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מח
 דגאק חרב נעלוג ארם ירי טעקא נרון נמע4 בשם קורש נליתות לפנישבא

 קורש כהבי ברכח אחריו חנקז אשו  1-י, זייציק הכהן נמע נתן סו'חח:נחז
 שה" ה5ועל על 5עידה חזפעיח חשרים חם וחדברים ענינים כסח על יקריםחידחמים

 אב השטה חכם כן ובע חנדהים, כאחך ובקיאות בחרי5חן וסברא בגסרא נוברטזרב
 דעם- דעיר חרב שליף" זייציק הכהן הערץ נפתלי סיח חטצוק הנאוןחרב

 יעא בטותו טכבדו הסצחז את לו לקח אטריקא בארצחז'ב יצ'1 אטווואסאינעט
 עילף בזח לקמשהן חד8ום לכהן 4י רגזנחז חגאק חרב אביו סר כב"ר חידחשי אתסביא
 אשר בחדברים סחיבה טעם ראירי גאשר ז"ה חמצוין חנדה חרב אבטלנשסת
 יחפהגם חלם לא"ר לחתראם אדבו גשר תכק מעם מוב בהם סצאתי לפניחובאו

 בק חמצינש  חשפ טאנשי ווה" זו חטטח חרב להנאזכר עולם לשם חז"בחשראי
 למרות ויו זח ובכל חרבמוג עפ את עלידש שסו לא אשר סרבבח, חדגהים בתיםבעף

 ח,יו 81ףה"ם, בשדצש נכ4מה את חזרחיבו התורח דלתי על שוקרים בעסקיחםמרדתם
 א5ריק בפ1ל21 קודש בחבת דבהו אה לחבכ ראף לו אלח אשר ולאהש בישראגלםופת

 לרוטמו עמו רי יוא המוכ 5עלו על שליפ*א חמו-ל חגאון חרב חיקר חבן לכבודאסמי
 כ.1 דף בטוכח שכתב במח שראיזי טח ארשם חקורש יחבת סלח. טוב גכיההשנט
 אדרשח לשסדע שבאע רששי א" אנן טצחז שלחזי שאסת בר-ח יבח דריחבשבדא
 אזי דלא דחיכי ף אמר מז כדף שם הץ ז.ל המחבי חרב חזקשח ר.נ. פניההקביל
 הדרשח לשטוע רש,י כווב דטש-ח וחעלח ריג פני להקביל רשאי אק כיומקזואתי

 שאי טצוה טכל נדחית דת-ת הש פשום הדי קשח ועדין עכיד ת"ת טצות נ*כדה"
 הדרשח דשסיעת ה3'ל טהמן טמת חדרשח תדחח ואיך אחרים וףי לקישחאפשר
 טצד חק מצהז שהש חנשיוית כככ"ר התלף הכלל וכבור התווש כבחר בנדרחיהח
 שהש ית,ןם יוים לא פנש וקכלת עם סחוברת וותח לא אם ע*כ כה, שהשהת"ת
 התיח כבי מצחו טשום כאן ח8 יהדיו טחוברים חדברים שחיו כיק אבל חכיבחהכה

 "מם"מש חטצוה סן פמי כמצחז עוסק סשום בזח שיש סעשית סצחז שהשיגלל
 השכבףל. חטסתעפש בפרמים כוחי וילח"א חסוכח סן חיופמיים

 ושמש בטל*מן העוסק דגוו'ל חגאק חרכ לכבוד נאמנה בברכח שחם בזחמגי
 סמי נאטנה בברכה החוחם ורידו הפש כנח'י ובוכח וככר, חן שצא חרבש אתחכות
 ירושלם.חקורש

 תל8'ח וגשאי
 קיק 1"ק



שנג
 ר ב ד ם ה ת8

 נתן רבי דג%ז הרב אכא פטר נ4 דוא כשרשת וקואיםי  5םני בא דגחמהחך
 85ני צגי אשר אעסה טצותו חת ש"4 זייציק המהן ראובן ב*רנטע

 מה עףם ע5 חגןרז את 4שר שציא דהכי ה שברשות דרקהשאי לטתיכתאשגתבקש

 5כב גשמחת ווי, יטי כ5 בטשך העמדה ת5 מוה ש בשכהו הגה או"-רעימתי
 ירעיה ובהערצה וקרוש 5גדו וכט-אודהכמד בספה 5"ם4ק חיהשץ את אניטפרטם
 זבתפתמת- באיץ ביש-ש 65טף-התוה *נטעי-נתן* חםשר את סניש זגי5יג?
 בכצחו וםכםץ כווי טכנןז חהלי השבשץ אגץא ה*ז אמך אה ,כבר בדוח'וגציבדגולה,

 חבבות תה%מ דל םורי אבא של שסיצתיו לאמי, הנגוו חסםר צצאת ום.)קיישזל4א

 נעורפום שטילים הקק כה דגאכוים ודבךס פני ש כוץזחץ תוף חשירה ונשבציבקמ"
 פורדות אהיות בכי,אה סגהי ושתש ושלערם "ק בירים אען דל סחזא היבדא5טרית

 אשר וברששתי בטהשכותי. עצטה הזסוף דוה הוי וטרום שעלתה חפוורה החזך

 אלה ברפש בפףיטצוי
ש מ"%9ה"תמהפ""ה מ ס מ  גאיחאעיש 

 5אש עק סי% תןטש"מז ישזק 4י-פןע ם ו טם""מה
 וטינו-נודש. תיקזךאומיע כהם בטש"ת-דג,טחרי יעל חל עשהבכתר-הרבמוז,

 דריכתא א6בא צהשיקווקור וטרמיא, 8נעש וטעלה חלא ויה בעףהת5מדבערצתו
 דוה בהמ-ת-די תנה ופתטי ותיק ת5טי עג"ה %צר-הרוח את מרובה בטדההעקרר
 שגץ* הועלת-עצטה לומם וי קשוט-עצטו 5שם באצמלארררבק השהטש %אטוטץ
 טמעי נצר ד4 אכי ובכךזשה בהתטרה טשגהו את שנה הדה בזדתקזי ה"עטדתו
 עת בכ5 צדגיז קושה בישרא5. ויק בונל-כית ההה 4גסר-רמשכ4 עסררי-העכ4יסרטהם,
 מהלך ההה ביטי-נשרע שר כטוו" ט%ן טתטיר הךה הזעהיה חלסד ברהכי בעםהוחמר
 שמרם פעה וסטכת סהר4ססגה שעה רה שיה טשטי את המנה פמ-השתש
 בסמר. שר 5לטחי טכ5 יא חע יתשר שמא 5עת-יריצ גנתיזר" את ימ "ש
 סונה ויה סמתץ 5שם בנמש ש בררך ובלכתו לכפ4( ונק 5בוית 5א טאר נוי-הזטז
 בומיפ 66ה שסה ידה במלס ברבר-ם להקרח 5א בירש הזען 8, ש 5מהץאז

 5תהיה בני את ומרל אמגה 6 יי בטשת-לעז ששת שטומק-עשרה 5צי יהלמיקש
 פרביכ4ו5מעקרם

 ע,ה אמי רבת-פש4ם, אשחץ-וו4 הזכשויה הצמעה ינתו עי וףתה כננחוולעמי
 י5, הערץ נפתלי ף בת ליבא פיגאטרת

 יץ, ותחגת 6 שדה מר"
 י ה " ב צ נ ת 5ת8-ז4 ש,ותי את 5השיש שהכל גנךחה סמנאשרו שארה 81שהבכל

סשאר



 סי" ו% ק"" ש-4 היצק הכהן רארבן דל אי את כק אגי1"ד 1ו4"י *דממ ש1י*אץשהאעלכמשע1 י ל י 4 ח 6%
 ליב אריח ו" לתריה פדע טאי אע"רים9ים חל נון מה נלות, 0חתוכל

 ש.ל. ברעסקי ליב חיים ו" ח0הית יש דל נער שה 8ה4וויגאדסקי
 תיערש 1ל תא4 ק מאפ ץ' וגשדשחז ןף *מא 4 שםה י9ד םףחחי
 הןט אםה פלת ושה מ טשיאשר

 המ'ומצ"זרקנ-

 אמח" מ עלסץאה
 חקשזישד טק " טפ- מהש" ר%-שב- פשט תא " שדטזשיא9ש
 שד. בעהן נפרץ חדק 4וק אלה כנו 0ש,תית יציזת כיכהעה

 9סוים לטוף-שהז אשר כשלה שכעץט אגכי ירע החק ה0פר אתובועיטר
 פ81לאףי שק החו הםפר ששן לי ףדוע 9 אגחפ חמר-ם וןזסךמ0 י ישאלתיכשםל-רגירשה

 הצים הלכט מדתףם ספים כס18ית*ט4-אל. הקחיאום של ויהץבש בוניםסאד
 דשלכט סש-ם החשץ. כעת דסטמא יוף - קץ אק סשים עטות כימה מיים4שר

 לטעיחם שעט טפקצושת שק1ית ש1ש שזט * יה5הממיםתסתבט
 הי1שמום רבו מאר. קןק 01מפר סהטת בכמח סת5המפש 8ז סכון סש-םאכל

 המט את סיתש הצודוץ-הצאן ורצתיים ספימ סותים מפ-מ של כפטל תבלמני
 ה*זצטו סתומ את לאדר *ט סופלת הו9בה ה4ק ל5ני1כ4הכעטהם

 לאח-
 את 00

 כשותיחם רצו ולא הכלאם אל נחבאום הי טגחלהן הרבה ששץ ביסרםרעיפת-רוערה
 דיץדגזת. בצו-מזה-י0 להחגאחהחהה

 ארכע לכל ו0פה-רים ט8חוים שכדות-ההירה ד1את בעת 5ייר-כמן בעתבוקם
 כנכ4 %תשיה- לתורה ההיצים הכו9ת את להכן עלל נ89ל כךזש ו9כ השלםר1ית
 ה ש י ר פ ה על שכר לו4ל השן דיא עת לא לזילב4 תאה להם טשח לצר"קטתופס
 ה-%פ0ק

 להית תא סתר-דנורטק כשזר-הסורטז - בדגר-דגאיע מצרו כצלוא.
 0נשזהיה ולההת העק נן מפרכהן"המלש
 סכסני את ה"עטהר ש0פ שחץת פן חתדה אהכת לפעת האשת. העת הש למקתעת

 י מ" *קד 9; תשעץ! עשש; שם תוה והחי םץקו משט%התחחתקז
 ל"יכוף יימ סכוים הס אטאייעופו הטכל . ת ע פ ל ת ע ישראל אסונילש*סר
 תחרלה ש אל סקהכם את הכע,ש ט! ההא לוק יז עך4ש סת.ח מוש אהש כלדו71
 1 ת,שהדה תורה 6זדל תעבה תסל 8נישא,פ

 טבור שיהה דעה זיר טרמףל אי 0קרם א0רקך" טרעת כמרעהמ פהעם

 6שת ואפש מפש ו%מף דמצשש דפושת 1י תח*י וחהיושיתמלמןלפ*1"הכימהעגוהשפהאפח9םבתטגןטע"6הת*%"
בתוה



 ר ב י - ח ת8
 תזיר חהוא בי נקה דצמה בישר14ל' רירה השנה שערין לכעי קרכ4 ככיפי הטיססחורה
 1*קךע. זרע ומפי זרעך וט8י ס8עי יסושו .ולא שלה אכסנקח*

 נעאחה ז8*י וגם לטחכרהשם נשטה עמד ישמש עיל' רוכ אבי של " כ1ןום8רימ
 סעלה ה"מית כהם ממש ששו התמיש לתש פ* להתעלא נוכה אנהמ כיכשכיל%,
 ריתעץס' הוויכ( כסלםפעלה

 ישתרל טאת% אחרמל
 טכועי על "שראל עם את לול תצה פעימתי לר4"

 םק די 1ר קיק הה חתה זציל אגני סר של ססצז את לזיר המוצש! תגי והיראהדחורה
 עשו-ם * " ויידש טשמרת פשמהתי * אני שטר ראכוימיי הכהח כארצותאשר
 לפעת כרצתי לפי השתאמץ בכאף אשך דגודש לקהלת האכ"ר רכ כתור קגהוקהט
 בעעהצ' יוה חי' וצךושה להויתן והכח "עיצה אהכה אחמיבלבא

 בזבדום הראשעה הטעגה * גהדרן ודםש כאלה שאמהתי םה תורה בדכרואסהם
 חמא יסרבר רכ לה ואמרי שרל4 בר רבא אמר ע"י ם"נ כשכת חדל לטאטרביחס
 נךסעה אלא וככוה 1סח* כשטאלה כש'נה אורך-כרם הכתיכ פה ששתי רכאמר

 ישר כ-ש ינא זירך-ינדמ בה לטיפעש אלא ג4כח1 1ככור שעו4 ז1כאאח-ך-ימים
 וכאמת לשק-דגטר4 ע,כ לי4 איךיבדם איבא ככי שעוי כה לטשסאי*םוכבי.
 הטד ויעוי שרך-שים הימי איכא' ע3יהם שכיפינה *לכעל-הטאטר סקקשה

 ריק אראו דכתיכי משי דגמראי פתמיה טדוע קשה תם ככהה ששר רקוכשמזלה
 כה5ה-1 דכתימ פאי 6 שלףח" כ8מק פצא עירואטה

 ומל בטבמדהמשפפ הכויכ פעגה נ4תע י כחה הש תכרהת-דגמרא לש-רתראה
 עחטר כשסאלה ואה4כ ביטעה שרףיפש כחוכ כראשעה יגץילי. מחקי-הלשוןו3ף
 כשטאלה וכבור ושע4י ביטעה שרך*יידנה אחד: כסננק ו3ה-ג( את לכחוכ לו דךהוככוה
 םאי י מחם" דגםרא סר"ק ההץ השגף * לככור עשד צשםאלה שרך-יפש בשעהש

 שהכוצכ החרשח חמסה ש עוהחרוש כחק: דגגןפ הכלל לפי ד1 טתרץ לקרכתים
 בו"אששצה טזירה בדפעטה לכא צריף אחר כמקש נמצא שאים חעיש לההיקוהח8ץ

 ולא ביטתה דדז4 השזשסח ערףיטשו 4רה ל*ידיעך: הכתוכ רמץבתחלת-הטשמם4
 ולא וכבצד עהטר חשהשצבהודא ז כשםאלה הש םה לתדיעך זשץ מידכבשמאלה

 סרשפ 1טשש יבא וטסולא ההו. כטקש רק שרסצא שלה14טסתברא כרשט מרם חו חיושאחר דנם-
 חיעה כעהכ ההז: הכלל את לכסם דתסמית כטה כאן האביא אוצי' כטיס *אטקשי
 טדוע לבעל-רבדרש לו וריקומה 1 יולנ1ש אינם הסו*הן וכל : הסררש הטואלחולמ
 כי חלח4 ויה ל5רשה שרק ריצב! ולכן פרשן ההלים כאוכ ולא דולם שרעהכחוכ
 שהם 11ן אדם קוזק אהם שמשן! וא אתשי וכשביל-כך השדה4 דוא פרקק4תכת

סריק



 ף ב ד * ח ת6

 חחיש לכז אתנ4 אדמ נאיק: חכתוכ אלא ארם 4יומ כדמכ, ע"יא פעףם ארם,לךףק
 אדם נקראים אתם שיק חיביי משש לסעפ כא ט*קכ4 אתכ4 רק אדם ש4ון כארפויא

 יש אסל ארם שאחם כאתם, הדדוש היה או ארכ4 איש : כתוכ הטק ואלו אדדיפ%א
 תא וזדוש ייסעה, זירך-עצס כתוכ כראשעה פה ום ולכן אהפ עגקרים אה-םשד
 יש וככתה עושר בשסאלה כתוג האח-כ זיצה כסים ולא פימעה רק שרףיטששרש
 שעושר כזק עהיליחז אק אבל אווי רבר ולא "ה רבר רק ומצא עחשק חעסה כהמפכאן
 . ל4כא ששי פמעםוכבור

 לשמה שלא כשטאלה לשנצה פיטינה ז ףל רץמ* שם1פיר,ש
 לשטה שיא עגזכוו ריבדדם כל : בוכוהם הראשמה המשגה ש אמרתיתוכן
 יבעו- אעים עהגדגקם כ" ורא החטאת שכ5רת כשבל החפאת, נק תץכשרים
 ב4 ני,כפים וכע41ם אכים שחכרגים טלטד ז בנטרא מססצת בכמה שפכאכפ

 טץ :שתה : אסר עגעמ-ף החמאת שיר עיר אץק ש רבמ טשה כעם כאשרונ"כ
 בי כפרה כק שז היטמ אכלהם לא הכרגים אתפ אם יכז שןדשיה' אתלכפר
 כושהוןע אלא כ8התו אק ולכן שבתמיה לזי ע1 עכר שאדם עסירח ש סכ8רהחפאת
 חוזוק יהא סבשר-הקרבן ט-גו  בקנ4 ושר4רי41אה טהוקי-התירה שהכדגיכ4 וכהההתוה
א שי" ש עבא שהחפאת טש"ם תלן לתורהוןזם  ג9:ר-ערם שתא כרת בה 
 נק השהה קיום עש ש לא9כא-יפם קשד"סים לעג" ויה שנשרתה ורבפרהר"ל

 אורךיטוכ4 יוש לשכיש דיי פומיוה, שיק טעףם לשסצן דיצמשה שסבח ויאהחכהח

 הףצ 1קת סכחחז קל,9עמ וטרא אעם ארד למי י"-ה שכח פתזוהעי
% מ %"מ,מפמ " שש מ " *ש מ  1 % ש*   

**תדתהןהאתי*1"מ*יהשש
ט ח אי * *ה ר יימ ח מי * ממ  ת  מ  

 כק ושמנשהץ פיר עחק ר ח"מ י ר* סרת ב? את *אמאטר

 ת, קרעא :צי את טתמץ' תמשכפהם
 אףערפק אברהם רן וכי"

נשטפשרןקאתנמיאםתרתןאתנחינחפהי:כי"דודבוקמיפ5"ה*מ
 ומ 9מתיממי

 ג9"
 אל שמ תתצש סו מת טמצ9 מ שענק א*%ן רמ

ן ףחמתמר 4ש*י 6ח משף  גפש נפמ סתשטא "9ר 
מ 1צעחץס חח מ%ח9%שפ  טא מחחק י ס"מ1 



 אחריםרברים

 סכל בע ובחר כהץ .חע%ם בל את שכוא ה'בוא ייתעלח ה"עו"עך
 במאמר חע%ם, נכרא בשבילה אשר הברטאז כוח~ן לחשלים התיח את לע תתןחעטש
 חשראל וכשביל ח(, )כהשלי דרט ואשית שנשיאת חהוה בשביל בראשית י )ב"ר(איל

 כה בפעי דברי הושים הומר: ר'א 8חח צו פ' בג,ר וכ*ח תבואת71 ראשיתשנקראו
 סקיים חהו כה א%ייתא סרחשן חשפתותהן דא%ייתא בסילי דאשתה נש בר כלתניץ
 שער חחיש שש בספר וע" הורעוג שסיא נטע ישא חההו כאלו עסהק חדי וקביחעלס*
 לע תתן מברכין בתחיה ועף חחילה עלהן לברך חו'ל ותתקש בעיז. שחאהך פ.*גד
 הערחואה

 %בסי
 עיי ייל אתרשרח4 לע תתן אטת-לא תות לנו נתן אשר סכרכין

 ולבסוף רעןכ"ח של שסו על נקראת חאדס( שלומד נקודם בתחלח יש עץ בטס'דסבאר
 לכן הילו7 עמם וצח ובתותו חפצו וה בתורת י שנאמר שסו, על נקה*ת שלסד(הוחר
 חקב.ח של שסו על עיין נקראת כי השרתו את לנו תתן לברך חלשור קיםחהקעו
 חלשור. לש,ר%א

 אשר שמשל אמר או"י טברך טח טוי בברכחן דמבו*ר הא לפרש נ"לועפ,ז
 תורד~ בדכוי לעסוק וצתו בסצהזיוקדשע

 יב כו. נא חערב י חכי בח ט0ש יוחנן ה"
 חש % אסו.ריח כך, תגוחי את לנו חמזן חעמים מכל בע בתר אשר אסוחמטוא
 הזא ההשראל. להיה וקילוס למקש חיאח בח שהש סשש ו8ירשא שבברכי4טע%ח
 לא תוהה דדברי טשש ייל חווז4 בדכרי לעסוק סברכת % כברכח קילוס יהרדחוח

 8ח שבעל תווח חייע תרתו את 16 תהן בכרכה אבל שבכתכ בתורח אלאסשמע

 את לך ה*זנה ח: ברטת חננף וכטאטר טעצסה לחדש עתיד הזיק שתלסיד סחאפ*
 תורה, חדברחן. עשרת אלו לחזהז, לחגוהזם. כתבתי אשר וחטצוח חזהירח חאבןלוחחן
 סל0ר גמרא. זח להיירע וכתובינג נבה"ם אח כהבתי אשר סשטן % חוטצוח טקרא,זו

 עוי. ס" בברכהן פ'ק המחעת ובלהם פז, סום'י או,ה ביי )ועי, מטע4 לטשח נתעשכולם
 אחד כל דהכה יהבץ כתיח לעשק זכעו אשר בעוח-ן עמלע סכל חיקעחח

 השי*ת חנן אהשר את חספר על בגת רשסתי לכן בתורח. חלקו השי*ה לו חנן אשרכפי
 שכרה יחיח זח בד'ת יתעורו ידייעל בדכרי יעיע רעזכסים שתלטהץ אזבח ואם בעיץ. חתלטור בליסור עסקי בעת חדל,אהזי

 בטזמת לראהן כולע תזכח תיה, של לאטתה שאכוץ לי יעזור  בעומשוחשכן
 החשלם.ציק

 ר ב ח םה



 ץ ת נ י ע מנ
 א'ז פרקשבת

 אפי' ההורה מן עיון' יש רלתהומץ שס'ל והרזן "ר'ה שייתבהוור
 ההורה מן עיקר להה81ין אין דילן רלשיס סברי התוי בעלי 51תס דילן,לשזס
 קושית ונס בי-ל, שנשאר מח המי91-א קושית בעו"א מהורץ יהי'שבזה
 יעיש. דנמיא, סחמא על ביע'נ שנשאר "1-ס בנליוןיגרע"א

 חשבת יציאת ב6שנח 6כלתין בייש כ'דף
 ושתים לבעה*ב בפנים ארבע שהן*גים

 פשט כיצד בחוץ, חעוסר לעני בחוץ ארבעשהן
 בעה*ב של ידו לתוך ונתן לפנים יוץ אתהע4
 ונתן לחוץ ידו את בעה"ב פשס כף,חייב

 יע*ו. חטב בעח'ב ענ; של ידולתוך
 ל6ידק 6צינו שפיר ד6שנח לשון 6סירהנה

 להתחיל לההנא רניהח הוארלפעסים
 חתחיל ד,וא ברישאי 6יניח רסליק מאילפרש

 ואחיכ בפנים ארבע שחן בשתים תחילהבבעח.ב
 גיצד לפרש וכשבא בחוץ, ארבע שהןבשתים
 מקודם, עני ברין 6תחילרינייחו

 ע"כ וא*י
 דלפע6ים מאי ב~ה קפירא רליכא ס~הסוכח
 ברישא, סיניח רסליק 6אי לפרש חתנאסתחיל
 יןו בהדיא דחכא חרין שפרש ש6רייקוכם1

 אהח. שאבארכ16
 רלקסן "תוס' רברי על להקשות ל1 ישולכן

 חוא שם רחנח מדליקין ב6ח פרקשבריש
 רלפע6ים דשם הסשנח 6סדר התוס'רמדייק
 וע"ש, ברישא 6יניה רסליק 6אי חתנאמפרש

 כ4 ר16כח חוא נפי דהכא המשנח ש6ןוכית
 שבק אטאי רתקשח היא ליחורה וראיא,כ
 שהיא דהכא ה6וגח פן הכי ספי סליייקחת41'

 שבריש חודצנח עד בוח ונטר ה6כילתןבריש
 רוקא. מרליקץ ב6חפרק

 חתוס' וברי על לכאורה לחקשות לן ישרערך
 חתנא קהני רלהכי שכהבו בסהדהכא

 חשבת, הוצאת בלשת ולא חשבת יוהאתבלשון
 יצא דאל רקרא 6שום נקט, רקרא לישנאסשום
 רף בעירובין מיניח דררשינן הוא 66ק161איש
 הכלי עם יצא אל הטנו חוצאח, לא,ס1ר,"1

 ראיית 11 6אי קשה ולכאורה וע"ש, ח6ןללקט
 נ"א בדף נופח רבעירובין כיון 6שם,חתוס'
 לחיסור יצא דאל קרא 6חאי ר*ע ר6פיקחהש

 חתוסו ובא6ת חוצאח, לאיסור ולא רוקא,תדימין
 בעירובץ דשם יונתן ר' על הך ר6קשח חהוגופא
 הוא יצא דאל שחקרא רס-ר א6אי ע-ב, י*ובדף
 שניתן לאו בד'ח וע"ו הוצאח, לאיסורדוקא

 כף. ב,ר 6יתתלאוהרת
 לטו6ר צריכץ עיכ השי, רעת 4ישב יייולכן

 להתוס' להו ניופ רלא הואר6ש1*ה
 הוא לפעטש רע.כ דווכא, הסשנח 6ן נפילדייק
 ברישא 6ינח רסליק ש4 לפרש להתנארניחא
 ובריש רגמרא וססת6א כיון חטטסדלעיל
 מיל דריקו חוח נררים 6ס'_ ובריו ניר,6ס,

 לסידק שמצינן סה דהבו4 שב8כילתץחסשנטת
אקחש



בתן פ"*שמ5טעי5
 מאי לפרש לההנא ניחא ילפעפים5ע"יע
 *ברי* חטשצה מן ה5נו ברישא, מעיחדסליק
 סוטנין, בסה פרק ושברי* פ-ליקיף בסהפרק

 פן וע.*. יוצאה אשה בטח פרקושבריש
 אעפ'י דשפ הגפש חכי מרייק לא דהכאחמשנח
 ליח דאית משום עיכ טכילתין, בריששאיא

 דלא אמוא לזהי סעם דשם דגפשלושתסא
 שהגרע-א חאטת ניחי כךו דהכא חפשגח סןדייקו
 פס' בוי,8 דשם ח*-ס בגלית דפקשהשש

 ולא דשפ הגמרא בעלי דשבקו אם8ינדרים,
 חמ*נח מן דהא דחכא, הפשנח טן מלהא חךדייקו
 תשאר וכדלעיל, חכי גמי דפוכח חואדהכא
 הא עכ4פ מ4ם ועישן בצע-ג בוה הגרע*4שם
 כך לרייק להו ניחח דלא דום טגפשהוינן
 גם משיה שחיא, טעם סאיוא דהגשסמ*נח
 מזה דהכח חמעגח מן ופירשו דייקו לאחתופ

 כציל.כלל
 אמאי דהכא חרין על חשהא דתקשח ליי81'3

 דע'כ סית כך דהכא במשנח וריקדמפרש
 דלא ונדרש נזיר שברי,1 דשם טגמראמעח
 מאיוה דהכא חמעגח טן כך 94ק להוניזשש
 לזה, חרין גם חש* לא אמאי וא'כ *יהקשסעם
 חוא אטאי ספי לן דתק*ח חוא ע1ראלא
 ברי* כדאמרען לוה ראיה חר-ן עוודמסיק
 פיניח דסליק מאי מפר* דוטנין תדר,נדרש
 הוא ופח דשם הגמרא דטסגית כית סףברישא
 לריק דשם להגפש ניוח דלא בהרואדמאה
 עוי פצי איך וא'כ כלל דהכא חפשנח מןהכי

 דשם. מגמרא ראיח ע1ר לחביאחרין
 לפע"ר נראח בזח, חר-ן דעת לת*ב ידי1עיכ

 דלא חוא דמשו.ח סובר שהר-ןלמימר
 חמשנח מן ונדרים בנזיר דשם חגפשמביא
 הגפש שחוצרך טה דכל משום פידי,רחיא
 המשניות דמוקי חוא דרבא מחטת חוא לזחדשם
 וממילא טחסרי, בחסורי ונדרש נדר *2רישדשם
 דסליק במשי הללו *הפשגיות עיצילאליבף
 ולפיקך ברישא, דשם חהגא דמפרש חואמיניה
 דאיה להביא דשס הגמרא נמי יהוכוקוהרש

 מינא"ן נמי *סטח םה דה83 חמשניאסכל
 ברישאי מיניח דסלק פי חתנא חרשדיטמן
 דהתם הסתיא כל דאולי חוא דרבא אליבאכון

 מס' *ברי,1 דגמרא בסוגיא בהדיאכמבואר
 טגיא דלא ושש דמשויה חרין סובר יע"ש,נזיר

 שהתנא וחכח, חפשנח מן גפ דווםחגפש
 בריאהו מיניח דסליק פ9 דמפר* חוא נמידהכא
 דשם הגפש דאאלי הוא דרבא דאליבאמשום
 מן תחווין איסור דלית דס*ל חוא דיב8תהת
 לא נמי סילין יי'ב תחומין אפילו כללחתורה
 פיק בסוף בואףא חרא'ש מיניח *מוכיהכמו

 בעירובין *ם לאב5 רבא דאטר מהאדעירוביא
 יע'*. מררבנן אלא איע תחומין עיח מ*1דף

 כללו התורה פן תחומין לרבא 4ח יייתוכיון
 חמענח מן רא" ליכח לדידיה ודאיאיכ

 חוא דלפעמים נמי מיניח למידק כלל,דהכא
 ברישא מיניח דסליק ש"וי לפרש להתנאדניהא
 א"כ כלל. חתודח מן תחומק לרבא ליה דליתכיון

 לאטיר נמי איש יצא דאל חקדא לדיריהעיי
 הרי לריייה תמצא נאמרה, דוקא בלחווחוצאה
 משה ויצו של חקרא ח5נו חוצאח 94סורקראי

 במשנח כפירון-י וטמה בסהנח קולויעבירו
 הוא יצא דאל חקרא נמי תן יע-*,דהכא
 דהכא חחשסי שפביא כפו וחסעם הוצאהלאיסור
 טרי איצסריך שש גרוע מלאכה דאוצאחמשום
 והד דבעח"ב להוצאח הד חוצאוא לאיסורקראי

 בד-ה דהכא בתוס, *מבואר כמו דענקלהוצאח
 ייו של *הקרא וכית 'ע-ש. וט' בעה4בפעס
 נאמרה דבעה4ב 5וצאה 4רפור י4י וטפר.משח
 נדבח להביא לרה4ר מרהיי תפיקו לאח5נו
 יצא דאל קרא ש-כ סמילא כפירש*' ליחלפחנח
  ועצאחלעניקאי איסור על הסן את ללקוסאיוו
 פע א8. 4ם 4ם וחו 4 זטן פ ש"םמת

 בז* סמ*ט5ם
 קראי תרי ד"רכא ויא דרבא י48בא1כיון

 ע-כ יצא דאל וחקרא ועצאהלאישר
 שבר מ*ףח ינ*לי גאפ-ה דעגי הוצאחלאיסור
 סכיא דלא י"שי שפיר ודאי דרבא דאליבא8"ן

שם



צ ן רזב י 4ק תש זי טב
 עהקש=ח תיטדכ הץ טמט4

 וספרש ועא סעיח רס*ק שף רדמקרעא
 רס"ל ררבא אליבא רבאסת משום ברישאחתנא
 בלחוד דעני הוצאח לאיסור יצא ראלשהקרא
 סבוררת ראיה דהכא המשנח מן אין א"כנאמר.
 ברישא סיניה רסליק מאי חחנא מפרשרלפעסים
 סצינן דשפיר בזה' קפידח רליבאולאשסעינן

 בדין לפרו חתנא רההחיל הוא רמשחחלמומר
 סשום היינו רבעה-ב, הו?אה סקורם עניהוצאת
 סקרא תחילח בתורח דשקים הוא דענישחקרא
 דעני להוצאה שהוא י?א ראל שהקרארכעהיב,

 סשח חצו  פיל והקרא בשלח' כפרשת רכתיכהוא
 ר5תיב הוא רבעהיב הוצאח לאיסור שנאמרהונר'

 וח סשוס אפשר 1ח"5  עי-ו' ויקהל בפ'לאחריו
 לפרוו להתחיל דה5א להתנא ליח רניחאהוא
 קפידא רליכא סשום ולא סקוים עני הוצאתבדין

 בריוא' סיניה רסליק מאי רמפרש באםכמלתא
 ארבש שהן בשתים סתחילח כלל רהתחילוחאי

 חטט בחוץ' ארבע שחן כשתים ולאסכפנים

 וחוצאת ראע'פ רבותא בוח נמי להשמיעטכרי
 סשה לוום הו' סיה רויצו סקרא שהואבעה-ב
 חשאת חייב נמי אפ"ח לשם נרבח להביאכדי
 הוא לפיכך ס?וח' לשם אפילו שחוציאכאם

 כשבא אבל בבעה-ב תחילה לאיירירהתחיל
  פישיוי ודאי בפרושרם הוצאח של חדיניםלפרוו
 סקור5 דעני רינו סתחילה לפרש דהוכרחחאי
 תהילה בתורה רמוקדם הוא דעני שחקראסשום

 לסימר סצינן שפיר ררבא דחליבא יייטכדלעיל'
 לשט רסידר הוא כך סשום רה5א התנאכונת

  המונח סן ראי ליכא ודאי אליבי' ואיכהמשנח
 סאי לפרש להתנא רניחא הוא רלפעמיםרהכא
 במילתא קפידא רלי5א סשום ברישא סיניהרסליק
 ניתא שלא סה וע"ן רסו5ר הוא רסשךחוכיון

 הפשגה סן לחביא ונררים נויד רנסראלהסוגיא
 דחוירחו הש דואם ררבא דאליבא סשוסדהכח
 יזיחי כיט ררבא ואליבא וח לבל רחתםהגפש
 וכרלעיל' כלל דהכא המשנח סן ראיחליכא
 מן רשם חגמרא מביא רלא הוא חאמתסשו'ח

 4ה הית לסאן אולם מיד" דהכאהמשנח
 איש יצא ראל והסרא טערח סן שיצאבתחומיף
 דעני הוצאח ולאיסור נ4מרה תהופיןלאי10ר
 רנפסא הוא וגר סשה רויצו קרא סהדודבעה-ב

 רהכא אמשנח סן אפקי ודאי לדיויה' ווףכלח
  רלפעסים סיניה סטח דע-כ ש0יינן' שפירנמי
 ברישא מיניח רסליק סאי לפרוו לחחנאניתא
 ליכא לדידיח חשחא דהא בסלתא קפידאוליכח
 רחחויל ויא דלעיל אחרינא 5עמא משוםלסימר
 ליכא לדיייח כיט סקודם חעני בו4יאתלפרוו
 ודגעה'ב דעני בין הוצאה לאיסור קרא הדאלא
 בזה ס*יא רליכא להוסשינן כיי רק וראואלא
 בריש41 סעיה רסליט סאי לפרוו 0ציושפיר

 כניל. כך המשנח רסירר וואלה5י
 רבא טח 18ר ייב 5ת פבי ט"1דהנה

 רהגי לההוא דעירובץ, פ"ק בסוףלתרן
 מן תחומין 4ר81י על ד*קין התם היאר'

 ח54 וע-ש' איש יצא י1א 6קרח ויאהתורח

 דיו ר45ל הוא נמי בתפ אשי רבססהסא
 רהב בתחומין  י5-פ התורח סן עיקרלתחופין
 וסיעתו, הרסב'ם וכדשת רי* לוךס אפימילץ
 איכ די* הש-ס המסדר הוא אשי שרביייט
 אוצאה אי10ר 5עם לפרש אנו צריכיןודאי

 ויא ריצו קרא סחר רק הוא נמירסשנהט
 דשני להוצאה ובין רבזזדב לחויאה ביןדילפינן

 קרא 4קר לד'ייה כיט חפירשץכסשסעות
 ולא נאמרח תדופין לאי5ור עכ"פ איש יצאי1א
 כך סובר שהר-ן וכיט כרלעיל הוצאהאי5ד
 דהכא אמשנח סן נמי רפדיק הא שפירסשחח
 דליכא ל41חסעינן כרי כך המשנח לשק סידר~חכי
 ר0ליק מאו מפרש דהמנץ בסאי ב6לתאקפיוא
 בריוא ליה רפתח מאי ודמנץ בריש4מיניה
 וכדאמרינן בלשק *ברע ראי' הר-ן רמבוחווח
 לרבריו ססו לראי' לאו 1גדר נררים גמראסיש
 היינו בעלמח לסניף אלא משם, ר6ביאהוא
 לרבא ראיח רס8יא ויא דהתם ווהג6!טוכמו
 ובסכלתעדהכא דלקמן משניות הגי 6ילדהתם
 ספרו פששי ולפעמים בוח קפידא ליכארע"5

סו4י



 ן ר"ב 9 יקצת עי טבי

 אי לרב טי ק ברקפ ןמח א*קמי
 הפשנח סן אפילו כך' לסידק מציע שפירדלעיל
 11"ן לרעת לפרש רנ-ל הוא זח כל טף'דה3א

 וכרלעיל.דהגא
 בחגיגח שם שיסתם לפום ויא דהכא ההוסיאולם

 דלש-ס בהריא שם שכתבו עיב ייזדף
 ומשמע כלל' החורח סן תחומין דליתא דיאדילן

 ועיש לדש לית נמי סילין די-ב תחומיןשאפי*

 חמאויר כדעת דס4ל וה5נו וכו'י דכתיבבדי"
 שסוגיח וכמו יע4שי יעירובין פיק שבסוףוהרסב*ן
 רבא דאמר מהא דעירובין פ-ק בסוף שםהוטו'ש

 אפי* ויינו מדרבנן אלא אינ1 דתחומץלאב"
 דחכא לההוס' ס-ל 3ן לא, נמי מילין ד"בתחוסין
 תחומץ לית דילן דלש*ס להלכח ג-כ בחגיגחודהתם
 נמי מילין ד"ב תחוסין אפילו גלל' התורתסן
 דס4ל סזום ואפשר דלעילי פוסקים הני וכדיתל8

 במאי ד1רובץ בפ-ק דשם אשי רבד8פילו
 בא לא כתיבי יצא אל יוויא אל גתיב מידאמר
 התם ח85 ר, דחני להך אלא ולתרץלפרש
 עיקר ע4כ ח"ידיח חתורה סן בתחוסץד~ען
 לרב אבל נאמרח, תויסץ לאיסור יצא דאלהשרא

 לתחומץ דורן כרבא נמי דס4ל אפשר לעצמואשי
 הוצאה לאיסור יצא דאל ועיקר כלל, חתורחמן

 ולחני להתוט' ס4ל 3ן וכילעילי נאמרהדעני
 פיק שבסוף ברמ2-ן נסי 1ע'ין דלעיל,פוסקים
 דלש*ס בהייא דס*ל דשם 1במא41רדעירובין
 סת גלל,וח"נו ההורה מן לתחוסין אץדילן

 יציאה לשץ חהנא נקס דלהכי הכא נסישכתבו
 יצא אל דכתיב דקרא לישנא משום ועצאת8%
 "ז דף בעירובץ מיניה ודרשינן ממקוטאיש
 חסן את ללקס הילי עם יצא שאל ועצאתע4ב
 לבסוף החם סתרץ אשי דרב מאי איכפתולא

 לאיסור דמשמע חוא יצא דאל שהקראלתיפך
 כתיב דמי חוצאת, לאיסור ולא דוקאהחומץ
 משום והיינו וע*ז, גתיב יצא אל יוייואאל

 להך דוקא יאפשר ראיה, אינו איימדרב
 חוא התורה, סן בתחומין דלוקין תתא רידתני

 ייא דאל הקרא את אליב'למדרשדמוגרהץ

 אפשר לעצמו אשי רב אבל תחוסיאלאיסור

 סן תחומין ליגא דילן דלש-ס סובר נסיודאי
 ורו אדר-ע דפליגי, דרבנן אליבא כלל,ההורח

 והרא'ש והרמב-ן חסא41ר שמביא כמוחייא
 וכיון לחדיא, ראי' שבגמרא מקומות מכמחראי'
 השהא נמי שפיר לפיכך דחכא חתטי דעתשכן

 כלל דהכח הסשנה סן דייקו ולא דשבקוחאי
 דמפרז הוא מיניח דסליק סמאי שהתנאסח

 שבריש דלקסן הסשנה מן מלהא הך ספיחייקו
 חוא דלדעהם סשום והתנו טדליקיןי בסחפרק

 דאל שהקרא חוצאח לאיסור קראי הרידאיכ8
 דילן לש'ס נאסרה הוצאה לאיסור נמייצא

 נסק אשי לרב אפילו לכויע דר"ע דרבנןאליבא

 הוצאח לאיסור הוא יצא דאל הקראוממילא

 לסידק ראי' ליכא וא.כ כדלעיל נאסדחדעני
 למימר מצינן דשפיר כלל דהכא המשנת מןכך

 ספני כך דנקס הוא א"יינא סטעסאדאפשר
 מקודפהקרא בתורח דמוקדם חואשהקראדעני

 בדיני לפרש חתנא דההחיל הוא להכידבעח*ב
 ובילעיל. מקורם דעניחוצאה

 לתירץ לחקשות אגתי לן יש זח יפ"אולם
 דמקשח ריב.א קושית על דהנח דהכשר-ת

 חוא א5אי מגילתין שבריש חשבת יציאתבהוס,
 תוצאות בדיני לאיריי חתנא הכחדהתחיל
 הוא גר, מלאכות אבות שארי דיניסקודם
 החג חהוח דבר דהוצאח משום חר"ת שםדסתרץ
 וע-ז מהחילה לשנות דרגיל חוא התוה דברוכל

 איחא ואם ראשון, שבריבור חשבת יציאתבתאי
 דלית ס'ל דהכ8 חתוס, זבעלי זביארתיכסו

 דאל ושהקרא גלל חתורה מן עיקרלתחומין
 חו.ל ספי 48י נאמרח חוצאת לאיסור נסייצא
 טפי בפשיסות חריב.8 קושית לתרץלרית
 חוצאות בדינ, לאיריי התנא. דחתחול הואדלהכי
 חוא הפרשח דכסדר משום 8-מ שארימקורם
 שהוא יצא דאל קרא דהא כך, ההנאדשנת
 סקרא בתורה מוקדם חוא דעני חוצאחלאיסור

 בשלת בפ' הוא יצח דאל שהקרא 8-מ,דשארי
 זלאחר יושת בפ' ההא מל8כח תקזו דלחוהקרא



ניץן %91שמ1טעי
 רסתרץ הוא גומא וכיוןשהר*ת בשלחעת'*,פ'
 טפי ופ*כ דשם רש*י לרעת ב"ק סס' ברישכך
 רהכא, חריג'פ לקושית חכי ג-כ לחרץהו"ל

 ספי. בפשיטותוהוח
 לסיסר צריכין ע-כ כר תייץ ייפ כייופלפ

 .חתוס' בעלי חני כל על חולקשר-ח

 להחומין דאין שסוברים במה לעילשהבאתי
 עכ"פ רי* סובר חופ פלפ כלל חתורחסן

 לפיסור יצפ רפל דקרא החורח מן עיקרלתחוסין
 רב וכדאמר הוצפח לפיסור ולפ נפסרחתחומין

 פל יוציפ פל כתיב סי בעירובין שםפשי
 סשח רויצו קרפ רחד דסובר וכיון כתיב,יצפ
 וכרעת רבעח*ב ובין דעני בין הוצאח לאיסרהופ
 שפיר השתפ פ'כ חר-ת רעת גן דלעילחרץ
 דבר דהוצפח סשום לתרז הר"ת דהוכרחחפ
 סקורם חוצפח בדין לאירויי דחתחיל חואחהוה

 סשום לחירוצי ליכפ לדידיח דהשתפ פ"םשפרי
 דפ"כ כך, חהנפ דשנאח הופ חפרשחכסדר
 פ'ם בשפרי לפירויי להתחיל הו-ל ספיפדרבח

 פיסור דין דכל כיע הוצפז בדין ואח.כמקודם,
 ס*ה ויצו סקרא פלפ ילפינן רלא חופהוצפה
 סלפכוח אבות שפרי של איסור הדין פררכהפ-כ
 פיסור סרין ספי בתורח נטי דמוקדםהוא

 בפרשח הוא מלאכח תעשו דלפ שהקרפהוצאה
 אלפ ויקהל' בפ' הו4 סשה דויצו וחקרפיהרו

 חוא שפיר החוה רבר דהוצאח משוםוראי
 שהקרפ רס"ל כיון כך להרז הר-תרהוכרח
 לפיסור ולפ נאסרה תחוטין לפיסור יצפדאל

 וכדלעיל. כללהוצאח
 ע-כ חייק שרית ~ברץ וססד יחי'וקצת

 לתחוסין דפין דס"ל חתוס', בעליהני
 קצתראיה לחביא לן יש כלל "תורה סןעיקר

 דף בס1ך שטיר*1 ססת גוטח הר-תטדברי
 בעינן חפ חגסרפ חתם רקפריך הפ דעל ע"פד'

 חסעם חר-ת דמפר* זיפ ד'י מקום סע-געקירח
 חרגילות *אין סצד בעלמפ, סברח סצרמזה
 שם טפר* הוא מד'. טחות בסקום חפזלהניח
 דסשסע מסקוסו אי* יצא ד4ל חקר4 מצדהסעם

 מסקוסו להוציפ שלפ כלוסר פח5ז. נקידקאי
 דף געירובין ים דדרשינן משום חטץישל
 לחוציפ שלפ יוציא פל חינו יצפי דאל הקרפהז
 פלח חשוג לפ ומקום חפז' של טסקוסו חהפזפת
 ש11"ח איחפ ואם יע-*, סד' בפחות ולפבד'

 חתו5פ' ויז.עת ודחגש, דשם הרץ יזשח סוברנסי
 פל הי1 אוצווה לאי5ר יצפ דחל שהקראדלעיל
 לפר* דהיצרך חוא פסאי שיי חחפזי פחיציפ
 לתרו ניחפ ולפ בעלספ סברח סצד פירכאהך
 הו"י, וכדתריץ יצ4 דאל חקרפ סצד ספיליח
 דאל שחקרח 1בר שהרית סשום ודפי4לפ
 וכרלעיל נפסרח בלחוד תחומין לאי5ריצפ

 ניכ מהורץ יחפ ובזח כך רוקפ לפר* דיכראלהכי
 על ש4פ .ל"ד כדף לקסן המפרשים שמקשיםסח

 כן *ם. פהח *פבאר כ1 דשם, ר"תדבר!
 הני על בזח שחולק הר"ת דעת ל5ר*צריגין
 דלשיל. הו-ן גרעת וסובר דלעיל חתוספ'בעלי

 רצו של קרפ חד פל4 ליכ4 הוצ~שהרלאי5ר
 כנ'ל' סהץ עליו תיקשח ולפ בלחוד'סשח
 דסתורץ חופ סח*תפ א"כ נפסר שכןדכיון

 על דהנח גפשיסותי דהגפ המרש-פיוית
 בעהיג פשס בד-ח חתוס1 הכא שכתבמח
 והפי גרוע סלפכח דחוצפח תרע טי,ידו

 לייצפת חד זיצ4ה לפי5ר קרפי הר!סדאיצסריך
 סטעם וראי וח1% עשיר להוצפה חדעני

 המר*יפ וקסקשח היפי גרועח סלאכחזיצאח

 להה סגי לפ אמאי כך לטרש חתוס' דיצרךפסאי
 דהוחוה תדע *בועות בריש חתומפ' שפירשוכסו

 לקרפ כ% מרפיצסריך חופ, גרועחסלאכח
 כן 1ע4*, בסשכן דדיא אעפ"י ווצפח,לאיסר

 וע"*. בהל ונשאר המרש"א הכפסק*ח
 בעלי עם חולק שחר"ת *ב~שוחי סחדלפום

 ד1זצה דלפי5ר וסיל דחכפיההוספ'
 לא מהשהא פ-כ ארלויל, קרפ חד פלאליכפ
 גופפ ד1ית ההם דדהפ סמיי סזאתקשת
 בעלי סהם ולפ כן, רההם ההדע דמפרשזיפ
 חאי שפיר וראי לשצסו ור"ת וש-ש.תו5פי
 ליכפ לדידיה רבאסת יען כךי התםדפיר*

אלפ



 ן רעב א, *וקשנת י ע טב
 ח4כ כדלעיל. הוצאח לאיסר קרא הדאלא
 פלאכח דהוצאח ההדע לפוש ימוכרח הואע-כ
 אעפא שרח כלל סדאיצטריך חיינו היאגיועה
 תרי ליכא באמת דלרידיח כיק במוכן,דדיח
 התוספ' וברי סתם אולם הוצאח, לאיסרקראי
 לאיסר דאיכא חוא קראי ותרי וס4לדהכא
 איכ בהדיא, חכח וכתבו שסביאין כסוחוצאה
 יפייוו חאי שפיי חוא נסי ודאו סלתאלאלומי
 לאישר קראי תרי סדאיצסריך דהכאהתרש
 תרי דאיכח הוא באסת דלועתם כיקהוצאח

 כנ-ל.קואי
 רסולק הוא לעיל שבארנו סה לפא נמירכן

 שם דמששח במאי חגרע-א קושיתחשתא

 לא אסאי רהתם, חש-ס בגליון ניריםברי*
 המשנח סן גם הוכחח וחרהם חסוניאסביא
 וסליק מאי התנא ומ9רש ויא ולפעסיםרהכ4ש
 דהסוניא כיון החע וכדלעיל, ועיש בוישאמיניח
 וע-ש, וכרלעיל וקיימינן ה!א ירבא אליבארחתם
 הסשנח סז לאבוהי ליכא ודאי לרידייזא4כ
 התורח מן תחוסין לרבא ליח ולית כיון כך,דחגח
 ססילא 8-כ לעיל. שחבאתי הרא-ש כחוכחתכלל,
  ושפיו כיון כלל, דדגא חמשנח סן ראי'ליכא
 והכא ההנא וחתחיל דהאי חטעם למימומצי
 משום היינו סקורם, ועני הוצאח בדיןלפרש
 תחילה בת!רוק וסוקדם חוא ושישהקרא
 לפוש. כנלפע-ו וכולעיל ובעח'ב ושצאחסקודם

 ק!שות ופ יח!רץ 51וה הת!ס'י דברי על 5'א הסשר יקושיחתרוז
 לרעא. הת51' רעת שפרהה הרשב4אהדושי

 ארם של ידו אביי, בעי בגסרא, ע-ב ג'דף

 רבנן קנסו!ע סי כרסלית. שתעשחמוי
 סלאא טץ חיתח ת"ש ל8. או לגכ"לאחיורי
 להחזירוג אסוו חיא הגי לועז, והוציאחפייות
 קמפלגי בהא לומ 5אר לחחויוח סוהר אידךותניא
 וסיא, ככרסלית לאו וס-ס יסיא ככרסליתס-ס
 קשיא ולא ומיא כבוסלית סבף רכו'עלא
 לססח סעשיח. לסעלח וכאן סעשרח למסחכאן

 ווךש, ובנן קנטוחו לא סעשרה למעלחרבנן, קגשדי וחתיא הוא ריח לאהד כיקמעשרה
 שש1 מישרה לסעלח הא סקשוג ההוספ'רהנה

 ויא נסי לכתאולח אפילו פס!יסקום
 שחבר"תא וסשני ולחחויוח' לחהץאחוסוהי
 לסטח סתחילח שחוציאה באם שאפילוקס"ל
 וסוהר הוא אפיח חיוב במשום שעאסעשוח
 פסור סקום ירך סעשרה לסעלח דוךלהחזירה

ושיש;
 ההוספ' של ס4ר אפאי ב"8 הספר קמקשחרלזה

 כתב שההוס'גופח כיון חךי סלחקשותאפי'
 וסוהר חוא לו-י דד!קא ע-א ק'8 ביףלקפן

 ס9שרה לסעלח ורך לספינה הים מןחסלטול
 פטור ב5ק!ם שם חחפז געיח שאףאפילו

 דד!קא וס-ל פליגי חכמים אבל סעשרהישלסעלח
 אבל רסוהר ח!א פס!ר, בסקום שם שמניהבאם
 מקשים, איך וא-כ לאי לאבאם

 וסשה ומכ-ש נסי, לכתחילח אפילוסעשרח לסעלר"
 חאמת. אליבא דדגא תירוצםלפום
 רעת מרחה נסי הרשב-8 שחעהף הגםרהנה

 לתרז לי ניאח זאת בכל סדינא,ההוס'
 כאן ועו סבו שההוספ' ולסימר' ההוספ'ועת
 מניח שלא באם וסיל ריי על חכסים פליגילא

 או לו-ח הכוסלית סן שסוציא באםאפילו ואס!י ה81 סעשרה שלסעלח פסור בסקוםהחפז
 סלסול לענין אלא סעשיח לסעלח ורךלרח"
 כית כן' ום'ל הוא לשם חכרסלית סן ווקאחפז

 שהוא כמו בסשסו נשאר הכרסליתשישות
 בסה כלל ירסלית חשם סממ ססתלק!אימ

 סן כסו לרי4 ש לוה-י החשז מסמשמטלטל
 חים סן כרסלית רשות נסתלק שלא לספינחהים
 סשחח שהו(4 כסו בסקוסו נשאו אלאכלל
 הים מן הסלסול שאפילו חתם ובנן סברישפיר
 נמי סעוויח לסעלח ררך לריה הים פן אולספינח
 סעשיח בלסעלח שם מגיח שאין באםאטוי'
 כיסלית הרשות נסתלק שלא כית פסור'בסקופ

9מגו



 1 יזב 4י פקשבת י ע טב
 המים ש חהפץ ססט שטלטל כסח כללססט
 שוף" כסו נשאר ששליו כרסלית רשותאלא
 לר*ח, סרחא לסלסל שאסור היכא כיא-כ

 לרכ2ן מששרהי לסעלח דרך לרח.י סר'חאו
 נמי כן פסור, בפקום שמח סניח שלאבאם

 לרח" הברסלית סן חטלסול ה1א אסורלדידהו
 שאין זסן כל סשקיהי לסעלח דרך לר-חאו

 גיק מששר* שלסשלח הפטור כסקום שםסניח
 כפני רשות להיות דגזור חש חכרסליתשעל
 כמו ולר-ח לרחץ ססט חסלסול לא%רשצסוא
 לרהץ. סריח או לר-ה, סרחץ חסלסולשאסור

 ככלסלית הץ שעשאחו בסה יהיא בניוןאולם
 כדי מעשרהי לססח לר-חכשהוציאו

 כזח סעשרה לססח דרך לחהדרח אסורשיחא
 לסשלה דרך יש45פ פחים נסי דר" רכנןאפילו
 דמותר 8וא ויחי פשר סקום ששאסעשרח
 גופח ה5רסלית שנ:ט שההפץ כיוןלההזירח

 כיק א-5 סששרה, לסשלח ררך סחוורהמוא
 טעשרח למעלח סששרה סלססח ירו אתשהכניס
 עשאוחו לא דהא סידה כרסלית חשםנתבסל

 ירו את להגביח אפילו אסור שיהאככרסלית
 מריח סעשרה סלססח אפילו דחא לסשלה'סלססח
 ולהגביח חפץ בידו ליסול דסותר ויא נסיגופא

 ולשו,ות לאסור ינולים איך הרכ סששרהילסעלח
 שיהא מעשרה לססח כשהוציח כרסלית ידואת
 דמותר כיק סששרה, לסשלח להגכיח אפהיאסור
 פ"ח סששרח סלססה ליסול לכתאילחאפילו

 להגכיה דסותר וכיון סישרח, לסשלחולהגביח
 תיקי א-כ סששרחי סלסטה וטשץ שם ירואת

 שלמעלח לאיר דעזפץ עם הז אתכשחכניס
 כיק מידה כרסלית הוום גתבסל ססילאמששרהי
 חשם וכיקד2תבטל לשטי ידו את להכ2יסדמותר
 לההזירח דסותר 8וא ססילא א-5 סירוכרסלית
 אפילו דוש סתחולח, שם ששומד לרה.ימשם

 מששרה סלסשלח ליטל דמותר הוא נסילכתאילח
 סצז4רה, לסשלח דרך לרחי ולווכ2יסשבר-ח

 ד1ה ולא חשתא תיקשח לא אי5 שכףוכען
 התוספ' לדשת דלקמן התויפ' סדשת כללי4תירץ

 לההיא דהכא סלתא חך דוסח ד4רן פשוםדהכא,
 אשו8פ' דבוי ולתרץ לפרש 3נ.ל כלל,דהתם

דהכא,

 ורדוור וסקשח דמר41ה האו שאולוןדע
 כסאו דהכא חתוספ' לישתחרשכ-ח

 מצשרה לסעלה דרך ידו את לההירדחתירו
 סעשרה, לסטה סתהילח כשה1ציאאפילו

 דח4י
 חידי ד18קי דכטמוך לאוקיטהא חגמרא פיךסאו
 ולא דמיח4 ככרסלית ולש סששרח לסטהואידי
 לא מבערי סשאשוס4 וטק סכשא, טקקשיא

קנסווי
 וקפריך רבנף קגטחו סשהשיכח רבנן,

 דאו סעהזיכה ססחבר4 איפבא אדרבההגמרא

 לא חטאהי היוב לידי ד*תא הוא סירו ליחשוי
 וע4שי רבנןלק18%2

 יועת אותא ראס הרובי4 הידחר סקשחדקא
 דרו לחהוירח ש45פ דמותר יח5חהתוספ'

 לא "54 סעשר,4 לסטה כשהוציא אפף ס"למעלה

 אתימצי
 לה-

 א8ילוכק181ציאו כלל, חטאת היוכ
 דמצי כיק סהז שדי יהא דלמהסשחייכהי
 אלא סצשר41 לסשלה דרך ש'י כהיתרלההדרח
 רלא סזה ט1כה י54 8ךי דפריך *ש דהגמראכיק
 פוושהה לסטה ש8רציא1 באם אלא התוספ'ייועת
 5ן סששר41 לסעלה דרך אפילו לההירחדאסור
 חתוספ' ישת ומרהה דה5א הרשכ-א הודחיסקו*ה

 הרש.סדינא
 קושיא אפילו לתרזי רחוק 4ץן יפע4דאךלם

 יז1י למימר סצינן דשפיר ג-3י 11שצ1סח
 דדאח לאוקימתא אלא הייי להתוספ' ס4ל לאכאן

 יידו סש1פ דסיא, ככרסיית דלס41שדאמרינן
 משךה בה1יא4 כפירשע טירא ג*ח כתרלש
 זו. שקימתא דלשט נהד שפיר התוטפ'טבר
  שנתכ 5פ1 וכעו4י, שוגג לגב" דסהמרינן*ש

 וש.ש' יר לאווהי רבנן ק2סווי מי בד*ח4תוספ'
 פוושו" למילה דרך אהדור" לענץ עכיפמ-ם
 5ז~ה1ציאה דאפילו למימר דסקלינן מואוראי
 עכיפ להההרח דשתר 18א גמי מעשרהלססה
 שט סייה בשאץ אפילו מעשרח' למעלהדרך
 לידו שעשהט כסה השתא דסברינן כיקההפז,

ככהמליה



 ן רץב א' פרקשבת ' ע טנח
 גרירח גופא בחר לאו דידו משום חיינוגכרמלית,

 ידו ומונח מגופוי היד שנקצץ כסו רוספואיכ
 כי וא"כ עצסמ בפני מעשרח שלמטה ר.הבשיר
 סעשרח, שלסטה ר'ח באהר ירו שגופוהיכא
 עד שמ החפץ עם ידו לחגביח דסותרהוא

 מגביח הוא פסור לסקום דהח סעשרה,לסעלח
 עומד שגופו אעפע סזח, ירו גרע לא נסיק

 א-כ גרירא' ןפא בחר דלאו כיון ס-םגרחע,
 חחפץ עם ידו אח לחגביח דסוחר, חואבודאי
 דמאי סעשרח, לסעלח עד סעשרח סלמסחשבו
 בחר דלאו כיון ברח-י היא שגופו סח לןאיגפח
 חחפץ עם ידו לחגביח דסוחר 31יט גרירא,גאא
 כרמלית השם נתבסל ואיכ מעשרה, לסעלחשבו
 חחפץ עם ידו אח וסכגיס כשמגביח חייףסיניח,
 לחחדרח נסי דסוחר חוא ודאי ססילא א*כלשם,
 למקום גופח לרחע מעשרה שלמעלח מאוירפשם'
 באויר שמח הניח שלא אע*-י סחחילח,שהו'

 לכחחילח סוחר באסח דהא סעשרה,שלמעלח
 שהוא שבר-ח סעשרה סלסעלח להדיאלחכניס
 נסי דמוחר חוא ודאי א"כ לרה-י, פסורפשם
 פטור הסקום דרך ידו, את לחחזירחשחא

 מעשרח למטח כשהוציא אפילו סעשרחשלסעלח
 כשמחזיר החפץ את שם סניח שאין באופןאפילו

 וכילעיל' סעשרח לסעלחדרך
 אדרבח חגמרא רקפריך דבססוך הפירכאאולם

 אוקיסחא לפום דקאי חוא ססחבראאיפכא
 11דינ1 דסיא, ככרסליח לאו דלכףעדבסמוף
 כפירשא גרירא גופא בחר דידו דסבריסשום

 להיפך, לאחוספ' ס4ל סש41ח וע4ש. בהדיאשם
 שוגג לענין רסקילינן הוא אוקיסחא לההיאניחי

 משום אלא דפיא, ככרסלית דלאו כיוןומבעףי
 ידו, את לחחזיר שלא דקנסינן חוא בעלמאקנס

 אפ-ה וסב:1'י, שוגג לגבי סקליגן ודאיסשו'ח
 סעשרה, למעלה דרך ידו' החזרח לעניןעכ'פ
 ידו, את להחזיר שלא בזה, רמחמרינן הואע-כ
 למסח לר"ח סשחשיכה בסדד שהוציאבאם

 שלחם בהקנס החכפים ויעילו סח דאל.כמעשרח,
 להחזירה רסותר 8וא סבטףי או דבשוגגכיון

 במזיד כשועציא אפילו עוי גאמר אםוחשחא
 לסעלה דרך להחוירח דסוחר 8וא גסיסשחשיכח
 שלא איכנסצא שמה' שאיןמניח אספעמטשרחי
 עכ-פ הוא שיכול כיון כלל דידחו בקנסהועילו
 מקשר", שלסעלה פסור הסקום דרךלחחדרה
 אפילו לחחזירה אסור שיהא נוחנח גמיוהסברח
 דידו כיון סניח שאין באם סעשרח לסעלהדרך
 כמו סמש דיה א"כ חשחא ס-ל גרירח גופאבחר

 דרך לחדיא לרחץ סר'ח וסטלסל ברה-ישצסד
 אוקיסחא לחחיא עיכ ודאי אלא סעשרח,לסעלח
 לסעלח דרך אפילו סלהחוירה, עכיפ דקנסוהוהיא

 ושי~ציא החפץ שם מניח שאין באםסעשרח
 שפיר חגסרא טפריך סשו'ח בכונח,סשחייכח

 סשחשיכה דבהוציא ססחברח איפכא אדרבחדא-כ
 חיוב לידי אחי סצי דהא לסקנסיח חיללא

 דהא  עיח' לו דאץ מייו דקשדי באםחטאת
 סלהחזיר דאסרוחו חוא נמי סעשרחלסעלח

 ליישב. ינ-ל זו אוקימתאלפום

 הריב-4 טגרת לפים ג1ע-ג שנשאר במ" הגרע.ח לקושייתתרוז

 לארם אופרים וכי ראסרינן הא עי ש'" ד'דף
 הכא קססשח חבירו, שיזכח בשבילחסא

 ל-ב, דף בעירובין דאסרינן מחא ס"שחחוספ',
 שלח כדי קלילא איסורא לסעביר לחכרדניחא
 יאכל שלא כדי ה"גו רבה, איסורא ע.חלעכיד
 שאפילו אוסר, וריב-א כו,, ירו על סבלע.ח

 דחחם להתיר, פשם לפשוס אין 4צפולמיביס
 קל איטי ייעשח 1סוסב חאיסר, נעשח לאעד"ן

 הפח בסרביק חכא אבל חמור, איסר יעשחולא
 לא יוגסר וססילא נעשח כבר אימור שלחסעשח
 וכ'. וכי בד'ה וע-ש בידים קל איסור אפילויעשח
 ראסרינן חא 4ל לרעיק לן יש זח לפטהנה

 לסרביק חפשוס לא לעולם ואבע,אלעיל
 רבנן קנסוח לא  בשוגג כצן סשיא ולא חפתאת
 קנסוה במדד וכאן ידו, ~שח לחחןירשלא
 לספשס ליכא דמשיה חתוס' שם וספרשרבנף

לפדביק



ט ן רלנ א' פרקשבת י ע טנ

 דחברתתא משום להותרא. בשוגג הפת אתלסרביק

 מכעו" דמיירי הוא בשוגני קנסוחו רלאחאי
 מי דהכאי חריב-א סברת לפום והשתאוע-*י
 דבשוגג מאי הברייתא את לפרש להתוספ'הכריח
 חיפשוס שלא כרי מבעו-י' רמיירי חוא קנסוהלא

 3יון להיחרא, בשוגג הפת את למדביקמינייו
 שחברייתא נאמר אפילו הריב-אי סברחדלפום
 לההירא מינח למפשס ליכא נבן משחשיכאמתרי

 החם רשאני משחשיכה בשוגג הפח אתלמדביק
 נמי משחשי3ח בשוגג ידו את 3שהוציאשאפילו
 זמן כל כלל האיסור מעשח בזה נעשה לאעדתן
 לר-ה' מידו הפירי או החפז וקשדי הניחשלא
 יבוא שלא כדי להחזירח דהחירו הואלפיכך
 לנקוס בנפשי' יעמוד לא דשמא המור איסורלמץ
 מירו וקודי כ"יי הפרי או החפז את חיוםכל

 בסדביק שלם חסאת' חיוב ליוץ וקאחילר.ח
 האיסר שמעשח 3יון משחש3ה בשוגנ הפתאח
 לן לית ודאי דיוגמרי הוא שמילא נעשהכבר

 דהכפ. 41יב-א סכרח לפוםלהתיר
 על רלא המרש-פ שחבין מח יפוםובשלמא

 דמוקי חוא בלחוד, שלשוגגחכרייחפ
 להיתרא חפשוס שלא וכיי מבעו-י דמ"ריהחוספ'
 ההיא מחמת אפילו פלא ב*וגג' הפח אתלמרביק
 8תוספ' רמוקי הופ נמי במזירי דמחמירברייהא

 למדביק לאיסודא תפשוס שלפ כדי מבע41ידמתרי
 ר*"יי של חחילוק שגם משום בסדרי הפתאת
 לרעת ניחא לפ ג'כ מזידי לענין רמחלקבמאי
 למימר מצינן ששיר ח54 במהרש-חי וע.*התוספ'
 הכריתא אח לאוקמי חתוספ' דמ31רחדאהדי
 חברהחפ אה נמי דמוקי הוא מבע41י' דמתרידמזיד
 חריב'א סברת רלפום אע"ג מבעוץ דמתרידשוגג

 לזה. צריכפ הץ לאשפיר
 משמעות את אסי*"ל שחבין מח י"םאולם

 דלפ מאו ח3וייתא *יק בפשטות,חתוספ'
 מכע41י' רמחרי חתוספ' דמוקי הוא בשוגג,קנסוה
 הפת פת למדביק להיתרא תפשוס שלאכרי

 למדביק לאיסורא תפשוט שלא לענין פבלבשוגג,
 לא כפדדי דקנסוה מה"רייחא במיד חפח"ת

 סשום מבעו"יי דמיירי לאוקמי התוספ'הוצטרך
 *ל החילון נמי התוספ' סובר שפיר מדדדלענין
 לאיסורא, לפשוט יכולים שאין במ8רש.י'

 אפילו וא-3 וע4שי במזיד הפה אתלמדביק
 משהשיכה' שהוציאה מזיד של הברייחאמיירי
 וכיק במזיד הפת למדביק למפשס דיי3אנמי

 בלחיד, דשוגג להברייתא רק המרש"לישלדעת
 שלא כדי מבעו'יי דמיירי התוספ' רמוקיהוא

 משהשיכה' בשוגג הפת את למדביק להיחראלפשוס
 לפום הא ולהקשות, לדסדק לף יש ודאיא-3
 קנסוח שלא ברייחא הך גם חריב-אסברת

 דוקא דמ"רי לאוקמי חוצרכח לא נמיבשוגג'
 לפקיט מצינן לא נמי רכלא-ח כיוןמבש-י'
 וכדלעיל 3שוגג חפח את למדביק להיחראמיניה

 שחבין מח לפום חריב'א דעת יתרזוכדי
 לי נראח רווכא ההוספ' כונתהמרש4ל

 שהברייחא דהכא חהוספ' דמפרש בשרלומר
 ב*הוציפ רמתרי היפ ירו חחזרח בשוגגדקסתיר
 לרדייח תפ*וס שלא כדי משום לאומבע41"
 3ן' חהוספ' דפיר* הופ בלהוד בבי דרבח"ת
 פפף גופח הכר"חפ חקשח שלא כדי גםאלא
 ור איס שסעשח ניהי בשוגג קנסוה לפבאמת
 מ-מ בלחוד שהוציאהע במה נעשח לאעדיין
 ליח קנסוח רהוה באם לרבנן להו איכפתמאי
 סצי שח" זמן 3ל ממ"נ הפ להחזיר41שלא
 5ידו חחפז או הפרי לנקוסי בנפשיחלעמוד
 ולא בנפש" יעמור בודאי סידו למשדיושלפ
 חיוב להי יבופ שלא 3רי מידה ק*דיהוח

 בסזיד פף דא'3 עסקינן ברשע לפ דחאחסאת,
 באיש איי3 חזרה, לאהחירי שלא ישמעלפ

 *לפ לו דקנ10ה במח הכמים לדבריששומע
 לפ ואם למקנסיא ה-ל ג-3 בשוגג ואיכלההוירה
 היום 3ל פירי לנקוסי בנפשי' לעמוד מצייחפ

 מאי ממץ לפו~די וקפהא הכה חלישתמחמת
 דהא בוה חסאת חיוכ דלי3א כיק לןאי83ת
 6ודו, דקשדי אוא כה חלישת של פונסמחמת

 ושפו כשוגג שתחילהו לגב" חשתפונמצפ
 דהא כלל בוה הטחת חיוב לייא וא-יושגס

לחעג



 ן 1ט1ב אי פרקיצבת י ע טבי
 שתחא ער רוקא רבעינן חוא הטאתלחיוב
 לקפן בחדיא כרתנן שוגג וסופו *וגגתחילהו
 קנסוח ל8 אמאי באמת וא-כ הזורק' פרקבריש
 הנירן רופח שאין כיון ב*וגי אפילורבנן
 לסברת אפילו כלל רעירובין לחחיארהכא
 חספק חוא נ6י רחת6 רניחי נפיהריב-א
 ררוב פשום בסבלו לאכול ע-ח אתא ל8ראפשר
 יבוח שלא ח6יעוט פן שויא באם 6י6 הן 6עש'ע"ה

 פ*ויח סבל וראי לאיסור עכ-פ ואתא חואלעשור
 עכ-פ האיסור שמעשח כיון הריב.8 סוברשפיר
 רלעביר לחבר פוסב א6רינן נעשח לאעריין
 שלא כדי ה6וקף פן של8 ולחפרי* קלילאאיסורא
 בסבלו' ולאכול רבח איסורא מלעביד הע"חאתי
 עדיין חאיסור ש6עשח ניהי רחכא חנידזןאולם
 ליח קנסינן אפילו ראם כיון מ-6 נעשחלא
 חטאת חיוב לטש אתי מצי ל8 להחדרחשלא
 בנפשי' יעפוי בויאי בידו חפירי ולנקוטיבנפשי' לעמוי שלו היכולת שיחא זפן כל רהא5לל

 ויא שיורע כיון 6ירו ל6*די ושלאלנקוסי
 רשמא הספק 6שום ואי עיז' חם8ת חיובשוראי
 יע6ויל8

 חיום כל חפירי לנקוסי בנפ*ף
 בוח לרבנן איכפת פאי מידו לפשדיוקאתי
 ראתי חוא כחו חלישת מהמת רבאונסכיון

 רחא חטאת יתחהב ל8 באפת ח"5 6ירהלפשדי
 פהטאת רפסרי ה1א רחמנא באונס בסופוכיון

 ב*וגי' ג6 קנסוח לא אמאי וא"כוכלעיל'
 חהוספ' רוי5רח הוא וה פחמת נ6יולפי5ך
 היינו בשוגג חברהתא קנסוח רלא רהאילפרש
 אעיג 6שו-ח סבעו'י שהווץאוהו רמייריפשו6
 לחלוק כנ-ל כלל ~קנסא שחך לאמבעוע בשוגי ס*ם פבעו'י, ישחוציא אאי' קנסוחרב6יר

ולפר*.
 הידושי קושית ג-5 פתורץ יהא זחרל-יפרם

 דא6רינן חא על דהנח דהכא'הגרס,8
 סעשרח לפטח ואירי אטש ואכע'8 בסמוךלעיל

 הוא 6*חיי5ח' וכאן פבעיי 5אן קשיאולא
 אפ' א"כ ההב"8 סברת לפום חא הגרע'א'ר6קשח

 רגנן קנסוה א6אי נ5ף 6*חשיכחכשהוציאח
 וא"כ נעשח לא עויין חאיסור ש6עשח:יון
 פשום חף דשם דעירובין פחהיא הכא6-ש
 פירי לנקוס בנפש" יעמור רש86 חוחרספק
 א"כ כלל חטאת חיוב לידי קאתא ולא חוו6כל
 אחא לא דימא בספק הוח נמי דעירובין ההיאחא
 6ע*רין עיה רוב דהא כלל סבל איסורלידי
 חחבר דלעביד ר10טב התס א6רינן ואפ-חחן

 איסורא ע'ח לעביד לא כדי קליל8איסור
 נעשח לא עדהן חאיסור ש6עשח פ0עםרבח

 דאמו כן נאמר ל8 אמאי איכ חריב"8כסברת
 איסור לו לחתיר פוטב 6שחשיכהב*חוציא

 איסורא לידי *לאאחא כרי ידו חחזרת *לקל
 יעמוד דלא גאם לבסוף הוטת חיוב שלרבח

 סידו וק*די חיים 5ל פירי לנקוטיבנפשי,
 ת*אר הגרעיא חידושי פקשח כןלבסוף

 וע'שבאיע
 5לל לזח וח דוטח אין שבארתי כפיאולם

 איסור לידי אתי רפצי חוא ע5'פרחהם
 ח6עשרין חרוג סן אין שחעשה בחם סבלויאי

 החבר רלעביד סאב א6רינן שפירמשו'ה
 פצי לא רהכא גנידן אבל בף קלילאאימורא
 כדלעיל, הטאת חיוב וראי לידי . בללאתא
 סאב אמרינן לא נ5ף גופח לגבי, אפילוסשויה
 חאיסור ש6עשה אפילו קלילא איסורארלעביד
 דקפריך חוח שטיר ואפ'ה נעשח לאעדחן
 רם-ם 5שום פסתברא אישכא אדרבאבג6רא
 5שהשיכה, פלקנס" פבערי ל6קנסה הילטפי

 חיוב לפעמים רסשכחת הוא עב"פרמשחשיכח
 תהילחו 1ה" יגק פהזיר יהא שלא באםחטאת
 אל8 כלל 6שכחת לא ופבעו" שוגיוסופו
 ביבי דרב תפשוט א"י לוח הייש דל4כיון

 ולהשב. להלוק בנלפע'ד חותרה.של8
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%1 % מ  קף* המ אי י וט *יק יה שאי ב* "ת" יחע טח י' *ט * 

 טסת קפהך יש א בטיאש יאדף%
 א זחב %8י סשיט עלעל

 של " תש %8 אלא חגיא וצאח"סק המ" ד, סים סעע מנ" עירחביק
 ועץ 4טש מ זק ד, ט'על חשהח%ם
 ם'עלד9ר "שתח ו%ם של יו ימקור
 תח חפז ק ז ישן ויר ש"8אבץ

 %ש של עו קסל ומי ודע וטית ע%טו בתי

א על ס"פ%= ד  העאןחת אסר 
 טא יאחשבח חעש ח.ם סח,ד וס*מיסנ14
 כסו להץ אחשבח דלא חיכא (אובללי,ז
 חבירו *ל בידו דנח חוא וססילא חחפןבזורק
 בזח יאפילו קס'ל לש איסא לכך נתכחןשלא
 זהו ד' על ביו חשובח אדם של ידו אסרינןנסי

 ון'ו חגסראלשט
 כו' יוחנן 8*ר רבין אתא כי וכן סל*וןהנדה

 דבא חוא נפי יוח.ן שו'סשסע
 (יומאי סשנתינו על שחי' חקושיא בזחלתרו
 סס* זא מקום סע*ג עקירח בעינן והאההב
 דסביא חוא חמתניתין, את כך תירץ שר85כמו

 ת'רץ נפי הוא יוחנן דון פשם" *רביןהגסרא
 דסשו'ח חנמרא קאסר איך לזיקדק י* ואיככך,
 הפיסרא נסי לס'מר יוהנן ון יהוצרךחוא
 דח"ב חבירו *ל 'דו בהוך תח חפןסזרק
 *ל דידו יוחנן 8-ר דרבין חפיפש דסןמשום
 דדוקא לסיסר ח-8 ד' על ידן ח*ובחאדם
 קושי8 *על כית חא לידו, חוא יאחשבחחיכא
 חך יוחנן ר' ואסר דקאי חוא סשנתינושעל
 ד' על כד' השובח אדם *ל ד'דוסיסרא
 יאהשבח באופן דדוקא לסיסר חזא איךוא'כ
 דהא ד' על כי' השיבה חוא לידוהוא
 במאי דסהניתץ הנהות לענץ יך למיסרתינח

 של בידו בפנים חניא *העני 8ה הנההדהשיבה
 בידו בחוץ חבעח-ב יוהניא ב5ה אובעח"ב
 שאהשבח כגון פ%רי ד' על ז" כטו ענישל

 בידו לחניח הם סוכרהין שאין כית היינולידו
 או הקרקע עים לחניח יכול הי' זה דהאדוקא

 ע:'פ יכול הא נסי וזח בפנים שבביתחשולחן
 כיון שזח תנשיו סבחוץ, קרקע ע.גלרשניח
 חח סבפנים דוקא בעח'ב של בהץלהניח
 סוכח שפיר אפשר סבחוץ העני *ל בידודוקא
 דהניח הוא לידו חוא דאחשבח דסשוםסלהא
 רשוכהה זו סאי חעקירות לענין אולםבידו,
 סהוך זח דעקר חוא לידו הוא יאהשבחסשום
 כיון הא זה של ידו סתוך וזה זח שלידו

 בעה"ב *ל בהץ דסנח הוא הפירי אושחחפץ
 החפץ את ולטול לעקור נשבא א-ב להיפךאו
 זה ולעקור לטל דסוכרח הוא חפירי אוהלז
 יאחשבה שייך סאי וא'כ זה של ידוסתוך
 סקץ לטול דסוכרה כית בזח לסיסר לייוהוא
 סיסרא חך לסיסר יוחנן לר' ל"ל וא.כדוקא,
 ססהניתין ד*סעינן כיון רחא חפןדזרק
 הסל4שכה תחילת שחן עקירות לעניןדאפילו
 אפילו ד, על כד, אדבם של הץ דחשיבהחוא
 חוא סכ'* 8'כ לידו הוש אחשבח דלאחיכא

 הוא אחשבח בעינן דלש הנחות לגב"דשסעינן
 יוחנן ון לן חידש ס4שי ואכתי דוקא,ישידו
 ובעזזח כר, חחפז את דזרק מיסראבהך

 קושיא חך שסק*ח טפח בחטאורמצאתי
 אלא בד-ח בססוך דלעיל חתוספ' לדבריטפח
 דנשה חוא באסת ולחכי כו יסף וןאטר
 יחנן 8-ר דרבץ הסיסרא לפרש המא1-רדעת
 אטתני' לשו ד/ על כד, ח*51ה 4שדט שלד'דו
 הוא בעלסא אלא כך, ולוסר לתרץ דבאחוא

 והתנו יוחנן א-ר דרבין סיסרא חךיאתסר
 ושלא ון-* בססוך דלעיל התומפי כדעתשלא
 דסש5ע ולפנינו חנמרא לשק סשסעותלפום
 חגשש ושמר דקאי חוא דוקא ס*נתינושעל

 וכדלעיל כף, יוחנן 8"רדרבץ
 בעז'ח לי נראא חקוש"ה יתרץ יףאולפ

לתרן



 ן ר"ב 9 " תט יי טב
 המשמות פירש סבדת עפ"ילהרז
 לשון י~הו דהכא, מהניתין שעללהרסב-ם
 העוקר יתחייב לא כי השלישי וחעיקדהרמב*ם
 ממקום שיעקור עד אחר ברשות והניחפרשוח,
 די על ד, בסקום ג'כ ויניח ד' על די בושיהא
 בו יניחו האדם שיד ולפי קססוקואח'כ
 מתכין הוא בה פ"נו וסה הגדוליםהחפצים
 כאילו לידו היינו אוהה נחשוב וה מפניל18חזה
 ג'כ השהא וכשלקח כוי, 1" על רי מקוםחיא
 כי כו', חייב העני ה:וציא בעה-ב מידהעני
 מונח הוא כאילו האדם ביד שיבוא סחכל

 וא'כ וע4ש, שם אדם עאותו במקוםבאדז
 גדוליב:! החפצים שאפילו דכיון מיניהמשמע
 לאוחוה ומהכוין בידו הבעה"ב דע-(וקחהוא
 הו~ש לידו דאחשבה סשום ע-כשפיר
 כמו שפיר להנחה שבידו הנחה להןשתהא
 כשלקח נמי ולפיכך די, על ד' שבמקוםחנחה
 דחשיבה הוא בעה.ב של ידו מחוך העניגם
 וא"כ די על ד, ממקום שעוקד כסו שפירליח
 הוא דאחשבה מחמת לא שהעני ודאיניהי
 החפז את ועקד דלקח הוא בעה"ב שללידו
 ליקח לו ההכדח דהא בעה"ב של ידומהוך
 דבע-ח בידו מונח החפז שאותו כיון דוקאסידו
 דאחשבח הוא ודאי שבע-ה כיון מ'מדוקא
 הוא נמי גדולים חפצים שאפילו כיון הואלידו
 משום ע'כ וא-כ לאוחזה ומו-וכוין בידולוקח

 שהבע"ח כיון וא"כ לוקח, הוא לידודאחשבח
 ליה וחשובה הוא לידו דאחשבה הואודאי
 החפז את ואוחו שלוקח במה ד, עיג ד'כמקום
 העני נמי דמחייב ה81 ממילא משו-חבידו,
 בעח"ב של מהז החפץ את ונוטל שעוקדבמח
 דעב-פ כיון ליד אחשבח לא שחואאעפא

 ד' כמקום ממש לידו דאחשבה הואהבעה-ב
 אחשבה לא שהעני איכפת מאי )8-כ ד',ע*ג
 לידו דאחשבה הוא הבעה'ב דעכ"פ כיוןלידו
 הדמב'בם סברת ה81 דזה וכיון דלעיל(מטעם
 הגמרא דקאמר האי השהא שפיר א"כוע'ש,
 אחריתא וימנא הך יוחנן דא"ר לאודאי

 שחוא חבירו של בידו ונח חפז מורקהסימרא
 דניחי מסהניתין ממילא שמעינן הוה לאחייב
 משום דפציתין חיוב טעם יוחנן ד~ן-רהאמת
 רש,8 מ'ט י/ על יד חשובח אדם שלדידו
 להז חוא עכ'פ דאחשבה חיכא דדוק~שלסימר
 גכם משו,ח בידו, 81וחו שלוקח חבעה-בכמו

 ד' על כד' בעח.ב של ידו דחשובה הואלהעני
 דעוקר הוא שבעה4ב באם וכן ג-כ, עקירהלענץ
 דחשיבה הוא שבחוץ העני של מידו חחפזונוטל
 על ד, סקום מע-ג שעוקר כמו הבעה4בלגבי
 במרץ לידו דאחשבה הוא העני דעכ'פ כיוןדי

 אוע-(ם וכלעיל, במתכוין החפז ~שתשאוחו
 ע-(אוחזה מתכוין שאין מידו החפץ אתבוורק
 כלל לידו הוא אחשבה לא וא-כ מידו זורקדהא
 אחד במקים להניחח כדי חחפז את זורקדהא
 שנח האחד אוהו מם בידו מונח להיותולא
 שייך לא דודאי דנח הוא דממילא כיוןבידו
 8,כ האחר ולא הוא לא לידו דאחשבחלמימר

 נסי דבוה יוחנן ר' קמ-ל הוח דלא באםבוראי
 דחשיבה הוא אדכם של אדו דסתם משוםחייב
 שאחשבה שייך דלא באופן אפילו ד עלכר
 מטילא שסעינן הוח ל8 וח כל או לידו,הוא

 באופן מיירי המתניתץ דעכ-פ כיוןממהניתין
 לענין אפילו וכלעיל, הוא לידו אהשבהדע-כ

 וע'ש כנ.ל נמיעקידות



ע ן רתב י 1קשכת עי טב

 1ע"1. היי-ף' של הלכמ לפסק הי"שונים קושיה לפענ"רילתרז

 רפליגי דלעיל הפלוגהא על בגמראי ע"" ו'דף
 בסוציא רלעיל, בבריתא עזאי ובןרבנן

 ככרסלית, שהוא סטיו דרך לפלטיאמחנות
 דסי, כעופד 5ח1 דסהלך פשום פחשביררבנן
 רה.יי שהוא מחנות להריא פוציא שהואנפצא
 פשום פוטר עזאי ובן ר*הי ווהואלפלטיא
 פחנות כסוציא, והוה דמי כעופד פהלךרסבר
 הכא דקסביא הוא לפלטיא ופסטיולסטיו
 1פודה עלה דאפר יוחנן רר' הפיסראחגפרא
 דחייב, סטיו דרך לפלטיא פחנות בזורקב*ע
 וע'ש. כלל בהכרפלית נח לארהא
 דר' הך את בהלכותיו, מביא הרי.ףדהנה

 כז, בזורק ב.ע ופורח דאסרייוחנן

 הר"ף סובר דמסתפא הרא-שי סזהופדייק
 דסובר סשום ע-כ והיינו בזהי כר-ילהלכח
 1סודח לחך דקאסר הוא יוחנן ר-ר כיוןהרי'[ק
 סובר טפא יוחנן דר' פשום עיב בודאיב"ע

 הוא ולפיכך דסי, סעומד דמהלך כב4עלהלכח
 דאל'כ דחייבי ב'ע דסודה הוא בזורק דעכ4פדקאס'

 הרי'ף ג'כ רפסק חוא ולפיכך בזה, חנ'ם ליהסאי
 שכתב בסח השתא שפיר ופש"ה כב'עלהלכח
 ביע 1סורא יואן ר, ד(יוסר הך אתהרייף

 הרא"ש דקססיק הוא ולכן וע'שיבהליותיו
 להלכח ס'ל יוחנן שה רא" אין סזהדבאסת
 דברי לפרש "אמוראים דרך אין דאסוכב4ע
 הףב כסותן לה~ה ס4ל שאין אעפ4יהתנאים

 ב'ע דמורח יוחנן דא"ר מחא ראי' 11מאי
 נסי לחליה יוחנן לר' ס-ל דסטתטאבזורק
 לפרש רק דילסא הא, להרי"ף מנ*יםכב-ע,

 דקאהוג הוא ב-עדברי
 וסדחדש סקשח שהרריי חרא4ש סביאדעדך

 כיון ייי1א בשתי 11 פהלכח הרי4ףדעת
 התא דלעילי יוחנן דר' סיסרות תרידמהני
 כרבנן דוקא ס'ל יוחנן דו' להיפך,דסוכח
 כיון היינו כב-עי ודלא דסי, כעופד לאודסהלך

 בחיו בססוך, לעיל יוחנן א"ר אר*א אביןררי
 פזוית להוליכו כדי ברה-י וסשקין אוכליןטעון
 אין כולה היום כל ונכנס ויצא ונפלךלזוית,
 ספרא רב דאפר ההו וכןנסי שיעפוד, ערהחב
 חפצים שהפעביר בסמוך' לעיל יוחנןא-ר

 ק-(חוו ואזציאן עליהן ונסלך למקוסימסקוב:!
 ראשונה סשעה עקירה היתח שלא פפנידפטורי
 שר' בהדיא פוכח זה סכל ואיב וע"ש.לכך
 כעומד דסהלך כב'ע בזה ס*ל לא גופהיוחנן
 אפמ באפת א-כ כות" דס"ל א'תא דאםדפי,
 וסשקין אוכלין סעון בהי' יוחנן ר' סחחבלץ
 כו/ לסקום ססקום חפצים הסעביר וכןכו',

 יוחנן רא'ר דאע4ג לפיסר צריכין וראיאלא
 לפרש אלא אינו מ4ם בזורק, ביע וסורחהך

 הוא כב4ע להלכה לא ~שבל גופה, ב*עדעו-ש
 לחלכה זה פחמת הרי'ף הסיק איך ואיכדס-ל,

 ב'ע 1פ1רא הך את הרי-ף שסביא דכיוןכב*עי
 כב4ע, להלכה דס*ל סשוכם ע-י כו/בזורק
 ב.ע 1סודה להך דאמר טפה יוחנן רר,וכיון
 הלכה ד(יוין להיפך דס'ל נחוא ע4כבזורק

 להלכה לפסוק כלל ראי' מזח אין וא-ככב"עי
 דברי לפרש רק יוחנן ר' דוראי כיוןיב-ע
 הם לפיכך להלכח, לא אבל דקאתא הואב*ע

 ברא"ש וע-ש 11, מהלכה הרי*ף דעת אתסדחים
דהטא.

 לפע*ד נראה ה" *ססתפינא י,אאולם
 לדחיו'ש כלל רא" פוה שאיןלמיסר

 ודאי ניהי 11, פהליה הרי'ף דעת זהסהמו-נ
 בזורק ב"ע וסודה בהך בא לא גושה יוחנןדר'

 אבל גופח א.ע דמש לפרש רק אלאדקאסר
 כעומר לאו דמחלך כרבנן ס'ל ודאילחלכה
 תרי טהני בהריא כדפוכח כב"ע וילאדסי

 ופורח לאך שסביא הרי'ף ס4ם דלעיל,סימרות
 דס"ל הוא הר"ף דוואי סזה דפוכח בזורקב-ע
 הש-ף על סזה תקוה לא כב'ע להלכתגם
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ביץן אי פוקשמלש9'י
 הללו חראשתים שסוברים כמו ולאכלל,

 בזורק ב.ע ומוהה להך יוחנן וא-רשמחמת
 ההש ולפיכך כב-ע, להלכה חרי'ף ופסיקהש

 סובר חרי*ף גם וודאי אינו !ה אותגומדחים
 אלא וכולקיל כלל ראי מזח ואיןכתתיהו
 כב'ע, להשח הרהף בזה ופסיק אחרמסעם
 ולעיל ות"ר שחבריחא כיון היינו כרבנה1ל8
 במחלך וב4ע ירבגן חפלוגהא וסמציאה81

 בב-ע, הוא היתרא שכח חאופן על ומיכעומו
 לפלסיא מחעהו במוציא פוטר שב-ע מחהינו
 שהחנא משום עיכ סחייבי, ורבנן סטיוורך

 ההש ולפיכך כב-ע להלכה וסיל חואובר"חא
 היתרא שהכח דואופן על הפלוגתאוממציא
 בלחוד פ%גתיחו רק אל8 דאל-כ בב.ע,הוא
 לחבריחא ח.ל ספי 8-כ חבוייתא, יקמ-להוא

 הוא חיתר בכח האופן על פ%גתהה1לחמציא
 לחלכח וס'ל באם בב'ע ולא בירבנןדהוח
 חחנו, פלוגתייחו להמציא ח'ל והכיכרכנן
 וס.ל ולרבגן פלטיא ורך לססיו מחג1תחמוציא
 נח ולא כיון פסור ומי כעהי ל18מחלך

 חייב ומי כעומד מהלך ואמר ולב-עבפלסה4
 לחטצי8 דה-2-ן או בפלסיא, ונח כמוודיוה

 פלטיא ורך לחנות מחגות בסוציאפלוגרץיחו
 ופסור' חוא לרבגן גמי דאז לחיפךאו

 ולב-ע
 חכח הוה שפיר 81! שתים, אפילו דהחבהוא

 חוא היתרא שכח כדהשחא 1ל8 בדרבגןהיתרא
 לחברהתא וגיחא כיון אלא בדרגנן ולאבב.ע
 כח שכל זח אופן על פלוגתההו להמציאספי

 ציון ברבנן 21-יא בב"ע חוא מהפסורחיתר4ש
 לגבי חיתרא כח ג8י מיקרי שחהש הפטורשכח
 משמע עיכ בב'ע, דהוה הוא רבגן ומחייביחטב
 455ע להל5ח ס-ל גאא דהבר"חא מש5םמ!ה
 אופן על חפלוגתייחו וממציא חוא ולפיכךבזה,

 סב!קו ידאמרען בב*ע ההש חיתרא שה5חזח
 להריף וס.ל חוא ומשרה מקושת ב5מהזו

 כלל יהען רי מהסת 1ל8 5ב',ה בזהלהלכה
 ביע ומדרה חך את ג54 ומביא הואולפיכך
 שבבריחא פלוגתהק1 שמלשון כען חיינובזורק
 כב.ע שהלכרץ דס*ל להרי*ף ומשסעהוא

וברלעיל.
 הך את להביא חרייף ומוברה חוא ע*5וא"כ

 להשמעינן כדי דוייב בזורק ב-עומודה
 מושה-ץ במוציא אבל וחיי חהש בזורקדוקא

 יהלכה משום ופטור חדש סטיו ורךלפלטיא
 כע51י ומהלך 5ב-עחהש

 חיכא אפילו ד8י,
 די~8 למימר מציגן ש5ן וביק לקול"4שההש
 ב'ע ומורץ לחך דאמר חוא יוחנן ורימחמת
 אל8 כב*ע להלכה היי'ף דשסק ההאבזורק
 חשהא ממילא וא"5 תדלעיל חוא אחרעאמסעם
 רא4אין

 זו מהל5ח הוץ"ף ועת לרהות כלי
 במקווע חרי-ף דעת ולהעפיר לישיכנלפע"ד
 ולקיל והררי.ג יהבעועשו.ש כמו נאמראפילו
 ומורה להך ומגיא חוא כביע לחלכהשחרי-ף
 ומביא וסמאי כרלעיל, ניחא ואח-נ בזורקב*ע
 על 1גתן חאובלין את חשציא חמשנחחר"ף

 כדא45ץנן יב-ע 1ל8 כרבנן שחיא כהחאסקופה
 אין וע-ש ע"ב צ*8 בוף לקמן ושםבגמרא
 דהכא מז-זלכה ד!ורר חהש שחר"ף וארמ!ה
 וסשסע ביה כצדרהוק חסשנה את שמ5יאאע*ג
 איכ 5ביע שחלוא דה85 מחבראתח עכיפליח
 כצורהה דשם חסשנה שמ815 מפח חרא" זושוי
 להביא חהש מו5רח 5.8 בש'ס חיא ומשנחכיון
 ואיכ שלו, בש-ס הסרץ יהא שלא 5דיאוחה

 ב" חוי סזו ר8"שו
 דעת מתפרשת *פיר דלפעיד בזה דעאכן

 קךש; 5זהחרי*ף

ייפ



 ן רץנ א' פרקשבת י ע סנ
 ט.ש. הרמב,ן יעת על ג"יושיו הר9ג'א יקושיתישוב

 כוורת ורק אגח אסר גגסלא,  רש ח'דף
 ששה רחגה ואינח עשרה גגחולר*ח

 אסר אשי רג וכר, פטור ששה רחגה ואםחהג
 לתוכן דסהיצות סשום חהג ומהצה שגעהאפילו
 אין וא-כ פיח על כפאח לחיות ולאעשויות
 חייג וסהצח שגעח אפלו סשו-ח לגודכ4שן

וע*ש.
 ורג אגיי דנחלקו פיה על כטצה בהךדהנה

 דרש.י ותוספ' רש-י דפליגי לבדאשה
 גסאי אגיי קאי ששה רחגה דאאינהספרש
 גרחגח דאי חייג, וסשהו שגעח גגחו אפדא5ר
 וסשחו שגעח אל4ש גגחו גשאינח אטילוששח

 וסוגר גוה סיאן וההוספו חן"ש' למפטר הילנסי
 אגח, דקאי חוא דוקא ששח דארהגהלחיפך
 שגעה בגובה אפילו ששח רחגח 5אינהד(ו

 חפטור טעם דכל כיון לחהג, ח-ל נמיומהצה
 וגשאינח לנוד ססעם חוא וסהצה שבעחממבה
 לא 8-כ ד' סחיצת ב" דלית כיון ששחרחגח

 ועיש. לגודאסרינן
 רש-י, סגרת על דפליג לבד "יסג-ןדהנח

 דגסה התאי סגרת על נמי דפליגחוא
 רקאי חוא ששח רחגה אאינח דאישסרהגו
 נסי וסחצה שגעח גטגח 4שפילו א'5אגח
 בגוגח חפטור סעם ד5ל ד5-ל מסעם לחייגח-ל

 רחגדץ וגאינח לגוד מסעם הש וסהצחשגעח
 אסרינן לא ד' סחיצות גיו דלית כיץששה
 לא דהכא ואומר הרפב"ן דפרהה חוא ע-זלגוד,
 חוא דכוורת סשום כלל דנגעו חוא לגודססשם

 טעם אלא כלו-ן לגוד אסרינן לא 1גכליטכלי
 דמשעה ססעם חוא וסהצה שגעה גגובה"פטור
 לארץ, מג' גפחות לסטדץ חכהרתשירהת
 שאוגן תסצא דמי גארץ דמתח כמאןאסרינן
 לס'ד אפילו דניהי מעשרה למעלה חואחכוורת
 שנח שיהא געי נסי לארץ ממ דגפ1עתדס.ל
 דאין הי5א דוקא זח כל מ'ם דוקא, סשהועיג
 דרך למקופ סמקופ י'ויק יגט כ8ן, לטחסופו

 בודאי 5אן לנוח דסופו חיכ8 אגל אחרתרשות
 כ8ן לנוח סופו דוראי דה5א כחרת וריקתכסו

 גפחות לאויר שאגיע כיון אסרינן לכו*עגריח,
 וא'כ דסי, גארץ דסונח כמחן דהחו לארץ,סג'

 סעשרה, לסעלה חוא חכוורת של שאוגנונסצא
 ששח רהגח ס-ל וא-כ אגיי, דקפטר הואסשו-ח
 דעת הוא וה כל ששח רחגה גשאינחום-רן

 וע-ש. דהכא"רסג-ן
 גחררץי, "רשגיא גחידושי עליו סקשחולכן

 דינא הך אבי אמר אמאי דא'כחדא
 פיה על כפאה גל8 דאטו דוקא פיה עלגכפאח
 לפחות שהגיע דסשעה סיסא חאי למיסרליכ8
 ואיכ דמי לארץ דסונח כמאן אוח לארץמג'
 וסשיה סעשרה לסעלה הש אוגנו ששפתנסצח

 פסורי ופחצח ו8בעהבגוגח
 גגובח דפטר הוא זח סטעם נאמר אםךעןך

 דקפליג הטעם זר סאי 8'כ וסחצהןשבעח
 וסחצה שבעח בגובה אפילו ופחייב 8שי רבעלח
 זח מחסח דאטו עשהות לתוכן דפחיצותפטעם
 כאן לנוח שסוצ כזן סגרח הך ל8ימר שייךלא
 לארץ סג' לפחות שהגיע פ19יח דאמם4ינןהוא
 רךא אוגניו ששפת ונסצא ד8י' דסונחכמאן
 דמטעם וחוספ' לרש'י דבשלסא פעשרח,למעלח
 שבעה בנוגח דאבה הפטור דנגעו ה81לבוד
 אשי יג עלח דפליג האי הוא שפירוסחצח
 ולא עשויות לחוכן רפחיצות כיון טעסאמהאי
 תורת למימר כאן אין 8*כ לפסח כפאןלחיות
 שכל הרמב'ן' של סעמא לפום אולם כלל.לבוד
 הי*נו ומחצח' שגעח גגובח דאגא הפסורטעם

 שהגיע סשעח אמץנן כאף לנוח שמו18מפני
 סאי א.כ דסה דסונח כמאן לארץ, מג'לפחות
 אש עשיות להוכן ו*המחיצות גמה לןאיכפת
 חידווף סדהה לפיכך 5אן לנוח טפו אץ זחסחמת

 ועהש. דיסג-ד דעת אתהרשג-א
 רחוק אין הרסג"ן דעת להשי יףאולם

 כאן דעד סוגר אשי דרב לסימרלפעיר
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 9כ כאן מ ל שאו אן צרה י שהק6!

% 6ח" ששעסאח  כמק אפ"ן 6ק 
 כסו כאן כך לגוח שסאו היכא אלא רם"רמתח
 סניע שהיא בשעח כמו מסש ח9פן9ש
 שלא באם תינח הא 5-81 לארז, מג'לפחות
 על כשכפאה השתא אולם וזרקה' פיה עלכפאח
 בוראי עשיות לתוכן שהמחיצות כיון חרקפפיה
 סו* דודאי תמיר, על כאן כך לטח *פואץ

 רחא פירי או חפצים בתוט לחגיח כרילחתהפך
 ש9ך איך וא-כ ש% הסחיצוח עשוטתלוה

 אסרינן לארז מג' לפחות וחגיע רבשעהלסיסר
 כאן כך לנוח סופו ראין 5יון רמי רמוגחכמאן
 לכך שעוסרח כיון אוחו יהפך רוראיבארז
 שבעה בנובה אפילו פיה על בכפאח וא"כסרלעיל

 חייב' נמיומחצה
 שאין וראי גיהי כך היא אבש סברת8דלם

 סטעם תסיד על כך כאן לנוחסופו
 לשעה עכ-פ ס"ם עשתות, לחוכןשהסחייות

 5מו בארץ כאן כך סונח גשאר תהאסועסת
 סג' פחות לאתר שחגיע בשעה סחופ5תשהי8
 בכפאח אפילו לסיסר ש9ך שפיר 81'5לארן
 אבויינן כאן כך לנוח שסופו כיון פיחעל
 כמאן לארז מג' לפחוח שחגי* בשעהגמי

 לשעח כאן כך סונח יחא דעכ"פ כיון רסי'רמונח
סועסח.

 אסאי תקשח ל8 8"כ פליגי זו יבסברהוכיון
 פיה על בכפאה דינא הך אמרדאגיי

 הך ליה לית פיה על כפאה בלא סשום רלאורוקא'
 בכפאה דינא האי רגקס ה81 רבואא טוווםרינאאל8

 פיה על בכפאה ראפילו להשסעינן כדי פיחעל
 אמרינן אפה,ג חסיר על כאן כך לטח סופושחין
 רסוגח כמאן ל8רז מג' לפחות שחגיעבשעה
 נכון 1ה81 הרמב'ן דעת לפום לישב כג"לרם"
 מח ע-8 ק' ברף לקמן גסי וע9ן וע-ש,לפע,ר

 שםשבארתי

 וטט0 נלי שפיר התום' לשוו דעולה הוא ומטילאנזה, התו50' שניוו 5טה הת501' ונרי טנל ההט*ך לפרש לי שנראהטה
 נו~

 הו-ט 1נ1 יע'ש
 נו"לדינא

 בבל8י להגי אביי דאסי הא  ויע-8 י'דף
 ליו', מסרחינן ל8 חסייניח שראסכי
 ששת רב הכא ליח קסתקיף ולהתפלל,להפסיק
 הכי רליקו ועוד הס9ג1ה, לסיסר סרחוחאוכי

 הכון שגאסר סשום הגסרא ומשגיולצלי,
 ישראל אלקיךלקראח

 לקושי4 חש לא חלשון בזח חשספ'דכתב
 חלצט ל8זור שצריך מכאןקסייחא

 הא הטעם ספרש ויסר-י ובסחזיר5שסתפלל
 ארץ רואח לבו יהא של8 כדי אזוררבעען
 אבל סכגס9ם להן היו שלא לאן ודוקאהערוה
 לאז51 צריכש אין מכנס9ם 1% שישלרידן

  יך-פ' תפלח,בשעת
 לתרץ חש שלא רהשתא סשמע סלשתםדהנה

 פכאן רמו5ח הוא קמייהא חקושיאאת

 להבין יש 81.כ כשסתפלל חלצט לאזורשצריך
 לזה זו ש9כותמאי

 כשסחפלל בלשונם דיקרקו אטאי לדקרק ישדעדך
 דא9רינן חוא דאב9 אליבש הארוקא,

 כ'ח רף בברכות *ם סיל חא טפה ואב9הכוש
 בשארי אפילו הערוח את רוחה רלבוע'ב

 אסור גסי רעלמאברכות
 לקושיא חש לא שכחגו במה לחבין ישדעדך

 אסאי הסעם לגו פירשו ולאקסייהא
 דהרגיש הוא שהגרע-8 הנכם חש, רלאחוא
 זח ר5עין וכתב דחכא ה*-ס בגלטןבזח

 8מאי לחב? צריכץ אגן פים וכתובוח,בפסאים
 קפחהח. לקושיא גם חגסרא חש דלאדןט!
 יםפיש לפע'ר גראה הכל, ליישב כדיולכן

 חש רל8 ההז רמשויה סברישהתוספ'

-"פת
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 וד דים כטד מחע "חהא לקששממיא
 בטליתם חדהנים רפשנתעטצ וס"ל בספוךפ'ר
 צריכין ושאין וין חתחלת בזה יפקרימוא

 בעסיפת להתפלל שבירם אעפ'י ולחתפלללחפסיק
 חוא לרט שפחפת כיון אפ'ח 59הטליהם

 וחין דין חתחלת נפי בזה פיקריונחעטש
 לקושיא לפיהו להם פאי וא'כ לחפסיק,צריכין

 חמיעיה, לפיסר טרחוהא וכי ופריךקפייהאבחא
 לפיסו טרחוהא וליכא נאפר אפילוניהי

 פכי אבא דאפו מאי שפיר ודאי פ"םחמיעיח
 עכ"8 והחי דחא ליח פטרחינן לא חפחניהשרא

 לחתפלל מצי דלא וכיע בזה פיקרי סעורחחתחלת
 ליזג פטרמונן בוראילא חחפחניה בלאכלל
 חגמרא חש הוחולא זח ופטעם שתמ, יי-יוכיון

 מוצר5ו שלא לבו איכ קפטהא,לקושיא
 חוא פובן דחא סעמא חך גהדיא לפרשחהוספ,
 אטאי להו קשיא עור אלא היא, קושיא דלאולכל
 מקושיא אפילו לתרז חגפרא דחוצרךחוח
 מהאי הא ולצלי הכי וליקו דקפריך בפאישניה
 לחקושיא גם נמי לפיחש ח"ל לא גופחטעפא
 חםהעיה בלא כך לוקי ופצי וניחי פשוםשניוג

 אבא דאפו מ9 שפיר עכ,פ פ.םולהתפלל

 דהא ליה פטרהינן לא חפייניה שראופכי
 ונדלעיל, בזח ופיקרי חוא חתחלח עכ"פוהאי
 עצבש פשום לא וויאי חתוספ, סובוולפיכך
 פסעם ולחביא לתרץ חגפרא וחוצרך חוחהקושיא
 בלא'ח דוראי כה אלקיך לקראת דחכוןחקרא
 לחשפעינן כדי רק אלא חיא קושיא לאונמי

 חלציו לאזור שצריך פה לדינאכאפת
כשפתפלל

 חשהא נסי עולה א"כ חתוספ, יעת שכןוניה
 דלא כטן חהנו לזח, זח חשייכותשפיו

 חוא א05וי אי5 קפההא לקושיא הגמוטוחש
 כדי דק ויאי אלא שניוג לקושיא אפילווחש

 הלצי לאזור ווצריך פכאןלהוכיה
 3שפתפלע-(

 ופפילא אלא 5ר, דחכק חקרא את ימ5יאחוא
 לא אבל גש5, *ניה חקושיא ופתורץחוא

 לזה ממרא דהוצון השו חקושיא עאםפחפת

 וכדלעיל, חיא קושיא לאו נמי בלא'חדוראי
 לפכתב חתוסם, שדיקרק חאי נפי ניהאוחשהא

 את להרהה שו כיון חהנו, ווקאכשפהפלל
 לאביי חך תקשה שלא שניח חקושיאעצם
 כרילהשפעינן אלא כ21 חקראדחכון ופביאחוא

 דצריכין כה חזכש פקרא דשפעינן פההחלכהא
 חוא יודיע אליבא בודאי איכ חלציהלאזור
 חה9 להלכה זו פקרא ומבאינן אאןהשובכל
 או מערוהו את י81מ לנ1 קשיי לס"וא5ילו
 ל15 שחץ במידי מעיוה שפכוסמ בח1פןא8ילו
 שזמ ע5'פ ו5עינן ה1ח נפי מעיוה אתרהמ

 18נ1 זה כל בוהף מ,54 כו/ דהכון קלחמצי
 לפים זה כל והנמ 5נ'ל. וקא כשפתפללאש
 שה5ץ מה ל8ט א~ם מתוםפ'י שהקטה

 אי12 9פה דהכון מקוא שטעם הטישמםהזור
 ח81 יזה מעי1ה את יה1ה לב1 פציאש
 לחם שאין להן דדוקא חתוס* נמיימסיק

 אע מ5נסים ל9 שיש לרידן אבלפ5נסים,
 נמי הפלה בשעת אפילו כלל לאזורצרוכין
 חתוספ' וברי חפשך כל לפרש 5נ-ללא,

 ודקדוק גמגום בלא לנכק חוא בעז-חולפע-ד
 חןשש.כלל

 כיון לחקשות יש א3תי 9פת לאבה18לם
 אפילו חערודץ את רממו לבושאוסו

 ~שופן איזח על איי דעלטש, ברכותבשחרי
 חפייני1-ז שרא פכי בבלאי לחני דקאפרחוא
 תחגורו-א עלי ולאזור להפסיק פטרחינןלא

 טיו נטל לא שעדין באופן אםולחתפלל,
 יד-כש נטילת שעל חבויה בשבילחחמיינימע עלי 5אור דצריכין חוא עכ"פ אי5לסעהא
 כמשסעות מ5נסים לחם חיו לא בבלוף לחנידהא
 חעווה את רואח לבם ואי5 חהוספ,לשש
 ברכת שלאהר 5הרי וחם חפהנטשבלאו
 לחך דאפר חוא חפוציא וברכת ידיםנטילת
 לד-צ פטרהען לא חפיעיה *רא פכיפלהא

 ל~ש 3שעדיין אפהי חא תקשה א'כלהפסיק,
 ולהתפלל להפסיק צרי5ין שץ נמי ח5הניהשרא
 מיו שנטל מזה סעהא חתחלת יותר איןדוש

ק



 ןנתש*'*קינטלי
% ים ני" ש בתתטץ  5יע הק 
 שראיתי לי תעמזמח ספסיקץ אין חתחילואם
 ולכן זח כ* וסקשח שחרגיש ענא בספרג-כ

 בזה.צ'ע
 חוא גופה וה סחסת דאפשר  שנאסר 6אכם

 מיסרא סהך חגירסא להראישדה"ל
 דחני דאסר חוא דזעירא חיינו בדזעירא,דאבח
 ליה סטרחינן לא חסייניה שרא סכיבבלאי
 דו-ץחיא כת"ק סבר דסצי כיון וזעיראיע'שי

 את ההחה דלבו דלעיל בברכות דשכםברחתא
 לא וא-כ ועיש, ברכוח בשארי *תרחערוה
 לאוקמי סצינן לדיייה ישפיר סהץ עליותקשח
 חנ5יל4 קוהם חמהניה דשרא באסתדסיירי
 ליה סצריכינן דלח חוא חטרחה סצדואפ"ח
 בוה אייא דהו כל דטרחה ראע.גלהםםיק
 אין ולכן בוה דסיקרי חוא חתחלה עכיפאפיח
 חמויניה דשרא בחאי אפילו לחפסיקצריכין

 ועיש. 5נ"לבלחוד

 דהכא, 8רשב'ח 5ברת ע8'י 85'5 שנשאר הגרע"א יקושית *4'1טו5
 יע1"ש. ענ"י הספר זה על 61קשה מ8 על ישו5גם

 יעסוד לא חתם חנן בגסרא*ףע-א יאדף
 שמא גזירח כמ בריח השהה בוות"ארם

 כרסלית חגסרא וקסיבעיא אצלו חכל(ייביא
 רבא חיא, חיא אמר אבה ל4 או גזרינן מימאי
 תגזור נקום ואנן גזירה גופח כרסליתאסר

 וע.ש. לגזירהגזירח
 חלשון בוה סקשח חגרע-א בהידושידהנה

 גופח סתניתת חך ע-כ חאתיסא
 שה" באם דהא לגזירח גזירה דגזרינןסובר
 בריח שם לשתות כדי בר"ח חמים אתעוקר
 בזח ליכא נסי לרחץ ורגניס אח-כתסלך
 עקיר1ץ היתח שלא כיון מירבנן אלאאיסור
 סתנ" דקנזר עכשיו וא-כ לכך, ראשונחסשעח
 בריח שם וישתח ברח.י אפילו יעסודשלא
 ארש ולהביא לה5ניס דקאתא הוא שמאסשום

 גזירה דהוה הוא בוראי א.כ לרהא אצלוחכלי
 כרסלירש לחגסרא קסיבעי סאי וא-כלגזירה,
 סצד לא, כרסלית סובר אסאי נסי ורבאמאי,
 ע-כ גופא  שהסתניתין כית לגזירה גזירחדחוה
 סשום ואי לגזירה, גזירה דגזרינןסוברת

 זח כל גזירה תלחא דחיכא הואדבכרסלית
 סהרי גזירה תלחא .דם"ל לחלוק שייךלא

 ועיש. בצ.ע ונשאר חגרעזא סקשח כןגזירת
 ליישב לפעיד רחוק את חך ל"שב יףאדלם

 דחנ1ץ דהכא חרשב'א סבררשעפא

 דרבא דהאי וספו"ש סבאר חרשב"אחידוווי
 כלל לאו לגזירה גזירה גזרינן דלא הכאסובר
 ע4כ נמי דוכתיןד4יריה יאית סקום, לכלחוא
 שחהיו ח"כא כל לגזירה גזירה דגזרעןת41ש
 בהדיא כדאסרינן כך, לידי שיבתא לוראיקרוב
 תצא שלא דגזרינן יצאח אשח בפה בפרקלקמן
 שהותח באם תכשיטין בהני אפיוי לחצראשח
 1ח8'ח דאורית(4 אי5ור ליכא לר-ח בחןיויאה
 ועישו ד.ה א* לחצר בחן תצא שלא דגזרינןהוא
 בחזמר לח שנתיר באם לודאו דקרוב סשוםוהוינו
 הוא נמי וה וסשום לריהי בחן ותצאתפווע
 חטשם ש-ב "ב בדף לקמן למימר רבחדהו?רן

 חשי5ה שם בייש בתפילת לצאת שאיןסח
 ושעה שעא יל בתפיוין מסשמש שאדםפפני
 נמי מפה סשחשיכת אע.ג לחו לא'ח איחא
 בתפילץ שיצא באם יאורהתא וי5ורליכא
 ווףשו ס"ח גיף לקסן בהויא כראיתאלר-ח

 ססשמש שאדם ספני ססשם לאו איואפ-ח
 חשיכח עם בהן לצאת גזרינן הוח כרבתפילין

 יץב ש1יא חיכא כל ש-5 וההמ חשייהאטו
 לגירח גירה דגזרען דיא כן להץ שיבואלודאו

 וע"ש חישב"א מבאר כן דכויעאליבא
  שהמתניתין למימר סשץנן דשפיר נאמר שכןדכידן

 ידוש דהא מייץ לגהרח גזירה לאונמי
 ב5פו כשעדין צסאו סחפת לסים שמתאאדמי

תשוק*



 ן תנ אי פוק8טן י ע טנ
 לודאו ייוב בולאי 1ח54 אץבליענח, הואתשוקתו
 לרויי אצלו שב3לי חסים להגיא שץפשעחוא
 עם הכלי שץביא ובסח לסים' חוא דצמאכיון
 לשתוח טפי ליח דניחא הוא לרהיי אצלוחסים
 ולשחות לר4ח ראשו ש46ציט מדחשתאכחפצ1
 עם הכלי שץביא ועא לודאי קרוב א-3שם'
 ורוגו ראשי לחכניס שלא טץ אצלוהפים
 גמרה יהדא 1ח54  שותח' שויא בפקוםלשם
 חאו שפיר השתא וא'3 לגזירח' גזירח ולאהוא

 ס4ף נמי 31ן ס4ר 5רסלית לישודקמבעי
 גהרה דהוה פטעם לא כרסלית סוברדרבא
 אלא ועזז לא דסתגיחין דהך סשום 3ג"ללגהרח

 גמרחכחדא
 אוכא ובסים ודאי ניחי 3תב שנ" ספררהנה

 בהריא שסבואר 31מ1 דלשילחסברח
 טפי לפגזר לן ואית צ-ח דף עירוביןבהוספ'
 הך 818 ולא אצלה המים עם חכלי יביאשלא
 נאפר אם ס4ם גמרה, כחדא אלא דסתניתיןדינא
 ואבא הגמרא דקפריך ויא אמאי חקשח א'3כף

 גמרא דהוה סצד לא כרסלית דאסרלרבא
 ההוס יצא שלא דתנן ויא אמ4ף אי3לגוירח
 חהם דהא חשיכח אטו לחשיכח ססוךבסחטו
 בגגדה תהובח ו~המחט באם לגזירח גמרא הוהנסי

 שלא 5די בידו הונוט דקנקיט לתוןטצין
 לוה רדיצרך ויא אמ4ף ו4ףש לגמרא גמרחתהא
 דכתב חוא בצירובין דשם מפח תוספ' חמואהא
 לן דאיח וטש נמי הוט לגבי שבסחטג54

 חשתא דנאסר 4ףהא ואם טפי, ולסגזרלפיהוו

 נא6ר לא אמאי 5-8 הוא גזירה דיהדא סיםגבי

 ו4ףש ין, היס לגטי בסחטב4י

 כו!ן דעד למיסר רחוק אק דשחי יפיאולם
 אית נסי דבמחס התם התוספ' כתבלא

 דברים שארי לגב" חייט טפי ולפגזר לנמוושי
 ססוך בוי יצא שלא ב18 גזרען דלאבמאו

 דוסח 4וט ודאי אבל חשץס4 אטולחשיכה

 הכא' דאירינן דפים ועניני להיט דפחסעניני
 שחחים שסחמח כלל שייך לא במהסדוש

 סוהשיכה עסח ץצח 1יפ*ע ווא לחסתאוה
 לפימר דשיך ווש ור4ף לשתות במים אבלנסי,
 לודאי קרוב אי5 לצסש לשתוח שסתאוהסחסת
 וכילציל, א~1 חמים ים הכלי שץביאועא
 3הדא אלא בוח מיקרי דלא הוא שפירוא'3
 ב5רסלית דהא לרבא דס4ל 8ח1 ושפירגוירה,
 כנ4ל לגמרא נהרה דהוח סשום גזרינןלא

 חכל ולעשבלחלוק

 ראטמ הוסושו לדירי כשירושם 8הוט8' נתת לצ לי שנראא8ה

 כל לאמר 18א תנא החי זירא איר בגסרא,ן4ב
 הטפה דהנן חשץב" קא לא טימףאצולי
 חקשרא שתדוה ב*ביל אם ח5ותל עלקשרח
 הכותל ילקח שלא ב*ביל ואם טתף ב5י זחהרי
 לסשקין קבשי לא חתם רסי מי יותן, ב3יאיט
 לא הא מבח לקבחי לח3יס קבעי היא3לל
 לתוכה דלף שץרר ,משבח לסיפא, אלאדסיא
 ושבתוכה יותן ב5י אינן ואעפין חניתמןסים

 כר יותן ב5י זחחרי
 יותן ב5י וה וטיי ושבתוכה וט4י "ת"פ',דכתב

 הך סדייק חש-ס אלא בסשנח זחאץ
 יוחן ככ! 4ףנו ווציצפין חניחון פיםטדגקט

 היש. טתן ב5י זח 1שרי שבת31ן האסשסע
 לפרש לחתו5פ' הכריוי מי לחביו ישדק_שכן

 3יון פ'ם ין שהאפת נ"י 3ך,ווטש
 אפילו שפיר אגסרא פשט עכ-פ עולחדהכא
 לחתוםפללצ"ש חכויחו מי א'5 הך, לן יורןשלא
 41ין שפיר שלח דבלאיח 5יק ח5א חךכלל
 חם*נה אץורע תמ 3ללי דחכא גמ!הש לפ*טנים

 דיא שסריוקי ג54 דסבין 8וא ססילא5צורתח
 לוטווספ' הכריח מי הרט 5ך, לגסראדסשפע

 כלל הךלבאר
 התוספ' דמו5רה שש דסשףח * נראהולכן

 שלא 5די 8"מ 5ךו ואשלפרש
חקשה



 %ןצ 4ק44אלט*יי
 להדחף אדפתו סליק דל% ניהו לריז 5יכתקיח
 לסשקין קבשי ל% "תם דפי פי ד%סוץדג0ר%
 סיד %ם%י ס-ם זיבח, בי: לקבול קבשיהכא

 שבהויח מח לחסיפ% ול% ריש% לאך טפילדמף%
 התוספ' דפב%ר %% ולפי5ך יותף בכי זחהף
 מדיוקי %ל% בהדיח בהסיפ% ושבהוכה%ינחדחך
 כ"כ חשת% תקשח ל% %1'5 5ף דפיפשחוא

לריז

 %פ%-

 לסיפא ול% לרישא לדמיא דסיד
 השהא הףי יו דשמעינן הש פדעקי דרקכיון
 שפיר פשףח דגמר% להדיהה 4ה-עתו סליקדל%
 צריך ומ-ם לפרש צריכין 5ן קא*יב' ל%טינקו %צהי דיל נ4הש% ר%י להביא דס"רא%י

 גה4שיון

 פשנה שהסתפ נח1ר אם אפילו הש'י קושות ליש5 לי שנראהמח
 תקו1ה לא נפי 881-ה ז8וק.ל הנר"8 וכיעה יר'פ אתיא פצי נמידהכא
 91.שמקץ

 יקר% ול% פינתינה יל בגמר% שע "בדף
 יתי טבח %פילו רבח 0%ר הגריל%ור

 יקרא, ל% נסי זו על זו בתים ששרח אטילוקומות'
 לחטות רגיל י%ין הו% חיוב אדם %י ר%%5מר
 ימ% אנר ל%ור יקר% ל% סיתיגי מותר,בחול
 ול(% %קר% %ני %ליווש בן ישמש%ל א"ריטח
 יסח אמר לחטות וביק* קר% %חת פעם%סה
 יקר% ל% %וסרים שמיו הכפים דבריגדולים

 דינ% לחך רבח קבע אמ%י מקשח "ויהבה הףי הגמרא ליון זחו חנרל%ור
 רים' סשנח דסתם ק"ל דהא%משנתיט

 עשרח בגובה חיש% הך דלית וי% ור%יעים
 דחדהכי הסברח ליח %ית דה% זו' ע'ג זובתים
 מר%ח  בענין ע"% קם-ט בדף לקמן 6דכרוחכי
 הרבח בטבה זח בנירן %.3 וע-ש' ב15תלחקבוש

 ולחטות לעלות כרי סולם לחביש שצריךעי
 מדכר והכי דאדחבי חסברח לרידיח נמיוראף

 %ליבח שפיר חוש דרבח דינא חך ניוףוא-י
 פינתיט על חך קבש %יך מ-ם דשם' דרימדרבנן

 בזח' חיש ל% ור%י דר'םכען
 דינ% הך דקבע הוא דפשףח מישב "פ"דהבה

 מוכה טפח דמינתיט מיום פינתיטעל
 חיט מדכר, והכי דאדהכי סברח לחך ליחרלית
 הש דריי% בפחטו ההיט יצ% ל% דבחךכיון

 ובהך יצ44 יש5ה שם% פיום חטעםדמסיק
 פסיק ל% הנר ל%ור יקר% וד(% דסיפ%88%
 חוכש אפילו לאסור סי שיכ 8יכ יסחדשפא

 זו בתים עשרה בטבח 5גץ לאש41 בקד(*%ין
 כר'6 דלא הש זו פעשח חסתם %1,כ זו,1.ג

 פשנתיט על %סילו לקב1ע רבח חשש ל%לפיכך
 הףש' הפ" פישבין

 דהנא בו4 נעש לח אמי יאזאוע-4בם
 דהחש' חיות הי"צ בדגהותרשרתי

 ש1ילנח ד-ש הגרי% חחסיד שהג%ון מהשמביש
 ישפע%* דר' בלשון דהרגישוע%

 במא-

 דשמר
 יקר% ולא שאמרו חכפים דברי גדוליםיפח
 הת"ס דברי גדולים כסח %פר ולא הנר,ל%ור
 בו1ם חתיק את מוכיר %יט הברההא דה%כו"

השינא
 הש *במשנתט ד%חכפים זציל חגר"%ולכןמפרש
דק4ף

 בפ%-

 לאור יקרא ול% בסתפי דחמף
 שב% דפח בלל' יסה דש0א טשם שום בל%הגר
 דשמסיק הברחה%, פחמת אלא %יט הטיהלידי
 יטה4 *פא משום הנר ל%ור ול% חטעםהת-ק
 %ין דהא יסה, ולא יקרא שהו% השבלהכי
 חגי 4111ש בשם %בל בד1לי לא18ת רגיל1טש
 בלש הגר לאור יקר% ולא לאך דברייהשחת"ק
 בפשנתעה ז"ל הכמים חגי דל% 5פ1 טשםשים
 1וה שלא כיץ ישר ל%ור *רא הה ל% וראי%ז
 דברי חפ גדולים וישי וא,כ מזהו חטעםיח-ש
 אמאי טשם שום חזכיר1 יל% מח ז"לח5מים
 דשיוג הגמרא 8פרש 5ן הנר לשר יקר%דל%
 דמניל הווי, של חתירוו פשלק פחשת%דא-כ

 הששם המהגיתץ פסיק יו"8 דהוףלמיפר
--



םבתןשכתיקיב5ע*

 לאסור גיי מ"נו יטהדשטא
 אפי~

 9אץ מיכא
 דלא חצא טשנח ומסתם וכרלשיל, להסותבקל
 וטוכר, הוא והכי דארכי מסברה *מ הדתכריט

 ומכא ט9נמ 9מסתם לטיטר טצינו דשפירגיון

 טשנות סהט בגל דקי-ל ג5 ט"ט השנטי
 יטה 9טא טשום הסעם מטשנמ טסיק דלאוהאו
 למסות, אתי שלא כדיה%5

 אפי~
 ממשובים לחני

 של 9צמו שטשים אליש9 גן ישטיאל ו"גש

 וכרלעיל רוקא ח1ר*א וכדעת גמרטם' תורהוברי
 9ל זינא מך רבמ דקבש אמאי מקושיאוהררן

טשנהינה
 הוא מאטת דודאי לטיטר לפ9-ר ייאמולכן

 ט9נמ מסהט שפיר וטטילא הגר-א'גדעת
 טירי, תיקשמ לא וומ*ה ר*ט דיא נטידהכא
 סיל לא גאן דער ולטיטר למ~ק טצינוושפיר
 מהם אלא סדכר והכי איהכי סברמ למךלריפ

 טצמ סיבת טמטת רלא כיון פראמ לעניןלקטן
 שייך לא וא.ג וש-שי ב9בת לגלת דאחאהוא
 לימ דאות דיא טש1-מ גלל בטצומ טרורבומ
 בנידן שלם סדכר, והכי ראדהכי מסגרהמתם
 להטות אתי וסצי הוא טצומ סיבת טמטתדהגא
 ובהול טהו הש הנר, לאור שקרא בטממ"%
 מוא ובהול שטרוד וגיון טתר לקוית ומטמטת
 מוא 9נויאי טורמ נכי ריפ א*ג והבטצוה
 בש9מ ואפילו כיון טוכר, ולא להטותדאתי
 נמי ולהסות, ל9~ת כדי הסולט להביאשו1לך
 יאטרינן גמו וא-ג 11 הסצ1ה טמטת ובהולטרוד
 9%ר1 9ליו שסצזמ 9טהמת ע-ב ג*ג בדףלקמן
 לטיסר, טצינו שפיר גן גמו להסות הואבהול
 בתורה וללטוד ל**ות זעא שבהול שסחטתהכא
 טיכר ולח למטות יאתיה1ח

 אפי~
 שאין וייא

 5נ"ל. להטותבקל

 וטדהים דסקשים ב8%י א"רתיפ הרבה קיש"ו ליש5 לי שנהאהסה
 דסקשה ימאי החדש 8ל-ח לקושית ג-5 טתורז יהא ובוה יהיאן הפ*אלרוה

 וע'ש. דהכא ההופ5'לדגרי

 לגינמ, מים 5סקין ת-ר בגטרא, י-א י-חיף
 וטהטלאות משיגמ, 9ם שבתערב

 וגיהת טוגטר וטניהין כולה, היוט גלוהולכת
 כולמ ואום גל וטהגפרין וטתגפרין הכליט,תמת
 טיט של רמ"ט לתוך מגין נוחנין און אבליר,
 ס5ני רבמ אטר ט-ם סב*-ין שיטהן בכדיאלא

 פשום טר וליסא יוסף רבי א.ל קול,משט9ת
 לב*מ ואטרת ומשתא כו' והניא גליםשביתת
 ט-ט וגפרית טוגפר ואור%תא גליטשביתת

 ט9שו4 הכלי עביד רלא טשוט מכר"תאקשרי
 לבימ מטהניתין קשרי ט*ם פ9תן שלאונין
 ומשתא ט9שמ, מגלי 9ביו ולא טשום נסיטשני
 ג*ט שביתת תפ טאן שש9יא ר'ואמר

 הכלי ו9ביד בין ולב*9 בןמ' ולא ב-שרשר"הא
 קעסוץ ומא טעשמ' 9ביד רלא וביןטעשמ.

 ט9שמ מכלי 9ביו רלא א9פ" פשתן שלבשפן
 וט9ני מברייתא קשרי ס4ס וגפרית טוגפרא-כ

 וע"ש. בארשח' בפנמארט"רי

 טרברי סדיק ב' ס4ק רנ"ב בס' הט-אהנה
 לרודים מטין בנתינת רע54 דהגאומתוספ'

 תטאה, מ"ב אינו גופמ 5שגת אפילו טיטשל

 טשוט וויטא בי4מ התוספ' שגתב כיוןמיינו
 לוטו יוסף רב הוצרך רלהכי גלינ4שביתת
 לרח"םן מטין בנתינות מכרייתא איסרמטעט
 גרבמ ורלא מיא וביש גליט שביתת טשוטמוא
 לב"מ, אפילו ואתיא *ל' השט9ת טשוטדאטו

 משט9ת של טעט לימ לית יוסף ררב סשוטהחנו
 לרודיט מטץ ובנתינת איתא ואט וש*ש' גללקול

 תיקן לא א-כ מטאה מיוכ ר1יגא מואבשבת
 אסאי תיקשמ אכתי ר9ג54 ג~טי כומהתוספ'
 רטפרש בטאי ורבמ לטעטא יוסף רב רשבקהוא
 טשוט רטשנתיןי הני בכל רב*ש איסרמט9ט
 שכתב גש משיגמ, א5 משיגמ ר9טח1ירה
 אהרינא סם9מא לאוקכי ונדר %פמ, מתוספ'מכא
 לאוקטי לימ נימא לא ואטאו גליט, שגיתת9ל
 לב-ש מגרייהא שא1ר יטמ ורבמ גטעטאעכ4פ

נתעות



 ן תב 9קישב"בטעיפ
 פשום נפי חש תשיכח עם לרתהם תטיןנתינת
 ילא כיק אל8 תשיכת אש תשיכת שםדקמרי'
 דבנתינות פזח פוכח ודאי 8'כ נך משוםמוקי
 איוב ליבא נמי גופת בשבת אפילו לרחהםתטין
 ת*יכת עם בות לפיגור ליכא ופשו-תתטאת,
 נמי פם*, בתקץכה דאפילו כיון תאץכת'אטו
 דלעיל התוספ' שכתב וכ9 תטחת, אעבליכא
 של חראי' הוא ות כל כר, מוירין אייבד*ת

 חףש. דשםהם'8
 חרא"* ששל נו-זנאל תקרבן תקשתולכן

 על תמחו נמי פפר*ים ושארידהכח
 פנים כל דשל כיון פז4 שחוכית בפתתם-8
 בפוגפר דשרי תוא שתברייתא בהדיא הדנןהא

 אפילו תוץכ* שם הכלים תתת לאיתןוגפרית
 גופת הברהתא כרהך על כן אם שפאיילבית
 קגורי דל8 סברי נמו רלב-ש דס-ל חואלעצמו
 יוסף רב יכול איך וא"כ תקץכת, אטו תשיכתשם

 תטין נתינת של א"סר תטשם כלללאוקמי
 אש השיכח דעם חגדרח פשום לב"ש,לרתהם
 דאפילו סברי הברייתא רעיכ דמוכת כעןתשיכת,
 ול8גורינן,ומיו-ת ל8תהשלתךגדרח נמילביש
 איסר הטשם ל18קפי עסף רב דפוכרת ששודאר
 *ביתת פשום דוקא לביש לרתהם תטיןנתינת
 בפהייתק רב-ש אליבא דרבת כטשם ורלאכלים
 דאות הוא באפת שאפשר אעפ" חגדרחפצד

 הם-8. על פקשים כן תטאת העבבות
 הציא דשת לדחות של8 להשב 3דאילם

 הוא אפאי פקורם %קיק לן ישפפקופו
 יאותא פלשון תברטתא לשק את חגפראד*ינת

 לת קתני ההוספתא יהנת גאתיבתתוספתא
 ווצא כו', גטרית ונותנק פוגפר ועתניןבלשוף
 וגשית פוגפר 51ניהץ בלשון, לח רקהניהוא
 וקהיי דשינת דיא  דפשית לפיפר צריכין1*'כ
 תוהיק תני הוה יאו פשום כר ופנטין בלשוןלת

 קעותן  פשמע דוית הוא כוק וגפריתמעמר
 עשן לעלות כדי האש' של והגפריתהפוגפר
 ד5נתינת לפיפרי טעינן הוה וא'כלתתגמר
 בעם דוקא דיא חאש, של והגפריתתפוגמר

 שנתינת, באם אבל אמוה 51הוץכח *רההשיכח
 5בעיי 11ד הע האש של וגפרית המוגפר*ל
 אי5 הכלים תהת לחניחן דבא שש ש5שעורק

 קהנן להכי שרק נפי גופת בשבת א5ילואפשר
 ועהחן שאפילו פוו, לדיק כדי ומניחק,בל*ק
 ל8 אבל שרי' חשיכת *פ דוקא נפי חיליםתהת

 דאילורי האיסר פפני גופת, בשבתכשחקץכת
 בביצת שם יוסף ורב רבת ו5ראמר בתכלים'ריחא
 פטעפא אסור' אשיראי כסא סחופי כ-ג,דף

 אע-ג דהכא' בנירק נמי כן 11-* ריהאדאלהע
 בהבגרים הבשפים פן ריחא דגולר הואדפפילא
 לפרש. שכציל כ'נ אסור גופת בשבת עכ-פאפ"ת
 הראי' נירחית ל8 פהשתא טמה שכווכיון

 פוקי דהוח באם אטילו דהא כלל, פ-8*ל
 עם לרחהם תטק נתינת איסר חטעם עסףרב

 תשיכה דשם חגוירה' מטשם הוא לב'שתשיכח
 ההא אמאץ כ% קשה הוו לא אפ"ת השיכו4אטו

 חשיכה עם וג5רית בפוגפר הבריהחדקשרי
 תתת ופניתק שרק כיק השיכ41 אטו געיולא
 עפית הפוגפר של נתינתן אבל קתניחילים
 בזח ליכא ואיכ פבשףי, ת" באמת האש,על
 בהו למגור ליכא שפיר פשו'ה כלל' תטאתאיוב
 דלא דהדנן הוא וצפ-ת תשיכת' א9 תקץכתעם
 ירחים תטק נתיעת איסר תטעם עסף רב9קי
 תקץכת אטו תקץכה 'דעם ה1דרה מ*וםלביש
 פות, ו-קם-8 דפוכה 41ש שפיר ע-כוא-כ

 בשבה אפילו מ"ם, של לרהיים תטיןדבנתועת
 הסאת איוב דליכא לו4עספ' להו ס'ל4פת

 לתרץ מעיע כן דשם' המ-8 וכדעתוכרלשיע2
 בפהצית פצאתי לזח סמך קצת ובשז-תלפע-ד,

 וש.ש. דיםתשקל
 קשת דה" טאי גיט ליישב ל1 יש יחול9ם

 התוספ, של שני תתירוץ לפוםלן
 דקפתרץ בתא כו', פשתן של אונין5ר*ה
 פשתן של פאתק בהא תגפרא רקפריךאמאי

 פדע טפי קפריך ולא קשרל פ'ט*בטשנתינו
 תחנו קשרי פ"ט דפהייתין דברישאוספנין,
 במשנתינו דפחיר תוא פשתן של דבאעיןטשום

בהד"א



מבהז 91'שמבפעי

  סוקר ופיר חו54 חתנור. 1רים הנלי, אתבהויא
 וסמנץ ביע אבל כליסי  שביתת  ול האיסרבהו

 ליכא 1ח-8 כלל כלי שם 6חיר "ץעחישא
 בארעא ב6נחא 6סת6א דוראי טוה,ל6יפרך

 וכן לן וקשח ווףש. חהוספ' 6הרץ כן56רי
 להקווות ג"8 ז~חרגיש חהרא4 בהצל-חמצאהו
 וגפית מוג6ר הג6רא קפריך אטאו דא'כחך.
 דבוייתא וגפרית בשג6ר הא הבר5הא, קשריס-ט
 1ע-ש כלל' כלי שם בחריא בוי טוזכר אינןשי

 בזח' ומישב 6ח חהרשבצל-ח

 שנת'נתן ד56רי לעיל ובארתי כשאולם
 עוד ח" האש של וגפית השגסרול
 6שם נוטל הוא חקרכה בעם ושכשיוטבערש

 דצ*כ שכה 6פילא וא'8 חכליפ תחתוטניחן

 דנחן ויא בארעא האש בסנחא דאי טיירייבכלי
 6צי איך א*כ וגפרית, חמגסר את 6בסו'יעליחן
 בעם אחר בטקום חשתא ולחניחן טשםלטול
 ולחהגפר לההגסר כיי הכלים תחתחשיכה
 שלא אפשר בלתי א*כ דיא בכלי שלא כיון9ם,

 חגחלים, טעל לג6רי והגפשת המוג6רנתפרר

 חמוגמר דנתן "ח4 בכלי כשהאש ויאיאלא
 דקס"ד האי שפיר וא'8 6בערי שםוהגפרית

 דעיכ כיון שרי 6'ם וגפרית 66וג6רלמיפרך
 כנ"ל. 56ריבכלי

 ח6יא של חרא" שחע6דנו מה יפש18לם
 צריכין חוא עכ*פ א"כ וכרלעיל'ב6קו6ו

 דקשרי לגינח מים דפשקץ דהאי נ6יל6י6ר
 בץ ארע(מ חפסק שיש 56רי עיכחברייהא
 בשבת שאפילו כרי שבנינח לורעים ח6יםפסיקת
 דלא כין חטאת חיב בוח ליכ4ש נפיגופה

 שבגינח 9ורעים ב,ה ד6שקח חוא 66ש6כהו

 ח6.א של חראי' 11 6אי חקוויא, הררןדאל-י

 נהונת איסר הטעם ישף רב 6וקי דלאבסאי

 חשיכח דעם חגוירה 6שום לב-ש דבריהאחסין
 דהבריהא 6סעם דין-י6א וכרלעיל, חשיכהאטו
 וכרלעיל כלל גו'רח לחך לב,ש לית עיכגופח
 5סקין להית חברייהא דקשרי חיא 6-טדאל"כ
 וד4שי אלא לב*ש, חשיכח בעם ימגינח6ים
 שיש ד6חר1 לפרש צריכץ ח6-א רא'ותלפום
 כניל. וכרלעיל חטאת חיב בוח דלית ארעא,חפסק

 פירש-י על ליה יקשה סאי הרשיש קושיח ליש5 לי שנראהטה

 חאיך דר*א תחהון להו אבעיא מ6י*9א כ'דף
 ת*ו האור, דלגבי האיך או תנור,דגבי

 בהנור, חדבוקין פניה שיקרש כדי ח61רר'א
 דלגבי דהאיך חוי לח61רא דר*א רש"ומפרש
 דלגבי כחאיך לקרש 66ריר 4שינחתנור,

 וע.ש.חאור
 ג'כ חהוספ' דיבאו חוא חפירש" יפשדהנה

 דהאיך פירש'י ימפום וכתבחבעה4
 דלגבי מהאיך לקרום ד6סהר חוא חאורדלגבי
 דלגבי חאיך דר*א תחתע אי לן 61יבעיאחנור,
 פניה ויקרמו עד 4ש'כ להו6רא ור*ארזנור
 בעליון ואפילו 6פניח אחת הייע רבנןדקא6רי
 חאור דלגבי חאיך חוא דר*א תחתון או סגי,לחוד

  ויקר6ו עד א"כ לקולא ור*א טפי לקרוםחממהר
 אפילו חיים פניח כל חינו רבנן דקא6ייפנהז
  פיווישוו"ך*שי. דמצרכי חוא נ6י תנור דלגביחאיך

 דעד בחריא נמצא חתשפ' בשור יפשדהנה
 לבעל דה" הוא נ6י רבנן דקא6ר פניהשיקר6ו
 ולכן פניח, כל אי 6פניה אחת אי בספק,הבעיא
 חבעיא לבעל דניחא חוא א6אי א"כ לןקשיא

 בפניה ולא חאיך דר"א בהחתון טפיל6יבעי4ש
 חרש-ש בזה חרגיש כבר וגח6ת האיך,דרבנן
 וע'ש. רש'י מררך לנטות חוכרח ולפיכךדהכאו

 חפירש'י יהעפי לתוץ רחוק אין יפע'דאולם
 לאו אי ל6שר 6צינן דשפירבמק161,

 יממיבעיא מצי חוה לא או ברר-א,הבעיא
 רביב:ג בלשון דקאטרי דכיון פירהבדרבנן

 ,איכויאי שיה שיקהום כרי ולא פניח שירק6וכרי
 שנ6צא חותא ורק סגיה, כל ויקר6ו מו6עהוח

 בתר דקא6ר דר-א בתחתון חספק חבעיאלבעל

 אהט ב6קום ולחניחן 6שם ליטול כשבא איחכי

 ור*א הער דלגבי חאיך הוא דר'אחהחתון
לשמרא
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 שניפרק
 וע"ש. מאוד ששוש הוא 11ד5הייהכזי4 ההוס' הרוז % הע11כ4 וקושא 8מהרש'4ש קושיה ייש5 4 שתא85

 עליהם הוסיפו תנא בגמ' סד4קין במה ברי5ע"ב
 וע"ש. ה-ך 99יך ושער מכףזטיז דצפרמשום חני תני לא ס-ט דידן ותנא ושעריצפר

 סברה נסי דסהניתץ כיון סקשח "תוסיהנה
 א,כ להרליק פסולים ושערדצסר

 מא-
 דידחו שחפסול בטעמא דחופיפו וסשניהוסיפוי
 דסהייתן והנא יפחי חשסן את סושכין שאיןמפני
 סשףח מהריך ושיר כויו דצמר משום לחופ9ל

 וע'ו. בהדיא למיהני איצטריךלא
 גוה העיר וכגר טלם פקשים תירוצם עלדהנה

 איתי שניחי בקושיא להקשותהמרש"א

פא-

 . חוסיפו
 בחא-

 את מושכין קזףן סח טעמא
 שחצסר בסח דסחניתץ שהטעם כיון יפחהשסן
 דהא טפה פשוט טעם חוא פחריך ושערטיז
 תףכ דקססיק' הש גופח שהתוספ' ימוכלל, לסהיי הפחניחין איצטריך רלא הוא זחסהמת
אכתי

 סא-

 דידחו בטעמא חברייתא . הוסיפו
 11' בקוייא שנשאר המרשיאחףש
 חמהלוקת לחביא לי נראח הך *שב כדיאולם

 וא"ת, לגין חיימ גין הראיששמביא
 מסנו ועשח ורבק ירך ראם סברי שה"מההנו
 והדא הדא כל הפסולים ופהולות שפנים סהני2ר

 ו*ש 4ר סחן ועוח יחד דבקן אם אפיהלבדו'
 חפסולופ פתילות על חולק והרית להדליקן,ד3שר
  בשמנים שרבקן אפילו פ5ולע ענין דבכלוסובר

 לח ומיל דבקן מיל וא'כ בחף מסכסכתשאור מפני הוא פתילות חפסול שהטעם מפניחוינו חר'תי של חטעם דשם הק-נ ומפרשהכשירי4
 חאור יה" לח 4ר מחן ועשח ברבקן דאשדבקף

 בפסול סושיל דאין 4"ת סובר להכיסס53;אי
 וע'ש. נר מוע 1לעו11ת לדבקןפתילות

 צריכין ע'כ הוצ, פשוטח דציח מתדהנה
 חי*ם של חט,טלמימר

 סא-

 וס4ץ יפליגי
 מהןוישח שרבקן באם סחני נפי רז5ולים בפתילותדגם

-4 

 דמח דסברי פשום ע"כ ההמ
 נסיי חוא הפסולים בפתילות סס3ס3תשהאי
 ושש לפיכך יפ" השסן את מושכץ שאעסחסת

 ועשח כיחד יוורבקן ול8יכך האור בחןדסס53;א
 יח" לא ומסילא יפח מושך הוא וע"3 4רסחן

 וששח השפן את גופח בחן דרבק כיוןמס3ס3ת
 סברת אבל יפחי טשר יחא סחשתא ואיכנר

 י8ח חשסן את סושנין שא-ן סחסת דלאיוא"ת
 חפסול כל אלח מ?די סזח הנמרא סזכיר דלא כיון- יפאי חשסן את מושכין דבאמת דססכ5;א הוא,

 שהוא גאה, הפסולח הפתילח עצס מירו*ש
 פליני' סברח באיזח דאליכיפרש צריכין כן סהנה לא 4ףדיח ולפיכךסס3ס3תי
 בין לדינא' נ-ם עור קףש נסצא 6י-ד81*כ

 ה"ם דשת לפום ההנו וא"ת' לביןהו*ם
 הפסולים' בפתילות סס3סכת שאור דסחדסברי
 וח-ב יפח' חשסן את סושכין ע,אע ססיבת1טש
 מםש יטה שסא רשום חאיסר טעם נפי בהואית
 דידו9 שהאוסור שטנים' פמול ו9ל חאוסורכטו
 אחר נמשכע שוין טעס כן יטח' שמא פשוםו*ש

 חוא הפטלים ספתילות ווחסים כיון יפחחפהילח
 אית סמילא יפח חשמן את סושכין שאיןמשום
 אי3 שכן וכיץ יטחי שמא סיום האיסור ניףבהו
 חוא אפ'ח לשבת שחרליקן באם בדעגדאפילו

ר8סי



יא ן רעב ב, פרקשבת 9י טצ
 יטפדשמא י חנדרח 6שום אורן לפני לאשתטידא*ר
 מפתילות "ףסר ש"סשם "י"* יייתאולם

 שחאור חפתילוח עצם מצד דישחפסוליפ
 חשטן את שיכין חפ באמת אבל בחןטסגסית
 יטח דשטא חורסר בחו לית ~קיח ואזכיפחי
 ל*ל חע"כ יפחי חשטן את שמ1שכין כיוןגלל

 דאסור ניחי לדיייח וסמילא לחינפילחטות
 ב18 דלית חאיסר טוופ *תחילח בחןלחדליקן
 ודאי כשחדליקן ביישבד עכ.פ מ'6 ביתישלום
 דלית כיון אורף לפני לחשתסש שלא חיסרליכא
 הג"ט.3ך לפרי 6שמעות יש 5ן יטח' דשמא ההששבוצ

 של חהירוו השהא שולח א-כ נאמר שגןוכיון
 שגהבו ב6ח ובדקדוק כהוגן שפירחחוספ'
 ספני בטעמא חייע דהוסיפוי 18אשהכריתא

 פש ח4* מףכ ע* חיק א ט*קיק
 ווחדליקןבאו באפ פתילוה( פצל שאר שלחטעפ
 אורןי לאי להשתטי ד*ס1ר וצא נטיבדיעבד
 טועסת, שטח באותח א*ילו הי'ט, סברתלפום

 לא דטהניתין והתנא וטכיץ. טהריךגשחאור
 לטתני איצטריך לא משו.ח וטכויץ שמהריךבשסח א4"שתטי והא ר18קח דהשיח כיט לוח'נחית
 דטתניתין להתנא דס*ל ויא אפשר ועודכללי

 דטהציתין פתילות 6פ*ל שהסעפ חריתגסכרת
 אבל בחן ססכשה שחאור חפתילות טשצפהוא
 ןא-ג יפח, הש6ן את יסושכין אפשרבאטת
 א"כ דסהציתין פתילות פסול הני דקהניחשתא
 צמר הפסול את שוד למתני "ףצטריך לאודוף
 פחהית פסול טהגך דשטעינן חוא ד6כ"יושער

 וצמר מהריך ששער ידוע ליףע דושדסחניחין
 כנ'ל.ט13יץ

 יהבאי אט'א לססק ומדהה שסקשה סה נהנש, "יגן יקת"אע

 וש6נ'ם פתילוו-ע ר-ח אטר בג6רא כ"אדף
 בחפ מדליקין שאין חכטיפשא6רו

 בחול בין בחנוכח בחנבו טדליקין איןבשבת
 וקוק גבהח קסבר ט"ט רבא א6ר בשבהנובין
 ולא יגבח דיל6א דחיישינן לא בחול לפייךלח

 דחיישינן לא בשבת נ6י ולפיכך חנוגח שללאורח להשת6י 16תר נמי וקסבר שכבח' לאחר לחמדליק
 והוספ*, בפירששי ועשש יסהשמא

 ומדחה דבסטוך6קשח חוש'ש שעל חק"נהבה
 שפסק חא על דהנח חסיא לפ0קטכאן

 16תר גשר, אחד נר דאם רס'ד בס'חרטזא
 הפצלים, נרות לפני אפילו ביבתלהשתמש

 חכשר חנר אם אפילו דשם חמיא כחבוע-ו
 בחדר עומדים הפסולים והנרות אחד בחדרעומד
 נרות לפני לחשתטש טותר נמי אפזחאחר,

 שלא דיוגור חוא חגשר שע*י פשוםחפסולים,
לחטות.

 6כאן חא דבסטוד חק"נ עימי 6קשחולכן
 אסאי דאיכ 3ך היין שאיו בהדיאסוכח

 בחפתילות ח2ומה של משבת להדליק ר"חקאסר
 הוא דודאי דכיון יטח יטא וחיישינןלאורן, לחיתטי טותר דקסבר טשום חפסולים,ושמנים
 דהא שבה, גבוד פשום כשר אחד נרדמדליק

 דעת ל*ש וא.כ חובן סעורח בטקום שבתנר
 אפילו איכא, יסה דשפא חחשש 11 טאיחמ-ח
 ע-י דעג-פ גית חנוכה של לאורן 6שתטיאם
 אתי ולא יוגור שבהנ לכבוד שחדליק הכשרנר

 חך תיקשח לא גושא חרםזא *עת ובילמאלאטות
 על דוקא טיירי שחרט"א לאוקמי 6צינןדשפיר
 חפס~יפ לנרות סמוך גשר חנר שעומדחאופן
 אתי דלא הוא חכשר נר דעיי דסובר חואדאו

 ח2וכהע של גנרות אבל חפסולים, או-עלחטות
 טשו.ח חכשר לנר ססוך עופדים אינן דודאיגיון
 חט"א *עת אולם יו13ר, שלא חוישינןשפיר
 חכשר הנר כשעומד אפילו ד*בר כיקקשח
 לא ובאטת וע'י, ייוגור חוא נטי אחרגחדר
 על אפילו אלח דקשא חוא בלחוד חפ-אעל

 לשט דל*ש חקוויא חוא נמי דהכאחתוא
החי*



צרץן פמפשמצפעיט
 פמש י-שט'8 5רעת דסוכר פשטע נסיחחו*י

ת'ו.
 ולסשר לתרץ איןרדעק חקושיא בעיקראולם

 חנר שע'י לחם"8 ס"ל לא כאןדעד
 חנרורץ את לחטות שלש דיזכור חואחכשר

 חוא חפסוו~ם חנרות *גם חיכא אלאחפסוליס,
 ניהו שבוג לליל לה8יר סשום עכ'פדהיל"ק
 את דסדליק חוא ויאי שבת כבור שללחוב
 "פסולים חנרות גם וראי אפ"ח דוקא חבשרחנר
 לחאיר כדי שבת ליל סשום ג"כ דסדליקחהש
 חם'8 סובר הוא  שפיר ולפיכך חלז בחחדרעכ-פ
 את לחסות שלא טכור ח81 חכשר הנרשע,י

 חנרות את חדליק גופח שהוא ביוןהפשולש
 חוא ואפ-ח שבת לליל לחאיר כדיחפסולים
 דוקא כשר נר לחובה שבת לבבורדמדליק
 ש4שסרוחו סח חמא חכור דיורע  פשוםע'כ

 בנרות לוצבח ובת לכבור סלחדליקחכםיפ
 לחטות יבוא איך יטח,וא*כ שמא טטעםחפסולש
 בחדר אפילו בשעומרים חפסחהם חנרותארץ
 חפס41ט חנרות אולם לפניהש סשתסו והואאחר

 לשכם שלא כיון חנוכה, של לנרותשחדליקן
 ליכא גופה 4ידיה וא'כ דהדליק חוא כללשבת
 יטח דשמא לחחשש יורע שחוא שסחפתחיברא
  ול שאור סחסת ורילסא חכשר חנר אתחדליק
 חנר את חדליק לפיכך טפי דטאירח חואחכשר
 סוז-ש ניכר שאין וכיון סעורח בסקוםהכשר
 סשו'ח לחטות, לשתי שלש חריו זחירשחוא
 חנרות את לחדליק ריח דקאסר חוא*פיר
 חפסולים ופתילות  בשמנש חנאח שלבשבת
 שסא חיישינן לאורן לחשתפו דסותר דס'לכיון
 צ-ע ס"ם אבל ולתרץ, לחלק מצינו כןיטה,

 וע"ש.בזח

 *גמשנחעו להרמג"ט המשניה-ז פורהש ול הרשי*. לקושיח'שוג

 אין אוסר ישמעאל ר' מסרא ע"ב כ-הדף
 סתוך רבח אפר מ"ם בעטרןפ-ליקץ

 8.ל יצזג יניחנו שפא חיישינן רעשריחו
 בשבת גר חדלקת אומר שאני 8"ל ויצאאביי
 סעוהה חשובח שאין לפי חובה סעוההבמקום
 בתב נסי והתוספ' כפירש,י, אורה במקופאלש
 שבסקום זו אנר אלש יצא פריך לא עפהדאבח
 כבור סשום בבית שסדליקין נר אבלסעוהה
 ואין חובח שחוא דפשיטא חוא נמי לאביישבת

 וע.ש. שיצאריאי
 לפירוזצ לחקוות חר*יו דחרבח חוא סכאןהנה

 דשם סשנתינו שעל חרם8'ם שלהסשניות
 חשסולים חשמנים סכל חסעם, דפפרוחוא

 בשבת בחן לחדליק חסמים שאסרובסשנתינו
 יצא יניועו והשקה חלוש  448יו סטעםחוא
 חרש'ו קאאת",

  וצדי
 ד8*כ ע'8 כ"8

 סשום חוא דשש חחכסים של חאיסרשחסעם
 חוא אסאי דרבה, סעמא לפש 8"5 יצאיניחנו
 דסותר וס"ל בעטר4 ישפעאל אד'רדפליגי

 דאיכא חוא נסי דבעטרן מון בעסרןלהדליק
 ועור רע. סחסתחה" יניהנויצא דשסאחחשש
 חוא דסשנתינו חחכמים של שחטעם איתאזיום
 ס"ר לא סח ספני 8.כ יצא, יניחנו שסאסשום
 לחיפ-ם לחו איכפת מ8י אסחניתין לסיפרךדאבי
 שאורן סחסת דאטו סקשח ועור שיצא,באס
 הוא סשו.ו והשוךו חלוש הוא "פסוליםשל

 השוך חוא ששם אחר ובית לטקוט יצאיניהנו
 וע'*. פירושו וסדחה דסקשח חוא זח כללגסרי
 חחשש דשאני ולוסר לחלוק יי יפע-דאולם

 ששרן סאי סחסת יצא יניחנוד*סא
 מ?ד ויצ8 יניחנו שמא להשש והשוך,חלוש
 סחש-ו יצא יניחנו שסא *ההש* רע,חריח
 וראי בולח ח8ית בכל 8"כ והשקן חלוששאורן
 שיצא טפי ליה דגיהא חוא וסמיל8 דחשוךחוא
 השוך דבטקוט לגמו,ק השוך לטקוט זומבית
 עכ'פ ם*ם אבל לישב ניהא דלא ניהילגסרי
 שלש נמצא וא'כ שם ולישן לשכב דניחאח81
 ביה4 שלום פשוט שבת של נר חדלקת כללקייפ
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ט ר רעב טיטניק עי טנ

 חהח שסחסת יצא עיחט שסא ""ששאולם
 יקר שכלח ם שמק עד אלא ורטרע

 הוא שפיר מסנה סעס להלן אבל רעחריח
 שדולק גופה ב'ת באוהו אפילו שם לישבדסצי
 של האור העצם לכו'ע באסת דהאחעסרן,
 סשמנים כסו יפח וסאירח מנהיר הואחעסרן

 באם שג:י, בית שלום לו יש ושפ'רחכשירים
 אסאי וא.כ רע, חריח שכלה בסקוםשישב
 אחר לסקום העסרן שדולק סבית יצאיניחנו
 כללי בית שלום שם שאין לגמרי חשוךשהוא
 חחכסש דפליגי הוא אסחי גלל תיקשח לאואיכ
 אותו שחדליק ניחי ישמעאל ררי עטרןעיי
 חובה, סעודח בסקום ונר סעודח בסקוםעסרן
 עד הסעורה את לזוז 6צי לא אסו עכיפס-מ
 כיון שסח ולאכול רע, הריח סגיע שאיןסקום
 כולח, חבית בכל שפיר וסאיר סנהירשחוא
 רוקא הובח סעודח במקום נר דקי"ל, סאידאסו
 בבל דהא לסעוד דבעי חוא ססש לנרססוך
 במקום נר ודאי שפיר, סאורח שטגיעסקום
 דשסא החשש בזח שייך וייא סיקרהסעורח
 סשום זח, מחמת בולח חבית סכל הצאיניחנו
 חעסרן של סנר יצא עיחנו דשסא חפסולדשאני
 הפסלים שסנים סחסת ויצא יניחנו שסאסחשש

 סבל ויצא דינקזנו חוא לגסרי דהתפכדלעיל
 הדלעיל לגסרי השוך ומקום לבית עד כולההבית
 סקום עד יצו4 שיניהנו אלא החווש ליכאובעסרן
 חאי ש5יר ולפיכך שבו רע ההק עיקרשיכלח
 כניל. בעטרן ישמעאל ר' על החכמיםדפליגי
 אבט פריך דלא חאי שפיר חוותצ סמילאךא-כ

 דוטירוש לפום אפילו דמשנתיטאסעם
 דשמא החשש חוא דשסח ייע להרסביםחסשניות
 לסקום ער דולקים שהן סהכית לגסרי ויצאיניחנו
 בשבת סטתנר יקטם שלא ונסצא לגסר"חשוך
 סודח נמי אביי בודאו כלל, בית שלוםסשום
 עסרן אנר הכא רק אלא ביבר איסרשיש

 שסאשהחשש
 יצו~

 שיכלח סקום עד אלא איט
 שלא זמן כל יצא, לסיפרך ס-ד שפיר לזחשיח,
 לנר הוא חובח טפח סעורח דבסשם מרבחשסע
 סעורה במקום שבת נר ליה דסתרו נסיורבח
 18א טפח ישסעאל לר' דוקא נמי כ'ז חובחגוטח

 אבל סמש, סעודח בסקום נר דבעי ליחדאית
 קצת, ברחוק עוסד הנר אפילו דפליגילחכמים

 שהנר הכית בטהו ויא גחח שהסשיח ייעס*ם
 שפיר שפיר, לשם סאירח היא ודולק עוסדעוסד
 ולא לפרוי כנ-ל סעורה בסקום נר דמיקוץויא

 ושיש. מידי חשתאתיקשח

 ומ(יו הרם-א יעת יל הת-ש, בשם חשקל מ"8טה יקתרעת
 1ע-ש' שלהן הלבה ל"5סק מגאןומי"ה

 בל ישסעאל ר' דאסר חא יל ע4ח כ-ודף
 סשום בו סדליקין אין היז סןהיוצא

 וקסקשח חתוספ" שסוכיח כסו שסנים מפמולשחן
 בסתניתין יש6עאל ר' בלל קתני אסאיהרשב'א
 וסשסע שבת' בבוד ספני בעסרן סדליקיןדאין

 שסא דגזרינן אלא יפ41 חפתילח אחרשנמשך
 העץ סן יוצח נמי דעסרן ייון חא יצח,יניחט
 חעז מן היוצא כל בכלל ויא הרכהוא

מא-

 סדליסין שאין הכא גופח ישמעאל ר' זישוסר
 ול-ל יפח, נסשכים שאין שסנים פסול משוםאו

 לסעסא סכלל חעסרן אי5ר טעם את להוציא5,ז-
 טשח, טשסא כחא ליח סגי לא אם4יחחרינז4

 אחר נסשך ושאין העץ סן יוצא שחואבסח
 בתוספ' במבואר חרשב'א סקשח 5ן יפח'חפתילה
 וע-ש' 3ר אוסר ישסיאל ר' דיחדחכא
 בשם השקל המחצית דסקשה חוא סזחהבה

 לחלכח דסובר ארם'א לרעת ת-שחספר
 חוא כשר אהר נר מדליק ד4ם רס*ד סיסןבריש
 ספטלים אפילו נרות חוו4ר את לחדליקדשרי
 את לחטות שלא הגור הכשר נר דש*ימשום

 קשח סאי דאיכ דשם, ובמ'א וש-ש,חפסולין
להרשביא,

 אמא-

 את ישמשאל ר' דחוא-א ויא
 יניועו שסא משום אחרעא לפיסא מעסרןאאי5ר
 שינחט סשום שהוא טעסא דמשר טקיצח,

ט



 דאסור חוא 8"ס *בה רע שייח פהמחיצא ן יץצ בי פרקק34ת , ע טב5ה
 כשר נר נפי שפדליק באט אפילו בהפלהדליק

 כיון ס*ר, נר ג"ס שפדליק פח לוח פועילומח
 לטעפא מסללי דהוציא חאי *פיר תףסיצ4 דיניחמ הוא *געטרן רע היח פהמחרעכיפ
 *ל האיסר וה" מכללי חוציא ל8 *אםאחרינא
 יפח. חפחילה אחר נפשכין *אץ פשוםדייחו שהאיסר חעז, שן יו?8 *ארי סל כמוחעטרן
 *חדליק באם חעטרן את ג'ס למ*רי היאומפילא

 חיוצא אינך בסל דשרי ימו סשר, אהד גר נמילו
 פזח מויה ע"כ חידצא, סל הכלל פן דהוציאהש אפאי להרשב'8 קשח שח" כיון אש חעו.פן
 נר *פוליק באם אפילו אל8 הרם'8, סדשחדלא
 חפח"ח פקשח בן בפסולץ להרליק אסור נסיס*ר

 ווף*. חניל חספר בשםדום
 לן י* בפקופה הרפיא את לחעפיד כדי4ולם

 של הקוו4יא עצם את פקורם ג"ילהגץ
 הה~ש דמשףח למיפר פצינו ילסאורחהר*ב'8
 *פנים 4פילו ל8סור כדי הצא יניחמ רעריח פשש חעטרן *ל איסר טעם ישמעאל ר'דהתףא
 רע' ריח בחן י* שחסריחו באם נמיהכשירים

 יצ4 עיחנו שמא של טעטאפהאי
 *פחפת לופר פסתבר ולא למיפר ?רעףןוע'כ

 חעטדן אח ישפעאל ר, דחוציא חואזח
 אפילו וינא וך להרש ירי פשום ז41לטעכם
 יאס*פ י.ץ וכדק-4עיג חג*ירים  *6ניםלענין
 לוהפיג טו5 שריחן חסשיריש טחשמנשפעט בחעטרן ש,תן גאם חהצו גיסוג לאידךלקלקולא 4שתי וסצי חוא הצא ויניח *ל טעמאפחאי
 ופורשר יסבור וראי *בעטרן רע חריחאת

 להטות אתי ושפא יפח מושסין *אין מהטעפא טחאי ובאפת י85, יניחנו רע י,ה פשיםאי~8 אינו טעטרן איסר שהטעט סען בה,להדליק
 נמה כשר שפן בתערובוח אמילו דאסורהוא

 1 עשב ס.8 וף בגמר4ש לעיל בחדשכדאיתא
 חוא *בו רע הריח *סחפת ואמר דהוצי8חוא 1 גופח שבעטרן חאיסר לעצם ען5 וראי אלאזה, ! פחידו* זח חידוש ליח עדיף 5אי וא'5וע-שי

 שטקף ולחיי יצא, ויניחנו בו לועדליקדאסורד
 לא אמאי טעמא לתאי ל"ל חרשב"8פקשרץר
 סל בכלל שחוא פרץ טעפא פהאי ליחסגין
 אחר נם*סין ש4שץ שמשי העו פןחיוצא1

 פתורז יהא פחשחא 548 לפר* באנו שיןדכיוןי סנ'ל. חאיסר חוא יפחהפתילח
 יסקשה בפאי ולעיל חפח"ח קושיחנפי
 טשום ולעיל ום"8 הרם'8 דעת אח פזחופדחח
 חעטרן אח וחוציא הוא ופש1"ח לפימרוליכא
 אפילו שפור כרי יצא יניחמ ר*מא טעפאלהאי
 ומטעס ופשום וכדלעיל סשר נר ג"י שחוליקבאם
 פ*ומ איחא דאם הרם'8' לדעח כשר נרלה פחני דהוה חוא יפח הפהילה אחר נפשכים*אין
 חך נוגע *8ץ אעפע דהוומא שא %טעוחא
 באפת דהא סללי דאורהתא חיוב ל8יסרטשחא
 4יסר אל8 אימ נסי רצא *יניחנו באםאפילו
 האיסר פס*ח עו*ח בידים ולא יפפיל8ירבון
 חובח' משדה בפקוט נר וסבר ישמעאל לר'אטילו
 להוצוא  ישסעאל לר' ה"ל ל8 טפי בודאי8-ס
 פשום שש דוחו חאיסר שהטעם פח סללפחאי
 יטח ושפא חחש* ביח ואיח יפח נפשסין*אין
 תערובוח לחוסו שגתן באופן אפילו פפשבידים
 *ל8 אש הגזירח, פ?ד פדרבנן אל8 4עוג*ר שפן חסרובוח עיי שחאיסר חאפת נחי ס*ר'שפן
 ובידים דאורהתא לאיסר מגע הוא זח*האיסר כיט ט-ם ע-8' כ-8 בדף סולעיל תערובוחש'י

 ישפסאל לר' חיל ל8 טפ! 8-ס יטחדשפא
 ג*ר, שפן תערובות עש אפילו הדח*האיסר כדי העו פן חעצא סל פכלל חעטרן אתלחתףא
 ינקצו *סא של טעמא להאי שחוציאדח*תא
 שריה1 סשר שפן תערובות *עע יסברו 8.סת?8
 לחדליק ומתר חוא שבעטרן רע הריח ופפענמף
 ובאפח יצא יניחמ ל8 חשתא וחא חעטרןאת
 סל כפו יטח ו*פא חגדרה פחסת ואסורשא
 ר' *תשש פח העף אל8 חשד פןחיוצא
 ויצא עיהגו *פא של טעסא להאיישפעאל
 להדליק קאסר אמ4י האיסור ע?ם פטעםההנו
 לן ק*יא *טיר וושי ולפיכך בשבת' בעטרןסלל

להר*ג'8



% י יתל 1 צק תש י ע טל

 *ף יטא עלא יאש חמישמח4מ שעפ ק % בכ* שטא כק טשש לשי*ישרא
 מ* יטח שמח ביש תץ"תא ישר לייש עלא ל" י' טט ח-,9כיתאק

% מ שף", * ידש קתו ג *" * אתה%  ש*עץ 
 עי4 טו" קה"4ק

 דסמין ימן דיא *4מא ד4 כשדף
 8גסרא עועח וע-ש, כליםבעלשח

  על בעפופרת אשסעינן זי4י הכי,חצריכוחא

 דלא כיק רבנן, דקאסרי דוא בהא  ה-א1י1י
 מיניח לאסתשקי אתי דילסא דחיישי הואסאיסא
 דלא לרי סורה אימא דמאיסא חרס  יוו'אבל

 רבנן דפליגי חרס נ"כ קם-ל 1סותרחישיגן
 דלא ושא בחא חיא חרס אעסשיגן תףוקאסרי,
 דלא ביצח אכל דסאיסא, כיק וקסתיר רץהויש
 קאתי לדילסא דהחשינן לרבנן סודה איסאסאיסא

 חייש דלא בביצח ג,כ קם'ל סיניחלאסתפוקי
 דרוקא היא תרתי חני אשסעינן הף סלההיר,רי
 חלל בתוך סונח דהא סיפסקא דלא וביצחבחרס
 אבל ר-ה חחש דלא הוא דסי דגר וכגופחחגר
 בח1ך ולא סונחת הנר אצל דחא דסיפסקאקערה
 לרבנן סורה איסא דסי דנר כטפח ולאודנר

 ר" הויש לא נסי בסערח דאפילו קם'לדאסור'

  י9יוו'סלההיי
 וקער8 בחרס עכ-פ חא סקשח התי-טהבה

 תרתי סהני ושסעינן סגי דהוה הואבלדוד
 חוא בחרס נאמר דאם ביצח, לשפופרת גפש4איי
 נאמר לא ביצח אבל דמאיסא סשום ר"דפליג
 דפליגי הוא בקשרח נאסר ואם תוכיה'קערה
 דלא ביצח אבל דסיפסקי סשום וקאסיירבנן

 חרס נאסר דסותר לר4י סהיפ איסאסיפסקי
 אכתי תרכ וקאסרה מיפסקי לא דג-יתוכיח'
 ו4ש דלחכי סתרז טפח החוחט הצח ל"ל'ביצח

  בעשפרת פלוגתחחו לחשסעינן גסידהוצרך
 לח  עסעינן דיח לא סקערח דאפילו סעיםביצח
 דסתיר ישא דבקערח למימר דח-א לההיראלרץ
 סשופ הויט נסיי וסיפסקי סאוסא דלא אשיגרץ

 טשח חקערח בתוך דסונחת ויא הפתילחדשכיפ
 אבל לויסתפוקי אתי שלא להיכר חהילח81'ל

 אימא סאיסא ולא בתוכה חפתילח שאיןביצח
 מודה כחא בא לית נסי הי3ר סאוסא דלאכיק

 דרי ביצה נפי דקם"ל שש סשו.ח יח6ייר"י
 דהכא. בתף4ם הףש בח גם וקפתירפליג

 חתף4ט4 של תירז על הרשיש דסקשח "שלכן

 הצריכותא 8גמרא קשביד אסאידאיכ
 דאיצטריך החו דלרע דוקא, דרי אליבאבקערח
 וכדלצילי ג-י בא שסתיר מ8 בקערח ג-כלסתני
 דאיצטריך הוא וופיר נפי לרבנן אפילו וח לשפהא

 בהרס דוקא דה-א קערח, יע לסתנילדידהו
 שיופ הוכר וליכא בתוכה השתילח עאיןוביצה
 כיון קערה אבל רבנן דאסרי חוא סינחבדיל

 סודים איסא לויכר ליח 1ה81 בתוכחשהפתיל
 פליני נמי דבקערה קשיה ג-י קמיל דשרילר"

 ודאו א'כ חכי אטרינן דלא כיון אלאוקאסר"
 הרש-ש קדורק ולכן ההף4ט כסברת דלאסשסע

 ווףש. אחר באופןלתרז
 חיא ששיא לאו הרש"ש קושית יפשידאולם

 שי3ול האמת ניהו לסימר סציקדשפיר
 אפילו דקשהו הצרי3והא למעביד הגסראהו'

 ליח ניחא אפ-ח הרש-ש 6451וראכקושיתלרבנן
 אליבא דקשיה חצריכותא לסעטו להגסראספי
 הוא ודאו דושזירא דכה טעשם ולהוחרי4דרץ
 דקי4ל ויסו דאיטרא כה סלאשסעינןדעדיף
 ניחא נפי דהכא בנידק ולפיטך דוכתיןיבכסח
 דקערא 8צריכ1תא למשביי סטי ל8גסראליח

 דאיצטריך הוא דשפיר ולמיסר ולהיתר דריאליבא
 בקערח 4פילו פל1גתיהצ בחדיא לסתניחמתניתע

 נסי דסיפסקי בקערה ד4פילו לאשסעינן כרינוי
 דרץ ויתרח דמהסת 4כיק יוטדהי ר' יקסתירו4ש

 דשמתני סאו להגפרא דסגי ויא נמיבלהוד
 פלוגתייוי ג-כחמתניתין

 יור ל'ל א4כ בקערח,
 ליכא דאליגייחו כיון בו,רבנן הצריטחאלסעביד

ג81



 ן רץנ ב' מוקשבת י ע טנל
 אמץ שרבנן מה הינו להומרא אלש רטהא8זח
 כי4 רבותא ליכא הא וישיסורא בקצרהיאפילו

 ילעש. חרש-9 קו*ית יתרןכנ"ל
 פלתא ג4כ בח איפא 4די יחתאן "חייוהנה

  "חש9 לשגין ניחי לפימר פצינן דשפיד%עיל, התף-ט 9ל חקושיא עיקר לתרןפנפשאי
  9אין סעט משט ה*פן פן להסהסק אתידשפא
 זח פחפת דהא סמ9 דאורייהא בבף איסרבזח
  ווף4יין. פח להטעם ג4כ דש-י דהוצרךהוא
 חוא חששח להיי וזףשי בפ" שפבמי כסול4ר
  9ל ביפושרת להותרא לר" שפיר שפעעןדהוח
 בהרס אלש פלוגתייחו הני' דלא באםביצח
 לאושרא לרבנן שפעען הוה נמי וכןוקשרה
 דשפא חה9* לענין 8~ם לעילי התף.טכקושית
 ה3לי את ליטול אתי שפא הינו להסהפסאתי
 תייף דהא זוטרהתא כבף איסר בזח שי*פאכל, להוך אחת בבת חשפן את מתוכח ויערותטלח

 וטש חיפן בח שיש חכלי את ועוקרכ*נוטל
 כמכבח והוה לגפרי הפתילה של חאדדפכבח
 דרוקא דה.א וקירוא פועיס ביצה שלביפושרת לר"י היתרא 9פעינן חוח לש זח כל בהיב4פפ9
 אותח מליטול מינח אינ9 ובדיל דמגיסאבחרס

 ביצה אבל ,ה להש9 רש הייש דלא הואיידינ4
 אפילו אפיר כידים אותח פלסול מחוסאדל8
 81ם ואסידא, לזח דורי*ינן לרבנן פוהה נפירא
 לפיפר פציט ישור נמי אז הוכיח קערחנשזר
 גדולה קערה דסהם כיץ פ-ם מאףסא דלשניהי

 ולטול לעקור כ"כ נקל אע הים ב9תיהניטלת
 דאפהנן הי* ל8 נמי בזח פשףח מפקופחאותח
 ביצח פל מאוא.זן אבל דאידמק הוא וחטיאדהכי
 בבת מפשפח כולח ליטול היא ובקל פאיסאדלש
 ל8 ניחייודאי דאשר, פודח ר-י אפשרגםאחת
 להסתפק קאתי ל9פא ביצח של ביפופרתחטש
 בחרס הייש דלא כמו פעט פעט חשפן אתפמנו
 יחככף איטרא לענע דוקא זח % פ-םוקערח
 יהגצף זח חשש לענין אכל דאורהחא,אינם
 פודח נפי ר"י אפשר כרלעיל מדאורהתאווא

 כיון א4 חש* פ9א דאסירא ביצה שלביפופדת
 לבי?ח  להיתרא טמצקן הוח ל8 וקערהדפחרס
 בישטרת שכיפ מוהה גיכ דר" ה'8 8-ככרלעילי

 מתיר דרא גביצח ג"3 קם-ל דאסירא ביצחשל
 ג"כ פטלק יחא מפילש כן נאמר ובאם ג'כיבח

 צ'ע ולכן  וע-9. פלהא בטלח הדש-*שוףת
 לעיל יבארתי כש יפיר שלח באמת ד*פאבזח

 לן רקיו'ץ סאי ולישג יהכא, רשא גונה לש לי 9נר9מ
 וע*ש.דהנא, הרא"ש על נהנאא הקרגן קושיה ג-כ ני-קורץ יהף וגוה דגיטיךמשירשיי

 שלושח דתנן דמהניתין רי*א יל ע.א לידדף
 ביתו בהוך לופר אדם צריךדברים

 הדליקו ערבתם עשדהם חשיכה עם שבתערב
 ריביל אמר מנח-ם גגפרא אפרינן וכוא הנראת
 גוך את ופסרת אהלך ילום כי ירית קראאו4ר
 11 שמפקרא ש-נ וכן חרצ'9 ופפר* תחטו4ולא

 היט דפתניתיןי דברים חילושה לכל9פעינן
 ל*בת 4ר הדלקת זו אחליך 9לום כיידעת
 עירוב ט נוך את ופקדת ביתי שלום איכאשפזח
 אם חטא *יש דפהניתץ יוודתם 11 תחסאולא לחצדי מבית לטלסל שיכול הגוח תיקוןחצירות

 ושי*' שישרלח

 כתב ולכן פידי 8זח מפר* לח ר*ץוהנה
 דרשא כיון אגדות בחייושיהמרשי4ש

 וכטן בלהוד 4ר להדלקת אלא זו פקראהראי, לר*יי פ*פע לא פסתמא ע'כ פידי מפר9ל8
 ביבת 4ר הדלקת יפיר 9מעען נמידבלאיח
 שיב כיח בוף כרלשיל נפשי טשלום ותזנחפקרא
 וצי*יהמץת פפרי כן פיד" שש פירשיי ל8 להכיהףש"
 5ך ר*" כונת לטרש בדוהק חמ לפדדאולם

 הוא דלהעם נפצא דבריו לפוםדפלבד
 מיניח סשפש דלא כיץ זו, קרא ריבילדהכיא
 יפעינן הא 4ר והרלקת בלושזי 4ר להרלקתאלח

שי



שצת~ק4נס*י

ברעי  שעל לוסר יחכן לא עוד אלא דלעיל, סקראשפיר
 דברים השלושח כל להני מנח-ט ששאלסח

 רק ש1וש חקרא וסביא לן סשיב וצאדסהגיתין
 דסתניתין' אחדלדבר

 ליח סשטי לא דלרשע לטיפר מציפ איךדעדך
 בלחוד בשבת גר הדלקת אלא קראסחאי

 לרש'י ליה דסשסע חש ודאי חא דעכיפייון
 שאבאר כמו נ"כ חצירות לעיר1גי קראסחאי
 ול 8יר*" א'ך קשח לכאורח צאטת דהאאי'ח,
 תחוסק שירובי שחוא דטתגיתין דרישאערבתם

 שהדין בחריא חגמרא דקססיק ייון חצרותהירובי
 תחוסין עירוגי על דוקא *ברישא חשיכחעם

 בעם שווא ערבתם לחך דגאמרח הואבלחוד
 דקתני שבסיפא מירבין וח"ף דוקו4השיגח
 דקאי חוא דטי 89יר גטי חשיכה בספקשאפילו

 איך וא'כ וע-9, בלחוד חצירות עירוביעל
 חשיכח בעס שהש דרי*א ערבתם עלפירשי
 ייון ק"ף חצירות שירובי על נמי שצחדוקא

 גן' סשמע לאדמגמרא
 שבגיפין, 8ירש'י עי י1 יק*ח ח"ויותר

 רבה דאסר חוא עיב, סוף י בדףדשפ
 מה דטשנתינ4 דברים שלשח הני דגלבב'ח
 עכ'פ דצריך חחו חשיכה בעם לוטר אדםשצריך
 *ם ומפר* מיניה, לקבל כ!ץ בניחוהא,לוסר
 דברש בחזלשח שחוא וערבחם חאי עלרשיי
 תחוסין וסעיר1גי חצרורע עירוגן היעוררישא,

 עוד דתיקשה חוא וא"כ טקץ, שם ט1כירלא
 וטעירובי דפירו5-י חוא חצרות עירובי 9עלפ8י.

 על שרק לחיפך חוא שחדבר ט1גיר, לאתחוסין
 ועל באטת, דקאי חוא בלחוד תחומיןעירוגי
 דהכא. גמרא פסקנת לפום לא כלל חצירותעירובי
 סובר נפי דרש'י לפשרו צהכק יאיאדעא

 קרא שסחאי והרין, חרא-זכדעת
 דברים ח9לשח לכל דשטעינן חואדריב'ל
 דלאו אלא והרין, חרא-ז וגפירשדפתניתן,
 באטת אלא תחומין' לעירובי חרא" חואגהריא
 בחדיא, מקרא חרח" חוא בלחוד חצירות14ירובי

 השיכהו כספק ביתו בתוך לופר עכ-פ שצויךפח

 לה דשסעינן הוא דקרא חצירות סעירוגיאלא
 סחסת תחומין,.דאטו מפילאלעירובי עכיפנסי

 הצירות טעיר1גי דהפירא הוא תחוטיןדעידובי
 סלערב. ביתו לבני לחזחיר בעילא

 על חכא, לפרש לרזש ליה יניהא "מלפיכך
 דרי9א, דברים שלושח שבהניערבחם

 סח כיוןדכל חצרות, ועירובי תחוסין עירוביעל
 חני על נלל, להוחיר אדם דצריךדשסעינן
 דבאסת וכיון ריב'ל, של 11 סקרא חוא9לשח
 הרא" חוא חצירות עירובי זל לערבתםרק

 דהוא ססילא תהופין וישעירובי 11מהקרא
 ופירז חכא רש'י דכיל הוא טשו-חדס9תסע,

 ההומי4 עירובי בחדי הצירות עירוביג'כ
 בגי0ין חחם בב"ח רבח דאסר חא על18לם

 כו-! ביתו בתוך לומר אדם 9צריךסח

 חוא לטיפר, דבעי חוא בינוצהא דברשחשלושה
 חצירות עירובי על שם לרש"ילפרש ליחדסגי

 צ מקרא לה זטעינן לא דבאסת כיוןבלחוד,
 חראן* גפירש בלחוד חצירות עירוביאלא
 לפר* רש'י דסוכרח חוא חכא ובשלטאוהר"4
 עירובי לעיקר דריש41 וערבתם שלחעיקר
 דמוכח חוא דססיפא כיון דקאתי, הואתחוסין
 על ריץ דכו-קג חוא לחכי כדלעיל, כןע,כ

 בחייה דכיל חוא ועיריח קא" תחוטיןעירוגי
 הך מנהא חא ייון דהחם הגסרא אולםלבסקן
 נעש כלל, דרישא וערבחם על לאגלףאסיפא.
 עלוערבחם,זבהני לר*-ילפרש ספי חחםליה

 בלהחה חצרות עירוגי זחוא דברשזלושח
 דברימש זלשה להני חהגא עכ*פ דגיילכיון
 11 חקרא טן לכולהו ליח והרא" טחתאבהדא

 וטטילא בלדשר, הצירות לעירובי אלא אינונטי
 ניוש פשףח תחוטין, נפילעירובי דטזתטעחוא
 עירובי על טפי חחם לפרש דהחם לרשףי4ה

 חקרא פן לוח בשמת שחרש" כמו בלהורחצרות
 כיע תחוסק, לעירובי ליה איכסת ולא דהכא,זח

 לעירובי נפי דטזתטע, שש ע'ידטסןלא
 וליכא ביתו בתוך להזחיר אהם שיריךתחוסק
 דהכא כלל דהכא לרשא דההם טרש'יסתירה

חש
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 ן רת
 ע"מ א איי ל9ש ר*" מג"א

 בשמ שעא לע"מ שמ קת שלחמ" מי וח י דשמ המ חחיאתםןמת
 יחמ פ *סי גע למל רשץ הממחש

 דצא חיא פבש ו"יע מט מהםשיחת
 חהם לפרש פוכרח-ם אינם ממיל4 איגכלל,
 לר*" ספי לוה נהח לפיכך תחומימ עיר51יעל

 גיון בלהוד. אצירות עירובי על חחםלפו,ש
 עירובי על אלא ר4י' אינו חקר4 טןדבאפת
 ר*,י גוונת לפר* כ2.ל בלהורהצירות

 ורהחם.דהגי
 פיר*יי לא אמאי באפת לך תיקשחדאנמש

 לפע'ד נםי רחוק םקץ,אין חקר4 גונתהכא
 חוא פ*הש דבר ר*,י ~עיני דאפ*רלמיסר,
 על דקר4, אחליך שלום כי חאי ידראי,כיט

 ולא אחל. *לום *חוא קאי, בשבת נרחדלקת
 ק4שי בלחור מעשר על עזכ דקר4התטא

 באם חטא, ל*ט דש"ך חוא בלחור*במע*ר
 פ*תפע ממיל4 א.כ חמעושר, פן של4*אוגל
 אצרוו-ש לעשץ5י חוא דקרא נוך ופקדתלחאי
 אבל חנוח תיקון שייך חצירות דגעירוביןנאפרה
 אבל בזה. שייך נוה תיקט פאי תהומץבעשיבי
 נר על דלא שפיר דשפעיין חוא וראי חא,פ'ם,
 זג סקר4 לרשזי דפשפע חוא בלתור זובתשל
 פיייה דשמעינן חוא דברים חזולושא לכלאלא

 כ2.ל. אבארתיאפו
 לקושית גיכ "שתש דמהורז חוא ייגינהדלפרם

 במאי חרא'ש על דקפת8ה במהחק,נ
 את ופקדו-ש דהאי ריבזל *ל להקר4דטפרו
 דריב,ל כיט חח הצירות עירובי ששו דקראנוך
 *צריך 8ה דפהניתין רישא על קר4 חךפ5-א
 הרש דוקא ח*יכ8 עם ביתו בתוך לויראדם

 דרי*4 וערבהם חאי דפמילא וגין ח*יכהבספק
 חצירוו-ש עירובי על ולא קאי תהומין עיר51יעי
 נמי חשיכח בספק אפילו' תצירות עירובידהא
 דקרא נוך את ופקדת חאי ע.כ פמילא ואיכ*רי

 עירושי על קאיולא התופין עירובי עלפסתפא
 עירובי על דץר4.* מפרש איך ואיגהצירווק
 להאי פפר* גופוץ שחרא'* גיטאצירות
 חצרות לעירובי חשייח *בספק דסיפאמערבין
 *חוא דרי*א ערבהם על מפר* איך וא'כחוא
 חצירות עירובי על נמי *חוא חשיכה בעםדוקא
 ולגן דהכא חר44* שעל חק-נ פקשח גןקאה

 וע4ש. תחופין עירובי *צזלמגיה
 פג'* רש" גונת לעיל שביחרתי גש4ילם

 חר4יו, דברי שפיר ופהורז דפסולקחוא
 דפפרש חוא נוך את ופקדת חקר4 על חר,ישדהא

 דרישא גופ4 ערבתם על 1ל4 חצירותעיר51י
 א8כ כן דפיר* הוא נוך את יפקדת שעלוכיט
 עיר51י על לפרש הר4-* דחוצרך הוא שפירעיכ

 דבאסת גיון תחומין עירובי על ולאאצירות
 חנוה תיקין דשיך חוא דוקא חצירותדבעירובי

 "נוח תיקון שייך דמאי תחומין בעירוביולא
 האי תקשח ל4 וראי נפי גופח ריב"ל ועלגן, חרא-* דפירש חאי שפיר והאי שייבתחופימ
 דרי*א עירבתם על נוך את ופקדת לחחירמביא
 דכאפת כיון חטנו תחומין עירובי שחואאעפיי
 ספי להחפיר דבעען חוא תחופיןבעירובי
 דבסמוך בגפו"8 והוס' גפירשיי אצירותפעירובי
 שצריך נוך ופקדת מהאי דשפעינן ח*ה4איכ
 עיר51י על אפילו ביתו בו-זוך לחזהיראדם

 בתוך להזהיר דצריך הוא פג.* א'כאצירות
 חשה4 לא-תק*ח הךכ תחומץ עירובי עלביתו

 כ2ילפ"ץ
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 פפן בע"מ מן קשש * באר94כם
 רש" וספרו חציות בעיחביכ4"ן
 סעיחבי טי דסחסרען ועא תחאץדבדרתץ
 גן נר4"ח לר'ת שגם התוספ וכתב 2חצירו
 וכן חתורה סן סמך דאית חוא לתחוסיןדחא

 וע-ש. בחדיא בידושלסייש
 דסקשה חהא יחווע  ענף שהספר יחיתידהנה

 לש'ס חירושלמי שיס סן הרא" זוסה
 עכ"פ דס"ל כיון חירושלמי שהש,סדילמ

 לפיכך חהורה סן *הוא סילין די.בבהחומין

 בע,ת טפי לחחסורי דבעינן הוא שפירלדירחו
 ראין רס-ל רילן לש-ס אולם חצירוח4סעירובי
 להר-ת סנ'ל א.י כלל חתורה סן עיקרלתחוסין
 ועןש. דילן לש*ס חירושלסי סן ראי'לחכיא
 סכילתין בריש לעיל שבארתי כפאולם

 בעלי שארי על חולק ע-כ שהר.ת181כחתי
 רייב תחוסין עכ'פ נסי דילן רלש-ס וס"לחיט'
 תקשח לא א-כ ועיש חהורח סן ויאמילין

 מן הרא" הר*ת רסביא אמאי כלל,סחשהא
 כנ.ל. דידן לגמראהירושלסי

 י ש י ל ש ק רפ
 קושא ג*ב י10ל(ק המה דהטן, רש-י גתה ל"ק5 לי שנראהטה

 וע*ש. עליוהר*ן

 חה שחסקוח כירה פרקין. בריש ע-ב ל'1דף
 עד עליה ירןן לא ועציםבגפת

 עד רש"י וכתב חאפר. את שיתן ער אושיגרוף
 ולכאורה וע*ו ולצננם לכסוחם חאפר אתשיתן

 ירעינן לא דחטו למותרז אך ה1חהפירש"
 ירי חהא רקהני חאפר את שיתן 9ר האידודאי

 לפו,8. לרש'י ול'ל חהא ולצננםלכסותם
 בזה תיקן שרש"י לסיסר לפן'ד נראחולכן

 פירש"ה על לחקשות חר*ן שהרגישימח
 בשאינח עלהכירה נתינח דסוברוהאיסורבסאי
 א.י הטסנה, איסור מצד הוא וקטוסחגרופה
 קכיפ חא חאפר בנתינת לחתנא ליה סגיאסאי
 שסטסין כסו עליה "תבשיל נתינות הואאכתי
 אש חגאלי ק-ג חאפר חוא נסי ברסץ דהאברסז
 שמא משום ברפז להטסין דאסרינן חהאואפידץ

 רסובר נסי לדטיח א'5 לבסוף, לחתותקאתי
 וקטומה גרופה בשאינח ק,גחיירהש"איסורנתינח

 חשחא אפילו א.כ חטפנה, סצדאיסור ההאנסי
 עכ*8 חואדחשיבח מ4מ חגחלום על חאפרשינתן
 שייך נמי הכירה שע'ג דס'ל וכיע כרפז,קכשיו
 את שנתן לאחר חשהא דאפילו נסצאהטסנח

 אסאי הא-כ ברפז כסטמין קכ-פ הוחחאפל
 חהא ולפיכך הר"ן קושית תוכן וה ההנא,קשרי

 הףש. במ רש'י סברתמדחח
 את שיתן קר דהאי רש.י פירש יסשוץ ייידלכן

 כיע פירש חהא, ולצננם לכסוחםחאפר
 לכסוהם ירי חאפר את שנותן במחשניכר
 דוסח איט וא-כ חכי, דקביד חהא חגחליםולצננם
 קושח אין ברפז בסטסין שם דחא כלללרסז
 לחהות לחתי שלח להיכר לו שיה" סעשהשום
 לחתות קאהא לשסא למגזר .שייך שפירלפיכך
 לכסותם חאפר את שנותן בסח הכא אולםלבסק*
 הכי קעביד דלרגי אסעשח סזח נילר ושאולצמם
 סכסח אמאי דחל,כ לבסוף לחהות אתא שלאכרי
 לחהות אהא שלא ירי ודאו אלא לצננםכלל
 באפר עור מכסח שועא וכיק כךי דעבידויא
 לחהות דאתא עליו לסיחש ואיך לצננם'ירי

 כנ"ל.לב0וף

 שניה חקושיא לתדז סצינו 11 בסברח נ8ידכן
 רשא של טעם על רמקשח במאי הר-ןשל
 גרופה בשאינח הכירח *ל נתינח שחאיסוררס-ל
 רסיל אי16רחטסנחיאלסא מצד 8וא נמיוקטוסח

דגש
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 מששחפע* "יסיחצלערחייףח%ח"

 ייא סוף ליו בדף לקסן קאמרינן אסאיוא"5
 של נעורת עליח שנתן או שעססו גחליםגגי
 ע'ש, עליהם ליתן 1סותו כקטומח דהוח דקחפשתן
 ה-ל 8'כ עדין הבל רסוסיף הוא ועכ"פ כיוןחא

 כסו הטסנח משום עליח הנתינח לאסורעדהן
 חטעם וסדחח חר"ן מקזח כן ברסז חטסנחשאסר

 ועיק4 רו" שלוח
 לחלק מציט שפיר ולעיל ורכיע לפא8דלם

 מסטסין חך ושאני הוא וסשו"ח~סימר
 שום קשביד ל8 ברמז בסטסין דחהםבוסזי
 חוא לבסוף לחתות אתא שלש כדי 4יסרסע*ח
 ועכקץו רסז היו סתחילח וחא הכי'וקשביד
 סייקראי כסו רסז הוא נסי סטסין שהואב*עח
 ,שנותן קורם כן חם ששמפו 5גחליםאבל

 חניורת מוררם ע4ח 9עתן או החב*יליעליח
 שויא 4מון התבשיל, עליה *עתן קודם פשחןשל
 ציכ לצננפ כדי ע סצ9ח דעושח חואעפח
 קשתי דשמא זח, לח*ש גהוח עפח שהואמשום
 סקורם מעיח וקצביד הש ולהכי לבסוףלחהות
 4פףי לחתות לשחא שלש שיוכור כרילחכיר
 אלש לחינם דצננם הוא אמאי סתחילחדאליכ
 לבו על וח סחמת ייעלה עושה ו4ש לחיכרודאו
 להתות קץצטרך באם אפילו לבפף לחהותשלש
 חי85 אבל לוה' חי"ונן לש שפיר%חכי
 סובר *פיר כלל' פעדם וריר סע*ח צבידולש
 איפר בכלל הוא הבל חסו0יף ובר ובילרשץ
 חא קאפ לש הא, לא חד ואפ*ר ורמז,הטסנח
 חף*. כ2.ל ולבסק! חההחאיסר להח** ארשת" דאסיק ססע ניכר ולשכיון

 דלחנפ 9כה5ו הה51' יסברה 1ל8 5ף ד5ירש,י אמאי סעם להה לי ש!ראהמה
 עשש. כדפי9ע

 סשנתינו אי ולעילי בציא על ש" לץדף
 גרופח ובעינן חוא ולחחדר תנןלחחויר

 גרופח בשאינח אפילו לשהות אבל רוקאוקטוסח
 ליהות דאפילו תגן לשחות ש שר4 נפיקטשח
 לההדר וי"* שרה וקטומח ב1רופח רוקאגסי

הכא, קאסרען וקטוסח גרפח ובשינן 11א וב'חאליבא
 ליש רב אסר חלבו ר דאפר סהא ת"*
 חבלא נפי* דלא גבח על אלש וסהניתיןשריותא
 אבל תגן לחהדר בשלסא 8-8 ל(4 תוכהאבל

 חא חיע *רה נסי גרופח בשאיגח אפילולשהות
 רש'י וספרש גבפ לעל הוכח גין חלבו לררשני
 גרפח בשאינח לשח" אשרי"8 ח14 ורסשש
 גבח, לעל תוכה גין דשגי הוא שפיר להכיקאי,
 כסטפין הוח גרופח בשאינח לתוכח סשהווכי
 על ופיל תעח ס'ל שרי וקטוסח בגרופחדוקא נפי ולשחות תגן לשהות איא אלא ברסז'ממ*
 וע"ש לחוכח עתן ועא יום ובעוד כיוןגבח

 דשם.בפירשץ
 כן, ופיר*" הוא ובחנם כתג "101דהנה

 להועיר אשריותא חלכו ור' 2אפרדאפילו

 תו5ה בין *ה דשני שד 9יר נפ קחיב4ץ8
 אבל לש-ג תעה 5ין לחלק ווייך רלא חואיום סבשי ששש בגרופח לשהות דרוקא גבח,לעל

 איכא יפיד ודאי ב*בת, שווא בגרופחלההיר
 בגמרא בואהיא כרסשםצ לש-גי תוכה גיןחילוק
 אסיפא יד ארישא חלבו ר' סברת מידקאפר
 לההדר אף רשרי בפאי וב"ח אשריוחאקאה

 לפרש לרשץ דוע' אםאי נמי בה"8 ואיכבגרופהי
 אשרי1ה8 חלבו יר' מ*ום כר ב*למא איאלהאי
 נאמר ואפי4 כיון קאי5ר גרופח ב*אינחלשהות
 וכרלעש לעיג תוכח בין ליח רשני האי*פיר נפי קאו 5גהופה להההר אשריותא הלבוור'

וע"קף
 כן דו4יש-י אמצי טעם ולחן לה*ב ייי18לם

 דו"וניהא למיפר,משום לפע-ד וחוקאין
 אשריוהא חלבו ור' בח'8 ג0 לפרשלרשץ
 נמצא ר8'כ התופ8ץ וכסברת קאי בגרופחלהועיר
 סהדין הרבח והמיר ררהוק הוא לחח4רשחדין
 וקאפר וגפ"ש בהדיהף בסספא רבשלפאלשהות
 דוק4 בגרופח נמי דלשהות תגן לשהותלעולם

אלא



 ן ר,3 גי פרקשבה י * טב
 לע4ג חוכח בין ליח דשני חלבו דר'אלא
 אף דקשרי דב"ח אשריותא אסיפא רק דקאיהוא

 הדין כ'כ וחמיר יחיק אין וא'כ בגרופחלהחויר
 חחילוק ליכא דחא לשחות' פדין לב'חלהחדר
 לתוכח ולשחוח אסור בגרופח לתוכח לחחדראלא

 חילוק ליכא גרופח ב*אינח אבל פותר'בנרופח
 בשאינח לשהות לב'ח אפילו דהא כללביניהם

 דאמרינן בהדיחויהוא חשחא דהא אסור'גרופחנמי
 רבעינן הוא נפי דלשהות תנן לשהותלעולם
 חולוק ליכא גרופח בשאינח וא-כ גרופחדוקא
 אסירא דלתרהייחו כלל לשחות לבין להחדרבין

 נרופ41בשאינה
 לחחדר בשלמא א'א אמרינן כד בה-אאולם

 וקשמח גרופח בעינן דוקא דלהחוירתנן
 א'כ דפי, שפיר נבי בשאינח אפ.לו לשהותאבל
 בין חלבו לר' ליח רשני רהאי נאמר אמה*תא
 כסברת קאי בגרופה להחדר אשריותא לע-גתוכח

 וחפיר רחוק. להחדר דין דהף חוא א'כהתוספ"
 אפילו להוכח לחחדר הטט לשחות פדיןהרבח

 אפילו 1לש11תלהוכה לב-ח' אפילו אסודבנרופח
 ויא ולפיכך לב"שי אפילו שרי גרופחבשיינח
 דשני הלבו דד' בהאי לפר* לרש"י טפידניחא
 בשאינח לשזית אשדיוהא נבח לעל תוכח ביןליח

 גרופח בש4ונח בהוכח לשחות דשכיפ קאיגרופח
 בגרופח לחחדר עייפ וח דלשם וכיטאטר,
 חלבו דר' דהחילוק כיט שרי נפי לתוכחאפילו
 לא ח*הא א-כ כלל בגראח אלחהזיר קאילא
 להוכח ל*חות כיק לשוית פדין להחויר כ'כחמיר
 אסור טעפח וגשאינח שרי בגרופח דוקאנפי
 אלא לשחות לבין לחחדר בץ חילוק ליכאא"כ
 מהנו בלהודי גרופח ובשאינח בלחוד ע"גלסנין
 בין אסוד ש'ג אפילו גרופח בשאינחלחחדר
 גרופח בשאינח ש-ג ולשהוח לב'ח' וביןלב.*
 פ419ח כלל' בניהפ חילוק ליכא וח וולת אבלשרי
 כרית ולא 3ף הכא לפרש לרשע דניחאחוא

 כנלפ**ד כן פיר*4י דבחנם דסבריהתוספ'
 וע*** בוח רשףיכוונת לפרק~

 לזח* דהוצרך דהכא' בפירו*ו המרשקל 3תת ליישב געז*ה לי *נראהמה
 דהכל הרשב'א קושית מתורז דבוחמשום

 פעם ב"א יגחק א'ר בגפרא, דב מ'דף
 חסרחז לבית רבי אחר נכנסנואחת
 טול לי ואפר באמבטי שפן פך לו לחניחובקשתי
 רבב,ח וחא חכי עביר היכא לה, 1ה1 שניבכלי
 בד,ת להרהר פותר פקום בכל יוחנןא,ר
 מאיסורי אפרושי וקמשני חפרחז, פביתחוז

 פע*ח א,ש יחורה רב רשמר תדעשאני,
 הסרחז, לבית אחריו שנכנס דר,פבתלפידו
 פדיחין אין וא,ל חקרקע, את ולסוך לחריחוביקש
 נמי הכא 9אני פאיסורי אפרושי אלמאוסכין

 יע-ש. שאני מאיסורילאפרושי
 לחגסרא אולפי בפאי להקשותי לן שיו מהדהנה

 מעובדא דר'פ עובדא מחך לפידקטפי
 וכתב דחכא חסר*-ל בזח תעיר כבר טפח,דרבי

 דאפשר סעובדאדרביטפח, ראי' ליכחדסשו'ח
 כדי אפילו דאסור חוא בכהם'ד ד-ת לופרלעולם

 טול רגי דח'ל והאי נפי, מאיסורילאפרושי
 לדבי ניחא פטעפדלא אפשר לח, 1ת1 שניבכלי
 הרבה כשיטש ולא פעס, שיפשור בשפןאלא

 דריפ פעובדא אבל ראשט' חכלי שחואבאמבטי
 שדי מאיסורי דלאפרושי חראי' חוא שפירוראי

 !ע,ש. בפרחז ד,ת ולופרלהרהר
 דפיד* הוא צורך דלאין חסרש,א כהבדע'ן

 עובדא מחך וראי נפי יבלא'ח כן'הפר*'ל
 9רי פאיסורי דלאפרהוי כ'כ פוכח איןדרגי
 בכלי תן אלא ראשט בכלי תתן אל אפר לאדהא
 חוא פאיסורא דלאפרושי פשפע לא ולפיכךשנק

 אין בחדיא דקא-ל דר,ם פעובדא אבלדקא'ל
 דלאפדושי בחדיא דאשכח הוא סכין ואיןפדיחין
 ופר*-א, בפרש,ל וע'* דקא"ל, הואטאיסורא

 דהכיג בתראובמהדורי
 דחאדח האי דשפיד נראח ענ,ד יפיאולם

85רש"ל
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 רססולק היא רבזח סשום כן לפרשפרש,ל רוי

 במחי רהכא חרשב,8 חידושי לקושיתומהורן
 עוברא כללעל למפרך רימרא ס,ררסקשח,אמאי

 ר"ת ע,פ וראי חא כו', הכי עביד חיכיררבי
 כשרואח חבירו ביד למחות אדפ רסחיבחוא

 שאץ באם ואדרבח עבירה איזחשרוצהלעשות
 עבירה עושה גופח הוא כאלו רחשיב הוא בופוהח

 סולבכלי להאי רא,ל חא שפיר והאיזו,וא,כ
 יע,ש. חרשב"8 סקשה כן חכיעביר היכי עוד למפרך רגסרא ס'ר ואיך לח, ותןשגי
 תקשח לא הסהרש,ל של חפירש לפוםאדלם

 מוכח רחוה באם רבשלמא סקץ,חך
 שגיכוי בכלי סול רא,ל חוא ראשון כלישחוא באסבסי חיסום איסור סצר רחך ררבימיגיה
 שלא תסיד על יצחק לר' סחאח שפיר חיוואז

 לגסרא קשח חיו ל8 ודאי ואז זו עבירהלעבור
 יעשח שיא רמוחח חוא הסרהו שבבית מהסקץ
 כשרוצח בארם למחות בעי הוראי זועבירה

 מעיה מוכח רלא כיע באסת אולם עבירהילעבור
 כך רא"ל חוא סאיסורא לאפרושי רכדיררבי
 אלא לרבי ליח גיחא רש סחסת באסתראפשר
 תועלת אין וא,כ וכרלעיל פעט פושריןבשסן
 לפעם לעצסו יבוא של8 כלל יצחק לר'סזח
 כלל אייורומח וא"כ באסבטי, שסן להחיםשנית
 שרוצה באדם כשרואח מקום בכל רקי,ללמאי
 באופן אפילו בידו למחות רבעי עגירהלעשות
 הכח כמו קצתי עבירה רעושח הוא שסוחחבסה

 שההועלת ההם דדוקא הםרהו, בבית ת ר,בהרהר
 של8 עבירח בעיקר לפעולח חוא הסחאחשל
 בנהין ל8 אבל כלל שגית בפעם לעשותלבוא
 בעיקר יצחק לר' חהועלת שאין דהכאררבי

 מח עבירח עושח גופח וחוא כללהעבירה
 ראפ'ח לתרן הוכרח ושפיר הכי עבידהיכא למיפרך רבגסרא ס'ר ולפיכך בר"ת,שהרהר

 16חוי סאיסוראל8פרושי
 על הורע*א קושות לפ11"ו ותישג שכזה יהכא, רבעא ויריגאור

 רשםואל לםיםרא גגםרא. 8' עסוד ייש מ'בדף
 גחלת סכבין 8,ש והא ס'ל,כר,ש

 רבים בח יוזקח של8 בשביל בר,ח סתכתשל
 כר,ש לח סבר 81י עי, של גחלת ל8אבל
 סתכוין שאין ברבר ומשגי נסי, ען שלאמילו
 צריכח שאין בסלחכה אבל כרקש לחסבר
 ועיין אסווג סארבע פועת פחות מוליכוגר,ח קוו חלכך רבינא אסר יהודח, כו" ס,ללטפח

 רשם. והוספ'בפירשיי
 בחולכת כיע חא רשמואג סהא ספיסלהא בהאי רבייא לן חידש מ8י להבין ישהנה
 אסות ר' חולכת אסו גזירח ררבנן איסוראש רליכ~ש הוא אמות מדי פחות פחות בר"חקז
 מד' פועת לחוליכח לשסואל שרי ודאיא*כ
 רם,ש רבים בח יוזק שלא בשבילאסות

 רבינ8. קם"ל סאי 81,כ סתכת שלמגחלת
 בעיקר רבינא רבאסת למיסר יריכיןדע'כ

 ססקנת לפום פט"ק קפ"ל לאהוץ

 רלא סתכת של בגחלת רוקא לוסר תטעהשלא כדי אלא שאבאר, כסו רשסואל אליבאהפרא
 בשביל פשום שבו שבהכיבף ררבגןחאיסור רשרי הוא כלל ראורייתא איסור בחסשכחת
 בר"ח קז בחולכת אבל רבים, בח יתקהשל8
 אלא בזח ש*ין אעפ'י אסות סד' פחותפחות
 של8 בשביל שרי לא אפשר אפ,ח ררבגןאיסור
 באכפ דאורטתא איסור רסשכחת חואבר,ת חקז גהולכת דעכ,פ כיון רבים בחיוזקח

 דקם,ך( חוא לכן ביהר, אמות ד'שסוליכה
 פשוכט וה"צו רגיש בח יווקח שלאבשביל דשרי הוא נמי זו ררבנן באיסור דאפילורבינא
 כיון גופה רגסרא מחתירוו הך, טדטקררבינא
 דשסואך( אליבא לתרן דחוכרח חואשהגסרא
 לגופה צריכה שאץ בסל*כה רסבר סחסתרוק8
 של גחלת של הכיבף שרי רלא חוא לפיכךכר"י
 דרינן לחיסור זה ררבנן וושור בץ להלקשיש אית~ו ואם רבים, בח יוזקת שק*א בשבילעץ

*י
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 דהאי זו לרהוקי דגמ' להסחמא ל"ל אייאחר,
 במלאכח לח סכר אסורמשוםד*מואל עזבשל
 דבמלאכח נאמר אפילו חא כר-י, לגופחשא"צ
 של ובכיבויגחלח כר.* ס"ל נמי לגוסח*א"צ

 ע-(יכא נמי רבים בח יוזקח שלא ב*ביע-(עז
 ליו-ז חיקשח לא נמי אפ.ח דרבנן איסוראלא
 יוזקח שלא בשביל קאסר עז של גחלחמ.*
 דשריי חוח מחכח של בגחלח ומ"ש רביםבח
 שרי דלהכי ולמימר. לחלק מצינו דשפירכיט

 דל4ש משום היינו מרשכח של בגחלחשמה*ל
 דפסולח כיון דאורייחא הכיבוי כלל לחמשכחח
 כלל מצרף איסור בח *ייך לא חיא מחכחשל

 בו-ז דשרי חוא ולחכי וע"ש וחוס'כפיר*.י
 4שולם רבים, בו-ז יוזקה שלא בשבילחכיבף
 דבים בח יחקח שע-(א בשביל עז שלבגחלח
 דחא דרבנן איטר אל8 נמי בזח ליח לר"שגחי

 דעכ,ם כיון אפ-ח חיא לגופח שא"צמלאכה
 איסור שפיר בח דמשכחח חוא עץ שלבגחלח
 כגון נמי לרי* אפילו לכו.ע דאורייחאכיבף
 בו-ז שמואל קשדי לא לפיכך פחמיםלעשוח
 אע,ג רבים כח יחקה שלא ב*ביל אפי'חכיבף
 אאין דעכ"פ ייון דרבנן איסור אלא בוחשאין
 שבגחלח דרבנן לא'סור דומה שלח דרבנןחאיסור
 בה משכחח לא מחכח של דבגחלח סחכחשל
 דלא כיון אלא ויילעיל, כלל דאורייתאכיבף
 דלהכי ולמימר לדחוקי והוצרך כך הגמראמחרז
 דשמ81ע-( משוב:ם עז של בגחלח דקאסרחוא

 מזח מוכח ע"כ ס"ל, כר.י לגופח שאיצבמלאכה
 איסור בין לחלק דגמר4ש להסחמא גיחאדלא
 מחמת  דעכ'פ כיין זי דרבנן לחיסור זידרבנן
 הכבוי דקמחיר חוא רבים בח שלאיוזקחבשביל
 כן שבו, דרבנן חאיסור אח מחכח שלבגחלח
 דרבנן חאיסר אפילו זח מסעם להחיר ח-לנטי

 שא4צ במלחכה ס-ל אם נמי עז שלשבגחלח
 דרבים חזיקה בשביל דוראי כר,*, נמילפפה
 ע"כ ולהכי כלל, דרבגן כאיסור לחלק סברהאי1

 ל במשאצ" ס"ל י כר" דשמואל משום למימרצריוין
 לגופו-ז ענין רבינא מוה מדייק *פירולפיכך

 נמי אמוח מי פחוח פחות בריח קץחולכד-ו
 כען רבי4 בח יהקח *ל בשביל דשריחוא

 דמשכהו-ז אע4ג דרבנן איסור רק *הוארעכ"פ
 וכדלעיל. דאורייהא באיסור הולכח איסור גופחבה

 וע.*. לפר* צריכין שכןכנלפע*ד
 חטקשן דעח אח לחבין יש "כחיאולם

 אמאי לש15אל להק*וח כלל ס'דאמאי
 יחקח *לח בשביל עץ גהלי *ל חכבףדקאסר

 דבמלאכח חמק*ן ירע דלא כיון הא רכים,3ה
 אית ע"כ א"כ כריי  *מואל דס'ל הואשאצ"ל

 ס"ל טסחמא גופח דשמואל ולמימר לחרוצילן

 דל4י כרבר דרבגן איסורא בין חילוקדי*
 דרבנן לחיסור דאורייחא איסור כלל בי'משכחח
 ולחיי דאורטהא איסור לפעמים דמשכחחברכר
 ב*ביל המחכח גחלח של חכיבף דקשריגיחי
 *ל גחלח בכיבף אפ-ח רבים בח יחקחשלא
 בה יחקח שלח כ*ביל אפילו דקאסר חואעץ
 *מואע-( באם לחקשוח מנ"ל ואכחי נמי,רבים

 במלאכו-ז אפילו מלחא בכולח סילכר'*
 גמי.שאצ"ל

 "וחדמיכח גיפח יייייוימימ"דמשמי"יוע'כ
 דייח ע'כ דיכים, חוזק דמשוםדסיל

 גאח דשמואל חזינן דהא דרבנן באיסויאלחלק
 דיבים חזיקח ב*ביל נח* צידח דמחיי8וא
 שצד כגון דשרטחא, צידה בח דמשכחחאע'ג

 אסור ש18א סכנח בו שאין לחולחלרפואח
 שש לגטח 8צדיכח מלחכח דהאמדאוריחא,

 כדלקמן מדאורהח41 אסור צידה בהך חוחולכו4ע
 בעזשח מפורשח במשנה וכן ע-ב ק-זבדף
 שמא ב*2יל ואפ,ח וע4*, ג' כמשנח ב'פרק
 לכהחילח דקמחיר דיא היהיד אפילו בי'יוזקח
 פסור דשבח פטוו" כל ע"א ג' בדף לעילבהדיא
 מכ4* וא"כ וע'ש, נחש מן?דח לבר אסוראבל
 שלא בשביל עץ של גחלת חכיבף להחירדח'ל
 איחא אם קמק*ח שפיר ולפיכך רבים. בחיוזקח

 במלאכה אפילו מילחא בכולח כר** ס-לדשמואל
 נמי, לפפח צריכחשאין

 נמי *רי לא אמאי א4י
 בח יתקה שלח בשביל עז של מגהלחחכיבף

רביט



 ן תב מ *קשט עי טב*
 שמטל דבאת לתק' טי דיצח*4 1* ** מש *דת דשף ימ מרמ*
 ווע *טה צהמ שין ,ט*עה יל*?%

 יתטה שלא בשביל 4פי% עז של גחלתהכעף פסי חט יפעך מדיחט* ט4שה*9ר
 1ה4י מד4ורחת4' הו4 שח4יסור כיון רגיםבה

 דיחיד. הזיקה בשביל 4פילו נחש צ1תדקשרי
 במל4כה כר-ש דס"ל דמ-ד 4ליב4 רקוצ4

 4ל4 צידה בהך לדיד.ה הוח 1ל4 נמיש4צ-ל
 לעילי 4ליבי' דקשרי ה41 משו.ה דרבנן4יסור
 נהש יידת בד-ה בהריח התוס' שם שמפרשכמו
 דס'ל וצ4 עיכ לע?מו שמו4ל 4בל ועיט"כ-1

 מר4וריית4' ה41 שהאיסור כריי ש4?"לבמל4כח
 וכרלעילי נמי יווקהבחרבים של4 בשביל4פי% עז של גחלת הכבוי דק4סר הו4 ס-כ*פיכך

 בין לפרשי ?ריכין וכן למימר מוכרחיןכן
 קושית ג-ג מהורז יהא 4-כ חו4 כן שע-כדכיון וע-* התרצן לדעת ובין המקשןלרעת

 לפסק מכ4ן  דמקשה מאי הגרע-4חידושי
 רחנה שנשברה. חבית פרק בריש דלקמןהר-ן
 ווה הר"ן כתב כר פסידה ובמקום בד'חשם

 4סור אפ"ה דשבות שבות שחו4 אע-ג  עכו-םי-י פסיד4 מחמת כשבת הדליקה לכבות 4סורלשונה
 דאורייתא איסור בכיבוי דאיבא הוא דעכ*םכיע
 לגופה מל4כחש?ריכה דהו4 פחמים לעשותכנון
 ש4ין פסיד4 משום דליקה בכבת 4פילולפיכך
 ש4-?ל מלאכה הוה דח4 מדרבנן 4ל4חאיסור
 4ל4 ש4ינה עכו'ם ע" 4מילו % דחסורחוא

 וע-ש. נמי דר'ש 4ליב4 4פי% דובותשבות
 ס.ד אמאי הגרעי4 חידושי עליו מקשהוקא

 ס.ל4מ4י כר-ש למיטרך4ישמ1חלדנמרא
 יוזקה של4 בשביל עז של גחלת הכיבויקאסר
 11 בכיבוי הוה ל4 *ר"ש ניהי ח4 רביםגה
 כיון מ-ם ש4?"ל מלאא רהא דרבנן 4יסור4ל4

 עכ.פ דחיכ4 הוא ען של גחלתדבכגף

 8גון נטי לר"ש 4פילו ד4ורייהא 4יסורלפעמים
 וראי דשם הר"ן סברת לצם 4-כ פחמיהלעשות
 עז של נחלת הכיבוי שמהול דק4סר ח4ישפיר
 דומה 4ינו דה4 דדבים, הויקח בשביל4פילו
 ל4 שלו שבהכבוי מתכת של גחלת לכביכלל

 כן מד4ורייתא, 4סור שיה4 גלל בהמשכחת
 מחמת שמרהה וכמעס הנרעי4 עליומקשה

 וע-ש. דשם הר'ן לפסקזח
 זה מהמת נידהית ל4 שב4רנו מה יפטאולם

 דשמואל 4ליבא הכ4 דה4 כלל הר"ןפסק
 דכריש נ4כר באס וד4י דשמואל 41ליבאקיימינן
 ליכ4 וד4י 4יכ שא?.לנמי, במלחכה 4פילוסיל

 דק4סר הוא דשכם הרין סברת שמסעםלמימר
 יוזקה של4 בשביל עז של גחלת הכבוישמו4ל
 דקשרי ד41 4מאי לדידיח  תיקשה ד4יכ רביםבה

 היא דיחיד חזיקה משום גפילו נחשב?ידת
 ?ידת נמי ל4סור חיל הרין של סעמ4מדץ4י
 4ל4 וכדלעיל, דרבים הויקה בשביל אפילונחש
 הכיבוי דק4סר ה41 דלהכי למימר ?ריכיןוד4י
 2-יע?מו דסיל משוכם היינו עז שלגה2-ית
 לעיל ההוספי טכתכ וכמו כר-י ש4צ.למל4כח
 דמחמיר מאי מידי להרין השת4 תיקשה1ל4

 ש4ינה עכו.ם עיי 4פי% פסיד4 משוםבדליקה
 מטעכם דריש אליב4 4ופ,לו סדרבנן4לש4

 ה41דמחמיר לע?מו דחפשרהריןחסבר4דידיה,
 פסיד4 משום נחי בצידרץ נם טעמא מה4ינמי

 פסידא בשום אפשרדה4 ועוד עכו.ם, ע.י4פילו
 ע,כ דה4 זו החי%ק להרין דשני ה41דממון
 דמיירי ה41 נפשות סכנת שם ד2-ייתב4ופן
 לככות רשרי חוא גופה חו4 4פילו ד4ל-כחר'ן

 בלחוד דממון פסיד4 משום וד4י 4ל4הדליקה,
 תקשה ל4 עכ,פ וכך כך בין ולכן הר-ןמיירי
 ליישב כנלפע-ד כלל' דשכם הר'ן לדעתמכ4ן

 וג-ש.ולפדון

טר



* ן רת ב . מ 9קשנת עי פב
 אוחת" ק" ש" ק חא ות י ישא ה א" ח9

 ** פש
שעצ  "% חי "ח כ* טטץ 9ן * בסח 

 מתה סמרי נטמ שם חשק אתמ
 91* י שם לפשח וממר ר9*יחח
 וסותר %1א בויעבו שהמח חשחא ווקאוסשמע
 אבל פשם ועלי את ויסול צריך חין כךלחמ"ה
 עכ*פ דימר וצא שם חכ6 אח דלח לכת*חן
 דמכא בוו" נסי וצתן וש-ש סבשףישי6

 וש'ש' ספירשא הכי נסיוסדייק

 דזיזפילו וסיל משסע הטספ' ייבליאולם
 סבשו" ליתן וסוהר חוא נסילכחהולח

 בד-ח וש-ש חשסןי את בו לקבל חנר תחחבלי
 נ-ם ביניחם ואיכא וכיון כו' מבעףי נחעהוואם
 פליבה במאי טעם ליתן צריכין ולכן דינאלענין
 אי בסוקצה רפלימ לסימר לפשיוונראה

 רשש סשסעות וחנח ררבנןי אידאורייחא

 חטעם דאמר ישם ירבח אליבא וס.ל ביצחבריש
 ויח חכנח זיסור פשום ויא ושם ביצהאיסור
 שסבאר כסו ואורייהאי מוקצח חזיסורלדידיח

 דחזף סובו ורש.י משום פירש"י על ושםחפ"
 בפסחים התם וסוקי שלו מאוקיסחא רבחדחיר
 ויא הכנהי משום ס.ח ודף ש-ב ס'1רף
 יהורי ויא ושם שניח חששיא סחמתרק

 אבל וש"שי חכנח איסור מצו ההם וסוקיטמאי
 וא-כ ביא דחיר דיא הכנח איסור דין משיקרלא

 וש-ש סד*רהתא מוקצח האו*ר הףליידיה

 ו*תחילח הכא רשש דשח נסי ולפיכךבפ"י
 בו לקבל הנר תחת חכלי את לתן אסורעכ"פ
 דאתא באכש כיון נסיי סבעוק אפילו חשסןאת

 שיטפטף לאחר בשבת שבט4 חשמן סןלהסתפק
 סטשפ מוקצומ מסעם ושרחתא איסור ב~ח חוהבו

 לאי*רא, נסי דועקצה הוא לסצותושהוקצח
 שפיר וד*י וא-כ ע-א ס-ח ביף לקסןכראמרינן
 לקבל כרי חנר חחח כלי יחן שלא למגןרשיך
 משום נסי סבעו" אפילו חשסן אתבו

 אח"כ. חשסן מן לאיסתפקי דאתא חואדדילסא

 ביייובין שם שיסתם לפום קא~* "8אפ'אולם

 4ץמ מוקצח דאוסור למו וסבירא ש-ב ל-חוף
 ורבח נסי. ירבח אליבא אפילו מירבנןאלא
 לגנורי דהכנח סאוקיסחא בפסחים שםחיר
 ורבנן זיסור אלא בסוקצח חוח לאואיכ
 נסי לכתחילח דאפילו הכא פילסש1-ח
 ולא  מבעףי הנר תחת הכלי את לתן וטותרחוא
 לחסתפק דאהא וטש דילמא פשום לפגןרשייך
 אח-כ לחסתפק דאתא באם ראפילו כיון חשסןסן

 שייך לא 481כ סירבגן אלא 4ץסור ב~ח ליכאנסי
 הוא שסא סשום סבשץ כלי נתינת עודלסגןר
 לנףרה. גזירח כמו דהוח אהיכ לחסתפקדאחא
 חתוספ' של וחטעם רש"י של חטשם לפרשכנ'ל

וצ*ש.
 בסזף הפ" קושית לן סתורץ יחא יחולפום

 התהיט דהנח והכא ההר-ט זלוסקשח
 נחמוי ואם להאימפרש

 כפירוש מותר, מבעוא
 לתן ואסור ו1א דלכתהולה וסשסערש"
 ויא ל1ח והטעם נסי, סבשא אפילו חט4אח

 לטלטל ואתא ו%א שסא סשט התוי-טוספרש
 חשסן אח בתוכח שיטפטף לאחר לבסוף חט4את

 א*ר לפיכך סחיכמ כלי פבטל שויאונסצא
וש-ש.

 בלל טעסא להאי ל"ל חפ'י עליו סקשחוקא
 חוא שמא פטעם לאסור לן סגי לאחאם

 שיטפטף לאחר טפח חשסן סן לחסתפקדאחא
 וחוקצח פטעם שאסור וולק שחנר בשעחבת51ה
 לחחף"ט 1ל,ל לאיסור44 נמי דחוקצה חואלסצוהו
 שנשאר בפ'י וע,ש אהשנא פטעם להד*עוד

 בקושיא,עלט
 רש"י של חמחלוקת טעם שבארתי י*אולם

 לדידן א"כ לדינא נ"מ ושחואותוס'
 חחף'ט ולכןמהרש לרינא ספיקא ונסצאחהיו
 חוא דשמא פהיסיו כלי ופבטל טעפא מחאיעוד

 שיספטף לאחר לבסוף. חכלי את לטלטלואהא
 באסו-ז דאחא באפ השהא וא"ב חשמן,בהוכה
 לאיסחפוקי נסי ואחא 5היכנו הכלי אתלטלטל
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 בחפח חמוטל מת אתסר בגסראי דב פ4גדף

 ן ,ן),1
 והט4 פישק % גרש"ש ייששטוב

 ריש לעולפ זוטךא סר אמר אל8 ע84י מ'דדף

 :"י"ךנונ*נ,:נ:ש

א ז,:1"בי::::ת  " 
 חוא ולפע"ר קושיתוי להבין זמתי י88יל6

 י-

 יהגח הגש-א 9ל הגר9"א יקוששט1ב

 י"בםנ:תן *:י*נל%ו1י



א ן ר"צ מ שק תש 4 ע מג

 השאר באמצע שתכבה ידע וסנא גס""יער
 ועם והנח מבע-ה %9ח יעתו שיי' שסןסותר

 דלולא וכתב בוה דחרגיז הוא דוזכאשהרז"ז

 ר'ש דשרי אסאו אחר סטעם מפרז ה"פירזאי
 באסצע שככח לאחר 1וטא שבנר השמןבסוהר

 ועיש. ישח פירשא לפום אולפשבת,
 דחנח דחכאי חישב"א סברת ססנו נעלםאולם

 הוא אלשביא חירושי זגם בעז-חראית.
 דעתי, טפי שחך דסשףח וכתב בוחדחרגיז

 שכבח, לאחר 1וטא זבגר שסן חסוהר עלעליח
 דעהו דיה" הוא ודאי גופא חנר שעל כיוןהיעו
 א-כ סעט חשסן חוא ווטא דבנר ייוןעליו,
 ודאי דתכלח הוא נמי גסירה עד שיבעיראפילו

 לחשתסש לו ראוי ויתא חשבתי באסצעחבערתו

 ודאו גופח חגר דעל וכיון טפו4 בשבתבהנר
 א"כסמילא מבעא. עליו דעתו דיחיב הואשפיר
 א'3 גופח' הנר על דעתו דיהיב בשעתאסרינן

 על דעתו נסי דיחוב הוא ודאי ססילא'הוא
 גוף שבת באמצע שתככת באם שמןהמותר
 גופח סהנר דעתו עכ"פ חסיח דלא כיוןהבערה
 ויהיב גיכ חשסן על הסיח דלא הואססילא
 אינו ואיכ הדליקה' באסצע שתכבה באםדעתו
 דעתו ססיח הוא דהתם גדול' לנר כללדוסח
 ובודאי היא דגדולה כיון גופח חנר סןאפילו
 וח  שתחשךי עד טלת חשבת כל דיבעירויא

 לא ססילא הףכ הרשב-א זספרז סחהתירוו
 כלל' פירז" עלתיקשח

 מח האהרוגיפ לקושיה הרשב-א הודושי סברה עפ-י לישב לי שנראחמה
 רהכא. או-ח הסור פסק עלשמקזיס

 יוחנן, מר' ר"ל בעי בגסרא עיא מיהדף
 לא ועדין בקרקק שורעןחטים

 כי סחו, ו-"תרנגולת שתחת וביציםחשרישו,
 דחייא דלא היכא אלא סוקצח לריז ליחל,ו-1

 חטש כסו בידים דדהייא חיכא 4שבלבידיב:1,
 יע-ז. ליש דילסא או ליהי אית כו'שורען
 כתב בידים דדחייא חיכא בד"ח חתוספ'הנה

 ר.ש שרי קא שכבה דגר אע"1הכי,
 כיון היינו בירים, דדחייא אע"1 שמן,המותר
 חחטים אבל עכבח, לאחר שלת חדיחוישפסק
 שם, שסונחין כ.ו דחוין חן רלעולם כיוןש1רען

 יע*ש, דאסוראפשר

 ז1רען דחטים התוספי סברת יפים יווקשה
 אסאי א.ב סיקרי, ל19לב:1 דחוייןכוי

 דלעיל גדולח וקערח סנר לאיסורא תיפשטלא
 חשתר את ב1ת ר"ז דקאסר עיאי סידבדף
 חוא זלחן זחדיחוי ססעם שכבחי לאחרשסן
 בחטים דאסור סכ"ש היכ כולה חשבתלכל

 זחם התרנגולים שתחת הביצים "תשורען
 לעולם.דחויין

 בוד", דחרגיז הוא "ישב.א ש"יישידראיתי

 גדול בנר דהתם טשם, לספשט ליכא דסשהחוכ'
 דולק לחיות בידים, תשסן את ומדחח דסקצחכיון

 דסקצה חוא פסילא כולח, תשבת לכלוהור~ך

 איסור מצד דחא סלטלטלו, אפילו רעתונסי
 דולק שחנר בשעח לטלטלו אפשר איכיבוי
 דקאסר חאי שפיר סשו'ח יכבה, שסאסשום
 באסצע שכבתח באם אפילו השסן את ר.שבהו

 שחתת וביצים שורען סחטים הדיחוי אבלשבת,
 סן ס.ם לעולם היה שהדיחוי נהיהתרנוולים
 אפשר דהא חדטיי בהו הוי לא בשבתהסלטול
 סברת תצן 1ה1 איסור, בלח בזבתלטלטלן

 יע-ז. הרשב"א של"תירוו
 בשלס4ש קצת, ביאור צריכין יברעאולם

 דמצי הוא שפיר התרנגולת שלחביצים
 איסור, ליכא גופא דידהו בהטלסול דהאלטלטלן
 אולם הטלטול, סן דעתו הקצה שר~אבאם

 איפר דאיכא חוא ה1רועים חטים שלבחטלסול
 את ס1י1 להיות סצרא רהא עצסו, מצדטלטול
 בדף דלעיל ר.ת לפירוש ואפילו שעליחן,חעפר
 דליכא הוא כוי שסויו ספני בד"ח ע.אל.ט
 זבעפר פיון ססקו4 עפר ס1יז איסורבוח

הרייה



 ן תב 8מלשמנטעי%
 גמה פ,ם יע,*, פקוהם הרש דהא זרעהיש
 עכ"פ חחט-ם נטילה ביעת חטפאופרחיב

 ושלפח דצח שלא חיכא כל איסור, דאיכאהוא
 ע'8 פ"ר דף דלעיל בתוספ' בחריאימבואר
 או דרכום, פוני באחד דמהרי למיפרצייכי1 והאי אלש גשבת, לםלסל1 אפשר איך וא"ב ש,יע"

 ו*לפח ברצח נפי דזרע ח81 שערע1בשעח
 דחשתא חזריעח, לאחר חזרעיפ עלבקרקע אות1 חיפה שלש חאופן על או דלעילוכר"ת
 ע'ב, ע"ז דף עירובי1 בתוספ' נפי ועיי1חפ, פגוישי1 גופייהו וחחטיפ כיו1 ליכא, נפיחצד פ1 סלסול איסור 4שפילו הקריע מ1בנטילה1
 9ל חחילוק סברת עכ*5 אבל לפרו1,אנו צריכי1 עי"פ כ1 יע'9 פגולי1 עלי1 פקצתבד"ח

 עופד. במקומוחרשב"8
  חוהא דפתורו חוא זו, חרשב'8 מסברתדא"כ

 יעל שמואל ותפארת חב"ח לקושיתנפי
 דשםק, חוא ש' בסיפ1 או'ח חטור דהנחדהכא, חסור פסק על דפקשים במאי דחכא,הרא"ש
 יץ4שי ברא  ו5וי וחוילקבנר

 דפסק חוא תרנגולים שתחת בביצים 1כ1בקרקע שזרע1 וגחסט חרלקתה  וכלח לאחראפילו ושלמוי
 יע*ש. לסל0לו דפותרכר"ש

 שמואל ותפארת חביח עליו פקוטדלכן
 חהוספי וכסברת לעילפ, דרתויי1 חואדירחו חדיחוי דהא כו' בקרקע 9זרע1 בחסיפלאיסורא לפישםק ח,ל פכ"ש 8,כ לעולם, דיחוי הוחל8 דיד" וחדיחף אע-פ לאיסוראי כר*י דפסקחוא בשבת שהדי-"יק בנר חסלסול כיו1רח4 כך שפסק אמח דהכ4, הרא.9ועל

 חאחרונים פק*ים כ1 לעיל, *בישרתי כפ1רחכא
 ע,*. דלעיל חטור פטק עלדלעיל

 חרשג,8 הידהף לסברת *זכינו פח לפטאולם
 שהדיחף חאפת נחי 8"ב לעיל,*חבאתי

 יבביציפ והדיחף בקרקע הזרועיפ חחטיפשל
 ול פחדיחף ספי דאלים דשוא חתרנגורמתשל

 הוא דהני יחדיחף פ*ום גדויש,  וו~רוו5ו
 כטן  יבנר  יזיווו  5י והדיחף לעולם,דיחה
 ארמים ל4ש חדיהה שםק יכבח לשחרדעב"פ
 בובת  לעני1חסלסול עכ*פ פ"ם דיריח,חריהף

 חתרנגולה, תחת נתינת1  ולאחרושבבציפ שזרע1 לאחר אפילו שבחסיפ לחיפך,חוא.
 איסור  5ש בלש לסלסלו לו אפשר חוחעכ"פ
 פצי ל8 יבנר חיפ1 של חסלסול אבלכלל,
לסלס*

 דלעיל, חרשב,8 וכסברת איסור, בלש
 בסלטול הסור שפחפיר אע,ג שפיר והאיוא-כ
 יהטלטול כי1 כו', שזרעו בחסיבםבסלסולם שפיר פקיל חוא אפ,ח בשבו-ו, *חוילקדנר
 ובטלסול כלל, איסור ליכא טשח ביבתדידהו
 איסור לענין וא"כ איסור, דאיכא חואחנר

 חרשב"8 סברת לפום לזו, זו דופח אינוסלסול
 כנ.ל.דהכא

 לקושית בפשיסות דפתורו חוא ררכינוולפדבו
 הספר בשפ דפקשה מאי ב"8חספר

 פחא ע,ב נ,1 דף ב-ם מגפרא לפירש,ינ*8
 ועופר, ושבועה אינאח לעני1 חתפ רבארבעי
 רבסלינחו כיון דילמא או דמיי בכיח כנעחהאי
 שבי8רי.ץ, וכמו יע'*, דפי כקרקע קיקעע"ג

 פידה פשפ קושיאאין

 רביעיפרק
 1ע'ש. יהכא ר5ה על רקש" גמאי הרחים מלא געל הנאו1 קושיתג*ב מתורז יהא ויו" 8-ישויי שיל הרש"ש לקושית הטשס ע*ר לתשי שנראהמה

 פ"ש ר"ז 8"ל הדסהודר, את דקפעצרחדיח לחההש חהיח הדר בגפרא, ע.8 מ"חדף
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 כלי שחוא רש"י משרש "פלא, עיהנה י ר"ב ד ה תש עי טב
 חא ועל הכמא, נע יץ !ץששחמךן

דקמעגר
 לבסי

 חוא חמים שסן רש'ק קמפרש
 שפירש וץע מם,ג, מ-כ יע"ש,דקמעגר
 א,כאמאי 8ח4 בו ששואבץ כ* א ח1"נטלא

 לבסי, זקמעגר בחא טף לפרש ל*ה ואילא
 ניחא דלא והשחא דקמעגר, הוא התןשסן
 טעם מאיזח דקמעגר, חוא חיין שמןלפרש
 לפרש ליה הכריה מי מתהילח א"כשיהי',
 שבאמת חגם והנח יין, של כלי הואשחנטלא
 עזו מתרץ לא אולם בזה, חרש,ש כברחעיר

 יע.ש. פירש"י על חג"ע ונשארסקי,
 חכריח דסשו"ח למיסרי נראח יפע"דדלכן

 ליח דקשח סשום כן, לשרשלרש"י
 בהעבדי רבח בקה כשגער מחהולחלרש"י,
 אסאי חדסתודר, על חנטיא את דמנחאסאי
 ליה לית האם אטאי, וא"ל עליו ריזקסתסח
 ולמיחש דעבדח, לפריגותא וראידחתשינן
 ולכן לבסוף, לסעגר חעבד דאתא הוא~ילמא
 ייןי בו ששואבין כלי חוא שחנטלאפירש,י
 דגער אפאי ר"ז דקסתפה חאי שפירולפיכך
 חרסהורר, על חנטלא שחניח במח רבחביי

 אפילו וא"כ חנטלאי חוא חיין שמן דסברכיון
 איסור בזה לית נטי לבסוף לעגור שיבאבאם

 לא וא,כ מעגרי חוא חתן מן ד8חסחיטח,

 ב'גח בגמרא חר"ן שמביא הריו"ח לדעתסיבעי

 סחיטח איסור שחך לא דביין דס"ל ל',דף
 אלא בו, דגער אמאי תקשח בודאי א"ככלל,
 נסי דביין בביצח, דשם חהוסי לדעתאפילו
 סחיטח דאיסור כיק מ'פ סהוטח, איסורשייך
 סטעם ולא דישח, איסור מטעם חוא ייןסן

 חחן אויל ילא דדכא דוקא וממילאליבוןי
 לא לאיבור דאויל חיכא אבל 9איבור,שסוחט
 של בגד שחוא חדסתורור סן דחיא וכטןוע'ש,
 חארץ על תשי וא"כ לסחוס, דאתי חואראש
 סן שיסהום חאן לו חוא ראוי דסחיסחוט,

 אזכ לאיבור, אויל יחא בתשי ה!,כחדסחורר,

 דשטא חחשש טזור בהעבד רבה מ %ראסאי

 איסור בזה יהיי דלא כיץ לבסוף, לשצורקאתא
סחיסה.

 חוא דהנטטא נחי 9חיפך, חבין יב"אולם

 הדסתורר שעל ביון ס'ם חן שלכלי
 בודאי אזכ דסונח, הוא רזיוש של בגדשהתא
 עם גלותח ריש בבי הכא דשואב הואמים

 מלהניח העבד חש דלא דהוא ולפיכךחנטלא,
 הי' לא בוראי חי', סחן דאי הדסתורר,על
 בהדסתורר, כתם !שאר דהא חדסתורר, עלמונח

 לגסרי, נקי שיהש עד לחתכבס יוכל לאומחן
 הוא שפיר ולפיכך חוא, הסים מן וראיאלא
 לבסוף, לעצור קאתא דשמא סחשש בודגער
 פירוש חזית, חשתא רבח דא"ל חאוהיינו
 דחוייה כמו לבסוף, לעגור דקאתא הואדוראי
 חמים את ע"כ והיינו לבסוף, דקסעגרבאמת,
 וא,כ כרלעיל, חיין סן ולא דמעגר, חואשבו
 דפירש"יי הוא דסחתילח ז-חי חשתאשפיר

 אע.פ היין בו ששואבין לכלי שם הואשהנטלא
 הוא הסים שטן לבסוף דקמעגר הא עלשפירש
 כדישלא כך, לפרוו גריכין דעזכ כיוןדסעגר,
 שגער ס8 על ו,ו דקסחטח חחמי' עלתקשח
 העבד שחניה בשעח מתחילה העבר עלרבה
 נסי תקשח שלא וכדי חדסחורר, על הנטלאאת
 לעגור אתא כד חאמת לפום אפילו רבהעל

 יע-ש. חפשט ע"ד לפרש כנ"ל כדלעיל,לבסוף
 שסקשה לם" ג"כ, לחרוצי מגינן י"דלפום

 הרועים מלא הגאוןחחסיד, שלבחגחות
 דאתא עד רבח דחמ-שין הוא אסאידהכא,
 סחחילח שחבע ביון חא לבסוף, ורסעגרחע*ד

 הוא לרגי דחא לעגור, דקעבד קאתחדוראי
 חדסתורר, על הנטלא את שחניח בממדגער

 סן דודאי וכיון הזיתי ו-השחא לרזווכראסר
 וכדלעיל, כפירש"י לבסוף דקמעגר חואהמים
 מתהולח חזהיר ולא לוה, רבה חסתין איךואזכ
 דמגינן ז-זגם כךי לטץ יבא של~ש חעבדאת

 ע"כ עליו וםשגיח מביט חי' רבח דוראילסימר
 כך לטץ דאתא באם ושמר, ופסיעוהפסיעח
 עצמו סמך איך ס"פ סלעגור, לו יניחשלא

ע.1
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5
 למימר, ס8ינן שפיר שביארתי, כפואולם לתרו. ענפו שמדחיק פח.וו"*

5
 הכא לשרש לי *נראהמה
 ת"ש.טפי לפ" פתורז יהא ופמילאיגסמק"
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 בפ*"יות הרי"ף על הפ4ישהרניש מהנקתט על 5לינ לא אושעואיר,
 ,,1,,,,,,,,, אין חאי להו איבעיא בגפרא,  ע-א מ"טדף
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מה 1 רץנ ד פרקשצה 4 ע םב

 אטמא, רביני ממרטא שפיר, משכחת עצמןמחמח

 ל4 עצמן מחמח לחח רבכסות סבראפ,ה

 נהי רסבר, משום ואפשר כלל, לחמשכחת
 אטמא, רביני ממרטא נעשית שהכסותאפילו

 מחמת לחח שתהא להעת אפשר איאפ,ח

 מחן ארג ואח"כ מקוימ, שטואן כיוןעצמותן
 כסות. מהן ועשה רתפר חוא ואח,כ הבגראת
 לגמריי מלחוחן יבשה שלא אפשרי בלתיאיכ

 לחח בכסות לא אבל חך רור4י סברולפיבך

 מחמת בלחח אפילו ע-כ היינו 4ושעיארר'

 ע'כ סברתו לפוכם וממיל4 אסורי נמיר,א

 רקחני רבסמוך מחני' על אושעיא ריפליג
 בלחח, אפילו ומשמע בכסות טומניןבסהמ

 כרלעיל. מהי מפליג רלאכיון
 ליה רק6דחח רגמרא הסחס4 יפםאולם

 בכסות גם לח, משכחת רשפירואמר

 4טמא, רביני ממרט4 כגון עצמן מחמחלחח

 של4 ה4פשרי שבלתי להיפךי הוארסברהו

 עשית ל4חר אפילו עצמן שמחמת לחותןישאר
 וראי נמי בכסות 4פילו וא"כ לגמרייהכסות
 ומכ,ש עצמן מחמת לחין לה רמשכחתחוא

 רסחני לחין במוכין טומנין ~שין חאי~ידיחי
 מחמת בלחין מחרי שפיר בוי4י דהכאבמתני'
 ממרטא לח רמשכחת חוא לכ'ע רבמוכיןעצמן,

 מוכרחין 4נו 4ין השתא וא'כ אט45,רביני
 מחניתין על פליג 4ושעיא רר' כלללמימר
 סומנין אין רהאי למימר מצינן רשפיררבסמוך,
 רחני ה4י וכן דהכא, רמתניחין לחיןבמוכין

 חיינו להה, בכסות סומנין ש4ץ אושעיאר'
 לה רמשכחת "וא עצמן, מחמת בלחחהוק4
 עצמן, מחמת לחין בכסות גין במוכין ביןשפיר

 רמחממים משום בהו חטמנח דאסור הואולפיכך

 סומנין גסתם רקחני רבסמוך והמחניתיןטפיי
 בכסות 4פילו ומירי מהיי מפליג ול4בכסותו
 חוא רוק4 ר,4 מחמת בלחח היינו נמי,לחח

 ליבשה, לחה בין מפליג ל4 ולהכירקשרי

 עצמן מחמרץ לחה בכסות אפשר באמתאבל
 דאסורי 4ושעיא כרי רבסמוך למתני' גםס,ל

 למימר מצינן. דשפיר טפייוכיון רמחממיםכיון

 רק וכחבו התוס' ידקרקו הוא לפיכך כך.נפי
 4ין אבל פליג, אושעי4 ררבירנראה
 הסחמא לפום רוראי כךי רוקא למימרמוכרחין
 רי פליג רל4 ק-(אוקמי סצינן שפיררגמר4
 כנ-ל. וכרלעיל רבסמוךכלל, מה:י' עלאושעיא
 ליה רמשמע כית חפ'יי בעל י"גאוןוהבה

 ק-(הלכח רס,ל והראיש הרי,ףמלשון

 6חמת יחה בבסות טומנץ ראין אושעיאכרי
 פליגי רלא להרץ עצמו מיגע לכןעצמן,

 רבסמוך המחנ,חין עמ אושעי4 רר'הברייתא
 מפליג ול4 בכסות טומנין בסתם רקתניבמח
 שבקו א,ך חקשח דאל,כ ליבשח, לחחבין

 א'ע מיגע ולכן חברחחא, בתר ואזליחמחגי'
 כ10 4ולם יע'שי פליג רל4 חוא 4יךלפרז

 פשוט כי כלל, לדחוק צריכין איןשבי4רתי
 לו-ו רקמרחינן כיון פליגיי רל~ש למימרהוא

 לח משכחת עצמן 6חמת לחח בכסורץואמרינן

 לן למח מהשתא 4.כ אטמ4, רביני ממרט4נמי
 רבסשך 4מחני' פליג אושעיא ררי כלללמימר
 פליגיי רל4 ג4ם אפילו מתפרשת רשפירכיון
 סומנין ש4ין 4ושעיא רי רמחמיר מ4יחיינו
 מחרי, עצמן מחמת בלחח חיינו ק-(חה,בכסוח

 נמי לה משכחת רשפיר רגמרא הדיהמלפום
 ספליג רל4 וחאי עצמן, מחמת בלחחבכסות

 וקחני ליבשה לחח גין רבססוןהמחניתין
 חחנו בלחח, ומשמע בכסות טומגיןבסחם
 רמקיל הוא רוקאי 4חר רבר סחמתבלחח

 רלא וה4י עצמן, מחמת בלחח ולאחמחגיתין
 ללחח עצמן מחמת לחו-ו בין עכ"פמפליג
 חייגו בכסותי שוממן בסחם וקחני די4,מה6ת
 דאין שמעינן רממילא ~שיצטריך, רלאמשום
 רעכ'פ רלעיל, שבסשנח לחין במוכץסומנין
 סומנין. דאין הוא וראי עצמן מהמת לחיןבמוכין
 .נמי עצמן מחמת לחח בכסות וראי סמיל44'כ
 להטחניתין ליה לית בוה גם וא"כ טומנין,4ין

 מחסת בלחח ע"כ ומפיל4 מידי, להלקרבססוך
 דה~שי וכית המהגיתין, רמקיל חוא בלהור'א

דחהמיר



 ן הב םיקדשבתנטעי*
 ליישג כנ"ל גזח, 1הרזש.* הר"ף וכיעת כן גלהה סתפרשת שפיר אושעטא ר'דסהסיר
 וע'*. כלל דחוקי גלא נאפר ל8 אפאי באפת 8"כ דוקא, עצסןפחפת

 לקיש.ת גיה ה4היז יהנח הסיגק.! לפיש ~4י שנרחהמה
 וע"ש' הייף על דמקשה במאי הרשב'חהיוושי

 גניה שמנין דתני, סשנתינו  וידאי נ'דף
 רגא ואמר אותן, סטלטלין ואיןצמל

 טסן אגל אחת, פעם גחן טסן של8 אל8ל"ש
 סרבנן חהוא ואותיבי' אותן, פטלטליןגהן

 צסר טוסניןגגהי דקתני 1פח סמתניתיןלרבא,
 ב"ן כשטמן אפילו אלמא אותן, פטלטליןואין
 אל8 הכא וקאסרינן אותן, פסלטלין איןנסי
 אלא ל"ו רבא אסר אתפר, חכי אתפראי

 להטמנח יחרן אגל להטסנח, חחרןשל8
 כו' רגין אהא כי נסי אתסר אותן,פטלטלין

 אגל להטפנח יחדן של8 אל8 ל"ש רבי,אסר
 אסר רגינא אותןי פטלטלין לו-הטמנחיהדן
 של צמר גהי שחן סתניתין סתרי חפתקגשל
 לעולם אבל אותן, סטלטלין אין לפיכךסחורה
 פעיקרא, רבא דאסר כסו אפילו שפיראתי
 סותר גחן טסן אגל גהן, טסן של8 ל"שלחחי
 סירי, פפתניתין קשיא ולא אותן,לטלטל
 לסחורה שהוקצה הפתק גשל שהפתניתץסשום
 אסו-שניתין, 1ל8 אתסר געלמא ורבאפחרי

 גפירש.י. וע'ו פארי, חפתק שלובשאינח
 למגרס להו ניחא לא ההשפות ~עתהבה

 כו' אתסר חכי או-שסר אי אל8גלשת,
 חוא גופא ולרבא סשסע, דלכאורהסשום

 רבא יח,כ פמתניתימ פרבנן חחואדקאותבי
 אמר *ל8 ואסר, רייח דקסהדר הואגעצסו
 ע"כ וא,כ ואפר, חוא כך אל8 ל"וו, לחךכך

 של8 ל"ש רגא אסר אל8 למיגרס,צריכין
 אתסר אי אל8 גלשון ולא כו', לחטפנהההרן
 לפהמם אגל חתא', קפסיק ולבסוף אתסר,הכי
 הא על אהא לפלוגי ורגינא לפיסר, צריכיןזה

 וע,שהררבא
 ולא פשסע י כו' זה לפום אגל פלשערקנה

 פליג ורםינא לפיסר להתוסי להוגעח

 ניחא לא אסאי להבץ צריכין ולכן רבא,עין
 גזה רבינא דפליג חוא ובאסת לסימר,להו
 חשיב, ל8סורא לאו רגינא חאם רבא,על
 גכפח הא רגא, על לפלוגי רשות לושאין

 רגא על פליג דרבעא אשכחן ג*.ספקופות
 ועוד חכא, ס,* וא,כ פידי, לוע איכפת1ל8
 אתסר, הכי אתסר אי אלא חגירסא לפוםאפילו
 דאהא הוא ליוונא חאי על רגיגא עכ"פנפי

לפלוגי.
 ניחא, דל8 ה81 סשיח לסיסר, ציציןוישכן

 נפצא לחוד רבא על דל~שוסשתא
 דהא נפיי רגי על אפילו אלא פרייג,שהוא
 היינו ורגא, 4ר-4יא כלישנא אסר נפירבי
 חהרן אגל לחטמנח ייחרן שלא אלאל,ש

 ואהא חשהא וא"כ אותןי פטלטליןלהטסנה
 ונסצא חוא פסיל8 רגא, על לפלוגירבינא
 שלפנינו הגירסא לפום וגשלמא רגי, עלופליג
 , כו' אתנ4ר חםי אתסר אי אל8 גלשוןוגרסינן
 חוא טפא ורבא לפימר, מוירחץ איןוא"כ
 *ל8 אלא ל"ש פעיקרא דאמר פטא , גי'דחדר
 אליגא הוא לישני הרי אל8 כו', בחןססן

 אסר *כך וס-ס רגא, אסר וכך ס'סורבא,
 ורגינא כלל, לוסר מ1כרהין אין וא"כרגא,
 וס'ל רבי ועל ורבא, גתרא לישנא עלפליג
 לעצפו ורביגא לפימר מצינן ישפיר כך,נסי
 ורבא לישנא כהדא כך וס-ל הוא יעא,לענין
 שהמהני' רסשום והאי חכי, נסי ותנאוברגי
 דעא לענין לפלוגי 6ע סארי, הפתקגשל

 פאי *אפילו לתרץ *בא רק אלאקאהא,
 ורבא ק0א ללישנא מרגנן החואדאותםי'
 סצען ישפיר משום תקשי, לא נפיפסתניתין,
 אגל מהרי, חפתק גשל שהפתניתיןלפיסר
 כלישנא ס"ל נפי נהאח רבעא אפשרבאמת

ותרא



 ן תנ 5וקדשכתבטעי
 שנראח כמו נאסר באם אולם 51רבי,בתרא
 ל,ש רבא אסר אלא לסגרס דבעינןלחהוס'
 סשסע וא'כ כו', להטסנח ייחדן שלא~ילא
 ס81אי ביה דחרר הוא גאא דרבא וחסל*ון
 סגי דשחור רבהטסנה סעיקרא דאסרל'ש
 רבינא וא'כ בעינן, לו-זטמנח חהדן דוקאאלא
 בשאינח אבל חפו-זק בשל להסתניתיןדמוקי
 ע-כ בוראי סגיי בלחוד בטסן אפילו חפתק*ל

 דינא, לענץ לפלוגי רחתא חוא רבא עלרגינא
 סעיקרא, סמאידאסר בי' כיוודהדר וראידרבא
 סגי דלא רינא 2-שענין נסי דס"ל סשוםע'כ

 , בי' דקהדר הוא אסאי דאל'כ בלחוד,בהספנח

 חפתק בשל סרקניתין לאוקסי נסי ה,להא
 חוא דרבי סטעם ואפשר כללי ביה לסיהדרולא
 סגי ולא בעינן לחטסנח חחדן דדוקאדס'ל

 ספאי ביה דהדר חוא ומשףח בלחודיגחספנח
 לפום ודאי הא עכ'פ אבדש סעיקרא,דאסר
 מרינ~י ביח יהדר הוא 11גירסא

 דסעיקרא,
 בזה לפלוגי ראהא הוא רבינא השתאא'כ

 סגיי בלחוד גחטסנח דאפילו וסוברלעניןדינאי
 על אלא רפליג הוא בלחוד רבא על לאוא,כ
 להו ניוש לא ולחכי וכדלעיל, נסי דרביהך

 רבינא וח לפום אבל בסתם, וכתבולההוסי
 סשום רכח, על בחדיח ססקי ולא אתא,לשלוגי

פרק

 אפילו אלא פליגי בלחוד רבא על לאדבאסת
 י4'ל. נטי רביעל

 חידושי קושית "שתא, 5שרץ ז8ולפונבם
 דהכא, עלפסקהרי4ף דאכאהלשב-א

 דרבא, בתרא כלישנא פסקי הרי,ףדהנח
 דסטלטלין הוא להטסנחי חחרן באסדדוקא
 כיץ סגי, 2-שא בלחוד בהטסנח אבלאותן,
 דרבא בהרא לישנא מחך אלא סביא*אין

 סירה לא 1ת1בלחוד
 פפיק לא אסאי הרשב,אי עליו סקשחדק~ן

 ח,ל כרבעא אדרבא כרבינא,טפי
 וע.ש. עלע קסתמח כן הבתרא, *חואלסיפסק
 למיסר סצ'נן שפיר לעיל, שביארתי יסואולם

 אלא הגירסח נראח לא נסידלחרי-ף
 וסטעסים ההוס' כרעת אתסר הכי אתסראי

 וא,כ ט' רבא אסר אלא קהיס אלאדלעיל,
 דאתא הוא בלחוד רגא על לא דרבינאנפצא
 דינא ~ענין נסי רבי על אלאלפלוגי

 סביא דלא האי שפיר וראי וא"כוכדלעיל,
 מה מהני סאי כי כלל, דרבינא סצאהר"ף
 דאסרי אסוראי הני כל ל4בי הבתרא*חוא
 בי' כסודאדר אלא כרבינאי דלא דדביסש5י'
 אבל דסטלטלין הוא להססנה בחק דרוקארבא

 וע.*. ולתרץ לפרש י4'ל סגיי לא בלחורההטפנח

 כןישיה
 הייף ליעת המ5רשי5 ש שהקשו יא י"שכ * שיאא
 1ע4ש. יהיאהיא-י

 בפח פרקין  *בריש סשנתיע  עלדבי נ-אדף
 באפסרי הגסל י1גא יוצאח,בהסח

 בשיר וסוס בפרוסביא, ולוגדקים בחטם,ונאקח
 א,ש יחה" רב אסר בגסראי עלה אסרעןט',

 נאקה סהו, בזו 11 של רבי, לפניסחליפץ
 סשאף פנטרא דלא כיון תיבעי לאבאפסר
 *סגי כיץ מהו, בחטם גסל תיבעי כיואסור,
 רילפא או ואסור, חוא סשאף באפסרליה

 אסר ושרי, סשאוי חף לא יתירחנטרותא

 ד' אבא, אסר כך יוסי גר' ישסעאל ר'לפנע
 העסל והשז חסוס באפפר, קצ~יותבהמות
 הוא בחשם גסל לשעוטי לאו פ9והחסור,
 בסהניתא דלאי' באפסר םוקה לםעוםי לאדחתאי
 וע'ש. ט' באפו"ו שצאץ וגפל לוגדק'תנאי
 סהנית4ש סהא דייקו, והרא,ש הרי"ףד-זבה

 באפסר, עצאין מטל לוגדק'דהנאי
 סטעם לאי בחטם דגסל סינה דשסעינןצוא

 וע-ש, ואשר פשאף הף יתיר4שנטרותא
ולכן



 ן א% ה 4קש%, * * ט4%
 לט סשסע אטי המפרשש, סקשיםדלכן

 גסל דיאי טץתא ם סהך לסיקטפי
 נאקה אפשד ולא לסעתף, דאתא הואבחטם
 ישסעאל דד' אבא חוען דהא וזקא,באפסד
 ד' בהני גסל נסי הוא דקחשיב ואע"ג יאיבדי

 דמדחה הוא ואפ-ה באפסד, שזצאת םהבהבות
 ואהא הוא בחטם גסל לא דאפשדהגסדא,
 דססעט, הוא דוקא באפסד נחקה אלאלסעטי
 ג~אד, סשאף וזאה הוא נוח סנטרא דלאכזן
 ספי לסידק והדא,ש להד"ף נע,לוא"כ

 באפסד, יוצאין וגסל לוברקי דקתניסהברתהא
 דגסל לסעפ, דבא ה81 נסי בחטם גסלדוד4וי
 בחטם, גסל לח אבל דאסוד, דססעט הואיוקא באפסי דנאקה נמי אימא אסוי, נסיבחסם
 סה וע"ש דהכא ומהד"ם הסדש-א סקשהוכן

שסתרצים.
 ליה ניחא דלא גיון הדא,שי שעל הק"נדהבה

 וסדחם וסהד'ם, הסדש"א שלהתייוז
 הכי, סיישב הוא לפיכך ו-זידוצם,את

 להרי'ף טפי להו ניחא ה81 הכידסשום
 בחטם דגסל סחניתא, סהך לסירקוהיא"ש
 הוא דסיגה סשום לסעוטי, דאהא היחוהאי

 דדבי דאבא להא סלהא, גלף נסידאיכ4ן
 ד' בהני גסל דקחשיב בסה יוסי בד'ישסעחל
 לסעוסי נסי ודאי גאפסד, שיוצאתבהמות
 שהבדייהא כיון יהא דאהא, הוצ בחטםגסל
 באפסי, יוצאה נסי דלובדקי מח דקחניהוא

 בחסות ד' בהני שם, לה קחשיב לאואפ'ה
 ולסיסד באפסד, יוצאת נסי דלובדק'סאי
 נסי ולסהשיב באפסי יוצאות בהסות ה'באסת

 דנאקה ע-יסיסד לן לית מהשהא וא"כושייד, דחני לסיסד, אית 1ע-כ בהרייהו,ע-יוברק'
 ווייר דחני דחוינן כיון דססעט, הואבאפסד
 דהני למיסד, מצינן גסי אשב הלוגדק',את

 דקאמר חאי 51אי א*ח הנאקה, את ג-כושתד
 גאפסד דוקא קם"ל באפסד, יוצאות בהסותד'
 ע"כ ססילא 41ן'כ בחטנ:(, יל8 יזצאיןהוא
 גסל דלג2י' לסעויי, דאהא הוויו בחטםגסל

 של תייוצו חוכן והו יתירה, נטויהא חטםהף

 הרסב"ןדהכ8, דזת  ממנו  ווישלפע"י,אולם
 סן בהדיא לרבריו לאיה שמביאמה
 חסורי הוא דסתניהא דלובדק'החוספתא
 בהסות ד' בהני ישסעחל יר' אבאדקחשיב
 גאפסד,שיוצאות

 אחו-ן הם ולובדק' דחמוי
 דסותד ה81 מהשהא וא'כ דהכא, בדסב"ן1ע'ש
 סלהא גילף ליכא השהא דהא תידוצו,עיקד

 ולמיסד כלל, ישסעאל יי' הך עלסהסחניהא
 לובדק' גם חשיב דלא ססה וש"ד,דתנא

 לובדק' חשיב גאסת דהא באפסד,שיוצאת
 וא'כ לוברק', ה1ח דחמוד ייון בהסות ד'בחני
 ראי' השהא ליכא וא'כ כלל, שחד דלחנמצא
 בסאי דקאהאי הוא חט2:ש למעוסי דע"ככלל,
 ע"כ וססילא באפסר, יוצאות בהסות ד'דאסד
 דוראי כיון ובדלעיל, דססעט הוא בחטםגסל
 ב4ופוחו דנאקה השהא י~מיסד סצינןשפיד
 דעת לפום 81.כ בחסם, גסל ולא דססעטהוא

 בכולה הק"נ של תייוצו נסהיהדסב"ן
סילחא.

 נדאה ובעו"ה ייט, את יורה "אסתאולם
 התנו הכי, בפשיטות לתרולפע"ד

 טפיי לסירק והרא.ש להרי"ף להו נדאהסשחה
 וגסל דלוברק' דקחני במאי סתניהאיסהך
 ה81 נסי בחטם גסל דודאי באפסד,יוצאין
 הוא בלחוד באפסד נאקה דאי לסעוויידאתא
 חני ה81 לא אמ אפיר~ו א"כ לסעט,דגא
 דסעסינהו הוא שפיי נסי בלחוד, לובדק'אלא
 בוה מגטרא דלח כיון מטעם לא, באפסדנאקח
 לסתני סחניהא להך ליח ולמה סשאף,הף
 לא אם באפסד, יוצא נסי דגסל סאי גסל,עוד

  לעגין דהא דלא, בהפם גסל נסילסעוטי
 גאפסד, לצאת סותד נסי שגסל סחההיתד
 סלוברק' דסכ'ש כיון כלל, לסחגי אצטריךלא
 דעיקד לובדק' מה שפיי, שסעען דח81הוח

 בסשנתנו כדחנן בפרוס2יא חוא ייריהנטדוהא
 מאפסי, טפי דאליכם הוא דפראביאתטיוהא

5מו



 ן י"נ י " תש י " טנ
הטו 9 9 א *ייאטיא י ס ט*ה , חם ' הי ביש  ש  טש מאה 
 טמז "כ תטדי הט נמ ועיארסשט
 באשסר בוראי רגפל לריייה, זסעינן דהוההוא
 הוא רגפל נסרוהא עיקר דהא לצאת,,מותר
 הוה לא דאם וכית בסזנתינו, כרהנןבאפסר
 ע1חה ווהיא בלהור, ל51דק' אלא הבריחאהני

 באפטר נאקה זפיר ססעטינן הוהבאםסר,
 11סעינן וראי נפי באפסר גסל נסי 51ןלא,
 עור לסהגי ל'ל א,5 רסותר, פלוברק'שםיר
 בא8סר, לצאת סותר נפי רגמל סה גפל,5לל
 5,ם ובזלסא בהטם, גפל לסעס כרי לאאפ
 גפל היעו גפל, פקוהם בפהניתא הנידהוה

 לן הי' א8שר אז באפמר, ישאעול8רק'
 הזהא אולם קקגי, ע אף זו לאלסיסר

 גסל, ואהי5 ל51דק' סקדים קהנישהמהניהא
 הוא גחסם גפל לטעס כרי ע'5 וראיאיכ

 יוצא זגפל טה היתר דין רלענין 5יוןראתא,
 פל51דק', פ5,ז שסעינן רהוה הואבאפסר
 זפותהת פח 5לל, גסל אה,5 לסהני לילואיכ
 באפטר ידוקא לאשפעען לא אם בחפסר,לצאת

 בהסם, לא אבל לצאת הגפל רטתרהוא
 ואסור. סשאף נפי "עירהרנסרוהא

 סשסעית יפיש ייעיז ייי ייווביון
 האי זפיר בוראי א'יהבריית"ש,

 פהך סשי לפידק והרא,ז להרייף להורמזפן
 רי רפהני פש21:ו לאי בואים רגפלסהגיחא
 יוסי ברבי ישסעאל רר' אבוה דקהשיב5הסות
 בהני הפ1ר דקהשיב אעיג 5אפסר, זיוצאתסה
 הרסב.1 לדעת ל51דק' בם שהוא גחפותר'

 סח בהדי' גפל נסי קהשיב 1ח8.הדלעיל,
 פידי, פשם למידק ליכא א8'ה 5אאליזהזאץ
 פקדום הגפל את בהמות ר' בהגי דקהשיבכיק

 הש למיפר מצען זשיר 4שי5 הפור,ואה'5
 הוא בהטם גפל לפעתף ולא קהני, זו אףזו

 פקורכם דקהני כיק פסהנית"ש אולםדאתא,
 פינה, המתה הוויש זפיר גפל, ואה'5ל51דק'
 אה'5 נסי הני בהסם, גפל לסעס כדיהדאי
 גפל אה'5 לסהני לה אצסריך רלא כיקגפל;
 לה דקהני פל51דק' פ5'ז שפור דשסעינןכען

 פהטם, גפל לסעהו לא אם ובדלעיל,מקדום
 ודז. ין8ע,ר תכת ברור והוא ליישבגנ,ל
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 תטוף ברור הוא ר81ע4ד ימ45 אשר"י מגההו ילופקשה

 אמר אשי בר הווא רב בגמלןעש נ'בדף
 אסור לזסור בץ לנף ביןרב,

 ב"ר הייא ורב היאי פשאה יתירהרנסרוהא
 סותר, ולשסור אסור לנוי זפואין אסראבין

 פתיבי הוא, משאף 6י יתירהרנסחר?א
 5שרה, בסוסרה ארוסה לטמו בעליהקזרה
 אי5 הוא, פשאף יתירה נסרותא ס'רהף
 אושר עיי עליה עלה לא אזר 5שרה,אמאי

 פמךי לע"ר סעיר בסוליכה אבה אפררהטנא,
 שטו שאני אפר רבא הוא, דאורהאהברמתא
 יוא"ת, נסרוהא בעי יקרע שדסיה סתוךארוסה
 נסרוהא %ח1 פהדי, פיררת בפרה אסררבינא

 וע,ש. ייגכה הה~שיתירה
 בש"עיי הסדר 5טב אשר"י בטטתהבה

 פרה או לעיר, פעיר המוליך 5ך,מלשת
 השיב ולא במהיה, להולוכה יטלשסרזא
 יקרין, שדמיה אדופה ושרה יתירה,נסרותא
 וע,ז, בפ1סרה להוליכה י15ל בעיראפילו

 5ר5א. להל5ה רס*לוסשמע

 אמאי דהכא הגרע'א היהושי עיי פקשהדלכן
 לא ורביטא דאבי מד כרבא,סטק

 חדא, אמר וסר חדא אפר המר אהדדי*4עי
 פולייה שחץ באם ס'ל ר?הוייהו ע5'8ס,ס
 פטרה דאסור פיות, ושאעה לעירסעיר
 פרה זאני רסיל רבא וא,5 אדוטה,בפרה
 חד הף זעלוה, במטרה אסרא לא כו'אדוסה
 5ן ת"י, לגבי דהי הלכה ואץ תרי,לגבי

 יעיז. 5צ*ע תשאר הגרעיאטקשה
שלם



 ן רץצ הי פוקשבת י ע טצ%
 של חסדר בשינף והרקדוק חשיק לחחראולם

 דהא חך, ליישב לן יש זו אשרץ8גדית
 קכשו דגסרא שהסדר כיק תצה4 לטערהבאמת
 וחתירוץ דאבץ' חתירוץ לאחר דרבאהתיר!ץ
 חשקלי כל דתסיד טשום והוינו לבטוף,דרבעא
 אמר דסר הץ אחדדי' דפליגי בח1פן 8ן1טרי,
 בצווהא וך5א אבח ת8יד הדא אמר וסרהיא
 הכהר41 וצא דרבינא ובפרס לכל, כקישהיא
 דרבינא הך וקכש חסדר דהופך דעש א8או .ח.כ
 כסדד לא לב0וף' דרנא והך דאבץ, הךלכתר
 חשיב ולא תיבות הגי כתב אסאו ושודהג5רח'
 ודביגא' אבה בין באמצש' יתירחנטרותא
 לבסוף' הך לסכתכ ליח ניהא לא אסאו רנאלבין
 רהא חך, לסכתב ח'ל שסביא דרבא חךלבתר
 חשיבי לא יששן שדסיח טעסא סהשי נסילרבא

 לחזכיר דיצרך אסאו ועוי יתיר45לנטיהא
 דאבה סבהך ספי דרנא בחך אדוסח פ!.הבומץש

 נ8י ורבינא אנח דהא סקודמי שמביאורבינח
 קאי' אדוסח דפרחאברחהא

 שהגחת להיפו, סזח לחוכיח לפעיי גיאח%1ן
 לא ור5ינא אב5 דודאי סובראשר4

 סתמח שחברייתא דכיק כללי אדרבאפליגי
 בכל וסשסש ישר* בסוסרח בשליח קשרהקתני,
 לעיר' סעיר סוליכח נשאון אפילו כשרח'אופן

 אדוסח שפרח סטעם עיכ וחהט סורדת'ובשאונה
 וצא, יתירה נסרותא לאו יש-ף דדמיחפתוך
 אביי דאוק8י חאי לסיסר צריכין ממילא,מףכ

 סשום לאו נסורדת, ורבינא לשיר משירבס1ליכה

 לא נ8י דבלא-ח לרב' הברהתא תקשח שלאכרי
 דרבא ססשטא ארום* ספרה לרבתקשח

 ורבינא, דאבח דססשסא סשום אלאומלעיל'
 נ8י דסוהר פרות לשארי אפילו נים דאיכאהוא

להולצח
 ק-(שיר, סעיר דצלייח נאם בם!0רי

 כשהע באופן א אחת שבת תה1ם נתוךישאן
 טפח' שיר באותח אפילו למוסרח וצריכח8ורדת
 שלא סחסת לא אבל כך, דא*יי דעשלחכי
 אבח דחוצרך הוא לרב, גחח הברהתאתקשח
 דרב44 סטשמ' תקשח דלא הוא דש*1 לזהי!רנינח

 אשר"ה חגחות בשל דשת 1-כ שכן שנאסרידכיון
 אגהות ודנרי חסדר כל חשתא שולחא-כ

 כללי גסגום שום בלי כהוגן שפידאשרץ
 דרביגא לחך וסידד חסדר, דשינח ויאדסו*יח

תיק-
 דבריחם רעיקר סשום דאכ5" חך לבתר
 תקשח שלא הקושיא סשום לאודתרוהיהו
 כוי רק אלא לזח, דהוצרט חוא לרבמהברהתא
 להו דשרי פרות לשארי הנ-ם בזחלחסציא
 שהכי נודאי וא.* דידהו' סטעסההומוסרח
 דעש ולפיכך דאבח' בהך דרבינא חך ספישפיר
 1כ1 לבסק" דרבא הק. ברישא תרוהעעדכלל
 אדו5ה פרה שם בחדיא סזכיר שא!ט סחשפיד
 דעיקר כיון בלחוד' דרבא בהך לבסוףאלא

 הרנוהא סשום הוא ורבינא דאב5טעמיהע
 איך !איכ אדומ* פרח דלאו פרות שארילעגין
 *יק בדנרירום, אדוסח פרח שם לחזכירשייך

 ולפיכך קאי' דוקא אדוסח אפרח לאודדבריהם
 יתירח נטורתא חשיב ולא תיבות' לחני כהבנסי

 5די נ8י הוא 1רבינ44 דאבח חך שלבאסצש
 חשיבי לא דידחו סשסא דסוךלאש6ועינן
 דעלמא פרות לשארי אפילו יתירח'לנשורתא
 אשר"י הגוצת דשת לפרש כנ-ל כדלשיל'בשנת
 סמילא כו חדקדוקים, כל חשתא וניחאדהכא'

 דלעיל. חגרש-א לעקףת דסתורזדעש

 ד' סעיף ש"ח בסיסן חשו"1 מזמר י"יטדהאי
 בלהורי דרבינא במוררת אלא שבתילשנין

 פרות אש*ה קאו לא דאבח דסוסא משוםלאו
 סשיד דמ41צח כיק אלא שכתי לשניןדעלסא
 האאן של אלא לח סשכהת לא בשבתילשיר
 שירוב, שע א שלה שבת בתחום שתיאןשיהא

 ולחכי *ש, שכיהח דלא סלתא וצחואיי
 אבל סקץ, מוה שרוך חשולאן סזמר4ףט
 ס01רה הף לח במורדת כמו וראיהא

 לצאת 1סותדת לסשאף יתירהנסרותא
 בח4צח נטי ודאי כן כצ בשבת,ב16סרח
 וניחא לפשיד לפרש לי נראח כן לעיד.סשיר

 שם, ושיןחכל



* ן רץנ ה' שוקשבת י * םנ
 כמ!14' הרפ5'8ש ולדעת רשיי לד5ת ל1,18 לי שניאהפה

 הרש.שליגי

 פכ2יס אבל דת2י, פשנתעו 9י ע'אי רדדף
 ובלבד ימשודן הץ לתוךחחבלים

 לח בג5רא אשי דב אמר יפשקה י3ר!ךשלח
 כל*וים אוסוד ומהסת דחבלים, כלחים אלאש%
 ולא יסרוך שלא ובלבד לוישי דקת2ידוא

 רצ*ש* שבת חףסורפשא

 מהבלי באם שיז פשום 4958 ריעדכתב
 מה לוי סריך דמ פיתן והבליצפר

 דבר וקסבר באהיותף פחחפסת וידוכלאו4
 דשי"פ מי2יה ומשסצ תיו4 אמד פתכהןשאיט
 נ!ום אפי4 דאל4כ דישא' פסי" בוח 8ףלא
 2פי 18תר' סתטין שחףן ידבר 3ר*ז סבדחף
 רישא דשסיק ריז מודח דהא זפיר' אפיהוי

 תיש.יאטד
 פפיק דועי דפטים פשסצ, חרפב"ם פחקאולפ

 5,ע הה12 דהכו4 חאוסור 1צאיישח
 פסק שיבי 3'5 דף דלעיל כלאים כסותדבטטש

 כדרכף אפילו ל18טץ ר18תר חרטביםשם
 וששח 5פ2י בהפח מהטין יהא שלחובלבד

 יס"ל אלמא וש-וי הגזפים מפ2יובגשמים
 פה5ין ו~אע ידבר כר"ז. דחלכחלחרפבים

 סיק דהכא וב2ידק 2פי, בכדיאים אפילו18תר
 ד~ובלימ, בכלחףם לכרוך דאסור להוסראידפסק

 ב~ה דקאסר שש ייזא פסיק פט9ם שיכא"י
היז.

 דלא לשףי ס1בר סברא פאי1ה להמו ישולכן
 ד8ף הוא ולהרמב-ם ריזא, פסיקחף

 דלא כיון למיפה לפשוי תראה רישא,פסיק
 בפיס 9'5 בסכרא, דפליגי הכח למיפרשיך
 דפליב" שש דמשנתי% יסרוך שלחובלבי
 נמי וצין קאי, בלהור דאהגלים ס1ברירש"
 יסרוך שלא היי% כף משסצ שבמש2יהןברצ'ב
 אהד, בכרך בהוזי פיתן תאבלי צפרחהבלי

 דאהוך 51ין יפשעו ירו לתוך ההבליםולהכניס
 יסרוך זלח ובלבד הי קאו פעיח יליליה

 רישאי פסיק ב~ה שהך לא נוה4 א*5י8שען

 על 1לח יי בתוך שתן פכ2ע זשש ירקסיק
 דוש מנשץ ויי שכל 2פצא 3לל, שיגכי

 שתן שחתח בפח רישא פ0יק מה הרךד5טל41
 פתהמפת דודאי ולמימר בלאוד שיבת!ך

 גכי זצל זמכ!עץ חק!ד דשכי4 כיקבאהטתף
 ו~אוהע ס!חו הץ את ל41ואמם מניה אימורדי
 רישא, פ4ק ב1ה שש דלא וכיק ידהבתוך
 פזה, שהזרפ1ר לפרא4 רזץ 514רה שפ1רלפיכך

 אסור. פת5ין יאץ דבר לפ"ר רקהוא
 יסרוך שלא ובלבד להא! פפרש הרפב"5אדלם

 אנלאים אשיה, 5אמף לפלהאדמת2יהץ

 דכושי מימה ארלעיל ולא דקאו הואבלשי
 שלא ובלבד עאמרי 58י אלח זבתיבאומי
 5ול4 שי ג8י על דכלאום אהבלים אתיסרוך
 רישא, פסיק בוא ייך שפי בודאי זכףוכיון
 אוהו זכרך 5ההב4ש פטסה יוח היד שילכיון
 ולפיכך 41 פהמת אץ פההפפת ודאו א'כב1ק,
 דבמהצי אש'ג להומוש4 ו4ח חרפבים פסקשפיר
 פס" 4צל ילאוםכסות

 דזא2י משום לקולא,
 דוהו רישא, פ5יק בוח דויה פיופ8כא

 ראף* דית לשץ8 25"ל כדלציל, הץ אתפתהממת
 וע*ש. דפליגי בטא הרמ8יםורצת

ש 5טרץ סמעאדא"כ א  חשלטי שיית 
 בפאי הטהה 9ל דמקשא מואגכהים

 יסרוך זלא מיט ל41!שוא, דהכא ב2ידקדפמק
 ואמאי להההט4 מתטין זאע אפילוהמשוך,
 ביח לקולא, דלציל בלאופ כפ1ת ב18טיפסק
 אולם טק ההמה טפ2י בהמה מהכיןיאון
 דטבר דאפשר 5שום פידה תקשח לחחזהא
 זלח ובלבד דהאו חרפב"ם, כרצת 182הס1ר
 זלח הי% 4118 2פשיה באנפי פלהאי0תך,
 וכרל*ילי סולה יי יל על יצצליפ אתיסרוך
 מהאפפה4 הש דוווא רישא פסיק בוא חףוא"5
 5קם ד!ש לה81רא ה5א דפפש אשי זשילפייך

 5נ"4 פהסץ שאץאציג דאפי פדיה גמי ריז רישא פסיק דוטיהיכא
מא



לי~שןנטע4צן
 י ש ש ק רפ

 חיי קרשיה על לנאורה לן יקשיא מאי לה9ב 9נראהמה
 נוהי שהרניש אהד בס4ר 9ראותי ובמיומה כל4 דמקשהאסאי

 בהוסי כרא חלכח יוסף רב אמר 9'4 נץדף
 חליה אביי 8'ל חו!נץ, *איןשער

 מת-ק רא רשמע ל18 4ף וכ*ת רפליגי'מכלל
 גמי 4ףהו רחוצץי וסובר שער בחוסי נמידאירי

 ש4ףן ולמימר לפלוגי שער בחוסי 4ףירי דשחל8
 רשדית כשם לת,ק, קאמר כשם הלמאחוצו,

 נמי ל! אהץ כן כמו הוצץ, שאין שער בחוסיל!
 למימר מ2'ל 81כתי חוצו, שאין צמרבהוסי
 אחוסי בודאי ת"ק רפליג ומשסע כראחלכח

שער.
 כ*ם רילמא רמל*ון יון י"ניף י*1-ןבה

 הפפק' חתא נמי רל4שבח משמעקאמר,
 דהוצץ וסובר נמי שער אחוסי את-ק פליג4ף

 1טליג ראייוי מם2ה רא משמע ל8 דאימשום
 הוה לא נמי רא אז רהוצץ' *ער אהונףגפי
 דילמא או חויו, שאין למימר *ער בחווראטרי
 *4ףן נפי וסובר שער אחוטי ת-ק פליגל8

 וייון וכילעיל, קאמר כשם רא אל8הוצץ'
 קשיא טאי 8'כ לאביי' ג'כ ה81 הספקועכ'פ
 כרא חלכח ואמר אמ4ף יוסף רב על כללליח

 דאמר מ4ף השהא שפיר ודאי חא *ער'בחוסי
 למימר נפי רמצי ייון כו" כרי ח~ח יוסףרב

 מטעמא שער' אחוסי ג'כ פליג הת-קראפשר
 בחוטי נמי ראטרי מת*ק ריי דשמע לשדאי
 הף לא נמי ר"י רחוצץי נמי רזח וטברשער
 רעכ-פ וכיון חוצץ, שאין למימר בי,איירי
 טסף רב ואמר לש 4ף 8-כ כך, למימרמצינו
 כת-ק, דשא שהלכח ה-8 וד4ף אז כר-ההלכח
 דחשיב ה81 הת-ק את רבי שסתם רבמחייון
 גפי ועיין דוכתץ' בכמח כרקי"ל כרב"4בזה

 ע"ב, קנ'1 בדף דהכא מכילתין בסוףבהוסט'
 בריש שם רביצה, מסילתא ברי* בתוספ'וכן
 רב דאמר האי שפיר ודאי וא-ס וע-49 ב'עמוד
 בספר שר4ףתי ל! וכמדומח כרא' חלכחיוסף

 זח' מעין ג,כ שמקשחאחד
 לפרש, לפע-ו נרחה הך, לחשב ידיאדלם

 מ4ף על לאו יוסף, לרב וקפריךדאבט
 ייון ליה, קשיא שער בחוסי כרע הליהופסק
 שער בחוטי לריי מודח נמי שחת-קראפ*ר
 ה4 שפיר גמי ל8ביי ור4ף דהא חוצו'*אין

 ש4ףן שער בחוסי הלכח בהריא למפסקדאצטריך
 נפי למימר, שמציע מה חסטק' מטעםחוצץ,
 שער חוטי על פליג התיק דוחר גיסא'לאידך
 מת"ק ר" דשמע לאו ראי מ*ום שהוצץ,וסובר
 ריי אז דחוצוי וסובר שער בחוטי נמירפליג
 וכרלעיל, כלל שער בחוטי אירי הף לאנפי
 בלשון דאמר אמ4ף ואבט, חקושיא כלאלא
 לרב ליה רקים מ*מע, ומזח נוא כר"יה~ח
 בחוטי רע על פליג שחת-ק ובבירור בודאיטסף
 פליג דילמא חספק מחמת רק ר4ף ג'כ,שער
 שער בחוסי חלכח בסתם, למימר ליח סגיהף
 שחת"ק באם *פיר, ח" ממע וא חוצו,שאין
 בוד4ף חוצד שחין *ער בחוסי לרא מורחנמי
 גם הת-ק ופליג גאמר אפילו ואם שפיר,הף
 שער בחוסי ה~ח בהריא ראמר כטן ט'םבזח,
 ח~ח ש4ףן *פיר  שמעיגן הוי חוצץ,ש4ףן
 לי' למח עכיפ 81'כ כר,י אל8 בזחכת'ק
 מכלל ומזח כרא, חליה בחדיא שילמימר
 דאפשר כיון חאי מנ-ל פליגי רוראי ל"רברור

 כ2'ל. פליגי ולא ק8מרכשם



יי ן תב מוקףפטןבםעי
 דה5א ושמושל ירב הפלוגהא סעם לגאר לי שנראה6ה
 ה6רש'א הקושיה ההוס' קושית לפע'ד מהורז 151ה בבבול'דו,מפלני
 וע-ש. הפירש*י שמיהים גמהדהגא

 איני רטשנתינו כבול ינאו 8-ר בגט', ע"בשכם
 ו3בלא חוא' דעברא 3בלא אי טהו'ערע

 אבל לצאת ראסור ה81 לר*ח דוקא נטידעבדא
 צטר כיפח של ה3בלש וטסילא סוחר,בחצר
 דם" שפיר נסי בר"ח אפילו אשח ת3שיטשהיא
 צטרי של כיפה הוא דמשנתע 3כלא דילמאש

 לצאת אסור עכ-פ נמי צטר של הכיפחראפילו
 וטסילא וסחוישי שלפא דילטא סשוםבר-ה
 חך חגסרא וקססיק דאסור' 3-ש דעבדאב3בלא
 הוא חרי-ף וגירסת דאמוראי' בפלוגתאבעיש
 *בר ררב הייע ושמואל, ררב בפלוגתאבחדיש
 ושמואל צסרי של כיפה הוא דטשנהנושה3בלש
 רח83 בגמרא 1ע"ש דשבדאי כבלש שהואסובר

 הה-ףובגסרת
 בטאי ע-ב' ס-ד רף רלקסן במתניתיןדהנה

 ופאח בכבול אשת עצאת ההם,רקתני
 הכבלא על רשץ שם קספרש לחצר'נ3רית

 יע.ש. לכ"ע, צסר של כיפח שה81רההם
 או רזח בסוף רהכא ההוס' עליו סק*חדק4ן

 לפרש רשא טצי איר תנ!י רעברש3בלש
 8-ג רעבראי כבלא הוא דח3א 3כלא אי הא3ן,

 ולא דחסור חוא לר-ח רוקא נמי דעברא3בלא
 ת3שיט שחיש צפר של כיפח הא וטמילאלחצרי
 איד וא*3 דסי' שפיר טר לריח אפילואשח
 ההם דקהני חכבול על חתם רש'ימפרש
 ה41יכיפח שלמא דל3ולי לחצר, רקדטותר
 חוא דהכאי שחכבלא ס-ר להך הא צטרישל

 לריה אפילו צסר של ב3יפח 3-8 דעבדאכבלא
 ועזש. חתוספות סקשח כן רטי' שפירנטי
 לאידך להקשות סומיף דה83 ארו"8דהנה

 3בלא חוא דה83 הבבלא באם חאגיסא,
 שפיר לחצר הא אסור לריח דוקא וא-3רעבדא,
 ח3*ל על חתם רשא מפרש איך וא"3רטה

 צסר של כיפח לכו"ע שהוא לחצר' חתםדשריא

 3בלא הוא דח3ח שהכבלח מיד ~חך יטדקא'
 נסי דעברח כבלא אפילו לדידיח איכדעבדא,
 וסדחים םקשים 3ן דמיי שפיר לחצרע3*פ

 להשב. וסצוה וש"ק4 דשםחפירשיי

 יויכין דש* חפיר*יי ליישב 3ףדלכן
 יב פ*גי 1סעם סברא באיוחמקודם להבי~

 3עו 3ר' סבי ימר 3ר סבי דטי ב,!4ו*ט81ל
 לר"ח' ב3בול ולא סתם קתנישבסשנתיע
 5אי כבול אאיוח ינאוי לרבי ליחמיבעיא
 צסר, של בכיפח או סייוי דעבדא בכבלאאי

 חוא דודאו רב *בר וסברח סעם מאטחוא-3
 ודאי שהוא סובר ו*טואל צסר' כיפח של3בלא

 דעבדא.3בלא
 הוא 11 דבסברא לסיפר לפן4ר נראחדלכן

 שהפתניתט ביון סובר דרב החנודפליגיי
 פאח בחד" דשם ח3בול רכייל ה81דלקסן
 נ3רית יפאח וכיט לחצר' חפ שסותריןנ3רית
 היצול ע'5 מסילא אשה, תכשיט בויאיההא
 אשח של תכשיט נמי לחצר לסשרי עמחדכהל
 ולא דוקא צסר שים כיפח והייעחוא'

 בכיפח דרוקא סדההם שסעינן 81-כדעבדא' 3ב~
 ב3בול הא בחצר, לצאת דשריא הוא צמרשל

 ולא דוקא דקתני סאו חשתא 81"3 לאידעבדא
 עיכ דמי' שפיר לחצר חא ומשסע לר-חבכבול
 א3בול אפילו אלא דאל-3 ויאי צסר *לכיפח
 דוקא לריח נמי דעבדא וכבול 5אה נמידעבדא
 סתניתין כהל אטאי א"כ סותר' ולחצראסור
 פאה בהדי לחצר דקשריא דהתם 3בוללהך

 הוא נמי דעברח 3בול *אפילו כיענכרית'
 דההם ססהני' נשסע ודאי אלא לחצרידשריא
 אבל דוקא' צפר של כיפח חוא דחכאוהכבול
 לי5א והא לאי נסי לחצר אפילו דעבדאבכבלא
 בחדי ה3בול ההס רכהל הוא דמשו-חלמיסר
 של הכבול שאפילו לששסעינן 3די נ5ריתפאח

כיפח



ביץ1 פקישמבפעי
 ול 3יפח ושש דואם א3בול  רפירש-י ה4ףשפיר בלחור צמר של אכיפח ומסהמא תפסת,מועט

 לרב בק כן' לםיסר צרי5ין דע"3 כית לכו-ש'צסר חשריותא ההם וקהני רכייל חוא להכיק4ף,

 חכבול יוקא ההם ותני שכלל כית לשמואל'ובין לגלייא כי* נירית פאח בחוי לחצרר3בול

 הצלעהה אוצה תכש"פ שוצא נכרית פאחבהדיא וידלעיל' דעברא 3בלא נפי שוצא רמ3א'אכבול

 סלוגתההו, טשם לפרשכנ-ל
 בל81י צמר של אכיפח ע4כא"י חשתא ממילא ואיי

 וש"ש' כגיל ק4ף,

 ה55ר ולקושות רו,י1 ת551ת לקושות לישב לי שנראהמה

 דצ4שי והכ4א התוי ול יפקשים גמחי הנערג אור הסשר בשפייא

 שזתי דרב פתיח תנע מסר* יב ס'דף
 אבל חססוטר' בסנדל חאיש יצאלא
 בו ולסמוך הכלים את בו לכסות אותוסטלטלין

 גוירח מצי אוסר בר*ש ור"א הסטה,כרעי
 חליח 4ין סתנח רב אמר לנעלו, אתיוילמא
 כרביםי חלכח ורבים יו,יר פשיטא ברישימ"א
 לשמא לסיחז בר.ש דר"א טעסא ססתברסה"ר

 כר*א חלכח שאין רקמ.ל חוא להכי לנעלו,אתי
 ועיש.בר*ש

 בסנרל ולא בדיח א' עסור בסוף התוספ'רהבה
 ואפילו חלשון, בוח קססיק כררומסומר

 חססוסר סנדל רשריא בר,שי רריאלרבנן
 דאסור וצא אפ"ח בו, ~סות כרילטלטלו

 בו 4ין עיי' תקלח דאתא כיון בי45.1מלשלהי
 ועששישמהח

 ררע.א בתוספת שם חגרעיא סקשחרק4ן
 חספר בשם רחכא ב"א חספר נסיוכו

 וחי לכל רחכא התוס' הוצרך למאי חנערביאור
 ע"א' ט-1 דף בביצח שם ארעח רגמראייון

 רקתני משנח חסתם סן בהויא סדהק ראבימחי
 רנשםע בהט' הססוסר סנרל השלחין שאיןההם'
 א5ור לטלטלו ס"ר דאי סותר, לטלטלו חאסוח

 ועיש, סיבשי סשלחין אסיר לטלטלו חשתאאיי

 ויק4שי ירבנן עיכ דהתם שהסת5רסשנחוכיון
 ואיי בר*שי כר,א ורל8 מותר שכיפרלטלטלו

 שמשינן דעבר כיון סהץ בזח התוספ' קמ-ללא
 פתר רלרבנן דאע"ג רחתם סשנח מסתםלח

 רקתני חוא אפ"ח חססוסר הסנדללטלטל
 הוצרך 1ס4ף בי-סי אותו משלחין שאיןאליבייוצ

 ל" ח*יהפ
 ~י.

 לאו ~אורה ישיתם הך לפדה באתאולם
 אפילו אלא דקשיש, חוא בלהודא*ספ'

 ע1ר לפי*יק דל-ל גופחי דהכא סתנח רבעל
 דקאפר בס4ף מ"9 ם"א חלכח שאיןבחויא
 1ריא טשסא ליה רססתבר אפילו נהילטלטלו,
 שאין ששיר שסיינן 8א ע3"ט מ-םבריש,
 ב5יה דשם הסתם סן בריש כר*אחלכה
 אעיג כרג2ף אבה בהדיא מינחדזשק

 יקי*ל ~כיון סותר, לטלטלו אבל אסורירלשלחו
 השרך לס4ף ח54 לטה יייוש הוא סשנחשסתם
 ששת דרב כוייתא חך על לספסק סתנח רבעור
 סזבה הסתם שסן כיק בריש, כר"א חליחוואין

 ששיר. ליה דוסעען דואדהתם
 דלא אוא  דמיףה לם"מר, צרעיו ע54אלא

 פשנה הסתם סן דיוק' הך סהגח לרבסגי
 5ריק לח כון דשד לסיסרי סציצ דשסיררחתם'
 הא פשלהין דוין רההם חסשנח סןאבה

 נאוב ההם דשמש סקודם אלא מותר,לטלטלו
 ש1ח וסבר גי-י4 תפילין לשדורי דוריששת
 שטצתץ 5ל פקע45 הסו דושם רמתני'הכלל
 מת נם! ותפילץ דסזלהוף שש רוקאבי"ס
 אפי 5ריק משלאין, 4ין בהט מאיןשאין
 פדל משלוין ז4ין נסי דקתני הסשנח מןשפיר

 סיד זישי ס1תר, לטלטלו אבל בי-ט,המסוסר
 מיבעי. סשלהץ אסורלטלטלו

 ש9ת מרב אבץ ההם דזסע יבתראולם
 ד1ה משום 5יים, תפילק לשדורידוריא

 פ8ם שגאתץ 5ל 3ך, וצא וואם רסתנההכלל

י4צל



 ן תב 8קי111בטעיע
א שע ת4* שתן ח6ק בשבש4 א  
 ג5י דקהני משלחין פרן למידק %בח סצי6
 סוהיו לטלטלו ח% דמהניתין. המשמרסנדל
 5"9 וכר4א %שר נסי לטלטלו נ%מרדאפילו
 טצתץ י%ץ %שע בתפילין, כסו תאמרזלא כדי משלהו4 %ין דקתני חאי הש שפירנסי
 הוא בדיל בהן דנשתין כית %פיח בהטבתן

 והוינו בחשי %פילו לשיעץ ושת רברשרי%
 בפח להסקבל לו הו% שמאה דשכיפסוום
 גם י"ט, שמחה סןה ליח דאית וכיתההול לשי דחהח כית במהנח חהפילין %תשמקבל
 חש ולפיכך בחש*חי סקרי שפיר שטחחחשת%
 למימר ח%4 %פזר' וא"כ בחט, לשרתץדשרי
 ולרן% לנעלה %9סור טי נוף חססומרסנדל
 %פיח כלל, בהט ליה חד% דל% תסצא%שר, 1מי אילי בו לכסות בי'ט לטלס* %פילובר"ש
 במתנח המשמר הסנדל %ת ולשלחו לטלטלוהי%

 כיץ מותרי נמי גופ% בהס %פי*להבירו
 וא"כ לנשלה %פי* לו דהד% הוא בחולדשכיפ
 %ותו דסש,שע בס%י לו שש שמהח בי'טחשה%
 שפיר לשייך בתפיליף כש דשרי% וח-שבמהנח
 סנדל %בל לסהני משנח חסתם דהוצרךההש

 דתפילין %שיג בי-41 סשלחע שיןהמשסר
 משלהץ %ין חסשמר סנדל %בל כי-טיסשלחק
 ז%ין נאו רתפ"ין לתפילין, דומח דורןמוום
 באם %יסור% ליי% מ4ט בי454 %ותומניחץ
 מש4ם שףלוחן למגור ליכ% לפייך ב"ט,שמניחן
 כיע המשמר סנדל %בל להניחן' %תידילמ%
 סלשלחו ד5%יינן ח% ששיר כייט 6שלו%9שר
 יטו גיט. נמי 6ש* %תי שס% סשוםבי-ס
 הף9ה קחמר היי בד*ח התוס, בהו" שםשכתב
 דשרי ששת מרב %בח דשסש דלבתדוכיץ

 הסתם %תי% סצי שפיר ב"ט תפילעלשדורי
 יטטלטל דק%סר יר*ש כר-% אפילו דשםמשנח
 זפור מיויח וכרלשיל, חפסאר חסנדל%ת'

 חליה שאץ בהרי% למופסק סהנח רבחוצרך
 %ין רואס טשנח הואם דמן סשום 5ר*,1,כר"%

 וכרלשה4 לזאר%יח

ה ימיי מט י49כק  זיש מאא 
ש הפ אשש  ראיה %ין התם תמת מזנח אש זק5ש י* זא יש 

 לן הידש יפיר וד%י ו%יב 5די9 מ"%דל%
 דשרי בר'ש דר"% לרבנן דאפילו דהט4חהוור
 וחשיב ייט שמהת איכא זבחשי*ח %שיגבי*ס לשלחי %סור %פ"ח ומקוסו, גופו לצהרךלטלטלו
 כיק משום %ויר ואפ"ח וסקוסו' טצ לצורךכמו
 שסחת בוח ליכא ירו של והקלח לסשזיסל
 לר"% %פילו זפיר %תי% דכיצה משנהיהסתם כית ההנו לוו4 שעס' ד%ייסריך וה%יי45
 דדוק% למימר סצינן ו%"ב וכדלייי,5ר*11
 לסלסלו, אפילו דק%סר יית 1חר*11 כר"41%ש

 ראף ש%ין כיון ל% נוו מו~לדון %פילופשו-ח

 בו דסקילין לרבנן %בל כלל' בוום לבו*
 ייון חכלי, %ת בו לכסות 5יום בול8ל8לו
 לףרחו ומותרבתפילץ, כש י-ט שפחת נוף חססומר סנדל שלבחיילוה שהך %סיר לרידהו בייט לו פששר%ף

 בען נסי, לשלהו %טיוי
 %ין  הייר* הרבנן ל9ין בהרי% %שסץדלא

 1%ה4 מטלסלין %בל כי-ט המשמר סנדלמשלחע
 ששת דיב כעתד דתני% בריית% בחך %ש"דוש
 1%ת1 סטלסלין %בל רק %ל% בת"ק הני% ל%נמי

 1%ה1 משלחע ומחץ כוק חכלי %ת בולכשת
 דהשת% וכיון וורזי מירי בח מוייר %יןבי4ש
 סשלחין ד%ע רכיצה טשנח הסתם זים%פשר
 הי% בר.ז דר"% %ליב% דוקא בי*ס%וו-עו

 %ין דלרבנן לסימר ב%פה מיל הרעוכ~זיל,
 דור%י נסי, סשלחין אפילו לרבנן דילס%מילהין
 שאון סהנח רב דפסק הוא דחשתא 1כיץדלייל, ססשפ% מדר"% לרבון בי"ט חשילוהש%ני
 דבק כסו שהו% כוא'ק %לא בריז כרישחלכה
 לסלטלו גופ% בחט  שכיפ חוא זראהדכיץ נסי סילתין %פילו לרידהו הן% %*כר5ים
 שמהת בשליחו דאית הו% אכלי %ת בולכסות
 הוצרך להכי ו%כתי לדידהו, נוף ומשלווןחט

 %ין נסי לרבנן ראפילו ל%שפשעןהתו0צת
משלחון'

סא



ה ן ר"ו ף פחשפ עי טב

ה ה%א .4א *רי= א  ח= *עו%ק 
 ת'ש' הפשט 'וך יי לנבט א ה גמ-הלפ1-ר

 ת אמר %אבאלץ פי*דא ,ד4לדף
 ום"ו אליבא חימא לאספרא

 שבח לם-ו אצלו אלא חפילץ' זמן לאושבח
 1" לאחחי קאחי ולמא ל* נמיי חשלץזמן

 וע-ש' בר"חאמוח
 המרש-ל לרעח ראיח להמא יש סכאן1-קנה

 שם 1"11 מדברי שמחקו במחומחר"ם
 לם-ו דאפילו שכתוב במח דביצח פ-קבשף
 בהנחחן איסור ליכא נמי חפילין זמן לאושבת
 ססו" רב 1ן ויווש לא א"כ כן נאמר דאם1ע.ע'
 זמן לאו שבח לם-ו דאסילו ניץ מיף'בזח

 לייויה וא'כ בהנחחף *יסור י4כא נייח,ד*ן
 רק חוא בשבח בחפילץ יצ" דלא הסעם כלנמי

 ייסור מסעם דחא בר"ח, ו-א לאחו% אתידילמא
 תןע בחנחחד אקור ואץ בח, עיז לאמשאף
 %א נ% *ףלץ זמן לאו שבת לם'ושחטעם

 מאיודדש א"כ בו"ח'מטעםדלמאאתילאתחיו'א
 שבת לם'ו ואפלו ואמר במי ספרא רבלן
 *הע% אח. דלמא מסעם *יר נמי מף*ןאע
 שמעען ועח נמי *צא וב בלא 1דאי האכר

 4ת תפילץ אע שבת סובר אם ואסוסמילא'
 אלא אמות, ד לאתףי אחי לוילמא למיחשליח

 לאו שבת דלם-ו ספרא דרב מה4" משמעחתי
 ת"ט' בשבת בוצחתן איסור (יכא חפליןזמן
 בשבת, בון יצא ולא חאיססי מ,ו להךוא.3

 ווידש וצא שסיר וא"כ חת4 משאף מסעםאפקי
 נמי חפילץ זמן שבת למ-ו ואפ"ח ספרא'רב
 בר-ח, ד'א לאתףי אתי דדילמא מטעמא יצאלא

 ודאי' משמעכן
 חתוי"ס תמיחת ספי מתאק זפ י*םאולם

 שחטעם שכתב במח חסור פסק עלדחכא'

 אתי דלמא מטעם חוא לר-ח בחפילין יצאול"
 חתףיס קמחמח 1ע-ז בריח' אמות ד'לאהויי
 לם'ו אל4 טעמא להאי איצסריך לא חאדהכא'
 חפיוין זמן לאו שבה לם'ו אבל חפילין, זמןשבח

 שחשר 31יון טע6א, לחאי ספרא רב איצסריךלא
 שגת כם-ד ל'א בסי' לחלכח בחדיא פסקגופא
 טעמא להאי איצסריך מאי א"כ חפילין, זמןלאו

 שנשאר חקוהס ו,ףש כו" לאחו% אחידדילמא
 זו' בחמיהשליו

 רחוק אין ה*ל, דיח גם *ישב כדאולם
 דשמעיון כען סובר שחסור למימרלפע-ו

 ספרא דרב להך הכא לח ומהני מאיכאלח
 לאו שבח למ-ו דאפילו דאמר במאיאסיפא'
 ח%ב אעו לר"ח בהו יצא אם אפ"ח חפילין'זמן

 דרך היצאח עבידא, מלבוש דדרך מסעםחסאת
 סוה אפשי איכ ועיקה חסאת חיוב ליכאמלבוש
 לאו שבת מ"ו לחך אפילו דודאי הסורסובר
 בוצ יצא ולא חאיסור ע-3 נמי תפיליןזמן

 שמוציא ביון מואה, איסור מצד לאובשבת
 דלא האיסור סעם בל אלא מלבוש, דרךעייפ
 אחי ולמא מטעם רק וצא לשבח בחפיליןיצא

 גין ניס ואיכא אלא בר-ח, אמות דלאהרי
 זמן שבת ל6"ר כף לאחויי אתי דילמטחחשש
 דלם'ו חפילין, זמן לאו שבת לם'ותפילין
 בשגת בוצ יצא אם חפילין זמן לאושבת
 אפות ד' לאתה" אתי דילסא ההשש א-כלר-ח
 דשבת כיץ כלל לפנות יצסרך לא אםאפילו
 אוחו הרמוח כל איכ הוא תפילין זמןלאו

 ומחמת עילת41 מחויך בראשו חתפילץשעשא
 בירה ולהניחן מראשו ליטלן מוכרח יחאחבויון
 שמיחש מ-י לחך ספי חוא לודאי קרובוא'3
 אולם בר-ח, א*ת ד' לאתו% אתידילמא
 דילסא שההשש גיון תפילין זמן שבתלם'ו
 אלא איע לגג" בריח אמות ד' לאתתיאתי
 וחוק החשש א-י לפנות יצסרך שמחמשום
וצא,

 ספרא רב דקס'ל חאי שפיר ואיי
 נפי חפייין זמן שבת מ'ו לחךדאפילו
 אמות ד' לאתהץ אתי דילמא מצד אסורעג"פ
 וכפירקו"' לפעת יצטרך שמא מטעםגר,ח



 ן תב 8רקףשבתצטעיגח
 בתפילין יצא דלא הסעם שכהב דושי תקיהלא לפרש, להסור נראה ש3ן לסיסרי מצימ13

 בר4ח, אסות ד' לאהיי אתי דילסא ססעםלר'ח

 זסן לאו שבת להם-ר עייש סברחו דלפוםכיון ילל חקשח לא השחא איי יןי נאסרר4לם
 סצד אלא יצא, רלא איסור ליכא נמיחפילין להליח בהריא ליה דאית נהי הסור,על

 וירלעיל' יר לאהיץ אתידילסא ודאי אעפ-כ תפילין זסן לאו שבו-ז ס'ריהך

 וי,ה טשב:4 כ515 יהכ4ש רשיי כ111ת ל5רש לי שנראהט"
 ההו5' קל וטקשה מאי הורע-א "ירושי לקושית בעזזה דטתורץהוע

רו'יכא'

 בפלפלין אשח יוצאת בסשנה, ע'ב ס.דדף
 על רשש מפר* מלחיובגלגל

 בפיח אשה שנותנת ארוך פלפל שחואחפלמלין
 שהוא מפרש סלה גלגל ועל ריישריחח

 ון*ש. שינים חולילרפואת

 יקחני חפלפל שעל יייו ~קיק יו י*רהנה
 ספרש ע4ב פ-ס ברף דלקסןבהמשנח

 הוא ורשש יש, פלפלים סיני שכמה שם,רשע
 ון*ש. הם מח וקחשיברקסני

 לרש" סנ.ל וא'י
 1ע1ד רוקא, ארוך הפלפל הוא דהכחשחפלפלין

 קצח האריך הפלפלין על אסאי קצת' לדקדקי*
 חאם רש' שריחח בפיה אשח שנותנתבלש111'

 שיתוב ימו אלא יתב היה רלא כאם לן סגילא
 ושיש, חפח לריא שחואבגסרא

 דדחיק הוא רסשויה למימר לי יי"חולכן
 רקשיא טשום יךי לפרש רהכאלרש"

 בגס' יאסרינן חוא רהכא פלפלין רעל כיעליח
 פלפלת 1על הפח, לריח *ועע בהדיאדהכא
 שהוא רחהם בגסרא נכף דאסרינן הואדחתם
 ערבינחו ל8 ס-ש וא'י וצ-שי הפחלריח

 לי' רקרי הוא הכא ס'* ועוד בהרדי,ולתנינחו
 סלפלת בשם חהם וס'ש פלפלין בשםחסשנח
 דחתב:טי מפלפלת דהכא פלפלין שאני וראיאלא
 כיון טשחח דהתם, סהך רהכא הך דשאניוכיון

 בהרי פלפלת הך רנקס שע רההםשהמשנח
 חוא רושזם, הפלפלת ע'י בשפיפי מינישאר
 8הה לה דקנקס רהיא הסל*ליןלאו

 ההם רפירש" חוא שפיר ולחכי סלחגלגל
 רש" וקחשיב רמני ימו יו4 פלפלין סינירכסח
 מיניס יש ודאי הללו שבסינים והוי%התם
 סחמת הפח לריח שמועיל וערב סובשריחן
 המרירות שאין אע'ג מהן, הנודף סובהריח
 וממילא רהכא, ארוך הפלפלע יסו חזקשבהן
 שיתרפא גופח הריח לעצם תועלת בהןאין

 ס-ם לגסריי סהפח רע הריחויסתלק
 הסוב עישריח טסח סחן הוא התועלתעי'פ
 ש%דף סח רש הריה נשמע רלא הוא טהןהגודף
 ייון הכא אולם אינשה עם שסרבר בשעהמהפת
 בלהוי, סלח גלגל בחדי דחכא הפלפליןדנקס

 שסחסת 1ע-י יללי ריה 15 אין סלחובחגלגל
 חשינים חולי לעצס תועלת הוא גופחהמלה

 רהכא ארוך הפלפל ע'י נמי מסילאוא-י
 הוי% גהחי רע חריח לעצם תועלת נמיהוא

 לגסרי, בעצם רש הריה ססנח ויתהלךשיתרפא
 לריח שהוא הכא לפרש רש" סצי לאלפיבך
 רבפלפלין דה-א סשום דחכא הגסרא ילשוןהפח
 רע ההח לעצם ר*אח תוילת ליכא נמידחכא
 בפלפלת יסו אלא אינו התועלת אלאגופאי
 ערבינחו לא אמאי ח*שיא הררן ואיכרהתם,

 %חנת שאשח וכתב סרה לפייךולתנינחו,
 לאשסעען טדי 1ה%5 רשי ו4ריחח בפיההפלפלין
 שירפא גופא הריח לעצם רפואח הועלתשהוא
 יצכ:1 את שבוי מרירות הההקסהמת
 החועלת יסו ססש לגמף הפח סן רשההח

טגלגל



נס 1 רץנ ף 5רקשבת י ע פנ

 *3ן כג-ל הדלעיל: השץ2חם לש* םלה8לגל
 לפרש,צרייץ

 חהישי קושית נמי רמתורץ שש זה1לפוב:ם
 על רהנה דהכא, ו4זוס' 9עלאגרע4א

 ליתאולח תתן *לא ובליי במחגיתין דקחגיהא
 חסשם פדת, הרץ ב*ם ו4זוס' ספרשב*בת'
 1ע4*. ספמנים ואוקת של אגררהטיום

 מן הא דהכא, הגרע.א ארדהף מו*18ק44ש
 לוימן 1הלא94 18ש-ף *מ8?א41זוספתא

 מה דז:ל בחייא מוטח שרשוסי שטתח פרקב5ף
 ביח לית חפח ריה מהמת בשע טתן*ארם
 התוספת' קתר רהכי פמטני4 9היקת שלחגדרה
 שמתכץן בזמן אימתי ב9בת, שסטסי ילעוסלח

 משמש וא-ט מותר, חפח ריה מפני אבללר*אח
 ליתן מותר נמי לכתהילת ראפילו באדיאמעיה
 כל סמנים שהייו משום בזח ואון חפת ריהטי1ם
 בציע. ונשאר הירע"א מק*ה לרפואה,כן מכףןשאץ
 שכמחגיתק ר*יי כתת *פ1ר*תי טיא1לם

 פורת הר*י טעם נדחת לח א-טדהט4

 ק רפ

 אלא התוסמתח מארי לא רבחייא ניוןכל4

 מאי ושרב, ווב ריה אלא טו שאוןבמוסם5י
 בשחש ימטואר בשמים מיני בורא טליורמבר5ע
 ר,מוסטכי שלועס מח וא-כ וש-ש, רי'1בסי'
 רע חריח עדף יהח שלא אלא אוט חשחלריה
 בעצם רע חריה לחולאת לתועלת לא אכל*כפיו
 א*ר ראין טהב שפיר ולפיכך יהרפא,שיתחלך
 לרפואח, שמתכין בזמן אלא המוסטטי אתללעוס

 לכתחלח אפ" ר10תר לרפואה מכוין כשאיןאבל
 רמ*2העו אהוך לפלפל טלל דומח שאקכיון
 רעי ו4ייח של חהולאת לעצם לרפואחשהיא
 הםעם שסובר צרת הרא לדעת אפילווא-ט
 משום הוא בשכת ארוך ד5לפל גתינת שלא"מר
 בשביל המוסטיי של לעימח מ-מ סמנים,שחיקת
 וכדלע"ה לר5אח טכין רלא באם רע,ההח
 רע חריח שיתרפא חחולאת לעצם שאינוכיון
 שהיקת משום בוח שיך לא א-כ לגמרי,מפיו
 ודעת הפירשא ליישב כגלפע-ר כלל.סמנים

 וע*ש, דהכא פורתהר"י

ביעי
 וקשהא הקש8 ושלא יהבא הפירש-י דיהשב יי שןחהא

 ת'1.%ל

 גיול טלל במשנח, פיין בהש עצ סיזדף
 ושוה שבת שיקר חשוכה ב9בת,א6דו

 אלח היב איט ארבה ב9טעת הרבחטלאכות
 מלאכות ועוה *בת עיקר חוויש חהת,חטאת
 ושבת' ש5ת כל של ההב מרבחי ב*בתותארבת
 בזח *מהיב מת הפעם רמפרש בורששת*9
 45ש חאפשרי רבלתי משזם וש8ת 9בת טלעל
 וצ4ש. שבח הי אוום שאותו בנתים יחיששלא

 4אאו דא-כ שץב"ם, ב9ם התוס' מקשחדלכן
 עיב ס'ט בדף רלקסן א1מראאוצטריך

 על ההב שיצא שבת עיקר להוודע קראלחפיא
 אוא רשק דעת דל*ם 5יץ ושית, *יתכל

 9בת כל על ב81 יהיב סה פשוסהחסבוש
 ננתיס יודע 9לא האשזרי רטלתי מיעפוזנת

 רפשיסא מלתא וא-כ שבת, ורח חיטשאותו
 קרא עור וליל ושבת שבת כל על דהייבויא
 רש-י של י הסברא חתוספ' טדחח ולפייךלזח,

וע"ש.
 לפע"ר י"וק איו הפירש4" יהשב 3ריח1לם

 ד4ר סובר ע-כ נטי רש-י הודאילטי0ר

 לא זו חסברא מצר או רלקמן' חקרא לאויאי
 כיון ושבת' *בת כל על להיבו מצינןהוח
 בעורו4 חולין חבאת לאוסור נוגע הוא והידבר

 לחייבו' מצינו איך בעלמא סירא טצדוא4י
 קרח לן יית כען חשתא טבה ישאאלא

 מאטה ואיכ ושבת, שבת כל עלדחחב
 שבת ייקר ליודע לח, רמוקמען הואסעם
 תר ,יגיט, שבת עיקר לשיכה גס ול"נלועד

8שוס



 ן רץב ד *קשמ י ע טבס
 סיע 9ימ חשף אימ יא אעךאש
 לשויפי דוקא ליח איצטרין אחת חטאתאלש

 ל18קפח פצינן שפיר חלש שבת, עיקראש51ה
 שבת ירע *לא חשבו'ם לבין *נשבה לתימקלח

 לחלק פג'ל אבל רלקפן רגפרא וגסוגיאמעולם,
 הא *בת' עיקר לחיורש שבת עיקר השוכחבע
 *שכח קודם ידע נסי *בת עיקר ח*מחעכ-פ
 חא חשתא' דוכח פשום ואו ב19לם, שבתשי*
 פלשיות שעשח ביון נפי שבת עיקר הטדשאפילו
 וכפח בכפח *כח ע'כ נזף הרבח בשבתותהרבח
 באם נ"ם סאי וא"כ *בת, *הוא הרבחשבהות
 באם ום'ל *בח' פ*בהות תפיפח קשח*כה

 נפי *בת עיקר ב*5ה חא *בתי עיקרש5ה
 סאווח וא*ב בתורח, ובת *י* **5ה קודםידע
 רש" חוצרך ולהכי לי41 רפחלקינן משסברא
 את לחלק * אות זו סברא רפחפתלפרש
 פשום שבת, עיקר זיורע פן *בת עיקרחשוכח
 שהופיס פח הסברא דאית הוא *בת ייקררביורש
 עיקר*בת ייורש כיק לחלק, יריעח הוח*בגתים

 *אוהו בנת5ם יורש שלש חאפ*ר! בלתי8-ב
 אבל חפלאכות, בו כ*ע*ח *בת הוחחוום

 בוראי איכ סברא' חך ליתא שבת עיקרבחשוגח
 כנ-ל *בת. עיקר חטדש פן רחל14ק הוא*פיר

 וש"*. רשיי כ11נת ולפר*לט*ב

 והגכם לשע'י, גדולה קרשיא זו ב6וגיא להקשות שנראהפה
וע-ש. לטשב וסצ1ה זוחה, יעהי 4טין אנתי זאוק גגל קיה,שישנתי

 פחלך ח" ריח אפר בגפרא, י"ב ס"טדף
 פונח שבת, אופתי יורש ואינובדרך

 עולם, של כברטתו אחד, טם ופשסרששח
 אפר ב-ר וחטא *בת' ואח"כ חול יפיפתחילח
 ווח לה פונח ואחיכ לובת אחר יוםפשפר
 *בת בערב *נברא ועהוא,ק כארס חחול,ליפי
 כפירש"י, חיח *בת לפנים ראווןויום

 פחלך הר פתיבי ב-רי להטא הגסראוקפריך
 "חר יום פ*פר *בת איפתי יורש וזרמבררך
 ו*ח פונח לשו פאי לושח פדקאמרל*שפ
 1פ1נח אחר טם פ*סר ל8, אחד, טםופשפר
 טם פ*סר לש*ח, אחר יום פ*פר איחו*ה
 הניא ועוד למיסרי ליח פיבעי *שח 1פונחאחד
 אופתי יודע ואונו בפרבר פחלך ויחבחדיא
 תטבתא אחרי טם ום*סר ששח פונח*בת
 פכיר היח אם רבא אפר תיובהא, ב"ררחט8
 ליציאתו טם*לישי *היום שזכור כנון *יצז4יום

 טדע יך ופתוך ליציאתו רבקף חוום אופביהו
 את פלש5ה עושח ליציאתה *פיני טם אתהמ
 ודשי רבשבת פ*ום ליציאתמ *סיני חיוםבל
 את *וכחים אין בי*וב דהא מביהה יצאל8

 חיח אופתי ו*5ה ח*הא 8שילו ואיכהשבת,

 בו *יצא העם את דובור כיק עכ-פ פ'ם*בת,
 ליציאתמ רביעי יום או *לי*י יום חוא*חיום
 חשפיני בעם פלאכה לע*ות פותר ודאיאיכ

 מביהו יצא ל8 ודאו גאא ב*בת דהאליציאהה
 ר*ם. ופיר*" בגסרא1ע"*

 ס*ק אפאי איב רבא סברת לפום ה8וקשה'
 ב"י ה85לחד

 ל8 אפאו בתטבתא,
 **ח פונח רקהני חבריהא אליב"פתרצינן
 פקצת פכיר *הוא כנון פהרי אחד. טםום*פר
 ליציאתו, *בישי יום היא 1*והום שיצאחיום
 שחיום וכטן ליציאהו' *פיני יום הואולפהר
 ע*ח ד*פא ל*בת לשפר פצי לא בו*9וסד

 וע"*י רשץ כסברת *נזכר קודם פלאכחבו
 עם דחא ל*בתי לשמר פצי לא ויאי נסיולפחר
 דב*בת וכיון המחרת, יום ה3ש. ליציאתו*מיני
 טם בודאי ואיכ וכרלשי4 סגיתו יצא ל8ודאי

 אוהו לוסר פצי ולא ודאי חול יוםחפחרת
 **ח פונת רתני השר *8יר בוחמ וא"כל*בת,
 אהד יום ס*סרואחיכ

 אפי~
 נפי, כיר להייא

 רפתחילח דסבר בפאו ב'ר אטא סברת כלדהא
 פונח הוא ושהיכ לובת אחד טם פ*פרוצא
 *חיה הראוט כאהם פסעם אלש יימי*הי

ס*סר



% ן ףץ5 ד יק*בת י * ט5

 חחע" לשסר סצי לא אע* זזמי נעןזחשתא ומע"עי מ' ל*מ אחד טם חילהסשסר
 א"כ חרחשט' כ8ים לשבח חסחרח יוםאח
 לקיים צריך דעכ'פ סודח נסי ב,ר חייאודאי

 חיינו עולם, של כבוייתו חשבח אחולשסר
 עם לשסר ואח"כ ששח חחילח סונ"לורוח
 דסתרץ חברייתא לחוקומי דסצעו וכיוןאחד,
 ולא זה אופן על דמיירי אחד יום וסשסרששה
 חרצינן ל4ש אמאי כלל, ב'ר לורהשחקשח

 וכדרבא. חכיאליבי'

 סחרצינן לא דסשו,ח דאפשר שנאסרי לחאם
 גופא ב,ר דחטא כיון חטנו כךאל~בי'

 דק*יא סאי הקודמח חבראחא אח כך סחרץלא
 לששח, אחד יופ סשסר דתניח מהךליה

 לחרץ בקץ והוה סקודם, שסנח לששחדסשסע
 וירלעיל, רבא דאסר באהן חברייתאדמיירי
 יום סשסר לחאי ~הוקי טפי ליח ניחאואפ"ח
 מש6ר ואחיכ *שה מונח חיינו לששח,אחד
 חברהתא סזכיר דלא ססע2:ש וע"כ אחד,יום
 ליה ניהא לא סשו'ה קתניי ופחסא טיריסזח

 כך. אליבי' לחוקסיי לן לסח ואיכ כך,לחוקסי
 כן גבם ניה4א ףעין ייץ1לפוכם

 חו דקפריך סאי חפריאל*ון
 יום סשסר איח בלשון קסייחא,סהברייתא

 סיבעי *שח טונח אחר יום סשסר ל*שח,אחד
 ל5ע-ד רהוק 9אץ5ה

 ת**, דהפששע8ר

 סלאכוח חילוף לח וחיפוק בגסראיע,א ע'דף
 ר' דהניא נחן, לרי ליח דנפקא5היכא

  *נאסר לפי חיל מה א* חבערו לא ח61רנחן
 סלאכוח ותשע *לשיבם אלו כוי חדבריםאלח

 טלן עשאן *אם יכול ססיניי לסשחשנאסרו
 ת"ל אחחי חסאח אלא חהב אינו אחדבחעלם

 אהשר אני ועדיין ח*בוח ובקצירבחרי*
 אחח, כולן ועל שחים חהב וחקצירהאחרישח
 חיהה, בכלל חבערה חא חבערו, לאח"ר(
 חבערה 5ה ולומר, אליה לחקיש יצאחול5ה

 השוץא ליה דאלים חוא זו 5שי לסיסריליה
 טפי כו' א"ח ליה דקחסר במאי חפרכאטפי
 לאו סאי ליה ואמר סעיקרא ליה דקפריךססאי
 האי הא אחדי יום וס*6ר *שחדסונח
 ססעם נסי חיינו סעיקרא 3ן לו ואסרדקפייך
 דסשסע דוא לששח אחד יופ דסשסרשחר(שון
 לא, ליה, סהרץ ואפ,ח סקורם, שסונחל*שח

 *9ה, אחיכ 1ס1נח אחד יום סשסר קאסרדהכי
 סבקוהם. חפרכא ספי השחא ליה אלים מאיוא'כ

 סחרץ דלא אפאי הטעפ *נט,רחי כטאולם
 שניה חברייתא אח דגסרא חסחסאליח
 יראסר חאופן על דסיירי ב'ר דחיי4שאליבי'
 טפא ב"ר *חיש 3יון האנו וכדלעיל,רבא
 סצינו השתא וא"כ וכרלעיל, כך לתרו ח*לא

 דלא כיון פיהוש כך, חוא א"ח כונחלחרץ
 על דסארי הברט48ש 1ל18קסי לתרץ לךניהא
 חוא *דוהק מוום והטנו רבאי כראמרחאופן
 קחני סחמא *חבראחא כית כך לחרץקצח
 יובם סשסר א"ח וא"כ סירי, סזח סזכירואין
 פירו* למיסרי ליה סיבעי *שח וסתחאחד
 לששח 4שהד יום ס*סר דקהני ח*תאדחא
 אתח דסחרץ בסאי בדוהק חרבח טפיחוא

 אחד יום ס*סר קחסר דהכי ל4שלסיסר
 כוי דקאסר ל*שח מאי דאיכ *יה1סונח

 וע'ש. לישבוסצוה

 הפ טתש "יתי קת"יא5

 אף עצמהי בפני עליה והייב סלאכח אב*היא
 עצסה, ב5ני עליה חייב סלאכח אב *חיאכל

 שלפנינו. חגירסחזהו
 במאי זו הגירסח ניחא לא התתי לרעחאולם

 בהעלפ כה-ון ע*אן *אם יטלדקאפר
 דקרוא סנינא דאיכ אהת, אלא חייב אינואחח
 מלאכורן ס'ל סינח ד6*סע חדברום אלח*ל

 לי.ל5ה
 חרתא כטו למגרס ספי להו נראהלפיכך

 8בערו לא אומר, נחן ר'בפמלחא,
א*



בתן 4וקלשבתנטשיסב
 כה הדבריפ אלה שנאסר לפי נאפר, לסהא*
 ל-ם אטל שיעבור עד חייב יהא של8 אני*ומע

 ועדיין תשבות, ובקציר בחריש ת"למלאכות
 כף *תים חחב וקצירח חרישח על אופראני
 לא ל18 אי וה*תא כוי א* תבערו לאת"ל

 1-ורברים אלח של רקר% דטנינא ח,אתבערו
 אכל שיעבור עד אלא לחחבי שלא יאתאהוא
 תבערו, לא דכתיב והשהא מלאכות,י-ש"ם
 א'כ עצסח, בפני ואחת אחת כל על לחחבכרי
 אהא לא חדברים אלה *ל דקר% סניינאע'כ
 חע-שע-ש1 סלאכות ל,ם דעל דדוקא לסימראלא
 אתולדה לא אבל ואחת, אחת אכל דחהבהוא

 וע,ש: חהוספות דעת ה81 זח כן-ש אב,בסקום
 לפום אפילו חא סקשח, הנרע"א חידושירהנה

 עכ"פ נסי המיילתא של זוחגירסא
 כיון ליי למח הבערו דלא הקרא אכתיתשש~-ז
 עליהן דסחאב ובקציר בחרי* חשתאדכתיב
 חרבריב:1 אלח *ל דקרא סניינא א"כשתיכמי
 עד אלא לחייבו שלא למיסר אהא לאע'כ

 פנחנא ע"כ אלא מלחכות, ל"ט אכלשיעבור
 חללו סלאכוו-ז ליט דעל דאחא, ה81דקר%
 אב, במקום אתוע-שדה 1ל8 דחייב חואדוקא
 אכל לחייב לי למח אש תבערו ל8 אכתיא'כ
 ומסיק בהנרע,א שם מקשח כן ואחת,אחת

 וע,ש. לה*בדפצוה
 למיפר, לפע,ד רחוק אנין לה*ב, כדירלכן

 ובקציר בחרי* דכתיב ה*תאדאשילו
 אפינא חוה אפ,ח *תים, עליהן לחייבת*בות

 =85 חש יטש ח6 *י ה=יטימ
 ל"ם חכל שיעב1ף עי אלח החב ששףטבאסת

 דאת4ש וקציר בישייש והאני יוקא,סל~יכות
 אלא אהא לא *תים, עליהן שההבלא*מעינן

 האמר ולח טושוכות, לשתי הם דחשי5ילל0ד
 וא,כ היא, וקצירה זריעה לצורך דהרי*הכיץ
 להשוב ושלא ששז לסלאכה אלא הם ה*י5ילא
 הקר%, קפזל אהת, אלויש *תיחןאת

 סלואכות ל*תי הם דהשי5י ת*בות,וקציר דבזששי
 טנינא אפשר באסת א2ל *תים, עליהן1*חאב
 אלח היב שא-ע לפיסר אל% אתא לאדקרויו
 אלח כיאר פלאכות לים אכל *יעבורעד

 חל,ס בילל הם נפי והקצירה*חחרי,1ה
 בבת לים אכל יעבור דחם וואי תחיסל138ת,
 דתא חסאות, ל,ם עליהן יוייב הוש וראיאהת

 ל"ם הויב טלשטת אל"ם ספילא *תי2:יעייחן כיוןשסוייב הך, ד*0עינן הוא וקצירסבחריוש
 נמיי5 דאינו לפיטר ח-א עכ"פ ס"םחטאוה,
 תבערו דלא הקרא *פיר איצטריךדוקא, טו* סלאכות ליט אכל *יעבור עד יוקאאלא

 ל,ם איל שיעבור עי בעינן דלאלאשסעינן
 חש עצמה בפני 41ששז אהת אכל אלאסלחכות
 1ספילא לברו %הר רק עשח 08 אפילודההב
 858 לא הרברים מאלה דקר% חטנינאח*הא
 חוא הללו פ4שטת ל"ם דעל לך לוסראלא
 15, ע*אן אם חנמטת ל,ם עליהןדוריב
 לא- אב 2פק4ם אתולדה אבל אחתב*בת

וע.*.

8 4שג י* שההא  הרית לרעה אשילו יהבא 04וגיא 
 ועיש. הש,4ט פדרך רהוק ואץילע"לי

 דפליגי מילי תלת הני על בגם'י ע"א ע"גדף
 חצריכותא הגפרא  קעביד ורבאאבי

 את לחהוך בנתכין פל1גתחה1 אשסטינן איהכי'
 דפטר דיא בחא ח,א הסחובר את והתךהתלו*
 לחתיכח סטין לא דהארב%

 דאיטר4~
 אבל

 בלא דן4-גע ארבשי וזרק *תים לורוקנתטין

 דהא םה*בת4 שוש*ית תמצא מזדרוך, לח5רתי
 מויה אימא ה41 חויטרא ארגע ביללח*תים
 הראשמזהנן פטחק 2פי דב1ה קם'ל ד41יבירבא
 דוש פווופ רבא דפסר מוא בוש היאבחאי
 4שיכ יל* ושר2ש לוריקה פטץ דלא ייוןשכיפ
 שם לאו ס(2-8* בצ-ר *הן ד*תיםהוריקה

8י"



 תונ 1ק""מנטעי
 אבל רבא, רקפסר ועא סשו-חח כלל' זעחזריקח

 ר'ח שועא תסצאא רח'י שחוא דכסבורבחאי

 חיח אם אפילו הוא ארבש של זריקת ושםכיע
 ר-ח שועא שנסצא חשתאא אפי% חראבוץ9י
 טערח ""קת רשם זזת שלח דחיב רבאסודת
 וע*ש רבא' פטר נמי בזח דאט,י קמ-לדיא,

 ז"א4חאמרר*א
 פלהתחוע רספרש ולשי4 ר-ת דשת %ןםהבבה

 את וחתך התלו* את לחתךבנתכהן
 שועא נסצא טפא חתלוש שאותו ה5נוהסחובר,
 למאי אכתי רתקשח חהו א"כ ושיש,סחובר
 בכסבור טלוגתייהו שוד לאשסשינן חשהאהוצרך
 סם* הוא רלדידיח כית רי41 ונסצא ר8"ששש

 ונסצא חתלוש את לחתוך בנתכויןכפלוגת5הו
 דהיתרא, לחתיכח ה" שהכונה סהוברשדוא

 בכסבור נסי כן דאיטרא, חתיכה שחואתסצא
 ונמצא דדותרא לןריקת הו' שחכונח רחץשחוא
 בר-ה שהיא ל"רסורא דצא גופח הזריקתשאותח
 של בחתיכה ראסו לזו' זו בץ לחלק סציטרסח
 של ,ח זרי ששם כסו שלה חתיכה שם לאותלוש
 דלעיל לפירשץ ובשלסא שברחא'הזריקח
 אה וחתך חתלו* את לחתוך בסתכיןרספר*
 שהוא וח לא אחר סועבר שחתך חייטחסחובר
 דאיצסריך חאי שפיר ודאי א-כ להסתכוין

 כדי ר-ח, ונמצא רחץ בכסבור גםלאשסשנן
 בח ששסק טפא רבר באותו דאפילולאשסיינן
 קפטר נפי אפ"ח באיסורא שעסקהנסצא
 הוצרך למאי קשה, ש"ת לפירוש אולםרבא,
 רהי בכסבור חפלוגתא עוד לאשסשנןכלל

 ייו4ונסצא
 למיסר לפע-ר רהוק אין חך, ליישב ירי1~ן

 לאשסעינן דאיצסריך חוא טפא זהשסחסת
 שלא לגלות כדי ריח ונסצא ררץ" בכסבורגם

 סקודם, רקמפלגי בהאי באסת לסיסרתטעח

 סחובר ונמצא התלוש את לחהוךבסתכהן
 כפירש.י אחר סחובר שחוא שנסצאד"יינו
 רוק4ש ובזרץ לו, סתכוין שו-רח אותוולא
 ססש סתעסק רחוח סשוכם רבא דקפסרהוא
 רהוצרכו חוא להיי שם, וכפירש"י אחרבדבר

 ר*ח שרץוא ונמצא רה" בכסבור תולפלוגי

 רקספלגי שהפלוגו-שא פלת4ש מנח לגליאכרי
 הו'ץייו* את לחהוך בסתכהן סו-שמאסקורם
 גומיו חתלוש שאוחו זת באופן נסימיירי
 רבא דקפטר חמא נסי ואפ'ת סחוברונסצא
 חרויויוו-ש סכל הך סשתסע רססילאואע-פ
 ורבא אב5 ס-ם וע-ש, דיוה הריתשסביא
 התלסידים יבאו שלא לטעות רחש*ו הואטפא

 חקודסת פלוגתייהו ולפרש לסעותשדיאחריחם
 חסחובר את וחתך חתלוש את לחתוךבסתכוין
 לחתוך שכיון לאותו דיא אחר סחוברח"נו

 סשום רבא דקפסר חוא 1סש1-חמתחילח,
 אותו אם אבל אחר, ברבר מתעסקדהוה

 רסודח אפשר סחובר, נסצא הוא ג:פאהחלו*
 דקם'ל חוא גופא המם לזח לאביי,רבא

 ונסצא רח"י בכסבור עוד בהדיאפלוגתייחו
 על סזח לגלויא כדי בזה, רבא דקפסררירש
 ס5רי שחוא יר חתלוש את לחתוך סתכהןהך
 רנפצא הוא גופא שחתלוש זה באופןנמי

 יייכין כן רבא, רקפטר חוא ואט.חסחו1ר
  הריםו דליעייש ר'ו-ש דעת לפוב:שייפרש
 רבר חצריכחא חגסרא עביד לא נסיולחכי

 ור,ל.וח1כו

 באמתו שקורע לקריעה נילפא קריעה בץ לחלק שנ-למ8
 ליעת ימקשה נ5ף הנר*-א לקושית פתורו יאא ובוה מתהועל

 ת.ש. יהנח מלפאמ'

 וצריך זוסר מחנא רב אסר בגסרא,ע-ב
 קוצר סשום אחת שתים, חייבלעצים

 לעציפ צריך שהוא רבמח נוט4 סשוםיאהת

 וחהוספות דשש כפירש,י רקוצר תולרהחוח
 שאין בסלאכה רסההב לר4י דאפילו עודכחבו
 לעציס וצריך רבעינן חוא אפ'ה לטפהצריכה

יוקא
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 באופן אלא קוצר סקרי לא דבעציםדום(ג
 לתפור ע,ם קורע דחוה סהץ לעציםשצריך
 ע"ם שלא היא הקריעה אם סלאכה מיקדידלא

 לא לעצים צריך אין אם חוופר נסי כןלתטר,
 וחוסי בפירש"י וע,ש קצירה4 *ל סלאסהחוח

רשכ:1,

 בחידושי וכן דהכא הש'ס בגליון "5דאהבה
 סדבריהם רחא חכי, 0יחק הואהגרע,א

 ע'ם אלא סחתב לא רבקורע ס*מעע-כ
 הקריעחי לעצם שצריך אפילו רוקא,לתטר
 סשסע כן דחייבי חוא דוקא לתפור ע.םוטפ-ח
 לווסר רא" סוח חוה לא ראל-ב החוס',סדברי
 שא"צ אפילו דבווסר כיון דוקא, לעציםשצריך
 שסביאין כיון אלא חואן סקלקל לא נסילעצים
 למיסר צריכין ע-כ לתפור ע"ם סקורעראיה

 סחרי, בסקלקל לאו נסי בלחורשהקריעח
 חגרע-א וסביא בעינן, רוקא לת8ור ע'םוטפ-ח
 סהלכות עשירי שבפרק הכ"ס סן לזח ראי'עוד
 בשבת חצואר בית השתח שם, כתב יחכישבת
 לאו ויאי חצואר בית חפותח והנח חחב,אינו

 ואפ-ח לח, צריך רחא בחקריעח הואסקלקל
 סטעכם ע-כ ור~ינו זה בקריעח סהויבאינו

 לסלאכח. חשיבה לא הקריעחשמלאכת
 סוץיב אסאי א-כ שם, סקשח חשדלהכי

 בחסתו בקורע ע"ב ק,ח ברף לקסןריי
 וה בקריעה סקלקל סיקרי רלא ניד סתותל
 וא"כ הקריעח, חיח לתפור ע'פ לאוס'ם
 חקריעח רסלאכת רסברי כיש לחאב ח"ללא

 5דלעיל, השיכי לסלחכחלא
 לחלק לפע"ד רהוק אין חך, *ישב יף4ילם

 ועל בחסתו הקורע שאני רוראיולסימר
 שבהמתו רבקריעח הצואר, בית דטתח סןסחה
 החיקון של סחשבתו נגסרח בט-ווועל
 כרי חאנו דידיח, בחקריעה שחשב סהכולה

 ירי לצאת 51די ביתו חנשי על אימחלסירסי
 וכיון סתו, על לקרוע שסחהיבקריעא

 חתיקון כל רנגסרה הוא דהזעשבקריעח
 רטהאב חוא *פיר סשמח זה בקריעהשהשב

 ייתר תיקוו צריך שאין כיון גסורחייסלאיה חויכי 1% קלישה רבוראי ר-הבחו
 הפותח של בחקרישח אולם 4" הירייחבעצם
 יוצא אין שדין ס"ם לח' שצריך נחי חצוארבית
 בלחוד' 11 בחקרישח עדיין ליח סספיק ולאבוח
 אם כך הבגר את ללבוש יכול אין עכ"פדחא
 תעריין הניסין ב*ביל מאימו-ט אח שיסלוללא

 אפילו וא.כ וחפחיהה' חשץעח סחמתהיוצאין
 חתיקון' כל עושן נגמרח לא נמיללבישח
 11 קריעה חשיכי דלא חאי שפיר וראיסשיח
 לרש אפילו בוח סחייב שאינו גסורהלסלאכח

 סתו ועל בחסתו לקורש דוסח ששרנו כיוןנסיי
וכדלעיל.

 סהיי תקשח לא נסי חתוס' לרברי סחשתאוא-כ
 דבעינן סקורש ראי' דסבי4הןבסאי

 הקרישה חשיבי לא לאו ואם לתפורי ש4םרוקא
 לפותח הרוסה סקריעח הועו גסורח,סלאכח
 שבהקריעה אפילו נהי הראי" הוא הצוארבית
 שבהסקום סהסת קורע הוא דהא קצת' תיקוןי*
 שהקריעח כיון ס"ם כיסי כמץ תלה הואהוח
 שיתפור לא אם סירי ליח סהני לא שדייןגופח
 דבאמת אעיג מתוס' שפיר קסברי סשו-חאחיב'
 לחי דצריך כיון ווי קרישח סש"י סקלקללאו
 סאי לא בלחי ע דבקייעה כיון עכ-פס"ם
 גסורח לסלאכח לאו שפיר סש1"ח סהץ ולאליה

 בהמהו לקורש כלל דוסח *אין כיוןחשיכי
 דסהני שש גאא השיעה דהתם סהו'וששל
 ולהכי אחר, לדבר חם צדיכי ולא ליהוטעיל
 לסלאכה *לחן חשריעח יחשיבי חואשפיר
 5דלעיל' בלהז 11 בקרישח עדיין ליה ניהאשלא הצמי כית חפותח של בחקרישח סשא.יגסורה
 ליח ניחא *און סחסת חבגד את בקורשוכן

 לא *שדהן כיון בוי התלה הכיס סחסתללבוש
 את אה-כ לתשר לא אם כך ללבו*ניחא

 לסחשבתו חקריעח ליח סהני לא וא-כהוריעח,
 ס'ס סישיי סקלשל דלאו אש-ג ס*ףחכללי
 הוומר וציכ חשיבי, גסורה לסלאכח לאושכ-פ
 חשיכה-סלאכח לא וואי לשצים צריך חין אםנמי

סשוט
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 6 חי" נה, יימ6ח1מל4ת אץ מא קממ תמם מת יח,או=
 שקורע חקריעח ומן הצואר יית טקריעתעדיף האילן וס*בחת חהש זח טחטת אלא חיקוןבח
 אילעי2-', 3ך ללבוש ליה ניחא ולאטהטרש בהכם אץ טפנה שקוצר גושה בעציםאבל

 ת"צ לתר(ק5נ"ל 5שהינ להם, צריך ששי1 3ית 3לל,רץתלת

 הר5רינם ורם5ן.ד דה5(י4 הרש4ש לקושות לישב ויי שגראה5ה
 ועשש. למ5'ן5רורין

 5ות*, נטי ולחשוב 5גט~א, ע'א ע'ווף
 בלא %4 אוכל עני *נן אבייאטר

 דאטר היא רבי טני הח אטר רבא3תישחי
 חשיב חוי אחת, חסר ארבעים טלאסותאכות
 ועחן טן-4צות 4שרבעים ח,ל 3ורץ*נטי

שכצ
 דלאבץ בחדיאי טשטע ס1רש'ירקבה

 יעביד חיכא דאפילו גטור, אב3תישח מ"
 שטבאר ו3מ שתים, רטחחב חוא וישחבהרי

 ועשש, בהדיאהטצר"ם

 לעיל והנח פירש"יי על הרש"ש טקשחולכן
 חא על ב', עטוד ריש ע"ג בדףבסטוך

 לי, למה וטהניתין סנינא הגטראיקפריך
 לירע ידי קט'ל רסנינא יהצן ר'טתרץ
 בהעלם מלן ע*אן שאם אדמי חחב המאות3טח
 בהדיא, בפירש,י וע'* אחח, בשבתאחת

 סחמב דוצתישח וה5א פירש,י לפוכםוהשתא

 חקושיא חררן דישח בהיי עביד אי אפילואביי
 דלאבח 3ית ל'ל, וטתניתין טנייגאולעיל,
 לרידהו א'3 וישה, בחוי אפילו א3תישהטחייב
 כתישח נטי עביד אם יאיכא חהשארבעים

  וע.י. חו*.* קושית ה31ן זחובהרמהוי
 פירש,י על לא דהא נלל שבן אין יפע,ואולם

 על אפהי אלא חקושיא, חואבלהי

 נ ולפרש לדקדק לי *נראהטה

 חביחא יעביד טאן האי רבא אטר בגס',ע"ב
 א5*י ואטר חטאותי *טתח טשוםחהב

 ההב קנים *ל 13רת חלחא יעביד טאןהאי
 נונה משוכם אבל רש'י וטפוש חסאות,י'4ש

א אמ ח   וגטרא 0,ו איך למיה קיה 
 נקם ו3בר נען 13ת*, נטי ולהשיבלטיפרך

 אלא טלאכות, א5ות דל,ט חסנ"צאטקור5:י
 ולסנקם 3ה-ז* נטי דלחשיב הטק*ן דעתוראי

 נמה לידע ידי מלאמת אבות דארבעיםסנחנא
 ושבה. שבת 3ל על חאבחטאות

 אבח ע,י ח*חא "טק*1, יעת *13וכיון

 פה1 את אוכל עני *נן ליהיקמהדר
 ועלטח יויא הם *הענים וכית 3תי*היב6

 בעירובין *ם חלאב'ו בשם הריטב,א3סברת
 העניים בנלל ע.3 נטי שחבינתים ע,א ל'בלף
 בלא אוכלים שאינם חעשירום חוה וא"3ת,ש,
 נתישח השיב לא ולפייך סיעוםא,נתישח

 גט1ר, אב חוה נתישה באטת אבלבשזגיתין,
 חסאות ארבעים איכא ע*ירים לגביובאטת
 אלא הסהניו-ץץ גקט ולא והאי אחח,בשבת
 אאל עני יגן סשום סלוחות, דל"םסנחנא
 יעלטא רובא יהם וכית  3תישה, בלא פתואת

 בטהניתין 3תישה קחשיב לא טשףח5ר2-(עיל,
 והשחא סלאכות, טל"ט אלא פניינא נטי נקיםולא
 חהש חיהישה שעל ושירש"י חא ששייויאי
 דישא בהדי עביד אי אסילו עצטא, בפניוחאב
 וטהניתין טסנ"צא סידי תקשה לאואפ'דה

 לפ1"ש. כנ'ל דלעיל, יהשןופדר'

 שם* חךין ש5י ש%ספותמץ

 שם. תחן ב%ש מץ חרן אמ מחיב,6
 חוא שלית, *ל וממרה חטסה,את בפהזיי דדוקא חהב בזח, טשן "ת1סיוהבה

 חאשש אגל בנלעם, 5נין אין 5הודאמוינן
שש"מה
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 ב1נח, משום סח9ב לגסרי חכלי אחשעושח

 רסעייל מאן האי חגונח, פדק ברישטדאסרינן
 בתחי סשום הייב רמרא בקופינאשופת4ו
 שלא עית' צריך וסים חתוסי ססיקואפזח
 בדף פרקין שבסוף וכוכיח בכלי ססנפחתקשח
 חתפי רשב"ל דאסר סטאי חיינו ע'ב,ע'ח

 בפיץו, סכח סשום הייב זכוכית בכליחסנטח
 וע.ש. בתח טשוכם%א

 שופחפ ססע9ל התוס' של חראי' בעיקרדהבה
 בלחור דרב כיון קשח, רסראבקופינא

 פליג שסואל אבל ב1נח, סשום בוח סהויבחוא
 41.כ וע.ש, בפטיו סכח סשום וסח9בחתם
 חפיר*"י לרחות בלשד, סרב ראי' 11סאי

 דהא בחדיא, עליח פליג רשסוחל כיתסהלטח,
 כרב דחלגה סשום למיסר שתך לאבוח

 בוח, סח9ב חיובי נמי שסוחל דהאבאיסוהא.
 סשום ומחייב בונחי סשום סהייב שאינואלא

 בפטיש.סכה
 אבל חחוס*' דקססיק השהא לרקדק י*דעדך

 דסהייב וכוגית בכלי טמנפח צזעסים
 ב1נה, סוום ולא בפטץש סכח סשוםרשב,ל.
 דרב חרא לגבי ורשב-ל שסמול תרתי חוהאזכ
 דהבא, רש-י רעח ~ית בידן לית גידאיואזכ
 סחייב כיוןררווביל צ-ע, לכאויה 11 מאיועור

 בפטהש. מכה סשוםבחדיא

 לפע,ד נראח חתוס' דגרי כל יתשב טייולכן
 מדרב חראיה דסביאין חואדסשו*ח

 עליהי פליג דשסואל ססאי חקשח ולאדההם,
 בסעייל חתם דרוקא למיסר סצינו דשפירסשום
 לו4טואל דס,ל הוא דפרא בקופינאשופהא
 טפח דבחסרא כיון ב1נה, סשג סחויבדאיע
 ובחברול מידי, בו סתקן אין , הכלי עיקרשחוא
 בטשי אלפ חקרקע, את לחפור דסצי חמוגופח

 להקל כדי אלא אינו השופחא ביהדמעייל
 שהוח בחברזל סהץ סחקן שאין וגיתחהפירה,
 סשום שסואל סחתב לא משרח . הכלי,עיקר
 שאין כיון ב1נח סשום לחחבו שייך דאיךב1נח,

 גופג בחכלי סעשח שוםעושח
 רשביל שסהייב וכוכית בכלי ססנפחאולם

 בתה, סשום ולא בפטיש סכחסשום
 כלי עושח דהא בצ.ע, חהוספות נשאר,4פיר

 הזכוכית4 שמנפתבפת

 עיון צריך 11 מחי לכ18רה לן דחקשהומאי
 הסנפח בהדיא אסר רשב"ל חאבזה,

 לי נראח בפטיש, טכה משום הייב וכוכיתבכלי
 התם, אסר הו,שב"ל כיון יאפשר לתרזגיכ

 בכלי צורה הצר היינו סחחא, בחראהרוהיהו
 בפסיש, סכה משום חתב וכוגיח בכליוהסנפח

 הצר כמו אפשר וא'כ עזג, עזח בדףוע'*
 נגסהה הכלי שכל היינו דק~וסר, במיצורה
 רצר חוא בובת חשחא אלא השבת,קורם
 מיירי כן וליפוחה, לנאוחח כרי חצורהעליה
 בכלי חמנפח נסי דקאסר בהא וח אופןעל

 קורם נעשיח כבר חכלי שעיקר חיינווכוכית
 טדי בכלי סנפח חוא בשגת חשחא אלאשבת,
 וקאסר דקדק ולהכי חיטב, וליפוחחלנאוהה
 וכוכית, כלי חסנפח ולא וכוכיח בכליחסנפח
 ולפיכך נעשית כבר הכלי שעיקר רסייריסשום
 בפטוש סכח מ*ום חתם לחייבו רוב-לחוירה
 כשאינו ב1נה משום שייך דאיך גתח, סשוםולח
 גנידון אבל חכלי, בעיקר סעשח שוםעו*ה
 שגם אפשר חכלי, סעשח עושח שהואדהכא
 ולפיבך ב1נח, סשום ספי שסחייב סורחרשב'ל
 לי נראח כן עיון. בצריך דר*ב'ל בהאנשארו
 נכ1נים דברים חהוס*ת, דברי וליוובלפרו

לסבין.
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 י נ י ם ש רקפ
 ומקשים במאי והקיג המרש'ח קושית לישכ לי זנריאמה

 ייש5 נ'י 85"8 אפ*ץ וע.שי קפישש הסר4יש אהשכמחז
 וע'ש. -והורה דיר ירבגן אליגא ש8וריחוקטי

 מהוק ניר חסוציא מתיבי בגמראי דב ע"חדף
 5ה זלו בישובן יש אפ פרועושסר

 לסרוך סדי בסו2~ו או שתיורע שתילסתוב
 ת"ר ט', חייב פלטטון של צלוחיתעפיי

 חייב פרעו זלא עד 14ם הוב שסררומעיא
 זצריך ספני מחייב יחודה ור' פטור,ומ*פרעו

 לשחות אסור י81ף רב אמר ביניירשו, מחילו,
 אסור סברי רבנן בינאהו, איסא פרועשסר

 באהליך תש3ן אל טשום פרוע זסרלשהות
 עפ'י לצור לו משהי לא מלורש הלכךעולח,

 יבא שמא ליח משחי לא נמי ולוחצלהדתו,
 ל4עך ספירשץ, חתבענו ויחזור מלוהלידי
 ליה, צריך לא דהא פרוע בשסר רפטורסברי
 הלכך פרוע, שסר לשהות רמותר סוברור'י
 עפ'י ל3הוך לו דצריך וריב מלעש חוצי18אם

 וע.ז. 3פ-רשייצלוחית
 נמי רבסמוך דאמוראי שקימוש ל3להבה

 במוציא רבנן רפטרי מאי הטעםהוא
 שטר לשחות אסור רסברי משום 4יעשסר

פרוע.
 קמיהא הברייהא דא.3 המרש"א, מקשחולבן

 ב~בן יש אם פהוע שטר במוציארמחייב
 זל צלוהות עפ'י לכרוך 5ה בכ1ל1 או 13'שלו

 וטדה 3ר' ולא 3רבנן לא אתיא 3מאן~חסט'
 לכרוך 5ה 15 שיז בגדול אפילו לרבנןדהא
 ולרבי פסורי נסי פלחסט של צלוהיתעפ,י
 לפ51:ש לקטן גדול בין נזמ אין האיחה"

 קחגי סתמא דהא רת,ר, הברחהאמשמעות
 קמייהא הבוייהא 3מאןאהיא השי5 מהיב,ור,י
 וסה5י הסי מקשח הרא"ז שעל הקינגם

 רבגן פליגי דלא תמצח חתטפתא, אתזראה
 סדי ג1 שיש 5גדול אבל קשן, בשסר אלאוך"1
 גמי ר5נן פלייטון של צלהדת עפ,ילכרון

 טעמא בלא מלהא פשת ת.*י דחייב8השם
 פרוע זסר לשחות אסור רמברי סיוןהוא,
 בו וויש גהול זההש בווה ק-יהו מהני פאיא.3
 לשרשות דאסור כיון צלוחית עפיי לסהוך5ה

אותה
 טעפ, לתת חמרש"א כיון זלזה אאראבן

 עפיי למתך ידי בו זיש יבגרולייט
 ארם, בני לרוב חשוב שעור הףצלוחית
 משום ביח, חחב והלוה חמלוה גפמשויה

 וע,*. דעלמא לרובא דעהםרבסלח
 דמו-ץ ל5טר, דהק אם הפ יא-יאולם

 דעלמא, לרובא דעחם בסלח בזהשטך
 לא מלהם היו אם נמי דעלמא ~הבא3יון
 5ה בו שיש בגרול אפילו להם ראףחיח

 טעמא מהאי פליטט של צלהדת ע'פל3רוך
 נמי וסן פרוע, שסר לזהות זאסור ממחטשא
 שלא מץ מטעמא ג"ס סשהים לא להש היואפ
 מאי הש"כ חה5ענוי יהזור מלוה לירייבא

 אדם. בני 2-שרוב דעחם בסלה 5זחזייך
 חברההא את ולשקמי חקושוש ליישב 5הח1לם

 פי על לא*ב לי נראה זפיר,קמההא
 חזיס בגליט דהנח דהיא, חגדע.אסברת
 אפאי מקשה, ההש הגדעיא בהידווף וכןדהכא
 בגרול אפילו פרוע שסר במוציא רבנןקפפרי
 ע3יפ הא שרועי זסר לשחות דאסורמטעם
 שנזאר ועיז לו, ראה ףהא למויק מציהוח

בצ'4
 הרין לבעל יש חקושיא עיקר על חנםדהנה

 סל יע3,פ סיט ולסימרי לחע,רלחלוק
 דאל חאיסור עלע איכא ויאי מוחק זאיןזמן
 מצי לא רבשבת וסיון עולה, בחהליךתשסן
 ליחי מועיל מאי א,כ עכויפי ע.י אפילולמחוק
 ובהי לאחר מ1יק דסצי 5פ4 בזבתה*הא

4'ט



 ן ש% 11 פרק,שבת י ע ם61ח
 עפ-י לכרוך ליח ראף 4עין עמפ דהשהאכיון

 כדי ללוה להחוי4. תיכף מחיב דהאצלוחית,
 ואפילו עולח, באחליך תשכן אבל יעבורשלא
 אם לשלדי מחיב חוא נמי עכו,ם ע,ילשלהו
 חשהא לו ראף ואיך בעצפוי לחחויר בידואין

 למחוק שבדעתו בסה צלוחית עפ'י לכרוךבשבת
 עליו חתיש ורגע זעה בכל כית שבת,לאחר

 חלהג לה"י מהיירו ז4עין ומן כלהאיסור
 לתרץ יז חגרע,א של בסברחו ודאי חאאדלם

 כית חיינו קמאהא, חברייהאולאוקמי
 שכל משמע חתוספהא משמעות לפוםרבאמת
 ומחפבי רבנן בו-ו דאיירי קמההאחברההא
 לכרוך כרי בו יש אם גרול פרוע ז0רבמואיא
 חוא שחלוח מיירי פלא10ן, של צלוחיתעפ.י

 חמואיא חהוספוש, לשון הוא דהכיחמואיא,
 ירי שלו בלובן יז אם פרוע ושטר מחוקניר

 צלוחית ע*פ לכרוך כדי בכולו או כו'לכתוב
 בקטן אפילו אומר' וריי הייב, פליסתשל
 לו זצריך מפני חייב נם! לכרוך כדי 14שאץ

 כמו וחטנו רפרענאי גברא שחהעלהראות
 וע.ז, דהכא אשי ררב לאוקימהא ההוס'זכתב
 ררע חך דערבינהו חוא שהתוספתא כיתוהשהא

 וחלס, צרור לפניו חיו בג6רא, יע פ.בדף
 בהרסו ולא בצרור מקנח אמרר-ח

 מזום בציוי, ולא בחיס מזח אמי חסי8ויב
 צרור לשט חיו מתיבי הוא, טלטול בררלש
 רריחי תיובתא בצרור ולא בחרס מקנחוהרס
 כלי באוגני דריח אליבא פפא בר רפרםתרגמא
 חלקים חם כלים ראוגני כיון רשע ומפרשחרסי
 חחשז ה8 ומשמע ועיש, הבשר מקרשיןאץ

 וע-ז. בחהש חכ"ח רעת וכן בהוי 4ותרכשפים
 דחנח ןפח, מג6רא יא" *ח יז עידידלפום

 יוועןי ר' דאמר חא על בסמוךלעיל
 מ'טי הגמרא קשיך בשבתי בחרס לקנחאסיר
 ואלא נמי, בחול אפילו סכנח משוםאילימא
 טען והזהא כרי נם! צהול אפילו כשפיםמשים

 ודאי אים קמהתא, שבברההא דרבנן חךבהרי
 לגדול קטן. בין שמחלקץ מח דרבנןמזמש
 דוקא; ב*ח מהרי נמי ז04וולי עכ-פומחהבי
 ד1א אם. פרוט שטר במושיא רחייב הואשהלוה
 הך סברי לא ררבנן נחי כרי בו לכרוך כדיגדול
 כדי בקטן אפילו חלוה שצריך במח ררעסברה

 ירא זחלוח מפני רו4יענא גברא שויאלהראות
 יהזור מלוה לידי יבא שלא ירי אצלומלחשהות
 השטר את למהוק רסצי כית עכ*פ מ'מיהבענח.
 41 חחששא מיניח וא~יל חזבתי לאחרתינף
 מ-מ למחקו בידו שאין בשבת חשהא אפילואיכ
 צלוחית עפ-י לכרוך חזתא גם לו ראף 11אודאו
 לא בלחוד היראה מחמת ררק כיק פלהטוףשל

 אץ איסור אבל פרושי הש0ר את חלוחמזחו
 שיכרוך מח זבתי של אחד יום מחמת איכעליו,
 יראח זום בוח לו אין פלייטון זל חצלוחיתבו
 ששי ימחוק זבת לאהר רתיכף כיתכללי

 14 שיו בגיול רבנן רמחיבי חאי שפירולפיכך

 גם ליח ראף ודאי לוה רלנגי כר, לכרוךכדי
 פלחשן של צלוודת עפע לכרוך בשבתהשהא

 חברייתא, גם ולאוקטי לישב כנ-לוכדלעילי
 לנכוף ותמצ4 בשספתאוש,ו

 למיפרך ערבינהו ולא הפירכש, בעלדחלקינהו
 אפי' וכשפים סכנח משום אילימא ולמיפרביהדי
 חילוק איכא ט8א רבחרס שים נמי,בהול

 ממשי סכנח אפקי שלו בטיטא איתדלפשמים
 ארס בסתם ההנו הבזר שמקרעיןמח
 החשש אלא בהם אין ולפעמים כלים, אוגנירלאו

 ודאי כן כלים דאוגני בחרס היינורכשפים,
 יוחנן רר' הגמ' דמסיק בחח נוף ולפיכךמשמעי
 ביון דא*ר, בהול מיב1 לח קא6ר, מיב1לא

 שאין בשבת אפילו אלא בצרור לקנחשיטל
 צרורות טלטול איסור משום בצרור לקנחיכול
 רשע נמי עיו ומפרש בחרס, לקנח אסוראפהינ
 ומנ-ל כשפיפו משום אי סכנח משום איבלשונמ
 כפו ודאי אלש לתרתי, להלקינהולרשףי

ש,4.שהפי
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 זףןשפ סעחק ןתא אפט שקשמרי
 חגסרא פריך לא דסאי קשחי זח 4עםאחהם

 לר-ח אלא בצרור ולא בחרס ימקנחוחרס צחי לפמו ' גה דקחמ סהבר*תא.וושא
 ואם התיעחאי חוא נסי יתען לרבי חאבלחיי
 כל~ם ,אגמ דלאו חרס אסחם טחק דרגאסר
 סשום בשבחי ב" לקנח יאסור דקאסרחוא
 אבל חבשה ושקרין מח הסכמ יסי מחחית
 החשש אלא בחם שאץ ב4מ! ראתנימיס
 והברייתא לאסורי יוהנן ר' קאי לאדכשפים
 דשגני אחרס בצרור ולא בחרס סקנחרקחני
 א-כ באסחי רפרם דתרגסא וכמו קאייכלים

 לר"ח ברייתא סהאי 4ףפרך ס"ד אמאימחחילח
 לרבי טשסא סהאי סינח פריך דלא כיוןמס-נ

 למיפרך. היל לא לריח גם א-ביוהנן
 לא אמאי לדקדק יש הף יהיז יייאולם

 סשום כלים באוגני סלקנחחיישינן
 חזיקא שכיחי דלא נחי בייי דחית כשפיםחחשש
 דלא בדבר אפילו דחא לסיחשי ח'ל ס-םחחו
 דלא הוא מצוח לשלוחי דוקא נסי היזטאשכיחי
 הוא ודאי סשח לשלחי לא אבלהיישינן
 חי דף דפסחים בגס' בהייא כראשכחןדחיישינן

 רב בי בני להני התם רב דאמר ססאי1-בי
 בקדמא ללמוי למתיבחא דניחו בבאגאידיירי
 דמדקיןי חהשש ספני לסיחש להו וליתוחשוכא
 סצוה דשלוהי סשום אלעזר רי אסר שלהתא-סר
 וע-5 בהורחף ולא בחליכחן לא נטוקיןאץ

 דאי חחה היזקא שכיחא לא נמי דסויקיןחהשש
 בכל וכן בהייאי שם אסרען היזקאשכיח~ט
 שאפף וא*נ1 שאניי חיזקא דשכיחא דהיבאמקום

 האסר שנאסר סועילי לא נמי משחלש*הי
 וש4ש" והרגני שאול ושסש אלך איךשמואל
 עי5 רבי בי בני להני סויקין החשש וראיאלא
 סשוב:! דוקא ואפ,ח הוא היזקא שכיחאדלא

 ויא ללסודי שהולכים בסח אינהו ס?והדשלוהי
 לא, לא-ח אי 8א דשם וכדריא דניתו רבדאמר
 שכיהו לא דכשפים נהי דהכא בנידון באסתואיכ
 חברההא חהש לא אמאי ס-פ חוא,חוזקא

 וכדל*ל. כלים באוגניסלקנח
 שסקנח בסח סצוה שיש באופןסייי' נמי שחמיוחא לסיסר, לפע4ד רחוק איןדל3ן
 חבריהא דרקדק כית הינו כליב4 דאוגניבהרס
 פשמע כה והרס צרור לפניו הוו דוקאוחני

 אהר בדבר לקנח לו שאץ חאופן שלדמהרי
 איסטניס אדם כגת בחר* ש ב?רור אוזולת
 שמקנח סח מפא בזח ואיכ בידי סקנחשאין
 סקנח שאץ בסח פצדה אי3א בצרור ולאלהרס
 ייע ?רורוהי דטלסול האיטר ביה שישבציור
 לקנח פירה 8" ע54 בחרס- סקנח הוי לאדאם

 יושה בהרס שסקנח בסח חשחא וא-כבצרחה
 שפיר להכי בצרורות, סקנח שלא סחחסצוח
 אוגני של בחרס דסקנח חברהחא דקתניחאי
 דלא ד5שפיפ חחשש אלא באם ש4הן ייעכלים
 הוא שב~ה כית וחשחא הוא, הטקאשכיחא
 ודאי איב בצרור סקנח שאץ מה הסצוהיושח
 ושפיר בהף דאית כשפים להחש9 הישינןלא

 וע4ש. לפרש לפש.י צריכין כן בהו,סקנהץ

 האי שפירי נמי חשחא א,כ גאסרי שכן31ידן
 לרבי בראהא מחך הגמרא סותיבדלא

 חאופו ש סיירי לא יוהנן רי דחא כללייוהט
 יוחגן ר' דהא והרס, צרור דוקא לפנט בהוחזח

 ו1ףכ בשבח, בהרס לקנח אסור קאסרסחמא
 שלא אהר בדבר לקנח לו שיש סיריאפשר
 דקאסר חאי שפיר ודאי ו1ףכ בצרור,דוקא
 כיה כלים דא1גני בחרס אפילו בהרססלקנח
 איכ חם איסטניס! דלאו אדם בני רובדלגבי
 שום שושח נסצא לא בחרס סקנח שיהאבסה
 אפילו בהרס סלקנח אסור ודאי סשףחמ1ה,
 דישפים, החשש משום כלים דאוגניבהרס
 הויוינן שפיר היזקא שכיהא דלאדעע4ג

 מותיב דלא מאי השחא ניהא ושפיר%31עו4
 שפיר לר'ח אבל %לי יוהנן לר'סחבריתא
 צהור לפנט בהט מירי נמי ד"ח דחאקפריך
 שפיר לפייך חברהתאי דאהרי 3מ1והרס
 ושין לי נרעח 3ן סינחי ליח דקפריךחוא

שם.
הכא



נרעןנטעי
 תשיעיפרק

 ~4פשרוה שיש ופה הרועקמא מלא החפ1 אאק יקו*ותגשור
 וש4*.להרן

 כלי סררס אמר רבא בגסרא, י-ב פ'דדף
 אשר חרס ילי וכל מהכאי טוירהרס

 צמיר שליו י* הא טסא, שליו פתיל צסידאין
 גדח לאשחו דיחדינן שסקען לא מי טההקפתיל
 סיגח שסעיגן שפיר וזר5 דוזהור' רחפנאואמר

 1ש4*. טויר חרס ילידמדרס
 חרויים סלא חחפי חגאץ של בהגהותיקנה

 דאף' קרא מח1% הגסרא חחם יליף 41אי-א דף רחולץ לגשש דרבא סחךסקשח
 טסא' שליו פחיל צמיד אין אשר פחוח כליוכל
 כלים *אר הא טויר, פתיל צמיד שלע ישהא
 פתיל צסיד שליחן שי* אש-ג חרס ילידל%ו
 סטסאץ חרס כלי ו1%1נן ד5לים סלסרטסח'
 פנ-ל א-5 דהכא רבא ררשת לפום וח*תאסגבף
 הרס כלי דלאו רילים סייח לסילף דואםלגמרא
 11% כלים שארי גם לשולם דלמא מגבףסטמאון
 סשום חרס ילי חקרא דנקט יהא1 סגכןסטסאין
 שארי חא סדדס מטסא דאץ חוא חרסרילי
 חגיל חגאון סקשח בן סררס' סטמאעכלש

וש-וה
 אברחם ברוך ר' חגאון סהרב שסשתיוהנה

 דע"כ שפיר' הך דסהרז דפחאב-ד
 סטסאץ כלים דשארי שפיר שסשינן לרבאולאי
 יפול וכי סר5תיב חחם שסביא קרא סחאואסגבן
 שסשיגן תוכו, אל יפול וכי יתיב ולא וגףשלי
 יהא סגבף סטסא1ן כלים דשארי לרבאזפיר
 כלי וכל חקרא חגמרא שם עור דהוצרךהאי
 כדי אלא אינו שליו, פתיל צמיד אץ אשרחרס
 כלי סח ולמיסר חרס מכלי ק-1 תלמ1דשלא
 סאיר מטמוין שאע חרס ט4 ש1%נןהכלים כ'* סגבה סטמא אין אפ*ת סאיר דסטסאחרס
 לסילף וצצרט להכי סגבף מטמאין איןבודשף
 פתיל צמיד אץ אשר פתוה כלי וכל לקראגי5

 אולם סגבן' סטט1%ן חרס כלי שאין כליםשלוה
 ילי ויל סקרא דיליף ייץ דהכא גופאלרבא
 ורייקיגן חסררס, סן טויד וצא חרס דיליפתחו
 סררס, מטסאץ שפיר כלים שארי חאסעח
 דשפיר דלשיל, הק14 דנידףח ויא לרידיחא-כ
 ד1%יא הש חרס רבילי גהי למימרסציגו

 ויא שייפ מ4מ מאיר, דסטמא סא1חחומרא
 ולפיכך מדרס, סטמא דאץ ס1% חקולא ב"ד1%ת
 ילים *ארי אבל מגבן, סטמא ד1%ן 11ששפיר
 דסטמאין כיון מ"ם סאיד סטמאין *אעגהו

 הדא דלרבא ומון מגבף גמי סטס1%ןמררס
 חקץדנדדףת

 ילפינן שפיר וראי לדידיח א4י
 ווף יתיב 51ח שליו יפול וכי דיחוב קראסחויא
 יא-כ פגבו' טטמאין כלים ד*ארי תוכו, אליפול
 ייש דההם' לגמוהש דהכא מרכא תקשחמאי

 ט4ם וארי דמטמאין הוא ודאי גמידלרבא
 ושיש. דפח הגאון הרב מתרו בןמגבף
 לחלוס הדין לבשל י* אכתי לפש-דאדלם

 לייא ודאי חדין שיקר לענין גחיולסיסד
 שכ4פ ס"ם סגבן פטמאין חרס ילי *1%ןשים שארי דגסרא להסתסא ובץ לרבא ובץנ"מ,

 דרגא לחך לוי לית ודאי דהתם דגמוהשהסתסא
 ממילא א-כ דרבא, להא להו אית דאםדחכא,
 דחיצטר5ו ויא למא1 ואיתי דלשיל, לחק-1ליתא
 פתיל צסיד אין אשר חרט כלי וכללחקרא
 ולבן סגבן, שפטמזין חרס כלי לשארישליו

 כלי דיל תלש, בהא דהא שנאמי יאאכם בזח- צש*אכתי
 מגגן סטמא ד1%ן הוא מררס סטסא*אץ

 ורק סדדס, דסטסא וית סגבן שמטסא כליוכל
 סורס, בטוסאת לסרר* דסתחיל ויארבא

 דמגכן, בטומאה דסתחיל ויא דההםוחשגיא
 בוהיוצ'1

מ8



עחברען פק%שבתבטעי
 *יש 5ה היקווקים 5ל את "ופי כפק נד'ה ייש5 לי *נראא

 נ5ק. והוא 11 58וגיאלדקוק

 שעלח בשעה אי8"ל בגמר8י ע"ב פ"חדף
 חשרת מלאכי א5עץ למרוםמשח

 לחן אמר בינינוי אשח ל4לוי מח חקב.חלפני
 חמרה רבש-ע לפניו אמרו באי החורחלקבל
 א"ל ורם, ~שר ליהנח מבקש ואתח לךגט1ח
 רבש4ע אמר תשובחי להם הח1ר למשחחקכ-ח
 איל פיהמי בהבל ישרפוני שלא אנימתירא
 לפניו אמר תשוב* להן וחוור כבויי בכסאאחוז

 אל"יך ח' אנכי בח' כתיב סאי תורחרבש-ע
 כלום לחן אסר מצרים' מארץ הוצאתיךאשר

 מח הורח חשתעבדתם, לפרעח יררתם'לסצרים
 ואחד אחר ובל להקכ"ח' הורו מיר כו" לכםתחא
 חמות מלאך ואף רכרי לו ומסר אוחב לונעשח
 ואמר בו. לכפר קטורת חיינו רבר לוססר
 בא חקב-11 מלפני משח שירד בשעחריב"ל
 לו אמר כרי הוא הוכן תורח רבשיע ואמרחשטן
 תורח שיל משחי אצל חלך עסרם, בן אצללך

 אני מח וכי איל היא' היכן חקב-ח לךשנתן
 למש41 הקב"ח א-ל חתורחי הקכ"ח לישנתן

 גנוזח חמרח רבשיע לפניו אמר אתה,בדאי
 טוכח מחדק אני יום בכל ב" משתעשעשאתח
 תקרא עצמך ומישפת וצאיל חקב"ח א-ללעצמי,
 כר. עברי משח תורת 1כרו שנאמר שמךעל

 חקב.ח לו שהויב כיון לדקדקי ישד"זנה
 אלחיך וד אנכי הייט בח' דכתיבאסאי

 אמר אמאי וא"כ מצרים' סארץ הוצאתיךאשר
 לפרעח יררתם למצרים כלום משחילהן

 דקרא' כלישנא אסר לא אסאיחשתעברהם,
 הלשון 11 סאי ועוי אתכם' חוציא ממצריםכלום

 סגי לא האם לכם' תחא מח תורח לחןרקאמר
 תיבת חא לכ45 סח תהיח אלא אוסר הוח לאאם

 לגמרי' לכאורח מיותרתחא
 המרש'אי ב1ח חעיר וכבר חעולם' מקשיםךעוך

 מסר חש0ן שחוא המות מלאך ראףכיון
 את שקיבל בשעח קטורת של הסתנח למשהלו

 משח, ו1ירר לאהר אח-כ בא איך א"כחתורח,

 שמש ירע חא ח-חי חיכן הורה בחקב'חלשאול
 ל1ח. הווכים גופא העא 5שו4אצל

 לארו נתתיה חקב"ח לו כשאמר אטאירעךך
 אל שוב אר מצאי ולא 8"פש והואכר
 ולבשף מצאתיחי ולא חפשתי וא-לחקב"ח
 אצל והלך עמרם בן אצל לך חקב"ח לוכשאמר
 חתורח, את לו נתן שלא שחיל סצא ולאמשח

 חיכן הורה לשצול חקב"ח אצל ח1ר לאאמאי
 5שח. א% מצא שלא משוםהואי

 חמלאכי5:ו כש4ומרו אמחי ליקרק ישךעךך
 גנחח חמרה אלא אמרו לא הקב,חלפני

 ל5ני משה כו1אמר ולבסוף כו' לךשגנו1ח
 5שתעשע שאתח לך יש גנוזה חמדה אמרחקכ,ח
 חמע-(אכים נפי אמרו ל8 וא5טף יוכם בכלבח

 יוים. בכל בח משת9ש41,9שתח
 קוי, ליקרק לי נראח א5ך( לטשבוכדי

 חקב,דש ליה ישאמר מתחילהאמאי
 יירפוהו שלא ירא תשובח, לו-ש חח1רלמשח
 לא חככוי בכסא כשאח1 ולבסוף פיחפיבחבל

 תשובח. לחם מלחח1ירירא
 מתחילח ירא רמשו,ח לפ9'רי נראחך~ן

 סבר רמשח 5שופ תשובח לחםלחהדר
 אלא אינו ישראל ולכל לו ניתנח שחהורהש5ה
 מצורז חתרי-ג ומשופ חתורה פשטותמשופ
 חהורה סחזת את לחבין משופ לא אבלשבהי
 אפי5-יו חאפין ק-(א ,181 9נהו מצד כישבה,
 חחומר מצר סחזתיה לחשיג טכל אםבקצמו
 ירח ולפיכך ישיט, לח ישראל שבויומכ,ש
 שודאי יאמרו שלא פיחם, בהבל ישרפוהושלא
 סחזת 4שת גם יבינו חם יי לוש שטךחתורה
 חתורה ע-,חטת צריכח הרין מן וא,כחהורה,
 לארץ, אוהה ולחוריד לחהגשם שלאבמרום
 ללמוד יכול ש5ה מצות חתרי-ג משופואי

 ישראל. לבני ילסין לחרץ כשירד ושובבמרום,
 בכסא לאחט חקב,ח לו כשאמר חשתאאולם

 חבין תשו5הי להם ולחחוירחככוד
לחיפך



נרץן 8ק1שבהנסע*א
 טן בעתר גרול חוא חאדם ווסקלתלהיפך,

 לחשיג 11 במדרגח אינם שחסלאהיםחסלאכים,
 לא הם דהא עכשי, סשיגים *הם ס6חעתר
 בכסא נסי שיאהוו 11 מדרגח לחשיגיוכלו
 קומד1ם, נקראים שהם סשום והיינוהכבור,
 כן כ6ו קכ*יו שהם כסו אחד בסקוםש*סרים

 יהא ההוסר, יזדכך אם ארם אבל תסיד,יה9
 וייון ההורח' בסודות אף וטתר יותר ל41שיגבירו
 יסויים ש-י אלא לח9ת מצי לא חחומריויטך
 אדם לבני לנו שייך חתורח אדרבא א'כ*בג1ף
 בשולם שבג1ף ימורין לו שאין אדם לך אין3י

 סעסלם יייט שלחם חחומר יודכך ומפילאחוח'
 הגרולות סהזת את אפילו לשסחי בהורהשעסלו

שבתור*
 לפריה ירדת45 לסצרים כלום לחפ אמירלהכי

 י*ראל בני אנח% כטהשתשברתם
 בגסרא וכראמרינן לכ45 ולא ההורח שטךלט ואיי השעבוד סקהף חחומר ונזדכך שםשהיו
 חקב*ח נתן סתנות שלשח שיא ח' רףברכות
 ואחת ימורין שק אלא נתן לא וטיןלישראל

 וע-א4 החורח הואמהן
 לכמי תהא מה חורח לחן ואמר יקיק נוףדלןה

 שתהא והפשלח חתושלת 11 מחפירוש
 את יוהר סשיגים אתם שאין כיון חתורח,בכם

 בפעם  שכשיו סשיגים שאתם כמו אלאסהזתיה'
 שתהא התועלת ורא סח א"כ יוהר, ולאראשת
 הועלת הוא לט אבל תפיר, של חתורחבכם
 סהזתיה את סשיגיס א% שירח שסמאורשפירי
 התורה דהא ב41 שטקים שיהע כא ויותר9תר
 לכך. הוא חפצה ובל הוא' וגבול תכליתבלתי
 השטן, על השתא תקוה לא א"כ שכףרכירן

 שאין סההולח סבר נפי שחשטןסשום
 של פשטות סשום אלא התורה אשהלילור
 שאץ סודותיה, סשוט ולא שבח מאטתהתרי"ג
 חקב"ח נהן ולא פודותט4 את לחבין אשחלילור
 5יי רק אלא בסרום 3שחוא לסשח חחורחאת

 לושדידה לא אבל נופח בסהום *תחשילפדו
 בפה לחונס ועוורה להתגשם לפח נילארץ,

 לל5וקו סצי דששור 5!ץ לארץ שתח*טהי
 בסרום שועא בששח הכא שבח סצות חתרי"גאת
 על חסןים סתחילח לפיכך וכרלעי6 לוהז

 קטורת' של המתנח אפילו לו ונתן לונתיגהח
 בסרום, סשח שאיו 15ה8יט א""יאולם

 והא, הוכן חתורח על לשאול חקב,ח אצלהור אי במיום, נשאיח לא ג"כוהתורח

 לארז התורח את חוריר שסשח האסיןשלא
 הקביח לו כשאמר אפילו ולפי3ךוכרלעיל,
 רלא ס*ום. סשח אצל חלך לא לארץנתתיה
 ולפיכך שמו' "ותה לקבל סשח שיעשתהאסץ
 חור שם' סצא ולא והיפש לארץ 3שהלךוופיר
 וף* ורכן חהורה עליד4 לש*ל שניתשיב
 בן אצל לך חקב"ח לו כשאמר יבסףאולם

 החורח לוףות דיטל חשסן חביןשסר45
 אביו לשמרם שהו' כמו חוומר דכוך סשוםאצלו
 המות סלאך עע ולא נהש של בעפיושסת
 ולפיכך ההורה. סהזת את אפילו לחשיגיכולים
 הקב"ח לך שנחן חתורה מףל סשה אצל3שחלך
 לי הקב-ח שנחן אני סח לו 1השיב הוא'אוכן
 הבין נחף ישרל בני ל5ל אלא התורחאת
 נורכך חהורה סאור שע'י סשז4 שאיל אייססח
 ער לשמח בח שיעסול פי 5ל של כך 5לושעמר
 של חחוסר רהא שלה בג1ף חרגש לו יהיחשלא
 בחומר כלל סרגיש שאין שר כ"כ נזד3ךסשה
 בני כל מףכ אני' סח ו*אפר עד ו*לווג1ף

 להם ראוי ורוף ואיי ל~ח הם פיכשריםישראל

 אח לחשיג יטלים ידה ועל ספניחתע"
 השיג כשלא לפיכך תכלית, אין שרסודותיה
 הו השסן חור לח ססשח חתורה אתחשטן
 חיא' היין חתורח סס% לשאול חקב"חאצל
 וראהח השראל' סשה אצל שהוא שהביןספני
 והם מפני וכרלעיל, אצלם שתהיה באמת41ש

 יום יום בכל חחורח פדות את להשיגיכולים
 שומרים שהם לסלאכים לא אבל דותר,יהר
 עכשיו שחשיט סכמו יותר להשיג יכוליםואינם

 ראשוףבפשם
 המלאיים אמרו דלא האי יפיר ויחי1ח"כ

לו1קכ"ה



אביקןשבתפ"%גטןי
 יך מ עש מל בח פשיחע שא"6שרח
 שין נחן עם בכל בח לאאאע חקיחמד

 אצי"ם והיא במח עהר יהרט שום בחמוסיפץ
 שבכל %1ון תשראלי במשח אולם רבים,ימים
 ההורח מאור מוסיפק בהורה. שעוסקים ויוםי%
 שרצון וכיון ועהר' יוהר סודוה להשיגשבח
 והחא גגרא שברא ההורח דחא לזח הואהקב-ח
 דעע וכיק כ"ין, וגבול הכליה בלי גייחיא

 ק ר.פ

 רצון אה ממלא וע* בח אדם בגיחהעסקוה
 ויום יום ביל אורה בח שמוסיפין בפחמקב*ח
 אנווצי, 8שכל מיפי ויוהריוהר

 יש וד*ף ואיי
 ש8ם בסח ויום יום בכל המיד למקב*חשישוע
 משמ דאמר אאי שפיר ולפייך בה,מהעסקים
 כיק יום, ביל בח משהעשע שאהחלהקב-ח
 חדקרוקיפ ש ול9שב לפרש נ"ל 5ן יך,שחאמה

 וע'ש. לפייד לניון181א

שירי
 מתורז יהא וצזא דהכא' הכסרא כווכת לפרש לפז*ד שכראחמה

 ועשש. רהכא הגרע4א חידושיקושית

 לאחריו ובא לפניו מ-ש בגמרא, דב צ'דף
 איהעבידי דלא משום במשנהינו,דפטור

 חא חייב אמאי לפניו ובח לאחריו איימחשבהו
 מי הברא אריא מחשבחה איהעבידא לאנמי

 קשיא לא חא אפר ורבא זה שנח לא זושונה
 המהכוין דקחני קשיא' דמהניהין דיוקיאלא

 לאחריו חא פטור, לאחריו ובא לפניולהוציא
 ובא לאחריו סיפא אימא חייב, לאחריוובא
 פסור, ק-(אחריו ובא לאחריו הא חייב,לפניו

 ועיש. וט' תבראאר"א
  ונח דלא מאן אפילו הא לרקדק, לן ישהנה

 ממאי מדייק איך מ-מ בלחוד הסיפאאלא
 ובא לאחריו הא חייב' לפניו ובא לאחריודקהני
 איהעבידי חא פטור יחא אמאי פטור,לאחריו
 לפניח סיגר החוגרה מאשח מ-ו וא"ימחובהמ

 מומירח לח דעלהח אע-ג דח9בה לאחריהובא
 כיק מסעם ההבה אפ'ח פחוהח לשמירחמשלח
 מיקר" מחשבהו אהעבהץ חוזרה להיוהדראוי
 דאיהעבטץ לאחריו לו ובא בלאהריו מיישא'י

 דת9ב'מחשבהו

 מהסיפא שהדיוק לפעיד לפרו צריכיןרע-כ
 לאו לאחריו לו ובא בלאחריולמפסר.

 בא לאחרע מהחילח שקשר גופא מקוםבאוהו
 לאהריו עכשיו שבא מח אלא עישימ נמילו

 מחסיפא בא והריוק ממשה מקום באוהושלא

 אשיג דוריב 18א לפני ובא לאחרע=ה
 אהעבטי ולא מההילח שקשר מקום באוהושלא

 באוהו שלא לאהר-ו ובא לאחריו חאמחובהו,
 לשמירה עלהח דלח כיק פסור. וקשרמקוס
 לפרש, לפע-ד צריכין יןמע1ל41

 הקשה דאליי
 כרלעיל. מס'גרמ-ו

 אגר841 קושיה גיי בזח מתורז י"ח ויו'רכיון

 דחכח' 8גרע-א כאידווף דמקשחמאי
 ובא לאחריו דחא מהסיפא למידק סידאיך

 אמאי גופח, חסיפא הקשה א-נ פטור'לאחריו
 כמהעסק הוח הא לפניו ובא לאחריו רמהיבהוא
 כיקדאם חאסת" ובר בייו ועלהח ר,מוהרבדבר
 ואיכ פטור, בהחילה שקשר ימו לאהריו לובא

 שקשר כמו לאהריו ולא לפניו לו ובאעיויו
 ועלהח חמוהר בדבר מחעסק הוהמהחולח
 חתלוש בדבר לחהוך סהעסק ימו חאסור'לובר
 בדף לעיל דק9-ל המחובר אה וחהךונמצא
 אפילו וש-ו לכףע דפטר ב' עמוד רישע-ב

 בלאהרע גם למפטר הויל וא-5 רשם,לפירש'י
 חףשן חגרשיא מקשח 5ן לפניהובא

 וכא לאחרע חא שחדיוק וט"י"י יחאולם

 באוחו 9לא דוקא היע פטורלאחרי
 באותו אם הא וכרלעיל, מהחולח שקשרמקום
 דמ*ש חיג, מאובתו ד9העבייי עפאמקום
 נהדי הקשה לא ם8שה8 א4כ וכרלשיל'מס!4ר

א8שף



בתן פרק"שבתבטעי9ד
 השתר 5דבר כמתיסק ויח לא ודאי ל8ניו דהא לשניו ובא בלאהויו הפיפא דמהייבאמאי
 לאהויו בא פ" יאם סיק החסור, לרבר ושלתח גאא מק81 באותו לאהרע בא יאםכען

 ועיש. חיב נפי גאא מקום גשתו לו שבא חשתא ואיכ היי4 מתוילחשששר

 אייה שאגאר 185 "ת1ם' בתת לש,8 ל5שזי רחוק שאעפה
 "ת1ס' ליברי להקש81 די8רש'א ש"רג"8 למא י"כ סתורז והאוי!ה
וזיש,

 ד!ח הסדא, רב ד48ף הא על ייא צ'גדף
 חיב שחיטל יכול, איע וזחיכול

 שהאינו שאסילו התוס5' כתב פטורי יכולושאינו
 בלא לבדו לנשוא יכול כת בעל חוא נפייכול
 החאן של עכשע נושא שהוא אלאחבירה
 51גון לבדה לנוווא יכול היה לא אחרשאלמלא
 ולסי, לן דמח גף הדין אפחינ באצבעושעשא
 יכול שחין באשן עשא הוא השתא דעכ-פכיון

 הףש. לבדולנשוא
 שיסצת כתב לא אמאי המרשיאי "רגישדלכן

 יסל אינו בזה דקפטר דלשיל, אדריש5ו
 דמהרי נמי לפרש להתוס' ורל יכו* אעועח

 אהר ש לנשוא שיכו*ש 5ה בעלי שהםאפילו
 חשתא אלא חבירו, סיוש בלא לבדוואחד
 אהר 5ל לנשוא יכולש שאין האו8ן שלמשאים
 דהק ולכו ריש, דפטרן הוא אפה.נ לבדוואהר

 דקפטר דסאי כען חהם דשאני לפרשהמרשףא
 חקרא מצר יכול, איע עח יכול אינו בזחריש
 שסצד ליהמר * די בוראי א.כ להו, רקפטרויא
 לנשוא י5ולים דאעם 11א שבהם כחעצם
 שאפילו עור למיסר לא אבל לבדו, אחאכל

 כחו-א לנשוא יסולים הם כהן שכעצםהוכא
 שאע האיפן על נושאים הם עבשיו אלאלבדה
 חקר"4 קפטר נור לברן לנשוא יכוליםכאףא
 מקום בכל כו-אנ4יינן למימר לן איתדוראי
 לא מרובח חפשת אבל תפשת סועסתסשת
 ל!ח דקפטר החי הסיא בדרב הוש אולםתפשה'
 דקפטר הוא בעלמא -הסברא מצד יכול,שאין
 וטזוספות כתבו שפיר קרא' מצד ולאשחו

 אם אפילו יכול שאיע זח את לספטרשהסכרא
 אלח לגדה לנשוא נמי הוא יכול כה בעלהוא

 לנוווא יכול יאץ 1-שאופן על עכשיושישא
 דשכ.פ כיון ולס9 לן דמה פטורי נור אפ"חלבדו
 הוא זח ש לבדו, לנשוא יכול דאין ויאעכשע
 משום והיע הףש' המרש"א של דבושהוכן

 לספסר הסברה אש דטפ! סובר'שהמרויא
 יסל אין חכח ע?ם שמצד .הוכא יכוללשאינו
 "כח עצם 511צד להיכא מלמפטר לבדולנשוא
 על עכשיו משא שהו(4 אלא לבדה לנשואימל
 שפיר ולפיכך לבדה. לנשיא יכול שאץחאופן

 כן. לו4ושהוכרח
 ההע להיפך למימה רהוק אין יפע4לאולם

 שחין ל!ח לספטר חסברא השדטפי
 אלא ל5דוי לנשוא יכול טי בעצם אםיכול
 לנשוא יסל שאין החופן של עכשע נושאשויא
 יכול אין הכה עצם שמצר היכא מלפטרלבדו
 אין הכה שצם שמצד היכא דהא לב!ץ,לנשוא
 יארעא אורהח איכ לברוי כוו מו~א לנשואיכול
 ויפיר אוהה לסייש הבירו אה שסבקשיםויא

 עכיפ ימל שצן שה מה, לאשמשינןהסיין
 ש11א כען עכ'פ דהא ואמר שלא כדיפטור
 חחב, שויא אפשר גו יאית 90 ב5לעשא

 ע?ם שמצר לוהכא למפטף אולם דפץההקמ-ל
 לאשמשינן איצשריך לא לברו, לנשוא יסליהו
 הוא אריא אורה דלאו כיק 8טור, שוצאכלל

 ההב. שהוא נאמר סביא מאיזה א-כ כףלנשוא
 "הע י0ל איע רהאי "הוס' ש5תבו "חיחלא

 אלא איע 5ר הרבח יה בשל ש"ואאפילו
 תאמר וולא היב, שיסל !ה יאפיחלרבוהאי
 הרבח כח בשל "וא נור וסול יאין שזה5יוו
 וושא הוא וועכז~יו אלא לגהה לנשיאוויכול
 אפשי איכ לבדה לנשיא יכול ויחץ 81וופ1של

יהיסיי



 ן רקב 4 צקשמנ עי פב
שיאשל  שח 3ש חימ נשש בא אי 
 כהן שטצד כיק פטוריםי *ועיהם יס1ל ההיועל
 מה וליוצי * דסה שעס' קט-ל ימליפישניש
 לנשוא הרטל כה בשל אש מף יסולשהאץ

 האאן של ישא 5וא זכשע דשכ4פ סיוןלב!,ן.
 *פיר ודאי 81"3 לבדה לנשוא יטלשחץ
 יטל אץ הה המל כוה דהוה שיטל ל~המהיבין

.

 כנ-ל. וה ב4צפן מערי אם אשילו '
 הוא שפיר מטילא ח"כ טאה יקוכען

 דלציל דר*ש הח של טלתא הך כתבדלא
 יכולי אעו הה יטל איע בוח דקפסר4שו
 וה שפן של ריו דפהךי לפימר פצועחון
 אלא לבד1. כוישויא לנ*וא וסולים טששמצר
 ארא כל שחץ הוצפן של זכ*ע משו4שווהם

 רבי פליג איך תק*ת דא"כ לבד1י לנ*ואיטל
 כררך נושאום שחץ סיק חא בזח ומהיבטשדה
 דקפטר זצא נמי גהצש י5ורה ר' א-3 הארץ3ל
 מהאי ואעע המלי הה י13ל יוח טעיהלעיל
 שהוציאו מח שש ארעא 3שרח דלשפעטא
 לבדו לה51ש יסול ו1ה זוי בטשא אדם בנישני
 רע פליג אמאו וא'3 לבדה לזצציא יכולחח

 באופן פיירי ר"9 דקפטר הא וראי אלחומחעב.
 כל לנשוא יגולים ושאע הוא כהן שצם9טצד
 41ש 9סיר ולפיכך קפפר, אפ*ח לבדואו-א
 הם דש3"פ כיק בזח וטחעב יהורה ר'דקפליג
 9אחד היכא ארשא כל 31אורח כהר5ןיעשאום
 ולא *נים דףוצישין ה1א ולה1ציא לנשיא יטלאץ
 וצ"ש. %ע9ב לפר* לפע*ד רהוק אץ 3ןאחדי

 תיש-ק ר1-י של גמ5לוקת ס5כש ך54ר9 לי שור4-ח8ה
 וקושית הנרע'א קושית ז"נ מתורו יהא וב1ת 5לע" ב!ה!ידהכא
 לך'ת. יפקשיבש ב8וף ביאהמוי

 שיי צ"דדף
 דש8 שמבא השש ממת,

 לאשי ר" שריבדרהר
 לסרט*ת,

 *בו14חי לית שדוחא הירעת 153ר גדולטטים
 ש בכדק 4מופל  שטתח כגץ רש*י4מפרש
 המת 8לטול איסור 5ש1פ וחי ודליקהיבהמח

 וש-ש4 תימק ח1 5כר ע,"1אניה
 התוטפות 9מביח ותיהתץ 8י*ת ס*9יתאולם

 5ר הברית כבור גדול בךיח יךףטצכר
 3יר צריך לא נמ 88ל%5 חפיל1 דהכאטשסש
 גבי לר"ת קשח 48יספמי לשק דודי תיע*ש

 לשיל כרוטר תהוק אצ 3יר שיי אלאאבריות כבוי משום שרינן לא דרבנן אומרא דהוהטלשל
 שץ דאפשר טלפל דשאני ה-ל שייי ט-ג5דף

 הףש. 4ע*ר בשנין אתיר לא לזקן תיגוק, או3וי
 של אפשר דשפהשלפול אמאי להכע יש שהו דר*45ךקן*. פליגי פכרה 4שם ביזה להסע ישדא-כ

 ה-
 הףש, אששר לא דהכאוהטלפל תעו* ש הי

 , הר*ביא בחודושי שראיהי טח לפוםחרלם
 דחכא דמיר הרמכ-ן ד,8זשמבוח

 כיר בלא זצא נמי דמת ח8לטול תורלתאשילו
 הרטב*ן כשם יהכא הרין טביא וגן תיעקיאו
 דהכח ח8לשל גם סצריכו אהח ראם משום3ף
 פוגש שאתח נמצא א-כ דוקא תינוק או 3כרשש

 ג-כ התיעק או הכ3ר את טוציא שאתחלבסוף
 המת טטלטול דחפיר הוא זח קוהאימרלכרטליתי
 וסוכר שיז וצלק גופא הר'ן שלםהףשי

 תיעק או 3יר שע הוא נטי דהכא טתשחטלשל
 סוגמו שאתח יפה לן אוכפת דלא טשוםדוקא
 לירטלית התעוק או הככר את גם להוציאלבמף
 3יר שע וטת חטלפול 9התחיל דבששהס9ום
 לטת טפלח התינוק או חכיר נעשח תיעקאו

 לסרטלית התיעק או הכיר הויאת גרש לאושי3
 טטים הטסה של אף דפניר במסם היטחוצאת
 דשתר כיק הכא נטי 5ן כטו לה טפילח*הטפח
 לחוציא מוהרנטי ליר4לית טפו המת5וצאת
 לו, פפל* שהפ טטים תינוק אוהכיר

 הף*
 דהכו4ברין

 9רשץ ד5פף לטימר, חשתא מצ-מ י"ילפום
 53ר שיי חש דמת דהטלפל ו4שסובר



עי.
 ן חנ. פרקי'*בתנשעי

 בפה לן איבפת דושו הך4ן 5ו-עת סובר תינוקש
 חתיעק או הסבר גם לח841 לבסוף פוגטושבוח

 דנעשה כיון %3, הוא שגם דלאיל%רפלית
 ואש ואי5 3דלעיל, 4ת טפלת התיגוק שח3צר
 עש דפת חטלשל להוות דבעי "וא ודאינמי
 שהת אולם ב3לפקום, 3ש דוקו4 תיגוק או3ון
 שאתה שבפח דלשי4 הרמב"ן כריתסובר
 לכרטלית חתינוק אי חככר את גם לבסוףפוציא
 ראיתי 9ל8 נחו בוה, פוגטו שאהה פיק;ץשפיר
 כךי הרפב'ן ששבר לזח טעט הרשב-8בדכרי
 דנהי טשום כך, סיל טעטא מחאי אפשרפ-ט

 טפילח נעוח התייוק או שחכנר 3ןשחאמת
 שתהש בידים לעשות לכתחילח מיפלמת,
 המור איסור לב%ף ולעביד לב81 3ריטפילח

 שפיר לאו וראי לכרפלית' הוצאח אי%רשי
 דטפ! ושהת סובר ולפי3ך 3נ-ל' הכילמעבד
 3רל. %3תיעק אי 33ר בלש דח85 דטת חטלטול שתהאעדיף
 בק הרית דטחלק השי שפיר תשהא81"כ

 שבדף דלעיל להטלטול דחכאחטל*ל
 מצ עץ אפשר דחתם הטעם וח וכהב 9,ב,פ,ג
 3ען יהתם מ9ום אפשר לש וה83 תימק,ש
 איסור לידי תימק ש 3ון עא אתי מצידל8
 לאפוקי לש דמת חטלטול חתם דתא טפייחטור

 אי 81"3 וע.ש. לצל מחסה 8ל8 הואלסאלית
 הי על יחא חטלטול אם לבפוה %3 פוגסואתח
 גדול טטעם אפילו ולפיכך דוקא, תינוק או3כר
 תינוק, אי 33ר בלש התירו לא נטי הבריות3בוד
 ב1ה אהי תיעק ש 3ון ש9א כיון ששאולם
 להוציאו ה%ע טפי חמור באיסור לבסוףלפ%פו

 להריא לטלטלו חכא עדיף טפי ל*צךל3רמלית'
 הסו"א 3בוד גדול פטעם תינוק או 33רבלש

 ועישי כנ-ל3ר
 י"8 איכ ש-תי דית לפיש יאמ שכדוכיון

 חש'ס הגליוו קושית גי5 בזחטתורז
 על דטקשים טאי ב.8 חספר וקושיתדהכא,
 יהכא תש-ס בגליון חגרע.8 דחגח דהכא,דע"ת
 הי3א דס1כר שהת דשת לשםמקשה

צ 9" שפיש  ' שפיר אפשר דלח . 'העא 8בל תעדן3צ-ש ""י צתא 

 םטןם הע!ק. כיר'או בלא חפ"י חס4אלשה
 ד4הל, צגששו אפאו איכ הבריותי כבודדגדול
 *וידן ל8 תימק %4 3כר דליכא הו83 פיגכדף
 בוצל'י דאדם פש*ש אלא הצדי שן טלטולאפי4
 הש.שף. לכבויר שתי ליה שרית לש הר פתה9ל

 דיא אפשר או איכ יליט4 כ!1ן הא לא,לש"ח
 יפי שרינן לא זאפאי תינוקי 8ו כסרעץ
 הכא דשרינן 3מו' הברערש כבצד מפעכצשהתם
 זוש חר-תי דעתלשם

 אף הגר9יא קושית תתי
 - י בצ"ע. .שנשאר וצ4ש בקיאי חםשדבויו
 בגפש שם בהריא כך  מקשה ב"8 הספרוהנה

 דשי4ר"%, לש4 הא מיג שיו.ףגופה
 משמיח ה*ננא רב שם קאסר אמן 8שכחצא
 חצד מן סלשל עץ אפילו דמת חטלטולדרב,
 8-כ דליה8 כ!1ן הא תיגוק, אי 33ך יל4תחוכא
 *רי הא אפו~ר ראי הוכח וכל ששי אפשראי
 טעטא: '46"ף %ימק אי 4כר בלש ש%ורי%

 הףש,, הצריית 3בו4דגדול

 ש44; השתא לש'תעש% שבפיתי 3שאדלם
 ' יאי ד4י5א להר"ע ס-ל לש כאןדעד

 , יאפי% לטל*לו ש44 תונוק, או 3כר עץאפשר
 אפשר . שאי חינח הועו תיגוק ש 33רבלש
 דוא" 4טל14% 8ם ' שפי איס4ר 9יש פצדהוא
 הססר גם שיאיא דאש 3ש התינוק או הככרעץ
 4עמידו לא לפיכך וכללעילי לכרפליה התימק18

 ' עע תשיד הכא דא4%י וה שבאישן מקלטלטלה ר9אי אע 'תעוק ש 3כר דבלא לטימרדבריהם

 איך הו-5 ' %,1"4 ש 3כר עץ לטלטלו פצילש
 3;4י בלא ל4פור ד4ייח לה*יוי היסיםמצי
 הגדיות. כציר ם*ום ' דן5'פ 5יון הא תימקאו
 תקיקו או ככר בלא .שפילו להוציא' חיתראית
 אתי דשאי היג!ק אי 4כר יע*י שהסלשלוכיק
 א4י4 -של יהכא בנידק ש4י קלקול 4דילכשף
 ב~ה דבריאם להע4רר יכה%4 איך וא34כדלשיל,
 בו4ש,1%. שפיל4 דווייא ד"שלפיכך

 שפיר %,4ק או יטף עץ שה4לטא לעילאולפ 44תש1*'י



ע4 1 תצ ~רקגאצתצע*י:
 יוףה 9לא חוא שכיהו דלא דסלהא כיוןהבריות לכס!ף טסי לירי_קלשל את" ילח לסלטלוסצ!
 סלהשסיד הישו לא סשףח תיטקי שי5ר טצ דבלח דבריהם וושמודו שפיר הכיסשום
 רחופ אין ין חבריותי כבור גדול סשוםדבריהם רליהא ה-כא אפילו בלל ימלטלנו לא תיטקאו.
 וש*ק. דרךהפיט "ל חוא 1בש41ח לתרז,לפ"*ד כבוד גדול סשיב:ש והישו ולא תיטק אוככר

 ר ש ע ר ת א רקפ
 י--רשו-ץ הגרע"א אידושי קושק-ש להרז ר"ח שחץ פ ,"

 גיה 1יון צר,ר יזרט  ופגל שבפ' וייע ש-ב "' ש15ף ילע"1הרמב'ן

וףי
 ג' תוו רבא אמר בגמרא, י שסור טף

 סוהה שיג הנחח צויך לי4נן ,לארץ,ן
 ואם דם" דמונח כמאן אמריגן לא לא*חואם
 מאו לסרימרי רבי2א א"ל פשד, גאכד א4נירף
 לר ה11 ורק דקתני סהניתין ההט לשקפיל
 יוהנן וא-ר ההב, לתוך.ד'.אטת ת4גלגלאשת
 1.ג נח יא חא דוקאי סשהו ש"ג אשח.והוא
 קא8רת, דסתניתין סהגלגל א"ל ששר,4יהו

 אבל סגלגלה שהרוה לטה שופו אע.,י4עגלגל
 נח דלא אש"ג ה*א לט" דשפ1 כיון דרבא.חאי.

 וע'א4 ילא קם*ל דמי דנת כסאן סשהו 1'ג.
 הרמ5, של סיאן סקשה הגרע*א 5הידהףהבה

 בנירק דסובר 1'אי .~י שבדף .ילעיל,.
 שיררה מששה ראהף.נן דהתמיל כורת.וו?קת
 דו4" דסו2ח יסאן 4תו לארז מב, בפחותלסטה
 כאף לטה דשש סטעם מיאו עיג גה דלא;אשיג
 דהכא דמרבא כיון 3ן לססבר הרפ5, סצ!חמך
 הא פשהו ש"ג שיונח דוקא בהיי14בעינן,מוכה
 .אפילו דפי דמונח יםאן . אמרינן לא ;לאץחאו
 ' וש*ש. לחרץ מג' לססה זועש ,סששה, ...

 איך לחכין יש הלמ8"ן: דשת להשב 'כה שלם)
 לאו דרבא הא על לפי0ר יראי1א ס*ד . :..
 את חבין לא אטו דיהניתיף ששגלגל ה"עו:

 דמהניהין סהגלגל תדינו"הורלוקל2*1',6.8*
 דיאי לנוה סופו חין ל בוראו . מגלגלו דווהכיון
 ובוהפ מגלגלו הרוה יחון כיק דרכא חאי -אבל

 לא לאודריח או א54,בוראיסהעיטא.כאמ
 דפי, כפונח דלאו 5מהגלגל שסיען).שוז

 לוח וח לדסף4ש דרביגא ס*ד איך כןואס
 שרוח קל דבחפז יון יפיסר יהיודע-כ

 חוא נפי וליחש לגלגלו סצ! נפיסציה
 דרוה כיון רבינא סבר ולשיכך רבא,דאמר
 השתא אפילו א-כ הוו4 דשכיהי סלתאסציח
 לפימר טצייו איך מ4ס ילל למר!חדליהא
 דמונח 5מאן ועח לארץ מג' לססהכשהחפץ
 דשכיה סצרה הרוח עיי שאפילו 5יק דמי'בארץ
 ולדחפה לגלגלו סצ! נמי 1רג1 רגש כללבוא
 סיד ולקמ דסהניתיף סמוזגלגל יויף לאואיכ

 דאמר אפאי דרבח' חא של לם"פוןדרבינא
 ש"ג הגחח צריך לרבנן לארץ נ' תוךבסתם
 קל דוא חחפז אם דאפילו וסיטשסשהה
 דגא קם'ל מאי לגלגלו' סצ! נפי סצויהשהרוח
 וה ועל דמתניתיף סהגלגל ההנו לאר חט1בוה4

 דרבא הך דאח איט דאפ'ח 5ייימר ל'חקמהרר
 לפראה צריכין ש3ן 5נ"ל דסהניתיףלסהגלנל
 לפימר סציט מהיהא א.כ נשטה יקוכירן

 יבא אח,ץ לא דבאסת סובהשהרפב"ן
 דסצ! חוא נפי סצויה שהרוח מה קל בחטזאלא

 כסאן אפריגן דלא לרבא ליח דאית הואלגלגלו
 יוכל פציח הרוח שאע בחפז אבל דפהדמתה
 דאפרינן נפי לרבא דס'ל אומשר ולדהשלגלגלו
 חי4 5צ' בפושא לארן למטם 5הייצסשעה
 1'י אלא לחהגלגל  יטל *חז 5יע יפהבמעח
 דלא כיון סטיה שאק וויוה םציו4 יאיטהוח

 הוה ומפילא לה, ההשען לא בודאושכיהו
 חרמבץ של השתא תקזח לא הרי דמהמטגח

דלעיל



 תח6מק וי 68" וי% מו 691*פפק תשת דשבמאףףמ"לחשי*י יגיע יש %ק תש עי טצ*
 %%חה"

ואףק שהח ב% טי6
 ט"

 6ש שש ,ששמשליקדיכ
 צץ ו%ט 'אימ*יי קיה"חנאף סרש 83%טשממ6ןםי1666*ש4

בוא4 לסטה שירו-ה בשעח סעשי שע 5עינן דלחשח

 עשר שניםמרק
 הפהרש"א' כשורוש אא התוושה-ש היי טתת 6רש יי שיאהא

 דפליגי מילי תלת בהני בגטראי ש'ב קשבדף
 1בעושח בססתת, החט ושסואלרב

 דמראי בששנא שופתח 1בסשהל בלול,נקכ
 2חו סהיי2 ושפאל 2תחי סשום 2הו סחיי2דר2
 הצריכיהא הגסרא קעביד 2פטוש, סכהסשום
 2אא ה'א בססתת טלוגתיטע אשסשינן דיההכי,
 בנין דררך סשוס 12נ41 טשום ר2 דסחיי8הוא
 2נץ דרך דוון 2לול נק5 בששח א2לבכך,
 סגה סשום דויי2 לשסואל מדוה אהסא2כך

 הר 2ונהי סשים טח2% נגף ד2זח קפ4ל2פטוש
 ר2 סחיי2 בהא ח*א 62ל נק5 בצושהאשסשינן
 דהא ל2ניןי דסי דעכ"8 סשום 2ונה,סש%
 2זפעא שופהא 2סשחל א2ל עבידיילאהר
 סכה ישום דהוי2 לשסואל דסויה ח.אד8רא
 סשום סהיי2 נגף 2זה דאפילו קם"ל2פטיא4

 וש"ש.2תח
 לח שפזץנן הוה שטיי הא י3אורח,וקשה

 דש"ש 2קופיוא שאתח שסעהלססמתת
 12נה טשום ר2 דסח2% שש 2ססתת נאסלדאם
 2לול נקב שושח א2ל 2כךי 2נין דרדךמשוס
 ה4פ תומ* דסרא 2קהאנא שושעא פצתללא4
 שש דטרא 2קהרנא שופתח 2סעהלנאמר
 דלא סשום 2פסיש סכה סש% שמשלדסח2%
 דפי דש5'פ 2לול נק2 בעושח א2ל ל2ניףדםי
 סשום דהי2 לר2 18דה דש5ואל ה'אל2נין
 דרך שיצא ססתת דאפילו תוכי41 ססתת12נח,
 סיה משום שסואל דסה2% שש אפ"ח 32ך2מן

 של המציצהא וא"כ בונהי סשום ולאבפטוש
 לגפר4 סיותר נגף 2ח דפליגי 2לול נק5חעושה

 בן* היגיש שהשס' החסת 1ש,1ש4שי

-  

ע איע תע3פ ה פ  י9ק 6 
שאמצא %  לחלסוךחי אהח ספאח 
 יייינן מוה דלא ושמ שיחו5מ סצםסאיזה

 הסרו"א ס8רש ק ובתריהא סקפהתאחסמצהא
 חה1סשתיטותת

 כפו אטעאית  שסדמע אוהא אם לרשתיי%4לס
 לושם' דשיי פשום חמרייא שאבעמ%

 יחמנן דלא סוח 'פשיוה ייה רפפיקאשש
 ,. 3ה15 א8אי ח4י ו2השקיתא4 טקמיהאהמציעתא
 2סתם,התו%

 לח ובתר%הא פקפיהא דשיי
 פפיקח דיי5 טשתא 5ת15 ולא הפשושתא,ידצינן
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 מזופ בלול נסב בשזח לחהב לן איתרספי י ו5,ל ו54ו4כושורק י ע םל
 אוהא דושי בונח, משום במסתת מלהייבבתח
 בא ואם בזבת הרש נקב עק5ק אין ת'רחתנ4
 מ'ס כו' שסיפין אץ אומרים חוו מוסיףלהוסקף
 עשף שושין פחח כל תורח רבר רבח אסררת-ק
 רגורו הוא רבנן אלש פהח, איגו ולחושףאלהכניס
 אירא לייולי דשביר חרנגולים של לולאש

 סוסיף לויסיף בא אם מז41ח הבלאיולאפוקי
 אתי ל8 תרנגו4ש זל בלול דהטרסזום
 מוסיף אק שמהם חז ריחשא' משוםלאושפי
 אנקב את מעיקרא זפיר תיקניה ל8ד!מנין
 הנקכ' את לש4ף לאהוחו חשתא ואתיבלול

ושיי
 אפילו הנקכים בכל נסי גויינן שיל

 אלמא וצ"ש, ב4ל שקב אש להוסיףזלא
 א4ש כ.י הוא בלול נקב העושה של*האישר

 אהרא לעיולי עשחח זהנק5 מחסתוהוק
 אפי4 הא 8ס1 רגוריגן עד הבלשולששקי
 רהשיב סשום וע-ב נקבים, בשאר נקבלשיף
 ולאשקי אוירא לציולי יזף זחוא זבלולהנקב
 ~חוצט4 להכניס תעשף ממז פהח כפוחבלש

 נקב בש,4ת לההב טשי סברא אית יאיוא'י
 בונח מזום בססהת מלחאב בתח משומב*ל
 ב5ך בנק ררך משום אלש איע במסתתרהא
 סץ פהה והשזח ששי טמז 5נק לאשבל

 ט-ש וא-כ ממש, בנין 811 ולהוציאלשיס
 בלול נקב בעושח גיכ זמהיב טחדשמואל
 בששח ימו בונח משום 1ל8 בפסיש מיחמזום
 הוכרה שפיר לפיכך ~חוציא, להכניס כדיפו-זח
 סה?יב איע דשפשל מאי חטעם לפרזחתוס'
 רלש משום 5ץיע בונהק מזום בלול נק5בעושח
 לפחח זבלול נקב להאי לזשאל ליחחזיב
 אירא לעיולי אלא ישף איע דשכיפ כיץממ*,

 ולו~ציא. לאכניס כיי ולא חבל4שורואצקי
 השספ1ת רכתמ "אי שפי יחי שכףוכיון

 חמצישהא יד*נן הוח ל8 די-5בסתם
 הוא פ*1ס דדבר מיום ובתרהחא,טקפההא

 גם פלוגתייהו את בהדיא שמ-ל 18ה ל8אם
 פליג דשמואל מאו בלול נקב בעושהבהמצישהא

 סזום ולא בפטיז טיח מזום ומהיב בוחגם
 מחאב רבםסהת דאע'ג ח84 ודאי אזבוגח,
 ב*ל נקב כצ1זה אפ-ח בפפיז מכחטזום
  וםיין זהנקב כיון בתפ רוייב.פשוםטוהה
 חשיב 8-י הבלש, ולאפוקי א9,י7ש' י4שייןג(י
 שפיר משויח ולהוציא, להפיס לפתחלח

 ג-כ לששמעינן הזהאהוצרך
 ב!ח ראף בלול נק5 היושח שלבהמשףעהא פלוגתאדי

 משימ ולש בפטיז מכח משום זשאלפחיב
 חהוס'. רגרי לפרז כנלפצידבונה'

 איא זאב(4ר ימו הגפ-א 15תה לפרש לפע'ר רהוק שאץפה
 תשש* "פ פקששפי חגרע"(.י ותירושי ההשביא "ירושי י-(ש*-ת נ!ה ש-שורזוהש

 יפיא ר אחהב ש ש בגטר4 יב ק"בדף
 גיול מזם קטן שם בכתיבתבמשנתיע

 חףז, כף מדגיאל דן וששא* משמעת *םההע
 מ' סת41 רשם מ' וסה סי הגשהו הוחיציך
 ואת הסרא רג ואמר פתה4 ושמואלדשמשק
 מחיג ולהמ כשר, שהוה ישזש סתששטרת
 דנט45א 5צ*ג כף מזמעע שם ב5תיכת!רע

 הגשטו וק(4ויך פתו4 מ' עם יתוב *םרתיבת
 יטיכ שלא תמה4 כתי5ה זתהי וכהגתםמתיבי
 פתוה!4 פעמין בפופיך פשופץ פשויץ,יפופין

 ג5תיבת ר" מהיב 41שר סתומזאהדן
 פתח4 הוא דשם מ' נמצא דהא יף משמעת*ם
 ר' וטשני כוור, ש4רע פתוה וצשש סתוםהעא
 רשבר כףב"ב תנא תי כי דאמר חואיהודח

 וצ*ש. בוור פ5(תו וששאוסתום
 להקשות, המפרזים רגו דהכא גמרא שיהבה

 הסדא לרב פנ"ל סקשה4 חרשב"אהיההף
 פהוה ועיאו רסהום רס"ל ררי טחאלפירק
 באמת שכהב האופן על פירי רש דילמאכשר,
 ולפיכך סתה4 מ' עם ושסואל משמשע שפתיגת

מח"ג



6. 
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 מהמילח דאפילו מוה דניבר פשו* ר"ימחהב
 יא ושפואל שפעון תיבת את לכתובכשבא
 ושטאל שפעע תיבת 4הוב * דואלשטכי
 כתב אם אבל ר4. חעב שפיר לפיכךדוקו4
 בתיבת דאיתא כט פתוהח טף שם שסחיבת
 כיון ו'י, מח9ב ולא אפשר ושמואלשפיון
 תיבת לכתוב מהחילח כשבא גיכר וואשפזה
 אותן לכתוב ע-יו הוח לעיכוכי 1שטאלשפעץ
 פקצת אלא כתב כשלא לואיב !איך יוקע,כולן

 וצ'ש. בלחוו שם את ח9ע מינ189תיבה

 גיסא, לאיוך פקשח .8גרי" הידהרדהבה

 לריח ילל לאוהיב ס'י.וגמראאמחי
 פמול, פתוה  1עשאו דסהום דתניא,סחבוייתא

 מקתנא 11 דבר9תא ההנא לו'ח ליח 18לפיפאי
 פטח דמתני' מר"י פ-ם חא דפתניתי4 יפארש

 של.ריי פע-ייג דבר4תא וההנא פאו לר'הליח איכפי ומאי כשה. פתוח !עשאו דסחוםשפיר.
 ואפוי ב6אי לן הטיב. פאי התרצן וכן.נפיכ~הן
 דסובר כריב-ב חטע דבר4תא כה4 דאמרויא
 דפתנירזין רא אטו כשר. פתוח ועששבסתופ.

 ה4רע.א שם פקשח כן סשבזב' הוא תנאלש
 11-ש. 1צ'עתשאר

 אם8ף לדקרק יש.לי חבל. 4ישבאולמעף
 ופשיתינו. יועדה פר' ר-ח סדיקא!ע

 אינו אמאי כשרי פתוח וישאו ו*-עום הךאלא
 דכשר כפוף 11שא1 דפשוט פעיח נפימדיק
 פדניאל. דן כתיבת ר" נפי דפהטבפחא
 לא דלחכי בחברתהו הד" יתיץ 4 ייא"ולכן

 וע*או דפשוט פדניאל, לן פן 4יקפצי
 ר" בזח פההב שאץ באפת דאפשר כשר.כשף
 4פיכך פשוט. בנון ין את שכתב נ8ושןאלא
 כשבא שמתחולח מ~ח דניכר פשום רימחיב
 , לו הוח לעיכוכי לאו דניאל גיבת אתלכתוב

 דלעיל, הרשב'ח טסבות דניאל לכתובדוקא
 1צשח1 פשוט לשגין מ81 לדייק פצינו לאואיט

 כלל.כפ!ף
 ושטיאל פשפעץ שם פן העחק 48אדלם

 שפירי טשרי פהוח וששאו סתוםד*"כ

 . ר' ונקט דוא דב~ח טיון דסבר סשום כך.מרעק

 פשפעון שם 6טנו בתרת" לישנא אתמעדה
 בפקום דנקט חוא פלתא לאלופי ודאיופשפואל
 ידעינן שאפילו לאשפעינן פץ בחרא ליחדטגי
 תיבת( .את לכתוב כשבא שפתחילחבבירור
 כל את לכתוב לו היה ישכוכי 1ש46אלשפעץ
 וק כשכתב בודאי ואיכ דוקאי כולחהתיבח
 כפו כתב. פתוהח ס' צם פינ9חו *םתיבת
 !אסה'נ ושטא* שםשון בתיבת באמהואיתא
 שפיר שים ודאי פןח ואיכ ריי. ביחפח9ב
 ואיכ לפרש. מצינו כן כשר. פתוה 1עשא1דסתוט
 דלעיל הרשב"א חיו1שי -ושית 4תורץפפילא

ויץ.
 ד;ףותיב חאי ועא שפיר נמי א ל*ם)8'כ

 . הגמראליה
 וכתבתם של פחבושתא.'

 בתורת לר-ח ליח דק*יך הוינו סך תפחכתיבח
 11 וכו"תא שלההנא וחיק כיוןפם-נ,

תר911ה1
 שוין,

 סתוהין ועשאן בסתומין ובין חן
 דפסולי4 סוכר כפופין וששאן בפשוטיןובין
 דמהניתין פדר" אתח וקמדייק השתאוחיכ
 דכשר; וס-ל פתוחע !ע*או בסתומיןופליג
 ועשאן פשוסין על נפי פליג ועא ע'כספילא
 דתר11יה1 דאדנן כיון וכשר נמי וסילכפופין
 סין אתח נפז פדהק לא אמאי וא"כ הן,שין

 ועשאן בפשוסין לפידק דחהשת !אשתאמדניאל.
 דלעיל פטעם ופכשיר ר" ופליג לפימרכפופיף
 לפירק חישת לא אמוף איכ הרשב-א.וססברת
 כסברת ב~ח נמי ולפימר פתוחין וצשאןבסתופין
 ריי ינקט הו6 וב~ח פשום ואי דלעיל,הרשב-א
 וכדלעיל, ושטאל בשפעון בהרתיבלישנא
 כך. דנקט דוא דגפי לישנא שיגרא פשוםדילפא
 ח9ע הנא, בחאו דאמר חוא ליח. פתדץדלזה

 ליה ני4ש דמשו'ה פירה4 כו/סשב-ב
 דנקט פמאי למידקטפי

 ר-

 בחרתי, במשנתיע
 פלתא ל"לוסי חואו ושמואלי 6ש**ון שםח9נו
 . דודאי פןח ולחעיה וכדלשיל, כך' דנקטו1א
 - דכשר, וס-ל *תוחץ ועשאו בסתומין ר"יפ4ג
 ריביב חתנא נטי ב~ח 4משכדרנן כיןההע

 .דס-ל
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ש ן 5זב ,64 פרקשכת 4 ע ט1
 פתוחין ועשאן דסת61ין הקרא 6ררשת נ6ידס"ל
 דהאי ספי ל6י6ר לן איוז נ6י וטשחחדכשר'
 ודאו נמי הייט בתרתי בטתניתין ב4ף ר"דנקס
 דעכ-פ כריב-ב, ג-כ וסיל רץ בזח דפליגטשום

 פשוסין אבל דכשרי פתוחין ועשאןדסתומין
 תנא בהדיא בזח אשכחן דלא כצפיןועשאן
 מרבי לדייק 6צי לא נ6י 6שו-ח ומכשירדפליג
 6דניאל דן בתיבת דמחייב בטה ד6שנתינויהיח
 עם דן את שכתב הרשב*א כסברת בזחדאפשר

 בזח לרהק טצינו לא וא-כ וכרלעיל, פשוטנון
6ירה

 חיוושי ששית השתע מי טטיז 66ילאדא,כ
 ליח דקטתיב יהאי כית דרגא'חגרעיא
 דחאי טשום לצ ט' וכתבתם שלטהברייתא

 ד6שנתטי יהודה מר' טפי דחשיב ויאתנא
 וכדלעילי ליח דק16תיב 11א 66'נ בתורתאלא
 תנא חאי כי דא6ר וצא דא'ל חאו שפיר נ6יוכן
 ראי' דאיכא חוא ר6דריב-ב 6שום כריב-ב,חייט
 ד6שנתיטי מר4י דטדהק האי דופירוהוכחח
 וס*ל דפליג וצא פתוה וע*או בסתוםרעכ-פ
 6יישב ובזה לפרש רהוק אין כן וכרלעילידכשר

 וע-ש. לפע-דחכל

 עשר שלשהפרק

 יהכואי התו* וגיי גוונת 6רש 6*14 שנראהמ"

 דר' קמיח אבוח ר' תנא בגטרא. י-א קיודף
 םחובל חוץ פסורין המקלקלין כליוחנן

 61בעיר חובל לברא, תנא צק א"ליטבעיר'
 דם וצריך בהובל 6שנ", ת'ל ואם 6שנח,איט
 והא דוקא, לאפרו וצריך וטבעיר דוקאי'לכלבו
 אפילו 61ש6ע פטורין ח6קלקלין כל תנןאנן

 נ6י לאפרו וצריך 61בעיר לרם וצריךבחובל
 ד6חהב וברייתא יוודח' ר' טתנ" 61שניפטורי
 מילח ל6שרי קרא טראיצטריך דר-ש' 6-טר"ש,
 61דאסר ההב, בעלטא חובל האבשבת
 6בעיר ש-6 בשבת כחן בת הבערתרחמנא

 ותוספות. בפיר*ץ וע-ש הויב,בעלמא

 למישרי קרא מדאיצטריך בד-ח בטס'הנה
 הובל ל6ילף ל'ל ואית קמקשה'6ילח

 מילתא טלח ' נילף יבת, דחיא דלאטמילח
 איכא כחן בת בהבערת דהא כחן, בת6הבערת
 6ועם אש חהב אונו נ6י ווצבל נש6ח,נטילח
 כהן בת דהבשת הוכא כי וא-כ נ*6ח,נסילת
 6ינח ילפינן שפיר נמי כן שבת' דחיאלא

 6קלקל לענין וייל שבת, דחיא לאדהובל
 ליכא לרן* ההב חובל שיחא פיר*בחבורה
 בא התיקת 1חתם כחן בת טחבערתל6ילף
 גטילת של הקלקול ישבא פיווש הקלקול'בשעה

 את ש6תיך בשעח כחן בת בחבערתנשמח
 טפא רגע באותו טעיה' לתוך אבר שלהפתילח

 אולם כהף בת שריפת של טצוה חתיקוןבא
 בשעת בא לא לדם וצריך חובל שלהתיקת
 נש6ח נסילת של הקלקול .דחא גופאחקלקול
 שצהיך הדם של התיקק הוא ואח"כ 6קודמיהוא
 שנחבל לאהר אלא אוט חדם יציאת דחאל4

 66* חבלח בשעת ולא 6יניח נש6חתיסלח
 וע"ש' הקודם בדיבור התוס' בההא שכתבכמו
 הףש, 6מילח ל6ילף דוקא דאוצסריך חואלפיכך

 ילפינן שפיר בהבערה 6קלקל ליניןאבל
 התיקון, בא ההבערה דלאחר כחן בת6הבערת
 כחן בת בהבערת אפילי הבערח דלעניןפירוש
 בא הפתילח בישול של הבירח לאחרנמי

 לאחר דעלטא בחבערה נמי כן כ16חתיקת'
 חהבערח לאהר 3481 "אפרי נעשיתהבערה
 הבערה לענין ילפינן שפיר ילפיכך החיקת'ד(ש

 . לפן4ד צרי3ע כן כהן, בת 86כערתבעלטא
 בסק! חקודם שבדיבור התוס' דברי כונתלפר*

 וראיתי הף*. כה 61בעיר טחובל חוץד-ח
 חבר אחדק ש"ר חגאון של הדשותבהגושת
 ש3תוב דכמקא ההוס' דברי שטגיח'זציל

 טטח ויא התיקון בא חבערח דלאחרבטי
תהג
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 ההיקק בא חבערח דבשעת לחיות דצריךוכהב
 הגהותיו לפום כי דעתה לשף ירדתי ושת-*
 בא התיקון נסי בעלט4 דבהבערח לפרשצריך
 תרך כחף בת מהבערת ילפינן דחא הבערחבשעת
 שבדיבור גופא שההוספות כיון כך לפרשסצינו
 3ת5 ומבעירי מחובל חוז ד'ח בסוףחקורם
 וע-ש. חאפר בא הבערח שכלתח שלאחרבהדיא
 ססילח אפילו איכ נדולי אדם לי שאלדהבה

 וצריך בעלמא חיבל לסילף מצי ל8נמי
 חקלקול, בשעת בא המילח תיקון דהאלדם

 בזחי שנח אולם חקלקולי ל8חר באובחובל
 בא, הקלשל לאחר נמי מילח שהתיקתפשום
 דחא הפריעח, אל8 אינו דמילח התיקוןדהא
 מילח סצות קאם ל4 הרי פרע ולי חמלכל
 חמילח, את  דמעככין 811 ציצין ואפילוכלל'
 חקלקולי ל8חר 4ש חתיקון נמי במילח81'כ

 הוא והתיקק חערלחי בחתיכות הואשהקלול
 חוגל ילפען שפיר לפיכך שפרעי לאחרלאחיב
 סהבערת 1ל8 דוק8 מסילה דחיב בשבתרעלסא

 כנ-4 וכילעיל כחןבת

 עשר ארבעהפרק
 8'וץ פרגא בהאי תסר אסאי חם יקן *רש שנץמ

 הספר קושית פטלק שכוה לפיהני ליה מגעי ומהלוקהו ריבינוגרי
 וש*9' ברכהשארית

 חאסורי4 שרצים ששנח בגמרא, לא קיזדף
 חייב' בחן והחובל חאדןבהורה

 חיב, בהן חחוגל מדקתני חגמרא הכאקמדייק
 מאן עור, לחן יש שרצים חשמונח דבכלסכלל
 כר' בחולין דתנן חיא ריג-ן שמואל אסרהנא
 ל8 כאן עד רבנן, אפ'ת אסר ריח בררבח
 טוסאח' לשין אל8 דריג-נ עליח רבנןפליגי
 יש דל0לן פה"ם נמי רבנן שבת לשיןאגל
 שרצים סשסונח אהד הצד וחתניא עור,להן

 ריב"נ, דברי חחב בחן וחחובל בהורחחאמורים
 שם שמט לסח אל8 עור אין אוסריםוחכמים
 אובוץם והכסים קאסר הכי רבא אמרחכמיפי
 חכמים ח טי4ן למח אל8 כבשר מטמא שראין
 והכמים קאסר דהכי מתרז ב-ם ארא ורבכו"

 שסנח לסח שר אין טומאח לשיןאוסרים
 פלינק לא שבת ולענין תו וקיריךחכמיס'
 האפורים שרצים משמונח אחר חצדוההני8
 להן שיש בשרצים ח"ב, בחן והחובלבהורח
 על דפליגי חכפים והיע הת.ק אלסאעורות, להן יש שרצים שמונח אומר וריב.נעורות'
 חשמתח לבל לאו נסי שבת דלענין ס"לריב"נ
 תיק מאן 8שי רג אמר עורות, להן יששרצים

 גישתא' בהר דאיל חיא יהורח ר' 11ידברחחא
 דריב-נ עליח פליגי ל8 בחולין דשם חכסיםאבל
 גם שבת לענין אבל בלחחה טומאח לעניןאלא
 גחבריהא קתני שמאי 8-ח חגסראוק*יך עורותי לחן יש שרצים השסונח דלכל מודיםחם

 שרצים סשמתח אהד חצד דתני4*דלעיל
 ריב'נ' דברי חייב בחן ההובל בתורהחאשרים
 כיק שתני דבעי חוא ומחלוקהו ריב*נדברי

 הני וסשני שבת'  לעגין לו פהים נמידחכמים
 דגם' ה10גיא זהו ומחלוקתה ריב-נ דבריבאמת

 שהני שיך איך קצת לדקדק יז ישהנה דש* בפירשץחףש
 כיון ומחלקוהה ריב"נ דבריבאמת
 וחבמים להאי אהיי ססיק גופחרהנם-חהא
 נהי חכמים, שמע למח אל8 שר איןאופרים
 שייך איך סימ ',אי בלהוד טומאח דלעניןחאסת
 כיון ומחלקותוי ריב-נ דברי פקודםלמתני
 בני דחכמים לחאי אח-ז תיבף לחסיקשמוכרה
 ישח אש עור שאין חעפרים דפליגימחלקותו
 שייך ל8 קורם אפ" ממילש איכ חכמימישסנו
  דלענין נהו ומחלקותוי ריב-נ דברי חלשקלסחני
 עכ'פ מ-מ לה, מוקמינן אש גלהודשגת

שהא
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 לעגץ קאי דוח סחכר חמן ו"אא" סתסאהבר"תא
 תקשחישץחברחח* וא"כ לעמןוע?א* חהשבת
 קשה ,ף' לא כאן דעד 4ףמה ט-כץדע-כ

 רעץ דבף תף 9ה אם הבף"אלשע
 ב4ד ס4יש םי האמם אם שאאדליתו

 8חא ע-כ _וא.כ טומאח' לעגין עלט פליגיהוח
 לפרש צריכין הוח כה, שמרים וחכמיםדטסיק
 שפיר ואו קאי' טחלקווע בגי החכסיםשעל
 דאשכחן השתא אולם הברייתא' לשון קשחהוח
 וסכיש שבת לעגיז אפילו עליו פליג יהודחדר'
 בהאי לפרש לן ססיח מי וא'כ טומאה'לעגין
 שסע לסח אלא עור אין אוסרים והכסיםדססיש
 כיון קאו' סחלוקחו בני הכסים שעלחכמים,
 קאו וס5עתו יהודה ר' שעל לפרש שפירדסעיע
 חשתא תקשח לא ואיכ סיקרי' הכסים גסישהם
 וסחלקוהו ריבינ דברי סקודם דסתגי במאוסטץ

 וע'ש. לפרשכניל

 ה0פר לקושית השתא שפיר סתורז י"דלפום

 הגסרא גטר אסאי דסקשח גרכחשאץת
 סיבעי וסחלקותו ריב-ג דברי א'ח פרכא.בהאו
 חא אש" דרב אוקיסתא לבהר עד לסיתגיליח
 קשח סתני בר ור-א דרבא לאוקיסתאאפילו
 גסי הם דחא וסחלקותו, ריב-ג דברי א"חהאו

 ריב"ג על פליגי לא שהחכסימ סקודםתרציגהו
 גם שבת לעגין אבל בלחורי שסאה לעגיןאלא

 שביארחה כפי לו טוריםחכסים

 שלי היא קושיא לאו שביארתי כפידהנה
 ער פרכא בחאו דגטר חאו שפירדודאי

 דפליג דבריתא שהת'ק אשיי רב דתירץלבתר
 דאזיל יהודח ר' הוא וובת לעגין אף ריב"געל

 דברי א-ח קשוה שפיר השחא גישחא,לבחר
 לא דהשחא כיון ליה, סיבעי וסחלקותוריב-ג
 להאי דטמיק בסאו הברייחא לוות מידיחקשה
 הכמים שסגו לסה אלא שר און שמריםוהכטים
 וס5עתו יוידה ר' שעל סחפרשת דשפירסשום

 חףש. כנ.ל וכדלשל,קאו

 עשר שבעהפרק

"8
 ז"נח, "ייש-* ייישב שיץ

 עליו ושפרשיפ קושיח יואק ש5"
 שכשיוייץ

 רבה, דאמר חא על בגמראי ש" קכ-גדף
 לצורך לאוסור שסלאכתודבר

 ליח אותיבי סותרי חיתר של אהרחסלאכה
 טטלטלין שא בח יש אם דתגיא ססדוכח,אב5
 סגי הא איל אותחי טטלטלין און ל9 ואם9חח
 לצורך אלא גיטל כלי אין דאמר חיא גהמי'ר'

 ושוין כף העלי את גוטלין און איתיביתשטישו,
 רבא סבר לטל0לה שאסור בשר עליו קצבשאם

 כיון אוא, גחפיה ר' מני חא גמי ליחלשגיי
 הכל דרב סשסיח חיננא דב דאסר לחאדשסעח
 וע-ש כר טקום ל11 סייהד היג סקום להוסייהד עליעי דקפיד כיץ וסוהץ דירי בסיכימודים

 כולח. ה10גיא טוףער
 טגסרא הרשים ח'ג תיבח חר על יש"הנה

 טע8 דדוה כ18 ספלש תיבותבראשי

 כמו קאי ומדונה י4 דעל סשא ות5ע גסי,הני

 דבסדוכה דסובר סשום בהריא, ססיקשרש"י

 סקום, לח 1ס5הד קפידא בח אוכאגמי
 חףש, ולמרוכה לעלי דזמשהא חתירוץ שלחשפיר ואיי

 רשום שדיא ח'ג לחך ספרש התוס'שלם

 גמיי הא כתוב שהוח כח שהוא תיבותבראשי
 אלא קאו לא תירוץ דהאי דס'ל סשוםהזיע
 אבל קפירא דשיך הוא דבעלי בלחוד, עליעל
 דבסדוכה דס-ל המשר כרעת וחוא בסדוכח,לח
 כטו בעלי כטו קפיראליכא

 שסביי
 המרש*א

 יציש. ב' בעמוד דלקסן התוס'שעל
 כף לשרש לרשא הכריח סי לן' קשחדהנה

 דתירץ טמאי רבא ביח הדרדחשתא
 גאמיהי כר' אהיא דמדוכה שחברייתאסקוים,
 דבא ב" דהדר 8לל למימר סציע אוי קשאועור

 חששושחחשמשיןוי,,מן ),%
 '",.ין'%,"

 אייןהשייף ,י.,. 'י,4.,'.5',,היל



%ינ1 %י"56%ת4446%
 ע'א קכיר בדף תטגיא סססקנת טהןטץ

 דהאי ראסר ססאו לריא קמדהו ררבהבהריא
 סד51ה ואיל נישנית, מיים תתרת שדםמרוכח

 וש'שי הוא נחמיחר'

 רסש1-ח לומר נלפע-ר רשיי דית י"שבוכדי
 כיון חטנו כןי לפרש לרשץ דרהוקאחוא
 עלי גגי נהמיח כר'  ל*ט5 סבר אגמרחרמלשץ
 נמי רעלי הטי לאוקמיה ליח ניהח רלאמשסע
 נסר עכ'פ אבל לתרץי רסבר אלא נחמי41כר'

 הלכתא רלית רס'ל ע'כ 81ייט כףמלתרץ
 לאוקמי מלתא ליח דחיקא סשיח נחמיהכר'

 רלאהר סודח נמי רב-ח סח פת2יתיןחסתם
 רלח נחמיח כר' לטלטלו אסור בשר שייושקצב

 שה5רחתא כיון רש" סובר ולפיכך5הלכהא,

 לן למח וא-כ פלוגתאי בלא בסחם דשני הואנמי
 רמציט סיון כחלכתא ודלא נחמיה 5ר'לאוקמח
 5רבים ואפילו קפידא סמעם לח לשקמישפיר

 רחלכתו4אליבא

 הגסרא סססקנת רש" לרשת נסי יקשח1העי
 בהדיויו וא-ל לר.א קסרחח ררבאמאי

 גיכ לי נראח נחמיח 5ר' 8וא דמדוכהדהאי
 לר-א רודאו רש"' סברת לרהות רור' פזחראין

 זה, סחסת לדחיא רבת איצסריך שפירגופא

 דקנין הך אלא קאמי לא דל-א רוןחחט
 ההרת קודם שחן ומדוכח גלוסטראוסקלות
 נסי שהיא אמר לא רעלי ומחך נישניתיכלים
 חך ליח דניתא הףכ כליטי חחרת קודםנשנית
 כליסי התרת לאחר נשנית אפילו אםדעלי
 קפירא ש"ך וראי רבעלי רס-ל סשט ע-כוהייט
 ס-ל בסדוכח ואפ-ח ופזורה רירי בסיכיכמו

 ע-כ והייע נשנית דוקח כלים התרתרקורם
 ליח ניחא לא רה2י מיר5י ובכל רבסדוכחמשום
 שפיר ליידיח ולפיכך קפירא' סמעם בדולמימר
 לרבריך אפילו וא-ל רבח ליח רסרהתהאי

 ראיח אין אפ-ה כלל קפידא שייך לארבסדוכח
 סציע רשפיר טיםי חתרת קודם נשרתשהא
 כהלכחא דלאו אע-ג נחסיח כר' ראתיאלסיסר
 לן איכפת לא סחני' ולא היא רבריתא כיוןס-ם

 אבל רהלכחא' אליבא ושלא נחסיח כר'לאוקסי
 לסימר סוכרחין דאין רשא סובר גופאלרבא
 כית היא, נחמיח ר' סרוכח רחאי רס-לכלל
 קצת קפירא נמי בסר51ה ו~חך גסברארסצר

 בזה רשץ כוונת לפרש לי 2ראח כןוכרלעילי
וש*ש.

 ובוח זה' או*ן על ראבי ה*רבא נותה ל5רש לפע,ר ר"וק שאץמה
 ו4 בסווט לן יקשט וסאי ומקשים מחי הקושטה גל מסולקעח

 ר טיש בטתי יע קכץדף
 י8"

 נפחא
 כר*א חלכח גלוהח ריש רייאפתחא

 טקקין דשרן וסובר רסשנתיט חכסים %רפייג

 סהסתם עסרם רב סתיב ות*י, קשוראאיי
 שפוקקץ לסדצ .ומדבריהם רחנן דלקסןסשנח

 רשתך סאי עמרם לרב אבח איל בשבת,1ק1שרע
 טגרר 2גר חיא, רסתפא משום מינחרקפותבת
 א.ל חיח, סתסא נמי ט"א געירובעה2שנית
 רב רפעשח סשום הוח שדיפא סתמא הוראפ*ח

ועיש.
 ליח רפריך חא על מקשח ב*א חספרד,בה

 חיא סתסא נמי חננרר דגגר מחאאב9
 והסתם שחפחלוקת היכח כל רק""ל כיץט"א

 כסתם שהלכח אמרינן לא פסכתות בחריש
 בזח גם רס-ל אפשר בלחוד, יוחנן ר'זולת
 כסבואר לאי אסוראי לכולהי אבל כהסחםחל5ה
 והאמר בריה ע-ב פ-א בדף רלעיל בתא'בהדיא

 מנגר חפרכא זו סאי טףכ 1,הש. יוהנןר'
 כאן הוא שחסחלוקת כיון הוא סתסא נמיחנגרר
 כסהם הלכח אין איכ בעירובץ שם חואוהסחם
 כאן נמי דוא לסדנו וסרבריהם של חסתמאאבל

 זה כסתם חלכח לסיפר ק אית ודאימשויח
 סינה' עסרם רב ליה רקסותיב חאי שפירוא*כ

 הנ-ל' חספר משיחק
 רכל סתרןי טפא 11א הג'ל שהספר טםרהבה

 חחומרא אפילו לחומרו4 טששהסתמא
היא



פאברץן צקטשפבטעי

 אהל שהחוספת הכא כמו ורבנן ב**רמא

 האי בזח ליחא נסי ירבנןי חומרא ועאארעי
 כסחם הלכח אסרינן לא סס' ובחרי וקיי*לכלל

 ונגר ס8א אביי ליה וקפריך האי שפירולפיכך
 הא ס"מ ש* ועטן היא סחסא נסיהנגרר

 נרגא ביה שוי יהושע ענף שהספרראיחי
 בחולין י ופרק סהרא"ש בהייא ראיהוסביא
 הוא שהועסרא היכא ורוקא בהייא שםשכחב
 להא וליחא ואסרינן הוא ואורייחאבאי*ר
 כחסחם' הלכח אסרינן לא סס' רבחריוקיי*ל
 שפיר ורבנן באיסור הוא שהחוסרא היכאאבל
 וא-כ כסתם, הלכה הוח לא סס' ובחריקיי'ל
 ואביי הפריא זו מאי לווכתא' הקושיאהורן
 שהיא ייט היא סתסא נסי הנגרר ונגרמהא

 וכיון וכולשיל' כאן הוא והסחלוקחבעירוביף
 הוח לא א-כ ורבנן באיסור רק היאשחחוסרא

 בחולין ישם הרא"ש ישת לפום כהסחםהלכח
וע-ש.

 לועת חפילו קושיא 8ך ליישב כריאולם
 וקשיא סאי להקיים לי נראההרא-שי

 עמרם לרב למפרך ראביי ס"ו איך לכאורהלן
 יומח איע הא היאי סחמא נסי הנגרר ונגרס8א
 לסונו ומובריהם של סחסא למאי סחמאההיא
 נשנית לסדע וטובריחם של סחסא רחאיוהכא,
 סחסא ההיא אבל כלל' פלוגחא בלאבסחמא
 פלוגהא הכר גם בחוכה נשנית הנגרררנגר
 ולא וס"ל הח"ק על פליג יהווה שר' סחבצוו
 ושם הח"ק אח רבי ש:חם מח נהי וא-ככר'א'
 בכסח כמבואר רבים כסו דחשיבא כר-אוס'ל

 סיילחין בסוף ולקסן בתוס' נסי ועייןמקומות'
 אלא 11 סחם חשיבי לא ס-ם ע-ב' קנ.1בוף
 לפחסא חשיבי לא אבל יחיו, לגבי רביםכסו

 בלא חשנויח בעלמא סשנה סחם כמוסעליא
 נסי ועיין נסי, יוחנן ל5' אפילו כללפלונחא
 לוסויא אביי סצי איך וא-כ ביצה' ריובחוס'
 וכולייל. היא סחמא נמי הנגרר ונגר מהאולספרך
 11 מאי להקשוחי יש נמי בלא-ח אפילודעדך

 ונגר הת'ק אח רבי וסחם מאיהחועלת

 ייט רבים כמו חשובח לודוח 18י כר-אהנגרר
 פלוגתא הכר את נמי סחם והכא בסונחדשכ4פ
 הכא 8יקחני חכסיפי בלשון ג"כ יהודה ר'היינו
 פוקקין כך 51ין כך 5ין אומרים וחכסיםבחדיח,
 ומאו רבים, לגבי רבים דהוח נסצא וא*כבוי

 היא סחמא נמי הנגרר נגר הא למפרך'שייך
 כמו ור"א הך וויע חתיק את התם וחשיבבסח

 וקחשיב ל4ופך הוא דהצח ובהמשנח כיוןרביפ'

 1צ.ש. הרבים הועמים כו4ו יהורח 5' אחנסי

 פיכח בה"י "בט ייינת יפרש * י"הולכן
 מאי  עמרם ליב אבי קא-ל דושיהיה
 ססחם" נפ"" יצחק י5' ייה יקמיתיבישתד
 הפונה סן ולא דוקא למדע וסובריהםשל

 שההכסיפ בהויא יחדנן ייט חא טפהידהכא
 נפהח יצחק ר' סצי איך ו,ףכ ר-א' עלפלי1י
 ליה קמוחביח לא ואפ"ח כר"א, חלכחלםפסק
 יהאי ייון למימר, וסצינו משום והויעמינח'
 ובי אפתהא כר-א' הליה נפהא יצחק 5'דררש
 ריש ובבי וכטן כך' דרריש הוא גלוחאריש

 שבת' בא"ערי וסדתלי צנדא שייחיגלוחא
 כר*א שפ וריש פעסא סהאי שפיר אפשראיכ

 אפילו ליח ומוהבת פרכת אמאו ואיכלחומרא'

 חוחא הא למרע' ומדבריהפ של סהסאסחאי
 את וסהם הנגרר נגר של סחסא נסידאית
 814 סכ"ש א-י רבים' כמו להיוח כר-אהח-ק

 כריא הלכח צכ"פ ופסק האי השהאשפיר
 ומ1לזלי עבדא דשכיוף גלותא ריש וביאפחחא
 סחפ נמי ייא את עכ'פ דהא שבח'באיסורי
 לך הוח לא בודאי ואיכ רבים' כמולהיוח
 דרריו* סח נפחא יצהק לר' ולמוחיבלספרך
 ומושיהם של סשנח מסתם אפי' כר-אלועסרא
 עפהם רב ליח קסחור ולוזכי נמי'לסוע
 ומובריהפ של סתמח חאי ה5י אפילווא-ל
 פירוש רב' ומעשח משוא היא עויפאלסונו
 רב' שאםעשה סחמת היא שזיפא וסחמאכיון
 ח-ל לא נמי גלותא ריש ובי אפחחא אפילוא.כ

 הסתפ את ולגרע לחייא כר-א הלכחלמפסק
 יוזכמים שששאו המצשה עם ע1ר הש~ץ'מינח

ורלא



נרץן *רקטשמבטעי*
 חוא בריא שדרשת ממח ואתח כריא,ורלא
 לקולא החכמים ש1שאו המ1שח את לגרעדאתא
 ין עשאו, כהוגן דשלא ולמימר כר-א'ודלא
 חקושיות כל מסולק ממילא ואיכ לפרש'מצינו
 עפרם דרב הפרבא ליצם לא דאבת כיוןדלעיל'
 ר' ררריש חאי הוא דשפיר ולמיפרך לפלוגיבא
 אלא כר"א' דחלכה משום מ"א נפחאיצחק

 אמאו 1פרם, לרב חש דאבי ה*רכאאירבא
 נפחא יצחק דר' הא 1ל למפרך דוקא ליההוצרך
 שט" שהיא לסדנו ומדבריהם של משנחסחסתם
 גופח דחכא המשנח מן אפילו חא סכילתיףבסוף
 חבר את רבי ששנח כיון למי*רך מצי הוהנמי

 בוראי א"כ חכמים, בלשון בחדיא דריא*לוגהא
 וכרלעיל' כריי אלא כריא הלגה דליתמשום

 עשר תשעהפרק
 יכא יל הגיעיא ו8ייושי 8רשב-א 8יושי קשא *שג שנ,םפ

 וע-ש' לגגון הוא לשע'ר ובעו,היהכא,

 "קסן את מרחיצין בגמרא' ייב קידדף
 חמילז4 לאחר בין חמילח לפניבין

 אומר ראג-ע בכלי, לא אבל ביד 1ליוומזל*ין
 לחיות שחל חשלישי ביוס חקסן אתמרחיצין
 לשון זהו וגר' השלישי ביום ויחי שנאמרבשבת
 רישא אמרת וחא הגמרא וקמריך ואיש'חמשנח
 אמרת וחדר כדרכו, אפילו ומשמ1מרהיצין
 יחורה רב בכלה לא ~שבל ביד 1ליוומזלפץ
 פירוש קתני, כיצד תרווטהו אמרי ב"אורבח
 ביד 1ליו מזל*ין ה5נו הקסן את מרהטמןייצד
 רבא אמר אלא קתני' מרחיצין והא רבאוק*ריך
 וסזלפין ראשון' ביום בדרבו חקטן אתמרהיצץ
 דרבא, כוותיח תניא חשלישי' ביום ביר1ליו

 ובעם שדריה ראשון ביום חקטן אתמרהיצין
 ראב-ן בבלי' לא אבל ביד 1ליו מזלפיןחשלייי
 אע*ע השלישי ביום הקטן את פרהיציןאוסד
 ביום ויהי שגאמר לרבר זבר לדבר ר"רהשאין

 לדבר, ראי' שאין אעי* מאי וגופר'חשלישי
 הויא' בישרא סליק לא דגדול משוםדא*שר
 לטס" דאתא חחוא ח5א, בישרא סליק קסןאבל
 אגא ואמר רבא איחלש בשמעתתי', ואורידרבא
 רבנן ליח אמרו לי, למח דסבי תרגימנאבחדי
 מתניתין לחו אמר דסר, כוותיח תניא וחאלרבא

 מרחיצין אומר ראבין מדקתגי רייקא,כ11ת"ה1
 ת-ק בשלסא א-א חשלישי' ביום חקטןא8

 סרהיצין, דאב,ע דקא"ל הויע קאמרסולפץ

 ראוון ביום קא"ף מרחיצין נמי ת-ק א.אאלא
 אומר ראביע חאי א"כ השלישיי ביוםומזלפץ
 ביום מרחיצץ אף חשליוי' ביוםסרהיצ'ן
 הגמרא מסקנת זהו למימר, ליח סיבעיחשלישי

 ועיש.דהבא
 חידווף וכן הרשביא "עישי י-"רהנח

 דרבא' חדיוק זו מאי מקשים,חגרעיא
 דראכ"1 מראיצין אף המתניתץ תני דלאדכיון
 דחזינן ביון הא דיקא' סבי דהני כוותתהוע*כ

 דליכא אלמא בדראב"ע מרהטמן אף תניק_שא נמי דרבא כוותיח דתניאשהבר5והא
 בקושיא נשאר הגרן"א הידושי וחנח קפידא'בזח
 אית דססחמא סתרץ הרשב-א ו~דדושף בצ14'זו

 ותני חברייתא את שבש לבסוף דרבאלמימר
 ווףש. בדראב"1 מרהיצין אףבח

 נראח ולכן כך, לתרז הוא גדול שדוחקוכיון
 מאי לרבא תקשח לא דמש41חלפ1-ד,

 א5נו בדראב"1, מרחיצין אף תני לאדברייתא

 להאי ברראבי1 בחדיא מסיק שחברייתאכיון
 סשום 1-ב והטט כו/ לדבר רא5 שאץאעי*
 הייא, בשרא סליט לא דגדול סכרא הךדס4ל
 מסילא וא,כ ואיא' בישרא סליק הואוקטן
 מביום ספי מסובן ראשון גיום חקטןלדידיח
 המילה לאחר תיכף ראשון ביום דהאחשלישי'

 ש5ך, השלישי וביום 58א בישרא סליק שטךלא

 שמראיצין בהת"ק הכרטחא דקתני חשתאוא"י



 ז רץב " פח תש עי מב
 ראב'ע זינ כררס' אפ" ראשע בי"ס חקטןאת

 השל"ף ביוס ץ כדר חקטן את מריצץדקאמר
 את סרחעץ הראשט שבטם כ"ש לדט"חבוחף
 על לע"ד בא לא ולכ כיכהחקסן

 כדרכה מריצץ נני חש*שי בעבם שאףאלא חת-י
 לרתיח דמרחיצץ ועא ודאי ראשת מוםאבל

 סרמצץ דאף משתמע וףט וסמיאמרכה
 יטי בתארע מיק ייא מת ' "מטחים אההד* אלמלאתממטהשלעי*אדיסר

 *פ %כ *בה ריח שאץאלס
 רס*ק שא שקסן מח סמח לפי דילימח
 דס'ל לרידיח הוכהח ליכא וממילא חייא'בישרא
 השלישי מביום טסי הקסן מטכן הראשוןשביום
 שביוס חן שוין תרוו"וע כגדול כקסןדאסשר

 דכתיב' הקרא כמשמעות טסי מסוכןחשלישי

 שסיר וא-כ כאביפי כהיותם השלישי ביוםויהי
 נמי דמתניתין שהת-ק איתא דאם רבא'מדייק
 קאמר' ראשון ביום הקטן את כדרכומרחיצין
 השלישי ביום שאף להוסי" דבא וצאוראב*ע
 אף בודאי א-כ כדרכו, חקטן אתמרחיצין
 אלא אמר דלא דחשתא למימר, ח-לסרחיצין

 למימר איכא שסיר חשליקף ביוםסרחיזמן

 הוא דוקא השלושי רביום ולמימר אתארלסלוגי

 דלא וכיון חראשון' ביום ולא בררכודמרחיצין

 דיקא טבי דחני כוות"וע הףכ מרחיצין, אףתני
 הקטן את שמרחיצין כלל סובר איןשהת'ק
 הינו מרחיצין כיצד קתני' כיצר אלאכררסה
 נמי ראשון ביום אפילו דוקא ביד עליוומולפין
 בא לא רראב'ע בדראב'ע' אף תני לאולסיכך

 רמרחיצין ווא בלחור השלישי דביום לומראלא
 להת-ק נמי דמודה אסשר הראשת ביוםאבל
 מרחיצין אף לשון ומאו ביד, עליו מולפיןדרק
 אטרי לא שהת*ק כיון בדראב'ש למימרקייך
 דראב'ע נאסר אפי' ובאמת כלל' חשלישימביום
 ובין חראשון ביום בין מרהוצין דתמידסובר
 אלא קאמר דלא חשתא מ"מ חשלהף'ביום

 למימר שייך לא חשלישי' ביוםסרהוצין
 כיון השלישי, ביופ מרחיצץ אף כללבדראכ-ע
 ולראב-ע כלל, השלישי מיום א"רי לאשחתיק
 שלישי, ליום ראשון יום בין ליח שני לאגופא
 השלישי ביום מרחיצין אף חלשון שייך איךוא-כ

 וע'ש. ל"שב כנ'ל בדראב-ע'למימר

 ר ה וא מ י ר ש עפרק
 וסקשה סאי המרש,א לקושא-ש בפש'טוה ל"שב ל(י שנראהסה

7-(ין"
 וע-ש. הפשם ע'ר והוא דהכוי4 התוס4

 בני תרי הני על בגמלא, יב קמיבדף
 שע-פ דאבן במתניתין'דקתני

 במעורן וכן נוסלת, וחיא צדה על מטחהחבית

 דאסרינן נופלות, והן הכר את מגער הכרשע'ג
 בסניח אבל בשוכה אלא ליש רב אמרבגמרא

אסור.

 ומשני לי, למח דלב תרתי הטסא "יגישולכן
 סירוש דאתמרי ווא חברתח מכללדחדא

 אחדא אלא ל"ש לחאו רב אמר לאדבאמת
 דאתמר, חוא מכללח בבא אירך ועלבבא,

 לא טפח מתניתין ועל התוספ411 קמסיקואח-כ
 חך תני היה ואי מזים לי, לסה הרתיתקשח

 משום שוכח דשרי הוא באבן ח-א בלחודדאבן
 פי את לכטות דנתנת הוא דלכיסוי טפידנראח
 שיך דלא הכר שע"ג במעות אבלהחביות'
 אסור, נמי בשוכח אפילו אסשר כללכיסף

 לנער דסותר דגר שע'ג במטת גםקמ"י
בשוכח.

 הבבא ליתמ דא'כ המרש*א, הרגישדלזה
 בלחוד, חכר גבי שעלדמעות

 ומכ4*
 מותר דודאי לכיסף, שזעא טסי שגראחבאבו

 בלא דמתניתין חמרקףא קמלחיק ולכןבשוכחי
 וע*ש' קתני 11 אף11

 בחדיא יחזינן י'ת פשיט' ז"א לשע'דחולט
דר'



בתן כא פוקשגתנטע,4זי
 ע-פ 4בן הניה שאם חחבית, שע-פ באבןבסניח טפי ומקיל ע"ב קכ"ח בדף לעיל פליג יוחנןדר'

 חחבית 4ת לחסות 4פילו צריך לאהחביה
 סוהר נסי בידים 4פילו אלא נאלהשתחא
 דבסח חחבית, סן וליטול חאבן ~שתלסלסל
 וע-ש, לחבית כיסף נעשח ה4בן אתשהניח
 4וא 1גתר511ח1 חכר, שע-ג למעותחבית שעפ'י 4בן חדין דסשוה לרב בור4יוא'כ
 וראו לדידיח 8-כ סבשויח, ספי במניחד4סר
 דאבן הבב4 גם סתניתין דקתני חאי הז4שפיר
 שז תר511ח1 מהניהין דקתני חשת4דדוק4
 דתנינחו, הו4 סחת4 בהד4 דססתסא לרבדס-ל
 במגיח 4סור וד4י הכר שע-ג דסעות היכאוכי
 חוח לא 4ם 4בל בסניח, 4סור באבן נסיכן

 4פשר בלחודי חבר שע'ג דסעות חך אלא!-וני
 בעינן חבית שעפ,י רבאבן סובר הוח נ0יררב
 להטות ש4פילו סבשוכח במניח טפילהקל
 4ת לטלטל 4פילו אלא צריך, לא נסיחחבית
 סעים במניח, סוהר נסי בידים לחדואחאבן

 ר' וכסברת לחגית כיסף נעשח זודבחנחה

 מידי תקשח לא הער 4% ואיכ דלשילייוהנן
 ר4בף חבבא נמי דתני4מ4ף

 דבמניח דס-ל רלייל יוהנן לו" 4פילו נמי1כן
 ד4יצטריך ד(4 שפיר נמי טפי דקילב4בן

 ה5ע שוכח, דין סשום דאבן חבב4 גםלסהני
 האבן 4ת לטלטל 4סור עכ"פ דבשוכחסשום
 נאלה ושתהא דוקא צדח על להטות 4ל4להדי4
 ר4בן הבבא 4ת כ% תני הוה ל8 ד4פססילא,
 חבית שע-פ באבן ד4פשר למימר סצינן הוח4י

 ש5ך ל8 דבשוכח מוי להטות ה-שבידים, להדי4 האבן 4ת ליטול סוהר נמי בשוכח4פילו
 נר4ח דעי-פ סטעם ס'מ לחבית כיסףשנעשח
 ב4בן ח'4 יהכא התוס' ויסברת חחביתככיסף
 סשת לדין חאבן דין את לחשוות כדי שיכעי-פ 4-כ דאבן, להך גם דקתני השת4 4בללחדי4, ה4בן 4ת ליטול דסותר נסי בשוכחאפילו
 לשין דעכ-פ ולמימר שוכח לענין הכרשע-ג
 ולפרש ל5שב כנ*ל בידים, להדיא לטלטל4סור נסי 4בן 4פילו דבשוכח שין תרווייהושוכח

וע-ש.
 תעי. בשה דרישממוס' לדירי יהכ4 ההוס' מיירי הקשה שלא ולישב לפרש לי שנואהמג

 בש"4 דתנן סשנתינה על ש" קמ-גדף
 עצשת חשלחן סעלמנכיחין

 וסנערח, כ61ה הטבלא 4ת ססלק ובה"8וקליפיף
 ר-נ ס5תי דלש חא התוספות ויתבבסוקצח, יר'ש לקולא וב-ח בסוקצח, כר-י לחוסרשוב"ש השיטחי סוחלפת 4מר דר.נ עלח בנסרשואסרינן
 עדוטת בסס' סתניא דלא ססח לרבריוסייעת4

 סתני4 דלש בסאי טפי אוז-!מי מאיפירוש סחאיי חאי שלמיח דמאי סשום חתם, דתנןב-ח והוסרי ב-ש סקולי חני כל בחדי סתניתיןהך
 סהסהני' ב-ח וחוסרי ב-ש סקהי בחדיבעדיות
 לחומרא, וב-ח לקולא ב-ש רסתניא גא4דחכא

 סחהם. סיוע ליכאושיכך
 התוס' סדבר! סתירח דחוח הוא ייאירהוהנה

 יט ביצח שבריש התוס4ת לדמףדהבא

 סעדיות, סיוע בהריא התוספות דכתב ב'בעמוד
 1"וח כ%, סייעתא סזה דאין כתב והכאוע'ש, לחוסרא וב'ה לקולש דב"ש סח סשניות חניכל בהדי בעדיות סשנח חך סתניא רלש משוטויא דהגא הסשנח שיטת שסחלקז בסח דר-נשחטעם

 אחדרה דטתרןכתלתי
 ל8 כאן דצד מידי, תקשח לש באסתא1לם

 דסעדיוה חכי בביצח חתם התוספותכתב
 שעיקר בנסר4 חהם דסליק לבתר 4לאדהכא, הסשנת שיטת 4ת דסחלקז בם4י לר-נ סיועחוח
 שהסתם סחמת הוא דמחליף בס4י דר-נחטעט
 כו' הנגילה ואת הדלועין את רסחתכיןסשנח
 ולפיכך בשבת' דשרי במוקצח כר-ש רביסתם

 ר!צא הסשנח 4ת להחליף לר-נ ליחהכריחו
 שלח כדי כר'*, במוקצה לקולש ב-חשתהא

תקשה



 ן ר"ב נש פחשם עי טב
 הלכח ק"-ל פשש-רהא אחלכחא הלכחאחקשח
 כב'ח שהלכח ,דהל 1פי וכן פשנחיכסר"ם
 4ת לחחליף ר'נ וענרח ולפעך ב'ש'5גבי

 רר*נ חטעם הוא זח שכל וכיון רחכא'הם*נח
 חאי שפיר וראי א4ב רשם הגמר4 פסקנחלפלם
 נמי דעדיות רמחהיא לסניף, ג"כ החוס'דמביא
 לא ד4ם פשום הר'נ' לחך שפיר סטעח4הוח
 איכ ליח' סייעחא נפי דעדיות רמחהיחנ4מר
 חוא אמאי להקשות הרין לבעל ישאכתי

 רפחתכין משנח הסהם משום ואידמחליף'
 פחא חא אולפי מאי שכ-פ א'כוכדלעיל,
 ליח אילפי בפאי ה"נו דשם' חתוס'כקושית
 שמחסת ב'ה, לגבי רסחתכין משנה הסתםלר'נ

 דחשיבי הוא ודאו ב-ח הא רפחליף, חוחזח
 בבכורות שזוי וכסברת פשליח לסחפאטפי
 חהום' הוצרך ש-כ ולפיכך 11"*' ע-ב ל-בדף

 תרתי דאיכח דחשחא פשרטת. הסיוע שםלחביא
 חשחא תקשח לא דעדיות וחך רפחתכיןחך
 פהניתין של חשיטח יפהפך אפאי כלללר-נ
 כלל פביח שלח כיון דהכא בגפרא אולםרהכא.
 הוא בר רפחתכין הך שפחפת רר4נהטעם
 שטך רלא העספוח כתב שפיר 4.כרמחליף
 רעדיות פההיא לר*נ הסייעתא כלל הכחלחביח
 לר-נ סיוע ליכא ב4פת להוד4 רפעדיותכיון
 הא 4ולמי פאי למימר מצינו דשפיר כיוןכלל,

 סניל. כרלעילפהא

 דשנים עשריםפרק
 מימרא יהך דקפ-5 מאי יוחנן ר' גותה יפרש שנ-5טה

 הגר5-א 5קושיה יפשיסוה חוו"א מתודץ יהא ונוה 51-ש'יהכא

 5פירש"" ימקשו-זנטאי

 עושין ואין פשנתעו של בגפרא י'ב קמ-זדף
 חכ4 אמרינן ט, ב*בתאפקטוזין

 ביר אבל בסם אלא שע לא טחנן ר' עלחראמר
 אסור בחול אף 4ופר נחפיח ר' ותני4פותר'
 רחכח. בפירקףי וע*ש אוכלין, הפסרמפני
 בשבת דסתניתין כיון לדקדק' לן י*1-ןנה

 בהך יוחנן ר' לן חידש סאי א-כ4יירי.
 בסם רדוקח פוכח גופא ספתניחין רח4פיפרזמ
 אסור נמי ביד 4ל4 דאל-כ סותר' ביד4בל
 דביד כיון נחמיהי כר' 4וכלין הפסד מטעםוע.כ
 ודאי אלא כלל, ססנים שחיקת פשום. שתךלא

 בשבת איריח סאי וא-כ אוכלין' הפסדמטעם
 חול' ופ-ל שבת פ"ל 4וכלין חפסר מסעםחא
 בסתפ4 ע-כ *בת גבי מתניתין דנקט כיון4לא
 חיד* מאי וא4כ ביר, לא אבל אסור בסםרוקא

 וכרלעיל. יוחנןלן.ר'
 בא ל4 יוחגן שר' לפיפר, לפש4ר נראהולכן

 לכתח-לח אטילו מותר דביד 4לאלחדש
 איסור ליכא רביד אלא פשתסש לארממהניתין

 פאים הגדרח שיך רבסם סשום בסם,כפו
 אבל גדרח, חך שייך לא וכיד סמניםשחיקת
 פטעם לכתחילח שכיפ אסור נמי בידפ*פ

 סוף קכיג בדף לשיל ר*נ וכסברת גבר4דמתקן
 נמי ביד אפילו וראי ידידיה ופסיל4 וש-ש,1'א
 בסם מ-ל גברא מתקן של טעמא דמהאיאסור,
 התם ר*נ סזה נמי דיליף הוא ובאפת ביר'ופ-ל

 וע'ש. אסור ב*בת יעקיראיסובי

 4פילו פותר דביד יוחנן ר' הכא קפ'לדלכן
 גבר4 תיקון בזח שיך דלאלכתחילח

 פטעם הוא 4סור רבסם הטעם ומפילאכללי
 פתקן של פטשם ולא סמנים שחיקת שלהגזירה
 ב*בת יןקי איסובי לדידיח ומפילא כלליגברא

 פותר.נפי
 הגרע-4 קושית השתא פהורץ יהא והדלפום

 ובן רהכא א*-ס בגליון דהנחבפ*ישת.
 דלעיל ספירש" פקשה חגרש-אבחידושי
 ב, 1פוד ריש קכיג בדף דשם רהכח,אפירקףי

 משום בשבת אפוקטיזין איסור הטעםמפר*
סתקן



זן
 ן יץב כב פוק5י~ון י ע 5ב ני

 להריק כדי אל8 ששח שאין ואפילוסתקןגבראי
 והגש וע*ש" אסור נמי הרבח אח'5 שיאכלסשיו
 זחיקת וס*ום לרפואח רדסי סשוםפירש-י

 וע"*' סקשח כןסמנים,
 דואם בפ*יטות, ניחא שביארתי ישאולם

 שסביא דקאגרנן הוא דרינ אליבאלעיל
 אסורי נמי בשבת ימקי דאיסובי הוחסזח

 אפיקטהין של אישר חטעם ע-5 לדידיחממיל8
 ליכא ינוקי באישבי דהא גכרא תיקון מזוםהוא
 סשופ טעמא חאי זולת לאסור אחרינאטעמא
 דפירוש'י ה4ה שפיר סשויח וש-ש' גבר(יזסתקן

 גגר4 סתקן סקעם אפקפהין של חסעםהחם
 הכא שלם קן, למימר דבעונן אוא לרינדעיכ
 בסם דדוקא לאשסשינן אל8 אימ יחנן ר'לן זהטו* מה ד5ל ורה קימינף עהנן דר'אליבא
 לכתחילח, אפילו דשהר ויא ביד אבל108ר
 31דלעיל, כלל גכרא הוקת בזח *יך דל8סשום
 ס*ום בסם איסור 5א~עם שיכ לדידיהוא.5

 סמנים, *חיקת אי5ר וסשופ חואדלרפועח
 ואח לפרש רשא דו4זרך חאו *פיר וראולחכי
 ולת*ב לפרש דעתי עניות לפי לי נראח כןכף

וע4ש.

 וע.ש. ה5וט ע'ד הוא בעז'היייתי יע-ש א5ה רקאש 5אי על שע4א חיחה לה5יח לק5 שג?א
 רבא 8-ל ב', 4מתי שם בנסרא קמ-חדף

 סספקין ל8 תנן ל8גה, חנן רבבר
 ח~ינן וקא בהט. מרקדין ולא מט5חיןולא

 א4ל סיר" 1לח להו אמרינן וש הכידשבדין
 ליתוב ל8 רבח דאמר חא ולטעמיךאביי
 חפן ליח מגנדר דילסא דסבואח אפומאאינש
 חצביא דשהבי נשי הני חדנן וקא לאתף"ואתי
 זוגגין *יהיו שטב י*ראל לבמ חנח אל8סידי, 1ל8 להו אפשנן 1ל8 דסבואח אפוסאיתבן
 בביצח הוא סוניא הך וכן ושיי' סרדץ יהו1ואל

 עיזג ל'דף
 לשון על קסתסח חגדע-8 בחידושירקנה

 רב בר רבא ליח שאיל דלא מ5מ דאטודרגה, מהא אב5 ליח דקמחדרולטשסיך
 דשבדין דהדנן אמאי דרבח סלה8 חך עלחנן
 % חיח צריך לא מייה להו אמרינן 1ל8הכי

 במהגיתין דהנן דאיסוי סלה8 הך עללשאול
 כיץ סטפחין ולא סספקין דלא חא ודאיהא
 עליהו בודאי 5-8 בסחניהון דידהו איסורידתנן
 1ל8 הכי דשבדין דחזינן אמאי לסשאל ח-לטפי
 דר5ה סלתא על מל*אול ממץ, ולא לחואמרי
 זו ומאי בבו"ה8' 1ל8 גסהניחין שזאינח
 וש'*. הגרע.8 זם מתסח כן דקא4ל,ולטעמיך
 לחעם דל8 לומר, רועק אין לפע-דאולס

 דושי דהזינן 5אי ושור דרבה, חאם אמי5ק
 אפומא יהבן ואזלין חצביא דזקלן הואנשי

 על שאיל דאתח שי כךי הוא וכונתודמכוא41
 הכי דעבדין דהדין אסאי דסהניתין דמייםהני
 למ*אל אית טפי חא פידי, ולא להו אשינן%א
 ולא לח אפשנן דל8 אסאי דרבח סלתא חךעל
 דברים בהני אישרי טשם *כל כיון דהאסירק
 אימ דסהניתין כו, סטפחץ ואין סספקיןחרן
 וע4*, *יר כלי לתקן קאתי שסא ס*וםאל8
 לומר *מצימ סח חוא סע*ה סחוסר עכ-פוא-5
 הנקףם כל ל8 ועוד דסדכר, ושש והכי אדהכיבזח

 גזח סתסח אחח ואפיח *יר' 5לי לתקןיכ1לים
 1ל8 להו ש5רינן ולא חכי דעבין דחדנןאסאי
 מחסת *יבא היא רהוקח *ח**8 אץ4גסיד"
 דרבח בסלתא דחדנן אשמ ולששל לתסיהלך ,ש" וכי* 5-* ח-5 *יר, כלי תיקץ ליריזח
 סידי, ולא להו אסץנן ולא הכי עבדיןדנשי
 בזח סחוסר אע דרבה גמלתא אישר חטשםדהח
 דמדסו, ועא והכי ערהכי למימר 5ללסיו~ח
 לן שה בהעף הכי, עכדין גברי אם אפיויוא-5
 לקץ אחי סצי דבקל 5יון לה ולמסוףלמגער

 עבדין דנשי שר דחדנן ה*תא ס5**איסורי
 דהא בהה ולמיסהא למגער לן הוה בודשיהכי
 וש להו אפשנן ל8 ואפיה קלות, דעתןנערם

סי,י
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 דלא ופהניחין וגרים ב8גי אמאי לתסוהי נמי שוגגין ישראל שיחיו יסשב סשש חףכסהיי
 הפשט. ע"ו ויא ולפע-ד לפרשי כנ,ל בהה סחינן לך לית גופא טעמא סהאי א.כ סויוע, יהיוואל

 1ארבעה עשריםפרק
 להקשוה המרש"4ש דהרגיש מאי גפשיסות  להשב לפע(' שנואהפה

 ת"."פ

 ~תח רא אסר בגמראי שיב קנ-דדף
 6ביא וטכיתי כלי טשנחבהסתו

 החבליב:( ומתיר תחתיח שניח אסת"כרים
 תנן אנן והא פריך וקא מאליהןי נופליםוהשקין
 בשבו-זי הגיטלין הכלים את נוטלבסתניתין
 קרני של וכוכית בכלי רזה אמר כיוסשני
 כללי בשבת .(וויא ולא מאוסים שחןאומנים
 וס*ני סהיכנוי כלי קסבטל 1"א הגסראוקפריך
 בהמתו היתה סתיבי ווטריי בשליפיוסיירי
 והשקין החבלים סתיר ועששיות טבלטעונה
 סיירי במלסא וסשני שסשהבריןי אע'פנופלין

 רחכות 151כיות חתי15ת היינו כפירשש"בריתא
 בשבירתןי פסיוא יליכא לחלונותישעושים
 ולא טבל סח וטבלי ווסיא דקתני נמיויקא
 והחנו ליח. חוי לא העששיות אף ליהחוי

 וע-א4ביולסא
 חויא לא נסי ושסני קיני "" יווקשה

 וא'כ וטבל, ווסיא :מי חיחכולעיל
 דש-כ וטבלי ווסיא יקתני ססאי למידקסנ"ל

 בחן שאין חגרייתא סחרי יולסא שלבויוכית
 דאוסני קלני בו15כית דילסא בשבירתןיפסיוא
 טקם סליתן קא6ר ואפיה הברייתאיסיירי

 לר4ה. קשיא דאכתי תחתיחןוכסתות
 בזח הלגי9 ג-5 שחמר9'א בעו-ח י"יתידהנה

 הגסוא פריך דלא כיון ע"כ והאוסקשה.
 ובעל סשום ע'כ לפשנתינו, 11 ברייהאסן

 גכלים פחרי ווהמתניחין לחלק 9י* יייהפר3א
 חויא דלא בכלים סהרי והברייתא ליה,וחויא
 11 הברייתא סן וקשקך הפר3א כל אלאליה'

 קרני של ובכלים וסבר סקעם אלא אינולר'ח
 ליה חויא ילא אע'ג הבריתא פחרידאומני
 קפריך ולפי3ך ב9בירתן; פסידא אי5א עכ4פס"ס
 וכסהות כרים להן וסתיו אמאי סינהלר"ח
 חדיקא % סאי איכ ואוסניי קרני כליהחת

 לדעת הא קחני' יטבל וומיא נסי ויקאוקאמר
 סנ"ל אכתי 1ח34 חוא, יטבל ווסיא נסיהסקשן

 ועי9 הברייהאי סיירי פסיוא ולייאובכולסא
 גדו8ק. קצת זיא ולדעתי שסת*ב, סהבמרש"א

 הדיקאי 11א דדשי יחוק חיו יפדיאולם
 אעיפ טבל ימו פירוש וטבל'ווסיא

 ליח חדא עכ-פ אבל השתאי ליח חויאולא
 הפעשרותי את וביה פיניה כשיפריש היילבתר
 ע*כ וא-כ אהר, ססקום עליהן כשיפרי9או

 ולא הברהתא מהרי 15לסא שלגעש"ויות

 יטבל וומיא 1יח ובכולסא יאוסנייבקרני
 ליה, חויא לא רחבות בח"י15ת וה*תאדאש-ג
 החתיכות מחתכים כשיהיו הכי לבתר עכ-פס-6

 בקרני אבל לי41 הויא יהיה החלוןלסוות
 ליהי חוי יהיח לא היי לבתר גםואוסנים
 בכולסא דע'כ וכיון זיא, יטבל דוסיא לאוואיכ
 לא פמילא יאוסני, בקרני ולא הברייתאסיירי

  ועיאג לר4חתק9ה



 עירוביןמםכת
 ן 1 ש 4ש רפרס

 1ע"*. דהכא "משנח על ופקשים כמאי שפרשיםושיות ש ביז-ה גז" ול0לק דהכאי המשנה בעל כתת ל0רש לי שנראהמח

 אפח מעשרים גבוח שועא מבוי במשנהי ב'דף
 לסעס, צריך אין אומר יהודה ר'יסעפ

 צוח-פ לו יש 081 יסעט, אסות סעשרוהרחב
 לסעם צריך אין אסות מעשר רחב שהואאעיפ
 אסח סעשרים אגבוה צוהיפ ומהגי סאיחסשנה נמי נקט לא אסאי חספרשים והקשווע-ש'
 אסות סעשר ברחב רסשנתינו חחנא יגקטיכיין ע"אי י-8 ביף רלקסן בברחתא בחדיאכראיחא
 אגבוח נמי נקט ל8 אמוף 4ש"כ צורח-4רמהני

 צורח'פ' רסהגי אסחסעשרים
 כיון טפא זח רמחסת סהשבי חריסב"8דהבה

 ברישא ליתני ושל8 וסשנתינו חהנא עלחססך אגבוחי צורח-פ רמהני בברייתאראיחא
אגבוח.

 גם ראיכ לס4וד, רחוק הוא לפע-ר8דלם
 נאמר 81פיל1 גאח, ברייתח ההי8 עלהתנא נסי ססך לא אמאי אמות מעשרברחב

 מלתא בכולח אברהתא לסמוך חתנא רצחשלא
 וצוח"פ ועתו וגילח וכיון חדא, נקטלפיכך
 וסחניתיך ברישא וסתניא אגובחצורה,פ וסהני חאי למחני היל ספי אררבאתקשח, דאיכ חיא' דתני בסאי ליח סגי להכימהני'
 ולח הוא דלהכי סתרז' יעקב גאון הספרדהנה

 צורהיפ ד~הני ומשנתיט חתנאתני
 ליל ראיכ רתקשח סשום אמחי סעשרשאגבוח
 גביהן מעל קנח ול אפילו הא צורה"פכלל

 לחה משום מכאן וקנח מכאן בקנח נסימתכשר
 לפיכך להי, מהני אמח סעשרים בגבוהיהא
 ארחב אבל כללי צור-פ למיתני ש"ך ל88טבח

 לחה הכשר בזח סהני דלא כיק אסותסעשר
 אגבוח אפילו צורה4פ של הכשר הךהכרייתא וקתני והאי צח-פ' של חהכ*ר בח קחנישפיר

 מצי שחברייתא חתוס' שם כתבו אפה'סעשרים
 שהמבף וברים' סשלשח באחי ימהרילאוקמי
 סעשרים גבוח שה81 לבו אשת סעשר נסירחב
 ראשין סשני ספולש במבה רפירי אואסה'
 שחברהתא או להיי מהני ל8 נסי ובזחלר-ח
 ביינן להי שבחכוור וס-ל יוסי יר,אליבא
 אולם ווקאי ספהים שלשח שיהא הלהיברוהב
 ו-מ סשנח סתם ד~ש חללו' אופניםסולשח באחי אפילו סהרי סצי ולא כיק דהכאחמשנח
 סשהו' ברוהכ בלחי סגי ולר'ם יוסי' ר,ולא
 אמוה סעשר רחב הדין רקתני כיק נסיוכן

 ברישא וקתני סעשרים גבוח הדץ 8'5בסיפא
 הרוחב אבל אסחי סעשרים בגבוח מהריע"ב
 למימר סציט לא נמי וכן אסחי סששר פחותועא

 8-כ ראשין, סשני סשלש בסבף סהרישההשא
 למסח בשנח אפילו הקורח סחני ל8בזח

 דחכא, בפירשא בהדיא כסבואר אמחיסעשרים
 באחד אפילו אהרי מצי לא שהסחניתיןוכיק

 צורח-פ הדץ ברישא הכא נקט ולא האישפיר ודאי איכ לעילי המב81רים ובריםסשלשה
 סתרז כן אמחי מעשרים אגבוח וסהגימאי

 הףש. טעם בסוב הג-לחספר
 ולסיסר לחלוק לבע"ו יש אכתי יפע"ראולם

 ובקנים יסברי פוסקים להני תינחיחא
 עובי שיעור נסי ביינן וסבאן שסכאן צוח"פשל
 בעל של לרעתו שלם בלח" כסו סשהורוחב

ושתמת
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 שס"ג בסימן חימ"א שמביא חישןתיומת
 בעובי שיעור שלח בקנים בצינן לאיבצוה"פ
 מ,מ במשחו' יסיי נהי בלחי אבל של'ורוחב
 כש קצת ויוחב בעובי שיעור עכ-8בעינן

 ועין דשם ומח"ח חפ"מ וכן הטיז' עיזשמבאי
 קויח' אבל בד"ח ע-ב פ' דף יירובין בתוינמי
 נמי נקם לה אסאי תקשה אכתי ליידיחא'3
 אגב1ה צויח"פ ימהני סאי ימשנהטחהנא

 חשתא, תקשח לא לדידיח יחא אמחמעשרים
 פעל הקנח יל אפילו חא ל-לן צורח-6דא.ב
 ומ3אן שמ3אן *לו בהקנים מהבשייביוץ
 אפף סיי חצוח.פ של שבהקנים כיון לח"משום

 ובלחי כלל' ורוחב עובי שיעור בחוביליכא
 כדלעיל' שישורבעינן

 של יוסף פורת חדשים בחיהות יאיתידהנה
 הקושיא שמתרץ יוילנא חיאב"יהגאון

 הדין ימשנתיט התנא נקם יליגי בפש-טות,זו
 ברישא, ולא אמות מע*ר ארחב בסיפאצוהיפ
 ביף לקמן יב פליי אמות מעשי יביחבמשום
 ימהני בוח למתמ ימשנהינו התנאאיצסריך שפיי משו-ח צוח"8' מחני ילא וסובי ע-אי-א

 אמח מעשיים ביבוה אבל ברב' ודלאצוחץפ
 מחני ילא פליי שיהא מ-י שום יליכאכיון

 למתגי ל,ל א.3 שה"פ' מעשיים למעלתאגבוח
 מיוחב, משתמע וממילא יבותא בזח יליכאכטן
 דלא וס"ל יב יפליי אפות מעשי ברחבימח
 למעלח בגשה אי3 ימהני' קמ'ל ואפ'חמהני

 מכיש יפליי' מ-ר שום אש3חן ילאמעשיים
 חגאון של חתירוץ ה31ן זהו צוה-פ' בזהימהגי

 וע'*' זצ-להנ"ל
 בעל דית שביארתי מח לפום יפעייאדלם

 עליו תקשח א-3 ילעיל, חישןתיומת
 תני הוה א8 ליידיה יאדיבא חיבח' טפייוד
 לסעלח איבוה ברישא צוח'פ של דינאהך

 בייקר טפי יג1תא בוח קמ"ל הוה אמחמעשרים
 ס"ל דע*כ מזח  שמעינן דהוח צוחיפ שלחדין
 הישן תרוסת בעל כרעת ימשנהינוועזנא

 בלל' בחקניס עובי שיעור ביינן לאשלצוח'פ

 דאליב בלחי' ויוחב עובי שיעול דבעינןאעיג
 יל אפילו הא צוח-פ כלל למתני ל"לתקשח
 ומכאן שמכאן בקנח מתכשי גביחן שעלהקנח
 מזח שמיינן הוח ע-כ ודאי אלא לחי,משום
 ויוחב עובי שיעור בעען לא דלצוהיפיפ4ל
 שלפום ובפרם וכילציל, בלל שלובהקנים
 מחכ-יקת יליבא מ*מע ילעיל יום"אמשמעות
 1ע"*י בזח תרומת בעל דעת על כללהפוסקים
 של דינא חך למתני לההנא ה.ל בודאיוא'3
 כרי מעשרים למעלח איבוה גרישאצוה"פ

 צויי85 של יבקנים ח%ח חך מזתלחשתמע
 חוא יבלהו אע"ג בלל עובי שיעור  בעינןלא

 וכרלציל. קצת עובי שישר עכיפיביינן
 להקדים * נראח ט הקיש* לט*ב כהולכן

 אמאי ל3זיר41 לן יקשה מאי קוטיאפזי
 יבי יפ*י מאי ימשנהיט התנא נמי נקסלא

 אמות סעשי ארחב יחא בסיפאי נפייהורה
 צריך יאין %1בר יהודח ר' פליי נפייסיפא
 וווט-נ ע"א' יו-י בדף לקמן אבט כרתנאלמעם
 במשנתיט ה3א בחדיא מבאר יוא יוי*ףש*ל
 לא אמ4ף וא-ב וצי*' בסיפא גם 45ג שר"ימח
 גם פליג יר" מאי במשנתנו בו4הא דעונאתני

 אסות. מששד ארחבבסיפא

 הוא טפא ימזח למיסר, טפי לי נלאחדלכן
 שעספות' חכא *מוכקז למח יאיחג"כ
 סדר את למתני להתנא ליה יניחא חואיעיכ
 המשנח לשון סדי במו דהכא חמשנחלשק
 יקתני במקום אלא ס31ח, מסכת ברישח*גיח
 בהד זח זולת אבל ימעם' הכא קהני פכילחהתם
 שפיר וא*כ וע'ש, תיויהי יהנינהו הואסדר
 אלא דרש הפלויחא חכא נקס דלא חאיחשתא
 קהני לא *כה בריש דהתם משום אגבוהארישא
 נהי בלהור, אגבוה אהשא אלא ירשהפלוגתא
 ריי באמת דהא אסישחי למיתני מצי לאדושעם
 מים פסילח, דודאי דושעס בהפיפא טויהנפי

 בסיפא יר* הפלויהא התם קהני ילאחשתא
 פליג יהודה יר' סאו דאח נפי קתני לאדושעם,
 שיחא כרי אמות פעשר ארהבבסיפא

תיטההו



 ה1ב שקא*רל%מ*4ש
 * מא ק חת, במת שףת9יי
 גם חשתא 6תיז א"כ נאמר,שכןונזן

 הכא נקט רלא א6אי ראשונחהקהיא
 ל6עלח בגבוח ארישא צורח-פ שלחהכשר
 חכור שום קתמ לא וחתפ כיק אמה'6עשרים
 באמת דואם נהו א6ח, 6עשרים ל6עלחבגבוה
 ל6עלח הסוכח גבוהח אם 8כ9ר שוםליכא

 חסשר שום חתם קהני רלא חשתא פ.66עשריפ.
 היא גם חתנא קהני לא 6עשרים, ל6עלחבגבוח
 כדי 6עשרים, ל6עלח בגבוח ברי9א אכשרשום
 ליח וניחא וכדלעיל' סדרא טוד תר11הה1שיתא
 ליישב כנלפע'ו חכריהאי על ב!ה לסמוךטפי

 אהר. בורךהכל
 חתנא יהני כית דהשתא תק9ח לאודהא

 אי5 וסוכד4 חהוא כמו רהכאח6שנח
 נמוך הוא ח6בף אם חתיקון גם הני לחא6או
 בח6שנח כמו טפהום 6עשרח ל6סהבפהות
 עשרת גכ!הח אינח חסוכח אם נ6י רקתמוחתם
 חתיקון ל6הני ח-ל הכא נפי וא-כ פסולח'טפו4ם
 לי 1ס6ר61ח טפחים, מעשרה בפחות 8ת! אמבףאם

 למם אול6 הך' ר6קשח ספר באטרהשרזרהו
 טפא וח ו6ח6ת יאפשר תקשח' לאררכנו
 בלשת בקיצ!ר הכא ל6יהני ליח יניחאכיון

 לא 6שוחינ פסולהי לשת ההם ותנא כמוימעט
 המבף אם תקנתא הך כלל ואח ל6ינקקניחא
 יאא לא ב!ה ואא טפאיו4 6עשרח בפהותהוא
 וקהני כמו י6עט 9ל חתקנתא למיהני6צי

 6עשר וברהב אכח 6עשרים ל6עלהבגבוח
 שיחקוק בי' ל6יתני צריך יהא אלאח16ת'
 עד ח16ת ו' או יפדרם ד' ב6שך בארול6טח
 ח' בוף כרלק6ן טפחים עשרה לטבחשישלים
 1ע"9,ע'א

 רהכא ח6שנה יחיח שלא לבד ואיי
 לשון וקתני הוא וארוחכ ראטבח אחר'בסגטן
 רקהגי הוא טפהום 6עשרח ובפהותי6עט.

  68שגח כלשון אפילו אלא אחר, בלשוןחתקנתא
 פסולח וג6קום כיון שוח, יהא לא נמיוסוכח
 שיהא כיי י6עט היא ל6המ ליח מיבעידהתם

 והשתא וכולעיל' לשון קיצור בסדרתר11הה1
 אלא י6עס' בלשק בוח למיתני 6צי יחאלא

 אוח לא וא'כ וגרלעיל' שיחזק למיהנייצטרך
 לפיכך וחתם' לשון חסיר כמו יהיא לשוןהסדר
 חך וחכא בהמשנח כלל 6ל6הני התנא חו1לא

 טפחים 6עשרח בפהות הוא המבה אםתקנתא
 אם 6שת6ע ו6מילא ב6אי בזח עצמווסמך
 לעשות ובעי טפחים 6עשרה ל6סחחק!יח

 לפרש' כ2-ל בארו' ל6טח שיחזקהתקנתא

 86 ס!'קורץ יה4ש 1גזה התוס', לשע כתת לשרש לי  שנראהמה

 וי"ש, לשונו על יהכא מרו"םשהרניש

 המ9מ מן 16כיח סילתין שטץש בהו4שכם
 לחתהיל ניחא דהכא ההפ דצ4כטפ41

 6סיק ואהי5 דמכח, ב6שנח כמו דהכאהמ9נח
 6"9 בגמרא, טפי שפיר פריך ולהכיבלשונ4

 העולם 61קשיפ וזףש, כו' פסולח והמ סוכהגבי
 לזה זו שיטת 6אי חג8"ם בזח חעירוככר
 ליה דניהא הפשנח מן נש6ע היה לא אכמדאטו

 הוה לא בסוכח ,61תחלת כ16 הכאלההחיל
 יה פסולח והני סוכה גכי: מ"ש שפיו,פריך

וע'9.

 הוה ל4 רפשףה 6פרשי ח6שאםדהנה
 דאוה משופ זהי בלא שפירהפרכא

 דאות 6שמ1ת בשזרי סואמרינן למימר6צונן
 אולפ כן" רקהני דוכוח הות 3ך והנירוכתא
 כ16 הכא ל6הני לההנא דניחא רמ31הח9הא

 יפריך הוא ודאי חשהא א"כ בסוכו4 שםוהני
 61"9 פסולה4 רקהני ההם מ"9 דא"כשפיי'

 ב86ר.ם.דהכא. וע-9 תקנהא: דקהניהכא

 ד!ש להקשו!4 הרץ לבעל יש אכתיאדלם
 מ"ש הכא, הג6רא רקפריך בפףתעה

 בסוכח דשם חרנן 8א אולם 6דהתו4הוח
 ההם מ"9 וחהפי הפשנח על אגמרא נפיקפריך
 דואם המשנה ש6ן אעפ"י אלסא וש'ק4פיהכא
 הפשנה לפזני .ל41זנא ליה וניהא הוכה!4ליכא

---



לייכע י ע ס%
 פריך טפה4נ דהכא4 מסשנמ רהני יטרההם
 סמ ולפום סדהכא' התם מ"ש הג6לאהתם

 הפריא ושש לא התם  עכיפ א-כ ממטייםשספרש
שפיו.

 18סטז רסשימ בפשישת לש,8 * ניאמרלכן
 בסעמ התם ובשלסא לומי הכאההוס'

 ססכת לבתו סוימ ססכת את רבי רסידרכיון

 חני המוקרסת עירוביו רבמסכת וכיקעירובתי
 לספרך קייך שפיר א'כ תקנהא בלשקבחסשנמ
 פסולמ בלשק דההם בהפשנמ וקתני מ4שהתם
 בלשק לה מקודסת בעירובין דקתני כפוולא

צח ן ת4 4פק

 לא דעדיץ כיה דהכא הסשנמ על שלםתקנתאי
 הכא לספרך שייך איך רהתםי הפשנה סנירשינן
 וקתני הכא ום.ש פסולה רקתני התםמ4ש

 הפשנמ סן רסוכח כיק השתא אולםתקנתא'
 דהנא הסשנמ לסתני לימ רנימא טפמדהגא
 רתרווייהו משום אפשר והעע דהתםיגהמוא
 שפיר חוא השהא א4ג רבה דחנינ18 טשכהדח
 ייון סדהכא התם ס'* הכא הגסרא דקפריךשף

 או א-כ רתנינויי ייא ויסנא בהדארתרוהעיי
 או פסול41 בלשק למיתני ה"לבתרוויי18

 וצ.ש. כנ'ל תקנתאי בלשוןבתרוייחו

 כוי יהט4 זזו-ן הת01פות רברי גתח לשו,* לי שנראהפה
 רהיא ומרשזא הריט5"א של ע615ה הקושוא מיליו 5411לקלהש5
 שכמ.ועין

 דרב ס*סימ אבא אסר ייסרא, יע ג'דף
 באסת סוימ ואסת סבף אסתנממן

 באמות ילאים ואסת טפמים, ממשה שלקסנמ
 והכח ל8ומרא והכא טפדים' ששמ שלגרולות

 בת בא6ת סבף אסת הגמראי וקפריךלמוסראי
 לנובמ ל18מרא, 11מ מ4תא לפאי טפהוםמס*מ

 סבף הכשר בסשך אייא הפ סבף,ולפירצת

 ס"ל דרינ וסשני לקולא, שהן אטתבארבע

 טפמים' בארבעה סני סבף דסשך יסובריהם'י
 אמות ווב ור"נ אסות בארבש דיצולםואבצ'א
 טפהום חמשמ בת של קטעת באטה שמןקא6ר
 לסאי המשה בת באמת *כה אשת קפריך'1ת1

 והא עקו6ה' ולדופן לעבמ למומרא, אוהמלגתא
 לקולא שוע לרבי אסחת בארבע סשך6וגהאיכא
 נפי וקמשני המשה4 בת קסעת באסות ש"אם
 ראשו בסהזקת סני_ טוכה וסשך ג48ר סילררינ

 *כה אסית ווב ור-נ כוביי לשולם ואב"א1ר1גוי
 אטת קפיך וט קטעתי בחשת שהןקאסר
 ששה בת של גרולה באסמ רקאסוכלאים
 לקרהת להומראי ש" מליתא לסאוספהום
 58פ,צ כוום איכא והא מכרמי ולסמולמכרם
 לריש לקולא שהן אסות סארגש בפויתוצופים

 בפהות הגטוש כרפ ותנן הף גדולה באפתאי

 ורע להביא וסותר כים איע אוסר ר-שסארבע
 ר-נ נטי ומשני ירםי דחוה או6רים ומכמיםלשםי
 פ"שי לעולם ואבן'א כרם, רהוה ס"לכרבנן
 111 ששמ, גה באמת גלאים אטת רובור-נ

 דשם. ובפירשע וצ-ש הגפהלשק
 כרבנן ר'נ יועמר התירט על שע6עתרהבה

 ריופימי נטוי כשהכרם כרם דהוהס4ל
 לקולא דחרכא אוא נמי לרידהו עי'פ האקסקשה
 של נוולמ באממ 1ע" אם שנפרצה נדולשנין
 עשר עד שנפרצח גרר דתנן, יפהומי ששמבת

 הפרצמ כננר לורוי וסותר פתח טש ההאמות
 כתב וה כל קא6ר, אפות רוב י"ל וקפשניכהי

 וע"ש' וצופים וחאיכא בר-מושעסטת
 חיטביא סקשים הע1 של תירט לטםרהנה

 אלא סספיק איע התירוץ האוהמרש4אי
 לטם אבל ס-ל, כרבנן דרינ ראגטיעןבסאי

 בכרם ס*ל כריש ו"נ לשלם דאמרינןהאבע-א
 ווב ר24 אלא ירם ווה ולא וצופיםהגטוש
 נדולחי האסמ הוה אם לקולא שהןשנסרצה הגרי פרצת דלשנק גיק השתא הא קאמריאמות

 אפילו ליכא  שמשן ירבי אליבא נחפן ובאיי
 דר'ש דאליבא גיק לחומראי בבלאים אמותרוב
 חם אם לקולא ו4ש רצופים הגט1ש כרפלשנין

אאפ1ת



 ן 4ת% א פחי"ע 4 * ט%ש
ק ש*פ בתבאא  ב19 טמ 1צת לטץ 

 זיכאועתעיטאלשלא,איחםבאסותבתששח,
 ששפ בת באסה בכלאש לשמרא רע משאלא

 רע ראמר ועא 5לכתא לסזף לרנ 5פרכאחטזץ
 ב"מח כלאי4 זעעת דאמר נסאי לחמיאזזעח
 דאסרינן רהאי מתרו, המרשיא וחנח ששח,בת

 ור"נ רצופים, חנטוע בכרם ס-ל כר.*לעולם
 דיני שברוב אמות רוב לאו קחמר. אשתרוב

 ליכא רר.* אליבא רוראי רקאיי הואכלחים
 כונהו אלא לחומראי שחן כלאים דיגי רובחשהא
 איכא שבכלאים המנין של בסכום אמות רובדיא
 כך, לפר* דיא ודוחק ושיש, לחומרא אמותרוב
 לפרש הריסב"א רשת על גם סקורם עלחוגכר
 כך סלפר* אח-כ מדחח טפא אוא ואפ"חכךי

וש,*.
 לחקדים לן יש חתוס' רברי 4י*ב כהדלכן

 הפרכא בעל על לכאורח לן רקשחסאי
 הנשע סכרם לר"נ הפרכא רכל כיץרהכא,
 להביא ל"ל א"כ הפרכא, אוא מרי* כהרצופים
 רר"*, עליח פליגי ררבנן מאי פרכא בהךעוך
 סשום ואי כלל' פרכא ליכא ימדידהוכיט

 הוא דר'ש אגב טפא בסהניתץ דיאדפלוגתטאו
 דלא אע-ג על" פליגי ררבגן מאו נסירססיק
 נסי סביא לא אמאי א-כ כלל' להפרכאשייכי

 רסשך סברייהא קפהך סינח רליילבחפוכא
 גסי ססיק לא אסאי לרביי אסות בארבשטכה
 התם רהא ררבי, עליח פליגי ררבנן סאישם

 וע.ש. פלוגתייאו הוי טפח בחברייתאנמי
 ג"כ סביא רמשו.ח לסימר, צהמן יאיאלא

 דודאי רחבץ סשום הפרכז4 דרבנןפחא
 כר'ש ולא ס-ל כרבנן רר-נ חכא גם ליחיתרץ
 לחכי מינח, רלעיל בואוכא ליח רתירץכסו
 פליגי ררבנן סאי רחכא בואארכא נמי רמסיקאוא
 ס6-נ אליסהא וששויא שתהח כרי ח"*עליח
 סיל כרבנן רר-נ בזו נסי ליח יהרז אםהטנו
 ס"ל כרבנן אי אפילו הא לי41 דקפריך הואאו
 שנפרצח מגדר לר-נ רתקשח הוא עכיפ סי8בט

 דוש לפלא4 דועי כפתח דאוח אסות *1רעי

 באסות נמדד אם לשלא הוא לכףע אמותבחני
 בזו גם ליה יתרז ואם טפחים, ששח שלגרולות
 היינו מינה' דלעיל בהפרכות ליח רתריזכסו

 רוב ר'נ אלא בז4 ס-ל כר"ש לשולםואבע-א
 באטת אי לחומרא בכלאים אמות רובליכא לר"* השתא הא לי4 יפרק או קחסר'אסות
 גרר גבי רחגן אסות עשר יחני כיט חן,גרולות
 וא'כ ל*לא, הוא נמי כפתח רהוחשנפרצח
 סחצח רק אלא לחוסרח אסות רוב לר-שליכא
 לחוסרא' היין הכרם ומחול הכרםבקרחת
 עשר ער שגפרצה ובגרר רטפים הגטועובכרם
 בעל של כטנתו היה זח כל לקולא, הייןאסות
 פליגי ררבנן סר,א מתחילח גם לחביאדששוכא

 רר"טהעליח
 הודוף בזהי שק*ן מנת "מ"י "8ייואולם

 סאי רהכא בהפרכא סביא לחינםלא
 לספרך כרי אלא רר'* הא על פליגיררבנן
 אבע'א קאסר והכי סם-נ, בתורת חכילבתר
 אסות ורוב רצופים חנטוע בכרם ס-ל כרבנןר"נ

 בהך אלא לקולא ליכא לדידחו רהאקאסרי
 ויאי לרירהו וא*כ בלחוך, שנפרצה רגררסלתא
 אפילו לחומרא, בשאים אמות רוב איכאשפיר
 שנפרצח דבגרר אמות בחני סחמרינן רלאגאמר
 אפ-ח בגרולות אלא קטטת באמות שתןלסרור
 רצופים הנסוע בכרם לר"נ ס*ל כרבנן איעכ,פ
 לחוסרא בכלאים אמות רוב עכ-ס איכאשפיר

 בכרם ס'ל כרי* ר"נ לעולם ואבע-אכרלעיל,
 אפילו פירוש קאסר. אמות ורוב רצטיםחנסוע
 רצופים חנפוע בכרם ס-ל כריש רר-ננאסר
 רוב נחסן דרב למיסר סצען שפיר נסיאפ'ח
 אליבא אפי4 לחומרא שוע בכלאיפ קאמראסות
 רויאי לסיסר סצינן דשפיר סשום נסירר-ש
 באסות לר"נ שנפרצה, דגרר אמות ע*רבחני
 ולא דנסדדת חוא טפחים חפיח שלקטטת

 סבף מח וסלוליי כחוכא חף דאל"כבגרול451
 נ8דדא חופטו רטשום ר,נ סובר סררבנןשהוא
 באמות אמות בע*ר נסי שחן סבף שלהפרצח
 בהני סכ'ש א'כ טפהיס, חמווה בת *לקטמת

ע*ר



מנר"ן קפקאש~פע4

 לאי*ר ועעע שנפרצת ועדר של ת אםעשר
 ,מדי סהסטין ע-כ נוחף דאיחתאנלאש
 חחי עיכ ודאי אלא קטנות, באסות אסותאותן
 בת של גוולות באמות כלאים אסות ריגדאמר
 עשר אהני ולא קאי כלאים אסות אשאריששה
 השתא וא"כ וכילעיל, שנפרצה שבנדראסות
 כר'ש רצופים הנטוש בכרם דר"ג גאסראפילו
 לחומרא בכלוים קאסר אסות רוב ר"ג אלאס-ל

 ולא תקשה ולא שפול הוא נמי ששת בתבאסה
 לאו שנפרצה שבנדר דאמות כיון דהשתאסידי,
 לריש אפילו מהשתא א-כ רינ, דאמר אלובכלל
 בקרהת החמ לחוסרא בכלאים אמות דובאיכא

 כוב:ו של בהני א9(א ולקולא הכרם,וכסחול
 2אסר אם בין תקשה לא וא'ב בלחוד,שנפרצה
 אם ובין קאמרי אמות ורוב ס-ל כרבגןדר"ג
 וגדלשיל, קאסר ורובאמות ס*ל כריש דר"גגאמר

 'וקב גאון והפשו הייפ הורה נעל של הקושיא ליישב שנ'למה
 ב*זיסוה. ניהאולפו*ד

 ורבא דאבה הפלוגתא על א' עסי ייש ד'דף
 אמר חהנ ס*מיה דאבא בססוך'דלעיל

 דסבה אבל גדולותי באסות בלהוד כלאיםדאסות
 דר"נ סשסיח ורבא הסשהי בת באסות הםוסוכה
 אלא שש4 בת בחגית מם אסות בלאסר

 ודסבף שוחקותי בטפהים חאמה גסדדדכלאים

 הגמרא, הכח וקפריך עצבותי בטפהוםוסוכה

 ששה בת באמות הכמים שאברו אסות כלסתיבי
 האי לרבא בשלסא סכווגותי יהיו שלאוב~ד
 בטפהים דהללו חהנו סכוונות יהיו שלאובלבד
 דהא ק*יא, לאבי אלא עצבות, והללושוהקות
 באמות הכפים שאסרו אסות כל קתניהברייתא

 כלאום אמות חוסא אבא לך אסר ששה,בת
 סכותות יהוו שלא ובלבד והאי ששה, בתבאשת
 חלא סצומצמות יויו שלא היימדברייתא
 חנמרא ליה וקפיך .י, כפירש שוהקותבטפחימ
 אמות כל אומר רשב-ג סיפא מדקהייוהא

 שלא ובלבד ששה בת באמות בכלאיםשאמרו
 קאמר אמת כל דת"ק סכלל סצומצמות,יהיו
 אוכא מי ולאו אבי לך אמר ששה, בבתשהן

 לאבא כרשב'גי דאמרי אנא כוותי ד99רשביג

 התיק את לאוקמי סצי לא דוש היא תנאיודאי
 ודלא היא תטר ליסא מי לרבא אלחכאבא

 אהא הא רשב"ג רבח לך אסרכרשביג,
 פירוש יצפצם, לא כלאים אסתלאשסשיגן
 חת"ק דאמר דסאו הת-ק את ספרזרשב.ג
 רשב"ג דספרש ויא טכוונותי יהו שלא,בלבד

 הה*, יצפצם דלא הוא כלאוםדאמות

 ישקב גאק הספר וכן ההאם, תורת בשלהנה
 ניחא הוא דרבא דאליבא כיוןפקשים,

 פרהר אלא אתאי לפלוגי לאו דר*ב"גלאוקסי
 גמי גיחא לא אסאו איכ חת-ק, את דספרשדיא

 בסאו 8ת"ק את סצ,8 דר*ב-ג דאבה,אליבא
 כל היימ ששה, בת באסות אסות כלדאפר
 ווףכ כר, ששה בת בחסות הוא כלאיםאמות

 וע'ש. פקשים כן היאי תנאו לאו גמילאבא

 כית ליבא בשיסא 'שי4 שא יפיייאולם
 4אסת שהן קאמר אסות כלשדשת"ק

 ובלבד לחאו בטתפ דססיק כיון ואיכ ששה,בת
 אם כ11גת1 וואך ירוע והן סכ11נ1ת, יהעשלא
 ו*יה סבף אמות על או קאי כלאים אסותעל
 שהן סובר נסי וסוכה סבף דבחמות כיקקאו,
 סשו'ה כלאום, באמת כמ ששה בתבאסת

 וטש ספרש דרשביג לסיסר מצימ *פירלדירי"
 כלאים אאמת סגימת יויו שלא דושיהת.ק,
 דאסר במאו גוה דאביי אליבא אולם דקאו,הוא

 סצימ ששהי בת באמת כלאיפ אמות כלרשב"ג
 בסאו הת"ק את דיא דספר* דאפ*רלסימר
 הוא ששוה בת באמת אסות כל בסתםדאמר

 דאמר ססאי מ4ם קאו, כלאום אמות דאכלספר*
 למימר סציגו איך סצוסצמות, יורו שלאובלבד
 קאסי מפא דיטן-ק כית הת-ק, את הואדספרש
 השהא א*5 סטוומתי קיו שלא ובלבדבהץא
 בלאום אסות יעל חתיק את רשביגדספרש

8להוד



%%ן פ"גש~וץ%טש4א
 ול~ט ובלבד חאי ע,0 4"כ רק4י, הואבלחור
 א4מות חת.ק דק4מר סצומצמות מכותורשיהיו

 למסיק לרשב-ג עוד ל"ל ואיס ק4ייכל~טיב:י
 כיון מצומצמות יהיו ול4 ובלבד להאיולמימר
 וד4י 4ל4 בחרי4י ח4י כהב טפאדהת,ק
 מציט פ ר4בא 4ליבא ררשב"ג מוהטשמע
 ע,כ וממייי4 חת,ק, 4ת רמפרש כלללסימר

 4מות כל דאמר במאי היינו 4ת'ק 4תאלפלוגי
 ולמימר לפלוגי רשב,ג ר4ה4 חוא ושחבבת
 ששח בת ב4מות הם בלחור כר(4יבטדאמות
 1ל4 כרשביג 41כא חי4 תנ4י ל4בא ע'5-415
 4ליבא כלל למיסר מצינו רל4 כטן3תיק,
 וכרלעיל, חת'ק 4ת חוא מפרש ררשב'גדאבח

 וע.ש. לפ?.ר ברור 1ה41ינ'ל
 אכץ על וסקשה במ4ו הרש"1 לקושש 5ע1-ה יישב יי שגר,אמה

 וע'ש. בקושיא וושאריהנא

 רבי 4מר יוסף רב 4מר בגמראי ד4 י-בדף
 ניתרת חצר ומואל, 4מליהורה

 שמואל מי4מר עסף לרב 4בא 4,ל 4חד,בפס
 שיל4 בר חנניא לרב ומואל 4מר וה4הסי,
 בשני או רופן ברוב 4ל4 עובדא תעביר ל44ת
 עובד4 ידענ4 ל4 4נ4 יוסף רב 4.לפסין,
 לחצר חגינס ים לשץ ררעוהא, בדוראחוה
 4ל4 4צר5י' ולא יהוהה ררב לקמיח ואה4חוה
 4שמ41ל רשמואל קשי4 מ,מ 5ו'י 4חדפס

 בפס סגי 4חת מרוה יוי קוויא לאומשני
 4בל טפחים, 4רבעח גרחב רוק4 חיינו4חד
 מכ4ן ומשהו מסאן במשחו סגי רוהותמותי

ת,ש.
 ל4 4נא טסף רב דאמר חא הטוי האהבה

 חנניא לרב ומואל דאמר מה4ידענא
 לא חטנו ר51תין, בש4רי כמו חפירוש אע5וי

 סכירא ל4 פירוש ידענא ל4 4ו כלל מזהידעג4
 עוד למימר ול,ל ליח סגי בלחוד בוה 4"5לי,

 5ו' ררעותא ברורא דהוה טהעוגיאולחביא
 דאמר יהורה מרב בחריא שמע עסף ררבביץ

 4'כ אחד, בפס ניתרת רחצר דשמואלמשמיה
 להו עריף ופאי שפירי ליח סגי בל4יגוה
 כך ררעות4 בדורא יהורה רב דעבירבמאי
 4ל4 ח5י ר4מר חוא גופ4 ד*מה18-( ממאיטפי
 פירוש ירענא, ל~ט 4נא 3תתו, חיא 5ךע.5
 חנניא לרב ומהשל 4מר 4סחי מוהחטעפ
 ברורא עובר4 רהוה כיון פסין שנירבעינן
 מסתמא 4חד, פס 4לוא 4צר3יה ול4דרעוהא

 4חר בפס רסגי מומואל בהדיא 3ך מומעעיב
 ול מקום וח41 ררעוה4 ביור4 דאפילו51יץ
 לעיל 5פירו.י רועיב:י של 5פר חייעע'ח
 יהויה רב חשש ל~ט ואפ,ח עשב, ז'בדף

 לאקולי 4תא רלמ4 4חד בפס עובדאמלעביר
 ו5ן משסואל רומע ע.כ והיינו טפי,ביה
 ולהכי יותר, לחחמיר בזח וש4ין לכ1"עחליח
 שמואיי דאמר במאי חטעם 5לל ידענאלוא
 סמך ובעדח פסין, שני רבעינן חנניאלרב
 ה4 על ש5תב דה43 בריטב,4 ר4יתילרברי
 4נא פירוש ירעגא, ל4 4נ4 יוסף רבר4מר
 שפירשתה כמו והיינו לתרו, ירענ4ל4
 חרש.ו לקושית חשת4 מסולק 4ע ש3ן,וכיון

 רס'ד 4מח בקושיא, רנו4ר בפ4ידהכא
 ר4מר סהא יוסף לרב 5לל למפרךדאבא
 עובדא תעביר ל4 ואת חנניא לרבשמואל
 מ51ח מזח אדרבא פטין, בשני 4ו4ע-(4
 רל4 הוא למעשח עובד4 לסעבירדדוק4
 לענין ב4מת 4בל פסין, בשני 4ע-(4לעביר
 טסף רב דאמר 5מ1 4הד, בפס סגירינ4

 רחצר ומ41ל 4מר יהורח רב ר4סרמשמיהי
 בין נ"מ הוא ועיב 4חד, בפס ב4מתניחררן
 לחקן-( לקלקולא זה מחמת 4תא רמציחי45

 41"כ לקלקול4, 4תי מצי רלא להיכ4טפי
 ומביא 5לל, יטף לרב מינח למיפרך ס-רפאי
 ע.ח רף רגיסין מגמרא לקושיתו ראיהעוד

 וע"ש. חכי שם נסי דאמרינןע,ב
 הרש-* שהבין סה לפש לרעתי, ב4פתרהבה



ל,ן4ק"~5חי
 דג6רא סת6א על טפי ל"קשורץ לידוד"יה
 ז"אעאי[ קשיא 6'6 דא6ו"ק, א6איגהם

 וירורז לפרש לחו "8 נ לא א6איאדשמואל,
 חרש'ש. ש6חלק כ16 דא6ת אליבאכך
 כר, לפרש כלל דלי83 מזח 6ש6ע מאיאלא

 שיש דיעותש בדורא ד8פיל1 דחזינןכיוו
 זא 6ח6ת קש-הא יי6%א "יבח שםלחש1ש
 לזה יהויח רב חשי לא 1אפ'ח טפי,יאקיא
 לפימר 6צינו איך א'כ אהד, בפס להווקו5יי
 שני דבעינן חנניא לרב שס81ל דא6רדחא
 שיש ב6קום עובדא ל6עבד דוקא "טנופסין,
 טפ', לחקיל זח מח6ת קאהו לרילסאלחוש
 כך ל6עבד אפילו 6ש6וואל דשסע 6שוםת'כ
 קאמר שפיר ולפיכך 6קום, ובכל לכו*עעוברח
 מז"55אד[ קשיא 6"6 לחאי דג6רא"סתמא

 קושית נמי 6ס%ק 66ילא וא.כאש3816
 נ6י דאביי אדאביי, ד6קשח ב6אידשרש.ש
 בדורא יהורח דדב סחעוברא דירע חואוראי

 רקכו

 ולא חוא אתרא דרעוהא דו= השדיי"8,
 חוא הכי אלא כך, דפסק 6אי חואליחיד
 6עוברא וראי נחי יוסף, לרב ליהדקפריך
 4*פילו שפיר 16כח דרעוהא בדורא יהויאדרב

 כדלעיל, 6קום גכל אהר גפס עובדאד[6עבד
 ואת חנניא לרב ש16אל דאסר ד6מאי כיוןמ'6
 נ6י 16כח פסין, בשני אלא עובר8 תעבידלא
 ר(זקל זה 6ח6ת אתי ד6צי לחיכא נ.6שיש

 אהח א'כ וכדלעיל, אתי מצי דלא להיכאטפי
 ח6ימרא טפי נירהית אמאי טפא יוסףרב

 חפי6רא מפני ושניא לרב דאסר בסאידש16אל
 קמושר שפיד ולזח יחורח, לדב ש6ואלדא6ד
 יהורח דרב חעוברא חזיגן דהכא יוסף רגליה

 ל8 חנניא מדרב 6שא-כ ל6עשה, חכידקעביד
 הוא הלשון 6ן ורק ל6עשח, חכי דעבידחזינן
 יהורח דרג חעוברא יאי סשהח כן,ד5כח
 טפיי לן ה%י6 דעייף חה! למעשה הכידעביד

 וע'ש. לפרש לפע,ד25,ל

 י נש
 והיה ש5וה נזב יף לרע"1 דהכא הופרא בץ להלק לי שנראהמה

 1ע4ש. הגר*'א קושוה6תורז

 דהכא 6הניתין לימא בערא, ע"א י'הדף
 דלקסן גמתניתין דתנן כר'ע,דלא

 בור ואחד הרבים באר אחד עשב, כ*בדף
 לבור אבל פסין, להן עושין חיחיד ובארחרבים
 טפהיט עשרה נכוחח 6חיצה לחן עושיןהיחיד
 קחני, לגיראות דהכא ב6שגה ואלו ר-ע,דברי

 באר ריע, אפ'ת לא, לבורות 8יןלגיראות
 וליש דרב"ם ל,ש ליה דפסיקא חיים6ים
 ח6תני' קתני מיאי פסקי לא ה6יד דהאדיחיד
 פסיקא דלא 6כתסין בור פסץ, דמחנידהכא
 דפצי הוא רבים של הש! אם דוק8 דהאליח,
 משיכרי סיא פסקי אפילו דאי סשום פסיןליה

 ליכא מיא פסקי אי היהיר בור אבלאהרדה
 חגזייה סשום פסין לה סהני לש שידכרנו5י

 כופסקי אפילו הפסין, בין לטלטל אתידילפא

 אלא 6שנתעו תני לא סשהח חבור, סןה6ים
 בפירש.י. וע*ש בלחור,לביראות

 ע'א, ג' ברף ודעיל דהכא "ש,ס בנליווהבה
 דריא מגמרא תקשה שלא לעחן *6רמ!

 פס% וב6טי כשרא דבסוכה דהרץם,לנ6רא
 דסוכח משום חטעם 6פרזקא עלהקא6ר
 מבוי אבל ומדכרי, אנפשיה דרמי חואדליחיד

 וע'ש. מדכרי ולא אחדדי ס6כידרבים
 בפשיטותי חוא שחחילוק לפע'ד נואהולכן

 חקלקול תיקט לענין ד6יירי לעילדההם
 ויאי להכי ח6קולקלי את לתקן שנצרךסה
 ס6כי דרבים מבף דלגבי חהם א6רעןשפיר
 6תקלקל אפ אחאןלתקןאתחקלק% ולאאהרוי
 קדירה כדקי,ל אחבירו, ס6יך הו הרדכל
 בנידון אולם קרירי, 1ל8 חסיפי לא שותפידבי

דחכח



עיתנין 4 ע סנ"
 אלא חקלקול' תיקק לענין 58רי לאדהכא
 לשחר אפילו הפסין בין לטלטל אתידילמא
 רלינין וכיק כרלעיל' חבור מן חסיארפפקי
 הוא, חסברח ודאו פייריי טלשלאיסור

 יילמא לוח למיח* ליכש דרבים כורותילג5י
 אהייי' רפרכרי מיא פסקי אם לטלסלואחו
 תמים פשום שש חפסק בץ מדיחר ד5לסיק

 ן 4,ב נפרק
 פים רליכא והשחא רגלים, ע1לח פשוםשבבור
 להויורן איגשי משכח בודאי הם ררביםכיון
 הפסיןי בין חשתא לטלטל יבא שלא 8ראלכל
 דשסא החש* טפי איכא וראו הוחיד בבוראבל
 כיק השסי4 בין לטלטל אתא מיא פסקיל5י

 האיסור את אוחו שידכרו אהיינא שםרליכא
 וש-*.מוח

 5השה שנ9אר 5סה ח"5א די49ש 4מא ישג יי אהאיא
 ועי9. דהנא הנ"ה הגהה עיפ מהורז ולפע,דוע"1,

 פים יבשו ימן בעי בשיאי ע-8 כ'דף
 אב5 8-ל מהמ בשבת ובש5ובת

 פינית רבע! לךי תיביי לא ב*בת פיםיבעי
 לך תיבעי ל8 נפי באו לאימרא' ופשיסרמר
 פחוצח והגיא בשבתי הישויה פהיצתדהוה
 שפח בפויד ובין בשוגג גין ב*בתתסשיח
 עלח אתמר ולא הגמרא ליח !קמהדרמהוים
 רשפיה ויא מר-ת לחוכח לורוק אלא ל'*ר-נ'

 אתמר 5י ופשני בחוכה' לטלטל לא אבלמחיצח
 ב*בת אפהיצה נעשת אם אתמר, אפוידרר.נ
 לורוק אלא רלי* רר-נ' חך ראתמר השבפדד
 שנעשח חיכא אבל בתוכח' לטלטל ל8אבל
 מהיצ41 ש0יה נמי בחוכה לטלטל אפילוב*וגנ
 כוש כר רר-נ אתפר 5י 5רית שעס'דהבה

 ק-8 1ף בשבת ד4חינן תח וו"ליע"

 ודיתרו שבתי סערב שנתקשרו ססינותש*בי
 הזרו בסויר בין ב*ונג בין ונתקשרוחוזרו
 לחיתרן לנמרי ח~רו לא בפויד הראשוףלחותרן
 אלא לווי מי בחוכן לטלטל 8פילוחראשק
 נפי או להוכף מר'ת וריקח לינין רחידהוח
 8*וגג אלא קאו ל8 רהתם לחיחרן חזרוהאו

 קרני ובחגהות דהכא ב0ר*-% נמי 1,ףיןבלהוד,
 בופ שחרגי* פח הר*"ש 5הגהות ובןראם
 בפת התוספות של "ראשון תירוו ילדהנה

 לחיתרן לגפרי חורו ל8 רבפויד*כתבו
 חורו חלשק עיו שהך איך 4קרק ישז-,ראשקי

 ודאו נמי תתקשרו *חזרו קודם דאשילו5יק
 חרגי* וזח להוכף מרית חוריקת על היבאוח
 ש* וייין ייע בצרעי תעאר הר**ש גם5בר

 רתיקן ועא דהכא שהב-ח מאח שעיי8דלם
 ראיתי רהנה פטיי חשתא תקשח שלאלןי
 כו' מחצלח וכן התוס' ברברי שחגיח חב-חבהגהות
 לפאי ולכאורח ועיש- כר לנפרי חורו לאבפויר
 לתרוייה1 יינא חר רבאפת כיון לוח הב'חהוצרך
 את רסשיעת הך בתר סביא נפי שבתובנפרא

 רפחצלה. מלתאחך
 *שית לי' קשח נפי שחב-ח לומר ויאחדלכן

 התו4 ברברי הב-ח מגיח לשיכךהרש-*י
 משוע שפיר רהשתא טיי פחצלת וכן לחךנם

 הראשון בתירוץ החוסשת שכחב רמחלופרי
 קאי חראשוןי לחתירן לנפרי חורו לאדבפויר
 בלחוד' פיניח רסליק רמחצלות פלתאאחך

 אם" חזרו הלשון שייך שפיר בלחודואמחצלות
 לענין אלא לנמרי חורו ל8 רבפויר אי-גאפדדי
 שחורו מקורם רבאפת פשום בלחודיוריקח

 לפקום מר-ח לורוק אפילו הותרתונחפרסמו
 פקופן חרי שנתגלגלו לאחר דתאשנהגלגלוי
 בפויד כ*חזרו חשתא וא"כ ריח, ג"כנתהוה
 לנסרי חורו ל8 רבמויד בוח לפימרש5ך

 בחוכן לטלטל א5ילו לר-ח חשיבי להי"למתרן
 רחע, 4ין דהורו חוא בלחור וריקח לעניןאלא

 חזרו האי נמי אי שכתבו, בפח שניוחתירוץ
 קאי ל8 אשוגג' אלא קאי ל8 הראשוןלמחרן
 אפלוו רקאי נאפר רלפאי בלחור' אספיקותאלא

 פצינן שפיר רפחצלת ראפלחא כעןרפחצלתי
 אלא לנפרי חורו דלא אלש נפי' אפוידלשק0י
 ק-(היות רחזרו חוא לתוכן פר-ת וריקתלענין
 לפרש. כנ'ל כרלייל' עלית לחיב גמ1רתרחז



א8 ן רץב ב 5רקעיריכין י ע טב

 לפנונמ ווזיתא הגיר85 לפוכש אפילו ה5ומש לחשב לי שנראהמח

 ח41ש, דה5ח הביה הגהות בתת הוא והבי

 ביראות פסי לאהתד א', עסי ייש כ'אדף
 4ובל דגלים, עור(ה לבדשסתאלא

 יצחק דב וחאסד ויורד, סטפס ועולח סטפסאדם
 סים לבאד אלא ביראות פסי הותדח לאא-ש
 לי וסח חיים לי סה לבהסח ואי בלבד,חיים

 וסווסע שלפנינו, הגירסא היא כך כו'סכונסין
 סכונשין, לא אסאי הדין, בעיקד היאשהפדכ4ש
 התיו, בלבד בחסה דסשוםכיון

 אסאי הפדכא, זו 5אי להדיטב.א קשיאדלכן
 יעבידי כיט בלכונסץ חא ל4ו,סכונסין

 קאתי דילסא גזירה החשש איכא א'כדפסקי
 סיניה דפסקי לאחד אפילו הפסין ביןלטלסולי
 דליכא עור סוסיף ואני וכדי'(עיל, נסידשסים
 ה'ל דרבים סכונסין לבור חפחות דלכללסיסר
 פסקי כי א.כ הם, דרבים כיון דחאלהתיר,
 ע*א י-ח בדף כדלעיל אהדדי סדכרי הואסיא

 דבים גופייהו דגלים עולי או דר*ע,אליבא
 חבחה סן חסיא פסקו כי אהדרי וסדכדונינהו
 בפסים, להתיד ה-ל נסי חיחיד לבור41ש-כ
 דדכים כיון להתירי ה*ל הדגים בבירוסכ-ש
 החשש ליכא הו א'כ אהדרי, וסדכרוגינהו
 חסברא זח כל ס*ס וכדלעיל, סיא פסקידילמא
 בן יהורה לד' אבל דלעיל, דד'ע אליבאהוא
 ביראות פסי הותרח לא בחדיא דאסדבבא
 ס*ל לא אפשד בלבד, הרביב:ש לבאדאלא

 לבאר ולהכי אהדרי, סדכדי דרבים מאיחסבדא
 בורות אפילו לסעוטי כדי קאסד דוקאהרבים
 לדב קפריך סאי תקשח ואכתי נסי,דרבים
 בידאות פסי הותרח לא דאסר א-שבמאייצחק
 אסאי לבחסח אי דמא חיים, 5ים לבאדאלא

 יצחק דרב מיסדא חך דילסא לא,סכונסין
 בב8 בן דר-י אליבא אפילו קאמר דכו*עאליבא
 דלא ה4שי שפיד ודאי בבא בן ולד'ינסי,
 סה4שי לא נ5י דרבים אפילו בסכונסיןהתירו

 וכרלקיל, דפסקי דקבידי9ע45

 דבייו כגילמרץ חכא חליטב"א גריסדלכן
 לי לסה לבחסה ואי קאמר, והכיחננאל

 עור לסיסד לווסואל ליה לסח פירושהים,
 חוה לא אם הא חיים, מים לבאד אלאבהדיא
 הא שפיד וו5עינן נסי בלושוו לבאר אלאאמר
 חיים סיס עור כיטדחסד אלח לא, סכונסיןלבוד
 ועש חה,ם לשתית נמי דאף שיחא סזוםע,כ

 וע"ש. כךדקאסד
 דקאמר לפנעו דאיתא הגירסא יפוםאולם

 ו5ימע סיתסין, וס'ל הייםבלשוןס'ל
 דלא, מבתסין סום אפאי ליסואלשהשדכא
 כשן לווסואל חפרכא זו 5אי תקזחעכ"פ
 ב5כתסץ דלא חאי זפיר ודאי בבא בןדלד'י

 תדלעיל. לח נמי דדבים בסכתסיןאפילו
 הביה עפ'י לי נראח הך, לתרץ כדיולכן

 יצשק דב בסקום זסגיח בסחדחכא,
 סשום והיוו א"ז, יוסף ברדב סגיה הואא,ז,

 אמר דשסואל 5שסי' יוסף ירב כןשהאסת
 דלקסן גגסרא בהז"ש כ5שסעות זוהמיסרא
 חשתא תקשה לא וא"כ וע'שן ע-א כ,גבדף
 דרב בהדיא שם דאיהח 5זום והחנוסירי,
 דשסואל, סשסיה דאסד הוא סי5רות תדייוסף
 אלא ביראות פסי הותדח דלא סיסד8 הךחרא

 דש5האל סיסי' והיא בלבד, חיים סיםלב4שד
 הותהה לח דאסד בבא בן כד'י הלכחדאסר
 וקעביד בלבר, חדבים לבאר אלא ביראותפסי

 *15אל צריכץ דתרוייהו צדיכותא שםהגמרא
 מ"י הלכה אלא אסר חוה לח דאילסיסר,

 *פיר נ5י 5כתסין אפילו דדביכם ח'א בבאבן
 אלא אינו חרבים לבאד דאמר והאידמי,

 נמי דיהיד לבאר אפילו דאמר 5דיזעלאשקי
 אפילו באסת אבל דוקא, דדבים קס-לשפיר,
 לתכי דמי, שפיד ~יויה נסי דדבים5כונסין
 חותרח דלא 11 חסיסרא נ5י זסואר(קחמר

 כו' בלבל חיים יים יואו איש וייאיתשיי
וק,ז



ברתןשמץשקגגטעי
 לר"י דאגיל3 דחחם סגטרא חזען וצכת,ש,
 ספנין בי ד16 לסשר שמר נפ מאק

 *חסברא סשום והיינו לסעט, דבא הואדרביב:ש
 סדכרי חם דרבים ביון לבו,ע, היאפשוטח
 שפיר ולחכי הסיא, סיניח פסקי אםאמעי
 על לשסואל חנסרא הכח דקפריך האיחשו'ץא
 פ5י חותרח דלא דאמר במאי שלוהסיסרא
 דחא בלבד, חיים טיב:ש לבאר אלאביו(שת
 כיון חא סכונסין, וט"ל חתם ס4ללבהמה

 אפי' סיא פסקי לרילפא חיישינן לאדגסכונסין

 במים אמחי וא,כ ל~שי נמי בגא בןלר"י
 דוקא, דלגהסח כיון חותרה לא דרביםסכתסין
 חאסת נהי סובר דשסואל לתרז הוצרךולהכי
 גהמח.דסשום

 דתיקנו חוא בלכד רנלים דעולי
 יורד סטפס ועולח סטפס אדם אבל פסים,היתר
 שפירש"י סטעם בעינן ל%דם דהזי סיםס'ם
 חשובין סים סחיצח, 6ו סשף דסיםכיון
 לפרש כנ'ל דוקא, דבעינן הוא לאדםהראף
 דאיתא הגירסא לפום אפי' שפיר שיחאולתרץ

 וע,ש.לפנינו

 גן גם פתורז יפ ובזח דהכא, ה10ג-8 גתת לשרש לי ינראחמאי
 וע"ש. ויק8 גאון ה85רלקושיה

 לאביי, פפא רב א-ל פמיא,ע'ב ב'ודף
 חצירו רשוו-ץ חסבטל ד%סרלריא

 לא בהדיא אסר אי ביטל, נסי ביחורשות
 רשוח חסבסל דאסרי לרבנן וכן מאי,סבטילנא
 בהדיא אסר אי ביטל, לא גיחו דשותחצירו

 לר"א ובין לרבנן בין אביי א"ל סאי,מבטילנא
 דחכא הסמיא לשון זהו גלי, רעתיח דגליכית

ועי*.
 כיון דאסר דאגי  ויישון ~קיק ישהנה

 גלי לשת זו מאי גלי, דעתיחדגלי
 כך דאסר חוא דבפירוו כיון בזח, שייךדעתיח
 סבטילנט ולמר ביתי רשות סבטילנא לאלסר

 ע-ז. דעת" גילף שייךמאי
 יועיל שלא נאסר טעם מאיזח להבין, ישדערד

 לר,8 בפירוש דאמר מאי חביטולבשעת
 כסאן חוח חא סבגרלנא, ולרבנן מבטילנאלא

 יחיח שלא ע"ם לריא ואוסר וצויקדעומד
 רשות אנא שסבטל ביטול בחך ביתירשות
 טבטילנא לא דאוסר כמו הוח ולרבנןחצירי,
 חוא ביתי רשות שגם ע-ם אלא חצירירשות
 לא לסח וא'כ הצירי, רשות של גיטולגהך
 טשהא טעסיח נ%מר %פילו לריא סועיל'היח
 דמ*ט כיון אינשי, דיירי לא חצר בלאדבית
 וכן ביתי, רשות אנא סבטילנא לא דאמרחוא
 דאסך ביאי סוקיל יהיח לא אמאילרגנן

 אפילו ביתי רשות %ת סבטילנא אנאגפירוש
 לסלק איני* עביר דלא טשמ טעטהחואם

 %נא בהדיא שסר שחוא כיון לגסרהנפשיח
 לגטרה נפשיח ומסלקסבטילנא

 חבעיא שכל אוסר היתי דססתפינא ייאדלכן
 חצירו רשות שסבסל בשעח לאו פפאדרב

 מבטילנא לא אוא דר-א אליבא דשסרחוא
 ביתי רשות גם סבגרלנא אנא ולרבנןרשותי
 כית כרלעיל, סידי לפיגעי שייך לארבזה

 דאסר חוא מפא חירו רשות חביטולרבשעת
 יועיל, שלח לסיסר חסברא אין כך*בפירוש
 חאופן על סתיי פפא דרב חבעיא כלאלא
 מבטל כש%ני חביטול, סקורם שחותשאמר
 גיתי רשות אז אבטל לא חצירי רשוו-ץאח'ב
 סקודם שאוסר דרבנן ואליג8 דר-א,אליגש
 הגיסול ב*עת אבל ביתי, ר*ות גם אזשאבטל
 שת'ק חוא חצירו ריות את אח'כ כשביטלגופא
 חוא דר'א א2-שיגא ולהכי סידי, אמרולא

 דר,א טעסא אי הכי, פפא לרב ליחדקסיבעי
 חמבטל דססתמח דסובר, משום ההנוביטל, נמי ביהו רשות חצירו רשות הסגטלדאסר
 מקורם אסר הא "בא אבל מגטל, יפחבעין
 לבטל כשאבוא ביתי רשוו-ץ סבטילנא לאאנא
 הוא יפח דבעין בזה שייך ולא חצירי,רשות
 ולא חביטול בשעת כששתק אשילו אפס8קל

א"ך



ינרתןטמתפקבנמעי
 ת" 6שם דרא "= רלם ש י סי8ר
 כסימה כל ולא (ינשי דהרי לא חצרבלא

 כיון סבטילנאי לא אנא מקורם דאמרבסאי
 רשות של גופא חביטול בשעת השתאדעכ4פ
 לרבנן וכן סהיי אסר ולא שתק חואחצירו

 רשות חמבטל דאמרי במאי דידהו טעמאאי
 סשו8:* היינו ביטל, לא ביתו רשותחצירו
 יפה בעין שהמבטל אמרינן לא דססחמאדסברי

 מקודכם בהדיא ד~שסר כיון הכ~ש אבלמבטלי
 ססנו ניכר ביתי, רשות גפ סבטילנאאנא

 לבטלשרצוגו
 מוא אפשר משחח יפח, בעין.

 בשעת סוח כששתק אפילו לרבנןדמועיל
 טשום דרבנן טעסא דילמא או גופאיהביטול
 סבית לגסרי גפשיח דמסלק אינש עבידדלא
 חביטול בשעת מזח כששחק לחכי כו'יוהצר
 חביטול סקורם דאסר במאי כסיניח כללאו
 לפרו8י כנ4ל ביתיי רשות גם סבטילנאאנא
 רייח דקסחדר בסאי השחא נמי ניחאוא*כ
 ביון פירוש גליי דעחיה דגלי כיון ואילאביי
 רלא לר.א מקודם דעתיה דגלי חואדעכ'פ

 ~שע-ג סשהח מבטילנאי ולרבנןסבטילנא
 אמר ולא דשהוק חוא גופא הביטולדבשעת
 גלי, טקודם דעתיח דגלי כיט עכ.פ ס.םמידי,

 לפרש,כנ'ל

 עצוסח לקושיא ג-כ מחורז יחא יהדלפום

 על יעקב גאון .הספר דמקשחסאי
 בסמוך, דלעיל הא על דחגח רחכא,8סוגיא

 דרב לחך ביח ור.ח רחבח דתרגימגאבחא
 אהד ושכח אחד בחצר ששריין לחסשחששת
 רשות חמבטל דאמר לר-א עירב, וריא6הם
 לדידיה וא"ב ביטרן, גסי ביתו דשותחצרו
 לבטל צריך אין עירב ולא ששבח אהדהאי
 לאהד מבטל אם אלא בהדיא ואהד אהדלכל
 אהד לבל לבטל צריך ולרבנן סגי, נסימהם

 וע'ש.ואתי
 חא דהבא, יעקב חגאון הספר ק"ז מקשחדקא

 ליח דאית במאי דר-א דטעסא נאסראם
 ביטל, נמי ביתו דשות חצירו רשותבמבסל
 אי"שי, דהרי לא הור קלא דבית מקוםהיינו

 ששרהין להמו8ח טעמא דמשי שייך מאיחךכ
 כר, ביטל ולא 6חם אהר ושכח אהדבחצר

 אחד לכל לבטל צריך דלא זח משוםלסיסר

 אמוינז סחן לאהד ביטל ו~אם אלאלחדיאי
 טעמ~י ח~שי שייך סאי ~ולן, ביטלדבסתסא
 כיק חצרי בלא בבית אינשי דהר! דלאבמאי
 ממיל~ו חוא נמי סהן לאהד כשביטלדאפילו
 גיסא לאירך וכן חורי בלא בביהו דיירדלא

 דלויז מאי טעמא האי שייך סאי דרבגןאליבא
 כו' והצר חבית מן לג6רי נפשיח ץ'נשססריק
 בביטול סגי לא נמי טעמא ד6חאיולמימר
 לדידהו כיון בהצרי ששריין החמשח מןלאהד
 את ביטל לא נמי לכולן דביטל נאמר אםאפילו
 מקשח כן לזו, זו שייך מאי הרכ ביהו,רשות

 וע"ש. ח2.ל8ספר
 פפאי דרב חבעיא כתת שביארתי כסואולם

 דטעמא והחנו אבחי ליח דקסהללוסאי
 8!הו רשות הצירו רשות חסבטל דס.לדר,א

 8עין שהמבטל דס'ל טטעם רק חוא ביטל,נמי
 בינול לא ביהו דרשות דס4ל ולרבנן סבטל,יפח
 סבסל, רעח בעין חסבטל דס4ל סטעבםחוא

 בפשיטות ניום חוא וא"ב לעיל, שהויחחיכמו
 י5ה בעין דסבטל משום דר*א דטעסאכיון

 חהמשה מן לאהד ביטל אם בודאי א-כמבטל,
 לכולן, שביטל בודאי אמרינן בחצרחשדויין

 אהר להחוא אפילו מועיל יחא סאייאל"כ
 לאם ביטל שלא חנשארים דחני כזןשביטל
 וא54 עליו, אסרו בהצר להשתסש אסוריםוהם

 וראי אלא לאהר, שביטל במה יפח עין זהאין
 בוראי ~יייה מבטל יפה בעין דס'ל לר-אע'כ
 לההוא יאפילו כיק לרבנן וכן ביטרן,למלן
 ביטל שלא ס.ל חצירו רשות שביטלאהד
 מבטל, רעח בעין דמבטל סשום ביתורשות

 לאהר גיטל אבם לדידדזו פסילא וראי~ה'כ

 צריכין כן לכולן, שביטל אמרינן ל~שמרש8:*
 וראי לבסורי אבח מסקנת לפום וא,כלמימרי
 לעגין זשת דרב לחך רתרגימנא האישפיר
 ולא 6ח1 אהד ושכה אהד בחצר שרייןחמשח
 ורבנן. דר'ח 8"לוגתא סלתא אך דתליא מאיעירב



בתןבטעי9י
 י ש י ל ש ס רפ

 ג'5 -תורץ ובזה דהכ~שי ה5ורשאי ר,רש ל15'י שגמח מיי"
 וייש. תבון 5רור והוא דהכ!4 חתום' לקושיתבעויה

 פערבין בכל בפ*נח, פרקין ברי*שב:ם
 ב9ן לנזיר ופערבין כו',ופשתתפין

 רש.י מפר* ופ*תתפין פערבין בכל עלוכו',
 מוופע 41,כ ק4יי ותחומין חצרות עיר51יעל

 לערב סגי נפי חצרות דלעירובי סוברשרש,י
 שפוכיח כמו דוקא, פת בעינן ול4 דברבכל
 והנח עליו, פקשח ולהכי זו, פפיר*"חתוס'
 על דקאי פפר* ר*"י בחן לנזיר ופערביןעל

 כתרתי הוה 41'5 וע.*, בלחוד תחופיןעירובי
 ים-ים תמוו'ש, לכ4ורה ובאפת 4חדדקדסתרן
 חמיו גופח ר9,י ח4 לפיפרך לההוסיח"ים וטפי ע'אי דף דלקפן פגמר4 לפיפרךלחתוס'

 וכדלעיל. 4'עדסוהר
 פערבין דעל סיון דוראי לומרי לי נראחולכן

 תחופין לעירובי רש.י דקדק בייןלנזיר
 חצרוו-ץ דלעירובי ג'כ ס'ל מסתמא ע,כבלהוד'

 רש-י דכתב ורץ4י פת, 4ל4 ביץ סגיל4
 ותחופין חצרות עירובי סערבין ב5ל עלברישא
 ק4י חצרוה לעירובי היינו כווגתה ק4ילצדדין
 שלפח בככר בין פת, פיגי בכל סערביןבכל
 חבכל ק4י תחופין עירובי ועל בפרוסח,בין
 פן חוו דברים בשארי בין בפת בין דברבכל
 לפר* צריכין ע"5 סן דלאי ופלחחפים

 4חדרי. 5סתרן תהיה של4 כדי דחכאחפירש-י
 4ויירי דב4פת כיון לזה, רש,י דחוצרךדהאי

 ל4 4פ4י א'כ תחומע, בעירוביפירקן
 עים דריש4י פערבין חבכל על גםפיר*,י
 ג'כ נ,ל , התוס' סקושית בלחור תחופץעירובי
 דהכ4, חב'ח חגחת עפ,י בזח ר*,י דעתלתרץ
 פערבין חבכל 4ת ר9-י דמפרש חא עלדהנח
 חב-ח בחגהת דכתב חוא חצרות עירובי עלגם

וע.*, ע.4י פ-א בדף לקפן פוקי דכן פ*וםדרץכ4,
 פצ4תי ול4 שפה ועחנתי חפ*תי ב4פתדהנה

 5גירסת ותוי' ר*,י שנחלקו סח4לא

 וחנח ד*ם, לרבה אבי פינח דפותיב מציחברייתא
 בחברייתא שחגירס4 בהדיא פ*פע פיר*.ילפום
 ומ*תתפין חצרוה עירובי פערבין בכלד*ב:מ
 5גירסרץ הי4 התוספ' וגירסת פבואוה,שתופי
 תחופין עירובי פערבין בכל היינוהישניסי
 כיון והנח וע,*, פבואות שתאיופשתתפין
 צפאי 4,כ הישנים, גירסת הוא ההוס'*גירסת

 *חוצרך עד זו חגירסא ימרש,י ניחאלא
 חצרות. עירובי תחופין, עירובי בפקוםלמיגרס
 ניח4ו ל4 דפשו'ח לסיפר, צייכיןדע-כ

 בכים רץחנו ישנה, הגירסאךמר*א
 בהדיא דקתני כיון כוי תחופין עירוביטערבין
 בעירובי 4ית4 ואם פבואותי שיתופיפשתתפין
 בהדח לפיתני שייך 4יך 4,כ ק4פר,תחופין
 דעירובי כיון מבהוות שתופי ופשתתפיןלחך

 ושתופי 4פח, 4לפים הילוך להיהר הואתחופץ
 הוא ולפיכך 8לטול, לחיתר חואפבואות
 מערבין בחברחתא הגירס4 שב:מ ר9,ידפק"ם
 תרתי דהשה4 סבמעת, ושתופי חצרותעירובי
 למבף, תח לחצר זה טלט~, לו-יהרח2:ש

 בעירובי הפרק דכל 4ע,ג הכא נפידלפיכך
 בכל דקתני כיון אפ.ח נ4פר,תהוסין

 ג-כ חצירות 4עיר51י דהכ4 פערבין חבסלגם לפר* לר*,י ליה הוכרח ופ*תת5ין,פערבין
 ופ*תתפין להך ותני כ9ל איך תק*ח של4ידי

 דפקשה והא, וכדלעיים סערבין בסיםבהדיח
 לשיטתו 4זיל *חתאפוה פ*ום 4פשרחתא',
 דקגרסי חיינה כגירסת שם דפקייםדלקסן

 תחופין עירובי פערבין דשםבחבריית4
 דל4 פשוב:מ וע"5 פבואוח, *תופיופשתתפין
 ומפיל4 לזה, זח דופח *4ץ פרץ לחו4יכפת
 פערבין חבסל לפר* לחו 4יכפת לא חכאגם
 שיסהם לפום לפיכך בלהוד, תחומין עירוביעל
 גופרש לר*-י 4ולם פירוו-י, על פקשום*פיר
 כי.ל. הוא ונכון פהץ, הך תיקשהלא



 ן רןב נ פרק עירייט ' י ע טב
 יי.,יא4 פיישז, על דמק*ים מאי לקושית לי*י שנראהמ"

 אולכח יןי ההוס' פורש לא דט*ו'ה וכתב המרש.א גזה העירוכבר

 הה4 גבק הפייז"יליעי"י

 חחוא 8'ל בגסך8, עי~ש כיטדף
 8"2-( סקרבין, בכמה חפוחיםלרבא, סיבנ~

 רשנ דאפר עד כו' בחפוחים פערבין וכירבא
 אופר רשב*א סרץיבי בתפוחים, פערביןדבקכ
 בוין בו, ~שפרסקין וחמשח ו-זבליןעוכל8
 דרב סשסיח גורסקי קלח ואסר ענייסעשר
 לקירובי הוא 1ח שיעור וכן ורב סשסיהסנשיא
 סגי וו-זחא כאפרסקין חפוחין נסי להויואיב

 ספי וחשיבי אפרסקין שאני וסשניבחסשח
 לרב סרי ליה שרי יאף רב אסרסחפווים,
 וכן לחאי נהליח אסריחא ואנאסנשיא,
 לעני פוחחין ואין אסחניחין רב ואסרלעירוב
 וכן להאי אסר והוא כו', חסין קכ סחאיבגורן
 ולעיל, ורשב.8 אברייחא רב ואסרלעירוב
 ובמחני' סשום מהאי, האי אולסי ומאיוקפריך
 בשחי סקרבין אסר ורב ייןי לוג חצי נסיקחני

 וכן דאסר, הוא ואסחניחין ש,ם יין,רביעיווע
 וע.ש. אברייו-זא ול8לעירוב

 ספרש מחאי חאי אולטו סאי המרנא עיהנה
 דאסר בסאי יוסף רב איקפו אסאירש-י

 הסחני' ואיירי במאי חא אברייחא, סנשיארב
 ומסילא אהוריי סחרן ול8 חברייחא איירילא
 וק"שי איקפו לסאי וא-כ ס1ו 11 לסיי(ףטאי
 החירוץ 11 מאי וא.כ קשח, פירושוולפום
 וסתניתין סשום יהקפיו הוא ולהכיוקאמר
 סערבין נסי ~שמר ורב יין, לוג חציקתיי
 איקפיד, סאי אכחי מ'ם יין, רביעיוחבשתי
 ס1ו, 11 לסילף ומאי אחדדי סחרן ולאכיק
 אברייחא ל9ירוב וכן לחאי אסר כי אפי'וא.כ
 וכן לחאי לסילף וסאי חוא שפיר האס"ם

 ~שיקפד, אסאי אכחי וא'כ אסחני' נסילקירוב

 ל8 אולם ב1ח, הרגיש *חסרש"א 5גםדהנה

 1ח שסחסת *כחב אלא סמיי הךסחרץ

 וע'*, כפירש.י לפרש להתוספוח להו ניחאלא

 *פיר נסי לפירש.י ואפילו לפע-ו נראחדלכן
 ולא אברייחא ואסר אסאי דאיקפדחאי

 ד(8 או אסהגיחיןי אסר הוח ואםאסתניחיןי

 סחברטחא לר.נ לאחובי הסקשן סועחהוח
 לעירו5 קב בו-זטהים וסצריך אסשיורשב.8ן

 בגרוגרת אפילו קב שיעור חנן ובסחניחיןכיון
 לרבא וחא סחפווים, ספי חשיבי ע.כוגרוגרח
 בחפ1חים כלל סערבק אי ספק חויולעיל
 1לכויע ספק שום ליכא ובגרוגרחכולקיל,
 סנ*יא וב ואסר כיון "שחא אולם בההסערבין
 ורשב'8 אברייחא ורב לקירוב וכןחאי

 וסאריך אספי ד'ר'נ למוחיבי סעח 1חשסחמח
 כמו בחמשח ליה סגי ול8 קבבחפוחים
 יעח על קלח לא 1ח וכל סשוםאפרסקין
 לעירוב וכן להאי רבא דאסר נ"יחסקשן

 סצי אהדדי סתרן ולא כיון ס'םאברייחא,
 כל אסחניחין, ורב לעירוב וכן לחאי נסילסילף
 דדוקא סבר אלא הסקשן, ועח על עלח לא1ח

 דאסר חוא ורשב'8 שבברייחא והניאשיעורי
 וו-זנן אחני לא אבל לעירוב וכןרב

 ס,ו שסבר סה לפום ולפיכךבסחניחין,

 בחמשח, וסגי מאפרסקין ש ם לר-נלסוחכי
 וכן לחאי אסר הוח סנשיא רב אםאבל

 !ש" לא א1 חאסח, כמו אסחניח.ן ורבלעירוב
 *פיר סשהח כדעיל, סקץ לרינ פריךסגי
 ואסר אטאי סנשי8 רב על ואיקפוחאי

 לפע"ד גראח כן אסחניחימ ולאאברטחא
 הפירשץ.ליישב

ית



 ן תב ג פרקעירובין י ע סבקי
 יל שמקשים במה המפרש-כש של הקושיות יתרז יי ש,דא"מ"

 ו**ש. לוגת "וא ולפע*ר יהיאי"116יא
 לפתן שהוא כל א'ש ר*י אסר יגסרא,ע*ב

 שאינו כל סעורות, לשתי יו לאכולכדי
 בשר כו' סעורות שתי ססנו לאכול כדילצ-ון
 ורב לפתן, דהוה בו לאכול כדי אסר רבתצלי
 יוסף רב אמר הימנו, לאכול כדי אסריוסף
 בלא בשר אכל' פרסאי דהני לה, אסינאמנא

 דעלמא רובא הף פרסאי אטו אביי א'לנהמא,
 אצבעות שלוי שהן לענים עניים בנדיוהתנן
 51גדי מירס, לטוסאו-ו אצבעות של*קל

 לעניים קשירט בגדי אבל לעשירים,עשירים
 ווסא בשיעורי תוי לעניים כיע אלסאלא,
 ווטא, בשיעורי לדירחו אגי בתרייהוקאולי
 צלי בשר תד ע-(8 דלפרסאי אעיג נסיחכא

 חוא לפתן לאו דלגבייהו סשוכם ווטאבשיעורי
 ווטא בשיעורי לסגי ליפתן דהוי ~ירןס-ם
 והכ4ש לחוסרא חכא וכ*ת בו, לאכולכדי

 סערבק אוסר רשכ'א תניא ותאלהומר4י,
 ב-א דלשאר אע'ג סוונו' כדי ולוקןלחולת
 ~ירתו כיע ס'ם סעורות, לשתי חסוע הוהלא
 לרעבתן סערבין אסר וכן לחוי סערביןסגי

 דלדידית אע'ג ב-א שארי *ל ב,נוניתבסעורת
 אולינן דלא אלמא סעורות, לשתי תוולא

 רשב'א אסר וסי קשיא, עירוב, גבילויסר4*
 תבשן סלך עוג אוסר רשב,א והתניאהכי,
 סן פתתיפ שאר להציל כסלואופתחו

 שאני ואביי אוע-יינן, לחוסרא אלסאחטוסאת
 לנפקיה, כיי נחרסית הדוסי לעביד חיכאחתם
 כסלואו, פתחו שיהא לגביה תוא סוכרהסשו.ת

 דוום. וכפירש*י דגם' הסוגיאוחו
 אמאי חראב*ר" בשם סקשת תי*ב*אהבה

 ע-יא מירס טומאת של החוסראלענק
 לענחם, ענהם בגדי של השיעור אלאסחמרינן,

 עניים 5גדי של שחשיעור סחסרינן לאאבל
 פחא ום"ש סדרס, טמא ג,כ לעשיריםטח

 דשק לקניןטוסאת ע"א סיד דף בשבתדאסריון
 שכן סטעם ארע, שחינה אעפ*י טסאשחוא

 וסתרצים בתו, בצואר ותולת חוטין ג' קולקעני
 ג' קוע-יע עני שכן דאסרינן סאי בשבתדהחפ
 כך, דעושה הוח בע-יחור עני לאו כו'ני0ע
 נסי תביענים אדם בני שחפילו סייריאלא
 חעשירים וא.כ בחפי בצואר לתלות כךעושים
 רוב4ש לגבי פיעוטי הוי כך עושיםשאינם
 לגבי העשירים בטלי סשרה שעוווים,דעלמא
 מירפ טוסאה לענין אבל דעניים, דעלמארובא
 השיעור תויא בלחוד דלעניים להיפך, חואדהכ8
 להבינונים אבל אצבעות, ג' על ג' שלווטא
 שלשח על שלשת של רבה שיעור אלח תוולא

 לענין דעלמא רובא תוה עשירים וא-כטפתים,
 ס4שי לן די סשו.ח הסיעוטי הף והענחםות

 שלח מירס דטומאת חוסרא דסצדראסרינן
 לא אבל סעני,כם, דעניים שיעורי בטליתא

 טסא שיהח ולסיפר עשירום לגבי עורלהתסיר
 וע'ש, דעניים ווטא בשיעור נסי לגבייחומירס
 חגסרא דספשטות כיע טעט, דוהק זהאולם
 טפי א'כ כר, קולע עני שכן אלא קאסרדלא
 שאין כמו כך עושים אינכ:! שחבינוניםסשסע

 ועישה עושיםעשירים
 דהגסרא כית למיסר, לי נריאת טפידלכן

 קולע שי שכן בלישנאי מאריךדשם
 שלשה שכן בקיצור אסר ולא יו' ניפיןשלשת
 שרק סוה סשסע בתה לצואר ראהן אריגני0ע

 פ-החילה לארוג צריך שחוח ט0הדשטרהח
 חוא בות בתו לצואר לתלות כרי ניסיןתשלשת
 טרת אפ אבל בלתור, העני אלא סטריהדאין
 לעשטשמפ גם ניסי4 סשל*ת אריג ועשהאהר
 עד בתם בצואר לתלוהה לחםראף
 דוסדש אינו וא,כ תשוב, דבר להשיקנת
 בגדי של דשיעור כלל, ליחתם דהכאהך
 ועוסדים כלל לעשירים ראויים אינםעניים
 שיחא לטיטר שיך איך וא-ט לאשפת,לורוק
 דסקשים סאי נמי וכן לעשירום, גם מירסטמא

 שכן סחסת ראסרינן כתי*ת גבי מ'שתריטב"א



9י ז תב נ פיקעיריב.1 י ע טב
 המתניתין חשיבת לא כתישה, בלא שכלעי
 לפע"ו, היא קוורא לאו נמי סלאכח, לאבדשם

 וסברי רחתם וסחר'ם פירשא לפוםיאורבא
 דישת בהר" אפ" אב ויח חטאת לעניןדע5"פ
 כלל, עני בתר שם א1לינן לא וא"כ וע*ש,נסי

 המתניתין תשיב ולא אמאי טעם ויא רקאלא
 בלא תסיו אוכל ועני טשום חטנוכתישת
 אפילו אפשר חטאת, חיוב לענין אבלכתישח,
 הטאתן הטב ודאי כתיווה עביד אם גופאתעני

 1ח. על גיכ שבארתי סח ע'ו וף בשבתו,ףש

 סביא יאביי כיון ליקדק, לן יש חאאולם
 סאי ורשב-א קמטתא טהברייתאראיח

 ולרעבתן סווע, כרי ולוקן לחולת סשרביןותניא
 א1לינן ולא מינח ושסעינן בינונית,בסעויח
 רב נשאר ומסילא לוצסרא, לסעבובעירובין
 לשניים עניים בגדי ותנן ססתנ" בקושיאיוסף
 על וגסרא סליק לא אסאי וא.כ 1כדלעיל,כר
 בתיובתא אפ" סליק ולא בקושיא, אלא יוסףרב

 וע-ש, סידי י'1 תירץ לא יסף ורב כיוןגסורח

 סובר יוסף רב ובאסת לסימר, צריכין ע*כולכן
 חצע להוסרא חכא דעבוינן טשוםחטעם
 לחוסרא עבדינן בעירובין וגם כולעיל,לחוסרא
 ופרס"י כיון דלעיל, צלי בשר בחהואכמו
 לא וואי וא*כ נחסא, בלא ואכלי הואאתרא
 לחם חיח אם וחא ועלסא, רוכא לגביבטלי
 נהס, צלא אכלי הוו נמי המת לכו*ע ויבחבשר

 בו-ח י'א כיח בוף לעיל בהריא התוס'וכסכרת
 יוסף רב טבר שפיר ב1ה לחכי ון-ש, כרובבל
 בלא בלחוי צלי בבשר אלא יערבין לחאם
 עכ*פ נמי ספרסאי דלאו לכףע אפילולחם
 כל חיסט לאטל כוי בשר השישור שיחאבעינן
 הם שלהם ובטפן כיון דוקא, סעויותתשתי
 ועירבו וחשתא לחם, בלא בשר לאכולראיים
 עו לו נהמיר לא אסאי לחורא, בבשרלחם
 סעהית, שתי ססט לאכול כדי בבשרשיהא
 סערבין וזטן ולחולת רשב"א דאמר סאיאבל
 וזקן חולח ולגבי שפיר, ויא ויאי נסי ס11טכדי
 לגריי, חזיעור קיהא עד לחחסיר וציךלח

 כלל להמ ראף אין טפם חליקות ומצוכיון
 ההחה מכפי יותר שיש וסת ובריא,השיעור
 להצריך שטך סאי וא-כ וסה וליתא כמאןלהם
 לא נמי 31ן לבריח, הראף שיעור ג'כלחם
 ביטנית, בסעודה וסגי אסאי מרעבתןתקשת

 סעויות לשתי ואף הוא גופו בריאות ומצונחי
 בטץ שאין סטרי וי*כ כיון חשתא פ-םגוולות,

 בידו היח ואם ביענית, בסעורה אלאלערוב
 שרוצח ייט למ וייאף כפי סערב הוח וואייותר

 עירוב "וה ולא להחסיר שטך לא שם,לשכות
 קולא 1ת ואין הראף' השיעור כפי שיהאעו
 לווויח כדי בינונית בסעהרה ליח ימניבסח
 סאבו ויא וב1ח כיון אחת' לרות אסחאלפים
 לחתכור שטך ולא חשנית' מושיוח אמחחאלפים

 וסגי רשב"א יאפר האי שפיר ולפי3ך כלל,ב1ח
 דשטך היכא אבל ביענית, בסעויה ג*כליח

 כמו נסי בעירובין אפילו סחסרינן ויאילחחסיר
 לועת לסימר ע*כ מציט 1ח כל דלעיל,בבשר
 עלט לסליק חגטש סצי לא ולהכי יוסף,רב

 כנ-ל. בתיובתא ורשב"אלחך
 שהרגיש למא חשתא סתורץ יהא יחולפום

 לשט על התתם תורת והספרהמרויא
 דהכא לאבט ורק ומשמע ואבט, וקאסרחגסרא
 ובריתא מרשב*א רוסיא והוי דואבלחיד
 ואמא" בתרטתא, וברטתא ארשב-אקמייתא

 הסרש.א וחנח ל1ה ס11 ויוסיא הוח לכףעחא
 קסטתא חברטתא מביא ואבט וסחסתכתב

 חףש' ואביי הלשון קחסר לחכיורשב*א
 דע4כ יוסף, רב יעת לפרש שהוכחתי כשאולם

 הכא ייבדינן אסרינן ישפירסובר
 נפי בעירוב אפילו הייט לחומרא, והבאלחוסרא
 דשיך היכא כל שיעור לענע עכיפסחסרינן
 וקאסר העי שפיר ויאי איכ וכולעיל,לחחמיר

 להוכיח וקסותיב לאכט דדוקא משוםואב8"
 הכא דעבוינן לסיסר לן וליתמהברטתא
 ליח ותקשח ויא ושפיר להוסרא, והכאלהוסרא
 בתרטתא בברייתא רשב-א סתסיר אסאיואיכ
 כסלואף פתוי שיחא ער חכשן סלך שגלגבי

אמ4ף



בתןעירוב,מרקגנשעיקח
 סגי לחיוח לגביה נפי מקיל אינואיאמ
 לרעכו-זן שמקיל כסו אוב:ם, כל שלבט-צוע
 של סעוררץ בשיעור לעירוב ליה סגילהיוח
 לחוסרא קברינן דלא סובר ואבא כיון אים,כל
לא

 בעירובי"
 טוסאח, לקנין של8 81פיל1

 וע-*, יוסף לרב סטוסאח פליך מאיואל'כ
 שפיר ווהאי מידי, חקשח ל8 יאף לרבאולם
 סדשך ועוג פחחו טיסאת לענין וסחמירהאי

 בינוניח, בסעורח לרעבחן רסגי אע.פחבשן,
 סבטל חוא ועיכ כדלעיל, ועסרא ל8וחחב:ם

 2-שיה להיוח אדב:ם 3ל אצל ועהור,רעכו-זן
 אבל וכדלעיל, בינונית בסעורה זחבעירוב
 שייך מאי ס"ם כמלואו פתח רייכא נחיחכא
 ה~טי שפיו ולפיכך דעהו, בטלה למימרבזח

 רעבחן לגבי וסקיל אע,ג לגביחוסחמיר
כדלעיל.

 לקושית בעז,ה מתורז -הא שבזת דהכע, השגוא לבאר לי שנראהמה
 ון.ש. דהבא התהי תייון על ומז(ר"םהמרש'א

 חאומר סר'נ, רבא בעי בגסרא, ל8 ל-ודף
 קורש, 21-שסחר הול היום זהככר

 עירובי עירובו 8,ל מהו, בזח לי עירבוואמר
 בזח לי עיובו ואסר חול ולסחר קורשהטם
 2.8-ש מ.*, 8,ל עירוב, קירובו אין 8.לסהו,

 ולמחר חול חיוב:ם וסלחא, כורא האכללכי
 בה.* של וסספיקא סשום עירוב, יהףקודש
 קוושח, ליח נחתא ל8 עירובו קניות זסןשהוא
 סשום עירוב, הוי לא חול ולסחר קו*וכהיום

 מיניח, קיושהא פקע לא בחיש שלומספיק8
 ושב:ם. בפירש"יועיין

 טובר טפא ררבא כיק סקשחי חהוסיהנה
 זסן שבו-ש ערב של היוכם סוףבססוך

 הא ס'ש, ליח קמיגעי סאי וא'כ עירוב,קניוח
 וסוף כטן *פיר ורזנ הך אתיא וראילויריח
 זסן חוא ועל עדין שה81 ער.ש שלהיומ
 ו'נא חאי וופ'ר בוראי 81'כ עירוכ,קניות
 סובר לעצמו ורבא חחוספוח וח'רוור'נ,
 קניות של חזפן הוי שבת של ה'וםוחח'לח
 והאי וביצה, סגמרא בהויא כדמ31חעירוב
 *בח ערב של ה'א סוף אומרת זאחואסר
 3ך, ואסר הוא וברי'חא אליבא ע'רוב,קתח
 כו'. מ.* בוזח וע-* הכי, ס'ל ל8 ליחאגל
 חועילו לא חא ומחרזם, הסרש"8 מקשחולכן

 דקשיא הי83 וכי כלל, בחיר1צםחחוס'
 טובר הף אכם מ,שי רבא וקשאיל אסאילחו
 דחא עיויב, קניות הוא ער,* *ל היוכםסוף

 אפי' נמי כן כוצו כדלעיל, שפיר דר-נ חךאתיא
 הזסן הטם חהילח לשצמו לרבא דס'לחשחא
 ליח קסבעי מאי אכתי מ-ם עירוב, שיותשל

 וצ-ש'לרבא
 סאי להקיים לן יש הף ~ישב יייאולם

 טפי מקשח לא אמאי לכאורח ג"כוקשיא
 לסיבש רבא ריצרך אסאיחהוס"

-)4 
 דבר  מר'נ

 ולסחר חול בחיום מיניח דבש כטן חאוהפוכו,
 ליום השתא א.כ שרוב' עירובו וא-ל סחוקודש
 ע"ש של הוום סוף ליח איח דרבא חתום'קושיח
 קודש סשתסע'היום מסילא בוד(ר שרוב,קתח

 שרוב' חף דלא חולולמחר
 ליה דסיבעי רבא יוה,ף למימר, לי נראחולכן

 הספק סחסח לאו ע4כ לר-נ' סלחאחר
 קונח היום סוף אי שרוב, קונח היום 'חהולתאי

 ע** של הוום סוף אם דודאי דמיבעיי ויאשרוב
 כסו *פירי ור-נ חך לאחיא הוא עירוביקונח
 שרוב דועי דוא קודש ולמחר חול ובחיוםדאסר
 עירובי הף ולא חול ולסהר קת*ובהטם
 קונה שבת של היום תחילח אם נסיוממיל8
 ולסחר הול רהיום הטנו להופך, הואעירוב,
 חול ולמחר קודש ובהיום עירוב, חף לאקויש
 בזח לסיבעי צריך היח ולא עירוכי דחףחוא
 סהמת ההא שלו הבשא כל אלא ירלעיל,ממץ
 הוא גופא הסקריש רבעל גיון רשסאהספק,
 חול בהיום אפשר א"כ בזחי לי עירבורקא'ל
 היום תחילח אי איילו עירוי, הוי קורווולסחר
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 שא טפא י"סקף9 וץת עי41 וינח שבת9ל

 נהית לא ססתסא אשיינן בו4 לי עירבוראסר
 עירזב' קנית וסן לאחר ער אהקדשרעתיח
 כהיום סלתא חך סיניח ליח יקסבעיא הואולהכי
 סהה בזח לי עירבו וא-ל קורש ולסחרחול
 עירוב, והף וא'ל בסתם ליח דהשיב ר'נאולם
 היום 4ף סהמת אי כלל חטעם סוח א*לולא
 רחמר בסאי אסירח מהסת או עירוב,קונח
 הף אכתי להכי עטזב, רהף הוא בזח ליעירכו
 יירוב, יואי יא*ל הוא טעם ס4יזח הפפקלאבט
 ולסחר קורש בהיום סיניח לסיבעי הוכרהלפיכך
 עירוב רהה בוח גם ליח יאסר ואם סהו'חול
 לי עירב % יאסר אמירה שסחסת סזסעע'כ
 חטם תחילת סטעם ר4ף לזח, רסהגי ויאבוח
 קורש ולסחר חול בהיום אמאי איכ עירוב,קונח
 דוויל כית ולפיכך שירוב' רדיי נסי סוברהוא

 עירוב "ף זלא חול ולסחר קורש בהטםרבאסת
 תרתי בהני רר-נ טעמא רכל הוא סובןא*כ
 ייש 9ל חיום סוף רס-ל סחמת ויא ע'כסלתא
 לרבא חהוספ' קסקשח שפיר ולחכי עירוביקונח

 סובן דהשתא כית סוה 11 ס-9 יא'לאסאי
 עירוב קונח חטם סוף רס-ל סשום ררינטעמא

 שפיר, רו"נ סלהא תרתי חני אתיא וראיאע

 ס-ל לעצמו דרבא סשום התוסצת תירזולחיי
 לא ול8יכך עירוב, קונח חטם תהולתכם"ר
 חיום סוף כם*ר רוקא ר6.ל רו"נ רעתו עלעלתח
 בהיום ר-נ רסובר רחאי סבר אלא עירוב,קונח
 סחסת אלא אינו עירוב, הף קורש ולסחרחול
 רקי*ל וכית עירוב' קונח הוום סוף רשמאספק
 בוח ופסק ויא סש41ח לקולא' בעירזביןחלכח
 הוום תחילת ישסא ויא שספק אע'ג עירוב,רהף
 11 ס'ש דוויכ ליח' קשיא סש41ח עירוב'קונח

 הול בהיום לקולא ר8סק היכח כי רחאסוה
 זנח סוף ושסא הספק סהמת קורשולסחר
 חזל נסי וצל ולסחר קורוצ בחטם א-כעירוב'

 ישמא הספק סחסת עירוב רהה לשלאלמפסק
 של חיום ובתהילת עירוב' קונח היוםתחולת
 נמי לכיפסק וח"ל 4ול, הככר רועי ד"ואשבת
 לזשית להרז כ2'ל סד' 11 רמישלזלא

 לפע-ה לנכון והוא ילעיל, וסהר-מהמרש*א
 גסאי שפיר ח"נ התירון שלח ויא וחולפום
 קוושה, ליח נהתא לא ספק סחסת רחכארא-ל

 מיניח, קרושתא פקע לא חפפק סחסתוהיא
 וע'ש.כ2'ל

 הרשב'4ש דע8 בוח ולהרז רהכא הסוצ*א כושה לפרש לי שצרחחמה
 שבש*תטן

 יהורח רב דאסר הא אלא בימרא, יע ל*חדף
 סערב ראשת בים ברגליועירב

 סערב ראשת ביום בפה עירב שני' ביוםברגליו
 ומפרש"י לשבת' מיזפ קסיק הא שנ4 בטםבפת

 רסגי ייון שפיר בשני בפת סערבבשלמא
 עירוב קונה שבת של היום ותהולתבשתיקח

 קני' רססילא ייע חוא לשבת סי"ט מכקלאו
 שביתתי לוסר רבעי בוני ברגלט עירבאלא

 למיפר ובעי היום תהולת לכוין סצי ולאבסקוםי
 לשכתי סהט רסכק ווא רבאסירתו נפצאפבש4י'
 ראףל אלא מיד" ואפר יאויל סגרת מיאיל
 חפקר חפצי ראמר כריב"נ ימאן ושתיק'יתיב
 רבנן פליג! לא ע'8 רבנן, אפ'ת שגיתח'קונח

 אבל אמר, 4צי דלא בישן אלא רריבינעליח
 רלא חע'ג אמר, סצי למימר בט? ראיב2ישר

 וע'ש' רמי דאסר כסאןאמר

 ב2ישר הטעם ק מושיל סאי י"ביף ישהנה
 הא אפרי סצי לטיפר בעי ח5בשוי

 לשבת מי'ט הכנח איסור ימצי יית הכאעכיפ
 רקי*ל להא רוסח איט רהא סיוי, אסר סצילא
 רחתם סשככתה אינח בילח לבילה הראףכל

 וא-כ איסורי סצר אסר סצי לא והכא לבלול,סצי
 מישה נישר דשאני ההאבסאי

 הרניש הרא'ש שעל שהק*נ שר4ותי חנםיהבה
 מישן, נישר יאני רסשו'ה וכתבבוח

 למיפר אגיעור סצי לא לכתהילה רנהיסשום
פירי
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 אפר אי בריעבר פ-ם חכנח, "וסור פצומיוי

 %, באמירח שפיר ליח קני בפקומיטביחתי

 שבתי אצל הוא פוכן טבל טגל' גביכושגוינן
 פ'ם בשבת, חטבל לתקן אסור לכתהולחדאע"ג
 בק"נ' וע"ש מתוקן' הוי ותיקן עבראם
 אפ וכחב במאי הרשב'א ועת פדחח שעולכן

 בפתי אפילו או ברגלו בראטועירב
 אתמול' בו עירב שלא חרש בפת *רבובשני
 איסור מטעם בריעבר אפילו עירוב 8הלא

 מוכח רהכא יפגמרא כיט מי-ט' שפכיןהכנח
 שטיר. חעירוב ליח קנח כטעירברברישבר
 פיטן ניסור להו דשאני חא דרבנן מ'טראל-כ

 וע-ש'וכרלעיל,
 דפשףה 1למימר יחלק י"ה "ץ יא'יאולם

 דהאי פישן, ניקור לרבנן דשאניחוא
 אינו חכנדץ איסור פצד אמר מצי לאדניעור
 תחיקשח את לכוין מצי דקש~ש פחמתאלא
 ליה ומיבעי קירוב, קנית זמן שהואהיום
 חכנח, האיסור איהא להכי קאת פבעקילפיפר
 חיובמ חהולת זסן ~הן טצי חף אםאבל

 דפי שטיר ויאי בפקומי, שביתתי אזולמיפר
 לאו דחא כלל, חכנח איסור 9א בזחוליהא
 לעצפו, מבין טבת אלא חוא לשבת סכיןיהט

 במא לעיל שחבאתי פפירש" ב8דיאוכפשפ*ת
 היוב:ש לתחילו-ע ~הן 0צי דלא כיץשכהב
 באמירה דפכין אשחכח פבק.יי למיפרובעי
 אם חא בחדיא, ומשפק וק,*י לשבתפ"ט
 שביתתי או ולמיפר היום לחחילת ~ין סציחוח

 חכנח איסור שופ בזח ולית דמי שפירבפקופי

 לקצפג דפכין דץתא דשבת פשום תיינוכללי

 לפרט מצינו מהשהא "י3 ""י ש9וכיון
 ואפר, לרבנן דפחלק במאי חגפראגתת

 מצי דלא בישן אלא רבנן טליגי לא כאןעד

 0צי אפר בקי דאי נישר אבל אופן, בטוםאסר
 ולפימר להתחיל דפוכרח נחי פירושאפר,
 אחר זמנא מלמימר יפסיק לא אם פ-םמבק-יי
 וראי בבירורי היום חחילת לאחר עדזפנא
 הינה, איסור טובם בזח וליח אמר דפציחוא
 פבעויי גם לפימר דהתחיל בסאי חשתאדהא
 אלא חוא, טביהח לקנות כרי טטוכםל~שו
 דהא חיום, תחילח של חומן לעבור שלאכדי
 ~וין כדי הפסק בלא זמנא בתר ומנא הואפר

 היום ההילת בופן טביתח קנית שלחאפירח
 באמירה חטביתח לקנות כרי כונהו וכלממטי
 דהתחייש במאי חכנח *הך מאי ואי3דאו,
 אץ דפבק'י דבאפירה כיץ פבק"י למימרג-כ
 כרי רק אלא , כלל טביתח קנית פשוםכונהו
 היופי חחילח של הזמן את פמגו לקבורשל~ש
 טאומר ובמה בזח שהך חכנה איסור מאיזא-כ
 ולית רפי שפיר וראי חיום, חחילת בזמןג'כ
 18א ששבת נפצא דוש חכנדץ איסורבזח

 חאי שפיר וראי וא,3 וכדלעיל, לעצפורפכין
 לא בישן דהא פישן, דהכא הניקור גםדשאני
 אפר, פצי לפימר בעי דאי ~שופן שוםפשכחת

 כנ'ל. שפיף לה פשכהתוחניקור
 הרטב,א דעת מכאן נדחות 5ח פהשתאדאיכ

 בטני חדט בפת מערב אם דחאכלל,
 פבע41יי חפת את טם להניח שכרה חואע,כ
 נחי וא,כ חיומי לתחילח פכהן דיאכיע

 חטביהה את !ו בהנהה לקנות כדי חואשכונהו
 יום סבעור קכ'פ מ"ם חיום, בו-וחיי~תאח.כ
 לשכם חפח הנחת טל חמעשח את דקבידחוא

 ט21 פיום בזה סכין שהוא נמצא ושפירעירוב,
 כלל, דהכא ניקור לנידע רומה דאי12לשבת,
 ומשו.ח בקלסאי אפירה אלא חף לאדבניעור

 כנ-ל, אסור נמי גריקבראפילו
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 רביעיפרמ
 דהכאי החוסשוח דבריבאור

 רץ,ר בגסרא, פלקין בף* 9ב מ-8דף
 חאדכם 4שת סעבייין יבויםשלשח

 יעח 1ד1ח קכ1-ם חן, 81ל1 קונו, ייתש
 עלה, יחסים לבקי נ"ם, לסאי עניות,ורקיוקי
 כשפים, נסי ראיכא 98'ג חתוסשתוכחב

 בכלל שהוא נראח סעלה, של פמליאשמבחישין
 חיע, יצי נסי חשיב ילא וחאי יקח,יוח
 יציו יפעסים מנלחין בפיק יסשסעאעיג
 אדם יכול סים לכופו, יכול ואינו עליוסתגבר

 וע"*. חתוס' כתב כן כך, לידי יבא שלשליזהי
 נמי סכשפים הא ליקיק, קצת לן י*דלבן

 עליוי י*לוט *לש ליוהי אדםיכול
 קאבי פ,ב יף ישבח בגסרא בחישכראיהא
 ליבח כשפים יעכדח סטרוניתא חחישגבי
 בחני נוחיים שחיו סחמת יכולה, ול4שולי'ח
 ל-ל וא-כ וק"ש, ההם יקחשיב יבריםשלשח

 לכשפים. אחרינא טעסא לסיחבלהחוס'
 כשפיכם כלל לא רסשו"~ץ שנאסרי לא4לם

 לתיוייחו ולתרצינחו חרק, יציבחיי
 *לא ליזהי יבול *שדם ספני תייוצו,בהך

 כל שאץ סשום כך, לייי לבהי* ושלאלשלוט
 יבריכם חשלשה בכל חסיד לחוחי יכולאדם
 חת"ח וולת לכשפים, כך עש יבוא שלאכדי

 חוא שקח ובכל יום בכל יחא 1י'41 יבחכסי
 להוחייבעי

 בקל לאו נסי טפא והדביים בזה,
 ועי*, גך לידי יבוא שלא 5די בחו להוהיחוא
 סן להוהירווז סוח הזהייות כלל יוסחואינו

 עליו סרץגבר לפעמים דהאסת נהי היע,חיצי

 בפרק כסבואי לכופו יכול *אין עד חרקהיצי
 שסהג5י סקדום ס'ם ילעיל,מנלחץ

 עליו,
 כך, לידי יבא שלויו ליוחי אדם לכל ח81בקל
 לבית סשכהו זה סנהל בך פג9 אם דקי.לכמו

 החורה תם המיחח, טם לו שיוכיי אוהמדר*,
 *ל8 עי הי9 חיצי קי~יו יהגבי שלאתבלין
 ומינו שרם, לכל חוא בקל 81,כ לכווי,טכל
 להסיתו בא הרק שהיצי שמרגי*בשעח

 יוקא לבהם*י וי~8 לבחס,י, יסשיכולקבירה,
 אפילו בו ולעיין ללסור ספר איזה יקחאלא
 אין ואם ג-כ, סמנו הביח שהוא סקוםבאיוה
 יכל וכיון ח8יתה, יום את לו יוכיי אובידו
 יבח שלש ולטחי לעוןות אדם לכל חוא בקלזה

 כשפים גם חתום, כייל לא סשרה כך,להץ
 חצריכץ רברים דהני פשא תירוצו,בחך
 אים לכל ח81 בקל אץ כשפים, סח8תליוחי
 י9ת לפר* לי נרומו 5ן 5דלעיל, בהולחוחי

 *ש ועייןחחאשת
 יךי רמשרש אמאי רשיי של ה8עס ישרש 5ש.ה יי שנר8ה8

 וע-ש. פירש'י על 8וה השליגי אמאי ההוגי של הטעסוכן

 *מואל, אסר רינ אסר בגסיא, דב מ'בדף
 סחיצח עכ1-ם והקיפוהו בבקקהשבת

 בכולח וסטלטל אסח אלפים בח מחלךבשבח,
 אסח, האלפים להוץ אפילו ופיי*'י וריקה,עיי
 מטלטל ואינו אמח אלפים בח מהלך 8סיוייח
 חגסרח, ליח הפריך אסותו ביי אלשבח

 מהאלפים לחוו אפילו וייקח קיי בכולחולטלטל
 חחפץ, אחי יפ*ך *מא סשום וסתרץאסח,
 אפילו לטלטל אסח באלפים עכיפ חויהפייך
 לסקום בסלושח *גפרצה סחיצח חויאורהי' כי טלטול רלענץ סשום וסתרץ אורהי',בי

 בה מהלך אסי יב בי והיי8 לח,דהאסור
 כר-נ לא כמאן, חגסיא וקפריך ל8, נסיוריקח ק"י טלטול אפילו חאלפים לחוץ אבלאורהי', כי אפילו אסח בהאלפים ומטלטל אסחאלפים
 בחלפום וסטלטל תימא לא וקסתרץ כי"ח,ולא
 ובן אימח וסתרץ י"ח, היינו 8"כוקפריך אסוהי בד' אלא סטלטל ואינו איפאאלא
 דשכ2 ותוסשרץבפירש"י וע-* חגסי(4 לשת סרר והו רב, בר חייאאסר
 הץ .קל בכולה וסטלטל רינ י8סר י"ודהנה

 ירש"י ותוס', רש"י בזח ש~ניןייקח,
%%
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 ברזוך אבל קאי, גלחוד לאלפים דאחוץסובר

 וסברי עליו פליגי חתוסי אולם דחכא,בפירש", וע.* אורחי', 5י אפילו קסתיר אסחהאלפיפ
 בסלואו פרוץ הוי אורחיה גי טלטול דלענץכיון

 רינ דאסר ח~יי קיכ וא'ג לח, חאסורלסקום
 האלפים אתוך אפ" זריקח, ע*י בכולהוסטלטל
 נפרץ חוי אורחי' כי טלסול לגבי כיוןקאיי

 דהכוה בתוס, וק,ש לחי חאסור לסקוםבסלואו
 וגשלסא פליגיי אסאי טעם, ליתןוצריכין

 ססעם דאפשר למיסר סצינןלרשא
 וק'שי התוספות סברת 9ל הסרשיחקושית
 ולא פירש,י על חהוסי פליגי אסאי ק*חאסנם

 סירה קושיא להך לחואיכפת
 דלר-נ נאסר אם לחו דקשיא סשוםדנראה

 א-5 אורחי', 3י אסח באלפיםסטלטל

 רב, בר חייא לר' לשב* לחגמרא חכריחסי
 בקי אסח, באלפים וסטלסל דאסרדבסקום
 אסר 31ן נסי ולמגרס בארבע' ומטלטללחיות

 לתרץ לחגס' ה'ל טפי חא כר,ח, רב ברחחא
 ח"א ר' דאסר אסה באלפים ומטלטל האידבאסת

 כסברת אורחי' כי הטלטול אפילו חיינו רבבר
 הוא זריקח ע"י דכולח בטלטול רק אי~אר-ני
 דחוז כר,ח בוח וס'ל ר-נ על דפליגההש

 לא, נסי זריקח 9" טלטל אפילוסאלפים
 הוה ולא כר'הי ובהדא כר-נ ס-ל סלתאובהדא
 כן, בגסר8 תירץ דלא כיון אלא סידי,קשח
 אמח דבאלפים גלל, לסיסר סברח דאין9'3
 ואפילו אורחי', כי אפילו נסי לטלטלסותר
 דנחי כך, לסיסר סברא הוה לא נסילר'נ
 סאלפיטי חוץ אפילו לטלטל מצי. זריקחדע"י
 גתוך אורחי' כי טלסול לענין ע3יפאפ,ח

 שי האסור לסקום בסלואו נפרץ הוחהאלפים
 נפרץבסלואו דהוח הוא בררב חייא לריוסכ.*
 דהוצרך האי שפיר ולפיכך 3ך, לפרשו באנואם

 עוד ולסגרס סלתא ב3ולח חחא רי דברי אתלשבש
 כנ-ללתרזלרעתהמוסי. 3ו'י ריחייא אסרוכן

 ון"1. נתנאל הקרין סברת יפ-י דאנא הסוג"זנחוי

 בר" נהכוא ר' בגסרא ב' עסוד סוף מ"גדף
 תפיק שסעתי' משכי' חנילאידרב

 נחסיה לר,נ, חסדא רב א,ל לתחום,חוז
 סחיצח לו עשח ר.נ א'ל בצער, שרויתלמידך

 קגובקי סאי ואסר רנב-י יתיב שרם, בנישל
 קר גכרי 5דסלו אילימא חסדאע לרבליה

 דסובר כריג הלכח ליח יסיבעי עסקינ4התחומ
 נסי סבעו" בחן *בת שלא סחימתדאפילו
 אמות ב*תי גגרי סלו בדלא דילסא אוסהני,
 דמי דסובר 3ריח ח~ח אי *ח יסיגעיקסקינמ
 אין או י3נס, אסות שני לתשש חוץ*יצא
 סלו בדלא פשיטא השסרו והשיבו כר'א,חלכה

 3ר'א ר,ל3ה אין או כריא יחלכה קסקינ4גברי
 עסקעף גברי בדסלו ס-ר דאי ליהי דמיבעיושש
 אלא 3ר"ני הלכח רג אסר חא תיבעוא,סאי

 ליה וסיבעי עסקינן, גברי סלו בדלאוראי
 לשון סדר זהו 3י'א, חלכח אין או כריאחלגח

 וק"*. דהכאחגמרא

 הגסרא שינח אפאי בח לרקרק לן ישרלכן
 דבכל סקוסות, ס*ארי דהנאהלשון

 חלכח קסיבעי דחנאי פלוגהא דאיכא היכאסקום
 חלכח קאמר תנא הד קל והכא כסר, אוכסר
 או כר"א חליה הק 3ר,ג, חלכה אין אוכר,ג
 שהבר 3יון נסי חכא חא כר,א, חלכחאין

 על לעיל פליג יהושע שר' מח בצדם,פלוגהא
 ס3ע1,י בחן *בת שלא דס8יצות וסוברר-ג
 בלשון לסימר לגסרא ח-ל וא,כ כלל, סחנילא

 כיון בדר,א 31ן יהושע, כרי או כריגהלכה
 דלקסן טפה גס*נח הת'ק בחדיח עליחדפליג
 יכנס, לא אחת אסה יצא אב:ו דאפילוואוסר,
 או כר"א הלכח בל*ון נ-כ לסימר ח,לא'כ
 שבש,ס, סקוסות בשאר כמו כת.קיחלכה
 רר,ח חפשיטות לשב:ו דח*הא קשח,וביותר
 מדן גרלא באופן סיירי סר.נ דסיבקיור,א

 כר,א חל3ח אי ליח וסיבעי אמות, גשתיגברי
 ליה, דקפושיג ר*נ איב חל5ת, אין אויבנס,

ש*ה
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 בדלא ע'כ יכנס, אדם בני של פחיצה לועשה
 נסי דקא.ל הוא בגכרי 4שסות השתיסלו

 הסדא דרב כיון יכנס, בביא הסויצהשיעשה
 עד בגברי לסלאות ליה דלית דאיד(הוא

 הלכה דפסק הוא דר"נ נמצא וא"כההדים,
 הואי שפותי ריא הא רק*ה לבד וא'ככר"א,
 הא כר,א, דפסק אסאי קשה טפי עוראלא
 וא'כ ריא על דפליג הת'ק את רבי דסהםכיון
 כריא 1לח כת-ק הלכח למפסק ליה הטובוראי
 עכ,פ דהשיבי הוא הת.ק את שסחם בסהדהא
 ברי* התוסצת בהריא שסוכיה כמו רבים,כמו
 שכתב וכסו  וע,ש, ב' עסור ריש ביצהפס'
 והאפר דיה ק-ב קנ.1 דף בשבת ההא'נסי
 פקומות בשארי נסי וכן וקישי כף יוחנןר'

 יהיד *הוא כריא הלכה קפסק איך ואיכב8-ס,
 רבים. כסו דחשיב התיקלגבי

 הרסב-ם של המשניות פירו* על ק*הדעוד
 דחכא פרקין שבסוף דלקפן המשנהשעל
 הרסב'ם שם ט-שב %.א, התיקדקספלגי
 סצי ואיך וע.* כר.א הל3ה דאיןבהריא
 רינ דפסק אמאי לן דקשת נר,י הכילסיפסק
 עכ'פ מ,ם וכדלעיל, כריא ההלכה אתהבא
 *יתיהי סעם ס8יוה בהריא כר-א פסקהל8
 כיון להיפך לסיפסק הרסבים פצי איךואיכ
 דפליג אסורא *ום דהכא בגפרא אשכחןדלא

 ר8נ עלבזה
 התוס' סדר קל ולהסוה קצת ~קרק י*דעדך

 סהפ5ין שהנבו ס*מע דססדרםדהכחי
 הטנו לפנינוי דאיתא מכסו דגסרא,הסררא
 כר-ג הל3ה אין או כריג הלכה קאסרדסקוהם
 או כר"א הלכה אסר ואח.כ לר"ת, ליהמיבעי
 ומדברי ליה, דסיבעי הוא כריא הל3האט

 רון8סר הוא דסההילה להיפך, סשסעהתוס'
 הוא ואהיכ כר-א, הלכה אין או כריאהלכה
 כרבן הלכה אין או גמליאל כרבן הל3הדאסר

 דה45 התטפור-ז בסיר שנבו !עטןגסלי4של,
 במה דהכא, הרא'* *קל בק'נ יחיתיאולם

 ליונו, וזה דר'נ הספק על ה3אשכתב
 ה'ם כר,א, דלא קייד( פרקין דבשלהידאעיג
 סצחו ~בר נפק אי אבל הרוות, לדברכשיצא

 לקסן גראיתא דיכנס, לר"א פור-ם רבנןגם
 הוא נחסיה דלר' כיון נפי לה5י ס-ר-הבדף

 וע-* דיינס רבנן ג'5 מהעם שסעתתאדסשכי
 הפטק ק*ה דלא ד(בד מח*תא וא.כבק-נ,
 בעיקר דבאסת 5יק דלעיל, הרמביםשל
 הדקדוקיב:8 כל אלא כר,א, הלכה איןהרין
 לסיסר, 5צינ1 דשפיר קש41 לא נפידלעיל
 הלכה בלשע הכא למיסר חגסרא ס8רהדסש1"ה
 סזה למשמק ידי כר"א הלכה אין אוכר.א
 בזה דאפשר דסיבעק הוא דה3א בנידוןדדוקא
 דגעיקר דיק, בעיקר לא אבל כר'א, הלכההוה
 וכילקילי 3הת-ק אלא כר,א הלכה אין וראיהדין
 הלבה דהחו אפשר נחמיה דר, בנידון רקאלא
 ובזה טצו!4 ~בר ו~יצח כמו דהוה ס*וםכריא
 הגפש סצי לא ולפיכך ייינסו סורה נמיהת.ק
 כיע כת'ק, הלכה או כר'8 חלכה בל*וןלסימר
 כמו דה*יב ס*ום 5הת"ק הל5ה הוהדע"כ

 וכדלקיל. רבנןרבים
 4לש11 למיסר הגסרא סוכית ד8דר8אוכיון

 4יונו כך, אסר נמי 8דר.ג ססילאהוה,
 תקשה ולא כר*ג, הלכח אין או כר*גהלכח

 !עיש. מהץהשתא
 אמאי שפיר, דפהורץ חוא סה*האדא*כ

 סכסו דגסרא חסדרא את מהפך*צהוס'
 בו4ג נסי דאפר דמאי כיע לפנינו,דאיתא
 כריג, הלכה אק או כריג הלכה הלשקבוה
 וא'5 ובדלקיל, 8דר.א 3ך *אסר ססעםהוא
 הסדר, את התוספות דסצפך חאי שפירודאי

 ולאח"כ 5וי כר"א הל3ה להך קאסראקורבט
 וק"ש. לפקיד לפרוו ינ-ל כוי, כר,ג הלכהחך

בטיר
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 שפ ע תדרפא

 משנתעה יעל ביש" בי עמי הש מ'הדף
 ור" ול 44צתי בקצת ואשפ1

בתי
 באמצע, פצ4ן מבשץ וח של שצ19

 פתי " ימא ולאפלבד
  ו%

 לתי
 של

 לשף מפרז ררש"  המחרו*ל פירשתבעג
 רשאי סחן אהר שאץ אמה חתו5עטש,
 אצלה ולחבש אמות סר' לתץ ייחלחחח4ט
 הר וכל אסות ו" רכל  %ום רש,י, כהבלא

 ולחוצוא לחכניס ואסור כרהיי ליביהוהינחו
 מר' לחוציא שאסור ואמה להוכןי לחןסהוצה

אמותי
 משום מקורם רויי שכחב וחו ול%ו,

 וחכלים חבהמח רחנן, כרגליו הוא הרייחפצי
 וולא כרי לוח רחוצרך וחאי חבעליב:ט,כרגלי
 מה'צח רשות ואין פרוץ וחכל כיןתקשח
 אולב:* לאדם, מחיצה רשות יחוא נחיביניהם,
  מוום כתב לחכי למיפר, איכא פאיל5לים
 חבעלים, כרגלי חן חרי וחחפציםשחכלים
 אמות לר' מליצא אסור שהוא היכא 5יוממילא
 כליו את פלחוציא אסור גפי כן חבירושל

 חמרשיל חבין כן ולחוץ, אטותיו מר'וחפציו
 וע,ש.ספירש,י

  וכתב בפח וראי גחי מקוח, המרש-אאולם
 שהצהו חר רכל אפוו-ש רי יכלרש,י

 ולהוכן, מוצץ להכניס ואסור שלה כרה,ילגגיה
 להושיט שאסור מח לטעם אלא סגי לא זחכל
 סח לא אבל מום, אצלו ולחביא לחוומץ

 אמותי, ר' לחוו ולו מתוך מלחוציאואסור

 עכ-פ אבל כלי, לענין סחיצח רשות איןרהא
 אדם של דהפצי דל רש*י וכתב סהחטעם
 לתרחי, בזח רסגי חוא ופיר כרגליו, חןהרי
 ולתוש4 להן מחוצה לח25יס שאפר למחחן
 ר' לחוץ ולו מתוך לההמא שאסור למחוכן

 כרגליו, חן חרי ארם ול דהפצי 5יוןאמותי

 טעמא לחחיא רש"י חוצרך 4שפאי קשהואיי
 ליביה שרנחו חר רכל אפוו-ש ר' וכלמה

 וע'ש.כרהיי
 והדיחף חקושיא לחבין ו5יחי לא אניאדלם

 דקתי עניות לפי כי בוח, חמרש"אפ'ל
 חן חרי והחפצקטש וח5לים פח שהטעםגחי

 לפ*י וסיר טעם נסי הוא חבעליםכרגלי
 לד' מהוץ אצלו ולהביא קיו לחושיטדחסור
 להכלים אלא טעם וח אין פ"מאמותיג
 חבעלים, כרגלי דהן כיון חבירו, שלוחחפצים
 חיה אם עצמו של !מיים ע-(ענץאבע-(
 זה מטעמ לאסור רליכא מבעהי עור שםמונח
 א'כ כרגלי, חן וחרי חב:ט יולוכיון

 משו,ח וח, מטעב:ט לאסור לייאוראי
 מה טעפא להאי נמי רז,י רחוצרך חאיופיר
 זהזהו ואחר אחר 5ל שד( אמותיו ר'פיווי
 לחושיט אפי' דחסור הוא זה מטעם א'ככרהיי
 הכ4ש אפ" אצלו ולחביא אמותי ר' לחוץמץ

 ריורי, עירבו ילא רכיון עצפוי שלוחחפצים
 של חיחיר מרשות ומי2יס ומוציא נמצאאיכ
 ועיש. קירוב בלא שלו חיחיר רשות לתוךחבירו

 הראבשד ע% ההשמ קושית מתורץ יהיח שבזח ור-ןו45 לפירשקיבאור
ת*ש*

 אריביל בריא יעקב א"ר בפרא,9א מץדף
 ישן רארכט נורי בן יוחנן 5ריח%ח

 ע-(כל אמח אלפים מום לו הז שביתחקונח
 לך ומיע בפירוש יעקב לרי ר,ו א-לרח4

 לי, שמיע בפירוש א.ל מכללא, אופריב"ל

 חפיקל 5יברי הליה ריב-ל יאמר כללא,מאי
 דאי צרי5ה אר,ו לק4 למח ותרתיבעירוט,
 בין ח,א נהץ בן יחנן 5רי חלכחאומעינן
 הז זביתה שקונח ישן אדם גבי כגוןלקולא
 יגע לוימיא ובץ רוח, לכל אמת אע-(8יב:טלו

ש4פ
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 יוחנן לר' שביחה נ'כ שקונין חפקר שלחפצים
 לחוליכן יכול אינו שחמוציאן כסקוסוב'נ

 דחן-יכח ריב,ל קס'ל שעירב לסקוםברנליו
 חוח חפקר של ובחפצים בעירוב, חסיקלכרברי
 וע'ש. ב"נ יטען דר' עליח דפליני כרבנןחלכח
 כדברי חלכה קס"ל בחדיא כתבו חתוס'רהבה

 ח%ח כליפ לענין היינו בעירוביהסיקל
 אדם כל כרנלי הן והרי שביהח קני דלאכרבנן
 כרבנן דהלכח בהדיא כתב ל8 רש,י אולם ,כו'
 כדברי חלכח קס,ל בלשונו, כחב הביאלש
 שנוי לרקדק קצח יש %1ן כוי בעירובהסיקל

 שבפר*.י.חלשון
 לקולא לח סשכחח דלפעסים פשום ילר%ן

 כרבי חלכה בכליבם נאסר אפילואכם
 יכול אין שחסוצאן באופן היינו נורי, בןטאן
 אסח אפילו שביחחן מסקום חכלים אחלהוליך
 שסצאן 81חר לתחום, חוז שיצא כנוןאחת
 ששבת כיון אחר וחחוא לשחר, בבוקנחנתנן
 י15ל ר411 לכן-ן אסח אלפים סשם לו הששם
 חח81 לנבי חשתא ואיכ כונליו, להוליכןה81
 אכם חמוצאן, סיד בסהנח אוחן שקיבלאחר
 בכליפ נם נורי בן יוחנן כר' ח%הנאסר
 שפיר מתנח הסקבל אז בסקוסן, שביהחשקונין
 רוח לכל אמח האלפים להוליכן דיכולח81

 לועליכן, יכול אין נופא שהסוצאן אע-פכרנליו
 שחפצי כרבנן דינסרי בכ*ם ה%ח אםאבל
 חסקבל נם 8,כ בסקוסן, שביחח איןקוניןחפקר
 אטח אפילו מסקוסן לחוליכן יכול איןמחנח
 לרבנן, שביתח לחכם אין שחכלים כיוןאחת
 לחוליכן יכול אין נופא *חסוצאן חאופןעל דפיירי כיון וחשתא חסוצאן כרנן-יי חןאלש
 פיניח פהנח שהסקבל וראי ססילא 8'ככלל,
 ברור חוא כן רוח, לכל אמה אלפים נופאלו שי* אע"פ כלל לחוליכן יכול דאין חואנסי

 וע-ש.וראי
 בזח נאסר אם לקולא חוח זח שבשפןוכיון

 פטעם אפ*ר סש"ה ג"נ יוחנן כר'חלכה
 אל8 בלשונה למכת5 לרש,י שפי ליא ניחאזה

 ב"נ יהצן דר' כווחיה חלכו-זא ליתבכלים
 כריבינ, הלכה בכלים אין דלעולם לסשסעכדי
 עירב שהסוצאן כנון לחוירא שחהא באופןרק
 אטה אלפים ד' רוח לאוהי לו שיש אהת,לרוח
 שביהח קנו שחכלש כיון ב*נ יטעןולר'

 4שלא לשם לחהיכן י15ל אין 8'כבסקווו,
 שביתה קנו דלא דאסרי לרבנן אבלאלפהם,
 אלפים די לחוליכן יכול חוא חייבסקוסן,
 כיק ואיכ כרנליו, חן דחרי שעירבי רוחל18ת1
 בזה ק-יחוסרא, וליב'נ לקולא רבנן הוחדבזח
 אבל כריב'ני ח%ח ד4*ין לרש,י רס,לחוא
 נסי, בכליפ אפילו לריב'נ לקולא דהוההיכא
 בזח נאסר אם אז דלעין-ן חאופן על51גון
 כיון דלריב,נ לקולש, חוח וראי כריב,נחלכח
 אלפים לחן הש בסקוסן שביועח %ליםשיש
 שיש סחנח חמקבל יכול לרידיא אזי רוחילכל
 כיון ברנליו, לחוליכן רוח לכל אלפים ניכלו

 ונחי כלל, לחחיכן יוכל לא נופאשחסוצאן
 סכן לשחר פ'ם לעצפו, תחילח כהן זכחשחוא
 לחוליכן יטל אחר וחהוא לשחר בסהנחישנחנן
 מצי שפיר לריב'נ ודאי רוח, %לאלפיפ
 חססקנא לבתר ואפילו לחוליכן סהנהחמקבל
 ששת, ורב דריח במוזלוקת ל"ם רף בביצחדשם
 והחנו דוקא, חססלא כרנלי סובר ששתדרב
 כאן דעד לחלק סצינו מ"ם חסוצאן,כרנלי
 שהטוצאן היכא אל8 חכי ששת לרב ס,ללא
 דס"ל חוא אז ברנליו, לחחיכן יכולנופא

 סכן לאחר שנחן 4שפילו דוקאי חססלאדכרנלי
 הססלא יכול שאין חיכא 4שבל בסחנח,לשחר
 סודדץ ששת רב נכם אפשר אז כלל,להוליכן
 כרנליו, לחוליכן יבול סיניה סתנחשהסקבל

 וא.כ להוי~יכן, יכול 4שין נופא שהסוצאןכיק
 דקי,ל כית מיבינ הל5ה בזח נאסר לאאמאי
 לסימר, טצינו כן געירוב, חפיקל כדבריחלכח
 חוח דבכלים בחריא שכתכו כיון חתוספ'אולם
 סשוכם פליני, ל8 ט.ם לחומראי כרבנןדחוח דלעיי באהץ אפילו לנטרי חיינו כרבנןחלכה

 אהדדי, דסתרן קולא ושיי דהוה נמצ4שדזאל,ג
9



 יי.
4ייניל ב -

 8יעיץנק י ע טנקטו
 לפירוש רש"י פירוש בין אנזמ למימר מצינוכן

 וכרל1ל.חה"'

 ת קיש לתיץ נ1מל יהדלפום
ם  חרמב.ם ראנח !ח, בנידעחראב'ר

 דאפצי פסקי י.ש טהלכות הי חלכה "בפרק
 טרבנןי אהנו חמת%ן כרגי(י אן חריהפקר

 כריבינ לחלכח קהל %נן הא הראמרחמקשה

 חריזף חביא רל% הוא חסעם ומ!ח טרבנן,ול%

 כרגלי חן דהרי דקהני רבטח חמתניתין%ת
 יההי% משים חמיצאןי כרגלי וההנוחסמל%
 %ין חפקר רחפצי רסברי כרבנן %תי%מתניתין

 ראלכה חכא קייל טק במקומן, *ביהה:ין

 מקשה כן בוה"ןי שביתח דקוניןכריב'ג

 חריסב.% שמביא בט חרמבזם, פסק עלחר%ב"ר
דהמש

 חלשקי ב!ח חראב"ר על מקשא חה"מדהנה
 דוטר חוא !זל שאראבזר אצלי ספק%ין

 עבש אבל כריב*נ, חלכה הכא ראמרעןבטמ

שב"
 הייא לא %בל לקולא, דהוה ואכא דדוק%

 וסה הפקר, ה8צי בבלים כגק לו1מראיהוה

 הרי'ף סבי% %ין רמ*ויא עוי חראב'רשכתב

בחלטתי
 רלעיל, רביצח חמשנח %ת

 משומ"
 רשמ"שהמשנה

 כרבי קיזל ואנן ברבנן %תי%
 הא אדרבא הה.מי ג.כ מקשא עז! ב'נ,יווצן

 בחדיא הוי-ף כהב בעירובין דהכאבגמרא

 %לא במקומן, שביהה קונק %ק חפקרראמצי

 יהב'נ' כיבנז מייט אמת%ן טרגלי וקחרי
 וע'ש. חריפב.% מביא !חכל

 דב%ופן דהיכא לש'י דעת שנארתי כטאולם

 חלכה חוה אם בבלים גם לקולאדהוה

 ג8 טריבזן אהלכח אמרען וראו %!ט"בינ,

 במקוסן שביהח דקתין חפקר והפציבכליפ
 של חקושי% רבל למימר מצינן שפירוכרלע*,

 אמאי אל% %ינו חרסב.ם פ0ק על"ר%ב.ר
 ומש5ע חמוצשן, טרגלי הן חרי בסהפרפסק

 כיע וכדלעיל, לחוסר% שהוא באופ!אפילו
 והוא בעירוב, חמיקל כרברי חליה חוהרבאמת

 בוראי אזכ לקולא, רריב.נ ר%ליב%באופן
 לפרש מצינו כן כריבינ, ב!ה למיפסקבעינן

 מקץ תקשה ל% סהשהא וא,כ חראביר,קושית

 החזמ נמי שכתב יטה דלזול' חח-מקושית

 כרבנן בהרי% הכא סביא הרי.ף האדאררבא

 אל% במקומן שביהה קונין %ין הפקרראפצי

 ר%יא אין נמי מ!ח חמוצ%ן, כרגלי חןחרי

 למימר מצינן רשפיר דשראביר קושית~חות

 כרגלי חוה אם לקול% דהוה היכאירוקש
 התוספות שמבאר וכמו רריב.נ, וכרבנןהמוצשן

 כהן להודיעך בדיח ע.ב ריש מ'ח ברףרלעיל

 כרבנן, שחלכה חריזף רסייר חוא ב!חררבנן

 חוא כריבינ הוה חחלכח ראם היבח ל%אבל

 חרהף גם אפשר אז רלעיל, באמשן כמ1לקולש

 ב!ח למיפסק בעינן רוד%י חראב.ר בו.עתסובר

 כיק נופא מ!א ח!ען דוש כריב"נ,חהלכה

 רשם חמשנח את חריזף מבי% אק בביצחרשם

 סתמא דשם שאמהניתין משוס ע.ב והיינוכלל,

 אפילו ומש5ע חמוצאי כרגלי הן דהריקהני

 רגלי שאין כאופן כגון לחומרא יהוההיכא
 טרבנן קהני ואפיא בלל להוליכן יכולחמוצאן

 אח.כ שנתן אעי5 המוצ%ן כרגלי חןדהרי
 להוליכן יכול אחר וההוא לאחרבמהנח

 %ין מ*ו.ח לגמרי, כרננן וההנווכרלעיל,
 ואיג בח~ותיו, חמשנח %ת חרי*ףמביא

 כרבנן הכא הרי"ף רמבי% אאי יבממלא

 חיבא לא %בל לקול%, ראוה חיכא רוקשחיינו

 את לתוץ טנ'ל לח1מראי חוה כרבנן חוה%ם

 בע!.וג חראב,רועת

 טעש' הלונה אח ממנו ~סלק רש'י כותח ~פיש יטי שנ"למה

 1ט4תין

 חאת ישית אומוים חכמים %בל עסה, חק 11 רב אמר %ל'י חעמול, סל עיב מיחיף

אשמ*ת



ז

 ן תו י פקע"ק עי טב
% *שתיאשת א  היא חאא פץ 
 והאסצעית הא6צעית, עם להשתמ*שתיין
 א6ר דשמואל קפא א6ריתא 3י ע6ההאסורה
 אופרים הכ6יכם אבל ש6עון, ר, דברי זואף

 לטע6יח ש6ואל ואזדא 13', אסורותשלשתן
 עירבח 6ב181ת שני שבץ חצר שמואלדא6ר
 לשת זהו מ', שניהם עם אסורה שניהסעם

 ש. וע.חג6רא
 רבי דברי זו אף ששאל דא6ר הא עלהבה

 לשונורץ, בשתי רש,י 6פרשש6עון
 6ח אפילו פירוש זה אף 6פרש, קמאבלישנא
 להשתפש ד6ותרין חוא חחיצוניותשוותי

 אפילו יחא ד6תיר, חוח ש6עק רביבאמצעית
 בשתי לחשת6ש 6תיר חוא נ6יחאמצעית
 חיצוניות חשתי ד6תיר 36,ש 81.כחחיאונטתי
 גאא דריש שמע41 רבי דברי זו אףרש"י, 6פר* אחרינא ובלישנא באמצעיתילחשת6ש

 חיצוניות חשרהי להשת6ש אלח 6תירלא
 בחיצוניותי הא6צעית לא אבלבהאמשעית
 נראח אחרינא דלישנא רש"י ק6סיקולבסוף
 ואזדא פאי קשיא, ק6ח דללישנא עיקהליה

 חוח 3רב א6ר חוה נמי אי הא לטע6יח,ש6ושל
 אסורה שתיהן עם עירבח לרבנן למי6ר נ6י6צי
 אחתי לרשות סשת6שות רשויות שתידאין

 בפירש-י.ח-ש
 בשלסא בי18ר, קאת צריכין הפירש"יהבה

 אליבא דש816ל אחרינא חלישנאלפום
 רקשתי מתיר דר,ש אלא א6ר לחדר,ש

 בחיצונית, הא6צעית ל8 אבל באמצעיתחיצוניות
 את בס6וך ש6ואל דקאסר הך אתיחוא.3
 בשתי 6להשת6ש 6בואות השתי שביןחחצר

 שפשל דאטר 3ט1 שפיר דר,* אליבחח6בואות
 שפיר חוח וטטילא דה3א, בנידע דר"*אליבא
 ואזרא דדגא, שטואל על חגטרא דקאטרהאי

 ללישנא אולם חתפי דאטר 3מו לטעטיהשנאשל
 אפי' דרי* אליבא הכא קמתיר דשטואלקטא

 האי ע,3 וח-3 החיצוניות, בשתיהאמצעית
 אסורה *חח8ר הצר, גבי שטוחלדקאסר

 חוא דרבנן אליבא חפבואותי בשגיטלחשתפש
 זו טאי קשיא שפיר וא*כ הכי, חתםדקאטר
 דרבנן דאליגא 3יע לפעפיה, שטואלתאזרא
 אמר ה1ה אפיי 8"5 חהפ, שפשל דקאמרחוא

 נפי ר5 דה4 וופיר, הוה נטי 3רבשמת*ל
 לרשות משמית רשויות שתי אין דלרבנןסובר
 סלהשת5ש אסוהה חחצר 3ן 3שחהיצתיות 5שתי אסוהה שהאפצעירה 3פ1 וטטילאאחתי
  ועישה רש"י 3תת חוא זח 3ל חסבואות,בשני
 בפ5יך 3הב גהשח שרש,י כיע לן, קשיאאולם

 עם אסויה ששיהן עם עידבח הצרגבי
 דשפהחל סעסא וההט לריש, אפירמושניהן
 וע.*, כה בעירוב חטיקל 5דברי חלכחדאמר
 תלישנא לרחור-ו לרש"י ח"ל בפשיסותואי5
 ח*י ק"5 קטא, חלישנא דלפש 3יתקסא,
 ה81 דרבנן אליבא שניהן עם חהצר אתדאסור

 חשני את בהדש אסר דלא והאיאדלעיל,
 הףכ וכילעיל, טשתטק דטמילח טשוםטבהאות
 3רבנן שם קפסק הוא איך לשטוחלתקשה
 אטר גופא חוא חא לקולא, 3ר'* ולאלויפזק*
 ח"ל כר-ש וא'5 בעירובי חטיקל 3דבריחל5ה
 הוא אחרקנא חלישנא ודאי אלח וום,לטיפסק
 שטקי 3רכי ובאטתחעיקר,

 שם דקפסק חוא
 ד*ם.31פירשש

 שם רש"י דכתב יחף יטיטי, ייעיווע*כ
 3ד5רי חלכה דאטר לסעפיה שסואלוהייט
 חלכה בהריא אטר דשסואל לאו בעירוביחטיקל
 תקשה שלא כרי אלא בעירובי חטיקל5דברי
 חקןקרי חוא אואיינא שהלישנא %5,ללרש-י
 דריש הא על קאי לטקנויו שטואל ואזראוהך
 אוסר *אץ בפה 5ריש נמי שם דפסקבסאי
 דלמא גיכי טבואות ח*ני ולא חהצר אתאלח
 וחורא והאי חקיקה חוא קסא 3לישגאבאטת
 דלרבנן דאטר מאי קאי רבנן על לסעטיישטואל
 . ההצר את דחסר חחיא ובאטת אסורין,שלשהן

 קאסר בלבד החצר את ולח היא, דרבנןאליבא
 דלא חאי אלא ג"כ, מבדאות חשני אפילוא2-ק8
 ירלשיל, ט*תפע דפפילא ס*וס בהריאקאסר

לזה



 ן תב נ פרקעיריבין 1 ע טבקיח
 ווסואל לסיסר סצית ולא רשש כתבו14ח
 סשום חצר, גבי חהם ופסק חואכרבנן
 חלכח רקי"ל להא ליח אית וראי נסיושמחא
 ה81 כר,ש ויאי וא"כ בעירוב, חסיקלכיברי
 ססילא א-כ חוא, כר"ש וע"כ וכ'ון ההם,ופסק
 אסר הוה לא בחא, אפילו ר"ו שרי הוחאי

 אסר לח באמת אבל שניחף קם אסורחשהחצר
 ב9ירובי המיקל כדברי הלכח בהייאשסואל
 לח אסאי תקשח לח סטילא וא,כ וע,ש,כצ"ל

 כיון וח, סחסת קמא חלישנא ר*'יוחי
 לסימר רש'י יעת על עלח לאוסעולם
 וחלכה סימרא להך בהויח ואסר חואושסואל
 רש'י כונת אלח בעירוב, הסיקלכוברי

 כנ-ל, הכי דקי,ל להא ליח דאית חואומסתמא
 ולעיל חתוס' תלונת השתא ססו4-2ק וחולפוס
 פייש-י קל וסקשח כו', אחת ושותבר,ח
 חסיקל כדברי הלכה שסואל ואסר אשכחןחיכא

 וע.ש.בקירוב

 י ש י ם ח*רם
 וע-ש. יהגא הריטנ-א קושית ול-שט ל*רש לי שניאהמח

 צריפין יושבי ר-ח אסר בגסרא,  ע'ב רהדף
 ו-וחום של חאלפים לחם סורדיםאין

 חשובין ואין סשום בתיחן, ספחח א4-2אשבת
 החנו כתיב ר,ח סתיב קבועין, שאינן כיוןעיר
 בב-ח רבה ואסר הישיסוח, סבית הירדןסל

 פרסא תלתא וחוי אתרא חחוא לי חוילוידי
 נפנין אינם נפנט כשחן ותניא פרסא, תלהאקל
 קבוקין אינם במיבר וישראל לאחוריהן'אלח
 שחיח סי ואפ-ח חוה, אהלים יושביאלח
 כל את חלך לפנות והוצרך הסחנחבראש
 לאחירי לפנות כדי פרסא תלתא שלחסחנח
 קל וכחיב פדבר וגלי שאני רבא א,להסחנה,

 בפירש,י, וע-ש וסי, וקביט כמאן יחנו, ו,פי
 ק*ב, ס.א יף ולקיל בגסרא קי-ל האוקשח
 חוז לצאת שרי הוא ~קביו חוצרךואם

 ל.ת שווחה הבריות כבור וגיול סטעםלתחום
 שכוקב, בריטב*א וראיתי 91'ש,שבתורח
 וס,ו אליבא חוא חסדא רב ש4-2 זווקושיא
 וכףע אליבא ברייהא וסתם דאורייהא,תוצסין
 קשה נסי שהריטב"א סשום וראי וע-ש,חוח

 ולעיל. מגמראליח
 חסוא לרב נחי בוה ניח~* ל~ש אכתיאולם

 סצינן שפיר מחכרייהא,וקסותיב
 אליגא ואתיח סשום קפריך ולחכילסיסר

 קכ-פ אולם וירלקיל, דאורייחא תחומיןוס,ו
 חסוא ורב זו לפירכא לתרן הוצרך לסאירבא
 לתחוסין ואין בחייא ליח אית ורבא ייוןכלל.
 בחריא הר~ש,ש שפדיק כסו כלל, ההורהמן

 תקשו'ש לא לרידיה וא'כ וחכא, פ"קבסוף
 סורבנן, "וא ותחוסין כיון כלל, סוברסוגלי
 לאחוריהם ונפנין ויוצאין האי שפיר וראיא"כ

 וירלעיל. חברעו-ו כבור וגו4-21ססקם
 בעל חוא ור-ח כיון לסיסר צריכיןולכן

 חוא ולר,ת צריפין, סיושביהמיסרא
 היררן על ויחנו של סחברייהא ר"חוקסותיב

 לתרץ רבא וחוצרך האי חוא שפיר א,ככו',
 ור-ה סשום כך, ור"ה אליבא חברייהאאת
 וס'ל הוח ורב ורב, תלמידו שהואכיון

 ותוצסין חייא כר' ק"א פ"א בדף לקמןבהדיא
 וע.ש, חתא' וכן שם כפירש'י מואוריית,הוא
 הכי, סובר נמי תלסידו ר,ח ודאי ססילאוא*ג
 אע,פ כך, ~שליביח לתרץ רבא חוכרהשפיר
 סורבנן הוא ותחוסץ לעצסו סובר גופאורבא
 ולסימר לרחוק צריכין אין טהשהא וא'ככנ-ל,

 אליבא אתיא שחברייהא משוםכהריטביח,
 הוא תחוסין ר~שסו וסאן אליבא אפילווכו.ע,

 הא שפיר הוא נסי בלא-ח אלאמדאורחחא,
 כנ"ל. סהברייתא ליחקסאיב

טק
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 "8ישיא ל*י"ן ל5עיי נכתה סברא י5יי *ישב יי 4מ"םמה
 ועיש. דאיא וורש"י על-

 עיר בטזרח שהיה סי במשנה, י" ס'דף
 יו אם בטערבי לי ערב י~בנוואטר

 סגא4 יותר ולעירובו אטה אלפים ולביהוהימע
 אע'ג רש" וגתב לעירובוי ואסור לביהוטותר

 לח מוקטית דחי ע'ב, ני בדף לעילדאוקימנא
 גו', טתחוטה לבר ליח קם דאילן, גיסאבאידך
 טטנו רהוק בטקום שביתתי אטר איאלטא
 בבא ח,ט טטקוטוי יזוז לא זה הריאלפיג:ם

 לקנות יגול לא פלתי דבטקום גיתבררךי
 לא רנליו ובטקום מאלפיםי רחוק שהואטסעם
 גלל, שביתח לו אין ומטילא לטקני, ליהניחא
 טסתטא דאטרינן בביתו, בעוטר חגאאבל
 עירובו בשאין שביתח לסקני ליה נעחבביהו
 חוץ נחגלגל גבי ל"ח בדף לעיל וידתנןקירוב,
 חטר הר4ז טשחשיכה ספק טבע,י ספקלתחום,
 ש'ט טטקוטו, יזת שלא קהני לא אכלגטל,
 שביהה עג,פ לו יש קירוב, קירובו איןדאם

 וקיש. רש,י סברת זה בלבביתוי
 אמאי באטת דא'ג הטרש'אז עייו טקאולכן

 דהוה לתחום, ויץ בנתגלגל "הםאטרינן
 לרוח טביתו אלפים אלא לו ואין גפלחמר

 אסה אפילו שגנגדו לעבר טביתו אגלשעירג,
 לטיטר ה'ל נטי חתם הא אמאי לא, נטיאחת
 שציתת טסתטא ח54 עירוב פירובי דחיןגיון
 אלפים אפי' 1ח4ג לטקני, ליה דניחא חוחביהו
 רש'י. סברת לפום ליה להוי נטי רוה לגלאמה
 הוא דטשו.ה טאשבי עפה "טרש-אדהנה

 מה לתחום חוץ נו'קגלגל גבידשאני
 נטי שהספק טשום ביתו שביתת רין לושאין
 ולא "קירוב דנהגלגל "וא טשחשיכהרילמא
 קנית דבשעת וכיון עירוב, קנית בשעתסבע-י
 וקירובו בסקוטו היה שהעירוב אפשרקירוב
 טשא54 ביהוי שביתת לו אין טשו,תקירובי

 אטה אלפים טמע ברחוק לו שקורב בטהדהבא
 וראי אלא קירוב, חוה דלא "וא ספק טצדלאו

 אית שפיר בזה סשו-ה עירובי הוה דלאהוח
 ליה דניהא הוא בביתו דטסתמזיו לפיטרסברח

 וע4ש: המרש4ח טאשב גןלטקני,

 גבי תינח הא איג לפענ"ד, קשהאדלם
 המר שחוא 8ה לתושש ויץנהגלגל

 הא אבל רהק לגל אמה אלפים לו ואיןגטל

 חלישנא לפש גופה לרשיי תקשה קג'פוראי
 גל דלר-ט ע'אי נ,ב ברף לעיל רששדספרש
 קירב אג:ם בפתי לערב לו והיה עשירשהוא

 י"וה פלתי בטקום שביתתי שאסרבאטירה
 הלז שטקצר א5ה האל5ימ מפסיד גטלחמר

 חוח שחעשיר דטאיי דשם לרצה אפילוטביתו,
 דבגל סובר דר'פ נהי אטאי, הףש,בביתו
 אטאי מיט אבל עירובי חוה לא באטירחקירוב
 שטביהו האל5ימ עוד י~הפסיי גטל המרהוה

 א'ג בביתו, קומד שהוא גיע "א הלזיולעבר
 ליה ניהא חוא בביהו דטסתמא לטיטרח,ל
 ואי קירובי עירובו הוה לא באטירת אפיסקני
 נטי חבא הא קירובי דדיה בדעהו דסברטשום
 שיערב סבר הוא עלט לקרב לבנוגשאטר
 אח,ב ואפ,ח עירו5, קירובו וה"לשפיר
 דטסתטא אטרינן עירוב הוה דלאדטשגח
 נ5י החם א-ג למקניי ליה דניחא הואבביהו
 אהיכ ט-ט קירוב, הוה דבאטירת דסברנהי

 ה,ל עירוב, הוה לא הדין דטצד לר'פדטשגה
 בביתו בביתו, שהוא גיון דססתטא נטי,לטיטר
 לא הדין דטצד לוי יאטר אם לטקני ליהניחא
 בעלטא. באטירדש שעירב בפה עירובהוה
 סבלא ירשא סיל לא דע54 ספיי נראחולכן

 דלא 5יע דוקאו דהבא בנידע אראזו
 עלטי לקרוב דאפר ההא לבנו אלא בקצמועירב
 וראי טטילא אחרים עיי נקשית דטלאכתווגיון
 ולפיגך שפיר, שרב לא שטא דקתו עלקלת
 דבאטת שנמצא דהשחא בזה, אסרינןשפיר
 ההא ביהו דשביתת שפירי בגו עליו עירבלא

תיהח



 ן רעב ח פוקעיחנין י ע טב
 ולא בעוד סעיקרא אפילו למ44 ליחוניהא
 פחפת פ-ם שפ*ר, עליו יערב שלא עדיןירע

 על וראי עלח שפיר יערב לא ישסאחחש9

 שביתת לו יקנח אוי כן יהא יאם פעיקראיעחי
 שחוא כיון לתחום, חוו בנתגלגל אבלביתוי
 עירוב, שעירובו בסקופ היירוב את הניחבעצפו
 הוא וחשליח כיון ס-פ שליה, עע חגיחואפילו
 עירוב' חוח שחעירוב בפקום ג.כ שחגיהדא-ל
 יהא יילסא לחאי ועתו על עלח לאוראי

 ו4ש' שכידח ולא ופלתא לתחופ חוופתגלגל
 שנתגלגל ואפשר שנתגלגל חשתא אפילוולהכי

 יא לו41 דעתו על עלח ולא כיק אפ.חסבערה
 פטעם ביתה שב*תת ליח דיקנח למיפרשייך

 ו4א לא עירובו אם למיקני ליה ניהאיפסתטא
 יהוח שלא כלל יעהו על עלח רלא כיתעירוב'
 רלעיל' רר-ם בההיא גפי וכן עירוב'עירובו
 שביחח, לסקני סגי בעלסא ובאסירח וס5רכטן
 חתם להיפר שייך לא ודאי נסי טשרהאפירח, פהני לא לשסא כלל ועתו על עלח לאוא'כ
 גיחא וססתסא פחסת ביתו שביתת עכ-פדלקני
 לטיחש ועתו על עלח ולח כיון לפקגי.ליח

 לפע"ר' לגכון וו4ש כנ-ל אמירח. סחני לאלשסא

 י ש שפרמ
 נכונים' מרז-א ווברי לקוש"-קון מקום איןישע"ד 1הפרש"8' על ימקשוה 5מאי הר1"ז לקושיח לייש5 לי שנרא"מ"

 ור' ותלטיהו לקיש ליש בגפרא. ייב ס"הדף
 שהשוכר פונדק לחהוא 4יקלעוחגינא

 יראו בביתה וץח לא וחשוכר עכו-פ,והפשכיר
 פן לטיגר פהו ואמרו בשבת' חשוכר יבאשמא

 הו' ל8 ואם חהוס' ומפרש 5ו', המשכירחעכרם
 כית חשו5ל, אוסר הי' לא בשבת השוכר85
 בפגיח לקסן ותנן יהודה 1כ41 בשבת באולא
 ישראל אחו אחרת' בעיר לשבות וחלך ביתואת
 אוסר יהורח ר' ר-ס' וברי אוסר עכרפואחו
 שהלך אלא בעיר, חוא אפילו בישראלראמר כר.* פ14 ביף לעיל יפסקינן ואע-ג שסר.אינו
 4ינו נ"5 חעיר, באותו בהו אצל לשבותטביחי
 בעכרפ יהודח ר' על לחחמיר ריש בא לאשסרי
 וחלכח וקי.ל כיון ועוד בישראל' לואלאלא
 נאפר אפילו וא-כ בעירוב, חמיקלכר5רי
 והלכח בע5ו-פ, פקיל ור"י כיון בוח' לןאיכפת מאי פ"ם סר4ה ספ' ר"ש וטחפיר ששובעיויפ
 ליח לית יוחנן ור' ואעיג בעירוב' הפיקלכוברי
 פובעי כר בעירוב חמיקל בדברי ח4כהלחך
 יוהנן ורבי כללי להני ליח לית ירבלמירק
 קי.ל חא עכ"פ פ"ם כר.ע" לקולא רבפרפסק
 חסיקל כרברי חלכח ראפר יוחנן 41 לנביעויב"ל

 בעכרפ יהויח 5רי חלכח ו4א וא'55עילוב.
 ועי9, בשבת בא היח לא אפ אוסר ראיןואפר
 רברי את ומתרץ רפקשח לאהר חסרש"אדהנה

 וקי-ל כללא פהאו אבל פסי4חתוס'
 סהאי רב ספיק לא בעירוב' הפיקל כרבריהלכח
 רר-,1 נאטר אפילו כריש, רפסיק בסאוכללא
 ר',1 סקיל בישרחל רעכ"פ כית בעכרב4סחסיר

 .ועעז. יהורח סר'ספי
 הא בוח, חסרש"א על מק9ח הרש'*דהנה

 פראיצטריך כלל' להאי ליח לית רבודאי
 איכ ליח דאית איתא יאפ ט"ש' בחריאלספסק
 ימטילא כית כר-ש בהץא ומד לסיפסקל-ל

 ועיז.סשתמע
 כלל, הרש'9 קושית חבנתי לא יפע-דאולם

 רר-9 בבירור לן ירוע הות אפובשלפא
 אלא  בעיר הוא ישראל דאפילו ס"ל והואפרע, ספי עור פקיל ובישראל כר-י פקילבעיויפ
 שפיר או אוסר' אינו נסי בתו אצל לשבותשחלך
 הלכח בהריא ע1ד למפסק לרב ל"ל רתקשחהוא

 רלא חשהא אולפ פשתפע, פמילא דחאכר",1,
 אפשר כרע, בעכו'ם פיקל ו4ש ר'9 אם לןנורע
 הרין רבעיקר נמצא פרלעי פהמיל ה1ח4עירפ

מקיל
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 להיפך לסיסר טעינן וצח בעירוב, המיקלכרברי בעכו'ם תסיר סחסיר ור'ו סריש, ספי ר"סקיל
 ספי מיקל הוא חרץ רבעיקר בען כר-י,רחלכח ח"נו אחף בפרס אלא סרריי ספי סקילואין
 לסיפסק רב יועצרך חאי שפיר לפיכךמר"ש, לשבות שחלך אלא זה, בעיר ויא הישראל4ם
 ויףן לפר* לי נראח כן שסעת, כרביבחויא פסק הוח לא אם וראי וא"כ כרלעיל, בהואגל
שם. הלכח רקחל כלל' סחאי אז יר-ש, בהויארב

 בקושיא' שנשאר סה המרש'א לקושית גע1"ח לישג שג'למה

 חסרא סרב ב-ח רמי בעי בגסרא, וא ע.גדף
 ירבים סהו, ותלסירו רב או ובנואב

 אין או עירוב צריכין רסוי כיחיוים אורסו
 רמו כרבים רש" וספרו כר, עירובצריכין
 חרגל ורריסת מזו, לפמם 11 חצירות ותילענין
 אם בסתניתין ותנן חוהצונח, על הפניביתטיל
 רנל רוצי בפניסית רר שיחיר יאיוים,  טי41חיו

 שלא חוףצונת על אוסרת אינח בסקוסההמוחרת
 עירבו ולא בפנימית ררים רבים ואםבסקוסח,
 על אוסרת במקוסת אסורת רגל יויילעצטת,
 ררגל לסגסחי חחיצונח עירבח אפילוחאיצונח
 בסקוסח, שלא אוסרת במ1טח חאסורחהפניסית

 בפניבית ררים ובט אב אם חסרא מרבוסיבעי
 צריכין אין ובט אב דוש לעגסח יירבוולא

 אפשר ס-ט עסהמ, אחרים ויורץ אין אםלערב,
 ואטוץ, רסו כרבים חחיגונח את לאסורלענין

 פירשץ לפום 11 הכעיא כונת כן רסוי כיוהויםש
ושיש.

 ארץ וספרש בפירושה סיוע "תאפותאולם

 המגה בכל רליכח אוכא הוא,שחבעיא
 ולחם וההצירות תשתים כה ובט חאבאלא

 שלחם' המבף שכל וכען לסבוי,פתוחין
 מיבעי ולכן יערבה לא אם ערוב תורתסשתכחת

 בסוף וע-ו כר צריכין אין או עירוב צריכיןאי
התוספות.

 ואביאן אאין בררין חא הטרש-8 סקשחוק4ן
  ולהם' כולח והחצר בתים בחרבחבהצר

 אמרינן ולא לערב צריכין רלא בסשנתיטקהני
 ונשאר הצה מאווע עירוב חורת תשתכהומש

 1ע'ש.בצ-ע

 קלל. ,1 ,יעי8 הבנתי יאאילמ
 לשום ףה"

 זו ווחבעיא בחויא סשסע ושר'י שלפירושו
 חאב של הוא גיכ הסבף שכל הא4פן עלמירי
 שלהם וההצירות והבתים ותלסירה הרב אוובט

 ססשנחט תקשח לא חשתא הא"כ לחסבף,פתותין
 בחצר, אלא כלל ססבוי טתרי לא סתניתיןרהא

 שצריכין וחגרות בתים עור פתוה גופחרלסבוי
 תשתגח לא וא-כ בטבף, כולם ולהשתחףלערב
 ובנו חאב ול חצר סאותו עירוב הורתהשתא
 כען חגרם, אה סלערב פטורץ שהםבסח
 שת4פי בסבוי לערב חם גם צריכיןרעכ-פ
 על רסוסיין לם-ר סיבעי לא ואי5סבהית,
 אשילו אלא ששיר, הוא עירוב בפקוםחשיתוף
 השיחוף על סומכין ראין וסובר רפליגלריט
 רסחהבין היכא רוקא זח כל ס'ם עירוב,בפקום
 בזח הרץ, סצר חגרות עירובי לערב חחצרבמ
 חשיתוף על סוסיין ר4ין ר.ם רסוברחוא

 כיון ובט, חאב של חחגר אבל עירוב,בפקום
 שלהם, חחצרות את סלערב פסורץ חויןרסצר

 תורת תשתגח לשסא כלל לסיאש שהך לאא,כ
 חלק נתט ויכיפ כית נסי, לר'מ אפילועירוב
 לסימר שייך ואיך סב41שות, בשתושיעירובם
 שכן ובית חצר, סחאי עירוב תורתונשתכח
 ראיח זו ס4ף סחשתא א.כ סתניתין,מ"רי

 הר4י רפירוש כיון דריה פירוש ויצאן4ו4ךיצ,ן4י
 נוף וא'ב כלום' עירבו לא במבף  טיי4ומ"רי
 שלחם בחצרות לא לערב בעי לא חויןרמצר
 איעים ויורי בלא שלחם והבל כיון בסבר,ולא
 חצרות עירובי לא סערגי רלא כית השתאמים
 למיחש שהך שפיר אז סגואות שתופיולא

 ומבה חצר מחהוא עירוב תורת תשתכהלשט4ש
 כנ'ל. ביוי תקשח לאא"ק



 * ע טבו%
פרם

 ב1שיסה, לנאר לי שנמ"א

 כטחל בו אין בגסרא. ב' עסור סוף ע.ודף
 שחי אהר רב אפר מאי,ארבעת

 ס2-יא אפילו בו יוט ולא גו יולטחחצירוח
 שאפילו יח, על וח ואוסרין בו שולטתחצירות שתי ונסצא חרווייהו, לגבי תש בטילנפשיח כאנפי רשוחא למהף חשיכ דלא כיוןניסא
 יוהנן ור' כפירש-י, לטלטלו אסור ראשועל
 סעלין ואלו 181כלין סכאן מעלין אלואמר
 פטור דסקום דסורידין, וה,דץ %81לץ,סכאן
 4ולו רהנן כפירש-י, ולכאן לכאן וגטילהוא
 וא%לין, סכאן עולק ואלו ואוכלין סכאןעולין
 ארכעה בו יש קאסר הכי ל8י סעלין איןעולין
 וע,ש. חהא דסקומפטור סעליןנפי, אפי, ארבעחעל
 סקשח, לא, סעלין אין עולין בד-ה הח%,הנה

 איירי יהצן דר, הסקשן ידע ל18:י
 סמחניתין סקשח 81יך ארכעח, רוחכ בובאין
 דסיד ה4ל וסשני ארבעח, נו בשיסדפיירי
 ש5ם לחשחפש רגילות דאין משום יוחגןדר'
 ייון ארבעח ברוחב וח,ח אחדדי, אסרי1ל8
 41וין שם לחשחסז איןנוח עשרח גבוחשהוא

 וע.ש. כו' אחדדיאוסרין
 התירוו דלטם כיון סקשוג חסרש"8דהנה

 חולוק, דאיכא הסקשן ידע ל8 התוס'של

 ן ראנב
שביעי

 ת'ק חצשש ל ליש5ל"ש

 ד, בו שאין ובק ד' רוח5 בכוחל שישבין
 %ח ל8 נמי ד' בו ביש דאפילו סבראלא

 דסחניתין ריוקי 5לא הא,כ שם,לחשחסש
 דסהנ" גופא ליה תקשת לא, סעלין איןעולין
 ביש תשאר מקשח כן , די רח5 כלל קהניאמאי

ליישב.
 דסכר דנהי כפשיוצת, ליש5 לי נראחו~ן

 ד, בו שיש בין חילוק דליכאחסקשן
 ז' כו בשיש דאפילו מיום ד, בו איןובין
 וראי חא ס,פ שם, פלתשתפש נעש לאנסי
 ד, רוח5 בו בשיש תשסישו ניחא לא דוסחאין
 %ן ד', רוחכ בו בשאין תשסישו ניחאללא
 סחזחא הא-כ וע-ש, ההוס' לשון סשעויסשסע
 הסהניי דנקט חה4 רבוחא דפשום לסיסרסצינו
 דאפילו לאזפעינן ד, רוחכ בו ביש יוחנןלרי

 חוא עשרח גנוה שחוא כיון נסי ד'גרחבו
 דופה שאין אע'פ סיקרי, חשסישו ניתאלא
 ללא ד' רוהב בו בשיש תשפישו נעש לאחאי
 עכ,פ פ*פ ד,, רוהב כו כשאק חשסישוניוש
 לגיי בטול חוא 8,כ עזרח, גכוח כשחואד, ברה5 שפילו זפיר תיסייו ניחא דלאכיון

 סכאן תיין וא%*ן סכאן ועוליןחרוריהו
כנ-ל.

 ישי ש תפרק
 הת1פ' לשת על המרשיא שהרגיש לפה ליש5 לי שניחהמה

 עולה הוא 51ארתי כמו לפע4י וכמיופה ל5רש, יימו דהקולכו
 וע*ש.בטשישוה

 רקש דאסר דהא על גגסרא, ע'8 צ'8דף
 הצירות ואהד גגות אחדבסשנתינג

 בהוכן שזבהו לכלים הן אחח רשות כולןכוי
 אסרינן חבית בחוך ששגחו לכלים ל8אכל
 אמר דרב ושסואל, רב יקמפלגי בגמראחכח
 כל החצירות עירבו ילא וההא  כריש,חלכה

 חוא 5לחור חצירות נווני רק אל8 כלל,בחצר דבתי2:* מאני י5יהו לא הא54 לעצסה,אחת
 עירבו דל8 אע'ג לחצר סחצר לטלטלןדסותר

 שחת כל חחצירוח עירבו אם אבל וג עם11
 בחחצירות, דבתים סאני זכיחי ואיכלעצסה,

 סחצר לטלטק אפד א1א כריש, בוח חוכחאק

י"י



וייצרען 8וקזעייובק י עצט
 רגויינן גופ!4 חצר של ב~ש אותן אפילולחצר
 חצר של רבתים המאני נמי לאפוקי אתידילמא

 מודח גופא ר4ש רבתים ובמאני אהרת לחצר11
 עיר4ו לא אם חן אחת רשות חחצירות בלרלאו
 עירבו אפי' פ"* הלכח אמר ושמואל וה עם11

 יוחנן ר' אמר וכן לעצמחי אחת כלהחצירות

אפי~
 רב להו מתקיף 3ר"ש, חל3ח בעיר4ו

 בחצר כלים שני יאמרו יוחנן ור' ל*מואלחסראי
 לטעמא ר4ש ומשני אסור, ווח מותר וחאחת
 חרבר למח אומר ר-ש רתנן למנורו ח*שרלא
 ופתוחות לוו 11 חפתווית חצירות לשלשרומח,
 חאמציית, עם היצונטת ח*תי עירבולר'ח,

 שתים אבל עמח, וחן עמחן מותרתחאמצעית
 ח** דלא אלסא וה עם 11 אסוריןחויצוניות

 הכלים לאפוקי נמי קאתא דילמא לסגורר4ש
 11, לחצר 11_ מחצר 1פא חויצונית שתישל

 רבתים מאני לאפוקי קאתי לדילמא גור לאה-נ
 רשם. בפיר*ץ וע.ש אהרת, לחצר 11שבחצר
 כר-* הלכח רב ראמר חא על החאפותךכתב

 אליבא לפרש ראין עירבו, *לאוועא
 כין כלל מחלק 4ץן גופא ר-ש רבאמתררב,
 ראין 4בר לעצמו רב אלא עיר4ה ללחעירגו
 ל*מואל רקפריך ר4ח רא-כ בעירבו, כו"שחל3ה
 מותר זה אחת, בחצר כלים שני יאמרו יוחנן11"
 חוא נסי לרב רר'* אליבא עכיפ הא אסור,הח
 סובר ודאי ררב חתוס' סברי ולכן חך,קשח
 עירבו בלא אלא דינן חך אמר לא גופארר4ש
 מסיק ולזח וברלעיל, למגור ליכארחשתא
 איפכא *מואל סברת וחשתא בלשונהההוס'
 הצירות ובשלוו היא' גור לא דשמואלמררב,
 רשלשתן ראמרי כרבנן לחומרא וסוברגורי

 רקגור ורב דלעיל, ר-ת שיטת לפופאסורות
 קאתא דילמא בעירבה רר4ש אליבאחכא

 וחתם כדלשיל, לחצר רבתים מאנילא4קי

 פ"* דהלכח ו4בר גור לא חצרותבשל*
 לחשתם* 4תרין נמי ההיצוניות שתישאפילו

 לאפוקי קאתא רילמא גורינן ולא חאמצעיתיעם
 וא-4 וה לדי4ווח ,1 הוצתח ול מקילהדיא

 חרש מררבי 4יפכא דוא *מואלסברת
 כר. רבאמר

 איפכא *מואל סברת וחשתא הל*וןךהנה
 למאר' מגומגם ויא התוס' *כתבמררב

 משום להקשות, חמרש-א העיר כברובאמת
 ראמרינן השחא דדוקא משמע וחרמלשון
 עירבו בין רמחלק חוח גופא ר4ש ררבראליבא
 איפכא שמואל סברת רהוח ד4א עירבוללא
 לא גופא ר4ש רבאמת נאמר אם אבלמררבי
 לעצמו רב אלח ררב, אליבא אפילו מיריסחלק
 רלעיל' מטעם בעירבו כר-* חלכח ראיןסובר
 ובאמת מררב, 4ץפכא *מואל סגרת ויח לאאו

 לחלכח רסובר הוא לעצמו רק רב אםאררבא
 ויח בודאי א.כ בעירובה כר-* הלכחראין
 רהכא בנירון ררב מדרבי איפכא שמואלסברת
 בעירבה כר-* הלכח ראין וסובר מחמירחוח
 רבתים מאני לאפוקי קאתא רילמא הגוירחסצר
 שהלבח מקיל ו~א חצירות בשלש והתםלחצר

 באמצעית מותרין חהיצונטת שתי *אפילוכר'*
 המאני להריא לאפוקי קאתא לרילמא גורינןולא
 1*מואל היצווחו לחצר 11 חחיצונה חחצר*ל
 אמר נמי בעירבו אפילו ואפר הכא רמקילכיון
 דילמא משום גורינן ולא רהכא, דינא ה4ץר-ש
 בשל* וחהם לחצר' רבתים מאני לאפוקיקאתא
 לוימרא כרבנן לחלכח וסובר מחמירחצרות
 מצד רלעיל, ר'ת שיטת לסום א4רותדשלשתן
 11 רהיצווח סאני לאפוקי קאתא דילמאחגדרה

 רנמצח הש בוראי וא-כ להריא, 11להיצווח
 נאמר אם מררב, איפכא ששאלסברת

 ד4א לעצמו רב אלא מחלק לח גופארר,*
 שכתכו והשתא הלשק 11 מאי וח-כ כףר4בר

חתוספות.

 הכי, הלשק בדווק חמרש-א מיישבך~ן
 רר',4 סובר דרב והשתאפירוש

 ליישב, יש איכ עירבה ללא 4רבו ביןמחלק
 משום מדרבי ראיסכא ויא שמואל דסברתהאי

 שמואל פליג לא לחלגה רבאסת למימרראיכא
 יו4 רהכא רבעיר14 נסי סובר אלא מידייאדרב

לוזור



 לחומרא חצרוח בשלוש התם דשבר כמולגזור
 ססש הוה 1ל8 דההכם הר"ת לשיסתכרבגן
 מדרב, איפכא שמואל סברת דוצאבנידון
 דר"ש אליגא עירבו אפילו חכא ישמרושמואל
 כסו בשירבו אפילו גזר ל8 דר"ש דקאסר'הוא
 ל8 אפשר אבל חצרות, בולש התם גזרדלא

 רחכא בנידק להליה אלש דאוסרי חואלהלכח
 מדרב, אופכא ססש חוה 1ל8 כרב דשבראפשר
 שלם 11'ש, המרשיא של תירוצו תובן זחכל
 פיהושה לפום מדוקדק אין גאא ההוסעיתלשון
 להקשות לן יש אתוטפות ובלי לייבדכדי

 שבר דבאסת לההוס' פ"ל איךלכאורח
 ללא עירבו בין דנ5זלק הוא טפא דר"שרב

 סאני אטו למגזר דחטש חוא ובעירבועירבו,
 כיק ג-י אותם לאפוקי אהא יילמאדבתים
 למגזר חטש לא חצרות דבשלש בהדיאדהדנן
 16הרין נפי הח"וטת דיתים ושברכט,

 רלסא לסגזר חייש ולא "אמצעית, עםלהשתמש
 היצונח של דחצר המאני להדיש לאפוקיקאהא
 דגזרינף סובר יהא הכא ום'ש ט' לחיצוגחט

 והדא חדח דבכל סשום יפימר יימזוע'כ
 לרישתש' וחדח לטיבוהא חיאאיכא

 סאני סשום הגירח שכל רהכא, ינ.דוןההט
 דבתים' מאט נמי לששקי אהא דומאבתים
 זח מחמת למיחו בעי 1ל8 לטיבותא, הוחבזח
 הוכר דאיכא כיק חחצר, כלי אפי4 לחפוקישלא
 למיפר * יש וא"כ חבתינ4 שלי חחצר כליבין
 לא אפ'ח חחצר כלי לאפדקי לו שנתיראע-פ
 חבתים דכלי ביק גמה חבתים כלי לאפוקיאתא
 שההשש במח שלם כטי 8הצר שלי דומיןאינן
 כלי מווץא שועש לחיכא טפא חצר ל18תחחוא
 חבתיפי כלי את ו~מח לאפדקי 2פי אהאחחצר
 חוא טפח חצר דבאותו כען לרעוהאי זחחוה

 מה ירגיש לא טרדא סחסת 4ופשר 8.כחחששי
 בשלש והתם ההצר, מכלי שאמ חבתיםשכלי
 . חצר בכלי שהגדרח בסח ליפך הואחצרות

 מה?ר חצר בכלי לחשתמש טדר דאם14פא
 2אי ולחשתסז ששקי אהא להמיעית,חיצוגח

 לרעוח8 שהוא נהו להיצ1נח, סהיצוגח חצרלכלי
 שיגף היכא ההשש שש גופא חצר רבכליכיון
 מח לטיבותא נפי חוה ס'6 ל~ה מעילים

 שגתיר באם חיט לחצה מחצר שששחחיש
 אתא חאמצעית' בחצר היצוניות בשתילחשתסש

 לחצר י הוצונח סחצר ולאשקי להשתסשנפי
 גאא חאמצעית חצר ב4שוהו דלאו זו,הוצונח
 לתלות יש איכ להצר' סהצר אלא חקלקול'חדא
 שאין כיון לטעות' אתי ולא הוכר דאיכאהוא ודאי אחר, לחצר זו דסהצר לסגזר ושלאל*לא

 לוו. זו דומץהחציוית
 רב דשבר בפר תקשח לא מחשתאדאיכ

 דדוקא דוצא, בנירון מחמיר טפחדריש
 מאני אסו דגזרינן סשום אשרי בחצרדבתים מאני דשכיחי כיון בש-רבו אבל עירבה5דלא
 דעאמ אעע דהצר. במאני נתירט אםרבתי
 אפילו 4שלא גזר לא חצירות שלש גביולעיל הכ4* גזרינן אפ-ח דחצרי מסאני דבתיםסשי
 לאפוקי קאתי לרילם4ש גזרינן ולאבאם3עית,  לחשהמש דפותרק הוא נפי חחיצונעתלשתי
 לחריא, היצונח להצר י הוצעח סחצרנפי
 הוא אחרת להצר 11 מהצר רהתם סעיםטייט
 בבנין חן לזה י בין הוכר איכא ושפירהגדרהי

 למדכר אתי דוי4ף אמריק 5שיי בתבניתוחן
 חצר כלי את אפילו ל.ושקי אהא ולא זחסחסת
 מחמת מ-ם חכלים בק חיכר דליכא אע-ג2מי'
 חכא אבל למהטק דאהא הוא גופא חצרותחיכר
 דבתים ומאט דבתינ4 מאני מעים שחגירהגאו
 ~אותו כיון מיפ דחצרי מסאני סשתיםחם
 חהשש שש חצר הכלי סויהע ששש טשאחצר
 דבתים הפאט גם וסח לאפהך קאתידשמא
 לא דאפשר לוה, ל5יחש ריש קסחמירשפיר
 סשונים הם דבתים שחסאני במח להרגישאתי

 כנ'ל, דהצרססאני

 שפיר חה~ש של ותשתא לשע שלח יכןדכידן
 דשבר ואשתא פירוזי כל4 גסגוםבלא

 בעירבה הכא מהמיר גופא דרששרב
 חצר לשתו יא יאדףה דק דלדל,שע4 וסח4י

%ש
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 "עגהיל תי* ממ אש שיגרקממ
 דבנירן רב יסברה אלטא וכר, ח?רותבשלש
 וכדלע"ל, דההם סחה"א טפי להחמיר בשינןיהשא
 בעירבו דאפי* וסבר ה85 דטקיל שט83ל8"כ
 הצרות דשלש ובהההש למיגזר,  בעינן ל8נומ
 ישלשהן כרבנן ושבר דטהמור כיתדלייל
 נטצא א-כ דלשיל' רית שיטת לשםאסורות
 לגמרי דב ססברת "הפכא שסואל דסברתחשהא
 רק דרב נאטר אם אבל כלל' לתשתחםולישא
 כר"ש חלכח דאין ואטר דמחמיר הואלעצפו
 דודאי נפי רב סובר טפא לריי אבלבעירבו'
 כית דלשיל טשסא וסהאי בעירבמ גם ששטקיל
 אתי ל8 דחצר טסאני סשתים הם דבתיםדסאמ
 אררבא 5.83 דבתינ4 טאני נמו ולאפוקילטשת
 טרר5 איפכא יסהשי,ן סברת חשהא יחאלא
 דבטח לר"ש, סבלח חך שבר נסי דרבכיון

 דח?ר, סמאני דטשונים חש דבתינ:!שהמאני
 דבתים פאני 8ט1 דחצר במאגי למגזר שייךל8
 דקטחמיר והאי נטי, חצר בשתח אפלוכלל

 ש"כ עירבוי בלש אלא כר'ש הלכחלמפסק
 ל8 אבל גדר, בח וגדר סצא דבקעחסטעם
 היא חסברא דודאי דיי, פסק סברהפוום
 בעירבו אשילו להקל צעינן דהכש ר-שכסברת
 אישש ששאל סברת היח ל8 זח ולפוםנומ,
 דע-5 ההוס, שמוכיה חשחא אולם 5לל,טדרב
 ללש עירבו בין טחלק מפא ררזו סובררב

עירבו,
 בשירבו, הכא טחשיר הוא טפא ור'י

 הוא דחכא כך, וצא רב דסברת סשוםוש-כ
 דלעיל ח?רות שלש ט"הוא טפי להחפירדבשינן
 ויא שטהשל סברת ש"כ א" לעי*ומטעם
 בשזח לפוש כ2"ל 1כדליילי לגמרי טדרבאיפכא
 וורש. כלל תטמם דוהק בלח חתוס, לשוןטנת

 עירובין מסכתסליק
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 ן 1 ש ראפרק

 קושות מתורז קח ייזה והר-ר מתת יבשף יי ,נחחמ"
 הרע-ב פירו* על הנרי'ג קושית יעז'ה מתויז יהא וין יליו'הפ-י
 וע'*.רהכ8

 עשו לארבעח אור בט*נחי ע" ב'דף
 פיר*יי הנרי לשור חחסץ אתבודקין

 וע.שי 1בב-י בבא ישבור שלש כריהסעם
 נמי צריך ולבדיקח כיק עליוי טקשחוהתוסי
 ומואורייתא ע"ב' ר בוף לקסן כראסרינןביפל
 חבריקה' עור ל"ל וא-כ סגי בעלסאבביסול
 ל~שכלו יבא שלא גזירח טשום חסשםומפרש

וע-קה
 ררשא ומפר* ר*-י' דעת סיישב ה-ןדהנה

 לתרת" וחוצרכו הוא הגט' וביסיסובר
 היה הסשנח חכסי ביסי אבל וביטולילבדיקח
 ובחרו והשר בביסולי או בבייקח או להוסגי
 ימא שמא סהחשש בבייקחי טפי הסשנחחכפי
 בלחור ובחבדיקח וכיון לגטריי בליויבסלנו
 הפעם ופירש4י חאי שפיר א-י המשנחיסיירי

 וע-ש. הר4ן סהשב כן וב-יי בייסשום
 ליכא בחבויקת נהי לוקדקי י* אכתיאולם

 לגסריי בליו יבסלנו לש דשמאחחש*
 יפח גלוס"א אח4כ ימצש דשמא חחש* שיתאס.ם
 וסטעם ע-בי 1' בדף כרלקסן עליח דעחויהא
 על התוס' קושית חזרה ואיכ לבסלי צריךזח

 ברלייל.פירשק
 חכמי חשו לש דסשרח למיטר צייכיןוע,ב

 דשמא לחחשש בלחור, בבריקחהמשנח
 ראיך עליחי ועתו יהא יפח נלוסקא אח-כיסצא
 שחופ רחזינן כיון לזח לסיח* חרעת עליעלח
 כדי חסק1ט1ת כל לביוק עצמו וסיגעססריח
 סברפ אין וא4י ייסצשי החפז בל אתלבשר

 ועתו ושיהא גלוסקא אח4ב ימצש דשסאלמיסר
 חפשנח חכטי לרעת לטימו צריבין זח כלעליחי
 81-*. לפע*ר ברור וחוא הר-ן שמפר* סחלפופ
 דש"ן שעל הפש קושית לן סתורץ זחדלפדם

 והר*ן כיק מקשח חפש וחנחבפשיסותי
 רצו ל8 המשנח שחכמי ר*4י לועתספרש
 יוציאנח לא שטא מסעם חביסול עללסמוך
 ולחכטי לסר* לו הכדיח טי א-כ לגמרהסלבו
 נאסר אם אפילו חא להרתי הוצרכו לאהמשנח
 וביסולי בדיקח הרתי סצרכי נמי המשנחדהכמי
 הביסול על לסמוך רצו דלא חאי שפידאפ-ח
 סלבו יוציאנח לא דשסא פעמא סחאיבלחור
 נסצא ואיכ בדיקחי נמי הוצרכו ולפיכךיפחי

 ומי חר-ן, סברת לפום שפיר ופירשאובביה בב4י יעבור שלא כוץ חעיקר, הואובבדיקח
 שש רו" דדעת לפיטר לוע"ן עוד ליחהכריה
 כן להרת" הוצריו לא המשנח חכמישבימי

 ועיו4 הפאסקשח
 לא כאן דעד מירה תקשח לש לפש-דאדלם

 חישו לא חסשנח חכפי דעיכאמרינן
 חשמו-ץ לפי אלא ויוליילי חוש לשוםבבדיקה

 בבדיקח סגי ההש *להם הר"ן שפירו5כמו
  המ*נה וחכסי נאמר אם אולם וכרלעיליבלחור
 וכקו*ית וביטול לבדיקח לתותי חוצרכונמי
 סגי ולא האי למיסר אנו צריכץ ע*כ א'בחפש,

 ואיכ *הואי השש איוה סצד לחודבבדיקה
 אינ1 הוא בבייקח ט-* לרו" חקחויאתחזק
 וההוהיהו כיק טבב"יל, ובבץ בג4י טפיעובר

ארייי
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 וצא ביחר בתרהההו דדוקא שצא ח54צריכי,
 לחחק בכריטח לא אבל ובב" בב"י שברז(מט

 לפרש הר'ן דושכרח חאי שפיר וראיאלא
 בביטולי או בב!יקח אי סגי חמשנחדלהסמי
 אי3א דבביטול משום בבדיקח טפי דטחהואלא
 כפיר91 לגמרי מלבן יו!מאנח לא דשמאחחשש
 חשש יום ליכא כבדיקח אבל ע"כ וממילאהר*ף
 חאו שפיר השחא הרכ לעיל, יביארתיכמו
 ובכיי, בב-י עובר אוט דבבדיקח ריאד5תב

 וע-ש4 לפע'ד ונכק ברור והואכנ-ל

 היכא החילוק לעיל שבארתי מח דלשםודע
 חחמז ולבער לבדוק מקודם דטרהדהדנן

 חגרי'ב לקושית ביח מהורז טרח' דלאלווכא
 שבמשניות הרעיב דהגח בפשיטות' דאיש*בועל
 כדי ויא מבדיקח יחטעם יפירש*י' נמימפרש
 לא דלהכי  8ריי~ו אלא ובכי" בבץ יעבורשלא
 בעלטא בבישל דמדאורייתא אעיג בביטול'סגי
 אח-כ ימצא לשמא דהיישינן משום ההעסגי'

 תיקע לאכ! ביטולה על 1ימל3נ1 !סחגלוסקא
 וע-9' בויקחג-כ

 ח!ינן חן אדרבא חגרהב עליו מקשח1לכן
 ע-ב, ר בדף דלקמן בגמראבהייא
 גלוסקא ימצא לשמא דהישינן ח81דבבדיקת

 חחשינן לא כשמבטל אבל עליח. רעתו ויהאיפח
 הבודק עערה רב אמר חתם, איתא רהכיליח,
 דבטויקח משום חטעם רבא ומפר9 שיבט*צריך
 יפח גלוסקא ימצא לשמא דחוישינן הואבלחוד
 שיח וא4כ חחשינף לא עוי כשמבטל אבלכר

 כן הרע"ב' מסברת להיפך בהדיא דשםטגמרא
 בצ-ע' ונשאר הגרי-במקשח

 מידי, תקשח לא דלייל סברתי לפאח1לם
 דבביטול לרבא ס-ל לא כאן דערמשום

 אלא יפה גלוסקא יטצא דשמא חחייאדל
 לבדוק דטרח דחיינן כיון סקורם. דבדקהיכא
 שם 9י9 דעחו על שעולח המקומות טכלולבער
 גלוסק' ימצא דשמא חחשש משום עיכלחבדיקח שי שמבטל דהשתא אמרינן שפירחמוי
 דיא להכי כלל' עליח דעהו אי יחיח ושלאיפח

 ין ש3תב הרעיב אולם להבדיטהי נ!ףדטבטל
 בלא בלחוד בביטול סגי דלא אמאף דנחבהוא

 דמש!ם בלחוד, בביטול חיכר לייא וא"יבדיקח'

 מבסל, הוא יפח גלוסקח ימצח דשטאהחיי
 דמשוס דיתב במאי טידי תקשח לא וראיא-כ

 סגי לא יפח גלוסקא יטצא דשמאחחשש
 הוכר ליכא בלחור דבביטול ייון בלדודיבביט!ל

 וע*ש. לפע-ד תכה ברור והוא5ללי

 רש,י סגרח ול דקפחמה י81וי הצל.ה חמיהח לץשכ לי שנראאמה
 שם.ועיין

 ור" נגחו אמר ר-ח אור, סאו בגוצשישבם
 וכר. נגהימסש נגאה קס-דס4ד לילהאמר
 אור דלכו4ע הגמרא דמסקנת נחי ל4וקשה

 לילי קאי דר-ת באתרא אלאאורתא,
 סם9 ניהו הש דריח דנגחו ס*ד אוך מ4סניאה
 אי ושור אחני, מאי בשישש! ירגאאא
 אור ח54 ממיי נגאו דר-ה דנגהי לפיפרס*ד

 עשר. ל!!רבעח ולא למתני ח-ל עשרארבעה
 ביח חרגיי צפא שרש-י ימשר * ע""ולכן

 נגחו נגהי מ-ד קס-ד בלשונה כהכולכו

 כשטחחיל ההע ייד, ול השחר כייאירממשי
 אור ומושי ה9וך, י!יין דען חוהר קצתלהאיר

 כיון עשר, לארבעח אור הל19ן שי ושייךחגה
 לגמרי' חשחר עלח לאדשדהן

 דקמתמח הצל-ח תפיהת סחורו זה1לפום
 למגרס רצח דלא אפאף ר49יעל

 ודאי דלילי משום ממקה לילי לילי ומ,דלחך
 דאסקינן חמסקנא לצם י(ויכ ועז4 ממוולילי

 לר*ח אפילו לילח, החע אורתא אורדלכו4ע
 מוא הגמרח ימסקנת תמצא נמה ניחודאמר
 דנגהי הגמרא סבר דבח*א מחיא, לגמריאיפך
 יהוא ליפך שש ובמסקנא סמיי יום אואדר'ח
 אשכחן לא יבו4ס ובכל,דוכתין ממייליל

 מחח-א, לגמרי להופך מוא הגפראשמסקנת
חההש
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 חגמר' דקמסיק תיג שימי צהרן מאי8לש

 באחרא אלש לילח, חוא ומחגיתין אורדלכויש
 בלשון יקארי 3טן אפ-ח נגהי, וקארי זצאוריח
 אק-יא נגהו קארי ממש לילי לאו 1.כנגהו'

 בשלם' אור קצת ששדין קאי' בהישאההחלת
 לילי ומ'ד להך למגרס לרשע ח-ל שפירוא'3
 יר'ח לילי בין נ"מ יאי83 כיון ממש,לילי
 בחריא ואמר וריי לילי ובץ נגהו' בלשוןיאמר
 11-ש. פירשי של חצל"ח מקשח 3ןלילי,
 דאפילו לשיל ישע טנת שבאיתי 3מואולם

 ממש, נגחי הוא יריח דוגהו דסייבהא
 אלש קאה לגמרי חשחר עמוד אששלח לאואפ-ח

 שמוד של חאור ולהסרר לחציץאכשחתהיל
 ח"3 ידלעיל, בשולם חשוך שעדיץהשחר
 חגמרא מסקנת לפום נאמר אפילומחשתא
 ממש לילי חוא דמחגיתץ אור לט'שדקמסיק
 לגפרי חיפך חוה ל8 אפ"ח לייי' ובין לריחבין

 3יון סמש ונגהו וסיי לריח .אפילוסח-אי
 בח"8 ק4ף חשהר שמוד של אור אההחלתדעי3

 ידלשי* בשולם אי83 לילח של ששן שדיןשח
 חססקנא לגמרי הש לחיפך לאו חשתא1ח"3

מחח-8,
 ממש דלילי הגמרא דמסיק במאי אפי*

 3נ-ל 3לום שליו תקשח 1ל8 רש"ה ידשתהש
 וש"1.לפעיד

 הח"י של חלגה פסק ג-3 לן ניחאד1-זשר-?א
 תל-8, סימן בריש דפסקבמאי

 לש*ו בלילח דוקא שש ,שץ בייקתדמצות
 חשש ל8 אמאי ול3אורח וש"ש. הט5ביםצאת
 3ס1 אולם דלעילי הצל.ח ודצת חראב"דלדשת

 גריס דלש במאי לרשע קשח דלששבארתי
 ודאי ולילי משום ממש, לילי לילי ומיילחך
 דאסקינן המסקנא לפום איכ הואי ממשלילי
 לילי נמי היט ויא, לילי לכר1 ימהניתיןדשר
 4ית יי3 נסצא 81"3 רש"ה לדעת ו4שממש
 דמתניתין חבדיקח ולכר1 חססקנא לטםדשע
 דיש וכיון חט3בי* צאת לשחר מפש בליליהוא

 תקשת ל8 8'3 פירש." על בזח לסמוךלהחץ
 וע"ש. לפש"ו י2כה ברור והוא פהש, שליוחשתא

 רהנא וירש"י של הרש אור חסשר לקושית לישב לי שנר4שהמיה
 י*תץ

 שר אלמא אור, 13בבי כל חל*הו טמרח,שב:ש
 3ל חללוהו קאמר הכי ומשגיאורהא,

 חמאירים טכבים מיתח אלש חמאירים,כ31בים
 שבוחי, בעי ל8 משירים וששעם שבתהבעי

 דשר קמ-ל הא אלש צבשי4 כל הללהעוחכחיב
 חאור מן לחנודר וועימ הוח, אור נמיחכו3בים

 ו,ךש. 5ראדהגיא
 דהשתא משמש ל8 חסוגיא לשון מפששתהנה

 ובאמת וסברי ממאי ביח דהירשש
 אלא מאירים, שאינם כ51ביםאיכא

 יכוכ5ום למשפי בא ל8 שר דכ31בישחקרא
 קמ"ל ח8 אלש שבוהי, בשי ל8 מאיריםשאינם
 סן לטדר וחנימ הוא, אור גמי ד5וכביםדשר
 11-ש. הגמ' לשון ספשפות  13משמשת כרחאור
 לפרש, לרש4 הכריה מי לחבין ישרלכן

 חשהא וסובר ף מסברא חירדהשהא

 מצאתי 1בש1-ח שר, להן יש 5וכביםיל3ל
 משופ וכתב בזח, חרגיש חיש אורשהספר
 חוה כר הסוכבים דאור קפ"ל הא אלאדלשון
 דכל מעיקר41 ידאמר לשלם, אלש דאמר3מו

 כויבי 3תיב להצי אלש אויי לחם יש3ו3בים
 הוא, שר גמי וט3בים דאור לאשמשיגןאור
 וע"ש. תירתף חוכן זהו טן הנדר לשנץונימ
 סר ולחפי אור, להו יש 515ביםדל3ל פמי אם יבשלמא גיח* בלשא לפשזאולם
 בסתנ4 צבאוו כל חללוהו חקרא דכתיבבמאי
 לגמדיי מיותר אור 5וכבי כל חללהע חקראוא"3
 א,י ו515בי שחקרא הימרא דקאמר שיושפיר
 אור, נמי הכן5בים דאורפמ"ל

 אולבי
 גאמר אם

 ואי5 אורי להם שאץ ט3בים יש ובאמתחשהא
 מניל ואן5 אור, ו5וכבי הקרא מיוהרלא

 ויח הפוכ15ם דאור קפ-ל שר דט3כישחקרא
אור



,65 ן רץב א פרק6סחש י ן סנ
 דא.3 תקשה לא והא כף, ה%רר לעניןאור
 ד3תיב כית חא שו, דכ31בי קרא ל-לאכת'
 פיניה שמעינן ב0תםי צב4יו כל דהללוויהקרא
 אע ע4ז *בוח" בעי נפי אור דכ31בישפיר
 הילוק דלי5א קם4ל טפא דוה לומררחוק

 פאיריםי אינם וועי סאירים דהני אלאבכ31ביס,
 כלל, הילוק לי3א גופא המאירים בט3ביםחבל

 1 בפצו4ק הוינן דאם לקולא, דינא לעניןונ"פ

 גפי חגדוליפ כוכבים אפילו הסאידים,313בים
 לאהר כט פשאכה, חיהר לענין ללילההשבינן
 לנופר פצי% *כן וכית הבנונים' הטכביםצאת
 דקרא פיתורא למידוו לגמרא מנ"ל אכתיא"כ

 וראו אלא כר השר פן נודר לעניןלחומרא
 לחן יש 15כבים דלכל לחגמרא ליה דאיתפשום
 צבאיף כל הללווי בסתם 3תב ולחסיאור'

 דליכא אווע רכוכבי הקרא מווהר שפירוהשתא

 מגראה לשנץ לקולא לדינא 8גיפ יו1מ.ללפיפר
 41" לא אפ אפילו דלזה וכרלעילי טכביםג'

 גפי בלהוד צבאע כל דהללחש הקרא אלאכתב
 להם יש ולסלם קרא בהר צבווו כל שכללכיון

 וכיון לה1מראי נ"פ לע*ות מג'ל א4כאורי
 נמצא סמילא ח54 לזה, דקאתא לפימרדלי5א
 נאמר אם לגפרי מימו אור דס31ביוחקרא
 שטו וא"כ אהה להן י* כ51בים דלכלהשהא
 קאתא דלהומרא חגמרא פיניה דשדרישהא

 ולענין אוה מו אטכבים דאורלאוימוינן
 השהא דגם נאמר אם אולפ ט" האור מןהגודר
 אע פ%ה4 שיט ט%5ם הו ט%טא
 דקרא יחורי למררש פנ"ל ה*ששיהדק

 הוא לקולא דילפח 5הי אנודר לינץלהומ-א
 והוא כ2'ל וכדלשיל, כוכבים גי לע2ץדאהא

 הףש. לפעירלנג1ן

 פק-ש.י על שפקשיפ פה והצל"ח הפיי לקוש'ה לישב לי ונראחמה
דהכ4י4

 בורקין שמר עה-רץ ר' פתיבי בגכרא,ע4ב
 *הףת ישר ובאלבעה עשר ארבעהאור
 ששר לארבשה אור פרקאפר הביעור,וב*עת

 ש-פ, איתא 4יר אלסא שהרית עשרובארבעת

 בפרקין לקמן פפרש דר"י וסשפא ר*ייוכתב
 וע-ש, ע4ב י*אדף

 לא דשש הגמ' הלא הצע"ח, הש" פק*הדק4ש
 דאסור אפאי דרע סשמא אלא ספרשלא
 *מח פשום הביעור, ששת ופן לאחרלבדוק
 םעסא וטי שיך פאי וא'3 וש4ו" לפיכלאתי

 וע414 דואחלהמתיבי

 דלהכי לפעויו רהוק אץ הד לה*ב כדאולם
 מאי ליה דקוא משום לוח, רשא18צדך

 דהמא דהפשנה לדבנן יהתם מדרץ ראיהזו
 ארבשה שר בודקין דק48ף 5ית לרע ודאוגוף
 אור לדידאו 3-1 *חהת, ששר ובארבעהששר

 1*ר  ארבעה ליל חהנו דסאמה עשרארבשת
 שהריע, ישר ובארבעה בהדיא דק48ףכיון

 אוף אלא קאפרי דלא שבפ*נה הח3פיםאולם

% ממ ד8ן יוד% ארייח %  רסן 
 ועת זפן דלאהר 01טץ רע יי י8*גי~קק
 לבדו* מצי נפיהביטר

 ישר ארבשה אי הף%
 בהויא קאמרי לא הא פ84 5י עשרובארביה

 כמו והרית ששר ובארבעה שור יביהאי
 ישך ובחי5שה 41שי אפ*י ל,ץרה1 ה544ראה

 ששהת תיבת פסק! דלא סיץדקאברי
 8נז אהר קאי ששר ארביה יום ילאפיר
 אפשר דקא5יי ששר ארבשה אור ח544ההמה,

 *צהץ %א ש% טשא שו*ר ארבעא טפ שלנפי
 פר" היש מ% אכתי הר5 ממש4 יוםאין

 ולפידק דהכח דמתניתין מרבנן 1לס1תיבלהשיב
 דריי. לרבנן אפילו אורהא דאורפיניה

 בגפרא ספרש דרש אשמא רשע יתב~הכי
 הגמ, שמשרש מה ה"% בפרקיףדלקמן

 אלא דחתם רבנן על שףג לא דרשדשם,
 זפנים ב1 בוק לא דאם רבישית,אבייקה
 משום יבדזק לא דשוב רי סוברהראשונים
 והבישד, הגויקה ב*שת לפיכל אתי דשפאהה*ש
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א ב6ש רע מי מ9 בץיא מ ף שןדיף  ט שעשרת 1   וד* טל המייבק 6את לי משא דש אא י ששעימח אפי* מץע ששק חמ שח סחתאשץ באם חשה רמן ומן שית=קי *" כש 
"1=. ע*ץ זיש לעיאי שאפז1א*ל"5חתע

894יד' ט  ששף פעחיי ב9 
 ש פחי פ ש ב"" ואמחמת

 ד86 ש ש4 ד9ח =פת 6חקחפיר
 דש טש קתשתב"יחשהשמ6

א ששף 9ש ש%כאו" שתאת  
4 6שא ה9י על6מח ט  ע אר 
 %8 מ* ער חיא מט י "שמ*וש
 ול* שידש תעת שיייטצת
 לאת קש"עחח אשח=ק ח%"הנה

 ב=ש שממ סאין 8ףשטח'
 פא מקש גפ ויממ מע% סמ ז6א
 אע פע4 לאל אשי ד חתחס%
ש אחח חחת לשטששמ  פומ. כפח חי 1חת 
 פש ס9ש מא שש1 מת 6ייאים

 שי חאת פתח טמ קש"מי
 שש1 ש6סשתח אי% 9חשח*

 ש6 יק פאח ששמר פשר נפ6ששש
 שזאם6יאי גמ =ל מ", ששאשמ

 6מי ששמר ע9ך שץלש"
 ששף עלהח 9שבי

ה כ" למ"  9ש לפי טאץ אשד9כ טעיתיח סחתא6 
 אח דחמ אש מש 6ח ש גץשאק
 בפ היש 6טים שפח סי טשבא

 ש9א ט* ממת ה ששמר כאץסש"
9פשמת 6  חוש ש=י 5טר חי גפ 

 סצר חסז בדיקת חובת שלם בח, רר שלאיק
 811' וברשותו 5ביתו יסצא של8 המואיסור
 נפי והסשייר לשחר מוש5רת ששץ אפילוא-כ
 דהא לבהוק, סחייב חסשייר וד4ף בו4 דרל8

 צריכין כן ויאי וברשוהו 5ביהו החמזעכי5
 דסחלק בסאו רהכא חתוספות סברת טשםלפרש

 לוח. וחבין
 פידי, תקשח ל8 סחשתא 5-8 ששדכידן

 סחובת דסותח הרר חובת שאנידוראי
 שחטעם כית בפזתח דהתם חסץ, דגביחרר
 על ודאי סשיח שפירה' סצר 811 הררחוגת
 ששץ כיק המש5יר ולא מותה 6קותהשאר
 כ%י לשמירה צריך און 8-כ שם' דרהםשכיר
 כדי פטעם ויא חסז דגבי הרר ועבתשלם
 אפשר 5-8 ברשוהו, שטש ייק לסיכל אתידלש
 שגקף כגון אכיל סצי לסיכל בעי דאי דהכאדו85
 מאחר. הבית בשש5ר אבל שלה גפיחהמז
 סצי ל8 אכיל בשו דאי סש5יר, של הואוהח5ן
 שלו, אינו שחח5ן ייוןאכיל

 לדהפך אפשר 48י
 האמז דעכיפ כיק הבדיקח והוב הסש5ירשעל
 רסצי 5'ק סשחח אכילי סצי 58יל בעי וואש%
 חבויקח ויבת עליו ולאכולי לשם חםשייר*לך
 חל, שניום דעל אפשר או חש51ר, על1ל8

 תקשח 1ל8 מיר" מןא לספשט ליכאסשחח
 ס5ילתיף שנריש שעספת לשיטת אפילוחשתא

 חףש. חפשט ע-ד לפרש גילכן

 5,רשיי על ימקשים הראזווים לקההח נעו'ח ליש5 לי זנראהמה

 פדריע ש'מ רבא שר ב', יפי הש ה'דף
 שריפה, אלש חמז גיע"ו אין ש-םתלתי

 אמרינן לש ש'ם ימת' 6לק =אוא
 טוב יום לטרך חבערח העתרהשאיל

טתית



ק" ן ר"צ א שקעח" עי טל
 ש4 ודן לציך שלא שיההרה
 שריפח' אלא חסז בישר חון "ש4* ייהנה

 דאסר יהודה כר' ליח וסבירא רטייכחב
 לח ייליף שריפח, אלא חמז ביעור ואיןלקמן
 לר'ע, ס-ל ובר בכל חטבתחו ואיסנוהרי
 וע'ש. 5ר אחר בובר ויבערנו בי*5לוקמיח
 איך סקשים, הדש והאור וחצל"ח יקפ"דהנה

 כיון ס44 כריי ור-ע לסכתב רשייסצי
 בדף לקטן רץ ואסר חא על ספרט גופאדרש"י
 פירוט בישרו, בשעת שלא איסתי עיב,י-ב

 שריפח אלא חמז בישור און אומר אניאיסתי
 שש, וכל ש* בתחילת ביעורו בשעח טלאאלא

 בששת אבל סדאוריתא, מוזחר איןיחכתי
 סן סווהר שהוא סכאן ולאחר בשבע,ביעורו
 ריע וא'כ ושיט, ובר בכל השבתתו אזההורח
 שחקוא סק" לסיוק מאי לא כרץ ס4לאם

 בי'5 ואו חט' בערב ע'כ תשביתו ראשוןוביום
 לאחר שהוא ובייט כען מלאכח' אב חבערחחא
 לכףע חתורח סן סוזהר שהש איסוראומן

 ואיכ נסה לרא אפילו ובר בכלחשתבתתו
 חראשון ביום יאך חקרא לדיייח סתוקסישפיר

 פקשים כן מפא, וי.ט ראשון אביוםתטביתו
 חנ'ל.חספרים

 רשי שכתב ומח לסיסר סצינן לפע4ואולם
 ייליף בסח אלא אינו ס'ל כר"ור-ע

 אבל טריפה' אלא שאינח מנוחר' חמזבישור
 שריפח' של חוסן הוא איסתי גופח שריפחבוסן
 משסעות וכן ט"" בוח ליח לית וריעאפשר
 ו5'ל הש סנותר הולוף לשנין שרק ר*.ילשון
 למיסר סברא לן אות ושוו ושיש' כר"לר"ע
 בין חילוק אוכא חפז של ורפח בחוסןועיכ
 ורץ יס'י ביון חהנו שאבאר' ימו לר4ערץ

 ק14 מדין שריפח אלא חסז בישר ואוןלמילף

 שריפה טשון ובביי בב-י ט4ומ מחר סחסמתר'
 לקסן ועיע כ-ש, לא ובביי בבא טהואחפז
 בסחובחסז לרע וס-ל אלסא ע-כ, כ'ובדף
 מנותר, חמיר הוא זה סחמת וביי ב"אוכא

 לסילף לו וסוכרח אעיג לבסוף אפילווא4ב

 דהדר סחמת לאו 8יקש, מדין סנותרחסז
 חהיקשי סער לסילף חור 8וא קמהתאמהסברא

 וע"ש, ק'ו מרין לסילף יכול אתה איןל8קל וסהי לההסיר ותחילתו יין שבל סטעםאלא
 ובחמז 5יון ישיכ שסובר סח הסברא סןאבל
 לא סוח מנוחרי חמיר הוא וראו וביי בייאוכא
 ורץ אליציא פירשיי שפיר ולפיכך סייי,חור
 חהנו כף ביעורו בשעת שלא איסתיואסר
 נחות לא טידהן בשש היימ אי*רא, וטןקודם
 חמו חב"ער הש או ואורהתא אוסורעליו
 וסן לאחר ביעורו בשעת אבל בשריפח'דוקא
 נסי לרץ אפילו חתורח סן מחהר שהואאיסורא

 וב" וב" חחומרא סחסת ובר בכל חשבתתואז
 ורגע' טעח כלשעליו
 ועל אהוס. קושית ססולק שפיר זחדק_מפדכ_ם

 על רשיי שספרש סח דעלפירויה
 חחנו כר בישרו בטעת שלא ור'יאוסתי
 בכל חשבחחו איסורא וסן לאחר ביעורוובזסן
 רש" ס8י אוך חחוס' עליו קמקשחובר'
 לרץ וסיל שריפח יין ובל כיון כך,לפרט

 דדין ו5'ת סנותר' ייליף סשום אלא אונובחסז
 איסורה זסן לאחר אלא אונו גופא' בנוהרשריפח

 ורץ אוסו-וי לחאו לפרש רשץ מאי איךואיי
 בשריפח הוא איסורא וסן קורם דדוקאלחיפך,
 בכל השבחתו איסורא וסן לאחראבל
 ייב בדף 1ע4* בקושיא התומ' עליו ונשחרובר'
 למימר  משיוו *מד  *בהצרתה בסו אולםע.ב,
 יליף בחמז שריפח יין דעיקר נחי סוברשרשיי

 ומי לא ויאי שריפח הוסן ס-ם סנותררץ
 לאחר חהוסרא עליו דאיכא 5ית וחסזלנוהר'
 שהוא סשום או5ורא זסן סשדם טפי אישראוסן

 שהוא ורגע שעח כל וב'י אבש ואזורה סןסווהר
אצלו,

 בכל אז לחשבית טפי סחויב ע'כ א'י
 ווקח' בשריפח לקהם עאים אהר מלחוורובר
 טידה חתוספות *שית לרשיי תקשח לאוא-כ

 וליישב' לפר*כ2-ל
 5ית ור"ה אליבא לפרש ס8ימ זח כלאולם

 דהמיר ההע דהסז וס4ל בהדיאדאשכהן
ממהר



 ן 44ןצ * פוקפסאש י ע םבק4
 דסחמיר אש3חן דלא לר-ו אולם כדלשיל,סיהר
 שריפת דיליף חשתא א-כ מנ1תרי טפיבח6ץ
 דיליף הוח סלחא לכולח ודאו א*כ סנוהרחסז

 לאחר אלא אונו נוהר דשריפת היכא כיסנוהרי
 בשריפח שויא חמז בישר כן אוסורא,61ן
 וא"כ איסוראי זסן ל4שחר אלא אועדוקא
 בשריפח  אבייור דהשתא כיון שפירלדידיח
 אב חבורח דחא לסימר סצינן לא עפאב"ט
 חראשת בטם דאך חקרא ו-כ חואיסלאכח
 הנ-ם אלא קאוי בלחוד ייס אירגתשב'תו
 ולאחר דברי בכל חשבתתו איסורא זסןשקח,ם
 אז חלילח יד וסולח סשבע איסוראעק

 וכרליילי עחר כסו 6סש דוק' בשריפחחשבתהו
 6חשתא א-כ ר'ע לדשת לפרש סצינו שכןוכיון
 כללי דלייל חסמים קושית רשא ול תקשחלא

 אונו ס'ל כרץ דר"ו אלא חכא שכתגדרש"
 גשריפח חסז בישור יליף דרא הוכא כיאלח
 חשריפח בז6ן אבל ריעי יליף נסי כןטיהר
 וא-כ וכרלטילי 3ר" לר-ע סיל לא ודאיעפא
 וע-ש. לפויד פידי רשא ול חשתא הקשחלח
 ישרים חוסת חספר בשם חפ-י שסגיא סחדד?

 מיתיל חרא'ש גשם רש" ול דסקשחמאי
 סשום דר-1 הטשם ספרש דרש" כיקו4ל,
 נמי לסימר רבא מדהק איך א-כ %6הר,דיליף
 חבורח והוחרח ויאיל אסרינן דלא מרריןשים
 באמת דילסא לצורך, שלח נמי ויחרחלצרך

 הומח דיאיל, דא4מרינן 45ל אחרינאבסקי
 גבי לסימר סצינן לא דיהר חויקשסטשס

 כית שאו* סאד בהט שישרוף חסזשריפת
 דוקא וששבו ה41 יחי לא טשח עחרששרשת
 גפ סשו"ח לשריפתה ושל שהוא שניבוקר
 אהיינא דבמילי ח1-ג "ם יחי לא חסזשריאת

 ון-ש. והותרה הואיל דאמויגןאפשר
 דליע נאו למיסר, ימק ין לפ1-יאולם

 שויא 8עחר גשריפח חסז חביווריליף
 עק לאהר הזסן מ'ם דוקאי אוסורא זסןלאחר
 בכל דוש מטהר, חסז חלוק עפח,אוסורא
 דרל יהש ביום א8" ראשוף ביום עתרשריפת
 עפא ראשת ביום לשרפו חתורח קשרי לאנסי
 לשריפהה דוקא חהורח קבשה שני בוקראלא
 לריש איסורא זסן לחחר חסז שריפתאבל
 והוא הול פסח של ראשת עם הוח אםדודאי
 זסן לאחר פסח גורג שרף ולא שגג ששכח

 וב"י בב-י ייבור שלא 3די ר4ששתביום אפיוי לבשש וליו ופיוח סהיג בודאיאוסורא,
 איסוראי זסן לאהר שהש כית דוקאובשריפח
 טוג טם הוא ראשת יום שאפילו חשהאוזיכ

 לאחר שהש כית ס'ם סלאכה. אב הואוחגורה
 לא אמאו דוקאי בשריפח שסצותו אוסוראזסן
 והותרה 5ואיל טטום שכ-8 לבשץ שרייחא

 באמת ווףכ ליורך. שלא נמי הוהרחלצורך
 בירב הראשון ביום דאך הקרא לאוקמיסנ,ל
 שים ודאו אלא טוב, ביום ולא דוקא טוגיום
 וויתרח ההיל 4-1האי ליה לית עקיבאדרבי
 לי נראח כן ל14רןי שלא נסי הותרחלצורך

לפרוה

 5ה1851וק לייעוק דפקשה הצל'ה קוש"ק לייש5 יי שנוחה8ח
 שכ4 ו?יקדהכא

 לבטל, צריך חגודק רג אמר אר" עע, ו'דף
 ג*סקא יסצא שסא גדרה רבאואמר

 לבטליה, סשכה ובי וקפריך שליהי ורשחויפח
 דלא איסורא זסן לגתר סשכה דילמאוסשני

 לבטל.מצי
 יסצא ש6א סייקרא דאסר הא ילוהבה

 רש'י ס8רש וליה ורשת" יפהג*סקא

 שליה ווש גייניו הוא שחשובה וליחיודשתר
 בג" ושגר אהד רגו אפילו וסשהחטלשורפח
 סאו דאי5 פירושז על סקשח והתוס'ובב-י,
 כית לגסלט4 משכח וכי אהיכ, הגסראקפריך
 שירים כע מאלע בטל %א ו*ה'ודוהו השי מפרש %כן טל5טלח, וליה שהסדאמרת

וש4ש.



ק9ג ן תב א פרקפסח"ם * ע טב

 נהו חצל-,4 6קוה השסשת 5יחז יידהנה
 דקפריך להאו טפי ניהא פירושםלפוכמ

 לדייהו עב4פ 46ט לבטלו, ליח 6שכת וייאהיט
 ולבטלח, טלשורפה עליה חס לא דבאטתדס'ל
 ידילטא דקמסיש, חתירוץ יו טאי תקשחוח4כ
 נהו לבטל, טצי ולא איסורא יטן לבתרטשכת
 עכיפ ט-ט אישרא' זטן לבתר לבטל טאץדלא
 שחם רשש סברת סיל דלא כיון לשרפו מציחא
 הצל-ת דהיק ע קהיא ומחמת טלשורפח,שיח
 איסורא, יטן לבתר טשכת דילמא לח4ףלאוקמי
 שהוא פסת של שביעי בטם טשכה דילמאההע
 לא ט8ץ דלח י4ט ושהוא איסורא ימןלאהר
 כאן דשד ובב'י' בב-י ועובר לזורפו ולחלבטל
 שחמזהח ע4ג כ-0 בדף לקטן ההוסצת סיללא
 ויכא אלא שבר איע לבערו ודשזו בפסתחמץ
 חמצוח עכ4פ טשחם הוא אח-כ, שמבערבמה
 של בשבישי תמץ חטשהח אבל הטץ, ביעורשל
 בבי*רו שאץ הפסה לחהר לבעהו כדיפסה
 ולפיכך בבי" ועובר טידי טהני לא טצוה'שום
 יטן בתר טשכה דילמא דקאסר להאוזפיר
 לא טאץ דלא פסח של בשביור ההנואישרא

 ווףז. חצל"ח טחשב כן לשורפ" ולא לבטללא
 חצל'ת קושית לתרץ רחוק אין יפע4דאולם

 טאץ שדיא חאמת נהו ולטימר'הכי
 רצו לא מיט איסורא' יטן לאחר אפילולשורש
 אדאייל דחויומנן טשום ע*ו לסמוךחחכמים
 רבנן פליגי לא כאן דעד למיכל' אתילטשרף

 יטן דלחחר וסברי ע4ב " בדף לקמן רץעל
 הויערנן ולא ולבער לבדוק טצי נטיאיפורא
 שויא כיק ט0עם מיניח לטיכל אתילרילטא
 דוקא וח כל לטיכל, אתי לא לשורפו 9ליוטהזר
 תקודטים יטנים בשלשח בדק שלא ניקההם

 עכ'פ הףכ האיסור, זמן קודם הכטיםזתיקע
 רביעית יטן הכמים לו שתיקט כיוןתשתא

 לקהם כוי יבדוש' 4יסורא זטן לאחרשאפילו
 *ם דפליגי הוא ביח הטץ, 1ביע1ר בדיקתמצות
 מצות לקהם טצי דהשר וסיל ר-י עלרבנן
 ההזינן ולא 4ףידא יטן לאהר אפילובישר
 דטחמת כיון לה' אגץל דקזריף בהדילרילמא
 לזורש עלע מהור הוא חבדיקח טצותקיום
 זלא טח ביעור טשת עכשיו עכ-פ לקאםכוי
 וביריוות בכ41ח בודאף וא-ב לכן' טקודםקיים

 לשורש עתח עליו פאר 8וא גדולהוביהירות
 ~ה הטציה לקאם כרי איסורא יטן לאהראפילו
 להאי *ם למיהש חדעת על יעלח איךואיכ
 למיכל, דאתי הש ואייל דקשריף בהדידילטח
 בנידון טסו בדיקת טצות רקיים הוכאאולם
 טצו לא ודאי יח על ביטל' זלא אלאדהכא
 בדיק41 משת קים דבאטת כיון לסמקההכמים
 חאזיע ש5יר הגלוסקא אה.כ טזכה שטאאלא
 תי9 לש1ףפ1 עליו טתיי יתח לא לרילטאביה

 באטה 1ח'כ למיש' אתי 1הכי ואיהכיכרטשכה'
 דטשכח בשזה השריפח על החסמים יסמיוסברא
 וב-י בגש עובר יהוח וטטילא לבפל,ושלא
 שיבטל ניחא ספי בודאו לפיכך ושעח, רגעכל
 ב*עח ל0לטלו אפילו ואו הבדיקו4 בשיתג-כ

 זכבר ייק צריך אין נמי לשורפו כוידטשכה
 כנ'ל.בי0ל

 ההנוה טקודם ברק *לא דמהרי דהחםדעדך
 ולבדוק לשוב הורח יין טצד תשתאעכ4פ

 יצריך רבנן סברי ל~ה בדיק41 טצות לקייםכרי
 ט"ור שהוא בטח חסברא על וסמיינןלבדוק
 לסמוך שלם לטיכל, אתי לא לשורפועליו
 ס8ץ חא ולמיטר לבטל שלא יו סבראטהמת
 אישראי זמן לבתר טשכה לכי אפילולשור18
 סוטב דודאי כלל, לסמוך חהכטים רצו לאע4י
 8זה דהשתא הבייקה לאחר עכשיו גם *יבטלטפי
 לתרו. כנ*ל וספיזתי החששות טכל ייצאהוא

הזף"



 ן תב א פוקפסחיפ י ע טבקלד
 יהא ובות יה3א' ה?ליה לקושא לחשב לי שנראת אב,יוק
 וע.*. או"ה שור שעל הב-ה לקושיה בפשיטוו'ץ בע!-המתורץ

 אוחז מחייבין אין חנא בגסרא, י'" ח'דף
 6פני לבדוק ולסדקין לחורין יוולחכניס

 לח סשחסוי חיכא 6שחס9 וכי כר,חסכנח
 סכנח וחי3א גל ונעשח עכשיו דנפלצרי3ח
 נווקיןי אין סצוח ש~חי ר4א והאסרעקרב,
 פקוום סחט לו חאבר ש6א אשי רבאמר

 סכנח וצא ס3נח ספני חאי א6ר ב4י רינבחרח, לעיוני חבדיקח לאחר חשחא ואחיחבדיקה
 יחו!ץ שבין חור דחניא היא, ופלימאצ6"4

 3ל אוסר ופליסא סגעח' שידו ער בודקלארמאי
 ר"א והאסר וכו', חסכנח מפני בויק אינועצסו
 היוקח רשכיח הי3א נווקין, אינן סצוחשלוהי

 וע-ש.שאני
 גם למפרך ס-ד אסאי 6קשחי חצל"חדץבה

 חא אשחסש, היכא אשחסש כילרינ,
 חעכ41ח נכנס שלח דסיירי לאוקמי מצינןשפיר
 ססוך עשר שלשה ביום אלא הישראל עםלהור
 בפני חישראל עדיין השחסש שלח ערבל*-ץ

 כלל'הע13"ם
 וסיירי לחוקסי לי3א דלחכ' לתיז' לידנראדה

 בשלשח אלא לדור חעכו-ם נכנסשלח
 פליסא על חח-ק פליג א6או דאיכ וכולעיל,עשר
 איחסו כי סברח ~י3א כיון לבדוק,וסהייב
 סובר שחח*ק לסיסר ולי3א אשחסש,הי3א
 דחמץ חומרא מצד נסי 11 סברה בלאדאפילו
 דרב אוקימחח לפום אפילו ואי3 לבדוקי,צריך
 דאם היא, ד8לימא לאוקסי צריכין נמיאשי
 דשכיחי  ע13"ם ס:נח לגבי סחיג שחחיקנאמר
 וסחחב סכיש א.3 וחמץ, חוסרא סצדחקקא
 שכיח שלח אשי, ררב עקרב בסכנחלגרוק
 בחדיא, רהכא חגסרח כסשמשח י-כהיוסא
 דפלוסי דשקי במאי ר-נ לן חידש סאיוא"כ
 אשי לרב ראפילו כיון ועברם' סבנח וסשוםהיא
 חח-ק ופליג חאי ודאי אלא חיא, פלוסי ע'3נסי

 סטעם ווא ור-נ עבו-ם בסכנח לבווקומחחב

 ח* ולח אשחמש, היכא אשחסש כיחסברח
 הכא ונהורא, יססא דהתם סברח, להךהח"ק
 עי-פ שסשחסש 3טן סיל אלח ו*רגאילילח
 93פים יאסר לח או עכו.ם, בפני ונחוראבימסא
 ובשרגאי בלילח שבודק סח חשחא ליעשח

 לבווס, סחייב%1ן

 "יקיסחא בחד י"1 לו ידי 59יי שכףוכיון
 סכנח וסש1ם חיא פל1מי סני האוא8י

 ובדוחק אשי כרב עקרב בסכנח ולחע413ם
 אשי ררב אוקיסחא דלטם אע'ג סחט, לודאבד
 אליבא וחא וח'ק' אליבא אפילו אחיאשפיר
 היכא אשחסי ס3י כלל. הסברח לי3א אשיירב

 לר-נ טפי ליח ניחא אפ-ח 3דלעיל,אשחסש
 בלחוד דפלוסי ואליבא עכ41ם בסכנחלאוקסי
 ובסכנח גל ונעשח בשנשל סלאוקסי 3ח-סולא

 דוקח' מחט ליח ובשנאבדעקרב
 ססולק מחשהא לפרש, צרימן ע'כ ש3ןוכיון

 וח"ק הפלוגהא וכל כיון חאל-חקושיח
 חיכא אשחסי דכי סברא סחך וצאופלוסי

 דפליג הוא דוקח סברה חך וסחמחאשחסש,
 לארסאי יהודי שבין בחור לבווק וסחהבחחיק
 על דסהרי לסיסר מצינן איך איכ שבארחי,כמו
 חישראל עם לדור  חעט'ם נ3נס שלאהאופן
 החם דלי3א לחשי3ח סמוך י'ג ביוםאלא

 אפילו דש54 אשחסש, היכא אשחמ* 3יחסברח
 וכדלעיל. בוח פליג ויה לא נסיחח-ק
 סאי הב"ח קושיח ג4כ סחורז ייכצדלפום

 לפום אמאי דהכח "41ח בטורדסקשח
 מהא הפירכא על לתרו חוכרח דר-נאוקיסחח
 פשום ניוושין, אינז מצוה שלוהו אליעורדא-ר
 דסיירי קמא חרוצי ולח חיוקח, שכיהידהגא
 לפום אולם וע.*' לכן סקוהם סחט ליחשאבר
 אוקיסחא חך לרינ ניחא דלא דחאי כיוןורכנה
 סכנח משום לחוקסי טפי ליח וניחא אשיורב
 הוא 3ח-ק' ולא בלהור הוא דפלופי אע-גי13'ם



פסחים י ע טב
 עקרב בסכנת לחוק6י דוחק לו דנראה 6סשםרק

 איך וא.כ וכדלעילי לכן 6קודם 6חס לוובאבד
 דרינ, אליבא לתרוצי לבסוף חשתאנאסר

ק5אבתן אפרק

 פשש אליעור י דאמר 6הח תקשח לאדלהכי

 וציע לי גראא כן מהט, לו באכדדטירי
שפ.

 ממלק טש ו5וה בך, לירש רשיי הוירך אמאי להש5 לי שגראהמה
 דבס8וך. מפירש"י הפירשיבטהלתה

 קפריו ל6קום, 66קום הולרחגיררח ש6" "יששיז א'ז 6שנתינ" שי ד" ט'דף
 דשקל חוינן חא דשקלי חזינו רלא טעמאהג6רא
 מי אכלתי' ני6א ואמאי בדיקח, ובעיהחשינן

 6קום וכל כר סמאים חטשים 6דודת תנןלא
 בזיקח' צריך אין לחלך יטלין וצברשחו~ה
 לא בבשר קשיא לא אריו אכלתי"דאמרינן

 6א" חאי רבא א6ר 6שיירי, גלחם6שיירי
 וחת"ל הוה, לא אי6ר ה1ח אי6ר ד~זםבשלמא
 חזינן בויאי הכא אבל אכלתיח, אי6רוצח
 ואין וודאי, ספק וצח דאכלתיח' יא6ר 6ירשקל

 וע-ש' ודאי 6ידי טציאספק

 כרי מ"י "אי יף,ו יב" י"טי "" יי1.קנה
 נ6י אי קושיאי מאי חכי ר9.י6פרש

 להתם ל6יחש ליכא בבשרא ד6שייריאורחא
 וצח אי6ד הוא בשל6א חששא דהתם6יוץ,
 חולדח רשכיחא חיכא חילכך הוח, לאאי6ר
 אכלת", אי6ר הוח את"ל וא6רינן לקולא'תלינן

 חשלכ41 ספק 6יזי להוציאע יכול אכלחוספק

 ני6א דגררה דחזינן היכא חמץ גבי חכאאבל

 ח6ץ 16דאי ביעור ספק וצח חא אגלתיח'נ6י
 ווףש.כף

 בפשיסות' נחמר לא אמאי לדקדק, ישדקנה
 דלחם ד"עראי' א"נ אפילו ס1גרדרבא

 לא נ6י אפ-ח בבשרא כ16 6וזיירי לאנ6י
 ספק וצח שבףם 6דורת גבי דחתםתקשח'

 חוח ואת"ל ח1ח' לא אימר הוח אי6רספיקא'
 דשקל' ודאי דחזינן דגא אבל אכלתיח'אי6ר
 לגפי אכלתיח איטר חהנו חשקול' ספקהוה
 להכ' ודאי וצח ח6ץ בישור דלשנין וכיץ לח'או
 ולהוציא לגטרי אכלתיח דאיטר ספק חד באלא

 4יעיר.צד"י

 מ9א כך, לפרש רקף* שי"ת יל"ירנר~שה

 בסמוך דלקפן לשיטתיח אדלדרש"
 תיש גבי התם דאטרען דהאי דטבר, ב'בע16ד
 ושקל, עבבר ואתא חמץ' ואהד 6צחצ5יץ

 דתנן איע דוח מהמץ, אי 66צח אי יישינןולא
 בשר השתת שהוסח בשר טכרין חנויות_תשע

 דספיקא לקח 6חן 6איזה יודע ואיןסריפח,
 חלכות פסיי דלענין רקה* שם 61ירשאסורה,
 שההתיכת איכא 3! יאתטר, וצא בזיקחשל
 נמי כן 06פיקא, אי10ר חוה 6חחעת שלקחבשר
 השגבר שנכנס כר 6צה של צבורין תשעבנידון
 ולא 6הדש, בויקח דצריך חביוק לביתבפנינו

 איהר דלענע דופו העוס' כפירוש שםפירש"
 בפירשףי וע"ש קאיי גופח ההתיכה שלאכילת
 דרשץ וחתעוהתוסק

 חלטת אי י 3!ץ ס1בי

 ץ. חלכה נמי כן ואתמוק וצא בזיקחלענע
 בהקח העמ לענע דע54 טבר ייש"וכיון

 להקיש צבוריף דתשע זינא חךאת6ר
 טק ש5ייה משר ש6וכרק ח4ףות תשעלהגי

 6ספק, באכילה אסורה חחתיכה דהתם וףכא3!

 ואיכ וכרלעילי מהדש ב5דיקח 6חוהב נמיק
 דרבא אליבא ל6סבר לרשק ליכא6חשתא
 א"כ כך נאמר דאפ משהר" לא נמידבלחם
 לההתיית הכריקה חיוב לחקוש! 6צינ1 איןתקשח
 ההתיכה של דהתם דו6ח, אץ הא דשפיביר
 סבשר אי חש9ל ספק, עליח דצה בשרשל

 שפ!ר לסייך ננילמ, סמשר אי וואשחוטח
 לאו החמץ בזיקת בנ'דץ אבל 6ספיקא'אסורח
 מ-8 שק4 שהמץ אפילו נהו הוא, חשקולספק

 לפייך טידי, שתרי ולא לגשי אכלת" ודאיחא
 בא לא ר*ו יל שחירש רבא דאפילו רשאסובר
 משאר" טף דבגשרא נאמר אפילו אלאלחדש

אפהי4



 ן רתב 8 פקפפש עי טב*
את6תחוהשיאמו*=ט

ף אשט 4חאשיח*מוה ט א 9חי טףן דאעיהא  6  ה%ת 
 דים6 יפ ומ י"חם ש*אתש
 חיא שלפניט ההתיגח 4ף חששל סא 68א
 חמץ ד4ף מצח, ש חמז 4ף ח%ט חבית,בריקת לגבי נמי ין נבילוש בשר ש שחוטהבשר
 יאילת4 נאסר אפף דהא בדיקח בעי והאישקל
 טנת להזב כניל משטרי, וראי הא  עגיפמימ

 הצשש* ריעשרש4*

 מגל הת*פ מרווץ נמי מפולק ייכנ4דלפום
 הר יל לקמן דפייוו אפאיהטפרעים

 וקמתמח חן, חליות דפסקי כר מצח צבוריןתשע

ם!רק

 חףש, *ח רשא הוצרך למאו והצל*תחש*י
 דכת' ח4ף שפיר וראי לשיל שביארתי יששלם
 רתשע דינא דחך נאסר שלש כדי גן,רש'י
 היינו הוא, נסשיח באנפי דין כף סצחצבורץ
 ימו חחתייח של אכילה ואיסור הותרלענץ
 חנויות מתשש הבשר של חחתייח 4ישרבענין
 ודאי בדיקח לענין אבל התוס" ו5שיהושדשם
 סשטרי ל8 בלהם דאפשר ספיקא ספקיש דהוה משום דלעיל, וגטעם לבדוק סחיבל8

 חליות דפסקי שם רש'י יתב %1ן51דלעי4
 אח-י, שמכש הני % גש בדיקח לענין חןכולן
 לכדוק מחיב נמי בדיקח עיכ ממילשואיכ
 לפע-ד. 3נ"ל וכרלעיל' משיירי ודאידבלהם

שני
 יהיא פירש-י על שמקשה 8פה הש'י לקושות ל"שכ . שנתהא

 ש*"
 4ף*ר דשמר ולהזקיה ב" עטד ייש כ"בדף

 תאיל ל8 חא יאיל, מלש דחמוטאח
 למאו 8נא* 4ף4ו משסע לח הא5לוולא

 ל8 ומנב%ה רשיי וכתב ט" לסים רם4ףתקש
 למשרטה קרא איצטריך למ4ף להוקטו,שתנהניח
 הנתינח לחקדים איצפויך סבר כר'מ טףייהבן, לרבץם חקרא בעי סברי יוייה פ" ד4ףבהנאוה

 חףש. דעכו*ם למכירהדנר
 לחקשות, הפ'י חעיר ככר ובאמת לף קשחולכן

 ס-ל ירי5 דאי לפרש, רשץ סציאיך
 דהגמרא ייון לחקדי4 דנבילח חקרא בעיחוא
 4וה לא יאם שיב ייא בדף לעיל בהדיאקאסר
 סן שפיר ידשען הוה דנגילה קרא י%כתיב
 ממכירה דנר הנחונח להקדים דבעינןהסגרא
 גם מקשח ין חתוס'י בפירוש נסי וי-שלשבף8י

 שמיישבי מח ושששהפא
 ל8 ישן דוור ליישב, ראוק אץ 6שידאולם

 8ב1ה דר' אליבא אלש חיי לעילאמרינן
 יאכל, ללא ת8כלו לש בץ וילוק דליגאדסובר

 ווהר י% כתיב הוה לא דאם דס'ל נהוהשיי

 אלש משסע הוח לא נמי גודשי בנבילתחנאה
 ל8 ימשמשות טאח 4ףטר %ח אכילה4ףסור
 הוח לא נמי שבתורח 4ףסולץ שאלי ויןתאכלה
 אלא חנאוש היתר בחדיא בקרא דכתיביש לד"-ח הוח ל8 מ-ם בחנא* יאסורץידשינן
 הוח שפיר אליגיח סשו-ח משתמש'דממילש
 דנר נתינח להקדיפ דבשען מסגראשמעינן
 ויתר בהדיא יתיב דלש .דכיץ לעגו-ם.ממכירה
 למימר לן הץ תפסת, מועט תפסת איגהנאח
 בנבילה הנאח היתר ממילש דשמעינןדפאי
 היכא אבל לו, למתן נר דלייא הוכאעט-ם לגבי אלא איט סעות ולקבל למוכרואפילו
 טפי בודאי בהינם אפילו לו למיחב נרדאיכא
 לעיו.ם, מלס51ך1 לנר וליתן להקדיםמוטשג
 הסברא בויאי 8-י גנבילה אף לההיותולך דשרי והשהא לההיותה מצווח אתח עכיפדוש

 לע15"ם מלמוכרו דנר הנחונח להקדיםשצריגץ
 בה לההוותו יויל נר איכחאם
 ללש יאגל לש בין הולוק ד4ף5א יאקיחאולם

 יאגל ל8 כתיב רלש דיל וס*לתאכלה
וח



* ן תב ב פץפפש עי טצ
 כחדיא בקרא דכתכ כסו דיה תאכלו לאוכהב
 דשסעינן למימר ליכא לדיייח ואיכ חנאחחיהר
  לעכו84י ססכירח דגר נתינח לחקייםססכרא
 הנאח ויתר בחייא קרא לן דמגלח כטןדאפשר
 שיטל חפן שלבו סח הח1אות כלבנבילח'
 לסטר טפי רצוט ואפ דואיר' 11אליחנות
 לסשת שצריך סחמת כחינם לגר סליתןלעכו4ם

 אליגא כך דה-א וייון לחיקיהו דסי שפירבוראף
 דאיצפייך חאו שפיר בודאי לדהיח א-כדחוק"
 דלהוקיח 3יון להקדום כרי לרים דנבילחקרא
 אכוח דלר' אע'ג ססברא' חך שסעינן הוחלא
 חשהא תקשח לא וא'כ וכרלעיל, דשסעינןהוא

 ועין לישב לפענ-ד רחוק אין כן כלל'לרשש
שם'

 וע,ש, דהגא ספרים ושאר הש"א קושית להרז שנראהמה

 בישד אין יהודה א-ר בגסר* י'ב כ-זדף
 סח נותף וחיין שריפח, אלאחסז

 שישט חמץ שריפח' טשן ובש בב'י שאינונותר
 יין למ אסרו שריפח' שטעון כיש לא וב.יבב"
 דיף אינו להקל וסופו לחחסיר תחילתו דןשאתח
 *מרה ווהורח ובטל עשב יחא עצים סצאלא

 יכול שאתח דגר בכל פבתיכם שאורתשביהו
 וחיקש ג-י מדין זה חיין ורן ר" חורלהשביהו,

 נותר סח תותירו, בבל וחמו הותירו בבלטתר
 וש-ש' בשריפח חמץ אףבשריפח

 חתוס' לדשת סכאן סקשח פ-ו ב1 "ש4או-זבה
 שכתבו סח על ע"ב פיא שכדףדלעיל

 ליתחני דקשריף בחדי לריי ה-א דסשו-חשם,
 שריפח אלא חמו ביע1ר 1ין דסובר סשופפינח'
 כדאיתא מותר' שאפרן חנשרפין סן חמווהוח

 דכיעור דסכרי לרבנן אבל ליד' דףבתמורח
 בכלל חסז הוח בשריפ41 דוקא לח1חמו

 דשת דלפום וקיח וש4ש' אסור דאפרןחנקכרין
 הכא לרהות הגמרא דיצרך לסאי א-כהתוספות
 לא אם שכיחא, דלא בפלתא ברהתק דר"יהקיו
 ח'ל בפשיטות אא ובטלי יושב יהא זציםסצא
 לחחמיר שתחילהו כל ולמימר חק14 את~הות
 סחסיר שאתח דבסח ורנ4 לדעקלוסופו

 להקל' סוש נמצא דהף! בשריפחבתחילהו
 חשי41 סקשח כן סותרו יחא שהאפרןסח
 יצחק זרש חספר בשם חדש *י שפידהנה

 סש לא דלה3י וסתרו ז4 חקהףאסביא
 די"י יית כךו סשום דר"י חק*1 ליהיארבנן
 לחחמיר רצח דאפ דתסורח בסהניתין שםאוסר

 שיכ רשאיי חנקכרין את ולשרוף עצסועל
 שאפרן בנקברין נסי סובר דר" דסלהאסתסא

 1ע-ש.סותר
 התוספ' סשסזות יפום "ייי '" הזייט18לם

 סח דרע שהטעם שכתכו כעןדלעיל
 ביעור איו דטבר פשום הינו סותרי יהאשאפין
 לא דאפ כחדיא סוסע וא-כ שריפח, אע-יאחסץ
 כלל ה-א לא אז כשריפח חסז ביעור סברהוח

 משום מיניח לתהני דקשריף דבחדי לר"למיסר
 שספיק כמו אסור שאפרן חנקברין בכללדחוה
 חדרן העס' לרעת וא-כ לרבנן' ד*םחתוס'

 לדו3תא.הקושיא
 לעוון דזדי ח3ה לתרו לפע4ד רהו* אין1הנה

 וכל ישרפו' לא הנקברץ כלאמשנח,
 רצח אם אוסר יהודח ר' יקכרו' לאהנשרפין
 רשאי, חנקפרץ את ולשרוף עצמו עללחהמיר
 דספרש בגם' 1ע4ש לשטת' רשאי אץ לואפרו
 ילא כדי ויא יירש לא שחנקברין ססחחטעם
 פשים שריפ* לאהר חאפר סן ליהטתאתי

 לדקרק, לן יש 1ל13 אסור' אפרן הוחשהנקכרין

 להחפיר רצח אם ריי דקאסר החוסרא זוסאי
 אדרבא רשאה חנקברין את ולשרוף עצמועל
 חנקכרין, את שישרט בסח הוא קולאחא

 נטתף אפרן יהא שיירשדעישיו
 ואמוז רבנן ליח דקסחדרו חלשת זו פאי1עדך

 לשטת אשר הא לשנות' רשאי איןליח
 שגורו דרבנן הגדרח ס8מת לסיסר8'ל

 ליהטת אתי שלא כרי ישרפו שלאבהנקברין
 וה, בדבר אוכא דרבנן איטר וא-כ חאפהסן

ואין



 ן ר?נ ב ומק*אש עי טניח
 וףך9ך

 ע-

% "שת, חמי ין ~שת 8  
 ר*י יאמר הא ודאי אלא ל6ימר, ח'ללשטת
 חנקכרין ולשרוף עצפו על לחחפיר רצהאם

 את לאבד הא1אן על חיין שיחיח, טעםמאיוח
 פפט' לידגות ושלא השריפח לחחרהאפר
 לידי דחתי הופרא הא חופרא 11 מאידאל-ס
 חשתא שפיר שיכ שכן וכיון וכרלעיל, הוחקולא
 לשנות' רשאי אין חלשון רבגן לו ראמרוחאי
 ליהנות שלא ע4ם אפילו היינו אעפ-כפיר!ש
 ד6אן פשום לשטת, רשאי אין אפ-ח האפרפן
 של פהאפר ד6סתמא יאמר וחד ידעדלא

 רשוף איך דאליכ להנות, רשאי נ6יחנקברין
 פתרץ זו ובסברא לפרש, צריכע כן אוהףלשר!ף
 אי"ח. שאבאל כפו הלמב-ם דעת אתחם-א
 שכתב דהאי למיפר רחוק אין השתאד8.ב

 אין דסובר דריי ש-ב' כ-א בדףחתוספות
 הגשרמין פן חסץ הוה שריפח אלא חפוביעור
 רשם דגם' חח.8 לפום אלא איט מוהרשאפרן
 דקשריף בחרי כוניח ליתחני יהודה רלר'דסיר
 הגשרפין פן חפו הוח דלרא דסבר פשוםעיכ

 דדוינן הכא ז במסקגא חשתא אולם מותר'שאפרן
 כיעורו דאין בחסו חהופרא דיליף ררייחק.1
 תשביתו אפרח שחתורח 6שום בשריפהיאלא
 לח-~ביתי יכול שאתח דבר בכל פבתיכםשאור
 הףכ אחר' פדין ויליף חק'ו 6ן חזר נפיור"י
 שש ח6ו בישר פצות עיקר נפי לריינמצא
 לא ומפילא תיבף, לחשבית שיכול רברבכל
 אפרן שיהא הנשרפין בהדי לרידיח חפץהוה
ק רע דיליף חאי למיפר צריכין וע-כטתרי  
 מצר אלח אינו בשריפהי חפץ שביעוראחר

 ביעור שמצות לחקב-ח להראות בעלמחחומרא
 "פסר דאיכח ולשורפו להטריה אף עלטחביב
 חביעור מצות עיקר עףהא לא אבל קצת,עצים

 תשביתו דע-כ סותר' אפרן שיחא דוקאבשריפח
 1קר הוא להשבית שיוכל דבר אכלדקרש
 ולשרוףי עצים שיפצא ער 6לחשחות טפיחמצוח
 פן לא נפי לריי אפילו חפסקגא לפוםוא-כ

 אלא פותר. אטרן *יהא חחסן משה94רפע

 ריי דקאמר 11א האפר פן ליחטת שלאש-מ
 שריפ41 אלא חפץ מיעור מצות שאיןלחשיא
 הוח טשא דזה לפיפי, פצין פהשתאדא.כ

 דין כל דקאשר בפאי רגש,8חריהף
 אינו כר להקל וסוש לההמיר תחילחו רןשאתח
 רבר בכל תשביהו אמרח שההורה פשוםריף

 פן חפץ אוה לא ופמילא לחשכית, יכולשאתח
 618ר וכשאתח 6ותרי אפרן עףהאהנשרפין
 -~לא ע-ם וראי נחי איכ בשריפחי חפובישר
 לחקיל סופו מימ קאפר, אתח האפר 6ןליהנות
 ופחזר חחפץ קצת שפשהה דחד דמאןהואי
 דוקא חפו חביעור פסתמא יאפר לשורסועליו

 חץהף חשהא נכלל ואיכ פותר' ואמרןבשריפח
 ולא זח' ריאוי בכלל דלעיל והסשרים וףא'של

 למרש, לפע"ד רחוק אץ כן פקיי תותקשח
 כךי 814 לרבנן ריי בין הגימ חשהא נפצאוא"כ
 סעם סאיוח עצמו על לחחפיר רצח אםרלרייל
 שישרוף, עד אצלו החסו קצת ולחשועתשיהוה
 חאפר, פן ליהגות שלא האופן על עכיפרשאי
 שאפרן סובר ויהא רחד סאן דילפא חטשולא

 רהש בשריפח, גיכ דשרי נהו לרבנן טלםפוהר,
 ושרי חוא, דקר8 תיביתו בשל נמיהשריפח
 ר!קא ם"ם האפר. פן ליחגות שלא ע-סלשורפח
 אפ אבל החפץ, את וה מהמת פשחח ואיןהי85
 כען א*ון והאי זח, מחפת טפי להשהותצריך
 לחפו, סטהר חילופתא כלל לחו ליתדלרבנן
 סנר דהף דפשן חחשש איכא בוהמ לרירהו5.8
 שש כן טהו, שח8רן הגשרפין פן טשדחפו

 בזח. !צ4ע ררכנולפום
 בלי 5חוגן הרם2-פ פסק עולה יימודלפום

 בלשיגו כתב הרפב"ם חעח כלל,גפגום
 בריש המיא 81דיק בשריפה, פוהר המץדביעור
 שיתב בשריפח פוהר פלשון רוראי הם.ה,מיפן
 הרמבים הא קוויא וש-5 רר-" לרבנן 418הטגו
 אטר, שאסרן אקברץ 6ן ד1א דושץ פסקגופא
 אפרן ויהא בשריפח פותר רח6ץ הכא פסקהףך
 לי1-וטת ע"ם דדוקא חפ'8 שם ומחלקפותר

 הףי. מותר ליהגות וילאאסור,
41סי



קלש ן רץצ נ יוקצהש י ע טצ

 חשבתוה גשאר כש בשריפח חמו הביעורפותר היא קושיא לאו פתהילהי ח54 שיאיתיוכמו
 חיבתות מבשאר טפי בשריפח שיהף דליכא ~מןכל חוא לאו חמז שריפת לרבנן רחטוכלל,

 כ2'ל. חאפר מן ליחנות ילא עימ נמיושורף נמי לרבנן וראי 1ח54 רקרא' תשביתוגכלל

 עו-ן רמקשה במחי דהכ"ש ה*.י ישקושש-ש ליישב לי שנר"שהפה

 ועשע, דהכ"שנמרא

 קאמי ע4א ל"הדף
 ומחנ" רברים חני חגמרא,

 לא, ורוחן אורן הא בפסח, דיוצאהוא
 תאכל'עליו לא קרא אפר כר ארשב4למנהים
 וברים מצות, עליו חאכל יפים שבעתחמז
 יש(ש מצח, י-ח יוצא ארם הימוץ ליויהבאים
 כרבי רלא סתניתין הימוץ' לירי באין שאיןאלו
 וח5בין הוא רגן מין אורו ראפר מרי בןיוחנן
 שקרוב להו ויבעיא וכו" כרת הימו!מעל

 לחחמיז קרוב רלמא או ומחפיזי יקדיםלהחמיז
 יוחנן א4ר וחניא ת-ש הרה לא גמור המזדי"
 הימו!ם על וח5בין דיא רגן מין אורו גוריבן
 "גמרא לשון זהו בפסהי חח בו טצא וארםכרת

 רשם. ובפירששון,ש
 קמ5תא ומכר5תא ייץ מקשה' הפש1-ץנה

 באורו אוסר ב'נ יווען ר' רתניאממאי
 יאפשר ראיח' איט לחחמיז שקרוב מפגיורוחן
 ולפיכך הוה, לא גמור חמז הוח, להחמיזקרוב
 שניח, מהברייתא ראיח לחביא הגמראהוכרח
 ברעחא לחביא כלל הגמרא הוצרך למאיא'כ

 חקמייחא גם מביא ומשו'ח ומיישבקפייהא'
 כהדרי תרויהע ודחע יאורו מיתמעומינח

 וע-ש. גפסח ארם יוצא ובתר11ץה1נינהו'
 ולא מתניתין כראמר מקורם א-כ ק-ל'אולם

 באורו אלא אמר לא אמאיכריביג
 ואמר כטל לא אמאי כוא וגן מין שויאבלחוד
 שמחמת כיון כר דיא וגן מץ חיחן יאורןנמי
 אלא אמר דלא סיון אלא הקמיתא' גם מביא~ח

 "ח אים ייא יכול תיר בגטיא. ע'ח ל-ודף
 עונ" לחם ת-ל נירוש*ם במע"ימיח

 א* נאכל יאין וו ייא גאנינות, שנאכלמי

 מ~כיר לא ומדחזן רגף מין שהוא בלחודבאורו
 הוא בלחוד ובצרו ומלחא סתמא ע-כמידי,
 חירן וא-כ יוחןן לא אבל דגן מין ריב4נוסובר

 לרוכהא.חקושיא
 פביא ופשו-ח בפשיטות נראח לפעידאולם

 אכתי להו וקשח מיום הטם5תאגם
 כריב-נ, ולא שהמתניהין למימר להגפראמנ-ל
 דילפא הוא, יגן מין אורן דישר בפאיאפילו
 הוא וגן מין דאורו סובר המהניתין גםבאמת
 חשיב ולא וחאי וחלח, חסוציא ברכתלעגין

 וקדים מטעם הוא "אורו את ג-כהמתניתין
  לשמרנח יכול וראי ולריב4נ אע'גהימוו, לידי יבא שלא לשמור חאפירי ובלתיומחמיזי

 לשמרנח אפשר שאי סובר ומתנ" אתנאפ"ם
 ש"ין סויר שחמהניתין לחגמרא פנ'ל עכ4פאבל
 נמי. דינים ליאוי אפילו כלל הש וגןמין
 ריב4ג יסייל מאי חקמ5תא הגפלא מבשולכן

 ודוחן, אורו אפילו בישול לעניןוקחסר
 חמסקגא וכמו להחמיז שקרוב מצימסעם

 ואפ'ח ומחמיז, וקדים חטנו רגסראוהפשיטות
 לשמור שיכול באור~י סויר מצח אפיתלעין
 יפלתא מסתסא וא-כ חימווי לידי יבאשלא
 יכול הוא מצה שבאפית בבירור ריב'ניורע

 ואיכ הימוץ, לידי חבא שלא שפירלשמרנח
 נורי בן יוהנן ס" ולא מתגיתין ע54מחשתא
 לענין הוא יגן פין שרן ואפר במאיאפילו

 וכרלעיל' דיניןיאוי

 מה איכ ריבח, מצות מצות אומר ר-עבשמחח,
 יץ גשפן חגילושח לעיסח פרט עוני, לחםת-ל

 פצ8' חובת טץ בהו יוצ"ן שאיןודבש
ה8



 ן רתב ב פחפפש עי טבי
ה אמיהשה  %פ "ט יאהך פי 

 ח1ש ק בשק ט*שח יפ פשף
 סיקש 1ףכ סטידן אץ 9חת ר99ת

 שמח ח-, שלט שאל ס* %ילח"בל
 דברים דדוקא ססשטינח סטת' ע14 תאכליסים

 סצה. "ח בו יוצא אדם חיסוץ ל4ריהבאים
 רבחש דסברי דלשיל החוס' לישתרבש2-ימא

 לא סחסיצין' אין פירות מידקהל
 כרת' הויב אינו סהם ו9חאוכל לשנין אלאמחני
 פירות סי בד-ח וע.ש שלימ איכא לאואבל
 סצינן הוח שפיר לרידחו כר פחמיציןאץ

 כיון שוני דלחם הקרא איצטריך דסשחחלסיסר
 בסי הנילושח חשיסח של גם לאו איסורדאיכא
 ליכא 8"כ שלחם' בחמוץ אכל אםפירות

 איצטריך וסשויח דלשיל' סהיקשלמשטינד1
 דשם חר-ת לדשת אולם טני, סלחםלסשטינח

 אץ פירות דטי דהאי פוסקים שאר דעתוכן
 שאון ליכא' נפי לאו איסור אפילוסחמיצץ
 הקוואא הדרן 8"כ חיסוץ' לירי כללבאין

לדוכחא.
 דחכא הראיש שעל בק4נ אחיכ ראיתירהבה

 חרא-ש שסביא דלאחר כן' נסישמקשח
 דבריו דלפום בלשוט וקמסיק חוייף דבריאח

 אץ נמי סים תשרובת שם פירות מיאפילו

 לר-ע ליל דא-י חקעי ע-ז ס5שח ולכןסחסיציף
 הא שוני' מלחם כר בוסן חני4וה עיסחלסשט
 שפיר נמי טים תשרובת שם נילושחאפי4

 דשם כיון דלייל' דרשביל סהוקשסמשסיהע
 חק-נ גם *לם סחמיצץי אין נמי סיםתשרובוח
 ו*יש. בצוו"ג ונואר לזח תירוץ סצשלא
 לתרץ כדי טמר האתי ססתפינא ל1לאולבן

 ההיקש ליה איח נטי דר-ע ודאו נחיחך
 דיוצא הוא הופוז לידי חב4ים דדבריטדלשיל,
 לא, הופוז לירי באון וואין סצח' י-הבפסח
 טף עצסות רסצד דוקא -דהאנו ר-ש טברס-ם
 דלייל *רן כפו ח-מץ לידי בש דלא הואהדבר
 אלא לטץ-חיסוץ בא דלא הוא שצמותןשפצד
 הלאו כלל בהו משכחת לא 81'כ סרחת,לירי
 דסשסינהו חוא ובזח כר' חמץ שליו תאכלדלא

 הוכא אולם סצוה' י"ח גהו יוצש שאיןמהחיקו
 בטים ני4שח הוח אם הדבר גוף עצסותרסצד
 בטי שנילושח שכשע אלא הומוץ, לירי באהוח
 סובר בזח חימוז, לקץ יבא שלא סשכבפירות
 דדבר כיון ההיקוי סחמת למעט שטך דלאר-ט
 הומוו לידי בא שאין מח לח דגורם הואאחר

 מקרא לסשט לזח שקיבא רבי איצטריךולפיכך
 דעתי עייות לפי סוכרח כן יוקאי *נידלחם

 וע*שה כלל תקשח שלאלטשב

 שט-רי יה5א חגסרא סוג81 לשון כתרק כזז-ה לסרש לי שגראהמ"
 והב*. ה*א לקושיח בעו"ה בזהומתורז

 בשסן חני4שח עיסה ר-ש אבר בגסד*שכפ
 והתניא סצח' "ח יצא לא ודבשיין

 אוסר ר-ג לו ואם ודבש' ושסן בחן לשיןאין
 ריש ואסר תאכל' שסרים וחכמים סיד'תשרף
 לחם ולשתי יהושש ור' ר-א אצל חייתישבח
 לא רבר' לי 458ו1 ולא ודבו ושסן בייןעיסח
 ופירשיי שניי כי-ט הא ראשון בייט חאקשיא
 חובח שחסצה חראווף לילח ראשון ב"טחא

 תףש. שני לחםבשינן
 סהך להקשית סתחילח סיי אמאי "פ"יוהקשה

 כיון ודבש' ושמן ביין להם ולשתי יאי%8
 לאו ורבנן דר-ג הפלוגתא רכוייתאדרישא
 הוא' חמץ חשש לשנץ אלא הוא מצח "חלענץ
 הבש וש0ן בחן חנילושח לעיסה חא*דר-ג
 בהו ל* דאם טבר ולפיכך הוםוז לטי באש0א
 שיכול מפני הטשי לא והכטיפ מידיתישרף
 ו1ףכ מוהרי באכילח אף סברי ולפיכךלאיסרה,
 ולשתי להך אדהכ ר-ש דחסר סאי לסיסרסנ'ל
 לשנין אפילו הגא ודבש ו*סן בחן עיסחלהם
 לעיין אלא אינו ילו זדות דילפא חובחימצת

חשש
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 לשא ישק %א יעי עמשע ימחחש*
 וחנח חובח' 6צח לשנין ולא חי6ךף להץינא
 חשלישי חאופן ולרעחי פניפי בשלשח תירץחפע
 ר'ש דאטר מחא *מדיק במח ברוחק הואשלו
 הואי חובח למצת 6סח6א ע34 בעצ16 ל*שהוא
 קשח ולרעתי הני*י מבשלהי יתר בור6צוח
 רא-ב 6יירי' חובח טצת לשם לאו ייכאדרבא,
 חם ולא יזישע ולר' לר'א ל* הואאפאי
 ידער בו שסחח 6ח עפא טע6א 6חאיבעצ6ם

6בשלואו'
 לפע"י נראחולכן

 בהא סבי רמשו"ח ל61ר,
 כיון רלשי הש הובח מצת לשםדר"ש

 כר יהושע ו!" ר"א אצל וריתי שבתדאמר
 רשות אמצת איתא ואם ראשון, ב"טוההע
 אצלם היח פסה של בי'ט אם נ"6 סאי א"3קא!
 ח"ל טפי פס,4 י6י בשארי א~ם הוח אםאו

 שדקדק כיון אלא בפסח' זצלם והעתיל6י6ר
 ע"3 ראשון, בי'ם היע אצלם חיתי ושב8ואמר
 "ט ליל של חובח 6צת רלשם 6וחמש16
 רקדק דאש 11 רבוהא 61שום רלו1, 11אראשון
 לא אמאי דיףב תקשח לא והא כנ,ל' 5ךואסר
 סחמת דאפשר בעצ6ם, יהוווש ו!" ר"אלש

 בירם היח לא *סה 6חל3ות בשאלותטרדתם
 עתח שאע ר"ש 153 וורעות בז!דרות6לעשות
 חל13ת בשאלות *תו שואלק היו ולאל6ק161י
 163 לפרש צרי3ין והאי בן מן6 אבל 3לליפסח

 כנ*ל. ל6יפרך סיי 61ש41חשפירשתי
 וקמתרץ הגמ' לשון שפיר דכ ניחא י"דלפום

 בהט חא ראשון בי"ם חא קשיא'לא
 ראשונח אלילח רא*ון בהט רחאי כיון האשניי
 לסח תףכ קאה והלילות הימים א3ל שניגי-ט והאי 3פירש4ה חובח במצת ש6חייב קאיבלחור
 הרשוח, ב6צת והא חובח במצת הא אמרלא

 סגי לא אמאו ראשון' בהם חא דאמרוהשחא
 בי'ט להא עוד ל6סיק ול'ל בלחורי בוחליח

 כלל.שני
 רבל רכיון שפיר, ודאי שביארתי 3מ1זןדלם

 חוא למיפרך' רס-ר אמאו המקשןדעת
 6שום רמשמע אצלם' הר שבת ר"ע רא6ר5ח6ת
 כשתירץ השתא א"כ כדלעיל, הוא דייטרבותא
 קשיא לא לומר הוצרך וראי שפיר התרצן'לח
 6הא פירוש שני' כי-ט מח ראשון בהטחא

 יאו'ט ראיה אין אצלם חיחח ושבח1אמר
 חלשון שפיר נמי שני אהט דחפילו קאהראשון
 י-ם נמי שני חט עכיפ דהא א~ם' חיתחשבת
 אן'פ חוא תיבותא *ני' אי4ט קאי ושפירהוא
 אפ"ח לחינם, בו לטרוא ואסור "ט ג'3שהוא
 ישסרגח דודאי רר"ע חריעת והירות6חמת
 6ללוש ר'ע ח9 לא חיסוץ, להץ כלל יאתישלא
 החא לע,מרנח' יכול לא שסא 6שום בהט,אפילו
 לחינם, בי"ט שטרח נמצא תהא 6לאג1ל,אסור

 וש-ש. לפרש בעזיחכנ'ל.

 ש*ורש כמו הכא יירש'י לח אמאי לישב, שגראה16ה
 ימקשוש ב!פי יהנא הצליח קושית ל"שב נוכל וב!הב5ום4
 וע"ש. ישם והכ"פ הרמב"ם שסק*

 ע6י לזחדף
 של עיסח אסי, יב א6ר אק

 גבוא ס16ן דאמר מאיר לר'מעי*
 פפוה יב לח 6תקיף דכו/ חחלה טן פטורחהוא

 יריפתיכפ י3תיב ההלח 16 דפידרח האבשלמא
 דאק חא נמי ואתרוג 6ש"ש, של ולא6של3ם
 אלא 6של5פי לכם יקחחם ר!היב בוי81אי1
 בגז4* אתיא יבא *שו 6צתכם, 3תיב פימצה
 בחלה 31תיב יוני, לחם במצא 3תיב להפ,מלחפ

 6צה אף 6של3ם בעינן חלח 6ח חארזי6לחם
 עיסח אסי לרב ליה 6סייש לימא 6שלכמיבשינן
 חףש וכו' ר'6 רברי החלח מן פשורח 6שיו1*ל

 ורש4ייבנמרא
 לא כר 6סייע בהלי6א חכא "6אבשאלתי

 6ע'ש מאחרוג אלא רשיי6פרי
 וכן 6היי רשץ 6וכיר לא 6עי* 61מצתבלחחה
 ב*מא ואמא! 1ע-ש4 רחכא רג6רא בחויההנסי

דמכה



 חף דאט דעא כחש אש שיאח4ח י רטב ב *ק*מש עי טנ"ב
 טא את" אמ"או דטם סיעמאא
 דף בסוכה וע'ש דחתפ, בהדיחוי נסי וכןסלש,
 על קשח דלכאורה והשבתי יעףש,ל'ח

 חטא דר' סאי פביא אונו דהכא גופא,חטגיות
 בסצח בין באתרוג בין אסק רב על פליגב"א
 בחו יוצאין נסי לר-ם דאפילו וס*ל פע-ש,של
 בירושלים אכילח הותר בוי יש דשכיפכיון

 סידי' ב'א סהייא סוכיר איט וחיאוע"ש
 פליג דהכא דחטגיא לסיפר יייכץועיכ

 דרבא שחג-ש וסיל בסוכח' דשםאטניא
 סשלכם, בעינן נמי דבמצח לחם סלחםדיליף
 סרבו קיבל אלא גיש דן אין דאדם חעיקר'היא
 הח יוצאין אין סע-ש דבמצת וכיון סרבהורבו
 כן בירושלים, אכילת חיתר לח שיש חש-פפצח
 כטן בה יוצאין אין נסי סע'ש באהרוג וראימף

 ולא סעלח לא בירושלים אכילח דחיהרדחוינן
 להך דהכח סוגיא להך סיל לח ולפיכךסוריה
 א.3 לוו רש" שנחית וכיון כלל' ב-א חטאדר'
 מסייע בהליסא פירש דלא חאי שפיר נסיודאו
 להזכיר דל-ל בלחור' סע.ש פאהרוגאלא
 איכא סע-ש דלמצת כיון סע'ש' ססעת"111
 בחדיהף נסי וכן כ4 יוצאין שורן בהייאחג-ש
 בלחוד אאהרוג אלא לפרש רשא מצי לאדהכא
 שאין בחדיא הג-ש איכא פע'ש דלסצתכיון
 שהדיהוי לסיפר סצינו *וך איכ בהיוצאון
 ונכון כרור והוא סע-שי אמצת נסי קאידגפרא

לפש-ד,

 דר' להו רמביא מ11 דחתמו חסמיאצלם
 רלחם הג'ש אי דהתם לחטגיא דסמקאסשום 9-י  *מה דרנ חך על רפליג ביאחיא

 דילמא או אוח, גסורח וג*ש 4ירי לכףעלחם
 שפיר נסי לפיכך דגסירי, חוא דוצ"ע אליבאלאו
 אתרוויהו דהתם מ6ייע בחלימא דפירש-יהאי

 פליג' ב-א דר-ח כיון מע"ש, ופצתאאהרוג
 חגם' שסביא השתא א'ב  *4" אדרבבהרווטהו

 חוירכו אהרויטי ע"כ אסי לרב טטטעלימא
 בחדיהף, דמפרש בחשי שפיר נסי וכןל28יחי

 אולם וש"ש, ליישב כניל אתרוייהה ג'3דשפ
 לפום שבל חפירש-ק סשםעות לשם חוא 1חכל

 הא דשל כיון בטכח דשם חתוספותסשםעות
 עהסותיכם דכר-זיב התם שאני חתם,דקחפר

 זוהכא ו4זוס' שם כת2 דמנא, הריעריסותיכם
 שם סצריך עריסותי3ם דתרי בעלס44דיחף

 מן דפסורח חקיש ושיסת עכו.ם לעיסתבמנחות
 ריח נסי פליג סע.ש דבהלת סשסע וא'כחחלח,
 דש5-פ כיון לרים החלח סן פטורה שאיןב-א
 בתוספות חףש בירושלים, אכילח חיתר בחיש

 כנלפש'ד' וימני הרי עריסותי3ם עריסותיכםבר'ח
 דסוכה שהסוגיא בחדיא יחזינן השתאוהנה

 פהשתא וא-כ דה413 הטגיא עלפלעי
 חטנו דשכח' 3חסוגיא חלכה לסיפסק ה4לטפי
 יוצאון נסי לר-מ דאפילו דסוכר ב-א חטאכרי
 אכילח חיתר עכיפ שיש ססעם חנךבכל

 הגפרא סייר דסוכה ח0וניא את דחאנירושלים,
 לאחר בש-מ הוא שכה דהא דהכחו הסוגיאבתר

 1ע.ש1 כך לסיפר לפע'ד רועק און כןפפהףם,
 סח ג"כ סהורו יהא מהשתא שכףוכיון

 על דמקשח דהכא, בחצליחשהשיתי
 דפסש סצח סחלכות 1' בפרק והכיםהרמב-ם
 הכ-ם וספרש סעזש, בםצת סצא הח אדםדיושא
 ב"א כוריא לחלכח שכר שחרסבזם סשזםחססם
 לרימ יאפילו וסובר אסי רב על דפליגדשם
 סששה הכ-מ על וועח סע"4 בםצת יוצאיןנסי

 אסצת נפי פליג ב"א דחיא כלל 6נ"לחצל-ח
 אלא דפלע בהריא אשכהן דלא כיקסעיש'
 אפפל ש3ל דס'ל מוום טע'ש שלאאתרוג
 הוהר לו שאין מהמת וטש ערל41 שלאהרוג

 וחאיטשל משעס9 מץאמ*יי
4יפץ ממ* אמ4 י% " ע * 9ש מתאש ץ אא ני אואא =ל  א  
4 דשץשמ  יש חרש יפ 9% כק 

ץ ל ה%ה ק אממ מואא*פמ*'  
קס%ם ט 9 ס=פ קני ממ*4   ין 
ק א *דד טשת ת* פמ הח םט  
 בשמ דש זהש" % הך למף" זשלחשל

אא



קמצ ן י-%% ב 6ר1פ6"ים י ל %6
 חן דתריייוי בהריא *ם טיניח דטשטעגטא,
 פליגיי טש4* אטצח ובין אאחרוג וביןכחדא,
 אטצח גם דהחם טסייש בהליטא דטפר*כיון
 גסורח ג.ש להם דלהם שהג'* איהא 81םטע.ש,

 הףש. לזח סיוע סור 'ל4ל ל5ףעחוא
 נחי פפח, הרטב4ם על חצל4ח טקשחדבידתר

 דלעיל בחלכוח שם דפסקח*חא
 באהרוג' כסו ייח 15 יוצאין נמי טש4*דבטצח
 חלח טחלכוח ף בפרק ע1ר קפסק אמאוט*ט

 דאיכא כיון בחלהז דויברץ נטי טש4*דעיסוח
 דכתיב טטשם נהי חהלח' טן דפסהרחחבריח4
 יכ"פ ט4ט זיסנא, חרי עריסוחיכםערישחיכם
 טטון דטש4* כר4ם חלכה דקייל ו0יוןפטורח,
 לטיפסק הרטב.ם טצי איך 8-כ ו*ש'גכוח
 טע-ש עיסח חיבח נטי בתלה דאפילולה6ח

וש-*'

ושרק

 דעיכ דום ספירשי *חוכחחי טח לפוםאולם
 דחכא' הסוגיא על פליגי דסוכחחסוגיא

 ג** לאו להם טלהם שהג** התם להווס"ל
 ש9כחחי טח נטי וכן 51ולעיל, לכ41ע חיאגטורח

 דכחיב טח שהמישוס ד*ם חחופ'טטשטעוח
 לאו נטי זיסנא חרי עריפחיכםעריפחיכם

 חחלח, טן טש4* חלח לטיפסרח הוא גטורטיעוט
 והקד* עכז4ם לחלה צריכח בסנחוח דשםטשום

 על ל8 טהץ חששה לא טחשחא וא4י5ולעיל'
 למיטר טצינן ד*פיר הרסב'פ על 1ל8הכיט
 רב על דברים שלשח הגי ב5ל פליג ביאדהחא
 לכולהו' טעטא והד נטי' טש.* אחלח אפילואסי
 4פ" בירושלם אכילח ויחר לה1 י* דעכיפייון
 לשורת ל8 כ% דוטח איגו וא"כ נמי'לר-ט
 ליי*ב כנ-ל והקד*י ענו-ם חלח ולא ערלה*ל

  וע'ש.הכי

רביעי
 מ5אן ופדהה ימקשה ספרי ההם קו*ית בעז4ה ל'ישכ לי *נראהפה

 וע.י. בייד ישם הס-וליעת
 לעשוח שנחפ טשם פרקין. בריש נ'דף

 שנחפ טקום עושיף ח9ח ערטלשכה
 טצד רשץ טפר* שז9קי אין לעשוחשלא
 הירושלטי בשם מביא החוס' 9לם וע'*,הגזירה
 ואילך דטהצוח כיון כהס, לגביח יהוהטשום
 יטות ב*אר יהיי ואף פסח' חקרבח זמןשש
 ואי בטלשכה. אסור קרבן שסביא ביםח*נח
 ב5ל בטלאכה אסור יהא ישראל כל דא4יקייא
 י*רשלז לכל קרבן שה81 התפיד ששח ויוםיום

 טן י1צי18 שהיחוב התטיד יבן ן8ניוטשני
 ישיאל % 81ם 10ק דגנך ואספח דכחיבהכ%
 טי 48כ התסיד טחטח בטלאכח אסוייםיהיו
%יאסוף  יבן' שטבי8 ביא בטל58ח 108ףדמר9יהת8 הייושלטי טן טפמהך הדגף 
 8פ4ח פסח יבח %יכ4 ה1ח גזטן ד8ףונראח
 ויא זח כל לשולמי נאסור אז שנאסרכיון

 וש.ש. חתוסיטדברי

 חחחם בשם יהו*ע ענף בספר ראיחיהבה
 חט'ז דעח אח טכאן וסרהח דטקשחפופר

 טן חיחר דאוכא היכא דכל דכתב קייסיטן
 טקשח וקא לאסווו חכמים טי בה אץחתורה,
 לחתוס9ח סנ-ל 8-כ חס4ז כרשח אוהאדאם

 8ש קרבן חקרבח ב-1ם טל54חשהאוסור
 דיבנף איסור אלש שפ דילטאטיאוריחא,

 ההמידי טשום ישראל לכל נטי אסרו דלשוחאו
 *6יהפ9

 69סי
 יל א ע וין פ

9 י6שי 6  יש אטל, -הח זק 
ום יסרט" 9פי תץפ9ם6שה בי אץפ י פפח של ישקזאטשם

 קצף-

9 ישחחאם מח ל9*  
9 לחש ת  
 תחהה"ןמי*קב

 9האק6"
 חיח% ק שפמ ת9קחי
 ועא -לבן הדבח בטס טל"8שחאחאר
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 ן י,ל י פרק*טחש י * טלקפי
 את חירושלפי שססיק ססח או1מיאור"רקא,

 אק-(א %דלעיק-(י וכו' רגניך ואספח שלחקרא
 דצ4כ חחוספ" ספיק 5ורושלפי של מח*אאפילו

 6*ד 4רך ראליי חאיסוו" הואסחעריהא
 לקרבן לא רוסה או1 ההמיי קרבן 8א"חמיי, מהסה ישראל לכל נאסרו לא אסאו כלללסיפרך
 סמיכה צריכין שהפ ידידי קרבן לו~אר ולאפסה

 אפשר א'כ בעזרהי היא והסייכחבבעליפי
 כי84 עליו וח יום שיתא רבגן חיק1סשו'ח
 ישכח שלא כיי בסלאכח עלי אטרל5ווח
 שלא וכוי בוי שס5ויב חקרבן אחטלהביא
 לקיים בעזרח בעצסו שהו להביא נסיישכח
 שהוא כיון חחמיר קרבן אולם סמיכ*סצוח
 הישראלים ואין כלל, סטיכה בו חרן צבורקרבן

 בעזרה להיוח צריכים 41ין כללי אוחוסכיאום
 מביאום הם המעסר ואנשי הכהניםרחא
 שי5וו נאסר 8עם פאטח וא*כ ישראלי כלביר

 אפ ובשלסא התטק" 4שח בסלאכהאסורים
 בסלאכח יאסור דהאי סובר שחירושלפינאמר

 קרבן שאר בחקרבח ש הפסה חקרבחסהמח
 רסיד האי שפיר יאטר, חש סראורייהאיהיד

 דהא החכוו סהמת נפי נאטר לא אמאילמיפרך
 אולם כללי לחלק שייך לא יאורייחאבאוטר
 למיפרך שתך לא מדרבנן אוא האי*ראם

 הורושלפי של דס4ד כיון וראי אלא כלליסחמיד
 מתמיד,לסיפרך

 דס4ל פיניה סשפע עיי
 ולפיכך יכדל1לי מדאיייהא ויאשהאיסור
 כר. ואספח של חקרא סצד הך לתרוחוצרך
 סן סשסשרע לאאי העספ' יליף ייפירדכידן

 בסלאכח אסור שסדאורייחאהורושלפי
 וכרלעיל, הורושלפי של חקושיא של הח*אסן
 אפילו נהו כללי סכאן חטיז רשח נוהח לאא'כ

 ל5לוק לבע4ד יש הירושלפי פוףסססקנח
 רשי4פ כית ט"ם דלעיל' ספר חחםכוושיח
 דסראוריחא שפיר שסעינן הורושלפי שלמה4א
 הך, ספיק חתוס' שאון ביפח אפשר וא-כאסתה
 הורושלפי דססיק ממאי ולא כלהוזן סהיאאלא

 וש.ש( ולהוב לפרש כנ"ללבסק"

 גי הרמכ*פי על דמק*ה במאי ההוי'ס לקושית ל1 לן שישפה
 וע'1. לקושיתו מקום אץ 5נראה ל*י עיעלא5ר

 להא לח סחני אחא רב בגסראי י-ב רגדף
 הוא רר'ש ברר-שי דחודוססחניחא

 לאכול רופי לבני הג5וג רופי איש הודוסדאמרי
 לו של15 והכמים פסהום. בלילי סקולסגדי
 לח סחקיף בחוזי קדשיפ ישראל להאכיל.קרוב
 ניחאי יסי ברר' רחני לסאן בשלסא ישחרב
 והחנן ניחאי פי ברריש רתני למאןאלא
 חשעורים סן סנהה עלי הרי באומר שטרריש
 רביגא א4ל ההנרבי חמהנדב דרך שלאסשום
 ויר. ניחא פי יוסי בדר' דמתני וסאן אש"לרב
 חרמב4ם, ששל חתוייט יקישיח י"ייו ישולכן

 סשנח ד בו4רק רחנן..בדסאו ה8 על יחגח.
 בוו 11 של סעשר ואמר סבל של כלכלוח שניה

 וחשניח סששרחי ראשונח הכלכלח בזו 11ושל
 האש בשם דשם ההף4ט וסביא סששרחיאינח
 הוא ר"מ שסחניחין פשום חירושלסי שלהטעם

 שם. ושהן יאשון לשת חפוס *חחרח
 הרסבים, פסק של הועי*ט שם סקשחולכן

 נפי היי1 כןי נסי ל5לכה דפסקאמאו
 לשון חפוס ליח איח ררימ מאי חירושלפיסטעם
 לחליה בהדיא פסק יאח דהרסבים כיוןראשוןי
 ד,4ף יופ" כו' שלסים חסורח עולה חסורחגכי
 כלכלוח שני גמי תו"כ נהפפ, ארם דבושבגסר
 כיון למיפסקי חיל סששרוח אינן שחיהודל1ל

 נחפ4 אדם דברע בגמרייקי
 לפום דהכא ה*גע שבארחי סח י*םאולם

 קוויחו לפוף ירדחי לא דהכאהפירשףי
 שלפיפ וחגאדח יולח חמורח גבי דרוקאכלל,
 יוסי לר ליה ז(ויח חוא שחיוק לקהםדיטל
 ראץ והיא אבל נחפסי אהט דברע בגמראף
 סנהה עלי תה באומר טין שחיוק לקייםייול
 בגסר אף לפיסר בזח רליכא השעוריפק

,דמקו
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ב ד פק6פ1 ע' 6
 רןי

קא
 אץ ד3-9 כיון טסי כר' סובר נחפס אוםוברט
 מהויב הוא מפיו, לבטלח ובריו מוציחארס

 91-שי וירל9יל חחטים מן המנחחלהביח
 דעכ-פ הרמב"ם שפסק רמח להתוי-ט מנ-לוא'כ

 וס-ל מחמת מעושרת ראשונחשהכל3לח
 מחמת וילמא ראשון. לשון תפא דאמרכר"מ
 לבטלת וברע סוציא אדם ואין רס-ל טסיר'

 כל3לות ובחוץא בטן כן' הרמב-ם פסקמפי

 אדם רבריו בגמר אף למימר שייך לאולעיל
 יי"3 וביט מעושרות, אינן 9תיחן וא-בנחפס
 לבטלה ובריו מוציא אדם דאע יוסי לר'ס"ל
 אליבא מעושרת  ראשונת חכל3לח ש'כ א'3מפיו
 ר-מ סברת מחמת ולא כיון בן' הרמב"םיפסק אמאי מי,י תקשה לא מחשתא טףב יסי'יר'
 צ"ש ולכן יחה יר' יסבר מ9ום אלא בךפסק

 ועי9. כנ-ל דלשיל התה"טבקושית

 י ש י ם הפרק
 ש5ור ש54 התוס' 0ירת ילפום הגא לחדש לי שוראה5ה

 דה5ח יוהון ור' דרשג'ל הפלוגתא לאוקמי הג5רא רסציהוא
 הצל*ה של יצומה לקושיא 5ע!"ח בוה מהורז יהוה ס*ק'נההראת

 וע,ש. ג1שוא שושארמה

 ו!" ורשב-ל בפלוגתא ב', שוד הי ס'גדף
 חטב דאינו אומר ורשב-לטחנן,

 ב9ורה החמז 9מ1 שיהיח 9ד החמז 9להשוחט
.

 הייב, ב9!יח עמ1 שאין א9'פ אמר טחנןור.
 איליפח קמפלגי' במאי חגמרא וסריוקשקיל
 וימנא חוא בח איפלגו והא פליג" בסמוךב9ל
 חוו ולחמח חתודח את חשוחט ותנןבמאי
 ספק בה41ראת אלח כר, חלחם קיו* ולחלחומח
 גגי זימנא חדא פליגי נמי בהא האקמיפלגי'
 ולא חטם ו9בר היום, 11 3כר שש3ל*כו9ת
 בסמון ב9ל ולשלפ חגמרא וקמסיק וכו'.אכלח

 וע"ש' וכו'פליגי
 קמפלגי ספק ובהתיאת בה-א מתחילח1..זבה

 גבית חוינן לח ואפ ר*ץ, מפר*הכא
 בביתו חמז יה'ל אישתכח אפילו בו ומחריןחמז
 ויח מוח, ירטי ויח לא דושתרין כיטאפ'ת
 וואאפ הףא4 התראת שמח ולאו ספקהתראת
 חוא ספק אפ לנו ומת וסובר 11 סברא 9להולק
 ויא שהספק מת נ-ם מאי א-ב ל5דז' שוגגיע להכהין אלח ההראת ניהנח ילא וכיטלודאי, ידוש ויא לחמותרה ו9כ,פ בען חפתריףלעדיפ

 לט59 דיש חע0שת קמסיק ובשףלחפתרה'

 לא המתרין דעדים 5יט קחפר, דה5יאפירש"
 בבירור,יריי

 !ששטוה ניתנת 9לא נחו א*י

 פ"פ למיד. שוגג בץ המוהרח, שיבחץאלא
 וברי תוכן טי התראה4 9מיה לאו ולפיבךחיתי איצי ו*מר להכחישן  חשתא יכול היה9כ-פ
 5ה. סשק התראת בד'ח הףש ותירוצההתום'
 ידים דחם משמע ודאו 8דבריהפוהנה

 חמז לו שיש בבירור יורייםהפתרום
 נמי ב11רת, לו הוה יהתראה שעיפבביהו'
 5יט ספק, חתראת ולא מוקרי ודאוחהראת
 טםג!ש היתי'  9וגג למימר מצי לאו9כשיו
 שיגג ח9תא למימר מצי דאיך לוה' נמינותנת
 ביע בביתי חמז שי9 יר9חי ולאהי,תי

 לו שי* בביי!י להפ יוו9 חמתריסל9דים ואפה~
 וש"ש התוס' מו5רי ודאי מ9מש בן חמז.בביהו
 למיפר שס-ד בח'א מתהולח וק-כהיטב'

 ס5ר ורשב*ל ואח' פליגי ספקובהתראת
 דפ!י אפ-ת התראא' שמת לאו ספקר!אראת
 חועו בעזרו4 ההמץ 9מ1 שיהא שדוקאסר
 לו ש"ש בבירור ידיעה ואאזרים לעדיםשיהיח
 ז5ו שש 9ההטץ כמו ממש יהוה בביתמחמז

 לטשו אפותויה מצי לא 9כשט 9גם כיוןבש4ר41
 וכרלשי*5ידי

 מלאוקפי הגפש 9ביק אסאו שבףוכיון
 וקפוקי ספ* בהתראת דחכאפלוגתהה1

 מא פ4ף2ן ששיר הא במטקה בשל פלוגתטאולת



 ק6פליי ספק דבהתראת דהכא פל41תייה1לאוקמי
 נקם ח!ה לא דאם חהם שה הצריכותאולששות
 3יק הם דדוקא ח'א חבוי4 אלאפלוגהייהו
 חץ ח6הרים לחעדיפ גאפילו הוא ספקוהתראח
 הוה 1ח-3 וכרלטיל' בבירור ח6ץ לו שיוהזע

 הדא סשיקא' ספק עש דהכא ספק 418ראתע1י
 ושפי' 3ללי ברשוהו המץ ליח לית בא6תדילטח
 האחי שוגג םשין 6צי 1כ'פ הא ליה אותאם

 דלאו לרוב.ל סיל ולפי3ך הת1ספותיאסברח
 חיום 3כר וא!3ל ובושה גבי אבל חהראה,ו6ח

 חוקוי, ספק בהי הוא דשם ספקשמ41ראח
 שובף אינו ה%פ יפנח שלא עד יאכל דאם8ה1
 כיק ח"א עובר' יהא שתחשך יר יא3ל לאואם
 דש6יח רשב.ל ום מ1דה הוא' חשקולדספק
 ח"א התם רק או6עשן הו קטץל'445ראח
 שש ספק והתראח חתם דרוקא לחיפך,לנו6ר
 דשמיח יוהנן לו" דסיל ה!א חוקול ספקבהד

 בספק שהוא דהכא ספק חתראת אבלהתראש
 ומ" דלאו לרשבאל מורה אימא כרלול,ספ!קא
 לאוקמי 6צינן הוה ו3ן וכטי ק6'ל'התראח
 קלח בסנרה 6קום ב3ל דהא צרי3ותאיולעווח
 אמא! אי3 צריכוהא' עווין לזו % דו6ח*4יו

 יך' חצריטתא ולשוות מוקילא
 ופיר דבא6ת יימר, לפדד יהה איוולכן

 3ך, פל21תייח1 לחקמי חג6רא 6ציד1ה
 דנקם וחאי סדלע%, "ירימ"א ג-3יעיודז
 אק-ש אינו בסמ!ד, בעל חאיקיטתא!עישח
 בס6!ו בעל ד6תהית חיא וחסוגיא6ח6ת

 ח,ל ננו ופיר בא6ת אבל וע'ו,פלוגחיהו
 דברי לפום ספק בהתראת פלוגו-ץאאולח!קנף
 לפש חצריכוהא נ6י ולעשות יגארתקחתוסי

 כ2"ל. ובחרתי ישרוד-וחסברות
 לקושי' בפוים1ת ג,3 6הווץ יהא יהולפום

 דו-צח דלעיל, חצי4'ח שלו4מ-ולח
 אסור יהפו רכא יליף ע'א חי ברףלעיל

 על תשחם לח ד3תיב טקיא יא*טשו
 קים חחפץ ועדיין הפסח חשחם לא חחנוהמץ
 חתחי4ת ז6ן דהגא ול6עלח ועות 6שות,3

 ישפעאל מדר' בהדיי 61ביא הוא, הפסחוהוטת
 1ע'ו. חכ, נמ.ד.ן4,ף

 לפוב:ם דאיכ דהחכ4 הצל'ח אשהדלזה
 פלי2י, בסמוך דבעל דהכאה6סקנא

 דפלינ נמצ4 בס6!ך, על דבעינן סוברורוב"ל
 יש6עאל ר' דחא ישמעאל, ר' 8הנא עלרשב"ל
  חוחם לח 6קרא שאור חשבתת דיק-ייף5יק
 בס6!ך, על בעינן דלא ס,ל ע-כ חפועל

 שחיטח בשעת בעזרה ע6ו ויו בחמודאטו
 149  ויש ו6ח להובית, חהורח ד6חייבהגא

 תיחם דלח 6קרא הא סחייב, לא לעזרחח!ץ
 כי4 את להשבית ומחייב ילפינן חפועל

 ישמעאל לרי ודאי אלא ברשוום, לו שישחחמו
 דרוב-ל נ6צא גא,כ בספוך, על בעינןלח
 6קשח כן ישפעאל, דר' חתנא על עכ"פפליג

 !ע'ש, בקוייא  או*יי חצל.חום

 הגא ופיר דויאי ובארתי 6ח יפשאולם
 פלוגתייהו לח!קמי הג6רא מצידחוה

 בעל ולא דפלשי חגא ספק דבחו-שראתדהכא
 שפיר לוסר טצינו 6השהא א,כ דוקא,בס6!ך
 הכ4ש דשקי אוקי6הא הך קאי לאדבאמת

 ו-שנאיכם, לשאר אלא בס6!ך בעלפלמת"חו
 דרבי אליבח אבל דלעיל, דר'ע אליבאכגט

 יוחנן ור' דרשב*ל פלוגתייהו בא6תיומעאל,
 ספק חתראת 61חפת ספק, בהתראת חואדהכא
 בעזרה עמו ויחא רוב,ל ד6צריךחגא

 בס6וך, על דבעינן משום לח אבלו5רלעיל,
 יו6עאל דר' אליבא רשב"ל אפשרדהכא
 כי4 דאיסורא בס6!ך, על בעינן דלא6ורה
 חגא 6חוחא שכן וכית אירשא, דאיהאחיכא

 כן בפשיטודז, ו-1צ49-ח קושירזמרץורץ
 להנראח



קטי ן תנ ח פרופ6חש * טל  אף ד5י יקשר מאי על הסעכם אפרש יטר לי שנר4והמיז
 1ע"ש. 5ך ששפנורץו פילו

 שלישית כת הנא בגסרא, עשא ס"הדף
 סגי לח ר,א עצלנית, כתנקראת

 דאפיה וסשני למעגד, ה"ל ומאי חוא הכידלאו
 אוטר רגי כדחניא נפ*ייחו, לורתי להובעי
 בורסקי, ובלח בספ בלא לעולכם אפשראי

 *אוסנחו לטי ואו בסם שא61נת1 טיאשרי
 ובלח וכריי:ם בלח לעולפ אפשר ואיבורסקי,
 וע'*.נקבות שבוי לטי ואף וכרים *בניו סי א*רינקבות,
 י*ת שהך ס4וי לרקדק י*בורסקי, שאמ* שי אף נסי שאאר טח עידקנה
 יותר לורתי רח"ל וראי נחי ע"וי לואוי

 טוח וסתפרנס בורסי *נעשח חשתא ס,םהס1כ, חה" טחטת ב*כם אוטנוהו לו שיהיחטתחולה
 סחי י%, ליח איכפה לח רע חוריח*פיר,
 אף סחי טעיקרא ואפילו ע,ז, חשתא לו4וף
 שהך *פיר נקבות *במו לטי וב*לסאלו,
 איסנתי', עיבורי טשא אי לו, אף עליולוטר

 ירקי"ל בת 1לח אבוח טויח דברא משוםאי-
 לורשו בן 6ניה שאין % בובי בגמראבחייא
 עליו טלחהקב-ח

 הוא נמי יבזה וכיט עגר~
 כגון וכריפי בנוכם לו שיחיח לורתי טצידהחו
 בהדוח כדאמרינן ת*טיי, בשעת עצסולקדש
 עשה לח והוא וע"*, ייח דף שגועותבגטרא
 שסיר נקגות, הבנים לו דהוה חוא לפיכךין,
 למי אולי:ם עוו, לו אף לוטר עליו*ייך

 מאי 11, ספעסהו נחנח והוא בורסישאוטנותו
 *הוא בטח % ינ'הא כית ע'ו שייך לואף

 איכפת לא ג'כ רע וטריח *פיר, טזהטתפרנס
 בזוג שייך אף מאי איכ כללליה

 דאיהא להא אנו צריכין חךי לה*ב כרידלכן
 ע.א פ'ח דף בקידו*ין טכילתיןבסקף

 שאא פו את והום ילמר לע~בח אוסררים
 דבעיאוסמת במאי ובשלפא וע,*, וקלהנקיה
 שסו-שב ל6ה השעם לן ע%ה *פיר דוקאקלה

 הץ *על כרי אגדות, בפיו*י שסחסרש,4ש

 ער""ף ומלאכתו קבע פיחו תהיה קלהאוטנות
 וע"*, להיפך יהיה ע"כ כ5יה באהעותאבל

 4*פ*י קלה *לו שהאופנות ח*ת4שאולום!
 איכפת 5חי נקט4 גיכ *תהא עוי ר'טמצריך
 חיא *הורהו רעכ"פ כיון נקיהי אינח אםליה

 עראה וסלאכתו לקבעההיה
 או6נ1ת עוי ריט דמצרין דהאי לי נראהולכן

 חא61נ1ת דאם חוא, הפילה מ*וםנקיה,
 ובגרע ירע גופ4 מלאכה ב*עת חיאנקיה
 תיכף תפילא, שן כשטגיע הויש הם,אהש
 כ%, שטער גוה* אצבור עפ ולחתפלל לילךיכול
 ולא קהי את העקא לרהוץ צרין ישימ15ת

 אונח סלחכ18 אם אולם אהרש, בודוםלהחליף
 גם כשעו*ה טלאכה1 בוועת ע-5 וטטילאנקיה

 טן טלאלכים והפהותים הגהעיםגבגדיפ
 יכול אץ וא"כ טלוכלכום, ידט וכןחטלחכה
 שףרהוו עד להתפלל תיכף חטלאכה מןלילך
 הצחים, הבמ"ם ולתהליף ירע אתשפיר

 נמי צריך ולפיכך צי15ר, ת5ולת ומןאהאחר
 וע'ש. נקיח טלחכה ג,כ חטלאכה שההיהשפיר
 לפי דקאלי אפאי *פור ח*הא *9וכיון

 *א61נ181 דפי לה אה בוהמקישא61נ181
 בומנח ת5ילאו *ההיה האפשרי בלתיבורסקי
 בגהן יהט עת בכל %ברי, וספך 0טנח,על

 טלחכה 5*עת אפילו עת בכל פיהושלבנים,
 נקהשי חהנו לפים בגדיך יהת עו*ה*אחה
 בזיה סלאכה ולא נקיה מפח ש"מלאסחוההמ
 ל*מיפ. גם לך טו5 יהות ואו בורסקי, בטו1מחוסה



 ן רץנ2טעיקמא
 ששיפרם

 פס%ק יש חפ שמ המ שגש י11 ה!" 4 ירפפ
 וע'שי הגא לדקדק שיג81% הדקד1ק581ל

 סורים חכל אלע!ר א"ר בגמרח, ע'ב ס-חדף
 מהרום הכל רבא ואמר !אש, תורא 18שניתנה י21:י מ4ט לכמי נסי דבעעןבעצרת

 לובת וקראת 8'ס ל5ם, נפי ד5עונן81,8ת
 דבעינן בפוויש מהרום חכל יוסף רב השמרעת4
 סר כתיבי ושמחח סשתח יסי ס"ט ל5ם,נפי
 בתעניהא יתיב 8תז *הא כולח דרבינא5ריה
 דהני דכפהץ, יומא וסקלי ופוריא ססעשרהאלבר
 נפשותי5ם את ועניהם מדפתי ב-ר חיואר'

 ושותה האוכל יל אלא וכוי, לחורשבתזעה
 !ש ת*-י ת*יעי חתסנת כאלו הוהבתשיעי

 ת.9. חגסרא לשתטר
 סהים הכל אסרו, לא אמאי תקשה לא חאה2ה

 ל5ם נסי דבעינן דכישרי יומאבמעלי
 דרבי משום כה, מדיפהא ב,ר הויא רימדהיי
 קר4ש ח4שי דרי* לא טפח מדיפהא ב"רחוקש
 טי, דף בריח דשם דר"ק אליבא אלאלהכי,
 ואייתר מדאור%הא, עעף חוספת י~יתדע-4ת
 דר' אליבא לא אבל !ו, לדר*א קרא להאילדידיח
 את דו;ניהם הקרזיז דמצריך דהחםישפעאל
 לא וא.כ דאור9הא, שנף לתאפתנפשותיכס

 כלל פדיפהא ב"ר חייא רי לדר*ת חקראא%תר
 סורי5בו הכל לסיסר ליכא השפיכךוע-*,
 5ית ל5ם, נמי דבעינן דכיפרי יומאבפעלי
 ביר הייא דרי להך ליח לית י*6עאלדלר'

 יוסא דבסקלי סזל דלא אפשר א,כמריפהא,
 וקז*. ל5ם נסי בעינןדכפורי

 אמאי דרבינא בריה סר על לתסוה ישאולם
 של*ח בחני אלא בתעניהא יתיבדלא

 לסותיב חזל לא נמי ב*בת חא דכפורי,יסא אקלי מוריא במעצרהא ת%נו חי~1~הפרקים
 עתג, לובת וקראת דכתיב סטעםבתעניהא

 לכם.דבעינן מתי2:י חיל נפי דב*בת דאסר דהכ4שארבא
 שכת5 מח לפום נראת חך, להרץ סהולבן

 יש אגדות, בחידושי רהיאחסרש'א
 בשתיח ולא בא5ילה אלח סיקרי לא יבתעתג
 ד*גת מגסרא בהדיא כם9סע1ת 1הה12וע.*,
 רב סקננו, בסאי חתם דאסרינן 9"ב קי,תדף

 תרדין *ל בתבשיל אסר דרב סשם'חיחורה
 אמר ב.4ש הייא רב ואפילו כו', גדוליםורגים
 ד*ם פפא רב וכן סגי, נסי מועט דבדבררב

 דברים הם כולם ס-ם סגי, דהרסנא בכסאדאסר
 ועז*, שת'ח ולא אכילהשל

 בתעניהאי *הא טלת יתיב 8ש דיבימוכיון
 9"ם סקבלים פעיו בני שאין יד!קתדבר

 8!שת ס"יקי!, ס"ירזית ח!ו כלל אכיתדבר
 פרקע תלה בחני ולפיכך חרבחי 9נחסרוסעי1
 דכיפוריי יוסא וסקלי ופוריא בסעצרהאחללו
 להו בעינן עתג עליחם דקראת טטקם דלאוכיון
 *פיר משויה אהוינא, ספעמא 4שלא לכמינסי
 ב*תית לכם דרבינא בריח סר נסי בחוק9ם
 אהשם חלבי את הסשסת סזקין *אר או%ן
 וקראת דכתיב סטעם בשבת נמי לסיתב*לא
 אינו בשבת עו2ג מצות דכל 5יון עו2ג,ל*בת
 דלעיל, ד*בת בגסרא 5דסוכת באכילהאלא
 כלל, לו עתג אץ *האכילה לבד לדידיחוכיון
 וראי 5י לו חיא גרול לענף ע1ר אדרבאאלא
 גרול, סקץם לחולי *בח ויל חאכילה לויהיח
 ליבת וקראת להך ב*בת ילל קיים לאלפיכך
 על דלח כית ל4ש, נמי ב*תיה אפילועונג

 לשבת וקראת *ל קרא להך נאסרהשת'ח
 וע"ן חיל, ולתרץ לפר* כנ.ל כדלעיים,עתג

*מ

9ק



 ן ר?ב ר פוק5מ4םבטעי9סט
 פירשש של ד6קשה 5אי הצלשח לקוש1ח להשב לי שתה8ה

 ויששי רהכאתמרח

 פקולס 8ץ שיזאו ת"ר מפראי  ע'א ע'דדף
 ב!סן פסאום בלילי לאמולראסור

 רש"י וכהב כשהד, גולו שצל94ו גי(חזה,
 בפרק רהנן סקולס גדי איוהו חלשון,בוח
 בערבי צלי לשכול שאסור נ"ג רף שנהגוסקום

 חחש ב!15פסאים
 אעירחצליא ויכר פ1רש*י, עי מהסהשדלכן

 פקויס רפי החימד שהך מאידהכא,
 ל4ט9 צלי רבשר האיסור ד!ש רלעיל,להחיא
 1ד-שהסור במנהג94, תד(יא פסחיכםכערבי
 הוהא 5דץ יכהע אסיר חזה בזטן סקולסרגדי
 בוייהא על להקשית עור טוסיף הצל'חוהנה
 ל4טל שאסור פקולס גדי איזח רקאסראפאי
 אפילו הא ירושלים, סקדש שאע חזחבזסן
 לחוטת וטץ ל4טל אסור נפי חביתגזסן

 ועיש.ירז,4לום
 סשו4ה לוסר, לי נראה חגל יתרו ידיו~ן

 דקשוא משום גך, לפרש רש*חתרח
 בוייו-עא חך חגפרא סביא אסאי הדאלטש
 בכייה שם אלח שהך לח דהא חכא, טקולסרירי
 דשם והכטים רר-י פלויהא על ע"ב כ-ברף

 פסה1ם בלילי סקולם מץ לאמול אוסריןדחכמום
 חהכמים שאסרו 5קולס מץ איזחו לפרששהך
 שהך מאי אבל כאאד, כולו 11צלא1 גלחינו

 שבטגלתין פעי' שם שאע מץ הכח,ליהגי
 לו קשה ועור סקולס, גדי ב4וור פהיידהכח
 הזה, בשן 5קולס רגדי האיסור דנקטאמאי
 גקושית אסור נמי הכית בזסן דאפילוייץ

 דקדקח רמשהח רש"י סובר ולפי5ךאצליח,
 אע דזקא, חזה ב!פן החיפי הף-ןניהכרץהא
 אצסריך לח רלזה גופח סקולס 8ץ סשום5תאו

לחשמעען
 מ~

 לאשטעינן טיי אלא וכדלעיל,
 פסורם בערבי צלי י(אכול שחסור דסהמ4ה

 שהך דלא חזח בזטן אפילו ונהטבמקום
 פסח, של שאוש צלי בור אתיכח עללפימר
 דאסרה רכסו חהשי ותקין אהג שפיראפ'ח

 סשומ חזח בזסן *ס גלי 34יחברההח
 שטת סנהג ל94ו נסי כן פסח, כעיןרטהה
 פסחים בערבי צלי בשר לחשר שנהטטח

 פסח, של צלי יאוכל רטחד5שום
 אפי' 941"י

 אוכלין שאין לסקום שאוכלים ממקום שהלךפי
 לא מחשתא !א"ג בזח, לחחמיר לו יונפי

 שסוכרהין כיון גלל, דהכח לפירש*יתקשח
 הגסרא דקבע והאי כנשל, וכדלעיל גןלפרש
 דטקום מתניתין על ון-(א הגח בריהאחך

 רהכ4ש רבסהניתין סשום חיעו דלעיל,ששה5
 כיצד פ8ה צלית מדין קצת עייפ דאהריהוא

 כנ'ל. וע'ש נלל פובא אע ושםגו'

 י ע י ש תפרק
8 האיעם קתק ניע ישב * שראמ  יירי על שמקשים 

 וע'ש.התוס18ה

 אנורה בטשנה,דב צ-חדף
 פסוא שאברו"

 עלעו ושהוט בקש צא לחהדואפרו
 שלו אם ושחטו, לקהו והם ושהש 1מצאוחלך
 עש, אתלע הם פשלו אוגל הוח ראשוןנשחס
 פשלהן אוכלע הם ראשון נשחס שלחןהשם
 מהן איזא ירוע אין השם 4שלק אתלוהוש

 הוא גאהד, שניחם וושחטו או ר*השון,נשהס

 יצא ושלחן עש שכ*ן אינם ה4 סש*4תי
 שנק פסח פלעשות ופסורין חשייפחלבית

 פסח טלעשות שפסולין פה חטעם "תיס'דכתב
 דאב" לההיא רפי רו-'א מיום_שני,

 ששכק אלח ד(יש דאפר עי4 ש." ירףדיעי

רי



 ן %ל ש מרק4פ0חהם י 4 פל4י
 חהם דאיודרק דבעידנא דם, וריקת לאחדרבו
 פלעשות פטורץ שניהן לפייך לחכי~ש חף"וה
 שכח אם אבל חעבד, וחן רבו חן זנקפסח
 חדם דאטדרק דבעידנא הרם וריקת לאחדרבו
 שני, פסח לעשות חייבין לאכילח חף חוהלא
 על 5תבו ש"חוס' 51יון דלעיל, אביי דעתזהו
 דלעיל דאביי לחהיא דפי %א בסחם, דה5אחך
 שיז המהדש,*, היא 5תב פירי פירשוולא

 דאגי, דטעסא 5יון דמיי ייא א0אילחבין,
 שש5ח בחם שני בפסח לעיל דפחהבץסאי
 דבעידנא משום חיעו וריקח, לפנידבו

 ח3א א,5 לאכילה, חף ריה לא חדכמידאיורק
 או ראשון, נשחט איוח ידוע דאין 5עןנמי,

 לא לאכול י15לים ואינם 3אהר שניהןששחטו
 לא הדם, דאהדיק בעידנא א-5 פוח, ולאטוח
 לחחוא דמי לא ואפאי, לאכילח, חףחוה

 הפרז,א. פקשח 5ן זני בפסח לחחבםדלעיל,
 שעלחטרש,אטיישב ב"גשתקרניראםידהנה

 דחחם דלעיל' לההיא דפי, לאמשהח
 נמי שש5ח לחך קאי, חעבד ש5חת דעיי5ית
 נמי שש5מ בפח נמצא ואיכ לו, אמר פחרבו

 אלא פשליחווע, חעבד ששינח פיקריהעבד,
 עיוות, חוח לא פפילא דבו, ווכר זחי'באם
 דהא שו5ד, מאטה לאכול ע5'פ די15לייון
 שז5ח באם אולם עליו, שחט אלח גדיחעבד
 ושעח עיתת שהעבד נסצא ווכר, ואעו דבוגם

 לא הים, דאיוריק בעידנא לפייךפשליהותג
 מהם דה9בץ חאי ויפיר, לאכילח, חףהוה
 חשליה ביטל לא הא הכא, פשא'5 זני,בפסמ

 משהמ עליהן, ווחט ומצא חלך דהאסוליחווע
 פשלו, לא15ל י5ה~ם שאעם גאופןאפילו
 פטורין אפימ השריפה, לבית יוצא נפיושלהם

 וע'ש, שני, פסח  פלעשותהם
 ניהי 5לל, לחלק "סברא, נראה איואולם,

 ס4ט השליה, ווינח עיוות לאדהכא
 משליחוהוי חשליהות את בשלו גופחהחבהש
 ופיהרו ווחטו, אחר, פ0ה תינף שלקמוכית
 נסצא ראשון, נשהט אתזץ זאין.ידוע עד5'5

 הף5 ייג*"יי . מילוהוהו חזלי18ת אמשגיטלו
 וי,ל שלישהו, את חשליח, שביטלפ,ל

 פשליחותו. חזליה את ב"סלו טפ41שהחבהיה
 נעיין השס דרט, את י1לה "אפתאולם

 בעףח יהאטתורץ רשרי%יל,בדברי
 דאטר 8א על דהנה שפיד, דהכא חהח'דברי
 לאהר דבו ששכה אלא זנו, לא לעילאביי
 משום שני, פסח טלעשות ךפטוד "ואוריקח

 לאכילה, חד הוה הרם, דאיזרקדבעידנא
 הוא אכילמ לשפ דוש בלשתה רש,ידיקדק

 אח.5 נמי הן 24הע, ירוע דה4שדאיזדיק,
 וריקה קורם דבו ז5ח אבל אג9, שפסיקבמה
 הסעם, רש" נמי 5ת8 כר, זני בפסחחייבץ
 5ית דאיזריק חוא 8שר ל4כילת שלאפפי

 וע-ז. דיריה מנהע קיעזלא
 דהתם הרעיהא דכי בשתא 0עיה משפערא"כ

 אלא אינו ודיקה לפני רבו ש83אם
 ידיי שלאפחית

 קיע דהוה באם אבל פנהע,
 שנסאא אע4ג וריקח, בשעת הויהפנייו
 5לל, ל~ה איכפת הא לא לבסוף, נא5לשאין
 יע5ב פסחים אכילת זאץ באפת דקי.ל5יון
 מנהי, קיע הוה הים, דאיזריק דבעידנאוכית
 אים חוא, ייאכילה והה הוא, 5זרופסה
 ההיא 5ור4ל, דמי לא ודייוי וקלא5ן

 ב0ה צאח, דה4ש 5לל, דלעיל לחחיאדהכא4

 דידיה מינהיו קיע אוא עליהןי ושחטושלקיי
 נטצא שוהי' בחם לבסוףי נא5ל חואוופיר
 שהוטה בזעת אי5 רששת, נשהםזשלהן
 ולא מיקרי, לא5ילה סהוי זפירחריקה,
 שאינם חהיכ, שנמצא בפח 5לל, לןאי5פת
 אכילת אץ דהאפת 5ית לבטף, לאיוליכולים
 פפירש4י בההאלפע,ד משטע 5ן מעכ8פסהום
 וכיון וע"י לחלק יש שפיר זכןדלעיל,

 טלהא מך ש5ל 5ן, סובר נמי דהכאשהתחפ'
 שההטח בשעת הייא 0ינהע ירע אי דתליאמיא
 דם4 ואש! בקיצור, מכא 5ה18 טשהמ לא,או
 דלעיל, שיש,י דלמש 5ית דלעיל, לההיא הכא,מך
 וע*ז. ליישב כנלמע'ד זה הדילוק ל5לניכר

ןלפש



קם ן תב ם פוקפסחים ע סב

 חיל"ח ק.שית ג'כ מתורץ יהא י4דלפום
 חימב.מ יפסק אמאי ימקשחדהכא,

 אפייו ז2י מפ8ח פטורין 2סי יח~, האפריו דאמיו דהייא ומז2תנו, שליז. בבבאגם
 וקמקשח חזרישש יבית ייצאין זש2יה1היבח
 רמתניתין כיה חא האי, לחרמבים סנ"לחצליח
 די2א חאי אפשר א"י זה בדץ פטורין קת2יל8
 דהכ4ש רלעיל, די2ים תרי בשעי דווא2יחהא
 של חבשר הוה ל8 חדם, *יקת יבזעתכען
 ייצאין ש2יהן יהא לחכיל41 ח!י הפסחיםז2י
 חכ8, ושא2י חוא אפשו א"כ היריפח,לבית

 2אכל חא פסח מהד חתם דעכ,פ ולעש,מח2י
 על ל8 אולם וע,ש, חצל"ח מקשח כןחבזר,
 על אפילו אלא זו, חתלתח בלחודחומב-ם
 רין בהך בתהש כתב 2סי רש'י דחאפירז'י,

 ע*ז. זני פסח מלעזות רפטורין 2מי,שליוא
 החילוק טעס לעינ שבאיתי א יפשאולם

 דהיא מ11ם ~עש, מח"יאדהכש
 שפיי 2סי וראי איכ ל"4 והתם מי2ייו,ידיע
 ז2י מפסח ש*יי, בדין גם יפטוריןחאי
 כיע חזריפח, יבית יצאין שש2יהןאעפ'י
 וואי שלו את הזליח זשחט בזעהרעכ,פ
 וזחטו לקחו 2מי שחן ובמח מ2יו ידיעחוה

 דה4ש חריק", שחיטה בשעת מיקרילאכילח חי ושפיר דירחה מ2הו יריע 2סיעליהןי
 יוראי רסברי חוא חרקו זזחטו אהדבכל
 דידיה, סי2וייו את רידיע כיע לבסוףיאכל
 כשז2יהם אשילו לבסוף, לחחבם פצי2ו איךוא*כ
 ל8 פסהים דאכילת כיון חזריפה, יביתיוצאין

 וע,ז. הכל חהישב לפרש כנ"למעכבי,

 י ר י ש עפרק
 י"נח, "%יש-8 יקיש" להרד שראח8ה

 יהביא נע!'ה זניי ום"
 נרוי 1"וא יהכא יפ'א לדית פיאזראו

 ררב בפ*גת4ש בגמלא, ב' עמוד סוף ק.דף
 אדם ב2י חעתם סובר ררבושמואל,

 ואם יצאו, ולא חוא יין ירי בבה"כ,שקידזו
 ז2ית, לברך צריך חוא בביתמ יין לחםיש
 יצאו קידוז ידי אבל בה'כ, בבוכת פטרוולא

 בבח-3, זקידז "קידוש מכוס זהו 9לחאעפש
 סעודרש במקום קייוש בעען רלחסשום
 משום יצאה לח קידוש ידי אף אמרושמואל
 וכת5  וע"שת סעוהה במקום קייושרבעי12
 כזמואל דהלכח כ1', קירי ייי בד-חחתוספ'
 ממקום 1סיח1 סעוהה, במקום קידושובעען
 2ראה לארעא, מאיגרא 3נה אהד בביתלמקום
 מן מוכח יכן עוד, .וכתב שמואל,רמוהה

 שסשול, בזמ יעקב ר' דקאמרהירושלסי
 צריך אחו בבית לאכול תמלך זח בביתקיד9
 סי אמר, רב בשם אחא ר' ז2ית,לקדז
 השתין י"ט לש מקדש לו, עליבהזסוכחו

 ילח ב11 הףר שאתו, שאל תיהבביתה
 בסוכתו ואובל ועולח רב דאמר מאיפליגי
 לשכול בדעהו חיי ש6 מחרי ש2ית, קירזבלא
 2מלך דאם זמהאל יאמו ונמף זקידק4בבית

 מחרי ש2ית, לקדי צריך אהר בביתלאכודם
 בדעהושהוי

 לאנ~
 משמע וא"כ שקיד9, בבית

 לאכודם בדעחו היי זלח דוום בהריא,מי2יה
 צריך דאין מוהה: שמואל גם שקידז,במקום
 לשרז, ג'כ חתוסי מסיק וע-ז זנית,לקדי
 הח2ו 3ף, חירו,ולמי דקאמר פליגי ול4שדהאי
 דנקט האי דוהואי בירש בהי למקוםממקום

 אחר בבית לאגול תמלך בזמהאלחירושלסי
 אחר, לבית דמבית אאר, בית יוקא לח1כר,
 אלח ז2ית לקדש צריך 2מי 2מלך בלחאפילו
 ודז. חהאפ, רברי זה כל קאי, למקוםאמקום
 לח לרב, דחי* כיה מקזה, "מרש,אוהבה

 חי' זלח באופן אלא חירו,ולסי,קשרי
בדעתו



 ן 141ב י %ק 6סים.נטעיקנב
 נקפ אמחי איי וקירש, בסקום לאכאברעהו
 סוכהו שחיהה לפי גוונאי חאי בכירוקא
 בסוכהה ואאל ועולח בביתו סקרשעריבח
 מבית אפילו חא בית, בהד לפקום פמקוםשזה
 דהטיו, בשמעתתין רב, שרי נסי אחרלבית
 יצאוי קירש ירי חכא, בהדי4* רבכדאמר
 וכרלעיל סעורח בסקם קייוש בעען רלאמשם
 בי'ל. שנשאר וע"ש הסרשיח מקשחכן
 רסאן כלל, חיא זשיא לש לרעתיאולם

 כרי 8ך, דקתני חוא רמשרו-ו לןיאמר
 ישפיר כית לאי לבית סבית דהאלא1קי
 חוא גופה זה של רבותא רפשום לוסרמצעו
 כך,דקתני

 ראפיו~
 בית רבחך לסוטהוי מ8ית

 חי' בשלא יוקא לסקום ססקום שחואטפהי
 יעולה יהיא שקירש בסקום לאכוי4רעהו
וא5ים

 למעס לא אכל יא, לא מף בסחהוי
 נמי ס-ל וורושלמי רוראי קאהא, לביתמנית
 נפי לבית סביו-ץ אפילו רלרב דילן,כגסרא
 שקירש בסקום לאכול בדעהו חי' של4*באם
 בהור והוא וכרלעיל, האהר כבית איילסצי

 וע'ש.לפע'ר

 אמאי קצ* ולרקיק לעיין לן יש =תיאולם
 שסוכתו רפי חל*ון, 8זה הוהשלמינקט
 בביהו חאחרון י"ט ליל סקיש עליויעריבה
 עכ,פ דאיכא שבאיטש בסוכהו האשלועולה
 היכא ידוקא לפטעי ונפץנו בעליהי,טרחה
 ח" ילא דוקא, רבעינן חוא טהושז,דהוה
 שאין באופן אבל וקירש בסקם לאיולברעהו
 אלא בעליה לאו שהסויה יגת נלל,פרהה
 ראפילו אפיר כלל, טדזשז דלאו גופהבהביו-ז
 סצי נמי וקירש, בסקום לאיול יעהובשה"
 הירושלמי הש דלא וכיה סוכתו, בסקוםאכל

ל1ה.
 סזה, ראי' להביא באמת, * גראהע"כ

 יע-ג סיסן בריש ש8תב הרמ"אלרעת
 לענין השיב טפה, בית שטשוהו לסוכהרמבית
 ואין ביו-ץי באותו לפעחי ס8עח כסוקירוש
 לאכול יעהו ביהוי אשילו יניתי לקישצריך
 חירושלמי מלשון לףיק כ2-ל וקירש, פינהבאוהו
 הרס,א ~עת ר(ר' מוה ולהביאכדלעיל,

 כ2"ל.דה8א

 פמח*םמסכתסל*ק



 % מ ו י ת כ םמ
 ן 1 ש ר%פרק

 ,שני4 ההוי קר %היז אנת,1 יצ, חיא=

 רי'% 15' %חר כהן לו 61תקינן במתר 4דף
 ושי 15' לו מתקינן %חרת %*ח%ף

 %שח לרץ תקנו לא ל6ח *חק*1 י*ניםבתוס'
 61.ם סעכב% דלא 6*1ם ותי, ח*נה ל5חן%חרת
 נ%טר ואפילו בשינן חמובחר מן מצוחלראשון
 *ת6ות חתשינן ל% חאי לגולי מ'6ד6שכבא
 למיתת היישינן דל% היכ% יי שני של%שתו

 עת*.מ*ניח
 דבכה-ג לחלק לנו ד6נין תפחיםדדבריהם

 חשבחר 6ן סצוח צריךהר%שת
 %% רחא ק*ח ח*ני הת" על 1נם בחשנייול%

 0%יתח 6*1ם וע% ח*ניח ל6יתתחיי*ינן
 ייאית% חחשינן ל% גבר% חר לגבי נש4דתרי
 חהשינן שפיר גבר% בתרי %בל יג.לקמן
 דהנה חתוא קר לתרץ ונ-ל נשותיחנ4ל0יתת

 השרע לשמ% דוייש למת'ק גם יק*תלכ%ורת
 ו' חשגי 8הן גם מפרישינן ל% ל6ח פסולבו
 להר%שת כמו נדח ספק %*תו תסצא ש%6י6ים

 ל41ד לכ-ג דרק 6ש96 ח6*נח לשוןו6פ*פות
 לחדיוג 5ן ד6בואר : ג דף לקמן 1ש4מפרישין

 מן יוה'י עבודת 6צות 6קהם דלא די4לונ-ל
 *לו  חעבחית דכל לחוד בכהיג רקחשבהר
 שלא 5ךי אתקעת %לו כל על 6הררינן61י'ת
 %בל %שח בלא יש%ר ו*לא פשל בויארע
 יפםיל דאם 5ית ילום לתקן לנו %יןלה*ני
 חשצי כחן מ4ל %'י חשני יהן עע ח6ובחר6ן יוהיי עבודת 6צות מקיים לא בל%יחחיש,4ון

 ישבוד פסול בו שרע ואם חשוק 6ן %הר כהןש
 1ם11*ב %*ת לו ושיש פהור *שש %הרכחן

 חתוק.קו'

 "אום ההווי לדברי פעם ישן יי שנראאן

 על ל6צא דל.ש 6וום חפעם י4ל כףגשביל 9ל יב% שמ% כר מפרי*ין למח 6גיתו 1.דף
 ספך ב6*מש רק %ותיום שלח על או*לו *5' בת41י עי' נדחי ספק ות6צא%שחו

 לוסתך .פמוך להפרי* מתחהם ובל%'חלוסת %בל חאשען נרח לספק ]דדוק% חשניבתי'
 גויו. ל% שכיהש %%וב6לת% ו4לח על %ו *לו על ד6 שנ6צא ימן נדחודאו

 %והו 6פרישין דוינו ולא חחשינן ל%%ותיופ

 ידע4י, ישנום חא81' 1היא חה81' 8לות לרקוק ונראחמהן
 אוה לא 65קדש שהיו "ל*טת יל קדף

 כר. פרחדריא  6ל*5ת חוץ 6וההלחן
 ח%בן בית  לש5ת אי %יהש5 חקשחובתוס'
 חפרו4 %ת השורף לכהן דירח היתח*בח
 %בל שב6קד* לשכות %ל% חשיב דלאות"
 תורצו ש1 היתו4 הבית 5ושף אאבן ביתלשכת

 ל5מח %חת %ל% *ת% בכל ה1ח %%מק
 דלת" לרינא נ-8 י* דירה. חשיב ל%*ניכם

 %הת רק .בהכית 6*ת6שים ל% %ם אפ"%'
 אמנפ ב6והז4 ופפור דירה השי5 ל%מיג חשני ולת" במזחח הף5 גי5 *ניםלכ6ח
 *תא בסולת וליתא דאו4ארל בוהיל ת"5התרי

לש



 1 רונשש עי טגיי
 ז*ם אש ט ד", שא קשע "8 מ% צא ק8ת ,צשחיט*4.9

 וצ*ע. שחט בכולח במזוה4 חתב באמח אבל פרהרריא לשכחעמ
 כן שלט התוס' כדכרי הצוונח נס י*לטילי

 שייא קושית לישכ * שנחאמה

 וביח חאשח וביח ביחכ*נ ח*ר יא;דף
 מ*ד פקרסא במזתח חיבחחשוחפץ

 ואי6א קמ*ל בחיחם ולא ביחך ביחח ולאביחך
 בש חני וגר יסיכמ ירבו לסען קרא אמרח*נ
 דמסברא חקשח בגה*ו חיי בשו לא וושיה"
 השוחפק ביח אבל נשים רק לרבוח איןזו

 לומרליש

 אס-

 חם דסהויבין הוי ליב חני

 שאולה ביח מרבינן דלט וכש אהרבכיח
 הטלי שלהנ4 בביח דמוייכץ מודם טססברא
 אהר אמנם חאוה ביח של כך הת" דשיקרי4ל

 ט סנוש סכה דוקא לאו דביחך דהקר4דהדנן
 שוחפים ביח למעט נ-כ לררוש אין נשיםלסשט

 דביחך.מקרט

 ר1רשיא קו' ולהשב הנר"א 9זית לבן4י לי שנראהמה

 עיילא 1ל8 חברומ סייהא * ייסח י יגדף
 חביחיד חפוח שלא ע"פ ניטך זה הרילח אסי להדא )אל8 כו' לביהכ*נחיא

 לניתכ-נ אני שאכנס ע"מ גיטר ח'ז א*לולהדא
 דילמא לו הקשה אע,גדכבי בתוסי זהקו~חכו'
 דידח דנבי וחי' לביהכ"נ עיל4של8

 ל8 אם ליאורץ בכאן חדירח ו~אינח לפיטפי הוישיני
 דאטו לביהכ'נ חיא שחיכנס חבייחיץחפוח
 לש דהיא כיק חקשה ובגח,"1 לה. חלובכפח
 חיא צריכה וא"כ חבירהא מיגלשח ססילאסתה
 שלא מי גיטה לבטל לביהיינ לילךעב,פ

 חברתה מו4ת אם לירע לח וסה ביח בלאישאר
 חתשי כותח עצסה דוה י-ל ו4שולי לאיאו

 גרול שהכהן ביאן חדירה איגח במסהדהיא
 לביהכ,נ לכנס צריכה וססילא סחח שלאיראח
 יראניץ שהכ-ג לראוח והכחשח גיסהלבטל

 ועי' הראשונח . של חברחח חיינווהברחח
 חמוח, .ל8 אם לראוח חהוי דמ,שבנחורש"א

 .אםרצ*ל
 חסוח-

 חוא צריכה אד חברתה
 בחוסי כם,ש חטתח עפי"ז אמנם גיטהילבטל
 מיגרשא ל8 וממיל8 בעצסה חיא חפוח ל8שאם

 גיסה. לבטל לבטשףנ לילך היא צריכה אדחברתה

 מהפת קר15ת'ש מאטלת בד1לן 5ץ להלק 5וישימה
 אומה-

 טה"כ
 איה4 6צשה והגאת קי אהשב חפץו אכילתלאיסור

 דטלי חוא חכפורים דים מת "הם , ידדף
 אחי לא נמי תש אכלו לאעל45יו

 שהקוה איחן םצפה בהגחורש עי' כוילמיכו-1
 אחר חמו מלכדוק ר*י דגזר י. דףספסחים
 מיגיה למיכל אחי דילסא משוכם איסורוזמן
 שחי' עי'ש לכ,ע, אסור איסורו זסן לאהרוהא
 הש סחליף. בלהם ולהם מצה דאיכלשסשום
 לאהר עד חמן אבילח ד5זמן פשם עורלחלק

 4צ4 אף ואכל שפא לגזור יש שפירשעיק שחי של מיעש חפו~ק רק בעיהכם איסחץשן
 שסא דננזור .5אש מווא"כ לייע, חואהאיסור
 מקריבין שאין ביק ב"5-4 חקרבן מןיאכל
 חלילה כל גרוע-( חפסק חיה כבר בלילהקרבן
 1מש'ה אכל לש חוא וגם אכלי קא ל8שכ"ע

 ביות"ק למיכל דאחי חיישינןלא



ברץןימ!כטעי

 הת61" * הפרש'א קוש" ייש5 . שתח=

 חהוא חמש דתף תם 6שכחת "ף כוידף
 גרבי ודלא יעקב בן כר'אולא

 ס'ל תנא דההוא לימא חק*ח ובתוס'יהודזש
 בערב חערבים בין וצל לה6יד ו6פיסיןדחוורין
 דההרין קסבר אי ות" פייסות 8' איכאדה*תא
 חוזרין חיו ח"5 הערבים בין *ל לת6ידו6פיסין
 ונפישי 8ערבום בין של לחקטרת נ6י61פיסים
 שחקשח במהרש'א ועי' טפי6ח6ש, פייסותלהו
 כראב'י ס'ל ח6* דתני חנא דחהואדנימח
 פייסות ג' רק בשחריו-ו היח ולא גר'י41מם

 וההרין לת6יד 61פיסין חוזרין היוובערבית

 פייסות ה' שפיר ל% והפ לקסורת םמפיסץ
 בקוש"ג והניה יתגב5ל

 לעיל בהוס' ד6בואר דלפי'ם בפ*ישתוי.ל
 61פיסין ההרין הי דאם כהן אלאבדיה

 עצים גזרי שני בשביל ג'ג 6פיסץ חטבערב
 כין חחוס' קו' בעצ6דץ דזח י'ל אשכבערב
 חיח ולא 51ר'י כושב"י ס,ל תנא דהחואדני6א
 61פיסין דהחרים א"ל פהסות ג' רקב*הרית
 ח' ואוכא עצים גזרי לשני וגפ לתמודבערב
 לקטורת פהס נ6י דאיכא תירצו וע,ופהסות
 ח'נ. מה6* טפי ח'ל שוב אן5 חערבים בין*ל

 הסשרי5. לשכש האא גרפעו א" %םדא י5יי יצש * 5ושןמה

 קשהש 8א עסף ר' רבא א6ר אלח כ"ח:דף
 להיות פסחים ערבי חל דתנן4א

 בשבע וקרב ויחצח בשש נשתט *בתבערב
 קושיא ומה כותלי, 6שחרי טיי ונשחסיתו6חצח
 61חצח בש* ה6קדש דבית טתליודיל6א
 שאני נסי אי טובא 6כווני דלא 6שוםטשחרי
 נסי אי בלבו חיתח גדולה דאוצטגנינותאברהם
 שמם ופירשח חוה. בישיבח ויושב דזקן6שום
 וברש'* חשעות ע-יכ11ן יודע חי' זהד6וום
 ו6חצה בשש ביה6-ק דגותלי דהת"חקשח
 תירוצים וב*ני "סף ר' קוי לתוץ הוא6שוא-י

 דא*א ר" קף לחזק לתיפוך חואחאהרונים
 גדולה דאיצטגנינור-ו 6שום מאבדהםלטלף
 חוה ב"הבא הושב דוקן 6שום או בלבוה.תח

 שצש אבה4  שי 6%, טקואוץ
 ת,ל ע"-ש. לר'י חקש8 תמי אקהפת
 גן גרסהגו לפי גפ יש"ל הספרים לשב*דל'צ

 בשש ביהמ4ק גותלי דילמא חקשהדהג6רא
 צזל דא"ג 6שום 6תרץ ההו 6*חרי61חצח
 6כותלי תילוק שיהא כרי ג"ג ,סוביף 6כ11נידלא

 *עה חצי של אע ב6שך אהר ל6קוםביח6.ק
 אי 6-6 156תי חיו דלא ואף אפשר איהה

 חקשח ושפיר חרבה ג'כ 6גותי חיו דלאאפשד
 דשאני 6שום לר,י דחקשה א.נ טסףלר'

 או בלבו חיחה גדולה דאיצטגינינותאברהם
 אץ ומש.ה הוה בישיבה הושב דזקןטשום

 מאברוש.ליליף

 ישנים. ההול על ה5'א ל*שהו בעזח'י ל"ש5 לי שנראהמה

 ולא תתן לקדש( יאי 4א 35א אשח ם'ג.דף
 דאין ונתן ד*ח בתוס' ועי'ונהנח,

 מחורו-ו דגל וגר ל*ע תהן מדכתיבחלי6וד
 מי"שני חלי6וד הו3א נא6רא זיי בלשטיולה
 וחדר יבים בל*ט ולקחו דבתיב גדיבוהשקרא
 בגחן וגר חן-4שון דרשינן מש'ח מתןסתיב

א בא' ג' וגע"וע"ש ש  6קרא דח*6י 
 לעיל דממעסינן והא זיה 6ל*ט ולאיתירא
 ביתח אא מביתך 66זהה אשדץ בית ! יאגדף
 חפרשדץ דגל גדבוהש קרא מי"שני ג"3צ"ל
 על לב3ים, על נא6רא, יבים בלשטסולח
 6ש"ח יהיד בלשע ביתך 51' עיניקם, ביןידים,

דרשען



ב81שןטמו עיבט9מ

 חפר*ה כל רגם סשום י8ו בלווןלכתוב על הקשה ב'8 ובספר זכר. חל*וןורשיע
 ולקחה מפלת חוץ יהיר בלות כתיבולעייי ביחך סוכתיב חהו וחמיעוס י,8: לעילחחו,י
 אבל יתירח, מקרא חכא דחלימוי כ'ופש-ח וחליפוי לזח ג'כ וסמבו הל הוולי וכר.בלשון
 נאפרדץ רבים בלוון כולח פווזחבפרוו-ע בובוריח. חקרא ג,כ פווני חוא זכרפלוק
 ורוען ופיר ביחך יחיד בלוון לכתובומדוני לור91 חובינן לא יהכא ס'ל דחתו'י די"ל8ר

 וכר. חלוון בובורידץ קרא מרשני וכרהל*ון

 שליט'4ש שלמוה מהן"ר סו.ר הנאק קי לישי לי שנראו-ץמה
 שלמה השקצהנה4ת

 גחלים גבי על הקטרת אח צבר בפהני' י נ'בדף
 עיי עשן, כולו חבית כל1נחמלא

  ולמח חגאון ססו.ר ולפח חוקבהגחווע
 בזח חחנא 8,ןפעינן  שייד1"וייש4י וליט"8חכחן

 וייק יפוח יכ' ק*ןי כאו חבית כלונחסלא
 שם לחפתין צריך והכהן בחלטחיוחרפב"ם

 והק וכן ע*4 כולו חביוע ויחפלושעי
 כא4 טחתיו'

 מרקרוק אינו כו' הבית כל תחפלאוהלשון

 הבירץ. כיש ויחפל4ע עו י"*ל911"ו
 כשצבר וחיכף בוח  י1שישוישוו י'ישואולי
 עון כולו חבית כל נתפלא גחלים ע"גהקטרת
 והתיו סניפח לקסן כפ"ו וס,ל קלחב*עה
 קלח ל*עה ואף  יכורץ,  שיל5 פוום לוחוצח
 וגתמלא חוינן דהא יכוח שפא חיי*עןכוו
 ע-8 ניג בחוס' ועי' עש4 כולו חבית כלתיכף

 *לא.דיח

 הכ"ה. קי לישצ לי שנראהפח

 בחגה1ת כף. בכוסות לוכוסות נתערבו צ"ז.דף
 ביניהב:! חיכר יו דהא הקוההב.ח

 סשוכמ ות" חיור ועיר ושל סומק פרדדם
 לעיל כראית4ו איעתי' ל18 וכ,גהולשא

 נ'1.וף
 בשתי חחש* ישס לרלקיל ומי ייאדיזל

 לעיין דעחו על 'עלח לא וילמאכנים
 הער אטח לראות ביהד חופים שתיולרמוח
 בירור בלי ויזרוק אהד כן רק ויקח סומקואיוח
 כוס לו גתערכו דאם כאן אבל חול,88פשום

 כוס פכל וליחן וחוזר ליחן יצטרךבטסות
 איזח להכיר יוכל ובקל לפניו *תיהם אייוכוס

 סוסק. ואיוחחיור
 ויש אף "ל הב"ח *ל הקושיא ב5ףאמצם

 שאעו באתן כאן פארי פ"פחיכר
 פקוח ,8פיר לעיל אבל סיבח, איוח פשוםניכר
  אפור יתחלף אס 81ף כנים ותי דנתקןלרש
 יחרסו דילמא וליהוש ס1סק. הה חיור וזחלהכיר
 לגזור אין זה פוום ניכר יהא שלאכחופן

 שכיהש דלא פילהא והיאולו5ו5

 רש"" על הרש"ש קו' לישצ לי שנראהפה
 קל לעו לחוציא שלא 5ה ימ יכ'כ ע'דף

 קויא אותו כשרואין ו5ירש'יס*רץ
 תורה שס5ר מבוריבנם פח על שלישית5לשח

 5רשחז אותהחסר
 פח על קורא חפקורים חופ* וידבעשור

 אסר רהבץ* ונקרא אחרינא תיירץי טיאש
 יאמרו  ולא  ופירו-י ראשת של פגמופוום

 הוא,חסר

 ול8 לזח חיקנו _כבר דחא הק*חדבר,8'ז8
 ממח יותר באמרו חסר סשת5אפר

*קליתי



יובהןטסאב5ועי
 *למא פרזוה 5*קורא דלייל פ*ום "וא,חסר דלפר*יי ושד כאף כהוג לחיכם*קריתי
 גחפרץ בפשל בתהו"ז *נכתבח יסבוע פחבעל חש חסר ס-ת יחפרו *לא החששדב*ניתם
 שנכתגה ליז לשון 1*1 ושהך פרשחאותח ס*-כ ע"* פגם. וכאן לשו ל1ל ליח קריאמאי
 יאפת אחרת ס-ת כו~יביא כאן אבלבפשל. בלשזצו *פיר פיהק דר*ט וי-ל בע-א.לפרש
 שנסצא בחסרוןאות *נפגמו רק וו" כשרשס-ת הסר תורח שספר סבורים *יחיו כ'דל1ל
 נסוף ופירשיי 1ת41גח יאפת *לא פגסו פשום 5' וכחן פרשה4'אותח

 הזז וץ ל!1 יוא וכוה פורש*י על אוץ4*ש קף לי9ג לי שנראהפה
 סבגה כו שיש לחולה שבתבחילול

 אחרת ושבת ספק אפילו אלאאמרו בלגי 11 שבת ספק לא איר חרע פ.ד.דף
 יופא עמי לתמניא דאמדוה כמן דסיחיכא
 שבתא תרי עליה נחלל דלא ס*ד *בתאקמא

 בפירשיי. וע"קמ-לי
 עליו לחלל ד16חר קמ'ל דסח הק*ח1הר11'11

 ב*בה ימות שלא בכיי זו*בת
 לחלל דסוחר לאשסיינן רבותא דיותרחבאח
 פח ועי' הדעל, ביפות ימות *לא ט שבתעלע

 היכא בוח דאשס1נן "ל ואולי עו-ש.*חקשח
 כיון *בתא קמא יוסא עמא לתפניאדחמדוח
 לב*ל סותר אד זו ושבת עלע לחללד16הר
 9יהא בשפן הבאח שבת לצורך גםב*בילו
 יסות בכלאעס

 הד~
 בשבילו לדשןן יעל %א

 *נגטרך דאמדוהו כיץ וקס-ל ח*נ" שבתקורם
 בשבת פיד מותר חבאח שבת גיכ עליולחלל
 י9 הבאה. 9בת לצורך גם שבורו לב*לוה

 ולח כר חג-ח דלקסן הברהחא סל*ון כן~הק
 חייע אהרתי ל9בת .אלא אמרו בלבד 911בת

 חיכא אחרת שבת לצורך עבורו לבשלדפותר
 חשני ב*בת גם עלע לחלל שנצטרךי4מדוה
 11 לשבת ולא דלקו בהברהתש ביח אוחח)ש-ח
 בחוספחא חינו אחרת לשבת אלא אנ4תבלבד
 ל4תד פקום בשים מובא ולא דשבחפסיו

 נכפל וחהע אינו דיס בש-ס וכןפחראשונים
 ב*בילו לב*ל פוהר אי צ'ע היק ובגקףבטעותי
 *בתוח לשהו דאמדוה אף הכא *בתלצורך
 מוהר אי לייין יש עם בנתי4 יבריא שסאפ*ם

 ב18פן חכא 9בה לצורך וח בבי*וללהריות
 חעריתש בשעורים רבוי אי דתלף ר4לחנ*ל
 ולולי ואכמ*ל' ייד חולץ בוטו-ש ש" דרבנןאו
 לתסניא דחמדוה מפרש חהתי הרא*תיםפ"
 דזל וסד-א י6ים מה' יותר הדח *לא חהעיסי
 עד וויעככ שבת שליו נחלל לא 9עחהץ

 דלא הוכא כי ה*בחות בשתי חהעאורתא
 על דמחללץ קמ4ל. שכת *ום עליחנהלל

 שיה4הץ

 יוםא םסכתסליק

א484עאעש



 ה כ ו ם ת כ םמ
 רש'" 5ים" לדייק לי שנראהמח

 טצילתח, טוובח ושחטתח ד4ח ברש4י בקדף
 5מי יצא והרי ברוב בסלהמישם

 פ415 קרייה הפכך שם ושלשאופ

 גבוה שווא אש5ה ליל כו פישש ייאוהא
 טטעם ישסולח אמח מעשר*לטשלח

 וכמ'ש ופ12ת בצל אלא פ5ח בצל יושבדאיפ
 קריח אינח סכך צל ואץ חיגא זאת. חל-ללק,
 ובא י4ל פ5ה. קריח חסכך חוים ועלסונח
 בגבוה ומכי-ר -ולרש תימא ולא בזחליישב

 ט5שיי ג54 ט*הלתמ טוובח בחטתחאפר איי סכך צל דל4ב טשום אטח מישריםלטעלה
 כאן טפרש מש"ח גלל' סכך צל ל-בולףי"
 טשום םסול לרץ אף טצילתח 6רובחובהמתח
 שם עליה אע הש4כ 0וכה קריח חסכך שםועל
 דאיפ אף אטח מעוווים לטשלח אבל 5לל510ה
 וכמ'ש שליה' פ5ה שט מימ סכך בצליושב

 עץ'ש' כ(ע הרוביאבהף

 רש4י על המרש'א קי להוו5 לי שנראהמה

 בח ובגח אמה מעשהש גפחח היתח דדף
 פ2י על חאמצעי וופן כנגואיצסבא

 אם הצד וטן כשרה 0וכה הכשו בח ישכולח
 ם0ולח' אטות ד' ל5ותל איצסבא טששתיש

 הישר שיעור באיצסבא בא יש וחםופירשש
 ע'ב לקמן וכן וטשהו ספהים שבעח קסנח0ויה

 כף פריי ימור וכגח41ח
 טקו10ת בחרבח ומוכה עחקשח במוש,פ'אועי'

 טצוטצפי סםהים ז' אלא סוכה שיעורול-ח
 1 לק' ברש'י וגם להוסיף יש בירושלט"וי4ח
 פס יושח 51ד4ח טשליה בםועת טימ"זי'ח

 ופיל טגואר סו5ה הכשר בשינן ד4ח יסולקמן
 אי בפי וש" ספהום. סר יותר דל4צג.כ

 וטשאו 1 ציל עמוד גבי ולסמן שת"טעשש
 אסיק יוד ש*י חתם להכשיר רוצש דאגןטשום

 לי לי ונואהמה
 הא הף פ*י פצילתו טד51ה "טתו ייי ס'דף

 8שו ס5ך באדי פסול סכך טצסרףקא

 צל ופעי1פירש"י
 איי

 *להווליפ' חסכך לצל
 דל84 חיפא פדפרע מיואו סוגא, זלוייחה

 שישי שיהא בעינן ח54 לטשלח חעפרמהישת
 ומש-ח מהיצות טחשישי טלבד סםחים ז'חעמוי
 דאמאי יהקשח בטאו"ש-א וש" יוהר. טשהוצ*ל
 עשרה גבתא בעמוד דלקמן דיפ אבפקבע
 גוד לומו דסבר פ5ח הכשי 15 ישטפהים
 באיצסבא מ'לתא חך נקס ולא מחוצתאאפיק
 הרץ ולפ" ותי' בח וקימינן עשרחג5והה

 גבוהח אוצסבא לעשית ור5ח דאין א.לגישת
 טהי18ת אסיק גוד בח לומר אע ח54עשרה
 וש'י 5' דלר5ותא יל ולפי4ז דוםף עיעורול4ח
 בנח דאם הדין דאפ*ח 1טשה1 סםוום 1כ(ע

 האיצסבא טשפת יש אם ועור מןהאוצס5ח
 וטשהו בו' אסיש יוד יי-ל אף פסולה ד4אלסותל
 איצסבא דסתם משום פסולה אפיח הם'יוכט4ש

 ספהים' טעשרה םחותפא

 מסמי רשא1ש8

 טר51ה צילתח בלבד 8שו בסכך ויילהשליפ
 פסול לא חאילן צל בלאמחטתח

 חאי"
 את

 ולקמן טפרשע אלא חתו0י. שיסת וב,חחסוכה
 פסולח ועליתה ישירח ההתונח ד'ח י.וף

סבעי



קנ*לגןשכחנ6עי
 צילחח חחהתתח בסוכא איכא אי דאפי'מבואר
 ועיי פסולה, ג-י חעליונח צירף בלאמרובח
 בו חזר דר*יי ש5י חר1-5 סי' או,חבב"י
 ב3ה-ג דפסול לרינא וסובר בתחילחממ*.5
 5י חטור אמנם 5אן, פ.1 ובסי שם ב5"חועי'
 ב5ה"ג, ד5*ר דלעיל חתוסי ישיטת ר*"יב*מ
 על דקשח חר4ן דהנה רש-י דברי ליי*בת'ל
 אם אפילו בכה.ג דפוסל דלקמן ר*"ישיטת
 סיוע בלא מרובח צילתח החחהונחבס31ה
 פע*רימש גם"ה היהה ד. דף מלעילחעליתח
 צילתם אם אמח 5י גתוך טריין והוציןאמח
 וא4ג ססולה לאו ואם 5שירה סחמחםמרובה
 ג"כ פסול חס5ך לצירוף צרי3ה באינחדאפי'
 לפסול, גי5 מחמחם מרובה בצילתם אפי'פוסל

 הוא ס5כה דווי 8שום פעפא ח"צו דהחםות"
 סכך דמצטרף אפרינן חכא כי סכ5ח בו4ויאבל
 הר"ן בדברי הטעם היל ישר, פכך בהריפסול
 מע*ויש למעלח ימקצתדץ פכך דבחרמ*ום
 ג כעירובץ כושיהא סכ3ה קלוש "ו-ןאפה
 סכך ח-ל חעליתח דחסאה סככה בתריאבל
 ב*ביל העלהצח קלישת אי לומר חץבפ'ע
 גבי כאן ג.5 י,ל וה והילוק חתחתונה,לחתיר
 *החתיה חס31ה עם חוא ס55דש דחראילן
 אי חל ושפיר ס55ה הרי מטעם הפסולול,ח
 האילמ משסול ולא מרובח צילהח ח"לקלישת
 מיושב ולפי14 חהדדי. ר*ש דברי סו4תולא
 *תהת "וכה דלגבי חטור דטץיפיר

 דלעיל. חהוסי כ*4פת רש'י סובר*פיר ה8י*

 ר4דש י כשב שאת מהא' חש'ס הנו"ת קו' כייישב ל* שנראהמה
 אלטוף שלהיש

 בית מ*ר פשיטא שולה בנקמת י יבדף
 קיכול שטיה לא למלאות חעשףקיבול

 1 נב *בת מתוס' ח*.ס בגליט והקשתקמיל
 למלאות חעשף קיבול דבית חהוס, *מדסחרץ
 דהכא, חטסקנא נגד והוא קיבול ביתל,*
 שפוה הכא דמסקינן דחא לחלק ליונראח
 עופר והוא טה18ה לח דעדחן מחו*קיכול
 פסולה בלא'ח בחחץ נתמלשה יבר דאםלמלאות
 דלא דטהרי אלא חוא מתית ד5לי חחץמ*ום
 קיבול דשטיה דמסקינן חוא ובוה עדייןמלאוה
 *ל בטבעו-ו אבל לקבל, עדין דעומרוה5יע

 לי שנראהמה
 אמרען דלא 5י אילו ד'ח בצף בהתי י44דף

 בס" הפ-4ש והקשח להחמירלבור
 חלכות *אני דמשני ו יח דף סלקמןתק,ב
 חל4ל לבור נימא דלא להו גיירי דהייטומאה
 להומרא, דה1ה משום לבור אפרינן לאמ*"ח
 שם דואלות במתני' דמבואר מ*ום דיילת,ל

 הותמח עם נתמלאח ש5בר ים דמץריאלפוג
 דאזלען משום חוא טומאה מקבלת דל4שואא
 חהוחפ בהר ולא עץ *ל שחיא חטבעתבתר
 קיבול בית חוה דלא חהוס' 5י *שירובזח
 לקיבול. עור עופדת ואינח נתמלואו ש5ברכען
 סח. סנהררין מר*'י 5אן חת84י דהק*1והא
 *פיר וסהוקמ נתמלאח *5בר לח פוקוםולא

 *כ,*ם ר*"י סדברי חוא דהקושוא חל דר4א,כהכסים
 דקכו*

 בהוין מלף לטה18ת נעשית
 יפיר. יהק*1 עדתן נתמלוי דלאפשפע

 את עירב מלפעלן רגלו נתן דאם מ'אפ'י
 ה"ל לבדו וא'2 רגלו הנותן גם תטמאחטופ4ה
 ועי' רגלו חנותן יט5א ולא מעיקראיסה4ם
 לקולא לבור ג"כ לה מ*5הת הף5 וםבר4ע
 לה, גפירי דהשהא אהףתי *4ףה משניומ*'ח

פה



 ן 4ן5סאשת י ע ט5*6
 14יטה"י סננ1ן להשב לי שירא"מה

 שיש ארו "ל 5נסרץ טכיה ת'ש דב יץדף
 לפ"ר בשלפא כוי שסולח ריח ר'גהן

 כשרה פשא אמוח 5ה חצד פן בץ באפצעבין
 בהדש חגמוש ספרש לא ראפאי לריק י"כה

 אלא יה ה!ור פן בין דאמר לרבב"לפא
 כפו בשרה אסחי בד באמצע דאטרלשמ4אל
 בגסהש בסכ5ה רפהרי דהנא פשום ה"ללעיל,

 רפחגי' ר"י אפ" חאנו פסולא ור"א ר'"ל
 רב דה4ש כרב לאוקפא א"א ובוח יהרלעיל
 ר'י פליגי ד' בהן שיש רבגסר-ם לעילייל
 והאגן ל8'ר בשלסא הגס' פקשה 01שיחור*ם
 באיצע רבין סרב זה *גע דיס15י חהרס'ר

 אמוהנ בארבע 4צד סןבץ

 רש44 על "שפ-ג קר להשב לי שנראה8

 בראש ט' סכתו העושח בפחמ' כ"בדף
 הרן כ"רא חגפל ע"ג אוחאילן

 עבר דאם ז*ל רש.י וכתב ביףסי לחעו4ן
 בארח והפפ.ג חובתה הץ יצא 5עיסועלח
 בע5ירה ואפי' פצחב*ע דהוה חקשח וט'8.חסי'

 בלולב חובתויזשפרען יוצאהץררבגןגאכאיע
 מצהב,ע. פ"ום שגי בץ"ס גם יתאחגוולדאעו

 ב"בת קריעח לעגץ אירושלטי "ל עפ"פ1ייל
 ב"בת דהקורע ""פ סיי יר*ר בשר1פ1בא

 גוולח למצח רטי ולא קל*עה חובת הץיצא
 ברפ עבירה מפא 8וא רתפן פצהב*עדהוה
 חאיסור ח5א ח,ג א"ס גרים, קא יוסאחכא
 אלא חסוכה "ל מ1פה אעו טולן עייןחמן
 פצחביע. אפריגן לא ובזה מיום קהושתמחסת

 איתך סצש" בעל וקושש רשיי תרי י"שנ * "נראסה
 בשבהא עמלו הת כי יבר*ח ה" כ'הדף

 גני חת גלותח ריזו לבירריגלא
 אנן פצוה שלוחי אגן אמרו רסוראארקהא
 "באגו אגן מצוה "להד ושירש,יוטשרים,
 גלוהא, ריזו 8ני ולחקביל חררשיץלשפוע
 פני לחקביל פעפים "גי חכא רשא רכ,חא
 סי , י דף ולעיל הררוח ולשיוע גלוהאריזו
 טע רסוכה סשום "ל רבה פני לחקבילרק
 רסורא ארקתא פדגני לתחום ועו דיהושדהי'
 ן 15 לקפן דודתא לפיים א,ס 55יהם גניולא

 ואתי *תיל רלא פביתו רועק דהוה חיסארוי
 אי8 ברגל, רבו פני לחק5יל רשאי חעבעפיה
 גלותא ריזו 8גי לאקביל ורבריח ר'ח חלטאיך

 הררשה ל"פוע חסעח עור כאן רשיי י'ופש-ת

 רפ1תך י*ל 1בזח ת'תי פצ1ת ג'8 רחייוחאגי
 ואתי אדל רלא הי5א אף רג1 פנילהקגיל
 חטעם רק רש"י ס' לא לעיל אבלביופיהי
 "ם דאיתא מש4כם רבו שני לחקבילרפצוו-ז
 ריזו לבי ,איקלעף וריר"ח ריח בג8'חלשץ
 להקביל סביחם 5תהלא הל5ו דלא ה*לגלוהא
 בדרך או שאי פקרה עפ,י רק רבםפמ

 אצן-( ביהס לאתעכב להם4אירע
 גלוהא ריי

 לעיל איתן סצפה 5הגההע 431 "פיר,תיוש5
 פצ11-ן משום פושר דאנאשי שחקשא י ירף

 קבלח פד5רי אלא דאעו ברגל רג1 8ניק5לת
 י*ל הנ"ל ולפי בשהווראתא חיא פוכהופצות

 ררבו. ת'ת סצווץ ג'סח4עא

 ת,ש לטי שפך טי יש איבעיא כ"פדף
 פני על קיהע רבו לו שמךרחגיא

 על נהגאל 5קרקתי'
 חרא"י

 ילאיזה שהקשו
 ה-י עפע ות" 1הרףף הרא"ש ואת 58י4שיין
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ק8א ן רץבטבח י ע טנ

 בסובה. להתעכב לו אסור דהא לפנותסחעב קיתון ששפך כרבו דא"נ בה9סטח-ץ,ורשב*א
 דאיט כתיב לח שלשגינו הר459א בדף,אטגם ולי9ב עצסו על לתחסיר רשאי אין מעבד.ע*8

 עלט הווב הרן 8" לושתין לו דאין רקרשאי קשדש אסנם ע%.ש. גש15ש כשירדובסובה
 עיי*ש, לצאת וסותר יותר שםלהתעכב כה לפנות סותר סאיסתי מסשנמ ל9ט'לפייז
 ג*ש.ולפי'ז מאיסתי דברי ילפי קיתט' לו ושפך 5ףלעבד

 הו"ש'ש קי לייש5 לי שנראה8ה

 119ת הסשסרות שכל סנין ת.י נ*ה:.דף

 ב89ר אף יו' ת'ל מרגליםבאיסרי
 אסרתי לא 9עריך סאחד ת-ל כן משנמ.יסות
 אחד. בשעד נכנסין ישראל  שכל ב9עחאלא
 ת*ל הפנים בלחם שותן מסשסרות שכל6גע
 ברגל ד~יגל סחסת 9לא מכחות אף יכול'יו'

 מאכווש על ססכריו לבית,ל
 לזואי מסיעוט השתא דל,ל בחרש'שידהקשה

 ת'רן *עריך דמיותר 6קרא מ9נמיסווה

  עי4ש, ציב ותירתץ מאגות על ס6כרעסלבד
 חש קרא חד רק נכתב לא 1(מ די*לת"ל

 מובוד-ש אבל מ9נמ י6ות אשאר ליהסוקמינן
 יעי'פ כיט חרגל סחמת שלא ברגלחבאות
 וסשימ 5ו 119ת הכמנים כל ית4ש ברגלבאות
 מבאדת חובות אף לסעם כתוביפ ב'צריך

 הרגל. סמטת שלאברגל

 מ.שללע
 ת 1 מ כ סדה

 מלצר זלמןאיםר
 סלהנש ור*ם4ביד

 מכללי מסוסר וראש להישיבה ראשיר*מ
 ת-ו בירושלים הייובם."עץ

 מכמן נטע נתן מו-מ מסנחז חגאק חרב מכבי מנדפסים חגליתיםר"יתי
 חדרשש עהי ראתח יקר כי חזטץ חש*ש פסכתות על חלכות חדרטי וצ-ל קוייצי
 בעמ"ב חזדשם לטבץ, נכחזים כולם ישרו4 ובמבוש נכת41 בחכבת נאמרים0ציעט
 וקבע א"מווע וערהש חיתח כי בעיי נראח מיקר-ם שכחררשיו אלא בטסחר,עומק
 כיעחק הא חר שויש כאברחם יא חדי כםאםר טעא פרנסהוי שםםן אף ארעיוטסחה
 לעבית סהבית ילכת חיא חשרח חר עמן כי בית שקחי כיעקב איא שדמ,שקוש
 ביוע. בתך טפלים וק מעהם דענוי יעטדו4 לתטזז קטע ביהו קכע יעקב אכלמי
 טחח וכי תתוהח אהבר חגאק היכ טהלאדן וועי יהדי של פעלו להוקי יאי סאדוטמ

 לחהניא הקיטן בעאם אביו את לוכות שליפ*א זייציק מכמן חערץנפתלי
 חכהמ בזמ העגי ביהש4 אי כרכח יביאו הוח*ק טוקיי ובוראי הדהטט את עהםיאו
 יעבכ'א. ירושלם פעח.ק חוצ'מ מ,א בי אדר י'נ היערח.לכבור

-
 מלצד ולמן ציסרנשט

 הפי. 5ישש 5מק"שו אלו הסנ6ות י5ח נעתקי ב8הש*



 ר ש כ ם. ם ח נם
 ת'1 ירושליםח1רק

 ים"ג כף כתר שנת לעומר, סויגניה,
 אגשך מרב כבוד של ה1וט שש נתן נטעי מספר של ממודפסים מגליונות עלעברתי
 8"8 אב, יככל בו 1וקר, ידמץ אשר וצ"ל, ייטחוק הצוק נטע םזן סרמ מסנוא ו5ראמשרסם

 - ב1צצה"ב אינעס, ס רשס ד1ר רב ש*ס"א, ייטציק נפתלי סוה"ר הנעלמ 8גא11מרב
 ז'4 מפחבר יגע פרה הרבמ רבו4 במריטת התלסוד בים דאוריחא רף מפגלים וסועיליםסובים הרהשהצי הרנה דל ממהבר ארב בדבוי סצאתי בדשס, חפפר את וקבע דל אביו רצה אתקטם
 86 בעתם ודברים כמלאטנ הראשתים רבאיט רברי את ~באר למבע מצלימ בקץ ה'ואפץ

 נפרץ,- הזץ אינו 511קות, עיון ב התורמ ליסוד לדאבוננו אשר אלמ ביסיט מם,סובים
 בתומ"ק, א"1 מסיגשים מבונים, מת"מ ירי את למזק עליגוסצומ
 דור בגל מתיה אלמ סצפתי41 ולמשוף סתמוסותי8 סנינים לרלות והטסקים מתלסוד ביםלשוס
 זה ועל סעי. מר יר דור סהור לנו הססורא שבעל-פה, מתורא רגל את הנושאים הפה הפודור
 סמ *אפילו : ה-ב פ-ב פאמ בירושלסי מדלטוט

  שתלב1ק-

 כבר 5ר )לחדש( להורות עתיר ותיק
 תלמהרי-דטזכיויגצ וגל בסיני, לסשח נאבוו שבעל-פמ מתורמ יסחץת כי ססינה לסשמנאסר
 אשר השטע לפי אהד כל ולמסביר, להבין וסתעסקים ומפרשים סבארים רק הם מדורותבגל
 : פ"1 פסהים בירושלמי אסרו ז8 ועל 1שבעל-פ41 שבכהב מתורמ יסויי עקרי את י,מננו
 - והתפתהותם השתלשלותם בכל ההדחים כל בי תוראי. איגמ בית-אב למ שאין תורא*כל
 קדושה ה1במ שלהם. ביתיחאב ההו לסש41 שנאפיו הסמ, שבע-פ מתורמ עיקרי ושרשםיסודם
 31ר קא משמים סן אשר סדיליח למוסיף רוהוי כשרון כ6דת אחד כל בר-אורין, כל עלסוטלת

 מתור41 הוכל של מכנין ש -*ה
 שם תתן אהורמ, ולבבוד לשם-שסים בזח עשמ אשר הנ"ל חרב ידידי של היותה~שמ

 בישרא* מפיומ לסשן מזה מהך הספר את לאור בוצציא1 זיל, הגאון אבט ישכבי ליקרא1!כר
 ביתס, תוך אל הכהן ברכת ב"ביאם סובמ לו יכירו חתורא שמביוכל

 מת1רמ לכב1רמיותב

- -
 כשר ם. מנחם

 : זה ספר להרפכוע והתורמים החותמששמות
 אישווא מארנעסדעס
 יעקב אל בית מכנסתבית

 פערבמ, חמשירחוב

 ישראל בני מינסתבית
 פורדצנ ששירמוב

 שערסאןאבא
 קרעפער אבאחברהם
 רייסמאיר
 לאפפיןפשמ
 לאפפיןראובן

 אדלערזלסן
 משכלפשה
 גרץשסואל
 גריןפשח
 ליפטאן יצהקאוים
 גארסיקיוסף
 אליבערנתן

 אליבערפאהו

 מססחן1לש
 באססאןשלט
 בארנעטדוב
 מוועהץמלל

 מורטיץבניסע
 מורוויויהודח
 חורוויורוד

 מורוויושלסה
 ארינסאהןפרו
 שו.ב דווארסקי סאירמהיה
 שרב ראפפארסישראל

 נחיינשםוץ שםההחמום
 שו*ב בוסענסקי שסהאוחמ1ם

 מחןגא*



 דיייירסחחןפרים
 דצגערושן יצחקשפדאל
 בעקערמאןיוסף
 פיללערגרשון
 פרירמאן יוסףפאיר
 פעגערושנפתלי
 קארדאןואב

 גריקשלסח
 גורמאןאפהש
 אבר8סאהן איהקיצהק
 בוקיהערי
 החבינבערגמשח
 חאכינבערגסאיר
 חאכינבערגבען
 חאכינבערגפאקס
 דואזעףאייב
 יואועףסעם
 דויקאבסאחןנח
 תפארת-ישרוא חכנסתגית
 גראובארט דוררבי
 עדגערחון
 לעוויסיעקב

זאקס,,

 גינצבורגחער
 פענדילסאהןאי4דאר
סענדערס

 גיגצבורג אחרןפשח
 געצבורגליב

 בארעש8ייןישראל
 ברארערסאיורעלי

 ויטאמערסקיחון
 כהןיחורה
 כחןצבי

ברירע
פראם

יפיהמאן
 ראבעסאהןסעם

 ראבעסאהןאזיראר

 ילבערפאןאקהיעעי
 חיתירסאחןאהרן
 דףוהדסאחןחערי

 לאפפץ וגגרינבערג
 בארינש8אןפענדל
 גאלדמאןחערי

לייזעראתיץ
 פאליןיעקב
 בלחטקיאהראן

 צאפפאןפלכה אי ג*פת לוכרפאלינצקי
 צא8פחןדזא
 כהןלחה
 קפלחןיסף
 לעהץחערי
 כהןסי,של
קרילאף
 ליעוויטטשה

 דובחנסקיאזידאר
 ליעויטסעם
 פענטושדזא
 ציאןוף4
 פיןדש

 יחץ ענד גארסירחפיאל
 לחועיאוףו עגדפרוס
 דריקאבסחןדזא
 שערמאןועליג
פארש
 4יןמויר

לוירטשס
 יע ההםשפואל
 ו*ע ישקבישראל
 מארקמאן ליבאףח
 יאראסלאת5קיפיבל
 מיללשרפשח
 פיללערקלמן
 פיללשרנח

 4בה
 מאניעססשכם מ=*טי

 אשינהייםואב
 א8ענהייםסעם
 פאצסערלהף

 ששדילמחןשמואל
י פשרילפאןפ-דכי י  
( ראזיגבוםנפתלי " 4  
 ואמנבערגמזכ*
 ריססעןאהרן
 סנלבאנש
 סמאולסאהןסעם
 פמאלסההם
 ספאלסיצחק
 סאראקיןיואל
 סובאטניקהשרר*
 סא'פאןדיים
 טאיבעסחיים
 סאיבעסלו!ר
% והמקההם  

% והגיקשליצור  

 תמתנחום
 פהבעס'עקב
 8רבעסוליעזר
 טיגד יצחקנבי
 קרעמער~אי
 שידשרץישאל

עהקפרימאן
 סגלידדאר
 קםלאןחטץ
 קפלחןוכנא

דליחשחכעט
 ראיצשטייןומואל
 יופשראתסקי ואבשףר
 יאלינסשיצהק
 לאק,יוסקיוב
 טיבשסושק
 זילמנרחע גתןרהמ



 כחןימק
_ בראדערסבארנעס
 בראדערס חיניק
 גאלרינסאהןיושקאל
 גאלרינסאחןמחיר
 גינצבורגטעך
 כהןחיימאן
מיוסץ
 מיאיןאזיהאר
 באיינוט9ןאלבערס
 קלהסאן*ב
 קאפלאן*אי
 רובינסאהןסשה
 רובעסאהן ליב5שה

 פליישסאןיאקטער
 ויעבערסילטאן
 מיללערובתי
 גארסראובן
 גינזבורגחערי
 לעעראיב

-
 גלאוערסשח
 גלאזעריהורה
 זארנאתחערי
 לעחין יעקבאברהם
 גאלרבערג איזיקיצחק
 קרעסער ה. כהןסעם

 בערפאןאברהם
 רו55יסאחןשפשל
 טיבעםאליעזר
 גינזבורג.יעקב
 ראביגאויו מאיריצחק פעסטעפעליפענדל
 דיצ'קשסואל
 זהציקאלוהו
 ראבינאהיוש5וחל
 רחבינאה*וראובן י"ש
 ו9ציקראובן

 קשהוזאב
רשדבפעלד
גטיאנס
 קאפלאןלואי
 ו"צק אליסלךרבי

דודרוק
 פישקץאיסאק
 זוקטשף
 ויינבערגסיכל
  והנקאייוד1ח
 בלאטקיהערי

אפומנא
 *1-ב כהן צקבן
 ריעדפאןישל

בהץדא
מארשילטאן

 קוטצספאןי01ף
גערהיו
 ועדמאןדוב
 ראתנעריצהק

 5עיסאפפיניאפאליס

 לעתץ יצהק שלסהחרב
 היימשן צבי רובהרב
 שהב ראנינאהץויים
 *י-ב ראיעןמזוח

 סיללער אבאאברוש
 גענלערולמח
 סענרלער*פעיה
 ראוענשטהן דוב*4ש
 כהן שאהר זעליגאור

 צנדו נ*8תלויר
 ז,ל כהןיאףצבי

 סע"סאפיספפאול
 חוהייו יוב טסףחרב
 פאי*פו היש *סעתהרג

 לעתץ אשר "%%ב
 דוא.ספ*

 וויסקאנסיןסופיריור
 אה*ם אגודת הכגסתבית
 8יעטהרג
 לוריא אהרןצבי
 קעראן*לום
 בעוקשטוין יאףאלטט
 הינוט9ן יהוההזלמן

 קיינער צבישמוחל
 ק9נערש8תול
 אבערבוקישראל
 צוקערופשל
 ק9נער שאולברוך
 רובגיקאהרן
 בירגערמשה

 ארינאוהץיהוקאל
 מילעהיו שאולברזך
 פאפקין*8של
 קהוער משהדוד

 גאלרבערגטעדה
 הכנסתסאירטרבית
 קאטץזתדל
 העריסכצלשל
 ברשרערססיואי
 אנשילטפף
 אהערטקקורה

 שוערבוקאברהם

י 1


