובו~הש~~~
 ~ש"ח משלו דב~ורם משמו"

 כלל~ שליחות בעינןלא

~~~
 לומר רצה שם" הארן תורת דהב~ל הגם

בתחילה
 דא~

 אינו דזכי" נאמר אם
 מ~~

 ל""משליחות"
 לתרו~

 ~בב""מ דמ~ורש ~כו"ם" של על

~"ב~
 להגרי""ז הודה שוב אבל ל~כו"~" זכי" דאין

 ~תו~"דמדברי ז"~
 ~בכורות~

 יכול ד~כו""ם ~בואר הנ"ל"
 משלו לה~ריש יכול וישראנ ישראל" של ~ל ~שלולה~ריש

 וכתב ~כו"ם" של~ל
 ל~ל~

 דאמרינן הא בין
 אי~

 זכי"
 לנד""ד"ל~כו"ם

 וא~
 כתב

 ש~
 של ד~~ו גילוי דא"צ

 של ~~ברו וכ~י ~ייש""ה~ מ~~יד אינו דבודאיה~כו"~"
ה~ונג

 כנ"ל~ בל""ז מאד א""ש הרשב""א בדברי יו~

~~~
 הנ"ל

 בנוג~ א~
 מכ""ש ~כו""~" של דהוי ~יכא

 ל"ש דבזה ה~קר" של ~ל כןדשייך
~  

 דאמרו
 ל~נין דומה וה""ז לעכו""~" זכי" איןבש""ס

 ~ור~
 ~שלו

 אף שם" הארן ב~ורת דכתב ק~ן" ~""ש או כ~ן של~ל
 לומר שרצה ~הל~י

 קוד~
 זכי" א~ אף עכו"ם דבשל

 ל"ה אם ~~ן או כ~ן של ~ל אבל ל"מ" שליחותמ~~ם ל~

מ~ע~
 וא"כ בהפקר" הה""ד ובודאי ~ני" שליחות

 ~ל משלו דב~ורם ו~י~תו" הרשב"א שי~~ דל~י~שי~א
 ~ו"ם בשל גם ו~ני שליחות" ל~עם א""צ חבירושל

 ב~ונג וכמבואר בה~קר" ג~ דמהנימכש""כ
 ש~~ יו""~

 ~~""ק דבירושלמי~~~~~
 דתרומות~

 לכרי מיר~ ב~י
 תרו~ה הוי אם בו וזכה וחזר ותקנווה~קירו

ולא
 ב~ונג ו~י" הב~יא" נ~ש~~

 ~ירושלמי ב~~ יו"~
 כתב ה"ב~" תרומות מה" ~~""ד שמח ובאור~נ""ל"

דהאיבעיא
 ל~רו~ ר~

 אבל ה~קר" של ~ירות
 ל~

 לתרום

~~ירו~
 והיינו עיי""ש" אחרים ~ירות ~ל ה~קר

 היאד~איב~יא
 א~

 נ~ש~א ולא ובי"" מיני" ל~רום יכול
 של על ל~רום דיכול נאמר אםדבודאי להו" מיב~י" לא ~~~ר של ~ל משלו אבלהאיב~יא"

 ~כו"~
 ~ל מכ"ש

 דגם א~~ל אף אלאה~קר"
~~ 

 נא~ר
 כהחז~

 הנ"ל
 של ~ל ~שלו דל"מש~""ל

 ~כו""~
 גם ה~~ר של ~ל אבל

 מהני~לדיד~

~"~
 תרו""מ לה~ריש עצה דאין לכ"ת ד~שי~א מה
 להם כאין הוי דלשי~תו השל~ון ~ירות~ל
 א~ילוב~לים"

 א~
 חלק מהשל~ון יקנה

 ל~י מהח~י~
 כמה הנ"ל דל~י שלי~י~" כ~ן אין ב~לי~ כאן איןד~ם ל"מ" שלי~ות מ~עם דזכי" כיון לתרו"מ" שצריךחשבון
 של ~ל א~ילו משלו לתרום יכול דבכה""ג ~""לרו""א

 לשי~תו אף בנד"ד ובודאי ה~קר" ~נ ומכש"כ~כו""~"
לא

 מזה~ גר~

 של וב~יקרן הנ""ל" ל~ר~ בנוג~ בהח~זי כתבתיה~~
 ח~ון ~וד בל""נ וב~זה"י כ~ת ~מי ~~י איןדברים
למו~ד~
ויה"ר

 שהימי~
 ולשמחה לששון יה~כו ~אלה

 בבי"א~גוא"צ בביא~
 ברכות" חו~מי בכל וחותם דוש""ת ידידו בזהוהנני

~~~~~~~~ ~~~~ 
 ל~~ ל~כ~~ מבלי והנה ~"ג"

 של בעלות בדין ~תה
הש~ון

 לא האמור" מ~~~
 ~ל מלה~יר אמנ~

 דיש ש~""ל נראה שממשמ~ותו כ~ת" בדברי א"נקודה
 לא אבל ~~נח הצ~נת כדברי כללי ב~לותל~של~ון
 ~ר~י"ב~לות

 כ""~ והו~י~
 לומר

 דא~
 כתור~ דהוי תרו""מ ל~נין דא~רינן הקדש גביכמו גזבר" דין להם אין

 את
 שכירו מדין ~"ז לה~יר יש בירושל~" כדאי~אשלו

דמובא בשבת" רשות שכירות נידון ל~~ין ה~לך וגזברול~י~ו
 ס~~ שצ"א ו~~ י"ד ~ע~ ש~""ב ~~י" בש~

 א"~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 וביאורובמ""ב
 ומ~~ ש~" ~לכ~

 ~איתא
 ~בב"~

 ~קי"ג
~מ~ינ~

 כמוכס דינו זו
 כ~ובן אבל ~אליו" ~עו~~

~""ב~
 ש~ א~נ~ ~לכא" ~מלכא ~ליחוחא

~ב~בר לגבי אי~א
 ~נעש~

 שאני ו~וב~ן ~ש~ות ב~לי של ~רצון
 ~~רו וכבר ~ינא" ~מלכוחאדינא

 בש~
 ~~ינא לעיקרא נ~נ~תי לא ~~יין ~יואכ~ל" ז""ל ~~ז""א ~גאון

 בז~
 כנ"ל~

 ~" יו~~~"~"
 ~~""~ יר~~~~ ~~"~ ~~""~ ~ו"~

 ~""ו

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

~  ~~ו~ו~ ~~~"~ ~~~ו~י~ ~~~ו~ ~~~ו~ ני""~~
~ר~~ו~ו~

~ 
 ~~~ו~

 ~נ~~י
~~~~ 

"~"~~~ 

 ~~ו~ו~~~~~~
 ~~~ ~~~ר~ ~~~ ~י ~~י~~ ~ו

 ~~י
 ~~ו~

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

 ~~ ~~~~~~ ~~ור~ ~~ו~י ו~רי ~~י~~~~~~~~
 ו~~ ~~י~"~~רו~

 ~~ר
~ ר~  

 ~~~~~ו ~~יו ~~~יר
 ~~וי ~~~~ ~~~ו~"~יו

 ~ו~ר ~יו ~~~י" ~~~ו~ ר~
~~ 

 ~וו ~י~~" ~~~~ו~~~י~~
 ~~~~ ~~ו~

 ~~~~~ו
 ~~ ~~יז~ ~~~~ ~~~ו~~ ו~~י~~ ~~~~~"~~~י ~~

 ~ו ~~י~ ~ו~~~~
 ~~ו~רו~ו~

 ~~~ ~~י~ ~~ גי~ר ~ו
~~~~~~~~~~~~~ ~ 

~~~
 ל~ין בנו~ע

 לומר כללי ב~לו~
 ~ל""~

 כבר ב~לות
 ~ח"~ בספרי~באתי

 מ~ א"~" סי"
 ש~ברו

 ~וי ו~קדש צבור גם ~רי שי~י" ואיך ~פוסקים"ג~ולי בז~
 ומ"~ ש~" כמבואר כללי ב~לותרק

 יש
 בכח~

 ובכח
~גזבר

 של~~
 ~פריש

 ~רו""~
 ש~גיע מ~פירות

 כמפורש קו~ם" ~ופרשו ולא בחרו""מ שנתחייבואחרי אלי~~
 עונג ובתשו" לכ""~" ~קו~ם בתשובתיש~באתי פ""א~ ~תרו~~ ~ירושל~י מ~ברי ~ק~ש גבייוצא

~ס~ יו"~
 ~ביא ושוב בז~" לי" אסתפ~י מתחיל~ קי""ב~
ו~מילא כבעלי~" ~~וי לתרום ~גזבר דיכול ~נ"למירושלמי

 צבור גבי ~~"~
 לעני~

 של~ם ו~ממונה תרו""מ"
 ~פוס~י~ מ~ברי יוצאוכמפורש כמו~ם" ~כחי~ם צבור עניני בכל וכמו כמות~"~~וי

 במכתבו ~מובא
 כ""ח~ של ~נ""ל~~חרון

~~
 לחלק לו~ר נפשך

 בי~
 שארי ובין תרו""מ ~נין

~ניני~
 ~~ם גו~י"" מתרו""מ ראי" אביא צבור" של

 אין ~צבורנאמר
 ל~~

 ~י" אם ~"כ בענים" ~ין
 וג~לוש~ות ל~~

 תבוא~ ב~~
 ~ינ~ י~י"

 של בש~ה כ~~לו
 שפסק כמו מתרו"מ" ~פ~ור~פקר

 ~ר~ב"~
 מ~" ~פ"ב

~רו~ות
 הי""א~

 ~ן פ~ור ~~פקר וכן וז"ל
 ומ~ ~תרו~~

המ~שרו~
 ~זורע אבל וכו"

 ש~~
 ~י"ב ~פ~ר

 בתרו~~
 ~פ"~ ובר~ב""~ו~עשרות"

 ~ניים ~חנות מ~"
 כרמו את ~~קירכתב הכ"ז~

 ו~~כי~
 ל~צמו בו וז~ה בבוקר

 ו~קורו ~כ""ל" ה~עשרות מן פ~ור כך ו~ין כך וביןוכו"

~ב"~
 ע"א ~כ"ח

 ודצ""~
 ~""א~

 צ""ל ~כ"ח וא"כ ועו~"
 ~~זורע ~רמ~""ם~~""כ

 שד~
~יינו בתרו"~" ~ייב ~פקר

 ~שו~
 לזכות שמתכוון

 שזר~" ב~~
 וכלשו~

 ~ש""ך

~יו"~
 של"א ~י"

 כ"ז~
 דא~"פ

 ש~שד~
 אינו ~~גן ~פקר

 לו יש ד~א~~קר
 ~~זורע ~א ~ל ~""א~" ~~~שרות ~פ""אבירוש~י ~~ ב~ני וכ""כ עכ""ל" בעלי~

 שד~

 ב~ ~זכ~ במ~שרוח" חייב~פקר
 במעשרות וחייב בכך

 וא""כעיי"ש"
 בש~~

 שוב א"כ לצבור" רקלעצמו לזכו~ מחכוון אינו ו~זורע צבור" של
 אי~

 ~ם בעלים
 ל~~בוא~

 כזאת" ש~ענו ~א אבל מתרו"מ" ~יפ~רו צ""ל ו~י"גופי""

~~
 או~רת זאת אמררשב"ל ~""~~" פ"~ שני ~מעשר בירושלמי ~אי~אמ~א גיסא" נאידך ש~~נו אלא ש~~נו דלא זאת רק

 ירושלי~
 עשו

 אות~
 בי~ כ~צר

 מ~ש~יר~"
 בית חצר

 א~ ~ובל~ ש~יר~
 א""ר ~ובלת" זו

יונ~
 ב~ים ~פילו ~י" ב~ין

 שש~
 י~בילו לא

 ""ש~~
 כל של

 ופי" וכו""ישראל"
 ~פנ"~

 שאפילו ~י" בדין ~~א
 את י~בילו לא שםשל בתי~

 ישראל כל ש~ןשל לפי ~פירו~
 לאדירושלים

 בית לחצר ~מיא ולא לשב~י~" נחלק~

שמיר~
 רשוח שאין למעשר ש~ובעח

 עכ""ל" ~לי" א~רי~
 רק אמר דלא~רי

 ש~ינ~
 למעשר קובעת

 למ"~
 שלא

 זולת אבל לשב~ים"נחלק~
 ז~

 לי" ניחא
~~ 

 שחייב
במעשר

 מ~
 בירושלי~" שג~ל

 ~א~ א~
 ~לא נא~ר

 ~~לק~
 ולא ישראל" כצ ~ל כללי ב~לות ~וילשב~י~

 אמרינ~
 ~~וי

~פ~ר
 א~

 ~מכוון ~יכא לא
 וחי~וש גו~י"" בפירו~ נזכו~

כז~
 לא

 ימל~
 ישמ"ענו שלא

 ומפרשיו~ בג~

~~ג~
 ~וכח כן כי

 מפורש~ מ~שנ~
 ~~עשרות ~פ""ב

 איסר ~ילך לחברו ~או~ר וז"למ"~~"
 ז~

 ותן
 ~מש בולי

 תאני~
 יאכל לא

 ע~
 ~ ר"מ" דברי שיעשר

י~ו~~
 צר~ וא~ פ~ור" ~חת אחת אוכל או~ר

 מעש~ י~ו~~ ר~יאמר ~ייב"
 ב~נת

ו~יו בירושלי~ ש~ית~ ור~י~
 ~ש~ נמכרי~ תאני~

 ~ופרש ולא באיסר ומארבע

 תרו~~מנ~
 ומעשר

 ~רק ו~וכח ~כ""ל" ~~ול~
 משו~

 אח~ אח~~אכלו~
 ~א מ~רו""~" פ~ור

 ז~ זול~
 ח"יב ~י"

 וכתבבתרו"מ"
 ש~י~~ ור~י~ ~גנ~ שלמ~ במלאכ~ ש~

 ש~ית~ מפניבירושלי~
 נבי~ים מימות

 ~ראשוני~
~ניחו~

 ~יי""ל ~~א
 ~אי~

 ~ירושלי~ מ~יי~ין
 אילנות

 ~בסו"פוכ~אי~א
 ~~רי~ ~ר~ מרוב~~

 נאמרו
 מיניי~ו ח~אבירושלים

 ~ושי~ אי~
 ~ון ופר~~ות ~נות

 מימות בירושלים ש~י" ור~יםמגנת
 ~ראשונים" נביאי~

 ~נת ז"ל רש"יופ~
 ור~י~

 כך
 שמ~

 ו~יא
 ~חצר רשב""ל~ל ~נ""~ מ~שנ~ יוקש~ בלא"~ א~נ~ עכ""ל" וכו"לק~רת צריכ~ ~ית~

 בירושלי~
 ואין ל~~שר" קובעת אינו

 ~ירושלים ~""ל ~ר""ילו~ר
 ~איתא ~לפי לשב~י~" נחל~~

 ~פ""אבירושלמי
 ~"ב~ ~ערל~

 ~ר""י אליבא ס"ל

 באחרוני~ וראיתי לשב~י~"~נ~~לק~
 מ~ור~ ש~~ שאני ור~ים ~גנת ~י"לוכתבו בז~" ש~עירו
 לאיש

 בעלות" זכות ~כח לוונתנו ~יוח~
 ואי~

 ~י""לכתבו ועו~ ירושלי~" לכל ראי"
 ~ב~~בוא~

 זכו כ~ר
 ומחויב יחי~י~ ב~

 יש דכברבתרו"מ
 בעלי~" ל~~

 וכעי~
 ~ור~ ש~זכר~י

בש~~
 שחי~וש כא~ור אבל כנ"ל" ~פקר

 כז~
 צריכים ~י"

באיז~
 ל~ו~יענו~ ו~פרשיו בש""ס מקום



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~
~~ג~

 והנה וז""ל כ~ב ו"~" אות רפ"ד ~~צוה ב~נ"ח
 דקדושתידוע

 ירושלי~
 הוא

 קדיש~
 גדולה

 ב~נהכ~בואר
 ק"ל א"כ וכו"" דכלי~

 יה~ ל~ ל~
 שקדושה כזו ~~ורהקדושה

 קרבנו~ ל~ני~
 ל~נין קלה

 גם ~"י כיבוש דבתחילת נהי ו~~שרות"~רו~ה
 ל~ניןנ~קדש ירושלי~

 ~בל וכו"" כיבוש ע""י ו~~רו~ ~~ו~
 ע""י ונתקדשה זה ~קום שנבחרה ה~""ה דודבי~י
 לקדושה ח~ורה הקדושה ~ו~יל לא ל~ה השכינהקדושת

 דקדושה כיון וא""כ וכו""קל~
 הזא~

 א""ככולם ~יא~ הי" ו~ז ~אז
 ה~ק~ ו~קו~ ירושלי~

 ~ייב
 כ~ו~ה"ת ותרו""~ בח~

 דתה~ סובל הדעת ואין החורבן" קוד~
 תו~יל ולא קרבנות ול~כול ל~בודהקדושה

 לקדוש~
 הר"ם בלשון ו~י" וכו"" תרו""~ל~ני~

 לפי ~ראוי וכ~
 שיתחייב זה~~ם

 ב~רו""~
 ובחלה

 ~ה"~
 ~""ק

 ירושלי~
 ולו~רוכו""

 ירושלי~ דבא~~
 בחלה חייב

 זה ~צינולא ~~"~" וב~רו"~
 ב~וס" וראיתי וכו"" בכ"~ אדרב~

 וכ~בווכו" ~בחי~
 שקדוש~ כ~ לו~ ותי~

 קיי~ת ה~ית
 קרבן~קריב

 ול~
 ואפ~ר וכו"" ב~רו~ה יתחייב

 ~לפי ו~""~ וכו"" ירושלים ~ל הקושי" ד~יקר כ~""שהתוס" דכיונ~
 ושלש ושנה כפל הרי ~כ"ל" וכו" א""י שאר ובין~ה""ק י~ושלי~ ~ין לחלק ד~ו""ל צ"~ ~ר""ם שה~~ים

הרבה
 דתרו"~ פע~~

 ~ד בזה""ב" בירושלים נוהג
 ~ל ~לה ולא ~"ת" ב~"ז גם נוהג דיהי" לושהוקשה
 לו~ר~ו

 ד~ח~~
 נתחלקה שלא

 ב~לות והוי לשב~י~
 א~ תרו"~" בו נוהג אין ישראל כלשל

 שאחרי היכא לא
 פר~ית" לב~לות ~~רהקצירה

~~~
 ~וד

 אל~
 ה~נ"ח ~וד שהוסיף

 ש~
 ב~לה לא שניה דקדושה~ר"ם ~~~ דלפי ל~ורר
 ~שו~

 ~"י שהי"
 ב" בש~ו~ל ה~בואר לפי~"כ כיבוש" ~"י ~הי" ~שום ב~לה ראשונה וקדושהחזקה~

 וד~
 לו~ר וקרוב וז""ל כ" ו~"ז היביסי" ~~רוונה ה~קדש~קום א~ קנה ה~ע"ה דדוד

 שה~קו~ הש~י רצון הי"כי
 ש~ו הזה ה~דוש

 ב~תנה ואפילו וכו" ב~זקה יהי" לא ~ד ל~ול~יהשכינה השר~~
 רק דה~ע""ה רצהלא

 בכס~
 לכל חלק שיה~ "ורצה ~לא

ישראל""
 ב~קו~

 הר קדושת אבל וכו"" הזה ה~קודש
 אף כלל הקדושה נתב~לה לא וכו"הבית

 לע~י~
 חלה

 בא לא כי לע"ל" קדשה ראשונה קדו~ה ב~ה כיו~רו""~
 ""א"כ ב~~קה" בכיבושבידינו

 נפ""~
 הבית דהר גדולה

 בחלהחייב
 ובתרו"~

 הז~" היום ~ד והן ~זרא בי~י הן
 וכו" הראב"ד לד~ת ואףוכו"

~"~ 
 ל~נין קלה ~דושה

 ל~ ו~עשרו~תרו~ו~
 לשי~~ו א"י כל כ~ו ב~לה

 שלא ~זראבקדושת
 ל~ נתב~~

 וכו"" ~~שרות ל~נין
וא~

 שה~קו~ נ""~ ~אי ~ש~ל
 חייב הזה

 בתרו"~
 ובחלה

 לאהלא
 גדל ואין נזר~

 נפ""~ ~~ פירו~" ש~
 לדינא

 כן אםוכו"
~~ 

 כ~ ~יר~וזה האוב~ ~ני הבית להר ישראל נכנסו
 הנכנסין ופירות שני בי~ בז~ן

 ש~
 ונג~רו

ש~
 שנילושה ~יסה או

 ש~
 אם ו~~ילו ~""ת" חייבים

 ו~כל וכו" רחוק דהדברנא~ר
 ~קו~

 לידע אנחנו צריכין
 הד~ ~"~ וכו"הדינין

 ~י~ת ברור כך
 הרי ~כ"ל" הר""~

החלי~
 לדינא

 נ~צא הי" דא~
 חייב ה~ כ~א~

 בהרבגדל ב~רו"~
 הזה בז~ן אף ~בי~

 ו~כ~
 בז~ן

 הב~
 ראשון

 רק דהוי ~~ה כלל ה~יר ולא בדבריוי שם כד~י~אושני
 בדבריו ו~כח כללייב~לות

 ד~יפש~
 דאין ל~ פשי~א

 כללי~ ב~לות ~~~םלפ~ור
 בספר ראיתי~~~~

 כר~
 ~אוצר השלם ציון

~לכות השביע~~
 פסוקו~

 ~פרק
 ו~ונ~ א"~

 ~ע~ך

ירושלי~
 ה~""ד דלכי לו~ר א~ בזה שנתווכחו

לא דירושלי~
 בשב~דא~רינן ו~פי""~ הר~ב""~" פ~ק וכן לש~~י~" נ~חלק~

 נתחייבו דלא שחלקו ושבע שכבשו
 דכ~יב ~וםב~רו""~"

 ~בו~~ דגנ~
 זר~ך

 ה~יוחד~
 לך

 בירושלים ה"נ ~""כ ול~~" ד""ה דכ"ה ~כ~ובי~כפירש"י

 ~דיפא לא לשב~י~" נ~~לק~דל~
והא ~~~לק~" ~קוד~

 דס""ל ל~~~י" דר"י י"נ הנ""ל" ורדי~ דגנ~
 אול~ לשב~ים"דנ~חלקה

 בש~ריך בקונ~"
 לחלק כתבשפיר ש~" ירושלי~

 שכבשו ד~שב~
 ושב~

 שלהם ל"ה שחי~קו
 בירושלים אבלכלל"

 ~י~
 ~לא ל~~ד" אף של"ש הכוונה

 וירושל~י הי""א~" ד~~"ש~פ"א ותו~פ~~ די""ב~ ~יו~~ רש""י וכ~""ש ישר~ל לכלששייכת
 ~פ"~

 ~ירושל~י ל~יל~וכנזכר ה"~~" ד~רלה
~"~~ 

שפיר כנ""ל~" רש~""ל בדברי
 ו~וד בתרו""~" ~חויב~

 הבי~
 ~פ""ג ~~תני"

ד~~שרות
 ~"ג~

 וב~ל~כת
 דחלה ~~פ~ד וכן שם" של~

~שנה
 י""~~

 שדה דהקונה
 בסורי~

 בפרוור כקונה
 ש~ בפ~"~ הר~ב"~ וכ"~ירושלי~"

 ירושלים ופרוור
 וכפרי"" ירושלי~~גרשי

 וכ~
 בר~ב"ם

 ~פ""~
"~~ 

 ~רו~ו~
 ~ה" ~בפ"ב וכןה~"ו~"

 ה"א~ ביכורי~
 ושוב ~יי""ש"

הביא
 בפשי~ות ~יני" ד~וכח הנ"ל ה~נ"ח דברי ש~

דנוהג
 תרו""~

 בירושלים
 א~

 ודאתאן הבית" בז~ן ~""ת
 דין דיש~הנ""ל

 ב~לו~
 לחייב כללי לב~לות

 ב~רו"~
 בגדל

 ~~ילא שלהם"בשדה
 יכולי~

 ל~רום שלי~ נ~שות ג""כ

 כנ"ל~תרו""~

~~~
 ז"ל" ~אגא~שוב ראזין ~והר""י הגאון כ~"שצ"ל שליחות" בני אינם ~הכלל שחלק באשר לדון שיש
 סי" ~ח""ג בספרישהבאתי

 א"~
 יש דצבור

 לה~
 דין

אישיית
 ו~~~ בפ"~

 ~יי"ש~ לג~י ב~לות שם יחיד ~כל

 ~~ ג~~~ג~
 ~של~ון ~ת ונדון כהנ"ל" דלא נא~ר

 ג~ול לי שכתב ~ה שייך ויהי" פר~יי~"כאנשים
אחד

 ~פורס~
 לשל~ונות יה~ צד ד~יזה לה~יר שלי~"א

 כש~נו ~רי הח~ים" ~לב~לות
~~ 

 הח~ים
 ל~

 נ~כוונו
ל~כות

 ל~צ~~
 ול~ ~~"

 נתכוונו
 לזכו~

 כ~ו"א ~בור
 בא~ וא~ פר~י"באופן

 היו
 הרי הצבור" לפר~י זוכי~

 ביניה~~
 וכו"~ נינהו שליחות בני דל~ו נכרים הרבה

~ג~
 אינו זה גם

 את בזה ל~קדים ויש כ""כ" פשו~
 ~סי" הריב"ש תשובתדברי

 ת"א~
ולקנות וז""ל" שכתב

 הח~
 בחול כותי של ב~~ו~יו הכותי לצורך

ה~ועד
 ~פ~ח~

 איכא לכה"פ שהרי הוא ג~ור אסור
 שהוא אלא ~וד ולא ~יני"" ל~יכל אתי דל~אל~חש
 בשביל ~ו~ה קונה כש~וא לפי יראה ~בל ~ליועובר
 ~ל ~כותי ~יןהכותי

 ה~~ו~
 אין שהרי אותה קונה

 נ~שה זהישראל
 דהא בשבילו" זוכה ולא לכותי של~

 לדידן ~ינהו לא כלל זכ~ ולא לכותי שליחות דאיןקיי""ל
 כדאי~א לדידהו אנןולא

 בב""~
 ו~לקות עליו ו~ובר זה ישר~ל של ח~צו הוא הריוא"כ ~"ב~" ~ע"א אז"נ פ"

 ~~שה ~שה שהרי איכא"נ~י
 שיש כיון ל~צ~ו בו לזכות דעתו אין שהישראלנ~~ר א~ ו~ף אותו" כ~קנ~

 ~"~ בדבר"איסור
 הוא והרי אותו קנה לא ~כותי גם

 כותי של כח~ו והו""ל הראשון הכותי ברשותעדיין
 אחריות עליו בשקבל ישראלברשות

 וא"כ ~כ""ל" וכ~
 שכתב דליקני ל~ ניחא לא איסורא דל"ש~ד"ד

~ופו הר~~
 כנ""~

 קונה ה~לח ~ין אם א"כ
 קוניםשיה~ ~~~ ~א~

 השליחי~
 שעשואחרי שלהםי הח~ים והוי עצ~ן בשביל

 בז~
 ד~~ עפ"י ה~ועיל קנין



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~י~~י~~
 מחנה בספר כתב כן כי~~~~

 שלו~ין ~ה" אפרי~
 ~א~ ~"ז~"סי"

 ~ב"ק מתוס" ~ביא שמת~ילה
 ~ק"כ הגוזלפ"

~"~ ~""~ 
 מי

 הו~י~ו~
ומתוך בזה" שנ~תפקו

 נרא~ ~בריה~
 ולא זה ~לא לומר נו~ה ~יותר

 הוי ~בכ~"נ הנ"ל ג~ול אותו ~~ת כמו ~וזה קונה"זה
 ~מתוך כת~" במוסגר ~יבור כ~י בתוך אבלהפקר~"
 ~~פ" ז""ל הרא""ש~ברי

 ~וב~א ההוא נבי פשו~~" ג~
 תלמו~א~מייתי

 הת~
 איתתא בההוא

 לההוא זוזי דיהב~
 זבן אזל ארעא ל~בן~ברא

 נ~
 י~""ש באחר"ות ~לא

 ה~יאושוב ~כ""~" ו~וק ה~ליח קנ~ו המ~לח קנאו ~לא ~כלמוכח
 ~~ ~פרי~ ה~חנ~

 ~"זוכתב הנ""ל" הריב""~ ~ברי את
 נרא~

 שאין הגוי קנה שלא שכיון ~ס""ל
 א~ השליח" קנאם לנוי~ליחו~

 ~מסתמא חמן כגון~איסורא מי~י ~~וי היכא לא
 אמרינ~

 ניחא לא איסורא
 לא""ה הא ~לי~ני"ל~

 קנא~
 נ~כוון שלא א~"פ השליח

 מילא גבי משילין בשי~י כה""ג ואשכחןה~ליח"
 רב לחבירו"ונתן מי~

 שש~
 אמר ור""נ הממלא" כרגלי אמר

 ואמר לו" שנתמלאו מיכרגלי
 ה~~

 מציאה ~ב~גביה
 וז""ל ז"ל" רש"י ופי" מיפלגי" קאלחבירו

 דלכ~
 קנה לא

 קנה אם אלא זה" ~ל בה~בהתוחבירו
 לא אי המגבי~

 לא סבר ר"נ פליגו"קנה
 ק~

 המנביה
 ורב וכו"" תחיל~

 המגביה קנה סברששת
 ~לא כיון כלומר וכו"" תחי~

קנא~
 חבירו

 ~נא וא~""פ הממלא" קנא~
 נ~כוו~

 לזכות
 וכ~ריו לזכו~" נתכוון הא מ"מל~צמו"

 מוכ~
 ~~רק

 ~~אמר קנה" בהפ~ר הב~ה אי גבי והעלי"הבית
 מתרומת נו~לין שביעית ספיחי שומרי ~~נן היאתנאי ~~

 ס~ר~~"ק חנ~" שומר והוא מתנדב הרוצה אומר ור"יה~כה"
 הב~~

 אלמא בה~~ה" בה וזכה קנה בהפ~ר
 נתכוון לא ~זה~א~"ג

 לזכו~
 אלא לעצמו" לקנות

 ונרא~ לעצמו" קנאו צבורלצורך ~ מבי~
 ~אפילו

 לר""~
 ז"ל

~~ שנח~
 כיון קנה לא ~זה וס"ל ז""ל פרש"י ~ל

~~ 
 נתכוון

לקנו~
 לא ~ליכא בהפקר ~ו~א היינו ע""כ

~~~ 
 ~קנה

 אחרת ~עת ~איכא ומ~ר במקח אבל ~ונה" ~עתולא
 הרש"א מ~ברי כמו ל~נותו זה נתכוון שלא א~"פמקנה
 בחידושיוז"ל

 ~בפ"~
 ~""כ ~גי~ין

 ע"ב~
 ~אמר מאי גבי

 לי" וקשיא וז""ל לא~נויי די~~ שאני זה זקן שםתלמו~א
אש~תין

 אפי~
 הא הוי מאי ומלוה זקן להו מקנה כי

 וכיון שאני" זקן ~למא ~אמר רבא כ~~ת י~עי לאלווין
 האיך~כן

 קוני~
 ~גר בנכסי ה~ודר ר"ג פרק ב~מות ~אמרינן~היא ומ~ ~ו" ~קנה ~ז~ן י~~י לא אינהו

וסבר
 אחרת ~ד~ת ~כא דשאני וי""ל קנה" ~ ה~ ~ש~

 חזקת ~בפ" הנמו""י כתב וכן ~כ""ל"מקנה
 או המ~ות ב~ל או שיקנה המוכר ~~ת נמי והכאוכ~" הבתי~~

 ~בס~ א~ם תול~ות בספר הר~ב""א וכמ"ש ממנוהקונה

שפ"~~
 ~כ"ל~

 ~נפ""מ לשונו~~~~~~
 מ~ברי ~~"מ ל~נינינו" גדו~

המחנה
 ~א~ אפ~י~

 שי~ה ~י~ ג"כ ~~ביא
~בכה"~

 זכה ולא ה~ונ~" ג""כ זכה לא זכה" לא דמשלח
 רוב אבל זה" ולא זהלא

 רא~וני~
היכא ה~~ח" דקונה ס"ל

 ~ל"~
 איסורא

 לו~
 ומכ~"כ דליקני" ל~ ניחא דלא

 ~~~תהיכא
 אחר~

 כנ""ל~ מקנה

 ~ו~~~~~
 סי" ~או"ח ~ב""י ~~ברי מוכח יו~ר

 ~םוהמג"א ת""נ~
 ~סק"י~

 בתחילת כהריב"ש ~~"ל
~בריו"

 דא~
 מ"מ איסורא ד~וי היכא

 אמרינ~
 דקנה

 דברי הביא ~ם ~ב~"י המשלח" קנה ~לא היכאהשליח"
הריב"~

 הביא ולא הנ"ל
 מש"כ דבריו" סיו~

 לצ~~
 ~היכא

 וכן ~ליקני" לי" ניחא ~לא אמרינן ~איסורא מידי~הוי
 ~~~י" שםהמג""א

 ו"~
 ~ברי ~~ביא הרמ"א דברי על

 לקנו~ ~אס~ ~לכה"ריב"~
 חב""פ

 אפי~
 ~ל במ~ות

 המג"א ע"ז כ~ב ה~~~" כתב ולא~כו"~"
 ~כיון ש~

 שליחות~אין
 לעכו"~

 ~ותה קונה הי~ראל נמצא
 ~ס"ל מוכח הריהר~"~" כמ"~

 ~א~ ~~~
 ~איסורא ~~י~י

 ה~~~ קנה ~לא כיון הקונה" ~קנהאמרינן

 בית ~תשו" כ~ב כן כי~~ג~
 ~סי" בתשו" צדק הצמח דכ"כ וכתבורי"א~" קפ""~ ~~ ~חיו"~ של~

 בזה" וש"פוהנה"מ החוש~ ה~צו~ הפוסקי~ מד~רי ה~א ו~ודס""ד~"
 וא~

 שמתחילה
 ~ש~

 ~י" בבי"ש

רי""א~
 מתוס" ש~ביא אחרי לה~ה בזה נסתפק

 יו~ר דהוי בני~ונו ו~אשרהנ""ל" ~ב"ק~
 קול~

 קנה ~לא דנאמר

השליח"נק~
 לספיקא ה~בר

 לצר~
 כתב אבל ~"ס"

כ"ז ~כת~
 קו~~

 המחנה ~ברי ~ת שראה
 אבל הנ"ל" אפרי~

 דבריו חיזק הנ""ל ~פרים המחנה ~ברי את ראהכאשר
 הריב"שו~ברי

 ~ב~~ ה~ו~ דברי ננ~
 וחזר הנ""ל~

 עיי"ש~ היתרא סניפי שאר אח~י ~י~י"בנדון
~~~

 לנד""ד ~נ"ל ~אתאן
 א~ ~א~

 נ~מר
 לא ~""מ פר~י" באופן כאו"א ~בור לזכות נ~כוונוולא מ~ש" ל~צמן לזכות נתכוונו לא הח~יםכשקנו ~משו~

 כמו זה ולא זה לא זכה ולא הקנין ל""מ ~לפי"זאמרינן

שהבי~
 המחנה

 אפרי~
 ~לכה אבל כן" ~ס""ל א~ת שי~ה

 הפוסק"~ מ~ברי היוצאכפי
 בכה""ג אמרינן הנ""ל

 ו~ולים ה~~לי~ וה~ ל~צמן" ~~נהשנתכיונו למי הקנין חל שלא כיון מ""מ ~צמן" ~כות נתכוונו~לא ~א~
 ה~

 או
 לתרו~~~ח~

 נראה כן תרו"מ
 ~ו~

 ריה~א
 חכ~ וישמ~

ויוסי~
 לקח~

~~ג~
 א~ ה~א~י לא ~~דיין ~מר אני מוכרח

 הנ"ל
 ו~ו~ כ~ת" ~ר~ו~י מחמת ה~חינהבכור

 יש
 ובל"נ בזה" אסתגר ול~"ע בזה" שהזכירופר~י~

חזון ~ו~
 בעזה"י~ למו~~

~~~~ו

 ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~
 ~~~~ו"

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~~י~~

~~~~~~~ ~~~ 

 ~~י~"~~ ו~~ ~נ~~ני~ ~ר~ני~ כ~ו~~~

 ~ד~י~ ~י~~ ~~נ~ כ~~~~"~~~~~~
 ~כ~ ~י נ~~ר

 ~~ ~~~~~ ו~ניכ~"ר"
 ~~ד

 ~~ כר~~
 ~~~~ ~~ ~~ו"~ ~נ~ו~~~~

 ~~"ו נ~~י נ~ו~י
~~ 

 ~י"
 ~ז~נו ~~~י~~~~~רי

~  ~~~""~" ~ו~י~ ~י~י~ ~~~ 

 ~~~י~~~~~כ~

 ~~ר~~~~~
 ~נ~ונ ~ד~ר

 ~כ~ ~~~~ונו~ ~~י~~ ~~ר~~~~י~~" ~~ ~רו"~ ~~~ר~~

 ~~ר ~"י וכו~~~נינו"
 ~~רו~ ~~ ~נ~ו~י~" ~ר~ני~

 וכ~~~~~~ני~"
 ~~~~~ ~~ ~ז~" ~~~יר

 ~~~ו ~נ~ונ

 ~~ כ~י ~~נ~ ~~~"~~י~
 וו~~ ר~ני ~~ ~~רו

 וכו כו" ~נ~ונ ~~~~י ~~~י ~~ר ~י~~~~רו~
 ~ו ~י~ ~~~" ~~~~ ~~י~"~ ~~רנ~וו ~רי"~~נ~וו ~ר~ כ~~

 ~~~י וכ~ ~~ו" ~~ניני~ נ~ו~~י~י~~
~~~ 

 ~~~ר~ו

 ~~נ~ ~נ~י~ ~~~~ו~~ ~וו~~י ~~""~"~~כ~ו~י~
 ~~~ר

~נ~ונ
 י~ר~~" כ~~ ~~~י~ ~~ ~~~ כ~

~יר ~~~י~ ~~ ו~~
~ר~נ~~ור~ר ~נר"~ ~~~י ~~~ כ~~~ כ~~ ~נ~ ~~~" נ~ו~~

~"~~~~ 
 כ~ו וכו

 ~י~~ר ~נרי""י ~~~

~י~~נו נ~ ~~~"~" ~~רי ~~י~""~ ~ור~~ ו~נר~"~~~י~"~
~~ ~ 

 ~כ~~ו
 ~נ~וני~ ~ר~נ~ ~~~

 ~נר"~~~
 וו~זנר

 ~~~"~ ~~נ~ו~ ~נר""~ ~~י~"~
~נר~""י

 ~~~י~ו ~נ"~" ~נר"~ ~~י~"~ ~~~ני~
~נ~ונ ~~

 ~~כ~~ ~נונ~ ר~ ~~~ ~נני ~~~~~" ~~י"~

~~~~
 ~~~ר ~~וי ~~~~י~ ~ר~י~ ~~~""~ ו~"~ ~ ~~""ר
 ~יו ~~~~ ~~ו~רי~" ~י~ י~ו ~~י~י~~רי

 ~~ו~~~ ו~~י ~ ~"~ ~ו~~"~~ו
 ~~ ~~י~~ו ~יוו

 ~~י~ו~~~~
~~~ 

 ו~~י~ו
 ~ר~ו~~" ו~ו~י~~ ~ז~

 ~~~ו~~~ר ~~י~י~ נ~~ו ~~~~ ~~~~יי~ ג~~ו ~ו ~~יו~יוו
 ו~~ ~~רי~ ~ר~~

 נ~נ~ו
 ~~וי~~" ~ר~ו~

 ~~יי~י~ ~~~י~ ~~ו~~~ ~~זו~~ ~~ו ~" ~~וו~ו
~~~~נו~

 ~~ר ~ריו ~~י~ר
 ר~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~

 ו~ו~~~~~~"
 ~~יו~~ ~~ ~~ ~~~ו~ יו~י~ ~~ ~ו

 ו~~~רו~~~רו~~
 ~~~ר ~יוו ו~~י ו~~י ~~"ר

 ~~ו ~~~~ ~י ~~~~ נ~נ~ ~~ ~~~~~ר"
 ~ו ~~~י"~~~ר ~~ ~~

~~ ~~~ 
 ~~ו

~~ ~~ 
 ~~רו

 ~ו~
~ו~~

 ~~~~~~ ~~ ~ו~י ~ר~" ~~ו וי~~ו ~~~" ~~יו
 י~ו~ ~~ירו~~~

 ~~ו ~~ר
 ~~ ~~~ר" ~~ ~~

 ~~~ו~ ~י~ו~~~~~
י~ו ~~~ ~~ו ~~~~~ ~~~~ר" ~~~~ו
 ~~~~~ ~~~~ו ~י~~~ ~~~~ונו~

~~~
 שזהו כ""ת" שכתבו ~פקר של על משלו בנוגע
 הירושלמי דברי פ~~ו~ לפי ~ירושל~י"~פ~ת

 הירושלמי דז""ל כן" נראהלא
 ~פ""~

אתם ה"א~" דתרו~ית
 לתור~ פר~

 של את בתורם או שלו" שאינו את
 ~ובעונג ו~יר~ו כריו הבקיר הדא ~ן נ~מ~ינאחבירו"
 ~~~יו"ט

 ק"ז~
 א~וון וב~" ותקנו" גרס

 ~כלל ז~ל ענגילממהר""י דאוריית~
 ותרמו~ גר~ ג"~

 ו~כה וחזר

 תרו~תו אין שלו שאינו את כתורם תעכדיני" אםכו

 תרו~תו חכירו של את כתורם תעבדינ~ ואיתרו~"
 נשמעינאתרומ~"

~ 
 תרומת גנב הדא

 הוא הרי גזבר לאו תורם מנווכו"" ואכ~ הק~~
 תור~

 שלו שאינו את
 יו~י" כר" דלא בעלים" דאינון כמאן ~בר אידי א"רוכו""
 ~חר הוא גזבר הואדר"י

 פירוש על והנה עכ"ל" וכ~
 באתוון כתב שם"הפנ""מ

 דאוריית~
 ~בין שקשה שם

 על וברידב"ז יו""~" עונג ב~" פי" וכן הוא" ופי"דבריו"
 משום ~וא הק~דה עיקר ~ם ל~ דמיבעיאהירושלמי"

 או חבירו"של
 משו~

 ונפק""מ שלו" ש~ינו
 א~

 כריו הפקיר
אחר

 מירו~
 ~כתוב ~עם אם בו" וזכה וחזר ותרמו

 של דהוי משום חבירו של בתורם הכתוכ ~עםואם ~ייל" ולא הוא שלו לאו נמי ה~קר ש~" ש~ינו~ום
 ד~ל הא והנה בדבריהם" ~יין תרו~" תרומתו~בירו
 דאם ~בירו" של ~ל חבירו ~ל מיירי עכ""~ חבירו"של

 א~ חבירו" של על משלומיירי
 דלא איבעיא דהוי

איפש~א
 ~בג~

 אבל ע"ב~" דל"ו נדרים
 הרי מ""~

הרמב"~
 פ"ד ~תרומות

 ה"ב~
 תרו~" דתרומתו פ~ק

 שכתכולפי""מ
 הכ"~

 איב~יא ~כי דב~ר כיון ~~ע~" ~ם
 בג~לן

 של הנאה ד~ובת וא~יקנא מי" של הנאה ~ובת
 ~~~ וכו""תורם

 הראשונה האיבעיא נפש~א דמ~ילא
 פ"ד ~נדרים בירושלמי דהנה להוסיף" וישעיי"~"

 ~ובת מדעתו" שלא ~בירו של פירותיו המ~קןאיתא ה"ג~
 חבירו של ~ל ~לו ורצ"ל וכו"" מי של ~שרותיוהניית
 ~ירושלמי בפירוש מוכח וא""כ עיי"ש" שם בפנ"מכמ"ש
דס""ל

 מש~ התור~
 ~וי מדעתו שלא חבירו ~ל ~ל

 ובפ""מ תרו~"תרומתו
~~ 

 לה מוקי דהירושלמי כתב
 של ~ל משלו דתורם היינו תרומתו" את ותורםלמ~נ~
 ולפי~ ~י"ש" מדעתו שלא~בירו

 פסק של דמקור י"ל
 אור בס" ושו"ר הנ""ל" מהירושלמי הואהרמב""ם

 ובודאי בירושלמי" מפורש וכן שכ" שם" הרמב"םעל ש~
 הנ"ל~ ל~ירו~ל~יכוונתו

~~~~
 שעכ"ח כיון

 בתור~ הירושלמי מש"~
 של על

 ד~לו ~בירו" של על חבירו ~ל היינוחבירו"
 חבירו שלעל

 של~
 גם א"כ תרו~" ~רומתו ~דעתו

 של ~ל ~פקר משל ~יינו הפקר" של על בתורםמש""כ
 כדלהלן" ו~ני" ספק אין י"ל גוונא ~בכהאיהפקר"
 בתור~ ~~יירי כן מוכחועוד

 דהביא~א הפקר" על ~~~ר ~ל
 ~~דש משל בתורם דמיירי ~דש" מתרומ~

 ג~ וא~ הקדש"על
 ופשו~~ כן מיירי הפקר בשל

~~~~
 י""ל ~~יין

 דא~
 משל ב~ריש ~יירי ~הירושלמי

 ~~לו ב~ריש הה~ד ~""מ הפקר" עלהפקר
 והוא רברבא" באשלי ותלוי הכי" ~ינא הפ~ר~ל

 ~סי"ה~~"ד עפי"~
 קפ"ח~

 ~בירו של על ~לו ב~ורם ~גם
 ~~~~ ~וי וזכי" ~בעלים" לשליחות לבואצריכים
 דאין ~פקר וא""כשליחות"

 כא~
 ה~רשה ~ני לא בעלים

 ~בנדרים הרשב"א ל~י~ת אבל ~~בלו" יוצאואינו
 ולא הכרי" ~על שלי~ות בעינןלא ש~~

 קפדינ~
 שלא אלא

 של ~צמה ורק הב~לים"יעכבו
 צריכ~ תרומ~

 או בעלים
 היכא מהני" בהפקר גם א"כשליחו~ם"

 ד~ור~
 ~שלו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  י~ויין יו"~" ~ונג בתשו" זה ~כל וכמ""ש הפקר" של~ל
ש~

 ~סי"
 ק"~

 ~הוכיח ולפי"מ מדה""ס~" ע"ד דקמ""ו

 ~סי"ש~
 הרמ~""~ ג~ ק"ח~

 ו~קצוה""ח כהרש~"א" ס"ל
 רמ""ג~סי"

 ס~"~~
 ועוד ש~" להגרמ"ב בתשו~תי בזה הארכתיוכבר ~יי"ש" רש~"א כד~רי דה~יקר ס""ל

 משום אלא שליחות" מ~ע~ הוי לא זכ~ הראשוני~גדולי דלכ~
ילפותא

 דר~
 לאדם שזכין מנין רב א~ר גידל

 לפ~ז ~""א~" מ""ב ~~ידושין ~כמ~ואר אחד ונשיאשנא" שלב~
 זכי" שפירשייך

 ג~
 ~שול~ לידי י~ואו דלא בהפ~ר

 ~קנין מהתרו"מ חלק דקונה ד~יכא כנ""ל"~~~~~ן
 של ~ל להפריש יכול ~יר שלו" והוי~~~יל

ה~קר
 לשי~~

 הרשב"א
 לגדולי וכן כנ""ל" והרמ~"~

 מ~עם ל"ה דזכ~הראשוני~
 י"ל ולדידהו כנ"ל" שליחו~

 באחרוני~~כמבואר מאד~" ולא לאדם זכין דאמרינן משלו" דוקאג"כ

 כ~~~~~~~
 דמסתפק ~א דאולי גר~" דכאן דיתכן
 יתנו שלא כאן משא"כ בה~~ר" ל~צמו לזכות שיכולבגלל הפ~ר" של על משלו לעשר יכול איהירושלמי

 א~ הנ~ ~כ"ד" ל~צמו שיקבלםהשל~ונות
 ~ל כוונתו

 לו ~סרו השל~ונות הרי ~רו""מ"חלק
 וכדין" כדת ~תרו""מ לה~רשת הצורך ככל ל~שותה~וב ברצונ~ לתרו~

וא~
 יכול שלא כוונתו

 לזכו~
 מסתימת הרי הח~ה" ~כל

 הכרי א~ ~ין אופן בכל דמיירי מוכח הירושלמיד~רי
 מונח הכרי א~ו~ין לזכות" שיכול ש~ורם" בשעה ~ד"א או בחצירו~ומד

 במקו~
 יכול שלא

 לזכו~
 בש~ה

 דאל~ הפרשה" בש~ת לזכות ~ולשאין ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
 מה

 הפקר לתרום יכול דאינו דנאמר לא אםה~~ק" ~ע~
 ~זה עי" לזכות"ש~ידו א~

 ש~ יו~ ~~ונ~
 ק"ז ~~י"

 בהג"ה מדה""ס~"א דקמ"~
~"~ 

 ~יי""ש~
 אות י"ד סי" ~דמאי החזו"א דלפימש"כ אמת~ן

~ 
 אות ~ ~~וש~י~י~

 י"ב~
 ~נדון

 ~ור~
 ~תבואה

 ופי" ידוי" על ~מאמין בירושלמי דכתב ~כו"~"של
 דר"ל ז"להחזו"א

 שמקיי~
 תרומה ~ושה שהנכרי ידו ~ל

 והיינו~יי"ש"
 דבלא"~ משו~

 ל""מ
 משו~

 שליחות ד~ין
 ומו~ל~כו"~"

 שם
 דא~

 של ~ל משלו בתורם
 דכ""ז ו~"ח כן"הדין ~כו"~

 א~
 ~ב~ל שליחות צריך אין ~לו דמפריש כיוןדלהרש~""א הנ""ל" כהרש~""א דלא נ~מר

 בכ""ז וכמ"ש ~הפקר" הה"ד לכאורה ול~י""ז~כרי"
להרה"ג

 ~הרמ""~
 דאף כיון מ"מ א~ל ש~" שלי~""א

 הוי ה~~ר ~לבהפ~ר
 ר~

 אי~ש~א דלא ~~יא
 וג~ דר~נן" ~זה"ז ל~~ל רק ו~גע כנ"ל"בירושלמי

 ללקוח
דהוי

 ר~
 ולשי~~ דרבנן"

 הרש~""א
 בכה""ג מהני והרמ~""~

 יש ~דאו""א~
 לנ~ו~

 דא~ לה~ל" ה~ו
 ~~""ז ה~ל"מ שכ"

דתרו~ו~~
 ב~פק א~רינן דלא

 תרו""~
 ש~ז~"ז

 ועי" לה~ל"דרבנן ס~~
 ~כ"~

 מ~שר ~פ~ז
 ה"ח~

 ~סי" וש"ך
שכ"ה

 ~ק""~
 וש"ל

 סק""ח~
 יד בהגהות אבל כן" דלא

 כ~~אברה~
 ~"מ ~~ק"א" מזה וכ~~~י כהמל"~" בזה
 לה~ל~ יש ~זה שכתבתי ~ה כלבצירוף

~~~~
 מזה" יותר

 דא~
 שמח אור בס"ה~יר כנ""ל" דבירושלמי אי~~יא בהא

 ~ה""~
 פ"ד

 ה"ב~
 ל~לא

 הירושל~י ו~שמי~ו בפוסקים" זה ספק ראה דלאב~יניו
 ש~ וכת~הנ""ל"

 מש"ס להוכיח
 דיל~

 גז~ר א~רינן דלא
 אף ד~הני מהקדש ראי" יש לפי"ז ~על~"הוא

 ושכמ~~ הפקר" עלמה~קר ~~ור~
 ~י בתוס~~א זה ~ורש

 ~דמאי הגר""אגירסת
 פ"ח~

 יין כדי ~ו~ן שהיה הרי
וכדי

 ש~
 שהן וראה

 משת~רו~
 תרו"מ ~ן הרי יאמר לא

 וא~ ~יתי" בתוך לי שיש פירות~ל
 קוראא~ל כלו~" אמר לא אמר

 ל~רומ~~ ש~
 הרי לארן" יגי~ שלא ~ד שבה

 ~פירושמבואר
 את להפריש מ"מ הפ~ירא" דהוי דהג~

 אמנ~ ודו"~" תרי~ מצי ~צמוההפקר
 ה~יין

 כא~וד שהוא מ~ני~סוגיא ש~
 ומש"כ ~כ"ל" ~הפ~ר" יוגר~

אמנ~
 למה מזה ראי" לה~יא דאין לומר רצונו וכו"

 דלתרו~ ~וד~שכ~~
 ~יתו ~~וך לו שיש פירות על

 לאידך א~ל כא~וד" דהוי שאני דכאן לכו"ע" מצילא
 ראי" שפיר ~צמו ה~~קר ~ל להפריש שיכול למהגיסא
 דא~ כש""כ"~ח

 מהפקר ו~רי~ כא~וד דהוי היכא
 דהוי היכא ~ש"כ ~צמ~" ~פירות על להפרישיכול

 דיכולהפקר ר~
 ל~רו~

 ושו~ ~צמו" ההפ~ר ~ל
 ~ביא

 וכת~ ל~רו~" יכול אינו דהנגזלמגזילה
 דאינו בהפקר משא"כ גזלן" לרשות קצת נכנסד~גזילה ראי"" דאינו

 ~י"ש~ גזלן"ברשות

 ~ש~ ראיתי~~~~
 ~ירושלמי שהביא זצ"נ ~לצר הגרא~ז

 פ"ה~~שרות
 ה"ג~

 ור"ל ר""י ~ליגו
 א~

 גז~ר
 ~ני ~פקר דבשל מהקדש ראי" כ~חר" דגז~רוכיון ר""ל" לג~י כר"י ו~לכה כאח~" גזבר סו~ר ור"יכב~לי~"
 ~נ""ל וכלתרומ~ו"

 א~
 ה~קר ~ל משלו מ~ריש אםומכש""כ הפקר" ~ל מה~קר ~מפריש

 דמהנ~
 י""ל ד~זה

 כנ""ל~ ומהני ~זה כלל ל~ אי~~יא לא הירושל~ידאף

~~
 ~~יקר

 די~
 מאיזה ""הנה כ"ת מ~"כ ~זה" הב~לות

 כשקנו הרי החי~ים ~ל ~~לות לשל~ונות יהי"צד

החי~י~
 ל~כות נתכוונו לא

 לעצמ~
 וכו""" ממש

 ~אריכות מזה כת~תי כ~רהנה ~כ"~
 ש~ להגרמ""~

 ~סי" הריב"ש תשו" מד~ריוה~~~י זה" בנדון
 ת"א~

 או"ח וב""י
~סי"

 ת"נ~
 ~ה" א~רי~ ו~נ~ ~ק"י~" ~שם ומג""א

שלוחי~
 מהם והיוצא ~"ז~" סי"

 דא~
 לזכות נתכוון דלא

 ה~ ויכולי~ ה~~לי~" וה~ ל~צמן"קנו לק~ות" שנ~כוונו למי הקנין חל שלא כיון אבללעצ~"
 או

 ואכמ""ל~ ~רו"מלתרום שלוח~

~~~~~
 כוונתם אלא ~וד

 לזכו~
 למהות

 כלל של הקופהדהיינו של~ונ~
 האזרחי~

 וכו"
ד~ר והא~

 פשו~
 קופה כזו שיש

~ 
 ~לא קו~ה ~צינו לא ~רי

לצד~~
 ליחידים אבל וכו"

 הא~
 יהי" ואם ~ופה" כזו יש

 שיסכי~ו~~וצה
 ל~שו~ ~יניה~

 קו~ה
 ל~ו~ל~~

 וי~ילו
 וכו" חל~ו ל~כור להורות זכות לכאו""א ואין לכיס~~ן
 ~ו~ה כזו יש הא~ כך" ~ל גז~רויעשו

~ 
 י~~רו ולא

 הרש~""א לדעת מותר ויהי" ו~""י" ~"י ~להיחידי~
 כאן דיש נימא ואילו וכו" ~רי~ית~לוות

 עני~
 קופה של

 שיש ~ו~ה זו הרי כאן א~נ וכו"לרבים
 הר~~

 ~~רות
 וכו"גרו~ות

 הא~
 של קו~ה יקרא לזה

 ~כ""ל~ רבי~

 מדברי~ג~
 כ""~

 אחר ~דרך דאזיל נראה
 מ~~

 ש~עיר
 שאין ב~~נה ~א דהוא הנ""ל"הגר~"ב

 כא~
 דין

ב~לות
 ר~ ~ר~י~

 אשר ~וג~לת וב~לות כללי" ב~לות
 ס~ ~ח"ג יצחק מ~חת ~ספרי בזהדנ~י

 בזה יש א~ א"~
 וכתבתי ~יי~ש" וריבית וב""י וב"י ל~נין ב~לותדין

 הגורם והוא כללי" ב~לות מזה נ~~ה דלאנר~ה כ""~ מד~רי אבל זה" ~נדון ~תשובתי ~נ"ללהרה"ג
 לד~~כ~

של""~
 בזה

 ומ~~~ גז~ר" ~~ע~ ול""~ תרו"~" הכרש~
שכ~בת~

 משו~ ""ואי אח"כ
 אינ~ הרי ~~ר

 כ~וכס אלא
 מינה דמי ~אליוה~ו~ד

 אות~
 ויש לגז~ר

 כללי~
 מי את



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~ ~~~~י~~  ומאיז~ למנות"ראוי
 אופן

 גדול חלק ו~רי ממני~

 מ~כימי~ אינ~~תושבי~
 משו~ ואי לש~ונ~" בכלל

א~~רופ~
 אלא אינו ~ ~ גי~ין תו~" לפי ~רי וכו"

משו~
 ואפילו ב""ד" ~פקר

 דהוי ~ראשוני~ לדע~
 אלא כזאת מצינו לאמדאורייתא

 בק~~
 הנה עכ""ל" וכו"""

 אינ~ ""~רימש"כ
 מינה דמי ~אליו העומד כמוכס אלא

 בדברי וכמבו~ר די~ן בנידון שייך לא וכו"" לגזבר"איתם
 גדולה ידי~~ לו אשר ש~" בדבריו א~רנסון~גרי""מ
 וכדאי ~לכ~" מצד ובין ~~צי~ות מן בין אלובענינים
 יבול~ ~וכרי~ בא"י ~חקלאי~ ~וז"ל ~נ"ל" כ""~ לדברי השייכים מדבריו נקודות איזהלצדד

 מ~שלתי למשרד
 על~ממונה

 כלכל~
 א"י" אוכלסית

 וברצו~ בחפ~
 ~וב

 מקבלי~ כיגמור"
 גבוה ~חיר ~מורתו

 בכל ~ווניחא ~סובסדיות~
 הח~לאי~

 אנשי כא~" ~ציבו~ ו~ל ב~כ"
~משרד

 קוני~ ~ז~
 ~חי~ים יבול

 בכ~~
 בשביל מלא

 שירצ~ מי לכל אח""כ למכרםמשרדם
 הפק~ת י~י" שלא כדי ~קמ~" לתחנתובפרט אצל~" לקנוח

 אבל חיוני"במצרך שערי~
 בשע~

 זוכי~ ~~ הקני"
 ~ ~צ~ם

 ~משרד לפקידי ישראל" ~~זרחי י~וד לכל ולאל~רדם"
יש

 מלא~ שלי~~
 על

 הקני~
 הקובעים ו~ם ו~מכירה

 ~ם ו~רי בכך"ל~עש~
 כב~לי~

 וחתימתם הם כי לקנינים
 תקציב את ~כה אומ~ייבת

 עכ"ל~ משרד~

~ו~
 ~ ~ בז~"ל כתב

 ש~ולין
 עצמ~

 גדול" באילן
 זצ""ל ~חזו"א שאףכמדומני

~ 
 ל~ניני אלא א~ר

 לא אבל ו~רכאות" ג~ירות חו~י~" והנ~גתה"המדינ~
 בא""י" לגוי קנין אין למ"ד אפילו שהרי קניני~"לגבי
~"מ

 הגידולי~
 פיאה כ~ירושלמי שלו הם שתח""י בקרקע

 םוף~פ"ד
 ~"ו~

 לי ואין שאל ר"א
 לא דקרקענהי ו~פיר~ נכסי~ קני~

 קנ~
 לכל שלו דהוי ~~~" מי~ו פירוח

 הפקעת דלענין דנ~י אומילי"
 קנין אין מא""י הקדוש~

 נכסי~ קניןאבל
 ד~ר" לו" יש ~ כס~ית בעלות ~

 פ""ה ד~אי בירושלמי ~וד ויעויין שלו"הפירות
 קנין לו דיש ~כא הוא מודה וכו" קנין אין דר"מאע""ג ~ ~"~

 דאין שנאמר אף דנד"דו~"נ ב~רשי~" י~ו"ש פירו~" אוכל ~ רבינא אמרנכסים"
 לשלטו~

 בד~ראבל ד~ר" לכל בעלות
 ~ס~ שקוני~

 לדיני ~תנגדות בזה ואין מלא
התור~

 הוא
 שלה~

 עכ""ל~ דבר לכל

~~~~
 למש"כ מלאה תשובה בזה שאין יד~י נא

 יש אבל כנ"ל" ממש לעצמם לזכות נתכוונודלא כת~
בז~

 כנ""ל~ וכו" ~ריב"ש תשו" עפי""ד ~שובה

~~~~
 ~גאונים ~רבנים של ~~~שובות

 עודיש לע"ל" הנזכרי~
 ד~~ני ~לכה ~~ק ונ~וקים" ~~~~

 ~~ל ~בל" מידי ל~וציא הנ~וג תרו"מ~הפרשת
 דברי~~~ל~עתיק ק~~

 חות~ בז~ו~נני
 ~רכות~ חותמי ~כל

 ~~יי~ י~~~~~~~
 מש"~ ~"~"

 ב~שו" יעוין ואפ~רו~ו~" גזבר מדין כ"ת
 ~סי"הריב"ש

 ומוב~ שכ"ד~
 סי" ~חו""מ ברמ"א

 סעי"ר"צ
 י""ד~

 אפו~רופוס
 של ערכאות עפ"י שנתמנ~

 וכתב בדיניה~" ~וא הכי כי חשבון ליתן צריךעכו"ם

ש~
 חשבון ל~ת צריך ~אפ~רופא שאין א~"פ בריב""ש

 ב"ד מינהו בין תור~נו"בדין
 ובי~

 היתומים אבי מינ~ו
 שמעוןמ""מ

 שנ~מנ~ ז~
 של בערכאות

 לתתונתחייב ובדיניה~ עכו""~
 חשבו~

 וכפי וכו"
 ~~שבו~

 ~רי עכ""ל" וכו"
 חיי~ ~~~ן וב~" שעבוד" שעבוד~ דיניה~ עפ""י עשואם

 ~סי" פלאג"י~~~~ר~
 נ"~

 אות
 י"~

 דברי את ~ביא
הרי~"ש

 ~טע~
 בתשב"ן וכ""כ דינא" דמלכותא דינא

 ס~~ח"ב
 קפ"ח~

 והעיר ח"י ~סי" הנ""ל בס" ש~ובא

בז~
 דנ~ווסד זו דבמדינה וכתב שליט""א ~גרמ"ב ג"כ
 אין בעוה"ר" תוה"ק ~פ"ישלא

 ~ז~
 דינא" דד"מ ~שום

 ט"ו~~ ~""ק קמ"ט ~~י" בנה"מוע~ע

 נרא~~~~~
 אי~א ~רי שבמדינ~" ל~עכו"ם דבנוגע

בב"~
 ~קי"ג

 ע"א~
 שב~ו אנס וכנעני ישראל

 א~לדין
 עכו""~ בדיני וכו" יכול אתה

 לו ואמור זכ~ו
 מדבריודנראה שס~~" ~ו~""י ~חו"מ ברמ""א איתא וכ~"ג דינכם"כך

 ב~ו~ דא~
 דלא

 ל~כו""ם בנוגעאבל דינא" דד""~ אמרינ~
 ובב~

 עכ""פ וא""כ עיי"~" יש מכוחו
יו~יל

 המכיר~
 בהצד לנו ויונח ה~כו~" חלק לשל~ונות

 ו~לו~ שליחו~" מ~עם ~וי גזבר" מדיןדמ~~י
 בין יש

 ~חיט~~עלי
 גם

 נכרי~
 דבנוגע ל~כו""~" שליחות ואין

לעכו"~
 ונקנה דינ~" דד""מ אמרינן

~ישראלי~~ להקוני~ חלק~
~~~~

 נראה
 ~בטע~

 ~מבואר עפ""י ~נ"ל" ~ריב""ש
 חלק ~ח~"מ חיים דבריבתשו"

~ 
 סי"

 ל"~
 דאף

 המבוארד~י
 בסמ~

 כ""ו ~סי" ו~""ז
 ~"א~

 מועיל דלא
 דייני לו שידונו תנאי מו~יל א~ל לערכאו~" לילךתנאי
 ~לא דד"מ" משום ולא ~רכאות" משפ~ ~""יישראל
 שע""ד ~נאםמשום

 כ~
 ~כלל בד""ג ועי" עצמו" ~ת~ייב

 או~כ~
 וכלל ~"

 קי""א~
 כמו ~"כ עיי"ש"

 כ~
 שני~ כן דנ~גוכיון בנד~ד" י""ל

 שביני~ם ~ש~רות גם ובודאי רבות
 קנינם חל כן תנאי עלנעשו

 של דינאלקבל של~ם" ~ה~~ייבו~ מט~~
 בז~~ המדינ~

~~~~ ~~~י~~~~
 ~~~ר ~" יר~~י~~~"~"

 ""וכ~
 ~~ר

~~~ 
 ~~ר ~י

~וכ~ו"~
 ~ו~""~ ~~~~~ ~י~~ ~~~רר ~"כ

 ~ו~""ר

 ~~~""~" ~ר~~~""~ ~~ו~ו~ "~נ~~ כו~~ ר~~ ~~י~"~" ~~~~~~~~~~~
~ ~~רו~ ~~ ~~ ~ג~י~~~~~~~"  ~~~~י 

 ~י~ ~~~וררי~ ~ר~ני~ ~~~~~~י~

 ~~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~~ו~ו~ י~~ ~~~~~~
 ~וכ~ו

 ~~~ו ~רי ~~ר~~" ~~י~~~ו~
~~ 

 ~~כוו~ו ~~ ~~~יו

 ו~~ ~~~" ~~~~ו~~~ו~
 ~~כוו~ו

 ~~~ו~ ~~~ו~
 ~~ו~ו

 ~~~ ~~~ר~"
 ~~ר~ ~~י~ ~יו

 י~ ~רי ~~י~ור
 ו~ו"" ~י~ו ~~י~ו~ ~~ ~~~ו ~~רי~ ~ר~~~י~~
 ~~~ ~ר~~ ~~י~ ~~~~~~ר~

 ~~י" ~~"
 ~~~ו~יו ~~~" ~~ו~~ ~~כ~~ ~~ ~ג~ ~~~~~ ~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~י~םי~ן
 ~~ר ~~ו~~"~~

 ~~יו ~יוו יר~~" ~~ ~~ ~י~~~
 ו~~ ~~~ו~~"~~י~ו~

 ~~~ו
~~~~ 

 ~~~ו
 ~ו~~~~י~" ~~~

 ~~ו
 ~~ ~~ ~רי~~ ו~יי~ י~ר~~" ~~

 ~~י~~~~~~
 ~~~ו ~יו

 ~ז~ו~
 ~~~ר ~י~ור ~י~ ~יוו

 ~י" ~~~~ ~~"~ ~~רי ~~~ ו~~~~י ~י~"ו~ו"
~~~ 

 ~~ריו ~~~י~~ ~~רי~~~ ~~~~ ~~~"~~ ~~~ג~
~~ 

 ~~~ ~י~~ ~~~י~ ~~~ ~~רי~ו ~~ ~י~ור~" ~~וי~י~
 ו~י ~~~~~"~~~

 ~~ ~~יו~~ ~~~~ ~י~ ~~~ו" ~~~ ~
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~י~י~ ~~~ ~יו~ ~י~~ ~~~~ ~יו ~~ ~~~ו~~~~~~
 ~~יו ~~~ו ~~רי ~~י~י~"~ו~י~

 ~~ו~י~
 ~~י~~ ~~~ו~ י~ו~י~ו~יר ~~~" ~~~י

~ ~~~~י~~~~~  ~~י~ ~~~יו" 
 ~~ו~יו ~ו~ר י~ו~יו

~~~ו ~י~ו~ ~~י~~ ~~~ ~~~~" ו~~י~ ו~~ג~ ~~""י~~רי ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ר" ~~ ~~~י~~~~וו~ו ~~~ ~~ו~~ ~~~~~ ~י~~ ~יוו~~~י~י~"
 ~~" ~י~~ ~~~ ~~"~ ~~י~~ ~ ~~~י~" י~ר~~

 ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ו~~~ר~~

 שאמר~י כפי~ג~
 ל~

 מ~וד נ~קשיתי אני גם בע"פ
 ~רדותי רו~ ומחמ~~זה"

 ל~
 לידי ל~וא יכולתי

 כת~תי לנד""ד ~נוגע כי ו~~שר ד~ריה~" לייש~~עיון
ז~~

 עוד ~זה יש אשר לצירוף רק
 ~~ודי~

 לצרפ~" גדולים
 שדע~ו מי די~ואחש~~י

 רח~
 וי~לא

 נר~ה "דכן בד~רי סיימ~יכאשר שהחסר~י" מ~
 לפו~

 ויש~ע רי~~א
 ~ ומצאתי עיני את ד" ~איר וכעת ~~ח""" ויוסיףחכם
שכ~~

 אפרי~ ~י~ ~תשו"
 סי" ~חאו""ח

 ד~ כ"~
ור~יתי~

 הנ""ל הרי~"ש ד~רי ~ל
 ו~ף שכ~~

~~ 
 נאמר

 וע"ז וכו"" לזכות דעתו ~יןשהישר~ל
 ל~ ~רירא דלאונר~ה אפרי~" ה~י~ כת~

~~ 
 ג"כ ~~~ריו וכ~ואר ~ילתא

 מיני"לעיל
 שכ~~

 של הוא הרי ~רה""ר הוא החמן ו~ם
 בהג~התי ~ו יזכה ש~רי ל~ל~לו ש~סור כש""כהפ~ר
 שלו ~מןוהו"ל

 וכ~
 יהי" אם ואפילו

 ל~~
 ולא ~עלים

 ש~אמר ~ו הפקר שליהא
 שא~

 אינו הפ~ר ~של
 ~כות דע~ו אין ~ליו שיעבור כיון~הגבהתו זו~
 ~~~"מדאמרינן דומי~

 ו~חולין~
 כל

 היכ~
 זכי מצי לא דאיהו

 ו~אמ~ עיי"ש"וכו"
 ראי" שאין

 ל~~
 לא דאיסורא ס~רא

 דדוק~ ד~~ני" לי"ניחא
 ~~"ג ~כי" ~מרינן חצירו ג~י

ד~~
 רוצה הי"

 ש~קנ~
 ~איסורא אף קונה הי" חצירו לו

 חצרדג~י
 ל~

 ~~~""מ כמ~ו~ר ~ד"ע שליח ~ין א~ינן

די"~~
 ~~יסור~ ל~ ני~א דלא די~~ינן היכא ~"מ

 ~ין
 ויותר ה~יסור" לו לה~נות ~ע"כ שלוחו נ~שההחצר
 ד~מר ~ילתא כל ~כלל שהואנראה

 רחמנ~
 מצי לא ל"ת

 לו קונה שידו עצמו ~קניית ~א""כ וכו"" שלי~~וי
 א""כ זכי" דממילא אלא שליחות מ~~ם לא מדע~ושלא

 ד~יןאפשר
 ל~ל~

 ~כ"ל~ ו~התירא ~איסורא ~ין

~~ם"~
 ד~ונה דכיון ~סבר~ו" צ""ל

 לכן מדעתו" של~
דווקא

 א~
 יש

 כוונ~ ~יפו~
 אינו לזכות שלא

 שלא כוונה דאין ~יכא ~~לזוכה"
 ~~ לזכו~

 דהוי
 מ~~ם קונה דאינו ~~רי~ן לא מ"מ~י~ורא"

 אומדנ~
דמוכ~

 לי" ניחא דלא
 ו~""כ וקינ~" ~אי~ור~ ל~נו~

 ל~משלחים ו~ם לי" דניחא ~נ~"ד כן לומר דשייךמכש"כ
דאם

 ש~ם כיון ~שליחים" יקנו קונים ~ינ~ ה~שלחי~
 ל~כור שיוכלו ~צי~ור ~~יקוןרוצים

 תכלית~~ כל שזהומת~ואה" ה~עש~ פת~

 ג~וני~ ד~רי ~ספר מצא~י~~~~
 צ""ה ~כלל

 ~ו~
 מספר שםש~~יא ~""ז~

 שו""~
 ~סי" אליהו ~ול

 לק~ו~ ר~ו~~ א~ ששלח העיר בשרשנשאל ל""א~
 ~חנות לו

 וא~ר ראו~ן ו~לך ~~~פה" ס~ורה איז~היהודי~
 קונה ש~ואלהסוחרים

 זא~
 ~ל כ~~ו והם ~שר" ~~~ור

 אינו ואח"כ כו~" השר חיי~הפנ~~ים
 רוצ~

 לשלם השר
 יהםלהם"

 פשו~ דלכ~ור~ וכ~~ מראו~ן" ~ו~~י~
 דכיון

שראו~~
 וה~ לה~" ~מר

 ~עצמן
 ש~נ~ יודעי~

 ע~ור
 ~מנ~ לשל~" ראו~ן ~~חייב לאהשר"

 יש
 לפי לראו~

 ~ס~ הרי~"שמש""כ
 ת"א~

 ש~~ור
~~ן פס~ ~חוה""~ ל~נו~

 ~מעו~ לעכו"~
 שלי~ות דאין ~שום ~~כו""ם

 ול~לעכו""~
 א""כ ~עכו""ם עבור הח~ן הישר~ל קנה

 ~~חורה~נה
 רוצה אינו ד~שר וכיון ~ה" וזכ~

 ~והד"ג עכ"ד" פרעות ~רוע רמיא דידי"ע~י" לשל~
ע""ז כת~

 דל~
 ~~י

 כאוכל~
 ושו~ ~יי"ש~" לדנא

 כ~ב
 דזכה ד~רי~"ש די~א ~צד ר~ו~ן א~ לחיי~ש~שש ד~

 אלא לדיני" הרי~"ש אמר דלא ~י~" ~דו~א~הסחורה
היכא

 של~
 לה~וכר ישראל פירש

 ש~ונ~
 ~שביל

 ~עכו""~
 שקונה ד~ודיעו היכא א~להמשלח"

 ~ז ~משלח" לש~
 זכה ד~א~ע""ג

 המ~ל~
 מ""מ לעכו""ם ~יחות דאין ~צד

 כיון זכה לא השליח~ם
 ~ה~ו~

 לשם הקנה
 המשל~

 ד~ריו לפי וא"כעכ""ד"
 דיודעי~ ~נד"~

 שקונים ו~ומרים
 השל~ונות~ש~יל

 א"~
 כל ונפל השלי~י~" ~נו לא

 א~ל הנ"ל"להיתירא הסני~
 חו~

 ~ד~רי כ~~ריו מוכח ~דלא
הרי~~ש

 ~וכח פירשו" ולא ~סתמו והמג"~" והרמ~~
 בש~יל שקונה הישראל פירש א~ ד~ףד~"ל

 עכו"~
 דינא

 שפיר עודכן"
 כת~

 ד~רי על שם ~ד""ג
 קו~

 ועי"וז"ל הנ""~" ~לי~ו
 ~~ו""~

 ~סע~ ~רמ"א ת~נ סי"
 ומג""~ ו"~

 יו"ד~~ס""~
 בית ו~שו""ת

 ~פרי~
 ~י" ~חאו"ח

 למל~ ~~שנ~ ו~דברי ~רי~""ש ~ד~רי שפלפלמה כ"~~
 ד~~י על

 ל~ שש~יה~ יהא ולוהרי~""ש"
 זכו

 מ""מ ~כר" ~ק~י~ ~~
 ו~וי לי" ~י~~ליק לידי" זוזי מ~א כי הר~שוןה~כר
 מצד הישראל ק~י א"כהפקר"

 שהו~
 ~~ג~הה או ~רשו~ו

 בז~~ ~סתגר ~פנאי אפיס~י~חמת ~נד""ד" ~~ שייך כ""ז וא"כ עכ""ל" וכו" ~~יכה"או

 ~זהוהנני
 דושה""~

 דמי~~~ ~ילי ~כל ומ~רכך

 ~~יים י~~~~~~~
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"~~ 
~~~~~~ ~~"~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~"~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ~י~""~ י~ו~~י~~~"~"
"~"~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 ~~" ~רו~ו~ ~~~"

 ~י יר~~ ~~~" ~~
 ~ר~ו ~~ו ~ר~~

 ~~י~ ו~~~ ~~~~
 ~~ו~~ ~~ ~~ ~~~ייו~~"~

 ~~~~י~~ ~ור ~~ ~רי
 ~ריו~רו~~"

 ~~~" ~י~~ר ~~ו ~וגו~" ~~~ ~ו~
 ~~ ו~~~ר"~~~

 ~~ר
 ~ר~~

 ~~~ו
~~~ 

 ~ג~ו
~~~~ 

 ~~"~~ ~י~ו~ ~~ ~~רו~~ ~~~~~~
 ~חנה ~ס"~~~~~~

 ~ות קנין ~כירה ~הל" אפרי~
 ~~~"~ רש""י ~ד~רי כן שה~יא י"א~"~י"

 שכת~ ~"א~"ד~"~
 ל~נין שם

 אם ור"ל ר"י פלוגת~
 ונ"~ ~תורה" ~ן ~ונות~ות

 אם כגון אי~ורא" ל~נין
 ~" ~זה וי"ל ~י""~" קידו~ין הוי לר""י האשה" את~ידש

 דא~"ג ד~ים" ~אותן ~ידש דה~וכר א"פירושים"
 אי~ורא ~~~ו" ~נה התורה ד~ן כיון קנה" לאד~דר~נן

 ~~רת כנגד זה יהי" ~א~ל ד~ריהם ה~~ידולא
 ל~"ד דאפילו ד~"להפוס~ים" רו~

 ד~~ו~
 ~ונות" אינם

~"~
~~""פ ש~שך" ~ו~ם אשה חפן ~אותו קידש דהלוקח ה~"והפי" לו~" נתן דהכי דאדעתא ד~וכר" ברשותי" זוזא ~~א

 דהחכ~י~
 נינהו" דיד~ לאו ~נייתו" הפ~יעו

~"~
 כיון

 ד~דאו~
 ~ודשת זה הרי הוי" ודידי" קנה

 א~ל ~נייתו" חכ~ים הפקי~ו לא איסוראדלג~י
 וכ~~ רש"י" ~ל חולק שםהרי~~""א

 אינן ד~דר~נן כיון
 הפ~ר" ב""ד הפ~ר~ונות"

 וא~
ל~"ד ~קוד~ת" אינה לר"י

 א" כפ~ ד~"ל ~והיינו לאפקונהו" רשות לי" דלי~
 אל~א ~~ל" ~ה הרי ל~י~ון ד~תנה ב~ניתי" לויכדא~ר קונות" ~עות תורה דבר ס~ר ר"נ ואף ~~~""~~"שם דא~רי הא כן" דל~ד י""ל רש"י ו~~~ם הנ""ל~"בר~""י
 אי~ורא לענין אפ"ה ~נייתו" הפקי~ו דהחכ~יםאע"ג
 נא~ר אם א~ל הרש~"א" וכ""כ הפ~יעו" לאד~עילה
דא~""ג

 דהחכ~י~
 ~"~ לו~ח" של קנינו הפ~יעו

 לא
 דכיון ~שם" ראי" אין ~ד~ים" ה~וכר של קנינוהפ~י~ו
 ~~"ז וה~ו~" ~~ל" ~"כ ~וכר" של קנינו הפ~י~ודלא
 ~הא ד"ה ~"אדס""ג

 ~~סרא~
 כ~ר אם ~ין חילקו

 ~י""ש" ~~שה ~אותו ו~ין ~ודם" ה~ני"הפ~י~ו

ו~~ידושי~
 ~אותו דאף נא~ר אם ולפ"ז ~~ודם" הפ~י~ו

 ו~זה ה~קי~ו~ כ~ר אם ~כ"ש ההפ~~ה" ~ני~עשה
צ"~

 ~ר~~""~" דברי ~אוד
 דפ~~

 ~~ילה ~ל" ~~פ""ו
הל"

 י"~~
 ה~דש של ~פרו~ה ~ישראל חפן ד~נה

 ועי" ~ל"לא
 בכ""~

 הר~~""~ דהרי ~העיר שם
 ס"ל

 ~ות ~ורה דד~רכר""י
 צ""ל כרחך ו~ל עיי""ש" ~ונו~

 כה~וגיא להר~""םדס"ל
 ~ד~~"~~

 ~שום שם"
 עקרו~חכ~ים

 היכא ~"ש וא"כ הד~ים" ~ני~
 ו~זה ~קודם" ה~~וןדהפקיעו

 צ"~
 הר~""ם פ~ק ~אוד

~בהל"
 תרו~ו~~

 ~זה יו~שה וכן ~כת""ד" כנ"ל
 ~י"ש~ י""ג~" הל" ~~ח אי~ורי ~ל" ~פ""דהר~~"ם פ~~

 ~ישו~~~~~~~
 הנ""ל ~~ירה

 ~~ה~
 להל" ~רו~ות

 ~פ"~~ילה~"
 ש~ח אור ~~" עוד שה~יר

 דאף תרו~ות~" ~~הל"שם
 לפ"~

 ~תרו~ות הר"ש שכתב
פ""א

 ~""ה~
 דהא א~רהם" ~ ~ן ~שה ר~ינו ~שם

 ~ום התורה" ~ן הוי ל~ה~תו תרו~ה ישראל~אכיל דאי~

דכתי~
 ~ויקרא

 כ""ג~
 נפשואפילו כספו" קנין נפש י~נה כי וכהן

 כדא~ר ~~~~" ~ה~
 ~~פ"~

 ~"א ד~יצה
 ו~~~~ נפש" לכל יאכל אשר אך~"~~"

 א~ל דכהן דוו~א
 גם א~ל ~י"~" לאדי~ראל

 כה~
 דווקא

 כרשינ~
 ~אכיל

 וכדדרשינןל~ה~"
 הם ~יתו ~ויליד כהני~" ~תור~

 לא יכול אוכלת" ~ה~ה ואין אוכלים הם ~לח~ו"יאכלו
 ~~וס" ו~י" שם" ~ר"ש והו~א נפש" ת""ל ~כרשיניןתאכל
 ~~וף ~ירושל~י אי" ו~כרשיני~" לכה"ג~" אל~נה~ר""פ
 ~~רו~ה חיו~ן הוי וא"~ ~ליהם" גזר דדודחלה~"

 ~וי ד~דר~נן כיון הכהן" יאכלנה לא וא~אי~דר~נן" ר~
 ו~י"שלו"

 ~פ""~
 חזרו לא ד~ם ~כירה~" ~הל" שהוכיח

 חכ~ים הפ~י~ו לא תו~הם"
 ~ני~

 לא אם א"כ ~~ות"
 ~ן לישראל ~ה~~ות נ~נה דהפרה נ~צא ~ו"יחזור
התורה

 לכ~חילה ~אכילינן לא ד~"כ ור""ל ~ד~ריהם" ג~
 של והוי יחזור" לא ד~~א ~שום דר~נן" איסוראף

 ל~ר~~ ~ד~ריהם גםישראל

דשפיר הנ"ל" אפרים ה~חנה של הקושי" ג"כ ~יוש~~~~~
 ויהי" ~הם" יחזרו דאולי ~שום ~~ילה" ~~ר~ןלחיי~ו כדי ~~ל דלא ~~ילה ג~י הר~~""~ פ~~

 אכילת לענין א~ל ~ד~ריהם" ה~נין~~ל
 תרו~~

 ל~ה~ה
 דאין להיפך" הואלכ~חילה"

 ~~~ם אותה" ~אכילי~
 ל~ה ~~ך ויש כנ""ל~ ל~פר~ הקנין ויוחל יחזרו לאדיל~א
 סי" ~יו"ד ~נו~י"ק~ד~רי

~~"~ 

 הא" דלדיעה שכתב
 כיון ~""~~" ר"ד ס~~~חו"~

 ד~~""~
 רק ~ונו~" ~עות

 ש~ר~ ~י דיקבל ת~נודר~נן
 כ~ ~~ל" וה~~ח

 שאין
 ~ל נ~אר ש~ר~ ~י~ק~ל

 ד""~
 עיי"ש~

~"~~~~
 ~ס" דה~שה ~ה לייש~ יש

~תוספות יעק~ ~הל~
 דר~נ~

 אות
 שי~ת ~ל ק"~~" ~

הרי~~~
 דר~נן ד~~ין ס"ל דהרי~~""א הנ""ל" והר~~""ם

 תורה אדין ד~ריהם וה~~ידו ד~י" דאור"כקנין
 א~ כי ע"ז ~א לא ~~נתםד~יקר א~

 ל~שות
 דש~יעית ~~רפ""ח ~ירושל~י דא~רינן ~ההיאו~שה כזוכה" שא""~

הלכה
 א"~

 אדם לאוכל לא ~יוחד שאינו כל ד~ני" עלה
 ~ה~ה לאוכלולא

 חש~
 ~ליו

 כאוכלים ~וא הרי לאוכלי~
חש~

 ~וכר ה~וכר תני כ~צים" הוא הרי ל~צים עליו
 קיי~ין ~נן ~~ה ופריך לאוכנים" ו~לוקח ל~צים~וכר
 לו כשנ~ןאי

 ~ו~
 ואי נ~~" ~צים ד~י ~שך" ואח""כ

 ו~שני לו" נ~ן אוכלין ד~י ~~ות לו נ~ן ואח""ככש~שך

כ~
 ו~פלוגתא ~ך ואח""כ ~~ות לו ~שנתן ~יי~י~" ~נן
 אין דא~ר דר"ל ~"ד לו" נתן אוכליןד~י ~ורה" ד~ר ~ונין ה~ות ד~~ר דר""י ~""ד ור""ל"ד~י

 ה~עו~
 ~ונין

 ד~ר קונין אין ה~~ות ~א~ר דר""י ~""ד היאהגיר~א שבירושל~י ואע"~ עכ""ל" לו נתן עצים ד~י תורה"ד~ר
 דצריך לו~ר הגיר~א נהפוך זה ~פ~י לאתורה

 ה~י~ר אלא הדין"יש~נה ד~הכי לו" נתן אוכלין ד~י כו"" דר"ל ~""ד~ת~ילה לגרו~
 ד~יק~

 ד~""ד הוא" הגירסא
 וצריך תחילה" קא~רדר""י

 לגרו~
 דא~ר

 ה~~ו~
 ~ונין

 ~~יאורו סירילייו ~ר""ש גירסת הוא וכן תורה"ד~ר
כ""י"

 ובא~~
 הירוש" כונת פי" זה

 הר~
 ~~יאורו אליהו

 הלו~ח" ~נה ה~~ות ~~לת ~ש~ת התורה ד~ןכיון ~ונות" ~~ות תורה ד~ר דא~ר דלר""י ~ורש הריי~"ש



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~ ~י~~י~~  עיקר הלוקחמחש~ת
 ודמי כאוכליןי אוח~ להחשי~

 ועכ"ל ~~יעי~" ~קדושת נ~פסין ו~מיו לו" נתןאוכלין
 רש""י כ~" ד~ריה~" העמידו לא איסורא ד~מקו"דה"ע

 ~ריע~"א~ דלאוהר"מ
 העמידו לא דלה~ל דנהי קשה הר""מ ~ת~~~~

 חכמי~
 אף מע"ק" תורה דד~ר לר"י ומש"הד~ריה~י

 מ~ות" קנין עקרודמדר~נן
 אמרינ~

 כיון נ~ןי אוכלין דדמי
 הרמ~"~ כמ"~ המלח" לי~ ~שליכ~וצריך א~ורי~י ש~יעית שדמי ~יעור" זמן אחר הדמיםלא~ור להחמירי דווקא דהיינו לפרש לנו היו ~""מ קנה"דמד~ו"

 ~~פ"ז
 ש~יעית~ל"

 די~
 ז"

 ו~"~
 א~ל יע""ש"

 כיו~ מ"~
 דמדר~נן

 נ~~ר לא אמאי נתןי עצים ד~י מעותי קניןעקרו
 לעניןמדר~נן

 דא~ קידושי~
 אשה קדש

 הויא אלו" ~דמי~
 דאמרינן הוא לחו~רא דדווקא לומר ודוחק~וד~~"
 המ~ואר ו~י עכ"ל" כפי" וסתמו לו" נתן אוכליןדמי
ל~יל

 דהרמ~"~
 ס"ל

 ל~ דא~
 חזרו

 ~ה~
 הפקיעו לא ~ו

חכמי~
 דשפיר ~רמ~""~י ~ידי קשה לא מעות" קנין

 ד~~ הירושלמי"קאמר
 שו~ חזרוי לא ל~~וף

 הדמים

קוני~
 ~ין לו נתן אוכלין דמי וא""כ מדר~נ~י אף למפרע

 לחומרא ו~יןלקולא
 ו~"~

 ל~י הנ"ל" הנו~"י ד~רי לפי שפיר" דאתי~~~~~~
דיע~

 הא"
 ~חו""מ~

 דקוד~ ש~"
 מי שקי~ל

 רק ו~""ז קניןי כנ~ והוי תורה" דין על נשארשפרעי

א~
 א~ל ל~רע" ה~ח ~על ח~ר

 קוד~
 כגמר הוי שחוזר

 ~אמ~ ל~~וף א~ ומכ""שקניןי
 דמי הוי ומ~ילא חזר" לא

 ומ"~ לחו~רא" ו~ין לקולא ~יןאוכלין"
 שפיר

 כת~
 תרו~ות~ ~ה~הרמ~"~

 דא~ ש~י
 הד~י~ שנתןאע"פ ~הן" י~ראל מכר

 ~ו תאכל לא
 תרו~

 לחשושדיש שי~ך" עד
 דילמ~

ויהי" הקני~" ו~על שפרע מי ויק~ל יחזור
 ~ה~

 ל~פרע~ ישראל של

 ~ס" ראי~י~~~~
 ~פ~

 ~קונ~רס ר""ד ~ס~ שלו"
 מהרש"~ ו~תש~ ה"~" אות שלו"משמרת

 ~ח"א
 שה~יא ק~"ו~"~~

 שג~
 ~סי" הכרמל הר ~תשו"

 פרק ~~"מ מ~"סוה~יא נמורי קנין ~וי ~פרע מי קי~ל שלא ~מן דכלהעלה ל"ו~
 הזהב~

 דשו~מי עו~דא גבי
 וג~ ש~"ורי"ף

 ו~גא" עי~" ש~ ~~דע""ד~
 והרא~ רש"י ~פ~גתת שתלוי הו~יףז"ל ה~ה~~""~
 ~עירו~ין

 מעותיו זכי לא לחנוני מ~ות ד~נתן ~~"א~ידפ"א
 מ~ו~ ה~ע~ כ~~ ו~רש""י ~שך"דלא ~ו~

 דעתו ~~כא דלא
 הכי ד~נאו ~~ה והר~""ש מד~תו" ~לאוהוי

 אי~
 כסף

 ה~~ והריקונה"
 ~להרא""ש ו~עכ"ח ~חנוני" ~ו חזר לא

 מי קי~ל ~לא זמן כל דקנה רש"י ודעת כלל" קנהלא
שפרעי

 לכ~
 הוצרך

 ד~ ~ו~ לפר~
 והוי דעתו" סמכי

ש~
 המ~ואר ע""פ דבריו נכון ~ו~יותר מדעתו"

 המהרש""~ וכת~ הכו~~~" ש~"נ~נאל ~קר~~
 ~~~ל" הרמ~"ם ד~רי על אותו שה~שומה לייש~ יש ד~זה

 לשי~ת דהאהנ"לי ~רומות~
 הרמ~"~

 דתרו~ה ש~~י ~~פ"א

~זמ~
 ה~ הרי א""כ דר~נן" הזה

 קונה" אינו דכסף אמרו
 א~ל תרו~ה" ת~כל לאואמאי

 א~
 דלא כהנ""ל נא~ר

 וכל שפרע" ~י ש~י~ל ל~חר אלא הקני~" החז""להפקיע
 הנ"ל~ כד~רינווהוא ~כ~"ד" ניח~ קיי~ הקנין ש~רע מי קי~ל שלאזמן

~~ג~
 אף

 אמנ~
 הקושיא לנוף ~נונע

 ד~רו~
 הזה ~ז~ן

 ~פ"ז ~מל""מ ה~~ואר ~פ""י לייש~ יש דר~נןיהוי
 הקושיא ~~ה לייש~ יש א~ל י"ז~י הל" תרו~ות~ל"

דכרשיני~
 רק דהוי

 ~גזי~
 הסתירה לייש~ וג~ וכנ"לי דוד

 הרמ~"~~ד~רי
 ~מתרומות

 למעי~~
 ~ ולפי הנ"ל"

~כת~
 רש""י ~שיעת

 ~עירו~ין~
 דמה צ""ל הנ""ל"

 רש"י שכת~

 ~ידו~ין הוילר""י
 דמדאו~

 עי""~" הוא ודידי" קניא
 אח"כ~ ~ו ד~זרמיירי

~ג~~~
 ~~~~ן ~~~~י

 ~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~ים~
 ~ין

 ~~ג~ ~~
 ~~""~ ו~~ ו~~""~ י~ו~~י~~~""~"

~~"~~ 

 ~~~ ~ו~"~ ~ר~"~~"~
 ~~י~"~" ~~~יג~~ ~~~~י

 ~~~רי ~~~~ ~~ ~~~~~גי
 ~ו~~ ~~ ""~~~~ ~~ו~~

 ר~~ ~רר~ ~~~ ~~~~~~י ~~ ~~ו~רי~ ~~~ ר~ ~~~גי~ו~~ורר~
 ~~~וו

 ~~~ ~~~""~ ~רי~~
 ~~~ ~יו~~" ~~ ~~ו~ ~י~~יו~

 ~יו
 ~~רו~

 ~~יו~~~רי~"
 ~י~~ ~ו~ ויו~ ~רי" ~~ ~~~ ~~~ ~רו~~

 ~~י~י~ ~ר~י~ ~ ~~י ""~~ג~ ~~ ו~~~~~ ~רי"ו~~
 ~~~וו~~~

 ר~~~ ~~~ ~~~י~~
 ~~~רו~~ ~~ו~ ~ו"~ ו~י"~יגי" ~~~~י~ ~יו~~ ~~~וו
 ~~ו ר~~י~ ~רי" ~~~גו

 ~~י" ~~~י~ י~ו~ ~~~""~ י"~ ~~"~ וכו~ וי~~~ירו~
 ~~~~~~ו~

 ו~~ ~~~" ~ו~י""" ~רי ~ייגו
 ~ו נ~~~ר

 ~~~וו ~~~~ ~~~רי~"~ווג~
 ~י" ~~ ~~""~ ~~~~

 ~~ר~ ו~~~ ~ר" ~~~ו~ ~~רי ~~ ~יו~~~רי~
~ ~~ו~י~" ~~ ~~~~~ו~י~  ~~~~ ~~~~י 
 ~~~וו~~~י~~

 ~כ~ר~ ~ו~י" ~~רי ~~ייגו~~ר ~~~ו~ ~~י" ~~~רי~ יו~~ ~~רי~~ ~"~

~~~~
 ו~פרע ד~ריו על מאד אני

 שכת~
 שעוררה

 כת~תי והלא הלומדי~" אצל ר~ההתענינות
 ~יי~ ש~ ~~~רי ושלשתיושני~י

 יצחק ~נחת ~ס~רי
 ו~לו ס~~י סי"~ח""ה

 ל~יין קצת מ~רי~י~ היית~
 ש~

ראית~
 אשר

 מ~רי~ק הגאון ~ד~רי דנתי ש~
 רק ד~~יו ה~א~י תורה"" של ""~עמלה ו~ד~רי~עיקר" ~לה"~

 וש~ גררא"אג~
 ~פר שה~אתי דאף מ~ואר

 ~ועדי~
וזמני~

 ~לא שכתב שלי~"~י ש~רנ~וך מוהר"מ ~נאון
 א~ ל~ינת~רר

 ל~ת
 הג~ו~

 אי~ ז"לי מ~רי~ק
 כלל ~יקון

ל~~קי~
 ~ו מ~~ל"

~~ 
 ~שר ~וע"ל

 ואני אחר" ממקו~
 ד~נ"דכת~תי

 א~
 ~~~~ ל~ ו~י"" מיני" מועיל דאינו נא~ר

 שדנתי ומ~ע~י~ מ~~ל" ל~שקין כלל לכתחילה
 ~חיו~ דהוישם

 ~~נ~ות התוס" עפי~ד או ה~~ורי ~ל

ד~"~
 ~נוח ו~~ה עיי"ש" הפ~ור~ל מ~יו~ הוי מח~ירו" חיו~ יו~ר דו~ה אחד רק א~ד~ף מ""ו~י פ"א פאה ו~ר"ש ~~לי~י ד""ה ע""ב די""או~כורות ת~וא~י ד"ה ע"א ד~"ח ו~"מ קס~ר ד"ה ~""א

 דעתכ~
 ~עזה"י~

 דושה"~הנני
 ונזכה

 ~~גלו~
 ~~י"א~ הגנוז ~יר

 ~~יים י~~~י~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ן
~~~ 

~~~~

~~~~
 ~~~~ן

 ~~~י~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~
"~~~~

~""~~~ 
 ~ו~~ ר~~~" ~~~י~ ~ני ~" ~~""ו

 ו~~רו~ ~~~ו~ו~ ~יי~י~ ~~~~ ~י~ ו~~ו~"י ~ר~~ ~~~~ ~~ו""~ ~~~ ~י~~~~~כ~
 ~~~~~י~י~"

 ו~~ ~ני ~~~~ ~~ כ~ו ~יו
 ~~י" ~~~ר

 ~~ו נ~~י~ו~~~
~~~ ~ ~  ~~יי~ ~~~~ ~~י~" 

 ~~וייו ~~ו ~יו ~~~ ו~~~~" ר~~ו ~~~~~~~רי~
 ~~ ~~י~ו" ר~וי ~~~~ ~~~~ ~ו וכיוו~י~"

 ~~ר
 ~ו~~ ו~~י~י ר~~י ~י ור~~וו ~~י~" ~~וי~ני

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

"~~~ 
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 ~~ן
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~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

"~~~~~ 

 דינהוג משכחת דב~יו דלפי לכאורה" צ"~~~~~י~
 מעשר ולא ראשוןמ~שר

 כנגד וזה ו~ני" ~
 מ"ש ~צ" ~פ"א ברמב"ם ה~בוארהכלנ

 הי""ב~
 כל

 השני מן פ~ור ראשון ~מ~שרהפ~ור
 ומ~

 וכל ה~ני"
 חייב בראשוןשחייב

 ש~מה ב~ל""מ ו~~ ~יי"ש" בשניה~
 מן דבר בכל נ~ג ב" דמ~שר ה~פרי ~שם הסמ"ג~ל

 בין לח~ק תימה דזה ~~שרות" שאר משא""כה~ורה
 ל~נין מיירי ~תם ואף ~יי"ש" ~שרות לשאר ב"מ~שר
 כה""ג ~""מ בהשנה" תלוי והכא המינים של ופ~ורחיוב
 וג~ לפרש" אלא לס~ום ולא להש~י~נו לנוה~

 מש"כ
 בשל בשבי~ית נ~י ינהוג אומר אתה ומההרדב""ז

 יד~נאלא ~כו"~
~ 

 כנ"ל ~ני מ~שר אם שני מ~שר אם לנהוג
 דהריצ"~"

 א~
 שבי~ית ב~ו~פתא דאיתא

 ~ומותובכמה ~סופ"ג~
 ~~ירובי~

 די"ד ור"ה ~"א ד"ז
 ד~"וויבמות ~"~

 שלק~ בר""~ ~"א~
 בא" אתרוג

 בשב~
 ונהג

 אי יד~ ולא ליה איסתפיק דגמריה ~שום ~ישורין ב"בו
 בחדב"ה

 בשב~
 ב~~יסר אי אמור

 בשב~
 ו~בד אמור

הכ~
 בשם ובתוס" ~"כ" לחומרא והכא ל~ו~רא

 ל~ניים ונתנו וחללו תנאי ~ל ש~ישר כתבוהירושל~י
והמעו~

 מ"מ ~יי"ש" בירושלים אכל
 דידן לנידון בנוג~

 של בפירותד~יירי
 ~כו"~

 שקנה
 ביד וגמרן בא~י קרק~

קאתינא ל~ ~מר שלו" והן מ~שרן לומר יכול בכה""ג הרייש~ל"
 מכ~

 דלא גברא
 ~די"א בבכורותכמבואר בהדי"" דינא אישתעי מצי~
 ~"ב~

 הרמב"ם כן ופסק
 ~רומות מהל"~בפ"א

 ובשו""~ הי"א~
 של"א סי" ~יו"ד

ס""ד~
 הפרשה דצריך ואף ~יי"ש"

 מ"~
 על ל~ריש יכול

 ב" ~~שר ספק משום בירושלים הפירות ויאכלתנאי

ומשו~
 כנ"ל~ שלו הם הרי ~~י מ~שר ספק

~~~~
 ר""ג ~סי" השלחן פאת בס" כתב ל~~שה להלכה

בסוף~
 בה" וכ"כ עני" מ~שר ל~ר שצריך

 מה צ"~ אבל י""א~" ~ס~ ז"ל חזו"א מב~לשמי~ה
שסתם

 ש~
 ביד שגדלו שבי~ית פירות אבל בזה""ל" וכתב

 בתרומות חייבים ישראל ביד מלאכ~ן ונגמרהגוי
 האיך בירר ולא ~כ""ל" עני מ~שר ו~שרתןומ~שרות
 ~~ לפי בזה""ז נפ""מ אין א" ומ~שרל~רומה דבנוג~ דא~ בכה"ג" ומ~שרות התרומות בנ~ינתינהוג

 ~ב~י" שם
 ה~ולים ולוים לכהנים שאין דכיון הנתי~~" בדיןי""ד

 ~צ~~"~
 אף

 די~
 ~צו~ אי~ חזקה" ולויי כהני

 ~נ~ינה

לכה~
 נוהג וללוי

 כ~~
 ~ה ~וגם

 תשו" ~י" צ""~
~ 

 בצלאל
 שם כתב אבל ב"~" סי"אשכנזי

 דדי~
 ~ני מ~שר נ~ינת

 הי" לפ"ז וא"כ עיי""ש" ~בל בודאי היום גם קייםל~ני
 ~בסי" לבארצריך

 י"א~
 ליתן א"צ דשם דבנדון שם

 וכנ"ל~ ל~ני ~ניה~שר

~~~
 בזה י""ל

 בהקד~
 של בנדון גם שנתקשיתי דזה

 מ~פק לע~י ~ני המ~שר ליתן צריך דאמאיר"~"
 ~~כשירין א~רונה משנה ב~פר ו~צאתי ה~~"~"הרי
פ""ב

 הי""א~
 די""ל וכ~ב בזה" דה~יר

 דר"~
 ~ל ~~מיר

 ל~ניים ספק דכל ס"נ ~""נ הי""עצמו
 כר"~

 ~~פ""ב

דפא~~
 דספק

 ~""ה דרוב דמאי ושאני לק~ ~~
 ~יי~~הן ~עשרי~

~~~~
 ~ל שרבו שנ~ ~ירו~ ש~ במ~נ~ דאי~א במה
של

 למ~צה מחצה הרוב אחר הולכין וכו" שלישי~
 הפירות ויחלל אחד ~שר יפריש הר~""ב ופי"לה~~ר

 המ~ות~ל
 ויחל~

 י~כל והמ~ות ל~ניים הפירות
 כמו והיינו ~יי"ש~בירושלים

 ר""~
 בנידונינו

 ר"ל נהחמיר מחצה ~ל מחצה כתב בפיה""מוברמ~""ם כנ"~

 הג" פירות בין ה~רוב ה~שא~
 וה~

 שיוציא ראוי וכו"

מ~
 שני מ~שר ואח"כ התמידי ראשון מ~שר ההן הפירות

 ו~~ון ק~וש ב" ומעשר ~דושה בו אין עני ~~שרכי
הבאת

 מ~ו~
 שני מ~שר ~ל" ~בפ"א פסק וכן

 וכדברי ~ישורין לב" דצריך ~"ז השיג הראב""ד אבל~יי""ש" הי"א~
 ג""כ דס"ל הרמב"ם דברי את לפרש כתבוהחז"א ~יי""ש" ליישב כ~ב ~""ל ~ור~יס הר"י בשם ו~כ"מר~"

 ליתן וא"צ שני מ~שר בו שינהוג אלא תנאי ~לדמ~ריש
 ממה ~"ז שקשה אלא קורקוס" הר"י כוונת ושכןל~ניים
 שם הרמב""םשכתב

 ~בה"ז~
 צלף של אביונות גבי

 פודהו ספקדמחמת
 וא~~

 ואוכל ל~ניים נו~נו שפודהו
 כ~ו והיינו ~יי""ש" שני ~שר ב~ורתפדיונו

 בר""~
 הנ"ל

 כדא~ר לחומרא דאזלינן ס""ל דדינא דבספיקאוצ"ל

~חולי~
 דקל"ד

 צ~ ~"א~
 א""צ ת~רובת ספק אבל משלך

 ~ספקליתן
 הגר""~ וכ~

 ~כ""ד~ של"א ס~

~~ג~
 ב~ו""א ראי~י

 ~ר"~
 די"ד

 ~"א~
 קשה ד~דיין

 א~ דה~מ~""ה" לי" דשמ~ינן ר"~"~ל
 בספיקא

 גבידדינא
 ספ~

 כהונה מתנות
 דמ"ח~ ~בכורו~

 שמת בכורפדיון גב~
 ביו~

 כש~ניו ל" יום אי לי" דמספ~א ל"
 ~יי"ש" יתן לא נתן לא אם ו~"כ כשלאחריואו

 ספיקא ל~נין הן שוין ~ניים מתנות וס" כהונהמתנות וספ~
כדמוכח

 ש~ ~בחולין~
 י"לשמא א~ ~יי""ש" זה ~ל ~ה דפריך

 דהירושל~
 וי"ל כבבלי" בזה ס"ל לא

 להקל הולכין כהונהדבמתנות דא~
 א~

 ~דינא בספיקא
בשל אפ"~

 ~ני בהו קרא דגלי משום לחו~רא הולכין עניי~
 פסוקים כ~ה ו~וד לו ותן משלך צדק הצדיקוורש

 ~פ~ב בירושלמישהובאו
 דפאה~

 ~יי"ש~
~~~~

 שם
 ~בחולין~

 שנתגייר גר דתנן הא ~ל פריך
והיתה

~ 
 פ~ור נ~גייר שלא ~ד נשח~ה פרה

 דאיתא מהא שהממ~"ה פ~ור ספק חייבמשנתגייר
 פ"ד~בפאה

 ~א~
 שספק

 ~א אמר ומשני לק~ לק~
 פ~ורה ב~זקתפרה

 ~כו"ם של בחזקת ~שהרי קיי~



~ ~ ~ ~

~י~ן
~~~~~~~ ~י~ ~~~  עומדת"היתה

 בחזק~ ~~ רש"י~
 קיימא חיובא

~דמעול~
 הי~" י~ראל ד~ל לכך עומדת היא

 ובר"ןעיי"~~ רש"י~
 ~נדרי~

 ד""ז
 ע"א~

 דרי~א דדיוקא ס""ל
 האדוקא

 נא"~
 לקולא אזלינן

~~ 
 ~~ור חזקת באין

וב~ו~
 מילואים באבני

~~ 
 דוקא דסי~א ~דיוקא הוכיח

דדוקא
 א~

 איכא
 ח~~

 אבל לקולא אזלינן פ~ורה
בדליכא

 חזק~
 דליכא אף ~~ור

 ג~
 אזלינן ~יובא חזקת

 עיי""ש~ל~ומרא
~~~~

 הרדב""ז בנדון
 ב~ירו~

 משדה
 עכו""~

 ביד וגמרן
 כ~הי" ~~ורה חזקת להם הי" הריי~ראל

 בי~
 כבר ~ז י~ראל כש~רחן מתחיל החיוב ורקהעכו""~"

 ה~פקנולד
 שדו~

 ~~ דאי~א בגלגול ד~לוי לחלה

ב~"ס"
 ר~

 נקרא ~לא
 חזק~

 אלא חיובא
 א~

 בחזקת הוי
 או נתגייר ~לא עד נ~~ית ספק ב~י~ה~~ורה"
 דנקראמ~נתגייר

 חזק~
 בר""ן ע~ ~~ור

 ~נדרי~~
 ~ם"

וא~
 נקרא מ""מ מ~נתגייר הס~ק דנולד

 חזק~
 ~~ור

משו~
 דהיתה

 הי" הכא כן ~כו"~" בחזק~
 ~וד~

 ביד
 ול""~עכו"~

 היא דמ~ולם לומר
 עומד~

 ישראל ד~ל לכך
היתה

 כמ""~
 ~יד היתה דאדרבה כנ""ל" ר~""י

 עכו"~
~וד~

 אף לקולא דאזלינן י"ל ובכה""ג
 ב~~קכמו מת"~ ב~פ~

 מתנו~
 כהונה

 אמנ~
 כ"ז

 א~
 נא~ר

 ~מ"ג הוכיח כבר אבנ אחזקה או~מא דדינאבספיקא דג~
 אות ~ש~"ד ס"סבכללי

 כ"~~
 ~דינא דבס~י~א

אוקמא ~""~
 א~זק~

 עיי""~~ הדין י~תנה לא ~חז~ה דב~ביל

~~~~ן
 ~~~~ ~~~י~ ~~ ~~~~י~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~
 ~~י" ~י~~"~~~~י~

 ~~~ ~~~ג~~ ~~י~ ~~~~~ ~י~~ ~~~~~~ ~~~~
 ~~ן

~~~~~~ 
 ~~"~ י~ו~~י~~~"~"

 ~ור ~"ו
 ~" ~" ~יו~

 ~~~~ו~~
~"~~~"~"~~ 

 ~~~וו ~י"~ ~"~~ו~~"~
 ~~ו~

 ו~ו"
~"~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~
 ~~"~" ~~ר ~~י~"~

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

 ~ ~~~ ~~~ ~~~"~ ~~י~ ~י~~ ~י

 ~~ו~ ~נו~~~~
 ~י~ור

 ר~י~י~ ~~ ~~~~ ~ו""~
~~י~י~"  ~י~ו~ ~יני ~~יז~ו ~~~~ 

 ~~ר ~~~ ~~ו~י~ ~~י~נ~י~ ~וני~~~נווני~
 ו~יו~

~ ו~~ו~"  
 ~~~~ור י~~רו ~~~ ו~י"" ~יני" ~~ר

 ~~~ינו ~~~י ~~~~ו~ ~ו~~ ~וני~ ~~יו~"~~
 ~~ ~~~ ו~~רי~ ~~יו" ~~ו~וו~י ~~~

 ~ו~ו
 ו~~~~ ~~י~

 ~~י~ור ~~ו ~~~~י~~ ~~~י~י~~נ~
 י~~רו ~~

~~ 
 ~~ ~~~ ~~~ ~~~ י~י" ~~ ~~ו~" ~ו~~ ~~י~~~~
 ~י~נו~

~ ~~~ ~י~ ~~ו ~~~" ~~~י ~~נוני~  
~~רו~~

 ~~ור
 ~~ ~~ו~ ~~ ו~~~~~ ~נ""~" ו~יו~

 ~י~ור~~ו~

 ~ציל למען בדעתי עלה ~ת"ה אמר~י~~~~~
רבי~

 ~~ל באכילת ~הכ~ל
 א~

 מיני" יעשרו
 מח~~וב~

 ל~~ור שכדי ~~יוב" על מ~~ור ~י~~רו
 ~ ב~ני ה~ירות לה~קיר בי~ור"מחיוב

 לזכות יחזרו ולא
 ולא ~בחנוני~" הפירות על לע~ר ~יצרכו עדה~ירות
 כ~יעור רקי~ו

 יע~ו וכן לה~~ר" ~צריכי~
 ~~ מהני דכ""ז ~ופשי~א כנ""ל" לע~ר~יצרכו בכ""~

 קדם לא
 המבואר ~~"י והוא לצרכו~" הה~קר מן לזכותאחר

 ~""א ~~אהבמתני"
 ל~ול~ מ"ו~

 נותן ~וא
 ~ו~

 פאה
ו~~ור

~ 
 וכו" ~ימרח עד המע~רות

 עכ"~
 וכתב

 ~~""ו ר~ת לד~ת וז"ל ר~"א"בתוס" ~~

 דב"מ~
 דלוקח

 מירוח לאחר ולוקח ב~~ר" חייב מירוחקודם
 ה~קר ל~טור קרא דצריך הא ניחא מה"~"~~ור
א~ילו

 בה~קר הכא דחייב מירוח ולאחר מירוח" קוד~
 מן דזוכה חייב" אינו מה"ת אבל מדרבנן" רקבאמת
 ולאינך ~~~" כמו הויהה~קר

 בהי~וך דסברי ~ו~~~
 היינו חייב מירוח אחר ה~קר דהכא הא א""כוכו""

 הר"~ מדברי למדתי כך וכו""מדאו"
 דכאן

 ~כ""~

~~~~
 נ~מרח שכבר כיון בנד"ד

 קוד~
 ה~קר

 א~
 זוכה

 מדרבנן או ~"~" בתו"מ חייב ה~קראחר

 ועי" כנ""ל" כל~וח דהוימ~ע~
 ב~""~

 ד"ה ח"אות ~ ~~ ~מ~~רות
 והא~

 הל~וח על לע~ר ד~ירי ובנ"ד מזה"
 היינו דרבנן" ~רי הוי דבהפקר ולומר לדון דיש~ואי הה~קר" ~ן ~יזכה ~חר לע~ר יכול ~~יר החנוני"ביד
 קוד~לקו~

 אחרי וזכ~ הכ~רות" ועד ביד הה~~ר
 לקוח הוי החנוני ביד דגם י""ל" ע""ז דרבנן" עו"ההה~קר
 וג~ ~סי~נאי ל~וחכ"~"

 מיד לקוח הוי ה~י~נאי ביד
 עוד וא~שר ~~ד~"בעל

 כ"~
 הסי~נאי ליד ~בא עד
כנודע~~

~~~~
 אחרי לכ~חילה להפקיר יכונ א~ ה~אלה
 ~ואר דהנההמירוח"

 ברמב""~
 מה" ~~""ג

 וז""ל ה"כ~"מעשר
 וכ~~

 ~~ירות עראי לאכול ~מו~ר
 ובהמה לח~ ~ן להאכיל מו~ר כך מלאכתן" נגמרה~לא

ולעו~ו~
 כל

~ 
 וא~ ~יע~ר" קודם ~ירצה

 עכ"ל" וכו" ~יעשר עד וכו" י~קיר לא למע~ר נקבעו~לא אע~"י ג~ו
ובתויו""~

 וז""ל כתב הנ"ל" ~יאה מ~ני" על
 לא ~ן א""נ וכו"" ~ו~ר ה~קר אין וכו" המ~קיראבל הר~ ומ"~

 והמכ~~ העניים"י~רי~ו
 והכי יה~" ידו ~~ת הזאת

 ה~ריש אא""כ י~קיר ~לא ד~אה" דכוותה ~ה~קרנמי
 הברירה ~חר אבל הרמב""ם ל~ון ~וא וכןתחילה"
~היינו

 ה~יחה~
 י~קיר נא

 כלו~
 עד

 המ~שרות" ~י~רי~
 ~"ג ~במ"ב תנןוהכי

 דדמאי~
 ~יע~ר עד י~ליך לא

 ~בדמאי~ ו~~עכ""ל"
 הביא

 עד אותן ישהה לא ~צניע ונמלך לאכלן נ~לן~כתב הרמב"~ מדברי התוי"~
 עיי"ש~ וכו" ל~חרים תקלה יהי" שלא כדי~י~~ר

~~~~~
 אות ג" ס~ ~מעשרות

 ח"~
 משום ונותן וז"ל הנ"ל" ~תנ~ ~להתוי"ט דברי הביא

 ~י" ו~~ור"ה~קר
 התוי"~

 נותן אינו מירוח דלאחר

מ~ו~
 ה~קר

 א~
 ב~ד דלא ונראה יע~ר" ~הזוכה ע""מ

מ~ו~
 ~קיר ~הוא זה אלא לאחרים" ת~לה יעשה שלא

 ~הואוב~~ה ה~ר~ה" ממצות לה~טר רשאי ואינו ב~בל ~ימושהוא
 רו~

 לקיים עוד יוכל ~לא מידו ~וציאו
 חייבוהומצותו

 חכמי~
 ומיהו מצותו" ל~שות

 ג~
 זה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~י~ן
~~~ 

~~~~  ולשון מירוח" אחר פו~ר הפקר שאין ה~שנה~כלל

 הנ"~ ~~~י~ ~פקיר אסור זה~י
~~ג~

 י""ל
 ננקו~ א~

 עיקר
 ~ו~ ~~~~

 י~יא שלא
 י""ל הנ""ל" הפוסקים ~ד~רי כנזכר ת~להלידי

 ד~נן עפי""מבנד""ד"
 פ"ה ~ד~אי ש~

 ~""ח~
 ~בל הלוקח

 אלא הר~""ב ופי" עכ""ל" לצורך אלא ~~ל ל~כוררשאי א~~ אין שא~רו אע""פ זה" ~ל ~ה ~שר ~ו~ת~שני
 כגוןלצורך"

 שנת~ר~
 ~רו~ה ~~בל ~ו~~ין חולין לח~ירו

 ~ליו שיעשר ~ד תקנה זה ל~~לשאין
 חבר אצל הולך עושה הוא כיצד ב~~ל חולין לושנת~רב וע~ ל~~" לא א~ל ~~ל למכור מותר לח~רודו~א אחר" ~~ו~

 ~~ל לו לוקחוהוא
 ~~קו~

 וכ"פ ~כ"ל" לו ו~~ר אחר

 ס~" של"א ~ס~בש""~
 קי"ז~

 אלא ~~ל מוכרין אין וז"ל
 ~כ""ל~ ולחברלצורך

~~~~
 ~ותר לצורך דהוי היכא הנ""ל" דמ~~ם נראה

~פקיר"
 וא~

 ש~חז"א
 ~~~ ~ו~ ~וסי~

 ~הפקר
~ל

~~~ 
 נראה לצורך ~נוג~ מ""~ כנ"ל" תקלה

ל~~~ דא~
 שרי" הנ""ל

 וא~
 התנה ד~מוכר

 ~ש~ ש~
 ~וד

 כ~"ש הר""ש" וה~יא ~ירושל~י ומקורו ""ולח~ר""תנאי
 כיון נראה ~""מ הגר""א"~~יאור

 ש~~ ש~~~
 י~וא

 הש"ך כ~"ש הוא" ש~~ל י~~ כשלא ~כשול לידיהלוקחו
 דה~ציאות ~נד""ד דכ~ו נראהש~"

 שאי~
 שי~וא חשש

 ~אותו להתיר יששפיר ~" ~ל ישגיחו הכשרות שהו~ד הפקר" ע"י ~כשוללידי
~~~ 

 ל~ציל כדי שם" ה~~ואר
 ~ל ~~ור ~פריש י~ואו שלאמ~שול

 כנ"~ החיו~
~~~~

 שכת~ ראי~י כ~" ~דעתי שעלה אחרי
 הגאון כן

 ~שנה ~מורי" שלי~""א אוי~ר~אךמוה~"ז
 קופסאות לו שיש מי ~נדון ~יא~" גליוןרביעית

שי~ורי~
 ה~יעו~ זמן והגיע ~~ל פירות של

 רוצה ואינו
 היא ה~צה שיתקלקלו" מפני תו"מ ו~פריש~ותחן
 דא~""ג ~פירוש" ולומר אוה~ים שלשה ~פני~פקיר

שהקופסאות
 ~~ ~~יתו" ה~

 ~הם לזכות לא ~כוון הוא
 יזכה א~ שהרי תרו""~" וי~ריש הקופסא את שיפתח~ד

~ה~
 יצ~רך הפסח לאחר מיד

 לפותח~ תיכ~
 ולהפ~יש

תרו"~
 ~כל ~ו~ר דאל""כ

 י""ל ומ~לא עכ~ד" ויו~ יו~
 כנ"ל~ ~נ~"דהה"ד

~~ג~
 ~""כ

 דא~
 יצ~רך פסח אחר ~ד בהם יזכה

תיכ~
 להפריש

 החלי~ כנ""ל" תרו"~
 כשי~ת ~זה

 ~" סי" ~ד~איהחז"א
 סו~

 ונראה וז""ל ז"~" אות
~ר שא~

 ו~
 על ~~~ר וכמו נאסר" אינו שני ~~שר ~י~ר

 ~כל ד~ו~ר ונראה וכו" תאחר~ל
 יו~

 ~י~ור אחר
 א~

ש~
 א~ל וכו" ~"ת ~ל ~~ר

בכל חיי~ רגל ו~~ר ראוי הי" א~
 ~כ"ל~ יו~

~~~
 זי"~" שלפנינו ~ד~ינו של הבד"צ הגו"צ דעת הי"
 העדה של ~~דריך ה~~וארכפי

 ~~ד~~
 ~~דריך

 האישל
 שתא~

 ~וד שנסדר ~שרות" ווידוי בי~ור ~דיני
 ~ב~~י" ו~""ל זלה"ה" שלפנינו ה~ד""צ~גו"צ

 ו"~
 ז~ןאחר ~~

~ 
 אחר ~היינו

 פסח~
 בלא ~ ל~ער חייב

 ~וידוי
 ושו~ ~זמן" ~י~~ ל~ א~

 ~ב~עי"
~~ 

 ז"ל

כשקוני~
 זה פסח אחר בשוק

 שהי" ~צרכי~
 ~פס~

 ~~ל
 פירות ~ ~כגוןודאי

 ~~ני~
 וכו"~

 מיד הרי
 בהפרשת תיכף חיי~המצרך ~ניי~ ע~

 הת~ו""~
 וכו" ה~~"ש ולחלל

 ~כ"ל~ זו פרו~ה ~ערומיד

 נו~~ ד~תי ~~~~~~~
 ~כירה ~"י הפקר לה~דיף

 ~ג~ל~כו"~"
 הגאו~ ~ש~ לי שנא~ר

 הרא~""ד

~והר~
 ~כ~""ג שי~ן ז""ל ~פש~יין

 ל~כו~
 לנכרי ה~~ל

 ש~ודאי וא~רתי הח~ן"הלוקח
~ 

 כי להלכה" כן פסק
 הנ"ל שההלכות כנ""ל" ~מדריךכ~~ואר

 נסד~
 ידי ~ל

 ~~ו"י~ים ז~נו" ~בור דאחרי ש~ז~נו" ה~~""צהגו""צ
להפריש

 תרו"~
 הו~ילו לא א""כ יו~" ~או~ו ול~~רם

כלו~
 ~כל ~~נו וליקר לחזור כי ל~כו"~" ~~ירה

 הוא הצריך כש~ורהמצ~רך ~~
 ד~~

 וליקח א~שר" שלא
 ~או~ו ול~~ר ל~פריש ~וי~ ה~~ל" כל פסחא~רי

 יו~
 הו~ילו ולאכנ""ל"

 ושו~ ~תקנת~" חכ~י~
 האו~ר לי א~ר

 של"~ כנ"ל"~ש~ו
 ~דרך כן די~ר אלא כנ""ל" ~~נו ~סק

 ולא ו~תן~שא
 להחלי~

 ל~שה~ כן

 הנ"ל" הד~רי~ ~~~ לפני ציינ~י אשר אחרי~~~~
 והנה הנ"ל" קונ~רסו את פסח אחריק~לתי

 ~צה שאין ~איתי ~~ם" ~יינ~י אשר אחריאף
 לו שנא~ר א~חיל" כ""ת שסיים ו~~ה כנ"ל" הפ~~~"י אחר~

 ה~י"~שג~
 הנה דו~א" לנכרי ~מכירה נהגו ז"ל קוד~ינו

 ~~י"ד לפני הי"א~
 נדו~

 כן שהי" א~שר אי שלנו" כ~ין
 ש~~צ~~ כיון ~י""ד"הפסק

 פסח שא~רי ~~~דריך כת~ו

 תרו""~ ~הפרש~חיי~י~
 יו~" ~אותו ול~~ר

 לה~ריש שא"אכשלפנינו ובנדו~
ש~וכנו הפירו~" כל א~~ ~פ~~

 לתק~
 שקונים החנונים של הפירות

 לפ~ם" ~~~~
וג~

 ~וכן שאיני ~נכרי לקנות ה~צ~רך ~כ""פ א""א
 לי~ח שאפשר ~אופן הנ~ון הי" אם זולתלפנינו"

 יו~~ ~אותו הכל ול~ר ~נכרי ~חזרהאחת ~~~~

~~~
 חיו~ יש אם שמ~תפק מהמנ""ח ש~~יא

 ~י~ור
 ~חז"א ה~~ואר כ~י הנה פסח"אחרי

 ש~
 ראה

 המנ"חא~
 תר""ז~ ~~

 ומ"~ כ""ת" ~ד~רי הנזכר
 נשאר

 ב~דריך כנ~~ס שלפנינו ה~ד"צ ד~ת הי" וכן~שי~תו"
כנ"ל~

 מד~רי שה~יא ~ירוח ~חרי ~פקר דינא~~~י~~
הר""~

 פ"א ~פאה
 מ""ו~

 ~ד~רי שה~יא מה
 ~ה" ~ש~ה"מ ו~""כהירושלמי"

 לול~
 הרי ~"ב~" פ"ח

~ כ"ת כמ"ש ~ ~יק ~~צמוהש~ה"מ  דל~לכה 
 שה~יא ומה ~~שרו~" חיי~ מירוח א~ריה~פקיר
 אות ג" ~"" ~~~שרות החז""אמד~רי

 ח"~
 הזכרתי כ~~

 כנ"ל~ הנל~נ"~ וכת~תי כנ"ל" ~ה~~צמי

~~~
 לה~יר

 ~א~
 ~~~ל יזכו בעצמן ה~פ~ירים

 ל""ח ~כה""ג י""לאח""כ"
 הפק~

 שה~יא וכמו
 ~נ~""ד הנה ש~" הש~ה"מ שה~יא ~נוח הר~ינומד~רי
 הו~דא""צ

 ~~צמ~ לזכו~ הכשרו~
 חנוני כל אלא ~ח""כ"

 ~~רו~ת ח~ש ~הם שיש שלו הפירות את ל~שרשצריכים
פ~ור

 ~ד~רי כ""ת ~~~רי שהובא וכ~ו כנ"ל" וחיו~
 שכת~ ~ ה~נתי ולא כה"ג~הש~ה"מ

 ~זה"ל" כ"ת
ו~נ""~

 ש~נ"ד כיון ש~ופק~" ~ה~ל שיז~ה לצוות למי אין
 וכו" הצ~ור לכנ שייך רק ועה""כ של פר~י רכיש זהאין

~כ"~
 לזכו~ החנוני ~~ל יכול לא זה בש~יל ~וכי

 ל~צמו
 שדן ו~ה ל~שר~כ~י

 ~נ~ו~
 ~~חסן ~ונח והוא שלשה"~פני י~קי~ אם אפילו הפ~ר"

 סגו~
 ~~ה

 חון הנהלהפקר" נחש~
~~ 

 לי שנא~ר כפי שהמציאות
 כפי ~וד לר~י~" הפתוח ב~ום להניח ל~דרשאפשר
 ~חו""~ הש""~ מד~רישמוכח

 סעי" ר~""ג סי"
 שכת~ ז"~

 כדי ג" ~פני שיפקיר ~ד הפקר אינו מ~""ס אבל~זה"ל"



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~י~ ~י~~י~~  זוכה אחדשי~י"
 מעידי~ ו~שני~

 עכ""~
 דאף מוכח הרי

א~
 מונח

 ~מקו~
 שאפשר

 ר~
 מאלו לא"

 ל~כו~
 הוי ~ו

 הפוס~ים מד~רי מוכח וכןהפקר"
~"~~ 

 ~י~ול לענין

ח~
 סי" ~או"ח בש""ע ~מ~ואר

~בסי" ש~~ ו~ני~ ~ל"ד~
 ר~"ו~

 ועוד~

~~~
 ~דד או מלהפקיר" א~ר~ עצ~ ~אתי לא ~נ""ד

משו~
 על ולסמוך כלל" ביעור בלא ל~~ל ~חיו~" עלמפ~ור ~פרש~ ע""י ~~ל ~אכ"לת ~שול ~סר

 חיו~א דליכא בפוסקים הנמצאשי~ה
 ~ספרכמ""ש ~זה""ז" דבי~ו~

 האר~ ~ור~
 אין ~זה ~זמן דלכ~פ ~פ""ג~"

לוודו~
 כמ""ש

 ~~או~
 ע~~

 פ"~ ~או~ וש~ ש~"
 חקר

לאו~ן
 פוסקי~

וה~יא ~י~ור" ~יוב יש אם ~ז~""ז" ווידוי דאין
 הר"ש מד~רי ש~

 ~מע"~
 פ"ה

 ה~יא וכן ד~יעור" ~יו~א ל~א ד~זה"זדס""ל ו~רע""~ מ""ז~
 ~רי להלכה" אמנ~ חלוקי~" מ~עמי~ מהחינוך" וכןש~" ~מש~

~רמ~""~
 מה" ~פי"א

 וש"~ מ~"ש~
 של"א סי" ~יו~ד

סע~
 ~מ""ב~

 הגר""א ו~~יאור ו~~ודות" לבער ~ייבה~ית בפני שלא ו~ין ~~י~ בפני ד~ין פ~~ו
א" ~או~

 כ"~~
 ~זה"ל כ~~"

 ולהתודו~
 אבל ה~יעור" כמו

הראב""ד
 חול~

 ~ לפני ש~וידוי עליו
 ב~ית אלא ואינו

 את ה~יא לוידוי ~נוגע ד~ק מדבריו ומוכח עכ"ל"וכו"
 ול~ש~ בזה" זה ~לוידלא ~זה""ז" להרא~"ד אף נו~ג ~יעור אבל הרא~""דד~רי

 הקודש עיר ~ספר הביא
והמ~דש

 אנו דאין ~~" או~ ~פ""~
 נוהגי~

ו~~"א מעשר" ~וידוי
~~ 

 הגאון
 על שסו~ין דאפשר זצ""ל" ~אדר"~

 ~ג~"א מוכח וכאמור הרא~""ד"דעת
 דא~

 ל~רא~"ד

 ~ביעורחייבי~
 א~

 המנהג~ וכן כנ"ל" ~ה"ז

 על ~מוך אפשר הי" אולי~~~
 ~מצדדי~

 נ~קל
 שיפרישו ע""י ~~ל מחשש נהציל בז~"ז"~ביעור ג~

 ~קל א"א בודאי ולמעשה כנ"ל" החיוב על הפ~ורמן

א~
 כנגד דביעור מחיו~א ~כה"ג

 ומ"מ כנ"ל" ~ה~~
 שלא כה~ה" דמפ~יר ~~א הנ""ל" שי~~ לצרףאפשר
 ~שלא חשש לאיזה~וש

 כ~~ה~
 דדלמא

 ל"~
 הפ~ר

 כנלענ""ד~בכה""ג
 בזהו~נני

 וחו~~ דוש~"~
 עוז~ידידו ~רכו~" חו~מי ~כל

 ~~יי~ י~~~~~~~

 ~~~ן ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~י
~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~ ~~"~~~~~~י~

 ~~"~ יר~~י~~~"~
 ו~~"~ ~יו~ ~ור ~"ו

 ~~~י
~~~~~"~"~~ 
~"כ

 ~ר~""~
 ~~~~ ~~""ר

 ר~~ ~~י~"~ ~~~~ ~~~
~  ~ג~ ~~~גיוו~~~

 ~ר~
 ~"ו"

 ~י ~~~~~~~"
 נ~ו ~~ ~~ר~" ~~~ ~ו~~ ~~ר~

 ~~~" ~~יו~ וי~~ו~ ~~~~~ ~~~~~
ו~~~~ו ~י~~" ~~ר ~~ ~~~ו ונ~~ ~~~" ~ני~וי~רי~

 ~~יו ~~ ~~י~~~"~~י~~~י י~~~ י~~~ ר~י ~~~וו ~רו~" ז~ני ~" ~""~
 ~ר~ ~~~~ ~וי ~י~~~

 ~~י~~ר ~י ו~~~וו ~~""~"~~~
 ~ו ~נ~~

~~ר ~~י~~ ~~
~~~~~~ 

 ~י~~" ~י~ ~~ו ~יו ~י~~~" ~~י ~~~יר
 ~~~י"~ ~וו"~ ~~ ~י~~ור~~

~~~
 כדברי נראה ~נ""ד

 ~גאו~
 מוה""ר

 יעק~
 ישראל

 ש~~""א~~נ~סקי
 נרא~ וכ~

 ל~~ל לי" ד~שי~א
 או~ ~פ""~ האר~~ור~

 ~~~ה פ""א
 ע""ד י"ג~" או~

שכ~~
 שהוא כל דה~ריש דהיכא ז""ל" ~גאון א~יו
 על לישאל ל~קן" יכול שאינו מ~וות הוי וח~"~~רומה
ה~רומה

 והח~
 ~רכה שי~י" ראשונה ההפרשה על ש~ירך מה~וי דיגרו~ משו~ נתינה" כדי להפריש כדי

 וסיי~לב~לה"
 ~~א

 ~פרי~ דמ~חי~
 בלא שהוא כל

~רכה
 דמ~וי~ נרא~

 לקיי~ כדי ע"ז לישאל
 נ~ינה" ~צות

מוכ~
 שכ~ב כמו אפ"ל ~~אך לישאל" אין ל~רך שחיסר מה ל~~ן כדי ~שביל הא

 כ~
 חיוב דליכא לי" דפשי~א

 כן"לעשו~
 ר~

 מו~ר אי ל~ מספקא
 י""ל ~~ה כן" לעשו~

 ~רכה ~לא שהוא" ""כל רק הפריש דלא היכאדשאני
 מצוה עליויש

 כן" ~ו~
 כי~

 ~~ה על חשש דאין
 עיי"ש~ ~~לה ד~אראשונה

~~~
 מצוה דאינו כיון נראה

 ~חיו"ד חת"ס ~~שו" ועי" צריכה" שאינוברכה גור~ ~וי שו~ כן" ל~שו~
סי"

 ד~חנ~ ~מש"~ ש~~
 ~נדר על לשאול אין

 ד~ירך ש~ דמיירי ואף ~יי""ש" שנית שא""צ~רכה ולגרו~
 דא~ ש~ שכ~~ משו~ "שני~""" דייקמ""מ ~~חי~

 ~שש
 ברכ~

ל~~ל~
 שז~ ~ראשונה" ש~ירך ה~רכה ~ל

 של ענין
הפרש~

 עיי"ש" ~אול כח לו ש~אר תו""מ
 כ~~ ו~~

 רק

דגור~
 שא""צ ברכה

 ו~ס" כנ~ל" שני~
ה~יא ש~ האר~ ~ור~

 אחרוני~ ~מ~
 ~רכה הוי דכששואל דס""ל

 והנ~ עיי""ש" הנ""ל כהח"ס דלא וזה ל~~~"ראשונה
 אף

 הה~דש על נשאלין אין דהרי ~חנ~" דוקא לאו ~כ"חמ"מ כנ"ל" ~ו" הנדר על לשאול אין ""דבחנ~"" הח~""סדכ~ב
 ה~ו"ז על שכ""ג ~סי" ~נה""כ ו~מ"ש הדחק" מ~וךאלא

ס~~~~
 ~ושש ומ"מ עיי""ש"

 דגם וי""ל שא"צ" ל~רכ~
 ~ש~יל ~אול ~~~יל~" ~ירך דלא~יכא

 הברכ~
 מן אינו

 הדחק~ מ~וך שלהכלל"

 א~~~"~
 דנשאל דהיכא נאמר

 ~ו~
 צריך ה~רכה

 דל"מ ש~" ה~ו""ז ~י~~ הרי א~ל אח"~"ל~רך

שאל~
 א""כ עיי"ש" הד~ר גוף ~ל ~ר~ה של פ~ח ע"י ~לא
 ~ו~~ודאי

 אף ו~זה הד~ר" ~גוף ל""ה ה~רכה
 ~ברכי וכ~"ש ה~ו"ז עלפליגו דר~י~

 שכ"ג ~סי" ש~ י~~

 א"~או~
 ~יותר צד דעל סיי~ מ"מ

שני~ ח~ כש~ר~ ~ו~
 י~רך לא

 דברכו~
 אינן

 מ~כבו~
 ~וש ויש

 קצ~
לד~~

 יועיל לא וא""כ עכ""ל~ ז"ל ~ו"ז הרב
 כלו~

 ~מה
שמפריש

 משו~ עו~
 אף דהרי הברכה

 בפע~
 לא הב"

 כנ"ל~י~רך
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~~י~~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ה~~י~ ~~~~~ג~~~
 ~~~~ה~ ~~י~"~ ~~~~~~~~~~

 ~~"~ ירו~~י~~~"~"
 ~~~"~ וי~~ ~" יו~ ~""ו

~~"~~ 

 ~~~ר~ ~"~~ו~~"~
 ~~ ~י~ר

 ~~~"ר ~~ו~~נ
 ~נ~""~

 ~~י~"~~ ה~~~ ~~~~~""~
 ~נ~וו ~~~" ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~נ~י~~~~~~~"

 ~~~~~ו~ ~ר~י~ ~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~ן~~~

"~~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~י" ~~" ~~~י~ו ~~י ~~רו~ ~ו~~~י~~
 ~~ר ~~~~~ ~י~ ~~~~~~ ~~~~י~~נו ~ו~~י~ ~~~ ~~י~""~ ~~""~ ~ג~ו~י~ ~~~ ~""יו~~יו ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ו ~~י~~~ר~~

 ויו~~ ~~~~
 ~~~י~ ר~ני~ ~~ ~~~~ ~י ו~~~~ ~~~~~ו~גו~~
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~י~ו~~י~ ~~ו ג~~י~ ~~~~ ~~י ~~ ~ו~"~~~

 ו~~וכ~~ ~~~~ ~~ני~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~~~

 ד~נ~ ה~אצ~~~~~י
 ב~ה ~ר""פ ב~תני"

 מדליקי~~
תנ~

 בש~ת" ~~ליק ~פסולים ש~נים ב~די
 א~ר ו~ג~"~ריפ~" ~~~

 ~ריפ~ ~~ן ~אי ר~
 ~~ן

 תרו~
 ופליגו~נ~~א~"

 דלרב~
 עליו ~~צוה ~~וך ה~עם

 יו""~ ונזי~ י~~" ~~א גזירהל~ערו
 ולרב ש~~" ~~ו

ח~דא
 לה ד~וקי ה~ע~

 ביו"~
 ~חל

 ולפי ~ב~" ב~ר~
~אין

 ~ור~י~
 ונפ"~ ~יו""~" קד~ים

 ~כל אסור דלרבה
 דוקא ולר""חש~~"

 ~יו""~
 א~ור בע""ש

 וכ~
 ~ל

 ~ריפת ~ום ~~ורדעל~א יו"~
 ~~""ש א~ל ביו"~" קדשי~

וערב
 יו"~

 להדליק ~ותר
 ~זול~

 ש~ברכין הב~ה ~~עם
 ב~יו""~ ~דלק~לפני

 כדלהלן~~

~~~~
 מדליקין ~ב~ה בירו~ל~י

 ה"א~
 על אי~א

 דולא~תני"
 הנ""ל" ~ריפ~ בש~~

 וז""~
 ר""ח א~ר

 ~~דור~ הא~ א~ להצית שאסור~""א
 ה~וקד בית

 יוסה א"ר ברוב~" האור ~יצית כדיובגבולין
 ב~~~

 כתיב
 נע~י~ ~לאכ~" כל ~~~הלא

 הכא ברם ~אלי"" היא
לאו

 ~לאכ~ ~~ו~
 שהתורה אלא היא

 אי~ א~ר~
 שורפין

קד~ים
 ביו"~

 ~~ריפה ~ש~ן ו~רי ב~ב~" ואצ"ל
 כד~וכח דלא וז~ו ב~~~"ו~ו~ח נ~רפ~

~""~ 
 דלר""ח ~בלי

רק
 ביו""~

 אבל אסור" ~צ~ו
 ~ער""~

 שאינו
 ~ו~ר" יו"~

 ו~גליון ב~יו""~"וכן
 י~בערו שלא הוא דגזה""כ כיוןהיינו ע"ז" כ~ב שם בירו~ל~י ה~""~

 ולאתו~ירו" ~ל~ כדילי~ ביו""~
 א""כ ה~~ר~" ~~כ~ ~שו~

 ~~י~ ~~
 כאן

ע~יי~
 ה~ו~ ~""~ ~~שי~" ד~אלי" ~לאכה

 הקפידה
 ב~שיי~ ד~לוי בשבת ~שא"כ ביו""~" ישר~ושלא

 ו~~לא~מלאכה"
 ~~""ב בנ~וק""י ו~י" ~~עו""י" נע~ית

ד~""ק~
 הר~ב"ן בחי" ועי" חציו" ~שום דאשו בסוגיא

 ~~בתוהרש~"א
 כ"ג~

 ו~""ע שם" ובפנ""י
 ~ו"~

 הר~~"א
 סי"~ח"א

 ע""א~
 בס" בזה שהאריך ~ה ו~י" עכ"ל" וצ"~

 ~צוה נר ~קונ~רס י~ראל~~דת
 או~

 ל""ו~
 ~~לאכת

 ~יי"ש~ הנ"ל הירוש~י דברי בביאורמב~ר
~~~~

 את שהביא אחרי ~ש"ס ~גליון ~סיים מה
 שכוון נראה כנ""ל" בצ"ע ~רשב~א~~ובת

 ל~

 ~אורה אשר~כתבת"
 ~ין ס~יר~ נרא~

 ~ר~ב""~
 בחי"

ל~~~
 ת~"ו ~~י" י~ק~ החק ועפי"ד ~~" ~~שו"

 ד~ת~ו" ~כתבסק"ב~"
 כ~~

 דאו~ר דל~אן
 לשרו~

 חמן

ביו""~
 א~ור

 ג~
 האור ~ו להצית

 ~~יו""~
 דולקת ו~יא

 ביו""~והו~~
 ~ריפה ~~ן נבי כן בירושל~י וכדאי~א

 דבחי" ~ובא ונ~ק~ית הח"י"~"ד
 ~~~בת~ ~~

 ~סיק
 דקיי"ל ~סו""ד"~ר~~"א

 ד~~ב~
 ~ו ~דליקין דעל~א

ש~לאכ~
 ב~~ ~פור~ ובח"י ~אלי"" שנ~~ית

 הר~ב"א
 אפילו לא~ור כירושל~ידפוסקים

 ~~יו""~
 ~"ד~

~~~~
 ~פיר

 לה~עיין אכן ~ח"י" ~ש"כ לפי ~ערו~
בת~ו"

 ~~יא דה~ב"א לק"~" בפני~ הר~ב"~
 ~נ"ל" ~ירו~ל~י ד~רי~~

 ר~
 לר~י"

 ח~ן דה~וציאלדינא ש~ דהעל~ ל~
 ביו""~" לשרפו ד~ו~ר ש~~לו" קוד~

~~ע~
 ~תוך דא~רינן

 שהותר~
 הותרה לצורך ~בערה

 לצורך" שלאנ~י
 ~"~ ~ד~ בפסחי~ כדא~רינ~

 אליבא
 אי~ו דא~רדר"ע"

 צרי~
 הרי

 ~ו~
 הראשון ביו~ אך או~ר

 וא~י~ן ~ל~כה" א~ ש~וא להבערהו~צינו
 ~"~ ע~

 ש""~ ~נ~"~דר"~
 דל~~ן ד~ל~א וכו" ~תוך א~רינן לא

דסבר
 דא~רינ~

 ~~וך
 ~רפינ~

 ביו~" לי"
 וא~

 ~ז~נו
 לא דכ""ע י"לבי""ד"

 ~רפינ~
 ~"~ ביו"~" לי"

 כל
 ש~צו~

כ~~
 ~~יו"~" לעשותו דאפשר בי" א~רינן לא

 ז""לד~רש""י וא~
 ש~

 ~"ל~ ב~ריפה הה""ד אלא וליתא לא" ל~ור~והא לכ~בים" להאכילי רק ד~ותר ~~~ע

~~~~~
 הנ""ל ~דבריו

 בל~ דא~ ש~
 ד~ה"ד ~"ל ~~י"

 כן ~וכיח שאת ליתר ורק כנ""ל"בשריפ~
 ~הו ~~" דא~א ~הנ"ל~" ~דליקין ב~ה בפ"~ירו~ל~י נ~

 ~אור אתלהצית
 ~אן ח~ן" ב~דו~

 דילי~
 דלא~אן א~ור" ~נו~ר

 ילי~
 ~ו~ר" ~נותר

 וא~
 נו~ר לכ~ת~צא

האור דלהצי~
 קוד~

 ~ח~יכה
 כן ל~~ות ש~סור שא~""פ ו~~רקא~ר" ~יו""~ והו~~ דולק~ ל~יו~

 ב~דור~
 קדשים

 ~אפילו שריפהובש~ן
 ~ע""~

 א~ור
 והו~~ ~דולק~ כיו~

 ~פילו ~ו"" ~רי~~ ~~ן ג~י ביר~ל~י וכדגרסינןבשב~"
כן

~""~ 
 שאפילו שפיר

 ~יו"~
 והיא ~ו~ר" עצ~ו

 ~ריפתו~כל ~נו~נ~
 ~יו"~

 אסור א~ור" עצ~ו
 ~ד~~יר ל~י~תו ~ירושל~י ר~י" שיש ו~יינו ~""ל"וכו" ~ב~יו"~ להצי~

 ו~יו~ ~עיו""~ל~צי~
 דג~ ש"~ ביו"~" והו~ת דולקת

~יו""~
 נם ~סור ה~ הכי ל~ו ~אי ~ו~ר

 לדידן גם~~ילא וכנ""ל" ~עיו""~
 א~

 בין ביו"~" ~אסור היכא ד~ח~ינן
הדנ~ה

 ~~יו""~
 וא~ ביו""~" ~דלקה

 בש""ס איתא הי"
 ~ירו~~י א~ל יו"~" על ראי" ל"ה ~עיו""~" ד~ותרדילן

 ובנוגע ~יו""~" ד~ו~ר רא~ יש~י~~ו
 ליו""~

 אין גופי"
~לוג~~

 הש""ס ~ין
 דיל~

 ו~""~ ~יו""~" ~ו~רלדידן דג~ רא~ יש ~~ילא לירו~ל~י
 להדליק ~לכה בנוגע

 כש"ס ~ר~ב""אס"ל ~עיו"~
 דא~ דיל~

 דא~ור
~ותר~ בעיו"~ ~יו"~

 סי" ~ח""ז יצחק מנחת ~ספרי~~~
 מ"~~

 בנוגע
 לו~ר שיעור" דצריך היכא ~ריפה בש~ן~ייך א~

 הירו~ל~י מד~רי שם ו~באתי ~יעורי" ~יכתתכ~ו~י

 לעני~ תרו~ות~~סו~
 הירו~ל~י ~פ~י ו~דברי נ""ח"



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ו~""~ ו~ו~"~ם
 במנחת

 יצ~~
 י""ג סי" ~ח"ד

 אלו~ ב~נינים מ~""כ ק~""ז~" ~~י" ח"ובחלק וק"~~

 ~רי ל~~ש~" להלכ~~~~~
 ~רי""~

 ז""ל
 ~ביאשם" ~בפ~חי~~

 ר~
 ב~מן ולא וז"ל ~נ""ל" ר"ח ~ברי

 ~ל ~~ן ~ריפה שמן ~אישריפ~
 שריפ~ שמן ~רי"ואמאי שנ~~א~ ~רומ~

 ~ואיל
 ל~יות~חל ו~יו""~ ~ו~ד" ול~רי~~

~"~ 
 וכתב ביו""~" ~ד~ים שור~ין ~אין לפי

~ר""ן
 ~~ו~

 שאסור
 לי" ו~ויא ~~~" לי~נו~

 ~ב~ר~
 ~לא

 כלל"לצורך
 ו~~~

 ~ל
 א~""ג נמי ~רומ~

 ~ב~~~
 ~דל~תו

 אפ~ מ~נו" לי~נותמו~ר
 גזרינן

 תרומ~
 ~דשים א~ו

 ~~" ~~אור בבעל ו~י" ~כ"ל" ז"ל יצחק רבינו פי"כך

 ~פני~ ~רא~ דברי ליופליא~
 אחרי שם" הירושל~י ~ל

 דלא הר~""ם וב~י~ת ש~" הירו~ל~י בדברישהאריך
 ~דל~ת ל~יסור כללזכר

 ~ריפ~ שמ~
 ולא בשבת לא

 ~~עמו וכתבביו"~"
 ~פ~~

 דבתרא~ א~י כרב
 ~וא

 ומותר א~וראי" הניכל נג~
 ל~~לי~

 ל~י~י"
 שריפ~ בש~

 בכל
 ז"ל ו~רי""ף ביו""~" שריפ~ בשמן ל~דליק מותר וכןע""~"

 ר"ח דברינק~
 ל~לכ~

 ואסור ~כי" נמי ותניא
 ל~~לי~

ביו"~
 אבל

 ז~ ו~רי מותר" ו~יו""~ בער""~
 ~~ד

~~ 
ה~ברי~

 פ~ק ~לא
 וב~ו""~ כ~רי"~" ~רמב"~

 כתב
המראה

 הפני~
 בז~"ל

 ~~רי"~ "ו~~
 ל~דלקת ~ביא ז""ל

 ~רי~~ש~~
 ו~י" וכ~~~י"" דר""ח וכפירו~א לאיסור

נרא~
 ~~ברים ל~ביא שלא ~רי"ף ~ל ~ל~רכו

 ~ז~" בז~ןנוהגין ~אינ~
 שמן היינו שריפהלשמן בנוג~ ד~רי ~בנתי ולא ~כ"ל" וכ~

 ~רומ~
 גם שייך שנ~מאת

 וצ""ע~בז~""ז

~~~~~~
 מהנ""ל

 ~בנוג~
 הרי""ף ~וים ~בת" ל~רב

 ~~ותרו~רמב"ם
 בש~~ ל~דלי~

 ~ריפה
 וז~ כנ"ל" ל~רשב"אוכד~"ל

 כהר~ב""ז ~לא
 ~ ~מכ"י~

הרמב""~
 ~תרומות

 דכת~ ~י"ח~" פי"~
 דברי ~ל

 ~דליק נ~" ל~דליק חו~ין לו ~אין ~מי ש~"הרמב""~
 שריפ~~~ן

 וז"ל ~רדב"ז" ע""ז וכ~ב הכ~ן" בר~ות שלא
 ~ל דבשבתונ"ל

 חנ~~
 שנ ב~~ן ~~ליקין אין

 ו~נן ביתו מנר עדיף ~לא ב~בת" ק~~י~ שורפין~אין ~ריפ~
 הירו~ל~י כדברי וזה ~כ""ל" ~רי~~ ב~מן מדליקיןאין

 א~ לה~לי~~אי~
 ~יוצא כ~י אול~ ב~ונ" ~חל ב~"ש

 ~ין ~ראשונים רוב~~ברי
 ולפי"ד בז~" כירושלמי ה~~

 כנ"ל~ כן ~"ל הרמב"ם גם ~פניםהמראה
 שבת ~ה" שמח אור בסכר כן גם~~~~~~~~

 פ~
 ב~~ם בכ~י~ית ~כתב~י""א~"

 ~רמב"~

ש~
 חס~א כרב ~ס""ל ~ום ~ריפ~" ~מן רבינו זכר

 אסורדלא
 ביו""~ אל~

 ~בל בע~" ~~ל
 ~ל~

 ~~מ~ת
 ~פי"ד ו~י" ביו""~" ~רי~~ שמן ~~לי~ין איןרבינו
~~וס"

 ~~ב~~
~""~~ 

 מותר
 ב~~ ~ריפ~ הנא~

 כמו

 אלא ל~סק~"~צי~
 מדב~יה~

 אסור
 גזיר~

 ~ד~ים א~ו

 שאין~~אי~
 ב~~

 ~יתר
 כלל" ~נא~

 ~יי~ ואי~
 נ~גזר

 ~ו~ר ~~ו דגזור ~כ""ח פני~" א~וחון
 שמ~

 של
 בחון ~נ~מאו ~~~י~ שריפ~ דהוי שנ~מאו תו~השל ר~י~י~

בירושלי~
 ~מ~ון לר" אלא למגזר ול"ש אכילת~" מקום

 פ"י~~זבחי~
 דיש

 ~מ~
 אבל ~ו~~" ~נ

 ל~~~
 ~לכה

 ק~שי~ ~מןליכא
 בחון שנ~מא

 ר~
 תוד~ לחמי

 ונזיר

 וכו"בירושלי~
~ 

 אליבא ל~יגזר ב~ו דליכא בש~ן כן

דפס~
 ~יי""~" רבינו" ב~ברי א~י~י ~~~ ""יז~ ~לכה"

ולפי"~
 ג""כ ס"ל

 כ~מרא~
 ~פנים

 ~ל~ר~ב"~
 מו~ר

 בשמ~~~לי~
 ובז~ כנ"ל" גופי" ביו"~ אף שרי~ה

 יש
 וכ~ כנ"ל"חולקים

 בנוגע
 שבת ב~רב אבל גופי"" ליו"~

 סוברי~ויו""~
 ב~מן לה~ליק דמותר וכ"פ ~רי""ף ג""כ

שרי~~~
 ~ל~נו~גין ~~נ"לו~~~~ן

 נ~דלי~
 ~ריפ~ ב~מן

 ב~רב
ל~רב בנוג~ א~נ~ כנ"ל" לסמוך ~י ~ל ל~ם י~שבת
 ביו~~ ל~~~ירי~ יו"~

 ל~~ת"ס ראיתי גו~י"
~ב~י"

 ל~בת~
 שם

 ~דלי~ין דאין מ~ני" ~ל ~"ב~" ~דכ""~

 ~~ה ~~מרינן דאף ביו"~" ~ריכ~ב~~
 ~אמר" ~~~

 אין ומ~~~מר יו~" מ~~לק~ מיירי ~~תני" פ~~אמ"מ

 ביו""~ ~~לק~ ~ז~~ ~מ~ ביו"~" שרי~~ ב~מ~מדלי~י~
בליל~

 ~~לקת כז~ן ודלא יו"~" ~ליו ~י~ל ~כבר ~חר

~ר""~
 ~כ""ח ~~וא

 ~~א""כ יו~" מבעו~
 יו~" ~~ל~~

דאי
~"~ 

 ~~ל~ת ז~ן
 יו"~

 א"כ יום" מב~וד
 ל~יתני ל"~

סת~
 אין

 ב~מ~ מדלי~י~
 ~למו~א ~~א ביו"~" שריפה

 ~~פר~ין כירו~למי לי" לי~די~~
 ~"א~

 וא"כ וכו"
 מ""~

אי~
 עכ""ח אלא ~~לי~י~"

 ~דלק~ ז~~
 א~ר

 יו""~" ~בל~
ו~וכח

 ~ל~
ספר ~~ב~י~ ~~~"~ א~~ ~רבני~ א~~ כחכ~ת

 פרי~~
 נ~~ס ~ל~נינו יו""~~" ~ל

 ב~~~מ~
 של ~נו

~~מ""~
 ש~ורא~ ~ג~"~" ~ויו"ד" ~~חלת

 ~ני ~נ ~גר
נשי

 די~~
 כ~י~" ~לא ~~וא ~ם וכתב ביו"~" ש~~ניקין

 ~~א ~~י ~~ני ~שב~ יו"~ד~"~
 ~ל~ ו~לב~ ~~~~

י~~י~
 ~וכח ול~נ""ל וכו"" יאחר ולא

 אלא כוו~~" ~ל~

 ~ל~י~~~שי"~
 ~~א""כ ל~~לי~" יאסור ~בתעלי" ~בל~ ~~רכ~ מכיו~ ~שב~ ב~ל~~ לעשיית~" עוברתברך דביו""~ ~כ~~ ~נ""ל" רבנית ~~יא אזלה

 ביו"~
 ~~~ים

 עלי"ותקבל ~ברכ~
 ~נ~ינו גם י""ל שפיר לפי""ז וא""כ וכו"" יו""~

ס"ל
 דמ~לי~י~

 וכבר ~ברכ~" ~מקדי~ין אלא יו"~" ב~רב

 ושוב יו"~" עלי"קיבל~
 ~כ""~~ ~רי~~ בש~~ ~~לי~ ~~

ו~ג~
 ס""ל ~וא גם ~נ""ל" ~~~""ס מדברי ~נרא~ כפי
ל~לכה

 דב~ר~
 ~בת

 ויו""~
 מ~ליקין

 ב~מ~
 שרי~ה"

 וז~ דילן"~ש""ס
 ~נ"ל~ כהרד~"ז דלא

 חידו~~~~~
 ב~רב ~~ף ~חת"ס ~~~י~נו ג~ול

כיון יו""~
 ~ברכ~ א~~ ~מדלי~י~

 שוב
 קבל~

 עלי"
 כמו ו~וייו"~"

 יו""~
 ~דלי~ין ~אין גופי"

כנ""ל~ שרי~~ ב~~~

ו~~~
 ~~~ו

~~ 
 ~ו~ר

~~~~~ 
 ~~~ו

~"~~ 

 ~י~ו~~~י ~~~~ ~~ו~~" ~~~~~~~~
 ~~ו~

 ~~ו ~ו ~יו ~י ~י~~~ו~ו~~
~~ 

 ~ו~יו
 ~~~י~

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

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

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

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

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

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

~~~~~ 
~~~~ 

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

~~~ 
~~~ 

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

~ ~ ~ ~
 ~מנ~ג בעצ~ך כ~בת אשר כ~י

 ~נאמק~~ת ביר~~לי~
 ל~~לי~

 בש~ת כהנים בו
 וחנוכ~

כנ""~

 אנ~נו וצריכים
 ר~

 ~""ז ל~~נ~ג" ~מך למצא
 בספר ראי~י שכ~רואומר א~נ~

 ~ק~~
 ~מהרב ו~מק~ש

 ~ו~צינסקי ~~רי"~הגאון
 ז""ל~

 ~ח""ג
 ~~ פר~

 ~דן

ש~
 איסור בדין בנ~ון

 ב~רומ~~ והדל~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~י~ם~~
~~~~  ב~ירורו שם~~~~

 ה"~ ~או~
 הבא דישראל

תרו~ לשרו~
 במדו~ה אלא ~נר לא עמאה

 ~ל~
 הנאה

או
 אי~ לא~~ה" ~ת~

 מצד איסור
 אלא תרומותי" משמר~

מצ~
 לא~~ה ואסור לכהן" נתינה חיוב

 ~שו~
 א~ ש~" ה~ו~" ולשי~ת ~כ"ה~" ~שבת רש""ילשי~ת הכה~" נזל

~~~
 את

 ה~רו~
 ש~י~ת מצות מ~על שרי~ה ע"י שלא

 אול~קדשי~"
 במדורה לשר~ה מותר

~~ 
 נהנה שאינו

 ~יי"ש~ מהמ~ורהכלל
~~~~

 ו~מותר שרי~ה" בשמן נ""ח המ~ליק בכהן י""ל

 כמבואר ב~""ע מדורה לו עושה ה~מיני~יו~
 יוצא א"כ תר~"ז~" סי" ~או""ח וש"ע חכז"לבד~רי

 מנהנ ב~ה ומיושב התו~""לשיעת ~~
 כנ"ל~ ירושלי~

 ך~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ 

 ~~יים י~~~~~~~
 שו~ ~"ג"

 האדיר הנאון מאת תשובה שיש לי נ~מר
 זצ"ל א~ש~ייןמוהר""פ

 ראב"~
 של בשמן נ""ח לה~ליקמו~ר א~ ב~נין ~~הקת""ו

 עמאה" תרו~
 ~בקו~

 כסלו כ""ה שנההאהל תורני
 אם נשאלתי וז""ל ~""ק~" תשל"~

 של שמן כלומר שרי~ה ~שמן חנוכה לנר להשתמשמותר
 בזה"ז עמאהתרומה

 כנסיות לבתי שמחלקי~
 אינו דלכתחילה ~שבתי כילוי~ של ~הנאה א~ו~שהרי וליחידי~

 ~זה""ל ו~יי~ בזה והאריך וכו""כדאי
 הוא שכתבנו וכ"ז ~

רק
 לנ""ח" ~~"ש להדליק הרוצה ליחי~

 וכ~
 ~אין לצ~ור

 א~ש~
 שיש ~ביהכ"נ אבל ~חד" כהן

 וכ"ש כהן ש~
 וה~ן ני~א" ל~רסומא הכהן ~שביל מדליקה הרייותר"
 בהדלקתו ~מנונהנה

 ג~
 שלא

 ומותר מצוה" ~מקו~
 לו הולך כשהכהן וא~ילו האור" מן ליהנותלישראל
 ~רמ~"~ ע~אח"כ"

 ~"ז~ הלכה מ~רומות ~~י""א
 ~עי" של""א ~~י" יו"ד וב~מ""אי""ז~"

 י"~~
 כאן וכ"ש למאה" נר לאחדונר ש~" ובש"ך

 במקו~
 בנו~ף מצוה

ל~ע~
 ל~~ינו~ ו~יע~א עכ""ל" דמצללה"נ

 ש~~~~~
 התשובה באמצע

 כת~ ~מוק~
 ~ושין דאין משום מותר עצמו לכהןאף וא~ ~ בזה"ל

 בס~ר ~ה כתבתי ~~ילותחבילות מצו~
 מנ""~

 ~א""ע ב~וגיא
 עכ"ל~מח""ח

~~~~
 י~קב קהלת ב~~ר ראיתי

 כמוה"ר הנאון ~מא~

 אלנזירי"~
 ז"ל~

 ~אות דרבנן ~וס~ות
ש~ ד~~ א"~

 דאין ב~א
 ~שי~

 אמרינן א~ ח"ח" מצות
ב~" נ~ כ~

 מצו~
 ב~"א הנעשות

 והא~~
 וח~רתה מיד נ~שית

~שילהי הירושל~י ~דברי לזה וה~יא יו~ר" מצותה נמרנמשך
 תרו~ו~~

והא ~חנוכה" שרי~ה בשמן דמדליקין הנ"ל
 הת~

 ~מצוה
 לשרו~

 כ~אמרינן הת~ומה את
 ש~

 רב דאמר דכ"~~"~שב~
 כש~

 שמצוה
 לשרו~

 את
 מצוה כך שנ~מאוהקדשים

 ולא בחנוכה" שרי~ה בשמן להדליק ושרינןשנ~מאת" התרו~ א~ לשרו~
חשו

 שאי~ משי~
 ו~כצ""ל ח""ח" מצות עושין

 דהיי""~
משו~

 אין וכבתה מצו~" ~ושה ~~למא ה~לקה דחנוכה
 שצריך תרומה" של שמן שרי~ה מצות כן לא ל~"זקוק
המשך

 זמ~
 בזה חשו לא לו" זקוק וכבתה שישר~" עד

משו~
 עושי~ אין

 יש דאי~רא כתב וע"ז ח""ח" מצות
 עושין לאין חשולא לו ו~אין אחר" שמן לי ~אין מיירי דבירושל~ילד~ו~"

 מח~
ולא דרבנן" או דאו" ב~רווייהו אלא חשו דלא א~ש~ועוד ~דק"~~" ב~~חים כדאמרינן

 בח~
 ~אמר דלא ממאי וראי" דר~נן" וחד דאו"

 ש~

~שבת
 ~עעמ~ דכ""ד~

 ~שמן מדליקין ~אין דמתני"
שרי~ה

 משו~ ~שוי~
 לר"ח וביותר עמח"ח" ~אין

ד~~ת~
 עושה והרי ~ש""ש" להדליק יכול ש~ת ~רב

 א~מח"ח"
 ~עכ""ל לא

 ~~ח~
 בו אין דר~נן וחד דאו"

 מוצא שאין אלא מח"ח"משום
~~~ 

 כנ""ל" לומר ~ד~ר
עכת""~~

~~~
 משמן ~נ"ח שייך דלא ~ע~ו ~יקר מ~נ"ל דאתאן
 בהדלקת הה"ד ~ובו~אישרי~ה

 שויו""~~
 הא

 הוא ח""ח" מצות עושיןדאין
והיינו לו" באין דמיירי משו~

 דנ~
 המבואר ול~י אחר" שמן לו באין דוקא בכהן

 ~מנהנל~יל
 בכהני~ בירושלי~

ש~תות בער~י ~ש""ש לה~ליק
 א~

 עושין דאין להא חשו ולא חולין" שמן לו ביש
 ~יש אף ~מיירי הירו~למי דברי וכ~שעות ח"ח"מצות
 דנק~ו צ"ל ו~זה כנ""ל" ה~נ"י וכד~רי א~ר שמןלו

למעש~
 כב"

 ~עמי~
 דל"ש י~ק~" הקהלת שכתב אחרים

 עושי~ איןב~ה
 מאור ב~~ר בזה ועי" כנ"ל~ מח"ח

 ~~י"החיי~
 ~הרה""~ כ"ח~

 תכלת וב~" ז""ל מלקנבך
 אות ולחנוכה מקן ~~" ~""תמרדכי

 ה"~
 שם במש""כ

 הנ"ל~ אלנזי ה~רי"ע ע~י""ד ~רושבדרך

~~~~
 אות חנוכה ~~ע" בשד"ח

 ~א~~ נ"~
 כ~ומר

 אם השי~ותנורנה
 מו~~

 ~שמן נ""ח להדליק
 ה~ר""צ על לתמוה בחידושיו מש"כ והביאשרי~ה"
 ~~בריו ~מת~ארחיות

 שא~ו~
 ~~וף בירושלמי המ~ורש כננדדהוא בחנוכה" ~"ש נהדליק

 לומר ו~ו~ק בש"ש" להדליק מותר חולין שמן לואין דא~ ת~ומות~
 מיירי לעיל" בד~רינו המתבאר ~וכ~י שאני" לודאין

 המדליק ~ישראלבירושלמי
 בכהן משא"כ כהן" ~רשו~

 המהר"צ ש~ובר וצ"ל כנ""ל~" לו יש א~ילו מותרהמדליק
 בש"ש מדליקין דאין ~וא לר"ה ד~וקאחיות

 שאין כש~
 והרמב""~ שמני~" בשארמ~ליקין

 ~ש"ש ~~~ליקין ~סק
 ~~ילות דקיי"ל מאיל~י

 בשבת מדליקין שאין ושמני~
 וש~ ~חנוכ~"מ~ליקין

 ~בד"ה
 ודאת~ן~

 מ~~ר הביא
 שהביא ע""~~" דש"נ קמ"נ כלל ~ח""ב אהרןמ~ה

 דמתני" כר""ח דקיי"ל שכתב בחידושיו~רש~"א
 שכן ו~רור ~דברינו~"~כנ"ל וכ~" מותר ב~למא בשבת א~ל ע~קינן" ב~""ששחל ביו"~

 דע~
 כל

 ~~וסקי~
 שכתבו

 שמן והשמי~ו בש~~" מ~ליקין דאין שמני~ ~סוליכל
 והיינושרי~ה"

 הרמב"ם וכן כר"ח" ~הל~ ד~~רי משו~
~~~י"

 ה~שנה~
 עיי"~~ וכו" ח~דא כרב למתני" לה מ~~ש

 ש~~~~~
 ~ל השד""ח

 הר~
 לשון

 למודי~
 השד""חוכתב אחרת" ~ס"ל

 יוסף ראש בס~ר ראה דכן ש~
 וא~ילו י~ה" שמא ~ל""ח ש""ש בנ"ח לה~ליק ~ו~רדלדידן וסיי~ הנ"ל" הרש~""א דברי את שהביא ה~מ"נ"ל~על

 עיי""ש~בע"ש

 כתו~ ה~ שכ"ז הש~"ח כתב הנ""ל" כל אחרי~~~~
 אצלו

 ~כמ""ג יו~ף ראש ~~ר השינ ~וב ר~"מז~ן
 מ~"~על

 שבת~
 וראה

 ש~
 דמד~רי שהעיר

~~י""א הרמב"~
 מ~~ומות~

 מותר שמן לו כש~ין ד~וקא מוכח
 ע""ז והקשה הנ"ל" מירושלמי והוא בש"ש"להדליק
~ראש

 יו~~
 מו~ר דסובר הנ""ל" מהירושלמי ראי" ד~ה

 א~ל א~ור" א~ר שמן ביש לכן לאורה"להשתמש
 א~ור ד~~קלהרמב""ם

 להש~~
 א"כ לאו~ה

 א~
 ~יש

 די""ל~ביא ו~נ"י ניתנו" להנות לאו דמצות לישתרי" אחר שמןלו
 דת~

 רק זה ואי~ור לה~סידה" אסור



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~ ~י~םי~~
 רק ואסורמ~ר~נן"

~~ 
 אחר ש~ן לו ~אין א~ל ש~" לו

 ~כת"~~ מצוה במקום גזרולא

~~~~
 ~כ"ז לעיל" כת~תי כ~ר הנ""ל" חששות ל~" בנוגע
 בישראל רקשייך

 המ~לי~
 אבל

 לכה~" בנוג~
 הרי לאורה" להשתמש ~ותר נאמראם א~

 לכה~
 מותר

 כדאמרינן ת~שילך תחת ~סיקה תהא דשלךבהנאה"
 עפי"ד ה~" לחשש ו~נו~ע ע""א~" דכ""ה ~ש~תבש"ס
 המ~ואר ע~"י לעיל כת~תי להפסי~ה" ~אסורה~נ"י
 לשרפה ~ו~ר המ~ליק ~לכהן ו~מק~ש הקודשבספר

א~
 כנ""ל~ מזה כלל נהנה שאינו

~~~~~
 דלמא י"ל לאורה" ~שתמש דמותר ~למ"ד
 מינה לאסתפוקיא~י

 כנ""~
 ל~~יקה תהא דשלך א~ינןהאיך ~א~ ה~נתי לא
 יאסור ת~שילך" ת~~

 האריך ועוד מינה" לאס~~וקי אתי ~למאמשום
 לשמן שיעור ~אין שיעורי"" מכת~ כתותי~~ין ש~

 ר~
 ש~הא

 עי~~ ש~ה חצידולקת
ם~~

 הגאון ב~~רי ג"כ ~~ואר הרי למעשה ד~נוגע
הגדול

 מוהר~
 זצ""ל

 רא~""~
 ד~נוגע פ~ק~""ו

 נ"ח דמדליק לי" פשיטאלכ~ן
 ~שמ~

 ואנחנו שריפה"
 רקכת~נו

 ל~צדי~
 כנ""ל~ המנהג

 ~~~ ם~~ ~~ ~~~י~~~~~י~~
 ~י~""~ יר~~י~~~"ד"

 ~"ו
 ~~"~~ ~~~"~ ~~רי י""~

~~"ר
 ~ו~"~ ~ר~"~ ~"~

 ~~~ ~~~~~ י~~~ ~ו~""ר
י~"ו~ ~רו~~י~ י~~"" ~~~ ~~~~"~ ~~י~"~"~~~~~~~
"~"~~~~~~ 

 ~ד~ר ~כ~~ו
~~~~~ 

 ~~גי ~~י~~י
 ~ו~ ו~~~~ר~" ז~~

 ~~~ו~י ~~ר ~ר~ו~י
 ו~~~ר ~~~ו~~י" ~~~ ~~~~ר~ ~"~ ר~~~~~~~
 ~~~י~ ~~ר~י~ ~י~ ~~~ ~יז~ ~י רכ~~~ ~"~" ~~~ורר~~

~~~"~~ 
 ~~~י"~

 ~~ריו ו~~~ו ~~~י~ ~~" ~ו~~ ~ינו~~~~
 ו~רני~

 ~~ ~~ו~~ וג~ ר~~" ~י~ ~~~ ~ו~~~~~
 ו~רו~~י~~~ו~"

 ~ו ~~ו
 ~~ו ו~י נ~ו~י~ ~ו~~

 ~~נ~
 ~~~ ~~יו" ~~~~~~ ~רי~ ~י ~~" ~~ ~~~~~~~~
 ~~ריו ~~ר ~ג~ו ~יוו ~~יו" ~~~~~~ ~~רי~~נ~~

 ו~ו~~ו~ניו"
 יו~ר

 ~~~ ~נ~~ ~""~ ~~י~ ~נ~
 ו~~~~ נ~~" ~~~~ י~ יו~ ~~~~ ~~~~~~~"
 ~~וו י~ ~~"~ ~~~ ~~רי~" ~~ ~~~~~~~ר~~
~~יוו

 ~~ויר ~י~ ~~ ~~ינ~ ~יו~ ~~
 ~י" ~~ו~~

 ~~~ נ~ו~י~ ~~י ~רו~י~ ~~~ ~ונו~ ~~ו~ו~~~י
 ~~ר ו~ו~~"נ~י~

~~~ 
ו~ינו נ~~" ~~~~ י~ ~~ ~~ו

 ~~~ ~ו~~
 ~ג~ ~~~~~" ~רי~ו~ ~~יו ~~~ינו

~~
 ~~~ו~ו~ ~~י ~~~ ~ו~~ י~~ ~~יו~ י~ו~~ ~יו
 ~~~ר~ ~ו~י~~נו~

 ~~ו~~ ~י ~~י~~ ~ו~~ ~~"~ ~~~ ~~ני ~~~"~~נ~י ~~ו~~ ~~~ו~ ~רי~~ ~~יו
 ~~~ ~ר י"~~" ~י" ~~~ו~~ ~~י~~~ ~~~ ~~~ו~יו~~
 ~~נ~ ~~ינ~~ו~~ ו~~י~ ~~יו ~ו~~י~ ~~~~ני~~~

~~ו~ו
 נ~~ ~~~~

 ו~י~יו
~~~~~ 

 יו~ ~" ~י ~~ ~~יו
 ~~~ ~~"ו~~

 ~~" ו~י" ~י""~~" ~י" ~~י~~ ~ו~ר
 ~י" ~~~~ ~~~~נ~~

 ~~ג~
 ~~ ~נ~~~ ~~~ ~י~"

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

 ~ר~ ~~ ~~ ~י ~~ינ~ו~ו~~" ~~~ו ~~~ו~ו
 ר~ ~יי~ ~ינ~ ~~ ~נו~~י~~~ינו~ו~

 ~~ ~~~ נ~~" ~~~ י~~ ~~~ וי~~~יו~" ~~~ ~י~ ~"
 ~~~וו

 נר~~ ~~~~ ~~""~ ~~~~~~
~~~י~ו ~~ו~ ~רי~~ נו~~ ~~ וג~ ו~~ורניו" ~~~וונג~~ו יו~ ~" ~י ~~ ~~~י~ר

~~~~~~ 
 ~~~~~~ ~~יו

~~~
 גם

 דינ~ לענ""~
 ~נקידו~" ~" ~תחזק הכי

 דג~א~
 נפל" ~לל יצא יום" ל" חי אם בטריפה

 להתא~ל~~ריכי~
 ב~

 ~ריפה ~ין רק לו יש ד~נ~"ד
 הנזכרי~~~מומים א~

~~~~
 ~א

 א~ טריפה" בנול~ דא~
 נפל מכלל יצא

 צריכי~
 ~וכ~להתא~ל"

 להדיא כן
 דהרי וש~" ~ש"~

 דפ~יון דדינא ~ש"ס ~צינו יי~" ל" חי שלא לנפל~נוגע
 א~ינן ~פלוג~א דתלוי ~יכא חון שוי~" וא~לותה~ן
 ~~כורות ~ש"ס כדאיתא ~א~לות המיקל כ~בריהלכה

 ~"א~~מ"~
 א~ ה~ן פדיון ל~נין

 אמר שלשי~" ~יום מת

 של~י~ יום א~לות לענין מו~ים הכל אשיר~
 כל~ניו

 ואלו עכ"ל" ~א~ל ה~יקל כד~רי הלכה ש~ואלואמר
 לפו~רו קרא צריכין הבן" ב~דיון טרי~ה לעניןבנוגע
 די"א ~~"ק ~"ס כ~איתא~~דיון"

 ע""ב~
 עולא ואמר

 ~כור ר""אאמר
 שנ~ר~

 ל" ~וך
 אותו" פודין אין יו~

 יכול יפדה פדה שנאמר מתוך חמא ~ר רמי תניוכן
אפילו

 נ~ר~
 ל" ~תוך

 יו~
 ר"ת ו~י" עכ""ל" חלק אך ת""ל

~תוס"
 ~נטר~ ש~

 בש""ע נ~~ק וכן ~ריפה" דנ~שה ~יינו

~יו""~
 ~א~ י"ב~" ~עי" ש"ה סי"

 טריפה נעשה
 עליושעברו קו~~

 יו~ ש~י~
 חי ואפילו ~פדיון" ~יי~ אינו

 א~ בחכמת וכ~""ש הר~~"שני~
 ס~ ק""נ ~כלל

 כיון וא"כעיי"ש" י"א~
 ד~א~ל~

 בודאי ל~~~" קרא מצינו לא
 יו~ ל" חי אם בטריפה אףחייב

 וכן נפל" מכלל ויצא
 דהרי הש"ע" ~סקימוכח

 ה~~ בפדיו~
 מפורש

 לענין ואלו ~טריפה"דפ~ור ש~
 אבלו~

 ש"מ ~ה נזכר לא

 וז"פ~דחיי~

~~~~
 ל""~ בודאי נד""ד לענין בנוגע

 טריפה דין רק לו

~מומי~
 ~ין דוד~י יום" ל" שחי אחרי הנזכרים

להח~יר
 באד~

 ~אד~ מבב~מה" י~ר
 ד~"ב ~חולין ~תוס"וכ~"ש מזלא" לי" אית

 ע"~~
 ו~ודאי ~רי~ה" ל~נין

 לנפל בנוגעה~"ד
 לו~

 נ~ל ~כלל יצא דלא
 ~ו~

 שנולד
 בבהמ~ דהריכן"

 אדרבה
 נול~ א~

 ח~ר היינו כן
 דישנ~ אח"כ" מניטל ~יל ברייתומתחילת

 בני~ל טריפה
 מ"מ תחבולות ע""י רק דחי ומה כנודע~ בחסרוכשר
 לפי תחבולות בלא אף יום ל" חי ~הי" די"לו~~רט התח~ולו~" מהני ל"ה נפל הי" דאילו נפל דאינוראיה
אמירת

 הרו~אי~
 שני~ ~~" ~עצ~ן

 כנ"ל~ היותר לכל חיים

~~~~
 א~ החו~ם" סתימת

 כן ימצא
 בבה~

 הי"
 יושר א~רי ב~שו" המו~א ~שאלה שאני~לא נרא~

 סי"~ח"ב
 ק"~~

 ~ו ניכר לא חי ב~ו~נו ~שר זכר בעגל



~ ~ ~~ ~ ~ ~

 ~~ם~~~
~~~~

~ו~
 הי" כי ה~ב~ת פי

 לג~רי" סתו~
 ר~

 ~צדו ~חלחולת
 וג~ דקה" צואה~טיל וה~ לכיס יוצא ש~יל ~י" ה~תן לכיס הס~וך~~קום

 ו~"ז ~~" ~רך ~"ר
 כ~~

 דאין
 ד~תינו ש~~"י ואף חכז""ל" ~א~רו ~ה אלאלנו
 רק הוי לחיו~" יכולהאינה

 וג~ ~סוכנ~" ~י~
 ני~ל ~~ין

 ~"~ חולקי~" ר~י~ העליוןלחי
 ה~~ואר כדין לי ~י~ י"ל

 א" דין ~ו נ~צא דלא אף נ~יו~נד"ד ~יי"~" דטריפה ה~~י חלל ה~ות~ת ב~ו~ה ~""ו~ס~
 ~ה~ריפו~

 ש~נו
 ד~ף ה~ליון" לחי ני~ל לדין לד~ות י~ אולי ~"~חכ~י~"
 ~"~ חכ~ים" ~~נו ~~~ריפות נ~צא~לא

 ס"ל
 ~~"~ וכת~ד~ריפ~" להר~~"~

 ס~~ ל""ג ~סי"
~"~ 

 ~ו יכניס ~~~א ~~~םל~~ריו" ל~ו~ דראוי
 נ~י~~

 ויקרר ~רוח
 ~~י" צדק צ~ח ~ת~ו" ~זה ו~~ ~יי"~"הריאה

 לל~ו~ ~י~ ~ה~אריכות ~"ו~
 ו~ספר החזה" ניק~ לע~ין ~ה

 ~ס~ ~םד~""ת
 כת~ ל"ג~

 ~דוקא
 א~

 ~ל~~לה ~ה חסר
 ס~וך החו~ם ~בו הקנה~ן

 ל~י ~כלל הוי לגלגונ~
 י""ל וא""כהעליון"

 ~~ה""~
 נס~ם

 החוט~
 יכול ואינו

לנשו~
 ה~בה נכנס אם ~~זיק דכ~ו כחסר" ~ינו כלל

רוח
 כ~

 ~יק
 א~

 האבן ~דברי וכ~~וכח כלל" נכנס לא
 ~ל~זרא"

 ויפ~ הפסו~
 ~אפיו

 ו~~ם וז"ל חיי~" נ~~~
~אפיו

 ~בה~
 יחי"

 ה~ם האויר יוציאו הם כי האד~

 הל~~חו~
 ~~נו ~כ""צ ~~פר והו~א ~כ""ל" אחר ויביאו

 החיים ~נין היות ~~ם הרי ~"ז וכתב הל~" חסרב~ין
 הוא החו~ם ~נ~י~תתלוי

 ~~ו~
 ~רך

 החו~~
 ~ויר יוצא

 ~ןהחם
 הל~

 ל~רר קר ~ויר ~ו ונכנס
 וא~ הל~

 אין
 ל~

אי~
 לל~ו~ י~ וא""כ ~יי"ש" נשי~ה

 ~צריכין דכ~ו ~זה
 ו~"ט יו~ר" לא החיים צורך כ~יעור קר אוירלהכנסת

א~
 ה~ליון לחי חסר

 החו~~ ~~
 יותר קר אויר נכנס

 דא""א החוטם בס~י~~ כן לחיותו" ו~יק~ה~יעור
 אחר" אויר ול~כניס ~~~" אוירלצאת

 י""ל לחיו~ו" ~זי~
 דלא אף להר~~"~" ד~ריפה העליון ל~י כניטל~דינו
נח~~

 חכ~ים" ~~נו הטריפות ~ין
 ~כיו~

 ~רי~ות ~אין
~ח~~

 ~זה אין עצ~ו
 ~~ו~

 ~ל ~וסיף
 ה~ריפו~

 כ~"ש
 ל~ו~יף ~ידינו אין אבל לכאורה" נראה ~י" כן ~~"~צ""צ
 לחלק יש דאולי ~טריפות"~ל

 א~רינן העליוןלחי דג~ ~פר~ הנידוני~" ~י~
 לחו~ "י~ דר~

 ו~נוגע כנ""ל" לד~ריו"
 איןלנ~"ד

 נפ""~
 ל~תא~ל חיי~ ~ר~ה יהי" א~ דאף

כנ""ל~

 ב~וג~ד~ג~
 דחסר א~רינן ~ולא בריי~ה ~תחילת כןהי" א~ א~ טריפה" ~ידאי הוי ה~י~ה לחסר

 אלא ~ניטל"גר~
 א~ר~

אלא ~פוסקים" כ~בואר ~ניטל ~יל
 טריפה~ ד~""~

 ס~~ נ" סי" ~יו"ד ~~""ע וכ~"ש
 ~א~רנו א~רכל ב"~

 ב~שהו ני~~ ~א~
 טריפ~

 ניטל אם כך
 דלא יו~ר" לאאך ~יי"~" וכו" ~~ר ~נ~רא ~ין וכו" ~ניטל ~ין טריפהכולו

 ~~~~~ ג~
 כנ"ל~

~~ג~
 לה~יא אפשר הי" ~נן ~ו~דא

 ל~אל~
 ה~ובא

 בי"צבת~ו"
 הסי" סוף ~"ו ס~ ~חיו"~

 א~ר ~וף ב~יתו" ~איר~~ה ~הג~~
 ל~

 ~תול הי" ולא ~~ין" לו
 ~לא א~רה וה~שרתת ~אכל~" לתלותב~יתו

 ה~ליכ~
~ו~

 לפי ל~ידו~" זאת וכתב ה~וף" ו~טריף וכ~" ד~ר
 אלו ~ר"פ~התוס"

 ~ריפות~
 נטלו תנן דלא כתבו"

~~~יים
 דנק~

 כתבו והפוס~ים נטלו" כ~""כ טריפה
 סי" ~יו"ד וה~"י וכו"" ח~ר~הה"ד

 כת~ ~""א~
 דלא

 אם אד~ לא ~~יים ~ני חסר נ~רא "אך חסר"ד~~כחת ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

 ה~~ר~~ אולי ו~"~ וכ~" לה"~~כחת
 ~שו" וע~ כז~ה

ד~~~י~~~
 ~ו~~א

 דנ~
 ד~צאו

 ~אד~ א~
 חסר נולד

 ~ו~ח ז~~" איזה וחיקי~ה
 די~

 ~ציאות
 י"ל אבל ~~יי~" ~ני ~~אר כן דכ~ו נראה בקי~ה"כזה
 די""ל הד~ין" כל חסרו ~ין לחלק ~ם ~~י"צ ~~~וארכפי
 א~ל ה~~י~" ~קצת כ~ו רק הוי קיבה ד~חסרוןי"ל דאפ~ר" הדקין ~קצת חסרו ו~ין ב~ציאות" אפ~ר~אי
 ג~~ודאי

 ~א~ר ולא ה~קין" דח~רו ~בי""צ ~ל ~~ו~~א
דח~רה

 ג~
 ~~ה~ה" קי~ה כ~ו ~~וף ~הוי הקורק~ן

~~~~
 כל חסרו נקרא ה~ורק~ן" ח~רה בלא דאף

 כ~ו ג"כ הוי נ~ד" הקי~ה ~חסרון כן כ~ו א""כה~~ין"
 די~ לני דנתברר ו~~ה הדקין" כלחסרון

 כזה ~ציאות
 ג~ כ~ י~ ~ודאי~אדם"

 ו~וף~ ~~ה~ה

 ~ציי~~~~
 ~~י""צ

 ש~
 כוונתו נראה הנ"ל" חכ""צ לתשו"

 דאולי שכ~ב~ה~~ך
 ~הניח ה~ר~~" כז~~

 לרא~ ~""ז ה~יא הד~ין" ח~רו ~~ציאות ~איןלו~ר
 פסק הלב" נ~צא ~לא ד~יירי ~ם" החכ"צ~~ברי

 ~פ" בזוה"ק ד~בואר~כיון ~~
 ו~כ""~ פנחס~

 ~פ"י
 אפילו לחיותדא""א ~ה"~~

 רג~
 ~נפל תולין לכן ל~" ~לא אחד

 ~סי" ~ם וה~יא ה~~ול"ואכלו
 ~"ו~

 ב~~
 הר" ~גאון

 ~חכ""צ והאריך ~פראג" ~~ר""ל ~כ""פנפ~לי
~~ 

 ~ו~סי"

~""ז~

 ~אד
 ~כ~""~

 כן י""ל ו~זה ~זה"
 ג~

 אפ~ר דלא דנא~ר~כיון הד~ין" בח~רו
 להול~

 דקין" ~לא
 תלינ~

 דכז~ה
 כ""נה~~רתת"

 ~וכח דנן ~~ו~דא א~נם ה~י""צ" כוו~~

די~
 ~ציאות

 א"כ בדקין" הה"ד לו~ר יש ~~י~~" כז~
 להתיר ל~לות" לפנינו דאין היכא לתלות להקלאין

 ~~ציאות~ דאינו~ט~ם
 להבי""צ ד~סתפ~י ~~ לפי דאף פשיטא הא~~גם

א~
 ~~ציאו~ אפ~ר

 ל"~ ~"~ הדקין" חסרו
 דאלולל~"

 ~ח~ כ~~ א~"~" ~ניטל ג""כ אפ~ר אי ~ל~
ניטל ~~תנ~ תנן דלא ~ה ל~נין ~"א~" דנ""ו ~חוליןהר~~"ן

 ני~ל~ ~ל~
 ~שו~ וכו" הקי~ה

 ~י ~הן ~יש
 כגון ~יד~נ~נבלת

 הל~
 ראי" הביאו ו~זה ~כ""ל" וכו"

 ~לא לחיות דא"אלה~כ""צ
 ל~

 ~ד~""ת הנ"ל הר~~"ן ד~ריוהובא הלב" בנטילת ~י~ ~~~ה
~~ 

 ~סי"
 או~ ~

 ~אול י~ו~הגהת ~"~
 ~יו"~~

 ב~סר א~ל ~ם"
 הכ~~

 ~כתב
 ~סי"הב"י

 ~"א~
 ~כ~ד חסרת לי~ראות א"א דדיל~א

 ד~ריפה" ~ניטל ~ה~וים ~~וי אפ~ר" ני~ל אבל~י""~"
 אלא ~זה לחיות אפ~ר הרי הכזיתים" נ~ארו לאא~

 אפ~ר הרי ~ם" ה~י"צ ~הו דאיירי ~~~ין וכן~טריפה"
 ~ניטלו"ב~ציאות

 ר~
 לא דיל~א ~בי"צ ל~ ~סתפקי

 ו~זה כך" נולד ב~ציאותאפ~ר
 צ""~

 ~ה
 ~רצ~

 ~לא להקל
 אפשר לא ~ום ה~קיןנ~צאו

 אפ~ר הרי כן" להול~
 אח"~" ~ניטלו~~ציאות

 ר~
 ~~וף דנתג~ל וצ""ל ~טריפה"

 חולי ~""י ואלו ~יד" ניטל דלא להם ידו~ וה~ב~יתם"
 ~פני~~ ~~ותא איזה ל~צוא צריךה~

 דנוג~ד~~
 לנד"ד

 ~כ"~
 באד~" נפל ולא ב~~~ה"נבילה ל~ הקיבה" ד~חסר ו~אי זה

 ר~
 ו~ייב טר~ה

 חי אם~א~לות
~ 

 פ~וט~ כ"נ יום
 ~ורו לסוכת ונזכה יו"ט ש~חת ב~רכת ~~רכווהנני
 ~~י""א~ גוא""צ ~~יאת לויתן~ל

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

~~~~~~~~ 
 ~~~ם



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~~י~~

 ~~~~~~ ~~~י~ ~~ג~ ~~~~י ~~י ~~~י ~~~~י~~~~ן

~""~~~"~~ ~""~~~ ~"~~~ 
 ~~~~"י ~"ז

~"~~ 
 ~"ו"

~~~~~~ 
 ~ור~ ~~~~י ~~יי~י

 ונ~ר~י~י ~~י~ ~ר
 ~~~ ~נ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~ו~~~
~  וג~ ר~נ~~ ~נוכ~ו~~

 ~יו ~ר~~~~~ו
 ~י~ ~~ו~ ~~ו~ ~~ ~~~ ~ו~ ~~י ~~~~ נו~~~י~"

 ~""~~ ~~~~י~ ~ונ~ ~~~רי~~~~~

~~~~
 לכל דיש פשי~א למעשה ~לכה

 הנדו~ ~קו~
 דין

 של ה~ברותבית
 רבי~

 בש""ע דינו המבו~ר
 הכנ~~ בי~ כדין דדינו וש~""ח~" ש~"ד~סי"

 וא~ור
 באיןבהנאה"

 חילו~
 אם

 ה~
 ~ר~ע או בנין של

 ~ול~
ומתפש~

 בכל
 המ~ו~

 אפילו
 ב~~ו~

 נ~ברו שלא
 ש~

 ואסורמתי~"
 ש~

 ככל ראש קלות של ~נין כל
 פרטי~ופר~י פר~י~

 ש~~ המבוארים

~~~
 גבורי~ השל~י

 ~סנהדרין
 סופ"ו~

 שהביא אחרי
 הרמב"~דברי

 ~ה" ~פי""ד
 אבל~

 ה~ברות דבתי
 בהנאהאסורין

 וכ~
 לי" "ד~בירא

 להרמב""~
 דדין ז"ל

 לבתי ויהיב כנסיות בתי כדין היא הקברותבתי
 כנסיו~ לבתי דיהיב דין כלה~ברות

 דאיתא
 בפר~

 בני
 ~" בפי""א שכתב וכמוהעיר

 תפי~
 בתי ~דוש~ גבי

 והכי וכו"" גדולות הלכות ~דר נ~ה וכן וכו"~כנ~יות
 ב~פר ז~ל הרמב"ןכתב

 בתי הלכך וכו"" הא~~ תור~
 הקברות לבית קרקע ההוא דא~צי ~ון רבים שלקברות
 ""ו~~ילו ואיסורו ה~ברות בית שם ~ר~ע ~ולי ~לי"חל

במקו~
 נ~ברו שלא

 ש~
 אקצי~ו להכי דהא המתים"

 ז"ל ~ימוני כתב ו~ש"ה אר~א"לכולו
 ~בפ"~

 מאבלות

~""~~
 פי"ד וצ"ל

 מאבלו~~
 קברות בתי

 אסורי~
 בהנאה

ולא
 ב~ חיל~

 של הם אם
 בני~

 וכן עולם קרקע או

במקו~
 לפרש ודחק ל~" ~ו ~מתים חפירת שם שיש

 להידיענו כנ~יות בבתי גם שישהאיסורין בה~
 לב~י דדו~

 שלכנ~יות
 רב~

 נאו~ין ו~ין
 בה~

 אפילו
 במ~ו~

 דליכא

 מתי~ש~
 בהם נוהגין אין והלכך וכו"

 ~לו~
 בכל ראש

 מ~ום בכל א~ורין וגם ~קו~"אותו
 שלהכנ~ת דבי~ דומי~ שה~

 כרכי~
 עכ""ל~ וכו"

~~~~
ו~פילו רבי~" של כנ~יות בתי דין להם דיש ושנה כפל

 במ~ו~
 נקברו שלא

 ואין ~~י~" ש~

חילו~
 קר~ע בין

 עול~
 הובאו הנ"ל ודבריו בנין" או

להלכה
 הפוסקי~~ גדולי בדברי ל~~ש~

~~~~
 הנ""ל על

 ~קו~
 ~פ"י ~ם שפינו אף הקבר

 ~רי דיד~" כנדון ~איסור שכן ומכלהיתר
 ~קברו שלא מהמקומות גרע לא דבודאי לעילמהמבואר חו~

~ם
 בקבר אפילו גוונא בכהאי הרי ~וד כנזכר" ~תי~

 אחרי אפילו ב~נאה ~סור ~קברות בבית שלאיחיד
שפינו

 מיב~יא ולא ל~ול~" מקו~ו ד~נה המ~" ~ש~
 לעולם מה""ת ב~נאה דאסור חברו ולבסוף שתלשוהעפר
 הקר~ע אףאלא

 עול~
 ~הנאה א~ור

 וקלו~
ומכש"כ אסור" ראש

 ש~ לעשו~
 ח""ו~ ביזיון של דבר

 כמ~~~~
 לראו~ יש הדבר חו~ר

 שם לקבור שאפילו
 שפינהו ~חרי א~רמת

 מש~
 ל~ הראשו~" מת

פשו~
 השלחן בערוך כמבואר ר~בי באשלי ותלוי היתרו

 הדעת על יעלה ואיך וש~"ח~" שס"ד ~~~יו"ד
 לעשו~

ש~
 ראש קלות של ענין ומכש""כ רשו~" של ע~ין א~ילו

וביזיו~
 שלא א~שרי שבלתי בנד""ד כמו ו~כש"כ ~"ו"

 מבין ~ליו שהי" מ~פר עודנשאר
 המתי~

 ~~~ ש~ינהו

 החפירות שע""י ל~וש שיש~~י~~~
 לעפר ~ד מתים של עצמות הרבהנשברו שוני~" בכלי~

 דהעצ~ות הפו~~ים מדברי וכנודע ה~פר" ביןונת~רבו
של

 יש מתי~
 ל~~

 ביזיון מנ~ג לנהוג וא~ור ס"~" דין
 והלס~י~ הגנבי~ ~פני שמתיירא היכאזולת

 כמבואר

ברמב"~
 אבל מה" ~פי"ד

 הי"ד~
 ו~קורו

 בג~
 ~ב~ות

די"ח
 ~"א~

 ו~יים בבריי~א"
 ש~

 בברייתא
 וכדר~

 שאמרו
 ~"ת ~מד~ין הרי עיי""ש" תורה בספר אמרו כךבעצמות

 להדדי~ועצמו~
 והתוה"~

 עצמות את משה וי~ח כתבה
 ~""ז דרשו ~רז"ל עמו"יוסף

 חכ~
 משה זה מצות יקח לב

 יו~ף" בעצמות עסק והוא הים ב~יזת נתע~קו ישראלשכל
ובי~ו~

 ~פ"
 בשלח~

 שני במדבר ~~ים שהיו איתא
 ארו~ארונו~

 ~~ומות והיו יו~ף של וארונו השכינה
שואלים

~ 
 מת של ארו~ו טי~ו

 וארו~
והשיבו ה~ולמים" חי

 בזה~ שכתוב מה זה קיי~ לה~
 ו~

 א~רו
 בש"~

 בנ~ ד~"ד~~כתובו~
 "אר~לי~ ה~דוש" רבי~ו של נפשי"

ומצו~י~
 ה~ודש"~ ב~רון אחזו

~~~~
 הר"ד בתשו" יאיר חוות בתשו" בזה יל"ע

 ד~א~ענהיי~
 חי נפש ובתשו" ולהלן" רמ"ה

 צ"ה" ~י"חיו"ד
 ישראל עמו פרצת יגדור הוא~~~~ן

בשלו"~ אות~ ייבר~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~ ~~~ ~~י~~~~ ~~~~~ין ~~~י~ ~י~~~~~ן
 ~~יגי~ י~~~ ~~~~~~ ~~~~

 ~~~י~י~ ~~ ~~~~~ ~י~~~~~~י~
 ~ח"~ י~~~י~~~""ד"

 ~"ו
 ~~ו~ ~ו~

 ~~~"~ ~~ו~ ~"י ד"

 ~~ כ~~ ~~י~ ~ור י~ר~ ~~~~~~~ו
 ~י~ר

 ~~ו~""ר~~ו~~נ ~ר~~
 ~~ ~ו~""~

 ~~יו~""~~ ~י~~ ~~י~ן ~~~

 ~~ ~~ו~"~~~~~"~
 ו~~~ ~ו""~~~ו~" ~~ ~~~~י ~י~ר ~כ~~ו

 ~ו
 ~~~~~ ~~י"~

~כ~
 ו~~~~~ו י~יו ~~י

 ~~~~ו~ כ~
 ~~ו~" ~~ו

 ו~ר יו""~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~ר~ו~
 ~כוו ו~~~ ~ו~

~~ו~~ו
 כ~

 ~י~י~~
 נ~~ ~~~~~~

 ~~~ר ~י ~~"~"ג~~~~ ~~~ ו~~ר~ ~וגי~" ~~~~~~ ~רד~י
 ~כ~ו~~ כ~~ ~~~

 ~~~ ו~~ ~~~~" ~~~~~ ~כ~ ~~~~ ~~~כ~~ג~~
 ~ר~ ר~~~~כ~

 ~~ד
~~~ 

 ~~~~ו"

~ ~~""~ ~  ~~~וו ~~""~" ~~~ 
 ~~י~ ~ר~~~

 ~~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~" ~~ ~~~ ~~~י~ ו~~ ~~" ~~~~""~~~~~~~
 ~~~ ~~~~ ו~ו~ ~~~~~י~ ו~~ר ~~~~י~~ ~~~ו~ ו~ור~ ~ונו~ ~~~~~ ~~ ~~~י~~ ~~ו~~~~י ~"~ ~י ~~~" ~~יו

~~~
 שדייק מדבריו שנראה

~ 
 ש~ כנ"ל" אחים

 ~לק
 ה~ האבלי~ א~בין

 מאב
 המה או ~" וא~

אבלי~
אין הש""~ מדברי הנראה לפי הנה אחת" מ~פחה שלא
 חיל~

 סעי" שע""ו ~~ ~יו"ד הרמ""א כ" דהרי בזה"
 אחין הג" נכרי ואיש אחיןג" ה"~

 נו~לי~
 והאחר קדישים ג"

 הבנים ~י הקדי~ים דמח~ין והיינו אחד" קדישנ~ל
 על כמו קדיש לומר החיוב מהאחין ואחד אחד כל עלכי וה~ע~ קל"ג~" סי" ~או"ח בלבוש וכ"כ האבות" ~יולא
 בנוגע כן וכמו עיי"ש" ואם אב כיבוד ב~יל היחיד"בן

לחלק
 המתפללי~

 אחד בביהמ""ד
 זכות שיש ~דכמו ה~מוד לפני כאו""א להתפללשיוכלו כדי מניני~" לכ~

 לו יש כן הקדישים" ב~נין אבללכל
 בעני~ זכו~

 ~שער מ~"א בספרוכמ""ש התפילה"
 א"~

 ~אות המגן באלף
 ~~ ~שע~וש~ ב"~

 ~אות המגן ובאלף
 ד"~

 ולומר עיי~~"
 אמנ~ הקדישי~" כלכאו"א

 לכאורה
 איך ב~השדנו הפ~קי~ מדב~

 לח~
 ויש וכיב""ז" גורל ~""י הקדישי~

 דכלשנוהגין
 אומרי~ אב~~

 מזה ועי" הקד~י~" כל י~ד
 לחלק כתבו ולא קכ"ב~" סי" ~ח"א ציון בניןב~שו"

המניני~
 ~יכאומכש""כ בזה" חיוב דאין לכאורה נראה דאפש~" היכא

 דגו~
 כמה

 בעיו~
 מ"מ אבל כנ"ל" שונות

 ~ אפש~~י
 דבר לומר כעת

 כנ"ל~ ה~~דו~ מפני בר~
 בזהוהנני

 דו~ה""~
 כל

 בחותמי וחות~ הימי~
 ידידו~ ~ודאות"ב~ות

 וויים י~~~י~~~

 ~ ~~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~
 ~~~~~~ ~יםו~ ~~~~

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

 ~~~~~ ~~~~~ י~~~ ~~~יי~ ~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~
 ~" י~~"~"

~~~~ 
 ~~""~" ~~~"ו

 ~נ~ו~ ~ר~ ~י"~ ~"~~~~"~
 וכו"

~~~~~ 
 ~~~~י

 ~ייו~~י~"~"
~"~ 

 ~~~~יו
 ו~נ~י~

 י~~ו~
 ~ ~~~ ~~~י כ~~~"~~ד~"~

~~
 ~~ר

~~~~ ~~ 
 ~~~ר

~  
 ~~ו~י~יו ~~" ~~~~ו

 ~ו~~י~ ~רוו ~~ו~ו ~~ר~" ~~י~ ~~~י~~~~
 ו~~ר ~~וו" ~~~ ~~ני~ ~~~ ~~~~ ו~יי~ו~~~ו"

 ~~~ ונו~ני~ ~ו~~~~~ר~
 ~~~ור~~ ~רוו ~~ו~ו

~~~
 ה~הרה קודם המת כשנושאים המנהג ב~רנו

ה~הרה ובבי~ לזה" המיוחד כליבה במין ~הרה"לבי~
 מפני~

 ואח"כ ל~הרה" המת
 נותני~

 בארון
 נושאים שהי" הקדו~" וכמנהג יותר" נכון וזהלקבורה"

 ב~ה" המתאת
 והארו~

 תוך ~בורה אלא שמש לא
הקבר~

 ~~~ו~~~ר" ~~~~ ~ו~~י~ ~~" ~~~~ י~ו~ ~~~~י~~~~~
~~~~~ 

 ~~~~ו
~~~~ 

 ו~ורו
 ו~~ר~~ ~~יו"ונ~~ו

 ~~~ור ~ו
 ~~~~~ ו~~~ ~~~~

~~~
 יתכן" לא בודאי זה

 דחו~
 בזה ישעוד ~מ~" כבוד של"ה ממה

 משו~
 להר"~ הנאה" איסור

 ישעי"
שהביא

 ה~~
 בספרי ועי" שס"ד~" סי" ~יו"ד והרמ""א

 ק"ג~" סי" ~ח"ב יצחקמנחת
 לעשו~ והנכו~

 כמנ~ג
 שהקרקע ד~מת פק""~" הצע~רא~והל שלבביה""ק
 תחוחשם

 עושי~ מא~
 קבורה" קודם ~מצבות הי~ודות

~~~
 הנ"ל~ ~ל להשיב דבריי לקיי~ בהח~זי כתבתי

 ידידו בזהוהנני
 דושת~

 וחו~~ הימי~ כל
 בכל

 ברכו~~חות~י

 ו~יים י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

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

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~ ~~ ~ז~~גג~
 ~~~ו~~~ו ~~ר

 ~~~רו~ ~~~ ~ד~~
 ~~~ ~~י~י~~~~~

 ~~~ר ~~~ר
 ~~ו~

 ~~~~ר

 ~"ו" ~ז~ ~~~~ ~~~ ~ו~~י~~~~
 ~~י~י~ ~כ~~ ~~

 ~ז~"~~~כי~

~ג~
 המוכר דק"א~" ~ב""ב במתני" ~נן

 מ~ו~
 לחבירו

 ל~שות מחבירו המקבל וכן ~בר" לול~שות
 עושה קבר"לו

 תוכ~
 מ~רה של

 על אמית ארב~
 מכאן ושלש ~אן שלש כוכין" שמנה לתוכה ופותחשש"
 שב~ה ורומן אמות" ארבע אורכן וכוכין כנגדן"ושני~
 ששהורוחבן

 ~~פחים~
 שי~ת ~והיא ר~"ב ו~~ וכו""

 מה" ~~כ""אהר~"ם
 ב" ~נה ~"ש י~ מכירה~

 דאהלותפ~""ז
 ת~א""י~

 מכאן שלש
 ושל~

 לשני מכאן
הצדדי~

 של
 אור~

 כננד ושתים המ~רה
 אמות ארבע וקבר ~ברוכל למ~~ הנכנ~

 איר~
 ~פחים ששה וריחב

ורו~
 שבעה

 ~~~חים~
 ו~בר קבר כל בין נמצא

 ובין ומחצה אמההצ~די~ ש~
 כן כיוהנה ~כ""ל" אמות שתי השני~

 בש"~ ~ס~
 ~~ ~חו"מ

 רי"ז~
 עיי"ש~

 ר~ ~ברי על בת~א""י מש""כ ~וד~~י~~
 במתני"

 נמצא וז"ל וכו"" מ~רה של תוכה עושהדאמר ש~
 ובין אמה" ושליש א~ה הצדדין שמן ו~בר קבר כלבין
 כוךכל

 וכו~
 נראה וכן ומחצה" אמה שמכנגד

 הרע"בלשי~ת לפ~
 ש~ין ת""ק בדברי ~מ~רשי והרמב"~

 לת"ק שבין ~ינ~ ו~אתאן ~כ""ל~ וכו" בזייות פנוימקום
 הוי הה~סק ר""ש לדברייבין

~ 
 הסמיך ל~בר קבר בין

 הזויות בין לא אבל צד"באיתו
 שמצ~

ונר~ה הב"" ש~צד וזויות ~"
 ה~~~

 ה~סק נ"כ שי~י" הק~ידי שלא
 הוא שבזייות" ~קברים ביןפנוי ~קו~

~~~ 
 שאין

 ~ב"ב ב~וס" ועי"~ציה~" ר~ סמוכי~
 ~ינה א" שובאבל ד~ביד~" ד"~ ~"~ דק"~

 לדרו~
 יכן נמזרח" פונה וא"

שבזייות בה~ברי~
 שמצ~

 לא ובזה רב" ה~סקיש ~~ ~ כזה הב"

~~
 זצ"ל החז""א דבריהבנתי

~~  סי" אבלות ~בה"~"כ
~~

 ~דברי נ"~" אותר"ח

~ ~  ~~ו~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 

~דב""ב~
 דהכוכין הנ""ל"

 שבזויו~
 שהזייותו~כ"ח ~~" הכותל בסוף רק

 מש~
 ש""~ מתי~" לב"

 שי~ור שיש דכל
 יד~תי ולא ~יי"ש" שרי ביניהם אחת דו~ןא"

 בזויית שם דהרימשמ~" האי~
 אינ~

 סמוכים
 ר~

 מאמה יו~ר ~יד נדול בשי~יר מהב" א" מת~רד שובאבל ב~ציהם"
שי~ור

 הפס~
 בין

 הקברי~
 כנ""ל~ א" שבצד

~~ג~
 נאין האי רב בנה הנ"ל מתני" על

 ס~ ~יו""ד וב"יה~ור בדברי שהיב~
 שס"ג~

 התה""ב יז"ל דינו"
 שבא"י מ~רית הני ~אי רבינו נשאל שם" בב""ישהובא
ו~

 מתים שמכניסין כוכין ב~ם
~~ 

 ה~ברות בית יכו"
 והשיב וכו""שנתמלא

 הכי~
 שלא בא"י ד~בדי דהא חזינא

 רבנן חיישי דהא הוא"כדין
 ל~נ~

 ת~יסת מ~ום
 לחבירו המוכר דתנן ה~די" בהדי מ~יםשני

 לי ל~שו~
 וא""א להד~י" למ~ים למ~בק שרי לא דאלמא וכו""קבר
 ~שה ~חות לחבירו מח בין יהאשלא

 ל~~יסת נ" ~פחי~

 ומה""~ עכ"ל" וכו" זה לת~יסת וג"זה
 כתבו

 ה~וס~י~
 על

 הש~דברי
 אין שכתב ~~" ~~ שס"ב סי" ~יי"ד

 מתי~ ב"קוברין
 זה בצד זה

 הקבר ~ו~ן הי" אא~
~סיק

 בחכ"א ועי" ~~חי~ ~" או ~פחי~"ששה ביניה~ שי~~ דהכוונה ~יי"ש" וכ~ ביניה~
 ~מצב~

 מ~ה
ס~י"

~~ 
 ~~""א ובח~ כנ""ל" ב~וב"י כמבואר

 ש~
 ~ל

 מ~סיק הקבר ""דופן המחברדברי
 ו~וד ~~חים"" ~

 ד~ במתנ~ דאיתא מה ~ל לומרהו~יף
 בן ש~ון

 ~ל חולקנמליאל
 הת"~

 דברמב""ם הסל~" ל~י הכל יאומר

~""~~
 מה"

 מכי~~
 ד~סק משמע

 כת~
 ואול~ תיחוח" ל~ר ~שה סלע בין חילוקואין כרשב""ג" ולא

 מלישנא
 ממה כאן" הב""י שהביא בתה"א והרשב"אדרמב"ן
 וכו" כוכין שי~מדו בכדי מרחי~ין הלכךשכתב

 שם בחז""א ~"כ עכ"ל" הסלע ל~י דהכל כ~ב"גד~~ק ~מ~
 לא~בנוג~

 הרעק"א דברי את שהביא כ~ב"נ" הלכה
 כרשב"ג דהלכה דכללא דאע""ג עוד וכתבהנ"ל"

 מ""~ב~נתינו"
 דהכא הרא"ש מדברי מוכח

 אי~
 הלכה

 ~דאהלית ~נה משוםכר~ב"ג"
 פ~"ז~

 האי ס"ל לא הרי""ף מיהי היא" בינוני דק~עואפשר אמה" מניח דתנן
 כיוהנה ~כ"ד" רשב"ג דברי הביא לא שם הר~ב"ם וכןכללא"

 סי" ~חו""מ בש"~ כ~
 רי"ז~

 דברי היבא לא
רשב"נ~

 ~כיתי לא אשר דברים ראי~י שם החז""א בדברי~~ג~
 רה"ג בשם הב"י ~רי שהביא שאחרילהבינם"

 דל~נין ז""ל מדבריו ומבואר ~ בזה"ל כ~ב ~נ""ל"ז"ל
 מתים ב" ~וברין אין שמדין אלא ב~""~" סגיהדו~ן קיו~

 ~סי" ל~יל ב~וב""י וכ~ואר בא"~" כדתניא א"ב~בר
 מדברי מיהו ~~" אחד לכל דו~ן שי~ור צריךשס""ב~"
 ד"ה ~""א ק"א ~ב"בהתוס"

 דעביד~
 כל ~לא כן" ל"מ

 איכ~ת לא אבל י~ול" שלא המתקיים לשי~ורמשנתינו
 הר"ם לפ~ נלמד וכן מתי~" לב" ~~ח אחת דיפןא~ ל~

 ~"~~כ""א
 מכירה~

 רק שבזייות דהכוכין
 בסו~

 הכיתל
 שיש כל ילפי""ז מתים" לב" משמש שהזויות י~כ"חממש"
 אחתדו~ן

 שנונע מה והנה עכ""ל" וכו" שרי ביניה~
 בזייות ששאני שי""ל ל~יל" כתבתי הרמ~""םלדברי

 ~מתפרדים אבל ~קצוות" רקנוג~ים שאינ~
 לכא~

 יש ולכאן
 שנאמר דאיך ועוד יותר" נדולשי~יר

 בנוגעאבל ל~זויית" בנונ~
 שהמ~ להקברי~

 בצד
 דצריכים מ~ירש" אח~

~~
 מאיז~ דיה~ הבנתי" לא התו~" מדברי שהביא~ה ונ~ שם" במתני" כמבואר ביניהם" אמה שיעור

 ~~ם
 אבלשיהי""

 ~כ"~
 קברי~ דבשני במתני" ~פורש

 אצל זה
 בקרן ~לא צד באותוזה

 זיית~
 צריכים

 עכ"~
 ונם ש~" בש"ס כמבואר במעמיק זילת כנ"ל~ביניהם ~נוי אמה

א~
 מ~מבו~ר אחרת שי~ה איזה שיהי"

 בש""~
 ל~סק

 לזוז לנו איןהלכה"
 מ~ס~

 בזה~ אחרת שי~ה להביאבלא וב"י ב~יר וכמבואר ~ש""ע"

~~~~
 ב~~רה דדו~א וא~שר בזה"ל שם" ה~ז"א ~יד
 כשחו~רין אבל שיעורא" ה~י צריךיכוכין

 ~ח""כ וחו~ריןומקברין
~ 

 כאן שאין ב~חות סני הצד
 שנתמלאו לאחר הקברים אדרבה ה~ו~ן" שיודחקמה
 שנשאר וכן המפסיק" הדופן את מ~~קיםע~ר

 ביניה~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~~י~~ ~רקע
 בתו~

 רב בדברי ~הרי צ"~ נ"~ עכ"ל" ~ופן ~רי
 בין ~ינא האי בפירוש איתא ה~יר שהביא נאוןהאי

בכוכי~
 הרע""ב בלשון וכן ה~ברות" בבית ובין שב~~רית

ב~~ני"
 ש~ ~~ב"ב~

 ~ש~ע לא ~ברו~" כוכין פי"
 ולהלכהבזה" לחל~

 ג~
 לא ז"ל החז""א

 ~כתב ב~ה" החלי~
 כ~""ל~ "יאפשר"ב~ון ר~

~~~~~~
 נראה

 ז"ל החז"א ~~רי נ~
~~ 

 הקיל
 ~ברי הביא הנ"ל כל אחרי דהריל~עשה" בז~

 אנו שאין ~~ה צ~~" סי" ~ח"ב יע~בהשבית
 הרחקה שי~ורלהניח נזהרי~

 ~שי~
 וע""ז ה~קום" לנו שצר

 שיעיר על הנ~" ~ן ראי" לנו אין לעיל" הא~ורו~י סיי~
 לדעתהרח~ה

 הר""~
 והתו~"

 עכ"~
 ~ה ~כל ~זה ~וכח

 על להצ~רף כ~י רק הי" והר""~" ~התוס" ~ילשהביא

~
 ה~~ו~~ שצר היכא שה~ילו

~~~~
 ה~פ~יק ב~ופן~~ילין א~ ואף בזה"ל~ להלן ~חז""א ~~ש""כ כן ~וכח

 ~"~ בנ"~
 דאין נראה

 ארון ~""נ בארוןלהקל
 הנ"ל" ~לשינו ~וכח עכ"ל" וכ~

 איזה ~ח~ת~~יני~"" "א~ א~ לה~ל" פסיקה ~לכה ~אין א" דברים"ב"
 ~"~ שיהי"" ~ע~

 להקל אין
 ב" וכו""ע~""א בארו~

 דא~
 רק להקל אין לה~קילין

 יש א~
 נ""~

הפ~~
 לעיל~ שכ~ב ~~ה וכיוצא

~~~~~~
 אין בו~אי ל~עשה

 ל~~
 ב~וב"י ~ה~בואר

 ~~י" חכ"צ ב~שו" יכ~"ש הנ""ל"וש""ע
 שכתבק~""~~"

 בי~ ל~חו~
 שלא ~פחי~" ~ששה בפחות קבר אל ~בר יקרבושנא שב~~~~רדם" ה~ברנים

יהיו
 ה~תי~" א~ ניזלי~

 וא~
 ~הלות שיש

 שאין ~ע~א היינוהקברות ש~~רבי~
 ~קי~ לה~

 עיי""ש~ וכו" אחר

~~~
 העבר ~~יר ורבו~יני ~דולינו להו ח~ור כ~ה
 ~חיו"ד שיק ~הר"ם ~~שו" לראות יש זה"דבר

סי"
 ~~ שנ"ב~

 ~ל ש~לה
 ~ע~

 שא~ אח~" נ~ול
 בין

 אחר ~ת לעצמות ה~תעצ~ית
 צריכי~

 ו" הרח~ה

 ש~הר"ם אלא~פחי~"
 שי~

 עצ~ות דבין ~וכיח לו כ~ב
לעצ~ית

~ 
 בעינן

 הפ~~
 והעיקר ~פחי~" ו"

 ~שי~
 דלא

 ראה ולא~צא
 בש"~

 אב~ כ~" שכתב
 ~ת בין

 ל~~
 פשי~א

ל~
 דצרי~

 כ~בואר
 בש"~

 והוסיף וש"ע" ו~ור
 לא ר""פ די""ז ~בב""ב ~איתא ל~ה לד~ותה~בר ב~ע~
 ייש א~ה" לבור בור בין להיותדצריך יחפיר~

 א" ~~~י" ב" ש~
 ~יא בו באיתדוקא

 הרשב"א" ~עת וכן ~~ונ~א" ו~שו~

 ~חי""~ בש~ כ~ופ~~
 וכן בהנה"ה~" י" ס~י" קנ"ה ~י"

 ~ת" אצלה~בר
 ו~

 ~יבעיא
 א~

 י~נה ה~ת נקבר כבר

ותפ~
 דצריך בבורו וזכה ~קו~ו

 להרחי~
 חופרין אם א~ילואלא ~פחי~" ו" שיעיר

 כו~י~
 ילא כאחד" בורות ב" ~ו

תפ~
 ~~יק" ~~ורת להר~יק וא""צ ~~ו~ו" ~ת שום עדיין

~"~
 דקי~ כיון

 ו" הוא ה~תקיים ביר כותל דדרך להו

 ה~ת כבוד זה ~"כ שניה~" בין~פחי~
 ל~שו~

 הבורות
 לעשות יצריך ה~ת~ייםבאופן

 הפס~
 יש יעוד הנ"ל"

~~ם
 בנ~

 ~י~ל ~רפא חופר שהיא ו~רא ~רא ~בכל
 אינו אםחבירו

 ~רחי~
 לו~ר אפ"ל הי"זה ל~ע~ א~נ~ ~פחי~" ו" כשי~ור
 ס~ דבקרק~

 ב~~ני"וכרשב"ג הנ""ל" שיעיר א"צ
 ~ד~~א~

 י""ל אך ש~"
 ~א~

 זה ל~~ם
 ~""פ לעיל ה~בואר כפי ~ונ~ פלוג" לאא~רינן

 פלוג ולא לא~עא" ד~רפי משו~ ונ~ ~~ונתא"ליכא ועצ~ו~ ~תינתא" ב~ אית ב~ת דנם ל~ת" ~~ ביןגם שייכי~ ~ע~י~ ו~ב" כרשב"ג~" הלכה אין וש"על~ור ונ~
 שג~

ב~ל~~
 ~~רקע ~ייך זה אבל הנ"לי ~יעור צריך

 ~שא~
 ~כ~""ד~ ו~רשי~בא~י~

~~~
 עוד שכתב ~~ה ~וכח

 ש~
 ~נהנ ""קצת"" ליישב

העול~
 ו" על ~שניחין שאין

 שצווח כ~י ~פחי~

עליה~
 ~בואר הרי י"ל הנ""ל ולפי בתשובה" החכ"צ

 ~ס~ב~ור
 רנילי~ ל"~ דבז~נ~ ש~"~~

 כל ל~בור
 י"ל וא""כ בארון"ה~~ו~ות

 ~ה~פס~
 ~בב"ב הנא~ר

~ק"~~
 ה~ר~ע ורק ארי~" בלא בכוך בקובר ~ו~א היינו

 הנ"ל שיעיר בעי~פנוי
 אבל הנ""ל" ~~ע~י~

 בעצ~ות הפחותולכל האי" כולי הפ~קה בעיא ~לא ל~י~ איכא ען שלבארון ב~וברי~
 ~א""צ נראה בודאי בקרשי~ ונ~

הפס~
 ~פורש הרי עכ""ל" לע~וד שיוכל בכ~י אלא

 דכתבבדבריו
 ר~ כ~

 ובקבורה כנ"נ" קצת ~וב בדרך
 וכ~י דוקא"בארון

 לצר~
 לההיתר

 לבי~ בעצ~ו~
 לאאבל ~צ~ות"

 בי~
 ל~ת~ ~ת

 ד~ין בפר~" ובירישלים בכלל בא"י הנו~ע"~~~~
 אפילו אין ב~רון"~וברין

 צירי~
 שלא ~צת

 ~ת ביןלהרחיק
 ל~~

 ה~בואר ~פחים ו" של השיעור
 שנהנו ו~ה ופוס~י~"בש"ס

~~~~ 
 רק בידאי הי"

 ~ח~~
 ה~צב שהי~ב ~כשיו ~שא""כה~חק"

 בז~
 ב~~~י כ~בואר

ה~~וררי~~
 שכתבו ~ה ~וד" ראיתי הנ""ל" כותבי~~~י

 בז~
החכ""~

 ~עי" ~נ""ח ~כלל
 ג"~

 ~שה וב~צבת
 יערוך ~~"~~עי"

 ~יו""~ השלח~
 ה~נהג על זכות לל~ד כ~~~" ~חת להסכ~ה שבאיואף ז"~" ו" ~עי" שס""ב ~י"

 ל~רחיק כן"שנהנו
 בפחו~

 אבל ה~ח~" ~ני ~פחי~" ~ו"

הי~ו~
 ע"ז שבנה

 הערו~
 לי" פשי~א דבריו" השלחן

להחכ"א
 שאי~

 וז"ל כ~ב שם" ~עה"ש דהנה ~~" ראי"
ודע

~~~ 
 שכ~בני

 דאי~
 לעובי שיעיר

 שבי~ הדופ~
 קבר

 ל~~ולי וראי~י וכי"" והש~ע ה~יר ~לשון נראה כןלקבר"
 שכתבוהאחרינים

 ~פחי~ שש~ דצרי~
 קבר ~ין

 ת~ה ואני יכ~" ~בר על בקבר כ~ו וחכ""צ~"~הרעק~א לקב~

ל~~
 ~דברי א~נ~ ~בר" על בקבר כ~ו השיעור פירשי לא
 ~בסי" ה~ור שהביאהגאון

 ש~"ג~
 ~ דצריך ~בואר

 יש וא""כ~פחי~"
 ל~~ו~

 "~יהו וכו"" הזכירו לא ל~ה
 יש א~ודאי

 יכו~
 ~פחים נ" להרחיק

 ~ש"כ והנה עכ~ד~כן"" ל~ו~ צריכי~
 נ"~ להרחי~

וכן החז"א" כ~""ש זהו
 דע~

 אבל כ~להל~" החכ"א
 כ"~

 אפשר דאי היכא

~~~~~~~~~~~~~ 
 הש""ע ~~רי על יסודו ~י~ר חזינן"~~~~~

 ~יו"ד~
 שם

 ובזה ~פ~י~""" ה~בר ""דופן ~ת~א רקדכתב
 החכ""א ד~ת כןאינו

 ש~
 ס""ל יאדרבה ~ש~" ב~צבת

 ~ב""ב ~~~ני"בשיעורא ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
 ד~""א~

 וה~ור ~לר~ב""ם בכוכין"
 נאון האי ולרבינו ~פחי~" תש~ההשיעיר

 ורשב""~
 יש

לה~חי~
 ~חו""~ ב~וש~ וכ~"ש ~פ~י~" ששה

 כ~בו ד~דלא שכתב ש~" החכ""צ ~ל העירוב~ה רי"ז~" ~י"
 ה~וש~

~ביו""ד~
 ~פסקו ~ש~ע ~~~י~" ה~בר דופן ~~~א רק

 לפי הכנ ~א~רכרשב""נ
~~~ 

 ~ופן ד~דכ~בו ד~תא
 שכ~בו ~שי~ור על עצ~ן ס~כוהקבר"

 כנ"ל" בחו"~
 וכ~

 בש~הבי~
 תורת

 ח~~
 שכ~ב

 ו" דבעינן בפשי~ו~

 כשנ~בר ~דו~א ~ו~ין דיש וכתב~פחי~"
 בקר~~ ה~~

 יש א~ אבל ארון"ב~
 ארו~

 נ~ר או
 דלי~א ~גי" ~~י~

 ~היו ו~וס" רשב"ג כתב בכוכיןשהרי
 ~ניחי~

 ארון" שם
 דלא יזה ז"ב~" פ" ~סנהדרין הר~ב"ןוכ""כ

 הנ"לשיק כ~~הר"~
 ~רצ~

 לחדש נ""כ
 ד~~יחי~

 ~יל בארון ה~ת
 דאין ר~~ ד~כוכין החכ"א הוכיח שפיר דהריכנ"ל"
 ו~""~חילוק~

 שלא שנהנו ה~נהג ~ח~ת
 י~~רבי~ לד~ד~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~י~~
 ~יסור הוא אם ~~ור ל~ו נתן ~וחק""" "משו~המ~
 ~זה" ונתן שנשא ואחרי וכו""לכ"ע

 מסי~
 למחות דא"א

~~
 ו~ל~ד ~~~רי~" להת~ר~ שנוהגין

 שירחי~
 "שהם ~פחות" ולא ~צ~עו~" ~~ ~סגי לומר שישאו ג""~"

 וכה"ג המתים""" אתג~לים
 כת~

 סי" ~נ""ח~כלל ש~ ~~ני~" החכ"א
 ג"~

 מש~ ובמצ~~ עיי""ש"
 שם

 כת~
 זאת

 ללמ~ וכדי ~יאור"בי~ר
 ה~נהג על ~כות

 ודו~א כן" כת~
 כנ""ל~ ~וחק""""משום

 ~כל הנ"ל" ~כל~~י~~~
 ~קו~

 שלא שהקילו
 שיעור היינו ל~בר" ~~ר ~ין לכ~חילהכשיעור להני~

 כהיום ~א"כ ~דוח~" ~~ני רק הי" ~חי~" ו"של
 המ~וארשכפי הז~

 ~~י ~כל נו~גים הנס~חים" ~~סמכי~
 כ~~עי לק~ר ק~ר ~ין להניח עה""~" ש~ירושליםהק~רות
 אין ~וד~י לכתחילה"ל~יהוי

 מקו~
 לה~ל

 "~ין ~ השואלים הערות שכ~י ו~פר~~יהי"" ~יה"~ ~איז~
 כיו~

 שום

מ~ו~
 ~ענינים קולי לשום

 האמורי~
 להשיג ~ושיוכו" כיו~ ואין היום

 ~~ור~ מקורו~
 עכ"ל~ וכו" ~רווח"

~ג~
 לא הק~ר אורך ל~שות צריכין ה~ין" מצד

 ~חו~
מאור~

 ~~ני" כ~ורש ורו~~ו" המת
 ש~

 ~ב"ב
 ורח~ן ש~עה ורומן אמות אר~ע ארכן וכוכין~ק""א~"

 ~ארכן ו~א המשנה" ~~רשי שם ועי" וכו""שש~
~ 

 היינואמות"
 א~

 עי" בארון מני~ים
 ~~ויו""~

 ו~~ארת
 ו~" ש~"ישראל

 אמו~
 ערך

~"~~ 
 ~" סי"~~~"ז החיי~ ~גשר וכ~ש ~~

 ~וי הארון ו~נא ~~~" בה~
 קרו~ ר~

 מל~~ אמות" ג" אדם דשיעור אמות"ל~
 הוא" צוארו

 וראשו צוארוומשום
 ורו~~

 אמות" ~" הצריכו הארון

 רק הוי הארוןובלא
 ~רו~

 הרמ~""ם ולפי" א~ות" ל~"

 ערך ~ינוני א~ם הוי הארון"בלא א~ ~~רו~" ~ש~יל כולו הר~י~י~" ~א~והרשב""~
 האורך לעשותצריכים שיהי"" ואיך מ~" ~~"~

 מ~~ עפ""י ורוח~
 ורח~ו אורכו

 ~~בר יעומק הנק~ר"של
 ש~ כ~~

 ור~יע ~~ר ~עושין
 אין ח"ו א~לעיי"ש~

 לעשו~
 הק~ר

 ~חו~
 מאורך

 רגליו ~ו הראשו~כניס המ~
 ~~ח~

 הש~יל להמ~~ר
 לחילול ~גורם ~ו"~ו~עים שר~י~

 ו~יזיו~
 וג~ ~מתי~"

 מכשול
 ש~~ ~חש~~לכ~ני~"

 יודעים יאינם ~~ור ~~ר
שמ~ח~ם

 ק~"רי~
 מתים~

 צור~ ל~שו~ מא~~~~~~~
 ~ורכו כל על שלו ה~~ר

 ו~שיי~ הנק~ר" מתשל
 ~א"י כנהוג ~ ה~צ~ה

~כלל
 עה""~ ו~ירושלי~

 ת"ו
 ~~ר~

~  ~קבר" כל על יהי" 
 א~כי

 ח"ו
 ~צרי~

 ~הק~ר הנשאר שחלק ~אי~ן ~~צ~ה

ש~מ~
 ~~~יו מונח

 שר~ים לה~בר" מצ~ר~י~
 עו~רי~

 ~~~" בו וכיסו והוח~ר ש~נשו ~עפר על גם ~יינו~ו"
אז

 עו~רי~
 איסור ~זה ~יש ~יסורים" כמה עוד ~זה

 ולכ""~הנאה"
 ~גשר כ""ז כ~~ואר ~א~" איסור ~זה יש

 סי" ~~כ""זהחיים
 ג"~

 ומקורו
 וני~י ו~וס~ים" ~ש"~

 יש ועוד הד~רי~" ל~כ~ינ וא"צ ונח~ה~פר
 ב~~

 איסור
 וכמו ודאית"גזל

 שכת~
 ו~חכ~ת ~חכ"צ

 ~~נוג~א ~לוי שםאמנם המ~י~" גזיל~ ~זה ~הוי לק~ר ק~ר ~ין מהשיעור~פ~ות ~מני~ ש~" אד~
 כ~

 משא"~ ~נ""ל" השיעור
 כל ~~ד ~של~ו החיים גזל משום ~זה יש ועוד~~ה"

 וז"~~ה~~ר

~~םיי~
 ~~רכה

 שנזכ~
 ול~חיית ~בי"א צדק גואל ל~יאת

המתי~
 ~~ן

 הימי~
 ~בי"א~

~~~
 ~~גין

 ~ג~
 ~" יר~~י~~~""~"

 ~~"~" ~~~"~ ~ר~~וו~

 ~נ~וו ~י~י ~~~ ~~~ו~~ו"~
 ~נדו~

 ~ו~"ר
 ~~~""~ ~י~~~י~~~ י~~~~

 ~~ר
 ~~י~~~""ו~ ~~ד"~

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

 ~~י~"~ ~~~~ ~~~~~ו~~~גי~
 ~י~ר ~~~ר ~~ר~יו ~~~ ~~י~י~ ~~ו

 ~~~ ~~ו~~
 ~~ו ~יו ~~~~" ~~ו~ ~~~~ ו~~~~~ו~ו~~י~"

~ ר~ ~~~~ר 
 ~~ ~~~ ~~ו~~י~" ~~~ ~~~~

 ~~~ ~~~י~ו
 ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~ן~

" ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 כת"ה
 דע~ להשוו~

 ~דעת והגר"א ה~כ"צ
~~ח~ר

 שכת~
 ~ו~ן יש אא""כ

 ~~סי~
 ~יניה~"

 ~הנה החכ""צ" ~ש"כ הקולמס ~לי~~ ~ודאי כרש~"ג"דס""ל
 אלא ~ וז"ל להיפו~" כתבבחכ"צ

 שה~ול~
 ~מה ~ו~ין

 לק~ר קבר ש~ין בשו"עשראו
 ע~ סת~ כתו~

 ~ו~ן שת~א
 סגי ל~~ר ~בר שבין וחש~ו ו~ו"" ~יני~~ ~פסיק~קבר
 שי~~א דהשו""ע ~י~~" הוא ו~עות שהוא" ~לבה~רש

דלישנ~
 וי~ו~ה ~רורה ~~רייתא וכוונת נ~~" ד~ריי~א

 שיעור עלשהוא
 ~דו~~

 ~~שנתנו השנוי
 ~~ א~ שהו~

 ז"ל גאון האי ר~ינו יכמש""כ ~~ח"~"שש~
 לקר~ שא""~

 ה~~רי~ש~
 ~יני~ם" הפרש ~~חים מששה ~~~ות

ושהמ~ר~~
 ה~תים"" א~ גוזל "~וא מזה" ~~~ות

 של~ךאת""ל וא~
 סת~

 ~שו"ע
 ~ת~

 שהוא אף כרש~""ג" ~פסק משום ל~~ר~צ~ה ~~ ~~לי הק~ר ~ו~ן
 דע~ נג~

 מכירה ש~הל"הרמב"ם"
~~~ 

 ~~רי הזכיר ולא כ~~"
 עו~רש~"ג"

 ~יחוח ועפר רכה ד~קרקע ~זה הרוו~נו לא
 ייתר צריך אלא ~~חים ששה ~הרחקת סגי לאוכו""
 גיסא" ל~י~ך ל~ ד~שי~~ הרי עכ"ל" וכו" רש~""גלד~רי
ד~"ל

 נהשו~
 אלא כרשב"ג" ~לא

 שכת~
 א~"ל ~~ף

 ~נוגע מ"מכה~ועי~"
 לנ~ו~

 תיחוח ~פר ~~וי דידי"
 אף סגי לאלרש~"ג ג~

 ~הר~ק~
 ששה

 כנ"ל~ ~פחי~
 הר~ק""א ~~~רי היוצא~~~י

 ה~וסקי~ ורו~
 נראה

 בז~" כרש~""ג הלכה~אין
 וא~

 ~הל" ~חזו""א
 סי"א~ילות

 ר"ח~
 ~הפסק להקל שמצ~ד

 הרא"ש מד~רי הביא כרש~""ג הלכה אם ל~ניןבנוגע מ""~ ~~חי~" ~
 כללא האי ~"ל לא והרי"ף כרש~"ג" הלכה ~איןו~"נ

~הלכ~
 וכן ~משנתנו כרש~"ג

 הר~~"~
 ד~רי ה~יא לא

 מרישא ס~ירה יש ה~ית ו~תורתרש~""ג"
 לסי~~

 וכמו
 על רעק"א ~~שו" והו~א ב~""י ~זהשנ~~שה

 השו"~
עיי"ש"

 וכ~
 סי" ~~ו""מ ~ש""ע מד~רי ~וכח

 רי"ז~
 שפסק

 ~~אר וכמ""ש ה~ודמי~" ~~ברי וכ~"ש כרש~"ג~לא
~גולה

 ש~
 ~~סק

 עיי""ש~ כחכמי~



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~ם~~
~~~~

 שכת~~~~
 כ"ת

 נותנין שאין שכת~תי ד~רי על ל~שי~
 מובן דאינו ~אורך" שי~ורו כללמת

 דה~
 נותנים

 שקצת אלא ~אורך" שיעורו כללמת
~ 

 ~ם ~~~ר
 גרע מגרע וכי ~מת" רגלי שם ומניחים כוך כמוחופרים
 היאך ה~נתי לא הנה המת" שיעור כל על כוך~חופר
 "לעשות ~זה כ~יום שמע מי וכי כזאת" לומראפשר
 שהיו ~זמן וגם ~כה""ג" ב~יה""ק ~עולם" מקום~איזה
 בש""ס מפורש ~כוכין"קו~רין

~"~~ 
 ק" דף

 ע"א~
 שהיו

 אורכו כפי ומת מת כל להניח שיעור ומת מתלכל
 ומ~צת כאן מקצת ~מת לחלק לא אבל ~מת" שלורוחבו
 דיש פשוע ~ח""ק" שעושין וכמוכאן"

 משו~ ~ז~
 רב~ בזיון

~~
 כתב ירושלים" ~ג~ולי שה~ החיי~ גשר ~ספר
 ~ש""ס שאיתא כמו שיעשו~ הק~ר" גודלבשיעור

 לפני ש~~ ~ד~רי ש~ו~א ~ד~ריו וכ~וארשם"
מעכת""ה"

~  ~ירושלים הכללי הק~רות בית ~הוראות גם 
 רווח נ~שאיר דחיי~יםכת~ו

 כ~~
 רק ש~בעו~ומה לקבר" ק~ר ~ין ס""מ

~~ 
 לכ~"פ הוי עפחים ~~ אף ס""מ

~~
 גם שמצרפים משום הוא ס""מ

 רוח~
 שמניחים הל~נים

 דא""צ הק~רתוך
 אמ~ רוח~

 למת מת ~ין רק ~פסק

כ~ובן~
~ 

~~~~
 ~מצבה ""ומקצרים ~ז~"ל~ ב~ברי מבואר ~רי
 תחתיו מונח שהמת מהק~ר הנשאר שחלקבאופן
 ~עפר על גם והיינו עו~רים" שרבים להמעברמצ~רפים
 במכתב ל~"כ וכוונתי ~~~"" בו וכיסו והוחזרשתלשו

~מעוררים
 הנפטרים ורגלי שראשי כהוויתן"" "דברי~

 עכ""ח ל~ראשים ו~נוגע ~מע~רים"מונחים
 ~זהדיש חיברו" ו~ב~וף שתלשו בעפר שכיסו ~קבר בגוףמונחים שהראשי~

 מ~ו~
 יש ולכ""פ ~נאה" איסור

 בז~
 משום

 ו~ דאו""איסור
 ~חיים גזל ~ום ~זה

 ו~מתי~
 כמ"ש

 וכח ~זה" למחות הבד"צ עלו~חוב ע""ז" ~שתי~ה ל~~ור אפשר היאך יודע ואינניב~~רי"
~"~ 

 יפה~

~~
 לטעון שיש מה וכל ~ וז"ל כת"ה מש""כ ה~~תי לא

 שעי""ז בגוונא ~ק~רים את ~ונים שהם הואעליהם
 ~אנשים דור~ים שעליו הק~רים ~ין מעברעושים

 שחושבים המתים רגלי ~ל לדרוך הק~רים אתה~בקרים
 גוזלי כאן ל""ש כ""ז א~ל ממ~ים" פנוי מקוםש~וא
 שמניחים כמו הרי ~נ""ל" כפי ~נה ע"כ" וכו"המ~י~
 ~מתים~ח""ק

 ~~ק~רי~
 ומש~ כנ"ל" ~מתים ראשי על גם אלא~מתים רגלי על שידרכו רק לא גורמים

 דאין
~ הח"ק" על ~ו~ב גזילה של כוונתי עיקראמנם לענ"ד" ברור אינו זה גם ~~תים" גזל משוםלהדורסים  ומה 
 ס~ ~יו"ד ~חת"ס מ~ברי כת"השהביא

 שכ"ז~
 ~נידון

 ~~~~~~~~ו~~
~~~~ 

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

 ~כל כ~ו~ם על מוחלים ~וא כך כי ב~י~תםוידעי ~~~~
 ה~אה איסור כאן אין אםמותר

 תשו~ות שתי עכ"ל" וכ~
 ח~אבדבר"

 דבנ"~
 הצבור מן דמיעוטא מיעוטא אפילו

 משום גם בנ~"ד יש כאמור דהרי והב" מזה" יודעיםאין
 כנ"ל~ הנאהאיסור

~~~~
 ~ודאי

 אי~
 ה~ברות בתי שכל וביו~ר ע"ז" לשתוק

 ה~דו~ר מןחון
 ~ושי~

 בבית וגם כ~ינא" ~כל
 ~צ~ור מן חון וכיוב""ז" לחיילים כן עושים ~זההקברות
 ~חוק המצב באמת אם ~יכא א~ל כמבואר"~אי~ורים גופי על נוסף מז~" גדול ~" חילול לך איןהחר~י"

 ~וראת ~תור ל~קל ~קום יש אם חכם שאלת לעשותיש
 וכנ"ל~ ההפסק ~עניןשעה

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

 ~~~ים י~~~~~~~

 ~הפסק ~ד~ר נתעורר~י ושוב ~"~"
 ל~ חקרי בספר דאי~אממה ~קברים" בי~

 ~שנת ~נ~פס
 בשער ~נ~פס כפיתרי"ג

 ככרוכיא" ע"ז צווח בזמנו שכ~ר שמיך"~" אזמרהוישעי" ""אורי שנת ו~~קדמה" ~ספ~
 ק~ר לי לחצו" לכתי ~יום כי ~יום ~גדתיוז"ל~

 ראיתי ~עיני ז""ל א~ותי ק~רי אצל ת""ו ירוש"עה""ק פ~
כמ~

 עפחיים או עפח אם כי לק~ר ק~ר ~ין שאין ק~רים
 שחדשים וי~עתי ה~~ר על וחקרתי~יניהם"

 מקרו~
 נ~גו

 מנ~ג נק~א ~~ ~אין הרואה ו~נכי כן" לעשות~ק~רנים

כ~
 שנינו ~הרי ~דין מן שאינו

~"~~~ 
 ~""ק~

 ו~נה וכו""
 ~רמב"ן שהרי וכו"" לרש~"ן וראיתי וכו" ז""למרן

 ת~ו" ~שם כת~ו שס""ג ~~י" ו~טור~אדם בתור~
 ז"ל ~אי ~

 אין ~צד מן לקבר ק~ר ~~ין בד~ריו מבואר ועכ""פוכו""

~פ~
 וג~ול~ טפחים" מששה ~פחות סגי דלא

 יש מזאת
 קבר ~ביןל~ון

 לקב~
 שהרמב""~ נרא~שהרי ~שע~" כ"א ~פחים בששה סגי נא

 ~מתני" פירש ז""ל ר"ע וגם וכו"
 רי""ז ~סי" בש"ע ומרן ~רמב""~"כדעת

 ס""ו~
 פסק

 מערב וערי שבא""י ידוע ו~רי ז"ל" ~רמ~""םכ~~רי
 ד~עיר לפי"ז נמצא ומרן" הרמב"ם ~וראותקבלנו
 ראיתי וכאשר טפחים" תשעה למת מת ~ין ~ע~קדשינו
 ~~~י" צ~יל~ר"

 בז~ שנתרע~ קמ"~~
 קברות ~ל

ש~אמש~רד~
 לק~ר קבר ~ין מניחין שאין

 טפחים" שש~
וכת~

 לק~ר קבר ש~ין ~ש"~"" "ש~עו
 כת~

 עד ~תם
 ק~ר שבין ורש~ו ביני~ם מפסיק ~~ר הדופןשתהא
 ~וא וטעות ש~וא ~כל סגילקבר

 דהש"~
 לישנא

 ~כריח לא א~אי וק""ל יע"ש" נקטד~רייתא
 שז~

 טעות
 ~בס~ הטורשהרי

 שס""ב~
 ואלו הש""ע" כלשון כתב

~~סי"
 שס"ג~

 תשו" פסק
 לק~ר ק~ר דבין ז"ל ~אי ~

 עוד ב~"ש ועק""ל ~פ~י~" ג" ~וא ק~ר דדופןטפחים שש~
ואת""ל

 שלכ~
 תימא וזה וכו"" ~רמב""ם נגד שהוא אף כרש~"גדפסק קצ~~" בלי ק~ר דופן וכתב הש"ע ~תם

 ראהשלא
 ~~סי" ש~ש"~

 רי"ז~
 בש"ע ~מרן חזיול~ידי ~רמ~"ם" ד~רי ככל פסק

 שכת~ ~
 בסתם

 ע~
 דופן שת~א

 ~לשיטת וכו"" מפ~יקהקבר
 ~רמב""~

 ~שעה דב~י קאזיל

טפחי~
 בפי" לר~ה ור~יתי רי"ז~" ~סי" בחו"מ כמ"ש

 ~~ס"פדמתני"
 המוכר~

 ק~ר דבין הרמב"ם כד~רי שפי"
 בעינןלק~ר

 ~ד~ריו ללמוד ~קום ו~י" טפחים" שש~
 אבל ~מערות" ל~בור שנ~גו ~~ום ו~נ""מ וז"לשסיים
~מקו~

 מכר אם ~ת" כל על בפ"ע קבר כל לקבור שנ~גו
 קברלו

 עוש~
 כמנהג

 לומר ~דוח" ויכול ע"ש" ה~דינ~
 ב~~ות נ~גושאם

 משש~
 ל~ידי המנ~ג" מ~ני טפחים

ז~
 שיעור כגון הדי~" מן ש~וא ~מה ~~ל וכו"" ט~ות
 ואמה אורך ד"אדהיינו

 רוח~
 ששה לק~ר ק~ר בין וגם

 שגם~פ~ים"
 מ~ ז~

 גם לאו ~אי ה~ין"
 בכדי א""י קרקע ל~ש~ית ולא ~פחות לעשותיכולים ~רי ~זמנ~

 והטור ו~נ~ו"י והר~~"ן האיי ~ ד~ש~ ג~ ומ~וכו""

וה~ב""~
 בעינן ~מדינא להו ~פשיט מבואר

 מכח ~דין דל~~ל ~כל ועל הם" יחיד ~~רי חולק ~יואף ~כרח" ~לי ~ולק להרמ"ה למשוי תיתי ומהיעפחים" שש~
 סי" ~א~"ע ~חק"ל ~ארכ~יהמנ~ג

 מ"~~
 מנהג ~~עינן



~ ~ ~ ~

~י~ן
 ~ה~ ~ה~

~~~~~~~  המנהג וה~~ש~ותו~יקין
~ 

 שהר~ ו~~ בנ"~" שאינו
ש~ו~

 י~קב
 ~ח"~~

 ~זה נ~חק
 רא~ אין להתיר" לצ~~

לנ"ד
 ואין א~שר אי ~ה~~

 ~ני~
 וכו" א~שר מאי א~שר

 כזה ~שה ראה שחק"ל~~י
 ~ירושלי~

 ב~""ק" ~איזה
וכח~

 נהגו מקרוב שח~שים
 הק~רני~

 ~~י"~ ו~יקין מנהג ~ל"הכלומר כן" ל~שוח
 איזה

שה~ירו ~~וסקי~
 לה~

 לומר ~אין ה~כ""צ ~ברי וה~יא כן" ל~שות
 להשגי~ ואין וכו"" ~ש~ ~~~ריכן

 ונראה המנהג" ~ל
 שמאז~אורה

 ו~~
 ציי~ו ולא כן נהגו ~~ה

 ~נו~

 ב~י שבכל ~רא" אכשיר ~כשיו כא~ור א~להמנהג"
הק~רוח

 וג~ כשי~ור" קל"ק ~ין מ~סיקין ש~ירושלי~
~~יה"~

 המ~ובר
 כ~ינא ע~י~

 ורק ועו~" לחיילי~
 ~~שה ואנשי חסי~י~ ו~יניה~ בכלל" החר~ילהצ~ור
 ל~קן צריכי~ בו~אי ~כן כנ"ל" כשיעור ~פסיקיןאין

 קי~לו וכן כנ"ל כהלכה ~כלל~שוח
 ~לי~~

 ות~"ב~ הח""ק

 ע~ר שוכני ויכננו יקיצו לעת נזכה ש~קרוב~י~~~

ו~~יא~
 ~~י"א~ גוא"צ

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

 ~~~~~~ ~~י~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~"
 ~~""~ ירו~~י~~~"~"

 ~"ו"

~כ~"
~~~~~ ~"~~ ~"~~~ 

 ~"ו"

 ~~"~" ~~~~י ~~~~~~ו~
~~~ 

 ~~וכו
 ~~~ו~ו~

 ~~~~ו~" ~~~~י~

~~~~
 אין

 בנ~ו~
 השאלה

 ~שו~
 ~סי" ~ש""ע המבואר

ש~""~
 ס~י"

 ז"~
 החוצ~

 וק~רו לא~יו ק~ר
 משום ~ולמית הוא ~ו יק~ר לא אחר~מקום

 כ~ו~
 א~יו

 מי~~יא ~לא~"כ"
 שם ו~"י ב~ור ~ו~א ה~~" לשי~~

 הנ"ל ההלכהל"ש
 ר~

 אלא ~ול~" ~קרקע ולא ~נין ~~~ר

א~
 שהו~א להרמ~"ן

 ש~
 ו~ש""ך

 ש~
 ~ס"ק

 ~"ו~
 ~קרק~

 ~י~ן נ~ון שאני מ""מ אסור" נמי~ול~
 ~~מי~" מכ~

~ש~
 מ~שה היינו ""החוצ~" אי~א

 ~גו~
 ~" הק~ר"

 ל"ה ~כאן ג" מחיי~" הוי וכאן מי~ה לאחרמיירי ~ש~
 יק~רהו ~אם ~הקנין חנאי ~ישגמור יחו~

 ~~ו~
 חוזר אחר

 והחילוקי~ להח"ק"הקרק~
 ~נ""ל

 הש"ס ~~~רי יסו~~
 והוא הנ"ל" ה~המקור

 ~ג~
 ~"ב דמ"ז ~סנהדרין

 ש~ דמיירי ע"א~"ו~~"ח
 אי ור~א ~א~~י ~~לוגתא

~זמנ~
 ~~וס" המ~ואר ול~י היא" ~יל~א

 ש~
 ~~~""ח

 ~הזמנ~ לא~יי ג~ נ~נו~" ד""הע""א
 ~וקא מילתא

 ולא~~שה
 שהביא ~~רייתא וכ~מוכח ~ל~ד" ~י~ו~

 ~הנאה" מו~ר חי ~ם ש~נאו נ~שש~"
 הוסי~

 ~ימוס ~ו

 ~ לש~אח~
 משמע בהנאה" א~ור

 ~י~ו~
 ~לא

 ומ~ורש מהני~לא הוסי~
~~ 

 א~ל מיתה" לאחר זה ~כל ~נ""ל
מחיי~

 ~למא ונכולי ~~שה א~ילו
 ל"~

 ~כלל אף
 ש~נאו נפש ~חנא כ~והזמנה"

 שבנאו הק~ר ש~לבנין רש"י ו~~ כנ"ל" חי לש~
 מו~ר בו" לכשימ~ חי לש~

 הוי ~הבהנאה"
 לאסור ~נין מיירי דש~ ~ג~ לכ"~

לכל
 ל~~ הז~נ~ מ~~~

 או
~~ 

 ולא מעשה
 הנ"ל ~נ~ון ש"מ מ"מאב" כ~ו~ משו~

 ל"~
 ~החוצב ~ינא ~כלל

דנש~נה וכ~
 י"ל ~זה לג~רי" מש~

 ~ר~~"~ ~א~
 ~ס"ל

 כ~ו~דמ~~~
 להחמיר יש

 י""ל אבל ~ול~" ~קרק~ ג~
 לאסור יש איסור" יש ~נין ~~ק~ר היכאדוקא ז~
 משו~

כ~ו~
 אביו

 ג~
 ~ק~ר

 ~כ~ין א~ל ~ולם" קרק~
 ~ל~ נ~"~

 איסור לח~ש אין כלל" ה~מנה ~ג~ראף
א~~ כ~ו~ משו~ ~~

~~ם~
 הנ"ל ~ל

 מ~
 ~אין קנין ~ש~ר ~~ירוש שנזכר

 וא~ להקונה"ה~~רה זכ~
 החיי~ ~~י~ לק~ורה הובא

 א~~אחר"
 כל כן א~ וכו"" זכיו~יו אח

 הקני~
 ~ל הוי

 ~נ"ג ~~סו~ה ~איחאס~ק"
~~"~ 

 אינש ~~ר רגלוהי
 יחי"~ מו~ילין תמן ~מי~~~י לא~ר בי" ~ר~יןאינון

~ה~~י~~
 ~צמו~ ~~ני קבר ומח מח לכל ל~שות יש

~~~
 גשר ~ס"

 החיי~
 אוח ~~""ד

 וא~ ~א~ כת~ י""~~
ש~ור~י~

 כל
 חון ה~ג~י~

 מכתונ~
 הזי~ה

כמ~ואר
 ~יו~~ בר~~

 סי"
 ש"~

 הכ~ונת א~ל י"~" ~~י"
הרגילה

 נוהגי~ רו~~
 ג"כ

 כר~ך ו~ל ~יי"ש" לקרו~
 שהולכי~או~~ ~א~

 ה~מד הנקרא ~כתונח רק
מ"מ ברחו~ות" ג~

 לו~שי~
 תח~יו

 ג~
 אם לזי~ה" כתונת

 כ~
 יש ש~יר

מקו~
 לומר

 רק שקור~ין ~ ~~ס~~
 ~ג~

 ה~ליון
 הרגיל~הכתונ~

 נחשב
 עליון~ ל~ג~ לה~

~~~~
 אנשים שאר

 שרגילי~
 ~ל ~~גד ~רחוב לילך

 לשמוע איןהה~~ד"
 ר~ לקרו~ ~~

 הה~מ~~

~~~
 המנ~ג

 לקרו~
 בזה חקר כ~ר הלוי" צאת ~~ת

 גשר ~~ר ~~המ"חהגאון
 כמ~ואר החיי~

 ש~
~או~

 ~~~~ ו"~
 מה ~י~~ גדול ו~~ר עיי"~" ה~~ר

שהנהג~~
 שאשה

 לנשי~ חקר~
 ג~ול~ ~קון והיא

~~~
 אבל ב~רהסי" לזה

 צריכי~
 שיעמ~ו

 ו~נשי~ לנהוג" האי~ והמורי~ה~קיאי~ מח""~ ~~
 יש

 שיהי"ל~ק~ק
 ~צנו~ו~

 מהח"ק ואיזה הא~שר" לכל

 וכ~י~~ כ~~ שיה~ל~ורו~

 לנצח ה~וח ו~יל~ הנ~יא מא~ר שי~קיי~~י~"~

 ~~י~א~ גוא""צ~ביא~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ה~~י~~
~~~~

~~~~~~~~ 
 ~~~י~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~

 ~~~~~~ ~~~~י~ ה~~ ~~~~~~~~י~
 ~~~""י ~" ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ ירו~~י~~~"~"

~""~~~ 

~ו~~"~
 ~"כ

 ~ו~"~ ~~"~ ~ר~""~
 ~~י~ ~ו~""ר וכו"

 ~ירו~ ~~י~~ ~~~ר~ ר~ ~~~~"~"~~~~
 ~י~ור

 ~ו~

 ~גו~~ ~~~~~ ~"~ ~~~ ~נ~י ר~" ~י~ידו~~~~~~~
~~~~~

 ~~ו"~ו~""ר ~ר~""~ ~~ ~י~~ ~~י ~י~ר ~~ר
 ג~~רגו ~~ר וכ~י ~~"~ ~~י~"~ רוזג~~

~~~~
 ~ו~ו

 ~ וז"~ ~~~~ ~~

~~
 ~נו ~~ירוו

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

 ז~" ~~ניו

 ~~ ~~~ו~~~~
 ~~וו ~ ~~ניו

~~ו~~~ ~~ו~ ~~~ו~ ~~ו~
 ~~ו~ו~ ~~~~ר~ ~~~~ו~ כ~

 ו~~~י~~ ~~~ר
 כ~~~ ~~~~~ו~~

 ~יו ~~~~ ~י~ו~ ~~ו~
 ~~~ ~ו~

כ~
 ~~ו ~יו

 נ~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~" ~ו~~
 ~נו ~~ור

~יו
 ~~ניו ~~~ ~~ ~~ ~~

 י~ ~י ~~~~ ~~~
 ו~~ניו ~~~~~~~

 ~~~ יו~~~ ו~~ו~~~ כנ~~
~~~ ~ 

 ~ור ~"~ר~
 ~~זי~~ ~~~ ~~~""~ ~~י~~

 ~~~רו
~~ 

 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~רונו~
 ~~~ר

 ~~~~ ~ר~ו~
 ~~~ ~~ונו~~ ~ו~ ~~~ ~~ו~" ו~י~~~"~~"

 ~~רוו
 ~~~ר~ ז~~ ~~~~" ~ ~יי~~~ו~"

 ~~ו
 נ~~~~

 כ~ו
 ו~י~ו ~~ו~~"~~ו

 ~~~~ ~~ו~~" ר~ ~~נ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~
 ורו~ו

~~~~~ 
 ~י~~ ~~~נו ~ י~ו""~~

 ~~" ~~ניו ~~ ~ ~~~~ ~~י~~~ ~ו~נ~~ ~ר~~~
ונ~

 ~~ור ~נו
 ~ו ~~~

 ~~" ו~ו~" ~~י ~~ ~וונ~
 ~~~~ ~~ו~~~נ~~

 ~יוו
 ~~~~~ ~~ ו~ו" ~~י ~נ~

 ~~~ י~ ~~ ~~~ יו~ ~~ו~ו~ ~~~ ו~ו~~~~
 ~~רוו ~ו~~~~~

 ~~ ~~ונ~
 ~~רי~ ~~~~~ ~ו~~י ו~יו

 ~ו~ ~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~ר~ ~~ו~ ~~~~י~~
 ~~~~~ ~~ ~~~ו~ ~כ~ו~~

 ו~יו
 ~~~נו ~~יר~ ~ו~

~~ 
 ~ וכו"~ז~

 ~~ ~~ו~ ~~~~
 ~~ור ~ר ~~~~ני ~~~ר

 ~י~~~~
 ~~~~ ~ז~ ~רו~

 ~ו
 ~י~ ו~~ו~~ ~ו~

 ~~~~" ~~~~~~~י~

~~~

 ~~ כשדיבר~י ב~זד~נות
 הרה""ג

 הנ"ל התוס" מדברי דמוכח ~~מו ליאמר ~נ"ל" מו~ר"~
 בארונות שגזרודהגזירה

 ~א~
 ביש

 ב~~
 ~~ח פו~ח

 ד~ל והיינו ב~~רות" גם שייך לחוןופתוח
 עושה וכו" ~בר לו ל~שות ל~בירו מקום ~מוכרבמ~ני" ש~ ד~נ~ מ~

 ש~ונה לתוכה ופותח שש ~ל אמות ~" מ~~ה של~וכה
 ארבע ארכן וכוכין וכו""כוכין

 אמו~
 ורחבן שבעה ורומן

ששה
 שמואל רבינו פי" ה~וס"" כתבו ו~"ז ~כ""ל" וכ~

 ה~ו~אה ~הא שלא ב~רון ~פח פותח שיהאכדי
 בפ" שאמר כמו גביו ~ל ה~ובר ו~~מא ו~ולהבו~עת
 ~ברכות ש~~ומי

 י""~
 ~"ב~

 כו"" ארונות ~"ג ~דלגין
ומפרש

 הת~
 ~עמא

 משו~
 יש ארונות דרוב

 בה~
 פו~ח

 ומי~ו~פח"
 ל""~

 מו~יל
 אל~

 ל~נין
 ולא ~לי~ן דגזרו ~לי~ן ה~ובר ~~א ~יהא מדרבנןאבל דאוריי~א" ~ומא~

 ללכת אלאהתירו
 ומפרש מלכים~ ל~ר~~ מצו~ למקו~

 ~~כוכיןריב""ם
 ~~~וי"~

 מסורת ~ארונו~" ~צ"ל כ"

הש"ס~
 ~יחים שהיו ~צד מן ~~וחים היו של~ן

~~ 
 היתה ס~ו~ן ~יו ד~לו ל~וכןהמ~י~

 בו~ע~
 ~ומ~ה

 כשהוא ~ימאה יש יותר ו~~רבהו~ולה"
 פות~

 ~פח

כיו~
 ש~וא

 ס~ו~
 ~לא ורחבו ארכו כל כאלו ~וי וכו"

~ומאה
 בוק~~

 והביא ה~ומאה" כנגד שלא אפילו ו~ולה
 ~~י""ב ב~""ק מדאמרראי"

 פ~ ~"ב~
 כל מ~~א ~צימיו

סביביו
 א~"~

 ש~ין
 המ~

 ומס~מא כולו" ~בית כל ממלא
 ואין ~פח פו~ח שיש א~"פ גביו ~ל י~מא כןכמו

 וא"ת כאן"להאריך
 כיו~

 אפילו ב~בר שגזרו
 פות~ ש~ י~

 א"כ~פח"
 ג~

 דבית~יכא כי סביביו י~מא פרן לא אפילו בבית
 ס~ו~

 לו יש
 די~

 יש ~תוח ה""נ ס~ום" ~בר
 ~כ"ל~ וכו" פתוח ~בר ~יןלו

 ברש"ש ראי~י~~~~
 ~ב"ב~

 וא""ת ה~וס" ~מש"כ ש~"

כיו~
 תימא כו"" ~ביביו י~~א כו" א"כ כו" שגזרו

ד~~
 נראה

 פשו~
 בו ביש דל"ג

 פ""~
 כנגד אלא

 א~ו אלא ~ל""ג כיון סביביו" לאאבל ה~~מא~
 וש~ ~""~" אי~

 אינו
בו~~

 וכו" כנג~ו י~~א וצ"ל הוא ד~"ס וצ"ל כנגדו" אלא

 ונרא~עכ"ל"
 הש""~ מדברי הרש"ש לדברי ראי"

 ב~קומו
 במ~ני" ~~נן במה ד~נהש~"

 ש~
 וכו" אומר ר""ש

 הא ו~ו להו" ~מית~שי הא לבראי אי ל~ו שרילהיכא תרי ~ני הש""ס פריך וכו" ~שמאל מן ואחד הפתח~ימין ו~ח~

 ~אהלו~תנ~
 ~""ד סו~ה מ"ח פ~"ו

 ~""א~
 ~קבר חצר

ה~ומ~
 ופי" וכו"" ~~ור ב~וכו

 ~רשב"~
 ו~ו

 בה~יא התנן חייש לאדלדוושא ~~ת"~
 ד~נכנ~

 ה~בר לחצר
 נ~מא ולא ומגדל ~יבה~י~ה

 במ~
 גבי ~ל ש~בר

 דאין ~~ור ~~בר ב~צר ~ומד ו~~יו לר"ש"ה~רות
 ו~~ כוך"כאן

 ~""ג שמאהיל באוהנ נ~מא הרי איתא

 ש~ח~הכיכי~
 דוקא ~~ייק הרי עכ""ל" וכו" החצר

הרי
 דהנ~ נכון" ונהנ""ל באוהל" נ~מ~

 ~ריב"ם ~ברי ~ל
 כדאמר וכו" ~מא ~י~א דמ~רבנן שהוכיחהנ"ל

דגזרו הת~
 ~ליה~

 כתב כנ"ל" כו"
 מ~רש""~

 שמע~ין ~~תוך
 ו~ו דפריך מ~א ~מא" מי~א מ~רבנן מוכחנמי
דמפורש מהת~ לאתויי ש~וצרכו אלא כו" ~~בר חצר ד~נןהא

~~~ 
 דהא והיינו עכ""ל" ו~""ל וכו" ~גזרו

 אף מ~מאד~קבר
 בי~

 ופתוח ~פח אויר ב~בר
 דוקא ~~מא אבל~גזירה מ~~~

 כנג~
 ~ס~יביו ולא ה~ו~אה

 ולכן כנ"ל" ~רש"שכדברי
 ~רשב"~ מ~יי~

 דנ~~א דדוקא
 הרש~ כ~ברי גז~ו לא סביביו דעל כנ""ל"באוהל

 כנ"ל~~

~~~~~~
 ומפרש שכ~בו ~תיס" לדברי

 ריב""~
 שהכוכין

שלה~
 היו

 פתוחי~
 וכ" וכו"" ~צד

 ~~רתי דר"למלובלין המ~ר"~
 ב~ינ~

 ~פח אויר שי~א
 וג~

 שיהא
 א~ילו ~פח אויר ליכא כי אבל הצד" מןפ~וח

הצ~ מ~ ~~ו~
 פ~וח ואין ~~ח אויר בה יש אם וכן ועול~" בו~~ת

~מא
 מ~

 ~תורה
~~ 

 ~~מאין אינן ואז תרווייהו" דאיכא
 ~תו~" כ~בו ושוב ~~מא" מיהא מדרבנן אבל~~""ת"
 ~וכ" ~פח" פו~ח בה יש אפ"לו בקבר שגזר כיוןוא"ת

~מ~ר"~
 ר""ל

 הוא א~~ וג~
 ~~ו~

 ~ן
 הצ~~

 ~""כ
גם

 בבי~
 פרן לא א~ילו

 א~
 ~ור""ל פצי~יו

 ג~
 נשאר

פתוח~
 היכא דכי סביביו" י~~א

 דבי~
 לו יש ~תום



~ ~ ~ ~

 ~~~ם~~~
~~~~~~~ דין

 ס~ו~ קב~
 ~~וח" קבר דין לי יש ~תיח ה"נ

 ~ירצו וע"ז י~מא" ~~וח וגם ~~ח אויר ~ר~ידאיכא דא~
 ו~""ל לגזור" רצו לא וכו" בי~ אבל וכי" גז~ו דבקברוי""ל
 וכמ"ש גזרו" לא שניהם דאיכא~יכא

 ~"ל ~~" ~~הר"~
כשהוא

 פ~ו~
 כש~רן אבל ~צימיו" א~ ~~ן ולא

 עליו גזרו ואז קבר מ~~יפצימיי ~~
 ~ומא~

 ~בר כמו
 בדאיכא א~ילו קבר מקרי פצימיו א~ ד~רן היכאר""ל ~כ""~

~~וייהו
 ~~ח אוי~

 ~~וח" וג~
 ~צימיו א~ ד~ר~ וא~

 בבית שייך ~רןולא
 ס~ו~

 כדאי~א
 ש~

 י"ב ~ב"ב
 מדברי נ~אה מ""מע"א~"

~""~~ 
 ה~~" דברי א~ ש~י"

שמשכח~
 ~חוח

 באו~~ ג~
 ש~רן

 ימכ"~
~צימיו~ א~ ~רן בלא

~~~
 מהר"~ דב~י ~ל ברש"ש

 ע"ז כ~ב בקב~" כמו ~ומאה ~ליי גזרופצימיו א~ כש~רן שכ~ב הנ"ל
 בסמוך ל~יל ה~וס" כ~ש ~מא דמ~""תל"ד

והיינו ~כ"~
 בס~ו~

 ~דברי הנראה כ~י ול~נ""ל מ~""ת" ~מא
מ~~"~

 ס""ל
 דס~~ דא~

 שייך ~רן ילא ~רן
 הכלל מן יוצא יש אבל הנ""ל" הש""סכדב~י בס~ו~

 כנ"~
 ~נ""ל" ~רש""ש מ~ברי ש~וכח מה כ~י~~~~

 דא~
 ד~א

 מיירי ה~ו~" שכ~בו ~צימיו" א~ ~רןדלא
 ~רן אבל ש~~" ~י"~ בש""ס ~אי~א כמו ודלאב~תוח"
 ~צימיואת

 ל""~
 אלא

 ~~""~ ו~~~~ ~ס~ו~
 כנ""ל~

 ~~~~ ~י ~י~ דבבי~לקבר"
 ~~ ~צי~יי א~ ~רן בלאומכש""כ ופתוח" ~~ח

 ~ב"ק הרמב"ן בחי"וע"ע ~דרבנ~" ~~ ~~~"~~
 מכל ~"~זכיר ~~" "~~"~~~

 ה~וס" בדבריהמובא
 וסיי~ ~נ""ל" נ~~~~ בנוג~

 בזה"ל

 ל~וא"~
 ~~ בי~ גזרו לא

 כ~י פירן א~ו פצי~~יו פירן
 יש ~ארינותשגזרו

 זו בה~" אין א~י ~~~ ~~~~ ב~~
 שכל דכיון ~ו~י""אינה

 יש ~~תי~
 מ~חיל~~ ל~~

 ~צימין
 ארונות אבל י~~~" שמא גוזריןאין

 אין שמ~חילת~
לה~

 ו~וד ~~ח" ~ו~ח
 בדברי הנ"ל והר~"ן ~~ו~" דברי ו~ובא עכ""ל"בי~ו פצימי לפרון ~~וי א~~ שאי~

 וע"ע שע"ב~" סי" ~יו""דב""י
 בניג~

 במ~רשי זה לכל
 דנ~ש במ~~י" ו~""ז דביב במ~ני" ~"ג ~אהלותמ~ני"

א~ומה~
 עיי"ש~

 דארינות דגזירה הנ"נ מוהר"ד הרה"ג דברי~~~~
שייך

 כן ב~ר~" ג~
 נרא~

 שב~וס" מ~גי"
 ~כגי" הארינות כ~בו ולא שלה~" ""~כוכין""של~נינו
ה~וי"~~"

 דבכוכי~
 היינו

 שמני~י~ ~מקו~
 ב~ם

 דיש ש"מ~ארוני~"
 ל~~וכי~

 כשמניחין הארונו~" דין כל
המ~

 ~ל
 ~מער~ גו~

 ש~ניחו בנד"ד ובזה בארוני~" שלא
העצמו~

 יש קבירה ארון בלא
 להמע~

 א~ון כמו דין
 ו~~וח ~~ח חלל ביש בזה להחמיר וישקבירה"

 במ~ר~~כמי לחו~

 ל~~~""~ ישנ~ בארונו~ ג~~~~~
 ~~י""ב ו~ראב"ד

מהל"
 מ~ ~ומא~

 שי~ו~ ~""ו~
 ~ח~יח

 משי~ו~
 התוס" דהנה~~וס""

 ~ב"~ ש~
 ד""ק

 בש~ ע"ב~
 ריב"ם

 היו ש~כוכין מיירי ד~כ"ח הוכיחוהנ"ל
 מן ~~וחי~

 הי~ה ~~ו~ן היי דאיליהצד"
וכו"" ו~ו~ ~ו~~~ ~ומא~

 וא~
 מ~מא בכה""ג

 ול~ מדרבנ~
 אלא ה~ירו

 ללכ~
 אבל כנ"ל" מלכי~לקרא~

 ש~ ~רמב""~
 ד~ותח דהא ס"ל

 אבל ב~בר ~ילי הני סביביו כל מ~מא~~ח
 ~ןשל בארונו~

 אי~
 ~~ור הארון ע"ג והעומד ה~ומאה" ב~ני וחיצןאוהל היי ~~ח ב~ו~ח ילכך ~תו~" כ~בר דינם

מה""ת"
 ור~

 מדרבנן
 גזיר~ משי~ אסו~

 ויש היאיל
א~ונו~

 שאין
 ש~

 ~~ירו ~לכים כבוד ו~שום ~~ח" חלל
וכמבואר

 בכ"~ ש~
 לימר א""צ זה ~י~וש יל~י

היו שהא~וני~
 ~תוחי~

 וכמ""ש ~צד" מן
 ~~יי""~

 מ"ח~" ~""ז ~ב""ב
 התוי"~וסיי~

 במס" שב~ירושו אע""ג
 א~לו~

 כן ~י" לא
 עכ""ל" בס"ד שםכמ""ש

 יא~
 דהראב"ד

 וכ~ב הרמב""ם" עלשחלק ש~ בהשגו~
 ד~~~~

 בהא
 דמדלגי~

 ~""ג
 מיז~רי~ ~כ~ני~ שאיןארונית

 ש~נזיר טימאה על אלא
 של גו~ו על אלא מגלח יאינו עלי"מגלח

 מ~
 ק~ר על לא

 ~~ ודו~~" גולל ~לולא
 אין

 ב~
 מת של גו~ו ~פח חלל

 ב~תוחי~ לאו~מי א""צ ג""כ ל~י"ז עיי""ש"הוא
 ~צד מן

 אליבא ל"ה בזה ה~ו~" ~י~~ וא"כ ~ד~נן"ו~מא
 בזה לדון וישדכי"ע"

~ 
 דינו

 כיון ~עש~" לה~~
 איןדלכו"ע

 מ~ ב~תיחי~
 ~~ח" אויר ~נל ויש ~צד"

 ס~י~~ ו~וי ~ה"~"~ו~~
 כנ""ל~ בדרבנן ד~לוג~א

~~~~
 בנוגע במק""א לה~למד כ"ז

 א~נ גו~י"" למע~
 הנזכ~כ~י

 אנו אין
 דני~

 על בנד""ד
 ובהחלל הבי~"על ר~ המער~

 חלו~
 לאויר ה~~וח גדול

 ב~~אר~וראי~י כ~""ל" העול~
 ~ל ישראל

 ארבע ~רי~ בקונ~"ה~ו~אה ~~~ש~י~ בדיני ~ניו~
 ~אהלו~

 ~רק
 ד"~

 אשר
סידר

 ש~
 כל

 הנוגעי~ ה~ר~י~
 ונראה דא" לע~ינא

 ללמוד ישדנד"ד
 ס~י" ג" ~ס~ ש~ ~~וא~

 וא~ לש~נו~ואע~יק ב"~
 אהל יש

 ~ר~
 ~בר ל~לה או

הס~ו~
 ההוא ל~אהל ~~ח ש~ין אי שיש בין

 ~וכו בכל~~ומאה מת~~~
 ~כ~ויו"~

 ~ה פ"ו
 ד"~

 ע"ר וכ"
 מ~י"ז זצ"לאאמ"ו

 וע"~~ מ""~
 אבל

 הזה הבי~ ~קר~
 ת~בע שלא חוצן למ~ה או למעלה ל~ק~רשסמוך
 ~לןה~ומאה

 ל~~
 וכד~כח לה~הל מחון ולמ~ה

 ~~""ז ~~ים ב" ש~"ג~עלי"
 מ"א~

 נ"ל מיהו וע""ש"
 למ~ה או כשל~עלהדדוקא

 ~ס~ו~ הקב~
 ~~ח ~~וח

ע"~
 שוב בוקע אינו אז הצד מן

 מתקר~
 ההיא ~אהל

 אבלולהלאה"
 ג~ א~

 ~אהל
 א~ סתו~

 נ~אהל שאין
 קבר דיןה~יא

 ~~ו~
 ממש

 ל~~
 בי מדאין ~ביביו כל

רק
 הת~ש~ו~

 ולא ה~ימאה
 ממשו~

 לא עכ""פ
 גר~

 אהל
 שע"ג מאהל ה~בר שע"גזה

 ~ימא~
 רצוצה

 ~כ""ל~ וכ~

~~~~
 המבואר כ~י שלנו נדין

 בלשו~
 בית ""בנו ~ש~לה

על
 עצמו~ לי~ו~ מער~

 ה~ערה על ~דול ו~~ח
 לחלל~~וחה

 שמתח~
 ~בנין של זה ומהחלנ זה לבנין

 לאויר ה~תוח גדיל חליןיש
 העול~

 וכו""
 ~כ""~

 ה"ז
 "א~ל הנ"ל ~~א"י בס" למש"כממש דו~

 ~קר~
 הזה אהל

 למעל~ ל~ב~ש~מו~
 או

 י"ל מי~ו וכו"" חוצן ל~~
 ~ס~ים מהקבר ל~ה או למעלה כשהא~לדדוקא

 ~~ו~
 מ~~~"~

 כנ"ל" יכו" בוקע"" אינו אז הצד
 הו~ וכ~

 בנד"ד
 בהבנין ב~וב להבקי ~וד יש ובודאי הנ"ל~ל~י

 יש אשר שם" ה~~א"י שבדברי ה~ר~י~ מן איזהלמצוא ש~
ללמוד

 א~צ~~ בהמציאו~ בקיא~י אי ומחמת לנד""ד" מש~

 בברכ~ואסיי~
 הרב ידידי ושלו" לכמ""ע רב שלו"

 מוה"ר~גאין
 של~

 שלי~"א
 ברכו~~ ב~ו~מי וחו~~

 ~~יי~ י~~~~~~~

 מצב שאין ראי~י ש~" המציאו~ דב~ ליו~סביר ~נ"ל" שלי~""א ~וה~"ד הר~""ג אצלי ה~ כ~ש~~~~
 שכל הבנ~י שאני כ"ת" ~תב מ~וך כ~בנ~יהבנ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  חלל תחתהמערה
 עומד הבית שכל היינו הבית" שתח~

 לי הסביר הר"ד אבל המערה" ש~ל החללעל
 על עומדמהבית שחל~

 המער~
 המערה ע""ג חלל בלא גופי"

 יבין המערה" גג בין מפסיק אהל שאין באופןבאמצע"
 והעצה הנ"ל" הי~ר ל"ש שוב ובכ~""ג גופי""הבי~

 ~ בזה""ל שכתב ר"ד הרב לי ש~סר במכתבמוזכר לז~

~~~
 מורי~ ~~ כה" עד שעשיני

 בירושלים נעשה ~וכן
 מרן מעכ""ת עפ""י הנציב" ""ארמוןבשכונת

 והבד""צהגאב""ד
 שלי~""א~

 שבנינו ~וא
 מבנ~

 אוהל
 שלא שגזרו מצינו שלא כך על וס~ו המערה" גגמעל נ~~

 על אלאיחצון
 לא אבל ~רה" הן ארון" הן עצמו" הק~

 אוהל או הקבר" ש~על ואוהל בית על שגזרומצינו
 מעלשנעשה

 הק~
 חציצה~ לשם במיוחד

~~~~~
 ברק" בני מחכמי שלי~""א

 הוסי~
 ~יתר

 ~י~לוק ~מ~רה" ~כוך חלל בתוך גגל~וסיף עו~
 לאו~ו עד רק קבר נ~שב יה~ יאז הכוך" חלל גיבהאת
 כבנין מעתה נחשב הגג אותי מעל בחלל והנותרהגג"
 אם ויחצון חז"ל" גזירת בכלל ואינו לקבר ומחוןשמעל
 החלל דיל~" המערה וגם כלל" וב~ך ~פח" חלל בויש

גבו~
 ישאר ועדיין ג~ו" את לחלוק כדי בו ויש ~רבה

מלמע~
 ~תנה ~נאי אבל הורה" כך אוהל" גובה שיעור

 ולא ב~י~" וקבוע קבע בבניית הנוסף הגג ~שוישיה~
דרך

 עראי~
 עכ"ל~

~~~~
 שיש במערות דאף ~תוס" מ~ברי שמוכח הלכה
~~

 גזרו" ~פח ופותח ~ח חלל
 ~כמה להביא הנ""ל" ~והר"דהרה"ג הוסי~

 ראשוני~
 שכתבו

 ג~ יכי הנ"ל" רש"ש בדברי פלפל וגםכן"
 אותם

הראשוני~
 התו~פי~ קוש~ שיישבו

 באיפן מארונות
 י""לאחר"

 ההלכ~ דבגו~
 התוס"" על חול~ים אינם

 בדברי לירד כעת להעמיק לי א~א ~רדיתיו~מת
 לנו די כי יותרהפוסקים

 שלא דרךלמצוא להדיא" ה~חמירי~ הפוס~י~
 להכני~

 דחוק~~ בפירצה עצמנו

 ~~~~ ~ו~~ ~~~ ~י~~~ ~~~~ ~ו~~~~ ~ר~ ~~~~~~
 ו~~ ~~~ר" ~~~ ~~~ו~ ~~ר~~ו~~

 ~~~ר
~~ 

 ~ג

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~ר~~ ~~~ ~~~ו~

 ~~~""ג
 ~~ו~ ~~~יו ~ג~ ~~~~ו~~

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

"~~~~~ ~~~ 
 ~ ~~י~ ~~" ~~ורו ~~~ו

 ~ו~~ ו~~
~~"~~~ ~~~ ~~ ~~ 

~~~~ו ~~~ ~ו ~יי~ ~י~~ יו~ר ~ו
 ~~~~ו~

 ~~יו~~~~י~ ~~ ~~~י~ ~~~יו ~יי~י ~ו~~ ~~ו~" ~~ג
 ~~~ו ~~רו~י~ ~~~ ~~~" ~ו~ ~ו~

 ~י~ו ~~יו~~ו
 ~~ ~~""~ ~~~י~~~~י~~ ו~~~ ~~~" ~~ו~~ ~~ו~ ~~ו~

 ~~~י~ ~" ~~~ ~~~ ~~" ~~ר
 ~~~ר ג~ו~" ~~~ ~ו~ ~~י~ ~"~~

 ~~~י~ ~י~ו~
 ו~~ ~~~י~"ו~~~

 ~~~י~ו ~ו
 ~ו~~ ~ו~ ~~

 ~רוו~~ו

 ~~~יר ~ריר ו~יו~~~"
 ~י ~"~" ~~ ~~~ ~~~ ~~

~~~ר ר~
~~~ 

 ~~ו~ו
~~~ 

 ~~ר~ ~~" ~~ר
 ~~ו~~ו

~~~
 ~~~~~~ ו~~ ~~~ר" ~~~ ~~~~ ו~~ ~~ו~" ~~ר
 ~~~רו ~~ ~~~~ ~י~~ ~ו~~~ ו~~~~ ~ר"~י~ו ~~~ ~~ו~~~ ~~ו~~~ ר~ ~ו~ ~~~ ~י ~~ו~ו"~ו~~~

~~~ 

 ו~~~~~"
 ~~ג~ו

 ~~~ ~~~ ~~~י~ ~~ ~~
 ~~~ר גג

~~~~~ ~~ "~~ ~""~~ ~~~ 
 ו~~~ ו~~~" ~ ~~ ~י" ~~ו~~~י~~ ~~~ ו~~""~ ~~~ ~~ו~~ ~~י ~ר~""~ ~~~~~י~ויו ~~" ~ריר ~~~~ ~י~ר

 ~~ו
 ~~"~~ ~ר"ו~ו ו~~~י~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י ~~~י ~~ו~~~י~"

~~~
 הרה""ג מש~כ

 דהאחרוני~
 למדו

 די~
 שיעור

 מדין כנ~~ד" לצאת~ומ~ה
 סו~

 מן בכזיתדדוקא לצאת" ~ומאה
 א~ די המ~

 על ~פח פתוח מ~זיק
 ~ צריך מכזית ביותר אבל~פח"

 זהו הנה ~פחי~" ד" על
 מפורשת~יספתא

 דהוא ביב וז"ל דא~לית~" ~פ"~
 יש הבית תחתקמיר

 ד"~
 ~פחי~ ד" ביצ~אתי ויש

 ונפל
 בו יש יכו"" ~הור ~ביתלתוכו

 ד""~
 ביציא~ו ואין

 ב~וכינפל ד"~
 במ~ני" בר"ש זו ותוספתא ~מא" הבי~

 ש~דאהלו~
 ~פ"ג

 מ"ז~
 ועי" שם" ורע"ב וברא"ש

 ~הנדפס י~ושעבמ~יני
 ~ניית~ בסו~

 ש~ביא
~~וספתא

 ~נ"~
 והה""ד ~ שלם דבמת הרי ע"ז יכתב

 ~ מכזיתביותר
 ~עינ~

 מה א~נם ~פחי~" ד" בפתחי
 גם שיהא התוספתאשהצריכה

 ~ בבי~
 הוא ~פחים

 עיי""ש~ חדשדבר

 ~~ירובין רש"י מדברי העיר שם" יהושע במעיני~~~~

ד~
 ל"

 ~""א~
 פ~חו מה"ב ד~וג בהא שפי"

 משמ~ פתחים" שאר על להצילכמילואו"
 עניני דלשאר

 ב~ו~פתא ~ורש המבואר יכפי ב~פח" די~ימאה
 ג~

לעני~
 שיעור

 ~ומא~
 יקשה ב~פח" סגי לא כנד"ד לצאת

 ~ידי דנק~ לק"מ" באמת אבל כנ""ל" ר~""י דבריעל
 פליגו להו דאי~עיא שם" הש""ס בי"דאיירי

 ר~נ~
 ~לי"

 פתחים דאיכא ה~ם וכי" ת"ש לא" ~ו~שב""א
 ובעי לי" חזי חד דליכא היכא אבל רש""י ופ~ וכו""~ובא ק~ני~

 לא שיין וכולןמרווח
 ידעינ~

 יכ~ז עיי"ש" ~רווח בהאי
 לכן פתחי~" שאר ~ל ל~ציל בדיןשייך

 כנ""ל~~ ~"י נק~

~~~
 ש~ י~וש~ מעיני בספר כ~ב עוד

 א~שר אי דיכ~י ישאר בבכירות דתנאי ~לוג~אנפלין ד"~" ב~י וביו~ר ב~פח סגי דבזית דינאשהך יד~ ~ וז"נ
 ד~חו~ לא" אולצמצם

 וביותר ~הור" מכזית שהיא כל
 לא ד"~" בעיכ""ש

 ~כ~~
 כלל לצאת דסיפה ~ו~אה לה

 ~יציאה מקום אתל~מא
 ול~ה~

 הביב שע"ג הבית את
 ויש לצמצ~" אפשר אי נימא ~י בפ"~" יציאהע"י

 עכ"ל~ ודי"ק וחו~ראקולא בז~

~~~~  
 ל~מא שנוגע

 ה~ביאר כפי היציאה" ~קו~ א~
 ופ"ג ~ג פ"ז ~אהלות מתני"ב~רשי

 מ"ו~
 היי

רק
 גזיר~

 יציאת ~ך א~ ל~~א חכמים
 ~ומא~

 שסיפו
 בזה וי""ל דרבנן" בספיקא נוגע נפי"ז עיי"ש"לצאת

 אבל בדיעבד" ל~ולא דרבנן ספיקאלכאירה
 עצמו להכניסשאין ~תחיל~ ל~

 א~
 בספיקא

 דרבנ~
 ~תחילה

 אמנ~ ~וסקים"כמביאר
 מדברי נראה לנד"ד" בניגע

התיס"
 ~ב""ב~

 ~ דבלתי וש""פ הנ"ל
 לחון ~תוח

 לחומרא~ ובספק כנ""ל מדאו"מ~מא
 שלו""ם~ בברכתואסיים
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 לו~ אני מוכרח

 נראה התוס" לדברי שבנוגע
 ~ ה~ כדברייותר

 ש~ ב~"~ נ"י" דוד
 ~בב""ב

 ע""ב~ד"~
 יש אפילו בקבר שגזרו כיון ו~""ת ו~""ל

 ~פחפותח ש~
 ג~ ~"~

 קבר דין לו יש סתום דבית היכא כי סביביוי~מא פצימיו את פרן לא אפילו בבית
 גזרו דבקבר וי""ל פתוח" קבר דין לו יש פ~וחה""נ סתו~
 בית אין בית אבל כו"" בו אין א~ו ~פח פותחבא~ון ~

 לגזור רצו לא ~בר א~ו ובית ~פח" פותח בו יהאשלא

 ש~ מלובלי~ וב~~~~כ"~
 וא""ת התוס" דברי בפי"

 ר"ל ~פח פותח יש אפילו בקבר שגזרכיון
 וג~

 אפילו
 ~שה לא דאל"כ לו~ר רצונו ~כ""ל" הצד מן פ~וחהוא
 פצימיו פרן לא אפילו לגזור בבית דאפילו הת~"קושי"
 ד~יקר בית דש~ני ותירצו פ~וח" ה"נוכו"

 משו~ הגזיר~
ד~עמי~

 ~פח פותח י~י" לא
 ל"ג בבית דוקא ש"מ הרי ~פח"פותח יה~ שלא בי~ אין ובבי~

 משו~
 בית דאין

 במערה מש~"כ ~פח" פותח יהי"שלא
 דלפעמי~

 אין
 ~וד ממש"כ וכן בפ~וח" אפילו גזרו ~פח"פותח

 את כשפרן אבל ~צימיו" את פרן ולא פ~וח כש~ואר""ל לגז~" רצו לא קבר א~ו ובית התוס" דברת על~מהר""ם
 דאל""כ פצי~יו את שפרן אף פתוח כשהוא רצ"לעכ""ח ~כ""לי קבר כמו ~ומאה ~ליו ג~רו ואז קבר מקריפצימיו

 ~תוס" כמ""ש מדאו"מ~מא
 ~מנ~ לזה" קוד~

 באמת
 ברש"~ראיתי

 מהר"~ דברי על
 את כשפרן ~ש""כ הנ"ל

 סתו~ הבי~פצי~ו"
 וכמבואר

 ש~
 ב~מוך התוס"כמ"ש ע""א~" די""ב ~ב"ב

 עכ""~
 ו~ראה

 דסתמ~
 פרן

 ~תו~ הבי~פצי~יו" א~
 ה~וס" שכ~בו הדבר בגוף~בל ע""א~" די""ב ~ב""ב רשם וכמבוא

 דה~ע~
 ד~"ג

 ופתוח ~פחפותח בבי~
 משו~

לא ~פח" פו~ח יהי" שלא בית דאין
 ג~ הע~

 כנ""ל~ וש""מ כלו~" הרש"ש

 הרמב"ן חי" מדברי מוכח כן כי~~ג~
 ~ב""ב~

 דאמרינן ~היא בזה"לשכ~ב ש~"
 בברכו~

 מדלגין
 של ארונותעל

 ~וב וכו" מ~י~
 ארונו~

 פותח בהן יש
 למה ו~""ת היו" פתוחות~פח

~ 
 פירן לא בית גזרו

 יש בארונות שגזרו כמופצימיו
 בה~

 א~ו ~פח פו~ח
 אינו זו בה~"אין

 קושי~
 ~ן יש הב~ים שכל דכיון

 אבל י~ל~~" שמא גוזרין אין פצימיןמת~יל~ן
 שאין ועוד ~פח" פותח ~~ איןשמ~חיל~ן ארו~~

 זולת הא משמע עכ"ל" בי~ו פצימילפרון עשוי אד~
 ~עמי~

 הנ""ל
 אפילו בבית גם גוזריןהיו

 פ~וח~
 ויש

 של""ש במערותא"כ פצימין" לה~
 בפו~ח אף לגזור יש הנ""ל" ~עמי~

~פח
 כנלענ"ד~ ופתורי~

~~~~
 בתו~פו~ ראי~י

 ~ברכות הרא"ש
על ~""ב~" די"~

 דבר~
 יש ארונות רוב הש""ס

 בה~
 היו שלהם הארונות פי"וז"ל ~פח" חלל

 היו והכוכין בכוכין" נ~וני~
פתוחי~

 לגג הארון בין ~פח חלל והי" המ~~" ל~וך
 ~ומאה ל"ה הילכךהכוך"

 רצוצ~
 על מדלגין היו ~והם

 אין ~בל תח~יה~" ארונות והיו ~למעלה""~מערו~
 מה דא"כ שלנו" כעין קרקע ע""ג הקברות שהיולפ~ש
 הוי מ"מ הק~" לגג הארון בין ~~ח פותח שישמועיל
 סתו~~~

 והנה עכ"ל" סביביו כל ומ~מא
 זהו הכוך" לגג הארון בין ~פחחלל וה~ מש"~

 ה~ב""~ כמ"~
~ד~

 בריוח הארון ~כניס וז"ל שב~~" ורומן
 בין ~פח אויר~יות וג~

 ~פי" ה~רק~
 ~קר~ בי~

 הכוך

לארו~
 עי"

 ~ויו"~~
 על מדלגין שהיו ומדאמר וכו""

 דס"נ הא א"כ~מערות"
 להריב"~

 היו דעכ""ח
 ~יו ~מערות עכ"ח הצד"מן פתוחי~

 ~ פ~וחי~
לא ומ""מ הצד"

 הו~~
 וש""מ מצוה~ לדבר ללכת אלא

 דג~
 במערות

 וצ""~~ גדול חלנ במערה שיש אףגזרו

~~~~
 ל~לכה בנוגע

 דלאהרמב"ם מדברי ה~רותי ~ני ג~ למעש~
 ר~

 כלל בדבריו מובא שאין
 והראב""ד הרמב""ם כ~בו הרי עודזו" גז~~

בהא אחרי~ ~~מי~
 דמדלגי~

 דינו מוכח אין ~י""ז אשר ארונות ע"ג
של

 אני למ~שה מ""מ בארונו~" ג~ הריב"~
 חוש~

 להקל

היכ~
 הדיעו~~ כל לצאת עצה שיש

 וחות~ כה""י דוש"ת בזה~נני
 מתוך ~תו"ע על לישב שיזכה ה~וב בכלומברכו ברכו~ חותמי בכל

בריאות
 ואך שיחי" יו""ח מכל נחת וחי" השלימו~

 כ~"י~ באוהלו ישכון וחסד~וב
 עוז~ידידו

 ~~יי~ י~~~י~~~
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 ויר~~ י~~ ~~ו~י~ו ~~~י~~"
 רי וי~~ר ~~ינו

 ~~ר ~ו~~י ויר~~ו ~י~י~ו ~~~ וגי~~~רו~ינו
 ~ו~~ ~~י~ ~~י~וי~י~ו

 ~~~~ו
~~~ 

 ~~ר ~ר
 ~~ו~

 ~~~~~ירו~~י~

~~~~~~~ ~~~ 
 ~שר

 כ~~~
 אין

 ~ילו~
 ~י" ~יני~~"

~חשו"
 ח~""~

 ~י" ~יו"ד
 ליהו~י~ ~ני~ן ~ביה"קבנידונו של"~~

 ~~~ים ~ם ~~~ור
 ולא ר"ל"ב~גפה

 ני~~
 ו~ינו לישראל ל~חוזה לחלו~ין

 ר~ה ש~צוה כ~ב~~ו~ר"
 ה~יה"~ לפנ~

 ו~וברם

 ול~ ה~שו~ר" ~ישנ~ב~יה""~
 שאב~י~ם ~ו~ם ~י~עיא

 ~וכבי~וקרובי~~
 ב~י~"ק

 ~ישנ~
 ~"צ ופשי~א פשי~א

 ו~ואלפני~"
 שארי ~פילו ~לא ש~""ג~" ~~~ ~ו""~

~תים
 ל~~ו~ ~~צ~~ קרו~י~ לה~ ש~י~

 כיון
 ~שו~ר" שאינו~~קום ש~ונ~י~

~~" 
 ואי ~רו~י~" ~~~וצ~ו~

 ל~~ולאפ~ר
 ~~"~ חו~~ ל~נו~

 ~י~~ ולשו~רי ו~~גור
 ~ש~ ~~וצי~י ~~ייי ו~""~ לאחוזה"~וחל~

 ~שאר ולא ~~" ~~"~י~ ~~~ שיש ה~יר ל~נ~יהשייכים ~~נ~י~ ~ל
 ~צ~ור ~ל ~~~יל יכול~י ש~~~וררו" א~~י~ אנשי~ ר~ ~הי~ ~~ברו~ בי~~צ

 ~רוב~ ו~ירח~ ~וצאו~ להוצי~
~""ז"

 כיו~
 שאין

 ~רו~י~~ כא~
 לה~יל ~צי~ולא ~ז~" שי~ייעו """~שי~ם

 ז~ ~י~
 ~לי נשאר נ~צא ~צ~ור" ~נ

 ~ו~ר ~א ו~כיש~יר~"
 ל~נו~

ו~וד ש~" ~~ואר ~~~ר ~~~ר
 ו~~יי~ ~לו" שאינו כ~בר שהוי ~~ע~

 ~""כ
 נל~נ"~

~~ו~
 שיהיו

 זריזי~
 לד~ר

 ו~" ~צי~
~~~~ 

 ~כת""ד~

 ~ש~~יו~~~ג~
 ~~~רו~י~ ~ו~~" לשונו

 ל~ א~אף לפנות" יוכלו
 יפנו

 ה~~רי~
 אלא

 ג~ ~נו~ ש~ו~
 ש~יןאלו"

 ~~~ו ו~ולי ~נ""ל" ~~~~י~ קרובי~ ל~~

 הפ~"~כ~"~
 ש~"ג ~סי"

 ~ש~ ס~""א~
 ~~ארת ~~ו"

 ~חיו"~צבי
 ~י"

 נ"~
 ס"~" ו~י"

 ל~ני~
 ~נ~בר ~י

ב~ר~~ו~
 ~וציאו ~יכול ~ו"ם

 ל~ברו~ ~~
 ישראל

 סי" ל~ח~""צ שס"ל~וכ~ו
 נ"~

 וכתב
 ~פשו~

 ~אין
ל~נו~

 לאלו
 הרוצי~

 שי~שך ~בור ~~ש בקבר ל~~~ר
 ל~~תים בזיון~י"ז

 ה~בורי~
 ד~ה הי~~" בב~""ק

 לה~
 ~""~בז~

 ב~קום ולהקבר להתבזות רוצים אין
 ז~

 ואינו

~חוי~
 ל~ביל

 ~וע~ בזיו~ א~
 ~ם בחח"ס ה~בואר ~~~~י~ חוןבנד"ד ו~נ~ ~יי"~" חבירו בש~יל

 ~נ""~
 עו~

 יש
~ום

 ~רק~ו~
 ~כו""ם

 ג~
 ב~~ר""ם כ~"ש

 ~~יו"~ שי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

סי"
 שנ""ג~

 דינא ד~לכותא דדינא דכיון כ~""ג בנדון
 קרקעותלענין

 ~~ום פסק א""כ שנה~" ד~~דינ~
 ~יי"ש~ עכו~ם קרקעות והוי שלו"~להיות

~~~~~~~ ~~~ 
 וכל פורענית להקדים אין לענ""ד

כ~~
 ש~"ת בודאי הכרח שאין

עדיף~

~~~~~~~ 
 שיעשו רחוק חשש לכאורה

 בז~
 לשם ~סק

 אי~ ו~~ ~~ון~~רווח~
 לו~ר

 כלל" ~ז~
 בד~~ הבקיאים עיני ראות לפי תלויו~כל

~~~~~~~ 
 בקבורת ל~תנהג ~יאך ~דין בעי~ר הנה
~תים

 ש~חמ~ ~ביה"~
 ~שו~רת שאינה

 ~תשו" ~בואר כולה" לפנותיש
 ח~"~

 סי" ~יו""ד
 א~נ~ ~תיה~" בקבורת להתנהגהיאך שכ"ג~

 ~צות דין ב~יקר
 שי~ת בתשו" ~צינו כה""גפינוי

 ציו~
 בדבר ס"ב~" ~סי"

~שאל~
 לעשות רוצה העיר ש~ושל אחד בעיר

 דר~
 רבים

בבי~~
 וה~ר~ ~י~ודי~ של

 ברצפת הקברים על יעבור

 הרבה לבזבז חייב שאינו השואל ד~ת ו~י"אבני~"
 הוצאות ולהוציא הק~ילה ~נשי עללהכביד

 כ~י ~רובי~
 ל~סיב~עול

 ולנ~ו~
 ~על ~דרך

 ביה""~
 אחר" ל~ום

ו~ילו
~~ 

 ~סי" ב~~""ד שפסק
 רפ"ד~

 שעבד ~~~שה
 הי" העירשר

 רו~~
 של בבי~""ק השררה בה~ות

 ~תה""ד ופסקהיהודים"
 וכ"~

 ~בסי" הר~""א
 ל~~ביד הוצאות להוציא צריךשאין שס"ח~

~ 
 ל~נוע ~צבור

 שיבת ~על והגאון בביה""ק" ~שררה בה~ות שלה~~ה
 בפת""ש ~הובאציון

 שם~
 ת~""ד" דברי לס~ור האריך

 ~דברי שהוציא ה~ה""ד של דינו שכל ~~ה דחוןוכתב
 ~ני ~פ"ה~רדכי

 ~~יר~
 ~~ברי ר~י" דאין ת~וה"

 וסיו~ לנידו~ו"ה~רדכי
 על לחלוק כדאי ~ינו אם דבריו

 ~"~ והר~"א" ה~ה""דדברי
 דלא הבו

 לוסי~
 כ"א עלה"

 וג~ ~גת" ~קהל יד שאיןבאופן
 לחוש שיש

 שא~
 י~~ו

~לר~ות
 ש~

 יקח ~~ושל של בה~ת
 ~ה~

 ע"י הקברות
 ועוד~לילות"

 דש~
 ל~חר כי ה~קיים דבר אין ה~רעה

 אבל עוד" שם ירעה ולא אחר ~ושל ~ו אחר עבדיבוא
 לעולם" ה~תקיים דבר שהוא הקברים על דרךלעשות

וג~
 כל ה~~ים בזיון איכא

 שרבי~ ור~ ש~~
 בה" דשים

~~בו~ר
 ברשב""~

 דק"א ~ב"ב
 ע"א~

 יש ו~וד החילוק"
 יח~רו ~י~י~ שברובלחוש

 ש~
 ה~תים ~צ~ות ויוציאו

 כיון בזיון ~~הג הק~רים על ינהגו וגם בחון"ל~~ליכם
 וי~ו רבים שםשיעברו

 גדול ב~יון לך ואין צרכיה~" ש~

 להשתדל צריכים לכן~זה"
 בז~

 ולהוציא
 בכדי הוצאו~

 להסיר אלו בהוצאות הצבור על ה~ול שכובד אףיכל~ם
 ו~~ ~שם" הרביםהדרך

 ~כדי יו~ר ~הוצאות יעלו
יכולתם

 ~ו~
 הקברים לפנות

 ל~קו~
 כ~ו ה~שתנ~ר" א~ר

 בשו"עש~סקינן
 ס~ ~יו""~

 שס""ג~
 בזה האריך ו~וד

 ~סי" ש~ח"ז בתשובה שם כתב וכה""געיי"ש"
 הו~י~ וש~ כיו""ב"בעוב~א שס"ג~

 עוד
 בנו~

 ישן לביה"ק
 הרב~" שכי~ ~"~ אד~" שם נ~~ר לא שנים ~~אהויותר

 ה~~ים עצ~ותובו~אי
 ~~יי~

 ו~עשה בבי~"ק" קיימות
 ש~וציאים יוםבכל

 ~~בע ו~וא שנים" ~אית ~~~ה אדם שם נקבר לאאשר קרק~ בח~ירו~ אדם ~ני ~צ~ו~
ש~~צ~ות

 נשארי~
 ש~ורים

 וק"י~י~
 ~~ה בקברים

 אך הר~~" להשתדל שצריך כנ"ל ג"כ ו~סיק שנים"~או~
 אפשר איאם

 צריכי~
 שם ולחפור לחפוש

 ב~קו~
 שיש

 להוציאק~ר
 ~עצ~ו~

 ול~וליכם בקברים הנ~צאים

 ~ז~~ הרבה עוד שהאריך עיי""ש ש~" לקובר~לביה~

 אב~י ב~שו"~~~
 צ~~

 סי" ~יו""ד
 לעני~ ק~ו~

 נידון
 ג~ וכת~ שהביאו"כה"ג

 ל~שתדל שיש בנידונו
 לקנו~ יכולת~ כפי ~רובהבהוצאה

 ~ן ההוא ~מ~ום
 וא~האדון"

 בהוצאות ישתדלו אז ל~וכרו רוצה אינו

 וכ~ב וכו"" ~הוא בי~""ק לפנות האדון ברשות~א~
 כתב וכ~"ג עיי""ש" ~יחד ~~ים ב" יניחו שלאלדקדק
בשד""ח

 קל""ד~ או~ ~אבלו~ אספ"~
 וכיוצ~ עיי"ש"

 בזה
 סי" ~חיו""ד כת"ס בתשו"איתא

 קפ""ד~
 לק"ק שהשיב

 ~עיר שרי שרוצים ע"דקלויזנברג
 לה~~י~

 ~ית ה~~רות ~ל
 דרך קברים כ~ה ולעשותאוצר

 סלול~
 ונהיות שם" לילך

 אפשר ואי לרבים"~עבר
 ל~חו~

 יבצעו שלא ~עול ~ו
 ש~ותר וכתב~עשיה~"

 כי לפנו~~
 אי~

 לך
 בזיי~

 גדול
 ויח~רו י~~~ו ובל הק~רי~" על בית לבנות~ה

 ש~
כ~פצ~

 א~ר הקברים שארי וג~ הבנין" ליסוד וכרצונם
יעשו

 דרך עליה~
 סלול~

 ל~תים" גדיל ~זיון ~וא לרבים
 נ""ל זה ~כל ש~ירה" בלא יהי"וגם

 ד~~י~
 ל~א

 יותר וד~י ל~כ"בד" ~בזוי לקבר~קבר ~~ני~
 ל~~

 ~כתב
 שם דן א~נם וכו"" הק~ר בזה ~שו~ר אינו ואםה~חבר

בדי~
 ~חר ל~קום הפינוי ידי על אם

 ל~
 לה~~יק יוכל

 מבואר וכבר כיוב""ז" ו~וד לכתחילהכדינו
 ~ז~

 ב~שו"
 ~ס~ ז"ל ה~ת""ס~ביו

 שכ""ג~
 וכנ"ל~

~~~~
 ~~שו" כתב כן

 מ~ר"~
 סי" ~יו""ד שיק

 ~שאבא עיר של~ביה""ק שנ""ג~
 וה~ואל ~י~""ק" ~רך ~~לכו ודרך אייז~ב~~ןלעשות ~המ~של~ ש~ו~כ~

 לפנו~" ~""צ אולי חפירה" דרך עושין אין אם לי"~ספקא
 הוא רבים דב~רך ~עם לפנות" דיש שיק המהר"םוכ"
 חשש וגםגנאי

 בני~ דבש~~
 קברים לח~ו~י יבואו

 ועוד ה~ת"ועצ~ות
 ד~

 ~ו~את של ~כשול ~~~ם שם
 ~פקי~י~ שה~ה וכיון בדד"~" ועודכה~ים"

 ה~קום
 ~קו~הוי

 ו~כ"~ שלו" שאינו
 בעצ~ו ~~ה גוי קרקע דהוי

 גנאי"הוי
 ~""~ א~

 האחריות ~צ~ו על לק~ל רצה לא

ר~
 עוד בהסכ~ת

 רבני~
 שם ~ונ~ש"כ ע"י"ש~ ~ובהקים

ה~~ר"~
 ~~"ש ~ה שהביא ~שואל דברי על שיק

בש~
 שיבת ~שו"

 ~צ~ של~ ציו~
 לפנינו הנה בפ~"~" כן

 ש~ יש ~אך ~ק""א~" שס""ג ~בסי" בפת"ש כןאי~א
 ~""ס

 בשיבת ~"ג ~י"שציין
 ציו~

 וכ~""~ ~""ג~" ~י" וצ"ל
 בס"

 אבילות ~ל בו כל בס" הו~א גדולים" כ~ה בשם עולםחיי
~בדף

~~ 
 הערה

~~~~ 
 ~ח""ב מנח"י ב~פרי ו~י" עיי""ש~

 בשם שם ~ש""כ וביותר ק""ג~"ס~
 ~גאו~

 ~~ש~בין הגדול
זצ"ל~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~~~~ן
 ה~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~~ ~~י
 נ" י~~~י~~~"~"

 ~י ~~~~
 ~~ו~

 ~~~~~~ ~~ו~ ~ו~"

 ~ו~"~ ~ו~"~ ~~"~ ~~~""~ ~~~~~ ~"~~וי""~
 ""~נ~~ ~ו~~ ~~~ ~~י~""~" ~י~~~~~~~~~

 ~~ו~ו~~

 ~י~""~~~~~~"""
 י~ו~~"ו"

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~~ר~ו

 ו~~"~ ~~"~
 ~~~~~" ~~~~ ~יריר ~~~ו~י~~~~

 ~~ר ~~~ו" ~~~ ~~~ ~~וי ~~י"~~~~~
~ר ~~י~ ~~~ ז~

 ~~וי" ~~~ו ~~ ~י ~~ור~ ~ו~~ ~ו~
 ~י ~~~~~ו" ו~~~ו ~~ר" ~וי ~~י~~""~ ~~ ו~יו~יו~
 ~~ו ~~" ~~י" ~~ ~~~~ ~~ור~ ~~~ו~ ~י"~י

 י~י" ~~~ י~ ~~~ ~ו ~~ ~ ~י~~~ו~" ~~~
 ~רי~

 ~~ו
 ~~""~~~ ~~י" ~ו~~ ~~ו""~ ~~~~ ~~~יי~ ~~ור~~~~ו~

 ~~"" ~" ~~י" יו""~ ~~ו""~ ~י~ ~~ ~~~~~~~~
 ~""~ ~~ר~~~" ~~י~ו~ ~יי ~~~""~~~~ו~" ~רי~ ~~ור~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~ ~ר~י~~ ~"~

 ~יו
~ו~ו ~ורי~

 ~~י~י ~~"~
 ו~י~~

 ~ו
 ~ר~ ו~~ ~~ו~

 ~~זו
 ~יוו ו~ר ~~~~י" ~ו~ו~~~

 ~~ורג~
 ~~י~י ~~רו~ו

 ~~ו ~ר~""~ ו~~~ ~~~~~" ~~ ~~~י~ ~וי ~~~~כ~
 ~~ו~~

~~~ 
 ~~ר ~ו ו~יו

 ~~רו~ו" ~ו~~ ~~י~כ""~

~~
 ~~""~ ~~ג~י""י ו~~ורו ~~""~" ~ור" ~~ר ~~~יו
 ~~~ו~ ו~~~~~""~~"

 ~~ר ~וי ~יו ~~ ~~~"~ ~~~~ו

 ~י" ~~יו""~ ~~~"~ ~ו~~ ~~רו~ו" ~~ר~י~~""~
 ~~~~י~ ~~ ~~י~~ ~~ ~~""~ ~~י~ ~~י~~~" ~~"~~

~~~""~~ 
 ~רו~~ו~ג

 ~~~ ז""~
 ~כ~ו ~י~~ יו~ר

 ~ו~~~~י~כ""~
 ~~י"~~~~ו~יו ~""~ ~גר~~""~ ו~~ ~~ור~" ~י~ר~י~ו

 י~ג~
 ~ו י~ ~~~~ו

~ו ~~~ ~י~~""~" ~~~~
 ~~וו~

 ~~~ ~~~~" ~ו
 ~ו י~וו~ ~~~ ~ו~ו" י~ר~ו~ו

 ~~~ו~ ~ר~~~ ~~ ~~ו~ ~וי י~~~~ו" ~~ ~י~~~"
 ו~~~ו"~~~"

 ~י" ~~"~ ~~""~
 י~~ ~~ ~~ ר~"י~

~"~~~~
 ~~""כ

 ~~ו~
 יו~ר

 ~יי"~" ~~ר~~~ ~~~ו~
 ~~רי ~~ ~י~ ~~~ ~ר~""~ ~~רי ~יי~~ ~~~ו~ז~

 ~י~ו~ ~~ ~~""~" ~רו~~~ו~~~~ר""~
 ~~ו ~יו

 ~ר~י~
 ~ז ~~~" ~~~ ~~ור~~~~ו~

 ~י~ו~ ~וי י~~ ~~
 ~~~ו ~~~""~~~~~~י~"

 ~~יו~ ~~~ ר~ ~~י~~~
 י~י" ~~ י~~ ~~~~~י~~""~"

 ~~ו ~~ר~~י~" ~~~ו~
 י~~

 ~~~י ~~ י~~~ ~~~ ~~ור~" ~~רו~י ~ י~~ ~~ו~~
~ו ~~ ~~~ו ~~יירי ~~~י~~""~" ~י~~ ~~~ ~~~~ר~"~

 ~~~ו~~ י~י~ ~~~ ~~~י""י~רי ~~ ~יר~~ ו~ז~ ~~יר~" ~~ ~~~ ~~~ו~ ~~י~ו~
 ו~יו ~ר""~ ~~רי ~ו

 ~~ר ~וי ~~יו ~~י~ו""~ ו~""~ ~ו""ז"~ר"י
 רגי~ ו~ו~

 ~~~ ~~~~~~ו~
 ~י~ו

 ~~~ו~ י~י" ~~~ ~~~~ ~רי~
 ~~~~~י ~וי ~~ור ~~יר~ ~~~ו~ וי~ו~~~ר~~~"
 ~וכח וכן כ~~~"~י~~

~~~ 
 ~ת~~"ן ד~~יא

 לצא~ ~~~ן דאי""צראי" ~שם~
 דר"ת ~דינא

 ו~נ~ כנ"ל"ה~ח~ר שה~י~
 ~שום ~יא ~ר""ת ~נ ~~י~ר ~י~ר

 רגילדה~
 ל~ור~ ל~לו~

 וא~ ש~~" ~כל
 דאם ~ר~"א" דאיירי י"ל ו~כ~""ג ג""כ"~פר~סיא א~לו~ ~וי יצא

 יצ~
נר~~

 וכ"כ ~פר~סיא" יו~ר
 תור~ ~ס~~

 חיים
 ~סי"או"ח ~פ~ס~~

 קל""~
 י"ד אות

 עי"~ ד""~
 ~יי""ש~

~~~~
 ~~"פ לך ~א~רתי כ~ו

 נר~~
 לחזק ~נד"ד עוד

 ~נח~ ~~פרי שכ~~תי ~~י"~ד~רי~"
 יצ~ק

 סי"~ח"א
 ~""ו~

שאם ז""ל" ~נע~ ~~~ר""~ ~ורא~ אודו~
 אי~

~ום ל~י~~""נ" חון שיצא לכ~ן ~י~ ~~י~כ""נ לוי
~~~ 

 אסאד ~הר""י ו~ת~ו" צריכה" ~אינ~ ~רכה

~~""~

 ~ם ~~רי""א ~~ת~ו" אף א~נם ~ד~ריו" פלפלו
 ר~ו של יני~~ו סודו יד~ ~לאכת~"

 ~~~ר"~
 ~נ~ט

 ~~י~כ""נ" לינך לכ~ן צוהא~אי
דגם ל~~ש~ ל~לכ~ ופס~

 לכת~יל~
 ~~~ר"ם א~ל לוי" ~~~ום כ~ן יקרא

 ~~נין ~ארי~ית לאחרשם שי~
 לדינא" כת~ ~~ור~ ~רכ~

דנרא~
 ~שום לא כנל לחוש דאין עי~ר לו

 ~רכ~
 ש~י""צ

 ~"~ ~" או ג~רא ג" דו~א ל~יות ~צריך חשש ~שוםולא
 כ~וראת ד~~יד ~אןכת~"

 ~~ר~""~
 גדול אילן לו יש

 לדינא א~ל ~ניו"ל~~וך
 נרא~

 ו~קו~ן ~"י"ש" כנ""ל לו
 ~ר~~"םעל

 ה~י~ הי"ט~ ~~""~ ~פי"~
 ד~קיר ~~~י"

 ~סי"~רוך
 א"~

 ~גם
 ~אי~ ~תחיל~ הכה~ דיוד~

 לוי
 ל~ וג~~~י~כ"~"

 ~קריא~" ~~עת ל~י~כ""נ לוי י~וא
אפ"~

 ר~נן ד~~ינו ~שום אי ~נית" ל~רך צריך
 ~ור~ ~שו~ אי חיל~ו" לא אחדלכנ ~רכ~

 ו~ספר ~~י~~" ד"
 ד~כהן שי~ות" ה~יא ~גדולתניא

 ד~נהגינו ~~תניא" ~ם ~סיק א~ל פ""~" רק י~רךלא לוי ~~קו~ ~~ול~

ש~ר~
 ו~~""~ פ~~ים" שתי

 ~~יק
 ~~~ו~

 שם ~רוך

 ~יא~רד~י~
 הכ~~

 א~ר
 ~רכ~

 ~יי""~" ~~כ~נ""ו שני"

וכ~
 ~ספרי כת~~י

 ~ש~~
 ~שם

 ~ו""~
ו~ספר ~נ""ל" ~רוך ~~ור

 י"~~ א~ ~ש~ חיי~ תור~
 דנר~~ כת~"

 ~ע~ו
~ל

 ~~הר""~
 ז~נינו דכ~ני י~ן ז"ל ~נ~ט

 ה~~
 כהני רק

 דלרו~ ל~~די~ו" צריכים ו~ודאי~ז~ה"
 ~וא ~~יטות

~"~
 ~~""ת

 ~כ"פ ~פק דיש כיון א~ל לחו~רא" ו~פיק~
 לאאם

 ~ו~
 ס~ק

 י~ן ל~~~" ~רכ~
 ד~ו~

 ~~יקרא ידע
שי~רא

 ~ו~ ~"~ לוי" ג~
 ~~וא""~" וי~י" י~נה שלא יותר

 ויכנו~~י~ל~
 ~ספק ~צ~ו

 ~יי"~~ ~קו"~
 איך ~וי" דאין ~יכא ~יני"" דא~א~~~~

 הכ~ן שיעש~
לא

 ו~י" כנ""ל" ר~ר~י ב~שלי ~~לוי ~ד~ר י~ל~
~~שו"

 ~נח~
 ~י" ~~""ד א~~זר

 נ"~~
 כ~ני גדול אדםדלכ~וד דכ~ ~כ~~ ~~~"

 כיי~ ~יכ~
 וכג~"

 ~גי~י~
 ~שום ~~א דאיכא ש~י~" ~כ~וד גדול כ~וד לך~ין דנ"~~"

 וכ~ר צריכ~" שאינ~~רכ~
 ת"~ לי ~~~

 א"
 וכ~ש""כ שלו" ~אינו כ~ודו ~ל ל~חול ~כ~ן רשאיד~יך ~"ז" ל~~ו~

הרא"~
 ~חינוך ~ספר

 ו~ו""~ רס""~~" ~~צו~
 ~~~יר

כ~
 ~~שו"

 סי" ~או""ח כ~"ס ו~~שו" שי""ק" ~~ר"~
כ~~ ל"ו~

 ~נידונו
 ~יל~

 ול~אור~ חוצ~" ~כהן
 ני~א לא ל~ה

ד~פקי~
 ~צ~ו

 ד~נ~י~~ ~ש~
 אול~ רית~~" ~~ידן

 יש
 אינו דהכ~ן כיוןלו~ר

 ~צוו~
 ~ל

~~~ 
 רק דו~דש~ו זו

 ~צווין י~ראלכל
 ~צ~ו ~~פ~י~ ל"~ ~~

 ~כ""ד~ ~ש~
א~ל

 ז~ כית~ ד~ני~וכיון ~~צוותי~~" ר~י~ ל~פ~י~ אין ד~ודאי יו~שה" ג~
 פ~ ~י~~י ~~י~י ~ון

 קרית

 ל~יין" ספרים לי ואין ~~רדותי" ~~ לנו~~לז~ס~ו~
 ~י~וג~

 ~ש"כ ו~יי" ~ז~~" ל~אריך אפ~ר אי גר~א" ~ז~ן

 לקראו שלא ל~חול י~ול א~~~ני~
 ~נח"י ~ספרי לתו~~

~ח""~
 סי"

~"~ 
~~~ 

 חלי~ות לי ש~י"
 הג~ון ~~ ~כ~~י~



~ ~ ~ ~

~י~ן
~~ ~~~ ~~~~~~~

 ~ינס~~א~~~
 ו~~ א~ר~" זקן ~ע~ח""ס

 ~גאון

~ראגא~שו~
 ~יי"~~ ז"ל" ~ענ~ צפנ~ ~~~ח""ס

 ~~םו~~~~~"
 ג~ ~כ~~ וי~ל~ הלוי יצ~

 לוי ~~קום
 לא~ו

 יצ~נו לא כלל" יעל~
 י~"~

 ה~י~יח כל
 נו~~ בו~אי ~כה""ג לכןהנ""ל"

 ה~ו
 ~לא ל~~שה" ל~לכ~

 וי~לה הלוייצ~
 ~כהן" א~רי לחור~

~~ 
 בי~י שהוא

א~לו~
 ב~~ר ~אי~א ~הא לז~" ראי"~~~~~~

 ~ו""~
 ~שם

אוח
 י""~~

 ~ס"ק ר~ה ~האל~ ש~~יא
 כ~ו לחון" יצא ~ח~נה הלוי ~שאין ~~עניח שכתבשם י""א~

 סעי" ~ל""ה ~סי" שם~אי~א
 ו"~

 ~ר~""~ ש~ דכח~
~~~ני~

 ש~~ר
~~~ 

 ~כ~ן ~ין א~ וי~ל" ש~ורין וסוכוח
 ~יי"ש" ~~י~כ""נ הכ~ן שילך י~וב לישראל" ~ורין~~~נה
וכח~

 ~יש החו""ח" ~"ז
 ~הר""ב ~וראח ל~י ~ז~ ל~ו~

 ~בת~ניוח ~נר~ה ל~ו~" שיצא לוי ~אין לכהן שצוה~נ"ל"

הכחובי~
 הרבה שיש

 שי~ו~
 שאינו ~י ~~ילי ~~ולה

 ~שי~~~ח~נ~
 ש~~לי~ ~חעניח א~ילו אלא ~ת~נה"שאינו הג~ ~לוי" שי~ל~ הכהן עלה כ~ר אם

 ~~"ב כ~ו
 י~~ ~ל~ כח~ דה~"יכיון

 אי~ור
 שאינו ~י ל~ול~ ~ז~

 ונראה~~ענה"
 ~ר~ ~~וס~י~ ~רו~

 י~לה" ~לא ~נ~~א
וא""כ

 כיו~
 שיש דא~~ר ~חענה" שלא הגםלוי י~ל~ לוי" ב~~ום כ~ן י~ל~ שלא חשש שיש

 בז~
 ~שש יוחר

 לוי שיקרא~~שר
 כן ~~~נ~" של~

 נר~~
 ~~י" ~חשר~ק"א ו~י" צ"~" ל~ינא~~ל רי~~א" ל~ום
 ח~ס"""~

 בח~ניח

בה"~
 י" ש~יו

 ו~ו~ ~ח~ני~
 ולוי כהן ~י"

 של~
 היו

~ת~ני~
 לכ~ן וקר~ו ו~~ו

 ו~ל~
 נזכרו ו~ח""כ ראשון

 וכן ~ת~נה" שאי~ו ללוי ~י~ראו והעלה כ~י~" שלא~~שו
אם

 ~י~
 עכתו""~ ~יי""ש" לוי ~~~ום שניח ~כ~ן יעלה לוי

 נ~ו"~~~ג~
 דז~ הנ"ל" ~נידון כש""כ ~וי לכאורה

~שו~
 שאינו ~כהן ל~לכ~" שם

 ~חענ~
 צריך

ליל~
 א~רינ~ ו~""~ ל~ון"

 ~כ~י ~ח~נ~" שאינו ~~לוי
 ב""~" ~ול~ הכ~~ יהי~שלא

 נכו~
 אחרי י~לה ש~לוי יותר

 ~כש""כ~כ~ן"
 ואין אבל ~כהן ~~~~~ ~א~רינ~ בנידו"~

 ל~רו~ו ~וחר ב~י~כ""נ א~רכהן
 של~ ל~ור~

 יהי"
 ~~ר~סיא ~וי לחון ויצא בר~יל וגם ~~רה~יא"אבלו~
כנ""ל"

 ונוס~
 ~""ז

 החששו~
 שיש

 הכ~~ בקרי~~
"~""~ 

 ~""~ ב""~" ל~ראודה~נ~ג ~~
 בודאי כנ"ל" א~ל לוי יש באם

 יוחרנכון
 של~

 הכ~~" א~רי ~ותו וי~ראו לחין" יצא
 נש~ר ~~ו""ח ~רי~~חעניח ו~~

 ~נ~ו""~ ~"~ כנ""נ" בצ"~
 ~אי~ נרא~~~ל~""~

 ~צ~ר~ ~וצה" לצ~ת להלוי
 ~נ""ל כל

 ~~פו~~ ~לא נל~נ"ד כןל~~יר"

 ~זהו~נני
 ~רכוח~ ב~ו~~י וחוח~ כה""י ~ושה""~

 ו~יי~ י~~~~~~~

 ~~ג~~~~" ~~~ ו~~~~~ ~~י~י~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~

 ~~~ ~~~ ~~י~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~""~ ~ו~~ו~ ~"ו" ~י~""~ יר~~י~~~~~"

~~"~~ 

 ~""~~וכ~"~
 ~נ~"נ

 ~~~~~ ~ו~~~ כ~""~ וכ~ ~~""~
 ~~~ג~~~~~~

 ~~י~ ~~~"~ ~~~~י~ ~~י~"~"
 ~~~" פ~~~~~""~

 ~~ו~ ~~ו~~י כ~~~~~~~~~""~

 ~~ריכו~ ~~~ו~ כ~ו~ ~י ~~ר ~~~~י ~י~~~~
 ~~רר

 ~""~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~"ני~יו
 ~~ר

 ~~~ ~~י~י~ ~~~ ~ר~~~~י~~ ~נ~~
 ~~ר

~~~~ "~~~ 
 ~~ו~ ~י~~~ ~~~~ ~ני~י ~~ני~ ו~~~~ ~~ו~ו~"~~ר נ~~נ~ ~~ר~י~" ~י~ ~י" ~זי~י~ ~~ר ~ז~ו~~~~~~

 ו~~ור~ ~~ו~ ~ו~~ ~~~ניו~ נ~י~ ~~~ ו~ו~~~~~
 ~~ני ~~ונ~ ו~~ ~~יר~~ ~ ~י~~ נ~~ו~~~י~~
~~~~~~

 ~נו
 ~~~~ ~יו ~~ני~ י~ ו~~ו ~~~י~" ~~

 ~~~ ~~י~ ו~~~ ~~י~י~" ~~ר ~~~~יר~~~~~~~
 ~~ו~~ ~~~ר~רו~י~

 ~~י~"~" ~~~ ~ר~ ~~י~י~ ~~~ר
 ~~~~ו~נ~

 ~" ~י~ ~~ינ~ ~נו~~ ~~~ ~~~ ~~ריר
~~ו~~

 ~~~ ~~י""~ ~~יו
~~~~

 ~ה ~עי~ר
 ל~~ש~ להלכ~ שנ"~~

 ~יא בנ~"ד
 כ~"~ ~~יי~ב~~

 ~ל בהנוס~א~ת
 ל~ני שי~~ כ~י ו~נה ח~ר" ~עודח בלשוןשנכ~~ו ה~"~

 ~~צ~י ~ני~י ~~כי~וח"או~יוח
 ל~~""~

 ~רושים של
 וג~ של~ם" הנו~חאו~ לישישל~ו

 שי~~~~ אח לברר
~~ג~~

 פ~ ~צר~
 צילום

 ~שו~ח~ ~כ~~
 אלי ~ל~ו אשר

 ~ר""צ ~שנת אצלם הנהוג הנו~~~וח עםבי~ד

 ע~~"~
 ~~ צילי~ וג~ ~ז~" היום

 ~~נה ~~קנה
 זה~בנדון

 בצילו~ ר~י~י אשר כ~יו~ג~
 ~~~~ה של

 ~עו~ח ~ל נו~~אוח וכן ~~ר~"~" ~שנחשנכחב ה~נ~
חבר

 ~שנ~
 ב~רך חר""~צ""ב

 ע~
 שינו ~אז ~שכ""ב" שנח

~ חשכ""ב שנח ~~דהנוסח"  כי~וש של~ני ~ז~ן 

~~ר~י~
 ~ בכלל ~זיתים הר את

 ~ר~שו~" ~נו~~ נכ~~
וש~

 ~קנוח ע~""י כי רק כ~וב
 ה~""~

 ~ח""ק" ל~~ר נח~~ל
 ה~""~ ל~ו~~ שישל~ו~~רי

 זכוח ~לי לו "ינ~ן וכו"
 דרישה ל~י ~ריו""ש לא~רהע~רה

 א~וז~ ~ר~שונ~
 ~~ר

 ואילו וכו"" ~נ"ל"" ל~~הלה אשר חי לכל ~ו~דבבית
~שנח

 ~ו~יפו ול~לן" חשכ""~
 ~~~ו~

 ב"
 ~ז~""~

 אם ""~ו
 ה~בר ~ו~א אריו"שא~ר

 לקבור~
 בבית

 ~ל~י~
 ~ז ~~ר

 ~ו~ר שלו ~קבר ו~~ום זכו~ו" א~א~~
 הח"~" לרש"~

ו~~כו~י~
 י~~ור ששיל~ו

 ~ש~~ ~נ"~~ וכה"~ ~~"~"""של א~רו~ ל~~רו~ נד~~ ~תור~
 ולהלן" ~שכ""ז

~שנת וכ~
 ולהל~~ חש"~

~~~~
 גשר ב~~ר

 ה~יי~
 י"ל שני" ~~~~ורה ב" חלק

 ד~~~~ור~ וכנר~~ חש""~~שנ~
 יצא ~ראשונה

 הש~ר ~ל כנ~~ס ~ש""זבשנת
 בח"~~

 ~וד ~~~ו ואז

 כ~ב ולכן הר~שון"ה~ו~~
 ~ ~~ר~ ש~

 ~~""א ~" אוח

 ~~"~ ~כיר~בש~רי
 לה~ונה ""~אין בבי~""ק ~~ר

 תו~~ח ~לא כנ"ל" והיינוה~~ברה"" זכו~
 ~~רי~

 שהו~י~ו
 וכ~~וכ~ ולהל~" חשכ"ב~שנת

 ~~ש"כ
 הכס~ ב~ני~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~ ~~~י~~  כתב וע""זכדלהלן"
 לפ~~

 הלכה"
 וז""~

 מת אם ו~י""ז
ונקבר

 במקו~
 וא~ להח"~" הזכות ~וזר אחר

 תנאי אין

שהכס~
~ להח""ק אופן בכל נ~אר  

 ה~בר זכית שנותנים הוא שהנהוג אלא כס~"תבי~~ ~~ להיור~י~ י~
ליורשיו

 ~א~
 נימוק אין רק

 ~יור~ למנו~ ל~ח"~
 זכות

 להגבאים ~רשות ~ לו ראוי ~אינו משום הקבראו~ו
 ~באות כתב ושוב אחר~" למ~וםל~חליפו

~~ 
 ורצוי

 במכירת להנהיגלד~תי
 לק~" ~ר~~

 ~גם האחד כדלהלן" תנאים ב~ני המ~וםאת ת~כו~ שהח"~
 א~

 ~ילם
 בעיר וי~בר ימות ~ונה אם ה~בר" מ~יר כנאת

 ל~באי ויתברראחרת"
 הח""~

 ~ר~ות לכאן" יביא~ו שלא
לגב~י

 ~ח~
 ~נתן ו~כסף לאחר" הקבר לתת או למכור

 ~הא~קונה
 נדב~

 נתן כן ו~"ד ~ח"ק" ~ופת
 וכ~ שני תנאי מלכתחילה" ~כ~ףאת ~~ונ~

 נפ~""מ ~אין

לנד"ד~
 ב~נוסח ~ה~ינוי ונראה עכ"ל"

 ~פ"י נ~ש~
 ש~וא הוא כלא אמנם הנ""ל" החיי~ הגשר שלדבריו
 הנ~וג הנו~ח וכפי מכירה שטר בלשון הנ"ל לש~רקורא
 הי" מ~דם~וד

 ר~
 ס"ל ואולי כנ""ל" חבר ת~ודת נ~ח

דמ~
 ידי לצאת הוא חבר ת~ודת בלשון אותו ~~ורין
הפוסקי~

 ~ם יש ~צבור כל ב~ירו דבמת דס""ל
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~י~~~~ חל~

 ~~"~ ~~~ך~~~ ~ך~~~
~~ 

קנ""א~
 ~ם שה~יר ומה ~~" ס~ ~ח"א ומ~ד""ת

במהדו""~
 ~סי" הח~"ס דברי על

 ~אבלותב~ד"ח ~~ ~~ ושל""~~" ש"~
 וב~יר ~ס"ה~" או~

 בירושלים כמו חבורותמכמה ביה""~ כמ~ שי~
 ~י~"~

 שייך ת"ו"
 שנ~שה וכיון וחבורה" חבורהלכל הביה~

 חב~
 לו י~ ממילא

 מכירה" ~~ר וא""צחל~"
 ר~

 בכלל א~נם חבר" לת~ודת
 ~וא לה~~בל שנותןהמ~ות

 ג~
~ך ד~י לו" ~בוחר ~ום

 המקו~ ~~יבו~
 ה~~ר בכלל יש ולכן חבר" ד~י נותן

הזה
 ג~

 הוא שנותן ~~ות ~סכום כיון ~כירה ש~ר
 ה~ום~ שיוי ~רךלפי

~~
 דס"ל מיני" דחזינן

 דא~
 ~ודם ~רא~ון נוסח דלפי

 במקום נקבר אם דדינא עיקרא ~צדה~ינוי"
 הזכות חוזר לכאן" יביא~ו שלא ונתברראחר

~צריכי~ ר~ לה~~
 ה~נהג ומ""מ להיורשים" הכסף ל~~זיר

 נימו~ י~ אם או להיור~ים" ה~בר זכות~נותנים
 למנוע

 למ~ום להחליפו ר~ות להם יש הק~" זכות~יורשים
 ~יש מ~עם נובע הזה דמנהג והנראה כנ"ל"אחר

 כ~ף" תבי~תלהיור~ים
 וכיו~

 את לו לה~זיר שצריכים
 ~וצ"ב ~~בר שיוי ד~י~כסף

 א~
 נתי~ר למי נתייקר

 אולח"ק
 וכיו~ ליור~י~~

 ~כן
~~ 

 היורש
 מרוצ~

 ל~בל
 נהנה ~ה הוי אחר ~בר מקום הכסףב~ד

 ש~~כתב~וכלא נהנ~" וז~
 המצור~ ה~""~

 כלל הדגישו לא כה
ב~חילוק

 נו~~ שבי~
 ואם ל~~ני~" ~ראשון

 כ~
 הרי ~וא

 ~ימ~רו ~קודםנראה
 ה~""~

 צריכים לאחר" ~~בר ~ת
 יודעים אינם ~היור~ים דאפ~ר היור~י~" ~םלגמור
 תביעת להםשיש

 כ~~
 דאינם ה~"~" ~למה~כתב הנרא~ כפי דהרי ~~""ק" על

 ברכישת לז~ן ~מן מחלקי~
הזכו~

 את ד~~דימים ~כותבים במה קבר" לאחוזת
 אם הנ"ל ול~י ~דין" ~~ורת ל~נים רק ~מתקרובי
 בזה יש הרא~ון בנוסח ~כתבו ב~מן ~י" הזכות~רכישת
 דמי להם להחזיר ~צריכים כיון דדינא" ~יקראמ~ום
 יש וביותר כנ"ל" אחר ב~בר להחליף אוה~בר"

 ל~ו~
 ~~ביא מה ככילז~

 כ~~
~ ויחי ~פ" דבר ~ה~מק  

 ~בור להיות להמת נוח אינו ~ולה כאן י~ דא~ל""ב~
ב~ולה~

~~~~~
 ~~ם ליתן יש

 למ~~
 ~ם ~~יים בג~ר

 זכו~ שנו~ני~ד~מנ~~
 כנ"ל" ליור~יו ה~בר

 ה~ו~~ בה~זרת ~ולה איזה יהי" ~לאכדי

~"~
 ~לא כתבתי

 מדברי ~~ול~ כפי רק הלכה" נקבו~
 ובפר~ ולמ~שה" להלכה ת""ו ירו~ליםבמנהגי קמ~ ואי~מ~י גברא שאתמחי החייםג~ר

 ב~נינים
 ~ה ~נוגע כל בירר בקונ~ר~ו שלי~""א וכת"האלו"
 שג"א מהנכון ו~י" ודקדו~~ פר~י" בכל ופוס~יםמ~""ס
 ברורה ~לכה להוציא ה~נינים של לתוכנםאכנס

 ו~
 ~~~רדו~א~~

 איזה שזה וביותר מנ~וני" הרבות
 בספר עיון מבלי בחד~י ~צור שהיי~יימים

 בת~ובתי לבוא אמר~י לי" הו~ב ובעזה""י רב"הצ~ננות מחמ~
לכת~

 האומר ב~צירת
 כא~ר ~וד" להת~כב מבלי ~כ~

 ~ד ~שיב שצריך אלי ב~כ~בוכתב
 הבעל"~~ חנוכ~

 בזהוהנני
 וי~""ר כה"י" דו~ת~

 שיזכ~
 לאריכות

 מתוך ~ובים ושניםימים
 בריאו~

 השלי~ת
~ 

 בכל וחו~ם בכלל ועד בבי"א גוא"צביא~
ברכות~ ~ות~

 ~~ ~~~~י~~~

 ~~~~י~ י~ ~~ ~~~~~~~ ~~י~~~ ~~~~י~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~"~ יר~~י~~~~"

 ~~" ~" יו~ ~"ו
~~ 

 ~ו~ו
~~~~ 

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

~"~~~
 ~"כ

 ~ו~ ~ו"~ ~ר~"~ ~"~
 וכו"

 ~ו~""~ כ"~
 ר~~ י~ר~~ י~~ ~י~י~~ ר"~ ~~י~"~" ~~~~י~
 ~"ו~ ~י~~וי~~~

~"~~~~~
 ~~ ו~~~ ~~~~ו" ~~~~י

 ~~"כ
~~ר

 ~~~~ו" ~~~~~
~""~ ~ 

 ~~ני ~יר ~~~~וו ~~יי~ ~~י~~~~
 ~~ני ~ ~~

 ו~ ~~ר" ~~ ~~ני ~~י~~~~~
 ~~ו ~~י

 ~י"~~ר
 ~~ו~ ~ ~~ ~~~~

 ~יו
 ~~~ר~ ~י~

 ו~~
~ ~  ~~רי~ י~ ~~ ו~~~~~ ~~~~ ~~~ני~~
 ~~~ו~~ר~

 ו~~~ וי~ני~~ ~~י~ ~~~י~י~ ~רי
 נ~ר~ו

 ~~~ ~~~~~רי~
 ~ו~ ~~י~ ~~ ו~~~~ ~~~נ~ ~~~ני~ ~יו~~וו~י ~~~י~" ~~~רי~ ~יו ~~~ ~" נ~ר

 ~~וי~ ~ר~~ ~~~ו~י~ ~י~~~ ~~~~~ ~ני~~~~ו~~
~ ~~~~ר~" ~~~ו~רי~~~ו~ ~  ~~ ~~~י~"~ ~~ ~~~~ו~ גו~~ 

 ~יו
 ~~~~" ~~ ריו~ ~ ~~ו~ ~ו~

 ~~ו~ר ~~י~ו ניי~ ~~ ~~~~ו~ ~~~~~~
 ~~ר~~

 ו~~ר
 ~~~" ~~~ ~~י~ ~ר~ ~~יי~ ~~י~ ~~~~~~ו ~~י~ ~~~ ~~י~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ו~"~~~ירו



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~םי~~
~~~~~~~

~ג~
 מ~ י~עתי לא

 שייך
 שאל~

 בביה"ח הנ~ה ב~בר
 שאל~ בלי ~בר ~שו לא בו~אי אשרהנ""ל

 חכמים
 ל~נות יש וה~רה ~~ק א~ה יש ואם ההוראה"גדולי
 ההיתר של ונימוקו טטמו כתב כ"מ שגם וביותרא~הם"
 ~עי" ש~"א סי" ~יו"ד ~""ע ב~ור המבואר ט~"יהנ"ל"
 תוך או ~ת של ~"א תוך לקרב א~ור ~ש"ע ~"לה"~"
 ~מ~יצות מסוים ה~בר שאין בד""א הק~ר" של~"א

 גבוה במחיצות מ~וים הוא אם אבל ט~חי~" י"גבו~ות

י"~
 בחרין או

 טמו~
 אלא ממנו להרחיק א"צ י""ט

~ 
 טומאה ה" הלק"ט ברא""ש הוא וה~ור טכ""ל"ט~חי~

די~
 הרא"ש וכתב יונתן" הר"ר בשם ח"

 ~~טט~
 ~כיון

 דט~קר והיינו טכ"ל" רבנן ב~ גזרו לא ~יכראדאיכא
האיסור

 גזיר~ משו~
 ~םוטה רש""י כמ""ש

כדי ט""א~ ~מ""~
 ש~

 לו לי~~ב טהרה אוכלי ירגילו
 וכ~

 ויא~יל
 וכיון טיי""ש" אדעתי"ולאו

 משו~ דהטט~
 א~ילו היכרא

 ~יד ל~כניס בקלות ו~~שר לגמרי סותם הגדראם
 עכ~""ד~ חיישינן לאבתוכו

~~~
 ד~למא ל~~ת~ק עוד שכתב מה הבנתי

 הטט~
~ו~

 ~~ח ~ותח יש א~ א"~ המת" ב~ני דחוצן
 וכ~" ~ג~ר מוטיל ומה יוצא ה~ו~אה הלאבהגדר

~הטנ~
 עומד ~כהן ~הרי כלל" כאן ל"ש ט~ח ~ותח של

 ידו י~שוט שמא דרבנן גזירה משום רק ~איסורוטיקר המת" ~ום טם כלל חי~ור ואין הרקיט" כי~~חחת
 והרא~ לזה" חיישינן לא ~יכרא דאיכא וכיוןויאהיל"
 משום ל"ח ומ"מ ויאהיל" החרין ~ל י~ו ל~שוטיכול דבודאי אף המ~סיק י""ט טמוק ~~ן ה~סק גםדמהני
 ~ט"ו ~אהלות במתנ~ מבואר כן וכמו היכר~"דאיכא

 שהביאמ~~"
 ~סו~~~ בש"~

 דמת לראי" תונא ותנא
 ם"~" ~אות בת~א""י שם ו~ב ד"א"~ו~ס

 וז"~
 הכא

 להתקרב מבלי מחיצו~ ס~ שם דמדיש שאניבחצר
 מזל"ז ~תוח שה~תח אע~""ילה~ו~אה

 שרוח כל א~~

ה~
 רבנן בה גזרו לא ~תוח ה~צר של

 טכ"~
 הרי

 להקבר לה~קרב שיכול ~תוח ~תחשיש א~
 בה ~רו לא היכר שישכיון מ"~ ויאהי~

 ~נ~
 רש"י דברי הם והן

~~וט~~
 ~בד"ה שכתב שם

 העומ~~
 דכיון וז""ל

דהמטר~
 רבנן ל"ג ני~ות"" ""ומחיצות~ הימנה חלוקה

 וכו" רבנן גזרו דכי ד"א שית~ו~וה שבתוכה~~י~
כדי

 וכ~ להרח~
 ה~ר" יש כאן "א~ל

 עכ~
 טיי"~~

 דל~ דמיירי הכר~~~~~
 מלמ~לה גמורה מחיצה

 ל""ה שוב הי"" ~א~למ~ה"
 מן להרחיק צריכי~

 אבל וז"ל ש~" ~ש"ע ~מבואר ט~חים" ~"הקבר
~~ 

 הוא

 גבו~ות ב~יצות~וי~
 טשר~

 עמוק בחרין או ט~חים

 א""צי~
 להרחי~

 וה~יר עכ""ל" ט~חים ~" אלא ממנו
 ~~ג~ צ"~ וז""ל ט"ז" שםהגר"א

 ~צריך אלא א~ינן לא
 ד" ~חצרשיהא

 כן כי והנ~ טכ""ל" ט~חי~
 רש""י כת~

ז"ל
 ~סו~ה~

 הוי ט~חים ד" או~רים וב"ה וז"ל ש~"
 להקבר לקרב יכול אז חשובמקום

 ג~
 אבל ד""ע" תוך

 כ~בואר כתבהרא"ש
 בתשו" והביאם ש~" בש~

 מהרמב""ם דגם וכתב ב~ו~ו~" קמ"ב ~סי"מהרלב""ח
 מ~"~סו~""ו

 ~""מ~
 "כיון טומאה ~י~ור שם של~נינו בנושא אין וז""לבנידונו כת~ אמנ~ ז""ל" כרש""י משמט

 לדטת וא~ילו וכו"" למטה"" ~למטלה ~סיק כותל~יש
הרא"ש

 שלמ~
 הרח~ה דבטי וכ~ב משם

 עשרה מסויימות במחיצות הקבר דהוי ~יכאא~ילו וכו"" ~~חי~ ~
 מחיצות אלא ~יצות ~ליכא היכא ~וקא שהואט~חים"
 מל~לה מחיצה ""דאיכא הכא אבל~קבר"

 למט~
 מ~~יק

 כלל"" ~רחקה בעי דלאודאי
 ובז~ טכ""~

 ~וד ~"כ צ"ל
 ~י~ור ~~ק אין וא""כ בז~"ל" ~לןשם

 טומא~
 כלל

 כיון ~צד" מזה גם דכ""עאליבא
~~ 

 מ~~יק כותל

 ה~ומאה על יאהיל או שיגע א~שר ואי למט~"מלמ~~
 תו~~ דמה"~ המדרש" בביתהנכנס

 אמות ארבע ~מת
 שיגט א~שר ""דאי שכתב דהא טכ""ל" וכו" ז""ל רש""יכד~~
 שיאהיל"או

 בנ~ון הי" שכן שאת ליתר היינו כנ""ל" וכ~
 א"צ אף ~מה"ט~~"

 היכא ש~יר א~ל כנ"ל" ~"~
 ~~וימות מחיצותדאיכא

 א~
 לקרב מותר שיגע" דא~שר

א~
 להרא""ש ורק ד""א" תוך

 ד"ט להרחיק צריך והש~
כ~"ל~

~~~~
 להלכ~" כותב שאיגי ה~עם טוד ל~כ~יל הנני
 טל ~מיכנא ואנא זו" הלכה בררתי לאכי

 הג~ולי~~רבני~
 בלי ~וראתם ע~~ נ~ה ש~ודאי שם

 ~~ק~שום

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

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

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

 ~~~~~ ~י~~ ~~י~"~ ~~~י~ ~~י~~י
 ~~"~ יר~~י~~~"~"

 ~"ו
 ~~"~~ ~~~"ו ג~ו ~"~

 ~~~וכ~""~
 ~י"ג

 ~~~י~~~ ~~ור~~ ~~~"~ כ"~
~~ו~~יו ~ו~~"~ ~וג~~~ ~~~"~ ~~י~"~~~~י~~~~י~~ ~י~ י~~~ ~~~ ~ו~"~ כ~~"~ וכ~~~~~~~

~"~ 

~"~~~~~~~~ 
 ר~~

 ~ו~~ ~~~י~ ~נ~ י~~ נ~ו ~ ~~~ ~~~~~~י
 ~י~ ~~ ~~נו~ ~~ו~~ ~~ו~~ ~~~~~
 ~~ו~ ~~~~ ~~ו~ ~ו~~ ~~ ~ונ~~~ ~י~~~~~
 ו~~~ ג~ני~~י~

 ו~נ~~ ~~י~~ ~~יוו
~  ~~רונ~ 

 ~~ ~~ ו~~~~~~~
 ~ו~יו

 ~~ו"ר ~~~ ~וי ~~יו~~י ~~" ~~וני~ ~י~~ ~~~~~
~יו ~י~~ ~~ו~~ יו~ ~~יו~ ~~~

 ~~~ינו ~י ו~ר~~ ~~~ ~~~
 ~~~ו~י ~~~

 ~~ו~ ~ו~~~ ~~~~~י~
 ~~~ו

~  ~ו~ ~~~~ 
 וי~~י~ו ~~י~~~ ~~ ~~~~ ו~~~נו~~~

~  ~~ינו 
 ~~ ~ו~~ ~~י~~ ~~~~~~~ו~

 ~ו~י וירננו וי~י~ו
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ר ~~ני ~~~ ~~~~~~~
 ~~ ~~~נ~~ו~ ~~~~

 ~~~ר~~~~י ~~~ ~~ו~י~ ~~ ~~~ ~י~~~~~ור~~
~~ 

 ~ו~~ ~~~י~~ ~ ~~~ ~~~"י
~ ו~~~ ~~~" ~~~ ~~ ~~~~~~~ו~ ~  ~~~ נ~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~י ~~ ~~~~~י ו~~~~~י
 ~ו~~

 ~~ר~יו ~~~י~יו ~ני
 ~יו~~~~~~י ~""~ ~~""~" ~~ני ו~יו~ר ~~י~~ ~~~~~~~ניני

 ~~~~י ~~ ~~~ו~ ~ג~ר~ ג~ר~
~~~~~~~"~~~ 

~ג~
 ~ור

 ~לכ~
 ~פי"~~" ש~חות ~~~כת ~יא זו

וז"נ
 אד~ ~לק~

 ונותן ~א~~ ~תי~ שני ~צ~ות
 ~ראשאלו

 אפיקורסי~
 ~פ"ק ~ו~רא"ש

 ד~וע"~
 סי"

גורס י""א~
 אפרקסל~

 ~אן אפיקירסין ~ר~ש ו~לו ~כאן
 או~ר רי~"נ ר"ע"ד~רי

 סו~
 נ~תא~ל אפיקור~ין

~ו~רא"ש
 ש~

 גורס
 וסו~ ל~~כל~

 א~ל נ~~~ר~" ~צ~ות
~לק~ין

 ונותני~
 ו~~""א ~ידי~" אותו

 ~ארזי~ ~גי~
~ו~ו~

 ~רא""ש ~גירסא עפ""י ג""כ
 ש~

 סי" יו""ד ו~~ור
 פי"~""ג~"

 ~ו~
 ~" עצ~ות ונ~צאו ל~תעכל אפרקסל

 ~לק~ין אבל ~תער~י~"~תי~
 ו~ות~

 לעצ~ו א~ד כל
 ~ל~ארון

 ארז"~
 שם איתא ועוד ש~" ~רא"ש כ~"ש

~~~ס"
 ש~חות~

 ~ר ר""א א~ר
 צדו~

 א~א לי א~ר כך
 עצ~י לק~ ו~סו~ ~~קע~ ~חיל~ ~~רני ~ית~י~שעת
ו~נ~

 ו~גר""א וכו"" ~קלוסק~א
 ג"כ ~יז~ ~ארזי~ ~גי~

 ועוד ש~~" ו~~ור ~ר~~"ן ו~~""א ~רא"שעפי""ד

~גי~
 ש~ י~~~ ~נ~לת ~ג~סא

 ו~~ור ~רא""ש עפי"ד

 עיי"ש~ש~

~~ג~
 לכאור~ רי~"~" ~ואו~חולק ר""ע" ~וא ה~"ק דד~רי ל~נינו ~""כ לפי

 דקיי"ל כר"ע ~לכה

 א~נ~ ~ח~ירו" כר~~~לכ~
 ו~א ~ח~ירו לו~ר יש

 ~""~~" ד~"ו ~עירו~ין עי"~~~יריו
 א~ וכא~

 רא~"צ
 ~~ל~וד ~כללי שכ~~ ~~ לפי א~ל כנ"ל" כרי~"נס"נ

 ~אותלכנ~"ג
 ח"~

 דאיכא ז""ל קארו ~ר""י ~ר~ ~ש~
 ~~כ~ובות דא~וראיפליגתא

 דפ""ד~
 כר""ע ~לכה אי

 ~~~ וכת~ ~~~יריו"א~ילו
 ~על

 ד~רי ל"יש~ ש~יע~ י~י~
~נוס~~ינו

 ש~ ~דכתו~ות~ ~ש""~
 לא

 דדבר כ~" נ~צ~

 ~~~ ~לויז~
 ד~יתא

 ש~
 ~לכה אי פלוגתא

 כר"~
 אפילו

 ~~יריו דאפילי ל~"ד א"כ עיי"ש"~ר~ו
 ~לכ~ ~ז~ ג~

 דלאכר""ע"
 חיישינ~

 ג"רסת ~א~ת א~ל ~~תי~" ל~~רו~ת
 וה~ור~רא"ש

 ~וא עליווה~ולק רי~"נ" הוא ~ת""ק דדברי ל~יפוך" ש~
 ר""~

 ל~~רו~ת ד~ו~ש
 כנ"ל" ~~ת"~

וג~
 וא""כ כ~ו~ו" ס"ל רא~""צ

 דהנכ~ פשי~~
 כוות"~ו~

~~~~
 צ"ע" ש~ הש""~ ד~רי

 ד~~ת~
 ~סעי" שם

א~ ~"~
 ו~~~ו~ ~נ"ל" ~פלוגתא

 ר~ע
 ר""~" כ~~

 צ"לי~ולי
 שנתחל~ ר"~

 ~ש~כ וגם וצ""ע" ע" ~~~ום ~"

 ~~אר ד~רי וג~ כנ"ל" "ל~~~כל"" כ~~ו י~~ורו~רא"ש

 שכ~~ צ""~" ש~~גו~
 על

 ש~ ~ש""~
 ~ז~"ל

 ד~רי צ"ע עכ""ל" ~ע~י" ~~~בר נורי ~ן יו~נןוכר" ~~ריי~~
 ~ע~" כ~וב לא ו~ש""ע ~~ור גר~ת לפי רי~""נ~ד~רי

 ~או ר"א~ד~רי ר~
 ר""~~

 כתו~
 ~""ס ואולי לד~ריו" ~~ם

 ~אלו כר"א" גרסתו ש~י" ינרא~ כר"א" וצ"ל~ד~ריו
 אפ""ל הי" ר"~"ל~רסת

 סי" ~חיו""ד חת""סו~תשו" ~~~ירו" ד~לכ~ ~פשי~ו~
 ~~רי א~ ~~תי~ שנ"ג~

 ~ד~רי ~וכח שי~י" ואיך כנ""ל" ור""ע רי~""נ דפליגו~ש"ע
 לאסור ד~ס~ו~~וש"ע

 כנ""נ~ ~~י~ עצ~ו~ עירו~

 כ~~ ש~ ~פריש~~~ג~
 ד~רי ~~~"א ~~ור ד~רי על

ר""~
 נו~נין דשני~ן דאפשר וז""ל ל~לכ~" ~נ"ל

 אלא ~~~ר לא ר""ע ד~א אחד"~ארון
 ד~ו~

 א~ר~קל
ל~תעכל

 ול~ת~ר~
 ולא

 קא~
 דא~ור

 א~ א~
 ~א

 י~י" שי~~כל דלאחרי~ער~ו"
 ~ונ~י~

 שניהן עצ~ות

 ודאי אלא ל~דו" ~קו~ו תופס א~ד וכל אחד"~גו~א
~עצ~ו~

 כשיני~ו שי~~ר~ו דחשש אלא ~כי" א~רינן לא

שני~~
 דאין ~יחד

 ה~~רסקל" כ"~ ~יני~~ ~~ס~
ו~ש""~

 שני~ן דיניחו קא~ר
 ~ז~ ז~ ר~וקי~

 ואפילו

~ארו~
 סי" ו~"ל אחד

 ו~נ~ עכ"ל~ שס""~
 ~~ת"ס

 עצ~ות ~עירוב דדו~א ~נ""ל" ~פריש~ ד~רי אתה~יא ש~
 א~ל ר""ע"קפיד

 א~
 וי~יו יתער~ו לא

 ~ונחי~
 א" ~גו~א

 קפידא"ליכ~
 דכיו~

 שה~שר
 כל~

 ו~ין
 צורת~

 ניכר
 שייךאין שו~

 ו~~ירו~ ז~" ע~ ז~ לשכ~ ~זיו~
 יש ~צ~ות

~שו~
 ~~יית גלגול צ~ר

 עצ~ שנקר~ ~~תי~
 עצ~ו אל

וי~י"
 ל~~

 צער
 כש~~ור~י~

 אלו
~~ 

 אלו
 ג~י כדכתי~

יחזקאל
 והנ~

 ~צ~ות ות~רבו ר~ש
 אד~

 ~כ~""ד~ ~צ~ו אל

~~~~~~
 ד~ר לתור

 ש~ כ~~ הלכ~
ו~היות ~זה""ל~ ~חת""ס

 ~ו~
 ~רון י~שו

 ארו~
 עצ~ות כל ו~ין

~
 ~~וכו יעשו א"

 דק עפר שנ ~חיצ~
 ו~ו~

 של יו~ר
 ~תעכל ~~~ר שאינו רעפים ~וחרס

 י~עכלו א~ שא~
 ו"פלו הארוןנסרי

 ה~צ~ו~
 י~יו לחון

 ~ו~דלי~
 ב~חיצה

 י~~יקו לא א~ אך וכו"~נ""ל
 ~ר~~

 ~~ופן
 של~

 "גיע

 לעשות יכולין ~י~~~~
 כ~~

 ו~תנ~י כנ""ל" ז~""ז ארונות
 ה~פסקת ~~~יצ~שת~י"

 ~עצ~"ת ~שא יכבד שלא ~אופן יותרקצת ~עו~~ לתחתונ~ עליונ~ ~י~
 ~עליוני~

 על

~תחתוני~
 עצ~ו ו~~רון ~~אי" יו~ר גנאי ~וי דא"כ

יכולי~
 ~פסקות לעשות

 ~~יצו~
 של

 א~ל כ~"ל" חרסי~
ל~פ~"ק

 ~~חיצ~
 של

 ~~~ר דאינו נכון איני ~גוב~ ~ר~

 שיעש~ וה~צו~ ~ר"ל~יו~
 עפר

 עפר כי כדכתי~
 ~סי" ו~""י ~~ורכ~"ש א~~

 שס""ג~
 ~כ"ל~

 ~~~ג~
 הפריש~ שציין

 ~לסי"
 שס""~~

 הי" כנ""ל"

נרא~
 ע"ז ל~עיר וכוונתו שס""ג~" ~לסי" דצ"ל

 גאון ~אי ר~ינו~~~רי
 ש~~י~

 ש~" ~~ור
 וז""~

 נשאל
 שיש ~רות גאון"לר"ה

 כוכי~ ~ה~
 ש~כניסין

 ש~
 ו~ש~~~~ת"~"

 ש~כני~ין
 ~~צ~ו~ ~לק~ין ~~~ ש~

 אות~ ו~ער~י~~~
 ו~ניחין

 אי ש~~~ר~ בגו~~ או~~
 ואין שנ~~לא ~ק~רות ~י~ וכן לא" אושרי

 ל~~
 ~קום

 ~עצ~ות ו~ני~ין ~ישני~ ~ק~רי~וחופרין
 שרי אי ~~

 דשל~ ו~שי~ לא"או
 חיישי ד~א ע~די ~דין

 ל~ו~ ר~נ~
 ~"ן י~א שלא צריך אלא ~~ים" שני~פיש~

~~ 
 לח~ירו

~~ית
 ג" ~פ~י~ ~ש~

 לז~
 נז~" וג"

 ~"~ ולעני~
 ~ק~רות

 שי~א אפי~ו אחרי~י דוכ~י ליכ~ אי וד~ישנ~~לא"
 ~~ ~ש~"רחוק

 ק~ר" ~לא ל~ת ל~שבקי אפשר אי י~שו
 ~יכ~ איאב~

 ~דו~קא ב~י~~א ~פילו אחרי~י דוכ~א

 ש~יל~
 ק~רי~ ~~י וכ~~ ~~~י~" יגזלו ולא

 שנדח~ו
 יכול א~ ודאי א~ל ש~" י~בר שלאודניני

 ל~ע~י~
 שי~א

~ק~ר
 ~עו~~

 וי~א
 ~פחי~ "" נ~ת ~~ ~י~

 ש""ד
 א~"~

שז~
 ל~עלה

 עכ""ל~ ~ז~
 ~נ""ל ז""ל גאון ר"ה ~~~רי נר~~~~~~

צריך ~~צ~ו~ ~א~
 הרחק~

 ובז~ ~פחי~" ו" זל"ז ~ין
 י""ל

~כוונ~
 ו~י~ר ל~~יר ~~רישה

~~~ 
 דאפ~ר

 להניח~
~ארו~

 צריך א~ל א~~"
 ~י~ ~ר~~~

 ו~"ל ~~~י~" ו" זל""ז

ד~~ע~
 של~ ~פחי~ ו" של

 ~צ~ו~ עירו~ לידי י~וא"
 שכןי~ד"

 ש~ ~~ריש~ ~ד~רי נרא~
 ~~""ג~" ~~~י"

 ""~ ~~~שכ~~
 לפרש

 גאו~ ר""~ שכת~ ~~
 חי"שי ד~א

ר~נ~
 שי~ר~ קאי דאער~ו~ ~~ים" ~" ל~~י~ת

 ~צ~ות
 ~~ת""ס ~~~רי שראינו כפי א~ל עיי"ש" י~ד ~~י~~"
 ד~ריו כל דהרי ~פריש~" ~ד~רי כן ל~דלא

 ש~
 ~נויים

 ~~סי" ~נ"ל ד~ריועל
 ת""ג~

 דא""צ
 ר~

 חרס ~~~ק
 ו~ש~~יני~~"

 ~ד~רי לכאורה
 ר"~

 ~נ"ל~ ז"ל גאון



~ ~ ~ ~

 ~~~ם~~~
~~~~~~~

~~~
 עמד כ~ר

 בז~
 ז""ל שיק המהר"ם ה~און תלמי~ו

 סי" ~חיו"ד~תשו"
 לתרן וכתב וש~""ו~" שנ""~

 ר"~ מ~~רי מי~י ~~ה דלא ז"ל" ~חת""סד~רי א~
 גאון

 עי~ר שביאר עפ""י עמו" ונמו~יוו~ע~יו לעצמות" מת יבין ל~צמות" עצ~ות בין לחלק דישהנ"ל"
ב~רח~ת ~~ע~

 ו""~
 לי" ופשי~א ו~כר" ~קח דין על ש~נוי

 ~פריש~בד~רי
 כנ""ל בדבריו ז"ל החת"ס שס"ל כמו

עיי""ש~

~~~~
 ~~הר"ם

 שי~
 ~סימן שם

 שנ"ו~
 ~~עמי~ לפיועכ""פ ~ז~"ל~ כ~ב

 שכיח שאם הקברותבית ~פינוי ליז~ר צריך ~נ""ל
 ש~

 שעוד ~תים
 ~צריך רקבוןו~יכא עלי~~ ~שר~

 דמ~~מא מחדש מתים כ~י לקובר~
 ז~ן אינו שעדייןאותם

 ר~
 ~עצמות ונקברו מש~~ו

 וכן יבשים" אינ~ע~יין
 זצ"ל מרן מד~רי נרא~

 ש~
 שכתב

~~עם
 פני~ ~~~צ~ו~ משו~

 ניכר ואין ~וא חדשות
 לא שע~יין במ~ים וא""כ י~ייי"ש" ~אדם צורתכאן
 צריכים לג~רינר~~ו

 קבור~
 ~ק~ורת שנו~גין כמו וכו"

 ~עצמות א~ל מתי~"ש~ר
 נרא~

 ~י" ~ח""ב ~ר~~"ז נ~צא ~ווג~ולה זצ"ל" ~רן כהסכ~ת
 תרי"א~

 ~מובא
~שומר

 ציו~
 לערב אפילו ד~תיר ~נ""ל"

 העצ~ו~
 של

~תים
 ר~י~

 ו~~יא
 ש~

 ראיות
 ~משנ~ מד~רי לז~

~~ש~לים~
 כל

 ~כלי~
 וכו" מותר ~ד וכי"

 ו~מגרפ~
 וכו"

 דקש~ ונ~יי~יי"ש"
 ממס" עליו

 ש~חו~
 ~~ויו"ד ~~ו~א

~סי"
 ת"ג~

 דמוכח
 כד~רי ש~

 מר~
 וכוונתו עכ"ל" זצ""נ

למ~
 ל~לכ~ ~א~ ~רד~"ז" מד~רי שמסיק

 ל~מוך אין
 ~~מס" כ~ואר ~נא ד~ואע"ז

 ש~חו~~
 כן ופסקו

 ~ב~י" ו~ש"עה~ור
 ~""ג~

 ע""י אחר ~ענין ~א"אהיכא לאצ~רופי חזי מ""מ כנ"~"
 ~פס~

 או חרס
 ~וד ויש ~חת"ס"כד~רי רעפי~

 ל~וסי~
 ~מ~ואר כפי ~~רי

~~ברי
 ר""~

 בהיכא מודה בעצמו גאון
 ~נ""ל~ בד~ריוכנזכר א~~ ב~ני~ ~א""~

 שי~ ~מ~ר"~ שהבי~ מ~~~ג~
 כ~ ~כת~~צאתי הנ"ל" ~ר~~"ז מד~רי

 ג"כ
 ~ס~~

 אבר~ם זרע

~~~גאו~
 ~ו~"ר

 אב~ד ז""ל יצ~קי אבר~~
 ~עה""~

ירושלי~~
 ~ח"א

 יו""~
 סי"

 דכ~~ כ"א~
 הד~רים בתוך

 ד~נ~ו ותו ~וז""ל
 שיעורי~

 חכמים ~נ~נ"
 ~י~

 לכ"ך כוך

אמ~
 ~יינו

 כשקו~רי~
 ~שרו ו~רי למית~ו ~~וך אותו

 ~~ום ~צריך ודאי ~תוכו"ודמו
 ש~ד~ כדי רח~

 י~~והל
 ולא ~~ברו" נבלע שי~~ מגופוה~ת~צה

 יתער~
 עם

 א~ל אצלו" ~קבורומו~נ ד~
 ~~ ~י~שו~ ~עצמו~

 אם ~כך
 ו~ע~ ~~" ~חונקי~ גופי~ ~רי ~ז~" ז~יתערבי

 ~~חי"
 י~ריב~ד~רו

 וליכא עצ~ו" ~ל ~~~
 מ~~ נ~יצ~

ומ~רא מת~י""
 מל~

 יחז~אל במ~י הכ~וב דיבר
 ~~~~ ש~ית~

 ~~פ" ~מר ~רב ו~ע"ג עצ~ות"מלא~
 אפרים ~ני~לנו ~~מתי~ ~נ~~

 ש~ואל ~רי ג~" אנשי ש~רגו~
 שה~~י~ דס~רי שםאמיראים וכ~~

 ~חור~ן בזמן ~יו הללו
ו~יו

 קבורי~
 לן לי~א ומאן ~בקע~" באותה

 פל~תןלא ד~~~~~
 ~ו~~

 ו~~ת ~~צמות" ונ~~ר~ו ~תחי"

 ~לי~~ש~~נב~
 ~ל ~צם קר~ו

 עצ~
 וכו" ~ענין כמפורש

עכ"ל
 ~יי"ש~ ~ז~ עו~ והארי~

 ~ש~~~~~
 עליו

~~~ 
 ~~~~" ד~י~א

 ~~חו~~
 ~נ""לי

"וסו~
 להת~רב""" ~עצ~ות

 ו~~
 לו ד~י" נאמר ~ם

 דת""ק לפנינו ש~וא כ~י~גירס~
 חושש ואין ר""ע" ~ו~

 ~~לכה ו~"ל ~~צ~ו~"ל~תערבית
 ~~ כר"~

 מ~~יריו"
 ד"ה ~"ב ד"ד ~יו~א מתוס" שגם ראיתיו~לי~

~שמ~ מסייע~
 דס""ל

 ~ה~~
 וכן ~ר~יריו" אפילו כר""ע

 משמ~

~תויו~
 ~פ"א

 ~זה ויש מ""ח~" דש~י~י~
למש"כ ס~יר~

 ~תויו"~
 פ""א ~נגעים ~עצ~ו

 מ"~
ו~עיר ר""ע~" ד""ה

 ~ז~
 ל~~יא ~ו"ל מ"מ עיי"ש" ש~ אנשי בתוס"

 ד~י~א מהא~
 ש~

 ~במ~"
 שמחות~

לענין לאצ~רופי חזי א~ל הנ""ל" ופוס~ים ~ש"ע מד~רי לזוזאין ול~לכ~ כנ"ל" ולומר
 ד~שע~

 ומה כנ""לי חרס ~פסק ~"י כנ""ד ~דחק
ש~~יא

 א~ר~~ בזר~
 ~ח~""ס ~ביא יחזקאל" מ~~י לראי"

 ~ל ~פידא ~יש גיסא לאידך לרא~הנ""ל
כ~"ל~ עצמו~ עירו~

 ד~מ~ א~~~~~
א~ל כנ"ל" לנו אין הנ""ל ~ספר ש~קיל

 שכ~~ מ~
 לחלק

 בי~
 ו~מו שבשרו ~יכא

 צריכים ~תוכו ודמו ד~שרו ושהיכא ~צ~ות" ו~ין~~וכו"
 לר"~ ~~~י~שש~

 ל~מ~ר"ם ראי" יש ~עצ~ות" ~א"כ
 שחילק ש~"שיק

 ~ז~
 לענין

 ה~פס~
 חרס ע"י ש~וא כל

 ~מ~ואר ובין ~~~""ס"כ~~רי
 ~ר"~

 ~פחים ו" דצריך
 של ~~שיעור ש~קילו ומהכנ"ל"

 ~~ר ~ין ~פחי~ שש~
לק~ר

 ~כמ~
 דוחק משום היינו ~זה""זי ~קומות

~י" ~~~ו~
 ~ז~

 בפת""ש
 ~יו""~

 סי"
 שס"~

 ס~""ג~
 שבות בשם

 גשר בספר ~ש"כו~י" שם" מ~רש""א בגליון עי" ~זה ~חמיר חכ""צ ו~תשו"יעק~"
 סי" כ"ז ~פרק ~חיי~

 ו"~
 עיי"ש~

 כמ~~~~~
 הצ~ער

 כ"~
 מנחת בעל הג~""ק זקינו

 על ז"לאלעזר
 מ~

 שפינו פראג ב~יר ש~י"
 ו~ניחו ~~יר" תוך הישן~~י~"ח חל~

 כול~
 ולא אחד" ~ק~ר

 לראות יש בפ"~" ~ארון או"א כל~ניחו
 או~ ~ח"~ תור~ ד~ריבספרי שכ~~ ממ~

 ע"ו~
 שהזכיר

 וכ~ב~נ"ל" מעש~ ש~
 דאי~

 שכ~ר מ~ם ראי" מביאים
 ו~רד מל~ם~אמונה נכרת~

 ~צ~ר ג~ול וכ~ה עיי""ש" פלאי~
 עכשיושהגיענו

 ~י~""ח פינוי על לדון ~יש כז~" ל~צ~
א~נם כנ"ל" וכו" זצ"ל ~ק~ושים א~ותיו וכל מנו"כ ~~אשר

 אי~
 ~שנים ~ז ששם ~אפשר" ~פשר אי למי~ין

 ~~ום למצוא ~י" ~ודאיכתי~ונן
 כ"~ להני~

 בארון
 מה א~ל~פ"ע"

 ~עש~
 ואין ~ם שנ~ו שזרים ~יום כמונו

יוצא
 ואי~

 כב""~ ~~וך עלי~ם ירחם ~~~ום ~א

 כת~~~~~
 ~~שו" בזה

 מנח~
 ~~~ק אחד" בק~ר שקברו חיל ~נשיע"ד נ""ג~" ~י" ~ח""ד אלעזר

ד~ותר ל~לכ~
 לפנו~~

 מ~ברי וחילי" אחר" ~~~ום ול~ו~רן
~ירושלמי

 ~עירו~י~
 דאי~א ~""י~" פ""א

 שם נ~רגין ש~ןובמקום ב~~"ל~ ש~
 נ~ברי~

 כהרוגי יעשו תאמר שלא
פלמו~יו~

 ~ופי"
~""~~~ 

 גו~אחינ אנשי שעושין כמו יעשו שלא
 וזור~י~ ג~ו~~

 כל
 אל~ ל~וכ~ ~מתי~

 אחד כל
 תניי ואי~ לפנו~ם" ~סור ~ני ~~יי אית מקומו~"~ונה
 א~ר נפנות~" ~ו~רת~י

 מותר דאמר מאן חסדיי ר~

~~~~~~
 ~~~~~~ו~

~~~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~~ 
 שצריךש~תוך י~~ ~~~~

 לעשו~ נפנו~~
 נמי מותר לו כראוי א" ~כל

לפנות~
 לכל

 שירצ~~ מ~ו~
 ~ירושלמי ~פורש ~רי עכ""ל"

 כול~ דמונ~י~ד~יכ~
 בק~ר

 אח~
 כדי לפנו~ם מו~ר

 עיי""ש~ הראוי ~מקוםל~ו~רם
~~~~

 צ~קו
 ד"~ מא~

 של כבנ~ון מי~עיא לא ~נ"ל"
 ~י"רי וכן ר~שונה" בק~ור~ דמיירי~ירושלמי

 ע"ז שנשאלהנדון
 הג~"~

 ובת" ש~" ~לעזר במנחת ז""ל

חת~
 שם סופר

 ~ך~ ~~ד""~
 די""ל כתב

 ד~~~ור~
ראשונ~

 ו~בור~ ג~ול" לו יש נ~לה שהי"
 עצמות של ש~י"

 אלא ע"י"ש" ~~ול לו אין נ~נה לו איןשכ~ר
 י~~ ~~ א~

 שני""בקבור~
 וא~

 ~כל כיון לומר יש י~שות" ב~צמות
ה~יתרים

 ~וי בז~
 ר~

 שעת ~ום
 ~דח~

 ~~נין וא""א
 ומכ"שאחר"

 היכ~
 של חשש דיש

 עצמו~ ~ר~ו~
 ב" של



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~י~~
~~~~

 ~ותר י~~"~תי~
 לפנו~

 ~ראוי ~ו~ו או""א לכל לי~ן
 כנ"ל~ א~שר ~אי שלנו ~נ~ון ~אני אבללו"

~~~
 ל~ינא ~אתאן

 בנ~"~
 ~יש

 בז~
 ל~שה

חילוקי~~ כ~

א~
 ~י" באפשרות ~י" א~ ~~~~י

 צריכי~
 כ~ו לנ~וג

 פינוי ~עח ב~ונקא~ש זצ""ל ~ב~""צשנ~גו
 שפינו ~וקניוו~" ~ישוב ~ביה""חחלק

 ב~ר~
 כל כבוד

קבר
 ארו~

 כ~ואר שלו" ~~צב~ וג~ בפ~" ל~צ~~תיו
 תור~ ~בריבס~ר

 שם~

~~~
 כל

 פני~
 לעשות אפשר אי אם

 ככל י~שו כ~" כול~
 ואנשי וחסי~י~ ~~ור~ וגדולי ל~צ~יקי~~אפשר
~~~~~~~~~~ " ~ ~  

 שע~יי~ ~~~~~ב~
 קצ~ יש

 לנ~וג ~צ~ו~יו ~ל ~בשרו
כ~בואר

 ב~~ר"~
 כנ""ל~ שם שיק

 ~~~~~ג~
 קבר ל~שות אפשר ואי עצ~ות רק ~אין
 לה~יחם אפשר בפ~" או""אלכל

 כ~~
~ה~

 ולהפסי~ אח~ בארון
 ו~ת ~ת כל של ~עצ~ות בין

 ע"ג לזה ~כרח י~ א~ וכן כנ"ל~ וכיב"זבחרס
 ז~

 ~בואר
בח~""ס

 ~אי~ ש~
 לעשות~

~~~~~~
 פינוי בענין ל~תנ~ג י~ עצ~ו הפינוי לענין
אותו

 וא~
 ושאר ~בוסתו

 עניני~
 כ~בואר

 ופוסקי~~בש""ע
 בבי"א~ ל~צח ~~ות ויבולע גוא""צ לנו ישלח בר~~יו~~"

 ונזכ~ ~י~י~" כל ~וש"ת עוז י~י~ו בזהו~נני
 לחוג

 ~~צות חגאת
 בש~ח~

 ויתרון ~~כשר ו~יצות
ולאכול

~ 
 ~זבחים

 ו~
 ~זבחו קיר על ~פ~חים

 ב~י"א~לרצון

~חות~
 ברכו~~ ~ו~~י בכל

 ~~יי~ י~~~י~~~
 אבקש ה~כ~ב~~~~י

 א~ עו""~
 ל~ובה לעשות כ~~"ג

אות
~ 

 ל~שת~ל שאפשר
 ב~נו~

 את ל~~ר
 ל~ו~י~ני וי~חול ז""ל ~ר~"ח ואביו ז""ל אא~ו""ר שלענין

 בז~~הנש~~
 ~קירות ~ו~ה ברכת ברכ~י א~ לי ואביע

לבבי~
 ~וז~ידידו

 ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ג~ י~~"~ ~~~~ ~~~~~~
 ~~~~~ ~~~י

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

 ~~ור ~" ח"ו
~""~ 

 ח~~"~ ~~~~"י

 ~ו"~ ~~ו~~~ ~~"~~"~
 ~~י ~~~~י י~~~ ~~"ר

 ~יוי~ר~ ~~י~"~~~~~~~~
 י~""ו~

 ~~~ח~ ~ורחו ~רי ~~~~~~"
 ~~~חו" ~~ ~~~י~ ז~~ ~יז~~~~חי ~~~ ~~ר~~~ ~~

~~
 ~ו~ר ~י

 ~~~ ~ר~ו~~~ ~~~~~ ~""~ ~~~~
 ~~י ו~~י~ ~~~ור" ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~""~

~~י"
 ויו""~ ~~~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~ו ~~~ ~~~~~

 ~~~ ו~~~ו~ ~~~ר~" ~~~"~ ~~י~ ~~ג~ו~~
~~"~~ 

~ 

 ~~~"י~ ~~ו~~~""~
 ~~~~ ו~ו

~~"~~~ 
 ~~~ ~ ~~י~ו

 ~~" ו~"~ ~~יו~ ~~ו~~ ~ר~"~ ר~~ ~ו~~~~
 ~~י"~ר~~

~~~~~ 
 נ~~ו

 ~נ~ו~
 ~ו

 ו~~~~ י~~~" רי~
 ~~ ~~~ו~ו~ ררו~ ~~~ ~~ ~~"~~ו~~

 ~~~ ~ו" ~~~ו
 ~ר~""ו ~~י"~~~""~

 ~ר~~ ~ר~רי ~~"~ ~~י~ ~~י"~~
 ו~~~ ~"~ ~~י" ~~ירו~ ~~ו""~ ~~~""~ ~~~~""~"
 ~י~~~~~

 ~~ ~ר~~ ~~~וי ~~ר
 ו~~ ~נ~~~" ~~~וי

 ~וי ~~ויו~ ~~~~י~ ~י~ ר~~~~י~~~
 ~ו י~ ~"~~~ ריו~ריו ו~~ ~""~~" ~~~~י" ~~ו~"י ו~~ ~~ ~ר~~~~~רי ~~~~ ר~

 ~~ר~""~ ~~ י~"~ רי~
 ~וי

 ר~
 ו~~~~נ~ג~"

 ~~~~~~ ~~~ ר~~" ~~~ ~~~"ר
 ~~~~~ ר~ו~ר~~~ר ~~ררי~ ~~י ~~~~~~ ~~וי ~~" ~~~~ ~ו~~ויו"~

~~~~
 אול~ ~נ"ל" ~בריו

 בשבת ל~תפלל ~לפי""ז כתב

קו~~
 וצ""ע~ ~עולם ~נ~ג כןואין ל~תפלל" ~אין נראה ~~ ~א"" ~יא"צ

~~~~
 כן כי

 ה~ע""ק ~~ברי נרא~
 סוס"י ~יו"~

 ~ר~א ~~רי על שכתבש~" שע""ו~
 ש~

 שאין דנ~גו
או~רי~

 ק~יש
 ו~פי~~

 רק
 ע""ז וכ~ב וכו"" חדשי~ י"~

~~ע""ק
 אם חשבינן ~~ית~ א~ ד~~י~ ~~שי~ ~י"~

 שיי~~~ור~
 לפלוג~א

 קדיש" או~ר אונן א~
 א~

 יכול
 ע~ ~~יב~ ~לפניל~תפלל

 י""א סוף
 ~תפלל אינו חו~ש י"בלכ"ע~~ ל~~ור~ ח~שי~

 ~ו~~
 ~ר"ל

~""~~ 
 אב על לו ישאבל ~"~

 וא~
 ~וסף ~ל~~~לל אותו ש~ונעין

ע~
 ל~ת~לל שלא ~נ~גו לעינ כ~"ש חו~ש י"ב סוף

 וכו"~ ~תיב~ לפניבשויי"~
 ~~ ~ו~נ~ עכ""ל"

 שנכ~ב
~~וס~ר

 נרא~
 ~בריו ו~~~ות ג~~""ק~" ~~על ש~וא

 ~אףדרצ"ל
 ~בנוג~

 או ח~בינן ~~י~~ א~ ח~שים לי"א

 ~וסף ~~ילת ל~~פלל א~ל כנ"ל" ~~חליק~ תלוי~קביר~

 ~ד ~ונין לכ"~בשויו""~
 סו~

 אם ~~בריו ~וכח אין גו~"" ~יא""צ ליום ד~נונעאף ו~נ~ ~ק~ור~" חו~ש י"ב
 ~וסף לה~פלל בנוגע אבל ~ודש" ~י""ב ~נח~בס"ל
 בין ~~ין ~~יירי ~~בריו ~וכח ~~רי ~יא"צ" לפני~ש~ת
 לקבור~~י~~

 רק
 וא"כ א"" יו~

 ~~תפלל ~~ין ~י" א~
~וסף

 ~נוגע א"כ שלפניו" בש~~
 ~ו~ף ~פיל~

~~ 
 הלא ~קבור~" או חשבינן ~~י~ה א~נ~"~

 א~ א~
 חשבינ~~קבור~

 ~שבת ל~~~לל ~ו~ר א" ביום ו~יא""צ
 ~שבינ~ ~~י~~ א~ ו~כש"~שלפניו"

 יו~ אז ~~וי
 ליו~ ובנוג~~יא"צ"

 ע"ע גופי"" ~א" ~יא"צ
 בתש~

 שבות
 ~י" ~ח"בי~קב

 קכ"~~
 ש~חז"ק ~תשוב~" בא~צע

 שכ~רב~וזו
 ~שנ~ כלת~

 חו~ש י""ב
 ~יא""צ" שלפני ביו~

ויו~
 ~יא""צ

 שיי~
 נו~גין ~יו~ אותו ורק ~שני"" לשנה

 וכ~"~ל~וסי~
 שלפניו~ בשב~ ~שא~ עיי"~" בת~"ד

~~~~
 א""א נ~רן" בקיצור נא~רו ~~ע""ק ~~~רי כיון

 כוו~ א~ל~ע~
 ובז~ לז~"

 בשבת ~ג""כ י""ל



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~םי~~
~~~~~~~

 היא""צשלפני
 א~

 נהגו
 כ~

 ~שנה אף מו~~ין לה~פלל
 מנהג הוי אם ~זה ה~נהג ד~ר לי נודע לא כי אף~א""

 ~ועי" כן" נוהגין שיש אני ג~ שמעתי כן א~לותי~ין"
 רשות דאין שכתב ח"~" סי" ~או""ח צדק שעריבתשו"
 ל~ותלכ"א

 בעניני~ ו~קנו~ מנהגי~
 כאלה

 שהת~ילו~ כיון העעם י"ל ~יי"ש~" ש""עברומו העומדי~
 אינו

 מגיע כאשר ושנה שנה בכל כן שעושים הא~ל"מחמת
 של~ניו בשבת ~~~ללהיא""צ

 וביו~
 י"ל גו~י"" ~יא""צ

 בכל ומנהג סדר לבעלדאין
 ג~ השני~

 מאיר ~תשו" בזה שכתבוכעין הראשונה" בשנה
 נתיבי~

 שדרכו ב~י השנה" כל של א~לות ימי ~וך בנוגעאף ~"~" סי" ~ח""א
 דא~ בק~י~ות" שנה בכל התיבה לפנילעבור

 ית~לל לא
 הר""י ה~ וכדאי ב~רה~יא" א~לות ~ויב~ויו"~
 ~רו~חמקור~ל

 ותש~
 ל~בל דיש ~ס""ל זאב בנימין

 לא הרמ"א ואף בשויו~"~ת~לל
 מנהג בלשון לאואף ~~ק" ~~י~ כת~

 ק~~
 נהגו לא קלילא בלישנא אלא

 לומר~~פלל"
 למנהג זה ~~ר ת~סו לא בעצמן שא~לי~

 ה~ו""ז ומש"כ בשויו""ע" ה~י~ה ל~ני לעבור ~דר~בוע
 ש~ת כי ובפר~ בעצמו" דחה ~תוח~"שמה"ד

 מ~תק~
 עיי""ש~ בזה והאריך עכ~"ד ה~יןא~

 כ~~~
 היא"צ בעלי כל כאשר כי ~נד""ד" נאמר כן
 הי~""צ" ביו~מת~ללי~

 וא~
 לה~פלל נהגו

 ~נהגו אמת ל~ד ~ס~ר וכמ~ואר של~ניו"~בת מוס~
להפ~יר

 ו~ע~ היא"צ" קוד~ בש~~
 הוא זה למנהג

 העולות הנשמות של העליי" שעיקר הזוה"קע~"י
 אחר~דריגה

 מ~רי~
בספר וכת~ של~ניה~" בשבת הוא

 מ"~
 דיני ~מ~"א המגן אלף ~ס~ר הובא

 אות ג" ש~ר יתוםקדיש
 דמ~ע~ א"~

 דמי ג""כ נ~גו זה
 לושיש

 יא"~
 מי וא"כ עיי"ש" התיבה ~ני ~וסף ~ת~לל

 נר~ה י~"ח ~וך שהוא מחמת מלה~פלל עצמושמונע
 ~רה~יא" כאבלו~דהוי

 כ~
 המ~~ללי~" להצדיק נראה

אמנ~
 בזה וי"ל מקום" בכל המנהג כן א~ לי ~רור לא

 ו~ש~י"~ ונהראנהרא

~~~~
 ~"ז סי" ~חיו"ד תליתאי מרדכי לבושי ~~ר
 י"ב ~~וך ~~ל שהוא מי ע""ד שכתב ~~"אות

 יא""צ לו וישחודש"
 ל~ני לירד מותר א~ ש~" ~יו~

 מאיר ד~רי ע"ז והביא להת~לל"התיבה
 הנ""ל" נ~יבי~

 להת~לל רגיל שה~ ד~איש הנ"ל" ד~ריו ע~""יוכ~~

 עושה שאין כיון ה~י~ה" ל~ני~שויו"~
 רגיל ד~ודאי יא""צ ~חיוב ק"ו ~"כ ~נהג" בזהאין אבלו~ משו~

 ואינו התיבה לפני~ת~לל
 אף דמותר" אבלו~ משו~

 עיי"ש" למ~ות יכולין הקהל מ""מ אבל יב"ח" בתוךדהוא
 מכש~וא~

 רק י~""ח תוך דל"ה הא" ~יא"צ כן ~י""ל
 אמנ~ כנ"ל"ממנה~א

 רגיל הי" בכבר מיירי הוא
 התיבה~ני לה~~~

 כיון דוקא" דלאו נראה אבל היא""צ" ביו~
דכל

 העול~
 רגילין

 כ~
 ~צלבס~ר יכ~ כנ"ל~ ~בלות משום ולא

 סי" ~ח""ד שלי~""א ה~ב""ש לידידי החכ~
 ~נוגע וכ"זקכ"~~"

 ליו~
 כבר אם ובתנאי גו~י"" היא""צ

הת~לל
 ~~~ עכ~

 אחת
 ~נוגע ~ן היארציי~" בי~

 הנ""ל ע~"י כתב היא"צ" ~לפני בש~ת מו~ףלה~פלל
~ ~מו" על יב"ח בתוך שהואאף א~יו" של יא""צ ש~ני בשבת מו~ף להת~לל ג""כלהתיר  ~ ~~א" ל~ידך או 
 מת~לל שאינוכיון

 ~ו~
 שבת ~שום אלא אמו" אבלות

 להת~לל רגיל הי" ~כ~ר זה וכל אביו" של יא""צל~ני
 ובנ~""ד ~~"ד" כנ"ל א~יו של היא"צ של~ני בשבתמו~ף
 תוךדהוי

 י"~
 כעת דהוי באו~ןומכ""ש ~ה" עדיף לא בודאי גו~~ אביו ~ל חודש

 כיון נראה מ""מ הראשונה" ~ע~
דכל

 נ~גי~ העו~
 והיכא ל~ו~ר~" נתנו הנ"ל דברינו כן

 יש כןדהמנהג
 להני~ לה~

 ~נהג~~ על
~~~~ו

~~~~ 
 ~~~~~ו

~~~~~ 

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

~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~ם~י~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~ם~י~

 ~~~~ ~~~י
 ~ו~ר~ "~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~" ~~~ ~~י~~~~~~~ ~~~"~ ~~ ~~ה~~~~~~~~~~~

 ~~ו~~
 ~~ו~~ ~ו~רי

~~~~ ~  
 ~~ו~~ ~נ~~~ ~~י ~יו

 ~~ו~ו~ ~ו~רי
 ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ו~~~~י"

 ~~ו~~ו
~י~~~~~~ו ~~ר~~

 ~~ו~ ~""~
 ~~ ו~~~ ~~י~ ~~ ~~~ר

 ~~~ ~וו~ ~~נ~ י~"ו" ~~~~~~~~~ו~~
 ~~~~י~ו

 ו~
~~

 י~~~ו
 ~י~~

 ~יו ~ר~י~י~ ו~~ ~~~~~ו" ~י~ר
 ~נ~וו~ו

 ~~ ~~~ ~~יוו~י ~~ו~~~" ~~~""~ ~~~ ~~ ~~ר~~ ~~~ ~~כו~~
 ~~ו ~ו~" ~~ו ~~ י~י~ו

~~~ 
 ~ו ו~"~~~ו~"

 ~~~~ו~
 וי~~רו ~י~~~ו

~~"~ "~~~ 
 ~~~ו~ר~

 ~~ ו~~~ ~~ו~~~ וז~ונו ~ו~ו י~~ירו
 ר~יו~י

~~~~~~~~ 
 יו

 ~~ ~~~~~" ~י" ~יו""~ ~~~ ~~~~~
 ~~~~וו~

 ~ו ~ו~~יו ~~~~י~ו
 ~יי~~~~~~י י~ר~ ~~וי ~~~

~~~
 ~סי" יעקב" "~ית ~~שיבת

 ~""ג~
 כ~ב

 דא~
 ת"ח

 מ~ד על דהקשו ע"ב~" ד~ו ~סנהדרין ~~ו~"וראי" לו" שימ~ין ~אין א~שר להס~ידו" שלא צוהג~ול

 מהא דחיי" יקראדהס~ידא
 דע~ ~בי~מו~ דא~

 שאול אל הד~~" ~ית ואל שאיל אל דכתיב ב~ה~"א~"
 ~ש~~ע כהלכה נספדשלא

 הקב~
 ואי שאול~" כבוד

 ו~י" כבו~ם~ ~ל ישראל מחלו הרי דחיי" יקראמשום
 ד~אי~ א" תירוצי~"ב"

 ~" דוד" מ~ני להס~ידו היו
 דאין הרי לגבי"~ ~~י ~זיון דאיכא מלךדשאני

 ל~י"ז דשכבי" יקרא גם איכא ד~~לך ~שום ל~חול"רשות לה~
 גבי דשכבי" יקרא דה~פי~א למ"דהה""ד

 ~ל~
 י"ל ממילא ~חיי"יקרא נמי איכא

 ~חכ~ הה""~
 ~תנן

 חכ~
 קו~ם

 ד~ל~א ~אינש ורקלמלך"
 שו~י~

 ואפילו לו"
 ~ת~

 חכ~דבסת~
 כן~ י"ל מו~לג ת~ח גבי כן" אמרינן לא

 ~ס"~ובא
 ""תשוב~

~נ~~ר ק~"~~" ~י" ~ח""א ~הבה"
 הר~

 וציו~ ז""ל" אויש יודא ר" ~~אוה""ג
 שלא

 וחשבלהס~ידי"
 צ~די~ כמ~ ש~

 הנ""ל~ י~~"" ""בית בת" שכתב ע~י"מ וראשונה~ר~ש להספידו" להתיר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 הקדוש ~ר~ינו ראי" ה~יאו
 ~שום ס~ור ~~יירו~" ~ס~ידונו אלדא~ר דק"ג~" ~כ~ו~ו~

~ירח~
 דקא~ר" ~וא

 כיו~
 וא~ו ~כרכים" דס~דו דחזו

 ~שו~ ש""~כ""~
 ה~הרש"א ו~א~ר ד~~~ר~ ~וא יקרא

 לך דאין וא~""ג~ח""א"
 דא~רו כר~י" ~נוו~

 ר~י ~ש~~
 ~""~ ענווה"~~לה

 והיינו ה~ור~" כ~וד ל~~ול א"א
~א~ר

 ~~ ~נוו~ ~~ל~ ר~י ~ש~~
 ~דידי"~

~~~~
 ~~~ לו" שו~~ין אין ~דור דגדול ראי" ~~יאו
 ~ש~~ ר~דא~

 דקנ""ג~
 שילא ~ר לש~ואל

 ~ה~~ידאלי אחי~
 ו~"~ ק~י~נא" ד~~~

 ~כ"ח כ"כ" ~פיד
שלא

 ~צ~
עונשו ~כ~" של ~~ס~דו ד~~~~צל ידו" על שי~נשו
 ~רו~~

 ש~~ירו כנ א~רו ורז"ל בחז""ל" כ~~ו~ר
 נו ~י"ו~לא הק~"~" של ~~חיצ~ו או~ו ~ניחין אין ידו" עלנ~נש

 לצוו~ ~צ~
 ו~כ"ח ל~~פ"דו" שלא

 ז~
 רק

 לחל~ כ~~ ישו~ ד~ל~א~באינש
 ~~ם ~ין

 ~ו~ל~" ~""~

ו~י~
 רשכ~~""ג~

 ~~שו" ~יי~ הנ""ל" הי~רי~ ~צדדי כנ~~~~י
 ~י~ ~~" וכן ~ס~ידוני~ אל ש~~ר ~~קוםולהס~ידו ה~~" ד~רי ל~~ל ~~ור ~י~ר יד~דלא ~~~~~

 ד~ס~י~~ סיי~י~~~
 ~ש""ע

 נר~~
 נחלק דאין

 נ~~ר כאשר אך שו~עין~ולכולם ~ז~
 הגאו~

 ש~ואל ~ו~"ר
סג""ל

 ק~ללי~
 ז""ל

 ~ק""~
 ~א~~אווין

 ה~שו~ה ~~ל סיי~השקל~" ~~צי~ ~~~~ח"~
 ~א~~~

נ~פיד וכו"" ~~~ון על ~ר ה~פד ול~ונן ל~ונן ש~לינואחרי ~~נ~ ~זה""ל" ~ם
 ~ר~ א~

 וכו" ~גדול ~~~ור
 ~~נ""ל~

 ~ל ונא~ר
 ~~~ו~"ק שא~רודרך

 ~""א~ ~"~
 ~~דנא הדר כי

 ~כ"ל~ לי~א ~רירי כל ~~ו יבכ~ן א~רי~~~~א

~~~~
 כן

 כ~~
 לנו ~יו ~עו~""ר אשר

 א~דו~ כ~
 גאוני~ ר~ני~גדולו~

 ישיבו~ ראשי וצדי~ים
 ו~יו~ר ל~ספידם" ~לינו ד~ו~לזלה""ה"

 כ~~
 ~דר" ~~"

ונוד~
 ~~נהג

 שנ~~ל~ו ז""ל ~גו""צ ~ל ~~~די~ ל~שו~
~או~ה

 שנ~
 ~~נ~ אדר" ~ז"

 אנו ~~ר כ~י ~~נ~ג
 רואי~

 ~ח~""~~דרשו~
 ~יו ז""ל

 כנ~~~
 כל

 ~שנ~ ~דרשו~
~~ו~ר~

 ~~י~ י~~~א ~כ~"~" אי~א וכן שני" אדר ~ז"
 ~~ ~~קד~ ~ז~~~~~~~

 ~קידושין ~ש""ס דאי~א
דל""ח

 ~"א~
 ~ה"פ

 ישר~ל ו~ני ~"ו~" ~ש~ו~
 ה~ן א~אכלו

 עד נו~ר א""א ו~ו"" ~נ~ אר~~י~
 ארןאל ~וא~

 נוש~~
 ~ד נא~ר ש~~ר

 ~וא~
 אל

 א~
 וגו" כנ~ן

 ~אדר ~ז" כיצד~א
 ופ~~ ~~ ~~

 ו~יו ~לירד ~ן

 ~~כליה~ ~~~~~~פ~י~
 ~ני~ ~ניס~" ~""ז ~ד

 א"דך
 ~אדר~ז"

 ~ש~ ~~
 ש~ז" ~ין וכו"" ~ה נולד ~אדר ו~ז"

~אדר
~~ 

 ~ד~רים שנא~ר
 וג~ ~ש~ ש~ וי~~ ל""ד~

וכ~י~
 ~ני וי~כו

 ~ו~~ ~ער~ו~ ~ש~ א~ ישרא~
 שלשים

 ~יהוש~ וכ~י~יו~"
 א"~

 ~ו~ אח~י וי~י
 ד" ~~ד ~שה

 ~~וד כיוגו"
 שלש~

 י~ים
 ~ו~רים א~~

 ~ירדן" א~
 ו~~~ ד"~ ~ש~וכ~י~

 ~לו
~ 

 ~~~ור ~ירדן
 צ~~ר~שון" ל~וד~

 ~~נו
 ~א ל~~ר~" יו~ ל""~

 ~כ""ל" וכ~ ל~ד~
וש""~

 ~אדר ש~ז" ו~נין ~שה" ~~ לני~ן ~~~וך ד~אדר
 ש~א~רנולד

 ל""א~ ~ד~רי~
 ויא~ר

 ~א~ ~~ אליה~
 היו~ א~כי שנ~ועשרי~

 ~וד ~וכל לא
 לצא~

 שאין ול~א
~""ל

 ~היו~ היו~
 י~י ~ל~ו

 ושנו~י~
 שנא~ר וכו"

 ~~סו~ה דאי~א ליד~ו" הי" וכן עכ"ל" ~~לא י~יך~ספר ~~
 ג" ד~נידי""~~"

 ~דשי~
 ו" ~ד ליד~ו ~יום

 יו~ ~סיו~
 ~~ן

 ול~ חנינא" ~ר אחא דר~י אלי~~~ורה"
 ~~א ~ר יוחנן

 ~"~ ליד~ו" יום ראשון ~אדר~~
 ~אדר ~י" ~~יר~ו

~~~וך
 לניס~

 ל"א~" ~~~ ~הרי""נ ~~שו" וכ~"ש כדלעיל"
 ראי" ו~~יא ~ראשין" ד~~~נין~~ה"ג

 ~ז~
 דיא""צ לדינא

 ראי" וה~יא רצ"ד~" ~סי" ~~~""ד וכ""כ ~ראשון~~~~נין ~~~ו~ר~ ~""~ ~אדר" פשו~ה ~שנה ~~ א~דא~
~~חד

 ורש~ שכ~~
 חודש ~כל ~~ן ש~~~נין הי~ים כל

זכר
 לצרו~

 ~אדר ש~י~י ורשם ~~ן" שאירע
 ~ר~שון~אדר ~ר~"~ ש~~

 ~שנ~
 וג~ ~~~" כד~וכח העי~ור

 ~וכיח
ה~ם

 ש~ר~""~
 ~שנה

 פשו~~
 ~~ג""א ~~נם ~כ""ל~ נ~~ר

ש~
 ~~יא

 ד"ד ~י~וש~ ~ילקו~
 ~"ד דא"כא ע""~~"

 ש~~ וח"~ ~אד""ר" י~~ ~~ובר~ש~י~~
 ~ז"

 ~ש~~

~~~~~~
 ~ר~"ה א~ דל"~ ~ינ"~ו"

~~ 
 ~שנ~ ~~ א~ אף ~לא ~~ד"ר"~~~נין בודאי ~אד"ר

פשו~~
 ולפי""ז ו~~~""ד" ~~הר"""ל ל~~"ש ~~ד""ר ~~~נין

צריך
~~~~ 

 ה~נ~ג ~ל
 ~~ס~יד"~ ל~שו~

 גו""צ ~ל
 ~ז"שנ~~לקו

 אכן כנ""ל" אד""~
 כפי""~

 של~דו
 בש"~ הרי כנ"ל" אדר ~ז"יא""צ ~~ני~

 סעי" ~ק~""ח ~~י"
 ז"~

~~~
 ~~~~ר

ו~~ג"א הדי~ו~" ~" ~~יא ו~ר~""א ~שני" ד~~~נ~
 ש~

 כ"~ ~~""~
 ~~י" ושם ~ז~" האריך

 ~ל~י"ציין ~ק"פ~
 ~קס""ח~

 דלז~ ו~רא~ ~יי"ש"
 ~~" כוין

 ~~י"י~~""ן שאיל~
 ~י""ז~

 נרא~ ה~~"א" של ד~ציונו
 שד~~ו

 ~יי""ש~ ~שני ל~ו~~ויו~ר
 והח~""~

 ~~שו"
 ~או""~

 ~י"

~~""ג~
 ~ה~שו~ה ו~קיצור ~אד" ~~~ ~אריך

~~גה נד~~
~""~~~~ ~~~ 

 ~~" שם ו~~יא ~ק""~~" ~י"

 י~~""ן~שאיל~
 ~ש~ ש~~י~ ש~

 ש~ג~ ~חכ""צ" א~יו
 אדר ~חודש פור שנ~ל כיון ד~נא ~"~~" ~די"~~גיל~
 ~ירח ~ור לי נ~ל א~ר גדו~ה" ש~ח~ש~~

 ש~~
 ~ו

 ~אדר ש~ז" יד~ ולא ר~ן"~~~
 ש~עני~ו ~דיןא""כ נולד" ~אדר ו~~" ~ש~" ~~

 ופורי~
 ו~י~~"ן ~"~ ~חודש יהי" שוין

~~צ~ו
 ~~וכי~ ש~ש~ א~

 וגם רא~ון" אדר ג~י שלו~סי~יר ~"~ ראשון" ~אדר להעושים
 ~~ו~

 ~דר ג~י ~~ידור
 ~~""ד~ ~~נ"" ~~שו~ ~לכ~~ ~~כי~ ה~קו~ו~ ~שנישני"

ו~~שו~ה
~~ ~~~ 

 ח"
ונד~~י ~נ""ל" ~~שו" ~יוצאי~ דיני~

 ~או""~ ~~""~
 ~י"

 ~ר~"ו~
 ~זר ח" ו~דין עיי""ש"

~וה"~
 ד~ריו על

 ל~~י~
 ~יי""ש~ ~נ"ל כה~""צ

 ~~~רור~ינו ו~~""~
 ~הדרשו~

 אדר ~"
 ~~~ו~ר~

 ~אדר דרש
 וי""ל כנ"ל"שני

 ~פי""~
 דדיי~ו

 ~~רשי~
 ~ש"ס לשון ~ל

~~גי~ה
 ש~~

 ולא
 ~אדר ד~ז" יד~

 ~ש~ ~~
 ~אדר ו~~"

 ~~ני ~~ וג~ הלידה" ~~די~ צר"ך דהי" ~~"נולד
הליד~

 אח""כ אם
 י""ל אך ~~~" ~~

 ~כוונ~
 וזרח ע""ד

 וזה ~ר~"ה" של ניצון ~~ה ודורשיוודור ודור" דור ~כל ד~שה דא~פש~ו~א ~ש~ש" ו~א~ש~ש
 א~

 ~דר ד~ז"
 ד~ף ~ל~ידיו" ~"ינו ~~" נונד ~אדר ~ז" ~~ל ~שה"~ת
 כ~ני ~ש~דפני

 נ~ן א~ל ל~נה" כ~ני יהוש~ ו~ני ח~
 ~ליו"~~ודו

 וכ~
 וכול~ ודור" דור ~כל

 ל~ם יש
 שייכו~

 שפיר ו~ן ~ר~""~"~~
 ל~ורר ~שייכו~

 ל~שו~~
~~ס~לקו~~

 ~דור גו"צ של
 זל~""~

 של ~ס~ל~ו~ו ~יום
 ~~שנה ראי~י א~נ~~ר~""ה~

 ~רור~
 ~~י"

 ~ק"~
 ~""ק

 ל~ני~~"ו~
 ~~ו~ר~ ד~שנ~ דכ~~ אדר" ז"

 יש
~ין די~ו~

 ~א~רוני~
 עולם ~~~חי ו~י"

 ד~ל~ ו~וגיי~
 ה~~ן ו~זה~~~"א~"

 כ~~ ג~
 ל~זכיר

 ~~ו~""ר~ ~ז~""זשא~דנו ~~דולו~ ~א~דו~

 ~רש~ ~עש"~~~~~
 ~ג~ון ~א~נו ננקח ~~~ר ~רו~ה

 לוחם~גדול
 ~לח~~

 ~~ר~ין ד"
 ~~דול" ~ור~



~ ~ ~ ~

ם~~ן
~~~ 

~~~~~~~  תל~ידי~ ה~~י~אשר
 ל~~ות

 ואלפי~
 ~וה"ר

דו~~ר יו~~
 סל~ווייצי~

 ~~יין ~שר ז"ל"
 שב~~ ~ו~

 ונת~יי~להס~ל~ו~ו"
 פרשה ~מד"ר דאיתא ~ה ~~וה"ר

 צ""ל ל"ה~ומדים"
 ~ל~

 מ~ו ~~~" הקר~י~ א~ ו~~ית

 אמר עלי~~"מת~~ן יה~ כלי"" י~ראל ~ל ~ונאי~ן נ~חיי~ו ~א~ל~~ן"
 מ~~

 לפני
~""~~~ 

 ו~לא
 ~תידי~

~~
 יהי"

 לה~
 לא

~~~ 
אמר עלי~~" תהא ו~ה ~קד~" ולא

 נו~ל אני ~~ב"~
 צדי~ ~ה~

 ו~~ש~נו א"
 כל וי~רוג ו~ה"א ~ונותיה~" ~ל ~ל עלי~~ אניומ~פר ~~~~

 ופי" ~י~~מח~די
 יו~~ ~~נ~

 היינו
 ~חבי~ים הצדי~י~

 ~זה פירשו ו~ס~רים ~~"ל" ~ין~גלגל
 אדם ד~~י~ ~

 ~~ד~ לד~ קר~~ מ~~ י~רי~כי
 היינו

 ~~לה" אד~
 נו~לי~ א~ י~רי~" ~ידאד~

 ~מ~ל~" ~ד~ א~ ~~וה"ר
ז~

 ~ום
 קר~~

 עונותינו~ ~ל ל~פר ל~""

~~~~
 ~~ה לנו היו ~~וה"ר

 ~מש~ א~דו~
ר~נים זמן" ~יזה

 י~~יי~ ~ין"~ח~~י ~ול~ ~פורסמי~" י~י~ות ורא~י גדולי~
 יצאנו לא

 ~~וה"ר" י"~
~~~ר ו~~~"~

 ~וד ~~~יי~ הנ""ל" פר~~
~~ 

 ~~ד""ר ~א~ר
 פר~~

 ש~~רהנ""ל"
 ה~~""~

 נו~ל אני
 צדי~ מ~~

 ~~ון הנ""ל" א"
 נחסידיו~ המותה ד" ב~יני יקר נאמר ~~"ז מאד"יקר

~~~~
 ~ין

 ~א~דו~ אות~
 ~י" ~גדילות

 ~~און הר~ ג~
חו""~

 של~ה ~ר" פק""ה
 ~וי~גאר~~~

 חד ז"ל
מ~י

 ~ינ~
 ~עיר

 לונדו~
 ו~רו~ יצ"ו"

 גדול~ו
 מוצא א~~

~נותנו~ו
 ו~ו~י~ להספידו" שלא ~צו~

 ל~זור ~לא לפרש
 וד~רנו להספידו" ~י~ראחרי

~~ 
ו~אמור ד~רינו" בפ~ח

 מ~~~
 ש~עוה"ר ~~א~ר מא~~ה"" ""ת~ו~ה

מספידי~
 ל~ספיד אפ~ר

 ו~פר~ אותו" ג~
 אדר ב~"

 ו~ודכנ"ל~
 ~פי""~ להוסי~ י~

 ~ענף דאיתא
 י~~

 ~ל
 יעקב~~ין

 דק"ג~" ~כתו~ו~
 דל~~

 ר~ינו הקפיד
 דאמר ~פי""מל~ספידו" ה~דו~

 כ~י ~~ספידא" אחי~ ר~
שה~ול~

 וילמדו יש~ו
 ה~ו~ו~ ממדו~

 לפי""ז הנ~דר" של
 של ת~ו~ה לידי ~ביא מו~לג ~"ח על ~~~פד ~יוןי""ל

 ל~~יל" י~ול אינו~שו~~י~"
 ולכ~

 ל~~~ידו רב ה~פיד
~~~ו~

 א~ל הר~ים" ת~ו~~ לי~י שיביא הר~י~" קי~ון
~"מ

 ל~ד~ קש~
 ~זה ~~ר

 ופוסקי~ ~ד~~""~
 חיל~ו לא

~ז~
 כנ""~

 נאצ~רופי~ ~ז" א~ל

~~~~
 ~~"ס

 ~" י~ ד~""ו~" ~~גיל~
 ס~י~י~ ~א~רי~

 אר""~ אר""~~נ"ז"
 ~אומר ~ל

 ~~~ ד~~
 או~~ו

~יא
 ל~ול~ גאול~

 למלך ~סתר י~אמר שנא~ר
 לז~ וקוד~~רד~י" ~~~

 אר"ח אר"א
 צדי~

 משל ~~ד לדורו א~ד
 ~א~~~ל~ד~

 ~~נו
 "ישמח ~~~ר ו~~ ו~ו"~ ~רגלי~

 תולדית ~~ו""פ~~""
 ד~"~

 ע""~~
 ד~או~ר ה~מיכי~"

ד~ר
 ש~~ו~יו או~רי ~~~

 דו~~ו~
 ~~איתא

 ~~~ורר ד~יינודצ""ו~" ~~י~~י~
 ינחש~ להצ~י~ חיו~

 דר ~~לו
 א~ר א~ד" דלדירו שא~ר אחרי ו~זה~~י~"ז"

ל~~י~ו ~צ~ שי~
 ש~ו~ר ~"י ה~יי~ ~ין ~~י~""~

 או~רו" ~ש~
 ~~~ נ~ו~ ד~~ול~וניד~

 ~~צ~יק ו~""י רו~ו
 ~~ו~

 כל
 ח~ד" כל~י ~~~ ~~~ ור~ ~מ~"~"העול~

 ~~יי~ א~
נ~

 ילא ונד
 ~ו~ו ו~~~י ק~ו~" נח~~

~ 
 ~~לות ~" ~ו

 וגם ב~וה""ז~היא
 ~~ו~

 ו~וי ~וא
 י~~י~ ~~~~""~

 ל~ינ~~גאול~
~~~~

 ~ל י""ל
 ~ר~

 ד~ון ז""ל" ~ל~~ ~ר~י הגאון
 ~גיד שהי"מ~ו~~ו

 ~~~ר~ ~~ורי~
 ~לו~די

 ~~~ ~~יו~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~י
 ~ו~

אי~
 ו~פר~ מאד" גדול ~סד

 מה
 ש~ש~

 ל~ו~ת
 א~ר ו~""י וכ~" ו~ו"ר~~עה"נ צדק~

 ~כירי~
 ~~~יי ~ודל

ופ~ליו
 ה~ו~י~

 ה~ליו~" ~~ול~ ק~ו~ וג~ ה~יי~" ~ין
וז~~

 נחמ~ינו~
~~~~~י

 ד~""~
 ~~ר~י~ ~נ""ל" ~ר~י~ ~צ~י~י~ נ~ראו

אותיו~
 ""קשרים""

 ~פ""מ הק"~או~"ח כ~"~ ק~רי~ שהמ~
 ~ספרי~ ~~י~~

 ~~~ס" ~אי~א
 גזרו דר~י נפשי" דנח יו~א ההוא ד~"~~"~תו~ות

ר~נ~
 ~ן כל א~רי רח~י" ו~~י ~~ניתא

 דר~י אמתי" סלי~א ~חר~" ידקר דר~י נפשי"נח דא~
 ו~~~ו וכי"" אמרהל~יגרא

 ~~ ~~~~ א~ ~אומר" של ~~א~~ ו~ה~פש~י" ד~~ לפר~ ~~פרי~
ופירשו הי""

 עפי""~
 ~מדרש דאי~א

 ~נחו~~
 ~ת~א

 ג"~
 ~~""פ

 ~נ~~תו~~
 וגו" ה~ו~ד

 ו~~~~
 איננו ל~שיר

 מני~
 לו

 ~מר וז""ללי~ון"
 מד~ר ~ני תור~ ~עשירי ל~~

~~~ירי ול~
 ~~ו~

 הי" ~יצד
 ~ד~

 ל~ד ~~ורה ו~~יר ג~ול

 ~ורה ו~~ן הרבה~למידי~
 ו~~~ ~ר~י~

~~ 
 ה~ירה

 ~ת ~~ואאע"פ
 ה~למי~י~ אי~

 ש~~~יד
 מני~י~

 או~י
 ~לאלישו~"

 יו~~י~
 ~~ורה ו~ו~~ין

 ו~~למו~
 ו~~ל~ה

 יאומרי~ואגדו~
 ~לכות תל~י~יו

 ~ש~ו יש~י~ו~
 ו~ין ש~~" ~~ל ~מוו~ז~ירין

 מני~י~
 או~ו

 ~~~~ לישו~
 ~ו~י~ניחי~

 לישו~
 ~~~""ש ~נא~ר ~~~ר

 ~~י~~ות ~~י~א ~""ד ~ו~וא ~~"ל~ ישני~ש~~י דו~~ ז"~
 דה~""ה דהתפללו~שא~"ק" ~צ""ו~

 אגור~
 ~או~~ך

 שפ~ותיושי~י" ~ול~י~
 די~~ו~

 ה~"" יז~ ו~נ""ל~" ~~~ר
דאמר ~א~

 לו ~יש ~יינו דר~י" נפ~~ נ~
 אלא בחר~"יד~ר ~~~ל~י~י~" מנו~~

 אין ה~למי~י~
 ~ני~י~

 או~ו
 הלכו~דאו~רי~ לי~ו~

 דו~~ו~ ושפ~ו~יי ~~מו
 ~נ""ל~

~~~~
 י"ל

 דמ~"~
 ""~~רי~" נ~~ו

 ~שרי~ לה~י~ ~~ליי~ ~~ול~ ~א~
 ~נ""ל" ~~ו~""ז

 יא~
 ~ז~ן

~~וה"ז ~~~
 אי~רי~ ~ל~ו~" ו~ירורי ~ידושי~ ומחד~י~

 ד~ר
~~י~ה

 ע"ד ~~ליו~" ב~ול~ ~מ~
 ~~ד""~ דאי~~

~ח~~
 ~~~ה ח"~" ~"

 ~~~ למרו~ מ~~ ~על~
 של ~ולו

 ו~י~~ יו~~ה~~""ה
 ~פ"

 ~ר~
 אדו~ה

 ~גלה אומר ~ני אל~זר ר~יאו~ר~" ~~~ ~ל~~
 ~~ ופר~ שנ~~ ~~

 כש~~ ~י~ וא""~ ~יי"~" ו~ו"~תי~
 ~~ו~""ז

 ~~ה~~וה"ב כ~ה~ ו~י~
 ~ק~רי~

"~ 
~~והלך אגור~ ומ~וי~ ~ול~ו~

 ולכ~ ~ול~י~
 ~שרי~~ נקר~ו

~~~~~
 י"ל

~~ 
 ~~ד"ר דאי~א

 ~~~ו~ ~~
 ~~ר~ה~"

 ~צי ל~~~ א~ ~ומ~י~ ~רפי~ ל~~ל~מ~
 א~ ~וכ~י~ ל~על~ מ~ ~ומדי~"ש~י~

 ~~ו~~י~ ~~שכ~ נר~י~ ז~~ קר~י ש~יו מלמד~""א אר"~ ~~" ל~~~ה
 דלפי"ז ~~""ל"~רקי~

 וגו"" לשרפי~ דומי~ ~צדי~י~ ג~
 ~~~ ~~רפי~ ~ידנו~~

 ~שר~" ש~~לא~י גדולה ~~חי"

 ד""~~~גיג~
~~"~ 

 ~וז ל~ניו ו~דר ~וד ~~י~ ~ר~י ~~תי

 ~י"""~" וגו" ~~~~רי~ כ~י~ ~ואי ו~~~י ~מקו~~ו"ו~דו~
 ~~~ו~~רפי~

 ~~~כי~ ~שיר~ גואי" ~~י ~~~י"
 ~~~"ררי~ אינ~ וה~ י~ו~~" י~ש~י~ ~~~~י~~~~י~~
 ו~ו~~ ~י~~ים" ~ה~ד~~י~

 ~יז ~י ~ו~י ~~י ~~~י"
ל~~~""~

 ב~ול~ו
 ר~

 ~לכ~" ~נ א~~~ ד"
 ול~~

 ~~~י ר~ה
 ~~יר~~ד~~~

 א~ר
 ~ב~~ו ~י~י כי ד~~יח~~ ~יל~~

 ~~לר~נ~"
 ~~~כנ~

 ו~יראה ~אי~~ לל~י~ י~ גואי ל~~"
 שיי~ וא"~~יי"~"

 ~~יר
 ג""~

 ~צל
 ד~צי ~~ צדי~י~

 דר~~ ~פ""י יגם ""~ומ~י~""~~~י~
 ~יו~א ח~ז"ל

 ד~""~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~םי~~  וב~ל סברן אבד תאמר שמא ~"ל עומדים" ש~יםעצי
 ~ומדים ת"לסכויין

 שמא ופרש"י ולעולמים" לעול~
 סכויין וב~ל עוד ישיבו ושלא סברן" אבד משנגנזותאמר
 מכש~ עיי"ש" ~ן ומצפין סיכין שאנומה

 כן דשייך
 לעולם דעומדיםבצד~ים

 ולעולמי~
 כאשר בתה""מ

יעמדו
 ~ור~

 הימי~~ ~ן

~~~
 דנראין מה ג"כ

 במשכ~ ככוכבי~
 בצדיקים כן

 ~~פכפרש"י
 דאע"~ שמות~

 בחייהן שמנאן
 שנמשלו חיבתן להודיע במיתתן ומנאן חזרבשמותן

~וכבי~
 שמוציאן

 ומכניס~
 שנאמר ובשמותן במספר

מוצי~
 צבאם במספר

 לכול~
 צד~ים דגדולים רא~ דמזה הספרים כתבוו~ד ~י""ש" יקרא בשם

 יותר נראים ~כוכבים מבחי~ם"במיתתן
 בליל~

 הסמיכות לפרש כתבו ובזהמביום"
 וי~ם ויחי~" ~סו"~

 ~יא ד~ישם ב~צרים"בארון
 בזוה"ק וכתב יודי"ן" ב~

 ברית דנ~רדמאחר
 ניתוס~

 ל~למא אזיל כד יו"ד אות לו
 ובחיים יודי"ן" בב" ויישם שנאמרדאתי

 נית~~
 רק לו

 שכ~ א~רי ה""אי~
 שנא~ר יצרו את

 ולכך במי~תם" צדי~י~ שגדולים משוםוזה ביהוסף" עדו~
 נ~~~

 לו~לה
 בנישמות

 ישרא~
 במיתתן צדי~ים דגדולים דש"מ

 כוכבי אתחזי י~קב דר" נפש~ נ~ כי ו~ןמבחיי~ם"
 עכת"ד~ביממא

 בעול~ ~הצד~י~ רצון~י~י
 מעלתן גדלו אשר העליון

 בדבר שנוושע בעדנו ~וב ימליצומאד
 בעגלא הימין ~ן לגורלם ויעמדו גוא""צ" בביאתורחמים ישוע~

 אכי""ר~ קריבובזמן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~~~" ~~~ ~יי~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~" ~~ ~ם~ג~ ~~~~י~ ~~~~~~י~~

 ~~~~ ~~י~~~"~"
 ~" י~ ~""ו

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

~וי"ר
 ~~""~ ~~"~ ~~~ר~ ~"~

 ~י~~ ~~"ר
 י~"ו" ~רו~~יו ~~י~""~~י~~~~~~

~~
 ~וו~~ ~~~~י ~~ר

 ר~י~ו ~~רי ~~י~ו~ ~~~י"

 נ~~~""~ י~~ ~ר~ ~~~~~י""~
 ~"כ ~י"

~~ר ו~~"~~
 ו~~~~ו ~~~ו~" ~~~ כ~~

 ~ירור ~יו ~~~~~~ר ~~ ו~~~ ~"~" ~י~~ ~~~
~~ 

 ר~י~ו
 ~~~~~" ~ו ~ור~ ~~"~

 נ~~י"~~~ו"
 ~~ ~"כ~

 ~זכר
 כ~~ ~ו~י ~~~" ~~

 כו

 ~~ור~ר~
 ו~~ו" ~~ו~~" ~~~~ ו~~ ~~~~ו" ~~ור

~~~~
 ~פ~רי~ ~~ו~~ר~י~ ר~ ~~~~ ~כ"~~

 ו~~~~ו

 ~~~"~~~ו~
~~~ ~"~ 

 ~ ~~~~ ~~רי~ ~י~~ו כיוו
 ~~~~ ~~~~ו"

כ~~כר ~~ ~~י ~~י~~ ~~ ~ר~י~ ~ר~ו~יו
~~~ 

 ו~~~~ ~י~ ~ור~ ~~~ו" ~~רי
 ~ריכ~~ ~~ו

 ~~~ ~~ו~~~ג~
~~~~ ~~~~~ ~~ "~~~ ~~ 

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

 ~ו ~י ~ו" ~רייו ~יי~ו

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

 ~~~ו
~~~ ~~~~~ 

~  ~~ר~~ ~~~~
 ו~ י~~~ו" ~~~י~ ו~ו

 ~~~ו

 ~~~ו~ו~י~~~ו~~י~
~ ~ז~" ~~וו ~~~~ר  ~ו~~י~ 

 ~~י~~~
 ~ו~

 ~ו
~ ~~ו~ ו~~ ~~~~~ ~~~ ~ו~~י~י~יו ~~ ~~~ ~~~" ~~~ ~~~~ ~ו~~ ~  ז~ ~~~~ 

 ז~~ ~~~~י~~ ~~~~~
~~""~~~ 

 אשר אחרי~~ג~
 ~בי~

 ~יב~ות הברייתא
 די"ב~

 דג"
 ו~ני~ה ו~עוברת ~~נה ב~וך ~ש~שותנשים

 ק~נה היא ואיזווכ~"
 י""~ ~ב~

 כ~ו~ י"ב" בת עד
 ~כאן

 ~ש~שת כן עלויתר
 וחכ"א ~"~" דברי ו~ילכו~ כדרכ~

 זו ואחת זואחת
 ו~~ כדרכ~ ~ש~ש~

 ירח~ו הש~ים
 שו~ר שנא~ר~שום

 פ~אי~
 רש""י ופלוגת~ עכ""ל" ד"

 והרי~ב"א הר"ן ופ~ ~ברייתא בפי" ר"ת בשםותוס"
 ~ות ~בסוף שם כ~ב ב~ברי~~י ופלפל ועודוהנ~"י

 ה~יר ל~~נה דאך י""ל ועכ"פבז~"ל ~~
 ר""~

 ב~וך לש~ש

 כ"כ שכי~א שאינה כ"כ ח~ור ~~י~ו~ דאי~~~~~
לה~עבר

 ~י~
 כ""כ אצלה לה~~יר

 כי~
 ולכן ~~נה ש~יא

 ~שא""כ ~כנה" ~חד ב~~ום ב~וך לש~ש~ותרת
 הי~ רש"ידלד~ת בגדול~

 דגם אפשר זרע הש~~ת על ~צווה
~ודה ר"~

 ~ש~ש סכנה ב~קום דאף לחכ~י~
 כדרכ~

 ו~ן
 י~~והש~ים

 ל~~נ~ דו~~ ואינ~
 ד~~רת

וסיים עכ""ל" וכ~
 ~או~ ש~

 ז"~
 בזה""ל

 היוצ~
 ~~ום דיש ~כ""ז לנו

 אף דבגדולהלו~ר
 ר"~

 ~ודה
 ד~י~

 לסכנה ~וש
 ~~נם ירח~ו"~ש~ים ו~~

 א~
 הנ""ל כל ~ב~די

 ודאי הנ~
 ר""~ לגבי כחכ~יםה~ה

 הפוסקים" כל שכ~בו כ~ו

~~~~~~~~~~ 
 ~דבר ב~~נהוא"כ

 פשו~
 וכן כדר~" ד~ש~שת

 ד~ו~ר הש"עס~י~ת הו~
 לש~~

 י"א בין חילק ולא ב~~נה
 ~שפ~ו בגדו~ה היא כש"כ הסברא ועפ"י ~כן"לפחות

 על סו~כים אנו אין דב~~ת סכנ~" שהואהרופאים
הרופאים

 בשו~
 וכל דבר

 דבריה~
 אלא אינם

 גרע ולא בעל~אחששא לעשו~
 ז~

 הסכנה ש~בואר ~ק~נה
 ובפר~ ~כז"ל"בדברי

 ~ניע~ ג~ י~ בגדולה
 שהוא פו""ר

 בפר~ ~אד" נירא ~נין גדולדבר
 עצה שאין הזה בז~ן

 אבו~ ו~~~אחר~"
 ש~סרו יוכי~ו וא~~ות

 נפש~
 בדבר צורך ש~ין ~~~נה ק"ו דהוא נראהלבנים"

 ~כל"~~ ירח~ו ~ש~ים ד~ן חכ~ים א~רוו~עפ"כ

 ~~~~ג~
 ~לכה" ב~~נתו זצ"ל רבינו שסיים

דבגדו~
 לה~עבר" לה שסכנה ~~רו שהרופאים

~"~
 ד~~ת י"ל

 כדרכ~
 רצונו ~ין ירח~ו" הש~ים ו~ן

 ~ות ~כ"ד ~בסי" וכד~וכח חייבו~"נו~ר
 ג"~

 ב~ה
 ~חיו"ד ב~שו" אסאד ~הרי"א ראיי~ ~דחות שםשכ~ב
 דאף ~כ"ב~"~י"

 שב~חיל~
 באשה ~שאלה בד~ר כ~ב

 דאפינו כרב~ן ד~יי"לדכיון סכ"נ" היא תלד שאם ~רופ~ים שה~לי~ו עדשנחלתה
 ק~נ~

 ת~ות תת~בר ש~ם
 ~ש~ש~ מ"~ודאי"

 ~נידון~כש"כ ירח~ו" הש~י~ ו~ן לרבנן כדרכה
 ש~רופ~י~

 שהרבה שסכנה או~רים

פע~י~
 ב~ו~ר ~כזבים

 דע~~
 יותר סכנה אינה ועכ"פ

די""ל בזה" חזר שוב ~ך ירח~ו" הש~י~ ~ן דא~רינן~בק~נה"
 דדו~~

 העולם שב~בע דוקא אלו בג"
 איכ~

 סכנה
 ד~ו~כים לחכ~ים~""ל

 ד~
 אבל ירח~ו" הש~ים

 אירע העולם ~~בע ונש~גית חולי ~קרה בה שאירעזו כגו~

 סו~כי~ ו~י~~זל~
 ו~עיקר לז~" ראיו~ וה~י~ הנםי ~ל

 ד~יתא~הא
 ~בי~~ו~

 דס"ה
 ע"ב~

 בדביתהו
 או~רי~שה~ופאי~ ב~דו~ דנא~ דאף ~שםי ר~י" דאין זצ"ל רבינווכ~ב חייא" ~~

 שיש
 ~""~ ת~~ברי א~ ~נ~

 אינו
 איסור אין ~נס" על ל~~וך תצ~רך שלא ~צד~ילעשות ~סכי~ א~ אבל ב~וך" ~~ש ל~~כים הבעל~חויב
 כ~~בדבר"

 בשביל לדחות ז"ל ~רי~ב"א
 ב~וך ~ש~תשפי" ז"לי פרש"י ז~

 ~ותר~
 רבנן דא""כ ב~וךי לש~ש

 ~יינו כדרכה ~~תדא~רי
 ש~סור~

 ב~וך ~~ש
 שיש כיון וא~אי~א~רי

 ~ו~ר ~ום וכי ~דבר" סכנ~
פתאים

 ת~~ ~
 ב~וך לש~ש ~~ורה

 ו~כני~
 עצ~ה

 ג" כ~וס" פרשו ~ךבסכנ~"
 נשי~

 ב~וך" לש~ש חייבות

וחכ"~
 ~~ת

 כדרכ~
 דעת וכן עכ""ל" תרצה אם

 והרא""ש וה~ב""אהר~ב""ן
 והרא"~

 כפ~ שסוברים
 ~וכח א~נם עכ"ד"ה~וס"

 ~דב~
 זצ""ל רבינו

 ד~יכ~
 דלא

 עודקיי~
 ~ו""~

 ~~ע~ ~סכים" נכון אין
 דבר שהוא

גדול
 ד~צד כיון כנ""ל" וכ~

 ~לכ~
 ~יסור אין

 ~שו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~~י~~
 ~~וםסכנ~"

 ~~פ~וואף ~גדו~" דכ~""כ וי"ל ~~~נה" גר~ דל~
 ~ינם ~~רי~ם דכל ~כנה" ~הו~ הרופ~י~

 לעשותאלא
 ~~ל~~ ח~~~

 ~ד~ה~~~ הנ"ל וככל

~~~~
 ר~ינו כ~~רי ראי~י

 זי"~
 נזר אבני ~~שו"

סי" ~~"~
 פ"~

 שכ~~
 ~ד~ר

 ה~~~
 שאם שש~~ו

 ~~~י~ ש~ כ~~ תס~כן" ותלדת~~~ר
~"~ 

 אך וז"צ
~נד""ד

 ~~רו~~י~
 ~מרו

 ר~
 ~"~ ~תסתכ~"

 ~~ ~~~יל
ל~

 תי~סר
 לש~~

 ~לא
 ~~ ~ו~

 וכל לה~תכ~" ~אסר

 ~רנסה ש~ש~יל ~נו~"י ~יאר וכבר קצת" ~סוכנ~~~~
 ל~~ם~ותר

 ל~ס~כ~
 פרנס~~ ~ש~ וה"~ ~צ~ו"

 ~~ל
 ו~~~~לה"

 ~צ~רך
 להתגר~

 ~~וא לה יהי" לא
ו~ותרת פרנס~

~~~ 
 ~נד"ד ~~א"כ וכו" ~וך ~לא

 ~~ ד~~
 ~חר ~וך ~~י~ל~

 ~ו~ר~ ת~~י~
 ~כ"ל" וכו" ל~~ש

~~
 וכ"כ ~ם" ~~~ריו ~~~~ואר

 ש~
 ~ות פ""א ~סי"

דהי~~ ג"~
 וד~י ותלד תתע~ר ~~ם או~רים שהרו~אים

 וכ"כ ~~אי~" שו~ר על לס~וך ~יןת~ות"
 ש~

 ~אות

~~~~
 ~נין ~תשו" ראיתי

 ציו~
 קשתה שילדה ~~ם ~כל ~אשה ה~אלה~ד~ר דכת~ ~ל""ז~" ~י" ~ח""א

לילד
 ונ~ל~~ גדו~ ~סכנ~ והי~~

 ~~ל ה~~~" ~חסד

~~~~
 א~רו

 ~רו~~י~
 כי ~ת~~ר" ל~ל ~י~~ר לה~~ל

 ו~ילד תיע~ראם
 ~י~

וש~ל בוד~י""" ""ות~ות ו~רו~ה ~זור
 ה~י~

 כי ~~ו~" לש~ש ~ו~ר ~ם
 ~ו""ר" ש~יי~ ~~

~כ""ז
 א""~

 ה~י~ ~נ""ל" נשי~ בג"וחכמים ר""~ ~~לוג~~ ו~פו~~י~ הש"~ ~~~רי שםוב~ו""ד ~ונה" ~צות ל~יים כדי וג~ גל~וד" ~~ת לו
 ~ל הר~שונים ~הקשו ~ה

 דחיי~ות לחכ~ים~רש"י
 ל~ ~ל~ ~מוך" לש~~

 ~ותר
~~ום

 ס~~
 נא~ר א~ ~א~ סכנ~"

 ~ינ~ דרו~~
 מ~~~רות"

הל~
 ~ולכין אין

~"~~~ 
 ל~י~ו~א י~~ילו הרו~" ~~ר

 ד~~""ג ~גל ~ליו מנ~ל כ~מוכח חיי~ינ~"דמי~ו~א
 ר"ת ל~~ וג~ ~~כחי~" ס~~ות כ~הד~יכא

 דלר""~
~חוי~ו~

 ~~ום ~~וך ל~~ש
 ספ~

 התירו איך סכנה"
 ל~~שחכ~ים

 ו~""ז סכנה" ~ספק ולכנוס ב~וך" של~

כת~
 ~ידינו דכלל ד~~"ג ד~~~ייהו ונראה

 ד~י~
 ~ילכין

 ~ה הרו~" ~~ר~~~"נ
 ~יכא~~ל ל~נינו" פק"נ ו~אי כ~י~ דו~~

 ד~~~~~
 ~ין

 כא~
 ר~ פ~"~ וד~י

 לחוש שיש

 ~תר ~זלינן ~זה ה~~ה"ל~כנ~
 ~י~ור~" ל~~י~ רו~~

 אי~ד~ל"~
 לים לירד ~ותר

 ולצא~
 ~ד~רים ~הם ל~ד~ר

 ל~וד~~צריכי~
 אל~ וכו"" ~ניצולו ~ל

 כיון ~כ"ח
 ליכ~ ~דיי~ ש~ול~ ~~~ד~~ות~

 סכנה
 שהולכי~

 ~~ר

 לזה ר~י" ו~וד~רו~"
~~~ 

 ד~~רינן
 ~~ר י~סי~" לא ~ק~ו ~ל כרוך נחשא~ילו ד~"ג~ ~~רכו~
 ~~ל נחש אלאל"ש ~~~ ר~

 ~~י~""מ הר~ב"ם ו~י" פוסק" ~~ר~
 כיון ה~ר~נוראוכ"כ

 דנ~~
 אינו

 ~רי ~~~י~" רו~ נוש~
אין

 הולכי~
 אל~ ~רו~" אחר ~פק"נ

 ~כ""ח
 וכי"" ~~"~

ו~~
 ג"כ ל~נ""ד

 ~~מ~
אין נ~~~רה" שלא ד~~וד כיון דר~נן

 כא~
 ס~"נ"

 ירח~ו ~~~י~ ~~~ ~~~~~ ~~כינ~ ל~~
 ל~""ד ~~""ש וכ~"כ ~כנה" לידי ~~ואשלא

 ש~~
 ~~~~ר

 ~~וי ~~ות"ו~~~
~"~ 

 וכו"
 ל~~~~ שי~ ~~~ ~רו~~י~ ל~~רי נא~ין~א~ילו ~ש~ל~ ~נ~ו~ ~~ "והיוצ~

 ~נ~""ה
 ~~""~ ~~"ז~" ס~ יו""ד ~~ורל~~רי

 לא
 ת~ות~בו~אי ל~~ נא~י~

~~ 
 תלד

 ~~אי~
 יכלו

 כ~ לש~ו~
 ~וד~י

 כ~ר ~~~שהאחרי
 ילד~

 ו~"~ ו~י~~" ~~~י~ איזה
 לא

~די~
 נשים מג"

 איכ~ ד~"~
 זה ~"ס

~~~ 
 ~ת~~ר

 ~""ל וא~י"כ~~ות" וש~~
 ר~נ~

 כוו~ייהו דקיי"ל
 ~כ""ל~ וכו"""ירח~ו הש~י~ דמ~

 ס"ל~~י
 נאמין~א~ילו ~~ו~" ~~ודאי ~ו~רי~ הרו~~י~ ~~ ~~~

 ~י~ ~~ ~כנה" ד~יכ~ לה~
 ע~""~ל~קפק"

 נא~ין לא
 וא~רינן ~~ו~" ש~ודאי לה~

ד~~
 ~~~י" זצ""ל ר~ינו ו~נדון יר~~ו" ה~~ים

 ק""כ~
 הרי

ל~
 דכ~ר ~יירי וג"~ ~סכנ~" רק ~~ות" ~בודאי ~~רו
 פ~~ים ~יז~ילדה

 ~נו~
 ~~יר ~~~~ל~" כ~~ואר וחיתה

~
 ~ן ושייך ~~ל~~" ~~~א רק דל""ה ~נידונו ר~ינו

 ~צו~ ~ו~ קיי~ דל~ ~יכ~ ~~ר~ ירח~ו"~ש~י~
 ~י""ר

כנ""ל~

~~~~
 ~ת~ו"

 ציי~ ~ני~
 ~ני~ו~ו ~ם

 ~כ~~
 דא~ירת

 ו~~נ~" מ~~ו~ר~ ~די~ ל~הרופאי~
 שאין ל~~~יר ~""ל ירח~ו" ~ש~י~ ד~~ ~ר~נ~אליב~ ד~~רינ~

ל~תיר
 ~יי~ ול~ ~י"ר" קיי~ דכבר אף ~~ו~" לש~~

ל~~ש~
 ~ם י~~ו ~ה

 ל~וצי~
 או

 גל~ו~ לי~~
 ~ו

ד~ותר~
 ~כל יש ~פיר א~ל ~ו~" ~לא לש~ש

 לו~ר" כדיהנזכרי~" ה~~~י~
 ל~~~ ד~~

 צ~~יר ד~"ל
 שי~ו~

 ~יכ~~~ו~
 י"ל ~פיר ~י""ר"~יי~ו דל~ ~יכ~ ~"~ סכנ~" יש ~להרו~אים

 י~ח~ו ~ש~י~ מ~ דשיי~
 ל~יי~

 היכ~ ו~~ר~ ד~ו"~" ר~~~ו~
 ילדה שכ~ר

 ו~ית~" כ""~
 זצ""ל ר~ינווכ~~רי

 וש""פ ~רי~ב"א וכ~ס"ל כנ""ל" זי"~
 סי" ~~""א י"שר א~רי ב~~ו" וראיתי ב~~נ~"הנ"ל

 דהרי~~""~ שכ~~קל"א~"
 ~לך

 ~הא נ~י~~י" ~ז~

 דשות~ ~יו~~ד~~לינ~
 ו~יו~א

 ~~ו~ ד~י~~
 שו~ר

 ו~וב~ ~ידו" הרשו~ לי~ול" רוצה ~ינו ד~ם ~"~~אי~
 סי"~ח""ג

 כ~ ד~י~ תקצ""ו~
 דג~ ~א~ ש~" ~סייםו~כ""ז כחכ~י~" דהלכה לדינ~"

 ~ג"
 לש~~ א~ורו~ נשי~

 ל~~ש יר~ות א~ ~~ל~~וך"
 ~ו~רו~ כדרכ~

 ~~וך ל~מש
 ~יני" וד~~אן~יי"~"

 ד~ל~
 לחכ~י~" ~יתר ~וד~י ~וך

וא~
 ~"ל דכ"פ

 ~~~נ~ גר~ ד~כנ~
 כנ~כר

 ~ד~רי ג~
 ~~~י" יכ"כ ש~" יושרה~~רי

 ~חו"~ שי~ ~הר""~
 ~י"

 ~ח"~ ~ישרי~ ודו~~נ"ד~"
 ות~ו" כ"~" ~~

 ~נחת ~ספרי ו~~~נ"ל" ~רי""~
 יצח~

 סי" ~ח""א
 ~~"ו~

 ~זה

אכ~
 ~ד~רי הרי זה ל~ו~ת

 ציו~ ~~ני~
 ~נ"ל

 דוד~י הרו~~ים~א~ירת ~~ ~כ"~
 ל"~ ת~ו~

 ~~נה יו~ר
 וי""לו~עו~ר~"

 ~ז~
 וכ~ו כנ""ל" ס"ס

 כ~
 ~א~ני ~~~רי

 ב~~"" ועי" ~כנ~" ד~וי ד~ו~רים הי~א הנ""לנ~ר
 סי" ~ח""ז~הר""ש

 ~"ו~

 ~זה דה~יא
 די~וראם ~פו~קי~ ~לוג~~

 ~ו וד~י חשו~ הרו~~
 ס~~ ר~

 ו~ודאי ~יי""~"

 ~ז~כיו~
 סי" ~יו""ד ה~ור ל~~""כ

ה~נין לז~ שציי~ ~פ"ז~
 ציו~

 ~ז~ והכרע~ כנ"ל"
 ל~~וק ~דור לג~ולי ני~ן

~כל
 ~~ל~

 ו~" ו~~י~י~ ~~אל~ ~נין ל~י וש~לה
 ~מ~

 ל~~י~ו~ ~לכ~להוצי~
 איירי ה~ור ד~רי~~~~

 גי~~ לאיד~
 ~יכא

 דהרופאי~
 ~~ ~נ~רפא"~י~רי~

 ~ליי~ו ל~~וך
 ~כ~ב נד~" אי~ורי ~~~ ~יש~י~א נ~ול~

 ~~"~ ~~~ ש~
 לר~ו~בנ~~ז~~

 תו~ל א~ צ""~ ת~~יש" ~חמת
 נ~~ו~

 כ~ ~~י~ ~~ו~~"י
 ג"כ

 ו~~~ ~~"ג" ~ש~
 ס~"ק

 כ~~
 א~~צ"~

 יהודי ~וא
 ~~ ~ו~~~ רו~~

 נ~~וך ~ו~ל

 ש~~ ריצ~"~~~~
 לו א~ר

 ~~~~ שנ~ר~~" ~רו~~
 ~נ

~~~
 די~ורו

 א~
 ישראל הוא

 ~ד~~רינ~
 ~יר"של~י

 לי~ר~רופא נא~~
 ~ו ור~א~י ~ו~~~" ז~ ~מי~

 ~~~י~ ~ל~~
 די~ור ~~י ל~~יר ~י~י אין ~בלוכ~"

 ~~ו""~
 ~~ילו

 ~~ דל~ נרבי~~ ~~ו~ח~~רו~~
 נפשי"

 אש~ ~קרינ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ד~רפיהם
 שו~

 שם ~~""ח ועי" ~יי"ש" וכו"
 ד~~ שכ~~

 רפו~~ ~ש~ ז~רו~~
 זו

ונתרפאת שנ~חזק~ קוד~ אחר~ ל~ש~
 אש~ יכול~

~~עי" ש~ ו~ש"~ עליו" לס~וך אחרת
 יש ~לשון א" דיעה דיעות" ~~" ~~י~ ח"~
~סתפקי~

 אח"כ" לש~ש הרפואה ~ל ל~~וך ~ותר אם
 ~"ודי~~

 ~~ר ~ם ש~~יר ~י וי~
 ל~

 ישראל" רופא
ע""ז

~~~ 
 ר~י"

 ~ש~
 שלא

 נת~ז~~
 פ~~ים ג"

 לאש~
 ~סי" חת""ס ו~תשו"שנ~חזק~"

 לייש~ קצ~ כ~~ קע""~~
עיי"ש"

 ~ש~ע ~ש"ע ד~~~רי כת~ ~רש"~ ו~גליו~

ד~~~
 ו~י~ו עיקר~ א"

 ~שני~
 דל~חד עלי~ם" ~ו~כים

 ועי" ~דד~י"חיישינן
 כ""~ ~~ד~

 ע""~~
 וי"ל לרופאים" ש~לו

כיו~
 ~~דיקת ד~~שר

 ~י~ שפופר~
 ~" על שם ~ו~כים

 ~"~~~ סי" ~ח"ג ש~ו""י ~שו"ריפאים

~~~~~~~~ 
 לנדון ~~נ"ל

 דיד~
 ~~ילו ~רופאי~" על ד~ו~כין ל~ודל~~~ירא ~י~עי~ ~ל~ לכאורה"

 ~כש"כ שנתרפאה לו~ר נ~~" ~י~ור ~~ששל~וציא
 ~ח"א ~~"א ~תשו" וכ~"ש סכנה" דיש לו~רשנא~נים

~י"
 ~"~~ י"~~

 סי" ~ח"א ~נ~""י ~~פרי
 קכ""ז~

 ש~~ריך
 והעל~ ~רופאים" ~א~ונתבכ""ז

 ~צינו דלא
 ~שו~

 ~קום

 לס~ו~~ש"~
 ~ל

 הרופאי~
 אל~ ~ור~" ~אי~ור

 ~ענין
 ~ל להאכינפק"נ

 ~שום ~יוהכ""~" פי~~
 דא~

 ד~ינו
 ל~ ~רו~~ים" ~ד~רי לן~~ור

 י~א
 וםכק ס~~" אל~

~~"נ
 ~יסורים ~שאר ~~ל ש~~" דוח~

 ל~
 ס~כינן

 או ~ד ~הוא ה~נ~י" ~~""י ש~ו~ר ~רו~אא~~רי
 ותדע וכו"" כתיב ידעאו רא~

 חולי~ ~ש"~ דה~
 ~עי

 ~תר~אזלינן ל~יל~
 ד~~ר ~רוצח" רו~~

 דל~~ דלק~ול" ר~~נ~

 קשיא וא~אי ~רג"טריפ~
 ~ל~~

 ~א~רו ~יירי
 ~~זגו ~כיריםש~יו הרופאי~

 דלא ועכ"ח ~ריפ~" דל""~
 ~ח""~ ו~~~רש""~ עיי""ש" הרופאים~ל ס~כינ~

 ~י"
 ר""ד~

 תי"
ד~~ות

 רופ~
 ולה~""ד כ~ו~" רק ~וי

 דרו~
 ~ו~יל ~ינו

 כתרי דהוי וי""ל ~~ני" לאג"ז
 ו~~שו" עיי"ש" רו~~

 ~~י"חת""ס
 ~כ"~~

 וכ"כ ~רו~~" גרעישר~ל ~ו~~~ דרו~~ ד~~נות~ כ~~"
 ~תש~

 ~סי" ~~ו~""ג
 סי" ~~"א ~~ו"יו~שו" כ"~~

 וח"~ ס""~
 ו~""ע ע"ו~" סי"

~ספר
 ~ר~

 ישראל
 ש~

 ס~י" קפ""ז ~סי"
 ח"~

 ו~שאר
 ~~~יתו שם~קו~ות

 ~עני~ סי~ן~
 ~ס"ק שם תשו~ה ~דר~יו~י" ~רופאים" נא~נות

 צ""ח~
 ו~שאר

 ~קו~ו~
 ~~ר~~ שה~י~~

 ~""י דרו~ין ד~יכא וכ" ~ז~" ס~~ים
 ~שלחן ~רוך ~ס~ר ועי" דנ~~ני~" י""ל ~פיגעל~ו~~ר

 ~"ז ~ס~~ש~
 ו~"~~

 ~ז~~ ~ש""כ

~~
 זה ~כל

 ~נוג~
 ~~~ואר לפי לנד""ד

 א~
 ~~פק

 י""לסכנ~"
 ~ז~

 ו~כש""כ ירח~ו" ~ש~י~ ד~ן

 ר~~ ~צי~ ~יד קיי~בל~
 זי~" ר~ינו וכדברי פו"ר של

א~נ~
 כל ש~ין ~~ור

 ו~~קום שווי~" ~נידוני~
 שיש ~דור ג~ולי עם ל~תי~ןיש ~פ~

 ל~~
 סיע~א

 ~ש~י~
 ע~~ו~

 להוציא
 ~עז~"י~ ל~עש~ ~לכ~

 ~ח~~ ~חפזי כ~~תי~"ו
 קצת ל~רר ~~ירדא" גודנ

~~רי
 כ"~

 ר~ינו ~רן
 זצ"ל~ דב"קבה~נת נ~נ"~ הנר~~ ~~ זי"~

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

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

~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~~ ~~~~~י~ ~~~י ~~~

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

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

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

~~
 ~~~~ו

 ~ ~י~"~
 ~~י~ י~י~~ ר" ~~ ~~נ~גי~ ~~~י ~~~~ ר~י~י~~~

 ~~~~ י~~~ ~ ר""~" ~~~ ~~~ י~ו~ ~ו ~~~~י~~~" י~~~ ~~~ ~~~ ~ניו ~~~~~ י~~~ ~~~~~
 ~ננו ~""~" ~~ ~~ ~~~~~~~

 ~~~~~" ~~~ ~~י~ ~~~~
 ~ו~~ג ~ני ו~~ז וי~~~"י~~~

 ~נו~~ ~~~י ו~~ ~~~~
 ~~""~~ ~~~ו~ ~~ ~י ~י~~ ~~ו ~נ~י ו~ו~נ~~י"

 גונא ~~י כל ~ל ~י כלל" י~~ג דלא ל~שו~~ו"~~גג~
 ~ז~ נ~~~ ר~ים" ~השדשו

 ~"" ~~אי~ שו~ר
 ~תה""~ועי"

 ש~ף ~ז~" ו~כ""~ רי"א~" ~סי"
 ~נ~גי~ ~~ע~י~איתא ש~~~

 לא ~ני ~ח~יד" ר""י ~שם
 שם רק ש~"~צאתיו

~~~ 
 ~שם ה~פר~" ~~פי תכ""ג

 ג""כ ~וא ~נ"ל ש~~פר ~נ~ש" חכ~תספר
 לאא~ל ~~~ו~" ~גאי~

 שם ~ס~ר ראי~י אשר שכפי כ~י נתפש~

 ~~רי~ ~~~ע" החדש~גדולים
 כ~~ ח~"ד~" ~ות

 על
 ש~י" ~נ""ל"~פר

 נ~צ~
 ~ק~וש ~גאון של גנזיו ~~ית

 ונד~ס זצ""ל" ~~ינא~~ו~רצ""~
 ~~ ז~

 פעם כ~ר
 ראשונ~

 י~עו לא שר~ים חידוש" אי~ו ו~~ילא עיי"ש"~ל~ו~"
 ג"כ ~רא יד~תי" ~שר וכפי~ה"

 ר~
 א~ד

 ~ניו" לשלש~
 בספר ~~ש""כ י~ע לא ו~וד~י ויעק~" יצחקא~ר~~"
 ~ל~ ג""כ" שם הנ"ל ~ספר איתא כיהנ"ל"

 לשני יקרא
 ו~כן בז~" נז~רי~ ~ינ~ ר~"ם ו~ו~~י יש~ואל" ~שה~ניו

 ~י א~ל ת~""~" ונז~ר שיו~ע ~יא~
 ונא~ר ~"ו" לחוש~ין נזהר" ולא י~~ של~

 ~ז~
 דלא ו~~ן כנ~ל" וגו" שו~ר

 ע~י"~ קפ~ינן ~אקפיד

 א~~~~~
 ש~היום~יינו שם" ~יד לו יחזיק נוקפו" ל~ו ~~יין כ~ו~ו

 ל~של" לעצ~ו" י~ר~ ו~לא~
 ול~ ו~חתי~~" ל~""ת ~קריאה חיי~"~~רה~

 כלל י~וש
 תו~""ק ~ל~וד וי~~~ן י~חזק רקוכלל"

 ~שי""ת" ו~~~וד~

 ~ו~ו~~
 ו~סד

 ישכו~
 ~י~ים~ כל ~א~ליכם

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~ ~~~~י~~

 ~~~ ~~~ ~~י ~~~~~~ ~~י ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~י~ ~~~~ ~ג~~~ ~י~ ~~~ ~~~~~~~
 ~ור ~""ו יר~~י~ ~י~"~~~"~"

 ~יו~
 ~~~"ו וי~~ ~"

~וכ~""~
 ~ר~ ~~י ~"כ

 ~~~וו
~"~~ 

 וכו"
~"~ 

 ~~"ר

~~~~~~~ ~"~~ 
 י~""ו~ ~~~~~~ ~~~"י

~~~~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~ ~"~ ~~~ ~~י

 ג~~~~
 ~~וריו

 ~י ~~~י~ ~י~ ~~
 ~י" ~~~ ~~~~ ~~~ ~~י ו~~ר ~~"~~"~

 ~~י ~~ ~ו~~~~~~י~~ ~~~
 גי~

 ~~""ג
 ~ר~~

 נ~וו

 ר~וו ~~~י~ וי~~~ ~~~~ ~~~ו~ ~ג~~~~ו~

 ~ ~~ ~~~""~ ~~~~ ~~ ~י~ ~~ר ~ני~~י~
 ~י ו~ו~~~ו~

 ~~רו~ ~~~ ~~~ו~
 ~י"

 ~~~ נ~~~
 ~ג~וי~~~~~

~ ~~ ~~ו י~~ ~ו  ~~נ~ ~~~ 
 ~~~ו~ ~~נ~~ ~~ ~ ~רי ~~~י~~~ו~

 ~ו~ו ~""י ר~~וו ~~~י~ גי~ ~י~~נ~
 ~י~ו~

 ~~ניו

~ו~ו~ ~  
 ~~~~ ~~ו ~י" ~~ו ~וי ~~ניו

 כת"~~~~
 ~~ה~"~ לדברי בזה כיוון

 ב~שו"
ס~ ~ח"~

 ~ל""ב~
 ו~""ש ~""ל

~ליתאה שו"~ ~דברי רו"~
~"~~ 

 סי"
 דא~ ~פ""ד~

 אין
 הג~

 ~שליח ביד

ראשו~
 ~ו~ ~י לא

 בל~י ~לה הנה ~יליי דהו"ל שליח
 בו ש~ונח ו~כלי ה~קו~לה~~ו~

 ל~~ליח אחר ע"י ה~~
 ויוכלראשון

 ~ו~
 ~לוח נכון יותר אבל אחר שליח

 בחזר~הג~
 להב""ד

 דש~
 לנו ול~ה אחר שלי~ וי~שה

 אבל לת~ן דאפשר ב~ים ~ולותלגבב
 אפשר אי בא~

 ~פשר באי ~רי עכ"ל" שכתבתי כפי יעשו אזי כןלת~ן
לשלוח

 הג~
 ה~נאת ע"י יעשו בחזרה

 אך כנ""לי ~קו~
אפשר

 שניה~ ידי לצא~ ג~
 לעשות דהיי~ו

 ע"י קו~
ה~נאת

 ~קו~
 וישאר

 הג~
 השליח ויעשה ~קו~" באות~י

 ל~סור שני שליחראשון
 ואח"~ האשה" לידי הג~

 לשלוח

הג~
 יעשה ראשון והשליח בחזרה ~רשאות

 עו""~
 שליח

 שי~~ור שני להשליח וי~סור כת"ר לידי וישל~םשני
~וד

 על יס~כו בדרךית~לקל וא~ פ~וק" בלי כשר שיהי" האשה לידי הפע~
 ~סיר~

 ליד ראשונה
כ~בואר האש~

 עצ~
 בי~צ בתשו" כזו

 ~חא""~
 אף פ"ג~" סי"

 האשה בידל~סור
 בפ~~

 בלא א"
 הקנאתע""י ו~כש~ ~קו~" ~קנא~

 ~קו~
 הנ~ל~ וככל לבד

 בידי עלתה לא לא~ר כת"ר כ~ב אשר ~ירתו~~~~י
~~ו~

 רוב ~ח~ת ל~""ע
 ה~רדו~

 וע~ו
הסליחה~

 בז~והנני
 ברכות~ חי~~י בכל וחותם דוש~ה"ר

 ~~~~~ י~~~~~~~
 ה~י"ד את להעיר יש ~~ג"

 הכותבי~
 ~ליח ההרשאה

ראשון
 לש~

 י~ין
 הג~

 לכתוב שלא השליח ביד
 שחשש שקר לכתוב שלא הג~"""ובידו

 לז~
 ב~שובת ~אד

בי""צ
 ש~

 לכתוב אלא
 "והג~

 יכו"~ ~ונ~~

 ~~~~~ ~~~~~ ג~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ~" י~~~"~"

 ~~"~ יר~י~ ~~""~" ~ד~"~ ~~ו~
 ~""ו~

~"כ
 ~ר~

 ~~~וו
 ~~~~ ~~~~~ כ"~ ~~"~ ~ו~"~

 ~~~"~ ~~~ ~~~~~ ר~~~י~"~
 ~""ו~

 ~""~ ~י~ ~ננ~~~~~~"
 ~ו~~י ~נ~וו ~~רו~ו

~~~~
 ו~~~ ~י~ו~ ~~ר

 ו~יי~ ~יר
~נ~~ ~  ~~ו~ ~~~~ 

 ~~ר
~ ו ~  ~~ ~~~ 

 ~ו~ו~~~ני""
~  ~""~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ו~ ~י~ ~~~~ ~~~ו~ 

 נא שלפנינו והגו""צ לש~רי" לשופרא כן נדפס~~~~~
 ו~"~ ע"ז"ה~פידו

 בא~ע קו ל~שיך נ~גנו

 שריר ~יבות של~ניהשי~~
 כדי ~~לק" בה~קו~ ו~יי~

 דלה~קו~ זיוף" ~~ששלצא~
 שריר תי~ו~ שאחרי ~חלק

 ההלכה" ש~י לחוש" איןו~יי~
 וכ~

 אין ב~תופסי ~יא

בי~
 ו~ין ~ש~ר של סיום

 יותר ~~דים ח~י~~ ~קו~

~~~~~
 כ~ובות ש~רי נוסח שלפי

 השלחן ב~רוך ו~י" וקיי~" שריר~תיבות ל~ול~ ~סיי~י~

~חו"~
 ~~י" ~"ד סי"

 ה"~
 ~אותו ~נ~ג יש דא~ שכת~"

 ~כל שכותבין~קום
 וקיי~" שריר ~ש~ר בסוף ~ש~רי~

 יר~יקו אםאז
 העדי~

 שי~ה
 יוכל לא ~כ~~" א~~

~על
 להוסי~ הש~~

 כיון שי~ה" באותו
 דשריר ~זיוף" ניכר י~י" וקיי~"שריר נכ~ב~ ד~וד~
 וק"י~

 להיות צריך

בסו~
 שריר יכ~בו זו שי~~ בסוף א~ ג~ שא~ ~ש~ר"

 ~דנכ~ב הזיוף ניכר יהי"ו~יים"
 ב""~

 ובשני ו~יי~" שריר
א~ל וכו"" ~ע~י~ ~ש~י כשר ~לק שי~ה כשיש דרקשי~ין"

 בשי~~
 אחרונה

 חל~ ואי~
 אחד או עוד"

 ~ראשון ~חוק אולי ואם פ~יל" אחרונ~" ש~ודםוא" ~~חרונ~
 ניכרי~י"

~~~~ 
 וכ""ז ~יי""ש" וכו"

 שיי~
 דה~נ~גכא~ור ה~א" ג""כ

 לכ~ו~
 וקיים שריר כתי~ות ש~רי בכל

~סו~
 וכן הש~ר"

 הי~
 שלפני~ו" בה~ופס

 שאי~
 סוף בין

 לחתי~ת~ש~ר
 ~עדי~

 ואין ~לק" א~~ ~שי~~ יותר
~קו~

 לכ~וב
 איז~

 ועוד תי~ות
 תיבו~

 ו~יים שריר
 שי~~"באיתו

 ר~
 קוד~ שלאחרי"" השי~~ בצירוף

 ~~י~ת
 כנ""ל~ה~די~

 ג~~~~
 א~~י ש"~ה שב~ו~ו חלק אותו ל~יי~ יוכלו
 ו~"~ וקיי~" שריר~י~ות

 שיא~רו ~חשש ל""ש

דהעדי~
 ~ש"ע ~~בואר חת~ו א~יו~א

 ~חו"~
 סי"

ס~י" ~""~
 ו"~

 נחלת ב~פר והאריך
 שבע~

 ~~י"
~"~ 

 ~כ~ה
 ו~"~ ~נ"ל" החשש ששייךדוג~אות

 דהעדים ד~יכא כתב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

חותמי~
 שמאל ~צד היא וה~יו~א הש~ר" של ימין מצד
 למימר ליכא ה~יו~א" תחת הוו לא ה~דיםדחתימת

 ~ס~~ שם שב~ה ~נחלת וכמ~ואר חתמו"א~יו~~
עיי""ש~ ב"~

~~~
 שה~דים וקיי~" שריר תיבות שלפני להחלק ~נוגע
 אותו ו~יי~ו החלק מ~ום אותו תחתחתומים

 חתמו~ א~יו~א דה~דים לומר ~ייךחלק"

~~~
 ~מה חשש אין למ~שה אבל לכאורה" כ"ז

 עדים דהחתימו הא דהנה א"~~מים"
 תח~

 חתימי מלא גרע לא חתמי" א~יו~א די"לה~יו~א"
 ~ישות מה" ~פ""י ברמב""ם מבו~ר והרי כלל"~דים
 שה~ידו וא" בש~ר הכתובה את הכותב אחדה""~~"
 חייב שהוא מידו וקנו ~דים~ליו

~ 
 או ~ה

 ה"ז כ~וב~ה כנגד ~~ל~לין לה נתן א~ וכן מותר"ה"ז מאתי~
 וכפי ~"ל" לכתוב פנאי לו שיהי" ~ד ל~~ולמותר

 בהה""מהמ~ואר
 פנאי לו שיהי" ד~ד הא ~~" ובכ""~

 מידה" ~נו אם אבל מ~ל~לין" לה נתן על רק קאילכתו~"
 דדבר הכ"מ וכתב מותר" לכתוב פנאי לו שישא~פ"י

 כה~ור דלא וזה ב~יניו" הו~פשו~
 סי" ~אה""~

 ס"ו~
והמהרי"~

 כן ופסק שם" ה~יר ~ל בב"י ~"כ ~יי"ש"

~ש"~
 שיכתו~ דצריך שכתב ~ס""א~" ~ם

 ~ל ש~ר לה
 מנה לה חיי~ שהוא מידו ויקנו ~דים ~ליו שי~ידו~או ~" ~ו~~דים נכ~יו כל ויהיו הכתו~" בדמי~צמו
 ~~וא י""א בשם הביא שהרמ"א אלא מאתי~"""או

 ריש ומרדכי הנ""ל ומהרי"ק~~ור
 כתובות~

 דאין
 ראוי וכן הדח~" בש~ת רק א~דים לכ~חילהלסמיך
 הביאו וב""ש ו~ח"מ ~כ"ל"להורות

 סמ"ג" בש~
 אבל כ~ובה" כותבין ד~ין במקים מיירידהרמ~ם
 שכות~יןבמקום

 א~
 וכ~" ד~תה ס~ה לא מידו ד~נו

 לה~תן כשאין הדחק בש~תומ""מ
 מ~ל~לי~

 להתפיס
 קל וב~יסור ומהרי""ק" ה~ור ~ל לסמוך יכול ש~ה"לפי
 בפר~ להחמ~" ראוי איןכזה

 ב~"כ מגרשין דאין בזה""ז
עכת""ד~

 ~סק"א~ ש~ ~פת~~~~~
 הישו~ות בשם הביא

 בזה" שהאריךי~~ב
 ומסי~

 בש~ה דאם לחלק
ש~יבל

 ~ני~
 האשה בכח והי" לכתוב פנאי הי"

~עדי~ לב~
 ~ני~" מהני וכו" לה שיכתבו

 וא~
 הלכה שלא

לבקש
 מה~די~

 ולכן ד~תה" ~מכה ראי" גופא ~יא
מהני

 הקני~
 כתיבה כמו

 א~
 וכד~ת הדחק" בש~ת שלא

 ה~נין שקיבל ~ת באותו אם משא""כהב"י"
 ל~

 אפשר
 דעתה ס~ה דלא אמרינן בזה ~ו""לכ~וב

 ו~י" הפת""ש" ~""ד ~יי"ש הדחק בש~ת רק ~נידלא וכ~ בקני~
 מיני" ודא~~ן שם~ יעקב בישו~ות ה~צרבפי"

 העדים שבפני הקנין על לסמוך אפשר ד~תהדסמכה דהיכ~
לבד~

~~~~
 ק~""ד~" ס~ ~ח""ד הרדב""ז בתשו" מבואר כן כי
 הסופרים מנהג~"ד

 במצרי~
 ~תובה" שכות~ין

 נו~לין החופהובליל
 אין ילפ~מי~ וכו"" משניה~ ~ני~

 וא" למחרתו" או למחר עד הכתובהחותמין
 ~יקר ל~שותו" אסור זה שדבר ואמר בהם"ג~ר החכמי~ מ~

 ונמצא החתו~" אחר הולך שהכל ה~תי~" הוא~~ובה
 השיב ו~"ז כתו~ה" כתיבת ~לא אשתו ~םמתיחד
 לא ~ניהם ד~נו ~כיון המנהג" להצדיקהרדב"ז

 דסת~הדרי מ~
 ד~צי למ""ד ואפילו עו~ד" ~~יבה ~נין

 כל בהו"הדרי
 כ~

 כ~לו והוי ~ימד לכתיבה הדרי דלא
 דאיכא הכא ומכ~"ככתו~"

 כתי~~
 ~ד דסגי ו~נין

 ~ו וגדולה כתו~תה" להשיחתמו
 ~שם המרדכי כת~

 ו~י הוא" ב~למא ר~~ כתו~ה דש~רהרי~""א
 דה~ לו" אסורה ~ינהכתובתה ~ירכס~

 ~די איכא
 קני~

 וכו""
 ~זלי או ~נין עדי מיית דילמא ~""ז לסמוך שאיןוא~"פ
 הכתובה ~יקר כי למדנו מ"מ הים"למדינת

 הקנין" הו~
ו~זה

 אי~
 ודברי הרמ~"ם ד~רי ה~יא ו~""ז ~ליו" חולק

 הסמ""ג ודברי כה~מ" ד~יקר הנ""ל" וה~ורהמ"מ

שכת~
 דכ"ז

 ב~ו~
 שאין

 כותבי~
 דידן ואתרא כתו~"

 לענין ~"ל הרב אמרה דלא ל"ק כתובה" שכותבין~מקום
 ~~~ו ~לא כתובה" שכות~ין במקום הקנין יו~ילשלא
 דכותבין ~תרא דהוידכיון

 ל~
 אלא ד~תה ס~ה

בכ~י~ה
 כיון הילכך בקנין" ול~

 ד~~מ~
 ~ום הוי

 כיון ד~תה"דסמכה
 דלא אע"ג כתובה" דאיכת~~

 לא נשיא שהרי ד~תה" ~מכהאחתי~"
 דינ~

 גמירי
לד~~

 ו~נין כ~ובה דאיכא כיון בחתי~" תלוי שהכל
 וסיים~כת""ד"

 שרוצה למי נכון ~עם וזה בזה""ל~ ש~
 הלכך ה~מת" ~ללהודות

 הסיפ~~
 שנהגו

 ל~שו~
 כן

 זמן י~ריכו שלא ובתנ~י נינהו" גערה בנילאו
 ~כ"ל~ ל~למא אזל או מינייהו חד מייתדילמא ה~תי~

 מכש"~~~~
 כל דשייך

~ 
 על ~דים דח~מו היכא

 חתמו" ה~יו~א דעל לומר דיש אלאהכתיבה"
 לדור ומו~רתד~תה דסמ~ גמירי דינא דלא אשה גבי לומר שייךבודאי

~~ 
 ב~לה

 משו~
 ד~תה ~מכה

כנ""ל~

~~~~
 חזינן

 חיל~
 ו~ין י~קב" הישו~ות של דינא בין

 י~קב ~ישו~ות דהרדב"ז"דינא
~ 

 שום ה~נה
תנאי

 דל~
 התנה יהרד~""ז הכתובה" כתיבת זמן יאריכו

 זמן יאריכודלא
 י~קב הישו~ותדבנדון פשו~ ~חילו~ ו~~~ כנ"ל" החתי~

 סמכ~
 על ד~תה

 הקני~
 לבד

 ד~תה סמכה הרד~"ז בנדון משא""כ ש~" בדבריוכנזכר
רק

 משו~
 כיון לכן כהלכתה" נכתבה דהכתו~ה דסברא

 החתימה חסרדלמ~ה
 האפשרי" במי~ד~ לתק~ ~

 כמווא"כ
 כ~

 לכאירה~ בנד""ד

~~~~
 נראה

 כי~
 דוק~" כ~יבה דצריכה ה~~ם ~ל

משו~
 ~זל ודילמא מינייהו חד מיית דלמא

 וא~ כנ""ל"ל~למ~
 כן י"ל

 להרד~""~
 גם

 היכ~
 דשייך

 ב~יו~א שאני נראה מ""מ חתמו" דא~יו~אלומר
 בס~ר לפמ"ש והואבכתו~ה"

 ~~~~ נחל~
 י"ג ~סי"

 א" אות ח"סעי"
~"~ 

 ~שם דאירכסא כתו~ה ~נדון
 ~ס~ מינןמהר"מ

~~"~ 

 שכתב
 ז"ל" ווייל ~ר""י בש~

 ~די~" שלשה צריך דאירכסא כתובהד~ל
 א~

 ה~ולם
 ואמינ~ עדי~" ב" רק ולוקחים בזה נז~רים~ין

 ד~תי לפי
 דאיןהא

 לוקחי~
 בש~ת ~תובה על ג"

 נישואי~
 ~שום

 ו~דה קהל בפני כנישתא ~בידנ~שה
 חשו~

 ב""ד כמו
 הנחלת ~""ז וכ~ב ~כת"ד" ודיו מינייהו תריוחתמו
 מצריך ~" שמצריך שא~""פ שס"ל" ה~~יין דיראהש~~ה
 שבכל ס"ל גם חדש"קנין

 הכ~ו~ו~
 שאין ומה ג"" צריך

 ומצינו רבים" במ~~ד שנ~שה מ~~ם הוא ~" רקחו~מין

בכ~
 ד~מ~מד מקומות

 וכ""כ ב""ד" כמו הוי רבי~

בתש~
 ~~~ מיי~ון

 י"~
 מה דכל שופ~ים" לספר

 שאין הקהל" מד~ת שנבררו ה~הל" ראשי ~פנימקבל שאד~
 שאי~ ~ אך וכו"" בו לחזוריכול

 וכו" ~זה מדקדקין אנו

ואי~
 נוהגין

 לחתו~
 רק

 מ~ני ליישב לי נר~ה וכ~" שני~
ש~לא"~

 ~הדי יד~י אי הר~~ון" מ~מן לקוחות ~ורפות
 היתה וכ~ר קמיית~" כתובתה ~מך ~ל קמא"~ימנא
במעמד

 רבי~
 ד~ין לי נראה ויותר וכו"" ב"ד כמו שהיא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~םי~~
~~~~  דאי~א לכ~~י~" אפילו שלשה וא""צ~שנים די לכתחילה אפילו ד~ירכסא ~כחו~ה ו~ין~כתו~ה

דגי~ין ~פ""~ ~ג~
 ~י""~

~~""~ 

 ש~יאל א~ר
 כתו~~

 כ~~ה
 ~הד~יא ~""~

 ~ש~
 כ~שה ו~רש""י וכו"" ~""ד

ד~נאי ~~"א" ~"~
 ד~ש~ת פירשו והת~ס" הוא" ~""~

 פס~
 איכא ~ין

 כ~שה ש~ואל א~ר ו~ן וכו"" עכ"ל ~ש~ר כ~ו~לא
 ו~~~~ד כנישחא ~~י דנ~שה ~~""י ור"ל ד~יא"~""~

 דכל ~""ד" כ~~שה הוא ~~ילא ~""~" כ~ו דהויר~י~
 הואחופה

 ~~י שם שיש ~ישו~ים ואפילו ר~ים" ~~~~~
"~~~"~ 

 לא
 יהא שלא י~ל~

 כ~ו~ה ~דין ו~י" ~נין ש~

~~חודשי~
 א~ר ולכן ז"~" ~ס~י"

 לא ור""ל ~"ד" כ~ש~
 ונראה וכו"" ~ול לו יש ~~""ד כ~ו ~ר~י~" שנ~שה~א~ר ~""ד" כ~שה הוא ~~ילא רק ~"ד" ~~שה צריךשכתו~ה
~כן

 כ~ש~ ~~כ"~ ~ש~ ~~~" זכרון כות~ין~אין שכ~~ כתו~ה" ~יני ריש ~יל שכת~תי רא~י" ד~~
 ~""ד

 כות~ין ואיןד~יא"
 ~~ו~~

 כ~שה ~~ילארק ~""~" א""צ ~א~ שהרי ~לתא
 הוא" ~"~

 ~לכ~
 א~ל ~סת~" כ~~ין

 לא נ~ה קשה הי" ~"ד כ~שה מ~ינא הי"א~
~כתו~ה יכ~ו~

 ~~ות~
 ~כ"ל~ תלחא

~~~~
 דאי~ דא~ינן הנ""ל כל לפי

 וכ~שה קצא" להו
 שו~ ד~יא"~"ד

 ד~רי ~ת~ו" דא~יו~א לו~ר אין
 ~ש~~ ~ר~י~נ~פרס~

 חופה
 דה~די~

 גוף ~ל ~ת~ו

~~~~
 ז"ל ~ינן ~ה~הר""ם ~יותר י""ל

 ~נ~שה~~שום כנ"ל" שכת~
 נחש~ ~ר~י~

 ~ת~ו ~""ד כמו
 ~זה דשייךי"ל שו~ ~~ש" ~""~ ~~ש~ הוי ו~~ינא כנ"ל" ~ינייהו~רי

 ~~חו""~ ~ש~
 ס~י" מ""ו סי"

 חו~שין ~אין רא~ונ~"לדי~~ ל~~~
 ל~"~

 שקיי~ו
 קיו~

 על
 ~ש""ס ו~קורו ~~ר" של גופו ~ל אלאהשרי~ות"

~~""ג ~~"~

 ~"א~
 שם ~א~רו ~ה ~ל שם" ~איחא

 ~~קס""~
~"א~

 הר~יק
 ~ן שי~ין שני ה~די~ א~

 הכ~~
 פ~ול

 א~ללכת~" ~~י~ ~ין אלא ל""ש ~~ק~"נ~" שם ~א~ר ~""זוכו""
 לכ~~ ~די~ ~ין שנאמאי כשר" נ~י ~ו~א אפילו לאשרתא ~~י~ ~י~

 דל~א
 א""ה לי"" ~~יי~ וכו"" נ~י לאשרתא ~די~~ין ~~~י" ~אי וכת~ ~זיי~

 דח~י~י" הוא א~יו~א סהדי א~רי לי"" ~~יי~ נ~ילש~ר ~די~ ~י~

~י~
 ח~י~י לא ~~יו~א דינא ~י א~רי נ~י" לאשרתא ~די
 אין הר~~""ם ופי"וכ~"

 הכל ~~ים א~ל ל~~ום" דרכ~
~וי~

 ~~י ואפילו לחתום
 הא~

 א~יו~א ל~י~~ם ואתי
 ~רש"ש ו~י"~כ""ל"

 ~אג~א קני ~~לי ~לאו ~שום א~יו~א" ~חתי~יל"א להכי ~~""ד ~ש~~ ע"ז" שכת~ ש~
 ~יי"~~נינהו

~"~~
 ד~רי לפי ~נד"ד" כן כ~ו

 ~ר""~
 ~שה הוי הכחו~ה ~ל סהדידחתי~ת ~נ"ל" ~ינן

 ~נ~שה כיון~~ש" ~"~
 נח~~ ~ר~י~

 ~רי וח~~ו ~""ד כ~ו
 ~ודאי~ינייהו"

~ 
 ~ל א~רינן

 ~כול~ ר~י~
 ~ני ק~לי

~אנ~~
 נינהו

 כנ"ל~ ה~יו~א ~ל ~ינייהו תרי לח~ו~

~~ו~
 נראה

 ~~שו~
 וח~~ו ר~י~ ~פני ~נ~שה דכיון

~"ד
 ~~~ח ~ינו ונא כ~" ~שו ~ודאי ה~יו~א" ~לולא הש~ר" גוף ~נ ל~תום שליחם שנ~שו ר~י~

 ו~~ילאה~שלחי~"
 ~י~

 וז"~~ ח~~ו ה~יו~א ד~ל ל~וש

~~~~
 ~לא דק ~ו רק ~עשיית

 ~די~
 ~השרי~ות

ה~~ואר
 ~~ו""~ ~ש""~

 וסי" ו" ~~י" ~""ה סי"
 ~~י"~"ו

 דהלו~~ ל"~~
 נראה

 ~י~
 וכן ~יי"ש" הנ~ו~ות

~קו
~ 

 פי" דלפי דאף ~הלו~ן" דרו~א רו~א נראה
 נר~~ ~פרשים" ושארהתו~"

 ד~ינו
 הש"ךלפ~""ש ~""~ לנ~רי" כ~יו~

 ש~
 פ""ז ס"ק ~""ו ~סי"

 ופ""ח~
 אחר פי"

 הש""ס~ד~רי
 ~ד~"~~

 ו~פי""ז שם"
 ~~י הש""ך" ש~ כת~

 ש~ר ~ין ~שרי~ות ~שה א~ז~
 כשר ~די~

 ~סי" ובשם דיו" ~לא ~~יו~א ~ייריו~~"ס ~~~ים" א~
 כ~~~קי""~~" ~"~

 דא~שר ~לשון
 ד~שרי~ו~

 אף כשר
 וא"~~יי"ש" ~~די~

 יש כ""ז
 ד~נוג~ הנ""ל" ~כל~~~~~ן כ~ו~~~ ג~י ~~ד""~ לצר~

 שריר לפני ~י~ות איזה~נשאר ~נ~"ד" כ~ו להלכה
 ~לק" ו~יי~

 ~ו ~ושכים~א~
 שנשאר השי~ה ~א~צ~ ד~

 חל~
 אין

 כנ"ל~~שש

~~
 שריר ח~ור להדפיס ידק~קו ונה~א ~כאןכ~ו~ות תופסי ש~הדפסת א~רתי ו~""~ של~נינו"הדור ו~אוני גדולי חששו דלא ~ה לפרש כת~~י ~נ""ל

 כנ""ל~ ~שי~ה~~וף וקיי~
 ידידו ~זהוהנ~י

 ו~ות~ ~וש"~
 ~רכו~~ חו~~י ~כל

 ~~יי~ י~~~~~~~

 ~~~~~~י~ ~~~~~~ ~~גי~ ~~י~~~ ~~י~~~ י~ו~ ~ים~~~~~
 ~~"~ י~ו~~י~~~""~"

 ~"ו
 ~" יו~

 ~~""~~ ~~~""~ וי~~

~~~יו ~~~ ~~ו~ ~~~ו~~~ ~~~"~ ~י"~ ~~ו~ ~~~ו~~"~
 ~~~~ ~~ו~~ ~~~~~

 ~~ו~ו~יו
 ~~ו~ ~~י~~~~י~ ~~~~ו~

 ו~ו"
~~י~""~" ~יי~~ ~~~~~י"~ ~~~""~

 ~ו~~"~ ~~~~~~ ~~~~"~
 י~""ו" ~~ו~~יו

 ו~~~~~~ ~~~ ~~~ור~~י~ יו""~ ~~~~~~~~"~

 ~~ו" ~~ו~~י ~~~~~~~~~~"~

 ~ו~~ כ~~ ~~~~ ~~ו~ו~" ~י~~ ~~~י ~~~~י ~י""~~~
 נ~~ ~~~~~~~""~

 ~יו~ו יו~~~י ~~י~~ ~~~~~ ~~~י~י ~~~~י
 ~~~ ~~~~~ ~~ו~י~ ~~~~י~ ~~~~~~

 ~~ו~~י ~~ ~~ו~ ~~~~~~ו~"~
 ו~~וו" כ~~~ ~~~~~"~

~~~י" ~וו"~ ~ו~~ ~ ~~~~י~ ~~~י~ו~ ~~ו~ ~י ~"~ ~~~ו~~
 ~~~י~~~ ~~"~ ו~~ ~~~~~" ~~~~~

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

 ~יל~י כ~~~~~
 ~~~ת ~~~רי ~~ור~

 יצ~~
 ~~""ד

 ~ושש צריך ~ין דלי~ ~"~~"~י"
 נ~~לי~ ~א~ו~

 ~כ~ולי~ ~כ~~ י~א~רים" ~~נו ~ילד~~צ~~

ח"~
 ~י~רא שכת~" קכ"ה~" ~י"

 ~ני~
 שיהא הד~ר

 ויגדלנו ~~ו" ש~וא ~נו" שאינו ~י עלאו~ר א~~
 ~~זק~

 ~נו
 ות~ לפ~י~"צריך

 ~~שו" דאי~א ~ה ~ל ~ר~ה" ~~ה
 לחי~ די~ ו~שו~ צ"ג~" ~~י" י~יר~וות

 ~~שול שיצא
 זר~ בל~ י~ו~ ואי~ ירוש~"לע~ין

 ו~~"ש ~יי~~א" של
 וכ~~ואר חליצה" ~לא אש~ו ותצא ~""ג~" ~~י"~~רי"ו
חששו~

 אלו
 ~אשה ~לד ש~א ו~ם ד~"~~י ~~י~~ו~

 וי~ו~ ~ני~"~וד
 ו~~לון ~יי~א" זרע ~לא

 לז~
 הנכר בן



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~ ~~~י~~
 ו~פר~ א"~" ~~י" ~גר~וני ~~~ודתוכ~""ש

 ~~שה
 לחוש י~ כ~ן" הא~שהי"

 כ~~" ~חז~~ ה~~ ל~חזק~

 אצלו ייפדו לדוכן~י~ל~
 ~כורי~

 ו~ארכ~י ~יי""~" וכו"

~ז~
 ~~אות ו~ם ~י"ז" ל~וא שאפשר ~כ~ולים ~~ר~ה

~"~
 הפו~~ים ~אוצר ה~א~י

 ~ח""~
 ~""ל סי"

 ~י~רא לצדד הרוצה ~~רי ~~חו התירה גדולי~ר~ה ו~ל"~~

דיחו~
 ~~יזריהו ~כלל דהוי וכתבו וכיב"ז

 ~יי"ש" ~ג~
וא~

 יהי" אז יחוד" נ~יר
 ~ו~ נוס~

 ~ל
 ח~~

 ~כ~ולים
 יחזיקו ~ודאי ד~י"ז ~ם"הנזכרים

 ~~" לילד"ה~ אית~
וזהי

 בנו~~
 דא~ור יחוד איסור ~ל

 ג~
 עצ~ו" ~צד

ו~ס~
 דבר

 ~לכ~
 ה" ~~ל

 יחוד~
~~יא ~ם" ~או~""פ ~ו~א

 בש~
 א" נ~ר ~נדון ז"ל איש החזון

~~ 
 שגי~לחו י""ג

 ~ורגת" ~ם י~יד אי~ור ~ל והזהיר ~יל~ו~ו"חורגתו
כ~אין

 ש~
 אחת ~א~~ ידענא ~ו~ו~דא עיי"~" א~יו

 לה~הי"
 בני~

 ~~~ל
 רא~ו~

 לשני פ~ירתו אחרי ונ~אה
 ו~ו~ ~ני~" לו היו~לא

 כשזה חליצ~" ~לא ל~לי~י נשאה
 ~הבני~ ח~~השלי~י

 לה ~ה~ ידע ~לא ה~ני" ~~על
 ~א~ר ~~רה כי לי" א~רה לא י~~שה קודם" ~~ל~יד

 ~רי חליצ~" וא"צ כשלו נחש~ו ~ו~ם גידל ה~ני~~על~
 ה~עו~יםחז~ן

 ~נול~י~
 ~~~ת

 הא~יר ~אופן ~~~יחדים~רואין ו~כש"~ כ~ניו" גידל~
 ~ניה~" דל~ היכ~

 ~כשולי~ עו~ לידי~יגי~
 ~ם~~ ~ד~רינו כ~~ואר ח~ורים

ם~~
 האיך יד~תי לא

 י~~
 ס~ות ~דש ה~ת על

 א~ור דלרי""פ ~ד~ר ~יתרל~צוא
~~ 

 החיר~"
 ~פכ"~ ~~~~""~ ו~יי~ ק~לה" ~ד~רי הויולר~~"~

"~ 

 ~קיד~ זכרוןבספר
 ~דל"ג יצחק

 ש~~~ ~דה"ס~
 לדחות

 בספר ראי~י וכן ההיתר"יסודי
 ד~~

 ~~י" ~נ"ל ~לכה
 כ"~ או~ז"

 ~הו~א
 החז"א ~~רי ~~

 הנ""~
 ו~ה~

 דתה
 ~קי~ושין ה~נה ~~~רי ל~ייק שרוצה~י

 דפ~~
 איזה

 ~~ וכת~ להיתר"~~רא
 יתו~ה או יתום ~ה~ג~ל להלכה

 אפילו ~יתיתוך
 ~ילדי~ אי~

 אלו שאין כלל יודעים
 ~והייני יותר" ~ה גס ל~ו לך איןהורי~~"

 ד~ה"~
 ח~יר

 אצל~ יחו~ ~יניעוד
 לה~ייחד יאסור ~~""~~" כ~~ואר

 ~~את~
 ~~ורה"

 ו~~
 ~ישהו אם

 ית~~~
 ד~רי ~~יאיר

 ז~ ~""~ה~קנ~"
 ~~~נה ~רור

 ד~דר~נ~
 א~ור ו~אי

לה~יי~ד
 ע~

 א~ אחד" ~א~ ~~~ ~גיור~" אחותו
א~

 קרי~תי או ~ר~" ~יניק~ ~~~~ל וכ~""כ יחד" נ~גדלו
 וכן עיי"~" ~ליו ~רוה~היא

~ פשו~ ~ לענ""ד" ל~~~ 

~~~~
 ~~נו~ שרצינ~ ~י~ ~ ~~ני נפלא

 ~ל ~יתר
 הל~ישדברי

 ~כ~~
 הר~שונ"ם חכ~ים ~זה""ל

 הק~ל~ ~פי ~~וז"ל
 א~ם י~ייחד ~לא

 ע~
 ער"ה שים

 ~ד~ר ילד~ ~ין זקנה ~ין העריית~ן
 ~ר~ ז~

 ~רגל
 חון~~ירה

 הא~ ~~
 והאם ~~ו עם להתייחד ~~ותר

~נה ~~
 יא~~כו~

 א~רא
 י~י~ך כי דכ~י~

~~ 
 וגו"" א~ך

 וכי ז""לודקדקו
~~ 

 א~ ~ן ~סית אם
 ~ינו

 ~סתה~לה א~ ~סי~
 כלו~ר א~ו" ~ם ~תייחד ~~~ן ~י א~ ~~~

 ~~יד ~צויש~~ן
 וא~א א~ו" ~~

 לא~~ועינ~
 ~ותר שה~ן

~ת"י~ד
 ~פני א~י" ~~

 דרכ~ ~אי~
 הרגל לי~י ל~וא

 א~ור א~ל ~~ו" ~~ הא~ יהה"~ע~יר~"
 ואע"ג ~~תירה" ה~ריות ~אר ~כל אחר עםלה~ייחד לאד~

 כ~ו דא~א הוא להכי ל~ו קראד~יקר
 ~סו~ ד~פור~

 ~"~קידו~י~
 ג~ול ~י~ור

 ~ו~
 ור~והו הק~לה ~י

התורה~
 ~פ~ו~

 ~"ל שרו"פ ~וכא~ור עכ"ל" זה
 ~הי~

~"~
 כנזכר~~

~~~~
 הל~ו~ ד~רי על

 י~י~ם" ל~~ות ~רצונם ~נ"ל
 הירי~~ בי~סי שנתגדלו ד~היותלו~ר

 נשרש

~ל~ו~~
 ~לא

 ל~ו~
 ל~נות אני ית~ ~~ירה" הר~ל לי~י

 להתירי~וד
 ~ל~ ~~~

 ~י~~יענו רו""א ~ד~רי ~צינו
 י~י~ים לג~ל ~עולם הי" שכ~ר כז~" ~~ציאות~~ין

 ~יו~
 ~~~ם לחוית ~~ת~"הול~~

 ~אי~
 איסור

 ל~גדל~ י~ו~
~~~ם"

 ~יז~ ר~
 ~~ו~א ~~ם

שהתירה ~ לפר~ ~פו~קו~
 ~תורה~

 לו~ר
 שג~

 ~~ציאות
 התור~ ~אסר~

י~
 ~יכא לה~~ר

 דשיי~
 או~ו

 ~ע~
 הפי~קים שכת~ו

 ד~ודאי התור~" ~ה~ירה~~ציאות
 הל~י~ נתכוו~ ל~

לק~ו~
 ~ש"ס ו~י" ~~ם" איתו עפ""י להקל הלכה

 ~""~~ דכ"~~~נהדרי~

 ~ ~פני שם" דא~ר
 נתגלי לא

 נכ~ל ~~~ן נ~גלו ~ראות ~תי ~הרי ~~ורה~~~י

~~~
 גדול

 כתי~ העול~
 יר~~ לא

 לו
 נ~י~

 א~ר
 ארב~אני ~ל~~

 א~ור ילא
 נ~יו ~ל~ה ז~נה ל~ת יי~י וכ~י~

 וכ~י~ ל~בו" אתה~ו
 ו~~ר יגו" ~ו~י~ לו יר~ה לא

 ~יכא ~כ~""כ וא"כ ~כ"ל" וכו" אר~ה אני~ל~
 לאדה~ירה

 ~די ~ע~א לחדש דאין ~ע~א" ~יל~~
 קילא אי~~ ~~נוש~~וא

 ~~ א~ר~ ~~ציאו~
 ~~תורה

 ש~ידשו ~עם או~ו ג""כ ~זה דשייך לו~רהתורה
 היכא ~הרי וראי"~פוס~ים"

 התו~ דהתיר~
 כ~ון

 ~~יה~ ע~~א~ו~
 נ~~דלו ~לא היכא אכילו ~ותר

 אצלי~~"~~ולם
 כ~ו~

 א~ ~~רו וכיב"ז ענ"ות ~~ח~ת
 והו~א ה~""ח ~"כ כ~י וג~ לגדל~" לאחרי~~ני~~

~פ~""~
 סי" ~א"ע

 ~~ ~ק"~~ כ""~
 ~י~וד שרי נ~י ~תו

 ~~דינ~ ~~רי כ""פ ~~כי~ א~ע~ו"
 ראו ולא אחרת

 ~עול~~או~~

~~~~
 ל~יקר דנק~ו ~נ""נ

 ~קי~ו~ין ד~""י ~~~~
דפ""א

~~"~ 
 ~ל

~ 
 ~ו א~ו ~ם ודר דא~רו

 ~לא~תו"
 תקי~

 כנה""ג א~י בי" דאהני ~ליי~ו יצרי"
 דס""ד ~סנהדר"ן ו~ו" ~קרו~תא ~גרידלא

 ע""~~
 ~יי""~"

 ~~ציאית ~רו~ים דאינם היכא ל"שוזה
 ר~

 ~או~צים~
 דא~יהנרא~

 הפי"
 ~ל~ו~

 ~רכו שאין ~"כ
 ל~ו~

 לידי
 יותר ~וד שייך הרגל ~ע"י הייני ע~~" ~~ירה~ר~ל
 ל~ו ~כלל ~הוי י~יד"איסיר

 ב~ ג~
 ~ש""ע ה~~יאר

 העזר ~~ברי ל~וכ"ח יש וכןופו~~ים~
 ~קוד~

 ~א""ע
רס"י

 כ""~~
 ש~ ~כת~

 לו~~ ~י~ א~ו" א~ ל~נין
 ~פי""ד

 א~ דג~ר~""י
 דא~ו קרו~תי" ~כל א~ו

 יחוד" ~~ ול""~
 א~ך" ~ן י~יתך כי ר~ז חז"ל ~א~רו ~ה ~לפי כת~ושו~

~עינ~
 ~רא

 כדכ~י~
 ואין

 ~~רא" ~ע~~ לדרו~
 ור~

 א~ו

ה~ירת~
 ד~שום ~רי ~י""ש" ה~ורה

 לדרו~ ~נ~
 ~ע~א

 לאסור לו~ר ישדקרא"
 א~

 ~~רו~י~י"
 ד~ין ~כ~"כ וא"כדאהני" ~~ דשיי~ ~~

 להת~ ~ו~
 דאין ~יכא יחוד

~~ציאות
 ~י~

 קר~א
 ~שו~

 ~קרא" ~~~~א חידוש איזה
ד~ודאי

 ל~ ~ל~~ א~
 ל~~ציא כיון

 איז~
 היתר

 א~
 שלא

 ~~צי~ות~~קרו~י~

~~~~~~
 לדי~א ת~נא ~זה

 ~אי~
 צ~~יר

 ו~~ ב~~
ה~~י~צי~

 יפי~~י ~~ו~ה גדו~י וכד~ת
 כנ"ל~ ו~ל~נינודורינו

 ו~~רכו דושת~"ר ~זהיהנני
 ~יזכ~

 י~י~ להאריך
 ילהרבו~ וארוכי~ ~ו~י~ו~ני~

 ~הרה ק~י~ה
 ~ריאו~ ~~וך~י~ראל

 ינון ~יא~ ~ד ~~לי~ות

 ~~יים י~~~י~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~םי~~
~~~~

~ג~~~
 םי~~ם

~~~~~ 
 ~~~ג

 ~~"~ י~ו~י~~~"~
 ו~~"~ ~י~ ~ור ~"ו

 ~~~י
~"~~"~""~~ 

~ ~ ~
 ~~ר

 ר~~ ~~~~
 ~"כ ~~ר

 ~נ~ו~ ~~
 כ~"~ וכ~ ~ו~""~ ~~""~~~~ור~~

 ~~"ר
~~י~"~" ~~~י~ ~~~

~"~~~ 
~~~ ~י~ ~~~~""~ ~~ כ~~ ~~~וו~רי

 ~~ו" ~~רי ~~~ ~~"~ י~"ו" ~רו~~י~
~"~ 

 ו~~ר

 ו~וניו~" ~~"~~~רי~

 ~~~~י ~~ר ~י~ ~י~~ ו~ ~נ~ ~~"~"~~~~~~
~~רו ~~~~~ ~ו~ כי ~~~ו~ ~~~יני"~

 ~~ו" ~רי ~ו"~
~~~ 

 כ~ ~~~י"
 ~~ור

~"~~ 

 ו~~ו~י~ ~~~~ו~ ~~רי~ו~ ~רוכי~ ו~ני~ ~י~~~~רי~
~~~

 ~~יינו~יו
 ~~ ו~~~~~ ~ור~ ~~נ~י~ ~ו~~
 ינו~~~~

 ~~י"~"

~~~
 ~ר

 ~~ ~~~~ ג~~
 ~~~" ~וגי~ ~ו י~ו

 ו~רו ~י~ו~" ~~~ו~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ו~~

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

 ו~ר ~~~~~י" ~~~~~~ו~~~
 ~ר~ ~ו~

 ~~~ו
~ ~ ~י~~~י ~  ~~~ 

 ~~~ו
 ~""~ ~~ ~~~~ ~ירו~ ~י~~ ~ו~ ~ו" ~~~~רי ~ ~~~ ~~" ~~

 ו~ ~~ו" ~~~~ר~~
 ~~~ר ~ו~~" ~~ר

 ~~~ור~
~  ~~""~ ו~~~~~ ~ו~ר"~

 ~ו ~~~ר
 ~~~רי ~~ו~י~

~ג~
 ~י" ~~~~ י~~~ ~~~ ~~רי~י~ ~~יו~ ~~~~ ו~~ר ~י~" ~~~ ~יו ~~ו

 ~~""ג~
 ~יי~""~~

~ ~י~~ג~  ~~ר" ~~""~ ~~ ~~ו~~ ~~~ ~~""~" 
~~~~ ~  ~~~~~ 

 ~~רו
 ~ג""~

 ~~~ורר
~~ 

~~~
 ~ג""~" ~~ו~ו ~ו~ר

ו ~~ ~~~ יו~~~~ ~  ~~ר 
 ~~י~ו~ ~~~

"~""~~~  ו~~ ~~~~" ~וי" ~~~ ~~ג~ 
 ו~~ ז~ו"~

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

~ ו~~יג~ ~~~ו~~~~  ~~" ~~~ ~ו 
וג~

 ~~ו~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~ ~ ~~" ~י~~ ~ו ~~ר
~~~~

 ~~י~ר
~~ ~~ ~~""~~~ 

 להישאר ~תיר מקום יש מכ""פ היוצאש~י הפוסקי~" מד~רי לה~יא הארכתי ש~ ~תשו~תי~~~
 ~ר~אשתו" ע~

 וכ~ואר אחת" ביצה רק חתכו דלא ה~א
 יואב חלקת~ס"

 ~א""~
 לא א~ל להפרשה" רק דנוגע ~נד""ד כמוא~ל ~זה" הו~ה מיראי ~נני ~ם כת~~י בעניי אנכיאמנם ש~" בספרי והו~א ג"~" סי"

 לד~
 עמה

 דסגי להקל שם ה~מתי כת"ה" בד~רי כמ~וארממש
בהפרש~

 עיי""ש~ ב~למא

~~ג~
 ~זור ה~ שמהנכון אף

 עו~
 דא פרשתא על

 אמנ~ מ~ורן" הענינים~בירור
 כמה ~מת~

 על העומדיםענינים
 הפ~

 וטרידנא קדישא ~קרתא
 בתשובתי בזה כת~תי שכבר ו~רע ~ה" מנעוניבהון
 ~ין ואסיי~ ~~רכתי והנני בזה" ואסתגרהנ""ל

 הרבים" לזכות חוצה מעיינו~יו ~ון שיזכההפת~ה
 ~רכ~ ~חותמי חות~והנני

 ושמחה א~ה לימי ונזכה
 בי~ים לאבותינו שנעשו כמו ויקרוששון

 בזה""ז~ הה~

 ודושת"~~ידי~ו

 ~~יים י~~~י~~~

 י~~~~~יגי
 י~""ו" ~נ~~~ר ~~""~" ~~כ"~ ~~~~~ ו~~""~ יו~~"~"

 ~כ~ ~~~ור~~ ~נ~"~ ~"~ ~כ""~~וכ~"~
 ~~וי

~~ 
~רו~

 ויר~~ו ~~~ו
 ונו~~

 ~~ו~~ו
 ~~ו""~ ~~~

 כ~~""~ וכ~ ~~ורו~י~~ ~~ו~ו~ ~כ~~ר~~
 ~ו~"ר

 ~~י~"~" ~~~~~~~
 י~"ו~~רו~~יו ~~"~ וכ~~ ~~~~~~ ~~~"~

 ני"~ ~~ ~נ~~ר" ~~ו ~~~~י כ~~~~~~~~~~
 ~~~~נ~~י"

 ~וכ~ר ~ו~ו ~יו
 ~~ו~ כ~~

 ~~ני~~רוכ~"
 ~רכ~י" ~~ ~~ו~ ר~

 ~"~ וכ~ ~כ~~נ"~
 ~ו~~ ו~~ כו~"~ ~~רכ~ ~~רכ~" ~~ י~~~~י~רי~

 ו~~~~ו~ורכ~"
 וי~~~ו ~~~ו

~~~~~ 
 ~~~~ו

 ~~ו~~ ו~~~~ו~ ~~~" ~~ ~י~ו~ ~~ו~~~~~"
 ~~~~נו וי~~~~ו ~~י"~" י~וו ~~~ ~~~ככ"~

 ~~~יו~ר~וו ~ר~~י~
 ~~ו~~ ~~~~ ~~~~ ו~ר~ ~כ~~ כ~ ~~ו~
 ~~"ר~ כ~~יי~ ~~~~~י~~

 ~~~~~ ~ ~~גי ~ י~ו~" ~~י~י ~~~~~ ~~~~ג~
 ור~ ~~~~~" ~~~ ~י~~~יר"

 ~~ ~~~ו~~
 ~~~~~~ ~~י~~~

 אמנ~ ~אריכות" לבאר ~מא הזמן אין כאמ~~ג~
 זה

 על הלכה" ""~בר בשמו חדש" ספר יצא כברלא
 שלא היינו פתוח" פתח ~צירוף והנה ~ ~זה"שהקיל מהחז"א" ה~יא ד"~" סעי" ז" ~ס~ ושם יחוד" איסורה"
 אף במנעל"נעול

 ה~ית ~ני לכל שיש או סגורה" שה~~
 פתוח כפ~ח הוי אם הפוסקים" דפליגו ~מנעל"~תח

 ~קל~ ~ ~ודאי שניה~ בצ~וף מ"מ~ה"ר"

~~~
 ~ג~ר ~י~~ ~י~~ו

 ~~~~~י~ ~~~ו~
 ~~~ר

~ ~~~~~" ו~ו~ ~~~~~~~~ו~ ~רוז~ור ~~רי~ ~~י ו~ ~~~" ~~ ו~~~ ~ו~~"~~ ~~~ג""~ 
 ~ו~

 ~~ר
~ ~ג~ו~  ~ ~~~ 

 ~~~רוי~ור



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~י~~
 ~~ו~ו~" ~~~~ו~ ~י~" ~~ ~~י~ ~~~וי~~"~~

 ו~~~ י~~ ~~~יו~ו

~~~
 הש""ס מ~ברי היוצא לפי

 ופוסקי~
 ~לכה

 יסגור אם וביותר בזה" חשש שום איןלמעשה"

הד~
 בפני~~

~י~~~
 כי נ~" בקיצור ~ת כתיבתי על כה~ג"ק
 ~אריך~ העתאין

 וחות~ הימי~ כל דושתה""ר~ בזהוהנני
 חותמי בכל

 הרחמי~ בי~ בדימוס לצאת ונזכהברכות
 והרצון

 בבי"א~ ג~"צולביאת

 ~~~~ י~~י~~~
 עם ד~תה""ר שליע""א היקרבני

 ומאוש~" עובהושנה כוח"~ ב~

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

 ~~"~ יר~~י~ ~~"~ ~~"~ ו~~
 ~"ו"

~וי""ר
 ~~~ ~~"~ ~~~"~ ~ו~~~ ~~ו"~ ~~ר~

 ~ר~~י~" ~~י~"~~יי~~~~

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

 ~~~~ו
 ~כ~~ ו~~~ו~

 ו~~יו~ ~~~~ו" ~~~~ו~~
 ~כ~~ר

~~ 
 ~יי~י ~~~ו

 ~~ר~~~י~"~" ~ו~ו~י~ ~ו~ר~"~ כ~"~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~"~~~~רי ~~~ ~~~ ~~~ ו~~~ ~~ר~ו~" ~~~ ~~ו~ ~ו~ו~~~רי~
 ~ו

 ~~~~ ~~~ וכ~ר~~ ~~~~~ ~~"~
 גו~ ~~~ ו~~~~ ~~" ~~~י~ ~ו~~ וכ~~ ~~~""~~~

 ~ו

 כ~~~ כ~ווי~~~~~רי~
 ~~ כ~י ~~~רי~ ~~~כ ~ו

 כי ~ו ~כ~~~י ~ ~~~~~ ~~~ ו~~~י כ"~" ~י~כ~~
 ~~~ור ~י~~~

 ~~~רי~" ~כ~~ ~ו"~

~~~~
 ~י"

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

 ~~י~ ~~~~ ~ו~~ ורי~ו~ ~~~ו~ ~י~~ ~~י~ ו~~
 ~~ר ~~~~ו ~~~ ~~~" ~~~יו~~

 ~ו~ו~" ו~~~

~ו~~
 ~ו~~ ~י~~~~~י ~~~ ~~י~ ~~~ ר~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~ ~~~~~י ~~~ ~~ ~~ ~~י" ~~~~י~ ו~~ ~ו" ~~~ ~~~י" ~ו~~ י~~ ~~ ו~~ ~~י~" ~~ ~~~~ ~י~ ~ו

 ~ו
 ~י" ו~~ייו ~~~וו" ~~~ ~~ ~~

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

 ~~ו~ ~ו~~~~
 ~~ו

 ~~ ~ו~~~~
 ~~~י~י~ ~י~~ ~ו

 ~~~~ו ~י~ ~~ ~~~~~ו~
~ג~ר ~~~~ ו~~ ~~~" ~~~~

 ~י~~יו~" ~~~~ ~~ ~~ ~~י~ ~~י~ו~
 ~~~ו ~~ ~י" ~~ר~ו~ר~~

~~יו ~~~~וו" ~~~~ י~~ ~~~
 ~~~י ו~~~~ ~~וו" ~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~ו~~

 ~ו ו~~ ~~י~ ~~~~~
 ~~ ~~~ו~י~ ~~רי ~~ ~~

 ~~~~" ~~~~ ~ג"~~~~

~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ג ~~~~~ ~יו~~ ~י

 ~~ וג~ ~~~~" ~ ~י ~~~ ~~י ~י"~~~ו ~~~~
 ~~ ~~~ ו~~ ~~~~וו~"~~

 ~~ו
 ~י ~~~"~~~יר ~~~~~~ ~~~ ~~

 ~ו ~~~י~~ ~~~~וו" ~~ ~~ ~~~ ~~~~ י~~ ~~ ~~~~
~~~ 

 ו~~ ~~~י~" ~ו ~~גג
~~~~~ ~~ 

 ~~ו ~~~י~ ~~וו ~~~~~ו
 ~~ור~

 ו~~ ~ר~~ו~ ~~~~ ~~~~~
~~~ ~~~ ~~ 

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

~~ו~~
 ~ו

~~~~ 
 ~~וו

~  ~י" ~~~י" ~~~~ ~~ ~~~י~ 
 ~~~ ~~~ו~ ~רי~

~ ~~י~~ ~ו  
 ~~ ~~ ~~ ו~~י~~י~"

 ~~ו
~~ ~~~ 

 ~~ ~~ ו~~י
 ג~~ ~~~~ ~~~ ~~~ו~~

 ~י~י~" ~י~ ~~~י~ ~~ ~י

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

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

 ~~ ~~~ו~ ~ו~~ ~ ~~~י~ו
 ~~ו~י~ ~~~ ~י~ר

 ~~ ~~יר~ ו~~י ~י~~" ~~"~ ו~~~ר~ ~~~~~~
~~~~~ ~~ ~  ~~ 

 ~ו ~יו
 ג~~ ~~

~ 
 ו~~~

~~~~~~~~~ ~ ~  ~  ~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~יו ~י~ ~~~ ~~ו~"~~ו~~

~~ר ~~ ~ו~ ~~~~ ~~
 ~~~ ו~~~ ~ו~ ~~~ ~~ ~י" ~ו~י ~~~ ~~
~ו~~

 ~~~ר ~ו
 ~ו ~~ו" ~~~י~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~ו~

 ~ ו~ו~י~~"
 ~~ו~ו

~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~
 לפנינו יש

 שאלות" ~
 א~

 ~בסי" דא~א הא
 סעי"קנ""ע

~~ 
 יבם ~שו~ת

 שנשא~
 תצא לזר

 איש" באשת ~מיחלפאמשום
 ב~

סעי" ~ ~סי" ~איתא הא
 ח"~

 ~הן~ ואסורה זונה הוי לשוק ~יבמה

~~~~
 מה חי~וש

 ש~
 העיר

 כ~~
 בספרי בזה דברתי כבר הנה הזה לחששובנוגע הב"" מחשש רק

 המהרש"ם דברי ש~ שהבאתי קע""ו~" סי" ~ח"המנח"י
 ש~ביא קס"א~" סי"~ח"א

 ~ה" בה"ג דב~י ש~
 והש""ע הרמב"ם כדברי דלאדס"ל יבום~

 ד~ב ~וק" ביב~
שם

 במפו~
 לכהן" מותרת שזנתה יבם דשו~ת

 ונראה ע"ב~" ~י"ח ~סועה התוס" שהביאווכהירוש~י
 דע""ו ~יבמות הש"ס ע"פ~עעמו

 ע""ב~
 ~ר

 מה" ~פי"ח המלך השער כרכר וכמה בעינ~"מע~רא אצ~
ביאה

 ה"ג~
 הש"ס נגד יה~ ~לא הרמב""ם דברי לי~ב

 וכתבהנ"ל"
 ש~

 ~קל ~~ין דאף המהרש"ם
 נג~

 הש""ע
 פסולה חליצה בחשש בנדונו ~"ס ~צ~~ו~י חזימ""מ
 רק כן פסק הש"ע דגם לומר צ~דתי שם ובספריעיי"ש"
מספק

 דפסו~
 שם בספרי הבאתי ועו~ עיי"ש" לכהן

 ס~ ח"ב ~א"ע החת""ס דבריא~
 קכ""ה~

 בנוגע
 ובנכרי ~הן" להקל דפסק הש""ע דברי את ~וקמיבמה ~ול~

ועב~
 על הבא

 ב~
 ~וק דביבמה משום מחמיר" ישראל

איכא
 אל~ עיי~" ס~

 שם שמהרש""ם
 מסופ~

 יש אם

 המקילי~לצ~
 דגם לומר צ~דתי וע""ז בש"ע" זו ~יעה הובאדלא ~ו~ זונה" נ~ית דל"ה ~וק ביבמה

פסק בש""~
 ביב~ ~חמ~

 ~וק
~ 

 מספק
 כנ"~

 ~דברי וע""ע
 מה בכמ"קהגר"א

 שפקפ~
 בפסק

 ובספר הנ""ל" הש~
 אות ע"ו ס~ פו"ר ~ה"חז"א

 י"ב~
 הרבה האריך ולהלן

 יש בוד~י ועפי""זבז~"
 לצר~

 ל~ק המקילים שיעת
 כנ"ל" ב~ריכמבואר

 ~בתחילת שם ב~רש"ם ~"כ ראיתי בזה~~~~~י
 חשש ~נין בנידונו ~חי~שהסי~~"

 ח~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ם~~
~~~~ ~ריך

 ~ו~
 די~~ה ~"ס" ~עם להקל ~~אחים" ~כל ~ל

 חו~סין קידושין אם ~ספק רק לכ~ן ~סורהשז~חה
 וכח~~י~~"

 ~"ז
 ה~הרש"~

 לשי~ח ד~קא דלי~א

הרא~"~
 ד~חיי~י דס"ל ~ז~" ~וי ~~ור

 לאוי~
 אינה

 אם ~לוי א""כ ~י~~~" רק לכהן~סולה
 קידושי~

 חו~סין
 אסורה ח""ל ~כל הרי ~מ~""ם ~~ א~~בי~~"
לכהן

 ~שו~
 וא"~ ~י~~ה" ו~כש"כ זונה

 נא~ר אם אף
וא""כ ~כ~" ח""ל ~שאר גרע לא ~י~מה חו~~יןדקידושין
 ס~~

 ש~ול אינו זה
 דש~

 הלכה
 כהר~~"~

 ואח"ל
 דל~א וה~ורכהרא~""ד

 כה~"חנא~ר א~ ו~~רע ~י~~" ק""~ אי~
 ו~""~

 די""ג ~כחו~וח ~~"י וכ""ה שם ו~"ש

~"א~
 ה~ור לד~ת דגם

 ~סול~
 לו~ה שאינו אלא לכהן

 ליכא א""כע"ש"
 ס"~

 ~כ~""ד~

~~~~
 נראה ~נד"ד

 דעדי~
 ה~יא ~רי ~נשאח" ד~י~רי

 ש~ בחש~הח~~
 ~סי"

 ע"ו~
 ~ית ~ד~רי

 צריכא ולא לג~י" זי~ה ~~ה לאחר ~נשאח די""ל~איר
שו~

 ~י~~וח התו~" ~ש""כ ל~י לי~ום" ולא לחליצה לא
ד~"ז

 ד"~ ~"~
 ~הוי" י""ל חירוצם דל~י וכו"~" צרוח ~ני

 א~ל זיקה" ~~י דלא ~רא דגילה הואדקידושין
~נישואין

 ~ק~~
 ~~"ח יב~ו~ תוס" ~"ש

~""~ 
 ד"ה

שו~רת
 י~ם~

 ~~עה כ~ר ~י~~ ת~~י ~ידושין אי~~נ וא"~ הרש~"א" ~חי" ~י~~ וע"ש וכו""
 זי~

 ~~י
 ~חוס" דלשי~ח נא~ר כן כ~ו וא""כ עכ""ל" י~"הנישואין
 נא~ר ~ם הנ""ל"~תירוצו

 דא~
 דח~סי היכא

 דוקא זה זונ~"נעשה ~ידוש~
 א~ל זנו~" ע"י הי~~ א~

 כיו~
 דהי"

 זיקה~ ד~ק~י י""ל הרי~נשואון

~~~~~~
 שה~יאו ~ה לי ניחא הי"

 ה~וסקי~
 שי~ח אח

 ~~ש"~ הנ~ל"הבה"ג
 י~ום ~הל~ות ~ה"ג

וחליצה~
 א~""ג ד~ניא י~ם ושו~ת וז""ל

 ~א הואכהן די~ די~~
~~~ 

 היא ~נוי" אלא ואסורה ד~יא כא"א
 לי"ושריא

 ~י~~ו~ הרי"ף ~~ש"כ ~~יאו ולא ~""ל" וכ~
דנ"~~

 ~על ~דהוא גאון יהודאי דרב ~ש~י" איח~ר

הלכו~
 גדולות

 כנד~~
 ה"ג ~ס~ר ש~ר על

וז""ל ח~~"~~
 שו~~

 וא~ וכו"" חנ~צה ~לא שנש~ח י~ם
 הי"

 אלא חו~צח אינ~כהן ~על~
 ~ו~

 וכו" ~~נה
 ~ וא~

 הי~ם
 נאסרת דלא הרי עכ"ל" וכו" ל~עלה~וחרת

 ל~~
 ~שום

 א~זונה"
 די"ל ~ום דנשאח היכא דשאני י~ל ~~נ""ל לפי

 כנ""ל~ זי~ה~קעי

~~~~
 שם ~~ז""א

 י""~~ או~ ~~ו~
 ~ה""ג ~ד~רי ה~יא

 ד~בואר ~נ"ל"~רי"ף
 ד~~~

 לשוק
 נ~ש~ ~

 דשם ס"ל ולאזונה"
 ~די~

 ו~א~ הנ"ל~ ~~עם
 ~צינו

 לשו~ י~~ ד~זנות ~יסא" ~לאידךס~רא
 סעי" ז" ~י" ~א""ע ~~ים ~נחח ~ס~ר שה~יאכ~ו ~~נשאח" ~דיף

 ~~ די""ח~" ~סו~ה ה~רש""א~ד~רי י""ד~
 ד~רי ש~ירש

 י~ם שו~רח וז""ל ~א~ר~" שם ~~~ס" שהו~אהירוש~~י
 ר""אשזנחה

 או~
 י~קב ר~י וכו" ל~יחה

~~ 
 ~שם ז~די

~
 הי~ה ו~נח ~י" ~~שה א~הו

 והוח~
 לבי~ה

 ~ריוסי א"~
 ~ו~

 ~ות לא אף
 אי~

 ~~~ ~כ""ל" ~ה
 ה~הרש"א

 דרך ~ל~וח ~ייבהדלא
 זנו~

 וגו" חהי" דלא
 דר~

 הוי"
 ~ו~רת ~הן י~~ה אף קא~ר ~""ה ~~~יריוקידושין
 ~כ"ל" זונה ~~אה לא ה~ני" ~ל ה~א ~נוי ד~~י"ל~י~ה

וכ~
 ~י"

 ה~"~
 ~~ י~ו~ ~~" ה~~""ג ~ל ~הג~וח~ידן הר~ ד~רי לי ו~~וה שם" הירוש~~י על

 ~~נח""פ הו~א ~
 שכ~~שם~"

 זנו~ ד~~"י הנ"ל" הירושל~י ~~י"ד ~~ע~ו
 ע~~ל~

 ד~ריכנ"ל" זונ~ נ~י~ לא ול~יכך כלל" חורה אי~ור
~~ 

 דב~~"ג
 ~ד~רי א~ל ~זנוח" ~יירי ש~

 ~~יאה~~~"ג
 הרי"~

 ~יירי שם
 א~

 ה~ה""ג של ~ע~ו ~יינו דלאו~""ח כנ""ל" בנ~ו~ין
 אל~

 זר דלאו ~שום
 ~י~~ו~ כחוס" ~ע~ראאצלה

 ד~""ו~
 הסוגיא וכ~שעוח

 ש~" פחים ~~נחח כ~ששם
 וכ~

 של ~~~~ו היינו
 להר~~""~ דה~הירושל~י"

 ~~~""ו

 ~הא""~~
 חיי~י כל

ל~וי~
 אין

 ר~ לוקי~
 ~~ידש

 ו~~~
 דכל ו~ודאי

 ח~
 שבאו

 לכהן ~~לוה אשהעל
 א~

 א~ל זנו~~עיי"~" דרך
 ול~שה נשואין" ~~""י ~יל זנוח ד~"י לו~ר ס~רא~צינו עכ"~

 ~~"י הה"ד וא""כ לכהונ~" שזינחה ~י~~ה~ח~ירין
 די"ל ~ע~ם קיל נשואין דע""י ס~רא דיש אףנשואין"

 לשנות ואין זיקה"ש~~~ה
 ~פס~

 כנ""ל~ הש"ע

~~~~~~
 וה~" הא" ~~קוח ד~" ~נ""ל

 שיעתא" כח"ה" ש~ש~
 הג~

 דאינה
 נ~סל~

 ~~יאת ~ק
 ~" ~~יקרא" אצלו שזר~

 ד~
 ד~יי""ל

 די~~
 לשוק

 ס~~ ר~ ל""~זונה" ~"~
 דקיי""ל ל~ה זונה"

 ד~ידושי~
 ~ו~סין

 ד~ לו~ הנ~~~ק"
 זונה ס~ק רק

 א~
 ל~~ק

 הש"~
כ~

 ~~ל כנ"ל" שם ~נח~"י ~ס~רי אני ג"כ צדד~י
 דאף יד~תי" לא ~כקעוד להוסי~

 דכ"~
 כהש"ע ~""ל לא

 מ~ע~
דל""~

 ~ר
 א~שר האיך א~ל כנ""~" ~~יקר~

 ל~סו~
 נגד

 ~ר~~""~הש"~
 ו~""~ זא~" כל להם דנודע

 ~ס~ו
 לכ~ו~ה" דאסורלהלכה

 וא~
 דיש

 להוסי~
 הי" אם ~ין~יתרא צ~די עוד

 ד~
 ו~ין זנו~"

~~ 
 נ~ו~ין" דרך הי"

~"~
 כנ"ל~ הש"ע כנגד נ~סוק א""א להלכה

~~~
 ~וד כ~""ה שהוסיף

 ""בנשואי~ ס~~
 שלא כשרים

 וה~""~ השני" ל~~לה א~ יש אם כללידעה
 ~חירו

 איןלה
 שו~

 הנה עכ""ל" דזונה" ענ~ן
 חו~

 ~גופא
 הי"דה~ציאו~ ד~ו~~

 ר~
 דה~על

 ל~
 ראשון ~על לה ~הי" ידע

 לא ~א~לכנ""ל
 של"~

 א~רה לא והאשה שני~" ל~~נ אח
 כנ"ל"לו

 ~~ו~~
 גם ד~וד~י ~"ד" היחרלה ד~~ ל"ש ו~~ילא כנ~" ~ידה דהי" די"ל

 הר~
 ידע לא

~  אלא כנ"ל" 
 או שוגג דה~על א~"לדה~

 אפילו אך ~ד~ר" אונ~
 ~""~ אנוסי~"~יהם א~

 ~נוגע
 לשא~

 לכהונה ~סולה של
 ~י" ו" ~~ס~ ~~וארהדין

~"~ 

 דכל
 ה~על~

 לאדם
 וכו" ~שוגג ~ין ~רצון ~ין ~אונס ~~ן זונה א~השעושה

~~ול~
 לכהונה

 ו~~ר~ עכ""ל" וכ~
 ~נד""ד כ~ו

לאחר דא~
 שנוד~

 לשאול ~לי ~שני" ~~~ל ~~ניםשא" הש~חו" על ס~ך ר~שון ~על לה שהי" לו
 א~

 ~ל אש~ו
 ~ש ד~אונס ואף ~~ה~ ואונס שוגג ~כלל יצאד~ודאי זה~

~וסקים
 עי" להיחר~" ד~צדדי~

 ~אוצה"~
 נ""ג ~~וח שם

 ~"~ונ""ו~"
 כדלהל~~ כך לידי הגי~נו לא ~נד"ד

~~~
 ~דדנו כיון ~סופקני" זאח ד~כל

 דג~
 ד~סקו ~ה

 רק הוי לכ~ן ~~ורה שז~ה ~יב~~ש""~
 דשריא ש~""ל הרא~ונים ~גדולי כ~ה ויש~ס~ק"

לכ~ן ~נש~
 א~ לכ~חיל~" א~

 הש"ע" כנגד ל~~וק לנו דא"א
~"~

 ה~ו~ל הר~"ג ני ~ש"כ דכ~י ו~יו~ר נשא~" ~כ~ר
 דאם י"ל נ~ש" של דכדוכה ~ד ל~םנוגע

 נש~~
 לא

 וכדאי~א~צא~
~"~~~ 

 ~עי" ד" ~סי" ו~""ש
 ה~

 ~~עכו"ם
 נשאו אם ~~ק" ~~~תרק ~וי לכהונה" ~גום שהולד ישראל~ ~ח על ה~או~~ד

 לכה~
 ~ין

 ~ח~ ~נח""י ~ספריוהו~א ~יי""ש~ ~וציאי~
 ק~""ו~

 ש~"
~~ 

 גו~א הא

~~~
 לד~ו~ ש~ חש~תי ד~עניי

 ~~""ש ה~~"ח~דה~וסקים ~""~ להדדי" הנידונים
 וש"~

 כן ל~רש לנכון ~ו
 לזה~ ס~ירה לכאורה יש ~נד""ד" כן כת~ו ולא דש~"~נדון
 ~~~~ואולי

 ~ש"ע ה~ואר
 סי" ~א"~

 ס"~~ ~נ""~
 של~ ~נשא~דא~

 ~וציאה ~שוגג אפילו לכהן
 וי"ג י~~ה ו~ל עליוונ~~רח וכ~ בג~

 דרכי~
 י""ז ~~י" שנח~ארו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  א""כ וכו""בה
 א~

 זנות דמ~עם
 לכה~

 להקל אפשר הי"
 ~זקוקה דהחמירו ~עם דתצא אמרינן עדייןב~את"

~לי~
 וכ"ז כנ"ל" ו~ה ~ה דתצא דאמרינן ~א""א כמו

שיי~
 הא"~ ~שאלה כנ""ל ~נד"ד גם

~~~~
 המ~ואר~עם ~יתרא" לצדד במכתבו הזכיר השואל הרב

 ~רמ~
 סוס"י ~א"ע

 ~נ~קדשה אשה וז"ל ה~~"א" מד~רי~יא י""ז~
 לאחר ונשאת נת~דשהשלא ו~~ר~

 תצ~
 הדרכים וכל ומזה מזה

 ~""ד לה שהורו או ~נשא" ~נס~ו אבל ~ה"הנ""ל
 על ונשאהב~עות

 הוי" פיה~
 ובפ""ת עכ"ל"הראשון לבע~ ומותר~ כאנ~~

 ש~
 ד~רשב""א כתב

 ~תשו~
~מ~

 ~ה""ד
 ל~ע~

 ובתש~ מו~רת" השני
 רעק""א

~ס~
 ר"ו~

 כת~
 הרמ"א ד~רי לפרש

 ~דר~
 לשומרת בנוגע א~ל בא""א" דנ~מיר אף נראה"אמנם ~י""ש" אפשר

 גם ~~ל אפשר ~"ד היתר עפ"י או באונס שנשאתי~ם
 כ~"ל~ לאסור ברור אינו בא"א דאף כיוןלשני

~~~~
 שם ~פת""ש ~מ~ואר ~~ון הנזכר כפי

 ~~ד ~ין לחלק לכ""פשס""ל ~
 ל~"ד~

 בנד"ד ל"ה
 ה~סדר שהרב כלל" ב""ד~יתר

 שיש כלל י~ ל~ ~יד~י~
 זקוקה שאלתבזה

 אם לדון אפשר שה~ ו~ כנ"ל" לי~ו~
 מותר או~ת שהי~ה כיון אנוסה" ~כללהוי

 והבעל כנ"לי הראשון מבעלה בנים לה שהי" כיוןזקוקה דל~
 שה~ כלל ידעלא

~ 
 והי" ראשון בעל

 סו~
~  כפי 

~ ה~" מבעלה הבנים שכל ~אמירתו  יודע הי" שלא 
 שהי"בכלל

~ 
 א~ל ~ ראשון בעל

 ~ז~ ג~
 לד~רי אתינן

הר~"א
 ש~ ~תש~

 ~סי"
 שהארי~ ור"ו~ ר~

 ~דין
 ~דין ש~עתה באשה מותר"א~ר

 שהי" דע""י ו~~ר~
~על~

 זקוקה אינה בחי" שמת ~ן
 לי~~

 ~~ה
לאחר ונשא~

 ויל~
 ~~" ממנו

 והארי~
 זולת ~חמ~" ודעתו ~זה

~
 ד~יר ה~ה""ג כדאי י"ל להולד" ~כ"נ חשש ~זה שיש
~יש

 לה דאין ~נד""ד ל"ש~כ"ז עיי"ש" הד~ק ~ש~ת דר~נן ~מילי ל~מוך ~נים" ל~
~~~ 

 מ~על
 הג"~

 שהרי ועוד
 דל"ה סובר הי" נשו~ין שבשעת אף~~על

~ 
 א" בעל

וכל
 ~ו~ר הי" לו" כשנתודע א~"כ מ""מ ~~"" ה~ני~
מעצמו

 ב~
 א" ש~ן ~שתו גם ~אול

 ואי~ ~ב~
 לך

פשיעה
 גדו~

 ~ה~

~~~~~
 זנו~ איס~ גם ע"ז

 הנז~~ ככל לכהן הפ~ולה
 ~תירה עצמי ~כניס ר~~י לא~~ן

 ל~ע~~
 כפי רק

 ב~נים בא כבר הזה האיש השואל"~""כ
 ואי~

 לו
 והשא~ אנשי~"גבורת

 שעתוהוא ~יחוד" ~"פ ~תירה על רק
 ~דח~

 משפ~ה" ~גם חששויש נפשי של לדקדוקה להם הנוגע גדול
~~ 

 עם ~~כים נו~ה דעתי
 וכי~"ז מ~עלה~ ~וציאה ולא ביחוד שהתירההר~נים
 אות ~כ"ח ס~"י ~ח"~ מנח"י ~ספריכת~~י

 אות פ"ז ס~ ~ח"א שם ~י"עיי""ש" י""ד~
~"~ 

 כהנים לענין
בזה"ז~

 ~~"~ה~
 ~נ~וו ~~ר~ ~~~~י

 ~~י~~~ ו~~ ~~~ו~
~ג"~

 ~~~רי
 ~~~~ ~~~~~~ ~ן~~~~~~ ~~~""~

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

 ~~יים ~~~~י~~~

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~ר" ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ יר~~י~~~"~

 ~~ו~
 ~"ו

 ~~ו~

 ~~""~ ~~ו~~~ ~~~ו~ ~ר~ י~י~"~ ~~~ ~~~ו~""~

 ~~~~י" ~י"~ ~~ ר~" ~י~י~ו~ ~~~~~~~~~~"~
 ~~~ו~" ~~~י ~~~י~ו~~~י

~~ 
 ~~~ ~י

 ~~ ~~~~~ו~
 ~~ר

 ~~~~ ~~ ~"~ ~~~י~ו~" ~~~
 ~~י~י ~י~~ ~~ו~~""ר ~~~י ~~"~ ~~~~ ~~~יר~~~ו~
 ~~~"~~~~י ~~ ~~י" ~~~~יו ~~~ ~~~ ~~י~" ~~י ~~~~י~

 ~~~יו" ~~~~~ ~י"

 ~~ו~ ~נו~~~~~~
 ~~~""~ ~~~ ~~~~~~י י~~~י~~~ ~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~יו

 ~ו~~ר

 ~~ו~י~ ~~ ~י ~יו ~~~"~" ~יי~~רו~~
 ~~~ו~ר

~~~ו~~
~ ~~~י ~~""~" ~גי ~~~~ ~י" ~~~ ~~יו  ~~~י~~י~ו 

 ~ו ~~ו~ר~" גו~~
~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~""~ ~~ני ~~~~~ ~י" ~~ו" ~~ו~ ~~~י~י~~~~
~~~  ~~ ו~~~ו~ ~~" ~~~ ור~ ~~~" ~~~~ ~י 
 ~~ו ~~~וו" ~~~~ ~~~ ~~~י~ ~~~ ~~ו~ו"~~~

 ו~~""~ ~י~ו~" ~~ו~~ ~י~~ ו~~ו ~~~" ~~~~~~~~
 ~~ו~ י~ו~~ ~י~~ ו~י~ ~~~~וו" ~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 ~ו~ ~~~" ו~~~~ ~~י~" ~~~ ~~~ ~~~י"~~~~

 ~~ו
 ו~"~ ~~י~~"~~~

 ~ו~ו~ו ר~~~ ~ו~~י~ ~יו
 ~~~~גו~

 ~~~~~~~ ~~~~~~~ו~

 ~~"~ ~~""~" ר~רי ~~~~י ~~~~~~
 ~~~~ו

 ~~ר~
~ ~ג"~" ~~~~רו~~ר""~  ~~~~~~ ~י ~~~ 

 ~~"~ ~~ ~~~ ~~רי ~~י~~~
 ו~ו"

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

 ~ו ~~ור
 ~ו" ~ו~י~ ~~י~ו ~ג~" ~~~ר~

 ~י ~~~י~ ו~~~יו ו~~" ~~~רי~"" ~~~ ~~~~ ~~~~י ~~ו~י~ ~יי~ ~~ו~ ~~~ ~ו ~~~ ~~ ~~"~""~~~
 ~ו~~ ו~~~~

 ~~~~~ ~~י""~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ו

דמה ה~"ל" ה~ה""ג ד~רי ~ל ד~רי ~~ניתיאמר
 עני~

 ~ה שהוא כ~~" ~ד~רי ~נז~ר ~נ"ל ~~"ג
שהו~א

 ~~ ~א"~ ~~ו~~י~
 ק~"~~

 ~~שו~~י וד~רי
 ד~"יר" ש~"ל~נ""ל

 ל~ני~
 ל~~~י ~וצי~" רשאי ~אינו

ד~יירי
 ~~ני~

 ש~~יא ה~ה"ג דהנה להוציא" שלא שרש~י
 ו~דיין לכהן חליצה ~לא שנשאת י~~ ~~ומרת ~ייריכ"ת
 דא~רי~~ חי"~י~ם

 שיש דכיון
 ב~י~ ~

 ~ינה ממנו
 אל~חו~ת"

 ~ורש
 ~~נ~

 י~יו כל ע~" ל~וא לו ואסור
 י~ם"של

 ו~
 מת אם

 היב~
 ~ינו ~יינו ל~עלה" מותרת

 ~וציארשאי
 ~שו~

 ה~נים על לעז הו~ת
 ~~רי~י שה~

~ש~"~
 שכ~ר ~נד"ד

 ~י~~" מ~
 ו~שא~

 רק
 א~

 מי~רת

לבע~
 הכהן

 מחמ~
 ג"~ ו~~~ חלי~" ~לא לו שנ~אה

 אנו
 דלדידי" ~ה"ג לד~ריצריכין

 ~זנת~ י~~ שו~ר~
 ~ו~רת

א~
 וכפי ~זה" כ~~""ג דלא נפסק ש~לכה אלא לכ~ןי
 ה~ לישכת~

 צדדו הנ"ל השואל
 ~~לי ~גדולי כ~



~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~ ~~~~י~~  ~ד זקן והוא פ~"נ" וחשש ה~חק גו~ל מחמת~מ ~הן" דאסירה פסקינן ~למ~ה ~אף במקומו"הוראה
 מחמת ל~וציאו לחייבו ~אין אנשים" גבורת לו איןוכבר
 רק ולהתירם כנ""ל" ה~חקגו~ל

 ביחו~
 שמ~יר הבה"ג ~ל בזהולסמוך ביח~" ל~ור ולא

 א~
 כמבואר ביח~" ל~ור

 ~ה"ב~ריו
 ~לי~~ י~ו~

 ~~ניא יבם ושומרת וז""ל
אע""ג

 ~יב~
 ~מיא איש כא~ת ~ימא לא הוא כהן דילה

 לי" ושריא היא פנוי" אלאואסירא"
 היינו עכ"ל" וכ~

 מותרת שזנתה יבם ששומרתשס"ל
 נשאה לא אם הה"ד ו~ילא כנ""ל" כהן שהואאע""ג ליב~ לכתחי~

 שאין אע"ג אחר לכהן אף להנשא מותרתיבמה
 בכדי יש ~מ להלכה" כן פסקינן ~לא ואע"ג ~"משום עו~

 במקו~ ל~ה" ~פותו שלא ע""זלסמוך
 פק""נ שיש

 כן הוציא ~מהיכן כת""ה ומש"כ שם" ב~ברינוכמבואר ~~

 ס~ ~ח""ב יצחק מנחת בספרי ~יין ~מחול כנ"ל"וכ~

קכ""ג~
 לנתחו הצריכו חולי שמחמת ~ש~" ~נידון במש"כ

 ל~ור מותר אם לדון דיש פצ""ד"ולעשותו
 אשתו" ע~

 מיראי הנני אשתו עם ל~ור להתירו ~בנוגע שםוכתבתי
 מ"מ וכו""הוראה

 א~
 היינו

 ~ילי~
 ~יש להחליע

 ~מ כמותו" הלכה שאין אף אחת" ל~יעה ברורהי~ר עכ"~
הובא ~יעה" שערי בספר וכמ""ש בכה"ג" לגרש לכוף נוכללא

 ה" סי" ~א~ באוצה~
 סק"ב~

 לא ~ק"נ יממילא
 ~תירו בנוגע אף וכ"ז וכו"" ~הגרע

 לבינה בינו בעלמא בהפר~ה להם ~גי לומרמכ"ש אשתו" ע~ ל~~
 ~צ~~שלפי

 בא שהוא כנראה וגם בריאותו
 ל~ ~ני~

כ"~
 ~ם~" קשה ~בר

 ~מבואר הא משום רק ל~ון~י~
 ק~"ז ~~~ ~יי"~

סעי"
 י""ב~

 ~יא
 מתש~

 ~תל""ע ~ס~ ה~ב""א
 ~ם ~הרואה תת"מ~"וסי"

 מחמ~
 תשמיש

 ג"~
 אסור

 א~ עלי"" לבוא רוצה אינו אם אףלהשהותה"
 רוצה אם

 ולא שליש" ע"י~שהותה
 י~

 ~ף עיי~" עלי" יבוא שמא דחיישינןומעעם בעדים" אלא אצלה
 מאיר הבית ~ברי לי וצ"ע בזה" שיחליקו מי מצינולא אעפ~ כ~"ל" בריאותו מצב מחמת רחוק חשש הויאילי ~בנ""~

 סי" הבית~בצ~ות
 י"ג~

 ~שם בפת"ש ה~א
 לעהר שא"י באשה דנסתפקמ~~" ס~

 אם ל~עלה" עצ~
 חייב שבעלה זה לענין תשמיש" מחמת לרואהשוה

 נימא ~י~א עלי"" יבוא שמא איסור מחששלהוציאה"

 דב~י~ן לי"" קיל ד~איסיר שאני תשמיש מחמתרואה
 נאמר אם ניחא דכ"ז עיי""ש" עהורה היא על~שבא
 ליכא ~לכשתע~ול מ~ום הוא" הרשב"א של ~טמא~עיקר
 כדאמרינן עלייהו" למיעבר ואתי לי"" קיל ~רבנן א~אלא

~בסו~
"~ 

 דכתובות~
 א~ המגרש

 תנשא לא אשתו
 וכמ"~ וכ~"בשכונתו

 ב~אר
 הגו~

 באמת אבל שם"
 דאף יראה תתל""ע~" סי" ~שם הרש~""א בדבריהמעיין
 דר~נן איסורא רק ~הוי ~ום ~וקא כ~ב"~בתחילה
 דאפילו כתב אח"כ א~ל ל~" ~קילא משוםחיישינן
 ב" ~בסו"פ כ~אמרינן חי~ינן ~א~באיסורא

המג~ ~כתובות~
 וכ"~ וכו"" אשתו את

 לי" ~קילא ~רבנן בוסתות
 הש""ס ~מד~י הרי עיי"ש"עפי

 ~בכתובות~
 ראי" הביא

 ורק חיישינ~" בדאו"~אף
 ~כ~

 וגם כנ"ל" ב~רבנן
 מס" ד~יש דאע"ג כ~~" תת"מ~" ~סי" שאח""זבתשובה
 ~אפילו ~י כתב עימ~ת" לגיר~ין ~ו אשה גביזבחים
זנתה

 יכו~
 בעלמא" כשפחה ותשמשנו תחתיו" ~יות

 הת~שאני
 האי כילי למיחש דל~א

 ש~
 קאמר ולא ~יי""ש" בעיניהו מאוסה ~חתיו שזנ~ה~כיין עלי"" י~וא

 ~אסורה משום דאו"" איסור ~הוי התםדשאני
 לכאורה ילפי""ז לח~" יש ב~או" דאף ~לכה ~ס""ל~"מ לבע~

 בלאגם
 יכו~

 עצמה לעהר
~ 

~ וצ""~" הוא  כ"ז ~בל 
רק

 גזי~
 וכ~"ש מ~~נן

 ~מקים בו~אי א~ שם" בשע"~
 סברות גם ויש לגמרי" מביתו להפרישו סכנה משוםשיש
 עכ~ כנ"ל" בלא"ה~קל

 ~סגי לומר בו~אי להקל יש
 כ"ז העתק~י ש~" עכ"ל כנלענ"ד" בעל~א"בהפ~ה
 ~הצעה ו~ום לנ~""ד" משם ליקח יש~רבה

~יתר בנ~"~
 ביחו~

 ממני יצא לא
 ל~

 ולדינא שם~ בזה הארכתי
 שכת~ ~וכפי כנ"ל~נראה

 א"צ ~עוב~א ~גופא כת"ה
 הנ"ל~~~ל

 בזה~~גג~
 דושת~

 ומב~ו
 בכתיב~

 ~ובה וחתימה
 ~ן בשיבה לנוב ושיזכה ושלו"" חייםשנת

 אשר ענ כהדר""ג וימחול בבי""א" ג~""צ לביאתו~כה הרבי~" לזכות חוצה מעיינו~יו ו~פצת לאיע""אורענן
 מפני אפשרו~ אי מחמת דבריו שאר על ~יבאינני

 בריאותי"מצב
 ברכות" חותמי בכל וחותם ~ושתה""ר עוזי~ידו

 ~יי~ י~~~י~~~

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

 ~ג~י ~~ ~~ ~~ ~גי~~ ~~

 ~י~ו~י ~~~ ~כ~~~י ~~~"~ ~י ~~~~ו ~~~ר ~~~~
~~~~~

 ~~~~ ~י~ וכ~יו~ ~י~"~ ~~ו~~י ~~ו
 ""~~~ ~~ו~~ ~~~~~ ~~~~ו ~~ ~~~~י~~~~ר~~

~~" ~~~~~ ~~ ~~ו~י~ ~~~ ~~ו~ ~~~ ~~" ~יג~~~
 ~~נו~~~~ו ~ו~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~יו~ ~~ ו~ג~ ~~~"וי~~ור ~~~~ ~~ ו~~~ו~ ~ורי" ~~ ו~~~ י~~~
~~ ~~~ 

 ו~רי ~~~~" ~~~~ ~כ~ו~ו~ ו~י"
 ~~~~ ~~~~י ~~~~~"~

 ~יו ~י ~~ ~~~~ ~י"
 ~~ר~י~ור

~  ~~~ו ~~~ ו~י~~ ~~~ ~~~ו~ ר~~~ 

 ~~~ ו~~ ~~~~" ו~י~ ~י~ו~ ~~~~
 נ~ר

~  ~~ ~~ ~~~ ~י~י~" ~~~רו ~~י" ~ו~ו~י ~~~"וי~~ור 
 ~י~ו~~נ~ג~

 ו~~~"
 עיקר ~הרי בזה אפ""ל~~~~~י

 העע~
 תנהוג ~לא

 שהיא יאמרו ~לא ~ום נראהאבילות
 ו~יי""ש לכהן" ותנשא גרושה ולאאל~נה

 בב"~
 אורי" ~באשת י"לובזה י"ז~" ~ס"ק

 ש~ת ב~~" ~הרי זאת" ל"~
~דנ""ו

 ע""א~
 יאת אורי" ~אש~ ~מיירי קרא על אי"

 ליקוחין לאשה" לך לקחתאשתו
~ 

 בזה לך
 ~א~

 שמואל
 היוצא כל אר"יב""נ

 ב"~ ל~לחמ~
 וכו"" נאשתו כו~ב ג"פ



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~ ~~~~י~~
 תופסין קידושין בה לך יש ליקוחין דכ" ברש""יועיי~
 כדשמואל א"אשאינה

 יש אי תל~ ~וד"ז ~~" וכ~
 ובתשו" ב~~" ~יי"שברירה

 מהרש"~
 סי" ח"ג

 ~ודשת היתה א~~ אשתהרי וא~ ז"~
 כ~

 לדוד
 בע~

 מיתת
 מ~ע~אור~

 ל~רע" הדבר ~הוברר
 ואי~

 דיא~ו חשש
 ~די""ח בסנהדריןאיתא דהרי דוד" מיתת אחרי ~הן אותה ויתירו אלמנהשהיא

 ע""ב~
 אף אלמנותו נושאין ~אין

 הרמב""~ כמ"~ כוות~" ~הלכה לת""ק אחרמלך
 ~פ"ב

"~
 מלכי~~

 כאן ~ין וא"כ
 בגליוני ~ועי" חשש" שו~

 בי"צ יבתש~ קצ""ב" סי" ובפלתי ש~" שבת למס"הש"ס
אה"~

 פ""ט~~ סי" ח""ב

~~~~
 ל~~ינו ~אי" אותי העיר הנ"ל הרה"ג

 בי""צהתשו" מ~
 ש~

 ע"ג סי" ~ח""א
 על נענש דדוד בהא שהקשה מאחד שם~הביא בש~~

 שלאשאול
 במיתתו ע"א רק ה~ לא והא כהלכה" נספ~

~
 עמ~

 ו~~
 ~ינו במלחמה

 נא~
 עליו ~פי~ין ואין

 עליו כ" והבי~צ בפוסקי~" כמבואר אשתו יתירושלא
 ~ו~יי" אלמנותו" נושאין אין מלך דהרי תמוהין~דבריו
 דברי את בראותי אמנ~ י""א~" סי" יוסף ~זישו~
התש~

 ~סי" שבע באר
 ס"ג~

 ~אס~ה הא ~ל שכ"
 על לעז יצא שלא במילתא" איכא רבה ד~עמא~תאבל

הג~
 ~תירה ויבואו ממש בו שאין ע"ת

 גט עלולא לכה~ להנש~
~"~ 

 זה
 בלב~

 כל על אלא וכו" כן לחוש יש
 ~החשש ~ ~י עכ~ד" וכו" ממש בו שאין ~ז יצא~"ת ג~

~יצא
~ 

 כל על
 הנשי~

 שוב וא"כ ~"ת" בגט דנתגרשו
 אמנ~ אורי"" באשת גם אי" זהחשש

 ~הי" התוס" ~י"ד
 אלמנה שהיא דיא~ו~תאבל אס~ה" בודאי דבכה"ג אף בצנעה" גמ~יןגירושין

 מ"~
 אין בו~אי בכה"ג

 כנזכר~ זה שייך לא א~י" ובאשת בלבד" ע~" רקחשש

~~~~
 בנוגע

 ל~"~
 לעיל

 בדו~
 אלמנותו נ~אין דאין

 סי" ~ח"א בח~~סעי"
 קנ""א~

 אחר למלך ~אף
 דוד דאחרי חששאין

~ 
 א~ כי ימלוך

 והו"ל מבניו אחד
 ועוד אב"אשת

 דהרמב"~
 מה" ~בפ""ב

 ~~י~~
 כרבנן פסק

 במפורשים ועי" למלך"דאסורות
 ~~נה~רי~

 ע""א~~ דכ""ב
 הרב ידידי אותי העירוע""ז

 הגאו~
 וכו" המפורסם

 ~אס ישכר חייםמוה""ר
 זצ"~ ~נ""י~

ומו"צ ישי~ ראש
 בק~

 בפסוקי~ כי יצ"ו" מונקאטש
 ~בשמואל

 מוכ~ש~ ב"~
 ~ק

 אח"~
 ~ראיתי לאשה~ לו דוד לקחה

~רה"ג
 הנ"~

"~ 
 המהרש~

 ~במס" והוא ל~ברי" ~יוע

שבת
 ש~~

 בה לך יש ~וחין ~ד""ה בח"א
 כו"~

 וז"ל
 ח~א דאפי" אע"ג ~תוס"כתבו

 כ~
 שלא משמע

 משמע ד~חת ועי""ל עכ""ל" עבירה בהה~
 אורי" שמת ~ודם ~וחין בה הי"לקיחה דמת~י~
 וא"~

 משו~~"~
 גט או כפרש"י ~"ת גט

 לקיחה ~מתחי" בפי" כתב הרי עכ"ל" ודו""ק ר"תכפ~ בצנע~ גמ~
 לקוחין בההי"

 "קו~~
 וא~י"~ א~י"""~ שמת

 הרה"ג חזר
 אז ר"ל לקיחה בתחי" המהרש""א ~מש""כ לי וכתבהנ"ל
 אז שלקחה לא אבל ל~וחין ראוי ה~ כבר על~כשבא
 למ~יין" דוחק והוא עכ~ל" להיפוך ב~~וב ד~ורשלאשה
 ליישב אפשרוה~

 ואך הכתובי~" ג"~
 א~ או~

 אי
 אז נתכוון ~לאיהיבנא

 לש~
 כל על נאסרה מ""מ קי~ושין

 משו~העול~
 וכן בשרבי~ו" משת~שין דאין מלך פלגש

 להרא""~ ו~~ להגהות~צאתי
 ב~ניני~ועי" ש~~" שבת ~במס" הורווין

 אלו
 ב~"~

 ~דרוש
 ח"א ~א~ וב~~ י""ב~

סי"
 קנ"א~

 ג""כ מי~ב ובזה ~ופו" זהב קב ובתשו"
~  זצ"ל שאטן אב~ק"ק הרה"ג אותישהעיר 

 ~נ"י~
 דהרי

 ד~י~ז ממש בו אין ע"ת דגע ~ועה ~שש ישעדיין
 מדוד בה הקידו~ן תפסידלא יא~

 קוד~
 וממילא אורי" שמת

 י""ל ~י"ז אף דהרי ~וד" מיתת אחרי לכ~ן מותרת~ה~
 ובניו להדיוט וא~ורה שרביטו הוידעכ"פ

 א~
 ימליכו

 ~~ל ויש כהני~" אינםאחריו
 עו~

 נתעורר~י ~שוב בזה~
 בהשמטו" כבר כתובהשהקו"

 שלו~ משמר~ ל~
 ח""ב

 כ"ז~~אות

~~~
 ש~" שבע באר ב~שו" דאי" ח~ש ~בר על אעורר
~

 שהביא
 דיש האומר ד" ~ל שהשיג הב""י ~

 בי~ולחשש
 הג~

 אלא בי~ול דאין עליו" ~ת~בל באם
 ע"ז וכ" וכו"" מ~עתה שלא מתגרשת שהאשהבאיש
 י""ל ח~ר"ג דמתקנת שבעהבאר

 שג~
 הגט תבטל היא

עיי~
 ~סי" מינן הר"מ בתשו" מצאנו וכה""ג

 י"ז~
 שהובא

 אות הגה""ט קמ"א ~סי"בכנה"ג
 קצ"ב~

 דעכשיו דחי~ש
 בע"כ לגרש שלא ח~""גשיש

 קוד~ א~
 חזרה הגט גמר

 ל~ש ראוי אין להתגרש רוצית ואינה האשהבה
 ס~ ~ח""א מהרש"מ בתשו" והגאון עיי""ש" זהבגט עו~

קל"ב~
 מ~~יו הוכיח

 בא~
 בידה אין הגט נכתב כבר

 הנ""ל שבע באר מתשו" העיר ולא עיי~" הגטלבטל
דמוכח

 דא~
 יש בכה"ג

 לו~
 ~עיר~ רקכתבתי ול~ ~יי"ש" בי~ול דשייך

 ~ה~~~~ ~~~~ ~~ ~ה~~~ ~~י~ ~~~~~~~
 ~~"~~ ~~~"~ ו~י ~" יו~ ~י~"~ ~ר~~~~~"~"
 ~ו~"ר ~ר~""נ~כ"

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

 ~~~ו ~~~ר~~~~"
 נ~ר~" ~~ו~~ י~ ~~ ~ ~~~~~

 ~ו~~~ ~~~י~~ ~~~ ~~~ ~ו~~~"ו~ו~~
 ~~ ~~ ~וריו ~~~ו~~ורי~

 ~ ~ו ~~ ~וריו ~~~~~ ~נ~י~ר וג~ ~~ו~~~ ~~י~ ~~יו
 ~ו~ו ~~רו~י~ ~יו ו~ו ו~י~~ ~ר~ו~ ~~ ~~~~~י~ו ~~ר""י ~~ ר~

 ו~~~יו יונ~~" ~ו~ ~ו~~ ~~י ""יונ~~~~
 ~ו~~יו ~י~

 ~~~ "~ו~~"" ~~~~~~~
 ~~~ ~ונ~~ ~ו

 ~ו
 ""~ו~~

 ~ו י~~""~~~ונ~
 ~~~""~~ יו~~"" ~~~~רי~ ""~ו~

~~~~
 בה~ובה לכתוב יש

 "עובא ~כ~ה~ בש~
 יונה""~דמתקריא

~~
 בכתיבת

 הש~
 ""~ובא" כנ""ל כ"ת שכ~ב ~ובא

 זה הט" אחרי גרידאב"וא~ו
 ע~ במב~א" תל~

 בש~ ש~ב~ה~
 ובת" ""~ויבא"

 ~ח"~ ~~הרש""~
 ~י"

 ~י" ~ח"ב חיי~ דברי בתשו"ו~י" פ"~~
 ק"ד~

 עיי""ש~

 דוש"ת~ידי~ו

 ~~יי~ י~~~~~~~



~ ~

~ ~ ~  ~~~ם~~~~
~~~~

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

~"~~~
~~"~~ 

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

 ~~~~~""~ ~~י~~~

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

~~
 ~יו ~~~י
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 ~י~יו
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~וו"ד~ ~~~~

~ כ~~~~~~~~ ~  ~~ו~~~ 
 ~~~~~" כ~ו

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

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

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

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

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

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

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

~ ~ ~  א~~
 ל~נ""ד גם אבל באריכות" ~שיב עלי שקשה
 עדות הספר לי ואין כדבריו" להלכהנראה

 דשמות הוא דפשי~א מילתא אבל כב""ת" ~זכירלישראל
הללו

 תלויי~
 יוצא וכ~ורש המדינה" אנשי בהברת

 יש כה"ג דבנידון גי~ין" שמות דיני ~ל הפוס~יםבספרי

~ילו~
 על לכ~וב יש אות באיזה למדינה מדינה בין
 דיש עי"ן" או יו"ד באות אם סגו"להברת

 אצלינו כ~ו עי"ן" שכו~בין מדינות ויש יו"דשכותבין מדינו~
 כ~ה ועד בגיטין" לכתוב צריך וכן ופולין" הונגריאכני
 ליישבטרחו

 ב~
 שמות שנמצא

 כ~ו הכלל מן היוצאי~

ש~
 הירש

 א~
 מר~ וכ~"~ ""ה~רש""" דנקרא

 ב~פר
 ש~ר גי~ין ~ילי~~ל ד""~

 הנ~ודו~
 ני~וד

 ~יגו""ל~
 הונח ~~דינתנו~הנה וז""ל~

 במקו~
~ עי""ן""" ~גו"ל  ~ייק 

 ש~ מפני"ב~דינתנו"
 שיש מדינות

~ כנ"ל" שהונח המדינות בני אנחנואבל אחרת" הנח~ לה~  וכ~ב 
 אול~ ~וז""ל ש~

 ג~ פ~~י~ באמת
 כ~ו ~גו""ל" ב~~י~ יו"ד

 ביו""ד כו~ביןהירש
 ~~~ אות~ וקורי~

 וכן ב~י""ן

הירצ~~
 ב~~ר וכ" ~~""ל" וכי" בזה כיוצא ש~ות וכ~ה

 ~ש~ת שםאהלי
 ~נשי~

~"~ 
 בכתיבת

 כו~~ין מסת~א אלו דבמדינות ~רצא"הערצל ~~רצק~ ~ער~ ~~
 כשהוא לאא~ ב~י"~

 ~ות~
 יש אז ביו"ד

 בגט" ג~ כ~ לכ~ו~
אב~

 ב~קומות
 ש~ורי~

שם וכ~~ ו~ו"" ביי""~ כותבין בחירי"ק
 יו~~ בש~

 ~אות
 י""ג~

 דהב""ש
 ~~~ו~

 ה"~
 ~~ב

ד~~ת~~
 יש

 ~~ ו~~~~ ביו"ד" ~יר~ ל~~ו~
 ב~"ג

 ב~י"~" ~~~~וב יש מדינתנו אנשי הבר~ דל~ י"א~~ס"~
 הנ~ת ד~יק~ות~

 נצ~ הש~
 ~~~נז ~דינות

 נדחק הה""א להיותמעי~רא והונ~
 ~~ בחירי"~

 לכתוב יש

 באות אבל ביו"ד"בסתמא
~~ 

 סק"ו~
 את ס~ר הוא

 וכתבדבריו
 ד~

 הער""ן לכתוב יש במדינ~נו הסתם
 המדינההברת כפי לכתוב דיש האחרונים כדבריו לפע"ד ונראהבעי"ן"

 כמ"~
 ~סוס""י הרמ""א

 קכ"~~
 דמי ולא

לש~
 הירש

 שאח""ז~ ~בס""~
 וכל ~ובא דפ~יע

 ביו"דחו~מין האנשי~
 דש~ משו~

 צח אשכנז בלשון ~~יה
 הה"א"~ירש""

 בחיר~
 ושם ~כ"ל"

 ~בס"~
 שאת"ז

 ס"~
י""ד~

 הכלל" מן יוצא ""הירש" שם אמאי ~סביר כתב
 בעי""ן לכתוב יש ה~רשל נקרא אם הירש" בש~וא~

 ועד אחרים" גי~ין בספרי מבואר וכןעיי~"ה"
 מהורנס~ייפל דוב מרדכי מוה"ר הק" להגאון לי"פשי~א כ~

 שאלה עמק בספרו הד"ח ב~ל מרןחתן
 ס~ ~אה""~

 במה שהאריך השואל על שתמה ממה לראות יש~"א~"
 אול~ ~ וז"ל עשו" דיפה לברר בעי"ן" ""פעני"שנכתב
ב~

 ולא בעי"ן ~"כ עשו דיפה לברר מעלתו שהאריך
במלופו~

 או
 בחירי~

 הדברים אבין לא הקריאה" לברר כדי
 מתחילת שהביא וכמו בםגו~ל הוא כל בפי ה~ריאהבאם
 ~שי~א מענדיל פ~סיל ~קל על דהמבטאשאל~ו
 לכתוב כ~בו בה~רש ודוקא בעי"~"דכו~בין

 היר~
 ~ום

 אך וכו"" ביו"ד הוא מתחילה הנחתודשם
 מש~

 מעלתו
 סי" ~ח"א בספרי מש~ וע~ ~כ""ל" בעי"ן שהואופשיטא האריכות~ כל ""בחנם מענדיל" פעםיל מש~ל עלדהמב~א

מ~~
 ~"ד

 ש~
 אלי נקרא ובח~ימה כל ובפי אליהו איש

~בסגו""ל~
 וחיריק האל""ף תחת

 תח~
 לכתוב היאך היו""ד

 ונהרות עיי~ות ~"ש גי~ין מטיב שם והבאתיבגט"
~~"ק

 י"ג~
 היה כל ובפי אליהו שמו שהי" איש לענין

 שראה אליה"נקרא
 בג~

 המפורסם הגאון לפני שני~ן
מוהר"צ

 שכתבו ~פד"מ" אבדק"ק ז""ל הורבין הלוי הי~
 וע"~ אליה" דמת~ריאליהו

 היינו דנראה באה""ש כ~ב
 ב~קומות אבל בקמ"ן" היו"ד אליה שקוריןבמדינה
 אליוש~ורין

 ~האל""~
 והיו~ד בחיריק והלמ""ד בציר"~

במלאפום~
 ואע""פ אליו דמתקרי לכתוב אין עלי"א או

שחות~
 שעל כיון אל~" עצ~ו

 החתי~
 כו~בין אין

 ~""ג והובא ~ר"ם ~סדר דלפמש"כ וה~רתידמתקרי"
 אליהו הכינוי גם לכתוב יש ב~יריק" האל"ף קוריןדאם

 ו~שו~ איליש"ה~וכנה
 יוצא בנ~ודות" שינוי שיש דכל

 והלוא ל~ותבו" וצריך קצה"שמכלל
 ג~

 או דאליהוב~קודות שינוי הוה בעליא
 הוי אלי~

 ~אל"~
 ועליא ~ציר"י"

הוי
 אל""~

 מש~"כ ב~גו""ל~ כלומר ב~י"ן
 ש~

 אליש
~~~~~ א~

 ~~ו~~~
 ~~~~ו ~~~

~~~~~~~ 
"~~~ 

 ב~דינות ש~ותביןפשי~א ~~~ ~~ו~~~ ~וו"~
 ~ולי~

 עי""ן~ סגו"ל ~ל ו~ונגריא
~~~~

 אין אם לדון ~~~ר ה~ לכאורה
 חש~

 ל~ז או
 דיני~ בתיבשני

 השם ש~אותו א~ת בעיר

כות~י~
 בכה זה

 ~ח""ה בספרי ~זה וכ~בתי בכה" וז~
סי"

 ש~ לעני~ ע""ב~
 ~עיר

 ~~נט~ווידע~
 דבכתיבת

 בגי~ין שם כ~בו וכן ""מונ~יויידיאו" כותביןהספרדים
 רוב כשנת"ישבו ואח"כהראשוני~"

 אשכנזי~
 לב" נתחלקו

 הא" דינים"~~י
 ~חזיקי~

 גי~ין ב~תי~ת
 הראשוני~

 והב"
 הרה"ג שאל ובזה הא~כנזים"בכתיבת

 דק~"י האב""~
 בנוג~ש~

 שהוא ל~היל~ו
 סידרו ולא שלישית" ~היל~

 כ~ת" עדגי~ין
 ו~

 הרה"ג הוכרח הנחיצות מחמת
 ה~~""~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  גיעין"לסדר
 ומ~חפ~

 שייך א~ ~ם ו~נחי לנהוג" היאך
הוצאח

 ~~"~ והראיחי ~כה"ג" ~
 ~מנח~ ~מ~""א

 סי"ח"ד
 ס"ג~

 דעח
 אמנם ד~ף וכ~~תי ~זה" הפוסקי~

 ש~"" מש~ני דלא שאני~נידונו
 ר~

 הפרש שיש ידועוה~~ר הכתי~ה" בסגנון חלוי
 ~עני~

 כחי~ח בין הכחיבה"
 ~סוס"י פשוע גע בס" ~""ג~~ואר ל~" חשש ל""ה ~בכה"ג וי"ל להספרדי~"האשכנזים

 ~כ""ע~
 ~ענין

 פמ"א ~~שו" ~מ ~יי"ש" חחגודדולא
 ~מ~

 סי"
 יש ~כה"ג דאףמוכח י"ע~

 ~ו~
 דכחב לעז" הוצאח

~באמצע ש~
 החשו~ה~

 אחד ספק עוד לנו ונש~ר
 ~כחיב~

ש~
 שאנו עע~וור העיר

 ווי"ן ~שני כוח~ין אשכנזי~
 ~~סי" רמ""א כחב כ~ר ~~י""ח"וכן

 וכו" הוי""ו ~ו הפ" או ה~" ב~רי~ח מחחלפוחשה~ונוח ~ו~ קכ"ע~

הו~י~
 המדינה לשון אחר

 ~מ~ו~
כיון א~ הגע" שנו~נים

 שהספרדי~
 הדרים

 ש~
 כח~ים

 ~י"~
 וי"ו ~מקום

 היו""ד ~שיניי ואף ~י~יואר כח~ו אם ~כשיריש
 כיוןשכחבו

 בלשונ~ שמדברי~
 ~~ר הולכין כן

 לשונ~
 בכל

 וכיוןאופן"
 ש~~

 הקהל
 ה~

 שם כוח~ים והם ~פרדים
 העיר ~ם לשנוח שלא גרירן ~חרייהו אנן ~"המקום

של~
 השבחי כן וכמו הראשונים" גיעין על לעז להוציא

 שכוח~ין אובןלעיר
 הספרדי~

 ואף או~ן" דמח~רי ~ודין
 עיקר ~שכנזיםש~ני

 ש~
 אפ"ה או~ן" ~יהדוח

 ל~
 כח~ינן

 דמחקרי~ו~ן
 ~ודי~

 מחחילה ש~י" וס~ינן
 רו~

 ה~הל
 ופשיע~ דכווחי"" ה""נ~דים

 בשינוי ל~קפק שאין
 ~סי" ~~הע"ז הכריע ~הא ~יניי ~ח~ו ~עניהנהר
 סעי"קכ"ח

 ד"~
 ופשיעא ה~ילו" בעיגונא

 כיו~
 שהספרדים

 חח~ס ~חשו" וע"ע עכ"~" להכשיר דיש כן לנהרקורין
 סי"~ח""ו

 מ"א~
 שדן

 ~שמו~
 ~כה""ג~ עיירוח

~~~~
 חון

 מ~
 לחלק שיש

 ש~ בי~
 ש~ח ל~ין העיר

 ש~ הוי העיר דשם והאשה"ה~יש
 לכל העיר

 ואשה איש אוחו ו~ין ל~"ד ב"ד ~ין חילוק ~איןהעיר"
 דנוגע והאשה ~איש בשמוח משא"כל~חרי~"

 ~וח~ ר~
 העיר לשם בנוגע גם שהרי זאת עוד לפנינו"שה~
 א~ ~ין לחלק שם ~דבריכ~~חי

 המדו~ר
 ר~

 על
 ש~ שדנחי הש~לה בנדון מש~"כ~ת~ילה"

 ~ל
~ 

 שהיו
 הי" מונעיווידיא ב~חילהכוחבין

 ~ש~
 דיע~ד על אפילו

~ כנלע""ד ""מאנעעווידע~"" לכחוב יוחר~נכון ~קריאה" שינוי דהוי אשכנזיח" ~כ~י~ה הרגיליםלדידן  והנה 
כי

 כ~
 לכ~ו~ ~השינוי בנד"ד י"ל

 יו"ד
 במקו~

 ~י"ן
 ~זה לסגול" ~יריק בין ב~ברה שינוי הויבסגו"ל"
 דיעבד ~~ילו חששיש

 ~זול~
 השמוח ~~ו~ן

 הנו~"י מד~רי כ"ח כמ"ש כנ"ל~" בפוסקיםהנזכר
 סי"~מהד"ח

 ע~לצ~~ בנדו~ ~כ"ד~
 ביו"ד" וע~לצי ~אל""ף

והגר"~
 ש~ אהלי ~ס" ~לוגר

 ~סי"
 י"~~

 מהנוב"י לד~ריו ר~י" יהביא החח""ס מרן עמווהסכים וזעלקי" ~זעלקא
 ~יינו ע""ז חולק ז""ל הד"ח שמרן ו~ףהנ"ל"

 וע"~ ה~~י~ה" אחרשהולכין ~ע~
 סקי"ג~" ע" ~כלל באה"ש

וכן
 ה~י~

 ~נשים שמוח מה~""ש עוד
 ~או~

 ז"
 שמוחו~"ג סקי"ג~

 אנשי~
 ג" ~אוח

 ס~ל~~
 ו~כן ~כח"ד"

 דיש וו~אי ה~מור כללאור
 לכחו~

 ~גו"ל" ~מקום עי"ן
כנ""ל~

~~~~
 ל~ון ~ום יש ~וד

~ 
 מבני ~חד של דינו

הליעאי~
 במנש~~ר שהיי~י ב~וד לפנינו בא כזושאלה אשכנז" מ~ני ב""ד ~פני לגרש ש~א

 סי" ~ח"ו ~מנח"יונדפס ~ענגלאנד~
 קנ"ד~

 כחי~ח ~נדון
 ש~

~~~~
 שהי" ~ף "עדמ~נד"" וכחבנו

 ר~
 אורח

 ~שחו עם ~שה~מ~ר"י
 ש~

~ לעזבה ורצה  שלו" הי" שלא 
 וכדי למר~קי~" וליסע ~ ו~ינה~ינו

 של~
 חש~ר

 היינועגונה
 צריכי~

 ל~ר
 ובה~עודו~ ולג~ה~

 שלו
 גירושין ~חעודת שראינו כמו ""~ידמונד" או"~דמונד"" נכת~

 החלענו מ""מ לפנינו" שה~ ה~ו~מח מ~ש~ושלו
 כנ"להשם לכחו~

 והנחינ~ הכחיב~ מקו~ שהי~
 הקהילה וכל

 רק אשכנזי~" מבני המה במנשסערוה~"ד
 בס" ~~ו~א ג"פ ~ס" המבואר כפי מ"מספרדי" הו~ הב~~
 ונ~י ק~

 ע"זכלל
 ספרד מ~ני הם העיר ~ני כל דאם ~~" או~

ואין
 לה~

 מילח~ ל~צמ~" מיו~ד ~הל
 דמס~~רא

 ה~"ד מנהג כפידיכחבו הי~
 ול~ ה~ע" שמס~רי~

 משגיחנן
 כן וממילא עיי"ש" ~שכנז" מ~פ~ח ~הוא המגרש"על
 וה~""ד העיר שכל להיפוך" שהוא ~נד"דהוא

 המגרש ורקאשכנזים" ה~
 פה י~ידי הוא ספרדי" הו~

ופשיעא
 שי~

 ה~שכנזים כחי~ת שהיא כמנהגינו" לכתוב
 מש~ח והאל"ף לסגו""ל" ~מש ~י""ן הנקוד בעניןשנהגו

לקמ"~
 ~ום ~ין חילוק ה~ ואם לפ~מים" לפת""ח" וגם

הכחי~
 ~אה"ש למש"כ ~אים היינו הנ~ינה למקום

 ~א""כ ל""ה~" אוח סוף~בש"י
 הש~~

 יש
 לכ~ו~

 כנ""ל
 ~~"עכח"ד

~  עיד להזכיר הנני המכח~ ו~שולי 
ויש גופ~" עיר ב~וחו שהם דינים ב~י ~ני ~נוגעלהלכה המוב~

 ~ענין ~יני~~ חילו~
 הנ~ודוח" לסימני האוחיו~

 דיש ירוש~"ו" ~פעיה"קוכגון
 כ~

 אשכנ~יות קהילוח

הונגרי~
 דמ""~ ~~פרדים" ואחינו וליעאיוח

 קהל כל
 יש~"ע

 לה~
 ~חיו"ד מהרש""ם ~תשו" וכ~ורש עיר" דין

סי"
 מ"~

 סי" ~ח"א מזרחי ~ר"א ו~שו"
 הבי~~ י"ג~

הפר"~
 חצ~ו סי" ~או"ח

 בחשו" מ~ואר וכן י"ע~" ~ו~
 סי" ~ח"וחח"ס

 א"~
 סי" ~ח"ד ~מנח"י שהבאחי

 ניהגי~ וכןעיי"ש" ~""ג~
 למ~שה

 ~פעיה"~
 שלנו ד~~~ד""צ

 ~ני מנהג כפי ו~נ~ודוח ~ו~יוחנוהגים
 דינים וה~חיהנ"ל" ופולי~ אונגרי~

 ל~ז ש~ות ~ף כו~~ין הכלליי~
 עברייח~בנוסח

 ~להם~
 ואין

 ~ז~
 חשש

 מעע~
 האמור

וכנ"ל~

~~~
 לדעח~לועזים שמו~ כחיב~ בנדו~ מסכמ~ ה~נ~ דעחי ג~ דבר"

 כנ""ל~ כ"~

 חו~~והנני
 ~רכו~ ~וחמי ~כל

 ~~יי~ י~~~י~~~
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 ~ג~
"~"~

 ו~~"~
 ~ר

~"~~~ 
~~"~~ 

 ~ו~~~~
 ~~י~"~" ~~ד

"~~~~~~~ 
 ~~ר ~~י~גי ~כ~ו

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

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

 ~~י~ור~~~~י~ו

~~~~ ~  ~  ~ר~ ~~~~ 
 ~~ו

~~ ~~~ 
 ~~ו ~וי ~~~~~" ~~ ~י~ ~~~~~~~

 ~יי~ו ~~" ~י~~ ~~ו~~יו ו~וו ~~~" ~~~~ ~ו~~~

 ~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~~~
 ~י~ו

 ~~~ נ~~~~
 ~י~ו~ ~י~ו~ ו~וי ~~~~" ~~~
 ~ו~" ~~~ ~~י~~ ~גו~" ~וריו ~~ ~~~~~~

 יו~~" ~~~ ~יו~ ו~~ י~ו~~" ~ ~~~ ~~~~~ג~~~
 ~~ר~ ו~~~נ~י~ ~~~ נ~~~ ~י"ו~~""י

 ~~~~ו"
 ו~~ ~י~~~" נ~~~ ~~~ג~~ ~~~~" ~יו

 ו~~ ~~~~~י" ~~~ו~ י~ ויו~~ יו~ ~~~~~"
 ~~~~ו

 ~~ ~~ ו~~ ~~~" ~~~~ ~י~~~" ~~~ו~ ו~~~~ונ~"
 ~~~ יו~~ י~ו~ ~~~~~~~~

~~~
 ~יצורי המה ויודל" ליודא דבנוגע עמדי" כן לא
 שמות באה"ש וכ~ש לכתבם" וא""צ ~הודההשם
 בהברה כולם נקראו אם דכ"ז כנראה" אבל י""אנשים
 כ~ו ואונג~רן" פו~ן כהברת או המלאפום היינואחת"
 השם אם אבל קמ""ן" כמו לי~א כהברת אוחירי~י
 נקראיהודה

 המלאפו~
 רוב שמב~י~ין כמו ק~"ןי כמו

 שקראו וכמו לי~אי" בהברת המדינות באלוהבריות
או~ו

 ~~ בא""י באמ~
 נקרא יודל והשם כנ""ל" יודה

 כהברתבחיריק
 צריכין ה~ אז ואונגארן" פולין מדינ~

 באה"ש עי" "יד~"" המכונהלכתוב
 ש~

 ~שם
 יוס~

 אות
 ובשם יו~א בשם י" נשים בשמות ושםי""ג~"

~אות ש~ יוס~
 ו"~

 עיי"ש~ הפ"ת בשם

 מדגישין אם הנה אימרעי ~ש~~~~~~~
 ה~

 בסגול
 מדגישין אין אם ורק "אימרע""" לכתובצריכין

~כלל אה"~ ע~ אימ~י באל~" לכתוב צריכין בסגוליה~
 י"~

 והבן"
 דושה~ הנניו~ה

 ברכות~ חי~מי בכל וחותם

 ~~יי~ ~~~~~~~~

 ~~~~ ~ג~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 ~~"~ י~~י~~~"ד"

 ~"ו
 ~~~~~~~ר~" כ~י~~ ~~~~

"~
 ~~~"~ ו~ר~

"~"~~ 

 ~~~~י ~~~ ~ידי ~ ~י"~~~
 ~~י ~~~ ~~ ~~~~

 ~~~ ~~"~ ~~"~~י~~
 ~"י

~"~~ ~~~ 

 ו~""~~~~~ו"~
 ~~י~ו ~~~~רי

 ~כ""~" ~~י~ור~~~~~י ~~ ~~~י ~~~" ~~

 ~~ו~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ג~~~
 ~"~ ו~~~~ ~~" ~ו~~ ~יו~~~~~"

 ~ו

 ~~י~ ו~~~ ~~~~"~" ~~~ ~~ י~ ~~ ~נ~~"~ו~ו~
 ~" ~י" ~~~~~~~

 ~""ו~~ ~י" ~~~~ ו~" נ~ ~"~
 ו~~

 ~~~"~ ~"~ ~~~ו~~ ~~ ~ו~י~ ~~~ ~~י~~~
 ~~י~~~~יו~י~

 ~~~~י~ ~יו~ר ~ו~~" ~ו~~י ~נ~ וי~ו~י~ ~~~~ו ~גי~י~ ~~~~~ נ~ו~י ~~ר
 ~~ו~ ~~ו~ ~~~~~ו~"

 י~נ~ ~~י ו~ו~ ג~~ ~~~
 ~י~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~~ו~~י~

 ~ו
 ~~"~" ~~~~~ ~~ו~~~~י ~~ ג~ר~ ~~

~~~
 מה

 א~ ה~ ~עות" לקידושי דנוג~
 דבתשובת

 ~סי" יאירחות
 רכ""א~

 מצי דלא היכא כן דן
 כלללבעל

 ~ל~
 ~א"ע בפת"ש וע~ ~י"ש" למעשה ולא

 רצ""ו~~ סי" ~ח"ג מה~"ם בת" וראיתי מ""ד~יס~
 דיש השואל מש"כע"ד

 לצר~
 בסריס החו"י דברי

 עליו ת~ני וכ~" נפשה קידשה לא דהכי אדעתאדי"ל
 לו דנחתכו אדם סריס והוי כלל לבעול בא""י מיירידהתם

ביציו
 להתיר צידד "ובזה הגיד" ע~

 א~
 האשה ידעה לא

 אז ערערה" לה וכנודע קיד~ין" בשעת~ה
 ~ס~בש""ר בתש~ מצאתי ואני נ~שה" קידשה לא ~כי דאדעתאי""ל

 שפס~ ש"מ~
 ובי~ם הגיד לו שנחתכו במי

 א""צ אשהו~ידש
 ג~

 גם כאלו שאמל"ב דבקידושין כלל
 להתקשות שא"י במי גם ואולי קידושין דל"ה ~ודהאביי
 שא~בה בנד"ד אבל עיי""ש" ~ה צ"ע א~ל הכי" דינאכלל

שניהם
 אומ~~

לא שנהי ש~י~ יחד ושהו כראוי" שבעל
 יע~

 הדעת על
 ~ני~ א~ ד"~ לצר~

 בעלמא
 בנד""ד ~מציאות בנוגעוהנה עכ"~

 א~
 דעדיפא

 דל~
 א~ה

 אבל כראוי"דבעל
 ג~

 יש אם מאד צ""ע שני~" כמה יחדושהו מפיה" רק נ~~ררה לא ה~נין דכל
 ד"~ לצר~

לסני~
 לספקי ו~""ש

 א~
והיתה אישותי חיי חיו לא דברי" דלפי

 בתו~
 מ"~ ביתה" עזבה כאשר

 כוונתה מה צ"ע
 אם סברתה" ~י אישות ח~בכלל

 ל~
 ביאה תחילת רק הי" א~ראו ביאה" שום בכלל
 שגם הדבר ו~יקר ערערהי ולא ביחד דרו שניםשכמה ו~ר~ בתו~" ונשא~

 סי" ~ח""ה בספרי ג""כמבואר מעכו"ם" שמא לספק ובנוגע חיים" אנו מפיה רקכעת
 בנוגעאמנם להיתרא" לצר~ קל""~~

 לספ~
 עוד~ צ"ע

 ~ובואך הי~י~ כל ב~נ""ח ד~תה"ר עוז ידי~ו בזהוהנני
 וחס~

 אל הנלוים ולכל ב~והלו ישכון
כבו~

 חותמי בכל וחו~ם וברכה שלום ה~ה תורתו
 הראוי~ וכבוד~כות

 ~~י~~ ~~~~~~~~
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 ו~~ור
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 ~~ר~ ~י~~ ~י~ ~~~ ~~וו~~
 ~~~ ~~~רי"

 ~~ ~~~ ו~~ ~~ ~~י~~ ו~~~ ~י~ו~ ~~ ~~~~~~
 ~רי~ו~ ו~~~~~~"

~ ~~~~~" ~~ו~~ר  ~י~~~" 
 ~ו ~~~~ ~ו~~~~~
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 ~ר~~וו

~~ "~~ ~~ 
~~~ו~  ~~רי 

 ~~ ג~~
"~~~~~ ~~ ~~~ "~~~~~ 

 ~ו~ו~~~
 ~ו ~~יו

 ~ו~~נ~ ו~ ~~~י~" ~~~ ~~~ ~~
 ו~~~ גרו~י"" ~~רי ~י~ ~רו~ ~~ ~~~~~
 ~~~ ~~ו~ ר~ ~~~~~~

 ו~~רי ~~גו" ~~~ר ~י~ור
 ~ו ~~~~~ ~~~י ~~ו~י~ ~רי~~

~~~~ ~~ 
 ~~~יר ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י~ ~ר~ ~~

 ~~~ו~ור ~~~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~ ~י ~~~" ג~ ~~~~
~~ 

 ~~י~~~ ~רג~~""ר

 במש"~ אפתח" מעכ"ת דסיי~~~~~
 גברא כח שבאין

 הלכה סו~ים פוסקים הרבה ישלהבעל
 בלא א~ה להתירל~שה

 ג~
 כלל

 ה~ זה כי עכ""ל" וכ~
 להתיר שצדד הרא~ון כי בצ"ע" ~נ~ארתיהנקודה

 ~ס~ החו"יהוא מ~"~
 רכ""א~

 דלא מיירי ש~ אמנ~ בסרי~"
 רצ"ה~" סי" ~ח""ג ה~הר~"ם הגאון וכ"כ כלל" לבעולמצי

 כ~ת ראיתי וכ~ כלל" להתק~ות שא""י במי מיירידהת~
ב~ר

 ס"~ ל~ ~ס~ אוצה~
 אות ל""ב

 כ"א~
 ש~ביא

בשם
 המהרש"~

 בנידונו שהם" "אבן ~על שכתב במה

בחו~
 יכול באינו דדוקא הקי~ושין" לפני ~סוכן שהי"

לבעול
 כל~

 עיי""ש" חליצה בלא להת~ה גדול יסוד יש

 שםוכן
 כ~ בש~ י""ז~ ~או~

 גבורת גבי כן שס""ל
 ובזהאנשי~"

 א~
 אישות חי" ""כלל" חיו לא דבר~ שלפי

 קטנה באצבע כלל בה נגע ולא ביאה חחילת ה~ולא
 עפ"י והוא בצ"ע" נשארתי ~"מ כת~" ב~בריכמבואר
 אז אשר זצ"ל" מרא~י~ישלא הגדול ~גאון קבלתיאשר
 שאלות והרבה אצלו" הרבה מתאבק הייתי בחורותיבעת

עגונו~
 שכן ראי~י ואח"כ כללו" או~ ה~ ~ניו" באו

 ~דודו ה~רון חבצלת בשו"ת בספר גםכתב
 הגאו~

 הגדול
 ~רא~ וז"ל~ כ"ח~" סי" ~א"עזצ"ל

 להו אמינא כל
 הגאון הרב מפיששמ~תי ~

 מו~~
 דובעריש

 בע~ח"ס הגאון רבו מפי מקובל שה~ ראווא" אבד""קז"ל ראפיפאר~
נודע

 ב~~רי~
 איזה לפניו שבבואו ז"ל" לובלין אבד"ק

 לפי הענין אמיתת ~ל ב~כלו ~וקל הוא מקו~םשאלה"
 חוקי עפ""י מעיין הוא אז אמת" שהדבר אנושישכל

~תוה"~  עבר וכ""ז עכ""ל~ וכו" אצלי הוא וכן משפ~ו" 
 כחמש יחד שידורו המציאות לי קשה שהי"במחשבתי"

 א~נ~ ~בר~" כפי כלל בה ליגע בלישני~
 אחרי כ~ת

 צודקים~ אותן רואה הענינים בתוךא~ר ומ~ת~ ל~ברי"" להאמין אומ~נות כמה כ~"השכתב
~~~~

 כתב ~פיר
 כת"~

 לאיסור רק נוגע דבנ~""ד
 דמה~ד~נן"

 די~ ~ע~ ~~ר" ספק אלאד~ה הנ"ל" בלא אף בקהל" מיתר
 שנבעלה לתלות

~עכו""ם~

~~~~
 פוסקי~ ~ א""א" לח~ש בנוגע גם דהרי

 דס"ל

דא~
 אנ~ים גבורות לו באין ד~חמירי~"

 רק ל""ה ולכ"פ מספיקא" רק הוי לא מ""מ ג~"להצריכה
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 נראה ד~~י ל~י

 שמקוד~
 יש

 לשאו~
 ~י ~ת

 שסדרוהדיינים
 ראי~י אשר שכ~י הנ""ל" ה~~ א~

 היו הב"ד ~~נקס~בהה~תק
 הגאו~

 אברמ~קי מוהר"י

~שלי~"א~
 צריכים וה~ה הב"ד מחברי ו~יד זל~"ה

 מציאו~ הי" אם ד~~ם חוותלה~י~
 לכ~וב אצלם

 ~ורה כ~והו ~י ו~~ זיכוי"בלא כז~ ~~
 ה~או~ ~ר~

 מו~ר"י
אבר~קי

 ~שלי~"~~
 ד~תו חות להבי~ זלה"ה"

 ל~~שה~ להלכהתורה ד~~
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 להוציאאחד רו~ ל""~ דלכ""~
~~~ 

 ~~זר"
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 ~ם
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 לו~ר כדי יש
 לצדד יש ~דר~נ~" רק ו~סול ~~זר" ~~ק רק הוידלא
בזה

 ~חלק ~הר""ש ~תשי" חדש" דבר שראיתי ~פי""~
 ~~ר ס~ק ל~נין שצדד קי""ז~" סי" כ~ת" שנד~סש~יני

שדר
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 בנות" ארב~ לה~ וה~ חופ~ק" ~לא א" אשה
דיש

 לצר~
 אשת דש~א הספק"

 הס""~
 בלא ~~ו שדרה

 וה~נות כשר" אחר איש ~ם זנ~הקידושין"
 מהכשר" ה~

 שי~ת ~~""יוהוא
 ל~ני~ הרמ~"~

 וכמ~ו~ר יבום"
 בש""~

 קנ""ו~" ס~~א"~
 דכש~ ד~מרינ~

 שזינ~ה
~~ 

 כך זה
ולשי~ת כ"ו~" ס~~ ד" סי" ~שם איתא וכן אחר" ~םזנ~ה

 ~""ל" הרמ~""~ ~ד~~ כ"~
 א~

 לו במיו~דת
~חמירין

 ל~ני~
 ~ליצה"

 וא~
 ד~~""ש

 ס""~ ~ש~
"~~ 

מש~~
 ~דרבנן דרק

 חוששי~
 ד~"י י"ל וא""כ חליצה" ל~נין

 קולא לצמוח יוכל לא חכז"לחו~רת
 ל~ני~

 וכ~""ש ד"ת
 ~~~סחיםהר"ן

 ד~
 י""ל מ"מ ל"~"

 כיו~
 ממזר דס~ק

 א"~ ל~ו~רא" הוי מדרבנן ורק ~"ת"~ותר
 כיון שוב

 ~קדיש
 ש~

 אשת
 ה~~

 מכשר ה~נות ילדה
 ש~א חוששיןדלחומרא וכיו~

 ל~נין א""כ מא~ר" ה~ הבנו~

דרבנ~
 ~ני

~~ 
 ~~ם~" ז""ל הר""ן וכמ""ש לקולא"

 דרק שיל"מ"דבר לעני~
 ~דר~נ~

 ~יון ב~ל" לא
 ד~דר~נ~

 לו אין
 וכה""~ ~~ל" ש~ירמתירין

 ~יתא
 ~ש~ בר~"~

 ~""ב~" סי"
דבקדישי

 רבנ~
 ג~" א""צ דר~נן" ~דו~ ~ס"~ ל~ני

 דרבנן ל~נין~ני דדר~נ~
 ~יי""ש~

~~~
 ~ל ב~יל~ה דכל בנד"ד ~ם

~~~ 
 והשלישי השני

 זה" ~ם שזנ~ה דכשם י""ל א"כ זנות" ב~יל~הוי
 אחר" ~ם זנ~הכך

 וא~
 דהי~ה

 מיוחד~
 נשואי ~""י להם

 מ""~~רכאו~"
 דנ~חז~ה ומכ""ש הנ""ל" ל~י לצדד יש

לזנו~
 ב~ודה

 ב~~ תח~
 כ~~ואר הר~שון"

 דל""ה ממנו" ~~נות ~"כ" נכרי ~ם דזנ~ה וי"לד~ו~דא" ב~ו~~
 וכדאיחא מ~ר"הולד
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 הולד
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 ~ם זנתה ש~א ~ירושי~" קודם ו~~""ל ז~~~"

 ~יי"ש"~כו"~
 וכ~

 נ~~רשה דל~א הס"~" אותו יש ~נד""ד
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 זנו~ ב~~~ א~ רק ~~~ק בוד~י"נתגרשה
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 החזק~ מ~ר~
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 ם"ו~

 הנ"ל" ~ר""ם ד~רי את
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כ"ג~
 אצל חוב להם שהיו ~שותפים
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 וא" אלם

פיי~ו
 דא~

 וכן ל~דו" שלו הוא מציל אני ל~צמי אמר
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 ס""ו~
 חלקו ~חד ומחל מאחד שלוו בשנים

 הדין פיוס ~""י ה~ אםדאפילו הסמ~ כת~ החו~" חצי ~חבירו וגובה לבדו לונמחל
 לייש~ וכת~ כ~

~יי"ש~
 ~דבסי" דהא לייש~ וכתב
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 בא~~א~
 אחר מהשר לבקש מדרך אין להשר מגיע
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 בוודאי דנוד~ ~נד"ד

 דל~
 לראו~ן מוותר הי"

 ~השאלה המבוארמ~עם
 שו~

 ~לוגתא שייך

 אמנ~הג"ל"
 ע"ז חלק שלו" משפט בספר

 דל~
 לחלק נזכר

 ה~יא ש~" שלו" ב~פ~ והנה ~~" האחרונים~כל

~"~
 ~עם וה~יקר הרש"ל" בשם כה~ו"ז דלא דפסקו

 שאיןמשום
 שות~

 וג~ חבירו" מד~ת שלא חולק
 ה~יא

 דלא היכא דווקא זה ל~צמו דהוי מעצמו פוטרדהשר
 ~צמו ש~יקש דוו~א להר"ם וגם חבירו" של ~למכ~יד
 אםאבל

 בי~
 ~סי" תה""ד ומדברי לאמצ~" הוי ם~ם

שמ""ח~
 ~ארים ~דיין אם דווקא לחלוק דא"י ד~א מוכח

 יכול השותפות כל את לחלק א~ל ~נין ~או~ושותפים

~~~~~~
 הנתה"מ דאף דדינא םפיקא הוי לנד""ד מיני"

ת~
 הר"ם ו~ין הר"ש ש~ין ~לוגתא זה

 אם תלוי כנ""ל שלו" ב~פט שה~יא ו~פוסקיםכנ""ל"
 כלמ~~ל

 השותפו~
 כנ""ל~ לא או

~~ג~~~
 הכוונה ~ודאי בהשאלה שנזכר ~ה~בות
 ~ל ויתרו שהבנק אחרי רווח ~ודשישאר

גדול חל~
 מכס~

 לשמ~ון הה~~ות שכל נאמר שאם ה~יסקא"
 רווח מראו~ן לוקח ששמ~וןימצא

 מ~
 שילם שלא

 ב~פט ~מבואר דומה זה הרילהבנק"
 ש~ של~

 ל~נין
 שלא מה מכס מ~~ירו לתבוע יכול דאיך ה~סהברחת

 ודו""ק~ ~י""ששילם

~~ג~
 בדבר ראיתי בספרים חזיתי כאשר

 ~~סי"הב"ח ~~
 ק~"ח~

 אין אם ב~נין הנ"ל"
 ה~~מים ~ינוי לי" דתלו שותפים" ~וד ~יש יוד~המוחל
 המ~י""~ א~לכנ""ל"

 ~תשו~ה
 ~ח""~

 סי"
 אות צ""ח ~כלל~ד""ג והו~~ ~ל"ח~

 י"ב~
 שמ~ון ולוה~מסחר שותפי~ ושמ~ון ~ראובן

 מ~כו"~
 פרחי~ ק"

 סחורה וקנה
 ושלחה~ו~פות

 לראו~~
 ~~ור ~חר ויהי ~ח~~" ש~~ר

 אמר וכ~ד" ארוך חולי הישמ~~ל חלה שנתיים אושנה
 ויותר חיי~ שאני מה ממני ויג~ו י~~~ו שאחריך~ו~לת ~ או~~ שונאי~ יירשיך כל איך ידעת כבר שמ~וןלו

 א~ ~לי"ויתעללו
 רבית לי תן הישמ~אל לו

 מוקד~
 משנה

 לפני ואמר לשוק הגוי והלך לו ונתן רצונך וא~שהזאת
 ~בי~ה שום שמעון ~ל לו שאין~די~

 ו~ ~~ול~
 שום

 ~לוק וכשבאיםזכות"
 שמעו~ תוב~

 לו שיחזור מראו~ן
 של~כו""~" מהחוב החצי לחלקו פרחים חמישיםסך

וראובן
 ~ו~~

 כיון
 שה~כו""~

 כל מחל
 החו~

 לו" מחול
ופסק

 המ~~"~
 פרחי~ הק" אלו כי גם וז"ל

 נכנסו
 ראובן בין~ותפות

 וש~ו~
 לא אפי""ה והפסד" לרווח

הלוו~
 אלא ה~ו"ם

 לשמ~ו~
 יכול הי" וממנו

 ל~ו~~~
ו~

 מראו~ן
 ומחל~

 חלק לראובן לו ואין לשמ~ון
 ~ה~

 לשותפו שאין לאחד מ~נה שנתן כמו הוא והריוכ~

 דתניא ~א ו~דיףבה ח~
 הרי ~"ז בד""ג ו~יים ~כ""ל" וכ~

שה~י""~
 ~~"ג פ~ק

 א~
 ואף מראו~ן להוציא

 ש~עון ו~קשת הפצרות ~"י היתה ~~כו"םשהמחילה

מה~כו"~
 ~י"ש~

~~~~
 לא~רהם חסד מת~ו" ~ד"ג שם הביא

 סי"חו"מ ~~ד""~
 כ""ד~

 בשני~
 רחיים א" מאדון ששכרו

 מאות ד" ~זה ה~ידו כי ויהי שנים ג" ~ל~שותפות

 ל~ו ~ל ד~רים והר~ה האדון אל א" שותף הלךזהו~ים"
 ועי~ ר~" לסך ~לה שההיזק לווהגיד

 סך הא~ון לו ויתר
 תו~~ השני ה~ו~ף ו~תה זהו~ים" מאותשמונה

 שיחלוק
 בהסךעמו

 ארב~
 ההפסד" ~ל ש~ודפים זהו~ים מאות

וכת~
 שם

 דא~
 השכירות דמי להאדון ~דיין חיי~ים אם

רחיי~
 הא~~ א~ מחובו" הנ"ל הסך להם ומחל

 שנמחל
 הרחיי~ של השוכר הי" הואלו

 חצי והשכיר האדון אצל
 חלק להשני דאין פשי~אלשותפו

 ~מחי~
 דינו ו~ה ההוא

 א~ אמנם הנ"ל" המ~י"~של
 שוכרים שניהם היו

 לאמצ~ מחל פיוס ~""י לו שמחל כיוןמהאדון
 כפםק

 ~~סי"הש~
 ק~"ח~

 לו שנמחל אותו תפוס אם ואפילו
 ~ל שמו~ם כיון כהמהר"ם" לי" קים לומר יכולאינו

 דיעה שכלה~חרונים
 ש~

 הו~א
~"~ 

 רמ"א ו~הגהות
 זאת" כדי~ לי קים לומר יכולאינו

 וא~
 ד~ת דהובא

 קע""ח ~ס~ בר~"אמהר"מ
 ס""ו~

 מ~""ל כתב כבר

~הנתיבות~
 מספקא מסים ל~נין דדוקא ב~~מא מילתא

 ~נין ולא הדי~ות שני והביא להרמ""אלי"
 חו~

 של
 ו~ ~ורות" יש וכןשותפות"

 זה לדמות השואל שרצה
 ~ב~י"להא

 שגנ~ שו~~ ~~"ו~
 דמיון לו אין וכו" גזל או

דזה
 ל"~

 ~כת"ד~ וכו" גניבה

 ב~~~ג~
 לומר ~"ז הוסיף ד""ג

 דא~
 זה תלה דהב"ח

 הרא"ש דל~~ם ה~~מים~תרי
 ~ד~~

 הרבינו
 ~מצ~ הוי פיו~ ~""י למהשמ~ה

 אמנם כנ"ל

המ~יי~
 ק~ש הוא המרדכי ו~~ון הרא""ש ~לשוןשדקדק ה~~מי~ עפ"י הנ""ל בדין הב""ח דחילוק יראה

 סי" ~חו"מ ~רשד"ם מתש~ וכדמוכחמאד
 ~בסי" שםוכן י"א~

 שס""ד~
 המר~כי ודברי הרא"ש ~דברי

 ויפה מח~ינהו" מחתא~חדא
 פס~

 ~ח~ד המשיב הגאון

לא~רה~
 ~~"ד~ לדינא

~~ג~
 מלשון

 השא~
 בחסד

 ל~ברה~
 ה~סד דהי"

 מאות שמונה מחל והאדון זהובים"מאות ~

זהו~ים"
 והשות~

 תו~~ השני
 ד" ~הסך ~מו שירלוק

 ~חס"ל הזכיר ולא ההפסד" ~ל שעודפים זהו~יםמאות
 ~דל~י

 ~" ~וד להשני לו~גיע א~ להא"" רק הוי האדון שמ~ל דמה ש~רור
 מהה~ס~ ז~ו~י~ מאו~

 ~ל שחל
 נ~א~ לבד" להשני שייכי~ מאו~ ה~" כישניה~"

 ד~~ה
 שלו" ~משפט המהרש""ם ~שם שהבא~י כמוהס~רא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  הברחת~נין
 ה~~

 מח~ירו לתבוע יכול ~אין
~ 

 שלא
~~

 ~זה יש אמנם לי~ קים לומר יכול אין מוחזק
 אר~ות כנ"ל~שילם

 ס~ ~תו"מ עילאי ~~י אר~ ~תש~
~ ג"~  

 שע~ר

~~~~
 המ~ואר כפי

 ב~ו~
 סעי" צ"ג ~סי"

 י"ג~
 חותנו לבין~ינו ~ות

 הגה~
 ז""ל משה השי~ ~על

 א" א~ אף וא~ שניהםי ~חזקת הוי~ות~ים ~איז~
 ג"~~ ~אות שם ב~"ג ועי" ~זהיפר~י~

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

"~~~~ 
 ~~~"ז ~~~~י~ ~"

~"ו" ~~"~ ~~~~ ~~"~

 ~ג~וו ~~ ~~י~~~~~
~~~ 

 ~~~ ~~ו ~~ר
~~~~~ ו ~ר ~~י~  ~  

 ~ו ~ירו~ ~
 ~~וו~~

 ~נ~~
 ו~י~ו ~~~ו

~~~ ~~ 

~~~~~  ~~ ~~~ ~~~ני~~ ~~רי~ ~~~י~ ~ 
 ~נו~~ו~~י~

 ~נוג~ ~~~
 ~~י~וני~ו

 ו~
נ~~

 ו~~י~ר ~ני~וגי~ו" ~ר
 ~וג~

 ~ני~וגינו
 ~ו~

"~ 
 ~ו~ ~~~~~

 ~~ור
~~~ ~~~ ~~~ 

 ~~ו
~~~~~ 

 ~~~~~ו ~~י ~~ור ~~ו~י~ו ~~~ ~~ ~~רי~ג~~י~

~
 ~נו ~י~וו ~ ~" ו~~" יו~ו

~ 
 ~~ר ~יו ~ו

 ר~
~~

 ~~ו ~~רו
 ~~ ג~ ~ ~~~

 ~~~~ ~~ו
"~~~~ ~~ 

 ~~~~ו
 ~~~~~ ~~~ו ~~ ~~

~~~
 איזה להעתיק הנני ~זהי הלכה ~סק

 ק~עי~
 המח~~מ~~~

 ~ ~זה"ל הנ"ל לספרו ~הק~מתו

 מא~~~~~
 מ~פני~ המעיין לב ~אבה

 ~ראותו
 אלפי רב~ית עם ומבול~ל ~ורבשהוא

 אלה כל אשר תי~ות וחצאי תי~ות ור~שי~עיות
 א~קהעלו

 ר~
 ג~ול ענן ~סו

 וע~
 הספר ע"פ

 כי ע~
 לו קשה חכם היותר להמעייןגם

 לעמו~
 על

ר~ינו~ ~וונ~
 אח~ חכ~ ק~ אמנ~~~~

 תרס"ה שנת ~ווארשא
 דהיינו הרא~"ן ס" מקצתוה~פיס

 ע~
 סוף

 ולא אגידהאמת שהםי א~ני ~שם עליו וביאור הגהות ועשה נ~המס"
 אכח~

 ל~וב~ כי לשוגי ~חת
 לי הי"

בהר~
 הרבה והבאתי ענינים

 פעמי~
 הו~ב אשר

 וכ~בעיני
 לב שם לא ז"ל הוא ~מחכ"ת אכן

 ~ביאו~ ~ראיתי כמצליף אלא הראב"ן ~~ריעומק לה~~
כ~

 ובפר~ לכוונתוי יר~ שלא
 מ~קרי ~רך שדרכו

~~~~ן זי~י מרבותינו שקבלנו ועיון לי~~ ~רך ולאזמ~נו
~~~ ~~~ ~~~~~ 

"~~~~~~ 

~ ~

 ~מס" הרא~""ן מס" חלק מקרוב זה לי~י הגיע
סנהדרין

 ע~
 סופו

 אש~
 בשנת בירושלים נ~פס

 ע~תרע~
 כל

 סופרי~ ו~עו~ השיבושי~
 בו שהי"

ועשה
 ~ל הראב""ן ב~ברי ח~שי~ סימני~

 מסכ~
ב~~

 כ~ת~ שלא

~~~
 עשרה כשבע לי

 ~נ~
 ס" לי~י אינה א" ~שר

 ונתקשיתי ~ו עיוני ונתתי פראג ~פוס~ראב"ן
ב~~

 לי והי" הק~ושים ~~ריו הבנתי שלא מקומות
צ~

 השי"ת ותנני ~בריו להבין ל~י ושמתי ועג"נ
 כמה הי" וכך ~~~וילבאר

 בספר וכתבתי פעמי~
 ה~פי~ שי~ושי מלא הוא כי וראיתי ~ו"ב~יו

 ו~~ות
 אותו והעתקתי וערך שי~ור לאיןהמעת~ים

מתתילתו
 וע~

 הגמרא ~פי בו וציינתי ~גהתיו ~ופו
 המ~~םו~פי

 ה~באי~
 ו~ומות הם איה ~ו

 והתוספתא~רושלמי
 ומ~~

 ר~ינו ~~יא ו~ילתא

ז~
 שי~תו ואת ~~ריו ל~ר השי"ת שחנני ו~כ""מ
 באותיות וציינתי א~ני את והקמותי עליוערכתי

 וכו"" בגי~ל ה~יאור המעיין ימצאלמען

~~~~
 צ~יק של מקחו ~רר שזכני ~" אקרא ~לל
~תו~

 יושר
 תו~

 זי"ע הרא~"ן של אמת
 ~~עיו~ ממוקשי ומסוקל~ורר

 אשר והשגיאות
 המעתיקים ע""י ~ונפלו

 והמ~פיסי~
 ~פראג

 ג~
 לא

 ומקום הסיום לא נ~ר שאינו לו הדר ולאתואר
 ספר את ומאסו עניןהתתלת

 הנכב~
 והיקר הק~וש

 מאסו אשר אב""ן רבינו םפר קורא אני ו~צ~קהזה

הבוני~
 ~"ה עתה שנ~פס פינה" לראש עתה היתה

 ביופי ומ~ויקמנוקה
 והי~ו~

 וכ~~ ה~ר ולו תואר לו

~~~
 הר~ה כי למודעי אני צריך

 הגהתי פע~י~
 ~לשונו המ~ואר כפי ~פנים והוספתי~א~""ן

 וכפי ראשונים ובשאר ר~""ב ו~מ~ר""ם~מר~כי
הנלענ""~

 ~וספ~י ה~י~ות ואותן העיון אתר
 כזה מקיפין ~ני בתוךהקפתי

~ ~ 
 ומה

 כ~ה ל~נה חצאי ~~" הקפתי ברא~"ן~""ס שנלענ"~
~ ~ 

 וכו"~

~~~
 ל~עת זאת

 עו~ וכ~
 הרא~"ן ~תוך כי או~יע

 ה~פי~ ציינתי~פנים
 של

 הג~
 ו~אותה

 ה~ף רק רשמ~י לא ~ה עוסק שהראב"ןהמסכתא
 וכ~~ המסכתא שםולא

 פראג דפוס ש~רא~"ןה~ף ~כ"~ שרשמתי עשיתי עו~
 וכ~

 ולמ~ה
 נכת~

 הדף
 מקום עלוקאי

 הכוכ~
 ~פנים~ הנסמן

~~~~
 זכור

 ל~ו~
 ספר לו שהי" וכו"

 הר~~""~
 של

 הגולה מאורהגאון
~ 

 ב~ל פרענקל ~~ך
 הגאון שכ~ב ההגהות ~~ו~ו לי והעתיק ~עםב~וך
 הראב""ן בגליוןהנ"ל

 וא~
 נפשי ותחי הוא ~ער

 אתוה~אתי
 ה~ברי~

 שלמ~"" א~ן ב~יאורי במקו~ם
עכ""ל

 ז"ל~ המח~~

 להוציא כנ""ל ~""ל המחבר הגאון ~~רי את~~~~~~
מ~ב~

 שלא המדפיס ב""כ
 ~רשו~

 היורשים
במה

 א~ באו~ שכת~
 במס~רים הנדפס מ~ות

~ ~ 
 כאלו

 המח~ר חי~שלא
 כלו~

 הזכיר וכי עצמוי בהרא~"ן
 הרא~"ן ~פוסי כלב~~ריו

 הקודמי~
 שם הב""כ שהזכיר

וכתב
 מ~

 הוא~ ו~יקן והשלים שה~~ירו

~~~
 ש~~ר ז""ל ה~~בר הגאון של ב~בריו מבואר
 כל עם הוא שה~פיס ~מתכונתוהראב"ן
 ~~רו ~םה~יקונים

 אב~
 של~ה

 ~לא רי~ין תרי ה~
 ~בא~פר~ין

 ולימ~ ז~
 הרא~""ן רק ולה~פיס זהי על

 ות~ניתובצלמו
 הקלקול הי" ז"ל המחבר הגאון שה~פי~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~ ~~~~י~~  ורשי~ותיו תי~וניו להבין אפשר הי" שלא ~אדגדול
 וכיב"ז~ שצייןבהאותיות

 הלכה דבר תור בהגי~~~~~
 אד~ ~~

 לאסור בכחו
 כבר רשותו" בלתי חיבורו ל~דפיס שלאאי~ור

 ונזכר ~דרשא בבי ~זה הרבהאית~ר
 ב""כשל בדבריה~ הרב~

 הצדדי~
 בכה זה ~נ"ל

 א~נ~ בכה" וז~
 כבר

 שנת בל~~בערג הנד~ס שור תבואות בס~רראי~י
 פייבל ~וה"ר הגאון ~את לאורייתא רבה ~ודעאתרנ""א
 ב~~ח"ס ז""ל בראדשין אבד"קהלוי

 גדה""~
 כל יכול כי ראי" א"צ וה~פורס~ות ~ בזה""ל כתבאשר ~ע~" ו~~דש

אד~
 ו~ה"~ ~כ""ל" וכו" שלו את לאסור

 ~ת אוסר
 ספרוהדפסת

 וג~
 ה~פר את

 ד~~
 הרבה יג~ אשר

 אחריו השאיר אשר לאלפים ניירות קודש ~כתבילסדרו
 אבד""קהגה"ק

 ו~חלה ז"ל" בו~שא~~
 ש~

 גדולי כל
 על איסור לאסורדורו

 הבאי~
 גבול ולהרוס גדר לפרון

 לבל ראשונים גבלואשר
 ירו~

 ידו את ~דפיס איזה
 לא כזאת תו~בה כה עדאשר חי" בעודנו ~עתיקו או ~חברו רשות ~בלי ~פרלהדפיס

 נהיי~
 ולא

 נרא~~
 ~קונים ~ל ובין ~~וכרים ~ל בין ולאסורבישראל"
 ונדפסו~י"~~

 ש~
 כ~ו

 ה~ורי~ ~גדולי עשר~
 אשר

בדברי וש~ ~נ""ל" בה~וד~א הגאון ~ם לה~כים ~ודםנתנו
 הגאו~

 "ו~י בזה"ל ~בואר ה~בח ראש ב~~ח"ס
 לאזה

 יוד~
 את לאסור ו~~שרה הכח לו אשר ~לא בפה

 עזר לבקש ~~וד~א בעל ~רב ואין אחד כל עלשלו
~אחד

 ~הרבני~
 ורוב~ עכ""ל" וכו""

 ראיות כ~ה הביאו

 ~יי"ש~לדבריה~
 כ~~ה~~

 ב~שניות ראיתי
 דפו~

 ווארשא
שנדפס ~תרכ""א~

 ש~
 ~הגאון תשובה

 אבד""~
 ז""ל ~ובאלק

ש~שיב
 ע"~

 שלא ה~ער~ר
 להדפי~

 ר~~""א תוספת חי"
 ~את לו נ~~ר הזכות כיז""ל

 ~יורשי~
 שנא~ר כיון וכתב

 רשות בלא להד~יס ~סור זה זולת~א ו~~~ ~יי""ש" וכו" ה~וגבל ז~ן על רק שאוסר ~פורשבו
 היורשי~

 או
 שכתב ז"ל הפלאה ב~ל ~גאון דעת ~וכח וכןעיי""ש~ ב~

 ל~~"בה~ד~~ו
 רבותלה~ריח רצי~י לא כי ולהיו~ בז~""ל" כתובי~
 ~גדולי~ הגאו~י~

 בדבר בארן אשר
 שלא וכו" ב~צ~י גוזר הנני ~""כ וש~תותה~כ~ות

 ירו~
 כולו הן ~יבורי להדפיס ידו אתאי~

 ה~
 ~ן ~קצתו

קונ~ר~
 לדבריו ורי~ז ~כ"ל" ורשותי ידי~~י בל~י אחרון
בתשו"

 שו"~
 סי" ח"א ~~הדו""ק

 ~""ד~
 עיי"ש~

~~~
 בתשו" הח~"ס

 ~חו"~
 סי"

 ע"~
 ד""ה

 וא"כ~
 ס"ל

 ופס~י תורה ~חי" שכר לי~ול שאסור ~ה~ולת
 חדש דבר שה~ציא ~י כדין ~פר ל~חבר הי"ה~ות"
 שכתב לשי~תו והחת""ס ~יי"ש" גבולו ~שיגדאסור

הגאון
 ~ר~

 הגאון זקינו בשם שכתב ז"ל ~ופר
 שרוצה ~י כל הפקר שספריו ז""ל~חת""ס

 לה~תיק~
 יבוא

 ~יו"ד בי""צ בתשו" עליו כתב כבר אבל ~יי"ש"וי~תיק~
 אות ~""ה סי"ח""ב

 ה"~
 ד~י הנ""ל" החת"ס דברי על

 ו~ו""ה בריוח" פרנסתו וה~ נשגב צדיקכ~והו
 ת"ח בניהזה כהיו~

 ~רודי~ ~ניי~
 להתפרנס יאלן וההכרח

 שלהלכה אלא ~יי""ש"~זה
 שי~~

 לה~חבר דאין הב~"צ
 ה~וסקי~ גדולי כ~ה אבל ~יי""ש" לאסוררשות

 ס"ל

לפשי~ו~
 ונ~קבל לא~ו~" דיכול

 ל~עשה~ להלכ~ דעת~

 ל~לכה נ~~בל כן כי~~~~
 ב~ל הגאון ~דברי ~וכ~

 את בצ~א שותים כולנו אשר ז"ל חייםהחפן
 ~בר לא שיצא חסד א~בת בספר ~נדפס בצוא~ודבריו
 לכל רשות שנותן שם שכותב יורשיו"ע"י

 העול~
 להדפיס

את
 ~ה~ועתק ח"א ישר~ל ונדחי חסד" ואהבת ~"א"ה~ון וש~י~ ~יי~" ה~פן ~ן ברורה" ~~שנה חלקי השש~

~ל
 ע"~~

 תפארת והקונ~רס
 אד~

 ~הרשות
 אחד לשום רשות אין הספרים ~אלו וחון שם~"ש~תנה בתנאי~

~זור
 ולהדפי~

 ב"כ ר~ות או רשו~ו בלתי ~פריו

 א"כעיי""ש"
 דנק~ ש""~

 בכדי וכי דאל"כ ל~לכה כן
 חנ~יא~חנ~י

 ג~~~~~
 ל~חת"ס

 ש~
 ~סי"

 ע"~~
 וא"כ בזה""ל שכתב

 חדש דבר שהוציא ב~י כ""ש ~דפי~יםבשארי
 לי~ול שאסור הלכות ופסקי תורה חי" י~י" שלאובתנאי
 ופו~קי ~פרים ~~הי אבל ב~וה""ז" ~~נו וליהנותשכר

 ~ליה~ לי~ול ד~יתר~~~ים
 לפי וא"כ ~כ"ל" וכו" שכר

 וג~ הנ"ל" ז""ל ה~חבר ~גאון בדברי~~בואר
 כן כתב

 ~~פרבש~ר
 בפראג נדפס ~ ~לשון בזה כל לעיני שנרא~

 ~דרי~ בני ש"עבשנת
 ו~לא

 וג~ כראוי ו~סודר ערוך~~דש נדפ~ וע~~ שיבושי~
 ~י~ב ו~תו~ן ~וגה

 ~~ו~ותבמראה
 וה~רו~

 ו~ידושים
 וביאורי~

 ~כ""נ" וכו"
 כנ"ל~ שכר לקבל~ותר להח~""~ ג~ ~~ו~ו~" ו~ראה והסידור ההגהה עלהרי

~~ג~
 ~וד~א ל~שער ~~בר כתב ז"ל ~~חבר הגאון
 ~ בז~"נרבה

~~ם~~
 ו~לכותא ידו~ גבול השגת

 דאר~~
 כ~לכו~א

 עכ"ל~דרקי~

~~~~
 דכ~ה הנ"ל כל

 ~ל ולשכללו לתק~ו יג~ יגיעו~
 בשבח קנאו ובודאי וכיב"זה~עיות

 אשר בס~רווביי~ר כ~~
 ~ש~

 ~יבור
 ~רי ש~~ ל~הר~

 לו ניתן בודאי ~תפרשין" דלארי~ין
 ~זכו~

 דבר נאסור
 כ~"ל~שלו

~~~~~~
 ~נ"ל

 נית~
 הפס"ד

 ~א~
 שלי~"א~ הבד"צ

 ~~י~~~~ י~~~~ ~~~ד~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~"~ ירו~~י~~~"~"

 ~" ~""ו
~~ ~"~ "~"~~ 

 ~~~ ~~ ~~ו~ ~~~~~~~~~
 ~~ניו ~~~~ו~ו

~וכ~"~
 ~"כ

 ~~ ~ג~ו~ ~י~~~~ י~י~~~~ו~~ וכ~ ~ו~~ ~ו""~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~"~
 גי~י

~"~ 
כ~"~

 ~~~ ~נ~נ~ ~~י~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~י~"~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~י ~ו~"ר
 ~~~ ~~ו~~ ~ניו

 ו~~~וו ~~~~י~ י~י ~~ני ~~ני ~~ו~~~~~" ~"י" ~~י~~~~ וי~~~כו~~
~~~ ~~~~ 

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

~~~~~ ~~ 
 ~~~ ~ונ~~~ ~~~~~ ~ו"~ ~~~~~ ~~י~~ו

 ~ונ~~ו
~"~~ ~~~~ 

 ~ו~ני
 ~~יי~~" ~ו~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~~י~~
 ~~ ~~ו~ ~~י~~ ~~""~ ~גי~י ג~ ~~~ור~~י~נ~י~

 ~~~י"~ ~יו""~ ~~ ~~י~ו ~נ~י~~~~

 נ~~~ו ~י~ו ~י~~"~ ~ניי~ ~~~~ ~""~~~~~

~~יו ~~~~ו~ו~ ~ו~ו~ ~~~ ~~~""~~~~ו~ו~
 ~""~ ו~~ו~ ~~רו~""~ ו~~~ ו~~~~~

 ~~ו""ר
 ~~יו ~~~ ~י~~ ו~""~~~י~~"

~~ 
 ~~ו~ו

 ~ו~""~
 ~" ~~י"

 ~~""~ ~וי~~~ר
 ""~יו

 ~~~ו~" ~~ונ~ ~י~ ר~ו~
 ~~~ו~~~יר"

 ~ו
 ~נ""~ ~~~ו~ ~~ורי~

 ר~ו~ ~~י
ו~~~

 ~~י ~ו ~~י~~~ ~~~~ו""ר
 ~~ו""~

 ו~ו"
 ~י~~~י~~""~

 ~ו ~יו
~~~ 

 ~"ו
 ~י~יו ~~ו~ו~

~ ~  וכ~~ ~~""~" ו~~ו~ ~רו~"~ו
 ~~נו

~~ 
 ~~~ו~ונ~~~~

 ~~ו~ו~ ~~~י~ ~~י
 ויו~ר

 ~~~ריו~ ו~נו~י~ ~י~~~~ ג~~י ונ~~ונ~~ו ~~" ~~~
 ~~~~~ו

 ~ניו ~~~~ ~~~י ~~~ ~" ~~רוניו~" ~~יו~~~~
~~ 

 ~י~~ ~~~ו~ י~ו~ ~ו~ ~~~ י~ ~י~ו ~~י~~~~~ו~
~ ו~ו" ~"~~~~" ~~~ ~~נ~ ~~~ ~~י~~~ ~~ו~ ~~ ג~ ~נ~~~~  ~~יו ~~~ ~~~ ~י~ ~~~~ נ~~ 

 י" ~ו י"~ ~~ו~ ~~~~~
 ~~ו~~~

 ~~ו~ו ~~~ ~י"~י~ו ~~י~~""~ ~~ וכו"
 ~ו~י~ ~~~~י~ ~~נ~

 ~י~~י~ ~ו
 ~~ ו~~~~~וני~"

 יו~י~ו~ו
 ~~ו~ ~רו~~ נ~~~ ~~~~

 ו~~~~ ~ו""~~ו~""~
 ~ו

 ~~~ר~
 ~~~ ~~רוני נ~וו ~ור

 ~י" ~~~ר ו~~ ~~ו~"~ ~~~ו~ נ~~~ ~~~~~י~~"~
~ו

 ~~~ ~~ו~ ~
 נ~~~ ו~ו"" ~וו

 ~~~י~ו
 ~~~ירי ~~ו~

 ~רו~~~ ~~~ו~ ~י""~~ו
 ~~ו~ו ~~~ ~י~ו

 ~י" ~~ו~
 ~~ניו ו~ו"" ~~ו ~~~~"ר~ו~ו

 ז~
 ~~~ו ני~~ ~~י~ו

~~~ו
 ~~~ ~~ו~~

 ~~~ו~""~ י""~ ~ו~~י~י ~~ו~ ~~ ו~~י~~ ז~ו~ ~~~ י~ ~ניו
 ~ו

 ~~~" ~~י~~"~ ג~ ~~"~
~ ~~ו~~ ~~~ ו~~~ ~~~נו~ ~~~וני~ י~ו~י~~~~  ~~~~ו~~ו~ו 

 ~~ו ~~י~~"~" ~~ז~~ ~~ו~ו~
 ~ו~~

 ~~~~ ~~""~ ו~ו" ~~ו~ ~~~~וני~

 ~~~ ~~~רי ~ר~ ~ר~ ~~~ ~~~י~ ~~~~~~~
 ~~~וני ~רו~י ו~~~~ו~ו~~י~

 י~י~ ~~~ ~ר~י~~~יי~ ~~ ~ג~
 ~נו

 ~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~

~~~
 שפ~י ארשת

 נגעו אשר ~ד~ר ~יא" ~ע"~
רוב כ~ע~

 ~נידונ~ ~~וא~ ~~וסקי~
 ל~רר

 ~ל~~
 קנין ~א~ ישי~~ ~~~י~ו~ בשאלו~ל~עש~

 ~~קו~
~~י~~""~

 על חל ו~י~כ""נ
 גו~

 רק ~וי או""ד הקרקע"
קנין

 ~ס~~ר ~ר~שון דלצ~ ו~~ש~ישי~" ~פירו~
 ל~ש~ישו ~וע~ד חלקו נש~ר ~~דש ובנוכש~~רו
 לו נ~תע~ד שלא נא~ר אם ~א"כ ו~י~כ"נ"ב~י~~""ד

 ~קר~~ ~ו~ח~
 אפשר ל~~" ~~קו~ ישי~~ רק

שנס~ר ש~ז~
 ~י~~נ"~

 ~ראשון ~קו~ו על זכו~ו פק~ הישן
 וכ~~צינווכו"

~"""~~ 
 ~י""ז~ שי"~ ~סי"

 ~ית ~~~~יר
 ~צ~ו ונפללח~ירו

~~ 
 לך ~שכיר ~ני ז~ ~י~ ~~ר

אינו
 חיי~

 לו ל~נות
 בי~

 ~~ר
 לי ש~ש~י~ כיו~

 ז~" ~"~
וכ~ו"~

 לו ~~כיר
 ז~ ~ו~

 שלא ~~י~ה נ~~ר ואח"כ
 ~ו~י"

 ~קו~
 ~~ריש רבנן ~שרו ~~צ~ו"ונפל ~יו~~" ~י" חזי ~~ין ~~וי ~~~פללים" לכל

~"~ 
 עיי""ש ~"~" ג"

 ו~~~ל"~~רא""ש"
 ~סי"

 קנ"~
 ד"ה

 ~ינא~
 וב~שובות

 לו שאין ז"ל"~אחרוני~
 ~~~~ ~~קי~ שי~~ו~

 עכ"ל" ו~ו"

 ש~ד~ ~~~ג~
 ~ישן ~~כ""נ דנס~ר ~יכא

 ל~ל ~~ום ~ושל"ה ~ח~
 ה~~פללי~

 ~~יינו
 כ~ו ~~פלליןשנ~ו~פו ~~~~

 ~נ~"ד~
 ~~ דחזו ~שום לנ~תר

 נרא~ כנ""ל" ~צ~ו ונ~ל~יו~א"
 ~נוגע ד~ד~רינו אף

 לסתור הי~ר~יקר
 ע"~

 הרבה בנינו דיד~" ~נדון ל~נות

 כ~~ואר ~נ""ל" ~~~ם תיו~א ~~ כחזו ~וי האעל
 ~לז ~ורני ~קו~ן ~נ~פס~ד~רינו

 ~~שו~~
 נד~ס ~ן ~"

~~פר"נו
 יצח~ ~נח~

יש לשאל~~ ~נוג~ ~""~ י""ג~" סי" ח""ח
 ~~שו" ~ראי~י עפי""~ ~גו" ד~רי~ עו~

 ~י"~ח""א ~~רש""~
 שד~ רכ""ד~

 ~חדש ו~נו שנשרף ~~י~כ""נ שם
 ~שו" ~לוג~ת שם ש~ביא שאחריו~רחי~י~ו"

 רו~~ ש~~
~"~~

 סי"
~"~ 

 ~~קו~ות ד~~לי ש~""ל
 זכות רק ~~ אי~

פירו~
 ולא הישי~~ שהיא

 וכשנ~נ~ ~גו~ ~ני~
 ~חדש

 שואל תשו" ואת זכו~ם"א~ד
 ו~~י~

 ~ד""~
 סי" ~ח""א

כ""א~
 ~~ ד~~יו" ל~תור ש~אריך

 ~אשכול ~ספר ~צא
 סי" ~י~כ"נ~~"

 כ"ד~
 דס"ל

 ד~דינ~
 קנין ~~יל אין

 בי~כ"נ"ל~קו~ו~
 ר~

 ~נ~ג" ~צד
 וכ~

 ~~י" ~~""ח אי~א
 ~~יא ו~וד שי""~~" סי" ~~"ד ~רש~"א ו~"~~י""א~"
~ש"כ

 ~חו"~ ~נ~""~
 ~י"

 ~""ס ותשו" וקצ""~~" קס"~
~לי~ו~י

~""~ 
 ג"כ ~~יא שלא ~ו~ידוש ל"~~" ~י"

~""~~ 
 ~או""~~~ת"~

~~ 
~~""~ 

 א~ל
 ~~ק"~

 כדל~ל~~" ~~יא
 כ~~וג~

 ד~~נ~ג
 דשנשר~

 ~קנ~ ~ישי~ ~י~כ"נ
 ק~ל

 וכד~רי~~~זה"
 ~נדו~ וג~ י~ו~" כן

 ~שו דידי"
 ""ולכ~ וסיי~ ~שריפ~" א~ריק~ל ~קנ~

 ~~אריכו ~נ""ד
 ~רור הדבר ~~ני~"ו~ר~י~ו

 אין דנ~"ע ~יי~~" ש~תקנ~
 כפי רק זכו~" ~~קו~ותל~עלי

 דו~או~ם ~חר~" ~קו~ שו~~ ער~
 ~~~""כ הראשו~" ~~~י~ כ~~ ~ישי~~ א~
 ל~ם אין ו~אריכוכש~ר~י~ו~ו

 ז~"~
 כ~צ

 ~ק~ל תקנת ע"ז כשעשוו~כ""ש ~~חר" ~~קו~
 ~~א""~ ~ז~"~

 עכ"ל~
 לחזק ~י נ~~~~י

 כ~
 נגד ~ק~ל

 ~קו~ות ~עלי יחידי~

סי" ~ח""~ א~ר~ ~~שו~~ "אלי כנ""ל"~וש~ו~י~~
 ~~י~כ""~ ד~~" ~עו~ד~ ~"~

~נין ~~ו~ ~~~ שנ~יי~ן
 עצו~

 ~ו~ד
~ ~  נרק~ו ו~יסודי~ ~ני~ ~~ו~ 

 ~כו~ליםו~כ"ז
 ~ל~ עו~די~

 ~יחוש
צר ו~~~ ו~ו"" ~~נ~

 ~"ל כי ה~~י~ ל~~
 כל ו~~כי~ו ~~""י" ~~~ ר~

~~יר
 ל~נו~

 חדש ~י~~"נ
 ג~י~ א~ני חו~

 ול~רחי~ה
 ו~ערב וצפון ~זרח ו~צדיו~ר"

 דרו~ ~צ~ ואול~~~ני~" ל~רחי~ פנוי ~קו~ י~
 אין

 ~~"~ ש~
 זול~ פנוי

 ש~י"

ש~
 ~פאליש" על ~~""נ ~~~ ויעשי ל~~יהכ""נ" ~ע"נו~כניסו אנשי~" של ל~~יהכ"נ ~ו~ר נשים של ~י~כ"נ

ו~נ~
 ~שאל~ו נ~~ו

 כ~~
 ~ע~ין שנול~ו ~פי~ות

 "~ו"" ז~

 ~~ני~וא"ו~
 ש~~ואר ~~~ כי ~יהכ""נ" של ~קו~ות

~נ~"~
 ~סי"

 ~נשר~ קס"~~
 או

להראשוני~ דאי~ ~י~כ""~ נ~ר~
 ל~י רק

 ~"~ ~חור~נו" ~~~"~ ~ו~~
 ~נ~"ד

 ~עלי יא~רו א"כ ~דיין" לע~וד י~ול ישן ה~נין~רי
 רצו~~ שאי~ה~קי~ו~

 וא""~ ~לל" ל~ו~רו
 ל~~תפק יש

 ישא~
 ~~כותלי~ א~רי ~~~קו~ו~" ~זק~ ל~~

 י~י"
 ל~לןנ~~י~

 וג~ ~ראשון" ~~קו~~
 יתרח~ו

 י~י" ואיך~ר~~" ~כותלי~
 ע~~

 ~זקת
 ~~ק"~ו~

 וא~ ~~דר" על
 ~~קו~ות ~עלי לשל~~חוי~י~

 וכ~~
 ~כת"ד ישל~ו

~~אל~~
 ~~קו~ות ו~ענין ~~~"ל ~"ל" ~~~רש"~ ~שי~~~"~

 ~~~~ ~~~~~ו~ך~~~
 ~~ו~ ~~~~~ י~~

 ~~רח~כו~ל ~~"~~
 א~ ~~רון" דרו~ ~צ~

 ~י"
 ~חאו"~ ~ח~""~ יעוי~ ~~~צ~" או ~דרו~י~קצה ל~נו~פי~ לי~~ ~~ ~"" ~וד עכשיו וי~וס~ו~קו~ות" שש~ ~ו~~

 סי"

כ"~~
 אין ~נד"ד ~~ל ~זה" ~ש""~

 נ~"~" ב~""~
 ל~כ~ד~י~~ כיו~

 י~נו ~ע"כ א""כ היש~" כלל ל~תור שלא

ל~~
 ~~י" הסדר כ~י ~~קו~ות

 ו~י" ~~וד~" ל~~
 ~י" ~חי"~בר~""א

 ~ש~ ~~"א~
 ק~ידא ~יש ~רא"ש

 שיש~בז~
 רחו~

 ואנכי ו~~" ~דג~""ר ועי" ~~קד~" יו~ר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~סנהדרין ~ש"ס ב~""אהבאתי
 ל""ז~

 השתא
 בדנ~י לימותביתי

 דתענית ~פ"ד מהירושלמי וג~ וכו~

ה~~~
 לשמואל איקור פלגון שילא ~בי התם דאיתא
 ~אל קד~וי"ואותי~יני"

 ר~
 אי~ר ש~ואל ל~ ופליג

 אנן שילא ד~י אמרין קדמוי"ו~ו~י~ינ~
 ~נינ~

 דיש ראי" ו~ה וכ~" תליתאי מיתב עלוי שמואלו~יבל אנ~"
 חזקתם המ~ומות לב~לי יתנו אם ואמנם ~ד~ר"קפי~א

כ~ק~~
 שישלמו רק

 ע"~
 וה~ ~נ"ל" שומא

 ~~בר יעכ~ו
נל~נ"ד

 דא~
 ~"מ לעכ~" יכול ~" אפילו שותפות ד~שאר

 יכולין הרוב קהל ~~ר~כל
 א~ למיעו~ לכו~

 נוגע
 עכ""ל~ ~זה וה"נהכלל ל~ו~

 ~ם ~ף~~~
 א"~ ~חל~

 ~נו היכא הק~ל כח ייפה
 ה~ חדשה ול~נות הישנה לסתור דהצריכו היכא~שא""כ כנ""ל" הישנה דנשרפה משום חדשה~יהכ""נ

משו~
 כח ייפה הישנה" בבי~כ""נ המקום להם דצר
 ~י~ם דיש משום מקומות"ה~עלי

 של~ לעכ~
 לסתור

 כמש""כהישנה
 ה"~ ~~חל~

 ~שו"מ ו~י" כנ"ל~ שם

 ס~ ח""~~~דו"~
 כ"א~

 שפלפל ~מה
 ש~

 ה~על עם

ש~
 סי" ~ח"ש רו~ח

~"~ 
 להם יש המ~ו~ות ~עלי א~

 וג~ הביהכ""נ" יסודותשנ~קל~לו די~ לנדון ~נוגע הד~רים ו~~וך ה~ר~ע" ~גוףזכות
וצר הקהלה" ~ני נ~רבו

 יותר ~דשה ביהכ"נ ל~נות ורצי הביהכ"נ" נה~
 כת~ מהישנה"מהכפל

 ב~ה"ל ה~רים ~תוך שם
 שנ~קלקל וניהו ל~ניו" ל~ורישו יכולוגם קיי~ שבי~כ"נ כ"ז לסלקו יוכלו לא מקום ש~נה כלכאן "~א~

 ו~ומ~
 לס~ור

 יכולין לא שנתקלקל דזולת מד~ריו מוכח עיי"ש"וכו""
 חדשה~ ל~נות כדילסל~ו

~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ורק מתכונתו"על ~~~~ ~~~

 מ~ע~
 כן המ~כללים שר~ו

 הישנה לס~ור הוצרכו לאיושט""א"יר~ו
 ול~נו~

 ח~ש
 א~נ~ שם" במהרש""ם המבואר כאן שייךכנ""ל"

 לומר יש
 ה~ ו~~הל" המ~ומות ~עלי ~ין דהויכוח התם~שאני
 ו~ידם מקומו על ע~ד הישנה כאשרעוד

משא"כ כנ""ל" ל~כ~
 ~נד"~

 טענו דלא
 ~כיון י"ל כנ""ל" השאלה ~ד~רי כנראה הבעיותנולדו המעש~ א~רי רק מקודם" מז~

 ו~פר~ חזקתם" על וותרו ~~ו~ם ~ה ~~נושלא
 כ~ו

 דהכלבנד"ד"
 ל~שו~ רצונ~

 שליט""א האדמו"ר רצון
וכייפין

 לי~
 גוונא ~כ~אי נראה וגם

 א~
 ל""ה מתחילה

 ו~יותר ל~כב"יכולים
 כ"~ כ~~

 שאין הש~ר מנוסח
לה~

 דלכ""ע י""ל דבכ~""ג כחו" ~~י ~ו שלי~"אהאדמו""ר ~סכ~~ ~לי ה~~ום ל~וריש או להשכיר למכור
 בבית דא~רו כ~ו ~זה וי""ל הקר~ע" ~גוף זכותלו א~

~כנ~~
 כרכי~" של

 דאמרינ~
 ~כ""ו ~~~גילה

 ע""א~
 כיון

 ל~ מז~ני מצי ~א לי" ~תודמ~למא
 ~מר דרבי~" דהו"ל

 א~"ג מח~יא דמתא כנישתא ~י האי אשיר~
 סי" ~או"ח ~ו"זו~" לה" מז~ני ב~ינא אי קאתו דידי ~אדעתא כיון להאתי ד~למ~

 קנ"ג~
 ~סעי" ~ש""ע ד~י~א מה על

ז"~
 או~ו תלו ~א"כ נ~כר" אינו וכו" כרכים של א~ל

 יעשה שאז היחי~"ב~ע~
 ~~סכמת שירצה מה היחי~

 וש~הצ~ור"
 ~~ג"א

 ו~ו"~
 ו~~ ש~"ו~~ו"ז ~ז~" ~ינים חילו~י כמה

 שוה יחיד כל דלאו שם הלכה ~~יאור
 עיי"ש~ ~דורו כר""א חשוב שהוא לא אםבזה"
~~ג~

 כמו ~נוגע
 צדי~י של מ~רשים ~~~י ~נד"~

 ס~ חו"מ ~ח"ב חיים ד~רי ~תשו" כתבהדור"

~~~
 ~אדעתא כיון מ"מ ~יהכ"נ" דין דלו נימא דאפילו

 ורק בש"ס" כמבואר שירצה מה ~ו ~ות יכול נבנהדידי"

שכתבו
 כול~ הפוס~י~

 ~דוקא המג"א~ ו~יאם
 אשי ר~

 ~זמננו לא ~עול~" כל על ותורתו ~ק~~תו מושלשה~
 נתנו אם ~נילא

 אחרי~
 הע~ בני אם או לזה" מעות

 ~כמות מ"מ קנ""ג" ומג""א בש"ע הכל וכמ~וארמוחי~"
 תפילה מ~ום ~~יתו בונה שהצ~יק הזה בזמןהמנ~ג
ו~ית

 וע~
 מודים כ"ע כרצונו" ה~יה~"ד מנהיג והוא

 ורשאי~ נ~נ~" די~י"דאדע~א
 וכ"כ כרצונו" לעשות

המהר""~
 ז"ל

 והמ""~
 ז"ל

 מנהיגי ~~עת תלוי ד~ימיה~
 וא"כ יעו~"המדינה

 זא~
 ~~עת תלוי דהכל ~ו~אי י~וע

 דאמרינן נימא ואם שירצה" מה ~ו לעשות ורשאיהצדיק
 עיי""ש~ ~זה עודוהאריך עכ"ל" וכו" נתנו דידי" אדעתא ~"מ ל~נותו" מעותנתנו

 שכ~~~~~~
 דל"ה

 בי~
 שו~ לעכ~" המ~ום ~על היחיד

הדר~
 שכת~ו למה דינא

 הפוסקי~
 ~יכא ~נדון

 ובנו אונס ~מת הישנהדסתרו
 כנ"ל~ חדש~

 ~ודאי הצדי~" ~דעת ~לוי דהכל ד~כה"ג דנראהמינ~ ועדי~
 שנתנו אף המקומות לבעליאין

 ~ע~ מעו~
 מקומותיהם

 קני~ר~
 ל~על כמו דינא והוי הגוף" קנין ולא פירות

שמן
 רק זכות להם ~ין ד~כ""פ דס""ל לשיטתו" רוק~
 דא~פי""כ אלא זכותם" אבדה מחדש דכשנ~נה~פירו~"
 כמ"שי"ל

 ~~~"א~ המהרש"~
 האשכול ~שם שם

 יש המנהג ~מצד הרש~"או~" והס"~
 אם צ""ע א~ל זכות" לה~

 הדור צ~קי של ~בי~כ"נ כןשייך
 מ~ע~

 ~נ"ל~

~~~~
 שלי~"א ~אדמו"ר כ"ק של ד~רשות~ ודאי הא

~ זכו~ו עללוותר  שלא מהנכון וכן 
 שיסדרו ולומר ~ המ~פללים ~ין ~סעודהקנאה לעש~

 דיש היכא תורה עפ""י שהיא כמו ישיבה"~מקומות
 הקרקע ~גוף זכות ~ם מקומותל~עלי

 ~מקומ~
 א~למושבותיהם"

 נרוי~
 ~דינא ספק צד ~יש דהיכא ~זה

 חיים בד~רי שםוכמ"ש יושר" ~פ"י לסדר שלי~~א ה~דמו"ר ~רשותיכולים
 ~סו~

 בי~ינו ~אין התשו~ה
 הש"~ ~ד~רי העיון אחרי ~נד""ד כמוו~יותר עיי~" וכ~ ~ירושלמי כמ~ואר ב~""מ הלכה שלל~מיתו ליר~
 והפו~קים

 מחנה ותשו" הנ""ל" והשו"מ ~~ח~"ס ~זה"המד~רים
 ~" ~חו"מחיים

 י"ח~
 ~ספר הגאון ~נו בזה ו~""כ

תור~
 חיים

 ~או~
 סי" ~או"ח ~י""צ ו~שו" ק"נ~" סי"

כ"~~
 ש~ מהרש"~ ו~ש~

 האחרונים ג~ולי ושאר

 באי~~תשו~ותיהם~
 למסקנא

 ה~ר" את הדין ~יקו~
 המג""~שכת~

 ק"נ ~סי"
 סק"~~

 הלכה ולהעלות ~~ה ה~ר על ל~לות לזכות נגר ו~רנגר צריכי~ ~ז~" ~כיוצא
 אולםל~מיתו"

 ב~זה"י הרשות ני~ן הנ"ל" בהק~מ~
לנ~ו~

 בי""צ ת" ~ו~י" לד"ת~ לקרוב הקו
 ~או"~

 ~י"
 ודוק~~ הנידונים בין לחלק יש אך~ישי~ה קונ~ מקומ~" שמוכר יחי~ של ב~~כ"נ דאף~"כ כ"ג~

 הנ""ל" הפוסקי~ ~ד~רי ה~~רה בדרך ע~רי~~~~י
 ש~ראיתי

 שארו~"ק די~ן~~נדון ~"~" ~~אות מסקנא לידי כ"ת ד~א
 ומקו~

 ממקומו נעתק הש"ן
 לצ~

 מצד ה~ומות ש~עליצפו~"
 ~רו~

 יש
 לה~

 על רק זכות

 ה~~וי~מקומ~
 שהיה שאף דרום" ~ד

 ~שירי מ~ו~~

~~רוה"~
 לו יהי"

 מ~ו~ כ~~
 שהי" ואלו וכי"~" העשרים

קנינם
 ל~ה"ק קרוב צפון מצ~

 ונע~~
 על הארוה"ק

 ואינ~ בצכון"מקומם
~אפשר מסופק" ~ומם" ~ל ל~מוד יכולים

 זכות להם יש אולי או לגמרי" זכו~~ לה~ שנא~~
 ה~וםעל

 קרו~
 לה~ שה~ כמו צפון ~צד לאה""ק

 ~ד~ריו כ~ורש~ו~ם"
 ש~

 להביא יש ונימו~ו~ ~עמו
 ע"~ ש~ שכת~ כ"ב~" ~ס~ שם בי""צ מ~שו"לזה

 השאלה



~ ~ ~ ~

~~~ן
 ~ג~ ~~~

~~~~~~~  שנשרףבביהמ""ד
 הבי~מ""ד להרחיב ביה~ד אנשי ורוצי~

 ששהולה~יף
 מ~ומ~

 הרחק~ ע""י מזרח לצד
 כותל

 ישתנה ו~"ז ~רחית"דרומי~
 הבעלי~ו~~ני~ ממקומ~ ארוה~ מקו~

 שאצל ממקומות
 הארוה~

 שיתנו
 לה~

ג~
 ~וענים והקהל לארוה""ק" סמו~ם ~ומות עתה
 שה~שאחרי

 מה מקומם על ~ארו
~~ 

 עכ""ד בזה

 הוא דזה ונראההש~~"
 מ~

 ע"ז וכתב שלנו~ הנדון

הבי""~
 דל"מ

 ~ודש ל~רון ש~מוך המקומות אותן א~
 העיר שאנשי רק בעלי~" להםאין

 רוצי~
 אותן" למכור

 הדיןודאי
 שאחר ארוה"ק" שאצל המקומות בעלי ע~

 זכושכבר
 ל~ו~

 סמוך
 זכות~ נגר~ ל~ לארו~

למקומות~
 ~~י" כמבואר

 ~""א~ קכ""~
 דב~שו"ואף ספסל" לענין

 חת""~
 לה~ שה~ ומי ביהכ"נ ~רחיבוואם שלה~" ממש המקומות דאותן פסק

 זויות לקרן ~פסל
 שיהי" הקהל ו~ענו לארון" סמוך השתאיה~

 לה~
 עתה

ופסק עמד~" על שישארו ~ענו המקומות ואנשי זויות"קרן
 על ישא~ דה~

 עמד~
 זהו העלוי" ~שלמו

ל~ליותא
 המ~ומות אנשי א~

 לגרוע אבל בכך" רוצי~
 מקומותבעלי

 משו~
 יכולין אין ודאי בי~מ"ד הרחבת

 אפילו אלאוכ~"
 א~

 להם יש השני שלצד המקומות
בעלי~

 שהיו ה~ומות ש~ותן כגון
 מתחי~

 בזויות
 סמוךנעשין

 לאר~
 ~ו~ני~ וב~לי~ הקודש"

 שמקומות

 לכוף יכולין הכנסת בית דאנשי נלפענ"ד נתעלו"ש~~

הבעלי~
 מארוה""ק" רחוק בזויות מעיקרא להם שהי"

 להםשיה~
 ג~

 דאף וזל"ח" ז""נ מכח בזויות" עתה
דהמ~ומות

 ש~מוך המקומות בעלי רשות בלא והרי להו"איכפת מאי מ""מ החת""ס" כד~רי שלה~ מ~
 א"אלארוה""ק

להפ~יד רוצי~ שאינ~ יאמרו והם מחדש" לבנ~
 ~ס~ הנתי~ות ב~רי פ~ל ושוב עכ""ל" וכ~

 יכולין העיר ד~וביקס""ב~"
 להוסי~

 ולהגדיל מקומות
 ואין דע~~" חות כפיביהכ"נ"

 לראשוני~
 רק תביעה

~  שומת כפי חלקם עלשמגיע 
 לא בחורבנה" שלה~ ~מקו~

 כח ומה הא" ~"לאדע
 לה~

 לגרוע
 המקומות בעלי זכ~

 ר~יםא~
 לשל~

 להנתיבות ס""ל ושמא וכו"" תיקון לצורך
 אדעתא לו מכרו לא העיר ש~ובי ~וא דע~אדאומדן
 ביהכ"נ לכל שיזיקדהכי

 וכו" מתנה ~""ד כלב והוי וכ~
 ה~ומו~ בע~ ~~ הדין אופן בכלועכ"ז

 ה~מוכין
 ~כ"ל~ הצורך כפי סך ה~~ת נגד הקודשלארון
 ~""כ זולת דדינא" דמעיקרא לנד""ד מינ~~~~~~ן

 הי"כנ""ל
 בצד ~ין המקומות בעלי ע~

 דרו~
ובי~

 בתו~פת לארוה""ק סמ~ין מקומות ליתן צפון בצד
 לדון יש אך שומא" כפיסך

 מ~ע~
 ~אדמו"ר שביד ~פי" עדיף שנתבאר מה כפי דידןבנ~ון אמנ~ כנ""ל~ אומדנא

 ול~דר בח~בון הכל ליקח כחו באי אושלי~"א
בעזה"י~ עצהיו~

~בעה~
 ד~"ת ידידו

 ברכ~~ בחותמי חות~

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~י~י" ~~~ ~~י~~ י~~~י~ ~~~~~ד~
 ~~~~י~ ~~~י~ ~י~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~

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

 ~""ו
 יו~

 ~~""~" ~""~ ~~י~~ ~"

 ~~ו" ~~וי""~ ~~~ ~~~"~~"~
 ~~~~~~~~~ י~~~~ ~י~"~ ~""~

 ~~"י~
 ~~~ו ~~~~~~~~"

 ~נ~~י ~~ ~~ וי~ר~ ~" ~יו~
 ~~ר~וו~~~י

~~~~~ ~~~ ~"~~ 
 יו""~ ~~~ ~~~ ~י" וי~~~ וי~וו" ~~~~~~~~"~

 ~י~י"
~~יו~""~~

~~~
 ~ו ~~ ~י~ו ~~~ו

 י~~~י~ ~יורי~ ~ ו~~
 ~~~ ~ ~~י~ ~~~~י ו~~נ~ג ~ו"~רי~

 ~~~רי~ ~~ ~~~~י~" ~~ו~י~ ~~י~ ~ו~~י~~~ו~~
~ו~ר ~~ ~~~י~ ~~ ו~רו~~" ~~ו~ י~ ~~ ~~~~~~

 יו~~ י~~~
 ~~" ~יו

 ~ו~י~ ~~יני~~" ~ו~~
 רו~~ ~~~ ~~~~" ~~~ו~ כ~~ ~י~ ~ו וי~ ~ר~י~~

~~~ו~
 ~~ר

 ~~ר ~~ו~י~" ~~ר~ ~~גו~~ ~~ ~יר~

 ~~~ו~ י~ ~~ ~~י~~ ~~"~~יר~
 ~ז

 יכו~יו ~ו~ו ~~י~~ ~~~ ~~~~י~ ~~י~" ~~~י ~~
 ~~~~~ ~~ ~~~ו~

~~~
 דנו כבר

 הפוסקי~
 ~מן" מכירת ההיתר ע""ד

מ~ע~
 וכ~ הער~" דהוי די"ל

 קולמ~ין
 בי~ול ובצירוף ע"ז"נשתברו

 ל""ש כ"ז ~בל התירו" ~מצ~
 למ~ור יכול לענ""ד ו~כןבנד"ד"

 כ~ו לבאי העניני~
לג~ור

 ע~~
 ובדרך ב~וב

 אבל ומתן" מש~
 צריכי~ ~~

להביא
 את להז~ן יש ודין דת יודעי לפני הדברי~

 וא~ לד"ת"הנתבעי~
 רשות הבד""צ יתנו לבוא" יסרבו

 להביאב""ד
 ב~י בכל וכמנהג ~רכאות" לפני הד~רי~

דיני~~

 ~נ~ וג~ ~~ר~~~ ~~ ~~~~~ ~ר~~י~ ~~~~~"~
~~~~~~ 

 ו~ר
 ~~ ו~ז~~ ~""~" נ~~י~ ~~

 ~~~~~יר~
 ~~~ו "~~ו~~~ ו~~ו~~ ~ו~ר" ~~~יי~ ~~ו

~ ~כ~~~ ~~ו~ו ~~~ ~י~ ~~~" ~יי~~ ו~~ ~~ו~ ~~~~ 
~~ 

 ~ו
 ו~י~~ ~ו~~" ~~ור~ ~כ~ ~~ו~ ~וי ~~~~~י~~~ ~~~~ ~י~"~ ~~נ~ ~~י~~~" ~י~~ ~ו~

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

 ~יי~ ~~ ~~ ~~ ~~~~י~ו~ו~~~
 ~ו

~~~~ ~~~~ 
 ו~ו" ~~ ~נ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~""~ ~~~ר~~

 ר~ מיי~ ש~ הקדשי~ בכס~~~~
 ישראל של שב"ד

 לא אבל עיי"~" עש""ג עכ"י זכותו כפי ביןהתוה"ק ~שכ~י עפ""י זכו~ו כפי בין שכנגדו ליהודיידונו
 שאפשר~יכא

 להוצי~
 עמו לדון ישראל" של בב"ד ממנו

 ~שב""ן ב~שו" כמ""ש ~ה וי""לבערכאו~"

 ~ח~
 רבי~י

 המשו~חו~
 ~~ השלישי ה~ור

 ו"~
 העשוין בש~רות

 מ"מ הערכאו~" לפני לדון שא~ור שא~""פבערכאות"

 ~נ~י~ש~רו~
 על

 על דנין יד~
 ~~ עיי""ש" פי~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~ ~~~~י~ן
~~~~

 כת~ הת~ו~ה~~~סו~
 ~ם ~אפילו

 עכו""~
 לדון אסור

 דאיתא מעעמא אלא התירו ולא~ערכאו~"
די"ג ~~ע"~

 ~"א~
 דכותב

 ומע~
 בערכאות

 ~הוא ~ני ש~~
 פורע ~ינו דעכו""ם ~עמא ~אי נ~ דהכי מיד~"כמציל
 ומכש"כ ב~רכאו~" להוליכו ~ותר ~""ד" עפ"ילי~ראל
 עכו""ם ~ני ל~ביא דאין ישראלג~י

 ~ר~ "ח~
 אחד

 מותר אז ישראל לדיני ציית דלא אלם דין הבעלכ~יהי"
 עכת"ד~ הערכאות"" ~ניל~ביאו

 ר~ות לי~ח י~ למעש~~~~~~~
 ב""~

 הנ~וג כפי או
 א" ~זמנה ~לוחאצ~נו

 ~~ה" במקו~

 יותן לדינא ת~וא לא ~אםולהתרות
 ~תוב~

 לילך ר~ות
 ולא אלם ~כלל ~היא יחלי~ו ה~"ד אם או~ערכאות"

 ר~ות זה ~לא יותן אלא לדין" ~זמינה א""צ דינאציית
 כנלענ"ד~ ב~~אות עמהלילך

 ~ו מ~אלות כל ימלא ~השי""ת ~ברכהואסיים

 בברכ~~החות~

 ~~יי~ י~~~י~~~

 י~~י ~~~י~ין ~~ן~~ין
 ~~~~~ג~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~

 ~י~
 י~~~י~~ ~~~י ~~ג~~ ~~~י~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~

 ~~"~ יר~~י~~~"~"
 ~"ו

 ~" יו~
 ~~~""~ וי~~~

"~"~~ 

 ~~~ ~"~~וכ~""~
 ~נ~וו

 ~~~~~ ~ו~""~ ~~~
 ~~י

 ~~~~~וו~~~ ~~~~""י ור""~ ~~"~ ~~~~"~" ~~~~~~י

~~~~~
 כ"~ ~~~~ ~"~ ~~~ ~~~י כ~~~~

 ~~~י~~י
 ~~ו~ר" ~~י ~כ~ר~~

 ~~י ~~ו~~~ ו~~

 ~~ ~כ""~ ~~י~ ~""~~יוח~
 ~~י~ור~ ~~~י ~~ר

~"~~~~ 
 י~רי ~~~ו ~~~ו

 ~~ ~~יי~ ~ר~
 ~י~~~ ~י" ~~~~~ו ~ו~ו ו~~ו~ו ~~""~~~~

 ~י~ ~ ~~ ~~יור~י~" ~~ ~~ ~~~~~" ר~~~~~~
~~ו ~~~~ ~~~~ ~יי~ י~ ~~ ~ו~י~ ו~~ ~~~ריו"~~

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

 ס~ ~חו""מ ופו~קים ב~ו~"ע ~מבואר ~י~ג~
 סי" וא""ע ~"סעי" רמ"~

 צ"~
 בתר ~זלינן ב"~" סעי"

 דלא היכאאומדנא
והאריכו נתינה" בשעת תנאי ~ו~ ה~נ~

 ב~
 סי" ~א""ע ~ת""ס בתשו"

 ק~""א~
 ובת~ו"

 קרוב הי~תר ונדון ק"~~" סי" ח""ד ~~ד"ת~ו"מ
 סוס"י ~~""ב בת~ב""ן ה~~ואר~אלתינו

 ומוב~ רס~~

 שםבח~"ס
 שכ~~

 ~כ~י~ין לבתו שנותן האב א~ל וז""ל
~~ק~~

 בהם
 ומת~

 ה~על ~ין
 יור~~

 וכד~~ינן
 ~ס~

נע~~
 אקני כי

 וכו"" קמי למיק~ ~
 וכ~

 אומדן בכאן
 אלא לבתו האב הקנה ~לא הואדעתא

 ~ת~ק~~
 בהן

 אבל ובני""היא
 א~

 ל~ אקני לא בנים בלא מ~ה
 ~יר~ם

 ל~~ק~ע~עלה
 וע"כ א~ר~" אש~ ~ה~

 ~די~
 ~יחזור

 ~ם" ה~~""ס ע"ז וכתב עכ"ל" קיימין הם אםה~כ~י~ין

דכ~
 ~שי~ות פ~ק

 ב~~י"~
 ו~וא ר"~~" סי" ~~""א

חיד~
 דין

 וכ~
 וכמובן ה~~"ס" עכ"ל להורות ראוי

~מציאו~
 לא~ה תכ~י~ין בנתינת למצוא ק~ה כנ""ל

אחר~"
 וא~

 או~דנא ~"ה אם אומדנא ~יזה די~י"
 ~"ו סי" ~חו"מ מכנה"ג ~ם ~ו"מ בתשו" ~ו~אהרי ודאי~

 י"ב~ או~ ~""י~ה~ת
 ~בורר ~ומדנא ~אין דכל

 אי~
לפס~

 ה~ו"מ וכתב אומדנא" ~~ביל
 ע~

 בנ~ון דה~"ד
 ומכ"~ עיי"~" במתנהאו~דנא

 מיד ~וציאין דאין
 אםהי~~ין

 ~יעא~ באו~נא מוחזקין" ~~
~ דו~""ת ~הוהנני  

 ונזכ~
 ~נע~ו ונפלאות לנסים

 ברכו~~ חותמי בכל וחותם~ ~בי""א" גוא"צ ול~יאת בזה"ז ההם בי~י~לאבותינו

 ~~~ י~~~י~~~

 ~~ן ~~י~~ ~~~~~ ~~~~ג~~~
 ~~~"~ ~ם~" ~ג~ן ~~~ ~~~~~ י~~~~~ ~~~~~ ~~ו~

~~
 ~~~~ין ~~י

 ~~~~~ ~~ ~~~י~~ ~~
~ 

 ~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~י~ין~~~ין ~~~~י~ ~~~~~י~ ~~"~ ~~~~ ו~"~
 ~י~~~ם

 ~~ו~י~~~ו ~~
~~ 

 ~י~~ ~~ן
 ~~כ"~ ~~ו~ ~" יו~~~~"

~~""~~ 

 ~~י~""~~ ~~~ נ~ו~~~~

~~~~~
 ~~ר~ו~ רו~ ~~~~ כ~~~~"

 ~~י" ~~ו ~~ר
 ~י ~~~~י

 ~~~ ~~~ר" ~~ ~~~י~ ~כ"~

~~
 ר~ו~ו

~~ 

 ~ו
 ~~~ו~ ~~ ~~~ו~

 ו~~~ו
 ~~ ~~ ו~ י~~~ו" ~~ר ו~~ר ~~וי"~י~~ו

 ~וי~~"
 ~~~י~" ~~י~ ~~~ ~~~ י~~~~ ~~~

 ~~~ ~~ו"~~ו~~
 ~~וו

 ~~ו~ו" ו~~~~ ~~~ ~~~~~
~~~וו

 ~וי ~~ ~ ~י~ור" ~~ ~~~""~ ~~
 ~~~ו~

 ~~י
 ~ ~~י~~ו ~~~י ~~~~וו"~~~~י~

 כ~י~~
 ~~~וו

~~~~ ~
 ~~יו ~ו""~" ~"~ ~ו~י~

 ~~י ~י" י~ו ~~~~" ~~~~
 ~~~~~" ~~~יו ~~~יר ~וי" ~~ ~~י~ ~~ו"~~~י~
~~~

 ~~נו ר~~ו
 ~~ו~ ~ו~ו" ~~וו ~וי" ~~~~ ~~~ו~

 ~~~ר ~~ו~ו י~ו ~~~~" ~~~~~
~~ 

 ~~י ~~~~ ~וי



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~~י~~
~~~~~~~  ~~ ~~ו"~~~~

 ~~ר" ~~~ ~~ ~~~ ~~ו" ~ו
 ~~~~" ~י ~~ ~~~ ו~~~ ~ו~ ~~ ~~~~~י~~

~~~

 ~~ואר דינו ~נ"ד
 א~ר ~אם ~""ז~" ס~ ~~חו""~

 יש הדין ~~עלי~חד
~ 

 לו נותנין ~~יא" עד

ז~
 וצריך הדין פוס~ין יום שלשים ולאחר יום ש~ים

 וכה""ג וכ~" הדין י~תור אח"כ ~~יאן ו~ם~לם"
 זה ש~ר הלוה ~~ן ד"~" סע~ צ"ח ~~ס~ ~ם~~ואר
 וא~~לנו רא~ א~יא אני הוא" ~זויף ~פניכם~נ~~יים

 ~יש לדיינים נראה אםוכ~"
 לו ~ו~עים ~ד~~יו" ~~

ז~
 ואם עדיו" ל~ביא

 נרא~
 אלא ~א ~אינו ל~ם

 או~רי~ דופי" של ו~~ענותד~רים בעליל~
 אם ואח"כ של~" נו

~
 יחזיר רא~ לו

 ופשי~א עכ"ד" וכ~
 דא~

 לא
ו~~יא עוד" ~ל~

 העדי~
 קודם לו ~ו~עין לפנינו" ~ראיות או

 ~~לו ~ל הפס""ד ~דיף" לא בודאי וא"כה~~לו~ין"
 אם אף וע"כ ~~ורה" מדיגי פסול" או ~רובעליהם

 לו~ פס~~צד~
 כ~ת ~~יא א~ ~""~ ~~~~י~" דאש~~ו~י~ום ~~עון" ~ל הכת~ים על ל~~ין ~לי

 הצד~ ה~תבי~ שעפ"י ורואיםהכ~בים"
 ש~עון עם

 רק אם אבל הדין"יסתור
 לו ~ו~רים לאש~~ו~י" רוצ~

 כ~~ואר הכל ראו~ן" לו י~זיר ראי" י~יא אם ואח""כשלם"

 ~~ו" ~~~יו ~~~י~ ~~~~~י~ ~~~ ~ו~~~

~~~
 א~ל ~כ~~ים" שנכ~~ים כוונתו אם

 אינ~
 נ~ראים

או ~כ~יבתם" ספק י~ דאם נוהגי~" אנו ~הם"כלל
 ~~~ואר עפ""י ונ~וקי"ו~ע~י להש~~ם" ד~~קרי" או ה~כונה עליהם לכ~וב א~

 ~אה~
 סעי" ~" ~כלל שם

 אות יוסף ~שם~
 כ"נ~

 דר""א ~~נת ו~ס" כתו~ה" לענין
א" ס~ כ~ף" ~ירת ב~" ~נדפס ז"ל" ~~אניהאד~~~נאון
 ו~הערו~ ~~" או~

 הס" ~~וף ז""ל ~ערדעד ~הג"
 וא~~ם"

 כנודע" הנה להמ~~א" ~נונע לכת~ם" צריכים
 ~אננלי~~הש~ו~

 ~הם~ לדון לי אפשר איע"כ ל~ום" ~~קום ~~~א ~~נים

 ~י~ו ~~~ ~ו~"~ ~~~~ ~" ~~~~~
 ~ ~י~~ ~ו~ ור~ ו~~~" ~~~~~~יו ~~ו~ ~ו~

 ~ו~ר" ~~ ~~~~~" ~ינ~ ~ו~~

 ~~ר"ם ~~ש~ לעייןי~~~~
 שי~

 ~י" ~או""ח
 ~ל~דגו~ומש~ פ"א~

 בזהוהנני
 דוש""~

 ~רכו~~ חו~~י ~כל ו~ו~ם
שם~

 ~ ~ ~~יי~ י~~י~~~

 ~ג~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~~ ~~ג~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~ו~~~
 ~~~ו

 ~וו"~ ~~י ~~~~ ~~י~~ ~~~ו~ ~ו~

 ~~א~
 ~כ~ר ~נתו

 ~נ~
 היינו ~~עותיו" ה~ר~ע

 אם דדינא ספיקא ~זה יש ~לו"~ה~שי~

~~~י~
 ה~~ואר עפ""י והוא כסף" ~ני~ ~תור~ ~הני

בש"ך
 רס""י ~חו"~

 ~"צ~
 ת~ובה ו~פ~חי

 הזכרון או החוזה ~פ""י הוי ~~נין וא~ עיי"ש"פוס~ים כמ~ ~ש~
ד~רים

 ~~וא~ הרי ד~ני" נא~ר א~ א~
 ~~י" ~ר~"א

 דא~ ~"~" סעי"קפ"נ
 ה~נא~ ~דרכי ~א" קנאה

 ~נא
 שה~יא לנוב""יו~ף כלום" ~ינו השליח ~כרה ואפילו ה~לח" ~ה~ות

 ש~ הפ~""~
 דדוקא

 ~יי~ד~ ~רקע הוי הכאהרי ~יוח~ ~~ר~~

ב~
 ~נ~ ~~מ~ א~ נ~~רר לא ~א~ ~~י

 ~ה~~ר
קודם

 ה~כ~~~
 שליח אותו ועשאו

 ~ני פ~~
ל~נו~

 כ~ענ~ם
 ~ס~ו~~

 ~ל
 הנ~~עי~

 ד" אות
וה~מע"ה~

 ~~~~~נ~
 לה~וכר ~יש ~אף הנ~ב~י~" של

 זכו~
 ~~ל ~~~נ~"~שיכ~

 סו~
 ~וף כל

 שהרי שלהם"~כ~ף הש~~
 ה~נ~

 ~ח~בונו הוריד
 הסכו~

 הזה
 ~ד~ריהם כ~~וארוכו"

 ~~ע~א~ ~יל~א הוא ~"" או~

ד~
 ~~צ~ו ה~ובע ~~י

 ~ראשונה קנ~ שב~~ ~ו~
 ש~י~לו ש~ו~ן ו~ה הנת~עים" בש~ילקנה

 ~י~לו לא ~מה ~~נה" אינה ההיא"~~ני"
 ר~

 ~ום
 או~םשה~עה

 וא~
 יו~ר נבוה ה~חיר להם

 ~ג~ ~~

 ~~ה~
 א~רו הרי המחיר" על ~~שוו לאחר ~נוגע
 שאינם~פירוש

 ל~נו~ רוצ~
 ~~נו

 ר~
והוא ~~וכר"

 כסף לו י~נו ~~ינ~ים ~~"ד ע""י או~~ הכרי~
 יש זה דל~י לו~ר ואםהקנ~"

 רשו~ לה~
 ל~ש~~ ראשים" ~שני ~~~ל לא~וז אפ~רהאיך ~ה~נ~" לחזור

 ~כ~ף
 להחזיר שנ~יי~~ ~חרי וע~שיושלה~"

 ~~ו~יהם~ לה~
 שנ~נו ש~שעה ה~""ד" אצל ~ייר ~י""ז ~ענתו ~ד~ר~~ם

 השני" ~פ~ם הכ~ףלו
 הנ~ ה~נין" נ~ש~

 ~ון
מ~~

 ~ידו שהי" כיון לדון שיש
 הכם~

 קונים אם ~ודם"
~כה""ג"

 דיש י""ל אך ~~לו~" ~וני~ דאי~
 לה~עו~

 ש~ידו
 עי" פ~דון"דין

 ~~א""~
 ~י"

 ~""ח~
 ודין ~ז~"

 ~יר~
 ~זה

 ~~""~ מקידושי~"נלמד
 ו~וד ~"צ~" ~ר~"י שם ~ש""ך

 לושנ~נו
 ר~

 ~שיק
 ש"~

 יש
 ~ונין א~ לדו~

 כ~יום ~~ר" ~לא ל~ד כסףו~וד כנ""ל" ~~שי~
 הז~

 דה~נהג
 ל"~ ~~עו~" ~ל ~ו~יף כן נם~ש~ר ר~

 ~נין~
 צד~ו ~~י~~~~

 הנ~~עי~ ~ענ~
 הכ~ף לו נתנו שלא

~נו~
 מ~נו

~~ 
 וכ~ו ~~וכר" ~ן

 שכ~~
 התו~ע

 ו~ ~סיכו~ו"עצ~ו
 ~איזה ש~זר

 ~ענ~
 ד~ריו ~רן

 ~~ם~ לו אין הב""ד" לפני~נ""ל
~~~

 ~~~וכר ~נה אם אף
 אין א~ל ~סכ~~ם" ~וד~

ז~
 כנ""ל ברור

 ב"~~ ~~או~

ו~
 נ~ן ~~י

 ~~~ התוב~
 ~~יר ~~~כים ~נת~עים

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 א~~ה ~ריר~" ~אין ש~~ ~"באו~

~ 
 ד~ריו לפי ~רי

 ול""~ ~א"" ~~ני"~נ~ב~ל
 רוצים

 לה~נו~
 אונס נקרא זהוכי אחר" באופן

~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ג~ ~ג~םי~~
 ~ם

~~~~
 התו~~ שא~ ~~ז~

 את~ה הנהוג" שכןה~ות דל~ בסיכומו" זאת וחיזק
~ 

 שיש משום וכי
 ל"~ ר~ים"הרבה

 ו~פר~ רמאי" בכלל
 חכם לתלמיד

 ~הוי
 נורא~ השם חילול

 ב~ד קנה אפילו ~מאות שיש~~י~~
 ש~ ~~

 ל""מ

 א~ אלא פלונית"בקרק~
 ~דים לפני אמר

 השלחן וב~רוך בנ~"מ כמבואר ~צמו"שקנ~
 ~ס~ ש~

קפ"ג
 שקנה שמודה ~ה א"צ בנד""ד ~אך ב"~" ס~
 כמבואר אינו וזה שבי~לו ~קבשבילם

 ~~ ~באו~
 כנ~~~

ח~
 דאין דאמרינן דהא א"~" ~ס""ק שם ~נתיבות ~~

 להש~~ חיי~ קנה ולא בקבלנות או בשכראבל בחנם" בשליח דוקא הוא תר~ומ~" אלא~ליו
 הרווח לו

 שאר ש~ויחוכמו
 שם השלחן ~וך ו~י" ~יי"ש" סו~י~

 וא""כ א"~"~ס~~
~~ 

 הפסד י~ וכאן ל~צמו" לקח אם
 יו~ ש~כלגדול

 שנחשב ונראה הקרקעות" מתייקרים
 שהשוו אףבשכר

 שד~
 תיווך

 זה שב~ד המוכר" ~ל~

לו~~
 יותר~ ה~כר

~~~~ 
 נשמ~ הכל דבר

 אין ~ודאי המ~זקים" המהוהנת~ים ל~יל" שנתבאר מה ש~כל
 מידם~~וציא

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~ג~~~ ~~ג~ ~~~י~ ~~~~~~

 ~"~ י~~"~"
 ~~""~~ ~~כ"ז ~~יגי

 ~"י" ~~י~~~~ ~" ~~""~ ~ר~~~~

~~
 ~~וו ~~~ו

~ ~~~ ~~ר~ ~  
 ~~נו

~~ 
 ~~ ~~" ~~ו~~ ~~~~ר~~ו~"

 ~יגו
~~ 

 ~~~~~י~~"
 ~ו

 ~~ ~~~ ~~ ~~ו~
ו~~ירו ~~~~~" ~~ר

 ~~ ~~~ו~ י~~~
 ~~ו~ו

 ~~ ~~ ~~ ~~~~ו~

 ר~~~~ר~
 ו~~ירו ~~י~~ו" ~ו ג~ו

 ~~" ~~ו~ ~~~
 ~~~ו~~~

 ~ר~י~ ו~~ו~ ~רי~~~" ו~~ ~~רו
 ו~~~ר ~~~ו" ~~ ג~~~ ~ו~~~~~~"

ו~~ו ~~~רו" ~ר~~ ~~~
 ~י~~ ~~~ י~ ~ו~י ~י ~נ""~" ~~~ר~ ~~~ור~

~~~ו~"  ~~~~ ~ר~י~" ~~~~י~ י~~ר~ ~~ ר~~ ~~ 
 ו~~~ ~ור~ו~" ~ו~ ~~ ~ ~~~ ו~י~ ~~~" ~~~~~
~~~~~ 

 ~~ו
~~~ ~ 

 ~~ו~ ~י~ר~~" ~~ ~~יו~ ~ו~ר ~ר~י~" ~~~~רו ~~~ ~~ ו~~~וו ~ר~" ~~~ר
~~~~~~~~ 

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

 ~ו~~

 בנוג~~ג~
 א~ אף

 להחזיר צריך א~ רבי~" חשש יש
 יש הנה היום" ~ד שעלההר~ית

 לצר~
 מה ~וד

 דלא מי~ו" מוציאין אין הרביתלו פר~ כ~ר דאי דו~" שלוף ~רב ל~נין שם" הרמ""א~תב
 גר~

 ואף רבי~" מאבק
 איהו בש""ס" ד~רכינן ממה ~ליו" השיגו ו~ש""ךדה~ו"ז
 ואח"~ ~רבית" נתרבה ~ליו הלוה"והוא המ~ות" ~יבל ~~רב כאלו דהוי והיינו רבית"דקש~יל

 לה~ה ה~ה

~~
 האריך שפיר אבל הרבי~" לו

 סי"~חיו"ד ש~ מהר~~ בתש~
 ק""~~

 ~ה~רב לומר" א~ר דאיך ליישב"
 נ~ל כאלוהוי

 אין א~ שייך ו~ה ~~ורו" לקבל כשלוחו נ~שהשהלוה צ"ל" ו~"כ ~יבנ" לא הרי מהגוי" המ~ו~
 לד"ע שליח דאין ~יי""ל הא אסור" א~ א~ל בזה"איסור

 ב~ ~וס~י~" שכתבו מה בכל וצ""ע~יי""ש"
 ש~~יא

 ~~עי" שםהרמ"א
~~"~ 

 בין שחילקו ומה רש"י" מדברי
 או שמו ~ל ש~ר ~שהאם

 ~ ~יי""ש" ל~
 אמנ~

 לכת~ילה
 ק~"ג ~בסי" הי~~ ~~ מכירה" ~דרך ל~שות ~צהיש

סעי"
~~ 

 ש~~ ונו""כ
 ~ן~~~~~~

~~~~~~~~ 

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

 ~~~ ~~~י ~~ ~~~~~ ~י~~~יי~~
 ~~""~ יר~~י~~~""~"

 ~""ו
 ~~~י~י~ ~ג~ ~גוכ~ ~ר~

 ~~""~ ~ו~~ ~ו""~ ~ר~~~ כ~ו~ ~~~וכ~""~
 ~ו~"ר וכו"

 ~~~ ר~ ~כו~~ ר~~ ~~י~""~" ~~י~~ ~~~~~~~

~~~~~
 ~~ו~ו~ ~י~~ ~~גי ~ג~ כ~~~~~

 ~י ~ר
 ~~ ~~רו~ ~~י~~ ~~~~~כ"~

 ~~רי
~""~~ 

 ~~~ ~"~ ~ו~ י"~~~
 ~וד~ ~~~ ר~ ~ו~י" ~~יר כ~ר

 ו~~ר~ ~~וני ~ר~י~~~ו~י ~~ ~~ ~~נ~ ~~~י~~" ו~~ו ~ז" ~~~~י ~~~~~ד~
 ~~יגו

 ~~~~" ~~כ~

 ~~ר~ו~""~
 ו~נני ~ו~" ~ו~~י ~~כ~ ~ר~וי ~~יגו

~~~י~ו
 ~כ"~

 ~~י~~~

 ~~~יר ~~גי ~~~~~~י~
~"~~ "~~ ~"~~~~ ~""~ 

 ~ר~~ו ~~רי ~~ו~ ~ ~ו~ ~"~~~
 ~ו~~

 ~~~ו ~~ ~~~י~ ~~~ ~~ר~~" ~ו ~י~~ ~~~~~~

 ~~~~ ~~וי ~~~~~י~~ ~~י~~ ו~ י~~י~" ~~~~~~~
 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~" ~~ ~~~ ~~וי~~~~"

 ~יי~~~ ר~~י~~~
 חת"ס ~~שו" מפורש כן~~~~~

 ~חו"~
 ~י"

הנה ~נה" כ~יב ~ורה ב~ברי ו~~ן לשונו"וזה קצ""א~
 הקב""~

 על ה~ומד ~ל הקפיד
 ~דו~ מקו~

 של
 במקום דוקא ~ואנ~ליך"

 השרא~
 מ~ש" השכינה

 שאס~וב~יהמ"~"
 שם~ כדברינו הרי ~כ""ל"וכו" הקרק~ לבין ~ינו חוצן דבר להיות



~ ~ ~ ~

םי~~
 ~ם

 ~ם~
~~~~~~~

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

 י~~ו
~~~ 

 ~~ר~~ו
~~~ 

 ~י~ור

 ~ו ~~~~י~נ~~~
~ור ו~~~ ~~~" ~~~י~ ~~~ ~~ו~

 ~~ ~~י~ ~~ר ~י~ו ~~נ~~י~ ~י~~ ~~~~
 ~~~~ ~ו~~~

 ~ו~ר
 ~~ו~~ ~ר~~ ~~~ו~

 ~~ור ~~~~י ~~~ו ~~~י~" ~~ ~~~~ו ~~~י~~ ~י~ ~~" ~~""י ~ר~~ ו~~~ ~~~ו~~~~ו~
~~~ ~~~~ 

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

~~~

 המאירי ~דברי להלן בעצמו שהביא ממה חון

~יבמות~
 מקדש מורא איסור אין ד~"ת שם"

 וא"~ בעזרה"אלא
 אלא כוותי"" ס"ל ד~רמב"ן אפ""ל הי"

שקש~
 דמבואר רנ"ח~" פ" תצא ~פ" ה~פרי מדב~י ע"ז

ש~
 ~"ת הבית בהר דא~ור

 דא~ור ~פ"ל חצי~" ~עם לן דלמה יוקשהדא""כ ל~ה" א"צ אבל כ"ת" כמ~
 דברי על יוקשה וביותר מ~דש" מורא ~וםבלא""ה
 הנה וכתב ו~רטט דדייק הנ"ל"החת"~

 ה~ב~
 ה~פיד

 ובביהמ"~וכ~
 לבין בינו חוצן דבר ~יות שא~ור

 מה""ת א~ור הבית הר בכל והלא כנ"ל" וכו"הקר~ע
 מורא משום~""ע"

 כנ"~ ~ד~
 דבא~~~~

 ~ום יש אם דנין" אנו גופי" הא על
 והרא~ שברגליו" במנעלים מה""ת מקדשמורא

 צ~יך למה כן נאמר לאדאם
 ~דברכות~ הש"~

 לילפותא
 נעליךדשל

 וג~
 בכלל הוי הרי הבית" בהר מנעל לאי~ור

 מ~ום בזה יש אם דנין אנו ע"ז עכ"ח אלא מקדש"מורא
 הש"~ וכדברי ~דש"מורא

 ע"ב~" דס""ב ~שם עצמו

דאית~
 אמרה ביזיון דרך בו שאין מנעל ומה בז~"ל שם

 רגליך ~ל נעליך שלתורה
 דאין הרי עכ""ל" וכ~

 בז~
 ומה"~ביזיון"

 ~~י" במג"א דנו
 צ"א~

 מהר""ם בשם
 שייך אם ~~ם~" ~פרי שהבאתי פו~~ים ו~ארמינן
 כ~ וא~ עיי""~" בביהכ"נכן

 רק דל"ה לומר יש שפיר

דרבנ~
 בעלמא" אסמכתא רק וה~רא

 ח~
 עבודה מבשעת

 ~גאון למלך ~שי ב~פר אי~א וכה"ג חציצה"מ~ום

מוואי~צ~
 ~ה" הרמב""ם על ז"ל

 בהב"ח~
 ליישב ~ם"

 דתנן הא הרמב"ם הביא דלא הא על שם" המל""מ~וש~
~בפ"ו

 דשב~~
 הק~ע

 ב~מוכ~ נכנ~
 ~א ~זרה" שלו

 נכנ~ין איןו~מוכות
 בה~

 לדייק דיש ונ"ל לעזרה"
 ~~ נכנ~ין דאין תני ולא ~זרה" נכנ~ין דאין שםתנן דל~

 דהנה ונראההבית"
 ~בברכות~

 דשל מ~~א יליף שם
 דלאנעליך"

 יכנ~
 ואלו הבית" להר במנעל

 מקרא~יף ~בחגי~~
 דשם ונראה התו~"" וכקושי" חצירי" דרמו~

~בחגי~~
 מ~רא יליף וזהו בעזרה" פנים בראיי~ מיירי

 י~ינן הבית בהר גם דא~ור הא אבל חצירי"דרמו~
 א~ור דמדרבנן ~יינו נעליך" ד~ל~רא

 א~
 דמתנ~ י""ל ובזה קרא" אהאיוא~מכוה הבית" בהר
 ~ד~בת~

 איירי
 במשנה אבל ~רה" נ~ט ולכן ת~ה"באי~ור

 באמת ו~דרבנן הבית" בהר גם דאסור מדרבנןאיירי ~דברכות~
 בהר אסור גוונא דבכל ל~מוכות ~~וכות בין חילוקאין

 מדרבנן" והיינו הבית הר רבינו דנקט ניחא ובזה~בית"

ל~
 עכ"ד" ליכנס א~ור גוונא דבכל ביניהם חילק לא

~~~~
 י"ל

 דהרמב"~
 ד~"ל יותר ועוד זו" בשיטה אזל

דר~
 ~ם" כדברינו בעל~א אסמכ~א רק הוי זה זולתאבל מה""ת" הוי חציצה ~שום בעבודה כהנים

 שכ"ז וכמובן שם" המד~ בדברי גם כן י"ל ~יטתוועפ""י

ר~
 אבל והרמב""ן" המד~ דברי י~וב דרך

 ~ל~
 אין

 ~"ת אי~ור דהוי הפו~~ים" מד~ילזוז
 א~

 בהר
 ~מצוה החינוך מדברי כד~וכחהבית"

 רנ"ד~
 וכן ובש~"

 ~רה ~חי" במד"ר מוקדן דאלכסנדרוס מ~המשמע
פ"

 ס"א~
 הבית ~ר ליכנס להניחו שלא נפשם דמסרו

 מדרבנן רק הי" ואם שם" ב~פרי שהבאתי כמובמנעל
קשה

 לו~
 בזה" עליו כ""כ נפ~ם שי~רו

 עובדא ~אי רא~ ~הבא~י מ~~~~
 והעיר ~ם" כ~ואר אנפ~ות שתי לו לעשותמדהשכילו באנפלאות" הבית בהר ליכנס דמותרמוקדן דאלכ~נדרו~

 לומר דפחדו וי"ל זו" בראי" לפקפק יש דמאד כ"ת"ע""ז
 ~ות דאין לו לומר ש~חדו כמו ~~ש" יחף לילך דצריךלו

 לביתליכנס
 קה"~

 שם" ב~ד"ר כמבואר
~ 

 נפ""מ מה ~~ור" באנפלאות גם דאםדחייתו הבנתי
 בי~

 מנעלים
 ואםלאנפלאות"

~ 
 במיעוטו" הרע לבחור נפ""מ איזה

א~
 י""ל א""כ ביניהם" חילוק דיש צ"ל ~"ח

 דבא~~
 עיר ב~פר וש~ר לגמרי"מות~

 הקוד~
 והמקדש

 ~יתר הנ""ל מהמד""ר זו ראי" שהביא ב"~" ~~ פ"גד" ~ח~
 ~מנעלי מפורש "~רי הנ"ל ראי" על וסיים בד"במנעלי
 עוד ולא מותר"""בד

 א~
 בעצמו כ"ת

 ציי~
 לדבריו

 יצחק ב~נחתולדברינו
 הנ"~

 ~עמוד הקודש הר בספרו

ר""~
 קי""ז~" אות מצויינים ~ערים

 וכ~וב~
 שכ""ז

 שב~ה"~ למ~יחא"הלכ~א ר~
 בלא""ה אסור ט"מ" שאנחנו

לי~נ~
 ברינה לציון לעלות נזכה אשר עד הבית" "להר

 בבי""א" גוא"צבביאת

~~~~~~
 ל~יים מוכרח הנני הטרדא גודל שמחמת
 ודושה~מכתבי

 לאבותינו שנעשו ונפלאות לנ~יםונזכה ברכות" חותמי בכל וחו~ם
 ה~ם בימי~

 עין" כ~רף ד" ולישועתב~"ז

 ~יי~ י~~~י~~~

 ~~~ין ~~~~ ~~~~ י~~~ ~~ג~~ ~ם~~י ~~~~ ~י~~~יי~~~
 ~~גי~

 ~ י~~"~"
 ~~רו

 ~~"~" ~~י""~ ~כ~ ~~

 ~~ ~י"~ ~כ~~~וכ~"~
 ~~וו

 וכ~ ~~~~~ו~ ו~~ו~~
 ~~"~" ~~"י ~~~~"~ ~~~י~~י~~~~~~

 ~~ור ~~רי כ~~ ג~~~" ו~~~ ~~~~~~~~~~~

 ~~ני~
~~~ " ~ ~  ~~~~ ~~ ~~~~י 

~~~רו~יו
 ~י ~~ר כ~ו ~~י ~~~ורי~ ~~כ~~

 ~~ר~
 ~~~" ~~~י ~~~י~י~ ~"~" ~~~רי ו~~רו~~~רו~
 ו~~~י ~ד" ~~~~י~ ~כו~~ ד~רי~~

 ~~ ~~~~~ר~י ~~י~~ ~~~
 ~~~יגי~ ~~~~ ~~ ~~ייו ~~~ר

 ~~ר~~~~~
 ~ד~רי~ ~יי~~~~~~ר כ~ ~~ ו~ר~ו~ ~~"~" ~~י~~ ~~~

 ~~~~" ~~יר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~  ~  

~  

~  

~  ~ו~ 
~~ ~ ~ ~ו~~" ~~~   ~~~ 

" ~~~ ~~~~ ~~רי ~~~~"~~~ו~ ~ ~  ~ 
~~~"~ ~ ~  ו~ 

 ו~ו
~  ~~~ ~  ~ ~  

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

~~~ 
~  ~~~ ~  

~~
ו ~  

 ~~ ~~~ ~~~ ~י~ ~~~
~~~~~

 ~"ד ~בתמורה ~יין

 ב~ ע~~
 דפריך

 ~דיומאממתנ~
 דס"ב~

 ואם עיי~" לאחריות כמפריש ל~ דחשיבדנראה י~כ~" בש~רי
 כן לאוקמי אפשרכן

 דב~
 בכל במנחותי הש"ס

 ד~ינו כיון לאח~ות להדיא והפריש צבור"קרבנות
ענין

 הק~
 ואף כנ"ל" צבור ב~~ן גם לא~ות

 ע"א דצ""ח ~זב~ים ~"י בדברישראיתי
~ ד~  וגם לאחריות" שניהם הופ~ו ולא היו" צב~ קרבןשהרי ד~ואים" ב~תריהן חיים בעלי היו ולא וז""ל"מלואים~" 

 ~אשון ונמצא תחתיו אחר והפריש ~ם" אחד א~דלא
 ואח"כעכ"ל"

 ~בד~
 אף

 כל~
 חיים בעלי היו שאם וז"ל

 לאחריות קרבנות שני שהפריש יחיד כגוןבמותריהן
חובתו

 אין צבור" דבקר~נות ~ה" ד~מ~ ~"ל" וכ~
 היו דאם מ~ח ~מ לאח~ות" שנים להפריש~~ך
 כן~ לאוקמי אפשר ממילא כן" ~שות במציאות היורוצים"

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

~~
 מ~ואר ~ן בזהי ואוסיף פלאי ד~ר באמת

 התו~~דברי ג~
 ~מנחות

 על להערותו קצת מרגוע ימצא שם אכן ~עיי"ש" הפריש~ ד~ ע~ ד~
 איזה מבורר אינו כא~די שניהם ~קדיש ~יכא~תב המל~

 דה~דיש ~~א כת"ה" העיר וע"ז ההקדשי עיקרהיא
 דחל ניהו דהוא אחד" כשמק~ב נאמר לא אמאישניה~"
 שייך זה ואין ההק~י עיקר והוא ח~את" תורתעליו

 י"א~" ~שבועות ברי~ב"א יעייןלברירה"
 ~ת""~

 דהנה
 ברירה" אין אם תיקשי דלא לדקדק בצריך באמתהניחו דהרי הנ"ל" הרי~ב""א ~י~ת ס"ל לא ע""כ שם"התוס"
 ע""ב ~ד~ח לעילכדפרשו מברי~ קש~ לא חלות פ" על ששח~ה תודהדגבי

~  ~ם והיינו" ליק~י~" 
 ו~בא דאיתניהו" היכא כל דק~י כתבויבתודה
~פריש

~ 
 חלות י"א להפריש צריך תרו~" של חלות

 דחולין דלמא ברירה" דאין כיון לא"ה דאי ומין" מיןמכל
 אלא דא"צ צבור בקרבן שייך לא זה אבל עיי"ש" שקילכי

 גם כוון ולזהלאחד"
 וע~ המל""~

 כתב
 דמה"~

 באמת
 והראשון ההק~" עיקר היא השני דשמא ירעה"השני
 היכא לן" פסיקא לא דאי כת~" ומש"כ התנאי"היא

 דשמאמתכפר"
 לס~רת לזה כוון הנה התנאי" שח~

 אולם ברירה" אין ל~ד דקשה ~תבו ~מה הנ"ל"התוס"
המל~מ

 ו~מ התנאי" היא הראשון דשמא בפיר~" כת~
 דאנו ד~עמו" וי"ל לקרבן" דכשר מה ל~ני~א

 מ~רח~
לו~

 פירש ולא לאחריות" המפריש כוונת הי" ~ן
 דאם ~דעתו" ה~ כרחך ~ל ה~ק~" עיקראיזהו

 התנאי ~נס העיקר" קרב שלא כיון התנאי" יה~שיקריב ~
 התנאי ~נס ~יקר" נא~ד שלא אף ~""לתחתיו"

 שאינו ~ל ~א הקוש~ ~אךבמקומו"
 אפיל~ ~זא~

 המל"מ~~ על נשאר אינו"ב~

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

 ~יו
~ ~~~ ~  ~~~ 

~
 ~~ ~ ~~ ~~י~~ ~ו

~~~
 דאיתא ממה בזה" ~עיר יש

 ב~
 ~שם שבועות

די~
 ב"ד לב אמרינן לא שכיחא" דלאב~לתא דהרי שכיחא" דלא אבודין שאני ע""ב~~

 על~ם" מת~
 בזה~~

 בש~
 סע~ קנ"ד ס~ ~או"ח

~~ 
 הגר"א ובביאור

 ובענין ~ לאחתי אלא צריך ואינו צ~ור" של ח~אותשתי דישחו~ שכיחאי דלא מילתא הוי זה בודאי וא"~שם"
 ~ה" המל""מ בדברי ע~ ביחיד" מתנה ב"ד לב אמרינןאם

 פ""דשקלים
 ו~מש~ הי"ב~

 ~ שם" ~הגה
 ז~

 ~"כ
 מאד~ נכו~ם ד~רים המה ~~"עוד

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

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

 ~~ר
~ ~  ~ ~ ~י~~   

 ו~ו
~~~ 

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

~ ~~~~ ~ניו ו ~  ~ ~  ~~ 
"~~~~ ~ ~ ~ו~   ~~~ו~~ 

~~
 הקוש~" עיקר לתרן יועיל לא ל~תי זה כל

 ממתנ~ כשר דסתמא הש"ס ה~יא לאדאמאי
 המש~ ~~הנ""ל"

 כשר" דסתמא ס""ל שם
 ~""מ שם ~~ע~ "כ~ותו שם" רש~ שפי"~מו פסול" בלא מוכח כמצותו והלשון "~מצותו""ל~ מד~

 א~ר פסול בו יה~ שלא הדבור~" התחלתשזה
 לבעלים עלו לא רק דאם שם" בספרי שכתבתי דאף~ו""""
 תימא ל"ה חובה"~ם

~ כ"~  
 אבל כמצותו" ל~ דקרי

 לומר ל"ש בודאי פסול" יהי"אם
~ כ~ותו" ע"~  ו~"כ 

 בנוגע לפרש" אפשר ה~ בשתיקה" שחט~מילי~
 ~ לשמה" שלא מחש~ת חשב באמת אבל פגול"למחש~ת

ה~
 הגאון בדברי המעיין

 ז""~ מהרש~

 שהדגיש יראה
 אפשר דאי זאת"לשלול

 מ~מים כן" לו~
עיי~~ שם" שכת~

~ ~ו~י~ ~~ ~~~~ ~~~" ~~ ~~~~ ~~י~~~  
~~~~ ~~~ "~ ~ ~ ~~~ ~יו~~ ~~ ~~ ~י~~  ~  ~~ ~ו~י~ ~~ 

 ו~~ו

~ ~
 ג~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~י~" ו~ ~~ ~~ו

~~
 ~~~ו

~~ 
 ~~~" ~~~ ~~י ו~~ ~ו~" ~ו~יו

~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ו~" ~~~ ~~~~~~ ~  
~~~~ ~  ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~" ~~~~רי ~~~~" ~~~ ~~ו~~ ~~~ ~ו~~ 



~ ~ ~

~י~ן
~~~ ~~~~~~~

~~~~
 שציינ~י ב~ ב~" כוונתי אנכי וגם ~ה" ד~ריו

 ל~~~סגרי
 הרמ~""~" בשי~ת לא~רהם" החסד

ול~
 ~בדף שם דאיירי זבחים~" מ~ ~~תח~ נ~ן חק

 ~ישב הנ"ל" הרמב~ דבריבישו~ ג"~
~ 

 ע~ו שהקשה
~~ 

~~
 ועיי~ שםי הז~ח ב~ת

 עוד
 מאירות" הפני~ בד~

 דלא ~סו~ים רק יתכןי ד~ירוצי לו~~~צוני
 פסח אלא~זהי כהרמב~

~ ~ה" שוי~ וחטא~  הגאון בד~י וע~ 
 שם~ שבספרי ז"ל ראזיןמוהר""י

~~~~  ~~ 
 ~~~יר

~ ~ו~ ~~ ~~ ~  ~~~נ~ 
~~~~~ ~ " ~ ~~ י~ר~  ~  ו~י 

~~ו ~~~ ~~ ו~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~"~  ~  ~~ ~~ ~  
 ~ר

~  ~~נו ~~~ ~~ ~~ ~~~~~י~ ~~~ 
~~ ~~~ 

~ ~ ~~~ ו~ו~~ ~~"~  ~ ~ ~  ~~~ 
 ~~ו

~~  ~~נו ~ו" ~~~י~ ~~ 
~~~ ~  ~  ~  

~~  ~ ~  ~~ ~ ~ ~~~ ~~ו~   

 ה~ו~ דברי ~י ~דיתכנו דדב~ ~אריך" שיש ב~ום קצר~י בא~~~~
 שםי שב~ומו

 ~דישנם א~
 התו~ ד~~

 דל"ז ~~ירובין
 ~"א~

 על
דה~יח ~

 ש~
 הש"ס

 נשים בשתי ב~רהי יש ס"ל יוסי ~
 ל""ל דאי רש""יי ~~ וכו"י בעירוב קיניהן א~שלקחו

 אלא הי" שלה לא שה~יב חטאת למי~ א~א~י~
 הביא וע"ז פסול" בעלי~ בשינוי הקרב ו~בןלחברתהי
התו~

 בריש מ~ח ~א השרי בשם
 זבחי~

 ~תמא
 לו ~קריב אפשר ברירה" בלא א"כ קאיי~מה

 וכ~עיי~" בס~~
 ~~~י ~לגיטין יהושע בפני בזה העיר

 ~קני~דה~~
 מי של ~ן ~ל ~ולם נ~ברר לא שעדיין

 סתמא ל"שהוא"
 ~פ~ וע~ קאי" לש~

 ס~ ~שם
 קשה ע~ין אכן כן" ס"ל התוס" שיה~ איך אבלל""ב~"

ל~
 ~~ לשי~תםי הוצ~ו

 דסתמא
 ולא קאיי לש~

 ד~א ~בזבחים רש"י ~~ת אףכתבו
 שם~

 ד~ירי
בנת~בו

 ק~שי~
 ~אלא במינו מין בקדשים

 שבעליה~
מחולקי~

 כמו
 שפרש"י~

 שהוא מי לשם יקרב זה
 וכ~

 הוא הרי כשיקרבנו" בפ~ דיאמר רש"יו~יט~
 בעירובין רש""י ד~י על קשה ג""כ כנ"לי שלובעלים לש~
 ~ה"ג שהוא" מי ~ם להק~ב דאפשר ל~י~ידא"צ ש~

 ~מפרשראיתי
 ~במ~

 בזה"ל ~תב ~ד~י פ""א קנים
ולא

 שירצה א~ה ~רש ~י נ~י~
 דהא אשה" לא~~

 צריך כהן שיהא אשכחנא לא ~~תאבכל
 ~ם סתם מקריב הכ~ן בש~ר מעות נותני בכלאלא כלל" ז~ לב~

 שהואמי
דהא ס"ל" מקוצי דהשר ~ה ~נראה עיי~י ~~
 דבאמ~

 ~ום ~א בע~ם" לאיזה לברר הכהן דא""צ

דסת~
 כן נאמר א~ אכן ~אי" ~מה

 שו~
 ~בריש הש"ס הוכיחלא אמאי קשה

 זבחי~~
 קאי~לשמה דס~~ ~אןי

 ~~~~ ~~~" ~~ ~י ~~ ~~~~~~~

 של כת""ק בזה דס"ל ~ש~" ~~~~~
 העובד דצריךדס"ל יוסי" ~

 ~~חי~
 ~שבתו ש~הא

לש~
 הרמב"ם מדברי וכדמוכח ד~ריםי ו"

 ~בס~""~

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

 ~ן~ ~~~~ ~~~
~~~ 

~ש~ ~~~ ~~
 דף

 ב"~
 ליישב

 ש~
וי"ל עיי~" בפסקיו סתירה יהי"

 לשי~~~ דהרמ~~
 ~ לפי

 שהביא
 דלמא בשמו ~מא דלא זוי דהחששא ש~~י~ב~רובין הרש"~

 למי~אתי
 לא ~מו" שלא

 שיי~
 ב~עות עקירה ל~ד רק

 פס~מ"ק מה" ~בפ~""וכדאי~א עקירהי הוי דלא ס"ל הרמ~"ם הרי וא~ עק~ה"שמה
 ה"א~

 שהארכ~י ~מו
 ~ש~בספרי

 סי"
~~ 

 ע"~ דבריוי ~ישוב
 באמת פסק

ד~תחי~
 ול~ ד~יםי ו" ~ם ~וון יש

 א~י דלמא
 וא"~ של~"ל~~

 י"ל
 ~"~ כן" ס"ל רש"י דג~

 כתב
דצריך

 ~נ"ל" שהוא מי לש~ לו~

~~~~ ~  ~ ~  ן~~ ~~~י ~נ~וו ~י~ 
"~~~ ~ ~  ~~ו ~~רי 

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

 ~~~~ ~~~ו ~~~~~

~~~~ 
 לשא~נו נפתח ~ור לה~ר נפלאה" בקיאות

 הת~ דשאני י""ל ל~שה אך~ם"
 דאיכא

 דאף חידש ובזה ~ניי הראוי מנין ~גםקרא
 ~א"~ ~ניי הראוי מניןספק

 דליכא בתפילה
 וממילא ~פילה" בשעת ~ועל מנין צריך א""כקראי
 אחד לצרף אפשר אם לדוןייש

 בפועל נ~שב שיה~ לו~
 ו~אן~ ~אן שעה ~אותוממש

~~~~~~~ ~~ ~  ~  ~~י ~~ ~~~ ~ ~~ ו~~ו" ~~ו~~~~ו י~~~ ~~ ~~ ~"~" ~~ 
 ~~~ ~~ ~~~י~ ~נ~ ~~~~י~" ~~~~ ~י~
 ~~~~ ~~~ ~~ ו~~~~

 ~~~ו
 ~ני~~" ~~~ ~יו ~~~יו ~~~~ו~" ~~

~~~
 ה~ ~תבתי אלו ~~ם

 ~קנת
 שנפרצה ~נה חצר באם לדון ג"~" אות~בתחילת למש~ הבירו~

 ואם ו~אן" מכאן ו~"א צדד~י שבש~ילגדולות
 אח~

 מצ~ן א~בקטנהי
 ~""ל~ עיי~" ~ד~

~~~~~~~ ~~ ~  ~~ו~~~ ~~ ~~ ~~י 
 ~~~~" ~~ו~ ~~~ ~~ני~ ~~~~ג~
~ ר ~ ~~ ~  ו~~~ ~~~ו~~ ~~~~~ גר~ ~~~ 
~ ~~ ו~ר~" ~~ר~ ~~~ ~~ ~~~~~~"  

 ~~ר
~~ 

~~~~ 
 ~~~ ~~ו~ו

~~~
 ~עם

 היא הנ"ל" הפוסקי~
 שג~ משו~

 תוך
הפתח"

 פר~
 בהג~"א~ ועיי""ש להביתי במלואו

 הס~י ע""ד ~תבוי בחתימת שכתב ממה~~~~~~
 ~עירובי~ ה~ו~בד~י

 נאה שהס~ר ~צ~~י
 וגםהיא"

 כת~
תוך בה~חקו~ אמנ~ מאדי נכון הסבר כתב

 אחד" לדבר נ~~ונו ששנינו כ~אה ש~~" ת~~

~~~~
 אסיים

 בחתי~
 מאד שנהנתי הפתיחהי מעין

 ו~ו~ לאמר" כ~ב אשר ~~תו" דב~מ~
 ~ה

 ויה~ ב~~יו" מיטבבעד
 התורה דגל להרים שנ~ה

ולהאדי~
 בבי"א" ינון ביא~ עד

י~ידו
 ע~

 ~כו~ חותמי בכל החותם
 כה"י~ ודוש~"ה

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

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

 ~~~~ ~י"~~~
 ו~~~~י ~ור~ו" ~~~י ~~~ ו~~~~י

~ כ~"~~~ ~  
 ~~~ו

~~ 
 ~ו~ו

~~ ~ "~~~~~ 

 ו~~~ר ~רי~" ו~~~~ ~~ו~ ~רני~~ו~~~~~ו~
~ ~  

 ~~~ור ~י ~~~ ~ר~ו~ירו~
 כ~ ~~

 ~~נ~~" ~~ו
 ~~~ ~~י ~"~ ~~~" ~~~ ו~~~~ ~" ~י~~ו~ו~

 ~~ו ~י ~~~~" ~~~~ ~~~ר~
 ~~~~~"~ר~ו ~נ~~י~ ~~נ~~

~ ~ ~~ ~ ~  
ר ~  

~~~~ ~~ ~  ~~~~ו~ 
 ~~~~ו~ ~~י~ ~~ ~~~ריו~" ~~~~~~~~~~

~~ר"  ~~~~ו~ ~~ 
 ~~~~ ~~יו ~יר ~ור

~ ~~י~~~ריו~ ~  ו~~~ ~~~~" 
 ~~~" ~~יר

 ~~~ו~~~
 ~ור

 ו~ ~~~~" ~~~~ ~י~ ~~~
~~~ ~ ר~ ~~ו" ~~ ~~יו~~   

 ~~יו
 ~ו~~

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

~~~ו~  ~~ ~~י~ ~ ו~~ י~~" ~~ו~ו~ 
 ~ו~ ~~ ~~~ ~~יו~~

 ~~~ ~~~י" ~~ ~~ ~יו ~יי~ ~~ ~~~"~~~י ~~~" ~~~ ~י~ו
~ ~ו~~~ ~ ו  ~~ ~~~ ג~ ~י~ ~~~ 

 ~~יו
 ~~ור~~~ו ~~ י~י~" ~~~ו ~י~ ~ ~~" ~~ו ~~~~יו

~~~ ~~~ ~  
 ~~ו~ ~~~ ~~יו

"~~~~~"~ ~ ~ ~ ~י~~ ~~   ~~ ~~~ 
 ~~~~ ~ו~~" ~~~ו~ ~~~~ ו~~ייו ~~~ו~"~~י~

~~~
 ~לא י"ל"

 כ~"~
 בדבריו דייק שפיר

היינו הלשכה"" מת~מת באי~ צבור ~~נות""דסתם ר~ לומ~
~ 

 במציאות אבל ס~ם"
 אפש~

 הקדישם שלא
 ל~~נות מתנדב י~יד דגם הלשכה"מתרומת

 ~פ""ב בחוספ~א וכדאיתא לצבור" שימסרםובלבד הצבו~

~קלי~~
 ~~ז ר"ה ובמס"

 ע"א~
 הר~"ם וכ"פ

 ~"י" פ~ במנחות" התם וגם ה"ז~" ה~~ כלי~" ~פ~
 שח~בד"~

 שעירי מן א" כגון צבור" של ח~אות ב" בשבת
 בשעי~ והרי עיי"ש" הרגל שבתוך בשבת רגל ושעיריע""ז
 פסקע"ז"

 הר~"~
 דפר ה"ב~" שקלי~ ~" ~בפ""ד

העל~
 צבור של דבר

 שצ"ע והגם ~י"ש" הלשכה מתרומת באיםואין להם" גו~ן בתחלה עכו"~" וש~י~
 בשעי~

 שבת" שידחה בשבת" זמן ~ם קב~ים דאיןעכו"ם"
ומה""~

 ~שמי~ו ב~~י" הש""ס המפ~י הגיהו נראה
 כן צבור קרבנות בכל ~כחת עכ""פ אבל עכו~"שעי~
כשגבו"

 וכג~
 בזה ~אבל ~~כה" מתרומת הספי~ו שלא

 ~~י דמוציאיןאיתא
 בד~

 דתחילת היכא ובכה"גה"י~" ברמב""~ ש~ וע~ הבי~"
 ההפרש~

 ~~מות הי"
 צבור ב~רבנות אף שייך בודאיחולין"

~ייך לאח~ות" ה~~
 ג~

 ע~~" ~ד"ד בזבחים התוס" ~""כ בזה
 דאם בפירוש" התנה באם כת""ה"שהביא~

 דין ליכא אז חולין" השנ~ אז כתי~ו~"הראשונה קר~
 ר~~

והה"ד
 א~

 בפירוש" התנה לא
~ 

 ל~~ בזא"ז
 דברינוולפי ה~"~

 ג~
 כ"ז ~מ אבל כנ"ל" כחוש ~אחד

 ~ני ל~יחה" בשעת בפירוש ד~נאי פשי~אהא ~~ לזה" דא"צ נראה אכן ~ה"ג" דוקא דמיירילומר דוח~
 ~בועות שם וממקומו ה~כה"בתרומת א~

 ב"דדלב תמי~~" נפדין לצבור הוצרכו שלא דתמי~ן שאמרובמה כן" מוכ~
 א~ עליה~" מת~

 וא~ וכו"" הוצ~ו
 יה~ לאו

 כת"~ ומה"~ ~כי~"לד~
 סתירת עפי"ז יישב בעצמו

 וע"כ מתנה" ב"ד לב שייך צבור ד~~ן לומרהש""ס"
 ואין מעיקרא" מומין כבעלי הוי ~ח~ה"דכבר א~
 ~עוני~

 ה~ לדידי אך שחי~" אחר גם ונפדה והערכה"העמ~
 תנאי עכ"פ אבל מתנה" ב""ד לב בזה ~ייך לומרדוח~"
 ומ~ל~ בודאי" מהנימפו~

 י""ל
 דג~

 שהפ~שם בסתמא
 בפיר~" מתנה כמו הוי בכחוש" או בזא""ז" רקלאחריות"
דא~

 רעי" ~ן בזה דאין כיון נסכי~" לד~ יה~ לאו
 קדושת ע~ז שחל לומר חטאת" מותר~ום

 ח~א~
מספק"

 ור~
 ל~ן יש

 ~ו~
 כדאיתא לד~ו זכר דה~~ש

 דמותר י"ל הרי שם"~בועות
 פחים" לרקעי תרו~

 נסכי~ לדמי כמווהוי
 שם" כדאיתא

 ~~ר~ ~י~ו~ ~"~ ~~~ו" ~~ ~~~~~~~
 ~ו~ ~~~~" ~~ר~ ~~~ ~~~~ו~~~~

 ~~~ ~ו~ ~~י ~~~~" ~~~ ~~ ~~י~ו~~~~~
~ ~~~ו~ו~  ו~""~ ~~~ ~~~ ~ו~יו ~י 

 ~~ו ~~יו ~~~"~~
 ו~ו~ ~~~י~י~" ~~~~

 ~ו~יו
~ ~~"~וי ~  ~~~ ~~~ ~וי ו~~~ ~י~" ו~~ 

 ~~~~" ~~וי" ~ר ~~ו ~~~ ~~~י~

~~~

 בש"ס המבואר האופן על הי" הערתי עיקר
 וזה שחי~ה" אחרי כחוש דנ~א שם"דמנחות

 לא הבהמה דבחי" שכיחא" דלא מילתאלדעתי
 עדכח~תה ניכ~

 דאין כ""ת" צדק מ"מ אבל שחי~ה" אח~
 הגאון ה""ה דמסייע" ~נא לו ומצאתי הענינים"לדמות
באור

 ש~
 שגגות ~ה"

 פ""ב~
 ~וא כ~" דס"ל

 החזי~
 ג""כ

 שהקשה עד מ~נה" ב"ד לב בזה ~ייך זו"בסברא
 מ~~

 דגריס למאיזה"
 על דחייב ד~ה" אליבא מ~ודם" בג~

 דנימא דקשה כח~ה" הראשונה נמצאת ואפילוהשני""

 ה~~שו לא כח~ה" שהיא ידעו שאלו ב~עות"דנש~~
 כל וכמו בלבד" ד~ם ~דושת והוי הגוף" ~דושתבסכין
ק~נות

 צבו~
 ~נה ב"ד דלב בשבועות" רבה דאמר

 לפדי"" וחזי" מעיקרו" מומין כבעלי הוי תו וא"כוכ~"

 ש~ונדח~
 דזהו לומר" ניחא שפיר ובזה עיי"~" ליישב

 דאומרי~ שם" הש"ס במס~נת ד~ה ~מאבאמת
 לו

הבא
 ~ו~ ל~חילה" שמי~

 בזה ~ייך באמת" דס~ל
 ול~ מתנה" ב~דלב

 מביא
 ~דשי~

 ד~דושת הפסול" לבית
 כנ""ל" ב~עות הויהס~ן

 עפי"ד עיון לי צריך בזה"~~~~~~~
 ~ב~ק הש~" דב~

 בעל~" שמתו ח~את ~תה אלא ~~"ד~""י

תיפו~
 ח~את א~י אפ~ה" לא ~כי דאדעתא לחולין"

 דלפי"ז וכו"" אזלא למיתה לה גמירי הלכתא בעל~שמתה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 דל~הי~
 מט~ם לחולין דליפק י"ל גמירי" ~לכתא

 ול""ל להקדשו" דא"צ היכא פ~ם ~ל דמ~ח"אומדנא
 ~מ~~ ל~יין יש ~ן ב""ד"לתנאי

~~~~  ~~~ ~~~ 
 ~י

~ ~~~ ~ור~  
~~~~

 ~ר
~ ~ ~  ~ ~ ~ ~~~~"~~י ~~ ~~~ ~~   ~~~ ~~~~ ~ 

 בס" דמסיי~" ~נא לו~~~~~
 טה~

 ~ב ~זבחים

בתוד~
 דאינו ~~א ~תב" בסתם~" זבחים

 בדי~ד אף לש~" ~חוטראוי
 פס~

 שאינו כל מטעם
 פסול ד~טן כתב ומה"ט בו" מ~בת בילה לבילה"ראוי

 ~יי~" ~~~ וג~~ ~וונה" ראוי דאינו משוםב~דשים"
 ~לו שלא אלא כשר" לשמה ~לא הא גם ~ריו"ולפי

 לגדול וראי~י לבילה" ראוי מ~~ם הוי לש"ח"לב~לים
 ~מנזיר ~""ז שה~יראחד

 ולזרוק הש""ס דפריך ~""ב~" ~~

ד~
 לכתחילה דמותר הרי ~יי~" של""ש

 לזר~
 שלא

לשמ~
 שיה~ דל"ב ~רי לשמן" ~ל דא"ר ב~ום אף

 ד~י~ר דהתם מידי" ~שה לא אבל ~מה" ~לראוי

~כשר
~~ 

 ב~ום כמו לשמה" שלא ~וי לשמה" שלא
 ו~""ל~ לשמהאחר

~~~
 הת~ ממש~ הנ~" טה"ק דברי ~ל הקשו
~בנ~

 שאינו כל דר""ז ~ללא מ~ך ~"ב~" ס""ו
 ד~פיד כיון נימא לא אמאי מ~בת" בילה לבילה"ראוי
~רא

 לכתחי~
 ~ך" ראוי שיה~ ב~ינן המצוה" ל~ות

 ~ום מ~ב" שאינוא~פ"י
 דאל~

 המצוה נתבטלה
 לשמו" שלא מחשבה גבי ולפי"ז עיי"ש"לגמרי

 דא~
 דכשר"

 היכא אף י"ל" שפי~ ח~" לשם לב~לים ~לו לאמ""מ
 ג"כ לשמו" ראוידאינו

 נתבטל דלא כיון בדי~בד" כש~
המצוה

 ~ום לגמרי" דלש~
 ד~~

 לב~לים ~לו לא
~ ח~ה"לשם  ~לו וגם כשר דסתמא הט~ם ~ל אכן 

 דו~א דצריכים לומר נ~ון בודאי חובה" לשםלבעלים
 ~נ"ל~ לבילהראוי

 ואי~ בהחפזי"כתבתי
 למו~ד~ חזון ~וד

 ידידו הנני~זה
 דושת~

 בכל חותם הימים כל
 חפיצה~ ונפש ובלב ברכותחותמי

 ו~~ י~~~~~~~

 ~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~כ~י~~~~י~
 ~ו"~ ~~~~ ~~
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 ~~~ו~~ ~~ ~~

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

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

 ~~ ~"ו" ~י~"~ ~~~~~~"~"
 ~ר" ~"

 ~~ו"~
 ~ייר ~"

 ~~"~ ~~~"~ ~~ ~~~"י~"י
 ~"~~וכ~"~

 ~י~ר ~י~י
 ~ר~"~

 ו~ו"
 ~ו~~~~~ כ~"~

 י~"ו~ ~~~ ~~~""~~~~

 ~~ ~~ ~~ו~""~"~~~~~
 ~~~~י ~~ר ~~~ ~~ו

 ~~~~" ~~~~~ ~~~ו~ ~י~~ ~~~י"~

~ ~ ~~ ~  ~~ייו ~~~רי ~"~ ~~ו~רי ~~י" ~~~י~ 
"~~~ ~  ז~ ~~~ ~~~~ 

 ~~י~י ~~~ ~~י~ו~ ~ו
 ~~~ר~ ~~"~ ~~~~ ~~י~ו~~י" ~~~~

~~~  ~י 
~ ~ו~~~ ~~~ ~~~ ~ר~י~  ~~~~ 

~ ~ ~~ ~  ~~~~ ~~~ ~ו~ו~ ~~ 
 ~~ר~ ~~~~~~ ~~י~~ ~ו~י~ ~~~ ~~~~~"
~ ~~ו~~ו~~~ ~  ו~~~ ~~~" 

 ג~~ורר
~~ ~ 

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

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

~~~
 בהדיא שיכוון נכון לשא~" ~צמו להכניס שלא כדי

 ~בס~ודה ה~ודמת בס~ודה שבירךבברכה

שלישית~
 ב~ה לפ~ור שלא

 ר~
 להתפלל שיצא ~ד

 אחר תיכףשיחזו~ א~
 התפי~

 יכול ואז ~דלה ל~ות

 וכ~~ הבדלה" של הכוס ~ל בס~ה לישבלברך
 כה"ג

 אב~םבאשל
 מה~""~

 ~ל מבו~שאטש
 השו"~

 שם
והובא

 ב~
 שם~ ~יים אורחות

 ~~~~ ~~ו~ ו~" ~ ~ר~~ ~~ ~~ר~ ~~ג~~~
 ~רגו~ יו~י ~~~ ו~~~" ~~ ~~י~~~~

~  ו~~ ~~ג~ ~רי~~~ ~~~~ ~~י~~
 ~י~גו

 וי~ ~ג~~ ~~ ~~~~ ~~~ י~ ~ר~~~~~
 ~~" ~~~~ ו~~~~~~ו~"

~ ~~י~~~  ~~~~ ~~~ ~  
 ~~~~ו~ ~~ ~~ריגו

 ~~~ ~~י~יו
 ו~~~~ ~~~~" ~~~ ~" ו~~ ~~~~~ ~וריו~~רי~
~~~

 ~ו
~ ~~רו~ גו~~י~ ~~ו~ ~  ו~~ ~~ ~ו~~ 

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

~~~
 זו ל~ריאה המ~ור דהרי פשוט" הוא לזה הט~ם
 בתוספתא כדאיתאהיא

 דמגילה~ ~פ~
 ובמס"

 ~פ"יסופרים
 ה"ד~

 ~ל""א מגילה ובש"ס
 ~"ב~

 דבמקום
 בשבתדמפ~יקים

 וה" ובב" במנחה ~ורין שם שחרי~

 בשבת בראשית קורין ה~ ואם ~"ד" הבא~ו~ב~
 זה שלפני בשבת שהפסי~ו אח~יבמנחה

 האזינו" בפ~
ל~

 ב~ריאה ~ראו ח~""מ בשבת דה~י שהפסיקו" במ~ום
 אלא שייכות לו אין שבת של במנחה וה~ריאה יו"ט"של

 של בקריאה שהפסיקול~ום
 שב~

 ו~~ יו"ט" של ולא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ב"יו~~
 ~או~ ו~"~

 ר"ס
 רצ""ב~

 של ~שחרית הב~ה וזאת ש~ראו אחריאך הלקע" שיבולי ~שם
 שמ~

 ~ובחו"ל

~ש~"~~
 במנחה ~א ~אשית קורין אז

 ~כגו~
 בא~

 ו~~ ~בת~ שמח~ ~~כש~
 שא~"ז~ וה"

~~~
 התקנה על כללי באופן הסבר למצוא ~ד ~תק~ה
 ~שבתל~רות

 ~מנ~
 כיון הבאה" ~רשה

~התיק~
 עדי~ ~ קרנו~ יושבי ~ום ~וא

 הבאה פ~ה
 בב"ק המבואר לפי ~""מ ~ בה" שעומ~ים~פרשה

 סי" ~ריש ~ג"א והובא~שם~"
 קל""ה~

 דהקריאה
 ג" הלכו משה ש~ימ~ מפני הנ~יאים" ת~נת היתהוה" ~~

 ש~א ותי~נו שביניהם הנביאים עמדו ת~ה ~לאימים
והנה עיי"ש" ~מנחה בש~ת תי~ן וע~א ו~ש~ת" וה" ב~"ק~ין

 התק~
וא"כ שאח"ז" ש~ת של ב~ריאה היינו ~" ב" של

~  ~וסי~ 
 קורין ו~ן שא~"ז" וה" ~" של ה~ריאה כ~וםהיא ~רנות" לי~~י שבת של במנחה ~~א

~שבת
 במנ~

 שקורין ~~ום
 ב~

 היינו שאח""ז" וה"

~~
 וז""פ" ה~אה

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

 ~~ו
 ~ו~

~ ~ו~~~~~~~  ~  ~~~ו~ 
 ~ו

 ~~י ~ו~~
~ ~~ ~~~~ ~ו~"~~~ו  ~~~ו~ 

 ~ו
 ~ו~~

~ ~~~~ ~~~ ~  
 ~ו

~  
 ~~ו י~~~ו

~~~~~ ~ 
 ו~י~ו ~~~"ו~~~

~  י~~ו~~~ ~י~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~י" 
 ~ו~

 ~ו
~ ~ו~~ ~~~  ~~~י ~ 

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

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

 ~~~ו
~  ~~ ~~ 

 ~~~~~~~ו~
~~~ 

" ~ ~ ~  

 בשו~ לפימש"~~~~
 עם תופס ואם שם

 התינו~
 כיון

 ~ר"ז מימרא והוא דמי" שפיר מידו יצאשלא

~ב~
 ~הו~א המפרשים שם וכת~ו מ"ו~" דף סוכה

כ~~
 סקכ""ח~

 דהה"~
 או לקען כלל לו מקנה לא אם

~ו~
 כנ"ל כבתחילה שלו יהא ~ו ~יצא דא~ר לו
 ~כל ~~שה אלא~כס"ג~"

 א~
 לגדול רק ~ני לא ~צות

 יכולשיה~
 אח~

 בנ~ילה יצא לא הק~ן א~ל כו" לצאת
 לכם" ~קרי ולא שלו א~ו דהאכזה

 ו~
 א~יו בו קיים

 ~מ"ב ע~ בזה הע~ו וכבר חינוך"מצות
 ש~

 שכ~ב
 מתקיים חינוך ד~ות ~ס"ל מהאח~נים דישע"ז

 ל~וות" ה~ן מ~חנך ~זה גם ~הא~אול" נ~
~~ 

 ~מע
 ~םכ~~י

 ראב"~
 ~ס"ק ובשעה""צ ~""ל"

 ל"ו~
 הביא

 או~ו ~זירין הדעת ובקיאי ~""ל שכתב" ה~~ילשון
 והתינוקותלמקומו

 נו~ל~ מעצ~
 ~~דשיבח ~שעה"צ וכ" ראב""ן" בשם ~או"ז איתאוכן עליו" ו~ברכין או~ו

 ה~כ"י ~ברי ג"כ ו~ביא לה~ה" כן ~ס"ל ~מעאותן
 מצות ~זה ~יוצא הראב"ן" מ~~י כנ"ל ג"כשה~יח

 לשון פשעיות וגם ג~"חינוך
 השו"~

 תופס ~~אם
 ע~

 "ושפ~ ~כת~ וכ~~התינו~
 משמע ~מי"

 ג~
 אביו ~יוכל

 שמו~ל מה ~זה ויוצא עמו ולברך ~תחילה" כן~שות
עליו

 ס~ ~ח"ב מנח"י ~ספרי וע~ עכ"~" ~~
 ל"~~

 ז~ לפיוא""כ ~ה"
 לו ~יש היכא

 כ~
 ידו ו~ין ילדים

 לכ"אלקנות משג~
~ 

 כנ""ל~ לעשות נכון שפיר מינים

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

 ייו
 ~~~~~ ~~~ ~~ו~~

~~ו~~~  ~י" ~~וי 
 ~ו~י~ ~~~י ~~ ~~ ו~~~~

 ~~~~ ~י~ ~~~ו~ ~~~~~~
 הגאון עדות לפי~~~

 הנ"~
 ההיתר נת~בל לא בעצמו

וכמ"~
 העיר בספרו

 הקו~
 ~ח"ג וה~דש

 וז~" יין לי~ר א~ים כמה שנה כל~נשפך פ"ו~

~~~
~ ~  ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~" ~~י ~י~~~ייו ~~~~ ~~ ~~~ ~~ו~ ~~~~" ~~~ 

 ~~ו~~ ו~~ ~~~" ~~ ~~~~~~
 ~ו~ ~ ~י

 ~~~~ו~
 ~~ו

~~ 
ו ~  ~~~~ ~~ ~~ו~ ~ו" 

" ~~~ו" ~~ ~~~ר~~ ~ ~  

 ו~זו כוהל" על מיין להפריש יכולאו עצמו" ~והנ ל~ריש צריך אם בהשאלה כוונתו~ד~~~
 לשתיים"השאלה נחלק~

 א~
 מבשא~מ~ ~הוי

 ב~
 ~י~ל נימול ואם

 ~ן ~פריש ~פיק האם כוהל" על ~ייןצהפריש
 היין ~יעור כפי ~ו עכשיו" של האלכוהל כמי~תרק הי~

 כעין והוא הכוהל" ממנושנעשה
 השאל~

 ~מנח""י שהו~א
 ס~~ח~

 ס""ז~
 ששאלה ~ו"ר ~ עיי"ש" יין רכז ~נין

 הובאכנ"ל"
~~ 

 והתרומה ה~שר
 ~פ~

 בית
 האו~

סו~
 להתיר יש הפסד שיש ~במקוםוהעלה אלכוהל" על יין מן לפרוש מותר אם ה"~" אות

ואין מידה" לפי לתר~
 לחו~

 ~~~ יין" ~~ה של מתמצית ~א שהא~והל מה
מ~

 על ח~שין ואין שנתמע~" מבושל ליין
 המי~

 דב~ר
 ג~ אזלינן"השתא

 ל~י~ן ~ינים שני הם שמא לחוש אין
 ~ייןדקיי"ל

 וחו~
 מין

 מסתבר הוא" אח~
 דהה"~

 כל
 עניןשינוי

 שב~
 ~ין הוא היין מן

 וכו"" אח~
 וא~

 אם
 שיצא ~א~ר שמרים" תערובת בו יש צלול שאינו~יין
 בזה הרי עכת"ד" וכו" לי" ד~מי מבושל וייןבאלכ~ל ~א~ תרומה" זיקת ~הם תה~ לא היין כל~ם

 ועי" ~יקותו"נפש~
 שם~ במנח""י בת~ובתי עו~

 וי~י~ו גיסו בזה~נני
 וחות~ ~~תה~

 חותמי בכל
ברכות"

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



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

ו ~  

~~  
~ 

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

ו ~ ~ ג  ~ ~ ~  ~ ~  ~ו~ 
~~~~~  ~  ~ ~  ~ ~  ~  ~~~ ~~ ~ ~  ~ ~  ~  ~  ~~ 

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

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

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

~~~~
 ~~"~ ~~~י ~~~"כ

 ~י"
~"~ ~~~ 

 ~~~~ ~י
~ ~~~~" ~ר"~ ~ו~~ו~~~  ~~~ ~"~ 

 ~ג"~" ~~~ו
~ ~~ו~ ~ווו"~~ו~~ ~  

 ו~~"~~
 ~ וו"~

 חכמת בהגהות~~~~י
 של~

 ~~ימן או""ח על

תקפ""ח~
 בש~ ראיתי והנה שכתב~

 הקטנים
 אב~םבאשל

 ת"~ ~סי~
 אחת תש~ה ~ם שהביא

 ובירך בו ותקע בשבת הש~ר ונטל ~ר שאםשנסתפק"
 ~אאם

 יד"~
 ביום י~רך שלא לענין ונפ"מ לא או שופר

 שני ביום יברך לא שהחיינו בירך דאם להסוב~םשני
 ~~ל עבר אם בלולב להסתפק יש כן וכמושהחיינו"

הלו~
 ביום

~ 
 יד"ח יצא אם בשבת שחל

 לו~
 ~רך וא"צ

 עש~ שני ביוםשהחיינו
 מצוהי~"ח שא""י ~עלה בזה ש~~ל

 כשע~
 ~ח בשוגג או ב~יד בשבת ונטל

 עייש"~~ בעבירה הבאמצוה

~~~~
 ~וציא כשעבר א~ תליא ~ה זאת" מוכרח אין

השופר
 ~~ והלו~

 יד~ח מה"ת יוצא אם
 עיקר ~א לא או ושופרלולב

 חכמים ד~קרי הטע~
 לולב ונטילת שופרהתקי~ת

 בשב~
 גזירה משום היא

 יעבירנהשמא
 ד~

 והוציא כשעבר נאמר ואם ברה""ר
 וש~רהלולב

 ברה~
 אין ~~ת י~ח יוצא הוא בדיעבד

לנו
 להחמ~

 נ~ל או בשבת בש~ר ו~קע בשכח בדיעבד
 בדיעבד יוצא יהא שלא הוצאה שום בלי בשבתלולב
 שהחיינו לברך עוד יצטרך שלאלענין

 בדיעבד ד"ת יוצא הוא לרה""רבה~יאו דאפ~ כיון שני ביו~
 ~ש~

 כשלא
 שהתוס" הגם דרבנן" גזירה ~ל בשוגג כשעבר רקהוציאו
 ג" ~דףבסוכה

 ע"א~
 היכא ~ל שכתבו דא~" ד"ה

 שלחנו אחר ימשך שמא גזרודחז""ל
 קא~

 לא
 ברבינו עש"ה ~צא אינו מה"ת אף מימך סוכהמצוה קיי~

 ~רישיונה
 ברכות~

 יצא לא חצות לא~ר חז""ל אמרו דאם
 שלא הי" דגזירה שם דוקא זה עש""ה יצא לא ~"תאף

 ואינו שלחנו אחר י~ך שמא דהיינו דאוריי~א עליעביר
 גבי וכן מה"ת ~וכה יד""חיוצא

 ק"~
 הזמן יעבור שלא

דאורייתא
 וג~

 לאו"ח הכולל" בפתיחה הפמ"ג כתב בזה
 אות~ח"ב

 ז"~
 כשעושה ולא במזיד כשעושה דוקא דזה

 שלא ה~ דגזירה הכא ~א"כ עש"ה"בשוגג
 יעב~

 על
 על כש~בר אף ובדיעבד הלז ב~וה דאורייתאאיסור
 אפ""ה דאורייתאאיסור

 י~
 למיגזר ל""ש ~"ת יד"ח

 ~קנת על בשוגג כש~ר יד""ח יצא שלאולומר
 בש"ס זה כעין דמצינו אף שהחיינו שנית לברךולהצ~ך חכמי~

 ~""ג ~דףזבחים

 א"~ ע""ב~
 לא רבנן דא~ו השתא

 דהיא שאני שם ~צי" לא מקריב אינקריב
 דחו~ ~~~

 הש~ דברי~~~~י~
 מ""א ~דף סוכה

 ע~~
 דאמרינן

ש~
 אומר יוסי רב

 שחל חג של הראשון יו~
 את והוציא ~כח בשבתלהיות

 הלו~
 לרה"ר

 ברשותשהוציאו מפני פ~~
 חברייא שם בירושל~ ע~ וקא~

 דפט~ דבר"יא~ין
 לא ר"י לון אמר ל"ת דוחה דעשה

~
 הדא

~~ 
 טעה דהוי ~ום אלא

 ~באו"ח בפמ"גוכתב עש~ מצ~ בד~
 סי~

 במ""ז של""א
 שם~

 דחברייא

 דלי~~ר~
 עכו"ם ביד והוא זה כ""א אחר לולב ליה

וכדו~
 ~ם ליטלו וא""א

 כ~
 דעשה ~ה"ר הוצאה ע""י

 ~יב"א ולשיטת דשבת" עשה רק ונשאר ל"תדוחה
~בחולין

 ק~א~
 על ולא ל"ת על דוקא חטאת חייב אין

 שגגות ~לכות ~~""א ע~מ ~עשוה לא אשר~שה
ה"א

 וכ~~
 לא ר""י אמר רחיקא בגווני דהוי ומשום

הדא ~
 א~

 שאפשר אף פ~ור בכ"ע
 לקיי~

 עקירת בלא
 דטעההלאו

 בד~
 דקי""ל ל~דן ~י"ז נמצא עש"ה" ~וה

ד~דל~
 ~~כ יבמות" בריש המה~"ל כ~""כ כרת בו שיש

 הכרית~בס~
 הלולב והוציא כשעבר מקינין~ להר~ש

והשופר
 ~ה"~

 דעדל"ת יד"ח יוצא ללמוד הבקי אצל לילך
 שופר תקיעת רבנן דעקרי דהשתאאע"ג

 ונ~יל~
 לולב

 מצוה בדבר טעה ~וד ל"ה דרבה גזירה ~וםבשבת
 כמו עדל""ת אמרינן בדיעבד ~ום פטור הואמ"מ
 דאין קי"ל הא וא"ל הנ""ל" הירושלמישאמר

 לקייםכשאפשר עדל~
 שניה~

 המצוה לקיי~ יכול הא והכא
 ולבא עמו ללמוד הבקי שיכול ברה"ר ד"א העברתבלא
לבי~ו

 ול"~
 התוס" ~"כ כ~ין ברה"ר ד""א שיעבירנה

 ד""ה ע"א ק"ל ~דףבשבת
 ר"א~

 שיביאו מכשירין לענין
 שבת איסור יהי" שלא כלי אצלה~ינוק

 והיר~למי עש"~
הוצאה ~""י כ"א המצוה לקיים דא"א רחיקא בגוונימיירי

 לר~
 הא ודא הפ~"ג כמ"ש עדל"ת א~ינן ~ך

 ~דף במנחות תוס"כתבו
~ 

 ~""א~
 שניהם לקיי~ דאפשר

הוא
~ 

 באפשר אף עדל"ת אמרינן ו~"ת מדרבנן
לקיים

 ובאו"ח עיי~" שניה~
 ~דף ~סחי~

 מ""ז~
 עיי""ש~

~~~~
 כתבו הא

 ה~~י~
 עשה דאין דאמרינן דהא

 ~תחלה רק הוא שניהם לקיים באפשרדל"ת
 אמרינן~דיעבד

 עדל"~
 כמ"ש שניהם לקיים בא~ר אף

הישי"ע
 באו~

 ~סימן
 תקפ"ו~

 ~דף שבת יוסף ובראש

כ""ה~
 כ" ~דף ביבמות הגם

 ע~ב~
 בדיעבד דאף מוכח

 לקיים באפשרל~מ
 רבא על שם הש"ס ~ריך שניה~

 ה~ע~דקא~
 דאיו

 ~~~~~ ~י~ ~"~ ~י~~ די~~ ע~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~~י~~
בחל~

 כבר ~"~" בתיובתא ו~יק קני בעל ואם ~א
 יצחק בית בשו"ת בזההרגיש

 זאתשמ~ב עש~ ~~ ~סי~ חא~~
 לו~ ~~ ג~ וא~

 והוציא בשכח עדל""ת
 הלולבאת

 לרה~
 לאו דאיעקר בעי~א משום

~ 
 מקיים

 שאמר כמוהעשה
 הש~

 בביצה
 ~ד~

 ח"
 ע"ב~

 כיסוי גבי
 ~~חים האו""ח העלה האביו"ט"

 מ"ז~ ~ד~
 בדיעבר

 אע""ג עדל"תאמ~נן
 דל"~

 עיי~ בעידנא
 הא ועוד

 מצוה הויבשופר
 ררבי~

 בעידנא ול"צ
 כ~~

 הובא ה~ל

 תמ"ז~ ~~י~במג~
 ~ט"ז דעת בלולב וגם עיי"ש

 ~בסי~
תרנ"~~

 ~ר"י ובשו"ת עיי~" דרבים מצוה ~ו"ל
אסאד

 חאו"~
 ~~ימן

 ~"א~
 לדחוק א"צ לפ""ז עש"~"

 כ~~ רחיקי בגווני הירושלמידברי
 הנ"ל הפ~ג

 בא~
לקיי~

 הוצאה באיסור רק ה~וה
 ל~~

 דבד~בד כיון
 עדל"תאמרינן

 א~
 בשאפשר

 לקיי~
 בעידנא~ ול"ב שנ~ם

 ~ח"ג בת~ובה התשב"ן מדברי לזה~~~י~
 תק"ש גבי גזרינן לא ~ךשכתב ~"ג~ סי~
 ביו""~

 שחל
 דג" הסוברים ~יטת לתחום חון ילך שמא משוםבשבת

 דאורייתא הואפר~אות
 ות~

 דבדיעבד כיון התשב"ן

א~
 אמרינן עבר

 עדל~
 גרידא לאו אלא דאינו בת~ומין

 עדל"ת אמרינן דבדיעבד ~ה חז~ן עיי""ש ~ירה הךל""ג

א~
 ד~י יצדקו שניהם לקיי~ ובאפשר בעידנא דל"ת

הנ""ל~

~~~
 האיך נכו~" קוש~ לפ""ז ה~יתי בחידושי

 עק~
מ"~

 ~ח דאורייתא
 גז~

 הא יעבירנה" שמא
בד~בד

 א~
 והוציא עבר

 ל~"~
 כמבואר עדל"ת" אמרינן

 מ""מ ול""ת עשה היא דשבת אע"ג הנ""ל"בירושלמי
 הריב""א כשיטת נדחיתהל""ת

 כ~~
 הנ"ל הפמ""ג

בביאור
 הדב~

 הנוב"י הה~בר ולפי
 ב~ו~

 לרב ~ו"ק
 הריב~ ~יט~ מה""בל"ה

 עשה אי~ור דנשאר
 האי אולמא מאי אמרינן כשעברבדיעבד משו~

 ע~
 מהאי

 שמא גזרי אמאי א"כ עשה" איסור שום נשאר ולאעשה
 ביו""ד הט"ז דברי ידוע הא בר"~" ד"א ו~בירנהישכח
~~~

~~ 
 ~וב~~

 צ"~~
 ושכח כשעבר אפילו ~דיעבר ה~א

מותר
 ל""~

 בדי~בד ה""נ ~י""ש" ישכח שמא לכתחילה
 דאמרינן אי~ור ל~א ל~"ר והוציאו ושכחבשעבר
 לענין הנ""ל התשב"ן כ~ש ע"ז למיגזר ל~אעדל""ת
 דל"ג לתחום חוןגזירה

 משו~
 ה~ עד""ל" דאמר~ן

 לענין
 ד"א העברהאיסור

 כיון למיגזר ליכא נמי בר~
 עדל"ת אמרינןדבדיעבד

 א~
 לשי~ת לר"ה כשה~יאו

 על~~ לעורר שראוי קושי" והוא הנ"~"הירושלמי

~~
 ד~או~ נכון" בדרך הלז קושי" לישב אמ~י

 יש
 ~ולין דאיך הנ"ל" הירושלמי דברי עללעורר

 מבואר הא ל~~ר" הלולב ~וציא ~כחדעדל""ת לו~
 בו שיש ל""ת אפ~ עדל"ת" דאמרינןדאע""ג ב~~

 כ~
 מ"מ

 להר""ש הכריתות ב~פר כמבואר לאוין" תרי דוחהעשה א~
 ~אותמקינון

 קס""ד~
 מבעל העמקים ו~ושנת עש"~"

 ובשבתהפ~ג"
 ~ צ~~ ~ד~

 מ~""י בהוציא פלוגתא
 מחייב אי ברה""ר ד""א והעבירלרה""ר

 שתיי~
 משום

 ברה""ר" ד"א העברה ו~וםהוצאה
 וא~

 ה~"ן דכתב
~בשבת

 ~ג~
 ולפי הוא" דהוצאה תולדה ד""א דמעביר

 עיי"ש" אחת אלא חייב אינו ד"א ומ~יר בהוציאדבריו
 מבואר~מ

 הרמב""~ דמדברי ב~~
 י"ב ~בפרק

שבת ~לכ~
 ה""~~

 מבואר
 דהעב~

 ד"א
 ב~~

 אב הוה
 עיי~מלאכה

 ש~~ ~יי~ במים ~~"ח
 בהגהותיו

 שבת להלכות כוללת בפתיחה ו~~גהרמב"ם" ~
 אם בזה פלוגתא נמי יש בירושלמי וגם הכותב~"אמר ~בד~

 ~א ו~בירבמוציא
 ב~~

 ~""ן כמ""ש שתים" חייב
 על סתם בירושלמי ~אמר איך קשה לפ""ז הנ"ל"בשבת
 הלולב את והוציא בשכח דלכך הנ"ל יוסי ~דברי

 קאמר ר"י הא עדל"ת ~ח פטורהוא ל~"~
 סת~

 והוציא שכח
הלולב

 ל~~
 ~מע פטור הוא

 א~
 כשהוציא

 ל~~
ו~עב~

 הוצאה לאוין תרי על ועובר בר"ה נמי ~"א

והעב~
 הא עדל""ת בזה לומר יכולין והאיך ברה""ר" ~""א
 דוחה עשהאין

 והוא לאוין" ת~
 ~ע~

 נ~ונה~

~~ג~
 לי~ב יש

 ק~
 קושי" ונקדים ~ון" בדבר זאת

העול~
 ~ב~וכה הש""ס דפריך בהא שהקשו

ד~ב~
 על

 את והוציא ושכח פטור לכך דקאמר יוסי ~
הלולב

 ~~ משו~ ל~~
 מדאגבה הא ~וה בדבר

 על עכ"פ הא פריך מאי והקשו פ~ור ואמאי בהנפיק
 בדבר טעה הויעק~ה

 מצ~
 אינו ~וב ~גבהה בשעת

 בלא הנחה דהוי משום אח""כחייב
 עקי~

 קוש~ והוא
 ובחדושי בה~ות עיין~צו~"

~~ 
 ובה~"ש

 ש~
ובכ~

 ~בר ואמרנו זאת" ק~~ לי~ב שטרחו אחרונים
 הלז קושיא~~ב

 הש"ס הקשה שפיר לשיטתו יוסי דל~
 בירושלמי דמבואר בה" נפיק מדאגבהההא

~~~ 
 עש"ה" כב~ דמי כעומד מהלך סובר יוסי ד~~בת~
וכיון

 א~ דמי כעומד מהלך סובר יוסי ~
 בכל עושה

עת
 עקי~

 ~~תובות בש"ס כמבואר ח~ה
 פ~ך ~פיר עש"~" עזאי דבןאל~א ל"א~ ד~

 הש""~
 אליבא

 הא פטור אמאייוסי ד~
 מדאגב~

 ~ייב ושוב ביה נפיק
 "והוא והנחה ~י~על

 תי~
 אמיתי~

~~~~~
 קושית מי~ב

 התויו~
 ~בסוכה

 שם~
 שהקשה

על
 הרמב"~

 ~ירון הביא שלא
 דמיירי הש""~

 דהמלך כב"ע קי"ל הלא דלדידן ני~א לפי"זכשהפכו"
כעומד

 ~ש"~ ק~ ל~
 כיון ביה נפיק מדאגבהה הא

 בלא הנ~הדהוי
 העול~ כ~~ עקי~

 לא ולכך הנ"ל
 נמי ומיושב כשהפכו דמיירי לכתוב ~רמב"םה~רך
דברי

 הרי"~
 תירן שהביא

 דהא כשהפכו" דמיירי הש""~

הרי""~
 הביא

 דשבת~ ~ב~~
 ב"~ דברי

 כעומד דמהלך

 הר""ן וכתבדמי"
 ש~

 מדברי דנראה
 הרי"~

 דמהלך ד~ובר
 ובברוך עש~" דמיכעומד

 טע~
 על חל אי~ור ~בשער

אי~ור~"
 דה~"~ ודא~

 להביא הוצרך מ"מ כב"ע" סובר
תירון

 בשבת דהתו~" בשהפכו" ד~ירי הש"~
 כעומד דמהלך ד~ובר לב""ע הירושלמי קושיתהביאו ע""ב~ ~ד~

 דמיירי ומשני ברה"ר ד"א מ~יר משכחת איךדמי
 דמי כעומד ד~לך כב"ע דסובר יו~י ל~ וא"~בקופן"
 לרה""ר הלולב את והוציאב~ח

 א~
 ב~""ר ד"א שהעביר

 אלא חייב אינו קופןבלא
 משו~

 ושפיר לחוד" הוצאה
קאמר

 הירושל~
 אליבא

 דחבריא יוסי ~
 סב~

 דטעמא

 כיון עדל"ת ~ום היא יו~יד~
 רק ל~א יו~י דל~

 אחדלאו
 משו~

 הוצאה
 לחו~

 הנ"ל קושיתי מיישב ו~י"ז
 שמא דחייש~ן דהיינו ד"א ~בירנו שמא גזר~ן~פיר
 ב~"ר ד"א ויעבירנו ל~""ר ויוציא~כח

 משום לאוין שני דוחה עשה דאין ~ום עדל"תלומר ל~ וא"~
הוצאה

 ומש~
 ב~"ר~ ד"א העברה

~~~~~
 ק~ ~בתי

 התו~"
~~ 

 אמאי שהקשו דוכתא
 ולא י~ירנו שמאגז~נן

 ~ו~
 יוציאנה שמא

 הוצאה חשש ~ום דאי מאד נ~א לפי"ז ל~"~"~ה""י
 משום למיגזר ל~אלחור

 א~ דא~
 אמ~נן הוציא

 עדל~
 כנ"ל ע"ז ~י~ל"~

~ 
 דהיינו יעבירנו שמא רגזר~ן

 ל~~ מרה"י יוציאנהשמא
 ד"א נמי י~י~ו

 לאוין שניוא~א בר~~
 ~ו~

 ומשום הוצאה
 ד~ העב~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~ ~~~י~~
 ~רינן ושפיר עדל""ת אמרינן לא לאוין ובשניברה~

ודו~
 הי~ב~

ג~~~
 נ~ל או ~בת ~ו~ר ות~ע כששכח בנ"ד ל~י"ז
 צריך אם שהחיינו עליה ובירך בשבתהלולב

 כשהוציא אם בזה" ~ליא שני" ביום שהחיינו שניתלברך
 דרבה גזירה הוי אז שתים חייב ברה~ר ד"אוהעביר
 ברה""ר ד""א ויעביר יוציאשמא

 ואי~
 מצוה יד""ח יוצא

א~
 ד""א ו~~יר לרה""ר הלולב והוציא כש~כח בדיעבד

 אמרינן וש~יר לאוין תרי דוחה עשה דאין משוםברה""ר
 ד""א והעברה הוצאה בלא בשבת הלולב ונ~לכשת~ע

 יד~ א"י נמיברה""ר
 תקנת על ש~בר משום ~""ת

 ה~ו~" כמש""כחכמים
 ~א"~ הנ"ל" ב~ו~

 ל~פו~קים
 ד"א נמי והעביר לרה~ר דבר והוציאכששכחו

 ד""א וה~ברה דהוצאה משום אחת אלא חייבאינו ברה~
 הואברה""ר

 ר~
 עדל"ת אמרינן בדיעבד אז אחד ל~ו

וליכ~
 יעבור שצא משום חכמים גזרו לא א"כ עבירה

 בדיעבד אמרינן שפיר לחוד" הרחקה משום רק המ~העל
 יצא ש~יר בשבת הלולב נ~ל או בשבת ותקעבשכח

מצוה יד"~
 מה"~

 ~ברכת שיוצא ~ני ביום ש~יינו לברך וא""צ
 הי~ב~ ודוק בשבת שברךשהחיינו

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

 ~י~
~~~~ 

 ~~י~י ~~~~~~
 ""~נ~ ~~י~~ו~ ~~~~~

 ~~ור~""

 ~~~~י ~כ~~~י ~~~ ~~~~~ כ~~ ~~י~~~
 ~"~ ~ו~ ~~~ ~י" נ~~ ~~~~~~~

~י"נ ~כ~י~ו~ ~~ו~" ~~~~י
 ~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~ו~~" ~~~~ ~"~ ~"~
 ~~~"~ ~י~~~וי~ ~ו~ר"~ ~נ~ו~ ~נ~ו~~זוו"~

 ~~י"~~~

 ~וו~~

~~י~
 התו~" דברי ליישב בלימודי שחדשתי מה

בכריתות
 ~ד~

 י"ג
 ע"ב~

 אוכל דיש במתנ~

אכי~
 שה~שו א~ד" ואשם ח~אות ד" על~ וחייב אחת

 דתני ומוקדשין ~תני לא בשאלה דאיתי" דמידיותירצו ואכלו" יאכלנו שלא שנשבע כגון ה" חשיב לאאמאי
 דמן ונזר~ו שנשח~ו השתא מ""מ ~אלה דהויאע"ג

 בבכור דאיירי למימר ליכא אבל בשאלה" ליתאכהלכתן
 קאמרשהרי

 בג~
 מיגו אקדשיה

 דא~ו~~
 איסורא בה

 שהרי אקדשי" אומר הוי לא בבכור מיירי הוה ואיהנאה
 הא ~מוהי~" התו~" ודברי ~~~ רחם בפ~רקדוש

הש"~
 ~כ"ד בשבועות

 ע"ב~
 ליתני מתניתין אהך פריך

ח~
 שאמר כגון

 שבו~
 ~די ומשני וכו" אוכל שלא

דאיתי"
 בשאל~

 בבכור ו~ני הקדש והרי ו~ריך ~~ני לא
 עיין בבכור ד~ירי ~ניתין מוקי הרי מרחם"קדושתו

 וב~~א בכרי~ות ובב~"ז שבועותבמהרש""א
 ר"~

 כ""ח
 מהל" ~~""י ובשעה""מ בזהשעמדו

 שבועות~
 וגם עש"ה"

 הש"~ דברי על~שה
 לאו~מא מצי היכא הנ"ל שבועות

מתניתי~
 הא בב~ר

~"~ 
 מיגו א~דש~ קאמר בכריתות

דאי~וס~
 איסור בה

 ע~
 בבכור מיירי לא

 כמש~
 התוס"

 הנ"ל~בכרי~ות

~~~~
 החדש בדבר ליישב

 אלגאזי דהמרי"~
 ~בר~~

 הבי~דבכורות~
 ~~"ב תו~תא

 יורשים לו ואין שמת וגר ה~דש ובהמת המדברדבהמת דבכורות~
 וכתב ~בכורה"פ~ורים

 ונראה אלגאזי המרי"~
 המדבר דבהמת הואדהכונה ~שו~

 שהית~
 ולא מתחלה הפ~ר

 של ~היתה בעלים לה שה~ או מעולם ~לים להה~

~
 ואין שמת

 יורשי~ ~
 בכור ילדה דאם הפ~ר דנשארה

 ~דושת חייל לא אדם שום בה שזכה ~ודם הפ~רבעודה
 לה ה~ לא שנולד בשעה כל רחם בפ~ר מאל~בכור
בעלים

 וה""~
 מאליו ~דוש רחם בפ~ר דבבכור דאע"ג

 וראוי בעלים לו שיה~ בעינן ~מ בפה ~~דישו שלאאף
 דבהכילה~דישו

 א~
 ~ליו ~דוש ב~ה הקדישו שלא

~~ 

הראוי
 לבי~

 בילה אין
 ~כ~~

 גם ומה בו
 כשה~~לי~

מאשרי~
 מעשה ע"י ~דושתו ומ~יימים

 שנותני~
 לכהן

 כשאין אבל בפה כמ~דש חשובלהקריבו
 הבעלי~

 ~ליו
 בין ~~ה בין להקדישושראוים

 במ~~~
 עליו חל לא

 בזה שהאריך עש"המאליו
 ו~י~

 ה~כור נולד דאם
 ~צמו י~ראל זכה אם הפ~רבהיו~ו

~ 
 נ~ה הה~קר

 ~דושת עליו ~ל בו שזוכה ומשעה הגר מן כיורשהזוכה
 הזוכה דמכחבכור

 הז~
 מ~~~ש

 הבכ~
 ולא

 מכ~
 בעלים

~כת""ד~

~~~~
 הנ""ל ב~~ור היינו ~בכור מתני~יןדאוקמא הנ"ל~ ~ש~ו~ו~ הש"~ דברי הי~ב מיושב

 וזכה ה~~ר מ~ודםשהי"
 אד~ ~

 מן
 הה~~

 ומשעה
 ~ליו חל ~דם ~השזכה

 קדוש~
 ~כור

 ומ~
 שנותנים

הבעלי~
 כ~ש"כ כמ~דיש חשוב להקריבו

 אנגאזי ה~רי"~
 בכה"ג א~דשי" בבכור שייך וש~ירהנ"ל

 לכ~ן ונתנו הפקרמן שזו~ ד~~
 ~שו~

 ולי~א כמקדיש
 בש~ל~

 ~יון
 קדוש הוא מאליודאח""כ

 בקדו~~
 בכור

 ודו""~
 ~י~ב~

~~~~
 דכ~בו הנ"ל בכרי~ות התו~" ד~רי ליישב יש

 ד~~מר כיון ב~~יר לאו~מאדליכא
 הש"~

 א~דשי" בבכור ג""כ משכחת הנ"ל לפי האא~דש~"
 עליו חל אדם בה ~כה ואח"כ הפקרב~מת

 ~דוש~
 דהחת"~בכור"

 ~ב~יו""ד
 ש~"ז~ ~י~

 ד~~~ר דהא כ~ב"
 לא או מבכורה~~ור

 תלי~
 ~ר"ש בפלוגתא

 ור~נ~
 אי

דרשינ~
 דדריש דלר"ש לא או ד~רא ~~מא

 ~עמ~
 ד~רא

 ה~~ר ד~רא ~~מא דרש דלא ולמאן בבכורה הפ~רחייב
 מבכורהפ~ור

 התוס" כתבו וש~יר ~~מו" עש~
 למא~

דדרי~
 ל""מ בבכורה חייב והפקר ד~רא ~עמא

בבכור לאו~מ~
 בבכו~ דל~

 א~דשיה
 ולכ~

 ה~עם אליביה כחבו
 שחי~ה דלאחרמשום

 וזריק~
 ~~"כ שא~~" ל"מ

 יכול ש~יר ד~רא ~~א דריש דלא למאן קאיבשבועות הש"~

לאו~~
 מן בזוכה בכה"ג בבכור

 ה~ק~
 שייך וש~יר

 בבכוראקדשיה
 ודו~

 הי~ב~
 הח""~ ד~י~~~י

 מקשים ששמעתי ~ ליישב יש הנ"ל
 דברי ל~י ז"ל פ~ל~ס ~ר"מ הגאוןבשם
 איך מבכורה פ~ור ה~~ר דבהמת הנ"להתו~תא
 דשות~ות דקי""ל כיון בכור ~דושתמשכחת

 עכו""~
 פ~ור

 כמבואר מ~רא דיל~ינן דהו כל א~~מבכורה
בכורות בש"~

 ה~ ב"~ ~~~
 מבכור~" ~~ורה ה~~ר שות~ות



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לר~א~
 בגידין דאין ~ום בהנאה אסור גה"נ דסובר

 לו~ ל"~בנו""~
 הותרה וגידה היא נבילה כשהותרה

 ~~יםכ~ואר
 ~כ"ב~

 ליה לית הנאה ואיסור
~וה בעלי~

 הפ~
 ב~ן עיין הפוסקים כ~"כ

 קונ~גבי פ"ה~ ~נדרי~
 משכחת איך א"כ עש~" לי נהנים ולוים כהנים

 דהוי בכור קדושת חל לא גה"נ על הא בכורקדושת
 ~ונה~ קושיא והוא הבכור כל בעינן ובבכורהפקר

~~~~
 ניחא

 לר"~
 דקרא ~עמא ~ינן דסובר

~  חייב הפקר דבהמתסובר 
 בבכו~

 כמש"כ
 הידוע הרמב"ם דברי לנכון ~ושב ולפי"ז הנ"להח"ס
 בגידין דאין~סק

 בנו"~
 בהנאה מותר דגה"נ ~סק

 דסובר דלר"ש מוכח הנ"ל פסחים בש"ס הא עליווהקשו

 בגידיןאין
 בנו""~

 בהנאה מותר דגה"נ ע"כ מוכח הא קשהדלכאורה ניחא" לפי~ בהנאה" אסור גה""נ

דאל~
 אסור גה"נ דאם בכור קדושת משכחת היאך

 הפקר והויבהנאה
 שותפו~

 כקו" מבכורה פ~ור הפקר
 דקרא ~עמא דדרש דלר"ש ניחא זה אך הנ"ל"הגאון
 שפיר ב~ורה חייב הפקרבהמות

 קא~
 אסור דגה""נ

 ד~רא ~עמא דרשינן דלא ~סקינן לדידן משא"כבהנאה
 הלכה ולוה מלוה מהלכות ~~"ג בהה"מעיין

 א"~
ובתוס" עש~"

 יו""~
 משנה ~רה ~פ"ג

 ז"~
 ובהמו~

 פ~ור הפקר

מבכו~
 ~חיו"ד אסאד ~ר"י בשו""ת עיין

 דגה"נ הר~"ם פסק שפיר כן" פסק דהרמב""םשכתב שמ"א~ סי~
 ~ח בהנאהמותר

 ק~
 הי~ב~ ודוק הנ"ל

 ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~י~ ~~~~~~~~
~ור

 ~יו~
 י~רו ~"

 ~ר~~ ~~"~ ~ר~"~
 י~"ו" וו~ר~ייו

~~~ו" ~~~ר"~ ~~~~ ~~"~ ~ר~ ~~י ~כ~~ וכ~"~~~"~
 ~~~ ~ו~~ ~"~ וכ~ ו~י~~ ~~ור~~ ~~~~
 ~~~""~ ~~"~ ~ג"י~~~~~~~

 י~"~" ~ר~~וי
" ~ ~ ~ ~

 ~ר~ ~~~
 ~~ו~ ~י~~ ~~ ~~~י ~כ~~ו

~~~ו~
 ~ ~""י ~~~כ~"~ ~~~~י ~~~ ~י

 כי~יו~
~~~ 

ו~~ר ~יו~ ~~ ~~~י~~ ~יכו~~י ~~ ~~ ~~~~י
 ~~ ~~~י~ ~~~י ו~~~ ~~~" ~

 ~~~ו~

~י~
~ ~~יו  ~~~יו ~~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~ 
 ~~~ ~~ו~~י~ ~י~ ~~~~ו ~~~ ~ ~~~~
~~~

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

 ~~~~~ך~
~~~~ ~~~~~~ 

~ג~
 נידון

 ה~
 שו~ מדברי אך ~ני בא לא

 רע"א
 ס~~מדו"ת

 פ""ב~
 היתר א""צ דבמומרת מוכח

 מהרש"ם בשו"ת ועיין ~"ה" הג~ ז~וי ולאק"ר
 ח"~

 ~ס~חאה""~
 נ~~

 ב~תחות
 ש~

 הביא
 סי" חאה"ע~ח"ב ח~ מתש~

~~"~ 

 שכתב
 לצר~

 המירה שמא ספק
 בלא היתרלענין

 ק~
 בלא להקל יש דבהמ~ה ומוכח

 ה~שו~ ובגו~ק"~
 זיכוי דצריך המהרש"ם כתב ~נים

ג~
 ~ס~ חאה"ע יצחק בית בש~ת וכ"כ

 נ" ~בס~ החת"סלדברי דא~ כ~~
 חאה"~~

 להתיר לי ניחא דלא
 רבנים מאהבלא

 א~
 באשה ואפי" במורדת" ~ף ~שעה

 ~מ גרושה שהיא נודע ולא לכהן שנש~תגרושה
 דתהבהמירה

 לאיש שנשא~
 ויל~ נכ~

 לו
 בני~

 יש
 לישא לבעלהלהתיר

 רבנים ~ה בלי אחר~
~ 

 שיזכה
לה

 ג~
 ר""ג ל""ג האי כי יהודית מכלל שיצאה דבכה"ג

 ~סי" חאה"ע לאברהם חסד ב~שו" וכ"כמאוה"ג"
 דגם הנראה וכפי בכה"ג רבנים ל~ה להי~רדא"צ ג"~

 ~"ר דא"צ במומרת יודההח"ס
~~ 

 זיכוי ע"י ~תיר
 ~ס~ בתשובה ~"כ עש"ה"ג~

 ל"א~
 מאה א"צ דבמומרת

 להיתררבנים
~ 

 ג~ זיכוי ע"י
 והביא

 אחר ע""י לזכות הואדמנהג וצ~ הישי""~ בש~
 ג~

 הבעל יקבל הזיכוי ולאחר זהבאופן יה~ הג~ וזיכוי למומרת
 הג~

 השליח מיד
 ~ליח יהי" זכתה ולא לה היא זכות אין שאםו~מר
 לתתלהו~ה

 כשת~~ ~
 מכל יצאנו ובזה יהודית לדת

 הבית כ~"כ ממנ"פ ו~ו~ילהספיקות
 מא~

 באה""ע
~סי"

~~ 
 ~חאה""ע אברהם ברית בשו"ת וכ""כ עש"ה"

ס~
 צ"~

 ס~ ח"ג ~מדו"ג ומשיב שואל בשו"ת ועיין
 גם לה זכי בפירוש אומר והבעל שזינתה דהיכא~תב צ""ד~

הרי"~
 וכ~ זיכוי ע"י מיד ד~ורשת ~דה

 הג"א
 על שנא~ת דאשהדגי~ין ~~

 בע~
 זכה ואמר

 בג~
 זה

 זכות כי זה של בקבלתו מיד מגורשת היא הרילפלונית
 עש~~ לההיא

~~~
 הג"א ~רי על שקשה

 ה~
 מ~נ~

 ~רפ~
 דר~דגי~ין~

 צריך ללוד לודים מכפר אפ~ אומר
 צריך דשליח לר"א ~כחת היאך ו~"נ ~"נשיאמר
 שיאמר צריך ~ו~ה בשליח דרק ובפ"נ בפ"נשיאמר
 מיד שנתג~ה כיון ל~בלה בשליח משא"כ וב~"נ~""נ

 ו~"נ ~"נ שיאמר א""צבקבלתו
 כמש~

 הר"ן
~~~ 

דגי~ין~
 שליח ~או הבעל זה בשליח ב~"כ רש"י דכוונת

 את יגרש דלא כב"ש דסובר לר"א א"כ עש"~"להולכה
אשתו

 אא~
 בסו~ה התוס" כמש"כ דבר ~רות בה מצאה

 ~~ד~
 ע"א~

 הוי כ~ינתה א"כ עיי"ש" ה~ישלמי בשם
ג~

 השליח קבלת בשעת מיד ומג~ת לה היא זכות
לשי~ת

 דשליח לר"א משכחת לא א"כ ה~ל" הג~
 ו~ר~ ובפ"נ" ~"נשיאמר הג~

 שהביא הירושלמי לשי~ת
 סו~התו~

 בעלה יכול לא לב"ש קרא ל"ל שהקשה גי~ין
 דלא ~מע סו~ה משום ~"ל לקחתה לשובהראשון
 אך קשה" בודאי דבר ערות בלא גירושין לב"שמשכחת
 ליישביש

 עפ"~
 החת"ס

 סי" ח"ב ~חאה~
 מ~~

 שכתב
 קו"ליישב

 הראשוני~
 קושיין מאי הירושל~ דברי על

 בעברדלמא
 וגי~

 דגי~ו ב"ש מודו
 נ~

 דירושלמי וכתב
 שנעשה כיון כתבם ~י הו"ל הא וקשהחתימה בעדי אלא מתכשר ולא כרתי חתימה עדי ל~דקאי

 שיגרש נישואין בש~ת מתר~ת לא דלב"ש האשה~ון בל~
 פסולים ע""ד בלא שמגרשה כל נמ~ת דבר" ערות בלילה
 פסול וממילא כתבם ~י משום חתימהעדי

 הג~
 וא"ש

 א"כ הח"ס" עכת"ד היר~למידברי
 לר~

 בגי~ין ועיין בע"כ גירושין מהני שפיר כרתימסירה עדי דסובר
 ע"א~~ס~

 בע"כ מתגרשת דאשה כן ס~ר ~"א
 שיאמר בשליח משכחת ושפירעש"ה"

 בפ~
 ובפ"נ

 הנ~""י ~העלה לפ"מ ~שה אכתי אך בע"ככשמ~שה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 חאה""~~מדו"~
 ~י"

 דא~ מ"ד~
 בז~ן

 שליח~"י לגר~ ~""י הש""~
 שי~ת לפי ב~~

 הרא~
 דהוא משום בגיעין

 במקו~ לבע"~תופ~
 לא שוב ~"כ ~ש~" לאחריני שחב

 גירושין~כחת
 שליח~ ~י ב~~

~~
 זה

 ניח~
 מגי~ין הנוב""י הקשה דכבר

 איתא דבגירושין ב~"כ בשליחות שםד~מרי" י"~ ~ד~
ובקידושין

 לית~
 ~~י" ~~ה""ע בח""ב הנוב""י ותירן

~ע~ם ק""י~
 דל"~

 משום שליחות ~"י ב~""כ גירושין
 דהג~

 חוב

~ו~
 מב~לה שמפ~דת

 משא"~
 בזנתה ~ו ב~רו~ה

שנא~ר~
 לר"א א"כ ב~"כ אפי" ומהני לה חוב הגע איןשוב כתו~ תנאי וכל כתובתה והפ~ידה ב~לה על

 גע משכחתשפיר
 ב~"~

 ~פי"
 בל~

 בארו~ה דהיינו זינתה

ובלא~
 המפו" ה~לה כבר

 דג~
 כמה משכחת לב""ש

 בלא לגרשה שיכולהאופנים
~"~ 

 מד~תה כגון
 דרק היא הירושלמידקו" ר~ וכד~

 ~ר~
 יכול דלא

 ב~~
 הראשון

 מכח כשנ~גרשה מיירי ל~חתהלשוב
 ~רו~

 דבר
 ~מדו""תהנוב"י כמש"~

 חאה""~
 ~כ"ע ~י"

 בהג"~
 ובהמ"ח

 ושפיר הנ""ל הג"א דברי מיפרך לא לפי"ז ~ש""ה"שם
 יכול בזינתה לומריכול

 לזכו~
 לה

 ג~
 ~פי" מיד ומגורשת

 משו~להרי"~
 כנ"ל לה הוא דזכות

 מכש"~
 במומרת

 לכ""~ בודאי ~רל ~םוזינתה
 לה לזכות יכול

 הרי"~ל~י~~ ~~ ג~
 ודו""ק~

~~יין
 בש""~

 ~~י" או"ח
~"~~ 

~~"~~ 

 שיש דמי בהגה
 שה~ירה בתלו

 ל~כו"~
 מ~ויבין אין זינתה ~ו

 מחללת היא ~ביה כי לקדשו~וד
 והו~

 וכתב ~מרדכי
 ~ב~"ק שם~מג""א

 ~"ב~
 ~"פ

 זינתה ב~וד~י כשה~י~

~ש~
 ו~יין

 ~ח""~ חאה""~ בח""~
 ~י"

 כ""ב~
 המרדכי דברי בכוונת המג""א לפרש שדחקשמאי הג~ ~ש"ה"

דבה~י~
 שזינתה ~ום הוא

 דבהמי~
 לומר ל""ש לחוד

שמחלל~
 הש"ס דקאמר הא קשה דאל""כ אביה את
 לר"שבסנהדרין

 חמו~
 כהן לבת נ~נה ש~ן שריפה

 ומאישזינתה
 חו~~

 אי~א ואם אביה את מחללת שכן
 נמי אמר כש~ע""א כהןדבת

 מחל~
 מנ""ל ~""כ אביה ~ת

 כש~ע"א דהא חמורהדשריפה
 א~

 ~עפ"י ב~קילה היא
קוש" ידו~ ~פ"י ליישב יש זה טש""ה" ~ביה ביתשמחללת

 בש~ ה~ול~
 מהר""צ הגאון

 ~לברשעא~
 ~מ~י ז""ל

מחייבת
 ב~

 שריפ~ כהן
 דלאו נימא דחמורה משום

 רק וחייבתהוא אבי~
 ~קיל~

 רובא בתר דאזלינן וא"ל
לשי~ת ה~

 הר~
 בחולין

 ובזבחי~
 לא למיתה מי~ה בין

אזלינן
 הטולם ותי~ו בנשרפין" נ~קלין נבי בת~

 אביה בה שקבל כגון בשריפה כהן בת להדמשכחת
 ויו~ ש~י~ ג" מבת פחותה~ידושין

 אחד
 וא~

 דלאו נאמר
 בבת ניחא וכ""ז ~ידושין" דל""ה מי~ה פ~ורה הואאביה

כה~
 שזינתה

 דל~
 כשהיא בקידושין רק מיתה משכחת

 השריפה לומר יכול שפיר שהמירה כ~ן בבת משא""כא"א
 ר~ מחויב~ דאי~ והאחמורה

 כש~~""א ~קילה
 למיתה מי~ה דבין משום בחמורה לדונה יכול דלא~שום או~

 כקו" בת""ר אזלינןלא
 העול~

 הנ"ל~

~~
 המג"א כדברי מוכח ~וכה ~וף הש"ס מדברי
 אביה" בית מחללת ~ינה לחוד דבהמירההנ""ל
 הש""סדפריך

 בר~ה ~ום דתה שהמירה בילגה גבי ש~

קנ~ינ~
 הוה מי לאביה אפי" ו~ירש"י לדידי" ליה

 ואםל~~~יה ל~
 אי~~

 היא לחוד דבה~רה
 מחלל~

 אביה
 ליה ~נ~ינןשפיר

 דר~ אע"~
 כ~~מירה

 כשהי~
 א""א

 אז זינתה דבודאיאמרי"
 הי~

 ושם אביה בית מחללת
 ~חללת אין לכך פנוי" שה~ הש""~ יד~ ל~רדיועכשנשאת
 אביהבית

 ב"י בשו""ת ~יין בא"א" רק דפנו~ בזנו~
~~ה""~

 סימן
 מ"א~

 מקשה שכיר לכך
 הש""~

 משום
 ליה~ ~נסינן לאברתיה

 ~מדו""~ ה~וב""י שמדברי הגם ל~נינינו"ג~~~~
 חאה"ע

ס~
 קכ""א~

 א~ מ~מ~
 ו~~ורה בזינתה

 רבנים מאה הי~ר וצריך ~זכוי ~מכינןלא לב~~
 בשו~ וכ"~

 סי" ~ח""אשבו""י
 ~"כ~

 להצריך ה~~רונים שה~כימו
 ודרה בה~ירה מ"מ ~ש"~" בזינתהק""ר

 ע~
 ~כו""ם

 ק"ר דא"צ הנ"ל האחרוניםה~כימו
 דידעינן היכי ובפר~

דזינתה
~~ 

 רק ~כו""ם
 ד~מכינ~

 גע אזכוי
 באוכ~

 הנ"ל~

 ראוי א~ נ""י מ~כת~~~~
 ונכו~

 אליה לנ~ות
ש~קבל

 ג"~
 אצלה לפ~ול באפ~רי אם ודאי בזה

 ג~ זיכוי בלא ברצון הגעשת~בל
 פשוע זה כי ~וב מה

דה~
 של הע~ם

 הפו~~י~
 במומרת ~גע זיכוי דל""מ

 היאובזינתה
 לכך ני~ גט שתגי~ ~ד מגורשת ~ינהדבזיכה י"ב~ ~גי~י~ הרי""~ לשי~~ שחוששי~ משו~

 כמבו~ר חדר"ג להתירזיכוי ל""~
 במהרי~

 בב"ש היבא
 ~~י" אה""עוב~ו"ז

 ~"מ~
 א"~ עש"ה"

 כשתקבל
 ~יין בזה חשש שום ~וד ליכא ממילאברצון ג~

 ~ו""~
 ר~"א

 ~~~מהדו""~
 פ"ב~

 ~ש""ה~
 ~מנ~ אי~ בזה להאריךויש

 אקצר ~רדותי מגודל
 ידידו וכ~ש ~פשו שוכ"ט האומ"רבקצירת

 כ~""י~ בלונ"חהדושת""ה
"~~

 ~~"~ ר~~"~ ~י~~~~~י~ ~~ ~ג~~

 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ג~~~~~~~
 ~~~~ן

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

 ~ר~ ~~י ~כ~~ וכ~"~~~ו~"~
 ~~"נ

 ~~~"~ ~~ו"~
 ~~~~~ור~~

 וכו" וכו" ו~יר~~ו ~~ור~ו
 ~~~ כ~"~

~~~~~~~~~~ ~~""~~~~ ~""~~ 
 ~ר~~~וו ~~~"~

~~~~
 ~ני~~י ~~ר~ו ~"י" כ~~"נ

 ~~~ ~~~ ~~~ו~
~~כו~

 ו~ו
~~~ 

 ~~~י~ו
~~ 

 ~~ר
~~ 

 ~~~~ו"

 ~כ~ ~ו~~~ ~י~~י ~ו~~ ~~~י~~ ~~~ ~ר~ ~~~~~~נ~
 ~כ""~~~

 כ~~ו ~~~ו
 וכ~~

 ~~~~ו~~~~י ~~~ ~י ~~~~י ~ור~ו
 ~~~י~ו ~~~~ו

 ~י ~ר~יו~י ~~~ ~
 ~~רו~יו ~~רי ~יו~~ר~

 ~~י ~י~רי~
~~~ור ו~~י~ ~"~ ~ו~~

 ~ז~" ~וו"~

~ ~~ ~ ~  ~ 
 ~ ~י~ ~~~~ו ~~~ ~יי~ ג~ר

 ~~ ~~ ו~~~
 ~~~ ~~ ~ ~י ~~י
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~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~י~~~~ור  ~~~ר 
 ~~~~ וג~ ~~~ ~~

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

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

 ו~~~ר ~ו

~~~~~ ~~~ 
 ~~ור~~ ו~ו~ ~~~ ~י~~ ~~~~~ו

~~~ר ~~י~ ~~~ ~~~ ~~י ו~ו~ ~ו~~ ~ו~~ ~~~~~~~~
 ו~~~ ~ו~~ ו~~

 ~~וו
 ~~י~ ~~~ ~~~~

 ~~~ר ~~ו ~~~~~~~
~ ~~ו~ ~~ ~רי~~ר ~~גור~~ ~~ י~ ~~ ~~~~ ו  ~~~~ ~~ו~~ ~י~~ 

~ ~~ "~~ ~~י~~ ~~~ ~~ו~~~  ~  
 ו~~~י

~~
 ~~ו ~~~ ~~י~ו

~~~ר ~~~ ~~ ~~רי ~~י~ו~ ~~~
~~~ 

 ~~רור ~ר
 ר~ ~~ו~~ ~~י~ו~ ~~~~

 ~רי
~ ~~י ~~ו~~~  ~~~ ~~ 

 ו~~~ר
 ~ו~ ~וו~

 ~~ ~~~ ~ו~ ו~~~~~י~~
~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~רי

~ ~~~~ ~י~ו~ ~~ר~ ~ור ~~ ~~~ ~~ ~י ~~ 
 ~~ ~~~~ ~~ ~~ר~ ר~ ~~~~~ ~י" ~~~~~

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

~~ 
 ~~~ו ~רור ~~ ו~~י ~ו~~ ~י~ ~~~~ו

 ~וו~~
 ו~~ר ~~י~" ו~~~

 ~~~ו~ ~~ ~~~ו~ ר~~
 ~~~~ו~~~~~

 ~ו
~~~ 

 ~~~ ~~ו~~ י~ ~~ ~~ י~יו
~~~ ~~~ ~  ~~ ~  ~~ ~~~ ו~~~ ~~~ 
~ ~~~ ~  ~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~ר
 ~ו~ ~~~~~י~ ~י~ו~ו~ור ~~ ~~~

 ~רי~~~~~~~
 ~~~ ~~~ ~~~יר ו~~~ו ~~~ו~~ו

 ~~~ ~ג~ ~~~ ~~ ~יו ~י~ו~יו~~~~~
 ~~ו~~

~  ~~ ~~ ~~~~ 
 ~ו

~~~~~ 
 ~ו

 ~~~ וג~
~~~  ~~י" ~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ 

 ~~~ ~~~ ~~ ג~ורי~ ~י~ו~ו ~~ ~י~י~~~~י~ ~~
 ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ו~~~ ג~ו~ ~~~~~
 ~~~ ~ו~~ ~~"ו~~~

 ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~י~ ~ו
 ~~~~ו~~

 ~~ו~ ~~ ~ ~~~~ ~~י~ ~ר
 ~~ ~~י"

 ~~ו~ ~~ ~~~י~~
 ~~ו~ו ~יו ~~ירו

 ו~~י~ ~~ו~ו ~~~~ ~~~ ו~~~ו~י~ ~רי~~~יי~~ו ~~ ~~ו~
~~~~~ ~"~~ ~~ 

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

 ~~ו~ו
~ ~~ ו~ ~~~~  ו~~~~~ ~~~" ~~~ 

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

 ~~~ו
~~~ ~ ~~~ר 

 ~~~ו ~~~~ ~י ו~~~ ~~ו~~ ~י~~ ג~
~~ 

 ~~~~ ~~~ו~~ ~ר~י ו~י~~ ~~~~~" ~~~~~~
~  ~י" ~~~~ ~~~~

 ~י ~~ וג~ ~~~ו~ ~~ו~ ~ר~
 ~~ר~~~~

 ~~ו~~~ ~~ ~ ו~ ~~~ ~~ ~~ו~
~~

 ~~~ר
 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~י ~~~ ~~ו~ ~~ו~~~

~ ~~~~ו~~  ~~ר ~~י" 
 ~~~ו ~~~~י ~~

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

" ~  
~  

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

 ~~~~ ~~~ ~~~ו~ ו~י~~ ~~~ר~~~~~~

~~~
 העדים ~~ו אם לברר צריך ~ודם זה ב~אלה
 ~אם ~ידו~ין מע~י עמה מדבר~ה~

~ 
 ~מעו

העדים
 ~וד~

 קידו~ין ~~י מדב~ם ~~י"
~ 

 ~מעו
 קידו~יןב~עת

 ~ידו~ין בעסקי כ~ד~ ל~ ~א~" ~
כמ~~

 אות כ~ד ~ס~ הטור ב~גהות הכנה"ג
 ~א~

 ה~
 ע~~~

 ע~י על
 קידו~~

 העדים שש~ו היינו

 הן אמרה והיא לה~~דש תירצי ה~ד~~א~
 ע~"~~ מקוד~~" אינה ~מעו לאאם אמנ~

~~~

 אם
 נא~

 עמה שמדבר ~ה ידעו ~עדים

מ~וד~
 את הרי בתיבת מ"מ קידו~ין עס~י על

ל~וד
 ב~"ס כמבואר מ~תי~ה ו~ע ל"מ ~~א~

 ~ דף~קידו~ין
 ע""א~

 ~לא בבירור א~ וע""א
 א~

ר~
 וגם לחוד את הרי

 המקד~
 ~לא אמר ~~ני כן אמר

 א~~~
 ע""א ~יש רק לא או מ~וד~ת תיבת נמי אמר

 בהכח~ה ע"א מקוד~ת תיבת בבירור ~א~המח"~
 ~בסי" כ~בואר כלוםלאו

 מ"ב~
 בהג"~

 דמחמ~ין דהא

 דוקא זה ע"א לפניב~יד~
 א~

 ~ניהם
 ~ודי~

 אם א~ם
ע"א

 ~חי~
 אין העד

 לחו~
 ועיין

 בפת"~
 ~הביא ~ם

ב~~
 ~בסי" הח"ס

 צ"ט~
 שנער ע"א עדות ע"ד ~כתב

 טבעת~ח
 לא לי תיבת אך מקוד~ת א~ הרי וא~

 והב~ו~~~
 באצבעה לה ~נתן או~ת

 וא~
 דבר

 והנער אמר מה והבינה ידעה לאאמנם
ומ~יק הכל" ~חי~

~~ 
 בזה דאין

~~~ 
 דאיכא כיון ~~ ~ידושין

 רוב ~יתר" רובאתרי
 הפו~קי~

 פס~ו
 המ~~

 בע~א
 ~אין דידים דס"ל הפוסקים ורוב לקידו~ין חו~~יןאין

 ע~""ה לה~יר י~ ידי~ ל"המוכיחות
 וכ~

 המהר~ד~ם
 סי"~חאה""ע

 י""א~
 ע~""ה~

~~~
 אם דאף בנ"ד

 כ~יט~ נא~
 דהכח~ת הסוברים

ה~ד~
 ~בלב דברים דהוי מ~ום ל"מ

 במ~
~א~

 הי" ~כוונתו
 ל~חו~

 ~בסי" כמבואר
 מ"ב~

 וב~ו"

 ל~מ ה~ידו~ין בל~ון כ~אמר דו~א זהו~~"
 אח~

 לומר
~כוונתו

 ל~חו~
 ~א"כ

 כ~מכחי~
 אלא אמר ~לא ואמר

 ~זה דילי" הכח~ה מהני לחוד א~הרי
 עוד ~י~ ובפר~

ע"~
 אמר ~לא כדבריו ~אומר

 ר~
 וה~ני לחוד א~ הרי

א~
 העד לדברי לח~ו~ בי~ אפי" ועוד יודע" ~אינו

ה~"~
 ~בס~ בכה"ג מבואר הא נמי מקודשת ~אמר

 אות ה~ור בה~ותמ"ב
 כ"ד~

 דאם
 המ~ד~ הכחי~

 לע"א

לכ~
 אינו

 קידו~ין~ב~~
 ד~סול ~ר~פ כתב וכבר פ~ול ~א כאן י~ האועוד ~~" ~ס~ אל~יך ~~ר""ם

 ~אר דל"מ לכ"עאמרינן
 עדו~

 ל~יטת ואף
 ל~ נמידבפסול הסוברי~

 אחד דבנמצא
 ~ר~

 ע~תן פסול או
 בע"א דה~דש ~ום ה~עם הוא ב~ידו~יןב~ילה"
 בתשוב" כמ~"כ אחד עכ"פ נ~אר ~ידו~יןחו~שין

~סי" רע"~
 ע~"~ צ"ד~

 דו~א וזהו
 על עדות עוד כאן כשי~

 נ~אר דאפ~ פסול ~ום עדות ~אר ~בטל לאה~ידו~ין
 בהא דהא הנ"ל רע""א כמ~"כ ~ידו~ין חו~שיןע"א
 כאן אין בנ~ד ~~א"כתליא"

 ~ו~
 הקידו~ין על עדות

 ~וד~ת~אמר
 ר~

 הפסול
 המח"~

 א"י עדותו ועל
 ועיין מה~" ~דות פסול ~הוא כיון כלללסמוך

כת"ס בת~~
 ~~ ~חאה~

 ל"ט~
 ~ח"ב ~ר~"ם וב~ו""ת

 החו~ות כל ולגבבסנ"א~"
 ולו~

 מועיל עדותו ~מא
 אחד בעד דל""מ חדא בת~ובה" חזרד~מא

 להכ~~
 עדותו

~ח
 ח~~

 זה
 כמ~~

 ג"כ
 ובכת~ ~כת~

 ~סל"ט
 ו~הנ"ל~"

 לחו~ י~ אם
 הוא הא ל~דותו

 ר~
 אחד עד

לחוד
 ולחו~

 הפוס~ים ל~י~ת
 בע~ המקד~

 חו~~ין
 יש נמי עדותו לפי לי א~ כ~לא וגםלקידו~ין

 כ~לא אף ה~מיריןלדעת ל~ו~
 כולי ~~~" י~ נמי לי א~

 מח~ינן לאהאי
 ה~~ד~~ כמ~~

 הנ~
 איכא ועוד

 הכ~~העוד
 ~ה~~

 ~לא מכ~י~ו
 א~

 רק ~וד~ת
 ~וד אתהרי

 הנ~~ בב~~ מכ~י~ נ~ וע~

~~~
 ~~ידו~ין הסוברים ל~יטת דאף בנ"ד י~ל

 א~דנמצא ~ל~א~
~  

 ~ותן פסול או ק~ב
 ב~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~נ""ד~מ
 ממנ"~

 בכריתות דהתו~" ה~ידושין ל"מ

 י"ד~~ד~
 דאמר בהא כתבו

 הש""~
 נתכוונו לא דאומר

 דלא אע"ג דפ~קינן ~פו~~ים נגד דזה הפ~א~~שה להעיד" לכוין ~~דות ראיית בשעת צריכין דעדות~עיד
 ~~~ בחו"מ הש""ך אמנם עדותן" ~ני להעידנתכוון

~ו~
 כתב

 דא~
 מהני להעיד נתכוון שלא דעדות ~י"ל

 פסול או ~רוב ביניהם נמצא כשאין דוקא זהעדותן
 שאר דמכשירין ~א פ~ול או קרוב כשנמצאאמנם
 אם הכשר גם אז ~עיד נתכוין לא דהפ~ול ~וםעדות
 להתכוין הכשר צריך ע"כ עדותו ל""מ לה~ד נתכויןלא

 קאו""פ כשישלהעיד
 עש~ בינ~~

 נכונה~ ~ברא והוא

~~~~
 ~~ד נתכונו לא ה~ידושין ראיית ~ש~ת בנ""ד
 מכשירים וכשאנו הפ~ול ובין הכשריםבין
 דה~~ולהכשירים

~ 
 להעיד" ~תכוין צריכים יבטלו"

 ~עיד נתכוונו לא שאםכיון
 א~

 בלא ה~ ה~ידושין כל
 ודו~~ בנ"דעדים

~~~~
 להתכוין צ~כין החופה אצל ~ידושין ~י בכל
 ה~ו~" דהא הקידושין ל"מ דאל"כלה~יד

~במכו~
 וב""ב ו" דף

 קי"ד~
 ~ידושין עדי ~ני היאך ה~שו

 נמצאהא
 ש~

 ו~סולים ~רו~ם קידושין בשעת
 העדותוכל ~דו~

 בטילי~
 הראשונים ותרצו

 מ""ב~~ ~~~ באב"מ עיין להעיד נתכונו לא~סולים דהקרובי~
 כשיש הנ"ל הש""ך דבריו~י

 ש~
 הכשירים צריכים קאו""פ

 ועיין ודו""ק כנ""ל עדותן ~"מ דאל"כ לה~דלהתכוין

בישוי~~
 מ"ב~~ ~ס~

~~~~~
 ~רמ""פ

 ל""ד~ ~~י~
 אחד מורה בשם הביא

 עדותן קאו""פ ~ם אחד נמצא ל""אב~ידושין

 משו~בטי~
 דבד"מ כר"י וקי"ל לד""מ ד~א ~ידושין

 אחד ~מצאל"א
 קאו~

 דהתו~" בזה לד"מ דמי לא דב~ידושיןי""ל ובדה"~ עש""ה" בטילה עדותן
 במכו~

 ~דף

~~
 ~דותן קאו""פ מהן אחד נמצא בד""מ ל""א אמאי לר"י
 משפט האבטילה

 אח~
 בין חילוק ואין כתוב

 ד"~
 לד""נ

 אחד נמצא אמרינן בד""נכ~ו
 קאו"~

 עדותן
 ובשערי ~דו"ק ומשיב שואל בשו"ת וכתב עש"~"לד""מ ה"~ ב~י~

 בשם ח"אתורה
 גאו~

 אמרינן בד"מ דלכך ליישב א~ד
 בשבועות דאמרינן עפי""מ ~או""פ בשנמצא ~יימתעדותן

 מ""א~~ד~
 ועדי~ לויתי לא כשאמר

 שלוה אומרים
 חייבופרע

 לשל~
 לויתי לא שאומר דכל משום

 ~י"ז נמצא עיי""ש דמיא פרעתי לאכאומר
 ד~

 שהוא
 לו מאמינים לחובתוטוען

 ו~
 ל~ובתו טוען שהוא

מאמינים
 להעדי~

 לוה שלא ~וען כשהוא נמי הכי ה""ה

 שום ה~ לא דבריו לפיא~
 ~דו~

 ג"כ פ~ול ה~ ולא
 בזהשם

 מא~ני~
 לו

 ו~
 אמר שהוא

 שג~
 לא הכשרים

 וזה לעדים" מאמינים שםה~
 הטע~

 דב~מ ר""י של
מקיימים

 עדו~
 וכ"ז ~או""פ אחד נמצא ול""א בשאר

 בזה מא~נים בע"ד הודאת דמהניבד""מ
 שכ~~

 בהלואה
 משא""כ ב~אר עדות ~ני ולכך שם הי" לא~~ול
 דל""מבקידושין

 הודא~
 לאחריני דחב ~ום בע"ד

כדאמר
~"~ 

 ~"ה ~דף בקידושין
 ע"ב~

 ל"מ
הודאותו נ~

 ב~
 ג""כ ש~~ול והודא~ו לעדות ש~חיש

 וכש"כ שם ה~לא
 ודו~ כשהו~

 קצרתי~ כי היטב

~~~~~
 הנוב""י דברי לנכון ליישב יש

 ~דו"~
 ~חאה"ע

~י"
 ס""ז~

 שהביא הלבו"ש לשיטת שם שה~שה
~מ~

 ~ס~ ~חו"מ והש"ך
 ל"ז~

 ~סול אינו דנוגע
 ופ~ול ממונו אצל קרוב שאדם רק דמשקר~עם

 מגזה~

~ש~
 ~הביאו הראב""ד דברי ל~י הנוב""י ה~שה ולפי"ז

הרא~
 ריש

 דמכות~ פ~
 ~ב~"ד מ~ן דגבי

 נקר~
 שם

 פ~ולעד
 ובט~

 קו" א"כ העדות כל
 במכו~ הג~

 ~דף

~~
 דבשלמא יצילו ולוה מלוה עדות בכל ~שה יציל הרוג

שם
 הש"~ מת~

 הכתוב הדבר במ~יימי דבר י~ום
 עליו אין עצמו דעל דבר ב~ו~י ולאמדבר

 ע~ ש~
 כלל

ול"~
 לשי~ת ד""מ לגבי משא""כ מ~צתה שבטלה עדות
 עדות הו"ל א""כ מ~נו על פסול ~ד נ~ראהראב"ד
 ~צתהשבטלה

 ב~~
 הגאון עליו ~קשה עש"~" כולה

~
 הש""ס ~ריך ~א תמוהים דדבריו ז"ל פרענקיל ברוך
 ש~ובר לר""י היינו יצילהרוג

 דא~
 להעיד נתכוין שלא

 ור""י ~ם רש""י כ~""כ העדות" כל בטלה ופסולהק~ב
 בד"מ סובר הוא דהא יצילו ולוה מליה ל"קלשיטתו
תת~יים

 עדו~
 דה~ם ניחא לפי""ז ~ש"~" בשאר

 הטע~
 של

 דכ~יב אע"ג בשאר העדות תת~יים דבד""מ ד~וברר""י

~פ~
 שהלוה משום אחד

 ~ו~
 אומר א"כ לוי~י לא

 פסול הי"שלא
 ו~ ש~

 שלא שאומר
 ל~

 מאמינין כלל
 ע"א בגדר אינו הבע""ד אם וכ"ז כנ"ל ~כשריםעדות
 ע"א בגדר כשהואמשא"כ

 ג~
 ול"א העדות" מבטל הוא

 ומי~~ב בשאר העדות תת~ייםבד"מ
 לנכו~

 ראיות
 הלבו"ש" נגדהנוב"י

 ודו~
 ~חודד~ דבר הוא כי הי~ב

 הרבה כאן יש בנ""ד דבר של כללו ל~נינו"~~~~~
 רק כנ""ל ~ידושין ע~קיעל ~וד~ העדי~ בפני דיבר לא שמאספי~ות"

 בשע~
 ידה על הטבעת נתינת

 הא ו~וד ה~ידושין לראותקראו
 ה~די~

 שמעו לא
 ל~חוק שכיוון אמר וגם כן אומר הוא וגם אתתיבת ר~

 ולאוהיתול
~~ 

 נמי שאמר הע""א לדברי ואף ~ידושין
מ~ודש~

 כולי בפרה~י" ~"ש הוא וגם לי אמר לא הא
 וא"ל מחמרינן לאהאי

 דל~
 ב~למא לחומרא נחוש לא

 ל~בל רוצית אינה דהאשה חדא גט"להצריכה
 אין אשר רב ~כוםבעד ר~ ג~

 ביכולת~
 ~ר""י בשו""ת ועיין

א~אד
 ~ס~ חאה~

 י"ח~
 ד~יא ~יכי שכתב

 ~"א ב~יד~ין ~חמיר דא"צ הרמ"א כתבו~יגון דח~
 ~איןהיכי ה"~

 ~ לה~
 הגט הוצאות

 דלי~ ~~
 ~רי ורקים

 ~~ות ~כנה"ג כתב הא ועוד ~ש"ה" ועיקוןדוחק
 אות כ"ד ~~~ה~ור

 כ"ג~
 כ"~

 אין גט צריכה שאינה
נותנין

~ 
 הכהונה מן לפ~לו שלא דמילתא לרווחא גט

 י~נו שלא הדור ~ריציומשו~
 ענ~~

 י~ראל בבנות
 ~"י~~ סי" בנימין ~משאתלעגנם

~~
 ת"ח ועוד נ"י מ~כת""ה בה~כמת לפע""ד נראה
 אחדגדול

 ומו~~
 בהוראה~

~~~
 שהעדים דוקא הוא

 אומרי~
 שמעו שלא ב~ירור

מקוד~
 דבר אם

 ע~
 ~ידושין מע~קי

 דא~
 דבר

עמה
 מקוד~

 בזה יש אז קידושין ~~קי על
~ 

 עדים

כשרי~
 חשש יש לחוד א~ הרי אמר אפ~ או~ה שקידש

 דלא~ידושין
 ג~

 שכונתו פירוש לזה דאין כיון משתיקה
הי"

~ 
 ~אות ב~""ש עיין אחר ד~ר

 ו~חמ"~ י"ב~
 ~באות

ח"~"
 ר~

 דהוא דכיון להקל יש
 מכח~

 כוונתו הי" שלא
 נ"י ~כת""ה כמש"כ והיתול לשחוק רק ק~ושיןלשם
 אנו שאיןא~"י

 שא~ יודעי~
 ~יתול שחוק דרך

 כוונתו ה~ אולי שמתחרט כעת כן אמרדלמא
 טבעת נתינת ש~או לעדים ~רא שהוא יען קידושיןלשם מתחי~

 לשם הי" שכוונתו ~כחיש יכול אינו ואז קידושיןלשם
 שליח ~"י ולהשליש גט לה יתן א"א לחומרא ~""כהי~ול"
 והוא חומרא מכח ~וא שהגט כיון לינשא הוא יכולואז



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  כוון שלא בריטוען
 טוענת והיא קידושין לש~

 שכוונת~
~~

 ~בל רוצית ואינה קידושין
 ה~

 תתרצה כאשר

א~
 ~בל

 ה~
 יתן

~ 
 ו~יין השליח~

ח"ב חיי~ דברי בשו~
 ס~ ~חאה~

 ס"ח~
 יותר קל הוא דידי" בנידון

מנ"ד
 ר~ ג"~ א~ ו~

 לחוד את הרי
 וה~די~

 ראו לא
 ה~~ם דעיקר לחומרא גט ~צריכה כתב ~מ~ידושין

 שא~ הפוסקי~שמקילי~
 יהי" שלא כדי ~ומרא גט

 וכ"ז ה~קר" ישראלבנות
 דהוא היכי הט~~

 ג~~
 ~ה

 שיניה בין אצבע נתנה והיא גרמה שאשהמשא"כ

 בלא אסורה לזה א"א באיסור ~תל רש~ותו~תה
 אותה ~דש ל~תותו זאת ~מה היאוהכא ~
 כמש~

מעכת~
 יש זה גלל נפשות" שצודה בתה כך כאמה
 ~צריכה בנ""דלהחמיר

~ 
 כנ~~"ד~ לחומרא

 שוכ~"ס האו~ר ~צירת אקצר טרדותיומגודל
 ידידו ~נפשכנפשו

 המצפה כה"י הדו~ת~
 בב"א~ וישו~הולגאולה לב~ו~

"~~
~~~~ ~ ~  ~~"~ ~~~"~ ~י~~~~~י~ 

 ~~י~~ ~~~~ ~~~י ~יי~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~י~~ ~~~י~~~~ין
 ~ר~ ~~י ~~~~ וכ~"~ ~~~""~~""~"

 ~~"נ
 ~ו""~

~"~~~~
 ~~~ו"

 ~~ו~~ ~~כ~
 ~יר~~ו

 ~~~ ~~~ וכ~
~~~~~~~

 ~נ~ו
 ~~~""~ ~~""~ ~י~~

 י~""~~ ~ר~~וי

~~~
 ~~"~ ~ו~ ~~ ~ני~ני י~~~ו נ"י" כ~~~"נ
 ו~~~~~~"~

~~~י~ו ~יכ~~ ~" ~~ ~~~ו~י
 ~~~ו~~~ ו~נני כ~~" ~~

~~~~~~~~~~ ~  ~ו~ 
 ~ו ~~~~יו

~~~ ~~ 
 ו~~ ~י~~~י~~~

 י~~~ר
 ~~~~ ~י ו~~~

~ ~~~ ~~ ~נ~~יז~ ~~~~~ר~ו~ ~  ו~~ו~ו~~~נ~ו 
~~~ 

 ~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~יו
~ ו~~~~~  ~ו~ו 

~~ ~  ~~יר ~~ו ~ ~~ ~ו~י~" 
~ ~י~ו~ ~י~ו~ ~ר~~~ו ~י~~ ~~~ ~~~~~  ~~~ ~~~~~ויו 

 ~~ו ~~~ ~~ ~~ ~י~ ~יוו
~~~ 

~~~~~י~  ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ו~ ~ ~ ~~ 

~~~
 באיסורי~ הכ~מי ~ל לסמוך יש אם

 הרבה
 ס~~יו""ד בשו"~ דמבו~ ~~י"~ בזה ~מירי~אחרונים
 צ""ח~

 הרמ""א דפסק
 ש~

 לסמוך אין ד~~יו
 ד~ת בשפתי ה~מ""ג וכחב באיסורין הק~ילא~ל

 ~ש~
סק~~

 לדידן ל"מ ומסל""ת ק~ילא תרוויי~ו הי" דאפ~
 יצחק בית בשו"ת ו~יין ~יי"ש" הדחק וש~ת בדי~בדא~י"

 ס~~חיו"ד
 קמ~~

 ~""ד
 הש~

 שבא
 ממרחקי~

 ~יצא
 תער~ת בו שישקול

 ~ו~
 ש~לפל איסור

 ש~
 יש אם

 משמן ירחק נ~שו שומר מסיי~ מ"מ ~""~יטול אחרי~ ~~מי~ בצירוף הכ~מי~ר בדיקת טללסמוך
 ~ן~ש"ה ה~

 מהרש""~ בשו~
 ס~ ~ח"ג

 ~"ז~
 האריך

 ב~
 ד~וסיי~

 אין א~ הכ~מי~ער ~דיקת ~ל ~מוך יכול
 תערובתבו

 שו~
 ~ש"ה~ איסור

~~ד~~~
 ה~ידו ב~ירנו יד~נא

 כמה זה ב~ירנו~אבריק ב~מרי~ שה~ אנשי~
 ~מ~רבין שני~

בש~י~ ח~
 כי יתפרדו ולא היטב שית~ק כדי גיבול בש~ת

 שידבק ~ד ~~מי~ הרבה לגבל צריך חלבבלי
בתוכה ~~נותני~

 ח~
 בנקל נדבק

 וג~
 ~ה~יד והאיש זאת הכח~ופא~יק והב~י יותר טוב היא

 א~ ~"~
 שהוא

 זאת לומרמ~ן
 איזה בזה הסרסור ה~ הוא כי ב~ניה~

 ~~ שנתוד~שני~
 ~אבריק השמרים ממנהלי הלז הסוד

 י~ןבאראד
 שהקוני~

 שאלו ~ה ~אבריק
 מדו~

השמרי~
 היטב מת~ק מאראד

 וטובי~
 יותר

 ~~~רי~
~~

 רב ממון סך וב~ד
 לה~ הני~

 הלז הסוד
 שה~

נותני~
 וה~ה ו~אז ה~~י~ לתוך חלב

 ג~
 הפאבריק

 ~ת בכל וקנהו כן ~שוד~ה
 הר~

 חלב קאנזערוון
 ~תן כדי מ~~רנאווי~ן ~אבריק חלב~אנז~רוון
 זאת לברר ויכולבה~~י~

 וא~
 כ~ריו אמת אינו

 ~ליו הדברימסרו
 ב~רכא~

 ו~ל ~ליה~ שה~ין ~ל

סחורת~
 אותו ושאלו

 מדו~
 ותירן ~כשיו ~ד בזה שתק

 אנוס ~הי"א~
 ב~

 ~תאפק א""י כ~ת
 מל~ת~

 ~וד~

 ראינו ודרשנו שחקרנו~~~י
 שכיני~

 א~פ"י דבריו
 ~ו ~~ין שכתב דפה מהח~מיק~רשהביאו

ת~ובת שו~
 שו~

 וראינו וחלב
 ותומ"י הלז בענין הכ~~י בדיקת על לסמוך שאיןהנ"ל הגאוני~ דברי שנכוני~

 ~גיחי~ שני ה~מיד ש~ט"א ~ה אב"ד הגאוןהרב
בהש~י~

 ~בול בש~ת שישגיח א~ד ד~ה" ~א~יק

 ש~השמרי~
 ~וכו יתנו

 ח~
 ~ת בכל שיה~ והשני

 לזה וצריך לחון יקלח ~לא בהלופ~ה~~ע שמןשמזל~ין
 תחת איסור שומן לתוכו יתנו שלא ~ת בכל הרבהשמן
 היתר ובשומן ~ט די איסור שהשומן י~ן היתרשומן
 ~בר זאת ~ו שנתברר כמו כפליי~ כ~ל הרבהצריך
 כ~ת פאבריקן השמרים ~בכלוידוע

 לו~טה~פ~ ה~
 ליתןוצריכי~

 ש~
 שלא הלו~טה~פע לתוך שומן או

 עתבכל ש~ שיה~ ת~ידי משגיח ~ה וצריך השוי~ לחוןיקלח
 בש~~

 יתנו ~לא הזילוף
 שו~

 ש~ן תחת איסור
 כנ"ל"היתר

 מה נ""י ממ~כ~"ה שואל~~~~י
 נשתנ~

 ~ציגאריע זאת
 שלא בתשובותיהם הגאונים שאסרו~אבריק

 הקול שיצא י~ן השגחה בלי ~נ~שה צי~רי~לקנות
 יש השגחהשבלא

 חש~
 בתוכו שמערבין

 אינ~ ~אבריקען ~קאקוס וכן הכ~מי ~ל ס~וולא איס~ ~ו~
קוני~

 ה~גחה בלי שנ~שה מה
 וש~

 ליתן מוכרח אינו
 איזה~~ו

 ש~
 או

 שו~
 לקנות שלא החמ~ו

 רקהללו דברי~
~  

 בהלו~~הע~ע ~"ש בהשגחה" ~נעשה

 לתוכו ליתן ~ת בכל שמוכרחשידו~
 ש~

 או
 שו~

 ובלי
 ישהשגחה

 חש~
 גדול

 שנו~ני~
 כנ"ל איסור שומן ~וכו

 יכוליןמדו~
 שו~ בלי להת~

 הכ~מי ~ל ו~מוך השגחה
 הח~ש ~ל וב~רט בס" שבטלאו

 ח~
 טמא

 שהוא כיון בס" בי~ול ל""מ היטב שידבק כדי כ~תלתוכו שנותני~
 הי~ב שידבק המ~~דדבר

 הרשב"~ כ~~
 בב""י הובא

 ס~~יו"ד
 קל""ד~

 ~בסי" והמג"א
 תמ"ב~

 דבר ~ל

שתח~
 ~בס~ השקל ב~צית ועיין בטל אינו ~ך ת~נו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 אותת~"ז
~~ 

 ~ל ~זה שהקשה הח""מ בשם הביא
 לבן ביין הצ"צ בשם שהביא שםהמג""א

 שהוכ~
 מראיתו

 חלב בת~ו ש~ימים לתקנו~וצים
 א~""י בה~

ש~בעל
 ב~

 לכתחילה איסור מבעל דהוי ~ום אסור
 הנ"ל ה~ב""א דבריו~י

 שבא כיון בעל אינ~ בלא~
 ~ל לא הייןלתקן

 המחה~ ~יר~
 מבואר דהא

 דוקא והיינו בעל ולא ה~מיד כדבר דהוי משוםהעעם ברשב~
 העעם ~קןכשבא

 משא~
 לתקן אלא בא דלא הכא

 מי~א לאו דחזותא ובעל ~מיד מיקרי לאהמראה
 א~~~"

 ית~ר שלא לתקן בא דחלב בשמרים הכא
 הוי שפיר יותר עוב הוא ב~מו וגם היעב~ידבק
 בשו"ת ~"כ ה~מיד"דבר

 שי~ ~ר~
 ~~ ~חאו"ח

 לת~ו שנותנים שאומרים הציגאריעעל ~~
 שו~

 איסור
 ~ איכאאפ~

 ~ך ותקונו עשייתו דתחילת משום א~ור
 הנ"ל ה~~א כדברי בעללא

 ה~
 כן י"ל בנ~ד הכא

 בעל" ולא ה~יד דברדהוי

 בלא~~~
 ביעול הכא ל""מ

 ע~תי כבר כי ב~
 בשנת גדולהתשובה

 תרס~
~  ~וא 

 נדפ~
 בוילקע

יו~~
 ~אות

 קפ"א~
 הל~ע כשנ~~דש תלפיות ו~ל

 פהה~ע
 ו~ו~

 עת ~ל שומן לתוכו ליתן שצריך לנו
 יצא שלא השוים ~יחות~~יע

 לח~
 ~נות שאסור ~

 השגחה שבלי לנו שנתברר יען השג~ה בלישמרים
נותנים

 שו~
 לבעלים ממון נגיעת בזה שיש איסור

 קאקוס כגון היתר לשומן אי~ור שומן בין הרבהוהפרש
 ש~"או

 ש~ו~
 ~וים להשקיע כדי ~ע די אי~ור

 יקלחשלא
 לח~

 שיש א~"י הרבה צריך היתר ובשומן
כ~

 נגד ~"
 השו~

 ~~~ ביו""ד ד~י""ל כיון ל""מ אי~ור

צ~~
 שנתבעל למי א~ור לכתחילה איסור דהמבעל

בשבילו
 ה~

 שנתב~ל כמי הוי למכור ע"מ איסור המבעל
 תצ~ בס~ הריב"ש דברי בזה והבאתיבשבילו

 והרשב"ש
 ~~~ובמהרשד"ם ס""ד~ ל~ ~ס~ אפרים בראש הובא שמ~ה יביןב~רו

 נ""ב~
 ע"מ אי~ור דהמבעל שכתבו

 התשב"ן וכ""כ עיי"ש בשבילו שנתבעל כמי חשובל~ור
 ס~ ~ח"ג~שובה

~~ 
 ~ה ~דיר כן שעושה שידו~ כל

 ~ךאומנתו
 כשלוק~

 ~ירוש לו כאומר חשוב ממנו
 בח~ין ועיין~ש~"

 ~ד~
 ו"

 ע""א~
 לי ~י לה אמר דאי

 שמדברי ואף עיי"ש" דמי בידים דעריב כמאן~ליכי
 בר"ן ~הובאה~ב""א

 חולין~
 לו שיאמר דצריך מבואר

בפירוש
~ 

 קכ""ב ~~~ ביו""ד פס~ינן ~ן
 ~""ו~

 מ"מ
 ~ס~ הרשב""ש בשו""תכתב

 תק"~~
 מוסיפים דאם

 ישראלבשביל
 א~

 הרשב""א
 מו~

 הוי ~ם ~ש~ונים
 ~ד"מעירובין ~~ מדברי ~ה רא~ ~ביא לי בשל בפירוש לוכאומר

 ~"א~
 למחוזא דאתי ליפתא ההיא גבי

 ודאי הא אמר להו א~ר ו~יתי ד~שי דחזאיכיון
 ד~שי חזינן בש~ים וה""נ ~"~" אתיא דישראלאד~א
 כ"כ עושים אינם הפ~ח דבימי ~ונים ישראלבשביל
 השנה בכל כמו~מרים

 כש~ו~ א"~
 כמו חשוב מהם

 אע"ג כנ"ל בשבילוש~בעל
 דאי~

 האיסור לבעל כוונתם
 שרי לבעל כוונתם ובאין לחון השוים יצא שלא להצילרק

 הפוסקים העלו מ"מ ה~שונים"כמש"כ
 דא~

 לה~וברים
 מעורב שכבר זהו שרי לבעל כוונתםדבאין

 ר~
 שלא

 לבעל כוו~ו כשאין לערב מותר ~ז כראוי~בעל
לבעל ~א~

 לכת~י~
 כוונתו שאין אף לכתחילה לערב ל"מ

לבעל
 הנוב"י כמש"~

 ~מדו~
 סי" חיו""ד

 כ""ו~
 ובמדו""ת

~ס~
 מ""ו~

 ס~ ~~"א בש~ת וכ"כ עש"ה
 ע"~~

 דבאין
 להתיר ל""מ לחוד לבעלכוונתו

 עש~
 יעקב במנחת ~יין

 ~""א~ ~~ס~
 דאין הראשונים ~~בו ~א שכתב

 באיסור כלל חפן כשאינו דוקא הוא שרי לבעלכוו~ו
 בתוכו להיות חפן בתוכו הדבר כש~נו אמנםו~מו
 איסור מבעל שפיר~י

 א~ עש~" ל~חי~
 נמי בנ~ד

 ~שוב ~ם כשקונה ~ת~ילה אי~ור מבעל שפירחשוב
 כנ"ל" בשבילו ש~בעלכמו

 או"~ דברי ג~~~~~י
 כלל ~סוף

 נ"ז~
 דב~ל ~תב

 שנתבעל דבר יאכל שלא ~צמו יחמיר~ש

ב~
 ע"ו ~כלל מנחה דב~ולת ואף

 ד"ח~
 הובא

 ~ע"ז ~~~ביו"ד בפת"~
 ~ק"י~

 ע""ז חולק
~"~ 

~  דוקא זה 
 בשוגג הי~ר לתוך שנפל באי~ור באקראי שנ~הדבר

ונתבעל
 ב~

 ב~יד" בס" ש~בעל דבר ת~ד ל~נות אמנם
 הסבר ולפי אדם כל וכן להחמיר נפש ל~ל ישבודאי
 ~מא~י יששכר בניב~ר

 חו~
 מאמר אדר

 ב"~
 שמ~ביר

 שנתבעל דבר להחמיר שלא מדוע נסתר ב~ךהדבר
 ב~

~ש~
 באקראי בשוגג שנעשה דבין החילוק היעב מובן

 שנ~ה דברובין
 ו~י""מ להחמיר יש בודאי ב~ביע~

 ממנו כשק~ה בשבילו ~~בעל נמי ד~יב ~ילשבררתי
 דין עפ""י א~ור~הו

 כנ~
 לדינא הרבה בזה והארכתי

והסכימו
 ע~

 כבוד ובראשם הגאונים בזה
 מ~

 הרב
 ה~~ הגאון והרב ז""ל דפה אב"דהגאון

 ז"ל ~~"ם
והרב

 הגאו~
 הרי ש~"ת ב~~"ח ז"ל מסערי ה~ו"

 כמובשמים
 שנדפ~

 ~רס"ג בשנת ת~יות בתל דבריהם
~אות

 ב"~
 אותם י~נה לבל להזהיר ומורה רב כל שצריך

 בכל ה~ וכן בזה" השגחה בליישראל
 המקומו~

 ~גיחים
 ולא ה~פ~" הלופע ע""י שנ~ה פאבריקןבהש~ים
 כ~ת צריך אמאייד~תי

 ל~ו~
 על ולס~ך קולות ולמצוא

הכע~
 השגחה בלי י~נו שבל זאת לתקן יכול בני~ל הלא

 הגאונים שאסרו כמו עליהם השגחה עול יקבלוממילא
 מכש~ השג~ בלי ~מרים י~נו שבל ~ברהנ""ל

 כעת

שנתו~~
 בודאי ~מא חלב בו שמערבין איסור חשש עוד

 השגחה בלי הנ~ה שמרים מ~נות גדול איסור חששיש
כנלפע"ד~

 בקצירת א~צר ערדותיומגודל
 ש~ע""~ האו~

 ~~~~~~~ ו~~~~ ~~~~~~~~~~

 ~~~~ו

"~~
~~~~ ~ ~  ~"~ ~~~"~ ~י~~~~~י~ 

 המכתב~~~~י
 מה דיומא מענינא נ"י למ~"~

 שהביא פליאה המ~ש דברי ליישבשאמרתי
 בפ~~ים חדשהאור

 ~ד~
 בפי~קא בד""ה ~ב נ"ז

 דמתני~ין מרא הוא אנת ר"מ את מינא האי שאל ~והוא ~שב~~
 ד~בילתו בשעה לי ואימא ~ערלה עעמא ליאימא

 תרי הני שייכו~ דמאי הדור גדולי עליו עמדו~בר פלאי" והוא ~וה"ב ~רן בעיתו לא אמאיא~ייתא
 זאת ~ישב ב~""א ~ה הא~תי וכבר ~ש"ה" להדדישאלות
 הפלפולבדרך

 ע~ ~~
 ~ון בדרך ליישב ב~יוני

 דבקידושין אהדי" שייכי מישךדשפיר בקצר~
 ~דנ"ו~

 קתני
 המקדשבמתנ~

 בער~
 מ~ו~ח אינה הנאה ובאי~ורי

 ~~א ותוס" ~"י ופ~שו מקו~" בדמיהם וקידש~רן
~דנ""ד

 ע""ב~
 אסורים דהדמים א~"ג

 למחלי~
 משום מ"מ

מצ~
 מ~מ בהגהות דבריהם ~סביר ~"ה" שרי פ"ו
 מהל"~בפ"ה

 איש~~
 ליהנות לאו מצות דאמרינן ~ום

 מכח שרי לא ולכתחילה מקודשת בדיעבד ~ךני~נו
 מילואים ובאבני עש"~" ניתנו ליהנות לאומצות

 באה~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~סי"
 כ~

 אות
 נ"ו~

 שכתב
 ג~

 ~ידש במכרן דלכך
 מכרן ואם ל~רן רשות דאין א~"ג ~ודשתבדמיהן
 אשה ד~ידושי ד~הןאינו

 דמצ~
 ולאו נינהו

ניתנו ליהנו~
 ד~יהן הו"ל ל~דש דרשאי כיון לקדש רשאי ~"~
 בסוכה ו~ר~ב""א עש~" ~ידושיןותפסו

 ב~שיית דמתהני א~"ג ללה"נ מצות דא~רינן אהאכתב ל""א~ ~ד~
 ובעוה"ב ב~וה"ז שכר שמקבלהמצוה

 ל""~
 ~יסור

 כל אבל אי~ור של בגו~ו ~נהנה אלא הנאהבאי~ורי
 ~לא אי~ור של בג~ו נהנהשאינו

 שגור~
 לו

 ריו~
 יהנאה

 סופר כ~ב ובשו"ת ~ש""ה" הנאה ל""ח אחרממקום
 סי"~חאו"ח

 ~""ח~
 דברי שמ~ביר

 הרשב~
 והריעב~א

 מיד בא שאינו ו~וה"ב ~~""ז שכר הנאה ל"ח לכךהלז
 ו~וי לאח"ז אלא ~יד בא אינו ~~"ז שכר לאח"זאלא
 שכרה וזו ~ורה שזו כל ל~ין נראה ואינו ב~למאגר~א
 ובשב~~ש~"

 ~דפ"ח
 ע~~

 בתחתית ויתיצבו אמר~
ההר

 מל~~
 שכפה

 ~ליה~
 וא~ר כגיגית הר

 מו~ב התורה אתת~בלו א~ לה~
 מו~~א ~אן אראב""י וכ~

 ש~~דו ובתו~" ~ש~" לאורייתארבא
 ל~

 לכ~ות צריך
 ישראל הא~ליהן

 ב~צ~
 נ~שה ~~רו

 ונש~
 ותירן

 ד""ז ~בכתובותההפלאה
 ע""ב~

 א~רו דישראנ ~ום
נ~שה

 ~"~ ונש~~
 פרס ל~בל

 ~~ב"~
 אותם כפה

שי~בלו
 שלא התורה א~

~""~ 
 פרס לקבל

 בזה~שהאריך עש~

~~~
 להבין צריך דלכאורה המדרש" דברי היעב מובן
 ~בלת בשעת בקשו לא דא~אי המיןשאלת

 שיקבלו אותם כפה הא עוה"ב שכרהתורה
~"~ 

 שלא
 אנת ה~די~ ו~ה כנ"ל פרסלקבל

 הו~
 ד~תני" ~רא

ד~רלה
 ד~ת~

 הוא מתנ~ין
 ר""~

 דערלה ~~מא לי ~י~א
 אינה בערלה המקדש ב~~ני" א~ינןאמאי

 מ~ודשת היא לכך ~כצ"ל מקודשת" בד~הן ו~ידש~רן ~ודש~

~ו~
 ~צו~ וא~י" מצוה הוי ד~ידושין

 ל~נות לאו
ניתנו

 א"~
 ~~י" א~~י ה~ב""א ~ו" קשה

 ~צו~
 לאו

 דשכר דכיון ועכצ"ל ~יה"ב שכר נהנה הא ניתנוליהנות
 גרמא והוי הנאה ל"ח לאח"ז אלא מיד בא איןע~""ב
 כמש""כ שכרה וזו ~ורה שזו כל ל~ין נראה ואינוב~ל~א

הכ"~
 התורה בקבלת אמאי א~ הנ"ל

 ל~
 בעיתו

 ואפ""ה ל~וה"בשכרכן עכ~
 ע"~ ל"~

 ל~בל
 ~ר~

 ומי~ב

לנכ~
 הנ"ל ה~דרש דברי

 ודו"~
 הי~ב~

 ~י~ו~ ~~ ~~~~ ~ו~~~~~~
 ~~י~~ ~~~"

 וו~ר~~~ נ~~~~~~"
 ~" יו~ י~""ו"

 ~ר~"~~"~~~~""י ~"~ ~יו~ ר""~ נ~~

 ~ר~ ~~~ ~~י ~~~~ ו~~"~~~ו~"~
 ~~~נ

 ~~ו"~
~""~~~

 ~~~ו"
~~~~ 

 וכו" ~יר~~ו ~~ו~~ו
 ~~~ ~ו""~

 ~~~~"~ י~"~ ~~~י~"~~~~~~~~~
 י~""~" ~~~~וי

~~~~~
 ~~~~ר ~י~~ ו~ו ~ני~~י י~ר~ו ~~י" כ~~~""נ

 ~~~~ ~~רי ~יי~~ ~~~ר~י ~~ ~~רי~~

 ~נ~ ~י~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~י~ו~"~
 ~~ניו

 ~""נ ~י~ ~וי ~~~~י~ו~ו
~~~ ~""~~~~ ~  ~ו~~ ~~~י~~~ו 

 ~~נ
~~~~ 

 ~~י~ו~ו
 ~~י ~~~ ~~~

 ~~י ~~~ ~י~~ ~~~~""~
 ~~ ~כ~

 ~~נ~ג ו~~י ~נ~ו
~~~~ו~יו

~ ~~~""~ ~~ ~~~ ~~ ~~"~ ~~ ו~~"~  
 ~ו~~ו ~~י ~~ ~~~ ~~יי~ ~~~ ~""י ~ג~ני~

~~~~ 
~~~

 ~~נ
~ ~~ ~""~ ~~"~ ~~~ ג~~~י ~~~~ ו~~""~ ~~~""~ ~~ ~~ ~י" ~~~ ג  

 ~יו ~~יו ני~~ ~~ינו
 ו~~"~ ~ו~""~ ~~~ ~~ ו~ ו~ו~~ו~

 ~~ו ~~ויי~ו
 ~~ ~י ~~ ~~""~ ~"~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~
 ו~ו~ ~~י" ~~ ~~י ~ו~~י ~~ ~~ ~~ ~נ~ ~~י~~
 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~"~ ~ני ~י~~~י""~

 ~~"נ

 ~"~ ו~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~ ~~י ~נ~ ~י~~~~
~ ~~ ו~ ~~~ ~~~~~~~ ~  ~~ ~~~ ~~~נו ~~""~ 
 ~~ו ~~י" ~ור ~~~~ ~~יו ~~ ~~י ~~ ~~~~~~

 ~~~~ ~ו~~ נ~ ו~~ ~~~ ~~ ו~~ני~~
 ~~~י

 ~~~"~~ ~ו~~~
 שראוי במקום ש~צרתי בזה ר~ה~~~~

 לא א~אי ~ינא ~אי שאלת להבין צריךלכאורה ~ארי~
 יש ישראל דכל ~מרינן הא ~~""ב שכרבקשו

 דף ~ב~"א א~רינן וגם~וה"ב חל~ לה~
~~ 

 היו~ מצוך אנכי אשר

 לי~ול היום ולאל~ותם
 ~כר~

 שכנ ל~~ל ל~חר אלא
 ~היו אל א~רינן דהא ניחא זה ~ךל~וה"ב"

 כ~בדי~
 א~ה~~שי~

 הרב
~"~ 

 שלא אלא פרס לקבל
 ~בע""א בח""א ~~רש"אוכתב לק~

 י""~~ ד~
 בתורה נאמר הא

כ~
 אחריך ~בניך לך י~ב למען

 ול~~
 ימיך יאריכון

וכ~ב
 יתן השי"~

 זא~
 ה~סד בעבור

 ה~ד~ א~נ~
 לא

 זאתי~שה
 כ~ ~""~

 הדין ~ן ולא החסד מצד הוא ה~ורה יי~ודי דכלנ~צא בזה" שהאריך ~ש"ה ~א~בה רק
 שכרכם ב~יתולא אמאי שאל ולכך הח~ד ~צד ג"כ הוא ~~"ב שכרוג""כ

 ל~וה""~
 שיעת לפי דהא הדין ~צד

 הבא דשכר ב~וכההרשב"א
 אח~

 הנאה ל"ח
 ר~

 גרם
הנאה

 דהנא~
 שבא ולא ~יד לו שבא דו~א הוא ה~צוה

 כ"ח ~ב~י~ן בכוונתו האב"מ כמש"כ הנאה ל"חלאח""ז
אות

 נ~~
 ולכך

 ~~רינ~
 הי" ללה"נ" ~צוה

 יכולי~
 לבקש

 ל~וה"בשכרן
 ~כ~

 ול"ח
~""~ 

 לקבל
 כיו~ פר~

 שאין
 ~יד לו באהנאה

 ר~
 הוי לא~"ז

 גר~ ר~
 ולפי"ז הנאה

 כ~ו עוה""ז שכר נמי שיב~שו שאל לא א~אי ~שהלא
שה~שה

 ~~כ"~
לק~ל ע"~ הוי יב~שו ~ם עוה""ז שכר דעל

 פר~
 ~~נ~ ~ח""כ" כשבא אפ~

 דבר הוא ~ו~""ב שכר
 באשלא

 ר~ לעול~
 רק הוי ל~ח"ז

 גר~
 ל"ח הנאה

 חשבינן דלאכמו ~מל~~
 זא~

 והרשב""א ~ל~"נ~ לגבי הנאה

דנ~~
 אינו ~וה"ז שכר דגם לומר הוא ~וה""ז שכר ג""כ

רק
 גר~

 ש~ינו כיון הנאה
 מגי~

 דין ~פ"י לו
 ר~

 ~כח
 ~~נ~ נמי ~יד בא ולאהח~ד
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 ו~~ו ו~~~~~ו~" ~~גיגי~ ~ו~ן ~~י~~ ~~~~~~י~~ "י~~~~ ~ו~~ ו~~~ ~~~י~"~ ~ו"~ ~ג~ו~י ~~י~"~ גוי~~~ ~~י ~יי~ג~~י~~
 ~~~ ~~ו~
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~~~ 

 ~יג~ו
 ~~ו~י~~ ~~~ו~ ~~~~ ~י ו~קו~ ~ג~ו~י~" ~י~ו~יו ~~ ~~ ~~~י ~~~~ ~~~ו~~~~ו""~
 ~~~~ו~ ~~~ ~~~~~ו~~י~ ~ג~~ ~~~~~ו~ ג~~~ ~~~~ וג~ ג~~~~ ~~~ ~ו~~ ~~~י ~~ו~~~ ~~"~" ~ו~~~~ו~

 ~~~~~י~ ~יו~~~ ~~~~ ו~~ו~~ ~~~~יו" ~גי~וגו
 ~~"~ ~~~~~י~~

 ~ו~ יו~~ ~~"~ ו~~~~"~ ~י~ו" ~~ו~~ג~~~ ~~י י~~ק
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~~~~~~ 
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 ~~~י~ ~~~~ו ~~~ון

~~~~~י"
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 ~~~י"ק
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 ~~~ו~~ ~~י ~~~~יק

 ו~~~י~ו ~י~ו ~ן
~~ו~ק ~~~ו~~" ~ו~~ו ~י~ו~י ~~~י~י~" י~יו ג~י~י ~~~ו~ ~~~~י~" ~יגי ~~~י~~~י~"~"

 ~~~ון גוג~" ו~~יקי~ ~יו ~~~י~ ~~~~~" ~~~"~
 ~ו~~ ~~ג~י~ ו~~~" ~~~



~ ~ ~

 ~~ ~~ו~~ ~~~~~~ ~~י ~~ו~
 ~~~ו

 ~~~~~~ ~~~~י~ ~~וו~~ ~~~ו~~ ~~
 ~ו~~~~~ ~ג~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~י~~ ~~~~~~

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

 ~~~~ ~~~~~ ~~ו~~~ ~~~רו~

" ~~~" ~~~~ ~~י ~~ ~~ ~ו~ ~~~~~~ ~~י~~~~ וי~ו~~~ ~~~~~ו~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ ~~~ו"~ ~~ ~"~ ~~~~י~" ~~ ~~וי~~ ~~~ו~~ ~~~גי

 ~~י י~~~~ ~ג~~~~~" ~ק"ק ~~~~"ק ~~י~~~ וויי~ ~~~~י ~ו~"~~~~"~
 ~~~~ו~ ~~~ י~~~~~יון

 ~~~ו
 ~~ו~~

 ~~ון ~~גי ~ר~ון ~~~~~~~~~י
 ~~~~ ~י~ י~ו~~ י~"~" ~~

 ו~~ו~ו
 ~~ ~ג~ו~

 ~~"~~~~ו"~
 ~~~~ ~~~ ~ג~~~ ~~גו~~ ~וג~י ו~~~ ~~~י ~גן

 ~~י" ~י"

 ~י~י~ ג~~"~ ~~ו~~ ~~ ~~~ו~~~ ~~~י~ ~ג~ון ~ו~גי~~
 י~"ו

 ~ו"~ ~~~"~
 ו~~~ ~~וק"~" י~ק~~~~~

 ו~~גיגו ~גיגו
 ~ר~ ~~ו~י ~גי ~"~

 ~ג~ון
~~י ~ו~~~ ~ו~~~

 ~~"~ ו~ו"~ ~"~ ~~~ ~~י~"~ י~ו~~ יו~~
 ו~וג~ו י~~~" ~וג~ון

 ~ג~ ~~~
~~~~~

 ~ג~ון ~~~ ~י~~ ו~~גי ~~י"
 ~~י~~~ ~ו~~ ~ג~~ ~קי~~ ~~י ~~"~ ~ו~"~

 ו~~~~ ~ו~~ ~יי~ ~גי ~ו ~"ו" י~ו~~~ ~~י~~~ ~~ר~וי ~ו~~ י~ ק"~ ו~"~ר~
 ~~ ~ג~~ ו~~~~ ~~ו~ ~~ ~~~יו~~~

 ~יו~ ו~~~ ~~"~" ~~~ו"ר
 ~י~ו

 ג~ו~
 ~~~~ן

 וג~ ~~ו~~" ~~~ירו~ ו~י~~ו~~ו~ו"
 ~~ו י~~ ~~ר

~~ ~~~ 
 ו~~ג~ו ~י~ו ~~ ~~~ ו~י~~ ~גו~~י"~~~~ו ~~ו~~~י~ ~~~ו~ו~יו

 ~ייו ~~~~י ו~~~~ י~~" ~~~~~
 ~~~~וגי~

~~~~
 ~~ק~ ~~ו~~ ~~~ ~~י ~~ י~~ ~~"~" ~~~~ו~~ ~ור~ ~~ ~~~גי~ ~י~ו

~~~
 ~~" ~~~ו~יו י~~יי~ו ~ו~~י ~יק~י~" ויו~~ ~~י"

 ו~י~~~ ~~י~~ ~~~י~ ~~~
 ~ג~ון ~~~ ~יק~ ~~גי~~י~"

 ~ג~~ ר~י ~~~~ ~ו~~~
 ~~יר

 ~~י~~~ וויי~~~ג~~
 ו~ו~~~~~

 ק~ק
 י~רק גיו ~~ג~י ~~~ ~ור~

 ~~י"" ~~~~י יו~~~ ~ר~ ~~י ~וג~ו ~~
 ו~ו~~ג ~ר~"ג ~י~ר~~גי

 ~ו~"~ וג~וגי~ ~~~י~ ~~~~ג~
 ~~ו"

 ~ו~~
 ג~י ~~~~~~ן

 ~~~~ג ~י~ר ~גי ~~י"" ~~י~ ~~~ ~~~ ~~י ~וג~ו~~
 ~ו~"~

 ו~ו~~ג
 ~~~י~ ~~~~ג~

 ~~י~"~ ~יי~ ~ו~~~וג~וגי~
 ~ק"ק

 ~י~~ ~~~ ~~~י ~וג~ו ~~ י~"~ ~~ג~~~~~~
 ~~~~ג ~י~~ ~גי ~~י""~~י~

 ~ו~~~
 ו~ו~~ג

 ~ג~~ ~ו~"~ וג~וגי~ ~~~י~ ~~~~ג~
 ~~י~"~ ~~ו"~ ~~ יו~~~~י~~~

 ירו~~"ו
~~ 

 ~ג~ ~~י"" יו~~~ ~~~ ~~~י ~וג~ו

 ~~~~ג~יק~
 ~ו~~~

 ו~ו~~ג
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 ~~ור~~ ~~~ ~ר~ני ~ו

 ~ו~"ר
~~~ ~""~ 
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 ~~י""~ ~~ו
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 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~י~" ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ י~~י~~
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 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~י~ ~~~~~" ~~
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 ~~~~ ~~י~~ ~~~י~ ~י~~ ~~~~
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 ~" ~"ו"
 ר"~ ~~~

 ~~ו
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 ~ר~ ~""~~ו~"~
 ~נ~וו

 ~~י~~ ~ו~"~ ו~ ~~ור~~
 ~~~י ~"~ ~~י~~"~~~~~~~

~"~~ 
 ~~~" "~~~י~י

 ו~~" בר~י ו~""~~~~~~~

~~~~
 ~כ~~ו

 ו~י~ ~ג~וו" ~י~גי ~~~~ ~

~~~~~~ ~  ~ ~~~~~ " ו ~  ~~~ 
~  ~ג~ ~~ ~~

 ~~~יו
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 ~~י~" ~ו
~~~~~ ~~ ~  "~~~ ~~~ ~~~ 

 ~ו
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 ~~~ ~~~~ ~~ ו~~~ ~~~" ~ ~~ו~ ~~~
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~ ~~ ~~~~" ג~~ו~~  ~~ 
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~~ ~  ~~ ג~~~ ~~ 
 ~ו

~ ~  ~ ~ ~~~ו ~~ 
~ ג~ ~~י~" ~~ ~  ~~~יו ~גי~ 

 ~~~~~~ ~י~" ~~ ~~ ~~~ג~ ~~ו~~~ ~~י~ ~~~ ~~" ~~~~ ו~~~ ~י~~"י~ ~~

 דיש ~נ~די~~~~
 ~ני~

 השמאל~י ידו על התפלין כעת
 בתשו" כה""ג וכמ"ש הנ""ל" המ"ב מדבריכדמוכ~

~רש""~
 סי" ~~""ב

 ר""מ~
 שה~ מי ע"ד שכ"

 יד אי~ר
מעול~

 ו~ניח
 האברים ליאות ~וליל"ע נ~~ ועת~ בימינוי ~~פלין שני~ כ~

 ~~ה~~ג~
 באיז~ שוי~" ידיו שב" כ~תונסתפק ידיוי ב" על
 תפלין" יניח יד

 ~~רש"~ ~~ל~ו~~
 אח"כ ~צמו בהרגיל דגם ~יון

 ~~דכי כ~ש השתא" ב~ר אז~נן שהיה מכפיבשינוי
שר~

 אליו
 ה~""~

 ~~י"
 כ~

 ביד~ אם ה"נ ~~י ס"ק

שמי~
 נעשו

~ 
 ידיו

 ב~ר אזלינן לג~י ו~ו~ שו~
 שם וכ"השתא"

 שבא~
 ק""ד~ ~שב~ במאירי מצא

 שחולק
 וגם עיי"ש~ ~לב" נגד יד של תפליןדחיוב אדם" כל בשמאל יניח יד אי~ר דגם וס""ל ~דין כלעל

 בשע"~
 ~ס"ק

י"א~
 הביא

 שכ" ציבור שלמי בש~
 צמח ~ר""י בש~

 ראיות כמהש~ביא
 שג~

 צמח בתשו" כה""ג כמ"ש ידיו בשתי יניח שאתולי~ר כמ""שי נראה בכה""ג מ"מ כ~שו"ע ש~מנהג אףו~ן אד~" ~ל ישנה לא אי~ר
 וכ~יב~י מלאכ~ו וכל אי~ר ש~יה במי החדשצדק

בשמאל
 ~נ~

 ~~וב עצמו ~רגיל ואח""כ בימין" תפלין
 ידיו בשתי שיניח ופסקבימין"

 בז~
 ואין הדין" ~""י שמאל של שהיאבאותה לצא~ ויכוין זה" אחר

 כמ"שברירה ~ו~ לח~
 ~פוסקי~

 צ"ל ~דינא אבל גי~ין" ב" ל~נין
 עי~"ה~ אד~י כל בשמאלשיניח

 ~רש"ם~~~~"
 ~נ~

 בדברי הובא
 רבי~~

 נ"ע
 דאישתמי~ת~ ה~רש""ם על כ~בו שכבר מהוהביא ג"~" סי" ~ח""א יואל דברי בתשו"מסא~מארי

 ~הל""ק במרדכי גם הואשכן
 ד~

 י""ג
 ע"ג~

 כן שפי"
 ז"ל רש""יבדעת

 ~מנחו~
 ל"ו

 ע""ב~
 רוב אחר שהולכין

 תלוי ואינובנ""א
 בשמא~

 וימין
 דידי~

 ש~רבהכיון לדינא" שם ומסיק
 ראשוני~

 הואוכן המר~יי שהבין כמו ז"ל רש""י בדברי גם ~בינושלא ~ראשוני~ בדברי ויש כן" כתבו לא
 בשו~

 אין בימין" יניח דאיער ~ילוק שום ללא
 מדברילז~

 מ~ ועיי"~ השו~~
 בדברי בזה שהאריך

 בתשו"~יי" קדש~
 א~

 ק~""ו~" וסי" ~" ~ס~ צבי

 רב~~~~~~
 דהנה כ~ב דשא~ו" בנידון שם

 עצמו ירגיל אם מועילודאי ~
 דאף בי~ןי ל~שו~

באי~ר
 גמ~

 סי" ~מנחות התוס" מפסקי ~ביאו
 אי~ר ~""ל~שכתבו קכ""ד~

 מני~
 ~מו שירגיל עוב ימין" ביד

 ואפילו ימין ביד~~וב
 שר~

 בשמאל ~ש~ש
 דומ~

~ו~
 ידיו בש~י

 ~"ל~ וכ~



~ ~ ~ ~

~י~ן
~ ~~~~  הפוסקי~ מדברי~~~י~ן

 דעת גמור" באיטר דאפילו
 ל""ו ~מנ~ות ברש"יהמרדכי

 ~"ב~
 שהולכין

 ד~ת וכן דידיה" וימין בשמאל תלוי ואינו בנ"א רובאחר
 ~שבתהמאירי

 ק""ד~
 הביא וכן במהרש""ם" המובא

 ס""ק כ""ז ~סי" תשובההש~רי
 ז"~

 מהר""י שדעת ~"צ
 אדם כל משאר לשנות רשאי אינו ימינו יד שאיערצמח
 להניח צריך איער ולד~תו ה~ליון" הסדר לשנותשלא
 ~גם כלל" הי~ן ~ל להניח ולא בברכה" שמאל יד~ל

 מהני בודאי מ""מ כנ""ל" כוותייהו ~יי""ל לאדלמ~ה
 לו ויהיה בימין" לכתוב עצמו ירגילאם

 עכ~
 של דין

 ידיו" בשתישולע

~~~~
 ~סימן מרבבה הדגול דברי הביאו הפוס~ים
 מידו כחו ניעל חולי ~מת שאם שכ"כ""ז~"

 בשמאלו ועושההימ~ית
 דמשמים איער" הוי לכו""~

הרגילוהו"
 וא~

 סי" ~ח""ב יושר א~י שבתשו"
 היכי היינו מ"מ סתומים" שדבריו הדג"מ עלכתב י"ד~

 עוד שהורגל רגילות אלא עוד ואינו מחליו"שנתרפא
 מיהו חליו"בימי

 כו"~
 היכי מודה

 דאי~
 להתרפאות סופו

 ~מהג~"ק ושלום חיים אות בספר ו~" איער" כמודהוי

 ס""ק כ"ז ס~ממו~אעש"
 י"ח~

 ~קינו שם שהביא מה
 שאלתנו בנידון וא""כ עיי~" שלמה שם בעלהגה"ק
 איערדהיה

 מקוד~
 מחמת וכ~ת

 ש~ק~~
 מידו ~לק

 דהוי גיסא לאידך נימא ה"נ בימינו" מלאכתו כלו~ושה
 כל שמאל ב~מאלו" מ~תה ויניח להתרפאות" יכולאינו
~ ה~"ב" שהכריע וכמואדם"  חלק יצחק מנחת ובתשו" 
 ב~"~~ ~הדפ~ באמצ~ ~כ~תעשירי

 ~י" ~להלן
 ולענין תפילין הנחת ל~נין איער בדיני ב~ורךכתב~י ד"~

 סת"ם"ס~ופר

~~~
 המניח דאיער האריז""ל" ד~ת כך שבין כיון
 תפילין עוה"פ התפילה אחר יני~ בימינו"תפילין

בלא
 בר~

 כ"ז ~סי" החיים בכף ו~י" אד~" כל בשמאל
 כ""ז ~סי" המחנות ~ל מאסף וב~ר ל"א~"ס""ק

 אחר תפילין יניח דבנד""ד נ"ל לפי"ז בזה" שכתבומה ס~"א~
~ ברכה" ובלא עתה" עד שה~גל כמו בימינו"התפילה  
 המ~ברתא ה~דר" ~ל ש""י התפילין שיהיה לדקדק ישובזה
 בא""א או הלב" לצד והיו""ד היד לצד והקציצה הכתףלצד

 כנל~נ"ד~ שם" כמבואר מאחר" תפילין ישאוללו

~~~~~
 ~~"ח הרמ"א דברי

 סי~
 ס~י" כ"ז

בדין א"~
 גי~

 בלא יניח ש~אל יד רק לו שאין
 ס"ק ~שם ~~ב מדברי כב"ת הביאב~"

 ה"~
 דאם

 גםנשאר
 ח~

 האו"ז גם מהקנה"
 מו~

 דחייב לתוס"
~ גדול" חידוש שהוא ~""ז כתב וכב""ת ובב~ה"~תפילין  
ה~ירני

 ת""~
 ~~"ה נתן להורות שבשו"ת אחד ג~ול

סוס""י
~~ 

 אור ספר לנו שנתגלה ש~~ה כ~ב
הגדול זרו~

 בספרו והוא שיעתו" נתבר~
 ~ה~

 ~~ תפי~ן

ת~ע"ז~
 ז"ל אליקים רבינו שיעת ~ל מיוסדים שדבריו

 הקוד"א מקום ניעל דאם הראשונים" בשאר נזכרשלא
 שכ~ב וזה ה~יבורת" שנשאר אף פעור ~~קהוא
 ~ל ש~אר דאף משה~ד~י

 הזרו~
 תפילין להניח מקום

 ~כ""ל" פעורמ"מ
~  

 ~~ ~נ~
 דבר היזכר

 ז~
 ב~רוך

ה~ולחן
 ~סי~

 ~וא האו""ז וכוונת ע"~" ס~יף כ"ז
 ל"ז ~שבמנחות שני"דבברייתא

 פירו~ ~"א~
 לו "~ין

 שמת~יל ~ום ~יינוזרו~"
 למ~ו~ בא~

 אם
 אי~

 לו

 יותר נראה ~צדינא השול~ן הערוךשם ומש~ פע~~ בזרוע הקיבורת במקום להניח יכולשהיה אע"~ ~אציל" ~ד היד ~יסת לו שניעל דהיינוקנה"
 לו שישאע""פ י~ דנקט~

 מהקנה נשאר לא אם היינו פטור" זרו~
 ~כלל"

 חי~ש מד~תו צא ~צמו ~~~""ב כי ראיתי ועת~
 בשם דבר כתב אלא כב"ת" מדברי שנראה כמודבריו"
 צויין שלא ~אלא לאורו" ~רוב שזכינו האו""זאו~ו
 שם ובבה"ל שם~"מקומו

 במ""ב ~י" בזה"ל~ הוסי~
 נא כי גוו~י" בכל פעור דלהאו"ז שר""ל כהפרמ""גודצא
 והובא הבה"ל~ ~כ"ל בי~ו" נדפס לא כי להאו"זראה
ב~ר

 מאס~
 בס" גם סק"ה~" כ"ז ~סי" המחנות לכל

 ~סי" לדודתהילה
 כ"~

 ס"ק
 ל"א~

 המג""א קושית תי"
 ~מבו~~~""י

 יש בוד~י נהלכה ~כ"פ ~ופ~" ב~ו""ז
 ולברך האו"ז דברי עללסמוך

 כנל~נ""ד~ ומ~ות" בש~

~~~~~
 ב" סי" ~או"ח בשו"ע דאיתא הא אזכיר אגב
ס~"

 ד"~
 ולא ת~ילה" ימין מנעל ינ~ל וז"ל~

 ינ~ו~ וא~~יקשרנ~
 שנ

 ~יקשור וי~זור ויקשרנו" שמא~
 ינעול ~שירה להם שאין שלנו ומנ~לים הגה י~ן"של
של

 פ" ~תוס" ת~ילה" ימי~
 במ~

 ס""א דף אשה
 ד"~

 ס""ק ~שם ובמש""בוסיום~"
 ו"~

 ~~יה שקושר השמאל אל חשיבות נתנה שהתורהמצינו קשי~ דלענין וי~שר~ו"
 תפילי~ שמני~ י~""ואיטר לקשירה" שמאל ל~קדים ~"צ לבד של ובא~לאותתפ~"י"

 ר~"א דברי על כתב שם בשע""ת והנה ל~~שירה"""גם ימי~ יקדי~ אדם כל של בימין
 ובבכור באה"ע" ע~ תחילה" ימין של ינעול וז"ל~הנ"ל
 ~דףשור

 ~י""א~
 הוא אם מנעל" נ~לת ולענין כתב

 רגלאיער
 וכ~

 וי~שור ינעול ואח""כ דידי"" שמאל דהיא יקשרנווגם תחילה" א~ם כל ימין של ינעול י~ איער
 כל של~מאל

 איתא בפנים שור וב~ור עכ""ל" אד~
 דמה נאמר אם לי מס~א קשירה לענין אבלבז~"ל~
 מעעם הוא תחילה השמאל דקשירת התוס"שפי~ו
תפילין

 כוונת~
 בו ש~ושר צד אותו ~שיבות להראות

 דידי" בימין מנעליו י~~ור יד האיער וא"כתפילין"
 או שלו" התפילין צד דהואתחילה

 נימ~
 דהחשיבות

 תפילין ש~ושר כ~ו דיד~ כהה ברגל~קושר
 בי~

 כהה
 ש~אל קשירה ל~נין שמציגו כיון התוס" ה""ק א"נדידיה"
 סברות ב" ולפי תפילין" בו שמניח צד כבוד משוםולאו חשיבא" דידי" בשמאלא קשרי כל ש"מ חשובה"דידיה
 ~יןאלו

 חילו~
 וכו"" עיקר נ""ל וכן לאחר" איער בין

ומינ~
 ינעול ורגל" יד איער וכ"ש רגל" ~יער הוא שאם
 דידיה שמאל דהא יקשרנו" וגם אדם כל ימיןתחילה
 ואח~הוא"

 אדם" כל שמאל וי~ור ינעול
 ודו~

 לא כי
 ~כ""ל" אלו" בדב~ם הא~כו וב~""ס הואיל הוא ריקדבר

 דא~~~ומ~
 תלוי ב~נ~ל" והקשירה הלבישה ~נין מינ~

 יד" אי~ר הוא אם כלל תלוי ולא רגל" בעניןבעי~ר

 עו~~~~~
 ב" סי" ~סופר" חיים תורת בספר

 או~
 דהש~~~~

 שור" הבכור דברי יפה ה~תיק לא
 הבכור ד~י תמצית הםוכך

 ~ו~
 חילוק אין יד באיער

 רגל איער הוא אם אבל לאחר"~ינו
~~ 

 יד איער
 ינעלורגל"

 תחי~
 דהוא יקש~ו" וגם אדם כל ימין של

 ועי" אד~" כל שמאל ויקשור ינ~ול ואח~כ די~ה"שמאל
 לארן מאיר~~"

 דאי~ ~להמלבי"ם~
 י~ן יק~ים יד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~  ל~שירהגם
 י~~

 עיקר" שור ~ור ד~רי ולענ"ד

~
 ולענ""ד עכ~~ ודו""ק" אחד במנהג ת~יד ינהג

ת~ת במקו~
 וכ~

 שכ"
 השע"~

 הבכור לשון הוא שכן ""וכ"ש" ~"ל
 שצריך אלאשור~

 ג~
 ~ם צ""ל ~ך "ורגל"" תי~ת להוסיף

 רגל אי~רהוא
 ~וכ"ש~ ~כו"~

 ונתייש~ ~ורג~~" יד אי~ר
 התו""ח~ה~

~~~~
 הרה""ג כ~וד כן כי

 מ~~ ~ו""~
 יצחק יוסף

לערנ~
 ~"מ שלי~""א

 בפעיה~
 מש~ לי הראה

לתמ~
 ב" ~סי" שפסק המשנ""~" על עצומה פליאה

 הנ""ל~~ ס"~
 ~קשירה גם ימין יקדים יד דאי~ר

 ~אותובש~""צ ~"ל~
 י"~~

 ציין~מקורו
 ו~אור" וש~"ת~ לתבו"~

 לפנינוהרי
 יד שאי~ר להיפוך" ה~"~ ד~

 עוד ו~אני אד~~ככל עו~ סת~
 כ~

 גדול וצ"~ כ~כ"~~ דס"ל
 הנ"ל ה~ו""ח מד~רי והנה ע~" ליישב ומצוה ה~"בטל

~~
 ~דיא כתב וכן ~~כו""ש" ס""ל לא דה~~י"ם

 סעי" ב" ~סי"בארצה""ח
 ד"~

 אמנם המ""ב" כ~ון ממש

הר~
 יהודה ארן דבספר הביא הנ"ל

 ~ס"ד~
 האריך

 ב~רים והעלה הבכ~שבדברי
 ברורי~

 יעשה יד ראי~ר
 דיש ו~""ח אדם"ככל

 ש~
~ ע"כ~ בארצה""ח ~""ס  

 ~או שבשע""ת הקיצור אחר נמשך שהמשנ""בוכנראה
 ""ורגל"~~ יד ואי~ר ~דבריו להוסיף ג""כשצריך

~~
 ס~" ב" ~~י" ה~וש~י""ד בארצה"ח~ המ~י"~ לדברי ~~ ליתן חשבתי

 ד"~
 בשאר וכן ~ ~"ל

 ממנהגם ישנה ולא הארן" כל בדרך עצמו ינהוג ~יוכל
 אם מנע~ו כשינעול ולכך~~~

 ה~
 שאינם מ~לים

 ~ולם מצינו שכן תחילה" י~ן של ינעול קשירהצר~ים

ב~ו~
 חשו~ה שהימין

 וא~ ~ו"~
 הם

 מנעלי~
 שצריכים

 ינעול ואח"כ יק~נו~ ולא תחילה ימין של י~ול~שירה
 ~שירה ענין דלגבי משום תחי~" ויקשרנו שמאלשל

מצינו
 בתור~

 נ"לועוד תפי~ן" בקשירת כגון לשמאל דאחשבי"
 ~ע~

 הד~ כיסוי ~פ" מדאמרינן הגון
 ~חולין

 ע""א~~פ~
 שאמר בשכר

 מח~ א~ אברה~
 שרוך ועד

~ל
 וג~

 של לחו~ין מצו~~ לשתי בניו ~ו
 ציצ~ ~~

ולרצו~ו~
 ה~נ~לים ק~ירת מדמינן ~ך תפילין" של

 וכיון בהם" זכו נ~ל שרוך ד~"י כיון תפיליןלקשירת
 הוא ואח"כ שמאל" ~יד תחילה היא ~פי~ן~שירת
כן ~מא~ית~ ידו ימין ~ד נו~ה שהוא בראשו" ראש שלקושר
 יהי~

 קשירת
 נ~

 השמאל
 ואח~ תחי~~ ג~

 יקשור
 למידין מנעליו ד~ירת ~נ"ל וש""מ הלבוש" ~""להימין"
 תפילין שמניח יד דאי~ר י"ל ובזה תפילין"~שירת
 יהיה כן~ימינו

 ג~
 מבואר ה~וש בדבריולכשתדקדק תלי"~ בהא דהא מנעליו" בקשירת

 יפ~
~צאנו ומעת~ ז~" חילוק

 ~ו~
 אע~ בארצה"ח" המלבי"~ לד~י ~עם

 שאין
 לדבריו מקור ציין שבשעה""צ המשנ"ב לד~רי ישו~ כדיבו

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

~~יי~
 ~ס"ק בארצה"ח

 ל""א~
 ~ע~ שעפ""י

 הל~וש
 ~קדים צריך אין ל~ד של דבאנפלאות~כריע

 ודלא לקשי~"שמאל
 כהשו""~

 ז"ל הרב
 שכת~

 זה שדין
 כן נראה רלא ל~ד~ של באנפלאות גםנוהג

ה~וש ממש~
 ~ ב~ע~

 מה ~""י מנעלים" כך כתפילין שאמרו
 של לרצ~ה בנ~ו זכו נעל שרוך דבזכות ב~דרששכתב
 ~מ""ב וה~י~ו לבד~ במנע~ם אלא לנו אין וא"כתפי~ן~
 ~סעי" השולחן ובערוך~סק""ו~"

 ז"~
 של דיק~ור כתב

 ואין נוהגין אנו וכן ~ ע""ז וסיים תחי~"שמאל
 הש"~ ~עלי ר~~ינו דברילפי לשנ~

 האנפ~ות על גם קאי השולחן דהערוך נימא~ואם עיי""ש" כן" פ~ק ה~ור וגם
 חיים באורחות ~ע""ע כן~" ל~ד ~יכן מ~ואראינו

 אות ב" סי"~ספינ~א
~~ 

 ואכמ""ל" פת"ש בשם מש"כ
כנלענ""ד~

 ומ~רכו דושת"ה ידידו הנניובזה
 ~רכות חותמי ~כל וחותםבכ~~~

 ~~~י~ י~~~י~~~

 ~~ ~~~י~ ~י~~~~~~ין
 ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~ין

 ~~ ~"ו" ~י~"~ ירו~~~~~"~"
"~ 

 ~~~~יי~ ~יר~ ~~
 ~~"~" ~~~"~~נ~

 ~ו"~ ~~~ו~ ~ר~ ~י~"~ כ~~~~
 וכו"

 ~ג~~ ר~י ~~"~
 ~~"~ ~~"~ ~~י~""~ ~~~~~~~~~~י~

 ~~~ ~~~י~י
~~~~~~~~~~~ 
~ ו~~~" כ~וי ~"~~~~~~~~  

 ~נני ~~~י ~~~
 ~"~ כ~ ~~ ~~כ""~ ~~ ~~~~~~

 ~י~י"
 ~~~כו י~"~ ~~ני~"~ר~~

 ו~~~ ~~~~""~" כו~~
 ~ו~ ~~~ ~~ ו~~ ~~~~"~"~~~

 ~""י" ~ו~~ו

~~~~
ו ~ ~  

~~ ~""~ ~  ~  ~~~ ~~~ 
~ ~~~ג~~~~  ~~י~ ~~ ~י" ~~" ~~י 

 ~~~י~יו~~
~ "~ ~~ ~~ ~~ "~~~ ~  

~ ~~ ~~ ~~~~ ~י~ו ~" ~ונ~~~~ ~~~י~~" וג~  ו  ~~ ~~~י~ 
 ~ג

 ~ ~~ ~~י~ ~~

~~ ~ ~~ ~יי~~ ~~~ג~   ~~ ~ז~"~ 
~ ~~~~ ~~~ ~  נג~~ ~"~ ~"~ ~~~ ~י 
 ~ג~~

 ~יגו
~ ~ ~~ ~~ ~י~ ~  ~ו~ו 

 ~ז~~~
"~~~ 

 ~נו~
 ~~~ו~~ ~~י~ ~ו

 ~~יו ו~י~ו" רי~"~~~~י ~~
 ו~~~ ~~ינ~"" ~~~~ ~~

~~~
~ ~~ ~~י~ ~יי~ ~~"ג  ~ו 

 ~~~~ נ~~
~ ~ ~~ ~~י~ ~~~~ ~~ ו~~ י~~ ~~~ ~~ 

 ~ינו ~~~~" ~ ~~~~
~ ~~ ~ ~  ~~~ ~ וז~~ 

 ~~~ ו~~~~~~~~~~~
 ~~י~ ~~ ~~~ י~~~ו

"~~~~ ~ ~~" ~~~ ~ר~~ ~~  ~  "~~ 
ו~~ורו ~"~

~  ~~~ג ~~ ו~ג~ ~ ~~ 
~ ~  ~ו~~ 

~ ~  
 ~~~ו

~ ~~ ~~ג~ ~~~ ~  
"~~ 

~ ו~~~~~נו~  ~~ ~~ ~  ~~~~ ~~ו~~ ~ 
~ו~~~  ~ ~  ~~~ ~~ ~~ ~~י~ ~~~~~~ ~~~ 
~~יני~ ~  ~~י~" ~~~ ~~ ~~~~ ~~~י~ 



~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~~י~ן
~ ר~~ ~~ו~ר~~  ~  ו~ 

 ~~" ~~~ ~י ~י

~~~ ~  ~ ר ~  ~~~~ו ~~~י~ 
~ ~  ~~~ 
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 ~~~~יו
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 שצ כחידוש כן כי והנה כב"~" ד~רי צדקו
 הכוונה כי זי"ע הרח"ו מדברי ולהוכיחלחלק כב""~

 הראש כל על הטליתבכסוי
 היינו התפילין" וג~

 שהולכין לאלו או ה~פי~~ בשאר לא אבל י"ח"בתפיל~
כל

 דנאמר הא שייך ~א בשמו""ע משא""כ ~~פילין" היו~
 שהביא~ ראיתי הארן" עמי כל~ראו

 דב~
 לזה קרוב

 ב~

 ~ש~ החיי~~~
 ס"ק

 י""א~
 המור ממ~"כ

 ~יהו היו~" כל ר"ל לגמרי" יכסה שלא מג"אשכתב דז~ וקציע~
 יהיה התפיל~""""~שעת

 כב"~" וכדברי ע""ש" נכסי~
 שיהיו ומ~~ע הכה""~~וז"ל

 שיהיו לגמרי מכוסי~

מכ~י~
 כ"ז

 שה~
 בהדיא הוא וכן הראש" על מונחים

 מג"א ומ"ש שמורי~" מצותבס"
 ~ס~"ג~

 סיף ועי" ~ וז""ל
 דעכ"פ כ"זסי"

 ל~
 ז"ל וקציעה המור וכ" לגמרי" יכסה

 בשעת שלא היום כל ר"ל לגמרי יכסה שלא במג""אמ""ש

 י~יו ~תפילה ~שעת מי~ותפילה"
 וכ""כ עיי""ש" נכסי~

 אור~ס"
 צדיקי~

 הנדפס
 בתוספ~

 י"ז~ או~ ב"~סי" הי~~ אור הנקרא
 ~הטלית תש"ר לכסות צריך ~ וז""ל

 והביא עכ""לי מגולין התפילין יהיו ולא ה~פילהבשעת
 אות ~ח"א נר"ו ללב ~ה הרבדבריו

 ו"~
 ש~דברי וכתב

מצות
 שמורי~

 י"ז ~דף ומצוה נגיד וס"
 ע"ב~

 וסולת
 שיהיו משמעבלולה

 מכוסי~
 שלא אפילו

 בשע~
 תפילה

 שהטלית שהכוונה מג"א דברי על מחה"ש ו~שעי~י
 גג כעין הטלית וי~יה ה~פילין וגם הראש כל~סה
 מלפניו נראית יהא מ"מ אבל התפיליןעל

 שם כתב וכו" הארן עמי כלוראו דכ~י~ משו~
 לל~ היפ~

 דאין נר""ו
 לו שיש ניכר ~מ ~טלית שמכוסה אעפ"י די"ל~~
 שבולטים בראשו~פילין

 בעלי~
 או

 בכוב~
 מג""א וכמ""ש

 ב~ה וכיונ~ו הכ~""ח" עכ""ל ~"ש ס~""כ כ""ז ~סי"ג~~
 מה על מג""א כ~ב דשם ס~""כ" כ"ז בסי" להמג"אשציין

 ~סעי" ~מחברשכתב
 י""א~

 טוב ~ש של תפילין
מגולים להיות~

 ונראי~
 ר~~ בפני תלמיד אבל

 ארן דרך אין
לגלו~

 מהא תיקשי דלא ה~"א כתב בפניו" תפילין
 סע~ רמ""ב ~סי" ביו"דדקיי"ל

 י"~~
 רשאי דתלמיד

 הוא עבד יאמרו שמא חיישינן ולא המנעל לרבולהתיר
 לו שיש ניכר מ"מ כ"כ אותן מגלה שאין אע""פי""ל ה~~ילי~ ~גלו~ דרשאי משמע בראשו תפילין לו שישכיון
 בראשו~פילין

 שע""~ וע~ בכובע~ שבולטי~
 שם

 לכסותה ראוי ראש של תפילין גם האריז""ל ק~לתדעפ""י שהבי~
 דהמג"א ~רי ~נ""ל~" ח" ~בסי" המג""א לדברי וצייןבעלית
 להיות יכול ~ראשו תפילין לו שיש ד~היכר ס"לגופי"
 דש~ ~יני~ם" לחלק יש ואולי בכו~עי שבולטע"י

 לענין
 היכי כי התפילין" לגלות ד"א דאין רבו בפני~למיד
 ע~ד ליקרידלא

 כי~
 דמי שפיר בראשו" תפילין לו שיש

אפילו
 ה~פש"~ א~

 מן בולע רק
 הכוב~

 בהא משא"כ
 ~דיא המג"א כ~ב הרי ח"דסי"

 ""דעכ~
 יכסה לא

 צריך הארן ע~י כל וראו דלענין דס"ל ומשמעלגמרי""
שיהיה

 מגו~
 התפש""ר" מן מקצת

~~~
 ס""ק ח" ~ס~ ~מחנות לכל מאסף ~ספר ראיתי

ע""ו~

 כ"ז בס~ לדבריו וציין בז~"מש""כ הפוסקי~ מדברי ועוד הכה~" דברי הביא
 ס~

 רצה שם ל""~"
 התפש""ר מכ~ה אפילו אלא כמ~"שי דלאלהוכיח
 ~מי כל ו~או שפיר מקיים ~מב~לי~"

 ב~ ~אר~
שנרא~

 בדבריו ט""ס ~ויש עיי"ש" הטלית" ע"י ~~פילין

 ס""ק כ""ז בסי" ב~ש""כ ג"כ ועי" ~ייש""ה~"ש~
 לומר רצה צ"או~ס"ק צ"" פ"~

 לעני~
 אחר

 ~י~ לח~
 בשעת ~פילין

 למ~ה להלכה בנוגע ומ"מ ~ עיי~י היום וכלהתפילה
 ~~~וס"י המ~ברלפ~~""כ

 כ"ז~
 שיהיו ~וב בתפש"ר

מגולי~
 כת~ו ~דיע~דאך וכו"" הארן עמי כל וראו דכתיב ומ~עם ונראין

 האחרוני~
 ~והובא

 במשנ"ב~
 אם אף

היו
 עיי""ש~ יצא לגמרי מכוסי~

 ברכו~ חותמי בכלוחותם ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~י~~" ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~י~י~ י~י~ ~~ י~ ~י~~~~גי~
 ~~~י~~ ~י~ ~~~~~~י~ ~~ ~~~~י~ ~~~~~~י~~~~~~~
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 ~ו~ ~"ו~
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 בתשובתו רבה"ק

 ש~
ה~יא ב"~" אות ג" סי" ~ח"א

 ש~
 ~שו"

 מהרש""~
 סי" ~ח"ב

 ר""מ~
 שכתב

 בנוגע דבריובתוך
 ~שא~

 יד איטר שהיה בא"
והניח מעול~

 וימין ש~אלו שהוא בי~נו ה~פי~ן שני~ כמ~
 אד~"כל

 ונח~
 ל"ע

 ~חו~
 ליאות

 כעת ונסתפק ידיו" ב"על ~לע~מונ""ג~ האברי~
 ש~

 על שוים ידיו
 איז~

 יד
 וע""ז תפיליןייניח

~ 
 כל בשמאל שיניח דנראה

 ע"זוהביא אד~
 מ~

 ק"ד ~שבת במאירי שמצא
 ע""א~

 שפסק

דג~
 כל בשמאל יניח יד אי~ר

 אד~
 של תפילין דחיוב

 כ""ז ~ס~ תשובה בש~רי וג~ ~~" כנגד שיהיה הואיד

ס~י"א~
 שכ" ש""צ בשם הביא

 שהביא צמח מהר""י בש~



~ ~ ~ ~

 ~םי~~
~~~~  ~איותכמה

 שנ~
 לכן אדם" מכנ ישנה נא אי~ר

שהמנהג א~
 כהשו""~

 שאת וליתר כנ""נ" נראה בכה""נ ~""מ
 כה"נ כמש"כ ידיו ב~תייניח

 בשו"~
 צמח

 צד~
 החדש

 והניח בשמ~צ וכתיב~ו מנאכ~ו וכל אי~ר שהיהבמי
 בי~ין לכתיב עצמו הרניל ואח""כ בימין ~פיליןתמיד

 שהוא באו~ו לצ~ת ויכוין בזא""ז" ידיו בש~י שיני~ופס~
 שמאלשל

 ע~
 נחוש ואין הדין

 ~שו~
 כמ""ש ברירה

 ב" ל~ניןהפוס~ים
 ~ב~ עיי""ש" ני~י~

 שיניח נ""ל מדינא
 אד~" כלבשמאל

 ואי~
 ~ל ללעז ל~וש

 איך נהפליא יש הנ"ל צמח ומהר""י המ~ירי דבריבנוף אמנ~ וכו"" הקוד~
 הש""ס ננדכתבו

 דמנ~ו~
 ר"ל ואילי הפו~~ים" וכל

 המהרש""~~ עכ"ד וצ"ע אדם כל בשמאל נםשיניח
 הוא ש~ןדאישת~~י~תי" ה~הרש"~" על כ~בו דכבר זי""~" ~רן כ""ק כ~ב~~"ן

 ~מרדכי נ~
 ל""ו ~מנחות ז"צ רש""י בד~ת כן שפי" ~""נ~"י""נ ד~ ~הל""~

 ~"ב~
ש~ולכי~

 דאפילו נתן ר" ~פליג לר"י נראה פירושו שמתיך"וכתב ~ידיה" וימין ~~~אל תלוי ואינו בנ""א רוב אחר
 עיי"ש" לא או כוותייהו הלכה אי ~לכה לספו~יויש שמאל" הוא דידך הכי סבר ת""ק ואף בשמאל" ~~~יחאי~ר
 דברי המרדכי שתי"והרי

 רש""י" לדע~ הש""~
 דת""~

 ור"נ
 דמס~~א אלא י~ינו" ביד יניח דאי~ר דינא אהךפליני
 ונ~צא כוו~י~" הלכה~י

 בדברי ~ירש ה~אירי שג~
 ז"ל רש""י לדע~ המרדכי שמפרשכמו ~ש"~

 וכ~
 לדעת צ"ל

 הרבה אבלהאריז""ל"
 ~ ראשוני~

 בדברי ויש כז" כ~בו
הראשיני~

 הבינו שלא
 שהבין כמו רשיז"ל בדברי נ~

 שרוב כיון ולדינאהמר~כי"
 וכ~ הראשוני~

 בשו"ע הוא
ללא

 חול~ שו~
 דאי~ר

 השו""ע מדברי לזוז אין ~ימין יני~
 כ""ז ~סי" המחנות לכל מאסף בס" ועי"~כת"ד~

 וע""ע מ~רש"ם" שו""ת ~ל זו ~מיהאשכתב סק"מ~
 בשו""~

מהרש"~
 רצ"~~" ס~ ~ח"נ

~~~~
 באות

~ 
 שאף נראה נם וז"ל~ זצו~"ל מרן כתב

באי~ר
 צרי~ נ~~

 גם ~פילין להניח א~"כ
 כדעת~מאל"

 האריז""~
 כדעת בימין הניח שכבר כיוןא~ל השו""ע" מדברי לזוז שאין דאף

 השו""~
 נגד זה אין

השו"ע
 א~

 מניח
 ב~חשבה" הברכה ומהרהר בשמאלו" נ~

 לחוש שצריך ודאי דאובכנון
 כתב והצ""צ האריז"ל" לדע~

 שניה~ ידי לצאת לחושכן
 ~ל דינו על

 המנ""~
 שכותב

 כן כ~בו נדולים והר~ה ידיו"בשתי
 נ~

 כותב כשאינו
 נראה ולא בפ""א" ידיו שתי על להניחשכ~בו האחרוני~ מנדולי ויש גמור" אי~ר והוא בימינוכלל

 כ~
 מכמה

 כנ"ל" אח""כ שיניח ודאי זה אבל להאריך" שאין~עמים
 בשמאל אח"כ שכש~יחומובן

 צרי~
 אחרי~" ~פילין שיה~

 הנחת שיבואכדי
 תפילי~

 הכ~ף לצד המ~בר~א הסדר על
 בספר ועי" הלב" לצד והי~ו""ד היד לצד~~ציצה

 כ~
 החיים

~ס~
 כ""ז~

 סי" ~מנחות התוס" פסקי ומדברי
 נשמע וכו" בימין ~תוב עצמי להרניל ~וב דאי~רשכת~ו קכ"ד~

דא~
 אח"כ יניח נמור שאי~ר אף ~צמו להרגיל א""א
 בפר~בשמאל"

 לנו שנתנלה עכשיו
 דע~

 וכו" האריז""ל
עכ"ל~

~~~~~
 שם

 כ"~
 בסדר זצ"ל ~רן

 הנח~
 שיהיה תפילין

 כ" וכן וכו"" הכתף לצד המע~רתא הסדרעל
שם

 ~סי" יואל דברי בשו"~
 ב"~

 כי הנה עיי""ש"
 כ~

 כתב

ש~
 ס""ק כ""ז ~סי" ה~יים כף בספר

 ~"א~
 שכ" אחרי

 כל של ימין ש~וא שמאלו ~י~ ~ניח שיש ~יטרהדין

 ומתפלנ ~ליו ומברךאד~
 ~ו"~ר~

 כש~ולן התפילה אחר
 של שמאל ביד ויניח יחזורהתפילין

 לצאת כדי אד~" כ~
 כ""א ~ליו י~רך ולא והאריז"ל צמח מהר""י לדעתיד"ח
 ויהרהר ומלכות" שםבלא

 ומלכו~ ש~
 בו וי~רא בלבו

 ו~ובש שחוזר וזה ~וד כ~ב ~ חי" איש בן וכ"כ~רי"ש"
 א~ אד~" כלבשמאל

 א~ ואך כנ""ל" ה~דר ענ ~~ינין הנ~תשיבוא כדי תש""י שני יע~ה ~נת ידו
 לו א"א

 א~ו ~אחר" ת~ילין~אל
 ~פו~

 המעברתא ~ויהיה התפילין
 לצד היו""ד שיהיה כדי הכ~ף" לצד והקציצה הידלצד

הל~
 המחנות לכל מאסף בס" בזה עוד ועי" עיי""ש" וכו"

 כ"ז~~י"
 ס~""א~

 באורך~ ~יי""ש

~~~~
 בנונע

 המקובלים ~~י~~ ~ח~וש יש א~
 ז"ל רבה""ק הרי כ~" ס"ל לא דהפוסקיםשנראה היכ~

 להדיאכתב
 ""דא~

 אבל השו""ע ~~דברי לזוז דאין
 בימין הניחשכבר כיו~

 וכדע~
 דמוכח וכ~"" השו"ע

 דבר ואציין ~שו"~" כדברי לעשות ישד~עיקר דס"~
 אות ב~"שראי~י פל~

 חיי~
 ה~" ~על

 ~הג~""~ ~~י~י~~
~בדק""~

 ~עמ" זצו~"ל מונ~א~ש
 רנ~רד~

 ומ""ש ~ וז""ל
בענין

 כשהמ~ובלי~
 אדכרן הפו~~י~" דברי על חולקים

 ב~ידור שראיתי ~המילתא
 ~ור~

 ~פילה ושערי אור
~דפוס

 וילנא~
 תלמידו ששאלו

 ל~גה"~
 ~דבר לנהונ ישאיך ז""ל" התניא בעל

 ש~מקובלי~
 חול~ים

 לנהוג יש מסתמאוהשיב ה~וסקי~" ע~
 כה~~ובלי~

 כתב שנו בשו"ע ב~צמו הוא הלואושאלו הפוס~ים" ננד
 שי~

 ~חר לינך

הפוס~י~
אבל הפוס~י~" כתבו כן ~שיב המ~ובלי~" ננד
 ליל~ כות~י~ המ~ובלי~

 אחר
 המקובלי~

 ננד
 כ" וע""ז עכ"ל"הפוס~י~"

 באו~
 חיים

 ש~
 ידוע וכן ~ וז"ל

 בעצמו והוא ההמון כ~נהג ~~ניא חיברשהשו"ע
תלמידיו וג~

 החסידי~
 לסדר היה וברצונו כן" נהנו לא

 מתאים שיהיה תנינא מהדוראולהדפיס
 נד~~י נ~

המקובלי~
 עכ"ל" הנז" בסידור וכ~""ש בידי" עלתה לא אך

 למעשה דס"ל ש~" מללו ברור זצ""ל מרן רבינוודברי
 הש~"ע מדברי לזוזדאין

~~~ 
 כנ~~ו~~ים גם א~שר אם

יעשה
 כ~

 ~ש"כ וצ"ע כנ"~"
 ב~

 א" סי" ~ח"ב הלכה ~ר
סעי"

 א"~
 דברי על ~הביא ח" אית א" ~ערה

 ~חיי~ ~כ~
 מ~א~רנא ~מהנה"ק ה~הור שו~ן בספר מש""כהנ"ל"

 ~ביא וכןזללה""ה~"
 דאין דס"ל ה~זו""א" בש~

 עלחול~ת הק~~
 השו""~

 שו"ת בדברינו ~וע~ דאי~ר" בדינא
מנחת

 יצח~
 ~ש"כ נ"" סימן ח"ט

 ש~
 דאי~ר בדינא

בשייכו~
 כמבואר~ רבה""ק ד~ת כן ואין הלכה~" דבר לס"

~~ן~
 ~יבב ג"כ ע""ז אשר ששאל" השאלה לנדון נחזור
 כ""קדברי

 רבה"~
 ~בסימן

 ג"~
 בנונ~ הנ"ל"

לשא~
 הימים" באלה מצוה בר שנעשה בנו אודות השואל

מוכ~
 דאחר במס~נתו דמ~"כ

 התפי~
 כל ב~מאל יניח

אד~
 כדעת

 האריז""~
 על נמי קאי

 קט~
 שנעשה

 כב"~~ שאלת נפש~ה כברא"כ מצוה" ~

~~~
 "אמנ~ ~ בזה"ל שם ז"ל מרן ממש"כ

 א~ אף
 יעשה

 השו"ע ~דין שצר~יך ~ה~~ל~ו
 מ""~

 "מהראוי""
 ~ל של ~שמאל יני~ בבי~ו ה~פילהשאחר

 אד~
 בלא

 כן שאין אף וכו" האריז""ל דעת לצאתברכה
 נם לצאת מהראוי מ""מהפוס~י~" דע~

 ~ן רק זה שאין ~דבריו וש~ה א~ר הרי ע~"ל"ו~ו""" ~אריז""~ ד~
 כנ"ל~ כן ל~וג"הראוי""



~ ~ ~ ~

~י~ן
~ ~ ~~~~

~~~~
 נראה

 ~נוג~
 ~לוי הד~ר ~צוה" בר הנ~ה לילד

 האב"ב~יני
 שצרי~

 ~ד~תו לשקול
 לא א~

 ~ליו כשי~יל קושיים איזה~י"ז יגרו~
 ~~ם ~איזה זו" חו~ר~

 ~חו~רא ~~~ין יכול הנ""ל" לזה חושש ואםשיהיה~
 כב""ת~ וכ~""ש יותרשיגדיל ז~

~"~
 בנוגע אבל שנלפ~נ""ד" ב~ה להלכה רק כתבתי
 של ~גורתו ב~ום גר כב"ת הריל~~שה

 ~קום ~~~לא לה~חל""ח נ~א ושם זללה~" ~רןכ"ק ר~ה~

 ז""לקדשו
 כ~ ה"~

 לשאול יש שלי~"א" ~סא~~אר ~רן
 ילך ~דרך לו ל~ורות הר~ה~וו""ד

 וה~~ש~
 י~שה" אשר

 לו יורה וכאשר ~ה" יום בכל ~~שים ישו~ודאי
 ולחופה ל~""ת" שיגדלו ~בנו נחת חיי ויראה י~ש~"כן הדר~

ול~ע~""~
 אכי~""ר~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ן~

 ~~יי~ ~~~~י~~~

~~גין
 ~~~~ ~~~י~ ~י~~ ~~ ~י~י~" ~~~~~~ ~~~ ~~~~~

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~י ~~ ~~~~~ י~~~~ג~~

~"~~~"~"~~ 

 ו~ו~~ ~~~י~ ~~~וו ~~~ י~יג"~ ~"~~ו~~ו"~
~~~~~ו~

 ובו"
 ~~"~ ~~"~~~י~""~" ~~~~~~~ ~~ג~ ~~~~ ~ו""~ ב~"~

 י~"ו" ~~ג~~~~ ~~~ ~~~~י

 ~~~י~ו ו~~~י ~~~~י" גי"~ בר~וי" ~~ ~י~י~ו~~~~~""~

 ב~~ו~~" ו~~~ו~ ~~~~~

~"~~~~~ ~  ~  
 ~~ו~~ ו~~~ ~~ ~~ ~~יו

 ~~גי~ ו~~~~ י~"~~~
 ~~~ו

 ~ו~ ~~~~
 ~~~ו

 וג~~י~ו"
 ~~י~~ו

 ~~ו~ ~~~ ~~ ~~ ~~~" ~~
 ~~~" ~~ו~ ~""~ ~"~ ~~" ~~~~ יו~~~~ו~
 ~~יו~ ~~ו~ו ~~""~" ~~" ~~י~ו~ ~~~ ~ו~~ו~~
 ~~~~ י~ו~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ו~~ ~~"~"~ו~~

 כ""~ הבי~~~~~~~
 סי" ~או"ח הפר~"ג דברי ~"ז

~"א ל"~
 סק""~~

 יאם ~ז~"ל~ שכ"
 לק~ל ראוי ~ין ד~תי כפי ל~יפוך" או בש~~לו~ל~כתו ~י~י~ כות~

 א~ל ל~~~"" נ~וג ו~כי ו"" ס~י" כ""ז ס" ~י" לסופר"אותו
 דאחרינאאחריות

 להיפוך א~ל וכתבתםי דוקשרתם ~יקשאו~פיק יד~כהה" ידכה תפילין ש~א לו" ל~~
 הר~"א ש~כרי~ ל~ה וכוונתו ~כ"ל" נפקא לאספיקא ו~ידי יכתוב~ יד ~אותה קש~ה ~ה ~ו~די~~קו~ו ההיק~

 ~~י" כ"ז~~~י"
 ~ו"~

 בכו~~
 ~~שיו כל ו~~ר בי~ין

 אובש~אלו"
 כות~

 ~עשיו כל ושאר בש~אלו
 ~שני" הדי~ה ~ל כ" והר~"א בשו"~" דיעות ב" בזהדיש ~י~ין" ~וש~

 שיד שםי בטור ~~ובא ~פריז יחיאל הר" ד~ת~היא
 וע"ז נהוג" והכי ז~" ל~נין י~ין חשובה היא ~השכותב
 כונתו נהוג" והכי הר~""א שכ" ש~ה הנ""ל" ~פר~"גכתב
 כנ""ל~ לאחרים סופר ~יות לא א~ל ~צ~ו" נהוגוהכי

~~ג~
 די""ל כ" כב""ת

 דא~
וי"ל נד""ד" ~~ני הפר~"ג לדברי

 דא~
 ~נני להיתרא" יודה ~פר~""ג

 אף דהנה לדבריו"סיי~תא ל~וסי~
 דכ~

 לד~רי חששו פוסקים
הפר~"ג

 הנ"~
 ~סי" ~דע""ק בזה ~י"

 ל"~
 ס~י"

וגדה"ק ה"~
 ~סק"ה~

 ו~~דש
~~~ 

 שם
 ~ס~י"א~

 ש~אריכו
 שה~ירו שלפנינו ~דור ~גדולי בכ"פ ~צא~י ~""~~ז~"
 הפר~"ג"בד~רי

 וכ~
 כ~ב

 ~שו"~
 ~הרש""ק ל~גאון סת"ם

 ~הל"זצ""ל
 תפילי~

 סי"
~"~ 

 תשובה
 ד~ ~""~

 נ"ח
~~"~ 

 שכ"

 והנה ~ וז""לע""ז
~ 

 לד~ת לחוש אם כת"ר שנס~פק
 סי" ~בא"א ~חידשהפר~""ג

 ל""ב~
 ל~נות ראוי דאין

 סח""ם לכתוב~י~ר
 ד~~

 ~פאריז כהר""י ~ל~א דנהוג
 ~"~ ל~צ~ו"היינו

 ~הי~ר הרי ספק" ~קום כאןאין לדידי הנה לו" ל~ה דאחריני אחריות
 ~גונ~

 הקילו
 דלדידי" נהי נ~י וקשיא הדחק" ושעת ~יגון ב~קוםקולא כ~~

~וי
 ~ו~

 קי""~ ~~~ יו"ד וב~ו"ז אחרות" ישראל בבנות דיהאין לנשא~" ידחקנו ~י ה~~ל ~~~~" וש~ת ~יגון
סק~"~~

 ~יש"ש ~הרש"ל בשם
 ~~ונ"~

 ס"ז~" סי" פ"ז
 דאםבשוחט"

 חזינ~
 כך ל~תירו יכולין בי" ~לי" ד~פלי

בקב~
 ~שחי~תו ל~אוכלין ל~ה נ~י וקשה ב~ירו" ד"ח
 וכ~ דאחריני"אחריות

 הריאה ב~ריפת ~קילין קולות
 נא~דה ~ם בדי~בד וכןבהפ""~~

 ו~שה כשרה" הריא~
 ~פ""~ ~וי לה~וכרנ~י

 בפוסקים ~צינו תורה ~ספר וכן לכת~ילה" הם יקנוול~ה ~~""~" ליכא נהקונים די~בד" או
 בדי~בדקולא

 וש~
 בו ~~ולים הרי גניזה" יצ~רך

 דינא קם כ~ר לו" והותר הדחק ש~ת הוי דלווכיון אזלינן" הספק בו שנולד האדם ב~ר דה~י~רוב~כ""ח לב~לה" ~כה ~ספק הם יכנסו ול~ה הוי"לכתחילה
 א~ לאחרים" אףו~ותר

 וא"כ ג~ורי בהיתר לכתחילה
 ~פאריז כ~ר"י הדין נפסק ~צ~ו ד~אדם כיון בזהה""נ

שו~
 וכו" אדם לכל י~ין נחשב

 ~כ"~

~~~~~~
 הניתר דד~ר ל~גרש""ק ליה דפשי~א

 ~תשו" ~ועי" ~~חילה" לאחריני ג~שרי ~הפ"~
 ~או"חח~""ס

 ה"~ ~ו~
 ~~~ו" כתבתי ~~ר ~ בז~""ל כ"

 אלא הו~ר ~שלא כיו""ב דכלאחרת"
 ~~פ""~~

 ~ותר לא
 א~רים א~ל הפ~ד" ~שום ~יתו ו~ני ~יין לבעלאלא
ל~

 ~~קח ~ום ~וי אפשר סת~" ו~כר הודי~ם לאואם ~ודי~ם" ש~חויב ודאי וקרו~ לכתחי~" ~~נו יקנו
 אלא עכ"ל"ו~וזר

 חולקי~ דכ"~
 ~יו""ד ~"י ~רך ~י" ~ליו

 סי" ~ח""ב יושר א~י ושו""ת א"~" ס~י" ל"אסי"
אות כ"~

 ה"~
 דבתשו" שהביא אלא הח""ס" לתשי" נו~ה דעתו

בית
 של~~

 סי" ח"א ~יו"ד
 ~ת~ קפ"~~

 ל~נותו דרש~ין
 ~דברי ו~י" ~ל~א" נ~וגו~כי

 רב~""~
 נ"א סי" יו"ד ~ח"א יואלדברי ~תש~ ז~"~

 סק""י~
 נפלאה תשובה

 בדברי שם ופלפל ~כשרים" נתינת ודרכי סדרב~נין
 כ~ר לדינא עכ""פ שי~י"" ~יך ויה~ ~ בז~"ל ו~יים~ח"ס
 היין ול~וחרי לה~בח ש~תירין ה~אות ~ור~ כלנהגו



~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~~י~~  כלל מו~יעים ואינם הפ""מ" אצלם שהוא היכאוכדו"
 ועכ""~להקונים"

 נוהגין אין ~יקר המ~יר ש~עת דכיון
 ~כ~~~ בכה"גלהח~יר

~~~~
 כותב ~אם הנ""ל" הפר~ג ~~רי הובאו כן כי

 ראוי אין להיפוך או בשמאל ומלאכתובימין
 ב~~ר~ כנז"" סת""ם ~ופר אותולקבל

 מר~
 ~ח""אזצ"ל חיי~ הדברי

 יו""~
 בנ~ון נ"ח~" סימן

 השאנ~
 באחד

 זולת ~שמאלו" ~~ה מלאכ~ו וכל יד אי~רשהוא

הכ~
 כותב י~י~ בימינו" שמחזיק

 סת""~
 שהוא ~ימינו

 ומ~נ~ א~ם" כל שלי~ן
 לכתוב הרגילו שאביו ~פיו

 ונסת~ק הנ~רים" ~ל שמאיימין כ~רך בחזקהבימין
 א~השואל

 והשיב הנ""ל" הפרמ"ג ~ברי מחמת ~~בירו
 דרק לכאורה ~וכח תשובתו בסיום ~~שו ~לשוןאך ~כ""ל" ~ימין כמנה~ו ויכתוב ~~בירו דאין ~~~יולכן ~זה""ל~ דבריו ו~קנת כלל" קפידא שחין ~~""חמרן
 סופר ל~יות אבל קפי~א" אין ~""ז לה~בירו""~אין

 ~לא~ אפ~רלכתחילה סת"~

 ~~יא כתב הנ"ל סת""ם דבשו"ת~י~~~
 ~א~

 לכתחילה
 שנתבאר" וכמו ~~""ג סת"ם סופר להיותיכול

 בס"וראיתי
 מאס~

 ל"ב ~סי" המחנות לכל
 מדברי שבארתי ~ לפי מזה לנ~ היוצא וז"לשסיים סק~""~~

 רק ~~""~" יכתוב לכתו~" שיכול יד באיזהסה"ת"
 דא~ לשנות"שלא

 ואם בי~ין" יכ~וב בימין כתיב~ו
 להיות ויכול בש~אל~ יכ~ו~ בכתיבה אי~רהוא

 הוראה זה דאין וח""ו כשרים" סופרים כשארסופרים
 הפרמ"ג ראה אם ~אפשר הפ~"ג" רבינוכנגד
 מסה""ת שה~א~י מ~ומותבב"

 ג~
 כך מורה היה הוא

~כ"ל~

~~~~
 ג" ~סי" הסופר קסת מס" שם הביא

 ס~י" ל""ב ~בסי" השולחןומה~רוך ז"~ סעי~
 ~"ז~

 ד~"ל
 ו~בי~ לסופר" לק~לו שלא נכון שכן וכתבכ~פרמ"ג

 ג~ש~
 הביא ושיב ~""ח" ו~תשו" ס~"ם מתשו" כן

ש~
 שנשאל ~"~" סימן ~א~ו"ח אש אמרי משו"ת

 אם בימין וכותב ~ש~אלו מלאכתי שעיקרבסופר

נכו~
 וה~לה סופר" להיות לקבלו

~ולם כתיב~ ~ל~ני~ ש~
 הולכי~

 ש~ סיי~ אך ~~ו~" ש~רכו היד אחר

 לכתחילה להעמיד ~אין להדיא כתב שהפרמ""גדאחרי
 אחרי ל~שה ~ליו לחלוק לבי ~לאני לא סופרלהיות
 ז"ל כנג~ו ל~זר לו ~יות רב לי מצאתי לאאשר

 אבל אש~" אמרי~ו"ת ~כ~
 מי מ""~

 שיצ~ר~
 ולא תפילין

 שי~ול נ~מה ~זה" ~סופר של כמעשהו מהו~ריםי~צא
 הפר~"ג ואף ממנו"~נות

 עכ""ל~ בז~ שיו~~ נרא~
 ~נה ~~נ""ל~~~~~ן

 האחרוני~ מגדולי הרב~
 לא

חששו
 שפיר לנ~""ד ו~ניג~ הפרמ"ג" ל~ע~

 דג~ כ~"~ ~~ריצ~ו
 הק~~ים מ~שיו דר~יב יו~ה הפרמ~ג

 בימין" ~וא הכתי~הוגם
 וא~

 מהני" הרגל ע""י ~נ~שה

וא~
 ~יש

 מעשי~
 בכלל אפי" ~ל"ה נראהמ"מ מ~ימין" "ותר ~שמאל ל~שות שיכול

 כיון י~יו" בשתי שול~
שהכתי~ה

 ורו~
 כב"ת" וכ~ברי בימין רק היא מ~שיו

 ~ו~~~~"~
 ~ספר יותר

 כ~
 כ"ז ~ס~ החיים

 ו~ושה ימין ביד שכותב מי וא"כ וז""לשכתב ס~ל""א~
 צריך אד~" כל בשמאל תפילין להניח שצריך שכתבנוכיון ~ימין" מלאכ~ו ו~ושה בשמאל כותב או ~שמאלמלאכתו
 בה שקושר כ~ון א~ם" כל של בימין ~וקא תפיליןלכתוב

 עיי"ש~תפילין

~~~~
 לשי~ת"" רק זה

 ~פוס~
 בשמאל כותב ~אם

ו~וש~
 תפילין להניח ~צריך בימין מלאכ~ו

 מח~קת ~יש ~היכא ~ס""ל משום אד~" כלבשמאל
 ~~ת אזהפוסקים

 מה לפי א~ל תכריע~ ה~ו~לי~
 נהוג הכי וכתב ~רמ"אש~כריע

 ליל~
 כתיבה" ב~ר

 הכרע~ הבאתיוכאשר
 אפשר אי ד~רינו" בראשית זו

 ~~ ~ו~"~ כן~לומר
 ~שיו שכל מי ~אפילו שם" החיים

בש~א~
 תפילין יניח ~מקובלים לשי" ~לחוש ~~תו א~פ"כ

 א"כ ~~~יל~" לאחר ג""כ" א~~ כלבשמאל
 ג~

 ל~נין
 לקנות שלא המקובלים ל~~ת לחוש להחמיר ישכתיבה
 ושכ""כ ~ש~אל" מלאכתו כל אפילו בשמאל" שכו~במסופר

בשו~
 סי" ח"ב ~או"ח פ~לים רב

 ט"~
 אם ~ל~ינא אלא

 מו~ר בש~אל ~לאכתו כל ו~ושהכותב
 ~ש~~ל~~ לכ~ו~

 בזהוהנני
 דושה""~

 בברכת ומ~רכו
 כוח""~

 בספשצ""ג
 ~ם ושלו" חייםשנת

 ~רכ~
 ה"

 מ~
 כל~ מכל בכל

וחות~
 מרו~~~ ~ברכה

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~ו~~~ין ~~~~ ~~~~~ ~י~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~י~ ~ו~~~~~~~
 ~ו~ ~"~ ~~"~ י~~י~~~"~"

 ~ר" ~"
~~ 

"~ 
~~~ 

 ~י~ר ~~~י ~"~~וכ~~
 ~~י~ ~~~~ ~ו~""~ ~ר~"~

 ~~ו" ~י~יו ~י~רי~ ~"~ ו~~ ~~יי~~~~~~"~~י~"~
 ~""י" ~~~~י ~~""~ ~ור~ ~~~ ~ו~"~י~ר~~"

~"~~~~~
 ~~~ ~~ ~~~"~" ~~~"ר

 ז~ז" ~~י~ור ~י~י ~~~י~ ~~~י~ר" ~~~~~ ~~~י

 ~~~~י ~ו~יו~~
 ~~ו~~~

 ~י~ר ~~י
 ~ו~ו~ ~~ורו~ ~~~ ~~~ ~~~~ ו~~ו~ ~~~"~~~י~~ ~~~ ~~י~""~

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



~ ~ ~ ~

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

~~~~ו~  ~~ 
~~ ~ ~  ~~ ~~ ~י ~~ 

 ~~~ו ~גג ~~~ ~~~י~ ~~ י~ו~ ~" ~ו~
~"~~ 

~ ~~~ 
 ~~ ו~~~ו" ~~~~~ ~ו~

 ~~ו
~  

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

 ו~י~ ~~~ י""~~
~  ~ג~ו~ ~גי ~~~ ו~~ ~~~~ י~ ~~~~ ~~~
 ~~ג ~ו ~~~י~~

 ~יו וי~~~נ~ ו~~ ~~~
~ו ~~~

 ~ג~
 ~ו

~~~ ~  ~ג~ ~~י~ ~~~~ ~~~~" 
~ ~~ ~ ~~~י~ ~~~~ ~""~~~"  

 ~~~""~ ~~~ו
~~~~ 

 ~~~~ ג~" ~~י~~ ~ ~י~ו~~ו~יו ~~~~ ~~~" נ~ ~~ ו~~ג~ו ~יו
 ~~~ז

~~ ~"~ 
~ו~~~~"~  ~~~~ ~~ 

 ~ו~ ~י" ~י~ ~יו ~~~ ~"י
~ ~"~ ~~ו~"~~  ~גג ~~~~ ~י~ 

 ~~י~~" נ~~ ~~~
 ~ו~~~ ג~ ו~""~ ~ו" ~ו~~ ~י ~~ ~~ י~~

~~~~~~ ~ ~  ~~~ 
 ~~~" ~גג

~ג~
 מה

 שחשב~
 למטה ~בי"ת ל~גל היה ~יכול

 שיראה דיו ~וספת ידי~ל
 כמי~

 כ"
 וא~"~

להוסי~
 א~ל ~וכו"" ל" ל~שו~ו ~נג ~ליו

 הי" שלא ~גי פסול ה~ הסופרש~שה בא~ופ~
 למ"~ צור~

~כנ""ל"  
 ~~ו ~ושה הי" אם בו~אי הנ~

 שכתב~
 הי"

 אבל יו~ר"נכון
 ג~

 ~""כ לפי א~" כנ""ל ~~שה איך
 י""ב ~כלל הק~שבגי~ולי

 י""ג~ או~
~קונ~רס בש~ ~ב"י ~~~""כ

 ~מונ~
 לזה אין ~" כ" ל"

 להידיר רקוהוא חז"ל" ב~ברי ר~
 ~כ~יב~

 שהז~יר מילי בכמה
בקונ~רס ~~

 כ~ב ושוב וכו"" ל~י~ו~ שאינ~
 ~שא"~

תמונ~
 ו" כ" ל"

 ~ אי~
 רמז

הוא ח~י~י~ משנ~ ~
 א~נ~ ~כ""ל" באחרוני~

 יבית א~ ש~רי בספר
 ~מא~ארי"

 לי~ש סג"ל ~ה רבי הגאון
 דק""ק ~ייןז"ל רוזנבוי~

 פר~סבירג~
 ארי" ~בי~ האי~י~ בשער

 ~~או~
 ל~ק~ק ~"ש ~ "ז"ל ~~ב

 הל~~ בצור~
 ~~כ""ף

 שלכפ~ה
 ~למ""~

 ל~יו~ צריך
 הקו מ~ש כ~ופה

 התחתו~
מ~

 קו כ~ו רחב
 ה~ליו~

ובספר קי"~~" ~סי" הרי~ב""ז ~~ת יכן
 גידו~

 כך שאמרו שמה ודע~ו חולק" הק~ש
 ל~י~ובא לאציר~ה

 אמ~
 ~"ל~ ו~יי""ש

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

 ~ו~~
 ~ו ני~ו" ~י~נו~ ~~ ~~ ~יו ~~וו

 ~י~יו ~~יו ~~י~~~~~"ג ~
 ו~~ו~ ~נ~~~ ~~ ~~

 ~""~" ג""~ ~~ ~~ניו~י~

 ה~~~~~
 אול~ ונבונה" נאה

 זה ~ל
 להלכ~

 אבל
 סעיף ל"ב ~סימן באו""ח ועיין ל~~ש~"לא
 ~מ"ז שם וב~רמ""גי"ב~"

 ס"~
 בזה""ל~ שכ~ב כ""ז~"

 ~ורנס~פק~י
~~ 

 ~"ז או הנסקל שור הנאה איסור

~
 ~סי" אהע"ז ו~י" ופרשיו~" לב~ים ~ינו

חלק~ ~""~
 ומיהו שריפה" ה~עון ב~בר הקלף באםבאויר פורחו~ ~או~יו~ תפילין ~""ה ש~" וב~ש מח~ק

הרי בלא~
 ז~

 ~רך ואי ~""ז" של שופר כמו למצוה מאוס
 ברכה הוי~י

 לב~ל~
 כמ""ש ~לוי לומר יש

 ואיסורי בג~
הנא~

 אפילו
 מצו~ ~~~י~

 לאו
 ואפילו ני~נו" ליהנו~

 ~פליגמאן
 בג~

 וכ~כ~יבנא מו~ה הכא לכתחילה ואוסר
 ו~יין~כ"ל~

 ~ו~ ~ו~
 מ~י"א

 אסא~
 סי" ~חיו""ד

ר"~~
 וצ"~ ~יי"ש" הפרמ""ג ~ל שחולק

 ~יש
 סתי~ קצ~

 בסו~מש"~
~ מו~ה""" הכא ל~תחילה "ואוסר ~בריו ~  ממש""כ לכ~חילהדמ~יר 

 קו~~
 ז~ הרי ""דבלא""ה

 מאוס

ל~צו~
 ~~וקא ~כוונ~י לו~ר ויש ~""ז"" של שופר כמו

 וכן ~" איסה"נ שאר ~שא""כ לג~וה~ מאיס הויב~""ז

 ל""א ~~וכה בש""ס מ~נק~ימש~~
 ~""ב~

 ע""ז של לולב
 שאר נק~ו ולא לגבו~" ~מאיס משום לאלכ~חילה
 ומש""~אסה""נ"

 מי~ר ~נאה ~איסורי הפרמ"ג
 בכור ב~ור גם וממילא ~""ז" חון אי~ה""נ אשארקאי ל~חי~

 ו~יין ~~איס" ~~מא שייךלא
 תשובה בש~רי ש~

~ס"ק
 ט"ז~

 ד~ן
 מט~~

 ~יך המו~ר מן להיות ~צריך
 בזה נפק""מ אין שיהי" ואיך~יי~"

 ל~~שה" להלכ~
 למעש~ש~רי

 כדקיי"ל קבורה צריך
 בשו"~

 סי" ~יו""ד

שי~
 ס~י"

 א"~
 ~פילין ספרים ~מנו לעשית ואין

ופשי~" ומזוזו~
 באה""ר דו~""ט בזהוהנני

 ובאה""~
וחות~

זקינך ב~ו~ ח~~י בכל
~~~~ ~~~~ 

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

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

~~~ 
 ~~~~ ~י~~

 ~~ ~"ו" ~י~"~ ירו~~י~~~"ר"
 ~~~""ו ~~~ו ~" וי~~ ~"

 ~ר"~ ~~ו""~ ~~ור~~~~
 ~~י ~~י~"~" ~~~~~ן ~"

 ~~~ו~~~~י
~  ~ ~  

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

~~~~ו ~ו~~ ~~י~~ ו~~~~ ~~~" גו~ ~~~~ ~~~י~~~~
 ~~~~ו ~~ ~ ~~~ ~י~ו~ ~~ ~~~~~ ~~
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 ~~ו

 ~~~~ ו~~~ ~~י~"~~ו~
 ~~יו

 ~~""~ ~~ו~~
 ~י~~ ~~ו

~ ~~~ ~~~" ~~~~ו~~  ~ו~י ~~~~ ~~~ 
 ~~ו ~~יו"~ינו

 ~י~ ~~~""~ ~~ ~~~~~ ~י~"~ ~~
 ~ו~~ ~~ ~~ נ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~"~ ~ו~~~ו"
~  ~ו~~

 ו~~~ ~~"~~~ו ~~ ~~ ~ו~י ~~י~~" ~~~ ~~י ~~יו
 ~יו

 י~ו~
 ~~~" ~ו ~י" ~~ו~ ~י~ו

 ~~י~ ~~ ~~~ ~~~ו~~ ו~~~~ ~~" ~~ ~~ ~~~
~ ~ו~ ~~~~~ ~~ו~~י~~~~ו~~ ~  ~  ~~~""~ ~~~~ ~~~~" ~"יוג~~ו ~ו~ו~ ~~ 

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
 ~~~ ~~ ~י~~ ~~ ~~~ו ~י~ ~י~~ ~~יו

~ ~~ג~ ~~~~ ~~~ ~ור~ ~~ ~~~ ~~~~ ~ו ~~ ~~ ~"י ~~~ ~~ו~ ~~~ ~~ ~~~~ג~ 
~ ~~~ ~ו~  ~יו ~~~~יר ~~י~ ~~~~~~ 
~~רוו

~~ ~ ~  ~~~~ ~ ~  נ~ 
 ~ג~י" ~~יו

~~~~~ 
~ ~~~~י~ ~ר~ו  

~~~
 א~ שאף ~וכות לחק בנוגע

 באות רק כן ~י"
 מצינו ~ס"ת" כל ~סלא"

 כ~
 ~שו"ת ~חת"ס

 ~"ד ש~" שכת~ קע~ח~" סי"או"ח
 ~שא~

 א" בס"ת
 והסופר ~"" ב~קום פשו~ה כ" שנכתב ~~ות בושנמצא
 ~תוכו ו~שה ד" שנ~שה ~ד פשו~ה מכ" וגרר שאללא
 ~וכות חק שזהו שנודע ואחר ה"" ונ~שה שמאליתרגל
 למצוא הס"ת ~כל מחופש חפשחפש

 מקו~
 התיקון

הנ"~
 מה~ ונעל~ מצאו" ולא

 יש ו~תה איה" מקומו

~סתפ~
 מיפסל זה אי

 משו~
 נמי ואי תוכו~" חק

 בצי~ור לקרות~ ~מוך יש אי שנאב~ו כיון מ"ממיפסל"
 השאלה כעין והוא לא" או הזה אות בו שחסר זהבס"ת
 בפלונתת ד~ליא די"ל שכתב ואחר כ~~"של

~אפשר וסיי~ ~וכות" חק יהי" ש~א התיקון מהני א~~~דונו" ~פו~קי~
 נרוב וכי פסול" דלכו"~

 הפוסקי~
 קורין אין

 ~זה ו~ן א"" אות אפי" בו שנחסר~ס""ת
 הל~וש מ~~ריוה~יא ~י~ול" מ~ע~

~~ 
 ~סימן ~~ו"ז ~ו~א סוכה

~רל~ב
 סק"נ~

 אפילו כשר ~סכך מת~~ל פסול דסכך
 לא ניכר בשאינו אבל ~ניכר" וכ"ז פלינ" וה~ו"זניכר"

יחל~
 הכא וא""כ כשר" להיות חוזר שהפ~ול ה~ו"ז

 יתב~ל המת~רב הפסול שהאות נימא בס"תנמי
 כשר" להיות הפסולוחזר בכה~" בי~ול ~שייך לזה ראיות והביא כשר" ~יותוחוזר ברו~

 ו~
 מ~רבנן

 חשו~ ד~
 לא

 ~עת לצרף ה~יא ו~זה~~ל"
 הרמב""~

 ומ~שה בתשובה
 ~ס"~ הגאוני~ לפני ~קראורב

 אות בו שפסול
 אהנ"ל לסמוךנ~נ~ד גניזה" לי~י ס"ת ~ביא שלא דכדי הוא לדינאומסקנתו וכו"" החו~ש אותו אלא פסול ~אינו ~ר""ן הרש~~אד~ת ~~ א~

 ו~ר~
 ~ו ולקרות ~ליו

~יי~" בציב~
 יסו~ו~~~

 ~וא החת""ס של ~יתר
 משו~

 דאמרינן
 דמן הכשרות או~יות ~רוב ~~ל הפסולדאות

 ג~ה~ו~
 דבר

 שלמה ה~ית חולק ו~""ז ~~ל" ~שו~

~בתש~
 סי" ח"ב יו""ד

 קנ""ז~
 וז"ל

 הג~
 ל~נין שלפע""ד

 גרידא דאותיות לומר מוכרח ל"ה החת""ס ~להנידון
 פסולה ~ה" שיהי" ל~נ"ד לומר קשה ד~לא"ה ד"ח"הוי

ב~י~
 הכ~רי~" שבס"ת ה~י""ן ברוב

 דכיו~
 ~האות

 כאילו הוי תוכות חק ע"יהנכתב
 אי~

 שייך איך כאן
ב~~

 א" אות חסר ~כ"פ הלוא בלא""ה א~ל וכו"" בי~ול
 ס"ת ו~כ"פ מקומו" יודעין אנו ~אין רק ~זהבס"ת

ז~
 בו חסר

 או~
 ~כ"ל" וכו" בו קורין ואין

~~יי~
 ~סי" ~קדש בגי~ולי

 או~ ר~""~
 ב"~

 ג"כ שתמה
 י~ב~ל פסול ש~אות ~ל"ש וז""ל הח~""ס ~לכנ~ל

 שארבין
 ~ותיו~

 כולו זה ד~"ת יד~נו דהא ז~" ~"ת
 ומה כחסר~" ~דהפסול אחד אות לו שח~ר בשבילפסול
בכך

 וכמ"ש האותי מקו~ שנשכ~
 בתש~ ג~

 אליהו יד
 קצת הרגיש שלמה וב~ית ~לק"~"בש~

 מהחת~
 ולא

ראה
 גו~

 תש~ ד~רי
 עיי"ש~ אלי~ו יד

~~~~
 כתב שלמה ה~ית

 ש~
 ד~צת לצ~ד

 פסולדאין פו~קי~
~ 

 זה חומש הפסול" שבו החומש

~~ורב
 ~נ~~"ק ~""ז וכ" ~כשרי~" אחרי~ ~חו~שי~

דצידוד
~~ 

 כיון ברו~" אינו
 ~~ ~נ~

 ד~חסר ~ודים
 פסולאחד חומ~

 אי~ חו~שים" ~~ לק~ו~
 דה~ו~ש נימא

 לבד חומשים ~" ~א וכלי~א" ב~להפסול
 פ~ולי~

 לקרות
ב~~~

~~~~
 וז""ל כתב ~ם ה~ת""ס

 ר~ ומעש~
 לפני שקראו

~נאוני~
 ~ו שפסול בס""ת

 ~צירוף א"" או~
 חומש אותו אלא פסול דאינו והר""ן הרש~"א~~ת
 שאגי נימא שיקראו ~ימש ו~כל כשרים" חי~שי~~ארי
 ~ה אומר" שאני ~מרינן ~בדרבנן הכ~ר" ז~ואומר
 קראו ש~ודאי י~~י" חו~שים ~" שקראו אחר~א~ר
 הלכה דיל~א ז""א פסול"בספר

 כרמב"~
 לקרות ~מותר

 ~ה~ו"
 כיו~ תא~

 קריאה הו"ל אחרינא דאיכא
 לכתחי~

משו~
 לכ~חילה ~בקריאה ז""א לפח~ך" נא ~קרי~הו

~כל
 פע~

 ממש כשר החומש זה ונימא א~רשב"א נס~וך
 ספרי~" ש~רכ~ו

 שמנו~ וכיו~
 ונ~כשר נת~~ל כבר ~~ין

שו~
 נוכל

 לצר~
 וסיי~ ~~""ל" ~יעות ~"

 שה~~קנו כמו
 ~נ""ל שלמה ~ית ב~שו" אולם בו" לקרות דמו~רל~יל

 ~רחיבה~מיק
 ל~פלי~

 החת"~ ד~י ~ל
 ~כל

 פר~
 ~י~"ש~ופר~

 ~ו~יףוה~~י
 ~ז~

 בס"ת ~יירי הנ""ל ~כל
 אח~

 ויש
 ונא פסול אותבו

 מקומי" נוד~
 והנידו~

 הוא

א~
 ~אופן אבל הכשירות" אותיות ברוב ב~ל הפסול אות

 ~"~שנ~~ר~
 החת"ס דן ~זה כשירות ~"ת ב~וך פסול

 סי" ~~יו""דבתשו"
 ר~"ז~

 שה~יא
 ש~

 אליהו יד ~שו"
~סי"

 פ"ח~
 שנת~רב ~עות ~ו שיש בס"ת

 א~
 מותר

לקרות
 בה~

 דה~~ות ב~ל" ~~רי דחד וכו"
 ל"~

 ד~ר
 מכח רק נפ~ל לא ~צמו והס"תחשו~"

 ~נ~סר להתכבד הראויה כחתיכהוהו"ל שבו" ה~~ו~
 מבלי~~

 איסור
 שהאריך ואחרי ~כ"ל" וכו" חשוב" אינו ~~לוע~ב~ל

החת"ס
 יד ~ברי ובלא"ה וז""ל סיי~ בי~ול בדיני ש~

 שהחלי~ ד~י כ~ודו" לפי ואינן תמוהיםאליהו
 ש~""ת

 ד~רהוא
 חשו~

 שאין כיון ב~ל דהכא אלא ~~ל" ולא
 אלאפסולו

 הנאסר לדברליה ומ~~ חשוב" אינו והוא ה~~ו~" מחמ~
 וד~ריו בלו~" מחמ~

 ~מוהי~
 זה למה

דומ~
 דאיסורא ~~"ג ב~ל" ~דלא חלב ~יפת שבלע לחהר"ל

 מ"מ החלב"ע""י
 כיו~

 עצמה שהח~יכה
 נאסר~

 ונ~שית

 ~~פר נפסל ה~~ות ~""י יהכא ח~ר""ל" לי" הוינביל~
 כולו ~חומש לכה""פאו

 חשוב ד~ר והוי בציבור" מ~רו~
 ~בר והוא ב~ל"דלא

 ~מוך אין ~"כ מבין" ל~ פשו~
 הבית דברי אך הנ"ל" אליהו יד תשו"על

 לח~
 יהודה

יש
 ואת"ל כשר" ס"ת ~אי ~ילמא ס"~" על לסמוך יששוב חיפוש" אחר חיפוש שחי~ש אחר היינו מ~ום" ל~~
 הארכנו ס"ס ~~ר אזלינן ו~י כמובן" ~פי ~דיףוזה ע~הי בו קורין שאנו זה ~חימש ה~עות אין שמאפסול

 ~כ""ל~ וכו"במק""א"

~~~
 זה ~ל א""צ בנד"ד

 ו~~~~
 בדברי המבואר

 ~קל יש הזה דבאופן המשנ"ב מהכרעתכ~מ

כנ"~
 ש~נין כיון בעלמא ~עדפה רק בזה והארכתי
 הרבה נוגעזה

 למעשה~ ~ל~

החו~~
 ב~כה

 ~ויי~ י~~~י~~~
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 ~~י~~ר"
 ~~~יוי~~~" ~~יכו~

 ~ר~
 ~~~ ~~~ ~~ו~ד~ י~""ו"
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~~ 
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 ~~~~ו~ר ~י~י

 ~י~ ~~~ ו~~רכ~ ~~י~""~" ~~~"~
 ~רו~ ויר~~ ~ור~ ~~ר~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~ ~~י~~י~~
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 ~~~~ו

 ~~~י~י ~~~ ~ורי ~""י ~"~ ~נ~~~ ~~
 ~~יו~י~~

 ~~~י~ ~ר~~ ~~~~ ~~ ~~
 ~~ר~ו~~ר~ונ~

 ~~ ~~~ו~ ~י~וו ~ו~~~ ~~~~י~" נ~~י~~~ו וכו~ ~~י~~ ~~~ורו~ ~י~~~ ו~~~ור
~~~~

~ 
~  ו~~~ור~~ ~ר~" ~~~~יי~ ~~~~~" 

 ~~~ ~~ ~~י~ו~~ ~~~יו ~ו ~~י~~ ~~ו~~~~~ו~
 ~~ר~~ ~ינ~~ ~~~~י~ ~וורי~ ~~""~ ~~~" ~~~~
 ~~~ ~~ו~~ו~~

 ~ו
 ~~~~~ ונ~~ ~ו~" ~~~

 ו~~ ~" ~~י~~" ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~י~~~~~ני ~~ור~ ~~רכ~ ~~וי~י~ ~~ ~ ~נ~יו ~~רי~~~~~~
 ~ו ~~~י~~~

 ~ו~ ו~~~~י~ ~~~ו~ ~~~~~~ ~ר~~~
~  ~~~""~ ~~~ ~נ""~" ~~~ו~~

 ~ וו
 ~ר~ונ~

~ 

~ו~~~
 כ~ר

 ~~~ ~~~~ריו" ~יו~ כ~ ~~ ~~י~ו~ ג~
 ~נ~~ ~~ר~ ו~יי~~ ~י~ ~~~~ ~~~~נ~

 ~~ו~רו

 ~~~~ ~"~ יו~"~~

~~~~
 מערכה ערך שלי~""א

 שלימ~
 צדדי ~כל

 ומינה ~~ריו סדר על קצת א~וא ואני ~ליו"ה~ו~ה ~ כי~ ופו~~ים ~ש"ס מ~~ורם זה"~נדון הספ~
~ 

ש~נ"~
 למעש~" הלכה נראה

 כב""~~~~~
 סי" ד" ~כלל הרא"ש תשו" א~ הביא

 ~סי" ~~ורומובא א"~
 שא~ ~"~~

 ישן א~ ביום
 ~וי מי~~ו על קבעשינת

 הפס~
 דשינתושי~תו ול~רך" לחזור וצריך

 קב~
 ~פ~יק

 רגיל אם א~ל ~יום" א~
להתנמנם

 מיו~~
 ולא הוא ארעי שינ~ ידיו אצילי ~ל

 כן כי ~והנה הפסק"הוי
 הרא"~ כת~

 ~פ""א ~פסקיו גם

ד~רכו~
 סי"

 י~ג~
 זה ועל שם~" ב~~י הו~א

 ישן כשה~א רק הרא""ש כוון לא דאולי נ~וךשהוא כב"~ כת~
 ול~ושבגדיו" ~ל~

 ר~
 שינ~ במי~ה לישון הולך שהוא ~~רך

 ישן אם א~לק~ע"
 כשעתיי~

 ~ם ~לילה א~ילו
 רו~

 בגדיו
 ל~זדרז שיוכל כ~י ביום בהם ל~וש~וא

 לשו~
 ~~וד~ו

 ומסת~ר וכו" אר~י שינ~ ~כלל ה"ז אולי הקודש"ע~ו~~
 ד~~וןיותר

 הרא"~
 ~ל ישן שהוא שינה בכל ~שמע

 ~כ""ד~ ~רה"ת ל~רך וצריך קבע שינת הוימי~~ו

~~~
 ~תשו" השואל נ~~פק כ~ר ~נ"ל ~פק כ~ין

 סי" ~ח"גמהרש""ם
 של"ז~

 וע"~ וז"ל~
 שא~ו

 ו~ן שנרדם~מי
 כ~

 ~מל~ושים ש~ות
 ~ליל~

 מיסב

 ורוצה וניעור וחזר מי~~ו"על
 לקרו~

 ללמוד או ~""ש
 אינו כ~רכו מ~~ועל ק~~ ~דרך לישן שיחזור כיון או ~רה"ת" ל~רך צריךאם

 עו~ מחוי~
 ל~רך

 ~רה""~
 אחר

 מ""ו ~~י" הפ"ח מ~~רי וה~יא ארעי"שינת
 סק"~

 והו~א

 ~ד~ריג~
 שכ~~ כב"~~

 אף לל~וד" בחצות קם דאם
 וה"נ ~רה"~" י~רך ולישן לחזורש~~ו

 א~
 ~~ל~ושיו ~ישן

מיס~
 מ~ה ~ל

 אחר~
 אפי"ה תמיד" ~ה שישן ~מ~ה ולא

 ~סי" ~~ור מ~ואר ~הא ק~ע" שינ~מיקרי
 מ""ז~

 דשינת
 וכ"~ ידיו" אצילי על כשישן היינוארעי

 מ"ד ~ס~ ~~ו"ז
 ל~רך וצריך ק~ע שינת מיקרי ~נ~"ד א"כסק"א~"

 עייש""ה~~רה~ת

~~~
 חשוב שיהא השינה זמן ~שי~ור ~וד שנס~פק מה
 ~ כפי לכאורה הנה ק~ע"שינת

 ~~ו""ז שאי~א
 ~""דוהיינו אד~" של ~רכו לפי הוא ~ר~י שינת סק""א~" מ"ד~~י"

 ש~
 ~סי" ה~ור

 מ""ז~
 הרא"ש ~שם

 והמג"א עיי~" ארעי הוי ודיו אצילי על ישן שהאדםדכל הנ"~
שם

 ~סק"ג~
 שי~ור כדי י"א והביא ~ה" שי~ור ~אין

 וכ~ב ~קירוב" משעה ~"ז חלק והוא אמה" ~"הילוך
 הש~ל~מחצית

 ב" ש~וא דס"ל למאן אבל מש~ה" מ~שרים וחלקש~ה ר~י~י~ הוא מיל דשיעור דס"ל למאן ~ ש~
 שי~ור אמה ק" הוי א~כ שעהחומשי

מש~ה חמישי~ חל~
 וצ""ל ~""ס והוא עכ"ל~ ~~ירו~

 מם" וחמישי~
 מש""כ ועי" כב"~" ~דברי ג~כ והו~א מג"א" ע~כמש~ה~
~נשמת

 אד~
 סי" מ~ד ~כלל

 א"~
 מהב"י שם שה~יא מה

~סוס~י
 קע""א~

 ס~ פ""א ~תענית הרא"ש ~שם
 ומה הד~ת היסח ליכא לאונסו ישן דאדם ארעי~שינ~ י"ד~

 ~יי~~~ מזה אדם הנשמתשדייק

 שרצה ~~~
 כ~""~

 יעקב ה~יכורי מד~רי ~וכיח

 סוכ~~~~
 ~י"

 תרל""~
 ~"ק

 לפשו~ י"~~
 ספיק~ו

 השינה ~~ן~שי~יר
 שתיח~~

 א~ כק~~" לו
 דכל נא~ר

 קצ~שישן
 ~י~ור או ל~רה"ת" הפסק הוי מי~תו על

 רק הוי ק~עשינת
 כ~י לו שמועיל שינה שי~ור ישן א~

להרגיש
 ה~חד~ו~

 ~ביכורי ה~יא ו~"ז ~עייפותו" ומנוח
יעק~

 כשי~ור ארעי שינת שיעור ש~~יא אחרי הנ~ל

~
 ~"ד~" ~בס~ הנזכר אמה

 ~~כ"~ הוסי~
 הכא

 חון~בשינה
 ל~וכה~

 אפילו
 ~פחו~

 ו~יאור אסור" מזה
 לי"" דסגי ~מה דתלוי משום הואד~ריו

 ולכ~
 לכ~חילה

 דדיל~ א~ מק" ~פחות אפי" לישוןאסור
 ~ה סגי

 ולפי""ז ~הכא"אז
 כ~"~ כו~~

 הגא~"ד כת"ה אם ~ ~ז~~ל
 לומר ניכל אז לזה" ~כים~לי~"א

 ו~בו~
 ישן ~אם

ונרד~
 ~רגיש לו ש~ו~יל כשיעור מ~תו על

 ~תחדשו~
 שם זו שינתו ~ל תחול הרימעיי~ו~"

 דתיהוי קב~ שינ~
 וא~ וכו"" הד~ת והיסחהפסק

 ע~יין
 מרגי~

 שבשינתו
 הרי עייפו~ו ע~רה לא עדייןזו

 ~~י~
 זה שיהא

 ע~כ~ וכו" הפסק הוי ולאארעי שינ~

 גיסא" לאידך משמ~ יעק~ ה~יכורי ~ד~רי לדע~י~~~
 ~סעי" המח~ר ~~רי ~ל סי~~ ה~כו""י ד~רידהרי

 ואי~ב"~
 וכו" אר~י שינ~ אפילו לסוכה חון ישינים

 המג"א וז~ל~ועז"כ
 ~סק"ב~

 וה~"ז
 ~סק"ה~

 כ~~ו
 קב~ שאין ~ניה~~ם

 לשינה
 לאד~ ~גי דלפע~י~

 ~כך



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ן

~~~~~~  י~א לדעת ~אפי" משמע ולפי""ז ~ג~" רבא תי"והוא
~~~י"

 מ"~~
 אמה ק~ הילוך כדי הוא ארעי דשיעור

 מ~ואר הרי ~""ל" ~סור" ~ה ~פחות אפי" הכאמכ"מ
 ק" ~שיעורמ~~ריו"

 ואינו ק~ע שינת ~הוי ודאי א~
 ~ל רק הוא והר~ו~א לאו" א~ ~זה להו סגי אםתלוי
 ~אז זה משיעורפחות

 מ"~ דבס~ אףק~ע שינ~ מיקרי בכך להו סגי א~
 היינו אר~י" שינת נקרא ~זה מפורש

 משום ולאו בה~" יפי~ שמא ~~עמא תפילין" ג~ידוקא
 וע""כ שינה"איסור

 פורת~ בניי~
 הפחה~ לי~י א~י לא

 שאין לפי ~ר~י שינת דאסור ~ס~המשא"כ
 לשינה" קב~

שלפ~מי~
 מנמנם אלא אינו

 מע~
 זו הלכך ~כך" ו~יו

 שינ~ו~היא

~~~~
לומר התורה" לברכת ענין אינו זה ~כל ~רור נראה

 ~חשו~ קב~ ~שינ~
 ~ליש ה~סק

 מ~"ז א" ~שיעורהוא פוסקי~~
~~~~ 

 ~~י" במג"א ה~ובא
 רקסק""~~~ מ""~

 ל~רכ~ ~נוג~
 ה~"רה

 אלא לני אי~
 מ"ז ~סי" ה~ו"ז~דברי המבו~~

 סק"~~
 י"א המחבר ~ברי ~ל

 ק~עשינת
 ~וי מ~~ו ~ל ~יו~

 ~פס~
 ה~ו"ז כ" וכו""

 ~~מונראה
 ק~~ ~שינ~

 א~ר ~וי ביו~ א~י"
 כ~י השינ~

 ~~~~ ~~~~~~~~~~~ו~
~~~~~ ~~~ 

~~ו ~~~ו~~~ ~~~ ~~~~

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

~~~~
 ~נוגע

 ~שו""ע ~יע"ת שני בזה יש ~יו~ קב~ ~שינ~

 ו~~נ~~ בשו"~ וכ~~~ש~~"
 ישא~ל הפ~~" היי ~לא

 פו~קי~
 דס"ל

 והו~א א"" כ~יע~
 וסי"ם כ""ה~"~ס""ק ש~ ~מ""~

 עכ"~ ע"ז~
 נראה

 פשו~
 ~הסומך

 ~נוגע וכ""ז הפסי~" לא ומ~רך ~הזכרנו הפוסקים כלעל
 נראה ללילה" ~נו~ע א~ל ~יום" קבעלשינת

 ~שע"ת בזה ו~י" הפסק" הוי ~לכו""עמהשו"ע לכאו~
ו~ש~~ ש~

 ש~ ~~הרש""~ כת~ למ~שה"~~~~
 אפילו ק~ע שינת בישן ~ו~אי ~ניננוונחזור וז"ל~ ~מסקנתו

 רוב שי"ביום
 הפסק ~הוי הפוסקי~

 וצרי~
 שנית" לברך

 ~סי" האגור בשם ~~יאו~ב"י
 ש~עי~ א"~

 א~יו על
 מ~ואר שהרי הוא" ~"ס מ~רך"שהיה

וכ~ר להקל" ~רכות ~פק ~~וי עלה וכ" ~רך היה שלאוצ""ל להיפוך" ~אג~
 ~כל הב"י כת~

 ~צרי~ מודי~ ה~וסקי~
 ספקמה שנית" ל~רך

 ~רכ~
 ~א"א ו~~מ""ג כ~ן" יש

לת~~ הוסי~ סקי"א~
 ~רכות ~שאר ~~וקא

 דרבנ~
 פסק וכבר להחמיר" ~פיקו ~אורייתא הוא בה"תא~ל להקל" ברכות ספק

 ~סי"~שאג""א
 כ"ה~

 ~נו ~חר אשר מספק יברך ~עכ"פ
 ל~רך צריך לכו"ע ~לילה ~ישן ~""פוכו""

~כ"ל~ ~ר~"ת"~

 על ש~" ~~הרש""~ עו~~~~~
 שנס~פ~ ~

 השואל
 ~~""משם

 ~לילה ~בקם כנ""ל נימא א~ א~

יצ~ר~
 אחר ברכה ס~ק י~יה מ"מ ~רי ~רה""ת" ל~רך

 שאל וע""ז ~~בע" שניתשישן
כתב שנית" לברך יצ~רך ~~

 ~שאג""א ל~ברי ~וכוונתו ~נו בחר אשר לברךצריך מספ~ ג~ ברה""~ ~ג~י ל~יל כ~ב~י כ~ר וז""ל~
 ועו~הנ"ל~"

 ~~ת לעיל ~באתי ~כבר
 הרמ""~

 ~סי"
~אם נ~~

 מכוו~
 יוכל א"כ ~~לה" ~רכה ליכא לצ~ת שלא

 ש~כוין ~ה"ת" א" שינה אחר כשי~רך ו~תנותלכוון
 רקלפ~ור

 ע~
 וי~ל שנית" שישן זמן

 לבר~
 ~שש" ~לא שנית

וא~
 ~ש~ שהבאתי

 חאוה"ח ~ש אמרי ~תשו" הא""א

 ~ד~ריו הו~א ה"סי"
 לעיל~

 ~שאר
 פו~קי~

 ס"ל לא

כהרמ"~
 מזה" לחוש אין ~אורייתא שהיא ~~רה""ת הנה

ובפר~
 לשי" עיקר נראה שכן

 הפו~קי~ רו~
 הוי דשינה

 ~פ"ג ~ירושלמי ראי" ל~יל ה~אתי וג~הפסק"
 ~~רכ~

 ו~" ~תפילין והרי הפסק" הוי ~שינ~ה"ג~
 עיקר נ~אה לכן ~ברה~" ו~"ש רו"פ ~ברי על~מכינן כוס~

 ו~פע~ שכתבתי"כמו
 שניה~ י~רך~" ופ~~ ~נו" ~~ר אש~~ רק יברך א"
 או

 להיפו~
 המהרש"~~ עכ""ל

 המהרש"ם ~~~רי מצינו~~י
 ~ברי~

 ל~רך ~רורים
 בלילה הפ~מי~" בשניברה""ת

 וכשיקו~
 ~פעם

 ~א" והיינוה~""
 יברך משניה~

 ר~
 וכנ""ל" ~נו ~חר אשר

וא"~
 המהרש"~~ מ~ברי כ~""ת של האי~~יא איפש~א

 ותמה שהקשה שמה ~נינו הריו~~
~שו~ה השערי ע"~ כב""~

 ~ס~י""~~
 ~כ"ז ~מד כ~ר ה~~"א" מ~~רי

 בשי""~
 כנ""ל~~רש"~

 יש~~~~י~
 ~~תו ~ל

 ~ליל~
 שינת

 ~פישו~ קב~
 מלבוש"ו

 לחזור ו~~~~ו ללמוד"וק~
 ל"שו~

 אח""כ
 יש שינתו" כדרךק~ע שינ~

 לצר~
 לפסק

 מש""כ ~הרש"~" שו""~

החוו~
 ~~יר בס~רו יאיר

 סי" ~~~ש" ~~נד~ס ~יי~
 ס""קמ"ז

 י"א~
 ונ""ל ~ וז"ל

 דג~
 ~ל""ה ~ס""ל האגור

 כשעה שוכב שא~ם צהריי~" בשינת רק מיירי לאהפ~ק
 משא"כ~מלבושיו"

כ~רך ~פ~ ערו~ ושכ~ מל~ושיו" כשפוש~
 שינתו~

 כת~ שהרי כן~~בין הב"י ו~~ ~מברך" מודה ש~ות~ ו~" ~"
 בשו""ע

 נה~ו"~ ""~~
 שבד~ר ש"מ

 רגיל שאינו ~~ר מל~ושיו" בפוש~ ~א~ ~יירי"~רגיל
 שייך ילאהוא"

 עכ""ל" מנה~
 ו~יי~

 יצ~ק ~נחת ~~~רינו

~~ל~
 ~"~~ סי" ח"

 בתש~~~
 ~סי" ל~וד קרן

 י"א~
 שלא ומסקנתו הנ""ל" ~מהרש""~ ב~בריופלפל כזו" ש~לה ~""כ יש

 רקי~רך
 ע~~ ל~וד~ הקרן וז"ל אחת" פע~

 אשר
 ~לילה שישן במינסתפק~י

~ 
 ~~רך ~מלבושיו מ~תו

 ללמו~ וק~אר~י"
 גמור" קבע שינת אח"כ לישון ו~עתו

 ~רה"ת לברך נתחיי~א~
 קו~~

 קבע שינת שישן
 פע~

~~
 כש~ם לברך" ~חייב ואת"ל

~~~ 
 שינתו ~חר שנית

 זה והרי עכ"ל" לא" או ולבר~" לחזור צריך א~~~וקר"
 כשאלתו~מ~ש

 ש~~~~~~
 הקרן

 ל~ו~
 ~~~ השו""ע ~~רי את

 מ"ז~
הנ""~

 ~א~ לעיל שהובא הפר"ח ~ברי וה~יא
ק~

 שינת לישן חוזר ושוב ברה""ת" ו~רך ללמוד ~חצות
 ~צרי~~~ע"

 ול~רך לחזור
 כשק~

 ב~ו~ר
 שנית" פע~

ומה""~
 ותולה ליום" לילה לדמות לדוד ~קרן העלה

 שינת ב~ן פלוגתא בהך זושאלה
 ~מחבר שסיי~ אחריולפי"ז הנ"ל" ביו~ ק~~

 ש~
 שלא נהגו דכך

אחר ל~ר~
 א~ ~יו~" שינ~

 ~לילה הה~ד
 כשק~

 ~לילה
 מהפרמ""ג וה~יא היו~" משיאיר א~י" אח""כ לברךא"צ ו~יר~

 ומסיק הנ""ל ~פר""ח ~~רישהביא
 דאעפ"~

 בסי~ור וכ""כ ה~קיבלי~" בש~ ה~~"י ~עתוכן ל~רך" א"צ
 ה~יא וכן מליסא" מהר""י ל~גאוןהחיי~ ~ר~

 הגאון ~~רי ש~
מ~רש"~

 דס""ל הנ~ל
 ל~ר~ ~צרי~

 אחת ברכה
 שי~ת~את ~ש~

 ~רך" ~חיי~ הפו~קי~

 הקרן סיי~~~"~
 ל~ו~

שא""צ הפוסקי~ ~~רי נלפענ""~ ~ ~ז~""ל
 עכ""ל" נ~~ו שכך וכמ~ומה עיקר" ה~ ל~ר~

ושו~
 ~צל"ע כ"

 אחר ל~רך יש א~
 שק~

 שהיה משינתו



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~~י~~  מאחר ארעי" שינת הוי אם מ~תו" על בג~יו עםשוכב
 ~ב~ור כ~רכו" קבע שינת לישוןש~ע~ו

 ש~
 דשינת כתב

 ב~ו""ז" וכ"כ י~יו" אצילי על כשישן הפ~ק ל""האר~י
 ~כלל א~~ובחיי

~"~ 

 אפילו מי~תו על ~בשוכב מש~ע
 ~לא לברך" צריך וממילא קבע" הוי במלבושיו~וש

 שבדעתו כיון קבע" שינת דיחשב מסתבר לא~בנד"ד
 ~ינו ועכשיו העיקרית" שינתו אחריולישון

 פוש~
 את

 וכן ארעי" ~הוא מעשיו ~וך ניכרת מחשבתובג~יו
יש

 ללמו~
 ~סוכה הרע""ב מתוך

 פ"ב~
 בסוכה ועי" וכו"י

~כ"ה
 לעני~ ע""א~

 וצ""ע" ותפילין בסוכה ארעי שינת
 ~צילי ~ל ~~ור ו~~ש""כ תק~""~~" ~~י" ב~ו"ז עודועי"
 אח""כ לישון דעתו ש~ין ~איירי די""ל ~י"י איןי~יו

 ועו~ ~ו"י ארעי ~וי ידיו אצילי עלדוקא בז~
 נראה

 ~ו~ הלי~י כל בניעור לברך ~צריךהמג""א ~לפי"~
 ~אין

 א""כ וכו"" יותר ~~ורדעתנו
 אי בנ~"~" הה"~

~ב~עתו נק~ינ~
 לפ~ור היה ~~ו מילתא" תלי~

~~ 
 השינה

 לפענ""~ נרא~ וע~ וכו"" העיקרית" אצלושהוא
 כיון

 ~ל""ה לומר מקום יש לעיל שביארנו מה~~י
 לן א~~ת לא ~~""ת~אורייתא" ם~יק~

 בהפס~
 כנ"ל" שינה

וא~ינן
 נ~

 הפר""ח בנ~ון א"כ להקל" ברכות ~פק בזה
 ~צריך קבע שינת פ"אבישן

 לב~
 ~רך ו~"צ כשק~"

 ובנ~""~ שנית" כשישן א~ילואח""כ
 לברך א"צ

 א"" ~ע~
 א~ררק

 ~ע~ שיש~
 עכ"ל~ גמור קבע שינת ב"

~~יי~
 ב~פר

 ~"ק ~""ז ~ס~ ~חיי~ כ~
 כ"ז~

 ~ וז"ל שכ"
העימ~י~

 הי~ו~" לתיקון השישי בליל ד" בבית
 נבי ~ל ישן הל~ה" כל לעמוד בידו כח ~יןואשר
 שעההכר

~~~ 
 וא~ר שתי~" או

 כ~
 לימודי" על חוזר

 או התור~" ברכת ובעי קבע שינת ~ה חשיבאי

 ארעישינ~
 כיו~

 ול~ ~מ~~" על ישן שאינו
 בעי

 ~רב ה~י~ באר בתשובת ו~יין התורה"ברכת
 כמהר""ר תלמי~ו העלה א" ~בסי" ז""ל" מנשהכ~ר"י

 בקומו" ב~ה ובעי ~בע שינת ~חשיב ז"לקאלאמארו
 ומיהו ברה"ת" ו~רך לחזור איןו~וב

 ה~
 ז""ל המחבר

 ~~י"שם
 ב"~

 חשיב ולא קבע" שינת ~הוי דהגם כתב
 אלא עוד ~ולא תיכ~" לימוד~ על לחזור~מם מצ~ ~חייבי~ כיון מ"מ ב~יו" על בישן אלא ארעי~ינת

 ~יה~~ריז שהש~
 של רינה ורננו ה~יצו

 תור~
 והם

 חזרה ~"~" ~י" לחזקי" ~תב ~ו"ת לימו~ם" עללחזור עומ~י~
 ולא נפשייהו מסלקי ~לא כיממאי די~הו ל~י~לילה

 א""צ ~ן מה"תי דעתייהו~חי
 אח"~

 לברך
 כיו~

 ~ליכא
 יעו""ש" ויו~ יו~ כבכל בבוקר מברך אלא ה~עת"היסח
פ~ה"~

 ~אות ~"ל ועי" ו"~" ~אות
 כ""ג~

 ו~מע הפ~ק~" ל"ה ארעי שינת מ~~ו על דגם~שכתב מ~"י" בש~
 רק שישי בלול הלומ~ים~אותן

 ע~
 ובהגיע הלילה" חצות

חצות תיקו~ ואומרי~ מברה""ת" חון ברה""ש ~רכיםחצות
אלא מ~ת~" על ב~בע ישיני~ ואח"~ מע~י ולומ~י~
 שקמי~

 א" שעה
 קו~~

 שעה חצי או השחר עלות
 ~לילה לחברכ~י

 ~שער האריז""ל כמ""ש בתורה" ו~יו~
 ע""~~ דנ""~ ~ליל~ ~דרושי ד" ~רוש ~סוףהכוונות

 לכ""ע
 ברה""ת לברךצריך

 מש"ל ועי" לימו~ם" קו~~ בקומ~

~~ן~
 כף בס" ~ימ"ש למעשה" להלכה לענ""ד נראה

 ש~~חיי~
 ~~"ק

 כ""ה~
 ע~~

 ~סעי" בשו~ע

י""א~
 קבע שינת אי ה~יעות ב"

 ~ ועז"~ הפסק" הוי ביו~
 ~אות חס"לועי"

~"~ 

 או ב~רהור ~רך דנכון שכתב
 ~זכרתבלא

 ש~
 לעיל ולפמש"כ וכו"" ו~~ות

 ~~ו~
 אות

כ"ב~
 ~רכת ~שעת ב~ו~ר לכוון ~נכון

 התור~
 כל נפ~ור

 אחריו של והלילה ~יו~ אותו שללימוד
 אפשר שישן" ע~

שמועיל
 ג~

 לברך וא""צ מ~תו על קבע לשינת
 נ~

 בלא

ש~
 ~שו"ע ~ל רעק""א הג" ב~גהות ו~י" ע"~" ו~לכות
~~י"

 מ""ז~
 י""ל ~וה"נ ש~"

 ~ייש"ה~ בנ"~

~~~~~
 כתב זו שעצה אף על

 החיי~ הכ~
 ב~רך רק

 ~מאפשר"
 ~ ~לפי הנלענ""~

 לעיל שביארנו
 יש ע"כ אחרוני~" גדולי ל~שה בזהנחלקו

 לנהו~
 לכוון

 ~ס""ל ה~יעה לאצ~רופי דחזי ובודאיכן"
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 כונה בלא
 כעצת יכוון וא~ לברך" צריך אינוהנ""ל
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 החיי~"

 השנית" ~שינה בקומו בבוקר רק לברך יצ~רך לאהרי
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 בלא שיברך כ~אי

 העיקרית השינהואחר ומלכות" ש~
 כשיקו~

 ומ~ותי בשם יברך בבוקר
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 ~~י ~~~י~ו ~~~י~ ו~""~ וי~~י~" ~~ר

 ~~~ו~
 ~~~~~ ~~~ו~~

 ו~ו" ~~~י~ו~ ~י~~~י ~~ו
~~~ 

~~~~~
 לראות יש ~~ה כי זה כל ה~ת~~י

 ג~
 היכן עד

~~ברי~
 פג~ה אשר ות""ח ה" ירא ל~יש ~~י~ים

בו
 ~~ ~נ"ל" ה~ולי ל""~

 יוכל לא
 ~" א~ ל~בו~

 ואשר ל~וי" כ~ב~יותפילה בתו~
 כהיום המציאות כפי באמ~

 ~ וכדלהלן ~וחק" בלי ~~חילה להתיר ישהזה
~"~

 דברינו את הביא
~ 

 ~פנ"י בדברי שפלפלנו
 ~ד ל~כרי~ לי ~~~שרד~י י""א~ ~בסי~~ ~~ שסיימ~י ו~ כ"ה~~ברכו~

 יו~ר לי שי~~ר~
 וג~ בזה"המציאו~

 ~בסי" שוב שכתבתי מה
 י""ב~

 דיש
להקל

 וג""כ בדברינו פלפל וכת"ה ספיקא" ~~~~
 ב~ל הוא ב~שר כת"ה דברי ~לי ונא~ןלהמציאות" בנוג~

 ל~ אי~ ב~צ~ו"הנסיון
 ~ציאות ~ל לה~יד שיכול ~י יו~ר

 ובז~זו"
 ~~בו~ר ל~י כי כת"~ ב~ברי ל~לפל אתחיל

 ישבדברינו
~~ 

 בזה
 משו~

 ר""ה שנחלקו בשרו ~ל צואה
 ~בברכותור"ח

 ומשו~ כ"~~
 ה~בעת בפי במ~ומה צואה

 ~יומא ר~פשאמר
~ ~~""~ 

 קרי"ש לקרות לו שאסור
 ה~ב~~ בפי דצואה~ום

כת"ה ועז"~ ~יי"ש" זוהמא נפיש
 הצואה שאין שאני שבנד"~

 נוג~
 הוא הניתוחאופן כי בבשרו" כלל

 של הקצה את הרופאים ש~וציאי~
 הדק~מ~י

 לחו~
 נקב דרך כצ""מ ב~רך

 לבשר הי~ב המדובק בכיס המ~י אתו~סין בב~נו" ש~ושי~
 שסביבו~

 ו~קפידין לכיס ~המ~י יוצא שהיציאה באופןהמ~י
 זה באופןלעשותו

 ~ל והנה כנ""ל" בבשרו כלל יג~ ש~
 כל זה כי ~צמותי כל של"ש בו~י הזהה~י

 ל"ש בודאי הכיס ש~ל ~וכמובן במ~יוי צואה לושיש האד~
~ל

 עצמותי~
 אינו הלוא בשרו ואל

 וא~ כלל" נוג~
 כן

 דאף כת"ה כתב וש~יר לקדות" לו מותר חסדא לרבאף
 נפק"מ איןשלדינא

 כמ"~
 קיי""ל הדחק דבש~ת במנח""י

 ההי~ר מ""מ ~~" גדול הדחק ש~ת לך אין ובנד"דכר"ה"
 לקרות הזה לאיש אלא ~אורה אינו הדחק ש~תשל

 ולהתפללקרי"ש
 ל~צמ~

 הדחק ש~ת אינו ש""צ להיות אבל
 בש"צ אפשרכי

 אח~
 בו אין המבואר לפי ~"מ

 בשרו~ ~ל צואהמשי~ כ~

~~~~~~
 משו~ השני להחשש

 ה~ב~~ בפי צואה
 דנפיש

 ולה~פלל קרי"ש לקדות פ~א רב שאוסרזוהמא"
 בש~ הבאתי ובס~רי כיו~י""וה~ה

 אין דבנד""ד ג"א
 ~~ ר~""י דמפרש ה~ב~ת" ~פי צואה ~שי~בו

 שחמה
והיינו ~כ"ל" ריחה נתפזר ולא ה~ולם לאויר יצאה שלאהוא

 שם ~אין בנד"ד אמנם ש~" שיש בשר ריבוי משו~
 דבשלמא כת~תי ~ובאך ומותר" זוהמא נפיש ולא ריחה מ~פזר שפיר בשרריבוי

 א~
 לאויר ~צואה יוצא היה

ה~ול~
 בנד""ד א~ל ~ו" בסברא ל~ש~מש אפשר היה

 לאויר יוצא אינוהלוא
 ה~ול~

 לכיס ישר נכנס אלא
 הכיס הלוא שכן וכיון אומן" מעשה לגופו הי~בה~בוק
 וכ"~ ריחה" מלהתפזרמ~כבו

 הוסיף
 להקשו~

 דאפילו
 לאויר יוצא היהאם

 ה~ול~
 ומיד ~יכף מ""מ לכיס" ולא

 היה לא עדיין חמה מגופוכשיוצא
~ 

 לו אסור יהיה מגופו יוצא כ~~צואה בנד"ד שכךוכיון להתפזר" זמן

לקרו~
 ואף ו~~פלל" קרי""ש

 מ"מ י~פזר" ~ו~ שבז~~

בשע~
 הוא אלא ריחה פג ולא נ~פזר לא עדיין יצי~תו

ח~
 וא"~ זו~מא" ומלא

 יוכל איך
 אד~

 זה במצב
 לקרו~

קרי""~
 שבכל כיון

~~ 
 לחוש יש

 שיוצ~
 בלי היציאה ~מנו

 לפר~ בנוג~ ~א~נ~הרגשה"
 ~ש~ כתב~י זה

 סי"
 להקל~~ דרבנן ספיקאבזה י"ב~

~~~~
 מותר די~ן דבנידון כ"מ כ~ב

 לקרו~
 בלי קרי"ש

פקפוק
 שהכיס לומר זו ד~ו~רא אחר" מ~~~

מעכב
 לן נפתח משם ~התפזר" הרי~

 את הי~ב בתוכו סוגר הזההכיס כי להתיר" פת~
 ש~ הרי~

 תוכל
 הכי~ כי החוצה" וליצאלנוס

 להגוף ~י~ב מחובר הזה
 יוכל שלא אומןבמ~שה

 לצא~
 וכיון ריח" שום ממנה

 בכך איןשכן
 כלו~

 וריח זוהמא ונ~יש ב~וכה שהצואה
 ואת אותה ~כסה הכיס כי~ה

 שא~ה~יח ריח~
 ~ו~~

 היא אלא לצאת
 במקו~ מ~מצ~

 אחד
 שא~הודאי

 חמ~
 וא~ ה~א~" מ~יקר

 הצואה ~יקר ~ל
 ~ל כ"ש א"כ כיס~מה~

 זה ו~לכיס~" מה~ דבודאי המ~מצ~ הרי~
 הי~א בזה"ל~ ס~~

 ל~
 היא הנ"ל ~~ל

 א~דבנ~"~
 לא בו

 משו~
 ולא בש~ו ~ל ~אה

 משו~
 ~אה

 ולהת~לל קר~"ש לקרות לכתחילה לו ומותרבמקומה
 דבר ~כלול~סוק

 פקפו~" שו~ ב~ ש~ק~וש~
 ~כ"~

~"~
 ~ס~ במנח"י לדבר~ו ~~~~א~וא

 י"ב~
 דיש

מקום
 ל~ק~

 לא שאז מ~מת וכ~ז
 המ~אותפר~י כ"~ ~ נו~~~

 לכ~ בז~
 כ~ב~י

 הנ"~ בלש~
 אחרי וכ~ת

 כ"~ ~שכ~~
 דשפ~ כ"~ ~ב~י צדקו ה~~~ות בכל

 מותר
 ~א שבקדו~ה דברבכל

 פק~וק~ שו~
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 עוד כ"ת
 ~~כיס דכיין נ~י~ר~" ~ני~

ה~
 ~בוק

 ~גו~
 ואינו

 ד~וקו~אר ~סירה" על~ מקפי~
 להגו~

 ונעשה לגופו הוא ב~ל חייו ימי כל

כחל~
 ~א~רינן כמו הגו~" ~ן

 ~~י~ לעני~
 שאינו ~~בר

מקפי~
 ונעשה לגופו" הוא ש~~ל חוצן אינו ~סירו עליו

 ד" ~~עירובין כדפירש""יכגופו"
 ע"~

 ושאינו ~""ה
 מקפי~

 א""כ הגו~" מן חלק שנעשה וכיון כגופו""" ""הוי~ליו~"
 י~א כאילו הוי הזה" ~כיס המעי ~וך יוצאכשהצואה
 יציאה ~י~שב ולא גופו" ~תוך ל~עיממעי

 א~
 ~פותח

 מן יוצא שהיציאה מה א~ל אותו" ומריק הכיס פיאת
 למעי ק~ן מ~~י יוצא כאילו הוי הזה" לכיסהמעי
 שהכיס ב~נו" בתוךגדול

 נעש~
 כח~

 הא~~" מן
שהכיס וא~

 הז~
 על נשאר אינו

 האד~
 אותו מחל~ין אלא

 או ג"בכל
 מסירין שאין כיון מ""מ אחרי בכיס ימי~ ~

 ~""כ מיקרי אחר ~כיס אותו מחליפין אלא לגמריאותו
 בפלומב""ס דנק~ינן כמו לגופו" וב~ל מקפידאינו

שמשימין ארע~
 ומחליפי~ ~השיניי~ אות~

 אח""כ אותן
 שאינ~

חוצצי~
 אלא

 לגופו~ ב~~~

~"~~
 יצחק מנחת מתשי" הביא

 ~ח~
 אות קי""א סי"

~"~

 דכ"
 ש~

 ~~בר בפלו~עס חציצה לענין
 ב~ע~ דתלוי חציצה" דל"ההמ~חלף

 מקפיד שאינו ד~בר
 שעי"ז ב" כגופו" נעשה ~ע""י א" חוצן" אינועליו

 נ~~
המקו~

 החציצה שתחת
 למ~ו~

 דלהפוסקי~ מקפיד" שאינו
כ~ע~

 הב"
 דה~ע~

 חוצן אינו עליו מקפיד שאינו ~~~ר
הוא

 משו~
 ~נעשה

 המקו~
 שתחת

 למקו~ החציצ~
 שאינו

 ~~בר ~~ין הוא א"כמ~פיד"
 המתחל~

 אינו החציצהשתחת ~מקו~ הוי
 מקפי~

 ~ס"ל להפוסקים אבל

כ~ע~
 הא"

 משו~
 בנד"~ הרי כגופו" דנ~שו

 נ~שה אינו
 מסירי~ שהריכגופו

 וא"כ כ""פ" אותו
 בנ~"~

 ~צריכין
ל~ע~

 ~יהי"
 נ~~~

 כגו~ו
 ל"~

 ~"ז וכ" ~מ~~ל~" ~ד~ר
 דלאכ"ת

 ~בי~
 שיש מש"כ

 בז~
 ב"

 ח~א כנ""ל" ~ע~י~
 ~~~ברש"י

 ל~~יא ~פורש
 ~ראשו~ כ~~~

 כגיפו דנ~~ה
 ושו~כנ""ל"

 ~ביא
 אגרו~ משו""~

 צ"ז ~סי" ~~ה
 ב"~ ~נ~

שר~
 א~ וכנ""ל" דרכי~ שני ~זה שיש לומר ג""כ

 כ"מ

הקש~
 ~"ז

 ~מ~
 ~כך

~~ 
 אינו ~וא

 ~קפי~
 ~ל

 ~~ ~חיבור"ש~חת ~~קו~
 ~וא

 הלוא ~בר" באיז~ מכו~~

סוכ"~
 לאו~ו ~גי~ לא

 ע~~""ד~ ~מי~ מקו~

~~~
 ~ הבנתי לא

 הוא כלל ~הרי מובן" שאינו
שאינו ~מי~ו~

 מקפי~
 וה~ חציצה" ל"ה

 באו כאילו
 אותועל המי~

 מקו~
 ועי" גופא" החציצה שתחת

 בתש~ ג~
~רש"~

 סי" ~~""א
 ~תשוב~ ~"ח~

 תות~ת ~שן ~שיאל

 ו~~יא ל~בי~" חציצה הויא~
 ~שער הבינ"א דברי ש~

~ית
 סי" הנשי~

 י""ב~
 והשואל חציצה" ~ל""ה שפסק

דהלוא תמ~
 הנשי~

 מוציאות
 אות~

 בכל
 לנקות~ ע~

 יפה
~ל

 חלו~~
 מוציאות ויש וכדו"

 אות~
 וא~אי יו~ בכל

 הנ~ ה~רש"~~ השיב ו~""ז חצי~"ל""ה
 כבר ב~""ז

 ע""ה ~סי" אש אמרי ~שו""תהאריך
 ע"ו~

 ~"ס והביא
 ~ס""ד~שבת

 ~"ב~
 לדינא והעלה

 ~ובר רב זמן דא~

ג~
 וא~א לנקותו שא"צ

 ~וציא~
 רו~א בלא בעצמה

 ~וצן" ואינו עליו מקפיד שאינו מיעו~ו הוי אזאומן
וג~

 ~סי" הח~שות ציון בנין בשו""ת
 נ""ז~

 וג~ כ~" העלה
בשו"~

 ~הרה גידולי ובתשו" ל""ב~" ~סי" נפש משיבת
~~י"

 כ""ב~
 ~סי" ~הרי""א ותשו"

 רכ""~~
 הוסיפו

 וכ~
 ~סי" וע""עי~ו""ש"

 ע""~~
 סי" ~ח"א בספרי ו~י" ש~י

כ"ג~
 אות קי"א סי" ~ח""ה בספרי אמנ~ מזה"

 פראוויזארישע ב~נין המקילי~ מ~פוסקי~ ש~הבאתי ב"~

 א~פלאמ~~~
 ישאר

 ש~
 איזה

 ז~
 המבואר

 ומ~ ש~"~הו~או ~פו~קי~
 חת"ס בתשו" ה~ואר ~"י לומר שיש

 ס~~חיו"ד
 קצ"ב~

 לא שמסירן ~ה~א
 ~ו~

 קפי~א
אלא

 להחלי~ ~ו~
 כ~בתי וע"ז חציצה" ל"ה במקומן אחר

"~
 דהוי ב" כגופה" ~וי החי~ור ע~י א" הנ""ל" דרכי~
מיעו~

 המהרש"~ מ~ברי וה~אתי מקפי~" שאינו
 ~ח"א

 ד~ה ז"סי"
 אבל~

 בז~""ל שכתב במה
 ג~

 אין מסברא
 מחליפי~ א~ בין חציצה" לענין דקפי~א ב~עמאלחלק

 או
 אינ~ ~~""~~~"

 ~כוון ~נראה ~חצי~ה" ~ק~דת
 ~י~ו~דהוי נ~~~

 ~קפיד~ שאינו

~~~~
 מש"כ ~וא הנ"ל ~ל

 ל~יות דצריך פוסקי~ מכ~
 החלפהסדר

 לזמ~
 ~תשו" ~וא מ~יל ויו~ר חשוב"

 ~סי~ן יואבחלקת
 ~~~~ ~כ~~ ל"~

 ~חוצן בר~י"
 דעו~דיען

 ~חלי~
 הר~י"

 בפחו~ א~
 והיינו ימי~" ~"

 נראה ימי~" מז" פחות לא ~החלפה זמן ל~יותדצריך
~ס""ל

 ~ה~ע~
 חוצן דאינו הוא

 ~וי ~חיבור ~~"י משו~
 של הסדר שיהיה צריך ולכןכגופו"

 הח~~
 ~כ""פ

חשו~~ לזמ~

~"~~
 הי~ב להבין וכ~י ~ ~~ה""ל כת"ה שכתב ~נד"ד
 ~רש אמרתי העניןאת

 ~או~~
 הזה ~כיס של

 ~כפי
 הוא הנ""ל ני~וח והנה בכתב" לפרש שאפשר

 הא~~ מןשחותכין
 הנקרא שלו הגדול המעי את ל"ע

 בל~"זכאלאן
 וג~

 ממנו" לפ~מי~ חותכין הכרכש~א את
וסותמין

 יציאה ו~ושין מאחוריו" ה~בע~ פי א~
 ב~~נומלפניו חדש~

 מ~
 בב~נו נקב ש~ו~ין והייני הצ~"

 לפי ו~גדול ק~נו לפי הק~ן בערך דאללאר רבעכגו~ל
 או~ו ודרךגדלו"

 הנק~
 את אח"כ ~וציאין

 סו~
 המעי

 שלו~ק~ן
 במקו~

 אותו ו~וציאין הג~ול" מן ~נחתך
ואח"כ הצואה" יוצא המעי אותו ודרך כצ~נ~ימ~ער" בערך~ון

 נו~לי~
 אורך פלס~יק של כיס

 כ~~
 צענ~י~~ר

 סתו~ צ~נ~י~~ר" כעשרורו~ב
 ראש שאצל רק צד" מכל

האח~
 דהיינו ה~~י" כגו~ל נ~ב בו עושין הכיס של

 הפל~~יק ש~ל הנקב או~ו וסביב ~וללאר" כרבעבערך
 ואח""כ חזק" דבקמשימין

 נו~לי~
 הכיס את

 נכנס ו~מעי ~ב~~" מן שהוציאו בהמ~י שלו הנקב~וך ומשימי~

בתו~
 ~~יס וסביבות בש~ופרת" כמ~חול הכיס נקב

שיש
 ש~

 ומת~בק כ~ובן" אדם של גופו אל מתקרב ה~בק
 הדבק ע""ילגופו

~~ 
 על ~לוי והכיס כא~ד" שנעשה

 אורכ~~א~~
 ~ד הכיס של ובסופו הא~~" לאורך

האר~
 את פותחין מתמלא וכשהכיס הכיס אל יוצאוהצואה ~י~ב" הי~ב הדק בפין אותו וסוגרין פתח עושין

 אותו" ומריקין~פין
 וסוגרי~

 כלל וב~רך אותו"
~ריק צריכי~

 א~
 פ~מי~ ד" או ג" הכיס

 ו~כיס ל~ת" במ~ת
~צמו

 עומ~
 על

 האד~
 ואח""כ ימי~ ~" או ג" כלל בדרך

מחליפי~
 כך לאשפה" ~ורקין והישן חדש בכיס אותו

 ~לשיש
 האד~

 רק חייו" ימי כל כיס
 שמ~ליפי~

 אותו
 וכש~סירי~ אחר" בכיס ימים ד" או~ג"

 הראשון הכיס

 ~יכ~~חזירי~
 ומיד

 יכולאינו שהאד~ ~~ני כמו~ן" ~שני ~כי~ א~
 הרגשה ~לי יוצ~ ~צוא~ כי כיס בלי להיו~

 יכול~ו~~
 כך בגדיו" ועל גו~ו על ויוצא לעכבו

 ~חזירשמוכרחין
 ומי~ תיכ~

 יכול אינו כי אחר" כיס

 עכ""ל~ כיס" בלילהיו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ש~נד""~~
 צריכין

 ~חלי~
 או ג" ~כל הכיס

 יש א~ל כגופו" דנחשב ~עם להתיר קשהוא""כ ימי~~ ~
 הזה~ הע~ם ~לי ~ריוח לה~יר~כדי

~~~
 ~ש"כ ~ל ש~~יר

 המג""א~ד~רי דנרא~ י""~~ ~סי~~ ש~
 ~סימ~

 ע""ו
 ~ש~ ס~"ח~

 הר~~""ז

~""~~
 סימן

 ש~"ו~
 לא ~הוא ~~פיקא" לה~~יר

 ~וי ~~ שיד~ סימן א~ר רק מ~פק"מיירי
 עצמו ~ה ~הרי ד~ריו~ הבנתילא ע""כ" מיירי לא הספק מן א~ל ה~~ע~" מפי אוהמעי

 שהוכר~
 ~ימן ליתן

 ~תיר~ יש ~~פק האש""מ המעי" מן בודאי הוי מ~י רק סימן ליתן צריך הוילא דאל"~ ~חמיר" יש ד~פק ש""מ הט~עת~ ~י הוימתי

 והנ~ "וז"נ~ כ""מ כ~ב~~~י~
 לעיל ~נזכר כל

~~ני~
 כ~וד של מ~~ו לפי רק הוא ~פיקא

 אם ספק שהוא משום רק מתירו ש~ינו שלי~"אהדר"ג
 ~~רי אמנם לא" או ותפילה ק"ש ~שעת ממנויזוב

 ההיתר דכל דכיון בעיני" הם תמוהים שליע"אכה~ר""ג
~ונה

 ה~ר""~
 על שליע""א

 סי" ג" ~כלל אדם החיי ~~
 סי" אדם ~נש~תכ""ה

 ו"~
 אינו העבעת בפי ~צואה

 לדעת ~אתינן ~כיון א""כ שם" כמו""ש מ~רבנן" אלאאסור
החיי

 אדם~
 אם ~פק אלא כאן דאין לומר א""צ שוב

יזו~
 ~וא ו~אי אם אפילו אלא ק"ש" בשעת ממנו

~שעת שיזו~
 ק~

 לקרות לו נאסור דאם משום מותר~ ג"כ
 א~ם יוכל לא לעולם א"כק"ש

 ז~
 עי~" כל ר~נן עליו גזרו לא שכןוכיון ק""ש" מצות לקיים
~~ 

 רבנן אתי
 ~בסי" כ~~ואר ~א~יית~" ק""ש~וד~י

 פ"~
 יכול שלא לו ~רי אם ולהתפלל ק""ש לקרותדאסור הפ~~" ל~נין

 עצ~ועל לעמו~
 מלהפי~

 שם וכת~ו ותפי~" ק""ש שיגמור עד
 בש~יל זה מקרה לו כשאירע דוקא זה דכל הפוסקיםכל

 יוכל בו~אי שלערב ~אופן וכיוצא" לו שהזיקמאכל
 שמחמתו חולי לו שיש בכך שרגיל מי א~ל~תפלל"

 בכללהפיח מוכר~
 ש~

 התפילה מן יפ~ור י~פלל לא ואם
 ~~ה איסור אתי דלא להתפלל~ מו~ר כזה אדםלעולם"
 ומקור דאורייתא" מצו~ ודחי ~~נן איסור אלא~אינו
 ~סימן ~רמ""א ~תשובת הוא זהדין

 צ"ח~
 לקרות מ~ר~נן שאסוררגליים מי לענין

 כנג~
 אינו ~דמדאורייתא

 אלאאסור
 כנג~

 של עמוד
 מ"ר~

 ~אם הרמ"א שם וכתב
 בג~יו ~ל רגליים מי ~מיד מ~פעף שע""י חולי לויש

וא~
 יוכל לא לו נאסר

 לקרו~
 לק~ת מותר לעול~" ק""ש

 אתי ""~לא רבנן גזרו לא זה דבאופןק"ש
 ~ר~נ~

 ודחי
 אם בנד""ד כאן כן וכמו ~אורייתא"""מצו~

א~ם כה~יי נא~
 אינו ה~~עת בפי שצוא~

 א~
 א"כ מ~רבנן

 תמי~ שמצוי חולי לו שיש מיאבל במק~" ה~בע~ ~י צו~ה לו שיש במי אלא אסורשאינו פשו~
 ~יים יוכל לא לו נאסורואם ה~בעת" ב~י צואה
 המצ~

 לעולם ק""ש של
 אתי ~לא רבנן" גזרו לא ~זה דיד~"כבנידון

 רבנ~
 ודחי

 ו~הג"ה שם" בתשובה הרמ""א כלשון דאורייתא"למצוה
 יש ~אם שם שכ" הנ""ל והרדב~ז כ"~" עודכ~ב

 איןלהליחה ר~ ~
~ 

 או עולמית" ~קנה
 שחו~

 וזהו מדאורייתא" אסור ה~ב~ת ~י דצואה שסו~ראו הרמ"א" על
 המג""אכוונת

 במ~
 ע"ח סי" ~סוף שציין

 ~~ק"~~

~  
~ ~מ""א תשו" ש~ביאאחר  ע""ו בסי" לעיין 

 סעי~

 א~~~~
 נפק""מ ~אין

 לנד""~
 נאמר אם נפק""מ יש אבל

 הפר""ח שכ" עפי"מ דרבנן" ספיקא מ~ום כאןדיש
~סי"

 פ"~
 הו~א

 ~כה"~
 ל~נין א"~" ~ס~י" שם

 את לגמור כדי שההדאם הפ~~
 כו~

 עד ה~פ~לה מת~ילת
 ח"~" סעי" ק"ד ~~סי" כמ""ש ~אש ל~זור צריךסופ~"
וכ~~

 דהא ~ו לגמגם יש שם" מר~כי המאמר עליו
 ~ה יפי~ שלא מו~ע~ים אנו אין לראשכשת~זירהו
 את לגמור כ~יוישהה

 כו~
 למה הא ~כך~ שרגיל כיון

זה
 דו~

 ~סי" ~מן שנת~אר למה
 ~"א~

 אין דהאידנא
 כוונה" חסרון בשביללהחזיר

 שא~
 ~~זרה

 קרו~
 הוא

 ~ווןשלא
 א"~

 ברמ"א ~הו" ז""ל הטור עכ"ל י~זיר למה
 משום היה אם אבל עכ"ל" וכו" דכוו~י" וה""נ א"~"סעי"
 ברכה בספק להכנס לחזור רשאי אין אז דר~נן"ספיקא
 ועו~לבעלה"

 ~~~רי הנראה ד~י ~נ~"~" גם נפק""מ יש
 דרבנן אתי ~לא משום ~קר""ש רק מתירין איןהפוסקים

 בפרמ"ג כמ"ש ד""תועקר
 ~או""~

 וכמבואר ~"~" סי"
 מותר ספיקא ~ום אבל כ~"ת" בד~ריג"כ

 ג~
 ~תפילה

 אע"ג ~תפי~" גם ~יתר ~ורש דברמ""א ~הגםדר~נן"
 נפק""מ מכ""מ ~רבים" מצוה שהוא מפני מ~~נן"שהוא
לענין

 הנהני~ ~רכ~
 מצוה דאינם דרבנן" המצות ו~רכת

 מ~מירין יש ודאי" הפחה לענין ~נוגע ~הרי ועו~~רבים~
כמ"~

 ספיקא א~ינן בספק אבל צ""~~" ~סי" הרב בת"
 ~קל"~ר~נן

~~~~
 בבירורי הארוך ~~~~ו להלן עיינתי ~כאשר
~ל~

 בנוגע הפר~ים כל לברר ה~רך רב זו

 ~מציאות" בנוגע ובין להלכה בנוגע בין זו"~א~
 המבואר מ~עעמים ~כ~ה כ" בעצ~ו שכב""תראיתי
 ותפילה בק""ש לעצ~ו לו להתיר רק מספיקים אינםב~בריו
דלאחרים מועיל" אינו לכאורה אחרים את להוציא א~לוכדומה"

 שעה"~ ל"~
 בש""צ עצמן להוציא יכולים ~אחרים

 ~לא לאחרים" גם ~ועיל ד~פיקא ה~עם אמנםא~ר"
 כגון ~~ר איזה מתירים ~נו דאםשמענו

 מאכ~
 וכדו"

 דאפשר לאחרים לאאבל ~מאכל" של ~ב~לים אלא מותר שאינו ספיקאמשום
 ליק~

 אלא א~ר" מאכל להם
 לו מתיריםאם

 מכ~
 ה~ולם לכל מותר המאכל אז ספיקא
 עכ""ד"כולו

~"~~
 היכא בכה""ג ~""כ ועי" ~ר~נן" איסור ודאיולא ספיקא" הוי אם נפק"מ ~צא ~עצ~ו כ"מ הרי

דמותר
 הפ"~ מכ~

 לקנות ~מו~ר וכיו~"ז
בס" לכת~ילה~ מז~

 דע~
 ושם ל"ח~" ~סי" ~ריפות להל" ב~תי~ה תורה

 י"ז ~סוס"י ש~י~ה~הל"
 ~~כ"~

 ו~קו"א
 ש~

 אות

קי""ג~
 ~~שו~ה ה~א~י וכ~ר מזה~

 ~~ני~ א~ר~
 אי~ר

 כ~יבת לגבייד
 דברי ס~ו"~

 ~ר~
 ה~""ס

 ~או"~
 סימן

ס"~~
 נ~~ ~~~י~~ ~~ריו והובא

 וכן ש~" ~ריפות
והנה זי"ע" מס~מאר רבה""ק ודברי המקילים" ~וסקיםועוד ~זה" המיקל זצ""ל קלו~~ר ה~ר""ש ד~י שםהבאתי

 הדע"~
 ~~סי"

 י"ז~
 ש~""ד ~יו""ד הפרמ"ג ~ל העיר

 ~""זסי"
 סק""א~

 ~ותר שאינו ד~ר בקנה
 ר~

 בהפ"מ
 והוכי~ לו" מותראי

 ממש"כ ה~יר ולא ~כ"מ" שם
 מנכרי בקנה מיירי דהפרמ"ג ואפשר ~ שם"עריפות בה~

 מישראל" בקנה ~שא""כ מילתא" למיג~ר לקנסו ראויד~זה
משו~

 לפי""ז לאסור" אין ישראל של ~פסדו
 נמי בנד""~

 הדע"ת לד~ריצריכין
 ~ה~

 ~ריפות"



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~ ~~י~ן  ע~ מסכי~ הנני הנ""ל כל~~~~~
 כ~""ת שסיים מה

 ~~או~בזה"ל~
 של עעמו ל~י אפילו

 ~""צ גם ל~יות לו מותר שליט"אהדר"ג כבו~
 להת~~

 ל~ני
 ויחי~ יחי~ כל ממילא ~~זמנינו כיוןהעמוד"

 מתפלל
 שחז""ל אלא א~ם שום להוציא צריך אינו ~ש"צלעצמו
התקינו

 ~א~
 ~שרה

 אנשי~
 יח~ור י~ד מתפ~ים

 יענו אחרים ותש~ה וק~יש ~רכו ויאמר השמו"ע"את אח~
אמן"

 ו~י~
 החזרת לומר כזה איש ~ם יוכל לא למה ~כן

 בג~ר ג"כ נכנס שזה נאמר ~אםהש""צ
 שעה""~

 יש אם

 יאהרצייעלו
 כנ""ל~

 יענו והאחרים ו~רכו" ~ק~ישים
 א~ אמן"עליהם

 יוכל לא ~ל~י""ז
 ל~ר~

 ~מגילה את
 וכ~ומה אחרים~ש~יל

 ~~רי~
 אמנם אחרי~" שמוציאים

 ~ל מותר לעיל ש~ת~נו ~~עמים~י
 שום בלי ה~~רי~

~ עכ""ל" וכלל" כללפקפוק  העני" חוו"ד וגם 
 מ~כ~

ע~
 הנ""ל~ ~~ריו

 ~~~~~ ~~~~~~~ ~ן~~~~~~

 ~~~~ ~~~~י~~~

"~
 ~~~~ ~~"~ ~~ ~~~י~

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

 ~~ן ~~~י~ין ~י~~~ ~~~ין~"
 ~~~~י ~~~~~ ~~~~

 ~י~""~ יר~~י~~~"~"
 ו~~ ו~ר~"~ ~יו~ ~ור ~"ו"

~~ו" ~"~ ~~~""~ ~~~~
 ~ר~"~ ~""~ ו~~"~

 ~ו~ר
 ו~ר~י~י~ ~ר~~י~ ~~~

~~ו~""~  
 ~י~"~ ~~~~~~~~~~ ~~~י י~~~ ~~"ר

 ~~ו ~"ו" ~~~~י ~~~~~~י ~ור"" "יו~ר ~~י~~"~ר~

~~~"~~~ 
"~~ 

 ~~~י~"~~ ~~~~~ ~ ~י~~ ~~~~~"~

 ~ ו~~"~~~~~~~~"

 ~ו~~ ~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~י
~

 ~ר
 ~~ו~~~ו" ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ו~ ~~

 ~~ו ~~ר ~~י~~~ ~ו
 ו~~~" ~~

~~~~~~ 
 ~" ~~ ~~גי ~י~ ~ ~~~~ ~~ ~ייו

~~~~~~ ~  ~~ 
 ~~ ~~~ ~~~ו

 ~י~~~~י ~ו""~" ו~~ר
 ~~~ ~~ו~~ ~י~~~ ~~וג

 ~~~~ו
~~ 

 ~ו ~~י ו~~~ ~~~~~~~
~ ~~~~~~ ~~~~" ~~ י~~~ ~~ ~~~ו ~ו~ ~~~י~ ~וו ~י~~  ~ג~ 

~~  ~~ ~ ~  ~  ~ ~  ~~~ ~~~ ~י ~~ ~~""~ ~" ~ו~רי~ ~~ור~~ו ~~~~~~ ~י~ 

 אות קי"ז ~~סי" שכ"~~יי~~
 ה"~

 הנ~א העיר ~ני ישאל א" כל ~חו""ל~נ~צא א"י ובן חו"ל ~בן
 באותן צריך ~א""י הנמצא ~ו"ל ~~ן משום ועע~א~ה"
 הוא בחו"ל הנ~א א""י ובן כמותם" שעה לחייהי~ים
 היחיד ואיןיחיד

 ~וא~
 כו~י" ~ס"ל כ""פ שם וה~יא

 הקצ~ ~עתי וכן ~וסיי~
 כהר~ב"ז ודלא נועה

 והפר""~
 סי~ן ~"ו ר~ב"ז ~תשו" ~""ל ~הר~ב"ז ~וונתועכ""ל"

נ~~
 ל~זור ~עתו אם תלוי ל~ו""ל ~"י ~~א דמי

 אין ואם חשון" בז" א"י כ~ני ~ואל ה~שמיםשאלת ~ז~~
 ~ור~תו

 ע~
 עע~ עיי""~ שם" ~הואהמקום כ~ני שואל ~חו"ל הג~מים ז~ן שיעבור

 וני~וקו
 ~"סנד""ז ש~י~ מ~

 ~ד~ ב~גי~
 שהלך עיר ~ן במתנ~ ~ע

 וכ~~לכר~
 ס"ל וכן עיי""~"

 ס""ק קי"ז ~ס~ ל~פר""~
 אותה בכל ל~זור ש~עתם זמן כל ~חו"ל הנמצא א"י~~ן ב"~

 וא~ א""י" כבני ~ואל לא"יה~נה
 אלא לחזור ~~ו אין

 שנתיים או שנהא~ר
 לו שיש אע""פ א""י" שלוחי כ~

 הביא והפרמ""ג עכ"ל" חו""ל כבני שואל בא""י ובניםאשה
 ~מש"ז הפר"חשי"

 ~""א~
 והו~א

 העיר כבני ישאל א" ~כל לה~~""י ס"ל וכנ""לעיי"ש" שם~ ~סק~ ~~שנ""~
 שם ~תב שם"הנמצא

 ~אות ~רכ""י עו~
 ו"~

 לשאולשהתחיל א""י ~בן
 ~ר~שון ~~ ~עי~

 ~ועעים ~י~י~ ואח~
 במרחשון ~ז" ~אול ~תחיל דכ~ר ~כיון נ"ל ו~ו"" לחו""ליצא

~~
 א"י כ~ני וישאל ~נהגו מושך לו יהי בא""י" ~עודנו

~ל~
 וא"~ ע""כ" ואיעלולא כחוכא ליהוי

 קיי""ל אם ה"נ
 לתקופת יום ס" שלפני ~ימים בא""י שהיה חו"ל~~ן
 לשאול ~צריך~שרי"

 כ~נ~~
 כיון י"ל ישראל" ארן

 ~אולש~ת~יל
 יפסיק לא ש~וב ישראל" ארן כמנה~

ג~
 ושוב ~חו"ל" ~חזרתו

 כת~
 ~אות ~~רכ"~

 ~עתו שאם ~סק כהרד~""ז נ~ג ~היה א"י ~ןוז"ל ח"~
 ישראל ~ארן ובנים אשה לו שיש או שאלה ~זמןל~זור
 ~""ל כוותייהו" הפר"ח ס""ל לא ~זה~הנה

לו שי~ א~
 אש~

 חו"ל כ~ני שואל בא""י ו~נים
 כנ"ל~

 מז" דשואל
~~רח~ון

 א~
 ובתוך ~חו"ל

 זמ~
 ל""ה ב~ו"ל ~~יותו זה

 כמנהג ישאל ~~~ש נראה ש""צ" א" יום ונעשהא~עתי"
 ראי" לה~יא ויש חו"ל" כמנהג על יזכיר ו~חזרהא"י

מ~ש""~
 ~~""ק זה ~~ימן ~טו"ז

~"~ 
 ~ש""ת בלחש ישאלומער הצריכי~ דיחידי~

 ו~~ז~
 יש ועוד י~אלו" לא

ל~ביא
 ראי~

 ~ס"ק תקס""ו ~סי" ~~"א הרב ממ"ש

ז"~
 שאינו ~ש"צ

 יא~ר ~תי~ה נ~ני ו~~~ ~~ע~~
 ~הזכיר נמנע ש~וא הכא וכ"ש בעור" וע"ש~נינו

~תפיל~
 לחש

 וחז~ וא"~" בש~
 ~~~יל הוא חוזר שהוא

 שיאמר ~~~י~א~צ~ור"
 ~חזר~

 ועי" עכ""ל" נ"ל כחו""ל
ב~ברי~ו

 ~מנח~
 סי" ~ח""ו יצחק

 ~ע~~
 אמנ~ מז~"שם ש~תבתי מה

 ל~~ו~~ ~~ום בהולך שם מיירי לא

~~~~
 ~אול שהתחיל חו""ל ב~ן שאמרתי למה בנוגע
 שית~ילו קו~ם ל~ו"ל ~זר וא~""כ בא""י"עו""מ

ש~
 י"ל בזה דגם ~ו~~ר" טל ~אול

~ 
 ה~רכי שכ"

~אות יוס~
 שם~ ~

 ויצא ~א"י ~אול שהת~יל א"י בן ~נין
ל~ו""ל

 שו~
 יפסיק לא

~ 
 כעת הנה ב~ו""ל" ~היותו

 לכ~ראיתי
 ~פוסקים

 ה~
 ~עד שכתבו בספריהם

 לאכאן
 ה~כ"י קא~

 א~
 ~א"כ ל~~ל" שיצא א"י ב~ן



~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~ן
~ ~ 

~~~~  לו יש לחו""ל שחזר כיון ~א""י ל~קר רק ש~א חו""ל~ן
~י" ~חו"ל" מקומו כמנהג ולנהוג ~ו"מ" לשאול~~סיק
 בז~

 ~צל ~שו""ת
 החכ~

 ס~ ~ח""א
 ס""~~

 עיי"ש~

 ~ו~ ~~~~~~
 ~~ניו

 ~י ~~~ ~~"~ ~~
 ~" ~ו~ יו""~~~~

 ~~ ו~ו~~
 ~~יו ~ו~~ו

 ~~~~" ~~~ ~י~~י ~~~ ~~ו~ ~ ~~~

~~~
 נשאלתי כ~ר

 דיע~ ו~שו~ ~כ~ב"ז" כ""~
 ~לא

 יצחק במנחת ~ד~רינו ועי"~רכ~"
 ~ח"~

 נ""ד סי"
אות

~~ 
 סי" ~ח""ז בד~ינו ביאור ו~יתר

 ~נין ~~"דהעליתי ש~ ל"ו~
 לא~חי~ ת~שילין עיר~

 ע~ור

 ~ש~ילם" מ~שלים כשמארחיהם לש"~" נרותה~ת
 ומ~ הי~~"~יי~

 עוד ששאל
 כמ~

 ~ענין ~~ים
 חו"ל ל~ןשני יו""~

 ה~ירדה ע~ס ~היותי הנה ~אר"י" הש~~
 מקיף בבירור הארכתי וכב~ ~~~ות" ל~שי~ עלי~ה
 ~~ר~ ~ז~" ~נוגעבכל

 בעיקר ואציין ~~רי" ~קומות
 ב" א" ס~ ~בח"דלמש"כ

~ ~~ 
 עיי"~~

 בז~ו~נני
 התו""ע על ליש~ יזכ~ כי ל~רכו

 הק" א~ותיו~דרך
 וחות~

 ברכות חותמי ~כל

~~~~~~~~ 
 ~~~~ם

 בשלו" אד~וש ~~~"
~ 

 ~ ~יסא אב""ד ה~""צ אביו
סאלקא

 ~שלי~""א~
 ~זצ"ל~~

~ג~~ן
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

 כ~~ו ירו~~י~"~~"~"
 ~~~"~ ~~~י~י~ ~~~

~~""~~ 

~~~~
 ~~ר ~~~ ~~~~ י~ ~~~~ו~י~ו

 י~י ~~ני~
~נ~

 ~~ו ~~ר
~~~~ 

 י~~רו
 ~~י ~~ר~~ ~~~

 ר~~י~~"~ו~~~
 ~י ~~~~~י~ י~ ו~~

 יו~ ~~ו~ ~נ~
 ~~ו""~~ ~~~יר~י~ ~~~י~~ ~י~י ~~ו~ו~ ~~~כו~~~~

~"~
 ~ירור ~י~ר~ ~~~~י~ ~~~י ~~~י

 ~~כ""~ ~~~~ ~~"~~ר~~י ~~י~ ~~כ~
 כ~~ר ~~~~ו

י~~רו ~~~~~~ ~~~ ~~יו~ ~~כ~ ~~~ ו~~~י~ ~יר~~~" ~~
 ~יו ~~ ~~ יו~~ ~י ~~~ ו~י~י~ ~~רכ~" ~~~

 ~ו~י ~~~" ~~~~~ ~ר~יוו ~~ר ~~י~י~ ~~~י~~נ~רי~
 ~~ו ~~ו~ר ~"~~~י

 ~י"~ ~~~~~~~ ר~~""~ ~~
 ~~ר

כרו~~
 ~" ~~ר ~~ ~~~י~ ~~~ו

 ~~~רו ~~" ~~~~
~~~~ 

 ו~~ ~נ~ו~~"~~
 ~~~ור~""

 ~כ~~
 ר~י~ו

 ~~~ריו ~י~ינו ~~~יר~~~י~" ~~~~ ~~~~
 ~~~~ו~ ~~ו~~י~ ~~~ו~י~

 ~י~ו~~~~
 ~~ור

 ר~~"~ כ~ו~~
 ~~~רו

 ~~ו~ ~~
 ו~~""~~ ~~~~~~ ~""~ ~ו~~""~

 ו~כ~""כ

 ~ר~~י~ ~~י~~~~~י~
 ו~~י~ו

 ~~~~ כוו~~~ ~~
 י~" ~יכ~~ו וכי~רי~ ~~~~י~ ~""~ י~~ר~"~~~ור~

 ~יו וכו ~~"כו ~כ~~ ~נ~יי ו~ו~רי~ ~~י~יי~" ~נ~י~ ~~י~~~~ו~
 ~~~י ~כ~י~י~ ~~ ו~~ו~ י~י""~" ~~י נ~

 ~~ו ~~י~ ~~~~ירו~
 נ~ו~~כ~יר~ ~~ ~~ י~י"~ ~~ כ~~י~ ~~~

 וכו"" ~~ו
 ~~~רי~ ו~~

 פי"
 ~~ו~

 ~~ר

 י~" ~~ו ~נ~י~י~ ~~ר~~י~ ו~ו"~ ~~~י~~"יו~רו~
 ~~י" וכ~ו ~~זי~~"וכוו~~~

 ~~ ~רכ~
 ~ו~~י

~"~ 
~~~~ו~י~

 ~~~רו
 נ~ו~

 כ~~ו ו~יו ~"
 ~~ו כו וכ~ו~יי"~" ~~~~ו~י~ ~~~ני~

 ~ר~~י~" ~~~~~ ~~י ~~נ~י~י~
 ו~~כ~~ ~~~י~~ ~~ ~~~~~~~

 ~כ~~"~~ י~" ~ו~ו

 נ~רר ~~ ~~~ ~~~~י ~~י ~~~י ר~י~י כ~~ר~~~~

~כ~
 ~~ריו

~~ 
 ~ו~ו

 ~י~~ו ~~י ~~י~ו ~~וי~" ר~
~ ~~"~~י"  

 ~~" ~~~ ~~~י ינ~רו ~~~~ ~י~י~ ~ר~ו~
ו~כו

 ~~ו~~ר~ ~~ כ~~~י ~~~"~
 ~י~~ ~~ר ~~~ר ~~~~ו

~כ~
 ~~ריו

 י~~" ~ו~ ~~~ ו~יו ~~י~ר~" ~ו~רכי~
 ו~~~י~י ~~~יו" ~~~ ~י~ו~ ~~~ו~ו~~י~~

 י~~ ~~~""~
~~~

 ~~~רי
 ~~ני~ ~~~ ~~~~~ ~""~ ר~~"~

 ~~ו ~~ר

 ~~~~ ~~~ ~~ר~ ~~ ~יו כ~""~"~~~~
 ~~ר ר"~"

~~ 
 ~וו נ""כ ~~י~

 ~רכו~
 ~~~~ו~"

 נ~ו~ ~כ~ו~~~~~
 ~ר~י~י

~""ו י~~~~ ~~~~ ~~"~" ~~~~
 ~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~י ~~~י~ יכו~י~ ~~~

 ~י~~ ~""~ ~~~ו~~ ~י~רי ~~~~ נ~ור~ ~~כ~~~~~
~~י~

 ~ר~~י~ כ~ י~ ~~~ ~כ~י~" ו~~~רוו ~""~" ~~~~ו
 ~"~ ~ו~י~" י~י~~~ו~י~

 י~~רו
 יו"~" ~~~~ ~כ~~ ~י~

 ~~~ו ~~רי~~~ן~"י
 ו~~~~~ נ~ו~ רו~~

 ~ר~ ~~רי
 ~י~~ו" ~~י ~~י~ו~~"~"

~~~
 ~י~ ~~גי~~ ~~""~ ~~~י ~~ ~~~י ~י~ו~" ~י~ר
 ~~ו ~~~ו~"~~"

 ו~ ~גי~~" ~רי~~ ~~~~
 ~ו ~~י~ו~ר י~~ ~~י ~יר~י~" ג" ו~ ני~" ~~י ~~~ ~~~ו~ריר ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~י~~ ~~" ~ו~ריו ~~י~~~~~~~ו~

 ו~~נ ~~~ו""~" נ~ ~~ ~~~ ~ו~ר~
 ו~~ ~~י~~" ~ו ~ריי~~ו~ר

 ~ו~ר
~~~ ~~~ 

 ~~~ו
 ~~ו" ~~~~~ ~~י ~~~י ו~~" ~ר~~ ~~י ~~~ ~~~~י

 ~~ ~~~ ~~~~ ~~נ~~~
 ~~~י" ~~ ~~~ ~ ~~~~" ~ג"

ו~~
 ~~ו

 ~ו~ ~~ י~~ ~~ ~~ ו~~ ~~~ו~" ~גי~~
 ~~~""~~ ~ר~ ~~~~~

 על ש~נוי ז~" ~סק על אקרא תי~א~~י~~
~~קום הנ"~ ראי~

 שא~י~
 אם

 נני~
 שק"ו

 הנ""~
 ני~ן

 שאני ~רי ~עצ~נו"ל~ון
 נדו~

 דידן
 ~כ~~

 חילוקים
 וכאן ישראל" לכל ~נס הי~ דש~~~~ל~~"

 א~ א~
 נקרא

 ו~כ~"ג ש~א"י" לאחינו רק ~י~נ~
 א~

 אי~ הנס"~~ ש~י~ לאותן
 עכ""~ ~נינו" שיתב~ר כ~ו הנ~י~י~~תקנת ד~לן" ותוס" ~~ה"ג וכדס""ל הלל" לומר

 שלא או~ן
 אין הנס" ~~ותוהיו

 ו~יות~ לו~~
 ד"" ~~די ~ללי לו~ר א"א ~י~תו" נם אחשורוש~~~י דאכתי ~~ו"ל" או~ן

וג~
 ~יכא לדון" יש

 דרו~
 ע~די אכתי ישראל

 אחשורו~



~ ~ ~ ~

~י~~
 י

~~~~~~
 אות~ ג~~~"

 ~ולי~ אין לשי~תו" ש~ינ~ המקצת
 לומר

 אבל הנ""ל" הרב ~שי~ת וכ"ז ~"" עבדיהללו
 באמ~

 יש
ל~ון

 בנו~ א~
 שאין יקרא דאיך עצמו ישראל לארן

 המ~ינה" בני דרוב היכא זרה" מ~לה של עול~ליה~
וכמ~~

 כנ
 שומרי~ אינ~ בראשה" העומ~י~

 בת" ו~י" ~קס"א~" רס""י ~א"א פמ""גועי" ומצות" תורה
 ~ת""~

 ~או"ח
סי"

 גאו~ ~~ר~ ד~יי~ ~צ""ב~
 עבדי אכתי העתי~ה

 עיי"ש~ אנןאחשורוש

 שכל זצ""ל הק~וש רבינו מש"כ כפי~~י~~~
 עצ~

 ה~מת
 המשי~~ בביאת גמורה כ~ירה היאהמ~ינה"

 שלוש על בה~ברה התורה" נגדוזהו
 שבועו~

 שהשביע
 באומות ימרדו ושלא ב~ומה יעלו שלא ישראל אתה~ב"ה
 בספה""ק הי~ב מבואר כאשר הקן~ את ידחקוולא

ויואל
 עיי""ש~ מש~

 בס"~י" ג~מש" ~לויי~ בנסי~ וג~ הנ""ל" כל בלתי ג~~~~~
 הובא ~בש" יערו~

 בה~
 יד

 יוס~
 שעה""ג

 יעקבעין
 הלל לומר אין מ""מ והבן" ש~ ~מגילה~

 ביו~
 חון שנ~שה הראשון הנס זה וכי הנכה" מצ~~שנה"
 לומר ת~נו ולא ולא~ריהם" מלפניה~ ופורי~"מ~נוכה
 ה~עת על י~לה ואיך וכו"" כמלאכי~ הראשוני~ וא~הלל"

לומר
~ 

 ~נג~~~ קיר אזובי אנ~נו

~~~
 מפסק להיפוך הש"ס מ~ברי ראיה יש ~ובא" נ~יין
 ~בין בר חייא ר" הנ""ל קושיא דתלה מ~ההנ""ל"

 ל~ירות מ~ב~ות ומה ריב""ק"אמר
 אומרי~

 ממות שירה
 עללחיים

 נימא נא ~למה זה" בלא פריך לא ואמאי וכו""נימא נמי הלל הכי" ""אי פריך וכ~" כ~ א~~
 ~איתא מה לפיהלל"

 ~בפס~י~
 נביאי~ ע""א~" ~קי"ז

שביניה~
 תי~נו

 שיהיו לישראל" ~~
 אומרי~

 על אותו
 תבוא שלא צרה כל ועל ופרק" פרקכל

 או~רי~וכשנגאלין לישראל" עליה~
 רש""י ופי" עכ""ל" גאולתן על ~ותו

 ~נוכה כ~ן וכו"" ~לי~ן תבוא שלא צרה כל ~לש~"
 ד""ה ע""ב ~"ח ~ת~נית ברש""י וכןעיי~"

 מנהג~
 כ~ב

 ~נוכה" הלל אבלבזה"ל~
 ~חי" ו~אי ~ב~ באח~ כגו~

 ~נביאי~~כיו~
 שיהא תקנוהו

 אומרי~
 ~רק כל ~ל אותו

ופר~
 כשנגאלין וכו" כל ועל

 אומרי~
 גאולתן ~ל אותו

 וא""כ עכ""ל" ~~יכ~אורייתא
 וכמו בכלל" פורי~ ג~

 א~רי ~"ב~" ד""י ~~רכין בש"ס~איתא
 ~פרי~

 ~א
חנוכ~

 ניסא" משו~ ומשני וקאמר" הכי ולא הכי ~לא
 פורי~פריך"

 ~תרווייהו ש""מ עיי""ש" לימא ניסא ~איכא
 לימר ~צריך לה~די"~מו

 מ"ש קשה" וא""כ ניסא" משו~
 ~במגי~~ הש"~~~לי

 הכי"" ב""אי קושייתו
~~~ 

 בלתי
 ~אמרהק"ו"

 ~~מא ~רוך" יש מקו~~" ש~
~ ניסא" משו~

 וג~
 בהש"ס

 ~~ערכין~
 על קשה" הנ"ל"

 הכי ~לא ~נוכהוהא הש"ס" פרכ~
 ו~

 לא וכי כנ""ל" וקאמר הכי
 המקשןי~~

 וא~ הנביאי~" מ~קנ~
 צריך היה ידע" לא

ה~רצ~
 ~שו~ ~הוי ל~רש"

 תקנת
 כנ""ל~ הנביאי~

 בש""ס דאיתא מה בהק~~" בזה"~~~~~~
 או~ר ר"א אמרו" מי זה הללשם" ~דפסחי~~
 יהו~ה ר" וכ~" הי~ על שעמ~ו בשעה אמרוהווישראל מש~

 ש~~~ו בשעה אמרוהו וישראל י~וש~אומר
 ע~ה~

 מל~י
 אמרוהו וברק ~בורה אומר המי~עי ר"א וכו""כנען
 ש~מדבש~ה

 ~זקי" אומר ראב"ע וכו"" סי~רא ~ליה~
 בש~ה א~רוהווסייע~ו

 שעמ~
 סנחריב עליהם

 וכו~

 בש~ה אמרוהו ועזרי" מישאל ~ננ~ אומרר""ע
 ~עמ~

עליה~
 ואסתר מר~כי אומר ריה""ג וכו"" ~רשע נבוכדנצר

 בשעהאמרוהו
 וחכמי~ וכ~" הרשע המן ~ליה~ ~~מ~

 שביניה~ נביאי~אומרי~
 תיקנו

~~ 
 שיהא לישראל

~~ו~רי~
 כל ~ל

 ~ר~
 וז"ל רש""י וכתב וכו"" ו~רק

 ישר~ל וכל יהוש~ אף כ~ומר אמרוהו" ישראלוכל י~וש~
 ~כל והיינו עכ"ל"אמרוהו

 התנאי~
 אלא פליגו" לא

 אחדכל
 מוסי~

 המהרש""א וכמ"ש ~בירו" דברי על
ב~"א ש~

 אמרו~ ~~""~
 ועי" עיי""ש"

 ש~~ ברשב"~

~~~~
 נאמר א~ ואסתר" מ~מר~כי ~~ון אלו בכל

 שהיו ~ינו לא הלילא~" זו~רייתא
 ~וב~י~

 שנ~שה ה~נה ביום ושנה" שנה בכל הלל לומר יו"~"בה~
 נס"להם

 וא~
 שאמר במה ואף גלויי~" ונסי~ בא""י שהיו

 לא הי~" ~ל שעמ~ו בש~ה א~רוהו וישראנ משהר""א"
 שהיו~ינו

 קוב~י~
 ביו~ שנה" בכל הלל לומר

 מן ש~לו
 ואותו פסח" של בשביעי היה סו~" י~ ~ריעת ~הריהי~"

וכ~איתא ההלל" א~ בה~ שגומרי~ הימי~ בין נקבע לאהיו~
 ~ב~רכי~~

 שאין רק "לא ~ שם"
 אומרי~

 הלל
 אלא יו~"באו~ו

 יו""~ א~
 לא הלל בלא

 ש""~ משביעיחון בה~" נקב~
 מצות בו שיש

 ו~פורי~ ~מוע~י~" ה~ור~
דאיירינ~

~ וכ~~ל~" ב~  
 וא~

 בכל
 שבמגילת הימי~ אות~

 מב~נוכה ~ון~ענית"
 ופורי~

 הצרות" את ~~~בין שהיו ו~יע~ו" ~זקי" בן ~~נני"אף הלילא~" זו קרייתא ~~""נ
 מ"מ בא"י"והיה ע"ב~" די"ג שבת ~במס" וכדאי~א ~ובי~" לימי~~~או~

 עשאו~
 מהם ויש ~תענית" נאסור רק

שאסרו
 ~י""~ ~ר~ רש"י ~י" בהספד" ג~

 ע"ב
~"~ 

 ו~ו~אה~ בהלל לא ~בלב~לה~"

 ~ מיושב"~~~~
 ~חלק אפרים בי~ ב~שו" שהקשה

 ~~יתא במה ס""~~" ס"ו~"יאו""~
 בש"~

 אס~ראף הליל~" כל סוף ש~ר ~ה ~"א~" כ"~ ד~~יומ~
 ~ו~

 ופריך הנ~י~" כל
 "האיכ~

 ~ניכה
 כל ו~איכא נ~י" פריך לא ואמאי~יי"ש"

 הנסי~
הכתובי~

 א~רי שהיו מהם ~יש ~וביותר תענית" ב~גילת
נס

 ~~נוכה~
 משו~ ני~א" ו~נ"ל ~ ~יי"ש"

 דאפשר
ל~רש"

 ~סו~
 היינו הנסים" כל

 ~ות~
 מ~נוכה" רק פריךובזה לקרות" ~ניתנו

 ~נית~
 ~קבעוהו לקרות" ג""כ

 וכמ"ש והודאה"בהלל
 ש~

 בבית
 ~ב~ו~ אפרי~

 שלמה בחשקועי" התשובה~"
 ~יומא~

 ר"נ ~ס""ל ~י""מ דכתב ש~"
 הימים אבל ~יי"ש" הלילא זו קרייתא ~במגי~~"ב"י

~ והו~אה" ~לל ניתנו לא ת~נית"שבמגילת  ואולי 
ז~

 הבית ~ברי בכלל
 התשובה~ ~ש~סו~ א~רי~

 שם
~יי""ש"

 וכ~
 קי"ז~ ~~סחי~ ~ש""י ~~ברי ~וכח

 ש~~ב
 אלו וכגון כתב" ולא ~נו~ה" כגון וכו"" צרה כלועל

 במגיל~הכתובי~
 עייש""ה~ ת~נית

~~~~~~
 ~תקנת הנ"ל" ~ל

 לומר רק היה" ~נביאי~
 ש~י" ו~מו רגלי~" ה~" היינו ו~רק" פרקב~ל

 ש~"הרשב"ם
 וכ~

 פרקי~" ושל ~ל~~" ~בר"ה רש""י ~י"
 בס" בזה ו~י"מוע~ות"

 מגיל~
 ספר שעל אסתר

 א"~שורש המצו~
 שלא צרה כל ~ל לומר התקנה אבל ~"~" או~

 לאאבל הגאו~" ~שעת לומר רק היה ממנה" כשנגאליןתבוא"
~ השנה" ביו~  ~במגילה~" ~ש~ א"ש" ובזה 

 ~~בל~י
 שא~ר

 הלל~נימא ל~קשות" יכול היה לא הק""ו" ~קו~~
 מ~ע~ ב~ורי~

 ~תקנ~ הנביאי~" תקנת
 רק ~יה ניסא" משו~הנביאי~

 הגאו~ בש~~
 הצרה" מן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  אח""זולא
 השנה" ביו~

 ור~
 דקב~ו ש~" ש~ידש אחרי

 מט~~ מנילה"~רא
 ""אי פריך ~ירות" ~~ב~ות ק""ו

 נמי הללהכי""
 נימא"~וכ~

 דאף לי~א" לא הכי ולא הכי ~לא חניכה" ~ל ~פריךש~" ~~~רכין~ ~ש""~ קושיי~ א""ש
 היו הנס"~בש~ת

 צריכי~
 אבל הנביאי~" מתקנת לומר

 כלו~ר ניסא" ~ו~ המתרן" וחי~ש לומר" אין שנהבכל

~~ו~
 שחי~ש ואחרי שנה" בכל לומר קב~ו הנס אותו

 פריךכן"
 פורי~ ~ג~

 שנה~ בכל לימא ניסא" דאיכא

~~~
 הא ~~יין

 מ""ש קשיא" נופ~
 ~כל וחנוכה" פורי~

 ~אףהנסי~"
 דמשו~

 לו~ר אין הנביאי~" תקנת
 ההו""א" לפי ופורי~ ב~נוכה" ומ~ הנס" שנ~~ה בזמןרק
 בכל אומרים הלילא" זו קרייתא למ"ד האמת" לפיוכן
 ~~ ק"ו" ~שו~ הנס" שנ~שה ביוםשנה"

 ~~ב~ות

 וכו"~ל~ירו~

~~ג~
 ב~רש""א

~מגילה~
 דצ""ל שם"

 ~ג~
 בנר

 ~צאוחנוכ~"
 בשו~ חכמי~

 ב~ורה" ר~ז דר~ה
 למגלת כוונתו"ואולי

 סתרי~
 ~רמב""ן שהביא נסי~" לרבינו

 ~הביא ה~ב~" בה~לו~ך~פ"
 כיון המ~רש" בש~

שהקריבו
 שני~

 הקריב ולא שבטי~" ~שר
 יש אליו" ואמרת אהרן אל ~בר למשה" הקב"ה לואמר ~~" לוי שב~

חנו~
 בה עושה ואני נרות" ה~לקת בה שיש אחרת

 נסי~ בניך ידי ~ללישראל"
 על שקרוי" וחנוכה ותשו~ה

 חשמונאי" בני חנוכת והואשמם"
 ו~יכ~

 פרשה הסמיך
 הביא ש~" וברמב"ן ~כ""ל" ה~בח חנוכת לפרשתזו

 עיי"ש~ וממד"ר מילמדנוכן ~ו~

~~~~~
 לו~ר

 הק""ו דיש בחנוכה" ג~
~~ 

 מ~דות
 רק הנזירה" היה ~שם דאף וכו""לחירות

 יותר המחטיא נדול ~"מ ~ת" ~ל וה~ברתהכנ~ה
 ~בסי" הטו""ז ~מ"ש~הורנו"

 תר""~
 סוס""ק

 נ"~
 ~ריטב"א ראיתיושוב ~יי""ש"

 ~~גי~~
 ב~נוכ~ ~נ~ ~כת~ ש~"

ס~~
 אהא נ~י

 ט~מ~
 אבל ~ ~יי"ש" דמנילה

יוקשה מ""~
 ומ""מ הנ""ל" ק"ו איכא הנ"ל" הנסי~ בשארי דנ~

 שיתקנו מצינולא
 ~כמי~

 ההלל את לקרות
 השנה~ ביו~

 בהק~~ בזה"~~ג~~~
 בטורי שהקשה מה

 לא זו שירה דהרי וקשה הי~" ש~ל שירה רש""יופי" ~~~ ~~ו~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~מני~~ אב~
הוקב~

 לב~" הנס בש~ת לש~ה אלא ל~ורות" ~ובה
 שה~י~ אחרי שתירן ומהאמרוהו"

 ~ה""פ בזה" ~וד
 לחירות מ~ב~ות~מה

 דא~רי" קאי" אהלל שירה" או~~
 כחכמים וס"ל מצרי~" יציאת שהוא ~פס~" א"ביו~
דאמרו

 ~בפסחי~~
 שביניה~ נביאי~ ש~"

 לישראל תקנו
 ~ה ~דלמא ~"ז" ב~צמו והקשה חזר הריוכו""

 ל~ו פסח" של ראשוןביו"ט שאומרי~
 ~ו~

 נס
 מה ונם מו~~" שהוא מפניאלא אותו" אומרי~
 דאומרי~

כדאיתא פסח" בליל
 בליל~ או~ין שאין דצ"ה~" ~בפסחי~

 בשאר
 ~ב~רכין~ דמשמ~ מה לפי מ"מרנלי~"

 זה הלל ש~"
 לחנ המקו~ש דלילה ~מו~~ות" הלל מ~ין נ"כ"הוי
~ ~כת""ד" שירה~~ון  שא~רו ההלל ~ל דקאידי"ל פירושו" לפי נראה היה ול~נ""ד 

 ביו~
 היינו מצרי~" יציאת

 לא שוב הנס"בשעת
 לומר ~א"א מי~י" קש~

 וכמ~ טוב" יום שביתת ~ל נצטוו לא עדייןדאז מו~ד" ~ו~
 בתיו"ט

~ ~ה~" ~פסחי~~פ"י  ~יתורן אף אבל 
 בז~

 שאר
 במקומה" הא" הה~רה ~~יין ~טו"א" שלה~רותיו

 ש~ת ~ל רק ~"ו" ליכאדשוב
 בכל לא אבל ~צמו" הנ~

השני~
 ~~ה זמ~" באותו

 שאו~רי~
 ושנה" שנה בכל אח""ז

 כנ""ל~ ה~ו~~ משו~הוי

~~ג~~~
 ~רצ""א ל~נה""ק שר~יתי ~~""י בז~" ל~~""ד
 כ~נו ~ודש ~ב~~~רי יששכר ~~י ~ספרז""ל

~~~
 ~" ג" ~ות ד" ~א~ר

 פ""~
 פ""ג

 ~הביא ופ"ה~" פ"~
 יו""ט קב~ו לא באמת ~אמאי הראשוני~" ~מדושכבר
 כל~ל

 ה~סי~
 ובנו אסא ~ל~מת כנון ליש~אנ" שנ~שו

יהושפט
 בשופר" תק~ יהו~פ~ וא~ו~יי~" הכושיי~ ~~

וה~
 וחזקי" חללי~" נפלו

 נלי~" עם ~וד סנ~רב" ~~
 ד~וק~ יששכר" הבניותי" ופורי~" בחנוכה שתקנו כמו ל~ורות" זכרון תיקנו~לא וכיוצא" ארנון ונחלי השמ~" את יהוש~ ש~~מי~ יו~וכן

 נבואה ~פ""י שי~~ו מה
 נ~גל~ הזה" הזמן ב~גי~ ו~נה שנה ש~לורוה""~"

 שוב
 שהיה כמו ההיא"האור

 שהנס ורוה~" נבואה ~פ""י שי~~ו מהאבל לדורות" קב~ו הר~שון" בפ~~
 ר~

~ לדורות" יו"ט קב~ולא לש~תה"  
 וש~

 הוסיף ~"~" ~באות
 דהיכאלו~ר"

 דבזמ~
 יוםבאיזה הנבואה" ב~ברי מבואר הנבואה"

 נ~~ הנס" נתהוה ובהחו~ש" בשנ~
 שההתגלות

 מבואר כשאינו ~בל הזמן" באותו וש~ה" שנה בכליהי~
 הנבואהבדברי

ולא לש~תו" רק ההתגלות היה לא הנס" יו~
~ ל~ורות" נקב~  דרב השאילתות ~ברי בזה ופ~ 
 בהו~אות" ונוס~או~ פסו~ים" ~כ~~ וישלח~" ~פ"אחאי
 ~~יא ובייתר ~ ופירי~" חנוכה ב~ני~י רז""לו~א~רי
 שפירש מה חו~ר"~~ין

 ש~
 ~ו~~~ פ""א~" ~ב~ות

 ז""נ

 אחרת לשנהבחנו~"
 ועשאו~ קב~ו~

 בהלל טובים ימים
 ו~שהוהו~אה"

 ל~
 לא

 ~שאו~
 יו""ט

 תיכ~
 בשנה

 נם הנס" בראותןהראשו~ה
~ 

 שהוסיפו "קב~ו~" לשון
 הנ""ל" ~פ""י ופירש תענית" במנילת התנא לשון ~לבש"ס"
~הנ~

 תיכף יו~~י~ היו מש~ת" הנבואה שהיתה בזמן
 משא"כ וכנ""ל~ שנה בכל יהיה שההתנלות הנס"בש~ת
 ההיא הנס אם יד~ו לא ~חנוכה"בנס

או לדורות" קבו~
 א~

 ~"~ לש~תה" אור נתנלה רק
 קב~ו לא

 יו""~
ל~ורות"

 תיכ~
 השכילו אחרת לשנה רק הר~שונה" בשנה

 כי ~אשתקד" האור נ~נלה שוב אשר ויד~וברוה~"
נפשות

 בהתנלות מרנישין הצדיקי~
 מרומי~ בגבהי א~

 "~בעו~"" אז ~""ככנו~~"
 ו~שאו~

 קב~ו וכו"" יו""ט

~ל~ורות"  
 וש~

 מה ~ל ה~בר" כתב פ"ג~" ~באות
 באלוש~וקא

 הנסי~
 ישו~ות הפועל ~שה ופורי~" בחנוכה

 כן ~שה ולא ושנה" שנה בכל הנס אור שיתגלהככה"
 יציאת ~זמן הנ~י~"בשאר

 ~ ~יי""ש" ואילך מצרי~
 ~ה שיש מ~בריו"והיוצא

 שדוקא מה נשנבי~" ט~מי~
בחנוכה

 ופורי~
 בשאר ולא ל~ורות" קב~ו

 כנ""ל~ הנסי~

~~~~
 הנס ~ל וכ~" לחירות ~מ~ב~ות הק"ו שפיר אתי"

 זה" לאחר הנס ש~ת בין לחלק דאיןדפורי~"

כיו~
 ש~ה ~בכל

 נתג~
 כמו הוי הנס"

 ושפיר הנס" בש~~
מ~~ה

 פורי~
 לחנ~ה

 ~בע~ין~
 בנס זה וכל ש~"

 לשאר ראי" אין אבל ופורי~"דחנוכה
 נסי~

 לנביאים רק נ~סר זהו~בר לש~ת~" דהיו
 וחכמי~

 ~ ההיא" בזמן שהיו
ואולי

 המבוארי~ הימי~ א~
 הרנישו ת~נית" ב~גילת

 ~ל ההיא ~אור שנ~נלה ברוה~" ה~יא ה~ורחכ~י
 ~""כשנה"

 גםאו ~~" ~ת~נות שלא טובי~" ימי~ ~שאו~
 כמו ההתנלות היתה לא אבל הספד" לא~ו~

 ל~ורות" נ""כ היה ולא הלל" לומר ופורי~"בחנוכה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ואם ~ א~~"מדנתב~ל
 ל~~יע~ בנו~~

 יום
 לדון יש הלל"בלא ליו"~ הנ~

 דלא ~לל" באמירת אבל כ~להלן" עו~
 ~ל~זכיר~ הס ופורי~" ~נוכה חון ואינך מיצ""מ כזהמצינו

~~ג~
 ~יש י~~תי

 ~נ~~רו~" ~לק לנו אין ל~עון" ל~ע"~
 יודעיןואנו

 ר~
 לו" נשיב ~""ז ~ברי~" של פשו~ן

 דהרי שאת" ליתר רק הנ"נ" לכל צרי~ין אנו איןדבלא"ה
 ~פ"י ורמב"~ ~רואה~" פ" ~~רכות הש"ס ~~רי~פנינו
 ברכותמה"

 ה""~~
 ו~וש"ע

 ~או"~
 סי"

 רי""~~
 וש~"

 ~~ומות הרבה~הזכירו
 ונסי~

 ישראל" לכל שנעשו
 ~יו~שפיר אדמתן" על ומושלין יוש~ין ישראל שהיו ב~מן בא"ינ~שו וא~

 יכולי~
 וא~ ד"" ~~~י הללו לומר

 מן היה
 הלל לומרה~ין

 פסקה" לא השנה" ביו~
~~ 

 א~""ז" כשגלו
 לא ומ""מ ~יצ~מ" בהללוכמו

 ~יו~ הלל לו~ר~יש לומר" מה~ מי אישתמי~
 ב~ברי ~ועיין הנס" שנעשה השנה

 ו~ל ~ג~ילה ~עלרב~"ק
 ~~~ו~~

 אות
 ~ס""ל לפי"מ וביותר עיי"ש~~ זה כעין שכ" מה~~פה""ס ע"~ ד~ ~""~

ל~ר~~"~
 ~ה" ~פ"ג

 דקרייתא כר"נ ~""י~" יח~ו~~ מגיל~
 להמאירי ~""ל וכן ~לילא"זו

 ~מגילה~
 מגילה לו אין~אם ס"ל" ומה"~ שם"

 ~או"ח ב~ר~"י ~זה ועי" ~לל" י~ר~
 ס""ל ולא תרצ""ג~"~~

 לומר ~אין האחרי~" ל~עמי~

 דדוקא נאמר אם ואפילו פרעה" עבדי ואכ~י~חו"ל"
 ס""ל ~~~לה" ראשונ~" ~~ושהא~רי

 דאומרי~
 נס על

 אבלשבחו"ל"
 א~~

 א~רינן לא ~~לה" דלא שני"" ~דושה
על

 צריכי~ היו עכ""פ מ"מ ש~חו""ל" נ~
 ~ל לומר

 נ~
 היה וא"כשבא"י"

 להרמב""~
 מהברכות ~ון בא"י"שנ~ו דבנסי~ זו" הלכה להשמי~~ו

 שמ~רכי~
 ראיית על

 ואח""כ הנס" בש~ת הלל" ג"כ לומר צריכי~ה~ומות"
 אלא ה~נה"ביום

 ל~ עכ"~
 והמ~~ש מקצתו" ולא מיניה

 ברכית הויין ופי~קי~" בש"ס המ~ואר כנגד~רכות
ל~~לות~

~~~~~~
 הלל

 א~
 ~רכה ~לא

 יש ~~צ~~" לש~
 ~י""ח ~שבת ש~מרומה משו~ ג~

~~"~ 

 הלל האי~ר כל
 יוםבכל

 ~חר~ ה""~
 "פירש"י ו~ג~~"

 ~ש~~
 וז"ל~

 רא~וני~שנביאי~
 לומר תיקנו

 כ~א~רינ~ ~פר~י~
 ~~רבי

 ו~הפס~י~"
 תמי~ ה~ורא~

 ~~ז~ר אלא אינו ~~ה בלא
 ועל ~גאולה ~~ל רב~""ק ~ד~רי ~ו~י" ומ~לוצןשיר

 ו~נה ~""א~~ עמוד ל""ד א~ות~תמורה
 א~

 ~אומר
רק

 ביו~
 "הקוראה בכלל אינו מ~צמו ש~~ה א~ד

 ב~לל הוי א~ל תק~""~~" רס""י ~~~ג""א ועי"תמיד"
 ~~ ל~י ~וגם ~~ה"""~~לא

 ~~רש"א שכ~ב
 לפר~~ הראויי~ בימי~ הנס" ~לאו~רו י~~ר~~ לא יו~" בכל שאי~רו ~~י ד~ר" שלב~~~ו ש~
 ניסא

 שייך זהעיי""ש"
 א~ א~

 אומרו
 ביו~ ר~

 א~ד
 מ"מ ניסא" לו שאיר~ ביו~ ~י~י~ א~ מלבו"שבדה

 הראויי~ הי~י~ ב~ה"~ר~
 ~~ז""ל ~~קנת

 ניסא" לפר~~
 עיין לר"ה" ובנוג~ ש~~" ל""ד ~אות רבה""קוכד~רי
 נר ב~ונ~" ~~""ב סופר ~~ן בס"מש"כ

 מצוה~
 עיי"ש"

 בלימו~~~~
 של ב~שו~ן

 ~ד~רי~
 בש""ס

 ~~~יל~~
 ~אין לעיןיראה ש~"

 לל~ו~
 לחייב הנ""ל" מק~ו משם

 ~כז"ל" ~י~נו ~לא היכא אף הנ~י~" בכל הלל"לומר

וא~
 אמר ~~רי שם" הנז~רי~ ~~~מי~ כל דשייכו היכא

 ארבעי~שם"
 נביאו~ ושב~ נביאי~ ושמנה

 נתנבאו
 לה~

 מה על הותירו ולא פ~~ו לאלישראל"
 בתורה" שכת~

 אמר אבין בר אר"ח ~רוש" מאי מגילה" ~מקראחון

 ~ק"ו"ריב""ק
 ב""~~

 שירה אמרינן לחירות ~ב~ות ו~ה
 וא~ עכ""ל"וכו"

 ~על~~" ~"ו ככל זה" ~ק"ו אומרים היינו
 ~רי אמאי קשה" שוב א"כ מעצ~~ו" ק"ו ~ן א~~~א~רינן
 וגם ""~ו~ירו"""ליה

 ל~~
 בנר לתקן צרי~ין היו

 וכ~~ ו~ו~אה"~הלל הנוכ~
 הרי~ב"א

 ~ב~גיל~~
 ד~מוך ש~"

 כלומר ~~מא" ה~י עלנמי
 דאיכ~

 למ~ ג~ור"~"ו הי~ ואם הנ""ל" ק"ו
 ~א~ינן ו~מו חדשה" לתקנה צרי~י~ ~יו

 ~בעו~ אחר~""לשנ~
 ו~שאום

 ~ובי~ ימי~
 ו~ודאה""" בהלל

הרי
 א~

 והוי מק""ו" הלל לומר הכי" ~י~א ~קנ~~" בלא
 מדותמי"ג

 סי" ~יו"ד~~~"ס לייש~ ר~ ומ~""~ ב~ם" נדר~~ שה~ור~
 רל""~~

 בשי~תו שהאריכו בה"ג" ד~רי
 וגם ~ ~יי""ש" א~" ~שורש ~~ה"מ והרמב""ןהרמב""ם
 ~האי מוכ~ הכי~" ו~אי ~רוש" "מ~י ~פריך גופי"מהא
 פשי~~ ל""~~"ו"

 זונ~ כך" כל
 ~ הנביאים" ~ידוש

 ש~ובירושלמי
 ~פ"א

 ה"~~
 ד~"ה אי~א"

 זקני~
 וכ~ה

נביאי~
 ה~~יא דאין משום המגילה" ~י~וש על נצ~ערו

 הוי ~""ו" ד~אי ~שמע ~"ז ~ ~יי"ש" נ~דשרשאי
 וכ~"ש ~וב~" ל~ו~עו במגילה" הנביאי~ ל~י~ושסמך ר~

 ~יי""ש"הרי~ב"א

~~ג~~~
 שאר כמו הנ"ל" הק"ו ~~ין ~בירור" בזה
 ~אפשרק""ו"

 לדו~
 ~~נה מעצ~ו"

 לדו~
 את

 או ~~לות לנו די לא ~~"ל"הק"ו
 ~צר~ ~ו~~

 אשר
 וה~וב~ ממנ~"נצלו

 אשר
 נצמ~

 אלא ההיא" מההצלה

ג~
 א~ ~~ו~אי ההצלה" באיכות לדין

 ב~רך ההצלה היה
 אי~ה~בע"

א~ ~א~ שירה" לומר והי~" יצי"מ מני~י ~~ לל~"
 מ~ה ג~ולה" ~ובה נצמח היה

 מ""~ ביצ""מ" שהי~
א~

 כן וכמו מש~" ראי" אין ה~ב~" ב~רך היה ההצלה

 א~א~
 א~ דו~א מ""מ נס" ב~רך היה

 היה
 הנ~

 בגדר
 אבל ~ש~" ללמוד יש ~ורי~" חנוכ~ בימי שהיההנ~ים
 ישהרי

 נ~י~
 וג~ ה~בע" ~~רך

 ה~בע" ב~רך שלא ~נסים
 ח~ז"ל" דברי לולי א""כ מזה" למעלה זה מדרגותבכמה
 אשר דיצ""מ" לניסי ובפר~ לנס" נס לדמות יכול ~יהמי

 ולא אני וגי"" ~אר~"צ ועבר~י נאמר"ש~
 ~לא~

 מערכיתדשי~ד ו~ו""
 והראה וכסיליה~" ~שמי~ וכוכבי הש~י~

 עול~לבאי
 כח שאין

 בשו~
 לפעול ~~ב~" ~זל

 פעולה" שו~
 ~~ז"ל ~~~רי ~מבואר וכ~" וכו" והשגחת~ו רצונו~ילת

~וס~ה"~"  
 ו~~

 אשר לה~ו~~" בנוגע
 מההצלה" נצמ~

 ג~ אל~ לחירו~" מ~בדות רק הוילא
 שקרבנו מה

 רז"ל" שאמרו וכמו ~"" ~בדי ~י""ז ונ~ו ית""לעבו~~ו
 וכו"" מ~רמ"צ הוצאתיך אשר הא"" ב~~ור השי"תבמאמר
 להאריךואין

 בזה" תלוי האמונה וי~ודי שעיקרי ב~~
ו~~~

 ע~יפא יצי"~ נ~י ~יצונה" דבס~רא ניקל" לנבון
 זה וכל ל~יי~"מ~ות

 א~
 לענין

 בנד""~ אמנ~ נ~י~" סת~
בהמל~~

 שם הק~וש רבינו ביאר כבר באר"י" שהיתה
 ז" אות התמורה ו~ל הגאולה על~בספה""ק

~~ 
 ל"~ל"ו

~~פה"ס~
 נס~ של ענין אינו כלל ב~רך ~מ~מה דנצחון

 יפלו אם ואפילו בהצלחה" ו~ליא ~בעי ~~ראלא
 רבי~

וגבורי~
 ~פ~"ג בדברי כ~~ואר ו~לשי~" ~~~י~ ביד

~או"~
 ע~"ר ~י"

 ס~""ג~ במ""~
 נצ~ון דענין

 ולכך כלל" נסי ~~ראינו המלחמ~
~ 

 ש~שה שמברכין
 נסי~

 בנר
 הואחנוכה"

 ר~
 והפרמ"ג המלח~" על ולא השמן" נס ~ל

ש~
 ~סי" ה~י""ז ל~""ש מ~ום הראה

 סק"~~ רי""~
 דנס

הוא
 ר~

 להיקש חון שיוצא וניכר המוכח ~~ר
 נס" על שישכמו העול~

 וניתו~~
 דאפילו הפר~"ג מ~~רי לנו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

א~
 יזדמנו

 שניה~
 וינצחו כאחד

 מע~י~
 א~ החל~ים

 יוכל זה דגם נסי דבר זה אין ה~ובים"הגבורי~
 שינצחו המל~~ה~~כסיסי ל~יו~

 המוע~י~ ~חלשי~
 באיזה

 ה~בע" בדרך ויהיהתכסיס

~~~
 נד"ד

 ש~ רבה"~ כת~ בהמנ~~
 ""ומכל ~ וזל"ק

שכן
 בני~ו~

 ~ם הציונים ב~ל~מת דידן
 ה~רביי~

 הי~ל~
 ~וד ועיי" נס~ של וריח ממשות אפילו

 רבה"קבדברי
 ש~

 ~זה ~ר~יון ובכלל וז""ל~ שכתב
 ליציאתלדמותו

 מצרי~
 האמונה ב~רי ממש כפירה היא

 יצי""~ ש~ריר""ל"
 ~~ור כמש""כ האמונה ~עי~רי הוא

~בסי"
 תרכ""ה~

 ב~~ם
~  

 סוכה מצות הכתוב שתלה
 שראינו דבר שהוא ~י ~ מצרים ביציאת מצות הרבהוכן

 ואין שמ~נו ובאזנינובעינינו
 אד~

 והוא ~כחישנו" יכול
 ברא שהוא י~עלה הבורא מציאות אמי~ת ~לה~ורה
 לו אשר והוא לרצונוהכל

 הכ~
 וה~משלה

 בעליוני~
ובתחתוני~

 לעשות
 מה לו שיאמר מי ואין כרצינו~ בה~

 מצרים מארן אותנו בהוציאו עמנו עשה כאשרת~שה
 ~רמב"ן מ~רי הביא וכן עכ""ל~ ובמופתי~"באו~ו~
~סו""פ

 עקב~
 דברים

 ~זכיר החובה ~עם ב~נין נוראי~
 וע"~ עיי"ש~ מצרים יציאת ביוםב"פ

 סיים
 רב~""~

 ~מדמין אלוומע~ה ~ וזל""ק
 נסיה~

 או יצי"מ לנסי הכוזבות
מגדילי~

 מזל~לי~ הרי ~פ"ל מצרים יציאת נ~י על אותם
ומק~יני~

 "חסר יצי"מ בנס
 ל~~

ואין הא~"נה" מ~יקרי אחד
 חירו~ ~

 וגידוף
 שבחי" יתבאר ו~לן מזה" גרו~

 כל ז""ל במ""ש נכללזו
 האו~

 בכל הלל
 מחרף ה""ז יו~

ומגד~
 ~כל~""ק"

~~~
 עמוד ע"ב ~באות

 קכ"ב~
 לא ובאמת וזלה"קי

 ~לחמתם ~נצחוןהיה
 אלא כלל" נסי~

 לפי אפילו אלא ~יל" שבררנו כמו העבע" בדרךמלובש הצ~~
 שמדמי~שי~ת~

 בנצחון ש~י"
 מ~מ~~

 ממשות איזה
 המאמין לי~ודי יצוייר איך אבל נס"של

 ב~
 ובתור~ו

לדמות
 בכל ישראל כל כשראו ליצי"מ" שהוא נס איז~

 נסים ורגערגע
 ובאר מן כענין נגלי~

 נמצאוואיך במדבר" בהליכת~
 ואומרים שכו~בים תומ""צ שו~רי י~ודי~

 כאלו פלסתרדברי
 שהנסי~

 בצל ~עמידים האלו
 וכ~ירה ~ינות שהוא דעתא" מהאי ורח""ל עפ"ל יצי""משל הנסי~

 התחלת הלוא כ~והו"מאין
 ~אמונ~

 בתוה""ק
 בקבל~~

ה~חי~
 הוצא~יך אשר ד""א אנכי זה בדיבור אז

 של כאלו ~ע~ועים ו~~שה וכי""מצרי~ מאר~
 נסים של ~משות בהם שאין להבין יוכל דעת בר כלאשר גמורי~ רשעי~

ומדמין
 ז~

 ~חתא בחדא
 ע~

 הרי מצרי~" יציאת
 ז~

 זלזול

 יציאת של נס י~~~ינין ~צרים ליציא~עצו~
 ש~יא ~צרי~

 הק"~ לשונו ע"כ מאוד נורא באופן האמונה כליסוד

~~י~
 א~ אף אש~" לילוד אפשר

 הארזים כגודל יהיה
 כ~ה ק""ו מעצ~ו לדוןגובהו"

 א~
 ~ לנביאי לא

ולחכמי~
 וג~ וברו~"ק" דחנוכה הנס ~זמן שהיו

 המה
 אל~ ~ק""ו" ס~ך רק ~ם ~י"לא

 שנודעמה קודש" בהררי יסוד~ם
 בנבוא~ ~~

 ~וסיף ואין קדשם" וברוח
 ה~וסיף כי דבריהם"~ל

 כנ""ל~ גור~

~~~~
 קראי תרווייהו דאיצ~ריך מה נמי" א""ש

 ז"דף ~מגי~
 ע"א~

 ד""ה ע""א ז" ~דף~מהרש""א והנ~ כנ""ל" וחימר ~~ל שם"
 כתבוני~

 דמשום כתב"
 אבל הש~ה" כמו חכ~י~" במצות לאו~רו ראויהק""ו"

נ~ובע~
 הני לאו אי מק"ו" למילף ני~א הכ~ובים" בין

 לקוב~ה ניתנה שלא היינו דפליג" נמי יהוש~ ור~יקראי"
 לקרותה אבל הידים" מ~מאת נהיות הכתובי~"בין

 אב~ ~יי"~" ~יחו~ר מקל ~יה אית חכ~ים"~דברי
 ~דיין

 דאי~א ~מהצ"ע"
 ש~

 שמואל דאמר ~"~~" ~ד"ז
 הוא ש~" ~וד ואמר נאמרה~ברוה""ק

 דא~
 דס""ל רש"י" ופי" לכתוב" נאמרה ולא לקרות"דנאמרה י~ושע" כר"

 וכפי עיי"ש" בע"פ לגירסה אלא לכתוב" ניתנהדלא
 דהא המהרש"א"מש"~

 א""כ כנ""ל" ~"ו הוי דלקרות~
 ק"ו הרי ~ה"ק" צריכיםאמאי

 ובתשו" מעצ~ו" דן אד~
 אפרי~בי~

 ~סוס"י שם
 ס""ד~

 הש""ס ~ברי בישוב כ"
 דמשמ~~בדי"ב~"

 דדרשו
 מדרש הנביאי~

 ואלו מרוה""ק"ולא מ~צ~~" ז~
 ~בד""ז~

דאפשר וכ~ב" מרוה""ק" דהוי ~שמע
 ~ה~

 ו~סכי~ מעצמם" דרשו
 ש~ה מכות~" מס" ~בסוף אמרינןוכן יד~" על רוה""ק
 דברי~

 ~""ד עשו
 של ב""ד וה~כימו מ~ה"של

 מ~~
 הם ואלו יד~" על

מקר~
 צריכים היו ואמאי בהם" נדרשת שהתורה מדות~י"ג הוי ק"ו ~רי קשה" ילכאור~ עכ""ד" וכו" ~גילה

~סכמ~
 של מב"ד פר~ית

 דברינו לפי אבל בזה" מעל~
 היה לא ~ע~" של הב""ד הסכמת ב~י דבאמתניחא"
 והסכימו כנזכר" הנ""ל ק""ו לדוןאפשר

 הב""~
 מ~לה" של

בנוג~
 לדון בכחם היו המה כן וכ~ו מגילה" ל~קרא

 מזה ר~י" אין אבל חנוכה" ~נרכן
 ל~קו~

 כנ"ל~ א~ר

 מזרחי אלי" מהר"ר באורי מדברי יוצא~פורש הנ""ל" דברינו שכל ראי~י הנ""ל" כל כות~י א~רי~~~~
 ~~" הס~"ג ~~לז""ל

 מגינה~
~מצוה בז~"ל" שכתב בתחילתו"

 והא סופרי~" מדברי הרבי~י~
 דאמרינ~

 בפ"
 ושבע נביאי~ ~""~ דמגי~~"קמא

 נ~יאו~
 פחתו צא

 ב~ורה" שכתב מה על ~ותירוולא
 חו~

 מעבדות ומה וחומר" קל דרוש" מאי תל~ודאומפרש מגיל~" ~מקרא

לחירו~
 ~~ות שירה א~~ו

 אלא ~ינו שכן" כנ לא לחיי~
 לא דאם ב~למא"אסמכתא

 כ~
 מה על שהותירו מאי

 שכתב ז"ל" הרמב""ם לדעת וכ"ש דקאמר" ב~ורהשכתב
 שכל ~קצר" מצותבספר

~~ 
 ~ם בארו אם מדות" ~י"ג באחת של~דוהוותמצא ב~ורה" כתוב ~~צאהו שלא

 שזה ואמרועצמם"
 גו~

 אינו הג"~" או הק"ו ואותו פירוש מ~בנן" הואהנה בו" ידברו ולא זה" יבארו לא יאם התורה" מן הואהנה מדאורייתאי שז~ו או תורה"
 הקורא בפרק בהדיא א~רו וכך בעל~א" אסמכתאאלא

 ככל ועני~ם ד~~יב ~אי יוחנן ר" א~רל~~רע"
 ~דברי~

 ~קב""ה שהראהו מל~דוגו""
 ודקדוקי ~ורה דקדוקי ל~ש~

 ו~הסופרים"
 ש~סופרי~

 מקרא ניהו ו~ה ~דש" עתידים
מגילה

~ עכ""ל" וכ~  וראי~ו ~ד""ס" מצו~ הוי והע~ר בעלמא" אסמכתארק הוי ק"ו" דהאי ב~דיא" כ~ב הרי 
 והוסיף ג"כ" בדברינו כנזכר "והותירו""" דא~ו~~ה
 הקורא ~מ~רק ~אי"עוד

 ל~ר~~
 ~יארנו ואנ~נו כנ"ל"

 עכ""פ אבל כנ""ל" ~~למא אס~כתא רק ד~"הה~ע~"
 וז"ב אחר למקום מכאן למדין דאין ~ינה" דאתאן~ה

בעזה""י~

 עוד ראי~י~~~~
 הע~ק בס" ו~יא אחרת" ~אי~

שא~
 ~ל

 ~פ" השאיל~ו~
 ויש~

 כ"ו שאילתא
 ה~רחי דברי את דהביא א"~"אות

 הנ""~
 באותו הלל לומר לענין רק אבל ג~ור" ק""ו ~ויאלא כן" דלא וכתב

 אבל ל~יי~" מ~ות שיצאושעה
 לדורו~

 אינו
 א~

 מה



~ ~ ~ ~

םי~~
~ 

~~~~~~  מדברי לזה ראי" והביא שביניה~" ~נביאי~ ~"ישחידשו
 לנו ואין א"~" ~בשורשהרמב"ן

 אל~
 דא~ לומר" דחידש המאירי" ~להשיב ו~ה"~ שחי~שו" ~ה

 מגילה לו אין
 עכת""ד"~ שתיקנו" מה אלא לנו דאין ה~ל" יקרא~ורי~"
 שיהא הנביאי~" ~~נת לומר ישאלא ל~"ו" א""צ הנס ל~מן דבנוגע יו~שה" שי~תו לפיו~אורה

 ~ומרי~
 ~שנגאלין

~ כנ""ל"מצרה  דהש""ס לפי"ז וצ""ל 
 י~קב ב~יון וכמ"ש הנ~יאי~" ~קנת דהוי זואשי~ה ~ול~ ~במגיצה~

~~גילה~
 מיניה" וד~תאן ~ ש~"

 ~א~
 דס"ל ~ה לפי

 עכ""פ שאלה"להה~מק
 ביו~

 מה אלא לנו אין השנה
 הח~"ס ~ל שם יהקשהש~יקנו"

 ~יו"~
 ~ימן

 דקביעת מדבריו"~מש~ רל""ג~
 יו~

 הנס ~ל מו~ד
 ל~ול~

 מק"ומה"ת"
 דגאו~

 ~יי"ש" מצרי~"

 כן כיד~~~
 החזי~

 י"ב~ ~שמות התורה על דבר ה~מקבספרו הנ""ל" שי~תו ז"ל הנצי""ב הגאון
 לנס זכר ל~שות מצוה מצינו דלא ש~" ~כתב~ו~"
לעול~"

 זו~
 ~ב~ו ופורי~" חנוכה

 בזמנ~ חכמי~
 ג"כ

 ולא ל~כר" לנו שיהא הנס" ב~נין ידו~י~ל~~מי~
 ~יי~~ בלבדהנס לגו~

 בנוג~ ג~ד~~~
 כתב הנביאים" מתקנת הנס" לזמן

ש~
 בהגה שאלה בהעמק

 בש~
 ~שבת הר""ן

 צרה ~ל אלא הלל" אומר"ם דאין ב~""ג"~ש~ פ"ב~
~ ~"י""ש" ונגאלו בהנכנסו שהרבי~  

 וכ~
 ~סוכה התו~" כתבו

 ע"בדמ""ד
 דו~א דמיירי כאן~" ד"~

 ~ג~ול~
 ישר~ל כל

 ישראל כל דלגאולת ו~""כ ~~יי""ש"
 ""או~רי~

 או~ו

 כוונת~~ול~""
 בה שגומרין הימי~ באלו דוקא דלאו

 אח""ז ולא הגאול~" ש~ת ~ל דוקא קאי אבל ההלל"את

 ל~נין ~"ד~" ~~וכה בר""ן איתא וכ~"ג השנה"~יו~
 ב" של דהלל ש~" וכ~ב שהחיינו"ברכת

 וצרה צרה כל ~ל לומר שתקנו כיון בזמן" דתלויא~""ג נמי" ~ובי~ ימי~
 זמנו אין הצבור" ~ל תבאשלא

 דאין כלומר ~כ"ל" קבו~
~ בשעתה" וי"ל ניסא" איתרחיש דדלמא קבו~"זמנו  
 דלא א"~" ~שורש ב~ה"מ הרמב""ן מדברי מוכחוכן
 ד~~תיק הצבור" כל של ניסא על רקתקנו

 שביניה~ נביאי~ וחכ~א ~~ז~"ל תקנת~
 כל ו~ל וכו" תקנוהו

 ""הצביר" ולשון ~יי""ש" וכו" הצבור~ ""~ל תבוא שלאצרה
 משמ~ הידי~ה"בה"

 הצבור~ כל

~"~~~~
 בש~ת עכ""פ הלל לומר ושו"~"וה~ור הרמב"~ הפו~~י~ ב~רי ~זכר דלא מה ניחא

 משו~ הנביאי~"כ~~נת הנ~
 דהש"ס או מתר~י" א" די""ל

~במגי~~
 חולק

 ~ל הי" דהת~נה ~שום או כנ"ל" ~""~
 ~שה שצדקה וכיון ישראל"כלל

 ~~ הקב""~
 שפזרן ישראל

בין
 ~פ~חי~ ה~ומו~

 שכיח לא ~ילא ~"ב~" דכ""ז
 ביחד" ישראללכל ג~

~~~~~
 ~פסחים במאירי ראיתי קשה

 דקי""ז~
 כתב ש~"

 הי~ה" ונגאל צרה" שאיר~תהו יחיד כלבזה"ל~
 לקבו~רשאי

 באותו ל~צ~ו הלל
 יו~

 שאינו אלא שנה" בכל
 י~וד ~יה כך וצבור" צבור בכל הדין וכן ~ליו"מב~ך

נביאי~
 וצרה צרה כל על לאמרו

 כשנגאלי~
 ~כ""ל" ממנה

 הרבה~נה
 א" מינה" ש~

 ~" יחיד"בצרת ג~ הוי נביאי~ ד~~נ~
 דג~

 בצרת
 רבי~

 ה~אולה" ~ל לברך אין
~

 בזמן דוקא ~לאו
 הגאו~

 אלא
 ו~ל חיוב" ולארשאי דוק~ וג~ אח""ז" ג~

 כ~
 לה~ביר וצ""ב ~ר~ין" אין
שי~תו~

 תקנת ד~כלל המאירי" ד~ובר דאף בזה"~~~~~~

 וג~ יחיד" ג~ הויהנבי~י~
 מ""~ שנה" בכלאנא הנס" בזמן ד~או

 למה דאל"כ כוו~ייהו" הלכתא לית

 לחידושצריכי~
 הנביאי~

 ומ~~~ מגינה" במקרא
 ק""ו

 וכןכנ""ל"
 ~~~נת כן דהוי כיון בחנוכה" חכמי~ לת~נ~

הנביאי~
 א~ דמ"מ אלא נ~" בכל

 לחוש רוצה אחד
 וליכא כנ""ל" דוקא ברכה וב~א ר~אי" הנביאי~"ל~קנת

משו~
 לשי~ה לחוש כן ד~ושה כיון יו~" בכל ~לל האו~ר

~זו"  ~ה כל ~בל 
 הצרה להם שאיר~ לאו~~ דוק~

 בפשי~ות מדבריו ~~~וכח לאחרי~" ולא ממנה"ונגאלו
~

 יג~
 שי~~ו הובא שלא כיון דהלכ~א" אליבא ל"ה כ"ז

בש"~
 וז"פ" ופוס~ים

~~~~
 גם

 סי" ~יו""ד הח~""ס לדברי בנוג~
 רל""ג~

 שהובא
 דקבי~ת שסובר באופן שאלה" ה~מקב~ברי

 ~ל מו~דיום
 הנ~

 מה"ת
 ל~ול~

 מצרים" דגאולת מ~""ו
וג~

 ~"ז וכתב דפסח" הגדה כמי ~"ת" דחנוכה הלל
 ונשכחו ~~נית" מגילת ב~לו האיך דא""כ כלל" ~ראהדלא
או~ם

 הימי~
~ ~כ~"ד" ממנו  כבר הנה 

 דהרי ו~יותר החת"ס" ~ל בתמיהתו שאלה"הה~מק ת~
 ש~החת""~

 שהביא אחרי אמנ~~" ~ד""ה
~ 

 דאיתא
 בנה ע""ז ואשר בתמיה" מוסיפי~" אחרינייתאב~לה" ~~נית~ שבמגיל~ ~ובי~ ~הימי~ ~מייתא דר""ה~"~פ""ק
 התשו" דברילדחות י"~~" אות שלו איסור מנהגי תצ""ו סי" ~או"ח חדשהפרי

 מהר"~
 ב~~ין מ"~~" ~~י" אלשקר

מקומות
 ביו~ יו"~ ש~ושי~

 שנ~שו
 ~"ז וכתב נ~" לה~

 פפד""מ מנהג ליישב הרבה ~רח דבמ~ו~והחת""ס"

 ביו~ פורי~" ש~ו~י~ומצרי~
 שנ~שו

 ~והוא נס" לה~
 ~"ו האי ו~שו~ וקצ""א~" ק~"ג ס~ או""ח חת"סבתשי"

 ~כת""ד" וכו" לחידותדמשעבוד
~  יוק~הדאל"כ ל~"ו" צריך דהיה וי"ל 

 מה~ גופ"ה" ~~ני~ ה~גי~ ~~
 דאין

 בל~ יו"~" ב~שיית אף לח~" רשאיהנביא
 המהדש"א וכ~ש חידוש" ל""ה ~"ו" ~יש כיוןאבל הלל" אמירת

~במגי~~
~ ש~"  היו כח באיזה ~א""כ יו~שה" אבל 

יכולי~
 שה~יר כמו אח"ז" לב~ל

 בה~מ~
 מכל מאד"יוקשה וג~ שאלה"

 הנסי~
 מחנוכה חון לישראל" שנ~שו

 קב~ו שלאופורי~"
 ביו~ יו"~

 השנה
 ~ כנ~ל" שלה~

 עכ""חאלא
 דאי~

 בזה
 משו~

 היו ומ""מ כנ"ל" ~"ו
~בל יכולי~

 ביו~ יו"~" ~ליה~
 שנ~שו

 אמירת בלא נ~" לה~
 בזה ואיןהלל"

 משו~
 היכא לחדש" רשאי הנביא אין

דאומרי~
 ~דברי המבואר באופן ~ה"~" ~צוה זה דאין

הרמב""~
 ~מרי~ ~ה"

 ~ה""מ ~ל ~בא מרגניתאובספר ש~" ב~רחי ו~~ ה""~~" פ"ב
 ש~

 ראשון ~שורש
אות

~"~ 

 ובדברי הנ"ל" ~~רש"א בדברי שפ~ל במה
 נביאי~ תורת ב~פרו חיותהגמהר"צ

 בל ~מאמר
 ~וסי~

פ""ב~
 עיי""ש~

~~~
 החת"~ ~דברי שאלה בה~~ק שהביא מה

 גם כן
 כתב דאדרבהיראה החת~ס" ב~רי לה~יין הנה הלל" אמירתל~נין

 ש~
 דקבי~ת ה~שובה~" ~בסוף

מו~ד יו~
 ביו~

 מ""~ דאו"" ק""ו הוא נס" ~שיית
 רק זה

לע~ו~
 שכתב ואף דרבנ~" זה ל~שות" מה אך זכר" איזה

 קריאת "דאפשר""אח"ז"
 ה~גי~

 כ~ו שירה" לו~ר דאו"
 ה"נ בפ~" ביצי"~ ~~ר בפ~חשצוה

 חייב לחיי~ ~~ו~
 בה""ג דברי קצת יוצדק היה וא""כ בפה" שירהלו~ר

 ~כ""פ אלא בזה"ל" וכ~ב תוכ"ד" מזה חזר ~"מ~כנ"ל~"



~ ~

~ ~ ~ ~

~י~~
 י

~~~~  מ""ע למנותו הי"לא
 ~פ""~

 ספור בכלל כלול שהוא כיון
 דא""א ליה" ~יפש~א כנ""ל" ~פשר ~דרך רק שהת~יל"כמו להחת""ס" ליה דמסתפקי ~חרי הרי עכ"ל" וכו"יצי"מ
 מ~~~ כן"לומר

 למנו~ו הי" דלא
 הרי כנ"נ" ~פ"~ למ""~

ג~
 מה לפי ומכ"ש החת"ס" לשי~~ ~ף וזה במק""א"ולא ~יתמ~" דאיתמר היכא וממילא בפ"ע" מצ~ הוירק הק"ו" ~לל הוי דהלל לומר ד~"א בהא" סליק החת""ס
 ו~ורים בחנוכה רק ~ה גמור" ~"ו הוי א~ואף אסמכ~א" רק הוי ק""ו דהאי וש"~" המזרחי ~ש~שבארנו"

 החת"ס~ מדברי עוד דברינו בסוף ועי"שכ~בנו~ מ~ע~

~~~
 ל~שיית ~נוגע

 יו"~
 ~~ה ~ליגו הלל" אמירת ~לא

 דס""ל כנ""ל" והפר"ח אלשקר~~~ר""ם
 דהוי להפר"~

 ב~ל קמייתא ר"ה~" ~במס" ~~~רינן כיון ב~עו~"מנהג

אחריניית~
 ו~~ כנ"ל" מוסיפין

 יו"~ הוי מוסיפין
 דרשות

 ק~"ג סי" ~או""ח ~~~""ס ~נה ~~יי""ש"
 יקצ""א~

 ש~"
 חולק א~ל ~יכ~" נמי איסורא הפר""ח" שי~~ ד~יכת~
~ניי

 דאחריניי~א קיי""ל לא דלמסקנא ד~ינא" ~~יקר~
 והיכ~ ~וסיפי~"אין

 ויוסי~ו יוסיכו ~~" ~בל שאינו
 והנה ~עיי""ש"

~  
 ה~ת""ס שה~יא

 ש~
 ראי"

~~~ואר לדברי~
 ובע~ין~ ~~מגי~

 שהוא ר~א לומר ודו~ק שירה" לומר ~ארצות כלהוכשרו ~יהמ""ק" דמשחר~ ש~"
 ב~לה לא נמי ס"ל שם~" כן ~דס""ל~תרא

 מגיל~
 תענית

~עכ"ד"  דקדושה כ~"ד דאתי" שם" ב~ו"א ו~י" ר~שו~"~יהמ""ק ~חר~ ש~ מיירי הש""ס דהרי הבנ~י" לא 
 לאראשונה

 קדש~
 ראי" ומה עיי"ש" לע"ל

~~ 
 למה

דא~רינן
 ~גיל~ דב~ל~

 ~חרי דהי" תענית
 וא~ השני"ביה~"ק חור~~

 דהוי כיון לומר
 כ~

 ~ינו מדינא"
 הש"ס דברי על יוקשה א""כ ליב~ל"יכול

 דב~ל~
 מגילת

 למ"ד שני"" ~קדושה א"כ לע"ל"קדשה א~ דתלוי ה~ו"א" דכת~ מ~ ~י ו~וד וכנ"ל"תענית
 דקדש~

 הוכשר~ל~ ~"~
 שכת~ מצ~~י ~ושוב שיר~" לומר

 בתשו" כן
~ בחו""ל" מיירי שם והחת""ס דלהלן~"כת"ס  ב~~ת א~ל 
 עוד כ~ב ~עצמו"הח~""ס

 ~ע~
 לפסק

 ה~ר"~
 אלש~ר

 ו~סקוהנ"ל"
 כ~

 דהא תר~"ו~" ~סוס"י ו~א""ר המג"א
 שפש~ו דהנך דומיא דוקא היינו להוסי~" שלאדאמרו
~ל

 ישר~~
 אינו בפ"ע" א" ומדינה ~" עיר אבל

 דימ~
 ונוד~ עיי""ש" פקפוק בלא ומותר~נך"

 א" דפוסקד~יכא הפוסקי~" מש""כ
 היכא ~"ז לסמוך אין צדדים" שני כת~
 אחד~ צד רקדליכא

~~~~
 ביו~ הלל" לאמירת ~נוגע ל~ינא" ~~נא

 שנעשה
 מהמ~ואר לסור אין ~בור" ובין ליחיד בין נס"לו

 אף וזה לב~~" ברכה הוי ו~~ר~ה ו~וסקים"בש""~
 שנ~ו האנשי~" ולאותן ~ו~"~או~ו

 ו~"ש ~נס" ~~
 במקו~ כן"דהוי

 אחר
 כנלענ"ד~ אחרי~ ולאנשי~

 ראיתי~~~
 ~גיל~ ~ר"~

 ~ד""ד~
 ~~~א ד~יי~~על שם"

 עבדי דאכ~י ~פורי~" הלל אמרינן דלאדר~א"
 נס לכל סגי דרבא ~עמא והאי ~זה""ל" ~ אנן"~~שו~וש
 בחוןהעשוי

 לא~
 והמש~עו~" עכ"ל" בגלות שישר~ל בעוד

 או~רי~ אין ~עמאדמה~י
 על דוקא ולא נס" כל על

 וש~מ אנן" אחשורוש עבדי דאכתי משו~ ד~ורי~"נס
 כל על לומר צריכי~ היינו ה~~" זה זולת האלכאורה

 סי" ~או""ח סופר ~כתב ל~ד וכן ~חו""ל" הנעשהנס

ק"מ~
 היכ~ שו~" וא""כ עיי"ש" הר""ן בדברי ~פירוש

 נסי~~ שאר ~ל גםהלל ~~ יש ~~י~ות~" כן ימצא ~~ם ~חשורוש" עבדידל""ש

~~~
 ~~ירת ענ רק דק~י י"ל כן" הפירוש יהיה א~ אף
 הנ"ל" ~י ~ובא ל~עיר ~הקדם מדבריו" ראיה דאיןחזינן ~ד~ריו" שפיר כדמ~יינין א~ל הנס" ~שעתהלל

 ~זה"ל ~סיים הרי"ף" דברי ב~~~ הכ~"ס" ד~" ~ה ~ל~"
 מכל הזכיר ולא בפו~ים""" הלילא אמרינן לא""ה~ך
 ולא הצריך" דין דהוא פורי~" רק דהזכיר משי~הנסי~"
 אין דב~ו"ל ב" ~התחדש" להיות ועתיד ה~פשר ~לדבר
צריך

 שני" דקדושה כיון לר""נ" גם אף אלא דר~א" נ~~~
 על הר""ן" על יוקשהכ"ז עיי""ש" כנ"ל" שבחו"ל נס על או~רים אין לע""ל"קדשה

 מ~
 מדרך לסור ~ר""ן ד~קוומה נסים" שאר פה דהזכיר
 הרי"~

 וגם בזה"
 מ~עם הלא לארן""" ~חון הנעשה נס ""לכל הר"ןדייק למ~

 אין ד"" ע~די ~ללו לומר של"ש ~זמן בא""י אף~רבא"
 צ""ב וגם ~לל"לומר

 הלשו~
 דר~א ~עמא ""ו~אי שבר""ן

 דלא לו~ר נ~י~" מש~ר קודם ~יבר מי וכי וכו""סגי"
 ד~עמ~ לומר" דצריךסגי"

 באמת ~~ל ~ סגי" דר~א
הפירוש

 שייכות" לו יש הזה" דדיביר בד~ריו" הפשו~
 ~~~פתא שעל ~שנכנ~ו~" ~בד"~ ש~ ~ר"~ שכ~~ל~~
 ~ע~א עלדר"נ"

 ~ומרי~ שאין ~י יצחק" דר~
 שירה

 ~חו"ל" העשוי דנס מצרים מיציאת בחו""ל" הנ~שה נסעל
ה~י~

 הוכשרו לארן" ~או שלא עד ~ני~" הא הרי"ף
 ד~יתא מה הר"ן" ~ביא וע"ז שירה" לומר הארצותכל

 ~יינו ורבא דלר"נ~"ס"
 דוק~

 לא~ר אבל ~אר~" בעודן
 בנס ו~לל שירה לומר להכשירן" ארצות שאר חזרושגלו"
 דבריי~א ~עמא האי הלכך בה~""העשוי

 "ל~
 סגי~

 דפורי~" בנס ל"מ דבריית~" ~~מא דהאי כלומר"עכ"ד"
~ו~

 ומה""~ להכשירן" ח~רו שגלו דלאחר
 ר""נ הוצרך

 ע~די דאכתי ~ע~" חידש ורבא הלילא" זו קריאתהלו~ר
 דברייתא ד~עמא ד~ף הר"~" אמר ו~"ז אנן"אחשורוש

 לכל "סגי"" דרבא~~מא ""האי אבל שגלו" אחרי ~חו"ל" ה~שוי ~ס סגי"""""ל~
 כלומר בחו"ל"" העשוי נ~

בנס ג~
 דפורי~

 ""ב~וד שגלו" לאחר דנ~שה אף ביה" דאיירינן
 כלו~ר בגלות~"שישראל

 ~חשורוש עבדי ד~כ~י משו~
 ומזה ~אנן"

~~ 
 לאפוקי שהוא ""סגי""" ב~ון ד~~ר

 דא~ר~מה
 מקוד~

 ד~ע~א
 ד~ריית~

 דסוב~ משו~ לארן""" ""בחון ~עשוי נסלכל ודייק" סגי""" ""לא
 ~ל

~ 
 דאמר

 דנסמ~וד~"
 מיני~ ד~לי~ הפורי~

 ד~רייתא ד~ע~א
 של~ סגי""""לא

 אמרע"ז שגלו" ל~חר בחו"ל" העשוי נס על לומר
 ד~~~

 "סגי" דרבא
 א~

 ובאמת כזה" ~נס
לא

 נ~~
 אחרי~" לנסי~ הר~ן מד~ריכלל ראי~ אין ו~ילא זה" בכל הרי""ף מדברי כלל

 כנ~נ""ד~ביה דאיירי דפורי~" מנ~ חו~

~~~
 ~דברי דנראה

 הח~""~
 בתשובה

 ~או""~
 סי"

 חנוכה חון א~ר נס על גם הלל" לו~רדשייך ~צ""ב~
 הוא ~ריופורי~"

 לה ו א ג דעד בלא"~" ש~ החלי~
 דאין וכיון כנ"ל" אנן אחשורוש עבדי אכתי~תידה
 הנ""ל~ דברינו ככל לדקדק חש לא לדינ~"נפ"מ

~~~~
 סי" ~ח"ב שאל חיים בתשו" לעיין נתעוררתי
 אשורי" ~דו לא ש~עזה"י לראות וש~חתיי"א~"

 באיז~וכיוונ~י
 ד~~ם היינו" הגדו~" לדעתו ~דברינו

הרי""ף
 ~קנת את דהשמי~ו והרא"ש" והרמב""~

 הנביאי~
 מ~ו~הנ"ל"

 דתקנת והסמ"ג" התיס" כשי~ת דס""ל



~ ~ ~ ~

ם~~
~ 

~~~~~~  של נס על ~~א היתההנ~יאים
 ד~הכי וכתב ישראל" כ~

 ~כ~ לו"אתנח
 מ~ינה או עיר ישראל לשונאי היו צרות

 שקבלו ויש נס" ~םונעשה
 יו""~

 שעשו ויש ביום" ~ו
 שם הביא וגם ~ הלל" לומר שק~עו שמענו ולאמגילה"
 המאירי~~י

 ~פסחים~
משום כוותי"" הלכתא ~לית ~תב הנ"ל"

 הכי" להו ס~ירו ~לא מוכח ז""ל" ~מהפו~קי~
 מ~ורות ישראל רבני נקי~יוהכי

 לומר תקנו שלא ואחרוניםראשונים
 ~ ל לה

 ת ע ו ש ת
~ 
" " ~  

 והוסי~
 ועיניך בזה"ל" לומר

 מש~תחזינה"
 דכ"~~" ~ת~נית במ"ש והסמ""ג התוס"

 הרא"ם והאריך פירושים" כמה ~יש יתחיל" לאיחי~
 ומשו~ וכו"" ~ספרתם הלאוהאחרונים

 רבני תקנו לא
 ~איכא בתש~תם" הלל שיאמרוה~ורות"

 כ~
 סברות

 ישראל כל אלא היתה לא והתקנה ~תענית"כההיא
עכ"ל~

 א~~~~~
 בכל ז""ל החי~""א מחה ~לא

 ~וקא והיינו ~תש~ועתם" הלל לומרהמתא~צים נג~ תוק~
 מה שם" שהביא כמו ברכה"~לא

 ~ייאמי~ מהר""י שהר~
ז""ל"

 ~ק~
 מצרת~" משניצלו הלל" שיאמרו ע~תו" ~קהל

 על דסמךוכתב"
 מ"~

 לומר תיקן ו~ן ~~רכ~" דכ"ז
 ההלל לומר לשיטתם" הוסיף והחי~""א ~רכה" בלאהלל
 לא למעשה א~ל הלל" שאומרים ~~וםשלא

 את אני וש~ח ~~ה""ל" שסיים וכמו ברכה" בלא לומראף הסכי~
 לתפ""ן תק"ב שנת להם אירע שכאשר ז""ל" ליוורנורבני
 שת~גוהו במקום כל""ח כ"ו הג~ול הלל לומרובש"ק שנה" ~כל ההוא ביום תענית תקנו וניצולו" הרעשצרת
 הלל לומר ת~נו ולא יפה" ונגון בנעימה ~מירותרז"ל
 ~ו~אי ~בברכה הרי עכ"ל" לעשות ראויוכן
 ~ה בלא אף אלא לומר" ~איןס"ל

 ס"~
 וכ"ש כנ""ל" כן

בנ~"~
 לישראל~ ויו""ט ישועה בכלל ולא נס בכלל לא ~ל""ה

 לעיל"כמבואר
 עו~~~~

 ז"~" אות תפ"ז סי" ~או""ח יוסף ברכי בספרו
 משמע שבחו"ל" נס על שירה אין ~מדא~רשכת~"

 ~~ע~ין כלל ~~ך לא ב~~ה" ~או~ים מה ~זולתי""ל ~~~" בליל ~ורק עייש""ה" ברכה בלא נימא בפוריםגם בברכה" הקפי~ה ~וקא תימא ואי כלל" אומריםדאין
 מיגש הר"י בתשו" כמ"ש שמחה" משום ~י"ל~"י~"

 ואו~ מצוה" ~אין ~ה~א וש""מעייש"ה~"
 ~~י~ה" איכא ברכה ~לאאף מצ~" משום

~~
 צ"ע

~ 
 ומה אנן" אחשורוש עבדי ~אכתי ~רבא"מ~עמי" בנידונו" שאול ~יים בתשו" העיר שלא

 לה~יח ~"~" אות תרצ"ג ~~~ בברכ"י מש"כ ~~יגם
 נידונו ואם ~~רא" ~הוא כרב ~הלכה הפוסקים"מ~ברי
 הוישם

 בחו"~
 ~בריו ~סוף שהביא ליוורנו עיר ~מו

 של מקומי וגםהנ""ל"
 כנראה ז""ל" פייאמי~~ מהר""י הר~

 ~~ונו שמשון מה"ר חותנו שהיה בחו""ל"ש~יה
 אב""~

 הג~ולים שם עי" ז"ל" אנקונא~~""ק
~~ 

 אות ~~רים
 יש הרי א~ש~צ"~~"

 ג~
 שירה אומרים ~אין משום

 ~א~ להוכיח" ~רצה י"ל א~ל כנ""ל"בחו"ל
 נס על לומר אין הלילא" זו ~קרייתא כר"נדהלכה ~ס""ל" להמאירי

 וכנ""ל~אחר

~~~
 מה יושר אמרי נמרצו

 שכת~
 ~על ר~ה""ק

 ועלהגאולה
 התמור~

 מ"ד אות
 פ""~ ~~

מד~ה""~~
 ברור ~~ר והנה וזלה"ק~

 ש~צ~
 הכניסה

 גם ומה באיסור" הי" זול~לח~ה
 לכו~

 כלל את
 ישראל את עי"ז ולהכניס ~אומות ולל~ום לצאתישראל
 הואלסכנה

 נג~
 על ה~ו~ר וכל הקדושה" תורתנו ~עת

 וכופםזה
 למלח~

 נפשות ורב~ות אלפים דמי ומפ~יר
 תורה דעת והו~ך ~רשות שלא הריגה ל~נתישראל
 תלוים ישראל ~מי ואשמת ~~~ ושו~ך גמור רוצחה""ז

 וש~ עכ~""ק" וכו""~רא~ו
 ~~א~ות

 מ"~~
 אלא וז""ל כתב

 הכו~בת לשי~תםא~ילו
 של ~קיומה ורוצים ש~~צי~

 תאות ולמ~ות הגוים" ככל ~יותהמדינה
 לב~~

 בעקירת
 פניהם יעיזו איך אבל ה~משלה" בכח והתוה""קה~ת

 ~רשות מלחמתם ~היה לומר עמהם הנ~ריםה~תיים
 עכ~~~ וכו"התורה

 כל~~~~י
 א~

 ה~ון מאת איגרות ~קו~ן ראי~י
 וכ~אי צ""ז~" ~סי" ז~""ה אישהחזון

 התורה ~""פ הם קבו~ים ה~נכה ~ניני וז""ל"~~~יו" ~ע~~
 אין נ~יא ואף שבע"פ" ~~ורה ופירושן ~כתבשעיקרן
 שהגרעון וכשם בתורה" סמך להן שמצאו עד לח~שרשאי
 התורה מצות על ההוס~ה כך מה~ורה" נל~הבכלל
 ~כלל הוא ל~ורות תענית קביעת כן וכו"" ~תורהנליזה
 ע~יין שהיתה מזמן הוא בי~ינו שיש ומה דר~נן"מצוה
 ~ור פנינו נעיז ואיךנבואה"

 ש~ו~
 ~רהר ~ השתיקה לו

 מעי~ה הזאת ההצעה והרי ל~ורות" דברים לקבועכזאת
 שאגו בזמן ושפלינו" חטאתינו ~כל כמתכחשיםעלינו

 התורה מן ורקים ~לים ובפשעינו" ~עוונותינומלוכ~ים
 נחפשה ממנו" לג~ולות נעבור נא אל ממצוות"וערומים
 זה הלא שנאמר כמו חובתינו וזוהי ונשובה"~רכינו

 ~""ל~ וגו"צום

~~~~
 ~בריו

 הנ~
 תענית לקבוע ההצעה כלפי אמורים

 ומכ""ש איירו~א" יה~ות חורבן אחרל~ורות
 לעניננו~ בנוגע ה~בריםש~ייכים

 ושו~ ~"~"
 באחד נ~פס

 מכ""~
 ~מיום ~אר"י היוצאים

 אייר כ"ו ~חקתיו~""ק
 תשכ"~

 מ"א
 ה~ון שמרן מוסרים הננו רבים" לשאלת~זה""ל~ לעומר~
 קני~~ייעקב ~

 ~שליט""א~
 שמציעים ד~ר על נשאל זצ""ל

 ל~~לה ~רכה של ונורא חמור איסור "שזהו ~ ~זה"לוה~יב ספירה" ~יני בו ול~~ל אייר כ""ח ~יום ב~רכה הלללומר
 ר"ל~" ~ורה""ק ב~יני יסו~ות עקירתושל



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ י~~י~~

 ~~~ן ~~י~ ג~י~~~~~י~
 ~~~י~ ~~~~~ י~~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~

 ו" יו~ ירו~~י~"~~""~"
 ~~~~ו~י~~ ~"~ ~~ו""~ ~ר~"~

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

 ~~ז~~~ו~ ~~י~ ~~
 ירו~~י~ ~~רי

~~ו"
 ~~ וכ~"~

 כ~ו"
 ~כ~

 ~י~ר
 ~ו~"~ ~ו~"~ ~ר~"~

~""~~
 ר~ ~~י~""~ ם~~~ ~~~~ ~~י~~ ~ו~"ר וכו"

~~~~~~~
 ו~~ו"

~~י~ור ~~רי~ י~~ ~י~יו" ~י~רי~ ~"~
 ו~~~י~י ~נכוו" ~~י~~י ~~כ~

 ~~י~~ ~~~~ ~~~ו~י ~י~~ ר~ ~~"~~ר~ו~
 ~~~ר~" י~~י~ ו~~ ~~~ר~ ~~ ~ו~~~י~ב~~"

~~ 
~~~יי~~" ~י~~ ונו"כ" ~ו"~ ו~ר~~ו~י~ ~~~" ג~~ני~י~~ו~

 ~~ו~ ~~~~~
 ~ר ~~~ג" י~~ ~ו

~ 
 ~ו

 ז~ ו~~ ~רג~יו" ~~ו~~~
 ~יגו

 ~~~~~ י~ו~
 ~~~יו~~י~

~~~ 
 ו~~ו

 ~~י~ו~ ~~ ~~ו~ ~ו~ ז~
ו~~~~~

 ~~ ~~~ ~~~~" ~~גי
 ~~ג

 ~ו~~ ~ג~
~~~ 

 ~~~י~ ~ ~~~ ~~יגי~ ~~~~ ~~ג~ ~~י ~~ו~י~ו ~~ ~" ~י~~~~ ~~ור ~~~י~ ~ ~~ו
 ~~ ~~ ו~~~ ~ו~~י~"~

~ג~
 ס~י" קכ"ח ~סי" או"ח בשו"ע קיי"ל

 ה"~
 לא

 שוקיי~ ~ב~י אבל במנ~לי~" לדוכן הכהניםי~לו
 זו הלכה ו~ורשרי"

 מג~
 סו~ה

 וכ~~ באורך"ובב"י ~יי~ ~"א~ ~~
 ~כמה ~קל ונהגו ~ור"של ה~ א~ מחמירין ויש ~ הרמ"א ~""ז

 והנה ~כ"ל" מקומו~

הא~רוני~
 נק~ו

 ב~~~
 אשי דרב כ~~מא זו ה~ה

~~סו~ה
 ש~~

 הוא" חלוצה או גרושה ש~ן ויאמרו למ~~ריה אזילוהדר בסנדלו" רצו~ה לו נפסקה שמא דחיישינן
 דאמרו קמיי~א ל~~מא ~דאילו בפירש"י"~י~

 ה~שויין ~גדיו שמסת~ין דהיינו הציבור כבוד~ני ש~
ל~ד~ו

 בהגבה~
 ראויין אין והן לציבור סנדליו ונראין ידיו

 ~ ש~לי~ן" ~י~ מפניליראו~
ל~ין שוקיי~ ~~י בין ~לק שייך

 מנ~לי~~
 ~פילו ואסור

 שאין ~~נ~לי~
 ברורה ב~שנה ~נ~באר וכמו ר~נן פלוגדלא רצו~ו~ לה~

 ~ש~
 ס""ק

~""ו~
 ~יי"ש"

 אד~ ב~יי~~ג~
 ~~י" ל"ג ~כלל

 וכ~ ~~
 ~~שנה

 ~~""ק~רורה
 ~~ ~~ו~רי~ ה~ ד~~ כ~~ י"ז~

 לכו"~ה~כנסיי~
 כ~ ~~~ ~יי"ש" ~ו~ר

ל~מציא ~צ~ יש בנ~"ד
 שיה~ אופ~

 ~נ~ליו
 ה~כנסיים~ ~~ מחו~רי~

~~~~~
 מה~"י הוא ~דם החיי ~~רי ד~קור

 ~~י היינו דשרי שי~יי~ ~~י ~"נ וז""נ וכן"ד""~ ~שם~
 ומכנ~יי~~וקיי~

 ~אינם י~ד
 נקשרי~

 ~~~ניי~ אלא
 ואיצ~ריך כלל" רצו~ה ל~~י~~ ~~ו למיחש ~ליכאל~ד"

 ~י~א דלאלאש~~ינן
 ד~קנ~

 רי~"ז
 הי~~

 י~~י~ שי~לו
 ק~ל ברגליה~" דבר שום בלאממש"

 דכיו~
 ש~א ד~עמא

 שוקיי~ ב~י בהני מ~נדלו הרצו~ה~פסק
 למיחש דליכא

~הו
 ל~ לה~

 ~ח""א של ~~מו וז~ו ~כ""ל" וכו" גזר
~שהם והמ"~

 מחוברי~
 ~ם

 לכו"~ המכנסיי~
 כ~~ואר~ ~ו~ר

 המג""א למ"ש ג"כ ראיה איכאומזה
 ~ש~

 ס"ק
 מגי~י~ כשאין דוקא לי נראהוז"ל ה"~

 הארכו~ה ~ד אלא

וקשורי~
 או ברצועה

 ~סר~
 ה~ א~ א~ל

 עד מגי~ים

אציליה~
 דהם

 חשי~י ד~כה"ג ור"ל ~כ""ל" שרי מכנ~יי~
 יח~ מנ~~~ ~~כמכנסיי~

~~ג~
 מוילנא דוד ~רב כהונה כ~ר ספר בידי נמצא
 שכ~בז""ל

 ~ש~
 ~~~ ~" סי"

 א"~
 דהיכא כנ"נ

 ארוכי~ שוקיי~ד~ב~י
 ~ם ~~נסיים ונראה יו~ר

מנ~לי~
 אלא לכו"ע" הגזירה ~כלל דל""ה איסור אין י~ד

 דאם ב~וק" ~מהם ילכו דלא ~נאי ~""~דהוסי~
 הולכי~

~~ה~
 יכול אינו שוב מ~~נ~י~" הרי ~ש"ק

 ל~לו~
 ~~ם

 אחרי~" ~~לי~ לו שיש לא אם הכבוד ~נילדוכן
~דמה""~

 הספסלי~~ ~ח~ מנ~ליה~ להצני~ צריך
 וכו"

 דגם דס"נ מזה ונראה ~~יי"ש~
 ל~

 אשי רב דד~ה
 דא~רו ~~יי~א~~ם

 דלכ~
 ~ם ל~וכן י~לה לא

 למ~נא ~יישינן מ""מ הצי~ור" כ~ודמפני מנ~לי~
 ו~ה זה" ל~~~

מש"כ
 דמה""~ ש~

 הצי~ורי כבודמפני הספסלי~ ~ח~ המנ~לי~ להצני~ צריך
 וכ~

 להדיא הוא
 שאין שכ~ב הכנה""ג דבריש~ביא ס~"ה~ ~ש~ בפר"~
 נכו~

 מה
 הדוכן מן למ~ההמנ~לים שמניחי~

 ו~ש~~
 הברכה

 להצני~ צריך אלא הדוכן לפני הקהל כל ל~יניגלויים המנ~לי~
או~~

 ~מ~ום
 הפר"ח ~"ז וכ~ב ה~פסלי~" ~ח~ צנו~

 מוכחדה~י
 מג~

 דאמרו דסו~ה הנ"ל
 ש~

 דאין ה~~ם
הכהני~

 רשאין
 ~שו~ לדוכ~ ~סנדליה~ ל~לו~

 כבוד
 דלמסקנא ואע"ג ש~ליהן" ה~י~ מפני והיינוהצי~ור
אסיק

 משו~ אשי ר~
 היכא דאפי" לו~רהיינו מסנ~לו" הרצו~ה לו ~פסק שמא
 שיי~ דל~

 הציבור ד~בוד ~~מא
אסור

 משו~
 ובדבריך ~כ""ד" הרצו~ה לו ~פסק שמא

ה~א~
 ב~חלה ג"כ שכ"כ

 כנס~ ~שו""~
 ~סימן יחזקאל

 ה~ו~א ג""כ כ~ב וכ~י~זי"א~"
 ~כ"~ במגי~

 לדחויא אלא נ~כוין לא השני ל~~ם דאמר אשידר~ ~"~~
 ושפירבעלמא"

 כ~ב~
 דברי ~לו ה~ו"א ~פי""ד ליישב

 ~פ"ז בסו~ה ריא"זהפסקי
 ה"~~

 רק שם שהביא
~~~ 

 ג~ דהרי מיוש~ ו~נ"לק~יי~א"
 אשי רב

~ 
 נ~כוין

 ב~למא~ לדחויאאלא

~~~
 ~~ ילך דלא הנ~ל ~נאי לקיים יוכל אם דגם
 דפסק ~ה ~נינו ~ומד הרי בשוק" הנ"לנ~לי~

בשו"ע
 ס~~ ~ש~

 ל"~
 לו דיש דהיכי

 מומי~
 ~רגליו

 ~מקו~
 ~ שוקיי~ ב~י ~לא לדוכןש~י~י~

 והיינו כפיו" ישא
 ~שאר ישנה שלא כדי שוקיי~" ~ב~י כפיו ישאדלא

 שיס~כ~ ויגרו~הכהני~"
 וכיו""ב ד~~~" וי~יחו ~ליו

כ~ב~
 ~ומנהג בידו מ~מין לו ~יש דהיכי ~ב"י ג~

 המקו~

 ~ל ~לי~~ משלשלי~ ה~ני~שאי~
 פניה~

 לו דאסור
 ה~לי~ ו~~ל כפיולישא

 המומין י~ו שלא פניו ~ל
 פניו ~ל ~לי~ו שישלשל ד~"יבי~ו"

 ג~ יגרו~
 שיבואו

 ו~דבריך ~יי~ש" ~ליו~ס~כל
 שכז~ הבא~

 ג"כ כ~ב

 ~~מקו~ ~ראשי~~ ח~ ~סו~ ~~"~ הלויה~י~
 שנהגו

לישא
 אי~ יחפי~ כפיה~

 לה~יר
 מ~~

 לו שקשה ל~י

 א~~ רגלי~ הבתי~שו~
 ~~כא

 ~~י" ~ש~ בשו~ דפסקינן ב~ירו ~דש ~אופןבזה והארכ~ רצו~ו~" בה~
 ל"~



~ ~ ~ ~

 ~~ ~ם~~~
~~~~~~

דכשי~
 ג"כ יועיל זה אם כ~יו" דנושא ~גופו ~מין לו

 ~לא ~~ירו" ודש ברגליו שי~וק ל"ע לו שיש ל~י~נ~"~
 עם לדוכן כשי~לה להסתכלי~ואו

 נעלי~
 ~אפשר או

 ~מה ~ש אינו הרי דסו""ס לזה יועיל לא ~~ירוד~ש
 צ""~~ ול~עש~ ~נ~ליו" כפיושנושא

 שה~ר~~~~
 ~וקיים ~~~~י ~~ח~ר דס~ם ~ה ~ל

 ~~""י ~לאשרי"
 פסי~

 ~ור של שוקיים ~~~~י
 ו~נעלים" סנ~~ים ~כללהוא

 ו~
 ~שי"ע ס~ם

 כ~~ ~~""י~נה כנ"~
 עור של שו~יי~ ב~~י לאסור ~מש"כ משמע זהלשון ~יי""ש" וכו" נ""ל"" "ויו~ר ~לשון ~""ז

 ~שם בפרישה וכ~"ש לאיסור צי~ו~ רקהוא
 או~

 ולעלו~וז"ל~ ~"~
 ""ציד~"" ~"י עור" של שוקיים ~~~י ל~וכן

 ורמ"א~סור"
 כ~~

 ~שו""ע אמנם עכ~ל" ~קל ה~נהג

הר~
 סעי" ~שם

 הם אם שמ"מ ""וי""א ~ז~"~~ כ~~ ו"~

ש~
 חלקו לא ו~מנעלים ~ם" מנ~ל ש~כלל אסורים ~ור
 ~ו אין א~י"ואסרו

 רצו~~
 וציי~ ~כ""ל" וכו" כלל""

 שם

 ""ובי~ ה" סעי" רמ""א~~"מ
 לפי""ז יוס~"

 רק ולא ל~לכה" כןה~"י ש~ע~ החלי~
 צידו~

 לאסור
וכ""כ הפריש~" כ~ע~

 ~כ~
 ~שם ~חיים

 ל"א~ ס""~
 ואח""כ הר~"א ~~רי ~חלה ציין ~הרי מוכרח" דאינואלא עיי""ש" ~~"י ~שם

 ~הח~יר ~~רמ"א ~כוונ~ו ואפשר ~~""י"לד~רי
 ~ז~

 הוא
למה

 ומ"מ ~ ~~""י~ שם שצי~~
~~ 

 ~ל הר~""א שסיים
 להקל ~נ~גו ~ור של שוקיים ~~~י דינא~ך

 ~נו~~ כפי א~נם~~ו~ו~" ~כ~
 ל~קל~ נ~גו לא ב~קו~~ו

~~~~~~
 ו~~ יו~ר" להאריך אוכל לא ד~רי ~ראש
 ~ ~י~~או~

 ועונג ~מחה
 לראו~ ר~

 ~בריך
 כ~היקרים"

 אך יוסיף וכה ~" י~ן
 ~ו~

 ישכון וחסד
 ולראו~ כ~"י"באו~ליך

 ה~רה נכ~י זוג" ~ם ~יחד
 נח~ ~יי~ח~

 שיחיו יו"ח מכל
 ו~ד עד גוא"צ ~יא~ ~~

 אכי"ר~בכלל
 לנצח אוה~ךזקינך

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

 ~""ו ~י~"~" ירו~~י~~~""~"
 ~~~"~ ~~י~~ו~ ר"~ ~~~~

 ~~ ~~"~ ~ו~"~ ~~ו~י ~~ו~~~ ~ר~""~ ~""~~ו~~ו""~
 ~~~~ ~~~~ו~~~

 ~ו"
~"~~ 

 ~ו~"ר
~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~ו~ו~ ""~~~~ ~ו~~ ר~~~~י~"~
 ~ר~~~" ~

 ~~י~""~

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

 י~~~ ~נ~~ ~~~רי ~~""~ ~~~~ ~~ ~"~ ~~~~~~י
 ~י~ו ~"~~~~

 ~ו~
 ~~~ו

 ~~ו~~ ~~י~ ~ו~~
 ~~~ ~~כ~ ~~~ ~~~ ~כוו ~וי~~~ו~

~ ~ ~  ~~ 
 ~~~ ~~ ~~ו~ ~וי~ ~~~ו~~~ור~

 ~~כ~~ו
 ~~~~ ו~""~ ~יכ~" ~י~~ ~~כ~ ~~~ ~~י~~~כ~י ו~~" ~~ו~~

 ~~~ ~~כ"~~ ~""~ ~~~~ו ~~"~ ~""~ ~""~~~~
 ~~~ ~~""~ ~~~כ~

 ~י" ~כ~ ~~~ ~~י~ ~ו~ר
~~

 ~~י~יו
 ~~~ ~~ו~ ~י~~~ ~י~ ~~~~~~ו" ~~~ ~~

~ו~~
 ~ו

 ~י~~~ ~~~ ~~
 ~~~ר

~~ 
י~י" ~~~""~ כ~~~" ~~~ו

~~~~ 
 ~רכ~ ~~י" ~~~~ ~~~~ ~יו

 ~~ ~~~ ~~"~ ~""~ ~~~~" ו~~ר~ ~~ז~ ו~~י~~ו~~י ~~~~~ יו
 ~~כ~~~ו ~כ~וי~

~יו ~~~~ ~י~ ז~ ~~י ~~~י~~" ~~גי ~וי ~~~ו~~~~~ ~~ ~~~~ ~~י~ ~רכ~ ~~~
~ ~~~~" ~~כ~ ~  ~"~~~ 

 ~~~~~ ~רכ~ ~ו~י
 ~~~~ ~~ ~~כוונ~ ~~~~ ~~~~ ו~~~~~""ו"

 ~~כ~~""ו

 ~ר~ ~~י~ ~~ ~~~~~
 ~~~ו~ ~~~י~~ ~~~ ~~~ו

 ~~ו~י~ ~~~~י ~~~ ~~~ ~ז~ ~~~כ~ ו~ו~~~"
 ו~נה ד~ריך"~~~~

 כ~
 ~ן הוא

 ה~כי~
 שיא~ר

 ~~ר רק~שכ~ל""ו ~~~~
 אחר ש~~רך ר~י~י~ ~רכ~

 ~נ"ל ~ששא ~שום ~זה אין ו~~ילא לוי" ~מקום~ק~אה
 ~~ור ד~נה ל~~ל~"~ברכה

 ה~~
 ~~ברינו ~~ואר זו

 ש~~~נח""י
 הרמב""ם ~ל קו~ן ~ספר שהוא

 שם וציינתי א"~" ~סי~ן ~רוך~קור שו""~ ~ש~
 לשו"~

 ~הרי"א
 סי~ן~~~ו~"ח

~~""~ 

 ו~שו~~ וז""ל" דכ~ב
 ~רוך מקור

 שי~~ר ~~~ריושסיים
 הכ~~

 ~~רכה אחר
 ~שכמל""ו שני~

 לי"דקשיא
 ~~ו""~

 זה ~פר הנה לז~" ~וצרך נ~ה ~ליו
אינו

 א~ל י~י" ת~~
 ל~נ""~

 עפ~ש"כ נכונה ~~בר~ו נ"ל
 יחיאל לר~י ~~ניאבספר

~~ 
 ~סי" ז""ל ~רא""ש

 ס""~~~י~ וי""ו~
 א~יי א~ר וז"ל

 אין א~ נק~ינ~
 כ~ן לוי ש~

 לאחרי" ~~רך חלקו ה~~ן ~~רא ואחר כו" ~ח~יו~ורא
 ~צא~י כך ולאחרי" לפני" ו~~רך ליי ~~קום וקוראוחוזר
 ~~רם רבי~ש~

 גאו~
 א~א ~ן יצחק ר~ינו ~~ל ז""ל"

 כ~~~ורי
 ~קירא שכ~ן

 ~ברך ~ין לוי ~~~ו~
 פ~~ אל~

 ול~~רי" לפני"א~~
 ~י~

 ~קריאו~ ש~י
 ו~נ~ג

 ~לוי ~ריא~ ו~ל ולאחרי" לפ~י" קריא~ו ~ל ל~רך~י~ינ" פשו~
 ~~רך דס"ל זו ~~ה כ~י א""כ ~כ""ל" כו" ולא~רי"לפני"
פ~~

 לחוש ל~ד" א"
 ל~~~

 ג""כ" זו
 נכו~

 נאואם ~שכ~ל""ו" לו~ר
 כיו~

 נכון ~כ"~ לז~" ~נ""ל ~רוך ~קור ~~ו"
 ~רוך ~~~ור ~~ברי י~נ~ ~כ"נ" כ~""ל~~~צ~י

שיאמר שכ~~
 ~כ~~

 ~~ר
 שני~ ~רכ~

 כנ""ל
 נר~~

 דר""ל ~~יא
 ~~ררק

 ה~רכ~
 ש~יא וכו" נ~ן אשר

 ~רכ~
 ש~ברך שני"

 ה~ריאהאחר
 וכנ""ל~ לוי ~~קו~

~~~~
 כי

 כ~
 ~~שו" ב~~יא ~~ואר

 ~נח~
 ~ח""ד ~ל~זר

סי~ן
 נ""~~

 ~~~~ שם" ~~נ~""י ש~בא~י
 אחר

 ~~אי ~אריכו~שנו""נ
 ~י ~לכ~~

 ארי~
 לכהן

 ל~לו~
ל~ור~

 דשו"ר ~~בריו סיי~ שנית" ול~רך לוי ~~קום

~~ו""~
 שלא לוי" שאין ~כ~"ג ג"כ שד~~ו ~נ""ל מ~רי"א

 ד" שי~רך רק לכ~חילה ~~י~כנ"ס ~כהןיצ~
 ~רכו~

 ~~וכי~ו~~י~
 שי~~ר ~נ""ל ברוך ~קור ~שו" ל~~רי ע""ז

~~~~
 ~רכ~ אחרי

 ~יי"ש ~שכ~ל"" ~א~רינא ר~"~ית
 "~~ואר~כ"ל"

 ~ו~ ~כוונ~~ ~~שי~ו~ ש~~י~
 דווקא



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ י~ ~~~י~~  לוי במקום ה~ריאה אחר שמברך שני" ברכהאחר
וכמש"כ~

~~~~
 יעויי"

 ~~נ~~
 סימן ו" ~~לק יצחק

 ז"~
 הא~תי

 דמיעיל הנ"ל ברוך מקור תשו" מדברילהוכיח

אמיר~
 בשכמל""ו

 א~
 ~הפסק

 ר~
 וכמש""כ הברכה" ~שעת

 ~או""ח א~רהםבאשל
 סימ~

 כ""ה
 סע"~~

 ~~ואר ~הא

ב~בריה~
 בשכמל""ו הברכה אחר שיא~ר

~~ 
 ~איכא

 ע"י ~שכמל"ו לא~ירת הראשונה הברכה בין רבהפסק
 כנ""ל ~והיינו ~יי""ש" ה~ורה~יאת

 כוונת~ דע~
 הוא

 נם יו~יל ומכ""מ רביעית" ברכה א~ר אלא יאמרשלא
 הקריאה לפני הכהן שאמר הברכהעל

 לוי" ב~קו~

 הארכ~ובדבריך
 קצו~ מדכרי להעיר וכתבת

 השלחן
 ~ח""~

~ה~רות~
 זצ""ל ה~ברי לב בעל למוח""ז כת"י ומתשו"

 אחר אפילו בשכ~ל""ו לומר וחייב ~מהנ" לומרשהעלה
 הנ"ל הא"א כ~עת נ~י ומבו~ר עכ""ד" הר~השהפסיק
 ש~שהארכתי

 להלכה נכון הוא כן ועכ"פ עיי"ש~ ב~ה
 דכהןלמעשה

 שעו~
 לתורה שנית

 ו~ברך לוי ב~ו~
 שניה ברכה אחר רק בשכ~ל"ו שיא~ר נכון פ~מיםב"

 כנלענ"ד~ הקריאה אחר ליי במקוםשבירך

ואברכ~
 לש~ת שתזכה

~""~~ 
 כה"י ועבודה

 ו~ר~~ה נחתמ~וך
 וכ~ו"~

 לאיו~"א

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~י~~ ~~~~~~
 ~~~ן

 ~~י~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~"~" כ~~ו ~" ירו~~י~"~~"~"

~~~~  ~ ~ ~  ~ג~""~ ~~ 
 ~~ר

 ~~~~~ ~ו~
 ~י~ ~~~~ ~" ~~י~ ~~~~~~~

 ~ו~יו
 ~~ ~~~ ~~ ~~ו~~ ~רוו ~~יו~~~~

 ~י~ו ~ו~ר
~ו~ו

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

 ~" ~~י~ו ~~~~~
 ~~~ו~ ~~~ו~ ~"~ ~""~

 ~ור~~~
 ~י~ו

~~~ 
 ~~ ~""~ ~~~~ ~~~ ~~יי

~~"~~~ 
 ~וו ~י~ו

~ ~~ו~~ ~  ~ ~  ~~ו~~ 
~ ~~ ~~ ~~~~~~ור" ~  ו~~ ~~ ~~ ~~ 

 ~~יו

~ ~~~ ~~רי ~~~~  ~~~~~~ ו~~ 
 ~ ~ר~~ו

~ ~~~~" ~~ ~~~~י~ ~ר~ ~~~~~ ו  ~~~ ~ 

 ~~ ~~~ ו~~~ ~~~ ~~רי ~~~~~ג~
 ~~~יו ~ו

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

~ ~ ר~   ~ ~ ~  
 ~~ור ~~~ו

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

 ~~~~~ג~ו~
 ~~ו

~ ר~ ~~ ~~~ ר~~ ~  ~~ 

~ ~~ ~ו~ ~~  ~  ~ ~  ~~גי~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~ ~~ 

 ~ו
 ~~~~י~ ~~~~ ו~~~ ~~~~~

 לגו~~~~
 ראינו הלכה"

~~ 
 הח""א ~ברי ~הובאו אחד

 החיים ובכף סק"גו ~שם חיים אורחתבספר
 הנשמת דברי הביאו ולא~סק"ב~"

 אד~
אך הנ"ל" ומסקנ~ו

 לעומ~
 דב~פר מקילים" יותר מצינו זה

 תה~
 לדוד

~סק"א~
 הא וז"ל כתב

 דס"~
 אפילו לתליתה אסור

 אם הא פשי~א נראה~כיסה"
 ארו~

 לכיתל ~חובר הקודש

 מ~נדנדואינו
 ל~~~

 וזה הנחה ומקרי תלוי זה אין
 מפי שמעתי זו וסברא כהנ"אי דלאברור

 מר~
 קדוש

יעקב
 מוה"ר הרה""ג נכדי לי הראה ועוד עכ"ל" זי""~
 מבואר התהל""ד שכ~ברי שלי~""א סופר מנחםעקיבא
 עמ"ס הרשב""ן בפירוש ה""ה מקמאי לאחדכבר

~דכ""ד ~רכו~
 ע"א~

 וז"ל
 ירצ~ וא~

 ל~לות
 הכי~

 הכלי או
 ~ורה כספר עומדין שה~פילין ~י בזיון ליכאביתד
 כתב ושוב עכ""ל" באויר עי~ד ש~ארון ואע""פ~א~ונו
ופרכינן

 דתימא מהו ופרקינן למימרא מאי הכי אי בג~
 ש~~ינ~ ומיה~ קמ"ל" כס""ת הנחהליבעי

 א~ילו דס""ת
~כיס~א

 וכ"~
 עכ"ל" ל~לותו א~ור שלו ה~פר בתיק

 ש~~ בהערות וכ"כ הנ"ל" התהל""ד כדברי מללוו~רור
~~ן

 כ~~
 ב~יצור

 שו""~
 לחם בהגהו~יו

 סעי"כ""ח ~~ימ~ הפני~
 ג"~

 כתבתי ~וז""ל~ אדם החיי ~ברי על
שם

 בהערו~
 ספרו יל""מ הח"א ~ש~ל

 זה~
 ~וכרח" דאינו

והרי"ף
 והרא"~

 העתיקו לא
 כ~

 ופירוקא קושיא הך
 דס""ת זה דין הביא לא הר~ב""ם וגם ל~י~רא" מאיא""ה
 יבמש""כ עכ""ל" לחלק יש ג""כ ולהרשב"א ד~א" הנחה~עי
 ~אפי" הנ"ל"הרש~""ן שכת~ כ~י ~וונת~י אפ""ל הרשב""א" ב~ברי ל~לקדיש

 בס""~
 ואינו לכי~ל ~חובר ~ארון

 הוא הנ""ל הרשב""ן דברי ד~יום הנחה" מיקרימתנדנ~
 המ~~~ דברי מקור הרשב"אכדברי

 הלכה דעפ"י ~זה~~י~~~
 ~חיי"א כד~רי עוש~ א~

בנשמ~
 אמנם שרי" בו~אי ~דם

 ~נוג~
 ל~נהג

ג~
 לי

~ 
 ידוע~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ י~םי~ן

~~גי~
 ג~~~ין ~~י~ ~~~י ג~~י~~~גין ~~~~~~ ~~~~ ~~~~י ~~~י~ ~~ ~י~ ~י

 ~י~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~

~~~~ו~י~
 ~~"~" ~~~"ו

~~ו"
 ~~~ר ~כ~י ~~ו~ ~~ וכ~"~

 ~~וי~"~" ~י~י" ~~~"~~"ר וכ~ ~~ו~"~ ~ר~

~""~~~~~
 ו~~~"~" ~~~"ר

 ~~ו~~~ כי ~~~י""~ ו~~י~ ~~~~י" ~~~~ר י~~~~
 י~י" ~~ו~~וז~~י~

 ו~~כ~ ~~~~""י" ~~ו~~
 ~~~ר

ו~~~~~ר
 ~~~~ו~ ~~~ ~ו~ו~ ~~~ורו~

 ~~ו~~" ~~~~ו
 ~~~י ~ו~ ~~י~ ~~ ~~~~~ ~י~ורי~ ~~~י~ו~ו~~~י
~ר~"~

 ~~"ר
 ~~~~"~ ~ו~~ יו~~

 ~~~" ~~~~~~ ~~י"

 כ~ י~רי~ ~י~ו""~~~~~
"~ 

 ~~יכ~" ~~ו~~

 ~ר ~~~" ~~~ ~~~י~י ~י ~כ~~~~~~~י~~~
 ~~~ ~~~~ ~~" ~~ ~ר ~~~י~~~~~רי ~"~

 ~~~~~י" ~""~~י~י~
 ו~~"~

 ~~~~יו
 ו~~ו~י ~י" ~ו~~

 ~~יו ~י~ ~~ו~ ~~יו~ ו~זכ~ ~~~רי ~~~ר~~~~~~"~
 ~~ו~יר~~

 ~~יר ~~~י~ ~~~ כ~י ו~"~ ~~"~" ~יוו ~"
 ~כ~ו~ ~"~ ~~~ ~ ~~~ ~י ~י~ר~

 ~ר
 ~~~" ~כ""~

~ ~~ ~ ~ ~  
 ר~י~" ~ו~~ ~י~ ~~~י ~~ ~י~~ ~~גיו

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

 כת~~ג~
 ~סי" המג""א

 סק""י~ ~נ""~
 והה"ד וז"ל~

 שניק~ כלייקח ~י~ ידיו לה~~יל יכול ואינו ~ספינה הואאם
 ידיו ומ~~יל מהים ודולה ~שקה ~ונס

בתו~
 ו~ימיו הואיל היה ל~י ~חו~~ם הכלי שמי הכלי

 דר~נו~פי~
 ע""א מ"ב דף ~"ו ~~ר~ית ש""ג הנק~"

 המג""א" עכ"ל ס""~" ק"ס ~י"עי" או"ב~

~~~~
 מדהוצרך~ל וז"ל~ הנ""ל המג""א ד~רי ~ל השקל המחצית

 לה~
 שי~ול כתב ולא תקנתא

 דאין ס"ל ע""כ ידיו" וי~ול שלםכלי
 נו~לי~

 א~ל הם" מרים כי ~המה ~תיית ראוי דאיןהים ~ימי לידים
 ש"ד ~~ילהבתורת

 אי~ ד~~~יל~
 אולם ~~סל" זה

המג"א
 כת~

 שם
 ~סקי"ב~

 הריד~""ז ~שם
 אלף סי"~ול~נינו ~רצ""ד~

 שס"ו~
 הים ממי ידיי לי~ול דמותר

 צריך לא וא"כ כל~" ~תיית ראויים רתיחה שע~יכיון
 נקו~ כלי שיקח תקנתאלהך

 ~כ""ל~

~~~~~~~
 דכיון מג""א ~כיונת ~ה~ין נראה לשונו
 עכ""ח ~"כ רתיחה ~""ישראוים

 א~
 קודם

 ש~יר הרי דא~""ה ידיו" ~הה לי~ול מותר~תיחה
 ~מע וכן להרתיח" ש~"א ~מקום ש~מג""אהתיקון צרי~

לכא~ורה
 מהמ"~

 ס"ק ~~ם
 ~""ה~

 המג""א" ד~רי שכ~ה~יא
 ידיו נו~ל שלם כלי לויש דא~ ~ש~ וכו"" מנוק~ כלי רק שלם"" כלי לו ""ואיןהים ~מי ידיו לה~~יל מגי~ ואינו ~ס~ינה ~א אם ~כת~

 ~ה~
 ~כף עי" אולם רתיחה" ~לי אף

 אות ~" ~י" ק""ס ~י"~ייה
~~~ 

 השו~ ד~רי על

 יהיו האש ~ל אותם ירתיחו את היה מי ~ מלוחיםמים
 שמרתיחיםדוקא ומשמ~ וכו"" ~ג"א וכי" הרד~"ז הכל~" לש~ייתראוים

 אות~
 לשתיית ראוים שיהיו כדי תחילה

הכל~
 ואח""כ

 י"ב~" ~אות ר""ז יכ"כ לידי~" ~~~ נו~לי~
 אות ~""ל ~כללח""א

 ז"~
 אות ק~ושים ~פ" חי איש בן

~~"~~
~~~~ 

 ~~ו~ ~" ~~~~" ~~ו~~~~~
 ~ד~~ ~~~~~

~~~ס~~~
 דכל כיון נראה אותם" ~הרתיחו אף אוסר

 והיינו נק~ינן" הכי להתיר ס~רי ר~וותאהני
 אי א~

 ידיי לה~~יל א~שר אם א~ל בים" ידיו לה~~ילאפשר
 והכי מיתר"~ים

 עדי~
 מים כדין ~פי"

 לו א"א ואם ידי~" ל~~ילת וה"ה ל~~ילה" מקוהלמי שכשרי~ ~לוחי~
 לא א~ל וכו" שהם כמו הים מ~י ~כלי ידיוי~ול א~ ~כלי" ולי~ול המים להרתיח "ולא ביה ידיולה~~יל

 י~ר~
 אם רק ד~ותר ~דיא~~~

 אות~ ~רת~חי~
 ת~ילה

וא~ילו
~~ 

 דה~יסקים צ""ל ול~ה אוסרים" יש
 מיתר ש~כלי ראיה אין כלי" ~ו ""יאיןשדייקו
 כלי לו יש שאם לימר אלא רתיחה" קודםאף
 א~נם ~ רתיחה" אחרי~~ר

 ~ל~
 ~חולין ~רי"

 כשרים" ~תולדה וסרוחים דמלוחים גיסא לאידךס""ל ק"~ו~
 או ~ים ונעשיובנשתנו

 ~~" ~זה ועי" פסולים" ~לוחי~
 סעי" ק"ס סי" או"ח ~שם תירה~ת

~"~ 

 שה~יר ו~ה
 שם~ שלי~"א הרה"ג נכדוע"ז

 ~~י~ ~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~" ~~~~ ~~~~~~
 ~~יינו ~~~" ~ו~~י~~~

 ~ו~~ ~~~~י~ ~~
 ו~יו ~~~י" ~ו ~~~ ~ו ~~~ גו~~י~ ~~י~ ~~~~~~

 ~~~י ~ו~~ ~~~ ~~ו~~ ~~ ~~~~י~ י~~~~
~~" ~~נ~~ ~~" ~~~ ~~~ ~ר~ ~~~ ~~י~~ ו~~ ~~~"

~"~ 
 ~~ו ~~י

 ~~ ~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~ י~ו~
~~~~ 

 וי~ו י~~~ו~ו
~~~ 

 ~~ר ~~גו
 ר~י~י~ ~~~

נו~~~
 ~~ו~~ ~~ ~~~~י~ ~~י~ ~ו~ ~י~י~ ~~נו

 ~~~~י~ י~~~ ~~י~ ~~ ~~ ~~~~
 ~ו~ו ~~ו~~יו

~~ו ~~""~" ו~ו" ~~י~" ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~י~~~~י~
 ~~ ~~~י~~" ~~~ ~~ ר~~ ~~~י~ ~~י ~~ו~~~ו ~~~~ור~ ~~~יו" ~~ור ~~~י ו~~ ~~ו~ ~~

 ~ג~~ ~~ ~~ ~~י~~
 ~~~ ו~~~ור~ ~~

 ~~ריו

~ נ~~~~  ~~ו ~~~" ~~~י 
 נו~~

~ו ~י~י~ ~~~ור
 ~~~ ~ר~~וני~ ~~י~ו~ ~~ ~~י" ~~ר~~ ~~~~
~~~~~ ~~~~ 

 ~יגו
 ~~ו ~~ ~~י ~~~

 ~י~ ~~~
 ו~~ י~י~ ~~~~ ~י~ ~~ ~רי ~~~~ ~~~~י~~ ~~ ~~~ ~ו~~~ ~~ ~~ו~ ו~~~ ~~~~"~~י~
 ר~ ~ו~י~י~ ~~ ~יי~ ו~~ ג~~~" ~~ ~~~~~~י~

 ~~~ ~~~ ~~ ~""~ ו~~ ג~~~" ~~ ~י~~~

 ~~נ~ ~"~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~י~~"

~~~
 המ~ואר ~"י יש שלו" ~~ו"ע הג~ז לד~רי מקור

 ~סי"ב~נ""ב
 י~~~ ס"~ קנ"~

 דין ג"כ שה~יא



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~ם~~~
~~~~  ויכולה מלמ~לה ש~פ~תה כלי אבל בזה"ל~ וכ"הנ""ל

 דיש נראה רבי~ית" ו~בל ב~סומך שלא ~ולי" ~לל~מוד
 בה לי~וללהקל

 כלי לו אין א~
 אח~

 לי~ול יזהר אך
בה

 במקו~
 דבשפה נמוכה" הכלי ששם שנפחת

 אח~
 כמה גבוהה הכלישש~

 דלא וס"ל מחמירים" אחרוני~
 מ~זיק הכלי שאין כיון כלי"חשיבא

 ב~ו~ המי~
 ההוא

 שנפ~ת הצד דרךשנשפכין
 בש~ה""צ ו~יי""ש ~כ~ל~ וכ~

~אות
 י"ד~

 כן כ~ב
 משמ~

 שכתב במה סק"א מ~ו"ז

ל~נין
 ח~~

 ז"ל ~הגר""ז וכן ~יי"ש שפחותין וכ~ישה
 וא~~כ""ל"

 נמצא
 בז~

 המובא ~ה~ו"ז ש~וא המקור
 למצוא יש ומ~~רתךבשע~""צ"

 להאחרוני~ ~~~
 ~מחמירים

ודו""ק~

 ~ין וחותם ~פש בלב אוהבך זקינך בזהוהנני
 ה~צפה~פ~יחה

 נבשו""~
 כה""י~ ~וב ולכל

 ~~~~~~~ ~~~~ג~ ~~~~ י~~~~ ~~ ~~~י~~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~י~

 ~~"~ י~~~י~~~""~"
 ~" יו~ ~"ו"

 ~~ו~
 נ"

 ~"~" ~~~"~ ~~~י~י~ ~~~~ ~~~~~" ~ו~~~י~ ~~ו~
 ~~ו"י ~~~~~ ~~~ ~~י~י ו~~ ~י~~ נ~~י~~~~~

 וכו" יו"~~ו~"~
 ~~י~"~" ~~~~ ~~~~

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

 ~~יו~"~~ ~~יו~~~~"
 ~~~ ~י~~~ ~~~~~~ ~~י~י ~ ~~~ ~~~~ג~~

 ~~~ר ~""ו" ~~~""~ ~~~ ~~~ר~~~~
~  ~י" ~~""~ י~~~ ~~נ~~~~~~~י 

~ ו~ ~"~~ ~  ~"~ 
 ~~~ ו~נ~ ~" ~~יגו י~י ~~~י~ ו~~~י~~~~~~~"

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

 ~~~~~ו~~ו~~" ~~ ~~~ ~~ו~ ~~ ~~ ~~~י~ ~~~ וי~~~~"
 ר~~ונ~ ~~~~ ~~~ ~רי~~ ~~

 ~ו ~ו~" ~~ ~~~~ר~~
~  ~~ו~~" ~~ר~~ ~~נוג~ ~~~ ~~נ""~" ~נ~ ~~~~י~י ~ו~ו" ~~ ~~~~ ~~~~ 

י""~
 ~~~ו ~י" ~יוו

 ~~ ו~~ ~~
 ~~ו

 ~י" ~~ ~~
 ~יו ~"~ ~~ונ~ ~~ר~~ ~~~ ~נ~י~ ~~ו~~~~
 ~~רונ~ ~ר~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~ו ~~~~י~~~~ג
~~~~ ~ ~  ~י~ור ~ו ~~~י ~ו~~" 

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

 ~ו
 ~נ~וו ~~ו~ ~ו~

 ו~" ~~~ונ~ ~~~~~~
 ו~ו~ ~ו~ ~~ ~~

 ו~~נ~ג
~  ~~ ~~י" ~ו~ ~~" ~~ ~~ ~~~ ~~י~י~~ו~ו 

 ~יי~"~~ ~~~ו" ~ז" ~~~~ ~~~~~
 אשל ספר דברי את הבאתי ש~ בתשובתי~~~~

 אברה~
~בו~שא~ש~

 בקיצור
 ממ~

 ~ל שכתב
 המתרג~ין ~ וז""ל ת~"ד~" סי"~או""ח השו"~

 ההגד~
 ~יכולשיעור בודאי ויש

 דכו~
 א"

 ~ובא ורובא ההגדה" ~יו~ קוד~
 תמיד עיכולששי~ור

 ג~
 כ"א ה~גדה" תירגום בלא

 דמי~ו~אמיעו~א
 דברי~

 ~ם שיש
בגידול מופלגי~ כוס~

 נראה ~צו~" בחפזון ואומרי~ הרבה" חזק ויינ~
 ~~זשאין

 שו~
 א~ ג~ לכו"~" חשש

 דין אחרונה ברכה
 בעינן מה""ת הרי ~מ מדאו""הוא

 שבי~ה" כדי ושב~
וג~

 מכל וברבי~ית" דבכזית מדרבנן
 מק~

 שאין נ~ה
 ~צמו כש~ושה כ""אזה

 רצ~
 בדע~ו ואין הסת~קות" של

 פסח" של כו~ות בד" ~~""כ קבע" בדרך ~ודלשתות

דאין
 ג~

 א"
 ~ד~ת היסח לי שי~י" ישראל בני מ~~

 תיקנו לא בזה וכו"" ~" כוס אחר ~ודמ~תות
 ג~

 ~ז""ל
 מו~יל אין כוס" כל ~ל לברך נוהגין שאנו ראשונהברכה לגבי ומ"מ ~תות" כלותו ~ד כלל אחרונה ברכהלברך
 שיש כיון כוסות" ד" שיש~ שיוד~ מהלזה

 היס~
 הד~ת

 שבש~ת דהיינו~שתי"
 הג~

 אח"כ שישתה בלבו אין
 ואינוודאי~

 ~ו~
 בין גמור הפסק יש ~י"ז לבו" ~ל אז

 עצמו בפני ברכה לו לקבוע אחד כל וראויהכוסות"

 שאין באופן רק הוא אחרונה ברכה שלדגדר הוא" מדבריו היוצא ~ בזה""ל כתבת הא"א מדברי~~ג~
 לא מ~וות די~וי כלל ~שש אין ~יכול שי~~ זמןיעבור א~ אפי" וממילא ~וד" לאכול או לשתות ובד~תורצונו
 לתקןיוכל

~ 
 אחרונה ב~ה לברך יוכל ~לא

 ד~ול~
 לא

 ד~""ה י""לוכן ~וד" ~תות שבד~תו כ"ז אחרונה ברכה חיוב ~ליו~ל
 ~שאל~ בנוג~

 של
 ת~ שתיי~

 כיון וקפה
~דרכ~

 ובד~תו הס~פקות" לו אין ~דיין ראשון כוס גמראחר א"~ פעמי~" כ~ה שותין ש~ות כמה שבמשך הוא
 ב~ה חיוב ~ליו חל לא זמן ~יזה אחר ~ודשישתה
 אלאאחרונה"

 לבסו~
 קצת ע""ז קשה אך ש~ייתו" גמר

 ד~צה ~"ב~" פ"ו ~חולין ~א"ש התוס"דברי
 הברכה ויפ~יד ~יכול מכדי יותר ישהה דל~אקמ""ל ~וב~

 שהוא כיון בכך ומהאחרונה"
 ~דיי~

 הס~ודה ב~וך
 ~וד~ מלאכול בד~תו ג~ר לאועדיין

 א~~~~
 בטוב שדבריך

 ~ע~
 יש מ""מ ~אמרי~" וד~ת

 שדייק הנ"ל" שבא""א אח~ן ל~ון תפוס להיותבזה
 ""דאיןוכתב

 ג~
 אחד

 היסח לו שיהי" ישראל בני מ~~
 בזה שאין לכל וידו~ א"""" כוס א~ר ~וד מלשתותה~ת
גדר

 שבי~~
 של ורצון

 לא בזה צד" בשו~ הסתפקי~
תיקנו

 ג~
 כלותו ~ד אחרונה ברכה לברך חכז""ל

 שייך כ""ז כנ""ל"וכו" לשת~
 ב~צ~

 ושייך כוסות" ד" שתיית של
 האשל שכ" מהבזה

 ~ל~ אב~~
 שיש בזה ~כז"ל תיקנו

 משא""כ אחרונה"" ברכהלברך
 בסת~

 שתי"
 ~סי" ה~ה הביאור שחשש מה ~כי שייכי מישךושפיר כמבוא~

 ס~~ק"צ
 ב"~

 כנ""ל~ ש~ בספרי שהבאתי

 על ~עיר כת~ת החריפי~" ד~ריך ב~וך ראיתי~~~
 ~וד"ה ~""ב פ""ו ~~ולין ~וס"דברי

 ש~ בספרי ~הובא ה"~" ס~ ~ש~והרא~ אסו~
 וכן~" ~ד""ה



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~י~~  מחמת רעב שיהא כ""כ ישהה דילמא החששהביאו
 ו~רמ""א כבר" שאכל מה על ברהמ"ז לו יעלה ולאסעודה

 ~~י" ~ע"ח~ס~
 ב"~

 ישכח ש~א אחרת חששא הביא
 וכו"~ ולאכולמלחזור

~ה~ן
~ 

 מש""כ הרמ"א" של ~עמו והנה בזה" שהערת
 ממקומו י~ר לאדלכתחילה

 ~חיישינן ~~הי בל~
 ה~ורי ש~" ב~וגרי~ צוין ולאכול" מלחזור ~כחשמא
 שכת~ ש~" ר~ק"א בהגהות ועי" וה~"ן" מנוחהר""ר

 לא
 כת~ ל"ג~" ~~"ק שם ברורה ובמ~נהי"ב~" ~ס"~ חיי~ בתורת ועיין וכי"" הר"ן דעת כן אי"י~עתי

 דברי על
 לצאת ורוצה פת" ~עו~ת ~אמצ~ שעומ~ ~אייריהרמ""א"
 מצריך אינו ~ו דלדיעה ולברך" ולאכול לחזור~מ

 שמא דחיישינן יצא" לא לכתחילה מ""מ ~יציאתו"ברכה שו~
 הביא וב~וגרים ב~ומו" ולברך ולאכול לחזורישכח

 הנ""ל והרא"שהתוס" ~ע~
 ~חיישינ~

 ויפ~יד שירעב עד שישהה
 הגר"א ורמז לגמרי"~רה~ז

 כמ~ זה" ל~~~
 בשער

 ה~ה ~יאור~ ועי" ש~"הציון
 ~~~ ש~

 וכו"~י חיישינן
 משמע ~במאורדאף

 ~~דברי~
 במקומו" ברכה עעון שאין

 הרשות ל~~ר אף לכתחילה לעקור לומותר
 שי~~" ~ו~~

 ה~ו~" ~~ם מ""מ שם" בדבריו במו~גר ~~כועי"

והרא~
 יש~ה שמא ~כתבו

 ~ע~
 ברכות ויפ~יד שיר~יב

 כמה כתבו פת~" לג~י התו~" שכ"כמו
 אחרוני~

 ~שייך
 ~~זה ובפרע ~~~ומן" ברכה ~עונין שאין ב~~רי~אף

נפ~ק~
 ביצאתו"~ האכילה

 ~~לא~
 לכת~ילה ~רכה צריך

 ~יי""ש" אח"ככשיאכל
~~יין

 עו~
 ~~"ח ~או"ח ל~וש ב~פר

 ~""ב~
 ~כתב

 ש~
 ברכה ~לא ממקומו יעקור לא דלכתחילהבפני~"

 ולברך ולאכול מלחזור ישכח שמא דחיישינן שאכל" מה~ל
 אפילו א""נ ~ בזה"ל כת~" ש~ ו~הג~ שאכל" מה עלאח"כ
 א~א אכל" שכ~ר מה ~ל המזון ברכת מלברך ישכחלא

 י~קור לא אפ""ה ולאכול" מלחזורשישכח
 מ~ו~

 ~~א
 דנהי למימר איכא ~אז ואע"ג שאכל" מה ~לברכה
 ~רכת לברך הוא יכול מ"מ הא ולאכול" מלחזור~ישכח

המזו~
 אע""פ כבר" שאכל מה על

 שהפ~י~
 בין הרבה

 בין הפסק חשש שיש מצינו לא דהא לברהמ""זיהאכילה
 אפ~ אחרונה" לברכהמעשה

 כ"כ ישהה שמא חיישינן
 ולא זו" ~~ו~ה מחמת רעבשיהי"

 יע~
 ~ל ברהמ"ז לו

מ~
 ~~י" נק~ן שיתבאר כ~ו שאכל

~""~~ 
 ~עי"

ו~י" ה"~
 לקמ~

 ו~י" א"" ~~~י" הנז" ~י"
~ 

 ~~י"
~"~ 

והיוצא עכ""ל"
 מ~בריה~

 כמבואר~ ה~עמי~ בין נפ~"מ ~יש

 עו~ לי א""א ער~ותי~~~~~
 ~זה והנני בזה" לעיין

~ושה"~
 וא~"ע באה"ר

 ו~ו~~
 חו~מי ~נ

 או~בךזקינךברכותי

 ~~ן~~~ין
 ~~~~" ~~י~~ ~~~ ~~ ~~י~~~~ ~~ה~

~~~~י~
 ו~ן

 ~~~~~~י" ~~~י~~ ~~~ה~
 ~ה~~~~

 ~~""~" ~~~"ז ~~~י~י~~~~

 ~ר~"~ ~~~~~
 ~ו~"ר

~~~~~~ 
 ~~י~""~" ~י~~ ~"

 י~ר~~~~~~~~"
 ~~~~ו

~~ 
 ~~~וו" ~~י~~י ~~~ו~יו

 ו~~~~ו ידי~ו~יו ר~י~י ~~ו~~ו~~~~פ~

 ~~וד~ ו~~ ~~י~~" ~~~ור~
 ~~~י~~ ~~~י ~ר~ו~י

 ~~י~ור"~~~"~

~~~~ ~~ 
~~~ 

 ~ו~ו ~~י~~י~ ~~~~ ~~~

 ~~~~ו~~ו~~~י~
 ~~~י ~~~~ ~~~~~יו

~ו~~
 ~~""~~ ~י~ו

 בני~ן לברך יש א~ למדינתנו" נוגע ה~בר הי" א~~~~
 ~""ו ~~י" במשנ"ב מבואר כ~ר ~רי~וקא"

 האחרוני~בש~ ~ק"א~
 המחבר ~ברי על

 ~ע~ ~ש~
 א~
 היוצא ~

 בא""י אומר פרח שמוציאין אילנות ור~ה ניסן""""בימי
 ע""ז כ"וכו"י

 ב~~ המשנ"~
 ~מילתא אורחא

 נק~
 שאז

 ~חר"" בחו~ש ""וה""ה האילנות ללבלב ה~~ים ארצות~רך
 ~רך ראשון פעם הלבלוב ~רואהכל

 ~אחרוני~~
 עכ"לי

 ~מע וז"ל~ כת~ א"~ ס"~ ~ש~ החיי~ כףוב~ר
 ~ימי ~דוקא ני~~י יו~י ~נ~עו והשו""ע ה~ורמדברי
 לברך ראויני~ן

 ולא זוי בר~
 קוד~

 וכ"מ אח"~" ולא ~ן

 ~ברכו~ הג~מלשו~
 מ"ג

 ע"ב~
 וכ""כ וכ~"

 הלק"~
 ~ח""ב

ס~
 כ"ח~

 דחו~ש י""א ומיהו וכו"י
 ני~~

 ~ו~א לאו
 והה""~

 ~אות א"ר אחרי~חי~
 א"~

 ש~ ~י"
 וכ""כ וכו"י דל""ד

 ושארה~""ש
 מ~

 ~אות יו~ף הברכי אבל האחרונים"
כת~ ב"~

 ני~ן ~חו~ש דוקא שייכי האמת ~""ד זו ~ברכה
 ~אות צ" ~י" באצ~ע מורה בס" וכ""כעכ""לי

 מק~~~~המדקדקי~ ~צ"ח~
 וכן ~"~י אות א" ~~י" חי ~ל מועד ~~"וכ"כ עכ"ל" וכו" דוקא בניסן שיהא

הפתה"~ מסי~
 שכ~ב מי דברי ו~חה ב"~" ~אות

 האר""י ~~
 לברךדיכול

 ג~
 ~איכא כיון וע~כ יעו~י ניסן א~ר

 מ~ון וכ""כ בזה"פלוגתא
 הג~

 וג~ בני~ן" ד~~א
 קיי"ל

~פ~
 וכן בני~ן" ~וקא אלא להקל אין ~קלי ~~ות

 ~שאיחר ~~ו ~בר"ע~א
 נרא~ בני~~ ביר~ ול~

 ~יכול
לברך

 א~""~
 בלא

 ~~"ל~ שי""~
 ~ו~נ~

 ~שיב ~~שו"
 מש~

~~ו"~
 ~י"

 ח"~
 ~כ~לא כ~ב

 ביו~י רא~
 ני~~

 שלא או
 ~~רחג~ל

 ר~
 ~יי"ש~ דחזי אי~~ כל ~ברך אח"כ

 ~~י" הלכה בירור ב~פר~~~~~י
 רכ"ו~

 ~ברי ש~ביא
והביא הנ"ל" ~ה השיב תשו" וכן הנ"ל"ה~נ""ב

 ב~
 הרי~ב""א ~ וה~ דוקא" לאו ני~ן ~יומימפורש שכת~ ראשוני~ פו~קי~ כ~ מ~~רי עוד

 פרק ג" כלל ~וף א" ~מאמר ל~רך והצ~ה ~""א~יי"א ~~~
 ו~ברכ"י ~~"ר ב~ברי הובאו ~בר ~ודבריוכ""ח

 ~ס~ורו~ח ~נ"ל~
 שמ"ב~

 ורבינו
 ~נתי~ ירוח~

 ח""~~" י"ג
 והו" ~" ~ור~ק""ג

וש~ר סק"~~" ברכ~ בשיורי ב~ר~""י ג~
 ראשוני~ פו~קי~

 ור""ה ~""ב מ""ג ~ל~רכית
 ש~~



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ס~~~
~~~~  כלשוןהעת~ו

 הג~
 הפוסקים א~ל פירשוהו" ולא

 וכ~ ~ניסן" דוקא דלא פירשו~אחרונים
 ~כלל חיי""א

 ~סי" שו"ע וקיצור ב"~" סעי"ס""ג
~ 

 ס~"
 ~סעי" שם וערוה"שניסן" השמי~ א"~

 א"~
 מ~רכין במדינתנו כ~ב

באייר
 חודש דמדינא דא~"ג כתב והחיד""א סיון" ותחי~

 בחודש אלא לברך אין סוד ~""י א~ל דוקא" לאוניסן
 וקצ~ניסן"

 גם ודנו החיד""א" אחר נמשכו אחרונים
 בפש~

 ברכה חשש בזה והזכירו והפוסקים"הג~
 ל~~~

 ~שלא
 בברכ""י ועי"~ניסן"

 ~סק"ב~
 ושד"ח ש~" ~ה""ח שם" לר"ה עינים פתחובספרו ~סק"~~" ~רכה ו~שיורי

~אספ"ד
 ~רכו~

 ב" סי"
 שמואל עולת ו~ס" א"~" או~

 ליקו~י דמספר החיד"א על ~~ר ~ונפור~י~רשב"ם
האר"י

 ~דח""ג~
 הגלגולים עליית דזמן שכתב

 סי" ה~~ור ~~של~ן מקא~רנא האדמו"רוכן ניס~" חודש אחר אף זו ~רכה ראוי ודאיניס~מוז" מצמחי~
 דזמנוכתב רכ""ה~

 בא~
 לפי ד~ר כל ניסן לאחר או ובניסן

 ~ובין סוד עפ"י לברכה שם ~יארגידולו
 הסוגריי~

 שם
 וש""פ הא""א מדברי ~ודהביא

 בזה~
 ~והנה ~כת"ד~

 ~פ~ח ד~רי הו~או כ~ר ~רי ש~ואל" עולת ~ס"שהביא ~
 לנ"ד" האר"י בד~רי ראי" יאין דבריו" שדחההדביר
 ~ום יש ה~~ור שו~ן לספר בהערות וגם~י""ש"

 כאילול~~ות
 ~פ~~

 הדביר
 מסכי~

 זו~~ לדי~ה

~~~
 דה~בעיות במקומו" דשאני לחלק" אפשר הי"
 שמ~ל~ ד~ כן"הוא

 בניסן במקומנו
 מלב~

 בזמן ו~דין קודם"ש~
 הל~ל~

 ניסן ~חודש כמו שם
 לאידך דס""ל יוסף ברכי בספר ראיתי אבלבמקומנו"
 ניםן ~ימי היוצא דאמרו ממאי ~ שם וז"לגיסא"

 אין ניסן קודם הרבה דמ~רים הש~דים פרחידס"ל מש~
 והר~ וכו""לברך

 סוף א" ~מאמר לדרך צידה
 כ~

 ג"

הכ"ח~
ואין אדר" בחודש פורחות אילנות ראה אם וכן כ~~"
~ 

 הרב למ"ש סותר
 ~ח~ הלק~

 שלא ~ב ניסן ~ודם תדיר שמ~רים שקדיםדדוקא כ"ח~" סי"
 ש~מקרה אילנות בשאר איי~ לדרך צידה והרביברך"
 ע""ד זו ~רכה שמ~י ואני בא~"לב~ו

 הא~
 שייכת

 צ"ל ולפי"ז ניסן" לימידוקא
 דג~

 ~ול שקדים פרחי על
 מברכין ברוכי קשישאי ~בנן חזינן ו~רי ניסן" בימיל~ך
 מ~ריומוכח הרי ~"ל" וכו" ~יקר ~ן ניסן בימי שקדים פרחי~ל

 ד~
 שמ~רים

~~ 
 שיב~ו גורם אינו

 הו""א וה~ ניסן"קודם
 לו~

 בניסן ~גם
 אבל יב~ו" ~

מס~
 ~רכו דבניסן

 כנ""~
~~~

 יש עדיין
 לח~

 שדרך ~מדינתנו דדוקא ולומר
 האילנותרוב

 ל~~
 ל~רך יכול אין אז בניסן

 קודם הר~ה לל~לב שדרכן ~אילנות אף אחר~חדש
 א~לניםן

 ~~דינ~
 מלבלבין האילנות שכל

 בח~
 אחר

 לברך יכולשפיר
 ע~~

 אז~

~~~
 ב~פר כעת ראיתי

 מ~ש~
 על ~מד

 ברכ~
 האילנות

 יש ההסכמות ~ובין כ~ת" שיו""ל שלי~"אמג""א
 ממניג~

 הק~ן~
 ע""ב ~דף שם נזכר

שבאוס~רלי" מדפה""ס~
 זמ~

 ונראה תשרי" אלול בחודש ה~ריחה
 שדנו ה~~~" זמן שאזשס"ל

 ר~ ש~
 ב~ת שבירך ~מי

 במדינה נזדמן ואח"כ ~א"י" ניסן בחודש~אילנות
 דשם באנשים אבל שני" פעם ~אילנות ברכת יברךאם ~נ"~

 ~חדשיםיברכו
 הנ"~

 וממילא
 נפש~

 שאלתו~ ~קר

~~~~~
 ע"א י"א ~ר""ה הרי~~"א כוונת באמת דזהו

 לעיל~המוב~
 אלא ל"ד ניסן ויומי ~ וז"ל שכתב

 אפשר עכ"ל" דמל~לבי שהוא מה ~י ומקום ~וםכל
 ניסן דוקא ס"ל ~אמתלומר

~ 
 ~אוס~רל~ כמו למשל

 ~תר אי ובבל בא"י ~ה ראי" ואין במרחש~"מברכינן
 באייר~ או באדרל~רך
 דוש"ת בזהוהנני
 ~ וי~רון ב~כשר המצות חג לחוגוי~ה

 ~~יי~ ~~~~~~~~
 כאן ~זכיר נכון ~~~~

 ל~רך ד~עיקר ש~~ירוני ~
 ~או"ח בשו"ע ה~ואר~ני~ח

ס~יף רכ~ סימ~
 א"~

 כניסח ולא ראשונים" וש~ר ~ש""ס ומקורו
 העיר ~וכ~ר הסידורי~" ~דפיסי שינו אשרהחדש
 אות שם ~או"ח הדביר פתח ~ספרמזה

~"~ 
 הברכה ~נוסח שכתבו הפוסקים כל שה~יא~אחרי וז""ל~

 ""כלום""~לו~
 ~אופן

 שכ~
 בפתיחת שינוי ראיתי לא

~רכ~
 ~ום" בשום זו

 זו~
 שכיות ספר ש~סוף

 חיסר שלא וכתב זו ברכה שם שהו~אה ~וויןהנדפס חמ~
 מנ""ל ידעתי ולא ~ר"~עולמו

 דאי~רא זה" שינוי למדפי~
 ~דברים וכדכתיב חסרון אצל ד~ר נכתב דקראדלישנא

ב"
 ז"~

 ~שופ~ים וכ""כ דבר"" חסרת לא ~מך א~יך "ד"
~פ"

 י"~~
 ~מ דבר" כל מחסור אין

 קש~
 הדבר

 התלמוד חכמי ע~ון קד~י מפי המסודר נוסח~נות מא~
 שלא ~קן ראו שהם ד~" ללא ~פוס~ים ~לומוסכם
 ~~רא בלשון ~שתמש רצו ולא כלום" ב~ול~וחיסר
 הותרה וכי ת~וד" ב~ון אםכי

 הרצו~
 אדם כל ביד

 וכו"הכל ~י המו~~ בברכות" חכ~ים ש~בעו מ~בעלשנות
 משא~

 זה נוסח ששינה א" גם דאין הכא
 ~""ד~ לדבר"~לום



~ ~ ~ ~

~~~~~~ י~~י~~

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

 ~~~י~ ~~~~י~ ~י~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~
 ~י~""~ ירו~~י~~~"~"

 ג" ~""ו
 ~~~""~ ~ג~~

"~""~~ 

~ו~~""~
 ~"כ

 ~~~ר~
 ~ר~""ג

 ~ו~"~
 ו~ו"

~"~ 
 ~ו~""ר

 ~~~~"~ ~~~~~~~~ ~~י~י~~~~
~  י~""ו" ~וגדוו 

 ~~~ר ~~~~י ~~~~ו~~~~~~"
 ~י~ו~ ~~~~ ~~

 ~~" ~~ ~~~י~ ~~~~רי ~"~ו~ירדו~

~~~~ ~  
 ~~~ ~י~י ~~ו~ ~~ ~ג~~י~ י~~~ ~ג~וו

 ~ו~~" ~~י~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~ ~ו~~~~
 ~ו יו~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~~

 ~~~ו~~~
 ~~ונ~וו

 ~~ו ~גור" ~~~ ר~ ~~וי~ ~י~~~יו
~~ו ~~~ ~~~~ ~ו~

 ~"ז ~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~ו~~
~ ~  

 ~" ~~""~ ~~~~~~ג~~
 ~~~ ו~~ ג""~~" ~~ ~~ נ"~

~ ~ו~ ג""~ ~~~~~  ~~ ~~ ~ ~  ~י" ~~~~ ~~ 

~ ~~ו~~י~~  ~יו~~ ~~~~ 
 ~~~~ו~ו

 ~~ו~
 ~יי~ ו~ו" ~~~~ ~~ ~~י" ו~~~ ~~~גו~ו"~~~
 ~~ר ~~~י~ ~~" ~"~ו~~~

 ~~רי י~י~~י" ~~~י ~ו~
~ו

 ~ר~ו ~~" ~~~ ~~~~~ ~~רי ~~" ~~~~וג~

 ~~~ו~ ~ ~וייו ג""~" ~~ ~~~ ~~~ ו~ג~~~ ~"" ~~"~~~
 ~ג~ג~~ ~~~ו~ ~""~~ ו~~~~""~

 ~~""~~ ~~~~י~ ~גי ~ו

~~~
 מש""כ

 ש~
 גם אי~א מק""פ" ר~י" ד~ר המשיב

 דאין ע""ז וכ~ב~י י""א~" ~או~ במנח"ישם
 הרי"ק ~שם שם הביא דהכ"מ דבריו" על גדוליסוד ל~נו~

 או~ו וממנין עליו שישח~ו לק~ן ר~י" דרחמנאדכיון
 ד~פירוש ~ם" ראי" אין א"כ ה~ני" מן בכך הואנפ~ר
 שם אולם רחמנא"ר~י"

 כ" י"~ באו~
 ד~שו""~

 משיב
 נסתר מהרי"ק דמש"כ וכ" דק~פ מ~א ראי" ה~יאד~ר

מכמה
 עיי""ש~ ~קו~~

 ~גו~~~~~
 במצוה בגדלו~ו יוצא ק~ן אם הנדון"

 ~ דמחוי~ היכ~ ~ק~נו~ו"שעשה
 חינוך" מ~עם

 ~אות שםהבא~י
 ב"~

 המנ~~ מדברי
 ~מצוה חינוך

 רמז ~~ילה ה~דכי בין בפלוג~א ש~לוי שכ~בל""א~"

~שצ"ח~
 ~שם

 הרמב~ם ובין ~ובי"" ה~
 ה~ש~~ מה~ ~פ"~

 הביא המנ""ח אמנם י"א~"
 שו~

 מהר~~"ם
 הל" ק"פ מהל" ~בפ""העצמו

 ז"~
 לאידך רא~ יש שם

 ~מצוה ו~מנ"ח עיי""ש"גיסא
 ש"ו~

 יצא דלא לומר נו~ה
 ~~ החי~בזמן

 ~~""ח ושם עיי"ש" הפ~ור בזמן שעשה
~מצוה

 ת""כ~
 נן קודם שנתגדל בק~ן ק""ש לענין

 קרא~בר ה~~
 ~לי~

 רק הזכיר ו~רו~" לחזור חייב אי
שהביא ~

 בחיבו~
 זה

 דע~
 ד~ד~נן מוינה ~ו~י" ~ינו

 בזה ופלפ~י ~ וסיים מקידוש וראי" דאוריי~א"יוצאים
 שלו" ר" הרב נכדי והראני עיי~" כאן להזכיר רקובא~י
 מועדים ~ס"שלי~""א

 וזמני~
 ש~רנבוך משה ~י ~~ג"מ

שלי~"א~
 סי" ~~~""ד שהביא

 רפ"~~
 מדברי

 סעי" נ""ג סי"~או"ח הרמ~
 י"~

 ~ח""ג במנח"י ב~רינו והובא
סי"

 א"~ או~ נ"~
 מצוה ~ר שנעשה דק~ן

 בשב~
 ומקדים

 ~פיל~לה~פלל
 ש""צ ~יו~ ראוי אינו מ~עו~י מעריב

 במצוה" עוד נ~חייב ולא לילה" שאינו זמן כל~עו"י
ו~~

 מ~עם אלא עדיין נ~חייב שלא אף יצא דלעצמו

 כן דייק וכ~ר עיי~ש"חינוך
 ~שו""~

 הנזכר דבר משיב
 ~זה עמד וכןל~ל~

 בשו""~
 סי" ~או"ח שלמה בנין

 ~ד~רישנזכר ~"~
 וכ~~ כ""~

 דר~נן ד~רי סו~ר דהרמ"א
 ולפי"ז דר~נן" חדמוציא

 קפ""ו ~סוס""י להמשנ"~
דתרי סק""ז~

 דר~נ~
 ~ועי" לה~מיר" יש דר~נן ~ד מיציא אין

 להחמיר חי איש ~ן ~שם ה~יא וכן סק""ד~"~שעה""צ ש~
 ב~שו" אמנם בלילה" דוקאשי~פלל

 כ~~
 סי" ~או"ח

ל""א~
 דר~נ~ ~צו~ לגבי מיקל

 כ~ב נ"י ונכדי עכ~""ד"
 זה" ~נדון גדולקונ~רס

~~~~
 י""ל להקל" צדדים אחרי עוד להחזיר ~אנו אם

 ~ראשי~ שכ~~~יעפי"מ
 ~סי" שם הד~רים

 נ"~
 א"~א~

 יום מ~עוד ~~י~ שה~פללה ד~שעה וז""ל
 הי~ה לאעדיין

 ושו~ ~יוב" ב~
דאורייתא" החיו~ עלי" ~ל בלילה

 וכדאי~א בהי קרינן א" יום היום" כל עלי" ע~רשלא א~ חיו~" ב~ נעשי~ הלי~ ב~חיל~ ד~יכ~

ל~ה~
 איש" לענין

 וא~
 במל""מ כדאי~א הדי~" הוא ~אשה

 ~ישו~~" ~~ל"~~"ב
 ו~~

 שלא
 ש~י ~~יא~ א~ י~עינ~

שערו~
 ה~י~ה דמס~מא אמרינן

 ועיי""ש לקולא" א~
 לחומרא" דחיישינן וכ"ש ה"~" סעי" נ"ה סי"~או""ח

 נשרו שמא דאוריי~א באיסור ~יישינן לה דאיןד~זינן וא~
 ~סי" שםכדאי~א

 ~ר~""ז~
 עכ"ל ~אריכות" שם ובב""י

 דהיכא ש""מ הנ""ל" הפו~קים לשוני מדיוק והנה~ם"
 שמא משום דאו" ~איסור חשש רק הוי לה דאיןד~זינן
 וכדמוכ~נשרו"

 ~מראה
 ~רמ"א שם ועי" הנ""ל" מקומו~

 נ"~~ס~
 סעי"

 ה"~
 ~ ו~""ל

 מדקדקין אין ומיהו
 ואומרים לגדול או~ו מ~זקינן שנותיו לכלל שהגיע כלאלא ~שערו~

 שערו~ ש~י ה~יא מס~מא זהלענין
 שורש ~~רי""ק

מ""~~
 שם ~מג"א ועי" עכ"ל"

 ~~ק""ז~
 ובמשנ"~

 ~ס"ק

ל"א~
 שהוא תפילה לענין ר"ל ~ה לענין וז~ל~ שכ"
 ואפילומדרבנן

 לדע~
 דאוריי~א הוא ד~פילה הפוסקים

 צירוף~כ"פ
 עש~

 ע"כ הוא" דאוריי~א לאו
 ~" הביא ~סתמא שנו~יו לכלל שבא כיון וא~רינןע"ז סמכינ~

 אינו דאוריי~א חיובא שאר לענין א~ל וכו""שערו~
 דהוא דמשוםומסיק ~זה" שמאריך פרמ""ג ו~י" כ" ובמוסגר עכ""ל"מועיל

 מד~נן החמירו ע"כ המצוי מיעו~
 דא~לענין

 כמו
 ~בדיק~

 רק דהוי ~רי עכ"ל" הריאה
 או ~~פילה כגון לקולא ~וי והיכא דר~ן"חומרא

 עש~~צירו~
 ובשו""ע בב"י ועי" מקילי~" ד~נן אלא דל"ה

~סי"
 תר~"ז~

 לע~ן
 ~עני~

 סופרים מדברי אלא משלימים ואין הם ק~ניםעדיין שערו~ שתי הביאו לא אם א~ל וכו" כגדולים הםהרי שערו~ שני שה~יאו אחד ויום י"ג ובן אחד ויוםי"ב וב~ ~ בזה"ל דכ~ב יוה"כ
 ~סי" ~והוא תה"ד ~שם שם ו~""יעכ"ל"

 קנ""ה~
 כ~ב

על
 נ~

 י"ג ~ן והוא ו~גופו באיבריו וק~ן כחוש א"
 אבל אחד ויוםשנה

 אי~
 שום

 ש~ו~
 עיקר כל בו נראים

 נראה ~נד"ד ומ""מוכו""
 דחיי~

 ספק מ~עם ~שלים
 ~ל""ע דופן יוצא בפ" רא~"ן פסק והכידאוריי~א"

 ע""א~
וכו~

 איסור ספק וה""נ
 כר~

 נשרו שמא וחוששין הוא



~ ~

~ ~ ~ ~

םי~~
 ין

~~~~
 ~ר לדעת וכ""שוכו""

 התרו~
 ש~רות בלא בגומא שכתב

 שמא אוסגי
 אח~

 בגבו
 ואח~

 יכול ו~י סגי בכריסו
 והרמב""~ זה" כללהבחין

 י""ג בן ק~ן שכתב
 שני~

 ולא
 לזמן הפסק כתב איהו מד""ס" ~לי~ שערות ב"הביא
 התלמו~חכמי

 ל~ דאשלי~ו כגון בבדיקה בקיאי~ שהיו
 א~י דנא יו~א כולא לי" וב~קו ביוה""כ שנה י""גלק~ן
 ש~ ~וסיי~ נשרו שמא למיחש ליכא דבכה"גשערות
 הדש~בתרו~~

 דוחק ואין וז""ל~
 להעמי~

 בהכי דבריו
 בתוך מקו~ות וכ~ה הוא~רגילות

 ~כצ~ל~
 ~של פ~~יו

 ל~הרמב"~~
 חכמי בימי שהיה

 התלמו~~
 ועי" עכ""ל"

ב~נ""ב
 ש~

 וש~ י""ב~" ~ס""ק
 ~בס"ק ~

 י""ג~
 ודוקא כתב

 שאינו תעניות שאר אבל דאו"" ספיקא דהואביוה"כ
 שערות שתי לו יש אא"כ להתענות א"צ מ~בנןאלא

 ~סי" ו~נ"ב ובשע"ת שם" ~שובה בשערי וע~עיי~"

ל""~
 שבדיקה וכמובן שם" יעקב קול ובס" א"~" סעי"

 שנה וי"ג לנערה א" ויום שנהי"ב יום" באוחו נעשו אלו שערות ש~ב" לידע מאוד קשהזו
 ויו~

 כי לנער" אחד
 שהביאומה

 כשומא רק הוי קוד~
 הרמב"~ כמ~

 ~פ"ב
 אישותמהל"

 ה"א~
 עיי"ש~

~~~
 התוס" ~"כ לעניננו" הנוגע להוסיף יש הנ""ל כל

~נדה
 ד~

 ~""ב ב"
 השתא~ ד"~

 ~~רות ~רגילות
 ~קידושין התו~" כתבו וכה"ג עיי""ש" בצפרא~וא

 ד""הע""ב ~"~
~~ 

 ~רגילות בגרות סימני לענין
 ה~

 לבוא
 הגאין ~~ותני נא~ פר~ר~ ב~~ וש~ע~י עיי"ש"בבוקר
 זצ""ל צימע~בוים מו~ר""פהג~ול

 הי""~
 ראב"ד

 יצ""וגראסוורדיין דק~
 הש""ס דפריך מה ליישב ג"א" בש~

~רפ"ק
 דברכות~

 את קורין מאימ~י מתנ~ על
 ש~

 היום סדר נק~ו מתני" הלוא פריך דמה ל~ייקויש בר~א" דשחרית ליתני בערבית ~תני שנא מאיבערבית"
 דהיו~ בוקר" ויהי ערב~ויהי

 ובהקדי~ מאוד" א"ש הנ"להתוס" ועפי"~ הלילה" אחר הולך
 החי" מש"כ

~ברכות ~רי""~
 ב~~~ ש~~

 הש"ס התחלת
 בק""~

 ~צוה שזו
 בה שמתחייבראשונה

 האד~
 שנה י"ג בן כשנ~ה

 מחיוב ~איירי וכיון ~יי""ש" י"ד שנת תחילת שהואאחד ויו~
 ע~ הוי לא החיוב הרי~צות

 נעשה דאז גדול שנעשה
 כשנעשה שערות ב" כשהביא מתחיל והג~לות חיובא"בר

ב~
 רגילות שערות והרי לנערה" וי""ב לאיש שנה י""ג
 כ~"ש מ~ראלבוא

 ~ועי" הנ""ל" התו~
~~ 

 הגאון

מ~~~
 שם~~ בהערות שלי~"א ש~רנבוך

 למש""כ~~~~~~~~
 בז~

 שלי~"א אולמן ~רא""י ~"ג
 ~ס~ יפה א~ירהבס"

 ר""ד~ אל~
 ~ה

שצ"~
 ~קידושין דאנ~ר ורב שם~ התוס" ז""ל ד~נה בזה

 ע""א~~""~
 אביה קידשה גבי לפנינו בוגרת היא הרי

 ~ ~משלי~ ביומא ושניהם בעיר" ~צ~ וקידשהבדרך
 הוא השתא קאמר ולא לבגרות" נערות שביןח~שי~

דבגר~
 היינו

 ~ו~
 עכ"ל מצפרא לבא ש~רות ~גילות

 בנרות סימני ~הא לנר בערוך ונתק~ההתוס""
 ~נ~ה עי"בש~רות אינ~

 מ""ז~
 כתב חת"ס ובחי" בצ""ע" ונשאר

 בוגרת ס~ ר"ל ש~ות תוס"~~"ש
 דלק~

 ~מ"ז
 ~ימני שערות ~הב" להנ""ל לכאורה ~ום אין~ול~י""ז ~"א~

 א~נ~ בביקר~" לביא רגיליתג~לות
 ח~ש איר בס"

 ~קדושי~
ע""~~

 חדש האור ובדברי עיי"ש" נאה דבר בזה כ"
 האו""ח שכ" הנ""ל" ~ברי~ לנכוןיתיישבו

 בש~
 תל~דו

הג~י~
 ר~נשב~רג בצלאל מה""ר

 ש~בי~
 הה"ג רבו קוש~

 התוס" ע"ד בצ~"ג שנשאר זצ""ל פי~לס ליב מוה""רהמפו"

הנ""~
 דהרי ~ בזה""ל זצ""ל ראנשבורג ~ר""ב ע""ז והשיב

 השערות" שראינו יום עד מתחיל הנערות ~איןקיי"ל

ומז~
 בנערותה תהי" השערות הבאת

 ע~
 ששה כלות

 והגאוןחדשי~"
 מעיו"~

 יוצא ~ר""פ ה~לה
 או ה~ןג~לות לעני~ ~ופן~

 הב~
 ~על""ע" הש~ות שנ~~לאו צריך

~  מכ"מ ל~~" סי" ~חו""מ וסמ"ע הש"ך עליושחלקו 
 קנ"ה סי" ~אה"ע הב"שמלשון

 ונו~י~ מורי~ סקי"~~
 דבריו יתקיימו למען לימודים לו עשיתי ואנכילדבריו"
 ~מ"זנדה למ~ בח~ לתשב""ן וראיתי היד" כל סו"פ רש""ימלשון

 וא~ ~ ז"נ בוגרת~" סימני ~"~
 סימני י~ענו

נער~
 שאין בונרת לסימני צריכין אנו אין

 בי~
 נערות

 ~ליגי ושמואל רב לפי""ז ע"ש" ת~שי~ ו" כ""אלבוגרת
 שקוד~ ~יירי בכה"ג ע"כ שית דמשליםביומא

 חדשי~ ו"
~יו~

 ~מישל~ י~~י מנא דאל"ה שערות ואייתי נבדקה
 פליגי ושמואל דרב כהוגן עולים התוס" דברי א"~שית"
 באמצע אחד ויום שנים י""ב אחר אצלה שערות ראינואי

היו~
 ביומא ואח""כ

 בדרך אביה קידשה שית" ~מישל~
 נערות סימני רב וסוברבבוקר"

 שה~
 השערות

 ג"כ שית ונשלמה בבוקרלבוא רגילי~
 היו~

 שקידשה
 אמרינן דלא או ס"ל וש~אל קי~ושין" תפסו ולאבבוקר אבי~

רגילי~
 כ~כ ברור זה שאין או בצפרא השערות לבוא

 להאמת שכיוונתי לי וכמדו~ ~ניה~" חיישמשו"ה
 שערות דנק~ו בהא נדה במס" התוס"~כוונת

 אנו השערותדמן בלשונ~
 חושבי~

 לי~ע ~דשים הששה מעל"ע
 עכ""~~ ו~ו"ק הנ""ל א"ש ובזה עכ"ל" נתבגרהאימתי

~""~~
 כ"ז

 נו~~
 הספק על

 שנעשה הא" בליל~ לו~

ב~
 י"ג

 ~ל~
 ~ויב

 עו~
 וא""כ במצות" ~"ת

 הפוס~ים דבריש~סתימת א~
 ~שמ~

 דנ~שה נק~ינן דל~לכה
 ונסתייע לאצ~רופי" חזי כ""ז מ""מ הלילה" בתחילת ~ידגדול
 שאלתו בע~רלו~ר

 כגו~
 ב~~ינת

 ענגלאנ~
 דרגילין

 דג~ ~בעו"י" ערביתל~תפלל
 ~צוה בר שנעשה בלילה

 ראשונה מצוה לקיי~ ה~דק~קין אבל הכלל" מן יצאלא
 בלאכהלכה

 שו~
 בס" שהביא וכעובדא תע""ב" ספק

~י~דים
 שדקדק זצ""ל הדור ~גדולי באח~ ~ש~~ וזמני~

לא
~ 

 י"ג שיהיה אלא בלילה ויתפלל קרי""ש שיקרא
 ח~ש האיר שדייק וכמו עיי"ש" שנולד ~עה מעל"עשנה

 סי" ~אב~ע"ז הב""ש~דברי
 ~נ"ה~

 הנ""ל~

~~~~
 י"ל

 עפי""~ בז~
 סי" ~או"ח ב~וש""ע שאיתא

רל"ז~
 בתפילת התפילה מחזיר הש"צ ~אין

 וב~ור~רבי~"
 ש~

 כתב
 ~לכו~ ~~"~ הר~ב"~ ב~~

 ה~ע~ת~ילה~"
שנת~ייב אד~ כאן שאין ~י לב~לה ברכה יברך לאלפיכך ו~יי~ הב""י וכ~ב ~ובה" שאינ~ לפי

 וכ~ חובתו" ידי ~וציאו כ~י בה~
 הרשב""א

 ~~ח"אבתש~בה
 סי~~

 בכנסת ציינ~ו כאשר קפ"ג
 ~ו~ וכ~~~ג~ולה~"

 הגאוני~ לדברי וא~ילו
 שאמרו

~~~
 ~~ם ה~פלנ

 ק~~ אח~
 ~ליו

 מוציאו הש""צ ואין הוא בקיהתפלל א~ חוב~
 וא~

 ולא בקי אינו
 כיון וז"ל~ בב"~ ש~ ועי" ~כ"ל" הוא פ~ורהתפלל
 אינהד~דינא

 חוב~
 תיקנו לא רשות אלא

 א~פ ערבית" תפילת ~""צשיח~ור מתחי~
 שאח"~

 נהגו
 חובהוקבעוהו

 מ"~
 התקנה

 במקומ~
 עכ""ל" עומדת

וש"~
 דתפיל~ זה מכל

 חובה הוי ~רבית
 עליה~"דקבלוהו ~שו~ ~

 וכ~
 ה~ור ב~ש"כ בזה כיוצא מצינו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ן
~~ 

~~~~~~  שלישי~ ד~~~ו~~ יחיאל" ר~ינו בשם ~פ""ח סי"או"ח
~פרק ו~רשב""~ ו~מר~י ה~יס" כח~ו כ"ז וז"ל" ה~"י~""ז וכח~ ~~רה~"ז~" ר"ח של הזכיר ~~לא ~חזירין א~צ"~

 כ~~ו ~יי~ון י~גהוח שאכלו" שלש~
 ~פ"~

 ~שם
 דנהוג דכיוןרא~י""ה

 ~ל~~
 להזכיר

 יג~
 ל~זכיר ~""ד ~ירך

 ~לי~םשוויא
 חו~~

 ~כ"ל~

~~~~
 לאיש סמוך ד~~פלא אף

 כדאיחא נדר" נדרי~~
~ש""ס

 ושו"~
 ס~י" רל"ג סי" ~יו"ד

 א"~
 מ"מ

 עליהם גם חל שיהיה ~לי~ם קי~לו ~כללל"ה
 חו~~

 של
 שהגי~ו אוחן רק ~לי" קיבלו ~לא כנ""ל" ~רביחחפילח
~לל

 חיו~
 ~מ""ג ~י" מצווח

 בפחיח~
 לא דנשים שכ"

 וכ"כ ~ר~יח חפילח ~ליי~וקי~לו
 ~מ""~

 קי~ל לאיש סמוך ד~מופלא דהיכא לומר מקום ישא~ל ~ק"ד~" ק"ו ~~י"
 ~דיא~ליו

 על כמו חו~ה ~ליו מו~ל ~ר~יח" חפי~
 לחיוב הגי~ו שכבראוחן

 ~י" וא""כ כולם" מצו~
 לחיו~ ש~גי~ שאו~ו שלפנינו"בנדון ~~

 יק~ל ~לי~" מצוח
 חיו~א ~ר והוי מ~~ו""י" ~ר~יח חפילח של ~חיוב~ליו

 כולו" ~צ~ור כל כמו מב~ו""י זולחפילה

~~~
 ד~נוג~

 ער~יח ~פילח של חו~ה ~לי" ~בלח
 ~כ~

 מש~ ~דרכיכח~
 סי" ~שם

 קפ"ח~
 הב"י ד~רי ~ל

 למי~ איכ~ שלישי~" ~ס~ודה דוקא ונ""ל וז"ל~~נ"ל
 דאיכא מ~חרכ~"ג"

 ל~""~
 דו~יא פח" ל~כול ד~ובה

דחפיל~
 דחו~ה למ""ד דאיכא ~רביח

 ל~~פל~
 א~רינן ולכן

 למ"ד ליכא ~ר"ח א~ל כחו~ה" ~ל~ שוויא שה~חיצמאחר
 חו~ה"שהוא

~~~ 
 חו~ה שהוא לו~ר ל"ש

 ~כ""~
 סק""ב~ חפ""~ ~ס~~מג""א ו~""~

 פ~ורוח נשי~ וז"ל~ שכחב

 שויא כ~ר מי~ו שהז"ג" מ"~ ~וימספי~~
 ~ליי~

 וכח~ ~"כ"חו~~
 ~ס" ~""ז

 אורחו~
 שם חיים

 ~או~
 סברא ל"ש דכאן ש~~יח שמשון נזירוח בס" ועי"וז""ל~ ~"~

 ~~וס""י ~ד""מ ועי" חו~~" ~ליי~ו שוויא דכ~רזו
~פ""ח

 ס~""ח~
 שיש היכא אלא זו ס~רא א~ינן דלא

 חפיל~ כגון מחיי~ים שישפלוגחא
 ו~ש~ת ~ר~יח

 חו~ה ~לייהו ד~וויא י""ל שפיר פח לאכול ג"~ס~ודה
 הוזכר ~ד"מ וד~רי ~כ"~" ~""ש ל""ש ~על~א אבללהחמיר

 ~~ומר ד~ספירח ש~וסיף אלא שמשון נזירוח בס"גם

 נשי~ש~לא~
 אין ~ינינוגם ה~ו~ר" ~פור כלל ~ו~גוח ~ינן ספרדיוח
 פשו~

 זו ~ברא שייך לא א"כ ~ך כל
 ו~שד""~ נוסף" ~~ם~והוא

 נזירוח ס" לפניו היה לא
 ~"כ שם" הזכיר כאשרשמשון

 חש~
 ~ביא לא נז""ש ש~ס"

 מ~רכח ~כללים ~שד""ח אמנם הד""מ~"ד~רי
 ~מ"~

 כלל

קל"ו~
 ~סי" ראש ~שמים ~שו"ח ו~י" ע""ז" כחב

~~ו~א פ~~~
 ג~

 סי" או""ח ר~ק"א ~~גהוח
 שכח~ ק"ו~

 ל~נין
 מוסף"חפילח

 ד~
 מו~פין דחפילח פ~ורוח נשים הדין

 ואש~ מוסף" ~ר~ן זכרהיא
 ואין חיי~ אינה

 ל~
 דבר כל להחפלל נהגו כבר אבל וסיים צ~ור"~~ר~נוח ח~

וחיי~ו
 ~צ~

 ~מג""א ~ש~ דקאי משמ~ ~כ"ל" המצווח ~כל
 וש"מ ~""ל"הנ"ל

 דרו~
 אמרינן דלא ס""ל הפוסקים

 ~לא אף מחיי~ים דיש היכא אלא ~ו~ה" ~לי"דשוי"

 כנ"ל~הק~ל~

~~~~
 או הצ~ור שק~לו ~ד~רים ל~נין שיהי~ איך

 ~יכא דוקא כ""ז כנ"ל" חו~ה ~ליי~ו~נשים
 קי~לו בפירוש א~ א~ל ל~דיא" ~ליהם ק~לו~ודלא

 במופלא כן וכמו נדר" בכלל ~וי ~ודאי חו~ה"עלי~ם
 ~וי ~ודאי ~פירוש חו~ה ~לי" ~~ל אם לאיש"~סמוך
 ו~ז~ ~~~ר"מחוי~

 עליו יש ~~יח" ~~פילח נד""ד ~כמו
 וי"ל בד~ר" מחוי~ והוי ~פ~" ~ו~ה~בל

 ד~""~
 יכול

 בכנל ~חיוב ד~יקר צ~ורלהוציא
 הוי ~מ~רי~

~ 
 מ~~ם

 חו~ה~ ~ליי~וק~לו

~~~
 יוקשה לפי""ז

 מ~
 נ""ג סי" ~~או"ח שם דאיחא

ס~י"
 י"~

 י"ג לכלל הגי~ אפילו ~ר~יח ~חפילחאפי~ החיב~ ~ני ~~ור ~~ן דאין ~נ""ל"
 שנ~

 ~יום
ד~רינו ולפי ~מהרי""ל~" שנה י"ג לו אין ~דיין דהריהש~ח

 ~נ""~
 ~אור~

 יש
 ~ליו יק~ל שהק~ן ~צ~

 וי~י~ מ~~ו""י~ר~יח חפיל~
דז""ל הח~" דשאני י"ל אבל חיו~א" ~ר

 ~משנ"~
 ס"ק ~שם

 ל""ג~
 שנו~גין ~~ומוח כלומר

 ~כ""ל" וכו" הנ~ר י~~י שנות ל~נין מו~יל אינושבח שחוספ~ שבח" ליל עד שנה י""ג לו נשלמו לא ~~ייןמ"מ שבח" ~וס" משום מ~~ו"י ~~ר"ש ש~ח של~~פלל
ו~ז~

 א~ל ~חפילה" של חיו~א ~ליו יקבל א~ דאף י""ל
 אינו ש~ח חוספחל~נין

 ~ק~~ מו~י~
 כיון דידי""

 י"ל ועוד לי~" תחילח ~ד ק~ן ~וי ~~ייןש~מציאות
 אמרי~ן ~א מהניחא ומה~~ ליל~" של ~ר~יח בחפילח ~צמו אחמ~וציא גדול" דין לו שי~י~ דצריך ~חיבה ~ני ~~ורדשאני

 ג~
 ~כל

 י""~ שנ~
 ~ליו שיק~ל

חו~~
 ויכול

 להיו~
 וכ"ז כנ~נ"ד" ~ר~י~" לחפילח ש"צ

~~ר~
 די"ל בזה~ ל~יין ~וד ויש אפשר"

 דא~
 ד~מופלא

 ~""מ נדר" נדרו לאיש~~~וך
 ז~

 דוקא
 ~~ל ~ליולוקין שא~רי~ ~ניג~

~"~ 
דלא מדר~נן" רק ע"ז ~וז~ר ~~צ~ו ~וא

 ~די~
 רק ~ליו מו~הר שק~ן חורה איסור ~כל זה

 ~נד"ד וא"כ~~רבנן~
 א~

 ~ליו ~~ק~ל
 חפיל~ ח"ו~

 ~די~~ר~י~
 נ~ר

 מ~~
 הוא ל~~שה

 ~~ו"י~
 בזה

 לכל לאצ~רופי ~זי י~כ"פ ~זה" לפלפל ~וד ויש~דרבנ~" ~
~נ"ל~

 ~זהו~נני
 דושה""~

 ~כל וחוחם
 חוח~

 ~רכוח
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 מביא ז~ל

בשם
 הע~

 ברכתה ישמע שלא ומשמע ומברכת" בעירו שאשתוכל עצמו" בפני בחדר גם לב~ך להאיש שאין ז""ל
 ואו~ ~" קודםומ~ליק

 שאין רק מברך אם קפידא אין
 ואחד אחד לכל נר דחנוכה ב~דרין וכמוצריך"

 יש ואולי כשרוצה" ~מובפני ומ~ר~
~~ 

 הוא כן שם כי
 בפני בחדר וגם בזה" כן שאין מה ניסא" ~רסומימשום
 זה אין ואולי ת~רך" היא שרק רז""ל שתיקנו י"ל~מו
רק

 כשמקדמ~
 ל~רך לו אין ~ה ~לוחו והיא ברכתה

 י""ל להד~ק" ~מו אתכש~דים משא~ שליחות" סגנון בזה תיקנו מ""מ אוליוכ~"
 ש~כ"~

 ~ידו הברירה
 בחדר מש""כ והנה עכ"ל" וכו" חז"ל ~לוג לא ואולי~רך"
 סעי" תר""י ~~סי" ~בריו ראיתי ~~נם צ"ע" שםשישינה

ב"~
 שם ש~ת~ללת ~~דר ~ כתב זה" מנה~ו ג""כ שה~יא

שאוכלת
 ה~שרת~ ש~

 עיי"ש~ וכו"

~~~~~~
 צד בזה יש ~ודם" מברך דבאם מיני""

 היכא אף שמברך" לברכה בנוגעמעליותא
 כמבואר~ בנד""ד וכ"ש מברכת"שאשתו

 ~ חולאהמחמת ת~~ הרבנית אשתי ב~וה"ר כי ~ס""ד" בכ""ז~~~~~~~
 ישל~ השי~

 רפו"ש לה
 ואנכי בביתה" אינה ~ב~ושח""י

 מדל~
 שבת של הנרות

 ונזדמן בביתי"קודש
 כ"~ ~

 אצל שבת משובתי ש~נני
 היקרים מנכדיי א~~ אצל או ~לי~""א הרה""ג היקר~ני

 נרות להדליק הרגלי ומחמתשיחיו"
 שב"~

 בביתי" ~ב~ה
 ת~" כל~י הנשים שמדליקים קודם להדליקתמיד אני ומדק~ק בב~ה" ל~יתי מ~ון גם ~דליק נוהגהנני

 שכיוונתי וב""ה ש~חי"" ה~רות ונכדותי ש~~""א"~ני אש~
 הנ"ל~ אברהם האשל לדעתב~ה

 ~~"ג ~~" ~~ג~~ ~~~ ~~י ~נ~~~~~ ~~~~

~~~~~~~ 
 ~~ר

~  ~  ~ ~  נ~~ ~~~ו ~נ~י~ ~~י 
 ~~~ ~~~ ו~~~~ ~~~~" ~~ר

 ~~ג~~ ~~וונ~~~~"
ו ~~~ ~ני ~~~ו ~  

~~~~ 
 ~~~~""נ

 ~ו~ר"
 ~י~~נ~~ר נ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~ ~~~ו ~~~ו~ו ~~" ~י~~ ~ר~ו ~~~~נ ~~ר נ~י~ ~נ~

~ ~~~~" ~ר~ ~  ~יגו ~~י" ~ז~ 
 נ~~

 נ~~ ג""~~
 ~ו ~ר

~ ~~~ ~ר~~ ~~~נ~~  
 ~~~ ~ו~ יו~~ו~~

 ~~~" ~נ~~ ~~~י ~~ג~ר
 ~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~ ~י"~ ~~ ~~ ~""~~ו~~

~י~~""~
 ~~~ו

 ~~~~~~ רגי~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~
~~~

 ~~ו
 ~~ ~~~ ר~ ~~ ~י~~נ~~

 ~~ ~י~~ו
 ~~~י ~ג~ ~~~~~ ~"~" ~~~ ~~~~~~
 ~י~ ~~רו~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~ו ~~~

 ~~~נ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~י~~
~~~ר~ ~  ~~~~ ~~~רי ~~~ ~~רי~~ ~גר~ 
 ~~רו~ ~~~~~~~~~

~ ~~~~~" ~~ ~~~~ו ~~ייו ר~ 
~ ~ז~ ~~~~ ו~ו~ ~~" ~~~~~ ~ ~~ו~ ~~ינ~ ~~~~ ר~ ~ר~ו~ נ~ני~י ~~~ וג~~~ני~" ~י~ו~ 

 שו"~ ~ספרי הבאת שלא ~עיני חידו~~~
 מנחת

 סי" ~ח""איצ~ק
 כ""ד~

 ~כמה ב~ה"י ש~ שביארתי
 ועיי~ יעויי"~" דינא בהאי דיניםחילוקי

 שכתבתי ~מה
 ~ערב מנינים ~ני שם שמתפללים הכנסת בית~ודות

ש~
 שבת מקבלים אחד ומנין ~ין בימי

 תיכ~
 אחרי

 להתפלל שרצונם והב" הציבור" רוב והם המנחה~לג
 בי~""נ באותו מנין ועישים מאחרים בזמנהמעריב
 אם היה והשאלה זה" לאחר שבתומקב~ם

 ב~ייתהשניים מות~~
 מלאכ~

 ב~יתם
 אח~

 קיבלו שהראשונים
 ~היות וכתבתי גדול" היום ועדייןשבת

 אנשי~ שאות~
שמ~פללי~

 ~ם יחד בשב""ק למחר יתפללו הב" במנין
 ורק ~תפלל" שהקדימוהמנין

 לת~~
 מת~לקין הלילה

ד~כה~ג
 המיעו~

 הנ"ל בנידון גם ולפי""ז ~רו~" ב~ל
 קהלה באותו שוב יתפלל דלמחרת דכיון לדון א~שרהיה

 בית אחרי ~גרר יכול אינו שוב ~תפללשהקדימו
 לצרף יש ~שם קצת לחלק יש אולם שמאחרין"הכנסת

ל~ומ~
 וכאשר ~נסת" בית באותו דמתפל~ן היות

 הנ"ל~ בתשובתי זה כל~יארתי

~~~~~~~ 
 ~~יר

 ~~י ~~~~~
 ~~~~י~ ~~ורג~

 ~~י~ ~ו~~ ג~ו~ו~"נר~~
 ~יוו

~~ 
 ~~ו

 ~נרו~
 ~~ו~ ~רי~ ~י""~ ~~~" ~~ונו~ ~~~ו~ ~~~~ו~~~
~~ ~  ~~~~~ ~~~ 

 ~~~~~ו
~ ~ג~ו~  ~ו~ 

 ~~~~ ~~ ~ו~~י~ ~ו ~ו~" ~~~ ג~ו~~~~~י~
 ~ו~ו ~~"~~ו~~

 ~ו~ ~י~~י~
 ~~ר

 ~~ י~~ ~~~ ~ג~ו~ו~ ~נרו~ ~~ ~י~~~~ו ~~י~ ~~
 ~~~ור~~

~~~ 
 ~יוו

 ג~ו~י~" נ~ו~ ~~~~~~ ~גי~
 ~~~~ ~~~ו~~~~~

 ~ג~יוו ~~~~ ~~~~~ ~~~י

~~ו~~
 ~~~ו

 ~~ו""~ ו~~~ו~ ~ר""י~
 ~~י" ~~"ג ~~"

 ~~ג~ו~~"~
 נ~~ו ~~ו~ג

 ~~~~ ~~~ר~ ו~~~ ~~~~ ו~~
 ו~~~~~""~

 ג~ ~~~~ ו~י""~ ~~~" ~~~~ י~ ~~נ""ר
~~

~~~~ו ~~ ~~ר~י~ ~רגי~ ~~נ~ו~ ~~~ ~~ני~ ~~~יר
 ~~ ~ו~~

 ~~~ר
~~~ג ~~~ ~~ר~י~ ~~ויי~ ~ג""~ ~~~

~~~ 
 ~נו ~~~ר

 ~י~ ~~ ~~ ~ו~~
 ~רור

 נ~ו~"~רי~וי

~~~
 דשם אע""ג

 כת~
 ~ס""ק המג""א

 ~""ו~
 ~רש""ל בשם

 לאכול צריך לא"ה הא ~~ה ~~~ער~דוקא
 נד"ד מ""מ נר"~~ום

 עדי~
 הבאת ו~ה בזה" ד~ריךוצדקו נרות" ב~ום אוכל ~~""פ
~ 

 משו""ת ~י"ד שנוגע
 ~סי" ח"אמ~~"ג

 וח"~ מ""~~
 ל""ב ~סי"

 או~ ~~ני"~



~ ~~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~םי~~
~"~

 שהיה במי ~יפוך הנ~ון ~ם אף לאורייתא" ~ילך
רגיל

 להדלי~
 לשנות רצונו ו~תה ק~נות נרות ~בה

 שוים אבל במנין פ~ות ג~ולות נרות~~ליק
 ~ס~ ב~""א באריכות דןו~"ז ב~שק~

~~ 
 ~ס~ ב~""ב ובקצרה

 ש~ שכת~ ה~~מי~ ולפיל""ב~"
 ל~ון יש לה~יר

 מ"מ לאיסור"איפכא ~נ~"~
 מקו~

 נרות היו דשם לחלק יש
~~נות

 כ"~
 משא"כ מביהכ"נ" שבאו ~ד דלקו שלא

 ש~מיירי בנ~"~
 ~ולקות הק~נות ה~ות

 הי~ב ~מאירי~ כ"~
 ובפ~ מבי~כ"נ"~~וזרים

 שם שסיים מה לפי
 ב~נינים ~אריך ראויה~ ~~

 ב~ניני~ כי הר~" א~
 אלה

 ~ת~שה~יך
 הא~

 שכוונתה כל
 לשמי~

 הוא טוב
 סימן ~אה~"ז בטו"זוכמ~ואר

 כ""ה~
 ולנוחיו~ו ~צמו לתו~לת כוינתו ~כאן ל~חות ישזה אול~ ~"ש~

 י""ל בזה גם אכןהפר~ית"
 הנרות דגם שאני" ~בנד""~

 דולקות יה~ה~~נות
~~ 

 יהיו ~לא באופן הס~ודה
 ~~~ ~~~ו~ ~~ ן~~~~~~~~

~~~~~
 הייתי כן

 רו~
 ב~בריך וקצרות ארוכות ל~ייל

 מונע ~רדותי רובי אך מאו~" ~ליהיקרי~
 ואני ב~בריך" ~יון לכלל ~ואממני

 ת~
 בה~מדה ~" בתורת להגות ה~הו~" בדרכךלהמשיך תזכ~ כי

 ~אות ואזכה ~ה~~א" אליבא ש~עתתא ולאסוקיג~ו~"
 ו~לממך

 יו""~
 נזכה ~~י לאוי~"א" ונ~ת ת~נוג הרבה

 לביאתבקרוב
 משי~

 ו~מחת צ~~נו
 ~ו~

 ראשינו ~ל

 כל ושלו" ~ושה"ט בזהו~נני
 זקינך לאוי~""א היקריםב"ב

~~~ין
 ~~~~ ~י~~ ~~י~~~~ם ~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~""~ ירו~~י~~~""~
 ~ו~ ~"ו"

 ~נ~ ~~~" י" ~ו ~"
 ~~""~" ~~""~~~~י~י~

~~~~
 ~ו~"~ ~~~~~ ~~ור~י

 ~~""ר ו~ו"
 י~ם~

 ~~י
 ~~~ו~~י~ ~~י~"~"~~~~~

 י~"ו" נ"י"

 ~~~~ו ~ר~וי"~~~~~""~
 ~~~ ~~~י ~~~~י ~~~~ ~~

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

 ~~~י~ו" ~~~י~~י"

~~
 ~~ו ~~ניו ~~~ו

 ~ור" ~~ו~~ ~~י~ ~~רי~
 ~ינ~ ~~ו~ ו~~~~י וי~~ר" ~ו~ו~~~רי~

 ~~ו~~ ~~~ ~נ~ו ~~ני~ ר~ ~~~ ~~י~"~~ו~~י~
~~ו ~~~ ~~ ~ו~ ~~~ ~ ו~~~~~ ~"ו~~~~~י~
~~ 

 ~~~ו ~~" ~~נ~ ~~~ נ~~~נ~ ~~~ ~יוו
~~~ריו

 ו~~ ג~זו~יו" י~י~ ~~~ ~~י~~"נ" ~~ו~
 ~" ר~~~ ~~ ~~""~~ו~~

~יו ~~י~ ~~ני~ ~~~ ~~
 ~י ~י~ ~נ~" ~~ ~~~י~ ~וו ~~~ו" ~ו~

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

 נמי ~סתפק יש ~הה""ד ~ו~יף יש שאלתו ~ל
 אם~נין

 ל~ו~ מז~ו~ לו~
 לפימש""כ רו~י" ד"

 ~ס~י" השולחן~~רוך
 י"ז~

 מקומות דיש
 שאו~י~

 אחר
 ~זמור שלםק~יש

 ל~ו~
 וג~ וברכו" וח""ק רו~י ~"

 אינו זה

א~
 ~זה ~ו~י~ ויש א~ות" ב~כת כמו ק~ו~" ~מנין

ו~יך
 להזהי~

 ~כ""~~ ~"ז

~""~~
 ~שם ~~ו""ז ~~רי ~~יא

 ~כ~~ סק~~~
 דכל

 אין ק~י~ותשאין
 מקו~

 ~~דקתי ואני עיי""ש" ~ה
 ה~ו""ז ~הרי שאלתו" ~שוט הטו"זמ~ברי

 ע"ז סיי~ ש~

 נראה ו~מבזה""ל~
 ~אות~

 שקובעין
 מקו~

 ~ל להתפלל
 כמו ימי~"איזה

 דומה הוי ז~ ~ירי~ים" ~שות שרגילי~
 ש~ ואו~י~ קבו~"ל~י~כ"נ

 ומשמע ~כ""ל~ זו ~~כה
 ~ספר אך ימי~" ~כ~ ~סגי ה~ו"ז מ~~ריקצת

 ~~~ ~"ז ~סי"~שולחן קצו~
 ה"~

 ~ ~~ה""ל הטו"ז ~~רי ה~תיק
 שרגי~~~~ירידי~

 ~בוע
 מקו~

 ש~ו~ות כמה על ~פצה

יכולי~
 לאו~ה

 השו"~ מ~~~י ~ו~י~ ו~~ריו ~כ""ל" ש~

 ס~~ רס""ח ~סי" ז"להרב
 ט"ו~

 וא~ ~ שכתב
 קובעים

מקו~
 לקבו~ שרגילי~ בירידי~ כגון זמן איזה בו להתפלל

מקו~
 כמה ~ל

 ~בו~ו~
 שגם שם לאומרה שהורה מי יש

ש~
 כאשר הנ""ל ~~ו"ז והוא ~"כ" לבוא המא~רין יש
 בקיצור זה אחר ונ~~ך ש~" ~~""מ ~"זציין

 ~סי" שו""~
 הטו""ז ~מש"כ לומר ~א""א שד~~ם ונראה ז"~" ס~י"~"ו
 אומרים אין מ""ט דא"כ בדוקא" הוא י~~ כמהאפי"
 הא וא~ל" חתן~~ית

 ה~
 וא"כ וא""ש" ש~~ות כמה הוא ה~י"ז ~כוונת צ"לעכ"ח ימי~" לכמה ~כ"פ ק~ו~ים ג"כ

מכש"כ
 מכמה יותר ק~י~ות ~הוי בנד""~

 ש~ועו~
 ~שייך

 כנ"ל~ ה~ו""ז מש""כ~זה

 ~~ס~י" המח~ר~~רי
 י"~

 איןלאו~רה שנ~גי~ ו~מקו~ הנ""ל"
 ~רד~"ז ~יד~" למ~ו~

 ורל~"ח~
 כ" י~"ז ~""כ"

כ"מ
 אמ~

 המשנ""ב והביאו בפרמ"ג
 ~~קכ"ה~

 ~קפק

 משו~~ז~
 ~פק

 ~רכ~
 ~ין א~ל ע"כ" ל~~לה

 ז~
 שייך

 ה~שנ""~ ד~רילנד""~"
 כ~~ ~קו~~" ~~"ק ~צ~ו

 ד~רי ~ל
 כשמתפללין פי" חתני~~ ~~ית לאמרו ~איןהמח~ר

 א~ל ב~ית" לפרקי~ ש~~פללי~ אותן וכ""ש ~מני~"~בית~
 וכמו אצלם" ס""ת ויש ימי~ איזה טל ק~י~ותכשיש

 דו~~ירי~י~"
 ש~ה""צ סקי~" ~א""ר ק~ו~" ל~יהכ"נ

 אלאש~~~
 ~כ""~

 ~י~רי כ"ה ד~~""ק יש" ~דול ~~ילוק
~~ית

 וא~לי~ ח~ני~
 ~ז"כ המקומות" ב~נהג תלויזה וג~ ב~ל~א" אקראי ~ו~אי ש~וא

 קצת ~צ~~ הפרמ"~
 ~חשי~ שב~ו""ז ~ירי~י~ ~שא""כ ~רכה" ספק הוילא א~

ק~י~ו~
 שיש ~יכא ~ו~"פ

 וא""כ ס"~~" ש~
 ~נ~""~

~~תי~
 ל~ם שיש ~ג~ו~ים

 קבי~ו~
 הש~~ות ~כל ל~~פלל

 הרי~כי
 ל~ו~

 לה~ יה~
 הרבה ו~לות ~~ת ל~ירחה

~י~ות~
 לו~ר יש ~וד~י

 ש~~~ ~~י~ ~בר~ו~

~~~
 דיש

 מקו~
 מ~וטשא~ש הגה""ק מ~ש"כ ~זה ~יון

 אשל ~ספרוזצ""ל
 ~~ו~ ~~~דפ~ ~~רה~

 ה~ו"ז ~ברי שאין~נר~ה ה~ו""~~"
 ~שק~ו~ א~

 ימי~ לכמה
 משא"כ ו~רבית" מנחה שחרית ~צ~ור ~~פללרצופי~"



~ ~ ~ ~

 ~~ם~~
~~~~~~  בלי או להיפוך" או ב~רבית ולא בשחרית רקכשמתפללין

 ל~ל ב~ות וספק לברך" א~ צל~ בהימי~"רצופי~
 א~ל בספרו ~וכ"כ~כ""ד"

 בפני ~נדפס מה""ת" אברה~
 דבר ספר ~דברי אך~צמו~"

 ~ש~
 מבואר להלן שי~ובא

 כוות~" ס""לדלא

~~~~
 היא זה דכל מ~מע ה~""ל המ"ב מלשון

 ישאם דוק~
 אמנ~ ס"ת" ש~

 ~פוסקי~ מדברי אכן צ"~" הד~רבזה ס"ת" ~~ דאין ~יכא
 ללמוד יש

 המקומות מנהגליישב
 דהנה ב~""ג" ג~ שאו~י~

 ~סי" הרדב""זבשו"ת
 כת~ י""ח~

 ~סי" הריב"ש תשו" על

~~
 אלא לאומרה שאין דס""ל

 וכ~ין קבו~" בביהכ"~
 דהה"דהתקנה"

 שא~
 ומתקבצים ביהמ""ד יש

 ש~
התלמידי~

 ל~תפלל
 קב~ לך שאין או~ה" שאומרי~

 גדול
 של ותפילתו~ה"

 אד~
 נשמ~ת

 דאיכא דא~""ג ביותר" ש~
 ביהכ"נלמימר

 בביה~ד ~מתפלל הנ"מ ~פי" ~די~
 דא~ינן וא~""ג עדיפא" ובביהמ"ד ב~שרה אבלביחיד
ברוב

 ע~
 שכל בזמן הנ"מ מלך" הדרת

 ה~~
 שומ~ם

 לב~ומתכווני~
 ברוב רואה שאני ~תה א~ל התפילה" אל

~~
 ו~ן בלבול רוב

 שומ~ אד~
 קריאת ולא תפילה לא

 בביהמ""דהתורה"
 ~די~

 התלמידי~ ~~ לי
 ש~ין אע"פ

ש~
 רוב

 ע~
~ ~כ"ל~  דמודה הרדב"ז ~דברי נראה 

 האבל" ובבית החתן בבית לאומרה שאין ~ריב""שלד~י

ר~
 דבביהמ""ד ס""ל

 ~מתקבצי~
 בו

 מיקרי התלמידי~
 להדיא מבואר ולא קבו~"~קום

 הי" א~
 ש~ מתפלני~

ג~
 אול~ השחר" תפילת

 בלבול מדהזכיר
 ה~~

 בש~ת
 ~תורהקריאת

 משמ~
 שהיו

 קורי~
 אינו אבל ש~" בתורה

 וג~ ז"" מ~ין אמירת מתנאי הוא דהס"תרא~
 ז"ל הרב

בשו"~
 ~סי"

 רס"~
 ס~י"

 ~"ו~

 וג~ זה" תנאי הזכיר לא
בשו"~

 סי" ~או""ח משה דבר
 כ"ג~

 הפו~קי~ ד~דברי כ"
 דאי~מש~~

 בס"ת" תלוי הדבר

~~~
 ~סי" כנה"ג שיירי בספר

 אות הגב"י רס"~
 וב~דר ~ וז"לכתב ~"~

 חזני~
 כתוב ירושלמי למוהר""א

 הן הרי ב~למא" אקראי הציבור" מן שפירשו ~שרהכל
 ב~למא דאקראי ויראה ~""כ" אותה מברכין ואיןכיחיד
 אי~דקאמר"

 מ~פללין דאין לומר כוונתו
 אם כי ש~

 ב"ה שאינו כוונתו אלא באקראי"אחת פ~~
 בס"ת" קבו~

 ש~ שמתפללי~דא~""~
 ב"הכ"נ שם שאין מפני לילה בכל

 פליג דלא ואפשר לאומרה" ואין ~י~ידי~ ~ו""לקרוב"
 ב~ק~ו~ שכ~ב~יאר~ב""ז

 אומרה שהי" בש~ו אחר
 כקדושת ש~דושתו בביהמ""ד מיירי דהרדב"זבביהמ"ד"
 דברי ~ל ה~יר תקל""ז ~י" דוד בית ~ובשו""תביהכ""נ"
 שביהמ"ד מבורר יותר ה~י" הלא לזה" צריך דמההכנה"ג
 קב~הוי

 הרי בעלמא" באקראי מיירי ירושלמי ומהר"א
 ~בלשונו בהדיא הרבאמר

 ה~ הנ"ל~
 לך דאין ביהמ""ד

~ב~
 לביהמ""ד דקורא הרי ~""כ" מזה גדול

 גדול קב~
 ס"ת מקדיש ~חד שי~יד היכא להסתפק ויש~כ"ד~"
 ה" כמו המקדיש בבית הס""ת להעמיד וה~הגלביהכ"נ"

 ומביאי~ י~"~" ז"או
 הס""ת ~בוד ~~רי~ ס""ת

 אות~ומ~מידי~
 בבימה

 התורה ולכבוד לה~" שמתקני~

 ש~מתפללי~
 ש~רית ערבית

 ומנ~~
 אותו הול~ו ~ד

~הכ"נ
 מתפללין הפ~מי~ ורו~

 ש~
 ש~רית ~רבית שבת

 אומרי~ א~ו~נחה"
 דלא דאפשר שבע" מעין ברכת

 אלא בביהכ"נ" אלא אותה אומרים שאין לומרהוצרכו
 וב~ית המשתה בבית כגון ס"ת" שם כשאיןלאפוקי

 שיש~ש~ כל אבלה~בלי~"
 ב~למא באקראי אפילו ס""ת

 כמה בדבר" מסופק ולהיותי אותה"אומרי~
 ~כ"ל" בידי" ורפיא ולאודאין או~ה" שיאמר לו אומר הייתי לא אותה אומר היהלא וא~ בו" מחיתי ולא אמרה" והש"צ שב"ק" בלילנמצאתי פ~מי~

 באקראי אפי" ס""ת דאיכא דהיכא נאמר א~~~~~~
 נהוכיח יש א"כ השכנה"ג" שנס~פק וכמוסגי"

 ש~ מתפללי~ דא~~~
 שפיר ס""ת בלא אפי" שבו~ות כמה

 והנ~ד~י"
 ב~"ר

 הב~ הנ"ל~ ~סקי""~
 ~~כנה"ג דברי

 שישדבית
 ש~

 ס"ת
 ומ~פללי~

 בידי ורפיא ולאו אין ב~נין
 מבואר ומ~"ז וז""ל~ ע""ז וכ"~כצ~ל~"

 קבי~ו~ כש~
 על

 דבלא ס"ת" כשיש דמיירי וצ"ל אומרי~" ימי~איזה
 קבוע מיקרילא ס"~

 להצד דכ"ז י"ל בזה ואף ~כ""ל" וצ"~
 נאמר א~ אבל ס"ת" מהני לא בעלמא באקראידבמנין

דג~
 ד~ו""ז ב~ך א""כ ס"ת" מהני בזה

 בקבו~
 לכמה

 לאומרה מותר ~כ"חשבו~ות
 א~

 פרמ""ג ועי" ס""ת" בלא
~~~ב"ז

 ה~~י~ סק"~~
 וסיי~ ~נ"ל ~א"ר דברי

 בלשונו
 דלא אלמא""וצ"~""

 שפסק המ"ב ~ל וצ""ע לי"" בריר~
 כאשר ד~א"ר משמיה ס""ת דב~ינןבפשי~ות

 צ~י~
 ב~ער

 נר~ה ולהאמיר ש~"הציין
 דג~

 וכן בזה" ~סופק הא"ר
~בואר

 בשו"~
 סי" ~או""ח דוד בית

 תקל""ז~
 בשנת ז"ל~

 מןה~~""ח
 השמ"~

 יצא כי בסופה" לה הר~ו
 בתי~ ב~לי רוב ויצאו ב~יר" דבר ד"~ל~ני הקצ~
העיר מ~

 מה~ לנ"ואדי מ~~ ~בסביבו~" לכפרי~
 לליג"ה

 אם שנ~תפק ~~י ו"ש נאורונ~"יק"ו~~ם
 אומרי~

 שבתות בליליש~
 מתפללין ד~פינו וכ~ב שב~" מ~י~

במ~ו~
 ~אי~ו כיון ~ש~~" ~""פ מיו~ד

 הרב בפשי~ות תפס שכן לאומר~" אין ~ורהב~פר קבו~ ב"~
 והוכי~שכנה"ג"

שי~ת לפי השכנה""ג כתב שכ"ז ~מר דאין
 אבל ירושלמי" מהר~

 ל~ני~
 שאינו אפשר מ~שה

 דתופס נראה דמדבריו כן"תופס
 במושל~

 ~שי~ות
כשאין

 ש~
 כשיש ואפי" לאומר~" אין ס"ת

 ש~
 ס""ת

~ ~כ"ד" לי"מספקא  דכ""ז נראה 
 במקו~

אבל קבי~ות" שאינו
 במקו~

 בספיקתו" תליא ס""ת בלא אפי" קבי~ות
 משה דבר בשו"ת~~~~~י~י

 ~או""~
 ס""

 כ"ג~
 א~ נשאל

אומרי~
 מ~ין ברכה

 ~ב~
 ס""ת בו שיש בבית

ואין
 מ~פללי~

 בית באותו
 זול~

 ממנ~ת
 ~ב~

 ו~~מים ס"ת" באותו וקורין מנ~השמתפללין שבת" למנחת
 מתפללי~

 אפי"ש~
 ~רבי~

 ואת""ל ~ בע~א" באקראי בשבת

 ~~ו~ שב~ ~~י~ ~~ד~ו~רי~
 דוקא ~"ינו הס"~" ~בוד

 לאותו חוןיתפללו א~ אבל היכלו" ~וך ס""ת שבו בית באותו מ~פלליןא~
 בי~

 לומר דמי שפיר אי ש~ני"" בש~ח
 ובתחילת בארוכה והשיב ~ ש~" שב~ מעיןברכת

 ו~ל וז"ל~ כ"התשובה
 פתג~

 האיר דינא
 וזר~

 חד
 שבחבירה ~רי לוי" ~גן ~זר~ ~לי" מבני~~אל~ייא

 ה~כ~
השל~

 חכמי~ ~יני מאי"ר
 אמר ההוא

 משמ~ ששמ~
 לברכת אימר ד~י" ז"ל" יצ~~יד~הר""א

 ~~י~
 כשיש שבע

 ל~ א~רי מזו וגדולהס"ת"
 אנא ק~מר הוה ס"ת דבלא

 וגם בשמו~תו" יפ~ כיוון דלא אומר ואני חשיבנא"כס""ת
 שמ~תיאני

~ 
 חשיבנא כס"ת אנא הכא א~ר ד~וה

 שם שאין בבית מתפללכשהי"
 ס""~

 אפי~ נפיל~ ~נין
 בב""ה דדוקאלמ"ד ש~~ מ~ין ברכת ~נין אבל כן" נהגו לא בזה ואףוכי""

 החתן ~ית ולא ~" אומרי~
 דאין בפירוש נראה וכו"" אר~י בדרך דהוי האבלבבית ו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ן
~ 

~~~~  שאומרים וכיוצא ב~יהכ""נ ד~ו~א ~ס"ת" תלוי~ד~ר
ער~~ת

 ~ק~~
 ~מקום ולא או~ה" אומרים

~אקראי שמתפללי~
 א~

 ד~שכנ~"נ ~אלא ~~ו""ז וכ""כ ~""~" ~ו שיש
 ~~ין~ א~ לנו~~~ק

 יני~א אנן ניקי~ היאך וא""כ
 ש~~~~קאי

 ~~ר אלא זה אין כס"ת" חשוב רבה גברא
 אלא יצחקי ~ר""א אמרה ~לא ו~אי אלאתימא"

 שי~ ~~שו~ תלוי ~~דברנפ"א ל~ני~
~ ס""ת  אף אמנם 

 ש~~ מ~ין ~ברכתשנ~~ר
 לאומרה ~לוי ~~בר

 מ~~~ דו~א" ס"ת~יש ב~קו~
 מפני ~ביהכ""נ נת~נה דמ~יקרא

 ו~מ~י~המאחרין"
 שיש

 ס~
 נראה כבהכ""נ" ה""ל

 ד~נ""~
א~

 יש בקב~" הס"ת ש~ו ~~ית ש~ני ~ש~ח יתפללו
 ~אותולאומרו"

 חשי~ מקו~
 כ~ש"כ הס"ת" שבו כ~ית

מהרי"ל
 ~ה~

 שפ~ח זמן כל ב"ה ~~חצר נפ"א נ~י תפילה
 פניו ו~כסה נופל פתוחהיב"ה

 ברמ~ וה~
 ~~ ~או"ח

קל""א~
 ~וקא ~"ת שיש מקום ~עינן ~דינא העיקרא איספק ספיקאי כספק הו""ל ~דבר ספק יהי" ולו ~ וסיים

 מעיןלברכת
 שב~

 חידוש בעצמו זה ~בר דהא
 ולא שכנ~"נ" ~רבש~ידש הוא~

 ~~רי משאר הכי מש~~
 ואת""ל אמרה" כמסתפק עצמו והוא כמ""ש"הפוסקי~
 ש~ו הבית דפתח ~נד"ד בכה""ג אי ספק קיי""לדהכי
 ואומר פתוח"הס""ת

 ס"ת במקום הו""ל ב~~~" ש~
 היותר וע"צנפ"א" כ~י~

 ~ו~
 ש~ו הבית ~תת יתפלל הש"צ

 ~וקא והיינוהס""ת"
 א~

 באקראי לא ~ק~ע שם יתפללו
 ~כת""ד~ כ~"שב~למא

 הספר ואין ~יות ~אריכותי יותר דבריו תוכן~~~~~י
 כמה ~יש "ו~וד כלל"מצוי

 נדולי~ ד~רי~
ללמו~

 מ~בריו
 לה~יא נר~ה ראשית לנד""ד" הנונ~י~

 ~פללי~ אין ~~פילו~~~ריו
 רק ~ש~י~ י~י כצ

 ~קום נקרא במנחה"בש~ת
 ובזה ל~פ~" ~~ו~

 וניישב לו~ריש
 שצ""~ ~

 האשל מדברי להלכה
 לכמה ~~~וע ~מש""כ ~~ו""ז ~ד~ת שלמדא~רהם"

 ~וקא היינוי~י~
 כש~פללי~

 ער~ית שם
 שחרי~

 כתבתי ו~י"ז בהי~ים" ~פסק בלי רצופי~ וג~ו~נח~"
לעיל

 דבנד""~
 הדבר הרי ולהנ~ל כנ"ל" צ""ע ס"ת ביש אף

משה
 כת~

 רואה הי" א~ ~ואפ"ל מס~פק" רק הוא ~נ"לוהא"א קביעות" מיקרי אחת ~תפילה דגם ~פשי~ות
 מודה הי"~בריו

 לו~
 כ~" ~שמע לא פו~קים שאר ~~שמעות ס""~"בעינן א~ ~נוג~ לה~יא" ~כת~ והשני"

 ~~ייןו~"מ
 ספק לכו""ע ~בל יצאנו" ו~אי מידי ~~~ צ""~
 שאין כ""ז איכא"מי~א

 ש~
 כמ~ואר~ ס""ת

~~~
 סקי"ד רס""ח ~סי" ~מג"א עפימש""כ י"ל זה

 דאין המח~ר מש~כעל הנ"ל~
 אומרי~

 ~~ית אותה
 לאומר~ שנוהגי~ ~~מקו~חתני~"

 ~י~~" למחות ~ין
ובמוסגר

 ש~
 ~"ז ציין

 והנה ע"כ" ורלב""ח" ר~""~
 ו~ין לעיל" והובא י"ח סי" ~ח"ד הואהרדב"ז תש~

 ש~
 רמיזה

מזה
 א~ר~~

 אחר נמשך וכנראה כ~רי~""ש" דס"ל מבואר
 שהוא וציין הריב"ש ~~רי שה~יא שאחר הנ"ל כ~ה"גלשון
 ~~~י"

 וסי"
 ל""~

 כת~ שנדפס~" כ~ו ~ד ~ולא
 וכ""כ

 קכ"~ ס~רלנ""ח
 ~יצ"ל ~"ז סי" ח""א והר~ב""ז

והוסיף י"ח~
 דנ~

 ~יש ב~יר או ח~שה בעיר
 בה~

 במנהג ספק
 א~ל לאו~רה"~ין

 במקו~
 לשנות אין לאו~רה שנהגו

ממנהנ~
 לשנות שאין בלשונו ~דייק

 ~מנהג~
 כמש"כ ולא

 רק~מג"א
 וחש~ ל~חות~ שאי~

 נמשך שזה
 ג~

 הרד~~ז על
 רק אינוו~א~ת

 לשו~
 אמנ~ הרלנ""ח~

 הרלנ""ח בשו"ת

~סי"
 קכ"~~~

 האורחות ~ברי והביא ~ז~" אריכות יש

 ~~ל"~אבל~י~
 ש~ת של~רבית ובתפיל~ ~זה""ל~ ~כת~ ~"ה~~וה~נהג~

 אומרי~ אי~
 במה ולא שבע מ~ין ברכה

 ~~ילה אחר רק~~~ליקי~"
 או~רי~

 ייש של~" וקדיש וי~לו
~קו~ות

 בשב~" א~ילות ~אין ~יקר וכן הכל" אומרי~
 שהזכיר המקומות אנו כל ממנ~ג ~~ואר הרי~"כ~
 אלא וא~ל" חתני~ בתי על ג""כ היתה התקנהש~יקר

~שו~
 מ~ו~ י~ א~ילות

 ול~עת לאמרה" שלא שנהגו
 הספרבעל הר~

 אומרי~ ~או"ח~
 האבל" ב~ית אפי" אותה

~מ~נ~
 ~כולהו אלי~א

 אות~ אומרי~
 ת~נה ההוא נהנו ~השתא היכא דכי הוא ~~עמ~~ונראה חתנים~ ב~ית

 ואין ~ישוב שהם אע""פ שלנו כנסיותבבתי
 שכ"מ ~ראשונה ש~ותקנה למימר לן איתה"נ סכנה" ~ה~

 ש~תפללי~
 ש~וא א~""פ~~שרה"

 מקו~
 ~שו~ סכנה" דליכא

 לתא
 והביא סכנה" בהו דאיכא כנסיותדבת~

 ש~
 מהרל~"ח

 ~דות נראה הר~ ~ וסיי~ לאומרה שאין הפוסקי~דברי
אלו

 הנ~כרי~ הרבני~
 לומר שלא קדום הוא שהמנהג

 חתני~ ב~תיאו~~
 וחיי~י~ האבל" ו~בית

 לק~ל אנחנו

~דות~
 או~ אני ולכן ~חו~" מנהג שאין במקום

ש~מקו~
ויש ממנהג~" לשנות אין לאומר~" קבוע ~נהג שיש
 גדול אילן ~~

 עצמ~ לתלו~
 ה""ה בו

 הר~
 הנדול

~על
 אמנ~ שכתבתי" או"~

 ~יש ~~יר או חדשה בעיר
ל~~

 ~מ~~ג ספק
 אי~

 ברכה ספק מ~ינש ~נצל לאומרה
 כי י~~תי לא ספרד גירוש ~ני ומנהגינו וכו""ל~~לה
 בני מכל ונדול שבהם זקן א~ם ~~וני" בק~נותיגורשתי
 להורות ראוי שכן לנו הורה ז""ל אבוהב הרר"ידורו

 וכןלמעשה
 נוהגי~

~ ~כ""ל~ הקדושה ה~יר ~זה  ו~י""ז 

כת~
 ~~ריו המג""א

 דבמקו~
 למחות אין לאומרה שנוהגין

 ובא"ר~יד~"
 ~סקי""~~

 ממ"ש כן משמ~ ~קצת כ"
 רוצ~ דא~ ~משמ~ וכו" לומר ~""צל~וש ~כצ"ל~

 מותר
 לאו~רה~

וצ"~
 ~מש"ז הפרמ"ג אמנם

 ס~""ח~
 דהוא "וצ"ע כ"

 א~ קצ~ דצ"~ כ" ובא""א לב~לה"" ברכהספק
 הוי לא

 ~ס""ק ה~נ""ב הביאו בר~"ספק
 כ~ה~

 בדברינו כנז"
לעיל~

~~ם~~
 סי~ן וירא פר" ~" ~שנה חי איש ~ן

 ~יקר אין שבע ~ן ברכה ~ בזה""לכתב י"~
 ט~~

ש~
 ב~יהכ"נ ה~תאחרין ~ש~יל שנתקנה רז""ל מ"ש
 והוא הסוד" ~""פ גדול צורך בה יש באמת אלאש~שדה"

 ~ן החז~יבמקו~
 מתפללי~ א~ ג~

 ~בית צבור
 חתני~

וא~לי~
 ש~ע" מ~ין לומר חייבי~ ס"ת" ש~ שאין וכיוצא

 פש~וכ~
 בעיה"ק המנ~ג

 ירושלי~
 ~כל לאומרה

 שאין אע""פ ב~שרה"שמתפללין מקו~
 המנ~ג וזה ס"ת" ש~

נתפש~
 הא~מה פרי ~ס" וכמ""ש ז""ל" הרש""ש ~ינו ~מן

~ח""א
 הפקודת ציינו כן ה""י" פ""~ ~פי~ ה~

 מ~ואר ~~ל" ב~~"י יע"א ~ירנו פה הנהנתיוכן אל~זר~
 פעיה""ק הי" הרלב"ח ~בימידאע"פ

 ירושלי~
 שנהגו מקום

ש~
 לאומרה~ הרש"ש ע~פ הנהיגו לומר

~~~
 כתב

 רס""ח ~סי" החיי~ הכ~
 ~"נ~

 דברי שהביא
 ביהכ"נ דוקא דבעינןהשכנה"נ

 ~ולפי ~~~ת" קבו~
 המ~""י ו~כ""כ ספק~" ע""ד ~לא ~י~י ל~~לה~ש""כ
 ~י" י~ודה~ה~~ה

 רס"ח~
 שאין שכל א" אות

 כהטו"ז ו~לא אותה" או~רים אין קבוע"ב~ה"כ מתפללי~
 ל~שכנה""נ ה~ו"ז ~ין פלוגתא עשה הכה""ח ~הנהיעו"ש" ~סק"~~

 אמנ~ו~~י~י""
 להא"ר

 מסכמת~ ~~~
 משו""ת וה~יא



~ ~ ~ ~

םי~ן
~~ ~~ 

~~~~~~
 ~אות ו~ברכ""י ~נ""ל" תקל""ז ס~ דו~בי~

~"~ 
 כתב~וב עיי""~~

 שבג~
 ~""פ ~סו~רים הם

 הסו~
 האריז""ל וגם

 ~עם נתן ~כוונותב~ער
 ב~ו~

 שב~" ~עין ~רכה
 כ~ו שבתי ~ל ערבית תפילת אחרלאו~רה ושצרי~
 אחר~זרה שאו~רי~

 ~פיל~
 לפי"~ז ו~""כ י~ו""ש" י~נחה שחרית

~י~
 חילוק

 בי~ בי~
 ~בלי~ ו~י~ ~~נים

 ב" ובין
~ 

 שאינו
 שיש כל אלא ~""ת" בו ואין קבועביהכ""נ

 ~שר~
 ~ת~ללין

 בכל~י~~י
 וכ"~ או~~" צ""ל שי~י~ ~קו~

 חסד ב~ידור
 של סו~ן ~לפי ע""א דק""ג ~ו~ייאנה ל~ו~ר""אלאבר~ם

 אי~~ברי~
 ל~נוע

 ש~~~ללי~ בכ""~ ~לאו~ר~
 וכ""כ י~ו""ש~

הש""~
 בן ~""ב" ~קצ""ח

 א""~
 וכבר ~י אות וארא פר"

כתבנו
 כ~

 פ~~ים
 שנותן האריז""ל ~ברי ~נג~

 ~ע~
בסו~

 האלה ~~ברים עכ""ל" ברכות לספק חיישינן לא
 ס~י" רס""ח ~~~ אלעזר פקו~ת בס"כתב

 י"~
 ~ל דבז~נו

 ה~נהג ~~הרלב""ח
 בפעיה~

 שלא ~ובב""א ירושלים
 נשתנה ו~נהגלאו~ה"

 ב~~נ~
 הסו~ עפ""י ראוי שכן

 עכ""~~וכו""

~~ם~~
 ווייל י~ב ~~ג""ר שבת תורת

 ז""ל~
 ~י"

 רס""~
 ורלב""ח הר~ב""ז בשם ה~ג""א ~ברי הובא~~""י"

 הת""ש בו ופי" בי~ם" ל~חות אין לאו~רה שנ~גו~ב~קום

 דבכ""~וז"ל~
 וחפשתי ל~~ות" ~ין ל~ו~ה ~נ~גו

 ש~~ג~א ל~יל כתוב ~וכבר ~צ~~י" ולאבר~ב""ז
נ~שך

 בז~
 אחר

 ~שכנ~""ג~ לשו~
 סי" ~רלב""ח אך

 ~ביאו ~~לא ראיי~ו ו~י~ר כ~ברי~" כתובקכ""ב

~פוסקי~
 ויש הזה" ~~ילוק את

 עו~
 ~ן ראיה

 חיי~ ~~ורחות ו~ןה~~י
 ~~ו~תק

 בשלי~ו~
 ~צ""ל ~ריב""ל שו""ת את הביא א~""כ אךלעיל~"

הריב""ש~
 ש~תח~ ~" סי"

 לא
 נ~קנ~

 בביהכ""נ אלא
 ~ספק הכלל על לחזור יש ו~""ז שם" באים ~יושהכל
 ~ודבריו להקל"ברכות

 שם סיים עצ~ו הרלב""ח ד~רי צ""~
 נהוג דנהוג היכידא~""כ

 וי~
 ~לות ג~ול אילן ל~ם

 ו~ן כנ""ל~י וכו" בועצ~ם
 לענ""~

 ~גן שי~~ר
 לב~ אבו~

 בו ויאריכו ברכהבלי
 ובז~

 ספק כאן ואין הכל ~תוקן
 עכ""ל~ שא""צברכה

 כ""ג ~~""ב ~~רי""ח ליקו~י ב~"~~~~~י~י
 ע""ב~

 שכ"
 בש~"~חו~י"

~~~פללים ש~~ו~ו~ נה~ ~בירושלי~
 אע""פ שבע ~עין לי~ר ליל~" בכ~

 ש~ שאי~
 ובלא""~ ע"ש"~~"~

 ~~~""א כתב
 דב~קי~

 לאו~רה שנ~גו
~~י"

 ~בו~ ~~ני~ של~
 ב~" וכ""כ ביד~" ל~~ו~ אין

 הלכה ראיתי וכן יעו""ש~ ~~וד עפ""י שכ""~~נוה""~

 ~כבו~ל~עש~
 י~ז~אל ~ו"ה ~ג~""ק ~ד~~~""ר

 שרג~

 בת~לה~~י"
 ל~ו~

 ~סי"
 דא~ ס~י""ג~ רס""~

 הצבור כל
 ~איזה בביהכ""נ שלא אחר בבית ~תפללין רו~אאו
 או~רים~~ם"

 ברכ~
 שפיר שייך ~בזה שב~" ~~ין א"

 ע"ו ~סי" ב~נח""ש והע~יקו ~וא" ~~אחרין~~עם

 כבר היה ~כןסק""כ~"
 כ~~

 ~ ~צבור שהוצרך פע~ים
 של ברחובה ול~חות ~את ~ שלי~""א הב~""צבפקו~ת
 ברחובה וא~רו ~דרשות" ובתי כנ~יות הבתי ונסגרו~יר"

 שבע~ ~עין ברכת ~ירשל
 ~ח~יק בס" נורא ~בר ~ש""כ כאן להזכיר~~~~ן

 רס"ח~סי" ב~~
 סק""י~

 ובקיב~ בזה""ל~ שכתב
 כת"י

~יפרה ~ וז""ל כתוב ~~ו~ינא ~ר~כי ~וה""ר הגאון ~ו~י נושןישן
 נש~~

 יחיאל לרבינו
 ~פארי""~

 ס~""ק" ב~ל ~הוא
 יצחק רבינו ה~ ס~""ק ~חבר שהריצ""ע

 ליפול אותה ו~~יחין ל~על~" אותה זורקיןשה~~כים ~קורביל~
 ~דבר שהי" עלבעצ~ה"

 בשע~
 ~עין ברכה או~ר שהחזן

 עכ""ל"שבעי
 ~שלו"~~~ן

 הקב""~
 ועכ""י ~לינו שלו~ו ~וכת יפרוס

 לש~וח ונזכה ירושלים"ו~ל
 ב~ה~

 שכולו ביום
 בב""~~ גוא""צ ~ביאתשבת

 ברכות חו~~י ~ל וחו~ם דו""שוהנני

 ~~~~ם י~~~~~~~

 ~~ ~י~~~~~~ן
 ~~ ~~ ~ין ~~~י~ ~~~~ ~י~~ ~~י~ ~~~~~ ~יין

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

 ~~""ו~~וו
~""~~ 

~וכ~ו""~
 ~""כ

 ~ר~
 ~נ~וו

 ו~~ו~ ~~ו~
 ~ו~""ר כ~"ח וכו"

"~~~
 יר~~""~ ~~י~""~ ~~~~~~~"~~ו~~" ""~~ר~ ור""~ ר~ ~~י~"~ ~~יי~~~~~~~ ~~~~~

 כר~וי" ו~"~~~~~~~

~~
 ~~~ו

~~~~ "~~~ ~  ~""~ ~~י~ ~~י~~ 
~~

 ~~~ ~~ ~רגי~ ו~~ ~ו~~ ~~~" ~י~ר
נ~~

 י~יו
 ~~ו~ ~~~~ ~נ~ו~ ~~ו~י~ ו~יר~ ~ו~

~ר~~
 ~יו ו~~~ ~~ ~~ר~~" ~~ו

 ז~
 ייו

~~~ 
 ו~~~~ ~~~~ ~רי~ ר~~ ~~~~ ונ~~ור~ ~י~ר"~~~
~~

 ו~~~ר
 ~י~ ~~ ~י~~ ~י ~ו ~~י~~" נ~~ ~~

 ~~"~נ~
~~ 

 ~ו~~ו
 ~~~" ~~~ו~ ~י~~ ~~~~

 ~~~~~ ~~~~~ ~ר~ ~~~~ ~~ ו~~~~~"
 ~~י~ורו

 ~~~ור ~~~ ~~ ~י~~ ~~ ~~~"~~ ר~~~י"
 ~ו~

 י~~ ~~ ~~י ~~י~ ~~~ ~~נ~ ~~ ~~~~ייו"
 ~~ניו ~~~ ~~ ~יי~~

 ו~ו ~ני~" י~~~ ו~~
~~~ 

 ~~~""~ ~~ ~ג~~ ו~ו~~ ~~~~" ~~י" ~~~ ~ר~~~ו~~
 ~ז~ ~ו~~~~~

 ו~ו~ר
 ~~י~ ו~~י~~ ~~~~" ~רי~

 ~~נ"~ ו~ג~ ~~י~" ו~~~~ ~~~~ ~רי~ ~י~~~~
 ~~ ~~ ~~~ ~~~"~" ~~~י~ ~~~""~~ ר~"~~~~

 נ~~ר

 ~~ ~~~~י~
 ~~ ~וג~~ ~~~~ ~יו

 ~ני~וו
 ~נ~ ~~

 ~נ~י~ ~י~~~~
 ~~ר

 ~נ~~
 י~יו

 ו~ו" ~~~ ~~ ו~יר~

 ~~ו""ז על~~ולק
 ~~י"~~ ~ש~

 ו~""ל
 ~צרי~

 לק~ש
 ה~ג""א ~ד~רי ~בינו כן א~נםשנית"

 בלבו"~~
 ו~~צית



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~י~~
~~~~  ד~שו""ע העירוני א~נם ש~~השקל

 הר~
 ~קו""א

 וכו"" עליו דעתו ה~ א~ ל~רך א"צוא~"ה לו" כשהביאו ומיירי בז~~ מודה המג""א דאף דאפשרכ" ~סק"א~
 וא~

 א~""ל
דהמג""א

 חו~
 ~פק קי"ל ע"ז

 לה~ל~ ברכו~

 ~אמצע כבר והוא ידיו שנטל אחרי ההלכה"~~~י~~
 ל~הסעודה"

 המונח מיין קצת שישתה לומר
 מדין זה לל~ד ויש~פניו"

 פ~
 ~ס"ק ~ם המ~נ""ב שכתב

~"ח~
 שה~יא

 ~ש~
 ס~ ~ח"ג הרד~""ז והוא י""א

 יין אין אם דה""השכ" תל""ז~
 ~נ~

 על ל~ניו מונח הפת והיה
 וע"ז וכו"" מחדש" לקדש א"צהשולחן

 ~ המשנ""~ כת~
וצרא~

 שייך אין היום כמנהגנו נ~"י קודם קידש דאם
 ס"ק ~שם שעה"צ ועי" ה~~" על ה~ידוש ד~לנומר

פ"ז~
 אדם החיי א~ ש~ביא דאחר

 הרדב"ז כדברי שנק~
 ה~""ח ~רי ה~יא~~ה"

 שכת~
 ~" ~י~ך בהדיא

 בקידש ועכ"פ ~זה"ל וסיי~ וכו"" כוותייהוד~ס~~רא
קו~~

 ואפשר דה"ח ~~סק לזוז אין בודאי נ~""ל
 זה ~אופן מודההרד~""ז שג~

 עכ""~
 דכיון מ~ואר וה~עם

 קידוש לאחר ידיו נ~לשכ~ר
 ל~

 הקידוש דחל לומר
~ל

 ס~י" ע"ז ~~י" שו"ע ~קיצור כ" וכן כנ""ל" הפ~
 לומר ל""ש נט""י" אחר ששותה ~יין ~נד"ד ה~""דוא""כ י""ב~

 ~ג~ ע""ז" הקידושדחל
 דדוקא ולו~ר לחלק שיש

 ~ו~ ~ני"לא ש~
 ~~עה הפת לאכול ראוי היה לא ד~דיין

 כיוןשקידש"
 ד~דיי~

 בנד""ד משא"כ ידיו" לי~ול צריך
 ~תו~ ראוי ~יההרי

 ~ל ~פיר שקידש" ~שעה היין
 הפסיד ילא היין איתו עלהקידוש

 ז~
 ש~פ~"ק במה

וכמ"ש כתבתי" הנ~נ""ד מ"מ הפת" ו~אכילת י~ים~נ~ינ~
 כ""~ ג~

 לעיל~

~""~~~
 מקדשין אין דלהרא""שוהגם מדינה" חמר נקרא אם ש~זמננו הליקער ~~~ר

 ~לי~
 על אלא

 ואולםה~~"
 הנ~רא אחר משקה על קידש א~ בדיעב~

 כלו~ ~זה" שיצא נאמר האם מדינהחמר
 וקידש בשגג

 ו~רר לקדש שחייב או מדינה" חמר על~דיע~ד
 עוה"~

~~~
 רע""א ~~~ ~~"ר

 ~קנ"ד~
 כ"

 דא~
 וקידש ~עה

 כיון ולקדש" ל~זור צריך דאין נראה שכרעל
 נ" ~כלל אדם וה~יי עכ"ל~וצ""ע פ~~י~ ~ר~י ס"פ כמ""ש מצוי" יינו כשאין עליו~~דשין

 כ~~ י""ז~ ~ו~
 ~פשי~ות

 ההוא ~מקום הוא אם שכר" היה שאם ונ""ל ~ וז""ל זהדין
 וישתה שהכל י~רך אלא שנית" לקדש א""צ מדינה"חמר
 הו~א ה~"א וד~רי ~א"ר~ כן דשו"מ וכ"עכ""ל"

 ס""ק~שם ~משנ""~
 ע""א~

 ~שם ~קיצוש"ע וכ""כ ~לכה" ~מוסגר
 ~הל"ד ובס" י"~~" סעי" ע"זסי"

 ה~~
 הא""ר ד~רי

כלשונו
 וג"~

 כ~סופק כתב
 ~~סק"כ~

 נימא ואי ~ וז""ל
 אלא יין" ~ל כוס לפניו להביא דא"צ נראה יצאדבכה"ג
 ליקער ובודאי עכ""ל" וי~עום השכר ~ל שהכלי~ך

 מדינ~~ חמרנקרא

~~~~~~
 הראוי"" ה~רכה עשה שלא כיון רק הוא
 ברכה בלא ו~ותה קידוש שעושה כמוהוי

 ~ס" כמ"ש הפוסקי~" פלוג~ת מצאנו ו~זה ~וס"על
 ~ע""א ~סי" ל~דתהלה

 דלדע~ י"ח~ ס""~
 ~~~ החכ"צ

קס"ח~
 שהובא

 ש~
 ק""צ ~סי" ~הל""ד ~ס"

 סק""א~
 נראה

 דא~~או~
 וקידש ~פה""ג ~ירך לא

 הכו~ וש~~
 לא

 משו~ קידוש" יד""חיצא
 דוקא נ~דר כוס הצריך ד~ר דכל

 והר~ המ~רך" שי~רך היין ~~ת אחר אותושי~~ר
 ז""ל

 ~סי" אחרון~קונ~רס
 ד~רכו~ כת~ סק"ג~ רצ"~

 אינן
 ~ר""ב ~~סי" לשי~~ו דאזיל ואפשרמ~כ~ות"

עכ"נ~ ר~"ב~
 א~ר ~נחת ~שו"ת הנ""ל החכ"צ ~ברי על מש"כ~~~

 ~ידוש ~~וסקים שלרוב וכ~ין י""ח~" סי"~ח""ב
 י""ל ~ר~נן" הייןעל

 ~ז~
 עי" ~קל" דר~נן ספיקא

 כנלענ""ד~ צ"ז~" ~ות רע"א ~~י" שםהחיים ~כ~
 ידי~ו ~זהוהנני

 ~~ות ~חותמי וחות~ דוש""~

 ~~~~ י~~~י~~~

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

 ~~ו"~ ~"~ ~~ו~ ~~~וב~ו""~
 ~ר~""נ

 ~ג~"~
 ~ו"

~ו~"ר
 ~~י~~"~ ~~ ~~~""~ ~~~ ~~~ ~~~~

 וי~"גי~~
 י~"ו" ~י~~~~~"

 ב~~~~" ~"~~~~~~"~
ר ~ ~~ ~~ ~~~~~~י ~  

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

~ ~ז~ ו~י~ ~~~~~~~~ ~  
 ~~ "~ו~ ~~~"

 ~ני ~ור~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~~ג
~~~~ ~ ~גו~ ~וג~   ~~~ ~ ~  

~~~
 לשון זה

 הא~ו~
 קידוש של כוס ~~ר ש~~ משה

א~
 שהיא מנייר שנעשה כוס על לעשות ~אים

 התוס" ~הא הד~ר אמת שאסרתי" ששמע לשעה~ רקכלי

 ד~ ~~ברכו~מפרשי~
 ~ודים ~"ה ע"ב נ"

 ו~ש~~
 דע"ו

ע"~
 ד"ה

 בני ~ש~ כ~
 נרבונא~

 שנאמר ד~י
 ב~~רי~

 כלי גופו הכוס שיהיה הוא בר~~ של ~כוסהצריכי~
 סע~ קפ""ג ~סי" בשו"ע כן ואי~סקשלם~

 ו"~
 ה~ג"א וכ"

~ס~""ה~
 נש~ר דאפילו

 בסי~ ~
 פסול נ~י שלמ~ה

אף
 שגו~

 כל ~עון קי~וש של וכוס של~~ הכוס
 של כוס ש~עון~ה

 ה~זי~ ~~~
 ~~סימן כדאי~א

 ס~י"רע"א
 י"~

שרק נאה" ~כוס שיהא ~~עינן אלמא
 כו~

 דכוס אני ורואה ולקידוש~ ל~רהמ""ז כשר זה
 עוד הוא לבד" זה פעם על לשעה רק שהוא ניירשל
 לו דאיןגרוע

 שו~
 ל~רהמ""ז ראוי איגו שודאי ח~י~ות

 ~~~כא אך~קידוש~
 כו~

 יש אולי אחר
 להק~

 עכ""ל"

 מסיו~~~~
 שאף נראה ~~ריו

 כו~ כשליכ~
 אחר

 וכלשונו להקל~ אםמסופק
 שכ~~

 רק
 ""או~

 יש



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~י~~
 ~ הלשון בזה ~יתא שם ~שו""ע הרי קשה ולכאורהלהקל"""

"צרי~
 וכ" שלם"~ כוס אחר לחזור

 במשנ""~
 ~ וז""ל סק"י שם

 לכת~ילה רק ש~וא משמע זהמ~ון
 יאי~

 ~~בר עיכוב
 וא"כעכ""ל~

 מהיכ"~
 לה~מיר

 בא~
 א~ר" כוס לו אין

 גרוע עוד הוא נייר של דכוס בעצמו ~"כ עפ"י י"לאך
 סעי" קפ"ג ~בסי"מהמבואר

 ולכ~ ג"~
 אם ~גם אפשר

 להחמיר~ יש אחר כוס לואין

~~ג~
 המ"ב של ~ינו עצם

 ~סק""י~
 ממש""כ צ""ע הנ""ל

 ס""ק ~שםבמשנ"ב
 י""~~

 של~ וז"ל~
 ש~א

 חסרון אפי" בשפתו פגום ולא שבור הכוס גוףיהא
 לה~יד יש~ובנסדק מוע~

 לכתחיל~
 חסרון בלא אפי"

 להקפיד יש ג""כ נשבר בסיסו רק שלם הכוס גוף אםוכן כלל~
 אחר לו שאין לא "אם בסיסו על לעמוד יכול אםואפי"
 נעשו שלא אף כלים ובכיסוי זה""" בכל להקל ישכלל

 ~~ר"" לו אין א~ ל~קפי~ אין "ג"כלקבלה
 הקו~ם ~בס""ק המשנ"ב ~ברי דלפי יוקשה וע"ז~"ל" ~א"ח~

הנ""ל~
 ~יכוב ואין לכתחילה רק ל"ה זו הלכה עיקר כל
 כנ"ל"בדבר

 בנוג~ א~
 יכול ש~ינו ל~יכא

 לעמו~
 על

 אות הציון ~שער המ""ב מדברי נראהבסיסו"
 י"ג~

 דגרע
 הכוסמאין

 של~
 חשיב ד~ינו ~אפשר

 כי~
 ו~ומיא כלל

 ~מיקל מיני" ~~מע לע""ת וציין קנ"~~~ ~בסי"דנ~"י
 למעשה ואעפ"כ באחר אפשר ~לא היכאבזה

 עיי"ש~ צ""~
 ~י"ל ~כיון א"שוזה

 הכו~ מ~י~ דגרו~
 כנ""ל שלם

לכ~
 בא~ר ~פשר לא ~ם אפילו

 ל~
 מהני~

 ~מ""זב~"ג ועיי~
 סק""א~

 ~ וז""ל שכ"
 ע~""ז שלם~ כוס אחר

 ~אות א"ר ועי" ולמ~ה~ מנקב רביעית ישאפ~
 ה"~

 אפי"

נפג~
 חגירת כדי שפתו

 הציפו~
 ו~יעבד היא וחומרא

 עכ""ל~ יע""ש ס""ז בקפ""ב פגום כוס כמו ~תר אחר~אין
 כוס של דינא ~יקר דהרי זה" לכל א"צ הנ"לול~מ~נ""ב

 הגדולה כנסת בשיירי אמנם כנ""ל" בדב~" עיכוב ""אין~לם
 ~~"ג סימן~שם

 ~ו~ הג~""~
 ב"~

 פלוגתא הביא
 הלשון~ם בז~

 צרי~
 ~ בזה"ל שם שכ" לעיכובא" הוי לחזור

 שלם כוס אחר לחזור צריך ה~צר בספר שכ" ~בומדברי
 כוס מצא לא ואם קאמר~ לעיכובא דלאו למשמע~יכא
 ~בס~ הסכים הוא ומיהו שבור~ כוס על יברך~לם

רי"ע~
 דל~שנא

 ~צרי~
 עכ""ל" בדבר ~יכוב שיש משמע

 של לדינא ב~וגע כתב זה כלאמנם
 של~ כו~

 בשפ~יו
 שלא ~~כב אינו שבור כש~סיסוא~ל

 לבר~
 ~ום עליו

כו~
 עיי""~~ שלם שאינו

~~~~
 יהיה אם דאף י"ל

 ~מעו~
 שיחזור ~צריך הלשון

שיש
 כיון י"ל בדבר" עיכו~

 ""שצרי~
 בפי" הוא של~"

 ויש ברכה~ של בכוס הנאמרו דברים מעשרה ~הוא""חי"
 פירושיםכמה

 וא" ""חי""" ב~יב~
 הו~ הפירושי~ ~

 על
 שם ה~ור כ~ב כן ועל שלם~ שיהאהכלי

 בזה~
 "ו~וב"

 משמע בודאי ~וב ולשון הפירושים~ כל ידילצא~
 לעיכובא~ דהוי פוס" לכמה ס""ל להלכה ומ""מלכתחילה~ ~

 ~~קי"ד ה~יים כף בספרו~~
 מ~ ע"ז~

 מדברי שהביא
 בזה~הפוסקים

~~~~~~
 כלי שהוא נייר של דכוס נ""ל ל~~שה

 ~ברי וצ~קו בסי~ו" מנש~ר עוד גרעלשעה ~
 א~ר מ~עם ~לא מ~עמי" לא אולם ~זה~ משההאגרות
 מנח~ בספרי ביארנו ~הנה שיתבאר"וכמו

 ~~"ג יצחק

 ע""ז ע"וס~
~~"~ 

 ושוב
 בח"~

 ~~י"
 קי""ד~

 ובהמשך

לזה
 ~ב~~

 סי"
 ל"ב~

 שם והנדון
 ~בח~~

 לאפיה במחבת
 ~בילה" לענין דינם מה פעמי" חד לשימושהעומד

 כלים ~הל" הרמב""ם מדברי שםהביא ד~שוא~
 ה""ז~ פ~

 ~ שכתב
 עומ~ה" מקבלת אינה ומשליכה בה משתמש שהוא קרןוכן

 בנד""ד וכן תיכף~ להשליכה כשנעשהלא אב~ ת~י~ת" בו להשתמש כשנעשה רק כלי" דל"הוה~עם
 תיכ~

 אחר
 השבתי בעניי ואני השואל~ ~"ד המחתה זורקיןהאפיה

 מ~ומאה מעכו"ם הנקחים כלים ~בילת למי~ין אם דזהלו
 י~קב דהשב רברבי~ באשלי תנוי הפר~ים~בכל

ס""ל ~~~ל""א~
 ~ילפינ~

 אבל ~ה~ זה
 הגד"~

 ~סי"
 י""ז~

 ע"ז חולק
 ~ח""~ בספריכמבואר

 לנד"ד בנוגע אולם קי""~~~ סי"
 של תשובה באותו~אתי

 הגד""~
 ~~י"

 י"ז~
 לענין שכ"

 בלא בו להשתמש שמקילים יי~~ בה שמבשליםיורות
 ~י ~אפשר שכ" לש~לתנו" גם תר~ה בו יש~בילה"
 הוא אלו" בכלים היי""ש משהין שאם האומנים"שאומרים
 א"כמתקלקל~

 ~אפילו ~קיי""ל ואע"ג תשמיש~ כלי ל~
 ~ר~וי היכא היינו ~בילה" בלא אסור ארעיתשמיש
~"פ

 לתשמי~
 להשת~ ראוי אינו הכא אבל ~בע~

 בו
 להביא ויש~בע"

 סמ~
 ~מפי"ב לדבר

 ו~רש ממרין" ~הן מפני ~הורים זיתשל גרוסיו~ ~כלים~
 הוא ~כן מר ~עםשנותנין הראב""~

 יצחק מנ~ת ובספרי בגיד""~
 ס~~ח"ה

 ל""ב~
 זו תיבה נחסר

 ב~עו~~
 והוי במאכל

 ויש להקל~ נהגו שכבר וכיון מלאכה" המחוסרככלי
~ עכ""~" בי~ם למחות אין קצת בו לתלותמקום  והנה 
ברור

 דאי~
 כוונת

 גם ~עמא ~מה~י הג"~
 היורו~

 נא
 ~ומאה~ המקבלים כלים בכלליהיו

~ 
 סמך להביא

 ~י"ל משום נהגו" שכבר כיון בי~ם" למ~ות שלאמשם
 ק~ע לתשמיש ראוי שאינודכלי

 לענין תשמיש כלי ל~
 על הרבה דפקפק לשיעתו אף וכ""ז ~ כלים~~בילת
 מקבלים שאינם בכלים מ~בילה" ~פוער יעקב~שב

 רק ~לא בנ~""~" מכש"כ א""כ ~ עיי~~~ומאה
 פ""א" רק בו אופין אין אף אלא המאכל" בומש~ין שאי~

 ~נדון~משא""כ
 הג~""~

 שעומד
 להתקיי~

 ~כ""פ ~ו ולבשל
 גם לצרף דאפשר ~ומאה" מקבלים אינם אף וגםכ"פ~~
 לכ~חילה~ אף ~בילה דא""צ די""ל פשי~א יעקב" השב~יעת

 ~בר ~מא וכן כן~ נהגו שכברומכ~""כ
 ל~בול" של~

 ש~~עכ""ל

 מ~~~~"~
 ~~"ב יעקב חלקת בשו"ת זללה"ה הגאון

סי"
 ק~""ו~

 ומ~עם
 ~אי~

 כלי שם אלו כלים על
 ב~ניות וכמבו~ר להזרק" דעומדים כיון ~ו~אה~בלת
 ובר"ש מ"ה ~"ז פרק~כלים

 ~ם~
 ~הל" וברמב"ם

 כלי~
 ה"ז~פ"~

 לאכול דב~ושב
~ 

 ~הור" ולז~ו שבתוכו
 תורה" ישראלשל ומנהג~ כ~ם~ ~ביל~ ל~ין כלי שם עליהם דאיןהה""ד

 ועיי~
 ~אף שם הגליון בשולי מ""ש

 כמה להשתמששאפשר
 פעמי~

 כיון הא בכך" ~ונו אם
 שפיר דמי פעמיים בהם לה~תמש כלל דרךדאין

 ~יי""ש~ עומאה מקבל ו~ינו שם" בכליםדתנן לה~

 לקידושי גם כלי הוי ~לא נראה ~עמא מהאי~~~י~~
 נ~~ורר~יאול~

 ~באי~
 לו

 כו~
 יש ~חר

 ל~שמיש ו~~יי קבוע לתשמיש ~ייחד ~אם~~ד
 ויש עליו" לק~ש יכול שפיר~~וע

 לל~ו~
 זה ~ין

 ~רמב""~~דברי
 ~בפ""ה שכ~ב לעיל ה~ובא גו~א

מהלכות
 ז"~ ~ל~ כלי~

 ~~מש ש~וא ~הקרן
 ב~

~שליכ~
 ~"י~ ~י~אה" ~ק~לת ~אינה

 ~שב ~~ם



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~ ~~~י~~  ה"~ א~ טומאה~ מקבלתעלי"
 וכוס קידוש~ לענין י""ל

 ל~ת זמירות ב~ר ר~יתי וכאשר ודו"~~ ב~השל
 ~דס""ג זללה"ה מסאטמאר ~כ~ה"ג ~ן כ~קמאת

מדפה"ס~
 נייר ~ל ~וס יקדשו שלא הקפיד ר~ינו ~ וז"ל

 עליו ואין לאשפה לזורקו שעומדמפני
 כלל כלי תו~

 וכ~ו~עכ"ל~
 שו"ת ~~פר העיד

 שר~
 המאיר

 ~ח~
"~ 

 אות מ"טס~
 א"~

 כ"ק עם פא"פ די~ר ~עצמו שהוא
 ~ה זללה""ה מסאטמאראדמו"ר

 וא~
 ציוה שכן לו

 לנהוג יש וכן עיי""ש~ מנייר העשוים ~כלים קי~ושלעשות של~
 ~ה~ות מהמ~ואר שהעיר מה וע""ד ~ כנלעג~ד~למעשה
 ס~י" קנ""ט ס~ ~באו~ח והוא גללים בכלינט"ל

 א"~
 יש

 אפילו עומאה מק~לים ש~ין אע""פ לידים מהםשנוטלים

 כלי דין לענין דקיל קידוש לענין מכש"כ וא"כמ~ר~נן"
 מ~ו~ר ~וכן חשי~ות ~ם ~ין ~ודאי גללים וכלישלם"

~~~~
 מ""ז

 ד""ה שם ~~י פ~ לפי ע"~
 שפיר לי~ים" מהםנועלים ואעפ"~ מרוקא~

 כת~
 שנעשה כלי ~אני כ~""ת

 חשי~ות מפאת החסרון דאין פעמי" חד~ימוש
 רק ~ו דמשת~יםכיון ~

 פ"~
 דין לו אין כך לשם שנ~שה

 וכנ~ל~ כללכלי

 ~זהוהנני
 ש""~

 בשלומו ופורס דושה"ט
 ש"~ ידידי~ביו ד~

 בכל וחותם שלי~""א הגר"מ
 ה~רכות~חותמי

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

 ~~ ~~~~ ~~ ~"" ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ין~י
~~ 

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

 ~~""~ י~~~י~~~"~"
 ~" יו~ ~""ו"

 ~~"~" ~~~ ~ו~~

 ~ר~ ~~ו"~ ~~ורנ~~""כ
 ~~~ן ~~~ן ~"

 ~~~"~ני ~~י~"~

~"~~~~ ~  ~  
 ~ו

 ~~ ~~~ ר~ ~~ ~~~~
"~~~~ ~  ~~יי~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~~ 

 ו~~~ו ~~" ~~~ ~~ו~ו~~י~
~~ 

 ~~~~ו
~"~ 

~~~
 ~ו

 ~~ר~
 ~~~~ ~~~ ~י"

~~~
 וכו" השו""ע מלשון ~""כ

 ל~
 נראה מ~יפוא י~עתי

 ואדר~ה זאת"לו
 רצ~א ~סי" ~שו"~ דאית~ מ~

ס~י"
~~ 

 ~רמ"א
 א~

 דלפחות של~ית" סעודה לענין
 לו יהי~לא

 ~סעו~
 פ~ות ~~ית

 נ~כ~~
 ~שית ש~י~ מהני ~לא מזהמוכח שלם" ~חד

 וכן ~שנה" לח~

 הנצי"~כת~
 סי" ~או"ח ד~ר ~שי~ ~שו"ת

 כ"~~
 הובא

 אך סקט""ו~" י"ג סי" ג" ~חלק יצחק מנחת~ספרי
 בא אם לפנינוי הלחם ~א האיך תלוי דהעיקר~לק חי~

 נפ~ א~ פרוס" אפי" אושלם"
 בכמותה ונקטן

 מיק~
 פרוס בא אם אבלחסר"

 לפנינ~
 מכמות נשתנה ולא

 ל~~ק יש ~ניו המ~יא ~""כ שפירי לחם מיקרישהי"
 ולא פ~סות" שתילפרוס

 לפרו~
 זהוכל ע"ש" לעצמו המ~רך

 כ~~
 ש~~ ~~~רי עי" ה~חק" ~שעת לצדד רק

 יוצא הנצי"ב~~~~~י
 רק לו אין ~א~

 הדחק ~שעת משנה לחם ידי יצא ו~זה ~ניו" י~יאנווכך ~נים" ה~וצע ~פני שלא י~צענו שאחרנכון ש~" לח~
 ~צה לו אין שלם א" לחם לפניו ~צא ד~אם אלאעכ~"
 יכול אם ובודאיאחרתי

 לצ~
 פת עוד ~ש~ם הלחם אצל

 ~וא ~ודאי של~" ~כיסנין~~~ה
 ~ו~

 יצחק ~מנחת ב~~רינו ~אורךוכמ~ואר הדחק" ~ש~ת
 ~ח~

 י"ג~~ סי"
הכו"ח

 ב~~~

 ~~י~~ י~~~י~~~

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

 ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ י~~~י~~~~~"
~~~~~ ~"~ ~"~~ 

 ~~"~" ~~"~~וגי""~

 ~~~~~ כ~ו~~~
 ~ו~"ר וכו" ~~וי"ר ~~ו~~נ

 ~ר~ינו~~~כי~ ~כו~~ ~~ו~~י~ ~~~ו~י ~~י~"~ ~~~~~~~~~י~~~ י~~~~
 ~רו~~י~ י~~~

 י" נ"

~ כ~~~~"~~~~~~  ~~~~ו 
 ו~~ו~ו~ ~~~~ו~ ~~

י~~יגו ~"י ~י ג~~~ ~~י~"~ ~נ~~י~~~~גי~
~ ~~~~~ ~~~ ~ו~~~ ~ר~"~ ~ ~  ~~י~~~ 

 ~~יו~י כי ~~ג~ ו~~ ~~~" ~גי ~~רי"~ י~י~~~"~
 ~~ני~ו~ ~~~~ו~ כ~ ~~ ~~~י~ ~י ~~~ ~~ ~כ~~ו~ר~

 ~~ ויו~" יו~~~י
 ~~~"נ

 ~~~ ~נ"~
 ~י ~י

 ~~ו~ ~~"~
~~~ו~~

 ~ו
 ~~~~ו" ~~~ ~~י ~~~~~ ~~~~~ ~נונ~

~"~
 ~~~ו~~ו ~גני

 ~נונ~ ~נ~~נ"~ ~~ו~"~ ~~~יר~
~~~~ן

~ ~~ו~~ ~י~~ ~  ~~~~~ ~~~~ ~~ג~ 
 וי~ וויי~~~" ~~~ ~~~~ ~כ~" ~~י~~~~

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

 ~~~ו
 ~~~י~ ~~~ ~ו ~~ ~~ ~~~" ~~

 ~~ ~~ ~~~~י~ג~~י~
 ו~~ו

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

 ~~י~ר ~~ו ~~ ~~ ~~~ג



~ ~ ~ ~

 ~~"ם~~ן

~ ~ ~ ~~ ~

 ר~ ור~י~י ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ו~~~~
 ~ו

~ ~~~~ ~~~י~~~ו ~  ~~~~~ ~~י~~ 
~~~~

 מנחת בעל דברי ~ל בנוי להיתר יסודו עי~ר
 אות פ" ~סי" מנחה בשיורישבת

 ל""ה~
 במש""כ

ש~
 מה דבר על

 שנוהגי~
 לתינוק רפו~ה לעשות המוהלים

 האפ~שי~שנא שקורין מוך או ספוג שנותנין המילהאחר
 רפואה סמי של או ~רים" במים השרוים וכיוצאווא~"
 תרי""ב ~סי" לשע""ת שצייןוכיו""~"

 סק"ב~
 שם ~שהביא

 ~סי" ~מואל דברמס"
 צ"ח~

 לעשות הנוהגים שהמוהלים
 ל~ות להם אין הת~נית ~ימ~ אזי בייןמציצה

 זילי~
 בפה

~
 בת""ב ו~ש"כ הפה אמצעות מבלי במוך או ~יד

 ונראה עיי""ש~~ויוה"~
 דביוה"~

 משום ~מוך ל~שות אין
 סחי~ה" משום ב~ה להחמיר דיש משמע סחי~ה"חשש

 זכרובתשו"
 יהוס~

 כתב
 ג"~

 בזמנינו שמוהלים ומה כתב שובאבל וכ~" סחי~ה חשש בזה דיש
 רבי~

 מ~ילים ~ם
 רפואות בעצמםל~שות

 לתינו~ הנ"~
 המילה ל~חר בשבת

 מוחהואין
 ביד~

 אם ואפילו ~ו" עניהם זכות לל~ד יש
 זה שאין המתעקשיתע~ש

 דו~
 ו~פוג ל~~ת

 כיוןמ""מ הנ~
 שעכ~

 דבחשש דרבנן" איסור רק זה בכל אין
 י""ל ~זה שיש ~לבן ובחשש וכו" י"לסחי~ה

 ג"~
 דכיון

 וכו" שאצנ~ג מלאכה הוי לכבסם כוונתודאין
 וא~

 כיון
 משום הנ"נ החששות~בשני

 ומשו~ מנב~
 בנד""ד סחי~ה

הוי
 ר~

 בנד""ד להיתרא לאיצ~רופי חזי לכן ~בנן א~ור
~יון

 דתינו~
 לא

 גר~
 המנחת ~ת"ד ~ו" שאב""ס מחולה

 לתינוק בנוגע נא~ו שהדברים כמובן והנה שם"שבת
 בס~ם אף ~ה למד וכב""ת המילה"א~ר

 תינו~
 כמבואר

בדבריו~

~~~~
 בכלל

 לענין הנוג~
 תינו~

 ~~ן נחשב כמה עד
שיהי"

 בכ~
 הדברים ביארתי שאב""ס" חולה

במנחת
 יצ~~

 ע""ח ס~ ~ח"א
 וש~

 בסי"
 ע""~~

 בענין
ליתן

 בג~
 ישן בבגד אסור שהרי תינו~" של המכה על

 שם וכתבתי פ""ג~" סעי" שכ""ח ~סי" בשו"עכדאיתא
 לשו~ה ה~תכוון אבל לרפואה" מתכוון אם דכ""זדי"ל
 דכ~ה תסר~"שלא

 פוסקי~
 להקל יש הכי" בלאו מתירים

 ~יון בתינוק גם בכה""ג להקל ישומ~ילא ס~"ו~" משב"ז ש"ב ~סי" פרמ""ג ועי" שאב"ס"בחולה
 צרכי דסת~

~~ן
 כחול~

 והביאור הרדב""ז שכ" ו~י""מ כנ"ל" שא~"ס

הגר~
 ס""ק שכ"ח ~סי" ~~ב הביאם הרמב""ן בשם

קכ""א~
 האיסור וכל עצמו" ~צד מלאכה שאינו דבר שכל

 בחולה סממנים" שחי~ת וגזירת ש~פא משום רקהוא

ג~~
 בלא בעצמו ישראל ע"י לעשות ו~תר גזרו" לא
 צ~י שכל כיון ו~ב שם ~ר~~א ~דברי מוכח וכןשיגוי"
תינו~

 דמותר י"ל שאב""ס" כחולה
 א~

 כתבתי שוב אמנם שם" ~""ד~"ע ~פואה" שצריך
 ב~~

 ~סי" ד"
 בגד ליתן דמותר הנ~ל ד~ינו על שהעיר השואל~רה"ג קכ"ד~

 שאב"ס כחולה דינו דהתינוק תינוק של מכה עלישן
 ס""ק שכ"ח ~ס~ לדוד תהלה מהס" הביא "וע"זכמבואר

כ"ד
 וע"א~

 דינו ק~ן דצרכי דהא דהוכיח
 הוי כחול~

ר~
 דסעי"~א לזה" מוכרחת רא~ ה~הל""ד והביא אכילה" לצרכי

 דאי~ שם" ~~
 של כריסו לד~וק

 לו השבתי והנה עיי"ש" רעילהוציא תינו~
 ש~ש~

 דרכתי ב~""א
 בדברינו ה~ובא הגר"א ש~ע"פ

 ש~
 אך ~"ח" בסי"

 ~סי" תהל""ד בס"שו"ר
 סק""ב~ ש~

 הגר"א דברי שהביא

 מ"~~ש~
 בדברינו אך ע"ז" להשיג והאריך

 ת~תי ש~
 אות ש""ב ~ס~ התהל""ד דבריעל

 ~""ו~

 להפליא שהר~ה
 כיבוסו" ז~ו שריותו ב~~ן ~~יר במש"כ הפרמ"געל
 ~בל שאצל"ג" מלאכה~וי

 ב~
 לצ~ך שהתיר

 דלפי"ז שם כ" ואדרבה עליו" השיג לא ש~צל""גמלאכה ק~~
 ש~ וצדקתי שם" הלכה בביאור כה""גומובא עיי"ש" אחר של "וינדלין" שי~ח תקנה ל~צוא אפשרהי"

 הרב דבר
 ~כלל ה~ו"ה מדברי שדייקהשואל

 נ""~
 סי"

 כ""ח~
 וש"ע

 מש~ע צרכיו"" "כל דבר" ~ל דלשוןהרב
 לחל~ דאי~

 בין
הצרכי~"

 וכ~
 ~לשון מוכח

 שכתב וכו" ~~~"" צרכי ""דסת~
 הש~לה בנדון גם י""~~" סעי" שכ""ח ~בסי" שםהר~א
 יש ש~"במנח"י

 לצר~
 סי" ~או""ח החזו"א דברי

אות נ""~
 ד"~

 לגבי הרבה שה~יל
 תינו~

 כספק הוי חולי דכל
 בכלל עכ"פ הוי חולי בלא די"ל מכ""ש א"כ עיי"ש"סכנה

חו~
 והרה"ג הי~ב" עיי"ש עכת"ד שאב"ס

 ~והרי"~
פאלא~שע~

 הנ""ל~ לתשובתי ~ום הראה קונ~רסו בסוף

~"~~
 הנ"ל" הגאונים של דבריהם צד~ו לנד"ד בנוגע
ב~

 בכל לדון שירדו
 היתרא שבצדדי ופר~ פר~

 וביו~ר בנד""ד" לה~ל דאין והסי~י כב""ת" בדבריהנזכרים
 דכל כב""ת שכתבבמה

 ווייפס ב~ב~יבי ההש~משו~
הוא

 ר~
 לרחצו אפשר דהרי ה~ירחא" לה~ל

 במי~
 ולנגבו

 וכ~בואר בדבריהם" כמבואר ~קל אין בודאי בזה~ח"כ
 ש~" מנחה בשיורי ג""כלהדיא

 וא~
 המילה לאחר בנוגע

~שהוב~
 בדברי ג""כ

 כ~"ת~
 וג~ בזה""ל~ שכתב

 דאפשר
 ~מול ש~ורין נרקב בען כגון אחרותברפו~ות

 חיוב יש וא"כ עכו"~" ע"י אפשרוגם מייל~
 ~שו~

 הקל הקל

תחי~
 כתבתי וכאשר הותרה ולא דחוי" דשבת כיון
 ~~ו"ז דלדעת כיון עכ""ז סק~~" צ"~ ~ס~במנח"~
~שכ""ח

 סק"~~
 סכנה" ב~שש עכו"ם ע""י לעשות נכון אין

 ~~פוגים הרפואות שבזמננו הר~אים דברי לפיוגם
 יותר פועליםוהמ~פלכות

 מהע~
 ~ם יש ואדרבה הנ~ב

או~ים
 שמה~~

 נצמח הנר~ב
 לפעמי~

 ~ולי חשש
 ~ע~ הני מכללכן להתינו~

 בעצמו לעשות בזה המקיל אולי דלעיל
 לסמוך אין למעשה אך בו גוערין אין הנ""להרפואות

 י~כים לא אם לשאול הבא ~ל ~ורותע""ז
 ע""~

 אחד
 ~"ל~ ש~דורנו והמובהקים המפורסמים~הרבנים

 לתינ~ בנוג~ א~~~""~
 כו"כ אחת על המי~" לאחר

בתינ~
 בלא המותר באופן לעשות שאפשר בריא

שא~
 כנלענ""ד~ שאלה בדרך לעשות להקל אין כנ""ל" כלל

 בזהו~נני
 וחות~ דושה"~

 ברכות חותמי בכל

~~~~~~~~ 
 ~~~~ם



~ ~ ~ ~

~י~ן
~~ 

~~~~

 ~~~~ ~י~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 ~~ ~""ו" ~י~"~ יר~~י~~"~

 ~~ב ~~" ~"
~""~ ~"~~ 

 ~~"~" ~~~""~ ~~~~י~~~~

 ~~י~~~~""~"
~~~ 

 י~~ו~

 ~ני~ני י~~~ו ~ ~ר~וי"~~~~~~~
 ו~יו~ ~~ו~~~

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

~~~~~  ~~~~ ~~""~ י""~ ~ר~ ~~~ ~~~~~ 
~

 ~"ו
 ~~ ~"נ~ ~~

 ~~~ויו ~ינו ~~י ~נ
~~~~~ 

"~ 
~~ ~  ~~ר ~י~ 

~  
 ~~ו""י ~ו

~ נ~~~י~ ~~~~~ ~  ~~ ~~~ 
 ו~~~~י~ו

 ~~~ ~נ~ ~~י ~~~~~ ו~~ ~יי~"~" ו~~~~
~  ~~ ~~גו" ~י~ינו ~ו~~ ~~ ~~ ר~ ~~ ~"~~ ~""~ ~~~ ~~"~~

 ~נו ~~נו ~~י ~נג
~י~ר ~~י~

 ~~י" ~~""~ ~""~ ~~~~" ~~~ ~~
 ~""~ ~ר~ ~~~ ו~~ו"~~~" ~"~ ~"~

 ~~ו
~ ~ ~~נ~ ~~~  ~  

~ ~~~~ ~~~ ~~ 
 ~"ו

 ~~ ו~~נ~ ~"~ ~~
 ~"~ ~""~ ו~~~~~~"~~

 ~~ו
 ~ו ~~~ ~י ~~~"~ ~~

~וונ~ו
~  ~ ~  ~""~~ ~~""~ ~~~~~~""~ ו~ו~י~ ~~~" ~~~ ~~~ ~~ 

 ~~ו~~ ~~~ו~י
 ~~וונ~ו

~ננ
 ~י~ו ~~" ~~~

~ ~~ו~ ~~~  ~ו~~ 
~~

~ ו~~" ~~יו ~ ~ר~  ו ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~י ~~ ~י~~" ~~~י~ ~ינ~  ~ ~~נו" ~י~ ~  ~ננ ~~ ~ ~~ 
~~ 

 ~~~~~~~ו~"
 ~~נו ~י ~ננ ~י~ו

 ~"~ ~ר~~~" ~~ ~~ ~י~כו נ~ ~ו~~
 ~~~~"נ

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

 ~~~י"
~~ 

 ו~ו ~~~"~" ~~ניו
~ נ""~ ~~י" ~~ ~~~וו~י~~ ~ו ~ו~ י~ ~ו ~~ו" ו"~" 

 ~~"~ ~ור~
 ~~י" ~ר~""ו ~~י"

~ נ"~ ~  ~~~~ 
~ ~~ ~~ז~"~ ~~~~~רי~" ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ננ~ ~~~ ~י"~~~נ~ ~  ~~~~ ~נ~ ~י 

 ~ננ

~~~~ ~  ~ו~~ ~~ ו~~~~ ~~נו" ~~~~ ~~ 
 ~ו~ר

~~~~
 ננוו

 ~~ו~ר ~ ~~ י~~~ ~ג~~ ~~
 ~~נ~~

 ~~~ ~ו~ ~כ""~ ~נ"~ ~~~ ~~"~~~~~~
 ~~וי ~נו

 ~~"ו ~~~~ ~~~"~ ~~~ ~ ~~~יר~ ~ו~~~~ו"
 ~ננ ~יי~ ~~וכ~ ~~ר~""~ ~~~~ ר~~ וכ""~~~~~~"

 ו~ניר~ו~~י~~ו ~ו~~
~  

 ~ו
 ~ינ~ ~~~ ~"~ ~~~

~~~ו""~  ~~נר ~~~~ ~~ ~~ ~יי~~ 
 ו~~י""ו ~~~~"~י ו~~ ~ו~

~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 
 ~ננוו

~~ 
~ ~~~~ ~ו~ י~~~~נ~~  

 ו~~~~ו ~~~ו ~~ר

~~~ 
 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~י" ~~ר

 ~~ינו ~~~~ ~י~" ~ו~~~~~~
~  ~~~י~" ~~ ~~~~ 

 ~~~ ו~נ~~~~
 ו~~נו

~ נ~~~~ ~ז~ ~"~" ~~~וו~~ז~ר ~~~ ~יי~ ~~ינו~ ~~  ~~רי~ ~~"~ ~ר~ ~~~~~ 
 ~~נוו ו~~נו~ ~~~ו~

 נ" ~~" ~ר~""ו ~~~י" ~ר~"~ ~רי~~~~ו י~~~ ~~ ~~~""~" ~~~ ~ר~ ~~ו""~ ~~~~~~י~ ~~ ~" י~~י~" ~נ~~ ~~
 ~~~ ~נ""~~

~  ~כ~""ר ~יני~~" ~~~~~
 ו~~ו~~~

 ~~~~ ~י~ור

~~~
 כיו~ צ~ הר~ השו""~ ~רי גוף ל~נ""ד

 שלא
ה~~

 להעמיד התיר איך לא~ל" כוונ~ו ~אין רק
 ה~יר שכן וראי~י ו~~~"~חופה

 ~~ה~
 ~סי" לדוד

 רש"י ד~רי ~"ף המג"א שה~~יק מ~ה דמדייקש~"ו~"
 שם~~~ש~~

 דמש~~ ~עלמא"" לי~ו~י ""אלא
 מו~ר שאינו

 וכ~~ אהל" ל~שי~ ~~כוין ~איניאלא
 לומר ד~כ""ח ~"ז

 כיון לא~ל" מכוין איני נקרא החופה" ~~~~ד~דג~
 נודע ו~י" וכל~" ח~ן לכ~וד אלא להגן נ~שי~ש~~

~יהודא
 ~~הדי"~ ש~

 ~י" או""ח
 ל"~

 ו~ס~וך ~כ""ל"
 זה~ ~ירון מ~ואר ~ד~ריו אשר ~נו~"י" ד~רי אי"הית~אר

~~~~~~
 הנ~ לשאל~ו"

 ~~ר אף ~ל
 ~ד~~

 השו"ע

~ר~
 ההי~ר ~ו~יל אינו להגן הנ~שה ד~גג

 ש~יר אמנם ~ר~~ל" כסאשל
 כ"~ כ~~

 של דהגג
 ו~שם ~~גלה" ~חו~ר שהגג ~פני לדל~י דו~הילדים ~גל~

 ~קצוה""ש שה~יא מה אך ולהפשי~וי לק~לואפשר
 ש~ינו מ~נישאסר

 דומ~
להאהיל ש~שוי ~ני פרקים של לכסא

 ולהג~
 לדע~י ה~ינוק" ~ל

 אי~
 והד~ר ~וכרח זה

 שם ~חזו""א דהרי ~מציאו~"~לוי
 ~ז~""ל~ כ~~

 נלמדהא~ור ~~
 ~~~לו~

 סוכה ~ליה~ שיש ~ינוק של
הנמתחת

 ונ~פנ~
 אע""ג לק~לה" ו~ו~ר למו~חה ~ו~ר

 ~ושהדכשמו~~ה
 וג~ ומחיצו~ ג~

 ויש נצל כוונ~ה
 כיו~ ~""~ ~~ח"~גגה

 ו~שויה ~~גלה ק~ו~ה דהסוכה
 הסו~~~ כדל~ חשי~ ול~~לה"לנ~ותה

 צירי" ~ל
 ~ף ל~י"ז ~כ""ל"~ר~קל וככ~~

 או~ הר~ ש~שו""~
 כ~א

וא~""נ החזו"א" ~~~רי המ~~~ר כ~ציאות הוי לא ~ג~"~רסקל
 כ~ו דהוי ד~~ציאו~

 דל~
 ~ודה ~נד"ד כ~ו ממש

 וכ~~ואר~ ד~י~ר" הר~השו"~

 ~~ השו~~~~~
 שאינו אר~י גג כל שכ" הנ"ל

~כוון
 ל~שו~

 אהל
 וכו~

 כ~""כ ~וי
 ו~וד ד"ה ל" סי"~או""ח הנו~י""~

 קשה~
 שפירש"י מה שה~יא

~ד""~
 זקו~~ הי~~ א~ וז"ל ~ה א~ל

 ~ל ~ו~ה ~ו
 ~ו~רצידי"

 לנ~ו~~
 דהשתא וא~"ג רגלי" ~ל ליש~ה

 ~~למא ליתו~י אלא ע~יד ~ידי דלא שרי" א~נ~~יד
 וכ~~ רש""י"~כ""ל

 מידי ~~יד דלא ב~ש"כרש""י כוונ~ ו~וודאי וז"ל הנו~""י ~"ז
~~יד ד~ש~~ שכת~ א~

 מ"~ אה~
 אלא אהל ד~ין עבידי מידי לא

 ש~ח~יו לאוירשצריך ~מ~
 וז~

 ~~למא לי~ו~י אלא עשוי אינו
 ~שו~וז~

 ו~~~~ וכו"" ~כוונ~ו
 ש~~יר ~ה

ל~~יד ~~ המ~""~
 לכאור~ החופ~

 יש
 דהחו~~ לד~ו~

 לאויר צריך
 וע~ידשתחתיו

 אה~
 ו~ן

 נרא~
 שאין כיון ה~ג"א דס~ר

~חיפה
 נ~ש"~

 ח~ן לכ~וד רק ~שם או שמש מ~ני להגן

יכ~
 ~כ""ל~ להגן נקרא לא ג"כ

~~~~
 ד~ין הנו~""י" ~ל ה~יר שם החזו""א

 ~קו~

לח~
 ללא לאהל נעשה בין

 לא~ל" נ~ש~
~וש~ ו~י~

 וז~ דל~" כ~שמיש חשי~ ז~ שהרי ~מחיצות" גם
 כ" ושפיר ה~י~ר"~~~

 הר~ השו""~ ~~ע~ כ"~
 שאו~ר

כ~~
 ~ר~קל

 ל~ג~
 ונ~גר נ~תח ~אוהל שכל דמיירי

 ~~ו" ול~י""ז ~~" דו~ה ואיני מ~ק~ל שה~לכ~ופ~"



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~י~ן
 מותריהא

 לפשו~
 של הגג ול~גור

 ג~ מ~עו""י"מ~ו~ר ~י~ אם יל~י~ ~עגל~
 ומש~ לעגלה" מחו~רשהגג ל~~~ ז"~ ~הרי הר~" השו""ע ל~עת

 ולהפשי~ו~ לקפלו ~~שר

~~~~
 ~אמת

~ 
 ~~סי" הרמ"א מ~ברי כ"ת שהקשה

 סעי"ת~"ו
 ג"~

 ~לא~ הר~" השו""ע ~ברי על
 מ~ואר ~הריא""ש"

 ~או""~ ~שו"~
 ~" סעי" ש~""ו סי"

וסעי"
 ד"~

 לחבל ח~ל ~ין או לעצים עצים ~ין אין ~אם
 ומותר כאהל" חשי~י ~פחיםג"

 לפר~
 מחצלת עליהם

 א"~ ושרי" ארעי א~ל ~וספת ~הו""ל~ש~ת"
 ל~עת אף

הר~
 ה~הל""~ ~ולפי ז"ל

 ~עת הוא כן הנ"ל
 המג"א~

אע"~
 כל מחו~רת ~שכ~ר אפי" אוהל פריסת שאו~ר

 ~רמ""א מ~ינא קושיא אין אוהלי לעשייתש~כוין
~שם ~הנ"ל~

 אי~
 ל~ני~ ~ני~ ~ין

 למה ~~ניגע נ~צא ~~~י~" ג"
 אין ה~כךשתחת

 הרמ""א של ~ני~ון וכל ני~ון" שו~
 להקני~" ה~ג ש~ין האויר על אהל לעשיית ~נוגעהוא
ו~ז~

 ומש"~ שתחתיו" לאויר ש~"צ ~ו~אי
 איש החזון

~הנ""ל~
 וז""ל

 ש~ו~ ~כיו~
 וכ~ א~~ גוף

 ~רך
 ~למד ~~מא נמי והיינו אהל" כאן אין~שמישו
 דמיכון אע"ג ה~ו~ה ~ריסת היתר המג"א~מנו
 ~עמא נמי והיינולאהל"

 דמתירי~
 שעל הגג ~לת לפתוח

 בעת ~סתוםה~וכה
 ~ב~א כוונתו אין עכ"ל" הגש~

 אלא ה~כך" ש~חת אהל משום חשש איכא ת~"ו~ס~
 ~ונה לאיסור חיישינן לא תרכ""ו ~בסי" היכי כיכוונתו
 זה כדל~" דהוי משום ה~כך שעל האהל עלוסותר

 חייש ~לא ~~עם~צמו
 המג""~

 אע""ג החופה" ~פריסת

דמיכ"~
 ~שי~ לאהל"

 כ~לת~ ~~י"

~~~~
 ~~שה להלכה

 עדיי~
 ~מלשון בכ"ז" עיון ני צריך

 הנ"להח~ו"א
 ~ג~ משמ~

 ~ותר חופה ~~ריסת
 לא~ל ~מכויןאע""ג

 ~הנוב""י וכיון כ~לת""" ~~וי ""~ו~
הנ"ל

 ~תהל"~
 והשו""ע

 הר~
 המג""א ~~עת ס"ל ז""ל

~~פרי~~
 רק לאהל כוונתו אין חופה

 לכבו~
 ~ו~אמת

 רק הנ"ל הנו~"י ~~רי ה~יא~חזו""א
 כח~

 ""א~ל ע"ז
 על לאהל כוונתו ~אם משמע מתי~~""~" אינושד~ה ~

 ולא ~לת" של ~סגנון ~וי אפי" ~אסור שתחתיי"האויר
 ~~סי"הותרה

 תרכ~~
 אהל וסו~ר ~ונה לענין אלא

 ~י~ת~ לכאו" י~י"ז הקני~"שע""ג
 ~נד""ד

 בגגו~
 של

עגל~
 ~יש אלא לאוהל" שכוונחו כיון לאסור יש

 ~י~ ל~לת"יותר ~ו~ יח~יו" ומ~יצות דלח של כזה ~אופן הוא הגגון~אם לצ~~
 ראי"

 ~חו~~
 המג""א~ ~ד~רי ~מוזכר

 ~~חתיו אח"כ ו~דקו ~עמי~ואו פריסתו" אחר ~רצועות אותו לקשור ~יך ה~ון א~אמנ~
 ~חו~

 אז ~רזל" של
 שאוסר ~פאר~א""ל פריסת כעיןהוי

 מה""~
 ~~רמ""ג

 ~~סי" מאיר בית בס" וגם הנ"ל~"ח"
 ש~"ו~

 הזכיר
 ~~ כעי""ז"חילוק

 ~ו ~תעסק שמוכרח
~~ 

 שיהיה
 ~יי"~~ ~י~י עבי~ מיקרי הקר~ים ע"יפרוס

 ~ו""ש ~~הוהנני
 וחות~

 ה~רכו~ חוח~י ~כל
 ~~יי~ ~~~~י~~~

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

 ~ו~~ו~ ~" ~" יו~ יר~~""ו"
 ~"ו

 ~~ו~

 ~נ~י~ ~~~ו~ ~ר~ני ~"~~ו~~ו"~
 ~~~ו~ר

~~ו ~~וי"~ ~ו"~
 ~ו~"ר ~ו" ~~~י~~ ~~

~~~ 
 ~~י~"~" ~~~~ן ~~י

~~~ר ~~""~ ~~ונ~ ~י ו~י" ~~~~י" ~~~~ו~~~~~~~"
~~ 

 ~~~ו~~ו" ו~נני ~~י~"~"~ו~ר ~~~ ר~י ~ר~"~ ג~~י ~"י ~ר

 ו~ר~~~ ~~ו~י~ ~~~יו ~~~י~" ~~~ו~~ ~~~ו"~~
 ~~~ו~~~" ~~ ~י~ ~~~י~ ~וי~~~~י~~"

 ~ו~ ~ו~~ ו~~~ ~ו~~" ~~~ ~~~~~רי~ור
 ~~ ו~יו ~~רי~" ~~~ ~~י~~ ~ו~~ ~~ו~ ~~~י~~

 ~~~וו ~ירי~ ו~~ ~~~~" ~~~~ג~
 ~~~~י~ ~~ ~~ו~

~~ו~י~
 ~~~ ~י~ ~~ו~ו ~~וי ו~י~~ ~~ו~" ~~ו

 ~~~ו~~ ~ו~~י~ ~~~ ו~ר~~ ~~ו~" ~~ו~ ~~י~ג~ו~
 ו~"ז ~ ~~י~" ~~ו~ ~ ~~ו ~יי~ ו~~ייו~~י~"

~~~~ 
 ~~רי ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ו~ ~ו~~ ~~~~~
~ ~~~ו"~~  י~ו~ו ו~~י ~~י~ ~ור~~~ ~~ 

~~ 
 ו~~ו~ו ~~ריו" ~~~~כ ~י~~~~ו~~~ו ~זי~ יגרו~ ~~י~ יורי~ ~~ ו~ ~~~" ~~~ו~~י~ו~י~

 ~ג~
 ~~~~וו

 ~ו~ ~~~~ ~ ~~ ~~~" ~י~ר ~יו ~~ ~~י~~~" ~יגור~
~~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~
 ~י" ח"ה יצחק ~מנחת ~~פרי כ~~~י כ~ר

~יש ע"ה~
 ל~ו~

 הק~וע ~~כ"ס וה~חת ש~יפ~ עיקר על

וכ~איתא קרקע" בה~חת כ~ו שבות אי~ור ~זה אין אם~קרק~"
 ע"א~ ~~""~ ~פסחי~

 ~~" ובש~ת

~~""~ 

 בה~חת

רצ~~
 ~עזרה

 וכ~
 ~רמ~"~ וכ""~ ה~ר~ן" ~~ית

 ~פכ"ח
 ש~חמהל"

 ה"ג~
 ואף ג"~" ~~י" של"ז ~סי" ו~ושו""ע

מרוצ~
 כנו~ע א~ל עיי"ש" ~רוצף אינו משום ג~ירה ~סור

העול~
 וכת~נו ~ח"ר" נ~גו

 וע""ע ההיתר" ~~ע~ ש~

 בחששא ~א ~שחלתו ו~~ל~ו כ"~~" סי" ~ח"ו~~פרי
 משי~ח~שה

 מיתת גרי~ח
 הז~ו~י~

 ~ש~י~ת ל~י~" שנ~לו
 ~רירה ~ין א~ ו~"~~יהכ""~"

 אחר~
 מקו~ות ~~יש

ש~וני~
 ווע~~א הנקרא צי~ור

 שו~ "א"~
 ~פ~י~ת צורך

~חלו~
 ודרך ~ו~יל הייחר ~אופן והוא

 יוצאש~ריח ל~שח~שו~ כ~ו~
 הציניר~ ~ר~

 גם
 ~ז~

 יש
 ל~ו~

 להיתרא

וכ~להל~
~ 

 ~מכוו~ ~היכ~ז~~
 אסור" בו~אי ~מים ~ז~ובים ל~~וג

וכמ~ואר
 ופוסקי~ ~~ו""~

 ~עי" שע"ז ~י" ~~ו"ח

~"~
 ה~~ל~

 לא ~ג~יו
 יהרג~

 וזירק~" ~י~ו מוללן אלא
 ~מג"אוכ"

 סקכ"א~ ~ש~
 כיו~ ~ וז""ל

 פרעו~ים" ש~ שמצוי
ו~"~

 ~~~ר נ"ל
 ~ג~ יכ""~ ~~י~ נזירק~

 עכ""ל" וכו"
 ע""זוכ"

 ~מחהש"~
 אסור פרעושים ו~אי

 ~~י~" לזורק~
 ~סי" יאיר חוות ~תשו"וכ""מ

 ק~""~~
 שמתכוון ~בר דהוי

 ~אש~ו ל~חות צריך אי ~וע"ש פ~""ר"וג~
 כה""ג~

 ~"מ



~ ~~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~
 דאי~בכיני~

 רק אסור
 משו~

 כיון פר~ושים" א~ו גזירה
 במי~ לזורקן~משנה

 היכרא ליה אית
 ו~י" ~כ""ל" וכ~

פר~""ג
 כ" וכ~ו""כ ש~" חיי~ ונתי~

 ~ש~ ה~שנ"~
 ~"ק

מ"~~
 מותר ומ"מ ~ וז"ל

 ~כר~ושים אבל ~זה" נזרו ולא נזירה אלא אינונ~פא ~הרינ~ ~מ""~~" במי~ לזורק~
 הרינה ~הוי ~זה גם אסור ~אורייתא חשש ~זה~יש
 ~וסף ו~~רכי עיי""ש~ממש"

 ש~
 ~אות

 ז"~
 ה~יא

 ~נין ~ג~" ~מ""ש המנ"אי ~ל הק"נשהשיג ~
 וה~ ~חול"היינו ~מי~ זרי~

 ~~"ש נ""כ ~ליו תמה ר~ה אלי"
 ~~""ל לייש~ דאפשר ~~רכ"י וכ" ראשו" ~מפלההיינו ~ג~

 ~מי~ ~לזורקןלהמנ"א
 להו ~א~שר הוא" פס""ר לאו

לצאת
~~ 

 וג~ המי~"
 רק ~כוונ~ו שי~ותו ~כוון אינו

 ~יי"ש~ יכו" ~ליו יקפצו שלא כי~~להחליש
 ~סי" ישראל נזר ~~פר~~יין

 י"~~
 רימ""א ~ליקו~י

~אות
~"~ 

 שמפלפל הנ"ל ~~רכ""י ~~רי שה~יא
 זריקה~~נין

 ומ~~~ למי~
 שיש ~נשים למתות איןאך לה~מירי ומ~יק ולכאן לכאן

 לה~
 שיסמוכו" מה ~ל

דלהרמ~""ן
 פר~ושי~ ~והרש~"~

 ~ש""ס שהוזכרו
 הו~

 ~ין
 ~""כ~ ~ינינו המצו~ ~קופצת השחורה ולאאחר"

~~~~
 כ"ז

 א~ל לפר~ושי~" ~נוג~
 ~ואפ~וקה ~ל~ ~זבו~י~

 ~א~ור ופשי~א להורג~" שאס~

 מכוון ~אינו נ~"ד כ~ו א~נם שימותו" ב~י~ל~שליכ~
להמית

 הז~ו~י~
 רק

 אות~ להמשי~
רק הכ~א" ל~י~ מחין

 שממיל~
 ~י""ז

 ~זה י""ל א""כ ה~~~י~י מ~י~
ל~""כ דו~~

 נזר ~~" ~יאור ו~יתר ופוסקי~" ~שו"~ ש~
 ~~י"ישראל

 י""~
 ~~י"

~"~ 
 רמשים שאראו ~~~~ ו~~ר~י~ נחשי~ ~צ~

 א~
 וא~ חיי~" לרפואה

 בש~יל
 ואף מ~""ת" ופ~ור שאצל"גי מלאכה דהוי מותר"ינשכנו של~

~מ~ר~נ~
 ~~~ו~ אסור"

 ואכילו נזרו" לא היז~א
 צ~ין שאין כיון פ~יר כאן אפי""ה חיי~" שאצל""גמלאכה למ""~

 למלאכת הכוונה דאין בעלמאי כמת~~ק אלאכדרכן
 רימ"א ו~ליקו~י ~כ""ל~ ההי~ק" ~ן להנצל כ"אהצי~ה

ש~
 שצריך היינו לגופה שצריכה ~~לאכה להס~יר" מוסיף

 ה~~רלגוף
 הנו~ל כגון נ~שיתי ש~מלא~

 נ~~~
 וצריך

 ~יי"ש~ וכו" ממנו היוצא לה~ם או ~ורו או חי ה~~ללגוף
 ~אינו צי~ה מ~נין כ"ה סימן ח"ח ~מנ~"י מש""כ~ו~י"
 סי" ח"ג ~מנח""י מזה ומש"כ צערא" ו~מקום לכךמתכוין

כ"~
 יש ו~נ~""ד ~"" ת" אות

 ~שו~
 ו~~ ~~ריות" כ~וד

 ת"~ ~מ~ח""י~ו~
 י"ג~~ אות ~וסוף ~" אות ~""ז סי"

~ה
 לא ~ו~אי בנ~""~ ג~

 ד~וי מהנ"ל" נר~
 ~ש~יפת הכוונה אין ~הלוא ~~למא"כמת~סק ר~

המי~
 ש~יפת ~ש~יל רק ~כונ~ו הז~ו~י~" ~ש~יל

הכסא ה~י~
 ~יה~

 צרכיו לעשות אכשר
 נראה ~זה כנ"ל" ש~

 א~ור~דאין

 ש~ות ~תשו" ~איתא מ~ה לזה ~יי~תא לה~יא~י~
יעקב

 ~ח"~
 סי"

 מ"~~
 גדול ~~פי ש~~תי ~ וז""ל

א"~
 ~מותר

 ס~ ל~~~י~
 וכו"י ~ש~ת לז~ו~ים ה~ות

 הנהתשו~ה"
 ~~~רי~

 המדמה ~כח ג""א ש~ימה אלו

נשתק~
 ~~~מית מי לדינא כאוכלא ~מי ולא נאמר" ולא
 רוצים אנו ואם וכו"" לממונאאיסורא

 הנ~ול ~ברי ל~יי~
 ולתלות מ~עמו" שלא אותו ~יים א~שר היההנ"ל"

 כל ~~" המר~כי כ~"שהיתרא
 שכת~ כ~~י~

 וכל ~ וז""ל
 וכ~~ וכו"" ה~יקיםשאר

 וכיוצא וכו" פר~וש ~ה""ה ר""ת
 ו~~מא להרנ~י ~ותר~הם

 משו~
 כר"ש ~ס~ר

 עלי" פ~ור~אצל"נ ~מל~כ~
 ומשו~

 מי~י לכתחי~י שרי צערא
 יזיקו שנא גחלת וככי~וי מורסא א~פיס~הוי

 ~כ""ל~ ~~
 דלא~ף

 החולקי~ ה~ ~~י~ ממני נ~ל~
 לחומרא ונק~ינן

 ~וקא ~היינ~ו י""ל מ"מ ש~"ז~" ~~י" ו~""י ~~ורכמבואר
 וג~ונה שרי" לכו"ע ~~למא גרמא א~ל ~י~י~"ל~ורגן
מ~ו

 ו~~ר~ נח~
 של~ני~ו ברוק וכן תו~ו" לפי ~ורסן

 תומו לפי~~סין
 הה"~ א""~ מאי~ותא" משו~

 ~יש
 ~~צ~ין הר~ה יתושין ~ש היכא צ~רא ~וםל~תיר
 ומה~לו"

 היכא ~תיר נ"ל הי"
 ד~כ~רי~

 דמזקי מצוין
 ~~יח שמותרומצ~רי"

 ס~ לפני~~
 אך אותןי המ~ית

 מצ~ור~
 ~משו~ איס~" ~ש יש אחר

 מוקצה איסור
 ל~ל~ל אסור אכילה ~ר דלאו ~ידי ש~וא כיון ~הננ~ו
 ונ"~ ש"ח~" ~ס~ ~א""ח כ~איתא ~ש~תאו~"ו

 לנרף
ר~ ש~

 ~עי"ז הכא ~שאני ל~ל~נ" שמותר ~~ונף ד~ר וכל
 להפיל ר~י של נרף~ושה

 ~ושין ואין לכתחילהי הז~ו~י~
 שאפשר ד~ר ~וא שם" כמ~ואר לכת~יל~" רעי שלנרף

 לכו""~ שרי דאזמ~ר""ש
 ~בפ"ק כ~איתא

 דש~ת~
 שורין

 וסמ~נין~יו
 ונותני~

 וכן פשתן של אונן
 פורשי~

 ~צודת

ב~""~
 אות ש~""ז~סי" החיי~ כף ו~ספר הש~ו""י" ~כ""ל ~"ש" יכה""ג

 ל""א~
 ~"ז וכ" הנ""ל" השבו"י את ה~יא

~"~
 ה~פר לי אין והנה י~י"ש" לאסור חנה קרית ב~ו"ת

 א~להנ""ל"
 מדכת~ נרא~

 ~ו~אי כנ"ל" וכו" כ~~" ""וכן
 לאסור~~~י

 משו~
 ~ולת א~ל הש~ו"י" כמ""ש ~ו~צה

 לה~יר~ י~זה

 ~נ~"~~~~~
 ה~רז ~~משיכת מיקצהי ~~ם ~ל"ש

 ~ולת ~ביה"כלש~וף
~~~ 

 ה~~ו~ים הרי~ת
ש~תוך

 המוש~
 ו~י" כנ"ל" ל~נ"ד ~תיר כ~~תי כ~ר

 חלקת~תשו"
 סי" ~ח"נ י~ק~

 קל""ח~
 היכא אף שהתיר

שנפ~
 ה~ותם קשה ד~ר

 קילו~
 ומי הצואה ששו~ף המים

 ~~רג~יי~י
 ~יש

 ~שו~
 ~קשה ~יכא ~"מ מנאי תיקונא

 עכו"~ע"י
 ~הגה שכ" ו~מה ~יי"ש ישראל" ~"י מותר

 ~ש~"
 ו~~

 י""ל
 א~ דבנ~"~

 נ~ון יש
 בזה ויש כנ""ל"~~נ~א כמת~ס~ משו~

 וג~ צ~א" משו~
 כלל מכוון אינו

 ו~י""ז ה~יה"כ לש~וף רקלהרנ~"
 נהרגי~

 אם אצלי חשוב היה ומ"מ נ~נ""~" נהתיריש ~~~נתוי שלא
 ~צ~רף הי~

 ר~ איז~~ו~
 הוראה ~~ל

 ~ורס~
 ויו~י~ני הנ""ל" להיתר

 ב~הו~נני
 ~ו"~

 ב~ות בחות~י וחותם כה""י

 ~~יים י~~~י~~~

 להיתרא ~זה שנצ~רף לר~ות שמת~י וכעת~~"~~
 מ~ר""ש המפורסם הא~יר הג~ון י~י~יכ~וד

 שלי~""א וואזנערהלוי
 א~"~

 לו והיא ~רק" ~~ני ~"מ

נדפס~
 ~~שו"

 ""ש~~
 סי" ~ח"ז הלוי""

 צ""~
 ~ו~~ וא~רי אליו" תשו~תי שלח שלי~""אשהשואל כ~~~" שיו"ל

 ו~~ול

 פר~י~~כ~~
 ~עמא הלין ~כל ~ ~זה"ל ~יי~ ש~ד~רינו

 למש"כ ~ו~ה וכו" ד~תינ~
 אלא ת""ו" ~ירושלי~ גאב"~

 ל~שות שלא ~צה להוסיף~בד~תי
 ~~ר~

 תזק
 א~ מא~

 מו~ני~ וה~~רי~אפשר"
 עכ"ל~ מ~צ~ם
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 ~~י~" ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~ ~י~ ~~~~י ~י~~~~~~~
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 ~" ~ו~ ~""ו" ~י~""~ י~~~~י~~~""~"
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 ~~"~"~~ו""~

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

 ~ר~""נ
~ו~"ר

 ~ור ~~~י~י ~י~י~~ ~"~ ~~י~""~ ~~~~ ~~~

~""~~
 ~""ו"

~~~~~
 ~~ו~~ו" ~ני~ני י~~~ו ~ ~ר~וי"

~~ 
~~~~~

 ~~~י~ ~~י ~~ ~ר~י~ ~ר~ו~י
 ~~~י ~~ו~~י~~~~

 ~~ ~~~~ ~~~ו~" ~~~ ~~~"~
~~~ו~

 ~~~"~" ~ו~ ~~~ ~~~ ~~~י~ ~נ~~~נו

 ~~~~~י ~~ ~~י~ו~ ~~~~נ~י~
 ~~"~" י~~~ ~~~ ~~~רי~~~~~י ו~~ ~~"~" ~~~""~
 ו~~~

 ~~ו~~ו" ~נני

~~~  ~~~~י~ ~~ר~י~ ~ינ~ ~~ ~~~~~ ~~~י 
 ~~~~ ~ר~ו~

 ~~~ו
 רו~ ~~י~ ~~~~י ~~~ ~י ו~~~ ~י~~~"~י~ר ~~~~~ ~ ו~~ ~~~ו~~

~ ~~~" ~""~ ~~י~~ ~וי ~י~ ~~~~~~ ~  
 ~ר""ו ו~י" ~י~~" ~"~ ~""~ ~ ~~~ ~~י~~~~~

 ~~~~~ ~~ י""~ ~""~ ~י""~ ~~~ ~~~ ~ו~~~~~
 ~~~ ~~" ג~~~~

 ~~~~~~ו
~ ~  ~"~~" ~ו~ 

ג ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~  ~~ו~
 ~~~ ~~~~ ר~~

 ~ו~~ ~~~" ~~ו
 ~~ ~יו ~~ ~י~ ~~ י~~~ ~~ ~"~ ~~~~~~~

 ~צוה נר ~קו~~" ישראל חמ~ת ~~" ראי~י כן כי~~~

 כן ל~וכיח ש~~יא ע"א~" נ""~ ד~ ~ו""~או~
 וכח~ ~נ~ל" י~ושע ~פנימ~~רי

 ל~וכיח
~~ 

 ~עיקר
 וכ~~ ~חימום" ~פאת הוא מים ~ישולאי~ור

 שיוצא
 ~לפי""ז ו~ו~א" קולאמזה

 נרא~
 ~קיי~ל דאע""ג

 ל~ו ~מאכל אסור ~ש~תהמ~של
 מצ~ ~~ו~

 שלא
 מ"מ ש~ת" ~~אכחיהנה

 ז~
 א~ל ~~ר" ~כל ~וקא

~~י~ול
 ~מי~

 דעי~ר
 שיתקרר ~דמני~י א~ החי~ו~" הוי ~תו~ל~

 שי~
 כאשר ~מיד לשתו~ו ~ותר

נ~קרר
 פעו~ ב~ל~

 ורק ה~ישול"
 א~

 ליה~ות רוצה
 ~מוצ~ש להמתין צריך ~חמיןממנו

 שיעשו כ~י ע~
 מזה חו~רא ~נו יצא וכן ע""~~" ~י""ח~ש~ת כמ~וא~

 לפי""~ ~ג~
 ~נ~~סו~רי~

 ~וקא היינו ~ישול" אחר ~ישול אין ~לח
 א~ ~מי~ א~ל ~~רי~"~שאר

 ואח~ ונתקרר" מחממו
 ~זה כיון מבשל" משו~ הפע~ עו~ חיי~ ומחממו"חו~

 פעול~~
 ה~ישול

 וז~
 כ~ר

 נת~ע~
 עתה חיי~ א"כ

 והאריך עכ"ל" מ~של ~שום~חדש
 עו~

 ~ע"ש עיי"ש" בזה
 שמסחימת ~צ"עשכ"

 ~~וסקי~
 חילוק שיה~ נראה לא

 לעורר רק וכ~~~י ~~רי~ לשאר מי~ בישול~ין
ה~עיין~ ל~

 ונ~
 רנ"~ ~~ס~ ~פרמ"ג ל~~רי ציין

 ~א""א
 רק ~וא ~בישול דכל ושמן ויין ~~מי~ש~יר סק"~~
 ~~ל שנצ~נן ~כיון ~ישול אחר ~ישול ~יש לומר~~רא החימו~

 ע""ש~~בישולו

 יש ~ב""ת" שא~~י ~~רי~~~~~
 לה~

 בס~ר מקור
 ~~לאכת ~לאגלי

 ה~ו~ה~
 ש~ שכ~~ דאף

~פני~
 חייב ~~מים פעמים כמה

 כי~""~ ~חי~ו~ משו~
 ~השמ~ו~ מ""~ כנ""ל" ~ישיל~שי~

 שם
~~~ 

 ע"א ~ל""ח
~"ה

 ~ה~ני~ ש~
 ג" שירה

 י~~ ו~ור~
 וכ" מזה" חזר

 ~~י~ ~~~~י~וז"~~
 ~ס"ק מ""ש עפ""י ה~~ריםו~ור ש~" כ~איתא ~~י~ החמרתי ח"

 י"~
 עייש""ה" ~""ז אות

 מ~~רי~ ~יוח~רני
 מ~ישול ראי" ~אין אלו

~ישול ~חשו~ ~כו"~
 אותן שותין ~המים ~אף ל~~" ~חימו~ ~שו~

 זהו חייןכשהן
 או~ן השותה א~ל צינני~" אות~ כששות~

 וה~~ מ~ישלין" אלא אותן שותה אינוחמין
 שמחממין

את
 ע~ ~מי~

 שיעלה
 או~ן מחממין אין ונצ~ננו נח~שלווכשכ~ר צרכן" כל שי~ושלו כ~י רתיחו~

 כ~
 רק כך

~~
 שותין אין ש~מין לש~י""ש"מ ~ראוי" מחוממין שיהי"

 וע""כ מ~ושלין"רק
 ~ש~יל לא~ישול חשי~ ~מין לשתותן ~מי~ כשמ~שלי~

 רק ל~~" החמו~
 נ~שו~

 ~לשתותן ~~ישול
 ~~סיק ~רי עכ~ל~ וכו" ג""כ ~~ישול אל צריךחמין
 ~~ים ~ישול ~עניןלמ~שה

 ~ו~
 שנשתנה ~ה

 וכת~ מאכלי~" ~שאר כ~ו ה~ישולע"י המציאו~
 ~~עד ~""ז

 אתשמחמ~ין ~ו~
 שי~ושלו כדי ר~י~ו~ שיעל~ ~~ ~מי~

 מוכ~ ~רי צרכ~"כל
 ~רק ~ס"ל מ~~~ו

 א~
 העלו

א~ע~ועית
 נקראי~

 שו"ת ועי" ~ צרכן~ כל נ~~שלו
 קס~ה~~ סי" ~ח"גמ~רש"ם

 כח~~~~
 ראיתי ג~ בזה"ל~ כ~""ת

 ל~~
 שלי~"א

 ס~~ן ו" ~~לק יצ~ק~~חת
 כ~א~

 מיח~ לענין ש~ן
 ~כוכיח צינור ~ו שישחשמלי"

 המרא~
 כמות על

 החום" להג~יל א"א אם ~ו ל~שתמש ה~יר ומרן~מי~"
 היכר שיעשהוגם

 ע~
 כלל ~ן לא ש~~"א ~ןאך יתקלק~" שלא מי~ ל~וציא יכול היכן

 ~ני~
 ~צינור ש~תוך ~מים

אלא המיח~" ~רתח~ ע"י מת~שלי~ אינ~ שה~הזכוכי~
 כל ~~ושל לא ~ו~אי ועכ""פ קצת" מת~ממי~

 ו~נ~ א~ע~ו~ות" ~העלאחצרכו
 ~י~ כשמוציאים

~מיח~
 עי"ז

 נכנסי~
 ש~צינור המים

 ~מיח~ לחו~
 ~עח ואולי ~ש~ת" ~~של ~וא ו~רי ש~ומת~שלי~

 אף לן" איכפח ~לא ופ""ר שא"מ כ~~ר דהוימרן
 שיכנ~ו לי"~ניחא

 עו~
 וצ"ע" ~מיח~ לתוך ~ים
עכח~~~

~~~
 ~ח""~ ~מנח"י מ~ו~ר זה כעין

 סי"
 נ"~~

 ש~ו~א

 רק בכה""נ" לאסור ל~לן" כ~"~ ב~~רינ~
 ה~ו~ילי~ הקנים ~מתכוון ~פותחאיירי ~ש~

 המי~ את
הרותחי~

 ~ש~יל
 לחמ~

 את
 משא"כ שנצ~ננו" ~מי~שיורי מתחממי~ ו~ז~ הח~רי~
 כ~~ר הוי בנ~""~

 שא~~
 אמנ~וכמ~ואר"

 הוזכר שלא כיון
 ~שאל~

 ונ~ על~" עמ~תילא ז~" ד~ר ~שואל
 אומן חקירת לחקור צריך עתה

 א~ו~כ~
 ~~ר"ג~ מע"כ כ~~רי הוא המציאות

 שאינו כד~ר דהוי ~עתי ~אולי כ~"ת ש~יי~~~~
מתכוין

 ופ"~
 שיכנס לי" ~ניחא אף לי" איכ~ת ~לא

 מי~עו~
~ וצ""ע" המיח~ לתוך  סמכתי ל~יל כנזכר הנה 

 מה כ~"ת מ~~זכיר ~מ ~שואל" ~ל זה~ע~ן
 לדוןשיש

 להראות אמנע לא ~קל" בז~
 לתש~ ~ו~
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~~~~ ~~ ~~~י~~
~~~רש""~

 ~ח"ב
 רכ"~~ סימ~

 א~ר
 הרב~ ד~

 בנדון
 ~צדדי~ וביןכה""ג"

 אבל כנ"לי ~~מים צירף לקולא
הד~יש

 אותן מן נהני~ שאינ~ למיח~ הולכי~ דהמי~

המי~
 כנ"ל~ בנד""ד ~א"כ כלל" שהוחמו

~~~~
 כ""ת הזכיר באשר

 שה~י~
 שבצינור

 שיש ש"מ ~יס"ב" יותר לא~כ"פ מגיעי~
 וא~ ליס"בישי~יעו במציאו~

 בעובדא ד~"נ י""ל כן
 דש~

 הי"
 וממילא זה" באופןה~ציאו~

 כב""~ לפימש~
 ומבואר

 שהגיעו ~יכא פוסקי~" בכמהכן
 המי~

 הוי ליס""ב

 לפי אך בישול" לאחר בישול אין וממילא מה""ת"בישול
 בה~מ~ות ~ל האגלי ~דברי ל~יל ש~באנומה

 ~""~ יס"ב" כברשהוא דא~~
 שלא כ"ז

 הע~
 עדיין" אבע~ו~ות

ל"~
 בנד"ד ~ה ולפי מה"ת" בישול עוד

 ש~~י~
 נכנסים

 שה~לה ~ד אח""כ נ~בשל א~למיח~
 אב~בו~~

 עובר
 כנלענ"ד~ בישול איסורעל

 בברכה לסייםוהנני
 וחות~

 ברכות חותמי בכל

 ~~יים י~~~י~~~
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~ ~~~ ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~  ~~ 

 ~ו יר~~ ~~ ~~ ו~~~~~~"
~ ~  ~ו~י ~ ~~י 

נ~~
 ~~~וו

~~~ ~~~~ ~ ~  ~~~ו" ~~~~ ~~~~" 

~~~~
 לענין לדמותו נראה הנ~ל בש~לתו ~יינתי כאשר
 ~ח""ג יצחק מנחת שו"ת בספרי עליו דנתישכבר

סי"
 כ"ג~

 א~ בנדון
 בשבת המאורר את ~דליק מותר

 ~תיר וצדדתי נכרי"~"י
 במקו~

 גדול צ~ר
 ~יום" בחו~

 רע""ו ~ס~ המג""א ו~פי"ד דש~ות" שבו~ דהוי~~ע~

סק~"~~
 דשבות שבות להתיר דיש

 במקו~
ולפי""ז ~יי"~" צער

 ג~
 דהיינו נ""י מע""כ שכתב באופן דוקא בני""ד

שאי~
 בית

 מלו~
 לש""ק סמוך שהגיע או פנוי אחר

 ואי~
 לו

 ~לו~ בי~ לחפש ~~פיקז~ן
 לא שעדיין א~ר

 משת~שי~
בכר~יסי~

 צער לך אין דבכ~""ג יבודאי וכיו""ב" ~נ""ל
 ~הגדול

 א~
 לו י~י" לא

 מלו~ בי~
 ויש ש~" ללון

 וביותר ר~" ע""י ורק האפשר ככלבא~ירה למ~~
 נכו~

 כמ~ש
 רוא~ ~גוי כאשר רק כלל לו רומז דאינו נ""ימ~""כ

 אותו
 לביתבא

 מלו~
 הדל~~ מעצמו לו פותח

~~~
 זה

 אי~ א~
 חשש

 דיש היכא ~בל ניצוצו~" הולד~
חשש

 ~ולד~
 הרבה חמור ופס"ר ניצוצות

 ועיי"ש י""ז~" ס~ ~ח"ב יצחק ~נחת שו"תב~פרי וכמ~
 סק"א~" מ"ז תק"ב ~סי" באו""ח הפמ""ג מ~ברישהבאתי מ~

וש~
 ס~ ~בח""ג

 כ~ג~
 מדברי ג"כ ~באתי

 ~ה~ החזו"~

 אות נ" סי"שבת
~"~ 

 דנראה
 מה~

 להקל
 ואף בכה"ג" א~

שש~
 ~בח""ג~

 אות ~פ"א נתן מאורות מס" הבא~י
 ג~ אמנ~ החזו""אי ~"ד בזהשה~יר ~""א~

 שם העלה הוא

~ש~
 באלו הוי לא דבלא""ה י"ז~"ס~י" ~ח"~ בספרי כזה כתב~י אני וג~ ~""ב~" באות

 ניצוצו~
 איסור

 הוי ולא ליה" ני~א דלא רי~א פסיק דהוידאורייתא
רק

 וממילא דרבנן" איסו~
 דשבות שבות הוי בעכו""~

 אחר מלון לו באין וכ"ז הנ""ל" צער ב~ום להתירויש
 לשמו~ רציתי חדש ד~ר שהוא וכאשר כבודו"כמ""ש

 עוד
 ב~ורה מגדולחוו"ד

 ז~ ובלתי ~ורס~
 ברצוני אין

 המתיר~ל~יו~
 וש~ סופרי~""" ""זר לספר~~~~~י~י

 ע~רת ~במדור

~~~~~
~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
אבר~~

 ג""כ שם דן אשר זצ"ל סופר בנימין ש~ואל
 ביה"כ דלת וסגירת פתיחת אודות הנ"ל שאלהכעין
~ב~י

 מני~
 ג""כ שם ודן הדלתי ~פת~חת נדלק ש~חשמל

 ובסוף ומצוה~ צ~ר ב~ום לנכרי אמירה ~""י~~יר
 הביאדבריו

 ש~
 סי" ~חאו"ח מבין פני לשו"ת

 ל~תיר~ כתב וג"כ הנ""ל בשאלה דןשג""כ נ"ו~

~~~
 הפני

 ~ב~~
 לו באין ש~~

 בי~
 אחרת ~כסא

 עכו"~ ידי על להתיר לצדדאפשר
 שיכנס

 לבי~ קוד~העכו"~
 ל~רכו הכ~א

 לו צריך א~
 בשבת ש~תירו דכמולמאוד"

 ~פ""א~
 ל~כניס

 אפשר לו אפשר אי וא~ ~בריות" כבוד מפנימקור~לות אבני~
 אמירה ע""י ל~תירדנוכל

 ~כו""~
 ה" ~עי" ~""ז סי" ו~י"

 אבל ר~"ווסי"
 בלא""~

 וכנרא~ ~כ"ל" ל~~יר א""א
 כוונתו

דש~
 בירר

 משא""כ דאו" איסור הוא ע~ק~ערי ד~דלק~
 צידדכיבוי

 ש~
 שהוא

 אינו להכנס ~"כ דרבנן" איסו~
 ~יכנס ע""י רקמתיר

 ~חיל~ ~כו""~
 אמירה ע"י או

 דרבנן איסור אלא דאינו כיון היציאה אבללעכו""~"

כנרא~
 יש דבנד"ד אלא בעצמו" אפ~ מ~יר

 כל במלון שישאר אפשרותיש א~ לעיי~
 יו~

 לו מתירין אם ~שבת
 לט~ל ~~ירו היכי כי דרבנןאיסיר

 מקו~לות" אבני~

 ~~וב שלו~ו דורש בזהו~נני

וחו~~
 ברכות חותמי בכל

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~י~~

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

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

~~~~~~~ 
 ~כ~ר ~~~חי ~כח~ו

 ~כ~~ ~~
 ~י~~ח

ו~ר~וח
 כ~ח~ ~ ~~~י~ ~~~~רי ~"~

~~~  ~ ~ ~ ~י~"  ~  ~~~~ ~~~ ~כ~ 
 ~י~~" ~~~ ~י ~~~ו~ ~~~" ~ו~~ ~~~~

 ~י~ ~~ו~י~" ~~~ ~ו~ ו~~ י~ו~ ז~~""~
 ~ו~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~י~ו~ ~~~~~~~
~ ו~י~"~~~~~  ~"~~ ו~ו" ~ני~ ~"~ ~~~~ ~~~ 

~~~
 ~ח""~ ~~ח""י ב~פרי

 ~י"
 קי"~~

 בלי ללכת לה וא"א רגלי~" נכת אשה לעניןכזו" ~ה~צא~ כתבתי

~ג~
 ורצונה בידי"" העגלה ~בבת ש~יא אופנים" על
 בש~תללכת

 ~ר~
 ~נ" רחוב

 ל~תפלל ל~י~כ""נ ~י~ו~
 ~יש ש~" וכתבתיב~נין" ש~

 א~ ס~~
 שישובררנו לגבה" ב~ל ה~גלה

 בז~
 וכתבנו דרבנן" ~פיקא

 ש~
 הה~צאה

 ש~שאוהו שני~ והוי ה~ג~" להולכת לה יסיי~שנכרי
 יכול~זה

 ~~ג~"ת ~עי" יכול" וז~
 כ~~~ור ולא לי~א לא~ו אי~"ר א~ילו שע~י~~" ג"~ ש~~ ~~רש""~

 ~או""ח ~~אד ~הר""י שו""ת ו~י" ר~~ו" סי~ןבא~ו""ח חיי~

 ש~וא ו~שואל ע""ג~"~י~~
 ר~

 ~"ז כ~ב ~~ור~" ג~ול

~~ו~
 ~~ו~~י~ ~~~רי ש~ יה~~~י כן"לנ~וג ~ש~ ~~ציאו~ ל~~ש~ ~~י~ ו~כל ג~ולה" חכ~ה

 ~כ~"ג" ~~נו

 ~סי~~בסו~
 ~שי~י ששפיר ~א"~י ושוב ~ עיי""ש"

 בס" שראיתי עפי""~ ~צ~ע" שנשארתי~~
 ח~ד~

 ישר~ל
~קונ~רס

 אשר י"א~" ~י~ן חיי~ דר~
 כ"~ ~~

 ציין
לש~~

 ד~
 ~~"ד ~כ~ין שם

 ~"י ~~שו~
 צירו~

 נכרי
 כן"ל~שו~ שאי~

 ~ו~יי~
 ב~"

 ש~~
 צ""~ ~ש~~ ~י של

 כ~ ~ג~ע"~~
 נ~~~ק

 ו~ו~ ~ז~~
 ~פי"ד

 ש~חת ב~" ז"לאלגזי ~~~~י"~
 יי""~

 בס" ~הו~א
 ח~ד~

 ישראל
 שכת~ש~~"

 ד~יי""ל דהא לצדד
 ~שני~

 ~לאכה שעשו
 ~וקא היינו דפ~ורין" יכול וזה יכול זהבשבת

 אח~ א~ אבל חיובא"בר כשש~י~~
 וק~ן נכרי כגון חיובא בר אינו

 ~לא י""ל ה~ה" ~ונשין ~נידלאו
 נת~~~

 ~~קרא
 ~~ניחשלא ר~יא" די~י" ~לי" חיובא" בר אינו דהשני כיוןדב~שותה"

 ל~שו~
 ה~לאכה

 ~ש~~
 כן כ~~ו חיו~א" ל~~ר

 ישראלי~ב~"
 ל~לל ~ו~ר ~אחד ~יכא

 ~~ל~ל ישר~ל ~ח~דתו~יי""ש ~סכנ~" ~~~י ~~~
 ~ר~~

 ~צ""~~ ונשאר ~~ה
 יו~יל לאולפי"ז

 להנדו~
 ~נ~רי שי~יי~ ~~ ~~ ~~נ~"י

 א~לבהליכתה"
~""~ 

 ~ילול לענין נשאלתו ~נוגע
 ~ישר~לים ~" אז פ~ו""נ~פני ש~~

 שוי~
 ~לא פקי"נ ~~לי ~ז~"

שניה~
 ~לא ו~פקו""נ ב""ח

 ~ו~רי~~ שניה~

~~~~~~
 ~~יא יש לשאלתו

 ~ו~
 ~שו"ת שראיתי ~ה

ח~ד
 ~~~דו"~ נ~~ר~~

 ~י"
~או~ שהארי~ כ""~~

 כ~ה ~פ""י ~~לה זה" ב~נין
 ראיו~

 פ~רינן ""דלא
שני~

 רק שבת" ~~לאכת ש~שאוהו
 ~לאכו~ באות~

 שיש

לה~
 אבל ~לי~~" להתחייב קצוב שיעור

 שאין ב~לאכ~
 כ~ו בכ""ש" ~לי" וחייב קצוב שי~ורל~ם

 בונ~
וכן וכ~ו"" חורש

 ב~לאכ~
 ~ושין ~יו ואילו הג~ר ~ל בא החיוב ש~יקר

 גם חיי~" האחרון הי"זא""ז
 בשני~

 הש~ו~ה" זאת נו~ה וכן ב~~~א" ~ילתא בזהכ~""ש חייבין""" ש~שאוהו
 שבת ~לאכת ~בכל נא~ר~א~

 שני~
ל~ה פ~ורין" ש~שאוהו

 ~ינא האי נק~
 ~שני~

 צ""ב~שבת ~ה~צני~ ב~תנ~ ש~שאוהו
 ~""ב~

~ג~" ש~ ~~ייתי בברייתא וכן הוצאה" ל~נין
 נ~~

 ~וציא
 ו~וח~ וכות~

 נ~~ס הוא ~כן
 ש~

 בג~ אול~ב~ש~ה"
 הוזכר לא

 שוח~
 רק

 שוב~
 ~~וא

~י~~
 שהרי ד~וכ~" ~~ות ו~וא

 אי~ שו~~
 בו

 תח~
וסו~

~ 
 וג~

 הוזכר ~~~ר
 ~שני~ ש~~

 שני~ ~בכולן שבת ~לאכת כל לכלול לוו~י" פ~ורין" ש~שאו~ו
 ש~שאוהו

 וכןפ~ורי~"
 הר"~

 ~ל" ש~ת ~הל" ~פ"א ז""ל
 אותה לע~ות יכול שהיחיד ~לאכה כל וכתבשהתחיל א~ ~""ז~

 ו~שולב~ו
 שעשה בין וכי" בשותפות שני~

 ז~
 וזה ~~צתה

 ש~שו בין וכו"~צתה
 כאח~ שני~

 ~תחילה
 ~ו~" וע~

 ש~ סיי~~~
 ול~ה הוציאו" או שכתבו ב" כגון בלשונו

 הלוא ~~שאוהי" שני~ אופן גווני ב~ר לאה~~י כלללי"
~~צ~נו

 נ~~
 שה~ליקו ""בב" כגון שבת ~לאכת בכל זה דבר

 ב~ינן אלא לפ~ורא" וכ~ו" הנר""את
 ~אכו~

 שיש
 ויש ~שיתן" בה~שךשי~ור לה~

בזה ולזה" לזה ה~חלקות כדי בה~
 רו~

 ש~שה בין שכתב ה~הור" ב~ונו
 ז~

 ~צתה
 ~רשות החפן זה ש~קר כגון ~קצ~ה"וזה

 ז~
 והניחו

 אותה שעשו בין אחר" ב~ותהשני
 ~תחיל~ כאח~ שניה~

 ~קצת אותה לחלק ~אפשר ב~לאכה ד~יירי סוף"ו~~
לזה

 לזה רו~ז וכן בזא"ז" ~אוהו אלו לזה" ו~צ~
 לו שיש ~~בר ~היינו סוף" ו~ד ~תחילהבלשונו

 תחי~
ו~ו~

 ו~וציא ~ותב ~~ו
 דשי~ור~

 ~" פ~רינן לכן קצו~"

 ~א""כש~שאהו"
 ~~לאכו~

 שהחיוב או שי~ור" ~~ שאין
 שכתבנו" ~~~~ חייבין שניה~ ~לאכתו" ג~ר עלבא

 תל~ו~נוהוצרך ולכ~
 לפר~

 כייל ולא ש~שאוהו ~לאכתן אופן
 גונא" ב~~א כולהולהו

 ~כ""~
 ו~אריך

 מאו~
 יסו~ו לחזק

 הי~ב~ ~יי""שהנ"ל

~""~~
 ~~ילול כ""~" שהזכיר ~~~ש~" ~נוגע לפי""ז
 לי~דתשבת

 להרי~
 וכיו""ב" ה~לפון שפופרת

הא~
 נכון

 ~או~
 תחילה לזה ואין ~לאכה גמר ~לבא ד~חיו~ כיון ש~שאוהו" שני~ ~"י ל~שות

 וסו~
 ל""ש וכיו""ב"

 הפ~ורבזה
 ~שני~

 וכ"~ פ~ורין" ש~שאוהו
 ה~יא

 ~ז~
 כ~~ו~

 האחרוני~" גדולי תשו"
 והארי~

 ~~נין בזה

לעני~
 ~ח""~ ~~נ~""י ~~~רינו ו~ביא ~נין" ב~ו~ו

 ~י"
 ל~~ש~ ילהלכ~נ""~~"

 ~די~" שוא"~ ~ודאי ~נ"ל ~נדון
כנ~נ"~"

~~~~ו
~~~ ~~"~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ו
~~~~~ 

 ~~~י~ י~~~י~~~
 ~נ"ל ~~ו~~י ~~~~~

 כ~~ נ~~ר~~
 ~י~ור ~~פר

 קע""~~" ~ע~וד ברוך פניכ~לכתו חולי~
 ~~כי~ וכ~

ש~
 פישער הגרי""י ידינ"פ

 שלי~""~
 ציינתי וכן ~ב~""צ" חבר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  אמנם ג"~" ה~רה י" ~~" ~בדית אוצר לספר בה~רות~"ז
 חסד ספר כיהיות

 לאברה~
 וכאשר ומתמיהי~" ~ומדים בתשובתי המובאי~דבריי והרואי~ כ""כ" מצוי אינו

 דצ~ ~ וז"ל שליט""א ג""א ליכתב
 מבואר דהא

 הל" שבת ~הל" ~בפ""י כתוב שהרי פטור" בכה"ג~אף ברמב""~

כ"ג~
 שנכנ~ צבי

 שני~ נ~לוהו חייב" בפניו א" ונ~ל
 א~"גפטורי~"

 דג~
 ה~ הרמב"~ דבריומקור מלאכ~" גמר ~ל בא החיוב בצי~ה

 ~"ו ~שבת מפורשת משנה

~""ב~
 והיא פטורין" שנים נעלו דתנן

 כ~ורשש~שאוהו שני~ מ~~~
 ~פי""ג בתוי""ט ~מד וכבר ברש"י" ש~

~""ז~
 שבת מ~ל" ~פ""י שמח באורו~י" ש~שאוהו" דב" ~ינא הך למיתני שוב ~וצרך ~אמאי

 כ""ג~ ה~
 כה"ג הקשה

ג~
 סי" ~או"ח יצחק באר בשו""ת ו~י" ~רמב"~" ~""ד

י"ד~
 ביה אמרינן המלאכות דבכל ד~תו ג""כ

 שני~
 שחידש ו~יי~ש~שא~ו"

 ד~ו~
 מצוה

 לכו"~
 שנים

 מוכיח וכן קושי~" כמה ~י"ז וישב חייבין"ש~שאוהו
 פי""א ~ש~ת הירושלמי ~וןס~ימת

 ~~ב~
 בכל דא~ר

 ומשמ~ יכ~"א~ר
 ~כ""ל~ מיירי מלאכות ~בכל

~~~~
 החסד ~ברי ראה שלא זה ~ל לו

 לאברה~
 במ~ומן

 בכלשהרגיש
 ז~

 כי אלא וז""ל~ לנכון ויישבו
 מפורשת ~נה לנגדנו ~ו~דלכאורה

 בשב~
 הרי וכו"

 ש~ דאמרינן כמו חייב" האחרון זה אחרבזה ש~י~ ~שו ואילו הגמר ~ל בא החיוב ~יקר דבזהאף
 ~משנה

 ~שני ישב ~לאוהו ולא הפתח ~ל אחד ישבשאח"ז
 חייב השניומלאוהו

 ואפ"~
 יזה ש~שאוהו" שני~ פטרינן

 דכל שהנחנו" היסוד~יפך
 שבא~

 היה זה אחר בזה
 שני~ ג~ ~ייב"האחרון

 אחד לכל דדנין חייבין ש~שאוהו
 המלאכה הי" לא ומב~דו הואיל הגומר" הואכאילו
 סיי~תא זו ממשנה אדרבה דייקית כד אבל ~נ~שית"
 מאוד יפלא לכאורה דהנה לדברינו"גדולה

 למ~
 ~ינה זה

 שני~ דין צידה ~נין דהאורג ב~נההתנא
 ש~אוהו

 הוצאה ל~נין המצני~ בפ" זימנא חדא שנינו כבר~לוא
 וא~ מלאכות"ושאר

 שני~ דין לפרש התנא בא
 ש~שאוהו

 ומלאכה" מלאכה בכל זה דין לשנות לו היה המלאכות"בכל
 ב~ה ~מד וכבר דנק~" צידה שנאומאי

 לי דל~ ה~וי""~
 דין שנינו כבר הלא דהאורג~נה

 ונדחק בהמצני~ ז~
 ואול~ בדבר"מאוד

 כן כדברינו כי דרכו יורה האמת
 נ~שה הי" שאילו מלאכה דכלהוא"

 בשני~
 היה בזא"ז

 שני~ ג~ חייב"הא~רון
 להו דדיינינן חייבין" ש~שאוהו

 לאשמ~ינן איצ~ריך ו~ן כו~" ~ה כאילו וחד חד~ל
~ני~

 ~שה אם דבזה דאף פ~ורין" בצידה ש~שאוהו

בזא""ז
 האחרו~

 מ""~ ~ייב"
 לחייב דל""ש ב~ילתא" איכא רבהוט~מא פטו~ין" ש~אוהו שנים בזה

 לשי" מיב~יאלא כולה" ~שה כאילו לכחו""ח דחשבינן ולומרש~שאוהו שני~ בז~
 המג"~

 שי"ו ס~ ~בא""ח
 סק"~~

 שה~לה
 בבי~ הצבי הי" ~א~~לכה

 אף הד~" ונ~ל
 כבר וניצוד דהואיל שנית" לנ~ול רשאי הד~"נפתח ~אח"~
 לחייב יתכן לאוא"כ מחדש" צידה איסור ~ליו חל לא נפתח שכבר אחראף פ~

 בשני~
 דחשבינן לומר ש~אוהו

 דאי דס~רי" תרתי דהוי כ~" הצידה ~שה כאלו~חו"ח
 ה~ני" לחייב ~ו ל""ש הצידה ~שה כאלו להאיחשבינן
 דנימא~נהי

 דג~
 פטור ~"מ כילה" הצידה עשה הוא

 ~~ אף ~שני" ~""י ניצוד וכברהואיל
 הצידה נתב~ל

 מ""~ הד~"שנפתח
 הצי~ה ~ל ומחייב חזר לא

 הצידה ~תחלת ~ל רק ~חיוב ו~יקר והואיל שנית"הדלת בנ~יל~
 דא""א פטורי~" שעשאוהו שנים לכןהראשונה

 ל~
 לדון

 ~שה כאילולכאו""א
 השני וגם הואיל ו~גמר" ההתח~

 דחייב ונ~לו אחד בא ואח""כ ~דלת דכשנפתח לי"~שיטא ש~" ב~נה התוי""ט ~~ אפילו אלא ב~די""סיי~
 מ"מ צידה"משו~

 מקו~ אי~
 לחייב

 דאף ש~שאוהו" שני~
 ~ל ~זה באדהחיוב

 במ~ הג~
 מ""מ הפ~ח" את שמילא

 ד~ה ~~י~ה" גמר ~ל דחייב ~וחטל"ד
 ט~ ש~ח~

 לרוב הגמרסיו~
 הסימני~

 ~ו ואין שחי~ה" שמי" לא

 לחיוב סיו~שו~
 ~חטא~

 הואיל הג~ר" ~ל שבא
 ~ל מתחייב והשני לב~לו וא""א בתחילה ~שהש~שה ד~

 ~א""~הגמר"
 בשלימות הפ~ח ~לא לא שהאחד בצידה

 את שמלא ~ל חייב דהאחרון נ~י ומלאהו" השניובא
 דהרי הראשון" התחלת ~"י רק נתחייב לא מ""מהפתח"
אלו

 ש~~ד מ~ומו הראשון הולך הי~
 ש~

 שה~מיד או
ש~

 ח~

 ~תימה ~ל פטור השני הי" ממילא שלו" ה~יצה
 פתח איזה ~וד שיש דכלדיד~"

 בט~
 והואיל הצידה"

 ~~חל~ קיו~ ~""י רק חייב אינוו~אחרון
 ~~י מלאכה

 לחייב ל"ש לכן~~שון"
 ~שני~

 לומר ש~שאוהו
 על מתחייב לאדהא ~מלאכה" נגמרה לא ובלעדו הואיל כולו ~שהכאילו ~כחו~

 הג~
 ~ד

 שתהי~
 בקיומה ההתחלה

 שני~ והו"ל הגמר"בש~ת
 שלא כל דפ~ורין ש~אוהו

 ש~שאוהו שני~ דין ונש~נה וה~יל בב"א"~ו
 בהו ד~חייבין שבת" מלאכותמכל בציד~

 שני~
 כל שעשאוהו

 ~גמר" ~ל החיוב ו~יקר זו במלאכה להחיוב שיעור~אין
 לאשמ~ינן יתירה משנה איצטריך ~ן בצידה"~א~

 ~""ל~ בזהדפטורין
 ו~י" לשי~תו" ב~צמו שיישב~~~

 ש~
 שיישב מה עוד

כמ~
 ~יי"ש~ דרכו ~~י ~צומות ק~יות



~ ~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~~~

 ~י~~~~ ~~~~~י~~~י~י~
~~~ 

 ~ו ~ו~ר
~ ~~~ו~ ~ו~ ~~~~  

 ~ו
 ~~~ ~~~י~ ~ינ~ ~ג~

~ ~~י~~ ~~  ~~ 
 ~ו~ר~ ~~ו ~~~~ ~~~רו~

~ ג~  ~~~~ 
~ רו~~ ~~י ~  ~~~~ר" ~ 

~~~ר ~~~~~ ~~
 ~" ~~~ר ~ו ~~רי ~~י ~~~~~ י~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ור~

~~ 

 ~י~ר
 ~י~ו~

 ~~ר

 ~~~~~ ~וי ~~~~
~יו~~ ~~י~~ ~~~ ~~ ~""~ ~~ ~י ~ יו~ ~יי~ ~~~ו ~~~ ~~~ ~~

~ ~ו~ ~י~~ ~~ ~  ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~""~ יו~~~ ~~ ~~ו~ ~י~~ ~י 
 ~~~~~~ ~ו~~~~~~י~

 ~~ יו~~ ~~ר~ ~~ני~ ~~~~ נו~~ ~
 ~~ר

" ~~ו~ ~~~ו~ ~~ ~ ~  

 ~~ ~~~~ ~~ ~י~~י~~
 ~~~~ ~ו

 ~ו~ ~ ~ ~ ~~ ~ו ~ ~~~~~ י~~
~ו~~

~~~~ 
 ~ג ~~ורר ~~~ ~י~ו~ יג~

 ~~י~ ~~ו~~ ~~ו~~
 ~~ ~~ ~~~יו ~ ~~

 ~""~~ ~~~ ~~~~~ ו~ר~~י~ ~~"~יו~~~
 ~~~ו ~~~ ~~

 ~ו""~
 ~ו

~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~  ג~~ ~י~~ו ~ו~י~~ ~י~ ~ר~~ ~~~~ 

 ~~"~ י~ו~~י~~פ"~"
 רו~~ד ~" ~~י בי ~~~ר ~" ~"ו

 ~ר~ ר~~ נ~ר~ ~~י ~~~"כ~וכ~ו""פ
 ~~~פ~ ~נ~וו

~"~
 ובו"

~"~ 
 ~~"ר

 ~~~י~"~" ~~~~~~י~~ י~~~
~~י~""~" ~~~~י~~ ~~~ ~ו"~ ו~~~ ~~~ ~~~~" ~ו~~יו""~" ~~~~~ ~~~~י ו~~""כ ~~~~ו" ~~~ ~כו~~ ~~~~

 ~~י"~ ~~~~"" ""~~~י~י ~~"~ ~ג~~
 ~~י~

 בר~וי" ~כ~~~~~~~"~

~~~~י~י  ~~~ ~ר~ ~~~~~" ~~~י ~~ו~ 
~ ג~~ ~~ ~י~~"~~ו~~ ו  

 ~ו
 ~~ו~~ ~~י" ~~ י~ר ~~ר~~י~~ ~~~

 ~~~~ורר
~~~ו ~~~~

~ ~~~~ ~~ ו~~~  ~~ר~ י~~ 
 י~~ו ~ר

~~
 ~י~ר

~ ~~~~ ~גי~~ ~~ ר~ ~  
 ~~ר

~~~~ ~~ 
 ~וו

~ ~~~ו~ ~~  ו~ו~י~" 
~~~~

 ~~ור
 ~~~" ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ר~~ ~~ ~~~~ני ~~~ ~~~~ ~~~~~" ~~~ ~~~ ~~ ~~

 ~~~י~י ~~י ~ו~ו~ ~~ו~ו~ ~~ר~~ ~~ ~~~~~~
 ~~ ~~י~~~

 ~""ו
 ~~ו~ ~~ ~~

 ~~ייו ~י~י
"~~ר ~~~ ~  ~~ ~  ~~ "~~~~ ~~~~ ~"~~~ 

~~ר ~ג~ר~ ג~ ~ ~~~ ~י ~~~~י ~~~~"נ~~ר~
~ ~ ~~~ו~ ~~~ ~נ~ג~ ~~ר~~  ~  ~~י~" 

~ רו~~~  ~~~ ~~~~י ~~""~ ~~ר~~ נ~~~ 

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

 ~~נו נ~ו~~" ~י~~~ג~~
 ~ו~ ~~~~

 ~ו

~~~~~ 
~~~~~ 

~~~
 ~ח""~ מנח"י ~~שו"

 סי"
 ~ז~

 דזה ~~""ד ה~לי~י
 כן והוכחתי ג~ו" הי~ר ~כללנכלל

 ~ג~
 הש"~ ומד~י ע"א~" דמ""~~~ירובי~

ו~~ורה ע~ו" דתחומו הצלה" לצורך לתחום חון דהולך~יכא ס"ג~" ~""ז ~סי"
 ג~

 ~ד~רי יראי" בכלל" ה~גדים
 ה~"~

 ב~~ו" ה~רכ~יכאשר שם" ז"ל
 כנל~נ""~~ ~"~" ש~

~~~~~~ ~~ ~ ~  ~~~ ~~רו~ ~יו~~~ י~ 
~  ~ ~ ~~~ ~~~~ י~ ~ו~~ ~~

~ ~~~" ~~~~ ~ו~ יו~ר" ~~~ ~ו~~ר~~ ~ ו  

 באמ~~~~~
 בזה יש רופא אצל נשים של ב~יפול

הרבה משו~
 הארכ~י וכאשר לדינא" וחששו~ ~שולו~

 ~ח"זב~~ו"
 וא~אן ~""ג~" סי~

 ע~
 היכא בזה"ל"

 לילךמוכרחת דאש~
 ~יקור~

 אפשר אם איש" רופא של
 פ~וח" ופ~ח הביקור ~דר הסמוך ~חדר ויה~ עמה"ילך שב~~

 אין זה א~ל ונכון" ~ו~ ~י~בודאי
 ש~ק~צים ל~ום לילך ו~"ח חרד לאישובפרט בכ~" באפשרו~

 ~לך הרופאים"לטיפול נשי~
 פני~ ~~

 בחדר
 א" ה~יק~

 המ~וארים~נשים
 ~א""~ בש"~

 א"א ואם ס"י~י סכ""ב
~לך

 פני~ ע~
 אשה כנ~ל

 ידעו ובעליהם ~~יר" שב~~
 ויש ~ם"שהולכות

 ~ז~
 ד~ף מע~ו~אי ~וד

 עםגס ש~רופ~
 לבו אין השנ~ ~ם אבל ~ביקורי שמק~~ האש~

 אם קצת פ~וח הפ~ח וי~~ וכו""גס
 אפש~

 ועכ"פ
 ~פשר דבכה"ג נעול"יה~ ~ל~

 לצר~
 וצריך לכמ"פ" פ"~ ~וי

 אם דשםי הס~ר קודם~רר
 עכ"~

 רגילים העובדים
לפעמי~

 איזה לשאול הדלת לפ~וח
 ד~ז ~רופא" שא~

 וא~ ~ר~ת" יותרשייך
 ~~~ר

 שה~ש~
 ההולכת

 ~~יינו זקנהתהי" ~~
 מ~

 עי" ולמעלה ~נה
 שו"~

 הרדב"ז
 ס~ח""א

 קכ"~~
 ע~~ טוב בודאי

צ"ע אכתי לי~ ולעני~
 בהנ""~

 ל~נין אבל
 טיפו~

 אצל
 רופ~

 אי~א
הנ""ל~ ~ו~

~~~~
 ~שו" בנוגע

 ~סי" יא~ חוו~
 ק""ח~

 ד~רי ~ע~יק נכון שם"בד~רינו שה~~~י
 ~גריעב"~

 ב~פר
 ע""ג ~כ""ז ~וזמגדל

 מ~ה""~~
 ~מוה ויש בז~"ל~ שכ"

 ~הוא ממש מ~נגד הוא כי שם" ~קל ~~א~ועל
עו~דא

 דה~~
 ~זיון ~~י" ה~י~ו שלא הנ"ל ~ינא ל~~ו

~ע~מא
 ב~

 נפש ~ציל בסכ""נ וגם לג~י" קריבה שום
 להפקיר שלא עאכו"כ ~"מ~נ~~"

 לעכו""~ ~~ו~
 ~~ור

 ~יסור~ל
 קריב~

 דאסור
 מד~וריי~~

 שסמך ותמוה זרדבר נפשו~י פיקוח ~י" לא שבודאי ~בי" פרנסת לצורךוכ"ז למ"ד" עלי" ומלקין
 ~ק~

 חשש ש~אב וא~פ ~~ר
 ~סו~ וסיי~ ל~מנע" ורצהלעצמו

 הו~ה ~ל לסמוך ד~ין



~ ~

~ ~ ~ ~

םי~ן
~~ 

~~~~  סי" ~מע""ז ב~ד"ח ו~י" כלל"~י
 כ"~

 ת~ו" ~ל ג"כ ש~~יג

 ~~ ~~~ובתי שצי"נ~י ~ו~ההנ"ל"
 ~י" לאוצ~""פ

 ~~~~ בהנדפס ו~""ס כ""ב בסי"~וא ס""~

~ רו~~ ~~~" ~"~~~~~ ~  ~~ו~~ ~~ 
 ~ו ~י~ו

 ~~~~~ ~ ~ ~~~~~ ו~~~~~"
 ו~~ייו

~ ~ירי~" ~~~ו~~  ~~~" ~ור~ ~~ 

~~~

 יש
 חילו~

 בין בזה גדול דין
 בדי~~

 לבדיקה בידו
~~כ~יר"

 ו~~
 ~א~ה תבדוק לענ"ד ~ידו ב~דיקה

 א~ ובכה""~ ~~דיקה" אחרא""ע
 ולא נ~י" עצ~ה ~צאה

~רגי~~
 ה~קור פי פ~יחת

 וג~
 ~גיע ~לא או~ר הרופא

ל~~ק"ר
 וג~

 ~~א לא
 ד~

 יש ד~" יצא ~לא בבדיק~ו
 פ""ד~" סי~ן ~~""ג ב~נח""י ב~רוכה וכ~ש""כלה~ירהי
 לספרו שבקו"א ~הר~""ם ~~ובתעפ"י

 דע~
 על תורה

ה~
 ~ריפות

 ו~ת~
 זו ~ות~ו" ב~קו~ו הקו"א סודר

נדפס~
 וה~"א ~"א~" ר"כ ~דף

 ~קצ~
 ד~ריו

 ג~
 ~ת~ו"

~רש""~
 ~שא""כ ~~" סי" ~ח""ב

 ~בדיק~
 ~~כ~יר

~לא אע""~
 תש~ עפ"י ~~ כתבתי ד~ ראת~

 הנ""ל ~~ר~"ם
 להח~ירדיש

~ כלי" ע"י כ~~ודקי~  
 ר~יתי כע~ ~ול~

 ~הר~""~ב~ו"~
 ~י" ~ח"ד

 ק~""ו~
 להרחיבו ה~קור פי לתוך~כ~יס וא~ בז~"ל~ כתב
 וכד~

 אז
 א~

 דקה ~וא
~ן

 ו~פר~ להקל" י~ הדק~
 דלשי~ת

 ~פל""~
 בכל לה~ל יש

 עליו העידו כאשר וג~ור~ו תקפו ~עשה ונודעגווני"

 גאון והי" הע~יל ר" להג" נכד ש~י" גדולי~"כ~~
 ~ו~ה~

 צבי ~פארת וב~~ר עליו" ~~וך וכדאי ב~ול~"ו~~~ו~~
 הל"על

 נד~
 עובי עד כי הכריע יעקב השב ~ל~יד ~הג"

"~
 אצבע~

 לס~וך י~ בכה"ג וא"כ דק~" בכלל היא
 ~~"כ דעכ""ח העירוני והנה עכ"ל~להקל"

 ה~הר~"~
"~ 

אצבעו~
 ~וא

~"~ 
 ~בואר דכן אצבע" וצ""ל

 צבי ~תפא~
~סי"

 סק"~~ קפ"~
 דאם וז"ל~ שכ"

 החתיכ~
 כאצבע עגול

גודל
 פ~יח~ צרי~ ל~

 ו~~ור~ לצא~" ~קבר
 ע"כ~ ה~~ה

 הדרכי ~הרי צ"ע א~נם ~~ק~"ד~" הדרכ""ת הע~יקווכן
 ד~ל~ון התפא""צ ד~רי על ~~יר~שובה

 הפוסקי~
 ~כתבו

כ~נ~
 נרא~ ~בדקי~" דק

 קולא שהוא
 גדול~

 ולא ~אצב~ הר~ה דק ש~וא שבודאי שבדקין דקקנה ו~כ"~ אגודל" אצב~ ~~ובי יותר הרבה דק הואקנה סת~ ג~ כי
 ולח~ישי" לרביעיהגיע

 ~וא~
 קו~~" אינו התפא""צ דעל

 ~~ידש ה~""י ד~רי על קאיד~רי
 ז~ די~

 דק דצריך
 ~ח"א ~א~בה תשובה ב~ו"ת ועי" ד"~~" ~~נה~פ"ז בא~לו~ ה~~ עפ"י ~יעורו הוי ~כא ועז""כ~בדקי~"

סי"
 ~~"ז~

 עב ~~~פופרת דכל ~כ" ~יהודה הנודע ת~ו"
יותר

 ע""כ ~קבר" פ~י~ת ~י~רי ~~~
~שפופר~ דא~ נרא~

 ל~~~יר" ~הנכון אצ~ע ~~ו~" פחותה שהיא
~~~~~~~~~~ 

"~~~~ 

~ ~ ~ ~~  "~~ ~~ ~~~~~ ~ ~  ~~~נ~ ~נ~ר~ 
 ~~ ~~~~י~ י~ ~~~" ו~ ~~~"~~י~~

 ~~~ ו~~~~~~ ~~~~" י~ ~~~~ר ~ו נ~י" ~~י~~~~

~~~
 ~י" ~ח"ז ~~ח"י ~ת~ו"

 י"~~
 ד~לאכה ביארנו

 ע"י ~כדרכו ~דיפא לא ~ינוי ע"ידאורייתא
 נתבאר וכן~כי"ם"

~~ 
 לע~ו~" ש~ותר דדבר

 לחול~

 ~ותר יד"כלאחר
 ~~ח""א ובת~ו" כ~רכו" עכו"ם ע""י ג~

~י"
 כ"ח~

 ~ינ~ וא~אן ~לו ~דינים ~רבה עוד הא~כנו
 לרפאותו ואפ~ר סכנה בו ~י~ דחולהצהלכ~"

 ~דיף ~~לאכ~ו" י~~צל לא ו~וא עכו""~" רופא~"י ~קנו~
~ייעש~

 חילול
~~ו~קים דיעו~ י~ אכן ~~כו""~" ע""י ה~ב~

 ד~כ~
 ~"יע~~ ~פי עדי~א אופן

 ~""י ~~יפול
 נתבאר וכן ~ ~ו~א"י~ודי

 ~צריךהיכא הפוסקי~" ~חלוק~ ~~
 לרפ~

 נה~דיף י~ א~ שב~" ~י~יל ע~י
לע~ו~

 ד~י~ר או ~ינוי" ע""י ה~יפול את
 לעשו~

 ב~בת
~ ~חונכ~~~~ו  אין א~ ו~יהו 

 חש~
 ~~יכוב סכנה

 ~שבת" צ~~ עד לה~תין י~ שב~" ~וצ~י עד~~יפול
 ~אור~~ע"ש

 ~~~ו """~" ~~י" ~""~~~~~
 ~י~ו~

" ~~~ור ~ ~ ~  

 ~~~י~~~~
 סי" ~חיו""ד ח~""ס ~~ו"

 קל"א~
 דהוי ~~יאר

 ולכאור~ בזה" ~ורהאי~ור
 דאי~א ~~א צ""ע

בשב~
 ~דף

 קכ""~
 ע""~~

 וב~ו~"
 כל~ ~ד""~ ש~

 בהן דאין

 דא"רי"~א"אי~ור~
~~ 

 ש""ל ~סי" ב~נ""ב הביא כבר
 בה""ל ז"~~י"

 ~ולד~ ~""~
 ~בהערה כ~""ר בד~רי שהו~א

אי~
 ל""~~

 על בקו~ן ~ש""כ
 הר~ב"~

 ~~"ב
 ~ה"~

 הל"

 ~שוש~י~ בש~י""~~
 לדוד

 ~ת~~
 דהי~ך ~~וס" ע""ד

 ש~יןכ~בו
 בכול~

 ח~יכ~ והרי דאורייתא איסור
 ~~בור

 דלא היא" ד~וריי~א דאיסוראפשי~א
 גר~

 דלא ~ציצין
 ~הד"א ד~נ"א רובןפיר~ו

 חייב דבכלי ה~צני~ בס""~
 ועודח~א~"

 הק~~
 אי~א דאם

 דח~יכ~
 לא ה~בור

~סור
 א"כ ~דר~נן" אל~

~""~ 
 יוסי אד~ דפלי~י דרבנן

ו~
 ~לא בחתיכה התירו

 ~~~ בלבד" ק~יר~
 ג""כ

 ~דע~
 ~אי~הר~ב""~

 ד~ריו ~הובא עיי""ש" ה~וס"" כד~ת דע~ו
 ~ערו~ לקו~יב~"

 על
 בד~רינו ו~י" סק"ד~" החת"~

~ח""~
 סי"

 נ~ג~
 ודו"ק~

~~~~~~~~ 
 ~~ו

 ~~~~ ~""~ ~ר~~~ ~~י ~~""~ ~~י~
~  ~י~~ ~~יו ~~י~~ ~~~יו ~~וו ~י~ג~"~
"~~~יי~ ~ ~  

~~~~
 ~~ יעויין

 ~זה ש~ארכנו
 הרב~

 ~י" ~ח"ז בת~ו"

י""~~""ו~
 ונ~ב~ר

 דב~~קיי~
 ~לאכתוהוא א"" יו~ עכ"פ

 ~~שב~
 יש ישכח" שלא

 חיו~ ~~ו~ בז~
~ ע""ש~~יר~  

 ול~
 ה~רנוהו

 א~
 בש~"ל

 ~~תי ~חולי~
 ע~~" עד כנהוג נכרי ע"י יעשו רקחולי~"

 יו~~~" ~~ ~י~ו~ ~~ניו ~~~~ ~י~~~~~~

 לעני~~~~~
 קידוש

 יש הדחק ב~עת בשחרי~" ד~ב~

לצר~
 ~ספר דאיתא ~אי

 ~סו~"י דע"~
~~""~ 

~~~
 ~י"

 ח~או~ ~~~ר""~
 דה~יד ק"ו~" ~פ~חי~ ז""ל

 ז""ל הר~ב""א~ורו ~ש~
 ~קידו~ פ~ורו~ דנ~י~

 ~"~" ~חרית
 סי" ~או"ח ל~יד קרן ב~~ו"וע""ע

 לעני~ פ"ד~
 ~נשים

 לאכול~צריכי~
 צריכין א~ חיל~~" ~~~~ התפ~ קוד~

 ב~~"כ ועי" ע"~~ל~ד~
 באור~

 סי" ~ח""ד ב~נח"י
 כ"~

או"ג~
 ~ם ~ו~"כ ע"ש~

 ב~~
 זכור

 ל~ברה~
 ~אות ~וא



~ ~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~~~

" ~ו~ ~~~ ~~~ ~"~ ~~~~~~~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~הקל נראה
 ~ז~

 המ~ואר ~פ"י ~צורך" ~~עת
 של"ח ~סי" תהצ""דבס~ר

 סק"ו~
 ~ריכת ל~נין

 ד~דבר שם ד~~ואר ~שקש" ~אינוהזייג~ר
 מצו~

 יש
 דאיכא א~""גלהתיר"

 ~ז~
 ה~רכתי וכאשר החו~" במדידת י"ל והה"נ ~אורך"~""ש הזמן" מדידת איסור ~ום

 ס~ ~ח"ג~תשו"
 קמ""~~

 ~""כ וע""ש
 שו~

 בשם ל~~יר
 יש ד~~שר לדחותורצה המתכת" חמימות משום גאלאן א~ד""ק השואל~ר~""ג

 חו~ לד~ו~
 ~א~ם

 ל~ו~
 חמה

 ~"י ~מד~חום ומיהו ~"ש" האור תולדות ~וידלא
 ~שעת ~~י" לאיסורא ~זה העליתי אותיות" ~""~ש~איר"~
 סי" ~ח""ז ~תשו"הצורך

 כ""~~
 ~""כ ~"ש~

 א~
 מקום

 הנ"ל~~נדון ל~תי~

 ~~ו ~י~ ~~~ ~"~ ~~יו ~ ~""~ ~~~~~~
~ 

 ~~~~~" ~~~ ~~~י~~~~

~יי~
 ~ש""כ

 ~סימן ~נח""י ~תש~ ~ז~
~ 

 סק"ד

 סי" ~תשו" ~והוא ~כנה""ג ו~י"ח"~" ~ח~
 ע""א~

 שנשאל
על

 חול~
 שא~ל

 ~ת"~
 מותרין אם ~רית ~~נ שהוא מי או

 והשי~ ~~דלה" ~לאלאכול
 שקודם ד~שי~א

 אבל וכו"" ה~דיל" ו~רכת היין ~רכת הכוס ~למ~דילין שיאכל~
 הו~רה דלדיד~ו כיון ל~כול" שמותר וכלחולה

 וקוד~ ל~~דיל"יכולין ~אכי~
 ~יום אפי" י~דיל לאכול שיבוא

 לו ש~~ירו חולה ~ין חילוק יש מיהו ~לאוכו""
 ~יום ~ין שירצה ש~ה כל לאכול ויכול חליו ~ני~ת""ב לאכ~

 כמנהג ~ר~ית ~פילת אחר מיד ~לילה י~דיל ~לילה"~ין
 ~על א~ל מוצ""ש" ~שאר~~דיל

 ~רי~
 לאכול להם ש~ותר

 ~ותר ולא דחוי~ת"~
~~ 

 ~מילה לאחר אלא לאכול
פשי~א

 של~
 יא~רו

 ומשמעות ~כ""ל~ מ~לי~" ~~דל~
 י~דיל מכ"מ לאכי~" ~דיין צריך שאינו דא~"גד~ריו
 ~"~ וצ"~ ~ר~ית" תפילת אחרמיד

תקנ""ו ~ס~ ~חיים ~כף
 סק"ט~

 א~ל ~~~וצ"ש לאכיל צריך ~ם ד~יינו
 ו~ו~א לאכול" שיצ~רך ~ד י~דיל לא ה~יא ~~ת נצרךאינו ~~

 ~~נחתד~ריו
 יצח~

 ולא הנ""ל~
 כנה"ג~ ~דברי כן ~שמ~

 ~~~~יו ~~ ~" י~ ~ ~" ~יו~ ~~~" ~""~ ג"~~~~~
 ~~""~~ ~~~י~ו~ ~~ו~ ~~י~ ~י~~""~~ו~

 ~כשי~ור ~~ות לאכול לה דמ~ירין דהיכא ~~ירי~
 שתשמי~כדאי

 ~א~ירת
 קבל~

 ייהכ"פ לפני הת~נית
 את תאמר רק וכו"""" יוצרי ציוני כאשר ה~~"הכיפורים ~יו~ וגיפי נ~שי ל~נות ~לי מק~ל~ ""~ריני המיליםא~

 וחמשה ~ל~כה איסור ~~~ה ~לי ~ק~לת ""הריניהנו~~
 ~כילה איס"ר~ינוי"~"

 וש~"~
 וכ~ש"כ וכו"""" ~כשי~ור

~זה
 ~תש~

 ס~ ~ח""ו
 נ"ח~

 ~~רוכה~ ~ש"ה

י~
~~~~

 נ""ו
 ~~~~" ~~~נו~ ~י~~ ~~ניו ~~~~ ~ו ~~
 ~~~~ ~""~ ~~~"~ ~~~ו" ~~י~ו~~~רו~~
 ~~ ~~~ ~~גי~ ~~ו~"~~~~י~

"~~~ 

 ס~ ~ח"ז ~מנח"~ י~ויין~י~~
 כ"~

 ~"כ
 לח~

 ~ז~
 בין

 לג~ינ~ל~
 ~גו~

 אם ודוקא ~""ש~ ב~י~" נשאר ~ו
 ~~ין כלל להשאיר שלא הרפואה דרכי~~""י

 ~גו~~~תוך ל~בלי~~ ~

י~
 ~~""~ ~~~ ~" ~~~ר~ ~~~~

ר ~  
~ ~  ~  ~~ 

~~~~~~~ 
 ~ו~~ ~~~ ~~ ~~ו

~~~ 

 כי~~ג~
 כ~

 ~נ"~~" ~סוס""י י~קב צור ב~ש~ נמי ~~ואר
וא~

 גם ~~ה יש ורוח~ו" אורכו למדת ~תכוון
 ~י" ~ח""ד במנח""י וכמבואר ~חתך"משום

~"~" או"~~ מ~
 בשו"~ ג~

 ל"ה סי" ח"ג ~ריסק ~הר"ם
 כת~

 כן
 דאיהיאלא

 ס"~
 מותר~ ורוח~ו אורכו ~ל מקפיד ד~לא

י~
 ~~ נ~~~~~~

 ~~יו ~~""~ ~ו
 ~~" ~~~~ ~~ ~~ו~

 ~~ו ~~י~ ~~~~~~
~ ו~~ ~ ~ ~ינ~~~~ ~ו~ 

 סי" ~ח""ד ~תשו" בס"ד הר~ה ~זה ~א~~י~ג~
 קכג~

ו~תא~
 להשתדל דצריך ודאי להלכה"

 ל~חיו~
 כל

 א~"~ולד"
 תורה ~~יסורי הן ~ש~ת א~ ~ליוו~חללין להריון" ה~מיני ~חודש שנולד לן ש~רור

 וה~
 ~דרבנן"

 לו יש א~ו~פר~
 נחשב הוא ו~רי ושערות" צ~רני~ קצ~

 לחכות ואי""צ ל~~~ה" נולד כמו י""ג ~גיל בזה"זלגדול
 ~ן ~יהיהעד

 שנ~" ~שרי~
 ~ונ~ני~

 ~ חליצה
 כ~ן ולהחשי~ו לסמוך אפשר ~ חודש י"ב לגיל כזהולד הגי~ ~~

 של~ ונוהגי~ מחליצה~" היבמה את ול~~ורקיימא
 ל~ול

 שנולדתינוק
 קוד~

 ששה לאחר שנולדותינוק מלידתו~ יום ש~ים שי~~ור ~ד ז~נו
 ושהה הריון של חד~י~

 שלשי~
יו~

 שם נת~אר כ"ז צרכיו" לכל כחי דינו
 בס"ד~ ~ארוכ~

י~
~ ~ו~~ יו~~~ ~~ו ~~""~ ~~י~ ~"~~~~~  ~~~ ~~ ~~~~~~~יו 

~~~~
 ~~ש""כ לגמרי לכ~""ר שנת~לם

 ~שו""~
 יצחק מנחת

 ~י"~ח""א
 ישראל ~ש~יל ש~ת מחללין א~ נ"ג~

~חלל
~ צע""ג" ש~~  ס~ ~או"ח ה~רמ""ג דברי ו~~אתי 

שכ""~
 ~""ג~

 ל~לל ~י~~ לי ~~י~א ~ ~כ"
 ש~~

 ב~רה~יא
 ד~תשו" ~לא ~~ת" ~ליו מחללין איןוכו"

 ~הר"~
 שיק

 סי"~~ו""ח
 ק""ג~

 ~~ר~ר ~ליו ~רח~ת ה~כנה ד~ראותו גדולהדס~רא ז~" דין לי" ~רירא לא דלדידי" ~"ז כ"
 וכדאי~~~תשיב~"

 ~י" ~~יו"ד ~ח""ס
 ש~"א~

 ומס~נ~ו
 אלא לדייןדאין

~ 
 נרא~ ~~ רואות" ש~יניו

 ש~הרהר
 דנרא~ וכ~~תי ~בורו" ש~ת לחלל רשאין~תש"בה

 ד~"ז
 לחללס~כו

~~~ 
 ~י" ~ח"ג יצחק ~~נ~תכת~תי ושו~ לתיא~ון" שבת ~חלל ישראל ~~ור

 כ"~
 המשוק~ים ד~אלו

מאוד
 ~~ופ~

 יצאו כה""ג ~ודאי וכו"" של ~~תחו שא~ילו
 ושייך לתיאבוןמכלל

 בז~
 מש""כ

 הרמ~""~
 מ~ל" ~~"ז

~ ה"~" הל"~"ז  ש~ת" מחלל ישראל ל~נין שם והארכתי 
ד~~

 ~~אות ומסקנ~י אי~~" שייך לגביו
 י"~

 דאין ~~א
אי~~"

 כ~י~
 הר~~ ~רי סכנה"

 ~~~ירים
 ג~

 ~ש~יל לחלל
 אין אם אפי"~כו"ם

 ר~ ש~
 היכא אכן דר~נ~" חילול

 שכ" וכ~ין לסכנתא ל~יחש דאיכא ~אופן ~יבהדאיכא



~ ~ ~ ~

 ~~םי~ן
~~~~  שאנחנו בזה"ז ~כו"ם ל~ניןהח~"ס

 של דמו כי ויאמרו ותחרות" שנאהויוס~ו ביניה~" דרי~
 ~כו""~

 קנ

 ברוב ו~וד שב~" דמנ~רא ת~ יקבלו ולאב~ינינו"

 ה~ הרופאי~המ~ומות"
 דמן ב~יניה~ ויותר גוים

 כהיום שייך וכ""ז ~יי""ש"ישראל ~~
 א~

 וא~ ~לי~ו" תקיפה החפשים של ידםב~וה"ר אש~ באר""י"
 דאפשר היכא ובודאי פלוגתא" יש דאורייתאובאיסור הפוס~י~" לרוב דהותרה דרבנן שבת בחילולהיינו ב~כו""~" כמו הדין זה שייך בודאי ח""ו" דמנו"יתירו ד~~" נ~יר

 מגונה תוכחה בזה ו~י" להשתמ~" מחויבלאישתמו~י
 ש"ל ~סי" ה~בבדברי

 ס~""ח~
 מ~""כ" בדברי והובא

וג~
 ל~לל דמותר היכא

 משו~
 ~~~באו""ח וכמ~ כפרה" צריך איבה

 של""ד~
 פר~ וג~ ~ש~~" ב~ת""ס והובא

 זה
 דין ~כ"פ ~ בספרו" נזכרלא

 ז~
 יותר הרבה השכיח

 ~כו"~~יולד~
 ד~י~ ובפר~ לה~~י~ו" לו ~י" לא

 ~ייך
 המהר""~ דבריכ"כ

 דמנהג ביולדת שיק
 ה~ול~

 ואין ~וא
 מש"כ ~וד ו~י" חולה" כשאר הסכנה מפחדחשית

 ש~
ב~ני~

 שב~מחללין א~ הגר~ק"א" ~ם ~~יר הבית של ה~חלו~ת
 ~נ

 תינו~
 לא הצל~ו א~רי שג~ שנשבה"

 ו~י" הר~ה~ ~ב~י~יש~ר
 סי" ב~שו" בזה שכתבתי ~~

 ""קבא בקונ~רס ייאב החלקת קושיית בישיב~נ"ג
 א"~ ~ושיאקישיי~א"

 ~~~ ~~ ו~~ו ~ ~~~~~ ~~~ ~""~ ~~י~ ~"" ~~ר~~~
 נ~~ ~~~~י ~י~ו~ ~~ו~~" ~~~ ~ג~~~~~"~
 ~~~ ~ו~~~~~
 היא כאלו בספרו זה דבר להביא צריך הי" לא~~~~י

 ד" לדבר החרדים שרוב שידוע פסוקה"הלכה
 בכשרותהזהירים

 המאכלי~
 בחלב מאוד ~ד נזהרים

 בזה והארכתי לק~נים" אפי" בזה"ז" אפי"~ו""~"
 ~סי" בח""א בספרימ~ומות בכ~

 ~ל"ח~
 ~סי" ובח""ב

 ~סי"ובח"ג כ"א~
~ 

 אות
 י"~

 נפלא דבר שם הבאתי
~ס~ ובח"~ ע"~~"ח" מסי" ושם ~אהבה" תשובהשו""ת בש~

 כ"ה~
 שבת מחלל ~נין הא~תי

 א~
 כ~כ~ם דינו

ג~
 לצדד ונד~~תי ~כו""ם" חלב דין ל~נין

 צדדי~ בכ~
 הדח~ב~קו~

 י~ו"ש~

~~~~  
 ~ ~~נ~ו ~"

 ~~ר
 ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י ~~ ~~~~

~~~  ~ ו ~  ו~~ ~~" 
 ~~~~ ~יו

~ר~
~ ~~ נ~~ ~"~ ~  ~~~י~ י~ י~~ ו~"~ 
 שהציב השאלה מנוסח כן דאמנם נת~וררתי~~~

 ~כתוב מותר אםהמנת"ש
 לצדי~

 שיש חולה ~בור
 סכנהבו

 ד~""י ~מ~ ~כו""~" ~"י לכ~וב ~~שר אי ~~

~כו"~
 ולא להיתרא" לי" פשי~א

 נ~~פ~
והיינו ישראל" ~""י אלא

 בצדי~
 שיב""ס" לחולה ג""פ תפילתו שהו~ילה

ו~ר~
 א~~ אחד" חולאת למין

 תשו" שם הביא
 הנ"ל שאלה עלשהשיב מה~""~

 בודאי תפילה לצורך ולכן ~ וסיי~
 שהו~ שמ~תי וכן להתיר"אין

 שלמה מוהר"ר הגאון
 ה~נח""ש כ~ב ו~"ז שהתיר" בא" וגער ~בראד ז""נקצוגער

 א~ ל~נין מיירי כ"ז הנהוז"ל~
 יכתוב ב~צמו הישראל

הדיפש~
 ~ה~לגר~~

 להתיר~ יש אולי ~~ומ""ז ~"י אבל
 הביא ובהשמ~ות~"כ~

 בש~
 אב~ם אשל

 שיב""ס לחולה שיבוא מומחה לרופא לכתוב דמותרדאע"ג ~בו~שא~ש~
 י"ל ב~דו שיתפלל מי או אוהבו אחר ששולח במיאבל
 דה~יקר נר~ה ~""ז לכתוב" ~יתרשאין

 ~כו"~ ו~""י להתיר אין בודאי ישראלד~"י מה~"~ כד~~
 יש ""אולי""

 יותר כן מתבאר והנה בהערה~ כת"ר כ~ש""כ ולאלה~יר
 המה~"םבדברי

 שבשו"~
 סי" ~ח""ג

 ~ רכ"ה~
 ש~שיב

 בשם מ"ש ודחה חולה" לצורך בשבת ה~"ג שילוחבנדון
הבית

 להתי~ יצח~
 בספרו דאדרבה

 או~~
 ~בסי"

 ~כנראה אחרת בתשובה מש"כ והביא לאיסור"פסק נ""ז~
 התשו" עלכוו~תו

 צ~ך בכ"ז בזה""ל~ וסיי~ שבמנח"ש~
 ו~ובדא בתפילותיו" שיפ~ול צדיק אותו א~~חישיהא

יד~נ~
 זצ"ל ב~לז אבד"ק מוהר"ש ורבי מורי הי" ז~ןובאותו מסוכן" חולה שהי" בזנא~שוב מולדתי ב~יר

 ~כו""ם ~""י לכתוב א" דיין והתיר בבראד" שבתמשובתי
בשב"ק

 ש~
 והר~יש לבראד" ושלח ואמו החולה

 ~ו"ר וכבוד ~וד" ~~ורות הדיין את ופסלמהרש"ק הגא~
 הנ""להגה""ק

 נתר~~
 הכותב ~ל ג""כ

 וא~
 שלא רפואה החולה שישיג להתאמן~ויב אני ~כשיו
 לה~ל" אין כה""ג ובכל שנתרפא" הי" וכן שב"ק"חילול ~""י יוגר~

ובפר~
 כיו"ב ו~ל ~~~ים" מכמה ~קל אין הזה בדור

 שבתא~רו
 הו~

 וכו" ~~ז~יק
 יכול~

 היא
 בתש~ה ד~ש""כ מדבריו מבואר ה~רש"~"~כ"ל וכ~ו"" שתרח~

~ב~נח"ש~
 ~"י אלא ישראל" ~""י בכתיבה אינו ג""כ
 וג~~כו""~"

 להלכה נש~ר בזה
 דאי~

 ל~תיר~

 ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ו~~~ ~~~~~~~~

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

 ~~~~ו
~~~~~ 

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

~ 

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ו

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

 ~~~~~ ~~~ ~ו~ ו~~~~~~
"~""~~~~~ 



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~י~~

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

 ~~"~"~~~"ו

~וכ~ו"~
 ~"כ

 ~~ו~""~ ~ר~""~
 ~~ו~"ר

 ור~ ~ג~~~~ ~~""~ ~~~"~ ~ו~""~ ~~י~""~~~~~~~יי~ ~~~~ ~~~
 ~~"י~~~"~

~""~~ 
 ~ג~~~

~~~~~~~~""~ ~""~~~ 
 כ~~~~~

~~~~~~~ 
 ~~~ ~~י~ו~ ~~י~ו~י~ ~~~~~ ~~~יו

~~~  ~ו~גי~ ~~~ 
 ו~י~ ~~~ר" ~י~ר

 ~י~~~ ~ ~~ ~~~~ ~~~י~ו~ ~~ו~~~ ~י~י~~ר~~
 ~~~ו~ ו~~~~~~~"

 ~~ ~""י ~~י~ו~י~ ~~י~ו~ ~~ ~~יו
~ו~~~~  ~י" ~~~~ ~~~י 

~ ~~~וו ~~~ ~~י ~~י~ו~~~~~ר ~~~ ~~~~י~ י""~ ~  ~~ ~~יר~" 
 ~~~ו~ ~~~ ~~~~~

 ~~יו ~~י~ ~~ו~ו ~~~~ור
 ~~~" ~~~ ~~~~~ ~יו ו~ו" ~~ ~~י ~~~ ~~~~~~
 ~~ו~ ~~~ ~~י~ו~" ~גו~ ~~~~ ~~י ~~~ו~~~~ירו ~יו~~ ~י~ ~~~~ ~~~וג~ ~~י~~ ~ו~~ו ~יי~~~י~~ ~~ ~~~וו~ ~~~י~ י~~~ ~~ ~~~~~" ~~~""~ י~~ו~
 ~~~ ~~~~~ ~~ו~~~

 ~~"~ ~ו~י~ ו~וי ~~~~~" ~~ו
~י" ~~~~~ ~~~~~י ~ ~~י~ ~~~ ~~~~ ~~""~"~~~ו~~

 ~~~~ ~~~~ ~~ י~~~ ~~ ~~~~
"~~~~~~  

 הנ~
 ~יין ~~חול הנ""ל" ~חי~ולים ~~נין
 ס~ ~" ~חלק ~ספריב~ש"כ

 ~"א~
 שזו

 ~שואל הרב של ד~~והיתה
 ש~

 דח~ותו מ~~ם ל~תיר
 ~ו~"ש לקיום" נ~שה שלא ~ל~ומוכיח

 ש~
 ~~ס

 ב~""~
 ו~וד

 ~ני ה~ו~א אליהו מחזה צ"ל אב~ם מחזהמש""כ
 סי" ~~ח"ח דברי עלו~~יר זה~

 ל""א~
 בס~רי והנ~ ~נ""ל"

 דלא ~ליו ~וכיח ~מ~הוב~חון
 זמן להתקיי~ נ~ש~

 מצי~שנוב הגה"צ ~שו~ל ~ברי את ~~ק~ימרובה"
ש~~"א

 ~ ד~קיו~ שכ~~
 נשאר אם רק ל~ולם" בעינן

ע~
 שי~ות להר~ה שבת אתר

 ד~כה"ג אלא לקיימא" ח~ו~
 ~~~"ח כ~~~י ~עמא ומ~אי ~יי""ש" מדאו" איסורליכא
סי"

 ל"א~
 להח~יר

 א~
 ~הדבקה

 סי" ~" ~~חלקושוב ל~~~י"ם" נעש~ ~ל~
 ~"א~

 ל~ר~ ~שב~י
 ~ני~""א ~שואל

ש~~~ו
 נו~~

 ~תיר
 הנ""~ ~~~~

 ה~ני" חוו"ד וכת~תי
 אין זה בכל~א~פ""כ

 נרא~
 באשר וכ~ת ~יי"ש" ל~תיר

 ~~ל איש חזון ~ברי אתש~זכרת
 א~ח~

 מח~ש הנדפס
 ה~תק~והוא

 מ~כת~
 בו נ~פס שלא

 בנמצא שאינו ע"א~" רנ""ז ~ף ש""מ ~י"~בהשמ~ות ~שאלה~
 בספרי שכת~~י מ~ ע~ שייכו~ ~~ יש ש~ברי~ו~יתי שם" ב~בריו ה~יין ואחרי הספר אחרי ושלחתיתת"י"
 סי"~ח""ב

 י~~~
 ~~נין

 ~ח~
 ~פארזיכ~רונגס ב~חון

נא~אל~
 ש~~""צ

 מצי~שנו~
 דן שם" ~שואל שלי~"א

ל~נין ש~
 ~שת~

 זאת לד~ת נחון ביותר אשר בשבת" ~ו
 שיש ו~~תו לתינוקות" החיתולים קישור לגבילמ~שה
~~

 ~ה" קצת ~ארכתי ב~ניי ואני ~אורייתא" איסור
 כמבואר למסקנאובאתי

 כ"ג~ ~~או~ ש~
 מ~ש~ו ~הרי

 ~ן והן ל~~קיים" נ~שו שלא ~ליו מוכיחוחזותו
 להתיר שם" במ~קנ~ו ז"ל החזו""א שסייםלהדיבורים קרו~

 כת~תי אני משא""כ ~שב""ק" לכ~חילה אפילו~נידונו
 דאורייתא" איסור כאן י~יה שלא ~נין ~נ"ל~~רא

 ~בג~י~ ~" יניח שלא ~חמיר שםומסקנ~י
 ויתחוב ז~""ז

~מח~
 ~~גד י~חוב אלא תחי~ות" ב" זע"ז ב~חון

~קצ~ו ~אח~
 ואח~ אחת" ת~י~~

 וי~~ור ~ג~ים צידי ~שניוכ~""ג שנ~" תחי~ה השני בב~ד
 ~מח~

ו" ~~או~ ~יי"ש~
 ~ש~

 ק"כ~~ אות כלאים ~~~י ישראל תפארת

~~~~~~~~
 דנראה החזו"א" של

~~ 
 במח~ מיירי

 ~פ""ז ה~"נ ד~רי ~ל קאי דהריב~~ו~"
 אות~שבת

 נ"~
 ד~~י ~ל דקאי

 ~ש~~ הש""~
 ~""ד

 לא והא ~ וז"ל הק""נ ו~ז"כ שקושרם" והוא רב~"חאמר קיימי" לא ו~א תפירו~" שתי וה~ופר שם הר~""ששהביא ~"~~
 ~שמע היא" ~לאכה לאו קיימא ~לא וכיון פירש""יקיימא"
~~יקר

 קושי~
 פ~ור א~ל מלאכה" א~ ד~ה היא הש"ס

 הוא" א~ורא~ל
 תמ~ ולכ~

 נו~גין מאין ~ק""נ
 ~םשתוח~ין ה~ול~

 מח~
 ~~לשון ~ל"א ש~~קנאדל שקורין

 ~א בל""א" שופ~~ שקורין ~~ל~וש עם ~קרייזאשכנז~"
 הנשי~ וכן תכיפו~" שתיהוי

 הש~יי~ר ~~ח~רים בפראג
 מח~י~~~

י~י" ה~""נ" ~כ""ל ~כי~ות" ש~י הוי הא הללו
 ~ש~

 וא"כ ו"~" ~" ~אות שם ~ספרי בזה
 מיירי~חזו"א ג~

 בכה""~
 שחשבו ~ה ד~י קאמר וע"ז

 של שאינו שחשבו דמה ח~את" לחיי~ ראוי ~י"~פירה ז~
 ~מח~ דהרי תמוהקיי~א

 ~" ת~ר ואילו ~יי~א" ~וא
תפירות

 ~חו~
 והי"

 מקש~
 את

 ~חו~
 קשר כ~שה חשיב הוי החו~ין ראשי יצאו לאו~י"ז יכ~~" שלא ב~~ל

 אנא~ר~ש~"
 כיו~ ~כ~

 לקיו~ ~שוי שאינו
 ~רך ואין

 ו א ה ל ב א וכו" תפירה זה אין ~כך"~פיר~
~ 
 ם י ר

 כש~פר אלא אסרולא
 בחו~

 ואין
 כשתוחב א~ל ~מלאכה" בעצםשינוי

 שאין ~ליו מוכיחשתזותו ~מח~
 ז~

 בזה נחלקלא ש~ה" ל~י ~י~וק אלא תופר
 כלל ל~חמיר ואין ~בר" עמא וכן אד~

 ומ"~ מח~" בסת~ דאיירי ומוכח ~כ""ל"וכלל"
 ~~וי ס"ל

 קיי~אשל
 ~~ע~

 ומ"מ כנ""ל" קשירתו
 ~~~ מ~~~

 חזותו
 שאין ~ליומוכיח

 ז~
 לפי הידוק אלא תופר

 שע~
 ~~יק

 וכלל~ כלל ל~חמיר ואין א~ם בזה ~~לק דלא~חזו"א

~~~~
 אף

 ~~חזו~
 אי~ לכ~תילה" אפילו מתיר איש

 ראי"
 גם שהתירמזה

 נתברר ~כבר ~כיון ב~חון" במח~
 ~חזו""אשד~רי

 ~"~ סובבי~
 בסיכה ~מיירי נתנאל הקר~ן

~ש~עקנא~ל~
 שאינו

 ~שוי~
 ~~ש" ~צר לזמן רק

 משא"כ לכתחילה" מו~ר ~זה ש~ה ~י ל~ידוקשנ~שה כיו~
 ~דברינו ~מ~וארב~י~ון

 במנח~
 סי" ~ח""ב יצחק

במח~ י"~~
 א~""ג ש~ה" לפי רק ולא ימים לכמה שעשוי ~~חון

 מ""מ ~מו~" לק~יעות עשוי שאינו ~ליו מוכיתדחזותו
ל~נין

 קבי~ו~ ס~י איסו~
 של

 כמ~
 נתבאר כאשר ימים

 ש~~בתשובתי

~~~~
 מוכיח שחזותו במח~" ה ר י פ ת ~נין שייך כ"ז
 זה שאין~ליו

 ~ופ~
 ~~~רי ~כוונה ~ז~ו

 ב~בריו ~הו~גשנו וכ~ו בתו~" ~וי תפירה דדרך~תזו"א
 ~~או~ריםכמ"ש

~ 
 כש~~ר אלא אסרו

 בתו~
 שינוי ואין



~ ~~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~
לכן ה~לאכה" ~עצם שי~וי הוי ו~~ח~ כנ"ל" ה~לאכה~~צ~

 ~וב~
 שפיר

~ 
 ~אין ~ליו ~וכיח שחזותו ש~סיק

 ל~לאכת ~נוגע א~ל וכו"~ תו~רזה
 ד~~ור~ ~ד~~~

 ~~פרי וכ~"ש ו~יי~" תופר ת~ולדת דהוי ושו""~בר~""~
~"~~

 ~החיתולים ש~~ה גיפ~ ~הד~ק~ הרי ל""א~" סי"
 ההדבקה" ~~צ~ שינוי~ין

~ 
 אחר ~צד שינוי יש

 כנלענ"ד~ ~ליו ~~י~ חזותו ~~~םלה~יר אי~

 סי" ג" כלל ~או"ח וורדים גינת ~תשו"~~~~~~י
שכ" י"ח~

 הגר"~
~ ז""ל נאני  הגינת על לחלוק 

 ש~וירדי~
~ ~ורות ל~ד~ק ~~ין תפירת לד~ות שרצה  

 אם קדוש ד~ת ד~תו דלפי ו~י~ בזה"ל~כ"
 ד~

 ד~ק
 דאין פ~ור" שהוא דפשי~א חיי~" יהי" ~פירה~~קום
 ה~גדיםדרך

 לדבק~
 ד~י דלא ודאי אלא לתופ~" ~לא

 סי" שם ה~~רוגם
 י"~

 ~סופו
 כת~

 תופר ~שום ~ואין ~גדי~ ~" דה~ד~ק
 עכ""~

 דאינהו לנד""ד" חילוק יש א~ל
 רגילים ב~גדים~יירי

 ~א"~
 ג""כ ה~לה וכיו~"ז ~פירה" דרך הד~קה הוי שפיר~זה התינוקות~ ~חיתולי נד"ד

~שו""ת
 הלוי ש~~

 ~ח""~
 ל"ה סי"

 סק""ז~
 יעו""ש~

 ודוש""ת ~רכות ~ות~י ~כל חותםוהנני

 ~~יי~ י~~~י~~~

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

 ~~~~ ~~~~~ ~י~~~~~~~י~
 ~~~"י ~"נ ~~ור ~ר" ~" י~ ~"ו" ~~י~"~~~"~
~"~~~"~""~~ 

 ~~~ר~ ~""~~ו~~"~
 ~ר~""נ

 ~~""~ ~ו~~ ~ו"~
 ו~ו"

~""~~
 ~ו~""ר

 ~~י~""~ ~~~~~~~~ ~~~ י~~~~
 ""י~ר~~~~~~~"~

 ו~~~ני~""
 ~רו~~י~

 י" נ"

 ~ר~וי" ו~"~~~~~~~~

 ~"~" ~ו ~~~~י ~~ר ~~~ר ~~~נו ~ני~ניי~~~~
 ~גי~גוו~~ר~י

 ~~~י~ ~י~י ~נוי ~~ ~י~~ ~~
 ~~ ו~י~ ~~ריו"~~

 ו~יו
~~ 

 ~~ר~יו" ~~~~י ר~ו ~~ו ר~ו
 ~~~ו~י~" ~~ו~ ~~ו ~~~ ~י ר~~~ו~~~

~~~~
 ~גי ~~ו~~י

 ~רי~
 ~~~~ו ~י

 ~~~ ~~ו~
 ~~י

~~~ר
 ~~ג~~ ~ז~ ו~~ ~ ~ו~ ~י ~~י~

 ~ו

~~~רי~
 ו~~ ~~ינ~ ~ג~~"~ ~ור~ ~~""י

 ~~~" ~~~ור

 ~~ר~ ~~ ~~ו~~י~ ~~ניני~ ~~י~~~ ~~ו~ ~~יו~ו~""~
 ~~" ו~~ו~~~~~י~"~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~גונ~ ~~~ ר~ ~~~ ו~~ו~~~~" ~~יו~ ~~ ~~ו~ ~~~ ~י ~"~ ~~~

 ו~יו""~ ~י~~ ~ר~ו~י~ ~~~ו~~~~"~
 נ~~~ו ~~ר

 ~~ור ~~ו~~י~ ~~ו~י~~
~ ~  ~~ ~ו~ 

~~ו~
 ~ו

 ג~ו~י~ ~ר~ ~~~י~~ ~~ר~" ~"~ ~~~י~
 ~~~~י~י~

 ~~~ר ~י~ ~""~ ~י~~~~וו ו~~~ ~~~" ~~ ~~~ו~~ ~""~ יו~ ו~~ר
 ~ר~~וו" ~יו~ ~~ ~""~

~~ו ~~ו~~ גו~~~ ~~ ~~י ~~י~י~ ~~~ו~~""~
 ר~ני~ ~~~~ ~ו~~ ו~~" ~~~~~ ~~ור~
~ ~~~~ו~~ ~נוי ~~~ר~~יו~ ~  ~~ו~ 

 י~~רו

 נ~~רר ~י~ ~~~ ~~ ~~ ~י~י~" ~"~~~
~~ 

~י~ו~ י~ י~ ~~י~~ ו~ג~ ~~~" ~~~~ ~~ו~וכ~~
 ו~~~

 ~~גיו
י~~~~ו ~~ ~~י~ו~ ~~י~יו" ~נ~~

 ~ו וי~~ ~~ ~~
 ~י~ ו~""~ ~~~~" ~ו~ ~~

 ~~~ ~ג""~" ~~~~~ ~~וג~ ~~~ו~כ~
 י~~ו

~~~ 
 ~~ ~~ ~"~ ~~ו~ ~נ~ו~ ~~ ~~~~ ~~~~~"~ר~~

 ~~~~ ו~~~~~

 ~ש"~~~~
 הש~ת ~יום קידוש שי~שו קידו~" ~~נין

 פלגאחר
~ וכו"" ה~נ~~  ה~~ואר לפי הנה 

~~~ו""~
 ~י"

 שד"~~
 ש~~" ~~י יודע ואינו ~~ד~ר ~הולך

~ונ~
 יודע ~הי~ ~""ס~י" ~~ ~~דלה" ~קיד~ שביעי ו~קדש י~י~ ש~~ה

 ~ני~
 שיודע כגון ~י" שיצא יום

 וכ~" ר~יעי יוםשהיום
 ו~כ~

 שם ה~יים
 ס~

 ~~שם כ""ג
ח~ד

 ~ה~
 ליציאתו שני ~יום ששכח וצ"ל ~ וז""ל כת~"

 ו~יום הוא ש~ת ש~א ו~ופק ~וא ~ש~וע יוםאי~ה
 היה דאי יצא"ו"

 עד הלך ובהי~ר ~נה ~ד הי~י~ יוד~
 איזה שכח ו~תה ר~י~ייום

 יו~
 ~יתר ~ש~ו~" הוא

 ח" יו~ל~ות
 ויו~

"~ 
 ויו~

 לעול~" וכן ליצי~~ו" י"

 הי~י~ ג" אלו ~~י~ר שהלך ~ידאי שיוד~כיו~
 ע""כ

~ין
 וכן ש~ת" ~ה~

 הדי~
 עכ~""ד~ כ~"ג" ~כל

 ש~"ה~~~~~י"
 א~

 בהיתר היה י~י~ שה" ~ודאי יודע
 אם ~סופק והוא הש~י" יום על רקוספק

יו~
 או א" יו~ ~י~ יציא~ו

 ~" יו~ הי~ ד~~ ~"" יו~
אז

 היה ואם ש~ת ~יציאתו ששי יו~
 ספק והוה שבת" הואש~י~י יו~ אז א" יו~

 ~י~
 ונראה ~ל~ד~ י~י~ ~"

 ~קידוש ~ש~י~י יום ד~קדש הדין אז דגם~ד~ריהם
 אחרי הש~י~י ביים דיקדש א~רינן לא וא~פ"כוה~דל~"
 ה~נ~הפלג

 ו~~ד~
 ויוצא ~~יני" יום ~~וצאי יעשה

 דוחין דאין ~זה" ו~~~ם כ~"ת" וכד~רי עכ"פ" שני~~ידי
 ~ל~כית לכת~יל~" ה~צוה לקיים כ~ת ל~שות דאפשר~ה
 דיו~א ס~יקא ~שים בדיע~ד" אלא יצא לא שאז ל~חר~ד

 ~נח""י ~~פרי ו~יי"שא~"ז"
~""~~ 

 ~י"
 י"~

 ~י"""ש~
 ספק שהיא ~כרך ~קיי""ל ה~גילה" ~~ריאת לזה"~~~י"

 ~י""ד דקורין נון" ~ן יהוש~ ~י~ות הוקףא~
 ז~ן שהוא ~י""ד כ""א י~רך ולא ו~~ליהן"ו~~""ו

 א~ינן ולא תרפ"ה" סי" ~או"ח וכ~~ואר ה~ול~"לרוב קריא~
שקריאת

 ש~יו~ ה~גי~
 ~~רי ~י"ד יקרא י"ד

 ~ד דז~נה ~~רכ~"ה~נ~ה פ~
 סו~

כ~~י~ר ה~~" שקיעת ~ד היום
 סי" ושם א"~" סע~ ~רפ""ז ~סי" ~שי""~

~ס~י" תרצ""~
 א~רינ~ ד"~

 יכול אנוס" ש~וא ד~י
 ~~ו~

 קריא~ה
 לצאת ~היינו ה~נחה~פל~

 לי~~ קריא~ יד"~
 ול~~~"



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~י~ן
וא~

 קריאת לצאת יוכל
 ~מניל~

 ~ו~ת "~~~ה""
 ~"ו של לילוחו~ת י""~ יו~

 ~~ ב~רכה" א~
 ~א""א שנא~ר לא

 הימי~ ~" י~"חלצאת
 ~~פרי מ~~ וכת~~י אחת" ~קריאה

ח""~
 מכא~~ ראי" כ""כ אין ולפי"ז ס""ו~י ~סימן

~~~~
 לחלק יש ~אמת

 ~~ורא ~"ירי ~ש~
 את ל~וציא יכולא~ מקו~ו~ כחיו~ ~יו~" קריאת י~י ~לצאת~מקומו בי"~

~~ 
 בתוך לו ~~סמוך כרך

 ~מ""~
אמ~

 עיי"ש
 ~חש~ון~

 ~כחיו~ לי~~ ~ריאת חו~ת י~י
 כיו~ ש~ כתבתי וע""זמקומו~"

 ~הא
~נחשב ~ו~ ~וי י"~ ~~~

 כרך ~~ן והא י"~י יו~ ~ו~
 יוצ~

 ל~י ~ר~ית ~תפילת ~כ~ו ~"ו ה~חלת ל~~חש~ינן משו~ הוי
 קו~~ תמי~ מנחה~מתפלל

 בה""ל ~י" המנחה~י פלנ
 וא""כ תרצ"~"סי"

 ~קריא~
 ~"~" ד~תרי תרתי הוי זו

 ו~"ו י"~ קרי~ת חו~ת י~י לצאת ~א"צ כאןמשא""כ
רק

 מספק" אח~
 ו~אופ~

 קריאת חו~ת שיצא נרויח ~נ"ל

הליל~
 כרך ~ן ~~~ילמא

 ~וא~
 ע~~ינן ומ~לא ~~רכה"

 עב~ינן ~לא מוכרחת ראי" הואהכי
 ~ספק המו~חר מן לצאת כדי חיובו" ~עי~רולזלזל ~~יע~~ מילת~

כנלע~"~~

 ~~ ~~ו~~ ו~~י~~ ~~~י" ~~ ~""~~~~
 ~ו~~" ~~~ו~ ~~~ ~נ~~ ~י~ו~~~~~י~

 ~ו~ו ~~~ ~~י~ו~" ~נ~~ ~~~~~
 ~י~ו~ ~~י~ו~ ~~""י~~נו ~~~

"~ 
~~ 

 ~~ני
 ~~~~" נ~

 ~~~ ונו~י~ ~ג~~י~ ~~~נו~~~~
 ~~~וו

 ~~ו~~
 ~ו~~~~~~

 ~~""~" ~~ו ~~ניו ו~~ו""~ ~נ""~" ~~~ו
 ו~~~ ~~ו~ ~~ ~~י~ ~~""~ ~~ו~~י~

 ~ ~~ו

~ ~~ו~~~ ~~~ ~~~ ~~~"~" ~~~ ~וו~~נו~  
 ~ז~ו ~""י~ו~י~

~ 
 ~~ר

 ~~~ינו~ ~~~ ~~""~
~"~ו~י ו~~~ ~~""~" ~ז~ו יו~ ~~~~ ~~וו יו~~ נו~י~~~

 ~~ ~~~~""~ ~~וו" ו~~ ~י~ו~ ~ו~ ~ז""~
 ~~~נ~ ~~~י~ ~~וו~~ו~

 ו~~~""~ ~ז~~" ~~~~י
~י~ורי ו~~ו~ ו~~י ~~ ו~~ ~נוניי~" ~ו~~י~ ~" כ~~~~~ו~

 ~~ נ~~ ~~""~
 ~י ~~~י

 כ~~~ ~~~ ו~~~
~ו~~

 ~~""~ ו~~"
 ימחול~~~~~"

 ל~יי~
 יצחק מנחת ב~פרי ~~ברינו

 נ"נ ~סי" ד"ח~ק
 נ""~~

 נת~שי~י אני שגם
 מערכ~ ~~ז"~ ערכתי ושם~ז~"

 ~כ""ז נ~ולה
 פלנ זמן ~~ירור שם" והנידון ~זה" השי~ות כל~~יאור אותיית~

 ש~איז~ אחריהמנחהי
 פלנ חש~י לוחות

 לש~ ה~נח~
ת~""ד

 ז~
 שם ועיי" ושקי~ה"ח" פל~"מ ~ין ניכר

 לשי" שהעליתיו" או~
 ~יו~ לחשו~ תה"~

 מעלו~""ש
 ע~

 צאת
 י""~ ~א~~ עי~ ו~יי""שהכוכ~י~"

~ כ" ובאות י""נ ובאות  

 ל~לכ~ ~עו~~כ""~"
 היאך ~~ו~~ר ~ן ול~צוה ל~~שה

 בתפילת לנ~וגיש
 מנח~

 ו~נונע וערבית
 לקבל~

 שבת
~ינם ~~~~""~ היו~ ~~~~שבי~ מס~נ~י כ"ה ו~סעי"ו~דל~""נ"

 לחשו~ יכולי~
 מיל שיעור

 ר~
 ו~סי" עיי""ש" דק" ח""

 ו~" ל~אריך" יי~ר אוכל לא ~פנ~י~~~~ם
 יו~י~

 לו
שנות

 ויזכ~ ח"י~
 ~זיכוי ~~" ב~בו~תו ל~~שיך

 לאוי~"א~~רבים

 בז~ו~נני
 י~י~ו

 ~י~~"~
וחוח~

 ~~ות חו~מי ~כל

 ~~יי~ י~~~י~~~

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

 ~~~"~ ~~~ ~י~ו
~~"~~ 

~~~  
~ ~~ני~ ~~ ~~~~י  ~~ו~ וו~ 

~~
~ ~~~~ ~~ ~~~ו ~~"~" ~~" ~~נו ~  

 ו~ג~ו~~~
 ~ג~ינ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~

 ו~""~ ~~~~"~~
 ~ני~י~ ~~י~"~ ~~וי י~~~ ~~י ~~~וו

 ג~י~~~ ~~" ~~ ~ר~" ~~"ג ~"" ~~ ~~~~
~~~ו~ ~  ~~ "~~ ~ 

 ~ו~ ~י~י~ ~~~~ ~~~
~  ~יי~~~

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

~  ~~ ~נו~ ~ ו~~ ~" ~~ ~~ ~~ ~~נ~~
~~~~  

~ 
~ ~~י~ ~~ ~~ג~~ ~~י~ ~~~  

 ~~נ~י~י~~~~יי~~י~
~ 

 ~~ נו~ני~ ~~~ ~~ ~~~
~ ~~~רי~ ~~~~" ~~ ~~~ ~~~~ ~ני~י~ ~~ ~~ ~~" ~~~~~~~  ~~ני ~~~~" ~~~י~ ~~גי ~~ 
~ י~~ו ~~~~~" ~~~ ~יי~ ~~י~ו~י~ ~  
 ו~~~ ~~""~~~~גני~"

 ר~~ ~~ ~ג~~ ~~~~ ~ו~ו
 ~רי וג~ ~ו~""ג" ~~~~

 ~~נ~י~ ~יי~~~ ~נ~
~נ~~

~~~
 יש

 ל~ו~
 ~יתר כאן

 זוז"נ" משו~
 וא~

 שכ~ר
 סי" ח""ז ~מנח"י ~ספרי~על"תי

 כ""ז~
 חומצת לענין

 ~לא ח~ה" של מעמילן ~נ~שה~~ן
 שיי~

 להתיר
 ~~ע~

 מ"מ לאיסור" ש~ ו~סקנתיזוז""נ"
 כ~~

 יותר ~יל
 שאבאר~וכ~ו

~~~~
 שרצ~ ~י ~ל ~~ענה ~יקר

 חומצת ל~תיר
 לימי~

 ~אפילו הר~~""ן ~ברי עפ"י הי" זו~""נ"~~ע~
 ו~~ש דבש" ~שמרי ~דבש~חמין

 ~ראשו~
 בש~רי נתח~ן

 וז~שכר"
 לב~רו" ~צריך לו" חמ"שי או ר~יעי הי" ש~ישל

ו~~~
 ת~""~ ~~י" ~~קו"ח ע""ז

 ל~~ סק""ו~
מו~ר יהי~ לא

 ז~ ולייש~ ~וז""נ" מ~~~
 ~ענין חדש כלל מח~ש

 ~נפר~ באי~ נורמי~ ~שני א~ ד~יקא והואזוז""נ"
 תוך

 דכלה~~רו~ת"
 ~ח~

 ולא נורם" ~יה לא בפנ""ע
 נחש~

 א~ א~ל~~ינא"
 הורכ~ו

 ~חד" נוש ונ~שו ~י~~" קו~~
 אתונרמו

 ~ה~~ד~
 אז ~ת~רו~ת" ~ת ~~ע~א או

~ומרי~
 בעינא ~וא כאילו ד~וי ~נוש אותו איכל כאילו

 והה"~ ~אכיל~" ואסורכנ""ל
 ~נידון

 ~חד לנוש~נעשו לי~ו~ ~חומצ~
 הוא כאילו והוי ~ת~~ובתי קו~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  דבר ~תוכו נת~~ל לא "ד~ודאי אותו ואוכל~~ינא
 ~קו~~ הורכ~י לא ~נד""ד והנה באכי~""~ ואסורהא~ר
~קופנהנן~ ~~יי~~ ב~קו~ ש~י~רי הר~נים בד~רי כמ~ואר~יחד"

~~~~
 ~ו~ ה~אתי שם ~ספרי

 השל~ן ~רוך מספר

 ת~""~~סימ~
 ~ה כ""ג~" ס~י"

 אין ו~נ"ד וז"ל" הנ""ל" ~מקו""חתמי~ת בישו~ שכת~
 ז~

 דנהי ד~יון
 גורם" וזה מזה פ~ות כח ~המ~מיד יש ~שלישי אוד~שני
 וזהו ~איסור ג""כ הוי ~~יתר של ושורשו ~יקרומ""מ
כחו

 של~
 ושורשו ד~י~רו בזוז""ג ~א"כ מ~ילם" ~~ל

 ולפי""ז ~ ~"י"ש~ ~כ""ל" וכי" מ~איסור כ~ומ~היתר

~נידו~
 ה~יסור דכח ל~דיא ~רור ד~כא

 ~ז~
 הוי

 ד~י~י~~~מי~ו~א ר~

 ~~ כת~תי~~~~
 ~באית ~וד

 דהא שנל~""ד" ~~ ~"~

דז~
 וזה

 היינו ~ו~ר" גור~
 ~ו~~

 שכל ה"כא
גורם

 ו~י~ שו~" פעול~ ~וש~
 ~~~ונה כל ל~שות אפשר

 ~ךמה~י~ר"
 כ~ו~ איז~ צרי~

 ~ם אבל ~פ~ולה~ לעשות
 ל~שיתא""א

 ~פ~ול~
 אם א~ילו לבד" ~ה~יתר

 מינים שהם מהאיסור" גם ניתן אם רק ~כמות" כלנו~ן הי~

 ו~הרכ~~שוני~
 ז~ הפ~ולה" ~יש~ י~ד

 ל~י~ר דימה
 א~ילו ~טל אינו הרש~"א ~לשיטת בכך"~שייתו

 ~אל~

 א~ל לחו~רא" ו~צ~רף ~צמי" ס~רת וז~ו ~ייש""ה"עכ""ל
 כן~ נראה לא פוסקיםמשאר

~~~~
 ~שייתו ד~י~ר משום ולאסור כאן ל~ון שיש מה
 ~סי" ב" חלק בספרי ה~לי~י כ~רבכך"

~~א כ""ח~
 ~די~

 ו~יי"ש זוז""ג" ~""י ד~ו~ר המ~מיד ~ד~ר
 ~~ידא" "ל~~~א ~~ניןש~~ב~י מ~

 דכת~
 דלשי~ות ~פ~""נ

 ~יתרא ~ני לא ~ס" ביו~ר ~דאורי"תא אסורדהוא
~זוז"ג~

~~~~~
 זה

 נרא~ הי~
 להשתמש לשנו~" וא"א ~~ח קריבדכבר גדול" הדחק ש~ת ד~יי ~נד"ד

 ושו""ר דזוז"נ"~~יתרא
 במ""~

 ~"ק ~מ"ב ~סי"
 ה"ז ~~מידו זיז""נ בכל וז"ל" בזוז""ג" ל~קל ג""כדכ~ב כ"~~

 אם~ותר
 אי~

 כמו לה~מידו בלבד ~איסור בכח
 ביו"דבנת~אר

 סי~
 לפי די~ן ~נידון וא"כ ~כ""ל" פ""ז

 ~זה שייך וגם חיידקי~" נ~שו דכ~ר ט~ידא"ל~~מא כדי ~כ~ן אין ~דאי ~~שי"" סדר ~פרטיהמבואר
 ~זה ~תהליך עבר שכ~ר אחרי כנ"ל" דזוז""גההיתרא

כ~
 בו להשתמש ומותר כנ"ל" פ~מים

 קוד~
 דוק~~ פסח

ול~שתמש ~נד"ד" להתיר יש שליט"~" הג~ד""צ הח~ת ~י~~~ן
~ 

 לסדר א""אדכבר ~דיל" ש~~"ד ד~וי פסח" ~ודם
 באופ~

 כנלענ""ד~ ~~ר"

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

 ~" יו~ ~"ו" ~י~""~ יר~~י~~~"~"
 ~~~ ~"~ ~ר~

~""~~~
"~"~~ 

 ~~~ ~ינ""~ ~~ו~~~
 ~~~וו

 ~~ו~~~
 ~~ור~~~~~ו~י ~~~ויני~ ~~י~וריו

 ~~"ר
~~~~ 

 ו~ו"~ ~~ ~~י~"~ ~~~~
~~~~~

~~~ "~~~~~ 

~~~~
~~~ ~""~ ~  ~  גור~ וו~ ~~ ~~~~ 

 ~~~~~ו~" ~~רי~ ~~ י~ ~~~~י~~ג~~ו~~
 ו~~ ~ו~~ ~~ ~~ ~י~~ ג~~ור~~~~רוג~
~ י~~ ~~ ~~"~~ו~  ~~~~~ ~~ ~~~ ~ו 

 ~~" ~~ ~זו~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~ג~~ ~~ ~ו~
 ~~~~ג~

~ ~~ גו~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ו ~  
 ~~ גור~ ~~~~ו~

 ~~~ג ~ ~~י~ ו~~ ו~" ~~~ר

~ ~ו~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~"~~ ~  ~י~~" 
 ~~~ר~~

~ ~גו~ ~~וג~ ~ ~ ~ ~י~ו~   ~~~ 
~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~ ~  ~  ~גי 

 ~ו~~
~ ~~~ ~~~~ ~ו~ ג ~  ~~~ ~~~~ 

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

~""~~~
 דהפרט נראה

 שגור~ שכת~
 איסור ~~שש

 ~מוגמר למוצר ~ביא יכול אינו ~צמובפני
 ~מ~ואר ~פ~י ~י~רא" גדול יסוד הוי~"כ"

 ד~ד~ר~ דאט""ג י"א~" ~י" פ""ז סי"~יו"ד בשו""~
 מש~ ~ר~

 יש אם~אפילו
 ~כ~

 נמ~ ל~~~ידו ~ל~ד האי~ור
 מצד~יםוכן מות~

 כמ~
 ~שו~ה בדרכי ~ה~יאם להי~ר אחרונים

ש~
 ~~ו"ז ~רי מ""מ קנ"~~" ס""ק

 ~סקי"ג~
 והש"ך

~ס~ל"ו~
 ~~לו

 להלכ~
 אם דדוקא

 ~י~
 באיסור בכח

 ד~ותר" ~וא ל~~מידל~דו
 תשו~ה ב~רכי ~בי~ וכ~

 ס"ק ~ב"ז פ""ז ~יו""ד הפמ""ג הכר~תהנ""ל
להח~יר י""ג~

 ו~וד כה~ו"ז" ~ז~
 דס""ל ~פו~קים מגדולי כ~~

 וכןל~~~יר"
 ~משנ~ פס~

 ~רורה
 תמ"~ ~סי~~

 כ""~~ס"~
 היה לא שכר ~מרי ~~יכא שכ~ב

 ~ו ו~ר~ו לה~מי~ו"די
 ג~

 שאינו המ~מיד אחר ד~ר
 ~רי ~ו~מד" ו~הצט~ו~~~מן"

 ה~
 ~ת~ אף מותר

 א~~פס~
 דכל השכר" שמרי כנגד ~" ~ו יש

 ז~
 וזה

 אין אם מותר זה הרי ל~~מידוגורם
 ~כ~

 ~איסור
 ~סי" ~יו"ד שנ~~אר כמו לה~מידו"~ל~ד

 פ"ז~
~~~~ 

~~~~
 דמ~ואר מה

 במ""~
 בפסח ח~ן ג~י ~נם ~נ"ל

 מילואי~ ~בני ~ספר ~יינתי מו~ר"זוז""ג
 ~~תשו"

ש~סו~
 דבחמן לומר שמצדד ~איתי וז"~" ו" סי" ~ספר

~~ס~
 ד~רי~הר""ן ~פ"י והוא דזוז""ג" היתר שייך לא
 מדין ~וא זוז"ג של ה~י~ר ~יסוד ~צלמי~~" כל~~ק
 ~ין שייך כיצד ש~ס~יר ~ילואים ~א~ני ~ו~יי""ש~יטול
 בלא~יטול

 דאוסר ~פסח ~חמן וא"כ בתרי""~" ""ח~
 ~רמב""ם שפסק ממה מוכיח וכן ~סור" זוז"ג גםבמשהו
 איסורג~י

 נדרי~
 וה"~ אסור" זוז""ג ~פי"

 ונדרים ~ואיל
 ולא מ~ירין לו שיש ~בר~ו"ל

 ~ט~
 זוז""ג אפ~ לכך



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~י~~
 שמיישב ~ועיי"שאסור"

 ~ע~ו~
 פסחים רש"י קושיית ~עם

 למהכ""ז
 הג~ אוקי~

 ולא אלי~זר כר" ~וקא ה~רייתא
כת""ק

 אליעזר~" ד~

~~~
 מד~ריהם דנראה התוס"" ד~רי האבנ"מ ~~יא

דג~
 פ~חי~ ~תוס" והוא זוז""ג" מו~ר ~חמן

~כ"~
 גבי נמי ו~נן ד""ה ע"א

 ע""ז~
 ר""י אומר וז"ל"

 מ"ג ~ע""ז הצלמים כל דפרק ר"י היינו דמתני"דרבנן

ע"~~
 נעשה ~וא אף לר"י לי" אמרו דהתם משום והייגו

 אף הכא ת~שה דאל"כ ~ותר" זוז"ג ~חמן דגםמוכח ר"י" היינו דמתני" דרבנן ה~וס" שכתבו וכאן~ש"~" עיי~ מו~ר" דזוז"ג משום ~יר ור""י צמ~י~" ומגדלזבל
 די""ל מ~עם זה ד~ה א~ל צמחי~" ומגדל זבל נעשההוא

 א~ר הזמן ~אורךאלא ~פסח" תיכף יג~ל לא צמ~ים יגדל א~ דאף שאנידה~~
 הפסח לא~ר ותמן יגדל" הפס~

 מותר~ זוז"ג גם ~י~ול לו שיש וכל ~יעול" לויש

~~~
 כ~ב

 דג~
 ~זוז""ג להקל לצדד יש גופיה ~פסח

 רק כשיש דגם ~""עד~מן"
 גור~

 איסור של א~ד
 כל ~פ" הד"ן וכמ""ש תורה" איסור ~ו איןנמי

 שנארג ~גדג~י הצלמי~
 בכר~

 הנאה הולכת ע"י דמותר ע""ז של
 דגור~ ו~שו~ המלח"לים

 ~לא אינו ~משהו" בפסת ד~מן דהאוכיון וכו"" מדר~נן אלא אסור אי~ו
 כרת איסור בו שאין גוקשה ולכך כרת" ~איסורדחמן חומר~ משו~

 א""כ בי~ול" לויש
 כ"~

 מדרבנן אלא שאינו ""גורם"
 שיש ד~ר ~הוי בנדרים משא""כ ~י~ול" לו ~ישבעלמא"

 בפסת חמן אכל דרבנן" ~מילי אפי" ב~לי ולא מתירין"לו
 לכמהס"ל

 פוס~י~
 משום מתירין" לו שיש דבר הוי דלא

 אלא אינו ב~יל דלא ולא הבאה" לשנה ונאסר~וזר
 כנ"ל~ דכרת ~ומראמ~ום

~~~~
 סעי" תמ"ז ~סי" הלכה ~ביאור וע~ ל~"או דשיל"~ מיקרי אם זה תלוי ~אבנ"מ ד~רי דלפי

 דמדסת~שכת~ ב"~
 ~ינא נמי במינו דאפי" ~מע המ~~ר

 דלשנה מ~עם ~שיל""מ מיקרי ~ולא ~ששים" דסגיהכי"
 וכד~ ונאסר" ~וזרה~אה

 ~יו"ד שהובא ראשונה
 פסק וכן בהג~ה~" ק""~~סו~"י

 ~ת""~
 אפי ובספר

 קאי דהמח~ר ~סק""ג~" שם הש"ך כמ""ש ~ודלארברבי"
 א""ר מינו" שאינו עלרק

 וכ~
 סק"מ ימג""א כאן ~ל~וש

וכ"כ
 וג~ עכ"ד" ביו"~" ש~

 ק"ב ~סי" ~יו"ד הפמ"ג
בשפ""ד

 סקי""ג~
 דקיי""ל כ"

 ד~~
 סי" ~או""ח חסד תורת בשו""תועי" ~~שיל""מ" מי~רי לא

 כ"~
 שכת~

 ל~אר

 הראשוני~~רו~
 ~וי לא ד~מן ס""ל

 דשיל"~
 וב~ב

 תמ"ז סי"~~ם
 כת~ סק""~~

 תמן דלענין
 נוקש~

 תוך
 א~ל במשהו" ~סרו ~ח~רין ישהפסת

 ד~
 המנ""א

 ב~ל לכ~ע" כרת בו דאין כיון א~רונים הר~הועוד
 וי~ הפסת" תוך אפי"בס"

 עליה~ לם~וך
 ה~חק" ~שעת

 הפסח ~תוך אפילו להקל יש הדין מעיקר הריעכ""ד~

א"~
 לסמוך דיש פסח לפגי הוא הנידון ~כל ~נד"ד מכ"ש

 דזה ~כיון שכר" בשמרי ~מ"~ שה~אתי מה ושייךע"ז
 ועיר~ו להעמידו" די לאל~דו

 ג~
 תמן שאינו ד"א

 ~פסח אף ~שתי" דמותר הועמד"ו~הצערפ~ותם
 יש א~

 סעי" תמ""ז ~סי" שםו~ר~""א מותר" ה""ז להעמידו זוז"ג דכל השכר" שמרי נגד ~"~ו
~"~ 

 כתכ
 דכ~

 אינו ~לת
 עיי"ש~ בפסח בשתי" ומו~ר ~פ~ח אף וניעורתוזר

 ~כל לדיע~ד" ~נוגע כ"ז~י~~
 לעשו~

 לכתחילה זה
 לא~ר לכאורהיש

 משו~
 איסור מ~~לין אין

 ~ת""כ מנת"י בספרי בזה שכ~~~י מה ועי"~תתילה~
 ד"ה כ"ז סי" ו~~""ז כ" אות כ""חסי"

 ראיתי אמנ~
 ד~ן ראיתי וכ~תל~כ"א~"

 ~ז~
 וכתב הנ""ל" אכנ"מ ~ס"

 דזוז""ג הר"ן ד~רי~לפי
 מדי~

 להש~מש דא"א דכיון ~דש תגור ~ין לחלקיש עלה" אתי באיס~ים ~י~ול
~ 

 אלא
 דהיתר~ עצי~ע""י

 שד~כו כלי כמו הוה ~י~ולו" והוא
 להשתמש לכתחילה ל~ש~""א דמותר בשפע בולהשתמש

 והיינו זוז""ג" בלא להשתמש שד~ו כיון קדירה אבלכו"
 ~ו להשתמש אסור מש"ה דהי~רא" עצי~ דיהי~מקמי

 ~שתמש דרכ~ו שאין כלי כמו זוז"ג" ע""י ~פי"לכתחילה
 כשפע אפילו בו להשתמש לכת~ילה דאסור בשפע"~ו

 ~סעי" צ""ע ~י" ביו""ד עי" מיהו~י""ש"
 ז"~

 שהמ~כר
 סי" ~יו"ד והש""ך שם ה~ו""ז" א~ל הרש~"א כד~יפסק
קכ"ב

 כמשכ"ז שם שבפמ""ג אלא ע""ז" תולקי~ ס~"ג~
 דלדינאכתב

 צ"~
 שדרכו גדול ~כלי דרבנן ~איסור

להשת~
 לעיל דהבאנו וכיון לצדד" יש אולי בשפע

~א~נ""מ
 דג~

 גם א""כ דרבנן איסור הוא ""גור~""
 שייך ולא הו~יל לכתתילה לה~יר לצדד יש אולי~נד"ד

 ~יתר~ גורם ~לילעשות

~~~
 אף מותר דבנד""ד כת"ה העלה

 לכתחי~
 א~רי

 המתסיסשה~ומר
 ל~

 גור~ ע""י נוצר
 של ראשון

 ע"י ראשונה התרבית ש~ייצרים אלא ואיסור"היתר
 איסורגורם

 זו ותרבית היתר" וגור~
 ל~לפי מוסיפי~

 שללי~רי~
 ופעמים ~זא""ז" פעמי~ כמ~ היתר" גור~

 אין~אחרונים
 גור~

 כ""א בפנ"ע" האיסור
 הגור~

 שנוצר
 וכל הר~שון" זוז"גע"י

 ה~יא וכאשר עכו"~" ע""י נעשו הראשון שהזוז""ג~ובצירוף הפ~ קוד~ נעשי~ התע~ב~
 בזה" הפוסקיםדעות

 ברכות ~ותמי בכל וחותם ושת""ההדו""ש

 ~~יי~ ~~~י~~~
 ובנונע ~דיעבד כ"ז הנה ~"~~

 לכתחי~
 למעשה הלכה

 ~תשובה ~ו~י" תש~ז ~~נת ~וו""ד כת~תיכבר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~י~~ י~~~ ~~~~~~י~ ~~~ ~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~~ין
 ~" יו~ ~""ו" ~י~"~ ירו~~י~~~"~"

 ~וז~" ~~ור~ ~~~ ~~~
~""~~~ 

~~~~~ 

~ו~~ו"~
 ~"ב

 ~ו"~ ~~ו""~ ~ר~ ~~~ר~
 ~ו~"ר

 י~"ו" ~~~ ~~י ~~י~"~ ~~~ן~~י~~~ ~~~~~

~~
 ~""~ ~~~~י ~~~ו

 ~יו~ ~~~ ~~~ ו~""~~~ ~~~ו
~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 
 ~~~י~ ~~ ~~ ~~ו~ ~~י~ ~~~י~ ~~ ~~~~י~י~
 ~~ו~ו~~~~

~~ ~ ~ ~ר" ~~ ו~~י~~~ר ~י~ ~~י ~ו~~י~ ~~ר~  ~ ~~ ו~~ ר~י~~~יו ~~ ~~ ~ו~ ~~~~   ~~ ~ ~  
~

 ~יו ~~ ~~ ~~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~ו
 ~ו~~

 ~ו ~~ ~יוו ~~~ ז~" ר~ ~~
~~~ 

 ~ו
 ~~~~~רי~

 ~~ ~ ~~יו~ ~ו~ ~~ ~ו ~רור
 וי~ר ~~" ~~~~~

~~ 
 ~~ ~~ו~ ~ ~י~ו ~ו

 ~~ ~~ ~~ ~~~" ~~~ו~ ~~ר~ ~~~
 ~רו~יו

 ~~ו~ ~~~ו~י~~
ו ~  ~~ו 

 ~~ו~ ~~~~ ~~
 ~~ ~י~~~" ~~~~ ~ו" ~~יר~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~

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

~~
 ~~~ר

 ~ו~~
 ~~ו~ ~~וי~ ר~~ ~~ ~~~י~" ~ו

~  ו~~ר~ ~~""~~ ~ו~~ ~~ ו~~י~~ ~ו~~
 ~יו

 ~ ~~~ו~~ ~~~י~ ~רי~~~
 ~ו~~ י~~ ~~ר

~ ~~""ג ~ו" ~~ר~ ~יי~~ ~רו~י~~ ו~~ ~~ ~~~ ~רי~~
 ~~ ~ו~

 ~~~ו
 ו~~

 ~ ~~~" ~~~י~ ~י~ו

ו~~~
 ~יר~ ~ר ~ ~~ ~~~ ~~~~ו~י~ ~רי~ו

~
 ~יגו

~~~ 
 ~~יו

 ~~ו ~ ~~~~ ~~
~~~ ~~~ 

 ר~"~ ~י" ~~~~ ~~ ~~~"~ ו~~~"~ ~~~~~ר~"
~ר~~~~ ~ ר ~~י~ו ~י~ ~~~~  ~  ~~יו 

ו~ו ~~ ~~~
 ~~~ ~ר~~

~ו ~י~~~" ~י" ~~ו~~ ~~~ ~~~~~ ~ו ר~ו
 ~ו~ ~~

 ~~ר
~ ~  ~~ ~~~ 

 ~~ו ר~י

 ~~ ו~~~~
~ ~ ~י~ו  

 ~ר
~  ~~~~ ~~ 

~  ~~"~ ~~ו~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~י~

 פשו~~~~
~ בזה" ~קפק ואין ~יא~ורה התורה" נדולי של ומכש"כ ישראל דמנהג  אקדים ומקודם 

 ש~ר ~ל ה~דים חתימתשכל
 מ~יקר אינו ח~ן" מכי~

 מכי~ ש~רי ובנוס~או~ה~ה"
 חמן

 ~מובאי~
 בפיסקים

 ר~ה~
 בחתימת

 בשו"~ ~~ המ~~
 הל" ~סוף הרב

פסח~
 מב~ל ~ובהוספות

 שארי~
 ~אות יהודה

 א~ בפירוש ~כיר זצ""ל התניא שהרבכ" ל""נ~
 בלשון הש~ר

 ובאמת הקנין" ~יקר חלות שזהו לומר י~עו שלא""כתב~
 הקנינים בין כלל נחשבלא

 ~ש~~
 במ~ל~לין קונה אינו

ו~
 נכתב

 בזהאך ~יי""ש" וכו" ראי" כתב אלא ואינו קנין" ~ש~~
 כ~

 לנד"דאבל כ""~" ב~ברי כנזכר קנין ש~ר ד~וי ס"ל
 אי~

 יכן כד~לן~" נפק""מ
 בנוס~

 ש~ר
 מכיר~

ח~
 ~סי" ישראל ~ר בס"

 ~"ב~
 ~תחילורק ~דים" ח~י~ת בלא הוי

 כשני ~לינו ת~יד ידינו ח~ימת ~ בתיבו~
 שבש~ר אף וכ~"~~י~

 בנונ~ ~כי~
 כתוב לש~ת

 ש~

 ~דים"" בפנינו ""נם ה~דים ~~ימתאחרי
 מכירת ש~ר בנוסח~כן ~יי""ש" וכ~

 ח~
 ב~ל הגאון יסד אשר

 זצ""לבי~ודה נוד~
 בצי~ו~

 ~ון ~שיב~ זצ"ל" הגדול דינו בית
 ~~~ ~פ"י ובתי~ונים י"א~י"

 החת"ס מרן
 ז~"ל~

 ונ~פס
 אין קי""ד~" ~סי" שמואל ~~~ניב~"

 ש~
 חתי~ת

 כיו""ב~ הרבה י~ ועוד הש~ר"אחרי ~די~

 לו יש דהש~ר ~הנ""ל"~~~~~ן
 ~~ תוק~

 חתימת בלא
 באו ולאה~~י~"

 ה~די~
 לה~~פה אלא

 דיל~~ב~למ~"
 הקונה והה""ד וה~לוה" הלוה שחתמו בש~ר והנה~ והלו~~" המוכר בין הכחשה איזה יהיה

 ונם חת~ו בפנינו כתבו ולא ~דים" וחתמווהמקנה"
 כוונ~ם ~ם לדון יש ה~נין" נוף ~ל שמ~ידים כתבולא

 ה~נין נוף ~ללה~יד
 שבש~~

 אות כ"ב~כלל נאוני~ דברי בס" ~י"
 ד"~

 נמצא אם ובזה מזה"
 איז~

 פסול
ב~חד

~ 
 אם מיב~יא לא ה~דים"

 נא~
 שח~מו

 להם אין בודאי החתי~ה" ~לרק לה~י~
 לנו~ שייכו~

 אלא ~דים" כבלי והוי פסולה" ש~דו~ם~לא הש~ר"
 א~

 אם
 ~ל ~חתמונאמר

 נו~
 שהש~ר כיון מ"מ שבש~ר" ה~נין

 נשאר ~~ים" ב~א אף תוקף לויש
~ 

 חתמו שלא כמו

 שאינ~ ח~~ מכיר~ ש~רי כל כמו והוי~דים"
 חות~"ם

 כנ""ל"~דים

ו~~~
 מחמת בש~ר שיפ~ל לו~ר ~~~ין בזה יש

 ~ליושחתו~ים
 ~כיו~ נוג~ם~ ע~י~

 ש~קר
 בין שישהחשש

 ~~ ~ח~ ה~די~
 ב~צ~ם המוכרים

 כבר הריכנ"ל"
 בתש~ כ~

 הריב""ש
 קס"~ ~סימ~

 ו~ה~ד"~
 ש~~ן ה~~נה כננד ~א~ת ומה וז""נ~

 ש~ד ~ני הצוו~ה לב~ל~יורש
~ 

 חזן ה~דים
 ב~דו~ נוג~ ו~וי הקהל~ופר

 היה ש~פילו י""לו~יד וכו"" ההקדש בענין
 נונ~

 להיות ופ~ול ב~בר
 שיסתלק ~ד ~ד אודיין

 מ~
 זכות

 וכו"" ההו~
 הצוואה אין~""מ

 ב~~
 ~דים שלשה שהרי ז~" בשביל

 קרוב נמצא בזה לומר ואין בשנים" ע~ות ודי בה"היו
 פ~ול~ו

 ~דות~
 מ~~ת אלא פסלותו שאין דכיון ב~~"

שהוא
 לא דבר כ~~ל והוי ~~דו~ נונ~

 נצ~ר~
 א~רים ~ם

 דבשלמא פ~לותו" ~ני בצירופו ע~ותן שיב~ל כדיכלל
 ~פ"ל היה אחר" פסול מח~ת פ~ול או קרוב היהאם

שיב~ל
 ~דו~~

 אמנ~ וכ~" בצירופו
 עצמו דבר בב~ל

 ולכן דין" ב~ל שהוא כיון דיין ולא ~ד לא ל~י~רל""ש
 דמכות בפ"ק א~ינן נ~י דהכי הא~רי~" ~ם נצ~רףלא

 ו"~~~~
 אחד נמצא נבי

~~ 
 ~דותן פסול או קרוב

~~ל~"
 דמקשינ~

 התם
 נרב~ בנ~

 יציל ~רונ יציל
 יציל" הורקיציל רוב~

 ו~תרצינ~
 ~דים להיית שאפשר באותןכלומר מדבר" ~כתוב ~ר במקיי~י

 חל לא ~צמו ד~ר הב~ל אבל בצירופ~" אח~יםפוסלין פסולי~ ה~ א~
~ליו

 שו~
 ולפוסלן אחרים ~ם שיצ~רף כדי כלל עדות

 א~ו זה ומ~~םבצירופו"
 הראשוני~

 ז""ל
 דמש~

 א~ינן

ב~
 ~מ""ג הבתים ~קת

 ~""א~
 ~נו גבי

 ~ירי לבני ~נ~
 וי~ידו מחלקם שניים שי~תלקו ~ילוקד~הני

 ו~
 פסלינן

 סילוקן דקדם ~ום בכשרות וסופו תחילתו משום~ו



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~ם~~~
~~~~~~  ~~ר בעלי ~הויכיון

 ל""~
 ע~ות ב~ו

 כלל~
 מיק~י לא

 ו~ פ~ולי~"~~ות
 ~הוו הוא השחא נסחלקו

 ~~""ל" ~יא בכשרוח וסו~ן~~יל~ן ~ע~י~
 וכ~

 הרי~"ש חזר
 להלכ~~ ו~ו~א ~צ"ה~י ~בסו~""י ~בריועל

 בשו""~
 ~רמ"א

 ו~""~ א"~" ס~י" ל""ו סי"~חו""מ
 ברמ"א

 ש~
 ~סי"

 ובש"ך וי"ג~" י"בס~י" מ"~
 ש~

 שכחב סק~""ז~" ל"ו ~סי"
 ~רמ""א ~וןעל

 ~לשון לה~י~"" נחכוונו לא ""דאילי "ש~
 ש~וא כיון פוסל אינו ~עיד יחכוון ~אפילו מגו~ג~~זה

 ~והביא ~~צמו"הבע""~
 ש~

 מש"כ
 ~ו~

 הרי~""ש
חחם ד~~

 ש~
 ~אינו ~בר כב~ל ~ו"ל כאילי הוי נונ~ ~
~וסל

 ~יי"ש~
 שם~ ~שו~ה ב~חחי ו~י"

 מ~~~~~"~
 זה

 א" א~ בנ~"ד" ג~
 כמו רק הוי ~מוכרי~" מן שהוא~בר" ב~~ מ~~~י~

 של~
 כאן ואיןחחמו~

 שו~
 רק ו~יי פסול" או ~רוב נמצא

 הש~ר ~ל ~~י~ אין אםכ~ו
 לכח~י~ ~א~

 כו~בין

בל~
 כנ""ל~ הנוסחאוח בכל ~דים

~~~
 ~~יין

 יוק~
 ~אין כיון

 שו~
 בה~~י~" ~ו~לח

ל~
 של ה~ורח כל לן

 ~זה" ~~~י~ חחי~

 חוק~ שי~י~ כ~יואולי
 ~~ר

 א~
 דינא ע~""י

וכמבואר ~~לכו~א~
 בפוסקי~

 הש~ר בנוסח וכ""כ בלשונ~" ~ש~ר לה~תיק~נכרי בי~ שרשוח בש~ר ל~יב ~נכון

~יר~
 של

 הר~
 של ~ש~~"מ ו~ניסח זצ""ל" ~תניא ב~ל

 בשד"ח כ"ז כ~בו~ר בכורים ראשיתהרב
 מ~

 חו""מ
 כ"ד אוח ~"~סי"

 כ~~
 ש~ואל ב~~ני והו~א

 י"~~ ס~ קי~~~ס~ ש~
 ~יי"ש~

~~~~ו
~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~
~~~~ 

 ~~~ים
 והמוכר קנין ~בש~ר שכחבחי שמה לי הראו שוב ~~~~

 ה~~י~ אין לע~ים" כלל ~א""צ וחות~"כו~ב
 כן מבו~ר הש~ר" מפסי~י~קרובי~

 פחי~ במנח~
 ~חו"מ

 ז" ~סי" פסח ~" על זו~א וב~תחא קצ"א~"רס""י
 מס" שהביא נ~""~" ל~נין כןכ~ב סק""ב~

 ~חו"~ ש~~ משפ~

ש~~
 ~הוי לומר שרצה

 מזוי~
 בפ~"ז כחב וע~ז ~חוכו"

כנ""~
 קנין בס" כ""ז והובא

 חו~
 סי" ~חו""מ

~יי~~~ כ""ג~

 ~~~~ ~~~ ~~י~~~ן ~~י~~~~~ין
~י~"~

 ~~ו
~  

 ~~""~~ ~~~"ו ~~"י י"~ ~"

~~~~~
 ~וגו~י~" ~י~י~~ ~~יו~"~" ~י~י"

~""~ 

 ~~~~י~~~~~"
 ~~~ו~י ~~~~י ~~י~ו""~" ~~ ~כ~~~

 ~~י~ו"~ ~~~ו~ ~ו~~~~
 ~~ר

 ~~~ר" כ~ו~
 ~~ו~ ~~" כ~~ ~~~~ ~~~ו~~י ~~ג~י ~~~~~~~~
 ~~ ~~ר~~ ~י~ו~ר~

 ~~ר ~~~~""י ~~רי
 ~ ~~~""~ כ~~

~~~~
 ~~"ג

 ~~~~ ~~ו~ר~ ~~~~ ~~~
 ~~ייו

 ~י" ~"~~~""י
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~י~~ו~~~~~
 ~~ני ~~רו~" ~~ז~ ~~~י ~~ו~ ~ו~~

 ~ו~~ ו~ ~~~ר~" ~~~נ~ ~~~~י" ~~~~~""~
 ~~~~ו

~~~~~~ ~  ~""~~ 
 ~~ר

~""~~~ ~~~~ 
 ~~י" ~~יו

 ~~ ~~~""~ ~~ו~~ ~~ ~~י ~~~~נ~
 נ~ר~~ייו ו~~ ~~~

 ~~~~ו ~~~ו ~~~~י ~~~
~  ~~" 

 ~~רר
 ~~ ~~נ~ ~נ""~" ~~~~~יו

 ~~""ג
~ ~~כ~  ~~ור~ 

 ~~~ ~~ ~~~ ~ו~~ ~~~~~ו~
 ~~~ו י~~~ י~~~~ר ~~י~ ~י~ ~רי"

~"~~ "~~~~ ~""~ 
 ~ר

 ~~יונ~ר ~~
 ~~ר ~~ריו ~~יו ~~~י~~ ~ו~~ ~~

~~~~ 
~ ~~רי ~~"~~~~ו~ו"  ~~ו~ ~~~~י" ~י~ו~ו 

 ~~~ו
 ~~י~ו ~~ ~~~ ~~י~ ~~~י~~~~

 ~~ו~~" ~ג~
~ו~~~  ~~ו~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~""ג~ ~~""~ ~~~ 
 ~~ ו~~~ ~~י~ו~" ~~~ ~ר~ ~~ ~~י~~~~

 ~~""ז
 ~~נ~י ~~ ~~~יי ~~ירו~י ~~ו~" ~~~ ~~~~~~~י~~ ~~ ~~~י י~~ ~~~ ~~י~וו ~~~~י~~" ~~יו~~~ו
 ~~ר ~~ ~~~~~י~

~  ~~ ~~ ~  
 ~~ור

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

~ ~~ ~י~ו~ו" ~~ ~  ~~~ו 

~~~~~~~ ~~ 
 ~י ~~ ~ו~ ~~ ~~~ר~" ~ו

~~ר ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~יו ~ינו ~~~~ ~~~" ~~ ~~ ~~ ~~~~

נ~
 ~~~~~ ~י~ ~ני ~~יר

 ~כרח יש~~~
 שג~

 דהנה כן" יסבור ~א"ר
 ~א"ר" ו~קורו ~ק""א~" ח~""ח ~סי"המשנ"ב מש"~

 א~ריו אכל אםדב~י~~~
 שו~

 כזית ויאכל יחזור ~בר
מצה

 ~המקור ה~עות" ~כל אליבא הוי לא אפיקומן" לש~
 אוח חע"ז ~סי" ~א"ר~~ברי

 ג"~
 הוא

 מ~~ודרה~
 ~דפוס רל""~"~~מו~

 ואכל ש~ח ~א~ חשכ"נ~" ירושל~
 אחר~~ר

 אפיקומ~
 כזית ואוכל חוזר

 אפיקו~
 ופיסק

 ב~צ~ו הא"ר ואילו~יי"ש~
 כח~

 ~ות ~~"ח ~~י"
~א~ ב"~

 אחר ולאכול לחזור א"צ א~יקומן אחר ואכל ~~ר
 ס~ ~" ~חלק במנח""י ~~~רינו ~ו~י" ~יי""ש"אפיקומ~"

מ""ו~
 ח~יה~ ~זכרחי שם

 זו
 ~ו~"~

 שם שציינחי מה
סי"

~"~ 
 וצ""ל

 ח~~ח~
 ~כף ה~יר שכ~י"ז כ~ח ו~צא~י

 ~סי"החיי~
 סק"נ~ ~~""~

 ~וי לא ~כ"ח א"כ ~יי"ש~~
 יבהא ה~~וח" דכל אליבא ויאכל ~יחזור ~~"ל ~א"ר~ברי
~אמר

 המשנ"~
 ~סי"

~~""~~~ 

 די~זור
 ולא סח~" ויאכ~

 לומרחילק
~~~ 

 אפיקו~ן אכל
 קו~~

 א~ ש"~ ויאכל" יחזור לא חצותאחר ואכל" ושכח חציח
 ויאכל" יחזור ~כה""ג

א~
 ואילו הדעוח" ~כל אלי~א ל"ה ויאכל ~יחזיר ~הא

הא
 ~לכתחי~

 כחב חצו~" קי~~ י~כל
 ~סימן השו"~

 ס~~~~"ז
 א"~

 בלא
 לאוכלו ז~יר ויהא חו~" שו~

 ה~"ב וכ" חצות"קו~ם
 ב~~~ ~סק""ו~

 שהוא כיון ~~בר
 דבכ~""ג נא~ר א~ א"כ ~ח~"~סי" ש~ מנח""י ו~~ הפסח" בזמן לאוכלו צריך לפסחזכר

 האפיקומן אכל א~



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~ם~~~
~~~~

 ואכל חצות"קוד~
 חצות" אחר ~וא וכבר ד~ר" שו~

 אחר אכל א~ ולאכול לחזור צריך דאין דס"לדלדעה
 דעי""ז חצות" אחר ולאכול לחזור אסור בכה""גהאפיקומן"
 ~ל ~מצוהיפסיד

 לכתחי~
 קודם ~אפיקומן שיאכל

 ש""~ פירש" ולא ומדסתם לפרש" צריך הי"חצות"
 דאף

 אחר ולאכול לחזור יוכלבכה"נ
 ח~ו~

 ל~יים
 ~מצו~

 יפסיד ולאלכתחי~"
 המצו~

 קודם אפיקומן אכילת של
 דאינו מוכח ~אמנם כך" אחר ד~ר ~ום ~אכל אףחצות"
 נקרא דזה מוכח אינו עדיין א~למפסיד

 ~יקו~
 ע"ז"

 קודם ד~וקאדאולי
 חצו~

 ד~ה
 נחש~

 ווע""ז מצוה~" לאכילת

 גם ומ"מ ש~" ~תשו" דברינוס~בים
 מ~

 אתה שכת~ת

נאמרי~
 הוא~ ונכון תורה וד~ת ב~שכל המה

~~
 זצ"ל הגאון אביך דמר משמי" ש~באת מה עיינתי

 שאמרם" למי הד~רי~ וראויי~ מאוד" נ~וני~וה~
 יו~ר~ ל~אריך א""א ~ידי עתותי שאין מחמתאמנם

 בזהוהנני
 דושה""~

 מ~רכך
 ו~~צ~ה ויר""ש ~~ורהבעלי"

 כה"י יחד גם וגשמיות~רוחניות

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

 ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ם~~~ ~~ם~~~ ~~~~~ ~~~~~ם~~~~

 ~~ר ~~יר ~ג~וו ~ו~~י ~~ר""~ ~~ו~~ג~
 ~נ~~

 ~~~יו ~י~י ~י~ ~~~"~~י~~~
 ~ו~~ר~

 ~~ ~~ו""~~~ו~
 ~~ר

~  
 ~~ו

 ~~ו~~ו ~ ו~""~ ~""~~ ~ ~~" ~~י~~~ ~רי ~יי~ ~~יר~~~י ~~י~ ~~~~"" ""נ~ו~~
 ~~~יו" ~~~ ~~ ו~ ~~" ~~ ~~~ ~~

~~~~~~ 
 ~~ו~ו

 ו~~ ~~ו~ו" ~~ ~~
 ~יו ~ו~ו

~~ו~
~ ~~~" ~יו  יו~~" ~ו~ ~~~~י" ~~יי~ ~~י 
 ~ו ~~" ~~י~~ ~~ ~~~~ו~~~~

 ~~~י~~ ~~
"~~~~~~ ~ ~ ~ו~ו" ~~~ ~~יי~ ~~י  ~  ~י~י~ ~~ 
 ~~ו ~~~ ~~ ~~~~ ~~י וי~~ ~""~ ~~~"~ו~

 ר" ~~ר~ ~~""~ ~""~ ~ ~"~~ו~י ~~י~~ו~ ~ו ~" ~ו ~~~ י~~י~ ר" ~~רי ~~~ו~~י~ו
 יונ~ו~

 ~~ ~~ייו
 ~~~~~ו"

 ~ו~ ~~ ~רי י~~י" ר" ~ו
 ~ו

 ~~י ~~
 ~י ~~~י~ ו~~ ~~~י ~~~~י ~~ ~~י~~ ו~~~י~~~
~~ר ~~~ ~~~~" ~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~ ~~~~ ~~~~ו~~ו"

 ~"~ ו~~ ~~~" ~ני ~~~ ~י ~~~~ ו~יו~ נ~~
 ו~~וו ~~~י~ ~~~ו~~ו~~ו"

 ~~~ו ~ו ~~~ ~ו""~

ונ~~
~ ~~ו~~ו" ~~~ו  ~ו 

~ ~ו~~ ~  ~~ 
 ~~~ו

 ~~""~~ ~~~ו~~

 ~~~ו ~~~י" ~~~ ~רי ~ני ~י~י ~י~ ~~ו~~~~~
~ו~ו

~~~ 
 ~~~ו~ו

 ו~~~ ~~~ו" ~"~
 ~ו~ו

~יו
 ~~ו~

 ~יו
~~ 

 ~~ר ו~~ר
 ~~~~~י~ ~~ ~~ו~ ~ז~

 ~~~ו" ~~ ~ייו ~~ו ר" ~~~ר ~~י ו~~ ~~~~"~""~
 ~~~וו~ר

 ו~~~~""~ ~~~י~" ~~~
 ~ו~~י

~""~ ~~ 
 ~~""~~ ~~ונ~ר~ ~~~~ ~~ ~רי~י~ ~~רי~~~~

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

~~~~
 מושח~ו שליחות יליף האיך ~מפרשים" הקשו
 דלמאאותו"

 ~אמ~
 כיון ~ח~ורה" כל ש~~ו

 ~~~ידושיןוכמ""ש ~חדי פסח יעשו ישראל עדת דכל רצ"ל אין ע"כדלדידי"
 דלרי~""ק ~""א~" דמ"~

 דילי~
 שליחות

 בפסח יוצ~ין ישראל דכל ~דרשה דל""ל צ"למושח~ו"
 ~חבורה דכל לומר נוכל וא""כאחד"

 יכו~
 ~סכין ל~חוט

 ~~חולין דרש~~א ולרבנןארוכ~"
 דכ"~~

 דס"ל משמע
 שם~ בקידושין ~פנ"יכמבואר ז~"ל" הרמ~"ם וכ"כ ~קדשים" אף שנים לזבוחדיכולין

~~~
 ע"ב ~דל"נ ~י~מות רש"י ~פי""ד לומר" נראה

 שחיטה~ד"~
 ~א על

 דא~~
 כ~יר~" בזר שחיטה

 כאן ואין רש""יכת~
 הא משמע זרו~~ משו~

 ~שו~
 ש~ת

 אלא במקדש ~ו~רה דלא שם" ~רש""ש וכמ""שאיכא"
 כדא~רלכהני~"

 חיי~ ר~
 ~~ל ש~" מיני" לעיל

 ל~
 לזרים

 דפ~ח די"ל שם ומש""כ ~" שכשרים ~שחי~האפילו
 מצו~ דלכתחינ~שאני"

 ~שח~ה
 ב~עלי~

 כד~י~"
 א""כ ושחט" ידו וסמך דכתי~ נצ~וו" הבעלים רש"יופי" וקדשי~י ~סח אי~א שם ד~רי ת~וה" ~וא ע""~~"~ד""ז ~פ~~י~

חזינן
 דמה"~

 היכא בב~לי~" מצו~ן ~קד~ים כל
 דכתי~

ושח~"
 ואי~

 קדשים נ~אר פ~ח ~ין ל~לק
 דכ~י~

 ~~ו
 ו~מקנה הפנ"י ~ל ג""כ ל~פליא יש ו~זה ושח~~נ"כ

 דכ~יב ~~~ח דרק בז~" ל~דש ג"כ דרצו ש~"~קידושין
 ה~צו~ושחטו"

 ~שם ~רי דוקא" ~~~לים
 מוכ~

 ד~כל
 דאסור קדשים ~ש~ר דמצינו כיון וממילא כן"הקדשים

 ~וא כן ~פסח ~~"ד ~ש~~"~זר
 ~ותר~ דלכ~ני~

 ולא
 דשלוח~ רא~ יש שפיר וא""כלזר"

 ~דכ~י~ כמותוי אדם של
 ו~ש~ת ב~~ת" ~ין ~חול בין דהויושחטי"

 אפשר שנים ע"י ואף ~עצמי"~זר לשחו~ א""~
 אינו כזה ד~יי לו~

יכול
 וז~

 יכול" אינו
 כיו~

 דנ~מר
 אין וא"כ שליחו~" אי~

 יוצאאחד
 ש~ת אי~יר הוי וממילא חבירו" בשחי~~

 ד~לוחו ומטעם הכהנ"~" רק שוחטין דאין וע""כבכה""נ"
 ובז~ כמו~ו"ש""א

 שני המשך חומר כמין שפיר ~יושב
 ~ין דושח~ו השני" הדרשה לאו דאי ~דדי"~דרשו~
 לא ~שב~י ~יןבחול

 מתקיימ~
 או~ו דושח~ו הראשונה

 כנזכר~ לומר דיש כמו~וי אדם שלששלוחו

~"~~
 היינו ש~ענוי לא עדיין ר"נ אמר

 משי~
 דס""ל

 כשר זר אףדב~סח
 לשחו~

 לשאר פסח ~ין לחלקוס~ל ~בעלים" דמצו~ו בש~ת
 קדשי~

 וכדאי~א
 ~מפרשי~

 וממילא~~"ל"
 נדח~

ע"ז כמותו" אדם של דשלוחו ~דרשה
 נ~

 לו
 ד~ועדו ההוכחה דכל יאשי"י ~

 ~פ~~
 אפילו

 הואבשבת"
 מ~ע~

 דמ~ לת~יד" פ~ח גז"ש
 תמיד

 דלא ~שב~" פסול זר ודאי ~~מיד ~נה פסח" אףש~ת דוח~
 וממילא בכ~ני~י אלא ניתרדאין ~דשים" כשאר ו~וי ב~עלי~" דמצותו ~טעם אצלוש"יך

 ג~
 מיני" דיליף פסח

 ש~~דדוח~
 דוחה ואין ~יני"" עדיף לא

 שב~
 ~כהן אלא

 או~ו מושחטו דששא""כ ללמוד יש ושפיר ~זרי~ולא
כנזכר~ בשב~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~י~~
 הנ""ל" ~מכיל~א לפרש יש~~~

 ובצירו~
 ליישב לזה

המתני"
 מש~י~ה" י~י~ ~ר""~ ~ס""ו~" ~ב~סחי~

כמו
 ~שחי~~

 מכשירין" ~"~ שבת" דו~ה מלאכה שהוא
 ר"~~"ל

 או
 א~ חלי~

 מ~ום שהוא ה~~ה
 שבו~

 אינו

דוח~
 שחי~~ ~שבת" את

 שלא דין אינו מלאכה" שהוא
~דחה

 שכתב ~ה ~קרת ~קיבא ר""א" לו אמר השבת" א~

~תו~
 בחול בין במו~~ו

 בי~
 ו~ק~קו ~כ""ל~ בשבת

 למ~המ~רשי~
 עמו" ~יבר הא עקיבא" בשמו קראו

 ~קרת ר""א א"ל סתמא"והול"ל
 מ~

 וכו"" שכתב
 כ~ב ז""ל ~ותני כ~ד"ג של ובקונ~רס פ~ם" בכל~ש"ס וכדר~

בזה
 ערבי~~ ~ברי~

 ב~~ד~~~~
 ל~~ בליקי~יו" הפנ"י קושית

 ~צריכו
 בפסחי~ הרי שבת" דוחה דפסח ~מו~דוהגז"ש

~~נ""~~
 לי" רמי איתא"

 לבקר ילין לא כתיב לרבא" ר""~
 כל הא הפ~ח" חגזבח

 שבת עילת והכתיב ילין" הליל~
 חול ~ולת ולאבשבתו"

 נהל~ רמי" ~""ל ויו""~~ בשב~
 בשבת להיות שחל בי""ד הכא לי"" ושני לר""א"ראב"ח

 מה~י ש"מ ~"כ ~""כ~ ביי"~ ~ריבין שבת דחלבי~~קינ~"
 ~פסחקרא

 ולמה ~ה~די" קר~י קשיא ~אל""כ שבת" ~וח~
 הגז""ש~לי

 א~
 הש""ס ב~ברי מכבר ~ה~רותי עפי"מ י"ל

 דכתב~ ~~""ו~" ~ביומא התו~" עפי""ד~נ"ל"
 הא ליישב

~איתא
 כ"~ ~ד~ בשב~

 ופ~רים אברים ל~ישרי
 ~~לת כתיב והא שבת"בליל ~מ~ריבי~

 חול ~ילת ולא בשב~ו" שב~
 דוקא ~~יינו בתרא" ב~י" ותירצובשבת~

 סמו~
 לאור

 ~יומא" מ~רכה דמס~רהבקר"
 כיו~

 ~אש הדליק ~בלא"ה
 י"ל וא"כ~יי"ש"

 דסמו~ כא~ ג~
 אין~אז מקריבי~" ~בקר לאור

 כא~
 והיא בשבת" חול ~ולת ~ולא האיסור

 חמורה~קושיא

~~~~~
 שהובא~ מצאתי בספרי~ ~תבוננתי

 קושיא
 והאר~~י מ~~ ונ~נ~י יעקב" ~ישו~ות בשםזו

 ב~רושיבזה
 ל~דר~

 ~ל ~~שמ~ות אכן ברכות" מס"
 דל"להרא~ונים

 לסבר~
 דאין משום ו~יינו ~נ"ל" ~תוס"

 ~בר בש~יל מלאכה ל~שות דה~תר כיון ~נאמרסברא
~מותר

 ולצור~
 ~בר בשביל ג"כ ~ותר ~יום" ~בו~ת

שאינו
 צור~

 ד~וי פסח ~רבן י"ל ~~יין אבל כלל" היום

לצור~
 ~שחי~~ו ו~גם בליל~" פסחים אכילת ד~יקר היום"

 ול~ד בלילה" אכילתו אבלביום"
 ~יקר הרי א""כ ~"ב~" ~~"ח~בפ~חים מ~כב~ פ~חי~ ~אכיל~

 הקרב~
 ג"כ ~לוי

 כל וקימ"ל יו"~" בליל פס~יםבאכילת
 כ~

 מיק~רי דלא
איברי~

 באכילת שייכות לו יש הרי א""כ בשר" מתאכלי לא
 ו~כ""פ ג""כ" יו""~ ~ול~ דהוי וי""ל בלילה" ~~יקרו~סחים
 ~בלא"~ ~מ~רכ~" ס~ר דמס~רבהדי

 י"ל ~א~" ה~ליק
 א~~~י" ה~ראי קשו ולא להקריבו"~מותר

 וא~
 ~תינח

 ג"כ תלוי ~~רבן ~~יקר מ~כבא" פסחים ~אכילתל~"ד
 ~יקר ~רי וא""כ מ~כבאי ~לא למ"ד אבל הלילהיב~כילת
 בשחי~~ ~תלוי הקרבןהכשר

 רק הוי ולא היום" וה~רבת
 שחל ב~""פ דמיירי וצ""ל אה~~י~ קראי וקשי חול"~ולת

 וש""מ בשבת"להיו~
 ~א~

 דפסח
 ~וח~

 וכדברי שבת
 הנ""ל~הפנ""י

~~~~
 ילפינן ~אי ~""א~" דמ~ב ~קי~ושין בתוס" מבואר
 ק~ל כל אותי מושח~ושליחית

 צ"ל ישראל" ~~~
 שוח~ ואח~ מ~כבא" פסחיםדאכילת

 ~רבה
 פסחי~

 ליישב אפשר וא""כעיי""ש"
 סתיר~

וב~לה כנזכר" המקראות
 ההוכח~

 הנ""ל~ מ~ראי שבת ~וחה דפסח

 למאן ~כוונה לפרש אמרתי ~נ"ל~~~~י
 ~ילי~

 ממוע~ו
 שבת דדוחה ללמוד אין ~מו~דו ממשמ~ותי"~באמת ~תמיד" מגז"ש ולא פסח" גבי ~תיבגרידא

 ~כתיב כיון הכוונה אלא ~""א~" ~ס"ו ~בפ~חיםכמבואר
 א"כבמו~~ו"

 צרי~
 ~יינו במו~~ו" הפסח להקריב ~וקא

 קראי ~י א""כ לאחר" ולא נ~דם ולא בחו~שבי"ד
 שלא הפסח ל~קריב ~מציאות ~י~ ~אם לק"מ" זהדבלא הנ"~

 הפסח חג זבח ילין ~לא הכתוב לקיים נוכל הריבמו~דו"
 דוקא" במועדו דכתיב כיון אבל ליו"~" מחול ~ל"ה~אופן
 וצ"ל א~דדי" קראי וקשי ליו"~" מחול הוי ~"כא""כ
 וש""~ בשבת" ל~יות שחל ב~"פ~מיירי

 שבת~ דוחה דפסח

~~~~
 יא~י" ר" ~כוונת ~מכילתא" דברי לפרש נבוא בא

 ~א~~ומר"
 אותו ושח~ו ד~רשינן

 מלמ~
 ששלוחו

 וא"~ כמותו"ש"א
 אכילת

 פסחי~
 דפסח ~קראי מסתירת ~הוכחהב~לת וא"~ כנ""ל" מ~כבא
 דוח~

 כנ""ל" שבת
אפי"~

 ~פסח ראי" יש
 שב~ ~וח~

 ישראל בני מוי~שו
 ר" ~ולג""א נתן ר" לו אמר ובזה במו~דו" ~פסחאת

יונתן~
 יא~י" ר" לשי~ת היינו שמ~נו" לא ועדיין

 ב~לה שא""כ" ~שלוחומושח~ו ~יל~
 ומכח דמו~~ו" ההוכח~

 נתן ור" כנ"ל" הקראיסתירת
 ~יונתן~

 ~ב~ידו~ין לשי~תי"
שם

 ~באמת ד~""~~" ובפסחי~
 ל~

 פסחים ואכילת אחד" בפסח יוצאין ישראל שכלאלא מושח~ו" שליחות י~פינן
 יש שפיר מ~כבא"לא

 יאשי" לר" אבל הנ""ל~ ה~וכח~
 כוונתו ~ין ~בא~ת יא~י"" ר" לו נם ובזהקש~"

 ~מו~דוממש~~ותי"
 ליכא ~באמת ה~ראי" ומ~~יר~

 לתמיד ~פסח מגז"ש כוונתו אלא כנ"ל" ל~ידי"הוכ~ה
וכמבואר~

 ~~וכח~~~~
 ~וקא הוא הנ""ל

 אינם חול חלבי א~
 ודר~ ביו""~"קריבי~

 כן
 בשבת ר"ע ל~ברי והוא אה~~י" קראי קשי לא~אל"כ בשב~ו" שב~ ~ול~

 ~בל""ז הנ"ל~" ~בפסחים המתני" לשון שפיר מיושבובזה דכ""ה~" ובשב~ דנ"~ ~פסחי~ בתוס" ו~י" ~"א~"~~~י"~
 לומר לי" א~שר ~י~לא

 לר""~
 ~קרת סתם

 מ~
 שכתב

 בחול בין במו~דוב~ורה"
 ובי~

 ~מו~~ו דמשמ~ו~י" בשבת"
לא

 השכיל ~"כ מרבו" לי" גמירי נא וגז"ש לי"" משמ~
 א~ה כלומר ""~קיבא"" לו לומרב~~ריו

 לשי~~~
 במקום

 א~~די" קראי קשי וא""כ ביו"~" חול ~ולת ולא ~~""נאחר"
וא~

 ~~רת א"כ ביו"~" חול ~ילת ~וי לא דב~~ת תאמר

מ~
 שכ~ב

 מו~דו" ב~ו~
 ~צרי~

ולא במו~דו" דוקא ל~~ריב
 נ~ק~י~

 בשבת" ובין בחול דבין ו~""כ לאחר" או
ובז~

 ל~יות שחל ב~"פ ילין ~ילא הקרא לאוקמי א~שר
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ו"

~~~

 י"ל
 באופ~

 ~ש""ס לשון ג""כבזה ולייש~ המכיל~א" ~ברי בישוב אחר
 ~בפסחי~

זו הלכ~ ~""א~" ~ס""ו
 חל אחת פ~ם בתירה" מבני נ~~ל~~

 י"~
 ל~יות

בשב~
 י~~ו ולא ושכחו

 א~
 פסח

 שב~ ~וח~
אמרו לאו" אם

 כלו~
 יש

 א~ שיוד~ אד~
 שבת ~וחה פסח

 אמר וכו""ל~ו א~
 נא~ לה~

 מו~דו
 בפס~

 מו~~ו ונאמר

 מ~בתמיד"
 וב~וספתא וכו"" השבת את דוחה בפ~ח ~אמור~ו~דו א~ השבת" את דוחה בתמיד ~אמור מו~~ו

 י""א~~פ""~
 דוחה שפסח מרבו~י מקובלני ו~וד מסיים"

 פ~ח ולא שני" פסח אלא ראשון פסח "ילא השבתאת
 והגר"א יחי~""" ~סח אלאצבור

 ש~
 לא

 גר~
 מתיבות

 ראשון"" פ~ח""ולא
~~ 

 יחי~"~ "פסח



~ ~ ~ ~

 ~~~י~ן
~~~~

~~~~~~
 דב~יוק ליי~ב נר~ה

 ישר~ל שכלהיינו צבורי ופסח ~נ~ל" נ~~
 ~ושי~

 ו~סח ~חד" פסח
 ~יינויחיד

~~~ 
 אחד

 ש~ו~
 ונ~דים ~צמו" ~פני פסח

 מ~ ~"" ~~וגיין~ האחרוני~ה~רו~
 ~נ" ס~י~ת הי"

~תירה
 א~

 ~פירוש דהלא ש~~" דוחה פסח
 ~שנה ב~~~ר ~סח ~~ודיש~אל ~~ור~" ~י~~

 לצאת~ השני~
 מארן

 י~~ותהמצרי~"
 שנ~

 פסח ~רב ~ל
 בש~~

 ה~רייתא לפי
~~~ס"

 דעשר דפ""~~" ש~~
 בו נ~לי ~~רו~

 ~"ו~
 בר""ח

 יחלנ"סן"
 ר"~

 הרי ~ש~~" ~"פ חל וא"כ ~~בת" ~~"
 שב~" ~י~דפס~

 ~כ~
 וכ~בו~ר בשב~" חל ~זוגם ישר~ל" שעשו ג~~ל מפ~ח ר~י" יש

 דקד~ו ב"" מזה~ ב~חרוני~
 ~רי שכ~י ~~ יד~ו"" ולא "שכחו הלשון כ~ל~ל

 פש"~~
 וג~ יד~ו"דל~

 מה
 ~ל~ד~ יד~ו"" "ו~א ~ול"ל ששכחו" נ"~

 ""כלו~ ש~מר"" הנשון ~ל ד~~קוג""
 יש

 ~ת דוחהפסח ~~ שיו~~ אד~
 ~יבות הני כי ל~י""" א~ השב~

 ~הרי יחשבו" ל~ו~רל~ו"" ""א~
 ל~

 ל~צ"א ~לא צריכין היו
 ~ת נדחה לא דמ~צמנו ש~ו~ה" שיוד~א"ש

 א~ ~זה" לנו נ""מומה מס~~" הש~~
 שאי~ו בוד~י שיוד~ ~יש ימצא

 בניקו~יו" יהוש~ הפני ~ישי~ ד"" ~ש~ת~ ~~דו~~
 דול~ ה~ר~י" ~ס~ירת ש"מדהרי

 חג ז~ח לבקר ילין
 ~~~פסח"

 כל
 וכ~יב י~י~" הני~

 בש~תו" ש~~ ~ול~

 ~"ל ~יל~ול~
 ל~י~~י וצריך ויו"~" ב~~~

~""~~ 
 שחל

 כד~י~א ~ש~~"ל~יו~
 ~~סח ו~"מ ~דנ""ט~" ~~~חי~

דוחה
 ~ש~ ה~וס" ~ושי" ה"" וכנ"~~ ש~~

 ~ס"ו
~""~ 

ד~
 ~מאי שהקשו ~ו~דו~" מה

 מ~~יד פסחדמו~דו מגז"~ למיל~ צרי~
 ילפינן לא ואמ~י שב~" דדו~

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

 מלשון ~א~~ נרא~~"ז~
 ~יאן ו~~אי ~ן" ה~ריי~~

 ~זה~ כ~ןהש""ס

 לי"ש~~י~
 דו~ה דפסח ~גם דהנה מח~א" ~חדא הכל

 ש~פשר מה דכל י"ל ע~יין ~~נש~~"
 ל~~~

במל~כ~
 ישמ~~~~" ר" ~~ר"פ וכמ~ואר ~די~" שבת

 דס"ללמ~ן
 כ~

 וא"כ ~~ו~"
~~ 

 ~פסח יוצאין ישר~ל כל
 דהו~ר י""ל ~ז~חד"

 ר~ ל~שו~ ~שב~
 לכל ~חד פסח

 ל~נק ולאישר~ל"
 דכל בפ"~" חבורו~ לח~ו~ו~

ד~~שר מ~
 ~~~ ממ~~ינ~" ש~~ ~~ל~כ~ ל~~~

 י"ל
~לוי ~~

 ~א~ ר~
 הו~חה פ~ח

 ~ש~~
 כל אז הו~רה" ולא

 ל~~ט ל~הדר ~~פ~רמה
 ~~לאכ~

 א~ל ממ~~ינן" שבת

 ~ז הו~~ה"א~
 ~~ר~~

 כל
~ 

 להר~ות ל~~ר ד~פשר
~~ש"ית

 ~די~" פ~~ ~צו~
 כיו~

 כ~ו ג~יר הי~ר ד~וי
 ~פיר ~יוש~ ו~ז~~חול~

 ד~גם ה~ו~"" קושי~
 ד~ו~~ודמ~ש~~ו~י"

 נשמ~
 ~ך ש~~" דדוחה

 ~דיי~
 י""ל

 א~ל ~חד" ~פסח יוצאין ישר~ל כלדרק
 ל~

 לחבורו~" לחלק
 דרצה ש~" במ~נ~ ז~ולפי

 ר"~ לו~
 דפ~ח

 ל~
 י~י"

 לי א~ר כלל" בש~~נקר~
 ~~ר~ ר"~

 שכתב מה
במו~~ו ~~ור~

 ~י~
 קשה ~~"ש" ~ו~ ואי בש~ת" י~ין ~חול

 דזה אלא ~בו" לר~~ ליה ש~י~ ל~דילמ~
 פשו~

 ישראל לכל ~חד פ~ח ד~כ"פ~~שמ~ו~י""
 ש~ת" דו~~

ו~ך
 מגז"~

 ד~י~רה ~יי"ל ד~~מיד לת~יד" ד~ו~דו

בשב~
 כמבואר

 ~אחרוני~
 ~מש~~ות

דמ"ו ~~יומ~ הש""~
 ~""ב~

 ז"ל חו~ני כהד"ג של ב~ונ~רס וכמ~ו~ר

 בש~ש~
 השמחת

 וא"כ ז""ל" ~לגזי ~רי~ יו"~
 ל~שות ~צמו" ~פני ~חד כל ~ו~ר ~ז ~ותרה" הוי~פסח ג~

 בחול~ כמו פסחלו

~~~~
 ~~~י ~ניושב

 המכיל~~
 ~ה~ינח ~ל~"ל" מההערות

א~
 ~צה יש ~זי ~~ד" בפסח יוצ~ין ישר~ל כל

 ~פ~ח" ר~י~ ~~ן ו~"כ ~~~" בפ~ח יצ~ו ישר~ל~כל
דו~ה

 ש~~
~"~ 

 מ~ש~~ו~י" חבורות ל~~ורות
וכ"ש ד~ו~דו~

 ד~י~
 דידחה ר~י~

 ~בל בפ""~" לי~י~ א~
 אין א~

 ~"כ ~"כ ~א~ד" ~פ~ח יוצ~ין ישר~נכל
 לחלק היינודמו~~ו המשמעי~

 ל~בורו~
 ~ום

 דצרי~
 ~כילהי שי~ור

 שכ~~יו~
 לא הרי

 נ~נ~
 ~ורה

 ~שי~ורי~
 ~כך לו~ר

~נשי~ וכ~
 ~חד קר~ן ישח~ו

 ול~
 בשי~ורין" ל~~~ כ~י פחות

ד~"~
 שי~ור רק ~חד לכנ שיהי" נצ~צם

 ק""פ ~~שות לג~רילה~יר ה~ור~ כוונ~ ובוד~י השרת" ל~נ~כ" ~ורה נ~נהולא בצ~צום" כזי~
 ~ש~~

 כיון ו~זה ~חול" כ~ו
 ~הל כל ~ו~י ~ישח~יד~ש

 ~ד~
 של דשלוחו ישראל

 ~רש ולא כמו~ו"אד~
 לכ~

ו~""כ ~חד" ~~סח שיי~אין ישר~ל
 ד~י~ ד~""~

 יוצ~ין
 בפ~~

 א~ד
 ד~כיל~ ומשו~

 וכ~~ מ~כ~א"פסחי~
 קידושין ~~ס" ~ר

 ש~
 ~דמ"ב

ע""~~

 וא"כ שם" וב~וס"
 ש"~

 ~וחה~פ~ח ד~ו~~ו" מ~שמ~ו~י"
 ש~~

 ~חול" כ~ו
ו~"כ ויחידי~" לח~ורו~ ו~~

 א~
 בין ~~ול ~ין ושח~ו אח""ז" שפיר

 ~ש~~
 ~דיוק~ ל~~די הדרשו~ ש~י הנ"~י"כי ושפי~ במו~דו" ~פסח א~ ~נ""י דוי~שי~משמ~ו~י""

~~~
 נתן ר" לו ~מר

 הי"נו ש~ענו" ל~ ו~ד"י~ ~יונ~ן~

הו~
 לכל ~~י דושח~ו לשי~~י"

 ישר~~
 שיוצ~ין

 ~~יי~ וא~ ~חד"בפסח
 כוונתדדלמא דמו~דו" ~~שמ~ו~י" ש~~~ו לא

 ~קר~
 ~~סח

 ו~"ז דוק~" ~~~
~~ 

 לו

~
 שפיר" י~שי"

 דא~
 ד~וחה ~מו~די להו~יח "ש לשי~~ו

שב~
 ~גז~ ~חול" כ~ו

 ~חול~ כ~ו ג~ור היתר והוי הו~ר~"~פסח ג~ ו~~יל~ דהו~רה" ל~~יד

 מיוש~~~~~
 ר~י" ד~ין ש~יר

 מפס~
 ומפסח ~ד~ר

 א~ד" פסח רק ~שו ~ה~ם לומר דישגלגל

וכ~
 ~הוכ~ה

 ילין דולא ה~ר~י דסתיר~
די"ל ש~ ו~ול~

 ד~~
 מו~ר ~ש~ת שחל דב~~פ ש"מ ד~"כ

 ל~שו~
 ~ד"ין אבלפסח"

 ל~
 א~ל ~חד" פ~ח רק שמענו

 ל~
 הרבה

 ו~ו~ר דהותרה" לומר צריך ו~גז""שפסחים"
 פסחי~~כמה ~~ לעשו~

~~~
 י""ל

 כוונ~
 ~דין" "דשכ~ו"" ~~ירה" בבני הש"ס

 יד~ו"" ""לא ו~זה אחד" ~פסח יוצאין ישראל כלא~
 ~וח~ פס~~~

 דמו~דו מ~ש~~ותי" דאי ל~ו" א~ שבת
 גלגל ופסח מד~רו~סח

 י"ל הקר~י" וסתיר~
 ~ו~~

 פסח
 דוחה ישראל לכל~חד

 שב~
 וג~ פסחי~" הרבה ולא

פס~
 ישראל לכל ~חד

 ל~
 ~פשר הי"

 ד~ולי ל~שו~" ל~~

 ד~י~~~י~
 ישר~ל כל

 יוצאי~
 ~יימי לא וא"כ ~חד" ~פסח

~זה
 מצו~

 ו~"~ ~~נ~" שבת יחללו פסח
 דייקו ש~יר

 ובזה~שכחו"
 "ול~

 וכנזכר~ יד~ו""

~~~~
 ~~ו

 כלו~
 יש

 פס~ א~ "שיו~~ אד~
 דוחה

 ~פסח ~וד~י יד~ו דזה ~יינו ל~ו"" ~~ש~~
 או~ן ~יזה ~לדוחה

 ורק ~נ""ל" ~~~"כחו~
 ל~

 יד~ו

~~יז~
 ו~ל בדיו~" אופן

 כ~
 ל~ם הי" לא

 בשו~ ל~שו~
 ד~~~ו~~"

 שלא י~שו
 באופ~

 ~שב~" ~ת יחללו המו~יל"

ולכ~
 ~~ו כאשר

 ~כלי~
 יש

 ~~ שיוד~ אד~
 דו~ה פסח

 דנ~~י ~כ""חשב~~
 אופ~

 א~שיו~ע ~~~ יש כלום וא~רו ~חד"
 דוחה פסח

 שב~
 דדוחה ~ופן איזה שיש יד~ו ד~רי כלל" ספיקא ~םהי" ל~ ז~ שבלתי ז~" ב~ופן



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~םי~~
~~~~~~

 ורק~~"
 ל~

 י~~ו
 ו~""~ ~ופן" איז~

 ב~יוק" ~~יר א~רו
 ~~וחה יו~~~א~

 א~ אל~ ~וב" בו~~י ז~ באופ~
 ~ם

 האופן שבזה בו~אי שיו~~ א~ם~ש
 ל~

 ש""מ~~ללא ~~יל~ שב~" ~חי
 ~ב~ופ~

 לא ~~ר~י ~א" ~ו~~" בוד~י השני
 ה~ני~ה ~עיקר להוי~~תפקי

 ~~~~ו~
 הי"

 נ~~
 ~~ה

 הן יוד~ הי" אלי אבל ל~ו" ~ו ~ן בו~~י יו~~~אין
 הי" ל~ו"או

 לה~
 וזהו הג~"" לשון ו~"ש הפ~~" ל~~ות

שא~
 וא""~ ל~~י~" ~~"עדו גז"ש ~יש הבבלי" הלל

 ~~יך
שיהי"

 ב~~
 אם ישראל ד~ל

 יוצאי~
 ~ל ~בל ~ח~" בפסח

 ~ל ~פסח ל~שות ~~ותרהא
 בפ""~ ו~ח~ ~ח~

 בחול ~~ו

 ~יש ~לל" ל~~תפוקילי~~
 לל~ו~

 לו~ר נוכל וב~ה כנ"ל~ הותרהבפסח ~א~ ~~ו~~ו" ~ג~""ש
 ~ב~~

 ~"ל ~""ז

 יוצ~ין ישראל ~ל ~~יןלהש"ס"
 ו~יושב לגז"ש" ו~"צ ~~ו~~ו ~~~~~ו~י"ר~~ ~מיל~ ~ח~" בפס~

 ~~ר~

~~ו~
 שפיר ~יושב

 לשו~
 דול~ ה~וספת~"

 צבור פ~ח

 נהם ~ותר ישר~ל ~ל דרק ~אפשר~פיקת~" ~~ ~~רי ~ן נא~ר וב~יוק י~"ד" פ~~אל~
 ל~שו~

 רק
פסח

 ול~ ב~~~ ~ח~
 ל~ל

 ~כל ב~"~" או"~
 הי~~

 דאפשר
ל~~ט

 נ~~ ~~ מ~~~ינ~" שב~ ב~ל~כ~
 ~~ל

 ~ו א~ר ~""ז א~~" ב~סחייצאין ישרא~
 הו~ ~~ ~~ ~א~

 ~~ל
י~ר~ל

 ל~ל ~ו~רה ד~ו~~ו ~ג~""ש ~""מ בפ~ח" יוצ~י~
 ~יקא דל~ו ~רבותי ~קובלני ו~ן~ו""~"

 פס~
 צביר

 ~ל~

 ~~~~ ~~~י~~~~
 ~ו~~ר~י ~~~~~~~~

 ~ג"~
 ~י"

 ~יני ~~ר~~
~י~גי ~~דנ"~

 ~ו ו~~~חי ~~רו~ ~י~~ ~"~ ~~~ ~"~

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

 ~~ ~ח~ו~~י~~~~
 ~~ו ~~י ~ ~~~י~~~ ו~~~ ~יני" ~נד ~~יר ~~ח~י

 ~~ו~
 ~~~"נ" ~~גי

 ~~~ ~ר~ו~ו~~
 ~ורחו ~~רי ~~~ו~י~ ~ח~נו~ ~~י ~יו

~~ר
 ו~ו~ ~~ו"~" ~~ו~י~~ ~~ ~~ ~~~י~ ~~" ~~

" ~~~ ~י~~"~~~י~ ~ ~  ~~~יוני ~~~ ~~ ~כ~ו ~~י~ 
 ח~ו~~ו ~~~~~י

~~~~~ ~~~ 
 ~י~~י~" ~~~ריו

~~~
 ~ש""~ ~ברי" ל~חות ~ה~ג""ק

 לי"שב ה~" באו~ן
 ~~ר ה~~ילתא~ברי

~""~ 
 ~~ י~ונ" ~ינו וזה י~ול ~ינו ~זהדהוי שני~" ~"י לשחוט

 נ~מר
 וא""~שליחות" ~אי~

 יוצא אין
 ה~~~

 וכתב חבירו" בשחיטת
~ה~ג"ק

 שהג~
 שהיא

 ~~יןנ~~ר ~~~ ניח~" ~~"ז נ~ונ~" סבר~
 שו~~י~

 ~ז היחי~" ~ל פסח
 שלו ק"פבשבת לשחו~ ~"~

 ר~
 ~"י" וזה ~""י ~זה והוי אחר" ~~

 למ"~~שא"~
 א""~ היחי~" ~ל הפ~ח ~שוחטין

 ~י~יד
י~יל

 לש~ו~
 ~ז~הוי אחר" א~ שי~~ א~ ושוב שלו" הק"פ ב~צ~ו

 "בקי~ושין י~ול" ו~ה י~ונ
 ~~"ב~

 ~ב"~ר
 ל~""~

 שליחו~~ילי~
 ~ל פסח דשו~~~יין סובר איתי" מושח~ו

 ושוב~חי~"
 י~ולי~

 לשחוט
 זרי~

 בשבת
 ה~~"~

 שנים" ע""
~לי~~

 ו~ך שבת" איסור
 ~ר""~ ~ליב~

 ~בר~ ~פ"יאו ~צ""ג~" ~בשבת
 יצ~ק הבית

 ~~י~ור ב~ונ~רסו" ~~וב~
 ~~~""~ ~ברי" צדקו י~יל" ~~יני ~חשיבושבת

 ~~דג""ק~

 ~~יי~~~~
 יש

 מ~ו~
 ~~רי ~זה" ל~לפל

 א~ ~"~
ש~וח~י~

 ומ"~ ~יחי~" ~ל פ~ח
 שליחות יליף

 ~יירי ~קרא לי" ~ש~~ ~לא ~שום צ""ל~ושח~ו"
 אי~ דאל"~יחי~" בקרב~

 ~שח~ו ~י"ל לשלי~ות" ר~י"
 ל~ ~~ש~~ וע"כבעצ~ו" ה~~לי~

 בקרב~
 וא"~ חבורה" של

 באותו

קרב~
 ~שר

 "~ונ ~ינו ~~ת" שו~~ ה"~
 חבירו" בל~י אח~

 חלק ~הק~"פ" חבירו שי~שך בל~י בלבדו ישחט~א~

 ~סול" ~ולו ו~~ילא ב~צ~ו" שח~ ~ל~ ~שו~ פםול"~בירי
~~~~

 ברירה ~ין ~~~יריי~א הוי ול~""פ בר"רה" ~~ין
~~בי~ר

 ברמב""~
 ~רפ""ג

 דיכולואי ~קומו~~" וב~~~ ~גי~ישי~
 ה~~~

 וי~ו~ ~~ני" לה~שך
 ה~~ר

 ב~בילבלב~ו" נש~ו~
 ב~~ת ~לוי ~~רי יכול" נקרא לא בו~~י ז~

 פ~חי~ בתו~" ~אי~א וכגוונא~בי~י
 ~ד~"ו

 ~ל~~ו~יל~" ~"~ ע""~
 ו~~ קונ~" ב~י ואי הו~יל ~~רי"

 ~שום
די~ול

~"~ 
 לו~ר ~~ו~ק ~~""ש של~" אחר קרבן לו ליקח

~יקר~
 זו ב~לא~ה י~ול שם ~ליו

 ש~וש~
 ~ף עכשיו

 ~יכול ~שום ~בירו" בלתי יכול~אינו
 ל~שו~

 בו ~יוצא

ב~קו~
 ~~פשר ובפרט לב~ו" א~ר

 ~ל~
 ~צריך אחר" י~צא

 ~~אית~ שח~~תו" קו~ם י~ים ~" ~ב"קרלהיות
 בפס~ים

~דצ""ו
 וב~ר~י~ ע"~~

 אחר לו אין ואם ~""ב~" ~~י"ג
 י~יל בזה רש""י ~ש"כ לפי ובפר~ י~ול" ~ינו הויבו~~"
 אורחא ~ל~ו משום ~פטיר" י~ול~ה

 ב~רי" למי~ב~
יבז~

 יכול אינו
 ו~~

 ~~ורח~ ~שי~ חייב" י~ול ~ינו
 שוח~ יחי~ ~ל שי~י" אור~אדל~ו בתרי" למיעבד ~ור~א הוי ב~אן בו~~י בתרי"ל~י~ב~

 ו~~פורש ל~צמו" פסח

בתור~
 וגו"" הבית י~~ט ואם

 יכיו~
 ע"כ שלי~ו~" ~אין

 שניה~" שישח~ו~צריך

~"~~~
 ~ש"~ לפי דני~א לפל~ל" ~ה~ג""ק

 ~~חנה

 ~ל"ש ~"~" ס~ של"חין ~ב~ל"אפרי~
 ~~צי הי~א שניח" ~שוי ל""מ עביד ל"מ ~איהו~""מ לו~

~בי~
 ורק

 מ~~
 א"~ עביד" ~י לא ~יסיר

 ה"נ

~~
 אסור ~~ר

 רק זה ~סח" ק~בן בשב~ ~חו~

 ~יל~ לשחו~" י~ול דבחול שבת" ~י~יר~צ~
 לשי~ת

 אי~ור ~~~ת ~~ף יסברי ~ליו"~חולקי~
 ~ חשו~

 ~צי
 א"~~בי~"

 בשחיטת לו~ר י~ול ה~יך
 ע~ת""~ שליח~" משו~ ~צילא ~בי~" ~צי לא ד~יהו ~~ון ~שש~"~" ~שחוט ~""י~ר בשבח" ~הני~

 ~ה~ג"~~
~~ 

 בר~יו~י ~גם
 כ~~נ~

 אז" כתיב~י בעת
~~ 

 ה~תב" ~ל ~ליתי שלא
 לשיטת ~י~רחת רא~ו~נר~~

 ~חבל אפרי~" ~~חנ~
 בשב~" לשחוט א"י דזר ~שיט~ם הראשוני~"פוסקים

ו~~
 ~ק""פ

 ~~ות~
 שליחות מ~עם ה~בר י~יקר בב~לים"

~~בו~ר
 ~בר~

 ~ק~ש~" האיש
 וא~

 ~איהו
 ~צי ל~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~  המחנה כשי~ת ~~י~" מצי לא ל""ש ~כה""ג ו~"כעבי~"
 הנ~ל~אפרים

~~~~
 אלא אפרים" כהמחנה ~לא נאמר אם

 ל""מ ~איהו כ"מ שייך~כה"ג א~
 משוי ל""~ עבי~

 ובפר~ בש~ת" זר דשחי~ת בהאהסתירות לייש~ ~מש""כ כה~""ג" למר ~יו~ נכון דבר י""לשליח"
 מה

~בר שכת~
 נחמ~

 ב~ירוש ונ~ים
 הג~

 בהא ~ל"א~" ~ברכות
 כ~י~ מי א"ל הא" מנ""ל א"ל ~~לי" לקמי"~אייתינהו

 ~~קרי~ו הכהןושח~
 הכה~

 מצות ואילך" מקבלה כתיב"
כהונה"

 מכא~
 שפיר מימר א"ל בזר" ~כשירה לשחי~ה

 והקשו ~ו"~ את ר~ך בפני הלכה מורה מיהוקאמרת"
 הר~ב"ם ~~ת לפי מאיסורא" לאפר~י הוי האהמ~רשים
 כמ~~ר רבו" בפני להורותומותר לוקין" ~בו~ה בש~ת שלא כהונה בג~י ש~שו~כהנים

 סימ~ ~יו""~
 רמ~ב~"

ועו~
 מוכרחת ראי" כשיש ~הרי הצל""~" הקשה

 ~פי"מ מח~א" בח~א כו~ו ת~ ובזה ל~ורות"מותר ל~למי~
 ~הא~י"ל

 אם תליא ~שבת" כשירה זר דשחי~~
 ~~זבחים כ~איתא מוהקריבו בזר כשירה~שחי~ה ילפינ~
 ~סמיכה מהיקש ילפינן ו~ם לכ"פ" ~ר כשירה ~א~ל"~~" ~~

 ~אין אמרינן אז ~י"~~" ~~מנחות כ~בוארלשחי~ה
 כה~"ג ב~ברי מ~ואר ונימוקו ו~עמו בכ""פ"~וחה

 ל~ישור ה~קוב ושם נכין" ~ל הכל יישב ובזהבאריכית"
~רו~

 ובקיא~ו~ חריפותו

 היינו מוהקריבו" ה~מו~ ~א~ א~"ל" הנ"ל ~י~~
 נאמר לא ובשחי~ה הכהנים" והקריבו~כתיב

 ושח~
הכה~

 שם" כ~~ואר
~~ 

 בהקרא ~הכוונה ~י""ל
 ובשחי~~ ~רחמנא" שלוחי כהני ואילך~מהקרבה משו~
 הוו

 ~""ה ~""ב~""ז ~~~חי~ ~רש"י כמבואר נצ~וו" ~הבעלי~ ~בעלים"שלוחי
 פסח~

 וכוונת ~ושח~" י~ו וסמך ~כתיב
 רק כשר ~אינו צ""ל הי" ~א"כ מהיקשא" אינורש""י

 ~ס"ל ~""ש ~פריך שם~" ~במנחות כמבוארבב~לים
~מהיקשא

 ילי~
 של בפרו רחמנא ~גלי ותי" זר" שחי~ת

 וההיקש ב~לים" ב~י לא ~בעלמא ש"מ ב~לים" ~ב~יאהרן
 וא~ זרים" ~כשיר רק באלא

 איכא
 למי~

 ~ב~מת
 ~~י""~ רש""י כוונת י"ל אך ב~לי~" נצ~וולא

 הש"ס

 והקריבו ~מ~כ~יב הנ""ל"בז~חי~
 הכהני~

 כתיב ולא
 ~כתיב קסליק" ~מיני" בב~לים ~מיירי ע""כ הכ~ן"ושח~
 ולא קמיירי בב~לים ~קרא ופש~י" ושח~" י~ו~וסמך

 התורה בכל ~קיי""ל ~כמו ב~מת י""ל ו~"כמהיקשא~
 ומותר הכא" כן כמו ששא"כ"כולה

 ג~
 לאחר

 ~חו~
 ולא

 כהנים ~רק באמת אפ"ל הי" שוב וא""כ לבעלי~"רק
 הב~לים" של שם ~ל נקראת ~המ~ה ורק לשחו~"מותרים
 רק ~בעלי~" שליחותייהו~הוי

 משו~
 ~איהו ~כ"מ ~קיי"ל

 ע~י~ מצילא
 הב~לים ~גם ~"כ א"כ שליח" משוי מצי לא

 א~ לשחו~"מותרים
ומ~לא ~חו~" מותר ~זר וש""מ זרים" ~הוו

 מה""~
 י~ינן אם אבל כנ"ל" ~בי~ ~י ~לא למה גרםאחר ~איס~ א~ ~בי~" ל"מ ~~יהו כ"מ שייך בכה"ג גם~הלא בשבת" ~ב~לים שלי~ותי" ל~שות הכהן יכול האיך~אל"כ ~חו~" ~ר מו~ר בשבת ~גם ג"כ ש"מ

 אב כשירה" זר ~שחי~ת ~חי~ה" ~סמיכהמהיקשא
לא

 ההיקשא ו~י~ בב~לים" איירי ~קרא ~פש~~ מש~
 ~א~ לב~לים" בא לאע""כ

 מותר יה~ לא
 ר~

 בבעלים
 ו~~כסמיכ~"

 בא לא
 ר~

 משום ולא זרים" ~כשיר
 בבע~ם תל~ לא ~באמת וי"ל עבי~" מצי לא ~איהו~כ""מ

 ~שבת ~באמת אפ"לוא""כ
 א~

 לפי וא~ שבת" איס~ כאן ~אין לחול מהני~~הי~שא שבת" משום לש~ו~ לזר
~ברי

 ~~ג"~
 שב במכתבו

 ~ל והכל למ~ור" ה~קו~
 כנ""ל~ ו~קפוק סתירה שום בלי ל~לום י~ואמ~ומו

~~
 לפלפל יש

 ~ו~
 שהבי~ו הקרבנות ~כל בחג" הי" ועלי ש~ואלשל ~ה~ש~ ~~ג"~" של יסו~ו ב~יקר

 הוכיח כאשר לרגל" ש~לו בשעה הי" ב~לה" ואלקנהחנה
 והר~"ק רש""י רבותינו ומ~ברי חכ~""ל" מ~ברי בראיותזאת

והרלב"ג
 ז""~

 חגיגה מהל" ~פ""א ברמב"ם המ~ואר ו~י

ה"ח~
 רק הוי ביו"~ ש~ריבין ~קרבנות

 ~שו~
 ~חי"

 אסור ~ר הס~רים ~י וא~כ בשבת"כמו
 לשחו~

 בש~ת
 היו ובזה ~יו""~"ה"ה

 ותליא ש~אל" ~ם עלי מחולקי~
 מהיקשא או מוהקריבו אי שמעינן מהיכן ~קראי"ב~רשי

~ הנ""ל~ וב~ברינו כה~"ג ב~בריוכ~איתא  יש ~~~יין 
 דל~ולם ~~א~" ~י""ב ~ביצה ב~וס" המבואר לפיל~~ר"
 כל "ורק ק~שים" בשחי~~ מ~וך צ""להי"

 האיס~
 משום

 בזה" קמא לאיסורא א~~רי" אמרינן ולא ל~בוה" ולאלכם
 ר~ו~~

 גרי~א~ עשה כמו ~הוי עשה" מכלל הבא לאו
 ~קי~ושין ~תוס" המבואר לפיוהנה

 ~נשים ~""א~" ~ל""~
 ~עשהליתנייהו

~""~~ 
 ג"כ ל""ה א""כ שהז"ג" מ"~ ~הוי

ב~שה
 ~לכ~

 ~מותרים בהו וצ""ל לגבוה" ולא
 לשחו~

 ביו"~ק~שי~
 שלא הותרה לצורך שהותרה ~תוך מ~~ם

 כמ~ואר ק~שים" בשחי~ת מו~~ת נשים ~גםלצורך"
 כל אם וא"כ דל"ב~"~בזבחים

 אחרי ~אה~ר ~~לי ה~~~
 אפשר הי" הלא יו""~" משוםכהן

 ~~שו משוםואם נשים" ~""י לשחו~ ~
 בעצמ~ קב~

 לשחו~" לנשים להניח שלא
 ~קי~~ין בת~~" ~מבו~ר ~ב~ים"כמו

~~ 
 ~""ו

 ~""ב~
~לכתחי~

 מיוחסין כ""א ע~~י לא
 ש~ישרא~

 הלא דא"כ
 ~~שוי"ל

 קב~
 שלא ב~צמן

 לשחו~
 שום ולא כהן אלא

 וכמ~ואר שעיר ~שילוח ו~ומי" ~שמואל" ~~מי" ומאיזר"
 ו~~ שם"בצל""ח

 ב~יקרא ורק בהא" לי" ניחא ~לא
 ד~ינא מ~י~רא וא"כ~~ינא"

 כשיר~
~~לי~ ומ"~ בנשים" גם

~~~~
 ~חלוקת~" ~יקר הי" ~בזה לומר" נראה ~י"ז
 ונשי~ ושח~ ~וסמך ~~שא נילף~א~

 אסורות
 א"כ ~~"ז~" ~בחגיגה כמבואר מ""~" ~רבהלס~וך
י"ל

 ~אסורי~
 וליכא לשחו~" ג""כ

 ~ה~ למי~
 ~יהיו

מותרות
 א~ לשחו~

 ואם ביו"~" שלא
 ניל~

 מוהקריבו
 ושחי~ה בכהונה" מצותן ואילך מהקר~האזי

 א~םבכל ~~ר~
 כמבואר בנשים" א~

 ~בז~חים~
 ו~ומיא שם"

~כת~
 נשים" קרבן ל~נין הצל~ח

 כ~
 שחי~ת לענין נאמר

 ~הלי~~ ס"ל ה~ ~לי ו~""כנשי~"
 כשר ~זר

 לשחו~
 הוא

 ו~""כ ושח~" וסמךמהיקשא
 נשי~

 ולא לשחו~" אסורות
 ~צה לוה~

 חי~ש ושמואל נ~ים" ~"י ביו""~ ~חו~
 וא""ש לשחו~" כשרות נשים גם ואז ~והקריבו"~לימו~

 במכתבו~ כמ~ואר כה~"ג ~רך כפיהכל

~~
 קשה באמת ~לפי""ז נחמתי" שובי אחרי

 התוס" כתבו ~אמאי ~צמן"ק~שים בשרי~~
~נשים בקי~ושין~ ~ש~

 ~~~ אסור~
 רק כאן אין ~הלא א~~" ~הלאו

 ~שבת בתוס" כמ~ואר לגבוה ולא ~~ם~ה
~~ 

 כ"~~"
 חת"ס בתשו" בזה ה~יר כבר כיונזכר~י

 ~חאו"~
 סימן

 איתנייהו ~נשים באמ~" וחי~שק""נ~"
 א~

 הבא ~לאו
 ~נ"ל~ ~ברי ב~לו ולפי"ז ~יי""ש" עשהמכלל



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~ ~~~י~~  ה~ו~" קושית ליישב אמרתי אלו ה~ת""ס~~~~~י
 ~ל~ ש~~"~בשבת

 לרבא לי"
 נ""כ ס""ל רבאהלא ~לבדו" למ~~

 מלב~ו ול""ל ול""ת" ~שה הוי ~יו"~
 לא ~אמאי ליישב" בא ~רבא אפ""ל" הנ""ל ולפי~י""ש~
 בשוםמצינו

 מקי~
 ~יה"ו

 נשי~
 כשרות

 נשרו~
 קדשים

 ~ה ליכא ב~י~הו ~הלאביו"~"
 ד~ו"~

 ~בתוס" כמבואר

קי~ושי~
 צריך ~"כ ~ל""~~"

 ~בא נאו ~הוי מל~~ו" ללי~ו~
 וגם ~שה"מכלל

 נשי~
 ה~ת""ס ל~ברי בי" איתנייהו

 לענין י"ל וכןהנ""ל"
 מי~

 ~לימול ג"כ ~קשה בזמנ~" שלא
 לפי""~ נשי~"~""י

 ל~ול" כשירה ~אשה בש"ע דאיתא

 ה~יר וכן ל""ת" וי~חה ~שה ליתי דב~י~ה הו""אא""כ
 רבא צריך לכן להפ~""נ" ג~א ~בתבס"

 ~לב~ו" למ~~
 ~ר" גרסתולפי

 ס"ל ~רבא ה~וס"" ~ושית קשהולא ~ק"ו" ~אתי" גרס ~לא פורת" יוס~
 ~נ""~ול""ת" ~~ הוי ~יו"~

 נשים~ ל~נין
~~~~~~י

 ~ו~
 ב~נינים הרבה

 א~
 בזה ב~י~ושי

 א~ריחו ולא אצלי" בכת~ובים ו~מהב~ה""י"
 בזה~כ~ת

 ~~יים י~~~י~~~

 ~~~~ ~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~~ י~"~" ~~ ~~~ ~י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~~~
 ~~י~י~ ~~~ ~~~~ ~יי~~~~

 ~~~ י""~ פ~~~ ~" יו~ ~"ו" ~י~""~ י~~~י~~~"ד"

~~
 כ~וד

 ~כ~
 ~ו~""~ ~~~ו~ ~~~ ~י~ר

 וכו"
 ~ו~~~

 ""י~ ד~י~~""~ ~~ ~~י~""~" ם~~~ ~~~~~~י~~
 ~ו~ר""

~"~~~
 ~""ו"

~~~~~~~
 ~~ו"

 ~י~יו~ ~י~~י~ ~"~
~~~י

 ~ר ~""~ ~ז~
 ~~ ~~~רו~ ~~ו~~~

 ~~ר
 ~~י~~

 ~~י~ו ~י ~~~ג~וו ~~י~ו ~ ~~~ ~~~ ~י~~~"~י" ~~~~ ~~~""~ ~~~ ~~~ו~~~ ~~~~ג~~~
~~~ר

 ~ו~ י~~ ~~י" ~~~~י~ ~~~ ~~~~ ~"~ ז~"~
 ו~~ ו~~ ~~~ ~~~ י~~ ~ ~~~ג"~

 ~ז~יר
 ~~י~ו~

 ~~ ~" ~~~ ~י~ ~~""~ ~ו""~"~~
 ~ז~יר

~~ ~~ 
~

 ~נ~" ~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~ ו~~ ~~~" ~~~ו
 ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~~~

 ~ו
~"~~ ~  ~~~~ 

 ~~י"~~~~
 ר~~ ~~~~ ~~~~~~

 ו~~~ ~~~ ~~""~ ~ו
 ~~""~ ו~רי~ י~~~" י~ ~~ ~~~ ~~~~י~~ ~~~~~ ו~~~~ ~~" ~~ ~~~י~ ו~~ ~~י~~~~י~~

 ~~~ור

~ ~~ ו~~ז~~ יו~~""~ ~ ~"~ ~~ו~~~~~~  ~~וי 
 ו~~""ג~יי~~

~~ ~"~ ~ ~  ~~ ~ו~~ ~~""~ 
~~~~ 

~~~~~ ~"~~ ~~ ~~ 
 ו~ר

~~~~~ ~~~ "~ 
 וי~~ י~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ו~~ ~~ו~ז~
ו~~

 ~~~~ר
 ~~רי~ ~~~

 ~~זור
~וו ~~י~י~" ~~~ ו~~~~~

 ~~ו ו~~ו ~~~" ~~~ ~וי ו~~י~~ ~~~~ ~~~

 ~ר~~ ~~~ ~וי ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~י~ו~ ~"~ וי~~ ~~~~י" ~~י~ו~ ~ני~ר~י~
 ~~י~~~" ג~י ~~ו

 ~~~~ ~ ~~ו~י ~~~~~~
 ~~""~ ~~~~~ ~י~~ ~יו

~~~
 יש ~~ם מה לבאר כתבת לא

 בי~ לחל~
 קי~וש

 אוזנך לה~יר והננילתפילה"
 ב~

 לחלק ~א~שר
 בספר ~הנהביניהם"

~~~ 
 ~סי" תורה

 ס~~ קי"~
 סי" או""ח ~שו"ת יהו~א אר~ גור מס"הביא ו"~

 י"ז~
 ב~ין

 ושכח ~תפלל וחזר ויבוא" י~לה א~ר ולא בר""חשכח
 לחזור ~א"צ ו~סק הגש~" ומוריד הרוח משיבלאמר

 ובין ויבוא י~לה בשכח ~~בין ~~~ו" ~יי""שו~תפלל
בשכח

 ~ורי~
 אלא כלל" ה~פלל שלא כמי אי~ הגשם

 וא""כ לה~כיר" שצריך מהשחיסר
 ~מ""~ כ~~

 ~"י יצא

 י~ו""ש התפילות"ב"
 שהבי~

 מ~ה ו~י" לזה~" ר~יות
 ס~י" ת~""ב ~סי"אפרים

 כ""א~
 יגם להיפוך" מפורש

 ~חיי~בס"
 ב~בריך~ גםוהובא ה~~רש"ם" ~כ"~ בז~" הגוא"י ~ל חולק

 שהבי~ ~~~~~
 אפשר ~ומי" ציין ולא החיי~" מ~"

 ל~ש"כשכיוון
 ש~

 ס~י" ~""ח ~בסי"
 בא~ י"~~

 שביו""~איר~
 ~יר לא פסח של א"

 ב~פיל~
 ~~רית

או
 מוס~

 הרוח משיב
 ו~ורי~

 הגשם
 ~במקו~

 שאין
מזכירין

 ~ל~
 מוס~" הש"ן ~~פלל שכבר אחר ונזכר

 ולה~פלל לחזור לו ישא~
 שג~ כיו~

 יזכיר לא ~תה
גש~"

 ~ל~ ופ~~
 נזכר אם מיב~יא

 בז~~
 לימר שראוי

 ~~מו ~~בואר נפי ~ול~ ולה~פלל" לחזור צריךג""כ מנחה" לתפילת שראוי בז~ן נזכר אפילי אלאגש~"

ש~
 דומה א"נו

 לנ~""~
 עיי""ש~

~~~~
 שהביא ~גוא"י ~ברי ~ל כ~ב ~ורה ה~~ת
 והיות ר~ייתיו" הביא נא אבל ל~ה"ראיות

 לה~תיק ר~וי כ"כ בנ~צא אינוו~~פר
 כא~

 כל
 ~ל ל~~תר~יותיו

 מ~
 ונתחיל הו~ב~ו" אדניו

 ב~~
 ~וכח וכן וז""ל~ ש~~סיי~

 דבשכ~
 או ויבא י~לה

 ל~ כאילי ~וי לאמשה"ר
 ~~ור דכ~ב ~הא כלל" ה~פלל

 סי"~או""ח
 קכ"ד~

 ששכח מי
 וי~~ י~~

 או בר"ח

בחו~"~
 ו~ד ~ר~ש ~ש"צ ויש~~ ~~תויכוין ולהתפלל" בשבילו לחזור שצריך דבר בכל ~ו

 סו~
א~""ג י~"ח" ויצא

 בר"~ ~~מרי~~
 שא""י אנוסים אלא פו~ר אינו ש""צ

 ולא ששכח ~לא ה~פלל שכ~ר ~כא שאני לביה"כ"לבו~
 ~י~י לה~יא הרי בב"י" ~"י~ש ~ב~י אף ~וציאהזכיר"
 ידי רק יצא"תפי~

 יע~
 לא הזכרה שאר או ויבא

 ~כ""ל~יצא
 צ""~~~~~~"

 ~א~"פ שם כ~ב הב"י ~הרי ראיי~ו" ~ל
 התו~"~כתבו

 ~~וקא פסקשהר""מ ~~ה~ ~"~ ע""~ כ""~ ~ב~כו~
 שכ~

 ~בל ר"ח ~ל להזכיר
ברכה שכ~

 של~
 ~ש"צ" בשמיעתו יוצא ואינו אותו ~זירין

ל~
 האלה הפוסקים שכל מאחר לדבריו ~ינו חשש
 ~רשב"א והרא"ש יונה~רבינו

 ל~ והמ~דכי~
 אלא כתב

 בה""ג~ברי
 ברכה שכח אם ~לדי~~ו ני~א ~~ו ~"כ" לב~

 בית בשו""ת ועי" ה~פלל~~ כאילו ~יקרי נמיא"
 יהוד~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~י~~  סי"~או"ח
 ל"ג~

 דר"ח בשחרית וי~א יעלה ששכח ~~י
 ~~~חלת~זכר

 מו~י~
 קודם א~""כ או

 תפיל~~" שסיי~
ד~ז~

 ל~~יך יכול רוצה אם מ""מ לרצ~" שיחזור הדין
 ונ~תפק ש""צ" תפילת~ל

 ש~
 יפסיק אם

 ~מקו~
 שנזכר

או
 יסי~~

 ~רכה הח~יר דאפילו ס""ל ד~ה"ג ~יפ~יק"לו~ר ונו~~ ~הש"צ~" התפל~ ישמ~ ~ואח"כ תפ~ל~ו
 שלימ~

אלא תפילתי" שיסיים לו~ר ס~רא אין וה~ם מחזירין"אי~
 וה~רכ~ ע~י"ש" בצ""~" ינשאר ש~פסי~" ~שמ~

~~י" יוס~
 סקי"ב~ קכ""~

 ~ה~פילה כיון יסיי~" דלא לי" פשי~א
לא

 ~הו~א ר~ק""א ובחידושי לו" ~ל~~
~"~~~ 

 ~נ""ל~
 ס~י" ~כ""ד ~~ הלכהו~ביאור

 י"~
 ג""כ ~"ל

 לב~לה" ברכ~~וי יסיי~ דא~
 ר~

 ו~ין ש""צ" לתפיל~ יכויןואילך ו~ש~ לרצה" ש""צ שיגי~ ~ד ימתין
 לשמו~ צרי~

 כל
 ~ סופו" ~דמראשו ~~פיל~

 ארי" הגור ~~רי לפי ~~~ת~
 ל~מו~ שרצ~יהוד~

 בסי" ה~~ר ~ל~~רי ~~ם הנ"ל נידון
קכ""ד

 הנ"ל~
 ~שכח אפילו לפי""ז א""כ

 כמ~
 יחשב ~רכות

 וצ""~"כ~~פלל"
~  כמה דיש ו~ף 

 ~ל ~פליגי פו~קי~
~~י" רקנ~י משו""ת ש~~יא חיים מקור ~ס" ~י" להנכה"ה~"י

 שפ~~ ~""~~
 וכ~~ כ~ר""~"

 לי~ר ~אפשר
 ~מש""כ נכלל הוא כי ה~ור" הש~י~ופשי~ו~ו דנרו~

וב~לא ה~בר" ~~~
 סי" צ~ור" שליח ש" ~א~ הרו~י~

 י""ג~
 ג"כ

 וג~~~ר"~" פס~
 או~ ר"ה" ~מס" ~~ו"ז

 ר~"ב~
 ~~ואר

 ~ביאו כהר""~"להדיא
 ה~הל""~

 ~סי"
 ס~""ו~" ~כ""~

 לכאו" חול~" ללא ~ב""י דברי ש~ביא הגוא""י~כ""~
 כנ"ל~ ראי~ועל צ""~

~~~
 ראי" הביא

 ~~גוא"י~
 ס~~ ~כ""ו ~סי" ~ו""ע

 בא~~~
 ~ול ~כש~תפלל ש""צ שכח

 רם~
 ולא

 ויבוא י~לההזכיר
 מחזירין אין ~פיל~י" שהשלי~ ע~

 ר""ח" ~ה ~זכיר שהוא לפניו מוספין ~פיל~ ש~ריאותו"
 במג"או~""ש

 ~סק"~~
 בשם

 מ""~
 ~סי"

 כ"~~
 ~יחיד ~אף

 לחזור שוב א""צ מו~ף וה~פלל ~שחרית ר""ח ~זכירשלא
 ר"ח הזכיר דלא כיון אמרינן דלא מזה חזינןולה~פלל"

 ~פילה" או~ו ה~פלל לא כאילוהוי
 ר~

 דאו~ו אמרינן
 ל~זכיר שמחויב ~ה יצא דלא רק יצא" שחריתתפילה
 כבר שהזכיר מוסף ~~~פלל לכןר""~"

 ב~ו~~ ר""~
 יצא"

 דא~ןוכ"
 לה~שו~

 בשכח אף ~א"כ
 וה~פלל הרו~" משי~

 בו ו~זכירמוסף
כמו שחרי~" י"ח ~יצא נמי נימא הרוח" משי~

 בר""~
 ק~""ו ~~~ בפרישה ומ~ואר

 ס~"ו~
 ד~זה

 ~~פר~"ג כן הביא ~~י""ג ~ובמשנ"ב ש""צ" אפילוחוזר
 שפיר ~ר"ח דבשלמא אינו" דז~ מהפרי~ה~" ה~כירולא
 בו ~ין ר"ח לאו דאי ג~~ורה" הזכרה ~וי דהמוסףי""ל

 אין הרוח ~שיב ל~נין א~למוסף"
 הזכר~

 שבמוסף
הזכרה

 ל~זכיר צריך ד~מוסף שחרית" ל~פי~
 ~כ"ל~ ~רוח"משיב בפ""~

~~~~
 מ""~ הר~ דברי שהביא מה

 לדבריווהסכים ~~ג""א" שהו~א
 ג~

 ~יין ~כ"ב~" ~סי" בכנ~""ג
 ~"ח ~~י" ברכה בשיורי יוסףבברכי

 סק"ב~
 במכ~בראי~י ~ וז"ל כ~ב

 ~ש~
 גדול

 כ"י" בתשו" הרשב"א" המורי~
 זכר שלאדמי

 י~ל~
 ~ד נזכר ולא ר""ח" בשחרית ויבוא

 ואם שתיי~" מנחה ~פלל ~נח~" ו~גי~ מוס~"שה~פלל
 בשעתנזכר

 מוס~
 במנחה" אלא ~תשלומין ~תפלל אינו

וז~
 ~~ואר

 כ~~~
 ודלא פר"ח" ~רב

 והכנ~"~" כרמ""~
ומ~~~

ואפשר נק~ינ~" הכי ד~רשב""א מפו~י" ונפיק הואיל
 הרמ"~ דג~

 סבר~ ל~ שמי~ אילו
 היה ~רשב"א

 ומהר""י ~פר""ח ~~רי ונמצא~ דע~ו"מ~~ל
 זיי~

 שהו~א
לפנים

 ~סק""~~
 ~ש~רי והו~א ה~רכ"י" ~~"ל ~~ימין

 תכ""ב ~~~~שו~ה
 ~ק""ג~

 י~משנ""~
 ~~ק""ד~

 שכן וכ"

הסכי~
 דמ""מ דכ" אלא ו~צי~~" ~מור

 יתנ~
 אינו דאם

 ~וא מ~פללחיי~
 ~""כ" נ~~~ ב~ור~

~  ויכול חוזר אינו ~~ש""ן ~~א הגו~"י"ר~"ית לקיי~ יש ~כ""מ 
~ל לסמו~

 ~י~~ ~פיל~
 ~~רח משום אצלו דמ~ילין א~""ג

 ~~"~צי~ור"
 ל~~ל ~ס~~ר לא

 משו~
 רק הצי~ור ~~רח

 ~~כר~ י~י רק ~כ"פ" יצא ~פילה ~~יא~
 יצא" לא

 ~אפילו די~~ד" א~יל~ בי~יד מהני לא זו ד~בראואף
 דב~~הנימא

 בשחרי~
 אי~ שבויו"~" של

וכ~ברא ~ר""~" כ~ו דינו
 ~הכי שכ~ב רמ""א כמ~~נת ולא ~~ור" ש~ו~כר~

 כי""אנהוג
 דבשב~ ~כי י"ל נמי כר""ח" דיני ויו"~ דש~~

ויו~
 כיון

 דליכ~
 בי~ל

 מלאכ~
 ~ורח משום ~ו אין

 ~ב"י~ זו שי~ה ב~אר כאשר ~הם" ~~נו ו~א~צבור"

~~~
 מ~א לשי~~ו" ראי" יהודה ארי" הגור ~~יא
 ~~" ק"ח ~סי"ד~יי""ל

 ~~~ י""א~
 של ב~נחה

שב~
 ~~וצ""ש ~~פלל שבת" של ~זכיר ולא י""ח וה~פלל

 או~ה ויתפלל בשני"" מבדיל ואינוש~יי~"
 לחדשו~"צ נדב~ בתור~

 ו~~ ד~ר" ~~
 ויבא י~ל~ הזכיר לא אם

 ~~""ק ~~ו""ז וביאר ~"~" של~מנחה
 די~ י""א~

 ~זה

מחלוק~
 תוד"ה ~""ב כ""ו ~~רכות ב~וס"

 ~~ה~
 ~לרבינו

 פרובינצ~ ולחכמי לחזור" א""ציודא
 ~""ל

 ~מ~
 שה~פלל

 ~או שבת בלאי""ח
 ר"ח~

 כננ" ~תפלל לא כאילו הוה

 של~כיו~
 ~כרי~ו ו~""כ ~~ין" ~שה

 ה~וס~י~
 ~י~~ור

לה~פ~ל
 סברא שיש כ~ון לח~ש "א""צ נ~ב~" ב~ור~

 והוכיח הדין" מן ולה~פלללחזור שצרי~
 ~הגוא""י~

 קי""ד ~~סי"
~~~

 ו"~
 ~"כ ויבא" י~ל~ מדין הרוח משיב דין דילפינן

 הראשונה ו~~פילה יצא" ~פיל~ דידי זה ~נדון ~גםה~לה
 ר"ח" הזכר~ ידי יצא לא רק הר~ח" משי~ הזכר~ ידייצא
 הזכר~ ידי יצאלכן

 א~ שני"" ב~פילה ר"ח
 הז~יר דלא

 ~רא~ונה" משה~ הזכר~ י~י יצא כבר דהרי מש~"ר"~שני"
 גמורה תפ~לה~הי~

 ~פילה" חובת י~י לצא~
 וכ~

 להיפו~~

 מגן ב~"~~י"
 גבורי~

 המגן אלף קי""~" ~סי"
 גיא""י שו""ת ד~ריש~ביא סק""~~

 ו~ונ~
 שד~נואף ~ עליו וכ~ב ~ליו

 כתי~ונ~" שלא ~וי ה~פילות ~" סוף ~~וף צ""~

ו~נ~
 ~עינן

 ~פי~
 לא כ~יקונה

 ~ודה נ~פלה גאולה ס~יכ~ל~ין ~ניג~ ~""~ ~בר" יחס~
 ולכך ה~ואר"י" ל~בר~

 א"צ ו~~פללכש~וזר
 גאו~ ל~מו~

~ובס" לה~סי~" ויכול ל~פלה
 ~ו~

 חיים
 ~קש~ ~פ~סט~

 ~""ז
 הלוא דצ"~

 אשרי לומרצריך
 לסמוך וא""א ל~פילה" תפיל~ ~י~

~ וק"ח~" ק""ה ~סי" ~~י" ל~פיל~"גאולה  לפי ~נה 
 ~מ~~ל חיי~ מקור ~~פרמש""כ

 חוו~
 ~"ח סי" יאיר

 אשרי לומר שצריך ד~ין ~"~"~~י"
 בי~

 ~שא""כ חו~ו~" ~פנות בש~י דו~א~וא ל~פלה" ~פלה
 ~~ו~" או ~פסק ~""י~~ולה כשהראשונ~

 חיים" ה~ור~ קושיי~ ל"~

 נרא~ר~
 ~~ף לו~ר

 ל~~~
 לומר דא"צ חיי~ ~~~ור

 צרי~ מ""~אשרי"
 ~ הילוך כ~י לה~~ין

 כמבואר א~ות
 ~~וס" ~ש~~ וכן ק"~"~סי"

 ברכו~
 ~""ב ~ל"

 ~ד~י" דינא בהךשכ~~ו ~~ה~ ~"~
 ק""ה~

 כגון
 אד~

 ורוצה ש~~ה
ל~~~לל

 שני~
 ב~י" ~~צ~ו ה~~ו"ח והביאו

~"~ 
 ~יי""ש~

 הנה גואר"י" השו""~ ל~בר~ו~נוג~
 ד~~ ג~

 ה~קו"ח

כ~
 הוי לא ד~כ"ח ש~וכיח י"א ס~י" ק"ח בסי" ד~~י""ש



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~י~~  נראה ~נה י"~" ס~י" קכ""ד ~~סי" ~א כלל ~ת~ללכלא
 ~ובא ~גוא"י" ראיית ג"כ הביא דהמקו""ח~זה"

 ~~וא"י יזכה ל~יל"במילואו
 לכוו~

 החו""י רבינו לדברי
שנד~ס

 מקרוב~~~ ז~

 בשו""ת~~~י~~
 א~

 ~סי" צבי
 כ""ד~

 ~שואל שהשיב
 וצריך ~~ו""מ" שכח אם צבור בתעניתשנסתפק

 להסת~ק שם וכ" ~נו" לומר ג"כ צ~ך אם התפילה"לחזור

 עוד צריך א~ וחוזר" בר""ח" ~ו""מ ששכח במיג~
לומר ה~ע~

 יע~
 ב~לוגתת הספק לתלות ורצה ג""כ" ויבא

 ע""ב ~כ"ו ברכות שבתוס" מאלוואר ור""מ יודארבינו
תוד""ה

 ~ע~~
 ולא בשכח יודא רבינו ~~דעת הנ"ל"

 משו~ בערבית" ב" יתפלל לא במנחה ר""ח שלהזכיר
~~ליל~

 וגוף ר""ח" של יזכיר לא
 השמו""~

 הזכרת בלא
 ר""ח של ששכח דמי לר""י ~ס""ל נראה התפלל" כ~רר"ח
 ידי יצאמ""מ

 גו~
 לח~ר דצריך אלא ~שמי""ע"

 שצריך עצמה ויבא יעלהחיוב משו~
 והר""מ ב~קו~" להיו~

 דאם ס"למאלוואר
 השמי~

 אותו ש~~זירין דבר ב~~ילה
 כל חובת ידי ~צאאינו

 השמו""ע~
 ומס~~ק

 ש~
 א~ילו

לכ~חיל~
 יעלה לומר יודא רבינו לדעת לחזור צריך אם

 לומר צריך ב~"ח ש~ת~לל ת~ילה דבכל די""ל אלאויבא"
 יו~ כ~ין קצת ו~וא במקומה"יעו""י

 שנתחייב הוא
 ~פלוגתא כיון הלכה" ולענין ~"ב~" ~כ""ז כבשבתתפילות ב~

 כ~בואר ד~ינא ספיקא הוא מאלוואר ור"מדר""י
 באו""~

 יוכל אך ולה~פלל" ל~זור אין יעו""י" ושכח והת~ללוחזר
 אם ו~תע"צ בנ~בה"להתפלל

 שכ~
 ~ננו לומריכול בראשונה" ~ו""מ היחיד

 מ"מ מעכב~ אינו ד~ננו אף ב"" בתפי~
 וחוזר ~ו"מ" שכח הש""צ א~ אך ~יחוש" בית בזהאין שירצה" מה ו~תפלל להוסיף יכול ~~לה דבשומעכיון

ומח~ל~
 נראה

 דל~
 עננו יאמר

 בי~
 כיון לר~א" גואל

דצריך
 להוסי~

 לעמו העונה בא""י ולסיי~ שלי~" ברכה
 ומספק צ~" בעתישראל

 א""~
 ~ודבר ~כ""~" ~ב אינו דעננו ועוד שמו""ע"באמצע וב~ר~ לב~לה" ברכה ל~רך

 חידוש הוא הא~רוןזה
 די~~"~

 ועי"
 ש~

 עוד
 כ~

 נפק""מ
 הנ"ל~ב~לוג~א

 ס~ י"ז ~שער הבית ברכת בספר ג"כ~י"
 כ""~~

 אם
~ל

 אחד ~זכיר ושכח בשבת" יו""~
 וא~ שניהם"ומזכיר לראש" ~וזר ~מי~יב" ה~וב שהתחיל אחר עד נזכרולא בברהמ""ז" מה~

 שני" ב~~ם אמר לא
 ר~

 ששכח או~ה
 לחזור"א"צ

 ~כיו~
 ~ס~קבינה בשערי ~""ז וכ" ב~חילה~" הזכיר ~~בר

 ל"ג~
 ספק ~מ בזה ~סת~ק שיש ואף

 אורחות ובס~ר להקל~ב~ות
 ~ספינקא~ חיי~

 ~סי"
קי""ד

 ס~"ה~
 ~"ז וכתב גוא"י" דברי הביא

 אמ~
 בשו""ת

 ~~י" צ~ינקי~י
 ח"~ י"~

 ~גאון גם עליו"
 ציין ~וב~"ס יעו""ש~ בצ""ע" והניחחולק" מהרש"~

 סי" גוא""י ש~
 ו~י" י""ז~" ~י" וצ""ל~""ז

 ~שו""~
 יגל

 יע~~
 סי" ~או""ח

כ"ג~
 מ~רש""ג ~ו""ת הנ""ל" הבית ברכת ס~ר ~רי הביא

 לברך דצריך בפשי~ות שפסקו מבין"~ני
 ו~" ג"" פע~

~ תח""י" ~~~רי~שאי~  
 ו~

 שי ערך מ~" שהביא
 י~קב ביגל ~""ז וכתב ארי"" הגור לדברישהסכי~
 רקד~פשר

 ל~ני~
 דמצינו הגשם" ומוריד ר"ח

 סעי" קכ""ו ~בסי"בר"ח ~ו~
 ג"~

 גשם הזכרתוכן מוס~" ת~ילת שיש מ~ני
 ג~

 הזכרה ל~נין קצת קולא
 או יעו""י לענין אבלבמקומה~ של~

 רצ~
 מצינו לא

 קול~

ל~זכי~
 ~~יל~ י~י ~י וא""כ ב~קומ~" שלא

 יצא לא
 שהזכיר אותה מועיל מה ולהתפלל" לחזורוצריך

 ~אין משמע הגוא""י ~ברי לעיל שהע~קתי מה~ול~י מהני" דלא ~שמ""~" ל~ני רצה כ~כיר רק הויהראשונה" בתפיל~
 ~יש נראה מי~ו שם וסייםחילוק~"

 מקו~ עדיי~
 לד"

~גן
 גבורי~

 כןמ~"כ ~צ"~ ג"" ~~ם ולה~~לל ל~זור ~וצ~ו שלא
 ~נשאר מבואר ~במג"ב מג""ב" בש~

 בצ"~
 על

 ו~~י הגוא""י"דברי
 סעי"ק""א ~ס~ הרמ"א לפימ~""כ גוא""י~" צ"~

 א~
 דקיי"ל דאע"ג

 ל~ דא~ בש""~
 כיוון

 בזה""ז מ""מ לראש" לחזיר צריךבאבות
 ד~לא~

 אין
 ל~ו~רו יש זה מ~עם א""כ וכו"" לחזור אין כ"כמכוונים

 בנ""~ג~
 מלהת~לל

 שלא מאחר ג"" ~ע~
 כיוו~

 בדעתו
 יכיון שלא לודאי קרוב ~~מי~"ב"

 אבל הג"" ב~ע~ ג~
 שיודעמי

 לא~ו~
 בנ~~ו

 ~יכוו~
 י~עה" ולא ג" בפעם

 יותר ובברהמ"ז לח~ור" שצריך נראהבודאי
 דצ~~ך פשו~

 כב~ ~~ ולברך"לחזור
 יעלה ~נין רק ~~י~" ברכת

 לפניו שיש ~פני לה~ל" ~ום יש ר""ח שלויבא
 זו סברא ~וכעין מו~ף"~~י~ת ע~יי~

 מוזכר~
 בשולחן ג"כ

ה~היר
 ~או""~

 ~י"
 מ~~רי ש~ והבי~ ק~~~~

 ה~~ש""~
 לע~ית בידו שהרי ~צ""ע אלא זה" ב~ניןזי""~

 בקול י~~לל או הש""~" באמצ~ להזכירו ~חבירו יבקשאו סי~ן" איז~

ר~
 דב~ום

 דא~
 בודאי

 ו~""~ שרי~
 מדבריו מבואר

 הגו~"י~ ~לדחולק

 צריך לא הגוא""י דלד~ת האמור" מכ~ למידי~~~~~~~
לה~פלל

~~~ 
 הוכיח כאשר האמיר" בנדון ג"

 כמבואר" ראיות ~מהכן
 וכ~

 ושי"ת הבית הברכת דעת

אר~
 לעומ~ חיי~" מהמקור ראי" וקצת צבי"

 ה~~ה זה
 הגרש"~אפרי~

 ~גו~"י דברי ~שהשאיר גבורים ומגן

בצ"~~
 ~~מו~א צבי ליקו~י ושו"ת מהרש""ג שו""ת

באורחות
 ~יי~~

 יצאנו~ לא ~~יקא מי~יוא"כ יצא" דלא להו פשי~א יעקב" יגל ושו""ת

~""~~~
 יש

 לחל~
 כנזכר ~בדלה קי~וש בין ש~יר

 המג"א כתב ~הנה דברינו"ב~חילת
רע""א ~סימ~

 סק""א~
 כ~ב וז"ל~

 הר~ב"~
 ~פרק

 כ"~
 י"~ה~~

 קי~יש
 היו~

 ורבנן יין" בלא ד~ורייתא
 וכ"~ ~"ין" על~י~נו

 ה~וס"
 ב~ו~~

 ~פ"ג
 ~אי ~"ה~~וס" ל"~ ~~

 קושיא~
 בקידוש ד~דא"רייתא ונ"ל

 ה~בת" יום את זכור כ~יב דקרא ~גי" בת~ילהשאמר
 כמ""ש תקנוהו סעודה במקום וקי~ש אותו" זכר~רי
~סי"

 רס"~~
 וד~ וכ~"

 דבקידוש
 ~יו"~

 הוא
 המ""מכמ""ש מ~רבנ~

 ~פכ~
 הל"

 י"ח~
 יש מ"מ

~ 
 דין כל

 של א"" כוס אלא לו אין ואםקי~וש"
 ע~"ל קודם" שב~

 שרד בלבושי וע~מג""א"
 ו~חצי~

 ו~~ות ש~" הש~ל
 ~שם~ר~"ג ~והנ~ רצ"ו~" ~סוס""י אבר~ם ב~של לעיין ה~"רר~~""א

 סקי"א~
 משי~ה הביא

 מקובצ~
 ~ביצה

 ~"ב~~
 תורה וספק ד"ת דהבדלה ומברך מבדיל אסי רב
 משמע יעו""ש"לחומרא

 למ""~
 ה~""ד ד""ת שבת הב~לת

 וכ"~ יו""~"הבדלת
 קידוש

 דלא תור~" דין יו"~
 רע"א ~ס~המג"א כמ~

 הנ""ל~
 תקצ""ז ~סי" ~ג""או~י" ~"ל" ~וא ו~לא המ""מ" בשם
 סק""ג~

 ~תשו" ~ביא
 מ~ר"~

 ~~י"

נ"ד~
 ~בי~ו וקידש בר"ה ש~~~נה

 והיינו ר~~" קידוש~
 שלקידוש

 ה~ג""א מדברי ~עיר ובלבו"ש ע"כ" מדאורייתאש~וא לפי ה~עם וא~ר שם" במ~ה""ש כמ""ש שחרי~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~םי~~ ~~סי"
~~"~ 

 דקי~ושא
~~ 

 א~ילו
 ~ר~נן" הוי בש~~

ומכ~""כ
 ביו"~

 רע""א ~ר~""י ה~ג""א בדברי דנחבאר

הנ"ל~
 הלילה קידוש דאפילו

 ~שא""כ דרבנן" הוי ביו"~
 דקידושב~~ת

 ד~ורייחא~ הליל~

~~~~~
 ה~ה על ל~ה

 אות ~קפ"א ~סי" אפרי~

מ""א~
 ~סי" מהרי""ל מחשו" הביא

 ל"ג~
 שכחב

 הו~ שהר"~ בער"ה" להמת~ניםבנוגע
 מבעו"י לאכול

 מוה""ר ראיחי וכן ר"ה"בערב
 הו~ שלו~

 ב~ה לאכול
 על ושמא וכו" בנימוקיו ~~ב מווינא ומוהר""אביום"
 ~יקרהכוס

 שהו~
 ~~ב וע""ז עיי"ש" ~אורייתא

 שצ""על~~ה ~אל~
 מש~

 דהוא עיקר ה~וס על ושמא מהרי""ל
 קי~וש דהאדא~ורייחא"

 דיו"~
 המג"א כמ"ש דרבנן הוא

~סי"
 בש~ רע""א~

 בא"ר אך ~כצ""ל~" המ"מ
 ו~מא מקראי" לרגלים דמייתיבה"ג בש~ ש~

 או קאמר" בר~
 דמשמע ה~יל~א בשם הביא ובבר~"י אסמכחא"שהוא
 ובס" אס~חא" שהוא שי""ל וכ~ב מקרא" הוא ר""הדגם

 ג"א בשם הביאמחז"ב
 ש~סחפ~

 עיי"ש~ וכו" בזה

~""~~
 ~שאלה ו~יארנו הואיל

 דיד~
 בפלוגתח ~לוי

 דקי~וש ס""נ אם~פו~קי~"
 יו""~ ש~

 הוא
 כ~~ די~ ~~צ~דאורייחא"

 ל~דש צריך ומ~ילאקי~וש י"~ יצא אם דאורייתא ~פק
 פע~

 שלישיח~
 ל~ ~~ וכ"~

 דאם ~חפל~" קי~יש י"חיצא
 יצ~

 כבר
 י"~

 קידוש
 נוג~ הכי בלאוב~פלה

 אם ~בל ל~רבנן" רק השאלה כל
 של דקידושס""ל

 "ו"~
 דבנד""ד נ~צא ~~רבנן רק ~וא

 "צא~~""נ
 י""~

 וכל שבח" של קי~וש ~ה"ינו ה~ורה ~ן
ה~פק

 הו~
 ב~ר~נן

 אזלינ~ ו~~~יל~
 נגבי אבל ל~ולא"

 לקולא~ ~זלי~ז בי~אי ~רבנן רק הוא ~לכי"~~פלה

~~~~
 ~ג~ לענ""ד" הנראה

דינו דרבנן" דהוי לחפילה בנוגע
 כ~י~

 ספק
 ב~נאי" ומחפלל ~~וזר ה~פלל" א~

 בשו"ע~מבואר
 ~או""~

 סעי" ק"ז סי"
 דמתנ~ א"~

 ואומר
 יהא הת~ללחי ואם לחובחי" י~א ~חפללתי לאאם

 כןלנ~ב~"
 הדי~ א"~ ~~נ~ בנ~"~ ג~ נלענ"~

 שחוזר
 ודוקא לנדבה" חהא לא ואם לחובחי" ח~או~פלל
 אבלבחול"

 ויו""~ בש~~
 ל~י כלנ"נ~~ה ~פיל~ ~~פלל ~אינו לא" כה"ג

 וכ~בואר בהם" קרב"~ ונדבו~ נ~רי~ ש~י~
 ~" סעי" ק"ז ~~י"בש~ו"ע

 ש~~
 כנלענ"~~

 ממשיך ולר~וחך ~צלחתך על השוקד זקנך בזה~~~~י
 הלכוח וב"רו~י בהח~~ה" התו"ע על זובד~ך

 ~ליך~ ה~ובה ד" כיד ~הילכ~א אליבא ש~~ח~אלא~וקי
 רבה ב~ה~הוחוחם

"~
 ~~~~ן ~י~~~ ~~י י~~~ ~~ ~י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~

 ~~~~~ י~~ ~~~~~
 ~~~י~"

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

 ~יר~ ~"~ ~ר~~י~ ~" י~ ~"ו" ~י~"~ י~ו~~י~~~"~
 ~~"~" ~~~"ז ~~~~י~ ~~~~~~~י~"

~וי"ר
~~ 

 ~~ו"
 ~ו~"~ ~ג~ו~ ~ר~

 וכו"
 כ~~~

 ~ו~"ר

~~~
 ~~~~ן

 ~ ""~ור~ ד~~~ ר~ ~~י~"~
 ~יי~""

 ~""ו"~ו~דוו

 כ~~~~" ~י~~ו~ ~"~~~~~~~~

~~~~ ~ ~  
 ~~~ר

 ~~~~~ ~ו~י~ וכ~ ~~~~ ~~וג~
 ~~ו~~ ~ו~~ ~ ו~~ר~ יר~~" ~" ~~ו~י~~~~
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 א~~~~
 ~~רוך דראיתי

 ~ס~י" ש~ ~שלח~
 ה"~

 דס""ל
להלכה

 ג~
 בהא

 שכוונתו א~""ג ~תילות" ~וס~~
 ~ושה היא ~""משתכ~~"

 מ~ש~
 מנחת ~ספרי אכן להתיר מ~ולם נ~נ~~י ל~~שה~"מ עיי"שי ומותר ה~~רה

 סי" ~ח""איצ~ק
 נ""ו~

 ה~ב ~קטין ~~יר כת~תי
 ש~רי~ ~ם" המ~ואר ה~צה~פ""י

 היות ~לכה" ~~ציינים
 ש~~של ש~ש~הד~ודאי

 שכי~
 הר~ה

 שמוכר~
 ~טין

 כ~יה~~ה
 ~ל~

 דמותר ~~שילו יקדיח
 ~שו~

יזהר נ~י אוכל
 ~ל~

 ~גדיל
 ה~~

 הפ~ם טוד
 וישא~

 כפי כך
 דג~ ש~ מםקנתי ל~~שה רק ~יי""ש"רצונו

 היתר
 וצ"ע~ כ~" פשוטאינו הנ"~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~י~ן

~~~~
 ~ר

 ~נו~~ו~ ~~ניו~ נ~י~ ~~~ ~~רי~ ~~~
 ~~~ ~נ~ ~~ו" ~י~ ~יי~ ~~י~ ~י~~~~~

~ ~~ ~  ~~נו~ נ~י~ ~ו~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ 
 ו~~ ~~ו~ ~ו~ ~~ ~~ ~~ ~~~" ~~יז~~~~ניו~

~~~
 ~נכי ~ם

~~ 
 מ~"כ לנו די ~~ל המקיר" י~ע~י

 מ~~ השי~ ~ת~ו" ~ובא~ר~ב"א
 סימן ~~ו"ח

י"ג~
 לדחות דאין

 נשים ~יד ~י~ ~ק~ל~
 מ~ני ~ז~נו~

 דחק סו~רו" ~מראים ~ו~תים ריבוא ~~י~ מפניעמנו
~י~ראלי

 ל~על~ ~ו~
 עיי""~~ וה~כל מ~~~ע

~~~~
 ~עם ח~~~י

 ~פי~""~ זו" לחו~ר~
 ~סי" ~רוקח

 ~מ~"~ ~י~~ש~""ו~"
 ~~י"

 ~מ"~
 ס~""~~

 כהן ~~~ת
 ~מת ~~ו~ל ל~נס מותרתמעו~רת

 ד~"~
 ~וא

 שמ~
 ו~מ~ נפל" ~וא שמא ~ו זכר"~ו~

 ~~ג""א ~"ז
 ~~לא"~

 בלי~~~ר~
 ו~רכי ~י~מ~~" ו~ינה ~יא

 יוס~
 ~אות

ד"~
 ~קיי""ל כיון ~עובר ~כא ד~אני לחלק ג""א בשם כתב
 נ~~את כ~~מו אמו" ירךעובר

~~ 
 וצ~כי נ~מ~" ~וא

 כ~~ו ו~וד ס""~" מ~ע~ ל~~רי רוקח~תי
 תירוצי~

 ומספר ~ז~"אח~י~
 כנ~"~

 ראי~י בז~"ל ~~רכ""י ~ביא
 מקו~ית ובש~ר ~יריאב~ר

 כ~~ ~~~
 ~נז~רת ~~~ו~רת

~ל~
 לי~מא

 ~ורו~ שמנ~~ לי ויר~~ ~~ו~ר" ~פני ~~~
 דקוד~הו~

 לאויר שיצא
 ~עו~ר" ~ומ~~ ל~ ~עול~

 וי~ שכת~" יהו~~ ~רי" ל~הר""ר ראיתיו~ח"כ
 ליז~ר

 ו~~יא ~~ת" ל~ו~ל ליכנס ~לא מעו~רת כ~ןל~שת
 ~תיר ~לא הרוקח מ~בריראי"

 מ~~ע ~""ס" מ~ע~ אל~
 ~עובר ~ייךמ"מ

 ~ומא~
 ~שייך וכיון

 ר~וי ~ו~א~
 ~~עם ~יר ~~רוקח ממני נפל~ו ודבריו בזה"ל~ר
 ו~ואס"ס

 ~י~
 ומ~ וכו"" לאסור ראי" מ~נו

 ~~פליא
 ~~שו~ פשו~ נר~~ וכי"" י~ושע עזרי" מ~ר"ר ~רבעל

~ו""~
 דטומ~ה

 ~וא וא"כ בעו~ר" ל""~
 ~ורי~" ~נ~~

ל~
 ~וקח ~ביא

 ~ו~א~ ~שיי~
 ר~יי וא"כ וכו" ~עובר

 סלסוללנהוג
 ~~ וליז~~

כיון מ"~ יכו"" ליכנס שמותרת
 דא~

 נ~מא ~כר ~וא
 י~מ~ ~ל~ ~ו~

 ~כ"ל" וכו"
 כ~"ח ~ספר כן כיוהנה

~~ 
 ~~י"

 ~מ""~
 אות

~"~ 

 ~ביא
 עיי""~~ סלסול לנהוג ~ראוי הברכ""י דב~י~ת

 ~באשת ~נ"ל~~~~~ן
~~ 

 ~דול ~קור י~ ~עיברת

 ~ל~~ל~
 ד~צ~ אף ~יביר~" ~ימי לביה"ח

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

~ ~ ~ ~~ ~  ~נו~~ 
 ע~י""~ ~~ו~רת" י~ראל ~~~ת

 ל~~א י~ ש~" בד~רי~~~~וסקי~
 ~נ~~ן~ל ~~~

 ~ל~
 ~ ע~"יו~וא עי~ור~" ~ימי ~חיים ~~ית לילך

 ~~ק~ה
 ~ל חיי~ ~נתי~

~נ""ל ~מ~~~
~~~ 

 ~הק~~ ~~" הרו~ח
 ~~~~ו הרו~~" ~ל

 מותר~כי
 ~לוע~ ד~~~

 וכ~~ ~~מ~~" ~ינה
 ~ק~ה לא ~~אי דצ"~ ח"י~~נתי~

 ~מ~~נ~
 ב"

~~ס" פ"~
 פרה~

 ד~יתא ~ו~רו~" נ~ים ~~~י~ין
 ~מ~ני" ש~

 ~יוחצירות
 ~ירוש~~

 ס~ע ע""ג בנויות
 ומ~חתיה~

 חלול

~~
 קבר

 ויול~ו~ ~~ו~רו~ נשי~ ו~~יאי~ ~~~ו~
 ו~~~נות

 ח~~ ~ו~ ~~ילדי~ י~א ~~~א ~ני~ם" ~ת~ם
 ~נ~מ~ו

 מצו~"ממ~
 תפא"י~

 ~ני מאי וכו"~" ח~את ~י ~קדש ~ים~ממנו ו~לאו~ ירדי ~שילוח ה~יעו וכ~"
 ~לי~ ד~~ר~ אל~ ~~~" לאו~לנכנסו ~למ~

 נא
 ~~עו~ר יו~ף מ~ר~י לעיל ~~~~ו וכבר ע"י"~~"כו" מ~מא~

 דין ~ייךלא
 ~לו~ ~~ר~

 ~מו" ירך ד~ובר ~~ום
וכעין

 ז~
 ~מנח""ח כתב

 ד~ו~~ רס"~~ ~מצי~
 ע~~יש~~

 ח~יב המ~בר
 ~~פ~יחת ~לו~~" ~~ר~

 ~שא""כ וכי"" אחריני ~יפ~ ~ול~ הוי~ק~ר
 א~ה ~מ~יעיבר סת~

 נפ~~ ול~
 כ~ופ~" ~וי ~~~ר

~~
 כן

 ~ולד" נ~מ~
 ילכ~

 ל~תיר ~רו~ח צריך
 ב~" ועי"ס"ס" ~~י~

 ~ע~
 ~ורה

 ~יי""~
 סי"

 שע"א~
 ~~""כ

 ~ולד ~~כה""ג מיני" וד~~~ן ~~"~כל
 ו~~"~ ~~~

 במנ""ח

~~
 ו~~י""~ עיי"~~

 ~~רא
 קו~יי~

 ~נ""ל ~יי~ ~נ~יב

 ~ל~וכת~
 וצ""ל ~~י~רו~" נשים ~~~י~ו ~א ~ני

 ~יו ~נ"ל ~~נשיםדא~"נ
 צריכו~

 ל~ז~ר
 ~~ו~~~

 ~ת
 ר~אין ~"ו שלא כמו~ן י~~ינא ~י~~ר~"~ימי

 רוב ובוד~י ~~~רות" ~י~~ל ל"ל~
 ~נו~

 ~יו י~ראל

 ל~כו~רוצו~
 ~ני~ן ~ת

 ו~יו זו" ר~~ ~~צו~
 ~ו~א~" ~ל ע"בורן ~י~י ~יי~ ~י~ שבי~מ""ק בז~ן~צ~ן ~שמרי~

 את לזכות ~יוכלו~~י
 שי~יו ~זו" ר~~ ~~צי~ ~ניה~

 ~~זין ~~את מי ל~דש ~שילוח ~ן ~ים ל~~אי~~~ויי~
 ~כ~ן~ל

 ~~ו~~" ~~ר~ ~~ ~~ור~
~  

 נרא~ ו~~~
 ג~דכ~יו~

 כן
 י~נ~ ~במ~ר~

 ~כ~~" ה~~ד~" ~ית
ל" ר""~

 ע""~~
 ונשי~

 ~~~רות
 עומדו~

 יזכו ~י ומצפים

 ושי~רות ז~ו" ר~~למצו~
 מ~ו~~~ עצ~~

 ~~פשר" ככל
 ~מקור דמכאן ~פ""לוא""כ

 ל~נ~~
 ~נ~ים ~ל

 ~עוברו~
שנז~רו~

 על ל"לך ~לא
 ~~"ב יע~ן ~~~יל~ לעיין שלי~"א ~~ו~ל~רב ~א~ נ~עור~~י ~י~י~ ~~"י~" ~י~

 סימ~
ק"פ~

 ~רוק~ ~דב~ ~כת~ מ~
 הנ""ל~~
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 ~~~~~ו
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 ~~~~ ~רו~ ~~~~~ ~~ ~""~" ~~~
~~

 ~~~~י~ ~~~ ג~ ~~~ ~י ~~ר
 ~ו~ו

 ג~ ~ו~ר~ ז~~ ~~~ ~~ו~ ~~~~יר~~י~
 ~~י

 ~~יר ו~י ~יר~~~"~י~~
 ~ג~י~" ~~~~ ~~""~

~ ~~~ו~~~  ~~~ "~"~ ~~~~ "~~ 
 ~~ ~ ~יו" ~~ ~~~~~ ~~~~ ~גי ~ר~ו~~~י~~
~ו" ~~ו~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ו~" ~"~ ~~~~~

 ~~י~""~ ~~~
 ~יי~י

 ~~~י~~~~~ ~~וג~~
 ~יו~~י~ו~

 ~~ו~
 ו~ו ~~"~ ~יו

 ו~~ ~~""~
 ~"~ ~ו"~~~

 ~~~ ~~ו~~~י ~~ ~יו" ~~~~~ ~~י~ז
~"~~~

 ~~ו
 ~"~" ו~

~~~~
 ~רק משאל~ו" אז שהבנתי מה ~לי~~ו

מ~~יר במוצ~
 כשי" בבי~ו ומ~פלל ~~" כשי" ע""~

 בכל אבלר~~"
 ~שבו~

 מתפלל
~~ 

 שהוי לפני הצבור
ליל~

 ב~פיר~ ג~ א~ אבל ע~~~" ו~י~ר ~""ת
 העומר

בימו~
 כשי" ~צמו ניהג ה~ול

 ר""~
 ~ד~רי~" בכל וכן

 ח""~ ~ש~ ב~פרי שהבא~י מה דל~ינהי
 ~י"

 נ"ו~ נ~

י""~~
 דס~יר~ דכיון

 לרוב ~עו~ר
 הז~ ~ז~~ הפוסקי~

 אי~דר~נ~"
 ב~י ~~ו""ת ועי" ר""~" כ~י" להחמיר צריך

כהונה

 ~ח~
 סימן ~"

 שכת~ ד"~
 ל~פור נכון דיותר

 משום ו~~מא הגאונים ל~י~~ הכוכ~י~ צא~א~רי
 כר"ת שמא ~היינו ל~חמיר" ספיקא ספק~איכא
 הואוהרי

 וא~"ל ו~אי" יו~
 ~יה"ש הרי הגאוני~ כ~ע~

לד~~
 ושמא ספק

 דרבנן דמידי ~כיון וא~""ג הוא" יו~
הוא

 ~~דינ~
 מכ"מ לקולא" תרוויי~ו

 אי~
 שיבור ~רך זו

לו
 האד~

 צאה""כ אחר ~~היינו הר~יע אחר הנכון א~ל

 הגאוני~~לשי~~
 וד~י" לילה הוא ~רי להגאונים ד~ז

ותפ~ינ~
 לקולא"

 ואי~
 דהוה מידי ר"ת" לשי~ת חוששין

 במידי דרבוו~א פלוג~א כלעל
 דר~נ~

 להחמיר צריך ואין
 צאה"כ לפני ל~פור ד~פילו וביותר ~~" השמשותב~ין
 רק הוי ה~י~ותלכל

 להמדקדקי~
 ~סי" ~שי"ע כמבואר

~פ""~
 סעי"

~"~ 
 והמדקדקי~ ~ בז~"ל

 עד ~ופרים אינם
צאת

 הכוכ~~~
 חסרון רק הוי א"כ לעשו~~ ~וי וכן

 וכ""זבדקדוק"
 מכש""כ צאה"כ" ~וד~ הוי א~

 לשיטת ורק צא~~" אח~ הוי ה~יעותדלרוב היכ~
 ~קל דיש ~ו~איצאה"כ" ל"~ ר""~

 כנ""~
 ומ"מ

 ~~רכ""י ~יי"~
 להחמיר דיש דס"ל פר"ח ל~ברי שצייןהנ"ל

 דר~נן~במילי ג~ כר"~

~~~~
 ~~אל~ו שהבנ~י כמו ולא כב""ת" למנהג בנוגע

 ~וו""~ ~פ"י כב""ת" ביד ~זה ההכ~ההראשינ~"
 ומ~נה ש~" מנח~י בספרי המ~ואר ועפ""י ~ורה"~ע~
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 ~~י~ור

 ~~~ ~~~ ~~~~" ~~ו~ ~~~~ ~~ ~~~~ו" ~~
 שאל~ו בדברי שדייק מהא~ין

 באריכו~" להשי~
 ~שו~ה בזה ~יך אם אדר~הכי

 ~אריכו~
 אין

ה~ר
 יש ואם כ"כ" פשו~

 ~ז~
 יותר בקצרה ~שובה

 ולהניח ~שיב" כדייש
 והנראה בזה" המפקפקי~ ד~~

 המחמירים אלו כי~פש~ו~"
 לא ר~" כשי~~

שנ~ברר משו~
 ששי~~ לה~

 אלא ~י~ר" ר"ת
 ~שו~

 חומרת
~~ת

 ויו"~
 ש~~רב ראי" והא ר"~" כשי" ~"ע מ~מירין

 רו~~ש~~
 מלאכה ל~שות שלא מחמירים

הגאוני~~ שי~~ לצא~
 בספר~~~י~י

 חכמ~
 ~~ביא א"~" ~סי" שלמה החמדת ד~יהביא ה"~" ס~~ ~~"ח ~סי" שלמה

 שהקילו האחרוניםד~י
 ~ח~ כ"~

 די~ דנהי לבד" במשיכה או ל~ד בכסף נ~ראם הפסח" עליו שעבר
 פלוג~א

 דרבנן ס~ק הוי מ"מ משיכה" או בנכרי קונה כסףא~
 ~~סוגיא דב"מ ~פ"ק דהרי ע""ז ש~מה אלאלהקל"
דתקפו

 כהן~
 להדיא ~וכח

 דא~
 מוציאין כהן תקפו

מידו
 ש~ דנחש~

 וא""כ לגמרי" היא ומ~ונו
 ה~

 דאילו
 הי~ ה~רי~פסו

 ו~~ר לג~י ~מונו הוי ~ידו מוציאין
 והח~~ ~יי"ש" וכו" יראה בבל~ליו

 שייךדכ"ז לייש~" כתב ~למה
 ש~

 ל~נין דר~נן ספק דאמרינן מודים הכל זה זולתא~ל נכרי" של או שלו הוי א~ דנין דאנו היכא
 ~נדון מכש""כ וא"כ הפסח" ~ליו ש~~רח~ן

 פלוג~~
 דאפילו שהקדמ~י כמו ~וודאי הרי ור"~"הגאוני~
 לא ר"~" כשי"מחמירין

 משו~
 ר"ת דשי" ל~ו דפשי~א

 ~דבר לחו~רא דאזלינן אלא~יקר
 ~נוג~

 מהאבל דאוריי"" לאיסור
 שנוג~

 לחשש
 ח~

 ודאי ~זה הפסח עליו ש~~ר
 ~מ~" ח~ד שדה ב~פר וכ"כ לקולא" דרבנן ספיקאשייך

 כ"ח סי"חו"מ
 ~ש~ ~~

 כמה
 ~יי""ש~ פוסקי~

~~יי~
 ~שובה בש~רי בכה""ג

 ש~
 ~~~ כ~ונ~ ב~יס" בש~ מש"~ ~ס~"~~

 בנידונ~ ח"~
 כתב ובא""ד

 משיכה ד~~י כמ"ד ~~ה דילמא י"ל וגם ~בזה""ל
 וח~

 ו~פר~ ~יי""ש" וכו" להקל יש דר~נן הפסח עליוש~~ר
א~

 שאף ~זמן הוא
 בין~ רק הוי לר"~

 ~שמשו~
 וא""כ

 א" ס"ס" כאןיש
 א~ א~

 בין
 אלא ל""ה ודאי השמשו~

 דילמא ב"ספק"
 ובס"ס לילה" כ~ דהוי כהגאוני~

 ל~יל ~וכמו~א להקל" יש בודאי כהאי דר~נןבאיסור
 כהונה ~~י ס" ~שם~~רכ"י

 ~וב דהוי דבספיה""~

הפוסקי~
 נהחמיר אין דר~נן בז~"ז

 ר""~ כ~בר~
 בביה""ש

 או~ם נמי הכאכנ""ל"
 הנוהגי~

 כשי~ת
ולג~י שב~ לגבי ר""~

 ח~
 רק הוא בפסח"

 משו~
 חומרת

 נהחמיר ל~נין אבל לאכילה"ב~גע וח~ שב~
 מחמ~

 ש~~ר חמן
 אמנ~ להחמיר" שאין בודאי הפסחעליו

 כיון
 ר""~ כש~ השנה בכלנוהג שכב""~

 וספיה"~ דרבנן ~פילה ל~נין
 ישדר~נן"

 ~ו~
 דלא היכא אבל דאפשר" היכא להחמיר

 שיעש~ ~""י לה~יר יש לאכיל~ו" ונחוןאפשר
 ה~רה

 כנל~נ"~~~ נ~רי~ ה~ר~ כדי~ אנשי~ ג"לפני

~~~~
 ב~רך ~ראה

 ~שו~
 כר"ת להמחמיר דאף די""ל

 ~ניניבכל
 דרבנ~

 דאף כאן" להקל צד יש
דאי~א

 ~מ~""~
 יכ""פ

 בשו"~
 ~שם

 סימ~
 ת~"ח

ס~יף
 ג"~

 ~ליו ש~בר ישראל של חמן
 ~פס~

 אסור

בהנא~
 ~ו שיגג ~ני~ו א~ינו

 ושיגג ~וכו"" ~ני~
 דבזה וא~"פ נבע~ו" יכול ~י~ שלא אנוס שהיהרק שיד~ היינו ואנוס ~~ן" ~~או~ו יד~ ~לאהיינו
 אפ"~ ירא~" בל על ~ברלא

 א~ו הי~רא קנסינן
 לכ~חי~ לשהו~ אתי ליה שרינן דאיאיסורא"

 ו~בר
 ודאי דהוי היכא ~~יך זה כל הנה שם" ~שנ""ב~לי""
 בזמן אבל איסורא"~זמן

 בזמן הוי הפוסקי~ שלרו~
 נ~גו ~ןהי~רא~

 קנסינן בזה שייךלא המקו~" או~ו רוב ~כ"פ או העולם" רו~
 הי~ר~

 ~לשי" ~ום ~יסורא" א~ו
 וה~~ איסורא" זמן הוילא

 נ~גו
 כ~

 ב~ר דאזדו ~שום
 וא"~ הפוסקי~" רובשיטת

 כשי" שמחמיר ~י אף בזה
 שנהג היכא קנס" ~~ום לאסור אין מ"מה~~מירים"

~ א""א שהוי בא~ן ~ חמןל~נין  
 צ"~" ולמ~שה המנ~ג" כריב ~כ"פאו הפוסקי~" כרו~

ויה"~
 לאכול שנזכה

 מ~
 ומן הזבחים

 צאתנו וכימיהפסחים
 ממצרי~

 יר~נו
 נפלאותד"

 ב~יא~
 ב~"א~ גוא""צ

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ו~ו~~ ~~~~~~~~

וחות~
 ~רכו~~ חותמי ~ל

 ~~יים י~~~י~~~

 ~~~~ ~~~~םי~ ~~~י~ ~~י~~~~~~ין י~~" ~~ ~~~~ ~~י ~~~~י~י~ ~~~~~ ~~ ~~"~ ~~~~י~~~~ין

 ~~""~~ ~~~""~ ~כ~ ~~ר~~~~

~וב~"~
 ~י~ר ~ר~~י ~""כ

 ~~~~ו~ו~ ~~
 ר~נו ~~~יר

ו~~~~י~יו
 ~~~~~ר ~נ~י~ ~~וי"~ ~ו"~

 ~~~ ~ו"~

~"~~~~~
 ~~"ר"

~~
 ~~~ו~י ר~ ~~~~ ~~~ו" ~נכוו ~~~י ~י~ר ~~~~ו
 ~נ~י ~~~ ~~~~י יכ~~ ~~ר" ~~ ~~~י~~~~ו~י
 ~~י~ור" ו~~~~~ו ~כ~~ו~~ייו

~"~
 ~~~ו

 ~~וו ~~~~ ~ו~י~ ~ג~~
~""~ ~  

 ~~ו~~י~~"
 יו~ ~~ ~~~~י~ ר~י~י~ ~~י~יגו

~~~~גי~  ~~~י~ ~~~י~ ~~ ~~~" ~~~~ ~~י 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~וו
 ו~~ ~"~~ ~~י ~~ י~~י~ו

 ~~~י~ו
~~~~ "~~~~ ~~""~~ 

~~~~
 ח~ירו אח ~ארח כשאחד שאל~ו על ל~וסיף יש

 לו להציע מו~ר האם ~~יתו הנ"ל~ימים
המ~ה ~~

 במה וכמו""כ מכו~סים" ~מצעי~
 שרגילי~

 ~זמננו

 ל"ע~א~לי~
 מלווי~

 אחרח נעיר הנפ~ר אח
 כנ"ל~ להסחפק יש דג""כ מלון ~~חיש~עה ויו~~י~

~~~~
 ~סי" יו"ד ~שו"ע

 ס"א~ שפ""~
 איחא

 אסיר כך שבעה כל כסותו צכ~ס לא~לשא~ור דכש~
 ואחר ~ הרמ"א ע"ז וכתב לכן" קודם המכו~סיםלל~וש

 יהעונ~ שרי"ז"
 ריב""א ~כדעת אי~ור ~ו נהגו

ונוהגין וסיי~~ו~
 שאד~

 הא~ל לובשם ואח""כ תחלה לו~שם אחר
 ~יקר"והמנהג

 וכ~
 ש~עה לאחר אלו ~מדינוח נוהגין

 אלא ז" נאחר הוחר דלא מד~ריו ומ~וארעכ""ל"
 ~שם~~ ~לבוש ל~דיא ג"כ ~וא וכן ~חלה" יל~~נוא~ר כשאד~

 אסור ז" דתוך ג"כומש~ע
 ליבשו אחר אדם א~ א~

 ילה~תח

~""~~~~
 תודה לחמי

 להגאו~
 ז"ל ~אסאן ישעיה ר~י

~סי"
 ל"~

 דמבואר הנ""ל יבלבוש ~ר~""אשה~יא הראשוני~ ד~רי להשווח רצה
 לכא~

 לאחר דרק
 החוס" ~~רי ע~ קוד~" ילבשנו כש~חר מוחרז"

 ~תוך דגם דמ~ואר ~רכה~" ~~ ע""~~כ"~ ~מוע""~
 ש~ע~

 מותר

כשאד~
 המהר"י וכח~ ל~~" מקו~ם יל~שנו אחר

 פלינא ולא אי~א והא דהא נלענ"ד מיהו אלא ~ וז"לז""ל ~א~א~
 החו~" ~~לירבותינו

 ע~
 ד~מנהג ז"נ" ר~ווחא שאר

 שורש ז""ל החוס" שכת~ו אותו וגם הפוסקיםשכ~~ו
 המכו~ס ש~~גד להם"א"

 כיו~
 שעה אפי" א~ם שלבשו

 שלא ל~ושו ~ל מקפיד שהאדם לפי מכו~ס מי~רי לאתו

י~נ~
 שלא א""א אדם של~שו וכיון

 מ~~ י~נ~
 הרבה" או

 דגרסינן כההוא ~גדיהם ~~ינוף למיקפד אינשיורגילי
 ~~"ו כירה~פ"

 ע""~~
 ר~

 איויא
 איק~

 הוה רבא ל~י
 דר~א קמיה אפוריא א~י~י ~~ינא כרעיה ~ימאיסן

 ר~א איקפד ז"ל ופירש""י לצעו~~" ~~א ר~א"איקפ~
 ~ינו~משו~

 ו~אי והא המ~ה"
 צ~ינ~

 דאע"ג למימר
 המ~ה שתהיה כ""כ היה לא כרעיה ~יה מאיסן~וו

 דהא ~רבה" ~הםמ~~נפת
 ר~

 ודרך הוה ח"ח איויא

 ולי~דוני כ""כ" מורגש היה לא שה~ינוף אעפ""יואיקפד הו~ ~דעחי איס~ניס ש~א אלא לחורה" קד~אר~
 על ~קפיד ~שוי שא~ם ~ו~~א ~האי~""ל

 ~ינו~
 פשתן שכלי כתבנווכ~ר כליי"

 מ~~נפי~
 ~קלות

 ו~
 יהיה

 נהגו שפיר ו~יכך אוח~" שמ~נפח הגוף זיעחאלא

על~
 בל~ישח להחיר

 אד~
 חשיבות שמ~~ל ~י אחר

 החיס" ~מ""ש שיש החילוק אמנםהכי~וס"
 אלא איירי לא ז" תוך ~מיירו דהת~ו~" הוא"הפוסקים למ"~ ~~נ""ל~

 אם כי להח~ף לו אין וא~""כ ~ורך" שמחליףבמי
 אחר אלא התירו דלא והפוסקים אחר" אדםשיל~שנו

 מיחר ~זוהמא אח לה~ביר שהוא כל ו~יכהרחיצה שהרי ~ינוף משום לכך צריך כשהוא ~חליף למישרילן אי~ ז" דחוך ודאי "והא וכ~" לתענוג ~מחליף מייריז"

כדגרסינ~
 ~י"~ ~חע~יח

 ע""~~
 ~וא"כ וכו"

 א~
 ~חילוף

 המ~רי~"ש ד~רי ~י" ו~זה ~כ""ל" כן מכרעתו~ס~רא
 ~יו"ד ל~ם ערך ~ספרוז"ל

 שכת~ ~שם~
 בדין וז"ל

 ה~לוכלךחלוק
 נ"~

 חוך ב~ול א~ילו ~~יר ~אתי
~ 

 להנ""ל א~ל הפוסקים נגד ~וא דלכ~ו" ~כ""ל" ~ךע""י
 ~וד~ ~לחמי ומסיי~ כת~"יפה

 מצאנו שלא דאעפ""י וז""ל
ד~ר

 ז~
 מפורש

 ~שו~
 הראשונים הפוסקים מן א"

והאחרוני~
 ~~~רא ~"מ ל~דו" ~וא ~~ריק""ש רק

 שרמזנו החוס" יד~רימסייעתו
 ולדידי בעוזריו" ה~

~
 ז""ל הפוסקים ~אמתחוח מפורש ~ד~ר ~א שלא

 מדין הלמד ד~ר ש~וא לפי פשי~ותו לרוב אלא זהאין
 עכ"ל~ כדכתי~נא וסיכהרחיצה

 מיניה לעיל למ"ש וציין סק~~" ~שם~יו"ד ~שו~~ ~פתחי ~קיצור הו~א חודה הלחמי~~~~י
 דאהא סק""ג~" שפ""א~סי"

 ~שו"~ ש~ דכת~
 ~אן דכל

 מותר ~רישיה ער~וביא ליהדאיח
 לחו~

 בחמין ראשו
 ה~יא וכו"" גופו כל ל~ון שמותר מאי~~ניס גרעדלא
 ~פ"א ~נדריםאיחא ד~~ ~כי~ו~ שרי במנא ער~ו~יא שיש מי דכ"שדנראה שכ~~ בכ""י דניאל חמודי מספר חשו~ה הפתחיע""ז

 ע"א~
 דמנא ~ער~~י~א

 דניאנ החמודי מ~~רי ולכאו" ~מרישיה~ גר~
 משמ~

 דאינו
 דהרי קוד~" שיל~שנו לאחר ליתןצריך

 ל~
 בד~ריו מוזכר

 רוחצו דאיני ~י~ון מ~עם ואולי לכן" קודם יל~שנודאחר
 יל~שנו לא אם גם אח""כ לל~וש מיחר ח~נוגמשום
אחר

 ואילו לזה" מקוד~
 ~~יאר חודה הלח~י ~ד~~

 לל~וש דכש~א יודה ומ""מ כי~וס" בהיתר אלאשם איירי לא ~ניאל החמודי דהרי פליגי" דלא י"לואולי לכן" קידם יל~שנו שאחר באופן אלא התיר ~לאלהדיא
 קוד~ יל~שנ~ אחר שאישיצ~רך אי~~

 הלחמי להדיא וכדכתב
 ~סי~ן ~וך שלחן ~קיצור ג""כ פסק וכןתודה~
~ ~""~~~רי"א  

 הד"~ ~~יקרי יע"~
 אנינוח ~לכות

יא~נוח
 ~סימ~

 אוח ל"ו
 ס"~

 ~~פר ג"כ שה~יא
זר~

 אמת
 ~ס~ ח"~

 קנ""~~
 לא~ל ג~ול לצורך ד~חיר

~חוך
 להחלי~ ש~~

 אד~ שיל~שני ע""י ~גדיו
 אחר

 הח~יר אךחחילה"
~~ 

 לכל בו ילך אחר שהאיש
 יו~~חצי הפחו~

~~~~~~
 לצורך ~גדיו מחליף הא~ל אם דגם מ~נ"ל

 אא"כ שרי לא עירבו~יא משום אושמלוכלכים כגו~
 ~ס"ל הש~עה י~י ~כלות גם יאולי חח~" ילבשנואחר

 שא~ר ~עינן ~ג"כלהרמ""א
 ~ג~ תחלה" יל~שנ~~

 דכת~נו
 ~וד~ ~ל~מיל~יל

 לחענוג" במחליף איירי דה~מ"א
מ"~

 אפשר
 ג"כ כנ"ל לצורך לובש א~ דג~

 ל~
 אא""כ שריא

 ~זה" ל~קל אפשר ו~ולי תחלה" ילבשנואחר
 ~וכ~

 ~~ו~ר
~~~יך

 ~שלח~
 ~יו""ד

 ~ש~
 ס""ו~

 איןשע~ה וכמ~ו~ני וז"ל שכ~ב
 נזהרי~

 לאחר לי~ן ~זה
 לל~ו~

 יעוד אחר" של~שו כתונת ללבוש ~זה קציםשהר~ה מפני הכחונח

דבכ~ונ~
 חענוג ~שום זה ~אין לריב""א אפילו ל~קל יש

 ואפשר הזיעה מפני הישנה ~כתונח לילך אפשר שאיאלא
 על ולא הבג~ים שארי על הוא הרי~""א דכוונתלומר

~ עכ"ל~כחונ~  לא ~~ל~ן דהערוך נראה ו~אורה 
 אלא ~~ור לא דאז א~ילוח ימי ז" לאחר אלא~חיר
לא הש~ע~ ימי ~תוך אבל ~רמ"~" וכ~ש""כ ה~נ~גמפני

 כ~~
 ל~שח~ש לא~ל לו אין הה""ד וא"כ להקל" דנהגו

~מצעים
 ישח~ש אחר אא"כ ~כי~~י~

 אלא ~חלה" ~ה~
דא~

 הר~ה ויצ~ער בנקיות שמחנ~ג איס~ניס הוא
 מיחו~ לי~יוי~וא

 שהשתמש במצעים ל~ש~~ש יוכל ולא
 גר~ איני הרי חח~" אחר~ו

 ~מ~~ר דס""ל גופו ~יצת

~~~
 שפ"א ~י"

 ס"ג~
 ~מותר

 לר~ו~
 בזה" ו~"נ גופו" כל



~ ~ ~ ~

 ~~םי~~
~~~~~~  אינו אםאבל

 איס~ני~
 ~א"כ הותר דלא אפשר כ""כ

 ישתמשא~ר
 בש""ך ו~יין קצת" בה~

 ~ש~
 סי"

 שפ""~
 והג~סק""~~"

 ~אין הביא השלחן ~בערוך
 ש~רב~ מפני תחלה ילבשנו שאחרליתן בז~ נזהרי~

 ללבוש בזה קצים
 בני""ד וכ"ש אחר שלבשוכתונת

 ~צעי~
 ב~ם שישנו

 לעיל שכתבנו אי~~ניס כ~ו הוא וא""כאחרי~"
 איס~ניס ~גם י"לא"ולי דמות~

 יתנ~
 קרקע ~""ג

 שע~
 אחת

 "וכמש~~לכתחיל~י
 בספר

 של~ כר~
 ביו"ד

 לחם מס"הביא ~שם~
 הפני~

 לא~ר ~באבל
 ~שב~~

 דנהגו
לאסור

 בג~ ללבו~
 המכובס

 אא""~
דה"ה תחלה" ילבשנו אחר

 א~
 שרי~ ג"כ א~ת שעה ~רקע ~"ג או~ו י~נו

~~~
 תקנ"ד ~סימן ~~ג""א שכתב

 סק""ד~
 דברי על

~רמ"א
 ~שם~

 של בשבת ~אפי"
 מנ~ג ל~חליפו שלא והמחמיר בשבת ~"ב ~ל אפי"ומו~ר וז""ל~ לבד" ~~תונ~ א~ כי שבת בגדי ללבושמחליפין אי~ ~זו~

ש~ו~
 ו~יי~ עכ"ל" הזיעה מפני רק ~וש שאינו הוא
 ~ס~""ד~בבא~"~

 דבס" כתב דבא"ז ~מג"א ע""ד שכתב
 של דבר שהוא מפני דאסור כתבו ושב~""לתניא

 איןו~ן צנע~
 מותר דלצורך לעיללהמבואר ו~א~ו~ איסור" הנוהגי~ באשכנזי~ למחו~

 ג~ ל~חלי~
 י~י בתוך

 לא א"כהשבע~י
 וכ"~ מלכלוךי זיע~ גרו~

 הע~וך לה~יא
~שלחן

 ~ש~~ ביו"~
 וא~ ל~יל" והובא

 לצירך שלא אפי"
 ש~ ג~ ~הרי קשה אינו ד~ה ~לא מותר"שבת

 לא
 שייך ~לא בת"ב וא""כ קוד~י י~שנו ש~חר בגווניאלא התי~

 כול~ דהרי זההי~ר
 בל~ישת אסורים

 בג~
 ~ן מכובס

 שבת~ ~ורך אלא ~תירולא

 עקיבא רבי ~רב נכדי~~~י~~~י
 מנח~

 גשר ב~פר מש"כ בעיניו לפלא~י"ז שלי~"א" סופר
~~רק החיי~

 כ""~
 אות ~ סי"

~"~ 

 וא~ ~ וז""ל
 מלוכלך בג~ו

 לכבסו לומותר
 במי~

 מ~ין ק""ו ~זהו הלכלוך להסיר
 שפ"א שבסי"רחיצ~

 קש~ וא~ ס"א~
 ~לכלוך להסיר לו

 סי" ~פ"ת אחר בבגד ל~חליפו בכה"ג נומו~ר
סק""ב שפ"~

 מיתר זיעה בה שיש כתונת וכן ת~ידה~" לחמי בש~
 לש~כ~לי

 ד~""ז ~אחרת" ~חלי~ה ~ו הזי~ה ל~סיר
 סי" השלחן בערוך ~וכ"ככמלוכלך

 ס""ו~ שפ""~
 ואסור

 נכבסו
 סדיני~ ג~

 לש~וח ולא ומצעות
 ו~מ""שוכו" ~ובסי~ ס~יני~

 שב~ג~
 ה~לוך ~סיר לו מותר מלוכלך

 ~חליפואו
 או במ~פחות נמי ה~ אחר" בבג~

 ה~לוך להעבירש~ותר בס~יני~
 במי~

 או
 ל~חליפ~

 באחרים
 שריא לא הרי לעיל ~לנת~אר וצ"עעכ""ל~

 ל~חליפ~
באחרי~

 אלא
 בא~~

 ילבשנו שא~ר
 תחל~

 גבי וה"ה
 ו~נ""ל~סדיני~

 ונר~~
 ראה ~לא

 בפני~
 מה~לא תוד~ לחמי בספר

 ~שובה הפ~חי ובאמ~ תשוב~" ~פתחי ש~בי~
 וכו" ~ודה לחמי שי"~ עיין וז"ל~ ב~ונו"קיצר

 הי"נו שבעה לאחר אלא ~תירו דלא דהאש~עלה
 ~גון לצורך מחליף א~ אבל ל~ענוג במחליף~ווקא

שהחלו~
 ~ו ~לוכ~ך

 משו~
 בחול אפילו שרי ע"רביביא

 ולא עכ"ל" וכו" ברחיצה כמו ך כ י "" ע שבעהתוך
 ~בעינן במפורשהזכיר

 שאד~
 אלא ~חלה" ילבש~ו אחר

 דס""~ תוד~ הנ~מי ע"ז כתבואשר לעיל" שהובא המהריק""ש של לשונו הוא כך" ""~""ידלשון
 ד~ו~ר

 ל~חלי~
 לצורך

 במוע""ק בתוס" וכמבואר קוד~" ילבש~ו שאחר""ע"י
 וא"כ המ~ריק"ש" עליו ו~ציין~נ""ל

 ~שוב~ הפ~חי ג~
~

 נתכוין
 להשמי~

 א~ ~" דין
 ב~ונו~ שקיצר

~"~~
 א~ אבל כביתו" כש~אבל

 לבית אבלותו בימי בא
 מוכנים כבר בח~רו והרימלון

 ~מצעי~ ומ~"מני~
~נקי"~

 ~נא""ה ~וגם
 ה~

 שיש~מש א~א אורח לאו
 שלב~~ים

 ש~ ו~י~ אחרי~~
 שיוכל ~~כיריו

נ~שתמש
 בה~

 ל~~תמש יקון ושלא קצת
 ב~~

 לאחר
 ~מותר ודאי ~ז ל~יל" שזכרנו באופן ב~~"שישתמשו
ל~שתמש

 ולכ~~לה ה~ובסי~" במצע"~
 יתנ~

 ע""ג
 דצריך אלא ~פנים" לחם מס" לעיל וכמ""ש~ר~ע
 ~ימים בשאר ~~עים יחליפו שלא ~מלון מ~עלילבקש
 לאסור ~ין ב"דיעתו ש~א ~חלי~ו ואם ש~"שיש~~
 וה""~בדיעבד"

 באורח
 לה~אר~ שב~

 מר"ח חבירו בבית
 ~רבה ומצ~ער ת"ב עד ואילךאב

 א~
 לישן יו~ל לא

 בכה""ג וכמו"כ נקי"~"במצעים
 לחסות ש~אי~ באורחי~

 בתיבצל
 ל~שת~ש ~~יתרי~ אלו" בימי~ מלו~

 שלא ה~לון לב~ני כנ"ל ל~ודי~ צריך אך~ובסי~" ב~עי~
 ו~תחלה ~ו~ר" החליפו ו~ם הימי~" בשאר עבורויחליפו

 וכנ"ל~ קרקע ע"ג איתםיתנו

 הנ"ל מנכדי ~ברינו בסיום עכשיו נתרא"תי~~ן
 דוד ~יתבספר

 עשו""~
 יו"ד

 ~ש~~
 ~~חיברו

שכתב ~ילכדאר~~י ~ב"ד ~"ל ביס~ריען ~ן דוד מו""ה~גאון
 ג~

 ~לחם דלדברי כן
 ~פני~

 ~ת"ב גם ~נ""ל
 אבלות גבי ד~"ש ד~עיר ויעוי""ש ז~" תיקוןאיכא

 ל~סורד~~נ~ג
 ל~~לי~

 כל ~כתונת
 ~לושי~

 יאילו
בת""~

 יותר דחמור
 להחלי~ שרינ~

 ~שבת שחנ ב~"ב
וכמש""כ

 ~~ג"~
 תקנ"א ~סי"

 סק""ד~
 וכתב לעיל" שהובא

~אפשר
 באבלו~ ~ג~

 מו~ר
 ל~חלי~

 ועוד שבת" לצורך
 ת"ב דשאני דאפשרכתב

 ~כו~
 שיתן שייך ולא א~ילי~

 משא"כ הכתונת שילבשלאחר
 יוכל ~רי ~יחי~ באבלו~

 ~לח~ ~~י"~ אל~ לא~ר" ~כתונתליתן
 ~פנים

 ~""ג~ניח דג~
 א"כ שרי" קרק~

 ג~
 זה תיקון איכא ב~"ב

 לד~תא קושיא ה~ראוא"כ
 מ"~

 ~לושי~~ ת"ב
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
וחות~

 ב~ות חותמי בכל

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~ן

 ~~ג~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~ י~י~ ~י~~ ~~ג~ ~~~~~~י~
 ~~~~י~ ~~~~" ~~ ~~~~י~~~~~

 ~~~~~ ~~ ~י~~~~~ ~~~י~ ~~~י
 ~" יו~ י~~~י~"~~""~"

 ~~ י""~
"~"~~~ 

 ~~~~יו ~~י~ ~י~ ~י~~ ~~~~י כ~~~~
 ו~ו~~ ו~י~

 ~~ו~~ ~~י~ ו~ו~~~~~
 וכו"

 ~~~ ~ו""~
 ~יי~~ן ~~י

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

 ~~~""~" ~~~י~ו~ ~"~יו~

~"~~
 ~"ר ~~~ ו~נ~י

 ~~י~ ~~~ ~~~ו~~ ~~~~ו~~
 ~~~~~ ~~~ ~"נ~~~

 ~~רי יריו
 ~~~יו" ~~

 ר~נו~~ ~~ ~""~ ~~ ~""~ ~~~ י~"~ו~~"
 י~ו

 ~~~~יו" ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ י~~~~~~~
ו~ר

~~ 
 ~~~ו

 ~~ ~~~ ~~ ~י~~ ~~ר~ ~
 ~ר ~~~ ~י~~ י~~ ~~ ~"~יר~

~~ 
 ~~~~ו~יו" ~~~י

~ ~~~י ו~~~~  ~י~ו~ ~~~ ~~י 
 ~יו

~~ ~~ 
~ ~~~" ~~~ ~~~י ~~~~"  ~ו~~ 

 ~ו
 ~ ~~~ו~

 ~~ ~~~~~יו~""~
 ~ו

~~~~ 
 ~ו

 ~~~~~ ~~י~
 ~ ~~~" ~~~ ~ינו ~ריו ~~~ ~ו~~~ ~~~

 ו~ו~
 ~יו ~~"~ ~~~ ~ ~~~ ~~ו~~ו~י~

~~ 
 ~~יו

~גרו~~
 ~~"~~ ~י~ ~~י~ ~~ ~ו

 ~גו~~ג~
 השנה ~כל הלכה

 א~
 פע~ים נ" צריך

 ז" ~סי" ~מג~א ~יין הכסא" מ~ית~י"וצא א~
 וכ~ו~ וז""ל~שכת~ סק""א~

 מ~ית היוצא ~קדש היכל ~ספר
 עליהן ל~רות צריךהכסא

 נ"~
 וכ""ה

 ומיהו ~"" ~ ~ז""~
 רע ~רוח~וקא

 ~שחרי~
 ומקפדת היא חירין ~ת א~ינן

 מחצית ~זוהר" איירי ~מזה ~ר"ל נ""פטל
 השקנ~

 א"כ

 ראי~אי~
 הש~~ ~חצי~ וכ~~רי ~כ"ל" מ~זיהר

 הנ"ל

 שר~ ~ל~ושיכת~
 הזי~ר מד~רי ראייתו וז""ל~ שם

דב~כ""~
 כ~ו דינו א""כ י~יו על שורה ד~םאבא רו~א

 עירוי דצריך~שחרית
 ג"~

 עכ"ל~מהזוהר ראי~ דאין מסיק וט""ז

~~~~~
 זה כל

 ~מ~~
 ~סי" אפרים

 ~אל~ תרי"נ~
ל~~~

 ~אות
 ו"~

 וכת~
 דלפי""ז

 ביוה""~
 אין

 ~שנה ~כל שנוהג ~~י וצ"ע פ"א" רקלרחון
 עליו כקי~ל ~הוי נ"פ לרחוןמ~יה"כ כשיוצ~

 כ~ לעשו~
 ו~ו""ל

 ונרא~ לשנות" יכול ואין נדרכמו
 לעשות דמי ~שפיר

 ותענונ הנאה של לרחיצה ~וון אי~ו ~מ"מ כיוןכן
 ~תורתרק

 חיו~
 ד~ת שלפי ומכ""ש מנ~נו" מח~ת

 תמיד" כן לעשות ~ויי~ הוא קו~ש היכל~~מח"ס
עכ"ל"

 וכ~
 ~~~ה פסק

 ~סעי" ~פני~ אפרי~
וז""ל ד~~~

 ~ש~
 סעי"

 ה"~
 וכי" ידיו לי~ול צריך ק~וע ל~~כ"ס נכנס אםא~ל עראי" ~~הכ"ס ~וא ש~~רתי זה

ומ"~
 קשרי ~ד פ"א אם כי ג"פ י~יו לי~ול לו אין
 בכל והניהגאצבעותיו

 ~שנ~
 יציא~ו ~חר ידיי לי~ול

 לי~לו יכול ג"פ~~~"כ
 א~ל כד~כו" ~יו~ נ~

לא ~"~
 י~~

 רק
 שאלתו הרי עכ"ל" אצ~עותיו ק~רי ט~

 ~~~""~~~~ור~
~~~ 

~~~~
 א~~י~ ~~ה לפי""ד

 ~י ש~~ה
 ד~יו~

 ~~ינו

 ~ענינ של לר~יצ~~כוו~
 ר~

 בתורת
 ~ו~

 ~~מת

 לכאורה ~נה וכ~"מנ~גו
 ~ נשתנ~ ~~ צ"~

 ~~סק
 סעי" תרי""נ ~סי"~~ח~ר

~"~ 

 י~יו ~הנו~ל
 שחרי~

 יז~ר
 עד אלא י~ולשלא

 סו~
 וכא~ר אצ~~ותיו" קשרי

 כל לי~ול שמ~ק~ק מי דא~ילו ד~שמעמעל~ו כ~~
 ~ד אלא ~יוה"כ י~ול לא מ""מ י~יוכל הש~~

 סו~
 קשרי

 דהלכה ו~~שמע ע"ז" שיעורר מי ראיתי ולאאצ~עותיו"
 ~י~ול הא ~הנה לומר" יש ואולי חולק" ללא הואזו
ידיו

 שחרי~
 ס"ק ד" ~~י" ~מג"א ~~ואר הפרק" עד

ז"~
 כת~ ~ וז""ל

 היום ~~~ר
 ש~ו~

 התחתון כצי שיהא
 ~ח~ י~ על ישפוך לא אי~או~כת~ים למעלה" ויג~י~~ ~אצ~עו~" אלא לי~ול צריך ""ואיןמאוס

 שמאל י~ על ופ"א י~ין יד על פ"אאלא רצו~ים" ג""פ
 וכוונתו תרי"נ" ועסי" וכו"" הזרוע""הפרק ע~ ""וי~ל~

 כת~
 המ~צית

~שקל
 ש~

 עד א~ כי לי~ול דאין ~~~"כ" נ~ילה לענין

סו~
 האצ~עות קשרי

 וכ~
 שרד הל~ושי אמנ~ ~ת"~"

 כוונתו ~רי"ג ~סי" המנ""א~מש""כ כ~~
 ל~וכי~

 כ~כ~~ים
 רק שסגי כהס~ה""י ולא ~~רוע פרק ~ד לי~ול~צריך

ע~
 ~מדכת~ אצ~~ותיו" קשרי

 ~ד רק י~ול לא ~יוה"כ
 עיי""ש" ~רוע עד נו~ל השנה ~~כל ש""מ אצ~עו~יו"קשרי
 עצמו דהמנ""אמשמע

 למ~
 השנה ש~כל דין

 הזרועפרק ~~ י~ל~
 ממ~

 ~לא י~ול שלא המ~בר כתב ש~יוה"כ

 ו~אמת לכי"~" ~וא ~זה הדין וא""כ אצ~~ותוו" קשרי~~
 אברהם ~אשלהפרמ"נ

 ~שם~
 מה על כנ"ל" הקשה

 רק ~יוהכ""פ י~ול דלא ~מח~רשפסק
 אצבעותיו קשרי ~~

 של שאינו רחיצה שכל ~~ע ~שם ~צ"ע אלא ~וז""ל
 ~יוהכ"פ י~ול לא א~אי תענונ שאין כל א"כ שרי"~~נוג
 ~קי~א ר~י ~רה""ג ונכדי עכ"ל" וצ"ע הזרוע פרק~ד

מנח~
 סיפר יד שו"ת על ~ה~רו~יי שלי~""א

 ~ש~
 עמ"ד

רל"נ
 מעמוה"~~

 ~ה~חבר הפרמ""ג ~~רי לייש~ כת~
 להלכה דם""ל כיון אזיל"לשי~תו

 ע~ סגי לתפיל~ דג~

סו~
 א"כ תפילה" לג~י כן פסק מדלא אצב~ו~יו" קשרי

 דג~פשו~
 עד רק י~יו י~ול ~יוה""כ

 ~ו~
 ~צ~עותיו ~שרי

 א~נ~~יי"ש"
 ח~ינן ל~נ"ל

 אבר~~ המנ~ דדע~
 כן אינו

דא~
 ד~כל דם""ל

 ~~נ~
 י~יו י~ול בשחרית

 ע~
 פרק

 יי~כ"~ לנ~י ג""כ ~"ל~זר~יע"
 קשרי עד רק י~ול ~לא

 כמ~ואר~אצ~~ו~יו

~~~
 סעי" ד" סי" ~או""ח ה~ה ~ירור ~ספר ראיתי

~"~
 א~ ש~ ו~ן זה" ~ענין נ~ול אריכות

 אין
לו

 מספי~
 מה מי~"

 ~די~
 לי~ול

 ג""~
 אצ~עו~יו קשרי ~ל

 פ"אאו
 ע~

 ~שו""ע ש~פסק מ~ה והכריע הזרו~" פרק
 ~עי" תקנ""ד ~סי" ת"ב~הל"

 הנ""ל" יוהכ"~ ו~הלכו~ י"~
 שפסקד~~""פ

 ונו"~ ~שו""~
 ג""פ ~~וקר י~יו לי~"ל דיש

ואי~
 ר~יצה לאיסור ל~שוש

 מיהו ויוהכ"~" ש~ת"~
 רחיצה לאי~ור לחשוש יש ~בזה ~זרוע" פרק ~דלי~ול ~י~

של
 ~צינו ולא ויו~כ""פ" ת"~

ע"ז שיער~~ מי ~אחרוני~ ש~
 וכ~

 ה~חרוני~ ~נ~~י וכנראה
 ד~יוהכ""פ

 ~איסור ול~קל ~זריע פרק ~ד ולי~ול כ""כ~חמיר מקו~ אי~
 יותר הרי מש"כ ~י ו~נה עיי""ש" וכו"ר~יצה

 ב~ל" המח~ר של ~י~א ~ך ציין עצ~ו~~~""א מ~~
 יו~כ~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~י~ן
 בירור ~ס" ומש"ככנ"ל"

 ~ל~ הלכ~
 מצינו

 הפרמ""ג ~"ז עמד דכבר אי~רא וכו"" ע""ז שיערערמי ~אחרוני~
כנ~ל"

ומחמ~
 שלו" שי~ וב~רכת החג בברכתואסיים אקצר" אלה ~ימים ה~ר~ת גודל

 ~רכו~ ~ו~~י ~כלוחותם
 ~ויי~ י~~~י~~~

 ~שמ""ח ~שנת כעת~~~~"
 לפ""ק~

 מחזור לאורה זכינו

ע~
 קוד~ ומנהגי פירי~ים

 ר~כבה""ג מר~ה"ק
 זי""ע מסא~~ארמרן

 וש~
 ~אוח

 ח~כ""~
 ~נ""ח ~עמוד

מעמוה""~~
 י~י" נו~ל ~הי" זי"ע ~רן של ~נהגו ה~יאו

 ע~ביוה~
 רק ולא הפרק

 ועיי"ש אצבעותיו" ק~רי ע~
בהערות

~ 
 שכתבו

 ש~
 ממה שלי~""א המו"ל ה~""ג

 ~יי"ש" ממנישנצ~וו

 ~~~~~~~ין
 ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ג~י~~ ~~~י~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ין

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

"~~"~~ 

 ~~ו~~~ ~נ~י~ ~ר~~י~~~י~
 ~ו~""ר

 ~~~ ~~ו~~
 י~""ו~ ~ונ~וו~ר ~~יר י~ר ~~""י~~~זיג~~~

 ~~ ~~~~~ ~ו~ ~י ~~ ~~~"~
 ~נ~ו

 ~~~~י~~ ~~~~~ ג~~~ ~~י ז""~"ג~ו~ייו ~~~~
~"~~~ ~  ~י~~~ ~~ו ~~יו ו~~י~~ נ~י~~ ~""~~ 
 ו~~~~י~~

 ~~~ ~~ ~~~ ~~י~" ~~~ ~יו~ י~י~~~י~~" ~~ ~~~ו~ ~ר~~" ~~ו ~~י~יו
 נו~ניו~~~

 ~נ~ו ~~~~ ~רי~ נ~י~~
 ~~ו~~

~ ~~ו~ ~~~~ ~~~ו ~~~ ~~י~~ו ~~י~ ~"~~ ~~~ ~~~ ~~~~" ~נ~~~~~~  ~~~~ נ~~~נו~~ו 

~~~~  
בעיר ה~עלי~ ~אין דהיכא לכ""ת" לי" דפשי~א
 אי~

 יכולים
 נראה לענ"ד ~רומה" להפרי~

 החרומה הפרשת מהני בנד""ד"~כ~ו
 א~

 ~אין
 ה~~~י~

 ~הנ~~עיר"
 הא

 לכ""~ ג~ ~שי~
 דיכולים

 לחול~ ליק~
מאוכלי~

 א~ ~~ירו" של
 שי~כים כ~ן האוכלים ~על ~אין

 להחולה" ~לו המאכלליתן
 יכ~

 ~~"ס ~"קבחוס" ל~~י~ ~א~~ מ~ואר
 ע""ב~

 ד~אי ~~" הש"ס ~אי~עי" על
 עצ~ולהציל

 ~ממו~
 א~ היא ד~אי~עי" ~כת~ו חבירו"

 ל~ל~חיי~
 ~צ~~ו כ~הציל

 עצמו ל~ציל ד~ותר~פ~י~א ו~""~~ עי""ש" פק""~ ~~י~
 ~~מו~

 ~ר~ו~ו" שלא ח~ירו
 וא"כ דאסור" ני" ו~ל~י ל~ל~" חיי~ א~ האי~עי"ורק
 ליקח ~~ו~רכיון

 האוכלי~
 ורק ד~עלים ~ע""כ אף

~צריך
 מגוף ~~~לים מ"יאשי אי~ו~י ע""כ דמיו" ל~ל~
 וגזל~ ~גנ~ גרעי ~לאהפירית

 ש~רמו
 ד~רו~~~

 ~רו~"
משום

 לג~ול ~ו~ר ד~כה"ג משום וכי השם" ו~יניי יאו~

ועו~
 גרע" מ~רע פקו""נ ~ום ק~~די מצוה

 וא~
 ~~וי

יאו~
 כמו ~הני ה~ם ~ינוי לענין מדעת" ~לא

 ש~~~
הקצו~

 החושן
 ~~חו"~

 סי"
 רס"~~

 ו~כש"כ "עיי"~~
 לזה והסכי~ו ה~עליםבאו ~~

 ניחו~~ משו~
 ל~ציל ד~צוה

 ~רמ~"ם כמ""ש מי~ראל"נפש
 ~פ"~

 חרומוח מהל"
 ה""ג~

 ו~~ו""ז ל"א~" ~~י" ~ל"א ~ס~ו~יו""~
~~ 

 כחב
 ~~~~א ~~ום א~רינן ~~צוהניחותא דמשו~

 ני~~
 ~עי~רא ל~

 ~יי""ש~ לי" ני~אנמי

~~~
 דל~ ~ציאו~ ל~צ~א ~~נו

 גווני ~כ~ה למצוא י~ ה~יסור" ~קלהתרומה ~פר~~ ~ני יהיה

 ~ר""~ ואני~~ שנתח~ן" ו~~בל ~פ~ח ~איירי ~י""לא"
~~פסחי~

 ל"ה
 ע""~~

 מצ~ ל~נין
 איסורי ~אין ~~ל של

~שו~
 דאי~ ~ו~ ~~ן" תאכל ~ל

 אי~ור" על חל ~י~יר
 אין ~רם דלא כמה כלוא""כ

 כ~~
 ~~נ ~~נ איסיר רק

אם
 ~ו~ נ~ר~

 ~~~ן" אי~ור ~ליו י~ל אי~ור ממנו פקע

ו~ו~
 ~כר~" חמן ד~רי ~נ~ילה" ח~ור

 י~~
 ~~ם

 ~רו~~
 שו~ מ""~~כרת"

 ל~לה מ~"כ ~ייך
 ד~רונ~~

 ~~י""ד קיל

 בין ~~י~ורי~" ד~מע~ משו~~ר""~
 לר""ל" ו~י~ יוחנן" ל~

 מ~ע~דלר""י
 גרון" ~הנאח רק אסור אינו ~בתרומה

מ~ו~
 ~~" ~ל""ש ב~מן מ~א""כ ~גרון" ~נ~~ללה

 וכ~
 לר"ל

מ~עם
 ד~תרימ~

 ~~ור אינו
~""~ 

 ~ח"ש
 א~

 ~ב~"~ור
 יתרו~ ר"ל" מידההנ~ה

 כילוי" ~ל ~~נאה א~ור ג""כ
נ~""~

 ל~צ~רופי ~זי ד~"ש משום
 היכ~

 ~~לי~~ו ~נתחלל
 ב~ליע~י חילול ול"ש ~הנאה ~אסור ~~~ן מ~~"ככנ""ל"
 ועו~כנ"ל"

 י"ל
 ד~~רומ~

 מו~ר" כילוי שנ שאינו ~הנ~ה
 ~~רי~ ~כללל""ה

 הא~ורים
 בהנ~~

 שר""ל
 ~ה~" מוד~

 שד""חע~
 ~כללי~

 ~" ~~רכת
 ~ו"ב~" או~

~  
ג"כ ל~ו~י~ וי~

 דא~
 ~אותו

 לומר אין ~יתרים" מקצ~
 ד~י~

 אי~ור
 להתוס~~א" ~נבילה קל ו~וי ~רומה" ~יסור על חלחמן
 ~פ~חי~ ~ש~ ה~וס"~הרי

 ~ל""ו
~""~ 

 האוכל~" ד"ה

לעני~
 ~""א" ~איסור ר""ש דמודה אף ~יוהכ""פ" נ~ילה

~"~
 א"כ ~יי"~~" ~די~ ז~ו~ ~~יני איסור

 ~דפ"ו ~י~~ת ה~וס"ל~י~ת ~~יקרא" ~י" ~וי ~לא ~~ש אי~יר ~י" היידכ~נתרם ~~~ונ~~ כ~~
 ע"~~

 אי~יר ~~ל דאי~ור
 ולא ~וא"~פ"~

 ואי~ור ח~ן איסור וא""כ ~רומה" ~~ע~

 וא""כ ~~"~" ~ניתרו~
~~ 

 חמן איסיר יהיה בתרו~ה
 ירויחולא

 ~~רומ~ו" כלו~

~~~~
 ~ייך הרי

 בפלוגח~ כ"~
 דנ"ג ~~פסחים

 מ~ו~ ~רו~" ~וי א~ ~רומה" חמן~הפריש ע"א~
 דהחו~פתא י"ל וא""כ ניכרי~" ~~ירי" רא~יתדכ~י~

 בכה"ג~ ההפר~ה~ל""מ ~""~

~~ו~
 ועפי"ד איירי" ~~~~ח י"ל

 יצ~~ ~י~ ~~ו"~
דא"~

 קל אי~יר ~ל ~~ור
 ~~בח" תרומ~ הגבה~

 כיו~
~ג~

 החולה" על ה~יס~ר לה~ל ~ורק אסיר" יהיה אח""כ
 הגבה~ ע""יאא""כ

 י~יה לא ה~רומה
 עו~

 ~יי""ש" אי~ור
וא"כ

 ג~
 ל~רום אין ונ~י~" ~~ל ~דאיכא

 כדי ~~~~
 מ~~ם מנ~ילה" דקל ~רומהלהאכילו

 ~~י~
 לעבור רשאי



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~םי~ן
~~~~  קיל נבילה הפרשה ובלתי איסור" ~יה אח""כ ~גםכיון החו~" ~ל האיסור ~קל כ~י בשבת הפרשה איסורעל

 נ~י~~ ומאכי~ןמ~~ל"

~~~~
 עפי""~ ממני נפלא

 אמאי דא""כ הנ"ל" הר""ן
 ב""~פליגי

 ~בל ~מ""ס ותרומ~" ב~~ל ורבנן
 חמור" ~תרו~ה ומ"ס ומאכילין" תרומה ו~רישיןחמור
וע~

 ~הלא שהיא" כמות ~בל מאכילין
 תרומה א~ א~

 ~יות צריך תרומה הפרשת דכאן י~יה לו מ""מחמור"
בכזי~

 כמו
 בי""צ ב~~ו" שכ~~

 ~ש~
 דפו~רת אחת ח~ה דיפריש המל""מ" קושי" נ"י~בכדי י""ד~" ~ות צ""ד סי"

 חצי רק יהיה "לא הכרי"את
 שיעו~

 כאן בי~ר ובזה
 עכ"פ זה" לפי אף הלא ~כזית" צריך תרומהה~רשת

 כזית כל על ~קה ~~ל הוא ד~ם בשי~ורין"מ~ע~
 אחד כזית איסור ~ק כאן אין תרו~" ובה~רישוזי~"

ב~" בזה" העיר דכבר ומצא~י ב~פרים וח~~תי~תרו~"
 פרש~

 וכתב י"~~" דרוש ה~יי~ ~~רך ~רכים
דלהר"ן

 הי~
 הש"ס בדברי אחר ~י" ~ו

 דל~
 של אחד קבין" שני כ~ן ~יש דאייריאלא רש""י" כדברי
 ~רו~

 ואחד
 של ~קן אפשר ואי ~בל"של

 ~ב~
 ~אין דאי"רי ~ום

 ה~רומה קב מאכילין אם ~ליגי יבז~ ב~יר"~בעלי~
או

~~ 
 סי" ~ח"ג ~שב""ן בת" ועי" ע"י"ש" ~~בל

 יומא ~ס" על דוד ידו~ס" ל"ז~
~~~ 

 ~ג~ הרי פ""ג~"
 הפרשת

 לדבר ס"לדרכים
 הבעלים דאין דהיכא כ""~" כדברי ~~ו~

 וליישב כנ""ל" צ"~ ולענ""~ נ~רום" יכולים ~יןבעיר
 ~ש"~דברי א~

 ב""ת בפלוג~ת
 ורבנ~

 עליו ~איכא ~איירי
 איםור ~אין דס"ל לר""ש דוקא זה ה~א ~מן"איסור
 אי~ור עלחל

 א~
 דל""מ למ""ד או כנ"ל" ו~וסיף בכולל

ה~פרש~
 ד~וחק ניכרים" שיריים דל"ה משום

 ~עמי~
~לוג~ת~

 ~~ס~מו הנ"ל" דמ""ד אליבא דוקא
 הש""~

 ולא
 כרבנן פסק הר~ב""ם גם דהא ו~וד כ~" בהדיא~רשו

ד~אכילי~
 וע"~ לתק~" יבא"א ~בל"

 הפר""ד כ~י" צ""ל
 באיסור אחע""א ס"ל ו~רמב"ם שם" ~כ~ב כמו~נ""ל
 חמן האיסור חל הרי בח~ן" מיירי ואם ומוסי~"כולל

 ה~רשה~ קו~ם גם מעיקרא ~בל איסורעל

 לא השני האיסור שאין באופן ל~שכוחי אפשר~~~~~
 כ"ז חל אינו ~בכ~""ג מוסי~" ולאכולל

 נפרש ואם עליו" ~בלאיסור שש~
 תרו~

 האיסור יחול
 במס" ואיתמר יאכל ש~א שנשבעוכגון השנ~

 שוב ~בל איסור פקע ואם ~~ור" ~ריפות אכלדאם כ""ג~ ~~~ שבו~ו~
 רעק""א בחי" עי" וקאי" ~לוי ד~יתלי שבועה" איסורחל

 חמור אינו ~שני האיסור אם ואף רל""ח~" סוס"י~יו"~
 ס~ או""ח ~מה""ת נוב""י עי" ~בל" כמוכ""כ

שבועה בענ~ קי"ז~
 ונבי~

 מ~בל חמור ~תרו~ה כיון ח~ור" איזה
 מ"~ תרו~ה" להפריש אפשר היהבאיסורים ל~~~ שכ~י אלא ~בל מאכילין הדין ~צד א""כ~רבנן"

 דג~ השני"~איסור ~ה~י לזה
 ילקה הפרשה א~ר

 בכ~
 הש"ס בדברי הפי" וזה תרו~" מפני ~~ל נדחהושוב ~וזית" כזית

 י~ויח לא יפריש אם דאף בחול~" בא""א ~פליגוש~מר
 יבוא ואדרבהכלו~"

 עו~
 חומר

 ס"ל וב""ת מזה" תרו~

 מיושב ובזה ה~רו~" קב ~אכילין וע""כ קיל"~תרו~
 הרה""ג קושיתג""כ

 ז"~ מגרוו"~
 כ~ובן~ הנ""ל

 ~ז~~~י~~~
 מה אזכיר

 ~ק~א הנוב"י ב~ברי שצ"~
 סי"~ו""ח

 ל""ו~
 שנת~רח אחד ~בכרי ~כ~~"

 חנ ~בל ש~יסור התרו~" גם אותוו~אכילין התרו~ה" ממנו מפרישין אז בחולי~" אפשר ואי~א~מיל"
 איסור על חל אינו היום" שנ~ר~ה תרו~ה איסוראבל ~אתמו~

 דהל~ עי"""ש"יוה"כ
 המבואר ~י

 בפסחי~
 ~דל"ג שם

 תרו~ת ד~מפריש~"~~"
 ~שום ~רימה" ל""~ ~~~

 ניכרי~"שיריים ~ל""~
 ו~~

 לרי~""ג
 דח~

 מו~ר בפסח
 ד""ה ~~ל"ב שםובצל"ח בהנא~

 כתנ~י~
 מש~~"

 ~א~
 ~אמר לר"ש

ד~מ~
 הוי ביוה"כ גם א"כ עיי"ש"ניכרים" שיריי~ ל"ה ~פי""ה ~ה""ת" מותר זמנו לאחר

כ~ו ל""מ" ניכרים שיריי~ הכפורים יום ל~חר~יהיה ומ~ א~~" לכל ~ז באכילה אסור ה~יריים גםדהרי נ"כרי~" שיריי~ אי~
 ~ח~~

 ב~סח
 לר"~

~נאמר אי כנ"ל" זמנו לאחר ~מו~ר
 כיו~

 חו~" דאיכא
 ו~מרינ~

 לי להביא דא~ור
 הרי ניכרים" שיריי~ הוי א"כ ~תרומה" דאפש~כיון ~ב~

בא~
 מבואר

 ~דל""ז~ בעירובי~
 ~צריך שם" וברש""י

להיו~
 בין ניכרים שיריי~ ~ם

 ל"הכאן וא"~ ו~~ולי~" ה~רו~
 ~~ול~ ניכרים" שיריי~

 שניה~~ הו~ר

 באיזהו ראיתי~~~~
 מקו~~

 בשו""ת
 ~הר"~

 ~מהג~ון
 הצל"ח דדברי ~כתב ח"ג~" ז"ל"מרא~י~ישלא

 אלא נאמריםאינם
 דא~ בחמ~

 מ"מ מו~ר" זמנו ~אחר
 ~מותר היכא ~בל יראה" בל איסיר משום להשהותאסיר

 אזלהשהו~"
 א~

 דעכש"ו
 אי~

 כיון ניכרי~" שירי"ם
 ממילא ו~"כ תרומ~" תרומתו הוי ניכרים שירייםהוי ~אח"~

 עד להשהות מותר ביוה""כ דהריל"~"
 הלי~

 ויהיה
 אונ~ ~רומה" הוי וע""כ ניכרי~"שירי"ם

 דל"מ יין" הלוקח ל~נין ~ם" עירובין בש""ס דאיתא~א ע""ז" צ"ע לענ""ד
 משום לר""ש" לה~ריש" ע~יד ~ני לוגין שני שאמרמה
דל""ה

 ניכרי~" שירי"~
 א~

 ~פרשה א~ר הי~נו זמנו" ~לא~ר
 ד~חו~ר ה~~" שאני ואי ~יכרים" שירייםיהיה

 ~ו~
 מעשה

 היכ~ לאפוקיההפרשה"
 של רימונים שני ~ניו בהיה שם" עוד מבוארהרי בא" ~מילא וז~ן מעשה" דאינו

 יהא היו~" גשמים ירדו אםואמר ~ב~
 ז~

 ע"ז" תרו~ה

דא~
 ל"ה ברירה" דיש

 תרו~~
 לכ~חי~ה~ להש~ות ~מו~ר ואף ~ני" לאאפי"ה ניכרים" ~יר"ים מעצמו יהי~ היום שי~ביר דלא~ראף ניכרי~" שיריים ~אין משים

 בי""צ בשו""ת דאי~א עפי""מ לומר אפשר~~~~~
 די"ל ~ו~צ~" מ~נין קושיא ~אי כי יוקשה~לא ~שם~" דיומא סוגיא ליישב צ"ד~" ס""חאו"ח ~ש~
 ~שא""כ חפצא" איסורהוי ~~רו~ ~שי~ דחוי"" רק הוי מ""מ ~ול~" הותרד~רו~ה ד~~

 והו~ר גברא" אי~ור היי שב~
 שיריים דהיי יוה""כ" לענין י"ל נמי הכי עיי""ש"לחו~"
 לחולה" ו~ו~ר גב~א איסור הוי דיוה"כ ~""~"ניכרי~
מש~~

 ~בל
איסור~ עוש~ ~א~~ ~בל ~חוי" רק הוי ו~רי~

 בש""ס ~ברי~~י~י
 אזכיר ~נ""ל הצל""ח ודברי דפסחי~

 הצל"ח בדברי ~לאדבר
 ~ש~

 דל""ג
 ע"ב~

 ~העיר
 ה~עםעל

 רק תלוי ה~יקר דא"כ ניכרים" דשירי"~
 ד~םבשיר"ים"

 ח~ן" ה~
 א~

 תרומה" ל"ה מצה" ד~רומה
וא~

 מצה הם
 א~

 דשיריים תרומה" הוי חמן" ~התרומה
 הרב בנו בשם ~ביאניכרים"

שאם שמואל" מוה"~ החרי~
 תורם הוי ~צה השיריי~

~ 
 ביבמותוכר""ח היפה" על הרעה

 ע~~ ~דפ""~
 והוא כלו~" ולא עשה ~לא

 כ~כוון הוי דאוליכ~ב
 ל~רו~

 שאינה חו~ן ונמצא יין



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~י~ן  הירושל~י ב~~רי איתא דהרי פלא" והוא טכת"ד"תרומה
~ש~

 פסחים
 א""ר ח~ן" על ~צה הפריש וז""ל ג"~" הלכ~

 אינ~ לא~יל~ הש~רי~ם מתרת שאינה ת~ומה כלז~ירא
 ~אחר זעירא א""ר מצ~" ~ל חמן הפרוש אפילותרומה"
שאלו

 הימנה ואפילו תרו~" אינה טל~ מינ~
 אינהאחר למ~ו~

 ~~עם ~פירש יוצא ~רי א"כ ט~""ל" תרו~

 הא טלאחר
 הפרש~ דל""~

 ~שום ~צה ~ל חמן
 וא"~ ח~ן" ~ל ח~ן הפריש ~אלועדיף ~ל~

 לדחוק א"צ

 ~פורש דבירושלמי ~יון ה~~ר"ב~ע~
 ה~ע~

 בפירוש

 ~~ר~~ואחתו~
 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~ין~~~
~~~י~ור ~~~~

 ~~י~~~ ו~י~ו~ ~~ו~~
 סי" חאו"ח ~תנינא~~~~"י

 ~~~~ ~י""ז~
 בהא דיו~~" ~~וגיא הזכיר לא למהשהקשה השואל" ~ל

 ויש ~ברי~" על נש~ע אם הקל" הקלדמאכילין
 ש~

 ד~ר
 וישהמותר"

 ש~א~ילי~ נ~יל~
 שהו~ נ~ילה" או~ו

 אי~ור
 משא"~לאו"

 יש שבוע~" איסור
 ~מה ו~"ז קרבן" חיו~

 שבוע~ו לו שיתירו א~שר הלא~נו~""י"
 "ו~

 יא~ילוהו
 נש~ע ואפילונ~ילה"

 ~בר לצורך ~~ירי~ ר~י~" ע""~
 ואפילו~צוה"

 ~תירי~ ח~ירי" ע""~
 וכ"ע ~צוה" לדבר

 שאי~ במקו~ ד~ירי~~ודי~
 עיי""ש~ לח~ירו היזק

~""~~~~
 הג~ורים ושל~י הד""ן מדברי תמיהתו" טל צ""ע
 ישן שנא הנשבע ~ין ~חל~ו דש~וטות~"~פ"ג

 ו~ע""~ ~ידו"אינה ~שינ~ ימים" חו~ש יאכל שלא הנשבע ובין ימים"~
 חיילא לא והלכך י~ים" ג" בתוך ישן

טליו
 כל~ שבוע~

 מפני שבועתו"" תדחה "לכשיס~כן י~ו~" א~תמאי ש~ו~תי" ~ל לעמוד יכול באכילה ~א"כ
 יכול שיהא שי~ור אלא יאכל לא ומ""מ נפשית"סכנת
 לא~ול דמותר ~דבריו" ש""מ הרי עכת""ד" עליולעמוד
 כ~ה לאכול מותר שואל דאי שאלה" ~נא נפשותב~נת
 וג~שירצה"

 ש~ועת הוי ש~ב שא~" ~לא לא~ול אסור אם
 חודש יא~ל שלא בפירוש דנש~ע ~יון ~ע~ם" וצ""לשוא"
 ו~""כ יסתכן" דבודאי מעי~רא י~~ הוי א"כימי~י

 לש~עכוונתי הי~
 א~

 אי~ א"~ כשיסתכן"
 ~~ח" ~אן

ל~~יר ואי~
 וממילא דוקא" ס~"נ ~פני ~~יתר רק ז~" בשבי~

י~ול
 לטמו~

 מציאות יש וא"כ שהיא" כ~ות ~ש~ועה
 דנש~ע כגון ~נו~""י" השואלל~~רי

 של~
 ~~רי~ יאכל

~מותרי~
 כוונ~ו ~יה ע""כ ~אז י~י~" חו~ש

 ~שיס~~~ ~~
ואי~

 קו~ם ~אכילין סכ"נ ו~שי~ הר"ן" ~~ד~רי להתיר
 השואל~ ~~רת ~ינ~ילה

~~~~
 יש

 מה"~פ"א הר~~""~ דברי עפ"י הנוב"י" לת~יה~ מ~ו~
 שש~ו~ שבו~ו~~

 ~וא
שלא שנשב~ ~גי~

 י~עו~
 וכן רצופי~" ימים ז"

 מידאותו ש~לקי~ ~בפ"ה~ ~ת~
 משו~

 ש~" ~ר""ן ~ליו ו~עיר שוא" ש~ועת
 וכתב הנ~ל" ~~ם לאכילה שינה בין לחלק יש~רי
 נרא~ דמ"~הר""ן"

אלא מ~ע~י"" ולאו א~ח דין ~הדין לו
 שבו~ת ~ו"ל ~לכך ~צ~ו" לה~ית ~נשבע דהוי משו~

 נשב~ דהוישוא
 לעבור

 ע~
 דמקרא ~~" תור~ ד~רי

 ~יברמלא
 הכתו~

 את ואך
 לנפשותיכ~ ד~כ~

 אדרוש

כד~מרינ~
 לך ~~ש~ר א"נ ע""~~" דצ"א החובל ~~פ"

וש~ור
 נפש~

 דל"ו ~~ש~ועות ~המקלל כדאמרינן ~אד

ע"א~
 ז~ן על ~נש~ע אלא ~ש~חת לא ולפי""ז ~יי"ש"

 ~ו" לע~ודשיכול
 ונס~כ~

 ~א~ילה" ~ח~ח שלא
דרפואתו ו~~

 ליח~
 ~ו~~י ו~~ה"ג פיו" לתוך ~אכילה מידי לו
 ה~ו~""י~ ~~רי וא"ש שאלה~ני

~~~~
 ה~וב""י על ל~מוה דיש ראיתי שוב

 ~ש""~
 ~~ורש

 ~ר~א" ר~ינא מיני" דבעא ~""~~" דכ"ו~בש~וטות
~שב~

 ~הו" עלי" ו~סתכן כ~ר על
~~~~~ 

 לי" לישרי
 רש"י ופי" וכו""~ר

 ו~יו~
 ל~תחיל~" לי" שרינן לקמן דאתי"

 לי" אכילכי
 שבו~תו ~ל ~~ר לא שבועה" ~ה~ל~

 א""כ שאלה" ~לא ל~ שרינן דלא הנ""ל" הנוב"י לדבריואלו עכ""~
 וב~קו~ ~~~תכ~" ה~עי" להיותיוכל

 ~~"פ ~אי~א
 וא""~ ש~" בניב"י כדאיתא מד~ר לאפוקיהדיו~ות

 ~לא
 ש~ועתי~ טל דטברי""ל שאל~" בלא א~ל ואם שאל~" לי" מצריכינן היה לקמןאתי
 ד~~ר ~זה" י"ל~~ו~י

 ז~
 הובא הרשב"א כד~רי תלי"

 ~י" ~או"ח~ב"י
 ש~"ח~

 ד~לי" נ~ילה" לו מא~ילין או בשב~" לחולה שוח~יןאם הראשוני~" ~~לוקת ~דבר

א~
 וע"כ עיי"ש" ד~יי" רק או ח~לה" ג~י הותרה שבת

~שו~
 חפצא אי~ור היי ונבילה גברא" איסור הוי דשבת

 וכ~""ש דחיי"" רק הויע""כ
 בז~

 חאו""ח ~שם בי"צ בשו"ת
 ש~ כ~~ ו~ה"~ צ""ד~"סי"

 רק ~היי שבו~ה ד~~""ד
 ובז~ חילה" ג~י הו~רה הוי גבראאיסור

 ~יון י""ל
 גמור ~היתר הוי~ותרה

 חו~ ~מ~ו~
 ~~זיל ~ר""ןוע""כ ש~לה" ו~"צ

 ~יתרה הוי ש~ו~ה דאיסיר זו" ~שי~~
 ל~ קש~ דאל"~ שם" ~~י"צ שהוכיח כ~ו~חולה"

 ליה
 לכשי~~~ןל~ימר

 לא והרי ~~"נ" מ~ני ~ש~וע~ תדח~
 בנש~~ ~ש~יעות" ה~בואר דלפי כלל" הש~ועה ~ליעבור
של~

 ~ש~ו~ה קל נבילה ואי~ור הקל" אותו ~מא~י~ןוכיון אי~ירי~" על דעתו ד~ין פ~ור נ~ילות ואכל יא~ל
 ~ודאי וא""~ ו~ש~" ל""ת~הוי

 ~שיס~~~
 יא~ל

 ע""כ אלא כלל" הש~ו~ה ~ל יע~ור לא ~שבועה"דקיל נבילי~~
 ד~וי מ~~~ ~י~ורי~ ~שאר ~יל ומ~ילא ד~ותר~"ס"ל
 דו~יא גבראאיסור

 ~ש~~
 ~יצ""~ עיי""ש

 בזה ~~יא שלא
 ~זה דחקר ~נ"ל" הנו~"ימד~רי

 איז~
 קיל

 ~~וע~
 או

 וע"~נ~יל~~"
 ס"ל

 ~ר""~
 ~~~רי ינ~ ג"~" שאלה דא"צ

 דאזיל א~""ל הנ""ל"הש""~
 ~וי ~~~א דאיסורי בשי~~

 הנו~""" א~ל שא~" א"צ י~"כהותר~"
 ע"~

 ~שי~ה אזיל
 ו~~ילא דחוי" ~וי שבת~אי~ור

 נ~
 ~וי ש~ו~ה ~י~ור

 כא~ אי~ ~אל""~דחוי""
 אי~ור ד~י~~י ספק

 ש~ו~~
 קיל



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~
מנ~י~

 ולא ~נ""ל" ~בי""צ וכד" הותרה ד~~ועה מ~~ם
 בד~רי ~נ"ל ~בי"צ דברי על צ"ע גם ~ וצ"ע" ש~~"ג"~

 דזה די"ל הנ""ל" מפורש~ מג~קש~
 ~~מ~

 ~פ""ב ~ר"ן מ~ואר דהרי~ר"ן" ~פ~ג~א ~לי"
 ד~יצה~

אם שם" ~ב"י ומובא
 ~ו~~

 או דחוי"
 ~ו~ר~

 אצל ד~וי"ששבת דהוי במפרשים ~וכמבואר
 חול~

 דבריו ולפי הותרה" ולא
 וע"~ ~ש"ס"פלוג~א יסת~

 כתב
 וצ""ע~ א~דדי הר"ןד~רי צריך דלפי"ז הנוב"י שפ~

 ~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~י~~~~י~
 ~יו~~~~

 ~~"ו
~~ 

 ~~ו
 ~~~ ~" ~וי~~ ~~"~

 ו~י" ~~י ~""ר ~~~" ~~ ~י~ ~י~~ו~~~
~~~

 ~~ר
 ~כי~ו ~ו~~ ~~ ~~ ~ו~ ~~ ר~

 ~~ר~~~ו~ ~~
 ~~~~ ו~ו~~ ~י~~ ~ו~~ ז~~ ר~~

 ו~ו

 ~~ו ~~~ורי~~ ~יו~ ו~ו~~~ירו~
 ~ירכי~ו ~ו~~~ ~~י~י~ ר~ ~~

~~ 
 ~ו~ר~" ~~~ ר~י" ו~י" ו~ו"~ ~~י~ו

 ~י~ו ~~י ~~~~י~~י~~~
 ~~~ יו~~~~ ~י ~יו~כ"~" ו~ו~~~ ~ירי~ ~י~יר~~יו ~~~" ~~ ~~~~

 ~~~ ~~ ~~" ~~ו ~~~י~ ~ר~ ~י ~~~~ו~~~"
~~ו~

 ~~~~ י~~~ני ~~~ ו~~ ~~י" ~~ ~~י

 ליוהכ""פ דבניג~ ~לו" רש"י ~דברי דמשמ~~~~~

פשי~~
 לי"

 דא~
 ולפי כ~יפו" על מרכיבו כשחלה

 ~לי~זר לר~י ~שאלו מה קשה"זה
 חל~

 על שירכיבו ~הו
 ש"~ ד~רכיבי"וס""ל ע~י"" דפליגי חכ~י~ מדברי דמוכ~ מ~ ילפיכ~יפי"

 ס""ל דר"א
 ו~רי ~רכיבי~" ד~י~

נזכר ל~
וכמ"ש עצ~ו" יו~כ"פ ל~נין דמיירי ~ש~~ ש~~" בדבריה~
 ביכורי~ ~~נ~~

 פ""ג ~יומא ~~וספ~א שעל
 והרי עיי""ש" ביוהכ""פ ~ש~יר שרינן אי דמי~~יאה~~"
ש""מ

 דא~
 ביוהכ"פ

 פירש""י ולולי כ"כ~ פשי~א הוי ל~
 אפ""להי"

 ~ירוב דאין דהוכיח הש"~" בדברי ~כוונ~
 ידעינן דיוהכ""פ רש"י פי" לפי א~ל~צמו" ~ו~כ"~ ול~ לשב~" דעתי הקרא דמוקי ~מ~ו~וצא~"

 מ~אש"מ ד~יכ~ קשה" גופא ~א וגם כנ""ל" קשה דישלחנוקרא דקא~ ~ה~
 דקא~

 דוק~ דלמ~ ישלחנו~ קרא
 דלא היכא

 וכ~ו שבת" ~בות הקרא מד~יצ~ריך לו~" לי" הויויותר יכו"" ~~י ~דמתני"" הבריי~א על רק דקשהדמשמע וכו"" ""ל~~ני"" מדאיצ~ריך רש""י נ~ין צ"ב וגםחל~~

שכת~
 וכו"~ ~התיר" קרא "ל"ל אח"ז

 המפרשים שכ~בו ~פי""מ בזה"~~~~~~
 ~קשו~

 על
 דאיצ~ריךהא

 קר~
 דוחה הש~יר דשילוח

 ~~שבת"
 ~בי~מות הקשו ~~וס"

 ד~
 ה"

 ע"~
 ד""ה

 נמיו~להו
 כ~~

 וא""ת
 וניל~

 שב~ דדחי קר~נות משאר
 בכל ד~וי כיון ~דיר" כיל~ו דחשיבי ר"י ואו~כו""

 יכול שנ~" בכל נמי דהוה המשתלח וש~יר כו""שנ~

 ממיל~למיל~
 ול""ל קרבנו~" וש~ר

 קר~
 אש אמרי ב~~ר כמ""שצ""ל ו~ז~ עכ~""ד~

 ~סו~
 דהבריי~א חיו"ד~"

נק~
 רק

 ~ב~ו~דו ~וי ~ילפו~א עיקר אבל דקרא" לישנ~
 כלכמו

 ~קרבנו~
 ל~זומן ~יצ~ריך ו~~י קבוע" דזמנן

 ו~וכחת הש"~" ד~י~י ~שות לש~ר~ו
 רק ~וי ר~~~

~~
 ~נין הבריי~א דאשמ~ינן

 ולא דמרכיבין" שב~
אשמעינן

 עיריב דאין ש"מ יו~כ"פ" ב~~~ ז~
 והוצ~~

 ~יי"ש~לי~כ"~

~~~~
 ~יושב

 דרש""י ~אחרונו~" ~~ערו~ שתי שפ~
 ד~~רא וכו"" ל~תני"" ""מד~יצ~ריך רקדייק

 רק ל~כי"א~י ל~
 ו~וכיח כ~" מ~ני ~בריי~~

 מ~~
 דאיצ~ריך

 ב~ר רש""י דכ~ב והא ביו~כ"פ" ול~ דוק~" בשבתלמתני
 ד~~ה היינו וכי"" קר~" לי ""ל~~הכי

 ל~בריי~~
 להביא

~קר~
 ל~נין

 ו~יי~ דוקא" שב~
 רחמנא וקאמר שפיר

 ~~~~ דלפיישלחנו"
 ו~בן~ וכנ"ל זמןלו קבו~ ד~וי מהא הילפו~א" ~יקר

~~~~
 דיכול נאמר אם כ""ז

 למיל~
 הקרבנו~" ~ל

 ~~פרשים לפמ"ש אבל ליי~כ""פ" ו~""שלשבת" וא~
 ~שום ראי"דאין

 דחיובא בעידנא" דל"~
 דשב~

 ~וא
 אינוו~~שה בר~"ר" ~~ות ד" כשמ~ביר ~ו לירושלים" ~וןכשהוציא ~יכ~

 מקיי~
 ד~~רינן וכמו לציק" ד~ייתו עד

 ~דל"תלענין
 ~~שב~

 או ~"~~" דקל""ג
 משו~

 דאפשר
 אמרי ~~שו" ומש""כ ~חתיו" אחר ל~ביא שני~ם"לקיים
 דא~ נדחים" בע"ח א~ינן אם דתלוי ש~"אש

 באחדפסיל איר~ אם
 מה~

 צריך
 ל~בי~

 כדאי~א אחרי~" שנים
~ביו~א

 יחלל אז גם וא""כ מקודם~" ש~
 בשחי~~" שב~

 כ""ז דהרי מ~ד"צ~
 ~ל~ ~~

 קודם השחי~~" ~חר

~~~ב~
 והכ~ לד"" ~שע"ר

דאחר שנדחים" בשחו~ים מידים
 ז~

 גרם כאן אין ל~ה וקודם ~~ר" להפריש ~""צ
 דלא שבת"לחינול

 נשח~
 עי" מקודם" כלל עוד

 קרא ~ליוא"כ בש""~" ש~
 שבת דדחי יד~ינן ל""ה בחלה" לרבו~

 אלא ש~ת" רק ולא~כ~"ג"
 א~

 דחי דלא י"ל יו~כ"פ
 ליו~כ""פ~ ו~וצאה עירוב יש~ם

~~~~
 ד~בריי~~ ~כל" שפיר אתי

 דיש דס"ל
 א~ הקרבנות"~כל למיל~

 לענין
 ~דע~י שש~" דרבאוקי~~א לפי בשב~" חל~

 ל""~
 א"כ כנ""ל~" מיו~ר

 דהוימכ""ש
 א~רינ~

 ו~וצאה עירוב דאין ש""מ ~יו~כ"~" כן אשמעינןו~דלא ו~וצאה" ~ירוב יש א~ ביו~""כ" כן
 אבל~יוהכ""פ"

 דא~א ~""ל" לר""~ ~שו~לי~
 למיל~

 מכל
 ובז~ כנ"ל"~קרבנות

 יו~כ"פ על גם לש~ול יש
 ביוהכ""פ~ והוצאה~ירוב י~ א~

 להו~י~~י~
 דהילפותא ד~""ל דבריי~א" ב~~מא תב~ן

 בהא לחלק ס""ל ולא ~קרבנית"~ל
 ~זבחים התיס" כפ~~י די"ל~עידנא" דל""~

 דאם ס"~~" ~ו~
 לקיים אפשראי

 עש~
 ~ע""א

 ל~
 דמיעקר בעידנא בעינן

לאו
 מ~לכו~ ~פ"י ה~ל""מ ו~ביאו ~יי""ש" עש~ ל~יי~

ק"~~
 ע"ז וכ~ב

 שהו~
 דקשה ו~יינו עיי""ש" גדול חידוש

 מכמה~"ז
 בש"~ מקומו~

 דלא
 י"ל אמנם כן" נרא~

דכ~בו
 ז~~

 ~""ב ~דצ"ז שם ~~ו~" קישי~ ליישב רק

 דפ"~ ופ~חי~ ו~ח~"ד"~
~~"~ 

 ~ל
~~ 

 דצר"ך
~~~ 



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~י~ן
 ש~~~~פסחי~

 ~שה ~אין
 פ~חי~ דא~יל~

 ל~ת ~וחה

 ל"ת ו~וי עצם"~שביר~
 בעי~נ~

 כנ""ל~ ~י" ובזה ~יי""ש~
אולם

 ח"~
 יהו~ה בן ~איסי

 ש~
 ~~סחים

 ~צ""ה~
 לית

 ה~רשהלי"
 ~ו~צ~

 ~יח בו שיש ~צ~ על בו" ~ש~רו לא
 ל~ידושו הכרח אין שי~ וא""כעיי"ש"

 ש~
 ה~וס" ~סקי

 עפ""י ה~ה ~~ו~" ~~ל הש""ס ד~ברי י""ל ו~~ילאהנ"ל"
~~רי

 הת~~
 יהו~ה לר" והנה הנ"ל~

 ~~~צ""א~ ~ילי~
 ~~~ היחי~ ~ל ה~~ח אח שוח~ין~אין ש~"

 ס"ל לאע""כ לז~וח" ~וכל
 כ~""~

 ל~ידי" ~ת~שה י~ו~ה" בן ~איסי
 הש""ס כ~י" לו~ר וא"א לי"" ע~י~ ~ה או~ו י~שוהאי

 הוא ~~רי שני~" עללה~ורי
 ילי~

 ~~צ"ה~ ש~ו~י" כנ""ל" לז~וח תיכל ~לא
 וע"~ ~תוס""

 כאיסי דס""ל
~~ 

 יהודה
 ל~צ~~~ו~י

 ו~או""ח ~ש"ס" ~יי~""~ ~ו~" ~ו שיש
 ש~

 ~נ""ל~ התוס" ה~ס~יכ~~רי

~~ש~
 ~תחו~ין הנ~ל" ~~תי ~רייתא על

 ~שו~~יל" י""~
 ~רייתא ~הך

 ~ס"ל יהודה" ר~יס~רי וסת~ היא" כהני~ ~תור~
 ~ל~

 עשר רק הי"
 ~~ריו שאר~והנה עיי""ש" ~ילי~

 ש~
 ב~י"

 הסתיר~
ה~ה נ~רי~ות" ~יו~א

 תוא~י~ כ~ע~
 ~סי" ארי" השאגת ~~רי עם

 י~ז~עיי"ש~" ע"~
 ~ר" הנ"ל" ~~רינו ~י ג""כ נא~ר

 יהו~
 יש שפירלשי~~ו"

 לל~ו~
 אבל ה~רבנות" ~ל

 ~כל הש"ס כ~~רי ס"לל~א השואלי~
 כנ""ל" ~קו~

 כנ"ל~ הקר~נות~כל ראי~ ואי~

~~
 ~יא חו~ה

 נ~נ~
 לייש~ כס~" ~י~ת עלי"

 ג"כ

~ז~
 ד~סיק ב~א הש"ס" סתירת

 ~ר~ר~ש~ ~~כרי~ו~~
 ~~שתלח שעיר שאני ד~יל~א היא" ~~ו~א

 ו~י" דרפר~" להא ~חי לא ~יו~א ואילו בכך"שהכשרו
 ו~ש""כ ש~~~חוס"

 ס"ל לא ~~כריתות לחלק" ~~~רשי~
 ולהנ"ל קצת" ~וחק ~חלה"~~יירי

 ~ה~~~ יתכ~
 שיש ~ה

 לעיל" ~~ואר ~הם וה~" ר~ר~" ~ד~רי ~ירושים ג"ל~ו
"~

 ~~יו~א רש"י ד~רי כ~ש~ו~
 ו~כריתות~

 ~~יוהכ""פ
פשי~א

 וא~ ~ר~י~י~" ~ב~~ה דעתי ה~~~ ~ל~
 עירוב יש

 ~ה ליוהכ""~"ו~וצ~ה
 חילו~

 בין יש
 לש~ת~ יוהכ""~

 הדין אש~~ינן לא ~~ריי~א ~~ה הוי דההוכחה~"
 ג~ ~א~~ א~ל ג""~"ביוהכ""פ

 דעתי~ לדרש א"צ בש~ת

ויל~ינ~
 יש ג" כנ"ל~ ה~ר~נות ~כנ

והוצאה ~ירו~ י~ ~א~ ל~ר~
 לי~וה~"~

 ו~י""ז יוהכ~פ"~שביל ג~ ~עחי ~רש דצריך לו~ר ס~רא יש
 עו~ ~הוכ~~

 ~~נ""ל שאת" בי~ר
 ~ל~~ ג"כ" ש~ת ~ל לע~י~או~~י"

 ו~~ר ביוהכ""פ" ~וקא
כ~~נו

 דע~
 הראשון ~י"

 קש~
 דש~נו ~~ה

 ג~ לר~
 ~ל

 ~ש~ח יותר פשי~א ל""ה יוהכ"פ דגם הרייוהכ""פ"
 דאין ה~" כפי" לו~ר א""א אז ה~ר~נות" ~כלילפינן דא~ ~לוי" א~רוני~ פירושי~ וה~" והוצאה~ עירו~יש א~

 בי~לחל~
 ש~ת

 וכ~""ש ה~ר~נות" ~כל כ~ו ~זה" ליו~~
 ~שא"כ שם" אש~א~רי

 יש אז לזה" ילפוחא צריך א~
 ~~אלו~ר

 ליוהכ"~ ר~
 לש~ח~ ולא

 ~כל היל~ותא י~ו~ה לר" לעיל" ה~בואר כ~י~~ג~
 ה~~וארד~לשון נראה" ה~ריי~א ~נשון נדייק וכאשר~קר~נות"

 ~~יו~א~
 ~בפ" הת"כ ~לשון ~וי

 לשון ואילו יהודה" ר" וס~~ו~~ש" אחרי~
 ~ריי~א דזה י""ל ~~ילא בשינוי"הוי ~~כרי~ות~ ה~ריי~~
 ול~ אחר~

 ~תי"כ~

 דיל~ינן יהודה ~ר" אלי~א אתי" ~~יו~א א"ש"~~~~
 וע"~ ה~ר~נו~"~כל

 ה~וכ~ה
~~~ 

 ~~~רייתא
 לענין ~ביאהלא

 ג~ יוה~""~
 ההוכחה

 נצ~ה" וג~ ק~~
~שא"~

 וההוכחה ~~לה" יתירה ~רא ~צריך ס""ל בכריתות
 ~נ"ל ליוהכ""~" ו~וצא~ ~ירו~ יש ~~~~וי

 לל~ו~
 לש~ת

 דחי ~"זג"~"
 ~ל~~

 יש
 עירו~

ובא ~כך" ~הכשרו יוהכ""פ ~שאני ליוהכ"~" ~ע~י קראא"צ ו~"~ ליוהכ""~" ו~וצאה
 ר~

 וא"ש~ לש~ת

~ג~~ ~ם~~י~~~~
 ו~י~ו ~~י ~~ר" ~~ ~~~יר ~י~ ~ ~י~ ~~~~~~

 ~~~~~~ ~~י ~~~ ~י~ו ~~י ו~~~~
~ ר~~~~  

 ~ו~ר
 ~ו~~ ~י~ ~~

 ~~י~ו
~ נ~ו ~ר~י ~~~~~ו ~~י~ו" ~~  נ~ו ~" 

 ~~ נו~ ~י ~ו~
 ~~ר ~~י" ~~~ ר""~ ~~~ ~~י~~~~ו"

 י~~ ~~ר~
 ~~~~ ו~~~ ~ירו~~ו~~

~ ו~"~" ר~י ~~~~~ורי~~ ~יו~ ו~ו~~~ ~י~ו~ ו~יו  ~י ~~ ~~~ יו~~~ 
 ~ו ~~~יר~~~

~ ~  ~~ו~ ~~~ ~~י 
 ו~~ר~~י ~~~ נ~י

 ר~~נ~
 ~~~~~~ י~~~~ו

~~~~
 ~ש"ס

 ~~ ~כריתו~
 י""ד

 ע""א~
 על

 ר"~ ש~" ~~תני"דאיתא
 או~ר

 א~
 ~יה

 א~ר חיי~" והוציאוש~ח
 ה~~ורי~ ליו~ ~והוצ~~ עירי~ ואין לש~תו~וצאה ~ירו~ או~ר~ ז~~ ~ר~

 איח~ר אי אלאוכו""
 דר~ר~

 א~ר ~ש~ת" א~ילו ~תי וכו" עחי איש ~י~ושלח ~~ני~ אי~~ר" ה~א על
 ר~ר~

זאת
 דהכשירו ה~~~לח ש~יר ש~~י ~~אי וכו" או~ר~
 אלא~יוהכ""פ"

 דר~ר~
 ~~~רשי~ ו~ק" ~כ""ל~ היא ~~ותא

 ~~ש"ס הג~""בסתיר~
 ~~כריתות~

 ~סיק
ואילו ~~ותא" דרפר~

 ~ביו~א~ ש~
 וכנ""ל~ ~~~ו~א קא~ר לא

 שה~~ה ~~ ~י על א~~די" הש"ס ד~רי לייש~~~ג~~~
 ~ידושי~~~ר

 ~~ר~"~
 הנ"ל ~ש"ס ~ברי על

 הוצאה איסור ל~תיר ~רא~צריך
 ~ש~~

 ש~יר אצל
 ~~~~ש~לח"

 ~בי~~ות ~איחא
~"~ 

~~""~ 

 ~ולא ~א~ר
ו~האי ל~ריו" ~ותר לצר~~ו והו~ר הואיל קרי שראה ~ורעג~י

 ~ע~
 א~ינא הוה

 שא~ו~
 ~ואיל ת~יי~~" אשה

 איסור איש~רי אח אשת איסורואיש~רי
 אחו~

 אשה
 וא~~יי""ש~

 ~כ~ורי~ יו~ ג~י נ~י הכי כן
 שחל

 להיו~
~שב~

 דא~ר
 ~בכריתות~

 ~כשירו ה~ש~לח ש~יר שאני
 איסור ואישתרי ~ו~יל נא~ר כנ""ל"בכך

 ש~ת~ איס"ראיש~רי הכ~ורי~ יו~
 א~נ~

 א~רינן
 ש~

 ד""ה ~~י~~ות



~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~~~י~~
ע"א~

 ד~יגו חי" נשא ואח""כ ~ת ~נשא היכא ~ינח
 אחות איסור נ~י איש~רי אח אשת איסירדאישתרי
 עולא ~ודי לא ~יוכו" ק~י~ אשה אחות איסור ~ת" ואח"כ חי נשא אלאאשה"

 ש~~
 שאין ש~יני ~ליל ~רי ראה

 ידיו~ניס
 ל~הוני~

 יצא שלא
 ~ש~~

 לה~יא ראוי שהוא
~ה

 קר~~
 וא""כ ~כ""ל~ וכו"

 בש~~
 ~לוי נ~י ויוהכ""פ

 דא~בזה"
 ואי~~רי היאיל שייך קדי~" יוהכ""פ איסור

 ה~~ואר ל~י א~לאיש~רי"
 ~~וני~

 ~דק"א
~~"~ 

 ~וי
אח~

 ש~ת איסור או ~~רווייהו
 ~די~

 ~~"א ש~אי~ או
 א~ר וש~יר אישתרי" ואישתרי הואילול""ש

 ודרפר~ ~כך" דהכשירו יו~כ""פדשאני ~~כרי~ית~
 כנ""ל~ ~דותא

~~~
 דאיתא ק~ה

 ~ילקו~
 ~~שא

 שצ"א~ או~
 ~חלליה

 ~עו~ה כל או~ר שהוא ל~י נא~ר ל~ה יו~ת~ת

~לא~
 ~לאכת ~ל ואזהרה ~ונש וכו" ונו" ~ז" ~יום

 ~חלליה ת"ל ~ניןהלילה
 ש~נו עונש יו~~" ~ו~

 את ל~~יא ת""ל שאין הש~י~י ויום ~""ל ש~ענו"לא אזהר~
 וכו" יאשי" ~ר אחא ר" ד~רי האזהרה ~כלל שהואהלילה
כ~ו ק~וש" אי~רי וש~ת הואיל דהו""א רענן ~זית ו~י"~כ"ל~

 ~ק~שי~
 אחר ~ולך דהלילה ~צינו

 א~ היו~
 ~ש~ת

 ש""~ ~ש~ת" וא~ילו ל~~י קרא דצריך ~~אהלא ד~ללי"" קרא לי ל~ה קשה הנ""ל ולפי ע""כ~ ~~"לכן
 ~אי~ור

 קוד~ ~~ש~~
 דל""ש יוהכ""פ" אי~ור עם ~~""א ~כ""פ או

 וא"~ ~ישתרי" ואיש~ריהואיל
 ~תחיל ~~~ איס~ עכ"ח

 ~~חיל יוהכ"פ דאיסור פשי~א דהא~~אור~א"

 ער~ ע~ ~ער~ ~~י~~~אורתא"
איסור וא~ שב~כם" ~~~~ו

 ש~~
 אי~יר ~"כ ~~צפרא ~~חינ

 ~די~ יוהכ""~
~~יי~

 ו~פי~ו ~~~י קרא ול"צ איש~רי ו~יש~ר" הו~יל

~~~~
 י""ל

 ~אי~
 הקרא דצריך ד~חללי"" ~~רא ראי"

 כש~אל ~לאכותלחילוק
 ~ש~~

 ס"ל ~כריתות דהש""ס וי""ל ש~ת~ ליל על לל~ד ~אולא ע""א~" ד"ע
 ושפירכן"

 ש""~
 כנ"ל~ אישתרי דאיש~רי הואילדל"ש ד~תי" לקרא ~דצריך ש~ת ~ליל איסורא

 ש~ ~~יו~א~~~~
 דאי~א

 ~קוד~
 ~רייתא האי על

 חי ~א~ר ר""נ דאי נ~~" כר" דלא כ~אןד~תי"
נושא

 ואח"כ שאני" חלה ר"נ ~י~א א~ילו ~צ~ו" א~
 האאי~א

 דרפר~
 זאת

 ~ו~~
 דאין

 א~ילו ברי"תא האי ד~וקים ~האי ו~זיל דסליקהכ~ורי~" ליו~ והוצא~ עירו~
 נת~ ~ והרי נ~ן"כר"

 ס"ל
 ~~ש~~~ ש~

 ~~ערו דלא
 לחילוק ד~חללי" קרא ול""צ ~לאכותלחילוק ~~
 ~לאכו~

 ו~א
 הוה אי א"~ שבת" דליללאיסורא

 א~רינ~
 דיש

 ש""~ ליו~כ""פ"והוצאה עירו~
 ~רא וא"צ ~~תי" ~קרא ש~ת ליל

 ~כ""ח אלא לזה"ד~~ללי"
 כרפר~

 א"כ איש~רי" ואישתרי הואיל ול"ש~יוהכ""פ" ו~וצא~ עירו~ דאין
 זול~

 קרא
 לאד~ללי"

 יד~ינ~ הו~
 לא לכן ש~~" דליל איסורא

~יק
 ו~יו~~ ~דו~א" דרפר~

 ד~רי סת~י דלא ש~יר
 אהדדי~הש"ס

 ~~ ~~~~~~ םו~~ ~~ ~~~~~~~~~
"~ 

 ~ו י~ ~~ ~~~ו~
 ~~~~~ ~י~

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~"~ יר~~י~~~""~"

 ~~~ ~יו ~~רי ~" ~" יו~ ~""ו"
 ~~""~" ~~""~ ~~~~~ר"

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

~~~י"" "~~~~
 ~~ני ~~~~ור~

 ~ר~
 ~~~ י~"~"

 ~~~י~ו~ו
~~ 

 ~~~"~י~י~""~
 ~~ו""ר

 ~~י~""~ ~~~~י~""~ ~~פ~ ~נ~"~

 ~~"כ ~~~~י~~"~יי~~~
~~יני ~~~ר~~ ~~~ ~ו~~  ~~ ~~ ~ ~~~~ ~~ ~~" ~נר~ 

~ ~~~נו~ ~י~ ~~ו~ו~~~  
 ~ו~ו

 ~~ ~ ~ו~
 ~ו~~~ ~~~ ~~י~ ~ורו~"~

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

 ~~~ ~~ו
~

 ~ור
 ~ו~~ ~ ~~~ ~~נ~ ו~~~~~ ~~ו" ~ו~

 ~~ו

~ ~~ ונ~ ~~כ~ ~~~~י~~ר~ ~ ~ ~~ו~~  " ~  

~~~~~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  
 ~יו ~~ו ונ~~~~נו ~~כ~"

 ~~ו~ נ~~~ ~~ ~~י ~~~ ~~"~ ~ ~~~~~"
 ~ ~~ ~~" ~~" ~~~~~י~ ~~~~ ~~י ~ו~"~~~
 ~""~~~~ו~" ~~~~ ~~וכ~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~" ~~""~" ריו~~~

 רב לראות ש~ח~י~~~~
 ש~~תתא ולי~ין ~~ירור חי~~

 ו~הדא"
 הא~רוני~ ~ד~רי ~ו""~ שה~א~~

 הד~ר הנה נ~~שהי להלכה ~נוגע א~נם~זה"
 פשו~

שצו~""~
 נ~כוין ולא ה~קרה לחיזוק ~~יקרא הנ~שה

 ~אפי" הסו~ה" י~סול שלא צוה""פ"~~
 הפו~קי~ לד~~

שה~את~
 ד~ציה"פ

 א~
 נ~שה דלא

 לש~
 כל ~~ני" כך

 הגם לי"" כדאית~~ד
 ~ז~ דא~

 יש
 א~ל הסוכ~" ~כשיר ~קל ד~הני נ~י ~"~ האי"כולי בר~ ול~ פלוגת~

 ~ש~ח~פ~יק
 ולגרו~ הסוכ~

 ~ו~י" ש~~נו" לא חו~רא
~ד~רינו

 ~~נח~
 יצ~ק

 ~ח""~
 סי"

 נ"ו~
 בחו~י שדנ~י ב~ה

כ~יס~
 בין ואין הסוכות ~על

 אי ג"~ לחו~ חו~
 ל~ח~ירל~וד א~רינ~

 שיחש~
ראי" אי~ א~~ פסול" כ~כך האויר

 לנד"~
 ~י~~~~ ~יי""ש

 הי~י ו~פר~
 ~ל~

 ל~ו ניחא
~ז~~

שכת~
 ~ר~~"א ד~רי ~ל ד~סו~ך

 ~~ס~י~
"~ 

 דא~ש~~
 ~וכח ולפי"ז הפ~יד"לא ~""נ" קנה דא""צ ל~כך ~גי~ ו~קנה ה~פח

 די~ די~
 הפ~ח לצורת ~חיצה

 דל~א~
 נ~שה

 לש~
 ציין ש~רי לנד"ד" ~י" אין כך

~שע~"צ
 ש~

 ~סק""~~
 וה~כורי י~ק~" ה~כורי לד~רי

 ~סק"ז~י~ק~
 קו~ית תירן

 ד~יכה ~פ"א~הירושל~י שהקש~ ~סק"~~ ה~ג~
 א"~ ה~

 שיהי" ד~~ינן ד~~ואר
נ~ש~

 דה~~יי~ יעק~ ה~~ורי ~י" כך" לשם
 ~ח"צ~" לענין רק צוה""פ ל~נין ש~ איירי דלאיראה ~ירושל~י



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~י~ן
~~~~~~  יש וד~יו~זה

 ~בר~
 דלא ד~יכי לו~ר

 כך לש~ נ~ש~
 מדרבנן רק שאינו צוה"פ ל~נין אבל כמחיצ~" נראהאינו
וג~

 ש~גביה היכר עושה
 הקני~

 י""ל שפיר הסכך ננד
 ~ש"כ זה ונפי ~כ""ד"ד~הני

 הסוכה להפסיק דכדי ~נד""~
צריך

 להיו~
 לו דאין מ~ש" ~חיצה דין לו

להפ~יק~ מחיצ~ די~

ד~~~
 גם ~~ל~א מה~י הפ~ח דצורת א~""ל דאפי" י""ל

 מ"~ל~ומרא"
 הפתח ~ורת מהני לא ד~~וכה י""ל

א~
 ~מ~ואר כפי דכלאי~" ש~ת לדין ול"ד לקולא

 ב~וסקי~
דדי~

 כ~ב וכ~שר וכלאים" ש~ת מדין חלוקה ~וכה
 ~דף בסוכההר"ן כ~

 ז"~
 תר""ל ~~י" השולחן ~~רוך ~ביאו

 ~~~~י~
 דאע""ג ~פ"א ~ר""ן כ~ב כן דהנה ~ וז""ל

 ל~נין ג~ורה מחיצה הויהפ~ח דצור~
 מ"מ וכלאים" שב~

 סוכהלענין
~ 

 במחיצה ~~צריכו וראי" מ~יצהי הוי
ג"

 ואם ~פחח" צור~
 נ~

 חשיבא דלא ודאי אלא וכו"י ~אלו
צוה"פ

 דברי~ ו~כ~ ~~וכה" מחיצ~
 ~"כ~ ~וכהמדיני ~ב~ דיני חלוקים

 ~פר~"נ ~דברי נם אח"כ ראי~י~~ן
 ~~י~

 ~ר"ל
~"ז

 סק"~~
 ומי~ו וז""ל~ שכ~ב

 צור~
 ה~~ח

 ~פח בלאלח~ודי"
 ופ~

 א~""ג ~ני לא ד"
 שוחק" ~~~ ד~עי הלכ~א ~סוכה צ""~" מהניוכלאים ד~ש~~

 כמש""ל ~~ינן לחומרא מדרב~ן וצ"ה~""פ"
 בש~

 הב""ח
 צו"הא~ל

 ל~ודי~
 ~מקום

 ד"פ~
 כ""כ ל~" שלישי

 בזה" הג~ו"י ו~י" ו~~""י"ז"ל הר""~
 ואנ~

 כ~""ש קיי""ל
 ~כ"ל~ ~וד יבואר במ""א ואי""ה~זה" הר""~

~~~~~~
 ~לכה לן ס~ירא לקולא דאפילו מהנ"ל
 ~ל"א ו~ודאי ב~וכה" צוה""פ מהנידלא

 ופשו~לחומראי
 נהגו וכאשר למ~ש~" לה~ה כן דכשר

 וע""~ ישרא~ ~י~ כלכן
 בספר בזה

 פ~וד~
 ~סי" א~זר

~ר"ל~
 נ~א גם ~נד"ז" ד~רים אריכות

 ש~
 ~יאור

אודו~ ~רו~
 בסוכה מאוד המצוי ד~ר

 הנ~~
 דופנוחיו

 ~ד~ו~
 ידי ~ל ~~וכה נפ~ל א~ ונס~רי~ הנפ~חי~החדרי~

 וא~ סגיר~ן" ~"י נכשר ואםפ~יח~~"
 לסנרו מותר

ב~בת
 ויו""~

 עיי"~~

~~~
 ס""ק קמ""ד סי" ~~וכה החזו"א מדברי ש~באתם

ה"~
 דה~ג""א כקיתוניות" ~~שוי ~וכה ב~נין

 קרןפו~ל
 ~רל""ד ~~י" ~רורה ~משנהוהו~א נדולה" בסוכה אפילו ז~"ז" ~ו שאין זוי~

 סק""א~
 ו~ביאור

 וד~ת ~יי"ש" בשי~תו ~חזיקהלכה
 ה~זו"~

 בזה" להקל

ו~
~דרבה לחודא" לצוה""פ ראי" אין לפסול" יש צוה""פ ~צירוף

 ד~ משמ~
 זוית קרן ~יו~ו באופן

 ו~קו~
 נפרד

 גם רצי~ם וכאשר כשר~ ~לא""ה ~א לפסול" דמה~יהוא
א~ם

 כנל~נ""ד~ הנכין" והוא כן" לצד~
 ~זהוהנני

 ומ~ר~ דושה""~
 ב~ליה אתכם

 ל~פארת ו~~~ידות ביראה~תורה ~~מד~
 הק" ישי~~כ~

 ברכו~~ חו~מי בכלו~ו~ם

 ~~יי~ ~~~~~~~~
 ~~וכה ~מא"רי ~דברי ה~י~ו~י שוב~~"~~

 י""~
~"א~

 פסו~~ הלכ~ ~וכול~ ~ניני~ הר~ה ~~מראדפיר~ו ~ וז"ל הסוכה מן ~יוצא פסל ב~נין שכ"
 וכו"

 שק~י~והשני
 המזרח לצד הסוכה לפני יוצאי~ אלו

 שלש לה שיש ~~וכה~ד~יירי
 דפנו~

 וצפון מ~רב
ו~יכך ודרו~

 ~ליה~~
 ולא פ~ח ש"ם ~ו א"ן צד ו~ו~ו

 שו~
גיפו~

 לדונו
 כפת~

 שיפ~יק ~ד
 בי~

 זו סוכה
היוצאים ל~ני~

 ממנ~
 ממשך

 וכל ואילך" הד~נו~
 שדופ~

 ~חד
 ~""~ הקני~ יצי~~ כשי~ורנ~שכת

 וישי~ים ה~וכה מכלל
 כהלכ~ן"ת~~יהם

 דאמרי" מד~ריו מ~וארהרי ~כ""ל" הפחח לצורח צורך ש~ ואי~
 צור~

 ל~פסיק" כ~חיצה ~~~ח
 ~חרי אבל ~ ל~ו~רא"א~

 ~עיו~
 מד~ריו דאדרבה נ"ל

 דפנו~ שני דאיכא היכאדאפי" ~פי" רבו~א לאשמעינן הו""ל דאל"כ לעיל" ל~מבוארראי"
 ו~שה נ~שכוח

 הו"ל נ""כ ~אמצעהפתח צו~
 ד~קא א~""כ להפסיק" כפת~

 שאין כיון~כה""ג
 הדופ~

 ודו"ק~ ב~ו~~ים הובא לא זה חידושואפי" חלוק" כדבר הו""ל כננדו" נ~שך

 ~~~~ ~~ ~~~~~~~ם~~י~
 ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ו~

 ~~~ו
 ~~~ ~~ ~~ ~~ז~~ ~~רו~ ~"~ ~""~ ~~~~~~י~ ~~""~~

~~~~~ ~ ~  ~ ~ ~ ~~ו~"  ו  ~~ 
~ ~ו~ ~~~~~ ~  ~~~" ~~~ ~~ ~ג~" ~~ו~" 
 ~~~ ~~~ ו~ר~ ~~~ ~~ ~~~י ~~~

 ~~ו~ ~~~~~
 ~~רוויי~ו~

~י""~
 ~~מא דמפרש הא בזה לדייק רש""י דנ~כוין
 ~ל""ה ~גמ" דהנהבנ~"

 ~""א~
 ~רלה של איחא

 ~ ~~ פליגי ~~פ~ול"
 ~ל הנ"ב ~~י" אבין ~ר חמא

 ש~~~ד~
 לפי א~ר חד ~~י" ור"

 ~~ שאי~
 הי~ר דבעי מאן ק~"ד ממון" דין בה שאין לפי אמרוחד הנא~ו" צרכי ~כל ~ם הראוי" לכם אמר ורחמנאופי~"י אכיל~" הי~ר

אכילה
~ 

 ב~י לא ממון דין ~ב~י ומאן ממון" דין ב~י

 בשלמא פ~ול" ~מאה תרומה של ~נן אכילה"הי~ר
 אכילה הי~ר בה ~אין ל~ילמ""ד

 שפי~
 לפי למ""ד אלא

שאי~
 מ~יקה הרי אמאי" ממון דין ~ה

 אכילה בהיתראלא ~~שילו" ~ח~
 כו""~

 אליבאבירושלים שני מ~שר בי~ייהו איכא ~ינייהו" מאי וכו"" ממוןבדין פליגי כי דב~ינן" פליגי לא
 היתר בה שאין לפי למ""ד מאיר" ד~

אכי~
 לפי למ"ד אכילה" היתר בה יש הרי

 שני מ~שר מ~וןדין ~ שאי~
 ~מו~

 וכ~~ וכו"" נבוה
 ~ירושלי~ שני מ~שר של דק~ני ומ~ני"וז""ל רש""י ~""ז
 רבנן כשר

 מ~ון דאמרו~וא
 הדיו~

 עכ"ל~ הוא

~~ן~
 ואפילו הדיו~" ממון ~נימעשר הוי כרבנן ה~ה ~י דהרי הנ"ל פירש""י א~ש

 א~
 הלכה הי~ה



~ ~

~ ~ ~ ~

~י~ן
 ג~

~~~~
כר""~

 ~הוספת נפק"מ אין וא"כ כר"מ" דלא ודאי ~ני"

~ע~
 ערלה של

 משו~
 צרפם ~כן ממון" דין ~~ דאין

 ~מאה ~רומה ושל ערלה שלרש""י
 הוא~ ל~רווייהו~עמא דח~ פסול" ~ח~

~~~~
 כמו ד~נה ~זה" י""ל

 כ~
 ~פי" הרמ~"ם כתב

המשניות
 ערלה ~ וז""ל יחד" וצרפ~

 ותרו~
 ~מאה

~~
 ה~עוני~ הד~רי~ מכלל

 ~זרעי~" שנת~אר כמו שריפה
לאכילה ראוי~ אינ~ דאלו פרי" השי"ת למאמר פסול הואולפיכך

 וצ"~ עכ""ל" פני~ ~שו~
 להו ניחא לא מדוע

 דרחמנא רש"יכד~רי
 לכ~ א~

 ושפיר הנאתו" צרכי ~כל

כת~
 דשא נאות ~ס" ~זה

 ~מהנאו~
 אוננר הליי מהרש"ד

 ~ירנוי~יי~רא א~"דז~""ה
 יצ"ו~

 דא~רונ ~סוגיא
 דהרמ~""~ ערלה"של

 התוס" ~ושית לייש~ בזה כוון
 נילףדהיאך

 מלכ~
 והלוא לאכילה" ראוי דצריך

 לכ~
 נ~מוס~

 על
 לול~

 ראוי~ אינ~ ואלו וער~ה" הדס
 כלל

 ותירצולאכילה"
 ד~ה~

 שייך לא
 ונראה עיי""ש" אכי~

 לאכילה ראוי על פירש ו~"כ זה" לתרן רוצה רש""ידג~
 לכ~ הראוי"דבעי"

 אחד ~ל ~היינו הנאתו""" צרכי לכל
 ובאתרו~ הנא~ו" צורך לפיואחד

 היא ~נאתו דרך
 א~לאכילתו"

 הר~""~
 דתי~ת כיון ס"ל

~ל נ~ קאי לכ~
 לו~

 א"כ לאכילה" ראוי שאינו
 נ~

 לא ~תרונ על
 אמר ~"כ כן"יתפרש

 דה~ ה~ע~ הר~""~
 קראה אתרונ

 ו~~ ""פרי"""~תורה
 ~כ~"ד~ לאכילה ראוי להיות צריך

~~~
 ~""ה ע"א ~ל"ה ~תוס" כ~~ו דהנה י""ל

 ~יר י~ל אשירה של ליל~~~י וא"~ לפי~
 הנדח~

 ~ל~יל
 לי" תיפוק שיעור~ דמיכתת ~~מא לןלמה ל""א~
 ד~עינ~

 דין
 למ"ד ~אפי"ממון"

 ד~
 אתרוג נ~י הכא חייש

 לדי~
הייגו ממון"

 משו~
 א~ל לאכילה" דעיקרו

 לול~
 אכילה בי" דלית

 לכ~כתו~
 וי"ל ממון" דין לענין לדידי"

 דנק~
 דמיכתת

 לפסול כדישיעורי"
 ערלה של אתרונ וא"ת שני" ~יו"~

 וי"ל וכו"" ~שריפה ד~ו~ו שיעורי" דמיכ~ת ל~תיפוק
 ל~דודאי

 ~עמי ~הנך נחלקו אלא צריך
 ער~ לעני~

משו~
 ~נפק"מ

 לעני~
 ~ינייהו איכא כדמסקינן שני" מעשר

 עדיין ולכאורה התוס"" עכ""ל דר"מ ואלי~א שנימעשר
 ~אי דהשמי~צ"ב

 ~ע~~
 לפסוללה~ה דנפק""~ ~ערלה" שיעורי" דמיכ~ת

 ונק~ שני" ~יו""~ נ~
 אשר אחרינא ~עמא

 שייךלא
 משו~ שני" ~יו""~

 לענין אחר לד~ר דנפק""מ
 יצח~ מנח~ ~ספרי מ~ה כת~תי וכ~ר שני"מעשר

 ~ח""ז
~י"

 מ~~
 ~פי"ד לייש~

 ~שו""~
 ~סי"

 תרמ""~
 ס~י"

~משו~ ~~
 מנ""א עי" ז"" כל א~ור אכילה איסור

 והמנ""אש~" ומחהש~
 ~עצ~

 ד~אי י"ל ו~זה עיי""ש" ~זה נ~קשה
~עמא

 הרמ~"~ נ~~
 ~ערלה דהפסול

 ות~
 דאין

~יתר ~ה~
 אכי~

 הוא
 ""פרי"" דכ~י~ משו~

 דדוקא ש~עה" ~כל שייךזה ד~ע~ כנ"ל" וכ~
 דכתי~ משו~ ה~ע~

 "לכ~""
 דכתי~ משו~ ש~ע~" ~כל שייך לא זה רש""יוכמש"כ
ולקחת~

 ~~רי כ~יב ""פרי" א~ל הראשו~" ~יו~ ""לכ~""
 תוס" ~עי" ש~עה" ~כל ושייך הראשוןביום

 ש~~ ~ספרי מזה כת~תי וכ~ר הדר~" ~עינןד"ה ע"~ כ""~

~~~ן~~
 דציר~ הרמ~""~ לד~רי

 יחד
 ות""~ ~רל~

 ~חד
 ו~יותר כנ""ל"פסול

 ברמ~"~
 היד ~ספר

~~~ 
 ה""~~ פ~לו~

 של א~רונ ~זה"ל~ שכ~~
 ערל~

 ושל

ת"~
 כמו ~ולא י~ד שכללן עכ""ל" פסול ~~ל ושל

~~נתנו דתנ~
 דחלק~

 לערלה
 ותרו~

 לכל פסול ו~נן ~~ה

 ~~ל עוד והוסיף ~פ"ע~"אחד
 דל~

 להדיא" ~מ~ני" תנן

ר~
 לאש~~ינן כן דייק ו~כ"ח ד~אי" של מדיוקא ש"מ
 רק פסולדהכל

 אחד" מ~ע~
 וכ~

 ממש"כ מוכח
 ש~

~בה""~~
 ~כ""ח עכ""ל" ~אכילה אסור שאמרנו אלו כל

 ושל ערלה שלהנהו
 ת""~

 מנוח הר~ינו וכמש"כ ~~ל" ושל
על

 ~דעת לדייק יש זה מכל וא"כ ש~" הרמ~""~
 הר~~"~

 ד~כול~דס"~
 הוא הפסול

 משו~ ר~
 איסור

 אכי~
 ולא ""פרי" דכתי~ומ~י~

 מ~ע~
 ~~רלה ד~א וקשה א~ר

 ה~ר~וכלאי
 נ~סור יש

 שי~ורא~ ~יכ~ת כתותי משו~ נ~

~~~~
 ~ית ~ס" ~ש""כ ~הקדם ל~רן יש לערלה ~נינע
 ס~י" רצ"ד ס~ ~יור""ד השו"ע ~נליוןהלל

 ה~ור הנהוז""ל" א"~
 והשי"~

 כת~ו לא
 כלו~

 דינו מה
 א~

ל~ער~
 ~ן

 ו~א~~ וכ~" העול~
 נא~ר

 ~~שנ~
 ~סוף

תמור~~
 וז"ל הנשרפין~ אלו ~תוך וכה"כ הערלה

 חמן הנשרפין הן ו~לו ש~~המשנה
 ~פס~

 ישרף

ו~רי~~
 הכר~ וכלאי "והערלה ~מאה

 שדרכן את

 וא~ ישר~לישר~
 רש"י ופירש יק~ר" ניק~ר שדרכן

 ותוקד וכו"" ה~לאה ~קדש פן ~כ~יב הכרםכלאי

 את נ~ר~" ~~כלאי~ ערל~~ש"
 שדרכ~

 אערלה לישרף
 וכו" יק~~ו ו~שקין ישרפו אוכלין קאי" הכ~~וכלאי

 התוס" וכ~~~י~י""ש"
 ~~ד~ ש~

 ערלה הנשרפין אלו
וכלאי

 הכרם~
 ~ק~ש ~ן כ~י~ הכר~ ~כלאי ~שלמא

 ~שו~ ופיר~"י צ"ע" ערלה אלא אש"תוקד
 ~~י~קש

 שצריך ~הדיא ~שמע א"כ עכ"ל" הכר~לכלאי
 דצריך מזה" והשו"ע ה~ור כת~ו לא למה וא""כ~ערלה" לשרו~

 הכר~ כלאי כמולשרו~"
 רצ"ו ~סי" ~שי"~ המ~ואר

 מותר אפרן הנשרפין דאלו ~זה ונפ~""מ ו"~"סעי"
 וה~ע~ אסור" אפרןונק~רין

 הנשרכין ה~וס" שם כת~ו
 שצוה דכיון מותר"אפרן

 הכתו~
 מעשה אחר לשורפן

 ומו~לין מצותו ~נ~שה ד~ר לך ואין מצו~ו" נעשהכאילו
 וה""נ~~"

 כיו~
 א~ל וכו"" מצוותה שנעשה

 הנק~רי~
 שלא

ה~עין
 הכתו~

 איסוריי~ו משוך לשורפו
 ל~ול~

 ~הל"ו~או"ח עכ""ל" ו~ו"
 פס~

 ~י"
 תמ""ה~

 כ~~
 ששורפו ד~~ן ~~ור

 ששלאחר
 שהו~

 ~פלונתא תלוי אפרן ~הנאה" נ~סר
 ~י~ור אין דלר"י ור~נן"דר""י

 ח~
 אפרן שריפה אלא

 ולחכמי~מותר"
 דעת וזהו אסור" אפרן

 הרמב"~
 וכ""פ

 שריפה שצריך למ""ד ~ין ~~~"ק י~ ולפי"ז וכו""~שו""ע
 ק~ורה~ שצריך למ""דו~ין

~"~~
 לה~יא דהו"ל ~שה

 נ~ ~ר~
 ש~יפה שצריך

 צ~רן ויש וכו"" תמורה ~~וף ותוס" רש"ילדעת
 מאחרולומר"

 כחכמי~ ~וס~ דהרמ~""~
 כר" ולא

 תמורה ~סוףומ~ני" יהוד~
 יהו~ כ~ סת~

 ח~ן ~י~ור דאין
 ~~מתני" אע"נ א""כ ש~" כדאיתא שריפהאלא

 אעפ""כ ~הדדי" הכר~ וכלאיערלה ס~~
 אי~

 וכלאי ערלה
 שוי~~כר~

 הכר~ כלאי דלנ~י זה" ~דין
 ~שריפה דוקא

כדכתי~
 א~ל אש" ~וקד תוק~ש

 נ~רינן דלא לא" ערל~
 דל~ הכר~" ~כל~י~רלה

 ו~וס"עכ"ל"והי"אפ"ל כרש""י
דנם

 הר~~""~
 כתו~י ~~רלה שייך לא ולכך כן" ס""נ

 ~ואיל שי~וראמיכ~ת
 די~ דאי~

 א~ל ~ערלה~ ""שריפה""
 ~"זקשה

 דהרמ~"~
 ~הל" עצמו

 ערלהחשיב ה"י~ ~פי"~ פסוהמ"~
 ~י~

 הנשרפי~~

~~~
 סוס""י ~יו""ד החת"ס מש""כ עפ""י י""ל

 רפ""ו~
 שמחוי~ ~ש"ס מצאתי דלא ~מק~א כת~תיוהנה ~ וז"ל



~ ~ ~ ~

 ג~ ג~~י~~
~~~~~~

א~ם
 לשרי~

 ב~ומו בי" מ"ירי לא נמי ור~ב""~ ער~"

 בהל" אלאכלל"
 ש~ פסוהמ""~

 מזה אשר אגב" ב~רך
 ערלה לבער נצ~וה לא מעולםנ"ל

~ 
 שאסור אלא העולם

בהנאה
 וס~

 בב"ח לאפוקי אפרן" להחיר בשריפה לי"
 לשורפו לה~ר מצוה שיהיה אבל בהכי" לי" סגי~לא

 ~ול~ ראיתי לא וכןמצאחי" ~
 רק ששורפם" מרבו~י

~ עכ""ל" וכו" שם וירקבוהניחם  החח"~" מ~ברי ונראה 
 ~""ל לא שריפה ~ל""צ ~ס""ל ~מאן להרמב""ם לומר~א""צ

כהמ~ני"
 ~בסו~

 בא ~~מחני" אלא ~~רה~"
~~~~ 

 קולא
 בכלל ~הוי ~אמרינן מהא ~הריב~רלה"

 הנשרפי~
 כולל

ג"~
 קולא

 ~אפר~
 ~כרם" לכלאי ~אית~ש מ~עם מו~ר"

 שריפה צריך שיהיה לחומרא ולא איחקש לקולא רקאבל
~וקא~

~~~
 דהסברא י""ל למ~צ~" היקש ~ין ~א י~שה
 ~~של~~ כן"ניחן

 ~כר~ כל~י
 ~וכיוצא

 בז~
~נעש~

 בה
 בנ~יע~~ ~ביר~

 ~מצוה ~ורה אמ~ה
 ~שלוש ~ורה ~גזרה ~רלה משא"כלשורפ~"

 חיחי ~היכי בהנ~ה" ו~סור ערלה שיהיהלנ~יע~ה שני~
 הוא ~כלה""כ ~ההיקש צ"ל ועכ""ח לשורפ~" מצוהדיהיה
 בפסח ובחמן מוחר" אפרן יהיה שריפה ~ע""י להקלרק
 שכבר איסורו זמן אחרי היינו שריפה ~צריך ל~דאף
 מנ"ח ועי" י""ב" פ~חי~ ה~וס" צשי~~ ירא~ בל על~~ר

~~צוה
~"~ 

 והב~~

 ~~~"~ כ~ברי~~ג~
 ~יכה ב~י~ב""א ג""כ ~~ואר

 ~והובאל"ה ~~
 ג"~

 לנר ~~וך ~~"
 ש~~

 ~לכך

חלק~
 אשיר~ ~שנ בבי" לח~~י ~מ~ני"

 הנ~חת עיר ושל
יש

 וכ~"כ ערלה ~שא""כ לשורפו" מצו~
 א~

 ש~ינו
מ"מ בשריפ~

 בשריפחי~ מצו~ אי~

~~~~
 כנ"ל ס""ל ~הרמב""ם י""ל

 ול~
 כחוחי בזה

 שם כהרי~ב""א ס"ל ~ולא שי~ורי""מיכ~~
 ~א~

דל~
 מיכחח כחו~י בזה שייך מ"מ לשורפו" מצוה

 וכלשיעורי"~"
 ~בל לערלה" בנוג~ ז~

 ~רו~
 ~מ~ה

 יו"~ ~הלכו~ הרמב"~ ~~ברימוכח
 ~לכה ג" פרק

~"~
 בשריפ~

 ~ס"~ ~מאה" חלה
 בשריפה ~מצו~ה

 ל~וכ~י" קושיא ה~רא וא"כ לקו~ש" ~~מיא משום~וקא

 ובערוך שיעורי"" מיכ~ח כ~ו~י בזה נאמר לאאמאי
 ~מאה ~רומה ~גבי ~י"ל כ""לנר

 בשריפה" שמצו~~ א~
 ליהנות ~יכול כיוןמ"מ

 בשע~
 שריפה

 ל~
 מיכ~ח אמרינן

 עיי"ש~ בכ""~ ~ארכ~י שם ובספרי עיי~"שיעורי"

~~~~
 שיחי" ~יי~ש מ~~י" מו~""ר הרה"ג אוחי העיר
 הש~"מל~ברי

 ~פ"~
 מגירושין

 ה""ב~
 שה~יא

~~פר
 ~שא~

 מפורש אינו הנשרפין מן ~הוי~אע"ג יכה"~ ~רל~ דשאני ד"~" סי" ~~~ה"ע משה
 ב~ור~

 שמצו~ו

בשריפ~
 כל א~ר"נן דכי ל~י~ר ~"כא ו~גיל כנותר

העומ~
 במצו~ ה""~ ד~י כשרוף לישרף

 בכך ~מצו~ו
~""ת

 היכ~ א~~
 מצוה ~ליכא

 בשריפ~~
 יאינו

 אל~
 כדי

 י~שלשלא
 בה~ בה~

 להביא ויש עייש""ה~ ~"ש א~ר לא

 לנ~"~~ש~
 מיכת~ כחותי של

 עיי""ש~ שיעירי"

~"~~~~
 לומר יש

 ~ג~
 ~א"ן לומר היינו ~עמא"מפרש " מ ג ~ ש~ייק ~משנה בפי" רש""י

 ~ע~עי~ ~וסי~
 משי~ ~חו~" שכ~בו ~ה

 ~ל שיעורי"" מיכ~ח
 בשבח ר~"י מש"~ לפי ~הרי בג~" ש~רשה~עם

 ~""הע""ב ~כ"~
 מצוה~

 שריפה
 ל"~

 אלא ~מאה" בחרומה
 לבערויכול א~

 באופ~
 וכמ"ש אחר"

 ~בפסחי~ לה~י~
 מ"ו

ע"א~
 ליכא ~לפי""ז ש~" בתוס" וע~

 ~~יכח~ כ~ו~י משו~
 ~סוכ~~ רא~ בקרני ו~"שיעורי""

 לערלה" וב~יגע שם"
 כהרי~ב""א כנ""ל ~ס""לי""ל

 ~בסוכה~
 דשל שכ" שם"

 וכוון לכך" עומד אלא שריפה חייב אינו~רלה
 בתשובההח~""ס לז~

 ~יו""~
 סי"

 רפ"ו~
 מש""כ ועי" ל~יל" כנז"

 מנח~ב~רי
 נ""ג סי" ~ח""ב יצחק

 וח""~
 וח""ז י"ג סי"

~~~~
 "בג~ רש""י ~ייק

 ~ס"ל לומר ~עמא"" ~רש
 אמנ~ ה~"ל~ הרמב""ם וכ~ברי ז"" כל אסורה~עם מז~ וג~ בג~" ~מפורש ה~עם הוא~עיקר

 בנוגע
 כ~ בער~"להלכה

 שריפה דצריך ל~שה לה~ה פסקו
 וכ"~ ~~" או~ ערצ~ ~~יני בח~""אוכמ"ש

 חורח בספר
 והביא פ""י"הארן

 ש~
 ~באוח

 ל""~~
 הח~""~ ~ברי

 הנ""ל
 פ"ז ערלה ~~יני ציון כרם בספר וע""ע ~~וו~מה

יב~
 מז~~

 ~~ ~~~~י~ ~~~~~ י~~~ ~~~יג~ ~~~~ ~~~ ג~~ ~~~~~~~~י~
 י"~ וי~~~ ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ יר~~~~~~"

 ~~~ו

~~ו"
 ו~~"~

 ~~~ור~י
 ~ו""~ ~~וי~

 ~~וי"ר
~""~~~ 

 ו~ו"

~~~~ 
~~~~ 

 ~י~~
 ~~י ~ו~י~ז" ~י~י~~ ~~"ו"

 ר~י~י ~ ~~ ~יו~" ~י ~~ר~~~~~
 י~ ~ו~~

 ~~ ~ר~י~"~~~ו~י
 ~~~י~ו

 ~~ו~ו~ ~~~ו~
 ~~~~ ~~~~~רי~

 ~"~ ו~ו" ~ו~ר
 כיוו

 ~ו~~ ~~~~~~
~~~~~~~~ 

 ~~~יו
 ~~~י ~ר~ו"~ ו~~ ~~~ ~""~

 ~~י~ ~~~ ~~~" ג~ ~~~~~ ~~ג~ ~~~~~
~~~~~ ~~~~ "~~ ~  ~~~ו~ 

 ~~~ ~~~ ~~ו ~~~~ ~~~~ ~~ ~~גי ~~גי~
~ו~~~ ~  ~~ ~ ~  ~~~ ~  

 ~~~ י~ו
~~ו"  ~ו ~ו ~ ~~~~ י~ 

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

~ ~  ~~~י~ ~~ ~~~ ז"~ ~~ 
 ~וז~ ~~ ~~י~

 ~י ~~" ~~ ~י~ו
~~  ~~ ~~~וו~" 

 ~ו
 ~~ז~

 ~~ו" ~~~ו
~~"~ ~  ~ " ~  ~~~ ~ו~ ~ 

 ~~ ~~~~ ~~ י~~ ~~~ ~וגי~ ~~~ ~ ~~~"י~ו ~~~~ ~י
~~~

 ~~~ו~ו
~~~~ 

 ~~ו ~וו
 ~~~~ יו~~

 ~ו
 ~יי~ ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ם~~~
~~~~

 י~ ~~ ג~~~~ ~"~ ~~וו~ ~~~ "~~~~~~
 ~~~ו~ ~ג~ ~~ ~~~ ~י~י~ י~ו ~~~~~~י~

 ~י~ו
 י~יו ~~~ ~וגי~ ~~~~~~~~~

 ג~~" ~ר~~ ו~~
 ~~~ ~~~ו~~ ~~ ~ ~~~~י~ י~~~~

 י~"ו
~~~ 

 ~~י

~~~
 ~רור זה

 ש~~
 ~ה~לי~ צריכי~ דא" בכגון

 בצד
 בדלת~דליק בביתי אנכי וכן ה~זוז~" שכנגד בהצדש~אל

 הפתו~
 והדל~ ב~צוו~"~סובב שאהי~ כדי ש~אל" בצד ל~~סת
 ~זה

 ג~
 אינו

 פתו~
 ~~""ר

 ~~בואר לפי הנה כי למרפ~ת"רק
 וז""ל ל~ת~ילה" ה~צוה ~דיני הוא הנהואחרונים ראשוני~ בפוס~י~

השאלתות
 ~וישל~

 שאילתא
 כ"ו~

 א~ ח~ ~~יפתי יר~י" ור" ~רבא ברי" אחא רבבה פנ"גי ~י~ ~נח ו~יכא
 ~בר קא בי~ין דא~ר ~~ן ~שמאל" א~ וא~~~ימ"~
 ~נוכה נר דוכתא בחד ~צוו~א ~רתי ~ל~וי היכיכי

 ~להוי ~יכי כי ~בר קא בש~אל דא~ר ו~אןו~זוזה
 ו~ר בי~ין~זוזה

 חנוכ~
 ב~לית הבית ובעל ~ש~אל

 ת"~ מאי" הילכתא ביניהן"~צויצ~
 תורה א~רה כבר

 אות~ ו~שית~ מציתיוש~~~
 ובאו

 חכ~י~
 ופירשו

~שאיל~ות והנ~ השאלתות" עכ"ל לתורה" ~יי~ ו~שוו~קרו
 ~ע~ נת~

 הי~י כי בי~ן שיניחנה ל~"ד
 ~בש"ס א~ת שפת ו~י" דוכתא" בחד ~צוה תרתידליהוי
 כ""בש~ת

 ע"א~
 ~"ד ~ל ש~עיר

 שיני~נ~
 כדי בש~אל

ש~ה~
 ~זוזה

 בי~י~
 ~צינו ~לכאו" וכו""

 ג"~
 להיפוך

 ואתעבידדהואיל
 ב~

 בה לית~ביד ~צוה ח~א
 ד~יינו די"ל ותי" ~"א~" קי""ז ~בשבת כדאי"א~רינא ~צו~

 עשו כשכברדוקא
 כ"ז אבל הראשונה" ~צ~ ב~

עדיין ש~~צו~
 ~נר~~

 דצ"ל
 לא~

 עושין אין אדר~ה בו נעשית
 נ~שית בו שה~~וזה כ"ז ו~כא ~~ילות"~צות

 ש~שאלתות ~צינו ו~נה~כ"ד" ~~צו~
 בא~

 ~~~א ~אי י~יב
 י~יב לא בג~" א~נ~ בי~ין" שיני~נה דס"ל ~"ד הךעל

~עמא
 הנ"ל~ ל~"~

~~~~
 ה~~לתות על שאלה ה~~ק בפי" הנצי"ב הגאון

ש~
 ואית כ" ~אות

 דיי~ כ""ב~
 ~~ע~דל~י השא~~ו~ ~דברי

 בי~ין ~יניחנה ~"ד של
 דכיו~ ~שו~

 דא~~ביד
 תליי א"כ וכו" ~צוה ~דאבה

דליכא ~י~י ונ~י""ז ב~זוזה" דוק~
 ~זיז~

 לנו אין
 דלא וזה בי~ין" להניח~ ~ע~

 ~סי" והשו""עכה~ור
 ~רע""א~

 אי~ ~א~ שכ"
 לכי""~ ~זו~ה

 בי~י~" ~ניחהי~
 וכ~

 ~~כל~ו כ"ב ב~ות הנצי""ב הביא
~סי~ן

~~""~ 
 ~~פילו ~~""ל

 שאי~ בפת~
 בו

 ~~וז~
 בש~אל" או~~~~ליקי~

 ועיי~
 ש~רש ~וד

 ~ז~
 ~"ש ~לה דיני~ על שסיי~ השאיל~ו~ דבריסיו~
כ~ר

 ועשו ו~קרו וכו" ~צותי וש~ת~ תור~ ~~~

 לל~וד ~נ~כוין ל~ורה"סיי~
 בכ""~

 שת~נו
~איזה חכ~י~

 ל~ ~ע~
 היכא אפילו וה~צוה ~תקנה ב~לו

 עיי""ש~ ~~~א ~אידליכא
 חזינ~

 ~אפילו שי~ות דיש
 שאיןבאופן

 שו~
 ~זוזה

~"~ 
 ואנן בי~ין" ~דליקין ~ין

א~
 ~שו"ע דקיי"ל

 דב~קו~
 שאין

 דתקנו א~רינןולא ~י~ין" יני~נ~ ~זוז~
 בכל ~כ~י~

 אופ~
 להנצי"ב ~כדס""ל

 בו שאין ~פתח ~וקא ~זה י""ל השאלתות~" בד~ת~נ"ל
 היה לא דע""ז~וזה

 התקנ~
 בדלת ~שא"כ לכת~ילה

 ~ע~ ~איז~ ~פי" ~זוזה" ל~ושיש
 ענין שייך לא שיהיה

 ב~צוו~" ~סובב""שיהא
 ה~~נה ~ודאי ~""~

 ~~ני~
ב~~אנ~

 ופשו~~ יז"ב ב~ל לא
 וכ~

 ~ופרים ב~~כת הוא
 כ"~פרק

 ה"~ הנ~
 הס~וך בפתח להניחו ~צוה חנוכה נר

 שתהא ~ש~אל"~ה""ר
 ל~יים בש~אל" ונ""~ בי~י~ ~וז~

~""ש
~  ו~ יפי~ 

 נע~ת
~~ 

 יפית
 ו~~ ב~וז~

 נע~ת
 ~ש~~ב~נוכה"

 דרך עובר שאינו אע"פ ש~" עי~ד ד~ם י""ל ~~הו~ון ב~צוו~" ~סובב דיהא ~הא תלוי דלא
 ב~הרי"ל ~בל ב~צוות" ~~ו~ב שהיא מיקרי ג"כשם

~סי~ן
~"~ 

 שינוי בקצ~ ~שאיל~ו~ דברי העתיק
 הבית ובעל ~וז""ל

 ~צויצ~ ב~לי~
 ~ובר

 לקיים ביניה~
~חו~

 ~י" ינ~ק ב~הרה לא ה~שולש
 חו~

 ~יצית

בי~
 ~""ש ~""ז ס~יך ו~לבוש שני~~"

 חונ~
 ~אות א"ר ועי"ליר~יו" ס~י~ ~" ~לאך

 ~~""ק ~חיי~ ובכ~ י""ג~
 ובשיבוני ~עיי"~~ ~""~~

 הלק~
 ~~י"

 ק~"ה~
רבינו ~ בז~""נ כ~ב

 ז""ל אפרי~
 ~ו~ר הי~

 ~ת~
 ~ז~ן

 הז~
 ~אין

~דליקי~
 וצ"ב ~~~ני~ י~ין ~צ~ ~~ניח ~ו~ב ~~חון"

 ~נ""ל ול~יכוונתו"
 י""~

 ~ע~""ב שי~א ~~~ ~ייך דלא

 ~צוייצתב~לי~
 כת~ י~""~ ביניה~

 חו~ין ויש ~ ~ש~~""ל
עליו

 זצ"~" ~פרים רבינו דברי לי נראין אינ~ בעיני וג~

 ד~ע~~דכיו~
 ב~~אל ונ"ח בי~ין ~זוזה ש~~א כדי ~וי

 ~חון ~דליק ~~ לי~~
 שי~א כדי ~~~~ ~י~ר ד~ין ~כוונ~ו ~נ"ל לפיוי""ל ב~ני~" ~דליק א~ לי ~~

בע~"ב
 ~הל" ראבי"ה ב~" ועי" ~יני~ן" ~ציייצ~ ב~לי~

ח~וכ~
 ~י"

 השבילי ~~ברי נ~קשה ~~ ה~~י~ ~ת~""ג~
 ש~ ראי~י אגב ובדרך עיי""ש"לק~

 ~ידוש
 ג~ו~

 בדברי
 ד~ינה לו~ר ד~~י ועוד שכ"~ ש~ הלק~שבולי

לשאר ש~~ינ~
 ~צו~

 כ~ו
 ~~ק~

 או
 ו~וכ~ ציצי~

 שאסיר
 ~שת~

ב~~
 ~י~וש הוא ולכאו" ~כ""ל" עלי~ן ל~~וס ~זיין דרך

 ש~~נו ולא מ~~~" על לדרום ש~~ור~~ול
 נזהרי~

 בזה

 נזהרי~ די~א~
 ו~ש~ישיי~ בסכך

~~~
 ~~נ"~ ~דברי ש~באת

 קאי דהרי לנד"ד" ל""ש
 שאיןבאופן

 הב" עז"כ לדלת" ~~וז~
 אבל בי~ין" שידליק ה~ח~רבדברי ~ע~י~

 שי~ ~יכ~
 מזוזה

 ~פק איןבפ~ח"
 באופ~ דג~

 וכא~ור~ ב~צוות" ~סובבשיהא כדי ש~אל בצד ידליק הנ"ל

~~~~~~
 בז~ פירש~י הי~ים

~זוזה בר~~ ~א~ד~א" ~יל~א
 ~~ז""ל ד~נה בש~אל" ונ"~ בי~י~

תכלית
 תור~

 דעיקר ו~~ש""~" ת~ובה
 ~תור~

 הוא
 י~זוז~ כי~ו~" תורה על ~ר~ז נ"ח והנהיר"ש" ע~

 יחוד על
 בא וע""זהשם"

 הר~
 ~ו~ב ~יות שצריך

 ב~זוז~
 ונ"ח

 תורההיינו
 פירשתי ובז~ א""א" בל""ז זה כי יר"ש" ע~

ג"כ
~  

 דא~ר
 בש""~ לוי ~

 ברכות
~"~~ 

 לו אין
 ~יעור ~יא א~ות ד" בלבד" ה~ה של ד"א אלא~עיל~י ~~ב"~

~זיז~
 ש~ה ולז"א בי~" איקרי לא דבל"ז

 ש~פ~
 ~ק~"ה

היא
 של א~ות ~

 הלכ~
 ~ו~ה היינו

~~ 
 ו~בן~ יר""ש

 אור ב" ~א~ ~כסלו יששכר בניועי"
 או~ תור~

עיי"~~ כ"ד~
 ~ל לישב ~זכה כי לברכךו~נני

 ולאילנאועבודה" התו~
 רברב~

 לתפארת ~תעביד
 בכ"ע~ רבה והצ~הול~הי~"

~~~~~~~~ 
 ~~~ים



~ ~ ~ ~

 ג~ ~~םי~~
~~~~

 ~~~םי~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~י~
 ~ו~~ ~~ ~~~ ~~""ג~" ~י" ~~~"~ ~~""~~~~~"

~~~~
 ~~ור

 ~~~ ו~יר~ ~~~ר" ו~~י~~~~~רי~" ~ ~~~~רי~ ~~~י~י~ ~~ר~~
 ~ו~ר ~~ו ~~יר

 ~ר~""ג ~י" ~~ו""~~~~""~
 גו ~" ~~ ~~~~~

~יי~~~ ~~~~

 נר צריךדהיה ש~~" בחד ~ני לא דלכאורה ק""ח~" סי"בח"א
 כננ~

 נר
 ~~ ~ל~~דר"~

 כי ~~הדרי~~"
 ו~פ~ר ~תירו" ו~~רבנן נור~" זו"ז דנ~וי~יכי

להחשיב דאי~
 יכולים הכל ~אין כעי~ר" ~תוס~~

 ~נר ~ר""ל ה~~"ת" ע""ז ו~~ב ~כת""ד~כננדם ~~~י~ לת~
 כ""כ ח~ור~ינו ~נוס~

 וא~""נ לאורו" ל~ש~~~ ל~ני~
ב~ם ד~~א~"~

 ~~ל~ נ~
 ד~~ כתב"

 ב~ר
 ~נו~~

 נהשת~ש א~ור
 כיו~ ~""~לאורו"

 דאיכא
~~~ 

 בא~ת אבל ~קילי~~ א"
 ל~תקרב ~צריך לפי ~וא ה~שת~שית איסור דעיקרנראה
 וכשי~ ב~ו"ז" ועי"לאור"

 ורוצה ~~~" כאן
 חשש ליכא ו~וב ~~~~" אל ~ת~רב הנר"לאור ל~~ת~~
 ~ל~~נרות א~""~

 ~צו~
 נור~ים

 ר~ו~ י~רו~
 ~כ~""ד~ ~יניו

 ~~ה ~נ"ל" כה~~"ת להו~יח~י~
 נר נתערבדאם בר~"א" ~~ דאית~

 חנוכ~
 הא~יר

 ~~נא~
 ב~אר

 ~ן ידליק וכו""נרות
 של נר ~בודאי כ"כ" הת~רוב~

 ~ולק~י~ר
 ע~

 ~ו~ר ואז אי~ור" של נר
 אצלן" לה~ת~~

 נת~רבו ואם ב"" י~ליק א" ~יה ~~ם ה~ג""א"ו~~רש
 או בנ"א ~ב" כגון ה~יקרי~" ~נרות ה~ה נרות הב"שגם ה~~~~ו~ ב"" נ~~ר~ו אם ו~לא עיי"~" נ" י~ליקב"
 כ~" ה~ין לילות"~ב"

 ובאופ~
 ל"ש כזה"

~~~ 
 ~ל ההיתר

 ו~יו~לק""~"
 ב" צריכי~

 כננ~
 עכ"ח אלא ו~יוב"ז" ב"

 השע"ת"כ~ברי
 וא~

 דלא ~נו~~" ל~ור ל~רב א""א ~כ~ן

נודע
 ~"~ הוא" ~א~

 בכאן
 ל~~ ידליק~ דל~ עדי~

 ~צוה

 ~ס""ק וב~~""א וז"~" ה" ~ס""ק ב~ו""ז ~י" לצורכי"כ"~
ד"

 וי""א~
 ~ם~ ו~הש"ק

 ההלק""~ דברי לפרש אפ~ר הי" ~שע""ת" דברי~~~~~
 ~~ו""ז דברי ~ל ~~עיר ~~~יר ה~ית כדברי~כוונ~ו כעיקר"" התוספות להחשיב ~אין "~~~ר~ש""כ"

~ס""ק
 ה"~

 ד~~~~י~ ~נ""ל"
 ד~ש""ה אלא נ~~רו" לא

 אבל~קצינ~ו"
 אלא הקצא~ו" ע"י ב~נ~ה אסורי לכ""~

~"כ
 פשו~

 בכלל ו~וא ~נא~" חשיב לא איר דתוספת
א~רם

 רע""ו~" ~בסי" פסקינן ו~""נ ~~ילה" בו ~ין ~רא~
 א" נר בו ויש י~ראל" ~~ית ~~ליקכ~נכרי

~~ותר ז~" בל~
 ל~~ת~~

 ההלק""~" כוונ~ נ~י דז~ו וי""ל עיי"~" בו

~אי~
 וק"ל~ כעיקר התו~פת להח~יב

 נרא~" ~איר ~בית דברי~~~ם~~
 דבנונ~ דא~

 לאיסור
 ל"ש לאורה"לה~ת~ש

 ~~ו~
 קול

 ~עילה ~שום ב"אין ורי~ ~רא~
 ~פסחי~

 ובירושל~י ע""א~" דכ""ו
 פ""ה~~יכה

 ה""נ~
 דא~ ~ש~~

 תוס" ~י" ליכא" איסורא

~~~
 דכ""א ו~בת

 ע""~
 חכ~ת וב~נ" ע"א~" דנ""נ וסיכה

~ל~
 סי" ~או"ח

 ~רע"ג~
 קכ""א ~י" ~~""ב ובספרי ~~"

 ~וא ~~קצאתו כיון ~ו~צ~" ~~ום ~~סירן ~"~"~י~
 הוא ד~קצא~ו בהדס וכ~ו האור~" ~הנאתרק

~~ 
 ל~~ק י~אבל ~ריח"

 ובי~ לאור~ בי~
 ~לא כלו~ר ~ראה"

 אבל לאורה" ~~פלה ~וציא לאור~" ~ל~~ת~שרק ~ו~צ~
 וכ~ו לזה" ~וקצה ולא ~ראה" רק זה אור"תוס~ת

~א~רינ~
 ~בסי" בא~רונ

 ~רנ""נ~
~עיקרו בי" להריח ~~ותר ש~"

 ו~ז~ ל~~יל~" ~ו~~
 רק ~וקצה הכאכן ~להריח" ולא הוקצה לבד
 ל~ראה" ולא לאור~" ~~~~~~

יא~
 ~"~ בהנא~" דאסור

 כנ"ל~ ~עילה בו אין ~ר~ה

 ~ן~~ין
 ~~~~" ~~ ~"~ ~~י~ ~~~~~ ~~י~ ~~ ~"~" ~~י~ ~~~~~ ~~י~ ~~ם~ ~~~

 ~~~ג ~~~~י~ ~~~~ ~~~~~~י~
 ~~י ~~~~~~~ ~~~~~

 ~~י~~~ ~~ ~~~~

 ~~ר~ ~~~ ~ג~ ~~~~~" ~ו ~~ר~י~~~~~
 ~~~"ז

~~ו"
 וכ~"~

 ~""כ
 ~~~~~ ~ר~"~

 ו~ר ~ורייז ~ר
~~~~ 

 ~ו~""ר וכו" ~~~רי~ ~ור~~ר~י~
 ~~י~""~ ~~י~ ~~~~~

~~י~"~
 ~נו ~""ו"

 ר~י ~~~~ ~~~י~ ~~~ו~ ~~
 י~~ו~~

 ~~~~ו~~~ר ~"~ ~~ו~" ~~י ~ו~ר~ ~י ו~~ ~~כו~" ~~י~גיי~ר~ו
 ~~ו~ ~ו~

 ~~ורי~ י~י ~~~י ~~יד~י"
 ~~~ו~~" ~נני~~~~"~

 ~~יי~י~ ~~י~ו~ ~~ו~~י~ ירו~~י~ ~~י ~~~ו"~""~
 ~ר ~~ני ~יר~~י~ ~ו~רי~ ~~ר~י~" ~~י~~~

 ~י~~~י~ ו~~~יר~~ ~ורי~" ~ו~ו ~ ~~ו יו~ ~~~זר~
 ~~~ ~רכ~" ~~גי~~ ~ו~ ~"ו" ~~ ~יו~ ~~~ו~~

~~רכו ~~~ ~""~ ~~ו~י~ ~~~י~ ~~""י~ ~~~~ ~~" ~כ"~~~ו""~
 ~~ ~ ~ז""~

 ~~יר ~~ר
 ו~~~ו ~"ו" ~~י~

~כר~ו ~י~~~
~~~~ 

 ~יר
 ~~""ו ~~יי~ נ~~ ~~~ר~

 וכ~
 ~וו

 ~ו~~~
~~ 

 ~ ~כ~~~
 ~~~ ~""~ ~~ ~ו~

 ~~יו
 ~~י~~~ ~~כ~ ~~~י~ג~ו~י

 ~~י ~~גי~~ ~~ר~~ ~~ר~~" ~ורי~ ~~ירו~ ~יי~כ~ר ~ ירו~~י~ ~~~י ~ורו
 ""~ ~~ כ~~ ~~~ ו~~י~~~כ~"

 ~וי ~~~י~""
 ~~~""~~ ו~~~~~~~י~~ ~~~~

~~~
 דבריו ב~וך שהביא ~ה

 הלכ~
 שד~~ו ב~י ~סוקה

 ש~איר קודם לכרךלחזור
 יו~

 ~חייב ~""ו
 להלן~ ~י~באר כ~ו ל~ל~ה ע~די כן לא בברכ~"~כרכו לקרו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~
 החזו"א ~~ש""כ~~~~

 וא~
 ודע~י ~""י ~ניל ~~יר נשאר

 לכרכוליכנס
 נראה ~מזר~" האיר קיד~

 ~כל כ~ב לא הרי כרך""" ""בן שה"א כיוןב~"ו שחי"~
 ז~

 ~ה
 ל~ני~ הכרי~ דלא מזה ונראה ~רכה" ל~ניןדינו

 ברכה"
י~""~

 ~~ה~ להנן מ~"כ

 ~ה~ החיי~ ~כ~~י~~
 ~רפ""ח סי" ~גילה

~ביא כ""~~ או~
 ה~חזיק דברי א~

 ~רכ~
 ~רפ""ח ~~י"

 או~
ג"~

 בשם
 הרמ"~

 נדפ~ ~~~~ כ""י זו~א אלפסי ~ס" מפאנו
כבר~

 בן דשמ~~א מסקנא ~ וז"ל
 כר~

 י~~יד ל~יר ש~לך
 חצות אחר אפי" י"ד ~ליללחזור

 ונתעכ~
 קורא חזר" ולא

 שלא דכיון מקומו" כאנשיב~""ו
 נתחיי~

 בעיר ~קריא~ה
 לחזור ~תיד אינו אם א~ל פרוז" אינו ~יומו אףבלילה"
 המזרח משיאיר הנה ביו~" לח~ור ש~תיד א~"פ י""דבליל
 ~מו ולילו יומו ~ן פרוז יהי" י""ד~יום

 לפיכך למפר~
 וקורא חוזר לכרך אח""כ הלך ואם ויום" לילה ~מהןקורא
 וכו" וכאן כאן ~לי" ומ~רךכ~ו~ם

 ~כ"~
 הכף ~""ז וכ"

 דכ~ר וכאן" כאן ~לי" שמ~רך ~מש"כהחיים
 כ~~

 לעיל

~~~כ""ו~
 יד"ח יצא ~די~בד ~י"ד שקרא כרך בן דאף

 לקרות יש רק אלאי~ו~"
 ואם ~רכה" ~~

 אפש~
 יש

לשמו~
 ועיי~ ~~"ל" וכו" ~את ו~כוון מאחרים ה~רכה

 כ""ו~~~או~
 הביא

 כ~
 ~ירושלמי~ ~שם הגר""א ~~יאורי

 שלד~תהרי
 ~כה~

 כבר אם
 נתחיי~

 וקיים י""ד" ~יום
 ו~הלכתו כמשפ~ו הפוריםשם

 ~קריא~
כשיחזור ~ו"" המגילה

 אח"~
או ~רכה" ~לא ~רות יש ~""ו ~ליל לכרכו

 וכן כנ""ל" יד"ח ~את ויכוון מאחרים ה~רכה שישמ~
 פרק ~ח""ג והמקדש הקידש ~יר ב~פר~~לה

~יי""ש כ""ו~
 אריכו~

 י~וש"ה~ בזה הפר~ים בכל דברים
 וכמה דינים חילו~י כמה בזהשיש ~אופ~

 ~פוס~ים" שי~ו~
ו~מק"~

 יש ספק
 לקרו~

 ~רכה~ ~לא

~~~~~  
 הפסק הוי אם הנסים ~ל ~~נין כ""מ ששאל
 סי" שם החיים ~כף י~ויין ו~~רהמ""ז"~תפילה

תר~"ח
 מ"ח~ ~או~

 ~"כ ~ל
 בשו"~

 שחל ~""ויום ו"~" ס~י" ~שם
 ~ש~~ להיו~

 פורים ס~ודת ~ושין ואין וכו"
 אומרים אם ~נין הכם""ח ~"ז וכ" בש~~" אחד יוםעד
~י" פורים" לכבוד ~"ז ~יום ש~ושים ~ס~ודה הנסים~ל

 ~הלק"~
 ~סוס"י ח""ב

 קל"ו~
 ~~ל בצ""ע" שהניח

שם הר~
 כת~ ח~

 דיש אלגאזי מהר"י בשם שם
 לאו~

בהרח~
 י~ו"ש~ הפסק משום ~~המ"ז לא א~ל

~~~~~~~
 בב" הנ~ים ~ל לאמר מוקף בספק פסק

 ~א""א הפרמ"גוז"ל י""ז~" ס""ק ~שם במשנ"ב ו~ובא~ימים"
 סק"ח~
 ~ה"נ אומרים מסופק ועיר ~

 אבל דאסור" כת~וואחרונים ~ה"נ" אומר אם ~כך ~מה כתב דהב""י הימים"~ב"
 ~ספ~

 הימים ב~" אומרים
נ""ל

 כ~~ והרי ~כ""ל" פשו~
 וא""כ פשו~""" ~נ"ל ~לשון

 הנ"ל~ כשי~ות תליא~ספק

~~~~
 ~"ו ~כשחל ~~ז יום ~נין

 ~ש~~~
 ספיקא לאו

 א~הוי"
 אז ד~ושים כיון

 ~~ ~סעו~
 ~כ~ו

 ו~י"ב~חמן"
 ~ס~

 פורים
 ה~~ו~

 ~ג~"ח ~רן
 ג""כ אז ~ה""נ או~ים ואין ~ ~זה"ל שכ" זצוק""לזאנ~נפלד
 אין ו~"מ הו~יף~ שם ובמ~ף~~רהמ""ז"

 למחו~
 ~יד

 שאו~~מי
 שהוא ~יון ב~רהמ""ז" ~ה""נ אז

 ההם ~י~י~ שאו~יםומה פורים" ~~וד~
 "~ז~~

 כל ~ל ~אי הזה""
 לשמ~ה~ מיגין להם נהפך אשרהחודש

~~~~
 כ""כ הפרמ"ג מש"כ

 ~פשי~ו~
 ~ספק

 ה~ר~"י דהרי צ""~" הימי~ ~~" ~ה""נלומר מוק~
 ס~י" ~שם המ~~ר מש""כ ~ל י""ד~" אות ~רפ""ח~סי"

ו"~
 שחל ~~"ו

 ~ש~~
 ל~נין

 ~וקפי~
 הרד~"ז הסכים כן וכו" ~ה"נ ואומרים ~ז~""ל~כתב ~ש~~" ~ה""נ דאימרים

~~שו~~
 ~סי"

 ~ק"~~
 אמר ואם ב~"ו" ~ה"נ דאו~רים

 א~ "וכן אותו" מחזירין אין בי"דע~""נ
 הזה ו~לשון ~~""ל" וכו"" ~ב"י ו~י" הפסיד לאהימים בשני אמרו

 ~משנ"ב ג""כהובא
 ~סקי"ז~

 ~ה"נ ~אומר מחזירין דאף הו""א היההרי א~ או~ו" מחזירין דאין
 קריאה זמן דהוא ~י""דו~שלמא ~זמנו" ש~

 ומברכים ה~ולם" לרו~
 ואפילו ד"~" ~~ס~י" המח~ר כמ"ש הקרי~ה~ל

 ול~ יצא" י"ד ~יום קרא אם ב~""ו" שדינוחומה מוק~
 ברכם

 ~מ""של~~לה"
 במשנ"~

 ~ס"ק שם
 י""א~

 ~הגר"א" ומ~ורו
ו~~י"~

 ~שעה""צ ציין ~כאשר
 סקי"ב~

 דברי ~""כ והו~א
 י"ל שפיר כ"ו~" ~אות ה~"ים ~כףהגר""א

 כ~
 ~ל ל~נין

 א~להנסים"
 לנקו~

 צ""~~ לכאו" ~""י לגבי בפשי~ות כ""כ
 דהנה וש~" והמג"א ה~ו"ז ~זה ד~רו כ~ר~~ן

 תרצ"ג~סי" ב~ו"~
 סק"ג~

 ~זה" הפסק מ~נייני שם" די~ר
עמש"~

 ~יום ~ה""נ אומרים דאין ב"~" ~סעי" שם ר~"א
 ~""ז וכ" א"ח" בשם ב""י כ"כ וז"ל~ י""ד" ביום רק~""ו
 יוד~ואיני

 ~""ז ות~תי ~ה""נ" ~הזכרת יש איסור מה
 שייך דאין כיוןדודאי

 ז~
 ודאי ~וי יום לאותו

 וכ"~ ~תפי~" הפסק והויהמאורע מט~ ש~
 ז""ל ~ו""ח

 אמרו אם ~די~בד שאפילו לומר םמדה ~לשהפריז א~
ד~נה חוז~

 ממ~~~
 דהא אינו וזה חכז"ל" ש~~עו

 ~~~ ~""ח~~סי" אית~
 י""~~

 ומזכיר ~~ו~ה
 מ~ור~

 הימים שאר

~תפ~
 שח~נו לפי"מ ואפי" הפסק" ל"~ בזמנה" שלא

שם
 ~סקי"~~

 ~ין
 ה~ד~

 יש כאן מ"מ ד~רים" ~אר
 אמרו אם לחזור ~""צ ודאי ~~ א~" בימים שייכותקצת

 שם במג"א וכ"כ ~כ""ל" ברורכנלענ"ד
 איןאמרו דא~ ~סק"א~

 מח~ר~
 ~מש"ז ו~פרמ"ג כב"ח" דלא אותו

 כ~~ש~~
 ~זכיר דאסור ~ד"מ כתב דכן

 אומרים הספקות ~רכים והנה ~זכיר" ~ויאין א~ ~~פיל~
 עה~

 וספק י""ב" ס"ק שם וה~ו"ז ק"ח ~~ ציין שםובא""א ~""כ" ~ו~ים דמספק כיון ~פסק" זה ואין ~ימים"~~
 ס~י" ק""ח ~סי" שם ו~י" ~""כ" ~ולא"~רכות

 ה~ו~המחבר" כ~~ י"ב~
 ומזכיר

 מאור~
 ימים ש~ר

 ~~פיל~
 שלא

 אם מיהו הגה" הפסקה" ל~בזמנ~
 נז~

 פוסק ש~~ה
 בנוגע והנה ה~~ה" ~אמצ~אפי"

 ~אור~
 ימים שאר

 ~קש~ ~מח~ר"שהזכ~
 שם ב~ו""ז ~"ז

 ~סקי""ב~
 ונשאר

 וב~אה""~בצ"~"
 ~ס"ק

 י"ח~
 ~שו" ג"כ הביא

 ס~~ח""א הלק"~
 ר""ס~

 ובאורחו~ ~"ז" חולק
 ~רצ""ג ~סי" חיים

או~
 ו"~

 ~~יא
 כ~ ג~

 ~שאר
 מגדים הפרישי~ת א"~ הרי י~ו""ש~ פו~קי~

 ג~ וממי~
 י"ל ~נד"ד

 ד~
 הוי

~פ~ק~

 ~זה~נני
 דוש~"~

 וחותם
 שמח~ בברכ~

 פורים

 ~~יי~ ~~~~~~~~



~ ~ ~ ~

 ג~םי~~
~~~~~~

~~י ~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~" ~~~~~~ ~~~י~~ ~~י~~ ~~~~~~י~
 ~~~~גי~

 ~~"~" ~~ו"ת ~~~"יכ"~

~~
 ~ר~"נ כ~ור

 ~ו~~ ~ו"~
 ~~~~נת ו~ו~~נ

 ~כ~י~
 ~~~~ ~~"ר וכו"ו~~ו~י~

 כו~~ ~~~ ~~י~"~" ~~~
 ~~ו~ו~~~~

~ 
 ~~~"~ ~ר~~~

 ת"ו~

~~~~
 כ~~~" ~~~"ר ~""ת

 ~כת~~י~~~
 ~ו~~"

 ~רו~ נ~ו~
 ו~~י~ות ~רי~ות

 ~רוו י~~~ ו~ו~~~תי
~"~ 

 ~~~י~~ ~רי~ת
~~כו~~

 ~~~ו~ר ר~ות
 ~"~ ~~ ~~"~ י~~~ ~~ו~~

ו~""~
 ~~~ות ו~~~~ר ~~רכ~" ~י"~ ~~רו~ ~~ ~"~" ~י"
~~"ו

 ו~~~י~ו ~~"~" ~רכ~ ~~~
 ~~~וו~ ~ר~~י~ ~~~

 כו וכ~ו ~~י~"~" ~~~""~~~י~י~
 ~ר~

 ~ו~""ר ~~~וו

 ~יי~ ~~ י~~~~ ר~~ ~~י~""~ י~~גי~ י~~~~~ר~~
 ~""~~~~י~

 ~כ~ו~ר
 ~~~" ~~"כ ~~כי~ ~~~" ~~"~

וכ~~ר
 ~ת~ו~ות ~~ת~י ר~י~י" ~~ו~

 ~נ~וגי~ ~~
~כרוו ור"~ ~~"~ ר~ ~~י~"~~ וו~~~ר ~~וי ~ו~ר""~~נ~ו~י~

 ו~ו~""ר ~ר~" ~~י ~~~
 ~~ו ~~י~""~" ~י""~

~נרי""י ~~
 ~~ורו~~יי~~~" ~~~~"~ י~~~ ~~י~~ ~~~

 ~~וות~ותו~~~ת ~ו~~
 ~ת~ר~~" ~י~ו ~~~ ~~~~י~ ~ת~

~"~~  ~~~ ו~~~ ~~ ~ ~~ני~ ~~~~ ~~ 
 ~~גגיו" ~ ~י~~~י~" ~ו~ ~~~ ~~~~~

~ ו ~
 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~"~ ~~ ~~ ~~יו
~ ~ ~~ ~~ו~~~~~ ~  ~~~~ 

~~~~
 בנוגע

 את לגלות ~וכרח הנני בזה" להמציאו~
 ~~נה ~ ~ריד" ולא ~~נה ~א זו ד~צה~~~י

 כ" ~~~ות שכ~~ת ~~י
 ~~~ ו~לן~

 ~~רי כר~ך דעל
 ~חשב ~מו~יל י""ל מ"מ הבורגנין" את יסתרופורים
 את לקרות ~כ"פ~יבור

 המגי~
 אומר ~""ז ~"ו" ביום

~א~
 בזה לדון יש בורגנין ב" או בא" ה~דובר היה אם
 ב~נינינו א~לכד~לן"

 דנוג~
 בורגנין ~שר לשתים

 ~בר בכלל ~הוי ו~אי זה שנה" בכל ~ויס~רו י~נו~שר ויות~
 הי~לה ושנה" שנה בכל י~שו שכן יב~יח ומי אפ~ר"שאי
 את יקראו הבורגנין י~י" כאשר אחת שבשנה ה~~ת~ל

המגי~
 א" בשנה םיבה מאיזה וכאשר ב~"ו" ~ברכה

 יולד מה יו~~ ומי בי""~" בברכה י~ראו אותם יבנולא
 ~ריאתבבי~ול ~בי~" ו~שול לתקלה להביא יוכל זו תקנה ול~~תייום"

 המגי~
 יוכל ומי הלכה" ~"פ בזמנה

לקחת
 ע""~

~ ח"ו ~כשול שהוא ~ ~יקון ל~שות  כזה~ 

~~~~
 כ~מור

 ~א~
 ב" או בא" רק הנדון ~י" אם

 באו~ן ~ר י ~פשר דאולי אף אשרבורגנין"

שיהיה
 ב~ו~

 ו~נה" שנה ~כל פורים לפני הבורגנין שיבנו
 נראה ולכאו" שכ~בת ~המ""מ

 פשו~
 שאחרי ~א~"ג

פורי~
 יהיו דבפורים כיון ~"מ הבורגני~" את יסתרו

קיי~י~
 להא ד~י ולא בזה" לן איכ~ת לא כ~ינן" שפיר
 אין ~""א~" כ" ~~ירו~ין~אמרינן

 בור~ני~
 ~שום בבבל

 משא"כ הבורגני~" את ששו~~ין וש~~יגנבי
 הכ~

 במציאות
 ב~ים יבנה א~ד אם עצמך הג~ להתקיי~" יכוליןשפיר
 וכ~~~ ~כ"ל" וכו" ה~יר אל מת~~רין דאין נאמרהאם פורי~" ~חר או שבת אחר לסותרן ~"מ ושלימיםגמורים
 ג" ~~וכה אמת השפת מדברי להנ"לסיו~

 ~""ב~
 שכתב

 סוכ~ גביכן
 אכן העיר" עם מ~~ברת דה"ז ב~ג החג

 ~ושין דאין כיון דאפשר כתב שם לנרב~רוך
 בז~

 חיבור
 ובודאי ~ושים" ~ין שבחג שבת אף השנה שבתותבשאר
 לנר הערוך~ל~ברי

 הה""~
ו~"כ לבד" ~ורים בשביל בנוגע

 כך" כל פשי~א אינו ל~נ""ד וכו" עצ~ך הג~
ואכמ"ל~

 עי" כנ""ל" ~~יריבין הש""ם ~דברי ~ש"~~~ג~
 םי"~או"ח ב~~""~

 כ""~~
 יצחק ~נחת בס~רי שהבאתי

 שם שהבאתי ומה נ"~~" םי"~ח""ז
 ד~בואר נ"א~" סי" ~או""ח של~ה בית ~ו~~ו" ל""ג~"סי" ~"~ ~~~""~ החת~

 חילוקים כמהשם
 הי~

 ש~ושין
 או~~

 ל~יר ~יבור
 זה ~נין שאין באו~ן לא"או

 וצריכי~ ~מו~" ~" להיות צריךפוסקים דלכ~~ ובפר~ כ""כ" פשי~
 נ~שים להיית

 ג""כ וכ~בואר בנד"ד" כ~ו מש~"כ ה~דה" שומרבשביל
 ציינת שפיר כן וא~נם בז~" הפו~קים מחלוקתבדבריך
 םעי" שצ""ח םי" ~או"חמדג~"ר

 י"~
 יצחק בית ותשו"

ו~~~
 סי" ~או"ח

 שצ""ח~
 שם" ~תים ~נ~ת ומ~" שם"

 פסוקה הלכהוהרי
 ~שו"~

 כרך תרפ""ח~" םי" ~או""ח

שהו~
 יברך ולא ובליליהן" וב~"ו ~י""ד קורין וכו" ספק

 שהו~ בי"~כ"~
~ימש"כ ובפר~ וז""~" ה~ולם לכל קרי~ה ז~ן

 למ~ש~ דבנוג~
 ~שות ל""ש

 כ~
 כמבואר~ בנד""ד

~~~
 ע"~ קונ~רםך" בסוף ~תבת

 ב~נחת שכ~בתי מה
 סי" ~ח"חיצחק

 דל~ני~ למ"~ דא~ ס""ב~
 ~~וך

 ומודדים ל~ומה" הם~יכים לבתים ל~יבור עיבורנותנין
 מילשיעור

 מסו~
 נראה ל~נין מ""מ הנ"ל" הבתים כל

 ~לא בו לך ואין דקרא" מרבויא רק הוא דנראהמסקי"
 וכ~ש לעיבור ~יבור ול""מחידושו

 ו~""ז שם" בנוע~

כתב~
 ב~~רינו ~י~ב לה~יין הנה החילוק" הבנת ~לא
שם

 ובפר~
 ודו~~ החילוק יראה שם בנועם

~~~~ו
~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ברכית חותמי בכלוחו~ם

 ~~יים י~~~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~י~ן
 ג~

~~~~

 ~י~~ ~~~~~ ~~~ ~יי~ ~~ י~~~" ~~ ~~~~~ ~~~~~~גי~
 ~יו~ ~~ ~"ו" ~י~""~ י~ו~~י~~~"~"

"~ 
 ~~~ ~""י וי~"~

 ~~~~י ~י~~ ~~כ~י וכ~"~~~ו"
 וכו" ~~וי"~ ~~ו"~

~"~~
"~~~ 

~~~~~ 
 ~ו~~ ~~י~ ~~י~""~

 י~"ו~

 ~כ~~~ ~~~~~ ~ו~ ~~~~ ו~~~~י ~~~~י ~~ו~~~
 ~~~ ~~~ ~~~ו"~"~~

 ~~~~י
 ~~ו~~~

 ~~ו
~~~ 

~~~~~ 
"~ 

~~~~ 
 ~י"ו

 ~~~~ ו~י~י ~~י~ ו~~~
 ~~~ו~~ ו~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~כ~ ~~~~ו~ ~~כ~ כי~~~י~

 ~~~~~י ~~~~~~~ ~~~~~

~ ~~~ו~ ~~ ~~~~ג~  ~~ ~  ~~~ 
"~~ 

 ~ ~י"~" ~~~ ~~ ~~~~~~י~~
~~~ ~  ~~נו~ ~~ ~~~ ~ג~ ~~ ~~וו~ 

~ ~~~~ "~~~ ~  ~~~~ ~~ ~~ ~~~ ג~ 

~~~~ ~ ~  ~  ~~~ ~~י~ ~~ 

~ג~
 דוקא ~~ו שכת~ת כמו ~וכח הלכה מפשעות
 כפרוז ~ינו אלא המגילה" ~קריאתנתחייב

 בז~" שיחלקו בפוסקים מצינו ~לא הי~ו~" מצותבשאר נ~
 מתנותובודאי

 כדאיתא המנילה בקריאת תליי לאביוני~
 ~" ~מגילהבנמ"

 ~כפרי~ ע"ב~
 ליו~ ש~ק~ימין

 הכניסה

קורי~
 בו

 ומחל~י~ ביו~
 בו

 שעיניה~ מפני ביו~
 של

 לה~יא פסק כן כי והנה מגילה" למקרא נשואות~ניים
 ו~מקדש הקו~ש עיר ~בספרו ז"ל טו~צינסקיהגרי"מ
 סע~ ע"ופרק

 ט"~
 הכרך בן וז"ל~

 ~הירוש~י~
 שבא

לעיר
 ~פרוזה~

 להיות
 ע""~ י"~ ליו~ ש~

 ע"ו ליל לחזיר

לירושלי~
 בליל שקורא פרוז ~ין ~ינו

 ויו~
 בברכה י""ד

 דיני כל~ונוהג
 פורי~~

 ה~גילה בקריאת חייב ואינו
 ש~יו~ דכיוןבע~ו

 ~קריאת יצא בע""ו שיהיה י~ע י""ד
המגילה

 בי""~
 שקרא כרך מ~ן גרע ולא

 בי"~
 שיצא

 וכ~
 שכתב אף פורים" ~יני כל בו ונ~ג שכתב הריעכ""ל"
 נראה אפשר ה~~גר במאמרע""ז

 ~י~א ~הוי משו~
 ל~נין שכתב מה מיהו במו~ף" זה ע"ז כתב~פשיטא
 חייב שלא בי"ד בעיר שהיה כרך בבן המגילהקריאת
 והעליתי בתשו~ה ~זה הארכתי ב~""ו" המגילהבקריאת
 ויודפ~ ~רכה" בלא שיקרא להלכהבע"ה

 ~ח""י~ אי"ה

~~~~
 להוכיח י~ כן כי

 ממ~
 דאיתא

 במגיל~
 ~ד"

~"ב~
 שמק~ימין כפרי~

 ליו~
 בו נובין הכניסה

 נשו~ות עניים של שעיניהם ~ני ביום בו ומחלקיןביום
 אבל מגי~"ל~רא

 שמח~
 אלא נוהגת אינה

 ~הלך עיר בן או ל~יר שהלך כרך ו~~ן בי"~~"~~היינו בזמנ~
 המבוארלכרך

 ע""א~ ~י""~ ש~ בנ~
 מצוות ~שאר~מע הדברי~" סת~ו

 היו~
 בנ~ ~הרי ועו~ בו" ניהגת

ש~
 כן ""על מדכתיב רבא לה דרש

 כתיב מכדי ~~ות" ב~ריהיושבים הפרזי~ היהודי~
 הפרזי~" היהודי~

 ~פרוז קמ""ל הא הפרזות" בערי ~יושבים למיכתב לילמ~
 וש~ פרוז" נקרא יומובן

 בקרא
 יו~ א~ "~ושים כתי~

ארב~
 ומשלוח טוב ויום ו~תה שמחה אדר ל~דש עשר

~נות
 א~

 קאי" נמי יומו בן פרוז דעל משמע לרעהו"
ו~שוע~

 כת~~~~ג~
 ~עיר הנמצא כרך ד~~ן נימא אם

 גדולהקושי" יוקש~ ג""כ" פורים סעודת חיוב על~ויהיה ~~~
 מ~

 בש""ס דאיתא
 ~תעני~

 די""ח
 הכתובים ~ימי~ יוסי כר" ~~הלכה הכי יוחנן א"רומי ע"~~

 בהן להתענות דאסור תעניתבמגילת
 ה~ה ר"יוהאמר אסור~" לפניה~ ג~

 שאמרו אע""פ ותנן ~נה" כסת~

מק~י~י~
 מותרין מאחרין ולא

 אימת ותענית" בהספ~
 שרי ומי באר~יסר" לי" קרו וקא חמיסר בניאלימא
 חמ~ה ויום בו ~שר אר~עה וום תענית במגילתוהכ~יב
 דלא אינון פוריא יומי ~ועשר

 למספ~
 רבא ואמר בהון

 עכ"ל בזה זה של ואת בזה זה ~ל לאסור אלא נצרכהלא
 ~~"~ ש~ וברש"יהג~"

 בני
 חמיסר~

 ~היינו וז"ל~
 מימו~ חו~ ה~קפי~כרכי~

 קרו וקא נון" בן יהושע
 ~מגילה א~ן עורי לעיר" ~צ""ל לכפר שהלך כנוןבארביסר

 ו~רש"ש ע"אה"
~~~ 

 וקרא
 ע~~

 נקרא יומו בן ~פרוז
 ~די"ט במגילה כדאמרינןפרוז

 ע"א~
 זה ועפ"י עכ""ל"

ה~שית
 דא~

 בכל נ~חיי~ לעיר שהלך כרך דבן איתא
מצוות

 מחויב והלוא בי""ד יתענה היאך כפרוז" ה~ו~
 לי" למה וגם ושמחה"במשתה

 להנ~
 ממגילת להביא

 נאסר כבר ~יקרא והלוא להתענות" ~אסורתענית
 עושים נהיות דמגילה מקרא מעיקראבתענית

 ימי א~
 וכו"~ נצרכה לא ב~"ה וכ~פירש"י האלההפורים

~~~
 מי ~~"ה שם רש""י מ~ברי

 שרי~
 וז""ל~ שכתב

 י""~ שריומי
 ותענית ~הספד ~"ו לבני אפילו

 לפרש בזה דרצה נראהעכ"ל"
 מ~

 דכתיב
 במניל~

 תענית

יו~
 ~יינו עשר" חמשה ויום עשר ארבעה

 ט"~ו לבני א~ילו אסור~שר ארב~ דיו~
 באופן אפילו ותענית" בהספ~

 קוריןדאין
 בי""~ המני~

 באיפן מי~עיא לא והיינו
 ""כגון ~קודם ב~יבור רש""ישכ~ב

 שהל~
 וקורא לכפר

 ג""כ יש דל~י~הו פרוז" נקרא יו~ו בן ~פרוזעמהן
 כרכי~ ~ני ~ל ~גמ" כוונת ~יקר רק וש~חה" ~שתהשל חיו~

שא~
 ~מגילה קורין ~נא

 בי""~
 אסורין מ""מ

 וא""ש~ותענית בהספ~

~~~
 זה של לא~ור ב~"ה

 בז~
 בג~ ד~יירי לי" דמפרשמשמע עכ"ל" בט"ו י"ד ו~ני בי""ד" דקרו ט~ו בניכגון וז""ל~ רש"י כתב
 זה של לאסור

 בז~
 היינו

 פרוז ~מ~ין בי""ד" ~יר ~הלך ט"ו בבןג"כ
 ~על אלא לדוכתי"" קושיתך וה~רא בי"~" קורא פרוזקרוי יומ~ ב~

 ה~ורי הקשה כ~רזה
 ~מגי~ א~~

 ה"
 ו~מ~ ע""ב~

 ~""ד
 במגילה דהרי ~נ""ל"רש"י

 ~שם~
 דמגילת מ~א מקשה

 זב"ז של לאסור אלא נצרכה לא רבא שאמר וממהת~נית
 א~ ~אפיל~ מ~מע בי""~" נעי~ה דנטע רביעל

 קורא

~~גיל~
 ובנוג~ ~""~" אסור אעפ"כ בע"ו

 לענינינו
 וגדול~ בזה"ל~ ש~סיי~

 נ""ל מזו
~~~ 

 לעיר ש~לך כרך
 כיון לח~ור" שד~תוא~""פ

 דהו"~
 בן א""נ יו~ו" בן פרוז

 והו""ל לכרך שהלךעיר
 ב~ מוק~

 ל~מן דאמרי" יומו"
וחייב קריאתו" ביום ותענית בהספד "אסור עמהן"דקורא

 בשמח~
 בו מנות ובשלוח

 ביו~
 במ~נות וכש""כ

 שאפילולאביוני~""
 למק~י~י~

 ~בת א""נ הכניס~" ליום
 שעיני~~ מ~ני ביום ~ו ומח~ין גובין~ר""~"

 עניים של



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~י~~
~~~~~~

נשואו~
 ל~רא

 מגי~
 ולא ע"~~" ~ד" ~יל כדאמרינן

 ~מקדימיןדמי
 הכניס~ ליו~

 הני בכל נוהגין שאין
 דעיקר ~א דשאניבזמנו" אל~

 זמנ~
 שחכמים אלא י""די הוא

 להקדי~ הכפרי~ בני על~ילו
 מפני הכניסה" ליום

 ~~ריאה ודו~א הכרכים" ל~ני ומזון ~י~שמקדימין
 דאין מילי" בשאר אבל עעמא" מהאי עליהםהקילו

 הקד~ אצ~י קולאבהקדמה
 נ~ג אינו ~יכך ל""ל זו

 ב~דימין וכן ~זמנו"אלא
 משב~

 זמנם עיקר ~~ש

שב~
 אלא הוא

 גזי~ משו~
 א"נ יעביר" שמא ~בה

 של שעיניהם מפני יוסףכדרב
 עניי~

 למקרא נשואות
 א""צ מש"המגי~"

 ~קדי~
 מ~נות אלא

 בשאראבל בלבד" עניי~
 המצוו~

 הא ~עמא" ~אי בהו שייך דלא
 אלא נוהג אינו ~~ך מזמנ~" לעוק~ ראוי איןודאי
 כרך בן א"נ ~רך שהלך עיר בן גבי אבל זמנ~"בעיקר
 ומוקף פרוז קרוי יומו בן דפרוז דגלי כיון ~ירשהלך
 ~יני" פרח מו~ף" קרוי וומובן

 חו~ו~
 לגמרי ~קומו

 עליווחל
 המקו~ חובו~

 בהספדמיבעיא ול~ ד~" לכל שם שהוא
 ו~עני~

וכן אסורי בזה זה של ד~לא""ה
 מתנו~

 דהא ע~ן דנוהג לאביונים
 עיניה~

 של

עניי~
 ומשלוח משתה אפילו אלא מגי~" למקרא נשואות

 חובת עלוווחל ממנו" ~ומו חו~ות פרח דלגמרי ע~~~" נוהג נמימנו~
 עכ""ל~ ב~רוזה ~יו~" מצוות ~ל שם" שהו~ המקו~

 ראז~נבוים ~~גרמל"ל ארי" חמדת בספר~~~~~י
 דומ""צזצ""ל

 דק""~
 בספר נ~פס פרע~בורג"

ה~ות
 מגי~ ה~ ס~"~

 סי" פכ"ו
 א"~

 שהביא
 ~ג~ דסוגי~ ~ישב" וכ~ב הנ"ליהעו""א קושי~

 ~ה" דמגילה

ע"ב~
 רב ד~ש מה לפי קאי

 יוס~
 שאסור מל~ד שמחה

 ~~ענית שאסור מלמד מש~ה~~ס~ד
 ויו""~

 ש~סור מל~ד

 אקרא דקאי עכצ""ל מלאכהיבעשיי~
 ~כצ"ל~

 דכ~יב

~יהודי~
 הפרזים

 דפרוז דרשינן ומיני" וגו"" היושבי~
 וא~ פרוז" קרוי יומובן

 דתנן הא קשי" לפי""ז
 יו~ א~~עני~ במגי~

 ואת י""ד
 יו~

 דמיספד דלא יו~א ~""ו
 הא בפרוזי כגון בי""ד ~"ו של לאסור ~י ~תילמאי

לזה ג~
 ל~

 ~ש דא~י ו~""ח ממגי~י נלמד דהרי צריך
 של לאסוררבא

 ז~
 משא"כ קורא" ב~ינו אפילו בזה

 דאמרי"למס~נא
 יו"~

 לא
 למילף ליכא וא""כ ~לי"" קבי~

~אי
 קר~

 ~יה ד~"כ ויו"~" ושמחה דמשתה
 אס~

 קרא" מ~אי למידין דאין ו~כ"ח ג"כ" מלאכה~עשיי~
 י~וא~

 דהא
 דמגיל~

 ומה ~ענית
 שא~

 לאסור ~א
 ~""ו ב~ן דדוקא בזה" זהשל

 רש"י ו~ה בי""ד" ש~ור~

~~~עני~~
 המסקנא ~י פי"

 ~דמגי~~
 מלאכה דאמרי"

 איכא שפיר א"כ ע~יהוי קבילולא
 דמגי~ למי~

 ~ענית

~
 ~ונת~ו~תי ~"ד" בי"די ~"ו בן דקורא ~~א
 מיושב ש~ה כתב שלאשחידוש

 קושי~ ג~
 ר~ו

 מר~
 הח""ס

 קצ""א סי" חאו""ח~~שו"
 ו~י ד~

 קושיתו שייש~ ע""ד~
 שם שכ~באלא הנ"ל" ~""י דברי עפ"י ~צ"ו" סי" הפר"ח עלשהקשה

 ת~והי~ רש""י דדברי הח~"~
 דמפורש

במגי~
 ~ה"

 ע""~~
 אבן ה~ורי קושי" והוא כדבריו" שלא

 ראי" אין ~בריו ~י אמנ~הנ""ל~~
במש~ה ~יי~ מהג~ כ~

 ושמח~
 בפרוז ומ"מ

~~ 
 קצ~יש דאכ~י די""ל אלא יומו"

 דא~ דבריו" על צ"ע
 דפרוז גיפא דהא ני~א

 ~כ"ח אלא ידעינן" מנא נמי הא פרוז" מקרי יומובן
 האדד~א

 דיו"~
 ~וא מלאכה עשיי~ איסור דנ~ד

 אינך אבל ע~י~וי קבילודלא
 ד~ו~

 דמצינן
 ל~ל~

 מהך
 א""כ י~ינן" שפירקרא

 ג~
 ד~ורי דינא הך

 אב~
 דפרוז

 בכל חייב יומו בן מו~ףאו
 היו~ מצוו~

 ~ני"~ ילפינן שפיר

~~~~
 ה~ורי ~ושית ב~~ר

 אב~
 ש~קי~ו שלנו בש""ס שהוגה מה~י ב~עני~" רש""י ~ל

 ~יב~
 כגון בז~" זה של הוא" שלפנינו ב~""י והגי""וקרו""י
 א""ש ב~""ו" י"ד ובני בי""ד ~""ובני

 ו~פ"י הג~" קושי~
 ואע"ג לעילימש"כ

 ~ג~
 היתה

 יכו~
 ע"ז ~קשות

 הפ~ו~ בערי ~יושב~מקר~
 בן פרוז מינה די~ינן

 מ"מ ~קשות" שכתבת וכמו וכו"ייומו
 מקש~

 הג~א
מהך

 דמג"~
 למעשה ~נוגע ו~כ""פ כש"כי מכח

 מוקף או יומו בן דפרוז לה~ה דס"ל אבן ה~ורימדברי מוכ~
 כל יומובן

 עליו~ היו~ מצוו~
 אוה~ך זקינך בזה~נני

 ודושה""~
 ושלו"

 וכל תחי" זוג"נכד~י
 משפחתכ~

 ~מעתיר
 עוב שאך וי~"ר כה""י" ל~ו~הבעדכם
 ישכוןוחסד

 באו~ליכ~
 הימים~ כל
 י~~~ י~~~~~י~~~

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

 ~~~~י~ ~~י~~~ ~~~~י~ ~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
 נ" יו~ ~"ו" ~י~"~ יר~~י~~~""~"

~~~~ 
 ז"

~~~ ~"~~~ 

 ~ו~"~ ~~~""~~""~
 ו~ו~~נ

 ~~"~ ~ו""~ ~~~~~~
 וכו"

 ~ו~"~
 ~ו""~ ~י~"~ ~~~~~~~~~~~

 ~~~"~~ ~~" ~~~ו

 בי ו~~ ~~~~~ו" ~יי~~י כר~וי"~~~~~~
 ~ו~~

 ~~בי
 ~""~ ~~~יו"~~~~י

 ~~~~~ו כיוו
 ~ו~~

~~~~~ ~  ~~~י~ו" ~~~~י~י 

~~~  ו~~ ~י~י~ ~~ו~ ~~ו~ ~~~~ ~~ 
 ~~ ~~" ~~ ו~ ~~ו~ ~~ ~ו~~וו~~

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

~~~ ר ~  ר~י~ ~~~~ ~""~ ~~ ~י~~ 
~~~~  ~~ 

 ~ר
 ~~" ~ר~~ ~~ ~~ ~~י~

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

 ~~~ ~ו
~~ ~ ~~ ~ ~ג~  ~  ~ 

 ~רי~ ~~י
~ ~ו~ ~~ ~~~~  "~~ 

~"~ ~ ~ ~ ו~~~   ~  
 ~ייגו ~~~" ~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~~
~ ר~י~ ~~~ ~י~~ ~~ ~~ ~~"~~~  
~~~"~~ ~  ר~~ ~~ 

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



~ ~ ~ ~

~~~~ ~~םי~~
~~~ר~ ~ ~  ~~~ ~~~~ ~~~~ ~"~ ~~~~~ ~י~~ 
~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~
 שייך כמו""כ

 ~~אל~
 ~נוגע

 ~נת~סו ממעוח מנות משלוחאו לאביוני~ ל~~נו~
 ~קדוש~

 י~ שלז~ אל~שבי~יח"
 יצחק במנחח שכתב~י ה~צה

 סי"~ח"ו
 קכ""~~

 ~היינו
 שיק~

 פרי כגון מאכל ~בר
 וא~ר ~""פ" שי~יהוכייב"ז

 שינ~~
 סיג מכל ~מאכל

 ב~ופ~ופ~ול~
 ויכליל ~יור" שום בנא לאכול ראוי ש~יה

 ש~י~ית חילולי של ספק כלגם
 ויא~ר~ אצלו" הנמצאי~

 שביעי~ ~מי""כל
 שביעי~ חילופי או

 ~רשי~י הנ~אים
 ויאכלנו ה~~"" המאכל על מחולליםיהיו

 ~בי~י~" בק~ו~~
 בש""~ בדרשתי ג""כ בזה והארכ~י באורך"עיי"~

 שנת
השבי~ית

 ~"~" ~שמ""~
~  ולפי"ז 

 ה~אל~ שיי~
 בעי~ר

 פירו~ל~נין
 מנו~~ למ~לוח ~ב~ית

 ~אל~ ל~~ו~ רצ~ו~""~
 ~ג"א ממ~""כ זו

 ~ר""~
 סק""א~~רצ""~

 ב" וז"ל~
 מ~ל ולא משלו" מתנו~

 וא~ ~של""~~"מעשר
 בא

 מו~י~ ~~וסי~
 מ~~ר ~~ל

 ~י" ב~שו"~מהרי""ל
 עכ""~ נ""ו~

 ~~~ר~~ ב~פר ~ועי"
להבית

 ~~~""א~
 ~שו""ת מ~""כ על מג"א ~~ברי ~קשה

 סי" ~מה""ת ציוןבנין
 קל""ז~

 ~ד~ר ~הכלל דס""ל
 אלא בא~י~ו ~חו~~

 נ~~
 ל"ש ה~ילין"

 ר~
 ~בל נג~וה" ב~רבן

לא
 ב~

 ~ליו ~ה~יל
 ה~ג""א ~מ~ברי לא~ול" ~כתו~

 י~~ו""~ ~תי"" מה ו~יי"ש כדבריו" דלאמוכח
 ~יב

 ~י~ן ~חיו""ד~ב~ים
 קל""ז~

 ש~~ב ~פנ""י ~ל ג"כ ש~ולק
 ובאמ~כ~""ג~~

 מגילה ~במ~" ~~נ"ה
 הצ~ק~ ע~ו~

 ~""ה
 דברכל

~~ 
 ~"ו

 ע~ב~
 ה~ג""א ~~רי מקור גופא

 ~וסי~
ג~

 וכן מע~ר" ממעות בא ~אינו מנות" ""~~וח
 ~סו~ הי~~ הבאר~ע~י~ו

 ז~ ול~י ב"~" ~""ק
 ~""נ

 ~נות לשלוחא~ור
 חו~ו פורע ~~וי שביעית" מפירי~

 מנות לשלוח ~א~רו כ~ו ~בי~י~"מפירות
 מ~שר" ממעו~

 ~יה וכמו""כ ממ~שרו" חובו פירע~~וי
 נרא~

 ~כמו

דבכס~
 בא אם מעשר

 מוסי~ ל~וסי~
 ה""נ מ~עשר

 וע""~ שביעי~"בפירות
 ~ביא

 משו"~
 ~מה ~ורה

 ~סי" חי אי~ בןב~ל להגאו~
 קצ"ג~

 הלך ראובן ~א~" ז""ל~
 להש~~~ תו~"ב"לא"י

 על
 ינז~~~ן ~י""ע" ~צ~יקי~ ק~רו~

 ~פורי~" מנות ~לוח אוהבו לשמעון ושלח בפורים"ש~
 ~י~ מנו~" לי ל~לוח צריך ג""כ ~ואו~~עין

 לו
 אי מפ""ש" מ~ות ~ו ל~לוח יוכל אם~בי~י~" ~ירו~

דחשיב ~~"ר" ~ילנ~~
 כפור~ ז~

 ~בי~י~" ~~מי חובו
 כיו~

 ראובן שכ~ר

~ל~
 והרי לו

 ~~עו~
 ~~א

 ע~~
 ג~כ ~וכרח

 ל~נ"~
 לראובן

 בתוספתא אי~א ~שובה" ~~ולם" של ו~נינ~וס המנ~גכמי

 פר~~שביעי~
 ~מ"ו ו" הלכה ~"

~ ו~""~  שצוי~ 
 ~ם

 ~ואח~ שביעי~ אח~ י"~"פרק
 שני ~עשר

 פור~י~ אי~
מ~~

 ו~יב" מלוה
 משלמי~ ואי~

 וכו" גומלין מ~ם

 ~ב~ל" ~""ל הרמב""ם פסק וכן~יי"~י
 שמי~~

 פ"ו ויובל

 פור~ין אין ש~י~ית ~מי~"י~"
 ואין ה~וב א~ מ~~

 שושבינות בהןעושין
 ואי~

 ואין ~גמולין ~ם מש~ין

פוסקי~
 צדקה ~ם

 ל~ניי~
 משלחין אבל ~כנסת" בבית

 של דבריםמהם
 עכ"ל" ל~ו~יע וצריך חס~ים" גמילו~

 ת~לום ~ניןוהנה

 תגמולי~

 ח~ד גמל ראובן שאם הוא"
 לשמעון אסור שמעון~ם

 לשל~
 לשלוח גמולו לו

~ 
 פירות

 הנזכ~ תו~פ~ והנ~ חובו" כפור~ ד~וי~~י~י~
 ~ובא

 י""ב ~~""א ~~מאי פ""ג בירישלמיג"כ
 ע"ב~

 ~גי" ושם

 ופיר~ ~~לומין" ~ן משלמין ואיןהוא
 שזה ~מבאר

 היום עמואוכל
 וז~

 ע~ו ואוכל חוזר
 למח~

 ~ך" והיינו
 ~~~אוא"כ

 ~וא ה~רך כי אסור ו~אי ~שאל~ בני~ו~
 ששולחמי

 ~ו~
 ~ו ושולח חיזר ~חבירו ~וכרח ל~~ירו

 ~מעון זה והרי~~"
 ששול~

 נ~נות לראובן
נמצא ~~י~י~ מפירו~

 בז~
 מהם ~~לם

 ~ש~ומי~
 דוקא ולאו ואסור"

פירו~
 אסור ~~מי~ן גם אלא עצמן שביעית

 כן" לעשו~
וכן

 הה""~
 לשלוח ~אסור

 ~~מיה~
 לבית מ~~~

 הח~~
 והכלה

 שכ~ר לאו~ם~חופ~"
 ה~

 מ~ו~ם לו שלחו
 בחופ~

 ~~י"
 ל~~וח מוכרח הוא כיאצ~"

~~~ 
 ~מנהג כפי להם

 ~ה ו~רי ~עולם"ונימוס
 חי" אי~ ~ן עכ"ל חובו" כפור~

ו~בי~
 ד~ל כ""ת

 א~
 ~מ~~ריו

 יוצ~
 מ"מ ~~זירין דאין

 פור~ ~הוי מ~ום ~נין בכל ~ביעי~מפירו~
 ~ובו

 א~ גומלין"~למין וחי~
 א~ ~~אל~ בנידון

 ל~לוח
 לכ~חיל~

מפירי~
 אסור גומלין משום ~מה ~א~ור" כ""ש שבי~ית

 הדין מצד כשחיובו כ"ש נימוס" ~ש~ום הוא לשלוח~חיובו
 המצוה כשיצא לפי"ז אמנם ואסור" ~ובו כפורע ו~איהוי
 כ~ר" ששלח הרא~ון במ"מ מ""מ"של

 ו~~~ו~
 ~ר לשגי

 רק ~~יי ~~"שמותר
 עכת"ד~ חו~ו כ~יר~ ול~ כ~ו~י~

ו~~~
 בס" ב~ה עמד כבר

 יו~~ ~שנ~ שו~
 סי" ~~""א

כ"ז~
 וכ"

 דלכאור~
 נכון לא

 ל~~ כן" לע~ו~
 י"ח

מ~לוח
 מנו~

 ~הגם שבי~י~" מפירות לכ~~ילה
 ~פירו~

 יכול יגם ביתו" ובני הוא לאכלו ויכול שלו" הן~בי~י~
 ח" ~~ביעי~ ~בתוספ~א ל~כיריו"ל~ת

 ~בזמ~ ד"~
 ~בי~ור

 ואח""כ וליוד~יו" ולקרוביו ל~כיניו מ~ן מחלקקו~ם
 יכול וכן הפקר" ~"י ומב~ר בי~ו פ~ח ~למוציא

 לת~
פ""~

 מ""מ מ"ה~" פ""ח ~כבשביעית במ~נה
 ~חורה כ~ושה ה"ז ~ליו חובה ~~וא ~בר שביעיתמ~ירות כשמשל~

 כ~אמרינן לסחורה" ולא לאכלה אמרה וה~ורהמפ""ש

~ע"~
 ס""ב

 ~""א~
 שבי~ית" מפירות חובו פורע זה נמצא

 ולא שביעית" בפירות מש~כר ש~ה התוס"ופי"
 לאכל~

קרינ~
 אבל וכו"" בי"

 ב~י~ב~
 ~לח כשכבר

 יצ~
 עיי"~" ו~ו"

 שכת~ מ~~ו~נ~
 הנ~ ב~יעבד" ל~תיר

 המג"א מלשון
 משלוחל~נין

 משמ~ ממ""~" מנו~
 אפילו יוצא דאינו יו~ר

 שם ש~ביא ומה~י~בד"
 משו"~

 ~י" ~או""ח ~ופר כתב

~ל"~~
 ~~רי צ""ע

 בשל"~
 משלוח לענין גם כן מבואר
מנו~~~

~~~~
 ב~~רינו

 במנח~
 סי" ~ח""ח יצחק

 פ""~~
 כ~ב~י

 לקנו~בעני~
 א~רוג

 ~עלי~י ושם מע~ר" מ~~ו~
 בהתחל~ תנאי ~בלאלהלכה

 מ~~ר להפריש הנהג~ו
~יתן

 א~
 אתרוג ~נות יכול אינו בו~~י מצוה" ל~בר

 ~ו~~~ ~~~~~~~~~

~~~~

 ויכול ~לו ~הן שביעי~ פירו~ ד~אני נראה
 בתו~פ~א כמבו~ר לא~רים ולחלקלאוכלן

 ואםיבר~ב""~"
 כ~

 דיכול נ~י הה""ד
 לקיי~

 בזה

מצו~
 מעו~ נ~~א~~ מנו~" משלוח

 ~אינו מ~~ר
 ל~דיא מבואר כן כי ו~נה לעני" ל~~ן שחיי~שלו"

 דמותרברידב""ז
 ליק~

 וז"ל שבי~י~" פירות מ~~י אתרוג
 סעי" ז" ~י" שביעית ~~ל"הריד~"ז

 י"~
 ד~ותר

 עבורו ולשלם ~~י~ית מ~מיאתרוג ליק~
 אע"~ הרב~

 ~לאכילה
אינו

 שו~
 ~בר אלא

 מו~
 בבי~ ו~~ ~כ""ל" ~ו~ר מ"מ

רי~ב""~
 רל ~לא ~פי" ~וב ממנו משלמין ~אין ~הא כתב

 מ~נו לגבות יכול ~אינו חוב ~על שיע~ודא~ליו
 מ~~



~ ~ ~ ~

~י~ן
~~ ~~ 

~~~~~~
 אם אבלשבי~י~"

 הו~
 רוצה ב~צ~י

 לית~
 יכול חובו ב~ד

 י~ל ~יי""ש"ליתן
 א~

 ~ו~כ~ ~יני זה ש~בר
 ~כל

 הנפסק הר~בי""ה לשי" רקדזהו ~פו~קי~
 ~~ו~"י ביו""~ בשי"~

 סעי"רנ"ג
 י"ב~

 ~~~ברי" הוא ושי~~ו
 הריד~~ז" ש~

פשו~
 נפק""מ זה דכל

 לשל~ בנוג~
 כדי א~ל ~שויו" יו~ר

 ~ניןשויו
 אכי~

 ~~ותר בידאי ~ למצוה אפי" ~

~~
 ~~יל~ וא"~ לכו""~" ~בורו

 ~לוח ~~ו~ר אפ"נ
 ג"כמנות

 ~ו~ ויל"~ ש~י~י~" ~פירו~
 בזה~

~~~
 לחלק שכ~ב~י ~~ ~תבוננתי

 בי~
 ל~~שר שבי~ית

 מש""ס כן ~~תיי~יש
 ~קי~ו~י~

 דנ""ב
~אמרינן ~"א~

 ש""~
 המקדש

 דזכה כיון אלא נינהו בהן ~זוכה ~~ונו ל~ו אמרינןולא וז"ל~ ופירש"י ~קידשת" בשבי~י~

בה~
 ש~ ו~~ ~"כ" ~בר לכל הוא מ~ונו

 ~~"ג ג"~" הל" אישות ~~ל" ~פ""ה הר~ב"ם פסקוכן ה~~דש~ ב~ו~""ה

דש~
 ~בהל"

 ד"~
 ועי" ~~קו~שת" אינה שני במ~שר ~קי~ש

 ~ל רוקחבמ~שה
 הר~ב"~

 ל~לק ~ש"כ שם
שבי~ית פירו~ בי~

 ד~~ו~ש~
 ב~~ב"ם המבואר בחלקו מק~ש לבין

ש~
 ~הל"

 ה"~
 דהא יקשה" ~לכאו" ~לא מקודשת" ~~ינה

 ~ינו ~רי ~ני ~~שר אבל שני" ל~~שר בנוגע~ינח
 הרמב"ם כתב וכאשרכשבי~ית"

 ~פ"~
 הל" אישו~ ~ל"

ה"~
 הרי ~קודשת" ה"ז ~ני במעשר דקי~ש ~ישראל

 ~של"ה ~~ב וא~פ"כ שבי~ית כפירות דינו ~ניד~~שר
 שולחיןדאין

~"~ 
 ומתנות

 לאביוני~
 שדינו ~~שר ~~נ~ות

 אבנ ~בי~י~ בפירות ה~""ד י"ל א"כ ~ניכמ~ש~
 בא~~

ז"~
 כ~ב ש~רי

 ~לח~
 בישראל דהיינו ~ וז""ל ש~" משנה

 ~ומיא ~ני" ~~שר לושנתנו
 ~כה~

 תרו~ה לו שנתן
 יכיל ב~ל~א ישראל כל ~אי מ~""ר" לו שנ~ן לויוכן ג~ול~

 לאו~רו ה~בר קשה שלו" שאינו א~""פ ~ני במ~רלק~ש
 נ~יד~~""ר

 כ~ולי~
 לק~ש יכונ ואינו ל~רי~" ו~ותר ~וי

 והוא ה~"ד א"כ ~וק~" הלוי אלאבו
 ה~~~

 ל~~שר

~נ~
 שהוא א~"פ

 ה~יו~ ~מו~
 דיש א~"פ ~רי~" ומי~ר

 וחזי ~ני והיי לנכ~י" מ~קר ב~י ~י ~"~ ~שאני~לק
 כ~א~רינןלי""

 ה~
 ~"א~" ~"ז ~ברכות ב~ל~א ~~~א

 בי" לק~ש יכול ואינוהוא ~ילי~ ~ולאו הו~" ~ני ~ו ~~קיר ~לא כ~ה כל ~קום~כל
 נר~~ ~יכ~

 שכ~ב~י" כ~ו
 ה~~ני" ~ל הר~""ב שפי" ~~ה לזה ראי" להביא ויש~כ""ל"

~קי~ושין
 פ""~

 ~שנה
 ב"~

 ~~ק~ש ד~~רו הא שפ~
 וא"ש~ ~בי~ית ~ני מ~שר ~ומה אינולפי"ז י~~יל~ א"ש" הל~"~ ול~ברי ~קו~ש~" אינה ~ניב~~שר דג~ ~ש~~ ~ני" ו~~שר ראשון מ~שר היינוב~עשרות

 ~ו"ש בזהוהנני
 ו~ו~~

 הברכו~ חו~~י בכל

 ~~יי~ י~~~~~~~

 ~~ן ~~~י~~~~~ן
~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~~ן

 ~~ו~ ~ר~~ ~~""~ ~ר~י~ ~ר~~י~רו~
 ~~~""ו ~" ~~ר י""נ ~

 ו~~~~ ~י~י ~ו ~""יו~ר~~
 ~ו~""ר

 ~~י~"~ ~ווי~~וי~~ ~יי~ י~ר~~

~~~~
 י~ר~~ ~ני ~~~ ~~ ~~רו

 ~~~ו~~ו ~~ ~~~ ~~~ו
 ~~ו~~ ~~

 ~ ~~י~ ~" ~~ני ~~~ו
 ~ו~~י~ ~נ~ ~~~ו" ~~ ~י~ו~ ~ו י~ ~~~ר~~ נו~~~נ~
 ~~~ינ~ ~~~ ~~ ~~~י ~~" ~ו~~ ~~ני ~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~ר~ ~י~ ~ ו~~~ ~ו"~יו~

 ~~~נינו~

שבאדר
 נופלי~ אי~ ראשו~

 פניהם ~ל
 מזמור או~ריםואין

 י~נ~
 וא~ירים צרה ביום ~"

 שאר אבלובתענית בהספ~
 דברי~

 אין
 וי"א ב~~" נו~גי~

בהספ~ ~א~
 ו~~נ~ג הגה ~ותרי~" ות~נית

 ש~ייבי"א ר~שונה" כ~בר~
 ~רבו~

 ושמחה במשתה
 בי"~

 ראשון שבא~ר
~~ור

 הרי"~~ בש~
 קצת ירבה מ""מ כן" נוהגין ואין

 ~כ"ל~ תמיד מ~תה לבו~וב סמ"ק~ בש~ ~הג"~ ה~~מירי~ י~י לצאת כ~יבס~ו~ה

~~~~
 מש~~ ראשו~" שבא~ר בי""ד ר~"א ~~ש"כ

 ~כוונתו
 הי~ב הב~ר וכ~כ ראשון" שב~~ר ~"ולאפוקי

~~ק~ב~
 מהב"י" ומקורו ב~~ו" לא אבל ~הרמ"א ל~קדק

שכ"
 בש~

 לא שה~ילם סמ"ק בשם מיימוניות הגהות
 אם כי וש~~ה משתה ל~שותנהגו

 בי""~
 ראשון שבאדר

 נהגו שני שבא~רא~"פ
 ג~

 ו~~מא ו~שתה" שמחה ב~"ו
 תלמודא דא~רמשום

 ~~גי~
 ו"

 ~"ב~
 בין אין

 וכו" הראשוןשבאדר י""~
 ו~

 נק~ ושמ~ ~""ו" הזכיר
 ~ותו

 הב""י~ ל~ון ~"כ ~יקר"שהיא

~~~י""~
 לא אבל ר~"א ~~ש"כ לומר ~ברא יש

 הקורין עיירות בני ~לכוונתו ב~"~
 בי""~

 וא~""פ
 ~~חה משתה ~ושין שנישבאדר

 באדר ~""מ ב~""ו" ג~
 זה ~בל בי"ד" רק נהגו לאראשון

 הכרכין שלבני פשו~
 ב~"והקורין

 יו"~ הוי ו~אי ~~
 הר~שון" שבא~ר ב~""ו

 מש~~וכן
 הנ"ל ס~"ק בשם הג""מ של דלישנא ריה~א

ש~
 נהגו שני שבאדר "אע""פ

 ג~
 ושמחה ~שתה ב~"ו

 ~כרכין בני אבל ~יירות" בני על ~קאי מוכחיכו"""
 ב~"ו תמידהקורין

 יו"~ הוי ודאי ~~
 שבא~ר ב~"ו

הראש~
 וכנ"ל~

~~~
 מלשון הו~יח ~הפר~""ג

 הג""~
 הנ""ל בב""י שהובא

 פורי~ ה~ושי~ הכרכי~ ~נידאף
 שבא~ר ב~""ו

 יו"~ שו~ ~~ אין ~~שני
 רק הראשון שבא~ר ב~"ו

 א" אדר בין איןדמתני"
 וכ~

 ~י~ סת~ תני ~דב~תני"
 בין

 קרי~ת אלא השני לאדר הראשוןא~ר
 יו~ איז~ תני ולאל~ביונים ו~~נו~ ה~גיל~

 באדר
 ו~~ כוינ~~~

 קאמר

בג~
 שבא~ר לי"ד הראשון שבאדר ~שר ארב~ה בין אין
 לבאר כשבא ~תלמו~א כיון וכו""~שני

 א~ר מ~נ~ ס~~
 בכוונת ~~ינה ש~~ י"ד בפירוש נק~ו שני ואדרראשון

הג~
 מצוה אין הראשון ~ב~~ר ב~"ו ק~ן פ~י~ דל~נין

א~
 והפרמ""ג מוכח"" לא "ב~""ו הפרמ""ג וכלשון לכרכין"

 דב~~"ז ה~~"ז" ~~ריציין
 ~מ~

 הב"י בכיונת שהבין



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~םי~~
~~~~  ש~~ה ~~ אין ~י""ד שקורין ה~יירות ל~ני דוקאדזהו

 יש א~ הכרכין לבני איירי לא א~ל ראשון ש~אדרב~""ו
 ~"כ~ הראשון ש~אדר ב~""ו ש~~הלהם

~"~~
 לן הרי

 ד~
 ~שתה של ענין שום שאין הפר~"ג

וש~ח~
 ב~""ו

 ה~כין לבני אף הראשון ש~א~
 ~שם בר~ה ה~שנה פסק וכןוכ~בואר"

 ~~ ס"~
 על

~ש"~
 ה~ו~~ין לכרכין אף ~~""ו לא אבל בי""ד" ר~"א

~~~~~~~
 יש

 לת~ו~
 הגהות ~ד~רי הפר~"ג הוכחת על

ס~"~
 ש~וכח ~~ה חון הנ""ל" ~ב""י ה~ו~א

בפש~ו~
 שדק~נו וכ~ו ~יירות בני על ד~אי בדבריו

 ראיתו ~כח הכריע לא ~זה אפי" הרי לעיל"~~ונו
 דנק~ הג~~ד~רי

 דש~א כ""כ ראי" אין ד~הג~" זה ~ל כ~בשהרי הראשון" שב~~ר עשר אר~~ה רק
 יהיה ~לא ודאי הא ו~כ"פ וכ~""ל" עיקר שהואאותו נק~

 ~דבריוהיכחה
 דא~

 ~ו~ ~~וקפי~ הכרכי~ ~ני
 ~ין

להם
 יו"~

 וצ""ע~ ראשון" שבאדר ב~""ו

~~~~
 ושאר בא"ר ~הו~א ~לבוש

 פוסקים~
 ס"ל

 לא ועדיין ~וש~חה" ~~שתה ~ר~ות ישב~"ו דא~
 אם לן~רירא

 כוונ~
 הקורין הכרכים ל~ני דוקא הל~וש

ב~~
 בי""ד~ הקורין ~יירות ל~ני אפילו או
 ~א~ו""ח ~לכה בירור בס"~~~י~י

 ח""ג~
 ~דברי שהוכיח

הגה"~
 בשם

 הגהו~
 ה~ובא ~ס~""ק ענ ר"פ

 ~ם שאין~יירות בני ~ל לאפוקי דבא שכת~נו כ~ו דכוונתו הנ""ל"~ב"י
 יו"~

 ראשון שבאדר ב~"ו
 "וז~

 ג""כ
 ~יל שכת~נו וכ~ו העול~" ~~הג~כח

 ~~הג~
 ראיה אין

 הגהות סובב ~"ז ~אשר והס~""קכ""כ"
 ~ר~~

 ר"ל
 שבאדר ~~"~ו ו~ין בי""ד בין ~וש~~ה ~~שתהשחייבים
 שני~ ~אדר וכ~ו ש~~ו""ל ~יירו~ ~ני אפילוהראשון
ו~יי~

 שאין ר"פ כ" וע""ז הס~"ק" ~לשון זה שהוכיח
~נהג

 העול~
 אין ~יי~ות ~ני אלא כן

 יו"~
 בי""ד רק

 ~א~ל ב~"ו"ולא
 ה~וקפין הכרכין ד~ני פשו~

 להם שישודאי ~ו~
 יו""~

 והאריך שני~" באדר כ~ו ב~"ו
ש~

 אם העיירות בני ~ל הפלוגתא עיקר שזהו להוכיח
 ~~"ו ש~חה ג"כ ~םיש

 שבא~
 באדר כ~ו הראשון

 ש~חה אין~יירות ~ני היינו ב~""ו לא א~ל הר~"א התכוון ו~"זשני"
 ר~

 ה~וש ו~י"ז ב~"ו" לא אבל בי""ד
 אפילו ~יירי ב~""ו ש~חה דיש וס"ל ר~"א ~דעתשנ~ה
 שסת~ו האחרונים ~צדיק שם ל~אר והוסיף ~יירות"לבני
 ש~חה דאין הר~"אכדעת

~ 
 ולא ראשון שבאדר בי"ד

 ~יירות לבני ~והייגו ה~וש ד~תהזכירו
 שבחו"ל~

 ~וא
 אינו ~" באדר וש~חה ~שתה של החיוב ד~יקר~שום
~רור

 כ"~
 הזכירו לא פוסקים והרבה

 "ועפי""ז כלל" ז~

~סי~
 ~" ~אדר פורים לנהוג הר~""א של חידושו דעיקר

 ע"פ אלא אינו ועיקרו ג~ו~" חי~ושהוא
~~ 

 שסיים
ו~וב

 ל~
 ~ותר ל~שתה באנו אם ו~""כ ת~יד" ~ש~ה

 הר~"א שהזכיר בי"ד אלא לנו אין~ת~יד
 ה~ו~פת ירושלים בני אבל וכנ""ל~" ה~יירות ל~ני~והיינו ~~"ו" ול~

 ~י~ותחו~ה
 בזה להם אין נון" ~ן יהוש~

 ~ורא~
 ~ר~"א

~יירות לבני דוקא ~יירי שהר~""א ב~~" ולא בי"ד קצת~~ות
 בחו""~

 כן
 נ~נ""~

 ~כ~"ד~ לדינא ~יקר

~~י~
 שנה בכל דהרי ק~ן" פורים בעניןה~וקפים ~ני לנו הנוגע חידוש יש הנ"ל ~כל יהיה שלא

 כרך ~ן ~צ~וב~ורים
 ~וק~

 ~ו אין ב~""ו הקורא חו~ה

 להם יש ה~יירו~ ~ני ~~שא"כ ~י"~" יו""~שו~
 ~שנה הראשון שבאדר ק~ןו~פורים פורים~" שושן ~~"ו גם וש~חה ב~שתה קצת~ר~ית חיו~

 ~עובר~
 לכו"ע

 ש~חה ישבי""ד
 ויו""~

 ~לד~ת ק~ן פורים עיקר ~יא ואז
הפר~""ג

 וה~שנ""~~
 כן ואם ~נ""ל" הכרכין לבני אפי"

 פשו~~~ה י"ד" ~יום גם וש~חה ~שתה לעשית ההזד~נותישנה
 ד"ה ר"ח סי" ~חאו""ח סופר חתם ב~שו"~~י"

דפורים ו~~
 ו~ו"~

 ~דרבנן שהוא ופורים חנוכה דאפ~
ה"ינו

 איכו~
 יכ~ות

 הזכרו~
 ה~גילה קריאת כגון ההוא

 ו~ה""פ בדרבנן הכל בחגוכה נרות והדלקת ~נותו~~לוח
 א~ל ותענית ~הספד~סרו

 ~שו~
 הוא לנס זכר שום

 זה שנל~ד ~יי""ש~דא"ורייתא"
 ~~גי~ ~הג~

 י"ד
 ה~צוות ~ספר ~~~""ןוציין ע""א~

 סו~
 החת""ס וכ" ~"" שרש

 ובזהוז""ל~
 לי נתייש~

~"~ 
 ב~ספד לאסור וס~רא

 ~ושין אין אם ~~"נ הראשון שבאדר ו~"~ו בי""דותענית
 והנה ותענית" בהספד לאסרו ענין ~ה ~~ש פוריםאותו

 עיון צריךבלאה""נ
~ 

 ~~וע בא~ת ראו
 ~שני פורי~

~שו~
 ~ס~ך

 לגאו~ גאו~
 ~קדי~ין זריזין הלוא ~דיף

 ה~צות על ~עבירין ואיןל~צות
 עדי~

 ~~ה ~שות
 ~סי" ח""צ ו~שו" רידב""ז בת~ו" כ~וארה~ובחר ~
 ~הל""ו~"ל ק"ו~

 ~גי~
 פ""א

 י"א~ ה~
 ~ה ו~יהו

 י"~
 דוקא

 ~רז לו יש עליו ~ו~ל שכ~רב~צוה
 ו~קדי~

 נתחייבנו לא ועדיין ~חילה עלינו ~קבלים שאנו ~והאבל לה~תין" ולא
 ה~ובחר ביום לקבוע ו~וב זריזין כ"כ שייך לאבה

~ס~ך והיי~
 שעכ""פ שהנחנו הנ~ה ~י ואך ~גאו~" גאו~
 ל~סרו עכ""פ זכר שום לעשות ~חויבים~~א~ייתא
 ראשון באדר ~יד ל~שות ~חויבים א"כ ותענית"~הספד
 שהוספנו ~ה אך וכו" ה~צות על ~~בירין אין~שום
אנח~ו

 ~גי~
 ביום קוב~ים אנחנו ~נות ו~שלוח וש~חה

 ~אולה ל~יס~ך בשניה~ובחר
 לגאו~

 ו~י" עכל""ק"
 ה~ושם ~רוגת ~תשו" הנ""ל החת""ס דברי ~לש~שיג ~

 סי"~חאו"ח
 הי~ב" ~יי~ קפ"א~

~~~~
 ~ספד איסור ~נין רק ~יירי ד~חת""ס אף

 ~""~ ראשון" באדרות~נית
 ~ה לל~וד גוכל

~~ין
 ג"~

 ~שתה חיוב של ענין ג""כ שיש הפוסקים דעת
וש~חה

 עכ"~
 ב~צת

 לנס דזכר דכיון ~ר~""א" כדע~
 ~אדר עושים אנו ~דאורייתאשהוא

 א"~ רא~ו~
 עושים

גם
 קצ~

 ~זה נ~י ו~יושב הנס" ~כר וש~חה ~ש~ה

~~
 ~שתה לעשות שכ" הר~"א ~ל הפו~קים שהשיגו

 ~קרא ~לא וש~חה ~שתה לחצאין פורים דאין"וש~חה

~גיל~
 ניחא ~החת""ס ו~~בואר לאביונים" ו~תנות

 קורין דאיןדאף
 ה~גי~

 ~יס~ך ~שום לאביונים ו~תנות
 ~"~ לגאו~גא"ו~

 דאפשר ~ה
 להוסי~

 שאנו ~ה על
 ~דאורייתא לנס זכרעושין

 בא~
 להרבות הראשון

 עושין~ וש~~ה~~שתה קצ~

~~~~~~
 ל~שלוח

 ~נו~
 בשם הב""י ה~יא

 הר"~
 בסע~ודה להר~ית הדבר שקרובשכתב א~רי
ש~אדר בי"~

 ראשו~
 דד~ו כיון מנות ~שלוח ל~נין א~ל ~ כתב

 ד~שלוח נ~י ~ש~~ ~שני" אלא דליתנהו לאביוניםל~~נות
 חידש ו~"ז ~ב""י" דברי ע""כ בשני" אלא אינו~נות

 ד"ה זו פר" עה"ת ~כת""ססופר הכ~~
 הר~"א~

 לולי ~ שכתב



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~י~~  נומר לי נראה היה ~ר"ן~~רי
 שמס~ירי~ ~"~

 ~~של~ח

מנו~
 בעת הא~ו~ים כרעים לסעו~ה שייך

יושבים שמ~ת~
 ואוכלי~

 כן ה~~ודה מתוך ~ה זה משלחים
 שאינו ~מי ~שו""ע מבואר ו~אמת הז~"~~בר

 ו~~תה וש~~ה" ל~שתה שייך הנ""ל ה~עמים ע~פני~קן העיק~ כי ~~מא היינו מנות" לשלוח מחויב אינולעצמו סו~~

א""~
 ~י~רו ~שלא ~תו~פתא

 כלי~
 ממשלוח

 מנות~
 לא

 משתה על רקחקר
 ושמ~~

 מנות ~שלוח ~א וממילא
 חייב במשתה חיי~ ~ליאבהא

 ול~י""ז ~נ""ל" מנו~ ~מ~לו~
 יתהנה ולא נפשי להת~נג ראשין בשני ה~~ל יאחזולא מנ~ות" לשלוח ג""כ יתנהג ב~~~ה ~רבות שמ~מירמי

 להנות רע ש~ו ומיאח~ם"
 א~רי~

 ~מש~ה יר~ו לא
 ו~ו~ ~מסיי~ ו~יינו ג"כ" לעצמיושמחה

 לב
 שאי~

 נבו

 ~נו~ר~
 ~~ה א~רים

 ת~~
 עליו מקבל

 וש~""י~ הכת""ס של עכד"ק וק""ל~~פוסקים ~י~ר~

~ה"~
 אם היא מצוה ~סעו~ת ו~אי הא

 או~רי~
 יש שפיר אז ב~~ידה" ו~"~ ותשב~ו~שירו~

~
 ומ"מ מצוה" סעו~ת ~ין

 ~א~ הוא" פשו~
 ~ס~ו~ת

 שהס~ו~ה הוא ראשון ~נאי מצוה" ב~עו~ת וק""וה~ות"

 ממון יהיה ה~אכלים" מכשרו~לב~
 שהממו~ כש~

 של

ב~""~
 ואם ואינאה" בגזל ח"ו ולא באמונה" לי~ו בא

הממון
 ה~~ו~~ כשר~

 ~~יה ח"ו יהיה שלא כשר~" ג""כ
 ר~ ~כג~ ~ע~ירה"ה~אה

יעשה א~ של~ וא~ הגזול~" לילב
 ~ממו~

 בגדר שיהי~ ~~י~" ~ש~ה "ל~"" ו~וב הר~"אאמר ע""~ ~ורה~" וד~רי וחש~~ו~" שירו~ כשר"
 לכן תמי~" לנג~י ~"שויתי

 ~וא~ ופשו~ "~בי"" שמ~

 ב~ק~מו~ד~~~~
 זה כל לרמז נבוא בא שהק~מנו

 על ~כפר ה~שן ~הנה ש~נינו"בהכתוב

 ~שן ועשית עה"פ יקר הכלי וכ~~רי~ינים"
 משפ~

 ~שה
 ~שב מ~שה ה~ג~ים בכל הזכיר שלא ~"מ ש~ק~ק~שב"
 שזה ~י ו~שן" ~אפו~ א~כי

 מור~
 על היא זו שכפרה

איזה
 ע~

 שמחש~ פר~י
 ~צוי אינו וזה ~מי" כ~שה בו

 כי ה~ינין" קלקול ~ל לכפר הבא וחשן וכו"" בע"זכ""א
ה~ינין

 ה~
 ~ברים

 המסורי~
 אל

 ל~יין אין כי ה~יין" ל~
 ש~וא שמאל ~ל לומר ו~י~ו ~אות" שעיניו מהאלא
 שהוא ימין ועלימין

 שמא~
 כפי האיש וכפי ה~נין כפי

 וא~ המקום" וכפי~זמן
 יאמר אמר

 ה~יי~
 הוא כך

 ~בוחן ל~~ו ~" בל~י להכחישו" ~כנ מי ~עיני"נרא~

 כי אהרן" לב על נתון ה~שן הי" וע"כ א~~" ~נילבו~
 לכ~ר ~שב מעשה היה כן ועל הל~" אל מסוריןה~ינין

 ה~יין מ~ש~ת~ל
 עכ""~

 הכל""י~

 ~ע""י לומר" אפשר~~~~י~י~~
 ~י~

 אפשר צ~ק
 שהאריךוכ~ו ~רמ"א" המו~א "ל~""" ~וב שנ ל~~~להגיע
 ש~

 ~~בריו
 בעל ועי" נחת" ותמצא שםיעוין ש~" ~שו~~ בש~רי הנ~ימי~

 ה~ורי~
 ~רמיזותיו

 ~שןרמז כא~
 לפי""ז ומ~~ה הל~" הרהור על גי~ המשפ~

א~ש
 הכתו~ ה~כ~

 בחשן וגו" אהרן "ונשא
 הלבה~ור ~גי~ ה~שפ~

 ל~ורו~ כנ"ל~
 ~ין עפ""י הכל שיהיה

 ~~ ~ני ~הור שול~נו יהיהואז ~ו~
 ~" לפני לבו"" ""~ל

 במ~רגת להכלל יזכה שעי"ז~מי~"
 יהב~~~~י~"" ~~~ ~ "~ו~ו~

~"~~~~
 שנוכל בעזרינו" יהא

 לעשו~
 ~~~ינו כל

 ~ז~~ הה~ וכ~ימי~ י~"" כ~ונורצ~נו ל~שו~
 הזה"

יעש~
 ~דש ~יר לפניו ונאמר ונפלאות" נסים הקב"ה לנו

 גאולת~ועל
 ופ~ו~

 א~~~ ~י~ן ~~ה~ה הכא הש~א נפשינו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~י~~~~~ין
 ~~רו ~" יו~~"~"

~"~~ ~"~~ 
~  י~""ו~ ~ג~~~ר 

~~~~~
 ~ו~~~ ~~ו~ ו~י

 ~ו
 ~~~ ~ו~~~

~~~~ ~ ~  ~~~ ~ ~  ~~ ~~~ ו~~ 
~~~

 ~~ר~~ ~ו" ~~~י~~ ~~ו~ ~~ ~יי~" ~~~י ~~ר
 ~וויי~~~ר~~~~ו~" ~נ~~ ~~~" ~~~~ ~~ ~"י~~~~
~~~~~~ ~  ו~~~ ~~~~ר~" ~~ו ~~ ~~ 

 ~~~ו
 ו~"~ ~~~נ~" ~~ ~~~ו~~~ ~~~ ~~~י~~גיו

 ~ר
~~יר

 ~~~ ~~~ ~~~~ ו~~~~ ~~
 ~~ו ~~ר

 יו~ ~~~~ו~
 ~~~" ~~~ו~ ~~י~" ר~~י

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

 ~~ר ~~~י~ו ~

 ~~~ ~~~~ ~~י ~~ ~~~~~י~ ~~ו~"~~י~~
ו~~יו ~~~~~ "~~ ~~ ~י~ ר~~י~" ~~ ~ו~~~~ר~

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

 ~ר~~ י~ ~ ~~~ ~~~" ~~~ ~~
~ ~ ~~~" ~י~ ~~~~~~  יר~י~ ~~ ~~ 
 ~וו~ ~~ ~~~~י ~~י ~~ ו~~~ ~ז~" ~~~י~ו~~~~
 ~~ ~~" ~~~ונ ~~~~ ~~~~~~י~

 ~ו~~ ~~ ~~~ו
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ י~ ~~~~"וויי~~~~~~~ו"""

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

 ~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~י~ ~ו~~י
 ~~י~~ ~~ ~~י~~ ~~~~" ~~ ~~~ו ~י~~ז~רי~
 ו~~~ו ~~ ~~~~~~~ ~י~~~~"

 ~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~
~~~~~ "~~~~ ~~ 

 ~רר
 ~~~""~" ~~~ ~~ ~~רו~

~~
 ~ו~ו י~~רו

~~~~ ~  ~~ "~~~~~ ~~~ 
~ ~~~~~י~  ~~~~ ~~~~~ ור~ ~~~" ~~י~ 
 ~~~ ~~י~~ ~י~ ו~~ו ~~" ~~~~~~~ו~~
~ו~

 ~~ו~ר
~ ~  

 ~~~~י~~~ ו~~~וו ~~וי ~~~~~ ו~~ו
 ~יו ~~" ~~~~ ~~~~ ~~י" ~~~ ~~~~~~~י

~~~~~
 ~~ו

 ~~~~" ~~י ~~~~ ~~ ~י~~ ~~
~~~ ~  ~~ו ~~~ו" ~~~רי~ ~~~~~ ~~~ 

~ ~  
 ך~~~~~ ~~~~~~~

 ~בחולי~~~~~
 ד~""ו

 ע"ב~
 השוח~ אי~א"

 אין דיעבד

~תחי~
 לא

 וכ~
 ורמינהו

 וכ~
 ל""ק

 דאמר ב~חוברכאן בתל~ כא~
 השוח~ ר~

 רבי ~רקע ב~חובר
 בכל דתניא הא אלא ~~" ~שיר חייא ורביפוסל
 שהסכין בין ב~חובר" בין בת~ש ביןשוח~ין

וצואר למע~
 בהמה וציאר למ~ה שהסכין בין ל~~" בה~

למע~"
~ 

 ולא רבי
~ 

 חייא
 לעו~ וכו~

 ואפילו ~ח
 כ~ו להודיעך ב~יעבד דקמיפלגי ו~א~~~~"

 ~רב~

 כ~ן ל"ק אדרבי" ~רבי ~שי~ היא" רבי וכו" מ~ני"ואלא
 בתנוש כאן מעיקרו"במחובר

 ול~סו~
 דתניא וכ~" ~ברו

 בכותל סכין נען כשירה" שחי~~ו לקרקע במחוברוכו"

וש~~
 וכו" הכותל מן יוצא ~ר היה כשרה" שחי~תו בה
~עכ"ל~  

 ע"~~ ~ב~~"~ וש~
 סכין נען מר אמר איתא"

בכו~ל
 ושח~

 אמר ענן רב ~מר כשירה" שחי~~ו בה
 ד~סכין אלא ל""ששמואל"

 ל~ע~
 שמא חיישינן למ~לה" בהמה וצואר למ~ה סכיןא~ל למ~ה" בה~ה וצו~ר

 וה~ידרוס"
 ע""ב~" ד~""ו ~~יל קתני

 בי~
 שהסכין

 בהמה יצואר למ~לה שהסכין בין למ~לה" בהמהוצואר למ~~
 קתני" לצ~~ין זביד רב אמרלמ~ה"

 סכי~
 וצואר ל~~ה

בהמה
 ~דאד~ בתלוש" למ~~

 רש""י~" באויר" תלוי"והבהמה ושוח~" ל~~ה" בסכין אוחז
 סכי~

 בהמה וציאר למ~לה
 אמר ר""פ רש""י~" אמחו~ר" אף ~כלומר ב~חוברלמ~ה
 ובעופא קיימי" ו~~חו~ר אתלוש ~תרווייהו דקלילבעופי
 ~דברי רוקא" לאו ~ק~ני וב~מהדקליל"

 רש""י~
 עכ""ל~

 המבואר~~~י
 ש~

 ה~ ע"ב~" ~בד~""ו
 בכל דתניא

 הוי וכו" בתלוש ביןשוח~ין
 לאוקימתאוא""כ כנ""ל" לכתחי~

 ~~ר ב~לוש" למ~~" ב~מהוצו~ר ל~~ה" סכין ק~ני" ~לצדדין זביד" דר~
 לכתחי~" לשחו~

 בסכיןוכן
 למע~

 וצואר
 בה~

 ~מחובר למ~ה
 ל~בר במחובר ו~ביחייא" ~~

 התלוש~
 ובזה לכתחילה" ג"כ הוי כנז"" דקליל בעו~א לר""פוכן ~תחי~" ג""כ מותר

 הפר"חתמה
 ~יו"~

 ~""ק ו" סי"
 י"א~

 ~ל
 הש"~

 שם
 ~כתב~סק""ח~"

 דאפילו הרמ""א" בכוונ~ נמי באי ש~
כשהצואר

 בש"ס ~מוכח כתב" ועוד בדיעב~" ~וקא כשרהשחי~תו התלוש" בדבר נעצו אפילו ל~~ה" בה~
 נע~ו שלא תלושה דבסכיןופו~קים"

 אפילו דבר" לשו~
 הסכין שתופס דכל ב~יעבד" מותר למ~לה" בהמהצואר
 ו~~~ ~ורס" אינו מסתמאבידו

 בש"ס
 מיה~ דלכ~חי~

 וג~א~ור"
 ~וש יש בעיף

 לכ~חי~
 בצואר

 העו~
 וכ""ז ~כ"ד" בידו תלושה כשהסכיןאפילו ל~~~"

 ~ל~
 כ~ורש

ב~ב~
 הנ~~ הש""ס

 ש~~~~~~~
 ~ס"ק

 ~~ו~
וכתב הש""ך" דברי בישוב האריך

 דכ~
 ירוח~" ברבינו מפורש

 דא~
 בסכין

 בצוארתלושה
 ובזה בדיעב~" רק כשר ל~עלה" ~~

 שא"א בגוונא ל~ע~י ראשה ש~שורהוהיינו למע~" ~לוי" דהבהמה והר"ן" דפירש""י כגוונא דוקאצ~ל
ו~ו ש~כבי~

 דל~
 הצואר" ~וליך

~ 
 דאיכא כ~רכו" הסכין שמוליך

 א~ל לכתחילה" אפילו מותר בהא ל~יבו~א"תרתי
 ~וקא ~לושה" בסכין אפילו הצואר"שמוליך היכ~

 שרי" דיעב~



~ ~ ~ ~

~י~ן
 ג~

~~~~~~ ~
 וכ"~

 לאסור ירו~ם הר~ינו
 ~~ו~

 ~צואר ל~תחילה"
 א~ ל~~ה" וסכיןלמ~לה

 ~ס""ל וצ""ל דרסה"מחשש התלוש" ל~בר אפילו ~חו~ר הוא
 שהסכין ~ין הה"ג" כגירס~

 גירס~ וכ"~ כשרה"וכ~
 ו~זה שלפנינו" התוספתא

 שוח~ין ~כל דא~" הא ~היינו ~~ריי~א דרישאדא~"ג י""~
 ~הסכי~ ~י~ ~~ו~ר" ו~ין ~תלוש~ין

 וצו~ר למ~לה

 כדמוכח קאי" לכת~י~למ~ה~
 מ"מ ~~~"ו~" ~ג~

 ~ין ~אמר הא ~היינוס~א
 שהסכי~

 למ~לה וצואר למ~ה

כשרה~
 ~וקא

 דהסכין הא אפילו י"ל או כשרה" דיע~~
 ~ין ~תלוש ~ין שו~~ין ~כל דאמר הא ~היינולכתחילה שקתני ורישא הצואר" שמע~רין כיון ~אי" ~די~~דלמ~לה

 ~מחו~ר" גם ומשכ~ת הסכי~" ~מ~~רין היינו~~ו~ר~"

כגו~
 קנה

 הנכפ~
 הש""ך דגם י""ל וא""כ ~ ~ת~תיתו"

 ~כת""ד~ א""ש והכל ~כה"גמיירי

~~ג~~~
 ~ש""ס" דמשמ~ הנ""ל" הש"ך ד~רי ~ל להקושיא

 מיה~ד~תחי~
 אסור

 ~סכי~
 וצואר ~לושה

 דמותר להיפוך" ~וכח ו~הש""ס ל~~~"~המה
 דאמר ~הא והיינולכת~ילה" א~

 ז~י~" ר~
 לצד~י~

 שוחטין ~כל איתא ושם ~תלוש" למ~לה ~המהוצואר קתני
 וכמ~וארלכתחיל~"

 ש~
 ~~ד~"ו

 וא~ כנ"~ ~"~~
 ~נאמר

 ~קשור מיירי דהש""ס ~י""ל ~ש""ס" מד~רי קושיא~אין
 דמ~~יר ~יירי והש""ך הסכין" ומו~ך למ~לה"הראש

 א~ל ~~כין" עלהראש
 אי~

 ה~"ס~ מד~רי ראי"

~~~~
 ~ם הש""ך ~~רי ~ל ה~וסקים כל ~העירו ~מה

 ~ש"ס ד~שמ~שכ~~
 אסור ~יה~ דלכת~"~

 ~ש"ס ~~רי והקשו למע~" ה~~מה "וצואר ~לישה~סכין
 ~מותר ~יפוךמוכח

 דא~ר מהא ו~יינו לכ~~ילה" א~

ר~
 זביד

 לצ~די~
 בת~ש ל~~לה ~המה וצואר ק~ני"

 בכלאיתא וש~
 שו~~י~

 וכ~~יאר לכתחי~"
 ~ש~

 בד~"ז

~~"~
 לייש~~ ~חק ובתבו""ש ~כ~"~"

~~~~~י
 לפי ~פשי~ו~" אמר ולא ז~" לכל הוצרךל~ה רא~ונה" ~השקפה ה~נתי לא ה~~ו"ש" ~"~

 שה~יאמה
 דאוסר ירוח~" ר~ינו ד~רי לייש~

 יצואר נעוצה" ו~כין ~~ופאאפי" ~~חיל~
 ~י~

 א~""ג ל~על~"
 ~ר~דלשיניי

 ה~ריי~~ דמוקי שם" ~פא
 ~פ""י לייש~ וכ~~ כנ""ל" מל~~~יל~" מייריוה~רייתא ~קליל" ~~ופא

גרסת
 הה""~

 ו~""כ כשיר~" ~~יפא ~גרס
 א~

 דרישא
ד~רייתא

 דסכי~
 אבל לכ~חילה" מיירי ל~~~"

 זה גם א""כ ~"י"ש" וכנ""ל" שרי ~די~בד ~וקאלמ~ה" סכי~
 מ"~ ~~~י" דלצ~דין ז~י~ דרב ~י" ~ליתכ~"

 סיפא
 ~די~בד" דו~א למ~ה" ~לו~ה ~~כין דמיירי~~ריי~א
 היינו כשירהדקתני

 ו~~ ~וקא" ~די~~~
 ~דייק

~~~~ 
~""ו~

דא~"ג כנ""ל" ד~ריי~א מרישא היינו דלכתחילה"
 גם ~נן דלר~

 ~ז~
 דתלוש מחי~ר משוםזה ~די~~ד" אלא ~כשר לא

 ~ול~סו~
 ו~~רייתא חברו"

 המהרש"א וכמ"ש ~מחו~ר" לפסול ס""ל דלא ד~ח"אל~א
ש~~

ששם שדייק~י" אחרי כ~" לומר אפשר אי כי ראי~י שו~~~~
 ~"ו~ ~~ד~

 ~ין ה~רייתא" לשון ה~יא
 ~ו~ם היינו למ~ה" שהסכין ~ין וכו" למ~להשהסכין
 ~לכשפריך ~~~~"ז~" ואלו למ~ה" סכין דין וא~""כ למ~~" סכיןדין

 ר~
 ~ין הגירסא" ה~יא הנ""ל" מ~רייתא ~נן

 וכו" למ~השהסכין
 ~י~

 סכין מ~ודם למעלה" שהסכין

 אלי~א זו" גרסא סדר הש"סדמסדר נראה" ו~זה הוא" ד~ר והלא למ~לה" סכין ואח""כלמ~ה"
 ו~יינו ז~יד" דר~

 דכיון קתני" ו~~י ה~רייתא ~סרס לו~ר" צריך~ל~ידי"
דתי"

 ~לצד~י~
 וסכין ~תליש" למ~ה" ש~סכין ו~ין קתני"

 מתחלת" דה~ריי~א אסיפא" וסיפא ארישא רישאשיהיה כדי כ~" נגרוס ~יש ג""כ צ""נ ~""כ ~מחו~ר"למ~לה"
~כ~

 קוד~ ~מחו~ר" ~ין בתלוש ~ין שוח~ין
 וא~""כ תלוש

 א~ל וק"ל" כ~י גרסינן ~סיפא דגם צ"ל וא""כ~חו~ר"
 ~סדר ~גרו~" יש שפיר דקליל" ~~ופא דאמרלר""פ
 הת~"~" ד~רי א""ש ו~זה ~ ~נינו" ~ברייתאדאי~א
~~ישו~

 מאוקי~~א ~"ז ~~שה ~~ופא" ירוחם הר~ינו
 ~~י~ב~ כ~יר~ ל~~ה" דסכין דסיפא י"ל שפירדר""פ"
 מאוקימ~א ~ש""ך ~ל דקשה מה א~ל~ו~~"

 דקתני ~רישאא~ל נ~~לה" סכין ~סיפא" גרסינן דלדי~י" כן" לומר ~""א~זה ז~י~" ~"ר~
 סכי~

 ~רישא לכ~חילה"ע"כ ל~י~י"" ~~נוש ~~יירי ל~~~"
 סו~~

 לכתחילה~ שו~~ין ~כל ~ל

 א~~~ג~
 שו~ ~~" ~אנו

 ג"כ מצ~נו
 לד~רי ישו~

 למו~~י" צריכין אנו דע~יין הנ""ל~הש""ך
 ~הלא ~ברייתא" הגרסא להפך צריך הי" ל~ה ז~י~"לר~ ~א~

 ~ש~ כ~~רש"י
 ד~"ז

~"~ 
 דהא למ~ה~" סכין סו~"ה

 כלומר אמחו~ר" למ~לה סכיןדקתני
 א~

 מקו~ם ~~רייתא" שאיתא כמו לגרוס" יש ~דייןא"כ ~יי"ש" א~חו~ר"
 ו~שום למ~~"סכין

 שסכי~
 סו~~ למ~לה"

 נ~~ה" שהסכין ~ין ואח""כ" ~מחו~ר" ו~ין ~ת~ש~~ין ש~י~~" ~ל
דסו~~

 רק
~~ 

 ד~אמ~ צ""ל" ו~""כ תלוש"
 הש""ך י~~ור

 דס""ל ~~ד~"ו~" ה~רייתא ג~סת שינוי ~~מעותמכח

לר~
 ~וקא" ~ו~ר על סו~ב ל~לה" דסכין ז~יד

 דכל ~~" הפמ"ג ד~רי ומ~~~ דוקאי תלוש ~ללמ~ה" וסכי~
 ~~י~~ד מייריה~רייתא

 ~סכי~ ז~יד" לר~
 לדרסה לחוש יש הס~ין" על ~למ~ה הצוארד~ה~~רת ~מחו~ר" למ~לה

 א~לכתחי~
 ~י~בד דיקא ~תלוש" למ~ה וב~כין לר"ח"

 הש"ס ו~ו~~ למעלה" דהצוארמשום
~י~~" לר"~ ~~ד~""ו~

 וא~
 ~""~ שו~~ין" ~כל ~~י~א

 ~ל ל~רש יש
 למ~לה" סכין ו~י""ז ~יי"ש" די~~~" הכל דאיכאדי~~ד"
סו~~

 ד~תלוש ~ו~א" מחו~ר ~ל
 ~ראשוכ""כ לכתחי~" א~ מות~

 הגירסא להפך הצריך יע~~ שם" יו~~
 ג""כ ש~~ני ומכללא ~וקא"~~ריי~א

דמוכח הש"ך" ל~~רי ישו~
 דא~

 ~ו~ר למ~ה" בתלוש
 וכמ"ש דוקא" ~די~ב~

 והראש הפמ"ג~זה
 יוס~

 שם~

 שכת~ וראיתי ש~" ~ת~"ש ~ו""ה ~י"נתי~~~~
 ~תוך

 ~~א ~שום אית~ דסיפי" א~נ ~זה"ל"ד~ריו"
 ש~תכוון וכנראה ל~ה"~סכין

 הש""ך ד~רי לייש~ ~ז~
אלי~א

 דר~
 ~סיפא דגרס הה"ג" נר~~ ~פ""י ג"כ" ז~יד

 לומר" ורצונוכשירה"
 דא~

 הגר~א שמהפך מה לפי
~~~~ 

~""ו~
 ~תני י"ל ~"מ ~סיפא" ~רישא איתא למ~ה וסכין
 כ"ז א~ל ~סיפא" רישא משום ~וקא" ~די~~דכשירה
 מיתר ל~~ה" וצואר דבמחו~ר כ~~" יס~ור ד~""כ~וחק"

 הש"ס ~ושי" לכתחילה"א~
 ~~~~"ו~

 ~אל""ה מזה" היינו
 רישא כן" לומר יתכן והאיך ודוק" לכ"ז צריך הי"לא

 ~מסיים וסיפא ~דיע~ד" מיירי ~וח~ין" בכל ~ל~סו~ב
 לכתחילה~ מיירי~כשירה"

~~~~
 למע~" הראש קשר א~ לנדון בנוגע~"מ הש""ך" וכוונת הש""ס ~ד~רי ה~י" שיהי" איך



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  נאיסור" ס~רא שום אין לכאורה מלמ~~" ה~יןומע~יר
 כהוגן שישח~ו והלואי ~ז~"ל" וסיים שם הת~"שוכמ"ש
 וראש לצואר" מתחת או צואר" ע""ג סכיןבהעברת

 לו שא"א ~או~ן למ~לה" הי~~~שור הנש~~
 להכ~י~

 על כלל
 למ~ה יהיה שהצואר כ""א עו~" ~ין בהמה ~ין~תחילה לשחו~ ~אי~ ח"~" ~ס~" ~שמ"ח שם וכ""כ עכ"ל"הסכין

שה~המה
 העו~ וכ~

 שא"א ~אופן למעלה" קשור ראשם

 מלמ~ה ~י~ו הסכין מע~יר והוא כלל" הסכין על~כ~י~
 ש~ ~כרתי הכוונה צ"ל וכן עכ""ד"בצואר

 ~אות
 ~אותופל~י י""ד~

~"~ 
 עיי""ש~

~~~
 שה~יא ~"ז~" ~אות שם תשובה ~דרכי ראיתי
 דא~ שכ~~ זבח" מנחתמס"

 הראש בשקשר
 איןלמעלה"

 לשחו~
 וראיתי עיי"ש" הדחק" ~שעת כ"א כך

בתש~
 ה~ושם ערוגת

 ~חיו""~
 בעל על שכתב ג"~" סי"

 בעצ~ו והי" ר~ה" גברא שה~ זבח"המנחת
 שו"~

 ~~מה
 ~עמו לעיין הנ""ל" הספר לי אין א~ל גדולות"~הלות

 לצדדי~" ולנענ~ למעלה" ראשה להג~יה אפשר~עדיין החמיר" לבד ל~עלה ~קשור דדוקא ~פשר ואוליונימוקו"
 המו~א שהיה ~~עשה וכדאיתא בזה" ~י~רפאד~ודאי
 וקוד~ עגל" ששחע באחד ~"~" ס~ ~חיו"ד הרד""מ~תשו"
 הסימנים" רו~שחי~~

 תק~
 והג~יה ~ו" האוחז על העגל

 לכל עצמו פירכס ו~ח""כ ~שוה" ~~חילה וצוארוראשו
 מ"מ וה~אה" ~הולכה ושח~ו ~צוארו"הסכין ה~~ ה~גל" שפירכס צד ש~כל השוח~" שא~ר דאףצד"

 ~לא~~רי~" הע~
 עדי~

 יד נדחה מאם
 השוח~

 ~סכין או
 כ""ג ~ס"" ~שמ""ח כמ~ו~ר ~~ריפה" לקרקע" אולכו~ל

~""ו~
 שם ו~פמ"ג

 ~לא דא""א משום סק"ח~" ~שפ"~
 היה ודאי למעלה" ראשו כשהג~יה וגם כה"ג" ו~"ושהי""
 כה""ג איתא וכן עיי"ש" וכו"דרסה

 נזר א~ני בתש~
 ששח~ ~אח~ ו"~" סי"~חיו~ד

 ו~שעת מ~ורס" שאינו שור
 יכת~ למעלה" הג~יה לא אך הלאה" ראשו נענעשחי~ה
 תנועת ~אםל~אר"

 הנשח~
 בנענועו שהשור ~ום לחוש" ישאז השוח~" ~נועת היפוך הוא

 שח~
 ~~רחקת עצ~ו

 נענו~ וא~ ביחד" ששח~ו ופ~ול לכשר ודומההראש"
 ~ום לחוש יש השוח~" לתנועת בשוה היההנ~ח~"
 יש וכן עיי"ש"דרסה

 ~רס"י הדע"ק מד~רי ללמו~
עייש"ה" כ""ד~

 וא~
 ד~א~ת

 א~
 למעלה נענוע איזה יארע

 ~ודאי לצ~~י~"או
 לחו~ י~ מ"~ ~שו~~" י~רי~

 דכ~""פ

מחמ~
 ע~ ירגיש" לא ה~ירות

 המנחת לה~על ס"ל
 דאיןז~~"

 לשחו~
 אלא כן

 נאחז א~ א~ל הד~ק" ~ש~~
 באופן~סבך"

 שא"~
אפשר לצד~ין" ולא למעלה לא לזוז לה

 ~ג~
 ~מותר מודה" ~וא

 א~
 לכ~חילה~

 הנ""ל ~ילוק לרא~ אחד" ~גדול נתעוררתי~~~~~
 ~פ"~ הרמב"~מד~רי

 שחי~ה מה"
 ומוליך הצואר את ~ו~ח שו~~ין כיצד ~זה""ל"שכת~ ה""ז~

הסכין
 ומ~יא~

 ~י~ ששוח~" עד
 שהי~ה

 ה~המ~
 ר~וצה

~י~
 ש~"תה

 ~ו~ד~
 בער~ה" ""יאחז

 ~והסכי~
 מל~~ה בידו

 ש""מ הראש" וקשר ~ומד~"כש~המה א~ הרמ~"~" כתב ומדלא עכ"ל" כשרה זו הריושח~
 ד~קשור~

 עדיין
 לחושיש

 הראש כשאחז ~שא""כ קצת" לנענו~
 לאיזה לנענוע למיחש ליכאהי~~" ~ער~~

 צ~
 ש~וא ו~יינו~ עכ~"~" שהוא

 ואיחז מלמ~~" הסכין~הע~רת ששוח~ הר~~""ם" ~ד~רי הפירו~ למ~
 הרא~

 או יכביד שלא

 לפרש ד~ין עמו" והצ~ק לצד~י~~ י~ה או למעלה"יג~יה
 וע"כ הסכין" ~ל הצואר דהעביר הרמ~"ם" דבריאת

צ~~י~
 ו~ז~ בידו" הנו~ר ~אחוז

 ~ערפה" "ואחז אמר
 ~ידו שהסכין מחמת היינו ושח~" מל~~ה ~ידווהסכין
 לאחוז צריך היה ושח~" ע~יו הציאר וה~ירמלמעה"

 הסכין~ ~ל ולהע~ירוב~רפה"

 ~ותר לכתחילה ~אפילו ~ו~א" לאו ושח~" ~לשוןהלח"מ וכת~ ~~יע~~" ~משמע ושח~" לשוןשכתב הרמ~""~" על שם הלח"מ הערת לייש~ ~זה~~~~י~
 יש וכן דוקא" ושח~" הלשון ~~אמת י"ל ולהנ""לעיי~"
 דיע~ד" לשון כשרה" ה"ז דסיי~ ממהל~ק~ק"

שהתחיל וא~
 ~לשו~

 הצואר את מותח שוח~ין כיצד ל~~חילה"
 למה ~ומה זה הרי דיע~ד" ~לשון ~דסיים מ""מוכו""
 ~ד~""ו שם ~ש""סדאיתא

 ע"~~
 ה""ג גירסת לפי הנ""ל"

 לר~ינו ס"ל וכן שם" הת~"ששמ~יא
 מש"כ ל~י ירוח~

 קאי" לכתחילה ד~רייתא ~רישא דא~"ג צ""ל" דב~השם"
 וכ~ שהסכין דבין סיפאמ""מ

 כן כנ""ל" קאי ~דיע~ד
 ~"מ לכ~חילה" מיירי ~רישא ~אף הרמ~"ם" ~ד~ריאפ"ל
 שהיתה ~~יןסי~א

 ~ומד~
 הצוא~ דמושך~כיון וה~ע~ דוקא" ~~י~ד וכו"

 ~צואר" על הסכין ולא הסכין על
 ד~וחז דכיון סובר" והלח""מ כשרה" ~די~~ד רקהוי

 א~ ~י~ו"הסכין
 לכ~חי~" כשר הסכין על הצואר ש~וליך

 ש~ירש לכאורה נראהוכן
 כ~

 שפ"ד ו" ~סי" שם הפמ""ג
 שמשמע שכ"~"ח~"

 קצ~
 דא~~~ירי וא~ כהש""ך" דלא ~נ~"מ

 ו~באה הולכה ע"י וש~~ ~~~~" ~צואר
 ג~~סכין"

 הראש ~~~ר וכמו לכ~חילה" ~ותר ל~ש""ך

 הרמ~""~~~רי ~~~~ל~ ד~~מ~ו~ ~~" לומר א~א א~ל כנ""ל"ל~~ל~
 ו~וליך

 הסכי~
 ~ דסו~~ נרא~ וכו""

 כל
 זו~ ~הלכהדבריו

~~~
 דא""א הי~~" ~קשור ד~""פ הנ"ל" ל~י ~~אן
~וז

 מותר צד" לשו~
 לכתחיל~

 ה~""ד ~~ר נ""י הענדל הכהן יצ~ק מוה"רהרה"ג ב~כ~~ שראיתי כמו ~קאנא~א" שם נעשה דכןוכנראה הדיעו~" לכל
ד~ינ~ריאל

 שכ~~
 גולדי~ ~~י~ר""י ל~ר~"ג

 שלי~"א
 ~ וז"ל דפה~דיין

 אצלינו הנהוג ~שחי~ה לאופן~נוגע
 ~ה~כונ~

החדש~
 הנה המ~~חים" ~~ית לנו שיש

 הו~
 ~אופן

 תיבה שישכזה
 גדו~

 נכנסת וה~ה~ה ק~ועה
 וה~המה פ~וחה היא פניה וכנגד~ה~י~ה

 וש~ לה~י~ה" חון והצוארהפנים מושי~~
 יש הפתוח ~צד

כ~~
 ה~"ת מ~~ר~ז~ ~יל~ אחיזה ~ית

 שראש~אופן ~ו~ אחיז~
 ה~ה~

 וכל עליו ~מנ~רה נשענת
 היא הראש עד מהחזההצואר

 מגי~
 נ~שך ותומ""י

 ~~דחיק~מלמע~
 כפתור

 על~ק~רי~
 חצי כ~ן

~~ע~
 על עגולה

 ה~ור~
 של

 ה~~מ~
 ~מש סמוך

 ~ית ~ל ו~צו~ר ~ראש את ו~~זיקל~ר~ש~
 ~יכילת שאין~אופן ~א~יז~

 ~שו~ ה~ה~
 את ~וז אופן

הצואר
 א~

 ~~וח ~אופן עומד והשו"ב שהוא~ כל זיז
~השחי~ה

 ושוח~
 מלמ~ה

 למע~
 הסימני~~ ו~ודק

אח"כ
 נ~~~

 ~~תי~ה אחד כו~ל
 הצ~ מ~

 וה~המה
נ~שכת

 ~~ש~~
 ק~ור

 ~רג~~
 ל~דיקה~ לחון

 כא~ ~קי~ל~ הזא~והשחי~~
 הרבנים כל אצל

 ~כ"ל~דפה



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~י~~  שא""א ~אופן שנ~שה~~י
 לה~ה~

 וצוארה ראשה ~וז
 ואיןכלל"

 לעיל~ ה~~ואר לפי חש~ שו~

~~~
 ירי~ות ~ס" שכתב ~י""מ בגו" ~~רי~ י~ עדיין
 ~לשלמה

 הפר"ח כ~עת דה~יקר ש~" היו""~
 הש"ך ~לשחולק

 הנ""~
 אפילו מותר למ~ה וסכין ~בתלוש

 נראה זאת ~כל אבללכתחילה"
 שוח~ דא~

לא למ~ה" ~סכין
 ~די~

 ~רך ~אין כיון ~שחי~ה" מוחזקי~ אינ~ מן
לשחו~

 בסכין
 למ~~

 ~וחזק כאינו והוי למ~לה" וצואר
דאסור

 לשחו~
 ~יי""ש" ~צמו לבין ~ינו

 וא~
 יס~רו דאם

 השחי~ות דרוב ואף הנ""ל" ~~נה ל""ש כן השחי~ותכל
 הוחזקו מ"מ למ~לה" ~סכין כנהוג שוח~ין מגסותחון
 ניקל דלא להכחיש אפשר אי אבל ~גסות"כן

 לשחו~
בכה"ג"

 וא~
 יו~~ין אנו הנהוג" בשחי~ה

 שצוארלפ~מים" דכש~ז~~
 הבהמ~

 כללא הי~~" מקומו ~ל מונח אינו
 שוח~

 חשש אין דלמעשה ואף לשח~ו" מ~וגל

 הנו~~ כפי אבל מרבים" ~ וי~י מומחי~בשו~י"~
 א~ מאד" מסתפינא במדינתנו"המצ~

 ברבות
 דמו~ינא ואף ח"ו" מכשול לי~י י~ואולא ~ימי~

מ""מ כנ""ל" יפה כ"כ ~ולה אינו ה""וו~ינב~רג~פ~ן"" שלהמכונה המ~ש~ שג~
 א~

 יותר~ ~וב ד~ינו בפתח כנזכר לתקן אפשר
 אזכיר בזה"~~~~~~י

 לפ~
 הכת""ס דברי את

בתשובה ז"~
 ~חיו""~

 שכתב י"~~" סי"
 ש~

 ללמד
 ~לזכות

 השוח~י~
 אחר בודקין שאין ש~" דמתא

 ~חי~~
~

דלכתחילה כ"ח~" ~רס"י ~ש"ך ד~ת נגד הסימני~" שמו~ת
 מש~ ~פ""י שמו~ה" א~ר ~דיקה ב~י לכ""~

הדג"~
 ב~שי~ות

 ש~~
 תפס

 הסימני~
 ה~ור" דחק או

 לאדודאי
 נ~י~

 וא~ שחי~ה" בשעת שמו~ה
 נמצא

 ודאישמו~ה
 מקוד~

 מד~רי מוכח והרי הוא" שחי~ה
 דשמו~ת ש~"~ש"ך

 ה~ימני~
 רק בעצמותו מצוי אינו

 שחי~ה אחר בדיקהא"צ שחי~ה" ~ש~ת הסי~ני~ תופס א~ ולפי"ז שחי~ה"~""י
 שמו~ה דהא ש~ו~ה" משו~

קוד~
 שיהיה א"א שחי~ה וב~~ת שכי~" לא שחי~ה

 תחת ת~יסים דסימנים כיון מצוי" אינו ו~כ~פנ~שה"
 ש~~יניו ~ה לפי ו~""כי~יו"

 הקצבי~ ~ר~י כי רא~
~וח~י~

 ~ור
 הנשח~

 ~ין
 הקרני~

 ו~שור יד בחוזק
 לו שא""א ~דב~בלי~"

 שינענ~
 ו~וז ו~גופו" ~ראשו

 אוחז כ~ו הוא שהוא" כל זיזאפילו
כ""ש ויות~" ב~~~ני~

 ~צירו~
 כמו יחד" שניהם

 ל"ש השו""~" ש~ושי~

 ~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~המה" ~ראש זאת אחיזה ~הרי ממני" נפלא~~"ן

 יש כן" לא דאם לכת~י~" לכ"~" נ~ך~ודאי
לחוש

 לנענו~
 לכ~ה ל~וש ויש שחי~ה" ~שעת הראש

 שיהי~פ~ילי~
 ~י"ז נ~שה

 ~גו~
 ובודאי כנ"ל" השחי~ה

 ד~צוי הש""ך וכוונת בזה" לחלק אין ~~אמת~""כ א~ כלל" חילק ולא ש~ו~ה" אחר ~תחילה ל~דוקדיש סתי~" ~סתים למה וא""כ כן" ל~ות צ~יכי~ ~ש""ך"ג~
 שמו~~

 היינו שחי~ה"~ש~~
 ~ש~

 לאחוז לש~י~ה" ~צמו ~~ין

 וג~ בידו"~הסימנים
 לא המ~זיק" בסבך נאחז ה~אש

 ~מ ~וד" ש~ת~קר~כיח
~  

 הדג"מ וכוונת ~קר" ד~ר
 ~~ ~וב~ הסכין"וה~את ~ולכ~ ~"י ~יינו דוקא" שחי~ה ש~ת ~ל היאש~"

 היכא דדוקא החילוק" לדחות
 לו~ר א"א שחי~ה" בש~ת הספקשנ~ה

 הסימני~

בחזקת
 ~הרי"~" ~~ש""כ כ"ז~" ~"ק ס""ס~בכללי החו"ד" ~פי""ד דבריו להס~יר ויש החזקה" ~ל ל~מודיש ~קו~ם" על החשש א~ א~ל ~קורי~" שאינ~

 ~ספ~
 שמו~ה

 כשיש ~וקא ה~ינו איסור" בחזקת בשחי~ה ספקהוי
 בש~ת ש~אלספק"

 שחי~~
 שמא ספק א~ א~נ המכשיר" במ~שה כספק הוידאז ~סכין" ועיקור השמו~ה ~שה

היו
 בשחי~ה" כס~ק זה אין השחי~ה" מ~וד~ ~קורי~

 ל"~ גופא" ~סכין שחי~ה בש~ת נ~שהלא א~ לשחי~ה" הכנה בש~ת שמו~ה הספק נ~שהאם דל~י"ז" ופשי~א ~יי""ש" א~~ור ~חזקת ~אוקמיול"~
 ~~~שה כספק

 שהיה כמו אלאהמכשיר"
 אין ~~ו~אי הר~ה" מקוד~

 קו~ם או גו~א" השחי~ה בין אלא לזמן" זמן ביןחילוק

 שפיר אמר ו~זה כמו~ן"לז~
 ה~ג""~

 ~~פס דהיכא

הסימני~
 בסכין שחי~ה ~ש~ת מצוי אינו העור" דחק או

 אלאממש"
 מקוד~

 ל"ה וזה לש~י~ה" הכנה ~שעת
 א~ל~שחי~ה" ~~~

 ש~י~ה ~חרי לבדוק אם ל~שה" בנוג~
במה ~~צמו" הדג"מ מדברי ג"כ מוכח וזה בזה" חילוקאין

 ~ת~ קצת" לדחות ~יש מקו~~" שכ~~
 לתלות יש

 ~~~~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~ ן~~~~~~
~~~~ 

 משו~ החשש" אין ~הכאמוכח
 שחי~ה ~ש~ת שנ~שה

 אלאממש"
 מקו~~

 רק וכנ""ל" לשחי~ה הכנה בש~ת
 שחי~ת ~ש~ת נ~שה דלמא ס~ק" דיש לומר צדדא~""ז
 ושו~ מ~ש"הסכין

 א""א הסי~ני~" דב~פס נו~ר חזר

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

~ ~ ~ ~
 ~~פר ראיתי

 כ"ח~" סי" ~ש~ קדושי~ ד~~
שג~

 ~יא" שה~שש הש"ך" מד~רי הבין הוא
 דלא רואין אנו כ~ת ו~"כ הסכין" דחיפת ~"ישנש~~
 ג~ כלל"שכיח

 ה~ימן תפיסת ~""י כי רבבות" בין א"
 וצ"~~ ~כ"ד"משומר

 הנ""ל" הש"ך ~דברי ~וזר הנני מ~~~~~~
 בנ~~

 ~דבר
 ד~ת מה לראותהתלוש"

 הרמב""~
 והמ~בר

 ~ש""~
 אםבזה"

 ה~ ג~
 בד~ר ""או המח~ר דברי ~~ ~ו~יף שהרמ""אוממה ~זה" אסור דלכ~חילה להו" ס~ירא

 לומר הרמ"א כוונת ~א"נ" הש""ך פי" ולפיה~לוש""
 רקבכה""ג דא~

 דיעב~
 ~לשון כ~ב ולא לכתחי~" ולא מותר

 דס"ל ראי" איןוי"א"
 דג~

 ~מח~ר
 דכיון די"ל כן" סו~

 כ~רכו וי"א" כתב לא ~""כ כן" דלא ~מח~ר מפורששאין

 מד~רי ל~וכיח נ~ה ולכאורה ~קו~ו~"בכמ~
 הרמב"~

 ~פ~~ש~
 ~ה""ש

 ה"ח~
 ר~ו~א כת~ו דלא ש~" והש"~

 משמ~ כ~" דינו התלוש בדבר נ~צו דאפ~לוזא~"
 דכוונתם

 דוקאלדי~ק
 בנ~

 אפילו התלוש בד~ר א~ל בכו~ל"
 ה~ריי~א ~ד~רי דבשל~א ~ותר"לכ~חיל~

 ~בחולין~
 דבאי"ל ~~"

 לאש~~ינ~
 ~לא דוקא או ב~לו" בלא דאפילו

 ~ש"סכדאי~א ק~~" ~ירושא פסול" ~די~~ד אפילו ד~ב~לוב~לו"
 ~ד~""~~

 יש ש~"
 משו~

 ול~סוף ~לוש
 ונ~""מח~רו"

 למקו~
 י~וס" ש~א ~ל""ש

 כגו~
 ר~ק""א ~חי" כתב וכה"ג ~ לכתחילה"אסור ב~ו~"
 ה~~ מד~רי יוקשה דלא הנ""ל" הש"ך ~ברי לייש~ש~" ~חולי~~

 ~ד~"ו ה~וס" שכת~ו מה ~פ""י כנ""ל"ש~
~"~ 

 ד"ה
 חייש דלא~ודי~ך~"

 ~שמ~ינ~
 דרבי ~היתרא כחא

 אשמעינן דכ~רחיי~"
 ~ברייח~

 ~~כל
 שו~~י~

 ב~לוש בין

 סוד""ה ~"ב ~~""ז ה~~רש"א הקשה ו~"ז במחו~ר"בי~
 ~סוגיא הנכין כרחך ועל ד~ליל" ~ופוח דשאנידי""ל שוח~ין" דבכל מברייתא שמ~ינן לא פפא ד~בג~~"



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~~~י~~  קוש~א ~""פ אבל ז~י~" דרב ל~ירוצא אזלא~לעינ
 וא"~ עכ"~" הכילמימר דאי~~

 ~לר"ח מוכח לר"פ
~"~ 

 לא

 ~כל וממי~א ידרו~" ש~א משום וע"כ לכת~ילה"ישחו~

עני~
 א~ לכתחיל~" אסור

 ~נען
 וא""כ ~~ושה" בקור~

 ~~"פ" ~ינוי" חשש ~הש"ךאפשר
 ק~שי" לייש~ ו~י~

 גזרינן דלא ~וכיח ~ישהמהרש""א"
 משו~

 יותר" ר~ותא אשניעינן ~לא דנען"מברייתא י~רו~" שמא
 ~א~

 ~~~ר
 די"ל י~רוס" ~~א משום לכתחילה" א~ורהתלוש

 ~נק~
 ~ג~ לאורויי"כותל"

 כגון י~רוס" שמא דל"שבמקום א~ לכתחילה" אסור מחו~ר משום
 בעו~

 קשה ושפיר ~קליל"
 מוכח וממילא המהרש""א"~ושי"

 דלר"~
~ עכת"~" הש"ך כ~ברי להחמיר ראויוא""כ ישחוט" לא באמת  א~ל 

 שם הרמ~"ם השמיענו ~כ~ר והש"~" להרמ~"ם~"ש כ"~
~~לוש ב"~" ~סעי" שם ו~ש""ע הי""~~" שחי~ה מה"~פ""א

 ול~סו~
 ~~רי והמשמעות לכתחינה" אסור חברו

 וכמ"~ גווני" בכלהרמב""ם
 אפילו דמיירי והכ"מ" ה~""מ

 וא""כ לפרש" הו"ל ~אל"כ והיינו דיע~ד" לעניןב~לי"
 ומכ"ש ~ת~י~" איסור לע~ין ~טלי" בלאהה""ד

 ~ש"~
 ~ולת מוכח אסור" ב~לו אם ""ואפילו"" וכ~ב ~~ייקש~"

שמוסי~
 ~~ם ומשום לב~" ב~לו בלא ~מיירי אפ""ל היה

בלא
 ב~~

 הי" יותר וא""כ לכתחילה" אסור
 לה~

 להרמב""ם
~בפ""ב

 ה""ח~
 ~בסע~ וה~בר

~"~ 
 ~~ם ~שמיע~ו"

 ~ו~י~נו כ~י כן" התליש בדבר ~סכיןבנען
 דא~

 ~כה~ג
 ~ס""ל עכ""ח אלא י~וס" שמא משום לכת~ילהאסור
 ~ומה לכתחילה" אפילו ~תר דבכה""ג~אורה

 הרמב""םכתבו ~ל~
 ~בפ"א~

 ~~סע~ והש"ע שם
 ב"~

 שם

 צואר ביןהחילוק
~~~ 

 דמשכחת י""ל למ~ל~" או ל~~ה
תלוש

 ול~סו~
 ונש~ו~" חברו

 א~
 ~~ותך ה~בר ~הע~רת

 ~~כיז א~צ ש~" ~ת~"ש ו~~""ש הנש~~" צואר~~ג
 לחלק ~ייקו ~"כ כן" ~מציאות א""אהמחו~ר

 כ~
 בסכי~~~

~~~
 ~~רבה כי נ~ייש~תי" שוב

 א~
 כן היו

 נהו~יענו רצונם כ~שר והמ~~ר" הרמ~"םשל ~ע~~
 צואר ביןהחילוק

 למ~ל~
 להם אכשר ~י~ למ~ה" או

 וא~~ הת~יש" ~~~ר ~מחו~ר ~ו הנכהל~ו~~י~ני
 גררא

 ~~שלמא לכתחילה" אפי" מותר למ~ה דבצואר~שמיענו"
 ~תלוש ה~ין להו~יענו ~רצונו י""ל~ברייתא"

 ולבסו~
 חברו

 הר~ב"ם אבלכנ"ל"
 והש~

 ד~לוש ה~ין השמי~נו כ~ר

ולבסו~
 ~~או צ""ל" עכ""ח אלא כנ"ל" מקודם חברו
 בכה""~ ~א~ רבותא"להשמיענו

 ~אסור בכותל" ~נען
 למעלה ב~מה בצואר מ"מ מחובר" מ~עםלכתחילה
אסור

 א~
 אפ"ל ~הי" בדיעב~"

 ~א~
 שלא ברי אומר

 ואסור~רסתי"
 ~שו~

 א""כ אחר~" פעם ~ידרוס ~זירה
 בלא""ה ~אסורבמ~ובר

 לשחו~
 לכ~חילה

 ה~ית ה~ורת על ב~"ה בס" כה"ג וכמ"ש גזירה"ל""ש מחובר" ~שו~
 שם בפ~"ג הובא~ארוך"

 ~ק""ח~ ~שפ~~
 ~מ"ל עיי"ש"

 וה~חבר הר~ב""ם מו~ו אבל בדי~ב~" אסור בכה""ג~ף
 ~~ה""~בש"~"

 ~תלוש" בדבר נען אם
 א~

 בהמה בצואר
 מותר אינולמעלה

 ר~
 ב~יעב~~

~~~~~~
 ה~זירה ל~~ל ~עזהי""ת א~ בידינו עלה

 ~עול~~ שנהגו כ~רךולשחוט

 ~~~י~ ~י~~~ ~~~ין~"
"~

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

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

~~ 
"~ 

 ~~~~ ~~"~ ~~כ""~ ~~ ~ר"~ ~~
י~"ו"

 ~~~"נ ~י~י~וכ~"~
 ~~""י ר~ ~~~""~~ ~~~י~~~~~~~~ ~~~~ י~~~ ~ו~""~ ו~~ ~ו""~

 י~ירו~ ~~~
~~~~~~~~~~~~"~~~~ 

~"~~~~~
 כ~~~~"

~~~~~~~ 
 ~י ~י~ ~~ ~~~ו~" ~רו~ ~~י~י ~יי~י
 ~~ ~~~י~~~~~~ו~

 ~~~ י""~ ~יו~ ~~~~ו
 ~~~ו~~~~~וו ~~ ו~~י~ ~~~י" ~כ~~ו ~~~י ~~י~י ו~~ו~י ~~~"

~~
 ~~ג~~~ ~~~~ ~ו ~~~ו

~~~
 כי הגם

 ל~
 ~זה ~נו כבר כ~ היא" ~דש ~~ר

 במג~ול כמ""ש אחר" מ~עם לאיסור הפוס~יםג~ולי
 ~ור לנפח שלא ל~הר ~צריך ז"ל" היעב""ן מהגאוןעוז

העו~
 כפול ~ון עגל בשר הנופחים וכן מליח~" קודם

 משום בו שיש בי~~"הוא
 אונא~

 נו~נים ~ם ~ע~" וגנבת
 המליחה שאין ~בש~" בהכשרמכשול

 במקו~ מועל~

 איסור והוא וכו" הרוח ממנו יצא כבר אפילו~מנופח"
 ו~""~גמור"

 ~~י" ~יעה ~~רי ~ס~ר
 אמנם סק"~~" ס""~

 מלכיאל דבריבתש~
 ~ח~

 סי" ג"
 כ""~~

 כת~
 ~זכו~ן לצ~ד

 ישראלשל
 כל ~מ אבל היתר" ה~יהגי~

 מו~
 שיכול

 ראוי בו~אי ~נפיח~" מנ~גלבטל
 להתאמ~

 והובא בזה"
 ~סי" תשו~ה דרכי בספר ~הכל

 ס~~
 א~ל פ"ג~" ~""ק

 אפשר לא הנ""ל" מהספרים איזה לי שאיןמחמת
 אםבהם" לעיי~

 ל~
 קרי~ת של החשש מענין כן גם ~נו

 אחרי מנפיחה הנ~ון ה~ שם הנראה" וכפיהסרכות"
 וכל" ~ל העגלים ב~קושכבר

 ואי~
 מחששות לחוש רק כאן

הנ""~
 ל~מי~ לי אפשר~י זו" בנפיחה נוהגין אינם שבמקו~נו כיון ובזה

 ~~נינים מציא~ ~ל
 לדו~

 ~זה
 שלא נראה ~"ת" שמ~~רי כיון א~ל הנסיון" ידיעל
 הנה הכב~" לחצר הסרוכה סרכת ~רי~ת רק לזה"חשש
 אפשר הי" הכי משוםאי

 להק~ לצ~~
 בזה ~נו ~כבר

 ~ש~ובאו האחרוניםגדולי
 בספ~

 בפתיחה תורה דעת
 חיוב יש אם מ"ג~" אותל~~ות

 ל~דו~
 וההמסס ה~רפש

 להם יש להקל" ~מנהג דהיכא ב~צמו" שם כתבאבל לה~מיר" המקומות ברוב ~מנהג מסיק ~ורהוהד~ת מקילי~" ויש מחמירים" דיש שםי המצויות סרכותמחשש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ל
 ואם ~יי"ש" שיסמוכי ~

 כ~
 י""ל ~רי הוא"

 ~בנוג~
 קרי~ת ל~שש ל~וש שלא נה~ל" מקומו מנהגלזה"

 ויש הכב~" מחצר הנ""ל" נפיחה ~""יהסרכות
 ל~~

 ~ל
 פ~י~~יות י~י~ה לי שאין כיון כאמור אבל שיסמוכו"מה
 לברר בל""נ יאשת~ל ~רור" דבר לומר כעת לי א~בזה"
 ו~ו~ הענינים" מציאות~ל ול~מו~ בזה" היתר הנוהגין ב~~ינתנו מקום איזה ישאם

 אי""ה~ למו~~ חזון

~~~~
 ~ם ~~רתי

 שב~יר לי ואמרו ~פה" השוב"~
 נוהגין לפ~מים שם ליורפול" ~יר לכאן"הסמוכה

 י~י~תם וכפי ה~~צי~"לנ~וח
 ~קו~~ בו~קי~

 ב~יקת
 ורק ~~ירו" גם כן ~ושים ובודאי נופחים" ואח"כפנים"
 באופן היא ב~גלים" בפנים הבו~ק י~ שפשי~תמחמת
 ב~ו~ שהב~יק~ מח~~ מבגסות"~חר

 תלוי" שהעגל
 פה כ~ת נו~גין ש~שחי~ה~ו~ף

 ב~גלי~ א~ לשחו~
 מ""מבשכיבה"

 ו~ז~ בתלוי~" הב~יק~
 להגי~ כך כל א"א

לב~ו~
 הי~ב

 הש~רתי" צ~~ה ו~"כ ה~רפש" ~~ בפני~
 מה ~הנה שם" המצויות ~רכות חשש בשביל רקשהחשש
 משום א" ט~מים" שני יש חון" ב~י~ת גם~מצריכין

 כך כל הרגיש לא ~למא חוששין ~אנו כלומרסרכות"
 וב"בפנים"

 משו~
 ~בה"ג ~איתא כמו ~רפות" שאר

 ~~ת בספר ~הובאו ופ~""ג ו~ב""ש ו~או"זובאשכול
 מיני שאר משום ~הוי ~~" או~ ל""~ ל~~ בפתי~התורה
 והנפ""~ ~יי"ש"טרפות

 שכיחי ~לא ~גלים ל~נין בזה
 ב~יקת ~ל ~סומכין י"ל סרכות" ~שום ~אם בהו"סרכות
 ~רפות שאר ~שום ואםפנים"

 ג~
 ~דיקת צריכים בהו

 ו~~ ק"ו~" סי" ~מה~""ת וד~ת ~~ם בטוב וכ~שחון"
 ו~~ה ~ג~" סי" ח"ב ~~~"ת ומשיב שואלבתשו"
 טרפות" ~שאר חששא מ~~ם ב~גלים גם מחמיריןאנו
~~

 סי" ~שם ב~~"ת
 ל"~

 ~משום משם" וש""מ ~~" אות
 וא~ פני~" בדיקת ב~גלים ~י הי" סרכות"חשש

 לא
 שא"א מקום אותו משום לחשוש רק ~י~ן בנ~וןנשאר

 שייך וממילא ב~רפש" היינו פנים" בב~יקת~גי~
 ~~~ ~~גלי~" ו~יו~ר הנ"ל"~ברינו

 ~~ל ~רכית" שכי~י
 כנ""ל~ לתקן יש לת~ן" דאפשר מהלכתחילה

 ~י~" י""~ ~~~ ~~~~ו ~~~ ~~ו~~~~~~~
 ~~ו~ ~~ ~~~~ ~~ו~~~ ~~י~ ~~~~~י~ר ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~ו~י~ ~~י~~~~י~~

 וכ~~ ~"~" ~כ~~~ ~ו~~ ~~ ~יו ~~ו~י~"~~~~~
 ~ ~~~~" ~וו""~ ~~~ו~~י~~

 ~~ו~וו
 ~~ו~י~ ~~~~ ~~

 ו~~""~ ~י" ~~ ~י~ ~~ ~~~~ר~ ~י ~~~ ~~~~~~~~
 ו~יו~ר ~~~~ו"כ~""~

 כי ונ~ ~~ו~" ~רי~ו~
~~~~וו

 ~ר~~ ~~ו~~ר~
 ~~~" ~~~ו"~ ~~רי~ ~י~~ו

 ~~י~" ~~ ~~~~ ~~~י~ י~ ~~ ~ר~~" ~ו~ י~~"כ
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~~" י~~~ ~"~י"~
 ~~~"~" וכ~~~ ~~~"~~י ~~~ ~~~"~ ~יו~ ני~~ ~~יד~ ~~~

~~~ 
~ י~ ~~ ר~" ~~~~י  

 ~נ~ ~~"~"~כ~~
 ~~ו

 ~~"~ ~~ו""~ ונ~
 ~י~ו ~"י

~"ו רו~~
 ~~~ ~נ~ ~~~ו~ ~~~ו~

 ~~~ררו ~ו~~י ~"~ ו~~"

~כ~"~
 ~ו וו~~~~ו

 כ~
 ~וי~~ ~~~~רי~ ~~~י~"

 ~~ו

 ~ז~" ו~~ו~~י ~~" ~~ו~י~~~
 ~~ ~~ו~~ ~~~י~ ר~

~~~~
 ו~י~ר" ~~י~ור

~~~~י~" ~י~ ~~~~~ ~ו~ ~~י~ ~~ו~~
 ~~~~~ ~~~ר ~~ו~~י~ ור~

~~~~
 ~השי~ ~~ויי~ ~צ~י את מוצא הנני

 חוו""ד את

 הג~ כי~~~~"
 אפשר לא הפ~אי" אפיסת שמחמת

 על לעבורלי
 הפר~י~ כ~

 רצי~י לא מ""מ היט~" ~~יוק
 ולומר ~שו~תי"צ~כ~

 רוב~ שה~~רי~
 ה~בוארים ככונם

 וני~וק ~~ם יש ~ם ונאיזה צו~קי~" הנ"לב~ונ~רס
אשר

 כ~אי~
 ~נ"~" מהכתב ופקפוק חשש כל לסלק ל~צ~~ן

 שמבואר מה היא" כילנה ~לוה~ולה
 באו~ ש~

 ג"
מהשיחה

 שהי" הכתב" חתימ~ לפני שה~קיי~
 על החיוב" ~י" שלא השוח~ים"כל בנוכחו~

 חו~
 בית ~תחומי

 לזה" סתירה שאין רק לא הכתב ונוסח ~שם"המ~בחיים
 ~וכחת היא שכןאלא

 באות ונאמרו ז~" ואחר לזה שקידם באותיותה~בוארים ~~מי~ מכ~~~ הכתב" כוונ~

 ~ראו ~שר~"
 בנוכחו~

 והם השוח~י~" כל
 ל~

 הכחישום~

 ~~~~י""~
 ~~שו" כמ~ו~ר

 ~י" ~~הוספות נ~י ~~~
 אם ו~נד""ד ו~""ל" י""ב~" אות~"

 א"צ ~~ו שנא מו~ים וכולם זה א~זה ~כ~ישי~ אי~
 וכו"" ה~ר~ שו~

ואם
 מכח~שי~

 יי""א ש~~ו" שי"א זה" את ~ה
 ב~ו" שנ~

 א~ם והאחרונים הראשונים שנ~~ת רואההנך
 נאמ~

~"~
 ~ה"~ איש" ממאה יו~ר

 ~רחי אלי~ו ~וה"ר

בראשוני~
 ~סי"

~~"~~ 

 ~סי" ~"א ומה""ר
 כ"~~

 ~ש~
 ומוהרי"~הרש~""א"

 ~~י" בשניות
 כ""א~

 ולא עיי""ש~"

~ו~
 ~א~ אומר" שא~י אלא

 ~ין שהרי מו~~" הרמב""ם
 וכי" ~~נוע~ים ~קצ~ן י~י~ו אם שאפילו ~~י~"כאן
 ~יז~ ל~~ שיש וכיון וכ~" ~בר ב~ליהם

 ~ד~~" הנ~ה
שוב

 אי~
 אלא ע~ות תורת להם

 ~~י~ ~ב~" ~~~י ~ור~
 ~י~ן" בנ~ון גם שייך כ"ז וא"כ ~כ""ל" וכו"כשמש ~רורי~ ~~רי~ אלו וכל לחבריה~" ל~~י~ ~מ~בד~ריה~

 וגם ~צ~ו" ~ל נאמן שא~ם י"ל הכחשה" יהי"אם שא~
 שאין ומכ""ש נוג~י~" ~הוימט~ם ~רמב"~

 כא~
 כנ"ל" הכחשה

 יש בכתב" שנכתב מה נגד שכ~ת" ט~נתו יהי" אםורק
 ומקורו י"ב~" ס~~ רל"ב ~~י" ברמ"א מהמבוארל~ון

בתה"~
 ~סי"

 שכ""ו~
 שהיבא

 בהסמ"~
 ~י" ~חו""מ

~"~ 

~י"ח~
 ~ביו"~ ו~~"ך

 א~ל כ""~~~ ס"ק רל""ב סי"
בטענת

 נ~"~
 כאן יאין להכתב" סו~ר אינו ~~~נתו

 איסור~ ולא שבו~ה" לא כאן איןהכחשה"

~ נ ~

~~~ ~  ~~ ~  
 ~~יו

 נ~~ ~~~ר~~~
 ~~~וו

 ~~~ ~~""~ ~י""~ ~ור" ~~ ~~~~~~~"

~~~
 כהאי

 גוונ~
 ~ל~ג~ון זריזין נ~רי בספר אי~א

 ז"למ~רש""ק
 מברוידי~

 ר"ו בסי" ~~רי~ ~בכנויי
 ~אין נו~ר ~ומרי" תרי ~ח~ירינן ~לא ~י"ל א"~"ס~י"
 כולי מח~ירינן לא שבו~~" ~לשון נ~ר הוי וגם ~~"בו
 אבל ~יי"ש"האי

 ל~ומ~
 זה

 ה~
 ~~י" הרדב"ז ~~ת יש

 כאמי" ~~ ~רי ~מר אם ~דוקא הו~" נ~ר כא~י~לי
ול~

 ~~ל בכנה""ג ו~ו~א נ~ר" אינו כא~י" אסורה ~~ר
גליון

 י~י" ר""~~" סי" הש"~~
 ו~~ל"~ בפת""ש" ש~

 ~פ"א
 ב~~ בכה""ג" נ~רי~~"~ה"

 ~בר אמר
 ז~

 עלי אסור
 וכ~~כנבילה"

 יש ~ל~"ה ~~ל ~יי""ש" בפלוג~א ~תל~
 ~טע~ חומרי תריבזה

 ד~ר
 ש~"~

 ובלשון ממש" בו
 וג~ ~נ""ל" זריזין ~נדרי וכ~ברישבו~~"

 ~~רי~ מ~~מים
המבוארי~

~ הנ""ל~ בקונ~רס  
 ש~~ מ~ יכ~

 ב~ה
 מ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ל~ינא" גדולות ~ענות המה ~ענות" ושאר אונ~ין"נ~רי
אמנ~

 ב~ו שיב~ל צריך הי" ע~יין אונ~ין" לנדרי בנוגע
 ~דכ""ח דנדרים בש""ס כמבואר הנדר"בשעת

 ב~שו" הרי מ""מ י""ד~" ~עי" רל"ב ~ס~ובש""ע ע""א~
 ~ל אותו מכריחים דאם כתב נ"ב~" ~י" חו""מ~ח""ב ~רי""~

 ב~~ ד~ א~ ב~~" עצמה"השבועה
 מ~ם ב~ו"

דל""ה
 שכתבו ואף בשבועה" א~~

 הש""ך ~מדברי הפוסקי~
~ש~

 רל"ב סי"
 ס~מ"~~

 מ""מ כן" נראה לא
 בנד"~

 דלא
 הרבה~ ~קיל ~~" חתימה רק אלא הוי" בכ~ב נדררק

 כתבו וכבר ס~~" ~י" יו""ד ~ק~א נוב""י בתשו"וכמ"ש

האחרוני~
 משם ב~בריו שיש הסתירה בדבר לפלפל

 ~בתנינאלמ"ש
 קמ~ה~ יו""~

 כל לצרף יש שפיר ~יי"ש"
 ~רש"ם בתשו" ~" נאמנות" לענין ומש""כ ~א~"

 סי"~ח""ג
 ר~~

 לדבר" רגלים לענין

 יש ~אז הנדר" לו יתירו דהב""ד נרא~" למעש~~~"~
 מינה שהב~ד מצ~" לדבר ד~וי מה ~וד"לצרף

 השו"באת
 מש~

 לתקן ~עבירה" מילתא מיגדר
שהשוח~ים תיקוני~

 אחרי~
 באות כ~ואר ולבצע" לקבל מסרבים

 ד~~ח""
 נודר אם אף מצוה" לדבר להתיר אפשר

 כמבואר חבירו" ד~ת בלא אפילו חבי~"ל~ובת
 סע~ רכ"ח סי"יו"ד ~ש~

 כ"~
 ועי" י"ב~" סי" ~חא~ע יהושע פניוב~שו" שם" וש""ך וב~ו""ז ברמ"א"

יושר בא~י מש~
 ~ח"~

 סי"
 ס"~

 כל ובצירוף זה" בכל
ליכא בודאי אל~

 זה בכל אבל חשש" שו~
~ 

 אפשר הי" אם הי" ~וב
 עללפ~ול

 השובי"~
 האחרים

 ש~
 על יעמ~ו

 דעת~
 שהיא

 כתבתי כ"ז הכ~ב~ בי~ול על ויסכימו ~ורה דעתכנגד
 ~נ""ל~ מ~ע~בהחפזי

 ~ות~ הנניובזה
 ברכות חי~~ בכל

ודושה"~
 הימים~ כל

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~~י~~ ~~~~~ ~~י ~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~"~
 ~~~~ ~י ~"ו" ~י~""~ ירו~י~~"~"

 ~~"~" ~~"ו

~""~
 ~ר~""נ

 ~~ ~ו~~ ~~ו~~~
 ~~""~ ~ור~ ~~~י

 ו~ו"
~~"ר

 ~~"~~~~ו ו~ו""~ ר~ ~~י~"~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~
~""~~~ 

 ~"ו~

 ו~~~" כר~וי ו~""~~~~~~"~

~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~~י~~י ו ~  ~~ו~" 
~ ~ ג~ר~ ~ ~~~ ~ו~~יי~" ~~~ו~ ~~ ~~~~ ~~~ ~  ו~~""~ 

~ ~~ ~~ ו~~~ ~י~~" ו~~י~י~~וירי~ ~  ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~י 
 ~"ו

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

~ ~~נ~ ~~""~"~~  ו~" ~~י~~ ~~~ר~ ~~~~ 
 ~~ו ~ר~~" ~~~~ ~~י~~ינו ~~ ~י~י~" ~~נ~ ~רי~~~ ~~~ י~ ~""~ ~~י~~~"

~  ~~~~ ~~~ ~~~י~ 
 ~~~ ~ר~גו~י~ ~~~ו~~

 ~~"~ ~~~ ~~י
"~~ 

 ~""~ ~~" ~~ג~ ~ ~~~~~
 ~י~ר

 ~ו""~ ~~י~~ ~~רי~~" ~~~~ ~וונ~~
 ~ר ~~~~~~ ~~~~ י""~~ ~~י~ נ""~ ~~י"

~~~~ ~  ~~~ ~"~ ~~~ ו~ ~ר~וו~ ~~ו~~~ ~~~~י ~""~ ~ו~~" ~~ ~"~ 
 ~יו ~~~ג~~ ~י~ ~~~~ו~ ~""~~ ~""~ ~~~~~ר~"~
 ~~ו ~""~ ~~ ~~~ י""~ ~~י~ ~~ינו ~~~~~י~

 ~ז~ ~י~ ו~ו~ ~" ~~"~ ~~ ~~ ו~~""~~~~" ~~~~ ~~י ~~~ ~~~נ~ ~י ~~~ר~י~ ~~ו~~~~ ~""~~ ~ו~ ג~~ ~~~ ~~~"~ ~נ~ ~יוו" ~~ו~ ~~~
~ ~ ~ ~~ו~"~~"~  ~ו~~~ ~~ ~~~~~ ~""~ 
 ~ר~וו~ ~~וג~ ~~""~ ~~~י~ ~~ ~~~ ~גי~~~

~~~
 שהיה במ~שה

 רבני~" מאיזה בזמנו שנשאלתי ~
~

 לי וכנודע ה~ופות" ~שרות בנוגע שאלו
מסוח~

 ע~ות
 עושי~

 כן
 בהרב~

 של ~ומות
 מגד~

 ול~~רנ~ולו~"
 שי~ ש~~~י

 נזדקק~י ל~ וע""~ ע""ז" ~ר~ור
 להשא~א~

 בזה וגם בע"ח" צער מענין שנ~אלתי
 דאע~נשארתי

ל~קפיד כ~אי מ"מ ד~ינא מ~יקרא איסור ש~ין
 מ~~~

 עייש"ה~ ש~ תשובתי ב~וף האמור

~~~י~~~
 של

 דברי~
 כב""ת שהעיר מה

 ופקפ~
 ~ל

 ה~לת מהני יהי" ~לאכשרותן"
 להוציא ביצי~

מספק
 ~ריפ~

 ביצים דהוי ובפר~ הפוסקים" במחלוקת
 מחלוקת בזה ~יש הביא עצמו וכב"ת דאר~"מספנא

 וב~ע"~הפוסקי~"
 בזה נ~אר

 בצ"~
 נ"~ ~ס~ בשו"עה~ואר כפי הנה ~

 ס~יף
 ב"~

 דמיקל
 ויש כתב ובר~"אנוצ~ו" בני~ל~

 ~חמיר ו~וב אוסרי~
 לסמוך יש ל~חמיר" ו~וב ~לל ~וציא דכ~י בודאיהרי כנ"~

 ד~הני הפוס~יםעל
 א~ ביצ~ ~~ל~

 ~ארעא" ב~~נא

 ~ו~~~~""~
 ~יש

 ~~יק~ ~ו~ כא~
 דל"מ לאי~ירא

 ~פי"ז ~דינא" בספיקא מזכר ביצים ~~לתאף
 דגםי""ל

 והוא אסורים" הביצי~
 הפתחי ~פי""~

~~י" תשוב~
 מ""~

 סק""~~
 ~~~יא

 ל~לו~
 של דינו ~יקר ~ל

 נדוןדא""כ חודש" י""ב שהיי~ ~ני ~~ינא דב~פיקאהמ~רש""ל
 מז~

 ס""~ שאיר~ דכל ~כלל על
 ו~ו"~ שאסרו ~חרונים כמהוהביא כשר" יהא כזו

~~~
 ~פוסקים ל~~יהת בנוגע

 אין ה~~""ש" ~בי~
 גר~~זמ~

 ~ומק לירד כעת
 ~עניני~

 ~בל
~""~

 כ~~ הרי לנ~"ד בנוגע
 ~סי" ~ורה בדעת

 נ""~
 אות

ה"~
 ~"ד ג""כ שתמה ב~וי""ק ו~צאתי ~ בזה"ל

 להח~יר"ש~ס~י~ רמ"~
 דה~~יי~

 שלא י~צא ה~אור בב~ל
החלי~

 שכתב אלא ~~מיר" כלל
 ~רי""~

 בזה הזכיר לא
 בדין דהמיקל ~יי~ וכו"" ~ כדבריהלכה

 נפ~
 הנוצה

 ו~וב ש~תב ה~מ"א מדברי שגם וב~מת הפסיד"לא
 ~~ מש~לה~מיר"

 ~~י" כמש""ל בעל~" לחומרא רק
 או עני ~ורך ~רובה דבהפסד נ~ל ו~ן סק""ז~"מ~ו



~ ~ ~ ~

~י~ן
 ם~ ~~

~~~~~~~
 לא המיקל שבתלצורך

 ובקו""א עכ""ל" הפסי~
כתב ~רכ""~~

 הרמ"~ דג~
 ~נפלו אלא החמיר לא

 עיי"ש~ כול~

~~~
 יש

 א~ לעיי~ מקו~
הנ~וג ~ו~~ שמר~י~י~ ע""י שנפני ~ה

 א~~ ~י~י נפני בג~ר ~וי אי כע~
 ~ו

 ש~ כ~~ חולי ד~"י אכילה" חסרון מ~מת חולי"ע""י
 ~~ק""ה~ב~ני~

 ל""ה ו~"כ הנוצות" כשת~~ור להקל" ~יש

 ו~~ר~ ר~יתיי~ו" הייני בכצלהוי ~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~~~~
 ~איסור

 ז~
 ש~וא

 עיי""ש~ ~על~א לחומרארק

 ~צירו~~~~~
 ~ע~א ~היינו י""ל ש~יר ~יצי~" ה~לת

שנוהגי~
 להקל~ ~ו

~""~
 מחמ~ המנהג" להצ~יק כ~י כת~תי

 שמ~י שלא
ע~

 מי כה
 שי~ק~~

 צ""ע ע~יין אבל כשרות~" על

 הא~רי~ עלי מק~ל ואינני~זה"
 כנל~נ""~~ כן לנ~וג

 התו""~" על ליש~ שיזכה לב~ו" בזהוהנני
 אתלזכות

 הרחבה מ~וך ~הורא~" הרבי~
 ובברכת לאוי~""א"ונחת

 כו~"~
 בספשצ""ג~

 ~~יי~ ~~~~י~~~

 ~~ ~~ ~~~~ ~ג~~~ ~~~~~י~ ~גי ~~ ~י~~~ג~~ן
"~ 

~~~ 

 ~" יו~ י~ו~~י~"~~""~"
 ~~~י~י~ ~~~ ~~~ ~""~ ו~ר~

 ~פ""~"~~~"~

~~
 י~י""~ כ~ו"

 ~ו~"ר ~~~"נ
~~~~ ~~~~~~ 

 ~~~~ן
 ~ייו~~י~"~

 ~~~ ~~""~ ו~ו"~
 ~יו י~ורוו

 י~ר~
 י~"ו"

 ~~~ור~ ~~ ~~~~י ~כ~~ י~ר~ ~~ ~~"י"~~~~~~
 ~~ ~~י" ~~~ ~~י~~~ו~~

 ~י~ר ~~~ו
כ~ר

 ~ו~~ ~~~~ ~נ~~~ ~ורי" י~כו ~י~י"" י~~~ יו~~
 יו"~ ~~ ~~~ ~יי ~~~ו~ וי~~~ ו~~~~"~"ו~~~~

 ~י~י"

 ~~~~י ~י ו~~~~~~ ~~וי~"~" ~~~י~ו~ ~רי~ו~~~ו~
 ~~ז~~ וי~"~ ~~ר~""~" ~~י~ורו ו~~~י~י~""~

 ~וד

 ~ו~ ו~~ ~~ו~~"~" ~~~י~ו~ ~רי~ו~ ~~ו~~~~ר~ו~
ו~~~

 ~~""י~ ~~ו~~ו י~~וו

~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ני~ ~ו~י

 ~~ו
 ~~י~ ~~~

ב~~"

~~~~ין ~~~ו ~ ו~~~ ~~~" ~~י~~ ~~~~~~ ~ 
ר ~~" ~~~ ~ ~ ~ו   ~יו ~~ ~~" 

 ~~~~~וו~~י"
~~ ~~ 

 ~~~~ו ~~~~~~ו ~~ ~~ר~ ~~~ ~~ ~~~~ו
 ~~ר~

 ~ו~ ~~~ ו~~~י
 ~~~~ר

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

 ~~~~ ~~ ~ר~ ~~~~ ~~ ~~~~ ר~~
ר ~~ו~" ~י ~~~~~ ~  

 ~~י~~ ~~""~ ~~ ~~~

 ~~~~ר~" ~~~ר ~~~~~ו ~~יו ~י ~~~ ~""~~~~~
~~~~~~~ ~  

 ~~~י" ר~~י ~ו~ ~ו~ ~~" ~~~ ~~י" ~~י~~~י~" ~~ ~~ ~~~ ~~י~ ~ו
 ~י" ~~~י~~ו~~"

~"~ 
 ~~~י~ ~~~~ ~~""~~" ~""ו ~~~

~ ~י~ו ~~ ~~~~~  
 ~רי~ו~ ו~~ ר~ו~" ~~ר

 ~~ר

 ר~ ~ו~~"~~~
 ~""~ ~~~ ו~~י~~ ~~~ ~י~ ~~ו

 ~~וו ~~~~~" ~""~ ~~~~~
~~ 

 ~~י~~ ~~~~ ~~~~ו
 ~ו~~~""~

 ~~ו
~  ~רי~ו~ ~~ ~י~ ו~~ ~ר~~~" 

~ ~~ו~ ~~~~~~~" ~  ~~~ר~ 
 ו~ו~ו ~~~וו ~י~~ו

 ~~ ~~~~ ~ו"~~ו
 ~~יר

~ ~~~ ~  ~~י~ 

 לענ"~~~~~
 תכלא שדא של מפשו~ו ה~~ר להוציא אין
ועיד ש~תוכוי ~ה כל על הוא דהמשמעותבכול~"

 ~נ~
 ~בר~ו

 כז~ ~רי~ו~
 ~ין

 לתו~ שי~נ~ ~יי~

 ~י" זה כל אחרת"~יצה
 ~קו~

 לו~ר
~~ 

 ~י"
 ס"ו ~סי" ~פלתי המבואר לפי אמנ~ החלמון~ ~ןמתחיל הריקו~

סק"~~
 ש~ שכת~ אחרת" הוא

 אב~ ~ וז""ל
 ו~אי נראה

 הא~~כי
 ~~יקר הרא""ה כ~""ש

 וחנ~ון בחל~ין" הרי~ו~
 אבל הא~רוח" ליצירת כלל מוריד ואינו ~עלהאינו
~ענין

 ~~ רו~
 הוא בביצה הנ~צא

 לריקו~
 ~~" א~רוח

 שכיח לאוזולתו
 והד~ כלל" ש~ ד~

 ל~יצה ~א
 ואח~ הריקום"שיתחיל ~ר~

 הרי~ו~" ~~תחיל ~~נו
כשנמצא ו~~

~~ 
 עיקר שם "אשר ~חלבון

 א~רוח" ריקו~
 התחיל שכבר יא~רמי

 הריקו~
 ~ל~א

 עדיי~
 ה~חיל" לא

 ~~חילואת"ל
 דלמ~

 ~ש~א ו~נ""ל נמצא" כאן הי" כאן
 בנמצא ""אבל ~כולו"תכלא

 כא~ ב~ל~ו~
 אין

 ריקו~ מקו~
 הי" שלא ולתלותכל~"

 ~לא מיל~א היא כלל" ריקו~ ~~
 וע"כשכיח"

 אמרינ~
 הי" ~לכתחילה

גם וגר~ ~חלבו~ ה~~
 ריקו~

 בכולו~ תכלא וש~י" אפרוח
 ואח""~

 כשנגמר

 ~ה וכבר ~חלבון"הריקו~
 ה~~

 ~~ולתו
 ~ריקי~

 וש~י"
 אף ~כולו~כלא

 ~ד~
 ~קצהו לחל~ו~" ~חלבון יורד

~כצ""ל~
 ג~ ו~אי כי לחל~ין" ~נוגע

 ליציר~ ~~יי~ ח~ון
 ~אל"כהול~"

~~ 
 ולא ו~עול~ו" ~י~ו

 לחנ~
 וכו" נוצר

 ריקו~ ~שיורי הוא ~חלמוןאבל
 וא"ש" ~ח~בון" אשר

וז~ו
 ~ע~

 ג"כ ~ירו~ל~י שלנו ~גי" ול~י ~~וס~י~" כל
~יא

 ~חלמו~ כ~
 ~מור

 מחלבו~
~ עכ""ל~  ~~~ואר ל~י ~""כ 

 עיקר~ד~ריו
 ~כלא שדי נאמר וכאשר ~חל~ו~" ~ריקו~

 בין לחלק אין~כולו"
 לחל~ו~ חלמו~

 כנלענ""ד~

נשאל
 בשא~

 ל~~יר כתב ו~שואל זו
 שלא~חלמין

 נ~צ~
 ~שו~ הד~" בו

 לקצת ש~אל
 בקיאי~

 א~רוחי~ שני ~חל~וני~ ~שנישנול~
 לאוירלצאת יכולי~ שאין רק

 ~עול~
 ~ת~ מהקלי~~"

 ~"ז
 הבי~

 של~ה
דלא

 כי ~קיאי~ ~אל~ צריך הי~
 כ~

 שער ~ספר ~~ואר

השמי~
 מ"ו~~ ~~י" ~~ר"ח והו~א ~רל~""ג של אביו ~חיבר

~~~~יי~
 הרא"~ ל~~רי ל~ייע ~דבריו

 יצירת ש~י~ר

האפרו~
 ~ן ~וא

 ו~ני~ו~ החלבו~
 זה

 ~אות ~~יו~ ~מ~רש ~ו~א ~נ"ל שה"ש~ס" כ~~
 ~~ו~

~~"~~

 בשני ~יצי~ ~ולי~י~ לפעמי~ התרנגולי~ ~ וז""ל
 ו~~חל~וני~

 ו~אות~ חי~ורי~ ומשני זרעי~ משני
 יצאו~~יצי~

 ו~ר~ע ראשים בשני תאומי~ אפרו~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~ן
~~ ~~ 

~~~~
רגל~

 ~כ"ל~ חיי~ יצאו ולא ב~אותם להם תשלם לא אך
 שדא דלא יאמר מי ד~""ז כתכ שלמה דהביתאלא
 בכולא~יכלא

 א~ בי~
 תוך ש~ם כיון האחר ~למון

 ומשמעות א"קליפה
 הש~

 תיכלא דש~א ופוסקים
 ביצה" בכולה היינוככולה

 ו~~
 מקים בזה היה אם

ספק
 א~

 במקום שלא העו~" לכל ספק היה אם
אינו הפ"~

 מצ~ר~
 לענין ולא בדאורייתא ס""ס לענין לא

 סד"~

 ש"ו ~סי" יו"ד תורה בד~ת~~י"
 ס""ג~

 וכ~~ של~~י~~ית דברי ה~יא
 ~"ס ש~וא

 שציי~ מ~
 לד~רי

 ~ו~"~ פ"יי ~י" וצ""ל מ""ו ~י"~פר""ח
 ס~""ה~~ שם

ו~דע"~
 ~~ו~רא כ~ב

 יתיר~
 ~וא

 ו~~יע~~
 שנתנו

 השמים ש~ר בס" ש~עיד דכיון להקל~ יש וכדו"~עי~
 ~צ~ו ~פני ו~י~יר ~זרעדכ"א

 אי~
 ~חזיק

 רי~ו~
מז~

 עכ"ל~ לזה

~~~~
 החמיר" שלמה בית בשו""ת מהנ""ל המבואר כפי
 מהפליתי גם כן מוכח בדב~נו המבוארוכפי
הנ""ל~

 בזהוהנני
 בכל וחותם כה"י דושה"~

 הרבים ממזכי ~יות ונזכה ברכותחותמי
 ביאתעד

 גוא~
 בב"~~ בכלל ועד

 ~~יי~ י~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ין

~פ~
 ~~~וו ~~ו

 ~~ר~ ~~~ ~~~~ ו~~~~~
 ~~~"ו

 ו~~"~~~~
 ~"כ

 ~~~~ ~~~וו ~ר~
 ~י"ר

 ו~ו" י~"~
 ~"ו יר~~י~ וי~ירי~~ו~י

~""~~ 
 ~~~ן ~~~ ~ו~"ר

 ~~י~"~~~~~~~י~

~ וכ~~~~" ~ר~וי ו~"~~~~~~~~  
 ~~ ~~~י ~~~

 ~ו~~~" ""~~~~י ו~~~~~ ~י~~~~רו ~~~~ ~~ ~~~י ר~~י ~~ ~~~י~~~~~
 יו"~ ~~

~~ר ~~~י~~" ~~"
 כ~"~

 ~~~ו ~כ~ו
 ~כ~ ~~

 ~~ר ~~~ר
~~~ 

 ~~~ ~~רו~~" ~~" יו"~ ~~~"~ ~יו~~י~ ~~~כו~~~~
~~ו~י~

 ~ו~י~" ~~ ~י~ ~~ו~~~~ ~ר~ ~כו~ו ~~~~י"
 כי ~~~ו~ ~~~~~ו~ר~

~~ור ~~ו~י~ ~~~ ו~ו~~ ~ו~י~ ~~"~
 ~ו~~

 ~~ר
~"~~ ~~ 

"~~ "~""~~ 
 ~ו~י" ו~ו~~י ~~ור~~~~י ~~ ~~~~ו~

 ~~רו ~~~ ~~~ו~ ~~~~~
 ~~ ~~ר~ ~~~~ ~י ~~~~~ ו~~~ ~יי~" ~י~~~ר

 ~~ו~~ר

~~רו~
 ~ו" ~ו~~ ~~כו~ ~ו~~" ~~ו~~~ ~~ריו וי~~~~וו

 ו~~~ו~ ~~וי~""~" ~~ו" ~""~ וי~י ~י~י~ו"~~י~ו~
 ~~ו~ו

 ~ו ~~~~~~~~י
~~ 

 ~ ו~ו~ ~~י~ו~ו"
~ ~~ ~י~~ ~~~ר~~~~~  ~~ ~~י~ ~~ ~~~ 

 ~~ו~~ ~ו~ ר~~~" ~~~ ~~ ~~ ~~ו~~~~
~ ~~ ~~~ר~"~~~~  ~  ~~ ~~~ 

 ~~ר
 ~~ו~~

 ~י~ו ~~ר~" ~~~
~ ~~~ו~ ~ ~  

~ ~  ~~~ 
 ~~ינו ~~~" ~~~ ~~~~ו~ ~ו~~ ~~~~ו~ו~י~

 ~ו~~
 ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ר~י~~" ~~~~~נו~
~~~~~~ 

 ~~ו ו~יוו
~"~ ~ ~ו ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ו~~ ~"" ~י~ר ~~~ ~ ~~י~ 

~~ 
 ~ו ~~י~~ ~ור~ נ~ ~ ~~ו ~ו

 ~~~~ ו~~ ~~~" ~ ~~י~~ ~ ~~~ ~~~~יו ~~
~~ ~  ~  ~ ~  ~~ ~~~ ~~~~ ~  

 ~וו~~ו

 ר~~~ ~~~~~
 ~ו

~  ~ג~ 
 ~~~ ~~~~יו

~~~
~ ו~ ~ו~~~" ~ו~ ~~~י ר  ~~~ ~גו~ ~~~ 

 ~ו~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ יו~ ~~~ ~~~~~
~~~~ 

ו ~  
 ~~ו~י~ ~~

 ~~ ו~י ~ו~~" ~נו

ג ~~~~~ו ~  
~~ ~  

 נ~ ~ ~~~יו ~ו ~ו
~~~~~~~ ~  ~~~ו~ ~ ~~י~ו~ ~~~~~~ 
~ ~~ג~ נ~~~ ו~~~~~ ~~~" ~ג~ו~" ~ ~  
~ " ~ו~ר"~ ~  ~~ ~~ 

 ~~~ז ~~~" ~נו
~  ~~ו~נו 

~ ~ור~ ~~ ~~~י ~~~~ ~~ ~ ~  ~ 
 ~ני

"~~~~~~ 
 ~~~ו

 ~~ו ~" ~~~~ ~~ ~~~~ נ~~

 ~ ~~~ו~" ~~י~~
 ~~~ ~~~י~ ~~~" ~~י

 ~ו ר~~~" ~~~~ ~ג~ ~ו~~ר~
 ~""~" ~~ו~~ ~~~

 ~י~ו ~~ו~~~ ~~~~~~~נ~
~~ 

 ~וו
~~~ 

ו ~  

~ ~~  ~~~~ ו~~~ 
 ~י~ ~~~ ר~~ו~ ~~~ ~~

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

 ~~ ו~~~ ~~"~ני ~~~~ ~~~~ ~~
 ~~ר~ג

~  
 ~ו ~ו

~ ~  
 ~~ ~ר~~נ~

 ~~~נו
 ו~~

" ~ ~ ~  

~~~

 ה~ ~פר~""ני דברי על ספ~ותו
 ~בסימן שם שכתב אחר" ב~ום עצמוהפר~ג בד~רי עשירים

צ"ב~
 שפ""ד

 ~סק"ב~
 כשנפל קיי"ל דהא ו~ע וז""ל~

 ~~היינולרו~חת
 ~מע~

 בלע מבלע רתיחו~""" המים

מיפ~
 לא

 המחבר לשון ~~~ות ~וכח וכן עיי""שי פלי~
 שייך זה לשון מר~יחתה"" היורה שתנוח "~ודםשכ"
רק

 ~נוח ואח"כ ~יחה" ב~ל~
 ולא ~רתיחת~" היו~

 שכן כב"ת ~ברי וצ~ו שיס""בי ~חמימות זה לשוןשייך
 ~חילין הב~ר כל~~" ~ ה~""י וז""ל בב"י ה~ובא ~~י""ע דברי במקורמוכח

 ~~~ר ~"א~" ק""~
 ~שר של ~זי~

 ל~וךשנפל
 יו~

 וחלב ~~יר בשר רב אמר חלב" של
 ואקשינןמו~ר"

 ח~
 מותר א~י

 הואי נבי~ חל~
 חלב הרי מותר אמאי ~לב רש"יופ~

 שנב~ ~~~
 ~בשר

 יורה ~וך שנפל כגון ~ב""ע ופרקינן וכ~~"" נבילהנ~שה
רותחת

 ד~
 נח שאינו ז~ן דכל פו~י אינו שבולע

 ~ינו~ר~י~ו~יו
 ~ארוך ב~"ה ~רש~""א וכ"כ וכו"י ~ונ~

 חלב ~וך ב~ר נפל אם ~וז"ל
 וקד~

 וסילקו
 קוד~

 שיספיק
~לו~

 ~ין אפילו שבלעי החלב
 ביור~

 ס"
 כנג~

 ~בשר
ו~~~ו

 קפיל~
 דאין

 כא~
 וכו" ~ו~ר בחלב כשר ~עם

 לדייק יש ו~""כ ~ב""ייעכ"ל
 פשו~

 ~ש~כ ~""י מלשון
 רתיחה במעלה ~מיי~ מ~י~ותיו"" נח שאינו ז~ן~דכל

כאמור~



~ ~ ~ ~

 ם~ ~~~י~~
~~~~~~~

~~~
 שאין מש""כ הפרמ""ג ב~ברי ~צ"ע כ""ת שהעיר מה
 ב~יאיןאנו

 בנ~
 כשרואים אם מרתיחה" היורה

 רתיחו~שמע~
 תיכף" והוציאו אב~בו~ות ומ~לה ~רבה

א~
 באופן גם

 ז~
 אנו דאין אמרינן

 בקיאי~
 יו~יל ולא

 אבל כללי" באופן איירי שהפרמ"ג נימא או~עי~"
 היורה שעדיין בבירורבידוע

 מעל~
 ~תיחה

 שמ~
 בכה"ג

~ דמותר" הפרמ""גיו~ה  לפ~ו~ י~ ל~~תי הנה 
 ספיקותו

 צ""ב ~סי" ~ם יהו~ה יד בס"מהמבואר
 ס~""א~

 בשם
ראב""ן

 כ""א~ ~סי~
 ואין ~ם לימ~ין ~~ותחין ו~""ל~

~לי~ות
 כב~ גבי כדא~~

 כ~ית וג~י ברותחין" לי" חל~ין
 מבלע רותח ~לב של יורה לתוך שנפלבשר

 ~רי ~כ""ל~ ~פלי~ין ולא צומתין רות~ין אלמא פלי~"~א מיפל~ ב~
 חלי~~ נ~נין די~ן נידון מדמה~הראב"ן

 גבי המבו~ר
 יש והנהכב~"

 ~ו~
 כ~~ואר ~מן גבי ו~וא ~לי~ה ~נין

 ~ס""ק במ"ב עיי~ תנ""ד סימןבאו"ח
 י""~~

 וז""ל~
 ~~ל~ א~ ~~ין מצדר"ל

 ד~יינו ה~מח
 ש~םברו~חין ~ניתנ~

 מרותחי~
 רתיחה

 ~ז~
 ה~ור ~ל

 וא~ר הליש~"קו~~
 כ~

 או~ו לש
 ו~~~

 ממנו
 ~בר ש~א לומר חוששין אנו אין~יסה

 נ~ח~
הקמ~

 קו~~ הרותחין" בתוך כשהיה
 ל~סוק ש~~חיל

 מ~~רת ~רותחין שר~יחת ~י בל"ש~" בידי~ב~

 לי~י בא אינו שוב שנתבשל וכיון ~ו~ם" ה~~חלבשל
 מ"מ מר~יחתן" הרו~חין ~נחו לאחר אף ל~ילם"חימון

הגאוני~
 חלי~~ ~יני כל לנו ~~רו

 שאין לפי ~רותחין
 בקיאיןאנו

 ~רו~חי~ בחלי~~
 ירתיח לא שמא וח"ישינן

המי~
 מ~ו~ם

 יפ~
 ה~~נ""ב~ ~כ""ל יפה

~~~~
 המשנ"ב כתב

 ~ס~י"ב~
 מיני כל המחבר עמש""כ

 או הקמ~" ע"ג מים שיתן בין ~יינו~לי~~~
 ואפי~ו מים" ע"גהקמח

 ~רבה מרותחין המים א~
 המים ~תוך ה~מח ממרס והוא האור ע""גשעומ~ין
 גבי חלי~ה ו~נין חמן גבי חלי~ה ~נין ובפש~~ות~כ""ל"
 ~מיי~כב~

 ל~~~י"
 וכיו~

 חמן גבי ~פסקינן
 ~אי~

 אנו

בקיאי~
רו~ח ~~י~ י~~ לא ש~א דחיישינן וה~~ם וכו""
 מקו~~

 א~ ~ואפי" יפ~" יפה
 מרו~~"ן שהמים רואה

 ~ברי ~י יבכן ~נ""נ" סקי""ב במ""ב כמבואר אסיר~"מ

 יהוד~ בי~ ה~וב~רא~"~
 כנ"ל

 שייך הנידוני~" ~~דמ~
כל

 ו~י" בנ~"~" ז~
 ~ו~

 ב~ה שהאריך מה י~ו~ה ביד
~יי"~~

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

 ~~יים י~~~י~~~

 ~~י~~ ~~~~~ם~~י~
~ ~ר~~~~ו~  ~~~~~ ~~~ ~~ ~ג~ו~ 

 ~~~ ~~~ ~י~ו ~~ ~~~~גי~ ~י~ ~~~~י ~~~~ ~~ ~~~י ~~ ~~ ~~~ ~""~ ~~~י~~~~"
 ך~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~

~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~ ו~~~"

 ~~~ר
~~ ~~ ~  ~~י~ו~י י~י~ ~~~ 

ג~~
~ ~~ ג~~~ גי~ו~י ~  ~~ו~ ~~ ~~~ 

~ גי~~י ~ו ~~~"~"~ ג  ~~~ ~ו~ ~~ ~י 
 ~~ ~~ג~ ~~ ג~~~~

 ~~ו~ ~~ ~~~~ ~~י~ו
ר ~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~ו~~~ ~  

 ~ור~ ~~~ ~~
~~~~~~~ ~~ ~  ~~~~ ~~ 

 ~~ ~~ג~ ~~ ג~~ו
~~~ג~ ~  ~~ ~ ~ ~~ ג~  ~  ~~~~ ~ג~ ~~~ 

~~~~
 ~סי" בפלתי

 סק""ב~ פ""~
 ~~ולם ~ושיי~ ה~יא

~ל
 לי~ו~

 ~ילמ~ ~כו"~" מגי~ולי הנ"ל
 בשביל

כך
 ציו~~

 בישל ~אולי להג~יל תורה
 ~כו"~ ~ה~

 ב~ר

וה~
 ב~לב ובבשר איפכא" או ~לב

 ~~~ לכ""~
 כ~יקר

מן
 ה~ו~

 כמבואר
 ~אמרינן ~י"מ ו~ירן ~~ולין" בג~

ב~ולין
~~ 

 ~כתיב שאסור לבב""ח מנין אמר ר"ל ק~"ו"
 שאי~ מבושל" וב~ל נא ממנו תאכלואל

 ואיזו כזו שהוא אחר בישול לך יש לך לומר מבושל"ת""ל מ~ ~בושל" ת""ל
 ולא בישול ~וקא איירי מ~ושל בשל ~ם והנה בב"ח"זו
 ~בפס~ בו" כיוצא אינו ~צליצלי"

 ומצוה" ש~י צלי א~רבא
וא"כ

 א~
 וי~ינ~ ב~א" כר"ל קיי""ל דלא

 בישול לא~ור

בב""~
 בב""ח אי ~ינא ~בהך מס~ברא מ""מ אחר" ~קום

 קושיית לק""מ כנ"ל נאמר אם וא"כ י~לוקו" לא בצליש"יך
 ~הא הנ""לה~ולם

 הת~ור~
 כלי ~גבי ציותה

 מ~ין~
 אשר

 ע"י שתשמישו ~ה לכן ~א~" ~~בירו במים תבאלא
 וה~~אור"

 כנ"ל" בחלב בשר ביה ~ייך ילא נינ~ו צלי כלי
 ~כ"ד~ איסורים" שאר משוםו~כ"ח

~~~~
 פ""ז ~ס~ פר""ח~י" ~"ת" א"נו בבב"ח ~צלי ל~פל~י ~ס"ל מה ~ל

 סק"ב~
 בפמ"ג והובא

 ~סק""א~ובבא~"~
 ~ס""ל

 בישול" בכלל ~צלי ל~לכ~
 ת~וב~וב~רכי

 פ"ז ~סי"
 סק"ג~

 הביא
 ב~~

 ה~ת"ס
 ביןלחלק

 כ~ו~
 ~י""ש ל~~ן

 מ~
 משי~ות שהב"א

 בזה~~פוסקים

~~~~~~~~ 
 פ"ז ~סי"

 סק"א~
 הפלתי תירון ~ל כ~ב

 יש ~~א דק" ~לא~נ"ל
 בשר בהצלה שה~כו""~ לחו~

 ואנ~
 בח~ב ונתבשל בישול ~~י ויוצא "וכבישה" צלייה~"י ~נבל~ ה~~ם ובו~אי חלב" בה נבשל

 ובז~ פשו~" ו~וא מ~אורייתא"אסור
 אחר ~ירון כתב

 לקמן~ ויבואר ה~ולם קושייתליישב

~~~
 שכתב

 דבריי~ ~ב~ו~ ~~וו"~
 ~חלב בפשי~"ת

 איכא ~בישה ידי ~ל בכלי~נבל~
 ~סותר צע""ק אח""כ"~אורייתא איסור~

 שכתב ~צ~ו ~ברי בז~
בסי"

 ~סק""ב~ ק~
 כן והוכיח מותר" ב~יתרא דכבוש

 העיר דכבר והראיני פ""ז" ~~ביעיתממתני"
 כעי~

 ~ה

בשו""~
 ~ובב

 מישרי~
 ~וס"י ~ח""ב

~~""~ 

 ~~""כ ~ל

החוו"~
 ק"ח ~סי"

 סק"ב~
 ברמ""א שם שמבואר ~ה ~ל

~ספק
 כבו~

 ~כבוש ~מ~ום מו~ר בבב"ח
 בבב"~

 אסור
רק

 מדרבנן~
 כתב וע""ז

 החוו""~
 אח"כ ~שלו אסור ~מ"מ



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  הלא ~תורה" ~ן אסור יהיהדאז
 דכ~וש ~עצ~י כת~

 איסור דציכא נ~נא ~ו~ר~הי~רא
 דא"ריי~~

 יא""כ
 ונשאר ל~שלו ~ותר~יה

 י~ ולכאורה לש~~~ו" ~צ""~
 כ~יל~קשו~

 נ~ כ~
 ~~י" ~דרכ~""ש ~~י" ~אן" ד~ר~ו ~ל

ק""ה
 ~ק""~~

 שה~יא
 ~ר~~

 ~חרונ~ם
 ~~וו""ד ענ החי~ק~~

 ~~לק דאיןיהעלו
 ~ד~~

 ~~~ורא או ~נע הי~רא ~ין כ~וש
 ש~ה ואם~ל~"

 ח~~
 ~ק~ירה

 ~~נ""~
 ~ה ~ישנו ואח"כ

 ו~ש~ והקדירה" ה~שר נאסר~שר
 ש~""ת

 ~יי~ ~ו~ו""~
דה~ו~

 ו~י" ~שנה" ~ד~ר ~ועה הוא בזה ל~קל
 ~~י"~~רכת""ש ~ו~

~""~ 
 ס~""~~

 דה~יא
 שכ~~~ ד~השאול י~ הנהו~ בש~

 ~אחרוני~
 שנכ~ש ד~שר

 ~חל~
 ~~ל""ע

 דאין כיין ז"א דאורייתא" ~~""ח דה~י ~ח""כ"ו~ישלו
 ~ישו~ אין כ"כ הכו"פ כ~""ש ~י~ול אחר~ישיל

 ~חר
 דלפ~ש"כ תשו~ה ~דרכי ד~ריו ודחהכ~ישה"

 ~~""~ ~ש~
ד~

אלא ~~~" כ~~ושל ר"ל אינו כ~~ושל הוי דכ~וש ש~~ואר
 ~לי~

 ~~ילא ~ישיל" כ~י ו~~ליע
 ד~א כלל"לת~יהתו ~~קו~ אי~

 עת~
 חדשות פני~ ~~ש כש~בשלו

 ד~~ול~ ל~א~"~~ו
 וי~ ~כת"ד" ה~ורה" ~ן עליו~~ו~ר יפשו~ ~~" ~~ישנ זה" ~ב""ח ל"ה

 ד~חי" להוסיף
 ס~י" ~""ז ~סי"רעק""א

 א"~
 הביא

 ~נהו~ ~ש~
 ש""ד

 כ~ישה~ א~ר ~~ישול דאורי~תא איסורדא~כא

~~~~~ 
 כ~יש~ ע""י לנ~לע ~נוגע

 אבל
 כתב ~~~ה ה~ל~י" תירון ~ל החוו"ד הקשה ש~יר~""כ נכו""ע" לאיסיר היתר ~ין חילוק דאיןפשי~א צלי ע""י נ~נ~

 ~דר~ ~~ול~ קושיי~ לייש~החוו""ד
 ד~~""נ וה~א" ~חר

 ~ישלא~
 שנאס~ו לאחר ~~""חהא ד~רי~" שאר ~ה נ~של ואנן ~~"ח" עכו""~ ~~

 כ~~~
 שאר

 וא~ סק""ד~" צ""ד ~~י" הש""ךוכ""כ ד~י" איסורי~
 דיל~א ~וא החשש

 ~ה~י~ל
 ~~ו""~

 בשר
 ואנ~

 איפכא" או חלב ~ה נ~של
נ"~

 דהא ~""ש" לא
 ~סו~

 ~נין קדשי~ ~גבידתנן אה~ הש"~ ר~י ע""ז ~ס"
 נו~ר~

 ו~אס~לא ~ש~וד
 לי~ון ~עי ~ולאבח~ין ~נעיל~

 ~אש~
 של כלים ~נ~י דתני ~~א

עכו"ם~
 דוקא ד~~י

 כדכ~י~ בא~ לי~י~
 בקרא ~הדיא

 הי~רא הכא ו~שני ~אש""~ע~ירו
 וה~~ ~ל~

 אי~ורא
 דהא זו" ~~רא ~קרא ו~וכח~ל~"

 האש ע""י ~~ולע ד~ר ~~ן חילק ולא ~ריקה ~קרח~נא כ~~ נ~ בקדשי~
 וכת~ ~דין" ~גיעולי שח~לק כ~ו לא"או

 ~~יאו הרשב""א
 ~ס~ה~ור

 צ"ד~
 ד~יקלש ה~ע~"

 ~נעל~" ~""י ה~~~
וא~ע~

 דו~יא חדש" איסור לחול י~ול אין קלוש
~ר דנ"~

 נ"~
 בלע דהיתרא ~ל~א ~~ית" ~תורת ~רש~""א~י" ~~"ח" של חדש איסור עליו ~ול יכול דאינו

 ~~ג~ל~
 ~~"ח של ~דשואיסור ~לע" הי~רא הוי ~א לה~ך או לחלב ~~שר וא""כסנ~"

 אי~
 דא~ר קלוש" א~עם לחול יכול

הנ~ל~
 רק ליכא

~~~ 
 קלוש

 כ~"~
 הרש~""א

 ~רש~""א ~כ"~~ דאוריי~א" הא~~ירי~~כל ד~~""~ ~וכ~ אע""~ ~אש" ד~~~ירו קרא ו~שיאסנ~" ו~הנ~ל~
 הבי~ ~~~ר~

~שעלי~
 ד" ש~ר רבי~י ~~י~ והיא החוו""ד ר~ז

קכ""ד ד~
 ע""~~

 הנ""ל ~"ז ~ג~" ~וכיח
 ~~ני פס~ לנ~י דג~

הנעלה
 ~~כי~

 עכ""פ ~לע" דהיתרא כיון ח~ן של
שנפ~ק ~~

 להלכ~
 הנעלה ~הני ~נע ד~הי~רא

 ז~
 נל~ד

 א~ ~~ריק~ ש~ ~די~קדשים"
 צלי~ ~"י ~נש~~ש

די~
 ע""ז לדקדק

 ~י"~
 ש~~שו

 ש~
 ~~""ז ה~ו~"

 ד~

 ול~ פונ~~ ליל~דנינ~
 כ~~ ור""~ ~~ל"~" ~~י

 ז~ר

 כ~~ו ~~"ז צורה" ~~י~ורלד~ר
 ה~ו~

 ויל"ד
 דסו~

 לילה
 אינול~ד

 גור~
 הכ~וב ~דהצריך כולו רק

 בכלי ש~י~
ל~"ד ח~את" ~ישול אחרי נחשת" ~כלי וש~יפ~ ~ריק~חרס"

 ~ו לבשל ~ותר ~לא ו~~אי ~ותר" לפג~ נו""~
 ~זרחי ~ספר ו~י" עיי""~~ וכו" השחר ע~וד אחרלכתחילה

 ~ו" צופ"
 כ""א~

 א~ א~ להקשות"ש~ו~יף יש~ר" ~ו ~~של אשר חרש ו~לי ע~"פ
 פונ~ת הלילה כל דדוקא נא~ר

 קר~ ~""~ הלילה" ~קצתולא
 לא ~פילו קא~ר" ס~~א

~ישל
 ~ה~

 וש~יפה" ~ריקה התורה ציו~ה נ""כ ~לילה
וכת~

 ליישב
 וז"ל~

 ~ין ~וג~ת" לילה לינת דל~"ד י"ל
 כל ע~רה שלא כ"ז ~~" ~ישלו לא ~ין בלילה ~הבישלו
הלילה

 נו""~
 דל~חר ~שחר ד~ע~וד וכיון היא" לש~ח

 לאיסור פני~ה ~הן קד~ה ולא כא~ד" ~אין ונו~רפגי~ה
 כ~ו להו הוונותר"

 שנו"~
 ו~ריקה" ש~ירה יצריכין לש~ח

וא"~
 ד~ע~וד כיון י""ל ו~ריקה"~ש~ירה להוי ונא דל~חר השחר ~~וד לא~ר לש~ינהו

 הש~
 ~יד דל~חר

 לאחר אפילו פקע לא תו ~~ריק~" שבירה עליהםחל
 כ~ו~כא~"

 שכ~~
 בהל" הס~"ג

 עכ"ל~ חו"~

~~~י""~
 דאע"~ ~קדשים" ~יוחד נז~""כ יש

 ש~ש~ה
 ~""~ פגו~" ~~ם ~וא כ~רש~כשירו

 צריך
 דבהיתרא ~כאן ל~וכיח יכולים ~איך וא"כלהכשירו"

 כ~ר ש~~לי~ה כאן דדוקא י""ל הא ~~געלה" ס~יבלע

 להכשירו שבא דבשעה ~יכא א~לנפג~"
 עדיי~

 ~בליעה
לא

 נפג~
 ~פשר ~די~~" ~גיעולי ~כ~ו

 ~היתר~ דנ~
 ~לע

 דבשל~א ~ג~ל~" ולא לי~ון דוקאבעינן
 ~~יס" לשי~~

 פוג~~ ציל~ דלינת ם""לדלא
 ~~ילא דוקא" ~~ל""ע רק

 ה~זרחי של חידושו קאילא
 הנ""~

 של תירוצו וא"ש
 כנ"ל~ החוו""ד" של תירוצו א"שלא רש""י לשי~~ א~ל ליבי~" ב~י לא ~ל~ ד~הי~ראה~וו""ד

ד~~~~~
 ~הקד~ לשי~תו"אזיל דרש"י דנא~ר רש"י שי~ת לייש~ דיש ~זה

 ~ה
 שאי~~

 ~תוס"
ע"ז

 ~ד~
 ד"ה ע"א ס"ו

 ~ש~ ~כלל~
 ד~כל ~פרשים" יש

 ~~שהו דהויאיסור
 ~נ~ נו""~ נ~

 אסור
 הוסי~ וש~ י"~" ס~י" ~~""ז ~סי"~ר~"א נפס~ וכ~
 דאפי" הר~"א

~ש~ו
 ל~ח~יר יש ~יחד" לפנ~ ונו""~

 ~~קו~
 ~נהנ שיש

 בתרו~ת~ו~קורו
 הדש~

~ קכ"ח~" סי"  בפלוגתא ו~נה 
 כ""ב ~נחות עי" לא או ~~ל ~~ינו ~~ן אי ור~נןדר"י

 ולקח דרשו" אחד ~קראדשניהם
 ~ד~

 ~פר
 ו~ד~

 הש~יר
 ר~נן ש~יר" של ~ד~ו ~~ו~ה פר של שד~ו ידועה~~ר
ס~ר~

 ~~א~
 ל~ולין

 ז~ ~~~לי~ שאי~
 ס~ר ור""י ז~" את

~כאן
 ל~י~

 צ""ח ~חולין ו~פיר~""י ~~ל" שאינו ~~ינו
~סוגיא

 ~שיל~~ דזרו~
 דכל ד~"ל ~ש~ע

 פסולי~ קדשי~
ה~

 "~ולי~"" ~כלל
 וה~וס" ~~שהו" ואוסרי~

 ש~
 חלקו

 דקדש~ם ו~"ל רש""יעל
 אוסר אינו נו~ר כנון פסילי~

 ~ולפי"ז~~~הו"
 ~הקד~

 תיס"
 ע""~

 דלרש""י נ~צא הנ""ל
 נותראי~ור

 נות~ נ~
 אסור~ ~נם ~עם

ו~~~~~
 ~וד יש הנ"ל

 התיס" קושיית ~ל ישו~
 ל~ה הנ"לו~~זר~י

 ~צריכ~
 ~תורה

 ~~וקר אלא נו~ר נ~שה לא ~הרי ~דשי~" ~כלי~~ריקה ש~יר~
 ~נותר לשי~תו דלרש""י נו~לפ"נ" הוי כ~רואז

 ה~~רחי של לתירוצו ל""צ ו~~ילא וכנ""ל" א~ור ל~נ~"~ע~ נות~ ג~

הנ""~
 נ~צא

 דליכ~
 ~כולין וש~יר ~קדשי~" ~יוחד ג~~"כ

 ד~~י~רא ~כאןל~וד
 התו~" ולשי~~ ~הנעל~" סני בל~



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~י~~
~~~~~~~

שחו~
 ~~ס"ל ~ו~ר ~טלפ"ג בנותר ~גם ~ס"ל רש"י על
 רק ~נפגם ס"ל ~ה~וס" א"ש" ג"כ במ~הו~" ~וסר~~י~ו

ב~ל""ע
 לי~ בלינ~ ו~

 וממ~לא
 ג~

 ל""ק ל~יד~ו
 ומריקה שבירההצריכה ל~

 בכ~
 וא"ש ק~שים"

 לשי~~ו" כ"~
כנל~נ"~~

~~~~~
 ~פסחים הפנ"י ~ש""כ כאן להע~יק

 מ~~~
 ליישב

 ~ל""ז נזיר ה~וס" ~ברי עפ"י העולם"קושיי~
 הר" שהקשה מגיעולי~" ד"ה~""ב

 יו~~
 ירושלים איש

 ו~ירצו לאיסו~" היתר אין שכן ~כו"ם לגיעולימה
 א~ הגעלה" הכ~וב הצריך מ~ין כלי~בכו~ו

 לאו~ן

 ~~רא בה~" ~ש~מש ישראל נזירי ~נא~רו ~יין~נבלעין
 כלי~ ואותן כתיב" כליםבכו~ו

 בהן בשלו שהמ~ינים
 רחמנא אמר ~אכולם ישראל לנזירי ~סירי הוייין

 בכוונתן ~הנר~ה ~פנ"י וכ~ב ה~וס"" ~כ""ל באש~עבירו
 ~כלידכיון

 כס~
 מ~ין גיעולי בפרשת אמורין זהב וכלי

 ~רך שאין להו ~שמע באש" יבא אשר כל כ~יבוב~ול~ו
לבשל

 בכ~
וא"כ מעט" בישול שצריך יין אלא זהב ובכלי כסף

 עכ""~
 ~טעם ~אין

 משו~ אל~
 דס~ם נזיר" איסור

 אינויינם
 ובז~ ~~רבנן" אל~

 ~קושיית מ~שב
~עכ"ח העולם~

 מוכ~
 בו אין ~פילו איירי ~קרא

 ה~נ""י" ~בריע""כ בב""~" ~שו~

 ~י~~ ~~~~ י~~~י~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~ג~~~ ~~~~~~~~~~
 כ""~~~~"י

 ~~~ גי~ו
 ~~"~~ ~~~"ו

 ~ר~""~ ב~~ ~~ וב~""~~~~
 ו~ו"

 ב~""~
 ~ו~""ר

~~~~~ 
 ~~~ ~ו~"~ ~~י~"~" ~~~~~~~~

 י~"ו ~ו~וו~רי
 ו~ו""~

 ~רו~~י~ ~ר~גי~ ~~~~~ו~ ~~"~ ~ור~~~~י~
 י" ~"

~~
 ~~~ו

~~~~~ 
 ~יו

 ~ג~וו ~~
 ~~י~"~~ ~~~

 ~~~~~~~" ~~~~ ~~ ~ ~וז~~
~ ~  ~  ~~~~~י""~ ~~י~ ~~~ו ~~~~י~" ~~נ~י ~יני ~~ג~~י""י 

ג~
 ~ו~~ר ~~

~ ~ ג ו  ~~ 
 ~~~ו~ ~יו~ ~ו ~יו

~~זו~~
 ~~יו ~~~ו ~~~ני~ ר~~" י~י~ ~ו

 ~י ~~ ~~~ ~ ~~" יו~ ~~~ו~~~י ~~~~~
~""~~~~~ 

 ~~ ~יונ~~ ~ו~~~ ~י~~
 ~~~י~ ~י~ו~" ~~ו

 ~~ו ~~~ ~~י~ ~~ ~י~~ג~~~~~
~~~~ 

~ ~~ו~~ ~גו~ ~~~~~""~ ~~~~ ר~~ג~ו" נ  י~ 
~ ו~ ~~~ ~~"~~~  ~~ו ~~ ~~~י~ ~~ו~~~ 

ו~ו~י~
 ~~ ~~י~~ ~~~~ נ~~~~ ו~~~ ר~" ~ו~ו

 ו~~רר~ ~~~ו~ ונ~~~~ ~~ו~~י~ ~~~ ~~"~~~ר~ו~
~~~

~ ~~ר~~" ~ו ~  ~גיר~ ~~~ ~"~" נ~ר~ ~~~ 
 ~~ ~ו~ ~~~ י~~ ~~~ ~ינ~רי ~"י~~~~~י~

 ~ו

~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ו~~"~~י~  ~י~~" 
 ~~ ~ו~ונ~~

 ~ו ו~ו
 ~~~~ ו~""~ ~~~" ~~

 ~ו ג" ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~~ ~~~י~ ~

ו~~~
"~ 

 ~~יי~ ~י ~~""~
 ~~~ר

 ונ~~ ~~~י~" ~~
 ~~""~~ ג~~י""ז""" ""~~~~~~~ו~~~~

 ~~~ ~נ~~ ~ו~~ ~~ ר~י~י ~ ~""~ ~~~~~~
 ~""ג

 ~~ו~~ ~~ ~~ג~~י~
 ~~ר~""ג

 ~ר~ ~ור~~ ~~~ר" ~~~ור~~
 ~ר~ורג

 ~י~""~ ~ירו~~י~ ו~~
 ~יו~ו~ני~

 ~~~~ ו~~ ~וו~~"~ ~~~~י~ ~~ ~~
~ ~נ ~ ~ ~ י~~  ~ג" ~ו~ ~~~י~~" ~~~ ~~ 

 ~י ~~~ ~~ ~~רי ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
~ ~~ג~ ~~~~~"~ ~  ~~~~~ ~~"~ ~""~ ~~י" ~~"~ 
~  יי"~ ~~ ~~ ו~ו~~י~ ~~~ ~~~~~
~ ~~ ~~ר~""~ ו~~~~ו~ר" ~  ~~ ~~~י ~"~~ 
 ~~~ ו~"~ ~~ ~~~~~"~

 ~ו~ ~ ~י~ ~~ו

~ ~"~ ~~~~ ~~ר~~~~ ~  ~י~ ~~ 
~ ~"~~ ~ ~"~~~י~ ~ ~~~ו ~י~   
~~~ו~~~

 ~~ו~~~ ~ו~ ~~~ ~~~ וג~ ~נ~י~" ~~ר
~~~~ ~""~ ~ ~  ~וו ~"~ ~~~~ ~~~~ ר~ 

~~~ ~  
 י~ ~~ ~~ר~ "~~~ ~~~ו~י~ ~ו

~ ~~~~ ~~ר~ ~~~ו~  ~ו~~י~ וי~ ~~~יר" 
 ~~י~ ~~ ~~ ~י ג~י~~~~

 ~~ר ~~יי~ ~~ו

"~""~~  ~~~ ~ ~ ~~נור ~~ו~ ~""ו~ ~ ~~ ~~ 
~ ~ו~י~  ~ ~~~ ~~~~ ~"~ ~"~ י~"~" 

 ~~ו~~ ~גו~~~~ו~
 ~גו~ו ~~~ ~~ו

~ ר~  ~ו~ ~~~~~ ~ו~~ ~ וג~ ~~~"~" ~ו~~~ ~ו~~ו~~" ~~ 
"~~~~~~  ~יו 

 ~~ נו~
 ~~ו

~~ 
 ~~ו~~ו

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

 ~~ו~ו
~~ ~~ 

"~~~~~~ ~~ ~~~ "~~~ ~~ ~  ~~~ו 
 ר~

 ~~~ ~י~ו ~~י~ ~~~"ז~ ~~ ~""~ ו~י" ~~~"~~זו~
 ~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~י" ~יו" ~~~ ~~~ו~~
~"~~~ ~ 

~ ~ ~~רו~   ~י" ~""~ ~~יו""~ 
~~""~ 

 ~ו ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~""~ ~~~~ר~~
 ~~~~ר ~~"~ ו~~י~ו ~~יו"~גו~ו ~~~ ~יו ~~~ ~~~~~~""~ ו~~""~ ~~ו~~~~יו

~~ ~~~ 
 ~ר~יו

~ו~יו"~"  ~~ ~נ~~ 
 ~ו

 ו~~ ~~~ ~~~
 ני~ו

 ר~
 ~וו~יו ~~ו~" ~~~יי~ ~~ו~~ ~~ז~ ר~ ~~ר~~~~ו~~

 ~ג~~"~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ו~""~ ~ ~ור"ונ~~ו ~~ו~~~" נ~יי~~ו י~~ ~~ו~~י~" נ~נו~ ~~
 ר~~~~

 ~~ר
 ~~~ו י~~~" ~י~י~

~  ~י~ ~~ 
 ~נו ~י~~"~ ~~~ ~~~ ~~~ר" י~ ~ו~י~נ""~"

 רו~
~~~ג~~ו ~~~~ ~ו וי~~ ~~~ ~ג~~י""~ ~~~~ ~~~~~נו~

 ~~ג~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~נ~~ ~~י~ ~
 ~~""~" וכ~ ~~יו~~ ~~~~י~~ו~

 שנ~~ כ~י ~ונו כל~~~~~י
 אמורי~" הדברים ~ה על

 ~ שכ" ב~סקנ~י הגאון הרב אביו מרו~ברי
בפר~

 בעל
 החריש~

 רוצה אינו
 ג""כ ~ם יש וכו"" לשנו~

 ~שוב~י" בתחילת שם יצ~ק במנחת ל~ב~נושייכות
 ~רשים אנו אין שבעי~ו הגם בז~""ל~ שםשכ~בתי
 הנ"ל בצב~ ~שת~ש השגח~ני ~חת שעימדיםלבהח"ר
 בנוגע ~והיינווכ~"

 ~שא~
 ~ם במנח"י

 ~~~~ ~כת"~



~ ~ ~~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~
הני~ונים~

 שבנ~ון הרגיש שפיר וע""ז
 שלכ~

 לשנות א"א
כנ~ל"

~~~~~
~איזה עו~ ~נ~י יצ~ק מנחת ~ספרי ~נה הד~ר"

 ~שובו~
 ~ם ועי" בזה" כיוצא בענינים

 סי"~ח""ג
 קמ""ז~

 ~בח"א שכ~~~י מה על שם וציינתי
 זה ~ענין באריכות שכת~תי מה ועי" נ"ב~"סי"

 ס~ז" ~~~~
 ה"~

 שלי~""א אביו כב""ת לפימש""כ והנה עיי""ש"
 וגואמארבי""ק צוקער ~"י נעשה הגלעי""ז עשייתואופן החזותא" להחזיק רק הוא ~גלעי""ז של התש~ישדכל
 קיום לו איןאבל

 ~חזי~
 ונו~נים רבים" ימים זו בחזותא

 יותר שיחזיק כ~י שעללא"ק המיןעליו
 ז~

 ~רי כנ""ל"
 בזה כנ""ל" החזיתא להחזיק רק ונוגע גורם" וזה זההוי
 יצחק במנחת ל~ש"כ לצייןיש

 ~ח""~
 אות כ"ח סי"

 עוד ואד~ר ~ שםוז""ל י""~~
 מע~

 חזותא" לענין שנוגע ~מה
 גם מחמירים והרבה כנ"ל" ~זותא גם עבי~א~הרי

 ס~י" ק"ב ~~י" ברמ"א כדאיתא~חזותא
 א"~

 ~נחת ועי"
 ~יו""ד ~פר"ח הכר"ע כ~ר אבל פ""ג~" ~ח"גכהן

 הש~ל מחצית ועי" מילתא" לאו חזותא ~רבנן~באיסור שם~
 ~לל ס~""א ס" ~כלל י~קב ~נחת ועי" שם" תמ"זסי"
 ע"ז ומש"כ סק~~"~"ד

 ב~
 סו~""י ~יור"~ צ~י נחלת

 האומנים אמירת ~כפי וביותרצ"ז~"
 שנותנים החזותא" להשפותאחרות ~עולו~ עו~ עושי~
 לתוכ~

 ~בושל צוק~""ר

 ו~~רמ""ג שם" צ~י נחלת ב~" כתב וכבר כנ""ל"וכיב~
 סי"~מ"ז

 ק"~
 מ~~ר גרע לא בחזותא זוז""ג ~יש ~היכא

 האו~נים ~ברי כנים אם זה וכל כנ""ל" ~שרי"~מעמיד
 בהש~נו~ כיהנ"ל"

~ עכ""ל" וכו" ה~ין" ישתנה המציאות  
 מתמצים ~נא וגם ~נתייבש בנד""ד כןוכ~ו

 נ~צא ~ם אף כנ"ל" שלי~"א א~יו כב"ת כמ"ש ~~שכמו ר~ מגופ~
 בי~ול משום יש דע~יין ואף כנ"ל" שרי ~זיז""ג~חזו~א ~רבנן" ~איסור יותר ל""ה ~ודאי מ"מ בזה חו~ראאיזה

לכתחי~
 כ"~" ~אות במנח""י שם וכמ~ואר לה~יר יש

 שת~ברר עד ד~ר שום החל~תי לא שם ~נידוןומ"מ
 ~אות שם כמ""ש יותר בבירור העניןות~ל~ן

 כ"א~
 ~יי"ש"

 סי" ~בח~ו ב~ברינו עודועי"
 ע""ב~

 בענינים שכתבתי מה
 תורת וז~ת ~ עייש""ה" לנד"~" משם ליקח וישאלו"

 נראה היה זה דמכלהעולה"
 ~ע~ למצו~

 היכא ל~יתרא
 ~"מ אבל אחר" בעניןדא""א

 בעצ~י ~קיאו~י אי מח~~
 שלי~"א אביו במכתב ה~~ואר וכפי מציאותן"ב~יב
 להח~~ לי א""א לכן ע""ז" שערערויש

 להלכה חוו"ד
 ואראה וני~ו~ו ~ע~י המ~רער הרב שי~ציא עדל~עשה"
 להחמיר~ חששו בצ~~ת ה~ברים מגיעים היכןעד

 שלום ואת דוש""ת בזהוהנני

כ"~
 שלי~"א הרב א~יו

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~י~ ~~~~י~~~~י~
 ~~"~ יר~~י~~~"~

 ~" ~י~ ~ור ~"ו"
 י"~ ~ג~~

 ~~~"~~~ו~
"~"~~ 

 ~~""~ ~~ו~י ~~~~~~~י
 ~""~ ~י ~~ו~~ג

~~~ר~~ר~~
 ~יי~~~רג~ר ~~רו

 "~~~י~
 ~~ר

 ~~~"~ ~~ר~י~ ~~~~ ~~ ~~~~ו~ ~~~

 ~ו~~ ~~~~י~ ~~ר~~~ו~י~~~~י~
 ~~~ ~י~ ~~י~ור

 ~~~~~ ~~רי ~י ~וג~ ו~~ו~~ ~"~~
 ~ו~ ~ו~~ ~י~ו~" ~~כו~~~ו~ר~

 ~~~ו~י~ ~י ~~ ~~~ירו
 ~~ ~~ו~~ ~ר~ ~~י~ ~ו~רי~ ר~ ~ו~~" ~~~~~~

 ~""~~ ~~~ו~" ~ ~~ ~~ ~וי~~~~

 ~ר~~~~
 א~ לעיין ~אנו

 חם בג~ר הוי כזו ח~י~ות
 נלענ""~לאסור"

 פשי~א חם ~גדר הוי שאם
~אסורי~

 במה ~י ולא ~~כ"ל~" ה~פיחים
 ש~~ל~

 או~ם
 לגמרי~ ""כ~וש ~ג~ר ~יה אם~בשלמא

 דאי~
 ~ו

 היה אזשמנונית סר~
 ל~ו~ שיי~

 שו""ע ~~ורכ~~ואר קלי~~ ע"י לה~יר
 סי~~ ~יו""~

 סעיף ק"ה
 ~ינו אפוי או רו~ב בלא מבושל וכל וז"ל~ב~גה ~"~

 מה ~קיאין אנו ~אין וי""א דבר" ~כלכצלי
 ~קרי ז~

 בכל לא~ור ויש ש~~" אוכ~יש
 ~ני~

 ו~וקא נהונ" ו~כי ~ום נ~ילת צריך ~" איכאו~פילו ~"" דאיכא ~ד
~איסור

 חל~
 א~ל ש~נינית" ~ו ~שייך איסור ש~ר או

 אינו כחוש ~ודאי ו~וא שמנונית ~ו שייך דלא~איסור
~וס~

 נ~יל~ כדי רק
 סעי" ~~מוך ~עי"

 כ~ ~"~
 ~ש~ע

 ~שם בש"ך ועי" עכ""~"~ב"י
 ~"ז~ ~"~

 ~סתם דהא שכ"

הר~
 נ~ילה כ~י רק איסר אינו לגמרי כ~וש דאיסור כ~ן
 ~~"ק שם תשובה ו~~רכי עיי"ש" ~רבנן ~איסורהיינו

קכ~ג~
 ~~~ש~ות שכתב יהו~ה י~ ~ס" הביא

 ~ר~""~ לשו~
מש~~

 לגמרי ~בכחוש
 אי~

 באי~ור א~ילו כלל ~ח~יר
 עיי""ש~ ~~שהו אי~ור ~הוי בפ~ח ~חמן זולת~אורייתא"

 דכ~~~~~~
 שאין דאיסור הרמ"א

 שי"~
 ~~נונית ~ו

 ~ו~ראינו
~ 

 נ~יל~ כ~י
 י~ ב~~ר ע""ז כתב

א~ר~~
 ברורה ורא~ ~קליפ~" דסגינראה ענ""~ ו~י וז"נ הנ"ל" ~ר~"א ~~רי ~ל

~~ 
 ~ה~"ס

 ~~פ~~י~
דע""ה~

 כחוש וה~יסור דר~נן באיסור ל~ידן ונפק"מ וכו""
 וכך ~ש"ס" ~~ינא אוקי~נא דבזה בקליפה ~סגילג~רי
 ו~ו""ז ברש"למצא~י

 ובאה"~
 ~סי"

 ~"ו~ ס"~ ס"~
 ~"ש

 ~כ""ד~וז"~"

~~~~
 ~~יד לעיל ש~~אנו

 י~וד~
 ~~רכי ~הו~א

~שו~~~
 ס""ל

 ~ג~
 ~א"~ור

 ד~וריי~~
 אין

 הו~י~ ל~מרי" ~כחושל~ח~~יר
 ~שובה ~דרכי ע""ז

 ל~עש~ל~לכ~ ~~~~
 והנל~~נ""~ ~ וז"ל

 לצורך או ~~הפ"מ ל~ינא
 ושמחתש~ת

 יו""~
 עם ~קל לסמוך יש

 צירו~
 סני~" איזה

 כלל" דש~נונית ~ררא בו שאין ~ד~ר דאו" באיסוראפ""
 המה כדאי ש~נונית סרח ~י שאין ~~בר~~כ""פ

~~~ 
ה~~ילי~

 הנ~ל
 קכ""ג~ ~ס""~

 ג~ ~הפ""מ"
 בו שיש ~~בר

 שמנוני~סרך
 אנו ~~קי~ין לומר

 בי~
 לש~~" כחוש

 ~עי" הגרע~"א דעת~~באתי ר~
 ש~

 ס"ק ל~יל
 ק~""ז~



~ ~ ~ ~

~י~ן
~~ ~~ ~~~~~~~

שהניח
 בצ""~

 הר~""א לשון מש~עות כן שאין כיון
 בה~"מ דאפי"מלשונו דמש~~

 א"~
 ש~ין בדבר אבל כנ"ל" להקל

 שמנוני~ סרךבו
 ~רמ""א מלשון דאין

 משמ~ו~
 דאפי"

ב~פ""מ
 יש ~ניף בצירוף ד~כ""פ בודאי לה~ל" אי~

 ~""ל~להקל ~~ו~

~"~~~
 ברור זה

 ~שיי~ דהיכ~
 סרך ואפי" שמנונית בו

 ובזה לג~רי" אוסר תשובה הדרכי ג~שמנונית"
 פשו~ שמנוניתי חשש ~כ"פ בודאי דיש~נ~"ד

 דהיכא

 כנ""ל~ ל~סור דיש כצלי ~~י~ו~ ל~י~ורד~גי~

~~~~
 דה~ציאו~ לי" שא~רו ~ה לפי

 הוא ~נד""ד
 הו"דכ~מישחין

 יכ~ו קר" ~~שח~
 ג~ כ~

 התפוח
 ש~ובראחר

 לשי~ור מגי~ לא ~דיין ה~י~ו~ במכונ~
 ד~בואר מה שייך ובזה מז~" בפר~ת לא ואפילוצלי"

 ~סימ~~שו""~
 דבשר א"~" ס~יף צ""א

 וגבינ~
 שנג~ו

זה
 בז~

 צוננים
 מותרי~

 אלא
 ~צ~י~

 נ~דיח
 ו~י" ע""כ"נגי~תן ~קו~

 ~ס~""א~ ש~ ש""~
 מהן כשאחד דמיירי

 ד~ילח
 יבשי~ שני~~

 אפי"
 הדח~

 לא
 משמ~ ~"כ" צ~י~

דא~
 הד~ה" ~הני לח מ~ן אח~ ~~י" צוננין זב""ז נג~ו

אול~
 בפ~""ש

 ש~
 ~ביא

 ד~~
 ~שפ"ד ~~ר~""ג

 ס~"ב~

 ביו~ר ונדבק שישבוש~ניניתדדבר
 צרי~

 ולא גדול" ~~שוף
 דלא ~~למא" הדחהמהני

 כהחוו""~
 דדוקא דס""ל

 צריך דסכינאודוחקא בשמנוני~
 שפ~ו~

 ~ביא שם והפ~"ש גדול"
 אפרי~ בי~~תשו"

 סי" ~חיו""ד
 כ""~~

 כה~וו""ד" ~"כ דס"ל
 סגי דוחקא בלא שמנונית או שמנונית בלא דדוחקאוכ"

 ~~נב ~וד וכ~בב~דחה"
 ~הו~~

 אי
 שנ~~ חמא~

 ~""ג
 ~ם ונ~ייבש ונ~רש צונןבשר

 צרי~
 ~יי""ש~ גדול שפשיף

 ה~וב""~ נכדי ה~רוניולפי""ז
 מוה""ר

 דבנד""ד נ"י פנח~

כיו~
 היה לכאו" ה~פוח ~"ג נ~רש ד~~שחה

 צרי~
 שפשוף

גדו~
 ובזה

 כיו~
 דהוא

 ~ני~
 היה כ""כ בה בקיאין דלא

 לקלוף ל"צ ד~~ינא א~""ג ה~פוח" לקלוף ד~דיףאפ"ל
 ~שובה בדרכי ו~י" גדול" בשפשוףומ~ני

 ~ש~
 ס"ק

 ה"~
~~

 יד ~ס" ש~ביא
 הי~ב~ ~יי"ש בזה" י~וד~

~~~~
 מריחת באופן המציאו~ לברר ~וד צריך למ~שה
 קצת כתב~י רק בזה" ל~~שההלכה ל~בי~ לי ~שה ו~"כ התפוחי~" ~להמשחה

 שיהיה" או~ן באיז~
~~

 וו~ד ראשי שהרבני~ ובו~אי ב~ה" שנל~"ד
 בזה י~לי~ו ואז לאשורו" ה~נין יבררושלי~""א הכשרו~

 שלי~"א~ הבד""צהגה"צ ידינ"~ ~~

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~י~
 ~" יו~ ~""ו" ~י~""~ י~~~י~~~"~"

 ~~~~~~י~ ~""~
~"~~~

"~"~~ 

 י~~~~~ ~~~~ ~~"~ ~נ~ו~ ~~~ ~""~~ו~~""~
 ו~ו"~ ~יי~ ~~י~"~~~~~~י~

 ~~~~""י
 ~~ו~~י~ ~ווי~~~

~~~~~
"~~~~~ 

~~ 
 ~~~~ו

 ~~י~~י" ~~~~~ ~~~ ~~

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

 ~~~ו
 ~~~~~ריי~~~" ~~ ~~ו""~ ~~~ ~~ ~~ ~ו ~~~י
 ~~גוריו~ ~~~~י

 ~~~~~~~ייו~ ~~~~ ~~ ~ו~~ו
 ~~יו ~~ ~~~~~ייז~~ ~~ו""~" ~""~ ~~ ~~~~~
 ~ו ~ו ~~~~ו~ ו~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~ו~~~~~
 ~~"~ ~י" ~ו~ ~~~ ~~~ ~~ ר~ו~ ~~ו~~~
 ~~ ~~~~ ר~"~~ ~ ~~""~ ~~~~~~~

 ~~~ו~ו
 ~~""~~י

 ~ו
 ~~ ~~ו" ~~ ~~ ~~ ~~ו""~" ~~ו~

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

 ~~~יו
 ~~~~ו~" ~~ו~

~ ~~~~ 
 ~~~י~ו

 ~יו ~~~
 ~~~ו~ ~~~~ ~~~~

ג~~~
 ~ו

 ~~~~ ~~ ו~ז~ ~"" ~~ו~ ~ו~ נ~כ~
 ~~~~ו ~ו ~ו~י~~ו~

 ~~""~ ~~ ~~~ ~י" ~~~ ~~
~ ~~~" ~~" ~י""~ ~~~י~~  ~ו~~יו ~ו ~~~ ~~י~ 

~~ו~ ~ ~ו~~יו ~~~~ ו~~ינ~ ~י"  ~  ~~ ~ו~ו ~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~ו ~יו ~~~ז"ג~~~יו ~~ ~ 
~~~~~~~ ~~~~~ "~~~ 

 ש~ המה~"~~~~~
 כן ש~~ורש ~ביא

 ברמ~"~
 ~פי"ז

 מ"אמ~ל"
 הי""~~

 ~~וס" וכן
 ~ת~ני~

 ~""א ד""ל

ד"ה
 ~רב~

 במציאות תלוי הדבר ד~דיין י""ל ומ"מ ~יי~"
וכ~יום

 הז~
 מדינות בכמה

 ומ~פי~י~ נשתנ~
 לאכול שלא

 וא~ חי"חלב
 מרא הגה""צ דברי לנו יתיישב כן נאמר

 דישראלדאר~א
 זלה~

 מ""ו~" סי" ~ח""א מ~רי""ן ב~שו"
דכתב

 ~אמצ~ ~~
 ~ל ה~שובה

 השאל~
 בנידון

שבשלה נכרי~
~~ 

 ש~לבו
 ביו""~

 אחרספק י~ אבל וז"ל ~יום" ~אותו
 א~

 בזה אין
 משו~

 ~כו"~" בישול
 וא~

 דבנאכל

כמו~
 א~ל בישול" ל""ש חי שהוא

 ~~ידי~ כול~ הרופאי~
~~~

 וג~ סכנה" הוי בישול בלי חי
 ~נינו ~בישול ניכר

 ישראל ש~"י לאאם
 נ~ש~

 וכו" הבישול ל~רב ~~שה
 בשאלת קדמו שכבר ~ריע~"ל~

 כ""~
 ~רי""ן בתשו"

 מו~רי"ד הג~ול הגאון מידינ"פ לי ~נ~מר כ~י אבנהנ""ל"
גולדש~יין

 ~שלי~"א~
 ב~יני ~~וה ~דבר ה~ ז~וק""ל"

 ז~ ~~ריהלו~די~"
אבל הנ"ל" ותוס" ברמב"ם המבו~ר כנ~ד

 א~
 שבזמנינו והיות במציאות תלוי ~דבר כנ"ל נאמר

חוששים
 ~רופאי~

 לזה
 וה~ו~

 נגרר
 אחריה~

 לחוש יש

 ~אמור כפי אמנ~ ~כו""~" בישו~~ו~
 בדב~

 הג~""צ
 לא זצ""ל"המהרי""ן

 החלי~
 רק למ~ש~" כן

 כת~
 ""שיש

ספק""
 ~~ו~ בז~ אי~ א~

 וצ""ב ~~ו""ם" בישול
ה~פק~ ~~~

~~~
 נדפ~ לי הראי

 ז""ל וו~לן ~גר"י ~את מכ~ב
 ד~רי שה~יא תש"~~" סיון ה~אחדות~~ונ~רס

 ו~~~ הנ""ל"ה~~רי""ן
 ב~שו" ~המבואר ~"ז

 מ~רש""~
 רב שכתב תלפיות ב~ל ר~ה דאחז""ר כ~ב ו~"זהנ""ל"
 דבז~"זגדול

 ח~
 וכבר סכנה" הוי בישול בלי חי

 נוד~
~~ש~

 ~~יר שהיה ~~~בא ~ב" בב~ור שנים לפני שהיה
 בבי~ונ~ל~

 המלח~ה בז~ן ~כו""ם
 ד""~

 ~בז~ן
 ~שואה~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~כ"ד~ בזה ה~תים ~שתנוו~כ"ח ידו~ והדבר ר""ל סכנה לידי ובא חי חלב ~~י~ושתה

 הנו~~ כ~י~~~~
 חי חלב ששותין בנ""א הרבה יש

ובפר~
 שיש ב~וד החליבה אחרי תיכף

 י""ל ואךבהחלבי ח~י~ו~
 ר~ דל"~

 ה~בואר וכפי ~י~ועא"
 ס~י" ס"ו ~כלל אדם חכמת בספר בזהוכמ~ש ומקו~" ~~ום שבכל רובא בתר בזה אזלינן~וסקים

 תשו" בספר ~יתי אבל ו~וד" השלחן ~רוךובספר ~~
 הג~ון בביאורי ~צאתי שוב וז"ל ~""ב~" ~שאלהשב~ה נח~

 ע"ז~" דין ע""ה ~כלל ת"ח לספר ורידבורג חייםמוהר"ר
 של הפרי גרגיר ~ן הל~וו~רגא אותו וא~ילו וז"לכתב"
 אינם שהרי אסור ו~י וזההולדר"

 ~ו~יהו חיין" נאכלי~
 ש~ר הברית לוחות שני בספר מש"כלפי

 דף האותיו~
 צ""ד דצ~ל ~נראהצ"

 ע""ב~
 ~היינו חיין" או~ו אוכלין שקצת

 מ~~בין ~והל אותו וגם הולדר" של הגודגדניות שלהמוהל
 ל~~אה ונח~ד ~הם יתאדם כי יין~ם

 א"~
 כ~ות ~אכל

 הכו~ים שעושין ל~ווערג אותו ו~ותר יתחש~" חי~~וא
 וכו" ~אווי שאר כמו~ם

 עכ""~
 לנאכל מחשיב הרי

 חי" ש~ואכמות
 א~

 חיין אותו אוכ~ן שקצת מה רק
 קשה דל~~שה ואףכנ"ל"

 ל~סו~
 כנגד כן

~ 
 שנ~~ו

 ~"~ פ~קים"שאר
 ל~ניף~ מצערף

 בנוג~~~~~
 כיון ~יתרא" גדול צד יש כ""ת לשאלת

 ~ים דהבל ~כו"ם" בישול ~שום אין דבכה"גשס"ל האחרוני~ מגדולי יש קי~ור" ע""י נ~שה~הבישול
 הקנים תוךהנכנ~ים

 ~פ~סערייזער ל~שיי~
 סק~"ז~" קי"ג ~סי" תשובה בדרכי כ~~ואר~מעושן" גר~ ~

והו~
 אות כ""ו סי" ~ח""ג יצחק ב~נחת

 ו"~
 הקיעור חמי~ות ~""י החלב ש~רתיח דמה לחלק" דישואף ~יי""ש"

 האש כ~ו רק הוא ~~י~ור ד~~י~ו~ בישול" בא~~~יקרי
 ~""~ה~ח~~"

 שם והבאתי כא~" יש להי~רא סניף
~~

 שכל עו~נים שיש
~~ 

 חרושת" בבית שנתבשל

אי~
 בו

 ~ו~
 ~כירים שאין ~פני עכו"ם" בישול

 לברכי מקוםוהראיתי ב~לכה" יסוד ~ה יש אם השואל ו~אל שבשלו" ~יאת
 יוס~

 אות קי"ב ~יו""ד
 ע"~

 שהביא
 ש~~נו דלא יוסף הברכי ע"ז וכתב צהלון" ~~הרי"עכן

 ב~ת אלא זה"~יתר
 פלע~

 ד~רי ~יעור" ~""י דנ~שה להא יש" ~יתרא סניףאבל ~יי~" נפש חי" שהוא ~שום
 שס"ל ~אח~ונים גדולי ~איזה הביא ~שובהבדרכי

 נהל~ה~כן

~""~~
 שבספר שראיתי וביו~ר ה~קילי~" ~ל זכות לל~ד
 ה~יצור ~ל ב~ל~ה ה~צויניםש~רים

 ~סי" ש"~
 ה~יא ~~" אותל""ח

 ה~~ב"~ ~~רי א~
 הנ"ל והתוס"

 איסור אין דבחלב בפירוש לך ~~י וסיים הלכ~"לפסק
 עכו"םבישול

 ול~ ~כ"~
 דנשתנה ~הא כלל ה~יר

 בהאה~ציאות
 דאי~

 חי~ שה"א כמות נאכל

~~~
 ~קו~ו בנוגע וכ~"ש דאפשר" היכא בודאי
 שיהי" באופן בניקל לסדרשאפשר

 ע"י נ~~~
 עוב ~הישראל"

 ומ~
 לזה ~כים אם כן" לסדר נכון

 שלי~"א לעבאוויעש יהודא ~זריאל ~ו~""ר הגה"צידי""~
 דש~~ דקה~~יאב~ד

 ברכות בחות~י וחותם דוש"ת ידידו בזהו~נני

 ~~יי~ ~~~~י~~~

 ~י~ ~~~~~ ~~~~~~י~
 ~~י~~~" ~~י~ ~"

 ~~~~~ ~~~י~ ~~י~~~ ~~ ~~~ ~~~ י~~" ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~
 ~י~"~ ירו~~י~"~~""~"

 ~"ו
 ~" יו~

 ~~~""י ~""~
~""~~~ 

 ~י~י" ~~יי~ י~~~~~~
~"~~~ 

 ~""ו~

 ~~ ~נ~~~~~~""~"
 ~~ונו ~~י~י ~~~י~ ~~ר~ו~י

 י~~ו~ ~~~ ~י~ו~ ~~יני ~~ונ~~~וו~יינ~י
 ~~ר ~ג~י~ ~גי ~י~ ו~~~ נ~י~ ~~י ~י~~~

 ~~רר~~~י~ ~~~י~
 ~~~" ~נו~~ ~~~ו~ ~~~

 ~~ג~וו ~~~ ~~~ ~~י~ ~" ~~ו~~~~~
 ~ו~~~"י" ~~~יו ~יו ~~~ ~""~ ~"~~" ~~י""~~~~~י~ ~~~יי~~ ~~~י~ ~~~ר~ ~~י~~ ~י~י~~י~ורו ו""~ ~"~~"~

 ~יני~~~ ~~~ ~י~י~~ור ~~ ~ו~ר~""י" ~~~~יו ו~~ ~~~" ~~י ~יו י~~~ו~~
 ו~~~" ו~~~~ ~~~~ ~ו ~~ו

 ~~~~ו ו~~י~~~~י~~" ~~ג~ ~"~ ~י""~~" ~~~ ~ו~~~ ~~~ ""ו~יי""~~ו~ג~ ~י~~~~ ~""~ ו~~ ~נ~~" ~~ ו~"~ ~~וי~" ~~וי~~
~~~ ~~ 

 ~""~~" ~י~~ ~~ו~~~ ~~""~ ג~ו ר" ~ייגו ~י~~~ווג~ו ו~ו~י ~ו" ~~~ו ~~ו

 ~~~ג ~~~ו~יי~~
~"~ ~""~~ 

 ~נ""ג
 ~נ~י~ ~~~~

 ~~ ~"ו~~""~ י~~ ~~י ~י~ ~~ו ~~~י ~""~ ~~ ~~~~"~~ו~~~
 ~""~~ ~~""~ ~~""~ ~ו~ ~~ר"~ ~ג~ו~ ו~י"~~י~~ ~~ו~~~ ~~~י~ ~ו~ ~"~ וג~ ~~ו" ר" ~ינו

~~~~~ 

~~~
 הנ"ל הי~ב"ן דברי בא~ת

 ובנוגע ~אוד" תמוהי~
דל"ש כתב" ש~יר הרי ר"נ" היינו לי"א דכוונתולו~ר
 בז~

 ~ר""צ לדברי וציין דדינא" ל~ו~קא דנחית
 ד~"ד ~ב~קח~ת

 ~"ב~
 שכתב

 דדוקא כן" ש~
 חיות ה~~ר""צ הביא וכן כר"נ"~לכה בד""~

 ש~
 יד ~ספר

 ~סי"~~כי
 תקצ""א~

 שהקשה
 ~ה"~

 רש""י דברי ~ל
 ~דצ""א~נדרי~

 מילתא דהוי ה~רה ~נין כן שכתב
 ~יי""ש היוחסין דברי ~ל ~ה"ע ה~שה וכןדאיסורא
 לציין ויש חכי~" ~אן ד"ה ~""א צ" וצ"ל הוא~ע"ס

~לאכי דהי~
~ 

 וכתב חידוש" בדרך רק קושיא דרך זה כתב
 אלא שם" ~~""ש הר""ן דעת שכןשם

 דצ~~~
 לא שהם

 דדינא~~ לעומקא ונחית דיינא דר~נ שםהזכירו

~~~~
 ~לאכי ביד ה~בואר כפי ד~רי עוד" להוסיף יש
 הלכתא לית ~לי" פליגי רבי~ אי א~ל יחיד" עליו~ליג היכא דוקא היינו כר"נ" הלכה דא~רינן האשם"



~ ~ ~ ~

םי~ן
~~~~~~~ ם~

 ב~הר"צ ו~ובא כנה"ג" הרב וכ""כ בד"~" אפילוכוותי"

חיו~
 ~נ""ג ~ב""ק

 ~"א~
 וכ""נ

 הרי""~ ~~~
 ~בפ"

 דקיי~א משום ~~מא ויהיב רבנן~ נגד כ~נ~פסק הכונס~
~~~~

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ך~~ו~

~~ 

י""ב ~ו~~ ~~~~~
 דב""~ ופ"י א"" או~

 או~ ג" סי"
~"~ 

 הרא"ש ושכ"כ

~~~
 ~בפ" ~~רי"ף שהביא

 ~כונ~~
 ~""ס א~ר נגרר

 ~ס~ ~~ל~כי בידשיש
 ת~צ~א~

 פ" צ""ל ובודאי
 אבן דהניח הפלוגתא ו~ואה~רה"

 שכ~~ ~~ור" ~"~

הרי~~
 ~כ"ג

 ~"ב~
 אל~ ~~ינא" ל~ומקא ונחית ~יינא ~הוי א~רולא כוו~יה" ~תני" דקיי~א כר""נ דהלכ~א

 ~כ"ח
 דהלכ~א לומר הוצרך ~"כ כוו~יה" קי"ל לא רביםדנגד
 ושוב כותיה" ~מ~ני" משוםכותיה

 ~ש"~ ל"~
 ה~הר""ן

 ובאמת ~ וז"לחיות
 מכא~

 רבנן נגד ~אף איפכא ~וכח
 הוא דיינא ר"נאמרינן

 ונחי~
 רבא ~א~ר כמו ל~ומ~א

 אבן הניחכאן
~""~ 

 ~אדרבה ~כ"ל" רבים" נגד א~ילו כר"נ בא~תוקי""ל ורבנן" ל~חלוקת~ר"נ באנו יכו" הבור
 הראיה ~יקר הוא~אן

 דל~
 ~~י" מלאכ~ בידו~יין רבים" כנג~ כיתי~ קי"ל

 ת~צ""א~
 חריפ~א ב~לפולא שהגי"

 ~" ~י" ~"ה~ב""ב
 ~~ או~

 ~כיון הרא"ש ~ש"כ ~ל שכ"
 יחיד~~דמ~ני"

 הרי"ף כ"כ ~ וז"ל כוו~יה ~""ל לא ~וא
 נ~ן דכר"וא~""ג

 פ~~י~~
 אפילו

 כנג~
 ה~רה ב~" רבנן

~שו~
 ונל~""~ הי~" ד~ינא

 יחידאה מ~ני" רבא ד~~ר ~~א
היא

 ~~וי ~ש~~
 ~~~לכ~ ל~~"~~

 ~~וא וכ" כן א~ר
 דקיי~~ ~שי~ וצ""לט""ס

 כו~י"~ ~~ני"

 ~~~~~י ש~~י~~~~
~"~~"~~~ 

"~~~ 

 ~~""פ~
 כ""~

 ~~ל~ו~א

 ל"בסי"
 ~ו""ה~

 ~~י" ~~נ~~י ו~י~
 תרצ""א~

 הוא ו~"ס
 פ"וצ""ל~

 ~~~~~~~ ~ע~~
 ~~י"

 ט"~
 כן שכ"

 בש~
 ר"ח

 דר" ו~~""ג כר~נ~"~הנכה
 ~יינ~ נת~

 ל~ומקא ונחית

 ~לכ~א לי~~~ינ~
 כוו~י~

 רבים~ נגד

 ~אי~~~~יי~~
 ~מצ~ין אין ~""ר ~אי~א הנ"ל" ~מצ~ין

 דברייתא רישא הרי כנ""ל" וכו" וי""אוכו"
היא

 רבי~
כרבי הלכ~ ואין רבנן" ~ל פליגי הי""א וכו"" ~~""ר

 נ~~
 לומר א""א בלא""ה א~נם הנ""ל" ל~י

 דכוונ~
 כנ""ל~ ד""~ ל"~ דהרילר""נ"

~~~~
 בניגע

 לפו~~י~
 ב~~~" א" די~~ שכתב~ו היכא

 ~כ~ה ~בואר ~רי י""א" בלשון ב" ~י~~ואח"כ
 ~או"ח בכנה""ג הובאפו~קים

 שי"ח~" ~י" יוסף בי~

דנק~ינ~
 כאותה

 הסבר~
 ~לאכי י~ וב~" ב~ת~" שהביא

 י""ז~ או~ ~~ו""~~כללי
 האריך

 בז~
 א~נם עיי""ש~

 שאר ~כללי~לאכי בי~
 י"ז~ אי~ הפוס~י~

 הא ~ וז""ל כתב
 סברא ~מביא דפו~קדא~רינן

 ב~~~ ראשונ~
 וה~ניה

 ~ווקא היינו כס~~" לפ~וק ד~~ו י"אבלשון
 ב~בריוהוכחה כשאי~

 ש~~פ~
 ש~ו~ס בדבריוהוכ~ה י~ א~ ~~ל שני~" כסברא
 האחרת" כסבר~

 כגו~
 שאחר

 ~~ו~ק סיו~ לשון ה~יא י"א בלשון שני" סבראשהזכיר
 כ~ב וכן וכ~באחר"

 שד~~ו הכר~ה כאן הרי פלוני ~ו~
 קפ"ח סי" או"ח כנה"ג ~שיירי שני" כס~ראלפ~וק

 אות ב""י~גהות
 י""ז~

 נראה והנה עכ""ל"
 דהאי פשו~

 ב~ה שדנו וי"א לי"א דומה אינו שבנ~"~" וי"אי""א
 ~שו"~ ~כללי מלאכי ביד שהובאוהפוסקים

 ש~ובא ~רך ~ל ~~בריםדהמה י"ג~" אות
 בשו"~

 סי" ~או""ח
 ש~ ~א~~~ ג"~"ס~י" ק""~

 וי""א ולברך לחזור צריך ש~ינו י""א
 משא"~ וכיב""ז"שצריך

 ~~סחים בש"ס ~נד""ד ~א
קי"א ד~

 ע"א~
 וי"א וכו" מ~צ~ין אין שלשה ת"ר

 א~
 החזיר

וי"א
 א~

 ה~ וכ~" הנחש
 לי""א סיו~ הוי הב" הי"א

הא"
 וא"~ ~נחש" אף עוד ~מוסיפים אלא לחזיר" בנוג~

בנוג~
 סיו~ הא" לי""א יש לחזיר

 אם א""כ הב"" מי""א

ה~
 להמבואר נוגע

 ויש הב""מי"א סיו~ הא" לי"א הרי כן" בפוסקי~
 כא~

 ~~צ~ין דאין השלשה ~ל ~מוסיףוהיינו עכ"פ" ה~" כי""א לפסוק הכר~ה
 א~

 נדון הב" י"א לבין הא" י""א בין דיש מה רקונשאר החזיר"
 בהי~ב""ן הכוונה י""ל ובזה ב~נחש" אף ממצעיןדאין ~יי"ש" ~שני" כ~ברא נק~ינן וי"א י"א בשו"עדכשכותב ה~ו~קי~" ב~ם ~ם ~לאכי ביד כמ"ש י""ל ושובהנח~"

ב~
 דוכ~א בכל הכוונה וכו"" דוכ~א בכל וקיי"ל שכתב
 כ~""גדאי~א

 לו~ר הי~~"ן וחי~ש ופו~קים" בשו""~
 וזה הנ""ל" כלשון ~איתא הש""ס ב~בריאף כ~

 באמ~
 חי~ושו

 הש""ס~ ב~ברי אף כןלומר

 ~יו ~~~ו~ ~~~ ~~~י~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~"~~~~
~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ 

~~ו~~
 ~ו

~ "  ~~~ור~ ~~ ו~ג~ ~י~י~~" 
 ~~~וו

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

 ~~~ ~~~~ו~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~"~~ ~~~ ~~וו

 לשו~~~~
 ~~ובר

 ~י~
 אבל ~"ב~" די"ג ~~וריות בג~"

 ~פסחי~בג~"
 קי"א שם

 ~"א~
 אי~א

 בלשו~
 אין

 דדוקא נא~ר א~ והנ~ י~בור" לא פי" רש"י אבלממצ~ין"
 בגמ" ~אי~א ~ה לנו" יונח~ובר

 ~ב"~
 פ"ד

 ~"א~
 ר"

 ~ביל~ אש~רי וי~יב אזיל הוייוחנן
 בנות סל~ן כי א~ר

ישראל
 ~טביל~

 ונ~קשי~י ~כ"ל" וכו" בי" לפג~י ~צוה
~בשל~א

~ 
 דלא

 חש~
 בישא" ל~ינא

 ~וב~
 ~א~י כיון

 כדאי~א ~יו~~"מזר~א
 ~שש לא א~אי אבל ש~" בש"~

 נשים ב" יסובבוהוכי
 ~ליכת~ בש~~

 אכן ~ה~בילה"

א~
 קפי~א" אין ביושב אבל אסור דוקא ד~ובר נא~ר

 ~~ו~" כתבו כברהרי
 יתיב~ ~""~ ~ש~

 דלא ~ה לייש~"

 ל~~ש~
 קי~א ~בפסחים דאי~א

 ~""א~
 האי

באיתתא ~פג~ מא~
 ב~ד~

 ש~ל~ה
 ~טביל~

 רוח לי" אחזה ~צוה

 אבל בה" כשפוגע דוקא דהיינו ו~ירצוזנוני~"
 יושבש~יה יו~נ~ ~

 אי~ בקב~ ש~
 זו

 ולפ~"ז ~יי"ש" פגי~~
 קפידה איןדביושב

 שפיר ג"כ א~י" ר~" רו~ משו~
 נ~י~ דב" ~ה חשש~לא

 ול~~שה ~~~ל~ קפידה ~ין ~יוש~בזה ~ג~ צ~דיו" ~שני אי~ו י~ו~בו
 יש א~ צ"~

 כן~לו~ר
 ~ח~~ בהחפזי כ~ב~יכ""ז

 טר~ו~י גו~ל
וא~יים

 שלו"~ בברכ~

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~י~ן
~~ ~~~~

 ~~~ ~~~ ~~י~~~~~י~
 ו" ~~~ ~י ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ יר~~י~ב~"~"

~~~~ 
 ~~~~ר~~~

 ~~~" ~~~"ו

 כבו~~~
 י~י"נ

 ~~ ~~~רו~ וו~~ר~~י ~~ו~~ ~רונ~ ~י~ו~י~ ~~ ~רי ~ר~"~
 ~~נו

 רב ~~ר~י~
~~~~~ 

 ~""ר ~~י~"~" ~~~~~~~~ ~~~~""~ ~~"~ו~~

 ~יי~"" ""~ברי ו~~"~ ~~י~~ ו~~י~ ~~נ~"~~~וו~

 בי~~~~~~~~""~
 ~~~~ו~ ~"~ ~~~ ~נני ~ר~וי" רב

 ~י~ו ~~ירו ~~~~ ~~ ~~~~~ין
 נ~ו~ ~~

 ~י~ו
 ~~ ~~יו" ~ו~ ~~ ~~~ ו~ ~~י"~ו~ו

 ו~ז ~~~י~~"~ו~~
~ ~~~ ונ~ ~~~ני"" ~~ ו~נ~~~ ~~ו"~ו~י ~~י~~ ~~ ~~~י~י~ ~~~~ גור~  

 ~י~ו
 ~~~ו~~ ~~ ~~ ~ר~ו~"~~~י~

 ~ו
 ~~רנ~" נ~~~

ונגר~
 ~~ו~~ ר~ ~ג~ ננר~ ~ ו~ו~ ~"~ ~ו~י ~ו

ו~~
 ~ו

 ~~~ ~~י~ ~"~ ~~י~ ~~~ ~~ ~נ~נ~
 ~~~~ ~ייו ~~ר ~~ ור~י~י ~~~" ~~""~ ו~~~~~~

 ~ו"~~~~
 ~נ~וו

 ו~~~~~" ~

~~~~
 ~נוגע הוא שאלתו עיקר

 ה~שש יכל סרק" לאיל~
 מקורו סרק" ~ילן~~ציצת

 ~ש"~
 צ""א ~~""ק

 וז"לע""~~"
 הג~

 אסור ק~א ד~ען דיקלא רב אמר שם
 מ~ולה היה ואם ר~ינא אמר וכו""לאקצוצ~

 אשר ~ן רק ~כי נמיתניא מית~" ~דמי~
 תד~

~ 
 ~שי"עוהנה עיי""ש" וכו" סרק אילן זה ~ היא ~אכל ען לאכי מאכל" איל~ ~

 נש~
 ועי" סק""ו~" ~~"ז סי" ~יו"ד ה~ו""ז ~זהוהרגיש ~ן" ~ריתת האיסור ~ל זה דין כל

 ~הגהותשם ~ש"~
 ~ר""~

 הדף ~על רנש~ורג
 שם~

 שה~"א
 ושי""ע" ~~ור זה דין נזכר שלא לי ~י~ה וכ" ה~ו"~"ד~רי
 ק~""ז סי" ~~יו"ד להטו""ז ראי~יישו~

 ~ק""ז~
 ש~רגיש

 ה~י"ז ד~רי על ה~יר הגרשוני ובחי" עייש"ה" מזהקצת
 ~סי" ~חי"מ הטור מ"ש דאשת~~תי"~"

 שפ""ג~
 ~ט"ס

וצ""ל
 שפ"~~

 הרמ~"ם גם עיי~" ~קצרה הדין שה~יא
 מלכים מהל"~פ""ו

 ה""י~
 עכ""ל" ~ארוכה זה דין ה~יא

 הנ"~~~~~~""~
 קהלת ~ס" הו~א

 יעק~
 ~תוספת

דרבנן
 או~

~ למ""ד  
 על והוסיף קס""ז~"

 פ""ה~ ~~פסחי~ התיס" פסקי אתזה
 וז"ל~

 ד~ל לאו
תשחית

 הר~"~ כת~
 בפ"ו

 מה~
 לוקה דאינו מלכים

 הקוצןאלא
 מאכ~ אי~

 ~פרק התוס" ~פסקי מצאתי
מקום

 ~נהגו~
 אילן אפילו ד~וצן

 סר~
 רואה אינו

 ~ו~דא מת~אר תשחית ו~ל~רכה" סי~~
 ד~

 פנחס
~~ 

 יאיר

 דחולין~~פ"~
 קטולני פרד~ותיו על רבי דאמר

 איכא פנחס רביי~~י~ו ~~
 משו~

 ~~ו""ז ו~י" ~שחי~~ ~ל
 ~ס""סיו""ד

 ק~"ז~
 ~תשו" ימצאתי ז""ל" רש""י ~שם ~""ש

חוו~
 ~~י" יאיר

 ~~זיק ד~ר כל ~וד~י שכת~ קצ"ה~
 ~ו~ ~~לית

 פרידו~ ושאני תש~ית" בל
 יד~י דכ""ע

 הכא ומשים ~י"" וזהירי~הו
 כ~~

 ~~ו איכא
 עכ""ל~ תשחית~ל משי~

~"~~
 ו~י" מזה" שם יאיר חוות ~תשו"

 ש~ו~ תשו~~
יעק~

 סי" ~ח""א
 קנ""~~

 ~נה שהשכן ~נדון
 שכינו ~ית לכיתלסמיך אילנו~

 י~י~~
 שמאפיל

 דמו~ר שםוה~יק ~י~ו" לחלונו~
 לקו~

 מתשו" ה~יא אך
 חוו~

 יאיר
הנ"ל

 דא~
 כל זה ~ש~יל לקצון צריך~ולא סגי ~נפיו ~קציצת היזקו לתקן לו אפשר

 האיל~~
 שכני~ ~יזקי נ" אות ~ח~"מ לא~רהם זכור ~ס"מ~יאר וכמו~ ~יי"ש"

 ראי"~היז~
 המובא ~חשש ~לון ס~י~ לענין

 עיי""ש" ה~סיד" ר~י~צוואת ג~
 תשי~~ בדרכי~~י"

 וא"ך כ"א~" ס""ק ק~""ז ס"" ~יו"ד
 יהיה~לא

 דיד~ נידו~
 ~אילן

 סר~
 הר~ה קיל

 ה~סיד יהידא ר~י ~צוואת יעיין פירו~" ה~ישהמאילן
~אות

 מ"ה~
 לקצן אין פירית ~עושה ""אילן רק הזכיר

 ומ"מאותו"""
 פש~ ל""~

 באילן אף הקציצה להתיר כ""כ
 וכנ"ל~סרק

~~~~
 וגורם מזיק שהאילן כ~""ת בד~רי המ~ואר כפי
 לנכרי מכירה ע""י ~תיר דיש נראה ח""ו"לחולי

באופן
 ה~ועי~

 י~ל ואח"כ ו~כסף" ~שטר בקנין הי"נו
 ו~~קור שם" תשובה ~דרכי כ"ז כמ~ואר נכרי" ע""י~צצם
 ו~אופן ש~" ריה""ח צוואת עלחסד

 שכת~
 לא כ~"ת

 לגמרי~קרו
 ר~

 ו~זה רובו" היינו ~אילן חלק ~קציצת
 ומה~ו~ כנל~נ""ד" חשש כלאזלא

 הסכמת גם שיק~ל
ידינ"פ

 שלי~""א" ~~יד"צ ~~רי הגאוני~ הר~ני~
 ~ז~~נני

 ~ברכת מ~רכו ידידו
 כיח""~

 ~ספשצ"ג
 השנה שתהאויה"ר

 מ~ור~~ ~זא~
 ~כל

 אכי""ר ל~א קרו~ה וישועה גאולהולשנת ה~ו~

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~י~~

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

 ~~י ~~~~ין ~י~~י~" ~~~~~~~~~~~
~~~~ 

 ~י~~~ ~~י~ ~~ ~י~~ ~"י
 ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ ירו~~י~~~"~"

~~~ ~"~~~ ~~"~~ 
~"כ

 ~~~ ~ו~~ ~~~~י ~ו"~ ~~בר~
 ~ו~""ר

~~~ 
 ~י~י"" ~~יי~~~י~~~
" ~ ~ ~ ~

~  
 ~כ~~ו

 ~~ ~~~~ו~ ~~
 ~~~רי ~~"כ

~~~~י"
 ~~ ~~~י~ ~~~~~ו~י ~י~ ו~

 ~~~~ ~"~ ~~י" ~ג~~~י~ ~~~ו~בו""~
 ~~כ~~ו ~~~י~י

 ~~~י ז~ ~~~ ~~~~י~יי~
 ~ב~

 ~גגי ~~~~"י" ~~~י
~~~~ו

 ~~~ ~~~י~י~ ~~~~י~ ו~~~י~

~~~"~ ~~~~~ 
 ~"ו ~י" ג"

 ~~ו ~ ~ז~""~ ~"~ ~ו~

 ~~וי ~~ ~~ ~~~~~~
~~ 

 ~~ ~~י~וו
 ~~ו~ ~~י~ ~~~ ~ ~ו~ ~ור~ ~~~~
~

 ~ו
~  ~ ~  ~~~~ ~~" ~~ ~~~ ~~ר~ ~~~"ג" 

~יו ~~~~ ~ ~~~יו" ~י~~ ~ר~~ ~ ~~~ ~~~~"~~
 ~~ו ~י~וו ~~~~ ~ו~ ~~ ~~~יו" ~~~ו~

~~~~ 
~גי~ו~ ~  ~~ ר~ 

 ~~נר" ~~~ ~""~ ~~""~" ~~ו
~~~~ ~~ ~  ~~~ו ~י~~ ~~ג~~~ 

~  "~~~~~ 
 רו~~יו ~~~ ~~ ~~~~י~~

~ 
 ~~י~~~ו ~~~ ~" ~ו

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

 ~"~"~~רו ~~
~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~י
 דצריך ~~עם הפמ"ג שכתב כמו ~~י פשו~
בלי~ון

 נצו~ו~
 באין ~נבלע אף ~וקא" נתזין

 משו~ נ~זין"נצוצות
 משום הלי~ון ~~~ם

 ~שור~
 ו~יכא

 אין נתזין נצוצות~אין
 שור~

 יהי" בתוכו בליעתו ונשאר
כמה

 שיהי~
 ~אין ~ליע~ו בש~ת

 וע"ז נת~ין" נצוצו~
 ~א"~העי~~י

 משום ~""כ ~וי ~ג~לה ~~עם להכל~ו
 אמרינן אמאי א""כ ששור~" אש כ~ו הוי הרותחין~המים
 והיכא כלומר ~כשירו" כךכתשמישו

 ס~י" ~נ""א ~סי" באו"ח שם כ~איתא שני בכליהכשירו ~ני" ~כלי שנ~ל~
 הוא בהג~לה ההכשר ש~עם כיון הריה"~"

 ג"~
 מ~ום

 ~הם ה~געי~ם המים אם הרי שירפין" רותחיןשהמים

ל"~
 יהי" ה~לו~" א~ שורפין אינם ראשון" ~כלי רותחין
 פשו~~ והוא שני ~כלי בליע~ ע""י שיהי"כמה

~~~~
 גם ~~ל~ו ~ש"כ" ה~נתי לא

 שני ש~כלי מי~
 אלא ~ליעהשורפין

 כמו ~כלי נ~ל~י~ שאינ~

 נאמר ואם הכל~ו" ~~רי ~משמעות אינן ~כ"זבכ"ר"
 נתזין"נצוצות ~אי~ ~א~ ~ני~ין" גם כן לומר אפשר הריכ~בריו"

 א~
 כדי כ"כ חם ~~~כת ~אין

 שיהי" כ""כ נתח~ם ~~ל נתזין" נצוצית ע""י ~נבלע~ת לשרו~
שירפין

 מ~
 דמשכחת כמי נתזין" נצוצות אין ע"י שנ~לע

שריפ~
 ~מים

 ~ נתח~~ שנ~
 ~ד~ריו~ ל~כל~ו שני ~כלי

 מ~~~~~~
 שה"

 ש~
 מיי" תשו"

 מ~כלי~ ~ל~~
 אסורות

 וע~ה ה"~"ס~
 נ~פס~

 ~מ~וקנת ~ו ~שו~ה
 ~רמ~"~ כ~"י"~פ"י

 ר""ש הוצאת
 פר~נקיל~

 יש ע"כ
 ~כ"מ ורגילות שכ" בסו~" בתשו" שםל~גיה

 שמשאל~

 ל~בירת~אש~
 פש~י~""א או פלדון

 ול~
 תשאל

~ 
 אפו

 כ~רך אלא י~בנוהו ילא~~תיו
 המסיקי~

 ~וצ""ל ~""כ"

פל~יני"~
 חרס של או ~רזל של מחבת שהוא פש~י"ר

 של מאכל היא ופל~ין בשר של מאכל ~ואופש~י~א פל~ון" או פש~ידא על~ כש~ופין ~כירה עלשכ~ין
 ולא מ~כלי ~~י~ר וכאן ~תשו~~" שם כ" כאשרחל~"

מהמאכ~~~

 י~~~ ~ו~ ~" ~~ ~~~ ~~"~ ~~~י ~~~~~
 ~~ר~ ~~ ~~~י ~~י~ ~~~~~

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

 ~י~ווו~~י ~~~~~~
 ~~ו~ ~~~~ו~~ ~""~~~ר ו~~ ~" ~~""~ ~~~ ~~~ ~ ~~~

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

 ~~רר~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~ו~
 ~~~""~~ ~~~~~ ו~" ~וו" ~רי~ ~~יר~ ~~~~~י~
~

 ~~ור
 ~~רר~ ~~~י~ ~~~ ~~ו~~ ~ו~ ~~~

 ~ור~ ~י ~~רר~" ~~~ ~וי~~~~
 ~~ר

 ו~~ג""~
 ~י~~ ~~~" ~~~ ~ו ~י~~ ~י~ ~~ ~""~ ~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~~י ~~"" ~~~~ ר~ ~~~י~ ו~~~~ ~ר~ ~~ו""~~~~~

 ~ו
 ו~~ו~ר י~ ~~~ ~~

 ~ר~~י ~~~ ~ו~~ ~~" ~~~ ~ ~~י~רי~ו~
~~~~~~ ~""~ 

 ~ ~"~ ו~""~ ~~י~ ~י~ ~""~ ~"
 ~וו~~~~וג~~

~~""~~~ 

 הגעלה ב~בר שם בספרי ה~ואר לנ~ון בנוג~~~~
 במי להתנהגהיאך

 שאי~
 גז של תנור רק לו

 ~שר מאכלי אפיית או ב~ישול עלק~רי"או
 ~~א""ז" וחל~

 ~~אות שםשכת~תי
 י""~~

 שרי לכו~ע הקל ~~ון ~~"י
 לכת~יל~א~

 ~ז~ עיי""ש" וכו"
 בשו""ע ~~י~א מהעל ~הנ~ פלוגתא" שום אין

~~~ 
 ~עי" תנ""א סי"

 ~"ו~
 כשנאפית ~חררה על אותו שמ~ימין ~~ל שלכי~וי ~ וז"ל

 שרו~ לפי ~יינו ליבון" צריך ~כירהעל
 נוגע ~~מים

הכי~וי
 ~ח~ן ~עם מ~נה ו~ולע ש~ח~יו" ~חרר~ ~גו~

 וכת~ פ""ה~" ~ס"קשם ב~שנ"~ כ~"~ האש" חים ע""י אלא מש~ה" ~"ישלא
 שם

 המ"~
 פ~"ג ~שם

 אלא קל ליבון מ~ני ל~ז~ ~ליבו~
~~ 

 ניצוצות שי~א
 הי" אם ~יל"~ כ" ~סק"ג~" שם ו~ש~~"צ עכ"ל~~ימנה נתזי~

אינו
~~ 

 אפשר יומי"
 ~אנ~ א~

 ~אינו ל~ח~יר ניהגין
 נוכל ~ילי~"י"

 לז~ ~ר~
 ~~ת

 ~פוסקי~
 ~י~רי ~חמן

 אף הגעלה וסגי ~לע"הי~ר~
 ~צרי~ ב~~~

 לי~ון"
 וכ" קל" לי~ון מהניומ~יל~

 ש~ח"~
 ~אות ~א""א מצא

 ומוכ~י"א~
 מכש""כ יא""כ ~יי"ש" דווקא ~~פ""מ ל~~יר

 לו~ר~שייך
 כ~

 בשר ~ישול לענין בניגע
 ז~ ~חל~

 אחר

 וא~ז~
 ש~ש"ך

 ~יו"~
 קכ""א ~י"

של ~ח~~ ~ד~ סק"ח~
 חל~

 ר~ק"א ~חי" א~ל ~פסח" חמן שנ לכלי ~שר או
 יו~ר ~י~רא מיקרי לחלב דמ~שר וס"לחולק

 וכ""ז ~יי""ש" ~~ג~לה ~סגילענין מח~
 ~~לי~~ א~

 ע"י ~מש
 ~נ~לע כן ~י"ל ומכש"כ~ישול"

 ר~
 ~ל"~ זי~ה" ~"י

 מ~ש
 ~~" ב~~רי ~מש"כ ~כוונה הי~ה וזה בישול" ~"יכמו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

םי~ן
~ ~~ 

~~~~  היינו האור" ~"י תשמישו מיקרי לא ~ודאיד~זיעה
 יו~יל דנא היכי כי ~מש" האור ~""י תשמישו נקראדלא
 דהרי הקל"לי~ון

 ~נ~~
 ~~ל לי~~ן דמהני י""ל ~י~ה ~"י

 דלכ"פ ~ח~""פ~ף
 חשו~

 ~ינתי ולזה כנ""ל" ~לע איסורא
 ~רוגתלס"

 ~~וש~
~~ד""ה ש~~ וז"ל קי""~~" סי" ~חאי""ח

 ~יין~
 ~ ~ססק"ה~" ~~חהש"ק ~~

 נוקפו דל~ו
 ~ו~יל אי ~כות של רערי""ן כליל~נין

 ~ד~רל~~ות דדרכ~ ~~ו~
~~ 

 נחלי~ ו~""י ~ל~ך שקורין
 ~~קלקל

 ~ז~ ג~ אולי~ר~ה"
 דילמא י""ל

 ול~נ""ד ~יי"ש" חיי~
 פול~~ו" כך כ~ול~ו ~ו לומר דל"ש ~כ"ח דדו~א ד"ק~ולי
 לי~ון ל~ו י~~וד לא נמי ~י מ~כת" ~כלי משא""כו~ו""
 עכ""פ מ""מ פ~~ו" דילמא ~ליהן דחייס מחמתג~ור
 מלובן ש~י" כ~רך הלי~וןיה~

 שיהא א"א פול~ו כך כ~ול~ו דאמרינןוכיון האיסור" ~ליע~ ~ש~~
 מלי~~

 ~פי
~ש~~

 אין הנ"ל ד~ר~רי"ן נ""ל ותו וכו"~ הכשירו
 אגנות ע""י כ""א ממש ~~וכןלאפות דרכ~

 שנו~ני~
 לתוכן

 משום ואי וכו""עוגות
 דהזי~~

 למ~ל~" ~ולה ~ה שאופין
וא""~

 ~י~ן עכ"פ
 ~~ליו~

 הר~"ר של
 ~ו~

 מהח~ן
 ש~

 לא ~ודאי זה ו~""מ מ""~~" ~סס"ק ו~~ הפסק"ע"י
 ו~כ"פ קל" לי~ון ~יה י~הני האור ~"י תשמי~ו~יקרי

 פול~ו כך כ~ולעו ~וי""ל
 כנ"~

 ~כ"ל" ~ס"ד

~~י~~~
 ~~ה

 שא~
 ~מג"א ד~רי לפי

 ~ש~
 ה~ור

~~~~
 דצריך ~רזל של הכיסוי

 לי~ו~
 מ~"

 הכשר ל~נין א~ל זי~ה" ו~שו~ נגיעה" משו~~ע~~י"
 דמ~~ם נפ~~מ" יש לי~ין~"י

 נגי~~
 ליבון דצריך י""ל

 ואילו כנ"ל"מ~
 מ~ע~

 ע"י ~ל לי~ון מהני הי" זי~ה
 שייך דאין היכא ומ~ילאזי~~"

 מהני זי~ה" משו~ ר~

ל~ו~
 כן אפ""ל והי" ~ספ~י" כ~"ש קל

 א~
 ~איסורא

 ל~ני~ וכ~בל~
 לד~ת חמ~"פ

 ומכש"כ כנ"ל" ה~נ""~
~נוגע

 ~~~ר ד~יירי ~~נח"י" להשאל~
 לאידך ~~ לחל~

 ~ח~ו"ד ~~שו" הח~"ס ~ד~רי לזה וראי" כנ"ל"גיסא
~~

 ~י"א~
 ~יי"ש~

~~~~ו

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

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

 ~~ן~~~ין
 יי~~ ~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~י~י ~~~~~

 ~~~"י ~"~ ~~~~ ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ יר~~י~~~~"

 וכ~"~ ו~~~י~~~י~
 ~~~ו~ י~ינ"~ ~"כ

 ~~י ~~~ו"
 ""~ר~~"" י~י~~ ר~~ ~~י~""~" ~~~~י~~~~~~י~~~
~ונ~וו

 י~"~

 ~~"~" ~~ ~~~~י ~~~~~ ו~נונ~ ~~~~י"~י~~
 ו~י~ ~~""~" ~ד~רי ו~~~ו~ר ~~ניונ~וי ~כ~
~~ו~י~" ~~ ~י

 ~~~~~~ ~רי~י~ ר~
 ~ור ~די

~~יר ~יו~ ~~ ~~~
 ~נ~ו~~ו ויו~י~

 ~~~נו ~~י~ ~~י~~ י~ר~~ ~~

~~~~~
 ~~ירור

~~~~ 
 ~ו ~~~יו

 ~~~~י~י ~~~
~ ~~~י~ יינ~" ~~~ ~~~~י~  ~~~רי 

 ~~ ~~ו~~ ~~~ ~~ני ~י~ ~ר~ ו~~~""~"

~~~
 ס~ ~ח""א יצחק ~נחת ~ספרי

 קכ"ח~
 מוהר"פ וכו" הגדול ה~און ~ותני תשו~השם ה~אתי

צימע~~וי~
 ~ד~ר והוא ~זה" כיוצא ~~נין הי""ד" זל~"ה

 מיי""ש ח~ומן~שיית
 הדחק שעת היה ואז יינ~" מס~~

 שאין ד~ר שהוא~ני
 רו~

 דהוי ומ~ע~ להיתרא" ~צדד היה ז"ל השואל~גאון זה" ~לא לעמוד יכולין הצ~ור
 שעושין שינוי ~תרשינוי

 משו""ת לזהוה~יא חומן" ~ומיי"ש יי"ש יינ~ מ~ת~
 חת"~

 סי" ~יו"ד
 ק"ז~

 ~זה שדן

 שה~יר ~אורך"כ~""~
 משק~י~ ש~ושי~ הש~ני~

 של
 מרגישי~ ואין היתר" לד~ר שנשתנו ~וםמיי""נ ~רצני~

 ~ו
יין ~ע~

 וג~
 ~ו אין ~נ""ד

~~~ 
 המשכר" משקה ~~ין ~וריח

וד~
 שהתירו להוויינש~יין

 מ~ו~
 ~ו ~אין

 ~ר~ין השמועהוכפי יין" ~~~
 ג~ ש~

 שאר
ששייך המותרי~ מיני~

 ג~ לומ~
 ~יתרא" ~זה לצדד ויש גורם" וזה זה

 ~זה לומר ששייךו~וד
 מו~~

 יהיו ו~ל ~וגגין שיהיה
 ולא~זידין

 ~קיצור~ השואל ~כת""ד האיסור" יק~~

 השואל הנאון שה~לה היתרא ~~~י כלודחה ~זה" היתרא לצדד דאין זצ"ל הגאון חותני כת~~~""~
 ~סי" ~תשו~ה הצ""צ ~~רי וה~יאזצ"ל"

~~""~ 

 לאסור
 הנעשהיי""ש

 וזגי~ מחר~ני~
 ועוד ~כו"ם" ~ל

 ~זה~ריך
 וש~~ ~ייש"~ה" ~ו~

שכ" ומ~ וז""ל~ כתב ~א""ד
 מעכ~"~

 החת"ס מד~רי להתיר ראי" ~וד
 שעושין השמניםלהתיר שכת~

 ~קדי~
 דנשתנו ~שום יי"נ של

 מיי"ש חומן שנ~שה נשתנה ~""נ היתר"לד~ר
 וג~יינ~" מסת~

 מרגישי~ אין
 ~ו

 ~~~ שו~
 מ~קה וריח

 ~שו"ת הנהה~כר"
 מהרש""~

 סי" ~ח""א
 ~""ו~

 רצה
 יי"נ משמרי ~נ~שה יי""ש להתיר השואל~"כ

 ~ודחה אחר" ד~ר ונ~שהדנשתנה ~ו~
 ד~ריו" המהרש""~

 הג~וה~~
 לא הנאה ~איסורי דדוקא די"ל

 שינוי חשי~
 ~ע~ רש"י כמש""כ נהנה האדמ"מ

 ד""ה ~"ב ~מ"ו
 ~א"כ ~ייש""ה" הנ~ה ~איסור שינוידאין נ~י~

 זה מ""מ כשנש~נה שינוי מהני ~הנאה" דמותר~לנו יינ~ ~סת~
~וקא

 ~ש~
 הנ~שה

 מחרצני~
 ~ו שאין

 שו~
 חריפות

 יין מ~ין ג""כ שהוא יי"ש ~שא""כ המשכר" מש~ה~~ין
אין

 שו~
 אפילו ~זה היתר צד

 ל~
 שום נרניש

~~~ 
 יריח

כ~
 סי" הרי~""ש כמ"ש אסור

 רנ"~
 הנ"ל והצ"צ

 א~
 שהוא

 מזה שמ~ינן ומ"מ עכ""ל~ וכו" אסור ~~למאזי~ה
 ישכה""ג ד~ש~

 לדו~
 ~יתרא~ ~זה

 ~רי~~~
 החת~

 תשובה ~פתחי ~ו~א הנ""ל סופר

~יו~
 ו~ סק""י~" קכ""ג סי"

 ~""ז
 ~ס~~מ~מן צ""~ ולכאור~

 כ""ד~
 ~תשו~ה ~וד ועי" לח~" ואפשר



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~ ~~~י~~  דאיתאהיי~ו
 א~ר עכו"ם של ארדיינ~"י א~וא~ ש~

~הנא~
 שעושין שרוף יין ~~ריו ופיריש הגה" עצמו" כיין

 זיעה רק שאינו אע""פ נסךמיין
 מ~

 ~וא ~רי הנסך
 ו~פת""ש עצמו"כאיסיר

 ~ש~
 ס"ק

 כת~ ~ז~
 עיין ~ וז"ל

~תשו~ו~
 ~סי" צ"צ

 ע""ה~
 דהה""~ שכת~

 יין
 שר~

 ~נעשה
מחרצנים

 וזגי~
 של

 ע~ו"~
 כאשר ולא אסור" שהיא

 יש~ ע~" המוןמגידים
 ל~אמין שאין מ~יאר

אדם ~ני לסת~
 מ~

 אם למנהג אי לה~ה אחרים ~שם שמגידים
 יעי" עיי""ש" ע""א ז" מחולין ראי" לזה וה~יאו לת~"לא

 ~סי" י~קב ~כנות~תשו"
 ל""ו~

 דאפשר ו~""כ ~כ""ל~
 ~~שו" כ~""ש ~יינולח~"

 מ~רש"~
 סי" ~ח"א

 ~שיית לענין~נ"ל" ~""ו~
 מש~רי יי"~

 גפ~" יי~
 דמח~

 ~~ן

ש~
 ~נ~שה

 ח~שי~ דפני~ משו~ מחרצני~
 ~נעשה~~~""כ לכאן" ~אן

 יי~
 שינוי ~יקרי לא שרף

~~~~ו כנ"~

~~~ 
 ~~~~י

~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
וחי~~

 ה~רכות חו~מי ~כל

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~ ~~~י~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~י~
 ~~~ין

~~~~~~~ ~~~ 
 ~~""~ י~~~י~~~"~"

 ~י~~ ~""~ וי~~~ ~" יו~ ~"ו"

~~~~~~~~~~~~ 
 ~י""ו

 ~~" ~י~י~~ ~~~~~
י~~~"" ""~ו~

 ~~י~""~
 ~"ו"

 ~י~ ~י~ ~""י ~~~ ~י נ~ ~~ו~~~~~~~~"
~ ~ ו~""~~~י~  ~~ו~ ~ו~ ~~יי""~ 

~~~~~ 
 ~ו

 ~~~~ו~ י~ ו~ו" ~~~~ ~~ ~ו~~~
 ~יו

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

 ~וו

 נ~~~ ~~י~ו~~~~~
 ~""ג

~~יי~ו ~~ו~~" ~~~ ~~ו~ ~~  ~~ו~~" ""~~ו~~ ~~י~ו~ ~~~ ~""~ ~ו~"~ 
~~ו~~ ~  ~~ ~  ~~~~ ו~ג~ ~" ~~~ ~~~~ 
~ ~~ו~ ~~ ~"~~""~  ~~ י~ ~~ ~~~ו~~ ~~ 
 ~ו~~~"

 ~~~ ~ר~~
 ~~~ ~""~ ~ו~~ ו~~ ~~י~ ~"ג

 ~~~ני~ ~ו~~י~ו~
 ~~יו

~ ~~ ו~"~ ~~ ~  ~~ו~ 
~~

 ~~ ~ ~~ ~~" ~~ ~ו~י ו~~~~~ ~י~" ~""ג
 ~~~" ~ ~~י ~~~ ~~ ~~י~~ ~~~~~~~~ו~
 ~"ר ~~~י~ ~י~וי ~""י ~~~ו ~~~יי~~" ~י~~~~""~

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

~~~
 סעי" קמ"א ~י" ~יו"ד ~שו""ע קיי""ל

 ד"~
 אסור

 בשוק~ת ~~ל ~~יל~ת ~ד""א וכו" צורותלצייר

 שאורגי~כאו~~
 בבגד

 ~יתר ~סמנין ~כיתל ישמציירי~
 אסור וכיכ~ים ול~נה חמה וצורותל~שות~"

 ~י~
 בול~ות

 כל והגה המחבר" לשון ע""כ ו~" שוקעותו~ין
 שמציירין דמהכ~~ו הפיסקי~

 ~סממני~
 בדרכי ו~י" כשוקעת" דינה

תשו~ה
 ~~"~ ש~

 ~יח ~שו" ~~יא ~"י~"
 של~~

 ~ח""א
 ~י" ~יףמיי"ד

 שהר~~""~ דא~ ל"~~
 כתבו ו~שו""ע

דציור
 כשקו~ הוי בסממני~

 בציור דיקא זה
 ניכרהצ~ע ממשו~ שאי~

 ל~~
 כ~ ו~~ עיי""ש" יכו"

 ~צורות
 ח~

~~נ~
 ~ו שאין ~ציור אף אסיר ~ש~עח" אפי" דא~ור

 סי" ~ח""ג מ~יאל ד~רי ~~~ו" ועי"ממשית"
 ג""ח~

 ~""כ
 לצורת~נוגע

 ונראה ~יי"~" אד~
 פשו~

 הצילום ד~גוף
 ראף מתקיימת לאינה מ~קיימת ~ין חיליקאין

 וא"כ ~יא" עשי"~כלל ז~
 ~צילו~ עצ~

 יכמו"כ אסור" ג"כ

 מ~קיימת שאינה אע"פ הקיר ע""ג שמופי~~תמונ~
~סור"

 ו~יי~
 תשי~ה ~דרכי ~וד

~~~ 
 ~"ק

 נ""א~
 כ" ~

 ~קורב~"
 מי~

 עשיית ד~איסור ודע חיים
 חמ~

 ול~נה
 נראהב~יגול

 ~פשי~ו~
 מכל

 ~פוסקי~
 אפילו דאסיר

 ~יגול~חצי
 ע"כ~ וכ~

 ה~ א~~~~
 א~ש~ הי" ול~ורות לה~ין להתל~ד

 למצוא
 שיוכל הוא מי א~ל שם" ~שו""ע וכדאיתאהי~ר"

 ~תלמד אפשר אי וכי זאת" למדרגה שהגיעלומר
 זה~~לא

~~~~~
 חכמת

 ~ד~
 ~כלל

 פ"~
 ס~י"

~"~ 

 כלל הביא לא
 לעשות ~סור וכן וז"ל~ דלהתלמ~"הא

 שגם לנו שנראה הדמוח ~אותן וכוכ~ים ל~נהחמה ציר~
 לצייר אפי" א~יר ו~אלו התחתון" ש~מדורמשמשים ה~

 שהרי~~ימנים
 נ~~~ ~רקי~ ג~

 ~ו~~~י" כ~" לנו
 ו"~

 לנכרי ~אמי~ לעשותן לנכרי לימר אסור ~שותןשאסור ~ש~
ש~ו~

 אסור להשהותן ואפילו המצוות" ~כל
 משו~

 חשד
 עוד ועייןעכ"ל"

 משני חותמות עשיית בנדין שכ~~~י ~
 יצחק מנחת ~ספרי אדם~ני

 ~ח"~
 אהרן זקן ~תשי" בזהשה~ריך ומ~ כ"~~" סי"
 ~וואלקי~~

 ~~דורה
 סי" חיו"דתגינא

 מ"ז~
 והי~א אלי" ~~שו~תו

 ש~
 ~נוגע

 זרה ~ע~ודה הש""ס ש~ד~רי חמ~לצו~
 מ""~

עייש"ה" ע"~~
 הזמ~ ואי~

 ייתר~ ~זה ל~אריך גר~א
 ~ז~ו~נני

 ~תורה והתעלות ~~צלחה ומ~רכו דו"ש
 ב~רכה" חות~ויראה"

 ~~יי~ י~~~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~םי~~

 ~~~י ~~~~~~" ~י~~~~ ~~גי~ ~~~י~ ~~~גי~ ~~~~~ ~~~~~~
 ~~~~~~~ ~~~י~

~~~~""י
~""~~ 

"~~ 
 ~~~"~" ~~~""י ~"~ ~"~

 ~~"~ ~ר~"~ ~י~"כ
 ~י~ו

~""ר כ~"~ ~רוו~~ ~~ו~
 י~~~

 ~~י~"~" ~~~~י
 י~~ ~רי~ ~ו~~"~

 ~"וי~~~~ר~

 כר~וי"~~~~~~~

~~~~~~ ~  
 ~~ר

 ~~י~ ~~~~ ~י~ ~~~
 ו~~ורו~~ ~~ו ~~~~~~

~~~
 ~כ"ד ~ר"ה ד~נן ~הא

 ע""א~
 דמות

 צו~ו~
 לבנה

 לוהיו
 ~~ב~

 וכו" גמליאל
 שבה~

 ~ת מראה
 הקשו כז~" או ראי~" הכזה ואונ~רההדיו~ות

 בנ~
 שם

וכן
 במסכ~

 ~מ""נ ע""ז
 והכתי~ ע""א~

 נא
 ~עשו~

 תעש~ןלא א~י"
 לא אביי א~ר ל~ני" המש~י~ ש~שי כד~ו~

 שמשי~ אנ~ תור~א~ר~
 שאפשר

 כ~תניא כמותן" ל~שו~
 יעשהלא

 בי~ אד~
 תבני~ מנור~ שו~~ן" ת~נית שלחן ~זרה" ~~ניתחצר אול~" ~בנית ~כ~דרה היכל" ת~נית

 ז" ישל ~"" ושל ו" ושל ה" של עישה הוא אבלמנורה"
 ופירש""י עיי""~" מ~כית מיני שאר של א~ילו יעשהלא
 ד"~~ש~

 ו~חבו בארכו ו~""ל~ ~יכל~" ~בנית ~ית
 ~מקצת נשתנה א~ אבל פתחיו" מדת ושי~ורורומו
 ~י" ~יו"ד ה~ור פסק וכן ~כ""ל"מותר

 קמ""א~
 ~ וז""ל

וכ~
 א~ור שבמקדש שמשין נמי

 שישנהלא ~~ דונמת~ מ~ ל~שו~
 בה~

 מ~~אר וכן עכ"ל" ~אורך או בנובה קצת
 המחברמדברי

 ~ש~
 סעי"

 ח"~
 בית י~שה לא ~ שפ~ק

 מזה" מ~אר ~~חבו" וארכו נבהו כשי~ור היכלתבנית
דא~

 ~סקל"נ~~ שם הש""ך וכ""כ מותר" כ~ד~ו עשאו לא

 הרמ~"~אול~
 ~בחירה בית ~הל"

 נק~ ~""י~ ~פ""~
 כ~תם

 פ~ק ולא ~בריי~אל~ון
 דא~

 וכבר ~ותר" ~מדתי שינה

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

 בשו"~~~ג~
 ~שורש ~הרי""ק

 ~"ה~
 קני~ ז" של מנורהלעשות מות~ א~ נשאל
 י""ח נבוה שאינה

 יבתחיל~ לאיסור" ופ~ק~פחים"
 ל~~ור צידד דבריו

 המנור~ דנוב~מטע~
 ~~זבח ק""ו מעכב" ~ינו

 שפ~ק וכמו מ~כב"דאינו ה~ו~
 הרמב"~

 בית בהל"
 נם א"כ הי""ז~"~פ"ב הבחי~

~~ 
 י"ח י~שנה לא

 הרי טפחי~
עש~

 ג~ דהרי ה~נירה" כ~~נית בזה
 ה~~דש בבית

~~
 עשאו לא

 טפ~י~ י"~
 ~יקרי יאינו לעיכובא" אינו

 ~" ~י י" כשעש~ו ~נ""ל ~~ריי~א ה~בואר אלאשי~וי

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

~~~~
 ל~~ריך ר~יה ל~ביא נל~"ד ~וד וז"ל~ כתב
דודאי

 אי~
 צריך

 לעשו~
 יעשה לאבבריי~א שניני שהרי ממש דונמא

 אד~
 ו~""ז אול~" תבנית אכ~דרה

כת~ו
 התוספ~

 תבנית ~כ~דרה וז""ל
 אול~

 א~"ג
 אין ואכ~דרה וכו" מחיצות ד" בוהיו דאיל~

 נ" א~ כי ל~
 ד~"ב בפ""ק דת~ינאמחיצות

 ~ול~
 לאכ~דרה

 הו~
 דומה

ו~ו~
 נ~רא ל~ה אמרינן ולקמן ~~כב~" אינה צפונית

 כיון ד~""מ י"ל יצא" הימנו לצאת ש~רוצה ב~"ה~ולם
 ~חבש~תחו

 ונבו~
 רק לו ~ין כאלו ניכר היה מאד

 דאע""נ ~ה~יא לך הרי ~כ""ל" ~חיצי~ג"
 דאול~

 ~יה

 לו אין כאלו נראה שהיה כיון מחיצות ד"לו
 ר~

 נ"

מחיצו~
 לעשות אסור

 אכסדר~
 בת

 א~~א כת~ניתו" ~
 ע~יד דלא ואע""ג מילתא" תלייא העיןב~אית

 הכא כ""ש המ~דש" ~יתדונמת מ~
 דפ~יט~

 בת דכשהיא
 דו~ ופרחי~ כפתורי~ ע~ קני~ז"

 ~ית של לאותה
 כל ~פרק רש"י שפי" מה השיאל ישאנ ואםהמקדש"
 ~דףהצלמים

 מ"נ~
 בי~ וז""ל

 כארכו שיהא היכל ת~נית
 א~ אבל פתחיו מדת שיעור ורומווכרחבו

 ~מקצת נשתנה
 אלמא עכ""צ~מי~ר

 דב~ינ~
 דשאני י""ל ~קדש" דונמת ממש

 כו" ג~ינכר לא מקדש דינ~ת מ~ש עביד לא דאיבית
 דנביהי ~ידי בתי דכמה ~קדש תבנית שיהיההאי
 ואפילו הכי" למימר ליכא המנורה אבל טובא"ואריכי
 ולי~ התו~" ~ל דפליגנ~מר

 דאכ~דרא" דיוקא האי ליה
 בין ראשו יכניס ~י ~הא" אפי~ו דפלינ נאמרואפילו וכו"" פלינ דנא ל~ימר איכא מנירה של בנו~המ""מ
 לפי העולה וכלל וכו"" דאורייתא ~אי~ור ותו~"רש"י
 בעשיית והמיקל המתיר שכל לע""דהנראה

 מנור~
 זו

 את ליתן ועתיד תורה של ~אי~ור הואמיקל
 הדי~

 עכ""ל"

~~~י~~
 נראה ד~ריו

 א~ דנ~
 כל דלפירש""י נימא

 הנ~ ממדתו"שמשנה
 מיחזי העין דלמראית

 ~~ש~ע לא דמהתוס" כיון מ""מ שרי~" אפי""הכתבניתו"
 בשו"ת ועיין להקל" ~יןהכי

 ~סי" צבי חכ~
 ט"~

 ד~שי~א
ליה

 כדכת~
 ההיכל ממדת ששינה כל דלפירש""י המהרי"ק

 בתבנית כששינה ה""נשריא
 כת~ניתו~ מיחזי העיןלמראית א~ נ~ דמותר" האול~

~~ג~
 לעין שנראה כל דלה~ו~" המהרי""ק שכ~ב מה

 ת~ א~ור"כת~ניתו
 לא ד~~ולם שם החכ"צ

 לו~ר התו~" לב עלעלה
 דא~

 דונמת שאינו
 שהו~ משו~א~ור" מ~ האול~

 דא""כ דוגמתו" נראה
 איז~

 שיעור
 אד~ היכן עד לנו יגיד ו~י להיתר" לנויש

 ~דמיון ~ועה
 בבית ואף עינו"מראית

 תבני~
 היכל

 א~
 ע~וי כולו

 אלאדוגמתו
 בקומ~ו אמה רבי~ית או כחצי שינוי ש~

 מידת רו~ב או מגו~ה באחת או ברחבו או בארכואו
 הוא מיפתחיו

 החכ~
 שאינו עיניו במראית זאת את ויבן

 הקודש ~יכלדומה
 וכ~

 שכונת הוא ~רור והנלע""ד
 של ב~למא ש~א לפרש אלא אינהה~ו~"

 אכסדר~
 האיך

 על לכנותוי~כן
 העול~

 לו שיש כיון
 ותירצו מחיצו~" ~

 ובאמת שתירצו"מה
 אי~

 דונמת אלא לבנות איסור
 שינה אם ~א מ~ש" ונבה וברוחב באורך ו~דמותובצל~ו האול~

 שמו~ה של וכפשו~ה ר~""י וכדעת מתר" דברבאיזה
עכת""ד~

ו~~~~
 ~בחידושיו סו~ר

 ל~~~~
 ~"ז

 דקד~ ש~~
 ~ל

 י~שה לא בבריי~א דאיתאהא
 אד~

 ""~ית

 י~שה לא קתני לא וא~אי היכל"""ת~ני~
 ~ד~

 ""היכל

 ~ו שיש בית אפי"אלא ~מש" היכל מיבעיא דלא ~ וז""ל ליישב וכ~ב היכל""תבני~
 חדרי~

 ~יכל" ענינו ואין ~ר~ה
 א~ור מ"מ כלל" כהיכל נראה איני האיש ~יניולמראי~

 ז~ מפני ונר~ה ורחבו" ארכו שיווי~שו~
 רש""י כ~ב

שא~
 ~מ~ ~י~ אינו

 ~ה לן לי~ ורחבו ~ארכו
 משו~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~  היכל הוה אי א~ל בית"שהוא
 ~וד~ הי~

 דאפילו רש""י
 מ"~ ורח~ו" לארכו מ~ש שוהאינו

 ראות דלפי כיון
 ז~ הרי נהיכל דומה הואעינים

 ראות דלפי ~ש~ם אסור
 ~~רי""ק ~שו~ל שהיכיח וכ~ו כהיכל" נראהעין

 נדחק ולחנםוכו"" ~שם~
 ~ז~

 שם עוד ועיין ~כ"ל" ~רי"ק
 אבל ה~כ""צ כ~ירוש נראה התוס" דמד~רי בזהמש"כ
 ו~יי""~ נכונים" ~הרי""ק דברילדינא

 ~~רות
 ש~

 ~~תקות
 ב~ק""א~ הח~""ס~דברי

~~~~~~
 כ~ב~ית שעושה ~כנ מ~ה למידין

 לנו יועיל לא~של~ותו" המקד~
~ 

 ~~דת שישנה
 מ"~ מ~כב" היה דבמקדש והגם ורחבו"ארכו

 כל
 אסור למקדש דומה הוא עיןשלמראית

 כ~בניתו~ ~עשו~

~~~~
 ד""ה ~"ב ~נ""ד ~יומא התוס"

 כרובי~~
 כתבו

 ~~זה""ל
 וש~י~

 כמותן אלא אסירי לא ~~~קדש
 שום יוכל לא ~כי לאו דאי ורחבו ארכו כ~דתדוקא

אד~
 אלא תורה אסרה לאודאי אל~ ~מקדש" שהיו לפי וכלים ושל~ן ~ית לעשות

 כמות~
 דאפשר כיון ועוד מ~ש"

 תורה אסרה כ~ותן לעשות שא"א ש~רקי~ שמשיןאבל בהן" כיוצא אלא תורה אסרה לא מסתמא כמותןלעשות
 ורחבו ארכו כמדת עושה שאינו ואע""פ דוגמתןל~שות
 חת""ס ובחי" עכ""ל" אפשר שאילפי

 ~שם~
 ריש הביא

 ~שארי היינו או~ר אני ו~דיין ~ ע"ז וכ~ב הנ"ל"ד~ריהם
 אינו ונם חי" שבקת נא א"כ להם צריך אדם שכלכלים
 דרך שכן ית""ש מלך של ~שר~י~ו שמשתמש בזהניכר
 ~ן שאינו קנים ז" בת במנירה ~שא""כ אדם" ~נישל

 ~אלו בכיוצא להש~משהצורך
 הקני~

 הי~ שכן מפני רק
 אינו אפילו אסור זהבמקדש"

 מכוו~
 המנורה" לאותה ממש

 דלמד""א י"ל שלחן ת~נית בשלחן נ"ל האמור ולפי~
 ש~ כליעושין

 כ"ח ~מנחות ען של
 ע"ב~

 ~סור נמצא
 לא א"כ ען של שלחןלעשות

 להתיר כרחך ועל חי" ש~ק~
 בשל אפילו ~ותר ואז ורחבו בארכו ~~ש שוה אינואם
 בר~ב"ם ~עיין ען של עושין אין דקיי""ל למאי אמנםזה~"
 מותר א"כ הי""ח~~" ~פ"א ה~חירה ביתהל"

 אינו אפילי אסור מ~כות של א"כ ען" של~שות להדיו~
 לדון ויש קיי""ל" והכי ורחבו" בארכולשלמקדש ש~
 לאפותשנו~נין ב~

 ~צ~
 ~כ"ד~ נחשת של שולחנות על

~~~~
 ח"נ ~~הדו"ק שו"מ בשו"ת ג"כ מבואר כן כי
סי"

 ע""א~
 ז~ל החכ""צ זקינו דברי שם שה~יא

 קנים דז" במנורה ששינה דכל לשי~תו שהעלה~נ"ל
 גבה ~ל דעושהוהיינו

 ה~רי"קדגם ש~ וכ~~ ד~ו~ר" נרו~ שמינ~
 יו~

 הם בנרות כששינה ד~רי לזה
 וא~ וכתב~ השו"מ ע""ז והעיר עיי"ש"לעיכובא

 אם
נימא

 דבבי~
 אם רק אסור אינו ושלחן ואכסדרה

 בשוהשוה הו~
 מ~

 בתוס" שמצאתי וכ~ו שבמקדש ~ש~שין
 ד""ה נ"ד ~דףיומא

 כרובי~~
 ב~ית ~ו~א ~יינו עיי"ש"

ת~ני~
 היכל

 ש~ושה כל ב~נירה אבל ושלח~" ואכ~~
 תלוי העיקר ה~נורה דהא דאסור" פשי~א קניםשבעה
 לא דא~ו לימר שייך ולא ה~ניםבש~עת

 יעש~
 מנורה לו

 דהרי אינו~ה
~ 

 שאינו
 ש~ע~

 שרי יו~ר או פחות או
רק

 קנים ש~עה שעושה כל וא""כ א~ור" שבע~
 עכ""ד" הקנים ב~~עת תלוי העיקר ~""מ שמונה נרותשיש א~

 ~~ ש~וע"~
 ~~ד~י ל~ישי ו~שו"ת ה~~"צ" ע""ד ש~~יר

חיו"ד
 ס~ ~מ~דו"~

 ס""ח~
 עיי"~~

 כת~נית לעשות שהותר ד~ה ~ה לדקדק יש~~~~"
 דוקא הוא מ~דתו" כ~~שנההמקדש

 נם ולכן המ~דש" כת~נית ~יתו לבנות כלל~תכוין כשאי~
 לסיי~ו ד~ותר א~רינן ש~יר ה~קדש כת~נית לויצא א~

 רוצה דאינו~יל~א ~וכ~ הרי מדתו ש~שנה דבכה""ג ~מד~ו" שישנהבאופן
 לעשו~

 אב~ ~~קדש" כ~~נית
 אם

 יהיה אשר בית לבנות ומ~רתו כוונתוכל
 דו~

 לת~נית
 בכ~"ג ~רי ~דתו" ישנה אם גם ל~שותו אסורהמקדש
הוי

 דו~
 דלא והשו""מ ~חת""ס שכת~ו ושלחן למנורה

 התוס" ס~רתשייך
 דל~

 צריך דכי חי" לכל חיים ש~קת
 שיהיה ביתל~נות

 דו~
 ו~"~ ה~קדש" ל~ית מ~ש

 אם
 יו~י~~ ודאי כנז""~" ~נור~ גבי כשינויישנה

~~~~
 כלל ~תכוון לא אם דגם בד~רינו ד~תב~ר
ל~שות

 כת~ני~
 ה~קדש

 מ""~
 לגמרי ~שאו אם

כת~ניתו
 עש~

 ~בו~ר כן כי הנה איסור" ~זה
~ית בשו""~

 אפרי~
 ~סי" חאו""ח

~~ 
 לסדר בהקדמה ~ר~ב"ם דכתבאהא ~~יא~ ~ושיי~ שם שהביא

 ~ד""~ זרעי~
 יה~~ק

השישי~
 אחר ענין ~ו ואין מדות תמיד אחר דהביא

 זוכר שהוא סיפוראלא
 ~ד~

 וכל ו~נינו וצורתו ה~קדש
 במין שיש והתועלת~נינו

 ההו~
 ~מהרה כשי~נה כי

 ולעשות לשמור יש~ימינו
 ה~בני~

 ה~וא
 וקשה ~כ""נ" ~קודש ברוח שהוא מ~ני והערךוהצורות וה~~ניו~

דל~~
 לא

 כ~~
 ממנו כי ~ר~~""ם

 נוד~
 נשמור

 של~
 לעשות

 ש"~ שתי"" ~ה ~יי"ש ההוא~~~נית
 דכל

 לא אם גםהמקדש כת~ני~ שעש~
 נ~כוו~

 סי" ~ח"ב דעה שערי בשו""תברם כנ"ל" אאיסורא עבר לזה
 ר~""ו~

 כתב
 יעשה לאהברייתא דלשו~

 מנו~ אד~
 מו~יח מנורה תבנית

 בזמן והיינו לזה ~מכוין רק האזהרה ~אהשלא
 שבזה במקדש שהיה כתבנית לעשות רצונו אם בזה""זאו ~מקד~

 ה~ל כלל ~ה יודע באיני משא""כ לרבו עבד כבודמשוה
 עיי"ש~~ איסורין ~שאר בעלמאכמתעסק

~~~~
 שלא ה~ריי~א מלשון ז"ל החת"ס דדייק ~ה

 ד~וכח ~יכל ~בנית היכל אדם יעשה שלאא~רו
 אם נם דבכה""ג~ה

 ה~ור מלשון הנה ~~~" ישנ~
 שלא לעילשהובא

 נק~
 אלא הברייתא לשון הך

בסתם כת~
 שמשי~

 אסור שבמקדש
 אם דוגמתן מ~ש ל~שו~

 גווני ד~כל ~~ואר ~אורך" או בגו~ה קצת בהן שישנהלא
 הך ~ביא הו"ל דאל""כ ששינה" כלשרי

 לשי~
 הבריי~א~

 נתכוין אם דנם ~יכח הנ"ל ה~ור לשון ~פש~ות~~~~~"
 ששינה כל מותר המקדש כ~בניתלעשות

 בע""ז המאירי מלשון מוכח וכןממדתו"
 ~שם~

 שכ~ב
 ביתבזה""ל~

 המק~
 כמו~ן ל~שות אסור שבו וכלים

 וכו"ממש
 וא~

 ~הן שינה
 לא כיצד מותר" ~ע~

 באורך לו שוה שיהא ר""ל היכל תבניתבית יעש~
 ~רי~ב""א בח~ג"כ וכ"~ עכ"ד" וכו" אכסדרה ולא שינוי" שום בלאו~גובה וברוח~

 ~שם~
 לא וז""ל~

 י~ש~
 אדם

 נק~ כו"" היכלתבנית בי~
 אלא ~סור שאינו לפי ת~נית לשון

 ממש כמו~וכשעושה
 ~ני~ כת~ני~

 יחסר ושלא מ~ש
 בעלמא ציור אבל ואזיל" כדמפרש והלכותיו משעוריו~ום
 ש~שנה דכל מש~ע ובפש~ות עכ"ל" כלום בכך איןלציירן כנס~ בתי ~פרים ו~פחות ב~~רות נהגו וכןמו~ר"

 כתבניתו~ ל~~ות ~תכוין אם גם מותרמדתו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~םי~~
~~~~

~~~
 ~יומא מ~ת~" ו~~ו""מ החת""ס שדייקו מה

 קנים ז" ~ל מנורה ~עו~הדכל ~~ם~
 אס~

 אם גם
 בזה ~ייך דלא כיון ~תוארו"י~נה

~~~~ 
 ~ב~ת דלא

 ~ ~~ו~" כתבו לאח~ז הרי וכ~"חיים
 דא~שר כיון ""י~וד

 לעשות שא"א ~~רקי~ ~מ~יןא~ל בהן" כיוצא אלא תורה אסרה נא מסת~א כ~ו~ןל~~ות
 ~~~ כמות~

 תורה
 עו~ה ~אינו ואע""פ דוגמתןלעשות

 כמד~
 ור~בו ארכו

 להדיא דכתבו ~רי ~כ""ל" אפ~ר"" ~אילפי
 דבבי~

 וכו"
 א~רהלא

 ~יר~
 כש~ו~ה אלא

 ~ד~~ ממ~
 כ~אינו אבל

 כ~בניתו~ י~~ה א~ אפילי מו~ר מדתן~ו~ה

 ~לד~~ו~~
 המהרי"ק

 דכת~
 מי~זי ~ין דלמראית דכל

 ~רי מד~ו" ~ינה אם גם אסורכתבני~ו
 כ~ך ס""לילא זה" י~וד ~ל פליג דרש""י נימא אם דגם כתבדבריו בסו~

 ב~ל להח~יר יש מ""מ ה~ו~"" משמ~ו~
 הנה~ורה"

 ג~
 ~יו~א מ~~וס"

 ~~ם~
 ומה~אירי

 חת"ס בחי" זאת ~ומתאמנם כנ"ל" דאורייתא איסור ~יכא כ~~ניתו ~~~ה ~כל~וכח ~~נ""ל~
 ~ש~~

 וב~ו"ת
 א~ר~~ בי~

 ובמנ"~~~ם~
 ~~צוה

 רנ""ד~
 מדרבנן" אלא דאינו כתבו

 בקרי~וג~
 ~~ר

~~ 
 ה~חירה בית

 ~פ"ז~
 נ~י דהוי ~י~שר ו~ו" ה~ל תבנית בית ~שיי~ואי~ור ~ בז~""ל כ~ב

 איכווין ~לא כלמדרבנן
 לפי"ז עכ""ל" להקד~

~~ 
 נימא

 להנך הרי כנ"ל" א~וס" פלי~דר~""י
 אחרוני~

 ~לא אינו
 ~מד~ו ~~ינה כל להקל י~ ו~פירמדרבנן

 היי א~ ג~
 ג~כ לצרף וישכתבניתו"

 מ~
 חכ ~שי""ת ל~יל ~הבאנו

~ 
~שם~

 א~הרי"ק ופליג
 ~~םביו""ד ~~וב~ בפ~חי וע~ ~מנורה" ג~

 סקי"ד~
 י~""~ חכ~ים" מהמ~נת שהביא מה

 דעה ~ערי~~ו""~
 ~שם~

 לס~וך דהרוצה ~יים ~ג"כ
 ולפי"ז עיי""~" ל~מוך ~י ~ל לו י~ בודאי ז"ל הח""צ~ל

 ~נ""ל~ האחרוני~ ~י~~ לצר~ י~ בודאיבני""ד

~~~
 בזה ~תיי~ב ~וד יש דל~~~ה"

~"~ 
 דיש ב~ד""ד

 ל~ון לעיל~וכדהובא ולהירו~" ולהבין ~תלמד של ענין ג"כבזה
 ~רמב""~

 וע""ע
 ב~קדמ~ ב~יו""~

לס"
 מדות~

 המבו~ר
 בג~

 מ""ג ~~ם
~~""~ 

 ~~ם וב~י""~
~י"

 ~"ד~ קפ~~
 ~צ~ו~ ומכ"~ ואכ~"ל" במק"אמזה וכת~תי בול~ות ~פילו מותרות דבכולן

 הנ""ל~ כל

~~~
 גם

 זא~
 ~בנד""ד מה

 בלא"~
 פ~~ות ד~רי ל~קל" יש

ל~ון
 הג~

 מוכיח
 דר~

 גמור בית כשעושה
 אין הרי בנד""ד אבל ~~~ו" ~נה שלא כל דאסורהוא וכד~

 עו~ה אלא כלל בית שם תבנית~ל
 מאבני~

 ק~נים
 שייך לא בזהוהרי ביות~

 ~מ~תמ~
 מלך של ב~ר~י~ו

 ומ~ו~
כ~ו~

 לרבו~ ע~ד

 לד~רינוראיה נ"י ~ופר מנחם ~קיבא ~ו""ה ~רה""ג נכדי הראני~~~
 ממ"~ א~

 הבית ~נוכת בספר
ל~~כ~

 וב~פר ~~נ~ובה ~""ל א~כנזי מלכיאל רבי החבר
הנ""ל

 ב"~ ~או~
 אל הקורא ואתה ~ ~~חבר כו~ב

 ולא ארוך תמצאנו בבניניאם ~ת~
 קצר כי מרו~~

 המצ~
 ב~י~י והמקו~~~תרע"

 ק~~
 וכתב ת~כיל" ואז בשכלך תציירניו~ן כזה" גדול מרובע ~כיל
~~ 

 ~ה~ה בה~רות

~"~
 ג""כ ע~ה ~רבינו הרי

 בני~
 הר ~ל

 הבי~
 ובית

ה~ד~
~ עכ"ל" בביתו ~ע~ידו  

 וג~
 לספרו בהקדמה

 ~ת~נית ולו~ד ~הקורא ירצ~ ~ וז"ל המחברכתב
 וק""ווכו" ה~ד~

 ב~
 מ ה ק"ו של בני

~ 
 ת~ני~ו ן י נ ב ב ק ס ע

 י~~ה לא דתניא ו~~""פ ו~כופל כפול~~כרו
 היכל~בנית בי~ אד~

 וכו~
 ק~~א ~י" בי""ד הב"י כ~ב

 שהוא ורומו ורח~ו בארכו ונש~נה כמדתו שלא~~או ~א~
 בבנין ~מ~~סק מי ומרו~ם ד~אר הרי עכ""ל"מותר

~בניתו"

 למ~ש~~~~~
 ישאל

 ~ו~
 גדולי

 ~א דרך רק כתב~י לאהרבים ~רדותי ~חמת כי ~ור~
 ומת~

 ולא
 למ~~ה~~לכה

 ד~י~ב מילי ~כל ומברכו דו"ש ~זהוהנני
החותם

 בברכ~
 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~י~~ ~~~ ~~~~ ~~~"~
 נ" יו~~~""~"

 ~~ ~~""~" ~~ו"~ ~~~ כ"~ ~~~~~

~~ו"
 ~י~ר ~~כ~י וכ~""~

 ~~~~~ו~ ו~~ו~~ ~ר~""~
 ו~ו"

~ו~"ר
 ו~רכ~~~~ו" ~י~רי~ ~"~ כ~ ו~~ ~~י~"~ י~ו~~ י~ם~

~~~~י
 ~~כ~~~

 ~י~ר
 וי~"ר ~~ו~" ~~~ו~כ~ ~~ו~

~נ~כ~
 ו~~~~~ר ~~~ר

 כ~""י" ~~ו"~

~~~~~~~~~ 
 ~~ר

 ~~~"~ כ~~~
 ~~יי~~~~ ~~~~ ~~~ ~

 ~יו~ ~~ני" ~י~~ ~ונ~ו~ ~~~ ו~"~~~~י~""~~
~~ו ~~ו~ ~~~~ רו~~ ~~~~ ר~י~ ~~ני~ ~~~~ ~יו~ ~~ו~י~

 ~~ו~ ~~~~~
 ~ו~ר

 נ~~~ י~י~ ~~~
 כ~ר

 ~ו~~
"~~~ 

 ~ו~ רו~~ ~~י~י ~ו ~~ר~י ~~~~~" ~~~וכ~~~~י
 ~ו~ר" ~~ו~ וכנר~~~~~~

 ~~~~ ר~ ~~ ~ו~ ~~~

 ו~~רוכו""
 ~~~ו~ ~רו~~

 ~י~ר
 כ~~~י ו~נ~ ~~~" ~ו~~

 ו~~~~י ~~~" ~י ~~ר~~ ו~~ ~~~~~"~~
 ~~~יי~

 ~ו

ו~כ~ו~
 ~ו

 ~~ני~ ~~ו~~ ~~יי~~~~~ ~~~~ ~~~ר~
 ו~"

 ~~ ~~~רי~ ~~ני ~~ר ~י~~ ~~~ ~ר~ ~~~"~~~~
 ~ו~ו ~י~~י~ ~~~י~ ~~ו~~~

~~~ורו ~~~"~ ~~נ~
 ~~ו~ ~~ ~ו~ו ~~~ו ~י יו~י~ ~ו~ ר~~ ~~

 ~~~~וו~
 ~ו~~

~ו נ~~~ ~י~ ~~~ ~~~י ו~~~י~" ~~רו
~~~ ~~~~ 

 ~~~רו
 ~~~~ ~~~י~ ~~ ~~~~ ~~~~

 ~~~~~ ~ר~~ ~~~~ ~~~ ~~ ר~~נ~
 ~ו ~ו~ו

 ~~רו ~רי~" ~~~~~
 ~נ~~

 ~~ו
~~ 

 ~~ר ~ו

 ~יו ~~ י~~ ~~ ~~ ~~ ~ו~ו" ~נו~~ ר~~י~~~"
~ו

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

~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~נ~ ~ו~~~~~~  
~ ~~~ ~~~~~ ~ ~ ~  ~  ~~~~ ~~~ ~~ ~~ 



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~
"~~~~~ 

 ~ו ג~ו
ו ~~~~~" ~~~ ~~ ~  

 ~~ו~ו ~~
 ~ו~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~

 ~~רו ~יגו

 ~~ו ~~~יר ~ ~י~ ~~ ~~ ~~י~ ~~~~
"~~~ ~~~ ~ ~  ~  ~~~~ ~  ~ו ג~~ו 

~~~  ~  ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ו~  ~  
 ו~ינו

 ~~~ ~~ ~ו" ~~~~~
 ~~ו

~~ ~~ 
 ~ו~ו

~~ 
~~~  

~~~ 
~ ~  נ~ 

ו ~ ~  
 ~י ~ ~ו~

~ ~~~ו~ ~~~~  ו~יו ~ו" ~~ ~~ ~~ 
~~~~~~~ ~"~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~ 
~~ ר  ~~~ "~~ ~ ~  ~  ~ ~  ר~ ~~~ 
~

~ ~~~~ ~~~ ~וג~ ~ר~ ~~~~~ ~~יר ~~~יר ~ 
~~~ 

 ~~"~~ ~~י~ו
~ ~~ ~~~ ג~ ~י~~י ~  ~ ~  ~~~ 

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

~~~ו~
 ~ו ~י~ ~יו

 ~~~~~ ר~ו~
 ~~~ ~~" ~ו ~~ו

 ו~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~ו~~
 ~ו

~"~~ ~~~ 
 ~ו~ ~ ~~~~~

 ~ ~~~ ~וו ~~ ~~~ ~י~ו
~ ~ו~ ~ ~י~ ~~~~ ~~ר~~~ ~  "~~~ ~ 
 נ~ ו~" ~~ י~~~ ~י" ~~"ו ~~ ~~"~ ~~~~~
~~ג~ ~  

 ~~ ~~~ ~~וו ~~ו
 ~ו

 ~~~~~~ ~ו~
 ~ו

 ~~ ~ג~~~~~~
 ~~ו ~~~י~ ~~רור

 ו~~ ~~נ~
~ ו~~ ~~~~~~~  

 ~~~ו
 ~~~ ~ו~ ~~~~ ~~~~

 ~~ו ~"ו ~~" ~" ~~~~ ~~ ~רי~ ו~י~~"
 ~ו~

~ ~ ~
~ ~~~" ~~יגי~ ~ור  ~~ו~י ~~~ ~ז~ 

~ ~~~~ גר~ ~נ~~~ ~~~~~"  ~  ~  
ר~~~

 ~~ר
~~~~ 

 ~או~~~~
 ונרא~ ד~ריך" צ~~ו

 ל~נ""ד
 עו~

 ביתר
 בתשו" פלא ד~ר ראי~י ~~ בעיוני ואגב~נד"ד" שא~

 נושא בענין ~"~" אות קל""ג סי" ח""א ~יו""ד נזר~בני
 ~וא חבירו של ~ממוןונו~ן

 מ~~
 ו~""ז וכו"" ~י~ו

 ב~~יך שהובא ~רמ"א מ~ברי~~יא
 כת~

 ואם ~ וז""ל שם
הרויח

 במעו~
 לא או ב~ן להשתמש רשות לו היה בין

א~
 בעל בא אם ~הו הפק~ון" לבעל הריוח מן ל~ת
 לעצמי ~הן ~ויח ואני פק~וני לי תן ואומרהפ~~ון
 חייב בידו מעכבוהוא

 לי~~
 ~ו" ולה~א מכאן הריוח

 וע""ז~""ל"
 ונרא~ ~ שם נזר ~אבני כת~

 מחלק שהוא
 ~~ין

 ~ויח שהנפקד יען חבירו" של כיסו למ~~ל
 ~פ""ז וב~"מ~מעות"

 הי~~ מלו~ מ~~
 משמע

 שג~
בהלוא~

 ~היכא
 דל~

 איסור
 רבית~

 אך וכו"" כן ~דין
~אמ~

 פסק ~ש"ך
 ש~

 כרש""ל אלא כרמ""א דלא
 והנ~ נזר" הא~ני ע""ז וסיים ~ ח~ירו" של כיסולמב~ל ~~ו~

 ~הש""~ל~ע~
 שמי~ י~י ~לצאת מוסכמים ~וראותיו

 ~ינו
 וז~ ~פיס~"מו~יל

 אסור חבירו של כיסו למ~~ל דו~ה

לתב~
 הח~ה ממנו

 ~~יניה~ פ"~
 וחלילה שם~" ~~ני~ונו

~סוק
 נג~

 מ""מ ישראל" בכל מ~ובלים שפס~יו הש""ך

~כגו~
 ~~~ריי ו~ש~~~ עכ""ל~ ביניה~ לפשר ~וב זה

 ~מעות ~~ע כ~ראם ~ג~
 ~~יי"ל ל~חזירו" צריך בדיני~~

 תפיס~~ מ~ני ~לאכה~"ך

~~~~
 ~ה על

 דבס" "~שי~א""" שכת~
סי" ~חו"~ צבי נ~ל~

 ס~ רצ"~
 ז"~

 ~חת"ס ב~~רי באריכו~ איירי
 שנהנה היכא אך ~ז~""ל~ וסיי~דל~לן"

~ 
 נ~ה שלא

 בא אלאשליחו"
 המעו~

 ~~שו"ע כגוונא בפק~~ון לידו

 רק מיחשב דלא פ~ור ולהמהרש"ל הת~י~ה"~עת חיי~ דל~רמ""א מהרש""ל" עם הרמ"א ~זה מחולקכאן"
 גרמ~

 ""ופשו~ק~
 ~מוחזק יכול ל~ינא

 לו~
 מנח~ ~ספרי ו~""ע ~כ""ל" זה~כל וצ"~ לי"" קים

 סי" ~ח"ו יצחק
אות ~"~

 ~~ כ~~
 לי ~ים לומר ~ול ~לא פוסקים מכמה

 ת~ע שכ~ר ~אופן שכן כל וא""כ הרמ""~" הכר~~נג~
לצאת ~~ויי~ ~היכא ~פס~ינן א~""נ ~~חז~" ו~וא~מעות

 כהרמ"א לי ~ים לו~ר יכול מ""מ ~פיס~" ל""~ י""~

 עליו ~יש היכא ו~כ~"כ מדינא" לשל~~חיי~
 לצא~ חו~

 ~זה~ הא~נ"ז הכ~ת וצ"ע כנ"ל"י~~

 א~~~"~
 שאין היכא ~נוגע

 רוצ~ הנפק~
 כמואבל הריוח" ליתן

 ספק אין ליתן" שרוצ~ בנד""~
 שמית~

 ולא ~בד~ריך" והו~א ~סמ"ע כמ""ש~~ל"
 עו~

 ~מו~ל אלא
 הוא הפ~ור ~כנ י~~" לצאת ~המ~ות הנו""נ~ל

 חיי~ ש~י~ י~י לצא~ א~ל פ~ור" ח~ירו של כיסודמ~~ל ~ו~
 ו~""כ ש~" ~חו""מ צ~י ~נחלת וכמ~וארלשלם"

 כנ""ל~ נזרא~ני ~~ש~

 ~בנ~"~ לענ""~~~~~~~
 ל~עוסק יש

 ג~
 עפ"י חיוב

 השואל הרב דהנה להנות~" הריוח ליתןדין
 מתשו" רק ה~יא~נ""ל

 חת~
 ~חושן סופר

 ~פ~
 מ""~~סי~~

 ~יה ש~ם שם" ~שו~ה ~פתחי שה~יא
הנ~ון

 ~ר~ ~~~ו~
לשליח ש~סר~ תו~ ללו~~י קיי~ת

 להלות~
 בר~ית

 לנכרי~
 פשע ו~שליח

 ונ~ן ונ~א י~ו בהם שלחרק ~לוו~ ול~
הח~"ס ~~י~ ו~""ז ~עצ~ו" בה~

 פשו~ ~~י~
 ~פ" ~יש"ש

 ~חו~ל~
 כיסו ~מ~~ל

 ~ידו הרשות ליתן ברצונו רוצה אם אך פ~ור" חבירושל
 גם כמ~וארלקבל"

 ~יו""~
 ~סי"

 קע""ז~
 ~שם ו~ש"ך

מ"א ס"~
 מ""ב~

 הי"ו הנ"ל השואל ~רב ~עיר וע""ז עיי""ש"
 ~נוג~ ~~~ שאני~דיל~א

 א~נ~ ~נ""נ" לצ~קה
 ~חת"ס

 הר~~~ארי~
 ~י~~ ~בחו""~ אחר~ ~תשו" ~נ""ל ב~נין

~~"ח~
 ~~~~א

 כ~~ ש~
 כ~ו המ~~ל ~~ין חילו~ים

~~
 ו~~יא ח~ירו"

 ~ירושלמי ש~
 ~פר~

 נשך אי~~ו

ה"ג~
 לחבירו ~עות הנו~ן תני תוספתא" שם שמייתי

 פירות לולי~ח
 לו אין ל~ח~י לא ואמר שכר" למחצי~

 ממנו מוציא זה הרי של~ח י~וע ואם תרעו~ת" אלאעליו
 א~ר ~ירושלמי אמר וע"זוכו""

 יצח~ ~
 הדא

 ע"ג ~ב""מובש"ס וכו"" תרעומת אלא עליו לו אין ~בירו כיסהמב~ל אמ~
 ע""ב~

 דיהיב מאן האי חמי רב אמר
 ~שלם לי" זבין ולא ופשע חמרא לי" למזבן לחבירוזוזי
לי"

 כ~ק~
 הש~~""~ וכ~~ ~זולשפ~" אפרוותא אזיל

 ~~יירי
 לא שאם ע~וש~תנה

 יקנ~
 ~ל~ה משלו ~ין לו ~ימציא

 חבירו של כיסו ~מב~ל קיי""להא
 אי~

 ~לא עליו לו
 שם מ~ובצת ובשי~ה וכו""תרעו~ת

 ~ש~
 הרי~ב""א

 ~שלומין עליו קבל שלא אע""פ ד~כא וז~ל תירן"מורו בש~
 הוא ~למלא סחורתו ~ו ליקח מ~ותיו לו שנתן כיוןכלל
 אחרי~ ע""י או עצמו ע""י לוקחהיה

 אלא
 ה~~י~י שז~

 מ~ות~ו לו ונתן עליו וסמך לו"שיקח
 ע""~

 הוא הרי כן
 מה לו לשלם~ייב

 שהפסי~
 ~נאה דבההיא בהב~חתו

 מ~ין ~תעבד מ~ונו לו ונותן עליודסמיך
 וכו"" ~ר~

ונרא~
 היכא א~ל וכו" מהרי~~"א א~ם יח~ק לא דל~ינא
שה~פס~

 שנתן מי ונפק"מ שחייב" לכו"ע בריר
 ואינו לו יושב והלה ~חור~" לוליקח מעו~

 עו~~
 ~וא כלום

 ומ"מ ברור" ריוח ~רייח שיכול ו~ברר במעותיו"~בעו

 צ~ך ~"ז מעכ~ו"~
 ~ל~

 וכ~" עיכובו ש~"י הפסדו כל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~ם~~~
~~~~  דכל שם ~רש""ל מדברי וכן הראשונים מד~ריומ~ואר

 מסתמא בעצמו" ~רויח יד ששלח ברור אומר דאינוהיכי
 לחלוק כדי מעיקרא שעשהתלינן

 דאחזו~י ב~"~ ע~
 יד לשניח מחזקינן לא וגזלנותא ברשיעיאינשי

 ב~י~
 צריך ממילא וא"כשאסור"

 החיו~ לשל~
 עניו" עלה שכ~ר

ונרא~
 דיכול

 לשליח מעותיו בנו~ן ומכ"ש ~"ז" להחרי~
 שקנה וטוען אחרים" דברים וקנה ושינה ל~נות לשותף~ו

 ~סו~ מרדכי ו~י" גזלן" ד~ו"ללעצמו
 ישו~פ" ה~לח לטובת שעשה אמרינן מסתמאומ""מ מציאו~~" אלו

 יקבל לא אם ריוח לוליתן
 בחר~

 שעשה
 ע""~

 ל~רויח
לעצמו

 ונעש~
 ו~ל עליו" גזלן

 ז~
 עתיק גזלן הוא אם

 ש~י~ב ~וה אבל ~הנ""ל" וכ"ז כנ""ל" לקנסוראוי
 מבואר זה כל ריבית משום לו לשלם אסור כיסווביטל ~מל~

 במרדכיג~
 ומ~רש~

 עכ"ל" שם
 והנפ~"מ דינים ז" מזה היוצאים ~דינים כתב~~~"ן

 יז"ל שם" ו" ה" ג" דין הוא לנד""ד"היותר

ג~
 מקבל איני אם ~רשות שלא בפ~דון יד שלח אם
 היה מסתמא אמרינן באיסור יד לשלוח שנתכווןבחרם
 וכו"~ ריוח חצי לו ~לם וצריך ה~קיד לטובתכוונתן

~~
 לו ליקח ~~חו מעות הנותן

 פירו~
 סחורה או

 של היזקו ~ין אם כיסו" וביטל קנה ולא לו והלךוישב

ז~
 של היזקו אם אבל כלום" עליו לו אין ברור

 ברור" ~

 יכול היהוהש~ח
 לעסו~

 מבואר עשה" ולא ופשע בזה"
 מצאתי ולא הואיל מ""מ לשלם" שחייב ~נ"ל~הרי~ב"א

 במרדכי וכן להדיא"כן
 ~ד~"~

 ס~
 ק~"ו~

 מש~ע לא
 על~צת"

 כ~
 עכ"פ ולבצע לפשר אר~ה ~ידי כשיבוא

ו~
 ואם

 קנ~
 אלא השליח

 ~סעי" לעיל מבוארדינו הרי גזל שנ~רא ~אופן ששינ~
 ג"~

 עכ"ל~ בפקדון יד שולח גבי

~"~
 מהה~~ הרי

 ~ריך מיבעיאדלא דידן" בנידון גם מוכח ו~" הג"
 לש~

 אף אלא ה~פסד" כל
 כנ""ל ולבצע ~שר ויש ריוח" חצי לו שישלם אפ""להי~

טכ""פ"

~~ן~
 ל~ת זה ענין בא היה שאם לענ""ד נראה היה
 אף הנ"ל השליח את לחייב אף טעמיםיש

 עוד דיש ומכש""כברצונו" ש~
 חיו~

 כ""ז ברם יד"ש" לצאת
 לקבל דמותר כנ"ל" לשלם רוצה דהשליח לנד""ד נוגטאינו

ממנו
 ל~

 כנ~נ""ד~ פ~פוק" שום
 בפ~ כתבתי~""ן

 ואין כאן" ~נפש שנסעתי ט~רי"
המ~ום

 גו~
 מחוסר כאן הנני כי יותר להאריך

 כתבתי~ ו~נ~נ"ד בהם ~ייןספרים

 א~""ע באה""ר הדו"ש זקינך הנניו~ז~

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

~~~ 
"~

~~~~~ 
 ם~~~ ~~~~~

 ~" ~~ם~"

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

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

 ~~~ ~~~~ ~יו~ ~~~יו
~ ~ו~~~~  ~ ~ ~~~~ ~ו~~   

 ו~~ ~~ ~ר~~ו" ~ו ~~~~ ~וי ~~~ו~~~~
 ~~~ו

 ו~~ ~~ו~ ~~ ~ו~~ ~~ו~ ~~~
 ~ ~י

 ~~" ו~ר~~~ י~~~ו~ ~~ ~~ ~~~ ו~ו~~~~
~~ר

 ~~~ ~ו~ ~ר~~~ ~~ ~~ ~ו~" ~~

~~~~~~~ ~~~ 

~~~~  
 ב~ף ~והוא שם" ~תוס" מדברי שהביא

 ס""~
וז""ל ההיפך" שם מביאר דהרי לפענ"ד" פלא היאע""ב~"

 ו~
 דפקידה ~רש" שרוצין לפי כן" שהגיהו כלל" נראה~ין ל~תה" סמוך אלא נצרכה לא בספרים" שהגיהו

 ובשבו~ות תשמיש"היינו
 ~די"ח~

 לוסתה דסמוך מוכיח

מדאי~
 לדבר ביוצא לה דמוקי ועוד וגו"" מוהזהרתם

 וכו" דרבנן נמי לוסתה סמוך~"כ דרבנן" ווס~ו~ ע""א~" ~~~"ו ל~"ד א~ילי וא"כ~רשית"
 עכ"~

 ~ורש א""כ
 ~"דיוצא"

 ו~
 ועכ"ח דרבנן" לוסתה סמוך אף דרבנן

 מ"שצ""ל
 דג~ לומר" ניחאדאז דאוריי"" וסתות למ""ד היינו דאו~" דהוי מקוד~

 לוסתה סמוך
 ~א~ו~

 ~הש~ס כפש~ה
ופרכו ~עלמא" אס~תא דהוי צ"ל ולא הקרא" מןדמוכיח

 ~ו~
 דרי~""ל דהא ל~ו דמשמע

 דחיי~
 לפקוד

 אתיא לדרך" יוצא שהואב~ה
 לכ"~

 וסתות ל~ד ~ין

ד~ו~
 למ""ד ~ודם ~קשו ובזה ד~נן" וסתות למ"ד ובין
 דיוקשה דאו~"וסתות

 א~
 ו~ח~ מצוה" לדבר הוי אם

 ויוקשה הרשות" לדבר דהיי שמסיק ~ ~יהוסיפו
 למ"ד דאף בתוס"" מוכח אין אבל דרבנן" דהוי למ"דאף

 לדחוק ~נצ~רך דאורייתא" לוסתה סמוך דרבנן"וסתות
 הב"י" לדברי~~ע ההיפך" מבואר וא~רבה ~או~" סמך רק דהוידר""ל

 בדברי דגם לומר ניחא בתוס"" מבואר כך כי~~~~~
 דהאי להקשות סתמא דכתב שם"~רא"ש

פקיד~
 דס~ך בתשמיש" להיות א"א

 לוסת~
 לפרוש חייב

 ס~ך אף ואז מדאו~" וסתות למ"ד רצ"למדאור""
 כדברי ריב"ל" על יפלוג דלא ו~מע דאו~"לוסתות
 עליו י~שה שלא כדי הרא"ש" דברי לפרש אפשרכן בש"ס" ~ורש מצינו דלא כיון כן" מעצמנו לחדשדאין בתשמיש" דמותר לומר אין דר~נן" וסתות למ""ד אףממילא ב~שמיש" מיירי לא דריב~ל וכיון לדברינו" הנ""לתוס"
ו~פרט בעצמה" מוס~ה י~ לוסתה דסמוך הראשוני~"הערות

 דהרא~
 ~בפ" הראב"ד בשם כן הביא ~עצמו

~א~
 וצ"~ הכי" ג""כ פיסקשהוא ומש~ בעצמו" ה~"י והביאו צרכיה~" עישה שהיא

 ו~זה הב""י" ד~רי לענ""ד
 על דבנה נ""ה~" סי" ~חיו""ד הנובי""ק דברי ג~צ"~
 צ"ע~ מ~ורו כל ~הרי ו~ג~לים" בנינים הזה ~תוס"ד~רי

 ~~~~~ ~~נ~~ ~~~~ ~~ ~""~ ~~ו~" ~~~~ם"
 ~י"

~~~~ר
~~ ~ 

 ~~ור
 ~~ ~רני~ ~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~
 ו~~ ~~~ ~~~ ו~י ו~""~ ~~~~י ~~ ~~~~~~
 ני~ ~י ~~~ ~י ~ר~י~ ו~~~

 ~~ו
 ~~~ו~~י~ ~~

~ נ~ ~~  
 נ~~ר

 ו~~ ~~~ו~
 ~~ו~ ~~~ וי""~~ר~~

 ר~נו
 ~יי""~~ ו~~

 הרואה בר"פ דס"ל א~~ואל קשה~~אורה
 ~~~הדאין

 מדאוריית~
 בהרגי~ה אלא

~ 
 דלא בכך

 ד~ האי אי~ר עכ~יוהרני~ה
 וכותלי יצא ~~~מול

 היא רגלים ~י הרג~ת וס~רה והרגי~ה" העמידוהו"ביה"ר
 רואה כל דמ~מאינןכמו

 ד~
 הרגי~ה דלא אף מעל""ע

 ל~ומאח חיישינן דלא ל~~ואל הס""ד לפי צ"לוע"כ מאוד" עד היא ~מורה קו~י" דלכאורה וכ" ~~מא"~אי

 ר~מעל"~
 דעכ~יו כיון ~כשיו עכ"פ דהרגישה ~יכא

 למימר ליכא חזיתי" ~הרגשה דהא ~מאה ו~אי~וא
 לפניך דם הרי למימר דאיכא כיון דמעיקרא ~זקה~ה

 התםכדא~ר
 בד~

 משא~ ~""
 הרגי~ה לא עכ~יו כ~גם

דליכ~
 מקודם היחה כן ~~אה הוא ~עכ~יו דכ~ו למימר

 ~ובא חזקה דמעיקרא ו~קה הרגי~ה לא עכשיודהא
 דם אחי עכשיו דמעיקרא חז~ה מכח ואמרינןהוא
 רגלים מי ~הרגשח תלינן ולא ~הורה ~גישה דלאוכיון

 ~כחדאחמול
 חזק~

 הרי חז~ת דליכא כיון דמעיקרא
ד~

 לפניך" ~מאה הרי ד~יינו לזה ה~נגדת לפ~יך
 עכת""ד" ברורזה ו~ילי~

 וא~
 דכחב

 כ~
 הס"ד לפי

 מ""~
 י"ל

 מדרבנן ~מאה ~הוא שמואל ~מודה ה~סקנא ~יג""כ
 ד~שחא חז~ה כאן דאין וכיון אר~~ה" ~מא ר~"יופי"

 דלא דהיכא ~מצא ~דיפ~" ו~~י ~~~עיקרא חזקהבו~אי"
 לפ"ז א""כ מ~ל"ע ~~מאה דלא ודאית הרגשה עכ~יוהיה
 ~ה גם הרי הרגישה לא דאם הת~וס" קו~י" ק~הלא

~וד~
 למפרע ~~אה בהרגישה ורק ל~רע" ~~אה דאינו

 סברא שפיר שייך ובזה החוו""ד"כ~"~
 ד~~

 ד~עיקרא אי"
 וא"צ להרנישה" לה היה הדםא~י

 מ""~ לדחו~
 התוס"

לחל~
 ~א בין

 דאמרינ~
 שו~ה ו~ין רבנן ~ליג לא

ועיי"ש" ומו~

~~
 דכ" ובי""מני" ק~~ דהרי לפענ"ד" צ"ב החוו""ד דברי לכאורה

~~ 
 בריש

 הס""~
 לענין

 ד~
 הנ~צא

 ממ"נ דק~ה הנוב""י ~כתב המקור מן ~חזקתובפרוזדור
 הר~י~~אי

 לא ואי מה~~ור" ודאי אז ה~קיר בפחיחח
הרגי~ה

~~ 
 ד~לא ס~ר ~מואל הא ~המ~ור שהוא בכך

ב~ג~~
 ומזה ~הורה~

 מוכי~
 ~""כ לח דבר זיבח דהרגשת

 וכח~ הרג~ה"מי~רי
 די""ל ראי" מזה דאין החוו""ד ~"ז

 דחז~~ו דהאדנ""מ
~~ 

 ד~מאה ~הרוח לענין המ~ור
 הרני~ה בלאאפילו

 ~שו~
 ~~א" מקו~ו ד~קור

 וגםועי""ש"
 ז~

 סי" ~בחיו""ד ב~מו הנוב""י דהרי צ~ע

 בז~ הרגי~כ"ח~
 די""ל

 דאי~
 ~~~~א" ~~~~י ראי"

 ראי" ~ביא י~ אכן ~ וז""ל כ"אח~ ו~יכ~
 ~ה~~ש~

 זב לח דבר
 מ~ומאת הר~ה" הוי הואמ~~ורה

 נד~" רי~ ~על~~
 ~ת~~א~~

 ~שום ה~~ם
 ביה"ר כותל~ דא~~

 הר~~ה הוי דלא ואס"ד~~מי~והו"
 ב~ר~~~ ר~

 ~נפתח
~ורה

 א"~
 קשה

 מכא~
 בהר~שח אי מ~נ ~~ואל

 ~וצא זה שדם לו~ר שייך האיך ~כ~יו" ~~ורה~נפ~ח
 הרגי~ה דלא ואי מקורה" נ~תח עכשיו הא~אח~ול
 ~בר הרגשת ודאי אלא לג~י~~ורה

~ 
 ג""כ ממנה זב

 ~רגשהמקרי
 עו~ה זו מה זו ~ושי" דהרי ועי~" וכ~

 ~הרות דלעניןלפ~"ש
 א~

 והרי ~~א~" הרגי~ה בלא

כל
 ~ומא~

 ~יא ~על"ע
 ר~

 ~~ו ~הרוח" ל~נין
דאי~א

 ~בד~
 ג"

 ו~ל~ ע""~~
 הרני~ה ~לא ~ף כן ו~ם דקא~ינא" ~ואל~הרוח ~א~ינא" מי ~פו"ר

 ו~~ הר~י~ה" שלא ד~יירי י"ל ו~פיר~~אה
 כן

 ~לנסחר
 ~יסו~

 ~~הא ~~ואל על ~~ה דלא
 ~~ו~א~

 רק ~יירי ~ש~ואלמ~ל"ע"
 ~עני~

 הרנ~ה" דצריך ב~ל
 ב~ו~א~~~א""~

 י"ל ~הרוח ל~נין ד~יירי ~על"ע
~~י"רי

 א~
 ~לא

 הר~י~~
 ו~~~אה

 ~יי~ינן דלא ~"ל וב""ש אחי" ד~עי~ראו~יי~י~ן ~ו~אי כע~

~~יקר~
 ~ום דאלו י"ל רק ~ר~~~" דהיחה א~י

ד~
 ~מא ~~י~ ~קור

 ל~
 כדאי" נדה ~~ע אלא הוי

 ~ל~ ל""~ נד~ ו~ג~ ~קו~ות" ו~~רבד~"ז
 ~~ו~אה ולד

כדאי"
 ברמ~""~

 ~משכב ~בפ"נ
 ו~ו~~

 ה~ו~~ה ~א~ אלא נ~~א דאינו אדם ~~מא אינווא"כ ג"~" ~ל" ופ""ו ~"ו
וכדאי"

 וא~"~ ~בד""ו~
 אי"

 ש~
 ד~~~~א

 ל~~~ אד~
 ~נדים

ולר""~
 ~~~א

 א~
 בו~לה

 ~~א מ~ומומקור ~~ו~ הוי ואלי ש~~~ ~ו~א~
 א~

 ~ו~את אלא ~מ~ה אינה היא
ולפי""ז ~~ו~" נדה וד~י ד~וי ~הר~ש~ ~יירי ע"כ וא"כער~"

 ~~ א"~
 דלא כ~ו דני~א הנ""ל בתוס" ~הקשו

 כן ~רגישה~כ~יו
 ג~

 ד~ין לעילשביארני דא~""~ הרגיש~" לא ~עי~רא
 ~~ל""~ ~ו~~~

 ~~רגי~ה דו~א הוא
 ז~ מ""~ ~~~יו"~כ""פ

 ~ו~א
 בנוג~

 ל~~איחה
 ~~ו~

 ~~~ה ~~~י" ~בל ~~ש"נ~
 ~ג~ ~~ו~

 דמ~ור נדה
 זהו ~~א~~קו~~ו

 א~
 ~~וס" הק~י ולכך ~רגי~ה" ~לא

 ~ו~את ל~פר~ ~כ"פדת~~א
 ~ג~

 עכ~יו כ~ו נדה
 ל~נין נדה יד~ידהוי

 ~הרו~
 פלוג~ דלא לתי"והצריכו ~על"ע" ל~~רע י~~א וזה

 מיירי מעל"ע ~ומאת ~נין י"ל ה~"סד~ברי
 ~ו~ הרנ~ה"בלא

 ומש""כ ~~~" מקו~ו מקור ד~י""ל
 על נ~צא דאם דמ"ד מנדה לזה וראי" עודהחוו~ד

 פ~ורין אחר ואחר בקר~ן וחייבים ~מאיםאותיום ~~
 בקרב~ חייבי~ דאו~יי~ וה~ע~ ~הור"~בו~לה

 דתלינן
ב~רג~ת

~~~ 
 ואחר הרואה" ר""פ כדא~ר

 ז~
 ~מאין

מס~ק
 א~

 ולא ארג~" דלא ~ום ראחה שודאי
~לינן

 דהד~
 הרגשח ב~עח אתי ~~מיש ב~~ח

 מ~ום יע""כ בהר~~ה ~בא לדם דחז~ה ~ום~מ~"
 ד~~י~ראחזקה

 אמרינ~
 והש~א דם ~תי ה~חא

 הנה עכ"ל" ~כוו~י" ה""נ ארג~הלא
 ע"~

 ראי"
 הא על קאיזו

 ד~~~ דחיד~
 ~הרג~ה ל~רע ~על"ע

 ני~א לא אמאי דאל"~דו~א"
 נ~

 הדם דבא כאן
 הר~הבש~ת

 א~
 בש~ס אי" דבאמת

 ~די"ד~
 דל~נין

 ד~~ה ואי ~בנדה" מעל"ע ~ין ל~ הוי ל~~רע~הרות
 לודיהיה

 די~
 בריש מעל~ע ב~ו~אח הרי באו~יו~" כמו

 לו ~ין ואעפ"כ והיום ~תמול ב~רנשה ~מו~יםפר~ין
 הר~~ה הוי אוחיום אחר דאמר ~בהא דכ" אוחיו~"דין
 מעל"ע ד~~מא ש""מא"כ

 א~
 לאיזה וא""כ הר~~ה" בלא

~קום
 דצריך ~יד~

 ר"ל ~~~עיקרא ו~""כ עכ~יו" הרגש~

דר~
 ד~מואל להו"א

 כ~ אמרינ~
 דהוי דהך ל~ס~נא" ונא

 אעפ"כ ~מואל ספק ~ומאתרק
 ממחני" ~~ואל על ה~~ה לא אמאי יו~שהעפי""ז ל~יל" כמו""~ ודל~ דמעי~רא" חז~ה בתר אזלינןולא ל~ר~ ~ע~ ~מא~

 דע~דאו~יו~"
 מזה" כחב~יובמ~"א בחו"ד" וכ~"ש הרגשהי בלא מיירי
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 ~~~~ ~~"~ ~יו~~י""~
 ~~~~ ~~ ~יו ~~ר~"ו

 ~~ו~~~
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 ~ו~ו
 ~~ ר~~" ~~ו~

 ~~יי~~ ~~ר
 ~~ ~~ ו~"~ ~" ~~ ~~~~~

 ו~ר~~~ ~""י
~~~~~~ ~~ ~"~ ~"~ ~~~ 

 ו~~ ~~" ~~יו ~י~~ו
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 ~~י~ו
~  ~~ר ~~ג ז~ו ~~ 

 ו~~~~~
 ~~ו

~~ ~ ~ ~ו~ ~~  ר ~  ~ז~" 
 ~~ ~~י" ~~ ~ינ~ ~~"~~"~

 ~~~ ~~ ~~ו
 ~ר~"ו~~י~

~ ~ ~ו~~ ~~~ ~י~נו ~~   
~ ~~~" ~~ר~~~  ~ו~ 

 ר~ ~י~ ~ר~~ו
 ו~ ~~~~~ יו~~ ~~י~י~ ~~~~~ ~~~~~רו~

~~~~~~ 

~~~
 ע~י פרי אמנע לא ~מ ~רדותי" גודל אף על

 מה ד~י ו~וא האומר" בקצירתעכ"פ
 בקושית הש""סמדברי דמוכ~

 הג~
 דם דלמא וני~וש

 ~אכול~
 כוונתהוא"

 הג~
 שלא כדי רק הוא

 ~מאה ודאי יהי~
 לאוסרה בנוגע אבל קרבן" ~ולהת~ייב ~רומהולשרוף
 רש"י וכמש"כ אס~ה" מ~פק דאף קושי"" אין ב~לה"על

להדיא
 מ~כול~~ ~בד""~

 ואמאי וז""ל~
 ~מאי~

 ודאי"
 משמע ~ן ~~~ ודאי" ~קרבן ולהת~ייב תרומה~רוף
 שם ה~וס"מד~רי

 דניח~ש דהכוונה וליחוש~" ~ד"~
 ביתר וקצת עיי"ש" ב~זרה ~ולין יהיו שלהםהקרבן ש~~

 ב~וס"ביאור
 הרא~

 ~שע"ג
 ה~ושי" דכל שם~" הג~

הי~
 בדיקות על אבל בק~ן" חייבין דקתני המתני" על

 וז""נ מספיק~" לה ד~מאינן למימר דאיכא קשי"לא
 עלהמאירי

 הג~
 אחרי השלישית~" ו~משנה ~בד"ה שם

 בסמוך איירי ד~מתנ~שכ"
 ל~ת~

 כבר ~כאשר וכו"
 הגרעק""א ע"זציין

 במשניות~
 וא""צ חייבין שני~םבראייתה הרגיש~ וא~ כתב~
 שלא אלא העד" בדיק~

 בדק אבלהרגישה"
 הו~

 שמצא ומ~חר ומצא" שלו בעד
 חייבין ושניהם נ~מאת תשמיש בשעת ודאי שלובעד

 וכןבקרבן"
 שורפי~

 א"ומרים ואין ה~רומה" א~ במגען
 לדםל~וש

 מקוםשאותו הת~מה" א~ לשרוף שלא "ל~ומרא""" מאכול~
 אע"~

 אצל לגמרי בדוק שאינו
 מ""~ לו" חוששין ואין אצלו הוא ד~וקמ""מ מאכו~

 נמצא אם
 מקום אותו אומרים אין מעוכה ר""ל רצוצה מאכולתשם
 ש~א ~לא ~תי" ומ~למא מ~כולת" אצל לגמרי הואבדוק
 ~מאה ~יא ~ומ"מ תולין" אלא ש~פין ואין ונכנ~"דחק
 שכל הרי עכ"ל"נדה"

 בג~ ה~קו"~
 נד~~ ~מ~ה דעדיין ודאי האאבל קרבן" לגבי כ"א אינו

~~י""~
 הרמב"ן ד~ש"כ פשי~א

 בנמצ~
 "~כל שלו עד על

 אין ל~ה ש""ז שעדיין כיון קינוחקודם
 הכוונ~ עליו"""באה המאכ~ול~

 לעניןאבל קר~ן" להתחייב ~מאין ודאי דאז
 תש~יש אחר רב ז~ן מצא אפ~ ~ד" ~ומא~

 אינו ""שהרי שם עצמו ~רמב""ן ו~"כ ~פק"עמאה
 לענין היינו בעלמא" ככתםאלא

 ש~
 וד~י ~מאה ת~א

 ליכ~ ~רב~ ד~""~ ככת~" אלאאינו
 וממילא

 מופלג זמן ~צ~ה ד~פילו הש""ך מש"כ שפיר~~י לפי"~
 ~שמיש~חר

 ~מ~~
 ו~ש"כ מ~פק" ל~ו~רא היינו

 עי" פוסקיםאיזה
 ~קפ"~ פת"~

 ס"ק
 ד"~

 מצאנו שלא

דני~~
 היינו האש~" בבגדי כמו האיש בבגד בכ~מים

 כתם~ ולא עד ~וא וכאן ~וששין" ~~ד ~בל דוקא"~~גד

~~~~
 בספר כבר ~ובא הרמב""ן דברי כי לי ~ר~ו
 סעי" ק"צ ס~ יו""ד ~על מאירבית

 ל"~~
 ופ~ל

 ולמעש~ בדבריו"~בה
 עוד ~יין הנ"ל~ כדברינו נשאר

 ~~ר~בסדרי
 ס""ק ק"צ ~סי"

 נ"ז~
 שמש~ע

 ש~
 כמש"כ

 ~על ה~י""ב בנימוקי וע"~ יעוש"ה~ הרמ~""ןבדעת
 הג~

שם~
 הג~ מדברי הבאתי וכבר ~~" מש""כ

 בדברינו הנ~ל
 ס~ ~ח""ח יצחקבמנ~ת

 ע"ג~
 יעו"ש~

 ד~ה~ הנניובז~
 שיזכה ומברכו

 בבית לישבל~~יך
~ 

 התו"ע על
 מעי~ע~ ה~וב וכל ~דעת הר~בתמתוך

 ~~יי~ י~~~~~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~

~~~~ין ~~~~" ~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~~~י~ ~~י~~~" ~~~ ~~י~~~~~ין
 ~~~~~~ ~~ה~ ~~~ ~~ ~~~~~

 ~~~י ~ה~י

 ~ור ~"ו" ~י~"~ ירו~~י~~~""~
 ~~~י~ ו~ר~"~ ~~~

 ~~"~" ~~"~ ~~ו~כ""~

~"כ
 ~~~ר~

 ~ר~ו
 ~~~~~~ ו~ו~~~ ~~"~ ~~ו~"~

 ~ר~"~ ~ר~י~ ~ר~ ~ר~~ ו~~ו~י~~כ~י~
 ~ו~"ר וכו"

 ~~י~""~" ~~~~~~~יי~~~ן

 ~~כ~""~יוו ~ו~~ ~~~ ו~~~ ~~~י~""~" ~י~י~ו~ ~~י~~~~י~י
 י~""ו" ~~~ ~~י ~~~ו~~~

 כ~~ו~~~~~~""~

 ~""~ ~~~~~~י
 ~ ~~~ו~יו

~ ~~~ ~~ו~~~~~~ם~  ~~~~ ו~~ ~~~~~ 
 ו~ג~י ~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~~~ו~

 ~~~ ו~ ~~י" ~~~~ ~~ ~ו~~" ~~~~ ~~~~~
 ~~~~ ~~~ י~~ ~~~~ ו~~~ו~ ~~ר~ו~~~ו~~
~ ~ו~~~ו~~~  ~~~~ ~~~ ~~ 

 ~~~ו
~  

~~~וג ~~ו~~ ~י~י ו~~ ~~~~~ ~י~ו" ו~""~ ~~~ו~""~
 ~"ז ~וו" י""~ ~יי~" ו~~" י~~~" ~ ~~~~~

~~ 
~~"~~~ ~~~~~ "~~~ ~  ~ ~~י" ~ ~~ 
~ ~~ו" ~~~ייו~  ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 

~ ~~ו~~~  
~ 

~ ~~ ~~~ ~~ ~~וו ~~  "~ 
~ ~ו~~ ~~~ ~ו~ ~~~~~  ~  

 ~יו
 ו~~ ~~~ ~~~~~~ ו~~ ~~" ~ ~~~ ו~~ ~~~~~

~~~
 ~~~וג

~  
ר ~  ~~~ר ~~רי~ו ~~~~ י~ ~י~ 

 ~ו~~~~~~
 ~ו

 ~~ ~~~"~ ~ג~ ~~י~~ ~ו~~ ~ו~
 ~~ר

 ~~י ו~~~ יו~ ~~~ ~~~"
 ~~יו י~ ~~ו~

~~~ 
~~ו~~

 ~~ו ~~" ~ו
 ~ור~

 ~רי ו~~""~ ~~~~
 ~ו""~ ~~~י~ו~ ו~ירו~ ~~~~ ~~~~י~~~י~

 ו~~י
 ו~~וורי~ ~~רו~י~ ~י~"~~~רו~י~

 ~~~~" ~~~יו

 ~~ו ~~~ ~רי ~~י~ו~ ~ו~~ ~~~~ ~~~~~~~
~וזר

~ ו~~~~ ~ ~~י~~ ~~ ~ג~" ~~~   י~י ~יו ~~~~יי~~~~~י~ 
 ~~ו~~

~~~~~ 

~~~~
 עד ~~דותי מגודל צריך אני לקצר אנכי

 ~שיב זמן לי נשארולא שכמע~
 ~וא~

 ההוראה להם אשר למורים המסור ~בר דא"בהילכתא ~ו~ ו~ דבר"
 יו~ יו~בחיי

 בשאלית
 אך ב~בר" יכרי~ו בו~אי נשי~

ז~
 אשר

 אופן ב~יזה הא" ל~שאלה בנוגע לי נרא~
 ~~""כ כ~ב ה~ילוג בוסת ל~~ומו""" הו~ת "חזרע~ין שי"~

 יסו~ א~ ~ןשהצד~י~
 בכל שרואה ~וא ה~ילוג וסת

 יום ב~לוגחו~ש
 א~~

 ~בשעה או האחרון""" ""מראייתה

שנקב~
 הוסת

 נקב~
 תש~ ~דהיינו בדילוג" חו~ש ~ל שתראה אצלנו

 או חשון" י"א של הראי" מכח ~וא כסלו י"בשל הרא~ סבת אם להסתפק שיש והיינו הקודמת" חדששל בראי~ ~לוי ולא כסלו וי""ב חשון וי"א
 ~~יר ובזה בשוה~ החו~ש וסת בכל כמו כסלו י""ב~וא שהסב~

 שלי~"א יהו~ה יו~ף מיה"ר הגאון הרב ~א~ובנכדי
 מחלוקת באמת ~וא ~ה ~י""ל יצ""ו" בלונדוןר"מ

~ 

 ~נ~הושמואל
~""~ 

 א~ ~"א~
 נקבע ב~ילוג ~חו~ש וסת

 הקודמת" ""~ראי" נ~מר ~אם ראיות" בג" או ראיותב~"
 כמו שמואל" כשי~ת ראיות ~" בע~ן ממילא ~~רםהוא
וסת

 ב~ילוג ~~ו ""כיון שם ~גמ" וכלשון לימי~" ה~ג~
 כמו ~~וא ס""ל רב משא"כ ~יא"" ממנינא לאוחזיתי"
בפלוגתת תלוי ~י~ן ~שאלה הרי ראיות" בג" די ו~ך החודשוסת

~ 
 ושמוא~

 בנדון ולפי"ז
 שראת~ השא~

 י"
 ולש~ו~ל ~דמותו" הוסת דחזר שפיר לומר יש לרבתשרי
 כ" למשל תראה אם גיסא ולאי~ך ~~מתו" חזרלא
 ~~פשי~אתשרי

 ד~ו""~
 לק~מותו חזר ל""ש

 ע~יין~
 ואח"כ

 הו~ת חזר דלשמיאל ל~יפך" י~י~ אז חשון" י""חתראה
 בדילוג שרואה הוא ל~ידי" ~וסת ש~יקר כיוןלמקומו"

 ראתה ~כשיו גם א""כ ~קודמת" ~אייתה ימי~ב"
 ימים ב"ב~ילוג

 הוסת חזר וממילא ~קודמת" מראיית~
 אין בכה"ג לרב משא"כלמקומו"

 ז~
 לוס~ה שייך

 ~כ""~ למקומו" היסת חזר לא וממילאהקודמת"
 והוא

 נפסק ~לכה והנה ו~פח""ח~ ח~תאמילתא
 בשו""~

 ~סי"
קפ""~

 ס~י"
 ז"~

 לחומרא ~ו~ין
 ראיות" בג" דנקב~ כ~

 שם ובש""ך ב~ו"זו~"
 מ~

 שכ~בו
 בש~

 ~באופן הב""ח
 ב~" רק ~קב~ה ~ד~"ל ש~ואל משי~ת חומראשיוצא

ראיות~
 בנד"~ א~ לו" חוששין אז

 בב"
 האופני~

 דל~יל
 ודו""ק~ להחמירצ~כין

 ל~אל~~~~~~~
 וס~ א~ ~~"

 נמשך ב~ילוג ~~ידש
 אחרגם

 ~רה""ג נכדי ה~יר החו~ש" ימי סיו~
 שלי~""אהנ"ל

 דג~
 ~בר

 הנ"ל בפלוגתא תלוי ז~
 הדיליג היא ~ראי" ~סיבתנאמר דא~

 ""מראית~
 ~קו~~ת"

 נ~שך וממילא ~פלגה ו~ת בגדר הואאז
 ~עיקר ~~~א החו~ש" ימי מתחילת הפ~ם עודומתחיל ל~ולם" ז~

 שרו~~הו~
 יום בדילוג

 ~ראית~ ~~~
 ואין הקו~מת

יו~
 נאמר אם אבל גר~" הח~ש

 ~יבת ~ז השני כ~צ~
 הואהראי"

 נשלם ~אם י""ל שפיר וממילא ~~ו~ש" יו~

 ולפי""ז החודש" ימי ~חילת חוזר אינו ~חו~שי~
 ל~חמיר יש~~ה

 כנ"~
 וכל

 אך ~~ה" ז~
 כנ""ל~ אמורה ~לתי כברלמ~שה בנוג~

~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~רי~ו

 ~~ ~~~ י~~~ ~~~~~~
 ~~"~" ~~גי~ ~~ו~ ~~~ו~ו~ ~~~ ~~~ו~יו" ~~~~~י" רו~~ ~""י ~~~ו~י~ ~~~ ~~יו ~~~י~ ~~"~
 ~~~~ו~י~ כ~ ~~ו~ ~~ ~~ו~ ~ו~~י ~~~ו~וו~~~י
 ~י~~ ~~~י~ ~~~וו ~~~ ~~~~ ~""~ ~~~~~~י ~~ ~~ ~~ו~כו~ ~~ ו~"~ וכו"" ~ו~ ~~ו~~י~

 מ~ ת~~~~~""~
 אלי~זר ~רבי בפרקי ש~צא

~פרק
 ט"ז~

 נוהגין ישראל היו וכך בזה""ל~
 שנא" ספק לידי יבואו שלא באצב~ הבתולים אתלהוציא
 וא~ הנ~~ אביו~ח

 ומשמע וגו" בתולי את ו~וציאו
 חכמי~" ברצון ובו~אי ישראל" כל מנהג היה ~כןא~א



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~  מצאווא~רבה
 לז~

 עי" הנה ע""כ~ ~רא" אסמכתא
 ~ר""א פרקי ~ב~פר שםבהגהות

 ע~
 תרי"ב שנתווארשא הרד""ל" ביאור

 לפ""ק~
 בהוצאת ~הכוו~ה

 הבתילי~
 ה~בר ברר פי" ~באצב~

 שהיו ב~י בתולי ואלו ~שמלה ופרשו מקראוכמש""ל ~~ור~ ש~י~ ב~צ~~ והרא~

נו~~י~
 לברר

 ~~ש~~~~
 ו~י" ~כ""~" ~~צבע" ול~ראות

 ~ס"ק שם הר~"ל בביאורג""כ
 ~ו~

 ישראל היו וכך
 פרשת ובל~""ת פ~" הז~ירות שער בפע"ח עי" וכו"נוהגין
 וש~ בזה" ~~""כ~באר

 ~ס~ק
 ~""ז~

 שלא
 לבו~

 לידי
 ~מקרא ראי" מביא אינו וא~ה" הנערה אבי ולקחשנא" ~פ~

 הא לענין אבל השמלה" ע"י הדבר ~בררין שהיו רקזה
 עיי""ש~ ראי"" משם אין באצבע~מעיכה

 ~י" ~~"~ ~~י ~ר~~ ~~ ~~ ~~~~~
~~""~ ~""~ 

 ~~ניו ~~~~~י~
 ~נ~~ ~~וו~ ג~~~

 ~~~ר

~ו~
 ~~~ניו

~ נ  
 ו~ו"" ~~~י ג~י~~ ~~י ~ו~ו

 ~~~ור ~~ ו~~~~~י ~" ~~ נ~י~~ ~ו~ו~ו~~יו

 ~~ ~~~ו~ ~~י ~~~~י~~ ~ו~~~ו~
 ~~י~ר" ~~י

 ~~ר ~ ~ז~""~ ~~~~י נ~~""~ ~~ויו~נ~וו
~""~~~ ~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~י~ ~ ~~~ נ~~נ""~ ~וי י~~ר~ו~~
 ~~י" ~""~ ~~~י" ~ר~"~~""~

~"~ 
 ~~""~ ו~~ ~~~~~

 ~ו~ר יו~~ ~ו~~~ינו ~~ ~י~~ ~~~ר~~ ~~" ~ר~""~ ~~ נ~~~ ~~~~~~ו~~
 ~ ~~ ~ר~"~ וז""~ ~~~~י~" ~~

 ~ו נ~~ו ~ו ~נ~~ו ~~~י ~י~ ~~ו~ו
 ~~~~י~~ ~י~ ~ו~ג~ו יו~ו~ו ~י~ ~~~ ~~ג~

 ~~~~ו
~ 

 ~~ני ~~~ו

~~~
 ~תתי" מו~""ר הרה"ג ~י בזה נתעורר~י כ~ר
 הנ"ל ספרי גליון על כבר וכתבתי שלי~"א~יי~ש

 וא~בזה"ל~
 אם היינו הרמ""א" מתיר יו~ו בן ~באינו

 וכ~"~ לכתחיל~" לבשל ולא נתבשלכבר
 אדם ה~כ~ת

 מ"ח~כלל
 ובהפלא~ ב"~" ~י~

 ~ל ~בחי"
 בב"~

 סי"
 עכ""ל" בזה~סתפק צ""ה~

 ה~ורה על לישב יזכה כי לברכו בזהוהנני

 דהלכתא אליבא שמעתתא ו~אסוקיועבוד~
 ה~עת הר~בתמתוך

 וחתי~~ ולכתיב~
 ~ובה

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

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

"~~~~ 

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

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

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

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

 ~~"~" ~~~"~~~~י~י~

 ~~ו~~~
 ~ו~""ר ~~"נ

~~~~~~ 
"~ 

 ~~י~"~ ~~~~
~ 

 י~"ו" ~ו~~ר~י"~~~~~רז

~"~
 ~~~ו

~~ ~~~~ ~~ 
 נ~רו

~~ 
 ~רי

~~~~ 
 ~~ו~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~

ו~ו ~~~~ ~~~~וו
~  ~ ~ ~נ~ ~~   ~ ~  ~~~ ~~ 

"~"~ 

~~~
 בפש~ות נראה כן כי

 מ~
 הח~""ס שהעלה

בתשובה
 ~חיו""~

 צבעונין בבגדי ~אף קס""א~" סי"
 ~רמ"אדקיי"ל

 סעי" ק"צ ס~ ~יו""~
 ~אש~ ~~

 הלובשת
 דברי על לחוש שלא הכתמים" על ~צלת צבעוניןבג~י
 ~ו~א זה וכו"" ש~הרבינו

 אבל עליון" בבג~
 בג~

 הסמוך
 מכש""כ וא""כ ~כ"ל" שמענו" לא וכתונת בחלוקלבשר

 ב~יגע כןדא~רינן
 ואף ~~" לבשר~

 לשו"~
 ~י~ו""ד

 סי" ~ח"בתליתאי
 ס""ג~

 כ""ז אולם החת"ס" על שחולק
 הו""ל ~אל""כ ממש" בשרה על לא אבלבחלוק

 קול ובשו"ת בחל~ה" כ"ש בצבוע ~הור בגופה אם~מה להוכי~
ארי"

 ~חיו""~
 סי"

 ס"~
 שאחרי שם ועי" כהחת""ס" פסק

 ~~רת ומ~~ה בזה"ל~ סיים כהחת""ס להוכיחשכתב
 ול~עתי הי~ב" מו~עםה~ת""ס

 חלי~
 בזה" נג~ו להקל

 וגם מח~~~ים" והראב~ן והר""ש ~הרמב""ןכיון
 כתבב~ג"מ וג~ תע"ב" אלו ב~ברים שהמחמיר כתבב~והבה"ק הרשב~

 דק~
 להקל

 נג~
 ~י ולכן עולם" עמו~י ג"

ל~קל
 במ~

 להקל אבל ~מ""א" שמפורש
 בבג~

 התח~ון
 במנחת שכתבתי מה ו~י" עכ"ל" וכו" לנו אין הליבוןוב~י
 קי"ח ס~ ~ח"דיצ~ק

 סק""ב~
 לפסוק יש אם ל~נין

 סעי" ק"צ ~ס~ ב~ה"י שהובא האחרונים ג~וליכהסכמת דיעב~" ולא לכתחילה לה~מיר לפסוק דיש ~ וז"לכהחת"ס

י""ז~
 להצילה נקיים בז" צבעונים בל~ישת וכן שם" ובבא"י

מכתמי~
 ~סע~ ב~ה"י כ~איתא לפסוק יש

 ~לא מ~ש" בשרה על בנ~א כן דשייך מכש""כוא"כ עכ""~ נ"ח~
 בשיםנמצא

 פוס~
 כנל~"~~ להקל"

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

~  ~~ ~~ ~ו~~ 
 ~~~ ~רי~ ~~~~ ~~ ~~" ~" ~~~ ר~~~~

 ~~ו~ ~~ ~~" ~~נו~ ~~~~

~~~
 בשו""ע מבואר

 יו""~
 סעי" קצ"ו ~סי"

~"~ 

 ~לכתחילה
 יום בכל בו~קת להיותצריכה

 באשהאולם ~שמשות" לבין סמוך וא" ~חרית א" יום" בכלפ~מיים הספיר~ ימי מ~
 שקש~

 וב~רע הב~יק"ת" ל~שות לה
 לעשות חכם"" הוראת ""עפ""י להקל יכולהבמעוברת"

רק
 ב~יק~

 ו~~ יום" בכל א"
 ע~יף

 ~ל~שו~
 וז" א" יום

 נהוג והכי כלל" ~ב~וק לא ~ימים ובשאר ב~יקות"שני
 ~הנכין בוד~י א~~~~למ~"

 א~
 א~שר

 א" ~יי~ לבדי~
 ובשאר ב~יקות שניוז"

 ~"מי~
 יו~" בכל א" ב~יקה ~כ"פ

 לד~~~ל~ו~
 הסמ"ג

 ו~~~~
 דמשמע בב""י ש~ו~א ו~~"ת

 לעיכובא ש~וא~~""ל
 ביו~ פ~~יי~ בדיק~

 וז"~" א"



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~י~ן
~~~~~~~

~~ג~~~
 ~~ו~קי~" ~~ל~ק~ ~~~ ~יש נראהלכ~ורה בערב" או בבוקר ~~דיקה ~~שה ~תי לשאלתו

 ~חכ~ת כתב~הנה
 אד~

 קי"ז ~כלל
שבכל שנכו~ י""~~ ~~י~

 יו~
 לאחר

 ש~רי~ ש~דק~
 א" יי~ ~יו~ ~אמר

 ואפילו וכו" ~" יו~ היי~ ~א~רו~שני
 בלשו~

 עכ""ל" ~שכנז
~א~""ג

 ה~י~ ד~~צ~
 ~יל~י~ בפ~ ~פיר~ צריכין אם

 ~ליו
 ~~""ת~נוב"י

 יו"~
 ו~~ו""כ קכ"ד~" וסי" ~כ"ג סי"

 ~~רי"א בשו"תכתבו
 ~יו""~

 סי"
 רל""א~

 ובשו"ת
 סי"~ח"ג ~~רש"~

 קי"ד~
 וכ"כ ל~פיר" נהגו ~לא

 ~~ד"~
 ~יו"ד

 ~צ"וסי"
 דג~ ~קי"ח~

 לכוין
 נר~~

 שתחזיק רק ~א"צ

 ישר~ל ~הרת בספר ~י" נקיי~" בסופר~~צמ~
~צ"ו ~סי~~

 הספירה ד~י~ר מדבריי חזינן מ"מ כ"ה~" ס~י~
 המובא השל~"ק ב~ברי אבל שחרית" ~ל בב~יקה~וא

בפו~~י~
 וז"ל" ~כתב ל~י~ך ~בואר

 וכ~
 י~י כל נהגתי

 לעת ש~ספיר לא~~יוצויתי
 ~יד~ ~ר~

 הח~ה שקיעת

יו~
 היו~ ליבוני" לספירת ~"

 וכ~" ליבוני לספירת ב" יום
וכן

 כול~
 א"כ ~כ"ל~

 נרא~
 יש ~~~רבא ~דבריו

 ~רב~ לפנותולספור לב~ו~

 ~פס~י צ~ק צ~ח בשו""ת הוב~י ~נ"ל ~י~ות~~~י
 קצ"ו ~י~ןדיני~

 וז"ל~ שכת~ ז"~" ס~י~
 שצריךי""א

 בפי~ להוצי~
 היום לומר

 וכו"" יו~

 ~~ש~ וז~ ליבוניל~פיר~
 בכל

 ל~~ יו~
 ערב

~של"ה~
 ~""כ הב~י~ה אחר בשחרית נהיות שראוי וי""א

~ס~~
 ו~נ~ הצ"צ" עכ"ל

 שתבדוק להי""א שציין מה
 למש"כ כוונתו ס~~"שחרית

 קצ""ז ~בס~ הסד"~
 שהביאאחרי ~ק"י~

 הוא הספירה ש~יקר הפרישה ~ברי ש~

 היו~בתחיל~
 שכ" מה ~ל תמה אני ומזה ~ וז"ל כתב

בשל~
 וכו"

 דל~
 ו~פי ~רב" לפנות כן ש~אמר צוה

 שאנו כ~ו ה~מה" הנן א~י מיד שתספורע~יף
 אלא הלילה" מתחילת סופרין שאנו העומר"ב~ירת ע~~

 הוא ביממא ~ספירה הלילה מתחילת לספור א~אדהכא

 בתחילת ל~יות ראוי מ"מוכו""
 וי~ו~ עכ~ל" ~יו~

 ~ד~ש~חכ~~
 נ~שך

 זה ל~י ~~""~" ~~~ ~~~~
ל~~וברי~ א~

 דא"צ
 ספי~

 ~יקר ~כ"מ בפה
 ~נ~"ד ו~~~ילא ~~דיק~~ ע""י~יא הנקיי~ ספיר~

 ~די~
 ל~שי~ו

 ~~חיל~

 ~~ ~~~י~ ~~~~
 ~~~~ר

~י" ~""~ י~~~ ~~~~ ~~~
 ~י""~~

 ~נ~~~י
 י~ר~~ ~~~ר~ ~""~ ~~

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

 יו~
~~~~~~~~ ~~~~ "~~~ 

 זו ~ו~רא הנה בזה"ל~~~~~~י
 ~ו""~

 "הר~"

והוב~
 ק"צ ~סימן ~ה"י ~~"

~ נ""~ ~~י~

 רמ"ד~
 שמקור ~~ל~י ~~יר ו~""ז ~כ"ל"

~ ו~ושו""~" מהראב""ד הואזו ~ו~ר~  גם שהרי דבריו" צ~~ו 
 אלי" ביד ישראלב~הרת

 תרל"ה~ ~ס"~
ציין ש~" שציינתי

 שבס~ להפו~קי~
 וש~ תרל""א"

 ש~~ בדברי וקצרתי ושו"~"ו~ור ראב"~ בזה"ל~ כ"

~~
 שיש כ"מ שכ"

~"~ 
 סי" ח""ו יצחק ~מנחת בד~רינו

פ"ח~
 החשק ל~~י שציינתי

 ולא פסחי~י של~

 ש~נ~צ~
 בב"ק רק

 ג~ ~""א~ ~פ""~
 ~בריי" צד~י

 ~~ בספריבדברינו ו~יי~
 סי" ~ח"ו

 קל"ב~
 ~~רי שהבאתי

החשק
 ~ב""ק~ של~

 הנ"ל~
 וחות~ כה"י ~וש"ת בזהו~נני

 בברכה

 ~~יי~ י~~~י~~~
 יו""ד ~מה"ת הנוב"י מדברי א" ג~ול לי העיר~~"~"

ס~
 קכ"~~

 מכה לה שיש ~אשה שכ"
 יכו~ א~ ~מ וז" א" בב~יקת להקלשיש ~א~
 ימי בשאר

 להצריכה ~וב דהו כל קינוח מבחון לקנחהספירה
הקינוח

~~ 
 בנד~~" הה"ד ולכאו" עכ"ד" לה יכאב לא

 ~~~~" ~~~י~ ~~~י~~ ג~י~ ~~~י~~ ~~י~~~~~י~

 ~י~~~ ~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~י~~~~~גי~
 ~ור~ו~~~"ד"

 ~~ י~""ו" ~ו~דוו
 ~~"~ ~ ~~ו~~י ~"

 ~~"~" ~~"~~ו~י"~

~~ו"
 וכ~"~

 ~~~""כ
 ~~~ר~

 כ~~ר~ו
 ~ו""~

 ~~וי""ר
 ~~~~ ~~ ~~ו~~~~ו ~ו~"~

 ~~י~~~~ י~~י~~ ~~""ר
~"~~~~~ 

 ~~~~ י~~י
 ~~""ר ~~~ו"

 ~יי~ י~ר~~
 יי~"~ ~~~~ ~ו~"~ ~~~~"~

 ד~~~~ר
 ~"י"~ו~~~ו וו"~

~"~~~~~
 ~~~~ו ~ כר~וי"

 ~~~כ~ ~~~י~ ~~~~
 ~~ ~רדו~י ~רו~י ו~~~~ ~~ו~~ו"~~י~~~

 ~~~" ~~~ ~~~~~ ~~~~~י ו~~~ ~~~י~ו" ~~ו~יג~~~י

 ~~~ר~" ~~~ו~~ו~~~י

~"~~~~ 
 ~~~~~~""~" ~נ~ר~ ~~ ~י~וי ~~ניו

 ~~י~וי ~ג~~~ ~י~ר~
 ~י~~~ ~ו~~

 ~ר~ו~ ~~י~י ~~~~~" ~~ו~~~
 ~נ~""ז ~ו""ג

 ~~~י~ ~~~ו~~~ ~~~~ ~~ נ~~ ~~ י~~~~נ~
 ~~ו ~~י~~ גזר ~~ני ~~~רי ו~~י~ ~~~"~~~י~~

 ~~ו~~~~~~ו ~~י~~ ~~~יר ~""~~" ~~י" ~~~ ~ו~~ ו~~ר""~~
~~י~וי ~נ~""~ ~~~""~ ~"~ ו~י~~ ~~" ~נו

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

 ~~~~ ~~~יו ~~~~ ~~~~ ~~~~~
ו~~~

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

 ל~נ~~ ג~~ג~
 בזה" לחלק ~""כ ~בריו" דצ~קו נראה

 כי~נה
 כ~

 נזר באבני מוכח
 ש~

 ~באות שכ"
~שן ~"~

 א~
 שמתנדנד

 מ~~
 הוא גופו

 ובשב~ ~דולדל" שחשיב ואף חוצן אינורובה שפירש~ ל~ור~ ו~ומ~
 ~דצ""ד

 מ"~ פ~ור" ~כלי הנו~לו רובה שפיר~הצפורן ~ב~
 חוצן אינו

 ב~ן ה~נ היא" גופהד~מ
 וכל עכ""ד" ~~~נדנ~

 ז~
 לא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ ~~~י~~
~~~~  לענין לנד""דשייך

 סתי~
 היא" מג~ה דלאו שנת~וע~ה

ואי~
 ללמוד

 מ~~~
 חציצה" ~י~וי דלא

 השא~~~~י~~
 חציצ~ ל~ני ~נוגע

 בזהדנתי השיניי~" ~סתימות
 מ~ומ~ ~כ~

 ואציין יצחק במנחת
 ~סי" בח"א מהםכמה

 כ"ג~
 ~סי" ובח""ג

~סי" ו~ח~ פ"ב~
 קי"א~

 פ"ו ~~י" ובח""ו
 פ~~

דכבר דברינו" ~~ן עיי"ש"
 נק~י ~סתימת המקילים כד~רי ה~~ נתפש~
 סעי"קצ""ח ~ס~ שאול יד ובהגהות ק~יעות" דהוי ~יכאהשיניים"

 כת~ כ"ד~
 ~ן חדשים" ג" ~ל להתיר

ה~רים הנ~
 בתש~ שכת~

 סי" ח"ג ~מ""ת ומשיב שואל
 ח~ת ו~~שו" יעו""ש" גדול~אריכות ק""ח~

 ~סי" יוא~
 ס~ ~~או""ח קיימא של קשר כשי~ור ימים בז"~קיל ל"~
 ~רבינו ~רי עפ"י ~זה" היתר יותר י~ שנה ~ציובשיעור שי""ז~

 ס~ ~חיו"ד נזרוהא~ני עיי""ש" ~ולם בי~ול הוי שנה חצי דעל שם" ~ב""יירוחם
~~"~ 

 ~הרה גידולי ובס" עיי""ש"
~~תשו"

 כ""ב~
 צידד

 לו~
 ~סיר א"א דאם

 ע""י אל~

או~
 יצחק ב~חת העליתי ובזה ~יי""ש" חציצה ל"ה
 ובזה חוצ~" דאינו ~עית ~סתימה י"לדה~"ד

לנד"ד בנוג~
 הנ~ הסתימ~" שנתרוע~

 ~~יל עדיין אם
 והויא ~ן" קודם ש~יהכמו ~

 מוע~ סתי~
 בזה שייך

 ~א~ן א~ל הנ"ל"כל
 שמחמ~

 ~יון
 הסתי~

 ~ועיל לא

 א~ צ"~כל~
 א~ ובפר~ חציצה" ל"ה

 היא
 יכו~ עצ~

כ~ר
 באשה נשא~י כאשר דבכ~"ג ול~כניסה" ל~וציא~

 ל~שה~
 גפן צמר הר~א ~ם ~ניח הדד ~תוך מכה

 לנק~ י~י~ שמונה כל לבוא ~ליהוצוה
 ו~ח~ף

 ס~ ~ח"ו וכת~תי לג~י~ שית~א חדשים ג"עד הסתי~~
דקש~ פ"~~

 להתיר
 ~ז~

 יש באם רק
 לח~

 מדולדל דהסתימה דכיון בנד""ד צ"ע וא""כ עיי"ש"קולא לידי י~ואו שלא
 ל"~ א~כ""כ"

 חתיכת כמו
 בעלמא" גפן צ~

~~~
 ~ו~ר ~י ~~ניו ~~~ו

 ~ו""~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~י~~ ~~~ו~

~~~
 סי~ן או"ח ~שו"ע המ~ואר ~פ"י לאיסור ~זה
ש~דחיקין ידי על בזה גם ו~"כ ז"" ס""ק מג""אשי"ז

 הפתי~
 עושהו וה"ז תכליחו" נגמר הצף ~וך

 סי" ~ח""חיצחק במנחת בכי~""ז באר~ות שכח~תי מה לעיין ימחולכ~"
 כ"ז~

 ל~ו~ה תדרשנו ומשם
 לנד"ד"הנוגעים עניני~ ~כ~

 התו""ע ~ל ליש~ יזכ~ כי ~~רכו בזהוהנני
מחיך

 ~רח~~
 ופור~ כ~"י" ונחת

 א~יי ~שלו"

~גאו~
 ~רכוח חות~י ~כל וחו~ם וכו~ב שלי~"א"

 ~~יי~ י~~~י~~~

 ~~ ~י~ ~~~י~ ~~~~~~י~
 ~" יו~ ~~~~~נ~ ~~~ו~~ר~~~"~

 ו~~~~~
 ~~~"ו

 י~~~~ ~~ ~~~ ~~~ו~ ~י"~ ב"~ ~~~ו~~""~
 ~~רו

ו~~~ר~ו"
 י~ר~~ ו~~~~ ~ר~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~וב~~ ~י~ורי~~~~""~
 ~ו~ר

~~~~ 
 ~~~וי~~~ור~~~

 ב~~"~ ~ר~
 ~~ו"ר ~~י~"~ ~~~~~~י~~ ~~~ י~~ ~~~~ ~ו~"ר

 י~"ו"~~רו~~יו ~~~ ~~~~~~

 ר~~~ ~~~ו~" ~~ו ~~~~י ~~~~~~~~~~~"~
ב~

 ~~י~""~ ~~~""~ ~~ ~~ר~ ~~~ ~~~י
 ~~ר~~~ ו~~ ~~~ ~ו~ ~ו~~~ר~~

~~~ו ~~ ~~י" ~~ו
 ~~י~"~" ~יי~~ ~~~י ~ר~

 ~~~~ו~י ~~~~~ ~~ו~י ~ ~~ ~~~~י ~~~ ~~~~~
 ~~י~"~ ~~~~""~ ~~~ י~~ ~~ ~~ר~י~

 ~~ו~~~
 ~~ו~ ~~~ ~~~יו~י

 ~~רי~" ~~~ ~~י~י
 ~~~~~ ~~~ו~~ ~~~"~ ~~~~~~י~ר ~~ו~~ ~~~~ ~~ ~~~י ~~~ ~"~ ~~~~~" ~~~~~~~י~~ ~~~ר~

 ~~ ~~~~ ~~~ינ~~ג~~~
 ~ו~~י ~~ו ~~ר

 ~~ר ~י~ ~~~ ~ ~~ ~י~~~נ"~
~~ 

~~~
~ 

~ ו~~~  ~~ ~ ~  ~~ 
 ~ור ~י

~  ~~~ ~~~ ~~~ ~נ~ י~ ~~ נ~~ ~~ י~ר"י~~ו ~~~ ~~~ ~~" ~~ ~~ו~ ג~~~~ ו~~נ~~" ~ 
 ~~" ~~~~ ~~~ ~נ"~ ~~ ~~ ו~ ~~~"~נו~~י~
~"~"~~ 

~~ ~~ ~  ~~ ו~""~ ~~~~~" ~~~ 

 ~~~ ~~י~~~ ~~~~~~~~
~ו

~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~ ~  ~ ~  ~ ~  ~~~ר~ני~ ו~ 
 ~ו

~ ~  ~~ 
 ~~~~ר

 ז~~יו ~~י~~
~~~~~" ~  ~ ו  ~נור~~ ~~~ ~~ 

 ~~ו
~~~ 

~~
 ~~~~ר

 ~~~ ננ~
 ~~ר

 י~~~ו ~~ ~"י~~י~ו ~~~~ ו~~ר""~ ~~
 ~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~

~ ו~ ~~"~ר~"~ ~ ~ ~~~ ~ו~  ~  ~ר~~ 
~ ~~~ור ~~~~~ ~~ ~~~ו~ ~ ~~~"~~~ו~~ ~ ~  
 ~נ~ונ ~י~ ~~~ ~~~י~ נ~ ~~"~ ר~ ~~ניי ~ני ~~~ ~~~נ~~ ~~~ו~~~

 ו~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~
 ~~~"~~ נ~ ~~~ ~י~וריי~~

~""~~~~ ~~~~ 
 ש~ר~נים שמ~חי לא ~ני~~~

 ~ש~נזי~
 פ~~"ק י~מכו

 ~כלל ונד"ד ~י~" שהרמ""א היכא ה~~~רעל
 אמנם כ~" מעודי ש~עחישלא

 שאי~ היכ~
 יוצאים המים

לחו~
 דעת ~ספר ציין

 תו~
 סי" ~שם

 ר""א~
 להש""ך

 ~~ ב~ופו~"~סק""ל
 וכו" ל~וה ש~ים המים דאם

וכ~
 ה~ובל וכשיצא ~~ו~ל א~ם מ~מת שיצ~ו אותם
 וכן ~יי"ש" זיחלין מיקרי לא למקומם ~מיםחוזרים
 וכ~ר י~ויי""ש" הנ""ל כדבריו ~סו~ו ק""כ ~ס""ק ג"ככחב

 סי" ~ח""א ~~"י בספרי מזהכתבחי
 קמ"ג~

 ומח~ת
 ~צר~ מוכרח ~נני ספריםחוסר

~~~~~~
 ב~ריאות ו~~~ו וכ~"ס שלו" ~ברכת

 ~י~"א" יו"ח מכל נ~תוחיי השלימ~
 הימי~ כל דושת""ה עוזי~דו

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



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~ם~~~
~~~~~~~

 ~~~ ~~י ~~ ~~~~ ~~יי~~~~ין
 ~י~~~""ו ~~~י~~~"~"

 ~~"~" ~"~ ~"~ ו~"~

~~~ו~
 ~ר~"נ

 ~"~ ~~~ ~~~~~ו~ ~ו~~
 ~""ר

 ד~""~ ר~~"~ ~י~"~ ~~~~ם~~~~~
 ~~י~~ ~~~י

 י~"ו"~ו~~ר~י~

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

~~~~~~~ 
 ~~~~נו

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

 ~ו~" ~ו~ ~~~ ~~י~ג~ ~~ו~~
 ~~ ~~~ו~ ~~" ~"~ ~~~~~~

 ~~~~ר
~ ~ ~  

 ו~~~"~נ~~~~"
 ~~~רו

 ~~ ~" ~""~ י~~~ ~נ~~ ~~~ו~
~~~~~ 

 ~~ו~יו
~ ~~ 

 ~~ר
~  ~ ~  

~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~ 
 ~~~רי ~~~ר~ ~ו ~נו

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

 ~~יוו ז~ו~"~" ~~~י~~~
 ~~~ו~ ~~~י~

~ ~~~ ~~~ר~ ~"~~~~ג~  ~  ~  ~  ~~~~ 
~ר ~~~ ~~ ~""~ וג~~ נ~"~ ~~ ~~~ י~~וו~~

~ ~ ו~~~ ~~י~ ג~~~ ~~~   
 ~~~י~ו" ~~ר

 ~~ו~יו~
~ ~~ו~ ~י~~  ~ו~ ~~~ ~~~י 

~"~
 ~ר

~ ~~י~~ ~~~~~~י ~~~""~ ~נ""~ ~~~~~ ~~~י ~~ו" ~~ ו~~  ~~ ~~" ~~ ~~~~י 
~~

 ~~~""ר
 ~~"~ ~ ~וו""~ ו~~ ~~~ני~ ~ ~~~ו~~~~~י ו~~ ~~~" ~~י~ ~יו~ווי~ ~~~~""~

 ~~~ ו~נני~~י~""~
 ~~ו~~ו ~~~ו

 ~~~ ~ו~ ~~~

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

~~~~
 כ"ת ~יני ר~ו כבר

 ~ח""ה ~~פרי שכ~בתי ~
סי"

 צ""ב~
 ה~קואות שי~שו או"א לכל ~יי~ן ש~ני

 ~סא~~אר הנה"ק ~רן כ""ק שחשש ~~ששלצ~ת
 חוסר ש~פאת כיון אבל וכנ"ל"זצוק"ל ~שלי~"א~

 ~קו~
 הוכרח

 נכונה ~צתו שפיר בור" ע"ג ב~קוהל~שות
 ל~~ו~

 ח~ור
של~~ה

 נחל~
 וכאשר ה~ליון" הבור בצד ו~קיה לשנים"

 ~הרת ב~ל הרה"צ ידידיה~כים
 ובאופן שלי~""א" יו""~

 יהי~ ה~ליון ובור ה~קוה שבין ההשקהשנקב
 כשי~ור

 ~~ליון בור ובין ברווח"השקה
 לה~~~ו~

 פ~ק יהיה
רק ~בר" ~בר שהוא כל נקב וב~~ו כנ"ל" ההשקהבנ~ב

 ~פ~~
 ~בואר בזה וה~~ם הפקק" את יפתחו לפ~ם

 ~רן ~פי""ד וה~וא י"א~" אות כ""ד סי" ~ח"בב~פרי
בד"ח

 ~חו"~
 דלצא~ ל""ז~~ ~י"

 של החשש
 נ"~

 ונ""ס
 א~די

 רק נ~~ח
 אבל ~יי""ש" לרנ~

 ~ח~~
 לס~וך שקשה

 ~סי" י~ודה זכרון בתשו" כ~ב ~"כ הבלן" ~לבזה
 ~כ"פ שישארש~~ון ק~~

 כחו~
 ~יי"ש" פ~ו~ ת~י~ הש~רה

ובז~
 נ""ס ~שום שיש כשי~ור שנת~רב ל~שוש שיש

ונ"~
 לפתוח

 כנל~נ""~~ כרנ~ הפק~

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

~~~~~~~~ 
 ~~~ים

 ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~י~
 ~" יו~ ~"~ו" ~י~"~ יר~~י~~~""~"

 ~יוו י"~ ~~~~וח~

 ~רו~ ~ור~~ ~נ~~~ ~"~ ~י"~ ~""~~ו~~ו"~
 ~~~ו

 ~~~ ~~~ר~ ~~~~~ו~~~~
 ו~~י~וריו ו~~ו~~~"

 ו~ו"~יר~~י~
~"~~~ 

 ~ו~"ר
 ~~י~"~" ~יי~~ ~~~

 י~"~ ~רו~~י~~~"~
 ~~~~י" ני"~ ~~ ~~ו" ~~ו~~י ~~~~~~~~~~~"~

 ~~~י~וו~~~י
 ~~~י ~~י~ור" ~כ~~

 ~נדו~"~~~

~ ~ו~נ~ ~~~~~"~  ~~ ~~~~ ~~~ ~~ר"~ 
~ ~""~~ר~י~  ~ ~  ירי~~" ~ר ~~" ~"~ ~~ 

 ~ ~""~ ~כ~ כ~~"~" ~~~~ו~ו~~
 ~~ר

~~ 
~נ~~

 ~~~~~ו
~ ~~ו~ ~~ ~ ~ ~ ~ו ~~~ ~~ 

 ~~ר""~ ~"~ ו~" ~~" ~~~
ו ~  

 ~רי~ ~~ ~ו~
~~~~~  ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
 ~~ ~~ ~~נ~ר~

 ~ו
~ ו~~ ~~" ~~ ~~ ~  

 ~~ ~~~ ~~""~ ~ו ~~~~ ו~~~"
~~~ ~~ 

 ~ו~נ~~י~
 ~~~ ~~י~~ ו~~"~ ~נ~" ~~~~~

 ~~יו ~~ ~ ~~~~~
~~~ ~~~ "~~ ~  ~ ~  

~~  ~יו ~~ ~~ ~~~ ~"~ ~~ 
 ~~~ כ~

 ו~ו~ ~~~ ~ו~~~~~~ו~~
~ 

~  ~~ו~ ~ני~~ 
~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~
 ~""ס בידאי ~" ~י" ~רי"א ~תשו" כ"ת ~"כ
 דלא כ~דר""נ" לי י~~ול א~ולם ר""ט~ וצ"להיא
 לנד""ד" ~הרי"א ב~שו" שם ה~דובר ~נין ~~יד~תי

דהחת""~
 שם

~ 
 ~קואות בב" רק דהשקה" ~~נא איירי

 אחד וכש~נקים ב~ליונו" הנוד כשפופרת זל""זס~וכים

 שאיבי~~~ל~י~
 לחבר~ה

 ~נ~ים ושוב שת~~לא" ~~
 וח~~רתחבירתה

 ש~~ים ו~יינו ~יי""ש" ~ב" ~"י ו~ת~ל~~
 ה~קו~ ~""י נ~רוהש~ובין

 ~~לאיםו~שם ס~~" ~" בה שהיה הב"
 ובז~ כנ"ל" חברת~

 ~~ש~" ת~ה שפיר
~הרי""א

 ש~
 ~חת"ס ~ל

 דל~~
 ~א" ~~י~ לביאת צריך

 ה~הרי"א כ" זה ו~ל ~נוד" שפופרתל~בר~ה
הביא ~~~"~

~ 
 כהדר"נב~ש"כ בנד""ד" אכן ~ ~יי""ש" הי~~ כך שהיה ~שה

 נ~~~
 ~י"ל השקה" ~ום ה~" הבור

~ ~נוד" כשפופרתדצריך  אבל 
~"~ 

 שפיר
 ת~~

 כה~~נ
 ואף ~קודם" זרי~ה ~"י נכשר כבר דה~יםכיון

 שנ~ש~
ב~

 א"צ ~ו ד~ו~א י"ל שפיר חו~רא" ~ום הש~ה



~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ו~יכ~~ה""נ
 ימחול אמנם כ~~רה" בהשק~ א~

שלי~""א כ~דר""~
 ~יי~

 ק~""ז סי" א" ~חלק יצחק במנחת ~ד~רינו
 י" ט" ח"אותיות

 י""א~
 ~""י זוחלין מ~שש ל~וציא שבכדי

זחיל~
 שיעור ~צריך י"ל ל~~ר~ה מ~ור

 כשפו~ר~
 הנוד

 וי~~ול~יי"ש"
 כ~דר""~

 להכריע
 בז~

 ~תי ע"פ
 ד~~

 לו ~ניחו ~קום כבר אשרתורה"
 השמי~ מ~

 א~ ל~כות
הרבי~

 ~~ניית
 מאו~

 י~ש~~ב~יניו וכ~ו~ ~לעה"ר" ~~רה מקואות

~י~"~
 רבות ~וד שי~כה

 וק~ושה ~הרה להר~ית ~ני~
 למלא שיוכל ~י~ו י~זרו השמים ומן~ישראל

א~
 ~כלל ועד גוא""צ ביאת ~ד ה~~ורה נפ~ו ~את

בב""א~

 רב ו~ידי~ות בלונ"ח דוש~ה"ר ~זהוהנני
 ~רכו~ ~ו~מי בכלוחותם

 ~~~~ י~~~~~~~

 ~~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~
 ~" יו~ ~""ו" ~י~""~ ירו~~~~~""~"

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

 ~~י~וריי ~~~ור~~ ~ו""~ ~~~""~ י~~~~ ~כ"~~וכ~""~
 ויר"~ ~ור~~~~~י~

 ו~~ו~~ ~~~ר~ ~כ~י~י~ ו~~~יו
 ~~ו~~ ~~~ו~ו~י~ר~~

 וכו"
~~י~""~" ~~~~~ ~~~~~~""~ כ~""~

 ~רו~~י~ ~ו~~"~
 י~"ו"

 ~~ורו~ ~ז~ ~~~י ~~ ~ידי~~ כ~~~~~~~~~""~
 ~ו~"~ ~כ~~~~~י~

 ~~~" ~~י~י ~י~ר

~"~~"~ 
 ~~ר

~~~~ ~~ ~~~~~ ~  ~  ו~~ 
~ ~~  

 ~ו~ר
 ו~~~~ ו~~ ~~וו~

 ~"~ו

 ~~" י~~ ~~~ ~~ נ~~~ ~~י ~~נ~ ~~~~~~ו~י"

 ו~~~~ר~~
 ~~נו

~ ~ ~" ~~ו~ ~ו""~ ~~~~ ~~ז~"~ 
 ~ו~~ ~~רי~ ~~~ י~נ~ ~~~י~ ~~~ ~~ג~
~~ג~ ~ ~נ~~ ~ נ~~   ~~~~" ~~ו~ ~~~ ~~ 
ו~ווג~ו

 ו~~~ ~~~ ~~נ~~
 ~~~~~י~ ~~~~ו ~זו~~~ו

~~~~ ~~ ~~~ 
~ ו~"~ ~ ~ו~  ~  

~~י" ר"~ ~~י"
~ ~~ ו~~ ~י ~~ו~~~ ~~  ~~~ ~~ו~ 

 ו~ר~""~~ז~
 ~~ ~~~~~ ~~ ו~~~ ~~~י~~" ~~~ר

 ~~~~ זו~~יו ~~י~ ~נ~ ~ ~~~ ג~~~~ו~
 וכ~ור

~ ~ר~~~ר""~ ~  ~~וני~ גרו~~ ~~~ ג~יונו~~ 

 זו~ הלכה של ל~ומקו לירד כ~ת לי אפשר אי~~~
 ס~ ~ח"~ מנח""י לספרי להראו~ בז~ו~נני

 שזכינו ~הרה ה~ואות בניניב~~ני~ כ""ג~
 להקי~

 ~מנשסתר

~נ~
 ושם לפ"ק~ ~שי""ז

 כתו~ ~ ~או~
 למ~ה ~ בזה"ל

אצל
 ~ו~ כ~

 נ~ו ו~קוה
 ה~וקו~

 באופן ~שויי~ הנ"ל

שני~
 שהם

 ארב~
 ומכו~ה ~א~~ו חלוק אחד וכל וכו"

ב~בנ~
 ~או~ בי~~~ של

~"~ 

 חלק כל
 ~חזיקי~ ~עיקו~

~
 ~אות בשופי" מים סאה

 ח"~
 ה~בלה

 ה~סק~
 בבור

 י"~ ~או~ ~פח~ כשיעיר נ~וב זריעהשל
 של בעוקה

 נ~ש~זרי~~
 אספלט וחמר מלבנים מה~בל~" למ~לה

 פיואשר
 הי~ ה~ליי~

 העיר מימי ~בל ב~וקה ל~~לה

שבאי~
ופיו לבלו~ הראוי קרקע ~""ג המשכה ~"י לתיכו
 ~תחתו~

 סמוך ~עוקה ~אחר ובצד להטבלא ~~וך
 ל~~וה העוקה שבין כו~ל ב~וך נקב נ~שה ~עליוןל~יו

ול~~~
 ש~ה~ו~ ~מי~ ~ני ~ש~ח

 ~שעת
 ~ביל~

 אשר
דרך

 וכי"~ להמקוה ה~י~ יוצאי~ ש~

 י"א~ או~ ~~א~צ~~~~
 של ו~עם

 ה~זק~
 סאה מ"

 לצא~ כ~י הי~ ~~~ב~ למ~~ ג~~י~
 דעת

 התחתונה במחצי~ו ~"כ~ה~קה ש~ובי~ ~~~רי~ זו~לין גש~י~ מי דאיןהפו~קים
 תח~

 שי~~לא ו~ד וכו"" גשמים מי~אה ~ יש ה~~לה
 ה~ליוןשבפיו הנק~ ע~ ~מי~

 ש~ש~
 ב~~ו נ~קבן כבר ל~~"ה יוצאים

 בנ~נה ~רי וא""כ ~כ""ל~ וכו" באשבורן מקוהשי~ור
 היוצאים ~ים הנ"ל~תכנית

 להמ~ו~
 נכשרו כבר

 ודו""ק~באשבורן

 של~ דו~ בז~~~~~~
 ש~כה ומברכו ~רמה תורתו

לנוב
 ור~נני~ ~שני~ ~יב~ בשיב~

 עד
 בבי"א~ינון ביא~

 עוזידידו
 ~~ו~~

 בכל

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

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

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

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

 ~" יו~ ~"~ ~~"~ י~ו~~~~~"ר"
 ~~ו~" כ"~ ~~""~

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

~ ~"~ ~כ~~ ~~ו~~~יי~ ~  ~~ו~י 
 ~וכי~ י~ר~~

~ ~ר~~" ~~~~כ~ ~  ~"~ ~~~" ~~ ~ו~ 
 ~~"ר

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

~י~"~
 ~"ר

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

~~י~~~
 ~"ר

~~~~~ 
"~~ 

~~~~~~~~~ 
 ~י~"~"

 ~~ו~~ו~ ~~~~~~ ~~~ודי~ ~~ ~~ו~די~~~~
 י~י~~ ~~"



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~
""~ור~

 ~ר~י~ו ר~~"" ו~~י~ ויר~~"
 ~~~יר~ יו~~" "~רי~ ר~ ~~~ ~~י~ ~גו ~וו~~יר ~~~~~~~" ~~~

 כ"~ ~ג~""~ ~פ~י י~י~ ~ ~~~ בג~י~ו~~~ו"
~~~ו"~

 ~ברכ~ו ~י~ ~~ ~י~"~" ~~~~~~ר
 י~בר~

 וכ~~~" ~~~וי~~~~~~

~~~~~~~ ~""~ ~ ~  ~ ~ ~~~ ג~ו~  ~  
~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~  ~~ ~  

 ~~ר~~
 ~~ר

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

 ~~ו~ו ~~~~ ~~י ~~ר

~  ~ר~ ~~
 ר~~~~ו

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

~ ~~ ~י~"~ ~~~יי~ ~~~~ ~י~ ג~~ ~~ ~~~~~ ~~י~~~~~ ~ ~~~~~" ~~ ~~י~~ ~~   
~~

 ~י~ר
 ~ו~~ ~ו~

ו ~  
~~ ~~~ ~~~ 

 ~~"ג ~~" ~~י~וו ~~ ~~י~~ ו~י~ג~~
~~ר ~~~

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

~~
 ~~~ו ~י

 ~ר~ג ~י ~ו~
~ו~~ו ~~~י~~ ~~~ ~~ ~~~~י~ ~י~ ~~~וי~ו ~~י~ ~~~

 ~~~ ~~י ~ ~~ ~ ~ ~~י~ ~~~
~ ~ר~ ~~~~י ~~~~ ג~~~~י~~ ~ ~ ~~ ~~ו~~" ~~~ ~יו~ ~~ ~~י~~ו ו~~י~ ו~ו""  ~ו ~~" 
~ ~ו~~  ~~ ~~~" ~~~ ~~~יי~~~ ~~יי~ 
 ~~~~ ~ו~ ~ ~~י~ ~~~~ ~~ ~~~~~י ~~ ~~~~ ~~ ~~~י~~ ~ר ~~י~~~ג~~

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

~~~
 הל" ~פ"ב ת~ת בהל" ~רמ~""ם

 ו~כל ומדינה מדינה ~כל תינוקות מלמדימושיבין וז"ל" כת~ א"~
 תינ~וקות בה שאין ~יר וכל ו~יר" ~יר ו~כל ופלךפלך
 שמושיבין ~ד ה~יר אנשי את מחרימין רבן ביתשל

 ה~ולםשאין ~~ירי את מחרימין הושי~ו לא ואם תינוקות"מל~די
 מתקיי~

 של תינו~ות של פיהם ~ה~ל אלא
 ס"ז~~~ רמ"ה ~סי" יו"ד ~שו"ע פסק וכן ~כ""ל~ רבןבית

 קס""ג ~סי" ל~ו"מ צייןוברמ"א
 ס"ג~

 והיינו
הרמ"א ש~ למ~

 ~יניהם מושיבין הטיר ש~ני ד~מקו~ ס"ג~ ~~ס~
 יכול תינ~ות של א~י~ן ואין תי~וקותמלמד

 ~י גובין השכר ליתן הקהל ויצ~רכולבניהם לשכ~
 ממ~

 וכן
בשכר

 החז~
 ועיין

 באו""~
 וכתב ~כ""ל" כ~ג ס~יף נ~ג סי"

 תשו~ה ~פ~~י~~ז
 כ"א~ ~ס~

 דשם דר"ל
 הנפשות לפי וחצי מ~ן לפי ~צי שגו~ין הקהלות~מנהג ~רמ~ ~ת~

ו~יין
 במג"~

 שם
 ~כ~~

 ~~ו"ז~יאר ש"~" שכר ל~נין איירי שם והנה
 י"ד~ ~ס"~

 צריך שה~ני לומר סברא דיש
 ~~מים ויש ה~שיר" כמוחזן

 שה~ירי~
 יותר נותנים

 לה~ז~ממו~
 על ~רב ש~ולו

 כ~
 ועיי"ש זאת~ פשרה עשו

במג""א
 כ""ז~ ~ס~

 דשכר ~תב
 ש"~

 שהוא מה וכל
 בד"מ ~~ון" לפי נות~ים מ~ון ~""י ונ~ית הציבורת~נת
 ו~שיר ~ל מדינתנומנהג

 נותני~
 ~צ~ה לי י~ ~ך ~~וה

 ובלבוש ממון" ~י וזה נשואין~ל
 כת~

 ד~מקום
 ~ס"ג קס"נ ס~ עב~"מ ממון ~י יגבומנהג שאי~
 בהג"~

 סתם ~~ו"מ דהא הרמ~א" שי~ת ~א~ וצ~ב~כ"ל"
 ו~או"~ ממון"לפי דגובי~

 לפי ~צי דגובין ~וא דהמנהג כתב
 דביא~ ~~~~""ש י~ויין אך נפשי~" ~י ו~צ~~מון

דג~
 יג~ו ~נ~ג דאין ~~יכא כהל~וש הר~""א דעת

 מ~יקר וזה ממוןלפי
 הדי~

 ~חו"מ הרמ"א וכ~פסק
 לפי וחצי ממון לפי ~צי ש~ו~ין דנהגו היכא א~להנ""ל"

 ו~ כן~ לנהוג ~יי~יןהנפשות
וא"כ הנ"ל" המג"א כוונת ג"כ

~ 
 ~יו""ד הרמ"א דציין

 ~ש~~
 ~חו"מ למ"ש

 ממון~ לפי ד~בין מנהג דאין היכי הדין לעי~רהיינו ~שם~

~~~~~
 ~רמ~"~ ~ברי

 ~תרא בבא ~מסכת הוא הנ"ל
~כ""א

 דאה~ ~"א~
 ~כ" התם דתנן

 לישן יכול איני לו ולומר ~ידו למחות יכול ~~~צרדחנות ~"~~
 בידו למ~ות יכול ואינו ו~ו" הנכנסין~ול

 ולו~
 לו

 מקשה התינוקות" ~ול לישן יכולאיני
 מ"~ ~ג~

 רישא

 בית של לתינ~ות אתאן דסי~א ר~א ומת" סיפאיומ"~
 ~~ י~וש~ ומתקנתר~ן

 אמר ר"י דאמר ואילך" גמלא
 שמו גמלא ~ן ויהוש~ ל~וב האיש אותו ז~ור ~רםרב

 נשתכח הואשאלמלא
 שיש מי שבתחלה מישר~ל" תי~

 מי תורה מלמדו אבלו
 ש~י~

 א~ לי
 תורה למד היה לא

 ולמדתם ~ושמאי
 שיהו ~תקינו ~ת~" ולמד~~ אות~

 ~ציון כי דרוש מאי בירושלים ~ינוקות מלמדימו~יבין
 ומלמדו" מ~לו היה אב לי שיש מי ו~דיין תו~"תצא
 שי~ו התקינו ולמד" עולה היה לא א~ לו שאיןמי

 ופלך פלך בכלמושי~ין
 ~ות~ ומכניסי~

 כבן ~"ז כ~ן
 מושיבין שיהו ותיקן גמלא בן יהוש~ ש~א ~ד וכו""י"ז

 מדינה ~כל תינ~ותמלמדי
 ומדינ~

 ו~יר עיר ו~כל
~ ש~ע~ כ~ן שש כ~ן אותןומכניסין  הרמ~""ם דברי וסיום 
 הוא וכו" מ~רימין ר~ן ~ית של תיניקות ~ה שאיןד~יר

בג~
 שבת

 ~"ב~~ ~י"~

 לשון~~י~~~
 הרמב"~

 היינו פלך דהא צ""ב
 מדינה ~כל דמושיבין לכתוב הרמב"ם דהקדים~יון ~ש~~" וכדפר~"י א~ד בפלך מדינותדהרבה אפרכיי~

 צ""ב ו~וד ~לך" פלך כל בזה כלול כבר ~רי~ומדינ~
 קיי"ל דכברדכיון

 להלכ~
 תינוקות מלמדי דמושיבין

 לכאו" הרי ו~יר עירבכל
 לכתוב להרמב""ם הי~ ל~

 ועיר עיר ~ל ומדינה" ומדינה ופלך פלך ~כלדמ~יבין
 ו~אמת ופלך" ~לך וכ""ש ומדינה ממדינה יותרהוא

~שו"~
 יו~ד

 ~שם~
 לא

 נק~
 ~יר בכל דמ~י~ין אלא

 הג~ דברי ו~גוףו~יר~
 אפ"ל היה

 דתחל~
 ה~קנה היה

 ומדינה מדינה כל~ל
 וא~~

 אלא ו~יר" ~יר ~כל
 ופסק התקנה לאחר דקאידהרמ~"ם

 דמושיבי~
 ~יר בכל

 של תינוקות ~ה שאין ~יר וכלו~יר
 מחרימין רבן בי~

 שו~אות~"
 ~~ינה בכל דמושי~ין ~תוב צריך ~יה לא

 ~ידוע אלא ופלך" פלך ובכל~מדינה
 הש""ס" לשון רוב~פ"י נק~ דהרמב""~

 ו~
 להקשות אין כן

 הא עלי~
 ד~"מ אלא ומדינה" מפלך ג"כד~זכיר

 לא אמאי צ"~
~~יר

 תח~
 דפלך ~ש"ס ~מבואר מדינה וא~""כ פלך~

תקנה
 מדינות ~ל ריב"ג תקנת ~יה וא~"כ היה" קדומ~
 ו~ודו~יירו~"

 רוקח המעשה לד~רי ~עירוני כנ""ל" קש~
 הרמב"ם~ל

 שכת~
 ~קדים וצריך בספרים נפל ד~"ס
 למ~י~ה~פלך

 ~שאילתא בשאלתות ראיתי~~~
 קמ""ג~

 וז"ל ~כתב
 ~יר ~כל תינוקות מלמדי לאותיבי ~נןותקינו

 דאמרועיר
 א~ יהו~~ ~~

 מלמדי שי~ו התקינו וכו" רב
 ש~א עד ופלך פלך בכל יוש~יןתינוקות

 ב~ יהוש~
 גמלא

 ו~יר ~יר ~כל תינ~ות מלמדי שי~אותיקן
 ובהע~ ~כ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~י~ן
~~ ~~~~  הביא דבשאלתות הנוסחאות שינוי בדבר העירשאלה

 ~תקנה ~סיי~ ובג~ ועיר" עיר בכל שיהא יב""גדתקנת
 מדינה בכל תינוקות מלמדי מושיבין שיהיושלישית
 מדינה בכל הנוסח ובר~ף ועיר" עיר ובכלומ~ינה
 וכתב ועיר" עיר בכל הזכיר ולא ~לך" פלך בכלומדינה

 ומ~ינה מדינה בכל וכצ"ל וח~רון הדפוס ~עות~די~
 ו~כל ופלך פלךובכל

 לשון הוא וכן ועיר" ע~
 ולכאו" ~ וז"ל ש~~ה בהעמק וכתב ת"ת"בהל" הרמב"~
 ~י~

 שפת
 כל ממילא ועיר עיר דבכליתר

 מדינ~
 ולפי בכלל" ופלך

 ~שכ"~ברינו
 דבג~~ ל~ה~ ~וד~

 תקנה רב הביא
 היינו וי"ז ~""ז בני להני גמלא בן יה~ע לפנישהיה
 תינוקות ~מדי יב""ג וכשהתקין לתלמוד גדולותישיבות
 ~ל ~רבכל

 מקו~
 שהיה הג~ולות הישיבות ב~ל לא

 שיהיה לתקן אפשר אי דו~אי ופלך" פלך בכל כהעד
 ועיר עירבכל

 מלמדי~
 הראוי לתכלית שיצאו ל~למוד

 שיהו שהת~ין מסיי~ ו~~ ופלך" פלך בכל שאפשרכמו
 כל וכו" ופלך פלך ובכל ומדינה מ~ינהבכל

 מקו~
 לערכה

~ ~"ל~ לשמה תורה להגדילביכולת  הרגיש דלא אלא 
 ~נ"ל"בשינוי

 דהרי""~ וחזינ~
 ולפי""ז לפלך"מדינה ~די~ גירסא לו ~יה

 ~רמב""~ ג~
 זו" גיר~א לו היה

 עדיין~וצ~

 הרמב"~~~~~
 ~שם

 ה"א~ה""ג~ פ~
נשים ~"ל~ כתב

 שנאמר תורה ללמדו חייב אביו ק~ן~בל תורה" מתלמו~ פ~ורי~ ~~ני~ ועבדי~
~ת ~ות~ ולמדת~

 בניכ~
 לדבר

 כש~ וכ~" ב~
 שחייב

בנו א~ ללמ~ אד~
~~ 

 חייב הוא
 ללמ~

 את
 ב~

 שנאמר בנו
 ~וה אלא בלבד בנו ו~ן בנו ולא בניך" ~לבנילבניך והו~~ת~

 כלעל
 וחכ~ חכ~

 כל את ללמד ~שראל
 ושננת~ שנא~ בניו" שאינןאע"פ התלמי~י~

 תלמידיך אלו בניךלמדו הש~ו~ מפי ~ניך
 וכ~

 א"כ
 ל~

 בנו על נצ~וה
 להק~י~ בנו" בןועל

 ללמד חייב ואינו ל~דו" לבנו מלמד לשכורוחייב חבירו" לבן בנו ובן בנו לבן בנו
 אלא~בירו ~

 האב ~חיוב~~ין הרמב"~ דברי כוונת ופש~ות ~""ל" בחינ~
 לשכ~

 יהושע מתקנת אינו לבנו מלמד
 זה לאחר הזכיר ~שר גמלאבן

 ~לק~
 פ"ב

 ה"א~
 אלא

 יכול שאינו מידכל
 ללמו~

 מלמד להשכיר חייב בנו עם
 עמ""ס חת""ס בח~ ג"כ כתב כן כי והנה עמו~שילמוד
ב"ב

 ~ש~~
 ~ד ונ""ל וז""ל"

 מאז ~ודאי פשו~
 שיש מי כי ועיר" עיר בכל בישראל תינוקות מלמדי~יו ומעול~

 ~אבות שכרו בנו ללמד שחייב אבלו
עכ""ל לבניה~ מלמ~י~

 ועיי~
 ~ש~ ו~הגמ""י בזה" עוד

 אות
 א"~

 מבואר

 דחי~להדי~
 מ~""ת" הוא לבנו מלמד להשכיר האב

 ג""כוכמש"כ
 בשו~

 ת""ת ~~ל" ז"ל הרב
 ~"ד~ ~פ"~

 בשי"

המהר""~
 מה"ת כי וז""ל בהג~י" שהובא

 הא~
 הוא

חייב
 ללמ~

 כל שילמ~נו מלמד לו למצוא או בעצמו לבנו
 וא~ כו~"התורה

 מוצא אינו
 שהוא אעפ"י ~חינ~

 כלל ללמוד יו~ע אינו ואפילו ~מדו יכול אינוב~מו
 הוא ~ייבבעצמו"

~""~ 
 הי~ב שילמדנו מלמד לו ~כור

 בקונ~רס ועיי"ש עכ""ל~ ושב~פ שבכתב התורה כללידע
 ~אותאחרון

 א"~
 ~מבואר

 ש~
 דעת ג"כ דזהו

עיי""~~ הרמב""~

~~~~
 בלח""מ

 שג~ ה"ג~ ~ש~
 הגהמ"י דמדברי כתב

 בשי~ת ~מ כנ~ל"~~ח
 ה~ב"~

 ס~וקא
 ליהמספקא

 א~
 זה

 מה"~
 ומתקנת ~רבנן אלא ~ינו או

 ועיי""שיב"ג"
~ 

 לדחוק שרצה
 ~ הגהמ""י~ בדברי עפי"~

 המובא לציון בראשוןועיין
 לק~

 ומש"כ
 ש~

 דבריו~ בריש
 שמח ב~ורוע"ע

 ~ש~~
 ד~שה יתכן ולד~י שכתב~

ראשונה
 ~דק"ש~

 לקביע מחוייב קהל כל ולכן חברי~~ לבני בשכרללמד חייבי~ שהצבור נאמרה יחיד בלשון
 לשכור בשכרת"ת

 שכש~דברי~ מל~די~
 האומה כלליות אל

מ~בר
 משו~ יחי~ בלשו~

 שהקהל
 מחוייבי~

 מה""ת" לזה
 מחרימין ת""ת בה ש~ין עיר כל בעונש הפליגוולכן

ולא וכ~
 מתקנ~

 ב"ג יהושע
 לב~

 ~ומ"ש ~""~" נראה כן

ש~
 דציון האו""ש

 ה~
 ג"

 ב~
 לשכור דחייב הלכה לאחר

 עיין מלמ~"לו
 בשו"~

 ש~~~ בקו""א הרב
 ~ה ויואל בספרו זיע""א הקדוש לרבינו~~י~י

מא~
 ~~ות הקודש לשון

 ז"~
 פשי~א ש~""כ

 וג~ כנ"ל"ליה
 כתב

 שבר~
 מחוייבין היו ~האבות

מדאורייתא
 לבניה~ ~מ~ לשכ~

 אף
 קו~~

 אלא התקנה
 חיו~ הו~ל התקנהדלאחר

 כל ~~ור ~ל~~ים לה~ושיב
 ישראלבני

 שיוכל בעירו מלמד עבורו יהיה הוא" ישראל מבניאשר ויל~ יל~ כל ~ב לו שאין ומי ועני עש~
 לדע~ו וצ""ל ~ורו" שי~אג מי לו שאין מי אף אליולהגיע

ש~
 שאמרו

 בג~
 על

 קו~
 דרש מאי התקנה

 ולמ~ת~
 א~ה בזה שדרשו הכוונה אין את~" ולמ~ת~אות~
 ~בינו שכך אלאדרשה

 ממש~עו~
 החיוב שאין הקרא

 עלא~א
 הא~

 ~ אחרים~ ~ל ולא ~צ~ו
 ועו~

 כתב
 אות~שם ר~יה"~

 י"~
 ~תקנה שנעשה שאחר ודאי ~זה וז""ל"

להושיב
 מלמ~י~

 בתקנה הר~ה הח~רו ועיר ~יר בכל
 דברמב"~ אחרו~" מבתקנות יו~רזו

 ת""ת מהל" פ"ב
 התקנה שהביאא~ר

 סיים ועיר עיר בכל מל~~ים להושי~
 עד ~~י~ ~נשיש~חרימין

 שמושי~י~
 ואם תינו~ות מלמדי

 "וכתב אית~" ~חרימין הושיבולא
 בכ""~ ש~

 שהרמב"ם

 והדר אותה מחרימין ד~ישא ה~ונות שתיקיי~
אותה מ~רימי~

 כלו~
 מצינו לא והנה אותה" מחריבין

 דא~ייתאעבירה ~ו~
 א~

 החמורה
 מאו~

 שיהיה
 העיר את להחרים הבי""ד אצלחרון משפ~

 וג~
 חרבה לעשו~ה

ושומ~
 דין שם שיש היכא ב~"ז זולת תקיפה כשידינו

 וצ""ל הנדחת"עיר
 שרא~

 ותשב""ר תינוקית במל~די חכ~"ל

קיו~
 וכל התורה כל

 הוא זה ענין ובי~ול כולו" העול~
ח~בן

 ה~ול~
 עיי""ש בישראל" כזאת עיר להניח ואין

 עודמש"כ
 ד~רי~

 אש~ ל~~ות החוצבים

~~~
 הרב בשו"ע

 ~ש~
 הל"

 ג"~
 תקנתתינוקות מלמד~ ושכר דכתב~

 חכ~~
 מקופת לפרוע היתה

 בעד פורע אחד שכל נ~גין אלו במדינות ועכשיויחד" והעניי~ ה~ירי~ בני שבעיר התינוקות כל בעדהקהל
בנו

 א~
 ידו שאין ומי ~גת" ידו

 א~ לכו~ יכולי~ והעניי~ חכמי~" מתקנת בעדולפרוע הצב~ חייבי~ משג~
העשירי~

 בעד ~רוע
 בניה~

 ואפילו הקהל מקופת
~עשירים

 מלמדי שכר לפרוע זה את זה לכוף יכולי~
 ה~הל ~ופת של~םתינוקות

 שאין מי ג~ בה" שנותני~
 תקנת עיקר היתה כן כי בני~"לו

 חכמי~
 מלמדי ~ושיב

 ~ו~~יל ~~נה בין גדולה בין ועיר עיר בכל~ינוקות
 מי אפילו י~ השגת כפי אחד כל שבעיר הקהל כלעל עניי~ בין ~ירי~ בין שבעיר התינוקית כל מלמדישכר
 לוש~ין

 בני~
 ממון ~י שהן הקהל נתינות כשאר

 וכ~
 ממסי~ הפ~ורי~וג~

 ליתן חייבי~ חכמי~ תל~ידי כמו
 ~מונ~ כפילזה

 לפרנסת ליתן שחייבי~ כמו
 ה~ניי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  הגד~~ בקהילו~ הקהל" כל ~ל המו~לתשב~יר
 יש

~ב~ית
 נמני~

 זו רבה מצוה לדבר
 ה~נדבי~

 שכר
 ~רוע כופין זו חבורה שם ~אין וב~ומות ה~ניי~~ני ~~

מקופ~
~ ~כ""ד" הקהל  ~בהל" ולאח""ז 

 ד"~
 וז"ל כ~ב

 ב" ~הג""מאך
 ~כתב~ ~ר"ם~

 ואינו משגת ~ידו ~י
 כפיות" מיני בכל אותו כופין לבנו מלמד לשכוררוצה
וא~

 לו ויש ב~יר אינו
 נכסי~

 להודי~ו אפשר אם
 לאו ~אם אותו"מודי~ים ~ח~

 יורדי~
 ~ניו שלא לנכסיו

ושוכרי~
 שנפר~ים כמו לבנו מלמד

 של~
 בפנ~יו

 מה""~ כי מ~"~לו לב~""~
 לבנו ללמד חייב האב

 או ב~צ~
 כולה הת~ה כל שילמדנו מל~ד לולמצוא

 וא~
 אינו

מוצא
 ב~ינ~

 ~כ"ד מלמר לו נשכור מה""ת הוא ~ייב וכו"
 בזה~" דבריו המשך ~יל היבא~כבר

~~~~~
 השו""~ דברי

 ~בהל" הרב
 ד"~

 ""אך"" דכתב
 שהביא הגהמ"י דדברי מוכחוכו"

 ש~
 הם

 לפרש ו~פשר בזה" כוונתו וצ""ב מיניה ~יל כדכ~בדלא
 ~בהל" הקוד~יםדברבריו

 ג"~
 מבואר

 שכר שיפ~והיה חכמי~ דתקנ~
 המלמדי~

 הקהל ~ופת
 ג~

 ~בור
 דל~ משמ~ וכו" אותו כופין משגתשבידו רמי מבואר הגהמ"י מרברי ואילו ~שירי~" ~לבניהם

 ~נות יוכל
 ב~רוך ~~יא מבואר ראיתי הזה וכחזיון הקהל"מק~ת

השל~~
 רמ""ה ~ס~ יו"ד

 ס"י~
 ושמא וז"ל

 כיון ~א~
 משכחת היכי א""כ כללי ת""ת יש ו~יר עירשבכל

~ 
לכו~

 בני ילך האב יאמר הרי לבנו מלמד לשכור לאב
 זו לצדקה ~יי~ אני ג~ והרילת""ת

 ול~~
 לא

 י~
 ~ני

 יכול ~ני כשהוא ~ודאי בזה והתשובהשמה"
 לו~

 כן
 ב~""באבל

 את מני~ין אין ~שירי~ ~וכ~ בינוני~
לילך בניה~

 לת"~
 לבני ~ובה בזה ויש מ~ון הרבה נותן אא"כ

 מני~ין אין זה בלא אבל הגבאי~" ~יני ראות ~יה~ניי~

אות~
 ישאר לא ל~"ת ~נסו הב~""ב בני דאם

 אנ~נו וכן ה~ניי~לבני מקו~
 ~ורי~

 ל~שה לה~ה ובאים
 "ל"~כ

~~~
 ש~ דברי כוונת כן ~רש דד~וחק

 ויו~ר ~ד~ה"בפלוג~א ולאפושי הרב
 מסת~

 ~בס~י"דבריו אסיו~ דקאי לומר
 ג"~

 ~למד שישכרו ה~יר בני כופין ~אין
 דאיןהיכא

 כ"~
 ~בס~י" א~"כ כתב ו~""ז ב~יר" ~יניקות

~~
 י~יד כל ודאי אבל ה~יר" ~ני כפיית ל~ניין זה דכל
 ג"כ יתיישב ובזה לבנו" מלמד ~כור חייב משגתדידו

 אבל הנ"ל" השלחן ~~רוך~ישיי~
 לש"~~

 שהביא הר~""א
 פ~ות בה שיש ב~יר שגם די"א ~""ו"בסעי"

~~ 
 ל~~ה ~ביא דהרי קישיי~ו ~שה ~דיין בנו"~"~"י""ש לבניה~" מל~ד דישכרו ה~יר בני ~~ כופי~~ינוקו~
 ד"ב~~י"

 דכופי~
 של דרכו ו~ל נבנו" ~למד לשכור אב

 ~של~~ה~רו~
 ~ד~רי ל~יין יש

 בחו""~ ~רמ""~
 ק~"ג ~סי"

ס"ג~
 ו~""~ בל~וש" ו~יי"ש דברינו" בריש ~ובא

 מש""כ
 ס~י" ר~"ה ~סי" ~יו"ד ראשל""צ ב~פרו או~~""ק ב~לה~ב

~~
 יכולין ~קהל דנראה

 ש~
 ~פסיד

 מכיס~" כלו~
 ימצאוןא~

 ש~
 ~~ שצריכין בנ"א

 ללמוד בניהם ~ל שכר
 יכופותורה

 אות~
 ~כור

 ~ייבין דהא ה~למדי~" ה~
 מדבריו לל~וד שיש מה ~וד ו~יי""ש ~כ""ד" ~שכרלל~ד

בנד""~"

 ~ו~~~~
 וציונים הערות ב~ל דברי צדקו

 ~שו"~
 ""מצוה תשב"ר ה~זקת רבינו ~מדק~י שכתבהרב"

 דקרי שבויי~ פדיון מצות כמו דין לזה דיש ש"מרבה""
 בג~~

 ~ח" ב""ב
 ~""א~

 שהביא מה ~יי""ש רבה" מצוה
 ~סי" ש~אל ~פ~י~ו""~

 ס"ה~
 ממ~ות לשנות דאין

 ת"ת או רב לשכירת תשב"רת""ת
 וכ~ גדולי~" דנ~רי~

ג~
 בשו"ת

 מהר"~
 ~סי" חיו""ד שיק

 רל""ז~
 ~נות דאין

 אפילו ת""ת~~ות
 לשכיר~

 ו~~ מובהק" רב
 בשו"ת

מהרשד"~
 ~ס~ חאו""ח

 כ"~
 מ~וד ~ביא שהאריך הנ""לבספר ו~יי"~ ~נ""~~" ~סי" וחיו""ד

 כמ~
 ה~ירוכמו"כ ~זה" מקומות

 ש~
 באי~ה

 דברי~
 ל~יל" שכתבנו

~~~
 ל~רו~ לענין הנ"ל בקונ~רס שהאריך

 שכר
 ב~ל מש"כ י~יין מ~רי ממ~ותהמלומדות

 חסד אהבת בספרו זי~"אחיי~ החפ~
 ~פי""~

 ~ובספר ב"~" ס~י"
צדקה

 הגאון הרב ~דידי ומשפ~
 מו~

 בלויא י~קב
 סעי" ~פ""ו פעיה""ק דו~""ןשלי~"א

 י""ד~
 שו""~ בספרי בכיו""ב דנתיוכבר שם" ובה~רות

 ~נחת
 יצ~~

 סי" ~ח""ח
ה"

 או~
 ג"~

 ליתן ל~~ין
 מ~~ו~

 הוצאות לצורך ~שר
 המבואר בכלל שאינו דכיון לבנו" ~וב חבר ~כורש~ולה

בשו""~
 ס~י" רמ"ה ~סי" יו""ד

 ו"~
 ממ~ות ~רו~ יוכל

מ~~
 ליתן שיוכל יתנה ה~ר הפרשת בתחלת ומ""מ
 וג~ לז~"ג~

 להח~יר" נכון אולי בכה"ג

~~~~~
 אבות ~ל המו~ל החיוב גודל חזינן הנ~ל ~ל
 כפי ב~~ם של לימוד שכר שישלמוה~נים

 הה~ה מ~י~ר המת~אר וכפי הקהל"~קנת
 דגובי~

 לפי
 בדברינו ~"כ ג"כ ו~י"ממו~"

 במנח~
 סי" ~ח""ג יצחק

 והחוב ה~יר" מיסי שאר ככל דין לזה ויש ~~" אותכ""ה
 וא~ילו הת"ת" בה~זקת ~שתתף ה~יר בני כל ~למו~ל
 וכמו""כ בני~" לואין

 ממסי~ הפ~ורי~ ת"~
 א~פ"כ

מחויבי~
 ~ש~תף

 כמבו~ר הת""ת" ~~ז~~
 ~סי" בשו"~

~קס"ג~"  להרב ס"ל וכן השולחן" ה~רוך מדברי וכנ""ל 
 ~ס~"ז""ל

~~ 
 לו שיש דמי

 בני~
 יש משגת" וידו בת"ת

לו
 ~ל~

 ו~וד ב~בורו" ש~ציאין ההוצאות כל
 ז~~

 שיש
 מו~ל דזה העניי~" לילדי ה~וצאו~ בכיסוי ~שתתףלו

 ~רכו" כפי כ"א ה~יר בני כל~ל

~~~~
 באלו האריך שלי~"א הנ""ל ~רב

 ה~ניני~
 ברוב

בקיאות
 והשכ~

 קשה כבר הקדמתי ~שר וכ~י
 נהאריך~ני

 יות~
 לדבריו ~וז תוקף תת ל~ן רק

 למע~הנאמרי~
 שלי~""א הנ""ל הרב ל~""כ מסכים הנני הדיןב~יקר כי בקצרה נפשי אנקו~ התו~" חיזוק

בקונ~~ו
 הגדו~

 מה ובמיו~ד
 שה~~

 ה~ה לפסק
 וב~~ משג~ שיד~ ~~יכי

 ~ם שיש ב~ושר" ד"
 בשאר אףלהשתתף

 ההוצאו~
 הנהלת שהוציאו

 נר כגון מלומ~ות" משכר ~חון ב~יו"~בור הת~
 הס~ למאי~

וכיוב""ז~
 ב~בורו הקהל היצי~ו ~לו הוצאות דהרי

ובשליחו~""

 ~ש"~נ~
וא""כ ~מון" לפי דגובין ה~תבאר לפי ד~ף
 לאיד~

 ~י גיסא
 ש~י~

 ~ר~ו ולפי משג~" ידו
 ~ליו יושת אשרכפי

 ~ל~ צריך הקהל" מא~
 רק

 סכו~
 לו יש אם ~""ממו~~"

 בלא"~
 בראש צדקה" ~~ות

צריך וראשו~
~~ 

 ולהחזיק
 בהת"~

 ושפיר בניו" לו~דים שבו
 יואל ~בדברי רבה""ק מדבריהביא

 ~~בי~
 ובספה""ק

 סי" ~""ג משהויואל
 ד~~ י"~

 משלו לושאין דמי מללו ברור שפתיו
 יכולי~

 לקבן הפ~חים ~ל לחזור לחייבו
 א~ ובפר~צדקה"

 י~ ~ל ולקבון לילך רגיל בל~""ה הוא



~ ~

~ ~ ~ ~

~י~ן
~~ ~~ 

~~~~  ה~בר שונות" לצדקותירבה
 פשו~

 שחייב
 את שיוכל מהבכל לת~ו~ להקדי~

 קוד~ שז~ ש~עי~ו" הת"~
 ~צ~ לכל

 והדבר כתב יפה וכמו"כ ~~דין"
 פשו~

 דכ~הת""ת
 זקוקבעיר

 להלוו~י~
 ע"ז" יפירסמו

~~ 
 ממנו ביקשו שלא

 קודמי~ וה~ להלוו~~" רבה ~צוה ישבפר~יו~"
 ל~לוואה

 בנ~ח" שהלוה מעות כבר לי יש א~ ו~מו"כ עניי~"לשאר
 הכס~וא~

 נחון זה
 להלוא~

 להוציאו צריך להמי~דות

 להם~ ולהלוו~~ש~

ו~~
 שעל ~ציין ז~ת עיד הנ""ל כל

 נ~א~~ ה~ורי~
לשל~

 ר~וי ~יה ומאוד ובזמנו" בעתו לימוד ~כר
~~

 יקדי~ו
 לשל~ ~הורי~

וחון החדשים" כל על הזמן בתחילת
 ממצו~

 דביומו
 תת~

 הרי ~לומדו~" שכר על שכרו

יש
 ~""ז ~ביצה רז"ל אמרו וכבר ~ת"ת" קיו~ בז~

 שלד~ונותיו ע""א~
 אד~

 שבת מ~וצאית חון מר""ה לו קצובין

ויו~
 ל~~ת בניו והוצאת

 "שא~
 פחת

 פוחתי~
 לו

הוסיף וא~
 מו~יפי~

 שלי~"א ~~""ל הרב שכתב וכ~י לו""
 ~י" ~ח""א ה~שב""ןמדברי

 מ""~~
 ~אב על דיש

 לפרו~ כדי מעות וללוותכליו צמשכ~
 בזמנו~ לי~ד שכר

ו~~~~
 רביה"ק

 י~~ו~
 ש~זכה לכולנו

 להרי~
 קרן

 ולו~די~הת~~
 וימין הקדושה נבילי ולהרחיב

~
 בב""~~ רוממה

 מוקירכםידידכם
 הדושה"~

 ~~~~ י~~~י~~~

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

 ~~~~~ ~~ ~יו~~ ~~~ ~~~י~" ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~~ י~~~~ י~~~י~
 ~~ ~""ו" ~י~"~ י~ו~~י~~~""~"

 ~""~ וי~~ ~"
 ~~~ו

~~~~~"~"~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~"ר~~~~י~

 ~~י~""~ ו~~~~~~ ~~~ ~~~~
~רו~~~~

 ~"ו" ~"י"

 י~ר~~~~~~~"
 ן~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ו~~ ~"~ ~י~~י" ~~~ו

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

 ור~
" ~~כ~ ~~~~~"~~כ~ו~ ~ ~ ~  

~~~~ ~  ~ ~  ~  ~ו~ ~ר~ 
 ~~ר

~~~ 
 ~ריו ~~~~י~~

~  ~~ ~~~~ 
 ~~ו

 מעשר בעניני~~~
 כספי~

 בדברינו הרבה מבואר
 ~ח""ו יצ~קבמנחת

 סימ~
 ק"א

 וח"~
 פ""ב ~י"

ואיל~
 ו~וד~ בכ""~~" ועוד

 שנבוא
 לני~"~

 נב~ר
 עו~

 ו~וא כספים ~~~ר בעניןפר~י~
 א~ א~

 לקנות יכיל

 מ~שר~ ממעו~ספרי~
 לשלם יכול א~ ב~

 ש~
 לימיד

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

 ~פרק זצ"ל חיי~ ~ח~ן חסד א~בת בספר

 אותי"~
 ל~כניס דיכול האחרוני~" בש~ ב"~

ח~~
 היה לא א~ מעשר" מ~ות לחופה וכלה

 בידויכולת
 לעשו~

 כהאי וכן ז~" בלא המצוה
 בהם לכתוב ~ו ברית" ב~ל להיותגונא

 יזהר רק נ"כ" בעצ~ו ללמוד ויכול לאחרים"ולהשאילם ספרי~
 שנקנה עליולכתוב

 של~ כדי מ~שר" ממעו~
 יחזיקו

 אחריו בניובהם
 שם הביא אמנם ~כצ"ל~" כבשלה~

מתשו"
 ח~"~

 סי" ~יו"ד
 רמ"~~

 דלה~הרש"ל שכ~ב

והרמ"~
 רק ליתן צריך ה~שר

 לעניי~
 לשאר ולא ~ד

מצו~
 עליו~ ולקנו~ וכו"" כלל

 מתחלק ~מעות אם
 לעניי~

נ~
 ""ולשל~ לכו""ע" להחמיר אין

 לימוד שכר
 ממעו~

 דז~ לכו""ע"" אסורמעשר
 בעצ~ו שמחויב מצוה הוי

 או לבניוללמד
 חובו ~רוע ואין מלמ~" לה~ לשכ~

 ו~צוה מותר אחרים עניים לבני אבל מעשר"מ~ו~
 סי" ח""ח יצחק ~מנחת ובדברינו עכ"ד" בזה ~יכארבה

פ""ד~
 ~א~ כתב~י ו~ם חסד" האהבת ~ברי הבאתי

רש~
 תחילה ובמ~שבה הספר מחיר

 שא~
 ~דותו ישינ

 כהתנה הוי לצד~ה" מחירו לתתיוכל
 דא~

 ילך יפדנו
 סעי" ~פי"ח חסד בא~בת וכ"כ לצדקה"מ~תיו

 פחו~ יהי~ לא הפדיון שדמי וצריך מהני" תחיל~דתנאי א"~
מהסכו~

 וא~ בספר" הכתוב
 ~חמת יי~ר ~כשיו ~~יר

 וכיוצא המציאות יקרשהספר
 בז~

 במחיר יפדה
 רבה ובאלי" עיי"ש~נבוה

 סימ~ ~א~ו""~
 ס""ק קנ"ו

~~
 יהיה וז""ל~ כתב

 לאד~
 וממנו מיוחד" מעשר ~יס

 ג~ ורחו~י~" קרובי~ לעניי~~ן
 ממנו להלוות ~צוה

 השי""ת לו שזכה ומי אמיד" לאיש ואפילו דחקובשעת
 בשנה ולחלקו לב~רו ראוי ~רבהבמעשרות

 השלישי~
ובששי~

 המעכבי~ והאנשי~ שמי~ה" של
 את

 אחרעד מעשרו~יה~
 מות~

 המה
 ~מצוה מקיי~י~ שאינ~ כסילי~

 "~ךבעצ~~"
~"~~ 

 יצ""ל ~וא
 לי~~ ואי~~

 לי~יד שכר
 דפשו~ הרי עכ""ל" ק""ו דף ב"ש ממעשר"" ובנותיובנ~ו
 לית~דאי~

 בו""ב לי~יד ש~ר
 וב~שובה ~ע~ר" ~~~~

 המוסדות מנהלי לידידיי ~שתקד ~~וז בחודששכתבתי
 בקרי~הק"

 לשל~ ב~ני~ ש~ כ~ב~י יצ""ו" יואל
 שכר

לימו~
 ~ד הפוסקים במחלוקת שתלוי מעשר ממ~ות
 עיי""ש~ האב על החינוך חובת יש נילאיזה

ו~~
 וורשא בדפוס שבע ב~ר לתש~ו" רבה האלי" שציין
 שכתב ש~" מ"א בסי" ו~וא ק""ב~ בדף הוא~~ני

עפי"~
 סי" ~~"ד ~רמ"א

 רמ""~~
 ~הל" ומהרי""ל

דמשמע ר""ה~
 מדברי~~

 ה~~שר להוציא רשאי שאינו ל~דיא

לשו~
 ד~ר

 ~צו~
 ~~רי~" ל~נות ולא בי""ב בלי~יד לא

 וכן בניו את ללמד חיי~ ש~וא כ~ן דבריווביאר
 לקנו~

 הרא"ש מש"כ עפ""י והואספרים"
 ~הלכו~

 ~בזה""ז ק~נות



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~םי~~
חיוב

 הג~" לי~ע כ~י הספרי~ לקנו~
 וה~צוו~" "פירו~יה~

 שלאומוזהר
 למוכר~

 לא אם
 ללמו~

 אשה" ולישא ~ורה
 שקונה מיע~

 ספרי~
 חייב ש~וא כיון צדקה מי~~י לא

 כש~~נוח~"
 ו~נו~יו בניו שזן מי צדקה מיקרי שלא

 פחותי~כשה~
 ~כ"~" לזונ~" חייב שהוא כיון שנים מ~ש

 זה חיוב מ~ינ~" ~חייב ~נו~יו לימוד ב~נין ~""כוצ"ע
 ~יו"~ וא~רב~ הוזכר"לא

 ס~י" רנ"א ~~י"
 ג"~

 יוכל שפיר לכאורה וא""כ כצ~קה" רקשהוא ~~~~
 ל~ל~

 מ~ות
 שכרמ~שר

 חי~ו~ ~מכ"~ בנותיו" לי~ו~
 מלק~י כל על

 ~ברי ה~כירו שלא כספים ~~שר בענין הלכותפסקי
הב""~

 דבר ~ו~~ הבנות~" לחינוך ליתן שאסרו והא"ר
 אהרן ~קן בשו"תנפלא

 חיו""~ ~וואלקין~
 די""א ס""ו סי"

דא~
 שהוקדש ~~ון

 ~למו~ לצור~
 להחליפו יכול ~ורה

 מ~""כ גם סבא~" יש~ל ב~רך לבנות חינוך ~יתלצורך
 לקנוח ~מחוייב הר~""שבשם

 ספרי~
 למוכר~" ""ואסור

 להלכה נפסקכן
 בשו"~

 ס~י" ר~"ח ~סי" חו"מבב"י אמנ~ ב"~" סעי" ע""ר ס~ ~יו""ד
 ~""ו~

 לפי ~אפילו כתב
 ב~ור ר~ינו וכת~ו הרא"שמש"כ

 יו""~
 ספרי דהאידנא

 אין וג~רא ומשנהמקרא
 א~ ל~וכר~

 תורה ללמיד לא
 ומעשי~ כס""ח" חמירי לא מ"מ אשה"ולישא

 יום בכל

שא~~
 וכ~~" נכ~י ב~לל הוי ו~אי ~הלכך ספריו מוכר
 ~רוך א~ריו~הגהו~

 ~יו"~
 סי"

 ~""ר~
 הב""י ל~בר" ציין

 ~רבה רואין אנו ~בזמננו ה~ו""ז כתב ~~םוכוונתו ~ס~"א~" קנ""ג סי" ~או"ח ~~~"ז ~יעויין ע"ז וכ"~נ""ל"

 ולוקחי~ ספרי~מוכרי~
 נ~א~ ב~מיה~" אחרים

 ~~כשיו
 שיצ~רך ~""ז לו שיהיה לכך ~~תו הספר כש~ונהתחילה
 ובא~ל~

 ~ה "~כור ~ה יו~ר לו יז~מן
 היפ~" ויק~

וא~
 ה~נה שלא

 כ~
 מצינו זו וסברא ~פירוש"

 עו~
 ~שאר

 ב~גה ח" סעי" קנ""ד ובסי"~וכ~י"
~שו~ה ו~פחחי ~כ""~" ש~

 ש~
 ~סי"

 ע"~
 י""~~ ~""~

 בס" ~~""כ ~~יא
 ~ש~ירר מנוח הר" על ד~ומכיןלמשה ~פאר~

 ש~
 התפאל""מ

 שהוא שםדעתו
 להתיר~

 בזה
 שנוהגי~

 למכור
 ספרי~

 א~עתא ~מילתא ש~ת~א סמכינן" מנוח אהר"ר אנןאלא ס""ת" כ~ו ל~וכרם אסור להרא""ש ~הא שירצה"לכ"~
 לקחו~דהכי

 שירצה" אימת למוכרם
 ל~ברי ש~ וציי~

 קנ"ג ~סי"המג""א
 כ""ג~ ס""~

 רק אסור ~אינו ~~""ל

 לוו~נה ~פרי~" ~~ר ני י~ ~~~ נר~~ או~~ ל~י~~~~~ד"ב~ק~ישו~
 להשאיל שיוכל כ~י י~רי~ ספרי~

~ינם נ~~רי~
 צריכי~

 ~~דין ללי~וד" לו
 ~צו~

 כ~י~ת
 כ~בואר אסור~כ~"ג ג~ ~בס""~ א~ למוכר~" לו מו~ר יהיה ו~~ילא ~הלן לי~ ~""~

 ~יו"~
 גופא ~~מכירה ~""ר" ~י"

 ל~נית דמותר י"ל שפיר "א"כ היא~זלזול
 ספרי~ לכתחיל~

יתרי~
 ש~ח~ו~ה ~בר דאינו מ~שר" ממ~ות

 ר~
 מעשה

 דהכותבצ~ה
 ו~שאיל~ ספרי~

 לאחרי~~

~~~~~~~
 ש~~ הנ""ל מכל

 ~ינה
 דאי~

 שכר לשלם

 ~מעו~לי~ו~
 נ""ל וממינא מעשר

 זהדבכלל פשו~
 ו~שאר נדר" אשר ונ~ריי חו~יתיו" ל~ל~ דאי~

 כא~ר שכ~~תיהתשו~ו~
 הלכה ~וד ימצא ל~יל ציינתי~

 ~~~ר ו~י" הי~~" ~יי""ש כ~פי~" ~~שר בעניןלמ~ה
 תורה~עת

 ~חיו"~
 סי"

 רמ""~~
 כ"פ ד~ת ג"כ הביא

 הוא וכ""ז ~יי""ש~ מ~"כבענין
 ~~חיל~ א~

 ה~נהגוחו
 אבל כלו~" ~~נה נא כ~פים מעשרלהפריש

 א~
 התנה

 בברכי ע~ כרצונו" בו ל~~נהג שיוכלאז
סי" ~יו""~ יוס~

 רמ"~
 אות

 ~~ע~ ח""י~
 מ~שר לפרוש שמ~~ל

 כס~י~

יכונ
 לה~ני~

 ~~יקא לא אי מ""~ כרצו~ו" בו לה~נהג
 כן~ לע~ות נכון לא ~ובא שעתאליה

~""~~~
 י""ל

~~~ 
 ולא ~תנהג כ~ר אם

 ~ת~ילה" ה~נ~
אה""נ

 ל~~ ~~נוג~
 ~כ~ר

 ~פרי~
 לא

 ~ניג~ ~"~~ל~זור" שיי~
 להבא

~~ 
 כנ""ל" לנהוג לו קשה

~"""
 וכ~בואר נד~ו" ל~~"ר ~יכיל

 ~בסי~~~
 רנ""ח

 ו"~ס~י~
 א~""כ ~ו" לחזור יכ~ל אינו לצ~קה הנו~ר

נשאל
 ל~כ~

 הג~אי ני~י ~ג"ע ואם לו" וה~יר
 ~~~" ה~יא ~ם פ~""ש ו~י" ~ו" לחזור יכוצאינו
 סי" ~ח""אר~ב"ז

 קל"~~
 צ~קה ~ל ~~ר שה~תיר ~~~""פ

 נבושי ו~~שו" ~ ~יי""ש" הנ~ר הוחר מ"מ ני~וי"חיי~
 ~חיו"~מר~כי

 סי"
 או~ קע""~

~"~ 

 מעשר ~תן~צמו שנה~ ~א" נשאל
 מ~

 ~ידו א~ הריוח"
 נ~ופ~ לי~~

 ~~הנ

 סכי~~ח~
 ~ד~ ל~~רה" או הנהוג

 ~אע"ג השואל
 ~סי" לה~ו"ז~ס""ל

 ר~"~~
 ~מה

 ~לאו ליתן שמחייי~
 מ""~ המעשר" מן לי~ן א~ור~כי

 ח~"ס ~~שו" ~~ואר
~אם

 התנ~
 מכאן שיתנה ד~~ו ע"כ ~ו~ר" מתחילה

 שנ מ~הג ~בכל כיון מר~כי הל~ושי ו~ז""כולהבא"
 אל~ בו" יחזור היאך כנ~ר הוי~צוה

 ~סי" ש~~"ך

 רק""~~ר""~
 ל~ונם בא שלא ~~ר הוי הריו~ ~~ן כ~ב

 ~יכול במנהג כ"ש א"כ לחזור"דיכול
 לה~נו~

 ~כ~ן
 ~פ""י נ~רו יתיר ~את לי~ר "~~כ"פ י~ו" מ~ה אםולהבא
 ואפילוג"""

 ל~~~
 הר~ב"ז

 ~הנ"ל~
 נ~רי לה~יר ~אוסר

 מ""מצ~קה"
 ב~~

 וההי~ר ~~ינא ~~יקרא לחזור שיכול
 ~~ה וכיוצא עכ"ד" ל~~יר יכול לכ"ע שאת ליתררק

 במנחתכ~~~י
 יצח~

 ~"~ ס~ ~ח"ה
 אות

~"~ 
 בנוג~

א~
 הפוסקים ~~י יהבא~י הריוח" מן המ~ים לנכות

 ~~נ ~רכה" ~ליו ~בוא ה~ח~יר ~וד~י וכתבתיבזה"
 לנ~וג יוכל כ""כ" בר~בה פרנסתו ~איןבמי

 כ~
 בכל

 הנהגתי מתחילת כן ויתנה מהם" ל~שר שלאהמסים
 אמנם המע~ר"בנתינח

 א~
 מ"מ ע"ז" ~חילה התנה לא

א~
 כן לנהוג יכול לי"" ~חיקא שע~א

 ש~ו~ ~מע~~
 לא

 נהג אשר הנהגתו על י~אל שאת וליתרהפר~"
 עליוויק~ל כעת" ~~

 מחד~
 ב~" ועי" עיי""ש" לו הקל אופן עפ"י

נ~~
 שורק

 ~חיו""~
 ה""נ והשתא שם~" שציינתי צ~ד ~י"

בנ~""~
 ויק~ל נ~רו ~ל ישאל כנ"ל לנהוג לו קשה ~אם
עליו

 ~ח~~
 כנלענ"~~ לו הרצוי באופן

 ~~"~ י~~~ו~~~~~
 פ"ג ~י"

~""~ 
 ו~~~י

 הפוסקי~ ~בריהבא~י ~ו~י~וקי~
 כ~ה שצידדו

~ולות
 בעני~

 משו"~ כספי~" ~~שד
 תשובה

 סי"~ח""א ~~א~~~
 פ"ז~

 הביא
 הפו~קי~ ~יעו~

 באורך" בזה
ומתשו"

 שב~
 סי" ~"ו"ד סופר

 ש~"א~
 הרבה ש~~ד

להקל
 ה~שו~ עפי"~

 הנ""ל מא~~ה
 כל~האי~נא ~יי""ש" פ"ס~י~ ועו~

 אח~
 כ~פי~~ ב~~שר נ~גו דלא אחרא הוא

 ח~ש ~~בר נ~ראיתיעתה
 ~~גר"מצ~ק ~ש~~ ~~ו"~ ~ז~ ש~יד~

 פאנע~
 זצ""ל

 ~עשש~ אב~"~
 ~~קר

 ~~ש~
 ~גופי" הא~~תא ~~יפא ~לא נתקנה בא"יכספי~
 זר~ך תבואת ~כל מריבוי" את~בי כספים דמעשרדקרא
 ~" ~~ני~ ה~וס" כתבו~כאשר

 ~"א~
 ה"כי כי א"כ

 ו~פי""ז כ~~י~" מ~שר הה"ד בא""י חיובו זרעךדתבואת
 שכת~ו הקולות ~כלאפשר

 הפוסקי~
 יש

 מקו~
 לומר

 בספר נמצא הנ"ל ו~חי~וש ~ אזל~נן" לחו~רא~בא""י
 מ~~שהנד~ס

 ~סי" וו"יל ~יאה ר~י שו""~
 ס"~

 דכלל הואיל אמר~יולכאורה ~ וז"ל
 הכ~ו~

 ו~~עשר זר~ך במ~שר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~י~~
~~~~  ~נו~ג בא"י רק בחו"ל" נוהג אין א""כ בהדדי"כספים

 נוחן שאחה במקום דדוקא אמרינן וכו" חבואהמעשר
 קרקעמעשר

 אח~
 מעשר בא"י וא"כ כספים" מעשר נותן

 ביד אולם מ~בנן" ~וא בחו""ל אבל דא~ייחאכספים
 ~סי"~אול

 ר~"ע~
 כיון כספים" מעשר חי~~ו דלכן כתב

 מעשר נ~ג אינושבחו"ל
 ~בוא~

 כספים מעשר תיקנו

שנ~ג
 לצורך ~י~ה ה~קנה דעיקר ו~שמע ב~ו"ל" א~

חו""~

 ולא
 כנ~נ"ד" הנ~" כפ~קי~

ו~נני
 בז~

 ידידו
 דוש~""~

 בכל ומב~ו

~~
 ברכות בחות~י וחוחם דמיעב

 ~~יי~ י~~~~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ם~ ~~~~~ ~~~~~י~
~~~~ ~~~~ 

 ~~""~"~~"ו

 י~"ו~ י" ~~ ~~רו~~יו ~~י~""~~~~~~~~~
 ~~~" ~"~ ~~~ ~~ ~יו ~~~ו ~""~ ~~~~~י

 ~~" ~""י ~גיי~~~נו~
 ~ו ~ו~ו" ו~~~~~ ~י~~ ~~~~ ""~~~ ~~
~~~ 

ר ~  ~ו~ו 
 ~נ~

~ו~~ ~ ~ ו~~ ~~~~ ~~~ ו~~ ~~~" ~~~~   ~~~" ~ו~~ורו ~"~" ~~~~י~ ~ר~~~ ו~~י~י~ו~ר 
~~"~~ 

~~""~ 
 ~~ו~ ~~ ~"~~~" ~~~ ~~~י~ ~"

~ ~~~~ ~~"~ ~ו~ ""~ו~~~~~~  ~ו~~י~ ~נ~י~י~ ~~ ~~ ~~~~ ו~~~ ~~~~~~י ~~ ~~~~" ~~~ 
 ו~~~~ו ~ו~~"~~~ו~~ו~

~ ~~~~ ר~  
 ~~ו

~ ר~""ו~ ~ ~~י~~~~ו~~~  ~  ""~~ ~~י~ י~ 
~~~~~  ~ור~ ~~~~ 

 ~ינו
 ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ו~~~ירי ~י~ ו~"" ~""~"" ~~~~

 ~ו
~  

 ~ור

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

~~
 ~יו

~ ~~ ו~~ ~""~" ~~ר~ו~ ~  ~ ~  ~ו~~ 
~ ~~ ~י~ ~"~~~ו~  ~~~ ~~~ ~~ו~ו" 

~ ~~""~" ~~~~~ נו~~~~~~  ~~~ ~ ~~~ו~~~ 
 ~~~ו~ ~~ ~~ריר י~~י~ ~ו~~ ו~~ ~ור~"~~ו~
~ ז~וו~ ~~~ ו~י""ו ~~~ו~"~~~~~ ~  ~""~~ ו~" 

~~~
 ~ל" פ"ג ~כורים ~מ~" בירו~למי קיי""ל

 ~שם בון רבי בי יו~ירבי ג"~
~ 

 ~ייא בר חונא
 ~אהבא

 כמ~
 זקן שמפני מצוה עו~י של כוחן גדול

 יוסי רבי א~ר עומדין" מצוח עושי ובפני עו~דיןאין
 דקיי~ין אילין בון רביבי

~ 
 אילין קומי ~ן אלא לו~" ~יימין אינון~חא קומי מן לא מיתא קומי

 דגמלי~
לי~

 ~סד
 עכ""~

 אילין מן אלא שם~ משה בפני ופי"
 של כחן וגדול אוחו ונושאין ש~לווין ~סד" לי~דגמלון

 ש~"א סי" ~יו""ד בעור ~ובא ~ירושלמי~~~~י
בסופו~"

 גיאח הרי"ן וכחב ~ וז"ל ע"~" ו~בי~
ש"~

 ראינו וכן המת" ~ני ~ומדין
 ואנשי ~סידי~

 ~בור צריכין ~ותו שא"צ במקים אפ~ ר"לעושים" ~ע~~
 הם ירושלמי~" ~ד"~ ~ב""י ע""ז ~חב עכ""ל" וכו"~פניי
 גיאת הרי""ן מ~""כ שפ~ ~רמב""~דברי

 ~עו~די~
 לפני

 דמ~מע וקשה~מת"
 דבעמיד~

 לי~ וניח~ סגי" בלחוד
ד~רי~~

 אלא איירי לא גי~ח
 ב~

 ללויתו צריך שאינו

כגון
 ~י~

 צרכו כל לו
 ואפ""~

 ומפניו מ~נו לע~וד חייב
 ~סק""י~ ובפריש~ע""כ"

 ~חיים בש~יל אלא לע~וד א"צ ~מח דבשביל~"ל הנ"ל" ~ירושלמי דברי ~סביר
 יכו" בו~עוסקין

 ~פני~~
 ~~ור שדייק י~ ~ומד" ~וא

 בשביל ל""ד וכו"" ~מח לפני דעומדין גיאח ~רי"ןבשם
 ~חיים ב~ביל דעו~~ין כיון אלא~מ~"

 עכ"ד~ מיקרי ~~חב~ני במחי ~ע~קי~

 ~פרי~~~~~~~י
 העו"ז כחב

 סק"~~ ~ש~
 על

 ~ס~יף~מחבר מש"~
 אפילו ~ ~~

 שאין במקי~
 לע~וד צריך ~מת אחללווח

 ~~וסקי~ מפניפ~ ~~ו""ז~ כחב עכ""ל" מפנ~
 ע~ו

 ~וא כן חסדי~ גו~לי ש~~
בעור

 לי וק~~ וכו"" ירושלמי בש~
 מ~~

 אלו בפרק
 ~~י""ק~גל~ין

 ~""א~ כ""~
 רב של ארינו ~גי רבי ד~שנשא

 קום ל~זקי" יהודא א""ל ובניו" חייא דרבי למערחאהונא
 ארעא אורח דלאו~דוכחיך

 וצ"ל מיחא" ~מי דקם ש"מ וכו"ידקאים ב~די ~ונא רב ~קאי~
 דהכ~

 אמר
מ~חם

 אד~
~ ח"ח" שאינו  ללמוד נ""ל ומ"מ 

דבר דבכ~
 מצי~

 ל""ג ~דף בקידושין מש~עוכן ~ניו" ~מוד י~ בה" ו~חעסק ~ולך ~אדם
 ע"א~

~א אבין ~ר יוסי א"ר
 ~ביאי~~פני מפני~~ ש~רי בשעח~ ~צו~ חביב~ כמ~ ורא~

 בכורי~~
 ומפני אומניוח" בעלי עומדים

ח~
 מש~~ עומדיןי אין

 יעו"ש~ ~נ"ל הירושלמי מד~רי כן ללמודאפ~ר ולכא~ ~~ו"~" עכ""ל מצוה" כל

 בבאר ~~"כ ~דא חרחי" ה~ו""ז מדברי ללמוד י~~~~
~י~ב

 אי~ דא~ ~~ק""ג~
 ה~ח

 צריכי~ ת"~
 לע~וד

 עמו ~עוסקיםמפני
 חסדי~ גו~לי~ שה~

 שאין אע"פ
 ת~ו~ה בפ~~י ~""כ שנית ח"~"ה~ח

 ~סק"ג~
 דאם

~~~
 ונפק"מ לבד" ~פניו ל~~וד ~ייב ~~ם חל~יד ~וא

אם
 ~~חעסקי~

 אלי~ו יד ~~~יבת יעי" עכו"~~ ~ם
~~י"

 נ""ד~
 ~דעח ועי" עיי""~~ וכו" ~~ו""ז על שהשיג

חור~
 ס~י" שס""א ~סי"

 יעו"ש~ בז~ ~~"~ ד"~

 א~ לי~~~~~
 אלי~ו יד ~~פר

~~ 
 אליהו

 וראי~י זצ""ל~" מלוב~ן~מואל ב~
 ש~ שד~

 ~בסי"
 ~""דנ"ד~"

 הגובה ~פני ג""כ לעמוד י~ א~ ~שאל~

 בשע~צדק~
 ש~ולך

 ~וא אם כנ~וג" ~יש ~אי~ ו~ו~~
 א~ ~צו~" עושי ~כלל שז~ו ואח"ל מצו~" עו~יבכלל
 ~גוב~האי~

 פסיעתו על שכר מקבל
 שמשלמי~

 לו
 ז~ א~ערחחו" בע~

 מחעסק בכלל נכלל ג"כ
 ב~צי~

 ~~אריךוא~רי לא" או
 ב~~

 ~עו""ז לדברינחזור בז~""~~ ~נ"ל ~~ו""ז דברי על כתב
 במחי~

 חורפי" אגב כבודו
 כי~ ~



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~םי~~
~~~~~~~  ~פי" ~ה חדא ~כאן"יפה

 ב~ו""~
 ~פני ל~~וד דצריך

 אין אפילו אלא ז""א דוקא" ה~וסקי~ ~פני ד~איה~ת
 צריך כלל י~ראל ~מוטו~ים

 וכן ה~ת" ~פני ~~ו~
 ו~יב וכו"" והי"~ והר~ב"ן ה~ור~~~עות

 כ~~
 נחזור

לנדו~
 ~נכ~ ~פ~ו~ ~ הנ""ל ה~אלה

 עושי כל בפני ~~ד
 ה~~~סק בפני ל~~וד נכון א"כ ~~ת~סקים" ב~~ה~צוה
~גובה

 כ~"~
 ~~בת

 צדק~" ~~ובאי חלקי י~~ קיח~~
 א~אכן

 להנאת ~הא זה ~כלל ש~ינו נ""ל ~שכר הוא
 לא~יו" דקודם תורה ה~ל~דו בר~י ואפילו ~כוו~"טצ~ו
 דוקא חסידים ב~פרכתב

 א~
 וא~ בחנ~" ל~דו

 נ~נו
 ר~"ד ~סי" ה~""ך וכ"פ ~ודם" הוא ה~כר ~נותן ~י~כר

 ~~~~ ~הכא דא~רבה לו~ר ואין הכא" ו~"~ס""ג"
ד~כ"פ ~~~~ א~ל וכו"" קדי~ה ל~נין אלא א~רינן דלאאיפכא"

 דהיכא שהסיק אף ~ל ~היינו לאחר" קו~
 אבנ לא~יו ~דם לא ב~כר תורה ~ל~דודה~ל~ד

~""~ 
 ~א"כ ~~ר"~~" כ~פ" ח~יבות לוי~

 ני~~
 הכא ~""כ

 דב~ל~א כלל ד~י לא ב~ציה" ~ת~~ק ~קרידעכ~
 ~ברי ~~נו ~קבל כל כ~וד" בו לנהוג צריך ~ר~ול~נין
 השכר ~ניתן ~י אלא ~~כר" של~דו אףתורה"

 בזהלרבו קוד~
 ~הו~

 ~ו~ה הוא צדקה הגו~ה זהא~ל הלי~יד" הגורם הוא הרי ~כר נותן
 איני א"כ ~כר" ~שו~

 ~כ"ל~ כלל" ~צוה ~ו~ה~כלל

~~ג~
 דר~ו הך על ~~"כ

 קוד~
 לו~דו אם ד~א לאביו

 ~""ס" הוא ס"ג"" ר~""ד בס~ הש"ך ""וכ"כ ~"זוציין קודם" הוא ה~כר ~נותן ~י ~~כר א~ל~חנ~"

 ~נדפס הברית אוצר לספר בה~רות ~כ~~~יוכ~ו
 אות ה~פר ~ל להסכ~תי~~~ך ~~

 ו"~
 ~ה~יא ~ה לענין

ש~
 להקדים די~ ~ה~לה ~"~" ~סי" ~בות ~רית ~ספר

את
 הר~

 ~ברית ~~ל של אביו לפני ה~רית ~~ל ~ל
 ~ילה" ~צות~גין

 כדי~
 דא~ידת ר~ו ואבידת אביו א~ידת

 סעי" ר~"ב סי~ן ~יו"ד ר~""א~יין ~ ו~ז"כ ~~יו""ד~" ר~"ב סי" בשו""ע כ~בואר ~וד~ת"ר~ו
 ל""ד~

 י"א שה~א
 אם אבל חנם" ט~ו ~~~ד היינו לאביו קודם דרבוהא
 ~הוא דבר" ~ל קודם א~יו ~~ל~דו ר~י לו ~וכרא~יו
 ~י~ר" לו נראה ~כן ו~ב תקפ""ה~" סי" חסידים~ספר
 ~"~ ב~אירי מב~ר~וכן

 ו~~"ך ~""א~~" ~ל~ג
~~ 

~ס"ק
 ~ת~ ס"ו~

 אלא לל~ד רוצה היה לא הרב ~אם
 ~ו ויהודי~~כירות

 יהו~י~
 ב~""ך ג""כ להלכה וה~תיקו קוד~ת" הנו~ן אבידתאז לל~דו" ה~כירות לו נותנים

~חו"~
 סי"

 סק""א~ רס""~
 בם~"~ וכ"~ ~ם" ל~וני ע"כ

 ~סק""ה~~~
 ~~ות ובנתי~ית

~~ 
 ~יי"~~

~~ג~
 הי~ ~~"כ

 אלי~ו
 ד~""~

 ב~כר שלו~ד הרב
 הרי לאב" אותו להק~ים א~רו ~לאא~"פ

הוא ~""~
 צ~~~ ג~אי לענין ה"נ וא"כ לא~ר" ~וד~

 ני~א
 כבוד בו לנהוג צריך רבו ~~נין דב~ל~א כלל" ד~ידלא ~ וז"ל זו" ס~רא ו~חה ב~ציה" ~ת~סק ~יקריד~כ"פ
 תורה דברי ~~נו ~~יבלכל

~~ 
 ~י אלא ב~כר" ~ל~דו

 הוא ~כר הנותן ~הוא בזה" לר~ו קדם ה~כר~נותן
 אבל ללי~וד"הגורם

 ז~
 ~ושה הוא צדקה הגו~ה

 ~~ו~
 י~ו~""ה~ ~"כ וז"פ ~צוה ~ו~ה בכלל אינו א""כ~כר"

~~
 צדקה הגובה זה גם דהרי הנ""ל" דברים הבנתי
 זה והרי צ~קה" הנותן שיתן הגורם~וא

 דאעפ""כ ~~~" ~ל~דו רבוכ~ו ~~~
~"~ 

 דברי ~~נו קיבל
 וכאשר דכוותי"" וה"נתורה"

 כת~
 ~צ~ו אליהו היד

 צדקה ~~יבה בפני ג""כ ל~~וד י~ א~ ~ הת~ו~ה~תחילת
 ~~ כנהיג" לאיש ~אי~ וגו~ה ~הולךב~~ה

 ~כצנ הוא
 ~צוה ~ושי בכלל ג""כ ~זהו ואת"ל ~ציה"עו~י

האיש א~
 הגו~~

 וכו" ~רח~ו ~ל ~כר ~קבל
 ז~ ~~

 ג""כ
 ~כללנכלל

 ~~ע~~
 ~~צ~י הרי א"כ ~כ""ל" לא או ~~ציה

 די~ה~ין
 ו~כ""פ ~צו~" ~ושי בכלל דהוי לצדד

 ~רחתו~ ~ל ~כר ~~קבל ~ה זילת~~צוה" ~~~ס~

~~~~
 רק ~ייך דכ""ז ~עלתו ד~רי דצדקו נל~נ"ד הי"

 לגבות הקהל ~ינוהו אשרבגובה
 ~כי~

 קצוב
 וכיוב"ז" תורה ל~וסדות תרו~ה ~ירי~ו אחריםטל להש~י~ ~בודתו עי~ר שה~ד"ר באופן ~~ל ~נו~ן"טל להשפי~ צריך לא ו~גיבה הק~ילה" בני כל טלי"שנתחייבו
 זה ו~כלל הצדקה"" ~צות נעשה ה~ לא ה~פ~תו""ולולי

 ~~~יגה~רו~ות
 י"ל ~~לתו" כ~""~ תורה" ל~וסדו~

 כנל~נ""ד~ ~צוה ~ו~י בכלל הוי~~פיר
 לברכו בזהוהנני

 הרבי~ ~זכי~ל ב~רכ~
 נאוי~""א

 ~~יים י~~~י~~~

~~~~~~~ 
 ם"

 ~י~~ ~~גיגי ~~~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~~
 ~"~ יר~י~~~"~"

~ ~"ו"  
 י""~ ~~~~ ~"

 ~~~ו

 ~ו"~ ~""~ ~ר~""~ ~~~"~~~~ו"~
 ~ו~ר""ר ו~ו"

~ ~ו~~ ~~י~"~ ~~ם~~~ ~~~~~~~ ~  ~"~~~~~~ 

~~~~~~ 
 ~~ר ~~~~"~" ~ר ~ז~ר ~~ו~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~י ~י י~יר

 ~""~ ~~ו~~ ~~ו~
 ~~~ו ~~ר ~ו"" ו~י~~~ יו~~ ~~ו~ר~~~ ו~~~~~~ ~~~ ~~~~ כ~ ~~ ~~רו~י~ ר~~ו~י~~ו~~~

 ~~ו~

 ~~רי~"" "~ו~רי~~ו
~~~ 

 ר~~וו"
 ו~~~

"~ 
 ~~~י~ ~~

 ~~ר ~~"י~~ו~י~
 ~~~ ~~י ~~ר ו~~~~~" ~~~

~~~ר~
 ~~ו~י"

 ו~~~ר~
 ~~ר~" ~ו ~ו

 ~י~ר~~ ~~ ~~
 ~~ר~~

 י~~~" ~~ר ~~~ ~~ י~ר

 ~~ו ~~~~ו ו~י ~~~~~~
~~~ 

 ~~~" ~ו~רו ~ח

 ~ו~ו" ור~~ ~~י~~ ~~~~ ~~ו~ ~י~~~~
ו~~~~

 ~~ו~י"
 ~ו~~

 י~~י ~~~~ ~ו
 י~~~

 ~~י~ו

 ~~רו ~ו ~~~"~"~
 ~~ ~~" ~יו~"~ ~~~~

 ~~ר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

םי~ן
~~ 

~~~~
 ז~יר ~~~רו ~~ייו ~~ו~י ~~~ ~~~~י~י~~~~~~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ן~~~~
 ~~ו~ו ~~י~~ ~~~ורר~י ~~~~ייו

 ~י~י ~~~י""~ ~~
~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~"~ ~~~~~~ ~י~~ ~ם~ ~~~~ ~י~~~~~~~

 סי" ~בח""ג ~~ברינו~י"
 פ"~

 שמשניח אשה ל~נין
 לחוש דא"צ ~יבורה" בימי וה~""ד מניקתה בימיוסתה

לחו~ר~
 הרמ"א

 ~יור""~
 קפ""ד סי"

 שא""צ ב"~" ס~י~

לחו~
 רק

 כיון ימי~" וג" לב" ולא הא~רונ~" להפל~
 ו~ינה ו~~" קיב~ת אינה מניקתה ~ו ~יבורהשבימי
 שהארכתי ~יי""ש ה~חרינה ~פלגה רק לחושצריכה

 ואכמ"ל" בזה ה~ינים פר~יבכל

 ~" ~~י~ ~~~~

 ~נה ~~~"~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~י""~
בימינו

 נב~קו~ שהנשי~
 למש"כ לחוש י~ רופא אצל

 סי"~בח""ג
 א~ פ""~~

 ~יש באצב~ו" רופא ~""י נב~קה
בזה

 כמ~
 הגי~ לא אם ~רופא לשאול שצריכה ~נאים

 א~ וג~למ~ור"
 לא ב~צמה ~יא בב~יקתו" ~ם מצא לא

 ~ם מצאה ולא ~צמה ו~דקה המקור" פ~י~תהרגישה
 ה~ין מה ו~יי""ש~הורה"

 הרו~~ כשב~~
 ו~ו"" כלי ~""י

 ~~~ג~
 ג" ~~י~ ~" ~~ו ~"

 ~~~~ ~~ו~""~
 ובה~~ות ~י~~" ~""י ~~~~ן

 מס" הביא ז"ס"ק
 שמיר~

 על כה~~ה ~בת
 שא~ השינויצורת

 ירים לו אפשר
 הוא ואם ביח~" שנים ירימו אפשר איואם במפרקחו" השפופר~

~ ~""כ~ י~יו"בשתי ירי~ לב~  הנה 
 ל~נ"~

 שינוי ~""י ל~לפן מ~ב
 ובתשובה ש~שאוהו" ~ניים של שינוי ~""י ולאאחר
 כה~תו חולים ביקור בס"~נ~פס

 לה~ו~
 גול~ברג רב""פ

 היו~לזצ"ל
 בקרוב~

 ו~י" עיי"ש" בזה הרבה הארכ~י
 פיש~ר הגרי"י י~ינ""פ בה~רת הנ""לבספר

 שלי~"~
 ח~ר

 כנ~ל~ ג"כ שכתבהב~"צ

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

 ~ס"קבה~רוח ~~י~~" ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ם~~ ~~~~~ין
 י""ב~

 בספרי מ~ש"כ ה~~יק
 סי" ~ח"ה יצחקמנחת

 כ""ז~
 באשה בזה""ל~

מחולשת הסו~~
 ~צבי~

 ומורא רח""ל
 י~ל~

 ראשה ~ל
 בש~~

 לי~ה
 רק שם והתיר זו" בש~ה בי~ה י~זיק שב~להודורשח
 שהאריך י~ו"ש בי~ה ~חזיק מ~פחת והפסק כפפות~"י
 ב~ום ~~ק שכ~בתי ~יי""ש הנה ~כ""ל"בזה

 ה~~~ ~ירו~ חש~ ~"י וב~ם י~ים" בתי~"י ~~י~ סכנ~
 של

 ~ח"~ בס~רי הארכתי כבר כסכנה לונח~ב ~חו~
 סי"

 באמת~ אם זה כל אולם בכה""נ" פיק~"נ מצינו~ביול~ת ח"~
 חששיש

 ויש קלות" ~~~ן נשים אבל ה~~ת" ל~ירו~
 משום ולא ה~~ת"" ""קלות משום כן שמבקשיםלחוש

~ירו~
 סי~ן ~מה~""ת בשמים ~רי ב~~ו" ו~י" ה~~ת"

קפ"~~
 בני~ונו שהאריך ~אחרי שם" ב~ברינו והו~א

 חילול לה~ירו~יים
 שב~

 חשש משום ~רבנן באי~ור
 למורה מסור זה ~נין אולם בזה"ל~ כ" ה~~ת~ירוף
 לא למ~ן ב~בר"" להקל "שלא הש~ה" צורך כפיל~ורות
יזלזלו

 בק~וש~
 בנ~""~~ וה""ה ~כ"ל" וכו" ח"ו השבת

~~~~ 
~~ 

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

 ~סי" ~~~~ ~~י~ ם~~ ~~~~~י~
 ~~~~~ א"~

 ~~~~ן ~~~י~" ~~~ ~~ ~~י~~~~י ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~י~~י~
~~~~ "~~~ 

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

~ ~~~~~" םי~ן  
 ס~י" ר~"ב סי" ~יור""ד רמ""א ~ייןהנה

~~"~ 

 שהביא
 ~רבו האי""א

 ~ו~~
 ~מו שלומד היינו לאביו

 ב~ינ~
 אבל

 ~י" ~סי~ים ~פר~והוא ~בר" לכל קו~ם אביו ומלמ~ו" רבי לו ש~וכר אביואם
 ~קפ""ה~

 לו נראה שכן וכ~ב
 שם ו~""ך ~"א~~" ל""ג ~ב""מ ב~איר" מבואר ~וכן~יקר"
~ס"ק

 ס"ו~
 רוצה ~יה לא הרב ~אם כ"

 ללמ~
 אלא

 בש"ך ג""כ ~לכה וה~תיקו קו~מת" הנותן א~י~~אז ללמ~ו" השכירות לו נו~נים יהו~ית או ויהו~יבשכירו~
 סק"א~" רס"~ ס~~חו"מ

~ ~~~~~"~~~~י  
~~ 

 סי" ~ח"ב ב~ברינו
 ל~זוב ה~ו~ל מחייב ~ם ל~נין ש~ ש~נתימה ~"~~

 בי~ואת
 ביו~

 לצורך
 מי~

 אשר מבי~י" רחוק ב~ום
 ~~~~חת י~ב~ל~י"ז

 בכל שה~רכתי ~יי"ש וכי"" יו""~
 בזה" ה~יניםפר~י

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

 ~בריו ~~ נ~ ~ ~יי""~" ~~~~~ ~~"~ ~~~~~~~
ה~ה

 ג~
 וכן והד""~" כהאו"ז שלא

 נו~ני~
 בכל

 ו~וב~ שמים ירא מיהל ולי~ח ~~ר ישראלתפוצות

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

 ~~~~ן
 ~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~""~ ~~

 ~~" ~~~ן ~~ ~~~י~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~
 שם וכ"וכו""

 ~בה~רו~
 ס"ק

 ~""ז~
 ה~בר ~~ם

מרן בש~
 ה~ת"~

 זי"ע
 ~חיו"~

 סימן
 רמ""ו~

 ה~ו""ז ~~~ם
 הלכה~מקור

 פשו~ זו~
בי" לי~ חר~י בתרי ~~יי""ל ~ובן

 משו~
 כתרי ו~"נ באבל קאי ולא אמנה מחו~ר

 ~ו~יי"ש ~מי"תר~י
~ 

 היכא ~לפי""ז החת"ס שכ"
 אחר ~צא כאן לית א"כ וכו" א~~י" א~יק~~~יקרא

~וב
 ממנו~

 כ~ב וכה"ג
 ~~ החת""~

 ~חו""מ בשו""ת
סי"

 ק"ב~
 י~"דם אמ~" וכן מכר כן ~ב~ביל י~ו~והיה יי"ש" לבישול יו~ה ליקח כ~י חפציו שמכר ~מי

נפל משיכ~
~ 

 דאין בירושה" יורה
 בז~

 לא
 שפר~ ~י מ~ו~

 אף
שקיבל

 ולא ה~~ו~" כב~
 מחוס~ מ~ו~

 א~נה
 א~

 בלא
 או~~נא" שלה~~ם

 ה~ני~ שנש~נ~ כיו~
שברמ"א ~ר~י כ~~י היי

 ~חו"~
 ~מנחת בספרי ~נ~י ו~~י"ז ר"~~" ~י"

 סי" ח"זיצחק
 פ"~~

 למול מ~ל ש~י~~ במי
 להיות יוכל לא ~רש"ק ב~מנו יהיה ש~ם המוהליה~יב בנו" א~

 נוס~ כי~והל
 בזמנוי ~יה לא הברית אבל למיל" אחר ~~ל הבןאבי וכיב~ שב"ק" ~ל בי~ו ל~ני ה" ~ום הוא

 תוב~וכ~~
 המו~ל

 הרא~י~
 למול לו ליתן הבן ל~בי

 ~רמ""א ~לבהסתמכו
 ~יו"~

 סי"
 ר~""~

 ס~י"
 א"~

 ואבי

 או~הב~
 ~כבר

 ~~~ ~וכר~
 ל~יישו אפשר ואי לאחר

 חת""~ ~שוב~ ועפ""יוכ~"
 ~כיון לצ~ד רצי~י הנ"ל

 ול""ה ה~נין~נש~נה
 המי~

 יש זמנו אחר ו~ל בזמנה
 קורם שכיב~ו מוהללו

 ל"~
 אלא א~נ~" ~חוסר ~ום



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~םי~~
~~~~~~~ ~~ל

 ~ג~
 לא האב

 אל~ ל~ר~שו~ כיב~
 מ~וברשהי" יו~ ל~ותו רק

 בי~~~
 כן" לומר ~וחק ~בל ב~~ני" ~היינו

 מ~ל ~~~ים אם בוד~יכי
 א~ ס~~

 נ~~ה
 ~את לומר ס~רא וא~~ה א~ר" מוהל ליקח יכולאינו ה~יל~

 לאהשני
 כיב~

 לאו~ו רק
 יו~

כיון ש~" הראשון ~י~ ש~א
 שכב~

 ועי" ~ת~" הראשין את
 ש~

 סברא ~יש כיון פסק~יולמעשה ב~ה" שצ~ד~י מה
 לכא~

 לפשר יש ולכאן

~יניה~
 ~חיתוך זה ביניהם שיתחלקו

 וז~
 וכ~ו" בפריעה

 שה~יא ראיתי וע~ה ~ לח~ירו" א"וימחיל
ס"ק ~בה~רו~

 ~""ז~
 בש~

 קרן תשו"
 ש~~ ל~ו~

 על
 הח~~

 ~הא
 ~סי"~חו"מ

 ר"~
 סעי"

 י"א~
 ~י~ות ~" הרמ""א ~ביא

 יש ~רעי בב" ~אף שני" כס~רא ~יקר שנראהוסיי~
~ו

 משי~
 וה~יק אמנה" מחי~ר

 ש~
 מתרי ~~יפא ~הכא

תרעי
 כיו~

 צ~יק יותר מו~ל א~ר לחזיר ~~י~ין ~הרבה
 ת~ו" ו~נה חיים" עצי בשו"ת וכ"כוכו""

 לדו~ קר~
 הנ""ל

 אמנ~ תח""י"אינו
 סי" ~יו"ד ~יי~ עצי בשו""ת

 ~לי"~ הנ~ל" התמיהה לייש~כ" כ""~~
 צ""ל שבר~א

 כ~"ש היינו לחזור א~ור תר~י דבתרי ~אע""גה~ו"ז ~~~~
החיס"

 יזול~ דייקר~ בב""~
 נז~~ א~ הכאאבל ~י~~ת" ~~נה כ~ו הוי

 כ~ו היי איהבו שהוא אחר לו

~תנ~
 לאיהבו" ליתן ביו~ר קרובה א~~ של ד~עתו מרובה

 צ~יק שהוא למיוג~
 שהו~ משו~

 כמ"ש יו~ר מציה

 ויש שם"ה~"א
 ל~~~

 ~וב הייתר ~~והל א~ר לחזור
 וזה עיי"ש"~צדיק

 פ~ו~
 ~ן מנוה ~זה ~קיי~ ~אם

 ג~ עכ"~" ~רו~ה מ~נה כ~י ~ו~~~ובחר
 ~שו"ת

 ז~~
 ל~יקר ~"ל~ר~"א

 דאיכ~
 אפי~ו א~~ה ~~י~ר

~~ 
 ~"ש ~נ"ל ו~~י~רעי"

 ~כיו~
 צ~יק ~ו~ל ~יקח מצוה דיש

 ליכאתי
 ~שו~

 ~חיסר
 כנ"ל~ א~נ~

~~~~ ~~~~ 
~~ 

 ~ח""ח ב~פרי בזה ש~נ~י מה~~" ~~~
 וכמו"כ צ"~" סי~

מ~
 א~ ש~נ~י

 ה~ילה לא~ר
 ע~

 חצות לא~ר

משי~
 עיי"ש~ מנין

 ~יל~ יי~ כי הפתיחה" מעין לסיי~~~~~~
 הפליא אשר

 יקרה מצוה מנהגי ~נפי ב~יאור~שות"
 יחשיב~

 עלייהו נ~שייהו ~סרי ישראל ~שרזו"
 ונחת הר~~ה מתוך הק" במ~עליו לה~יךשייכל י~נהו" ~~שו משמי ה~יב יה~ל ע""א~" ק""ל שבח~כג~~" ~י~~ ומוחזק~

~" וברכ~
 מ~

 ויבשרנו אליהו יביא מבשר קול נשמע ע~י
 בית ובבנין צ~~ני~י~ בבי~~

 בב"א~ עולמי~
 ברכות חותמי בכלהכו"ח

~~~~~~~~ 
 ~~~ים

 ~~~~ם ~~~~~~~~י~
 ~ם~~ ~~~~ ~~~

 ~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ם~~~
 ~~~~~~ ~~~~~ם

~"~ 
 ~" ם~"

 ~~~ ~~ם~~~~~~~~
"~~~~~ 

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

~~~~~~ 

~~
 כ~וד

 ~נ~ו~ ~ר~ ~דו~~
 ~~דיר

 ~~~ ~~ור~~
 ~~וי

 ~~"~ ~ד~י~ נ~ ~~ו~~ ~~ינ~~~~
 ~דור ~~ר ~~"י

ו~דרו
 כ~

 רז
~ ~ ~גי~ ~~  כ~""~ 

 ~~"ר
 ~~ם~

 דווינ~~ ~~~~""~ ז~"~ ~~~י~""~~~~~י~
 י~"ו"

~~~~~~~~
 ~נ~ דר~נ~" ~ודי~ ו~~רי

 ~~ו~~ו
 ~~ נ~~ ו~~י~ו~ ~יני ~~נד~~יר ~~~~

 ~ר~~~~~י~
 ~~י~ר

 ~~~י ו~ר~~ ג~ר~
~""~ 

 ~~ר

כ~ו~
 ~~~רי ~~~ר

 ~~~י~"~~ כ~ד~""~
 ז~""~"

~~~~~~~ 
 ~ ~~~רי נ~~~~~י ~~ ~~ ~ר~ ~~
~ ~~~~~~ג~"~  ~~~ ~""~~~ ~~ 

 ~~~גג~~
 ו~ ~ר~~~ ~"~ ~~~~ו~ ~~י~ ~ר

~~~~~~ ~ ~ ~ ~~ וו~~" ~ג~~ ~   ~~ 
~ ~ ~~ו~~  

 ~~~ גי~ ~~~~ ~~ ~ו
~""~~

 ו~ו" ו~ו" ~""ג
 ני~רר~ו~ו ~י~ ~~~ ~~~ ~י~ ~~ ~~~

 ~~נינינו~ ~~רי~ ~~"~ ~~ו~" ו~~ ~~~

 מחמ~~~~~
 בבואה הי" שלא ו~אי ל""ה שאל~י ש~נידון

ש~~
 ~~יה באופן שהיה ואפשר כלל ניכר

 שהעביר כ~ת ואךכשר עו~
 הקילמו~

 לי~ע ~פשר לא ~~מא

 נכנסתיובז~
 ל~ו~

 ל""ה ~סחמא ~י"ל
 מ~ר~נ~ ~

 והוי
 ~~ו" איסור הוי אי ספק ~הוי עכ"פ או ~בנןספיקא
 ו~פק בדאי" ס"ס ~והויבס~מא

~~~ 
 וכמ~יאר ב~רבנן

ביו""~
 ס~

 פ""~
 נ~לח ל~~ין וכו"

בש""ס ו~קו~ ~~~י~ ~~גי~
 ~פסחי~

 ~משני ~" ~ף
 ~פ~ ~פ~

 ובר~"י הוא
 לא שכהדג""ק ומחמת ש~"ותוס"

 ~פר~ נג~
 ~הוי זה

 ג~ א~ הר~ ~~ע~י נ~תפקתי יבזהספק"
 זה באופן

 ~תו ספק~הוי
 הג~ו~

 לאסור"

 א~ריחו אשר על לידי~~~~
 עו~

 ~מת כי זה ~~נין
שפס~ו

 ד~
 וחושש אצלנו אח~י כ~~ג"ק

 גניזה לי~י ~וציאו שלא ס"ת לתקנתא~כי
 א~

 אפשר
 ~וצא אין כה~ג"ק ~יאם ~תיר"עפי~"ת

 ~ע~ שו~
 ~תיר

 יקו~" ~ן או~ר יגזר כאשר ~ו~אי ~ס~יקאאף

 צריך אי ש~~~~~~
 כ~~ר~

 הביא
 כה~ג""~

 נכונה ראי"

ממגי~
 לי וארשה כסדרן~ ~צריך ע"א י""ז ~ף

בז~
 צריך ~לכחחילה ~אף ר~י" ל~ביא

 בש~ כס~~
 א~ל

~~יע~~
 אינו

 ~מ~י יסכי~ כה~ג"~ א~ ובתנאי ~כ~
 ~יא" נכונה~הראי"

~~~~
 שצ~~יך ל"~" דף מנחות בתי~" ~י"א משי~ת
א~~

 בכל תפילין ל~שר
 יו~

 בין ו~~מע
 מבואר ~והנה תש"י" וביןש~ר תפילי~

 ברמ~
 ~י" ~יף או"ח

 יעשה ולא ~"ל""ב
 הקשרי~

 השין ש~ה לאחר אלא

~ת~יל~
 ואח"כ ה~ל"ת יעשה ואח"כ

 ~יו""~
 כ~~ר

 ~~בריו מבו~ר והריהש~
 ~תחי" בעי ~~~

 גםוע""כ כס~~
 בהקשרי~

 יאעפ~כ הש~~ ~~ר עפ"י יעשה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  השל מניח ו~דם יום בכל ~שור דצריך ה~"א~י~ת
 במנחות כדא~יד

~ 
 ל""ו

 א~
 היו"ד ~ודם ~שה

 הדל~ ואח~~תפש""י
 וע"כ כסדרן~ שלא והוי בתפש"ר

 בכל קשירה דצריך דלדידי"כיין
 כדי~ב~ הוי יו~

 דאינו
 בשלי~ת השם ~שה ד~ודם י"ל ואך כסדרן~~כב
 בש~ת אותם ו~שה הקשרים התיר כך ואחרוכסדרן
 פ"א נ~שה דכבר דהיכא ש"מ יהיה וא"כההידוק
כ~דרן

 א~
 כסדרן שלא נ~שה פסול ע""י אח""כ אם

 כה~ג"ק מדברי נראה וכאשר ~~כבאינו
 ~שלי~""א~

 זצ"ל
 בזה~ חילוקדיש

~~~
 כעת~ העירותי אשר ה~רות בא~ה ל~יין אבקש

א~
 מאכולת" בד"ה ~""א י""ד דף נדה רש"י ~~~~י

 ולהביא תרומה ל~לות ספקלהוי
 ~תיכה דב~י ק~י המתני" ~ל דהרי וצ"עתלוי"" "אש~

~~
 ש~ וכדאי" חתיכות

 לפי ואף כאן" אינו וזה ~ב
 בד""ה ~תוס"מ"ש

 ב~ינ~
 פסיקא ואמאי סובר היכי דידן בתנא ספק הויעכ""פ אמר" את""ל בדרך דהש""ס

 והרמב"ם ~לוי" אשם להביא דמתני" תנא ~ל לרש"יל~
 חתיכה דב~ינן דפ" משנגות פ"ח לחיבורו ד~ני"בדינא תלוי באשם דחייב דפםק ה~ניות ~~ ~צמוסותר

 ~תיכות~מב"

ב~
 ~ל ווילנא ד~וס בש"ס ~הנדפס הרא"ש ~~~~~~

הג~ון~
 חוששת והא ~ה י""ד דף שם

 לי" איב~י חלוקה על אתי ד~~א איתא דאם~~א ודאי בשרה ~ל הרואה בריש דא~~ תי~א לן"א~ת
 ודאי ~~אה הירך ~ל דם אפילו ה""נ ~"כלאישתכוחי"

 קשה מ""מ דשמ~תי~" ~קנא לפי דלקמן הךוכ""ת
 ~~ש~

ד~
 לא אם אבל ~חתו דוקא אלא קאמר לא נופי"

 ~ורש דהרי לענ"ד ~קשה כולו והוא ~כ"ל" לא~חתו

~ר"~
 הוי הרגשה דבלא כתם הרואה

~ 
 ~מאה

 נדה ~מאה ר""לוכאן מדרבנ~
 מדא~

 ~ד לבדיקת צריך וע"כ
 דארגשה א~ינןדאז

 ~ב~
 ודוקא הוא" ה~ד הרגשת

 לא" ~חתו לא אבל~חתו
 חוששת אמר שפיר שימי ו~

 הנראה ~י וכן כמובן" ולק"מ הוא מהעד לאודאימר
 מלובלין ~~מ~~ון

 בתו~
 על ~~ דנראה ולמחר

 במקו~ דמיירי ו~ח~ו ד"ה התוס"דברי
 המקור דם שאין

 העד בלא דאל""כ דר"ל ש~" ליפוליכול
 הית~

 ~מאה
 צ"~ א~~ת""ד"

 נ"כ
 כנ~

 התוס" דבדברי אף אבל
י~ל

 וצ"~" כן ~פורש הרא"ש בתוספי עכ""פ אחרת" כוונ~

 ד~חתו לאו ואי מכה לה כשישהכא ד~יירי למימר דמצינו שם הרא"ש של ~י~~~~ג~

 דא""כ לי ת~וה והוא ~כ"ל" ה~ה בדם תלינןהוה
 ותחת ~כר תחת מנתנו נרע דלא ד~חתו יגרעמאי
 מכה דאיכא כ~ן וכאן מאכולת בדם דתלינןהכסת
 ובאמת ועוד~ מכגריס ביותר אף המכה בדםתלינן
 כ""ג~ ס"ק שם וב~ו"ז ק""צ סי" בב"י להדי" כןמ~ואר
 יריכה ~ל בנמצא מיירי הרא""ש דלתוס"ועוד

 ש~ ושכי~
ד~

 ~~כה
 הי~ א~ א"~

 אף כזה ב~וק שאינו ~~ד
 ~מ~ה ל""ה בהא בודבדקה

 ובפר~
 כדאי" ודאי ~ומאת

 ושאר ב~ד ~"ה שםבתוס"
 ראשוני~

 א"כ
 א~

 היה
 ביריכה לבדוק אפשר דהי"נמצא

 הית~ ל~ ~צמ~
 ~~אה

 ביריכה ~ו~חתו ב~ד שבדק כ~ןיכ~ת
 אתמהה" נר~" ~גר~

ד~
 י"ד בדף המתני" ~~~~~

 ש~
 ~מאין ז~ן לאחר

 דכ~ת בודאי ~מאה היא והרימספק
 ~ורשים ראיתי כאשר הרנש~" בלא דהוה ואירא~"
 מע~"ע כששה~ה וכן דברייתא" סיפא אימא א"ככ~"

בו~ל~
 מ~מא

 ר"~ מג~" משו~
 מ~~א אף אומר

 רש"י לד~ת דהריבו~ל" ~ו~
 בד~

 רק ~וי הרנשה בלא נ"ח

~ומא~
 ו~ובא פ""א בתוספ~א ומבואר ~דרבנן" ספק
 ד~ומ~ו~בירושלמי

 מ~מא דאי~ו כיון ואנדרונינוס
 ~~ל""~" ~ומאת ~~" גזרו לא ספק משום אלאלהבא
 ולהלן ~"ז בדף כדאי" ~מא ~ומו מקור מ~וםואי

 ד~ומאתול~הרות
 ל~ מ~~

 בזה הלא ל~הרו~" אלא

ל~
 ~"~ ואמאי ~רב" ~ומאת אלא

 ~ומאת בו~ל ~מא
שבעה"

 וא~
 אלא ~מאה אינה ~צ~ה דהיא כיון לרבנן

 אדם מ~מא אינה שוב נדה דם מגעמשום
 ~בדףכ~אי" ב~ג~~

 ה"~
 דכ" ואף וצ"~~

 ה~א~
 הירו~ל" פני~~~ל

~
 ברייתא על פליגא דכתם דברייתא

 האו~נה וכו"" ד~ו~ו~
 דכת~

 ~~דף ג~כ משנה הוא
 י""ד~

 הנ"ל
 מהו ~צ~ו הוא שם דאי~עי" נדול דוחק הואלענ"ד וא"~

 בספק~י~מא
 ופשו~

 מברייתא
 ד~ו~ו~

 ספק ואין וכו"
 ולחו~א פליגא דכתם וברייתא מתנ~ אם וא""כלספק"
 ~ו שביקאמאי

 ובפר~
 תיכף אותה הירושלמי דהביא

 ואךאח~ז
 ד~כת~

 החמירו א"ל
 וכ~~

 כנ""ל~ דאותוו~ מהמתנ~ י~שה ~וד אבלבעצמו פני~ ~מראה

~~
 כהדג~ק ~ני להצי~ ראיתי הנ""ל

 ~שלי~"א~
 זצ~ל

 דרך להוריני אתר ~ל להשיבני ש~וחהובקש~י
 תוה~~ בדברי מ~ובו ולשבו~ מפריו ל~אכיליאבחר"

 ב~וב ושנותיו ימיו השי"ת שיאריך אבר~ו~~~~
 ו~פארת לנסובנעימים

 ע~
 ביאת ~ד ישראל

 ובדיצות~ בש~ה הפורים ימי את ויקבל בב~"א"ינון

 חותםוהנני
 ב~

 כבוד ורגשי פאר

 ~~יי~ ~~~~~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 יו~ ~"ו" ~י~"~ ירו~~י~"~~"~"
"~ 

~~ 
 ~ר~~וו ~"

 ~ג~
 ~~""~" ~~~"~~~~י~י~

~~ו"
 ~~ וכ~""~

 כ~ו"
 ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~ר~ י~יג"~

 י~ר~~~~
 וכו" ~~~~ו

 כ~"~
 ~ו~"ר

 ~וכו וכ~~ ~ג~~ווי~~~" ~~~~~~ ~~~גי~~~י~"~" ~~~~~~~ ~~~~~

 ~ו~" ~~יו י~י~~ ו~~~ י" ג" וי~י~~~ור~~~""~

 י~ר~ו ~~ו" ~~ו~~י כ~~~~~~~~""~
 ~~ו~~"~

 ~ ~~~~י~ר~~י~
 ~~י~ו ~~~~~ ~~~~ ~""וו~~ ~~~~~~~~~~

ו~~~ו ~~~" ~~~י~~ ~~~~~~ ~נ~~~~
 ~~רו~ ~~ו~ ~ו~~

 ו~~~~י~" נגי~ו~ וג~ י~~ ~ו
 ~ו ~ ו~~~~י~ נגי~ו~ ~~~ ~~~ ~~י~"~ו~~

 ~~~~ו ~יינו ~~~" ~~~ ~ו~ ~~ ~~ יו~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~י ~ו~
~ ~~~י~ו~  

 ~~ו
~~ 

 ~~ ~~ ~~ו
 ו~ו ~~~" ~יו ~~ ~~~~~"~

 ~~ו~ ~~ו~~ ~~~
 ~~~ו

 ~~ו~ גגי~~ נר~~~~~~
 י~ ו~~~ ~יג~" ~ור

~~~~~~~ ~~ 
ו ~  

 נר~~
~~ו ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~יו

~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~ו

~ ~ו~ ~~""~ ~  ~נ~ ר~ י~~ ~~~ ~~~ו~~~ר 
 ~~ ~~~" ~~יו

 ~גו~ ~~ ~~י~ נ~~ ~ ~~ ~~ ~י ~~~~~~~

~~~
 על לסמוך דא""א כב"ת עם דהצדק פשיטא
 להביא ויש כנ"ל" ונפסקים בנגיעותהמאשי"ן

ל~
 סעי" ז" ~סי" הסופר קסת בספר מש""כ

 ב"~
 אופן

 כחוט לאות אות בין ריוח יניח ~ וז""ל בסת~םהבדיקות
 יהיו ולאהשערה"

 מופר~ו~
 תהא שלא כדי ~ו זו ~רבה

 ריוח יניח ~יבה תיבה ובין כשתים" נראית אחתתיבה
 ~דהיינו ק~נה אותכמלוא

 או~
 שכותב הכתב מזה י"

 תיבות שתי ת~יינה שלא ביותר יקרבם ולאעת~~"
 האותיות ~ין שהרחיק שינה ואם כא~ת"נראית

 חכים דלא ~לתינוק שתים כ~ו נראיתשהתיבה ע~
 אוטיפש""" ו~

 תיבות שתי שקיר~
 שנראי~ ""ע~

 ל~תינוק"
 פסול א~תכמו

 החדש המאשי"ן ע"י כן ואם עכ"ל" וכ~
 וכמבואר כדין שלא ולהקל ~חמיר לבוא יכוליםבקל

 כב"ת~~~ברי

~~~
 בזה ~יוצא ל~ביא יש מ""מ פשיטא" הנ"ל ~ל

המ~ואר
 בשו""~

 ס~~ נ"ב ~י" ~או""ח
 י""ג~

 דכ~ב
 נקבים בו יהא שלא שלם הקלף יהיה וז""ל~המחבר"

שאי~
 נראית האות ~הא שלא ~יינו עליו טובר הדיו

בו
 וכת~ עכ""ל" כשתי~ ~לוק~

 הטו""ז
 ~~""ז~

 שצריך
 נראה ""ואינו סותמו שהדיו כ"כ קטן נקב שםשיהיה
כלל

 נג~
 עיי""ש" וכו" ~שמש""

 "~~ג"~
 שם

 ~~~~""ו~
 חולק

 ניכר אפילו ואז וכו" שלא ~~יינו וז"ל~ ~כתבע"ז
 שר~ בלבושי וט~ הב"ח" וכ"כ טכ"ל כשר השמשנגד הנק~
 שם

 ~ ~ש~ש נגד ~~ג"א ~ברי עלשכ"
 חו~

 ה~ו""ז ~ל
 א~ ~דיו" נסתם הנקב דאםונ""ל ~סק"ז~

 ניכר השמש שכנגד
 הנקבמקום

 שהקל~ מח~
 נקוב

 ש~
 חמה זהרי ומאירין

 אלא הטו"ז מיירי ולא דכשר" מודה הטו""ז הדיו"דרך
 שלרוב רק מ~נ~ב נפל ה~יושגם

 ~טנ~
 אינו הנקב

 כתב ~"כ רבה ובאל~ו ~""ל" השמש נגד אלאניכר
 שכשמעביר עד קטן הנקב א~ אבל ~ המח~ר דבריעל
 ~לבוש~" עניו כות~ין ב~יו הנקב נסתם הקולמוסעליו

א~
 בקול~וס נרגש שאין כיון השמש כנגד נראה ש~נקב

 כ""ככשר"
 הב~

 סתם בטו"ז אבל וע"ת" ונ""ן וכ""ג
 שלא ת~וה והוא פסול" השמש כנגד נראה ~אםוכ~ב
 עיקר" "וכן ~ירו ש~"חהזכיר

 פסק וכן ~כ""ל" וכ~

 ברו~המשנ~
 ל""ב ~סי"

 נ"ב~ ס~
 דברי להלכה שהביא

 והמג"אהב"ח
 והא~

 בזה יו~ר והאריך עיי~" הנ"ל
 ס~י" ל""ב ~סי" ה~הבביאור

 כ""~~
 ~ד ועי" עיי"ש~

 ומק~ש ו~ג~ה"ק קדושים דעת~ספר
מדבריהם והיוצ~ שם" מ~

 דלפעמי~
 שנראה מה נפק"מ יש

 השמש" נג~

א~
 היה לא ~~ל""ז

 יוצא וכן עיי"ש" נרא~
 ממש"~

 ~ס"
 ועי" י"ג~" סעי" ל"ב ~סי" שם יעקב~ל

 ש~
 שחילק מה

 עיי"~~ דיע~ד או לכתחילה בין דשם~נידון

~~~~
 הובא הנ""ל" זו הלכה

 בשו~
 מישרים דובב

 ~סי" זצ~"ל מ~שעבין הגדולמה~און
 א"~

 ~""כ
ב~בר

 בס"~ ~שא~
 שיש

 ניכר ואינו הק"" בש~ נגיע~
 זכוכית ע"י רקהפירוד

 המג~~
 ~לל זהו אם

 ושא~ו נגיעה" הוי דילמא או תיקון צריך יהא שלאגויל מוק~
 לגרוראם

 ש~ וכת~ השם" ק~ושת ~ני הנגיע~
 דיש

 אולי ההפסק" ניכר בזכוכית שרואה בעת כיוןל~סת~ק
 בכללחשוב

 מוק~
 ~לפי כיון נראה לדעתי אולם גויל"

 ~כלל חשיב שפיר ממש נגי~ה שהוא נראה הראותחוש
 סעי" ל""ב סי" ~או"ח בשו"ע מצינו מזה ויותרנגי~"

י"ג~
 שיהיה שצריך הדין לענין

 ~קל~
 בו יהא שלא שלם

 ~תים" חלוקה בו נראית האות תהא שלא כדינקבים
וא~

 ~עת השמש נגד רק העין בראות הנקב ניכר אינו
המג"א

 ~בסקט"ו~
 בשם

 ~שיב דלא אלמא דכשר" הב""~
 א"~ ~ין" ניכר אינו אם~פסק

 חשוב ה"נ
 בכ~

 הראות חוש ~לפיכיון נגיעה"
 ואפילו נגיע~" נרא~

 ל~~
 הטו"ז

ש~
 נראה הנקב אם ~גם

 כנג~
 ~ום הוא פוסל ~שמש

 גם חיישינן אלא לב~" הראות חוש ~ל ~גחינןדלא

 ש~נק~ל~
 נראה

 הוא ש~עיקר ו~אי אבל הש~ש" נג~
 ~וא שהנגי~ה בכאן וא"כ הראות"חוש

 הפוס~
 ולפי

ועי" עכ""ל" לגרור מותר ו~מילא ה~יקר" היא העין~ראות ופוסל" נגיעה ~הוי ודאי הנגיע~" נראית הראותחוש
 שארי~ ~שו"~

 מינצ~רג ~להגרי""ז ישראל
 קלאפהונן רח""י ~ל~גאון חיי~ עקבי בס" גםויעויין ~נ"ל" ~ר"~ ה~וב~ ד~רי על ש~שיג מה י"א סי"ח"א זצ"ל~

זצ"ל~
 א" ס~

 מש"~
 והסכים מינצ~רג ~גרי"ז דברי על

 ~גר"ש י~י~י מש""כ ו~י" ~שרים" הדוב~ לד~רישם
 ז" סי" ~ח""א הלוי שבט ~תשו" שליט""אוואזנר

 זכוכיתבענין סק"ח~
 ה~גד~

 שאין שבודאי
 ס~ם ע"י בראיה הוצרכו זה וכל טיי"ש~ וכו"להקל בז~ מ~חשבי~

 ~נידונם הש~ש נגד ~אי" בכש"כ ללמוד המגד~"זכוכית
 במאשי"~ משא"~שם"

 ד~ים לראות המסוגלת הנ""ל"
 ~י~לו ואף כ~~ ~"ז לסמוך דא""א ודאי מאוד"ק~ני~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~~~י~~  כמ~וא~ ה~כה" לפי נכון שיהא ~אופן המאשי""ןלסדר
 כב""~" ל~ש""כ נ~~וש ~ש אעפ""כ~מכת~ו"

 יחלש עכ"פ אוית~~ל ~זמ~ ש~~ש~
 ה~ופרי~ ~דיק~ עני~

 ו~ס~כו
 וכו"~ הקאמפיו~ער"~ל

~~~~
 נתראי~י

 ~גליו~
 ~כ~~י סת"ם" ~שמרת הוועד של

 שתפקידו~עצמם
 ש~

לני~וקים ~נוג~ המ~ש~" המאשי"ן
 ~נפסקות~

 כללה~יא וה~י~ו~" האותיות ~ין ונגיעות
 זא~

 הנ""ל החשש רק נשארולא עכ""ל" וכו" המומחה ה~ודק עיני למראה
 שכת~

 וכמ~ואר~ כ"ת

~~~~
 ר~ ראיתי

 ~דול
 ~גאי~ ~תיר~

 ה~דול
 ואזנ~~ הלוי~ו~~""ש ה~פורס~

 שלי~""א
 ר~

 וא~""ד
 ומח"ס ~רק" ~~י ~איר~~רון ור~~

ל~נ~גת ~~~~ ש~~כי~ ~לוי ש~~
 ~נ""ל~ ~~~ש~

~~~~~
 ~שו~ה ~זה שיהיה הד~ר

 ~רו~
 להודיענו וא~קשו ~מכתבו שהזכירהר~נים אסיפ~ ~""י יוען

 האסיפה~מהח~ת
 ידידו ~זהוהנני

 וחות~ דו~ה""~
 ~רכ~ חותמי ~כל

 ~~יי~ ~~~י~~~

 ~~~ ~~~י~~~~
 ~~~" ~~~"ז ~~~~י~ ~~~~~וו

~~~~~~ 
 ~~ר ~~ו~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~י~רו

 ~~ו~
 ~~ו~~ ~~~י ~~~~" ר~ ~~~י~~ג~~"

 ~ר
 ו~יו~~" ו~ר ~~ר ~ו ~~ו~י~ ~ו~~ ~ר~~~~וי
 ~~ו~~~

 ~~~י~ו
 ~ו ~~~ני~י~ ~~~~~~ ~~ו~ו~ ~ו~~י ~~ ~~ ~י~~~ו ו~~ ~~~~יו~~~~" ~"~~~רי ~~

 ~~ ~~~י~ ~~~ ~~י~ ו~~~י~~~ר~
~~~ ~~~~ 

 ~ני ~ו~~י ~~~ור~~י ~~~"~" ~~ ~~ו~י~כ~~
 ~ו~יו~ ~~ ~~ ~ר~ו~ ~~ו~~" ~נ""~~~~~
 ~ו ~~~ו ~~~~נ~~~

 ~~~~~" וי~רו~ ~~רו~
 ג"~ ~~ו~~ ~~י ~~~יו י~ ~~

 ~יי~ו
 ~~י~~ ~~ ~~~ו~

~ ~~ר" ~~י~~ ~~~ ~~~~~~~ ~  ~~~י~ 
 המ~שב~~~~~~"

 הרא~
 כמה יש ~סו~ם שב~""ת

 הלכה שעפ""י ולמעלה" ~עויות מ~"~עותי~"
~מקרה

 כז~
 כ~ואר תור~" הספר כל א~ ל~גיה צריכים

 יונ~ ~ני ו~ס" ג"~" סע~ רע""~ ס~ ~יו""ד~שו""ע
 ו~ד~"ק

ומ~דש
 ~סי" הסופר קסת ובספר שם" מע~

 י"~
 סעי"

א"~
 גם א~ ~יי"~"

~~~ 
 שלאע~" ל~~ו~ ~~ח~ ~דיק~ יועיל

 יצ~ר~
 ~א~י הע~ון ואחרי סופר" ~דיקת אח"כ

 דאף מסקנאלידי
 ~כה"~

 היכאד~ודאי א~ המחש~" על לס~וך אפשר
 דצרי~

 ~דיקה
שיהיה ~י~ ~די~" עפ~"י והג~

 ~ה~~~
 ~ו~ ו~~חש~ ד~~~ ~ן ~יש ~"~

 דל""ה

 לידי שי~וא אפשר ~וד הנ"ל"~ג~
 קל~ו~

 נראה מ""מ
דאפשר

 ~מו~
 סופר ידי על נ~דק שכ~ר אחרי ע"ז

 שית~אר~ וכ~ו דלהלן מה~~~ים פ""אמומחה

 תשובה ~פ~חי~~~~
 ה~ני ד~רי ה~יא ~סק"ז~" ש~

יונה
 היו ~א עד ~ינתיים" ו~וגה ו~לישי שניוכן ו~גי~" א~ד ~~ית נמצא ד~ם ~~" שכת~

 כולה" להגיה א""ציחד ג"~~עויו~
 וכ~

 שם ~שו~ה ו~~תחי נוהגין"
 אלי" מס"~ביא

 ~סו~"י ר~~
 ~מ""ג~

 שלא
 אלא כן" כת~

 קוד~ הגי~ א~דאף
 ~ג~~ צרי~ השלישי" שנמצא

 כולה
 ~מכאן ~זה~" ~""כ ~נ""צ ~ועי"~י~~

 ~מ~~ ~ו~
 לשון

 ~א"~ וד~רי ~~~""ש" ד~רי ~ראש המו" יונה~ני
 הוא

 מיהו המוסגר~"מאמר
~נמצא ע~ ~ר~~ ~~וי~ נמצ~ א~

 פ"~
 א~שר בינ~יי~ ש~וגה א~"ג ~עויות

 שנכו~

 וכת~ כולה"להגיה
 דכל עוד

 ז~
 ידו~ שאין ~ס"ת דוקא

 ~גיה אותה ש~גיה נודע א~ א~ל אחד" פעם הוגהא~
 אפילומומ~~"

 א~
 נמצא

~~ 
 א"צ ~~ויות כמה אח"כ

 הוא כן נהוג" ו~כי ~נ~צא מה מתקן אלא כול~"להגיה
 א~ אף~לא כן" ד~תו שאין מ~ואר שם ~פלפול ואכן ש~"~קיצור

 ע""י הו~ה
 א~ ~וחז~

 ג" אחריו מצא
 ~די~ה~יכה ~עויו~

 עכ""~
 מרן ל~ג~"ק ~ ~~רי"ן ו~שו"ת

 דושינסקיאהגרי"צ
 ז~"~

 ~אב"ד
 פ~י~"~

 סי" ~~"א ~

ק"ד~
 ונימוקו~ ~~מו ~יי""ש ר~ה כאלי" ה~מיר

 ב~וק~ שציי~~~~
 הי"נו צ~י" נחלת ~ספרו

 דש~
 רצה

 ~נזיר מהג~"להוכיח
 ס"~

 ע"~~
 ~שם ד~שמע

 א~ אף ס""תדג~י
 הוגה

 צרי~ ~ינתיי~
 כולה" ל~גיה

 ~~שו~~ ~רש~"~ ד~~ צ""~ג~
 ~~ דין ל~ד

 ~ד~ן
 א~ו~ולעי~"

 תולעי~
 ~ם

 ראשונ~ ~שלי~
 ושני"

 ~מהרש""נ נפ~"ש~~~ו ~סיי~ ~זה" ~הקל סברא שום אין ודאי ~ותרי~י~
 ק~~ סי~~ א""~ ~פר~

 ו~ו~א

 ~סי" לעילועמ""ש ודו"ק" ליישב יש עיי""ש כו" ר~ו קא ד~ינ~ ~ד~רד~וקא
 ~"ד~

 ~שו~ה ~פתחי
 ~ס~"ז~

 ~שם

~ק~~
 עכ""ל" שמואל

 ועיי~
 ד~רי על ~דושים ד~ת ~~פר

 יונ~~~ני
 ~סי" שם

 ר~"~
 סעי"

 ~~ ש~ ג"~
 ש~אריך

 ~זה~קצת

~~~~
 ~מ~דש

 ל"א~ ~או~ מ~
 הבני מש"כ על ש~"

 נודע דאםיונה
 אפילו מו~ח~" אות~ שה~י~

א~
 א~"כ נמצא

 כ~~~
 מת~ן אלא להגיה עוד ~~צ ~~ויות

~
 כ~~ כנ""ל" עכ""ל נהוג" ""ו~כי שנמצא

 ה~דש
 ~ע~

ד~"~
 נופל דאין כא~" יש

 ל~ו~
 לקולא" נהוג ו~כי

 שא~""ז ד~ס~י" ו~ו~ו~רא" ר~
 כ~~

 ~~ח""י שיוצא דס""ת
 איןהסופר

 ק~רי~
 להאי משכחת היכא וא""כ מגיה" ~לי

 הוגה לא אי ~מ"נ ~עויות" דג"דינא
 אין~לא""ה ז~ ס"~ עדיי~

 קורי~
 ג" א~"ז נ~צא ~פילו הוגה ו~י ~ה"

~~ויו~
 שלו ד~ארוך ועוד ליותר" ~וש א"צ

 ד~רי דח~
 ו~~~יקל"

 ~רש~"א ד~ת~ו~ת
 ~קי""ג~

 ל~חמירי מוכח

ואי~
 א~ וכו"" ~קל הרש~""א תשו" כאן ציין

 ~רור
 יונ~ ~ה~ני כאן~~ס שז~

 ואני שנ~צא" ~ה ~~קן ~לא וכצ""ל
 ~~ם ג"כ~~ליתי

~~~ 
 ו~~~~~ נהוג" ו~כי לה~~יר

 לא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ל~ול י~~ה ~ני
 ~~רו~

 ~~י"
 ר~"~~

 ~פסק~הא שש~~ כ"
 ~רשב""~

 נוד~ א~ ~~~ וכו""
 ש~גיה

 ~~יב יודע בקיאו~ה
 ~גה~

 אפיל~י במלה" מלה וקר~ו
מצא

~~ 
 ~עויו~ ג"

 ~"צ
 שמצאו מאי כי הגה~" עו~

 ~ק~~
הי~"

 כ~~ ל~ ~~ול~י~ ש~ וכ~
 ~צ""ל ~רא~""ד

 שנ~~שלו כ"א נ~דקו" של~ ~~י~ו~ אלא בדיקהדצריך הרשב"א~

 בא~ ~זי ~~ול~י~ שאינ~~חזק~
 ~ו~עי~ ג" נמצ~ו

 לא
 א~ל עוד"יאכלו

 בפירו~
 שנבדקו

 א~ ~~
 כמה ~ו מצא

~ולעים
 ~~ולעי~ ישלי~

 ~שיג וע"ז ~ השאר" ויא~ל
 א" ~ע~י~"~"

 כיי~
 ~ו שנ~צא

 ~עו~
 שמא ~ימר ~ני כ"כ

ל~
 ב~ק

 וכיו~
 יפה

 דבמע~
 יע~רו ~שגח~ו שמסיר

 כמ~
 ואפילו לבו" משי~ מ~לי~עויו~

 ס""~
 שהיא

 ~ו~צאו כ""~ נבדק~
 ~עו~

 וכו" אח"כ
 ב~ול~י~ וכ~

 שנ~דקו אפילו
 ~ולעים ג" אח"כ שמצאוכל

 סו~כי~ אי~
 וכו" ~די~~ו על

 שיוד~ עצמו ~ואואפילו
 וכ~""כ י~~" יפה שבדק

 מאוד מצויכי ב~""~
 ש~~

 ~אוד בקי מומחה מגיה שה~יהה

 כמע~א""~
 שתצא

 מתוק~
 ~~ל וכו" לג~רי מ~ח""י

 ~~ג~
 זרו~ ~חש~ו~ וכמ~כמ~

 קריאתו ~א~צע יעברו
 ~חוש" י~יד כאשר רב ו~יון גדולבקי וצרי~

 לכ~
 שנמצא כיון י"ל

 חזקתה לה ו~י~רע לפניך חסר ~רי כ"כמו~עה
 ~סי" הרש~"א ~שובת ו~י"~דיקה" וצרי~

 קי~ג~
 דינא ה~י דכ"

 שצריכה ~"כ נ"ל ועפ""ז בדו~י~" א~ירות אפילובהדיא
 הסופר יד מת~ת שיצאת לו~ר לסמוך ו~לא מספקבדיקה
 אלו ~~י~ות כלל"" הוגה שלא ""כלמ~ו~נת

 צ""~~
 כי

 זא~" ~מל~כה רבות ~עויות שכיחי כי רואי~עינינו
 ~ארוך~ יונה הבני~כ"ל

 משנ~ו והוכיח ל~חמיר" ד~~ו ומבו~ר מפורש~~~
 ~~ע"ק דברי וצ~קו ~רש~""א" תש~מד~רי

 מש"כ צ"ע רק יונה" בני בקיצוריש ש~"~
 דהרש~"~

 ~ין למד
 מדי~~

 בב"י הנ~ ~ולעי~"
 והוא ~~שובה" מקו~ ציי~ ל~

 מי~ר ואינו רפ""ז סי"בח"ז
 ש~

 ראי"
 מ~ולעי~

 הבני רק
 לה~די~ ל~ו מדמייונה

~"~~
 כוונ~ו לה~~יר ג"כ ~עליתי ואני

 שכ~
 צריך

 יונ~ הבני בדבריל~גי~
 שלו ש~ארוך ~קיצור

הארי~
 ומש""כ ~רשב""א~ ד~רי מכח להחמיר

 מש"כ ~יינו ~רגיש" לאה~ופר ובקס~
 ~ק~~

 הס~ר
 ש~

 ~~י"

י""~
 ~~ויות ג" ~ו שנמצא ם"ת ~ לשונו ואעתיק ב"~" סעי"
א~ור

 לקרו~
 במי~ע~" מוחזק ~וא כי שיגי~נו ~ד בו

וא~
 נמצא

 ~עו~
 ו~גיה" א"

 וכ~
 ו~וג~ ושלישי שני

~ינתי~
 עד

 של~
 כולו ל~גיה א"צ יחד ~עויות ג" היו

 י""א וכו"" נוהגיןוכן
 שא~

 נודע
 מגי~ שהגי~

 מומחה
 אח""כ נמצאא~ילו

 כמ~
 אלא להגיה" ~וד ~"צ ~עויות

 ב~יצור~" יונ~ ~~ני ~ש~ נהיג" ו~כי שנמצא מהמת~ן
 ב~כ~וש~

 ~אות ה~ופר
~"~ 

 מהפת""ש ה~יא
 שה~ש~ שם"צבי ~נחל~

 ע"ז
 מסוגי~

 ~ס""ה דנזיר
 ע"ב~

 הנז"

 יונ~ ~בני וכבר ~ בז~"ל ועז"כלעיל"
 ה~יא בעצמו

 ~דין ל~קל אמר ומ"מ ז~ת"~וגיא
 ז~

 שאיסור כיון

~ר~נ~
 אבל ~ינתיי~ בהוגה ~וקא ~~י ~~"ל ול~י עכ"ל"

בלא
 הרשב""א מדברי ~צ~ק ~י~י~ ~רי ~ינתיי~ ~וג~

~~י"
 קי"ג~

 אין ~~ול~י~ ~~~ו~ ~י~ז~~ ~~ דאפילי
 ~~י ~""זלס~יך

 ~~""~ כ~
 ע"ז~ לסמוך אין

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~סיפר

 ר~ ~~~י~
 ובלשכ~ וצ"~"בקיצור יונ~ ~בני ~~רי

 ~~" מיירי לא ~סו~ר

 ~אם להקנ ש~~~ורק
 הגי~

 ~ביא צ~י ובנחנ~ מנזיר" ראי"ה~נ""י ~~י~ ~בזה ק~א" קמא
 כנ""~~ מ~"ע" ז~

ג~
 ~~"ג~ ~ינ~ ~""ז ~כלל ש~ים במלאכת

 ~ל העיר
 מקיצורו יונה ~~ני דבריסתירת

 למש""~
 ~ארוך ב~פרו

 ו~מהכנ""ל"
 ע~

 ~קיצור ד~רי רק העתיק שנא הקסת
 ש~~נ"י ~"ז ~עירולא

 ~ארו~
 ~ועי" כ~" מסקנ~ו ~ין

~""~~~
 ~ס~מן

~~"~ 
 שנסתפק

 ש~
 ~יה ~אם

 ~ר~~
 אות~ ו~רריתונעי~

 דצ~" א" ~ונעת נמצא ואח""כ
 דז~ודי"ל

 הוכ~~
 ה~ וכן יפה" נבררו שלא

 ~~ריז
 בשו"~

מהרש"~
 א" ~חלק

 וש~ צ"ז~ סי~~~
 ל~וכיח רצה

 ~~ו~ ע"י ~~ילו ~~כ~"ג קפ"ז סימןמה~"י
"~ 

 ~~~"ז ש~~יר אלא כולו" ל~גי~צרי~
 ג~

 ~ב~קו

 ~~ולעי~פירו~
 ~ולע~ אפי~~ ~ח""כ ונ~צא

"~ 
 ~נימ~ ה~~שיל" לאסורנבוא

 אינה ~~~שה
 בודק~

 ו~~שי~י~ה"
 כן" ~ישי~ שאין יום בכל

 ו~סו~
הסכי~

 ל~קל
 בז~

 בנמצא
 ~עו~

 פ""ה ~ד ל~קל אבל א"
 הזכיר ולא מס~בר" לא~עויות

 ~בנ""י מד~רי ~מ~רש"~
ופת""ש

 וג~ וצ"ע~
 ~~י" ~שולחן בערוך

 ר~"~
 סעי"

 ז~" בכנ~חמיר ו"~

~~~~~~

 ~ל~לכה ~נ~ל" מכנ
 למעש~

 ~וגה" שכבר ~יכא
 שקורין ~"ת משכחת לא עצמו ~מק"מוכדברי

 אי~ ה~ופר" קסת ס" עלבהסכמתו סו~~ ~חת~ ~~רי לפי א"כ כנ"ל" ~וגה כבר אא""כ~ו
 וכתב רשות לי~ן

~בלה
 לשו~

 ~ס~ר בקי שי~א למי כ"א סופר
 הז~

 ורגיל
 בודאי ~"כ עיי""ש" וכו" לשונועל

 ג~
 נתקבל בודאי בנ~"ד

 ב~~~ הסופר ~ק~ת ~ל הלכה ~סקל~שה

~~י"
 ~~ ~~""ה ~לוי שב~ בשו"~

 ק~"ו~
 נהגו דבז~"ז

 וכ" ג"~"ם~י"
 ש~ר~~

 הב~~י מש""כ ~""י ~מנ~ג דיסוד
והג~

 דיש
 וכ~ חולקי~

 ומכ"ש הנ"ל עפ"י נהגו מכ"מ

 גמורו~ ~~ויו~ ב~~ אי~א~
 כניסת או נגי~ות רק אלא

או~
 ד~נמצא אלא להקל" ד~"ק בי" שמצ~ד בח~י~ה

 יריעו~ג"
 ש~כל

 ~עויו~ ~ יריע~
 ריעי~א ודאי בזה

מוחז~~
 נתג~ א~ ומכ""ש כולו" להגיה וצריך לפנינו
ש~מגי~

 ~כ"ד~ וכו" ~~~ונה מל~""ש ~י~~ א"נו

~~~~
 ל~לכה ~אתאן מה

 בנדו~
 ש~"י היכא די~~"

 ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~ ~ ~~~~~~~~~~
 ~"א וכאמורכנ""ל~"

 לס"~
 ~~ לקריא~ כשר

 כ~ר
 הוג~

 דבז~ ~ובודאיכהלכה"
 צ"ל

 ההג~
 ~מחש~ ע"י לא

 בלבד
אלא

 יש שוב מו~ח~~" מגיה ~""י ג~
 לסמי~

 ד~רי ~ל
הקה"~

 ע"י ל~תיר יש דבכה"ג
 ה~יקו~

 שנמצא ~מה
 וביו~רכנ~ל"

 א~
 עוד יע~ור ~מחשב

 הפ~~
 הספר כל ~ל

 ימצאולא
 ~~ו~ שו~

 כנל~נ"ד~ יותר

 ~זה ד~רתי ~שר~~~~
~~ 

 מו~ר"ש ~גדול הגאון ידינ""פ
 בני ~יר זכרון ור""מ אב""ד שלי~"אוואזנער

 ~עייות ג" ~מחשב ע""י נ~צא ~אם ד~ו ג"כברק"

ילמ~~~
 ~ל ל~~וך

 ה~חש~
 ובודאי ~~פר כל ~ת לבדוק

 הנ"ל~מ~~~

 ז~~~~
 ~נוגע א~ל ~דינא" לעיקרא ~נוגע

 לע"~הנני למעש~
 ~שוא"ת

 ~מכת~י ש~~כרתי מ~~~
~קוד~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~ ~~~~גי~
~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ ירו~~י~~~""~"
~~~~ 

"~ 
~~~ ~~~ 

 ~~"~" ~~~"ו~~~י~י~

 ~"~ כ~ ~~~י~י""
 ~~וי~""~" ~י~יו

~~~~~~
 ~~~"~" ~~~"ר

 ~~~~ ~ווו~ ~~~י~~ ~~ונ~ ~~~~~ ~"~ ~ו~~ג~~
 ~~~ ~~ ~~י~כ~ ~י~"~" ~~ ~יר~~~~~רי~

 ~~י~י וי~רו ~~~י~י ~~ ו~ ו~ו~~~~" ~ו~~~~~
 ~~~ר ~~~~~ ~~~~רי~

 כ~
 ~~ ~~י~~~ ~~~י

 ~ג~~ ~~~~~~
 י~ו ~~ י~ ~~י~ ~~~ר

~ 
~ ו~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~  ~~י~~ ~ 

~ ~~ ~ו~ ~~~ר" ~~~ו~~  ~~~ 
 ~~יר

~~~ 
 ונ~~~ ~ו~~ו~ ~~וי~~ ~ו ~י~ ~~~ ~~~י"~~~

 ו~~י~~~~~" ~~~ ~" ~~ו~~ ~~ו~ ~יו~ ~~~~ ~ ~~~~~
 ~~ ~ ~~~ ~י

 ~ו ~ו
 ~ו~

 ~~ו ~ו ~~~ר~" ר~~~~
~~ 

 ~~~~~ ~~ר
~ 

 ~ו
~~ו

 ~ו~ ר~ ~~ו~~ ~~ו~ו~
 ~ו~~~

 ר~ ~~~" ~ו~ ~י~ ~ ~~ו" ~~~~ ~~~~~~
 ~~"~ ~~~~~ ~~ ~י ~~~~~~~~

~~~~~ו~  ~~" ~~י~ ו~~~~ ~ו~~ ~~~ 
 ~~~~ו~ר ~~~~י~~

~ ~  ~ ~  ~~~ ~"~~ 
 ר~""ז

~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~"~ ~ו~ ~"~י" ~  ו~ר~""~ 
 ~~""ו ~~~~~~

~~ ~~~ ~~~ ~  
 ~ו

~ ~  "~~ 
 ~ו ~ ~~יי~ ~~ ~~~י~~

~  ~ר~ ו~ ~" 
~ ~~ ~~ור~ ר~ ~~י~ ~~~~~~~  ~  ~י~ 
~ ~~~~~~~ו~ ~  ~~ 

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

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

 ~~ר
 ~~~י~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~"~" ~~" ~~""~

~ ~~ ~~~ריו~~~~י~ ~~~ ~ר~ ~~~ ~ו~" ~~ ~~ ~~~ו~"~ו~ ~  ~~~~ ~~~~ ~~"~~~ 
 ל~ון א~~~~~~~

 ~נוג~
נראה כ~שקוף" ח~י~ אם ל~ק~ה

 לכ~ור~
 ראי"

 ~ש""ס ה~~ואר~ה~ין ל~שקוף" דנחש~ ג~ור~
 ~~נחו~

 ל""ג
 ע""~~

 ו~ו~א
 ~~ו"~

~יו"~
 ס~י" ר~""ו סי"

 ו"~
 והוא אכס~~ה ~ וז"ל

 פצי~ן שני לה שיש א~"פ "ל~קרה""" כ~לים ג" לושיש ה~קי~
 להע~יד שהפצימין ~~ני פ~ו~ה" ~~יעי~~ר~

 ~שום ולא עשויןהם ה~קר~
 ~זוזו~

~ עכ~ל" וכו"  
 ש""~

 הא
 נ~שב שפיר ל~שקוףבנוגע

 ל~שקו~ ה~ק~
 ו~ו"ק~

~~~
ק~ושים כתב~~ע~ "~~ורה"" ~ג~ע"ז ~~~ו~ר ~אכסדרה

 ~ש~
 ~""ק

 ~א~נם ~~דר~נ~" ~~יי~ י""~~
 ש~~~ק"~

 ס""ק
 כ~~ כ""~

 ~~~ו~"
 ~יו~~ ישיני~

 אי~א
דר"~

 אפילו אכס~רה פוער
 ~~ר~נן~

 ו~"ז
 ז~ זיל~ ~א ~וזו~"לי שאי~ ~~ו~

 ~זהוש~~ינן ~~אורייתאי ~פי" דחיי~ א~""ל ~י"
 ~~כ"~

 ~~קרה
 נחש~ ~נג~ר~

 ש~יר
כ~קוף~

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

~"~~~~
 ~~ש"כ אפשר

 ה~ק""~
 ~""ז ~סי"

 או~
 העשו~ד~~רה ה"~

~ 
 היכר ~ה ואין קירוי לצורך

להיו~
 אפשר ה~וזות ש~י ~ל

 ~ל""~
 כ~ו כ~שקוף

 כוונ~ו ~כ""ל" הא~כ~י ושם צוה"פ ~נין ~~שו~השכת~~י
 נשאר ד~זה ~~ק~" ~~עעל

 הי~ר ~~ין א~רי ~צ""~
 וכנ"ל~~קוף"

 ~א~ פשו~ ~ז~~ם~~~
 כ~ו

 י~לים דאיך ש~~ה~
 ~ ל~שקוף" ה~קרה ~~צ~להחשיב

 נש~נה
 דא~צע לו~ר ~ל"ש ~כ~ו ה~זוזות" ~~ין ה~שקוף~ין

 ~ל ~ם אפילו ל~זוזה" יח~~הכו~ל
 התקר~

 איןאם ~שקוף" יש
 ~~ח~~

 ~שני הנ~ך הכו~ל ~ק ~וזו~" שום
 על ואין ~~קרה" ~~~צעאך הכו~ל" ~סוף ~ינה אם ~~ק~" י""ל ה~נ ~"כהצ~~י~"

 ה~קר~
 של היכר שום

 ~~"~" ~~זוזה י~~יי~ ל~ה~שקו~"

~~~~
 ~יש ~~זון ראי~י

 ~הלכו~
 ~זוזה

 ~ע""~ סי~~
 ~יא~הלכה

 שאי~
 הכ~לים ראשי

 ~~וזה שתהא ~~ינן ~לא צוה"פ"ל~כשר ל~זו~ו~ נ~ש~י~
 ~קרה א~ל וכ~"~פ~ח ~קצ~ סות~~

 עצ~
 אינה

 נחש~~
 ~ליון לקנה

~צו"~
 וכ~"ש

 ה~ג""~
 ~""ק ~ר"נ ~~~

~"~ 
 ~הירושל~י

 ו~ש~~~כ""ל~
 ~סוף ~אפי" ~זה

 ~קר~
 ~הרי ~הני לא

 והחזו""א ~כה""ג אפי" ~יירי ~סוכ~~~
 ~ד~~

 הענינים
 לפי""ז אךלה~די"

 צ""~
 ~~~ו""א והרי ~אכסדרה" ~~ינא

 ~סי"שם
 או~ ק~""~

 ג"~
 ~~כס~רה דינא ג""כ הו~א
~יי"ש~

 ש~~י~ר ~אע"פ י""ל"~~~~
 ~נו~~ ~~י~

 ל~ין
 צור~

ה~~~
 ס"ל

 ~אי~ להחזו""~
 ~תקרה

 נחש~
 כקנה

 ~""~~""ג"
 ~חישש כ~ו ~~זוזה" חיי~ דלכ~חילה ~""ל

 ל~ע~לכ~חי~
 ~ל~~י א~""ג הכ~לים" ראשי ל~~י הרא""ש

צור~
 לעיל ~~~ריו כ~~ו~ר ~ני ~לא ס"ל ה~~ח

~בס~""~~
~ 

~~~~
 ~הא

~~~~~ 
 ל~ד~י החזו""א

 ~י~
 ל~ין ~זוזה

צור~
 ~י" סוכה" ל~~י ~~~ח

 ~~ו~
 ~לפי לו~ר

 שכ~ב~~
 ה~""~

 תר"ל ~סי"
 ~~~ו~~ ~קי""ג~

 הר~"א על
 הפסידלא

 ו~ש~~
 לכאורה ~הני" הסכך ~א~צע ~אפילו

היה
 אך ~~וז~" ל~נין הדין היא זה ~לפי נרא~

 שכ~~ ~ דל~י ~וכרח ~אינו לי~ראפשר
 הא""ר

 ~ש~
סק""~~

 ~ג""א" ~ישי~ לייש~
 דה~

 ~כיון שאני דר~""א
 אינו~י"ז ~~ח" צורת של זה ל~י~ר גם נ~שה סכך ~י~רשנ~שה

 ~ע~א והך ב~זוזה" לנד"~ ~ו~
 ה~~"~ ~~ ליי~~~א""ר ~ש~

 ~שם ~שולחן ~ע~וך ג"כ הו~א
 ~~"ו ~כלל ~ח"א והנה י"ב~"סעי"

 ס"ג~
 ~ח~יר

 ל~לקי שם הפר~""ג שכ" ~ לפי א~נ~כה~ג"א"
 ~נוגע ~יירי והר~""א לה~כךי נוגעים הקנים דאין~יירי דהירוש~

 הה""ד י"ל א"כעיי"ש"
 ~נ~"~

 ~שם יעק~וה~כו~י ל~~ר~י ~גיעים דהכ~לים
 סק""ז~

 לענין ~יירי ~ירושל~י כ"
 וגם ~דר~נן" אלא שאינו צוה"פ ~נין ~שא~~~יצו~"



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  י"נ ~פיר ה~כך" ע~ הקני~ שמגבי" ע"י היכרעושה
 לנ""~~ ראי" ~שם אין וא""כ כצו~""פ" ליחשב~מהני

~~~~
 החוות מ~ברי

 ~ע~
 ~~י~ן החיים דרך בסידורו

רל""~~
 נחשב ~תקרה לה~יא מבואר

 ב~זיזה"" חייב פתח איזהב"~ין כמשקי~
 ~~~""א~
 אם וה"ה ~

גו~
 רביעית שבריח הכתלים

 והמשקו~
 הכתלים מגוף ג~כ

 א~רות מזוזות בהם שאיןאף
 חשיבי~

 ~כתלים לידי
 ~מיירי די""ל ה~לים" נאמצע ראי" ~ין אבל עכ"ל"ל~זוזה

 כלים~ הכתלים וצידי שהתקרהבמקום

~~~~
 נסתפקת

 ~בנד"~ עו~
 כלל" בול~ות מזוזות אין

 למזוזות" להחשיבם הכתצים ראשי על ~נין אנורק
 ב~וגיא והרא""ש רש"י דרבוותא לפלוגתא באנוובזה

 בג~" דקתני ~ רש""י" ~לפירוש ע""א~" ~ל"ב~מנחות
 נני ~"ש היכא משא"כ צ~" בכל ~כותל חלקלנו ~י~ כיון זיית" בקרן הם הכיתל כשר~שי ~וקאהיינו הפצי~ין" הן הכו~ל ראשי אלו ופירש""י פצימי" עדישם

 שבצד ~כותל ראשי נהחשי~ אי~ לגמרי" פרוןרביעית רו~

 וצ~ימ~
 זה באופן גם הרא""ש ולשי" ל~וזות" שמאל

נחשבי~
 אע""פ למזוזות" הכותל ראשי

 שאי~
 ראשי אלא לנו

 בגי~ולי באריכות כ""ז כמבואר הצדדים" משניהכתלים
 ~זוזה ~הל" ובחזו""א ב"~" אות רפ""ז ~סי"הק~ש

 אות~ע""ב סימ~
 ב"~

 נק~ לעיל" בדבריני הובא
 כשי" ל~ח~יר

 ברכ~~ בלי ולקביעהרא"ש"

~~~
 רב העיר שלך ה~ירה של בני~ון דבאמת כ~בת
ג~ול

 ~השא~ אח~
 אין ו~ידאי יותר" קינ

ל~בו~
 משום י~~~~ בר~" בלי ואפילו מזוזה

 ~בצ~
הימי~

 וכוונ~ך הכותל" סוף אלא הכיתל ראש אינו
 ~יינו הכת~~" בראשי שהחמיר הרא""ש לפי~אפילו
~~קא

 להח~ר שייכים הכתלים ראשי ש~יתן משי~
 תחילת דהן במזוזה לחייבו ריצה~אתה

 הן יכולין יע""כ הח~ר" אותושל הכתלי~
 ג"~

 כמזוזות לשמש
 הכניסה ב~קום דא~רבה היכא משא""כ בול~ות"שאינן אע~

 ~חיל~ לך אין במזוזה" לחייבו רוצה שאתהלח~ר
 כיתל

 לשמש יכול כותל סוף אותו אין כותל" של סיף אלאבכלל"
 ניכר ולא המשך" לו דאין כיון אח~" של להחללכמזוזה
 הכניםה דבפתח שלך ב~ירה ~~"כ ~לל" נאותו ששייךכלל
 פ~ור השא~" של בציור יכמבואר כותל" סוף אלאכיתל ~~יל~ לך אין י~ין ~צד האורחים לח~ר הפריזדירבין
 ג~ וע"~ ~רא"ש" לדעתאפי"

 בכה""ג י~~י~ לא החזו~א

כיו~
 דמצ~ כתלים" ראשי נקרא זה ~אין

 הכני~ה ~ל ימין

אי~
 נפסק ושם הכיתל" סיף ~לא הכיתל התחלת כ~ן
 ועו~ עכ"ל"הכותל

 ~זה והיוצא הענינים בביאור הארכת
נפק""מ

 למ~ש~
 לפלפל רציתי י~אד פה~ האסף עת לא

 הרבהול~ין
 בעני~

 לע""~" ממני נבצר זה אך זה

 זקינך אוהבך" בזה"~נני
 דישה"~

 ב~ב ~ל ו~לו"
 שיח~"היקרים

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~" ~י~~~ ~~~~~

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

 ~ור ~"ו"
 ו" ~יו~

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

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

~~~~~~~
 ~~~""~" ~~~ן

~ ~ ~ ~ ~ ~
 ~~ו" ~~ו~~י ~~~~~"

 ~~י~ורו נ~~~~~~ ~~ו~~~
~  ~~י~י ~~י~"~ ~"~ 

~י~"

~~~
 ~~~ו

~  ~ ~  
 נ~י~~ו

 ~~~~~ ~~ינו~ ~~ו~
 יו~ ~~" ~~ו~~ נ~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~~~
 ~~~ן~" ~~~~~~ ~~~~~

~"~~~~
 וני~ו~י ו~עמי ברכה~ בלא מיד מזוזה ~יקבע

~~~
 מנ~ות במסכת

 ע"א~ ~מ"~
 בית ~~וכר אי~א

 ~יכן המזוזה מן פ~ור יום שלשים כלבחו""ל
 השוכר אבל ~ייב"ואילך

 לא~ר ~וזה עושה בא"י בי~
 הל" ברמב""ם ל~~ה הובא זו וברייתא א"י" ישובמשום
~וזה

 ה"י~ ~פ~~
 ו~שו"ע

 רפ""ו ~ס~ יו~~
 אות ~שםובגהמ""י ~"ב~

 ז"~
 ד~ש~ר התוס" בעל מהר"י הביאו

 אפילו ~חייב המחבר רבינו דדעת וז~ל~ ~גמ"יוכתב ~חרים" בית ולא ביתך ~כתיב מ~וזה פ~ור מעכו"םבית

 לשון כ~מ~ח בתוכה שהוא זמן כל כותיבבית
 העמו~

 ממש""כ נראה וכוונתועכ"ל"
 ש~

 הרמב""ם
 הרי כותי של הבית היהואם ~ש~" י~לנה לא מזוזה שם ~קבע מהבית יוצא~כשהשוכר י"א~ ~~~

 נו~~ ז~
 ומבואר כשיצא"

 דגםמזה
 בבי~

 ודברי במזיזה" הש~ר חייב עכו"ם של
 סי" ~יו""ד בב""י ~ובאהגהמ"י

 רפ"ו~
 דכשי~ת וכתב

 ~~שין בס~"ג ג""כ מבוארהרמב"ם
 כ""ג~

 דהביא
 בש"ךועיי""ש כ""ג~" סע~ ~שם בשי""ע הכי ופסק בירושלמי~ הואשכן ש~

 כ""~~ ~ס~""~
 הנ~~ס הלל בית ובחי"

 כ"ב~" ~~ע~ ~שו"עבגליון

~~~~~~
 שלשים כל דפ~ור בחו"ל בית בשוכר ~א~רונים

 ~~יו~"
 אם יום ש~ים ~תוך לקבעה רוצה

 ~שו~ה בפתחי ו~יי"ש לברך"יוכל
 ~~קי"ז~

 ~הביא
 אברהםמ~אשל

 סק"ב~ י""~ ס~ ~באו"~
 דיוכל ד~""ל

 בשו"ע דאיתא מהא ומ~תייעלברך"
 או""~

 ~שם
~~לית ס"ג~

 שאי~
 ~סע"ק ~מג""א ~כתב יים" ל" כל פ~ירה

~~
 כתבו ציצית בה הטיל ~אם

 יהרא"~ התו~
 ד~מברך

 על שמברכות נשים כמו הפסיד"לא
 וכן שהז"ג" מ~

פס~
 ב~י" ו~יי"ש סכ"ב~" ~"ו ~כלל ~~ם ~~יי ג"כ
 יהו~ה בי~ ~ו"ת שציין זצ"ל איגר עקיבא רביהגאון
 כתב ישם י"ט~" ~~י"~יו"ד

 בתח~
 דס"ל ל~אן ~אפילו

 אפשר ~ני"ר מ""מ שהז"ג" א~ע מברכות אינן~שים



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~י~~
~~~~  חיו~" לי~י יבואו לא דלעולם שאני ד~תם לברך"דיוכל

מש~~
 לאחר חיוב לידי לבוא ~סופו הכא

 ~ל~ יוםי ~
דבסו~

 ועיין למ~שה~ ~"ז לס~וך אין ד~"מ כתב ~בריו
 כלל ~" ~~~רכתבשד"ח

 קי"ג~
 השיב משו""ת דהביא

 ~~~"משה

 נ"ג~
 ~כתב

 ש~
 ~צום פ~ול כתב דב~ק""א

 וכתב בכניס~ו" מיד לברך יוכל דהשוכר ושה~להבזה
 הש~"ח~"ז

 ו~נ~
 ~וצם יוד~ אתנו אין אשר ב~י~ן

 הנ""ל הפוס~ים הרבים כדעת לת~וס לנו ישראי~יו
 ~כלל ו~~ו""ש ל~רך" שלאש~~לי

 מ~ קי"~~
 ~~~ריך

 ~זה"עוד

~~~
 יום" ל" ~ד כששוכר זה

 או~
 ה~חרונים הביאו כבר

~
 ~~יני בסי~ורו ה~ה"ח מדברי לדק~ק דיש

 במזזה החייביןמקומות
 ~~""ז~

 עלבחו""ל בי~ ~~שוכר שכתב
~ 

 דווקא ~זה דמשמ~ ממזוזהי פ~ור יום
 ליו~ר שכרו אם אבל יוםי ~ל~ים רקכששכרו

 מ~
 יום

 יוסף ובשו""ת במזוזה" מידחייב
 או~

 ז""ל להחי~""א
 בשב~ מהמ~יריהביא

 דאם מפרשים יש בשם דכתב
 ליותרשכרה

 ~שלשי~
 וכמו ב~זוז~" לאלתר חייב יום

 ב~קדש ו~יין ~~ה""~"~דייקו
 הנד~~ ~~~

 ב~~""ק
 אות סכ"ב רפ""ו~סי"

 נ"ו~
 כבר הדה""ח דכלשון דכתב

 ב~רוך ג""כ פ~ק וכן המאיריי שהביא מפרשיםהיש כד~~ להנמ""י ס"ל ולפי""ז מזוזהי הל" סוף בנ~""יכ~ו~
 ס~י" ~שם יו"ד~שלחן

~~~ 
 ~~נ~ג ~כן ~תב

~ ~נות"ואין ~שו~  השו"~ בגליון צבי ~נחלת אולם 
 יו""ד

~שם~
 דברור ו~סיים בז~" לפלפל כתב

 דא~
 רוצה אם

 חייב אינו שניםל~ור~כמה
 ~בו~

 פסק וכן ל"" לאחר ~ד
 יום ל" ד~ד ה~ון ד~מ~ות וכתב שם" ~ד~""קג""כ
 בשכר גם מ~זוזה שכ~ותפ~ור

 שנים~ לכ~
 ו~"~

 ביד

 מזוז~ ~~הק~נ~
 ~ני ב~נחת ~פ"ב

 כ"ה~ או~
 דכ~ב

 ~יכ~ יקב~ ל~זור יכול שאינו באופן שכרהדאם
 ~וזה

 הש""ך מש""כודומיא ברכה" בלא ויק~ענה ויחזור י~לנה ל" ואחר ברכהבלא
 רפ"ו ~~י" ביו"~

 ~~כ~~
 ל~נין

 והיד ~~ות" לו שאיןבית
 הק~נ~

 לצאת כ~י כן כ~ב
 במנחות רש"ישי~ת

 ~כ~~ ~שם~
 יו~ ל" ד~וך דה~~ם

 מ~זוז~פ~~
 ~תוס" ~~א"כ בו" יחזור ~שמא

~~ 
 דכל

~
 א"כ דירה עדיין נקרא אינו

 ג~
 יכול ש~ינ" בכה""ג

 ג""כ ומ~ואר ~יי"ש~ פ~ור ג"כ ~ולחזור
 ~ז~

 ד~"ל
 ~וד וי~יין ~ברך~ דאינו יום מל" ליו~ר שכרו אםדגם
 בספרי בזה~ש""כ

 ח""~
 ק"ה ~~י"

 ~~פר וגם א"~~ או~
 ~סי~ן זצ""ל ממונקא~ש ~ג~""ק ושלו" חיים~רכי

~~קס""ד~
 מנהגו ~ בזה""ל שכ~ב ראיתי

 ~י~
 ~יד

 ~שי~ה דרכי ב~ל ה~ה"קאביו ~כ""~
 נוס~ כשהי~

 ב~קים
 להת~כב ונצרך הרחצה~~י"נית

~~ 
 ולשכיר יום ~ל" יו~ר

 ~וזות לו~ח ~יה נכרי" בבית~כסניא
 וק~~ ~בי~

 בכל
 ב~צ~ו והאריך ברכה בלא מיד ש~הדירתו

 בז~
 במנחת

א~זר
 בכתי""ק~ ל""א ס~ ~"~

~~~י~
 שו"ת בספרי ~""כ

 יצח~ מנח~
 סימן ~ח"ז

 אות~""ב
 ג"~

 ב~סמרים מזו~ה ק~יעות ל~נין
 מ~ביק דאם נכרי" שלבבית

 ה~זוזו~
 ה~חזיק בדבק

 ~יי""ש~ ד~הני הבית מזוזות ~ל מרובהזמן
~י~"~

 ~וב ואך הש~~ו~" בבריאותו בקרוב שיחזור
 באוהלו" ישכוןו~סד

 ה~~פלל ~וז ידידו בזהוהנני
 דושת""ה השלימותלבריאותו
כה"י

 וחו~
 ברכות חות~י בכל

 ~~יי~ י~~~י~~~

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

 ~" יו~ ~"~" ~~"~ ~רו~~~~~~"
 ~~ ~~~ ~"י ~~~

 ~~~" ~~"ו~~~י~

~וי""ר
 ~~""~ ~~ר~" ~~ו~יי~~ ונ~י~~~וי""ר" ~~~ ~~~ו~~" ~~~~ ~~גי ~ו~ג~ ~~ ~~

 ~ו~""ר
~~~~ 

 ~~י~"~" ~~יי~~~~~~
 י" ~ ~~~

 ~~~~י ~~~ ~~ ר~~" ו~~~~ ~~~ו~~~~~~"~~
 ~ו~ נ~~י ~~ו~~~~ר~

 ~י~~ ~~נ~ו
 ~~י~"~" ~יי~~ו""~ ~ר~

 ו~~~
 ~~ו

~"~ 
 ~""~ ~~~ני ו~~ו" ~י~יו" ~י~רי~ גכ~יי~י~ו ~~ני ~ו"

 ~י~י"
~ ~~~ י~"~ ~~ו~ ~~" ~~י~~ ו~ג~~~י~ו" ~~~נו" ~~~ 

 ~~~~ו י~כוו ו~~~~ ~~ו~ ו~~~ ~ו~ ו~~

~~~~~~~ ~~ 
 ~~ו ~נו ~~ר ~יר~ ~~ר

 ~~ג~ ~~~ ~~"~ ~~~~~" ~ו~~ ~~~י~~~~ ~י~~

 ~ניו ~~ ~~~~~" ~~ו~~~~~~
 ~~ו" ~~נו~ ~~~י~

~~~~ ~ ~  ~~ 
 ~~~~ו

 ~~~ונ~" ~~~ ר~ ~~יר~ ~~~

 ~יו~ ~~~~~ ~~ יו~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ו~~
 "~~ג~ ~~י~~ ~~ר ~י~ ~~י~י~ ~~ו~~ ~~יר~~~ו~~

~  ו~~ ~~י~" ~~~
~זו~~ ~~~ ~ו~ ~~~ י~~~ ~ו

 ~~ירו
וי~ורו ~~~ ~~ ~ר~" ~~~ ~~זו~~ וי~~~

 יו~ ~~~י~ ~~~~
 ~~ו

~~ ~~~~ 
 ~~י~ו

 ~~ ו~~ו~~~~"
 י~~~ו

~ ~~ ~~~~ ~~וז~  ~~ ו~~ו~~יו" ~~~ 
 ~ו ~~רו

 ר~""~ ~~ ~~
 ~ו

~~~~ 
~י~~

 וו" ~~~ ~~ ~~~ו~ ~~י~"~ ~ו" ~~ ~~~~~~"~
~י~ו ו~ו~~י~" ~~~ ~~"~ ~~~ו~ ~ר~ ~~~~~~

 ~~ריי~
~~~

 ~בירו בית ד~שוכר ~לי~"א ~~י" דברי בזה צדקו
בכתיבת

 הקאנ~ר~ק~
 קבי~ת חיוב ליכא ~בד

 ~שי~~ הי~ לדידי וגםמזוזה"
 כ~בתי כאשר כיו~""ז

 פ"~ ~~י" ח"ד יצ~ק מנחתב~פרי
 אות

 ב~ני~ ז"~
 קבי~ת

מזוזה
 אשר ה~קו~" ~~ר בבי~

 אותה של קנינו הי~

 ~~~~ה~
 דלא ופשי~א ~קודם" רב

 הו~
 מכתיבת פ~ות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 על~נטראקט
 ~ל שם והערתי ~בית" שכירו~

 ~~ו~~ ש~שקבעי מ~
 ~~~ילו לא כ~עדיין

 ש~" ל~ש~~
 ~סי" במג"אוהרי

 סק""~~ י""~
 כתב

 דכ~
 דר שאינו זמן

בתוכ~
 פ~ור

 נ~מזוז~
 ~~"ד מנחות בתוס" ~ואר ו~כן

 אלא ~לית~" ד""הע""א
 ~ם ד~יי~

 דא~
 בו קבע

 מזוז~
קוד~

 כשנכנ~ בתוכו" שדר
 לדור אקב""ו יברך בתוכו לדור

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ו~~~~~
~~~~ ~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~ 

סק"ד~
 משמע ~ן וכתב בת"כו" דר שלא כ""ז לברך דאין

 כ~"כ דלא ור"ל ~י~ב" בו ל~מ~ין המ~"א מדבריג"כ
 ~שםהברכ""י

 ב"~ או~ סו~
 ~צת נראה המג""א ד~דברי

 דיכול ליהדפשי~א
 א~ כשקוב~ לבר~

 לא עדיין אם
 ~ורת בשו""ת דלמש"כ הברכ"י ~יר וע""ז בבית" לדורבא
 ~סי"ח~ד

 נ""ג~
 שלושי~ תו~ ~וז~ בקוב~ לברך דאין

יו~
 קודם ~וזה יקבע דלא כש"כ א"כ בתוכו" דדר הגם
 ל~מעיין ~כי ס"ל ~מג""א דגם אלא בבית" לדורשיבוא
 שע"ז ~ובודאי כ~""ל" בדבריו~י~ב

 כי"~
 הגדה""ק גם

~סי"
 סק"א~ רפ"~

 שכ"
 מ~

 תורת ~~שו" בב~כ"י
 מו~ן~~ אינו כ~" נראה אין ושמהמג"אחסד

~~~~
 דס"ל בראשונים דמצאנו

 דכשבנ~
 כ" כאשר ~מזוזה" חייב ~דיין בו דר לאאפי" בו" לדור בית

 ~~"" ~קדשבג~ולי
 סק"א~" רפ"~

 שכ~
 בנ~ו""י ~בואר

סו~
 ובש~מ"ק מזוזה" הל"

 ב""~
 ובחינוך ע""א~" ~ק""א

 ע""ז ""ועובר שכ" תכ"ג~"~מצוה
 ובנ~

 ~~יו ונ~ן בית
 הניח ולאתקרה

 ב~
 או בחו"ל בי~ ששכר או מזוזה

 יו~ מל" יותר עליו ועברו בארןפונדק
 ~ניח ולא

 ~שה ב~ל מידמזו~ה ב~
 ב~~רי כבר והזכרתיו וכו""" ז~

 ~ין הנמוק"י דמ~ברי מש""כ ויעו"ש צ"~" סימן~שם
 ~בן בו לה~זיק בו דישתמש עכ"פ דאיירי כנ"ל"להוכיח
 דאפילו ברור מ"מ ~ ~י~ב~ עיי""שועצים

 להנ~
 ראשונים

 דווקאזה
 ליכא שם דר ש~ינו ~מן כל בו לדור בית בשוכראבל בית" או~ו של בעליו דהוא לעצמ"" בי~ בבונ~

 ~מנחות התוס" של השני דלתי" מזוז~~ בקביעת כללחיוב

ש~~
 שם ומבואר מדרבנן" אלא חייב אינו דשיכר

 דאינו כיון במזוזה" חייב אינו הבית של ~בעליםדגם בדבריה~
 ~יוב עליה רמיא לא בו דר שאינו זמן דכל פשי~אא"כ במזוזה" השוכר חייב ולכן ~וא הדר חובת ומזוזה שם"דר

 כש"כ והוי~וז~"
 מב~~""~

 דאיכא עצמו
 ~לי~

 חיוב

מד~וריית~
 כש"~ ~מזוז~" פ~"ר בו דר שאינו כ"ז ואפי"ה

 מה""ת" חייב דשוכר שכ~בו א" ל~י" אפי" אלאשוכר"
 חייב בעה""ב אם בשי~~ם להסתפק יש זה שלתי"הגם

 א~ ג~במזוז~
 ~~"~" הדר חובת בספר ועי" בו" דר אינו

 ~ני רק ~וא ח~וביהדכל בש~~ אבל הוא" דבי~ו בבעה"ב דוקא ~ה מ""מ ב"~"אות
 ש~שתמ~

א"כ ביא~ך" דרך והוי בו
 פ~י~~

 דכל
 ז~

 ליכא בו דר ש~ינו
 נצטרך~ולפ"ז מזוז~" ~יו~

 לפר~
 שהשוכר ~כ""ג ~צוה בחיניך מש"כ

 יו~ר עליו ועברו בארן פונדק או בחו""לבית
~~~ 

 יום
 בו~~ במשת~~ש ~יירי עשה" ב~ל מיד ~זוזה בה הניחולא

~"~~
 בשם האומרים דברי לדחות דאין נראה

 דאפשר כנ""ל"זי""ע רבה~
 דמ~

 איירי רב~"ק שאמר
באופן

 דנכ~
 כליו שם הניח עכ"פ או בו" לד~ור ~שוכר

 ~תו~
 יצחק מנחת בספרי בכיו"ב וכ~"כ יום"

 אות ק""ה~סי" ח"~
 א"~

 ~דיין רק יעויי""ש~
 צריכי~

 לברורי

~
 יקבע לא

 שאול~ מזוז~
 ואח"כ יום ל" עד ברכה בלא

יחלי~
 ויברך~ שלו ב~זוזה אותו

 ~~נ~ בז~~~~~~~~
 נח~~ו

 ~א~~וני~
 דקיי""~ ב~א

להלכ~
 ר~"ו ~סי" יו"ד ~~ו""ע

 דשוכ~ ~כ~ב~
 רוצ~ ~א~ יום" שלושים כל ממז~ה פ~ור ב~ו""לבי~

ל~ב~
 ב~~חי ו~יי""ש לברך" "כול אם יום שלושים בתוך

 ~סקי""ז~תשוב~
 ~~ר~ם ~~אשל ד~ביא

 ~~ליו~ ~~ד~~
 או""~~~ו""~

 י""ד ~סי~ן
 ~ק""ב~

 דיוכל דס"ל
 ~ס"ק ~מג"א שם ~ש""כ דימיא ד~ויי~~~ו ל~רך~
ד~לית ~"~

 פ~ור~ שאול~
 ~~יל אם ו~"מ יום" ל" כל

 הפסיד" לא דה~ברך והרא"ש ~תוס" כתבו ציצי~בה
 ה~לה ושכן ~פ~יד" לא ה~ברך בזהה""נ

רב בשו"~ ג"~
 משול~

 ~ א"" סי"
 ו~"~

 ~יו"ד משה ~שיב בתשו"
~ס~

 נ""ג~

 אשל בשם ~"ש וז""ל~ התשובה" בריש שכתב
 השו""~ בידי אין כי ידענא" לא~ר~ם

 ~~"א" ~ם
 רק~

 ישכבר
 אצ~

 ~שוכר דגם והעליתי בזה" ~ום פלפול

 לברך לו ישבי~
 והנה ~כ"ל~ ~זוז~ כשקוב~ תיכ~

 יד~נו ולא בדבריו" ש~זכיר ~~""ל תשובה אתנואין
 אחד נימוק א~נו נ~~ייר אך בז~" וני~וקו~~מו
 ~~נושהביא

 בשו""~
 ~סי" חיו"ד ~יל~י ~בי אריה

ש~עיר י"ז~
~~ 

 בי~ ד~שוכר העולם שנהגו מה ~ל
 קובע

תיכ~
 יו""ד בשו""~~ ~מבו~ר ~י ד~א ומברך

 לקבוע שלאמ~ראוי הי~ ~ש~~
 ~~וז~

 ומי יו~" ל" אחר ~ד רק
שרוצה

 תיכ~ ל~בו~
 ל~רך שלא מ~ראוי

 כיו~
 ד~~ור"

 וכ~ב ויקבענה" וי~ז"ר עליה ויברך יטלנה יום ל"וא~ר

 הרב ~ותני מכבוד שמעתישם~
 הגאו~

 ש~~~ו נ"י
 דדומ~ הפסיד" לאדה~ברך

 י"ד ~סי" ~~ג""א למ"ש
 ה~של וכ~~"כ כנ""ל"~~"~~"

 אב~~
והוכיח לעיל" ~~ו~א

 ליישב וכ~ב ב~ה~ ופל~ל חותנו כדברי מז~
~הג

 ה~ול~
 דש~כר המחבר מ~ברי שמוכח ד~ה

 ~לפ~ור
 שלושי~

 התני ולא סתם" כששכרי היינו
 א~ אבל יו~" משנושי~ יות~ עלל~דיא

 בפירוש ~~נו
 שלימה שנהעל

 נרא~
 או קונה כמו דהוי

דחייב בי~ בו~~
 תיכ~

 כ""ז ""ו~נה בסו""ד שכ" אלא יעי""ש"
 ושי~ול הערה בדרך רקכתבתי ל~

 ~ד~~
 צריך ו~דיין

 כבר ה~"ל דבריו וכיסוד ~"ל~ היטב ולעייןלהתיישב
 ~דיני ~~""ח בסידורו החוו"ד מדברי ה~~~וניםדיי~ו

 ב~דש ועיין ס~"ז~" במזוזה החייביןמקומות
 רפ"ו~סי" מע~

 או~ ~כ"~
 נ"ו~

 הדה""ח של דלשונו שהעיר
~ ~~וז~~ ב~ל" בנ~ו"יהוא  

 מ~ ו~~
 ~ארי" ש~~יד

 ד~~~ג עילאידבי
 כי הנה ~י~" מ~וז~ ~קו~~י~ ~שו~

 ~שלחן בערוך ג""כ כתבכן
 והו~י~ מ"~~ ~~עי~ ש~

דאי~
 לשנות~

 לפלפל והאריך ~ד~""ח" דברי הביא צבי בנחל~~~~~
 ומסיקבדבריו"

 ~רור נראה לפי"ז וז""ל~ ש~
 לדור רוצה~אם

 שני~ כמ~
 חייב אינו

 ל~בו~
 לא~ר ~ד

 תשובה בפתחי כ~ב~י ל" בתוך לקבו~ רוצ~ א~ אולם~"
 ולפע""ד עיי"ש" שאולה ב~לית כ~ו דר~אי א""אבשם
 או~ כן" ל~שות ראוי אםצ"ע

 יותר
 עדי~

 על להמ~ין
 וכו"" ל" אחר דהיינו החיובשעת

 ואי~
 אחר דיוכל לומר

 כ~~""ש ל~רך אי"צ דבכה""ג דליתא" ולקב~ם" ליטלםל"

לק~
 ~סי"

 ר~""~~
~ ~כ"ל~  ל~ש"כ וכוונ~ו 

 ש~
 ~ק""א

 ~סוסי" הברכ""יבש~
 רפ"ו~

 ~דקם המזוזה ~סיר דאם
 כשחוזר לברך אם להסתפק יש ולקב~~" לחזורודע~ו

 איןהנה ע""ז~ וכחב י""~~" ~סי" או"ח לימודים לשוןוקובעה"
 התשוב~

 וכעת לפני" הנ"ל
~ 

 מקום יד~תי



~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ע""ד ~ליתו פשט כמו זה הוה צא אמאי ~זה"הספק
 סעי" ח" ~ס~ ~או""חעיין ולהניחם" לחזור ע"מ ~תפילין או ~ו" ו~תעטףלחזור

 י""ד~
 ובסי" ~הג"ה"

סעי" ~כ""~
 י"ב~

 ע"ד דעתו הוה לא דהכא י"ל ושמא ~הג"ה"
 ולכן פסול" ימצא דשמא ו~ו~עהלחזור

 נסתפ~
 לארן מעצמו ה~זוזה נפל דאםונראה ~זה"

 ורוצ~
 לקו~עה

 ~ עכ"ל~ הוא ופ~וט טליתו נפל כמו ל~רך ודאיצריך
 ~~קום ואפילו ל~דקה ~וזה ~נוטל דדוקא בכוונתונראה
 ~סי" יו"ד ~שו""ע עיין עתה" לבדוק מדינא חייבשאינו
 אינה שמא ספק צד איזה שיש מיירי מ""מ ס""א~"רצ"א
 אבל ל~רך" צריך שמא להס~פק מקום יש ע"זכשרה"
 בירך וכ~ר יום ל" לפני שהניחה הנ""ל~נידון

 ~ ~רכה~ חיו~ כאן אין בודאי מיד לק~עה ע"מונוטלה על~

וע"~
 ~מערכת בשד"ח

~ 
 כלל

 קי""~~
 שנו"נ מה ה~יא

 המסכימים הדה""ח" בד~ריהפו~קים
וע~ע ~ליו" והחולקי~

 ~שו""~
 ~סימן חיו""ד אברהם מחזה

 ל"ו~
 מש""כ

 ~כלל בשד"ח וע~ו""ש ~~זה~
 קי"ג~

 תשו" דה~יא

 הנ~ל משההשי~
 וכת~

 א~נו אין אשר ~דינן ואנן ~"ז
יודע

 עוצ~
 הרבים כדעת לתפוס לנו יש ראיותיו

 ~ה~ שהאריך מה יעויי""ש עכ"ל" ל~רך שלא שה~לוהנ"ל הפוסקי~

~~~~
 ~ילאי דבי הארי" מש"כ

 ~שם~
 היה ש~ראיי

 שרוצה ומי יום" ל" לאחר עד ~וזה לקבוטשלא
 ואחר שפטור" כיון לברך שלא מהראוי עכ"פ תיכףלק~וע

 יו~~
 וי~רך יטלנה

 על~
 כדבריו הנה ויק~ענה" ויחזור

 במקדש מסיקהנ"ל
 מ~

 סע"ק רפ"ו ~סי"
 נ""ט~

 תשובה מהפתחי לעיל שה~אנוואע"פ עיי~"
 דא~

 ה~זוזה ה~יר
 פשט כ~ו דהוא ל~רך" דאין ולק~עו לחזור ודע~ולבד~ה
 לחזור ע"דטליתו

 ולה~עט~
 ע""מ החפילין הסי~ או ~ו

 דלשיטת ולהני~םלחזור
 הרמ""~

 ~""מ ל~רך" אין
 או ~ציציח שה~עטף בשעה ~ירך עכ"פ דהתםפשוט ה~יל~

 שהניח בש~ה שבירך מיירי ~מזוזה וכן ה~פיליןכשהניח
 כאן א~ל ומברך" חוזר אינו שפיד ולכך ~~~ילההמז~ה
 ויחזור דכשי~לנה כ~בו שפיר ~~חילה ~ירך דלאדאיירי

 ל~רך~ דישויק~ענה"

~~~
 ~פ""ב מזוזה הל" ה~טנה יד ~~פר

 אות עני ~מנח~

כ""ה~
 כת~

 לחזור יכול ש~ינו ~אופן שכרה דאם
 ויחזור יטלנה ל" ואחר ברכה" בלא מזוזה ~יכףיק~ע

 ~יו""ד הש"ך למש""כ זה ומדמה ~רכה" ~לאויק~~נה
 רפ""ו~הי~ן

 ~קכ""ה~
 עכ"ד~ דלתות לו שאין בי~ לענין

 ד~לוכוווונ~~ו
~ 

 שם ~~ו~א
 בשו""~

 ~ס~""ו~
 ויק~ענה" ~ד הדלת בה יתלה שניהם ידי דלצאתהש""ך כת~ ~מזוזה" חייב אי ~תות לו שאין ~~יתהראשונים פלוגת~

 או ברכה" ~לא יקבענה מיד לתלותה אפשר איוא~
 מתחלהי~רך

 ג~
 דעתו ויהא אחרת ~ל

 ג~
 ידי יוצא ובזה זו" על גם דעתו ויהא ~חרת על י~רךאו ברכה" ~לא ויקבענה ויחזור יטלנה הדלת ~הוכשיתלה זו" על

כו~
 כשקובע דגם מוכיח הש""ך לשון ופשטות עכ"ד"

ה~וז~
 על בירך לא וגם דל~" לו שאין ~~ית

 לו כשי~ה אפ""ה זה" ~טור כדיאחרת ~~~
 לא ויקבענה ויח~ור המזוזה משם ויטול המשקוףעל ויתלנ~ הדל~

 ה"ה ו~י"ז מתח~~ בירך דלא א~"ג עליה" ל~רךי~ל
 כיון הקטנה היד כתב שפיר דידןבנידון

 רש"י דלשיט~
 א~ ג~ המזוז~" ~ק~יעת מצותו קייםכ~ר

 משם יטלנה

 עליה ~ירך שלא א~"פ עליה" יברך לא ויק~ענהויחזור
 יכו"~ הש""ך ~נידון וכמומ~חילה

~~~
 דלפי""ז

 צ"~
 ו~מקדש עילאי ד~י ~ארי" מש"כ

 אח"כ וקו~עה מ~חילה ~ירך דלא דהיכימ~~"
~ לברך"צריך  נתקשה כ~ר דהנה ~שיט~ם" והנ"ל 
 הנ""ל הש""ך~ד~רי

 ~שו"~
 ~סי" חיו"ד כ~""ס

דל"מ קל~ט~
 הסוברי~ לשיטו~

 דכל
 בר~

 עשאה שלא מצוה של
 ~סי" י~ו"ד בשו"ע טיין אח~" מ~רך לעשייתןעו~ר

 עשה עתה עד דגם צד להך גם והכא ג"~" ~ס"קו~ש""ך י~~
 כמו ע~ה יברך מתחלה ~ירך שלא כיוןמצוה"

~ 
 שלא

 עליהם אח""כ יברך ותפילין טלית על לעשייתן עו~ר~ירך
 ואפילו המצוה" מקיים ועודנו ~הם מלו~ש שהוא זמןכל

 הש"ךלמסקנת
 ש~

 קיים בשכבר היינו אח""כ י~רך דלא
 שיש מצוה ככל הוי ~מצוה ו~א עו~ק עדיין כאןאבל וכיסוי" שחיטה אחר כ~ו לג~י המצוה וכלתה המצוהכל

~
 משך

 ז~
 כמ""ש ~מצוה" ובא שעסוק זמן כל דמברך

 ~ל""ט סוכהבתוס"
 ע""א~

 מג"א ועיין שם" וברא""ש
 ~שך לה שיש ממצוה גרע לא וכאן ב"~" ס"ק תל"ב~ס~
 שהפסיק הגם מצוה ל~ד הכל נחשוב אם דממנ"פז~"

~ינ~י~"
 ולכ~

 כשלא א"כ שנית" י~רך לא בירך כשכבר
בירך

 ~חי~
 משך לה שיש מ~צוה גרע דלא עתה" י~רך

 וא~זמן"
 דמברך פשיטא המצוה מפסיק בינ~יים ההפסק

 כהתחל~דהוי
 הארי" סברת דזהו וכנראה ~כ""ד" המצוה
 הנ""ל~ וה~ק"מ עילאידבי

~"~~
 דה~קדש

~~ 
 אזיל" לשיט~ו

 דבדע"~
 ~~ ~שם

רפ""ו~
 ני שאין ~בית ~זוזה שק~ע דכל פסק

 עליה בירך ולאדלת
 ~פ~ ~טע~

 כשישים דא~"כ פלוגתא"
הדל~

 לשיטות דאפי" עליה" וי~רך שיקבענה" קודם יטלנה

הסו~רי~
 מ"~ במזוזה" חייב דלת לו שאין ד~ית

 כיון
 כעו~ר דהוי עכשיו" ~~רך מת~לה" עליה ~ירך לאשעדיין
 שיש מצוה דהוי כיוןלעשייתן"

~ 
 ועיי""ש זמן" משך

 ~ס~ק מעטבמקדש
 מ"ז~

 הש"ך דגם דכתב
 שכח~

 דלא
 ו~"ע מת~ילה" ד~ירך איירי ויק~ענה כשחוזרי~רך
 אות ל""א ~סי" יו""ד הד""טבעיקרי

 ח"~
 דהביא

 ש~
 עו~דא

 שקבע~אחד
 ~וז~

 ~סק ~ירך שלא נזכר י~ים ואחר
 הל" ברמ~"ם ~ורשת דהלכה ל~רך" דיוכל נ~וןמה~"י

~רכו~
 הל" ~פי"א

 ה"~
 דכל

 זמ~
 מברך קיי~ת שעשייתה

 יעיי""ש~ עשיה"אחר

~""~~
 ~ס~ חאו""ח משה השיב בשו"ת

 ח"~
 דנשאל

שם
 נפסלה א~ השניה~ ~~שא~

 כביעא דפשוט ~ לו וה~י~ עליה" ל~רך צריכין אםאחרת וקו~~י~ ~זוז~
 בכל ה~צית בכל כ~ו לברך דצריך~כו~חא

 ואם המצוהשעושה פע~
 נפ~~

 מקיים הרי ~חרת ~ו~ע
 כל ו~פילין ~טלית וכמוהמצוה

 ז~
 נאה אחרת וקו~ע ש~~ירה רק כלל נפסלה לא אםואף עליהן" מ~רך שמניחן

 ד~~ ~י מברך ג"כ ודאיהימנה
 ~ס~ באו"ח הרמ""א

 ס~~ח"
 י"ב~

 הר~שון בפשט בה~"ה
 קוד~

 דע~ ל~יאך ה~ני" ש~ש
 ~ס"ק שם המג"א

 ט""ז~
 ~בסעי"ועיי""ש ~רך" צריך אין

 י"ד~
 אבל וב~ג"א" בטו""ז בשו""ע

כשנפ~~
 ~ועיל לא א"כ שמ~רה קו~ם מצותה דאזדא

~ה
 ד~~י~

 כשקו~ע ~ברך ודאי אחרת" לקבוע ע"ד
 בראשון פ~ול כש~צא דדוקא ~ה ו~מע עכ"~~אחרת
ולכן

 קו~~
 כשבדקה אבל ד~~רך" הוא ~~קומה א~רת



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ לברך" צריך אינו אותה ומחזיר כשרהומצאה  ולמדנו 
 מזוזה דכשמחליף מדבריועוד

 במזוז~
 תליא ~ודרת

 והמג~א" הרמ""אב~לוגחת

~~~~~~~~
 היטב יתברר אלו

~ 
 בשם שאומרים

כ""ק
 רביה~

 ~ זי"~~
 דנרא~

 ז""ל דמרן
 ששוכר דכל ס""ל החוו""ד דהנה השיטות" כל לצאתרצה
 מל"יותר

 יו~
 תיכף" עליה ומברך ב~וזה כבר חייב

 דע~וג~
 לברך יוכל דבשוכר ז""ל משה היש~ח זקינו

 מצאנו מ""מ ש~" לגור כשנכנסתיכף
 דפליגי אחר~י~

 וכאשרע"ז"
 להלכ~ הע~

 בשד"ח
 על לסמוך אין א~

 ובארי" מעט ב~קדש כמ"ש לנהוג שני ו~ד ו~רך"הנ~
 ביד דהא כ"כ פשוט לא עילאידבי

 מ~ברי מוכי~ הק~נ~
 ~ירך לא א~ אף יו~ ל" אחר בכה""ג לברך דאיןהש""ך

 מזוזה תחלה דיקבע זי"ע רבינו ה~ה ולכן~תחי~"
 וא~רשאו~"

~ 
 שיש דאע"פ שלו" ~יזה ויקבע יטלנה

עוד
 עצו~

 דהיינו
 ~בו~ בא~

 ל" ואחר שלו מזוזה

לי~~
 וכן באחרת" להחליפה ע""מ או לבד~ה ע""מ
 ~ח~ בספריהעליתי

 סי"
 ק"ה~

 באחד השאלה ע""ד
 דירהששכר

 מעכו"~
 ו~וד~ בה" לדור

 עשה לת"כו שנכנס

 תיקוני~ש~
 וקבע רבי~~

 כב" ורק בפתחו" ~זוז~
 יש הא~ דירתו" ~ם ~בעאח"כ חדשי~

 ~ו~
 שיצ~רך לו~ר

להסירו
 מש~

 תעשה ~ום עליו ולברך מח~ש ולקבעו
 ~~ט במקדש זה נידון נזכר וכבר ~עשוי" מןולא

 בשמים ה~י ומשו"~ הנ"ל" הברכ""י דברי הבאתיובספרי ~שם~
מהדו""~

 ומסקנתו רי"ט~" ~סי"
 דא~

 קנה או בנה אחד

 לקבוע יוכל בודאי כליו משהניח ש~" לדור ורוצהבי~
 שם העליתי וע"כ בה" לדור שיכנס קידם עודמזוזה"
 אחת מזוזה יקח יום ל" לאחר דלמעשה והנראהוז"ל~

 ~פ""י דמותר ממנה נאה ביותר להחלי~ה אולבו~ה
ה~~

 את ל~וריד בכה"ג
 ה~זוז~

 ו~וין ~ליה" ול~רך
~וציא

 ג~
 זו עצה וכ~בואר ~דלתות" כל שעל אלו

באח~וני~
 עכ""ד

 ש~
 ליטול מועיל לא דל~"ך ~ואף

 ולחזור ולברךהמזוזה
 ולקב~

 ומחזירה בנ~ל דוקא היינו
 לבד~ה ע""מ בנטלה אבל הגרע"א" ביארו וכאשרמיד
 החיים בארצות שהזכיר דעת כהסיחהו""ל

 שבז~
 דגם י""ל

 ו~או מוד~"הש"ך
 מ""מ מדוייקי~~" ש~ ה~רי~

 מבו~ר משה ~שיבדמשו"ת כי~
 דא~

 כשירה ומצאה בד~ה
 אחרת ב~וזה מחליפו א~ וכן ~רך" א""צ אותהומחזיר

 בפלוגתא תלויג~
 לא או לברך א~

 איירי דש~ ~~ג~
 מדברי ~מ~באר לפי מ"מ ~אשונה" ~בי~ה עלבבירך
הש"ך

 דג~ אפ~
 דא"צ ס""ל בזה

 לברך~
 ולכן

 ~אופן~ בזה דו~א לעשות זי"ערבינו הו~

~~~~
 בספר ~"כ מבואר

 ~~לכה מ~י~ ~~~
 י"א סי"למשה

 ס"~
 ק~""ח

 ~~שניה~~
 וז"ל~

ו~~
 ו~תוך שאולה" מזוזה ~ובע שכירתן ב~ת

 ~ובע כניס~ו בש~ת ~פילו או ~לו" ~~וזה יחליפנהיום שלושי~
 הימנה ~יפה אחרת ל~בוע רוצה ל" ובתוך שלו"~וזה
 הראשונה ~וזה ~ביעת על מברך אינו ~סופר" לושיכ~וב
כיון

 שמסי~
 תוך

 יו~ ~
 אך חיובה" זמן ~ודם שהוא

~ עכ""ד~ השניה קביעות עלמברך  בחר ז"ל ~~רן אלא 
 ~ראשונהבעצה

 ~נ""~ ~ע~
 עוד וי~ויין

 ~חוב~
 הדר

~~"ג
 ס"ב~

 ~ה~שדיברו המחברי~ דברי ולציין ~ביא ש~אריך

 תור~~~~
 שיחי" הח~ן בנו לדירת בנוגע העולה

 הכניסו לא א~דודאי
 חתימת ע"י חפציה~" ש~

 עוד אין לבד"~אנטראק~"
 שו~

 הניח א~אבל כנ~נ"ד~ מזוזה" חיוב
 ש~

 באופן הוא אם הקאנטרא~ט חתימת ~מן~חיל יו~ דהל" ל~ורות יש שפיר מטלטליו
 ~ל~ עפ"יהמועיל

 קרקע ~ניי~ ~של
 בש~ר~

 וכמבואר
 ~צ"א~~ ~ס~בחו"מ

~~~~ו
~~~ 

~~~~ 
~~"~~~~ 

וחות~
 ברכות חותמי ~כל

 ~~י~~ ~~~~~~~~

 ~~~~~~ ~יי~ ~~ ~י~ ~~~~~ ~~~~י ~~~ ~~~~~~י~
 ~~"~ י~~~~~"~

 ~~וז נ" נ" י~ ~"ו"
~~~ 

 ~~"ו

"~~
 וכ~"~

 ~"כ
 ~ו~"~ ~נ~ו~ ~~~

 וכו"
~""~~ ~~~~ 

 ~~י~"~" ~~~~~~~~י~ כו~~ ו~ר~~ ~~~"~" ~""~ ~~ ~~י~"~" ~~~~~~~

~~~~~~~ ~"~ ~~~ 
 ~נ~~~ו

 ו~~
 ~~~" ~יו~ ~נו

 ~~~~ ~ו~ו~י ~ו~ ~~ ~י ~~~~~~
 ~~ר ~~~י~ ~~ני ~י~ ~~~~" ~~~ ~~ ~~~~~~

~ ~~ווו~ ~~ ~~~~ ~~ ~ר~י" נ~~~ ~  ~~ר~י ~~~~ 
~~ 

 ~יינו
 ~נ~ו~

"~ ~~~ ~  ~~י~וו~~ריו ~~~~" 
 ~~~י~ ~~~י ~ ~~~~" ~~יגו~

 ~~~ז~~~י~
 ו~~ר ~~י~~" ~~~ר~~~ו ~~~~ ו~~~~ ~~ני" ~~ נוג~י~

 ~~ר ~~וי ~~וי ~ז~

 ~~ ~~" ~~~ו ~~~ ~ו~~י~ ~ו~ ו~~""י~~~ר"

 ~~ ~~נ~י~ ~ו ~~~ ~~ ~~י~~
 ~י~~ ~~~~ו

~ ~"~ ר~~ו~  ~~ו ~~~רי~ ~ ~~~ 
~~~ 

 ~ז ~~~ו~" ~~י ~~ ~~ וי~ ~ ו~""~ ~~~~~~~
 ~~ר~~

~ ~ו~י~ ~~~ו~ ~  ר~ו ~~~ ~~~ 
~~

 ~~יי~~ ~ ~~""~ ~~ ~"~~" ~"~ ~~ ~"~ ~~~
~ ו~ ~ר~" ~~י~~ר~  ~~ו~ ר~ ~~~ו~ ג~ ~~~ 
 ~וי~ ~~~וזו~ ~~ו" ~~~ ~נ""~" נ~ו~י~ ~~~י~~~

 ~ ~~~" ~~ ~~י~~ ~~ו~ ~~ ~~~" ~~ני~
 ~זו~~ ~~ו~~ ~ו~~ו~~~י

" ~~~ ~~יו ~  ~~ו~ 
~~~~~  ~ו ~~ ו~~~ ~נ~י~ ~~~י~ 

 ~~ו ~~~ורי~" יו~~ו נ~~
 ר~~ו ~~י" ~~~

 ~~~~~" ~ו""~
 ~~~ ~י~ ~~ני~ ~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~~~

~~ר~"~  
 ~י~י ~ו" ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~יו



~ ~ ~~ ~ ~ ~

 ~~~ו~~
~~~~ "~~~~ ~~ 

 ~~~"ז
~~~ ~"~ ~~~ 

 ~יי~ ~~~וו
 ~~רי~" ~י ~~י ~~רי ~~~י~ ~~~~~~
~~~~~~ ~~ ~  ~~~ 

 ~ני~ור ~י ~~~י

~
 ו~~ר

~ ~  ~""~ ~י~ו ~~~~ז ו~ו ~~~" 
 ~ ~י~י ~ ~~~" ~~יי~ י~ ~""~ ~ו"~
 ~~ר"~~י~

 ~י~~~ר
 ~~~ ~~ו~""~

 ~~ ~~י
 ~~~יו ~~ ~"~" ~~ ~~ ~"~~י" ~~ ~ו~ ~י~ ~~ ~י""~ ~ ~~~~~ ~זו~~~~

 ~~ ~~ו~
 ~~י

 ~י~ו~~
~  ~ר~ ~~~ ~י~~ ~~ ור~ ~"~ 

 ~~ ~~""י ~ו~" ~~יי~ ~~~~ י""~~ ~~~~""~"
~ ~ו~""~~ ~~~~ו~~  ~י~ו ~~וי" ~י~ ~ו~ 

 ~~י~ ~~ "ו~ר~ ~~~~" ~~ו יו~ ~~ו ~~~י~~~~י ~ו~
 ~~רז~" ~ו~ ~~ ~יי~ ~~ ~~יי~~ ~~י~ ~ו~~י~
~

 י~ ~~~
~~~~ 

 ~ר~ ~ו~
~ ~~ ~יוו  ~~~~ 

ג ~~יי~ נ~ י~~ ~~" ר~""~ ~~~ ~~~~~~~ו~" ~
~  ~~ ~~~~ ~~ ~""~~ "~~ 

~ ~~~ ~ ~~~~ ~רו~ ~ויו~ ~ו~י~ ~~יו~ י""~~ ו ~  ~~~ 
 ~~~ ~~~ ~~~" ~ ~ ~~ ~~~ ~יי~~י~ו~
 ~ ~~~ג" י~~ ~~~ ~~~ ~~~וז~ ~~ו~~~~~~

~""~~ 
~~~~ ~~ 

 ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~" ~יו
 ~ו~~

 ו~~~ ו~""~" ~י
 ~יי~י

 ~~~ ~~~~ ר~~
 ~יו~ ~~ ~ו ~י~ ~ ~~~י ~~~ ~יו~ ~~~ר~"

 ~ר~~ ~~ונ~ ~~~ ~ו~ו~ו"
~~~~ 

~~~
 ~ל""ג ~נחית בש"ס ד~בואר ב~א

 ~י~אב~ירי~ין וכ~ ~"ב~
 ע""א~

 לעגין
 ~שב~" הפ~ נור~

 ש~אי פ~חי ~אי ה~זוז~" ~ן פ~ורים ש~אי פ~חידהני
 ליה ~לית א~ר חד יוסיי ואבא רחו~י רב בה~ליגי
 וח""~~~ר~

 ~לית
 ~~"ה ~""ז פירש"י שקופי" לי~

~זוזו~ שיקפי~
 יוצאת אבן ו~כאן ~אן א~ניהם שנחלצו

 זו ו~יןנכנסת יאב~
 צור~

 ~שם הרי~ב"א אבל פת~~
 "~לית ~פירוש וס"ל ~ליוחולק בעירובי~~

 לי~
 היינו שיקפי""

 שאי~
ש~

 ~יקון
 ~~ ~זוזו~

 תקרה"" להו ""~לית ובפירוש הצד"
 בלשון הנקראת תקרה שם נתנו שלא הרי~ב"אפ~

 של בספרו וראיתי ~ש~וף~הכתוב
 הגאו~

 חיים ר"
 אות ~פ""א ~זוזה ~סכת ~ל שלי~"אקנייבסקי

 הרי~ב"א דשי~תש~באר כ"~
 הו~

 ו~שקוף ~זוזות דב~ינן
 כיון בנד""ד ולפ"ז הבנין~ ~צם של ~~אבן חון ~ןשל

~~י~
 ~יוח~ ען כאן

 ~בל יתחייב" לא ~ה~~קוף
 ז~

 אינו
 הרי~ב"אד~רי

 ש~
 וז"ל שי~תי ~ל הקשה ב~צ~ו

בקנה וא"~
 ~כ~~

 ~זוזות והייני שקפי איכא היכי ~כאן וקנה
 ~בל כפירצהאלא נר~~ איני שוים הכו~ל פני יהיו אפ~ דבכותלוי"ל

 ב~ני~
 או

 ~ונ~יסי~
 אי~חזי שפיר

צו"ה
 ה"ה וח"כ ~כ"ל~ שקפי בל~

 בנד~~
 ~צורת הוא

 הרי~ב""א~ לשי~ת ב~זוזה חייב ושפיר~פתח

~~~~
 לה~יר יש לכא"" ~נד""ד

 עפי"~
 ~~י~א

~~נ~ות ~ש"~
 ~ג~

 ס~י" רפ""ו ~ס~ יבש""~
 א~""פ ו~~רה" כתלים ג" לו שיש ~~קים והוא~כס~רה ו"~

שיש
~ 

 שני
 שהפצי~ין ~פני פ~ירה" רבי~י~ ברו~ פצי~י~

ל~~~י~
 התקרה

 ~ה~
 ~ל" ~זוזות ~שום ינא ~ש~ים

 סוגיא כפי רק ה~" ~וונת כ~י אינו לתקרה ד~~ידש~~~
ד~ל~א"

 וב~ני~
 סבר~ כפי ~בחינים נה~ג שאינו

 רוב
 וכ~ו ע"כ~" בכךהאנשים

 כ~
 י"ל

 נ~~ו לאשביסודם בנ~"~" באילנו~
 נוי ~נפי לגי~ול ורק ~זוזו~" ~שו~

 וכיוב""ז~ הח~ה של החים ~גי~לולהגן

~~~~
 אות ~~""ב סי" ~זו~ה ~הל" איש בחזון

 ~~~ו ~פצי~י שם ב~נחות דא~רינן ~~אכתב ג"~
 לי" ניחא ~לא היינו פצי~ין" חשיב~ לא ~קרהלחיזוק
 ~שת~שי~ ה~~ודי~ ~ל~ ~כי~ל" ~~~י~~~לל

 לחיזוק
 אבל~קרה"

 ז~
 ~~ילא בסתי~תו" ל~ שניחא

 נ~שבין הפירצ~ שבצ~י ~ס~ום ו~קצת ~לי"" פתחשם ה~רו~
 האכסדרה ~~ם ~""ז ונראה הפתח"לפצי~י

 רוצה ו~וא לכר~לי~" אולר~""ר פתוח~
 בצו"~

 ל~וציא שייכל כדי
בשבת

 ~פצ~~ין ~ש~שין ~כ~יו הרי ל~כס~רה~ ~בי~
 ול~ ב~זוזה" חייב פ~ח"לפצי~י

 ~~י~ן כשחשב איב~יא
 ~פילו אלא פ~ח" ~שוב דו~אי ~שייתןבש~ת

 ~~יצ~ ~רצו ו~כ~יו עשיי~ה" ב~~ת לחצר פתוחה~יתה האכ~דר~
 שייכל בשביל בצו"ה ~כשיי לי" וניחאה~צר"

~בית ~הוצי~
 חזרו נ~י בש~~ לא~סדר~

 הפצי~י~
 פצי~ין ל~יות

 ונת~ייבפתח
 ב~זוז~

 הא~יר ~ן ו~ו"
 ל~~ו~י נל~~

ה~לגרף
 והח"~

 ש~ל
 גביה~

 ~שים ~ליו לס~וך אפשר
 ~ש~ישן עיקר ~ין ~כשיו וגם לכך" נ~שו ~לא א~~"גצו""ה"
 ~"~~ך"

 בהן לש~ש להו ~ניחא ~יורין" דאיכא ~ון
 ~שום ~וזה קובעיןי~ין ב~זוזה" וחייבין פתח" ~שיב ש~יר ~ל~ול להיתרצו""ה

 כ~ן ישולפ~~ים ~שת~ר~" ה~~וז~ שאי~
 ~י"ש""ה~ ~כ"ל וכו~ נכרי שותפ~~

~~~~
 י""נ ~ן

 בנוג~
 לאי~

 ונ~י~ת
 לנוי" ~נפי~

 החזו""א ~ש"כ שייך לצו"ה~אחשבי" דכיו~
 ל~ו דני~א ~כיון ה~קרה" לחיזוק ~~שייפצי~ין ל~ני~

 "כ"ש ~לי"" פתח שם הפרון ~~ילאבסתי~תו"
 בנד"~

שגוזזי~
 את ו~יפים סביב

 ה~נפי~
אבל וכיו"~" כשער ~יר~ה

 עדיי~
 ~שאר ל~ון יש

 ~~ברי~
 כ""~ בדברי שנז~רו

 א~ ~~ף ברכ~" ל~נין י"ל בו~אי ובזהכנ"ל"
 ני~א

 ב~~רי כנזכר קבי~תה ~ל יברכו לא ב~זוזהדיתחייב
 ~נל~נ"ד"כב~ת

 ~רדא רוב ~ח~ת ב~הירות כתבתיכ""ז

 ה~ושה~~ ב~כו~ ~~ו~~יוא~~י~

 ~~ם ~~~~י~~~



 ~י~ ~~~י~ ~~~~~~~י~
"~ 

 ~"~ יר~~י~~~"~
 ~" יו~ ~""ו"

 ~~ו~
 ~" ~~ר י"

 ~~""~~~~"י

 ~~~~י ר~ וי~~~~~
~""~~~ 

 ~~וי""ר ~~~נ
~""~~ 

 ו~ו"

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

 ו~""~~~~~~~~
 ו~~"~" ~~~""ר

~~~~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~י

~~~~
 ~יי~ר ~~~י~ו ~~רוו

 ~~~~ ~~ ~~ו~ר~
 ~~~~י~~~ך ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~י~

~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~ ~~~~י~ ~ו~ ~~ ~~~~~~ ו~ ~~~~" ~~ו~~~~י~
 ~יו~~~

 ו~~~ ~~~~ ~זו~~ ~~ ~וג~~ ~~זו~~
~~~~~~~~ ~~ 

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

 ~~~~י~~~~~

~~~~
 ניר~ כ~ת לי א""א ~רדותי רוב מחמת

 ל~י~ק
 כתבת א~רהדברים

 מינ~~ נד~י~ חינ~ ~ר~
 ~~~""~למילת~

 ~~~~ואר
 ראשוני~ ו~ו~קי~ בש"~

 וא~חיל ~זוז~" בענין שלאו~~ריני~
 במ~

 ~ד~רי שה~את
 ~ר"~~~~

 ס~ ~~יו"~ד ~יק
 ר~""~~

 ס~ ~יו""ד ~~ת""ש ~~ב~~ר ש~ביא~שואל ש~ השי~ אשר
 ר~""~~

 ~נא~בש~
 זצ~ל ~נר"א

 ש~י~
 שלא נז~ר

 כורך הי~

 ~קל~~~~~
 יש ואם לנ~וג" יש ו~יך חציצה" ~~א שלא

 שיק ~מ~ר""ם כ~ב וע""ז לקל~" ארגז ביןחילוק
 ~~נ~

בי~
 ארנז

 אי~ לק~
 כא~ר נו~נ ~וא יכי ל~לק" ס~רא

רא~
 ~כל ~מנ~ג ~שט וכאשר זצ"ל~ ורבותיו ממו~יו

י~רא~
 לכ~וך

 ~ל~ ~~זו~~
 ~ו

 ליתנ~
 ~מיוחד בארגז

ל~
 במ~~רי~" ו~בוע

 בנ~ינ~ ו~ארי~
 לש~ח ~~מים ד"

וכמ~ואר
 בד~רי~

 ובנונ~ ונימוק~" טעמם ~י~~ ב~יאור
 ישלנד"ד"

 ל~בי~
 ~מש""כ

 ~מ~ר""~
 ונראה שם~ שיק

 להביאלי
 אמרינן דהרי לז~ ראי~

 במנחו~
 ~ל""ב

תלא~ ע"ב~
 במקל

 ~כנ~
 ואין

 משו~ ~צו~" ב~
 בשעריך" ~כתיב

וקש~
 ~יפוק

 לי~
 ~ש""ם ועי" ~~זות" ענ דבעי ~ום

 ק"ב~ב"מ
 ע"א~

 א~שר נבי
 ד~ירש"י ~~נ~" בגובת~

 דבעינן וכ~ב ~מזוזה"~תלא~
 עיי"ש" במסמרי~~ קביע~

 ~~ קש~עכ"~
 ~על ו~כ"ח ~וי חציצ~ ונם על בעינן

איכא
 למי~

 ו~נ~ עכ""ל" ~~~וך על
 ~לאה ~ל ~~שמעות

 משמעבמקל
~~ 

 ו~אוי~ בא"יר" רק ש~וי
 בין מפ~יק

ה~ז~~
 ~""~ ~פ~ח" למ~יזת

 ק~יע"ח דב~ינן ~א זילת

 ה~סק~ל~

~~~
 ~~י" ה~דש בנידולי

 רפ"~
 אות ד" ~~י"

 במ~ כן" מוכחלא י"~
 שם ש~ביא

 בש~
 דרכי ת~ו"

 ~י" ~חיו"דנועם
 ~"ז~

 על ~כשמונח ~~~ב~
 שלא ~יינו תלאה ומש"כ כשר" נתח~רהשלא א~ ~~~

 רק ~פתח"אמזוזת ~ניח~
 תלא~

 קצת וכ""מ במשקו~" או באויר
~רושלמי

 מגיל~~ ~סו~
 המקל בראש חקק

 ו~ניח~

~ז
~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 לו ראוי ~א~וב~ום

 סכנ~
 מ~~ מצוה" בו ואין

 ~א
 ב~ום כש~ני~ה דו~א פסול במקלד~לאה

 שאי~
 ראוי

 במקל ת~~ה כתב ה~ור אבללו~
 במקומ~

 ולא
~~~~ 

 וכבר~~ול~"
 כת~

 הדע"ק
 ט""ז~ ~ס"~

 ~~"נ שד~רי
 ו~נ~ ~י~"ש" וכו" מוכרחיםאינם

 באויר תל~ה מלשון
 מוכח במשקו~"או

 ד~לא~
 ~לא ~י~נו באויר

אלא במשקו~
 ה~ת~ במזוז~

 ומוכ~ מ~~יק" ~אויר
 ד~"י

 ~~ ~נ~ ב~ומ~" שלא ~ויאויר ~~ס~
 דרכי מתשו" ש~ביא

נוע~
 מו~כר לא

 ש~
 רק

 ""~ל~~
 ש~דע""ק אלא ~מ~קו~""

~ו~י~ו
 בתו~

 ~עתיקו וממנו ~~ריו"
 מהר~"~ ב~ו"~ נ~

~""~~
 קל""~~~ ~י"

 י~ ו~~
 א~ר~ באופן ~~וו~~ו נדחוק

~ו~~
 ~~~ש ~י"

 ש~ ~~ע~
 א" ~~עי"

 פת"ש בס~ר כ~ב~""ל ~~~~ ~"~" ~ו~
 ~ש~

 מוילנא ר"א ~גאון
 ~כ~וךשלא

 ~~זוז~
 ל~~~" ~ו~זוז~ בי~ ~ציצ~ ~~י ~נ"יר

 ב~"ו~ובא
 מעש~

 ור""ל מש~~ו" רב
 ד~שפופר~

 שנו~נים

 שמדבקי~ ל~י ~וצ~ אינ~ ה~זוז~~
 ל~ם~" ~~~~רים

~ש~
 ~חו~ר

 כגו~
 ~ו נייר משא""כ הס~"

 דס""ל נ""ל נז~רי~" ~ין ~עולם ומ""מ ~~זוז~" את~ו ~כורכי~ קנ~
 ~ ~ציצ~" כאן ~~ל~לא

 ~לא
 מ~י דנ~ק הואילל~~ר ו~ו~~ באויר" תלוי י~י~

 ~גאו~
 ~ו~ח הרי עכ""ל"

 ~מ~וז~ לכרו~ ~~קילי~~אף ~ד~~
 ~קל~" או ~נייר

 מ"מ ~נ"ל" שיק במ~ר""ם כ~""ש~מנהג וכ~
 צרי~

 גרע דאויר ו~~כח ~אויר"תצוי י~י~ שלא
 וכנ"ל~ ~חציצ~

~~~~
 נ~יכי~ יש כן

 ~אויר
 מ~~ו" מ~ציצ~" גר~

מהרש"~
 סי" ~~~ד

 ~ל"~~
 בדבריך" ש~ו~א

 ~גר""א ענ~ה~שה
 ל~

 לא
 ~לא ~~ל~" ~~יז~ יכרו~

 דבעינן ד~יכא ~י~רש"ק עפי""ד ותירן חוצן~ אינו~מ~"~

~ל~
 גם ~ש

 ~שו""ת ~וא ~ו~רש""ק ודברי חוצן" מב"~

~ו~~""~
 ר~"~~" ~ו~"י ~מ~~ו"ק

 דא~רי"
 ש~

 ~נין
 ~אותיו~כתי~~

 ש~תב ~ור~" ב~ר
 ~יכי ש~

 ~י~ד~~י
 ~~ינ"

 ו~וי~ מ~
 ממש

 ז~
~~~ 

 אחד משכיל או~ו ושאל חוצן"אינו נכו""~
 ע""~~" ~~"~ ~~לי~

~~
 שם דבעי

 מ~ מ~לי~
 ~צים ~דרי שני וכו"" ש~חון

ז~
 ~ל

 ז~
 ומ~ ~תחון" מ~ו

 ו~~"~ מב"מ" ~ויזע"ז ביצי~ ~רי ל~ מי~עיא
 איכא~מש ~~~ א~ ו~עכ""~ חוצן" אינו

 מ""~
 וכתב חוצן" מב""מ

 ליישב" ~~ו~ו"~
 לא כאןדעד

 שיי~
 בדבר רק חוצן" אינו ~מ~"מ לו~ר

 תל~ שלוד~פי~א
 ~א בחציצ~" ד~~

 חציצ~ ~"~ ~~
א~

 בקיבל כגון בדבר קפי~א אין ~מש ננע לא אם

~בקבל~~
 ~עיקר ~~ם

 ~~~יד~
 י~א שלא

 חוצ~
 בינו

 ליכא אם ~א ~ריצפה"ובין
 ל"~ א~ א~ חציצ~

 רנלו
 ו~~ ~ריצ~~"ע"ג

 ~~ידא אין ויעו~" באויר שילך אפשר
 כלבדבר"

 ש~~
 וכן ~ריצפ~" ובין ~יני חוצן דבר

 ~לול~
וכ~"

 וכ~
 ט"~ ~ד~ ~~כורו~ נ~י

 בז~ וכו""
 א~רינן

 בשילוח אבל ו~~" חוצן אינומב"מ
יהא שהא~ ב~ינ~ ש~ ~ק~

 ר~צ~
 על

 ~ב~י~
 בז~ וכי"" ~ש

 ~"ל
 מ"מ חוצן דאינונהי מב"~ א~

~~ 
 ~~ש סמוך

 ~וי ~וי" ל~
 ~ין ונמי ביני~~" מפסיק אוירכאילו

 בז~
 שלוח חיוב

הקן"
 ו~~

 לי" ~י~עיא
~ 

 נח~ב
~~ 

 ~מו
 אוו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~י~~  אפשר או אינוי הביצים ~ל ~~ש ~בוק~עכ"פ
אינו ד~ב"~

 חוצ~
 כדבוק ונחשב כלל

~~ 
 ~כ"ל" וכו"

 ואפי" ~~" ""~ל"" בעינן ב~זוזה ~גם ~וכח ~י""ז~~י
 וא~"ג פוסל" אוירהפסק

 ש~ שה~רש""~
 הביא

 כ""ו ~םי" שחי~ה להל" אחרון ב~ונ" תורה ~~תמספרו
ס"ק

 קכ""~~
 ~ש"ס כה~והרש""ק ~לא

 ר"~
 ~כ"ז

 ק~חו ~פירש"י חוצן אינו ב~נו ~ין בזכרות~וק~חו ~"ב~
 ~צם בבה~ה ~חובר כשהואבזכרותו

 הבול~
 הראש ~ן

 את נקב אלא הוציאו לא וזה לתוכו"ו~נס
 הת~ וה~י ק~"ל" חוצן ב~נו ~ין דתי~א~ו הזכרות~
 ב~ינן

 ~סי" בב"י כד~וכח אויר יפסוקשלא
 תקפ"ו~

 וב~ו""ז

~סקי"ח~
 ואפ""ה זהב" צפ~ו גבי

 ~ב""~
 הרי חוצן" אינו

 ~ני~~ב"~
 א~

 ~הני דלא ב~ום
 הפס~

 ו~~ילא א~ייר"
 ~חציצת וס""ל הגר"א על~ולק

 ~ב""~
 הרי פוסל" אינו

~~~
 דבזה

 ~וד~
ואף פוסל" שפיר אויר ~פסק ~גר"א

 ~~הר"~
 ו~~ק~ש שיק

 פוסל אינו הנ"ל" ~~~
 ~ינו בשאינו~ין דהוי נייר" כגון ~בש"~" בהפסק אפילו חציצהב~זוזה

 קל~ ע~
 ב~דש וכ~"ש גר~" אוירי""ל ~"~ ה~זוזה" ~ליו שכותבין

 הנ""ל~ ~~~
~~~י

 ~ש"~
 ~דש בס"

~~ 
 שנו~נים ד~שפופרת

 ב~ס~ים ש~~בקו ~י חציצה" אינו ה~זוזהבו
 קלף או נייר ~א"כ הסףי כגוף ~חובר ונ~שהלהס~"
 וזהו ה~וזה" בושכו~ין

 כוונ~
 שהקפי~א זצ"ל ~גאון

 בשפ~רת" ~א~ ב~לף" ה~וזה יכרוך שלא רקהוא
 ה~וב"~ נכדיהראני

 הגר""ח שכ""כ שלי~""א ~לו" ~יה"ר
 ~וזה" ~סכת ~ל בספרו שלי~"א~ניי~סקי

 שהרבה~
 אשר ותוםפ~א ~~שניות הגר"א דברי ~ל~קשות

 ו~ח"כ בשפיפרת ה~זוזה שנו~נ~ןיוצא מפו~
 הגאון ~אולי שלי~"א" הנ""ל הגא~ין כתב ו~""ז הס~"על השפופר~ ~וב~

~פ~
 ב~לי ~ן ~ין רק דהיא כיון ושפ~רת דב~קל

 ~לף אבל וכו"" הפסק ~קרי ולא הפתחלגבי
 אך הקשה שוב חציצה~ הוי הדלת של ~יןשאינו
~ ~""ז~י ~פ~""ז ~כלים ~~זוזהבבית ~  ~ור ד~לי 
 אינה ~~ם וש~אאיירי"

 נותנ~
 אלא

 ~ל~~
 ואינה

 לא אבל לכו~ל" ~~וזה בין~וצצ~
~~ 

 כן" שם
ובר~"~

 ~ם
~~~ 

 שהקשה ~ה אך ~"~~ ~ן של שהוא

 פ~"ז ז" ~~שנה ~~~ני"~""ז
 ~איירי ד~~~ דכלים~

 שהיה שם ~בואר אין ז~ו ~שנה ~לש~ון לכאו" עורי~לי

~ו~
 לש~ירה בו שניתן ~~יירי וי"ל ה~זוזה" בו וקו~ע

 ~שבש""ס ה~לך ~ונ~ז בית כ~יןאו
 ~נחו~

 בתוספת ה~ובא הר~ב""ם ~י"דא~נם ע""ב~" ל""ב
 ~ו""~

 שכ" שם
 אותו וישי~ו ה~וזה בו יכני~ו קנה כ~ין ~~ןבית

בש~~
 ~~יר~ יש ~פיר

~~~~~
של ~הוי ~שום ה~עם ~וי זצ"ל ~~ג~"א ~ה
~ 

 יש אם אבל ~פתחי לגבי ב~ל
 בי~ול ל"שאויר הפ~

 כנ"~
 ב~כו אף ~ל~שה ואף

 ~""~ ~ו~רי ~ור אונייר בק~
 כיון ~יל ~""כ בזה שייך

 ו~ באויר" ~ני שלא בודאי~להגר"א
 ש~תירים

 בק~
 ב~~ש כ~""ש הוא נייראו

~~~ 
 הנ""ל~

 ~בתי~ה~ן
~ 

 ל~יים בעיא ~יהא ~ל~יחש בדרך
 חשש שום בלי וכהלכתו כתורתי התו~~צו~
כלל~
 חסי~ים יראים קהל ביה~""ד ~גבאי נשאלתיה~~ה

 ~נקב~~~יה""ק"
 ~וזה ביה~"ד בשער

 לשפופרת ה~זוזה בין ~ס~רים ~""י שי~בקו להםו~ריתי כהנ""~
 או עןח~יכת

 ס~ ~ח"ז יצחקב~נחת כ~בתי ~כא~ ח~ק" דבק ~"י ~~
 ע""ב~

 לדברי דאף ביא~י ושם
 כן ה~יןהנ~~"י

 ג"~ ~ז~ עיי~~
 ~"י כחיבור נח~ב

 ולא הסף כגוף הכל נחשב ואז~ס~ים"
 ~הי~

 חציצת
 או ~ן בתחיבת ש~י ~תשובתי שהבינו אלו ו~~ואויר"

 ~גר~~ אפי" ואולי ~~לה לא דזהקר~ון"

 ה~רים ~בירור ~אוד שנהניתי הפ~יחה ~ין~~י~~
 בנדון באריכות~ה~לית

~~ 
 ~~ם ו~~וב

 כהנא~ים" ודע~
 יוסי~

 עליך ד"
 ל~שו~

 בתורה ~ל
 וחסד ~וב ואך ל~ש~" ה~ה בבירורי הרבים~~זכי ו~יו~

 ו~כל ~~ך ל~ות ואזכה ~י~~ים" כל באוהל~ךישכון
 לא~וי~""א~ נחת חיי הי""ויו"ח

 בזהוהנני
 דושה""~

 וחותם בלונ""ח
 ~הבא~בה

 ואה~~
 ז~ינך ~ולם

 ~~~~ ~יה~ ~~ה~ ~~י~~ ~ה~~ ~~י~ ה~י~~~ ~~ו~ו~~ ~י~ו~ ~~~~ ~~~~
"~

~~ 
 ~~ו~ן~ ~יי~ ~~~~~י~~ ~~~~ ~~י~ "~~~~~ו~~

"~
 ~~ן~ן~ ~יי~י~ ~~~~ ~י~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~

 ~~"~ י~ו~~י~~~"~"
 נ" ~"ו"

 ו~~
 ~~"ו כ~~ו ~"

~וכ~"~
 ~"ב

 י~~~ ~~~ ~~"~ ~ו~"~ ~~~"~
 ~ג~~~~ ~~"~ ~~י~"~ ~ו~"~ ~~י~"~~~~~~~יי~

 ~~"י ~י~~"~ו~~
~"~~ 

"~"~~ 

~~~~~~
 ב~~~" ~~~"ר

~~~"~~~~ ~~ ~  ~~ ~ו~ ~~ ~~~ ~נ~~ 
~~~  ~ ~  

 ~נו
~ו ~~ ~~~~" ~~ נ~

~~ ~~~~~ ~ ~  ~~ ~  ו~ ~~~~~ יו~~ 

~~~
 י~ב"ן בשאילת

~"~~ 
 סי"

 ~י"ז~
 ב~וקר בזה" נשאל

 ~אין הבית ונשאר אחר" לבית זה ~י~די~ו



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~
יוש~

 ה~וקר ~חוי~ אם ימים" חודש עוד
 ה~יר~

 ~שאיר
 ה~זוזה"~ם

 ופ~~
 בסי" ~~יי"ש הי~~""ן

 קי""~~
 ~אסור

 שוב ייש ה~זוזה" לי~ול ה~ירה ~וקר~ל
 א~ ~כנ~~

 והנהי~לנה"
 א~

 ~אפשר ~~~ריו השואל ש~זכיר
 י~~ו~ ~פילו סכנחא דאיכא י~ב""ן שאיל~בחשו" ~וכ~ ~"~ ~נ""ל" איש ~ו י~ור ולא י~בור ימיםירח ~~~
 ריק

 שא~~""כ כיון מרו~הז~ן
 ~ו~~

 לישראל" להשכירו הוא
 שאין דבמ~ום סק"ג רל"ח סי" יוסף ~ברכי ~~~ולם
~וצא

 ~~וז~
 ה~ כ~אי ~זה" ל~ור ~חה שרוצה ל~ית

הגאוני~
 ~ליהם לסמוך

 ה~ח~ ~ש~~
 קובעה ~אם ש~ח~ו

 לן לית א~ר בביח~יד
 ו~ש""~ ~יי"ש" ~ז~

 לי" ויחזירם שיסירם א~ר" להשוכר או ל~~~"בשיא~ר ~צ~ ליתן
 ~ח""~ ~ספרי בזהו~י" השוכר" ~~ ~~י~ ל~קש יכול רק כן" י~שה שלא~ודאי

 וב~נין ק"ו~" סי"
 א~

 מוחר
 המהו~רוח שלו ה~~וזות~חליף

 "ולקבו~
 ~זוזוח ~~~ו~ם

כשרו~
 סי" ~ח""ה ~ס~י ~זה ~יין ו~ו~" רב" הי~ור ~לא

 ב"~~ אוחק""י

 ~~ ~~ ~~~ו"~~~
 ~~~ ~~~ ""ג~~ז~" ~ו

 ~~~~~י~~
 ~~~ו

~  ~~~ 
 ~ו

~~~~ 
 ~ו~~ ~~י~ ~~ נ~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~ ~  ~י~~ ~~ ~~~" ~ג~~~ז~ ~~~ 

 ~גי ~~~~ ~~ ~~~~~י~~
~  ~ ~ נ~~~~~י 

 ~~""~~ ו~~ ~~~~~~ ~~~ ~~נ~ ~~~ ~~~~

~~~
 גר~ ~מאי י~~~י לא

 ושמן יין האוצרוח ~בית
 שם המבואר ~כו"ם" שותפו~ ~לי ישראלשל

 ה~ר חובח בספר יראיחי א"~" ס~י" רפ"ו~סי" בשו"~
ס~י" ~~"~

 "וכ~ ג"~
 ~~ה ~~~ברי שה~ירו ~יחך ~זוזוח בספר

 ~ש~~פוס~י~
 שהם ~שום הוא באוצרית החיוב דכל

ס~וכי~
 הביח" לחש~ישי ~~יר ויוצאין ונכנסין לביתו

 נראה הי"ולפי""ז
 ~~חס~

 אפילו לאיחסו~" רק ~~שמש
נכנס

 ש~
 לשי~ת אפי" ~~ור רחוקו~" ל~חים

 וכו"י השו""~
~~

 לא
 ~~וא~

 ס~~ו ו~פוסקים בה~יא זה
 בי~

 וצ""~ חיי~האוצרו~
~ עכ"ד~ ~זה  

 ו~
 ~יניה ~א~אן

 ב~זוזה" חייב ~ו~אי לבי~ו ה~~וכים האוצ~ות~ביח
 שאלחו" בני~ון נראהוה"נ

~~~
 ר~~""א ~בשו"ח ~אף שלי~""א" ג""א שה~ירני ~ה

~סוס""י
 ס""ו~

 ו~"צ ~""ז לברך א~נם ~יכול ~~ואר
 ~רכה לספקלחוש

 ~שו~
 שי"

 הר~~"~
 מ~וזה ~הל" ~פ"ו

 ז"~ה~
 היוח ~זה" צ""~ ~~"~ ~פו~ר"

 ~ב~
 יצחק שיח

 י"א~יו~א
 ~""א~

 כ~ה הביא
 בשי" דקיי~י פוסקי~

 וישהרמב"~"
 להסי~

 ~~ל" רא~י""ה שי~~ גם
ס~ ~זוז~

 ק"נ~ אל~
 ה~ב~ ~י~ שכ"

 ובית
 ~~ק~

 ה~צים ובית

ו~יח
 ~~ורי~ ~אוצרו~

 ~סי" הק~ש ~גי~ולי וגם ~כ"ל"
רפ""ו

 ס~"ג~
 ~רמ~"ם כ~~ח ~ס"ל פוסקים הר~ה ה~יא

 ה~יא לא~והגר~~"א
 הר~~"~~ ~~~ ר~

 ב~ק~ש ו~סיק

 ~סק"~~~~~
 ~~רכה יק~~ דלא

 ר~
 פ~וח ~ירחו כש~יח

 ~ס~י" ~לכים ו~~~וזת חיי~" לכו"~ דא~לה~"
 י""ז~

 ה~יא

 ס~י" רפ"ו ~סי" ~~רוה"ש נם אחרח" ~ל י~רך או~רכה

~~~~~ 
 ו~~יא ~~""י" ~ל

 הפוסקי~
 נם ~שהובאו

~גי~ולי
 ~ק~ש~

 אינן ~~רכוח כיון ו~יים
 מ~כבו~

 ~""כ

 ~ורגלו ש~~ר אלא ברכה" ~לא ~זוזהי~~~
 ה~ול~

 ל~שוח

ברכ~
 ~ו~י" ~כ"~" וצ"ע

 ~השמ~ו~ מלכי~ ~~זוז~
 להל""מ

 קנ"~~ס""~
 סי" ~או"ח נזר אבני ובשו""ח

 ל~~ת דאפי"ס""ל סק"~~ שפ"~
 הרי""~

 והרא"ש
 אי~

 ספק אלא ~יוב

 בל~ויקב~
 וח~ה ~רכה

 והנה ~כ"ד" הגר~ק"א" ~"~ ש~
 ו~קדש הק~ש הנידולידברי

~~~ 
 כ~ר הובא הנ"ל

 ~~לק יצחק ב~נ~ת~~ברינו
~ 

 סי"
 פ"~~

 שם כש~נתי
 ~יש ~ו~אי ~""כ ~יי"ש" ב~וה ~זוזה ~~י~חל~נין
 ~ה"גארא~ז" פ~ח ~יש ~נ~"ד רק ~רכ~" ספק ל~ניןלחוש
 א~"פ ל~בי~" כני~ה מ~ח ב~~יזה דחייב לו~ר ישלה~יח"

שאי~
 ל~~ו~ ויצ~רך ~~י~ כניסה ~יקר זה

 הכניסה ~י~ין
 לה~י~~~ה""גארא~ז""

~~~~~~
 ~~~~ו

~ ~ ~~ ג~~ ~~~~   ~~~ 
~~~~~  ~  ~ ו~~""~ ~~~~ 

 ~ו
~~ 

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

~ ~ ~
 גם הרי

 בנו~
 ~ספרי מזה כ~בתי ~צ~ו להמשרד

 יצחק~נחח
 ~ח""~

 פ"ג סי"
 ס~""ג~

 ~ז~
 ~ש"כ בכלל

 ~ש~בשו"~
 ס~י" רפ"ו סי"

 בחנויו~ י""א~
 שבשווקים

 דהמחבר ל~י~ו ~~וכיםואינם
 יד ו~ס" שפ~ורים" ~ס~

 הר~~"ם ~להק~נה
 ~פ""~

 ~זו~ה ~הל"
 הכ"א~

 הו~א
בפ"ת

 ~ס~"י~
 ~כוונ~ וכח~ ~"ז" ת~ה

 ה~ור
 ו~שו""~

 ביו~~ ה~ושי~בחנויו~
 ו~ו~דים גדולי~" ~~רכים דשו~א

 ואח""כ הירי~" ז~ן ~שך כל רק שבשוק החנויוחשם
 ד~ה תש~יש שום ~לי ~נוי ~ו~~י~ או אותו~פרקים
 כ~י~~ש

 סו~~
סי" ~בח""~ ~מנח""י ו~"~ ~יי"ש" ~חג הגג

 פ""~
 ו~~י"

~~ 
 ש~יר ו~~ה לזה" השייך

 לחל~ י~
 ה~שר~בי~

 שיש הח~רים ל~ין
 בה~

 כ~~ואר ס~~רה
 ~יש ~אפשר ברכהי ~לא יק~~ ~א~פ"כ ואפשרב~~ריךי

לו
 די~

 ו~""~ ~נל~נ"~~ האוצרות" ~ית
 ~ר~ו~י ~וב ~ח~ח

 כ~~ ליא""א
 ל~~ש~~ להחלי~ כ~י ל~יין

 ~זהוהנני
 דושה""~

 ה~רכוח ~ותמי ~כל ו~ו~ם

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~ן
~~ 

~~~~

 ~~~ן ~י~י ~~~~~~~~~י~
 םי~~~~ ~~~ ~~~~

 ~" יו~ ~י~"~" ירו~~י~~~""~"
 יר~~~ ~~""~ ~~~""~ ~~~

~ו~~"~
 ~ו""~ ~~"~ ~ר~"~ ~~~~ ~~~ ~י~ר גכ~י ~""כ

~ו~~
 וכו"

 י~"~ ~~נ~י ~יי~ר~ ~~"~ ~ור~ ~~~~~ ר~~~~~""~" ~~יי~~~~~~~ ~~י~ ~~~~ ~ו""~ כ~"~

~"~~~~
 ~~~י ~כ~~ ו~~ ~כ~~~" ~~~~י ~~~""ר~
 ~י ~~י~ ~~ר~~~ ו~נו~~ ~~~~~""~~ו~~

 ~~~~""י" ~~רי~ו~י ~~ר ~~ר~י ~ו~~~" ~~~~ר~~~י
 ~~י"~" יו~~כ~

 י~כו~ ו~~~ ~ו~ ו~~
 ~~~~י~ו

 ~כ~~~ ~ ~~~~י ~~ד ~~י~י~~ ~~
 ~י~ר

~~~ור ~~י~""~ ~~~~~
 ~~~~~" ~~כ~

 ~~ינו~ ~י~~ ~~~י~ נ~ ~~~י~" ו~ו~ ~~י~ ~י~""~~"~
~  ~  ~~ו~ ~ 

 ~ינ~~~י ~~ ~ ~~~ ~י~~~~ני ~ו~~ ~י ~
 ו~~~~

~~~ ~ ~י~ ~ו~ו  ~ י~ ו~ו~ ~ו" ~ ~~~ ~~ 
 ~~~ני~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ו~~ ~~נ~~~~
 ~~ ~ ~~~ו"~

 ~ג~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~י~~ נ~~~ ~~ ~~~ו
 ~ו~ו

~  ~  ~~~ וג~~ ~~" 
~~~~ ~~~ 

 ~~~~~~~~~~ ו~~ ~~ור" ~ו

~~~
 במ~כת

 מ"א~ ~פ~ כלאי~
 צמר תנן~

וצמר נמלי~
 רוב א~ בזה" זה ש~רפן רחלי~

 הנמלי~ מ~
 וא~מו~ר~

 ~ן רוב
 ~נ"ל ומתני" ~ בזה~ זה ש~רפן ~קנבוס הפ~תןוכן א~ור" ~~צ~ ~ל מחצה אםור" הרחלי~

הובא
 ו" הל" ~פ""י כלאי~ ~~ ברמב"~ ~~~

ו~שו""ע ח"~
 יו""~

 ~סי"
~ ס"א~" רצ"~  כל בני"ד וא""כ 

 ה~ הסינ~~~"י מןשהרוב
 הצמר מן רוב איכא כאילו

ג~לי~
 הצמר ננד

 רחלי~
 ננד הקנבוס מן רוב כאיכא או

 בעינן לא ~רוב הפשתן שיתב~ל דכדי ופשו~הפשתן"
 ~~~ ח""ב תשב"ן בשו"ת להדיא וכמבואר קנבוס"דוקא

~~
 דכתב

 דמ~ ש~
 מהצמר רוב כשאיכא במתנ~ דתנן

נמלי~
 מן או רח~~" צמר ננד

 הקנבו~
 דה~ נ~~~" צמר דווקא ב~ינןדלא ד~ותר~ הפשתן ננד

 כשצמר
 ומה מותר" ג""כ קנבוס ברובמ~ורב רח~~

 דנקי~
 ליה

 הוא הנ"לבאופן תנ~
 ~ו~

 צמר בהדי צמר ל~רב דאורחא
וקנבו~

 פשתן בהדי
 ~ו~ש""ה לאהדדי" דדמי משו~

 א~ל הכי"~ו נקי~
 בכה""ג דאפ~ ק~ל ורבותא איפכא" ה""~

 מית~ר ~דדי דדמי דכיון ל~ימרדאיכא
 משו~

 מראית
 אינר ~יבא ר~י הנאון ובחי" ~כ""ד" דלא קמ"ל~ין
 ואיכא ~קיצ~" ה~יאוזצ""ל

 ~""~ ש~
 צמר ו~"ה דכתב

 ש~רפןגמלי~
~~ 

 צמר וה"ה וצ""ל קנבוס" ורובו קנבוס
 ה~ניות בג~ון ש~ אנשי בת~פות וע"ע וכ~~רחלי~

 בזה~מש""כ

 במשנ~ למש~~~~
 ראשונה

 ~ש~~
 דצמר דהא

 גמלי~
 רח~~וצ~

 דו~א הוא דמותרי בזה זה ש~~ן
 יפהכשעירבן

 יפ~
 בנד""ד וא""כבי~יל~ מהני לא דבניכר ניכרין שאינו בענין

 דהחו~
 בשו"ת נ""כ מבוארוכדבריו בי~ול" ~ני לא ניכר פשתן

 ~ש~~ תשב"~
 וז"ל~

 מי ~ה לל~וד יי~ל ~י~ורין בי~ילו~נדין
 דל~ונםבהלכו~יהן ש~~

 א"~ו~
 מתב~ל אינו בעין ש~וא

 ניכר שמקו~וכל
 ~דברים הם וק"ו וכי"" ונוד~

 שהרי הזהבנידון
~~ 

 מצינו
 ~ינ~

 בזה
 ~~ני~

 בי~ול
כלאי~

 אי~ורין משאר יו~ר
 ~~רב~

 חומרא בי ~צינו
 בו ש~בדשבנד

 ~לאי~
 איסורין כשאר ב~" ב~ל אינו

כדאית~
 האשה בפרק ~נדה

 ~""~~ ~ס""~

 ~פרק
 ש~הכל

~~ 
 ע"ב~

 ופירשו
~~~~ 

 בזה
 משו~

 אחד שכל
 בפ"~ הי~~הוא

 אפי" הילכך ~וסרו ות~ריבתו
 דשריא והאי וכו"" נדול בגד אוסראחד חו~

~ 
~"~ 

 ברוב שנתב~ל שכיון ~~מאהיינו ~רו~
 קיי"~

 דאורייתא דרובא
 ולא צמר לא כאן אין~רי

 פש~י~
 ואינו ~תב~ל שכ~ר

 כל אבל שנ~ב~ל" בלול כאיסור והוי כללניכר
 אד~ ב~י ~פרידו יכולין הוא ידי~ ו~קומוב~ינ" ש~ומ~
 ואלו

 בי~ול ~ינו ~יכן או~ו יא~ור כן אחר ~בנדנת~רב
 ~כ""ד~ בזהכיוצא

~~~~
 ~סמ""ג

 רפ"ג~ ~ל"~
 ~ל מ~~וספתא ~~יא

 פש~ן ש~ביא בד""א ~נ"למתני"
 ו~ר~

 של צ~ר חו~י ~ביאאבל ביניה~"
 ו~ר~ רחלי~

של צ~ חו~י בין
 ~כ"ל ~~ל" ולא חשיבי חו~י פירוש א~ור" נמלי~

 הנ""ל~~ תשב"ן ב~י""ת ג""כ~ו~ובא

 חיו~"~ תנינ~ נוב"י בשו""~~~"~
 ~~י"

 ק~"ו~
 דהביא

דב~
 הנ"ל הס~"נ

 במ~
 וכ~ ~תוספ~א ~הביא

~תב
 ש~

בד"א ~תני והכי כן" שנינו לא ש~נינו דבתוםפתא
 בז~

 והביא בזה זה ש~רפן
א~ל ו~ר~ ביניה~ פשת~

 ה~וש~
 צמר שכולו חלוק

 גמלי~
 הארנבים צמר וכולו

 בווארנ
 חו~

 זה ~צד צמר של אחד
 וחו~

 פשתן אחד
 ש~וא כמו במשנתנו הר"ש ה~תיק וכן אסור" זהבצד

 התוספתא באה לא ד~תי ו~י ~ וז"ל הנוב""יוכתב כלאי~" ~ה" נדה ~מםכת ברא"ש ג"כ הוא וכן~נינו"
 אלא צמר" ~חו~י צמר חו~י ובין בצמר צמר ערובבין לח~

 אין ~אז ש~רפן ~יכא ביןלחלק
 רח~~ הצ~

 בין ניכר
צ~

 צמר שכולו חלוק ד~ושה שנ~ר ~יכא ובין נמלים
נמלי~

 בו וארג
 ~ו~

 ~צד צמר
 החו~ ז~

 ו~ך ניכר צ~ר
 רבינו מד~רי בתיספתא זה פירוש ולמדתי ב~ל"אינו

 ~תשוב~~רא"~
 סימן ב" ~כלל

 ה"~
 על שנש~ל

 ~ל לת~רו מותר א~ משי של וה~רב פשתן ~לשהשתי ~ג~
 אדם ישיבני ואל וכתב דאסור והשיב צמר שלסרבל
 ברוב ב~ל הפשתן ~שתן יותר הוא שה~י כיוןלא~
 ז~ ש~רפ~ ג~לי~ צ~ כלאי~ ~מס"כדאיתא

 בזה
 שצמר מותר גמלים צמררוב א~

 צמר ברוב ב~ל רחלי~
ג~~~

 ~תוספתא ~שנינו ~תא הא ד~א" דליתיה וכמאן

 משנ~~~
 זו

 ~ד~
 פשתן שהביא

~~~ 
 עם זה ו~רפן

 ניכר ואינו פי~ושזה
 ז~

 וזה בפ""ע
 בפ"~

 ה~ושה אבל
 צמר שכולוחלוק

 גמלי~
 צמר וכולו

 ארנ~י~
 בו וארג

חו~
 של א"

 צ~
 זה בצד

 בפ~ השתי וחו~ כ~
 ותופרו

 הרי ~רא~" ~כ""ל אסור שהוא הסרבללצד
 התוספתאשכוונת בהדי~

 ל~~
 ניכר לשאינו ניכר בין

 ניכרדבאינו ו~ו~
 חו~ אפי~

 ודברי ~כ""ד~ ב~~ל בחו~ין



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~
הרא"~

 ב~שובה
 הנ""~

 ~שם בנדה הרא"שעל ח~וד~ בדברי ~קיצור ג"כ הע~יק
~ ~"~~ או~  הנוב""י שה~יר ו~ה 

מגירס~
 ב" שהביא ב~שב"ן עיי"ש שלפנינוי התוספ~א

 הלק~ בשבלי ~וע""ע ~יי""ש~הגירסאות
 ~נד~ס ח""ב

~ע~וד ~ח~
 ק~"ב~

 שהביא
 ~~ריב""~

 ס"ל דג""כ
 דחו~

 של
 וכ~בואר ברוב מתב~לצ~ר

 בשו"~
 הנ"ל~~ ~רא"ש

~"~~
 דניכר בני"ד

 ~ערוב~
 בתוך הפשתן

 כל דהרי כלאים ~שום אסור יהיההסינ~ע~"י חו~
 ברוב" ב~ל אינושניכר

~~~~
 דברי דפש~ו~ ~נוב""י דס""ל דהגם י"ל

 כהסמ"ג מוכח לא לפנינו שהוא כפיהתוספ~א
 של ודינו ניכר" דאינו אע"ג ב~לין אינםדחו~ים

 אפילו מותר יהיה דבנימין י"ל מ""מ נומיןי שלכדינו חו~י~
 והוא ~ערובתן"כ~ניכר

 ל~אר מיניה לעיל הנוב"י ל~"~
 משום ב~לין אינן דחו~ים שכ~ב הסמ"גדברי

 דה~
 דבר

 חשיבותייהו דמה צ"ע דהדבר הנוב""י ו~~החשובי
 ול~ה ~~כבד ראוי או שבמנין דבר הם חו~יםוא~ו דחו~י~

 דהיתר בזה והנלענ"ד וז""ל הנוב""י וכתב ב~לי~" יהיולא
 אבל שהיה כמו שנשאר היינו ואמנם ב~ל לאבהי~ר
שם

 חד~
 על י~ול לא

 כי המיעו~
 כיו~

 כל ברוב שנת~רב
 צמר ולכן נקרא" ה~וב שם על אח""כ בו שנתחדשמה

 שנתערברחלים
 בצ~

 דלא אף גמלים של והרוב גמלים
 אח""כ כ~עושה ~""מ מעורב רחלים צמר ונשארב~יל
 שם חו~יםממנו

 החו~
 נקרא אינו אח""כ שעושה ושוע

חו~
 נקרא רק רחלים צמר של שוע או רחלים צמר

 שאינו זמן שכל וכיון ג~לים צמר שוע או גמליםצ~ר חו~
 כלל כ~ים איסור בו שייך לא נוז ולא ~ווי ~ולא שועלא
 אבל הפשתןי ~ם לחברו מו~רולכך

 חו~
 בו יש כבר

 מר לכל שזור הוא אם כ~יםאיסור
 כדאי~

 אי ליה
מה"~

 של חו~ין בכמה נתערב אפילו ~דרבנן או
 עלי~ו שמו ונשאר ב~ל לא בהי~רה~ר גמלי~

 חו~
 רחלים צ~ר

 לא ולכך ~ה כיון הס~"ג גם ואולי פשתן" עםואסור
 דבד~רי ועיי"ש עכ"~" ב~ל לא בהיתר דהיתרב~לי

 ובפר~ כ~" ~רש דוחקה~"ג
 הסמ""ג ל~ש"כ

~~~ 

 דח~~ע~~
 שנ~ב~ל שכיון וכו" ע"פ בע~ות שנמצאת

~עם
 הח~

 ~יבוא ב~שהו לאסור וניעור חוזר אינו
 ורחלים גמלים צמר מד~נן וראיה וכו"הפסח

 ש~רפ~
 זה

 עכ"ל" ~ם פשתן ~ביא מו~ר הגמלים מן הרוב אםבזה
ד~ש~

 בהיתר דהיתר וסובר עלה קאתינן בי~ול דמ~עם
 שם שכתב ועוד" בד""ה בנוב""י ועיי"שב~ל~

 הראשון ש~ו ונשאר ב~ל לא בהי~ר ד~יתרהרמב"ם בשי~~
 ~ל חדש שם יחול לא אבלעליו

 א~ כי ה~י~ו~
 על

 ז"~" הל"~שם הר~ב""~ בדברי שביאר ~ה ועיי~ש לע~" וכ~תבהרוב

~"~~~~
 א~ דנם לומר אפשר הנ""ל

 ני~א
 בהיתר דהיתר ~~~ם ניכר כשאינו ברובב~~ן ד~ו~י~

 שניכר וכל דב~ל" והיתר כאיס"ר דינו לה~וספתאס"ל
 כ~מעורב אבל עליו" ~מו בחו~ים" כ~ז אולם ב~ליאינו
 אח""כ שיעשו החו~ים הרי קנבוס ברוב פשתן שלני~ין

 נקראים יהיו~~~~רובת
 דין מ~עם ו~ינו ה~ו~" ע"~

 היא רק ניכר" אינו אם רק ~ני דאז ברובבי~ול
 עוד נקרא דלא לג~ריאחר ג~

 חו~
 אלא פשתן

 חו~
 קנבוס

 שנ הני~ין א~ נ~ ומנ~יל~וכנ""ל"
 ניכרי~ פש~~

 ג"כ
 כלאים~ ~~ום בזה "אין~ו~ר"

~""~~
 מהנ" ~~""" הר~ב""ם

 כלאי~~
 הרוב ~יה ואם

~~
 "~צורת ~פני ~פש~ן עם ל~רבו ~ו~ר הגמלים

הכל
 צור~

 צ~ר של ~י~ו~ חוששין ואין ג~לי~" צ~ר
ה~~ורב~

 ~פני בהן
 שאינ~

 שם וכתב עכ"נ~ צ~ חו~י
 ד~~הכ""~"

 שסיים
 ~פני הר~ב"~

 שאינ~
כוונ~ו צ~ר" חו~י

 לשי~~
 דחו~ים הנ"ל הס~""ג

 ~ינ~
 ~ני ~~לים

 שצור~ ""~פני שכתב ו~דבר"ו חשוב" דברשהוא
 הכל

צורת
 ג"כ ~בואר ג~לי~" צ~

 ~נ""ל הנוב"י כסבר~
 דכוונת לו~ר ~ס~בר ולא ג~לים" צ~ר ע"ש נקראדהכל

הר~ב""~
 דדיקא לו~ר

 א~
 והכל ניכר אינו רחלים הצ~ר

נראה
 כצו~~

 הצ~ר אם לאפוקי ג~לי~" צ~ר
 ניכר~ג""כ רחלי~

 בערוך ~דיא מ~ואר כן כי~~~~
 השלח~

 ב"ו""ד
~י" ~~~

 ס"ד~ רצ"~
 הסמ"ג ד~רי שם דהביא

 ~וד וה~יא ברוב" ב~לי ולא דחשיבי חו~ים ביןד~חלק הנ""~
 ~ס"א נדה ב~וס" שה~~ו~ה

 ~""ב~
 ~בריי~א על

 וכו" ל~כו"ם ימכרנו לא כלאים בושאבד ד~ג~
 דל~~

 י~ב~ל לא
 בי~ול שייך דלא ו~י"ברובי

 ברו~
 כשה~י~ור אלא

 היתר ששני~ם כלאים א~לב~יתר ~~ור~
~ ה~וע~~ כמו ה~ובה אסורכך ~~~~~~~ ע""י ונ~~~י~  
 דא""כ לשאול ואיןהשלחן ה~רו~ ~"~ וכת~

 ל~~
 בצמר רחלים צ~ר ב~ל

 לאו ג"כ דזהו דהא~ת רוב" הגמלים כששלג~לים
 ג~~י~ צ~ דכשריב בר~ב"ם כמבואר הואבי~ול מ~ו~~
 מו~ר

 שלא זמן דכל כלו~ר גמלים" צמר צורת הכל שצורתמפני
 ~רא חשיבות שם עדיין להם אין חו~ים נ~ו ולאנ~וו
 ~כל נ~א גמלים של כשהרוב ולכן כך או כךאותם
 שבול~ין ואף גמליםצמר

 הרב~
 אין צ~ר של נימות

 נושאין ש~ין כלומר צמר חי~י שאינן מפניחוששין
 נ~שו לא ש~דיין מפני צ~רשם עליה~

 עכ"ד" חו~י~
 בזה~עוד ו~ארי~

~~~~~
 קפ"א~סי" בגדי~ כלאי הל" יו""ד בחזו"א ג"כ כתב ~ה

 או~
~"~ 

 עירב בין לחלק
 קודם דכ~נתערבי שנ~וו" קודם צ~ר עירבלבין חו~י~
 ב~ערובת שה~ו"ה וכל ~ויה בלא כלאים איסור שאיןכיון ~וי~

 ~ל מ~וה שום אין שהרי ~רוב ה~ויה כל~תיח~ת
 קצ~ו ינתק ואם כולו על אלא~קצתו

 נס~~
 הלכך כולו

 ~ובא בתראזלינן
 והמיעו~

 הוא
 ר~

 של ~~וה כאן אין נ~לים צ~ר רוב אםוהלכך ~וי~~" א~ כ~~ייע
 ואיןרחלים צנ~

 כא~
 ו~""ז וז""ל~ החזו"א ו~סיים כלאיםי

 א~ ~כיר אם דאףנראה
 ~תב~ל רחלים הצ~ר

 שאי~
 כאן

 ~~וה חשוב שאינו אלא גופובי~ול
 כיו~

 שהוא
~עכ""ל~ ה~יעו~  יו"ד עשו""ע דעה חדרי בספר וע"ע 
שג"~ ~שם~

 וע"ע עיי"ש~ הכי ~בואר
 בצפנ~

 הר~ב"ם ~ל פ~נח
 הר~ב""~ דברי הסביר שג"כ~שם~~

 הנ"ל~ כגווני

 כתבת~~~י~
 לצר~

 בני"ד
 דע~

 בתוה"ב הר~ב"א
 שער ג" ~בי~הארוך

 ו"~
 בה" ה~""מ כתב וכן

 ~פ"גמאכ"א
 ה~"ו~

 האיסור דכשניכר הג~וניםי בשי~ת
 ק"ד סי" יו""ד בנקוה""כ ~~ובא ברוב" דב~ל לברריוא""א
 חיו"ד צדק צמח בשו""ת ובא~ת סק"א~" ה~ו"זעל
 ~~ס~

 אות
 ה"~

 בכלאים ~~נתנו זו לשי~ה ראיה הביא

~הנ~ל~
 אם בזה זה ש~פן ר~לים וצמר ג~לים דצ~ר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~םי~~
~~~~  בזה זה ש~רפן ~אף ~נראה מותר" הגמלים מןרוב

 ולברור ~כיראפשר
 חלקי~ כ~

 צמר
 גמלי~

 מצמר ~פ"ע
 עו~ וכת~ בי~ול" חשוב ו~כ""זרחלי~"

 מ~ואר מזו ~ג~ולה
 ש~ביר~למי

 ~~ור הו~א
 ~ש~~ יו"~

 שנת~ר~ מי
 לו

 גמלים צמר ו~וד ליערא מ~יא פשתן ~םצמר
 ניכר א~ ג~ מיירי דמשנתנו הבין ~ג"כ הרי ~עיי"ש~ ומ~~ל~

~ ~~ל" ~וא ו~~פ"כ ר~לי~" הצ~עו~  
 הנ"ל מ~נתנו אין ל~יל שהו~או ~א~רונים~ל~~רי ופ~י~

 ברו~~ ~~~ל האיסור שניכר ~היכיראיה
 ו~ו~

 לצרף יש
 מ~ר~נן~ רק הוא ה~יסור ניכר של ענין כל כי ~לבוש~עת

 ה~ברי~~~~~~י
 שקצתם במ""מ

 ג~
 בד~ריך" הזכרת

 להתיר יש שפיר למעשהובנוג~
 ט""י ה~ג~י~

 הנ"ל~ צירופיכל
 ~ראות שאזכה~~~~~י

 רו~ מכ~
 ~ק~ושה נחת

וכולנו
 נזכ~ יח~

 צ~קנו משיח פני ~~ל

 ~~"י~~קרו~
 בזה~נני

 ~ושה"~ זקינכ~
 ואה""ע באה"ר

ואך
 וחס~ ~ו~

 ~"י~ אצ~כם ישכון

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~םי~י םי~~~יי~ םי~י~ ~~~~~~~י~
 ~י~"~ ירו~~י~~~""~"

 ~~ ~~ו"
"~ 

 ~~~ ~יי~ כ""~ ~~
 ~~"~" ~""~~~~י~

~~ו"
 וכ~""~

 ~""כ
 ~~ ו~~~ ~ו~ ~~~~~" ~~~ ~~

 ~~י~~ י~~~ ~~""ר וכו" ~~י~ ~ יר~~ר~י~"
 ~~י~""~ ~~~ ~~~יי ~~~~""~" ~י~~ם~"~

 ~"ו"

 כר~ו~~~~~~"~
~~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ו
 ~""~ ~" ~י~~ ~ו""~ ~~~

~~
~~ ~ ~~~~ 

 ~ר ~ו
~~ 

 ~ר~ו ~~ ~ו
~ ~  ו~~~ ~" 

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

 ~ו ~ו~ו
 ~~ור~~~~~

~"~ ~~ "~~ ~  ~~~~~ ~וונ~ 
~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ר~  ~~ו~" ~י~ ~~ ו~ו~ 

~~
~ ~ ~י~ו ~~ו ~~~~ו  ~~~ו ~~ו ~~~ייו ~ו~ ~~ ~~~ 

 ~י~
 ~~ר ~ו ~י~ו~" ~~ו

~ ~~ ~~י ~~~~~ריג~ ר ~  ~~ו~יי~ 
 ~ו

 ~~ו ~~~יו ~~~ ~~י~ ~~ ~ו ~~ ~ו"~~נ~

 ~וו~~ו ~~~יג~
~~~~ 

~~~~~ ~  ~י" ~גר~ 
 ~~~ ~ וז~~

 ~~~~נו

~~~  ~~ ~  
 ~ ~~~ו ~

~~~ ~~~~~~~ ~ ~ג~  ~ ~ו"   ~~ו~~~ו ~~ ~~~ ~י~ 
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~ ג~~ ~  ו~~ 
 ~~ו

 ~~~~ ~י~ ~~יו נ~~י~ ~~
 ~ו" ~~~רו~~ ~~~~ ~יו ~~~ו ~י~ו

 ~~י י~~ ~~~~ר~ ~~~רי ~ו ~~~~~ו~"~"
 ~י" ~ג~~ ~~~~~~~~~~

 ~וו~ו~ו~יו ~~ ~ ~~~ ~~~ ~י~~~
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~"~~  ~ ~  ~~~ ~~ ~~ו~ ~~~ ~~ר~יו ~ 
~ר~
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~ ~"~" ~ ~~ו ~ ~ ~ו~~~~~י ג""~   
 ~~~~ו

~~ 
 ~נו

~ו ~י~ ~~~
 ~~~~ו~ ~~~""~ ~י~~

 ממש"כ כן להוכיח אפשר~~~~י
 ~י"~מה~ו""ק ~ו~ו""~ ~שו"~

 רנ"~~
 במנחת ב~~רינו והו~א

יצחק
 ~ח""~

 סי"
 כ""ה~

 ~~ן
 ש~

 ושאר הלאסעיק בנ~ון
 צמרמיני

 ש~
 נותן אולי חשש

 חו~ ש~
 פשתן של

 וזההצ~~י~" ~חזי~
 מ~

 ~משנה המבואר ~ין
 ~סי" ו~שו"~

 גמלים ~צ~רח"ן~
 בזה זה ש~רפן ופשתן רחלי~ וצ~

 וכתב ~רו~"~ב~ל
 ו~יאור וז""ל~ בתו"~ ש~

 הואי ה~ני~
שמ"~

 חשי~ הוי חו~ין הי" ~אם הפוסקים
 הכוונהאין ~על" ואינו

 ~חו~
 ~ברים וכ~ין חשוב" ~~ר הוי

 ~א"כ מת~~לין" שאיןהם חשו~י~
~ 

 צריכין הוי
 לח~

 ~~"ח ~ין

 בל~ א~ר" מ~~~לכלאי~
 החוע דהרי א~" ~וי זה

 ג~ חשוב" ~ברהוי
 הוי ~לא ~כל בש"ס מוכח

 באמת אך חשוב" ד~ר הוי לאציפור~א כ~י~
 חו~

 אינו
 חשו~

ממש"
~ 

 שו~ ~הוי מה""ת"כלאים הוי תיכף בת~~~~" ~בא ~היכא הכוונה
 חושבו איסורו אז ונוז" ~וו

כיון
 נת~רב א~ ב~ל אינו ~ך האיסור" בז~ ~נג~

 אם אבל איסור"בש~ת
 תחי~ נתער~

 צ~ר
 רחלים ~צ~

 ~אז כיוןופ~תן~
 א~ א~

 איסור ~ו אין נמי ב~ל אינו
תור~

 עיי"~~ ~כ""ל וכו" וניעור חוזרואינו גמלי~ ~צ~ מ~~~ל לכך ~~יין" נארג ~לא כיון

~~~
 ~תו~" מן כלאי~ הוי "תיכף וכתב ש~ייק מ~ונו
 ~נגמר כיין חישבו איסורו אז ונוז ~ווי שוע~הוי

 מוכח האיסור"~זה
 ד~וק~

 כלאי~ ~הוי היכא
 מה""ת

 ונגמר חושבו~איסורו
 בז~

 ו~י" ~י~ול" ל"מ בזה האיסור
 רצ""~ ~~~ השו"ע בגליון הלל ~ית ~ספר~זה

 א"~~ ס~י"

 תנינא ~במה~ורא ש~ן כן" כ~ב לא הנוב~י~~~~
 ~~ת כי ב~ל" א~ ~היתר ה~ר ~נ~ון קפ"ו~יסי"

 מדינא ראי" ~יש אפ""ל ~י" וכתב ראייתו"ו~ה
 ~כלאי~

 רוב אם בזה זה ש~רפן רחליםוצמר ג~לי~ צ~ מ""א~" ~כלאים בתרא ~בפ" ~תנןהנ"ל"
 א~""כ ל~ר~ן שמ~רוהיינו מותר" הג~לי~ מ~

 וסמ""ג ~~ל" דלא ~חו~ין~~מא מאי קשה אך ~שתן" ע~
 חשי~י דחו~י כת~

 ה~ש~ והנוב""י ב~ל"ולא
 ~י ח~יבותייהו ~~אי ~""ז

 ~תכב~~ ראוי או ש~מנין ~~רהוי

~~~~
 ו~נלע"~ בזה"ל~ לי~ב

 לא ~הי~ר דהיתר ~~ה
 א~ל שהי" כמו שנשאר ~יינו וא~ם~~ל"

 ~ל יחול לאח~ש ~~
 שנת~רב רחלים צ~ ולכן וכו"" ~מוע~



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~םי~~
~~~~~~~ ~צמר

 והרו~ ג~לי~
 של

 צמר ונשאר ~~ל דלא אף גמלי~
 ש~ חו~י~י ממנו אח"כ כשעושה מ""מ מ~ור~"רחלי~
ה~ו~

 נקרא אינו אח"כ שע~ה ושוע
 חו~

 צמר
או רחלי~

 נקרא רק רחלי~י צמר של שו~
 ""חו~

 צמר
או גמלי~

 שו~
 לא שאינו זמן שכל וכיון גמלי~" צמר

 איסור ~ו ל"ש נוז ולא ~וויולא שו~
 מו~ר ולכך כלל" כ~י~

לח~רו
 א~ל הפש~ן" ע~

 חו~
 איסור ~י יש כ~ר

 כ~י~
א~

 מר ~ל שזור הוא
 או לי" כדאי~

~ 
 או ה~ירה

 אפילומ~~נןי
 ~כמ~ נתער~

 של חו~ין
 גמלי~

 היתר

בהיתר
~ ~~~ 

 עליו שמו ונשאר
 רחלי~ צ~ חו~

 ואסור

ע~
 ~כ"ל~ וכו" פשתן

~~~
 הנ""ל ד~ריו מתוך

 ~כת~
 שזור הוא א~ אח"כ

 מרלכל
 "או לי" כדאי~

~ 
 מדר~נן~ או ה~ורה

 ~~ל~ לא מ~~נן אלא כל~ים הוי לא אם אף נראהוכו"
 בזה~נני

 דו"~
ו~ות~

 ~~ות חו~מי ~כל

 ~~יים י~~~י~~~
~~~~~~ ~~~~~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~י~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~י~
 ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ ~~י~~~"~"

~  
 ~~ו

 ~~~~י"~

 ~וכ~ ~~י~ ~~~~~~ ~ו~~ ו~~~ י~ ~~~"~ י~י~~""~
 ו~~ ~ר~י~ ~~ו~זכ~

 ם~~ ~~~~ י~~~ ~ו~"ר

 ~~~ו~~ ~ז~ ~נ~י כר~וי"~~~~~"~
 ~כ~ו

 ~~ו~~ ~ו~ו~~ר ~~~~~~

~"~
 ~~ר

 ~י" ~~~~ י~~~ ~~~~
 ~י""~~

 ~~~יו
 ~~ ~~~י~ו~ ~~ ~~~רי~ ~~~~~~~~~רו~

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

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

 ~~ור ~~~י ~~~ר~~ ~~~
 ~ו~

 ~~~ ~~ ~~" ~ו~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~"
 ג~~~~

 ~ו
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 ~~וו
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~~ו ~~י~~~~יו" ~~~י ~י ~~~~~ ~" ~~ ~~~~~

 ~ו~ו ~~~י~ ~~~
~~ "~~~~ ~  ~י" ~ ~~" ~ר~"~ ~~ ~""~~י~~" ~~~ ~~~~ 

~~ 
 ~~וו

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

 לכ"מ א~תי שכבר וכמו ד~ריו"~~~~
 ~ע~

 שהיה
 פר~ אמנ~ ומשיבי שואל~זה

 מקורו ~נ""ל הרמ""א דברי דהנה ~נ""ל" ~צההנוגע ~זה" עיד יש א"
ב~ר

 תרומ~
 ~או""ח במג""א ומובא רצ"ו~י ~סי" הדשן

 ~סי"
 ס"~

 ש~ וסיי~ י"ב~"
 ביו""ד ועי" ~ ~זה""ל ה~ג""א

 סעי" ש"~סי"
~~ 

 א~ור ד~מ ואפשר
 משו~

 עין מראית

עכ""~

 הרמ""א למש"כ כוונתו וכו" ~יו""ד עי" מש""כ ~נה

 השקל ובמחצית כנ"ל"ש~
 ש~

 ואפשר המג"א עמש"כ
 ס~ימה ~נין לדמות דיש ניהו דר""ל כ" וכ~י~מ""מ
 מ~ר הדין מצד וא""כ ~לאי~" ציצי~וחי~ור

 למ~ה ק~ן~~לית ~שו~
 יותר ~חמירו עין ל~אי~ חששו ~ציצית אפשרמ"מ ~ר~ה" נכפפי~ שאין ~רסי~ מה~גו~

 דנוגע ~נד""ד ~אורה וא~כ המחה""ש" עכ"דמ~כלאי~"
 דאסור י""ל ציציתלענין

 אכן ~ עי~" ~ראי~ משו~
 ~ש~~משנ~~

 הלכה ביאור
 שה~יא ~חרי לעשו~ה~" ד""~

 המג~א דבריאת
 ד~ריו את ה~~יק ה~""ח ~ כת~ הנ"~

 ~א"רע~
 ו~אה""~

 שהסכי~ו
 ע~

 וס" הכנה""ג
 ו~פר~ ע"ז" הקשה ~חי" הרעק""א וכןלהקלי הזכרוני~
 למה

שה~~קנו
 תמיד ~~""ק דה~ולך רעק""א חי" ~ש~ ~מ"~

 ל~יה~ כ~הולך ואף בגדיו"ת~ת
 דל""ש י"ל ~הצנע" הוא

~זה
 ~הגנו ~י דמותר ~זה הדין בו~אי טיןי מראי~

 ~מי~שהולכי~
 ~כ"ל~ ה~גדי~" תחת ~~"ק

~~~~~~
 גדול ~~לי~ לנד""ד

 שהו~י~
 ל""ש ה~גדי~" על

 רק זה כתב א~ל המ"~" של האחרוןצירוף
ליתר

 כנ""~ שא~
 לחומרא רק כן שעושין ~נידוננו ו~יותר

 ג~ ש~" יצחק במנ~ת ~דברינו המבואר כפי כיב~למא"
 ה~ו מעשה ואנשיצדיקי~

 זא~" ~לתי בה~
 יש שמא ~שוש ~~למא" חי~רא רק הוי~מחמירי~ וא~

חו~
 עין~ ~א~ שייך דלא פשי~א ~זה פש~ן" של

~~
 לחוש אפשר היה שלכאורה מה

 שא~
 יפרסמו

 כןשעושי~
 משו~

 חשש
 הנ"~

 מוציא דהוי אפשר
 עללעז

 הרבה ~לא""ה אכן ח""ו" וצדיקי~ גדולי~
 משו~ כן"לעשות רגילי~

 ה~לית כ~יסת
 שצריכי~

 ~סיר
 וא~הע~ה" ~~

 ~קל הנ""ל בדרך מחובר
 יכולי~

 ~סירה
 ב~~רות הרי ועודולהחזירה"

 הקלועי~
 שהר~ה

 עינינו ואעפ"כ פרסו~י יש כ~ר ש~~נזי ~~ששכן עושי~
 הרואו~

 וצדיקי~שגדולי~
 כנלענ"ד" כןי נהגו

 ר~ה ~הצלחה לברכו ~זהוהנני
 ב~בוד~

 וחו~~הקו~
 ~~ות חו~מי ~כל

 ~~יי~ ~~~~~~~~
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 ~~~ז ~~~~ ~~י~ ~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~ ~י~י~~ ~~~~~ ~~יי~ ~~~~ ~~~~~ין

 ו~ו" ו~ר~י~י~~ר~~י~
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 ~~רו~ ~ני~~יי~~~~
 ו~~ ~פ~~" ~נ

 ~~~י~ ~י~י ~י"
 ~~~ו~~ו" ~~~י ו~~~ ~~נ"~~ר~

~""~~~~~ 
 ~ר ~ ~~ו~ ~~~ ~~~יו

 י~י~~ ~~~"~
 ~~~י~ ~~ ~~~י~~" ~~ו~~ ~~~~~~ר~

 ~~"~ ו~~~ ~~~ ~~ י~~ו ~~~ר ~~~ר" ~~וי~ו~ו ~ ~~יו" ~~~ ~~ ~~~יוו ~יי~ ~~ו~ ~~~~~

~""~~
 ~~קיאות זי"מכירה ~~ניני ~~" הילכתא ~~יאור הא~יך שלי~""א

 העו~~ ~ כי~ ר~
 ~ליו

 לאו~יתא~וחילו

~~~~~~ 
 ~ו~ נכנסתי

 פ~ר דין זה ~אופן יש בכלל אם לה~תפקיש ל~נ""~ כי ~~ריו" ~כל לעיין
 מ~~~ ~ס~רי ~זה ~נתי כבר ~הנהח~ור"

 ~ח""ג יצחק
סי"

 א"~
 בזה כיוצא ~~נין

 ל~י~ ~נוג~
 של ~רכושה ~עלית

 הוא והני~ין מניות"~~רת
 א~

 ~זה שו~פין" כמו ~ה
 פר~י ~~ל"ת ~אינו ~ו ~ר~יבעלות

~~ 
 ~ושג

 ש~
 ""צי~ו~""

 ל~ון יש כן וכ~ו ורי~ית" ש~ת בפסח חמן ל~ניןו~""מ
בנוג~

 של ל~~לות
 ~וס~

וכעת וכיו"~" ~יהכנ"ס או ישי~ה
 נול~

 לנו
 ~ו~

 שי~ואר וכפי חמור פער ל~נין נ"מ
לקמ~~

 שנוג~ ~נ~"~~~~~
 של פר~י רכוש שאינו לישי~ה

איש
 אח~

 ה~שתתפי~ לר~י~ שייך רק
 ל~נין

 כ~ר שותפות ~ין לזה יש א~ ל~ון ~יש הישי~הוהחזקת
 ~ענין שהארכתי ש~ בס~רי ~זה~נתי

 ~~לו~
 מוג~לת

 הפו~קי~ ג~ולי מדברי שם ו~~א~יכזה"
 ~ל שיש~ו

 ~~וכ~
 אישיות ~יי משותפים" צ~ור ~שאני וכת~וזי"

~יי""ש ~~"~
 וש~ ~"ז" ~או~

 ~~אות
 י"ז~

 הגאון מ~~רי הבאתי
הא~יר

 יוס~ מוה~
 צבור ל~נין שחקר ז"ל ר~זין

 הוא" ~
א~

 שם הדרים שהיחי~ים הפר~י~" כפילת רק הוא
 כפילת כ~ו רק כלל" נשתנו לא ~~אמתנ~צא פ~מי~" הר~ יחי~ כל ונתכפלו מה" בד~רהשת~פו

 ~כלל היחי~
 נש~נה באמת יח~" השת~פותם ~""י ~ילמא אוא~ד"

ג~
 ואות~ ה~~ר" ~צם

 היחי~ים אותם הויין לא ר~ם
כשה~

 ~ת~לו ומ~קנתו וכלל" כלל ~פרעית
~~ 

 שאינם
~~צם

 היחידי~
 לי~ו~ו רא~ והביא ~פר~ית" כשהן

 חילוק ~יש ~ד~ריהם ~יוצא עיי~" וכ~ ~פ"א~~קלי~
 ס"ל פוסקים שאר א~ל צ~ור" ~ושג ובין שו~פין מושגבין

~ש
~~ 

 ~ין
 ~יי"ש~ שו~פי~

 עקי~א ר~י הרה"ג מנכ~י נ~~י~י~~~~
 מנח~

 סו~ר
 שד~ ~שליע""א"

 ~או"ח צ~י הר בספר ~זה

סי~
 הכנ~ת בית של ל~~לית ~נוגע ~"ז~"

 י""ב~יו~א בג~~ התירוצי~ בשני תלוי זה ~ין ~לכ~ורהשם וכת~
 ~~א~

 אם ~מזוזה" ~י~כ"נ חיוב ~נין
 או שותפי~" כבשל הוא ביהכ"ג~ין

 גר~
 שו~פי~" ~של

ולח~
 תירוצא

 ~ג~
 של ~ין מחלק שם

 לכפרי~" כרכי~
 ד~~~ו~שו~

 לה אין כרכים
 ~יוח~י~ ~ענ"~

 ~של וגרע
 קל"ו ~חולין רש"י מ~~רי שה~יא אחרישותפים"

 ע""א~
ל~ני~

 הר~ב"~ וד~רי ~עקה"
 ה"ב~" ~"א רוצח ~הל"

ו~ברי
 סו~ הרי"~

 והרמ~""ם ~זוזה" הלכות
 ~ה~

 מזוזה
פ~י

 ה""ו~
 כת~

 רש""י פליגי ~~זה נאמר ומ~~ה ~ וז"ל

הרי""~
 ~חולין רש""י שי~ת אזיל" לשי~~ו ~כ""א והר~~"~"

קל""ו
 ע"א~

 של ~~יהכ""נ כהרש~"א
 כרכי~

 של קנינו אינו
נותן

 הכס~
 אלא ~וקא"

 תיכ~
 מרשותו ~~נו חלק יוצא

הפר~י
 ונכנ~

 משא"כ וכו"" כולו הצ~ור וקנין לרשות
של

 אבל שו~פי~" כשל הוי כפרי~
 והרמ~""~ הרי""~

~ו~רי~
 שג~ ש~ר~ב"~" כהי"א

 של ~יהכ""נ
 ~רכי~

 אינו
 ה~ת~פים של קגיןאלא

 ונמצא ~וקא" ~כספ~
של שג~

 כרכי~
 לי ל~ה כ~אה ~תרי נינהו ~~ל~א שו~פים

שותפי~
 של או ~אה של

 כן ~אמר ו~~ילא וכו"" אלפי~
 ~שום ~תרתי" לה ~נקע ~ר~"י" ~~מא תרי בהניגם
 לאח~~אין

 ו~ו~ ~ה" חלק
 ~היינו י~כן ~ירה" ~י~ ~אינו

 עע~ ש~רשב""א" שיעות תריהך
 כשי~ת הוא הראשון

 שאיןהרש~""א
 ~ח~ ~~

 ח~

 ~ו
 משו~

 ~רשות יצא ~כ~ר

ה~ש~תפי~
 שאין באופן הצי~ור לקנין ונהפך

 לשו~
 איש

פר~י
 ח~

 הי"מ" שי~~ גם לייש~ ~א השני ו~~ם בו"
 ד~אמת הרי"ף"וכשי~~

 ג~
 של ~יהכ"נ

 כרכי~
 היא

קנין
 ~שית~

 רק
 ~כס~ לה~שתתפי~

 ~כת"~" וכו"

~~~~
 נא~ר ~ם

 ישי~~ ~ג~
 שיש

 המשתתפי~ רבי~
 ~ה

 אם מי~~יא לא ו~זה הנ""ל" לסוג שייך~חזיקה
 ~כיו~""זנ~מרו

 לפ~ר ~נוגע א"כ שות~ות" דין ~~ א~
 כ~ו ה~ויח~ור

 הנול~
 הבכור ואת ~כת~ הבעלי~" ~ל רק הוי ~מור פערשל ו~חיו~ ~~לי~" לו שאין ~ח~ור

 ~עור ו~י" תפ~"הע~אה
 יו"~ ושו~

 ~סי"
 שכ""א~

 וזה
 ~שה פו~הו שבכרה ח~ורה לו שיש ישראל שכלמצו~ו

וכ~
 ~~ואר הרי ~כ""ל" לכהן וי~נהו

 ~החיו~
 ~י ~ל ~ועל

 אם א~ל חמורה" לושלש
 בעלי~ ~ אי~

 שיפול ~י ~ל אין
 החיוב~~ליו

~~~
 ~~ואר הרי שותפו~" ~ין שיש נא~ר אם אפילו

 ~ס~י" ש~בשו""~
 כ""א~

 לוי או כהן ~שותפות
 ~ין לוי או כ~ן יהיה שלא ימלע לא א""כ ~ו"פיער

ה~שתתפי~
 ~פ~יון~ ופוער הישיבה" ~חזקת

 ~י" לחומרא" בנוג~~~~~
 בגליו~

 ~סעי" שם מהרש"א

י"ע~
 ~~י" ש"ה ~סי" בגליון למש"כ ציין

שכתב י""ח~
 ש~

 ולוי~ ~כהני~ השו"~ ~ברי ~ל
 מ~~יון פ~ורים

 עו~ יו~ המ~~ני ~ברי ~~יא ו~"ז וכו""ה~ן
 שהקשה

 לנו ~איןכיין
 מיוחסי~ ולוי~ כהני~

 ראוי היה
 קושיתו ~~יקר ויראה ה~רש""א הגליון כתב זהו~ל ~כורות" ~פק כשאר ~צמו ויחזיקנו הפ~יוןלהפריש
 שכ""א ~סי~ן דלקמן~האי

 י"ע~ ~עי~
 ש""ך ו~""ש

 ~לק~ן ~~אי קושיתו ~~יקר ~ש"כ כוונ~וונראה
 שכ""א~~~

 סי~~
 ~ה ~ל ו~יינו

 ~אית~
 ~כהנים שם

 מבכור פ~וריםולוים
 בה~

 ש~ והרי כג"ל~ וכו" ע~אה



~ ~ ~ ~

םי~ן
~ ~~ 

~~~~~~~  ציי~ ובז~ איסורא" לאפקועי~גע
 ~~""ק להש""ך

 דמפורשש~" י""א~
 כ~

 לאפקו~י הפרשה שייך דבספק
 ועי"איסורייהו"

 ש~
 בבית

 הל~
 ~~~""ג

 בשו""~~
 שכתב

 ~סעי" המחבר דבריעל
 י"ח~

 חמור~ו שבכרה גר
 ~ליו שמפרישו~~עם ~ וז"ל שלו" והוא עליו מ~ריש אח""כ או שנתגיירקודם ~פ~

~~ 
 שהוא

 ~~~ ~~ו~ ~שו~ ~פ~
מארב~

 מי~~ עון בה שיש
 ו~""כ כר~" או

 א~ נכהן שייך ה~לה ~בנ איסורא"לאפקו~י מפרי~
 מ~פקא~ל ודאי" הוא

 משו~
 ל~~~~ו הוא הרי מ~ון ש~וא

 בכיר גבי כמו לקולא" ~מוןדספק משו~
 ב~מ~

 שהוא ~הורה

 ב~י~ו דוקא לאכול בכור דין בה לנהוגחיי~
 משו~

 שיש
 עכ""ל~ ~יי"ש שי""ח בסי" מש""כ ועי" כרת" או מיתה עוןבו

~~~י"~
 בנ~""ד

 יש ""שותפות" דמיקרי להצ~
 דיש ~א על לסמוך שלאלחומרא לחו~
 בין כ~ני~

 דכיוןהמשתתפים
 להפריש צריך הי" מיוחסי~ ד~ינ~

 הו~ ו~רי ~איסור להפקיעמ~ק
 ~מון ~ספק לעצמו

לקולא~

~~~
 ל~ש"כ מהרש"א הגליון שציין

~~ 
 הגליון

 ~השהביא הואח" סעי~
 ש~

 השאילת דברי את
 שכתב קל""ח~" ~םי~ןיעב""ן

 דג~
 כ~נים

 שיפדו ראויהאידנא ולוי~
 בני~~

 כהן איני דיל~א מספק

 ~נח~ בס~רי ו~יין ~יי"~~ילוי
 ב" ~~לק יצחק

 ל"ב ל""א ל"סי"
 ל""ג~

 אאמו""ר עם זה ב~נין שפלפל~י מה
 ובתוך ש~" כמבואר זלל~""ה ~גאון~רב

 כתבתי הדברי~
ש~

 וכ~בנו זה" על ~יחוש ~י שמע~י ולא ראיתי דלא
 וש~ ~יש""ה" באריכות~ה

 ~סי"
~ 

 אות
 א"~

 סעי" ש"ה סי" ~יו"ד מהרש"א הגליוןאת הבאתי
 ח"~

 יש חמור בפ~ר מ""מ הבן ~דיון ל~נין שי~י~ואיך הנ"נ"
 בהפרשה נ~~~יר שר~"ידיעו~

 ולוי~~ בכ~ני~

 דבנו~~~~
 ז~ צ~~~ רק

 ~דבר ל~~יישב עוד יש
 א~

 בנוגע ~""מלה~מיר"
 ל~ידי~

 יש עדיין ~ידן
 מ~ו~

לדו~
 יש בוד~י כי וכיו"ב" ל~יהכ""נ לדמות ~דינא בעיקרא

 ~בעה"ב ~וא ישיבה ~ראש דרק ישיבו~~רב~
 נשארו ~ישיבהלהחזקת והמנדבי~

 ואי~ נדבני~
 ונחלה חלק ל~ם

 זה ובאיפן הישיב~"בבע~ת
 א~

 לא אינו ישיבה הראש

כה~
 וצריכ~ חמור" בפ~ר חייב לוי ולא

 ~~ישב עוד
 ולכן העניני~" מציאות ~ר~יעל

~ 
 לעשו~ הראוי

 ~פדיון
 ברכה לענין לא אבל ל~ומרא" שנוגע מה רק חמורפ~ר

 כנלענ""ד~וכיוב"ז"
~~~~ו

 ~ו~~"~~ ו~ו~~ ~~~

~~~~~~ 
 ~~~~ו

~~~~~ 

 ~~יים י~~~י~~~

 ~~~~~ ~~~~~~ ה~י ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ י~~~י~ ~~~~~ין
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י ~~~~ ~~~י ~~~~~י~

 ~ו~ ~""ו" ~י~"~ י~~~י~~~""~"
 ~~ר ~"

~ 
 ~ייר

 ~~~~~"י כ"~
 ~~"~" ~~"ו

 ~ר~ כ~~~~
 ~~~~ו

 ~ו~"~
 ~ו~~~י~ ~~~~י ~ו~""ר ובו"

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

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

 ~~יו~יי~~י
 ~נו~~ ~~ו~ ~~~ ~~ני~ ~~"~

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

 י~~ו ו~י~~ ~~~~ו
 ~~~~ ~~יו~ ~ו~~

 שהיא דח~ר די"ל בסו"ד מש"כ על להעיר רק~~~י
 בשביל שוהפ~ר

 קיו~
 ויש רב" ~ך המצוה

 במהל~יין
 דא~רינ~

 ~בכורות
 ~"ב~ ~

 אשה
 בהך ו~קדשא בשה ל~ ופקרא בהו אית איסורא~~"ח יו~ע~

 וברמ""א רש"י~" מהשה יותר החמור ~ששוה ובינידביני
 כתב ג" סעי" שכ""אס~

 ודוק~
 אם אבל סתמא" שמכרו

 יותר ששוה מה לו ו~כר פ""ח שהוא ללוקחהודיעו
 שם וב~י""ז ~כ""ל" למכרו ו~פילי מותרי~" דמיושפדה ~ש~

 ח"~~ם~
 הביא

 כ~
 דאורחא וכתב הרא""ש" ~פ"י מהטור

 נו~ן הלוקח אין ודאי מודיעו שהוא דכל נק~"דמילתא
 יו~ שהרי כולו~י

 ~יי""ש" וכו" לכהן ~ה לי~ן ~יצ~רך
 השלחן בערוךוע~

 ~סע~ ש~
 י""~~

 שכתב
 בש~

 הדרישה
 א~חא השה" מדמי בחין שימ~נו מש"כ לפרש"וה~ו""ז
~מילתא

 נק~
 ישל~ ~למה

 לו
 מ~ ג~

 על להוציא שצריך
 אבלהשה"

 א~
 רצונו

 ~ל~
 בידו נמחה למה

 שרוצ~ ב~

 וצ"ע עכ"ל" לעצמולהפסיד
 נ~~

 לו ~שוה כ~בו לא
 וצע"ג~ המצוה לקיי~ כדי יותרלהלוקח

~~~~
 היכא

 דנות~
 יל""~ שויו" דמי

 בתשו" ~~ש""כ
 פסקא על שהקשהרעק""א"

 דהרמב"~
 ~פ""ב

מ~ל"
 ביכורי~~

 קיי"ל ~א אסורי~" ד~יו פ""ח דמכר

דפודי~
 ילכאירה בשויא" מילי ובכל שהוא" כל בשה פ""ח

 חילוקאין
 ~כיר א~

 ש~
 או פדיון

 ש~
 קודש כ~ו מכר

דבי~
 סוכה עי" ~תחלל" מקח דרך ובין פדיון דרך

~~ 
 פ"ח במכר א"כ~"ב~"

 פ""ח בעד הלו~ח שנתן הד~י~
 וצ"ל מותרין" ודמיו עצ~ו ו~פ"ח פדיו~"ליהוי

 ~לה למי~י דליכא היכאמיירי דהר~ב""~
 מדי~

 בפחות כגון פדי"~"
מדמי

 שווי~
ב~כירה הרי כנ""ל נאמר אם א""כ ~ עיי"ש" וכו"
 בודאי אנשי~ לכ~~

 שבצירו~
 הרבה שילמו כולן

 יהפ"~ פדיון" י~יי ~שוו""~יי~ר
 ודמיו עצמו

 עוד כ~ןואין מותרי~
 פ"ח~ מצות ~וד לקיי~ פ"~

 בהוספית~~ן
 ש~ ח~שו~

 ~גאין ~עיר
 מו"~

 דוב
 דרך בין מ~חלל שפיר דבהקדש הנ""ל" הרעק"א דבריעל בשערי~~ נוד~ ספרי ~בעל ז"ל אשכנזי~~ריש

 מכירה דרך ביןפדיון
 משו~

 נו~ן ו~וא דהקדיש דמייר"
 ובזה דמיו"ל~קדש

 נפק~
 על ה~דושה שיחול קדושתו

 ל~צ~ו וליקח לאיש ~פ"ח ב~וכר אבלהמעו~"
 האי~ור נפקע יהי"במה הדמי~

 ו~
 שיחיל ב~~ללו רק שרי

 שי~ן כדי המעות על~קדושה
 עיי~ וכ~ לכה~

 וכדי ~
לצא~

 נר~ה הרעק"א שי~ת
 נכו~

 ~לא יו~ר
 ~קנו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~םי~~  כב"ת ב~ברי הנז~רים האופנים שארי אלא עצמו"הח~ור
כנלטנ""ד~

~""~~~
 שייך חמור שהפ~ר דכיון שלי~""א כב""ת

להישיב~
 בשו""ע ~פסק ממה לעיין יש א"כ

 ס~י" ~פ"ה סי"~~ו"מ
 ב"~

 שנ~שה דמי
 למכור שלי~

 י~ולאינו
 ~ה""~ ו~~ לעצ~ו" לקנו~

 וגבאי אפו~רופוס
 שלוחי~ ש~~צד~~

 יכול אינו למכור
 ~""סומקורו לעצמו" ל~נו~

 אלמנ~ צ~~ ~כ~ובו~
 שש~ה

 צעצ~
 לא

 כלוםעש~ה
 ד~מרינ~

 ב~עמא רבוו~א ונ~נ~ו לך" שם מאן
 דהריב"~דמינ~א"

 דחיישינן משום ה~עם פי" ו~רי~ב"א
שהשומ~

 בשומא" ו~~~ה נכונה אינה
 ולכ~

 ס"ל
 פי" והרשב""א ו~ר""ן קנת~" הדיו~ות ג" שמודאם ל~רמב"~
 דה~ט~

שאי~
 שיקנ~ מי

 ~ונה ל~יות וא"אהי~ו~ים נכסי למכור שליח נעשית היא שהרי לה
 ומרן א"" באד~ ומקנ~

ב~ו""~
 אין וא"כ והרשב""א" כר"ן פסק כאן

 שליח נעשה ד~רי לעצמו" ~ישיב~ של חפן ל~קנותיכול ~ישיב~ רא~
 שם~ בב""י ועי" טכ""ל"למכור

 לענ""~~~~~
 יותר דו~ה ~הכא דינא

 לנדו~
 ~מבואר

בשי""ע
 ש~

 ~סטי"
~~ 

 למכרו ל~ר~ור חפן נתן

ב~רבע~
 בשבילו ארבעה הילך לידו כשבא הסרסור ואמר

 ~מעיקרא אע"ג בו לחזור יכול אינו ~מוכרונת~ייס
 שם ובסמ""ע ~כ""ל" לו" נת~ו ~הכא אדעתאלאו

 סעי" ~ע""ה ~ב~י" למש""כציין ~סק"~~
 ~"ז~

 שם דאי~א מה על
 אע"ג שדהו למכור בעה""ב ש~או מיב~ו""~"

עצמו ש~שלי~
 ~צר~

 ~ס~"ע כ" וע""ז וכו"" לקנות רשאי אינו
~ס""ק ש~

 כ""ו~
 בזה מסיים ה~ור לקנות" רשאי אינו

 ש~וכר ~פו~רופוס גביכ~אמרינן וכ~~
 לאחרי~

 ואינו
 סעי" ק~"ה ~ס~ ו~"ל חש~" משו~ ה~ע~ עכ""נ"ל~צמו ~~~

ג"~
 ~רשב""א בשם ~~יר ~כ~ב

 בג~ ~אמרינ~ אה~
 מאן

 יכול שליח אין נמי חשדא דליכא במקום ~אפילו לך~ם
 יוצא ~בר ואין ב~~"ב כיד די~ו משום לעצמולקנות
 לחזור בא ד~מוכר ~תם דוקא דהיינו ~ראה אחר"~שות
 דל~מוכר ~כא משא"כבי"

 וגם נ"מ" ל~
 ~סי" ש~

קפ""~~
 ~לא ~ינרין ב~" לו למיכרו ~~וכר שקצן ~יירי

 חשדאשייך
 קא~ מ"~

 י~ו מתחת יצא ~לא ~~ם שם
 מ~בריו מוכח וא""כ ~כ"ל" פרישהו~י"

 ד~יכ~
 דליכא

חשדא
 ולה~וכ~

 וא"כ קנ~" שפיר נפ~"מ ~י" לא
 וגם חשדא ~ליכא ~עמי בי" הנהודל""ש בנד""~
 ל~~יב~

 לא
 רק שנקנה להו" ניחא בודאי אלא נפק""מ שאיןרק

 בז~ ישיב~ ~ר~ש ש~ושה מה כל להווניחא ישיב~" ~ראש כרצון ~מור פ~ר מצות לקייםבשביל
 בשביל

 ד~י~א ~מוכר נ~פייס כמו ~וי ובכה"ג ~מצוה"~יום

 ג"~~ב~עי~
 הנ"ל~

 ~סי" שם בש"ך הרי~~~~
 קפ"~

 ס"ק
 עמש"~ ג"~

 מובא ל~נות יכול השליח דאיןבשו~
 ~ג""~

 בתשובתטי" ~ וז"ל
 הגאוני~

 ~סי"
 שפ"ד~

 שפסק ~ם דמשמע
 וס"ל דחולקים ו~יינו ~כ""ל" לעצמו להחזיק~יכול

 שם בנתיבות וכמ"ש ~ני~"יכול דהשלי~
 ה"~ ~ס""~

 בזה חולקים דיש שכתב טש"ך וז""ל~ הנ"ל"המ~ר דברי על
~טכ"ל"  ~סי" הג~ונים ב~שובת ועי~תי 

 שפ"ד~
שכתבו שם"

~ 
 ל~זור יכול אינו המוכר ~ הנ"ל דין

 בו~

 ~ע"ג
 ובהגהות טכ""ל" לו נתנו ~הכי אדעתא לאוד~יקרא
 יכול אינו ה~וכר ~"ל כ~ב שםוביאורים

 משמע בו" לחז~

~א~
 ~סי" שם הובא כ~רשב"א~לא וז~ ל~נות" הסרסור יכול ~פייס המוכר ב~אין

 קפ""~
 סעי"

 ב"~
 ב"י וטי"

מש"כ
 החילו~

 ה~וכר נתפייס דשם לס"ג ~ס""ב ~הוא בין
 בש"ך שו""ר~"ש"

 ~סק"ג~
 ובס" זי" מ~שובה שהעיר

 ~דף ס" אות יצחקפחד
 ~פ"ח~

 אות ס"ג שם מ~שו""ע ל~וחים א~ו דבריו לפ~"נאך ע~" זו בתשובה האריך
 בט~""ש וטי" ~כ""ל~ ט"ש"באות

 ש~
 ~סי"

 ~פ""~
 סעי"

 ~ו~א ~לאו י"מבשם ב"~
 שנתפיי~

 אפי" אלא
 שת~

שתיקה הוי
 ~בד"~~" כהודא~

~~ 
 צריך

 נ~ע~
 ש~י~תו אופן

וביו~ר נ~פייס" בכלל דהוי נראה בנד""ד כמו וא"כ ע"י""ש"וכו"
 ~בנ~""~

 רק בשבילו קונה שאינו יו~עים הכל

נשת~
 ואף האפשר" כפי טוד ~מו

 בל~
 ~ליא נ~פייס

 יכול ובד""מ דרבב~אבפלוגתא
 לו~ ה~וחז~

 לי קים
 פ""א שלוחין ~ה~" במנ"מוכמ"ש

 מדינא~ ~לוו~וי ~קנ~ עיי"~ ~"ב~

 בס" ראיתי~~~~
 משפ~

 ~סי" שלו"
 קפ""~

 ס~י"
 ~ין על שכ~בשם" ב"~

 השו"~
 בא~""זא~ל מ~רשב"~" ש~וא הנ"ל

 ש~
 מהרי~ב""א הביא

 ה~אוני~ בש~
 שכתב

 ~סי" שלוחין הל" במח""א ועי"ל~יפוך"
 כ"~

 בז~" ש~אריך
 ש~ומ~"~

 ~רמב""~ מדברי ~וכיח
 ~פ"ז

 לא לעצמה ששמה דאל~נה~כ~ב מ~ישות~
 דמוכח כלום" טשת~

 ותמ~ ~צמה" לזכות יכולה הדיו~ות בד"~בשומא
 ~""ד

 ממ"ש עצמי ~סותר~ב"י
 צ"ג ~ס~ בא""~

 וק"ג~
 שוב וע"ז וכו"" כ~רשב""א פסק וכאן הרמב""~"~ברי א~

~ביא
 בש~

 מ~"א
 ש~

 שה~לה
 לדינ~

 שהובא חיי בני בס" וגם לי" ~י~ י"ל ~מוחזקוא"כ ~~ינא" ~פיקא ~הוי
 שםבמל""מ

 פס~
 סי" ~א~""ז באב""מ ועי" לדינא" כן

סק""ז ק"~
 וסק"~~

 עיי""ש~ וכי" ג""כ ש~סק

 דשפיר מזה לנו~~י~~~
 קנ~

 ~ה ויש ישיבה הראש
~ כנלענ""ד" מדינא ~מור פ~רדין  ~נ""ל וכל 

 שיש שכ" ראי~י דבריו"בכל שעיינתי אחרי ושוב דבריו" ת~ילת רק בראותיכתבתי
 בז~

 א" ס""ס
 דאפש~

 ד~ראש
 ~ילמא ב" כאפו~רופו~" רק ולא ~ש כבעלים ~ינוישיבה
 השלי~ ויכול הנ""ל" ~שו"ע פסק על ד~ליגי רבוותאכהנך
 ול~קנו~לקנ~

 לברך" יכול וממילא
 א~

 צ"ע
 עו~

 אם
 ~מט ובאחרונים ברכ~" לחייב כ~י ס"סמהני

 לאבס""ס ~ג~
 עכ"ד~ מברכ~~

ו~~~""~
 שאני

 ~~~ו~ בספי~~
 קים לומר ~מו~זק דיוכל

 בדברינו וע~לי"
 יצח~ במנ~~

 ק""ע ~י" ~ח"ו
 שכ~בו הפוסקים מדברי שהבא~י מ~ כ"~~" כ"דאות
 לי ~ים ~ענתבענין

 ~~ ד~~
 אינו המ~זק

 ~יע~
 אנן

 לי""~ענינן
 וא~

 ועי" עיי"ש" ~יכא חיוב
 חו""~

 ~סי"
 תשובה ופתחי תפיסה"ב~יני כ"ה~

~~ 
 והביא לי" קים בכללים

 ~~וב~ש~
 יעקב שבות

 ~~ו~
 קים בכללי ~""א

 הנ~בע דיכולדהיכא ~~
 לזכ~

 חייב ~ינו לי קים ב~ענת
 ~כנה"ג ~עלה ושכן יד"~" לצ~ת אפילולהחזיר

 ובפר~י~~" ~או~
 ~וי לי קים ד~~נת כהמהרי"ק דקיי""ל

 בתשי" וע"ע טי"~" בריכ~ענ~
 ח~"~

 סי" ~חיו"ד
 נראה שלו" הוי ההלכ~ דמצ~ וכיוןטיי"ש" רמ"א~

 בפשו~
 דאף

 ~~תבנוגע
 כנ~נ""ד~ ג"כ לב~ך יכול בברכה ~י~ יד""~

 בברכהחו~ם

 ~~יים י~~~~~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~ן

~~~ין
 ~~ים~ ~~~ ~~~~~

 ~~~~ו

 ~""~ י~ו~~י~~~""~"
 יו~ ~""ו"

"~ 
~~ 

"~ 
~~~ 

 ~"ו

~ו~~ו""~
 ~"כ

 ב~"~ ~ו~~ ~ו""~ ~~""~
 ~ו~""ר

~~~ 
 ~~"~ ~"~ ~~י~""~~וי~~~

 ~""ו"

 ~ר~ו~י רו~ ~~~~ ~~~ ~ר~וי" ו~~""~~~~~~~~
 ~י~~ ~~י~ורי ~~יי~ ~י ~~~ר ~י~~~

 ~~~~~ ~~~~~~~~ו~
 ~~~ ו~~~י ~~""~" ~י ~~ר ~~ר

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

~"~~~~~ ~ ~  ~~ ~~~ ~~ ~  ~ ~  ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~ ~~~~~י ~~~ 
 יו

~ ~וו ~~ו~~ ~~~~~ו~ ~  ~~" ~~ ~~ו~ ~~ 
~~  ~ ~  ~~~~~ ~~י~~ ~י~~ ו~~ ~~~ 
 ~~ו ~~ ~~~ ו~~~~

 ~~ ~" ~~~ ~~ר~
~~~

 כי
 כ~

 ~מהג~ון צ~י ~רן בתשו" לה~יא" מבואר
 שכ~ב ~אזיגליבא~~""ק

 ש~
 ~~י"

~~"~ 

 בא~צע
 ~ וז""ל כ""כ" בנמצא איני ~ספר כי לשוני וא~תיקהתשובה
ובהאי

 ~נינ~
 ד~ושה להלכה ~קיי"ל לפי"מ מ~ופקני

 פ~ורה ~צק לח~ו ~""מ~יסה
 הה""~

 לחלק
 רבותינו כלוכ~ש לאחרי~

 ~~~ו א~ ~~ין איך ז"ל" ה~חרוני~
 ל~חרים נותן שאי~ו אך בצק"לחלקו

~~ 
 האפי" לאחר

 הרבה מצוי וזה ~לק" ע"מ חשוב זהא~
 פ~מי~

 ~ב~ה"ב
 ושולח חלות~~ה

 מה~
 ה~יר ~~ותו ה~ר לבנו ח~ת

 ל~~נואו
 ~~וכי~ שאי~

 לבדו ובכ""א שול~נו" על
 ומחלקה חלה"~י~ור ~י~

 לחלו~
 אך ~פיה" קו~ם

 ס~י" שכ""ו ~סי" ור~א ב~ור מפורש וזה ~פיה"אחר לה~ שול~

ד"~
 ~אפילו

 ~ח~ ~ד~
 ~יסה ה~ושה

~"~ 
 לחלק

 לאחרי~
 ש~ ובב""י~~ורה"

 וה~ה וכ~" ביתו לבני א~ילו מפורש
 ~חלה פ"א~במ~ני"

 ~"ז~
 נח~ום

 ש~ש~
 לחנק ~אור

 ש~~תו ~י" בחלה"חייב
 שי~שנה קונים י~צא לא א~

 אפילו וקשה ~כ""ל" כאחת כולה אותה ו~ו~ה~יסה
 ל~ א~ כאח~" כולו י~~נולא

 י~צא
 היותי בש~~ קוני~

 א""כ אפי"" אחר רקבצק"
 אי~

 וחייבת" בצק לחלקו ~~~ו
 כיו~ו~"~

 מחלקה ~באמת
 רק בצק" בהיו~~ לחלקי~

 אפי~ ~חר" ~ד לאחר יתןדלא
 לחלק ~"ד חשוב זה

 לפי""זופ~ורה"
 צ""~

 מה על
 ~מנו ושולחין מצומצם חלהשי~ור שאופי~ ה~ול~ סו~י~

 לצאצאיה~
 ה~רים

 ~~~י~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~~~~
 רגילי~ וה~ ה~יר"באותו

 וא"כ שבו~" בכל בכך
 היאך וא""כ גלגול" בש~תלכך ד~~~

 מ~רכי~
 ~ל

 ~פר~~
 חלה

 דהויכיון
 שאם ~""ז ~זהיר ראוי ולע""ד לחלק" ~"~

 ב~א חלה יפרישו חלה בשי~ור אצלם הנשארבחלקם אי~
 ~כ""ל~ברכה"

~""~
 ק~מוהו ~כבר חזינן

 ר~נ~
 וג~ בזה"

 ה~בר ב~קר
 מ~ בביאורו"שכתב

 הגלגול ~חר לחלק~~תו א~ ~"כ גלגול" שנ~~ה אחר הוא חלה ~פרשתמצות ~עיק~ כיון נה~יר שיש
~~ 

 ~י""ל ל~צ~ו" לחלקו ש~~~ו
 כ~ר לחלק" ~~~ו חשובשיהיה

 ~מ~
 כ~ב ג""כ בזה ס""~~" ~סי"אפרים ~י~ ב~שו" בזה
 באריכו~

 בס"
 מנח~ בספרי ב~ניי אני וג~ שם"צ~י אר~

 סי" ~ח""ו יצחק
 סי" וח"חקי""ז

 מ""ב~
 ~נינים בקצת נג~תי

 ~יי""ש"לזה ~נ~ג~י~

 ~ברי את הבאתי שם בספרי~~~~
 החזו~

 ~~ל" ~יש

ח~
 סי"

 קצ~~
 ~כתב כ~""~" ~~ברי ג""כ והובא

 מקפי~ א~ ~תלוישם
 על

 ת~רו~ת~
 ויש ה~לוקה" אחר

 א~~ ~ד~ ד~~~ בנ"~" לב" ~~~ ~~~ ביןחילוק
 לא

מקפי~
 וסת~ החלוקה" אחר ~~רובתן ~ל

 בנ""א ~"
 גם ש~קפיד י~ו~ א~ ובכן החליקה" אחרמקפי~ים
בא~ם

 ג~ מ~פי~י~ שאינ~ י~ו~ וא~ פ~ירה" אח~
 ב~"

 ~יי"ש~ חייבת א~ם~ני

פסקי הרו~ ~פ""י נ~ק~ל ישי~~ ~ני הר~~ ש~י~ כנו~~ו~~~
 ה~זו~

 הנוהג ולכן איש"
 כ~

 ~ל לו יש
 אבל לסמיך"מי

 ל~קפי~ שכ~~י ~ו~אי לכ~חיל~
 ~לא

 ~י~ה צלוש ויש~דל ברכה" ספק בכלללהכנס
 ב~ש~" וכמ""ש חלה כשיעור ה~פריש ~צל שישאר כךכל גדול~

 כנ""ל~ צביארן

~~~~
 ~ל~ול ב~נין הלכה הבירור ~יני למראה היו

 שנו""נ וראי~י ~בא~רי~" סול~ ~~ש~ני~

 ז~ב~ני~
 וכאשר ~ורה" של כ~רכה ובבקיאית בחריפות

 אקוה מאוד" מו~ר~ הנ~ישל~"ע
 ב~ז~

 יהי" אם ~ל"נ
 ~~ז~מנו~באפשרי

 ~ז~~ ~בריו ~ל להשיב ה~ובה

 בזהוהנני
 וחות~ ~ושה"~

 ברכות חו~מי בכל

 וויי~ י~~~י~~~



~ ~ ~~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~

 י~~~~ ~~~~~ ~~~"~ ~~~~ ~~י~~~ ~~~"~ ~י~~~~~ין
 ~~~י~י~ ~~~~~ ~~~י~~~~
 ~~ ~ג~~ ~~ ~~~~~~ו~

ו ~  
~~~ 

~~~
 ~ירו~ בנ~ון

 מש~ה
 עכו"~

 ~פ""א ברמב""ם ~ורש
 ה"ימה""ת

 ~~גמר~ וי"א~
 חייב יש~ל

 בתו""~
~ה"~"

 בשבי~י~ וא~
 ~~""ד הר~ב""ם ~לשי~~ נראה

 ויובל ש~י~ה~הלכות
 ~כ""~~

 ~ס"ל
 איןעכו"ם ~קרק~ דפירו~

 נ~~
 כ~~וכח שביעית ק~ושת

 חייבין א"כ~יי"ש" ~כ"~ ש~
 בתרומו~

 ~ו~י" ~~ורה ~ן ומ~שרוח

ב~נ~~
 כיצד צ~ס~~ק יש רק קכ""ח~" סי" ~ח""ו יצחק

 מנחת ועי" ~ני~ ~עשר או שני ~~שר ל~נין ל~הוגיש
יצחק

 ~ח"~
 ~י"

 ק~"~~
 ש~ שהבאתי

 הרדב""ז ~שובית את

 רכ"א~~~"ואלפיי~
 ל~שו~ בשביעי~מ~ו""ג ~נלק~י~ ב~נבי~ הש~ל~ ע""~ ו~"ל~

 ב~שר~ חייבין א~ יין ~ן
 הוא ~~~עשר מן פ~ור שבי~ית ~~ירות ~ע~א~שוב~~
 ה~קרמ~~ם

 ובעכו""~
 ואין הפקר ~וי לא

 שביע~ ~י~
 ~~~ניה~

 ~ ל~חמיר ובין ל~קל ~ין
 ישראל ~י~ וג~ר~

~ייבין
 ~~רו""~

 כ~שאר
 ~שני~

 שני ~שר ו~~נין ~
 בהגי~ו ~ני ~~שראו

 ~ין ב~~י~י~" ~מ~שרו~ ל~ו~~
 ~א~ ~ני ~עשר ולא שני מעשר לאכ~ן

 אומר אתה
 עכ לנהוג" מה י~~~א לא~ני~ג

~" 
 י~יי""~~

~~~~~
 ס~י" ~""ג סי" שבי~יח ~ה" השול~ן ~את

~~ק י""ב~
 כ~

 להלכה
 איסירליכא עכו""~ ~ב~יר~ שבי~י~ ל~~י~

 שביעי~
 וכשי~ת

 ובניג~ ~נ""ל" הרמב"~
 כ~~ל~רו""~

 ו~ר~שין
ו~ין " "" ה כ ר ב א ל ב "" ומ"~ ~ו""~

 התרו"~
 ~מ~שרן גוי בשל תו""מ כדין

 ו~~
 רק שלי

 ות"מ לכ~~" ניתנה כ""ש גדולהה~רומה
 ו~אריך עכ"~" שלו הן ~ני ומעשר ראשוןו~~שר לכ~ן" מוכ~

 בז~
ש~

 שי~ת ~ישוב ישראל בבית
 הרמב"~

 אי~ור ~אין
 וא""כ בז~""ל~ וסיי~ ~כי""ם" ~ש~ה ב~ירותשבי~ית
 ~~ו~ר כש~ש ~בר~רו~אי

 לקנו~
 ולאכל~בא"י ~~וי~ ופירות ~בואה

 להפריש וחייב שבי~ית" קדושת בלא
 הלקוח כ~ין עניומעשר ~רו""~

 מ~
 ~רמ"א לרבינו ס"ל וכן ~גוי"

 בית כ~עחדסובר
 יוס~

 וכ""כ וכו" וכו""פ
 ~רכי ~ס~רוה~י~""א הגאו~

 ~וס~
 ~סי"

 של"א~
 נהג שכן

ע~ מר~
 ~לייתו

 ל~רי~
 וגזרו

 בחמ"~
 ב~ירות תרו"מ שיפרישו

 הח~שות הר~ב""ז בתשו" מצא~י ~ח"כ וכו"" בשביעיתגוי

~חל~
 אלפיים סי" ה"

 רכ""א~
 כנ""ל למ~שה הלכה פסק

 הרדב"ז ~ברי ~העתיקוכו"
 כנ""ל~

 ~סק הרי
 הכו"פ פסקוכבר שני" מעשר או ~~י מעשר אם נסתפק רק מרן"כפסק בפשי~י~

 ורמ"~ ומר~
 ובימי ~~י" מעשר ~מפריש

~ן
~ 

 הר~ב"ז הגאון כמו ג~יל לנו ומי תשוב~ו" נתגלה
 מרן בימישהי"

 והמבי""~
 ~בשל ~מכריעכ~ברי ו~לכ~ ~ן" כ~סק להכריע

 גוי~
 ו~ייב משביעית פ~ור

 בפירותרק בתרו""~
 ש~ו~

 כל ~ל ~מור חייב ודאי יש~ל של
 מתורתו יראנו ו~" ב~לכות~" ~~ורש שבי~יתהלכות

 עכ""ל~נפלאות

 ~ב~~~~~~
 נ~ה ברכה"

 משו~
 שי~ת

 המבי"~
 בק~~ ~א~ומהרי"~

 קדושת יש ~כו""ם של
 לענין ~מ ~יקר" ראשונה ~סברא ~כתב ואףשביעי~"

 ראי~י אמנ~ ל~אורה" נראה היה כן לשי~ת~ חששברכה
 ~פ""א וה~רומה ה~שרבס"

 ~א~ ס"~~ סעי~
 בשאר

 ~ל נברך שלא בא""י ~מנהג~שני~
 ~~רשת~

 ו~ראה

מ~ו~
 לכ""פ

 ומה~
 אות ה" סי" ~מעשרות החזו"א

~יי~~ ב"~

 מלאכתו וגמר לישראל" בשבי~ית פירותמכר
 כ~ין עני ~עשר ומפריש בתרו""מ חייבי~ ישראלביד
~ עכ""ל" ומואבעמון  דברי על ת~~י ש~ ובספרי 

 כנג~ ~ז~הר~ב""ז"
 המבואר כלל

 ~פ"~ ברמב"~
 מהל"

מ"ש
 הי""ב~

 פ~ור ראשון ממעשר הפ~ור כל
~~ 

 השני
 וכאמור ~ בשניהם" חייב בראשון שחייב וכל העני"ומן

 וה~ור עני" במ~ר חייבי~ ~באמת הגאיניםפסקו

ל~בריה~
 ל~~~ו

 כ~
 כ~""ל~ ו~ואב ~מון מ~ין

 פ"~ ~י~י~ במתני"~~י~
 ~"ג~

 ~מין א~רו ביום בו
ומואב

 ה~ ~
 ~עשר ~רפון רבי גזר בשבי~ית"

 וגזר~ני"
 ראב""~

 בן אל~זר ישמעאל א""ר שני" מעשר
 ה~ח~יר שכל מחמיר שאתה ללמד ראי" עליך~זריה
 לא ~ני אחי יש~אל ראב""ע לו אמר ללמ~" ראי"עליו
 שינ~ א~י ~~ון השני~" מסדרשיניתי

 ראוי בשביעיתלפיכך עני מעשר בששית והרי מעש""נ בא עני מעשראחר ~לעול~ השני~" מס~ר שיניתי לא אני הרע"ב~ופי" ללמד" ~י" ו~ליו
 לית~

 מעשר
 שני~

 השיב
 ~רי~ ר""~

 מה חו"ל" ו~ואב ~מון לארן"חוצ~
 מצרי~

בשבי~ית עני ~שר
 א~

 חו""ל בבל ראב""ע השיב וכו"" ומואב עמון
 ו~ואבעמון

 חו""~
 בשבי~ית שני מ~שר בבל מה

 קרובה שהיא מצרי~ ~ר~ון רבי אמר וכו"" ומואבעמון א~
 ומואב עמיןאף בשביעית" עלי" נסמכין א""י ~ניי ש~היו עני מעשר~שאוה

 נעשי~ קרובי~ שה~
 לואמר וכו"" עני מעשר

 אלא אתה ואין ממון" כ~~נן אתה הרי ראב~
 היקבע שנא" וכו" נפשותכ~~יד

 המ~שר וכו" אד~
 כאן האמור ה~שר ~ו~כ"ח הר~"ב ~ופי"והתרומה"

 וכו" קו~ש ש~וא ד~רומה דו~יא ~ני מעשרהוא
 בשביעית עני מ~שר מעשרין ומואב ~מון וגמרונמנו עכ"ל~

וכ~
 אחרונה משנה בס" ~והנה ~ המתני"" לשון ע""כ

 צר~ך ~למה הר"~" וכ""כ הנ"ל ה~"ב ~ברי ~להקשה ש~
 ~מעשרלי~וד

 ז~
 ~תרומה ~ומיא קו~ש בקרא הא~ור

 ס~ר ~לפי כיון הלואכנ""ל"
 השני~

 שנת ~וא ~בי~ית
 עיי"ש~ המעשר גזל הרי מפרישו ~וכשאינו שני"מעשר

~~~~
 לל~וד קשה באמת

 לנד"~ מש~
 ~מע דלכאורה

ד~
 ש~""ל

~~~ 
 מס~ר ~נות

שיס~כו כ~י השני~
 שיי~ בשביעית" על~~

 ומו~ב בעמון רק
 ~פ"ו שהרמב"ם ~ע"פ מ~רבנן" רק הויד~מעשר

מ~נות ה~
 ה""ה~ עניי~

 ~וה~ה כתב
 שי~יו מס~י למ~

 בארןמפרישין
 ~מו~

 כחב בשבי~ית""" עני מעשר ומואב

ש~
 דלאו הכ""מ

 דו~~
 ש~" במל"מ ועי" עיי""ש~ הוא



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~  לנד"ד מזה ללמודואין
דאז דאורייתא" הוי ד~מעשרו~

 אי~
 ~דר לשנות

 השני~
 שיסמכו ת~נ~א מכח

 המ~ואר ~צ~ יש סכק דהוי והיכא ~שביעית"~ליה~
 תנאי ~ל לעשר ש~" יצחק ~~נחת והובא~ירושלמי
 וליתנוולחללו

 והמעו~ לעניי~
 ~עי" ~~רושלי~" יאכלו

 שאלת על שכתב ש~" ידי~ המ~ני" על אח~ונה~משנה
 ומואב עמיןהמתני"

~ 
 דבשאר וכו"" בשביעית הן

השני~
 בכל המקומות בכל בחו""ל תרו""מ דגזרו פשי~א

 ~חו~ל ית~נ~ו מהפליגי ~א"~ כלל מעשרין דאין בשביעית א~ל וכו"" כדינהשנה
 שייך היה ונהנ""ל עיי"ש" וכ~

ג~
 וצ"ע~~ ב~""י בשביעית תו"מ

~~~~~
 ~מתני" דאמרינן ~הא קשה דלכאורה בזה

 ~רי השנים" מסדר לשנות דאיןלרא~""ע
 השני~" מסדר שינוי ג~ הוי שני מ~שר דהוי נאמרא~

 מפרישין שמיטה של ראשונה שנה הוי ש~יעיתדאחרי
 כ~דר שלא ג"כ י~~ וזה שני"מעשר

 השני~
 והנראה שני" מעשראחר שני ~שר

 דמה"~
 ~פ~ושו הגר"א כתב

 ה~תני" ~ל ר~האלי"
 ש~

 שנה בקרא דכתיב וז"ל~ השנים מסדר שיניתילא אני דא~ר ראב"~ דברי לפרש
 מסדר דשינוי דהכוונה דהיינו עכ""ל" שני~שר השני~ ~א~ אבל עני" מ~ר בששית וכןהשלישית

 דרק ~קרא על ומיוסד בנוי א~ שני" מעשראחר שני מ~שר או עני מעשר אחר עני מעשר משום הוילא השני~
 כנ~~ עני מעשר נוהג וששיתשלישית ~ש~

~~~~
 ~גר"א מש"כ

 לכאו~
 רק שייך

 ~שכחת א~
 קרא ואתיא מדאורייתא" ~שבי~ית תרו""מחיוב

 האיך בשביעית מדאורייתא תרו"מ חיוב מציאותאין א~ אבל שני" מ~שר רק ~ני מעשר ~שרין דלאלומר

חזינ~
 ~פירות דמשכחת שפיר אתיו~מ~ואר עני" מ~ר נוהג וששית בשלישית דדוקא מ~רא

 דס""ל ~ה ו~י ישראל"ו~רוח עכו""~
 לר"~

 ומואב דבע~ון
 עכ"~ עני" מעשרנ~ג

 ~דו דלא
 הריו~

 בקרא
 י""לוממילא כנ"~

 רג~
 עני~ מעשר נו~ג בדא~ייתא

~~~~~
 עפ"י י~ל כנ~ל מ~רא הדיוק ל~~ו דלא
~

 אליעזר ר" בכה ש~" במ~ני" דסיים
 ואמור צא וכו"ואמר

 לה~
 תח~ו אל

 למנינכ~
 הלכה וכו"

 בשבי~ית~ ~ני מעשר מ~רין ומואב שעמון מסינילמשה
 זה דאין דוקא לאו ה~"מ הר~"בוכתב

~ 
 דהלכה ~מע ב~וספתא מיהו הל~"מ" כאילואלא התורה"

 מסיניל~ה
 מ~

 ב~ויו"ט ו~י" עכ"ל" ~אמר
 ש~

 שהביא
 הכ"~דברי

 על שתמה
 ~רמב"~

 מתנות מהל" ~~כ"ו

עניי~~
 שלמה ומלאכת תפא"י וע~ הלמ"מ" דהיי שכתב

 ו~ישם"
 ~ הנ"~

 דאף התו~כ~א" דברי בפירוש לומר
 ~וי ומואבדעמון

 מצינו האמור לפי ~"~ דרבנן" ~
 עכו""ם בשדה כגון ג""כ" מה"ת ~ש~יעית תרו~מחיוב
 אין ממילא וא"כ ההל""מ" אתיא וע""ז יש~אל"וגמרן
לו~

 ~רא הריוק
 כנ"~

 וכ~ן
 שא~

 א"כ כן" בדאורייתא

ג~
 תרו"~" דחיי~י~ חז"ל שהוסיפו ~~קומות הכירות

 מה"ת" שהיו כאותןדינ~
 שמעשרי~

 ~ש~יעי~" עני מ~ר
 בפירו~ הנ~ל" ה~ו~~ים כתבו שכיר זה~~י

 של
 שד~

 ישראנ" ומיר~~עכו"~
 ממתני" דננמד שהכוונה ומואב" ב~מוןכמו ~ש~י~ית" ~"~ דמ~~רי~

 ~הל~מ דעכ""ח וכנ""ל" הלמ"מ דאמרו ומואבבעמון ~דידי~~
 כנ""ל~ ~שבי~ית מדא~ורייתא שמ~רין אלו עלקאי

~~~~
 דב~פי~א דאמר~ בהא נבאר כת~תי ש~ ~ספרי
 לחומרא הולכין עניים דבשלדי"ל ~ני" ~מעשר אף כן הדין א~ הממע"ה"דדינא

 קרא לי" דגלי משו~
 הצדיקו ורשעני

 צד~
 ועוד לו ותן משלך

 כ~
 פסוקים

 דפאה~ ~כ~ ~ירושל~ישהובא~ו
 יו~שה ולכי"ז עיי""ש~

על
 הפוסקי~

 ~חו~ין מהג~ ש~ שהבאתי עכי"מ לנד~ד" בנוגעי""ל אמנ~ ל~ולא" אז~נן עני במ~שר דאף דס"ל
קלד

 ע""א~
 פ~ור נתגייר שלא עדנשח~ה כרה" לו והיתה שנתגייר גר ~מתני" דתנן

 פטור סכק חיי~ משנתגיי~
 רא""א וכי" הנמלי~ חורי דאיתא מהא ופר"ךשהממ~"ה"

הכל
 לעניי~

 לקע שספק
 וכ~ לק~

 אלא וכו" הצדיקו ורש ~ני דכ~י" מאי רשב""ל דאמר~א ~אמרי עעמא והא
 קיימא" חיו~א ~חזקת~מה ~"ימא" פ~ורה בחזקת פרה רבא אמר ~" ותן משלךצדק

 ~ד~ו~
 לכך ~ו~דת היא

 ו~ר"ן ~"י~" היא ישראלדשל
 ז" ~נדרי~

 ע"א~
 ס"ל

 לקולא אזלינן לא"ה הא דו~א" דסיפאדדיו~א
 א~

 ~אין
 יב~ו"א פטירחז~ת

 ~ר"~
 די"ד

 ~""א~
 מילואי~ בא~ני

כת~
 דדו~א דו~א" דסיכא דדיוקא ~וכיח

 איכא א~
חזק~

 פעור
 אזלינ~

 אף פ~ור ~זקת בליכא א~ל לקולא
דליכא

 ג~
 עיי"ש~ ~ומרא אזלינן ח~בא חז~ת

~~~~
 ~~ד~""ז בנדון

 ~כירו~
 ביד וגמרן עכו"ם משדה

 הי" ה~יישראל
~~ 

 ~יד כשה~ פ~ור חזקת
~כו~~"

 ור~
 כ~ר יאז ישראל כשגמרן מתחיל החיוב

נולד
 הספ~

 ~""ס כדאיתא ~גלגול דת~וי לח~" שדומה
 נתגייר שלא עד נעשית ~כק ~~יסה כמו כ~ורה"בחזקת הוי עוד אלא חיו~א ~זקת נקרא שלא רק לא וא"כשם"
או

 משנתגיי~
 בר"ן ~י" פ~ור חזקת דנקרא

 שם" נדרי~

וא~
 ~שנתגייר הספק דנולד

 מ"~
 ח"פ נקרא

 ~שו~
דהי~~

 הי~ ~כא כן עכו""~" ~חזקת
 מקוד~

 ~יד
 ישראל דשל לכך" עומדת היא דמעולם לומר שייךולא עכו"~

 דאדר~ה כנ"ל" רש"י כ~""ש~יתה
 הית~

 ביד
 י""ל וכה"ג~קודם" עכו"~

 דאזלינ~
 ל~ולא

 א~
 בסכק

 אמנ~ מתנ""כ" ב~~קכמו ~ת"~
 זה כל

 א~
 נא~ר

 דג~
 ~ספיקא

 ~כללי ה~ר~ג הוכיח כבר א~ל אחזקה" או~~י"דדינא
ס""ס

 ~שפ""~
 אות

 כ""ח~
 איקמא ל"ש דדינא ד~ספיקא

 ולמעשה עיי"ש" הדין ישתנה לא החזקה דבשבילאחזקה"
 טבל ספק בכל ~וס~יםמבואר

 א~
 א""צ עני במעשר

 דצריך ~יכא לעני" עני ה~ר ליתן וא~צ הפרש~"רק
 ~שות ייש עני" ~נקרא הוא מי הרבה ~דון יש~תן"

 חכ~~שאלת
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 ו~~~~ו"
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 ~ו ~~נו~ג~י~

 ~ו ~~~" ~ ~~~ו~ ~~~ ~~~
 ~וי~~י~ו

 ~~~~~ ו~י" ו~יו""~ ~~יו~ ~~ ~~~ו~
 הנה~~~~~"

 בגו~
 יפרוש שמא בחשש הנ~ון

 בזה ~נתי כבר החיוב" ~להפ~ור ~
 סי" ~ח"ויצחק במנח~

 קי~~
 השואל הרה""ג בזה ה~יר אשר

 למכיר~ בניג~ יסו~ות" מהישובשלי~"א
 ~בואה

 ~א~ תבואה"לסוחר של~~
 החיוב ~ליהם מו~ל

 מ~~~
 חזקה

 ששולחי~ לפני ל~שר לא בכלל ~וב יותר או וכו"" חבר~ל
 קוני~ שה~ היו~~~"

 גם
 מאחרי~

 מ~שרי~" שלא
ומח~רבי~

 ~נלענ""ד ו~ב~י וכו"" החיוב על הפ~ור מן י~שרוי~שר אצל~ שיקנה שמי לחוש ויש בא~" אלה
 ההלכה ~ל ~בור א"אדבו~אי

 המפורש~
 ~פ""ה ב~תני"

מ~מאי
 מ""ח~

 כן ופסק
 ובש~""~ ברמב""~

 מוכרין דאין
 ובס" עיי""ש" ולחבר לצורך אלא~בל

 ~וספ~
 על ח~שים

 א~ור מכשול חשש בלא ~~ף כתבה~ניות
 משו~

 ~אין
 מעשר מחיוב ~פירות להוציא לכ~חילהרשאי

ל~רבנן ~אוריית~
 דלוק~

 בב""ב כ~איתא מ~רבנן" אלא חייב אינו
~פ""ח

 ~"ב~
 וברמב""~

 מ~ל" ~פ""ב
 מ~שר~

 ב~"ס" ועי"
 שא~ א~"פ שם"ר~ק"א

 על גמרו המוכר
~~~ 

 למ~כרו
 ~מ ~""~" ג""כפ~ור

 לפ~מי~
 ~~~ו הי"

 בש~~
 גמר

מלאכ~
 ו~ו~ למוכרן" נמלך ואח"כ לאכלן

 מפיס מ~ן
 למכור א~ור לכך בדע~ו" הי"מה

 מהרה~ג לי נאמר כן ~והנה ~יי"~"~רו"מ ~~רש~ בל~ בכ~"~
 מקומו שמנהגשלי~"א קוממיו~ אב""~

 הגאון הרב אביו מר מימי ~ו~
 ל~שש חשש ולא כן ~נהגוזצ""ל"

 שמ~
 ~ן ל~שר יגרמו

 ש~ וציינ~י החיוב~" ~להפ~ור
 י""ב ~סי" להחזו"א

 ~~ה~""ו או~
 יש~

 וז"ל בזה" ה~יר שכבר
 הח~י"~

 ל~יין יש
 מישראל הלוקח נכרי מ~גרבלוקח

 במקו~
 ספק שיש

א~
 מ~שר אי חשוד" והוא ישראל ב~גר וכן מ~שרין" רוב
 תמרי~ ~~ני מן כשלו~ח או ~פ~ר ~ן בקונה~~"ז

 הני כל אי הסי~ו~" מן בלוקח וכן ובולל"וגרוגרות
 ~אסור מ~שרין רוב שאין בספק אבל דמאי"קולות

 מחיוב או החיוב ~ל מפ~ור י~שר שמא לחוש ישהדין ~~
 שהכריעו זה ~ילמא או הפ~ור"על

 חכמי~
 הרגיל שב~רך

 א~ם שלהוו
 ל~קל שיש ונראה כרוב" זה ~ל ס~ינן אח~

 אין רובאדאי
 מ~שרי~

 רוב או
 מ~שרי~

 למיזל איכא
 דילמא ס"~" הוי ה~יןמ~יקר

 מ~ושרי~ שניה~
 ו~ילמא

 הש~א" ומ~קני שויןשניהן
 יכיו~

 דבזה"ז
 ~רבנ~

 וגו~ר
 וא~ ~רבנן" למכור~"מ

 חין ירק הם
 י~נבי~" ~זי~"~

אינ~
 להקל יש ~רבנ~"

 כ~י~ ל~שו~
 ~כ"ל~ ב~מ~י משנ~נו

ו~~~
 ~ בו~אי זה דבכנ ש~" כ~בתי

 על
להזהר ~מוכרי~

 לציי~
 ~~ושרין" שכבר פ"רו~יהם על

 שאם תנאי" ~ל להפריש אוני חשבתי שא""א"ובמקו~
יתערבו

 ויפרשו ~ושרין" שאינ~ ע~
~~ 

 החיוב" ~ל
~היינ~

 ~בל
 ל~שו~ יגי~ וא~ ש~ם" כמו~

 ~~שר ש~ינו
 כה""ג וכמ~""כ מ~כשיו" קיימים ותרו""מ המ~שר יהי"כלל

 אות ~"ז ~סי" שם~חזו""א
 ~"ז~

 ולמ~שה ~יי"ש" וכו"

 ~~~~ שה~מינ~ כ~~~~תדלי~
 ~רו"מ להפריש ~~~מם

 ב~~ מתנ~ הריני ~ בזה""ל יאמר שני" מ~שרופ~יון
 שאם

אח~
 ~ומ~ שאני מ~~פרשות

 י~קנו לא וכו" ל~פריש

 מ~רש הריני שהוא" ~יבה מ~יזה כראוי השיריי~ כלא~
 תתיחסנה לא זה שבאו~ןבזה

 ההפרשו~
 אלו ~ל

 ~פירו~
 ב~צמו שמפריש ~י לי~ישיגי~

 כ~י~
 ~""י שיא~נ ~ו

 להלן אי""ה ~י~באר מה ולפי ~כ"~~ וכו" יהו~י~ינו
 יו~ר נכון~ילי

 לפ~
 שבכל

 ~ופ~
 שי~י"

 ל~
 ת~י~סנה

 אלו ~לה~~רשי~
 שמפריש ~~י לי~י שי~י~ הפירו~

~עצמו
 כנ""ל" וכ~

 וח~
 ~"יך נראה מ~נ"ל

 ב~
 ג"כ

 ~ח"~ ב~~ח"י ש~~ב~י הי~ראצ~~י
 ס~

~~""~ 
 ~ייש""ה~

 הנ~ ~~""ה" נד~רי ~בי~~~~~
 רב הר~ה כבת""ה

 הש"ס דברי ובירור ב~יאור לאוריי~א וחילוכוחו
 אמות ~" לו יש מישראל ~כאו""א שאמרו במהופוסקים
 מכ""ז אשר ~ בזה""ל וסיי~ נגזלת" אינה ~קרקעבאר"י
 שהשתל~ו החילוני ~השל~וןברור

 כ~~
 ~ה""ק ~ל

 סמכו~ שו~ א~~ ו~נגררי~לה~ אי~
 מכאו""א יותר ~"י על

 רשו~ם נ~ינת ואין שבחו"לי מאחב"י ואפילומאחנו
 שליחל~לוח

 ל~רו~
 בלא מו~לת תרו"מ

 רשו~ נ~ינ~
 שותפי~ דלכה~מא~נו"

 וש~ל ש~ל בכל אנחנו
 שבקרק~

 השדי~ למחזיקי המחיר משלמים שאנו אחר ו~כ""פאר""י"
 נקנו הרי ו~רחת~ עבו~~~ב~~

 הגידולי~
 ש~שו במה ל~שוש לנוולא למפרע" לנו

 בהפרש~ שלוחיה~
 שלא תו"מ

 לעוו~י" שלא וכש""כ שדרחיך ל~קוני ולאברשו~ינו"
 שמאזומכיון

 ומתמי~
 הנהיגו

 הב~~
 זצ"ל קודמינו

 ~גיחי~ שולחים ~אנו~כשיו ו~~
 וכו" תרו""מ ל~פריש שלנו

 שאין ~~~ינוגלינו
 נו~

 ד"ה ~""א ~י"ג בתמורה וכדפירש"יכראוי ~ושי~ שאין הני ~ל בשליחו~ם לנו
 אין~

 גבי
 ני~א דלא א~עתי" גלי ותר~ השני ~חזר ~כיוןשו~פין
להו

 בתרומ~
 ~ראשון ו~~ל ~ראשון

 ~ור~
 שלא

~~~~ 
 ומכש"כוכו""

 בנ~"~
 שלו~י~ ~""י הראשין ~בתרו~ת

 הגוני~שאינ~
 ואין

 עישי~
 השני ש~רומ~ בו~אי כ~ורה

 כת"~~ ~כ"ל וכו" תרומה תרומ~ן אנושלוחינו



~ ~ ~ ~

~י~ן
~~ ~~~~~~~

 א~~~~
 רוצה הייתי ונפשי ל~י ש~כל

 טדיין א~ל לכ~~" זו ~~ה ~ד~רמהמסייעים להיו~
 ~ה" ~א~ילא

 דא~
 כל על שותפים דאנו נאמר אם

 אבל כנ"נ" ישר~ל ארן ש~קר~ע וש~לשעל
 ~י~

 אנו
שותפים

 להפירו~
 שייך לא דנד"ד וענינא ~קרקע" שגדלו

 הקרקעלגוף
 א~

 שגדלו מהפירות שהופרשו לתרו""מ
בה~רקע"

 להפירו~ ~~נוג~ וא~
 א~ות ~~" שגדלו

 דומה ואינו הקרקעות" ל~עלי שייכים וא~ד אחדכל ש~
 ו~יר~ עכו"~"לשל

 איתא
 ~רמ~""~

 תרומות מהל" ~פ"א

ה"י~
 מן ~פקיעוהו לא ~אר"י קרקע שקנה ~כו"ם

 ישראל חזר א~ לפיכך ~קדוש~~" הוא הרי אלאהמצוות
 תרו""מ מפריש אלא י~יד ככי~וש אינו ממנוו~חה
ומ~יא

 ~יכורי~
 כאילו ה~ורה מן ~כל

~ 
 נ~רה

לעכו"ם
 מעול~

 קנין ויש
 מ~יאר ועוד עכ""ל" וכ~

שאח""ז ~הה~ו~
 ש~

 כ~ה
 פר~י~

 ומוכח זה" ~ענין
 ש~

 ד~נוגע
 ממנו שקנה ~ישראל אפילו רשות שום איןלתרו""מ
 ועי" זו" ~הפרשה רצונו ~אין לימרה~כו~ם"

 ש~
 ~כ""מ

~הי~א~
 דאיתא מה על

 ש~ ~רמ~"~
 עכו"ם פירות

 ביד מלאכתן נגמרה א~ ~אר""י שקנה ~קרקעשגדלו
 ו~רחן~ו""ם

 העכו""~
 ולא דגנך שנאמר ~כו~" פ~ורין

 וכ" ~ו"" עכו"םדגן
 ש~

 והמנהג ~כ""מ
 ~פשו~

 א""י ~כל
 פוצה שמענו לא ומימינו ר~ינוכד~רי

 פ~
 קםועתה ז~" על ~לוק

 אח~ חכ~
 ~עשותו מתחסד שהיא לו ונראה

 ה~נהגהפך
 הפשו~

 ומעשר
 פירו~

 עכו"ם ~ק~ע ~גדלו
 וג~ עכו""ם" ~י~ מלאכתןונגמרה

 ו~ולך עכו""~" ~ירחן
ומפ~ה

 ~חרי~
 שיק~לו

 עליה~
 ונראה כד~ריו" ל~~ות

 למנע~ שראוי~עיני
 וא~ כן" ינהגו שלא

 יכופו יסר~ו
 כ~י~נא לא ואי ~שחא אכול דא""ל דשמואל כההואאו~ם
 אח~ מ~רא" זקן~לך

 נתפש~ו
 ה~~רי~

 שהוצרכו עד
 ונ~קבצו ל~קן הטירחכמי

 כול~
 שעוד נח"ש גזירת וגזרו

 ~ ~ול~ י~יכל
 לקוח אדם י~שר

~~ 
 ה~~ו"ם

 אל~
 כמו

 ~ו~י" עכ""ל" ר~ינו עפ"י עתה ~דשנהגו
 סי"~~"ו יצח~ ~~נח~

 קכ"ח~
 ~סי" ~~"ח ו~יותר

 ק""ג~
 של ~שדות שגדלו הפירות קנין הנ"ללדין ~נו~ ועוד"
 ~יי"ש~" עכו"~

 קנה דלא דניהו קנין יש לכו""ע מירוח טשה וגםזר~ה

קרק~
 וי~ קני" ~יהא פירות

 הל" ~פ""זדש~יעית בירושל~י ר~ז עוד לזה
 ד"~

 עכ"ל"
 ~יד שנגמר~פירות ~~רי""~ ה~~מירי~ וא~

 עכו""~
 הוא

 משו~
 ~י~י~" ~עלי גזירת

 שם~ ~ר""מכמ~ואר

~~~
 דאתאן

 דא~
 ש~יד יש~אל ~רקע ~נוגע

 ~כו""~
 הפירו~שייכי~

 כל א~ל הקרקע" ל~על
 וה~ כ~ן ה~ הקרקעהבעל א~ ז~

 נו~~
 א~ל רשותו" תח~

~לא"~
 ~סוכה כה"ג כ~~ואר דינו

 ע""~~ ~~

 ר""ה אמר
 אסא ז~ינתו כי אוונכרי~נהו

 מעכו""~
 תגזזו לא

 ס~ם ~~מא מאי ~ון ויה~ו אינון לגזזוהואלא א~ו~
 לגזזו~"" ה~ך נגזל~" אינה וקרקע נינהו ארעתאגז~א עכו"~

~ידיכו" ~רשו~ ו~ינוי ~י~י~ו ~~לים יאוש ~ליהוי היכי כיאינהו
 סו~

 ~~לים יאוש ליהוי אוונכרי גזזו כי סוף
 דאוונכרי ~הוש~נא ~"צ ~ידך" הר~ות ושינוי דידהו~ידיהו
 וכו"גופייהו

~"~ 

 ~רמ"א זו ה~ה והו~א
~"~~ 

 סי"
תרמ~~

 סעי"
 א"~

 ~"ז וכ" המינים" אר~עת כל ~נין
 וכ" חו"ל" או א~י ~ין בזה חילוק ואין שםברמ~א
 אוהמג~א

 חו""~
 אע""פ כלומר

 שש~
 הקרקעות

 גזו~~

 ופשי~א מותר" רשות ושינוי יאוש דהוי אחרי האוש"מ עיי"ש" ג~ ~עי" תרל"ז סי" כמ""ש אסור אפ"ה~~ו""ם
 ~זול~ ו~~" מיני" תרו""מ להפריש דיכולג"כ

 ~נוגט
 והו~א ~ר""ן דאי~א ~~ל שללא~~וג

 ~~ ~משנ"~
 ~שער

 ~אותהציון
 מ~~

 דאי מיגו אמרינן אי ~זה" דיעית
 מפרישהי"

 ~פריש א"א ו~י" דמינ~ ~ליו" אח~ ממקו~

דהו""~
 אכילה היתר ~ו אין דעתה כיון אפשר א~ו ח~ר"

 יש ו~ן המח~ירין מן הוא והר~~"ם ~ו" יוצאיןאין
 וכמו עיי"ש~" ~רכה ~לא ~א"י ~~ל של א~רוגלי~ול
 ~יד כח יש ו~ודאי רשות" ושינוי יאוש כאן יש ~נד""דכן

 כל שייכי~ ושו~ תרו""~" ~פרישה~רישי~
 מחמת שלנו" תרו~מ ההפרשתטל החששו~

 הפר~~
 על מפ~ור

החיוב"

 שאין מי~ראל אחד כל דאין דאמרינן דאף צ"~~~~~
 ~""ר מהר"א ~תשו" וכמ~ואר ~אר"י" ~"אלו

 ~סי"~רוך
 תק~"ו~

 כת~" ~ד~רי שהו~א
 וכיו~

 שאינו
 ואחד אחד לכל ~אר""י ה~וםידוע

 שש~
 שלו" הד""א

וא~
 גדלים

 פירו~ ש~
 שפיר שלו" ~קרקע וכמה

 כת~
כת"~

 ש~ק~ע ושעל שעל ~כל אנחנו שותפים "ד~ה"פ
 מישראל אדם לך דאין נא~ר א~ דאף צ~ א~לאר"י"""
 מ""מ ~א""י" ד""א לושאין

 מגיע ושעל שעל ~כל הוי א~
 ~תשו" וכ~~"כ קרק~" ~אותה משו"פ ~פחות אחדלכל
מחזה

 ~~י" א~רה~
 קמ"~~

 ש~בורה י""ל א~ל שם" שגדלו ~הפירות כן כמווא""כ ה~שי~ה" בסיף כ"ת שה~יא
 ויהי" יחד ~צ~רףאפשר

 ~ח~~
 יותר

 ~ו~
 פרו~ה

 תרו""מ ההפרשת לי" מהני י~י" שלאכדי
 של~

 ~~שו"אמנם ~ו" ניחא
 מהרי""~

 ~י" ~~ו"מ
 י"ז~

 רא~ ה~יא
 לאו ש~א""י קרקע ~ל דיס~וך דמ"ש הש"סמד~רי
 חזקת ~פ" אמרו ש~רי אמרו"מדינא

 לו מכר ג~י ה~תי~
 דקאמרו וכו"פרה

 ארעא לו ה~ דלא ~האי דיד~י עדי~
 וכן ~י""ש" ~זה והאריךה~ור ו~ד~רי וה~מ"~ הר~~"~ מ~~רי מוכח וכןמעול~"

 מ~ו~~
 ~שאר עוד

 כ~""ת"שה~יא פו~~י~
 ו~~

 ~רוך ~ר ~ר""א מתשו" שה~יא
 ~יהו ~~ינא" כן דהוי דס""ל כנ"ל ופרח כ~~ורומ~פר
 חסד ~תשו"עי"

 לא~ר~~
 סי" או"ח ~~"א

 נ""א~
 שציין

 שנשאל שם" א~רהם מחזה ~~שו"~ם
 לקצור מעשה ואנשיח~ידים שנוהגי~ ~"~

 ~ס~ ~~ורי~ ח~י~ ~עצמ~
 ~ז~ י~ והרי מצה" יד""~לצא~

 ~~ו~ה דחיישינן ח~שה

~~
 ע""ב

 הנ""ל~
 אוונכרי ~הני

 לעני~
 ד~~ם הדס

 נינהו ארעתאגזלי עכו~~
 וכשה~

 ~לא יאוש הו~ל ~~צמן קוצרין
שינוי

 רשו~
 וכ" קני" דלא

 הו~~ל דהרי ש~
 לנו ואין ~עשה" ~שינוי לי" וקני גמור שינוי דהוהקמח ו~שא~ ~~י~

~ו~
 ~ר"פ התוס" ~~"ש ~רכה" לענין אלא

 שקנהדאף ~גזול~" לול~
 הלול~

 הו""ל לא דתו ~אופן ~ד"ת שגזל
 עליו ל~רך א~ור מ"ממה~""ע"

 ו~וצ~ דכתי~ משו~
 ~רך"

 וכ""פוגו""
 ~שו~

 שיש כיון א~ל ~ר~""~~" סי" ~או"ח
 ~ליו ל~רך רשאי ~לו והוי לי" דקני מ~שה שינויג""כ

 על הוי התרו"מ ~ל ~~רכה הרי ~לא"ה ו~נד"דעיי"ש"
הכלל

 דהרו~
 של שאלה כאן אין לכאורה להם" שייך

~רכה
 כל~

~~~~
 של ~ו~ה דמדה ראיתי ~כא" דאתאן כיון

כת~
 ~מקורו" ואתחיל ר~ם" חוזרת אינה

והו~
 ~צ""ד ב~"ק

 ע""א~
 סאה שגזל הרי א"מר רא~""י

 ממנו והפריש ואפאה לשה ~חנהח~ין
~~ 

 מ~רך כיצד



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~ן
~~~~

 וע~ וכ~~ מנאן אלא מברך זה איןוכו""
 אמר לא כאן

 אלארא~""י
 ~ני~

 וכתבו וכו"" ברכה
 ש~

 ~~ד"ה ה~וס"

ואפאה~
 קמ"ל רבו~א אלא ~חלה" חיי~ גלגול מש~ת

 ש~שהדאע""פ
 ~ה~

 כל
 השינוי~

 אלא ~רך זה אין הללו
 ש~ וכ~~ ~כ""ל~ וכו"מנאן

 ~או"ח~
 אלא שלמה" ~חכ~

~ני~
 הפש~ אין ברכה"

 ~לומר אלא כלל" י~רך שלא
 שכ~ר אף לרצון עולהשאינו

 קנה~
 להחזירו צריך ומש""ה

ל~~לי~
 ל~כול ש~צה היכא פשי~א אבל ע~ו" ל~רך ולא

 שלשה ~ר"פ בא~י עיין וסוף תחילה ל~רךשצריך

שאכלו~
 ~רס"י המג""א וז""ל עכ"ל"

 קצ"ו~
 מש"~כ על

 איסור ד~ר ~~להמח~ר
 אי~

 מ~רכין ואין עליו מזמנין
 דה"~ הר~"י כ~ב וכו""עליו

 בגזל
 ואפאן ו~חנן ח~י~

 לא מ~רך אינו ~שינוי שקנאןא~"פ
 ~תחי~

 ~ס""ס הרמ"א מ~~רי וכ"מ תר~""~~" ~~סי"וכ"ה ~סו~" ילא
 ומיהו ו"~" סעי" י""אוסי" ~נ"~

 ה~ ~רמ~"~
 ~פ"ו מצה

 כל הכלל זה גזולה ~מצה י~"ח יוצאאין ה"ז~
 שמ~רכי~

 עליי
~רכ~

 וכל י~"ח בו יוצא המזון
 שאי~

 ~~מ""ז עליו מברכין
 ה""ה וכ" עכ"ל" ~ו יוצאאין

 א~
א"כ יד""ח" יוצא ~שינוי קנאה

 מוכ~
 דאפילו ואפשר אזלינן" ולחומרא דאוריי~א ברהמ"זדהא להורי~ יש וכן ~""~" ~רהמ""ז עליו דמ~רכין

 דכשאכ~ ברהמ""ז" מ~רך ~םגזל
 בשיניי" קנאה כבר

ו~ו~
 ד~סי"

 תר~~
 ~~רהמ""ז וא""כ לברך" יש אם נס~פק

 ~"ז וכ" עכ"ל" וכו" כנ""ל הוא דאוריי~א ל~ומראנק~ינן
 במצה דא"כ מ~ין ואיני חיים"בנ~יב

 גזו~
 יוצא נמי

 ~~~ ורא~ בשינוי" קנאה דהאבדיעבד
 תרמ"~~

 לאי
כלו~

 עכ""ל~ וק"למברך איני ולכו"ע ~ב"ע והוי מצוה בסיוע בא השינוי~נ~"ז ~~שא"~ מצוה" סיוע ~לי בשינוי ~נאה ~הא היא

 וכ"ה כ~להלן~ ~מג"א ~ברי פי" ~שקל~~~~~י~
~סי"

 ש~ ~רמ"~
 קנאו אפילו גזול בלולב

 מברך איגו מ"מ ~ו דיצא נהי המצוה סיוע בלא~~נוי
 תנ"~ ס~ רמ"א מ~ברי וכ"מעליו"

 שכ"
 ש~

 נ~ו
 איןגזולה ד~מצ~

 יוצאי~
 גזל אבל

 ~קנאן מצה ועשאם ח~י~
 משמע ~רמ""~" עסי" ~רכה לענין ר~א וכ" יוצא"~שינוי
 ~סי" דכמודס""ל

 תרמ""~
 וסי" ~מצה" ה"נ מברכין אין

י~
 רמ""א ג""כ כ~ב בשינוי שקנאן גזולין ציצי~ לענין
 ד~סי" ועוד ~רמ""~" עסי" ברכהו~ין

 ~רמ""~
 מסתפק

 הא ר""לוכו"
 ד~

 בשו"ע
 דאפי~

 דאין סיוע ~לי קנאן
 ש~ בהרב""י מבוארמברכין

 ד~ספקא משום כן" דפסק
 הגזול בלולב דאמרינן הא שכ" ה~וס" דברי שהביאלי""

אפ~ו
 בו יוצאין אין לכ~ בעי דלא שני ביו"~

 ~היינו מצוה סיוע בלא קנאו דאם ו~וכיחו מ~ב"ע"ד~וי משו~
~וד~

 ~ו אין המצוה שעשה
 ע""ז וה~שו ~ב""ע" משו~

 אביימדאמר
 בב"~

 דראב"י
 ס"~

 מ~אמר קונה אינו שינוי

 הריראב"י
 זה אין חלה ו~פריש ואפאן ח~י~ שגז~

 וא""~ מנא~" ~לאמ~רך
 קונה ~שינוי

 למ~
 מנאן" ~ראי

 ר~או~ח~
 דלעול~

 מנאן ~קראו יהא קונה ~שינוי ס""ל
 קוד~ ~שיניי קנאן דאפילו הרי ~~"ע" דהו"ל~שום
המצ~

 ד~~ ~" תירוצים" ~" ~י~ ~ב""ע" הוי אפ""ה
 א~ל ב~למא" ~יחוי אלא אינור~א

 ~""ל ראב"י האמ~
 שקנאו כה""ג קונה שינוי אי א~ל קונה אינו~שינוי
 ~א~"ג שאני ~~רכה ~" מנאן" אינו~שינוי

 דא~
 קנאו

 ראוי ~ין א~נ מהב"~" ל"ה מצוה ידי שיצא ל~ניןבשינוי
 ~שינוי קנאן אם הא" ל~~ וא"~ מנאן" והוא עליול~רך
 ~~"על""ה

 אפי~
 ולתי" ~ליו" ל~רך ורשאי ~רכה ~נין

 איזה הר~"י נס~פק ולאשר מב~כי~" איןשני
 ~~ו~

 ~יקר"

לכ~
 מ~ק

 כת~
 וא"~ מ~רכין" דאין

 ~שאר דו~א היינו
 ~סי" קיי"ל ברהמ""ז ~נין א~ל~רכי~"

 קפ""~
 יש ~אם

 ~דאוריי~א דהוי כיון ל~רך צריך בברהמ"ז ספקלו
 המחהש"ק~עכ~ל

~~~
 ~רכה ל~נין דבנוגע ~~נ""~" ~תאן

 מחבירו שנגזל ~ה ~ל מ~רך אם~נאן" יהי~ שצ~
 פוסקי~

~~"~~~  א~רינן אם ~יין" יש ולפי""ז בשינוי" שקנ~ 
 ~" לו יש~כאו"א

 ~ל הנ""ל שי~ה ~י ל~רך אפשרהיאך ברצונו" שלא ממנו "ונגזל בא""יי אמו~
 מנאן" בכלל ~ויהלוא ~רו""מ" ~פ~~

~~ 
 ב" מפני פשו~" ~תי"

 שו""פ דל"ה א"~עמים"
 ל~ו"~

 והוא ~" הנ"ל" לפי
 ~~בר ~כיוןהעי~ר

 ז~
 שייך

 תרו"~ בהפרש~
 כל של

 ~וחלין ~כ"ח ~חדאחד
 ז~

 לזה~

~~~~
 הבד"צ הנהיגו ומ~~יד שמאז בנ~""ד כמו

 שאנו עכשיו" ועד זצ"לקודמינו
 שו~י~

 ~שגי~ים
 בחסו~ינו העומדים והחנויות השווקים בכלשלנו

 דע~ינו גילינו בזה הריוהשגח~נו"
 שאי~

 ביחד לכולנו והרי כב"~" כמ""ש הני"של בשליחות~ לני נוח
 ~וני~

 חלק
 משו""פ יו~ר הר~ה יש ~בו~אי י"ל הפירות" מאו~ןגדול

 לקחו אשרהקרקע
 ~מוחזק~ הפיר~ מש~

 מא~ות~ו" לנו
 מו~נהרי

 ה~יו~
 ענ

 המפרישי~
 ~רו"מ

 לנו" הקודמי~
 התנאילעשו~

 הנ"~
 ~רו""מ בהפרשת אותנו לכלול שלא

 בכלל יהא שלאוברכ~~"
 ג~ מכווני~ א~ ניאו~

 להחלק
 כנ~~"ד~שלנו

~""~
 היי~י שלא מחמת כי ראשונה" בה~פה כ~~~י
בקו

 ה~ריאו~
 לע~ לי אפשר לא

 עו~ו ~תוך לירד
 להש~דל הסכמנו כי נפ"מ אין ו~עשה יו~ר" זו הלכהשל

שי~שרו
 ה~רישי~

 ב~נאי הראשונים
 בזהוהנני הנ"~

 ו~ות~ ד~~"~
 בכל

~~~~ו
~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ 

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~י~~

~~~~ן
 ~~~ ~~~~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~~ ~~~~~~~

 ~י~"~ ירו~י~~~"~"
 ~~ ~"ו"

 ~ר" ~"
~~ 

"~ 
~~~ 

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

 כ~ ~~~ ~י~"~" ~יי~~ ~~~ ~~"ר
 ~~~~ ~~ו~ו~~~~

~ 
~"~~ 

 ~""ו"

~"~~~~
~~ר ~ב~~~ ~ ~~~י~ ~~~י~י ~~~ ~ר~~"

 ~ ~ו~ ~~~" ~~~~~

 ~~~ורר ~~~" ~~ו~י ~~ ~י~~~~י~
~~~ ~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~ו

~~~ ~~~~~~ 

~ ~~ ~  
 ~~~ ~וו

 ~~~ו
 ~~" ~~ו~~ ~~

~~~~~~~ ~ ~  ~ו~ ~~ ~~~~ ר~ ו~~~~ 

 ~~~ ~ו" ~~~ ~~ו~ ~י~~ ~~~~י ~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~ ~~י~~~ ~~~ ~יו~~~~~
 ~~~יו

~~ו
 ~" ז" ~~~~ י~~~ ~~~

 ~ו~ ג~~ ~~ ~~
~  ~~~ ~יי~ ~~~ ~~~י~ ~גו~ ~~ ~~~~"~
 ~~~ ~~" ~י~ו ~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~ו~
~~~  ~  

~ ~~יריו ~ו ~  ~~~~ ~~~ ~~~י~ 
~ ~~~ ~ו~ ~~ ~~~~~~~  ~~~ 

~ ~ו  
~~ו~

 ~~~ג
 ו~~~~~ ~~ ~~ ~~י~ ~~~

 ~ו ~רי~ ~~~ ~יוו ~~~
~~~ ~  ~~ ~וו" 

~ ~~~~~ ~  ו~ו~ ~י~~~ ~י ~~ ~~~ר~" י~~ 
~~~ו~  ~~רי~~ ~~~ו~ ~~~~ ו~ו" 

 ~ני מ~שר ~~ל" ~שילחן פ~ת ~ספר כתב כן כי~~~
 ס~י"י"נ

 ~""ו~

 שם ישר~ל ב~ית
 י""~~" ~או~

ב~
 ש~~ וכת~ ד~מאי~" ~פ"ד ~תוספתא שם שה~יא

 מ"שועי"
 ~ג~ו~

 ~~ם ~~~~~י א~ן ~~ורי
 וכו"~" גורנוויצבור ~ד""~ ~ר~~

 ומארי~
 ו~סיק

 דלעני~
 עני מ~שר

 יש א~ שניומ~שר
 רו~

 באחד
 וא""צ ב~ל" ~מי~ו~

 דהמי~ו~ כלל"~פריש
 דמי" דליתא וכמ~ן ~רו~" ב~ל

 בש~ ש~~
 שהקשו מה ~ל שתירצו ור"~" ~רשב"א

 שי~מ ד~ר נקרא ד~ינו די"ל שיל""מ" ד~ר הו""ל ~בלהא

אל~
 ~פריש לו כשיש

 ~קיקו אתה ש~לו ~~ר" מ~ו~
ליקח

 ממקו~
 אחר

 פעמי~
 אין

~ 
 דשיל"מ ~מרןולא ~תירו" כדי ונפסד

 אל~
 ~יי""ש~ כלל הפסד ~לי לי שיותר

 ~ וז""ל שכ" שה~את הר"ן~~~~י
 ~בל לו ~שאין ו~"נ

מ~ו~
 ~סקינן" חשבון לפי עליו שיפריש אחר

 ליתא" ז~ ממ~ורב" כלומר וב~ מינ~ יפריש אמרתמ~י
 מ~עורב שיפריש לו די ~י" לא ~מנו" מ~ריש ~י~שא~

~
 הפ~ור מן יפריש ~נמצא בו" שנפל ~~~ל חשבון לפי
 הי" אלא ~חיוב"~ל

 ~פרי~ צרי~
 הי" כאלו כולו" כננד

 ~קנה לו שאין כ~""ג וכל ~בל"~כל
 בשיפסי~ א~

 יותר
 ~בר נאומדינו

 שי~
 מ~ירין לו

 מ~~ביאר ל~~ר יש ה~ן דבריעל ~נ~ עכ"ל" נ~ר~
 ברמב""~

 ~פרק
 ~לכותב"

 י""ג~ הל~ תרומו~
 סימ~ ~יו"~ ושו~

של~
 סעיף

~~~ 
 ש~ובא

 ג~
 דאיתא בד~רי~" כן

 ב~רומ~ ~חייבי~ פירות נתער~ו~ם
 ו~~שר

 בפירו~
 א~~פ~ורי~

 ~~רי~ פירות לו יש
 לפי ~~ מוציא

 וא~ שבתערובת" חיי~י~ פירו~חשבון
 לאו

 מ~שר ו~פריש ~כל" ~ל מ~שרותרומת ~רומ~ ~וצי~
 ראשו~

 לפי ושני

 ~~וו~ו~ ~~~~~~~~~~
"~~~~~~~~ 

~"~~~
 ~לכ~ורה ~""ז

 הכ~ ~זינ~
 נמי מ~שר דתרומת

 ול~פריש ~זיר דצריך דמפורש ב~ל"ל~

 מוכרח" ל~ דז~ וכת~~ מ~שר" תרו~ת נמימהתערוב~
 הכאד~יירי

 דאיכ~
 כ~בח" ו~"ז פ~ורי~" פירות רוב

 ר~י~דכ~
 כר~ צבי ג~ון בהגהות

 פסוקית ~לכות ציון
 הפירות דרוב ~יירי ~י ד~קשה" ~~" ס~י" כ"ד~~~

 א"כפ~ורי~"
 קש~

 מחיו~הוי ו~~ חייבים" ~ירית מפריש כיצד
 ~מנחות וכדאמרינן הפ~ור" ~ל

 ~דל"~~
 גבי

 ~בל לו שנתערב שזוריר"ש
 ול~ בחולי~

 לעשר לי ~מר
מפירות

 ב~חצה ~יירי דהכא צ""ל ועכ""ח חייבי~" ש~~
 עכ"~~ עיי""ש מחצה~ל

~~~
 שם צבי בג~ון

 אלא כן" ה~לי~ ל~
 כת~

 ~דרך

~ער~
 ו~~ ~ וז"ל

 הו""ל לא מחצה~ל ~חצ~ שה~ מיירי דכ~ן נ~~ר
 אל~ לס~ו~

 עכ""ל~ וצ"~ לפרש

~~~~~~
 הנ~ ל~~רתו"

 ~רמב""ם
 ~פ"~

 ~הל"
 תרו~ו~

~י"ד~
 מד~ר תורמין אין וז"ל כתב"

 ולא מדבריה~" חייב שהוא דבר ~ל התורה מןחייב ש~ו~
~~ 

 מדברי~~~מחוי~
 ואם ~תור~" מן החייב ~ל

תרומתו תר~
 ~רומ~

 ויחזור
 ויתרו~

 ומ~ורו ~ר~~~~" ~כ"ל
 פ"~ב~מאי

 וכן שם" וריד~""ז כ""מ ~י" נקוב" ב~צין
 ~במנחותמבואר

 ~"א~ ל~~
 הנ"ל" שזורי דר"ש ~הא

 דאיתא ב~א הכוונה ג"כ י"ל כזהוא""כ
 בר~~""~

 ~פ"ב
 תרומות~ל"

 ~י"ג~
 ושו"~

 ס~~ ~ל""א סי" ~יו"ד
 פירות לו יש א~ דה~ ל~יל"המובא י""ח~

 ~מחויב~יינו בתרו"מ" אחרי~
 מה""~

 המ~ויב ~ל
 ~~" דמנחות בש"ס דאיתא וכמו מ~רבנן" המ~ויב~ל מ~רבנ~ והמחוי~ מה""~

ד~מר
 ר""~

 קח לרש""ש
 ל~

 קסבר ~ליו" ו~שר ~שוק מן

 ~רוב~מ~א~
 והו"ל מ~שרין ~~רן עמי ורוב ב~ל

 וצ"~~ ג~" ~יי~ש ~פ~ור ~ל הפ~ורמן כתור~

~~~~
 א~ אני מסופק ~נ"ל"

 הא
 דאמרינ~

 ד~ין
 ש~וא ~בר ~ל מ~"ת חיי~ ש~וא מדבר~ורמין

 שאפשר באופן אף ~וי כנ"ל" מדרבנןחייב
 אחר" ~~ני~

אבל
 היכ~

 מותר מדרבנן" ~~ל לו שאין אחר ב~נין שא""א
 ויחזור בתרי"מ" מ~""ת שחייב מדברלהפריש

 ויתרו~
וצ~"

 כעת לי וא""א לג~רא גברא ובין ~חפזי כתבתי~~~
 יותר~~אריך

 ~~""~ ~~~~~~ ~ן~~~~~~

וחות~
 בר~ות חותמי בכל

 ~~~~ י~~~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~י~
 ~~גי~ ~~ ~~~~~~~~~~~~

 ~~~ ו~ר~""~ יו~ ~"ו" ~י~""~ ירו~~י~~~"~"
 ~~~""ו

 ~רו~""~ ~~""~ ~ר~""~ ידי""~ ~~ו~~~
 וו~~ ~ר~~י

 ~~ ~~~~ר"
 ו~ו" ~~~~י~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ו

~~~~"ג ~~~~
 ~י~""~ ~~~~~~~~

 ~~~~~וו~~ ~~~ו""ר

 ~~י~""~ ~יי~ ~~רי ו~י~~""~ י~~~ ו~~י~~~~~
 ~""ו~

 ~~~וי" ר~ ~י~י~ו~~~~~~~~

 ~~~~ ~~~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~"~ ~ז~~~~~
 ~~רו~~~רו~"

 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ורר~
 ב~~ר~~~ו~~"

 ~רו""~ ~~~~~ ~~"~ ~~י~ ~~~
~~~~

 ~~~י~""~" ובו" ~~~~יו~ ~ור

~ ~~~ר~ ~ ~~~~~ן"~ ~  ~וו" ~~ ~ו~ ~~ 
 ~ג~~~נו" ~~~ ~ג~" ~~~ ~גו~ ~~י~

 ~~ ~~~"~ ~~ ו~~~ ~~~ו" ג~~~ו ~~~~י~
~ ~~י~~~~~  ~  ~ ~~~ ~~ ~~~~ 
 ~ו ~~~~~

~~ו ~~~" ~~ ~~גי~ ~~י~ ~~~
 ~ ~ו~" ~ו~ ~רי~~ ~~~ ~~י~ ג~

~~~
 ג~~ו~ר ~~~~וו

~~ 
 ~~וג

 ~~י~ ~~~~
 ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~ו~~

~ 
~~~ ~~ 

 ~~~ ~ו~~ ~~~ר~~
~ ו~י~" ~~ו  ~וי~~" 

 ~~~~ ~~~ו~~~
~ 

 ו~~ר ~~" ו~~ו~י~~~~~ ~~"~ ~~~ ~גי~~ ~~ ~~
 ו~~י~י~ ~ו~ ~~ ~~~

 ~י~ו~~י~
 ~ ~~" ~ג~

~ ~~ ~ג~ ~ ~יו ~~ ~~ ~~~~~י~~ ~~~י~   ו~~~~ ~~~" 
~~~~  ~ ~ ~~~י~   ~~~ו~" ~ו~ 
 ~ ~גי~ ~~~ ~~ ~~~

 ~ו~~י~" ~~ ~~~ ~~י
~ו~~~~

 ~ו
 ~~י~~ ~י ~~~~" ~~~ י~~ ~~

~ ~ ו~~ ~~~ ~וי~  ~~ ~נ~~ 
 ~ור ~~וי

 ~" ~י~ו ~~י~י~ ~~ו""~ ו~" ~~ור~"~~ר~
 י""~" ~""~

 ~~ ~~ו~~ו~
~~ 

 ~~""ג" ~~ ~~~ ~~~~ י~ג
 ~~ו~ ~ר~ ~~~~ו~~~

 ~""ג
~ ~ ~~~ ~ר~   

 ~~נ~~גר~~
~ ~ ~  "~רו~ ~~~י~~ ~~ ~~~ 

~ו~~
 ~~~~ו

 ~~ר ו~ו~י ~ו"~~~י~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~ ו~~ ~~~" ~
 ~~~יר ~~ויו~~ו ~~ ר~יגי ~~~ ~י~ ~ז~
 ~ו ~~~

 ו~ו~~" ~~~ ~ג~~ ~~ו~
 ו~~ור ~~ ~~ו~י~ ~~ג~ ~ו~~

~ ~ ~י~ ~~ ~ ~~ ~~~~~~~  ~~~ו ~~~ 
~  ~~~ ~~~~~ נו~~ ~~ ~~ 

 ~"י ~
~~~~ 

 ~י~ו~" ~~~~ ~~~~ ~~ ~~יו" ~~ו~
~ ~~~~ ~~ ~~ור~~~ ~ ~ ~~~ ~~ר"   ~~~~ 

 ~~ר ~~~ ~י~~ ג~ ~~~~~~
 ~~~~ ~ר~

 ~~י~ו
~ ~~~ ג~ ~~ ~ו ~~" ~~ ~~~~  

 ~~ור

~ ~~~~ג~~  ו~~ ~~ 
 ~ו

 ~~~~~ ~ז~~
~ ~~~י~ו~  ~~~ ~~ ~~~ ~ ~  ~~ו 
~ ~~  ~~ ~~~ ~  ג~~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~רי
"~~~~~ 

 ~~ו
~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

 ו~ מש"~~~~
 הו~א

 בפוסקי~
 ~אסור

 כן" נ~שו~
 ה~נהג ליישב הרבה ~ח~ו בפוסקים דהרי צ"~"
 אינם שהח~ים "וז~ב מש"כ אמנםכד~לןי

ויש מוכשרי~
 לה~

 א~ ה~א~ ובעצ~ ~ה~הי ~רומה ~ין
 ~ו~ר

~אכיל
 ~רו~

 ציין ש~יר הנה וכו"""" ל~המות ~הורה
 ז" סימן ~מעשרות החזו""א דברי א~~~

 ~רומה ליתן הנוהגים וז"ל~ ~~יא שם כן כתבשכן י""ג~" או~
 וכל ~פירות" י~שרו שנא לי~ר צריכי~ ל~המתו~ן

 תרומה הוישהוכשרו
 תוס" וכמ""ש ~בה~" לי~נ~ואין ד~א" בשריפה" מצו~ ~מא~

 ~בי~
 כ""ז

 ע""ב~
 וכן

הסכי~
 וכן עכ""לי ז"ל ה~ב""א

 ה~זו""א ~ברי ה~

בה~
 קצ"ג ~סי" חלה

 י"ב~ או~
 וכהן וז"ל~

לו שנותני~
 שהוכש~ ~רו~

 וכמ""ש לבה~~ו לי~נה לו אסור

 בי~~ו~
 ואפשר ש~" ברשב""א וכ"כ ע"ב~י ~כ"ז

 שאר וכן הנא~י ~ה איןו~סקה א~ור" דלב~מ~ו לכהןי החלה את נו~נין איןד~יכך
 אבל שה~שרו" פירו~

ס~ם
 ~ן פירו~

 בחזק~
 לי~ן לו ומו~ר הוכשרו שלא

 ~""כ ג"כ ו~י" עכ"לי וכו"לבהמתו
 ב~ בז~

 ~קו~ש ~יר
 או~ ו" פרק ג" ~חלקוה~~ש

~"~ 

 ~גדולי שהביא
 לי~נם זי ~עצה מאוד שנ~חקו באר""י" ~ז~נו~רבנים
 ~~ ~א~תי הי~~~ ~יי"ש כהן"לבהמ~

 ב~ברינו
 ~~נ~~

 סימן ~ח~~יצח~
 י""ג~

 ~תנ~ג היאך בנ~ון
 בח~

~ז~~
 ביאור לשרוף" מקום שאין

 ~אריכי~
 ~ש""ס

 ו~ו~ בזהיו~וסקים
 ~ס~ שם

 ק""ב~~
 מש~" קחנו

~~~~
 והמקדש הקו~ש ~יר בס" ראיתי

~~~ 
 פרק ג"

 אותה"
 ה"~

 ~סור ~~אים שכולנו ב~"ז ~ וז~ל
 התרו~ א~ ~רומהי לאכול~הן

 ~סור ~הורה היא

 תרומה לאכול אסור ~מאה ואם הגוף" ב~ומא~לאכ~
 ו~ן ולאב~" לשריפה גם אסור ~הורה וכשהיא~מאהי
 בעו~ם הפירות את~כשירים

 ב~ב~
 ~קו~ם

 זה הרי וכ~מפריש נ~מאו" הריוכשהוכשרו מיר~ח~
 ~נית הכהן ויכול ~ריפה" העומ~ת~מ~י תרו~
 ואםו~"י ~שרי~~~

 לחוש י~
 ~ק~

~ל ל~~~~ י~ ~רי~" לו ו~שה
 השי~~

 ~בער שמותר
 תרו~

 שיש וראינווכו" ביעו~ מיני בכל ~מאה
 מא~די~

 הת"ג
 אם יבחינו ~לי ותרו""~

~מא
 יאות לא וזה הוכשרוי ~~רם ~הור א~

 א~ורב~ור כל~
 לאב~

 וב~קו~ ל~רקב" ויניחנו
 ח~ש שיש

תק~
 מוכרח

 ~כ~ל~ לק~~

~~ג~~~
 איסור בספק ל~רבבה ~אי~ "א~ ~א~ו"
~~אורה

 ז~
 ~פי"מ י""ל ואסורי איב~ד" בכלל

 ~רמ"א דברי על הגר""א בביאורדאיתא
 של""א ס~ ~יו""~

ס~י~
 ב~רו~ י"~~

 ~לא
 הוכש~

 אסור נ~מאה שלא
 ~כשיר ו~ובלשורפה"

 או~~
 שתק~ל כ~י מירוח קו~ם

 ו~ לשורפהי ~ותר ויהא~ומאה
 ~גר"א ~~ז

 ~או~
 ולאח~ כו"י ~כ~ירו~וב נ"~

 לגרום אסור
 ~מא~

 ואפי~ו
 כ" א" ~~"ו דפסחים בפ~ק כמ"ש ~י~ו~יאזלא

 ~לו~~אפילו ב"~
 ו~מ~

 ומיהו ~ע~" כאחת לשורפן אסור
 אפשר דר~נןי בז~""ז שתרומה כיום נ~תפקב~~ת



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~ ~~~י~ן
שאפילו

 ע"ש בה יכשל שלא תקלה" ~~ ~ותר" ~ח~

~~"ב~
 ~"ל

 ד~גר""א הרי ז"ל" הגר"~
 ציר~

 ~א
 יבוא שלא יכ~י ~י~אה" לענין להי~רא ~רבנן"בזה"ז ד~רי~

 איסור" ספק רק דהוי כש""כ בנד"ד י"ל וא"כ ת~לה"לידי

ו~~י~
 חשש ייש דרבנן" ספיקא רק היי

להגיע ש~לו~י~ תקל~
 ~~ ל~כשולי~

 כאופן ~שר ב~תרו~ת יעשו לא
 ו~~ ב~כ~בכ~" כ~בוארהנ"ל

 נא~ א~ אפילו
 ש~ו~אה

 וכל לאסרו" ~"א שויןואיסור
 ז~

 ל~הן ביש
 חזק~

 ~הונה
 וכ~""ש הלכ~" ~יקר~~י

 ~נלענ""ד~עיי"ש י"ב~ אי~ ~סו~ ש~ ~~זו""~

~~~
 י~"ד ~~~ב ~גי~ני כ~י~~י בא~צ~ ~~ע~~ד~י
 ~רבנ~שי

 ~~אי~
 רא~~ ~כ~~ ~~ר~~ ר~י

 ~~י~ של ~נ""ל ~שאלה וב~צם לא~ר~ וכת~ש~י~"א"
 ~ח~י~ ~לוא ~ש~לה" אבין לא ~~אי~" דגי~בתערוב~
 ~אכל ילגבי כהני~" של חיי~ בעלי ל~אכל דוקא~י~~י~
 ~י~ ~~גי~" ה~ערובת הוספת הריהבע~ח

 שיפור
 הפסד של בג~ר ואינו לגריעותא" ולאל~ליותא

 ל~עליותא דהוי ~אוד" ~בריו צדקו ~בר של בסיפוהנה עכ~~
 ההי~ר ברור שיהי" אחרי רק שייך זה אך לגריעותא"ולא
 ~~ורה תרו~הליתן

 לבה~~
 ה~בו~ר כפי אשר וכי"" כהן

בפוסקי~
 א~ ההלכה ~~יקר ~ובא לדון יש

 ~ו~ר
 פירו~

הראוי~
 א~~ ל~אכל

 ~ו~ כהן" של לבה~תו
 הפסד

 ח~ד בש~ה בזה ועי"תרו~"
 ~~""~ ~~ערכ~

 א"~" כלל
 האוצר בית עשירי ~פרק וה~רי~ה ה~עשרובספר

 אי~

 האסי~כ"~~
 גורנה כע~יר

~ 
 האחרוני~ גדילי שדנו

 שנו~לי~ ~ ע~י ~ילי~ ושי~בזה"
 בתרו~ה

 ~עורב~
 לאד~ ראוי" אינו ~בכה"ג הפסו~"ט~

 לכרשינין" ו~~יא
א~נ~

 הביא
 ~פירו~ ש~

 על יחיאל בן תוספת
 יוס~ ~קיב~ רבי~גה""ק ה~נדב"~

 ש~ע~ו זצ"ל" שלזינגר
 ~ו~ב אוכלין להן ~אין כיין~ה"ז ל~לכ~

 לכה~
 ל~~~תו ל~אכיל

 תורת בעל הגה"ק הסכי~ו ושכןו~~ותיו"
 חס~

 זצ"ל

 חכ~ועו~
 כתב ד" נתיב חפן ארן ובספר להקל" ישראל

בש~
 ~גר"ש רבינו

 ~לנ~
 להקל

 ד~~א" ~~ור~ ב~רו~~

 ארן בעל יהגאון דו~א" בשריפה ~צותה נ~~אהדאלו
 ~~~ דלפי כתבחפן

 ~ס~~ בשו"ע
 נ""ב~

 דבזה"~
 יכול

 ~לתרו~
 יכול א""כ היפה" על הרע

 ~הגרועי~" לתרו~
 שיניחםאו

 ב~קי~
 חשש דאין אפשרואז ~צ~ שי~קלקלו י~י~ איזה ~וצנע
 כ"~

 ו~""כ כה~" ~~~ת ל~אכיל
בס"

 חיב~
 ~וקוצינס~י והגרי"~ קלצקי~" ל~גר"א הקדש

זצ"ל
 בש~

 ש~ואל רבי הגאון
 סלנ~

 ב~~י~ שהורה
 ב~הר~שנפרשי~

 שציה
 שכוברי~ ב~ר~ ברפ~ שיתנ~

אות~
 ב~ברה

 יפריש פירות ובשאר ל~~~" ראויי~ שאינ~
 יליתר ל~~~" ראוי~ שאינ~~הגרועי~

 לה~יח~ יען שא~
 והבה~ו~בהרפ~

 רק וה~ניח ואוכלות" ~צ~ן באות

 פוסקים ~כ~ה והביא שהאריך ~ה ~"עהגור~"
בזה" דשו"~

~~~~
 בדגי~ ש~ירבי שאחרי לענ"ד" הנראה

 חשש שיש

 כל ~ע~ה וא""כ ~~אי~" ~גי~שה~
 ~~עריב~

 וא""כ באכילה"אסורי~
 ראוי~ אינ~ נעשי~

 אד~" ל~אכל
 רקלא

~~~~ 
 ~עריבת ~שש א~א תרו~ה

 ו~""נ לבה~~" ד~אכילין לכרשינין ~ד~י לו~ריש ~~אים" דגי~
 כה~ לבה~~ לי~נ~ יכוללכו""ע ~ז~

 כנל~נ""ד~ ו~בן~

 לציין~~~~
 עו~

 ~גאון הר~ ידידי דברי צ~קו ש~אוד
 רא~~ אברה~רבי

 שכ~ב ב~ה שלי~"א
 להצ~י~

~פ~~
 ~רי~ה

 נ~בונן כ~שר ~~י ~ י~""ל ~~~~""ז" ~~ור~
 ~רו""~ הפרש~בסדרי

 בשוק
 נרא~ הירקי~" ובחנויי~

 ו~פסידי~ ~אבדים יוםשיי~
 לא ר~ב ש~פ""י תרו~ה

 וכאשר יכי"" וכו" ר~וני~" תפיחי~" ענבי~" כ~והוכשרה
 ~איבודיתרשלו

 התרו~
 ~ה יצאי

 רבי~" ~כשילי~
 ~ש~י~ ~שתדלי~ ש~דרי~ איך בשוקא חזיופוק

 ובו~אי ה~" נביאי~ בני נביאי~ אינ~ וא~התרו~"
קבלו

 ורבי~יה~ ~אבו~יה~
 ~ה~יר

 ותן ~כ"ד" הקוד~

 עוד" ויחכ~לחכ~

 ו~וב~ו הדו""ש י~ידו בזהוהנני
 אה""ע באה""ר כו"חכה"י

 ~~יי~ ~~~~י~~~

 ~~~~~~ן ~~~י ~~~~~ ~~~~~~~~~י~
~~~ין ~י~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~ ~ג~י~ ~י~~~
 ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ ~ו~~י~~~"~"

 ~"~ ~ו~~ו~
 ~~וו

 ~~"~"~~~ו"

~~~ו""~
 ~נ~יו ~~~ ~~~י ~""כ

 ~~""~ ו~ו" ~~"~
 ~י~"ר

 ו~~""~ ~~ ~~י~~~ ~ג~~~~~ ~ג~~~~~~
 ""~ו~~יו~"

י~"י"
 ~""~ ~ז~~נ~י

 ~~~רנו ~~ר
~~~ 

 ~יו~ ~~י~י ~י~~ו
"~ 

 ~~~וג~~גין
 ~~י~ו~ ~~ ~~ו~~ ~~~~~ ~~~ו~~~

 ~~~~~וו"" ""~~י ~~~ר~ ~י ו~ ~~כיר~"~ו~~

 ~ו~ ~יו~~
 ~ג~~ ~~ ~~ייו ~~~ו ~ו~ו ~~ו~ריו

~י~ו~ו
~~~וג ~~ ~~~ ~ז~ ~~~י~" ~~ר י~~ ~יז~ ~~~

~~~~ ~~~~~ ~""~ ~~ ~~~~ ~""~~~ ~~ 
 ~~ר~ ו~~~ ~כ~~~~

~ו~ו ~~~~ יכו~ ~~י ~ ~~נינ~~ו
~~ ~~ 

 ~~~~~ ~~ ~ו~~ ~~ ~~~ ~י~ו
 ~ו

 ~~~~ ~ג~~~ו~"
 ג~~ו

 ו~~ ~~~~~" ~וי ו~~
~~~

 גי~ו~ו
 ו~~~~~ ~~ו~" ~~י~ו~ ~~ור~ ~~~"~~ו~~

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

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

 ~ר ~ו
 ו~~~ו ~""~~~~~" ~~ו~~

~~~
 ""~~~~~ ~""י

 ~י~~ ~ ~~י~~~ו" ~~~ג
~ ~~ י~ ~~~ ~~""~ ~~ ~~~ ~~~~  ~י~ו 

 י~רכ~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~ג~ ~~~ ~~י~ו"~~
~ ו~~ ~~~~~  ~~~ ~  ~ 

 ~ו
 ~~"כו~



~ ~ ~~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~י~~
 ~~~~ו י~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~" ~י~וז~~

~ ~~~~ ~ג~~ ~~" ~ו~~~"  
ר ~  

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

 ~~ו ~נו
 ~~ ג~ ~ו~

~ ~~~~ ג~ ~י~ ~~ ~~ נ~~~ ~~~~~~  
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~~~~~
 ~~ברנו

 מעכ""~ הבי~ פא"~
 ציון כרםבס" ~נ~~~ א~ לזה

 ~הלכו~
 פסוקות

~~ ~ 
 ~ה

 גאוןבגליון
 צבי~

 ~יי~י~ ה~~נו~ א~ ~~שואל שם שכ"
 תלישתן שבשעת מפני~מעשרות"

~ 
 לגמרי נת~שלו

 ו~"~ לאכילה" ע~יין ראויםואינם
 לוקח ~אם נסתפק

 ישראל ~רשות ונג~ו הנ~י ~ן גמר המחוסרים~ננות
 והשי~ במעשר~" חיי~יםאם

 מלאכה גמר שלדע~ו
 שהוא ~וקא אינו~מעשר

 נג~
 שהו~" כמו לאכילה

 ג~שהרי
 נג~ים אינם דגן מיני חמשת של מלאכה

לאכילה
 תיכ~

 אכיל~ דהרי בתלישתם"
 כוסס נקרא חי~ה

 ל"ו ~~רכותופיר~"י
 ע""ב~

 נקרא כ~כו שלא ~בר כל
 אלא לאכלם אפשר שאי יוכיחו אד~~ה ותפוחיכסיסה"
 ס""~ וכי ה~ישול"אחרי

 אלא ממעשרות" דפ~~ים
 גור~ ~שיי~ פירישומלאכה ג~

 כל ~הם שנגמרו דהיינו
 ~שאר וכן מעשרות" לחיוב קובע ומירוח הש~ה"מלאכת
 שע~יין אע"ג מתחיי~ים לקי~תם ~גמר הבננות גםולכן בהם" המלאכה גמר ענין ~מעשרות בפ"ק מפורשהמינים
 ~הם שנגמרו ~יון לאכיל~" ראוים~ינם

 פ~ורי~ מהנכרי אותם ~קונהוממילא השד~" מלאכ~
ומ~"ת עכ""ד" מתרו"מ

 א~
 בעת ~~ני~ונו מבננות" גרע דני~ונו

 ~הם נ~ר לא עדייןהקצירה
 למ~ן רק הש~" מלאכ~

 להמ~ין א""א הזה ~פרי המסחרטיבת
 מלאכ~ ~ג~

 עד
 היו האילן על נשארים היו ואם ~קונים"שי~כרו

 ראוים ויהיומתב~לים
 לאכי~

 הה~חלה~ פ~ול~ ~לי

 ~ו~~~~~
 יש המעשרות עונת לענין וז""ל~ כב""ת

 אםל~רר
 זמ~

 יחש~ ~~~ל~ שר~יי
 ה~עשרות"לעונת ~~גי~ כ~ר

 א~
 ~""י אפילו להאכל יכולים שאינם

 אוה~חק"
 היו~

 הגיעו לא כלל ~אכל יכולים ואינו
 פ"א מעשרות ~משנה ו~ורו ממעשר" ופ~~יםלעוה""מ
 וברמב""םמ"א"

 המשנה ב~רשי נראה ולכאו" ה"ג" פ""~
שם

 ~ו~
 כאשר הוי ומצמיח

 ~לפחות לאכי~" ראוי כ~
 אולם פ~ור" כלל לאכילה ראוי אינו ואם ה~חק~"ע""י

בפש~
 סימן ~הוי להצמיח ראוי אם בירור צריך ה~ברים

 עצמו ~הוא או לאכול שראוי מפני היינו שליש"~~את
 אתקו~ע

~ המעשרות" עונ~  ~אפר~מון אפשר ו~נינינו 
 ~כילה ראוי ואינו מאחר אולם ~צמיח" ראויכ~ר
 אם הס~ק נשאר הבחלה" ע"י אלא שהוא ~רך~שום
 ~ופו נשאירהו ואם היות ואפשר לעוה"מ" כהגיענחשב
 מעצמו"~~שיל

 א~
 יחש~ ראוי" אינו ע~יין ש~שיו

 כ~ר
 ~~אנים כהא המעשרו~" לעונתכהגיע

 המבשילי~
 אחר

 דמצינו הני לכל דומים יהיו לא ~אורה ~ו"" שעות"כ"~
במשנה

 וג~
 ו~נין עוה""מ לענין

 ג~
 מלאכתם

 אך ב~וחק רק א~ם לאכיל~" ראוים ~וי ~נינו"כ""א ~ש~~
 ~צדנגמרו

 ויע~ מלאכה~ ג~
 מ~רית ראשונה ~~נה

 ל~וחלני ~ומה י~יה האפר~מון ~ה~חלת ואפשרפ""א"
 פ""~~"~~"מ

 וא~
 על יגמרו דלא

 לעול~ הע~
 אי~ם ולכן

נחש~ים
 כג~

 כ~רך ה~של~ם גמר א~רי רק מלאכה
 נ~ייק כד אולם ה~~עי" גידולם דרך שזהו ~הם"שעושין
 שםברש""י

 כ~~
 דרק ואפשר ""לקיום""" אותם ~מכני~ין

 ~יוםכש~ושין
 ו~סת~ ~~לוש" ה~של~~ עושי~

 אפשר
להשאירם

 ע~
 האילן"

 ובאופ~
 אפרסמון יהיה זה

 הנג~ ~פרי הדין ל~רר יש ~ן וכו"~לתוחלני" ~ו~
 ל~~שרות

 אם נתחיי~" לא עדיין ש~תלישתו נאמר ואם~תלו~"
 וצ""~ וכו"" מעשרות חיוב עליויחול

 ל~~ו~ו אפשר אם
 היה ~ה~חלה לפני אפרסמון כ""ח~" ~עירו~יןלכפניות
 אולם למתקן"ראוי

~ 
 למת~ן ראוי שכן פרי כגמר הוי

 לא אולי ו~אפרס~~ן פרי" בג~ הוי~ניסחני
 פרי"כגמר נחש~

 א~
 שהרי האורגניו~" התכונות כל ~ו שיש

מוסי~
~ עכת"~" ~ו" האילן" ענ ~יותו עוד  הנה" 
 ~יאירו ~פני כ~""ת ~וןה~תקתי

 ה~ו~
 אופני כל את

 כנ"ל~ ופוסקים מ~""ס ספי~ותו ו~קור ~ה"המציאות

~~~~
 ~~ה

 שהחלי~
 לעונת הגיע אם ספק ~וי כ"ת

 משמעות כפי דהרי לענ""ד צ"עהמעשרות"

הפוסקי~
 הוי ש~~ם שליש לה~את דהגיע דהיכא נראה

 הגיע ובכלל ו~צמיח לה~יע שראוי מצב הפירות~כל
 אלא המעשרו~"לעונת

 ל~"~ א~
 הגיע כבר אם ~ספק נמל~נו לא גווני~~כל זה" ~ל ~~תאן כ"ת

 ~ה~ות ציון ~ם בס" ועי" הל~י~~" בשעתה~עשרות לעו~
 ד" פרקפסיקות

 ו~ סעי~
 וא~ עיי"~"

 לעשר יש ~~ילא

 מיד שמתחייבין או כלל" ~חויבים שאינן או ממ"נ"מ~ע~
 חי~ושים בס" ב~ה ~כיוצא וכ~"ש~ל~י~תן"

 זרעים ש~~""א" גריינמן ~ו~ר""ח~מהגאון וביאורי~
סוס""י ~רו"~~ ה~

~"~ 
 נל~~ין שהן ~ננות לענין

 בעו~
 ראוין שאינן

 ימי~ וכששוהיןלאכילה"
 נלק~ין ~לעולם המ~שרות לעונת הגיעד~שי~י ונאכלין" ~~שלין אחדים

 במעשר וחייבין ~~ן" וזה לאכילה ראוין שאינןבעוד
~ עכ"ל"משנלק~ין  ~יל המבואר ~י בנ~""ד אמנם 

ל~
 אלא כן" נלק~ין ל~ולם

~ 
 מש"כ בכלל ~הוי י""למ""מ לסחורה" העומ~ים או~ן
 ~ וז"ל שם" ~מוס~

 וא~
 אם

 קו~ם לעשרן אפשר נמי ~פקהד~ר
 דממ~

 שאינן או
 ראוים שנ~שו~שעה חיו~ אבל בלקי~ת~" מיד שמתחייבין או כלל"מתחייבין

 ~כי~
 וא"~ עכ"ל" מצינו לא

 ~י"ז
 ש~חיי~ין או כנ""ל" כן יהיה לכאורה שלנו ~נידוןגם
מי~

 שאינן או
 כל~ מתחיי~י~

 וכמבואר
 ג"~

 כ"ת ב~~רי

 לעיל~ העתקתיאש~

 ~דמאי ~הר~"ב המבואר ~י~~~~
 נו~ל~ ד~ פ~

הת~ה~
 שאינן ת~ים וז"ל~

 ~~שלי~
 ~אילן

 או~ים ויש שיתבשלו" עד זה ~ל זה או~םותולשין

נובלו~
 ~שלמא והנה עכ""ל" בי~ולן קודם שהפילתן תמ~ם

 פירושלפי
 הראשו~

 ו~ו~~ כך" ~~רן
 ל~יל ~כ~~נו למה

 בעוד נ~~ין שג"כ הבננות~ענין
 שאינ~

 לאכילה ראוין
 מוכח ~~" ~ירוש א~ל במעשרות" ~חייביןוכו"

 ~א~
 אם

 קודם שהפילתן רק האילן" על שיתבשלו הוא~סדר
 במעשרו~~ חיי~ ומ"~בישולן"

~~~
 הקשה באמת

 ~משנ~
 פירוש על גם שם הראשונה

 ומתבשלין הואיל מ~~ר" לג~י פ~ורים כאלודתמרים



~ ~ ~ ~

םי~~
 ~ן

~~~~~~~  חשוביןבתלוש
 כאינ~

 בד~רי ג~כ והובא קרק~" גדולי
~כב"ת"  שהוא ה~"" בפירוש הר~"ב דברי ~י נמצא 
~מו

 נ~""~
 לדידי" וא""כ כשי~בשלו" במ~שרות דחייב ס"ל

 שייךלא
 הממנ"~

 הנ""ל~

 א" ס~יקא" ספק איכא בנד""ד ד~כ""פ ~פ"ל~~י~

דילמ~
 ומהני המ~שרות ~ונת הגי~ כבר

 דיל~א ב"~~פרשה"
 כהפוסקי~

 דבכ~"ג
 דל~

 הגי~ו
 לפי צ"ע אך כנ""ל" מתרו""מ לג~רי פ~וריםל~וה""מ
~ש""~

 פי""א מ~שר ~הל" הרמב""ם
 י"ג~ ה~

 מ~ני דלא
ס"~

 והובא מ~רו"מ" לפ~ור
 ב~שנ~

 שם" ראשונה
ובמ~"מ

 ה~
~ ~ש~~" מ~שר  הרמב"ם שכ" לפי"מ וא~"ל 

שם
 ~פ"ב~

 אלא מה""ת להפריש חייב דאינו
 מה"ת פ~ור למכרן הגו~ן אבל ל~צמו" לאוכלןפירו~יו הגו~

נג~ו א~ אבל וכו" ~ה""ת פ~ור הלוקח וכן מ~בריהן"וחייב
 בי~

 ל~שר ~ייב ל~ח
 והראב"ד עכ""ל~ מה"~

 וס"לחולק"
 א~

 דנג~ו
 בי~

 התורה מן פ~ור לוקח
 וא"כ~יי""ש"

 נוס~ ~הראב""~
 מה"ת" ~~ור ~יד"

 שלוק~ין מה העיקר נראה ולמעשה מדרבנן"חייב ור~
 קו~

 הפוסקי~ מדברי שנר~הבישו~"
 פ~ור בכה"ג דלהלכה

 הנ""ל~ הסנ~ים שארי לאצ~רופי ~זי ו~ה כנז""מתרו""מ

~~~~
 על יחד נדברנו בעת

 נ~ו~
 בד~תי ~לה זה"

 ~רו"מ ל~פריש יכולים ~אולי ראשונה"בהשקפ~
מאפרס~ון

 תיכ~
 ~ודם גדי~ן" ממקום תלישתן בשעת

 אחר התרו""מ שיחול ההבח~" פ~ולתע~יית
 ג~

 ו~צ~פ~ולתן"
 תועיל זו

 א~
 בנובלות הר~"ב של הב" ~~

 ""שה~ילתן תמרה"~ל
 קו~

 בתרו"מ ומתחייבין בישולן

אח~
 ומהני בנד""ד" כן י""ל זה ולפי בישולן"" בעת
ההפרשה

 א~
 ויש המ~שרות" ל~ונת הגי~ו לא ש~דיין

 ס"ב ~בקידושין דאיתא ממה לזה" ראי"לכאורה
תנן ~""א~

 הת~
 פ"א ~תרומות

 מ~~
 אסי רב מיני" ב~יא

מ~
 ~מר יוחנן

 פירו~
 תרו~ה יהיו מחוברים זו ~רוגה

 שם הש""ס ~ובגליון מ~שה" ~מחוסר לאו שבידו כלא"ל מאי" ונתלשו" ~שיתלשי" תלושים זו ~רוגה פירות~ל
 ולפע~דכתב

 א~ ה"~
 לכשיתלשו זו ~רוגה פירות אמר

יהיה
 ~רומ~

 תוס" ~י" כשיתלשו" זו ~רוגה פירות על
ריש

 מ~י~
 ונת~ו שםי וברש""י בדרום ששוח~ן ד""ה

 שלא דבר כמקדיש הוי מי למפר~י תרומה שתהאמ~ו"
בא

 ל~ו~
 ר""ל דאין שם ~רש~ש ו~" עכ"ל" לא או

שם שתה~
 תרו~

 ~ל"ג פסחים ~י" מחובר" כשהי" מאז ~ל

ע~ב~
 א~ הכישר" ש~ת לו ש~יתה ד""ה ובפ~ושו

 ר"ל
 שם כשנ~~ו ~תה חל יהא דלמפרע דיבורוע""י

וכו" תרו~
 ~~~ל~

 ~ר" כוותי" תניא וכו"
 יוחנ~

 מן תורמין אין
 ו~ם ~מ~ובר ~להתלוש

 א~ תר~
 כיצד תרו~" תרו~תו

 פירותא~ר
 ~רוג~

 פירות ~ל ~רומה יהיו תלושין זו
 יהיו מחוברת זו ~רוגה ~ירות ~~וברת" זו~רוגה
 אבל כלום" אמר לא תלושין" זו ~וגה פירות ~לתרומה
 א~ר כן ~ל יתר קיימין~ ~בריו ונתלשו לכשיתלשוא~ר
 זו ~רוגה פירית אמר אפילו י~קב בןר""א

 ~לושי~
 יהיו

 זו ~וגה פירות מ~וברת זו ערוגה פירות ~לתרומה
 יהאמחוברת

 תרו~
 תלושין זו ~רוגה פירות ~ל

 קיי~ין" דבריי ונתלשו שליש והבי~ו וי~לשו שלישלכשיביאו
 כמחיסר ~ו שבידו דכל ~ דר"י ~ותי" תניא~ופירש~י

 אבל דמי"מעש~
~~ 

~ ו~ו" אמר  ~לוש ובידו הו~יל 

 דקס~ר בידו שאין מה אפ~ ~ כן על יתרולהפריש"
~ר"א

 ~""י~
 דבר ומקנה ~דיש אדם

 ש~ל~~
 רבה א~ר

 בשחת אלא ראב"י אמרלא
 ~שא~""~

 שליש נתבשלו שלא
 ו~אכיל לקצור וראוי הוי מיהא שחת לבלבו לא אפ~או

 הוא" וחשוב ד~ינכר ד~ידילב~~
 יכו"~

 ~יי"ש
 בג~

~  

ומשמ~
 דאפילו מזה

 ב~
 יכולים המ~~רות לעונת הגיעו

 למ""ד כ""זאבל ה~~שרות" ל~ונת שיגי~ו בעת שיחול תרו"מלהפריש
 דא~

 ~בר ו~נה ~דיש
 ש~

 בא
 ~שות דבידו לכ""ע" מ~שה ד~חוסר אול~ולם"

שח~~ ~

~"~~
 משנה פ""א ~תרומות במתנ~

 א"~
 הפ~ור מן ולא

 הביאו שלא מפירות ~גון הר~""ב ופי" ה~יוב"~ל
 שליש שהביאו פירות על מהמ~שרות" פ~ורים שהןשליש
 והוא במעשרות" חייביםשהן

 מ~
 הובא הירושלמי דברי

 תרומות מהל" ~פ"ה הרמב"ם כתב וכן שם"בתוי"~
 ~יו"~ בשו""~ וכ""~ ~"~"הל"

 יז"ל כ"~" ס~י" של""א סי"
התוי""~

 שם מתנ~ ~ל
 וכתו~

 ומצמחת שזור~ה כל שלישש~ביאה יוד~ ומנין שהוזכרתי בפי"
 שהביאה בי~ו~

 פסיק אמאי וא"~ וכו"" ~כ"ל"שליש
 התבוא~

 והזיתים
 ~ר"ב אך וכו"" שליש משיכניסו שיעורא ויהיבמהתלתן
 שליש הבאת ~ל נמי ~פרש מ"ג דחלה דפ"ק קשיאנ~י

 וצומחדזורעו
 וצ"~

 ר~~""א ובתוס~ות התוי""~" ~כ""ל
 ליי~בכתב

 ~תבואה פסיק אמאי התוי""~ קושי~
 דר"ה ~פ"ק בתוס" מבואר בהדי" ~נ""ד וז"לוהזיתים"

 ובר~ י"ב~ד~
 ~פ"ב

 דשבי~ית~
 שיעורו מילי דבכל

 ב~לתן ~והיינו שליש ~באת סי" ליתן אפשרדבכולהון א~ ומצ~חת" שזור~ה דב~ינן ומ~~ם שליש"ב~באת
 אם לידעדיש

 זור~
 שנותן שם" הר~""ב כמ"ש ומצמחת

שהיא בידו~ במים רובה ששוקעת פרידה וכל המיםילתוך
 מצ~חת~

 ו~ו" דשוק~ת סי" בהם ולית ומצמחת לזורעתהגיע מתי ליד~ אין וזיתים בתבואה אך וכו""
 ראשונה במשנהו~יי"ש עכ""~

 ו~~ ~ד~
 אמר דלא והא ~ שכ"

 לעוה""מ" שהגי~ו לפ~ות ~וה"מ ~גי~ו שלאמפירות
נרא~

 דב~ולן ~"ב~" י"ב דר"ה ~פ""ק התוס" כמ"ש ~ס"ל
 וכו" ש~ן שליש הבאת הוא ~מ~שרות ~ונתשיעור

 החזו""א וכ"כ~כ""ל"
~~~ 

 ס"ק י"ז סי"
 י""ח~

 ~~ביא
 דקודם מעשר חיוב מ~ום הוא רבינו שהזכירשליש

 עיי"ש~ הוא ~שורי בר לאו שליששהביאו

 דשלב""~" ~נ~ ~ד~ ב~~ ~לוי" ~נ""ל לפי~~~~
וא~

 בזה ו~י" דמי" מ~שה כמחוסר לאו בידו
 ס~ב תרומות ~הל" ה~תיד ~שולחןב~רוך

 ס~~ ס"~

י"א~
 ~בפ""א תנן וז"ל~ ש~תב

 תרו~ו~~ מה~
 אין

תורמי~
 על המ~ובר מן ולא המחובר ~ל התלוש מן

~תלו~
 דכתי"

 ו~ר~ות~
 ל""ש ~ר~ה ולשון ~~נו

 ו~מנובתלוש" ר~
 ~שמ~

 שהתרו~ה
 וה~ילי~

 ~ר~"~~" שוין"
ו~ן

 בעינ~
 ומ"~ ~לושי~" שניהן שיהיו

 פירות א~ר אם
 י~יו תלושיןאלו

 תרו~
 ~וברים אלי פירות ~ל

 בא שלא כדבר זה ואין ~רימה" הוי ונתלשולכשיתלשו"
 שבידו וכל לתולש~" שבידו כיוןל~ול~"

~~ 
 מ~שה מחו~ר

 ו~~ הנ~ל~" ~""ב ס"ב~קידושין
 ~בפ""ה הר~ב"ם פסק

הל"
~"~ 

 הא דאל""כ שליש" כשהביאו דדוקא
 א~

 ~ם
 נ~תין א~ ל~רומ~" ראוים איןיתלשם

~~ 
 שליש שיביאו

 דבר~וה
 ואנ~ שלב""~

 קיי"ל
 אד~ שאי~

 ~קנות יכול

 דשם סוג~ ד~י ואע""גדשב""ל"
 מש~

 הבאת דל"ב



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~םי~~
~~~~  וכשנעשהשליש"

 בא מיקרי שח~
 בכאן מ"מ וכו"" לעול~

ההלכ~
 דבלא ברורה

 ~""ל~ מהני" לא שליש הבא~
 ~ב~עי"ואח"כ

 י"ב~
 פירות א~ר א~ דה""ה לי יר~ה ~ כ~ב

אלו
 מחוברי~

 פירות על תרומה יהיו ~שיתלשו
 דהוי ונ~לשו" אלו תלושים פירות על או ~שי~לשו"אלו" מחוברי~

 עכ""ל" וכו"תרומה"
 י"ז סי" ~ערלה בחזו"א~י"

 ~קי"ח~
 דברי על מש"כ

הרמב"~
 מהל" ~פ"ח

 ~רומות~
 דהא וכ~ב הנ""ל"

 שחת ד~גי ב~ידושיןדאמרינן
 א~

 דוקאהוא לשליש" הגיע דלא
 משו~

 דמהני ~ובר יעקב בן אלי~זר דר"
 בא שלאבדבר א~

 עיי"ש" לעול~

 ~חו~ר ורק לעולם בא דהוי לנד""~" בנוגע מזה~~י~~~
 י""ל בידו"ה~יקון

 דא~
 של הב" פירוש לפי

 דא~ הנ""ל"הרע"ב
 בהפילו

 בגמרן מ""מ בישולן" קוד~
 ג"כ תרו"מ להפריש יוכלו ב~רו"מ" ~ייב בי~דאח""כ
 אפשר א~ בכה""ג" מ~ני בנד"ד ה""ה לפי""זומ~ילא בידו" בישול~ אחרי על שיחולו לקי~~ן אחר ומידתיכף
 שהפרישו הפירותלהשאיר

 עליה~
 אחר עד תרו""מ

 בכל יש~~ו שלא דהיינו ה~רו~מ" פירותשל בישול~
 של הטבעי בישולם לא~ר עד הב~לה ע"ישהותקנו הפירו~

 כי בז~" להזהר מאוד שקשה וכמובן התרו"מ"פירות
 פעול~ פעולות" ~וגי שני לפנינוהרי

 ההבחלה
 ופעול~ קצר"לזמן הנג~ר~

 שנפרשו ~בהפירות ה~ב~י בישיל גמר

לתרו"מ~
 אשר

 יק~
 ובקל יותר" מרובה זמן

 יכולי~
ל~~ו~

 פירו~ ג~ ~בל" בפירות להשתמש
 האלו

 הפירו~ א~ לעכב יזכרו ולא ולמשלוח"לס~ו~ה עי~די~
 עד

 ~ה רק עצה אין ובכן ~ התרו"מ" של ה~בעיבישול ג~~
 ממקומ~" זזה לאו~נה כ~בואר" מ~"נ מכח אי~ם לעשר בראשונהשהעליתי

~~~~~~
 בברכה לכלול או ברכה" בלא להפריש שיש

 שהונ~ג מהסדר לשנות שלא כדי וכ"ז ~ בודאי"~רו"נו הפרש~ הצריכי~ פירו~ שאר עלשמב~ין
 כב""ת וכמ"שאצלכ~"

 בסו~
 שקבעו ~תבו

 כי ב~סכ~
ה~יר~

 כפופה
~ 

 תרו"מ הפרשת ביצוע של ב~נאי
 י~~" עלכדין

 ב~ו~ שסיי~~~~
 אך ~ דבריו

 מתעורר~
 שלא השאלה

לגרו~
 כ~יח~ירום ה~יו~ על הפ~ור מן הפרשה

 לד~~י הנה עכ""ל" פה נ~גו לא וברירה בשוק"ויפרישו~
 נגענוא~

 על הנ"ל השאלה י~עורר ה"נ זו" בשאל~
 המנהגעיקר

 במקו~~
 כל ~פריש

המכירה~ קוד~ הפירו~

~~~
 ~~~""~ ~~~ו" ~~~ו~~ ~ו~י ~~יר ~~ר

 ~~ירו~ ~~~~~י~ ~~~נ~וו ~"~~
 ~~~~~ו ~כר ~"

 ~~~נ""~ ~~~נ~ ~י~י ו~~~י ~~~ור" ~י~~ נ~~~~
 ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~ן~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~  ~ ~  ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

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

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

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

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

~~ ~~~ ו~""~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ נו~גי~ ~""~ו ~~ ~~ ~~~~ ~ ~~~~
~~י ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~

 ו~~ו~" ~~~~~ ~~ר~ ו~~יי~ ~~~~ ~~~~ר~
~ו~ניי~  ג~ ~~~ ~~""~ ~ני~ ~ר~~ ~~ ~""~ ~~יי~כרי ~~י~ וג~ ~ר~נו" ו~~י~ י~~ ~~~ ~~ 

~~~
 עוד עיינ~י שם" תשוב~י על עוה""פ עיוני מידי
 ~י" ~ח"ב יושר אמריבתשו"

 ט"~
 בדברי שהובא

 כ" יושר ~א~רי י~נהש~"
 מקוד~

 בכותבו ב~~" להסתפק

ש~
 ויש ביחד ששה ש~חפללין מז~~ן ולפעמים ~ בזה"ל

 ג"עוד
 בלחש" שה~פללו ו~חר א"" וחסר ה~פילה" לתשלו~

קור~י~
 מ~שוק א"

 צל"ע ~שרה" ~שלו~
 דע~ דלפי התפילה" כל לומר הש""צרשאי א~ ~ז~" ג~

 והרב המג"א
ז""ל

 ~~עני~
 לכאור~ מ~פנני~" צבור רוב בעינן זה

 נראה
 שיהא נמידבעינן

 ש~
 בביהכ""נ

 ~נין הלחש ~פיל~ בע~
 א~ עלי~~" צבור ~~ אין דאל"כשלם"

 דבדיעבד ~י~""כ
 השמו"ע כל לומררשאי

 א~
 שלא יחיד בשביל

 בכה"ג גם א""כ אחרת" עצה באיןקדושה שמ~
 כיו~

 שכבר
 דרשאין ביחידות ~חד כל שה~פללו מי" גרע לא~~פללו
~ עכ"ל" הש~ו"ע כללומר  דדבר כ~ב ושוב 

 תלוי ז~
 היכא צ"ע דל~רדב""ז והחת""ס" הר~ב""ז שביןבפלוג~א
 י" הוידלא

 א~ שמתפללי~" בשע~
 כל ולומר י"" להשל~ת ~שוק ~ן א" לקרות אח""כרשאין א~ ו"" שם ש~יו

 עיי"ש~ הפסיד לא ~חת""ס ~ל והסומךהשמו"ע"
 א~ הנ"ל" יושר האמרי מדברי~~~~~ן

 ל~קל דיש
לחזור

 ולו~
 ש~ א~ ה~פילה" כל

 שם היה
 בש~תעשרה

 רק לחש" תפיל~
 בצירו~

 או~ו
 שב~

 לאחר
 ד~רי בכה""ג" נקרא לא בצבור תפילה מ""מהתפילה"

 מש""כ על בנה יסודוכל
 מקוד~

 לומר רשאין ~בדיעבד
 שלא יחיד בשביל אף השמו""עכל

 ש~
 באין קד~ה

 י~יד בשביל דאומרים בכה"ג והרי כנ""ל" אחרתעצה
 ד~"הודאי

 א"כ בצבור" תפי~
 ג~

 י" של""ה בכה""ג
בשע~

 ~מנח""י בדברינו עוד ועי" בצבור" תפילה בכללל""ה להשלמה" אח""כ קוראין רק הע~דה" תפילת
סי" ח"~

 כ""ז~
 ~יי""ש~

 ~~ באמר"י~~~~
 בביהכ"נ עשרה דבהיה ה~לה

בשע~
 לחזור ~ש"צ רשאי חמש~" ~~פללו

 החילוק יהיה זה א""כ שם~" ~~"א מנ~~יב~רי וכמ~ עיי"ש" קדושה לשמוע כדי התפילה כלאח"כ
 דבהחפל~ ~מישה" רק או יחד מ~פללין ששההיו בי~
 ו"

 יוכלו מ"מ התפיל~" בש~ת י" ל"האפילו
 ~צ~ר~

 אח"כ

ג~
 היו שלא מאותן

 בש~~
 משא"כ בל~ש" ה~פילה

 בשעת ~שרה שיהיה צריכין אז ה" רקכשהתפללו
 סי" ח"ג ~מנח""י בספרי וע"עב~ש" הת~י~

 י"~
 עיי""ש~ מזה

 ידידו בזהוהנני
~~~~ו דוש""~

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

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~י~ן
~~ ~~~~~~~

 ~~י ~~~~~~~~ין

 חת""ס ~~שובות~~~
 ~חיו""~

 ~י"
 רל""~

 ורל""ד~
 דהא

 ולידושלים לא""י ~עלין~הכל
 תליא לא ר""ל" א" ~י ש~ין כ~י דו~~ה ~~ו"ל הדרדכל ~~ו~ות~ ~~סו~

~~צו~
 ב~צם רק וירושלי~" ~א"י התלויות

 קדוש~~
 וא""כ ~ילם"~י~ו~

 ~ראב"~ לש"~~
 בית ~~ל" ~בפ""ו

הב~יר~~
 יותר יש ~~ו~"ר" ~~ל ~כל

 חיו~
 ל~לות

 ~ירוצא ~ליכאבז~ה"ז"
 ~ר""~

 ~ק""י כ~ובות שבתי~"

~~"~
 ש~ר וזה אלקיני בי~ ~דוש~ ~כ""~ ד~"~

 ~ש~י~
ל~

 ~~ל
 ול~

 הכל דל~ראב~ד ש~~ב ~ו~ה עכ~"ד~ י~~~ל
~~ל

 צ""~
 ~רו~ית הל" ~~י"

 ~פ""~~
 ורק

 ~ק~וש~
 ה~קדש

וירושלי~
 ~יי""~~~ פליג

 כן כי~~~~
 ~וכ~

 ~כתובות רש"י ~ד~~י ג"כ
 ד~

 קי"א

~"א~
 יהודה רב ~~ר ~ג~"" ~~~ר בהא

~~ואל א~~
 כש~

 א~יר כך לב~ל ~א"י לצאת שא~ור
 שיש ~פי ו~ירש""י ~כ""ל~ ארצות לשאר~ב~ל לצ~~

 ישיבו~ ש~
 ~ור~ה~רביצו~

 וזה ~כ""ל~ ~~יד
 ~ל~

 ~ר~~"ם כדברי
 ~~ל"~פ"ה

 ~כת~ ~י"ב~ ~לכי~
 ארצות לשאר ~~בבל

יש
 ג~

 ~שום
~~ 

 ועי" יהיי~ וש~ה יו~או ב~לה ש~א~ר
 יובאו ד~~נה קרא דהאי לרש""י דס""ל שכ~~" ש~בל~""~

 ~רא כדקא~ר דו~א" ישראל נארן יעלו ~לא אלא הוינ~
עד

 לארצות א~ל ~אליהם" יעלו דלא או~~" ~קדי יו~
 שם ~יש ~~~א לאו א" ילכו"א~רות

 ש~~ור ש~שםו~יינו הרב~" י~יבו~
 ק~~תה ~פני ~א""י לצא~

 ~ג~ ~~וש~~" ~פני לצא~ א~ור~ב~ל ג~
 קדו~ת יש ~בבל

 ~ח~ת ל""ה~~~ל ד~ו~אי ל~~" ונ~צא לל~ד ~א א""י ו~רי עכ~""~~התור~
 ~~צו~" חיו~ קדוש~

 ב~בל ~~ דא~
יש

 ~ו~ ~~ו""~
ובארן ~צרי~ בארן גם הלא נ~יאים" תקנת

 ו~וא~ ע~ו~
 יש

 ~שו~
 ~~ני" ~י" חכ~י~" ~קנת

~ידי~
 יבר~ב""~ פ""~~

 ~~ל"
 ~רו~י~

 פ""א
 ה""א~

 ~י"""ש~
 כן~~ו

 ה~~ם הוי ~~""י ג~
 ~שו~

 ~~ליונה~ קדו~תה

 ~~ס" ד~רי א~דדי" רש""י ד~רי צ""~~~~
 ב""~

 ~~צ""א

ע""~~

 ~א ~ל שם כ~ב
 ~אי~

 ~~ו"ל" ~א""י יוצאין
 ~ן ~צ~ו ש~פקי~~~ו~

 ~~וי ו~וכח עיי"ש" ה~צו~
~~~ם

 ה~צו~ ~~ ~פק~~
 ~לב~" ק~ו~~ה ~שי~ ולא

 ה~~ ~~~רינ~ ~שו~ו~ולי
 ~~~ו אא""כ

 ~ו~ר הי" ~דוש~ה ~פני ד~~ כ~"כ~ב בסל~" ס~~י~
 ~פני לצא~

היוקר
 א~ א~

 לא
 ~ן דב~פקיע ~סלע" ל~א~י~ הגי~

 עי" ~אוריי~א" ~ב~"סור יו~ר ~קנ~ו לו~ר ישה~צית
 גי~יןתו~"

 ~ד~
 ~""ד

~"~ 
 ע"ב דל""ד ובכורות ~תם ד"ה

ד"ה
~~~ 

 א~ורארק ~ל"~ ~~גי~י~~ ש~ ~וכ~ ו~""~ ~ב~~ ל~נין
 דר~נ~

 וצ""~ ~יי"ש~
 ~ש""ס

 ~~~ סוכ~
 כ"ה

ע"ב~
 אנשי~ וי~י ~~ניא" הא ג~י

 וגו" א~~לנ~ש ~~~י~ ~יו אשר
 ~ו~~

 אלא וכו" ~יו ~י א~שים
 פס~ ב~ר~ שלה~ שביעי ש~ל היו ~צ"הב~ת ~וס~"~

 ~ש~~ינן~אי צריכא" וכו"
 ~~ו~ ה~~

 ~~י דלא
 ~יי לא הא" ד~ול~ וש""~ ש~" ~ירש""י ועי" ~כ"ל~וכו" דפס~ חיוב~ ז~~

 ל~פקיערש~ים
 ~כלל בחיי""א ו~י" ~יי"ש~ ~פ~~ ~צ~~

ס"~
 י"ל ו~ילי י""~~~ סי~ן

 ~רןר~ה""ק א~נ~ שאני" ~~ב~
 ~ספ~""~ ~זי"~~ ~שלי~"א~

 ~שה ויואל

 ~אות א"י "שיבב~צ"ת
 ל"ה דבו~~י הוכי~ ק~""ז~

 ד~פקי~ י"ל שיהי" ואיך עיי""ש~ ~~רבנןיותר
 ~ן ~צ~ו

 ~~דו אא""כ לצאת יא~ור ~~ור"ה~צות
 ~סל~~ סאתי~

~~ג~
 ~~ה נר~ה

 ~אי~~
 ~פסחים

 ע""א~ ~~~""~
 דא~ר

ר~
 א~רו גל~י" לא כהנ~א ~סי~נא לא ~י ~~נא

 ולאלי"
 ל~קו~

 ופי" אינשי" ~דגלי גלאי לא גלי~" ~ורה
 ו~~כיל בהגוזנ כדא~ר ל~""י ~~בל גלה ~~נא רברש""י
 ~~ר אינשי" כ~גלי גלאי לא ~י~ז~"~ב"ק

 יוצאי~ ~ל~ידי~
 ואי~ת ~רדין ~ח~ת כר~י בעל יצאתי ואני~~~~~"
 וצ""ל ~כ""ל~~ל~ות

 ~ר~
 ~יש ס""ל לא לי" והא~רו כהנא

 ~דעת" לצא~ אין ~אל"כ לא"י" ~~~ל לצ~ת ~ה~י~ור
ול"~

 ו~""~ ו~שובה~ ~אלה בזה
 ~אסור י~ל

 ~ב~ל נצא~
 ארצות~שאר

 ה~ליונה ~דושה שנ~~"בה די~ שאני א"י אבל ה~ורה" ק~וש~ ~~ו~
 וג~

 ~ועי" התורה" קדושת

~"~~~
 ד""ה רל"ד סי" ~~יו"ד

 שכת~ ו~א~~
 ד~ז~ן

~רי"~
 ~עלה אין ואילך

 ג~
 ~שאר יו~ר שנ~ר לארן

 ~ררו~ נ~~י~ארצו~
 ~י"ש~ ~~ורה

 ל~"י בנוג~ ו~""~
 ~הדיש

 ע~יפא העליונה" ~~וש~~ ~שו~ ג~
~בל ~ק~ו~~

 בז~~ א~
 ~הוא~~

 א~~~~~~~
 לשאר ~~ב~ל לצאת ~אי~ור

 ארצו~
 ~וא

~שו~
 ~~ושה" ~שום דהוא או עשה ~יסור

 אי~ור ~שוםדאי
~~ 

 בבבל אבל ~ב~ל לצאת רק אסור
 ~ותרג~ידא

 א~ לצא~
 ל~קום

 אבל תורה" ש~ שאי~
~שו~

 גם התורה קדושת
~~~~ 

 היכא
 ש~ דאי~

 תורה
 דאסורי""ל

 לש~~ לצ~~

~~
 ~ברכית הכוונה ~זהו

 ~ד~
 ל"א

 ע"א~
 ש~ביא

ראי"
 לה~

 ~~וך אלא ~חבירו יפ~ר ~אל
~~ר

 ~ה~ הלכ~
 אלוי" כ~נא ~רב

 אשי בר שי~י לר~
 ~~א כי ~בבל" צ~י~א ~י ~ד נהרא~פום

 לה~~
 ~ר א"ל

 עליה ג~ר שלא ארן וכל וכו" אינשי ד~~ריודאי
 ו~~ירו עי""ש~ נ~ייש~ה לא~ר~שון אד~

 ד~~ ה~ר~י~
 דבר

~לכ~
 לי" ~ר~ז י"ל ולהנ""ל בזה~ יש

 ~""~ ~ב~"~~"ין ש~ ד~ו~ ד~~
 ~אחר

 ש~י~
 ישוב בה

 ו~י~
 לצ~ת שלא כדי ~כא" ~ד רק אלוי"~""כ ~ורה" ~ם
 ק~"שה~ ~~קו~

 ש~~ ~לכי~ ~~~~ ~ר~~""~~~~~
 כ~ב

 כש~
 שאסור

 ל~ו"ל ~~ארןלצאת
 כ~

 אסור
 ~אר ~בבל לצ~~

 שנא~רארצית
 ~בל~

 ש~ ו~כ"~ יהיו~ וש~~ה יו~א"
 ה~יר

~קורו
 ~י"א~ ~~~ ~כתובו~

 ~~~ר
 כ~

 רב
 יהו~~

 א~ר
 א~ר ~יני" ול~ילש~וא~"

 ר~
 כל יהודה

 ה~ול~
 ~~~ל

 ורבינו וגו"~ יו~~" ב~לה שנא~ר בעשה ~ו~רל~""י
 ~~סורה~י~רא כ~~

 ארצית לשאר ~בבל לצא~
 וא~

 ארן
 הכי נ~י ב~ראי דא~וראי ~~~ ו~ש~~ בכלל"י~ראל
 ~כ"ל~ס""ל

 ו~יי~
 ר~ה""ק ~רן ב~~רי

 ~~לי~"א~
~זי"ע~

 א" ~~א~ר ~שה ויואל הק" ~~פ~ו
 או~

דל~לכה ~"~
 נרא~

 ש~רי זיר~" כר" ~קיי""ל
 הרי""~

 והרא""ש
 ~הכל הך להל~ה ה~יאו ו~שו""עו~~"ר

 ~~לי~
 אפילו

 ג~בז~ה"ז"
 בג~" ~זינן

 לא"י ~~בל דסלקי א~ור~י כ~
 כר" ~הלכה ו~"כ כר""י" ~לא רב ~~שהו~שו

 זיר~
 ~כ"~~



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~י~ן
~~~~

~~~~
 מהל" ~פי""ג הרמ~""ם גם

 ולכאורה מ~לין" ~כל האפ~ק ~~ הי~ אישו~
 כן" ס~להוא דג~ מש~~

 וא~
 ההפלא~ לד~רי

 ~~כתי~ות
 שכת~ ש~~

דר~
 ארצות בשאר מ~לין דהכל המשנה יפרש יהודה

 רש"י שכ" וכמו ~~~לחון
 גי~ין~ ~ר~

 ה~~יא ג~י
~~דינת ג~

 הי~
 משה ויואל ב~פה"ק ~""ז והקשה מב~ל~ לבר

 אות~~ם
 א"~

 מדינ~ ב~ון דאיתא היכא דדוקא
 הים

 אמנם ~יי"ש~ כן לומראפשר
~~ 

 כ~"ש נדח"ק אם
 אמר ונא לא""י ~~לין הכל רק דאיתא ~~תני"ההפלאה
 אבלמחו""ל"

 ~רמ~""~
 ושו"ע

 סוס"י ~אה"~
 ע"~~

 דאמר

 לומר א""א בודאי לא"י"מחו"ל
 כ~

 ~ריש ~תוס" כ~פורש

גי~ין~
 צ""ל ו~""כ שם~

 ~דיו~ ~הר~~""~
 ~ימרא רק ~~יא

דר~
 ולא שמו~ל" אמר יהו~ה

 דס""ל ~שום י~ודה" דר~
 דוקאכן

 ב~ני~
 לא"י~ ~~~ל ולא ארצית לש~ר ~~~ל

~~~
 איירי דמתני" שס""ל

 א~
 דהוכיחי י"ל ~ז~ה"ז"

 מ~""ר ~גאון וכדברי ~מ~~ש" ~ז~ן ~ירושליםדל""ש ~ר~ה" לנוה יפה ~נוה אפינו ~~ני" ד~ר~ה~מה
 ~חיו~ד חת"ס בתשו" ז""ל מרגליות ~ל~ןאפרים

 ~ימ~
רל"~~

 ד~רי לפי ל"ש שם" חת"ס ב~שו" זאת ש~חה ומה
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

 ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~גי~ ~~~~ ~~~יי~ ~~~~~~~י~
 ~~~ ~~~נ~~י~~

 ~""ו
 ~~~ר ~ו~~י~ ~~~ ~ ~~~~

 ~ו~~~ ו~"~ ~~~~"~~י~
 ~~~ר ~גו

~~~יר ~
~~ 

 ~~י~~
 ר~י ~~~ ~יי~ ר~ ~ז~""~" ~י~~ ~~~~~~~~~~~

 ו~~~" ~~~י ~י ר~י~ ~~~יי~ויו~~~"
 ~ ~~ו" ~~ר~ ~זי~~ ~~ י~ ~ו~" ~~זו~ ~""~~

 זו

 ~נ~ר ~~ ~~ ~~~רי~" ו~~~~ניי~
 ~~~יי~ ~~~"~

 ~~ר ~~~ירי~"ו~~
~~~ 

 ~~~יי~ו
~""~~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~~ ~~ י~ ו~~~~" ~""~ ~ ~~~"~~~ו~
 ~~~ר ~ ~~ ~~~ירי~" ~יו ~~יי~ ~יו ~ו ~~ ~יו"~י~

 ו~ ~~~י~ ~יו~~""~
 ו~~ ~~~יי~ יו ~י~ו~" ~ו~ ~~~ו~ ~~~"~~~י~ו ~~~ ~~יי~יו ~ ~~~ירי~~

 ~~~רי~" ~יו ~~~יי~ ~יו ~~~""~ ~~"~ ~~~~~~רי~"
~

 ~""~ ~~י~יו
 ו~~~~ ~~~נ~ ~~"~" ~~~יי~ו

 ~~""~" ~~"~ ~~ ~~י~" ו~יו ~~ניי~ ~יו ~~~י~ו~"
 ~~יר~ר ~ר~""~" ~~יי~ ר~~~י" ~י~ו ~~~~ ~~~ירי~"~~~יי~ו~~

 ~~~~~ ו~ו"" ~~~~ ~~~ירי~ ~~

~~~~
 ~א""~ ~ני~""י

 סי"
 נ"~~

 כרשב""ל" ד~לכה כ~ב
משו~

 ד""ל ~~ב""מ ד~סוגיא
~~""~ 

 דאמר דריב""י"ב~ו~דא כוותי""
 לכ"~

 ו~ריך לך" ולא אפקרינ~ו
 ~""ש וה~נן כה"ג" ה~קר ~וימי

 ו~""ה וכו"" או~רי~
 ל~ניים הפקר שיהי" עד הפקר דאינואומרים

 וכמ"ש דוקא" דר~ל אלי~א א"ש וזה ~יי"ש"כש~י~ה ולעשירי~
 דפאה~" ~פ"ו ~פיה"מהר""ש

 וכיו~
 ד~נ~ודא דס~מא

 ש""~ לר""ל"אזלא
 כוותי"" ד~לכתא

 וא~
 גדול דכלל

 ילא ~ב~לי דוקא ~ה ר"י" לגבי כר"ל הלכ~אבתלת דר~
 דאר"א מ~א ה~יר שלא וחידוש ~כת""ד~בירושלמי

 ש~
בירושלמי"

 דליש~
 כיון וא""כ לרש~"ל" ~סיי~ דמתני"

 הלכתא מסיי~תוד~תני"
 שושן ~ס" ראי~י שו~ כיותי~

~דית
 ~~גאו~

 מ"ג~" ד~דיות ~פ""ד ~אסקאווין וואלף ר"
 דאי~שכת~

 ~תשו" ו~י" ~סייע~ו" דמתני" מ~א ראי"
 ~סימן ציוןשי~ת

 ק"ג~
 שלא ד~יישב

 יוקש~
 מש""ך לפי~ז

 ס""ז~~ סי"~חו"מ

 ~מ~על רי"ד לה~וס"~~~י~~
 ~רידב""~

 ז""ל~
 בגליון

 דאי~א ה"א~" ~~פ""דהירושלמי
 בירושל~י ש~

 ~דלי~ לקרק~" ~מחו~ר ניתנת הפאה ש~" דתנן מה~ל

 אומר ר"ש ל~ניים" ומחלק מוריד ה~ית ~~לו~דקל
 תכלה לא כתי~ ש~" ובגמ" ~כ"ל" אגוזי~"~חליקי א~
 מכאןשדך" פא~

 שה~א~
 אפילו יכול לקרק~" ~מחובר ניתנת

 ~ושל שהק~ן מיוחד קציר מה קציר" ת"ל ו~דקל"~דלית
 אית וכו"~ כגדול~ו

 ד~~
 ~ או~~"~"ל כן" ובדקל ~דלית יכול וכו"" ~קשה ת~ו~ה ~ניהםהנח ת~ו~" הדא" ~ן משמו~נא

 אלו את ו~וציא אלו את לר~ות ראית
 האילנות כל ר"מ" ~ש~ תני וכו"" סכנה של שהםאלו א~ אני ומוציא סכנה" שאינן אלו את אני מרבהוכו""
 קציר" דריש לא ר"מסכנה"

 ור~נ~
 ~מא כל קציר" דרשו

 ור~נן סכנה" האילנות כל או~ר ר"מ אלא קציר"דרשי
 אנא סכנה" איןאמרי

 הדלי~
 ~כ""ל~ ~ל~ד" והד~ל

~~~
 פלוג~א שם הפנ"מ שפירש

~ייש דר""~ ור~נן" דר"~
 נכון ~וא חיישי" לא ורב~ן מו~~ת" לסכנ~

 ל~י~ו~א חייש דר~מ מקו~ות" ~כ~ה דאי" ~ה לפי~אד
 צריך אך חיי~י" לאור~נן

 לח~
 חמירא דקיי"ל הא ~ין

 דבסכנתא מאיסורא"סכנתא
 ~י" למי~ו~א" חיי~י כ""~

 ו~ש"~ ח""י~" סי" ~חא"ע ונובי"ק ד"י~"~חולין
 ~יו"ד

 ר~~""ם~י" גדול~" לסכנה אלא חיישינן דלא הא ו~ין ק~"ז~"סי"
 ~פ"~

 רק כ~~~י ונא ה~""ז~" מ~"ע מהנ"
~ה~יר~

 רצה ~נ""ל"~~~~~
 נפשו~

 דהר~~"ם שם" רי"ד בתוס"
 כ~ב מת"~~" ~הל"~שם דהרמ~"~ הנ""ל" כרש~"ל ד~לכה ל~ס~ירא

~~~~ 
 דמ~לק ו~דקל" בד~ת

 משי~~ידו"
 דנפקא לכאורה ומוכח גדונה" סכנה שהם

לי"
 ~דרש~

 שאין דאיתם
 דהוא מוכח וא"כ סכנה" ~ה~

 לי" ~י~~יא דאותם דקרא כיון ר""י" לג~י כרש~""ל~וסק
ל~ין

 משום הפקר גבי דב""ה ~~מייהו ~כ""ח ~כנה" ~ה~
 הירושלמי" מסקנת דלפי אח""ז" ו~חי מונ~ש~~"דילפי
ג~

 למאן
 דילי~

 צ""ל מקציר"
 דסכנ~ ~~ע~

 דתלי" לו~ר" ג"כ דה~יר ש~" ~דות שושן ~ס"~ו~י" ~יי"ש" מדר~נן
 דרישאי

 ~ו~~
 ל~ין

 אלא סכנה" בה~
 הר~~"~ ד~ד~~

כת~
 ~יי"ש~~ להיפוך

~~~~
 להוכיח ~וד יש

 דהרמב~~
 דרשה לי" לית

 הרמב""ם ד~נה סכנה" ב~םלאין דאות~
 ש~

 ~~הלכות

~ת"~
 פ""א

 ה""ג~
 או שקצר" הקציר כל אבד וז""ל~ כתב"



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 שנ~~ קוד~~ר~
 ענ ע~ר ש~רי ~ו~~" ~""~ הפאה"

 יכול ואינו ת~שהילא ~~צי~
 לקיי~

 ~שה
~~~ 

 ~כ"ל~ לו ני~ק
 ~כ~ת ~~~ס" ~~~~ו~רו~~ורו

~"~~ 
 ע""~~

 אי~או~א ש~" ד~~~ר
 פא~

 ~~ר ~רח~נא
 ש~~ פא~ ~כל~ ל~

 וגו"
 ול~רלעני

 תעזו~
 לא ~קיי~ו לה ד~שכחת ונו"" או~ם

 ~ד"ה רש"י ופ"" ב~לו" ולא ב~לוקיי~ו"
 אות~" ~עזי~

וקס~ר
 תעזו~

 אחר
 ע~יר~

 הלאו
 ~ש~~

 ~כלה לא
כלית וא~

 א"ל האיך וא"כ ~כ""ל" אות~ ת~זו~
 או~~ ד~עזו~

 שאי~ל~ע~
לאחר ת~זו~ הנ~ ~~~ו~ר" נו~נין דאין סכנה ~הם
 ע~"ר~

 ד~~חו~ר ~~לוש" דהיינו ~ש~ע" הלאו
 לאחרא~א

 הלאי" ע~יר~
 דאי~

 פא~ נותנין
 אלא

 ל~סו~
לר"~

 כוו~י"י ד~ילכ~א
 ואי~

 וא""כ ~דאורייתא" שיעור לו

תעזו~
 ~~יעו~ לאוק~י וא""א אייריי ~תלוש

 דאותם
שיש ל~ע~

 ~קציר~ דדריש וע"כ סכנ~" ~~~

~~
 ואשכחנא אחר" ~אופן לו~ר דיש וראי~י ש~~י

 ~ייש~ ~ו~ה~רנניתא
 הערת

 הש~~""~
 ~פ"נ

 ו" ~ת~ורה דפריך י"~~" הנ"דגירושין
 ע""א~

 א~יי על
 דרח~נא פאה והרי דא~ר" ~הא ~הני" ע~ד אידס""ל
 ~צות ו~נן ~~וצרך" שדך פא~ תכלה לאא~ר

 הפריש לא הק~הי ~ן~פריש פ~~
 הק~~ ~~

 ~ן יפריש
 שאני א~י"" לך א~ר ~~~יי~ ~יו~~א וכו""~עו~רין
ה~~

 ק~א דא~ר
 ~~ר ור~א י~ירא~ ~ע~י~ תעזי~

 ~~רן לאל~ה ~זה" לת~"ה והר~ה עכ"ל~ וגו" כר~ו ה~פקירדתניא כר~י" ה~פקיר זה ואיזו שכזו" אחרת ~זי~ה לךי~ נ~
 ~~עזו~ לא~יי" ~פשו~

 לאחר
 ע~יר~

 הלאו
 ~"כ~ש~ט"

 א~ ש"~
 יש פאה הניח ולא קצר דכ~ר

 ~שילוח ד~י~א וכנוונא כן" שאחר ~ע~"~ה תקנה עודלו

 ~~סו~~ק~
 יהודה לר" ואך חולין~" ~סכת

 א~~נ~
 ש~"

שלח
 ו~ע~ו~

 ~ש~עי ~~י~רא
 ~ש~ וכ~

 ~תרן לא ל~ה
לר~א

 ד~עזו~
 שאין לו~ר י~ירא

 לוקי~
 ו~יי"ש עליו"

~ד~ריו
 ות~צ~

 ~עם~

~~~~~~
 ~~ד ~כל י""ל"

 אלי~א שי~א לי"ש~" רוצ~
 ~~ע~ אי דתלי" ד~רינו ולפי הדיעו~"דכל

~או~~
 לאין

 א"כ סכנה" ~~~
 או~~ ~עזו~

 ~~חו~ר
 וא~ אייריי הלאו ע~ירת דלא~ר לו~ר א"א וא""כאיירי"
ניל~

 רצה ~א~יי שפיר" א~י"וא"כ ~יירי" ~ל~ו ע~ירת דלא~ר לו~ר אפ~ר אזי ~קצירי
 א~ ל"יש~

 אי
 ~לאחר לו~ר א"א וא""כ סכנה" ~הםלאין ~אות~ ניל~
 ע~יר~

 הלאו
 א~ר ו~"כ~ש~~"

 ור~א י~ירא" ~~~זו~ דילי~
 אי אףלתרן רצ~

 וא""כ ~קציר" ילי~
 תעזו~

 ע~ירת לא~ר
 ו~~ילאהל~וי

 דאי~ ש""~
 ול~~ לו~י~"

 לי"
 י~ירא" תעזו~

 כר~ו~ לה~פ~יר לו~ר צריךוע~כ

~כסק
 דאי~

 ~ל~ לוקי~"
"~~~ 

 אי~~
 נא~"י דיוקא

 ו~~נ"ל כוותי"" דהלכ~א לר~א ולא י~ירא" ~עזו~דאיכ~
 דלכליתכן

 אלא ניקי~" אי~ הדי~ו~
 שר~~

 לייש~" רצה

א~
 אי

 ילי~
 לאין ~קציר

 ~ע~ו~ יאזי סכנה" ~ה~
 לאחר

 הלאוע~ירת
 ואי~ ~ש~~

 דפי" הא ~אד ונכון לי~ין"
 ~שום ד~"ו~" ~~~כו~רש""י

 ד~עזו~
 לא~ר

 ע~יר~
 ~לאו

 פי" ולא~~ש~ע"
 ~ו~~ דש~~ יתירא" ~שי~

 על ו~ולך

 להפ~ר ~או~~" ילפי ~~"ה ~ס"ל יו~נן"~
 לעשירי~

 יע""כועניי~י
 דאילנו~

 שיש
~~~ 

 ~~ציר" יל~י סכנה
וא"~

 אפ"ל
 ת~זו~

 לא~ר
 ע~יר~

 ~ר~~""~ ~~א~~ די""ל ~ראשונים" רי""ד~~רי א""~ ו~ז~ ~ש~~~ הלאו
 הדרש ~"ל

~או~ם
 ו~~~א סכנהי ~~~ לאי~

 וג~ ד~רא"יתורא ~שו~ לוקי~ דאי~
 ר~א

 ל~רש שרצונו אלא לזה" ~וד~
~~ל

 א~ ~דיעו~
 ל~""ד

 דתעזו~
 ~ספרועי" ~ש~ע" ~לאו ~~ירת ל~חר

 נש~~~
 ל~ס" ח"ים

 חיי~"פ~חי ~ש~ ~ה~~~תי" פ~~
 ~~ני~

 זה~

~~~~
 הערת

 השעה"~
 ~אופן הנ"ל ~דרך לייש~ אפשר

 דהנ~פשו~"
 א" ~פרק ~~ו~פתא ~~ואר

 ~ד"א ר"" ~~ר ש~י הראשונים כ~הנ~רסת דפאה~
 ~~ ס""ל"ר~י דנ~ וכ~

 לא
 נת~

 אח""כ" נותן קצירה ~ש~ת פאה
 ס""לור"י

 תעזו~
 עי" ~ש~עי ~~יקרא

 ~סו~
 וע"כ חולין~"

 נייש~ רצהא~"י
 ד~ריו

 ג~
 דר~האיכא ד~א~~ ואי דר""י" אל"~א

 דתעזו~
 ד~חר ל~שה י~ירא

 ה~או" ~ביר~
 חד דאין ס"ל דר""י י""ל יהוד~" לר" לוקין ~דועא""כ

עש~
 א~ לאווי" תרי ~נתק

 ~~י" ~~" זה ~~וכין שאין

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

 לד~ר הרחי~ו אשרו~~רונים"
 ב~ני~

 איכא וכאן ז~~~
 א~ אך כנ~" י~" ~~ויקרא לאווי~ר"

 נא~ר
 תעזו~

 ל~תר
 עש~ תרי נ""כ איכא א"כ~ש~ע"

 ז~חים תוס" ~עי"

שו~
 ליכא

 ר~
 חד

 ע~~
 לייש~ רצה ור~א ~נתק" ואינו

~"~

 אלי~א
 דחולקי~

 ו~~זו~ ר"י" ~ל
 ~ש~ע" לא~"כ ושלח

וכ~שר
 ~ו~ כ~

 ד~לכ~א" אני~א ~~~ת
 ו~י~

 ו~""ז לוקיןיד~א~ת דר""י" ~לי~א
 תעזו~ ~ש~

 ל~פקיר וצ"ל ל""ל" י~ירא
 דא"כ ~להי ד~רינו לפי ~יאור צריך שעדיין אלאכר~ו"
 הלא דווקא" לר~א פריךא~אי

 יו~שה לא~יי ג~
 דס~ל ל~אן ל""ל"י~ירא תעזו~

 תעזו~
 כיון וי"נ ~ש~ע" לא~"כ

 אלי~א ד~ייש~ ~א~יי"דסליק
 ~א~

 דס""ל
 ~עזו~

 ~עיקרא
 קשה לא ~זה דלמ"ד דויקאי לר~א ~ריך ע"כ~ש~~"
 לתי" לוקין שאין נו~ר ~תרן ~י" ואי דייקא" לר~אאלא

 ~ו~י~ ~א~~ ~נ""ל השני דלת~ הנ""ל"הראשון
~~ואר לר""י"

 ~סו~
 ל~""ד קשה ה~ עדיין א"כ ~ולין~"

 ~~רן ע""כ ~~~ע"ל~~"כ ד~~זו~
 ד~עזו~

 כר~וי ל~פקיר י~ירא
 ת~זו~ ה~"ד" לכל ל"קוא""כ

 ו~~ילא ל""ל" י~ירא
 אין ~דוע ~א~~ יוקשה דא"כ ואי קשה" לאלא~י" ג~

 ע""א~צ""ד
 ד""~

 אלא הפריש~" לא
 ~~י~ ~שו~

 ענינו
 חש לאלכ~~"

 ~ל~ ל~
 לה~ציא

 ישו~
 על

 ~עזו~
 י~ירא

אלי~~
 ~~"ד~ דכל

~~~
 ראשית לפ~ש" ~זה ש~צאתי ~ה ~זה" לי ד~יתי
ד~רי

 לפשו~ ~ר~~"ם"~ס~רת ~כ~~~ כדי ~זה והי" רי""ד" ~~ו~~ו~
ר" ~פ~וגת~ הנו~""י" של ס~יקו

 יוחנ~
 ור""ל

 א~ל כ~י" ~ל~~ ~נ""~
 ~א ~י נעש~" ~~

 כי ~~יל~ו" על ו~וכיחסו~ו
~~ 

 ~ש~~ה
 א~ ה~~~ לפי כי נ~~רי~"~ד~רים ראשונ~

 דקצירי לילפו~א
 דסכנ~ה~~~

 ~~~ריו" ועי""ש ~~נו" זע ולא סר לא
 ~~קו~~~~~

 להוכיח ~א~כ~י ~~ר
דעכ""ח ~~ו~ו~ ~~~~

 ~לכ~
 ~ש"כ ~וע""ע ואכ~"ל~ הנו~""י וכד~רי כר""ל

 קכ""ו סי"~ח"ו
 ו~י" ~~ו""א" והנ~ ד""~

 קכ""~
 ד"ה

ו~נ~
 ב~~""א~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~~~ן
~~~~

 ~~~~~ו ~~~י~~~~~ן
 ~~~~~~~ ~~~~ ו~~~~י~ ~~~~~

 ~" יו~ ~""ו" ~~~"~ ירו~~י~~~"~"
 ~~~ ~""~ ~~ו~

 ~~"~ ~~"~ ~~ר~ ~~~~ג~
"~~

 ~~~"~ ~ו~~ ~ו""~ ~~"~ ~"~ ו~~"~
 ~~~~ ~ו~"ר

 ~~י ~" ~~י~וו ר~ ~~י~""~"~~~~~~~~
 ~ר~

 י~""ו~

~~~~~
 ~"~ ~~~וו" ~~י~~י

 ~~י~י~ ~~~~י ~~~~ו
 ~~~~רו ~~~י~ ~~~יו ~~~~ ~~~~~~~~

 יו~" ~י ~~~י~ו~ ~~~~ו~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~רו~י~יו ~~~ו~"~ ~~יר~ ~~ו~ ~~ו~י ~~~ ~~~י~"~~~~
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 ~רי~~~
 הר"~ לדע~ ~~

 ~ירק ~אזלינן ~~א דס"ל
 פ~י ג~ר פירושו לקי~~ן"~~ר

 וכנ""~
~"~ 

 ס""ל
 יש אכ~י ל~ד פירי ~~ג~רנ~י

 ~ז~
 ~שום

 ש~יעי~" ~דוש~

 ריד~~ז ~~י~ ועי" ~ש~יעית" נלק~ו א~ מדר~נן"עכ"פ
 ש~יעי~~הל"

 סעי" ~"ג
 שכ~~ י"ד~

 מעע נ~גדל אפילו או ~ששי~ פריו נגמר דאםוי"א וז"ל~ להדיא כן

~ששי~
 אך ספי~ין משום ~ו~ר

 ~~חוי~
 לאכלו

 משום עכ""פ יש לכו"ע הרי ~נד""ד ~וא"כ עכ""ל"ש~יעי~ ~ק~ו~~
~דושת

 דר~נן~ ש~יעי~
 ל~עיר יש~~ן

 שכ~~~
 הרמ~""ם

 ס"~
 ל~רמ~""ן ג"כ

~~ירושו
~"~~ 

 כ""ה ~ויקרא
 ה"~

 א~ל וז""ל~
הירקו~

 שצ~ו
 בש~~

 משום ~הן ויש ~~~י~ית ונלק~ו

 להפסד דיני" נכל ש~יעי~~דוש~
 ~אע"~ול~י~ור" ~סחור~ ונקר~נו~

 הולכים שאנו ~פני ~ששי~ נגמרי שג~לו
 ז" ~סי" ה~זו"א וכמש"כ עכ"ל" וגו" ~ירק"" לקי~הא~ר

ס"ק
 הנ"~ ה"~

 עיי~ש~

~~~~~~
 שלנו ~~צלים דינא ל~מוד

 מכל~~צלי~
 ה~ריסים

 ~ר"ה ד~רש~י מאו~" ~שה ~מ~ניתין"הש~וי

שם~
 ד~ינא מ~י~ר

 ר"ה ~פני יום ל" מי~ דמני~~
 ד~שי~

 זה ~~שית"משנ~
 שדרכןכיון המצרי ופול ~סרי~י~ ~~צלי~ דו~~

 ל~נו~
 מים מ~ם

 ש~ו~י~
 פרק

 א~~ לה~קו~~" כ~ילקי~~ן ~ני אח~
 ש~ר

 ~~כ~ שאי~ ירקו~
 מ~עא~ילו ~כך"

 מ~~
 דע~ו ו~~לה ירק מ~ין יצ~ו צא מים

 ~~ריסים ~צצי~ ~ל שפי" הפירושי~ ו~י רש"י"~כ""ל
ש~ע~יקם

 ~משנ~
 צ"~ ש~" המ~~י" ~ל יוסף

 אם ~ו~א
יש

 ~הנ~ לזה" ~ניד"ד ~צ~ים ל~שיו~
 פי" ~~יא הר~""ש

 ו~ר""מ ~כפרים" ~גדילים ~צנים מיני מש~ ~פניופי" ~ירו~ש" ובלע""ז זר~" ~~~ין ~לא קופראי ~צליםהירושלמי"
 ויוציאו יצ~חו ~לחו~ם כשי~קרום ה~צלי~ ד~רךפי"

 ~שמוציאים ~כך דרכו ~~ינו מין ויש מ~~~י~"פרחים
פרחי~

 ~היו~ם רק
ו~ם קורקו~~" מ~ר""י זרי~י~" ~~רק~

 ~ר"~ ~~~ ורש""י הסריסים" ~בצלי~
 י""ד

 ~עשו שאין ~ל~ז ציפול~יפירש ע"א~
 גדולי~

 ~צלים" כש~ר
וכ~

 הר""ש
 אות~ דקוראי~

 ~מלכ~צ ומ~ר~י ~לע"ז" ציר"ש
 ור""ח קופינצ~י"כ~~

 כ~~ שם~ ~~ר~
 שמי~ך

 ראשיה~" ל~~ג~נ כ~י שהוקשוקו~ם זרע~
 וכ~

 ה~רוך" פ""
 ~ו~וכ~~

 י~שו ולא ה~רי~" כמו ראשם ש~~תך ~צלים
 ונ~~ד מ~"ש ~בהל" והרד~""ז המלאכ""ש" וה~יאוזר~"
 ~ל"פ"א

 אשר ~~ ~~רי~י~ ~צלי~ כ~~ ~"~
 צריכי~

~שקא~
 ~ם בעל ושל סריסי~" נקרא ולפיכך תדיר

 שקש~ ~רי לפרקים" אותםש~קים
 דין לל~וד מאוד

 ~נ""ל~ הסרי~ים ~צלים מדין שלנו~צלי~

~~~
 ~~~מא קור~וס ה~ר""י ד~רי שה~יא

 מ~ום הוא~ים ד~ני~~
 דכשנמנ~

 ~ם ~רי ~י~ מהם
 ~נ~ כ~ר" נל~~ו~~ילי

 ~ין
 ~מ~

 ע"ז כ~ר ש~~יר
 ~נת~~פר

 יו~~
 ~~וגיא

 שם ש~~יאר ~נ"ל" דר""~
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 יצאו ש~י~ז משום ש~וא יום" ל" מיםמ~ם
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 כנלק~"" הוי מים מהם שמנע דכיון ירקו~" ב~ור~

~~~~ 
 קורקוס ~מ~ר"י דברי ~~~יר ~משנ""י ~מש~כ
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 ל~~אר~
 מ~פחתך

י~
 מ~ום ב~""ג

 קדו~~
 ו~ה"ט כנ"ל" מדרבנן ~בי~ית

~רמ~
 ברכות חו~מי בכל וחיתם

 כנלענ""~~ ב~ה" היתר לומר בידיאין
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 כק~ניות דינם אם ~פוסקים נס~פ~ו בצמ""ג
 ~~לקי~ה אף כ~~ניות" דינם ~א~ כירק"או
 ~""מ ב~בי~י~"היתה

 ~ליש א~
 וכ""~ גידול~

 כל
 גידול~

הי~~
 ב~~ית

 א~
 בו אין ב~בי~ית" היא ד~לקיטה

 ל~יטה" ב~ר אזלינן כירק ~ינם ואם ~בי~ית"ק~ו~ת
 ~מנחת ~ב~~רינוו~~

 יצח~
 ס~ ~""ח

 ~"א~
 ~~ו~ת ב~נין

 ב~~ית ~נגמר ~היכא גפן~" ~צמר כו~נה בצמר~~י~~
~לקיטה

 הית~
 ב~בי~ית

 נקטינ~
 לחומרא

 בז~ די~
 ~כ~ית"קדו~~

~~~~
 אות ~" סי" ~~בי~ית ~חזו"א

 ה"~
 ~אמרינן ~הא ונ"ל ול~בי~ית" תו~"ה ב" י"דר"ה ~ וז""ל כ~ב

 ר""ל ב~~ית" גידולם נג~ר כ~לא היינו לקיטה" בתרירק

~ז~
 הליקוט

 גומר~
 ~י""ג ל~יל ~אי~א הא איירי ובזה
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 ~~ יר~ ליק~

 ~~וא ~לא
~ כו"" ~~מ~  נג~ר אבל 

 א~ יל"~ כו""גי~ילם
 גמר ~תר דאזלינן מו~ו כול~ו

 איכא ול~י"ז וכו"" ל~יל ד~~רו הא האי מאי א"כפירי"
 פ"א ~ר"מוד~ת פירי" גמר ב~ר ~אזיל מו~רין הספיחין כל ~מתנ~תנא

 מע""~ מה~
 אלא נגמר מ~ני ~לא

 בה"~ וכמ""~ מ~ש"לקיטה
 ונגמר ל~ונה""מ ~בא אע"פ

 הנ~ב~ני""
 אמר ~לא הדבר כפל

 נג~
 ~יינו ~י""ל

 ~ונ~
 ולז~המ~~רו~"

 וכן מהני לא נגמר דאפי" כפל
 ~אפילוה~ ~~ ~~מ~

 וכ""כ לה~א" מת~~ר ירקו גמורין ~צצין ~~

בפ""~
 מ~ואר וכן כו"" כככר ~י~ אם ~אפילו ~מיטה מהל"

 ~חילקבמה
 בי~

 גם וכן וכו"" וחביריו לאורז ירק
 כ"ה ~ויקראהרמב""ן ~ע~

 ה"~
 ב~~ית" לג~רי ~ג~לו ואע""פ

 ~אנומפני
 הולכי~

 ו~ני החזו""~" ~כ""ל לקיטה" אחר
 ב~י~ת הולכים~אנו

 הרמב"~
 כן" ~סקינן

 כנ""ל" כותנה~מן ל~ני~ וא~
 וכ~

 ה~~י~ה" ב""דבר נתפר~ם
 כירק ~דיני ~~~" זה ~יו"ל תשמ""ז" ה~בי~ית~נת לקרא~

 ~~י"לחו~אי
 בזה ו~י" ~""ב~" ~~ ~~ו~ ~~

 ב~ו"~
ישועו~

 ~סי" ~ה
 א"~

 ב~" והביאו
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 מ~נת
 ו~"כ ל""ב~" סי"~ח"ב יוס~

 הי~
 הנ""ל~ בנד""ד גם להח~יר נ"ל

~~~
 ~~""ל ~לי~""א לנדאו הרב הג~ון ל~ני בא כא~ר
 ענפים מ~ן ~וגמא אתווהביא

 ~הגר~ינים לי ו~ראה יב~ים" ~~לי~ם גפן~צמר ~גר~יני~ ~בה~
 הצמר~בתוך

 גפ~
 ואי~ לגמרי" נגמ~ו כבר

 ל~ם
 האילן" ~םק~ר שו~

 ואי~
 התוס" ~ברי א~ הביא ~פיר~""ז האילנות" מ~ן יניקה ~ום להם

 ~~ב~
 ~" ~""נ

 משום ~~או ר~י אומר וז""ל~ לה~" משכחתבמחובר בד""~

 אי~ור בו אין נארן ~מחובר דא~""ג לה" נקטתלי~~
 ~יב~ כיון~לי~ה

 קכ"ז ~והרוטב ה~ור~פ" ~~ולי~ כד~וכ~ ~ארן" מן יונק אינו
 ~"ב~

 ו~י" עיי"~"
 ס~י" ~ל"א סי"~יו""ד ב~ו""~

 קכ"ו~
 ~ם בשו""ע מ~""כ ~~ל

 ~ס""ק ה~""ך כתב ~י~ורו" לקיטתו ב~~תהירק
 כל ~ל ג~ל ~היא ~וז""ל קמ""ג~

 מי~
 ~כל לחות ~יונק

 מ~~ריו ומ"כח ~כ"ל" ~ותו"~נוקטין ~~ ~~
 ~יונק מ~ום בירק" לקיטהבתר ~~ולכי~ ~~ט~~

~~ 
 כנ""ל~ לקיטה

 בנ~"~~~"~
 ~כ~ר

 כמו ~הוי י"ל מקורו" נתייב~
לקיטה"

 ונו~~
 ב~ר שהולכין מה ה~נין ~כל ~"ז

 רק ~וא בכו~נ~"לקיטה
 ~ו~

 ~א~ ו~י~ כנ""ל" חומרא
ביר~

 אם גופא
 אזלינ~

 בתר
 לקי~~

 דכבר ~יכא ~~בי~ית
 ב~ פליגי לגמרינגמר

 ~תוס"
 והר~~"~

 ר"ה ~תוס"
 פ"א רמב""ם ול~בי~ית ד"ה~"ב י""~

 ~ע""~ מ~~
 הל"

 הח~ו"א כתב ומה""טכנ""ל" ~"~
~~ 

 ב~""ה ט""ז ס""ק ז" ~סי"

וירק~
 ל~ע""ש בנוגע

 ומ~
 ה~ני" ~~נה ~נגמרו בפירות

~מ~~
 ~~נת ~לי~ית ב~נה ונלקטו

 מ""ע~
 ל~נין ~בל צריך" א~ ~ני מ~~ר~יהי" להתנו~ ראוי
 לית~

 ~""מ ~יי~"ל~קל י~ לעני
 דנק~

 בנד""ד ומצטרף ל~פיקא" לה
לקולא~

~~~~
 לכאורה נראה היה

 ~לא בכותנ~" לנ~"~ בנוג~
 אלא לגמרי" ~נגמררק

 דאין ל~קל י~ עוד"~אילן יניק~ שו~ כא~ ~אי~
 וחייב ~~יעית" קדו~~ בה~
ב~רו""מ~

 ג~ ~אמ~~~~
 ~ירק ~~ולכים ~ס""ל יהר""ש ~תוס"

אחר
 ס""ל מ"מ ב~~י~" ~~י~ה פרי ג~

 ~כ"פ ~בי~ית ק~ושת י~ ב~בי~ית היתה~הלקיטה ~היכ~
 וכמ""~מ~רבנן"

 השולחן ~את לס" ב~~הותיו הרי~ב""ז
 ~"ג ~~יעית~ה"

 נגמר דאם וי"א ~וז"ל~ ב~ג~ הי""~~
 מ~ום ~ו~ר בש~י~ ~~ט נ~גדל אפי" או בש~ית~ר~ו
 ~ביעית ~קדו~ת לאוכ~ו ~מחיייב אךספי~ין

ותוס" ~ר~
 ~כ""~ ז"ל~

 ס"ק ט" ~~י" ה~זו""א וכ"כ
 ו~~ ירק"~""ה י"ז~

 פס~י ~~"י ה~בי~י~ ס~ר בקונ~רס
 ~ינים~ פ~יהחזו""א
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~~~~ ~~~ ~י~~י~~
~~~

 ~והר""א הרה"ג ידינ""פ העיר שוב
 רא~~

 ~לי~""א
 ~נ""ב ~~בת התוס" כד~ת ס"ל לאדהרמב""ם

 ~כחת במחובר ד""ה~"ב
~~ 

 שאינו דב~בר הנ"ל"

יונ~
 שהיא אע""פ הארן מן

 ~~ובר~
 מהל" ~בפ""ח דפסק בשבת" ~לישהאי~ור ~שי~ ~ו אין לארן

 שב~
 הל"

~"~ 
 הן יבש א~שא~

 ו~וקצי~
 בשו""עהמחבר הכרי~ וכן בשב~י ה~ולשן חייב

 לה~~
 חיי~י ד"ה ב~ה""ל משנ"בו~י" י""ב~י ס~י" של"ו סי" ~או"ח

 וכ~
 ~כלל החיי""א ה~תיק

 ס~י"י~
 ה"~

 הם שכבר א~"פ האילן מן פירות התולש
 נתייבשו וכבר לג~רי יבש האילן גם א~אפילו ולהרמב""~ לכו""ע" חיי~ לחי~ ה~ ה~וקצי~ א~יבשים

 הפ"רו~ ג~
ו~וקציה~

 הרמ~""~ של~~~ הרי החיי"אי ~כ"ל חייב
והשו""~

 ~כ~"ד~ הנ"ל ~תוס" דברי ~ל להס~מך א"א

~~~
 ברירא לא כנ"ל" ה~צי~ות הי" אם אפי" בנד""ד
 אםלן

 ל~~~
 בשנ~ייבשו שבת לגבי חייב הר~ב""ם

 שם בבה"ל כמבואר ~וקציה~"גם
 חייב~ ~ד""~

 וז""ל~
וד~

 הפירות יב~ו דאפי" י""א הפוס~ים" בין פלוג~א דיש
 האילן יבש וה""ה ~ו~וקציה~יהם

 אפ~
 ד~כ"פ כיון חייב

האי~
 ~חובר"

 וכ~
 הפירות ~ה"ד

 באילן" מחיברי~ נ~
 המג"א" או~ו ש~פרש מה וכפי~רמב"~

 וכ~
 בנ""א

 והרבה באריכות~"~יי"ש
 ק"נ שבת ותוס" רש""י פוסקי~

 ו~~~ בחי"" והרשב"א במחובר" ד""ה~""ב
 א""ר

 ותו"~
 הר~ב""~שג~

 ס"ל
 כ~

 שב~~ ~נין אף ~""ז ~ליג אם ברוראינו ~רמב""~ בד~~ דג~ הרי ~כ""ל" וכ~" לא" ~דייןו~וקציהן הפירו~" ביבשו אלא מחייב דלא

ו~~~
 א~ ~א~ שבת" ל~נין ~כ"ז י""ל

 אינו בחי~ורו
 כלוםיונק

 מ~
 מ""מ ~~י~~"

 ל~ני~ בנוג~
 ~יסור

קציצה
 בשב~

 בפלוגתא ד~לוי י""ל
 אבל ~נ"ל~

 ש~~ ~
נ~ני~

 י""נ שבי~י~"
 ~באופ~

 יו~ר יונק ~אינו ברור ~הוי

~
 אפשר היה האילן"

 ~ק~
 ~~עמים בכותנה

 כ""ז אך ~ ~נ"ליבדברינו המבוארי~
 ~אופ~

 דמציאות ברור שיהא
 הואהג~ין

 כ~בתי הרי ~ונ~~ה כ~" בא~
היה א~ דא~

 ~ום יש ~דיין פרי ג~
 קדוש~

 שבי~ית
 ~כ"~

 א~מדרבנן"
 והר""ש~ ~תוס"

ד~~י~
 דברי על שלי~""א רא~ה ר""א הר~""ג ~וד

הגר~
 הנה ~~מרי" ננ~רו כבר ג~ן הצ~ר ב~וךשהנר~ינים ש~רא~ ~~ וז"ל~ שלי~"א לנדאו

 שמ~יים מה אבל שהראה" הדוגמא ~ל מאוד מסתברזה
 להן""אין

 שו~
 קשר

 ל~~ ואי~ האיל~"י ~~
 יניקה שום

 ~תווכח יש ע"ז האילנותימען
 א~ שג~

 לגמרי נג~רו
 ~אשר יניקה" משהו גם ויש קשר" יש זאתבכל

 א~ ~ז" הגב~ול~ל ~~כלי~
 הזמו~~

 לא לג~יי לחה ~דיין הוי
 ג~יבשה"

 הזמורה עם ~~חובר הגרעין ב~וקן
 הו~

 לא
 ~שבת ה~וס" ~ברי ש~ביא ומהי~"

 הנ"ל~
 ~א~"ג

 י~ונק אינו שיבש כיון ~לישה איסור ~ו איןשמחובר
 ע~ציהן ולא הן דביבשו סיי~ו התוס" הנה וכו""הארן ~

~
 ~וקצי~ן רואין שאנו בהדוגמאות וכאן תלישהי איסור

 מו~ד שלי~"א בנימין צבי ~ה ר" ו~רב יבשוילא
 ~נ~יונו אי~ר~כשרות

 כמייו~ שקיימי~
 כי~נה של

 ר"ה אחרי נםא~ר
 ~ ~דיי~

 ~ם ויש ני~ול~" ננ~ר

צ~יח~
 ~כ~"ד~ בש~י~ית וגידול

~~ין
 ~~~י~י~ ד~~~~ ~~~י~י~ ~~~~~ ~ו~~

 ~" יו~ ~"ו" ~י~""~ ירו~~י~~""~"
~~~ ~"~ ~"~~ 

~ו~י""~
"~ 

 ~~ו~
 ~~ו

 ~~~""~ ~~~י~י~ ~~~~ ~ור~

~ו"
 ~ו~""~ ~ר~"~ ~~~ר~ ~~~"~ וכ~ו"~

 ~~~~~ ו~ו
 ר~ ~~~~ ~~כ~~~

 ~ו~ו~ ""~~~~ כו~~ ר~~~~י~"~" ~יי~~ ~~~י~ד ~ו~"ר
 ~ר~~~" ~

~"~~~ 

~~~~~~
 כר~~" ~~~"ר

~ד~~~ם~
 ~י~ר

 ~~י~
 ~~ור

 ו~~~~~~ ~~י~י~" ~~~~
 ~~י~~י ~~~"~" ~~~~~~ו י~ו~ו~~כ~~

 וכ~ר~~כו~"
 ~~י~ כי ~ר~ו~ ~~~י~י ~~ו~~ ~~~~~~

 ~~ו~~ ו~~~ ~~~ ~~~~ ~כ~ ~~ ~~~~~~
 ו~~~ ~י~~ ~~~כ~~~~ו"~

 ~~וריי~~"

 ~~~~~ רו~י כיד~~
 ו~~~~ו~ ~כ~~~~ ~~י ~ו

 ~~~~~" ~~רי~ ~ב~ ~ו~~ ~~~כ~~ ~~י~ו~~

 ~"~ ~~~ו~ כ~~רי~ ~~י~י ~~~ ~~~ ~~ו~~""~

 ~יי~~" ~כ~~~~~ו~~ר~~

 ~י~ ~" ~~~~ י~~~ ~נ~~ ~~~ ~~~י ~~~
~"~~""~~ 

~ ~~רי" ~~~ ג~ ~~"ו~ ~~~ ~~י~~~" ~~~~ ~"~ ~~~"~ ~~ ~~~~ ~~~י  ~~ 
~ ~~~~ו~~~~  ו~~ו ~~ ~~~י~" 

 ~ו~~
 ~ו

 ~~ ~~~~" ~~~ ~~~י~ ~~~י ~~ י~~~~ו ז~~
 ו~~ו ~~~ ~ו ~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~

~~~ 
~ ~~~ ז""~ ~~~ ~~יו ~~ ~~"~ו~ ~  ~~ 
 ו~~~~ ~נ~~ ~~~ ~~ ~~~~~" ~~ו~~~~~
~~~~~~~~ ~  ~~~ ~~נ~ ~~~ ~~~י 

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

~ ~~~~ו~~~ ~ ~  ~~~~~~ ~ ~  ~~~ 
 ~~~ינו

 ~~~ ~~יי~ ~~ו~ ~~ינ~ ~~~ ~~~י~ נ~~~~י~ ~~~ ~~~ ו~גי ~~"~ ~~ ~""~ ~~~" י~~ו~~~
 ~~~~~ ~ ~~~~י ו~""~ ~~~" ~~~~~~~
 ~~ ~~ ~י~~ ~~~י~ ~~ו~ו~ ~יי~י~~~
 ~~~""~ ~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~~י~~~ ~~ ~~~~י~

~~~~
 ~ו

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

~ז~~
 ~יו

 ז~~~
 י~~ו ~ו

~~~ ~"~~~ ~ ~  ~~~י~~" 



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~י~ ~י~~י~ן
~ ~~ר~ ~~~~~ ~ ~  ~~~~ ~~~ ~~~~ "~~ 

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

 ~~ו~ו
~ ~ו"~ ~~ג ~~ ~~~~" 

 ~~~י~
 ~~ו

~~ 
 ~ייגו ~~~י~" ~~ ~ר

~~~~ 
 ~~~ו~~~~~

 ~ו ~~~ ~""~ ~~ ו~יי~~ו
 ~~~~ ~~" ~""~ ~ ~י" ~~~~ ~~~~ ~~~~~י~
~~ר~

 ו~~""ז ~~~~" ~"ג
~ ~~~~ ~ ~י~י~~~ג ~ג~~" ~~~~~ ר~י ~יו~ ~  ו~~ ~~~י~" 

~~ ~ ~ ~~ר~ ~~~ר~   
 ~ו זר~ו

~ יר~  
~ ר""~ ~~~~יו"~  ~~י~יו 

 ~~~~ו~
 ~~ו

 ~~ ו~~~"~ ~י~ור" ו~יי~~ ~~~ ~~~~~~וריו
 ~~ ~י~ ~ג~ר~ ~""~ ~~~" ~~~ו~~ ~~~~~

 ~~ו~ ~~~ ~~ ~ו ~יני~ ~ג~~~ ~~~~~~~
~ ~~ו""~" ~~~~~~~ ~  ~  ~ני~וו ~~~י 

 ~ ~~~~ ~~~ ~~~~ז~
 ו~~~~ ~~~" ~~ו

 ~י~ ~"

 ~כ~"~ דברי ליי~ב שנלענ"ד במה בזה~~~~י
 הנ"ל

 ~ב~ל" ש~ הרי דהנה אחר"באופן
 כ""ו~

 כתב
 בבל עולי בו ש~חזיקו כל וז""ל"הרמב""ם

 ע~
 א~יר כזיב

 וכל ב~כילה א~~ין בו שצו~~חין הספיחין וכלבעבודה
 מצרים ~ולי אלא בו החזיקושלא

 ~ל~~
 ש~וא

 אסור שהוא אע""פ אמנה ועד הנהרועד מכזי~
 הספיחיןבשביעית ב~בו~~

 שצומחי~
 ~י

 באכיל~ מותרי~
 וכו"

 דווקא דמיירי לו~ וי~עכ"ד"
 באו~~

 ~רי~ה שצמחו או מאליהן"~לו שצ~חי ס~יחין
 ש~ית~

 ~ב~ל" הכא~א"כ ~ביעית" ב~רב
 ט""ו~

 ~בר ~כתב ~~רי" פול לענין
וזרע

 מ"ירי ~רי וכו"" בשבי~י~
 ג"כהיה ~זריע~ דעצ~ באופ~

 ו~ז~ ~ופא" בשביעי~
 דאסרו י"ל

ב~קומות א~ כ~
 וא""~~ ~דברי~~ שהש~יעי~

 ~ש~י~ית ב~~ני" ד~נן ~הא לי און~~~~~י
 פ""~

 שנ~ייב~ ש~~מ"ב~"
 או~רים שמאי בית

 בשביעית פירותי" אוכליןאין
 וב"~

והרמב"ם ~"ש" אוכלין או~רים
 א"~ ~~ ~פ"~

 כתב
 שתוציא כל ~""ל" בז~

 ~שבי~ית שנ~ייבה שדה אפילו וכי" שבי~ית בשדההארן

 ~~ וז~ ב~כיל~" מותרים פירו~י"וצ~חה"
 את שנא~ר

 בכל שקוצר כדרך יקצור שלא תקצור לא קצירךספיח
 ~ובהל"שנהי

 ב"~
 סופרי~ ומדברי כתב"

 כל שיהיו
 וכתב עכ"ל" וכו" באכילה א~ורין~ספיחין

 ~ל~
 הרדב"ז

 אפי" וז"ל א"~" ~ב~ל"שם
 שנטייב~ שד~

 וכו"
פלוגתא פ""~ משנ~

 ~ב""~
 ~וכלין שא~ו כב"ה והילכ~א וב"ה

 ב~ינא איירי פלוגתא והאי וכו"" בשבי~יתפירותי"
דאוריי~א

 קוד~
 מוכח וכן ע""ש" הספיחין על שג~רו

 ~משניות ~ל ישראל בתפארת והנה ש~י הכס""ממ~ברי
 ~אותשם

 ט"~
 על הקשה

 ב"~
 פירותי" אוכלין ~ס""ל

 אפילו דהריבשביעית"
 ספי~י~

 שגדלו
 חריש~ בל~

 אסורין
באכילה

 ד~כא ותירן עבירה" ~וברי מש~
 בשד~

 אילן
 על גזרו דלא נזרעין שאינן בי~ות או איירי"שנחרש

 רק שהחזי~י במה ~~ירי א""נ כתב" ושובספיחיהן"
 מצריםעולי

 דא~
 ~ותרין הס~יחין אפי"ה בעבודה ~אסור
~כהרמב""~

 ~מיטה פ""ד
 ~כ""ו~

 ~""ש~

~~~~
 בהנ~פס

 ש~
 הנ"ל ת~א"י בס"

 ~וק~
 תי"

 ~יל בדברינו ו~~ביאר לבנה" בחצאיד~א""נ ~~
 דלפ"מי"ל

 הרמב""~ מדברי ~מוכ~
 וב""ה ב""ש ~פנוגתת

 רק הויא שנ~ייבה בשדה ~וכליןאם
 לעני~

 ~אוריי" דינא
 שם ברדב"זוכמבואר

 כנ""~
 א""כ

 אי~
 מה לכל בזה צריך

 עולי ~ק ש~חזיקו במקומות איירי ד~~ני" ~דששרצה
 דבא~מצרי~"

 אסור מדרבנן
 א~

 ד~ם וצ"ל וכנ""ל" לב""ה

 דב""ה ד~שמע ~~ש~" לשון פשטות לפימפרשי~
 קתני ~ס~~א מדרבנן" אףבאכילה מתירי~

 ב""~
 אין הריובזה אוכלי~י או~ים

 ה~ע~ לו~
 דאיירי משום

 מ~רבנןש~שביעית במקומ~
 כגו~

 ש~חזיקו במ~ום
 עו~ ~

 מצרים
 אסור בכה""ג גופא" בשביעית "נטייבה"" של~ה ע"י ועלו צמחו ~הספי~ים ~~יכא כיון מדרבנן"דהוי

באכי~
 ולכן וכנ""ל~ מדרבנן שה~ביעית במקומות אף

 כנלפענ"~~ ~נ"ל" לתירוצםהצריכו

 ~שב שתזכה ומברכך ~ושה"ט הנניוב~ה
 לאיוט""א והרחבה נחת מתוך ~תו""עעל

 ~~יים י~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~~ י~ ~~ ~~י~י~ ~ם~~ ~~~~~~ ~"י ~~~~~י~~ין
 ב~א קכ"א~" סי" ח""ב ~יו""ד יצח~~ ~"ת בתשו"~~י~י

 ~צירף השמיט~" משנת א""י ~~י בא~~ שםד~ן
 ~מא ~יתראשם

~~~ 
 בתר דאתרוג ו~"א כ~ג

 ~עי"~נטה"
 ש~

 ~בי"צ ~ברי אחרי ונגררו ב"~" באות
 ~י" ~ח"א יושר אמרי בתשו"ז"ל

 ~פ""ג~
 מחזה ובתש~ו"

 סי" ~או"חאבר~ם
 ק~""ו~

 והנראה עיי"ש~
 מ~בריה~

~~~
 בתר אזלינן

 חנ~
 ד~חנט~ חששי אין

 ~ו פשיטא
 על ~נדון ~י~ אם ~בשלמא תמוה" ו~וא בששית~~י"

 י"ל שפיר אז הש~~" שנת ב~תחלת לסוכותאתרוגים

כנ"~
 והאתרוגים אצל~ם" בחו"ל ~וא המ~ובר הרי אבל
 ~מה ~םהבאים

~ 
 עכ""ח א""כ ר"ה קודם שלקטו

 לסוכו~ באתרוגי~~נדו~
 שנוד~ יכ~י ש~"ני~" של

 סוכות אחרי ~יכף קוצצי~ א~רוג"~ המגדלי~מציאות"

~
 ד~נ~ יו"ט" אחרי האילנות על שנשארו

 לא ~באה
יהי~ו

 ראויי~
 מה א"כ ~מציאות" מצוה של לאתרוג

 ~וא שביעית של בקין ~~אילנותשלוק~ים
~ 

 שנחנטו

 שום ואין ג""כ"בש~י~י~
 ~~ רוו~

 די~ל
 דאזלינ~

 בתר

חנט~
 וצ"ע~

 ~רמב"~ דברי מפשטות הנראה לפי דכ"ז י"ל~~~~י
~פ""~

 שמיטה ~ל"
 ה""ט~

 דס"ל
 דא~

 ~אזלינן
בתר

 מ""מ בשבי~יתי חנט~
 ר""~

 וכן ה~נ~" ראש שלו
 ד~ל ~רמב"~" בשיטת ~ושע ~פניס"ל

~ 
 דאיתא

בתוס"
 די""~ ~ר~

 והא וז"ל בשב~~" בא" ~"ה ע""א
 משים בת~ואה ב~ליש כ~י תשרי בתר באילנות אזילדלא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~י~ ~י~~י~~
~~~~  ~ד"י ל~ילד~~שינן

 ע""~~

 ~~~ים
 ו~דיין שברבי~י~

 ש~" יהוש~ ב~ני וכ~ב ~"ל" ~רל~ משי~אסורי~
שהוצרכו

 לז~
 ~בד"ה ל~יל ה~וס" שכ~בו הסברא לאו~ו

 ויקב~ גור~~~
 וא""כ הוא" ב~ל~א אס~כ~א דקרא

 חנ~ה ב~ר אזלינן א~אי ש~יר להוקשיא
 ו~וני~ לאילנו~

~שב~
 שבי~י~ ל~נין

 ~~שר ל~נין וכן ~או"
 ~~ו"" ~נבי~

לכ~
 ל~~ש""כ ~שא""כ ~~רלה" דילפינן ל~רש ~וצרכו

 לא א""כ שבי~י~" לענין ג~ורה דדרשה בל"בה~וס"
~וצרכו

 מ~רל~ ל~יל~
 דכל שכתבו דכיון

 קיד~ החנו~י~
שב~

 ~כ""ח א""כ ~שרי" ש~ני השנה גש~י על ג~ילין

אזלינ~
 חנ~ה ב~ר

 ו~ב~
 ויקב ~גורן ~יל~ינן

 בי~
 ל~נין

 בי~שבי~י~
 שהוצדכו י""ל ועוד ~~שר" לע~ין

 השנ~ בגש~י ~י~י ~לי" דלא ~נא לאידך~ער~ה ל~יל~ לכ~
 ש~ברה

אלא
 ב~

 ~ל שגדילין
 וא"כ ~ים" רו~

 אי~
 ע~ין זה

 דיל~ינן לב~ר אבלל~נ~ה"
 שברבי~י~" דב~ע~י~ ~ערל~

 ל~~ום הכ~וב בא שלא וכיון חנ~~" היינו עכ"חוא""כ
 אסברא שפיר ד~~כינן ע"כ ל~רשאלא

 דש~
 כיון ר""ה

ש~ה
 ~ב~ קוד~ שנחל~

 ~ל ג~ל
 שנ~

 ~י~ו כנ"ל" ש~ברה

הר~ב""~
 נ~י שבי~י~ דל~נין להדיא כתב ז""ל

 היינו חנ~הב~ר ~~זלינ~
 בי~ ד~פליגינ~

 ~ה
 ~שרי קוד~ שנחנ~

ל~ה
 שנחנ~

 נראה ו~~~ו ~שרי" א~ר
 ~ו~

 דכיון
 ~ש~~

שביעי~
 ~~שרי ~~חיל

 שו~ אי~
 ~שב~ ל~~י~ סברא

 שבי~י~ ל~נין שנה ~גש~י ~~~א האי לי" ~ש~~ול~

 ק"~ האו~יו~ ~~ש~~ ~שנ""~~~~
 בהגה ונ~~ס

 ע~
 ש~הר~ב"~

 כ~ב
 דה~

 שכ~ב ~שנה ראש
 וג~ בשב~" ~"ו שהוא שלהן ר""הר""ל ~ר~ב""~

 בזה ~ינו א~רוג

 האילןכפירו~
 דר~

 ~בר""ה וכדאי~א בשב~" ~"ו שלו
ד~"ו

 ובר~ב"~ ~"א~
 ~ציאו~ יש כןנא~ר א~ ואולי ה"ה~" פ""א ~~~""ש
 שה~~ריג

 שבי~י~ ב~ו~
 יהיה

 קו~~נחנ~
 ~"ו

 ~של~ן ~א~ בס~ר אבל זו" שנ~ בשב~
 כ""ב~ס~

 י""ד~ או~
 להוכיח האריך

 דברי כ~ש~י~
הר~ב"~

 דראש
 השנ~

 שלו
 אי~אובלא""ה ~שרי" ~וי שביעי~ לעני~

 בכ~ו~
 דחנ~~ ~דל"~~" ~~רים

 הא~רוג
 אלול~ ער ~יוןהוא

 ~~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ג~~י~ ~י~~~ ~~י~~~~גין
 ~~~"י

 ~~~י~י~ ~~ג~

 ~~"~" ~~~""~ ~~ר~ ~~~~~~~

~~ו"
 ~~ ו~~""~

 ~~""~ ~~~""~ י~ינ"~ ~~ו"
 ~~וז

ו~" ו~~דו~
 כ~"~

 ~~~~ן ~ו~""ר
 ~ר~~י ~~י~"~ ~~~~~~

~~נו
 ~~"~" ~~רד~~

~"~~~~~
 וכ~~ כר~וי

~ ~~~~יו"~יי~~י  ~~ו~~~ ~~יי""~ ~ ~~י ~~~ 
~~~~~~~ 

 ~~"~י~ ו~~ו~~~~ ~"~ ~~~~ ~"
~~~

"~ 
ו ~י~י~ ~~יר~~ ~"~~ ~  

~"~~ ~~~ 
 ~יו

 ו~~ ~~~~ ו~~ ~~~~ ~~ ~ו~~~ו~ו
 ~~~ ~~ ~~~~~י~ ~י~~ ~~~~" ~~י~ו~ ~~י ~~~ ~~ניו

 ~~ו~ ~~~ ~~~ נו~~י~ ~~ ~י~ ~~ו""~ ~~~י~~
 ~~ ו~~ ~""~ ~י~~י~~~~י ~~~~ו~י" ~י~ ~~~ ג~~~י~" ~~~ ~~~~~~~~~

 ו~ו~ו~יו" ~~ו""~~ ~~~ נ~~יו
~~~ ~~~~~ 

~ ~~" ~~""ו ~ ~~" ויו~~ 
 ~~ ~~~~ ~נ~ג~ ~~~ ~י~ו~ ~~~~ ~

 י~יו
 ~~ג~~י~

 ~ו
~~~~ 

 ~~ ו~~~~~~" ~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~ו ~ו
 ~ ~~""~" ~ו~" ~ו""~ ~~ נ~~יו

 ~~נ~ג~נו ~וו ~~"~ ~~ ~~~~~
 ~~""י ~י~~~ ~~

 נ~~~" ~~~ו~ ~~י~ ~~~~ נ~גי~ ~וו~~~"
 ני~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~

 ~~ו
~~ 

 ~~ירו~ ~~יו
 ~~~ו~ ~וני~ ~~~ונ~י~ ~~~ ~~~~ו~י" ~י~~ ~~~~ו""~

 ו~~~~ ~~ ~~י~ ו~~""~~~~~~
 ~~נויו~" ~~~י

 ~~~~ו ~~~~ ~י~~ נ~~~~
~  ~~י~ו~ ~~ 

 וכו" נ~~~" ~~ ~י ו~י~~ נ~י~" ~~~ ~~~~~~~

 ~י~~י~~~""~

 א~נ~ כב""~" ה~יר שפיר~~~
 ה~נהג ליישב יש

 ס"ק י"~ ~סי" איש ב~זוןשראי~י עפי""~
 י"ב~

 שכ~ב
 ~ירו~ ~וז""ל

 י~יו לא חו""ל
 נ~רי~

 וכ"~ וכו"" ב~דה
הר""~

 דינן ~ה להס~פק ויש ה"ה" ~"ו
 ל~ני~

 ~חורה
 ולכאור~ ובי~ור"והפסד

 כיון
 דה~~~

 איחלו~א ~~ום

בפירו~
 ~ני ל~ה קשה א~ל ~ילי" בכל לגזור יש ~ארן

 זהדין
 ל~ני~

 ואפשר ב~דה" ל~כור
 אומרים ו~ין ~~י" גזרו ול~דודלשקול להו~ דה~ד~ ד~שו~

 בד"~
 זו

 ~ו~~
 שא~רו ~ה אלא לנו ואיןלזו"

 ~כ~י~
 ולשקול ל~דוד

 דברי~ ושאריאסור
 לשקול ואיסור שאסרו~" ~צינו לא

 אלא דאינו נראהול~דוד
 אבל איל~" ב~ירו~

 ירקו~
וזרעי~

 אסורין שהן כיון
 ~ו~

 ס~יחין
 ואי~

 ל~ו
 אל~

ירקו~
 ליכא שהרי כ~כרין" הו""ל חו""ל

 ו~יהו ארן" ירקו~

 ירקו~ מצוי~א~
 איסור ב~ן שאין נכרי של

 ספיחי~
 ויש

בה~
 ומיהו לאחלופי" דא~א אפשר ק"ש

 אלא אסרו ולא כנכרין" הו"ל חו"ל" של ~שוקרוב דא~ נרא~
 כשרי~

ה~ירו~
 ~או~ן ~ם הנ~כרין

 ~קדישי~
 הדבר אין~חו"ל כ~~בי~י~ וא~ ק""ש"

 וכ""~ לאיחלו~י" וא~י ~~ור~~
 לישנא

ד~כ""~
 וה~וספ~א ~ירו~למי ל" והוא

 ~ירו~
 ~ו""ל

 כו"" לארןשנכנ~ו
 ו~

 ~ל ~ש~~ש זה
 ~קרי~

 ~ודדים
~כ"ל~

~~~~
 דיש דס"ל אזיל לשי~~ו הח~""א

 שביעי~ קדוש~
 ודן באר""י" נכרי~ב~ירו~

 ל~ירו~ בנוג~ ~
 א~נ~חו"ל"

 דכל ~שי~א
 ז~

 אף שייך
 לה~~ירי~

~ 
 ~ ירושליםוכ~הג

 קדוש~ בה~ אי~ נכרי~ בפירי~ דג~
 ו~ירו~ חו""ל" כ~ירו~ דינ~ והוישבי~י~"

 נכרים
 כל אלא השוק" פירי~ רוב רק אינןבש"ז ב~~יה""~
 ~~~ש~י~דין ~~נויו~

 אין שבי~י~ בעניני ~~ג~~נו
 ל~~

 אלא



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~ ~י~ם~~~  משנת או נכרים~של
 הששי~

שיש ו~פר~ חו"ל" מפירות או
 תעוד~ לה~

 ~וו~ד מיוחדת
 מונח אשר הש~י~~

~מקום
 ש~וכרים מה שכל ~~~יד דבר ימפורסם" ~ול~

 פירו~ה~~
 ש~לק~ו ~כו"ם

 הוי שפיר השגחתם" ~ח~
 וצדקו החזו"א" יכמש""כ דמותר" נכריןכמו

 ~ז~
 ד~רי

כב~ת~

 שכן כל בזה~~~~
 ש~ שכ~~ ~~

 איש ~חזין ~וד
 וא~ ~י~ושנמי דאמר ו~א ~וז~ל

נראה מותר" ניכרין ~יו
 אין א~ דא~

 ואינן בצורתן ניכרין שהן כיון מותר" ~~ן הורגלושלא ~ני ~הכרתן ~קיאין ה~יר בני רו~
 ~דת וכל ~שניהן" ורגיל לב~ימתחלפין

 חכמי~
 היא כן

 כש~ והוי~כ""ל"
 ~קיאין דכולם בנד"ד

 ורגילי~
 ויוד~ים

שהם
 ~הן נו~ג ~דאינו ~כו""ם" פירו~

לשי" ש~יעי~ קדוש~
 הרמב"~

 ~""י פעיה""ק בירישלים אשר
 פירות או כ~~" נוהגין~א""י קהילי~ וכ~

 שהובא או הששית" משנ~
 וכנ"ל~מחו"ל

 הנ"ל כל~~~~~
 מ~

 ~נהג ~נהגינו לייש~ שנ~נ""ד
 כן~ הנו~גין ~קו~ת ושארירושלים

 ~רכו~ חו~מי~כל ~~~~~ ~י~~~~ ~~~~~~~~
 ~וז י~ידו

 ~~י~~ ~~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~י~י~ ~~~י~~~ ~~~י~ן ~~~~~ ~~~~י~ ~~~י~ ~י~~~~~ג~~
 ~י~""~ י~~~י~~~"~"

 ~~ו~ ~ יו~ ~"ו"
 ~~~ ~~ י"

 ~~"~" ~~""ז~~~~י~

 ~ו~~ר וכו" ~~~ו ~ר~ ~~~~~
 ~~י~"~ ~~~~ ~~~

 ~~~י וכ~~ ~ר~~~~""~
 ~ר~

 י~""ו"

~""~~~~
" כר~יי ~ ~ ~ ~  

 ~"~ ~~~~~~י
 ~~~ו

 ~~~ ~~ו~~
 ~~י~ ~~~יו

~ ~~~י ~ ו~ו""~ ~~~~"~~~  ~~י~ ג~~י~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~ ~~י~~" ~~ "~ו~י~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ו~
 ~ונ~ ו~~ ~~~" ~ג~ ~י~~ ~~י~~ ~~~ו~~""~
 ~~ו~ ~י~~~ ~~ו ~י~~י~ ~~ר~י~~~~~י~ ו~~~ ~~~~~ ~~י~ ~י~ו~ ~~~ י~ו~י~ ~~~ו~~~~ ~~~י~ ~י ~~ו" ~~~ ~יי~ ו~~י~ ~ג~" ~~~וני~ג~

 ו~~י" ~~ניו
 ו~~~~~~י~"

 יו ~נ~ ~יו~ ~~~~ו" נ~~ו
 ~ו~ר ~~~~י~" ~נ~

 ~~~~~~ ~~ר~י~ ~~ו~~ ~~ ג"~ ו~~ ~~רי" ~~י~~~ו ~ר~י~ ~~ו~י~ ~~י~ ~~~ו~
 ~~~"~~ ~~~~~" ~~ו~ ~~ ~~~ו~ר~

~~~
 י""ל זי הלכה ~קור

 מה~
 ~ש~י~ית ~מתני" דשנינו

פ"ד
 מ""~~

 שביעית ב~~אי ~זרע שנתקוצה שדה
 מ"דואיכא קוציה" שנ~לה ~""ד איכא ~ירושל~י" ~לה ו~ליגיוכו""

 שנחרש~
 ונ~יי~ה

 שנחרש~
"~ 

 ד~ ~ב~כירו~ורש~י ~יי""ש" פעמי~
 ל"ד

 ע""~~
 ש~~ל נתקווצה פירש

 ו~~וזרין תלושין שהיו ~מנהקוציה
 יכ" ~"ל" ~~

התיס" ש~
 דהדי~

 ו~אחרוני~ עיי""ש" ~ורה איסור הויאדא""כ ~חו~רים" ~קוצי~ ד~"ירי לומר דא""א עמי"
 ~זה נתקשו

 קוצים בנוטלד~פילי
 אלא זה אין מחי~רי~

 לא ורח~נאדחורש" ~ולד~
 ~סר~

 י~ט ~~ימןו~חזו"א ~דר~נן" אלא ~ש~"~ית" תולדה
 סק""א~

 ומ~קנ~ו דבריהם" תירן
 א~ור ~""ז ~ש~יעית ~~ל ~דאוריית~" היי ד~ש~תדר"ל
 לל~יד יש ~נידו"ד נם ומ~ילא מדר~נן"רק

 ~כ"~
 אי~יר

~דר~נן~

~~~~
 ~דבר ~כו"~" ע""י לה~יר אם כב""ת שהזכיר ~ה

 ש~~יר ~לאכה דכל ראשינים ~כמהמפורש
 ~ספר ~זה האריךוכ~ר ~כי""~" ~"י גם ~סור בש~י~ית ~שדהו ל~שותלישראל

 ו" פרק ~ח""א ה~רן תיר~
א~י" או~

 ~""ו~"ז~
 דאם

 ~כו"~
 ישראל ~שדה ~יבד

 כ" יכן ~ארן" דשבי~ת ~~"ע~ו~ר
 השולח~ ה~רו~

 ~סי"

י"~
 ~~י"

 י"~~
 ויש ~ יז"ל

 לפ~מי~
 ~ו~ר בשלו שאפילו

כגו~
 שדהי בתוך ~ו~דת בהמ~ו שהיתה

 ו~ל~~
 ו~~יא

לפני"
 דאין ~ליו מוכח ~המ~ו שהרי מותר" ש~אכ~

 אם יכן השדה" לתקןכוונתו
 הית~

 שמ~של דירתו שם

 ~~~ב~
 ~לא א~ל ~ליי" מוכיח שדירתו י~דליק" הכל

 לי וירא~ וכ"ש" ~ו~ר" אחר ~של רק ~שלו א~ורזה
דאצל

 קרו~
 שמתכוון לחוש יש דידאי ~שלו" כמו אסור

 ~~~""ב אצל שכיר וכ""ש ה~~ק~" לנקות ~שלו כ~ולטוב~ו
 ~""י "א~ילו ~~די"או

 ~כו""~
 ה~ורה" ו~ן אסור"

 ולא~
 לש~~דמי

 דא~ירה
 דמי דלא ש~ות" לעכו"~

 ~ל~כ~
נא~ר~

 ~ש~י~ית ~ש~""כ שדה" שבי~ת ולא
 ~כו"ם ~"י לי ~~ א~ ה~ציה" היאשדה ש~~ית~

 ~ל~ו~ר סו~ ~ו~
 ~כ""ל" ~אר~" שבית~

~~ג~
 לו~~" יש השאל~" ~עי~ר

 כיו~
 ~נתבאר

 דחירש" תולדה ~שום ~~~נן" רק אסורקיצים דנ~יל~
 וא"כוכנ""ל"

 י~
 אלא נאסר שלא לומר לצדד

 מד~~י ש~~~אר ~~י"מ לזר"~ה"ה~יועד ~מ~"~
~~~ו~ק הרי~~"~

 ד~
 ד"

~~""~ 

 ה~ו~ד ~~קום דדיקא
שייך לזרי~~

 שה~ המלאכי~
 דחרי~ה ~ולדה

 שה~
 ה~~קע ליפוי

~יי"ש~

 כי~~~~
 כ~

 ~~~ר ר~י~י
 של~~ ~נח~

 נ"א ~~י"
 או~

ז"~
 מסתפקנא וז"ל~

 הס~יכ~ ~~נ~ נינ~ דא~
 נינתו או~המתי דכ~ ~שו~ וא~ני~" ~צים מ~נה לסקל ~ותרל~י~

 ס~יכה ש~וא כיון ~""נ ~י~ר" גו~~~
 כל שדרך יד~ו כו""ע~ית

 ~ד~
 ~~~וך כל א~ לנקית

 נ~יותא" ~~וםל~י~י
~~ 

 כי וכל זרי~ה" לצורך שלא
 וכד~י~א היכרא ש~יר הויהאי

 ז~ כ~י~
 ~סו"פ בחולין

 וצ"~~שוחט~
 הבי~ ~רי ~כ""ל~

 ~יתר" ~~~רא וצידד



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~י~ן
~~~ ~~~ ~~~~  להיתרא ~וכח כן ~כי עו~ ונתראיתי בצ""ע" נשאראבל

~פסק
 החזו""~

 סי~ן ~~"א יוסף ~נת ~שו""ת שהו~א
 ~ס~ וש~~ה~"

~"~ 

 ~סי" ובח""ב שינוי" ע"י ~תיר
 מוכח וכןטיי""ש" ז"~

 עו~
 שינוי" ע"י ~וקא ~צריך ~כ"מ

 ~פרק כהלכתה שבי~י~ ~~פר ~זה ש~יבר מהוע"ע
 שביעית הלכית ובספרעיי"ש~ א~

 קפ""ב~ ~~~
 כ~ב

 עיי""ש~ ~ו"םע"י נ~שו~

~""~~
 ~מ~ומו ~רי כב""ת" ~~אלת למעשה בנו~ע
 מלאה עיר ~רק בני~עי"ת

 להכ~ע~~י~ם יסיפרי~" חכ~י~

 ~זה~נני
 שמחת~~רכת וחות~ ~וש~"~
 פורי~

 וכ~""ס

 ~~יי~ י~~~י~~~

~ג~~ן
 ~~~~~ ~~ ~~~ ~י~ ~~~~~~ ~~~י~י~ ~י~~~ ~י~~~

 ג~~~ ~~י~~~~~~י~
 ~י~""~ ~~~י~~~""~"

 ~~"~"~~""ו ~""~ ר"~ ~רי~ ~ יו~ ~"ו"

~~ו"
 ~ר~ י~ ~~~ ~~ ו~~""~

 ~~~ן ~ו~"ר ~~~וז

 ~~י~"~"~~~~
 ~"ו" יר~~~ ~~"~

 ~~~~~" ו~"~~~~~~"~
~~~ ~~~~ ~~ 

 ~~~~ו

 ~~~י~ו ו~~~י ~יו~"~~~~~
 ~~~י ~~ ~~

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

" ~ ~  

 ~~ר ~~י ~ ~"~~~"~
~ ~~"~~יו ~~~ ~~~ ~~~~י ~~ו~ו~  ~~~ ~  ~~~ 

 ~ו~י
 ~~ ~ר~~ ~~~י~~"

 ~~יו
 ~~~~ ~~~ ""גי~~י ~~

~~
 ~~~~ו

~~ 
 ~רו

 ~רי~ ~~ ~~~~"~" ~~~~~ ~~~
~~~

 ~י~ו
 ~~~ר~ ~~ ~~~

~ 
 ו~~ ~~" ~~~

~~~~~ ~~~ 
" ~~יו ~  ~ור 

~~ר ~~~~
~ ~  ~~~~י~ ו~~~ ~ ~~ 

 ~~י~" ~ו
~

 ~ג
 ג~י ~~ ~~ ~י~ו~ ~~ר~~ו~ ו~~ ~" ו~~~
"~~~~~ ~  ~~יו ~~~~ 

 ו~~ ~~~" ~~
~~"~~ 

~~~
 ~~~ר ~חממות"" "שביעית ב~קונט"

 לפני כ~""~ ל~
 שאלה לפתרון המקור כב""ת העיר זמן"איז~

 ~סוס"י השו~ן פאת בס" מה~וארהנ"ל
 כ"~

 נוה~ א~ ספק זה הרי ~בית בתוך שנ~עואילן ~ וז"ל
 כל ~ו

 ישראל ו~בית ~"ל" שביעית~יני
 ש~

 ~ס"ק
 נ"~~

 ה~יא
 בפ"ק השו~ן הפאת ל~ברימקור

 ~ער~
 ר" בירושלמי

יו~נן
 ~ש~

 ב~לה" חיי~ הבית בתוך שנטעו אילן ינאי ר"
 ובשביעית וכו"" ונ~עתם הארן אל תבאו כי~כתי~
 נשאר ~פ~צריכה

 בס~ק~
 ~כ~י"

 ושב~~
 הארן

 שב~
"~ 

וכתי"
 ש~~

 ונשאר ב~לוי~" ~רק ~משמע וכו" תזמור לא
בספק"

 ונק~
 כ""~ ~ס~

 ס"ק
 כ""~~

 ~רבינו ~יררתי

והא~וני~
 ~כריעו

 ~זה""ז ~שבי~י~
 ~רבנ~

 ולפי"ז
 עכ~~ ~ולאהאי~עיא

~~~~
 ~בסי" ששם אף

 כ"~~
 הביא

 פו~קי~ כמ~
 ~~""ל

 מ"מ ~אורייתא" בזה"ז~ביעית
 נרא~

 ~~"ל
 בש~ך ~מבואר הנ~ון כמו~הוי

 ~יו"~
 ב~יני ק""י סי"

 ~היכ~ ~"ז~" אותס""ס
 מותר שהוא בטנין ס""ס שיש

 א~מה"ת"
 ~~יקא ואיכא מ~ר~נן" שאסור

 י"ל וה"נ עיי"~" מותרלקולא ~~רבנ~
~ ו~ו"ק" בנ~""~  

 כ~"~ ב~~רי המבוארכפי ובכ~
 לדמות יש

 ני~ו~
 ~ח~מות

לני~ון
 ~נ""~

~~~~
 ~ם הנ~פס שביעית" הל" השולחן פאת בספר
 כתב רי~~"ז"בית

 בפני~
 למעשה להלכה והעיקרה~ה ~ בזה""ל הנ""ל הלכה טל
 שנוה~

 שביעית" ~יני כל בו
תוספת

 הרי"~
 בש~ר המבואר ~וכפי מטשרות" מ~" סוף

 ה~ שבפני~ רש"י או~יותהספר
 ~בת ש""ע

וש~ מהרי~ב"ז~
 הגאון ~~את הבית ~מרת ב~י""א

מוה""ר ~~~ורס~
 וויי~~נ~~ל~ נחו~

 אב~ק~ק ז""ל
 ב" ~סעי" ~איתא מה ~לכתב ~אמבראווא~

 ש~
 וז""ל~ הנוטע" או

לפע""~
 נראה

 של~עמי~
 ~ לפי ~זור~"שאינו ~ ~בי~י~ בנו~ע ~ו~רא יש

 ~פ"ק בירו~למי ~אמר
 שה~~י~ מפני כנקוב חשיב נ~וב שאינו ~עציןהנו~ע דער~~

מפעפעי~
 אף לי~ע ואסור כ~" ש~יעית ל~~י ה""נ וא""כ

 נקו~" שאינו~עצין
~  בירושל~י ~אמר ~ה ולפי 

 הבי~ בתוך שנטעו אילן~~" בח~
 וכו" צריכה בשביעית

 ~שבי~ית נ~יעה אי~ור שיהא ~ו~איבעיא
~~ 

 ~תוך
א"כ בשביעית" סרק אילן נו~עין ~אין ~"כ וקיי~ל~בי~"

 נרא~
 הנקראי~ אילנו~ לי~~ לי~הר שיש

 ""ו~זנעס"
~ עכ"ל" וכו" נקוב שאינו בעצין אפילו~~יתו  הרי 
 ובספר הבית~ בתוך אף בש~יעית ~נ~יעה ~"כש~מיר
משה יהוש~ ר~י ~מפורסם ה~און י~ינ"פ מאת משהישועות

 ~הרנסו~
 וסיי~ ~כ~י""ז שהאריך אחר שליט"א

~ל~עש~
 רק להתיר אין

~~ 
 ר~ני~ ~ני יסכימו

 להיתרא
טיי"~~

~~~~
 אות כ""ו סי" ~שביעית ה~זו"א ז""ל

אלא ל~חמיר""" נוטה ה~עת ב~ית" נקוב שאינו~עצין ""וא~ ~"~
~ 

 בבי~" נ~וב שאינו בעצין פאה"ש על ש~ומך

אי~
 שיס~כו מי על להם ~יש למחות כח לנו

 כיו~
 שאין

 ו~ ב~~" מפורש נקוב שאינועצין
 מפורש שאינו

 ~ולא זה לסנף הפו~~י~נ~י~י ~ג~
 ~כ""~

 ו~ובא
 ב~~רי ג~

 ואנן כ""ת ע""ז וכתבכ"ת"
 מעש~ חזינ~

 רב
 שכתב במכתב מפורששכתב ~ ~~~

 בשנ~
 ~מורי" ופור~ם תרצ""ז

~אליל
 ~של"~~

 ~~יני ~צין ל~ם "הו~ר
 תח~ נקו~

 ההי~ר וכל~תיקרה"""
 ~ז~

 של
 עצי~

 נקוב שאינו
~~~ 

 נשאלתלמעשה ו~נ~ וכו"" ב~ית שא""נ עצין ~~יי ~זה מ~וסס~תי~ר~"
 ה~ודמ~ בשמי~~ ~שא~

 בק~ר
 נקוב" שאינו ~עציןב~מ~ות לזריע~

 ואי~
 אנו

בחמ~ות אל~ וכו"" דני~
 ב~ניות ו~ף בתי~" כ~י~ ~~נייו~

 ומן ועצי~" ~~לי~ ע""י המו~זקים פ~~יק" שלותקרה מ~ירו~
 ישהס~ם

 א~
 שיש ששמ~~י ו~יון בהם" ~וזה ~יוב

 נרא~ ~ע~י~" משני בזה ל~~~ירהנו~ים
 ~זור שיש



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~י~ ~~~~י~~
 ~או~ר ~י ~יש הביא ו~""ז ~ד~רי~"ולדון

 שא~
 להחזו"א

 ~כ"ו בשביעית ממש"כ להתיר~ין
 ד"~

 כותב וע""ז ~נ"ל"
 ומעידכ"ת

 ש~בשמי~~
 גי~ול כא~יר ~ו~ר תש"ה שנת

 הי" וה~~ובר שא"נ" ~~צין~~ית
 ב~~

 גי~ולי שקראו
 וכ~ וכ~~~

 ~ס~ר ~~ורש הורה
 שביעי~

 הלכה שנ~פס

 ~~יק י~זה וכו"" לרבי~ל~ש~
 כ~""~

 ל~~~ות דה~"ד
 עו~ נקוב" שאינוו~צין

 שאמרו מ~ה כב""ת ~קר
שח~מות

 היו~
ולזרוע נר~~י~ ~ש~חי~ להקימ~ שרגילי~ מכיון

~~ 
 יש

 לה~
 על הסתכמו~ם כנראה שדה" ~ין

הר""מ
~~~ 

 פ"א מעשר
 ה"י~

 וכו"
 ר~ילי~ וא~

 ~רוע

ש~חי~
 נר~בים

 ויש ~פקעה כאן אין הרי מה~
 ~ל השיג ~רא~""ד והנה וכו"" שדהדין לה~

 אות ז" ~י" ~מ~שרות בחזו""א ~י"העי~ר ~~ הרמ~"~
 ה"~

 שפירש
 ~לכהאי~ה

 ב~לכו~
 וכו" וכו" לנ~רי אחרת ~~עשר

 כב"~~~~"~
 לצדד

 ש~יוע~ין כיון שאני" דחמ~ו~
 ולזרו~ נרחבי~ ~ש~חי~ להקימ~ ורגילי~~ך"

 יש וא""כ~ה~"
 לה~

 ול~ שד~" ~ין
 הירושלמי לבעית דמיא

דנו~ע
~ וכנ"ל בבי~  הכריע כן כי ~הנה נתראיתי 

 זיל~ר לה~~"י הארן ש~יתת בספרלהלכה
~~~ 

 דין ע"
 הואיל ~~~ממות ומסיקכ"~"

 וב~חי~
 לגידול נ~נתה

צמחים
 אינ~

 חשובה
 כבי~

 נקוב שאינו עצין בה ל~תיר
 א~ א~~ הנפש" חיי לצורךאפי"

 במקצת
 ז~~

 ~ש~~ש

~~ור
 מח~~

 דלא
 שיי~

 דבי~ לומר בזה
 לאו

 ש~~
 אפי" לכן

 לגדל ה~רך שאיןגידולי~
 ~יסור" ~זה מודים דכו""ע שםומבאר עכ""~" א~ור נמי ~ח~~

 ואי~
 מ~ום בזה

להתיר
 א~

 שמצ~ד ז"ל החזו""א ל~~ת
 להק~

 בית ב~ושה
 דדרכו שאני" הכא מ""מ השמי~ה" בשנת ~שדהארעי

 ס~""י כ" ~~~ איש ~חזון ~דברי ועי" הי~~~ ע"שבכך"
~""ה

 והזורע~
 וצ""ע~ הי~~ עיי""ש

~~~
 שג~ מ~נ""ל" דאתאן

 בשביעית להתיר הלכה עיקר
 ~אינו ~~ציןב~ית

 ג~ילה קולא הוי נקו~
 ג~

~חזו~
 ש~~יד אלא זללה""ה" איש

 ה~יר" דלמעש~ כב""~
 ~~ר בקונ~רס ~חרדית ע~~נו של ~כשרות""וב""~דריך
 בענין ~י~ו~ ב" דיש הבאנוהש~י~ה

 עצי~
 נקוב שאינו

~ח~
 או~ ה" ~סי" בלי~ו~י~ ארן מע~ני ועי" מ~ורה~ גג

ד"~
 שהתיר מה ו~ו~אי ~זה" ~ו""א ~החזו""א שהביא ~ה
 הי"החזו"א

 משו~
 ש~ל~י בזה" השעה צירך אז שראה

 לידי ויובאו בזה" לע~יד יכולין הצ~ור רוב איןזאת
 וכ~ת יותר"מכשול

 להו~י~
 אין מזו" נדולה קולא עוד

 ובידי~כוחי
 ~ז~ק~

 ומחמת לזה"
 עיני~ כא~

 לי שיש
 ה~ליחה~ כ~""ת ועם יותר להאריך אוכללא

הצלחה ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ו~~ ~~~~~~~~
 וכ"~

 חותמי בכל וחותם
 ~רכו~

 ~~יי~ ~~~~י~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~י~~~~~~י~
 ~~~ין

 ~~~~~ ~~ו~ ~~י~

 וי~""~ ~~" ~ יו~ ~"ו"~י~"~
 ~דר ~"

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

 ו~ו" ו~ג~~~ ~~פו~~ ~~~"~ כ~ו~~
~~~ 

 ~~~ן
~~~~ 

 ~פ~~"~" ~~~~~ ~~ו~ ~י~"~ ~~~~~"~"

~ ~~~פ~"~~~~~""~  ~~י ~~ ~~ו~ו~ ~י~~ ~פ~י 
 ~""ז ~יו~~~~ו

~ ~  ~~~~ ~~ ~~~י~ ~~~~י ~"~ ו~רי~ו~י~ר~ו~י ו~~~~ ~~""~" 

 ~~כ"~~~~"~
 ~ר~~ ~~~~יי~ ו~~יו~ו~ ~~~י~ ~י~ורי~~~~~

 ~נו

~ ~ג~ו~ ~ור~ו~~~ ~  ו~~~ 
 ~~ור

~ ~ ~
 ~~ו

 ג~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ו~~י~~ ~גי~ו~
 ~נ~~ ג~~~ ~~~ ~~י~ ~י~~ ~~~~ר ~י~~"

 ~~יו~~~~
 ~ג~נו ו~~" ~~~" ~~ו~

~~ו ~~~ו" ~~~~~
 ~ו~~ ~ג~~

 ~~ג
 ~וו~ ~~ ו~~~ ~~~~

~~~
 ~~~~~ ו~~" ~~~ו

 ~~~ו
 ~~~ ~~~~י~ ~ג~~

~~~ו ~~ ~~~~ ~~י~ו~ ~~יו~ ~י~~ ~~י~ ~ויר~~י~ו~
 ר~~

 ~~ו~ר
 ~ר~ ~~ו~~ ~~~

 ~ינו
 ~~י~

 ~~~ר

 ו~יו ~~ר~~"~~~
~ו ~י~ ~~ר~~" ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~

~ ~~גי~ ~ו~~~ ~ ~  ~~ "~~~~ ~~~~~ 
~ ~~~ו~ו~" ~ג~ ~ג~ ~~י~ו~ג~  ~~~~~ ~ר~~ 

 ~ נ~ו~ ~~~~ ~~י~~ ~ו~~ ~י~~~~~~
~~~

 בעניני~ לכ~~ כ~~תי כבר
 בספרי ונדפס אלו

 לנ~""ד ובנוגע צ"~~" ס~ ח"ח~מנח"י
 מצ~

 כלומר ~~ר~ע"" מ~ל ל~~ר מגיע אינו הרשת""שגובה
 בינו הפסק ואין הקרק~" מן למעלה הוא עכ""פא~ל

 ~חלה במתני" מ~ואר זה הרילקרקע"
 מ""ב~ פ"~

 ומיבא

~ג~
 ז" ~גי~ין

 ~"ב~
 בספינה ה~א חו""ל עפר ~תנן

 אימתי יהודא א"ר ו~ש~יעית" ~מעשר חייבלארן
 וע"ז פ~ור" ג~שת הספינה אין אבל נו~שתשהספינה בז~

קאמר
 אר"~ שם" בנ~

 י~י~ות ע""נ המונח נקוב עצין
 לא ~ילמא רבא אמר ורבנן" יהודא רבי למחלוקתבאנו
~יא

 ע~
 העשוי" בספינה אלא ה~ם ר"י קאמר לא כאן

 אלא התם רבנן קאמרי לאכאן ~~ נ~י אי לא" לברוח עתיד שאינו עצין אבללברוח
 בספינ~

 ~פ~~ק דלא
 ~~~~יק עצין ~בל דמיא ~מיכתא ארעא כי דמיאאוירא
 ~~"ה שם ו~תוס" הג~" ~כ"ל לא"אוירא

 ~יל~א~
 במה רבא כדברי~האמת כתבו"

 ~ע~ ~קא~
 ק~~ר לא כאן

 ~~" כמחי~ר" ד~צין לא"ל~רוח ~~י~ שא~נו ~צין אבל לברוח ה~שוי בספינה ~לאר""י
 השול~

 ~לקמן
~~ 

 ל""ז

ע""~~
 ~צין על אלא פרוז~ול כו~בין אין אמרינן

 ~~רושלמי וכ""כ עכ"ל" וכ~ אסיכי דמנחי להומוקמי נקו~
 ש~" דחלה מתני" על שלמה" ~מלאכת~ובא

 וכ~
 הלכ~"

 ~חזו""אכמ""ש
 ~~ר~

 מבואר וכן ב"~" אות א" ~י"
 עוקצין~תוספתא

 שנ~נו נקוב עצין וז"ל~ ה"ז~" ~פ"~
 גבוה אפילו יתי~ותע"ג

~ 
 מכשיר אינו אמה ~ארן

 שהר~ה ~ומה שם" ~ר""ש ומו~א עיי~ש" וכו" הזרעים"את
במלאכת

 של~
 שם

 בביכורי~
 ~נ""ל להתוספתא

 ""בפ""~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~י~ ~י~
~~~~  ו~ו~א ~"~~" בודאי ה"א יו~"~~ול

 ג~ בהכשר"ד~חנ~ ~דינ~ ב~וסקי~
 ~נין

 ~ש""כ ו~ודאי וערלהי ~ו""~
 ~ה""ד דו~א" לאו ""א~" ב~וןב~~~~א

 א~
 הוא

אי~
 יו~ר ~בוה

 ~פס~ באי~
 בין

 העצי~ נ~~
 בעי א~ שי""ל ב~ה בד~רי~~"ו~בואר לה~רקע"

 נקו~
 לא או

 או ען של ~צין בין בזה לחלק דיש ו~~ה נקוב"בעי
 ~י~"ז ד~~אי סו~"ה עי" חר~"של

 ו~סופ""י ~כלאי~

~~""ב
 ו~ ה"~~ דביכורי~

 בזה שהאריך
 וב~ש"~ שם" ב~נח""י ~דבריוהובא שם" ~~ל""~

 ~ערלה הח~ו""א
 וי"ז א"אות ש~

 וי""ח~
 ~יי""ש"

~~~~
 ~דברי נראה ~נד"ד

 כ"~
 ב~נ"ע נקב ~ל דאין

כשיעיר
 ד~~~~ נא~ א~ השא~ ~

 שהח~~ה
 גופא ~יא רק נקוב" כעצין להחשב נוכל ~ציל~~~ו~ה
 לא ~רלה לגבי נ~וב עציןדבעינן

 ~שו~
 דהנה כ""כ

 אישבחזון
 ש~

 ~ערלה
 סי~~

 אות ~"
 י"ג~

 ה~יא
 נקוב ~אינו עצין דאף ~ם ד~כח~תוספ~א"

 ~ש~ה שנים ~" שעברו דכל ער~" ל~נין~ולה
 שה~~ח~

 ~ג~י~ן שיש כל ~ו~ר" ~ע~רהשורש
 שיע~

 רוצהו~קודם לחיו~" שיוכל
 דא~ לו~

 של בעצין
 ~~כו~

 נקובה ~ד~לא

 נחש~ל~
 החלויו~ ~צוי~ לגבי כ~חובר

 ולג~י בארן
 כן~הדין שבת~

 שו~ ר~
 חרס בשל דדוקא די""ל כ~ב

 א~ינ~
 בשלא~ל כ~"

 כיו~ ~תכו~
 ד~או

 נ~יע~
 ~שאינו

 נקו~
 היא

 הח~ו""א ע""ז וכ~ב חדש~" נ~יעה חשיבא א~"ככשנו~עו
 ~ש~ע לא ד~ה~וס~תא סיי~ רק ~ס~בר"דכן

 כ~
 ונשאר

 ~רלה בדיני ~חם וכןבצ""ע
 ל"~~ ~או~

 של דבעצין
~תכו~

 כ""ת ו~ד~רי לה~חפ~" יש
 נרא~

 ליה דפשי~א
 ~צילחה ~ו~ה שח~~ה הרשח א~ ~סחפק אך ~הנידלא
 על הנה נ~וב" כעצין ל~חשב~וכל

 כ~ב~י כ~ר כזו" שאל~
 ~י" ~ח"ח ב~נח"י בתשובחיל~~""ח

 ב~י~ צ""ב~
ד~נראה ש~" ~"

 לענ"~
 ~ו~יל שלא

 צירו~
 ו~ראי~י הנקבי~"

 ק~""ו~~ ~י" ח"ג ~~נח""י בס~רי ל~ש"~~קו~
 ~~~~~ו ~~~~~~~~ן

 ברכת בב~~יוא~יים
 ח~

 כשר
 ויחרוןבהכשר וש~

 כה"י ודוש~""~

 ~ויי~ י~~~י~~~

 ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~"~ ~~~יי~~ ~~~~~~גי~
 ~~~~ ~~~י

 ~~" ~" יו~ ~""ו" ~י~""~ ירו~~י~~~"~"
~~וו ~""~ ~ו~~ו~

 ~~"~" ~~~""ז ~~~י~י~ ~נ~

~~ו"
 ~~~ר~ ~""~ ו~~"~

 ~~וי""ר ~~~~נ
 ~ו~""~

 וכו"
 ~ר~""~ י~י ~ו ~ ~~~ ~~~~י~ו~ר""ר

"~ 
~~רו ~~~~~

 ~~י~""~
~ 

 ~~י~""~ ~~י~"~ ~~יג~~~~
 ~""ו"

 ~~~~ו" ~""~ ~ז~~נ~י

~~~~~ 
 ~~~ו~~ ~~~~~ ~~~ייו~ ~~ ~~ ~~וו
 ~~~ו" ~~ני ~~ו ~~ו~~ו ~~~ ~~~~י~~

~~~וו~
 ~~ור

 ~ו~~ו ~ינ~י~~י~י ~~ ~~נ~ ~ו~ ~~~ ~י~ ~~~" ~~י~
 ~~""~ ונ~~~~ ~~~ו~ו~" ~~ ~~""~

 ~~ו ~יו ~~~~~
 ~~~רו~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~

 ~נוו
~~~

~ ו~~ו"" ~~~~יו ~ו  ~ו~~ 
 ~~~נו ~~"~" ~~ו~~ו

 ~~~~ ~וי ~~~~
 ~~~ו ~~ר

 ~ו~~ ~~ו~
 ~ו~~יו ~יו

 ~"~~ ~""~ ~~י~י~ ~י~~~~ ~~~ר~ ~י"~~ו
 ו~ו

~~~ 
 ~~יו ו~~~~ ג"~" ~~" ~""~ ויו~~ ~י~~ ~~~"~~~
 ~~ ~~ ~~~~~ו"

 ~ו~~יו ~~~ו~ו~ ~""י ~~וו
 ו~~~~ ~וי""~~~י~~

 ~ו~~ו
~~ 

 ~~~~ו" ~~ו~ ~~~~ ~""י
~יוו ~~וי ~י~ ~~~ ~~~ ~י~י~ ~י~~~ ~~~~י~~~ו~~ו ~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~~~~~

 ~~י ~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~וו~~
 ~~~~ו~ו~"

 ~~ו
 נ~~~ י~ ~~~י~ ~~~~~~" ~ורר~

 ~~~י~ו ~~~~ ~ו ~~~~~" ~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~ ~~ו~ ~ג~י~~

 ~~ו
 ~~~~ ~~""~ ~~י~~~ ~וו~~

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

 ~~""~ ~~~ ג~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
~ ג~~" ~~~ ~~ ~יגו ~~~ ~~~ ~וי ~~~~  ~~~ 

 ~~נוו ~~ר ~~יו יו~י~ ~~~~ ~~~~ג~ו~
 ~~ו~ ~~~~

ר ר~ר~נוו ~~י~י~ ~~~ו~~ ~ור~~ ~~ ~ ~~~""~ ~~""~ ו~י~~רור" ~  
 ~~~ו~

 ~~~~~ ~~~~ ~~ו~ו~ ~~י ~רו~ ~~י~~ ~ו~""~~"~~~" ~ור~ ~י~ו~ ~~ ~י ו~ו~~ו
 ~~ ~""~~ ~""~ ~ו""~ ~~~" ~~~~ ו~~""~ ~~"~~~

 ו~~ ~~ו""~ ~~~~~ ~~~ ~~ו~ ~~ו~ ~~יי~י~ו~י~
 ~~~~נ~נ~

 ~~~ ~ור~" ~~ור
 ~~~~~~י~ ~י~ ~ו

 ~~ונ נ~~י~~~~ו~
 ~""~ ~י~~ ~~ו~~ ~~~

~~~
~~קילים ~~יה"ק" ~נ~~ינו דל~י דז""ב אקדים ראשונה

 ב~ירו~
 נכרים

 דאי~
 ~הם

 ישאלתו זו" ל~אלה ~קום איןשביעי~" קדוש~
 בהםבאר""י ל~~ו~~ו~ ~ ני~~

 לנהוג ~~ירי~
 בפירו~ ש~י~י~ ~דוש~

 צריך היה ובזה~כו"~"
 לפנו~

 אל
 לידע~רק ~~ני הגאוני~ ~רבני~

 אך שע~רו" ~ש~י~ו~ ~ז~ ~נהג~
~~ 

 שנ""ל

ל~ה~
 ע~"ש ש~תב

 ~~ בשו""~
 ל~יבול יר~י~ ~ין

 ב~יבול ~ליו יברך ~רור"אלא רא~ו~
 ב~~""~ ראשי~

 ועל
 ~כיל~

 דע~ וז""ל~ בב~"ל ~ם ו~"~ור"
 ~~~"א

 ד~~
 לו אין

 רק ~~~~יני
 ~~כ~

 אצלנו ש~ורין
 אי~ חריי~

 ~ברכין
 כלל הנהנין ברכח~ליי

~~ 
 שאוכלו בנד""ד

 קוד~
 ~~~ודה

~שו~
 חק יעי" ש~יא" כ~י~ לאוכלי דרך דאין

 לא~ול ~דראוי עליו ד~ברךכתב יעק~
 בחו~

 ~~ן בו יכיוצא
 סי" ב~ג~ותיי בחת""סכתב

 ב~""~ ~~ ש~י~ ~~יל~~ך י~ ולדע~י ~יי""ש~" ~~""~
 ~ום

 ז~
ראוי ש~י~ ~ק~י ~ורר" אוחו אוכלין ~אנו היום~נ~גינו ל~י וכש""כ וכי"

 ~כי~
 רואין ואנו

 כ~
 ~כל ~חם ~ו ~ובלין ב"א

 ~כ"~ וא~~~נה"
 עוד ואפשר ~ו"" יצא לא שהכל ~כלל

 ~וכלו ~~נא~~ייבו
 בלי~

 הוי הזה
 אכי~

 חשובה



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~י~ ~י~~י~~  ~חשבי"~הא
 ~ח~נ~

 לאוכלו
 ל~רך יש וע"כ שהיא" כ~ו~

עליו
 ברכ~

 ~ו~~י ש~כל ו~כ""פ ~פה"א" דהיינו לו ~ראוי"
 ~~ידושיו הנרע~"א ~~ת נו~ה וכן עליו לברךצריך

עכ~ל"

~~ג~
 הנאו~ הר~ ש~ ~~כ~~י עיינ~י כאשר

 ר~י
 ~שר יוס~" ~נת ב~~ח"ס שלי~""אלי~ר~ן יי~~

 נדון ~ל~ארהאריך
 ש~~י~ ר~י~י ~~ו~ו"ד" ז~

 ד~רי ג""כ
 ו~~ הנ""ליה~ה"ל

~ח~שיבתו ~~צו~ ~אכיצ~ פ~ח" בליל ש~ן כ~ות ל~"כלן~ו~ר ש~יעי~ ~~וש~ לג~י דה~""ד ~וכיח
 ~כיל~

 ~ל ~~כת~ו וכ~ו" כ~רכה" ר~וי"
 ~~ר~י~~ ~~ירהנ""ל הר~

 ~~~"ל של לשונו
 ~ש~~

 הכל שכ"
 ~רכת ~לג~י אפשר ב~רךרק

 ~פה""א~
 ""ו~כ"פ ~דכ~ב

 הנר~ק""א וגם כנ"ל" ל~רך" צריך בודאיש~כל
 ~ו~ לי~ר""" ""וישבדרך ג"~ כת~

 ~~~""ל ~~~רי ל~וכיח כתבת
 לחיד אחשבי"דס~רת

 אינ~
 ל~שות ~~~~ת

 ר~וי"שאינה ~אכיל~
 ~ב~""ל ~~רי ראוי"" ל~כי~

 כת~
 ז~ת

 ~ע~~צירו~
 ~ראשין

~~ 
 ~פורר ~חריין את ש~יכלין

וג~
 ~ה

 שבנ"~
 ~ובלין

 פת~ ~~~
 זה ~עם ~שנ~" בכל

 ~אכיל~ לי"~פקי
 ~~רכ~" יתחיי~ שעכ"פ ר~וי" שאינה

 ~חש~י" ~~רת ע""יועכשיו
 ~~ יכולי~

 ~פ~""~" ~ליו ל~רך
 שבנ""א כהיום רו~ים אני שאיןוכיון

 פת~ ~~~לי~
 ~~ריין

 א""כ~פורר
 ~ז~~

 לכאי"" ~בה"ל של חי~ו~ו יסוד לי"
 ל~~ש~ כן פסק לא ~~בה""לוכיון

 ~"כ ~פ~""א ל~רך
~~ו

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

~~~~~
 לו~ר הייתי

 כיו~
 לא ב~ה""ל ~~~שנ""ב

 בכלל לשי~תי הוי א""כ ש~כל" ד~ברךלו~ר ~חלי~
 ~~~שר~פק"

 שיה~
 ודינו בפ~"א" עליו לברך צריך

 ~~~~ והנ~ ר~וי""כ~כיל~
 ~פ"ח ~~רן תורת

כתב ל"~ ~ו~
 ~~רא~

 ~סירוכדו" ששירפ~ כגו~ ~~י~י~ פי~ית ~~פ~יד ~~וקא
~~ 

 לנ~רי ~~סי~ שאינו ~יכא ~~ל ~~ור~"
 לאוכלן ~יב שיותררק

 כ~
 אינו ~חר באופן איכלו והוא

א~יר
 אל~

 ~פק ~וי ~נד"ד כ~י ולפי""ז עיי""ש~ ~~רבנן

 כיו~ הפס~ נחש~א~
 ד~וכלן

 ~צו~ לש~
 וא~שבי"

~~וכלו רח~נ~
 וספיקא ~~ר~נ~" ספיקא היי שהי~" כ~ו~

לקיל~" דר~נ~
 ~~~ן בתורת ~י~ ש~ ועיי~

שכ~~ ~""א~ ~או~
 דלהכי לתרן

 ל~
 ~ששו

 ~~~רו~
 ~~~~ שבי~י~ של

 "דן~~ס~"
 ש~

 ~שו~ נר~~" ~~~ם
 שיפ~יד ו~~י ד~ינו

 ~ו"רק
 ~~~""~ ~יב~שי~~ "פ~י~" ש~~ ~פ~

 ~ארכ~י
 לחוש ~""צ לכן הר~ה~"בזה

 ג~י רק ~ציה" ~~~ו~ ל~~
 ואסור תרו~ו~י ~ש~ת דכ~י"~~ו~ה

 ~~"~ נ~
 לי~י

 ~א""כ ~פסד"ס~ק
 ב~ינ~ ~ל~ בשבי~י~

 וכן שי~ור"

ה~יא
~~ 

 ~ארן התורת ~ך שם" ~קודש צין ל~" בקו"א

 ניח~ל~
 לכן ~~""ת" הוא~~~רי ש~יעי~ פירות ~~~~ד ~~""ל כיון ~ז~" ל~ו

 היכ~ ג~
 ~פק דאיכא

 אסוריפסיד" ש~~
 להכני~

~ עיי""ש" ~~""ת אי~יר ב~פק עצ~ו
 א~נ~

 ~נד"ד
 ~וי ~~ו~ר לפי לג~רי" הפ~~ ~ל""~

~פיקא
 ~ו~ ~~

 ראוי דנקרא די""ל כיון ~פסד" בכלל
לאכיל~

 ש~ירשייך דר~נ~" רק ~וי ~פ~ד" ~וי אי י~פי" פ~ח" בליל
 ~פיק~

 דר~נן
 לקול~

 כ~~יאר~

~~~~
 דכ~ו נראה

 ~נ~~""~
 ב~תני" ~ש""כ שייך

 ~רפ""~

דשביעית~
 כל ~ש~י~י~ א~רי גדול כלל

 אדםל~~כל ~~יוח~
 ~ושי~ אי~

 ~לוג~א ~~נו
 וכנ וכי"" ל~ד~

 ~יוח~שאיני
 לא

 י~ר~ב""~ ו~ו"" ~ליי חש~ לז~ יל~ לז~
~פ""~

 ~ל" יובל ש~י~ה ~~ל"
 י"~~

 שאינו כל על כ"
~יוחד

 ול~ לז~ ל~
 ב~חש~תי" תלוי ~וא ~רי וכו"" לזה

 י"ל ו~"כ שם" ב~פרשים ו~י"~"כ"
 ~יכ~

 לי~ח ~ה~נהג
~ת~כא

 ל~וכל~ ל~רו~
 ~לו~~ ~ו~~י שהי~" כ~ות

 אותם

לו~~
 או~ם

 ~ליו" חשב כ~ו הוא והרי ה~ונה" ~~~ש~~
 עוד וישוצ""~"

 ל~יי~
 ~זה~

~~~~~
 שיש ~הצדדים רק נ~~תי ~ידי ~תו~י ש~ין
 א~ לש~ול יש ל~עשה ~נוגע ~~ל ~זה"ל~קל

הר~ני~
 ברק ~~ני ~ג~ונים

 ~ני~גי~
 ~~י~ית ~דושת

בפירות
 נכרי~

 ~ז~~ נהני איך

~~~
 ~ה ק~לתי ~נ"ל כ"ת~י ~חרי

 ~~ש~~י~ לי ~~ל~
בש~~

 ~רבנים ~ל
 ור~י~י ש~י~""~" ~ג~ונ"~

~ש""כ
 הגאו~

 ~~יציר שלי~""א קניי~~~י ~י"ם רבי הגדול
 וז""ל~נ~רן"

 ~כל ~~יק כך ~י~ו אוכלים אנשים ~ר~ה
השנה

 כל~~~
 ל~עו~ה

 ו~~ל~ו ~כ""ל" הפ~~ ז~ י~י~

ה~ש~
 ~ד~רי עליו

 ~~נ"~
 ~ל ~~רך ~אין דפוסק

 ועי~בפה"~" חריי~
 בכל נ~כל ~ם דאפילו

 ~רי כלפתן" השנ~
 י~~כ ~~רובו~" ~ל" ~חריין נ~כל פ~חבליל

 ס"כ""~
 ~רי

~שנ~
 אכיל~ו ~~רך

 כל~~~ ~~~
 אי

 ~~ערובו~~
 י~וי

 ~~"~" בק""~"~ורדה
~  

 א~נ~
 ל~תיר צריכין~נו אי~ ~נ"ל" ד~רינו לפ"

 חריי~ ~כיל~
 ד~וי ~~עם פ~~" ~ליל

 שאינו כיון ~לא ~שנה" בכל ~כי~ו דרךכך
 נוג~

 רק
 ברכ~ ~לג~י ~רבנן"לחשש

 ~ליל ל~רך ~י~ות יש
 ל~צוה ד~וכלי~יכא פ~~

 ~פ~""א" ~רכ~
~~" 

 ד~~~""ל
 ל""~ ~""~ ש~כל" עכ"פל~רך צד~

 י~פי~~ ~~פק" "ותר
~ר~נ~

 כנל~נ"~~ ~צוה לצירך ו~כש""כ ~ולא"

 ~וש~"~והנני

 ד~יים י~~~י~~~

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~""~ יר~~י~~~"~"

 ~ג~ ~~י~ורי~ יו~ ~~~~ ~"ו"
~~~~~~"~~~ "~"~~ 

~~ו"
 ~~~ר~ ~~~""~ ו~~~""~ ו~~""~

 ~י~ר
 ~ו~""~ ~ר~"~

 ~~~~ ~~ ~~ו~~~ו~~
 ~יי~~ ~~~י" ~ו~"ר ו~ו"

 ~~~~ ~ג~י ~~י~י~~~
 ~~ו~ו~ ""~נ~~ ~ו~~ ר~~~~י~""~

 ~ר~~~"" ~
~~~~~~ 

~"~~~~~
 "~~י~גי ~ר~וי

 ~~~~~ ~גו~~ ~~~~~
 ~~ג~~~~~

 ~ו
 ו~~ ~~~י~י~" ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~י~~י~~
~~~~

~""~~~~~ ~~ 
 ~ו~ר

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

 ~ו~~~ ~ו~ ~~נ" י~י ~~~ ~~ ~~~י~~ ~~~רו~~~
 ~~"~ ~~~י~" ~~יוו ~~רי ~ו~~" ~~וי~~~יו~~

 ~~וו
 ר~ ~~~רו~ ~~~ ~~י~ ~~י~י ~יוו ~~י~~~~~

 ~י"
 ~~~~~ו~

 ו~~~~ ~ו~~~" ~י~ו~ ~~י"
 ~~ו~ר

~~~ 
 ~~~וו~ו" ~~ר~~ ~~י~~ ~~~~ ו~""~ ~~~" י~י~כ~ו~
~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
~~~

 ~~ו~~י~ רו~ ~~~ ~ו~~ ~~ו~" ר~ ~~ ~~י~~ו
 ~~~י~ו ~יוו ~~~רו~ ~י~י~ ~~ו~~ ~~~~

 ~כ~
 ~וי ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ייו י~ ~~ ~~~י~~" ר~וי~י~~
 ~~יו~ ו~ו~~~ו~ו ~~וו~י ~~ונ ~כ~ו ~~~""~ ~~~~ י~ ~~~""~~~~~"

 ~ור
~~~~ 

 ~~ו
 ~~~~~~ ~ו~ י~~~"ג ~~ו~ו" ~~ו~~~

 ~~~~וג
 ו~~י""~ ~וכ~" ~ו~ ~~ו~

 ~~~~י~
 ~ירו~ ~~ ~~יו ~~ו~~ ~~רוני~ ~~יי~ ~יו

 ~נ~~ ו~~ ~כ~~~ ~~~ו~~~~~י~י ~~" ~~~וו ~ירר~ ~~ ~ ~~ו~ ~וכ~~י ו~~~~~""~~ ~~י~ ~~ ~י~ ~~ ~~~~ ~~ו~י~ ~~וו ~~י~י~~~
 ~ו ~~ו ~~ר

~נ~וו ~~ו~
 ו~י~~ ~~~" ~~~~ ~~~ ~~

 ~~וריי~~
 דנכון ד~רי~" מסקנת עם ל~~כי~ ~~ ~ז~~~~ג~

 ~ודל ש~ינו התנאי שי~נה~אוד
~~ 

 ~י~""ש כל
 ו~כה"~ י~ים" ~"שנ

 כ~~יאר מה~" להסתפק מו~ר
~שו""~

 ~י" ~או""ח
 ~ר~"~

 מן יש בשם ~~יא דהרמ"אוא~"ג ~שש" כל אזדא ו~זה ~"~" ס~י"
 נוהנין~ין הז~ ד~זמ~ ה~חריני~

 ש~ ~מ"~ וע~ לה~נו~
 משום דהט~ם סקכ""ג

 ה~יא מ"מ ~~נאי" שפיר ~קיאיןדלא
 ש~

 דיש
 דהא זה ב~עם שמ~קפקיןהאחרוני~ מ~

 לשו~
 מפירש ~תנאי

 עיי"ש~ ~קיאו~ שייך ~ואין~גמרא

~~~
 רק מ~ני זה

 ~נוג~
יכול פ~~י~ דכ~ה אחר" מט~ם ולאסור לדון ישמ"מ מוקצה" ~~~ם דנאסר ~א

 ~ליית ש~""י לקרו~
 י~סד ~סוכה" ה~תרו~

 ירדו אם החג" א~ר לא~ילתו אף האתרוגלנמרי
 את שי~יא מחום או בסוכהגשמים

 ~אתרו~
 להפסד

 א~נ~וכליון"
 א~פ""כ כן יהיה אם דאפילו י"ל ~זה

 וגר~ ~פסד" גרם רק ~ידי~ הפסד הוילא
 הפסד

 כתב דכן שרי" ~~י~ית~פירות
 המ~רי""~

 א" ~~לק
סי"

 פ"ג~
 ~פסד ולא לאכלה משום ~זה אין וז""ל~

 ~ירושלמי כדמוכח ~יד" ~סידם ואינם היא וגר~אהואיל

 הדי~~פ""ח~
 והיא לאיגרא לה מסקין דירקא קינסתא

 אינוי~שה
 גרמ~

 ~בפרק איכא ותו וכו"
 ~שיעי~

 ולא
~ לפני ו~וקשו לזר~" שקיי~ן הדלו~ין ~שנינוואו~ה א~ודין" הן מאליהן ו~~ני ~המה" אוכלי מא~דנמצא  לאו ואם ~שבי~ית" לקיימן מותר אדם מאוכלו~~סלו 
אסור

 שפי" ~ש~יעית" ~יי~
 הרמ~""~

 ~ן דהואיל ז"ל
 הט~ם ומפרש ~חי~ורו ~ו חזר וכ~ר ליתא" רחמנא"אמר דלאכ~ ~רי~ה" ל~שהותם ~פסידם אסור אדםמאכל
 ~כ"ל ~יקר וכן ס~יחין מ~ום ~יי~ןדאסיר

 הנ"ל המהרי"טד~רי והוב~ ז""~
 ב~~

והריד~"ז א"~" אות ה" ~ס~ רידב"ז
 ~פירות הפסד בדין והנה וז~ל~ ~"ז" כת~

 ~שה מכלל ה~א לאו הואש~יעית
 דלאכ~

 ~פסד ולא
 ד~ וד~וכו""

 פירות שהוא כל אפי" להפסיד ~אסור
 ~~~ואר כמוגר~א ~"י להפסידן מותר אבל ~מש" בידים ~ילי הניש~י~ית

 ~סי~
 עוד יש ו~פ""ז וכו"" ~מן זה

 ~ ~ר~ ידידי דהנ~ שבי~ת" של אתרוג ~~ניןנפק""מ

 ~שם ~וררני נ"י לייבשלום
 הר~

 ר"
 יו~~

 סוכה במס" דנר~ינן~הא נ""י" ~נימין
 ~ל"~

~~"~ 

 ~ל הא~רוג ~ל
 ~ד ור""מ" ר""א ~ה פליגי ~ה יטול לא טהורהתרו~ה
 ופירש""י ש~~~ידה" מפני אמר וחד שמכשיר~" ~~ניאמר
 ו~פ~יד היד ~מוש ~"י דנ~אסתז""ל

 התרו~~
 כדפרישית

 אסור דיהי" ה~נא מנה לא אמאידא~"כ ש~סידה" מפני מ"ד להאי ק~ה ולפי""ז ז"ל"~כ"ל
 ג~ ~י~ו~

 ~~רוג
 דכ~ר ~"מ ~א~~ אך ש~י~"תשל

 הוכי~
 ה~הרי""ט

 פ""ג ~י"~~ח""א
 ~נ"ל~

 שתי ו~נה וכו"" שרי הפ~ד דגרם
הראיו~

 של הראשונות
 ל~יל~ ~~ו~~~ המהרי""~

 יש
 בחי~ו~ו ~ו ~~ד ז""נ שהרמ~""ם ~מה ה~אי" א~ללדחות"
 דאסור מזה לנו הי"צא וכו"" עי~ר וכן אלימתא" ראי"הוא

לשפ~~
 כ~רך השאר וילכלך יפרר ~אכילתו שהתינוקאע""פ ל~י~וק" ש~י~ית פירות ליתן ומותר כדרכו" נוטלאלא ~ושי~" שהתינוקות כדרך ~ידים ~ש~י~ית לאתרונ

 ~""מ שהונחנ"" כמו אסור שהוא כל והפסדהתינוקות"
 הפסד גרם אלא דל"ה משום לתינוק ציתןמותר

 עיי""ש~ הריד~"ז ~כ""ל וכו" ~ש~י~ית מו~רהפ~ד וגר~

~~ג~
 ~חילוק ~יאור

 תרו~~ ~י~
 אסור הפסד גרם דנם

 ~יסור ילפינן ~רומה דג~י ~שום היינולש~י~ית
 מ~כ~יבה~~ד

 ~שמר~ "א~ ~~
 גם וממילא ~רו~תי""

 ~סורנר~א
 דלא ~ש~י~ית ~שא"כ שמירה" ~יו~ משו~

 מו~ר ש~ירה חיוב ~הכ~וב
 וא""כ הפסד" ~ר~

 נרם רק ~וי בס~ו~" א~רו~ים תליית ~"י~נד""ד
~~~ד

 כ~סקנת לכתחילה" ~רי וז~
 המהרי""~

 שהוכיח
 הרמ~"םמד~רי

 ~חי~ור~
 ~נ"ל הריד~""ז אחריו ו~חזיק
~אורך~

 התחלת זו ~שנה מזה"~~~~~
 ~והיינו ~י~ה ~תר ~אתרוג דאזלינן~א לצר~ י~ השמי~ה" שנ~

 של ר"ה אחר ~נלקטואתרוגים
 ~~י~ית~

 רק ~וי
 ~פ"ז הרמ~"ם כ~""שדדינא ~פיק~

 מה~
 הל" ויו~ל ~מי~ה

ו~~"~ י"~~
 ~ת~שר

 בפירו~
כמו~ן ~מנ~ עיי"ש" להחמיר ששית

 ל~
 זו~ ~שנה רק זה

~~ג~
 הא

 ~וכי~
 בפירות ~ותר הפסד דגרם הרידב"ז

 ליטול ד~ו~ר מהא~~י~ית
 אתרו~

 היד משמוש ~"י ~מפסידה" ""~פני להא חיישינןולא ש~י~י~ של
 ~פ" תמימה ~~ורה הנה ט~אה" ~רימה של אתרוגכ~ו
~הר

 כ""א~ או~
 המ~ני" ~ל הנ"ל קו" ג"כ ~ק~ה

 ~סו~
 ל""~~ד~

 הלוקח
 לו~

 ~ש~י~ית מ~~ירו
 נות~

 אתרוג לו
 ה~דל דיש ותירן~~תנה"

 ~י~
 הפרי ~פסד הרחקת

 הפסד דאיסור תרומה דשאני מבש~י~ית~תרומה
 ו~~למא ש~" וכפ~ש"י תרומ~י ~ש~רת ~ה~דכתי~ י~ינ~

 וסיינ" גדר כ~ין ~וא משמרת ה~וןפירוש
 ולכ~

 אסור
 כזה ה~סד גם~ה

~~ 
 י~~דאולי האתרונ" של החיצונה הקליפה

 ~ש~י~ית משא"כ ממש" להפסד ~י""ז
 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ך~ ~~~~~~ ד~
~~~~~~~ 

 ~קו~ן ~ובאים הנ"ל והתו"ת הריד~"ז~וד~רי
 כר~

ציו~
 אות צ~י הר ~קונ~רס ~~י~ית

 ט""ז~~
~  דלא הרי 

 משום מו~ר דבשבי~ית לתרןכת~
 דהו~

 הפסד""~ "גרם

~~~
 הפסד גרמת אפי" ~דיא מחמירים דיש ראיתי
 ~וכח ושכן ש~י~ית"לפירות

 מ~
 הרמ~"ם

 ~פי~מ"~
~רע"~

 ~~~~ית
 על~ ~ז~" פ"~

 ירק מ~שלין אין דתנן
 וכ~" פסול ~די י~יאנו שלא תרומה של ~שמן ש~~יתשל



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~ ~~~~י~~ ונמצא הכל" ישרף ~רומה של שמן ~ש~יל נפסל שאםופירשו
 גור~

 וא"כ עיי""ש" יאכלו שלא ~~יעי~ לפ~ות
משמע

 כרם ~קו~ן ~ה ציין ~וכ~ר אסור" ~מ~ דג~
 ~~וס" וע~ ~"ז~" אות צ~י הר קונ~" לש~יעיתצ~ון

 משו~ ש~ דמ~נ~ ~~מא ~רשי~ ויש ש~"רעק""א
ד~מע~

 כמ"~ לזרי~ דאוסרן באכילתו
 ראשונה ~משנה

~~~~
 ~שם ~נ""ל ~נידון ב~ר~ה קיל דנד"ד נראה
 ~עושה~יירי

 מעש~
 ~אתרוג ב~וף

 הגור~
 את

 ~צוה של באתרוג היד במש~וש גם וכן ~ידי~ההפסד
 ~א""כ ~אסור" י""לשפיר

 בנד""~
 ~ה~ו~ן אותו תולה רק

 זה ~אופן זה" מתוך לראותו ~יוכל ד~ר בא~ה משימואו
 רק שייך דזה להפסד" ~מא שום כאןאין

 בכה"ג משא""כ ל~פסד" גופא ~אתרוג~פעולתו גור~ א~
 דכ~ י~

 ~תולה היכא גרמא" איסור כאן דאיןמודי~
 א~

 האתרוג
 סוכ~~ נוי מצות ~שביללנאותו

~~~
 ש~ ציון בכרם ראיתי

 משה אוהל ~~קונ~רס
סי"

 כ""ג~
 ~הלו~ח מתני" על ג"כ דהקשה

 ~בסוכה ~ש~יעי~מחבירו לול~
 הנ"ל~ ל"~

 דיאסור
 מ~ע~

גר~
 ~סוכה שני מעשר לגבי כדא~ינן הקל~ה ש~פסיד

ל"ח
 ע""~~

 שש~ ש~ וכת~ כנ""ל"
 נשאלה זו ששאלה

 מפני והשיב זצוקללה"~" דיסקין מהרי"ל הגדוללהגאון
 ל"~שמפסי~

 וזה שיפסיד" יש חשש רק ~רור" דבר
 תרו~ו~י מש~~ דכ~~ ~~ומה ~נין רקאסור

 וכ~
 כמו ש~מור שצריך שני"~~~

 תרומ~
 בי" דכתיב

 ~א~לה"" ק~
 לאכלה רק ~מרת דל"כ ~שביעית

 ע"~להפסד" ו~
 אבל נכו~" ~בר וזה בש~יעי~" ~ותר הפסדשחשש הפסד" בחשש ולא הפסד ~ו~אי ~וקא זה

 הפסד דהוי ~וכח שמפסידה" מפני הג~ ד~רי~ש~
דמו~ר כת~ ושו~ ~ת""ד" וכו" זה למ""ד ~שביעית גםואסור הידי~" ~מוש ע""י אתרוג של הק~ה ש~פסידודאי

 לכל ""~~"" ה~ורה דכ~~ה דהרי ~שביע~
 ~זה" שהאריךעיי""ש צרכיכ~

ד~~~~
 כ"ו ~ס~ איש בחזון

 שכת~ הש~יעית~ בס~
 "הפירו~וז""ל~

 להשתמש אסורין
 ~ה~

 שאר
 דרק מדבריו לדייק יש ולכאורה המפסידן~"תשמיש

 המפסידן~שמיש
 ~וודאו~

 ~~רי""ל וכס~רת ~סור
 סי" ~ש~יעית ~~זו"א ג"כ ועי" הנ"ל"דיסקין

 ד~ י""~
ולמדנו~

 שא~ ש~יעי~ דין גם ~ה ולמדנו וז""ל~
 ~הן

 ~אכי~ן מצוהכלל
 אל~

 איסור דאין הפסד איסור
 ש~יעית ב~ושלמי וכדא~ וכו"" מעצמן שירק~ולהניחן
~פ""ז

 ה"א~
 לאי~א לי" מסקין דירקא קנוב~א והדא

 גרמה מן יבשהוהיא
 וכ~

 אוכל ע~יין נמי ובשביעית

 דזה ומשמע לאיגרא" לי" מסקין ומ"מ שיבש" קד~אד~
מו~ר

 ו~~ וכ~" לכתחי~
 ו~~ ~איסור"~ע~יד לאוקמי ~ו ני~א דלא
 בידי~ ~סיד ~רי לא לאיגרא דמסקו דהא~ונראה בהי~ר" הוא דירקא דקני~תא

וכ~~
 מותר ~ודאי ~הפסד דאף מדבריו מוכח הרי עכ""ל"

ד~
 ~נד"ד" הפסד ~ספק ו~ש""כ גרמא" רק

 זה מכל לנו~~י~~~
 א" לקולא" תרתי הוי ד~נד""~

 הפסד ודאי הוי דלא ב" גרמא" רקדהוא
 וג~כמ~ואר"

 צרכיה~ לכל ~זה שייך
 בפירות המותר

 וכנ"ל~ש~יעית

~"~~
 עוד שיש ראי~י כי למעשה ולא להלכה רק הוי

 ~עניןמחמירין
 הפס~ גר~

 והוא ש~יעית פירות

~
 אות שלישי ~פרק כהלכ~ו שבי~ית בספר שה~יא

ה"~
 ~~סיק ~ו~"" ""מקדש מספר

 דנ~
 אסור הפסד

 וה~י~ בשבי~י~"ג""כ
 שמוכח ~~וספתא כן

 ש~
 ~גם

גר~
 אסור" הפסד

 וכ~
 ~דף שביעית ה~ות ~ספר

 ~וכי~האריך קס"~~
 דגרם

 הפס~
 וכפי ע""ש" ~~יעי~ אסור

 הרה"ג מי~ינ"פשש~~~י
 ר"~

 שכ~ר שלי~"א" ראטה
 ז""ל הב~"ן הגאוני~ הר~ני~ לפני זו ~אלהנשאלה
 ~היתר כנ"ל והיינו בשופי" ה~ירו ולאשלפנינו"

~פסד"" ""~~
 ל~

 ברור דבר הוי
 בנד""~ דכ~ א~

 עוד יש
 וכנ""ל~צירופים

 הרח~ה ~וך וע~ודההתורה ד~י על ולשקוד דהי~~א" אלי~אש~~תא ל~סוקי וכהנה כהנה ~וסיף תזכה כי ל~רכך~~~~י
 לאוי~"א~ ונח~

 ברכו~ חותמי ~כלהכו""ח ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~

 ~~~~~ ~~~~י~~~

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

 ~סוכה ~~נ~~~~~~
 ע""א~ ל"~

 הלוקח
 לול~

 מחבירו
 שאין לפי במ~נה" אתרוג לו נו~ן~שביע~"

 בשביעי~~ ללקחורשאי
 ו~ג~

 ~~תנה לו לי~ן רצה לא
 ולי~~ בלול~" אתרוג דמי לי" ~בלי~ הונא רב~ א~~ו"
~

~ ~הדיא" א~רוג דמי ~פירש"י" ~הדיא  
 ~ם ש~יעית פ~ות דמי מו~ין אין ~ניא האר~"~ם ש~יעי~ פירו~ דמי מוסרין שאין ~י ~ש~~י~~"ל~חו רשא~ אין

 שלוש מ~ון יו~רהא~"
 וכ~ ס~ודו~

 וכת~ו הג~" עכ"ל

ה~ו~
 שם

 הג~ מ~~רי דמש~ ~~ר~ ~ד~
 ~~~ שיש

 בפ"ז דתנן והא סעודו~" שלוש ~~ון יותרא~רוג

ד~י~
 ~כ"א

 ע"א~
 פרו~ות ש~י לו נ~ן

 ~ וא~
 לך

 הת~ רמון" ו~אח~ ~אח~" א~רוג ליוה~א
 באתרוג

 והדר כשר הכא א~ל לאכי~" אלא לי" ~י" דלאפסול
 יקר~ דמ~ל~רכה

 ה~וס"~ עכ"ד

~~~~~
 דמש~ ש~" ~ש~ הפני

 ~לשון
 ה~ו~

 ~ל
 ~אלף אפילו הא~רוג בש~יל שנו~ניןה~~ם

 עלייהו ~חל ~ו פשי~א מצו~ו" ~שבילזוז
 ש~י~י~" ~~וש~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~ ~~םי~~  מס~ראולכאורה
 משמ~

 כל ~ל ש~י~ית קדושת חל דלא
 נפקא דלאכלה מקרא דש~י~ית מילתא דכל כיוןדמי""
 משמ~ א"~לן"

 ~שי~ור אלא שביעית קדושת חל דלא
דמי

 שווי~
 ~מה משא""כ חילול" דרך כמו דהוי לאכילה"

שמוסיפי~
 אכילה מ~יקר דאינו מצותו ~ש~יל דמיו ~ל

 קושית ~ום ואי שבי~ית" קדושת ~י" דשייך מנ""לכלל
 דזמנין לחלק מצינן שפיר ~לא""ה דמ~ילה" מ~נההתוס"
 משא""כ פרו~ה" משוה פחות הם אתר~וגשדמי

 אפילו להתקיים" וראוי ומהודר יפה שהיא נמצוהדחזי ~אתרו~
 לא ואולי וכו"" יותר שוהלאכילה

 ~לו~
 שבי~ית ~דמי רבנן

 פירות מכירת דמי ~כל ל~ולם ומש""ה~כה"ג"
 ~כ~~" כנ""ל" שבי~ית קדושתשייך שביעי~

 ~ס"~~~י~י
 שה~יא ה~אירי ילקו~

 מאחרוני~
 ש~ירצו

 התוס"~כוונת
 דהמ~~

 ונתפס לאכילה ששוה
 ש~י~ית~קדושת

 מ~ור~
 כמ"~ ~~ל" ולא ~הר~ה

 התו~"

 מ~ילה~~סו~
 וכן

 ~כס~
 מהלכות ~פ"ז ומל"מ משנה

מ~ילה~
 משום והיינו ~יי"ש"

 ~~ל ולא חשי~ דמ~~~
 יצחק מנחת בספרי ~זה שכת~תי וכמו שם" מל"מו~י"

 סוס""י~ח""ו
 קכ"~~

 ~י""ש"

~~~~
 דברי ~ל סו~~ים ~נ""ל" ומל"מ הכ""מ ד~רי

הרמ~"~
 הל" מ~ילה ~ל" ~פ"ז

 ו"~
 ש~ שכ~~

 שליח ביד פרו~ה ~ולחוז""ל~
 לקנו~

 חפן ~ה לו
ונזכר

 ב~ה""~
 להציל י~שה וכיצד וכו"" הקדש של שהוא

 של פרו~ה נו~ל וכו" ~ח~א מןהחנוני
 חולי~

 ואו~ר וכו"
 וכו" זה ~ל מחוללת שהוא מקום ~כל ~קדש שלפרו~ה

~"~
 הקשה ו~"ז הרמ~""ם" לשון

 הכס~
 מ~ירין לו שיש דד~ר א" תירוצי~ ב" ותי" ~רו~א"~לי~~ל שם" משנה

 ~~י~ ו~ חשי~ ~מ~~~ ~"הוא"
 ה~וס" ד~רי~~י~""~

 ~סו~
 מה ~ל קאי הנ""ל" מ~ילה

 ~כ""א שם ~מתני"~איתא
~~""~ 

 נפל~
 פרו~ה

 ש~מר או כיסו" ~תוך ~קדששל
 פרו~~

 וחכמים ר"~" ד~רי ~על הראשונה את שהוציאכי~ון הקדש" זה ~כיס
 התוס" וכת~י הכיס" כל את שיוציא עדאומרים

 הקדש של פרו~ה האי ולי~~לתימא ש~
 שיש ד~רוכ"ת ~רו~א" שנפל~

~ 
 אפילו וא""כ פדיון ~"י הוא מתירין

~אל~
 ה~ ~~יל" לא

 מתירין לי שיש דד~ר למימר" ליכא
 אלא לו שאין ~אופן דאיירי וצ""ל הוא"~ר~נן

 פרו~~
אח~

 דל""ש ~כיס
 ~י~ו~

 ~~יל ולא חשי~ מ~~~ נמי אי

 שם ו~י"~כ"ל"
 ~הג~

 ו~שי~ה ש~" ~~""ג ~דשים צאן
 ועכ"ח ~יי"ש" התורה"" ""מן ב~יל ולא התוס" ד~רי~ל סיי~ שם ו~~ל"מ ה~וס"" ~כוונת אחרת דרךמקו~צת
 מ~ילות אשם לחיי~ מ~ל שייך לא דאל""כ כן" לפרשצריך
 ~נ""נ" הכ"מ מד~רי ~וכח וכן שם" התוס" מש""ככפי
 ד~רי ~ל קאידהרי

 דג~ הכ""~ מד~רי לכאורה מוכחוא"כ מ~יל~" קר~ן ל~נין דמיירי הרמ~"~
 לו שיש ד~ר

 ~~ל לאמתירין
~ 

 למלך המשנה ה~יר ועכ"ז התורה"
ש~

 ~שום מצינו דלא ~דול" חידוש דזה
 מ~ו~

 שלא ד~ר
 ~י~ול לויהיה

 מ~
 ~זה וה~ריך התורה

 המל"~
 עיי""ש

הי~~"

~~ז~
 ~סוכה רש""י מד~רי מוכחוכן ~תורה" מן ~~ל דאינו כן ס""ל ~אמת דה~וס" י""ל

 ~""~ ל"~
 ד""ה

אין
 דכת~ ~סרין~

ש~י~ית פירו~ דמי הנותן ~זה ~~ר קא
 ל~"ה~

 ג""כ והוי מכשול" ת~ן לא ~וור לפני ~ל
 ומשמעות~ה"~"

 ~פוסקי~
 דד~ר דהא הוא

 חשו~
 לא

 לנו יצא וממילא מדר~נן הוא~~ל
 ד~איפ~

 ספק דיש
 ילקולא~ דר~נן ספי~אהוי

~~~~~
 סי" ~ח"ו מנח""י ~ספרי למש"כ מיניה

 ~זמן לחוש יש אם~~נין קכ""~~
 הז~ני~ מ~

 ~ל
 רו~

דמי~
 אם ~שוק ונכנסין הייצאין ~ש~י~ית

 ש~ ומסקנתיש~י~ית מד~ ה~
 כגון ~~כל דבר שי~ח ~צה דיש

 שהוא וכיי~""ז~רי
 ה~~כל שינקה ואחר פרו~ה" שי~

 ופסולת סיג~כל
 ~איפ~

 שים ~לא לאכול ראוי ~יהא
 ~קדישת ויאכלנו ~ז~"" המאכל ~נ מ~וללים י~יו~רשותי הנמצאי~ ש~י~י~ ~ילופי ~ו שביעי~ ד~י "כל יאמרשיור

 ש~ כת~תי שו~ש~י~ית"
 רק מהני ד~ה

 זמ~ קוד~
 ה~י~ור

 ~דמי המה גם ה~י~ור זמן אחרא~ל
 וכ~""ש~י~ור צריכי~ שבי~י~~

 הרמ~""~
 ש~י~ית ~פ"ז

 ה""ז~
 וכמ~ואר

 ~~לים גופיי~ו ש~י~ית פירותו~של~א הנ"ל" עצה שייך לא וממילא ע"א~" ~דל""~~סוכ~
 ברו~

 זמן אחר
 דכ~רה~י~ור

 ~ואש~י~ית דמי א~ל מ~ירין לו שיש דבר מיקרי ל~
 ול~ חשי~ ומ~~~ מ~~~

 ~~וס" כמ""ש ~~יל
 הנ"ל~וכ""מ

~~~
 ~וכח ל~יל המבואר לפי

 הפו~קי~ דלרו~
 הא

דמ~~~
 הוא ~~ל ולא חשיב

 ר~
 מדר~נן

 וממי~
~צירי~

 ~ו"ל שוב ~זה ~~נין ש~ שכת~תי ~פיקות ~וד
 ולקולא" דר~נןספיקא

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~
 ~""~ ~~"~ ירו~~י~~~"~"

 ~ור
 ~~ו~

"~ 
~~~ 

 ~~"ו

 ~~~~~ ~ר~"~ ~""~~ו~~"~
 ו~ו"

~"~~ 
 ~ו~""ר

~~~~ 
 ~ר~" ~~י ~י~"~~~~~

 ר~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~
 ~~~ו ~~ ~~י ~~ר

 ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~י"~~~~
 ~~ר

 ~~~~ר ~רי~~י~ ~~~~ ~~"י ~~י"~~ו
~~~~~~ ~~~ 

~~
 ~יו""~ ~ו~~~~ ו~ ב""~ ו~~ ~~ו~~י" ~~ ~~~"

~""~~  ~ ~ ~~~ ~~~ ~ר"~ ~ר~ ~~~  ~  
 ~~ ~~ ~~~ ~~" ~~~ ~~""~ ~~~~ ~~~ ~י~~י י~~~ י~~ ~~ ~~ ונ~~ ~~~~ ~~י~~~~

~~~~ ~~ 
 נ~~

 ~ו
~ ~י~  ~~~ ~~~ ~~ 

~~ ~  ~ ~נ~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 



~ ~ ~ ~

ם~~ן
~~~ ~~~ 

~~~~~~~
 ~ו~~ ~"~ ~~ ~~ ~~~~~~~

 ~~ו~ ~~~י~ ו~""~ ~~~"
~ ~~" ~ו~~ ~ ~  ~~ ~~ ~ ~~ו~ ~~" 
 ~ו~~ ~~~ ~~~~""~ ~~יו י~ ~י~ ~~~~"~"~~~

 ר~~ר~~
 ~~ ~ו~" ~~ר

 ~~~" ~~~ ~ו ~יו ~~~ר

~~
 ~ו

~ ~ ~  ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ר 
~~ 

 ~~~ר ~ו
~~ ~~~ ~ ~ ~ר~   

~ ~~~~ ~ ~  ~  
 ~~ג

 ~~ ~י~ ~~
" ~~~~ר~~ ~  ~ ~~""ו" ~ו~ ~ ~~~ ~~ 

~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ו ~~רי~ו ~"~ ~~"   
 ~~~ ~~ ~~~ ~~~~" ~~~ ~~~ ~~~~~~ו~
~~

 ~~ו
~~~ ~ ~  ~~~ ~ ~  ~~~ו ~~ו ~~~" 

 ~~ ~~כ~" ~~ו~ ~~ ~~~ ~~ ~י~ ~~ר~~~ו~
~ ~~~~ג~ ~  

~~~~~~ 

 איך א~~" החכ~ת ~ברי א~ שהזכיר כיון~~~~~~~"
 ו~סקנ~ו ~~ה" ~~בר בהגה ששם הזכירלא

 בפני~ שהבי~ אחרי שכ~באחרת"
 דאיתא ~ה

 ~לפי"ז וז"ל התשב""ן"בשם ~ר"~
 צ"~

 ב~רב ~ת לו ~ת אם
 ~צו~" אחרפ~ח

 שאי~ כיו~
 נוהג ואינו ~נ~ליו" חולן

שו~
 ~ו"" ז" גזירת ~~נו ~ב~ל הרגל אם אבלות" ~בר
 אבלו~ הויוא"כ

 הרגל ויכיל ~~""פ גילוח ל~נין ~"פ
כת~ סק""~~ של""~ ~ס~ ה~ו""ז אך ז"" גזירת ממנולב~ל

 בשו~"ת אבלות שנו~ג ~~ה
 ד~ו~הנ"ל ו~"~ א~לי~" ~שו~ ל~

 לשו~~
 ש~ו~ה

 קרוב~
 שנוהג ~~~ת ז" גזיר~ ~ב~ל הרגל~א~פ~כ הרגל" ~רב בשבת

 ~ברי~

 ~ב~י" כ~בי~רש~צנ~ה
 שצ""~

 ס~י" ות""ב א" ס~י"
א""כ י"~

 הכ~
 ב~בריו ~פורש הרי ~כ"ל" ז" גזירת ~ב~ל נ~י

~""~~~
 ב~""פ~ ז" ג~ירת ~~~ל כלל י~~ שלא

 מפורש ~הרי ה~כ""א" ~ברי ~א~ צ""~~~~
 בש""~

 שם
~ס~~

 ז"~
 אותה ~פסח לפני א~~ ש~ה נ~ג

 ~ס~י" ~שם ~כ~" ~סי" בקש""ע וכ"כ כו"" חשובהש~ה

~~
 וב~רב כתב

 ~ס~
 ז~ן שהוא ~צות ~לא~ר כיון

שחי~ת
 ~פס~

 כ~ו קצת נחשב
 יו""~

 בר~יצה ~ותר
 ~בס~י" ושוב וכו"" חצותלאחר תיכ~

 ח"~
 ש~ה נהג כ~ב

 ~וקא~לאו אח~
 ש~~

 א~ילי אלא
 ~~ו~~

 פס~ ל~ני
 או~ה

 כ~ו חשובהשעה
 שבע~

 ש"~ הרי ~כ"ל" וכו"
 ~~בריו

 אחר רק ש~ע ~אם ~~ה לפסק דפסקג"כ"
 חצו~

 אז

~וק~
 א~ת שעה נהג אם

 אבלו~
 שב~ה כ~ו ~שובה

 ~~""כ שם" בברכ""י וע"~ הנ""ל~ החכ""א ~ברי וצ"~כנ""ל"
 ש~ הש""~ ~ברי~ל

 ~סעי"
 א"~

 ב~ש"כ הנ""ל"
 בש"~

 או
 לשאול כשבא ~יינו וז""ל ~ו"" ל~שיכה סמ~ךשהיה
 ב~בר אבל לחשיכה" ס~וך ל~~אבל שאין ה~ין שי~~או הקו~ש" על ~חול ש~וסיפין ~~וספת בז~ן אובבי~"ש

 קצת ונ~ג ~~ותר ס~וראו
 אבני~

 ~~ב ~ה~בלות" נ~~ר
 עאייש~הר"י

 בשו"~
 בית

 יהו~~
 נ""ז סי" ח""ב

 ו~
 ב~"

מהרא"~
 ~כ"ל~ נ"א סי" ~""ב

~~~~ו

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~"~ ~ן~

~~~~~
~~~~~~ 

~~~~~ 

 ~~יי~ ~~~~~~~~

~ג~~ן
 ~~יי~ ~ים~~

 ~~~ן
 ~~~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~

~"~~
 ~ו~ ~""ו"

"~ 
~~~ 

 ~~"~" ~~~"ו ~" ~~ר י""ז

 ~~י~"~" ~~~~י~ ~ר~~י~ ~~ו~~~

 ~""~~"ו" ~~~""~ ~ר~י~ ~~~ ~~י ~ו~ר~ ~~ ~ג~~~~~"~"
 ~~~ר

 ~~י~י ~~ו~ ~~ר~~~
 ~~~~~" ~~~~~ ~~ ~~~~~ו~~~~~

~~ 
 ~~~ ~~~~~י

 ~"~ ~"~"~וו"~
 ~~~ו~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~י ~~~ר

 ~~~י" ~~י ~~~ ~~י~ ~~"~~~~~~
 ו~~~

 ~~~י~ ~י
~ונ~

 ~~~יר
 ~~~ו~

 ~~~~ו~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י ~~י~~

 גי~ו~ ~ ~~~~~~"~
 ~ו~~ו~י"

 ~~~~י ~~יו~~ ~~"י~
 ~~~~יר ~~~~רי~

 ~~ר~~ ~י~~ ~~~~~ ג~ו~
 ~~ר ו~~" ~~~~ ~~י~~~

 ~~ ~~~ו~ ~~י~י~ ~~
~ו~

 ~~~יו
~~ 

 ~~~ר
 ~~ ~~ ~~ ~ו~ו~

 ו~""י ו~""
 ~~~~~י~

 ~~ור
 ~~י" י~"~

 ~יו יו~~ו ר" ~~ ~~"~~
~~~ור~

 ~~~י~ ~יר~ ~~~" ~ו
 ~~~רו

 ~~י~~ו ~ווי~~ו ו~~ ~~ר~~
 ~~~רו י~~ ו~"~ ו~~" ~~

 ~ר~
~~~~ור~ ~  ~  ~~ 

 ~י~ו
 ו~~~~~ ~""~" ~~~"~

~"~~ ~ ~ר~ ~~י~~   ~~~~~ ~~~~~ ~~וונ~ ~~ 
 ~ו~~~"

~~ ~ ~  ~גוו ~~~" ~~~~ ~ר~ו~ 
~~~~ 

 ~ור ~~" ~ ~רי~~~"
~~" 

 ~~ ~~~~~ ~~~~ו
 ~~ר~ ~~ ~~~ ~~ ~~י~ ~~~יי~ ~~רוו" ~~~~~~

~~  
 ~~ו

~ ~  ~~ ~"~ ~~ ~י ~~~ 
~~~~  ו~ 

~~"~ 

~~ג~
 לכם א~ר~י כבר

 ~קבורה ספק ~~ין כנ"ל" פא""~
 ל~יותצריך

 בקר~~ ול~ ~ול~ בקרק~
 תלוש

 שלבסו~א~
 ב~ידושיו בר""ן וכ~~ורש ~יברו"

~~""ו לסנה~רי~
 ~""ב~

 כלו~ר ~ה"ת" לק~~רה ר~ז ~ וז""ל
 קב~~

קרק~
 ב~ש~~ הי" שאל""כ

 ~צוה י~א שלא
 אל~

 שיהא

מ~בירי~
 ~רו~י~ ~ני ~כנגד

 ~ורה שא~רה ~~ן ~ו~יא
לא

 תלי~
 נבלתו

~~ 
 וז~ ה~ןי

 בס~וך שא~רו כ~ו ~בואר

 וא~"ג ארגז" לי" ~~בי~אי~~
 ח~~ ל~ ~~~רינ~

 תקברנו
לא

 אלא כו~י" קיי"ל לא לי"" ~ש~~
 כ~

 ~א~רה יוחנן

 א~~ אין ""ו~"כ רשב""י"מש~
 קבורה חובת ~י~י י~א

אלא
 בקרקע ~~ש הק~ורה שת~א ולא קרק~~ בקביר~

שלא
 י~

 ~ני קרק~"בק~ורת הכיונ~ אל~ בק~~" ארונו י~~יר ~ם י~"ח
 ה~ני~ ~כלי~ ש~ו~

 לך שאין
 גניז~

ג~ו~
 בקבורת ~~ל~וד ~נהג הי" וכן ~י~נו"

 הכוכי~
 ~~יו

 שא~ר ~פני אבל בארו~" ~ונח כשהוא המת שםנותנין
 עפר כיהכתוב

 את~
 בהג~ה ו~~רו תשוב ~~ר ואל

שה~פר
 הו~

 ~וב ר~ו~~ו
 לקיי~

 קבורת בו
 ~ון ~"כ ובגלילותי" בגרוני" ~נהגינו וכן בהפסקשלא ~~~ קרק~

~~ן~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 הנ"ל הר""ן דברי
 בי~ ב~ש~

 סי" ~יו""ד יצחק

קס""א~
 קבורה ~בעי מ~בריו ~היוצא וכ~ב

 והנה עיי""ש~ וכו"בקרקע
 ש~

 ב~שובה
 הקוד~~

 ב~ות
 ה~ליש ב~פר לקבור ~יכולין ס"לג"

 ול~~ו~
 ו~""ה חי~רו

בבני~
 שע""ג

 ב~ופ~ ה~רק~
 ~חובר עכשיו הוא שה~פר

 אבל עול~"לקרקע
 ב~שו~

 ~זה ~חזר ראינו שאחריה
 להיו~ דצריך וס"ל הנ""ל הר""ן ~בריעפ"י

 ב~וך דו~א
 ~רק מעיל~" ~חי~ר ש~י" עולם~רקע

 מ~ני א~ ש~ ד~
 ~~ר~~~ שבתוך בבניןלקבור

 דל"מ מז~"~~י~~~
 הבי~ למסקנ~

 יצחק
 פשי~~

 ~לא
 היינו הקוד~~" לסבר~ו אפי" רק בנד"ד"מהני

 אםדו~א
 לבסו~

 חיברו
 עול~ לקר~~

 ולא
 ב~ר~~

 ~לוש
~~~~~~~~~ ~~~~~ 

 על בו כל בספר~~~"
 ~בילו~

 ~ סי" שלישי ~פרק
 כ"ה~או~

 רבי~ ~ בזה"ל שכ"
 האדמה" בעו~ק מי~~ם לקבור י~נו ולא זרי~" מנ~גאחר ה~~י~ המה

וי~
 ~אינם

 עו~י~
 קבר שום

 ר~
 יניחו

 ל~ע~
 על

 לז~ יסו~ והראי~י עפר"קצ~ הארו~
 בסנהדרין

 ~פ""~~
 ~בור~ ב~ ~כ~י" וכו" גולגל~א האי ~שכחפרידא ב~
 ח~ור

 ~~לשון ש~" וב~הר~"א והשלך" סחובוקבר
 אלא לח~ור" יש ~צ~ ~בורה ד~יהת משמעי~בר ~בור~
 ~~בר להעמיקמקפידין ש~י~

 ובכלבי~
 אותן מסחיבין

 הרב מאשקאובי~ש ישראל הג""מ~ממכ~ב מ~בור~~
 ~עמיד הספר בסוף ושםעכ"ל" ~~ורקא~

~~~~ 
 קבורה ~ ג~כ כ~ב

 דו~א~~רקע
 לשנו~ וחלי~

 הרי עכ"ל" הניי~ כמנהג
 הוי בכה""ג שינוי דכלהעיד

 בכל~
 מנהג

 הנוי~
 שי~~~~~~~

 הפוסקים בספרי עוד ל~צוא
 ר~יו~

 אךנדברינו"
 ~~מ~

 לי א"א ~ר~ו~י גו~ל
 והנני להאריך"כע~

 ""שכל הפ~יחה מעין לסיי~ ר~
 י~וצו גוא""צ ~יא~ שנזכה ויה""ר אסור""" בזהשינוי

 ובלע עפר שוכניוירננו
 המו~

 בב""א~ לנצח
 דו~ הנניובזה

 ברכות חות~י בכל וחו~ם

~~~~~~~~ ~~~~ 
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 ~~~י ~~~~~ ~ר~~~ ~~ ~~~י ~~~ו~"~
~ו

~ ~  ~ ~  ~~ ~~ ו~~" ~~ ~~ו~ 
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~ ~ג~ו~ ~~~~~~~ ~  
 ~~גי

 ~~~~ו ~~" ~~
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~~~ ~  ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ר~י~ 
 ~~""~~ ~~" ~~~~ ~~ ~~ו~ ~ו~~~ו~

~~~
 הנשענים כ~ין ע"~ג הכיפין של להצעה בנוגע
 פרה במ~ני" כזו עצה שמצינו אע"פ קברי~"על

 חצירו~ מ""ב~"~פ""ג
 היו

 בירושלי~ בנויו~
 וכו"

 ~בר מפניחלול ות~יה~
 ה~הו~

 ~יו וכבש ו" במשנה וכן
 עושי~

וכ~
 למה א~רונה ב~שנה ~ועיי""ש

 בחצירו~
 רק ~י הי"

 ~""מ כיפין~" ע"נ כיפין צריך ובכבש אחדבכיפה
 בבר~נורא כ~ב מזה ויו~ר ו~אי~ הקברות ב~י~ איירילא ש~

 החלמ~ש צור ד~יי~ו הסלע"" "ע"ג הלשון על ב"ב~שנה
 ~~יל~ שם שהי"שניכר

 וא~"כ עיל~" של בריי~ו
~חמירו

 ל~שו~
 קבר מפני חלל ת~~יהן

 ה~הו~
 וכו"

 חשש יש א"כ ה~ברו~" בי~ דהוי בנד"ד ~שא"כעיי""~~
~כיון

 נשעני~ דהכיפי~
 ה~ברים על

 אסורי~ שה~
 בהנאה

 הנאה~ מאיסורי נהנההו""ל

~~~
 שכ~ב

 להניח המ~וכנן האופן ~כפי כב~~
 פלא~ו~

 מוצקו~גדולו~
 זקוקות אינן שהן לומר הדבר קרוב

~שענו~~
 על

 ה~ברי~
 אלא

 א~ א~
 היו

 א~ מסירי~
 ע~ה~ברי~

 שעל בהנאה ~אסור העפר
 גביה~

 היו

נשארו~
 קרקע על להשען ~~ ~י כי מע~ד~" על

שבין עו~
 ה~בר~

 ~ בהנאה" נאסר שאינו
 ע""י זא~ ולבדו~

 ברורה ידיעה לנו אין באשר אפ~ר אימומחה
 ע~

 כ~ה
צפופים

 ~ס~בראאבל ביניה~" יש ~ולם ~רקע וכמה זל"ז" ה~ברי~ ש~
 שי~

 וכו"" מספיק

~~~~
 במקו~ לה~יר" יסוד ~מך

 ~פ~"~עפי""ד שיש
 שבני~ונו מ~ה~" סי" ~ק~א ב~~ו"הנרע~א

היה
 האסור" העפר לב~ל בי~ול שיעור הי" א~ ספ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ו~תיר
 בצירו~

 רוב דעת
 הפוסקי~

 רבינו על החול~ים
 ~לוש שעפר וס"לישע~"

 ולבסו~
 נאסר אינו חיברו

 ~בר הנ~ה שאיסור הרש~""ם ד~ת ובצירוףבהנאה"
 בנד"ד לדמות כב"ת רצה וע"ז מ~רבנן" אלאאינו

שאין א~
 כא~

 נ~נה ש~ינו מה ספק יש עכ"פ אבל בי~ול"
 יכול כי ה~ברים"מן

 ל~שע~
 זה ספק ויעמוד בלע~יה~"

 דבי~ול" ספקתמורת
 ~בכגו~

 ובנוגע הגרעק""א" התיר ~א
 ש~""ל~גרעק""א

 דא~
 העליון יפיל ~אסור העפר בשני~ל

 סי~ן וביו"ד םק"ל כ"ב ~י" ~אהלות ~ו~~ז~"א~~~ור
 סקי""א~ר""~

 בנידון כ~בריי~" ~קר ~פס
 ~יד~

 הכיפין
יהיו

 נשעני~
 יסו~ אבני ~ל

 עכ""ד~ ~נוכ~י הכביש שעל

~~~
 מש""כ ~על הנ""ל" ההיתרים ~ל ~קפק יש ל~"ד
 יהיו ד~כיפין דבריובסוף

 נשעני~
 יסוד אבני על

 ד~ עליהם" לסמוך שא"א מה~ברים הואוכ~"
 יכול

 א~ דאף זה" ב~ברלערב
 עבו~תם שבתחילת נניח

בהכיפי~
 כתוכניתו" הכל שיעשי להשגיח ~אפשרי יהא

 בה~שך אם מ""מ מאוד" יהיה קשה ~נ"ד ג"כ זהאשר
 לא ~י~אי יתקנו והם ית~לקלו הימים מן וביוםהזמן

 כרצונם~ וי~ו ~וישאלו

~~~~ 
 ש~ביא

 משו"~
 ~ו~ובא הגרע"א

 בפתחי ג"~

תשובה~
 מצורך יותר למעלה הרבה עפר יש דאם

 ~"ז כתב בהנאה" דמותר י""ל המתכיסוי
 דכלאי~ ב" ~פרק מירושלמי להיפוך ראיה~יש המהרש""~
 הלכה

 ד~נן בהא י"~" ~משנה שם בר""ש גם והובאח"~"
 רובע בית בתוך ש~ואכל

 עול~
 רובע בית במידת

 אכילת אלא ל""ש ר""ב ואמר וכו" והקבר הגפןאכילת
 שהוא מפני למה לא" ~צמה גפן האהגפן

 אסור~
 איסורי אין ומשני ב~נאה א~ור קבר והרי ופריך~הנאה"
 אינו הא ~אל"כ בנין בקבר ~מיירי ובעכ"ח עיי""ש"ניכר
 קרקע ב~בר מיירי ~אי שפיר ופריך בהנ~האסור
 ולשי~ת ~מתנ~" קמ""ל מה בהנא~" אסור שאינו~ולם

ר~~
 יוכל שפיר ~רי ~ת~" פריך מה

 להוסי~
 על

 ל~ע~~ע~
 עולה שפיר ולכן בהנאה" מותר ויהא

 דהשתא אע""ג רבותא במתני" קמ"ל ואפ"ה רובע"לבית
 מ"מ בהנאהאסור

 עו~
 גווני דבכל ובעכ"ח לב""ר"

 עיי""ש~ עכ""דאסור

~~~
 איסור דכל מהרש~""ם דעת הגרעק""א שצירף מה

~נא~
 ד~גרעק"א קשה" מ~רבנן" רק הוא מקבר

 מדברי מה~ד"ם" דברי על להפליא כתב שם~מוסגר
 ~~"ז בסנהדרין~"י

 ע""~~
 אסור דקבר להדיא שכ~ב

 שם והמהרש"ם עיי""ש" מ~אוריי~אבהנאה
 הו~י~

 ~כן
 וע"ש ה""ה~" מ~ו"מ ~פ""א בכ"מהוא

 בכ"~
 ד~בואר

דג~
 קלות בהן נוהגין דאין הא

 רא~
 ~ו" מ~ין ואין

 בבית דמספקי" מקום וכל הנאה" איסור משוםהוא

 ~ומוכח כביה~" דינוהקברות
 ש~

 רו""מ כ~"ש לא דזה ש~" ~שואלכתב ובז~ מה"ת~" דאסור
 ~השואל~

 דב~~ום
 ה~"מ ומ~ברי איסורא" ליכא מספק אלא ידוע קברשאין

 להיפוךמוכח
 עיי~" וכ~

 ~זה לאסור" יש ספק ב~ום דאף ~יני"~~~~~ן
 ד~

כמ~
 להיתרא כב"ת

 תשו" ועי" ספק" מ~ע~
 ס~ ~חיו"ד אסאד~רי""א

 שס"ג~
 יושר א~י ותשו"

 ס~~ח""א
 ל""ג~

 תורה דעת בס" גם ראיתי ושוב ועוד"

 מהרש"~להגאו~
 סעי" שס""ד סי" אבילות ~~~" ז""ל

 ~מהשהביא א"~
 פוסקי~

 הוי מקבר הנאה דאיסור דס""ל
 והביא ~י"ש"דאו"

 ~~נהדרין גבורים משל~י ש~
 סו"~

שישי~
 הפוסקים רוב לשי~ת רבים של הקברות ~בית

 שאין מקומות על אפילו איסורא וחיילא בהנאה"אסור

 קברי~~
 יעו""ש וכו" לכך מע~רא דאקצינה משום כלל

 בתשו" אמנם עכ"ד~ בזה הנ"ל ובכ""מבאורך
 סי" ~ח""אשם ~~רש""~

 ס"ב~
 לחלק שכתב הנ""ל הש"ג על השיג

בי~
 ביה"ק

 לרבי~
 וצ"ע~ ~י""ש יחיד של ביה"ק ובין

~~
 אין שיה~

 אפשר אם ובודאי כ"כ" פשו~ העני~
 ידינו להכניסשלא

 בז~
 נעי~" ומה ~וב מה

~~~~
 שישנם ונתברר קיי~ שכבר ~הכביש בנוגע
 ~זיתי~" הר באמצע העובר הכביש" תחת~ברים

 שאסיר מהגבד"צ הוראה יצאהוכבר
 לכ~ני~

 על לעבור
 האוהחה"ק לציון מגיעים הזה ומהכ~יש ז~"הכביש

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

 אי~ור מכח שאלה יש א~~ לכל וגם בז~"שנזהרי~
 סי" ~יו"ד בשו"ע כמבוארקפנדריא"

 שס""ח~
 דבית

 י~ייל ולא וכו" ראש קלות בהן נוהגין איןהקברות
 מצד למעבר ~פי"~פנ~ריא בה~

 ז~
 לצד

 זה~
 כתב וע""ז וכ~"

 היתר" ~ציע יודע אינו קפנ~ריא איסור ~לגביכב""ת
מלב~

 ר"ח סי" אבילות ~הל" החזו"א של ספיקו
 או ג" נוסף עפרשמא ה"~ או~

 ~פחי~ ~
 לה~יר" בו די יהי"

 ובעשיית ~יי~" שהכביש אלא ~פחים" מד" ~תר ישוכאן
 אלא דרך שם מח~שים אנו אין ~כיפין ע"גהכיפין

עושי~
 תקיפה ישראל כשירי י~י שאין עוד כל תי~ון

 והסכימועכ~"
 לז~

 שלי~""א הגב~""צ
 באי~

 אבל ~רירה"

אי~
 כמו ועוד לעיל" ה~בואר ~~עם זה על להוסיף

 הגאון י~י~ינושכתב
 ~מפורס~ הג~ו~

 הורבין מו~רא"ד
 ע"ז להסכים ~אין הבד"צ חברשלי~""א

 בשי~
 איפן

להוסי~
 עכ"ל" וכו" נ""ע צדיקים בקברי זלזול עוד ול~דש

 פישר ~והרי"י המ~ור~ם ה~~יל הגאון י~י~נווכ""ד
 וכנלענ"ד~ הב~""צ" חברשלי~""א

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

 ~~יי~ ~~~~~~~~
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 היתרא בסגיפי עוד ~אריך בקונ~רסו הרה""ג

דא~
 ~ר""מ

 יוד~
 אינה דה~ומאה נ~"ד בכ~ין

 הוספת לכלתי בנוגע רק כזה והנני השני" לחצ~עוברת
 לפנינו איכא ~אורה אשר הנ""ל" ההיתראסניפי

 אינה ד~ומאה כהרא""שהשו"ע פ~
 ~ובר~

 פ"י ~אהלות א~רונה במשנהוהנה השני" לחצי"
 מ""ה~

 מה על
 מל~~ן בין מלמעלן בין ~ומאה מקבל שאינו דברנתן דתנ~

 שם אחרונה ~~שנה כ~ב וע"ז תחתון" אלא ~מאאין
 בזה ונחלקו הנ""ל~" בקונ~רס~הובא

 שאם תחתון אלא ~מא אין מפרש שהרא""ש ל~יל"כדפי" והרא~ מהר""~
נתן

 למעל~
 ~~אה" הע~י" למ~ה" ולא

 כיו~
 שתחת

 ~~ומאה שאין ~הור והבית כנג~ה" בוקעתהארובה
אבל ~ו"" כארובה ~פח פותח שאין כיון ~ית מעלי"~וזרת

 מהר""~
 שאם בהיפוך מפרש

 נת~
 ולא בעליונה

 שה~ו~אה כיין בלבד" הבית אלא ~מא אין נמיבתחתונה
 התוי"~ כמ~ש~"

 ובכל הכיאו" לא ~~רות ס~ר ~ל מוהר"ם פי" ראהלא שהרא~ ומפני וכ~" ~ל~יל במ~ני"
 שגם ואפשר בפומי"" ד~הר""ם שמעתתי" ב~למודדוכתי"
 מוהר""ם דברי ראה אילובכאן

 הו~
 ~~ור לי"" מודה

 שחידוש ב"י ו~ הרא""~" דברי אלא ה~יאו לאו~ו"ע
 מה~~ ~~י ~אות שזכינו ~ואכל ~~" ~הור שם שה~ומאה והבית ~מא~" ש~לי"~יא

 ד~יו לדחות אין
 שפ"ח ~סי" בחו~מ והש""ך גוברי"" רב כמהשידוע

 דספי~אונראה כ~ותו" בד~ו היה ~לא מהר"ם על מהרא~י כשםכתב ס~~
 דדינ~

 להחמיר וראוי לדידן הוי מיהו
 שני~~כדברי

 ו~ ~כ"ל" ~מאה והעלי" ~מא שהבית
~חזינ~

 מהנ""ל
 הרא""שי כדברי ~~~ ~בש"~ ~א~ כלי~ דדינ~"~פיקא ~ז~ ל~שו~ ~ר~ א~רונ~ ~~נ~ ~מצ~

 ישילכא~
 ל~ס~

 ~~ע~ ~"~ כהשו"ע"
 אין הנ""ל כל

 לוד~י ~שו"~ פס~לנקו~
 לה~~ ר~

 ~דינא~ ספיקא

~~~~
 או~ ח""י ~סי" ~הרה גידולי ב~"

 ב"~
 ראיתי

 כ~ב ~נ""ל" השו""ע דברי שעל גיסאלאידך
~ותר ~ וז~

 לכה~
 ד~ ל~לי"" ולא לבית ליכנס

 נלמד זה
~פ""י מ~נ~

 נ~~ דאהלו~~
 בין ~ו~אה מקבל שאינו דבר

 מלמע~
בי~

 כאילו הוי ו~כא ה~חתו~" אלא ~~א אינו ~למ~ה
 הרא"ש ו~פרש מל~~" ~ומאה מ~בל דאינו דברנתן

 תחת סמיך שהוא מה היינו דתח~ון ~משנה"בפירוש
 והיינו ~בי~" ~~א למ~ה נ~ן א~ ולכךה~~ימה"

 והיינו העלי"" ~מאה ל~לה נתן ואם ~~י~"~מוך תחת~
 אבל עיי""ש" כפסקיו פי" ~ן ~תי~" סמוךתחתון

הרמב""~
 מהר"~" וכ""כ הבית" היינו דתחתון ~דיא פסק

דלעו~
 ~מא אינו

 הבי~ א~
ע~כ ה~ש" וכד" ה~לי" ילא

 נרא~
 אלא להתיר" הוא ~מכא לאו פ~קא דהך

 א~ור בעלי" ובין בבי~בי~
 עכ""~

 ומש~
 מד~יו לכאורה

 לבי~~בנוג~
 לא

 נק~
 נראה אבל ל~פק" אף השו"ע פסק

 שכ~~ מ~ גיסא" לאי~ךג"כ
 לאו ~סקא ""דהך ו~~יק

 בעלי" ובין בבי~ בין אלא ~~יר" הואד~מכא
 ~י~תו בעלי" וכמו ~דדי" שניה~ מדמ~~י א~ו~
 ~נק~



~ ~ ~ ~

 ~~~םי~
~~~~~~~  משום רק הוי ד~סור מה ~כ"ח מהר""ם" שי~~~יקר

 משום ג"כ הוי בבית דאסר מה נמי הכי דדינא"ספי~א
ספיקא

 ~יתרא" ספק ~וד דישהיכא נ~י~רא" לאצ~רו~י ~זי וממילא דוקא" דדינ~

ו~~~
 דבכה""ג די"ל הנ"ל בקונטרס כתב ~פיר

 לכל שהסדק כיון כסתימה" מיחשב לא~ר""ם א~
 החזו"א מדברי שהביא וכמו הבית"רוחב

 ~אהלו~
 סי"

 אותח"
 ג"~

 דדוקא י""ל דלפי"ז התוספתא" דברי ~פ""י
 וסתי~ות ה~רובה" ש~ג התקרה צדדים" ב"בצירוף
 משא"כ כסתימה" מיחשב ה~רוב~" שסבובות~תקרה
 הבית רוחב לכל שהארובההיכא

 ל~
 כסתום מיחשב

 היתרא צדדי שם הביא ו~ודעכת~ד"
~ 

 דבנד""ד די~ל

ג~
 מתפש~ת~ ה~ומאה דאין יודה הר"מ

 ב~ש"כ ~בריו~~"י
 דב~~~~

 שגם י""ל הרו~~" לכל
 הש"ס דברי ~זכיר כדאי ~הור" דביתיודה" הר"~

 קנ"ז~שבת
 ~""א~

 במתני" דאיתא
 ש~

 המקידה את וקשרו
~כלי

 חרס~
 לידע בג~י

 בגיגית יש א~
 פו~~

 אם טפח
 הי~~י רב אמר יהודא א"ר איתא" שם ובש"ס וכו""לאו
 היתה ו~ומאה בתים שני בין היתהק~נה

 ש~
 וכו"

 פותח בגיגית יש א~ ליד~ בגמי המקידה אתו~שרו
~פח

 היתה ק~ן שביל ~~נה הילק~י ופירש"י לאו" א~
 והמת גביו ~ל מונחת סדוקה וגיגית בתי~" שניבין
 ~ד~השם והתו~ וכו"" הסדק כנגד הגיגית תחת בהי~~ימונח

 והל~טי~
 קשה פירושא ד~אי ~""ז" כתבו

 נגדו שהמת כיון ~פח" פותח בסדק אין דאפילול~י
 חשבינןלא

~ 
 דרך זה שאין כיון המת" על כמאהיל

 ~פ~י אהלות במס" כדמוכחמאהיל
 מ"~~

 לה ומיי~י
 י~ח ~דף דסוכהבסופ""ק

 ~"א~
 אין

 בארו~
 פותח

 ~הור" הארובה כנגד שבבית" מה בבית" ~והמת~פח
ה~

 הארובה כנגד
~ 

 היה שהמת וכיון ~הור" ש~ית
 הסדקכנגד

~ 
 היה

~~ 
 ה~ידה לקשור

 וכו~
 ומיהו

 שלא הגיגית תחת מו~ל כולו היה שהמת לומריתכן
 מראשה באמצע סדוקה הי~ה והגיגית הסדק"כנגד

 היה ואילולסופה"
 באות~

 טפח פו~ח כולו ע"פ סדק
 אחד כאוהל חשיב דלא עוברת" ~ומאה היתהלא

 מכל ראשונה~ושיא וכו~
 ב~ו~ מקו~

 ~כ""ל" ~ומדת
וכ~

 ~שתא דאע""ג התוס"" בדברי הפירוש ה~רש""א
 הגיגית ~חת מוטל שהמתאיירי

 ו~
 דכיון הסדק" כנגד

 כאוהל חשיב ~פח פותח בודבאין
 אח~

 סתום הוא כאילו
 כאןואין

 ס~
 ~ה"~ כלל"

 ברישא
 ב~י~

 ~פח פותח
 יה~ אמאי בביתוהמת

 טהור
~ 

 שהרי הארובה" שכנגד
~וא

 כס~ו~
 ומאהיל

 ג~
 בסיפא נ~י וכן הכלים" על

 שהואכיון שבבית" מה כל ~~ור י~א אמאי הארובה כנגדשהמת
 כסתי~

 פותח בו אין ~דיף לא ודאי דהא
 דהכא מהך באמצ~" סדוקה אלא אינו שהיא דהתם~ח
 לה וח~בינן ~ופה מראשה ס~וקה היתהשהיא

 כסתו~
ודו"~

 ש~ וברש"~ עכ"ל"
 מוסיף

 ל~קשו~
 י"א ~ר~פ

דאהלו~
 דאי~א

 ש~
 ~דק דאף ל~דיא

 כלשהו~
 ~פסיק

 בח~""ס ו~י" ~יי~" ~בר מ~בר ה~ומאה ת~בור~לא
 ~ש~~" שבתבחידושי

~~~~
 וג~ הרא~ש" עפי"ד

 הרוחב לכל דבסדק לפי~"כ
~ל

 שג~
 הר~מ

 יו~
 ~~דק היכא ~הור דהבית

 דבריה~" עפ~י יל~פ ד~ולי חשבתי ~פח" פותח בואין

 מונחת סדוקה "וגיגית שם דאיתא שם" בשבת הש""ס~רי
 לו יש הגיגית דהרי די"ל לאו" אם ~פח פותח הויאם הגיגית" תחת בהילק~י מו~ל והמת ~ופירש"י גבן""~ל

 היה דהסדק היה ד~מציאות י"ל וא""כ צד" לכלדפנות
 בהגיגית אבל תחתיו" והמת בהגיגית למטהרק

 זה הרי א"כ שלימות" דפנות לוהיה למ~~
 דו~

 ו~לי" לבית
 הרא""ש בי" ~~יירי~""ג"

 ~~י" וה~ו"~ ו~ר"~
 ~פח פותח בי דאיןהנ""ל" ש~"א~

 וכזי~
 ~~ת ~ן

 ל~~~
 כנגד

 ו~י"ד ~~יר" דהביתהארובה
 כ"~

 הי~א
 דה~ד~

 לכל
 ~ם~רו~ב"

 אבל כנ"ל" ~הור ~בי~ ~ז~ יוד~ ~ר"~

 אז ~פח פיתח בו ישא~
 י"ל כן וכ~ו ~בית" ~~ ~~~

דא~
 דה"ז המת" ~ו~ח~יו ל~~~ה" רק סדוקה הגיגית

 פותח יש ~א~ הנ""ל" ו~לי" לבית~~ה
 ~פ~

 בה~דק
 פות~ אי~ וא~ ~ל~~~" גם~~א

הבתים וג~ ל~~ה" ~הור ~פח
 שבצדדי~

 לא ולפי""ז ~הורים" ~ה~ת כנ~ד
 ~~תני"כלל יוקש~

 דאהלו~
 שם" ~~~ דברי ~ל

 כ~
 בדרך י"ל

~פשר~

~~~~
 ~~ונ~" דמסיים ~ה הוא בנד"ד גדול ~יקר
 הוא דהתי~וןהנ"ל"

 כמ~~
 ~ל רק

 סו~
 ~~ומאה

 או בארון מיחזקים ני~וח שבחדר איברים שהרילצאת"
 אין מת וכן סגור"בחדר

 מניחי~
 פתוח ב~דר אותו

 וכן וכו"" ש~ת לפני אפילו הדלת" סוגרים מידאלא
 רק סגורה" ג"כ היא ה~לית בתוך אותוכשמ~בירים
באו~ם

 רג~י~
 ומה~~לי~ המ~לית" ~ד מהחדר

 ~ין עד
 וא~לבנין"

 ל~וש" לכהן ~ין רגעים דלאותן י"ל
כשהוא ש~דיו~

 נמצ~
 שם

 הרי נחו~" שכן "ואת"ל המת" מ~בירי~
 סידור כשיש ~ומאה אין הנ""ל והמחבר הרא"שלפסק

הנ"~
 שאר וכן

~ ~כ""ל" וכו" סניפי~  הנה 
 קל""ח סי" ~ח""ו יצ~ק מנחת בספרי הבאתיכבר ל~ בנוג~

 בד"~

אמנם~
 ~סי" ~הרה הגידולי דברי את

 י~~~
 שכתב

 ~י~
גדולי~

 ~תיר ~שה ש~שו
 שהיה במעשה הדחק" בש~~

בק"~
 לרופא והתירו ביהכ"נ" בשכונת שהיה במת פפ"ד

 ~בור כהן גדל~ר"
 דר~

 די"ל שי~" ~~י המת שכונת
~יה

 ב~ני~
 כגון אלא דאורייתא ~ומאה ~"ה

 לד~ת מדרבנן אלא שאינו לצאתטומאה סו~
 כ~

 ~ו~קים
 וא~עיי"ש"

 ~אורה
 בצירו~

 ~תיר י~ ה~~ל הסי~ור
 אף צורךבא~ה

 של~
 אבל גדול" הדחק ש~ת

 שכתב מהלנגדנו ~ומ~
 אות י"ח ~סי" ~הרה בגידולי ש~

 ~ך הנ"ל~" ב" סעי" ש~א ~סי" השו"ע פ~קעל ב"~
 אסור בעלי" ובין בבית בין אלא ~תיר היא דס~אלא פסק~

 אין מ""מ הנ~ל" היתרא סניפי הנהו כל בצירוףוביותר הוי" מיהא ס~יקא צדיד~ דגם לומר דצדדנו ~אףוכנ~ל"
 מ~ום יש שפיר הדחק בש~ת אבל כ""כ" ברורההיתר

 דדינא~ מעיקרא~קל

~~~~
 כאן דאין הא

 חש~
 רק

 ~ו~
 ~ומאה דסוף

 דאחר ~כ"ח היינו הנ"ל" בקונ~רס כמ"שלצאת
 סוף משום אף איןהסדק

 אין דאל""כ לצאת" ~ו~א~

 ב~ו""ז ו~יין ה~דק" מ~~~ צירו~כא~
 שע"א ~ס~ ש~

סק"ד~
 ~ל הדרישה ק~ושי" את ~הביא

~ 
 ד~יתא

 בשו"~
ש~

 צ~ל הבית פתח דהא ~היר" ~בית
 דלא כ" והדרישה מש~" לצאת~ומ~ה ד~ו~ ~שו~ טמ~
 של לד""זכ~ת ה~ושו"~ נחי~

 סו~
 לחידוש ~לא לצ~~" ~ומאה

~ 
 של

 כ" וה~ו""ז וכו"" הארובה כנגד~ו~אה
 דבחנ~

 נד~ק
 וה~~~הדרישה"

 ד~יכא כיון
 ר~ כ~~

 מן כזית
 ה~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  בי" אמרינן לא שלם מתולא
 סו~

 וסיים לצאת" עומאה
 שאין בחדר מת יש ~אם למדנו "~ומזה ~ בזה""לה~ו""ז
 ~עם הן הבי~" בכל להיות לכהן ~ין אוהל"עליו

 מ~עם והן ויורדת חוזרתשה~ומאה
 שסו~

 העומאה
 פתח אין אם אלא הרא"ש איירי דלא פתח" דרךל~את
 דע""ת בס" כ""ז והובא העו"ז" עכ"ל מ~פח פחותרק
 ~י"ח סוכה פנ"י ועי" ~"ז" וכתב שע""א~" ~סי"שם

ע""א~
 כתב ובמו~~ר בזה" ועו"ז דרישה ע""ד מש""כ
 דס~וף מהא ג"כ הקשה ובסופו בד""ז"באריכות

 עומא~
 כשהכל אלאלצא~"

 תח~
 שהיא הארובה כנגד שהעומאה כיון ~הור דהביתדהכא במתנ~ בנד""ד אבל וכו"" ה~והל

 לומר ל""ש מ~ו""ה לאויר"פתוחה
 סו~

 הנ"ל" העו""ז דברי את ראה שאח"כ בפנ""י עודוכתב לצאת" ~ומאה
וה~

 העלי" וגג איירי" לעלי" בית דבין כיון דחוקים
 ~כמ"~ אחד" כולו הוי ה~ומאה כנגדמאהיל

 הש""ך
 יותר נכונים הדרישה שדברי כתב ולפיכך כיו"ב"~ברא
 של לד""ז כעת העו~ו""ע נחית דלא היינועיי""ש"

 הארובה כנגד ~ומאה של לחיד~וש אלא לצאת"עומאה סו~
כנ"ל"

~~ג~
 כיון לנד"ד בניגע

 שא~
 בגידולי דאיתא ~ ~י

 יש כנ"ל"עהרה
 מקו~

 לומר
 שא~

 ס"ל הוא
שעומאת

 להחמיר יש ש~לכה אלא בפלוג~א" תלוי הבי~
 שהיא כיון א"כ כנ"ל"בשניהם"

 סו~
 אם לצאת עומאה

 שפיר כנ"ל" בספיקא נמי הוי דרבנן או דאו"~וי
 י~

 כנ"~לו~
 ~כללים חמד שדה בספר באריכות ועי"

 וג~ ~"ד~" כלל ע"מערכת
 בין סע""ל בענין שחילקו יש

 ועוד דרבנן" הוי שני ופתח דאורייתא" דהוי ראשוןפתח
 אכן לאדם" לאאבל דנא~ה" היא לכלים עמא לצאת ~ומאה דסוף שצדדויש

 מהפוסקי~
 דין שהזכירו

 דעומאת לח~" ס~ל דלא עכ"ח בזה""ז" לצאת~ומאה דסו~
 בזמן אלא אינו כלים עומאת דכל בזה""ז" ליתאכלים
 שבמס" הדינים וכל ו~ה~" ~ומאה דין נוהגש~יה
 הזכירו לאכלים

 ~רי"~ ה~וס~י~
 והס~ק והרא""ש

~ ה~" בזמן ~נוהג ~ו~ה רק פסקו לא כיוהרמב""ן  
 ~ ~וסקים" השד"ח הביאעוד

 ב~ומאת ~קל לדון דיש
 עמא שכהן הראב""ד סברת עפ""י בזה""ז" לכהניםאוהל
 מוזהר~ינו

 יש אם הפוסקים ~ליגי ~וד" ~עמ~
 חו~ום ישראל חכמי שכל כיון לס~" זהספק לצר~
הראב""ד" ~

 וא~
 מהל" ~ב~"ג מל"מ שהרב

 אבל~
 רוצה

 שי~רו לכהנים~תיר
 המומי~

 ~אחד ס"ס" עפ""ו

 כשכל~"ס ~ש~ דאין משום בו חזר שוב אבל ה~ב""ד"סב~
 חכ~

 י"ל אבל וכו"" חו~ים ישראל
~~ 

 ה~יקו~ בשני א~דו~א
 הוא שני בספק בנד""דאבל ישראל" חכמי כל חולקים
 ספ~

 עבדינן ו~פיר שקול"
 הש"ך דברי על מרבבה בדגול הנוב"י אמנם בכה""ג"ס"ס

 סי"~ביו""ד
 ~סי" ביו""ד החת"ס ~ביאו סק""ב~" שע"~

של"ח
 בד"~

 ו~"ש
 ~~כ""~~

 רבו עם בזה ~~~ווכח כתב
 מצא ש~ח""ז וכתב במכתבים" וגם בפנים" פניםהנוב"י
 דאסורים רל"ו~" ~סוס"י דעים בתמים הראב""דש~ב
 שהביאו פוסקים משאר החת"ס הביא ועוד התורה"מן

 אלא דל"ה שס"ל~ראב~ד"
 בזה""~ דרבנ~

 ~מה כיון
 הראב"ד דברי ראו לא הנראה שלפי וסיים מתים"עמאי

בתמי~
 התורה מן שאסורים ~סובר יוצא ~~ורש דעים
 עכת"ד~ החת"ס הגאון שהעידכמו

 בפלוגתא ספיקא דיש הכא ד~כ""פ מדבריו~~~י~ן
 יששקול"

 לצר~
 מכל ונראה לס"ס"

 הפוסקיםדפלוגתת הנ~
 ב~ו~

 דרבנן הוי אם לצאת עו~אה
 א"כ בפוס~ים" הש~ול ספקהוי

 בצירו~
 בדאו" ס"ס דהויי"ל הנ"נ" הסידור

 וספ~
 משום כאן דאין כה~י~ות קיי""לדילמא בדאורייתא" ס""ס בדרבנן" א"

 סו~
 עומאה

 כדברילצא~"
 דהגי~ וא~ השו"~

 דברי ~ל כנ"ל כ~ב
 מידי מ"מהשו~"

 ספ~
 ודילמא יצא" לא

 ~ו~
 עומאה

 דרבנן" רק אינולצאת
 ובדרבנ~

 מעעם א" ~פק מהני
 לקולא" דרבנןספיקא

 כ~
 יסכימו אם לכאורה" נראה

 שלי~"א" דורנו פו~קי גדולי עודלזה
 וכ~וב~

 רק דכ"ז
 לא אבל גדול צורך בעתלהתיר

 זו~
 כנ""ל" זה

~~~
 בספרי כ~ב~י כבר אבל דדינא" לעיקרא רק
 סי" ~ח""ושם

 קל"ח~
 המבואר ההמצאה ~נין

 בכל תואמת שיהיה כזה כלי ~מציא במציאות ~שהוגם למעשה" זו הלכה בביאור ופשורי עיקולי כמה שישכיון לכ~חילה" בזה מעשה מ~שות אני דחושש כנ~ל"שם

 ההלכ~ כפי פרעים ופרעיפ~י~
 וביותר מעשה" לעשות

דהרי
~~ 

 כלי ~שות או ל~קן וצריך מתק~ל לזמן
 ל~ות אין ע""כ ~לכה" נשתנה מעשה ונשתנהאחרת
 בזהמעשה

 עכ~
 דקשה בנד""ד אני אומר כן וכמו שם"

 התלוים בדברים יותרעוד
 שיהי~ בשע~

 כל סדק רק
 שמ~מן שכיח ובודאי הרוחב" בכלשהוא

 יתרח~ ~~
 אי מחמת יתקנו ולא בזה" וכיוצא ק~ול ~יההפ~
 לכן כהנים" עומאת איסור לידי ויבוא וכיו""ב"ודיע~

 כנ~נ"ד~ בזה מעשה ~שות קשהלענ""ד

והננו
 חות~

 הדו"~ ברכו~ חותמי בכל

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~י~ן
~~~ 

~~~~~~

 ~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~י~~~~~ין
 ~"ו" ~י~""~ ירו~~י~~~"~"

~""~~~ 
 ~~ר

 ~~~"י ~""~

 ~"~"~~ו""~

~~ו"
 ~~י~~ן ~יי~ ~ו""~ ~~""~ ~ר~"~ ~"~ ו~~"~
 ~~י~"~"~~~~~~~

~~~~~ 
 ~~ר

~~ 
 ~~~י~ו

 ~י~ ~~~~ י~~~ ~~נ~~
~ ~ ~~~~ ~~~ו~~~~  ~ו ~~~~ 

 ~רי~
~~~~~~~~ "~~~~~~~ 

~ ~ ~

 שם~" שכת~תי ~כ~ו לפני היו נא השאלות ~וכן
 ונראה ~זה" זה מקושרים וה" ד" ה~אלותו~"

שי~
 ~ה ~~~וס ~עות ~~ה

 שנח~
 שאלה כי ש~לות" ל~"

 שם ~כתבתי ד"" שאלה לסוף המשך הואה"
 ~~שאל~

~~
 עשיתם גדול וד~ר

 מ~
 שאשה שהנהג~ם

 תיקון והואלנשים תקר~
 גדו~

 ~~שאלה ההמשך ~א ו~"ז
 ה"~

 ומש""כ ב~רהסיא" א""צ בנשים כלומר בפרהסיא לזהשא"צ
 לד~דק יש ~נשים כי צ"ל וכו" לדקדק יש ו~נ~ים אח""זשם

 לחלק שלי~"א גריינמן מהגר"ח שה~יא כדרך וכוונתיוכ~
 ה~ליון מל~וש~ין

 למל~ו~
 וה~ן" תחתין

~~~
 ~~ם בד~רינו ש~עיר מה

 ח"~
 ~י"

 ק""ל~
 ימחול

 אצלל~רר
 ~ר~""~

 ~השואל
 שם~

 מתתי" מו~"ר

דיי~~
 ומפני ~פ~יה""ק" שלי~"א

 אין מאוד אני ~מו~~
 יותר" להאריךביכולתי

 ~~ו"ל ה~וגמר על ל~רך ~מהרה שיזכה ב~רכה~~~~י
 ~נח~ת לראות ונזכה ח"~" ~רוך" "פני ~פרו~ל

 וירושלי~ציון
 גו~"צ ~~יאת ~פר שוכני וירננו יקוצו

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ו

 ~~יי~ י~~~י~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~םי~~
~~~~

~~~~~~ ~~~~ 

~~~ין ~~ ~י~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~ג~~~ ~~~~~גי~
 ~~~~ ~~~~י~~~ ~~

 ~~~~ ~~י~~~י
 ~~~ ~ו~~~~~~י~~"

"~ 
 ~~ ~~""~" ~~~"~ ~~ י"~ ~~~

 י~"ו" ~~נ~~~~ ~~~~ ~ו~" ~ו~~~~~~~

 ~נ~וו ~~ כ~ו~~~
 ~נ~~~

 וכו"
 כ~"~

 ~~""ר
 ~י~רוי~~~ר~"~~ ~ר~ני~" וו~ ~~~ ~~י~"~~~~~~~ י~~~~~

~ כ~~~~"~~~~"~  ~~ר ~""ד ~~~ ~~~י 
 ~~י ~~~

 ~~~י~~י כר~~~~~
~ר~ו~י ~רו~ ~~~ ~~נ~~ ~כ~~

 ~~~~ ~~יו~~~גי ו~י~~ כ"~ ~~~י ~י~ר ~ו~~"~" ירו~~~ ~~"~
 ~~~" ~ד~ר

 ~ר~~ ~~~~ ~~~~ ~נו~~ ~~ור~ ~~~~~גי~
~ יו~~~~י~ו~י" י~~~יינ~ י~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~נ~ר~  ~~ר ~י~רי~ 

 ו~י~ ~~" ~~~
~ ו~~~~~~ו~~  ~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~י~ ~~~~ 
 ~~~~ ~ר~ ~~~~י~"

 ו~~ו~~ ~~~~~ ~~ ~~~~יר
~ ~~ר"~~~ ~  ~~~ 

 ~~ו
 ~~~ ~~ ~~~י~ ~~

 ~"~ ~~~ ~ ~~י ~~~~ ~~ ~~ ~י~~~~~""~
 ~ו י~ ~י י~~~" ~~י~ ~י~ר~ ~~~י~ ~ ~ור~~ר~

 ~~ו~ו" ~~~~י~ ~ינ~ ~ר~~וני~ ~~~~י~ ~~~ו~~
 ~ ~~~~" ~~~~ ~~ ~~ ~יו ~י~ר~ ~~~רי~ו~~ו~

 ~ר~~ו~ ~~~~ ~ר~~~~
 ~י~ר

~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~ ~~~~ו~ ~ ~  ~ר~ ו~ר~ ~~ו" ~~ ~יו ~~י~ 
 ~~~ ~י~ ~י" ~~~ ~~~~ ~~י~ ~~ו ~י~~~~~י~
 ~ו~~ ~~ ~~ני ~~~~ ~~ ~~ ~י~ ~~ר~ ~~~ו~~~"
 ~~~ ו~י~~ ~וו" ~~~~ ~~~ו~ ~~~~~~~
 ~י~~ ~ו~~ ~~ ~ו~~~ ~~"~ ~~ר~ ~~ ~~~~~"
 ~~~ר ~ר~~וו ~~~~ ~~ ~יי~ו~~~

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

 ~~רו~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ו~ ~~ ~""~~~~
 ~~נ

 ~~ו~~
~~~~~~~ 

 ~ו~ ~~~ י~~~~~ ~י
 ו~~~ר

 ~~ו ~י" ~~י~ ~נ~ ~~~י~ יו~~ ~~~י ~רו~ו" ~~~~
 ~~~ ~~ ו~~

 ~~~ ~~~ ~~~ ~י~ ו~~" ~ו~~~ י~י~ ~י~~~~~
 ~~~רו ~ ~~~וו ~~~~ ~ ~י~ ו~~~~ו"

 ו~~
 ~~ו ~~ ו~~ ~~י"~~

 ~~~ ~ו~~~ ~ו~~ ~~י~ ~
 ~ר י~~~ ו~~ ~~~" ~~~י~ ~~~~יי~~ ו~~~~~ו~ר~"

 י~וו~~~~~
 ~~~ר

 ~ו~ ~ו~ ~י~~~ ~~~י" ~~~~~
~י~רנו ~~ ~ר~ו~ ~~~~ ~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~ י~~~~~~

 ~י~ו ~רי~" ~~~ ו~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~

~~~~~
 ~~ ~~~ונ~~" ~~ו

 ~ר~~~" ~~ ~~~י~ ~~ו
~גו ~~~ ו~~~ ~~" נ~רי~ ~~ ~~~ר~ ~~~~~יי~~

 ~~ ~ר~~
 ~~ו

~~~ 
 ~~~~" ~~~~ר

~"~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~"~ ~~~~~י~ נ~~יו ~~י"

~"~~~ 
 י~~ו

 ~ ~~~~ ר~
 ~~י~ ~~ ~ו ~יו

 ~ני ~~~ר" ~~~ר ~י ~ר~וו ~~~~ ~~ ~~~"ו~~

 ~~ו ~~~ר ~י~י~ נ~~י~" ו~~ ~~~~~~~"~
~~ 

~ר~~~
 ר~ ~~ו" ~~~ר ~~י~~ ו~יי~ ~נ~י~" ~~ו

~~~רכ~ו~ ~  ~~~~ ר~ ~~ ~~~י~ ו~~ ר~~" 
~ ~~ ~~~~רר~  ~~~~~יו" ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~" 

~ ~~ ~~~ו~ ~ר~ ~~ ~~~ ~~יר  
~ ו~~~~ג~~ו~ו"  ~י~ ~ו~ ~~~~~~~י~~ ~~ונ~ 

 ~~ ~ו~ ~ו~~י ו~רו~ ~~~ו~~"~~
 ~יר~יו" ~~~~ר

 ~~~ ~ו~~~
 ~ו

 ~ו~~י ~רו~ ~~~~ו~" ~~י~ ~~
 ~~~""~ ~~~" ~י~ ~י~ו~יו~י~

 ~~~י~~ ~~ר~ ~~ ~נ~ ~ ו~~~ ~~""~ ~~~~~~
 ~~~י ~~ ~י" ~~~~ ~~ ~ז~~~~נ~~

~~רי~
 נ~~ו

 ~ר~~ ~ני~ו~י~ ~~~ ו~י~ ~~ני" ~~ ~~~
 ~יו ~רו ~~~ו ~~ני~ ~~~ ~י~ ~~~ ~~ני"~יי~~
 ו~~~~ו""~"

 ~נו
~ ~~ו~~  ~י~ 

 ~ו ~ו ~~ו
~~ו~ר ~~ו" ~~~

 ~""~ ~~"~ ו~~י" ~~""~ ~ני~ ר~~""~ ~~~~"~
 ~"~ ר~~""~ ו~~י"ג""~"

 ~~ג
 ""ר~~ ~~~~ ~"~~ ~~

~ו~~
 ~ו~ ~~ ר~רי~ ~~~ ~נ~ו

 ~~ו
 ~ו~ו ~~~~~נו ו~יוו~ו" ~~~ י~ ~~

 ~י~רי ~י~~ ~~נ~ רו~ ~~
~~י""

 ~~ו~~ ונ~~~~~ ~נו~ר~ ~ז~~ ~נ~~ ~~ ~~
 ~~ נ~רי~~~

 ~נו
 ~~~~ ~~ ו~יו ~~י"" ~~ו~~

 ~~רי" ~רו~יו~י" ו~~" ~~ו
 ~~"~ ~~י~~יו ~~ו~~ ר~י"" ~~

 ר~~ ~י~ ~י~ ~~~נ~ נ~~י ~~~"~~"
~~ ~ ~  

 ר~י" ~~~~ו~~~
 ~~~" ~~~ ~~"~ ו~~" ~~ני~ ~~

~~~
 ר~י" ~~ נ~י~ ~~י

 ~~ ~~ני~ ו~~ ~~~ ~~
 ~~ר ~~~ני~" ו~~~~~ו~י~

~ ר~~  ~~~ 
 ~כרו~ו ו~ו~ו

~~~י"
 ו~ו~

 ~~~ ~~~ ~~~ ו~~"י
 ~~ר

נ~~~י ~~~ ~~
~~ 

 נ~~ ~~י ~~ר
 ~יו

 ~~~~ ו~~~
 ו~~ו

~נ~
~~ 

 ~ו
 ~~נ~ ו~~ ~~~~ ~י~ ~~י" ר~~ ~~

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

 ~ני"~~~
 ~~~ ~~~~" ~"~ ~"~~~~" ~ר~""~ ו~"~ ~~"~" ~~~~~ו~ ~יו ~~~~~ ~~

 ~~יננו
 ~~ ג~~~ ~~

 ו~~י ו~ו" ז~ ~~~ ויו~~י~ ~נ~י~ ו~ו~~ ~~~רי~~
 ~~~ ~~י~~ ור~ ~~ר~" ~~~ ר~ ~י~ ~~~~יר~
 ~~ז~" ור~י ~~~ונ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
 ג~ג~ ~~~~ ~~~ו~~

~~ר ~"~ ~""~ ~~י~ו~יו ~~ר
 ~~~ ר~~

 ~~~יו
 ~~ו~ ~~

 ~יו ~י" ~ו ~~ו
 ~~ו ~~~~ ~י"ו~ו"

~~ ~~~ 
~י" ~~ו""~ ~~ו~~ ו~""~ ו~ו"

 ~~ו""~ ~""~ ~ו"" ~~~ ~"~ ~~ ו~~~~ ר~""~~
~""~~~

 ~י"
 ~~~ ו~~" ר"~

 ~נ~וו ~ו ~~~ ~""~ ~~~
~~~~ו

 ~ו" ~~ ~~ ~~~ו~ נ~~וו~~ ~~ ~~~
 ר~

 ו~ו" ~ר~~וו ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~""~



~ ~ ~ ~

 ~~~ם~~~
~~~~~~

 ~~~~~~ ~~~~ו~~
 ~יגו

 ~~ ~ו~י~
 ~ר~גו ~~י

 ו~~~~
~~

 ~~~~ר
~ ~~" ~~י~~ ~~""~  נ~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~" ~יו""~ ~~"~ 

 ~י~ו
 ~~ ~~~ו~

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

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

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

~~~~
 ~ם ~נ""ל ד~ריו

 קצ~
 קוד~" ל~ש"כ בסתירה

 ח~שים ~" אחר שנולד ~ה ~לדהרי
 א""צ ~י~ור~י" רב ע""ינ~עלה שנשא~

 נשואי" על ו~י לכל" ידו~זה דהרי ע"ז" ~~ ~דו~
 הר~שו~ לב~ל~

 ~ו~חו~ ע""י ~קידם" כ~""~ כ~~~רי כד~ו"י"
 לידאי ש~רוב הנ"ל

שהסידור
 קי~ושי~

 לי~ר כוונתו כ""ת ואולי כ~אוי" הי"
רק

 דברי" הנ""ל" שזול~
ונשאר הנ""ל" ~ל ~ו~יפי~ אינ~ ב~צ~~

 ר~
 ~~ל הנ"ל" ~~ע~ לידאי" קריב

~""~ 
 לב~ל נוכלשלא וד~י ~א

 ~חרי לג~רי" דברי" א~
 שנא~נתל~~ר לו~~י שקרו~

 ~~ע~
 הנ"ל~

 כ~"~ ה~ו~י~~~~~
 ~~~נ~ו צ"ע ו~~לל בזה""ל~ וכ~ב

 ~ש~חותעל
 בין שדרי~ ב~ריו~ פרו~~~

 ~נכרי~
 ישא~

 ~~זק~ לה~
 ילדי~~" ~ל

 ז~ לבי~ שנכנסי~ א~
 ו~ו~ א~א" ~ב~ נ~בו~~ו~ירי~

 ~שפחות ש~רבה

 ו~וא ילדי~ם~א~צי~
 שאלות לנו והי" ~~ו~" ~יעו~

 ~נערי~כאל~
 שהלכו

 ועלו לישיבו~
 ל~ור~

 ואח""כ
 ~~שפ~~ א~ שיד~ינן לא א~ ~או~ן" זה שבןנ~~רר
 ש~ ו~~ ישראלי~" בין שדרים ~ו לידה" ~שע~והא~

~~~פח~
 וא"כ וצ"ע" הוכחה א~ן

 ~נוס~
 ~ל

 אצלה שביקרבנ~"ד ~נ""ל~
 ה~אשי~ בעל~

 ב~שך
יש ביחידות" ~בית ע~ה ושהה השני" לבעלה שנש~הלאחר שני~" ארבע~

 ~קו~
 לה~ירה לדון

 פייס ש~א ס""ס" ~~ע~
 בעל~

 ע~~הראשו~
 ~גי~ין כבש"ס

 ובד~ ע"~ כ""~
 ~""ו

והב~ ע"ב~
 יש~א וכו" ~~נו היא

 ~~כו""~
 רו~א כי נב~לה

 ~עירדרובא
 ~כ~"~~ עכי"~ ~~

ו~~~י~
 ~ספר~ ל~~יא ~~ל~ו

 ~נח~
 סי" ~ח"ה יצ~ק

כ"ח~
 יא~ וז"ל~ וכ"

 ערכאית ע"י שנתגרשו
ונרא~

 יאי~ ביניהם" שלי" ~י" שלא ~~ה
 ~יא ש~א אפ"ל

 סכ"~~ ~ח"~ ~נח""י בשו""ת ~י" ~ראשון"~~עלה
 שהאריך

~כ~ין
~~ 

 דנ~ר~ו היכא דהה""ד ""ו~ראה וכ"
 ~~רת ב~די~ה היחה א~ כ~י הוי ערכאו~" גירושיע"י ~ז~ ז~

 ד~" ק~~ה"~לא
 החששו~

 וש~~~דינה" באו~~ פייס" דש~א ~יינו
 בא

 בג~ל~
 קרובי~ ~חוק~" ~~~ינה פרחא

 ~הל" זרוע אור בס" ש~צינו וכ~ו לזה"ז~
 וקידושין יבו~

סי"
 ד~ח~ תרנ"ז~

 שכ" ~ח~~" בחדא להו
 ש~

 ב~~~ה
 ויותר ~ בזה""ל בנידונושה~

 שלפ~~י~ ~צוי וז~ ~לי" באב~לי א~~ בעי דאי ~יגו לי נרא~
 יראו ולא בא הוא

 ש~נו כ~ואי~ו"
 או~רי~

 בכ~ה פייס ש~א ניחיש
 ~יב~ו~ עי" חיישינן פרחא ולג~לא~קו~ות"

 ~"א ק~"ז

 ו~ג~ בז~""ל~ עו"כ ~ ~"א~" ה"~כי~
 ~ש~א

 ולהרבה רחוקה חששא~וי פיי~
א~ ~לצר~ חיששי~ פוסקי~

 ~אות באוצ~"פ ~י" לס"ס
 ~""א~~ב~

 שהביאו
 ~"~ בזה" הפוסקי~~חלוק~

 אצנה שביקר כיון ~נ~"ד
 ~פ~~~ע~

 שנשאה לאחר ~ שנים ארבעה ב~שך
 ~ השנילבעל~

 בבי~ ~~ וש~~ הילדי~ א~ לראו~
 דיש אפשר וחיישינן" לדבר ראי" ישביחידו~

 לצר~
 לספק

~כ"ד"

~~~~
 עוד

 כ"~
 שייך ~נ"ל דכ"ז

 א~
 בלא

שהי" א~יר~~
 ל~

 ~ייכות
 ~כש""כ הראשון" ב~ל~ ~~

 שא~ר~בנ~""~
 שבעלה

 ~ראשו~
 ~" עלי" בא

 חדשי~
 קידם

 ~~ לדברי" א~~לא ונ~נה הבת"שנולד~
 א~רה שלא

 ש~תבייש~ ~שו~ בתחילה"כן
 לפני בתחילה כן לי~ר

 ו~ודרבני~"
 ~ל" א""ב ~הל"~פ~""ו ה~""~ לד~רי וציין ~נ~וכחי" ~בעלה שירא~

 וי"~~ י""~
 סי" ~~בה""ע וה~~""ס

 ~נרא~ל""ח~
 ל~גיע כן באו~רת כ~"ג ~א~~לא ~~ם

 אינו ו~כלל ~~ה" את לה~ירל~~ר~~"
 ד~~

 צנדין
 ודאי" ~~זר ~יולד ~"~רי" בלא ~דיננו ~י~~""~

 א~
 י""ל

 שאין שא~ר~ דבר~ דל~יד~כ~""ג
 ג~ ל~

 הראשון ~~~לה
 היאואכ~י

 אם איש" אש~
 ~יי~

 רוב ~זה
 בעילו~

 אחר
 פשו~ ינרא~~ב~ל"

ש~י ב~י ~לוי ~ב~ל א~ר ב~יל~ת דרוב
 נו~"י ב~שו" ~ש"כ בזה וה~יא ~ם" יו~ ע~~
~""~~~

 סי"
 כ""ז~

 ~דב~יו ש~וכח
 דא~

 א~רינן בכה""ג
 וא~רה שבא~ה נ~""ד שאני אבל הבעל" אחר ב~ילותרוב
ש~י"

 עם שייכי~ ~
 ~שני ב~ל~

 א~רה וגם הראשון" ~ב~להב~רכאות ג~ ש~יבל~ קו~~ א~
 עלי"~א הראשו~ שב~ל~

 שני~ם עם חי" ו~ית~ השני ~~ שנשא~ אח~

בז~~
 ש~יא כיון אחד"

 פרוצ~
 שהי" אפשר ~""כ

 ש~י~ו~ ל~
 ואפש~ א~רי~" אנשי~ ~ו~~~

 שיש
~ 

 דין
 אי~ש~א דלא בעיא שהיאביו~ר" פרוצ~

 כ""ז ~י~~ ~בג~

 ג~ א~~"א~
 בזה

 א~רינ~
חוששין ~יו~~ פרוצ~ ~י~ דא~ ב~י"~ ה~~~ר פסקולהלכה ה~~ל" אחר ב~י~ית רוב

 ~יש נא~ר א~ לפי""ז לבני~" א~
 די~ ל~

 פרוצה
~יו~ר

 ~~דובר~ הוי א""~
 כל כי ו~וד ~~זר" ~פק רק

האיבעיא
 א~ ~ג~

 ביו~ר בפרוצה
 א~רינ~

 רוב
 היא ה~עלא~ר בעילו~

 ~שו~
 דאין

 ~~~בר~ אש~
 ס~וך אלא

 ~ידע כיוןל~ביל~ה"
 וז~ לי"" ~~~ר נ~ורי ב~

 שייך לא
בז~נ~

 א~ ~אפי" ועוד כא~" בנשים
 נא~ר

 דא~
 בכה""ג

 הוא ורוב ~וב" רק ~וא ~בעל" אחר ~~ילו~ רובא~רינן

 והביא ספק" רק או ודאי הוי א~ ה~וסקי~~חלוק~
 ~""ג ~קידושין הפנ"י~ברי

 ע"א~
 ליכא ~ו יבוא" ספק הא יבוא לא ודאי ~~זרקרא ~גלי ""דלב~ר ש~"~

 בי~לח~
 ~יקרי ד~פ"~ פסולי~" לרוב כשרים רוב

 רובא ב~ר אזלינן התורה דבכל דאע"ג~~זר" ~פ~
 ילפי~ן דעיקר הכא" שאני אפ~ה כודאי" ול~יי"חזקה יבת~

 אלא ילפינן לא יבוא" ספק~~~זר
 ~שו~

 דספק דו~יא

קה~
 ~יקרי דלא ~ש~ע קהל ס~ק ולענין ה~ו"י" כ~""ש

 ברוב ~שא"כ ג~ור" בו~אי אלא ו~אי ד"קהל
 ש~וא ו~פשר גליא ש~יא דכלפי ~" ~הל ודאי לו~רל""ש ו~יעו~

~~
 בש~~"ק ועי" ע"כ" ~~יעו~"""

 ו"~ ד~ ~ב"~
 ~ב" ובש""ש והריטב""א"הרא""ש בש~

 פ~"ו~
 ר~ק"א יבשו""ת

 ס~~תנינא
 ר"ח~

 הכ~ב בס" דבר~ו והובא
 ש~א ~~ר שאפשר ו~וד בחוק~י"פר" ~ו~קב~

 סי" ~~ע"ז ב""ש ~ועי" ~בו~" והויהבועל ל~קו~ ~לכ~
~ 

 ל""ט~" ס""ק



~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~~י~ן
~~~~  י"לועוד

 שמ~
 לה~יר" ס""ס והוי נ~~לה מ~כו""ם

~ה~"ש וא~
 כ~~

 ~~"ש
 ר~ק"א הגאון א~ל ~~נ~רי" ש~ז~~

השי~
 ד~ו"ע ~וכ"

 ~ולי~
 נפי~" לא ~פיקא ו~י~י ב~כרי

 ~סי" הח~"סואפי"
~"~ 

 מ"~ ה~""ש" לדברי שחשש
 ב~י"

 לספק נצרפו בפשי~י~ כ"י"ג
 עכ""~

 בשיש
 נ~רי~" רו~

 כ"~עכ~"~
 ו~אריך

 בז~~ עו~

 כב"~ ד~רי ~~צי~~~~~~י
 בשריו~ח לו~ר דשייך מה

 בכ~ה והמעיין נ~רה"~ה~וא
 ~שובו~

המפוזרי~
 בכמה

 ימצא מנח"י בספרי ~קו~ו~
 שדנ~י ב~

בשא~~
 סניפי מ~ין אלו" ע~ינים של

 כע~ עלי ~ו~יר~ כ"~"ב~ברי הנ~כרי~ ההי~ר~
 שכ~~~י" ה~ברים על ל~זור

 בספרי מש""כו~""ע
 ~ח"~

 סי"
 ~ש~ נדו~ קנ""~~

 איש
 ~זרחים ~~שיאי רק נא~רשנשאה

 א~
 ~זנ~ה כמו י"ל

 ~יי"ש" ~קל" קשה ל~ה אבל אחר" ~ם זנ~ה כך ~העם
 ~ס"ושו""ר

 דע~
 ספק ~""ה מ"ב ~~~ משה

 ג"~
 ד~ייך

~וב
 בעילו~

 באינה אפילו ה~ל אחר
 מקו~ש~

 רק לו

מיוחד~
 עיי""ש~ קי~ושין בלא לו

 בזה~~~~י
~ 

 שיש מה
 לענ"~

 להי~רא" לצרף להוסיף
 ש~זכיר מהלפי

 כ~ כ~"~
 שה~~ל בדבריו

 ה~ברים אםנש~מ~"
 כפשו~~

 ~ליו ~ק~ל ממש" משומד
דת

 אחר~
 מחלל רק ולא

 ~י" וכיוב"ז" שב~
 בז~

 ~~שו"
 ~~י"ח~"ס

 ע"ב~
 ~סי" ח~"ס יבליקו~י

 נ"ו~
 ג"כ ו~י"

 ק""ז סי" ~ח""ג מנ~""יב~פרי
 מאו~

 בזה ולהלן~" ו"

לענ~~
 למצוא כדי יש

 צירו~
 ל~ש~דל להי~רא" ג~ול

 ~ם לה~קשרול~~א~ן
 ב~ל~

 להו~יף ~"י כגון ~ראשון
 לה שי~ן ~ליו ו~שפיע וכיוב"ז" רי~י~עליו

 ~~"י ג~
 דא""א מ~י~ורא לאפרושי שנוגע ממה דחון כ~~"~~~
 עו~ ב~מם"או~ם

 מזה יהי"
 ~ועל~

 של להי~רא גדולה
 ב~הל" ~ואהנערה

 נהצ~ר~
 לכל

 הנ"~

 לב~ל
 ~הבעל כיון ממזרו~"חשש ~הנער~

 הראשו~
 כנ"ל~ נש~מ~"

~~~~
 ב~ור הר~שונים ~לוג~ת עפ""י

 ~~ה"~
 סי"

מ"~~
 סי" ח"ג ~~נח"י בספרי והובאו

 קי~ושין" קי~ושיו שקי~ש מומר ישראל ה~ור~וז"ל ק""ז~

וצריכ~
 וי"~ גט" ממנו

 ב~רהסיא שבת לחלל ~~ו~ר

ולעבו~
 קי~ושין קי~ושין ואין גמור" כעכו""ם ~נו עכו""ם

 כ~ב וב~"י עכ"ל" נ~יראולא
 א" ~לדיעה העי~ור" ~ש~

הוי
 ~י~ושי~

 וכ"כ ~~וריי~~"
 ~הלכו~ ~בפ"~ הרמב""~

 וכ"כ גמורים" קי~ושין אלו ~הריאישו~~"
 בשו""~

 שם
 ~ביבמות המר~כי הביאו ש~שון והרבינו ~"~"~ס~י"
פ"

 ה~ולן~
 רק ~ידושין ~ק~ושיו ס"ל

 מחמ~
 חומרא

 ~אהע"ז ובכנה"גבעלמא"
 ש~~

 ~יבא
 ~~אה"~

 ~שם
ס"ק

 ז"~
 כ~~

 ~סי" מינן המהר""י בשם ג"כ כן
 ~והנהעיי~" י"ב~

 ג""כ נדפ~ה הנ""ל" מינן ש~מהר""י ה~ש~
 הר~""ם ~~~ו" ממשכלשו~ו

 ~ח"~
 ~מוקים מים ש~ס"

ס~
 ל"ג~

 ויש
 לעיי~

 ~ר~~""ם וב~שו" ה~ברים~" יצאו ממי
 סי"~חא"ע

~~ 
 ~א~ילו לומר" הוסיף

 קי~ושי~ אינ~ וה~מ""ג"ז""ל הר~~"~ לד~~
 קידושי אלא מה""~" ו~אין

 ~צריכה שם לומר ה~וצרך למה שאל"כספק"
 ועו~ עיי~יהיא ~שי~~ ג~

 ~ע~ ל~~ האריך
 הנ~ל הי"א לסברת

 ~~ קי~ושי~" קי~ושיו~אין
 ייקשה

 מ~למו~
 ערוך

 שקי~ש מומר ~ישראל ע~ב~י ~""ל ו~~כורות~מ"ז ~~מו~
 קכ~ג סי" ~א""ע בג"פ ועי" עיי~"קי~ושין" קו~ושי~
 שקי~ש ישראל לפי""ז" יוקשה ~לא ליישב" וכ~בשה~יאו" סק""ז~

 והלוא מגרש" ~צי היכי מומר" נעשה ואח"כאשה
 ~לד~ת ספק" ו~ירושיו ~ורה" קי~ישי הויקיד~ישין

 ו~י" המ~רשד""~~" ~פי""~~ר~ב"~
 משו~

 ~מקדש ~כל
א~ע~א

 דר~נ~
 ואפקעינהו ~קדש"

 רבנ~
 מיני" לקי~ושי

 פשי~א הא והנה ~עיי"ש"
 דא~

 ולא כ~ב שה~ור

נהיר~
 ד~יירי הי""א" ~ל

 לעני~
 לחלל ~ומר

 ו~"ז" שב~
 יוכל~בל

 להיו~
 ~שו~ר

 ד~
 בוד~י מ""מ ~ברי~" בש~ר

 ~~ ג~ לשי~~ו"הה""ד
 שו~ר ~ינו

 כלל" ד~
 כיו~

 ש~יקר
 ~א~פ""י הא על בנוי~ברי~ם

 שח~~
 ו~ידושיו הוא ישראל

 ה~וס~ים~ מ~ברי "וכ~מוכחקי~ושין"
 ~באו~ ש~~~~~~י

 ה"~
 דלפי

 יוצ~ הנ"~
 ~" ~יש

 דהוי א" ש~י~ש" ב~~~רשי~~ת
 ספק" קיד"שי דהוי ~ כלל" קי~י~ין ~ל"ה ב"מדאוריי~~" קי~ושי~

 דהוי~"
 ר~

 מהרש""ם ~~שו" ועי" ~רבנ~" קי~ו~י
 וקי"א~" ק"יס~ ~ח""~

 שה~רי~
 בזה

 יש א~
 לצר~

 ~~"ה ~~י~ה
 רו~ שדע~ דאחרי וכתב דרבנן"קידושי

 דקידושי הפו~קים
 ~בל בל~~" זה מ~עם להקל א"א מה""~" הואמומר

צ~ד ~"~
 ש~

ועפי"ד נ~קל" ~פי ששכיח ב" ~פק ~ה" ספק לצרף
 מהרי"~

 ~~ירש
 ו~ו""~ קע"א~

 ב~ראי גאוני
~סי"

 ס"~
 כהונה וכחר

 סוס"י ~יו""~
 י"~~

 ~~פק ~היכא
 מצרפין ל~קל" ~~י שכיחא"

 ~פ~
 להחמיר" ~פי שמצוי ~"

 ~רבנן לקי~ושין ו~נוגעעיי""ש"
~~ 

 ב~שי" ~י" ממזר הולד
 י""ז~~ סי" שלישי ~כללמהריב""ל

~""~~
 ~~~~ הג~ ~א~ני לה~אלה

 דאפ~~ינ~ו
 ממזר ל""ה מיני"לקי~ושין ר~נ~

 ב~ול~
 אחר מאיש

יכמ""ש מיני"" קי~ושין רבנן ד~~ק~ינ~ו כ~ון גירושיןקי~ם
 ב~נח~

 ואף שם" יצחק
 ר~ דכ~

 ל~י~ה
 אח~

 ~""מכנ""ל"
 צירו~

 ~~~רי ראי~י ושוב יש" ג~ול
שב~שו" השו~~

 מהרש"~
 סי" ~ח"ב

 ~"י~
 יו~ר עוד לומר שרצה

~זה
 א~ ד~""~

 נעשה ואח"כ יהודי ב~ו~ו קידש אם
 דאף י"ל~ו~ר"

 ג~ בל~
 מ~זר ל"ה

 בנול~
 ~~ר" מאיש

אל~
 ~א שלמעשה

 רצ~
 ד~נ~ ג~" בלא ע""ז ~~וך

 כ~ב
 הע~ים וגם בר~פורם שנשאה אחת ב~שה ~מעשהשם
 מגולחים ר~פורם~ל

 ומחל~
 עושהובהיו~ו יל~י~" ~" להם ונול~ו שבת

 מעשי~
 לשלחו מהממלכה נ~~ייב רעים

לסי~יערן
 ונאב~

 ממ~ו
~~~ 

 ~מים" לו ואין אנושי
ואשתו

 מי~ר~
 שיש ו~גם ד~~ו~א" ~ינא ~צ~ לא~ר

לה
 רשו~

 הבעל אבל למקומו ולנסוע מהמלכות ע~ו ל~ור
 על ש~~בור באופן רק אליו לבוא מניחה אינו~רש~~ו

 ע~~~
 האשה ולא~ר כמו~י" ו~הי" יל~י"

 נחלי~
 ובידה

 ~ר~פאי~~עו~~
 שהיא

 א~ מסוכנ~
 י~ירי לא

 וכו"לאיש להנש~
 הש~לה" עכ"~

 ה~י~~~""~
 ה~ואל ~רב

 ~כה"ג ק~מאי גאוני ~ע~
 כעכו"~~יני

 נקרא ולא
 ברי~ ב~

 כל~
 ומה

 נתינתש~ועיל
 ג~

 היא שלו
 מ~ע~

 לקי~ושין" אפקעינהו
 מ~" ~ביאאך

 ~כו~
 ~סי" ~ה

 ש""ב~
 ש~~ר

 ייעיל היאך מדרבנן רק הם מומר ~קי~ושי~סוברים ל~ע~
הגט

 שנו~~
 מ~שו" וה~יא יהו~י" ב~יו~ו שקי~ש לאש~ו

 ~~~~רא"נ
 ס"ו~

 של ~גירושין ~גאונים מתשו" ש~ביא

מו~
 מועיל

 משו~
 כ~ו ~עגונה" תקנ~א

 ש~קי~
 בש~ר

ע"א עדו~ גבי ~וקא י"ל מ~ינא אבל ~יגונא" משו~~ברי~
 ל~

 אלא הקילו
 משו~

 שהח~~ חומר
 בסופ~ ~ל~ ~

 להקל ~ם ראי" אין א"כוכו""
 בג~

 נימא אי מומר של



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~ ~~~םי~~
 בש""ס בעיא יש יגם ~בריו" לכל גמור כ~כו"ם~דינו

 ~~~יב~ות~
 ~~מא

 דע""~
 או ~על""ג מיל~א מ~ום

 ומינסבא" ד~ייקאמשום
 ולכ~

 ~~ ~מהני דהא ה~לה
 של

 חז""ל אפקעינ~ו מ~ום ~נ""נ" להפוסקיםמומר
 ל~י~ושי~

כיו~
 ~ב""ב כהא ישראל" מ~ת ויצא שנש~מ~"

 הו~ וכו"" וקי~ש ~לוהגבי ~"ח~ ~ד~
 עשה

 של~
 ע~ו ~שו כהו~ן

 ~י" לא זו ~עם ולפי כהוג~"~לא
 צרי~

 ~לא כלל" לגרשה
~אפשר

 ג~ צריכ~ לד~~~ דא~
 כיון

 ש~ע~
 ~ידושין

נעשו
 אל~ כדי~

 אפ~עינהו לא כ~ין שלא עשה שא~"כ
 ואח""כ וצל"ע" ג~" ~"יאלא

 ~ה~ הבי~
 דרפ"ק

 דמיכח בגי~ין" אונס איןגבי ~כ~ובו~
 תקנ~ דמשו~

 א~רו ~גונא
 דל""ש אע"ג ל~ידושי~" ואפקעינהו בגי~ין" אונסאין

הת~
 ו~~"ז ~הרשב"א אך ומינסבא" ד~ייקא ~~מא

 לא ~ב~די ~א~קעינ~ו אמרי" לא משאל""ס דגבישם
 אלא חז""ל"א~ק~ינהו

 היכ~
 ~איכא

 בי~~
 ב~""א או גי~ה

מ~יד
 שמ~

 היה ~מעי~רא וק~יש ב~לוה ודוקא בעלה
הקידושין

 כ~י~ ש~
 ~הקידושין היכא אבל א~~~ינ~ו"

 ~רך איכא ~י להפ~יעם באי והש~אכ~ין
 ג~~~

 אין
 ~כ~""ד~ ל~" לאאי

~~~~~ 
 עוז בכל ל~~אמן יש

 שי~~
 הר~שון ב~ל

 יש בו~אי ואז כנ""ל" הנ~רהלאם ג~
 א~נם ו~~ל~ל~" כב""ת ב~ברי ~~בואר ההיתראסניפי שא~ לצר~

 אופ~ ב~י~ ~~~ר ~איהיכ~
 לפ~יל

 שית~
 אנו בזה ג~"

 ו~נה וז"ל~ שם" ~מהרש""ם ~וד למש""כ~אים
 בלא וגם לקי~~ין ~פקעינ~ו י"ל אםהדבר בגי~
 המפרשים מ~ברי ר~י" להביא יש ג~" ובלאדדייקא ~ע~

 ז"ל הר"ןשהביא
 ~~"~ בנדרי~

 ב~א
 דאפקעינהו משום ~~~מא ~כ~בו לךאני ~מ~~ ~אמר~

 ~בס~ אח""כ והנה ~"ל" לב~~" או~הומ~ירין ל~ידושי~
כ" קי"~~

 ה~ר~ש"~
 סעראצק אב~""ק לעווי~~"ין מ~ר""י להרב

 וה~ וז"ל~רוסיא"
 דאפק~ינהו ~י"ל ע~""ש ~ש""כ

 ל~ל~י~~ושין"
 ~קש~ כתב~י א~רבה אני כי מהו" א~ע

 בנ~רי~ מהר"ן רק והבאתיל~קל"
 דא~ק~ינהו ~מצאנו

 ב~ג~
 זו סברא להמציא אין בו~אי אבל ג~"

 מסבר~
 קפ"ה א" ס~ ~ח"א ב~שובה ~רשב""א וכמ"ש~לב"
 סי"וח""ז

 יג~ ק"נ~
 משום ש~~ירו במ~ום

 עגונ~
 מבואר

 ל" ~שורש מהרי"קב~שו"
 ~"~ ענ~

 ~אי~מר היכא ד~וקא
 בי~ינו ואיןאי~מר

 להוסי~
 ~ ~כ"ל"

 והנ~
 כנראה

 ג~" בלא גם אפקעינהו ~נאמר היכא ~~~וקאמהנ""ל
 כןכ~ב

 ה~הרש"~
 הנ"ל~ המשיג להרב

 ג~~~~~
 ה~רש"ם העלה

~~ 
 מ~רבנן" דאסורה

 האריכותואחרי
 קצ~

 ומע~ה בזה"ל~ סיים
נשובה

 דברינו ~ל~י לנד""~
 ~"~ר ~קי~ושי ל~~"ב~י~

 ~~רבנן רקאסור
 ג~

 והמיר ישראל" בעודו בקידשה
 בה וליכא ~~איריי~א הראשונים קי~ושיו פקעואח""כ
 ~יסור~לא

 מ~רבנ~
~ עכ""ל  

 וש~
 ~~ברי ~וד הביא

 בז~הפוס~י~
 ~איצ~רופי חזי ~~כ""פ וכ" ולכאן לכאן

 המ~רי""ק דברי הביא "שיב לס"ס" ~~ילי~ ~ע~לצר~
~שורש

 ק""א~
 ש~ הב"י שרמז

 ~סי"
 קנ""ז~

 ~~וב שכתב
ה~וסקים

 ר~""~ תש~ ועי" מומר" בחליצ~ מקילי~
 ~~ית

 א~~"~
 יבום ~ג~י

 איכ~
 גבי ~ל""ש אחרים ~עמים

 מ""מ מומרקידושי
 אי~

 ועי" לגמרי" זו ~י~ה ל~חות
 ~סי" ~רי"לתשו"

 ר"ה~
 הוא ב~ה הפלפיל וכל

 ר~
 לסני~לצר~

 ו~"ע ~כ"ל" וכו"
 ~ו~א ~הוכאמור א~~~ שם" ב~פתחו~

 שקיב~ מ~~ למו~ ב~וג~
 ~ת עליו

א~ר~
 כנ"ל~ לגמרי היהו~ית ~ת ~כלל ויצא

~~~~
 בהצ~רפו~

 ואם הנ~ל" כל
 יצ~ר~

 גאון עיד לזה
~~ירא~ ~~~ ~ס~ים ל~נ"ד אני גם הננימפור~~"

 בזהוהנני
 ~ושה"~

 חי~~י בכל וחו~ם
 גאולה לשנת ינזכה וכחו"~"ב~ות
וישו~ה

 בביא~
 בב"א" ~וא"צ

 ~~יים י~~~י~~~

~~~י~
 ~י~~הין

 ~~י ~~~~~~ ~~~~

 ~~"~" ~~"" ~~~ ~~~"~~ר~~י~

~~ו"
 ו~~"~

 ~~~וו ~י~""~ ~"כ
 ~ו"~ ~~~ור~~ ~~~י~

 ו~~~~ו""~
 ~ור

 ~ו~ר ~~~"י ~ר~~ו~ ו~~ר~ ~ו~~

 ~~ו~~ ו~~ור~~י~ י~רי~~י~ורי~
 כו~ו

~"~ ~"~ 

 ~~י~""~ ~יי~~~~~~~~~
 ~~~ו""ר

~~~~~~~ 

 ~כ~ ~~~ו~" ~ו ~~ו~~י ~~~~ ו~"~~~~~~~
 ~נני~ר~~

 ~~~"~ ~~"~ ~~ ~~ר~

 י~"ר ~~ני~"~~רכ~
 ~רור~ ~~~~ ~~נ~ ~~~~

 ~~נ~י"

~~ו~"~
 ~~~~" ~ו

 ~~ו~~ ~~~ ~~יו" ~~~וי~ ו~כ~
 ~~ו~~ ~~ז~יריוי ו~~~~וו~ו~"

 ו~~~~י ~~~י~ו~יו

 ~~~י~ו ~נני~~~
~""~ 

 ~~ר
 ~~י~"~" ~~""~ ~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~"י ~~~~~~~~~י~

 ~~י~ו~~~~~~
 ~נז~~נ~ ~~וו

 י~~" ~~ורני ~נ~ו
 י~~~ו ~" ~~~ ~~ו~~ ~~ ~~~ ~~~~

 ~ר~~~~""~
 ~~יווג

 ~~~ ~ו~
 ~ו ו~~~~ו ~ו" ~~~ו~

 ~~ ~~ו~ר~ ~~ ~גוו" ~~ו~~~~
 ו~~ ~~~~""

~ו
 ~~ ~~~ר~ ~~~

 ""ר~~~
 ~~ו נ~~ו ~~~~~"~ ~~~~

~ ו~~ י~~~~~~~  ו~יו~ ~י""" "~~~ ~~~ו~~~ 
~~~~~

 נ~ו
 ו~~ ~~~י ~" ~~י ~י~ ~~~ ~~~

~~~~~
 ~~~ו

~~ 
 ~~~~ו~

~~~~
 חזו ש~יר עיני

 נע~ של~
 כל ~כ~ה""ר

המדברים הפוסקי~
 מ~ני~

 ציין כ~שר זה"
 במכ~בו" כב"~

 לומר הנניובז~
 יש כי לענ"~

 תחי" ~ב~ו לה~יר" ~ו~
יש

 עו~ ~
 "רחל" שם

 ש~ י~ ולה~~ובר~
 לבד" ""מלכה"

וכמו~
 לו שיש נכ~ו אצל

 ל~ש~ נו~~ ש~
 אב של

 שמו~מדובר~"
 יוס~

 ונכדו צבי"
 יו~~ ש~

 כנ"ל~ יצחק



~ ~

~ ~ ~ ~

םי~~
 ~~ן

~~~~
~~~~

 דא~ העול~"בפי נקראי~ ~~ ~יאך במכתבו הזכיר לא כ~ה""ר
 ב~ריאת

 אנשים בפי שמות~
 יש שינוי"יש

 לצר~
 מש"כ

 הגה~
 צדק באבני זצוק"ל

 סי"~אהע""ז
 י"ב~

 שידוך על שם שנשאנ
 הבחור א~ שש~

""שרה""
 ונקרא~

 ""סארטשע""
 ~כ~~ וש~

 לו ~מדוברת
 בשידוכין יתקשרו א~ ""זאלי""" נקראת המון ובפי""שרה"
 בספר ~ וז""ל השיב וע""זזא"ז~

 תע""ז סי" ב~ני~ חסידי~
 אשה ש~ח מי כגון במשולשים" רק קפידא דאיןמבואר
 לקח ובנו רבק~"ששמ~

 א~
 בנו וכן רבקה" ששמה

 בן ~דו~היינו
 בנו~

 לקח
 א~

 ~בוארוכן תצצ~" לא רבקה" ששמה
 בחכמ~

 ס~י" קכ"ג ~כלל ~ישית הל" ~דם
 העול~כי יג~

 הגם בזה" טועין
 שבמשנ~

 מבואר חסידים
 כ~בש~

 עכ""ז משולשי~" בלא קפידא יש שוין וחמותה
 כאןיש

 בנדון ~היינו שינוי" בזה שיש משום שני" ~ע~
 שהכ~שאל~ו~"

 לזה וראי" ""זאלי""" המון בפי נקראת
 סי" ~אה""ע משה השיבמתשו"

 שא" אלא ""נפתלי" הקודש בלשון שויןששמותיהן המחותני~ בש~ ס"~~
 ~ל~""ק~ כרצונ~" בהתקשרות יבאוזל""ז מרוצי~ ~צדדי~ ששני וכיון בנד"ד" וה""~ ראיות"והביא קפידא" שאין אמר ע"כ ע~" המון בין ""הערן""שמו נק~

 ג~~~~~
 בנד""ד

 נקראי~ אינ~ ~מון בפי א~
 באותו

 התיר כבר הרישם"
 בז~

אם אמנ~ הנ""ל~ באבנ"צ
 ההמון בפי ג~

 נקראי~
 מקום יש הרי ~~" באותו

 באבני מצינו וא~פ""כ יו~ר"להחמיר
 סי" ~ש~ צ~

 ש~בהשא~ י"א~
 בא" משולשי~" כעין דהוי חשש שהשואל

 בנו עבור שידוכין בק~רישבא
 יוס~

 ""~רה""" בשם רק כל בפיונקראת רבקה"" ~שרה בן
 והבתו~

 שמה
 תשו" ראה והשואל "שרה""" בתלאה"" "רבק~

 האחרוני~
 הנשואין לעשות שם באבנ"צ והתיר משולשין" כעין כאןיש ולד~תו

 לדע~ וז""ל~ טעמי~"מכמ~
 משו~ים

 אי~
 ש~ כי חדאט~מא מתרי כאן

 החתן של אמו
 "שר~

 ושם רבקה"

הכ~
 בהש"מ כמבואר בזה" ~ינוי ויש לאה"" ""רבקה

 הח~ן מא~ כי שנית א""ש"ואמרי
 ~כל~ א~ כי וא~ ""שרה"" אלא נקראתולא ""רבקה~ ש~ נשתק~

 ""~רה""

וש~
 הפסק יש ~רי ""שר~"" ~~~ן אם

 יכללא ~~לה" ש~
 ומקובלני השידוך" מ~שה נעשה שכבר אחרובפרט קפידא" כאן אין בס"ח האמור כמו ממש שאינו כלהוא

 ג" דעת יסכימו אם כאלו"בעניני~
 רבני~

 אין ~~יר
 ~"נ ~כ""ל" וכו" ~~יר מסכים אני ע""כ אש~~קפיד"

בנד"~
כאמור הדחק" כשעת הוה וג"כ כנ""ל" בהשמות שינוי שיש

 לעי~
 כמה כבר כי

 אשה~ בלא שני~

 ~ עו~~~~~
 מש"כ בזה

 כהדג"~
 ~הוא שליט""א"

 החסיד יהודה ~בימ~יחס
 זצ"~

 בפת""ש ומובא
 קט~ז סי"~אהע""ז

 מש~ סק""ו~
 הנובי~ת

 ~ח~
 אה~""ז

סי"
 ס""ט~

 אבנ""צ ועי" אנשי~" ~ארולא אחריו" לזרעו אלא ל""ה ריה""ח של צווא~ו ~ל
 ש~

 הוא שס~ק כתב
 אולזרעו א~

 אב~ א~~" ~~
 משו"ת כהדר"ג הביא שפיר

 ארי"ש~
 בשמ~ הוב~

 סי" ~ח""א לצ~י
 י""א~

 שכתב
ועי" ~דורו~יו" ~רעו ולא ממש לבניו אלא צוה לאשריה"ח
 אש אמרי ~שו""~ בז~

 ~חיו""~
 ~י"

 סי" ~א~"ע חיי~ ~דברימרן ובשו~ ס"~
 ח"~

 והובא בז~" מש"כ
 שבכ~~ שם" הס""ח על ~סד ב~קורג""כ

 המנהג וחמותה
 דוקא~ ל~ניו שלא אף~חמיר

~""~~~~
 סי" ~חאהע"ז חת"ס

 קט""ז~
 ע""ד וז""ל~ כתב

 שרוצ~מי
 בבן לדבק

 ~ובי~
 אלא ו~וב" בחור

 ~עולם מ"שדחייש
 משו~

 הבחור ש~ות
 ע~

 החותן
אמו וש~

 כש~
 קפיד דלא מאן א~ו~י המשודכת" של ~מה

 ~אפילו תורה" זכות כאן דאיכא ובפרט בהדי"" קפדינןלא
 מתכפר ע~י~~~ית

 "ג~""~ ~~ור~
 וב~~ת פי"" ~""ש

 חשש מצאתילא
 תע"ז בסי" כ"א כלל חסידי~ בספ~ ז~

~~
 דלא נא~ר

 יש~
 והבן ~אב

 ו~~
 נשים שלש ~בן

 חיבורו וז~ו ~~ר" נמצא לא "~ו שוות" שלשתןשש~ו~
 ר"של

ויהיה אחרינא" במי~י קפידא דליכא ש""מ החסיד" י~וד~
 זיוו~~

 ~כ""ל~ יפה עולה

~~~~
 כן ~צא ~לא ~~~"ש

 נראה ח~י~י~ בספ~
 ש~כי לצוואתו" ולא חסידים לספר רק חשדלא
 באגרות ~איתי ושוב כ""ג~" ~באות כן כתב

 ~סי"סופרים
 כ""ה~

כל כי ש~" כתב מהחת""ס" במכתב
 מ~

 לחוש אין בצוואתו כ""א עצמו" בס""ח נזכר שלא
 אחר ובמכתב ז"ל" החסיד ממשפחת אחריו זרעוכ""א

הנ~פס
 ~סי" ש~

 כ""ט~
 והא בזה""ל~ כת~

 ש~דהרי ~די~ דיד~
 אכתוב שאתולי~ר כבר" נשתכח ""יוטה"" ושם ""גיטל" הגבירה

 ~נדון ~כל~~ יטל""" ""~נה בתי ש~
ש~

 דיש וש"מ הח~"ס" של בבתו הוא
~ 

 עוד
 בדפוס מדפה"ס ~ דף ג" ~כרך חיים ~ןחבר ל~וטי מס" הביא א" בקונט" וראיתי ל~ל~ ישבודאי ש~
 אש אמרי לשו""תבהע~ותיו פר~~בורג~

 ~~נ"ל~
 נהירנא ~ בזה"ל כתב

 זצוק""ל ה~ת""ס מרןכי
 ע~ נשתד~

 שהיה א" בחור
ג""כ ש~

 וקוד~ מש~
 עוד ל~צמו ש~ראמקראקא הגאון בנו אליו שלח התנאים קשירת

 ש~
 ע""פ ~צמו וקרא אחר

 ~כ""ל~ ~ובי" ~שה הנז" גיסועצת

~~~
 כן

 שיש כיון דידן בנדון הנל~נ"~
~מות עו~ ל~~

 ~שוו~" שמו~ ~לב~
 י~צירו~

 דנדון ~ודאיל~יל המובא
 ו~זה עדי~" דיד~

 שני ~וד א~
 ~ור~גדולי

 לצרף יוכל ~שידוך יסכימו
 הנלענ""ד" ג~

וע"~
 בהגהות

 מהרש""~
 שהביא במה ~ס"ח על

כ""ק בש~
 אדמו~

 וכן זצ"ל" מזי~יטשוב מוהרי""א
 זצ"ל מבע~א מהר"שאדמו"ר כ"~ בש~

 לדברינו~ ראי~ ומש~

 לא~ר ~כו~"ט לברכו ~זה~נני
 לחיי~

 מכלנחת ו~יי השלי~ית ב~ריאו~ ארוכי~~ובי~
 דוש~ה"ר ידידו שיחי"" יו""~

 ~יים י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~ ~~~~י~~

 ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~~~ין~~~ין

י"~
 ~~""~" ~~~"ו ~~ח

 ו~~ו~~ ~ר~"~ י~~"~ ~~~~ ו~~ו""~ ו~~~ו~~~יי~
~~~~~ו~

 ~~י~"~" ~~~~~ י~~~~~ י~~~ ~ו~"ר

"~""~~~~~~  ~~~~ו ~י נ~~ר ~יו~ 
 ~""~ ~~~ ו~~~~~י ~י"ו" ~י~ר~~~~ו ~~י~ו~ ~""~

 ~""י

 י~~ ~י" ~י~ ~~~ו~~~ ~~~~~
 ~נ~ח

 ~~ח~~
 ~~ניו ~~~י~ ~~ו~~""י ~~ ~ר~ ~י" ~~רנ~~~~ו~~~~~ו~~"

 ~~~ו~
 ~~~~י~י~ ~~ו

 ~~~ו~~
 ~~וח

 ~~ו ~ ~~~ ~~~י" ~~
~"~~ 

 ~~ח ~"~~~
 ~יו ~~~ ~~~ ~וי~ ~~~ ~~~

~ ו~"~ ~~~"~~  ~~ ~~י~ו~ ~~ 
 ~יו ~~~י~ו

 ~~~~ ~י~~ ~~~~ ~~ ~~ו~י~ו ~~י~~
 יו~ר ~י~~~ו~~

 ~~~~ ~"~ ~ו~~~ ~~~ ~~ר~~
~~~~~~ ~~~~ ~  ~~~ו ~~ ~~~~י~~~ ר~ ~~רו~~ ~י~ו~ י~י" 

~~ ~  ~~~~ ~~ו~ ~~~ ~ו~ 
 י~י~ ~~ ~~~ ~י" ~~ ~~ר~ ~~~~~ ~~ ~ג~~~"
 ו~~~יו ~~" גר~וו~

~~~ 
 ~~ נ""~" ~גי~ו

 ~ו~~י
"~~~~~~ 

 ~ג~ ~~ ""~~~ ~~~וו ~ו
 ~~חו

~~~ 
 ~~~~ ~~ו~~ ~י~~ ~וו~~ ~~ ~~"~ ~~~ ו~~~~
 ~~~ו~ ~~~ ~~ ~ ~~

 ~~ו~ ~~ ~ו
 ~ו

~~ 
~  ~~~ ~~~ ~~~י" ~~~ ~ורי~ ~~רי~ ~י~~ו
 ~י~ ~"~ ~ו ~ר ~""י ~~ו י~וו" ~~ ~~~ ~~~~~

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

 ~יו ~~~ ~~~ ~~"
 ו~~~ ~~~~~" ~~~ו~

 ~~י~ור~ ~~~~ ~~~~ ~~~ו~~י~~

 ~~"ז יצ~ק ~נ~ת בספרי לעיין י~~ול כן כי~~~~
סי"

 ק"~~
 ש~ ש~באתי ~ה

 ה~~רש"ם ~~גאון
 בתשו"ז""ל

~""~~ 
 סי"

 כ"~~
 ~ג~""ק ~רן ~כ""ק שש~ע

 ~ו~ו ~פי שש~ע ~זי~~~וב זצ""ל~והרי""א
 ה~~

 זצ""ל

דבא~
 ~יירי ~ש~ ואף כלל" קפי~א אין ש~~ת ~" נקרא

 בכל~ ג~ ~""~ וח~יו" ~תןלענין
 ~~שו" ~~יא ו~~ותה

 ~י" ~~א~"ע ה~~שצ""צ
 בש~ ק~"ג~

 זקינו
 ~ר~

 הגה""ק
 התניאבעל

 ושו""~
 וכ"כ ל~קל" זצ"ל

 צ~ק אבני בתש~

 ע~י""~ש~
 כתבתי וע""ז ~""~~" ~סי" ~שה ~שיב ~שו"

 ~ראויד~כ""ש
 להצ~ר~

 יותר כ~ר ~~בחור היכא אלו כל
 בתשו" ו~י" בפוסקי~" כ~בואר כ"~~ן

 ~~ר~"~
 הנ"ל

 נזיר ב~" ~צאתי וכן בזה""ל~ש~
 ~ש~

 ב~ו~ו
 ~בעל עה"גתשובה נ~פ~

 הפלא~
 ~ב" כן ג""כ שכ~ב

 הש~ו~
 ""ובפר~ אחר" כש~ה~

 אם
 הש~

 שנקראת
 בפ""~

 ~וא
 עוד יש רקבשינוי""

 ש~
 ~אן לי~ ~ו~אי בשיה א"
 עיי""ש~~קפי~

~~~~
 הצע~ כ~י ~נ~"ד כ~ו

 בכלל" הוי ~רי כב"ת
ובפר~

 ~לית ~נ"ל" וכו"
 ~א~

 ב"יסכי~ו א~ לכן ~קפיד"
 היראה ב~לי רבני~

 אני ג~
 בקבלה לו ~יש צ~ק באבניכ~בואר ע~ה~" ~צ~ר~
 ב~ניני~

 צריך אלו
 ~ג"הסכ~ה

 ר~ני~
 וי~י ש~" בספרי וכ~בואר

 וזוגתו וכב""ת ו~וצל~ת" ~ובה בשעהשי~יה רצו~
 יראות~י" ~רבני~

 ~ה~
 ברפו""ש וא~רכו לאוי~""א" ~" ברך זרע

 ~יב~ך
 ישכו~ ו~~~

 גי~"צ ביאת ~ד כ~""י ב~ו~לו

 ~~יי~ ~~~~י~~~

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~י ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~
 ~" יו~ ~""ו" ~י~"~ ירו~~י~~~~"

~~~~~ 
~""ו ~ו~ ~י ~ו

 ~~~ ~~ו~
 ~~""~" ח~~"ו

 נ~~ ~~~ ~~ ~~ וי~~~~ו"
 ~י~ר

 ~ו~"~ ~ר~""~
 ו~ו"

~"~
 ~ו~"ר

 ~~י~""~ ~~יי~~~~~~ ~~~~ ~~~~
 ""חור~ ~~"~ ו~ו~"~ר~

 י" ~~ ~ונ~י ~יי~ר~ ~~~"

~""~~~~~
~ ו~~~""~" ~~~""ר  ~י~רי~ ~~~~~~ ~~ ~~ י~~~~יו~~ו ~~י~ ~~ ~ו~ 

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

~"~~~
 ~י~רי~ ~~~יי ו~ח~י~ו ו~~וחיו ו~~יו ח~י" ור~י~ו

 י~~יו ~~~~~וח ~~~~ ~~י ~~~י~יו"
~~ 

 ~~~וח
 ר~ו~

 ו~~ ~~"~ ~ו~"~ ~י~~ ~~ ~י~יו ~י~רי~~~~~~~

 ~~ו~~ ~~~~ נ~~יחי ~~ ~~~~~~
 ~י ~יח~ ~~ו

 ~~~~ ~~ ~~ו"~ ~ח~ ~~ח~~~ ~~~~~~~~~ו~

 ~~ח ~י~י~ ~~~~ ~~ני~~י ~~~~~ו~חו~~
 ~~~~ ~~""~ ר~ ~~י~"~ ~ורווי~ ~ר~~ י~~~~ו~"ר ~~~ו~ ~ר~

 ~~ור ~~~יו ~""~"
 וח~ו~~י ~~~~~~" ~~ו~" ו~ור~

 ~~~~ ~~ו~" ~~~ח~~~~
 ר~וח ~ר~וח

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

 ~ח~נ~~ ~~~ ור~
 ו~~" ~~~""~"~~~י~

 ~~~~~ ~~רו~ ~~~~~ ~~ו~
 ~ר~ו~ ו~~~~~~~י~וח"

 ו~יר~וח
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~~~
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~~~ 
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 ~ו~~
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 ~ ~~~ ~י~~ ~~ ~י~~ ~~ו~~ ~~~~~~ר~ו~"
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~ ~ ~ ~

 ~~~םי~~
~~~~

 נ~~~ ו~~~~ ~~~י~" ~~נ~ ~~~ ~ו~~ ~י~~ר~ו~"
 נ~~~~ ו~~""~~ו"
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 ~~~~~~ ~י~ ~ו~~ ~~ ~ו~ ~~~

 ~~~~י""~ ~~י""~ ~~ ~י~~ ~~~י ~~ו~ נ~~~~י~~~
~ ~""~~~~ו~  ~~ינ~ ~~ 

 ~~ו
 ו~~

 ז~ו ~~~"~~
 ~~ו ~~~~ ~~~~~~י~יו ו~~~""~ ~~~"~ ו~~ ~נ~" ~~~ ~~~~

 ~ז~" ~~~יריו ~~ו ~~~~~~
 ו~י ~י~ ו~~~~ ~~ר""~" ~~~ ~~ו~ו ~~י""~~" ~" ~~~ ~~ו~ ~~ר~~ ~~ ~~~~~"~

~~ 
 ~ו

 ~~ורנ~~י~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ו~~ ~~~~~~~
~""~~~

"~ 
~~~~ 

 ~י" ו~~ ~י""~ ז~ ~~~ ~~יו נ~ו
~""~~""~ ~~~~~ ~~~ 

 י~~~ ~"
 ~~~~~ ~" ~~ו

~""~~~
 זו ~" ~~ ~~ינ~ ~~~~ ~"~ ~~ ~~ג

 ~~ ~"~ ~~~~~ ~~""~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~י~ו~~~יו ~~~~~
 ~ר~~ ~~~~ ~~~י~י~

 ~~~""ו
~ ~ו~  נ~~י~ 

~~~~""~ 
 ~ורי~ ~~ ו~ ~~ר~" ~~י~ו~ו נ~~~ו

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

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

~ נר~~ ~ו~ ~~~~~ ~  ~~ו~ ~~" ~~ ו~~~ 
~~~~~~~~ 

 ~~ר
~  ור~ ~~" ~~~~ ~~~ 

 ~~רינו ~ו ~~~"~ ~~~" ~~~~ ~~~~~""~
~ ~""~~~נ~ו"  ~ו~~~ 

 ~ו~ ~~~ ~~י~~ו
 ~~~ ~~ונ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~ו ~~~~~~~" ~~~~~ ~ ~~~~ נ~~י~ ~~ו~ ~~""~ ~~~ ~~~~~~"
~ ~~""~ 

 ~י~~~
 נ~~ ~~ני ~~~יר ~~ ~ ~~

~"~~~
 ~י"

 ~~~~~~~" ~~ו~ ~~~ ~~ ~~ו ~~~ ~י~~ ~~~~
 ~""ז

 ~ ~"~" ~~ ~~""~ ~""~ ~~~""~ ~וו~

 ~~ ~~י" ~~~"~ ~~ ~~~~~~
 ~י~ו

 י~ו~
 ~~~יו

 ~~ ~~~~" ז~ ד~~ ~~י~ ג~ ~ר~ר~~"~"~~ר
 ~~~יו

 ~~~~ ~~ו~~ ~ני ~"~ ~~~י~" ~~~~"~ו~~~
 ו~נו~~"~~י~~~

~~" ~~~ ~~~רי ו~" ~"~~" ו~~ ~" ~~י"
 ~ ~~" ~י" ~~~ ~~""~ ~~~~~ ~~~ ~~~ז~

 ~נ~
~ ז~ ~~ו~~~~~  ~~~י~ ~יו~ ~~ ו~~~ ~~ו~" 
~ ~~" ~~ור ~י~ר~~~~ ~  ~""~~~ 

 ~~~~נו

 ~~~רי~~ו~~~
 ~~~ ~""~ ~~ז" ~~ו~ ~~ ~~~~

~""~~
 על לה~יר ~ת~ת

 יסו~
 שלי~"א" השואל של ההיתר

~~נ~
 ~שורש ה~רי""ק ~~רי ~ל יסודו

 אם דווקא ~הוא להוציאה" חיי~ ~א~ין ~~עלדאם פ"~~

~א~י~
 ~~רי"" לכל

 ~ ו~
 ~פת""ש ו~י" ~~ד" זה לד~ר

~ס"ק
 ~"ב~

 ~ל חולק שהרש~"א אחרונים ~~ר~ה ו~וד
 ~~ זו"הלכ~

 הר~ה
 אחרוני~

 ו~י" זו" שי~ה קיי~ו
 ה~רת ו~""ז לקולא" אחד צ~ הוי לפי""ז ~~ילא~ש~"ח"
 ~י~או כן כידאם

 הד~רי~
 אישות ~~ערכת ~~ד ~שדה

 ~פנים ה~~רי""ק ~~~רי ה~~יין א~ל סקי""ג~" א"סי"
ל~נין איירי ~ה~הרי""ק אלא ה~הרי"ק" כוונת זה ~לאיראה

~""~ 
 הלכה שיש

 שא~
 אם ~וקא ה~~רי"קו~ז"כ לגרשה" חיי~ ~א~ינה ~~לה
 ~א~י~

 ד~ריו" ~כל אחד לה~ד
ונא~~

 ~א~ין לא אם א~ל נא~רת" אז ~רי" כבי ~ניו
 ולא ~ליו ד~תו ו~ונ~ךב~א~ינו ~וק~ שם~ וז""ל כ~ו~" ~ינו זה ל~נין רק ~~ריהלכל

 שחוש~ה ~פני ~~א~ינ~
 ~צרי~ ~~~ הרי~~"ל"

 להיות
 סו~~

 תרי" כ~י ~ליו ~~תו
וא~

 ~עתו סי~ך ~קרי לא ~~רים לשאר ~א~ינה אינו
 ל~נין א~ל ~~ותו~ ~""פ לגרשה ~צווה ואינו~~יה"
 שיהא דוקא להיות שצריך לאשתו~א~~ינה

 ר~ה ו~~~א קא~ר" לא ~"ז ~~ריה" לכל~א~ין ה~~
~יכא

 ל~ל~
 ז" ~~דרים רא~~נה ~~נה ~ינייהו"

~~"~

 ו~שנה נא~נ~" סתם נ~~אתי שאו~רת אשה
 אם אבל וכו"" ~~יזה דאשה ~שום ~ה" חזראחרונה

 נ~~נת~ שאינה לו~ר נ~ק~ה לא ~"~א~ין

 ס~י" ~~""ו ~~~י"~~ן
 ו"~

 להיות שצריךה~הרי"ק ~~רי הר~"א כשה~יא
 ~א~י~

 ה~יאו ~~ריו" לכל
 ל~ניןרק

 נא~נ~
 נא~נות ~נין ~תחילה ולא אחד" ~ד

 ~ל וכןהאשה"
 ~אחרוני~

 החת""ס הנו~"י ~כ~ו ~זה ש~נו
 ו~~ר"םה~"ח

 שיק~
 ל~נין רק ה~~רי"ק את ה~יאו

 אח~" ~~נא~נו~
 ~ו~ה~~

 ~סי" שאלה
 פ"ה~

 שה~יא
 שנתן שלי~"א השואלה~ה""ג

 ~~לי~
 ע""ז~~ ס~ך לא ~עצ~ווהוא ה~רי"ק" לדין שם ני~ונו לד~ות קא~ר דנפש~~~רא ~~רי"ק" לשי"

~ם~~~
 ~שום ~א~ינה" ה~על דאם לו~ר היית

 ~~יזה היתה לא ה~~שה הי" לאדאילולי שחוש~
 ~ל~הל~~ות

 ולו~
 ~יני" ~~שום ~ו~~נא ק~~ו הנ""ל אחרונה ~~שנהדחז"ל ~~ינ~" ~יקרי לא זה כזה" ד~ר

 ~אחרנ~נה
 ~גי~

 או~~נא על ~י~~ אינו וה~~ל כזה" ~~ר
 שק~~והזו

 חז""~
 ~~ינה להיות צריך ~יכך

 ~~ע~
 הפוסקים ~סתי~ת אך וכיו""~" ~שקרת שאינ~שייד~
~~נין

 ז~
 לא האחרונים ו~תשו"

 נרא~
 רק נא~נת ~אינה סו~ר אחרונה ~שנה ~אדר~הדנראה כלל" זה חילוק

 ~א~ינ~ א~ א~ל~סתם"
 זאת שלולי שחוש~ ע""י אפילו

 ~יהלא
 ~א~ינה ~קרי ה~ז~ ל~

~"~ 
 ד~רי~~ ~וכן

~~~~
 אינו אם ~אש~ו "דגם ראי לה~יא יש לכאורה
 ~צ~וה~רי"ק ~~~רי נא~~ת אי~ה ~~ריה לכל~א~ינה
 ~~סי" ש~

 פ"~~
 ו~ו~ וז"ל~

 ~~פי" נל~נ""ד
 ~גוי" לי" קים א"כ אלא ~י~~" לא ~עלה ~ללהיא~ר
 תדיר אצלו ~צוי ש~וא כגון ~קר"דלא

 וג~
 ל~ת דהי~נה ~ר~אכ~~וא ~ובא" ~י"

 ר~
 ~~~א

 שהית~
 ~שתו

 א~ל ~ובא" ~גוה ~"ו~י~
 אד~

 אחר
 ד~

 ~גוי" לי" ~ים
 ~וחזק שהוא וא~""גלא"

 ~פרק וראי" כשר" לא~~ הר~~

הכו~~
 ~י~~א ~דלא

 ר~
 וא~""ג ~~~רא" לאור~י לר"פ

~הי~נא
 ר~ ל~~

 ~י" ~~דא
 ~כ""~

 ה~~רי""ק הוכיח הרי
 להיית~צריך

 דהי~נה ~ר~א כההוא ~ו~א" ~גוי" לי" קי~
ל~ת

 ר~
 ח~~א

 שהי~~
 ~ו~א ~גוה לה קים ~וי אשתו

 ~ד~ריו"כ~~ואר
 ~סי" זא~ ~ני~י~ ~~ו"~ וכ~

 ~סי" ר~ק""או~~שו" קל""~~
 ק"~

 ר" ~~ת הא ה~יאו
 לכ~ורה וא"כלנד""ד" חס~~

 ~וכ~
 ~ת כ~ו ~אשתו ~~ף

 ד~רי~~ ~ל ~א~י~ ~יות צריךח~דא ר~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~י~~
~~~

 נראה
 פשו~

 אשתו נ~מנות דהתם ראי" זה דאין
 יותר הר~ה הוא שזינתה אש~ו ~נאמנות כאןמשא""כ דעלמא" אחד עד כ~ו עדות מדין רק ג"כהוא

 ל~~נה דהאמזה"
 דאף י"ל וא~כ לג~רי נאמנ~ רא~ו~~

 ~מא~ינה מ""מ נא~נת דאינה אחרונהל~שנה
 א~

 שאינו
 רא~ינה~ משנה לדין חזרה ד~ריה" לכלמאמינה

 ~ס~ר ראיתי ~ו~~~~~
 פיתי~ ~נח~

 סי~ן ~אה"ע
 ס~י"קט"ו

 ו"~
 שכת~

 ה~רי""ק דדברי להדיא
 גםנאמ~ם

 לעני~
 דהא ו~וד וז"ל אש~ו" נא~נות

~מהרי"ק
 כת~

 בצתי אחד לעד ~מא~ין ~ו~ר יוכל דלא
 מאמיןאם

~ 
 ~סי~ן ~ה~ה יהו~א ד~רים" ~אר גם

 כשהא~ה ה"ה ~נ"ל ד~~רי""ק ופשוט ז"~" סעי"ק~"ו
 מאמין דאם ~זינתה אומרת~צמה

 לשאר גם לה ש~אמין דוקאהיינו להוציאה" חיי~ ~
 ד~רי~

 ונכדי עכ"ל~ וכו"
 שכ""כ אותי ~ורר שליט""א סופר מנחם עקי~א ר"הרה""ג

 סי" ח"ג ~אה""ע משה אגרות~שו"ת
 ל"~

 ~יי""ש~

~~~~
 ~עיף קע"ח ~סימן הע~ר ~א~ן מ~ואר

 זינתה לו ואמר אחד עד ו~א לה קינאלא ט"~
 עליו סומכת וד~תו בעיניו" נאמן הוא אם ~ותקת"והיא
 יוציאכשני~"

 וית~
 והרמ"א לו" מותרת לאו ואם כתו~~"

 שזינתה" לו אומרת עצמה היא אם והה""ד ~ זה עלכתב
 ד~זמן וי"א ו"~" סעי" קט""ו ~סי" לעיל שנת~ארכ~ו
 לגרש שלא ר""ג חרם ~י~הזה

 א~
 אינו כרחה" ~על

נא~
 רחיישינן העד" לדברי ש~אמין או שמאמינה לומר

~~
 שמ~מינה ואומר ~אחרת נתן עיניו

 אע~
 שאינו

מאמין"
 ומנדי~

 לבטל וגרם ~מאמינה שאומר על אותו

 בכל וה""ה דר""ג"חר~
 מקו~

 דעת ~לא לגרש יוכל שלא

 ~רק ~מרדכי ~מה ומ~מש אותו דכופין וי""אהאשה"

האומר~
 מאחר העד" לד~רי שמאמין שאומר אע"פ

 ~מאה ~עצמה אמרה אפילו או מודה" אינ~שהאשה
 ונת~ה וחזרה ל~"אני

 אמתל~
 כנ""ל הראשונים" לדברי"

 יש א~ל זו" סבראעפ"י
 חולקי~

 הזה ב~~ן דאף וס"ל

 ~ש~נא~
 משמע וכן ב~רי"ק

 העד" לדברי ~מא~ין לומר נא~ן אינו עמה קטטה לוהי" וא~ פכ""ד~" ~רמב"~
 ~שם כן אמר שנאה מחמתרודאי

 ב~רי""ק~
 ~וע""ל

 סע~ ק~""וסי"
 ז"~

 הגה~ עכ""ל

~~~~
 דהרמ"א ~הא

 מב~
 רי"א חלוקות דיעות ג"

שהוא
 נא~~

 שיש ~ז~""ז וי""א
 חר~

 ~נדין דר""ג
 שכופ~ וי""~או~ו"

 ~~ית ע""ז הק~ה ע~" ו~~מש ~ותו
ש~ואל

 ~סק"~~
 ~~ורש דה~רי"ק

 ק"י~
 דעות ב" ה~יא

~זה
 לדברי ש~אמין לומר נאמן הוא כי אותו ~נדין א~
 א""כהעד"

 גור~
 ש~~יא הפוסקים ל~~תא~ל איתו" ~נדין מ~י""ה ר""ג" תקנת לבטל

 ר~"~ הר~
 לומר נא~ן דאין

 מאחר איתו דמנדין ~~לן א"כ העד" לדבריש~אמין
 עקיר~ כאןדליכא

 ~שובה ובפתחי ר""ג" תקנת
~~ 

 ~ביא
 ליישב דנ""ל ~כתב" ה~ו"ז של אחיו הלוי ר""י~~ו"
 יוקשה ~לא הרמ""אדברי

 קו~"~
 היינו וכו"" שמא~ינה לומר נא~ן אינו הרמ""א~כ~ב דמ~ ~~ואל" הבית

 מיני" דל~יל כרחה" בעל להיציא חייב שאינולענין
 להוציא דחיי~ והיינו כ~ו~~" ויתן יוציא ה~ו"עכתב

 רוצה אם ואףבעכ""ח"
 לחז~

 שאינו ו~ומר
 מאמי~

 אסורה
 ע"ז האמין" שכ~ר כיוןלו

 כת~
 כלומר נאמן" דאינו בהגה

 כי ולקיי~" לחזור בירו וה~ות להוציא מחויבואינו

 ~יניו שנתן משום ~וא שמאמין תחילה ~אמרמה
 אמנ~ ~אמת" האמין ולא מש~ר~~ורי באחר~

 חוזר אינו אם
 היא הרי העד לד~רי או לדידה ~הימנותו ומחזיק~ו

 לואסורה
 ~גרם על אותו מנדין ו~ן לגרשה" ומ~וי~

ל~טל
 ~רמ""א ממש"כ ג"כ מוכח זה וכפי" דר"ג" חר~

אח"~
 ומשמש אותו דכופין וי"א

 אותו כופין אין הרא~ונהדלדיעה משמ~ וכו"" ע~
 לשמ~

 עמה
 שלמה ח~דת תשו~ת דברי הם ~זה וכיוצא הלוי"הר"י עכ~

~~~
~ ~~ו~ ~ ~ ~  ~~ 

~~~~ ~~~ 
 ~~ו~~~

 ב~ד""~~~~י"~
 היתה ה~שה ~ם אף

 מד~ריה" חוזר~
 שהבעל דעד ~וריד" ולא מעלה לא זההרי

 אסור להעד או לדידה ~הימנותו ~חזיק ואינו חוזראי~ו
 ~שניהם ~נד"ד כמו ~יה~ ואיך כמ~ואר" ע~הלדור
אינם

 חוזרי~
 וכ""כ הנ"ל לפי ע~ה לדור להב~ל לו אסור

 סי" ~אה""עהנו~""י
 י"~~

 תשובה ~פתחי הו~א
 ש~

דכת~
 להשואל

 בגו~ ואמנ~ בזה""~
 מה אד~ר הדין

 שאם ודאי דהאשנל~נ"ד"
 ה~ש~

 ~דיין
 א~ר כ~רו~בעל ~הודאתה" עומ~~

 ~מא~י~
דלא ~אסורה" ~שי~א לד~ריה"

 ~יי~
 ~יא ~הרי דר"ג חרם

 ~דיי~
 אםואפי" ~ו~דת" ~הודאתה

 ~ו~ הב~
 ~האמינה ממה ~ו ~חוזר ע~ה

 למה אמ~לא שום אין הלוא כ~ש~רת" ~ושדהוהוא
 שהא~ין ~~החוזר

~ 
 ~"ל~

~~~~
 הב~"ש קושי"ת ליי~~ אפ~ר הי" ~נ"ל ה~וב"י לפי
 דהיינו אחר ~אופןהנ""ל

 שכת~ ד~~
 דאינו

 נ~מ~
ומנדי~

 עדיין שהיא ~אופן ~ירי או~ו
ואינה ~ד~ר~ עומד~

 חוזר~
 אסורה ~אז ~ה

 ל~ע~
 חוזר ש~וא א~""פ

 ובזהבו
 האופ~

 דהוא או~ו מנדין
 גר~

 ר"ג תקנת ל~~ל
אבל

 א~
 היא

 חוזר~
 ומותר נאמן אינו בא~ת אז בה

לדור
 ואי~ ע~

 דלא אותו מנדין
 כהונה בגדי כשו""~

 היה ~פיר חוזרת ~יתה הא~ה אם ~נד""ד ולפי"זהנ""ל"
 נאמן"" "אינו שכתב הרמ"א לשון ~בל ~מה" ~דורמותר
לא

 ל~י""~ א"~
 דאינו הוא ~לשון ד~~מעות

 נאמ~
 ומותר

 לנד"ד נוגע זה אין כך ובין כך בין א~ל ע~ה"לדור
 וכנ"ל" חוזרי~ אינ~~~ניהם

~~~~
 המבואר כפי ~מ

 ~שו~
 סע~ קט""ו ם~ס~ ש

ו"~
 ובפת"~ ~וציא" כופין אין

 ~שם
 ~השי~ ב~ה כ""ח~" סי" ~אה"ע חת""ס ת~ו" אתה~יא ל"ז~ ס~

 ל~ כופין אי~שואל"
 דאיסורא" חתיכא אנפש~ דשוויא

 כופין" אין ב""ד אבל לנפשו" ליחוש אסור לדירי" ניחאאי
 ~ס~ צ""צ ~ת~י" חזי שפיר ~יניוהנה

 ק""ד~
 מבאר דשם

~כפל
 פעמיי~

 ~~י"ד
 כו~י~

 והוא
 נ"ל ומ""מ מאד" ~שו~

 ~ניו זינתה בא~תו אבל א~ורים ~שאר דוקאהיינו

ושו~
 כ""ז א~ל וכו"" ~וציא כופין אין ~ו חוזר

~~ 
 חוזר

מדבריו
 הראשוני~

 הנה ~זינ~~" בדי~ורו עומד אבל
 בהא גם ס""להרמב""ם

 אי~
 עדים ע""י שלא ~וציא כופין

 ~ל" אישות מהל" ~פכ"ד להדיא כ~""שברורים
 כ""ז~

 ~דף קידו~ין הרי~ב""אאך כו""
 פ""א~

 וכו" ~ולק
 ~כ""~

 ו~יין
בפני~

 דעת ליי~ב מש""כ ביאור ביתר חת""ס ב~ו""ת
 עיי""ש~הרמ~"ם

~~~~
 כן כי

 וכן כנ"ל" ~~ בשו""~ כתו~
 ד~רי ~~

מר~
 בשו""ע ה~""י רברי ~י והנה ~ לנד"ד הנוגע ~ונוואע~יק י"ט~" סי" מהד""ת ד""ח ~ת~ו" זצ"ל חיים הד~רי

 אבל שמי~" מירי גט צריכה מאמינה ה~עלא~
 הב"~



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~~י~~  ז""ל וברמ""א עכ"ל" כופיןאין
 ~קע""ח~

 י""א ~עת מ~יא
 לב~ל שגורם לי" ~~ימני" שאומר לבעל מנדיןשא~רבה
 אינו לי" ~מהי~י ~אע"פ נראה א""כ ז"ל" ~ר""גחרם
 ובפר~ לאיסור"ברור

 ~ברי"" תחזור אם
 א~

 בכמה
 כתבותשובות

 ~א~
 תשובה ~רך הו~ית

 מהימנינ~
 עי~י"ול""ש לה"

 באחר" נת~
 לענ""~ א~

 בזה חולקים הרבה
 כסברא הקי~ושין הפקי~ו שחז"ל ה~בר ועיקרוכו""

 כי וגם כופין" אין ו~"ה ז""ל" שבר"ןרא~ונה
 אי~

 כופין
 היינו ליכא" ל~בר ורגליים ע~י~" או וסתירה בקינוירק

 ל~ שאמרה" מע~הבשעת
 הב""ד ""לכן ל~בר" רגליים שום

 אם אבל כופיןאין
 שתיה~

 רוצין
 מצוה אין ו~אי לגר~

ג~ול~
 עכלה"~" וק""ל מזה"

~ עו~ נוס~ בנ~""~~~~~  
 בכל מאמינה אינו שהבעל

 ~יש הנ""ל" ה~""ג ~ברי שכפי וביותר כנ""ל"פעם
 וג~ לג~לם" מסוגל אינו והבעל ילדים

 ~וש יש
 ל~וש יש יגרשה אם אבל ~שובה" בעלת היאשעכשיו
 שע~ והוי רע~" לתרבותש~צא

 ג~ול" ~~חק
 לכ~

 לענ""ד
יש

 בז~ לנקו~
 כנ""ל"ז""ל חיי~ ה~ברי בעל מרן מ~ברי היוצא ככל

~~~~~~
 נהניתי ~~או~ הראשוני~ ~ברי על עוה"פ

 נכנסת הנ"ל" השאלה הגיע כאןשבה~ו~ך

ב~ו~
 ~ברי בכל פקוחות בעינים ו~ברת הענינים"

 ~מסיי~ לתנא לי והיית בזה" ש~יברו רו"אה~וסקים
 הנ"ל"בפס"~

 כאב שמפני ל~ו~ו~ אני ומוכ~ ~וב" בכי~~יי~
 ב~נינים יותר להעמיק לי אפ~ר ל"העינים

 תעלה ותפילתי ראשונה" בהשקפה רק וכתבתיאלו
 נראה בעין ל~ין ונזכה העינים" על ל~פו""ש השי"תלפני לרצו~

 גוא""צ בביאת מק~שינו בית בבנין ציין ~יב~ ~"ב~וב
בבי""א~

זקינך
 ~ושה"~

 ולכל לך ברכות חו~מי בכל וחותם
 ~וב ואךה~פחה

 וחס~
 כה""י" באהלינו ישכון

 ברכת על לך ר~הו~ודה
 מז""~

 זכר ~ן ל~י~ת

 נכ~לגיס~
 יודא יוסף מוה"ר הרה"ג היקר

 ולה~ב~ר לבשר ונזכהשלי~"א
 כה"י בשו"~

 ~~~~"ח~~"~

~~~ו""~
 ~~~וז ~~~ ~~וח~י י~י~"~ ~"כ

 ~~~ו~ו~~חו ~~ו~ ~~~ור~~
 ~~~ר כ~"ח וכו" ~~~~י~ חור~ ~~~י~

"~~
~~~ 

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

 ~~ ~י"~ כ~וי"~~~~"~
 ~~~י~" ""~~כח ~רכחו

 ו~~ו~~ו~~~~"
~~~~ 

 ~~ ר~" ~~ו" ו~ו~ר
 ~~ח ו~יי ~ו~~" ~~חי~~ ~ח~~רכ~

 יו"~ ~כ~
 ~י~יו

 ~~י ~ר~י~ו~ח~~~יו
 ~ ~כי"~" ~~ו"~ ~~""~

 ~~ ~~כ~ ו~~רי חו~~ ~~ ~ו""~ ~י כ~~י"~~~חי ~~ו~ ~~
 ~~ו

~ר~""~
 וכ~~ר ~~י~""~" ~~~""ד

 ~~~כ~~ וי~~~ו~ י~י~ו~
 ~~ח ~י"~ר~וח

 ד~~~~
 ~~~ו

 ~~"י יו""~ ו~כ~
 ~~~ו~"~

וכ~
 ~~ח~~וח ~~~ ~~~י~ ~י ~~י"

 ~~~""~ ~"~ ~כדי ~~
 וכ~~~י~""~

 ~~~~~~ו ~י ~ו~ ~~~ ו~~~~~ ~~~~חו"
~ו~חו

 ~~~~ ~~~"~ ו~~ו~ ~~~"י" ~~ ~~~ו~~
 ~~וי~""~~ ו~~ו~~ חו~~ יו"~ ו~כ~ ~~~~~~ו~

~~~~~  ~~י~ו~ ~~~ ~ ~ז~""~ ו~~ ~~~~ ~נ~~ 
 ~~ור~י~ ~~~ ~~י~ ~ני ~~~ר~~~~

 ~~~יג~
 ו~~ ~~ר~

 ~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ י~י
 ~ז~ ~~"~~ו~

 ~~ו ~ר
~~ר~ג ~~~ וג~ ~ו~~ ~~~

 ~ו~י~ ו~~~~ ~~~ג" ~~~~ ~~~ ~וג~ ~~~"~
 ~~ ~~~ ~ו~ ~~י ~~~ ~~~~~~"

 ~~ו~ו
 ~ו~~ ו~~י~ ~~~ ~~~~ ~י~י ~וג~~ ~~~~~"

 ר~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ו ~יו~~י~~
~"~ 

 ~ר~~ ~רי~~~י~ו~
 ~~יי~ו ~~~~~ו ~~~יר

 ~~~ ~ו~
 ~י~ו~ ~רי ~~" ~~ ~ר~ ~~ ~~~ ~~~
 ~~ו~~

~ ~~ ~ר~ ~ו~~  ~~~~~~י~ ~ו~~ ר~ 
 ~ג~ ו~~" ~ג~י~ ~~~

 ~י~ו
~ ~~ר~ ~ר~  ~~י~ 

~~~ ~~ "~~~~ ~ 
 ~" ~~וו ~ י~~ ~י ו~~~

~ ~ג~ ~~~~" ~~ו~ ~י~~ ~וי~ ~  ~~~~ ~~ 
~~~

 ~ר~~ ~~ ~~ ~וו ~~~י~ ~ו~ ~~ ~~~ י~~ו ~~~ י~ ~ ~י ~ ~י ~~ור" ~~~ ~~~ ~וי
"~~~ 

 ~י~ו
~ ~  ~ג~ ~י~ו~י~ ~~~~ ~~ 

~ ~ו~ ~~~ ~~ ~~ ~~ו~י~ ~~~~~~  
~ ~~~ר~ ~  

 ~~יר
 ~ר~

 ~~ר
 ~ג~" ~ ~~~""~

 ר~ ~י~~ ~י~י" ~וו ~י~~ ~ו~ ג~ ~י~~
 ~~ו ~י~~ ~~~~~ו~~

~~ 
 ~ו~~ו

 ~ירי~ ~ג~
~ ~~ ~~~ ~~ר~ ~~~ ~~~~~  ~~ ~~ ~ ~ו~ 

 מדב~~~~
 היא" ספיקותו ~עיקר מוכח כב"ת

 איסור~לענין ~א~
 באינו גרע לא ו~אי פצ"~

 מ""מ אבל הזר~"ב~בילי נוג~
 מצ~

 חמור אחר
 היכ~

 ~אינו

חות~
 ~היכ~ הזרע" בשבילי

 אזי הזרע בשבילי ~חותך

אי~
 זרע עוד

 ומ~י~
 אין

 כא~
 כשאינו אבל הוז"ל" איםור

 שבה""זחותך
~ 

 יש ה~ריזען" ~~יר
 זר~

 ~רך שיוצא רק
 ~ם מהמ~מש ~גרע י~ל ובזהה~ר"

 ~ק~נ~
 או

 כנ~ל~איילונית

~~
 הי~וע כפי ~והנה י~~" ס~ פ"ו ~הל" ~חזו"א
 וכו" בגוף לעומק נכנסין השבילין הרופאים~"פ

ועוברי~
 ומדל~ לחון" יזו~~ן ~גי~ דרך

 הוזכ~ו
~פוסקים בג~

 ~מ~
 בכלל אינם מבפנים שהשבי~ן ~ב~קום



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~ ~~~י~~  בגיד ונ~ך נפצ~ ~ם אלא נפסל ואינו ~כהיפצוע
 א~ל שלהם"וחו~ין ~ו~יצ~

~ 
 הגו~~ שבת~ ~פנימי~ ~חו~ין

 א~ו~~
 כרי~ת ע"י מס~רס

 בתוך ~בילי~
 ה~ו~

 מ""מ
~יני

 נא~
 ד"ה ~"א כ"ו סו~ה~וס" ~"~ חמה" וכסריס ~קר כש~ר ו~~ו בק~ל

 הוכח~ ו~לפי ~כ""ל" אש~
 ב~ני~החזו~

 דמדלא ש~בפנים" השבילין
 בפוס~י~ הוז~

~מ~
 ~~אין

 ~ו~
 י"ל ~""נ ב~ל" ~לבוא פסול

 בנוג~
 הדריז~ן הסרת ~נין ~וזכר דמדלא כב""ת"ל~~

 בג~
 ~מ~ופוסקי~

 בזה ~~יו
 ~ו~

 פסול~

ד~~~
 החזו"א ~וד

 ב~ולי הניתוח ו~""ד וז"ל~ ש~
 סתימ~ ~""י הש~ן~~ירת

 ~א הש~ן שביל
 ~י~ו~ הבשרמ~פיחת

 ולוח~
 ני~~וחובשעת וסו~מו" הש~ן צינור ~ל

 מוכרחי~
 ה~ובל~ הזר~ ~ביל גם להפסיק

 ל~"~בגו~"
 איסור בזה אין

 סירו~
 רק דאירייתא

 ובכל ~יקרין" ~וס שתיית כמודר~נן
 אופ~

 מותר ~ניתוח

 ספ~משו~
~ ~כ"ל" ~קהל לבוא נא~ר ו~יני ס~ה"  

 וכתב הבשר מנפיחת מייריהרי
 ~ובש~~

 ני~וח
להפסיק מיכרחי~

 ג~
 ~"ז שב~ל

 המובל~
 ~וכח בגו~""

 ~ביל ני~וח בלאהא מדבר~
 הזר~

 ~ל ~לה לא
 ה~~~

 ~יהא
 בק~ל" ל~~אנאסר

~~ 
 ובו~אי הידו~" ב~שר ניתוח ש~ה

 ~ל~כוונה
 הדריז~~

 לח~ש החזו"א ובא ~ב"ת" שהזכיר

שא~
 הש""ז ש~יל בח~יכת

 ג~
 בק~ל~ נבוא נאסר אינו

ד~~~
 דינו הוי "אי בנידונו ל~ס~פק כב"ת

 כאו~~
ברח~

 כזורה הוי הארן כל כ~ך שמשמש הגם

בחו~
 דינו או "וכו" ~סור

 ה~~נ~ ~~ כמ~~
 וכו""

 יש דאו~~" ~יני" ממקור הנה~~ל"
והוא להי~רא" ~וכי~

 בשו"~
 ס~י" כ"ג ~י" ~~~"ז

~"~ 

 שישאשה ~ בזה"ל דאיתא
 או~~ ~

 ו~י""כ ברחם
 כשב~~

 ~מש
זורה ~מ~

 מב~ו~
 כ" ו~~ז וא~ור"

 הרמ~
 ~מש מו~ר ~בל

 כל כדרך ו~מש הואיל ק~נה~ם
 האר~

 בין דהחילוק בהדיאאי~א הרי עכ"ל"
 ~~נ~ או~~

 ~בק~נה ~יא

מש~
 ~א"כ הא~" כל כדרך

 ב~ו~~
 מבחו~" ~~ורה

 מפו~וביו~
 ס~ ל"ג ~~לל ~א""ש בתשו" כן

 ג"~
 ~יר

~יני"
 ~~ו~~

 אש~ ששאל~ ~ וז""ל שם" בב"י ~~ובא
 שיש

לה
 ברח~ או~~

 לו" כראיי ~ש ~~ש "שאין בענין
ו~תוך

 האו~~
 מבחון ~ש שהוא פעמים

 ולעול~
 ~יא

 ~לעולם כ~ון א~ור שהוא יראה בחי~"זורה
 זור~ הו~

מבחו~
 וא~~ ארצה" ~חת בי" קרינן

 שלפעמים
דש ה~~

 מ~ ~בפני~
 כיון

 של~ול~
 אסור~ ~חון זורה הוא

וגר~
 במוך ~~מש

 דהת~
 כל כ~רך ~מש הוא

א~"~ ~אר~
 וזקנה ~רה ~~וי מידי להז~ה ראוי זר~ו שאין

 והנה ~כ"ל~~~נה
 הוסי~ הרא~

 להיתרא
 ~נו ~"זאשר במוך" ~~

 הר~
 שיש באשה בפוסקים

~ 
 באותו מכה

מ~ו~
 ~~רא""ש יחזינן במוך" ~מש ונ~ך

 דיי~
 ~ימר

דבאו~ם
 ל~

 השימוש
 כ~ר~

 משא"~ הארן" כל
 בנ~"ד

 כל כדרך~הוי
 האר~

 כנ~נ~ד~ לק~נה ד~י
 סי" ~~"א מהרש"ם ב~שו"ד~י"

 נ""ג~
 היתר ~נין

 מחמת ~~וךשימוש
 כ~ב האשה" סכנ~

 א~~ל ~בזה"ל ש~
 מש"~

 ~זמן רק לה~יר רו""מ
 ~בי~

 וליל
 לאעונה"

 י~ ~נ"~ כי אכח~
 ~יפוך

 דבז~~
 ~בילה

 כלל" ישמש לא ~~בר~ות ~~ים ~ריב לוסתה~~וך
 ~סי" באו""ח וכמ"ש בי~י~" הזר~ למאב~ד~~י

 ותוכל להפלי~" אסור אני ~בז~יםהנ"ל" ~~~
 להסתי~

 ~מנו
 אינם ~וב ד~פ""י ~ונה זמני בשאר אבל ~ביל~~"~מן

 י"~מתעברו~"
 משחית ~שש דליכא

 בלא""ה דגם כיון זר~
 ל~נין ומ""מ ~~~ברו~"אינן

 למיעו~א" חיישינ~ סכ"~
 היה ולכאו" ~ ~יי"ש"~ו"

 ~ו~
 לדון

 ג~
 רק שכיח זו שאלה הרוב ~~פ""י כיון למ~שהאבל בזה" בנד""ד

באנשים
 ~קני~

 רוב ~פ""י ואז לזיקנה" ~רוב או
 וכבר זה" בג~לנשו~יהם ג~

 ~י~
 ווס~ו~" של נ~ים סדר להם

וא"~
 ו~~ילא מת~~ות" ~ינם כבר

 ~קו~ אי~
 ~זה~ לד~ון

 כרצונו לכב""ת לה~יב ה~~המ~~י ולא חשתיד~~ן
 ~רדין ב~בלי אני שמו~רד אףה~יב"

 ל~ב~ רציתי לאמ"מ ו~סלי~ו~" הרחמי~ ימי ~לו בימי~ וב~יוחד הראש"כל בה~פ~
 ב~זה""י~ ב~שתו ומלא~י רצונו ~ל

 ~זהד~~~י
 וש~""~ דוש~"~

 וא~יי~ חפיצה" ונפש בלב
 שתתקבל וי~""ר כוח""~" בברכ~ הפתיח~מ~י~
~פיל~נו

 ~לרצו~ נרח~י~
 לה~~ך

 בכוח~
 בכלל וישו~ה

 אמן~ובפר~
 ברכית ח~ו~מי בכל בא~ה"חובזה
 ~וז ידי~ו~ח~ו"

 ~דיי~ י~~~י~~~

 ~~~י~ ד~~~~~ ~~~~~~~~י~י
 ~~~ ~~ד~ ~~י~ ~~י ~י~~~ין

 ~ ~ור~י ~י~י ~~ ~~~~~ כ~""י ~~ו~~ר~~~~~
~~~~ 

 ~ר~""ו
~"~~ 

 ו~~י~~ ~~~" ~~~ ~~ו~ ~~ ~~י ~~ר~~~~~י
 ~~ו~~~ר~

 ר~י~ו ~רו~ו"
 ~~~~~י~~ו~ ~נ~""~

 ~~" ~~~רוז~~~~"~"
 ~~ר~~~~ ~~י ~~ו~~

 ~~~ ~יי ~"
 ו~~~~~ר~"~"~

~~~~~
~ ~ ~  ר~ ~~~י~~ ~~ 

 ~~י~~ו
 ו~~~ו~

 ~~ו ~~ ~י ~~ו~" ר~~~
~~~ ~~~ 

 ~~ו ~י ~~~ג~~ונ~
 ~~~ ~~~זר" ~~ ~~~

ר~
 ~~~ג

~~ ~ ~~ ~~ 
 ~~ו

~~~ ~~ 
 ~ו

~~~ 

~ ~~~~" ~~~ ~~~ ~~~~~~י~ ו~ ~~ ~~ ~~~ ~~י~ ~ו~~ ~~ ו~יי~~~י~"  ~~רו~" ~~ י~~ 

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

 ~~ו
 ~ר~

 ~~~~~~~נ~י~ ~~~ ~~ י~~ ~י

ד~~~
 אף ~ג~" דינא ד~"י הגם

 הי~ א~
 ~לי~זר מת

 ואף משפ~~ו" ~ני אלא שליח ~שאוהו דלאכיון משפח~ו" מבני שלא אשה לוקח ליצחק מו~רהיה
 א~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~םי~~
~~~~  מ""ש לפי הכנעני" מבנות ליקח לו אסור לו ליתן י~ולא

 וא"כ לר"י~" בשלמא ד"ה ע""ב ם""א ~קידושיןהתוס"
 תקנה לויהיה

 א~
 שיק~ אליעזר" ימות אם

 אשה לו
 אך אחר" בענין לו אפשר יהיה לא אם הכנענימבנות
 אשר שאמרם" למי וראוים המה" נכונים דבריםאעפ"כ
 דמי~מרןמילין

 אתגליי~
 וכז שם" ~""י שי~ת עפ""י ל~"

 כ""ד שרה חיי ~פר" בחומשבפי"
 ה~לז~

 ללכת האשה תאבה ולא אביו בית אל תחי~ה ילךדאם במזרחי" ועיי""ש
 ב~ומשים שנדפס מה ~אך כנע~" בבנות מותר שוב~חריו
 ~שה לו וקח מ~בועתי ונקית ח" בפסוק רש""יעמש"כ
 ~קידושין ומ~רא אשכונ ~נרמבנות

 ~""ח~ ד~
 לא

 אשה לו לי~ח לאליעזר דהותר כיון וא""כ ש~~"מצאתיו
 פי" כאשר אומי~" ~אר ומכש""כ הכנעני" מבנותאף
 אם שמאל" ~ל או ימין ~ל ~ואפנה ~ל~"י

 ל~
 י~בו

 ההוכחה עיקר וכאשר אביו" מבית אשה לוליתן
 אליעזר שלמסיפורו לז~

 ללב~
 המהרש"א פי" כאשר ובתואל

 התו~" על שםבקידושין
 ד""~

 שוב וא"כ לר"מ" בשלמא
 אםור יצחק יהיה שוב אליעזר" ימות דאם דנושפיר
 ~דש ~ליעזר רשות דניתן כיון שבעולם" הנשיםבכל

א~
 וקידש לו" ליתן רצו ולא הלך שמא לחשוש יש שפירשוב משפחתו" בני אל מ~ודם ילך אם אומות משאר

 הנשים~ בכל וא~ורממק""א"

~~~
 ~""י על ארי" והגור מהמזרחי שמשמע מה לפי
 אשכול ענר מבנות ליקח אלא לו הותר דלאשם"
 הנשים שאר על אבל שבכנענים" הכשרים דהויוממרא
 ליקח עצה לו יהיה שפיר שוב השבועה" לו הותרהלא

משאר
 בנו~

 אשכונ ענר מבנות דכתב ד~"י ההוכחה כנ דהנהי"נ אחר" בענין לו אפשר ~יה לא אם כנען
 "בקרבו"" יושב אנכי אשר מדאמר הוא דוקא"וממרא
 י"ל שפיר א"כ שם" ארי" וגור במזרחי שם איתאכאשר

 הקראיוכאשר ממש" בחלקם יושב דהיה דמשמע שפיר ש"מד"מק~ו"
 מעידי~

 וישב ויבא אברם ויאהל זה" על
 ויבא י"ח~" י""ג לך ~לך בחברון אשר ~מראבאלוני

הפלי~
 ממרא באלוני שוכן והוא העברי לאברם ויגד

 אליו וירא י"ג~"~י"ד אברם" ברית ב~לי והם ענר ואחי אשכול אחיהאמו~
 ~י""ח ממרא באלוני ~

 א"~
 ועיי""ש

 ממה שפיר ~מע וזה שם" א~" וגור ומז~יב~"י
 ענר ~הו ממש" בקרבו ששוכן דמשמע "בק~ו"שאמר
 המה כי וגם כנ"ל" ממש בחלקם ששכן ומ~אאשכול
~ בפ"" כנז" בריתו ב~ליהיו  אליעזר של ב~יפורו אבל 
 "אנכי אשר הכנעני מבנות לבני אשה תקח לאנאמר
 השבועה הותר דשוב ובתואל לבן הבינו מזה בארצו"""יושב
 כאשר כנען" בנות ~ל אשה ליקח ומותרלג~י

 כנען בנות כל ~ל דקאי ""בארצו""" מה~וןיוצא מפו~
 אומות בשאר ומכ"שבארצו" דשו~

 בכ~ דל~
 ארור"

 י"ב ~נזיר התו~" דכתבו~~~
 ע""א~

 בכל א~ור ד""ה
 לעצמו ההיתר במקומו הניכר אלא בכה"ג" קבועל"ה ~מדא~ דרבנן" קנסא משום אלא ל"ה דזההנשים"

 ~ס~ ביו""ד הב""ח מדברילהוכיח הנמושותי בזה הלכו כבר באמת אך לעצמו"והאיםור
 ק~~

 ובש"ך
~םקי""ד ש~

 ~ז~
 בנדון הה~דוממילא ~אורייתא" קבוע הוי חניות ~תערובות

 ~אס~ ~דש" דשו~
 ~כל

 ~נשי~
 כ~ש יותר ו~וד דחניות" תערובת כעין דהוי~ו""

 ~ם""ק שםהפרמ"ג
 הש~שי בחקי~ י"ד~

 הב~ הח~

 יודע אחד דיהיה יבצר לאדכאן
 דעכ""פ האיסור" מקו~

 קביעות הוא יודע דא~ד ~וכה""ג יוד~ת" המתקדשתהאשה
 הב""ח ובודאי שם" דג"מ הגהות ו~י" יעו"ש" מדאו"גמור
 לוהיה

 הוכח~
 סלקא וממילא ראשונים" משאר כן

 לוי הקדושת דברי כהוגןועו~ה שפי~
 א~

 דגמרא" דינא עפ""י

 פר~~~~~
 הצורך מן אשר א~ד

 להזכי~
 בכל דאף

 יוצאזה
 פע~

 לה שאין אשה בלקיחת היתר
 ולא הבן" בת ולא הבת בת ולא בתלא

 א~
 אם ולא

 בנזיר רבא שאמר כמו ~חות ולאהאם
 ש~

 ד~ודה

~
 ה~עים ובתואל לבן כוונת דעכ"פ י""ל בזה" יוחנן
 בכל י~צא ב~רה לא עכ"פ זה ~~אופןהיה"

 התנאי~
 ואש~הנזכרים"

 יוכל ב~ל וממילא מצאת" לא אלה בכל
 לו יהיה ולא יצחק" בנשיאי עיכוב ~זה~יות

 היה הקב"ה אלמלא פרי עושה היה רשעתםוכוונת בני~
 בראשם" השב גמולם ואת עצתם" והפרב~זרתו
 נעשה עבד דאין קיי"ל דהרי נרגא בה ~דותיש

 ב~יב דאינו ~שום ~וקידושין גי~ין בענינישליח
 ~כ"ג גי~ין עי" ו~ידושין"גי~ין

 ע"ב~
 ~~א קדושין

ע""ב~
 הלכה דלפי

 ג~
 הר""י כד~ת דלא פםול" להולכה

 ב~ור יעי" והר""ן" הרשב""א הביאו מיג""שבן
 זה מענין וכתבתי ל"א~" ם~י" קמ""א ~סי"אה""ע ושו"~
 חילוק אין וממילא קס"א" ס~ ח""ש רביעי כרךהבאר בקוב~

 בתורת דליתנ~ו פםול דבתרווייהו וקידושין" גי~יןבין
 אינן שהקיד~ין כיון וא"כ וקידושי~"גי~ין

 חלי~
 עד

 יפעלו לא ממילא א""כ הפעם" עוד בביתו יצחקשיקדשה
 בכל יצחק יאסור לא דהרי אלי~זר" את בהרגםמאומה

 עוד" ~לו לא דהקידושין כיוןהנשי~"

~"~
 אשה לקדש לאליעזר אב~ם דשלח כיון י""ל

 שיהיה המועיל אופן בכל עשה מסתמאליצחק"
 ואך לקדשה" השליח ביד כח ויהיה חלין"הקידושין
 קרא ללבן" אליעזר כשבא דהרי לומר" א""אדשח~ו

עצ~
 עוד לקרות היה לא שיח~ו ואם אברהם" עבד

 ~בפרק הרא""ש שכ" ~פי"מ י""ל אברהם" שליח אלאעבד"
 ם~ דקידושיןקמא

 כ"~
 על קידושין ~בעת דה~איל

 ליתנו בלבו וגמר כוונתו מםתמא האשה" את לקדשדעת
 יעו"ש" מתנה בלשון יהיה שאלה בלשון יועיל לאואם בו" מקודשת שתהיה קידושין ל~נין שיו~יל לשוןבאו~ו
וא~

 את לקדש סתם לאליעזר אב~ם שלח באמת י""ל
 ל""ח ~בגי~ין שא~כמו הפקר" בדרך והיינו שיועיל" לשון בכל בלבו גמרמסתמא האשה" לקדש שכוונתו כיון אך כלום" אמר ולאהאשה"

 ל"~~
 יוצא ~בדו דהמפקיר

 שיהיה כדי אפקרי"" דמםתמא אמרינן וא~כלחירות"
 ע~ ש~ר" בלא ל""מ שחרור לשון דאי חלין"הקידושין
 לא ואלי~זר מהאשה~" וד"ה ה~קיר ד"ה ~שםתוס"
 במה לרעה כיוונו ושפיר בפירוש" לו אמר דלא כיוןידע

 מחשבתם" קלקל והקב""ה אליעזר" את ~רוגשרצו

~~~
 דצריך התם דמבואר

 הכא מקמי וא~ שחרור" ג~
 אינו ועדיין חורין בת לישא עומד באיסורועדיין

 ~בגי~ין ד~""ל לשמואל דברינו אתי" ~וקידושין" גי~יןב~יב
ל~ח

 ע""א~
 דא""צ

 שחרו~ ג~
 דצריך למ"ד ואף

 ~~ ~באה"ע הב"י שכתב עפי"מי""ל שחרור" ג~
 ד"~

 ה~ור בד~ת
 אע"ג ~ורין" בבת ~יד ~ותר עבדו דהפקירדהיכא
 דצריךדאמרינן

 ג~
 וכמ"ש לרא~" אלא אינו שחרור



~ ~ ~ ~

 ~~~ם~~~
~~~~~~~

הרא"~
 ~בדו משיא לענין

 שם~ ~בגיטי~
 ~ב"י הביאו

 כמו ביאור" ~יכים הללו הב"י שד~י והגם יעו""ש"שם
 על יתדותי תמכתי האחרונים" רבני עליו ל~מוה~הרבו
 יהושע פני בדברי ו~י" צדיקא" יוסף רבינו ~ןדברי
 ג~ ד~ ~"א" ל""ט~גי~ין

 ל~ולא~~ אבא ר" איתבי"

 עדיי~~~
 ~סי" בחו"מ דאיתא לפי""מ בגו" דברים יש

 סכ"ד~ר~"~
 ואין ובהפקר הגר בנכסי דהמ~זיק

 שגדר אעפ"י לקנות"ד~~ו
 ובנ~

 וא""כ קנה" לא
 דאליעזר כיוןכאן ג~

 ל~
 לאא"כ ~בדי עצמו מדקרא מההפקר" ידע

 מוכח וכן עליו" עבד שם ועדיין עצמו" ק~
 רע"ג ~בסי" דמבואר עבד" ד~מפקיר גופי" דינא~אי
~~י"

 ד~קטני~ ~~
 המבואר ולפי חורי~י בני עצ~ן זכו לא

 רמ"ג ~סי"בקצוה"ח
 סק"ה~

 ליה לית דקטן דטעמא
 דצריך ומשום לזכיהי כונה לו דאין ~ום ב~יאהזכיה
 אינו דעבד היכא עבדי במפקיר דגם ש""מ דוקאיכוונה

 ההפקר~ מן עצמו קונה ואיני זכי" ל"ה לזכות~וון

~~~~
 ~ום דיש כתבנו אשר בדבר ברעיוני ~לה עוד
בראש

 לו~
 משום אליעזרי לקידושי חלות דיש

 אופן באיזה כוונתו לקד~" שליח או~ו ד~הדכיון
שיהיה

 אפשרו~
 וכמש"כ ידו" על חלין הקידושין ~י~"ה

 קידושיוי שיחולו כדי אפקרי" ובודאי ~רא""~"~ד~י
 להרהרדיש כנ"ל" איתו להרוג שרצ" ב~ה נרעה ~"ווני ש~י~ובז~

 שיהיה ע"י אלא אפקרי" דלא כיון ~זה" ~ו~
~לין

 דקידושין אליו" ויביאה אשהי לו יי~~ ה~י~וש"~

 ~~" אש~~בל~
~ 

 ולא התנאי נתקיים לא אי וא"כ לי""
 נ~ ~ ~~ ~~~~יביאה

 עבד הואי ושוב חל" אינו ההפקר
 חלו ולא בשליחות" ואינו וקידושין" ~י~ ~ ~ ב~"~ואינו

~
 הנשים~ בכל יצחק ומותר ~~ין ~

~~
 י~ ~~ י""ל

~~ 
 ~פ"ק בר"ן דאיתא

 דפסחי~~
 ומביאו

הב"י
~ 

 ~ו
~" 

 סי"
 תל"ד~

 א~~~ אמרדאם ~ליח" ע"י ליתא דהפקר
 לאו נכסי את הפקר ל~בירו

 פ" בכתובות דקיי""ל לפי"מ וא"כ הדבר" בטעםו~יי"ש הוא" כלו~
 ~ע""דה~דיר

 ~"א~
 ע""י לקיימו שאפשר דבר דדוקא

 ~סי" אה""ע בטורוכמבואר ראובן" ובני ג~ בני ~תנאי ~ומיא בתנאיי אי~א~ליח
 ~ג~ ל"ח~

 ד~""ס צ"ל דשם
 דקיד~ין הב""י" קושית מתוך שליח ע""י תיבות שתיהני
 מןיוצאת

 ~ו~ הכ~
 וכמבואר ~דדי" הויה ~איתקש

 וטו""ז ודרישהבב"ח
 ~~ק"ג~

 הבאה""~ ודברי ~ם"
 בזה

~בס"ק
 ד"~

 ס""ל ~ברים שאר לענין אבל עיי"ש~ צ""ע
~מה

 פוסקי~
 וכמ""ש שליח ~"י לקיימו דצריך ~הלכ~א

 ~בסימן הדרישה וכמש""כ קמ""ג" בסי" גם הטוררבינו

ל""ח~
 ~סי" בחו""מ ה~ור השמ~ת ו~ישב ש~"

 ישובבדברי ר~"א~
 ב~ש~ט~ ה~""~

 בבית ו~י" ~יי""ש" הר~ב""ם
 בשליחות ליתא דהפקר כיון וא"כ ~~ק""ו~" שם~~ואל

 דלא ואע"ג בתנאי" גם ליתאכנ""ל
 אבל ~תנאי" נתקיי~

 ואס~ ב"ח" הו~י ושוב נתקיי~" ההפקרמעשה
 בכל

 קידושיו~ מחמתהנ~ם

~~~~~
 נקיימו ~~פשר בדבר דדו~א ~זה הדבר בעיקר
 שליח~""י

 מה ענ להפליא יש בתנאי" אית~
 שהאומר בשליחות ליתא דנדר שם או""ח בב"ישמבואר
 נדר עליך קבללחבירו

 ז~
 בו אסור שאהא בשליחותו

 וא""כ כלום"אינו
 הלו~

 דהלכות ופוסקים בש"ס מלא
 ~""י לקיי~ו א""א ~לוא וקשה בתנאי" דאיתאנדרי~י
 ומחמ~ הנ~ר" ~עשהש~יח

 נהני~י מאד" עלי נפלא ש~ד~ר
 סי" ~קמ"א ~יו"ד נוב""י ב~ו"ת אח"כ מצאתיכאשר

 ו~~ד"ת ~נאיי שמהני כיון בשבועה שליח ד~ני~וכיח ס"ז~
~סי"

 בתשוב~ קמ""ז~
 דלא ליישב האריך המחבר מבן

 ~י"א בנזיר ה~וס" מדברי עליו~~ה
 ~"א~

 ורמב""ן
 קכ"ו ב"ב~ל~ס"

 ע"ב~
 ד~מ~

 שלי~ דל""מ
 ב~בועה

 כן~~ שכ" ~נ""ל הב"י מדברי הביאו שלא וחידושונדר"

~~
 נאמר אם אבל ההפקר" מעשה נגמרובדיבורו ~שותו" לאלתר יוצא דבהפקר נאמר אם תינח הא
 א"כ הזוכהי ליד שבא עד ~שותו ~וצא אינודהפקר
 שלי~" ע"י לחבירו לזכות דאפשר בשליחות אי"וזהו הזוכה" ליד ~בא עד מ~שה נעשה לא עדייןבדיבורו
 ~סי" בחו""מ כמבואר ~נאי דאי" ד~נה דומיאדהוי

רמ""א~
 ע"י דאף בשליחות" דאי" ~והיינו בתנאי" דאי"

 מיד בו שיזכה או דהיינו לחבירוי לי~ן יכולשליח
 ו~ד ~בירו" קבלת עת עד שליח רק דיהיה אולחבירו"
 הרשותאז

 ~פקר גם וא""כ לחז~" הנותן בי~
 ~יינו דמהני" בפשיטות ~אה הפקר בלשון גםואף שליחי ע""י להיות יכול זה בוי הזכי" מעשה לה~ותצריך א~

 ו~כה אותו הפקר לו ואמר חבירו" ביד חפן נו~ןאם
 רק תהיה אז ועד לפלוני אותו הולך או לפלוני"בו

 דבזה מקודם" בו ~יזכה לכל אותו הפקר אושליח"
 לעשות רשות לו ונותן ליד מיד החפן שנותן מהבלבד
 סילוק לך אין כרצונובו

 דע~
 דו~יא והוי מזה" גדול

 שם שייך אין בידו החפן נתינת דבלתי למתנהממש
 פשיטא נכסי במ~נה אתה תן לחבירו יא~ ואםשליחות"
 דאיתא א~ינן עפ""כ אף הנ""ל" וב"י לר"ן מהני~לא

 עוד נגמר לא שנותן שאומר דבזה משום וע"כבתנאי"
 להיות יוכל המקבל בו שיזכה ואך הנותן" בעצמודהוא שליח" ע""י איתא ~זכי" בזכי"" ורק "~ך המתנה"~עשה
 כר""~ נא~ איואך בהפקר" ה"ה וא""כ בתנאי" איתא וע"כ שליח"~"י

 ~וא~ הזכיה" למעשהוא""צ ת~"" בדיב~ו ההפקר מעשה ד~יקר
 אם בשליח" אינו ה~יבור

 השליח בדיבור מ~ליו" ו~ותו דע~ו יסלק לא בלבדהוא
 ~ לראיה" ~וא""צ הוא ופשוט כנ"ל" ~רשו~ו יצאלא

 והבן~ לוי הקדושת בעל הגה"ק דברי ~ירומיו~ב



~ ~ ~

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

 ~""~ וי~~ ~" יו~ ~""ו" ~י~"~ י~ו~~י~~~""~"
 ~~~ו

 יו~
 ר~~~~~""~ ר~~""~~~~~

 ~~~~~~ר ~רו
 ו~~י""~ ~י"~

 ~~"~" ~~~"~ ~~ר~ ~~~~~~

~~ו"
 ~~ וכ~"~

 ~~ו"
 ~נ~וו ~ר~ ~י~"~

 ~~דו~
 ~~~ו"

 ~~~"~" ~ו~""~~~י~""~" ~~~~~~~ ~~~ ר~י ~~"~ ~ור~~ ~~~י ~~ו~י~~""~

 וכ~~~~" ~ר~וי ~~ ~~~~~ ו~"~~~~~~"~

 ~~~וו" ~~~~~י ~~~~ ~י~י ר~~~ י~~ ~~~~

~"~~ ~  ~ו ~ו~י~ו ~~~ ~""~ נ~~ 
~וכיו~""ז ~~ו" ~~ ~~

~~~ 
~ו ~~~" ~~ ~~ ~~~" ~~ו~י~ו

 ~ו ~ו~י" ~~~
 ~~יו ~ ו~ו~~" ~~ני~ ~~~ו~~

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

 ~ו ~~~~~~~י~וו ~~~ ~~~ ~~ר~" ו~~~~
 ו~~~ ~~" ~~~ ~~~~ ~רי~

~~~
 ~ו

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

~~~
 והביא ~ניו" שגורים יצחקמנחת ספרי ש~ס"ד דבריו" ~ל ~ברי ~די לראות שמחתי

 במו"מ לשאלתו הנוג~ים ד~רינוכל ~רור~ בשפ~
 רח~

 של כדרכה
 כת""~ ו~נ~תור~"

 נ~לת בספר מש"כ דלפי ל~וכיח רצה
 ~סימןשב~ה

 י""~
 אות

 ~""ז~
 דבר בכל לדק~ק דיש

 שאם כדי בג~"שמדקדקים
 ~ר~ י~ר~ ח~

 סי" ח""ז ~מנח"י~ד~רינו בז~ ש~ארכתי מה ו~ביא וכו"י כתובה מספר נלמדיהא וכו" שמו כתיבת דק~וק ~ד~ים ~יו ~ולא אשתואת א" שיגרש
 כ~ דאי~ קי""ז~

 ז"לאפרים ~ית מ~גאון זכות לימוד בזה שמצא~י מהוה~אתי העולם" מנהג
 ש~ו~יןבא~ה ש~ ודנתי סק""ג~" פ" אות נ~י~ ~שמו~
~ 

 אחר ~שם
 והנ~ ~בזה"ל ש~ ו~~קנ~י ה~רי~ה" ~ש~

 שם אם
 ה~ריס~

 שחו~מת כגון נשתקע לא
 ~בי~כ""נ אוכך

 ב~
או ~~ריסהי שם את מזכירין ש~ירך

 ~כ"~ כ~ שנקר~
 אצל

 אנשים ~י~ו~
 גם כותב ואם ~~רי~הי שם ~ת רק לכ~וב~מנ~ג נתפש~

~~
 ~ורין שהכל

אלא כהלכהי עושה בודאי בד~~קרי~
 כ~ שאי~

 אין ~~ודאי א~ל כנ"לי המנ~ג
 ~~ו~

 את
 ~כ"ל ~ו" ~יחד אותו קורין שהכל ו~שם ה~ריסהשם
 ו~"ז~ם"

 כת"~ ר~
 בהוסיפו שאלתוי בנ~ון ~וכיח

 הוא דהא למיחשי ב~ינן לא ~ר~שון" שמו ~ל שםלו
 ~כש~ו לו ~וסיפו רק ~ראשוןי בשמו נשאר~רי

 משא"~ תק~" למ~בד מצי ולאח~ש" ש~
 בשם התם

 כיון ~ג~" ~~ותבוויבואו שנשתק~
 דנכת~

 כן ואם בכתו~ה" כן
 ~שמות" ~ב" אותו קורין דאם הוא" כללאל~ו חדשה" כתובה צריך אין שם ~~וספת בנד""ד ד~כא~פ"ל

 ד~יך ודאי השמות" ב~" הוא ידו חתימת וכןל~ורה ו~ו~
 לכ~ו~

בג~
 ~ו~ילה כשחותם אמנם השמותי ~" את

 לתו~
 בב"

 רק נקרא ה~ולם ו~ישמות"
 ~" כו~~ין אזי אח~" ~ש~

 בדמתקרי" ה~ולם ~פי שנקרא והשם ~~יקריהשמות
ו~ו~

 בזה יש
 ~שם ובמיוחד דיני~י חי~וקי כמ~

 סע~ קכ""~ ס~ ~אהע"ז ~שו""ע כמ~ואר חו~י~י שנשתנ~
 י"ח~

 ~כלל שם אהלי בס" באורך וכ~בוארו~פוסקים"
~ייש~" חמישי~

~""~~
 הביא שפיר

 כ~"~
 סי" ~ח"ז ~נח""י ~ספרי ב~ניי שכתבתי אףו~ל ~~נ"ל~" ש~~ה ~נחלת מש""כ

 סי" וח""חקי"ז
 קכ""ז~

 ~כל ל~דק צריכים היו זה ד~י
 ~~דקדקיםד~ר

 ~ג~
 או ה~ונה ~שמות לכתוב

 ~י~ מס" וכמ"ש ~עולם" מנהג כן אין אבלדמתקריא"
גי~י~

 פ" ~אות
 ~ק""ג~

 ש~~נו לא ו~עולם ~ וז"ל
 לסמוך אין וא~כ בכתו~ה" ~סיפר או ~אג~ות ה~""חכן שיכתו~

~ל
 ~ג~ ~כ~וב~

 לזה ציין כ~ר וכאשר ~יי"ש" כלל
 ~~ח"ז שכת~תי מה וכןכנ"ל" כת"~

 ~נ"ל~
 ~ל זכות ללמד

~
 ~~ר שם אף וכותבים ~כתו~ות נז~רים שלא

 ~~~ ש~פ"ילגמרי" נשתק~
 צריכים ~יו

 ~לא הוי דלא די"ל ג"~" אות ~" ש~~כלל בא~ליכמכואר אחרתי כתו~~ לכתו~
כתו~~

 היה שכן ~דים ~ביא דאפשר
 ש~

 מקדמת
 אכן ~יי"~"וכו" דנ~

 ז~ כ~
 ~רור אבל זכות" לימוד אלא אינו

 בכה""ג צריכין היו הלכהד~פ"י
 לכתו~

 ~ חדשהי כ~ובה
 ל~נ""ד בנד"ד כ~"כוא""כ

 ~תו~ צריכי~
 כתובה

 ~ח~" ~ם~וספת חדש~

 ~וכיח ~יר הריד~~~""~
 אות ~" ~כללשם בא~לי מש""כ דלפי כת~
 כ""ג~

 ~ח""ח ~ד~רינו ומו~א
סי"

 קכ""ז~
 ~לא אשתו את להשהות ~אסור כיון ~ וז"ל

 לאחר א""ככתו~ה"
 שנ~תק~

 שם לו וקנה הראשון ש~ו
 הכתו~~ והריחדש"

 א"~ דליתא" כמאן
 ~תוב צריך הוא

~
 או שמו ~נשתנה ~י""ז וא"כ ~כ"ל" חדשה כתו~ה

 דאסור וכיון שאינו" כפי ~ראשונה כת~ו~ה ~ויש~
 חדשה כתובה לכתוב צריך כתו~~" בלא אשתולהשהות

 ~נוסף" שם~ם

 ~~ד~~
 שנסתפק

 ~רא"ש בתשו" ~~~ואר לפי כת"~
 ~""ו~כלל

 ס"ד~
 ונכתב שם לו שינו דאם

 ~הוחזק לפני ~כלה או הח~ן של החדש שםבכתובה
 ~כתו~~ הרי ש~" ~אותוב~יר

 ונמצא פסילה
 ~שה~

 את
 ~לאאשתו

 יש וא""כ ב~ורך" ~יי~ כתוב~
כשכתו~ים ל~ו~

 ~יות צריך הח~שי ש~ ~כתוב~
 ~כ"~

 אחר
שכ~

 וצריך ש~" באו~ו ~~יר הוחזק
 כ~ ~יו~

 זמן
 ה~יא וכת"ה לזהיצריך

 מ~
 אהל ס~ר ~שם ש~צא

 ~ל~גר""אא~רהם
 קא~~~ס~

 ~זה דהזמן ~"ז" סי"
 סי" ~חו"מ ~שו"ע מדברי וכ""מ יוםי שלושיםהוא

 ס~י" ק"כ סי" ~~הע"ז ו~רמ""א ג"~"ס~י" מ""~
 ג"~

 ד~שלושים
 צ"~ ואכתי ~יי"~" זה בשם הוחזק הוייום

 ~~ה
 ~כ"~~ בז~למ~ש~

 ז"~~~~
 ~כתי~ת

 ~תוב~
 שכבר אחר צ"ל החדשה

~וחזק שי~י~ צריך זמן וכמה שם" ~אותו ב~ירהוחזק
 כד~רי ~נה ~חדש" ש~

 כת""~
 שה~יאו מה

הפו~~ים
 דהזמ~

 בס" מפורש כן יום" שלושים הוא ~זה

 פשו~ג~
 ~סי"

 קכ""~
 ס"ק

 צ~ג~
 ~אריכות שאחרי

 וכו" ~~ר ~שינוי דשם חולי ~~מת שמו את ששינומי ב~ני~
כתב

 ויראה וז~~
~ 

 ש~שים תוך ~ל
 ספק הוי יו~

 אחרי יום שלושים ומשי~ברו השניי בשם מוחזק הויאי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 מיחזק ~הוי פ~ו~ הוי ואילך יוםמשלושים שני" בשם לי" קרו יום שלושים ו~ה~ך השם"שי~וי
 שני ~ש~

 ג""כ והו~אעכ""ל"
 כת~ ~תש~

 סי" ~אה~""ז סופר
 ש~ו"~עיי""~ ק""א~

 ~אה~"ז חת"ס ~תשו" י~ויןוכעי"ז ב~ד""ד" כמו חזקה הוי אופן ~איזה ~ה ~~נין
 ח"~

 ~י"
 איש ~שם ~שםבשינוי ש~חל~ כ""ז~

 לבי~
 ו~י" הי~ב" ~יי""ש ~שה ~ם

 ~~י" סופר י~~תשו"
~"~ 

 מד~רי ~ם הביא וגם מז~"
 עיי~~הפוס~ים

 עו~~~~~
 לן ~מס~פקנא כת"ה

 לעיין ~יש ~ז~" עו~
 לכתוב ~צריך או הישנה הכתובה לתקן אפשרהאם הח~ש" שמו להוסיף ~צריך בני~ו"ד נפסוקאם

 ~~ ~הנ~ ~~ווקא" ומתוקנת ח~שהכתו~ה
 א~~ה

 או הכלה או החתן ~שם עעות אירע ~אםמ~ואר ~שם~
שהושמע

 ש~
 צריךאלא זו" כתו~ה לת~ן אפשר אי הכלה או החתן
 לכת~ו~

 וכן ח~שה" כתו~ה
 הו~

 מהר"ם בשו"ת
 וב~שו" ק"ע~" ~סי"מינן

 ש~
 צדקה

 וע~ ~הנ"ל~
 ~ס"

נ~לת
 שבע~

 הגאונים מלשון ובאמת סי""ז~" ג" ~סי"
 ~מע ~~פרי שהעתיקו ז""ל שם ואהלי ש~עה נחלת~על
~צריך

 לכתו~
 הלשון ואולי ח~שה"" ~כתו~ה שנשתנה ~שם

 ~סי" ~וד בית מתשו" מביאים שראה לפי""מ ~וקא"לאו

מ~~
 ~סי" ב~ימין שבע ומתשו"

 ~ג~ רפ"ו~
 החתן שם

 אחרות ~עויות שמתקנים כדרך לתקן אפשרוהכלה
 מזה ויותר ע~"ש~כתובה

 הע~
 ~ית בתשו"

 ~ו~
 הנ""ל

 ס~~חו"מ
~~ 

 שער על בעצמו חותם החתן ~אם
 ע""ש" דכו"ע אליבא יועילהכתו~ה"

~  זה ~כל וצ"ע 

להלכ~
 איך למעשה

 עכ~""ד" לעשו~

~~~
 ג" ~סי" ש~עה נחלת בספר

 י"ז~ או~
 שפתיו ~עת

 צריך דוקא ~~כה"ג מללו~~ר
 לכתו~

 כתו~ה
 ~גופו הסופר ע~ה אם ~ ~בריו ~מצית ואע~יק~~~"
 שם דהיינו ש~רשל

 הלו~
 ו~מלוה

 והמעו~
 השער נפסל

 מ""ד סי" ~ח""מ כשר ~יימם אם אבל וכו"" קיימם" לאאם
 ו~ור ~"~" סעי" הלואההל"

 די~
 ~ה~י~פ~א ~וא זה

~~~א
 ~ת~

 ~הל" ~~"~ והו~א ~"~" ~עי" י"א ~פרק
 דף שם ~""ד ~סי"~לואה

 ע"~~
 וא~ עיי"ש~"

 חילוק אין
 ~~י" מינן מהר"ם אבל לתורף" תופס~ין

 ק"~
 ~דף

ק"א
 כ~~ מ~פ~""ס~ ע~

 ~אם אגו~ה ~שם
 אוהחתן ~ש~ ע~~

 הכ~
 שלא או

 הזכ~
 המדינה ושם שמותן

 כו~~ין אין ה~יר שם גם חיעי ~יני תו~ן ואיןפסו~"
 וכתב חי~י"ביני

 עו~
 ~יכא מהר"ם בשם

 ד~~~
 הסופר

וכ~
 החתן בשמות או הא~ות ~שמות או

 והכ~
 ~אין

 רק ~~וף" אותה ל~ים כלל תיקוןמועיל
 כתו~~ לכתו~

 ואפשראחרת"
 דבש~ר הע~ם ונ""ל החמירו" ~~כתו~~

 א~ וכן כשר כלל זמן כתב לא אםאף
 ~זכר לא

 כשר" נמי ה~יר שם נכתב לא אם וכן כשר"המלוה ש~

 ב~ו""~כדאי~~
 ~סי"

 מ""~
 ~~גה ז" ~~י"

 ~א"כ וכו"" כשר נמי וקיימו חיעי ~יני כתבואם ולכ~ ש~~
 ל~זכיר שצריך הכי ~לאו סגי דלאבכתובה

 ה~~ן ש~
 וג~והכלה"

 ה~יר שם להזכיר צריך
 ש~כ~ו~ ~~~~

לק~
 אפילו ~קנה לו אין וע""כ וכו""

 אותו ~קיי~ א~
 ~כן ~כ""ד~ ~כו"לבסוף

 כ~~
 ש~~ה הנ~לת

 ~ש~
 סעי"

כ"ב~
 שריר קו~ם צקיים יוכנ ~~~ובה ~~ה א~ י~~ ~
 ~~~~~ שכ~~~י ~ זול~ו~יי~"

 ~אם
 ~~"ל~ ו~ו"יהכלה ~~~~ ~ש~ ~~~

 ו~~"ספ~
 קצ~~ מ"מ

~~~~
 ~קודש ~זר ~הגהות נתראי~י כן

 ~ה""ג זצ""למבאעאעש ~מ~~~"~
 הל" אה"~ ~שו"~

 סע~ ס""וסי" כתו~י~
 י"~

 ~עות הי" ~ בזה""ל שכ~ב
 בכתו~~

 שהי"
 וכ~ב ה~תן" א~י בשם ע~ר אשר לכתובלו

 ~~ר" אבר~~
 מ~יבתות~נתי

 א~רה~
 ומכל ב"פ" אשר ~יבת

 קיו~ ~שי~י ולא להז~ייף" שיכול ~~ר ~~ורףהוא מקו~
 ~נ

 חשש ~זה שאין נראה מקום ~כל זה"מחק
 ~~יע~~

 ~חר
 ~עיר שאין שיו~ע כיון~~ופ~"

 אש~
 א~רת

 וש~ שש~
 ~נישאת כן"א~~

 ביו~
 כמו שם" ההוא

ושיהיה בכתובה" שכתו~
 ~ע~ ש~

 ש~ ע""י ורק כן"
 גר~ון יהיה א~יו

 ~שי~~גובי~נא"
 ~יה והרי ב~~" גיביינא גר~ין שאין

 שהיא ~ודרקנין
 ""ו~צד ~י~ב" כ~ו~

 ~ל ~צ~י ~~כ~י~כתי~ית"" ~קיי~י~ שאי~
 ז~

 ~כ"ל~ וכו" ~נ""ל

~~~~
 על

 א~
 מה ~עעה" רק זה כתב שבעה ~הנחלת

שאינו
 כ~

 או לו ניתוסף ~י~~ ~פ"י אח""כרק ~עו~" הוי לא כתיבה ~בשעת בנד""ד"
 ~~מאהאי ~"~ שם" עו~ ~

 שכ~~
 ג""כ שייך ~~~ה" שב~ה הנחלת

 ~ם דכתיבת כיון הוא" ~עמא דחד שם"הוספת נ~ני~
 מ~כ~

 כת~ הרי הנ""ל" מקו~ש עזר ובס"כמ~ואר"
 ב~שי~ות

 ~כ~ו~ות" מקיימיםשאין

~~~~
 או לו שהו~יפו ~כה""ג נכון שפיר

~ 
 על שם

 לכתו~ש~ם"
 ו~מקו~ ח~שה" כתובה

 ~כ~בו
 ש~ה"" ~ל לה ""שהוסי~ו יכת~ו ~עותא""דאש~כח

כנ~נ"ד"

 בהוראה רבה ~הצלחה מ~רכו ~זהוהנני
 הר~יםאת לזכו~

 לד~~
 י~ו ה~רך

 וה~~ש~ ב~
 אשר

 נחת וחיי הגוף ~ריאות ~תוךיעשון
 מיו"~

 הי"ו
 עוזידידו

 דו~ת~
 ~~י~~ ~~~~~~~~

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

 ~~~ ד" יו~ ~"ו"
 ~~"~" ~~~"ז ~יוו ~"

 ~~ר~~~~~
 ~~~~ ו~~~ ו~ר~""~" ~יו~ ~~י~גי ~ד~ו

 ~ו~""~ ~~~~~ וי~ר~ י~ו~~וי"~
 ~~ו~ני

 ~~די~ ~~~ו~
~~ו" ~~י~ ~רדו~י" ~~ו~ ~י~~~ ~גו~ ~~~ י~~י ~ו

 ~ו~~י~ ~~י~ ~ו""~
 ו~ו" ~~ו~ו

 ~~י ~~"~
~~~~~ 

 ~גו
 ~~~י ~י~"~" ~~~~ ~~י~~ ר~י ~~~"~ נ~די ~ו~

 ~~י~"~"ם~~~
~"~~~~~ 

 ~~ ~~~י~ ~~~~~~י ו~~ י~"ו" ~ר~וי
 ~י~רי~" ~~ריו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~ם~~~
~~~~

~~נויו ~~ ~~~ו~ י~ ~~ ~~~ו~~" ~~י~~ נו~~~~~~~
 ~" י~ ~~~~ ~~~~" ~ו ~~~ו ~ ~~

 ו~ו ~~" ~ו ~~ ~ג~" ~ו~~ינוי ~~~~ ~~~ ~""ו~ ~~ור~ ~~~"~ ~~~ ~~"~י~ו~
~~~ ~""~~ 

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

 נ~ג~ ~~~~~~ ~~~ י~~~
 ~~~~יר

~ ~ 
 ~ו

 נ~~~~ ו~~י""~ ~ ~~~ו" ~~~~~~~~ ~~ ~ג~ ~~~~ ~~"~ ~~" ~~"~ ו~""~ ~~~ר~~ ~~~ ~גויו"~
 ~"~ ~~י" ~~~ ~נ~~~ ~~ ~~יו~ ~י~"~~~~""~
~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~""~~~ו~  ~~~" ~ר~~~יו 
 ~~ ~~~ ~~ר~ ~~~ י~~ ~~ו~~

 ~~ו
 ו~~

 י~יו
יו~~יו

~~~~ ~~~~ ~  
 ~ו

~~ 
 ~ו

 ~ו~~ ~ו~
 נ~ו ~י" ~~ ~~י~~" ~~~ נ~~י~~

 ~ו ~~~י~~" ~~ ~~~~ינוי ~~ ג~ ~~~ו~
 ~~~ ~~י~ו ~יוו ~~~~

 ~~~ר ~יינו ~~~~" ~ו""~ ~~~ ~~~ ~~~~
~~~~ 

 ~~~~~""~~ ~~ינוי" ~~ ~~~ו~ ~""~ ~~~ ~~"~~

~~~
 רק שכו~בין בירושלים ~~נהג

 ל~ורה" ~עו~ ש~

א~
 צריכין דבגי~ין

 לכתו~
 ש~כל שם גם

 בד~רי~ו בזה ~מדתי וכבראותו" ~ורי~
 מנח~

 סי" ~ח"ז יצחק
 וח"~קי~

 בא~~ מד~ נ~פלא~יוע"ז ~נ"ל" שב~ה הנחלת דברי הבאתי קכ"ז~" סי"
 וכן בפעיה""ק כן נהגו לא

 עיני א~ ד" ש~איר ~ד לי" ~ידו~ים המקו~ותבכל
 פ" אות נשים ~~מות גי~ין ~יב בספרו~א~י

~ביא ג"~ ס"~
 ב~ל בכתו~ה לדקדק דצריכין ~נ~ל"ש דברי ג~

 ~סי~ן רמ""א יב~שו" בג~" ש~דקדקד~ר
~"~ 

 ~ביא
מהר~"ל

 ד~"~
 יש

 לדקד~ לת"~
 מפני באגרת אפילו

 וכ~ב בג~" מ~נושלומדים
 דז~ ~~

 כ"א נא~ר לא

 ~י" ש~סופרכשידו~
 ומדק~ ~ופ~

 וג~ ד~"ח" דומיא

מאגר~
 של

 ת""~
 רק לל~וד אין

 אבל ידו~ים" בש~ו~
בשמו~

 שהם
 רפוי~

 גם ללמוד אין בידינו ומ~ופקים

מא~ר~
 ~רבה ו~רי ת"~" של

 פ~מי~
 לכתוב שצריכין

 דמ~קרייא אוד~תקרי
 "ומ~ול~

 שיכתוב שמ~~נו לא
 א"~ בכ~יבה"י ~סופר ""או באגרותי ~~""חכן

 לס~וך אין
~"ז

 בג~
 עדות לנו הרי עכ"ד" כלל

 הבי~
 ש~יה אפרים

נהוג
 כ~

 דנא" ~דמת

 לכ~וב כ""פ נו~ג היי~י ל~צ~י~~~~~
 ג~

 בכתובה
 העריסה שם ד~ם~וא והמנה~ העולם" ~נהג כן אין אבלד~תקרי"

 כך שחי~~ת כגון נש~ק~ ל~
 ו~כ"ש שברך" במי בבי~כ""נאו

 ל~~ן בנוג~
 ה~יל~

 ~שם
 רק ש~זכירין לתורה"ה~ריסה

 או ה~ריסהי ~~
 אנשי~" ~צת אצל עכ""פכן שנקרא~

 א~
 קורין שהרוב

 מ"מ ~אחריבשם אות~
 רק לכתוב ה~נהג כן נ~פש~

 ש~ כו~~ וא~העריס~" ש~
 או בדמ~קרי קורין שהכנ

 בכינוי גם כותבין ובירושלים ב~~כונ~" ~כיניי ש~~וי א~
 כהלכה" ~ו~ה בודאיד~קרי"

~~~~
 החתן לש~ות בנוגע זה כל

ו~כש"כ ב~צ~~י ו~כל~
 בנוג~

 רק לכ~וב אין בודאי ~אב ~ם
שם

 ~~ריס~
 ה~נוי שם ולא ל~ורה~ בזה ו~~ולה

 ובתשוב~כנל~נ"ד"
 ב~שו" ~עי"

 ~קידמ~~
 הגאון ~ידידנו

 דו~"צ שלי~"א ~לברש~אם~ר"מ
 פעיה~

 הנ"ל~בהדברים קצ~ ~ארכ~י
 ~יתי חון כאן כתי~~י ~חמתוהנה
 ואסייםאקצר

 ב~כ~
 ~וב וכל ~לו"

החי~~
 בא~בה

~~ 
 ~חו" ~ולם" וא~בת

~~~~~~~~ 
 ~~~~ם

 ~~~~ ~ם~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
 ~~"~ ירו~~~~~"~"

 ז" וי~~ ~" יו~ ~""ו"
~~~ 

 ~~~""ו

 ~י~~~ ~ירו~י~ ~~~~~~
 ~י ~~ ~י~~~ ~~~~ו

 ו~~~~~
 ~~~ ~ו~ו" ~~

 ~י~~ ~~""ו ~~~י ~~ו
 ו~~ינו~ורו~"

 ~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י" ו~~~~ ~~ו~~ו~" ~רי~~ ~~~~ ר~ ~~~
 ~~~ ~~ ~~~ ~~ו

 ~~ו~ו

 ו~~~ויו~"
 ~~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~י~~ ~~~~

 ~~~ ~י~וו" ~י~ ~~~~~~~
 ~~~ו

 ~"" ~ו" ~~~ו~
~ו~~~~  ~~ר ~""~ ~~י"" ~ ~~~ ~ורו~ ~י~~ 

 ו~~~ו ~ו" ~~~ו ~~~ ~י~~~~~
~~ 

 ~ר
~~~~~ 

 ~ווי~ו ~" ~י~~ ~~~~~~
~  ~~ ~~~~ י~ ~ר~"" 

 ~~~ו~ ~ו~ ~~~ ~יו ~ור ~~ו ~~ינו ~~~ ~~~"
 ~~~ו~ ~ר~ ~ו~ ~~~ו~ י~ ו~~ו ~י ~~ר ~~י~~ו~ו"
 ו~~ו ~~~" ~~~ו~~

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

 ~~ ו~~ ~~""~"~יני ~ו~ ~~ ו~יג~ו
 ~~ג

~ ו" ~~~ ~  ~ ""~~" 
~~~ו

~  ~~~~ ~ 
 ~~ר

 ~~ ~ו~ו" ~ג~ נ~~~
 ~~ינו

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

~~ג
 ~~ר ~י~ ~~י" ~~

~  ~  ~~~ וי~~ו ~י~ו" 
 ~~~~ ~~ינ~ ~~~ ~ני ~~~נ~" ~ ~~ יו~גר~

 ~~~ ~~~רו~ וי~נ~~~~ו~"
 ~~~י~~ו

 ו~~ו~ו~

~~~
 של דדינא בעיקרא

 הג~ נוס~
 שכו~בין בירו~לים

 ב~" הי~ב ביארכנ""ל"
 קכ""ח ~ס~ פשו~ ג~

 ו~י" ~ח~"ס"ק
 ש~

 ~ס"ק
~~~"~ 

 ו~יר בשי~ ~מש"כ
 בארו~ ~י על כו~בין בארות ממישסיפוקה

 ו~יר
 וכ" וכ~" ~~ינו~ מי על כותבין מ~ינו~ מ~ישסיפוקה

~""ז
 באר~ מ~י שסיפוקה וז~ל~ בג""~

 מי ~ל כו~בין
 כלומרבארת"

 של~
 יכ~בו

 בורי~
 ~בארת ~אר~" אלא

 בארהיא
 ~ו~ ובורו~ ~יי~" מי~

 מכונסים מים בור
 ~ושין ~פ" במ~ני"כדמיכח

 פסין~
 הכ~וב מוכיח וכן

 ~כ"ל" וגו" ~בורך מיםש~ה

~"~~~~
 מק"ק ז"ל ~~מור~מ גי~יןובסדר גי~ין~" ~ס" וי~ו בלא בארת וכו~בין כתב שם

סדר קראקא~
 ג~

 קי"ג~ ~או~ ו~ני ראשון
 יש אם וז"ל~ כ~ב

 בארות ל~ירסמוך
 וכ~

 וכשכו~בין
 או~~

 מי ~ל כו~בין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  מש~ ונקי קב בס~ר שם וכ" וי"ו~" ~חסרבארת
 דכל

 דהרי בז~" ~קפק שיש ואע""פ חסרי~" שב~~ראבארת
 במקרא שנכתבו ~י~ותכמה

 אותן ~ותבין חסרי~
ד~למא במי~

 מלאי~
 לחלוק בידינו אין ~"מ ~"ז" בסי" כמ""ש

 משמע ~לא א~"ג ב~דיא" שכתב מה~ל
 כ~

 גט ~הל"
 מלא בארות לכתוב מנהג יש א~ ודאי מיהו~~דכי"

 אפילו וכן לשנות"אי~
 כבר אם או עיגון" חשש יש אם להכ~יר יש מלאכותבי א~ חסר" ~~וב שנוהגין ב~~י~

 ~או~ וש~ ~כ""ל" וכו" בביאורו ~מהרמר""י הגטניתן
ק~"~~

 בסדר
 כת~ הג~

 בורות אלא בה שאין ~יר ~ וז"ל

 חפירה ע""יהנעשי~
 וגם ~מים" ~י ש~ ומתק~צי~

 נקי בקב ע"ז וכ" ~כ""ל" כלל בדרך יזכירם לא וכו"מי~
עי"

 עיירו~ ~מו~
 ~כ"ל~ וכו" כות~ין שביר~ושלים ונהרות

~~~~~
 סדר דברי

 אלא בה שאין דעיר הנ"ל" הג~
בורו~

 יזכירם לא
 שם ~שו""ע כ"כ כלל" בג~

 ~"ז וכ" ז~" ס~י" קכ""ח~סי"
 הג"~

 ד~קור נ""~~" ~סי"
 השו~דברי

 ~וס ~פ"ד הגה"מ ~~ברי הוא הנ"ל

קוש~א~
 דהיו ~איירי ~נראה הג""פ שם וכ" ס~~" בשם
 כו~בין והיו לה" הסמוכה עיר ~מימסתפקין

 עשו ואח""כ פלוני" ~א ~מימי ~מ~תפקא פלוניב~תא בג~
בה

 ואגמי~ בורו~
 דקאמר הוא בכה""ג טובה" לתוס"

 בורות לה~כירדאין
 ב~~א יכתוב שלא שנתח~שו" ואגמי~

 ממימי מ~תפק"ן דע~יין כיון פ" מ~א ~מי דמס~פקאפ"
 ואגמים בורות כש~שו א~ אמנם לה" הסמוכהעיר
 ~שי~א מילתא אחרת" עיר מ~י~י מ~ס~פקנמנעו

ש~
 וכיון וכו"" בה שנתח~שו ה~ים ס~וק אלא יזכיר

 ~י על ~יתבי כותבין בורות מימי ~מסתפ~ין עירשכן
 שכותבין תי"ב ירו~לים הקודש ~יר מנהג וזהבורות"

 בורו~ מי ועל ~לח מי על~ית~י
 עכ""ל~ כנ"ל

~~ג~
 קי"ג ~אות ונקי קב בס" דקד~תי

 הנ~ל~
 שכ"

 בארות ~תוב מנהג יש אם ודאי ומ~ובזה""ל~
 לשנו~" איןמלא

 וכ~
 אפי"

 ב~ו~
 חסר לכ~וב שנוהגין

 חשש יש א~ להכשיר" יש מלא כתבואם
 ~יגו~

 ני~ןכבר א~ או
 לא דאמאי כנ"ל" עכ""ל" הג~

 ~ל ג""כ סיי~
 שכו~ביןהיכא

 בארו~
 כתבו דאם כנ"ל" לשנות אין ~לא

 או ~יגון בחשש אלא כשר לאחסר
 א~

 ~לא וכתבי חסר לכתוב שנהגו היכא על שכ"כמו ה~" ני~ן כבר
 שב~ורה בארות ~כל ~שום ~סר כתבו אם שאניואולי כנ""~

 נקי בקב שם ו~י" כנ""ל" חסרכ~ובים
 בא~ י"ח~ ~כ~

כת~
 ~ ~א" וח~ר חסר מלא

 לנד"ד~ ~שם לה~יא שיש

~~~~~~
 ~סי" שם בש"ע דאי~א ~פי""מ י""ל" לנד""ד"
 סע~קכ""ח

 ה"~
 בעיר יש אם

 בארו~
 נובעים

וכת~
 וכ" כשר" בורו~ מי ~ל די~בא

 ש~
 בג""פ

 ~ס"~
נ""ב~

 בורות ב~יר יש אם לחקור י~ וז"ל~
 ~ירפה ~כמ"~ בורו~ מי על די~בא דכותבין גשמים ממי~ם מכונסי~

 הקו~
 במקום אם תובב""א"" ירושלים

 ~כשיר" יש ~ד~ק וש~ת ~יגון ב~ום בארות"כתב בורו~

 תשובות ו~י" לכותבו" צריך שאין ב~בר ~ינהכיון
 וסי" ה" ~סי" מפא~ווהמהר""מ

 י"א~
 ~ס""ק ל~יל ו~י"

ל""ט~
 ~במקו~ כתבתי כבר ו~""מ וכו"" באורך

 עיגון
 הדחקושעת

 א~
 ~ינה

 בנהרו~
 ובורות ובארות ומעינות

 בשינה וחביריו ר"י פסק ~~~ם להקל"יש
 ~ס"ק שם ~ג"פ וע"ע ~~" ס"ק ~שם בפ~"שוהובא ~כ"ל" וכו" כשר שינה אם ~ותבו צריך שאינו דברבכל הלי~~" ~קו~

ל"ט~
 ~ס~י" שם ~רמ""א ~~רי על שהקשה

 ~סעי" שם ואילו כ~ר" הנהר שםשינה דא~ ד"~
 ב"~

 בשינה
 מכשירין דיש די~ות ב" הביא ה~ירה" שם אוהלידה מקו~

 ו~מקו~ פוסלין"וי~
 כאן ~תם ואיך להקל" יש ה~~ק

 שינהלענין
 ש~

 לענין וכ"ז ה~כשירין" ל~~ת הנהר
 כשר כלל כתב בלא אבלשינה

 א~
 בשינה ד~וסל למאן

 ~י""ש~ הנהרשם

~~ג~
 שכותבין ל~ה בנוגע ~גם הנ"ל" הג""פ מדברי ש"מ

בירו~לי~
 וכשר ~ו~בו"דא""צ הנ""ל" בכלל בורות"" מי על ""דיתבא
 א~

 עיגון ב~קום לכ""פ" בשינה
 אות ~שם נקי קב בס" ועי" הדחק"ושעת

 ל"ו~
 בשם שכ"

 של~ה כרם~ו"
 בנדו~

 ד~ל ב~יבת ד" החסרון
 ו~וד בזה"ל~ועז"כ נ~

 דא~
 או הנהר שם כתב לא אם

 כתב ו~ו"ששינה
 ~ר~

 ~סי" ~~רי"ל בשם המפה בס"
 ~ין~כ""ח

 ד"~
 ו~ה הנזכר ~" ~חסרון כ""ש ~שר

 פשו~

~~~י"~
 בס" במש"כ

 ~מפ~~
 ~יבת של יוי"ן הב" בחסר

בורו~
 יש

 ~סו~
 בת~ורה"ק דמצינו אף

 ~~ הווי""~" שני ח~ר וברתואתחנן ~פ~
 לפ~ול יש

 כי ~ג~
 אד~ שאין ברור לשוןבעינן

 ובהיותו בו" ל~עות יכול
 יש לכן ~תרגום" בת שהוא לטעות יש ווי""ן ב"~סר
 ג~ול ה~חק בשעת לא א~לפסול

 ועיגו~
 הב"ד" ראו~ כפי

 הנ""ל ו~יכנ""ל"
~ 

 אם ~~ף מטעם להי~רא" לצרף עוד
לא

 כל~ כת~
~ וכמבואר" כשר בורות שם  ב~ש"כ ובזה 

בכתב
 ~ורו~

 אפשרות "ישנה רק כתבו אשר שנ~ ו" בלא

ל~עי~
 למש"כ דומה זה הרי ומש~~ו~ו"" בקרא~ו

 ב~
 ~דר ~תיחה ונקיק~

 שמו~
 אות י"ח ~כלל

 י"ד~
 יקרא זה ו~חמת נ~ודה לסימן שהוא אות שחיסרכל ~ וז"ל

 שאין כל אבל פסול" אחר~בנקו~
 החסרו~

 במב~א ניכר
 לדי~ן וכ""ש וכו"" בד" אידאכגון

 כותבי~ שאי~
 שם רק

 נקרא שאינו העיר שם וכל ו~ו"" הע~ידהמקים
 כ~בו לא כאילוהוי יפ~

 גי~י~ ~תור~
 ~כ""ח סי"

 למצוא דקשה ~נד""ד כן די""ל מכש"כ וא"כעכ""ל" סק"ח~
 ~ג~ ו~מעו~ו" בקריאתול~עות האפשרו~

 קשה ווי""ן" הב" ב~סר

מאו~
 מלשון "~רת" די~ל מש""כ

 ב~
 ~מה תרגום" ~לשון

 די"ל ~ני" הו" שחסר אלא הראשונה וי"~ו בכ~בומכש"כ ""ב~"" מי ועל שלח ~י על דכתבו לו~ר ~אן בתשייך
 דלא האמור" ככלבזה

 גר~
 ועכ~ כלל" כ~בו ~דלא

בשע~
 כלל ל~~פק אין ~~יבדא גופא ש~י" כמו ה~חק

בהי~רו~
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 ~~~ ~~~ ~~גו~ ~ו~~ ~~~ ~" ~~~ר~~~י~י ~~ו~ ~~י~ ~י~ ~י~ ~~י~ו~

 ~יי~ ~~~~~~
 ~~י~ין

 ~~~רו~~ י"~ר~~~
 ~~י~ ~""~ ו~ג~ ~ו~~י~" ~~ו

 ~~~~ ~~"~ ~~ ~~~~יגו ~~~~~~
 ~~יר

~י~~ו ~~
 ז~

 ~~יר ו~~~י ~י~ ~~ ~י""~ ~~~ ~יו
 ו~~~ ~וגי~ ~~י~

 ~ ~~""~" ~~~ ~יו
 ו~~~

 ~~~גו
 ""~~~ ~~~~ ~~~וו~ו~י

 ~~י""ו ~~~ ~י~"~ ו~~~~~"
 ~יי~ו~~~ ~~יו~ו~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~~ו~ ~~ו~~~

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

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

 ~~ר
~~ 

 ~~~ו
 ~~ורי~ו ~~ר""ג~~~י

 ~~~~~ ~~ו ~""~ י~~~"~~ר ~~~~ ~~~~ ~ו~ י~~~ ~~ ~~~~

 מ~~~~
 משם ל~תוב ~נהגו

 אג~
 לא נהר" שם הנ""ל

 ~ע~ו ובו~אי נשאלתי לא ע""ז אבל לכאורה"הבנתי
 ו~יקר עמו"ונימוקו

 שאלתכ~
 "לעק"" תיבת לכתוב בנונע

 תיבת שמב~~ים כפי "ליק" לכתוב ~צ"ל הגאוןשצ~

~~~~
 וכע~ פולני" וסגול ליטאי צירי כמו באננלית

 עלה
 מנחת בספרי שכתבתי ~מה ל~ע~כם סעדוהבאתם ופולין" אוננרין יוצאי הברת כפי ~~~"" ~תובב~עתכם
יצחק

 ~ח"~
 סי"

 ~מ""ז~
 להקדי~ הנני ע"ז כנ""ל"

 ~העיר

אזנ~~
 דבכל

 כ~יבת שינוי או~ות בספרי שדנתי מקי~

ש~
 וכיוב"ז ה~יר

~ 
 אם בנינע המכריע אני הייתי

 ~" ~חלק במנח""י בדברינו בא כבר דהרי בכלל"~נות
~י"

 ס~ג~
 הפוסקי~ מדברי

 שם בכתיבת לשנות שאין
העיר

 והה~~
 הנהר שם כתיבת

 לכתוב רגילים שה~ מ~

 ~יירי ~""ב~" סי" ~ח""ה ב~פרי שכתבתי ומה ~כשיו"ע~
 נוסחאות בשני נהגו שכבר שהי"ב~שה

 ~פרדי~
 ו~ח"~ולאשכנזי~"

 שנ~ייסד נסתבב
 ש~

 שלישית קהילה
 ט" ~חלק בספרי זה הזכרתי ובפירוש לנ~"~" דמיולא שעה" ה~את של ענין רק היתה לכתוב" היאךונסתפקו

סי"
 קמ~~

 המיבא
 ב~בר~~

 כנ"ל
 שאי~

 ~נות
 העיר" ש~

 ~ ש~ודנתי
 י~ו"ש~ וה~שה ה~יש לש~ות בנוגע

~"~~~~
~נית א~ הדבר" בעיקר לדון יש ~אלתכם בנוגע

 כתיב~
 ~ד נ~ונ ש~י" ~מה הנהר שם

 לשנות" פסק ב~ה לומר עלי וקשה~כשיו"

 המ~ך י~ידכ~ ב~הוהנני
 אתכ~

 בהצ~ה
 בעבוה"קרבה

 וחות~
 בר~ות חותמי בכל

 ~~יי~ י~~~י~~~
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 מש""כ

 דאי~א מ~ה ~~ריו" ~תחיל~
 ~שו"~

~אה""~
 סי"

 קכ""~
 ס~י"

 ~"ז~
 ~" לי שיש דמי

 יוצא השני והש~שמו~
 קיציר דהיינו הר~שון מ~ש~

 א"צ ~קין יצחק כגוןהשם
 ~~ו~

 מי~ו וכי"
 רוצה א~

לכ~ו~
 דשאני לנ~""ד" ~נין כ""כ לו אין ~יי""ש" מזיק אינו

הכ~
 או~ו קורין יש כל ו~פי ארי" ~דכי דשמו ~נ~"ד

 זה הרי לי~ל" לי~י" ליבא" ויש מרדכי ויש ליבמרדכי
 ס~י" ו" כלל ~כללי~" ~אה""ש דאיתא למהדימה

~"~ 
~~ולה

 לתור~
 או

 שמו~ ~שני חות~
 כגון

 ה~ול~ו~פי יצ~ק" א~רה~
 דצריך חקין נקרא

 ג~ לכ~ו~
~ו~י" השם" קיצור

 ש~
 ~שם

 יו~~
 ו~ו~ כ"~~" אית

 ז" ~כלל שם
 אשר ~~רי ~~ון שמית ~" לו שיש ~מי י"ג~"ס~י"

 ו~~ ל~ורה"~ילה ~~~
 וא~ וכו"" ~ל~"ז כינוי לו יש א"

 יש
 אחד~ם

 ש~ ג~
 את לחזור שצריכין ~אחר דנ~רות

 כות~ין הכינוי ~ש~ילשמי
 ש~

 וכו" הכינוי ~ם דנ~רות
 ו~י"~כ"ל"

 ~ש~
 יוסף

 ש~
 ~אית

 ל"ו~
 דיש

 ~~ו~
 הקיצור

הש~
 ונקרא יהודה יצחק כששמו וכגון שנקרא" כמו
 ומ~צ~ לי~יצחק

יצחק לכתו~ ~י~ לי~ איציק אותו קורין
 דמתקרי יהיד~

 אמנ~~יי"ש" לי~ איציק ומת~רי ~~ יצח~
 הי~ ה~חרין ~זה

 ה~וסקים ד~רי לפי נראה
 א"צ לי~ יצחק דמתקרי דכות~ין כיון בד~ריושהו~א

 ליי~וש לנקרא ~ומה דודאי לי~" איציק דמתקרילכ~וב
 שלא א~ל לי~"וכת~ו

 לכתו~
 קיציר את כלל

 הש~
 כמו

 ~" לו דיש היכא ~~~רי" ~שמו אושנקרא
 ש~ו~

 ונקרא
 מ~כ~~ ~ודאי השם ~קיצור א" ~שםרק

~~~~
 למה ~סייעתא נופך קצ~ ~יסיף רק הנני
 ~~בריכםש~ו~א

 מ~ הנ"ל" ~~ירורי~
 שהו~א

 וה~יא לי~יש" ~~קום לי~ כת~ו אם נ~ון ~שפיריכ~~ו ""לי~וש"" נקרא כל ו~פי ארי" שנקרא ~מי~פוסקי~
 רכ"ח סי" ~לי~אי ~מ~ד~ורה שי""מ מתשו"~זה

סי" ומ""~
 מ""~~

 ו~סי" ק""ל ס~ אה"~ ~ח""~ חיי~ ~~רי ומתש~

 ו~ו~קמ"~~
 הנני זה ו~ל הפוסקי~" גדולי משאר כיו~"ז

~
 שיש מה להסר
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 א~לי ~ספר מהמבואר לכאו"

ש~
 הנ""ל

 ~יכנוד~
 אשר

 משת~שים גי~ין ~דרי רו~
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 הוא י~נה
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 אות יוסף
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 כלל נקרא אין ואם ~זה"ל~
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 ~די~~ד אפילי לחוש יש לי~" ה~כונה וכ~~ו

 ר~ותינו מד~ת כנ""ל לי~" ~כינוי כלל מכונה ש~יניכיון
 נקרא דהרי ~~ני ~נד""~ אמנ~ ~כ""ל" ז""להא~רונים

 ~ד~רי וכמ~יאר כנ"ל" מ~~כי שם ~צירוף ג"כ לי~בש~
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 לכאורה
 יש "המכונה" שכו~~ין ""דכיון~כללים ש~ ~מ~יי~ ממ~
 לכתו~

 כ~ו ~~ש
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 להמ~יין
 ש~

 ~~כלל

ז"~
 יר~ה

 ל~י~~
 שכת~ יו~ר" לדייק י~ ~~~~תקרי גיסא

ש~
 פשו~ לי נרא~ ~ו~ ~ ~ז~""ל

 דמ~קרי שכית~ין דכ~ו

 בדיו~ לכתו~צריכי~
 ~~כלל כמ""ש נקרא ש~וא כ~ו ממש

 ס""קו"
 כ""~~

 צריכין ה~כונה כש~ו~~ין ~ה""ד ~יי"ש"
לכ~ו~

 כ~ו גמיר ~דייק
 ~מ~קרי זה ~ל~נין וכו"" שמכני~

 ~כ""ל~" יכו" ה~ה שיי~ו~~כינה

~~~~~
 הנ"ל מד~ריו

 דנש~נ~
 היכא ~ל~י~ו~א

 קורין דיש היכא הה"ד וא""כ לי~" ~רי"~צ~ו ש~~ות~
 ומדכ~~ כנ"ל" לי~ ~~כיאו~ו

 רק
 דנכו~

 יש שפיר ופשורי ~יקולי ~איכא היכא האש""מ כנ""ל" וכו"
 ~לשון או~ו ~קורין אף לי~ד~תקרי לכ~ו~

 כנ""ל" ~ג~גועי~
וכ""~

 ו~נוג~ לשי~~ו" ~ף
 ~לכה

 כ~
 ~ו~א

 בד~ריה~
כ~

 בכה"ג
 לכתו~

 ~די~~ד" ומכ"ש לכ~חיל~" אף כך
~ו~"~

 ב~שו"
 מ~~"~

 ~י" ~ח""ג
 קפ""ז~

 ד~שם כ"פ ~שם
 ~יי""ש~~ ~ר קצת ~ו ~שינה אף לכות~ושא"צ
~~~~

 ל~ינא
 ל~נ"~ דג~

 מש"כ נכון שפיר
 כנ"ל~ ~כ~""ג להקל תורה~~ת ~ד~ריכ~

 ~ז~ו~נני
 דוש~"ה

 יחו~~
 ~רכו~ חו~מי ~כל

 ~~~~~ י~~~י~~~
 ~~~ו ~~ו"~~

 ~נ~וו י~י""~
 ~נ~~

 ~""י" ~ו~~ ~~~י



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~~י~ן

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

 ~פ""~"~~~"ו

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

~~~"ר
 ~י~~~~~~יין ~~~~ ~יי~י~ י~~~

 ~~י~"~
~""~~~~~~~~~~~ 

 ו~~ר
~"~~~ 

 ~~~~~"ר
 ד~ר~"~

~"~~~~"~~~~~ ~  ~~~ר ~~ו~~ו" ~~י~ני ~~~~ו 
ו~יי~י

 ~~ו""~
 ~~ו~ו~ ~~ני

 ו~יו~י

 ~~רי וב~~ ~וו"~" ~~~~י~ב~ ~~~~~~י ~ו~~~ריד~~
 ~~"~ ~"~~~רר~י

 יד~נו
 ~ר~"~

 ~~"ר
 ~~י~~ ~~~~

 ~ובר~ ~~ו~~ב~ ~ז~ ~~ני ~~י~""~"~ג~יו~
 ~~י

~~~ר
 ~נו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~וו""~ ~~ ו~~~ב~

 ~יו~ ~ ~~~~~"~
 ~~~רנו

 ~~~~~ר" ~~ ~~י~""~ ~~
ו ~ ~~י~ר ~ ~  כו" ~כ~~ ~י~ ~י" 

 ~נו~~ו
 ~~ו~~

~ ~~~ י~ ~~ר  ו~ו"" ~~ו~ 
 ~~~י~~ ~~ו~ ~~~י" ~~ ~י ~~ ~~~~~
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

 ~~ ~~~" ~~~~ ~~ ~~י ונ~ר~ו~רי""~
 ~~נו

 ~~ר~~
 ~~~~ ~~~י ~~~~ י~ ו~~~~~ר ~~ו~~"~~~נו ו~~ ~~י~~ו" ~~י""~ ~~~ ~יו~~ ~יר ~~~~רי~~י~
~ ~~יר~ ~~~ ~~י~ ~~ ~~~~"~  ~ו~ ~~ 
 ~ו~~~

 ~~ו
~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~  ו~~ ו~ר~" 

~~
 ~~י~~ו

~ ~~~ו~ ~  ~~~ ~ג~ 
 ~גי~יו ו~ו

 ~~~יי ~ני ~~~~" ~~ ~~ ~~וי ~~~~י~~ו" ~~
 ~~רי"~ ~~רי ~י~ו ~~~ ~ ~~ ~~~~~
 ~~ ~ו ~~" ~ו~י ~~ ~ו~~ ~~ ~~~~~~~
~נ~

 ני~ר ~יו ~יו~~ ~~~~ ~י ~~י~~ ~~ ~ו
~~~ו~ כ  

 ~~~ג
~  ~~~~~ ו~~ ~~ו~י~~ 

 שמות ~יב בספר כן ראי~י באמ~~~~
 וכו"~ סופרי~ עיני מאירהמחבר ~מא~ גי~י~
 ~אות ש"א

 ס""קא"
 י"~

 שהעתיק
 ~ו~~

 הש~ות קינ~רס את
 פ~חי ס"~מ~מחבר

 תשו~ה~
 השמו~ ~יני בשם

 שנ~פס

 הר~ב""~~~ו~
 ~פיס ח""ג

 ~ש~ ב""~
 שפירא" ~~רי""ש

 ולא עבר ~~תקרי לכתוב יש ע~ר כל ~פידנקרא
 ש~ אנשי חי~ושי מ~" ה~יא ושובה~ונה"

 ~מהגר"ש
קליגער

 שנצ~ר~ זצ"ל~
 אבי בשם ~נכתב דלבו~" ~ג~ון

האשה
~~ 

 אברהם
 ה~כונ~

 עיבר
 ~אחרי ביי""~

 צריך הי"ובאמת העי""~~
 ~תו~

 ~לא
 יו"~

 יה~על
 הל~

 לדרכו
ו~וא

 מקו~
 ~יב הבע~~"ח ~עיר וע"ז כשר" עיגון

~מו~
 ו~וא ה~כונה ~זה לכתוב ~יש ו~מע ~ וז""ל גי~ין
 ~קו~ם שהו~א ממהלהיפוך

 בש~
 שפירא המהרי"ש

עכ~ל~
 ~יש מ~ש""כ שפירא" ~~הרי""~ כ~ברי ס"ללא ש~ אנשי דחי" גי~ין שמית ה~יב העיר כבר~~י
 לכתיב יש שפירא ~מהרי"ש ל~ברי ואילו ה~כינה"לכתוב

 ושפיר~מתק~י"
 ה~את~

 ~~רי מ~שו" ג~ילה ראי"
 ~י" ~ח"איושר

 ק"כ~
 שהשיאל במעשה

 כ~~רי עש~
המער~ר

 שכת~ שלכ~
 נוק~י ולבו מענ~יל" המכונה מענדיל עבר ~מ~קרימנחם אברה~ הש~ בנדון שס~רו ~ג"פ

שצריך
 ש~ אף אחר" ג~

 דיש ש"א ~קינ~" בפת"ש
 הוא כי עבר דמתקרי ~ברהם~תיב

 ש~
 עבר" ~תירה

 וצריך לא~רהם וכינוי הוא חיל דשם מ~~בר יותרכי
~ש""א ש~ אהלי מס" ה~יא יושר והאמרי המכונה"לכ~וב

 ~~ או~
 לכות~ו וצריך נא~רהם כינוי עברלן ~~ר

 ש~תורה עבר שהשם כיון ~א~ת וכ"נ י~ו"ש"~המכינה
 ע~ר" כזה בסגול נקרא ע~ר ו~זמננו ~צירי" ב~"~~וב
וג~

 שם אינו א"כ אבר~ם" היא בתורה העי~רי שמו
 ו~ר~ וכו"" ~"~"קו~ש

 לקרות רגילין אנו אין דעדיין

בש~
 ע~ר

 ~בצירי~
 ל~ני של ש~ית מאותן דהיא כיון

 ל~~ר דיש כ~ב כן על וכו" ~ורהמתן
 ג~

 אחר
 ולכ~ו~

 מנח~אברה~
 עבר והמכינה מענ~ל המכונה

 עכ"ל~ וכו"מענדל ~~~גול~

~"~~
 ש"~ ~ש~ ש~ אהלי ס"

 אות
 ע"~

 וכו" עבר
כינוין

 לא~ה~
 כתב לה~יא הרי לכות~ן" וצריכין

שה~
 לא~ר~~ כינוין

 ילא
 לכות~ן וצריכין ב~"ע" ש~

 ~וז~ו~~~כינה"
 לב~

 ~פעיה""ק מהמנהג
 על גם דמ~קרישכותבין ירושלי~

 כנו~ע~" כינוי ש~

~~~
 ~ן

 ואם עמכם" הצ~ק שעשיתם מה כי הנלענ""~
 לאידך נעשההי"

 גי~~
 צריכי~ הי"

 ל~~ר
 אם אפילי הנ"ל" באופן כ~נע~ה והש~א וכנ""ל"אחר ג~

 צריכין היו לא ~י די~בד" רק כשר הי"לא
 שני" ג~

 אות ל""ה סי" ~ח""א יצחק ~נחת בתשו"מדברינו שלי~"~" פאלא~שעק ~והרימ"ד הרה""ג בזה שהביאוכמו
 וכ""כ קנ"ג~" ס~ ח"ח ק~""ז ~י"ח"ז ~

 ~שו""~
 זו~א ~תחא

 דכשר ננד""ד ו~"ו ג"~~ סי"~חא~""ע
 א~

 כנ"ל~ לכתחילה

~~~
 כ~י~~ ~~~ם שכ~~י מה

 ~וו""ד ע~יר
 ~י~

 הבי""ת
 ~~וס" כן מבואר הרי כן" עצ~ו שחו~ם כיוןלרי""ש"

 ש~ הא~ליו~כללי
 ~~ל"

 יו"~
 סעי"

~"~ 

 התנועה אם ~ וז""ל
 נח ולאחר~ חיריק היאאחרונה

 א~ נרא~
 ~מב~א

 כות~ין החיריק א~דוחקין
 יו""~

 לאחרי"
 וא~

 אין
אלא דוחקי~

 שממהרי~
 ואין ~מב~א

 החירי~
 נרגש

 אי~
 כותבין

 הוא אם ""אךיו"~"
 א~ חות~

 עצ~ו
 ~יו""~

 לשנית אין
 והיו~ין וכי" עבר הנ""ל ~אה""ש וכ"כ עכ""ל"מחתי~תו""

תליי~
 פשו~~ וזה ~כ""ל" ובח~י~ה ב~~~א

~~~
 גם

 בני~ונכ~
 שאמר

 לו שיש האשה א~י לכ~

 ביו"~ לחתו~קב~
 שלו ע~יר שם ושאין

ע"ש נקר~
 ~בצירי~ ~ב~

 ~רה"ג כ""ז וכ~ש""כ בקראי ~א~ור
 נכד שהוא ש~ת~רר שלי~"א" הנ""למיהרימ""ד

 עביר א~רהם יהו~ה מיהר""רהמ~ו" הח~~~
 מ~יגו~

 היה אשר

מקיר~
 בעל אצל מאוד

 אהב~
 זי""~" ישראל

 וכ~
 ב~" בנו

צווא~
 מזכיר אבא

 כ~
 וכ~~ ~יו"ד עביר אביי שם

והביא
 ש~

 ~~רהם ~ו~"ר הצדיק הח~יד נכד שהיה
 ~רב בעיני ינכ~ד מאוד חשוב והיה מזאיוי~קאעביר
 ~על מזיד~שיב צבי מו"ההק~יש

 זי""ע" צבי ה~~ר~
 ש~צדק ו~איהרי

 ו~ו~ ע~כ~
 ב~י~ור עשיתם

 הג~
 כנ""ל~

~~~~~
 ה~רובי~ ~רדותי

 וד" ושמח כשר חגבברכת ואסיי~ ~צר" אני מוכרח
 י~ריך~ שנותכ~

 ברכות חיתמי ~ל וחותםהדוש""ת

 ~~יים י~~~י~~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~~י~~

 ~~~~ ~~~~~~~י~~~י~
 ~י~י ~ר~~~י~~ ~~י~י~ ~~~~
 ~ור~י~

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

 ~~ ~~ו~ ~~ו~"~ו~י~
~ז~יר ~~""~ ~י~" ~~יגו

 ~י~~" ~~~ ~~~ ~~~ ~~~י" ~י~ו" ~~

~"~~~
 ארן מג~ולי דהוי זה לוד כרחך על דהרי
 דהוי דר"~" לוד אותו הוה לאישראל"

 כדאיתא לירושלים" יום מהלךרק
 ~ב~סכ~

 ביצה

ד~
 היה רב~י כרם ותניא אחד~" יום ~מהלך מ~ב מןלוד מ"ב~" פ""ה שני ~דמ~שר מתני" על דהביא ה"~"

 היינו רש"י ופי" וכו"" ~בי כפר בצד לוד במזרח לר"אלו
 והרי ~י""ש" וכו" יו~ ~~ך ב~וך ליר~לים לודבין

 מהלך הוי ירושלים ~ד המ~רב מן היינו א""י~~ום

~
 ~"ו ד"ה ~""א כ""ח ~ב"ב בתוס" כדאי~א ימים"

 ~ו~י"יום~"
 ~ר~

 הש""ס ~ל עינים יפה בהגהותעי" הוו" לוד ~רי ו~כ""ח ~"ב~" ד~"ג
 ~גי~ין~

 ואותו שם"
~ דר"א" לוד הוי לא הגבול" ~ל דהוי דמתני"לוד  ו~וד" 
 ח""ל" הוי לודים וכפר מ~רב" מצד דר"א לודדהרי

 ר~
מוב~

 איתא והרי בש"ס" כמבואר דא""י תחומא בין
 ~ירות ליכא א""י של ~רבו מצד המתני"" עלבר""ן

 ~ל וקשה אחר" לוד דהוי ו~כ""ח וסמוכות"~ובל~ות
 וצ~ג" מאירהרבינו

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

 ~~~ ר~~~
 ו~~גו~ ~ר~ ו~ ~~ ~יו

 ~יו
ו~יו ר~~

~ וי~~ ~"~ ~~ר~~ ~" ~~~  ~ר~ ~~~~ 
~~

 ~~~ו
~ ~~~~י~~ ~~~ ~~י~~~ ~~  ~~ ~יו 

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

 רק~~~~~
 הוי פלשתים" של וחנר

 ב~רב~
 א""י" של

 פלשתי~די~
 ~פ~ ~ין ~י"ד~"ובבר~שית ~ת~ו~"" י~מ""ש מ~ב" ג~ול הוא

 ו~~ יש" ועוד קדש" היא
 ~ום ~""ז~" ~בראשית הקרא הביא במ~ני" ורש"י~ן"
 א"י של ~הוא כ"~" ~ד~ראשית הוא האי לומרדא"א

 בסיפא כדאיתא א"י" וממזרח ח"ל הוי ובמתני"ובמערבו"
 של קדש ה~וס"" ולפ~"כ התוס"" וכמ"~ד~ני""
 מ~רי היינו כ"~" ~שביהוש~ קדש אותו הויאברהם"
 יהוש~ של וקדשמקל~"

 ~י""~~
 ו~יר בצורה" ~יר הוי

מקל~
 דף מכות ~ב~ס" וכמ"ש ~ם" סמוך

 י"~
 ~ר דקדשלמימרא דהקשה"

 וה~ הוי" מקל~
 מ~צר ו~רי כתיב

 ק~ ~רי ה~~י ושני ואד~י"וקדש
 כגון

 ס~קוו~
 ואקרא

 אי~א דהרי ~"ז" הקשה הפנ"י אך~סליקו~"
 מדרו~ משולשי~" דיה~ ושלש~"שם" ~במכ~~

 כמו לח~רון
 לקדש ו~כם לקדש" כ~כם ~כם ~ומח~וןלשכ~" מח~רו~

 דאברהם וקדש בצפון" דקדש למידין" נמצנו לצפון"כמ~דש
 איפכאהוי

 בדרו~
 מח~רון היינו הנגב" ארצה ויס~ דכתיב

 אחר ~ירוש שכת~ו באחרונים וראי~י לדרום" ~צפוןלקדש"

 ש~יהוש~ היינו נפ~לי שבהר קדש ועפ""זבתוס""
 דהיה דאברה~" קדש היינו דכבשו" בספרי שאי~אומה בבל" ~ולי כבשו לא קדש אותו ואך דאברהם" קדש~"ה ~כ"~

 א""א אך מיירי" שבה"נ ~קדש ומתני" א"י שללמ~רבו
 בית בין חושב בספרי ~רי כן"לומר

 סוכ~
 נמרה ובית

 מ~ני" וא""כ מיירי" שבה""נ דבקדש ומוכח בצפוןידהוי
 ~ולי כבשו הרי שבה""נ" בקדש אם מיירי"מאי

 ו~""כ א"י" של מ~רב לצד דהיה א"א שבאב~ם"ובקדש בב~
 הימים בד~רי הנזכרה יששכר שבנחלת ~דש דהיאכתבו
 בכלל והיתה ו"~"~א"

 כיבוש בכלל ולא מצרים ~ולי כיב~
 הי~" מדינת בכלל היא והרי בבל"~ולי

נ~
 ~~ו ~~י~ ~רי~~" ~~~~ ~~"י ~~~~~

~~ 
 ~~~~ ~~ ~~י~~~

 ~~ו~~" ~~י~ ~~ו
 ~~~~~" ~~י~ ~~~ו~ ~~וו~~

~~~~

 שליח דל~י~ו~א לומר ~פשר היה ל~נ""ד
 הכתיבה הכל אז דהרי איצ~ריך" לאלקבלה

והמסירה
 שליח ל~י~ו~א ואך אחד" במקי~ נ~ש~

 ~מלשו~ ומשו~ גי~ין" כ~יב ~לאלה~אה"
 המתנ~

 היההמביא"
 משמ~

 ~~אה דה~שה ~באה" שליח היינו
 לומר צריך היה לא דזה לרש""י" וסבירא להב~ה"שליח
~~~י

 ~כ~~ ~כ~""~ נכ~~
 ~~~ר

 דאנןרש""י דשי~~ ~רבה" ~לי~~
 חיישינ~

 וא~ ו~ומד" כ~וב ל~שכח
 ב~ני ~ו~ר

 ד~תמא הר""ן כתבנכ~ב"
 כיון ~~סהיד" לש~~

 נכת~בפני ש~ו~
 שהיה לזה שליח עש~ווהיא ~~" ונותנו בפניו כ~בו אחר חיישינן לא שוב

 בש~~
 כתי~ה

 דלא לק~לה בשליח כמו וי""ל חיישינ~" לא האיכולה הראשו~ שכת~

חיישינ~
 ל~ה ~ל נ~נה שהיא אמירה" ~לא

 ל~שו~
 שליח

 שיוס~ איר~ זמן ב~ו~ולקבלה"
 נתן ~~ר ש~ון בן

 האי כולה בו" וחזר אשתו" לנרש~יניו
 וזה חיישינן" ~

שייך
 ג~

 ששלחה ז~ן שבאותו לומר דרח~ק לה~אה" ~שליח
 ~י""ש~ ו~ומד כתוב אשכח ג~" לה לה~יאשליח

 ~ו~ר ~~~ו ~~~י~ ~~י~ ~~~" ~~~"י ~~~~~
 ו~~

 ~~~~ ~ ו~י~ ~ג~ ~ו~~ו~~
 ~~ו

~~~
 ~~ו~~~~

~~~~~
 שליח הוי ד~י משו~ כן" שכתב לינראה ~ר""ן" ~""ז ~פמש""כ רש"י" דברי ה~שך לי

~ב~"
 ~יו~

 בפני צ"ל אינו בקב~ו" נתגרשה שה~שה
 לא דמדינא דכיון דמילתא ו~~מא נחתם" ו~פנינכ~ב
 שמ~ החשש" מפני אלאצריך"

 אלא ~ר~ו~ו"לחוש אי~ ויער~ר" ה~~ל יבא
 כשהו~

 לפי להולכה" ~ליח נ~נו
שבשעה

 שהג~
 בש~ה הרי לקבלה" שליח לידאו לידה" נ~נו כשהוא ~בל וי~~ר" ימלך ש~א חששולפיכך ~דיין" ומגרש נו~ר אינו ידו" מתחת יוצא

 שהג~
 ~וצא

 מתח~
 ידו

 ומגרשגומר
 היה דאם מזה" והיוצא ~כ"ד" וכ~

 לחלק אפשר היה לא מדינא" ובפ""נ בפ"נ לומר דצריךהא ה~ע~
 בפ"נ צ"ל היה דב~רוויי~ו ~ב~" או להולכה שליחבין

 אלא מדינ~" לא ובפ"נ בפ""נ שצ""ל שהא כיון אבלובפ~נ"



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  וז~ כנ"ל~ לחלק איכאמחשש"
 ד~ריו ה~ך רש""י כוונת

 וכו" לו~ר ה~ביאושליח
 "~ו~~~

~ ~ג~"" מפורש  ר""ל 
 צ""ל~ ו~""כ ויער~ר" הב~ל יבוא שמא חשש אלא הוידלא
 לק~לה ולא ~ להולכה" שליח עשאו הבעל זהושליח
 בקיאי שאין לפי דרבה ~~מא ~וד איתא ד~ג~"ואף

 ~ב~""ב ~תוס" כ~בו כבר אךלש~ה"
 שהקשו לפי~~ ד"~

 צריך אין ג~ו ~הביא עצ~ו הוא ~בד"ה~" דתניא~א
 ש~א חיישינן אי מ~לוחו" הוא ~ש ובפ""ני ~פ""נשיא~ר
 דרוב בסמוך" דמסקינן ר"י" ואו~ר וכו"" ~~ה נ~הנא

 שלאדמסתמא ב~ל~אי ל~ז אלא וליכא ג~ירי ספרי וסת~ הם"בקיאין
 כד~

 עי" כלל" חיישינן ולא יערער לא לקבלה שליח כןוכמו ~י"~" וכו" מער~ר לא דתו ללעז" אפילו למיחשליכא ב~צ~י" הבעל שמביאו והכא י~דער"
 לגי~ין~ בחידושיו נזר אבניב~~ו"

~~~~~~ "~~ 
 ~~~~י~ו ~~ו~~" ~~" ~~~~ ~~~~
 ~~~י~" ~~ו~י ~~~ ג~י ~~ו~~~~ו"

 ו~יוו ו~~"~~ו~י~
 ~~י""~

 ~~~ר
 ו~י~~ ~~" ~~ו~

 ~וי ו~""~ ~~י" ~~~ ~~י ~~ו~~ ~~~ ~~י~"יוכ~
 ~~~י~ו~~י ~רי""~ ו~~~~ ~~""~" ~~""~ ~""~ ו~~ ~~~~~"~~י~

 ~י"" ~~~~~ ~~י ~~~ ~~~יו ~יי~~ ~~" ~כו~
~~~

~ ~~ ~וי ~~ ~י~י  ~~~""~~ ~י~~ ~י~" 

~~~~~~
 לומר בזה

 בהקד~
 דרבה דב~~~א

 מדינת ~ני אין לפי~" ~בד""ה רש""י פי"לש~ה" ~שי~

 לכתוב שצריך יוד~ין ואין תורה" בניהי~
 דדיינא ספרי סתם דמסיק" אחרי ואח""כ וכו""האשה בש~ הג~

 וש~ה כשמו ששמו~ירו מבני לאחד שנכתב כגון ו~ומד" כתוב דאשכחדאיכא מ~ו~ רש"י כת~ דאצריך" הוא ~בנן גמיריימגמיר
 כש~

 ובזה ~י""ש" לגרש ונמלך
 והוא לש~" נכתב אי ~" שאלינן ד~מילא שוב צ""לאין
 רק בעצמו" נשמה ~ל החששול"ה בקי~י~" דאין חשש דיש בה"א" רק צריך וזה אין"או~ר

 ג~
 ~""כ פ~ולין" אשאר

צורך
 לשא~

 י"ל לש~ה" על רק החשש למסקנא אבל
~ רעק""~" ~תוס" ~יין קמסהיד" ~~הדסתמא  

 ואומר זו" של ~~לה של שלוחו שהוא כיון ועוד ~"ז"כת~ ~והר""~
 להקל תולין ונחת~"שבפ"נ

 שבע~ ואו~
 כ~בו זו של

 כת~ו א~ר ש~א חוש~ין ואין שליח" ועשאו בפניווחת~ו
 ואח~בפניו"

 מצויהדבר שאי~ שליח" ועשאו לו" ונתנו זה" מצ~ו
 כ~

~ ~י""ש"  דבשליח סופר" הכתב כתב ובזה 
 שמעון בן יוסף שמא אמירה" ~לא חיישינן לאלקב~"
 כתבואחר

 ונתחר~
 שאשה ~ש~ה כן ואקרי לזה" ונתנו

 כולי ~ו" וחזר אשתו לגרש עיניו נתן אחר ~"ששיוסף איר~ ז~ן באותו ~~לה" שליח לע~ית לבה אלנתנה
 וזה חי"שינ~" לאהאי

 ז~ ולפי ~ רש""י" ~ע~
 לא שוב

 ש~שה שלי~ ~"י לו שמזכה היכא מ~בד" ~ידיקשה
 לקבלה שליח דהוי דאףאדון"

 זכ~ מ~ע~
 רחוק דל"ה וכו"" ו~ו~ד כ~וב אשכחדיל~א חיישינן מ""מ

 כו~
 האי

 וק"ל~ העבד ולא האדון" ~שה ד~שליח כיון כך"שי~רמי

 ~~ו~
 ~~"י ~~ ~~~ ~~"י

 ~י" ~~~ ~ו""~ כ~
 כ~~ ~~~ ~~~~י

 ~"~~~ ~~""ו ~~ו

 מ"מ לי~" מעבר ~שמ~ ד~דה""י דאף בזה" רש"י~~~~~
בכלל

 ג~ ז~
 ~ש~ה

 לא"י חו""ל בין דהגביל צדדי~
 יבש~הוי

 היינו ב~תני" לקמן כמ""ש י~י ולא
 מז~

 דרים

 כ~ב והר""ן י~" הוי מערב ~צד דרקצפון"
 בא~~

 דהכוונה
 ~ירות ליכא צד שבאותו לפי א""י" של מערבו צד שלחו""ל

 ואפשר ~ליג" ~י~ שהרי וסמוכות"מובל~ו~
 שג~

 כוונת
 ~ו""ל דומה שהיא חו""לכל

 אבל עי""ש" הי~ שבמדינ~
 לא דלישנאפש~א

 אותן דודאי לפ""ז" וקשה כ~" מש~~
כ~יתא ל~"~" ובפ""נ בפ"נ צ""ל אין וסמוכות המובל~ות~~ירות

 אלא ר~"י בא ולא ש~ובל~ות" כיון חו"ל ~רילא ודאי דהיינו די"ל סו~ר והפנ""י ~דיא" ~ג~
וצ"ל ~ן" חו""צ ~כלל אפ"ה דס~יכי א~""ג מוב~ות" דאינםהני לרבו~

 בפ~
 ובפ""נ

 ורק~
כיון מצריך" גמליאל ור" מובל~ו~" וחגר

 שה~
 ומותחין הישוב" מ~יקר רחוקים

 לפני~ החו~
 בזה אשר מובל~ו~" גוונא תרי הוי ולפ""ז וחגר"~רק~
 מש~ע לא שי"ף ו~~הר"ם ~י""ש" ור""א ור""ג ת""קפליגי

כן~

~"י" ו~י~ ~~ ~~וכ~ ~~י~ ~~ור~" ~~""~ ~ר~""י ~~~~

~~~~~
 ונר~ה בזה" ר~""י ב~י ~אי ביאור

 הר""ןד~רי ~הקד~
 שכת~ ש~

 נ"כא א"י של מערבו דבצד
 דאי~א מ~ה ~ליו והוקשו ו~~וכו~" ~ובלעותעירות
 דליד מ"ב~" פ"ה שני ~מ~שרב~~ני"

 מ~
 ו~מילא המ~רב"

נשמ~
 ו~ובל~ ~סמוך ~וד דכפר

 ~~רבי גבול ~ל הוא
 הוי לוד ~הרי קשה" כן נא~ר א~ אך ~כת""ד" א""ישל

 אחד יוםמהלך
 מי~ושלי~

 ~במס" שם במתני" כדאי~א
 וא~ ד"ה~~ביצה

 ~ב~"מ ד~רי~~ה א""י" של ב~חום הוי זה דלוד נא~ר
 דכ""ח~

 כדי הוי יום ד~"ו ~יתא
 ~חרו~שיגי~

 וא""~ התיס"" וכ~בו פר~" לנ~ר ש~ישר~ל
דהל~

 ~" א""י
 מ~ו~

 ד" על פרסה
 ~או~

 ו~~לך פרסה
 עשרה ~וי בינוניאד~

 מ~ וירושלי~~אורך" יו~ ארב~י~ דהוי ביו~" פ~~ו~
 שהיא ~ירדן

 יום מה~ך א""י תחו~
 ~" ~צד נשאר בביצה~" ~כדאיתאא"

 די"ל יו~" ל"~
 ד~~

 א~ל פרסה" ~אות ארבע היו וי~רי~"כר~י~
 ובר""ה ~י"ש" כ"כל"ה מיוש~

 ~ד~
 כ""ג

 ~"ב~
 וא""כ בצ"~" הניחו

א~
 מ~רב לצד א"" יום רק הי" הירדן" דש~ מז~" לצד
הי"

 וה~יר א"" יום ~הלך רק ~לודוהרי א""י" תחילת הוי דלוד כאן איתא והאיך יום" ל""~
 בז~

 בהג~ות
 וכת~~יני~" יפ~

 ליכא ~ערב ומצד ב~~רב" אינו זה דלוד לומרדאפשר מידי" ל"ק שוב וא"כ הוי" לוד ~רי ד~כ""ח
 דברי קשה דלפ""ז ה~יריתי כבר ~אך וס~וכות"~יבל~ות
התוס"

 כא~
 ~~""ה

 ללוד~ לו~י~ ~כפ~
 ר~ינו בשם ד~~יאו

 כ~~~ר~ ~ירו" ~ם הזכיר ר""א דפ~"~~"ר
 ~ירושנים א" י~~ ~הלך רק ל"ה ר""א של ~ירו לודאו~ו דהרי כ~" לומר אפשר והאיך עי""ש" ללוד ר""א ~חרל""~~" ~~נ~דרי~

 ~~~ס"כדאי~א
 ביצה~

 לר""א לו הי" רבעי כר~ ש~י
 ו~~ ל~ניי~" להפקירו וביקש ~בי" כפר בצד לוד"במזרח
 לוד ~ין לודי ב~רחרש"י

 ~~ יו~ ~לך בתוך לוד א~רינןדהא יו~" מ~לך ~תוך לירושלי~
 המ~רב

 לוד אינו דזה ~כ""חוא""כ ~י"ש" וכ~
 שפיר ובזה א""י" שבת~י~

 לא לו~ר" דבא רש""י" ~כוונתיתכן
 ני~

 ר"א של ללוד
 מכפר ~ובא רחוק דהוי ~ובא" רחוקד~וי

 ~ודי~
 ש~יא

מחו""~
 ה~מוכה ל~ד אלא

 וכנ"ל~ א"י ~~חו~ ~

~~
 ~יו ~"~ ~~~~~

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

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



~ ~ ~ ~

םי~ן
~~~ ~~~~~~~

 ~ד""ד~~~~"
 ~""ב~

 גט "~~ביא"" ~נן אי"
 ב~~ ה~בי~ וכו""למדינה ~~דינ~

 וזה ~~~בר~" וו~ו
 כ~ל הוי דאל""כ יו~ר"ניחא

 לשו~
 וכו" אלא" וכו" ~"צ

 ~ש""~ ובגיר~~צריך"
 ו~~ן~ בב~" ~חיל~ ד~וי ני~א

 וכו"~ ~ו~~י~י

~~~י
 ז~

 ~שו~ צרי~" אין ~~~רו ~ה
 ~גר~ו

 ~וד" ~יון וצריך ~הר""~" ~יין ור"א"~ר"ג
 באו ד~כ~ים כיוןדמ"מ

 ר~
 ~דו~ להוסיף"

 לדייק הוצרכו
 כן" ס""ל ת"ק גם בזה הלא ור""א" מר""ג דגר~ימאי
 היה מביא" אטו מוליך גזירה משום ד~~מא דר""לולמאי
 א~ בזה" לו~ר דרצונם לומראפשר

 בענין גזירה דס"ל
 ר"א" כמו במדה"י תחליק שלא ג"כ דס""ל ה"א והי"בפ""נ"
 ס"ל לא דבזה לבאר" צריך זה גזירה" מ~ין ג"כדהוי

 לזה~ זה גזירה מדמה דאין ~שוםכר""א"

י~
 ~~ ו~ ~~~י~יו ~ג~ו~י~" ~~ ~~~י" ~~ור~ ~ג~" ~~~~ני~" ~ג~וני~ ~"~ ~~~"י

 ~י~ה ~~~ ~יר אומר" יצחק ר" אי~א" בג~~~~~
 ורש""י יכו""בא""י

 שבי~
 הא בכ~ן

 לרבהוא"כ דרבא" נ~י לי" ואית כרבה" ס"ל יצחק דר" משוםונראה בא""י" דהית~
 אי~

 צ""ל מדינה באותו דאפילו בחו""ל" נ""מ
 דפסקו ~ה לפי אבל בא"י" זולת ~ובפ""נ"בפ"נ

 ~ל"~פ"ז הרמב"~
 ~אה""~ והש""~ גירושי~~

 ~עי" ק~"ב סי"
 וי""לכרבא" א"~

 ~"כ כן" ס""ל רש""י דג~
 שבי~

 לבאר א""י"
 בזה~ נ""מ בחו"לדגם

י~~
 ~" יכו"" ~~~ר~ ~~~~ ~ו~ י~ו~~ ר" ~~~~י"

 י~ו~~ ר" ~~רי ~~ ~יי~ ~~~~~~~
 ~י ~"~~~"

 ~ו~~~
 ~~ ~ר~~ ר""י

 ~~ ר""~" ~~י
 ר"ג

 ~~ ~ר~~ ~ו ~~י~ ~~ ~~~~~
 ו~""~ ~"~~ר"

~~~
 ~~~וו ~י ~" ~"~~~" ~י~ ~ו~~י ~~זר~" ו~~~ו

 ~~~ כ~~ר~" ור~~ ~~ז~~ ~ר~~ ר"י~
 ~י~ר

 כוונ~
 ~~ו~""י"

 ~~ ~~ור~
 ~ו~ר ~" ו~וי ג~" ~~~יו

~~~ 
~ ~

 ~ו
 ~י~ ג" ~~~" ~~י~ ~ר~~

 ~~ ~~~"ו
 ~~~ר

ר""~
 ~~ ~~~~ ~ו~ ~י" ו~~ ~~י~יו" כ~""י ~~~ו

 ~~~ו

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

~י~
 ליישב

 דקש~ ~~ בהקד~
 ~~וס" דברי ~ל

 כ~בו" ~ר"י ~ירון ש~ביאוד~~ר
 ו~~

 יש
 שייך ד~ה ~פנ""י ו~~יר וחגר" רק~ גביל~רן
 ברק~ ~מיירי וחגר" ר~~ גבילתרן

 א"י" של וחגר
 רקםהרי

 וחג~
 בארן א"י של במ~רב הוא מא""י" שהוא

 במזרח" שהוא וחגר ברקם מיירי ~א ו~תני"פלש~ים"

וכ~~
 וצ"ל היו" חו"ל ודאי וה~ ר""י" מקודם התו~"

 ר~ם היינולאו דר""ג" וחגר ברקם דאפשר בזה" לי" איכפת לא ז""לדר""י
 מצינו מ~לא הכי לי" ~ו~שמ~ יהודה" ד~

 תרילהדיא
 חג~

 מצינו דבק~ש
 כמ~

 שנקראו מקימות
 וא~ בחגר" משא"כ~דש"

 וחגר רקם נקט דר""ג אפשר
 שבצד ברקם דמיירי~ימנא"

~~ 
 דהיינו

 ~~ר~
 וכתב

 פלשתים ד~רן לומר אפש~ היה דמסתפינא ~ו איעוד
 קצה ועד המזרח קצה מן א""י של דרומו כל כנגדה~~

 וחי"המערב"
 מפסי~

 והיינו א"י" ובין מצרים ארן בין
 פלש~י~" ארן דרך א" נחם ולאדכתיב

 נ~י" ~~~ וכ~

 ב~דרש" כד~י~א ~נש~ים ~ארן ~י~ היבוסי גבולש~רי
 וילך~גבי

 ה~ל~
 ואנשיו

 ירושלי~
 ~ארן יושב ~יבוסי ~ל

 ה~ורים הסרך ~דוגו"
 ו~פ~חי~

 ~בא לא לאמר
 והיו היו ~בי~לך של ו~זר~ו ה"~" ב"~בש~ואל הנ~
 ~ל שנ~שו פסח" וא" ~ור א" צלמי~"ש~י לה~

 ש~
 וי~קב" יצחק

ובפיה~
 השבו~ה

 שנשב~
 הי" וירושלי~ לירושלים" סמוך ממש הי" יבוסידגבול וידו~ ~י""ש~" לאבי~לך אבר~ם

ב~זרח"
 וכ~

 ~צינו
 בסנ~דרי~

 ~דצ""ה~"
 דשט~

 ל~וד איד~י
 ~פלש~י~ ~~~ פלש~י~" ל~רן ד~שכי ~דכטבי"

 ~~וך
 היינו פלשתים של ד~רחו אפשר וא""כ הי""לירושלים
 דהיינו ויצחק" אברהם גרים היו ושם ~רח"מרקם
 פל~~י~ י~ וגביל דרומית"מזרחית

 ~~רבית היינו
 ~י"ש~ וכו"דרו~ית

~~~~
 ו~""כ חו""ל" דר~םנט~ה של~ ר"ג" דברי לפרש ר"י כוונת ~זה לו~ר יש

 ל~לוגינהו דבריו" דיי~
 ~יינו למזרח" מרקם ~קודם ואמר ומזרח" רקםבתרתי"
 ב~מת ~צמו ור~ם רקם" כלות אחרי מתחילחו"ל

 גם בפ""נ ל~נין היינו בלבד דמה ואךא"י" הו~
 רק~

 ~צ~ו
 התוס" כדברי וכו" מ~בר וכו" אשקלון וכן כמזרח"דינו
 לגיטין ורק כא""י" ~כו ס""ל ת"ק דגם וכיון הר""י"בשם
 שפיר~ וא~י כא""י דינו לגיטין דגם ר""מ דייק כא"י"ל""ה

י~~
 ~~~גי"

 ~~ו~~יו" י~~יי~ ~יררי~ ~~יו י~ ו~~
ו~ר~"~

~~~~~ 
 ~~ויי~" ~ו~ "~~ר~~"

 ~~ו~~יוי~~יי~
 ו~~

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

 ל~קד~~י~
 בלשו~ אית~ ד~~מי~ הא" ~ל

 ~~""ל
 "~~ר~ר""הב~ל

 ד~ לק~~ ~יי~
 ול~~מים ~"א נ"

 הגירסא ~ירושל~י לשון ו~יין מ"ם~" ~בלא"~~ר""
 ~ל יו""ט ב~וס"~~~יר ~~ לייש~ בכאן כיון ~רש"י ונר~ה ~ורר"~ב~ל

 הב~ל הלא ~~יררי~" לישנ~
 שבאה דלקוחות~~ר ~~""~ התו~"" דהביאו הנ""נ ולירושלמי חד" רקהוי

 ~רו~
 אבל ניחא" הכתובה ~הם

הר"ן
 דל~ני~ מסי~

 ~רעור א""צ לקוחות
 ט~נינ~ דאנ~

 להם

מזויי~
 כיון ליישב התוי"ט וכתב נ~קויים" שאינו כל
 ~וררים לי" קרי ו~כי דשני~" כ~רעור ~רעורוממילא ~ו~" ~ר~ור דב~ל ו~ר~ור ~ר~ור" ~"ה ~א"ד~ר~ור
 וי"ל~י"ש"

 דא~
 ~ר~ור דבלא כהתו~"" בזה נ~בור אם

 אחרי בודאי אך מזויי~" להו ט~נינן ל"הדהלקוחות
 בזה טו~ני~" להל~וחות גם שוב מזוייף" ~ו~ןשהב~ל
 הלקוחות" היינו אחרי~" גם ~~ר~ר ""מ~ר~ר"" שהב~לר"ל

 רבים~ לשון ~וררים איתאו~""כ

 ג~ ~י ~~ויי~" ~~~~ ר~"י ~~יי~ ~ ~~~~י~~
 ~~~ ~~~~~נ~

 ~~~ויי~~ ~~גו נ~~ו

י""~
 ליישב דכ~ב הכ"ס" ד~רי ~פ"י

 דה~וס"" ~לי~~
 בער~ור מתני" ~ו~יא~~י

 ול~ דב~~
 דלקו~ו~" ב~ר~ור

 בלשון לדייק דיש ~פ"מותי"
 המתנ~

 לי" הוי דלא מיותר" בחותמיודתיבת בחותמי~ו" דיתקיים
 לומ~

ד~שי~א יתקיים" רק
 שכ~

 ל~שו" ר~~ה ד~זה ונראה ~יו~י" ~וא
 לשליח יש אפילו ~מ"ב~" ~סי" ~מ"א המובאהריב"ש"
 ~~נת ~יישינן בפ"נ" צ"ל מ"מ מקוים" הרשאהשטר
 גט גבי ח~ומרא והוא ממנו" נשרף או אבדו שמאהבעל
דחיישינן

 לל~
 בחותמיו" יתקיים ~מר ו~"כ דהוא" כל



~ ~ ~~ ~ ~ ~

 ~~~םי~~
~~~~  קיום ~בל ~ני" בו החתומים בהעדים בהכרהדווקא

 פסול לענין זה ~וכל מהני" לאהרשאה
 דג~

 חיישינן
 כו~

~א~
 שוב בידו מקוים ש~ר שיש כל ה~וחות מצד אבל

 חיישינן מזוייף ~ענת ~נין דדוו~א וי""ל חיישינן"לא
 לשמה שלא ל~ענת אבל האי"כולה

 שו~
 ~לא חיישינ~" לא

 חו""מ עי" כהאי שכיח ~א ב~ענה מיגואמרינן
 מהני לא י"ל הריב"ש ולשי~תפ"ב~י ~סימ~

 ג"~
 ע"י ק~ם

 היוצא דמש~ר בכתובות מב~ואר דהרי אחר" ~תבהכרה
 ובתוס" זייפו" זיופו דילמא קיום" מהני לא ידומתחת

ש~
 ב~ביעת ש~ירים עדים ע""י קיום דאפ""ה כת~ו

 שמא שחיישינן הריב~" ~י~ת ו~""ז ~י""ש" מהניעין
 א"~ מ~ו" נשרף אואבדו

 יוצא ידן בכתב אף
 מקצת נשרף שמא דחיישינן ~ניי לאאחר ממק~

 הג~
 ונשאר

 וזייף ידו" חתימתבידו
 ג~

 אף חתימתן וזייף אחר
 כ"~ כנ""ל" מהני מכיריםלעדים

 ליישב וכתב שם" בכ"ס
 עדים ~י דהכרה דדייק רש""י דבריבזה

 עצ~
 אחרים א~ו

שמכירי~
 בדמיון ה~ה ע"י ולא מהני" ~ין ב~בי~ת
 כנ"ל~ מהני דלא ~~ר~~ר

~ ר~~ ~~ ~ג~ ~~"~~ ~~י~~  ~~~ ו~~ ~~" ~~ ~ג~ ~~ ~רי~ י~~י~ו~ו ~~ ~י ~י ~ ~~ ר~י ו~~~~~" ~~י~~ ~י~ ~~י 
 ~ו~ ~~~ ~~~" ~י~ו ~~ ~י~ו~" ~~~ ~~ו~~
 ~~" ~~~ ~ ~~ ~~יגו ~י~~ ~~ג~ ~"~~~~

 וממילא דאמר הא א" רש"יי בדברי לדייק~י~
 נחתם אם ג""כ לא ואמאי ~מה" נכתב אםוב" דשיילינן" כ"כ ברי הוי אמאי ליהישיילינן

 ~וד הקשו התוס" דהנה בז~" רש""י כוונת ונראהלשמה"
 ~פ"נ ~כשאומר ~רשים כך ומתוך רש"י עלקושיות
 בעצ~ו רש""י דברי והביאו קמסהיד" לשמה סתמאובפ""נ

~לק~
 ד"ה ד""ג

 גייז~ ~
 ובזה קמ~היד" לשמה דסתמא

 ~מה סתמא אמרינן דבאמת ~ש"י" דס"לנראה
 דאמרינן וכמו מבררינן" ל~רורי דאיכא היכא אךקמסהיד"
 איתא דאם שחי~ה" אצל מצוייןברוב

 ק~
 רש"י א~ל שם" באשר""י חולין ריש עי" הגאוני~"~י~ת למשאלי"" צריך

 ע~ למבדקי"" בעינן לא הלכך ~ם" מומחין שם"כתב
 ובפנ""י הרא"ש" ~ל חמודות ובדברי א"~י ס~ ~יו""דבב""י
 חומרא משום ד~מ כתבכאן

 דאש~
~"ז עי"~" מודה איש

 אבל לש~" בכתיב~
 דקי"ל מאי ~י בחתימ~

 ~ד"ה שם ובתוס" ע~א~" ד"ד ~~מן עי" בגי~י~"א~זר כ~
 על ~~ינן החתימה" על למשאלי"צריך אי~ ~י~תו" ~ש"י ו~~כ גזירה" מ~ום רק היימודה~"

 מסת~
 ~מה

 גם דבא~ת ~יון רש"י" דברי שפיר ומי~בק~סהיד"
 ליה דשיי~נן א""ש מסתמא" ""~מה" מסהידהוא

 ~רורי"" "איכאמשום ממיל~

 ~~~ו~
~ ~"~ ~  ~רי" ~י ~~ו ~~ ~~י~~ 
~~~ ~  ~ג ~~י" ~~~ 

 ~י~~ ~ו~~
~ ו~י~ ~~"~~~~ ~  ~" ~~ י~י ~~~~ ~~ו~ג~ ~גר~ ~~~י~ ~~~ו 

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

 ~ו
~  ~~~ 

~~~~
 ~בה תרי דבבי צ"ב~ נפק"מ" הש~ה בסידור
 ובמדינה ~ימר" בעי לא לרבא ~י~~עי

 ~ ~ב~ בא"י"ל~~ינ~
 ובאותה בעי~ ו~בא למי~" בעי

 למי~ בעי לרבה במדה"י"מ~ינה
 והיה בעי" לא ~בא

 ~י היינו למי~י ב~י דלר~ה מאי זא""ז לסדר נכוןיותר
 למדינה ממדינה ואח""כ במ~ה"י" מ~ינה וב~ותהתרי
 ב~י ו~בא למימר ב~י ~~ נהיפיך~לרב~ דהייבא""י"

למי~~

~""~~
 וע""פ תרי~" בי דאתיוהו ~ד"ה התוס" ~פי~"כ

 חיישינן ~בחד שי"~י במהר"ם לה דאסברהמה
 שמזוי~שיער~

 כתבה שהאשה
 ג~

 שלחת א~ה ויאמר אח""כ השליח יבא כיואף שקרים" ~~ים ~וחתמה
 אין שלחתי" לא יאמר כי בשנים אבל ח~" לגבי חדהוי בידיי הג~

 לי" מאמינים~נו
 כיו~

 אומרים השנים שאלו
 בידינוי שנח~

 שמא אמרתמאי
 יזייף עצמו הוא א~ל ששלח" האמ~

וישלח
~ 

 חשוד דאינו ז""א אח"כ" לערער כדי מזויף
 דבשעת חדאלהכשילה"

 הג~ שליחו~
 לגרשה ד~תו

~ושונאה~
 שאח"כ הוא ~רעיר ~וכל זיוף~ יעשה ולמה

 כיון קשה אך וכו"~ כבר" שעשה מה לב~ל ורוצהנשתנה
 יצ~רך~ה א"~ ה~אה" בשעת נאמן השליח שיהיה חכמיםשתקנו

 לו~
 נאמינו ובפ""נ" בפ"נ

 ב~
 שאומר

 נ~מן שיהיה סובר דהבעל דבע"א דמוכח הרא""ששהביא הירושלמי עפ"י ותי" ~ מיד~~" ~וחילא שלחושהבעל
נגד

 ח~
 לומר להכחישו

~ 
 מזייפו הוא ~ן שלחתיו"

 יכול הוא שהרי מזה" קלקול יבוא שלא בחשבובאמת"
 השליח צריך ו~ןלב~~"

 של~ ~ע""כ~ להעי~
 בזיוף נחתם

 ודי""ק~ וב~""נ ~~"נרק
 א~

 לו~ר צ~יך דאינו בא""י ~~י"ז
 ליחוש נחתם"בפני

 הבע~ לזיו~
 לקיימו" ~פשר ואף

 בא""י ואולי שזייף" כן הוא שהאמת דיתוודע בכך"~
 נתפס יהיה שלא לזייף" מתירא ושבים עובריםשמצויין

 עכת""ד~ בזיוף"תיכף

 למדינה דבמדינה הס"ד להסביר יש אלה~~~~~י~
 דשכיחי דאף דרבא" אליבא בפ"נ צ"לבא"י

 רגלי~~ולי
~ הש"ס" כבמס~נת קביעי" דינין בתי או  למסקנא ואך באמת" דזייף ~וש יש לקיימו מצוייןאף וע"~ לזייף" שמתירא דנימא כ"כ שיירתא שכיחאל""ה 

 דמ~""~ למדינהיממדינה ע~ תרי בי הנ""מ סידר ובזה ב~"ג" מתירא דג"כס"ל
 בפ"נ לומר ב~י לא תרי דבי

 וקשה כנזכר" ~ייף חשוד דאינו משוםלרבא"
 צ"ל~כ"ח מח~" מ~

 דבח~
 וקשה כנ"ל~ לזייףי חשוד

 וצ"ל א""י" מ~
 בפ"נ לומר בעי ~באו~"כ ירא" אינו למדינה ממדינה וא~כ לזייף" מתייראבא"י

 ויש בא""י" א~
 והבן~בזה ג~ ~~"~

 ~י~~י ~~ ~~י~יו ~ו ~~י ~~~ ו~ר~ ~~~~~
 ~~ור~" ~~~ ~~ ~~ ~~וי ~~י~רי

 שאמר ~מו דעלמא" עדיות בלשון ~מרולא שבתורה" ע~יות הלשון הש""ס דדייק מה על ל~ייק~י~
אקיו~ ~~

 ונרא~ דעלמא" ש~רות
 דחקר הפנ""י" דברי בהקדם

 ~~ ~~" רבהבש~ת
 דהוי ס""ל

 רק או דא~" חשש~
 בדינא הפוסקים במחלוקת ד~ליא ור""ל דרבנן"חששא
 פסול" ~ובסתמא ~מה" דווקא שיהי" הקפידה אםד~מה"
ו~

 בשם וב""ש דכ"ד~" ~בע"ז דשמעתין התוס" שי~ת
 או פוסקים"כמה

 הקפי~
 יהי" ~לא

 ובסתמא ~~" ש~
 ב~י שאינו דמיכשר"

~ 
 רוב פי

 א~ אך ~או~" ~ששא ~וי בודאי פסולסתמא וא~ סתמא" ~וש~
 סתמא



~ ~ ~ ~

 ~~~ם~~~
~~~~~~~  הויכשר

~ 
 ושו~ ~רבנן" חששא

 הו~יח
 דא~

 לסברת
 חכמים חששו מדלא ~רבנן" פסול חשש רק ל"ההמקשה
 ולחוש עצ~" ~מדנה""י ונתנו שנכתבו הגי~ין כללפסול
 ומשום ~""ו" מ~רות לחששלבניהם

 רו~ דמדאו~
 גיעין

 דפ~ול כ~ון המקשה" סבר אפ"ה אלא ~מה"נכתבו
 כעין רבנן דתיקון ~כל תרי" בעי נמי מ~רבנן"מיהו
 ו~ עי"~" תיקן"דאו~

 שלא הש"ס" ~ייק
 לח~

 לומר
 הוי~זה

~ 
 אכל דהוי מי~י אומר ע"ז ~רבנ~" חששא

 תיקן דאור" כעין ~רבנן דתיקון דכל שבתורה"""ע~יות
 ~ר""לולמאי

 פ~ל ~הוי סבר דה~שן הפנ""י" מתחיל~
 ~או~~ מילתא ~הוי ~דייק ~פי" א""ש~אור~

~ ~נ~" ~~י~~  
 ~גוו ~~רינו

~ו~ו~ ~~~ ~~~ ~~

ו~~~~
 איסור ~נקע לומר

 פלוג~ת דנו~ע ~ווקא" חל~

הרמב""~
 הויאם ~אורייתא" ספיקא בענין והרשב""א

 מ~
 ו~ה""ג לקולא" התורה ~מן הרמ~"ם לשי~תע""א ~נא~נו~ הפנ""י" ~~יר ובזה לחו~ר~" התורה

 גם ס"ל כרת" דבאיסור נודע באמת אך מדרבנן"רק ל"~

להרמב"~
 ו~זה לחומראי התורה דמן

 נק~
 חל~" לרבותא

 ~ופר~ בכת~ וע~ נא~" ע""א ומ""מ כ~" איסורדהוי

 ~~~ ~י~וריו~" ~~ו ~"~ ~~""~ ~~"י ~~י~~
 ~~~~" ~ו""~ ~~ור~~~~~

~ ~~~~~ 
 ו~~ ~~~י~~" ו~~~~~ו~~

 ו~~~ ~~~~" ~~י~ ני~ור
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~  ~~~ 
~ ~ ~~~ו" ~י~ו ו~~י~~~  ~~ ~~~ 

 ~ו ~~י~ו
~~""נ

 גי~יו ~~י~ ו~י" ~י~ור~" ~~ז~ ר~~
~~~ 

 ו~"~ ~~~~ו" ~""~ ~ר""~ ו~~ ~~ו~~ר~
 ~~י~ו

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

~ ~י~~~~" ~~~ ~י" ~וי ו  ~""~~ ~~ 
 ~יר

~"~~
 נ~ו

~ ר ~  ~~~ ~~~~~ 
~~"~ 

 ~הנ~ ע"ז" ~ו~י~ו~~
 נאמן ~~א ~הא כתבו" ~תוס"

והנה לעצמה" לה וס~רה ~כתיב מנדה" י~ינןבאיסורין"
 א~

 דע"א א" תרתיי ש""מ מ~פיק" הזה הלימוד

נא~
 דבידו היכא

 א~
 היכא בידו באינו וב" דאיתחזקי

 בחידושי וכמבואר אי~חזקידלא
 ~ני ולא ~מאה רואה שהיא כ""ז בנדה" הדיןדהנה ~ובמהרש~אי הרשב"~

 ואח~ נקיים" ז"ספי~
 ו~~ ~אות" שפסקה

 ז"
 עוד צריכהנקייםי

 ~בי~
 על והנה מקוה" במי

 ו~ני בי~ה הוי ה~בילהועל ש~" כל רואה שתהא בחזקת דאינה איסוראיאיתחזק ל~ זה" לעומת אבל לתקנה" בידה אינה ~ואית"שהיא ז~
 א~

 בראשונים" מבואר אך תרתי"ש"מ וא~ עי"ש" דאיתחזק
 די""~

דמתוך נדהי שאני
 שנאמ~

 נאמר ואם ג"כ" לבעלה נא~ת לעצמה
 ד~ני ידעינן לא שובכן

 א~
 האמינה שהרי ~"י" אמרובזה וא~חזקי דבידה היכא
 תו~

 הפרשת על וכו"
 ולא מנדה" י~ינן ו~""ח זאת" לי" ומנא וכו""תרומה
 וא~ לעצמהי שנאמנת מ~וך שאני דשםמח~ים

 ש""מ

 דנא~ ~מנד~~ג~
 איתחזק דלא ה~א

 בידו" דל~ א~

 ~~ג ~~י~
~  

~~ר ~י~" ~~~ ~~ ~~~ ~ר~~
~ ~  ~~~~ ו~ 

~~~
 הלא ביאור" צריך

 התקנ~
 נכתב" ~ני לומר

ר~
 אח"כ שיילינן ~ש""י

 ואמאי ~מה" א~

 ~ה ב~ק~ם כן" ~~ייק ונראה לשמה"" ""למימר~ייק
 ~ל ~פנ""יש~עיר

 ~"ל" חד לבה~י חד ואוקי ~ומער~ א~יהשתא לשונו" וזה רש"י ~~רי סיו~
תלמודא ד~כו~

 משמ~
 התירו וכבר להתיר" נאמן דע""א ~היכא

 הוי ל~" ו~~יש חד אתי וכי כשנים" לי" הוי פיו"~
 הוי דכ""ז ות~ שנים" במקו"כא" ~

 בצי~ו~
 כש~ת חזקת

 שאינו מהמיעוע" דהוא לי" ~חש~ינן ~אן ~ד"של
 חזקת איתרע לא לש~"~קיאין

 כשר~
 לומר אפשר היה והנה ~י~" כשניםל""ה ו~~ ~זה" זה של

 ~כ~
 ב~עות

הבע~
 אבל בקרא" באינו אותו ל~ון דיש ב~~" היינו

 ~עותים שאותן וכדו~" במחובר היינו דינים"בשאר
 ועי" גמירי"~מר מרו~" עפי ~הוי סתם" רק רוב לא ספרא" סתםהמסקנא וכפי בזהי וכיוצא במחובר כותבין דאין ~סופריתליא

 י~א אם בזה וא""כ שי"~" ~מהר"~
 חזקת דאיכא משום כשני~" השליח ~י ויער~ר"הבעל
 אחד של דבריו ואין להסופר"כשרות

 שפיר פריך בזה ~דווקא ~מה""" ""למימר רש"ידייק וע~ שנים" במק~
 חומרא~ לי~י ~אתי קולאדהוי

~~~~ ~ ~  ~""~~ ~~ ~  
 ~~~~ו

 ~~~~~ ~ויו~י ~~~ ~~י~ ~~~~""~~" ~ו~~

 ~א ~רש"י~~~~
 כא~

 ~כתובות התוס" ק~י" ליישב
 יזייף שירצה א~ם כל דא""כ קיום~" ~"ה ע"א~כ"ח

 ויחתוםויכ~וב
 מ~

 מ~נו ויגבה שירצה
 פנ""י ~" ל~יו~י" אינש חציף ~לא רש"יפי" ע~ עי"ש" מדאו~

 ~כתובו~~
 בזה"

 ~וסי~וי~
 עו~"

 דא~
 אפשר

שיעת עפ""י התוס"י קושי" לייש~
 הרמב""~

 הביאו אביג~ורי וה~ינו גירושין~" ~הל"
 מ""ו סי"~~חו"מ

 ובאה""~
 ~~~קו" וקמ""~~" קמ""א סי"

 הת~וס"" קוש~ ל""ק וא"כ מדאו~" קיום בעינןערעור
דא~

 ~וען
 ~וי~

 ע~ ~פניו" ו~שלא מדאו~" קיום בעינן
תוס"

 ~ד""~
 מ~ח מסוגין אך ואם~" ד""ה ~א

 מפרשי שהקשו וכמו מ~או~" קיום ל""ב ערעורבמקו" ~א~
~ש""~

 רש""י שכתב למהצריכים א~ וע"~ אביגדור" ור~ינו הרמב"ם שיעת ~ל שם
 כנ~

 כתב והוא כןי כתבבסוגין בפנ~ כי ראיתי ושוב
 עי"ש~ ר""ל לדברי שייכות לו ויש לגלויאי דעבידאמי~א ~~ רש"י ~ברי לפ~

 ר~~ ~~~ ~~י ~~ורי" ~~ ~~~ ~~י ~~~~~
~~"~~ 

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

 ~נ~ ~~ ~~י~"" ~~~ ~~ ~גר~~ ~~ו~" ~~~ו

 ~הביא תצא~" ~פרשת תמימה תורה ספר~~~~~~
בשם

 ~~י~
 עפ"ד הרא~" של העעם ל~רש

 לא מתרי חדא גאיז" מ~ל~ ~חד~ ~כאן"הש""ס
 יתכ~ל ~"נ של ~~נין ~נה תידק" ~י ו~~גאיז"
 אך תיבות~שתי

 ו~
 ובשאר לבדו" קודש לשון

 בפחות יתכלכללא ה~וג~
~~ 

 אך שיגייז" חשש ויש תיבותי
~ ס"ל"ה~א  ואין של~" ~~ע כוללות אלו מילין דב" משוםהוא גייז" לא ד~רי הא הג~" שאמ~ 
מובן

 ו~""ז אחת" למי~
 ג~

 בשפה
דורש הש~ שהמשפ~

 מ~א"~ למיגז" אתא לא אז גם מילי~~ ~
 המילה

 אין""לש~""
 המשפ~

 גם חסר
 ~~~" בלע~

~~~~ ~  ~~ ~~י ~~~ ו~ר~~ 
 ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~י~ו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 וי""ל קאיי אמתני" ~ו~אי בזה" רש""י בעי מאי ל~יין~י~
 ממ~לאפוקי

 ~"ה ע""ב ~~"ג התוס"
 ~תנ~~

 בתי"
 ~ילמא ~הקשי מה ליישב~ב""

 לכתח~
 ~~ה" כתיבה בעי

כ~ב~
 ~בריש ~תנן משום בתלוש" לכתחילה

 פ"ב~
 ~אי

 ~משמע ~וחק" ~זה ס""ל ~ש""י פסול" בפ""נ אמרלא
 מ"ש כפי או הראשון" כתי" ועכ""ח קאי"~אמתני"

 ~ב~""~
~"~

 ~לא מתלוש" לשמה כתיבה ~שאני וחת~ו~י ד""ה
 אין ~""ה ע""ב ~~""ג ג"כ ר~"י ~ייק ובזה גזיר~ישייך

כותבין~
 עי""ש~ גזירה משום ה~עם דבתלוש

 ~~ב~~
 ~~~~" ~~ו~י~~ ו~י~~ ~~~ ~~י ~""~ ~"

 ~~~~י ~~~~ ~י~ ~~ינו ~~ויו~~~~
~ ~ג~ו~ ו~י" ~""~" ~~ ~~י~~~~ו~ו ~  ~~~~ורג~ 

~י"~
 ~רישא ב~א לי" מותבינן ~הוי הכי" קאמר ~רש""י
 נרבא ~עכ"ח במדה""י" למ~ינה ממ~ינה~אתמר

 אמאי וא""כ ל"צ" במ~נה""י מ~ינה באותו האה~ירוש
 בהגהות ועי" א"" והמכוון ~ווקא בא""י בסיפאאש~~ינן

 יעב"ן~~ר""י

 ~~ן ~~ ~י~ ~י~~~~~~ ~~י~~~~~~ן
~~~~ 

 ~~~~~ו ~~~י ~~י ~~ ~~ ~~~~י~~נ~
 ~~~ו~

 ר~~יו ~ו~~""י

 ~~~~~ ~~וו~ ~~~~וו~~ ~~~~נו~~

 ~" יו~~"~"
~~~~ 

 ~~ר
 ~ר~"~ ~~~~

 ~פ"~"

 ~~~יר ~~~וו ~ר~ ~~ו~~ כ~~~~
 ~כ~ ~~ור~~

 ~~וי

~ר~
 ו~~~ו~ו ~נ~ו~ו~ו

 ר~כ~~"~ ~"~ ~~"~
 וכו"

~ו~""ר כ~~"~
 י~ם~

 ~~וין
 ~וי~~~ ~~~""~ ~~ו~""~ ~~~י~"~~

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

 ~~ר ~~~י~~~י
~~ ~~~ 

 ~~י~~" ~~~יו ~~~י~ו
~ו~~~  ~~~ ~~ו~ ~י~~ ~י 

 ~~~" ~~ ~~~~ ~~י~ו~י" ~י ~~~יר~~י ~~~""~ ~~~י

 ~~י~~ר ו~~~ו~ ~~י~" ~ני ~~ י~ ~~~~~ ~~ו~~~~~~"
 ~ג~

 ~~ו ~י
~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~ו~~~~~~
 ~ו~ר ~~יו~ ~ו~ו ~~~י~ו

 ~~~ו ~~~ י~ינ~ ר~~ ~י~ ~~ ~~ ~~~ ~ו~~י~~" ~~~ ~~~
~ינו

 ~~~~ ~ו~

 ~~י~ ~צ~~~~~
 לומר א~שר הי"

 ~א~
 כשה~~ן

 לבטל אין ~מלחלו~י רוצ~
 ואף בג~ול" המצו~

 ~ד""~הנוב"י ש~גאו~
 קנ"ה סי"

 לשי" לחשיש כ~י הק~ן יחלון איטר ~ג~ול~באם מלובלין" מהר"~ מתש~ העל~
 חליצה בס~ר ה~נה"נ וכמ""ש כן" ס""ל לאהקו~מים ל~ חקרי גדולים ~רבה מ""מ החליצ~" ל"מדבאי~ר הרמב""~

 הגאון ~נה ~" סע~ חליצה בס~ר הב"י מ~ברישהוכיח
 הי" לי" שמיע הי" ~אם לומר ואפשר הביאו" לאהנוב"י

 וכאותה ל~בריהם"מו~
 שמיע הוי אי בש""ס" שמצינ~

 ו~אן" לכאן מצ~~ים מצאתי מ"מ לי"י מקבל הוילי"
 לב~ל ~אין כתב מ"ג סי" מה~"ת רעק""אובתשו"

 המצו~
 ואךבג~ול"

 הר~ב~ ל~~~ לחו~
 אבל מהק~~" גם לחלון

כ"~
 א~ל מתול~ה" באי~ר

 ע"י אי~ר רק ~הוי בנ~~~
 דמי תפילין ה" בהלק~ט המר~כי דברי יש הריהרגלתו"
 בשמאל ~תוב עצמושהרגיל

~ 
 ~הרג~ו איטר" מיקרי

 והרי הוא" כלוםלאו
 בצירו~

 ~~ל אין בו~אי זו" ~י~ה
 ~ואך בג~ולהמצוה

 בנ""~
 רוצה אינו ~הקטן לזה א""צ

 וישלחלון~"
 עו~

 לחלון ~חמיר ~אין לצ~ד
אבל מהק~ן" א~

 אי~ בנ~""~
 כנזכר~ ~זה נ"מ

~""~
 החולן האיש זה ~הנה לפני" אחרת שאלה יש
 שצריכין הכוונה מבין ואינו פשו~" אישהוא
 הב"ח שכתב אי~רבחליצת

 וכן ק~"~~" ~סי" בא""~
 בס~ראיתא

 חליצ~
 נבוא שלא כ~י ז""ל" המהר"ם של

 כתב והב""י האחי~" כל ~ל שחוזר פסולה חליצהלחשש

ש~
 רנל~ו שני לחלון ~צריכין זה מ~עם

 ואך אח~" בב~

 הפוסקי~ ג~וליה~כמ~
 ובכוונה זה אחר בזה לחלון

 בזה רקלפ~ור
 שה~י~

 ~ה~י~ר נא~ר אם ואך בו" לחלון
 המר~כיכ~ברי

 וא~ הנ""~
 המר~כי ~ל ~חו~ין שנחוש

 ~סי" א~ו""ח בש""עכמ"ש
 כ""ז~

 איטר ~ל"השי"ל בצירו~ מ""~ וא"ר" במג~א
 בא~

 ורק בימין" כחו כל יש
 וכנו~~ תחילה" שמאלברגל שפוס~

 אם תפילין לענין הפלוגתא
 וכ~איתא בימין הכח עיקר אם בשמאל כ~י~ה בתראזלינן
 הגאון מש"כ ג"כ לאצ~~יפי וח~י שם" ופוסקיםבש"ע
 בחת"ס שהובא ז~ל עמריך זלמןהר"

 א""~
 ~ח"ב

 סימ~
צ"א~

 שעוקר כמ~בן אי~ר שאין ג~ולים הכרחים ~כ~ב
 אי~ר רק ב~א כלל לן אי~ת ~לא תחילה" שמאלרגל
 וה"נימינו" שנחל~ י~ כאי~ר ההוא" האבר בכח או~ם ~וןהוא

 נח~
 יכול ואינו ימינו רגל כח

 ~סו~
 ב~רך

 כהילוך השמאלי בתר הימני רגלו וגורר חלוש הואאבל פ~יעה" כשי~ור ~סיעה פסי~ה בין שיש בנ""אהילוך
 מניע ואח"כ הארן על רגלו שמניח כח ותשושיהזקנים
 זה ומגביה חוזר ואח"כ הראש~י למקום ~שניתרגלו
 זהונורר

 ~ליו כ~ב וה~ת""ס עכ""ל" אחר~
 שנרא~

 שכוון
 חזי ~כ""פ אבל מ~שה" ל~שות חלילה כי ואם~אמת~

 בפר~לאצטרופי"
 שהיש"ש

 ~ס~ ביבמו~
 כ"ב~

 הכריע

~ב~יעב~
 א~ם" כל ימין בחליצת נמור באי~ר לס~וך יש

וא""כ
 בצירו~

 ~הוי כה"ג באי~ר ~ל~י~ן י""ל הנ""ל" כל
 הרגלתוע"י

 ובצירו~
 גמור אי~ר כ~ו עכ""פ הוי הנ""ל" כל

 ~כתבלהיש~"
 ~אי~

 על ~חוזר פסולה לחליצה לחשוש
 ~מילתא לרווחא רק הוי ש~אל ~ח~צת כיון האחין"כל
 צריךלא

 חיזו~
 ~עדיין ואי

 ה~ויחו ~מאי קש~
 בז~

 הא
 בזה הועיללא

 כלו~
 ח~צה הוי ע~יין דהלא דמילתא" ~ווחא חוששיןדאנו ~~אל" ברגל הוי ~החליצה ~שיטות

פסו~
 כבר ימין" רנל על ל~ידהו

 עמ~
 בזה

 בת~~
 מהר""ם

 ~סי"מלובלין
~"~ 

 ~חליצה וכתב
 פסול~

 לחזור ~צריך
 האחין כלעל

~ 
 ה~עות ~כל אליבא מוסכם הוי

 וע~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~םי~~  בנד""ד הה""ד וא""כ עיי"ש" ~ה חיישינןלא
 א~

 שנחמיר
שחולן

 א~
 חליצ~ חשש כאן אין מ""מ ~מאל

 פסולה
 דל"הכיון

 ר~
 דמילתא~ לרווחא

~"~
 אם דהיינו הכוונה" מזיק עוד דאולי לומר יש

 רגליו בשתי לחלון דצריכים להםנאמר
 ובכוונ~

 יכוונו שמא לחשוש יש אולי הענין" י~ינו לא ו~םכנ""ל"
 ובתשו" ~שני" ולא ~לכה עפ"י מיומן שאינו ב~נעללחלון
 אחר זה דב~ולן וכ~ב בז~" להעיר כ~ב מלובליןמהר"ם
 מ~ינים שאינם כאלו פשו~ים באנשים מ""מ לחוש" ~יןזה

 ל~וש אפשר אזהכוונה"
 על ~ובה וההפסד ~~" א~

 כמ""ש נעשה אם וגםהשכר~
 בשבו~

 סימן ~~"א יעקב

קכ""~~
 ז"ל מהר""ם של ~ליצ~ בסדר הפת""ש הביאו

 להם ואומרים ~נעלים השני לודנועלין
 שז~

 מח~ת עו~ין
 מת~יל~ ו~ולצ~ לן"דמספקא

 ~גל א~""ז ו~ד ימין של
 ובז~שמאל"

 שעושין כיון הדעות" ~ל אפשר יוצאים
 במי וכ""ז ממ~" בב""א כחולן ~וי זא"ז מנעליםחליצת
 עני~שיוד~

 ענין מבין שאינו במי אבל ~כוונה
 שיהי" ~שני רגל לחליצת יכוון שמא לחשוש יש אדרבהאז הכוונ~

חליצה
 גמור~

 חזר~ ו~~ מהראשון ויחזור
 ולפי ~יכ""ד

 בנ~רים הר"ן~"כ
 ~ד~

 פ"ז
 ע"א~

 ד~כ""ד ~א דה~עם
 חון דמיכדיבור

 ממגד~
 ומקדש ~"ז ~ועובד

 ומגר~
 דשאר

 בג~ר לא אותם כשעושה האי כולי ~מירי דלאמילי
 עושה ~אדעתו

 ר~
 ~ני אבל תכ""ד" לחזור שיכול דעתו

 גמורה בהסכמה רק אותם עושה אדם אין דחמיריכיון
 ~וון שמבין במיומ"מ תכ"ד" ~זור דיכול מסתבר ~אי כולי ל~ו חמיראלא דחליצ~ כיון א""כ ע""כי תכ"ד אפילו ח~רה ל"מו~~"ה

 אי~
 שאינו במי ~בל ז~" חשש

 ~ד צריך גמור באי~ר ואמנם לזה" לחשוש ישמבין
 לעשות~ ~איך בזהל~יישב

~~~
 דהעיקר דנראה בנד""ד כמו הרגל ע""י באי~ר
 לרווחא ואך כנזכר" אדם כל של ~ימין לח~ן~וא
 שלא הנ~ון מן אולי וע"כ בשמאל" גם חולןדמילתא
 לחליצ~ כלללחשוש

 פסולה
 בכ~"~~

 לו שאין כמי ונדון
 דאז כלל"אח

 י~
 כ~ש לעשות

 ~פת~
 דלא חליצה בסדר

 נאמר ולא אחד" רגל על ~ק ביחד" מנעלים שני לוננעול
 שיכוונו כדי השני" רגל ~ל גם לחלון שצריכיןלהם

 ז~"~רגל ב~חל~
 ר~

 הרבהויחלון השני" ~נעל ננעל ~א"" רגל ~ליצה אחר
 ונאמר הראשון" מן ד~ור כדי אח~

 העיקר הוא כי השני ברגל לחלון בד~תנושנ~יישבנו
 כוונה יש פעם בכל ואז לזה" בהחל~ ויכוו~ הדין"~""י

 ל~ם נאמר ולא ספק" בליבהחל~
 לכוו~

 הרא~ויות ~כוונות
 כנלענ""ד~ דידן בנדון פסולה חליצה בחששלכוון

 אולי או ~~" מסכים כה~ג"ק גם אם רצו~~~~~~~י
דע~ו

 הר~~
 לחליצת כלל נצרך שלא להסכים

 לד~ת לי נחון ב~תו יפה הכל את בנד""ד"שמאל
 רבנן מ~י מאן מלך פי ואת ~אפש~" במוק~םלמעשה להלכ~

 וכו"~ לינוק רוצה ש~עגל ממה ויותרשמור"
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~יים י~~~~~~~
 ~והנה ~~~~

 תשוב~
 אך נמצא" לא הנ""ל הגאין

מנחת בתש~
 יצ~~

 סי" ~ח"א
 ל""ה~

 באריכות מבואר
 הרגל ע""י אי~רדין

 די~
 לבד ימין רגל בחליצת להקל
עיי"~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~ם~~~

~~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~י~~~~~
 ~~~"~~ ~ו~~ ~~~ דר~~~~~ו~

 ~~~ כ"~ ~יי~ ~~ ז~ ~~ו~ ~~ ~~~~~י~
 ~~~י

 ~~~ר ~די~~" ~~~""~ ~~ ~ז~ י~ ~""~ר""~"

 ~ז""~~י~~~~

~~~
 ~מנח~ כ~~תי כבר הפרוז~ול ~נוסח

 ~ח""ו יצחק
~י~ן

 ק""~~
 פעיה"ק" ~~ד"צ אצלנו הנהונ כפי

 ~ הואה~וסח
~מו~~

 וא~ר ~ " ~ לפנינו ו~א הוינא כחדא תלתא
 ~ש~ר חו~ות לי ויש הש~יעי~ שנת זו שנה ~ןלנא

 מו~ר והריני אנשים" איזה עלו~ע"פ
 לכ~

 לפרוז~ול
 בקנין ~מתנה ל~וןויה~ית

~ 
 אמות

 קר~~
 מארעא

 כל ל~יג~א י~כון ארשי~ ג~יהין ועל לידאית
~ו~תשו"

 ש~
 ~י~ה נח~ר

 זו~
 על לי דאית חו~ות

 ~"ה ש~ר ~~~ה""ת דיינא לי תיהוו ומעתהאינשי"
 ~ג" י"זסי"

 דייני~
 וא~ לי" ות~~לוהו ותגבוהו

 לא
 א~~תג~והו

 ~ו~~"ס
 ש~ נכת~

 אחרת~" ~תשו~ה
ומעת~

 אני הרי זה" פרוז~ול לכם שמסרתי כיון
 ~לגו~ה

 חו~
 ~~תשו" היום עד לי שיש

 ש~
 נחסר

 תי~ותשני
 אלו~

 כל אצל
 אד~

 ~ ש~ר~~ זמן כל
 ~שמש דלא כחו ויפינו ד~ריו שמענו ~""דואנחנו
 כ~קנת זה פ~וז~ול ידי על חו~ו~יו כל ויגבהל~
~ וחז"ל~הלל  "ו~א~ה"ח 

 ~ ~ ~ שנ~ ~ ~ ~ חודש ~ ~ ~ יו~
 צדק דין ~ית עיהק~""ו~פה

 ~קהלו~ לכ~
 האשכנזים

 ~ ~ ~ נאם ~ ~ ~ נא~ ~ ~ ~נא~
 הנ"ל דנוסח ~יארתי" שם~~~~~"י

 פרוז~ולשטר מ~וס~ לקו~
 אל~רצלוני יהודה הר" שכת~

 ה~על~ביא
 התרומו~

 ס~ מ"ה ~שער
 י""ז~

 והו~א
 שינוי~" ~איזה ורק כ"ד~" סעי" ס""ז סי" ~חו"מ~~"י
 איזה ועוד ו~ע~"" "~ש~ר כ~בהנ""ל ובנוס~ חו~" ש~ר כל למינ~א יתכון א~יתי כת~~~~

 שינו~
 שאינם

 ש~ ויעוין ~יי"ש"~יכו~א
 ~וד

שם לייש~ שהארכתי ~~
 איז~

 הנ"ל~ ~נוסח על השגות

~~~~
 המ~חיל הנ""ל נו~ח

 ~מות~
 הוינא כחדא תלתא

 ואנאוכ~"
~""~ 

 לכאורה נראה וכו"" ~מענו
 דיןלהם ד~

 ב"~
 הוא הפרוז~ול עושה ואם הפר~ים" ~כל

קרו~
 א~פ"כ א~ם לכאו"" ~ני לא הדיינים מן לא"
 דנם י"ל~פיר

 ק~ו~
 לפניהם למסור יכול הדיינים מן לא"

~
 פרוזבול

 וכמו חשש" כל ~זה ואין שלו" ~חובו~
~י~~אר~

~~~~
 ~נ~פס ~תשו~ה אמורה מי~י כבר

 ~פ~~ ~ומ~~ורני ~קוב~
 ~דים ל~ין

 ש~ר~ל החתומי~
 שלא חמן" מכיר~

 מקפידי~
 עצמם שהעדים

~
 ויו~ר זו" ~ירה ~ש~ר מהמוכרים י~יו

 מ~
 אפילו

 עצמ~ה~די~
 אם מ""מ ~מק"א" ~ירה סידרו

 פסול ~~ ~רי זה ~ש~ר המכירה ~סידרו ~אלולאחד קרו~י~
 לחתימת ל""צ ההלכה דמעיקר דכיון שם והעלי~ילעדו~"

ה~די~
 ~שטר

 ח~ מכיר~
 ע""ז~ להקפיד אין

~~~

 ~שו""ע ~יי"ל הרי עצמ~" לה~"ד ~נונע ~נד""ד
 ~י" ס"ז סי"~חו""מ

 י""ח~
 אינו פרוז~ול ~ וז""ל

משמ~
 ואינו

 נכת~
 שלשה דהיינו ח~ו~" ~~"ד אלא

 שמי~ה ענין ו~ודעים פרוז~ול ו~ענין ~דין~קיאי~

 ו~הגה ~כ""ל" ה~יר ~אותה ~לי~~ ר~י~והמחו~
 ונ""ל ~""ד ~ל פרוזבול דכו~~יןוי"א ש~

 די~
 ~זה"ז ~~ל

 חשו~" ~~""ד דוקא להחמיר ס""ל פוסקים ולכמה~"כ"
 ו~ש"ך מ"ד~" ~פ""י שביעי~ ה~~נ~ ~מפרשי ~זהועי"

 ~סק""ה~ש~
 לתשו" ציין

 ~י"~
 ח"א

 ~ח"~~
 פ"א" ~י"

 המ~י"~וסיי~
 ו~שנת ~ שם

 השמיט~
 שע~רה

 שנ~
 ~ש"ך

 ~~""ד נעשו שלא פרוז~ולין כמה בטלנוליצירה
 החשו~~ ~~"ד תחתיהם אחרים וכת~וש~~יר חשו~

~~~~~~
 לא" לקרוב

 מזה מ~ואר ראיתי ~נד""ד" מ~ב"~
~ספר

 ~ו"~
 תשו~ה התעוררות

 כ""ג ~י" ח"ג ערלוי" א~ד~"ק זצו~""ל סופרמוהר"ש ~ל~~"~

 ~"~או~

 ~חו"מ בשו"ע ד~יי"ל מה ~י ש~" שהעלה

סימ~
 ס"ז

 ~~ני~ כ""א~ ס~י~
 ש~וכלו פרו~~ול מסירת

ה~תו~י~
 הפרוז~ול ~ל

 ~די~ ~~ור~ עצ~~ ל~תו~
שה~

 ה~נין ש~סר מעידים
 לפרו~~י~

 יכולי~ וכ~ו"כ
 ש~סר דייני~ ~תיר~ עצמ~לח~ו~

 לה~
 ענין

 דאם נ"לפרוז~ול"
 ~ות~י~

 יכולי~ ~יי~י~ ב~ורת
 ומשפ~" וד~רי~ דין ~~ אין כי להמלוה" קרו~י~להיו~
שנאמר

 שקרו~י~
 יהיו ואם וכו"" לזה פסולים

 לה~
 דין

 להם ~ירא~ רק אחר" ~""ד ~~ני לדון יכולי~ודברי~
 שיא~ר או פרו~~ול"הש~ר

 לה~
כדאיתא ונא~~" לי היה פרוז~ול

 בג~
 ל""ז ~גי~ין

 ע""~~
 סע~ ס""ז ~~~ ו~שו~

 אם א~לל"ג~"
 שמעידי~ עדי~ ב~ור~ כו~~י~

 עליו
 א"כ חו~ותיו" לג~ות שיוכל כדי פרוז~ולשעשה

 יוכלשעי"ז מזה" יו~ר ש~ממון דבר לך אין כי ע""ז" ל~עידפסולים קרו~י~
 לג~ו~

 עכת""ד~ חו~ו~יו

~~~~
 חותמים ~א~ מש"כ על

 ~תור~
 י~ולים דיינים

להיו~
 אין כי להמלוה" קרובים

 לה~
 דו"ד

 ~קרו~ים דאע""ג צ"ב בזה" פסולי~ דקרו~י~~נא~
 מכ"מ פרוז~ול" ענין ~מק~לים דיינים ~יותיכילים

קש~
 יוכלו איך

 לחתו~
 ש~ר להמלוה תעיד וחתימ~ם

 דאע""ג ~ם" פרוז~ול~נין
 דה~

 ו~דים לו"~ידה ח~ימת~ הרי דיינים
 אחרי~

 יוכלו
 שהמל~ ~עי~

 מסר
ענין

 ~"~ פרוז~~
 הדיינים ח~ימת מו~יל הרי וא""כ

ב~ור~
 ~~ה

 ב""~
 לנו ואין פרוז~ול" ~ע~ה להוכ~ה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ס~רתאלא
 התומי~

 ו~וד
 פוסקי~

 כיון להלן ה~ו~א
 א~ע"ז ~~ו""ע ו~י" הקילו" דר~נןדהוא

 ~סי~~
 קס"ט

סעי"
~~ 

 פסול ~חליצה
 ליב~ קרו~י~

 ונעומת לי~מה" או

~
 נדרי~ ~נין

 א~"נ
 ד~עינ~

 מ"מ נ"
 נפס~

 ~שו"ע
 סעי" ~"ח ס~~י~"ד

 ג"~
 דמתירי~

 ו~קרו~ים מעומד
 דאע"~ ו~ש~ת"ו~לילה

 נדרי~ אסור" כה"נ דבדין
 לאו

 כאשר הואדין
 ש~ כת~

 ~ית שו"ת ועי" ~סק"ז~" הש""ך

יצח~
 סי" ח""א ~אה"ע

 אמ~ ו~שו"~ ח"~
 ~ח""א י~ר

סי"
 ע""ד~

 היתר לענין ובנו א~ מצטר~י~ אי
 מש""כ דלפי אלא ר~נים~" מאה היתר~או נדרי~
 מהריק"~

~ס~~
 להלן ויו~א י"ח

 אי"~~
 יהיו לא ד~~רוז~ול

 קרו~י~~דייני~
 אין חשו~" ~"ד ד~עינן כיון לזה זה

 אפילו ד~ר מנדריםרא~
 ~קרו~י~

 לזה" זה

 ס""ז ~ס~ ש~ ~תומי~~~~~
 כ~ג~ ס~

 א~ נסת~ק
 להיות הדייני~יכולי~

 דאפשר ללוה" קרו~י~
 יכולי~ ואיך ללוה" חו~ ~ייבי~ הפרוז~ול דע"ידכיון
 דהא הקילו דרבנן ד~מי~א י""ל או לקרו~י~"לחו~
~סר

 סת~
 ונשאר וכו"" חובותיו כל

 ולא לדינא" ~צ"~
נסתפק

 א~ל ל~לוה" קרובי~ ה~ א~ ~
 להזהר צריך המלוה היה ול~י"ז ~~" מסתפק לאלהמלוה ~קרו~י~

 הדייני~~ אחדאצל קרו~י~ אינ~ א~ הלוי~ ה~ מי פרוז~ול" ~כלול~רר

 מא~~ה בתשובה הוי~~~~י~
 ~ח"~

 סי"
 ע"~~

 דמצדד
~קל

 ~קרו~
 ~ ~ ~"ל הדייני~ מן לא"

 ~~אל
 ענ ח~ירו את שת~ע אחדעל

 שי~ חו~
 והשי~ עליו" לו

הנתב~
 ו~~ור השמי~ה שנת עליו שע~רה

 עפ"י מלשל~
 והשי~התורה"

 ש~ה ~פני ~~"פ פרוז~ול ~עשה התו~ע
 וחזר אד~"~ני

 הנתב~
~תו~ע והשי~ השלשה" ~ם מי ~רר ואמר

 שאינ~
 ואחד היו" מי ~זכרונו עוד

 מה~
 ~וא

 אין מדינות בכמה הא ועוד נ"י" פלוני ר" והואזוכר
 הנת~ע וחזר ומצפצ~" ~ה פוצה ואין כלל פרוז~ול~~ין
 הוא דייני~ מג" ש~י~ פלוני ~ התורניואמר

 קרו~
 עמו

 עושין אין מדינות ש~כמה אומר שאתה ומה ~~ני"~ני
~ל ~~ שיש אפשר ועוד כהונן" עושין א~ יוד~ מיפרוז~ול
 ~אחד ~""ד על סמכת דבריך ~י א~ל ~יסמכו" ~

~~
 עשית נא ובאמת התורה עפ~י קרוב

 פרוז~ול" שו~
 ש~וכ"

 כל
 דין לית ז""ל~ ה~י~ וע"ז בקצרה" טענותיה~

 ואבד פרוז~ול עשיתי לומר ~תו~ע דנאמן ~וששצריך
 ~""~~" נ"ז ~ניטין ל~דיא ר"נ כדאמרממני"

 וכ~
 נפסק

 ~עי" ס""ז ~סי"~שו"ע
 מ"~ נ""נ~

 ר~נן ד~קינו כיון
פרוז~ול

 ל~
 ו~עתה וכו"" אי~ורא ואכל היתרא ש~יק

 לדעת אפשרלפי"ז
 הרמ~""~

 פ""ד ויו~ל שמי~ה ~~לכות
הלכה

 ד"~
 אם

~~ 
 או פרוזבול עשית~"ד איז~ לפני ד~ריך ~רר הנת~ע
 וכו"" ע~ו הדין מילי~" ~סיר~

וא~
 ~נד"ד

 אחרי לו מועיל אינו ~דייני~ יבררו א~ א~
 שא"ש~ודה

 הוא הדייני~ ~~
 שי~ ~שני~ שני קרו~

 כ~ב
א~ל

 נ~
 קרו~ א~ ~תייש~ צריך ~זה

 ל~"ד פסול
 ל"ו ~~גיטין כאביי דס"ל~יטת~ הרמ~"~ אמנ~ וכ~" מילי~ מסירת של או פ~זבולשל

 ע~~

 אמרינן דלא
 ולזכות להוציא הפקר ב~ד~קר

 לאחרי~
 שמיטת דס~ל

כספי~
 דלא א~נן ואי ~~יעית" זכר אלא אינו ~זה""ז

 אחד אפילו אפשר ~~יעית" זכר אלאע~די
 אורי~ ~ס" ראיתי דין מן ובר כשר" נמי קרובהוא הדייני~ ~

ותומי~
 הואיל דנסתפק כ"נ~" ס"ק ~"ז ~סימן

 ל~יות יכולים א~ דר~נןוהוא
 קרו~י~

ועי" ע"י""~" ללוה
 הר~""~

 ~שנה ש~י~ית מ~ס" י""ד ~~" ו~ויו""ט
 ס""ק תר""צ ס~ ~או""ח מנ"אועי" ~~

 כ""~~
 הלל ~דת~נת

 ואפילו ~~~לו~" יכול אחר ~"ד שאין איסור ד~ר~יקרי
א~

 הם כדאי כלל פרוזבול ~ה לא
 ל~~וך ~נדולי~

 תשו~ת ז"לעליה~"
 ~ח"~ מהרי""~

 ~י"
 קי""ד~

 שאלה
 השמטת ר~ינוילמדנו

 ~לכה ולענין הזה ~זמן כספי~
 ושכמ"ה" ~ונסטאנטינה הזאת ~~יר ~דיינים יתנהגוכיצד

 חקרנ~ו זאת הנה ~תשו~~
 הי~ כ~

 לנתי~ות ושאלנו
עולם

 א~ ו~~י~
 ה~~ החיי~ ~ארן

 ופרנסיו דור ~ור
 שכלוידענו

 חכ~
 היו הדורות

 לנ~ות ו~אי~ ~ורי~

חובותיה~
היה וא~ בע~" מלוה ואחד בשטר ~~ה אחד

 חכ~ שו~
 רוצה

 ~פקי~
 עליו ~~~רה חובו

 ונ~ וכו"" ~נזי~ה אותו משתקין היו ~דורו~ני שבי~י~
 לא

נ~גו
 ז"ל ור"ת פרוז~ול" לכתו~

 כ~~
 בימיו פרוס~ול

 אחריה~ וה~אי~ פר~ינצה"~ארצות
 ו~ארצות כן" ~שו לא

ספרד
 הרא"~ צוו~

 ס~ ע""ז ~כלל
 ד"~

 על ככרוכי"
השמטת

 כ~פי~
 סותר היה לא ואעפ"כ ~י"" אשנחו ולא

 ~ו~ כלל"מנהג~
 מצא

 טע~
 כנסת ועי" ~כ""ל" וכו" לדבר

 ~סי"הנדולה
 ס"~~

 ~אות ב"י ~הנהות
 ~ש~ ח"~

 הר~ה

 ~תשו~ותי~~נדולי~
 ת"ה ~עלהג~ון נ~ שמיטה" טענת מועיל שאינו

 כת~
 די"ל

 ~דינו~
 כמו ~"י הרחוקות

אר~
 ~כנל ~יו לא אשכנז

 נזיר~
 ש~י~ת לק~וע חז"ל

 ו~נאון מעשרות" חיו~ ל~נין ~~וס" ~ר""י כמ"שכספי~"
 ~תו~ים ס""ז ~סי" או~ח~על

 ז~תמצוה שאי~ ~ארי~ ~סק"~~
 אינו ד~ריו אריכות ו~כל א"~ מפא~

 ש~י~ת אית~ש ~כ"פ ת""ה"ד~רי מדח~
 כספי~

 לשמי~ת
 וש~קרק~

 בקדושת דתרווייהו ~יא אחת ~מיטה

ש~יעי~
 ~רשת ~ריש ~הרח"מ כמ~ואר

 מקן~
 וכו""

כל~
 מכריזין ~אין ~מקומות ~ר של

 ע~ וה~ו~
 יודעי~אינ~

 ~שמיטת כלל
 כ~פי~

 נאמר כ~ר
ו~ף הקדמוני~" נדולי ו~יותר ה~~רי""ט" ~סקלמעלה

 ~מקו~
 כמו שמכריזין

 ~ק"~
 נאמן פראנ

ו~י" ~עיסקא" ~מלוה ו~~ש וכו"" הי~רא ~~יקדלא המלו~
 ש~

 ~או""ת
 נ"~ ~~~י~

 ו~סת~ ~סק"ו"
 עסקית היתר

 עי" אצלנו~נהונ
 שו~

 סי" ח""ד ~מהד"ת ו~י~ שואל

פ"ד~
 חלק אפילו דמשמט די"ל

 הפקדון~
 נלענ""ד כ""ז

 כעת טרידנא כי עוד" אתיישב עד למ~ה" ולאלהלכה

~~~~~~
 אנו ד~ריו

 למידי~
 הוא א~ להקל שמצדד

קר~
 הדייני~" מן לא"

 וא~
 רק שכתב

 א~ הה""ד אלא קאמר דל~ד נראה הדייני~" מןלא" בקרו~
 לא" קרוב רק ש~יה דידי" ~ו~דא ועל לש~ת~"קרו~

 הדייני~מן
 הוא

 כן" דכת~

 ג~ הרי דדינא" ספיקא יהיה א~ א~~~~~
 בעיקר

שמיטת
 א~ ~זה~ כספי~

 המ~וארלי ~י~ לומר יכול הלוה
 ש~

 ~סי" בחו~מ
 כת~ ש~" ו~אחרוני~ ס~~

~ז~
 בספר

 גאוני~ ד~~
 ~דיני ק~ט ~כלל

 שמי~ה~
 הביא

 מד~~יש~
 ס~ ~ח~ ~תשב~~

 ~ת~ ס~ד~
 הדין ש~ד

 וש~ ~ז~"ז"נו~גת
 ~אות

~"~ 
 נוהני~" ש~ינ~ י~ כתב~

והריב"~
 גבה במקומו

 ~ו~
 לו ~ייבי~ ~~יו

 דין לדון ~רוצה דיין על ~עכב אינו זה וכל~מיטה" ועב~
 בספרד א~לש~ט~"

 ~~~ כתו~ שא~ נו~גי~
 ~יוכל

 ה~ א~ ~דיני ובין ישראל בדיני בין~ו~עו
 ~וא



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ו~"ש וכו"~ ש~י~ית תשמ~נו שלא ~""מ התנהכאילו

~~ח""ד~
 מנכד שהוא

 ה~שב""~
 הראשון ב~ור זלה"ה

~סי"
 כ"ב~

 להוכיח והאריך הנ"ל" ז~נו ד~רי שהביא
 כופין ומ~"מ תשמ~נו" שלא ~"מ כותבין שאיןדבמקו~ות

את
 ונקב~ה ~תנה כאלו ~הוי המנהג וחיזק לפרו~" הל~

 בזה""ל~ וסיים כיוב""ז" הפוס~ים מ~ברי עודוה~יא ~כ"~" ודברים או~ר ~אין ה~ורות אלו בכל הלכהכך
 לפני נ~~צ~ו כביר לא ימים שזה ~י בזהוהארכתי
 שמי~ה ~~נת ~~ן ואחד ב~"~" שני~דין

 ונת~
 באילן

ג~ול
 א~~

 ולא להו" ~ים לו~ר דיכול שפ~ק ב~ורינו
 כאמור לחיוב ופס~תי מפיו אצו ~~רים שיצאוהאמנתי
 כ""ז והנה עכ""ל"~אחרונים

 בנוג~
 פרוס~ול דין ל~י~ר

ג"כ~

 בנוג~~~"~
 ~פשר דאז בחו""ל ~~""ד ש~נתנו לנ~ון

לצר~
 ס"ז סי" ~חו"מ הב""י כתב כ~ר הרי באר""י כאןאבנ כנל" פרוז~ול כתיבת בלא ש~קילים ~פוס~ים

סעיף
 ~""ב~
 המנהג וכן ~

 הפשו~
 וסבי~ותיה ישראל ~~רן

 ובפר~ ז""ל" ר~ ~י הר""י הגדול מורי כתבוכן שביעי~" ~וצ~י של השנה ראש ב~רב פרוזבוללכתוב
 בפ~יה"ק

 הל" ~~י~ה ~פ"י הרדב"ז כתב כ~שר"רושלם
 הובא הקו~מים ~דורות ספרד חכ~י לגדולישנתראיתי ~ ~"י להקל מקום לנו ~יש אלא ~"כ"בירושלם היו~ עושין וכך הגלילות בכל והנהוג הנכון" והוא ~וז"ל ד"~

 פנים~ספר
 במשפ~

 ס"ק ס"ז ~סי"
 שכת~ כ"ד~

נ~תפק ~ בזה""ל
 בתי~י~

 וכו"
 ועיי~

 ק~~"ג ~ד" אבר~ם בי~ ~רב

 ~פשי~ע"ב~
 ול~נ""ד פרוזבול" מקולי זו דגם להיתרא

יש
 להוכי~

 הרב ~~ריו והביא ~ריק""ש ~~"כ ~כשרים
ח""ש

 הגה""~
 אות

 כ"~
 נכתב ~רוזבול

 בליל~
 דין דאינו

 ~רובים אפילו דכשר מס~ברא דין שאינו ומאחר~"~"
 ועי"~כ""ל"

 עו~
 ~בס"ק שם

 כ""ו~
 קצוה"ח ~""ד חלק

 ג"כ קושי~ו ו~י"ס~"ו
 ע""~

 שאני פרוזבול דמ~ולי הנ"ל
 ~כ"ד~ כתב~ מפי ~~וי א~"ג הלוה ~~~ת שלאד~הני

 בנמצא שאינו אברהם בי~ מהס" ה~תקה ל"~~~~י~~
 ~והו~כלל"

 ""יתלונן"" שנת ~ליוורנו נ~~ס

~~קמ""ו~
 אב~"ק זצוק"ל ישר~ל א~רהם חיים ~הג""ר

 י~~תי ולא וכו"" או"ת ~ס" ~ג~ון וראיתי ~ וז""לאנקונה~"
 נסתפקבמה

~~ 
 ד~קולי ז"ל ~והר"ן הרא""ש כתבו

 וה"ה לחוב~ו ~וא אפילו לו ו~זכין ~וא~רו~בול
 את לך יהיה אשר כתיב ~~רא ותו קרובים~דיינים
אחיך

 ~שמ~
 ש~רו~יו ~וסר לי~ה ב~~רי" כ~"ש בי~ך אחיך של ולא י~ך

 לב"~
 מוס~ לי ~ה

 ~""ד ~~ריו

 קרו~י~אפי~
 כיון

 ה~ ~ה~"~
 ~כ"ל~ הנוגשים

 הר~~~~""~
 פנים ב~ל

 מדברי להוכ~ ~משפ~
~~ריק"~

 מפני ~לילה פרוזבול לכתוב שהתיר
 ~ברי הנה בקרובי~" אפילו כשר ה"נ ~יןשאינו

 ס~י" ס"ז סי" ~חו""מ לחם ערך בספרונדפסו מהריק"~
 פרוזבולוז""ל~ ל"א~

 נכת~
 ל~ד דבדברים מצינו ~ן בו" נג~ו ש~ר ~נייתדמ~ין ז~ וכ~ ~ין" כמו ואינו בלילה

 שאפילו ומינה כנ~ל" כ" ~ין ו~יין כספים" שמי~תנד~ת
 ~כ"ל" לזה זה ש~ר קניי~ כדין כשרים ל~ייניםקרובים
 ~פתיו ד~תהרי

 בר~
 ~ללו

 פנים ב~ל הרבאך קרובים" ב~ייני~ להת~
 ~ במשפ~

 ~רך ספר ~ניו היה
 כנ""ל אך לי~" ~דין קרובים דין לל~וד הוצרך ~"כל~ם
 ה~ר כתוב ~ינאהך

 ה~
 אי~ו וכ~ר לחם" ערך ב~ר

גופי"
 ילי~

 שמח אור ~ועי" י~ותא" הך
 ~פ""~

 ~מי~ה
הל"

 נסתפ~ י""ח~
 ולא בלילה פרוזבול לכתוב יכולים אם
 ~ריק"~~~ ~~ריה~יא

~~~~
 ופנים אברהם והבית המ~ריק"ש ל~ברי גם

ב~פ~
 קניית דמדין ~ס"ל ~תיר להו דפשי~א

 מהני כן ו~ל בה" נג~וש~ר
 א~

 זה אין בקרובי~"
 מסיר~ ~~ניל~נין ר~

 ~דותם א~צ קרו~ים" לפני פרוזבול
לומר

 בפני ~~ריו או ~~רותיו מסר שהמלוה ש~ידי~
 בלא""ה דהא לו~ר נצ~רך זה ו~נ יו~יל" לא ~ו~~יב""ד
 בעינן"לא

 כיו~
 היה פרוזבונ לומר א~~ ~נ~~ן ד~יי""ל

 ונאבד"לי
 וא~

 התשובה ה~כים צא לעיל ~ובא ש~י

 הו~ לדבריה~" ב~שי~ו~מא~~
 ~ה~שובה ~שום

 נגד ל~וציא ~קשה שכ" אזיל לשי~תו~אה~ה
 וא"כ פרוז~יל" אבד ~~~נת ~זה""ז מהימן דלא~מר~כי הרי""~

 אנוצריכים
 אם כי ~הני לא ~ה הדיינים" לע~ו~

 כנ"ל~ שכתבבהצירופים

~~יי~
 ~וב יצחק ר" ~מהגאון שמחה של נ~י~ה שו""ת

 סי" וירצ~ורג א~ד""קב~רגר
 פ"~

 בס" הו~א
 י" סימן ש~י~יתהלכות

 ס""~
 לשאלת שהשיב ק"ו~"

 במברגר ~ורי ~שה ר" הרה"ג~נו
 אב~"~

 ~יזזינג~ן"
 לו היה שלא א~""פ ~~ירו ~רו~בול יס~רא~

~""~ 
 ב~נין ~ ~ה""לוהשיב ווירצבור~" ~ב~יר לב"ד חובותיו שימסור אוחשו~"

~"~ 
 שהמחבר א~"פ ~רוז~ול הנצרך

 ~עי" ס""ז סי"~בחו"מ
 י""ח~

 ב""~ ~בעי פסק
 ~~יאין

 ~"~ וכו""ב~ין
 תוכל ע"כ ~"~" בכל ~קל פסק הר~"א

לצר~
 לזה

 להו מסבר אם ~בו~אי תורה בני שני ~ו~
 שבחרת אנשים באותן מ"מסבירא"

 בה~
 קרו~ים הם

 לזה" זה קרו~ים שהם כוונ~ו ~בודאי פסוליםוממילא
 ~קרוביםשהרי

 למלו~
 ~ס~י" מהריק""ש כתב שהרי ~ליו~~יר י~ וא"כ לק~ן" כד~וכח מכשיר

 י"ח~
 ~"ד

 ומינה עיר" באותה ~ליהם ~ים ש~מחום שכתבהמחבר

ש~
 נ~י~ה ובס" סגי" בזה גם ב"ד בכל דכשר לרמ""אאבל דפסול" הוא חשוב ב""ד ~~ינן ~ס"ל לה~ברדדוקא מוכ~ חשוב" ב""ד דב~ינן כיון לזה זה ~רובים יהיו

של
 דבכל דס""ל הר~"א ~שי~~ ~אי הרי ש~ח~

 ב"~

 והתקנ~סגי~
 הר~"א שכתב האחרת

 פלונית שב~יר פלוני ~""~ ~ני ~ו~ותי כל ~וסר אני~~""פ לו~ כ"~ ~ס~י~
 הב"ח ~וכ""כ ב~"פ" מלוה ~ל אפילו תקנה בודאיהוא
סי"

 ס~י~ ס"~
 ~~"קשהאו"ח א~ מ"ה~" אות הגב"י וכנה""ג י"ג
 כ""א~

 בפאת ~יכן ~צ"~" זה דין ~ניח
 עו~ ו~יי~ סקע"~~"~שו~ן

 סימן ~ח"""מ חת"ס ~תשו"

קי""ג~
 שהח~י~ה צריך ש~ה אלא אחרת תקנה ~וד ה~לה

 ומתקיי~תניכרת
 מהב~~

 אפילו קשה וזה אחרת ~יר של
 ~ב"ד הא~רים השנים אם אני ש~סופק ידך~ת~ימת

 הוא ה~וב ~"כ אותי" ~ירים~ה
 ~~תחיל~

 ~איזה ~~חר
~"~

 בפה תא~ר וא~""כ פריז~ול" ~ליהם ו~כ~וב ב~ירך
 ל~"ד חיבותיך כל מוסר אתה ~הני לא זה פרוזבולשאם
 ~ה~יינים אחד היה דאביו ~אע""ג ווירצבורגשבעיר
 שהמליה א~"ג דכשר ~ס"ל ו~וכח מדבריו" ~וכחכאשר
 התו~ים ~דברי הזכיר שלא ש~ידוש אלא להדיינים"קרוב

ש~סתפק
 בזה~

 ~כ""ל~

~~~~~~
 ~קל דיש ~נ""ל מכל

 א~
 ~פרוזבול ~ישה אם

הוא
 ~רו~

 או הדיינים" מן ל~"
 כנל~נ""~~ ~זה" ~~ק~~ין ~לא המנהגוכן לכולם" א~



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~ן
 ~~~~~" ~~~ ~~י ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~

~~~~~~~~~~ 
 ~~ן ~~~ין

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

~~~
 ~י~ ~י~ ~~~ ~י~" ~~ ~~ני נ~~~~י ~~ר
 ~י~" ~ר~ ו~~ ~~~ ~~~~ ~~י ~~~~"~י~ו~

 ~~~ו~~
 י~ו~ ~~ ~~~ר" נ~יי~ר ~~~~וו ~~ו

 ~~ו~ר

 ~~~ ~~ונ~~~ו~
 ~ו

~~ 
 ~ו~ר ~כיוו ~~~~" ~~י

 ~~ ו~~~ ~~~~" ~ו~~~ ~~~~~
 ~נו

~~ 
 ~יו~ר

 ~נ~נו ~י~ו~ ~~~י~ ~ו~ ~כ~ ~~י~ ~~ ~"~~
 ו~~ ~~ו~ ~~ו~~י~~ו

 ~~ר
 ~~ירו~ ~~יי~רי~ ~~~ו~

 ~~ ~ז~ ~גור~ו~~ ו~~ו~ ~~~רי~" ~~~י~~~ו~
 ~~~~" ~י~~~ ג~ ~~ירו~" ~~ ~~ ~ג~ו~ ~~י~~~~~~

 ~~ו~ ~~~~ י~~~~
 ~~י ~~~""ר ~~ור ~י~~ ~~~ר

 ~ור ~ו~~י ~~~ר ~ו וכ~ו ~~נו~"~ינו~
~~ 

 ~~~~~~ו~ו~"
 ~~~ ניכ~" ~ו~ר ~~~רוו ~ז~ו נ~י~ר

 ~ז~~~י~
 ~י~ו~ ~ ~~נ~~י~ ~~נ~ כ~י ~

 וז~ ~~ ~~~ נ~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~~~~~~ו~~י~
~ר~

 ~ו~ר~ו
 ני~ר" ~~כו~ ~~כ~ ~~~~ו~ ~~~ ~~~

 ~~~~ ונ~~~ ~~~" ~~ו~~ ~ו~ ~י~י~ ~~~~וי~
 ~יו~ר ~~~י~ ~~י ~~~~ ~י~י~~~

 ~~ ~~יו" ~~
 ~~~ו~ ~~וכ~ ~כ~~י~

 ~יו~ר כ~י
 ~~~ו~" ~~~

 ~~~ו~ י~ו~ ~י~ נ~~~~
 ~~ ~ו~~ ~~י

 ~~ ~~ו
 ~~ו~ י~ ~~ ~~ו~~ ~~~ כ~ ו~~ ~~ו~~" ~י~~כ~
~~

 ~י~ו ~ו ~~זיר" ~ו~~ ~~י~ ~~~~יר" ~~~ר
 ~ו ~~י~~ י~ו~ו ~~~ו"~~~

 ~~ ~~~~ ~~~ ~~ו~
 ~~ייו ~~ ~~י~"~~ר~

~~~ 
 ~~~~ ~~""~ ~~~~~ ~~יו

 ז~ ~גי~ ~י~ ~~ו י~ ו~ו~י~""~
 ~~ר~וו

~~~ 
 ר~ ~~~" ~ו~ ~~~~~

 ~~ו ~~י~ ~~~~ ~"י

 ~~~ ~~~~~ו~~
 ~~~נו

 ~~"~ ~~~ ~~ו~" נ~~~
 ~~יו" ~~ ~~~~ ~~י ~~~~~ר~~

~~~
 הפוסקי~ מ~~רי ש~י~ר~י מה לפי

 יצחק במנחת

~ח""~
 ס~"

~~ 
 צריך אינו

 לשל~
 המחיר ~לא

 ויש ~~קח" ש~נה ~שעהש~יה
 שא~ בז~

 ר~ית של

א~
 ו~נני עכשיו" של המחיר או ה~~בע ערך כפי שילם
 צ"ז ~~ף קמא ב~אבמסכת ~הנ~ ופוסקי~" ~ש""ס ממקורו ז"ו הלכה עללעבור

 ע""א~
 וש~ו~ל רב פליגי

 היוצא מ~~ע לו נותןאמר ר~ המ~~ע" ונפסלה ~~בע על חבירו את ה~לוהנבי
 ~אות~

 אמר ושמואל שעה
 מסתברא נחמן א"ר ~~ישן" ~וציאו לך לו לימריכול

מילת~
 לי" דאית

 אור~~
 למיזל

 למיש~
 ~~ר כי וכי""

 בחשי דלא וכו"" זו על זו מקפי~ות כשמלכיותשמואל
 ותוס" ברש"י וע~ הש"ס~ עכ""~ ~פדי" משכחיואי

 ~לכל שם"ורא"ש
 א~ הפירושי~

 ~פילו לו" יפרע לוש~לוה ~עו~ סתם" מעות הלו~ו
 ומ~ע~ שנ~ס~

 שנ~סל ~מ~בע
 מ~יקרא וכמו כהוזלו"הוי

 שו~
 זו~א ~וה ול~סוף ד"

 כזו~ומשל~
 הפירות ~נתייקרו ~אף ומשמע דהשת~"

מחמת
 אפ"~ המ~ב~" ~זל~

 ~עות ישלם ~לואה בסתם

 ~ח~ש~~ מ~בע ולא לו"שהלו~

 על חבירו את ~מלוה שם~ בש""ס ~י~א שוב~~ן

~מ~ב~
 ~יוצא מ~~ע לו נותן וכו"" עליו והו~יפו

ב~ו~~
 ~~ וכו"" שעה

 א~י רב
 ~זינ~

 מחמ~ ~י
 מח~ת ואי לי"" מנכינן ~פי~ת זילי~י~ע~

 תרע~
 זיל

ל~
 הרא"ש ע"ז וכתב לי"" ~נכינן

 ~ש~
 דה~""ד הרי"ף

 והראב""~ ~מנו" ופחתו ח~ירו ~תנ~לוה
 ד~וקא כתב

 עלב~וסיפו
 ~מ~ב~

 ~כי אמר
 כרבינוומסתברא כרי~ית" ~מיח~י משו~

 למיחש ~י~ נמי ~הכי ז""ל" אלפ~
 ~יכא ד~פילו מזה מוכח ו~""כ עכ""ל" ~~והלפסידא
~צריך

 לשל~
 היוצא ~~~בע

 שע~ ~אות~
 מכל

 ~קו~
א~

 צריך ה~~ב~ פחת מחמת הפירות נ~ייקרו
 לשל~

 ~יכא ~ה""ד י"ל וא"ככדמעיקרא"
 דמשל~

 במ~בע
 ~ינא מ~מת נפח~ו אךשהלו~ו

 ד~לכות~
 ל~שלים צריך

 סי" ~~"מ מ~רש~"ם ב~שו" מפורש כן ומצאתיהפחת"
 מח~ת ~ו ס~רא וחיזקע"~~"

 ~אזלינ~
 ממונות ~~יני

 רוצה ~ינו ~ו~~י אומדנא"ב~ר
 וכ~ב ~~ותוו" ~ה~~~

~א~
 ~כת~ו כ~" מש~ע לא ה~ו~" ~מ~ברי

 דמשל~
 כזולא

מיי~וניות ~נ~ו~ ~ברי וג~ ~~~" ה~~מים כל אחר מ"מ~השת~"
 מ~~וה~ ~פ""~

 בן שכל ספק אין כ~" שכ~ב
~~ת

 ~רשד""~" ע"כ לזה" ~ו~~

~~
 ~~הרשד"ם גם שכ" וכמו כן" אינו ה~וס" שי~ת ~רי
 ושי~~םש~"

 ע~
 שכתב כמו ~יא

 ~חו""~
 ~סי"

 סק""א~קס"~
 ~~וקא

 נפסלה הראשונה ~מ~~ע א~
 שאזלג~רי

 ש~ ~י~
 המלך פח~ו רק אם א~ל עליי" מ~בע

 משל~ אי~ ש~יתה"מכמות
 ד~א שהלוהו" מ~בע רק

ע~יי~
 ~סאה ס~ה וכמו ש~וזל" רק ~ליו" מ~בע שם

 עיי"ש"והוזל"

~~~~
 ל~ברי מקו~ ~ראי~י ש~ ש~תשו~תי הגם

 ~סי" ~לשיךמהר""ם ~~תשוב~ ש~ ה~אתי מקום מכל~מהרשד""~"
 ע""~

 וסי"
 כהחוו""~" מבו~~ קע"ו~

 ~~ ש~וה~א~י
 כש~וקרו ~זה ~פוסקים מחל~ת

 ~ל~~ת ~מ~~ע" הזלת ע""י~פירות
 ~הרש~"~

 ~שלם
 ושארכ~מעיקרא"

 פוסקי~
 כח~תי ~ו~ עלוו" חולקים

~גם
 ה~~בע על להוסיף אין ~מל~ות הוראת עפ"י ~~
 נם מ""מש~וזל"

 ז~
 ~מחלו~ת תליא

 א~ ~פוסקי~
 אומרים

 לומר יכול והמוחזק דינא" דמל~ותא ~ינאבכה"ג
 דא""צלי קי~

 יותר" לשל~

~"~~~~
 סי" ח""ו יצחק ~מנחת

 קס""~~
 פלוג~~ ~ב~תי

~חת""~
 מהר~ם ו~גאון ז"ל

 בענין ז""ל" ~נ~~

 צע~ל"" "בא~א ב~~בע שינויש~י~
היו ~קיר"~ ובפקו~~

 לפרו~ צריכי~
 ~~נק""א מ~ב~ות כפי רק החובות

 דנ~ ש~ ו~י~רתי הישנים" הפחותיםצ~~ל
 ~מהר""ם

~נע~
 ~י ~היינו יותר" לשלם שי~חייב היה ~דע~ו

 שכ~~ ~ומ~~~ הח~שי~" צ~ילה~אנק
 חילוק דאין ~וא

 גם מ"מ מערכו" ונפחת ~צתו או כולו נפ~לבין
 ואין ~דינ~" ספיקא ה"וי דעכ"פס"ל ~ו~

 ממלו~ ל~ להוצי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~~י~~
 ~וג~ למלוה" מלוה ולאללוה"

 ש~ שהוכחתיכ~ו החת~" לו הו~ה לא זה ~ל
 בתשובתו מדבריו

 ~ש~
 ס""ג~~ סי"

~~~~
 שיל~ שכבר היכא

 הק~ה
 הס~ו~

 ש~ בתשובתי שכתבתי ~""מהנה ~~וכר" שביקש
 סוס""י ~ח~ו

ק~"א~
 כסף בס" מבועשאעש הגאון דנסתפק

~שעה"ג הקדשי~
 בשו"~

 סי" חו""מ
~~""~ 

 בא~
 חיוב עליו יש

 ההפס~ ו~ל~ שמי~ ידילצא~
 פע~ור" הדין ומשורת

 ~י~שו וכתב ~אסור" נו~ה ~ו~~~ו רבית" אי~ור שייךא~
 י~ו""ש ~יסקא"היתר

 מהר"י ובש~ זה" על שכתבתי ~
 בתש~ו" ~הובאבאסאן

 מהרי""~
 סי" ~ח"ב

~~ 
 הבאתי

 רוצי~ דא~ש~
 ודבריו שרי~ ~שר

 דא~ צ"~
 חשש יש

 נזרהאבני בש~ ש~ הבאתי אך מקצתי" או כולו נפק"מ מהרבית
 ~חו"~

 ~י"
 כ"ג~

 שדעתו
 דא~

 הה~ה אין
 עפ""י חייב אולי ספק מחמת יו~ר ו~ותן אצלומב~רת
 ג~ א~ דצ""ע וסימתי רבית" חשיב אינוהדין"

 במקום
 אלא פע~" הוא ההלכה~עפ""י

 חד י~י לצא~ שרו~

די~~
 ג~ א~ דחייב" ה~וברת

 להו~י~" לו מותר בכה"ג
והנ~

 זה כל
 א~

 הלוקח
 ~הלוה~

 שאינו או לש~" רוצה
 כספו אתתובע

 ש~וסי~ ~
 אך המוכר" לו שיחזיר

 ש~ כ~בתי לו להחזיר ~מוכר תובעכשהלוקח
 ~מוכר

 כ~ר"~ ~ קי~ ל~עון יכולהמוחזק
 ד~"ל בע~ע

 יותר" לשלםשמ~ויב

~~~~
 ~~נדון ל~ה" בזה החלעתי לא

 ש~
 ~בח""א

 ע"ס~
 הנ""ל~

 שכבר צ~~ים" ~וד היה
 הפרעוןזמן הגי~

 ~בח"~ כתבתי וכן ג""כ" אחר זכות עוד למלוההיה וג~ הפרעון" עיכב והלוה הפיחות" קוד~
 ~י"

 להחזיר צריך ה~וכר אין דבלא""ה והעירוניקס"א~"
 הו~נה שלא כוון כאן היה לא קצוצה רבית שהרימ~ינא

ביניה~
 ע"ז ליתן דאין וא~"ג יותר" י~ל~ יתייקר שאם

 רבית אבקדין
 משו~

 כיון ~וממכר" מקח ~ך שהיה
 בחכמ"א כמ"ש כהלואה" דינו כה""ג במלוה" עליושזקף
 קל"א~כלל

 סחורה לו נתן א~ בזה""ל~ ש~ ~ו"~ ~עי~
 ועיכב זמן ~לבהקפה

 הז~
 לרבותא ~כנראה פרעון

נ~עה~
 בזמנו סילק ולא

 ואח~
 בסתם" יותר לו נותן

ואי~
 שהוא לו ~כיר

 ~ו~
 דאסור" נ~ל ה~ות" ~כבת

דבז~
 כיון ועוד מוזיל קא אזולי שייך לא

 שזק~
 עליו

 סי" כהש""ך דלא וזה ~כ~ל" מלוה דין כל לו ישבמלוה
 ~משמ~ ~ק"ד"ק"ס

 מד~יו
 ~ג~

 להקל יש בכה"ג
 דהוא מזכיר ואינו פרעון בש~תכשמוסיף

 משו~
 ~כבת

 הגר~"א ב~י" בזה העיר וכןהמעות"
 ש~

 ~"מ ד"" ס~י"
 אבק והרי רבית" כאבק ו~ינו היה לא קציצההרי

 כמבואר בדיינים להוציאו יכולאינו רבי~
 ביו""~

 ~קס"א

~~~
 ~ו~ אי דמ"מ

 לצאת כדי עדיין רבית אבק
 שמי~ידי

 ~חזיר מחויב
 כמש"~

 המחבר
 א~ ואך ~~"~ס~יף ש~

 ב~~נת בא
 בז~ לי קי~

 פעור
 וכמבואר שמי~" ידי ~אתאפילו

 בשו~
 יעקב שבות

 י""ב~ סעי~ ~ קי~ בכללי בסופו~ח"ב
 שי~ל היכי דכל

הנתב~
 אפילו ל~חזיר חייב אינו ~"ל בע~נת לזכות

 משמעות פשוע ~כן וז""ל~ ~ ש~ "ובביאורי~ יד"~"לצאת

הפוסקי~
 וכן

 ~בכל~ כ~ ס~ בכנה~ ה~~
 א~ות ק"ל

 ובפ~~ב~
 דקיי"ל

 כמהרי~
 ~שורש

 קס~א~
 ~עענת

ק~ל
~  

 ~סעיף ~יל נתבאר כאשר ברי כ~ענת
 ד"~

 מש""כ ג""כ נדחהובזה
 ~הכ~"ג~ ש~ עו~

 לפ~ל
 מצי דלא ~פ~ור על ~רבוותא ופלוגתא מבורר~כשהחוב ולח~

 ובאמת ~יי"ש" פרעתיך א~ כא"י ~~וי לי" קי~למי~
 והואז""א

 נג~
 מש~ות

 ולכ~ האחרוני~
 חי~ק השמעתי

 תשוב~ בפתחי ג"כ ו~ובא עכ""ל"ז~
 כ"ה סוס"י ~חו""מ

 ~משפע~~ נתיבות שבספר תפי~ה דיני עלבה~ית

~~~
 כתבתי כ~ ק""ל" ~יענין אין המלוה או ~ה~וכר
 ק""ע ~י" ~""ו יצחק ~~נחתבת~ו"

 כ"~~ סעי~
~ע"~  

 ~~ הב"ד" אצל ~שאלה ~נתעורר
 צריך המוחזק

 כך לע~ון שיש יוד~ לא דה~וחזק היכא או ק""ללע~ון
 ה~רכי ד~י ~ם והבאתי לי"" עענינן אנןאי

 באות כ"ה סי"~~ו"מ יוס~
 ח"~

 ~תה דנ~יגי
 שהדייני~

עועני~
 ובש~ עוען" אינ~ו שהוא אף ק""ל

 ~~פע נתיבות
 ~י" תפיסה~~יני

 כ""ג~
 ~א~ הבאתי

 ~דבר ~יחזק ~וא

מ~יק~
אבל ק"ל" ע~ורו עענינן אנן תפיסה ~חמת שלא
 לא אנן א~ל דיקא" ק"ל ל~~ון צריך בתפי~~

 עבור ~ענינן כשמת אלא ~""עענינן
 ~יתומי~

 ק"~
 אבל

 בהגהו~ כ~ ~סוס""י תשי~הפ~חי
 ~~שפע נ~יבות על

דיני
 תפיסה~

 י~וסף הברכי ~~מעות כתב
 ב~פיס~ דא~

 עענינ~אנ~
 וא""כ לי""

 בנ~""~
 ~נתבע

 הו~
 שלא מוחזק

~ח~~
 ~פי~ה

 ג~
 שם~ עכ""ד לי" עענינן המשפע להנ~יבות

~~~~י~
 מ~ילה

 ברבי~
 ארוך ביאור בזה כת~~י כבר

 סי" ~ח"ב יצחק במנחתבדברינו
 ע"~~

 והעולה

 שיעות ג" דיש ~לכה"ש~
 במחיל~

 הגא~וני~ "לדברי ~בית
 מחיל~ ~הניל~

 ולפסק כלל" ברבית
 ~שו~

 ס~ ~יו~ד
 סעיףק""ס

 ה"~
 ברבית" המלוה לקח שכבר אחר ~ני

 הרמב"םולדברי
 ~כנראה~

 המלוה החזיר א~ ש~ו~א
 ולכו"~ ~ני" ~בל רצה לאוהלוה

 לצאת בין חיליק אין
 לחוש יש א~ לדון שיש מה ורק ש~ם" י~י או אדםידי

 שמי~~ ידי לצאת השיעותלכל

 ~ ע"י א~~~~~~~
 שפשע

 הלו~
 או

 הלוק~
 ולא

 נגר~ הפר~ון" בזמןשיל~
 או ~מוכר הפסד

 א~המלוה"
 צריך בכה"ג

 ~חו""מ ~ב"ח כמש"כ ~ידו הוא עבירה דבודאיהנה ~שיו~ של הי~וקר כפי לשל~
סי"

 ל""~
 סעיף

 י""ז~
 דלוה

 ז~ שקב~
ועבר ~ור~" ~מעון

 הז~
 כל לו לשלם חיי~ אינו

~ 
 שמ~ן שהיה

 א~ אלוי ב~ות~ויח
 דדוקא בזמ~ו" לו פורע היה

 בעלמא אבל ~מ~" כאשר דכתיב חייבין זוממיןבעדי~
 בי~ו ה~וא ~בירה מ"מ נ~ר" א~הוי

 ו~כ~
 את גזל

 בשו""ת והראוני בגרמתו" מ~ון דאפסדי" הויחבירו
 יושראמרי

 ~ח"~
 ס~

 קס"ע~
 הב""ח דברי על שפקפק

במש~
 הריעב"א מ~ברי זוממין ~די~ בדין

 ~~ו~
 ~ף

ג"~
 ~בי~ו את גוזל דהוי בזה אבל כדבר~ו" שלא דמבואר

~גור~
 מסכי~ שמי~ י~י לצאת חייב "ועכ"פ הפסד לו
 וש~ל~בריו"

 ~באות
 ב"~

 מחבירו שלוה דמי ~ומר וה~וסיף
 ~ולכא"ורה קצוצה"ברבית

 הה""~
 אין שהרי רבית" באבק

 מידמוציאין
 ויו~ הלוה~

 ב~עתו סמך רק שא~ור
 כת~ בחינ~" לו להלוות רצה לא כי לו" יתן לאשאח""כ
 נמי ~בר השומא משעת דק~בר רבית אי~~דמלב~
 ש~רי רבותא" יותר היה רבית ~ובאבק גזל אי~~ו~
 ק~ ס~ ~~"ד הרמ"אכתב

 סעיף
 א"~

 אינו שהלוה
 שאינו אופנים יש ~וור לפני וג~ ה~אה" בשעת~בר
 מכלעובר"

 ~ מקו~
 בו

 משו~
 ~כ~ד" גזל~" איסור



~ ~ ~ ~

~י~ן
~~~ ~~~ 

~~~~~~~  הר~הו~עוה""ר
 נ~~ר~~ אי~

 ו~כל ~זה"
~"~~ 

 בהליאה
 אפשראי

 ל~"י~
 הנוה

 ההפ~ד" לשל~
 ~ד~~

 שיש
 ס"ק ~"א ~~י"מ~~מ""ע ~~~ו~

 ס""~~
 אחר ~עו~יו ד~~~ע

~הגיע
 ז~~

 גם פר~ון
 בהלוא~

 ~לוה צריך
 נשל~

 ~ה
 ~שו""ת ~"ז ~שי~ כבר ~מעותיו"~הרויח

 סי"~ח""א י~~~ שבי~
 דפ~ו~ ס"ד~

 ~חי" ו~ו~א א~יר" ד~מלוה
 ו~ש"כ פ"א~" ~סוס""ירעק""א

 הש""~
 ~י" ~יו"ד

 קע"~

 ~לו~ נו~~ דא~ ~"א~ס~
 מא~ר ר~י~"ז~ דאי~ לי~~ מותר מעצ~ו

 של~
 התנה

 כ~ר לכך" ~~חיל~
 נ~~ש~

~ז~
 ~חוו"ד

~~""~~~~ 
 א~ור די~י~

 ש~ ל~~ונ~ העצי שלותירוצו ~~ו~ר~" ר~י~ ~שו~
 לנ""ד~" שייך לא

 ועיי~
 בשו"ת

 סי" ~ח"ה ~לכיאלד~רי
 קכ"~~

 ו~~~י~ ~י~ ש~נה ~~"
 ~יו~לשל~

 ~נה ו~~וכר ה~יג~ל
 לשל~ סחו~~

 ~~ורה

בז~
 על ס~ך כי הלז"

 ו~הגיע ~~ונה" ~~~~~
 א~רפר~ון ~זמ~

 ועי"ז לו" ש~י~ ~ק~נ~
 ל~

 ~~וכר ייכל
 ו~וגר~ ~~~נו" הסחורה~עד לשל~

 ותו~ע גדול ~פ~ד ~י"ז לו
 להלכ~ ש~ ~~ל~ ~ה~ונה"~הפסד

 ~ו~""כ לשלם" ~פ~ור
 ~לא~ור

 ~~וות בכלל שז~ו וכיין עיי""ש" ~ל~~" ~לו~
 ל~זהר צריכין ~~ודאי ל~ק~" יוכללא

 ~ז~
 ליז~רוצריכין ז~ירו~" ב~שנה

 כדי~ ~ז~
 אד~ שבין ~~י~וח

 ל~בירי
 ~ד ~כפר אינויוהכ"פ ~א~

 שירצ~
 ולנז~ר ול~ז~יר חבירו" את

 נ~ר~ כ~י ~ןשלו~י~

 ~~" ~~ו""~ ~~~ ~~י~~~~"
 ~~ר ~י~~ ~~~~~

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

 ש~~י~~
 ~~~ת דדרש

 שי~~
 ד~נפ~ק ~ה

~~י~ן ~שו""~
 דצריכי~ ~ר~""א~ תרכ"~

 ~ש~~ל
שי~ש~

 ~סוכה כל
זריזין ~י~ ~כיפ"ורי~ ~ו~ ~~חר~

 דכ~ו נזר הא~ני וחי~ש ל~צוו~" ~~די~י~
 שיש ש~א ~~~יש~וא

 בין ש~~
 ל~~כו~" יו~כ"~

 ~דינאצריכים
 לע~ו~

 הסוכה
 דאין משום ש~ת" קוד~

 לענין דאיתא כ~ו ה~צוות~ על~~~ירין
 קריא~

 ~מגילה
למ"ד

 דקירי~
 וה~ע~ א"~ ~אדר

 נזה
 נזר הא~ני כת~

 דא~ ~וז"נ
 ב~ו~" עי" ~עבירין אין שייך לא א" ~~~ציה

 ~"~ש~"
 ~ייך א~שר דאי ~ינתיים זמן דיש כ~ון

 וכ~ו~~~ירי~~ אי~
 הכ~ כ~

 ~כ"ל~ וכו" ~ינ~~ים ש~ת דאיכא
 החלקת ~עלו~ל~ידו

 הקש~ ווא~
 ~~זיק ו~וא ע""ז

 ~ז~
 קושיותיו~ לייש~וכת~

מ~ונקא~ש
 זצוק""ל~

 דברי לדחות כתב
 עלו~~יהני ~ ~ז~"ל ו~יי~ יוא~" ~חל~~ כדברי ו~חזיק נזר~~א~~י

 אד~
 ל~ורר ~יה ~לא ז"ל כ~ו~ו גדול

 יותר" נ~~ון ~נין ~לבדרש~ו
 ר~

 זו ~לכה חידוש ~ל

שאי~
 שהיו או ~~ש" ~ה

 צדיקי~ כול~
 שלא עד

 ה~~
 לו

ל~וכיח
 ולהז~יר~

 ~כ""ל~ זו חו~רא ~ל רק ~נין ~שום כלל

~~~
 פ~י~א

 כ~ שכ~~
א~ל ל~ל~~" כן ~""ל דלא ~~~ת

 צ~יק~~" כול~ דל"~ ~יכ~ אדר~ה" ז~" זול~
 הצדיקי~צריכי~

 ~ותר ל~קדק
 ~~צוו~ ~~יו~

 פר~יה ~כל
 אי~א ~~רי ו~ידורי~"ודקדי~~ה

 ~ר~~"~
 ~שו~ה ~~ל"

פ""~
 וה~~ירות" ~זכיו~ ~י~ני~ ~~י~ ד~יו~ ד"~" הל"

 ~ז~ו~~ש~ונו~
 ~~דע

 ר~
 כנגדש~ו~ד ~צו~ די~ ~~צ~ו" ~ק~""ה

 ו~~ ~~~פוך" יכן ~~ירו~ הר~~
 שו~ל

~ק~""~
 הדור" כל של יה~~ירות ~~ציו~ פלס ~~אזני

 יש ~ליל~וא~
 ~~י~ו~ ~ר~~

 ב~ור
 זא~ לעו~~ צריכי~

 ו~~ש"~ ~צו~~הר~~
 ~כף את ויכריעו כנגדן~ שי~קול

 כל ו~ו~איל~ו~~"
 ~~~ד~

 י~ותר
 ~~~ו~

 ה~צוות
 יש שב~י~""ר אנו ו~דורינו ל~ו~ה" ~שקלו~כריע ~וסי~
 ~ר~~

חו~אי~
 שפנו

 ~ור~
 ~ו~""ק לדת

אנ~נו ~יי~י~ ד"" ~צו~ וקיו~
 לקיי~

 ~ר~ה ולדקדק
 שיכרי~ו כדי ה~צוו~" ~קיו~

 לצד~ ויצ~הזכיו~"
 ~~"~~ דינינו

~~~
 ~~~ין

~~~~ 
 ~" יו~ ~י~"~" ירו~~י~~~""~"

 ~~ח ~~~"י ~"~ ~~~
 ~~"~~~~~"ו

~~ו"
 וכ~""~

 ~""כ
 ~ו~""ר ו~ו" ~~~וו ~ר~

~~~ ~~~~ 
 ~~""~" ~~~ ~~ר~ ~~"~ ~~~~י~~~י~"~

~~~~~~
 ~ כ~~~~"

 ~י~י ~~ ~י~~ ~יו~ ~~~~
 ~~~ו~~~

 ~" ~יו~
 ~~~ו~~ו"~~~~י ~~"~ ~~~"~ ~~~~

~~~~
~ ~~ו~ ~~~~ ~~~ ~~~ו  

~~יו ו~~~ ~~ר" ~""ג
 ~ו~~ ו~י~~יי~ ~~ר" ~~ ~~~ ו~~ ~~ו~

~~~
 ~י ~~ ~~~"~~~~ ~~~ ~~י ~י~~~ ~~ו~ ו~ו~~ ~~" וג~יי~ר

 ~ר~
 ~~ ~~~ ו~~ ~~~~י~~"

 ~~ו~ר ~יי~ ~~ ~~ו~ ~י~~ ~~~ ~~~~~ו~
~ ~""~~ ~~~ ~~"~ ~~י" ~ר~"~ ~ר~~~ ~~""~ ~ייו~~~~י~"  ~י~ ר~~ ~~י~ ~~""ג~ ~ ~~ ~~~""~ ר~~~

 ~""~ ~~~ ר~ ~רי~~ ~יי~~~ו
 ~~ור ~ז

 ~~ו" ~~~
 ~~~ו ~~~ ~~ ~~~~י~ ~רי~ ~רי~ ר~יי~ ~י~~~~
 ~~~ו ~ג~יוו ~~~ ~~יי""~~

 ו~~~ ~~~~ ~ ~~~
 ~~~~רי

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

 ~י~ו ~~" ~גרו~ ~~~~~ ~~י~~~~~~י ~~~ ו~ו"" ~~~ ~~~ו~ ~~~י
 ~~~רי~ ~~ר~

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

 ~פוסקי~ ~ד~רי ~~ול~ כפי~~~
 הלוקחצריך אי~ ש~" ומד~רינ~ו

 לשל~
ו~ל שלקח" ~שעה ~~י" ~~חיר אלא

 שהו~י~ ~~
 ~~כי~ ~קונ~ שיל~ א~ כ~"ת

 ש~יקש
~~וכר

 ~דרכ""~ וד~רי להחזיר ~יי~ א~
 ~נ""~

 שה~יא
 אש ~~ודי ~~"כן

 ג~ ~נ~
 בד~רינו ~בואר ~ו נקודה

 ש~ד~רינו ~~שר ~סופו~" קס""א ~סי"~ח"ו
 ש~

 הו~א
 ~נ~~ ~~הר""~ד~רי

 ~ח~ו" ~ש~ו"
~~~ 

 ~י~ן סופר
 ~""~ ~ וז"ל שכ"~~~"

 חילוק דאין "ופשי~א שנפ~ל ~~~ע
 ~קצתו או כולו נפסלא~

 ~ז~ן וכ"ש ~~רכו" ונפח~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~ ~~~~י~~  ~צור~ שיווי ~י~ שלא~ש""ס
 יותר ~~~בע של

רק ~נס~~
 בער~

 צע~ל ~באנק ~~לו כ"ש וא""כ וכו"" ח~ישית
 שאי~

 רק ~צ~~ ~צד שיוויל~~
~~ 

 ~~לכות שציין
 וכו" עליה~

 כ~~ שיל~ דכ~ר ~יכא א""כעכ"ל"
 י"ל ~~וכר" שביקש

 ל~~ון יכול ד~~וכר ~לוקח" בתב~ו אפילו ל~חזירדא""צ

קי~
 א~נ~ כ~אי" לי"

 ~ז~ ~חל~תי לא
 ל~ש~~

 א~~~~
 ~~קח

 ~~לו~~
 יש בחזר~י ~בל תובע אינו

 אין א~שאל~
 ~ליו יש א~ ואף רבית" ~שו~ בז~

 יד"ש לצאתחיוב
 ש~ ~באתי ~הפסד" ו~ל~

 ~ספר
 כס~

הקדשי~
 בשו""ע שע~""ג ז""ל ~בו~שא~ש ~גאון

סי" ~חו""~
 ע""ד~

 יש אולי בז~" דנסתפק
 ~חזיר ~~וכר צריך כןנא~ר וא~ רבית" ~שו~ בז~
 א~

 בז~" ויל~ תב~ו בלא

 כ~ת~ ד~ינא ל~ו~קא לירד א"א ~פנ~י ~א~~א~

~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ו

 ~~~י~

 ~~יי~ י~~~י~~~
 ועי" ~~ג~

 בהנ~פ~
 ש""ת ~דרשת

 ~בת~ו~~ ~נ~"~ש~~רכתי ~~ לפ""~ תש~""~
 ~קוד~ת~~

~~~ן
 ~~~~~י~ ~י~~ ~~~~ ~~~~" ~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~~~~~ ~~~~~י~י
 אין לי" דא~ר ~פורש ~אפ~ותי~י~~~

 פרעי~ ל~
 אלא

 וש~פ~~~
 אינו נ~ר

 גו~~
 ~שאר

 ~גי~ין נכסי~
ד~"א

 ע"א~
 ובשו"ע

 ~חו"~
 א~ א~ל קי"ז~" סי"

 נ~צאת
 כלל שלושאינו

 ~ית~ וגזול~
 על חוזר בי~ו

 ~לו~
 אפילו

 ~י" שנא ~יא ~עיקרא ד~עות~~פורש"
 זכו~ שו~ ללו~

בשד~
 זו

 ~ש"ע~~ ~ש~

~~~~
 ~ד"ל שם ~וד

 ע""א~
 ~נן

 ~פריש ל~יות ~עני ואת ~לוי ואת~כ~ן א~ ~~ו~ ~~~ו~
 עלי~~

~חלק~
 חושש ואינו קיי~ין ש~ן בחזקת ~י~ן ~ריש

 ~כ"צ~ וכו" ~עני ~עשיר או ~לוי או ~כ~ן ~תש~א
 וא~""ג שם"ו~ג~"

~~ 
 א~ר לידי"" א~י

 ~~כירי ר~
 א~ר וש~ואל ולוי""כ~ונ~

 אחרי~י ע""י ל~~ ~~זכ~
עו~

 ~י~ יוסי ר" ~ני ~א א~ר
 ~אינו עשו דא~ר

 זוכ~
כזוכ~

 ויחזיר~ לכ~ן נותנן שאינואע"פ ב~~י~ לידי" אתי דלא ואע""ג ופירש""י עכ"ל~ וכו"
 דיפריש ~ני" קתני לו

עלי~~
 ל~אי לי" זכי ~אן לידי" ~~י דלא וכיון

 ~~ כ~~
 ז~ שיקבלנ~תרו~~

 עכ"ל~ נתינ~ ידי יצא ו~יאך בחו~ו

 פשו~~~~~~
 ד~ושית

 ~ג~
 נתינ~ ידי יצא ~יאך רק

 אבלכפירש""יי
~~ 

 נ~ינה" ידי יצא לא אם
~"~~~ 

 הכ~ן פ~ורי~ בודאי ~חו~ לתשלו~י שנוגע
 לק~ן דאיתא וכ~ו לשל~"~ו~לוי

 ~ע""ב~ ~~
 ~עני ~עשיר

 על~ו ~פרישאין
 ב~~ ~ל~ וזכ~

 ~לי~ ופירש"י שבידו~
~ז~

 הלו~ו ש~רי ~שלו לפרוע חייב ~ינו
 ע""~

 ליפרע שלא
 כיון עליו להפריש יכול שלא אף ~רי עכ""ל~~י~נו
 ~""~ ~ענייש~עשיר

 ~לוהו ש~רי ~שלו לפרוע לעני אין

ע""~
 וכ~ו ~חיל~" ו~וי ורצ"ל כנזכרי ~י~נו לפרוע שלא

 ~~~~ נתינ~ ידי יצא דלא ~יכאכן
 ~לו~" זכי דלא

 סי" ~יו""ד נובי""ק ~שו"ועי"
 ע"ג~

 קצ""~~~ ~ס~ ובתנינא

~~~~
 ~פ""ק ~רדכי ~ג~ות כתב ~נ""ל ~ש"ס עפי"ד

דב"ב~
 ~שער ו~~"ת

 ס"~~
 ב~""ע כן ונפסק

 סעי" רנ"ז~ס~
~"~ 

 ש~ וש""ך בר~"א
 ~ס"ק

 י""ב~
 ד~י

ש~פריש
 ~עשרות~

 עש""ב צדק~" שאר ~ו~~""ד
 ש~

 ס""ק

י"א~
 ~לו ~~ר ~ריש משלו לעני ו~לוה

 ו~חש~
 ~ל

 וכו" ~ני שהלוהזה
 ו~וק~

 ש~לו~ ש~עני
 לו

 א~אבל חי" עדיי~
 א"צ נת~שר או ~ת

 באותה ~י~ עני ש~רי לשל~

 ואי~שע~
 ~ש""ך וכ~ב עכ"ל" וכו" עליו ~פרישין

 ש~

 א"צ נתעשר אודכש~ת
 לש~

 לא ש~רי
 יכול ואינו ~~ונו"לו שישל~ כ~י ~לו~

 ל~פריש~
 אינו ~כשיו ד~א ע~ו

 ~וא ש~רי ב~ן לז~ותיכול
~ 

 עיי""ש~ נתעשר או

~~~~
 ש~ר ~ספר

 ~חו"~ ~פ~
 סת~ לאפותיקידל"ד א"~ או~ קי""ז סי"
 דקיי""ל

 ש~פ~ דא~
 נ~ר

גוב~
 לא אם נכסים ~שאר

 ש~תנ~
 לו י~י" שלא ~~ו

 ~~ם אפותיקי בין לחלק דיש כנ""ל~ ~זו אלאפרעון
 לויחד של~

 גו~
 ~פר~ין

 ~שד~
 א~ שא"ל רק זו

 אפר~ לא
 גב~ל~

 לכך ~זו
 א~רינ~

 אד~תא דלאו
 דשד~

 לבד ~ו
 לו שיחד ~יכא כל אבל~לו~ו

 ~פ~ו~ גו~
 לו נתחייב לא ~ריחובו יפר~ ש~זה

 לשל~
 בזה אלא

 א~ ~אופ~
 שלא

 י~א לא בהדיאא"ל
 ל~

 אלא פר~ון
 ~ז~

 לשלם פ~ור
 א~ ~עני את ~עות ~~לוה ו~ן אחר" בד~רלו

 ~~שיר
 פ~ור~~ני

 לשל~
 כנ"ל~ ~כיסו לו

 ש~ביא ~ר~ב""ן ~ד~רי ~וכיח~~ן
~""~~ 

 ~~ל" ~ספ""ו

 דלכ~ ~""ח~~לו~
 נו שכ~ב דסורא ~שכנתא

 אר~א תיפוקשניא ב~של~
~~ 

 ~לא
 כס~

 שאינו שריא
 דו~~

 ~אר
 אחריות שאין ~פני בני~וי~שכונות

 ~~לו~
 עליו

 ו~~
ש~פ~

 נו~ל אינו נ~ר
 פירו~ אל~ כלו~

 ש~יא
 ~שאר ולא ~זו לא חובו לו ל~רוע לכופו יכולואי~ו ~וש~

 וה~ו""ז ~ב""י ו~ביאונכסי~~
 ד~רי~

 אלו
 ~ביו""~

 ר~י"

קע"ב~
 ~ש~ הרי

 דסורא דב~שכנתא דאף ל~דיא
 ~זה אלא פרעין לך י~י" לא בפירוש לוכתב ל~

~""~ 
 כיון

 לושיחד
 גו~

 ~פירות ~פרעון
 אי~ ~קרק~

 א~ריות
 ואףעליו~ ~~לו~

 ~~ל""~ ש~קש~
 על

 ~ר~ב"~
 רש"י ~דברי

 ש~~ ~י~~"~
 נשוי~

 ~ברא ב~~~וא עובדא ג~י
 וכתבו וכו" לחברי"פרדיסא ד~שכ~

~ 
 רש""י ל~ ד~וקי ~ירפא

 ~ל דאחריותו ל~דיא ~רי ד~וראב~שכנ~א
 ~~לו~

 י~י" דלא ~פורש כאפותיקי דל""~ו~~ע~
 פר~ו~ ל~

 אלא
 ש~פ~ דא~ ~ת~ כאפותיקי אלא~וי

 נ~ר
 גו~

 ~שאר

נכסי~
 כ~"ש

 ~רשב"א~ תל~ידי בש~ ~ג~~ ~ ~ס"~
בא~ת

 קש~ ~י~ת~
 כל ~דס""פ ~~~יא

 ~ג~~
 דא~אי

 ו~~שיר ~ני ~י"א~
 ~~ זכ~

 לי" כתב לא ~א שבידו
 פרעון י~אלא

 א~
 הת~ דשאני וצ"ל ~ו~

 שהי" כ~ון
 בש~~עני

 עצ~י ~תחייב שלא ד~יכח או~דנא איכא שלוה
 ~ן אלאלפרוע

 לו~ שיגי~ ~צדק~
 דז~ ונרא~

 הכוונה
הר~"א ב~

 ~י" עני ש~רי ~סיי~ ש~
 באות~

 ו~יינו שעה



~ ~ ~ ~

~~~ן
~~~ 

~~~~~~~
משו~

 ~מוכח אומדנא איכא ~אז
 עצמו ה~חיי~ של~

 לו המגיע צ~קה מאו~ו ~לאלפרוע
 א~

 ~פירוש אמר שלא
 פרעון לך יהאלא

 ו~ה""~ מזו" אל~
 פסק

 ~נא~ן ש~
 מ~ל של אר~נ~א מחזיקישל

 ~נ~~
 של~ם ל~~"ח ש~ר

 על וו~קסיל~ז~""ל"
 ~ח"~

 כו""כ מסך
 ~מעו~ ונשל~

 ה~קל~י~~
 נס~~ ול~~ו~

 שעיקרכיון עכ""ל" מנא~נו~ו הנ~מן
 החו~

 ~אראנדא ממחזיקי מגי~ הי"
 ~ומ~נא לך אין המשקל מ~י~~ לשלם ~צמוה~חיי~ והנא~~

ג~ו~
 ~צמו ה~~יי~ שלא מזו

~~ 
 אלא

 ה~קל מ~י~~
 עכ~"~~ מכיסו ולאדוקא

~~~~
 ~תשו"

 שנ~ה בי~
 ~חו"~

 סי"
 ל""ה~

 ~ל ה~יר
 השערד~רי

 ~נכיי~א משכנ~א ~שאני משפ~
~ל""~

 ומ~ שכירו~~ רק
 ~מגי~ין ש~~יא

 י~ושע הפנימ~~רי ~~ ~~
 ~~ ~~גי~י~ ש~

 ~~""ה ~"א ל"

~ר"פ~
 על

 ה~
 אלא ל"ש ר""פ ~א~ר

 ~כה~ ~ע"~
 ~ופירש""י

 וזה ~י~ו כספו שהריו~וס"
 ל""~

 כלום ממנו למשוך לו
 המלוה ~~כא כיון לכך ~וצרכו ל~ה וקשיא~כ"ל~

 ~""מק~ני מעו~
 פשי~א וא""כ וכו" ~לי~ם מפריש ~יו~

 לו י~א שלא ~לוהו כן שע""מ קיים ש~~מון ~נאידכל וכ~
 ש~~ו ~~ושה ~~למא קיי""ל ~א וכו" מזו אלאפרעון
 שלא ~פירוש ה~נה כאלו הוי וה""נ וכו" מפורשאפו~יקי
י~א

 פרעי~
 ~א שלא ~ד~ר לי~ו שי~א ~מה אלא

 ~~ו""ל דמהני היא ד~שי~א~מיל~א ל~ול~
 הכא דודאי וי""ל ~~י~~עלמא ~~ד~רי~ כ~חי~

 ל~
 י~א שלא ~פירוש ה~נה

פרעו~
 לי" יהי~ לא לי" לי~ כי ~א~רינן והא מזו ~לא

~יינו
 מ~ק""~

 כאלו דהו"ל לומר ~זה יש ~~רא מה וכו"
 מ~ו אלא ~רעון יהא שלאה~נה

 ~א~ר~~
 שי ערך ~ספר ראי~י וכן ~כ""ל~ וכו" ~כדי זוזיאיניש ש~י לא קיי"ל

~חו""מ
 שם~

 דנראה א~רן ~ה הפרח מד~רי שה~יא
 כהש~ר ס"לדלא

 ה~שפ~
 עיי""ש~ הנ"ל

 י~ישע הפני מ~~רי~~~~
 ש~

 ~~מלוה
 מעו~

 ~הן
 ישולוי

 ס~ר~
 יששפיר כנ""ל" ~כ~י זוזי איניש שרי ~לא

 לו~
 דלא דמוכח אומדנא ~איכא ~יכא הא

 ה~נה כאלו ה~וי שפיר מזי אלא ~רוע ~ליוקי~ל
~שער וכ~~

 הש~ר ~נדון ולכן כנ""ל~ ש~ ~משפ~
 ה~ש~~

 ~לא
 ~לוהלוה

 ~מ~ו~
 מ~י~ו לשלםעצמו ~יי~ דלא דמוכח אי~~נא ~הוי י""ל שפיר~אראנדא מ~זיקי לצורך אלא ~צמו לצורך
 וכ"~

 השער ל~~רי מודו
הנ~~ ה~פ~

 שלווא"
 ~~ו~

 ו~~מו
 כול~

~א וע~ה הש~ר" על
 ה~ע""~

 ~יר~ו ~קר שכ~ר ~" ל~יש ו~ו~ע
 מש~

א~
 מה~~ומין ~וא

 והמעו~
 כדי לק~ו ~נ""ל

 שאנסלהשר לי~~
 ו~~לו~ או~~

 כ~~ ~ז~" ~י" יו~ע
 ~לא היכא~ין ל~~

 כ~~
 ח~ומין אצל

 ש~ו~
 ~אז הקהל ~ירך

 דין להח~ומיןיש
 שני~

 שלוו
 לא א~ל ~ר~י~ שה~

ק~לנים
 יכולי~ ואינ~

 לי~ר רק לדחו~ו
 הח~ומי~

 א~ל
ל~

 ~כל ש~עשים ~~ום ה~יר ~ני לכל
צריכים ש~ק~ל יו~

 למעו~
 שי~י" ~אופן להם שילוה ~י יו~~י~ ואין

שע~ו~~
 ~ל

 כי ~קהל" קופ~
 מעו~

 קשה
 ~ש~ל~

מ~ופ~
 שאר ~ו הק~ל ראשי צריכי~ לכך ~כ""מ" הק~ל

י~י~ים
 מ~ו~יו ל~~ועשי~וכל ~כ~י ~~~ימ~ן" מ~ר~י~ ס~~ ~מלו~ ~~ו~י~

 ל~~ מהח~ו~י~
 ~כל ~שה וזה

 א~ליו~~
 א~

 ~י" ~קהל" ע~ור ~ח~י~ה ~צל ~~ו~ר
 ל~ון~קום

 ולח~
 העיר ~ני כשלו~י רק הם הקהל שהרי

 אמנ~ מה~" לת~וע יכולואינו
 קהל אצל ~נינים ~וד יש

 ~יי"ש~ שאני דמס~אמרינן

~~~
 ש~~

 ~יכא
 כ~~ ~~~

 כ~~ הק~ל" ~~ור
 רק

 ~כלדמעשים משו~
 דמ~חיי~ין יו~

 ~ח~ומי~
 לשלם

 א~ל ער~ו~~ משו~מ~י~~
 ~יכ~

 השער ~נ~ון ~כמו

 שכ~~משפ~
 לא מה~שקל ~לם לה~יא

 והוי כנ"ל" הקהלע~ור כ~~ מא~ גר~
 אומ~נ~

 שלא ~~כח
 לש~

 ~~י~ו~

 ~ע""מ ~ח~רה~~~י~~
 ע~י~

 ~מכל
 ~~רי הנז"" ~נ~

 יהא ~לא מפורש אפו~יקי הוי~ה~
 ל~~

פר~ו~
 סי" ~ח""ג ~ספרי וכ~"ש מז~" אלא

 הח~ר~ ~וקי~עפ""י ~אריכו~ א"~
 ל~~ל אין

 וכמ""ש ~ח~ר~" ~~~י כלעל ~~י~~ פר~י~ א~ריו~ שו~ מניו~ ל~עלי ואיןלרכושה" שייכו~ שו~ מניו~
 ש~

 ~~שו" מ~~~ואר
~רש"ג

 ~~~ו""~
 ג" סי"

 וה"~
 מ~א וה~יא ר~י~" לענין

~גי~ין
 ~"א~ ~ ~ד~

 ~ש~ו ו~הנדפס ~נ""ל~
 ~נ~~

 ~מ~~תשי""~~
 ~נוגע ורק הנ""ל מפורש ל~פו~יקי או~ה

 ר~י~ ~דין שה~א~י וכ~י ~ז~" פ~ל~י איסיר~נין
 מה בין לחלק ל""ש ד""מ ד~נין ופשי~א הקהל"~הלוא~
שכ~~~י

 ~~~ ~עלו~ ~ני~ ש~
 אף וא""כ כנ"ל" מפורש כאפותיקי ~~וי ~~מא~כא ~~רה" ח~רה ~ין ~פ~ח

 ~ין לודיהי"
 ~~לו~

 ואולי ~פסח לחמן
 א~

 לפרוע נ~חיי~ שלא ה~נו ~פירוש הרי לממון ~נוגעא~ל ר~י~" לענין

 ~מ~ני הנ"ל מפורש אפו~יקי ממש והוי מז~"~~
 והה""~ כנ"ל" נהר ~ש~פה גמורה~~~לי~ א~

ועי" שיהי"" ~יזק כל
 ג~

 ~~שו"
 ~ח"~ הליי ~הרי"~

 סי"
 דאין ~י~ו~ ~""ל ~ע"מ של ~נק ל~נין ה~שו~ה~אמצע שכ~~ נ"~~

 הקא~יר~ר על ולא ה~יר~ק~אר על ~פשי" אחריו~שו~
 מ~לק א~כי

 ~מעו~
 כפי ~~נק הנמצא

 הפנקסאו~
 הן

 ו~ו~ מ~~ ה~ר~
 א" נעשה לא

 מ~~
 לא

 ה~נק א~ כילו~ ו~ מלו~
 ה~~ו~ ~~ל~

 ועושה
 ~כ"ל~וכו" מו""~ ~ה~

 שכ~~ ד~מ~ והג~
 ה~א~י ר~י~ ~נין שם

 ~ ש~~ספרי
 א~ל ~זה ל~ון שיש

 הכל לאחריו~ ~נוג~
מו~י~

 מפורש כאפו~יקי ד~וי ~זה
 וכנ"~

~~~~
 ה~ו~ע ה~ א~ אף נפ""מ הנ"ל כל

 מלו~
 ~~נק

 אך שו~~"ולא
הוי מניו~ מ~~לי א" לח~יע~ ~~וג~

 שו~~
 וכשהי" ~פ~ד" ו~ין ~כר ~ין

~~~~ 
 פשי~א

~אי~
 לו

 ~~~רה שיש היכא מי~עיא ולא ת~יעה~ שו~
 הריוח ~~נין ~פורשי~~נ~י~

 וה~פס~
 ~ה~~ו ד~יכא

 ~נא~ לפי הכל~יניה~
 כמ~ואר

 ~חו"~ ~ש"~
 קע"ו סי"

 אלא ה"~"ס~י"
 א~

 וזה ~~נה זה ונש~~פו ה~ני ~לא

 כ~ ל~ע~~מאתי~
 אין

 ו~י" מ~י~ו~ משל~
 ~סע~ ש~

~~
 ~סי" ו~~""ג

 ~ ~~~ או~ צ"~
 ~סי" ~~ ו~משפ~ ~ז~"הפוסקים ~~~רי שה~יא
 קע"ו~

 ש~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

ם~~ן
~~~ 

~~~~

~ו~
 ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~"~ ~~~~ ~~ין

 ~~"~ ~בר~~~"~
 ~~י" אחת

 הפס~י~ ל~
 ~ר~ה

וא"
 א~ תו~~ אחר~ ~~""~ מח~ר~

 ה~נ~ל
 ש~מנ~ל ~~שדו ~עות"ו ה~" ~ע""ממח~רת

~נהל ג""~ שהו~
 לק~ ~~חר~ ל~ח~ר~

 ל~צ~ו
 ~~~~~~~~ ~~~ו~

~~~~
 חברת במק"א ~כתבתי ~~ה ה~~ואר כ~י

הוו ~ע""~
 שותפי~

 יהי" של"ה ~~נאי ו~ך
 ~ר~ו~ לה~

ר~
 ובשו~פי~ ה~~ר~~ מנכ~י

 ~~~ני" ~י~א
~מ"ה ~~~ועו~

 ~""א~
 ונפסק

 ~ש"~
 ~סי"

 ש~ו~ת נקרא ו~ואש~א ~~~נ~ ~נש~~י~ צ""ג~
 ~יי"ש~ השותפי~

 ה~ב"ארים ה~נ~ים ~~"י א~ דא~~~~~~
 ש~

 יכ"ל
ל~ש~יע

 מ"~
לו צרי~ לי~~~ רוצה אינו אם

 לשל~
 לפי רק

 ~ר~
 מ~ות של

 ה~ו~~
 ~ה~ניו~" לו ש~י"

וג~
 ל~י רק

 ער~
 ~~י""מ והוא ה~" ~~ח~רה לו שה~

דאיתא
 ש~

 דאין בש""ע
 נש~~י~

 ספק ~~~נת
 שי~שו~ ~~

 וכת~ כ~~~ מ~ין ~ש~י ~ותןה~ש~י~
 ~תשו"

 ~"~ ק"~ ס~~חו"מ ~הרי""~
 ויש

 לה~~פק~
 אי ל~~תפק ~יש

 ש~~א~עי
 כע~

 שתי ~~נת
 כס~

 ~ל~אאו ל~~ו" השו~ף זה אצל
 כיי~

 וכת~ שבו~ה~~ת~ייב השיתפי~ ל~ל כסף ש~י ~~נת ש~ו~נו
 ~יש

 לל~ו~
 ~~רק דא~רינן ~הא

 ~דף נ~יי שהי"מי
 ~"א~ צ"~

 שו~פי ו~רי אחי ~רי הני
~כל

 ו~~ ח~
 ~איתנהו ~כא ~~~י~ שותפי ~שאר שלי~ותא

 אילו א""נ~מ~א~
 הי~

 כולהו
~~ 

 ~שתי ~א ו~~~י
 ~יןכסף

 כול~
 ~לי~נייהו נ~י השתא ~ותו~ מש~י~ין

 כתו~~י~קמן
 ~ש~~ ק~~י~ די~י ~~לי~יתייהו ~מי כולם

כיו~
 זה לו~ר יכול כסף ~שתי חוש~~ו שי~א ~~~ינן

 ונמצא כמוך יחש~נו לא אחרשמא
 כא~ שאי~

 שתי ~~נת

כס~
 ~פת"ש ו~ו~א ~יי"ש"

 ש~
 סק"~~~ צ""ג ~~י"

~~ש~ע וה~
 ~המהרי"~

 ~היכא
 ~כול~

 כם~ ~~י~ שתי~א"צ לי~ פשי~א ~נינו
 שאר פליגי ~יח~" לכולן רק

 שם~ ~פ~""שכמ~ו~ר ~יסקי~

~~~
 ~כולהו ~אתאן

~~~ 
 שיכול

 רק ~יא א" לתבו~

 כול~~שליחו~
 שותפים אין אםוא"כ לכולן" ~גי~ ~~ריו לפי ש~גי~ ו~ה

 אחרי~
 מגי~אין נכרים" ש~~ה או תו~~ים

 ~רך~ צפי רק להתו~ע

~""~~
 א~ למשל

 ~שרת של ~ניות ~~ יש ~א" הח~רה

 של ג"כ וה~"אלפי~
 חוש~ו והוא א~י~" ~שר~

 א"כ אל~" ל~צ~ושלקח
 ל~~

 מה~~רה מאות ח~ש ל~צמו
הא"

 וח~
 ~אות

 ~ח~ר~
 ויש הב"~

 כמ~ לחשו~
 חלק

יש
 לי ~גי~ ~זה ~~רך וכפי ~ח~ר~ו" ל~תו~~

 כנל~נ""~~ כ~ת שלאה~וח ~כ~~

~~~
 איתא

 ש~
 ~~עי" בר~""א

 ד"~
 וז""ל"

 וכ~
 ~מק~ל

ע~קא
 למחצי~

 שכר
~""~~ 

 שכר לו שנתן
 חולקין ויש השותפין כשאר נישבעצריך ~~~~

 ~ז~
 וכ~~ ~כ"ל~

~ס~""~
 ~~"ק

 י""ב~
 אעפ""י

 שני~~
 כ""כ ~מלו" שכר לו

 ~ס"ל~~~ו
 שיי~ ~ז~ ~ג~

 ס"ל והי""ח ~י~רא מורי
 שכר~מק~ל כיו~

 ל""~
 ~~""ק ו~ש"ך היתרא~ ~~ורי לו~ר

 כלומרכ" ~"~
 ~ז~

 כל וה"ה שכר למחצית ~סקא ~מק~ל
היכא

 ~נו~~
 ~אה""~~ ו~י" ~כ""ל~ וכו" י~~ו~ שכר ~ו

 ~~"קו~פת"ש
 ז"~

 ~סי" מנו~י"ק ה~יא
 ל"~

 ~~למאדסוגיא ש~ ~~ת~
 ש~ו~ה לחיי~ כ~ר~~"~

 א~
 שכר ~נו~ל

 שהרי יוכיחו ~סקא ש~ריוכל
 לה~ אי~

 אלא היתר
 הרווחתי לא ~ו~ן א~ ~יני~ ~תי בכל יום ו~כל ~מלושכר בנות~

 ו~פ~"ש ~כ"ד~ וכ"" ליש~~חיי~
 ~~נה"~ ~~~ ~~

 לא
נראה

 כ~
 ו~א ~~ינא ~פיקא הוי ~~א~~ אלא

 ~יסק~~ש~רי ~פו~קי~
 היינו שבי~ה

 משו~
 ~~קנת

 מהר~~
 הי"

כ~
 ע"ד שנעשו ~וו~~סלין

 לא כש~ו~ן להש~י~ ~~""~
 ~סי" ישע ~ג~י ו~תשי" ~יי""ש~הרווחתי

 ~"ו~
 כ~ב

 שע""צ ~ש~רותאחר ~~~
 א~ ליש~~ שצרי~ הת""~

 ל~יש
 במשל~ ~יירי אלו חולקין הישכי חולקי~

 ~~לואו ~~לו שכר לו
 שכתב ר~"א לשון כמש~~ות ו~~~ל ה~רחא שיוויכ~י

אע""פ
 שנו~~
 א~רינ~ ~ז~ ע~לו" שכר לי

 ~ורה ש~ינו ~~יר
היתר

 כיו~
 עסקא ~ש~רי א~ל ~שלימות~ שכרו כל ש~י~ל

שלנו
 שנותני~

 רק
 ~~תחל~ פרו~~

 ~~~יל או ה~~קא
 ג~ ו~אי ~זה ~ציר~~ו

 הי""ח
 ~כ"ד~ ליש~~ ~צריך ~ו~י~

 ש~ ~של~~~~~~~~
 ~ס~י"

 כ~~ ב"~
 ~נראה

 מד~רי ומוכח ~יי"ש~ הנו~"י" וכמ""שכהי""ח ל~ורי~
 וכן~ני~"י

 ~נות~ ~א~ ~שלח~ מ~רו~
 ~~לואו ~~לו שכר

 ~~ת שכןשכת~ו מ~~ וג~ ש~ בנו~"י ~~ו~~א ~גופא כ~~יכח כן"~~י~
 הר~~"~

 הנזכר
 ש~ ~ש"~

 ~ס~י"
 ~~~י"ו~~~""ש ~"~

 ז"~
 ח~ירו ~י~ ה~ל~ שכ~~

 חפ~
 ל~כרו

וכ~
 ויש וכו" ~""ז שכר לו נ~ן שלא א~"פ

 דמש~~ עכ"ל~ יכו"~םפק ~ש~י~ ~
 ~כ~"כ

 שכר" לו נ~ן א~

וכיו~
 כש"כ א"כ כש""כ ~~וי

 נת~ א~
 ~מלואו שכרו לו

 ש~ כת~ ועו~ ~~פק~ ל~ש~י~~יכיל
 ~יכח ~כן ~~""ש

 הרש~"א~לשון
 ~אי~

 נו~ל אינו או שכר ני~ל ~ין ~ילוק
שכר~

~~~
 חלקו שכבר היכא ל~ון יש

 ~~ו~פו~
 ל~ם ו~לכו

 להם ת~~וולא
 מצ~

 לחזור יכול ~אינו
 ול~ש~י~

מט~נ~
 כ~~ואר ספק

 ~ס~י" ש~
 ו"~

 ~זה לדון ויש

 ופו~~י~~ ~ש""~ ~~ ה~~וארי~ העניני~~~ציאו~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~~י~~

~~~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~י

"~~~~ 

~ ~ ~ ~  

~"~
 ~י~ ~י

 ~~רה לו
 ולו~ ~ע"~

 ~~ות
~א~~ר ~~ו~~ א~ו~יקי ~~~ ~הוי ~~~~~~ןה~~ר~" ~שבי~

 אי~
 פר~ון לך

~לו~ה ~~~~ הלו~ י~~ ~~ל ~~ו" אל~
 ~~י~

 ~~~~~ נכ~י
 ~"ים

 כ~ר או ~ליה" ~~~ו~

לו~
 ~~ר ~~לוה ~~ית

 כנג~
 הח~רה" נכסי שיווי

 בא~ו~~
 י~י~~~~

 ג~י" ~~נל
 ~~~ שהלי~ נ~~~לו~ י~~ ל~

 ~~~לוי~ לג~ו~"~~~
 נכ~י שכ~ר קו~~ין הקו~~ים

~ח~ר~
 ואוצי ~~יני~ם" קוד~י~ וה~~ ל~ם" ~שו~~דים

 ~" ישראל" ~די~יאף
 ~~ו""~

 וקי~~~ ק"ד ~י"

 ונ~צא ~ו" אלא פר~וןלך
 הש~~

 א~ל נכ~י~" ~~~~רד~ו~ה י"~ שלי" ~י~~ לא
 ~ר~ א~

 ~~""ח ~~~נו
 ~~ק"ז~ ~~ ~ס~"~ וכת~ ~כ"ל" ~ליו חוזראינו ~וק~~
 וז""ל"

~גו~~
 ~שאר

 ~~~י~ נכ~י~
 ~~א הי" ~~י~רא

 ל"~
ל~~לו~

 שום
 ב~ד~ זכו~

 א~ל ~נו" ~אינה זו
 אין ~ו~ד~" ~~"ח ~~ני ש~רפי אלא~לי ~י~~

 ~לו~"~ל חוז~ ה~לי~
 ~~~נ~ כי~ו~

 ~זו" אלא פר~ון לו יהא ~נא ~~ו
 א~שרו~י"

 נ~ש~ל~
 ~~זו

~~ 
 הי"

לב~"ח ~~ל~ ~~~ נ~לו~
 ~~ו~ד~

 וה~~~~ות ~כ""ל~
 ~~~ א~ ~א~

 ~ד~ו
 א~ ד~"~ ~רא~ו~" ל~~~ו~ ג~ ~פור~אפו~י~י

 היו
לו

 ~~ו~
 את ל~לק י~ול ~י"

 ~~י" ~רא~"~" ~~~~~
 ~~ו~

 ~~~של~~
 ו~כ~""כ ~"~~ ~~~י"

 כ~נד"~
 היו דכן

 ל~ א~ ד~וק~~~לואו~
 ~~ות לו י~י"

 יכוני~
 לג~ות

~~
 לו י~י" אם ~~ל האפותיקי"

 יכול בו~אי ~~~~
 לשל~

 ל~~לוי~ ל~י ~ני~~ וג~~~~ות"
 ~~~~ות יו~ר

 ~ייך וא"כ~נכסים"
 ~~י~ ~נד""~

 יכול ~אין
 ~פר~יי~~ ~נכסיו לג~ות~~" ~~לו~

~~~~~~
 רק ~ר~""א כת~י שלו שאינו בנ~צא ~גם

 חולקים יש ד~~~ת י"א"~~~
 וסו~רי~

 ~אינו
 הגר"א ~~יאור ~~קור ו~י"גו~~"

 ו~"כ ~~""ו~" ~ש~

~ו~
 יכול

 ה~וחז~
 לו~ר

 לי~ קי~

 נר~~~~~~
 ~ש~ת אם ~כ"ז

 ~לוא~
 ~~ח~~~ו ~י"

~ל
 ~לו~

 ל~לק
 ~ר~שי~

 ~לא ~~ל"כ ~ז~זי"
שלא חש~

 ל~ל~
 רק

 ילי~ ה~פ"~יקי" ששו~ כ~~
 ~~" ~~ות

 ולכ""א~לוי~"
~~~"~ 

 לא ו~~ר
 י~~

 ~~~" אלא פר~ון לך

 ל~ו~לוי~
 ~וא ~~י יו~~י~" היי

 נכנ~
 ~כוונה

 ~~כו~" ~ל ~~ות ~לוה כ~ו ~~וי י""ל ~~ה י~ל~" ולאלוה ל~יו~
 ~ינו ~~~ואר ~הלי~" ~~~~ית ככל שיה אינוו~~~כון

נ""~
 כ"ו~" אות

 ו~~
 ת~"א~סי" חיי~ ~~~י~ ~~ו~~ אח"כ" ~~י~ל

 ו~ו""~ ~ק"~~ ~יאור"~
 סי" ח"ג ~~~ד"ק

 לשל~ ~~~יי~ כ"ו~ ~י~~צ""~
 ~י~או ~חו~" כל הליה

 ~כלל~~""ג
 י~ייק~ו שא~וליכוונ~ו ~~י~ ~יכא אפ~ר א~ל ~""ז~" או~ נ""~

 כ~ו אח""כ" ~נ~~י~
 ~~~י~ ששכי~

 ל~י~י~~ון
 יאי~

 ~~רי~ לי
 לי ~""א

 ~~כנ~~ ~~~ ~יןחילוק י~ ~~ ~~ ל~יי~
 ~~ור~~~ ~~~ו~י~י ~שכנ~א ~ו

 ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~י~~~~"~
~~~~~~

 ~הי"
 ~הנ~~~ ה~ו~~ ש~~~

 ~ליו קי~נ

~~ר~ו~
 ה~לו~ה ~~ד אישי באו~ן ~ע""פ

ו~נ~~~
 ~כחיש

 ~~וק~ ז~
 ~~יא וכ"א

 ל~~ריו" ני~וקי~
 ~י~~ה~ו~~

 ש~כ~יח
 זאת ~ל~י כי לז~

 ל"~
 ~~נק

~~לואה נות~
 הג~ול~

 הזו
 וגם זה" ~ל~

 ~~נ~לי ~כ~~י~ ה~י~
~בנק

 דיו~~י~ ל~~~~
 ~~~י~~ א~ל כן~ ש~י" ~~ירור

~ינ~
 רק ~~וי ~~~~ ~ין ~פ""י לא ~ס~יקות

שלא כ~~~
 כנג~

 הנ~~ע
 ~~נת ל~י יג~

 ~נת~~
 נוג~ים ~~ה

 וכיוב"~~ ל~דות כ~רים א~ שאל~ וג~~~~ר"

~~~~~~
 ה~יא

 יק~ל ב~נק~נ~יא ~~~ול~ ~~~ ~ל~ ~~נ~י~ ~~ו~ח~
 ~~~ פ~~י~ ~ר~ו~ ~""~

 אךלוה"
 ~תו~~

ו~י" א~י~ ~" ~ין ~~~י ~כא ~ש~ני או~ר
 לוח~

 ו~י" ~א~" ~נ~~ע א~יו ~ליו
 ~ר~

 ~~ו~ן לו
 ~" ש~דאי~י

~~דובר הי~ ~נ~~~ ~ילפי ~~ריו לפי ש~ו~ו~
 ~חו~~~

 ~ו~ ו~~~~~ ~חו~" יחזיר
 הני~ן ~בר

לו~ר
 דאי~

 ראי"
 ~נדו~

 ל~~ון א~ים" ב"
 ~אי~ א~~י~ ש~י~

 ~ני~~ז~
 א~ל וכו" ~שפחתי

~"~ 
 ~דים שאין כיון

 ס~רות ~ללבנות אי~
 ו~סב~י~

 ויש
 ס~~

 ~~""י~ם ~יני~~ ~~ו~ה
 ~וק~ י~ ~י~

 ~תו~~~ ~~נת לפי ל~ר~ות

~~~~
 ~הי~ ~~ו~ן ~ה

 א"~י ~אופן ~~""פ ~ר~ות
 דלא~ו~אי

 גר~
 והי" קס~יך ~~ליך ~זי ~~ו~ר

~~~ת
~~~ 

 ~~ות
 ~חו"~ וכ~~וא~

 קכ""~~~ ~~י"

 ~~ו~ י~~~~
 ~~ופא ש~י" כפי

 ~~~נק ~נ~"ד" ד~ו~~~

 ~~פ~~
 ~~נ~ל א~ וחיי~~ ~רגל

 ~~נ~ ~~
 שלא

ני~ל
 ~~נ~

 כר~יי
 ~אופ~

 ~נ"ל ~~לוא~ ו~~ חו~י"
 ~ליוז~~ו

 ו~~~~ לה~נ~" חו~
 ~~"ח שהי"

 ~ו~
 לה~נק

 וג~ ~פר~יים" ל~~וצאו~יי ~קי~ל~ה
 ~ל אותו חיי~ו

 וחלקו כראוי ני~ל ~לא ~~נק ~ל~~~ס~ים
 ~לקי~" ~~"~~ליו ~חו~ו~

~~ 
 הפר~יי~~ חובותיו

~נ"~~ ~הלוא~ ~~
 ג~

 ~ל
 נ~~ ז~ ו~ח~~ ~~נק" ~~נ~ל~ שפ~~ ~~~

 ~הלו~~~לתי
 ~י" ~נ"ל

 ~חו~ו~
 וא"כלו ~~י~ ~ה ~ל י~ירים

~""~ 
 ~ו

~~~~ 
 ~נ""ל~ ~הלו~~ ~"י כלל

 ~~ ש~י~ ~~~ ~נ~ו~ ג~ א~ ל~~ןיש ו~~~
 ש~י~א

~~י" ~~ו"~
 אי~ ל~~~ו~ ~~ל~ ~~ר~ ~~ר~ דקד~ ק"ל~

 ~~רב

 כל"~ג~~~
 ~~לי~~

 ד~נ~""~~~~~~~
 ~~~י שאני

 ~ני~
 ~בין ~~~ות

 ל""~ ו~נת~~~~ו~~
 כלל

 ~~נק" ~~
~~ 

 לפי
 ~ר~ נ~~~ ~נ~~~ ~~ו~~~~נת

 ו~י""~ אישי" ~~ו~ן לו
נ~~~

 הוא
 ~ר~

 ~~ד לה~נק
 ~~ו~~ ~~ו~

 ~~ל אישי"
ה~~ות

 ~ה~נ~ נ~ל~
 ל~ח~~ה"

 ו~אופ~
 ר~~י

 ~~ לת~ו~יכולי~ ~~נ~ אי~
 כ~ר א~~ ~ה~~ר~"

 אינ~
 ~~ציאות

 וא""ככ~יו~"
 אי~

 לת~ו~ יכילי~ ~~נק
 ~~נת~~" כלים

ר~
 ד"~ ~~""י

 הי"
 שי~~י~~ ~פ""י ל~~ו~ יכולי~

 ~ר"
היינו נת~

 התו~~
 נעשה

 ~ו~ נ~ש~ ו~נת~~ של~~ לי~
 ~ל

 ו~~""י~~י~~~
 ~"~~ו~~

 ל~~ו~ יכילי~ ~~"נ
 ~~יה

 ש~
~לו~

 כל
 ז~~

 פ~ע שלא
 הלו~

 ~יינו
 ל~~לו~ הנ~~~

 ~לי
 ~נ~~~ לפ~"~ ~חיי~ י"ל י~כ~"ג התו~~"~יינו

 ל~~לוה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  לא או ל~בנק ~וא פרע אם ~ין התו~ע היינושלו
כד~לן~

~~~~
 ~סי" שם מ~מ~ואר כנ""ל ל~וכיח יש

ס~י" קכ""~
 ותומי~ בש""~ י""~~

 וקצוה""ח
 ונתי~י~

 נתי~ו~ ו~שו~~ה~שפ~
 דאיתא הא על ש~" מהקצו~"ח

 הקבלן לקח א~ ~ש"~ש~
 המע~

 ונתנם המלוה מיד
 ~לוה ~ל ל~מלוה אין הלוהליד

 כ~~
 לת~יע יכול ואין

 וא~ מהק~לן"אלא
 נ~ן ~דר" מהלוה גו~ה לקבלן אין

 מחלאא""כ
 הק~ל~

 והש""ך עכ""ל~ וכו" ללוה
 ש~

 ~ס""ק

ל""ח~
 ש~~ודא ג~י דקיי"ל מה לפי ל~חול י~ול הק~לן אין

 ~רסי"דר""נ
 פ"ו~

 עיי"~~
 וכת~

 ~קצוה""ח שם
 משת~בד דאי~תי התו~י~~ש~ ~סק""ז~

 ה~
 לקבלן לוה

 ~ליו ~מלוה שי~ואעד לפרו~
 מד~

 דהא נ~ן
 שפ~ קוד~

הק~ל~
 למלוה

 א~
 זמן דכל לפרוע משתע~ד לא הליה

שלא
 א~ פר~

 הפוסקים~ כל כמ""ש ~חיי~" לא הלוה
 למלוה ~~נינן דאנן אלא ~דר""נ~ לי~~~י ומאי המלוה שע~וד פקע כ~ר הא ~ק~לן שפרעולאחר

 מכח לו חייבשא~ה החו~ ~~~לן~
 ק~לגות~

 וא"~ קבלתי~ק~לנו~ך והחו~ מנה" לך הלויתי כאלו מיוחדת ~מלוה עליהוא כי ה~ק~לתי" כאלו הרי
 אז

 זקיפ~ ~~~
 שע~וד נמחל

 ~ם וא""כ המלוה" מזקיפת ~דש שע~וד וחלהראשון

קוד~
 אין דמ~"נוא"ש לש~~ודו" קודם מחילתו הרי הק~לן מחל לזה

 כ~
 ל~~וע המלוה ביד

 ו~""ש ~~ל~ א~

~אורי~
 ~זה מאד שנת~לס

 וכת~
 יפה נאה ד~ר שהוא

 הקצי~"ח אךומ~ק~ל~
 ש~

 זה על כתב
 דע~

 הקילוס כל

הז~
 כי לפע""ד" מתק~ל אינו

 ~ נתחל~
 קבלן ~ין

 קבלןדשאר לק~ל~
 דנתחיי~

 הלוה גם
 ~למלוה~

 הלוה אין אז

 לש~נתחיי~
 עד לק~לן

 ~ה~~לן~ שיפ~
 ל~לוה תחילה

דא~
 עדיין פרע לא

 החו~
 ~~ל ~ליו

 הלוה~
 א~ל ל~לוה~

 ונתנם המלוה מיד המ~ת הק~לן דלקח ד~יירי~כא
ליד

 הל~
 לת~וע דיכול אלא כלום" הלוה על למליה דאין

 הק~לן וא""כ כלי~" הלוה ~ל לו דאין כיון וא""כמדר""נ"
 מאי וא"כ לק~לן והלוה למלוה"נתחיי~

 ~לו~
 אם ללוה

 לא ו~ין למלוה הקבלןיפרע
 הלוה צריך יפ~

 שלקח הקבלן של לוה דהואלק~לן לשל~
 המ~ו~

 לו~ ונ~ן ~ידו
 ~"ל~ ו~רור פ~וע וזה דר""נ דינא ~וא ודאיוא"כ

 ~~יאורי~~~~~~~~~
 ס"ק

 כ~~ י""ד~
 הקצוה~ח על

 הא ולפ~נ"דוז"ל"
 לי~~

 ~ק~לן דאפילו

שנש~
 ~יד ונ~ן

 אי~
 ואין וכו" זה מח~ת רק הי" לא החיובדה~חלת ~ש~ילו" כשפורע רק לק~לן חיי~ הלוה

 דין רק הלוהנגד לער~
 ~ולא~ ק~~

 שיש רק מלוה"
 ולא וכו" ~יד שנו""נ כיון לוה דין המלוהנגד לק~ל~
 אישת~י~

שו~
 ~ין לחלק פוסק

 ק~ל~
 דסי" ~הא לא או ~יד לנו"נ

 וא~ק""ל"
 הקבלן דנפ~ר ומת גר המלוה ~י"

נפ~ר הלו~ ג~
 מהק~ל~

 הלוה נתחייב דלא
 לק~ל~

 יפסיד שלא רק

הק~ל~
 כשמחל מש"ה וכו" זו ההלואה מחמת

 מחיל~ו ומהני עדיין דר"נ ש~~ודו חל לא החיו~"שנגמר ""קוד~
ו~~

 מפסק לזוז אין
 הש""~

 ומש"כ עכ""ל"
 "קוד~

 שנגמר
 למש"כ כוונ~והחיו~~

 ה~ק~לתי למלוה דעענינן התומי~
 כנ~וכ~

 נתי~ו~ משו~~~~~~
 קצוה~ח מ~על

 כת~
 על שם

 וז~ל הנ""ל הנ~י~ותד~רי
 וכ~

 עד האמת ממרכזהמח~ר ד~רי ~וקים
 של~ו~

 מפסק ~וז דאין ~ודה

 והי"הש"ך~
 עו~

 י~אי כי הש~יקה יותר
 נ~~ל~

 לו

לתומי~
 ~ס"ק ~קצוה""ח וכמ"ש לק~לן ק~לן ~ין

 שכת~ ~תומי~ד~רי ז"~
 פרע שלא זמן דכל

 א~
 לא הלוה

נתחיי~
 מצינו ולא ~"ש~ ~פוסקים כל כ~"ש לפ~וע

 א~ל סת~" ~ק~לן אלא זה שכת~ולפוסקים
 הכ~

 הלוה מיד המעות הק~לןדלקח מיירי
 ונתנ~

 ליד
 הלו~

 דאין
 הלוה עללהמלוה

 ע~ כלו~
 עכ"ל~

~~~~
 ~נד"ד

 א~
 ~יד" ונתן נשא לנדון נ~וגע דאינו

דא~
 של פקודתו עפ""י נתנו דה~נק

 שהי" התו~~
 ~ענתו כ~י אשר ~~נק"נשיא

 ~ו~
 הי"

 ער~
 ~זה ק~לן

 מ"~לה~נק"
 ~ע""מ להח~רה ה~נק שלי~י ע"י הי" הנתינה

 א~ל הנת~~"של
 ל~ו~

 של דק~קל~ו ~נ~""ד נראה זה
 ~הנ~~ע ~קשו שלאה~נק

 ש~קשו כ~ו פר~י אחריו~
 כ~ו אחר ~~סקמ~נו

 ש~ע~
 ד~~ו לפי ו~שר ~נת~ע

 נשיא ה~ו~ע של ~~נתו היי זה ~ענתו" ~זהנתחזקה
 התו~ע של ~""ק נ~שה רק ~~נק" ע"ק נעשהשהנת~ע ~לי לה~נק ע""ק ~י" ~ענתו ~פי אשר לשע~ר"ה~נק
 ~וא נעשה זה ש~~י אישי~אופן

 ער~
 להבנק קבלן

 אישי" ~אופןג"כ
 ש~כעי~

 נד""ד
 דלכ""~ נרא~

 ~ין
 להתומי~

ו~נתי~ו~
 ~שי~תו שעומד

 ובי~
 נעשה לא ל~ק~~""ח

 ליההנת~ע
 ~אופ~

 של לוה נ~שה רק לה~נק אישי
 של~ה לא הח~רה כאשר אישי~אופן התו~~

 לה~נ~
 פש~ה וכ~ר

 ה~ע"ח ~ין נתחלקו נכסי" וכל ~רגלאת
 ונ~~על~

 כל
 עוד ואיןהח~רה

 נכסי~
 ~מה ח~רה ולא

 לג~ו~
 ההלואה

 רקהנ"ל"
 ~ולי~

 ל~~וע
 לה~ שער~ ~~י~~

 אישי ~או~ן
 ל~והוי

 זקפה וכ~ר שלהם
 החי~

 עליו
 ~~לו~

 ואין
 יכוליןה~נק

 ~הנת~~ לג~י~
 משום זולת

 ל~ואוא"צ דר""נ" ש~~יד~
 מ~ע~

 ה~ציאות אלא ל~לוה עענינן
 כ~

 הי" לא שהמה~אשר היא"
 שו~ לה~

 ~אופן הנת~ע ~ם מו"מ
 של לוה נעשה הוא ורקאיש~

 ~וא שאיןו~כה"ג אישי" ~אופן התו~~
 ח"י~

 ~זילת כלום ל~~נק
 דר"נשיעבודא מעע~

 כנ""ל~
 נפ"מ אין ו~מילא להתובע" רק

 התו~ע א~ ביןלנת~ע"
 שיל~

 חו~ו
 להבנ~

 הוא לאי א~ו
 עפ"י כנלענ"ד התו~~" שהוא שלו למלוה לשלםצריך

הנ""ל"

~~~~~
 כל ה~נק התו~ע מן ג~ו ~כ~ר נד"ד כעין
 "ובין הפרעייםנכסיו

 הנ"ל ה~לואה ה~י~ גם יש עליושזקפו הרא~וני~ החו~ו~
 ~ענת נכון שפי~

התו~ע
 ששיל~ ש~

 הוא
 חו~

 שאין הנת~ע" של
 ~שבילו~ ~~""חלהשאר מחוי~

 ו~~
 יי~ר שג~ו

 מחו~
 ~מה ~נ~ל

 פרע כ~ר כאלו הוי ובכן הנשארי~~ חו~ותיו עלחלק
 והנת~עלה~נק"

 צרי~
 מה לו להחזיר

 הנ""ל~ ~פ""י כנל~נ"ד~לו ע"~ מעע~ שפ~

 ~ר~ות מעע חוזר~~~~~
 ~אופ~

 ~שיא ~נוגע אישי"
 כוונתו לפרש דאפשר דהיכא ומנהלה"הח~רה

~אופ~
 אפ~ הח~רה" נשיא ~תור אי~י

 ד~כ~""ג לומר
 כ~והוי

 דכ~~ הקהל" ~ש~ החתו~י~
 ~תשובה לעיל הבאתיו י"ז~" ~י"~חו""מ אפרי~ ~י~ ~~שו"

 הקור~
 ~~דין

 ואין שלוו בע"מח~רה
 עצמי אחריות דל"ה ~ל~~" לה~

 נשיא ש~"ה וכמו פר~י אישי ~אופן כוונתו ולאשלהם"
 יש כזה ~אופן ד~ודאי ומנה~"הח~רה

 ל~ו~
 ה~נין" לפי

~~~~
 דלחן אחי~" ~" ~ין דהמדו~ר ד~נד"ד כנראה
 לפי התו~ע ~להנ~~ע

 עענת~
 חשש והתו~ע



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

ל~~~
 לו ו~ב~יח ~~חברה בנז~ין נר~א לו יה~ שלא
הנתבע

 באופ~
 כאח ~ישי באופן ~י" כוונתו בוד~י אישי

 ~תור ולאלאח
 ומנה~ ~חבר~ נשי~

 כנלענ""ד~

~~~~
 ~ הנ"ל

 ~~~~ ~בירורי~ ע""י ישתנ~ ל~ א~
~~וב~

 עיד~~~יקר שיביא
 ~לכ~

 עפ"י לפענ""ד

 ו~ ~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ 

~~~~~ 
 של~ לישב~צריך ~~~~~ ~וו~~ ~~~ו~~~

 לש~ו~ת ~יאו ש~ין ל~~""ח התובעצריך שישב~ וקוד~ ~ישי~ ~רב לו נ~שה
 חנ~

 כ~בואר

 שיש האחריות גודל כידוע" ~שבועה" ל~נו~ וכדיבש""ע~
 פשרבתורת נרא~ ב~וסקים" כ~בו~ר א~ת שבו~ת על אףלהנשב~

 ו~יותר לד""ת" ~קרו~
 ~~תב~ שנ~

 רוצה
 רב ~תובע שנגרם ~ח~ת וה~וב" ~ישר ו~שיתל~יים
 ~תביעה אחוזים שיתן חוו""ד לכן ~אד~ נדול ו~גמ""נצער

להתוב~
 נודל ~בור פיצוי ונם ~השבו~ה יפ~ור ו~זה

הצ~ר
 ~ננר~

 עי"ז
 יבוא ~~ו~ו על ו~כל בכלל" לתו~~
 כנל~נ""ד"לשלו~"

~~~י~
 ~~~ן

 ~~~~ן ~~~י ~~~~~
 ~~~יי~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~"~

 ~" יו~ ~""ו" ~י~""~ י~ו~י~~~"~"
~~~ 

 ~~~"~~~~"י ~"~ ~יי~ ~"ז
~~"~~ 

~"כ
 ~~~~י~ ו~~ ~~~ו~~ ~~~י~ ~~וי""~ ~ו~~ ~~~""~
 ו~ו"" ו~~~י~~~~~~

 ~~ ~~ ~~~~~" ~נו~~ ~~~ו"~~
 ר~~ר

 ~~ו""~
~~

~ ~~ר~ ~ ~~י~ ~~ג ~ ~  ~ ~  ~~ו~" 
 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~י~" ~~ י~י~~ ~~ ~~~י"
 ~~~ו ו~נרוו ~~~יר" ~~~ו~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~

 ~~ו~ו~~רר
~~ 

 ר~ו~ו
 ~~ו~

 ~נו
~~~~ 

 ~ר

"~~~~ ~~ ~ ~ ~  
 ~~ו ~~~ו~ו ~~~ו ר~ו~ו

 רו~~ ו~~~ ~~י~ו
 ~~ו

 ~~ ~~~ו~ ~~~~~
 ~רייו

 ~ר~נ~רר
 ~~ו~~

 ~~ו~ו ~~~~ו" ~ר~ ~~ ~יוו

~~~~~ 
 ~~~ ~ו~ו

ר ~~ו~~ו ~  ~ו ~יו ~~ו 
~ ~~""~~ ~~ ~~~~~ו ~ ר~  ~ ~  ~  

 ~~""ר
 ו~~

 ו~~~~~"
~~ו ו~~ ~י~~" ~~~ו ~~~"~ ~ני~~ ~~ו
 ~ו~~נו ~~ר ו~~י~~~~~ ~~ ~ו~~ ר~ ~~ ~ו ~~ו~ו ~~ ~~~נו~

 ~~~~י~י ~י~י ~ו ~""י ~~"~
~י~~

 ~נו ~~יו
 ~~~ ~ו~ ~~~~~ נו~~ ~~~

 ~~ר

 בשו""~~~~
 ~בואר

 ר~
 ו~"~ ~ורש~" דין

 ~ין
 נרא~

לח~
 ד~וע~ בז~

 הוא וכן כמורש~" דיני נ~י
בת~~ת

 הילכתא ה~י ~קו~ הדש~
 ~~וב~

 סי" בב""י
 ~~ה"ד ~~כיר שלא י""ד~" ס~י"ל""ז

 שנ~~
 כח לו

 הרשא~
ר~

 ~ו~~ שיהי~ שב~שו
 רצ~ ובת~ל~ שלי"

 בתה"ד
 הר~ב""~ דברי ~פ"י~סלי ש~

 הל" ~דות ~~ל" ~~~""ז
דדברי~ ו"~

 אלו
 אינ~

 תלוין
 בד~~ אל~

 בינתו ו~וצם ~דיין
 ויד~ ~~שפ~י~ ~י~רשיבין

 דבר
 ~~ור~

 א~ר לדבר
 ~~ לראות"ויע~יק

 צד ה~ד לזה שיש ~דיין י~צא
 בדרך אפי" זוב~דות הנא~

 רחוק~
 בה" יעיד ~א ~"ז ונפל~ה

 ש~א זה בדבר י~יד שלאוכדרך
 נוג~

 כך ~וא ב~דותו
 ~י""~ בשו"~ כן ~ינפ~ק דבר באו~ו ידוןלא

 ל""ז ~י"

 ~תיס" דברי ~~י להכשירו רצה ושוב כ""א~יסע~
 ~ה~~וא ב"~

 ס~י" ~"ז ס~ ~ו"~ בשו""~ שנ~ס~
 א~"פ ב~דות נונע אינו ~~~שיו היכאדכל כ"א~

 שא~
 י~ע~ר

~נ~
 ספק אלא ~ינו נ~י ובנ"ד ל~עיד" כשר ב~דותו

 א~ שא~י"~עתיד"
 יתן א~ הוא ספק ~דיין ראובן זכה

 ש~א ~~ולו"
 ירצ~

 ד~ר לו לתת
 ~וע~

 ~~ו" י~בל שלא
 בדרך בהנ~ה ~יירי הר~ב"םודברי

 ה~ו~~נ~ רחיק~
 ל~א

 ו~שוםבודאי"
 ~ו~~

 ~~רדכי ~דכ~ב ל~וסלו" אין
 שפ~ק ~וכ~ו ל~ד"ת כשרדא~ו~~ו~וס

 ~~י" ר"צסי" חו"~ ~ר~"~
 ד~~ וסיי~ י"ב~

 ש~~ לדייני~ נראה
 י~כה

ראוב~
 ~דבר ~רוב

 שי~~
 לפסול יש לד~תו" ~שוב דבר ל~וי

 דחשיב לוי~ת
 ~נ~~

 ~~ק יש ~ם אבל כ~""ג" ~זו~~ת
 ית~ א~ בר~ובן ל~ס~פק~ראוי

 וד~תו רצונו לפי ללוי
 הדשן~ ה~רו~ת עכ~""ד לפו~לו" נראהאין

~~~""י
 ~ש~~

 ת~""ד דברי על כ" י"ב ~~י" ~כ""נ ב~י"
 נ~ן שלא ~ב""י ~""דכתב ~סק"ח~ מש~ והדרכי לו" נראין דבריו ~יןכי

 ~ורה דברי ~~נ~ לדבר" ~ע~

 ב~קו~עניי~
 ~~ד

 ל""ז דב~יס""י אחר" ב~קו~ ועשירי~
~סעי"

 כ~~ י""ד~
 נרא~ ולי ~ יז"ל

 ד~שי~א
 דנו~~

 ב~דות
 ~צ~" צ""ב שלשונו אלא ~כ""ל" לו שישלם וד~י דהדבר~וי

 ~כ""נ ~בסי" ~ש""ך ל~ש"כ כוונתו ד~וליו~נרא~
 ס""~

כ""ב~
 ד~ין

 ז~
 י"~" ס~י" ל""ז ~בסי" שנפ~ק ~~ה ראי"

ד~ת~
 לי" לית ודאי ד~א ~~יקא" אלא ~שתא ליכא

 שי~~שר בשבילאלא
 ~ לא~"~

 הכא אבל לי~" פסלינן

איכ~
 הדבר קרוב ש~רי לו"שי~ן שיעי~ ל~וש ויש ~שתא" מרווח דיל~א ס~י~א

 שית~
 י~ו~ר לו

 ~וכעין יזכ~י~שאינו בדי~ כשי~כ~
 ז~

 ~כ""ג סי" ~הנ~"י בכנ~"ג כתב

 ~""~~או~
 ל~ דא~

 הדעת יזכה
 י~~ של~ נו~~

 כלו~" לו
 יזכ~יא~

 הדעת
 שישל~ נו~~

 בשו"ת וה~ה ~ שכר~ לו

~רש""~
 ~י" ~ח""נ

 כ"~~
 נשאל

 בזבל""~
 א" צד שבירר

רב
 ש~ס~י~ שבש~

 שיקבלו ~~~ל בי~ש שנפ~ר להרב
 רוצה ~""כ חתנו" ~תלדיין

 ח~~
 וכ" דיין" ל~יות ופסול ~נינע קרובד~וי ~~ע~ לפוסלי ה~נוח

 ש~ל~ו לד~ות שרצה השו~ללהרב ~~~רש"~
 ל~~

 ~עי" ~"ז דסי"
 דנ~ ס""י~" ל""ד שם צויין ~וב~עיתי"

 ~חבי~ה ב~ד""ד
~צ""ל

 הנני~~~
 לרב חתנו ~ת יקבלו לא דש~א ספק רק

 ית~בל לא ~~פי" כללשם
~~~ 

 א~ ~ודחה המנוח~" הרב
ז~

 השיב ו~""ז ל""ז" ~י" דב""י מהא
 ה~~""ד~י דבא~~ ה~רש""~

 דו~
 היא

 לה~
 ו~וסיף י"" סעי" ~"ז ד~י"

 ק~~ר דהב""י ~~יר~" ליכ~ ל~ב""ידא~י"
 ר~

 דבר ד~וי
 ~פק בדרך אבל לוי שי~ןוד~י

 יש ~ב""יבדברי ~א~נ~ מוד~" הב"י נ~
 ~~ו~

 בש"ך ~~~ואר לפי ~בל כן" לו~ר
 לו~ר ~"א בודאי קכ"ג ~י"ובכנ~""נ

 כ~
 וקרוב כנ"נ"

 שנ~ לש~ו~~דבר
 ~שב~""י ~רשב"א ~שו" ~דברי ל~ה"ד דאי" דנ"לכתב וה~~רש"~ הוא~" כך הב"י כוונת

~ו""~
 ~ובשו"ע ר~"ז ~י"

~~ 
 סעי"

 ב"~
 בדין

 קצ~
 ~הנזכר



~ ~~ ~ ~ ~

 ~~~~י~ן
~~~~

 די"~בש~~
~~""~ 

 ~ס~בר~ ~ ו~""ל
 ~~ו ש~~נה או ~קצן

~י~~
 ~כרו לו

 ~~ש~~
 ב~ידי"

 ~~~י~
 אבל

~ע""פ ל~" בס~~
 הניי ב~~~ שי~

 ~ית~
 ו"ת~~ר" ~כר ~~~נח לו

 ~כלנ~י
 קצ~ ~~~

 ולא
 ~~נ~

 ~כר לו
 ~נוי ד~~ ~י~

~~~כ~
 ו~~י~ר~ל בכך

 ק~סי~
 כ~~""~ ~רא~ ו~ז~ ~~""ל"

~~~~~
 דל~ב""י

 חילו~ ~י~
 ~כתב ~כ~ו ל~ין ~~~ בין

 ~ו~קורו ~~שו"~ר~ב""ן
 ~סה""~

 נ" ש~ר
 ~לא ה" סי"ח"נ

 נאו~~ בש~ ~וב~ שש~
 ~~ור הו~א

 ~רוביו ~נ~~~"~~וצי~
 ה~ ~סולי~

 ~ין בין
 בי~

 ~~~בר כןו~סק ל~דו~"
 ~ש~

 ס~י"
 י"~~

 ~ב~""ד" ~ד~ת ש~לוי~יכא ~ב"י" ~ד~רי ה~""ד
 ~י~ פסולי~ דקרו~י~

 ~~ין
~ ל~~ו~"~ין  וכן 

 ה~"~
 ~~~ר ~ק י~~~ שכר לו ~צ~ ~ם

 ~~ין ינצח ~אםלו
 יוסי~

 ב~""ך ~בו~ר וכא~ר ב~כרו"
 ~"ק ~כ"ב~סי"

 כ""נ~
 ~~רי""ו ~~שו"ת ~ביא ~~ות" ל~נין

כ~~כרו ~~~י~ יתנ~ א~ ד~פי" שכ~ב אלא ~י"~~"~סי"
 שיוסי~

 ~ם שכ~ו לו
 ~""~ יזכ~

 יכיל
~~~ 

 ל~זור
 ו~~ה יחויב~ בין יזכה בין ב~ו~" ~כרו לוונ~צוב

 ~"כא בין לחלקהתובע ~רצ~
 ~~ ~נ~צ~

 נם
 לו ~ין ~~ו~~

~י~
 או ~יר~ה

 ~וע~
 רק כלל

 די~
 לי ה~יר לו~ יש ~ו~ר

 ~לי~""א א" נדול~"ח
 ד~~נ~

 שהר" נר~ה" ~ינו ה~ו~ן
 ה~""ךכ~ב

 ~חו"~
 ~כ""ד סי"

 סק"~~
 ~ש""כ דלפי

~~~ילו ~~~"~
 ל~וב~

 כ~הוא אלא ~"ר~ה ל~נות ה~ירו לא
 ו~ולח בבי~ויושב

 ~ור~~
 ~בל ובר~ו~ו" ב~~ו~ו לב""ד

 ~~וב~כ~ג~
 ~"י נ~~ון אסור ~~""ד

 ~לי~
 הב"ח וכ""כ ~~צ~ו"י~~"ן אל~ ~לו"

 ~כ~הו~
 בב"ד

 לכו"~
 ~סור

ל~~י~
 ~~ר" ~""י

 ו~סי~
 ~~""ך

 ש~
 ~"תר ~אינו

הב~"ד כ~נו~~ ר~
 כ~

 וא""כ ב~""ד" ~וא ~~חשב לה~~ורנ~ן ור~ות
~~~~א

 ~~וב~
 ~~ו~~ ~~ נו~~

 ו~~""כ ור~ו~" כח ~~ו

 בב""~ דכש~ו~~ י~~"~ ו~ס~""~ה~""~
 ~~ובע אפי"

~סור
 ~יינו ~ור~~" ל~נו~

 כשידו~
 לו ~ותן ~~ינו

 כ~
 ה~בו~ר ~ור~ה כ~ין ~יני בודאי א""כורשו~"

 ~ש~ו""~

~ו~
 ד~~י" ר~י~י

 הקרו~
 ~נא~ בוד~י ~~ני~רק כלל" ה~~""ד ~ל ~ו~ן אינו

 ~כח הדי"ן ~ל ל~ריבו

 ~~~"~~ב~ח~
 ב~רוכה ~~ו~ר כא~ר נ~ו~לו" יש וכ~ו"

לראוב~
 לוי א~ר אז לדי~"ולוי ~~~ו~ א~ ראוב~ תב~ וכאש~ ולוי" ~~~ון ~ל

 לראוב~
 לך ~ה

 ולצר~
 ~זאח

 ~ל חנם לה~ריחנו יחד ~נינול~~וע
 ~ח~ ~שפ~

 לנו
 נ~~ו ולוין~שש~~ון

 כל לראובן ~ר~י~
 ~צ~י ב~~י ~~~

 היוולא
 הני~ני לז~~" ז~ ~רבי~

 מלדו~
 ~~ ודון ~~י"

 כל ~לי א~~ל ואניש~~ו~"
~~ 

 ~~תעני"
 לש~~~ו~

 ~~ינ~"

 וה~ לזכו~ה~
 יצא אם ~ין" ~ו~ו ~קבל לחוב~"

 ~ותו נם~ייב ש~~ו~
 כ~ילו חייבוני פ~""~

 ~~י" דנ~
 א~ וכ~

 ~~~ו~יצ~
 זכאי

~""~ 
 זה נ~רצה וראובן זכ~י" ~הי"

 ~יבלו וכןלליי"
 ~ליה~

 ~וכ~בא ו~דה" ~~ל בפני לזה זה
 לדון~~ובן

 ~דיינים וי~בו לוי" ~ל ~חותו בן הוא כי קורבה"~צד ללוי ~פ~יל ~יין ש~עון בירר ~~~ו~" ~~
 ו~~~ון ראובןו~~נו

 לפניה~
 ב~ני ~בועות" כ~"

 ~~ ללוי"הפ~ול דיי~
 חזר ו~ח""כ ה~ייני~" ~אר

 ר~~וב~
 ו~סל

 ב~י~רו ש~~ון ~ללדיין
 כיו~

 ו~~ול ללוי קריב ~הוא
 ~ורב~ ~צ~ל~ין

 ~ותו ~ליו לוי וקיבל
 ~יי~

 ~צ""ל
 די~~

 דן כ~ילו ~ו""ל~""כ
 ו~~יב ~ ~וי" ~~

 ה~ר""~ ~"~

~ינ~
 הנה ~

 ז~ ~י~
 ~~~י~א פנים צר"ך דין ~לי~ נראה

 ל~י~לו" ~יכ"ל~וא
 ~~יו~

 כל ה~ין עליי ~יבל ~לוי
~ 

שנ~~~
 ר~ובן בין

 ~~~ו~
 הן

 לזכי~
 א""כ לחובה" והן

 ל~ן לוי" של ~~רשי כו~ו ~~~ון~וי
 ~~ דיינ~

 פסול ~~~ון
 עי~ד ד~~עין א~""נ ~ודו" לוי של ~יינא~~ום

 וצוו~
~י~

 ~~ק לי
 ו~~ ~צ~י ב~ביל לדון ~~~י ~ני כי לוי ~~

 ראוב~ ~~~~ ~י~ בקבל~ ליאיכ~~
 ~ני וכי לוי ~ם

 ו~""~ שלו"~ור~~
 ~אחר

 דמ"~
 ~ינא חד

 ~""י לש~י~~
 לענין ~ור~ה כ~ו הוי ~~ילא לוי~בנ~

 ז~
 ~זה יו~~ ~~~ון ~ל ~דיינא~י דיינ~" נפסול

 נוג~ ה~י~
 לוי לדודו

 ~ליהם ~יבלו~~~ר
 ראו~~

 ולוי"
 והדיי~

 קיר~וב ~~וך

~~~~~~ 
 ד"דו

 ל~
 ול~ לראוב~" זכו~י" חזיא

לא אינשי ל~ון
 לי" ~~~י~ ל~~א~

ל~~יה~" שו"~ ~"ו~ צריכי~ ו~~י"ני~
 לכ~

 כיון
 ~לו ש~סק יו~~ ד~דיי~

 נונ~
 ל~ודו

 והוב~ ~כ~"ד" ~וב~י"" לי" חזילא
 ב~צרה

 ס~י" ז" ~~י"הפוסקי~ ב~ו~~
~"~ 

 וה~א~י
 ~וכ~

 ~אריכות ד~ריו
 וק"ו לעיני~" קילורין ~מהכי

 די~~ לני~ו~
 כ~ו~~~

~~~~
 ~נ"~ הר~ ה~יר~י

 ל~יל ~~ש""כ ~לי~"א
~להב"י

 כיו~
 נ~ נו~~ ~וי שה~ורשה

 קרו~יו
 כן לכ~ו"פ~ולי~"

 נרא~
 ~~י ~~""ש

 שכר לו ~צ~ ~ל~

~צו~
 ~ינו דנ"כ ~לק רק

 ר~
 קרוביו ו~~פ"כ בדבר" ~ונ~

 ל~וכיח יש יכן י"~" ~~י" קכ"נ ~בסי" כ~ב~ו~רפ~ולי~"
 ~סי"מהתו~ים

 ונה"~ ס~""ד~ ל"~
 ~~~""ח~

 דהיכא
~אינו

 ר~ ~ונ~
 להם ~יש כג~ברים

 זכי~
 ל~רובי~ם לחלק

ו~י~
 ל~ מ~ו~" צד בו

 ~~~ם ~פ~ל רק ~~ר" ~~ל נחשב
 י~רוב לשקר"~ח~יד

 דל~
 ~~י~ר כ~ר" ~~ר נח~ד

ל~דיא
 ד~יכ~

 צד לו ~יש
 נ~ ~~ו~

 בחי"אמנם פסולים" ~ריב~ו
 ר~ק"~

 ~~י" ל""ז ~~י"
 כ"~

 ~ל
~~ 

 ~~~ו~ר

~~
 או~ו בדייני דנין ~ין ~ירי ~ניי ~נה ~נ~ו ד~או~ר

 ~~נ~ ב~~ ה~י~ ~יר" ~יתו ~אנשי ~ביאין ואין~יר"
 ~הל"אפרי~

 ~~ו~
 סי"

 י"א~
 אותו ~אנ~י ~~~ובים

ה~יר
 יכולי~

 ~~חנה "פי" לה~יד"
 ~~רי~

 דכיון ~~~ו ~ם
~פ~ול

 ~~ו~י~
 על ~י~ ~אינו ~ל ~""כ ~נז~""כ הוא

~רוביו
 ~ל~

 הנ~ה ~~י ~~~ילא ~~"פ ~חר" א~ם ~ל
 וב~~ו""~ כ~~"לק~ובו

 להיכיח הא~יך הנ""ל ~הר~""ם
 ~ א~רי~"כ~~~נה

 ו~"~
 ~""ז כ"

 ה~הר~"~
 דכל

 ל~יות אבל ~~ותלנבי ז~
 ~יי~

 כ~~""כ כה"נ" ~~~ול וד~י
 ה~י~ו קצ"נ ~סי" ריבות דב~י~ש"""ת

 ~נ~ק"~ נ~
ב~ו""~

 ס~י" ל""נ סי"
 ~ו"~

 ו~ררו ~ב~ו ~~ור~ה דראיבן

ל~~
 ~""ז ו~~ו ~זבל""א ~יינים

 ~~עו~ ~~י~~ ו~ח~וב~~ו~ה" ב~ני~ ~ו~פרו~יס"~
 ר~ו~ן ~ל ~חו~נו הוא כידיין להיו~ לוי א~ ~~ו~ל
 ו~~

 או קנין שקיבל

 ~ו~ב~ ~~ יד~ ~לא י~ןשבי~~
ו~~יק ~דינא" פי~ל כזה

~~ 
 ~~~חי~נים

 נם וא""כ לדון" ~~ולי~
 של~ ~בכ~""~ ב~ל"י~~~ועה ~~~י~

 ב~~ת ~הפ~ול ידע
 ל~אובן שי~ כוו~י~יי~ ~~~ל~~

 תו~נ~
 נ~ול

 ב~~
 ~יד ש~וציא

~~~~ו~
 ~בא א~""נ

 דכל ל~י ל~~ו" להוצי~
~~ 

 ד~י~סר

 די~יה ~לי~ל~
 ה~~

 לוי ולכן צרכה" ל~ל~ות ~ו~ליו
 דנני~ה ~~יא~ ו~~בו~ה" ה~נין ופ~יל זה" ל~ין~~ול

כז~
 פוסל

~~ 
 ל~~ות"

 ו~~
 יש כי

 לפק~~
 ל~נין ז~" על

 ודאידין
 כ~

 ה~~ר~""ם ~~קנת הרי ~ו~"
 דלדי~

 כ~""נ
 ונ~ פ~ולי~"~רו~~ו

 כ~בי~ר דלי~א כ~אן ~קנין
 ב~ו"~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~ ~~~~י~~
 ~נ~ לכ~רותו" יחזוראם לה~וען" שכר ע~ה יקצון א~ לדון יש דעדיין~~~

 צ"ע עוד היה
 ~בחו"~ הפוסקי~ ~ד~ריזה ~~ר~

 סי"
 קכ""ג~

 ~דות" לג~י
 שיש הנ""ל ~ינן ה~הר"ם מד~רי להוכיח יש לכאו"~"מ
מקו~

 ~ין לחלק
 ו~ובא פ""ד ~~סי" ש~" לדי~" ~דו~

 ~לק ה~א~י ולעיל ל""א ~"ק שם חו"מבכנה"ג
 נכנס הימים אותם שכל כיון ~ ~זה"ל שםשכ" ~ד~ריו~
 חוזר דעתה אע"ג ל~ו~~" ולא לזכות הדיין של~לבו ד~ריה~

 ~"~ ולוי" ראובן~ו
 שום דיין אותו ~זי לא ~ו

 חו~~

 לוי~" של קרו~ו ~שהוא לוי ~~ה דנסתלק אע""גלש~~ון"
~""~

 אלא ~""ל" לפו~לו מצי לכן על דעל כיון ש~שתא
 דכ~ר ~ע"כ ~ודיע כ~ר ~רי ~נד""~ יה~ שלאד~יך

 ואינו ל~""ד" מח~ון ~~וה לעמק הצדדים ו~אונסתדרו

 למ~שה~נוג~
~~~~ו

 ~~~~~~~ ו~~~~ ~~~

ו~ות~
 ~רכות ~ו~מי בכל

 ~~יי~ י~~~י~~~

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

 ~~וו י~ו~~י~"~~""ד"
 ~~""~" ~~~""ז ~~~י~י~ ~נ~

~ ~~  
 ~~~ו י~י~~~ ~~ ~~~~י

 ~~~ור~~ ~ג~ו~
 ~~י~~" ~""~ ~~ו ~~י~""~ ~ו~~~י~~~רי""~

"~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~ו ו~~~ו

 ~~~י~ ~~ ~ו~
 ~~ ~~ ו~~~"~~~י~"

 ~~~~י~" ~~ ~~י" ~~יוו ~י~ו
 ~יי~ו ~~~~ו~" ~~ ~י~~ ~"~~~

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

 ~~~~" ~~~ו
 ~ו ~י~ו ~י~~~~ור~

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

~~~ 
 ~ו

 ~~~ר" ~~~
~ וג~ ~~~י~" ~~ ~~~~~  ~~ ~י~~ 

~ ו~~~~~" ~ ~~~ר~   ~~ 
 ~~ור ~ו

~~~ ~~~ 
~ ~ו~ ~י~ ~ו ~י~ו י~~י~ ג~~~ ~~ו ~~ 

 ~~~~~ גו~~ ~"~ ~~~~" ~ו~~ ~י~ ~~ ~~~ ~~

~~~~
 איזה ~זה אקדים

 ~ מצרנו~ ~ענין כללי~

 ~~~~א~
 ב~וך

 השילח~
 סי" ~חו"מ

 ~~י~ קע""~
ס"~~

 דכל במצרנות יש גדול כלל וז""ל~
 ~כח ואין מ~ולקי~" ש~פוסקיםמקום

 דין ~זה יש אם מסתפק ~עצ~ו שהדייןאו ל~כריע" הדיי~
 מצר~

 לאו" אם
 הלוקח נקרא לפניו" הבא זה ~דין לו שיש ספיקותמפני
 ~~סעי" כ~""שמו~זק

~~ 
 שלא דכל

 נת~רר~
 מצרנותו דין

 הלוקח של~חה ~ודם מי~ו הלוק~" ~יד ל~וציא ~כ~ואין
 דימכרנ~ודאי

 כלל ספק שאינו ~אחר ספ~" למצרן

~נ"ל~
 זה ו~~אתי מ"~" סעיף ~~ע ומקורו עכ""ל"

 מנ~~~ספרי
 סי" ~ח"ז יצ~ק

 דהלוק~ קכ"ד~
 ~~וא

 והיינו לי קים לומר יכול~מו~זק
 ~~ע~

 הנ"נ~

 ~י~~~
 סעי" קע~ה ס~ ~חו"מ ~שו"ע

 וי~יא שילך שי~ור ה~צרןשהה א~ ל~~~
 ו~י" זכו~ו" אי~ד ת~עו" ~א ~דיןוית~ענו מעו~

 ~מנ~~
 יצחק

 אם ל~רר יש ~נ~""ד וא"כ ~ז~" ~ש"~ש~
 ~קני" על ~~י עכ""פ או לדין~~עו התו~עי~

 תיכ~
 ~ן כשיד~ו

 כנ""ל~ זכו~ם איבדי דאל~כה~ירה"

 ~~~~ג~
 בשו""ע

 ~ש~
 ~עי"

 מ""~~
 שדה המוכר

 ~נו~כדי ~
 ש~כר או יפה ~דה בד~ם

מקום
 רח~

 לקנות כדי
 ~ן דין ~~~ אין ~רו~" ~קו~

המיצ~
 או~ו אחר יקנה ל~צרן שיודע ~ינ~יים שמא

~~~
 הכא וגם ע~כ" לקנות רוצה ש~וא

 כי~ בנ~"~

 שירא הנ""ל" אמתלא דשייךי"ל סבי~ה" ~או~ו הקונה לו שיתן דירה ~מורת ~לקושמ~ר
 א~

 דירה אותו אחריקנה תיכ~" יקנה לא
 לקנות~ שרוצ~

 ~~~ד~
 עובדא

 דיד~
 ~חו""מ ב~ור דאי~א ל~ה דומה

 ס~י" ק~"ה~~
 ס""~~

 הר~~""ם כתב וז""ל~
 ו~~שו~ה ע"~" ה~יצר דין ~ו אין ב~צר ~צרה~ליף
 ש~כר ראו~ןלגאו~"

 שד~
 המצרן ש~עון ורצה ~כר~" עמוו~חליפה ללוי" ש~עון" ל~יצר ה~~וכה

 לס~
 לראובן ליתןורצה ללוי"

 ג~
 ר~ו~ן וא~ר לו" ש~יה כרם הוא

 חפןאיני
 בכר~

 שאינו שלך
 ~ו~

 והשיב לוי" של כמו

שהדי~
 וירא~ ע~ו"

 שמעון של כרמו הי" שאם מד~ריו
 הרמ~"ם שגם ואפ~ר ~סלקו" שהוא הלוקח" של כמו~וב
 לא שהוא בז~" מודה הי~ז"ל

 החלי~ א~ כת~
 חצר

 ~שדה א~לב~צר
 וכר~

 ~ע"כ מוד~" היה
 לשו~

 ה~ור~"
 שםו~~"י

 כת~
 נ""ל ואינו ~ וז""ל ע""ז

 ~ילו~
 דודאי זה"

 וכר~" ~שדה ~~ידא ~יכא בחצר קפידא דאיכא היכאכי
 שז~דאע"~

 יפה
 כז~

 אינו האדם לפעמים יותר" או
 לו שאין ~פני או ר~ו~" שהוא מפני ביפה"~פן

 ~ענו~ כמ~ מפני או~ובה" שכונ~
 הלכך להי~צא" ~אפשר

 קרק~~~ילופי
 בי" לית ~קרקע

 משו~
 מצרא דבר דינא

 נ~~ ו~ר~ב"~כלל"
 חצר

 ו~"~
 ותדע קרק~ות" לשאר

 ~סי~אדתני
 החלי~

 דין ~ו שיש מ~ל~לין או ב~~~ה
 ולי~ני גופא" ~קרקע ליפלוג ר~ינו כד~רי ואם~יצר"

 ~שד~ה~לי~
 שיש ואע"פ ה~יצר" ~ן דין ~ו יש ו~כרם

 דעדיפאלד~ות
 ~ינ~

 לו ליתן דא""צ ~שמעינן
 ~ה~

 אלא אליהם לו לקצב דמיא לא וגםומ~ל~לין"
 לו לי~ן המצרן צריך וכרם ~שדהא~ל שווים" ד~

 ש~
 ~ו~ים וכרם

 ל~רמ~""ם שנא דלא מש"כ מקום ~ל לוק~" שלכמו
 ה~רשים וכ"כ ב~יני" נכון נראה וכרם לשדהחצר בי~

דלהרמב"ם
 אי~

 אלא חילוק
 ~ה~לי~

 קרקע
 ועוד עכ~ל"ו~~ל~לין ~~~~

 גם ~ שם ~~""י כ~~
 מש~

 לדקדק
בד~רי

 ש~~ הגאו~
 שמעון של כרמו

 ~ו~
 לוקח של כמו

 אינו אומר ש~מוכר כיון לד~ות ישמסל~ו"
 ~עיני ~ו~

 הוא ש~עינינו אע""פ ליי" שלכמו
 יותר או כמוהו" ~ו~

 לי~ כייפינן לא~ו~"
 ~אינו כרם לי~ח

 ~~ וע~ הוא" דמס~~רוטעמא ב~יניו" ~ו~
 הגאון ~ין ~ילוק אין

 ב""י~ לשון ע""כלהרמב"ם



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 היי הנ""ל" דכל א" ד~רים~ שני מהנ""ל"
 או חצר ליתן ~מצרן רוצה דאפילולומר ר~
 ~יכול הנ"ל" מ~ע~ מהני לא מ""מ הקונה" כמו~וב קרק~

 אם אבל המוכר" של זה כמו בעיניו עוב דאינולומר
 בודאי הקרק~" עבור וכיו"ב מ~ות לו ליתן ריצההמצרן
 יי~ה וע""ז כלו~" ~דבריושאין

 א~
 כתב ~בד""ה ה~"ח

הרמ~""ם~
 ~יי"ש"

 שהיה הויכוח מפני ~נ""ל" הב"י לשון כל~~~~~~
 שלי~""א השואל הנאון ~ין דידןבעיבדא

 מ~~ר~~ נ~ו~ ר~ובין
 שלי~""א

שליע""א הגרי""~ ~~נאי~
 מד~~

 בשו""ע נפ~ק וכןוה~ור הר~"~ לד~רי לעיל ~כ~~~י נד"ד
 ~ש~

 כ""ד~" סעיף ק~"ה
 קרקע שהוא כיון בכרם או בשדה או בחצר חצרהחליף

בקר~~
 נראה וכן הרמ""א יהוסיף המיצר" דין א""ב

 מי שיש אע""פלהורות
 שחול~

 הנאון עען וע"ז ע"כ"
 ~ס""ק הסמ""ע עפי"ד לנד"ד" ענין איני זו ~לכהשלי~""א הנ"~

ל""~~
 מבזו" יותר בזי וחפן לדקדק העולם דרך דבקרקע

 שומעי~~יכ~
 שירצה הן לסלקו" יכול המצרן ואין ללוקח

לסלקו
 במע~

 אחר" חצר לו וליתן לחזור שירצה הן
~י""ל

 בעיני ~~י~ המוכר של ~זה אלא יו~ר בשלי לי ניח~
 אין החדש הליקח שזה בנד"ד וממילא עיי""ש" וכו"עפי
 לה~~ייב ~~~י~~ רק למסור" מוכנה דירה ל~"עלו

לבנו~
 ~ת שאפי" אחר מקים ~איזהו ~עדו

 ה~קו~
 לא

 ב~המה ~צר ש~חליף או מכסף" עדיף לא ה"ז לו"ציין
 הנאון ד~רי ע""כ לסל~ו" מצי המיצר שבן במ~ל~~ןאי

שליט"א~
 המציא שלא זמן כל דממ"נ לענ""ד" נראה הנ"ל~~~~י

לו
 ה~ו~

 ה~ני~ א~ להמוכר
 וב~נאים ~א~ן

 המוכר של המכירה ~ל חל הקנין אין עמו"ש~~נה

 המציא כשכבר ואח"כ ב~"צ" ט~נת כלל ל"ש וא""כלקונה"
 חצר כהחליף שוב היי אז א""כ להמוכר" הבניןהקונה

 ודו""ק~ דדבמ"צ בזה שייך דלא~חצר
~~~י"

 לז~
 דברי לדחו~ הב"י שכ" גופא" ראי" מאיתה

 חצר דבהחליף דס""ל דהרמב"ם שס"לה~ור"
 וכרם" בשדה ולא בחצר דוקא ~וי דבמ"צ דינא איןבחצר
 ס"לוה~""י

 דלדע~
 בכרם או בשדה בהחליף אף הרמב""ם

 בסיפא דתני ~דע לזה~ ראי" והביא במ""צ" דיןאין
 ~ו ב~~ה~~ליף

 במעל~לי~
 ואם מצרא" בר דין ~ו יש

 ~לוג ~עורכדברי
 בקרק~

 ~שדה ה~ליף ולי~נו גופי"
 כחילוק נאמר ואם כנ"ל" המיצר בן דין ~ו יש בכרםאו

 דישהנ"ל"
 לח~

 ובין להמוכר הקרקע כבר לו יש בין
 יש עוד" לואין

 ג"~ ~קשו~
 בקרקע ~לוג דא"כ

 ~ן ~זה אין שהחליף הקרקע או~ו עוד לו דאיןוהיכא גופי~
 להמוכר לו אין דאם שכ~ב~י" כמו עכ~ח אלאמצר"

 קרק~אות~
 הקנין חל לא ~דיין הרי הקונה לו שהב~ח

 אותו ישיג לאדדלמא
 הקרק~

 וכאשר המחליף" שרוצה
 בזה דאין בקרקע" קרקע כבר הוי הקרקע ~ו~והשיג

 וכמבואר" מצרדין

~~
 דסי" מהא שלי~""א" השיאל הגאון הביא שפיר

~סעי" ק~~
 ח"~

 ~המ~נה לו מכרה דאם
~~ 

 משום בה
 ~סמ"ע וכמש~כ דב"מ"דינא

 משו~ ~סקי""ג~
 דיכול

 לזמנו לי יפרע ובודאי לי" נוח הלוקח לימר~מוכר
 עמושקבעתי

 משא~
 ~סק""ד~ בפ""~ ו~~ המצרן" זה

 חוו~~ש~
 ~סי" יאיר

 פ"ז~
 רונה ה~צרן אם ~אפילו

 מאוד" ב~וח המיכר שיהא באופן ויפה" עוב משכיןניחן
 נימר המוכר יכולמ""מ

 הלו~~
 בלא לה~ין לי נוח

 וממילא במשכון" לך אמתין מאשרמשכון
 ודאי בנד"~

 עלי נאמן לי מבעיח שהלוקח מה לומר המוכריכול
 עכ"ל~ייתר

 ~~~י" ~שו"עכמבואר מצרא" בר מ~~~ת ד~~יפא שו~פוח" ~ענ~~~""~
~"~ 

 ו~ערוך
 השלח~

 ~ס~י"
 עדיפא אי""ב~"

 המבוארי~ הדברי~ לעני~ נ~
 ל~יל

שאין
 בה~

 ~סי" שלום משפע ~ס" ~זה ~י" ד~"~" דינא

ק~""~
 ~עי"

~"~ 

 וא~ד חשן בס" ג""כ ~והו~א
מצרנות ~ה~

 ש~~
 ~ יז""נ

 ~ין דליכא והיכא
 מצר~

 ג~ אזי
 לשו~ף

 זכי~" לואין
 כגו~

 שהוא
 במדינ~

 ~י" ""וכדומה"" אחרת
~ש~"

 משא~
 סי" חו"מ ~ח"א ~שה

 ס"ו~
 ו~י" כ~" שפ~ק

~כנ~~
 הנדולה

 שכח~
 דיש

 בזכיר ו~י" ב~~" חולקי~
 שם~ברהם

 בש~
 ~מ~ה

 ~כ~
 ב~פע נם הוא

 המ~ה יצ""ל ~~שינו"וח~ר ש~ שלו~
 שם דכ" ה"" או~ ש~~ו~

 דאין הני בכל בשותפו~" נם מצרא ד~ר דינאדליכא
 ברדין

 מצרא~
 י~ו"ש~

~~יין
 שו"~

 המשפע ~ציינו הב"ח
 וג~ של~

 הגאון
 ש~תב סוסי"ג" דדב""מ~" יש דבנד""ד דס"להנ"ל

 סי" מיימוניו~ ~שבתש~ו" מהר"ם קא~ר דלאדפשיעא

 אל~ל"ב~
 ~יה לית דאמרי היכא דוקא

 משי~
 דינא

דב"מ
 דאי~ מ~ע~

 לנו
 לעשו~

 למצרן וה~וב הישר
 דדוקא ~ר""ם קאמר בהא ללוקח" וה~וב הישרדאיכא היכ~

 כיון שותף" לנ~י לא ~בל הכי קא~ר מצרןלגבי
 הקרק~ בגוף חלק לויש דה~ות~

 דיו~ר מסתברא ודאי בהא
 ד~יקנו היכא אבל מהלוקח" לשותף ישר לעשותיש

 משום הלוקח ביד~מידה
 אי~ דמוכר" פסיד~

 סברא
לחלק

 בי~
 דמוכר פסידא דאיכא היכא דכל למצר~" שו~ף

דלי~
 ביה

 משו~
 נמי שותף לגבי אפילו וה~ו~" הישר

עכ""ד~

~~~
 יוצא הב"ח דלפי""ד שלי~""א מנ"א נ~~וררתי

דאי~
 שהיבא ס""ו ~סי"משה משא~ בשי~ שהרי דינא" הך על חולק כאן

 לעיל~
 הביא

 הח~לקי~
 מהא

דכ"
 ~שו"~

 ~ז" ס~" ברמ"א הו~א פ"א ~סי" מהרי""ל
 שם ברמ"אוט""ס

 מהרי"ו~ ש~
 דינא ד~""מ" דינא בהדלית אשה" הלוק~ א~ ד~פילי
 ו~י בה" אי~ דשו~פי~

 פסידא במקום דוקא דהיי~ו י""להנ""ל
 דלוק~

 אבל
 דשו~פי" לדינא דב"מ דינא לן ל""ש דמוכר פ~ידאב~ום
 א""ש היה ~י"זולכאירה

 ג~
 ~הנ~""י הכנה""ג של ראיותיו

או~
 יונה מ~ר"ש שם מייתי דהכנה""ג אלא הנ""ל~" צ""ה

 דאע"ג אמרו דלא וז"ל~ הב"~ כדברישכ"
 כשהוא אלא להו" אי~ ושו~פי דאחי ~ינא דב""מדינא בי~ דלי~

 כשהוא אבל ילי~מי" לאשה המוכר כגון הלוקח"צורך
 ע""כ" ~ותפי" מצרי ~ין בזה חלקו לא המוכרצורך

 ~ר"ם שהרי ע"ז ~מהוהכנה"ג
 בת~~

 ~ני ""וכן סיים
 לית דאמרינן הני דכלאומר

 בה~
 דוקא דב"מ" ~נא

 אמר~ והרי לא"" שו~ף אבלמצרן
 לי~ לארמאי המוכר

 משו~ב~
 ~גאול ברחוק למכור והמוכר דב""מ" דינא

 בר~בקרוב"
 בהם אין ביפה" ולגאול

 דדב""מ" משו~
ולדעת

 מהר""~
 אע~ בהו" אית ושו~פי דאחי דינא

 ~הוא

 למו~~~ק~
 וכן

 רא~
 צדק מורה בס"

 בש~
 מהרש"פ



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~ ~~~םי~~  ה~"ח מד~רי ה~יא ~ולא הוא" כללא דה~הר""םדהא
 עכ""ל~הנ"ל~"

 גם ~והו~א הכנה"ג לדעת אפילו~~י~~
 ~משפ~

 שלו"
 חיי ~~י ~ו""ת ~ספרו ~זה האריך כאשר מוחזק"הלוקח חשי~ הפוסקים" ~חלוקת בזה דיש דס""לכנ""ל~"

~סי"
 כ""א~

 וכמ~ואר
 ~~ו"~

 ל~ם
 ר~

 ועיין ק~""ו~י ~סי"
 חיים תורת~~ו""ת

 ~ל~הרח~
 ~עוללות ~סופו ח"ג ז"ל

 ~סי"הכרם
 י""ד~

 ~~וא ז""ל אמ~רילייו הגר"מ תשו"
 דבר ~ו"ת~עהמח"ס

 מ~~
 השות~" בו דר אפילי מוחזק מיקרי שהלוקחודעתו הרמ~"ם~" ~ל ~ה והלכה

והמהר~~
 ~ליו נחלק בתשי~תו

 ~פר~
 א~ל האחרון" זה

 איןאם
 א~

 אחד
 מיח~

 מיקרי שהלוקח הסכים ~ו"
 ה~כים וכןמוחזק"

 ש~
 בשותפים ~" ~יוא""כ ~יי""ש" א~ארילייו ~הר"ש ~לכה
 א~

 כחם אם מחלוקת יש אם
 המוחזק~ מיד מוציאין אין בודאי ממצר~"עדיף

~~~
 כש"כ ~ותפות של ענין כאן שיהיה אפילו זה
 מהכפי

 בהשא~ ~ת~~
 ליתן רצו לא העירי" רק כשקנו" מעיקרא נ~תתפודלא שלי~"א" הגרי""מ הגאון

 ל~נות הח~ים איחוד ע""י רק הש~חים" על ל~נותרשיון
 המ~יאר לנדון דידן נידון לדמות יש אולי כנ"ל" וכו"~יחד
~שו"ת

 רעק~
 ~סי"

 ק""מ~
 ~ם ~יש ~" דבר על וז""ל~

ואך ~מאל" וזה מימין זה אחד" כל חלק ו~וג~ל א""~ית
 הדרי~~

 יש ~ם ולא" ~שוה" ל~ניהם ה~ית בחצר

מרת~
 ~שכיר שנים איזה וזה האופים" תנור ו~י ~חנ~י"

תנורו
 רוצה ה~כירות" זמן ככלות ועתה אחדי לאי~

 לשאול ~א והמשכיר המרתףי לשכיר הנ""ל ~~ית~יתפי
 הקדי~ למי הדין עפ""יוכו"

 הגרעק"א השי~ ו~""ז ל~כור
 כיון שותף" מדין לזכות יכול האחר אין הנה~זה"ל~
 לילך ~חצר רגל ש~יסת ואף שו~~ו~" לו איןד~מרתף

למרת~
 והכי ~מרתף" זכות לו אין מ"מ שניהם" של הוא

 נ""א ס~י" קע""ה ~סי" השו""ע מפסקמוכח
 בהגה~

 ד~בית
 מצרנות" רק זל""ז שותפים מיקרי דלא וכו"" שנים שלוהעלי"
הרי

 א~
 דין לו אין ב~ית זכית לו דאין כיוןמ""מ בוי זכות ~לי" ~~על גם ~~י~ רגל ד~דריסת

 ~ות~
 לדינא הדרן ממילא מצרן דין רק ~ותף דין לו דאיןוכיון וכו""

לדעת
 ~סוס"י ~ס~~

 ~~"ה~
 ~מצרן ~דיף דהשוכר

 ו~י" ~כ""ל"וכו"
 שלו~ ~~פ~

 ש~ס" מהגה ~הביא שם
זכור

 לא~רה~
 סי" חו"מ ~ח"ג

~~ 
 ~כצ""ל

 ו~"~
 יש

~משפ~
 שכ" שם~~ שלום

~~~ 
 אהרן ~ני שו"ת

 ~סי~
צ""ו~

 דאם
 ח~

 להם ואין ~צמו" ~~ורר א~ד כל
 שותפות יקרא זה ד~מע~ר יאמר מי המע~ר" רקשותפות
 ו~י~~~ית"

 דין לו
 שית~

 נראה ולכאירה יעי""ש" ~זה
 כנלענ"ד~ ~ה" עדיף לא דידן~ידון

 ~~~~ ~~ ~~ם~ ~~~י ~~~~ ~~ ~~~~~~~ין
~""~~ ~~~ ~~~ ~  ~~ ~~ ~י~ ~~~ 

 ~~~~ ~ו~~י~ ~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~~
~~"~~~ ~  ~  וי~~ו ~~~~" ~~ ~ו~ 

ו~~ו ~~~ ~  
 ~ נ~" ~~~~ו~

 ~~ ~~~~ ~~~ ו~
~ ~~~ ~~נו~~ ~ ~ ~~~י~ ~ג~י~~~~~~" ~~~~ ~י ~~ ג~ וי~   ~~ ~  ~  "~~~~ 
~  ~~~~~ ~~י ~ ~~ ~~ יו~~ ~~~ ~~~ ~~~

 ~~~ ~~~ ~י~ ~~ ~~~~ ~~~""~
 להמיכר פסידא יש אם כמו הוי ~כה"ג לענ""ד~~~

 ~~~"ע דכתב המצר~" לאיש ימכור לאאם
ק~""ז ~סימ~

 סק""ז~
 ואין וה~וב" הישר ועשית משום ~זה דאין
 ~י"~" מצרא ד~ר דינא~זה

~~~~
 ה~יא ~~" אות ~ח""ג לא~רהם זכור ~ספר
 רס"י ~חו"מ אהרן בנימתשו"

 כ""א~
 שפסק

 דאומר ב~צרן" ולא באחר חפן המיכר דאםבפשי~ות
 יכיל המצרן ואין בידו" דהר~ות ~ודים כ""ע נוחזה

 בס" והו~אלס~ו"
 משפ~

 שם הרמ"א מד~רי ע"ז קשהאך ו"~" סעי" קע"ה ~סי" ~ם שלו"
 ו~ס" ~י~וך" שכת~

 אות ~שם ואיפידחושן
 ה"~

 כמו הוי דבכה""ג ליי~~ כתב
 ד"ח ו~תשו" כנ""ל" להמוכר פסידאביש

 ~ח"~
 סי" חו~מ

 לד~ר ~עם ד~אימר ג"כ כתבי"~~י
 לו נוח ~השני מ~

ל"~
 כנדון ~ידאי וא"כ עיי~~ וה~יב הישר ד~שיי~ דין
 בד~ר ~עם יש מקרידידן

~ 
 ~זה ואין השני לו דנוח

דינ~
 מצרא~ ד~ר

~~~~
 ~מ~ואר לדון יש

~~ 
 ~~עי"

 דאי~ נ"~~
 ~הקדש

לעניים
 ~ו~

 מצרא" ד~ר דינא
 מיירי דש~ וא~

 ~סעי" שם השלחן בערוך מש"כ ~י מ"~~מתנה"
 רוצה המצרן אםד~פילו נ""~~

 ~חלי~
 אחרת קרקע וליתן

 לו שישאר שרוצה לומר המקדיש יכול להק~"~ובה
לזכרון

 עול~
 א~ שהקדיש" מקרק~ו

 ~נ""ל ~עם ~זול ~ם דנתן שאומרים ~ ~יומכש""כ במוכר" אף שייך כ~ז
 הגר"א ~~יאורד~~ואר כ~" ~דין ~מכירה דאף ראי" להביא ויש כמ~נה~דהוי

 ש~
 ~אות

 קל""ז~
 לית~י" כ~ו דהוי

 מ~יאר ~י~מיו~רי
 ש~

 אין ~~ירה דאף מ""ז~" ~סעי"
 ושי"ר מצרא~ ד~ר דינאמשום

 ~כלל גאונים ~דברי ג~
 ~ותס"

 כ"ז~
 ~ני מספר ~ביא

 אהר~
 ~תים שקנו ~קהל

 והמצרני~ ~יהכ""נ"לצו~ך
 וכ~~ ל~~~" רוצים

 ~א" ~~עם

דהדי~
 עיי~" לעניים בהקדש כמו דהוי הק~ל" עם
 ~ו~~~ ~~~~~~

 ~~ו~~~ ~~~~~~
~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~ו

~~~~
~~~ "~~~ 

~~~~~~

 ~שכ~ר דוקא הרי ~חררה" ה~פך ~ני לדין
 שיש ~~קים אפילו וגם רל""ז~" ~סי" ~רמ"אכ~~ואר ~~ררה" מ~פך ~ני ~שום שייך דמיםפסקו

 מחיי~ין אין לכ"פ ~מ ~חררה" ~הפך ענימשום
להחזי~

 פת""ש ועי"
 ש~

 כ""ז ~כלל ד""ג ועי" ב"~" ~ס""ק
אות

 ח"~
 הזכל""א בשם

 פסיקת שה~ ידע לא א~ל ידע אם ואף ~נותו"~זר ה~ שהראשון הקונה יד~ דב~
 ~פך עני משום איןדמים"

 ~אות ושם ~יי""~" בחר~

~"~
 דא~ כת~

 דהמוכר הקינה ~וען
~ 

 למכיר רצה

~
 א~ילו רשע נקרא אינו לו

~~ 
 בנד""ד מכש"כוא""כ עיי""~" מכחישו המוכר

 דג~
 כן~ אומר ה~וכר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

םי~ן
~~~ ~~~~

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

 ~~~""~ ~נ~~ ו~~""~
"~""~~ 

~""כ
 ~ו""~ ~ר~"~

 ג"י ~~~ן ~~~~ן
 ~ר~"~ני ~~"~ ~נ~~

~ ~~ ~ ~  ~נ~ ~ ז~ ז~ ~ ~"~ 
 ג~"~ ~~

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

~ ~  ~ג~"~~" 

~ ~ ז~~ו  ~ ~ ~ ~ו~~ ~~ ~ו~~   
~ ~יי~~ ~ ~~~י~~~  ~~ ~ ~~ ~~~~ 
 ~~י~ ~~ ~~~~ ~ו~ ~~ ~ ~~~~
~ נ~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~י~ ~~~~  

 ~ו
~""ו

~  ~~ ~~ ~~~ ~  ~  ~  ~~~ וג~ 
~~ ~  ~ ~ ~ ~ג~ ~~~ ~~   ~ו~~~ 
~""~ 

 ~~ג
~~ 

 ~ו
~ ~  ~~~ ~  ~  

 ~~~~ו~~
 ~ו

~~ ~  ~"~" ~~ו~~ ~~ 
~~~~~~~ ~  

 ~~ג
~  ~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~  

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

~~~
~ ~ ~~ ~~ג~~ ~~~~~  ~  

 ~ר
~~~ 

~
 ~ו

~~ ~  ~  ג~ 
 ~""~" ~~~ו ~ו ~ז

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

~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~  ~~ ~~~ 
"~~~ ~~~ ~  ~  ~~~~ ~ג~~ ~~~ 

~ ~~י ~~ י~ ~~~~~" ג  ~ ~ ~  ~~ 
~ו~ו~~

 ~~~ו~י ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~י ~~~ר
~ ו ~

 ~~גו
~ ~  נ~ו ~~ ו~יי~ 

~ ~  ~~ 
~~~~~~ 

 ~~ו
~~ ~~~ ~ ~~~ו ~~~ ~~~ 

~~~ ~~~~ ~~ ~  ~~~~ו ~~י~ ~~ 

 ~לל בו~אי אפ~ח" ~סיי~~~~~
 ~מוד~

 ~מ~ואר

~ש~
 איסור ~ופוסקים וש"ע

 מ~ ~שהו~
 מוד~ ג~ ~~י~ו"חסיר~

 מ~רים
 בכל~

 ~~ש""ס ואף
 וכמפורש ~כ~" סחורה גם א~ל קרקע" ~מדו~איירי וש~

 ~~וה~חינוך
 רנ"ח~

 שלא וז""ל
 ~מ~~ ~ונו~

 הלח
 ו~כלנ במאזנים"והי~ש

 מ~ו~
 ג"כ ~יא

~~ 
 ~קרקע

וכ""ד
 הנמד~

 כגון ~נ"א" בין
 בגדי~

 ~עשו לא שנאמר
עול

 ~מ~פ~
 וז"פ~ עכ"ל" וכו" ו~משורה ו~משקל ~מ~ה

~~~~~~
 הנה הנ"ל" שא~ו ~יקר

 ~נ""~
 ~~ר יש

~משקולת
 כ~~

 וד~ר ק~וע ~אופן ~ודעה
 ו~ודיע לי~עהמ~קיי~"

 ש~משקו~
 אין הזו

 בין ~זה ~ש~מש ואיןנכונה" משק~
 כפי כי ~~ירו" אד~

הנראה
 א~

 מ~ו~ר
 ל~קול~

 לא כזה" ~ודעה
 אמר ע"~~" ~"ט ~~"ב ~ש""סמהמ~ואר גר~

אמר יהו~ ר~
 ר~

 מדה שישהה לאדם אסור
 חסר~

 י~ירה או
 אמר רגלים" מימי של ע~יט הוא ואפילו ~י~ו~תוך

ר"~
 ~א~רא אבל חתימי דלא באתרא אלא א~ן לא
 וכו" שקיל לא חתימה חזי לא~ח~ימ~

 עכ""~
 וכ~

 ~ש""ע
 כנ"ל" כבודו ~ד~רי והובא ג"~" סע~ רל""א סי"~חו"מ
 החתי~~ מחסרון גרע לא כנ"ל ~ו~עה י""לו~זה

~~~
 אפשר היה

 לחל~
 ח~י~ חסרון שאני ולומר

~נ""~

 ש~לין ואין ~סדר ~ל""ה יודעים ח~ימה ל""ה אםוממילא חתימה" דצריך מפורסם ~~ר אז דהיה
 משא"~~ו"

 היוצא ד~ר הוי כנ"ל" ~ו~עה
 מהכל~

 ואולי
מחמת

 וי"ל ~הודעה" יעיין ולא איש~לי כ"פ" ~ירו~
 להקל בידינודאין

~"~ 
 איסור על

 המפו~
 ב~ורה"

~~~~
 הקדשים כסף ~ספר מפורש הד~ר מצאתי

 ~גליון ~הנדפס זצ""ל מ~וטשא~שהגה"ק מא~
 הש"~

ש~
 וז"ל רל"~~" סי" חו""מ

 מ~ או~ו~
 ~שהות שאסור

 כן שייך דלא י"ל ~~י~ו" משקל או גרועהמדה
~ 

 מה
 למ~ו~ש~שוי

 בשום ~ו
 פ~~

 שא"כ ~ה ו~~כר" מקח דרך
 אם לידע שעומד מה ~ביתוכשמחזיק

 קנ~
 ~יוקר אכסרה

או
 ~זו~

 ש~שום כיון ~קירו~" רק הוא והמדה
 פע~

~עו~
 לזולתו ~ינו ומ~ן משא דרך בזה ימדוד לא

 שהם ש~~י~ הכלים ככל זה שהרי י""ל אולימכיר~ו" קוד~

 למד~ ~צ~בקירו~
 ~זה ל"ש ו~"ע י~ר" או פחות הן

 לסגנון עשוי שאינו כיון ~ביתו" שהיהאיסור
 בני רי~וי לפי ~יו כמה ~~שילין ~ער רק מו"מ"דרך מ~יד~

 וגםבי~ו"
 שי~

 שאינו כיון מדידה סגנון מעין ~זה
 ~ין הפלגה ~דרך גם ~"ע ~זה ~חש לי~ מו""מ"דרך

 ג"כ י""ל ואוליחסידות"
 המדי~

 קנה א~ לו שיודע
 ומ~~יך הי~~~ וצלע"ע~זול

 ~דו~ ג~י כ~י~ ג"כ~צא כי ~פרש~ ~זה""ל" ~תו~
 ומשמע עול" עושה כל ש~ר

 ~תוה"קשהאיסור
 משא"כ ~וולה" מצ~ ~

 כמו חשש יש מדר~נן ומ"מ הי~~" ~קיל י""ל ~ולואין כשמו~י~
 חז""ל שא~רו~~~י~"

 איתרמי דילמא ~מהנ~~י שג~
 שמותר י"ל כן ~חתימי שם שהותר כמו אךואי~שלי"

 כת~~י ו~~ק"א המ~ות ~ין ~כיר סימן שעושהע"י
 י~ר או חסר הן ~ח~ל מ~ה ז"ל חכ~ינומל~ון

 אך איסור" אין עיל ואין שכשמפרש ג""כשמבואר כ~
 מ~ו~ ו~שני ~ אישתלי~ חשש ל"ששם

 ש~ועיל י""ל
 או ~ך ע"י שאינו גם עצמו" מצד סי" שעושה~תימי
 ~ר~ מחותני שמעתי ~וכן ~שר~

 בש~ נ""י משה
 הרב

 סימן" לעשות ז~"ה שמואל מ" יצ"ו טרניפאלהגא~ד"ק
 ואיפה~ איפה ~~י~ך לך יהיה לא ~"ה לשוןומצד
 כשח~ימו שגםנראה

 ואין ומו~יעי~
 ~ו~

 למ""ד ~גם
 מפורש ~זה מ"מ ד~קרא" ~עמי" ~רשינןדלא

 לשו~
 עוול

 ~םגנוןשלא
 דרשינ~

 ~עמא
 שש~

 לה~יא כ"כ ~~ואר אין
 המפורש מן סתום יולמד ג"כ ושייך~הפסוק

 עוול ~עשו לאק~ושים ~פרש~
 ~משפ~

 נכון ~מ כו"~י ~מדה

של~
 המדו~ שני ~~יתו אחד יחזיק

 רק
 אח~

 יחזיק
 מ~

אח~
 זה ו~אילה

 עכ"ל~ הי~~ וצלע""~ לז~

 ואח"כ סימן" ~יש היכא ~~יר צי~~ ש~ו~ם~~~
 היכאו~יו~ר להתיר" חשש של~עשה מד~ריו והנראהפקפק"

 כנ"ל~ סימן ע"י ש~~יר ה~יא זצ""למחותנו אמנ~ כנ""ל" ואיפה איפה ~~יתו די~

 חתימא חזי ולא דחתימי ~א~רי הנ"ל" הש"ס~~~~~~
לא

 שקי~
 ~פמ""ג ~ראי~י מה שפיר א~יא שרי"

 א"א שכ""ג סי"~או"ח
 ס~""א~

 ~זה""ל שכתב
 עמ~

 הא



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~ ~~~~י~~
בש~ה א~ כי ~ו למכור למ~וד רגיל שאין וכ~ומה המלך~ת

 יי"~ שקונ~
 שימדוד ואומר אחד כש~א או וכדומה

 כלי לו ייש וכ~ומה" ~~יתי~ ~דה היא כי דווקא~ו
 לו~ר אסור אחר~"מדו~

 ~ל~
 ~ו כלי לי

 דוו~~
 ד~וי

 וקשה ~כ"ל" ה~רמה ונ~ית מדה סכום~כיר
 מו~רהאיך לכאור~

 ל~יו~
 דאינו צ""ל והיינו ואיפה" איפה לו

עוסק
 ומדו~ משקול~ ~דיני כ~~

 א~ל ~שב~" ~דיני רק

ז~
 ניחא ול~נ"ל מאד" ~~ק

 מד~ מק~י~ דה~
 המ~

 וכו"
 ו~ז~כ~"ל"

 י"ל
 דמד~

 ניכרים או דח~י~" ר""ל המלך
 דזהלכל

 דל""~ ומ~ המלך" מד~
 כנ""ל~ ~שרי שקיל לא כן

 צ" ~""א פ"ח ~~""ב ה~אירי~~~י"
 ~~א~

 ה~יא
 ו~"מ ב~""ל חותם שלהלכה א~

 עו~
 היו

 המדו~
והמשקו~~

 העיר של
 בח~ות~ ח~ומו~

 וזו~~יר מנהגי ~פ""י ידוע
 ח~ו~~ אינ~

 ~ו~ר
 יבואו לא ש~רי לה~מי~~

ל~ו~
 ל~עו~ כדי שהיא כל הא ~ה

 וכו" אסור ~ה
 לכל מוכח יהיה דכאשר לכאורה ~ה ומוכח~כ"ל~

 וצ"~~ איסור אין חסרה זו שמדההרואה

 ~~ו~ ~ר~~ חו~מי ~כל חו~ם ~זהו~נני

 ~~~י~ ~~~~~~~~

 ~~י~~~י~ ~~ ~~~~~~~ ~יי~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~ו~ י""~ ~~~ ~י ~" יו~ ~"ו" ~י~"~ ירו~~~~~"~"

 ~~י~"~~ ~~~~ ~~~~~~י~~

~"~~~~~
 ו~~ו"

 ~י~רי~ ~""~
 ~~~"ר ~י~יו

 ו~~""~
 ~כ~~~ י~ר~~~

 ~~י~ר
~~~~ ~~~~ 

 ג~ני~י ~~ו~ ~י~~~י"~~~~
 ~~~כ~ ~נ~~~י~ ~~~רי~

~"~~~~ ~ ~  
~ ~~י~ ~ו ~  ~~~ו~~ 

 ~~~כ
~~~נו~ו

~ נ~  ~ני~~ ~~~~ 
 ~~י~~ו ו~~~י

~~~
 ו~נו~יו ~~ניו ~~וו~~ו

~~ 
 ~~~יו י~~ו

~~ 
 ז~ו

 ז~ני~ ~~~~ ~~~ נ~~~ ו~~~ ~~ג~" ~~~ו~~י"
 ו~ר~י" ~~~~~" ~~ו~~ ~ו~~יננ~

 ~נ""~ ~~~~ ~~
~~~~~~~ ~~~~ 

 ~יי~ ~י~ ~~~ ~~~י ~ו~י ~~~י~ו
 ~נ~~ ~~~ ו~ו~גי~ ~~" ~~ ~~~נו~~ ~~~נ~~"
 ~~נ~ ~ו~~ ~~~~~ו~~

 ~~~ו
 ~~יי~ ~~וכ~ ~נור~

~ ~~~וי""~" ~נרו~ ~~~~~ ~ו~~~  ~ו~~ ~~~נ~" ~~נור~ ~~ נ~ ~~~~~~ו ~~~~ ~~~ 
 ~ניו

~~ 
 ~~~י~~ ~~~~~ ~~יו~ ~~~" ~~ו~~ ~~ ~~~י~~ג~~
 ~ו~" ~~ו~ ~~ ו~~~~ ~~וי~~ נר~~ ~~~~~

~~~
 מחו" אביך או~ך ה~יר שפיר

 ~גאו~
 שלי~~~"

ל~~
 ~שו""ע הרמ""א דפ~ק

~~י" צ"~ סימ~ ~אה"~
~"~ 

 לאש~ו ~~נו~ן ~א~""ג
 ~מ ~מ~נ~~" זכ~~

 ~אלמנהאין
 נו~ל~

 או ~~ושים
 ה~שוי~ תכשי~י~

 ומ~~ם ~~ם"לה~נאו~
 ~כ~ובו~ דא~ינ~

 ~נ""ד
 ופשו~וכו"" ~""א~

 דגם
 א~

 שולח הוא
 מנור~ ל~

 ש~וכל
~ליו להדלי~

 לה שי~יה כוונתו אין ~רי שבויו""~" נרו~
 למ~נ~

 כוונת וכלג~ור~"
 השול~

 ~יא
 היו~

 ש~א~ה שה~נהג
 שולח לכן ~מנורהמ~לקת

 שכשה~~להוא פשו~ ש~רי כס~" ~נור~ ל~
 קונ~

 שול~נו ש~ל כוונ~ו כס~" מנורת

 כס~ מנור~י~י~
 ג~ וז~ מהו~"

 שול~נו ש~ל לכ~ודו
 ומ~ כס~" כלייש

 ש~ו~ר
 שקנ~

 לה
 מנור~

 כס~" של

~
 מ~ום אלא אמרו

 ל~בו~ קירו~
 ~כ~ד ~זה יו~ר ולא

 וציינ~~~פח"ח"
 ~~שו~ה הח~""ס ~~~רי שפיר

 ~א~""~

 ~י"ח"א
 קמ""~~

 ~ם"ק ~פ~"ש שהו~א
~~""~ 

 לרא~
 והוספ~להנ""ל"

 ו~"מ נכוחי~" דברים כמה
~~פק נשאר~ ~סיו~

 םפק ד~י~י וי"ל ~וחזקי~" הא~ה דיורשי מח~~
 והממ~""ה~ יצאנולא

~"~~~~~~
 ~~צ~ו ש~ח~""ם כיון

 ש~ כת~
 ~~ל ~ וז"ל

 כגון הבית ~כשי~י שארי לה לי~ןאין
 מ~ אני רואה וא""כ לנו" אין וכ~ו"~יש~~כ~ר

 שיר~ו
 ~ריב ול~צע לפייס~~~"צ

~""~ 
 פשר

 ~ו~
 היא ~וישר

 לה אשר להויהיה
 וב""~

 כי תור~~ דין ומיצוי ~יקר על ~ד~רים לה~מידוא""א וכ~" דייקא לא ב"ד ~~ר
 ~~~י""~ג~

 לא ~נ"ל
 ~נ~

 אלג"זיר ~קנת ~ל כ"א י~ו~ו
 הוא ~~~""צ ש~שו ש~פשרנל~נ"ד ~"~ הדין" ~יקר ~~"י שאיני נא~ר ושם ב~ש~"ןה~ו~א

 ~~ו~
 ~כ"ל~ וכו" יהישר

 ס"" ~ח""א יצ~ק י~ ~~~ר ראיתי~~~

שם ש~~ ק~"ג~
 ~שא~

 כזו
 הג~ו~ ~ר~ לאלמנ~ ~נוג~

 מחו"
 זצ""ל ג"פ שלמהמוה"ר

 המ~קש~
 ל~כ~ה

 נרו~ ל~צ~~

כס~
 לה נתן שב~לה ~~~נה

 ואו~~ ~מתנ~
 שיש

 ~מש ~ד~רי" שאין דז"פ כ~ב ו~""ז ~~י~ה" ה~שרתע"א ל~
 וכש"כ א""נש~"א

 ומ~ אשה" ~~ו~
 השואל שמם~פק

 ~מ"ששי""ל
 ~י" ~~א~"~

 צ"~~
 ~~~וין ד~כשי~ין

ל~תקש~
 י"ל

 דל""~
 ~מ~ במ~נ~" לה לי~ן רצונו

 ~א
 שאיןד~רים

 ונזכר גמור~" מתנה ~וי לק~~ ראוי~
 לאל~נ~ו שנ~נו זצ""ל מצאנז הגאון ~יורשי ש~י"~ו~~א

הנרו~
 של כםף

 הנ~ ~כ"ד" שב~
 י"ל

 מיירי ד~~
 שנ~ן~ו~~י ~יד~ינ~

 ~ז~ ה~~ל~ ל~
 ד~ריםל~ין לה~קש~" ~~שוין ~ין ~חלקינן

 שאי~
נימא ~י~י ~יכי כאן ~בל לה~~ש~" ~שוין

 שהי~
 ~~ כי כלל" מ~נה

 פשי~א ~הן ש~דליקה
 ד~דלקת כלל ראי"דאינו

 ~נשי~" מצו~ הוי נרו~
הניחה ולכ~

 ~~ל~ ל~
 תחתיו ~~ודה

 לא א~ל ~מצו~" לקיי~
 ~מסי" להיפוך ילה""ר ואדרבה נ~כוון"למ~נה

 צ""~
 םעי"

א"~
 מחו" ל~~רי מד~ריו וראי" ~יי""ש" וכו"

 הגאו~
 א~יך

שלי~""א
 כנ""~

 ~נד"~~~~~
 ~ב~ל הרי

 כ~~
 ו~נותיו ~ניו כי ~צוא~ו

 ו~~~ ~~יים" ~~ני" שאשתו כ""ז חפציי י~~ולא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~י~~
~~~~

 ש~מציאו~א~
 ~יא זקנים" במוש~ ונמצא~ ~~י~ אינה אשתו

 ו~ומ~ מאדי חשי~ו~
 ~ני" האשה ~ורשי ~~ן זה

 עמו""ש" בחיים היא הרימ""מ
ד~

 כנלענ""ד" וכיב"ז שוי" שליש

~~~~
 הנכון דהיה ג"כ כ~ב ~ני~נו ז""ל הח~""ס כאשר
 ~אופן~שר

 ~ו~
 ~זהוהנני דהנכון נראה ~ן כנ"ל" וישר

 דוש~""~
 חו~מי בכל וחו~ם

 ~אופן לפשר~ענ""ד
 ~רכו~ המנירה ~~ן כגון ו~ישר" ה~ו~

 ו~~רכת
 כוח~

 ~צח או~ך זקנך
 מח~ הראשונהי אש~ו שללה~נים

 ה~נירה שעבורם
 י~~~ י~~~

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

 ~"ו
 ~" יו~

~~~ 
 ~~"~" ~~"ו

~וי""ר
 כ~ו~ ~~

 ~~~"נ
 וכ~ ~~~~

 ~~"ר
 ~~י~"~"~~~~~~י~ ~~~~~ ~~~

 ~~נ~~ י~~ ~~~~ ~~~י~ ~" ~~ ~~ב~י ~~~~~י~י
 ~ו~~ ~~~"~ ~~י~~~~נ~~

 ~~ור
 ~~ו~

 ~~ו~ו~ ~ר~~ ~י~ו~~ וכ~ ~כ~~ ~~ו~~~~~~~
 וכו"

וכו"
 ~י~~ ~~ ~~~~~י~~ ~~ ~~נ~~ ~ו~ י~כ~ ~
~~~~י

 ~ ר~ו~ו ~~יי~ ~~~י~י ~ ~~ ~~ ~ו~~

 ~~""נ ~~~~י ~~~ ~~~~~~י~~~
 ~~י~""~ רו"~ ~~~"~ ~~~~ ~~י~~~~"ר ו~~~ ~~ו~

~ 
~כ~~~י ~~

 ~נ~ו~ ~~ ~ו~יו~ ~י~~ ~~~~
 ~~~~ר

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

~~~~  
~ ~~ ~ ~~~ ~~נ~~רי~ ~ ~י  
~~~~~  ונ~~ 

 ~~יו
~ ~~ ג~  

 ~ו
~~~ 

~ ~~יו" ~~~יו~י~ ו ~ ג~  ~  ~~ ~~~ ~~~~ "~~~~~  ~~ ~~ ~~ ~~ 
 ~~יו

~ ~ג~  ~~ 
 ~~~ו~

 ~~יו
~ ~ ~~~ "~~~ ~  ~ ~~ 

~~ו~  ~~ 
 ~~ו

 ו~י~~ ר~ ~~ ~~ ~~~י~ ~י~
~~  ~~~~ ~ו~ ג~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~
 ~רב דהשו""ע ~~ה

 ש~
 ~~ימן

 סעי~ שכ"~
ה"~

 ש~ דכ~~ זא~י ליישב כוון
 ה~א ~זה"ל

במח~ר~
 ~רגו ומו~ר דם לו שאין ~ענין

 ונפ~
 ~ליו

מפו~
 מצווין אין ~שהרי ע~ו מפקחין אין ~ם

 נראהעכ"ל" להחיו~ו~
 ~~וספ~

 הנ""ל~ קושי" ~ישב ~וונ~ו להחיו~ו" מצוויןאין "ש~י הנ"ל ~יבות הסוגריים בין

~~~~~~
 ~מראה הציון נפרש

 מקומו~
 בשו"ע שם

 סעי~ ~ ס~אה""ע ~ הר~
 ל""ד

 ו~ב""~
 שם

 ד~
 כ~וס"

נדה
 ד~

 ~נדה שם ה~וס" דהנה וכוונ~ו עכ"ל~ מ""ד
 ד""המ"ד ד~

 איהו~
 ד~נן מה על שם הש"ס ד~רי על כ~~ו

 ~הורגו ומנחיל ונוחל וכו" א~ד יום ~ן ~ינוק במ~נ~שם
 ה~וס" שם וכ~בוחייב~

 דדוק~
 כדתנן ראשו שיצאעד ה~בר" על שישבה או נהרגה אפילו ~י עובראבל חיי~~ ההורגו א~ד יום ~ן

 א~לו~ ~מ~
 ~משנה פ""ז

 וכ~ ו~

 מפני נפש דוחין אין ראשו יצא א~ר ~ו~ך המק~האשה
 דאמו היכא ד~וקא אפשר ~מיהונפשי

 ח~
 ~~ייב ~א

 א~ל אמוי ~~יו~ קצ~ שתלוי ראשו שיצא עדההורגו
 משום ~ייב ד~ההיכא

 ~מו~~
כ~~ו ושו~ דמיי ~קופסא

 וא"~
 אפילו ב~ן להורגו דמותר לומר ~מצי אם

 עליו מ~נלין אמאי בקופסאי כמונח הוי ולא אמומ~ה
 דרך סכין שמביאין הש~~א~

 רה~
 כדמוכח האם לקרוע

 דערכין~פ""ק
 ~ד~

 משום מקום ד~ל וי"ל ע""ב~י ז"
 עליו מ~ללין נפשפ~יח

 להרגו דמו~ר אע"ג הש~~י א~
 פ~ור ה~ורגו אדם בידי גוססדהא

 כדא~
 בפרק

 סנה~יןהנשרפין
 דרו~ ~ע""א~~

 ומחללין למי~הי גוססין
 השב~א~

 דיו~א ב~רא פרק כדאמר עליו
 ~ד~

 פד
 ע"~~

דאי~
 אחר ~פק""נ הו~ין

 ~~וס" ס""ל הרי עכ"לי הרו~

דא~
 עליו מחל~ן מ"מ ~ורגוי שמו~ר באופן

 מ~~ין היינו בשב~" הגל ~ליו דמפקחין בדין ג""כלפי"ז השב~י א~
ע~ו

 ~שב~ א~
 בנידון ד~רי להרגיי אסור ~אם ~לוי לא

 ~ש~~~ את עליו מחללין ימ"~ להרגוי מי~ר~נ""ל

 ~סי" באה"ע שם ש~ואל הבי~~~ן
 סעי~ ~

 ס"ק לד
 ~אכילו מו~ר כו~ים העיר רוב הי" בעיר~שנמצא אסופי ~נין שם המ~בר שכ~ב מה עלנח~י

 מ~צה כישראלי אבד~ו לו מחזירין ישראל רוב הי"~~לו~י
על

 מ~~
 עליו ומפקחין כישראל להחיותו מצוה

 הגל א~
 מחבירו המוציא ספק ובכל נזקין ~נין הוא ו~י~שב~י
 וכ~ב עכ""ל~ הראיהעליו

 בשם שמואל ה~י~ ש~
 ~יומא אוקימ~א ~יהרמ~"~י

 ד~
 פ""ד

 דמח~

 ~ענין שם
 כולו פי~ו מקצ~וי פירשו ~ין כולו פירשו ~יןפק"נ
ממקום

 ובע~ קביעו~
 עליו ו~ל א" פירש שניידו

 אחד פירש א~ל הרובי א~ר הו~יןאז מפו~
 קיי~ל איסור ד~נין אע""ג ~פק~י הרוב אחר הו~יןאין קביעו~ ממק~

 ~~מא ~נמצאי ה~ינוק ~אן הרו~י אחר אזלינןבנמצא
 ניידו כאילו והוי ניידו ש~עירהאנשים

 כו~
 א" ופירש

 מפקחים אין כו~ים רוב וכשיש הרו~י אחר הולכיםמהםי

הג~
 גם

 ~וספ~
 ספ""ק

 דכ~ו~ו~
 הנמצא ~ינוק כ~בו

 חשוב לא~עיר
 קבו~

 הואיל
 ו~

 מ"~ ~בי~י נמצא
 ברוב

 אי~עכו"~
 על מ~צה א~ל ~חי~ו" ואין הגל מפקחין

 דין ס"ל כי להחיו~ו מצוה ואז הגל מפקחיןמחצה
 שם ~יומא לרש""י ~""ל וכן הגלי ~קח שוהלהחיו~ו מצו~

 ~חיו~ו ומצוה הגלי דמפקחין מדבריו ש""מ והריעיי"~י
 ~~וס" ~רי ~נ""ל~ ה~וס" כד~רי דלא וזה ~זה~ זהתלוי
 עליו מפקחין ~רגו שמיתר במקום דאפילוס"ל

 ~חיו~ו~ במצוה ~ליי דאין וכ""שהנל א~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ל ~רב מ~יי~ שפיר הנ""ל" ה~""ש שי~~~~~"י
 מצווין אין ""שה~י הגל עליו מפק~ין ~איןהא
 עליו מפ~חין היו להחיו~ו מצווין היו דאםלה~יותו"""

 ~רב השו"ע ~~ב דל~ך נראה ובזה ~ז~" ז~ ~תלויהגל

~~~~
 ~ליו מכק~ין ~אין

 א~
 מצווין אין "שהרי הגל

 ה~לק~ קושיי~ א~ בזה ליישב ~כוונתולהחיותו""
 יואב

 עליו ~אין ~אה""נהנ""ל
 אין בכלל הוי ~"מ רו~~" ש~ עו~

 להחיותומצווין
 מחלני~ ואי~

 ב~ור והנה ~שב~" ע~יו
סי" ~יו"~

 רנ"א~
 העובר מישראנ עני אליעזר" הר" כ~ב ו~"ל כ"

 ו~ב"י וכו"" עמך אחיך וחי בכלל אינו המצות מכל א"על
 היה שאם רא"מ אומר בזה"ל הסמ""ג לשון הביאשם

 ~מזי~ע~ריין
 ולא ~תורה ~אמורות המצות מכל באחת

 וחי ~כתיב להעלותו ולא ~חיותו ~ייב אינו תשובה~שה
 וכתיב עמךאחיך

 מאח~
 שע~ר וכיון אחיך

 ~מזי~
 יצא

 האחוהמכלל
 ~ע""ז השולח בפ" שמשמע ומה שי~ה" ע~

ע""א~
 נ~ילות אוכל מומר לפ~ות רוצה היה אמי שר~י
 ועי" עכ""ל~ וכו" עושה היה ה~ין משורת לפניםלתיאבון

 שם~ ו~ו"כבשו""ע

~"~~
 ונו"כ ~~ושו""ע

 ביו"~
 ובתשו" קנ""ח~" ~ר~י"

 סי" ~חו"מכת"ס
~~ 

 דברי והביא ~זה האריך
 כמה שיש וביאר ~נ"לה~ושו~ע

 וסיי~ בזה" שי~ו~
 אפילו לתו~" ל~יאבין ~מומר בקצרה ונקי~נא~זה"ל~
 ע"ע ואפי"כ"פ

 ~מי~
 ~ס""ל נראה ל~ע"ד תמיד" בה שונה ולא כ""פ שע"עכל ולרמב~~ ולפדותו" להחיותו מצוה

לר~ב"~
 אינו ב"י ~~~ת ~לא לה~יותו דמצוה

 כ~
 ~דעת

 כמ~ר"~ פוס~י~ ו~ושו"~הרמב"~"
 ~מצוה וסמ"ג

 ו~להכעי~ליכא"
 לתיא~ון ש~ינו וכל איכ~" אי~ורא אפילו

 בו~אי ומצוה ליכא" ~אי~ורא הש""ך ה~לה להכ~יסולא
 ול~מ"ש ליכא"לכו"ע

 ~ראינו בו~אי ~שיו~עי~ ~וק~
 מ~כוין להכעיס שמא לפ~ותו אסור בספק אבללהכעי~"

 עיי"ש~ ~זה ~אריך ו~ודוכו""

~~~~
 ליה ~~~י~א דהא נר~ה הנ"ל ~כל

 להחלק~
 דמחללי~יוא~

 שבת
 ג~

 וכן שבישראל" רשע על
 להגר""מ ליהפשי~א

 פיינש~יי~
 בד~ריו שכתב זצ"ל

 ~ח"ה ~מנח""י שהבא~יבתשיבה
 סימ~

 ~"ה ח"
 ומש"~

המנ~~
 החמורים ~ורה איסו~רי כל נ~חו ~הרי וז"ל"

 פחית של נפש פקוח מפני ~סורות ומ~כלות כשבת~יותר

שב~חותי~
 עובר ~שביל ואפילו

 ע~ירו~
 וכ~ ל~יאבון

 כע~ עיו~י ~אחריעכ"ל"
 אתאן ~הרי כ"כ" פשי~א ל"ה

 כמה ~מצינ~מזה
 ~ושעי~

 דלא
 ~עלי~

 אמנם מורי~ין" ולא
אפילו

 ~~ו~~
 כיו~ מ""~ רשות" ~הוי

 לה~יותו חיוב דל"ה

אי~
 וא""~ הש~ת" עליו מחללין

 ~אמרינן הא מידי ל"ק
 כנ"ל~ הגל ע~יו מפקחין אין ~מים לו אין דאםבמחתרת

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

 ~~ו~~ ~וז~יו
~~

~יו ~ ו~""~ ~ ~~~~גי ~~~ ~~~~ו
 ג""~

 ~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ו~~""~ ~~" ~ו
 ~~~ ~~~י~ ~~~רינו ~~~ ~~~"~~

 ~""ג
~~"~ 

 ~יו ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~~
 ~~ ו~יוו ~~~~" ~"~ ~~רו~ו~ ~~~~~~ ~~ ~~~"ו~~ר ~~~ ~~~ ~

 ו~~ ~~~~~~~~
~ ~~~ ~~~~ ~ו ~~יו ~  

 ~~~ ו~~ ו~ו~ ~~~~ ~ו ~~~~ ~י~~ ~~~~~~ו ~""~ ~~י ~י~י~ ~~~ ג~ ~""~~ י""~ ~~~~ו~~

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

 ~ו
~ ~  ~~~" ~~ ~~ ו~~ 

~~~
 ~~""~~ ~~"ג

~~~
 הציון

 לעיי~
 פ"ב ~תרומות ~~ר~נו~ה

 על ~בר~~ורה שם ~כתבכוונתו נרא~ מ"~~
 מ~

 ~אי~א
 ואם ה~הור" על ה~מא מן תורמין אין שםבמתנ~

 ודו~א וז""ל" הבר~נורה" ע"ז וכתב תרומה~ תרומ~ושוגג ~ר~
 ל~ונת וה~יעה הכושר שעת להשהיתה

 נ~~את אם א~ל היא" ~עלייתא תרומהדמ~אורייתא מעשרו~
 לעונת שהגיעהקו~ם

 מעשרו~
 מדאורייתא" תרומה ל""ה

 תר~וא~
 תרו~~ו אין שוגג א~ילו

 וכתב עכ""ל" תרומ~
 דאם תמהני רעק"א בתו~"ע"ז

 הכוונ~
 מעשרות לעונת

 ואם נ~מאת" ל""ש ~מחובר ו~א ~~עשרות פ"אשב~תני"
 לעניןה~וונה

 עונ~
 לזה ~קו~ם בנ~מא הא מלאכה" גמר

 שם עלה ~רא אם שתלשה ~מיד הכושר" שע~מ~רי

 והר""ש מה~י"תרו~
 כת~

 מים עליה ~נפל כגון
 ה~מאותלשה ~מחו~

 בעו~
 ההכשר עליו דחל עליה ~ופח משקה

וה~ומאה
 ד~נפל ~"ל ה~י להר"ש וא"כ ~כ"ל" כא~~

 ה~מא ותלשה ~מחובר מיםעליו
 בעו~

 משקה
 ~ופ~

 עליה
 וה~ומאה ההכשרחל

 הוי ~אז לומר ורצונו כנ""ל" כאח~
 שהיתהכמו

 שע~ ~
 הכושר

 קו~~
 תרומה ו~ויא

 קושיית קשה ולאמעלייתא"
 החלק~

 א~ל ~~"ל" יואב
 ~מא שתלשה ~~כה""ג ד~"ל י""ללהבר~נורא

 בעו~
 מים

 היתה שלא כמו ~ויאעליה
 שע~ ~

 שתלשה ~מיד הכושר
 שכתב כ~ו מ~אורייתא תרומה הויא לא ושובנ~מאת

 עליה ~ל ולאה~רטנורא
 קושיית וקשה ~בל" ~~

 ~ח~~
 הנ""ל~יוא~

~~~
 ספק ~אין כ~ב שם ישראל בתפארת

 אצ~
 בכוונת

 ~וגמת דמעשרות" ~פ""א המעשרות לעונתהרב

~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 ו~ל~כו"~"

 עליה לחול מ~אפשר הכושר שעת הרב ליה ~חשיבנראה הכושר" שעת ל"ה הרי הרעק"א ~הקשה

ש~
 סב ~ף ~כקידושין תרומה

 ע"ב~
 באומר

 ~ירו~
 ~רוגה

 שליש ~הביאו כשיתלשו" האלו פירות על תרומה יהיזו
 דף ~פ~חים ממ~ד ק""ל אמנם וכו"" קיימין ~בריוכבר"
לג

 ע"א~
 ב~לוש אחמין אבל ~~חו~ר" אחמין ~קאמר

 רק ~פליג ~לא ~רי ~וכו"~מאי
 בתל~ אחמי~

 מפליג ו~א
~מחובר

 בי~
 דף ~מנחות תוס" וכן משליש~ ~חות שליש

כה
 ע""ב~

 כת~
 כמסקנתונאמר א~ ~ין לדי~יה וא"כ עכ"ל~ כאן כהר"ש
 ~הר~

 נאמר אם ובין כנ""ל" לק"מ
 המעשרות ~עונת בתחילה לומרשרצה כ~

 א~
 לק"מ ~~~ובר

קושי"
 החלק~

 הנ"ל~ יואב

~~~~
 ראשינה במשנה שכ" ~פי"מ לייש~ יש

 ש~
 ~~""ה

שוגג~
 ד~מאה הרע""ב דברי שהביא דאחרי

שהגיע קוד~
 ל~ונ~

 וכו" מדאורייתא תרומה ל"ה מעשרות
 שהגיעה ~ו~ם שנ~מאה ~זה ראשונה המשנה ע~זוכתב

ל~ונ~
 ה~עשרות

 ל"~
 ע"ז ו~יי~ וכו"" הכושר ~עת לה

 ~י" דשייךוהא
 ~~ומ~

 קו~ם
 עו~~

 כר"ע א~י" המעשרות
 דעוקצין~פ"ג

 מ""ז~
 ו~נה עכ""ל"

 ש~
 ~ב~"ג

 ~~וקצי~~
 אין

הלכה
 כר""~

 ש~~ ברע"ב וכ~"ש

~~י~~~
 ה~לקת קושית שפיר

 ~יש שכתב ה~""ל" יוא~

ע~
 עליו טופח שה~~קה ~עוד שיתלוש

 יהיה ולאבמחובר
~ 

 כלל טבל יהיה ולא ~כושר ש~ת



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~םי~~
כנ"~

 הכושר שעת היה לא כמו ~י"ז נ~שב א~ ~ממ~נ
 ושו~ ג"~" ~ומאה כאן אין המעשרות לעונת הגיעשלא

אח"~
 כנ~"~~ ~בל והוי המעשרות עונת ~ל

~ ~~ ~י ~~~~"~  ז" ~~~ 
~~"~ ~~~~ ~~~ 

~ ~ו~~~י ~~יג~ ~י ו~~ ~~~י~ ~י ~" ו~~~ ~"~~ ~  ~""~ ~""~ ~~~ 
 ~~ו

 ו~~~""~ ~~~
~~ ~  ~~י~ ~~~~י~ ~יו ~~~ ו~"~ ~~י ~~~יג~ 

 ~~ ~ו~ ~""~ ~ו~" ~"~ ~"~~~
~~"~~ 

~ג~
 בש""ס מהמ~ואר

 ~ב~~
 אין הרשב"א בלתי שם"

ראיה
 התיס" מ~ברי וא~רבא כלי" ~יי ~לבינ~

 ש~
~וכ~

 ~איתא כלי" ~ל"ה
 ש~

 ~גזל מאן האי ר"פ ~מר
 ~~ ~ני לא לבינתא ו~ב~י" מחבריהעפרא

 ~למא אמרת מאי קני עפרא ועב~י לבינתא עפרא"ליה משוי דה~ר
ה~ר

 ועבי~
 ופנים הוא אחריתי לבינתא האי לבינתא ליה

 נסכא ~גזל מאן האי ~"פ ואמר ~אן" באו~דשות
מחבריה

 עבי~ ~~ ~""~ ~ני ל~ זו~י ו~בי~
 נסכא" לה~ו

 ה~ר אמרת ~אי קני נסכא ועב~ינהוזוזי
 עבי~

 זוזי להו
 באו ח~שותפנים

 לכא~
 ~~"ה התוס" וכ~בו ~"ל~ וכי"

ועב~י~~
 אבל קני ~א זוזי ~בדיה ~וקא

 עש~
 הנסכא מן

 של כוס כגוןכלי
 כס~

 ~ה~ר ואע"ג קני
 עבי~

 ~סכא ליה
 גרע~לא

 מנסרי~
 ולבינ~ זו~י אבל כלים" ו~שאן

 אין
 כלי ל"ה ~לבינה מוכח הרי ~כ"ל~ כ"כ עליהן~~יבות תור~

 בזה"ל ע""ז ~תב הנ"ל" התוס" ~~רי שם הביא~הרשב"א כלי" ~~וי לכאורה מוכח ~רשב"א מ~בריאמנם
 שהוא מה~~בע יתר חשיבות לך ~אין בעיני מחוורואינו
נעשה

 ~מי~
 ל~ נמי ול~ינה הכל" על

 חשוב כלי יחשב לא
 קושיית בו~אי נראה אמנם עכ""ל~ וכו" א~מה~לי

 קשההרשב""א
 א~

 הוי לא ג"כ מ~בע ~הרי כלי" ~ל"ה
 וכמ~ בחשיבות" ~לוי עיקר אלאכלי"

 בעצמו הרשב""א
 הא קנה בכלים ~וקא ולומר וז"ל אח"זשם

 משופין נסרי~

ועשא~
 עיי"ש~ קנה" לא כלי

 ~נק~~~~
 חשיבות ~לענין רק הוא כלי לשון

 ~ני~
 קנין

 מכלי גרע יהי"לא
 א~מ~

 ~ין לו שיהיה לא אבל
 לגמריכלי

 א~
 שהוא כרמלית" ~ל""ה ולומר ל~ולא

 כנג~
המציאו~

 בזה~ וכיוצא ~נין לצורך נעשו ~לבינה

 ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~ ג~י~ ~~~ ~~~ ~~י ~~ ~~י~גי~ ~""~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ו~ ~~ ~י ~~ו~~~"~
~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~  ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~  ~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ~~ ~~ ~~~י ~וו~~ ~~~ ~~~~

 ~~~גו
~  "~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~~" ~~ג ~י~ ג~~~~~

 בתו~~~~~
 ושפופרת ~ש של כוורת ~תנן שם בש"ס~איתא שם" קושיי~ם על ת~ ב" יש שם שבת

 ו~קשו מ~הר" וריב"נ ~מא ר"ע קניםשל
 והיכי התו~

 מ~מא לא לישיבה חזי ~לא כיון ר"ע~~מא
 ~~ר~

 ולענין
 ועור ען כלי אלא בפרשה כתיב לא מתעומאת

 ושק~ בג~

 כ~אמר ען של חשיב נמי ~קשוי"ל
 ~ ~~ ~ברכו~

 ~רבנן ~ומאה הך נמי אי היתה ח~ה א~ה""ר שאכלפרי ע~~
 שם ורש""שעכ"ל~

 כת~
 ~קש ראיה מצאתי ואנכי וז""ל

 משיח כהן פר ג~י ~תו"כ ען~יקרי
 ושר~

 כ~רי~ ~עצי~ וכו" שיכול ו~""ל~אש" ~צי~ על אותו
 ~צים ת"ל למערכה

 ~כולם ה~""א ופי" כו" ב~ש אפילו עצים משמע כנלרבית

 לשון עצים דמ~כתיב ל~חות יש ואולי ~צים"נקראי~
 או ליה מר~ירבים

 ~סת~
 ען ס"ל ואיהו ר""י ספרא

 ~הרש"ש הרי ~"ל~ וכו" היתה ח~ה א~ה""ר~אכל
 נקרא ~קש לפ~ מה~""כ הוכיחאדר~ה

 כנ""ל" עצי~
 יש ואולי הרש"ש" כתב ש~וב מהלפי וא~

 ל~חו~
 ~~~כתיב

 ואיהו ר"י ספרא ~סתם או ליה ~בי רבים לשוןעצי~
 קמא ל~חיה רק כנ"ל~ היתה ח~ה אדה"ר שאכל עןס"ל
 בכללל""ה

 ~ן~ ס~ם בכלל ~וי לר""י ~" ל~י" או ~צים" סת~

 שו~~~
 הרש""ש כ~ב

 ש~
 על יוקשה ~י""ז אך וז""ל

 פסולי מ~~ות ~בפ"ז ~ת"כ ~א שפסקהרמב"ם
ה~וקדשין

 אמת ה"~" ~~~
 ש~הפ~

 שם
 והנ""ל ש~~ לח""מוע" ~כ~ובי~ ~רש~

 ריש ~פסחים כר"י ~להפוסקי~
 כלפרק

 שעה~
 והוא שריפה אלא ~מן ~יעור ~אין

 ~וקא הוא~נותר ילי~
 בעצי~

 ~עי"
 רמ~""~

 ולפמ"ש ש~~~
 ע~ים ~צא לא וכי" ~א""ל לישנא ~~וייק ויהי" ב~ש"לא א~

 וכי"~ורפו
 ש~

 ~כ"ז
 ע"ב~

 ~י""ב ושם
 ~""ב~

 א" שעה

 עכ"ל" עצי~ללקו~

 מנח""י בספרי ~נ"ל הרש""ש ~~רי את הבאתי~~ג~
 ~י"~~"ב

 נ""ג~
 דס""ל מיני" ~אתאן מה ~תבתי

~א~
 ~~בואר

 ב~ו"~
 הראשו~ א~~ שאכל ד~ן לר"י ~וקאזה וגבבא" ~קש אפילו ~שריפה

 ובזה ר""י" ספר~ "~~~ ~צי~ בכלל קשוממילא היתה" ח~ה
 עלהקשה

 הרמ~"~
 ~~ה כ~ב ומ""מ כתו""כ" ~פ~ק

 ח~ן בי~ור ~אין ~~""י חמןל~נין
 אין שריפ~ א~

 לשרו~
 וג~ ~וקא~ ועצי~ בקש"א~

 ~י" ~לאו""ח המנח"פ
 ~ברי אתהביא תמ""ה~

 רש""~
 ראיתי כי ובאשר ה~ה~ לפסק

כ~
 נוהגים אנשים

 ל~ו~
 מ~ש מ~ורה

 וש~
 שורפין

~חמן
 ~~נ~ג לפי ~מ~ ~~~

 ~נו~ני~
 ~חמן

 בכ~
 ען ~ל

גם
 חו~ה הרש""ש ~דברי נ~נ"~ יש~ עצי~

 ג~ול~
 ~הרי

הרמ~"~
 פסק

 בא~~
 וגבבא בקש ~אפי"

 ויהי"כנ~כר" לשרו~ יכולי~
 ~י"ל שיה~" עע~ מאיז~

 ~א~
 ח~ה הראשון א~ם שאכל~~~ן ר""י ~~רי ~ל~י

 היתה~
 לשון ~כתיב משוםאו עצי~" בכלל ~ש

 וכמ""ש לי" מרבי רבי~
 פרים לענין כן פסק הרמ~"ם עכ"פ שם"ב~חילה הרש~

~נשרפי~"
 נוס~

 ~ל נו~ר" הימנו
 ~די~

 וי""ל בגבי"~ שייך הנשרפים ~פריםה~ין א~ הוא ~ס~יקא
 וגפסיס בסי~ א~

 כנז"~ בי" שרי" אש~~ת
 נו~~

 באין ~אנו ח~ן" ~ליו

 מחמ~ר~
 לצאת חומרא

 ס"ל ~הרי עצים בכלל קש בו~אי לשי~תו לר"יוהלא שריפה" אלא ~א~""ח ר"י ~ברי ג~
 וכו" א~ה"רש~כל ע~

 וח~~
 ב~ות ~~ס" ו~~ איל~" מין

 וז""ל שכתב ש~" ~~ס~נ~ו הרש"ש ~ברי צ""ע ו~זהמ"~" ~~
 בפסחים לישנא ~~ויקויהי"

 ~"~~ ~כ"~
 עצים ~צא ~לא

 ושם כו"~לשורפו
~~~~ 

 י""ב
 ע""~~

 א" ש~ה
 ~צים" ל~ו~

 כרחך ~על~"כ~
 אי~

 ד~דייק ר""ל
 עצי~

 ~~רי ק~" ולא
הת~

 עצים ר"ל אלא עצי~" ~כלל ~קש ר""י ~" על סו~ב
 וג~ וגפסי~~ סידולא

 ~תוס" עפי"ד זה
 והמהר"~

 שיק
 מצינו ועכ"פ ~ש~" לנ~ון ~נוגע הנ""ל וכל עייש"ה~כנז"
 כן" ס"ל ב~""כ גם וכי עצים ~כלל הוי ~קש ~ס"ללכ"פ



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~~י~~  דס""לוי""ל
 ק~לת לג~י דג~

 ~ומא~
 ~ן לכלי קש כלי שוה

 ש~ת תוס" כדעתודלא
 ו~כ~ הנ""~

 לדידהו
 יוא~~ ~חלקתקושיית מיוש~

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

 ~~~י
 ~~~ ~~~ ~~~""~ ~~י~ ~ו ~~~~~

 ~~ג~" ~~ר
~ ~~ ~ ~~ ~~יי~~ ~י~ו~  ~~ ~ו~ ~~~ ~~ ~~ 

~ ~~~ ו~~ ~ו"  ~~ 
~ ~~~~~~ ~ 

~ ור~ ~"~ ~~ ~" ~  
 ~רו

~ ~  
 ~~ ~~ ~ו~~

 ~ו
 ~~~ ~~~~י ~~ ~ו~

" ~~ ו ~ ~ז~   
 ~~~ ~~י~~ ~~ ~ר""ו

 ~ייו~
 ר~ ~~ ר~ ~~~יו" ~ ~

 ~~" ~~~ו
~ ~~ו~ ~~~~  ו~~ ~ר~ ~""~ ~~ ~~" ~~~י~ 

~ ~~~ו~~~  
 ~~~" ~ו

~~~
 ה~למוד ים ~ספר הקשה הנ"ל קושיא כעין

 ~בב~
 סו~ד~

 ר"י אי~~~ שם" בש""ס דאיתא מה על
 מיאש קא אייא~י איסורא זמן דמ~י כיוןוהא לפניך" שלך הרי לו אומר הפסח עליו וע~ר ~מן גזללרבה

 מתיאש זה אנא ~אמינא ~י כו"" קני כדי יאוש ס""דואי מיני~
 ז~ האי לקנות רוצהוזה

 מתיאש
 וז~

 ~נות רוצה אינו
 ~ובא לי ~שה וז"ל ה~למוד ים ה~ה וע""ז~"ל"
 פסחים הש""סדקאמר

 ל""~~ ~ד~
 תרומת האוכל ~נן

~מן
 בפס~

 פ~ור במזיד ואשם~ ~ומש קרן משלם ~שוגג
 מדה לפי אמרינן אי בשלמא עצי~~ ומדמי התשלומיןמן

 משלם דמים ~י אמרת אי אלא ני~א"משלם
בר בפ~~ ~~

 הא וקשה הוא~ דמי~
 א~

 מדה ~י לן ס~ירא אי

 ~"ס קושית יוקשה דהא שפיר" אתי לא נמימשל~
 מייאשו קא אייא~י איסורא זמן דמ~י כיון האכאן"

הבעלי~
 ונעשה קנאו לא~לו הג~יהו וכשזה זה" מ~מן

 דהרי לקנות מתכוון הוא וכאן שלו"ה~מן
 אכ~

 וקנאו
 היאוש ש~דם כיון ~"ע~יאוש

 להגזי~
 אתי ובהיתרא

 וא""כ בא~ידה" כמוליד~
 א~

 מדה ~י אמרינן אי
 מן אינונמי משל~

 לשל~ המ~
 לא~ר ~ה~התו דקנאו כיון כאן

~אריך א~י ויש עלי גדולה קושיא והוא ה~עלים~שנתייאשו
 בז~

 לי שוה אינו כ""ז אמנם הפלפיל דרך על
 עכ""ל"~ד

~ן~
 הקשה ומדלא הנ""ל" יואב ה~לקת קושית כעין
 דאם ד~"ל ש"מ ~י~ולמ~עם

 מ~ע~
 י"ל בי~ול

 ה~לק~ ומש~ בי~ל~י" לא דאומר~מיירי
 דמ""מ י""ל ממון" להוציא ~י~לתי לא לומר נאמן הכהןאין ד~ודאי ויאב

נפק""מ
 ולכן המו~זק" ~ידומוציאין חמן" מחמת הפ~ור אמר ~ן מוחזק" הי" לא~

 מ~~ם ה~למוד י~ הק~
יאוש~

 דא~
 שייך מ"מ מ~~לין אין אם

 וע~ כנ""ל~ יאו~
 פס~י~פנ"י

 שם
 ~ד"~

 שם
 תנן~

 שם הים ~מפרשי התלמוד" יםלקושי" ו~נוג~ להנ""ל~ ~~י~ות
 כת~

 דברים ~זה
 עיי""ש~ מאד ועמוקיםנחמדים

~~~~  
 ~~~ ~~""~ ~~~ור~ ~ר""~ ~~~ ~~ ~י
 ~ ~~ ~~ ~~~י ~~~ ~~~~~
ו~~ ~ ~ יר~ ~~ ~~   ~~~ ~  ~~ 

~ ~~ ו~~ ~~ר"~~  ~ ~ ~~ר~  ~ ~""ר 
~ ~  ~~ ~  ~~~ ~ג~~ ~~"~" ~~ ~~~~ 

 ~~ו~""~
 ~י~י ~ו

~ ~""~ ~ ~  ~~~~ ~  
~~~~  ~~ ~  ~ ~  ~~~ ~  ~~ו~ ~~ו~ 
~""~~ ~ ~~" ~~ג"~ ~~~   ו~ו ~י""~"~~~י~ ~~ו~~ ~~~ 

~ ~~ו~~ ~~~ ~  ~ ~  
~ ~~ ג"~ ~~~~י~ ~  ~ ~ וג~  ~~י~ ~ו~ ~~ו~   ~ ~ ו~~~  ~  ~ ~ ~וג~י  ~  
~ ~~ר~~~י~  ~ ~  ~~~ ~~ר~ ~~ ~ 

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

~ ~

 ~בפרה דתנן המעו~רת" ~~את פרת מנדון ש~קשה
פ""ג

 מ""א~
 וכתבו

 והרע"~ ~ר~
 דפסלו ר~נן ~~עם

 שנושאת מלאכה מחמת ונפסלת הוא" אמו ירך לאודעובר
את

 עובר~
 או מרגלית לבלועדמו~ר סק""~~ שי"~ ~סי" במג"א דאיתא מה על

 ~ענ""ד הנה לרה""ר" ולצא~ זה~
 הוצאה אי~ר על ח~את בפרת משא מדיני להקשותאין

 הענינים לד~ות דאין~ש~~
 שכת~ו מה דנודע לזה" ז~

 היא גרועה מלאכהדהוצאה
 ~ה"ר מרה"י מוציא לי דמ~

 שבת ~~מסכת התוס" ומ"ש לר~""י מ~"י מוציא לימה
 ד"ה ע"א ב"דף

 פש~
 הוצאה~" ד"ה ע""ב דפ""ה ופס~ים

ומה"~
 להוצאה וחד דעני להוצאה קרא חד איצ~ריך

ד~ע~""~
 ולכך קיל ש~ת לג~י ~וצאה י"ל ו~מילא עיי"ש"

 ה~לוע ~ד~ר~ו~ר
 ~גו~

 מלאכ~ לג~י ~~א"כ
 שפיר פרה

 ומצאנו משא"מיקרי
~ 

 שה~מירו מה גיסא לאידך
~הוצאה

~~~ 
 בנוג~ דבודאי אף

 ~""ח ~עירו~יןדתנן אינו" ~~את ~רת
 ~ ע"ב~

 אומר יהודה
 א~

 ~נתלש
 כיון ~ירש"י שירוק" עד אמות אר~ע יהלך לא ~פיורוקו

 ~שו"ע עי" בש~ת" משא נושאדהוי דאורייתא" מלאכ~ הוי ו~"פ היא" ~אוי קאידלמשדיי"
 ופוסקי~

 ס~ ~או""ח
 ג"~ סעי~ש~

 אף ש~" הגולה ו~אר מ""ב וע~
 זה~ ~ש~יל אדומה הפרהלפסול משאוי" ~וי לומר הדעת על יעלה לא אדומה"לפרה ד~נוג~

 או~
 י""ל ~זה

~""~ 
ה~יר~

 אין דאל""כ כה"ג אדומה ~פרה התורה
 לדמות אין שיהיה ואיך לפ~ד"א~ כשירה פרה~מציא במציאו~

 ~פרה משאדיני
 וש~~

 כנלע""ד~ זל"ז

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

~~~ו ~ ~~~ ~י~ ~ ~רו~י ~ו
 ~~~~ ~רו~~~ ~י ~~" ~~ ~~~ ~

~ ~ ר~ ~~~ י~ ~~~~  ר~ ~~ 
 ~~~ו

~~~~~ ~~ ~""~ ~~ 
 ~~ג ~~~~ירו

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

~ 
ו ~  

~  "~~ ~~~~ 

~~~
 שם ~הגה

 כת~
 ש~ג~ון ראה ששוב

 ש~בירושלמי הש~
 בזה הרגיש

 ו~""~ וכ~
 מ~רחין

 גרופה ע"ג ~חזירו דמותר פסק דירושלמי דהא לומראנו
 שאין כגון ~ישול משום בו שאין בא~ן מייריוק~ומה
 הש""ס גליון מד~רי והנה ~"ל" שם סולדתהיד

 ~ ~ש~ בי~י ר~ ~רי עלשכתב הנ~
 י" ה~ה פ""ג~הה""מ ע~ וז"ל הנ""ל" יו~נן

 ~ש~
 ~~ימן ו~"י ורשב"א הרמב"ן

רנג~
 רמ"א ו~הגהות

 עכ""~ וצ~ ס"~
 ונראה

~  ~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~ ~~~~י~~  שאין באופן ~מיירי לומר ליהניחא
 הי~

 סולדת
 כנ"ל" ש~

 ~~אכת ~ל אגני בספר ראיתי כן כיוהנה
 בנדון המחולקים הפוסקים ב~ברי ש~ והאריך ז"~"ה~ה האופ~

 דרוסאי" בן כמאכל נתבשל שכבר אחר בישול ישאם
 ~""ז ~באות שםוכתב

 וי""ז~
 רוב ד~עת ~ה העולה וז""ל

 ~בנתבשלה~וס~ים
 כ~אכ~

 בו אין ~רוסאי בן
 עו~

 משום
 ומ""מ מדרבנן" בישול משום בו יש אבל מה""ת"בישול
 מצאתי ומפורשת ברורה וראיה לכתחילה" מותרלהחזיר
 ~שבת~ יציאו~ ~פרקבי~של~י

 בשם ביבי ר"
 יוחנ~ ~

 אמר
 ~חזירו מותר דרוסאי בן כאכילת שנתבשל שורתבשיל
 כירהע""ג

 ~משום מפורש הרי וכו"" ו~ומ~ גרו~~
 להחזירו מותר נתבשל כאלו חשוב דרוסאי בןדכמאכל
 הב""י על ~ובא ות~והוכו""

 שפס~
 ~בסי"

 רנג~
 ~אסור

 מ~ברי להיפוך והוא צורכו כל נתבשל שלא כ""זל~חזיר
 מ~ ~י וכ""שהירושל~י"

 איסור ~אין עצמו ~וא שפסק
חזרה

 ע~
 בשבת ~הוא ~ירושלמי וע"כ חשיכה" עם

 ה~יר הרי עיי""ש" וכו"מיירי
 ג~

 יואב חל~ת בקושי"
 סול~ת ~יד דאין באופן דמיירי לומר לי" נ~א ולאהנ""ל"

 כ~"ל"בו

 אי~ ל~ש~~~~~
 אפילו ה~מירים דהרי כ"~" קושי"

 רותח" בעודו ואפילו דרוסאי בן למאכלבהגיע

 ~סי" בב""י וכ~""ש ~ברייתא" מ~ברי הוכחה עלבנוי
 חייבין כולם קתני סתמא יין כדי המביא ~רק~ברייתא וכו"~" כבר שנ~בשל תבשיל א~ילו ~""ה באמצעשי"ח
ולא

 חילק~
 ללא ~רוסאי בן למאכל הגיע בין

 וכו" הגי~

 וא"כעכ"ל"
 א~

 מ""מ כנ""ל" כאן איתא לא שבירושל~י
 יוקשה אבל הנ""ל" כברייתאפ~ק

 לשו~
 שכתב שם הב""י

 וז"ל ברמזים" כ~"ש ~לא וזה כן" שפ~ק ה~ור ~בריעל
 לפי היינו ~רא""ש מסקנת כ~ב שברמזים אע"גואפשר
 לס~ר אלא עצ~ו ~רת לכתוב בא לא הספרשבאותו
 בספר אבל בקצרה" הרא"שדברי

 ז~
 ~לכה ~~וק שבא

 שאין הרא""ש סברת על לס~וך רצה לאלמעשה
דברייתא ראיה" ל~

 ד~ר~
 כנ"ל וכו" ק~ני סתמא יין כ~י

 שאין הרא""ש ~ברי על כתבוהרי ~"~
 בב""ח ~ועי" ראיה" ל~

 ~ס"ק שם וב~ב שםב~רישה
 כו~

 ובביאור
 ה~~

 שם
~ד"ה

 אפילו~
 שאין הפי" ואולי כנ""ל" הירושלמי~~ברי לז~ ראי~ יש הנ""ל ~י והרי עיי"ש~"

 ל~
 היינו ראיה

מש"~
 כנלע"~" שלנו

 מא~ אני שמו~ר~~~~
 ~ר~ות בכמה

 בעז~""י" ~אפשר מהעשיתי מ"~ ~מצו~

 בז~~~ג~י
 ברכות" בחות~י ו~ותם ~וש""ת

 ~~~ים ~~~~י~~~

 ~~גי~ ~~גיגי~ ~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~~~ י~~~~ ~ג~ ~~~~~ ~~~ין~"
 ~~~י~~"~ ~~ג~~~ ~~~~ ~~י~~~~"

~" ~"~~ י~~~ ~~~" ~~~"

 ~~~גי~ ~~ ~~~~י~ י~י~ ~י~~~ ~~גי~

~~~
 בשלשה ה""א~" פי"ג ביאה איסורי ~הל" הר~ב"ם
 במי~ לברי~" ישראל נכנסו~ברים

 ו~בילה
ו~רב~"

 ~ה"ב~
 וכו" ב~צרים היתה ~ילה

 ~ה"ג~
 ו~בילה

הית~
 קודם ב~~בר

 מ~~
 שנאמר ~ורה"

 נערי את וישלח שנאמר וקרבן שמלותיכ~" וכבסוומחר היו~ וק~שת~
 ויעלו ישראלבני

 וכו"" עולו~
 ~ה"~~

 ל~ורות וכן
ה~כו""ם כשירצ~

 ל~כנ~
 צריך וכו"" לברית

 מי~
 והרצאת י~בילה

קרב~
 וכו"" כגר ככם שנא~ר וכו""

 ~ה"ה~
 שאין ובז~ן

קרבן
 יביא ~מק~ש בית וכשבנו ו~בילה" ~יל~ צרי~

 עכ""ל"קר~ן
 ~~ ובכ""~

 כריתות ~""א" על ~~ור ציין

 ועל כ~רה" מ~וסריפ""~
 ה~

 ~""ד ועל במדרש" הוא ב"
 ציין לא ה""ג על אבל שם" ה""ה" ועל בכריתות"שם
שום

 ~קו~
 כמו בכריתות הוא שהמ~ור ציין שלא ומה

 פשו~" נראה השאריעל
 דא~

 נם איתא ~רבן דבנוגע
כן

 ה~ם חצי משה ויקח דכתיב שם" ~יתא ~בילה ~לאבל ישראל" בני נ~רי את וישלח דכתיב בכריתו~" ש~
 ועכ""ח עי"ש" ~בילה בלא הזאה ואין ה~~" ~לויזרוק
 ~לאהא

 כ~ס~נת הוא ~כבו~" ~מ~
 הש"~

 ביבמות
 ר"ל ~קודם ע""ב~"~דמ""ו

 דילפינ~
 מק""ו" ~בוס

 ויקח ~כי" אמר אלא ~ומשני בעלמא" נקיותדדילמא ו~רי~

 הד~ חצי~ש~
 הזאה דאין וגמירא ה~ם" ~ל ויזרוק

בל~
 ~י""ש~ ~בילה

~~~~
 ב~כילתא הר~ב""ם" ל~~רי ~~ור ~צינו
 אומר ברב"י יו~י ~ ~~" פרשה יתרו~ב~"

בו
 ביו~

 ש~לו~ם" וכ~~ו המ~שי~" כל נ~שו
 ו~ה ~ן" הריני ~~ילה"שי~ענו ו~ניי~

 בנדי~"כבוס ~עוני~ שאי~ ב~קו~ א~
 ~~וני~

 וכו"" ~בילה
 בג~י~ כבו~ ""אי~

בתור~
 והנ~ ~כ"ל~ ~בילה"" ~עון שאינו

 הק"ו מ~ש זהו
 בש""סשהביא

 ש~~ ~יב~ו~
 איזה עיד ב~וספת ~נ"ל"

תי~ו~
 כבוס ""אין

 בגדי~
 ~בי~"" ~~ון שאינו בחורה

 יכנר~~כנ"ל"
 קושי" לשלול באו הנ""ל" התיבי~ ~~וס~ת

 כבוס ~אין ~שום ב~למ~" נקיות ~ילמא הנ""ל"הש"ס

 ב~ור~בג~י~
 שאינו

 ~עי~
 ~~ילה~

 ובר~ב"~
 ה~ורה על

 ויקח ~פ~וק על ~~שפ~י~~" ה~ורה על ברש""יאבל בקיצורי ~נ"ל ה~כיל~א דברי את הביא ~נ"לבפסיק

 שנכנסו רבותינו למדו ו~כאן כתב" וגי"י הד~ ~צימש~
לברית

 ו~ביל~ במיל~
 שאין ~~י~ והזאת

 הז~~
 בלא

 ~רמב""ם" על ~~ם וצריך~ביל~~
 דא~

 מקור דמצינו
 זה בכל אבל במכילתא"לדבריו

 שבי~ מ"~
 ~ש""ס ס~מא

דילן
 ונקי~

 על יקשה וכן במכילתא" דאיתא מה
ש~ הר~ב""~

 שם~ עזרא ~אבן ועל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ס" ד~נה ש~" ~ר~~"~ ד~רי ~יאור צריך
~ריתות

 ~ש~~
 אלא פ~ך

 ~~ת~
 דליכא האידנא

 יגור "וכי רא~""י א~ר גרים" נק~ל לאקרבן
 אתכ~

 גר
 ~י"ש" ~קדש דליכא א~""ג רש""י ופי" לדורותיכם~וגו"
ו~נה

 ~ב~לכ~ ש~ הר~~"~
 ג" ~" א"

 ד"~
 כל ה~יא

 אשר~ראות
 ילפינ~ ~~

 כל
ו~יניהם ~נ""ל" ההלכו~

 ג~
 כ~ר" ככם ~~סוק

 וכ~
 מילה צריך לדורות

 ו~~""כ וקר~~"ו~~יל~
 כ~~

 מעכ~ין ו~~ילה דמילה
~גירות"

 וקר~~
 וס~~ ~~כ~" אינו

 יגור דו~י מקראדילפינן ~~~~" פ~רש ולא
 אתכ~

 ~~לכ~ הר~~""~ ב~רי לדייק יש ו~וד ~~~ זהשנא ד~אי ליד~ כדי וגו"" גר
ל""ג~

 ו~~י~ דכ~~ הנ""ל"
 ~~ד~ר הי~ה

 קוד~
 ~תן

~ור~"
 שדיי~

 ל~נין א~ל תורה" מתן ~יד~ ש~י" ו~ני

 כ~~"~~~~
 ו~~~~

 שנא~~ר
 ולא וגו"" וישל~

 כת~
 ~~יה

 מ~~קוד~
 ~ור~~

 ~ז~~~~~~
 ~~דא ד~~ל

 ~ל דהנה אח~~נ~י" ~~~~

 ~~~~ו~~ ~~""~ דל~~~~
 ~~י~ הנ""ל"

 ~א
 וי~~דכ~"~

 ה~~ ~צי ~שה
 כתב ה~~" ~ל "י~~וק

 ו~~~יר ~~" "~~~" ~~ ~~~רי~~
 ד~~וא י~וש~ ~

 קוד~
 ~~~~~~~ הי~"" ~ו~~~~

 ל~""ד ו~יכא ~וא" ~~~~~
~חר

 ~ו~י" ~ור~ ~~ת~
~"~~ 

 ~ו~~~
 ו~~ו~ר

וזו ~~ור~
 ~""~" ~ובוד~י ~~""ל" ר""~ ס~ר~

ו~אוחר ~ו~ד~ ואי~
 ~~ור~

 צ""ל
~~"~~ 

 ~~""ד
 ~ת~ דקוד~

 ~ורה
 ~~~י~~ רש""י וכ~""שהואי"

 ~~""י
 ישנ~~ ד""~ ~"~

 ~~""~ ~י~~ ~רי~~""~" של ד~~~וופשי~א ~י"ש~
 ד~~ילה לר"י

 דהיה צ"ל ~כ"ח א""כמ~כ~ת"
 ~~~ קוד~

 דא""א ~ור~"
 דלאלי~ר

 לה~ הי~
 ~ש~ת ישראל דין

 ~ת~
 ו~~ילא ~ורה"

 ~יא וכן ~ש~~" בכרי~ות להש"ס ס""ל דכןצ""ל
הש""ס שי~~

 ~~חגיג~
 שפיר ולדידהו ~"~~" ד""ה ו~י~מות שם

 הזאה דאין ~א דנל~די"ל
~~ 

 ~~ילה"
 דה~יא ש~" המכילתא ד~רישפיר ~דויקי~ ו~ז~

 ~קוד~
 ה~"ד

מתן דקוד~
 ~"ר יוסי ר" ד~רי ואח""כ היה" תו~

 הנ""ל~ יהוד~
 שם ~ר~ב"ןופירש

 ~ו כ"~"~" ~משפ~י~
 ~יו~

 נ~שו
 ~~~שים נ~שו תורה ~~ן לאחר ~יום בו כלו~רה~~שי~"

של
 ה~~ סיפ~

 שפרשנו כ~ו הכל ה~רית" ספר וכתי~ת
 ~כ"ל~ ~~ה שאמרו שו~~יןולזה ~"~~" לא~ר שהיה ~ז~" הרא~"~ ד~רי אתוהצדיק ~"ת" קוד~ דהי~ שכת~ רש""י" ~ל שם ~חלק~~יינו

 ו~ז~
 דרי~""י כיון

ס""ל
 מ"~ ד~ח~

 לל~ודאפשר אי ש~" ~פרשה דאי~א ~ה כל היה
 ~~יקר הוי ~~ילה ד~רי ~~" ~~י~

 ~~ב"ן ו~זה כנ"ל" דוקא ~כי~וס ול~ד~גרו~"
 כנ"ל" מכי~וס דנל~ד ~פירושן ג"כ דייקו שפירלשי~תן והרא~~

 ~~ואג~"
 הר~~"ן שהקשה

 ש~
 ~פ"

 יתרו~
 הא~ן ~ל

 דלפי""~ ~~ים" שירחצו וקדשת~" דפירש"~זרא
 ~ה

 וחידוש ~יי"~" פ"א רק ~חון צריך ואין ומחר"~יום ~ע~
 ~""פ ש~" ~~ילתא ר~י דברי ה~ה דהן ה~יר"שלא
 אלוי~~ר

 ה~~
 היו

 ~וא מ~קי~ו דא~" וגו"" נכוני~
 אל לךמכרי~"

 וקדש~~ ה~~
 א~ ומחר" ~יום

 ~נין ~ל
 ~ח~ישי י~~~ול~~י~"

 וי~~
 ~~ור

 ~ה~~
 ~כ"ל~~ ש~ש

~~~~
 א""ש

 דהיה דייק ד~~~ילה הר~~""ם" ד~רי ג~
 לא ו~קר~ן ~""~"קו~~

 מזה ד~וכח כן" כת~
 ~יה לא דקר~ןדס"ל

 דס""ל ו~שום ~""ת" קוד~
 שו~~י~ דלז~ שכת~ הנ""ל"כ~ר~ב""ן בז~

 כהלכה" שא~ר

 ג""כ ~~יאו~""כ
 מכי~וס דנלמד ~~~יל~" ה~~~

 ד~י~
 א~ל מ""ת" א~ר ~יה ו~הזאה הקר~ן דאלי ~"ת"קוד~
 שפירקרבן

 מהקר~~ ילי~
 ו~שום ~~" לאחר שהיה

 אינו הקר~ןד~אמ~
 לה~יא ~יו~ הוי ורק הגרות" מ~כ~

 ~ליו יש אפשר" שאי ו~זה""ז אפשר" א~קר~ן
 חיו~

 לה~יא
 וכ~""ש ~~יה~~"לכשי~~

~"~~ 
 וכנ""ל" ~לן

 דדוקא א"ש"~~~~
 ~ס"ל ~~כריתית~" ש~ הש"~

 היהדהקר~ן
 הו""א היה שפיר כנ"ל" מ"~ קוד~

דהקר~~
 דאינו קרא וצריך וה~~ילה" המילה כ~ו מ~כ~"

 דא~ מ~כב" דאינו קרא א"צ ממילא מ"~"אחר ~י~ דהקר~ן ~שי~ה דאזיל ~רמב""ם משא"כמ~כ~"
 היה

מ~כ~
 צריכין ~יו

 מ"~ קוד~ ~קרב~
 דנכנסו

 א~לישראל" ל~רי~
 הר~~""~

 דמ~ילא לזה" קרא א"צ לשי~תי
 ~ונו ~דקדוק כן~~~~

 ~~ה"ג~
 ~כל יאתי כנ"ל"

 ~~ז~"י~שפיר

~~~~~
 יימא

 ~"א~ ~דנ"~
 ח~ש

 ~קראו~
 בתורה

אין
 הכר~ לה~

 כה" ~שמות תרו~ה פר" ~""תובפירש""י ~י"ש" וכו" ~וקדים ~את
 לד~

 זה כת~"
 שאין מקראות מח~האחד

 הכרע" לה~
 א~ ידו~ אי~

 ~וקדי~~~יעי~
 ~ו

 משוקדי~
 ~כ"ל~ ופ~י" כפ~ורי"

 ~קרא אלא לי" ~ספ~א דלאו~וכח
 דו~~נור~

 אר~עה
 ~גופ~ דמיירי וגו"" משוקדי~ג~י~י~

 א~ל ~נירה" של
בששת

 הקני~
 ד~פסיק כיון לי"" ~ספקא לא

 ~וכח וכן ופרח" לכפ~ור ~שוקדים בין האחדהאחד ~~
 ה~וס"~דברי

 ~ר~~""ם א~לעי""ש~ שאת~ ד"~ ~""~ ~נ"~ ש~ ~~יו~א~
~~~ 

 ~ית
 הבחי~

 הל" פ""ג
 כלו~ר ~שוקדי~" והכלכת~" ~"~

 של~ין ופרחי~" וכפתורי~ הגבי~י~
 גו~

 משוקדים" ~יו הקני~" ששת של י~ין המנורה
 שכת~ ז"ל" ק~רקוס הר""י ~ש~ כת~ ש~ו~כ"~

 ר~ינו" כן
~דא~ינ~

 לו הוציאו ~~פרק
 ~קראות ה" ~"~~" דנ"~

שאין
 וא" הכרע" ל~~

 ~פרש ולכך ו~רחי~" אכפת~רים או א~~י~י~ קאיאי ליה" ד~פקא ~~וקדי~" ~ה~
 ~ו~די~" כו~ו ~~דינן ד~ספיקאאתרווייהו"

 ~שוק~י~י~שי א~ שא~
 ~כ~ אי~ ~~וקדי~" להיות וא""צ

 יניח א~א~ל הפסד"
 ~~ ו~~נ""~ ~""ל" קפידאאיכא ~שוקדי~" צריך אם ~שוקדי~" ~ל~שו~

 ~כ"~ ד~רי את ~~יא
 ו~ל שם~~יו~א רש"י ~ד~רי דהרי ע"~" ו~~ה הנ""ל" ~ורקוס הר"יבש~

 ~תורה~
 ו~תו~"

 דהספק ~וכח" ש~
רק

 ~גופ~
 והניח ~שוקדי~" דהכל לי"מנא הקנים" ~ששת דקאי ר~ינו וא"כ מנורה" של

 ~י""ש~ ~צ"~

 ~ס"~~~~~~
 ה~וה""~

 ~פרשת
 שת~ ~ש~~" ~רו~~

 ד~סתברא" ש~יאר ד~חרי ~ר~~"~"ד~רי
שאר~ע~

 שי~יה ~אופן ק~ו~י~" היושלה ופרחי~ הכפתורי~ ושני ה~נור~" של הג~יעים
 ~א~צעי ~קנ~

לי~ר דו~~
 וכן ופרח~ ג~יעים ש~ה ~כולם שהי" ~קני~" שש~
 רז""ל" שהזכירו ה~נורה ~תמונתתמצא

 וכ~
 ~~רייתא אי~א

דמלאכ~
 המשכן

 ~סו~
 יאירו ה~נורה פני ~ול אל פ""י~"

 והן שוות" ונרותיהן שווה" דליקן שי~יו הנרות"ש~ע~
דו~ו~

 ~ ~י""ש~ לזו" זו
 ו~ז~ ~~ה"ל" סיי~

 נ"ל ~~~ם
 שכל הר~~""ם"מ""ש

 ופרחי~ הכפתירי~
 של ופרח הכפ~ור ~י" האמצעי ש~קנה א~ריכי ~וקדי~" ~יו

~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~~ ~~~~י~~  ממיל~ ~קנים" ליתר ~ומה האמצעיבנר
 ש~י" אחר

 לעשית צריך הי"משוק~"
 כ~

 ליתר
 עכ""~~ הקני~

~~~~
 דהר"י אליבא המ""ל הקשה דשפיר נראה

 לומר א"א אז כנ""ל" נא~ר אם ~הנהקורקוס"
הפירוש

 בהג~
 אג~י~ים קאי אי במשוקדים" ~~ס~ק

או
 אגבי~י~" ~ק~י ~שי~~ ~הרי ו~רחים" אכפתורי~

 ב~רא ~פורש גביעים ~בשארכיון
 א""כ משיקדים" ~צרי~

ג~
 של בגופה

 צרי~ מנו~
 זו דו~וח שיהיו כן נהיות

 ה~~ק עכ"ח אלא כנ"ל"לזו
 ג~ קאי א~

 אכ~תורי"
ופרחי""

 ~ב~
 לא

 שכתב קורקו~" הר""י ב~ברי כן משמ~
 ~גביעי~ ~אי ~י לן~מס~קא

 ופרחים" אכפתורים או
אל~

 ופרחי~ אכפתורי~ ג~ ~אי אי ~~ספק צ""ל ~י"
 שפיר לפי"ז ~מילאכנ"נ"

 מאי ~א""כ המל"מ" ~קש~
~עמא

 ~הר~ב""~
 בשאר

 כנ"ל~ קני~

~~
 ~""י ~ברי מסוף לדייק יש ~א~רבה ראיתי" שוב

~ורקוס
 לאי~~

 ~סיים מה קשה כנ"ל" ~א~ גי~א"
א~

 א~ וכו"" יעשו
 כל על הכוונה וכו"" מלעשות יניח

 אם וא"כ מפקת" מינייהו ~י ל~ו" ~מספקאמה
 או היינו זה" על או זה ~ל או ~הספקנא~ר

או אגביעי~
 יניח א"י כיל~" על יעשו אם א""כ ו~רחי~" אכ~תורי~

 א" כול~" עלמלעשות
 בודאי ~~~

 צ""ל והי" לצורך" ש~ל~
 ~מה ו~אית"ב~רך

 ש~ושי~
 ומה ה~~ד" אין שא"צ מ"ה על

 על מלעשותשמניחים
~~ 

 ~הלשון קפי~א" איכא שצריך
 י~יח"" ~א~ יעשו" ""אםשכתב

 ""א~
 ~אף משמע צרי~"

א~
 כנ יעשו

 מ~
 א~ צריך א~ ספק ~~יין בספק" שבא

 וז~א"צ"
 על ו~יינו מ~~" א" על רק ספק ~~יןצ"ל הנ""ל" בלשון ומדכתב ו~ו"~" הנ"ל לפי אינו

 כפתורי~
 ~א~ כתב" שפיר ובזהו~רחים"

 יעשו
 ג~

 כפתורים על
 וא~ הפס~" אי~ צרי~" אין אם אףופרחי~"

 ~ל~שות יניח
 ~גבי~י~ על ~~בל ופרחי~" כפ~וריםעל

 ~יעשו פשי~א

~אי~
 בזה

 ספ~
 ונהי" קפידא" יש וצרי~" כנ"ל~"

 כנומר אגביעי~" קאי אי ~מספקא בתחילה" מש"כל~חוק צרי~

 כלומר ופרחי~" כפ~ורים על או לב~"אגבי~י~
 ג~

 על

 וא~ יפר~ים"כפ~ורי~
 של ישובו א""ש שוב כן" נאמר
 כנ~ל~התוה""מ

 ~יומא~ ~רי~ב""~~~~~
 ~~א כתב" שם

 הוא הכר~" ~~ אין~ראות ~~מש~
 ע~

 דאתא
 עזר~

ופס~
 ~רא מימות אבל ~עמי~"

 ואיל~
 יש

 הכרע" ל~~
 כן הביא רע"ח~" ~כלל מלאכי ידובס"

 ג~
 הרא""ש" בשם

 בכל ~בשלמא ~לי~~"ות~~
 ה~סוקי~

 הג~רא שחשיב
 אבלניחא"

 במ~יק~י~
 ~כ~י ~~רא" דאפסקינ~ו אף

 ~~נחתא ~יש ד~יון כלל" מילתא מכרע ולא קאי"כ~~~י
 וזקף גביעים" ~לת~ל

 ק~~
 לא אכ~י ~ו~~י~" על

 ~ו שלפניו" אגביעי~ קאי אםאתברר
 ופרחי~ א~פתורי~

שלאחריו"
 ולכ~

 על דוקא דלאו כתב
 ~~שת~

 ק~מרי
 עי"ש~ א~רב~ה רק והרי~ב"אהרא""ש

 ~ורה בס"~~~י~~
 תמי~~

 חרומה בפרשת
 ש~

 שכתב
 מ~ א~~ ולאע""ז"

 דהא בדבריו" א~ון
 ש~ל ~אתנח~א ~י~ב"~תבאר העני~

 גביעי~
 ~וא

 ומשוק~י~ הזאת"המלה המ~~י~
 על מיסב

 ופרחי~" כפתורי~
ו~כל

 ו~ני עכ""ל~ וצ"~ יפ~ ~ול~
 ל~

 אדע
~ 

 לדין
 ~חגיג~ רש"י דברי ממנו נעלם וכנראה ~~""ת"ב~~רי

 א~ וז""ל" שכתב לפסו~י~" ~""ה ע""בד"ו
 שני תאמר

 באתנחתא ~ולות ויעלו של ה~עם לפסוק ~תה צריךמינין"
 או אותו" קורין שאנוכמו

 ב~ק~
 שמפסיק ~עם ק~ן"

 מפסיק ק~ן שהזקף הרי עכ""ל" יכו" של~~ריו ממה~~בור
 ~ הרי משוק~ים" על ק~ן זקף ~כתב ~כיוןמנאכי הי~ ~ברי צ~קו שפיר וא"כ האתנחתא" כמוה~בור"
שעש~

 לחלק ק~ן הז~ף עשה מל~~לה" ~לק ה~~נחתא

 שוב מלאכי" הי~ ~ברי וצ~קו הכרע" לו אין ושובמלמ~ה"
 ~עיר שכברראיתי

 ב~~
 בס~ר

 הגרשיני ינקו~
שם~ ~יומא~

 ~~~~~ ~~נ~""~ ~~~~~י~~
 ו~"

 ~~רי ~~~~"~
 ~~י~"~ יו"~~~ר~

~~~ה~
 זבחים

 ~"ב~ ~י"~
 כיצ~

 מניח קי~וש מצות
 שערבתשו" והנ~ וכו"~ הימנית ר~ו ~ג הי~יתי~ו

 אפרי~
 ~סי"

 ~"ח~

 ~ח~" ממשכיל הביא

 י~~ ל" ~שמות עה"ת רש"י ע"~שהקש~
 ורחצו בפסוק

 בב~ ופירש"י רגלי~~" ואת י~יהם את וגו"אהרן
 אחת

 ע"ב~" ~~"ב במגילה דאי" מהא ורגליו" י~יו מקדשהי"
 להיות כ~כתיב וב~"ו" בי"~ מיקפי~ בי"~" פרזיםואימא

~ושי~
 יום את

 י""~
 ואת א~ר לחודש

 יו~
 ומשני וגו"" ~""ו

 ~כתיב הש~א כ~ק~מרת" ו~""ו י"ד יום את כתיב ~ויאי
 יום~ת

 י"~
 א~ שאתי ~רי עי""ש" ב~""ווהני בי"~ ~ני ופ~יק" א~ ~תי ~"ו" יום יאת

 וא"כ ~~ני~" ו~סיק

 את ור~צו גביג~
 י~יה~

 דאתי נימא ג""כ רגליה~" ו~ת
 ידיה~ יק~שו ולא ה~נין" וה~סיקאת

 בב""א" ורגליהם
ועי"ש

~ 
 ~הוי להוכיח שם ארי" בגור מ"ש ולפי שתי"~

 י~יהם ~כתיב מהאבב"א"
 בזה הוי ~א~ רגליה~" קו~~

 משום הי~ים ואח""כ הרגלים לרחון צריך היה ז~"אחר
 אמנ~ מי~י~ קשה לא וא"כ עי"ש" בקו~שמעלין

 ~נ""ד
 ~בפרשת בהונות גבי ~א"כ הנ""ל" אר~ הגור דבריצע"ג

 נתנו אמאימצורע~"
 קו~~

 על ואח""כ ~~זן תנוך על
 ולמה הי~נית" רגלו ב~ן על ו~ח"כ הימנית ידו~הן
 א~ ב~ודש" מ~ליןלא

 לא
 שנחל~

 ~הרת בין
 ורגלי~~ ידי~לקידוש המצור~

~~~~
 ~ז~חים הש"ס על ברש""י ב~מת

 ~י""~
 ע"ב

~""~
 ידיו מניח

 וכו"~
 י~יו ~בעינן וז"ל~ כתב

 כ~כתיב כאח~"ורגליו
 קר~

 ~לא ה~""ח" הגיה ~כן ירחצו
 ~שי~~כהג"

 הגליון שעל מ~ובצת
 ש~~

 כן ואם ~כ""ל~
 זהלפי

 ל~
 ~עיקר מי~י" קשה

 הלימו~
 ומה יר~צו" ~ן

 ואת י~יה~ את ~ורחצו ב~רא כן התורה ~ל רש""ישכ~ב
 לומר הכוונה ~אין צ"לרגליהם"

 ~דרבה אלא מזה" ~נל~~
לו~ר"

~~~ 
 בפני כ""א דרחצו נכ~ורה מוכח זה דב~רא

 בקרא ~מוכח וכמו בב""א" הי" אלא כן אינו מ""מעצמו"
 בבוא~ זה"שאחר

 א~ל אל
 ~וע~

 ~כלו~ר וגו" "ירחצי"
 דיר~צו~המש~ות

 בב""א~
 כנ""ל~

 שער בתשו" המחבר ~בן ב~ג""ה~~~י~י
 ש~" אפרי~

 ~ה אחר מד~תיב שנל~ד שכתב הב""בת~
 ל"~שמות

 כא~
 ורגליה~ י~י~~ ורחצו

 ו~ת" כתיב ו~א

אל~
 ל~ ק"ק" ~לפ"ז שכתב

 לא
 מציי~

 בקרא כן רש"י
 לא אבל כנ""ל" י"ל הכי משו~ אי אמנ~ עי""ש~ב~רא
 וג~ הוא" צריך למהידעתי

 בתשו" ז"ל הגאון אביו
 ש~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~ ~~~םי~~
 ~ש"ס ~רש"י שמפורש כיון אחרי~"לתירוצי~

 ואפשרמירחצו~ ~נלמ~ ש~
 ~ה~~

 ש~~מקו~צת כ~שי~~ רש""י ~ד~רי נרסו

~~~
 ~א~ ק~~" ע~יין

 לא אילו
 ~פירוש רש"י כ~~

 לומר ~נחית כיון א~לכן"
 ~נל~~

 שאחר ~קרא
 ל~זה"

 צריך היה
 לל~ו~

 ולא ז~" שאחר פסוקים מב"
 ~כתי~ ממאי היינו ש~ניו"מפסוק

 ואולי כנ"ל~ ירחצו
 ~לאאפשר

 משמ~
 הקרא ~ל ~סובב משום ירחצו" ~ן ל~ה

 ~נכנס מיירי ק~א ~קרא התורה" ~ל רש"י שפירש ~לפי ורנליהם" י~יה~ ורחצו מן לי" ניחא לא ה~"ח"גירסת לפי רש"י" א~ל רנליה~" ואת י~יה~ את דכתיב~לפניו
 ~יאת כ~ן ~אין החיצון ~~זבח מיירי ~תרא וקראלהיכל"
אוהל

 חילוק ~יש לומר אפשר הי" וא"כ ~י"ש" מו~~
 אוהל ביאת כאן יש א~ ~ין ורנלי~" י~י~ קי~ושבס~ר

מוע~
 ~ירחצו הקרא א~ל לא" או

 סוב~
 קמא הקרא על

 ועו~ו~ו"ק~
 נ~ ~הרי י""ל

 ב~נילה
 להיות אח"ז" כת~

עושי~
 ~סמך צ"ל ועכ"ח וגו"" האלה הימי~ שני את

~ל
 ~קי~וש י"ל כן כמו א""כ ו~ת" ~כתי~ הקו~~ הקר~

 א~ל קמא" ה~רא על סמך בתרא ~הקרא ורנלי~"י~ים
 ~~"א" אלא זה אחר בזה הוי ~לאלפרש רנליהם" ואת י~~ם ~את הקרא על סו~ב""ירחצו""

~~~~
 ~~ ~~ק~~ בזה" לומר אפשר

 בש""ס ~איתא

~~~נילה~
 כת~ הוי אי ש~"

 אר~עה יום "א~"
 הוי ~י ל~ייק לי" ~נמה כדקאמרת" ~שר וחמשה~שר
 כתוב הוי אי לומר" ~י שה~ "את""כת~

 יו~
 אר~עה

~שר
 נ"מ דמאי עשר" וחמש~

 הי" א~
 כ~ו~

 או "את"
 את ~אתי לומר ~~"א נאמר ~לא לשלול" ~בא וי""ללא"

 למה ~א"כופסיק"
 כת~

 קמא ""את"
 אר~עה יו~ קו~~

 צריך קמא ~את אמר ע""ז~~ר"
 לכתו~

 עשר אר~עה יו~ ש~ין הו"א~""אבל ~לישנא" לשופרא
 לא ~שר" לחמש~

 צריךהי"
 שיעשו הכוונה הי" א~ לכתו~

 י~יה~ ורחצו ~כתיב ~תרא בקרא מ~חזינן הכאאבל ~מוקפי~" שניה~
ורנל~~

 לפסוק" הכוינה היה א~ א""כ ואת" את בלא
 כתו~ל~

 לר~ות" ~ר~ה לאיזה ו~"כ הקו~~" ""~ת""
 לומר יש שכן ומאחר האוה"ח"וכמ""ש

 ~נ~
 ~א ואת

 ש~" ה~" ~אוה"ח שכתב וכמולר~ות"

 ~~~י~~~ם~~~~
 סי~ה במס"~י~~

~~~ 
 כ"ז

 ~""ב~
 ~פירש""י והו~א

 מחו~ ומ~ות~ ~~" לה" ~במ~~ר~ה"ת
 ל~יר

 פאתאת
 ק~~

 ונו" באמה אלפים
 ומקר~

 ~מר אחר
 ה~ מס~י~" א~ אלף וחוצה העירמקיר

 כיצד
הוא אלפי~

 נות~
 לש~ות והחיצונים למנרש הפנימים סביב" ~ם

 ~כ""ל~וכרמי~

~~~~
 ~ל"נ ~ע~ין במתני"

 ע"~~
 ~שין אין איתא"

 ~יר מנרש ולא ש~ה מנרש ולא מנרשש~ה
 עירולא

 מנ~
 הלוי~ בערי ~~""א ר"א אמר

 ~יר מנרש ש~" מגרש ולא מנרש ש~ה ~ושיןיש~ל ב~רי א~ל
 ופסק ~כ"ל" יש~ל ערי את יחרי~ו ~לא מנרש עירולא

הרמב"~
 ויו~ל ש~~ה ~ל" ~בפ""ד

 הי""נ~
 ~לוי~ כ~רי ~ינןישראל ד~רי כת"ק

 בש"ך ועי" הנ"ל" הלכוחיהן לכל
~חו""מ

 סימ~
 ~"ק קנ""ה

 י"~~
 ב~~רי הנרסאות ~חילופי

ר"~
 עיי"ש~

 התוס" שהקשו מה לפי ה~ירותי חורפי ~ימי~~~~

 דכ"~~ני~י~
 ~"ב

~~ 
 רבי

 י~ו~ה~
 דס""~ למאי

~~
 א""כ ברי~" לי" לית יהו~ה

 האחי~
 לקוחות ~לקו

 ~~~"ק לי" אית יהו~ה ורבי ביו~ל" לזה זה ו~חזיריןהן
ד"צ

 ע"א~
 כקנין לאו פירות קנין

 הנו~
 לא א""כ ~מי"

 ~יכורי~ ~מייתי לה~שכחת
 אלא

~~ 
 בר

 ע~ ח~
 יהושע

 ~אין נון~ן
 לה~

 יו~ ~מ~יןא" תירוצי~" ב" ר"י ותי" פירות" קנין אלא
 או

 אין יומי~
 ~א~""נ ~" ב~למא" לל~ו~

ד~וחות
~~ 

 הכתוב ~נזרת ביובל" לזה זה ~חזירין ~ין
 עיי"ש~ יוחנן כר" ולאהוא

 ~עדיין ה~" לתי" לי וקש~
 עליקשה

~ 
 ~פ""ב ש~ירושל~י יהידה

 דביכורי~~
 ~אמר

 לא~ותינו לומר שיכול ו~ורא ~~יא~גר
 ~אברה~ משו~

 וכ""פ נוי~" המוןא~
 ~פ""~ הר~~"~

 ~יכורי~ מ~ל"

 והל~ה"נ~"
 כקנין לאו פירות ~קנין ~ס""ל יהו~ה לר"

הנו~
 ~ייך ולא קרקע" ~ו ~יהיה משכחת האיך ~מי"

 ~זה" הנ"ל הב"תי"
 וכ~

 על ~~ה
 הרמ~"~

 ~פסק
 ש~

~ה"ו~
 ~קנין

 פירו~
 כקנין לאו

 הנו~
 נ""כ ופסק ~מי"

 כנ""ל~ וקורא מ~יא~גר

 סוניות ~~חי" החת"ס שכתב כמו לייש~ אפשר~~י~
 בהא לאהליך~" והלכת ב~וקר ~ופניתל~וניא

 ~""ח~ ~פסחי~ ~~"ס~איתא
 אינו קרקע לו שאין ~~י

 למלך משנה ו~י" לרנל"עולה
 ~פ"~

 חגינה
 ה""א~

 שהוכיח
 והקשה ~יי""ש" פ~יקתא הלכ~א ~הויא התוס"מ~ברי
הצל"ח

 ~פסחי~~
 שם

 מ~ינ~
 ~בפ" ~הקהל

 וילך~
 ~כתיב

 ונרך ונו" ה~ם את ה~~ל ונו" לראות ישר~ל כל~בוא
 והרמב"~ וגו"" ~ש~ריךאשר

 מ~" ~~פ"ג
 מן חון הקהל ~מצות פ~ור הראי" מן הפ~ור ~כלפסק ה""~~ חני~

 קרקע לו ~ין נר והרי ~יי"ש~ והערנ וה~ףהנשי~
 ות~ כנ"ל~ ~הקהל איתא וא~פ"כ הראי" מןופ~ור
החת""ס

 ש~
 חו~ ~רי ~בתי בית בקונה לה ~משכחת

 א~~נחל~
 וי"ל עיי~" שנתו בתוך נ~ל לא

 נ~
 כאן

 ממנו ו~~ה הבית ונסתר חומה ב~יר בית ~קנה~מיירי
 לפירות~ש~ה

 בזה דברתי~~~~~
 ~מפורס~ ~נאו~ ~

 ~יי~ ~וה""ר
~ו~

 ז"ל גראס
 ~ומ""~

 וא~""כ פ~~ריווא ~~""ק
 מהש"ס אותי העיר יצ""ובמונקאטש

 ה~ר~י ו~זרה ~ושי~" דאין ~~ה כש"כ וא""כ לכ"ע"וזהו ~ישו~" ישראל שארן בזמן ~נרש" ~יר עו~ין ~איןהנ""ל ערכין~ ~~~ו~
למקומה~

 נ~~~~~
 הצל"ח

 ש~
 מצא

 לנר שיהי" או~ני~
 קרק~

 א~ה של~ח כגון~א"י"
 ול~

 וירשה ומתה קרקע



~ ~ ~~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~םי~~
~~~~  וירש בנו ~ת ואח""כבנה

 ~ו~
 ד~~ל ~ש~~ וק~רא ~ביא דאורייתא הבן דירו~ת

~~~ 
 ~קרק~ו פירות לו שיש

 קורא אינו יא~ וקורא" ~~יאעיי~"
 ר~

 רחוקה ב~ציאות

 א~~~
 כנ""ל כן ליישב דוחק אלה" כל ~ו דנודע אחרי

 ~ו~
 בזה לפלפל עוד ויש לפרש" ל~ו

 ואי~
 כאן

 ~~ו~ו~ דלשון הנ""ל" ~ר~ב""ם ופ~ק י~ודה ר~יד~רי

"~
 ~~~י~

 ~~~י ~~~י
"~

 ~~י~ין ~~~ ~~י~~ ~~~י~
 ~~~~ ~י~ ~~

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

 להעיר~~י~~
 ב~~

 ~עבודה ושורש יסוד בספר ~כתב
~ל

~~ 
 החו~ ארן" קצוי בס~ר וכ~ב ב~ל~" ~נבילו~אר ~~""ו~"~" י~ושע בגבולי ד~י~א

 יוצא
 וגבולבבלי~~ו"

 י~יד~
 ב~ל~" ~ד ~~רחיב

 וכ~
 רש""י פי"

~בזבחי~~
 ~ד ~רחיב ~י" ש~גבול אלא י~ודה" בג~ונ אינושב~לה מדבריו" דנראה ~נ""ל" ~~פר ~""ז וכ~ב ~כ"ל"

 ולאב~ל~"
 ב~ל~

 וכנראה ~""ל~ בכלנ
 לז~~ ש~~כי~

 ו~י" ו~צ~" ו~יי~ בעל~ כ""~~" ~פ~וק ~םכ~בואר יהוד~" ~יירוח בין ""ב~ל~"" נחשב בפירוש דהריוצ~""ג
רד""ק

 ~ל ~"ד~" ~י""~י ש~
~~ 

 דחשב
 ש~

 דן" ב~י בנ~ל
 ל~~לה ~נז~ר ב~לה דאינו""~~ל~"

 ש~ו או~וכי י~ודה" ב~י בנחל~
 א~רי ורז"ל ב~י""ו" ב~ל~ ו~~ בה""א" ב~ל~

 ותרצו ~פו~קי~" ו~קשו אחד" שני~~כי
 ב~י~

 של
י~ודה

 ושדו~
 גבול בתוך ~י~~ דב~לה הרי ~כ""ל" דן של

 ו~""עיהודה"
 ~רש"י ש~ב~א ו~ה נ~~" ~~~ ~רד""~

 נ"ד ~לדף כוונ~ו בודאי~זבחי~~"
 ע"ב~

 לא א~ל ש~"
 הנ"ל~ לדבריו רש"י ~דברי ~כרח~צאחי

~~~~
 ש~ רש~י דברי ~ל הנ""נ בספר ~יד

 ~פסוק
לב~"

 את~ ובפר~~
 ~יצא

 דצריך וש~ה" ~ל~י~
לחשוב

 ש~
 וחצר כ~~" ~פסוק

 וחצרון וחד~ה כתוב שלא אף עיירות לש~י חצרוןוקריות ו~~ ~יירו~" ל~~י חד~~
 ~נ~ ~""ל~ וצ"עבוי"ו

 שם~ דוד ב~צודת גם כתוב כן

~~~~~~
 נ~לו הי~רות ~יירות ד~" ש~" רש"י ל~ש""כ
 בהרי"ף ראי~י יהודה~ בני ~חבל ש~~וןבני

~נדפס
 בגליו~

 ב~~ ע"א~" ד""ז ~גי~ין י~קב ~ין
 שדרשו

 בג~ש~
 ודי~ונ~ קינ~ ~יירות" ה~שה

 צקלג ו~דעדה

 לדרש~ ו~נסנ~"ו~ד~נ~
 לו שיש כל

 קנא~
 חבירו ~ל

 הביא וכ~" לגי~ה צ~קת לו שיש כלוגו""
 הכלי בש~ ש~

יקר
 שכונ~~ דרשת~" ~~~~ שש~

 ובפר~~ כ"~ ~רי~ כל כ~ובדבקרא רש"י" קושי" ליישב
 ~יירות" ל""ח כ~ב

ד~"
 מ~~

 וה~יר ~יי"ש~ קאתי לדרשה
 דלפי ~רי""ף" בז~

ז~
 ו~וד לדרשה" ~~~ ~רי~ ג" ~וד לדרוש צריכי~ ~יו
 ~לא בפר~ן ~צאשלא

 מש"~ אי ~~נ~ ~רי~ ל~~
 י"ל

 חד~ה דחצרכנ""ל"
 וקריו~

 ~יירות~~ ד" ה~ה חצרון
 שי~~ דלפיונראה

 ~שלש~ן בפסוק" ערים ~ שיש זו
 וחצור יכתיב וחצור" וקדש דכתיב חצור"נקראו

וקריות חדת~
 חצרו~

 וכול~ חצור" ~יא
 חצור בשם

 נקראי~
 ש~יא

 ז~ וכ~י אחת"~יר
 ~וצא אתה בפר~ן

 עכ~"ד~ כ"~ ~י~ ונשארו מש~ות~" ששה דרשהלכך כ"~" ובכללן ~~

~~~
 שה~יר

 ש~
 ש~עון בני בנחלת דאיתא ~ה ~ל

 שלש ~רי~ ו"~"~י"~"
 דכשתדקדק וחצרי~ן" ~שר~

 כאן הכ~ובים ש~ית ~ב" צ""ל וע"כ ~שרה" ארב~ת~צ~
 ~בואר כן כי ~נ~ ~כ""ל~ אחד לעירחושב

 ש~
 ברד~ק

 באר ב~" ~פ~וק דודו~צודת
 עיר דהיא ו~בע" ~ב~

 ~~~ו~ ובשתיא~ת"
 ~יי"ש~ נקראה

~~~
 שכ~ב

 ש~
 ~ל

~~ 
 דאיתא

 ~ו~ ~פ~ו~ ש~
 וק~ח

 לא וחצרי~ן" ~שר~ שתי~ ~רי~ וגו"ונ~לל
 ~~דוהיכן ידו~

 או שלו" ~~רבי בגבו~ א~
 הגבול" מן לפני~

 ~~ג~
 שכ~וב

 ~שר~ שתי~
 ~ובן אינו

 החשבו~
"~""~ 

 דוד ב~צודת~נה
 ש~

 ר"ל וק~~י וז"ל" כתב
~~ 

 ק~ת
ו~~עה עיירות" ה" חשב זה ב~קרא כי ~שר~" ש~י~ ~יווכו"

 ~אות~
 ו~נשארי~ בהגבול" שזכר

 ~כ"ל~ש~צדו השב~ לבני היו
 ~~~~ן

 ~ל שם ש~עיר
~~ 

 דאיתא
 ש~

 לד~" ~~סוק
ובי~וד~

 בספר פירש לא ~ש~ש" ~זרח הירדן
 ש~רי וכו" כלל מובן ~ינו ובא~ת בזה" כלל ארןקצוי
 ~~צודת ~נה ~כ"ל" וכו" ביני~~ ~פסיקי~ ש~~י~כ~~
 ~גע י~ודה ובגבול ~ וז"ל כ"ז ליישב כוון בפירושודוד

~הירד~
 גבול כי ב~זרח" ~~ו~ד

 בקצ~ יהוד~ צפו~
 הירדן

 כל הי" ולנפ~לי~דרו~י"
 הירד~

 א""כ לנחל~"
 פג~

 בגבול

י~וד~
 ו~"~ ~ירדן" ב~וף

 שהי" השב~ים בכל שפגע

גבול~
 י~ודה נחלת ש~י" שאף לו~ר בא אבל הירדן" ~ד

 ג~ פג~ ~""~ הדרו~י"בסוף
 עכ""ל~ בו

 ע~א דכ"א ~~ירובין ה~וס" דברי ~מני נפלאי~~~~~

 אחוי~ד""~
 חסדא רב א"ל ש~" דא~רינן ~ה ~ל

 ~~רנש אתי~ו אמרי דריב""א" ברי" הונא דרב בר~ל~רי
 דדניאל כנישתאלבי

 ד~ו~
 א~אי בשבת" פרסי ~ל~א

~מכיתו
 אבורגני~

 ~תוותא הנהו לי" ואחוי נפק וכ~"
 ~ש~ע שם" ~תו~" כ~~ו ו~"ז ושיריי~" בשב~י~דמבל~ן

~כלל ידו~י~" ~יו ולא דהואיל ~תוו~א" ~קרי ק~ני~דכפרי~
 דגי~ין ק~א ובפרק היו" דק~ני~

 ~ד~
 ע~~~" ז"

 דקא ~תוותא" גדולות ל~יירותקרי
 א~רינ~

 ~תוותא
 שכותבין ~ה ל~קפיד דאין נראה כךו~וך ועד~דה" ודי~ינה ~ינה גבי חשיב" קא דישראלדארעא

 בג~
 מ~א

 עיר ביןפנוני
 גדול~

 בקונ~רס ומיהו ק~נה" עיר בין
 ~כ""ל" ידו~ות היו לא שנחרבו ו~י היו" גדולותדש~א ראי"" אין זה ולפי חריבות" עיירו~ ~תוותא" כאן"פי"



~ ~ ~ ~

םי~ן
~~~ ~~~~~~~  דבנוג~ ~~בר~ם"~עולה

 ~~~" ק~נה עיר ~ל לכ~וב אם
 ~תוותא בפיריש~ניי

 ~בעירובי~~ דאית~
 דזולת ש~"

 עיירות ~רק י"לזאת
 גדולו~

 כ~ו ~~וות~" נ~ראו
 דאית~

~בגי~י~~
 י~יינו ק~שיב" דישר~ל ד~רעא ~תוותא ש~"

 ~יודשם
 גדולות" עיירו~

~~~~
 ~תוו~א בכלל ד~רי גדול"

 ~ארע~
 דישראל

 י~ו~~ בני בנחלת~קחשיב
 היו ~ו~" ~בי~ושע

ג~
 עיירות ק~נו~" וגם בינוניות עיירות

 בינוניו~
 דקחשיב

שם
 ה~

 יג" ~פסוק
 נד~

 אשר חברון ~יא ארבע קרית
~יו

 ~של~
 ~קל~ ~רי

 ו~ניא ע""ב~" ~""י ~~כות כ~איתא

~ש~
 ~רי~ ~"א~" די"א

 ~יי"ש~ בינוניות עיירות אלא ג~ולי~" כרכי~ ול~ק~ני~" ~ירי~ ל~ אות~ ~ושי~ אין ~ללו
עיירות

 ק~נו~
 כדאיתא ה~" שם ש~יו

 ~נ""~ ~עירובי~

 כעיר ב~~ני"" ש~ע"א~
 ~ב~~ וש~ שבי~וד~" ~דש~

 ס"

~""א~
 י~ו~~ ~"ר תניא

 הית~ עיר
 בי~ודה

והיו ש~ה" וחדש~
 ב~

 עיי"ש~ וכו" ו~ף ונשי~ אנשי~ ~יורי~ נ"
 ~םובירושל~י

~~"~~ 
 כתב"

 וח~ש~ צנ~ כגו~
 גד" ו~גדל

~ה~~
 דקח~יב עיירות ש~ש

 ש~
 וכ"כ נז~" ~ו" ~~ושע

~תוס"
 ש~

 יפירש""י וח~ש~~" ~~""ה
 ~~י~ושי~

 ע"א ~ע""א

~"~~~ 
 ~יותר ה~יר ו~יא ~י~"

 ~י" שביהוד~" ק~נ~
רע""ב

 ~~~~" ~~א ~תוו~אבכלל ~~נו~ ~יירו~ דא~ ש"~ הרי ש~" ~~ד~ וקרב~
 גי~ין~

 על ~א~ר בעצ~ו"

~יירו~
 ~ישר~ל דאר~א ~~וותא י~ודה" בני דנחלת

 דדברי לו~ר ו~ו~ק כנ""ל" בז~ יו~~ רש"י וג~ק~שיב"
 סובבי~ קחשיב" י~ראל ד~רן ~תוותאהש"ס"

 על דוקא

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

 ~~וס" דייקו ~ע""כ לו~ר אפשר~~י"
 ~גבי בלשונ~

קינה
 ו~י~ונ~

 ~~פי" כנ""ל" ו~~ע~~""
 יע~עד~ ודי~ונ~ דקי~ ~ש"ס"בכוונת הפשו~

 קחשיב
 בי~

 שאר
 על ~ובב "~תוותא" ו~יבת דישר~ל" דארעא~תוו~א

 דחשיב עיירותכל
 ל~חוק יש ואולי י~ו~ה" בני בנחל~ ש~

דכוונ~
 ~תיס"

 ב~~
 שכ~בו

 ""עיירו~
 לאפוקי ג~ולו~"

"כפרי~
 שכ~ב וכ~ו ב~" ש~תחילו ~~ני~""

 ג~
 בפי"

 ו~~ ש~" חננ~לרבינו
 ~יקא" לאו ק~נ~"" ~יר ""בין שכ~בו

 לו~רורצונם
~~ 

 ~ב"י שה~י~ ~~ר~כי יכלשון ק~ן" כפר
 קכ"ח~א""ע

~"~ 
 ~~~ שש~ ~ריב"ש~" ו~~ב

 שייך
בכפרי~ ""בי~

 בד~רי ו~י" עיי"ש~ גדולו~" ב~יירי~ בין ק~נים""
~יי~

 ונ~"~ ח"~" או~ ~~~י~י~ ~ינוי ~שער
 בזה

 ~לכ~
 ~א~ל~עש~"

 רש""י דברי דלפי ~~וס" ש~~קי ~~ לפי

 ~~~א ~יכח~" ליכ~ ~כ""א~~ב~ירובי~
 ג~ולו~

 כנ"ל" ~יו
 ~יכ~~~""~

 דיש
 ~~א בכלל ~וי ~יורי~ ח~שי~ ש~

 בי""צ בחשו" ור~י~ילכ"~~
 ~ח~""~

 ש~וכיח צ""ז~" ~י" ~"ב
 ~~~ני"כן

 ~~~ירובי~~
 ~נ""ל"

 ~יר ל~ין ש~ ~י~~ וכ~
בעיר

 הנ~~~
 ~~בואר

 ~ב~~הדרי~
 ד~"ו

 ע"~~
 ו~ירישל~י

 אלו כל נ~ל~ו לא בוד~י ל~ו~" ~~רי צ""~"ול~נ""ד
 שע~קו וביותר~נדוני~"

 דעירובי~ ב~כיל~י~ ש~
 ולא

 לד~ו~ א~ לדון יש ~~צ~ו זה ד~ל ו~""כ ~ש~"ל~דו
ש~

 ~~א
 לש~

 ~יר
 בכ~

 ראי" יש לד~רינו אבל ~פר~י~"

~ש~
 כנ"ל~ בעצ~ו ~~א

 ~צ""~ ו~~
 שי~ת על

 הפוסקי~
~ג~

 דאי~א ~~א ~~~" בכנל ~וי כפר
 ד""~ ~בכתובו~

"~~""~
 כגו~

 ~חסיא ~~א
 ~~פ~~

 ~כפר" ו~פקא ~כרך

~וב~
 ב~""ח כ~ב כבר ש~" ~ב"י

 ש~
 ~יי"ש~ ליי~ב

 ב~~וו~או~~י~~י
~הוציא ~י~ ~שי~~ ~ישרא~ ~ארע~
 ~כלל~

 ~איתא וכ~ו נ~ר~~א" ~יר

~עי~ובי~
 ו~רגו~~ ~~""~~"

 ד~ויא בבבל עיר ~יא ~יזו

 נהר~ע~" רש""י ופי" ל~פר"ס~ו~
 וכ~

 אי~א
 ע""א~"~ק~""ו ~ביב~ו~

 ~~י~~ וא~
 בי"

 לשו~
 רב סניק כי עני""

 לנ~רד~א~י~י
 ~שב~

 סניק כי ע""ב~" ~~"ג
לנהרד~~ ~זעירי~

 בס~ר בזה העיר כבר ~""~~" דנ""ו ~~ו~ין
 ~אותהד~רות

 ש" ואות די~י ~ ~ל~
 ש~ואל~

 בי" א~ר כנ""ל" ~ספר ~לשהוא ~שו~ דאולי
 לשו~

 ~ו עלי""
 ב~רוך וכ~~י~א ~סורא" לעילשנהר~עא ~שו~

 ~ער~
~ל על~"

~~ 
 ~~אי ~יא" ב~י ~ילאי ד"י~" ~~ענית ~~יתא

 ~יי""ש" ~יא בעילא
 ~~כ~ וכ~

 ~איתא ~~א
 ~גי~י~

 ד"ו

 פירש""י ~ו~י" שכיחי ~~כח ~~יב~א דאיכא כיון~"א~"

~ם~
 ~~י~ות~ ו~ש~ר

~~~~
 ביאור צריך לפי"ז

 כ~נא רב שם" ~~י~~ ~~
 ול~ גי~א"~ייתי

 ~סורא אי יד~נא
 א~~ לסורא" ~נ~ר~עאאי לנהרדע~

 צריכנא א""ל דרב" לק~י"
 נחת~ ובפני נכת~ ב~ניל~י~ר

 ~ו
 ל~

 ~כ""ל" וכו" צריכנא

 ~נהרד~א או לנ~ר~~א ~סירא ~י~ א~ נפ""~~~~
לסורא"

 כיו~
 בחו""ל ~רוויי~ו א~ אבל כ~בי~" ~~וליך ~זה לל~ודיש ~~""י" א" אם ~~בשל~א בב~ל" ד~רוויי~ו

~~
 נפ"~~~

~~ג~~~
 בזה

 ~י"~
 ~~~ר""ם

 ראש דרב נסורא" ~נהרד~א ה~ד~סת~א דה~יר" שם" שי~
 ב~וראישיבה

 ~י~
 ~~כל וכתב ב~~וך" רש"י כ~פי"

 ש~לו כ~יבה בש~תדלא ~קו~
~~ 

 צריך א"כ לו~ר" צריך
ל~~ו~

 וכוונ~ו עכ"~~ גביו על
 דג~ א~

 פ~~י~ נזד~ן רב
 בתענית דאיתא כ~ול~רד~~"

 ה~יא ~י ע"ב~" ~~""~
אשי~א

 ~וי ~לא בנ~ר~עא" ד~ואי רעיע~
 חלי~

 רב
וש~יאל

 וכו"" תות~
 א"~

 נקי~ ~~ ני~י לרב ש~ואל
 וכו"~

~"~
 כדאי~א דש~ואל" ~תרא ~וי נ~ר~~א

 ~ירה רב הי" לא ובו~אי ~"ב~"ק~"ז ~~ ~בש~~
 ~לכ~

 בא~רי"
 ~~ דזיל~ ~~ירוצו" וש"~דח~רי""

 ובפ""נ" ~"נ ~צ"ל
א""צ

 וז~ ~"~" ל~~ו~
 ~ר~ב""ד כשי~ת

דאי~א ~~ ד~יכי~
 אפילו א""ל דר"א" ~~~י" אתא ~""ב~" ~~~""~

ל~
 א" שי~~ אלא כ~ב

~~שלי~ ~ב~ינ~ כר~~ ד~נכ~ יכו"" לש~~
 ק~"ב ~סי" ב~ו""ז אך לש~~" שנכחב יא~ר

 ס"~
י"ג~

 חשש אין דלרבא ~~א כתב"
 ~י"נו לש~~" ~שו~

~שום
 דאי~

 חשש
 ש~~

 יד~ו לא
 ~די~

~~רינן אל~ לש~~" ~צריך
 בקיאי~

 ~~ל ~~"
~""~ 

 ~"כ וכו"" ~~א ~שש יש

צרי~
 אלא לש~~" שנ~כ~ב לראוח השליח

 שאי~
 ה~ליח

 ובבב~" ב~"י י""ל כן וכ~ו ~יי"ש~ וכו" ~"ז ל~עידצריך

 ~~י~א~
 ~כ""פ א~ל בפ"נ" לו~ר צריך

 צרי~
 השליח

 ~שאל~ ~א~ נפ"~" יש וא"כ לש~~"שנכ~ב לר~ו~
 בעת הי"

 לראו~ צריך אם אבל הג~"ש~~יא
 שאל" לא

 ~בי~
 כך

ובי~
 לראית צריך כך

 ~שא~ וא~ ~ג~" כ~יב~
 ~ל ~י"

 ~שליח ראי~ ג~ ~פ"נ" לו~ר צריך אין דא~ ש"~הראי""
 וק"ל~ ~לכ~ ונפ"~א"צ"





~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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