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כשהאיסוראלא"במלןאינומתיריןלושיששדבראמרוולאי"נתבמלשכברלאחר
.לנתערבכ"ואחמתיריןלושישדברשםעליווחלן"מתחלהבעין

לשתות"מותריביוםבובייןונתבקעובשבת11בגיגיתשלימיםענביםנתנואםואפילו
כדיבשבתבייןשלמיםענביםליחןאמורלכתחלהאבלה~ממעםמהגיגיתיין

אמורמקוםמכלממשבידיומוחסשאינוואףמחימהאיסורמשוםיינםורובשיתבקעו

:]למופריםמדברי

ולשתותבשבתמהםלמשוךמותרתמדלעשותמיםעליהםשנתןוזגיםחרצניםוו
נתרסקשכברכיוןלשתותולנמותרמאליווזבמתמצהוהייןמיםנתןלאואפילו

:יומתמנענד

עין)לתקןכדי,תבשיליבהשיש]הקדרהללתוךענביםשלאשכוללמחוםמותרן
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נג"ושמאמעץתכה" לעניןר"מבתצח'.םילקמןט".מ.ש"מל'לעכ"משא
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לאשמעולםין.כן'ר'מתלושישדברכאןדניןן' ,איסורשםי'עלנקרא
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,שםז-שעב

.ג"מע"שי,שםג-סת,ם'מנ'בםרבג"מהתרותהסרךעג מ.כתבה"רשםי"בעד

מפרגםוראה,ו"מקא" .שםהתרימה

,ר"מע"ושיסיר.ב,]קםשתואלאמרהרה.רבעה "יןעו
,שםע"ישוטור.לחיךה"דשם' _נוםפתאפשריתהיבאמ"מיישם.ב"מעז

,שם,ע"שו,שםרשייעת לעגםיראה,שםע"ושומור,שם%געט

קנה"מל' ,א"מחקה"םלקמן.(אתי.צ.לת.מתה)מ"מ,מה

ק"מכי,'.םהשלחןברי.מ"מקנח"מידידתהלהיראה מ,כ
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ררךעושהשאצי .'ד'איתם'מאירו"פמכהלכהשבתוראה.'כופריקתו

,צ"מהלקםושבליאבלה"דשםי-רשמשתנותפב בשבליכתובה"די-בעיין
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במימיהםהמאכללמכלכדיאלאכוחמןאינואםמקוםמכלמימיהםלצורךלכחמן

שבשעתמפנילתוכושכוחמןהכליבתוךאוכלשםשאיןפ"אע"מותריזההרי
לכחמןכללדרךשאיןמשקהתלשםולאהאוכללמתקשכוחמןהכליודעיםכחימתן

:משקהלשם

לאכילהראויםשאינןפירותאבללאכילההראוייםבפירותאמוריםדבריםבמהח
ראוישאינופרישכשכוחה]האוכלימןלתוךאפילו"הכלןלדברי'לכחמןאכזר
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"מל'לע.ב,לוברכיתגםוראה,ז"רמקא-בתת-ומ

.ז"םא"רמ.סיר.שם'מררכק המורכמשמלתקא

"פ.ה.פלקלנםיראה.1המ1ר' .ב.פכשש
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.בפתרנרגלים1'ה'שר;:שםולעיל.שםא,תקג .ןההערה1.פמכהלכהשבתראהקד

;.ש1.שם1.סת]שהנבאדת,]י,הךןטם'במורקח מש.שם.ב

.שאשר' .א.פלקלהראשונהרעהקו
.ר.התוכןרבינוש.שה.רי.]ישם1.סתמשמענתקו ברנראה.ית),האקןתשתיות,

ק.פקכ1"פהשלהן' .שהערהשםכהלכהשבת.כר

.ה.פקן.סקח פכבכללבתשובהש,ךאקט

ה.פרי.]הנבא.ב"
רשמל'אנלוראה.א.פל'רלעהראשונהרעהקי .1אותם'א1ר'ב1.פמכהלכהשבת.ל.פק

.שםשסהרעהקיא .א.פקפוףא,תקיב
ר.בהורה'ר.הבשםן"פהלקם'שבלראהקיץ .בהובא.בנשך

.1כת1בה.ר'
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לשתותמיםלתוךלכחמןנוהגיןאםואפילויז"אוכללצורךאלאמשקהישםמימיהן
.,ן"לבדןלשתותןדרךשאיןכיוןמותר
אטורמשקהלשםמימיהןלצורךפירותשארלכחומהאוכריםלדברימקוםומכל

שלאלפילשתותןמשקיןשאראומיםלתוךפירותשאראולימוניםבשבתלכחומ
:~ן"למשקההבאולאכאוכלהואלאוכלהבאמשקהאלאאמרו

שארוכןמלחבמיאו"י"וחומץין"במלחהכבושיםאבלחדשיםבלימוניםה~יכליא
מימיהןלצורךלכחמןהכללדבריאכזר]"השלקותוכןין"הכבושיםוירקותפירות

כללצריךשאינוכיוןמפרק.נאיןשאן"]"כךי"עלאכילהלתקנםגלפןלצירךאלא
]]"מימיהןדהיינוהמתפרקלדבר
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ל;צ" '.פה.א1הבשםדפנת;.ב..פשלגההלה.אוראה.פוכר אנל.נ,פפה

.9",;טצה'תהעוב.לפיק(רש)מל' .ה.פקפוףא,תקיז
.1.פע.בש1הנהה.כביטיםה.רא,קמה"רשראהקיר קיט

.שם;.1ש1מ1ד.ב,ומזעזאי .שם;.וטומור.שםשמואלקב
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.נ-צאותם'א1ר'ב1.פמכהלכה פב.פכש.בראהכא.(א,פא)רצף.שםשמגאלקבן

" .1במ1יג
."הפפוףה.בבהנבא,למני1'ביגה1תל.ישיאהקבד .מ.פקפוףא.מ
.כבשיםה.רשם'.רשיאהקבה

ג

~

א-נחת-וב.'האה"דא,וזןמתוכות'בתוס'"רננ מסלעילגםוראהל,מקרב

,א"דא"ובקי1"1קנח' הערהשםכהלכהשבת.ג,ם,ד,נםצ"ש.הידישיראה

א"ככם"רמב.שםש"רא,שםרצף,שםשמואלקבו.מי

,שםע"ושיתיר,ג"הי ,ב,ם;ג,נחצ"צ'חדישיראה,ומקרבמ"מקא-מקבת

,א'איתשםם'אור'בכהלכהשבת ,שםא"מראהקבס

.א"מלעיל.ראשונהדעהקל 'ורבה"רא,קמה'תוס,(ב,ם)ן-ריללא

תיר.יחנן' ,מץע"ישו

,ג"ושי"מלללראהקלב קלג

,שםע"שי ג.אותביאוריםו"פמכמלכהשבתוראה.ומעיף%ק
ךתכה"ד

"
,ידיאית סיק-סחבשםי"מקא"מקלה

.(רפבך))רפא' ,שםא-עקלו

.ח"מע"שי,א,קמהשםאצייעלז ז-שקלח

,ה"מקמל
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לשברםדהינום7ת'בידאותם17ןלרכקאכזרבהםכיוצאוכלוהברדשלג"מז
מיםשבוראלמלאכהשדומהמשום]מימיהן7תשרובו'כד"דקות7תלחתיכות

נימוחיםוהםלצננו'כדהחמהבימותמיםאויןשלכוכלתוךהואנותןאבלהללויתי
שאיןבמקום]המדורה7תכנגדאובחמהלהניחםמותרוכןחושש7תזואינומאליהם

.מאליהםשםנפשריםוהם,בוזתכולדתהידשתהאעדשםלהתחמםכולים'
אלאלבדובעיןאינושהנימוחהכוכלתוךליחןאלאהתירושלא"אומרים7ויש

אפילואכורלבדובעיןהואכשהנימוחאבל"שבכוכ7תבמיםאובתןמעורב
.]7ח"ש"בםשנתבארממעםעבד7תן'בד

:להחמירן'נוהגשלכתחלהאלאהראשונהככבראשהעיקר")ש70נתבארוכבר

חתיכהלשבורמותראבלמימיושרובובשביללרכקכשמחכויןאלאאכרולאיז
])7כלוםחשובואינוהואמועםשדבר1ה'ר'עלמיםקצתנובו'אםאפלוממנו

ואינן)])לאיבודיהולכיםשהםועודז)רישיה7ק'פכואינונ)לכך7מחכויןשאינוועוד
ילבןלאינידהילךהנמחמהמשקהשאיןלמשקיםם'העימדשריהלמחימהכללדימין
:("1ה7'מפנ1העלכלללג1וראין

ומשום")ב1ה7מיםבוראאינו'שהר"ו7'מתחתמיםלימולהקרחלשברמותריח
קתו'ופכבשבירתואין'כלשאינותלושדברשכלכללדןאיכזראיןהקרחשבירת
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.רים'המנג קמג
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ח'שמ4ל'דלע'האיכדעה.ן.מרמקאיןהל"די-ב .ו-ח"מכ

מתערבשהיא:ו"מבשיח"םלללגםראהקמח שבכיםבייןומתבטל

,ט"מילקמןיראה.בעיןואיני .ם.ד.בלרסקאפילמיתדלבדובלןשכשאציאימריםשיש

א"מ.התרימהמפרבדעתשםן"הרמשמעותקמט וםד"מך

.ב"מקמח.ש" ם'-העימרות'מפבשבתשזבימשקיןכמי:כהסלףקנ

.רית'הפיסחיט.שמא.גזרהכישיםמ.שאמיר1'לכה2ק מעלגא

בכקים-לממקישלכתחילהואפילו:ישם,בזף' ראשונהמבראא.שה)האחרונהמבראעלהצירך

.(כאן

,מרמקיןן'אה"די-1תגב .ו"מקז"ש,ג"מלבהם,שם."בלגג

שבתוראה.שםי"הבמשמעותוכיה,שםלבושתגד כהלכה

,'איתפקי לדעה)במימגרכ"מלקמן.וראה.שםו"ט.שםי"בקנה

כמו)לאיבידהולךלי'אפשאמיר(מיקדלקמן'הא אפילושאמור

לדעה.דמירכאןכ"משאלבריילבעיףאיני 'בעכשאצוהמתרת)ט"במי'הב

"
,(לאיבידכישיהילךוגם ,ו"מקלדודתהלהליראה

.טרם'ואנה"דיאיתי"פכהלכהשבתראהקנו "מומה-אביקנז

ע"ישוטיר.שלארמזמרדכי,רט' ,'"מ

,ה"מק"מקנח ,שםמץקנט

.ז'ש'"מום'"בהובא,תרצארכהמצהתתלמיקט מלקמןגםיראה,ו"מטיסיףב".םקשיא

מפזשם" .במיסר

,י"מקמא-מקריב .א"המבדעתד"מקכשבתתימפתקסיג

,ב"מע"שו.רלה"םהתרומהסרךבשםתירעתיד מלקמןגםיראה
דעה'"םשכי"ם.ב"מישכנ" .ראשינה

.ט"מקץ'ט.שםהתדומהמפרבשםטירקהוה מלקמןגםיראהקסג

.שםשכו" .מקפדקכז"מהשלחן'ברראהקסז

.שם,-שקפח



שכשבתהלכותתקנו

שישבמיםכללידיולימולשלאצריך7לובחורףבידיוישפשפנושלאובלבדן"מאליו7

ביןידחקםשלאינהרימולואםמהמלחלהתרסקקליםשהמה"ברדהאושלגבהם
.בידיםמרסקיהאשלא]ידיו7ל
אפילואחר7לזבדברמתערבאלאלבדובעיןאינושהנימוחשכל)אומרים7לויש

שלגבהםשישבמיםולשפשפםידיולימולמותרולכןמותרבידיםוממחהומרסקו
שעלבמיםמתערביםשהםכיוןבידיואותםוממחהשמרסקםפ"אע"מלחשאווברד
שלכוםלתוךונבנמחהשיהאוברדשלגחתיכותבידיםלרסקאפילומותרוכן,ידיו7ל

פירותימחומשמאגורהמשוםהואבידיםהריסוקאיסורשמעםמפני7טמיםאון" למשקין7להעומדים
מתערבשהואוכיוןעומדים7לןהןלמימיהןוהברדשהשלגלפי" למחימתדומהשאינולפי]גזרוןלאאחרבדבר

שהמשקהלמשקיןהעומדים"]פירותי
.לבדובעיןהואהנמחמ

:]]הראשונה7כמבראלהחמירויש

'והרי],השלגממוחהשתן'"ע'כנשלגמיםלהמיל)],מהרשהיהמיש'ולפיכךב

~
בעיןהנימוחשאיןפ"אע,]הראשונה7מבראלפישאמור"]בידים7כממחהוה
יהאשלאאפשרכי"]ברגליו7שלגלדרוםמותראבל(~]לאיבוד7הולךהואוגם)לבדו
ומותרהואהתכויןשאינודברונמםנמחההואאםאףולכןכךידיעלונמםנמחה

.ן]רישיה7פסיקשאינוכיון
מותרוכןמותרשםהשלגנימםובודאילחיםהמנעליםשאפילושאומרהמיויש

כלכיהחורףנימנהנולסהראפשרשאידברשהיאמפס"נשלגהרגליםמילהמל
]'7כללחכמיםבוגזרולאולכןשלגמלאההארץ

:()'בקל7ליזהרשאפשרבמקוםלהחמירומזב)

,'במים7יתלכלךשמאלכמותה"'מים7שלחביתפיעלמודרמילפרוםאמורא:כ
מפנימותרעליהלפרוסהעשויבגדאבל"'מלבן7משוםויתחייבלמחמו7ןןויבא

.ד"מיע"ישובטורהיבאש-ראקפג ,מקנזא"מ,תירקפד

.שםא-חקפה לעקפו

.ט"מיל' תהלהגםוראה,ז"'םל'כדלע('הבעה'לד)שמותרקפו

,ו"מלטלרוד מ;.,ש.ש.רא,ם.מהרבשםמנדקפח

.נ.' ,א".םלביש.ש"הראבשםסירקפט

.מה"מץ"תישיב.מ.חהרבשםשםע"ישוטורקצא ,מקרא.ז-ש.קצב

ש"ומה"רח-יב,לטוראירי.בבל-רשזנתמןקצג יאדונ

מציהנרפוקשבתממכתה-ותל,'אב' ,ה"מקזוטאה.אל,במיפו

.מטייע"ושוטור,ו"הטב"פכם"רמב.א,מחרנהד.קצ :ן-רי).שםם"רמב.עצרדקאה"דשםי"רשקצה

המיחהה"די.],(ג,גצי1"'הב"נ[)"'ר] .א,ליצה]קצו

.שםם"רמב,שםבעה,שםשבתקצז .םכדלעילקצת
.נ"ישי"מבשא'

.שרגי-סוסא-תיין~תסיט .לדהר:ל.צ,אקע

.א"'םע"ישוטור,ד"מופ'ותוס.ש-ראקעא .שםע"שו,שםירוחםהינוקעב

התוספתאבשתר"מופשםן-ידא"ורשבן"רמםקעג .מיהרשם

.בדעתםמרמקיןן.אה"די"בבוגד ,ז"מקטא"מקעה

,שםא"הסמשמשתקעו .בעימםג"מקיא"מ.שםן"ורא"ירשבן"רמבקעו

.שםמ-בםכמובאהרגא"פכם-הגתןמשמעיתכפלח .ד"מופשםן-ידא-]רש

שםשכו"מלקמןגםוראה,שםן"יררשביאכשלט .השניהבדעה

,שםא"מקפ ,שםא"רשבראהקפא

"סע-וצווטורכ"מלקאןהאחרוניםמשטותקפב "סא-ורםכ"מכשסח

לשי~עיין'"םנו~ "ם,שםשכי"מלקמןגםיראה.גאותהפרקהגבורים
,אאיתם'איר.בז"ככהלכהשבתיראה.שםשכח



תקנזשכשבתהלכות

לפרוםמותראבללכךימיוחדשהואכיוןמתלכלראםין"למחמועליוחושששאינו
בהרייכיוצאמשקיםושארשכראושמןשלאו]אדומי"ןי"שלחביתפיעלמודר
מלבןשאיןמפניךמותרעליולמננוכגוןביריםהללובמשקיןלכתחלהלשרותוואפילו
.בהםוכיוצא,לבןיויין]מימיאלא
איסורמשוםלמחמואמורמלבניןשאיןבמשקיןאפילושנשרהבגדמקוםומכל

שאינואלא~מפרקמשוםאמורהפירותשמחימתכמוהדשתולדתשהואמפרקיי
צריךאינואםאבלמהבגדיןהנמחמיןלמשקיןצריךכןאםאלא11מחימהעלחייב

שהדש'יכלללדישהדומה1האיןהבגדלנקותכדיאלאמוחסואינוהנמחמיןלמשקין
אלאהתורהמןאיסור11במחימהאיןלפיכךמהשבליםשמפרקלתבואהצריךהוא

."'ימופריםמדברי
ויתחייבימחומשמאגורהמשוםמלבניםשאיןבמשקיןבגדלשרותשלאגורולאולכן

כלללחושאין1ה.הנמחמיןלמשקיןצריךכןאםאלאחייבשאינוכיוןמפרקמשום

כללררךאין.כליםהשוניםשאינןמפניממתשימהמיהמשקיילצורךהכגדשימהומ
:]ייכןלעשות

ההידוקי"שענ'ימחימהלידייבאשמאמשקיןבושישפךבפימוכיןלהדוקאמור:כב

פסיקמקוםמכלין,מתכשאינוואף,הפךיןלתוךיייבמוכיןהבלועיןהמשקיןמחמו' 'הימבייהדקשמאכלללהדקאמרוולכןהיסבכשיהדקייןהואימותולארישיה

~:

מקנחיןאיןלאוואםבומקנחין"'בוישיאח1נועורשלאחינהביתלוישאםמפוגכג נויי

פמיקלכךמהכויןשאינוואף]1'אצנע1הניןנמחמהואנידו1~שכשא1ח" ]הנאיימותולארישיה

לקנחאפשראיאחיזהביתלוכשיששאף]]שאומרימידש" ואעפמחימהבלאכמפוג
נקראתאינהאחיזהביתי"עבאהשהמחימהשכיוןמותרכ"

לוכשאיןאבלמפרקיםמשוםבושאיןמצלוחיתמיםכמריקהואהריאלאמחימה

:אמדריכיירדאחיזהבמקוםבמחםשהואאחיזהבית

יראה.ג"מקכא"מ.שם1"ר,שםבמודריהיבאי-יריא םלקמןגם

ד"מכסוףלקמןוראה.א"ממשכה" ,.הבל"קיולא,ם'מיפר'מדבראףרין'מתשהם
,שםתןדסיריב סיר,א,קמאתנאריג

.ו"מטע"ושי .מקרחא"מ,תכהרמזשם'מרדכריר

,מבידלקמןיראה.שם'מררכרטן _שםתרמיזרמז

לעלואה,.א.מקא.,קיצן'סי]ל.לעתיש]לייןדיו סי

,ג"ימככ"ממוף_שב' ,עור.ה"ד'"ירשא,קמנמשנהלית

,ז"שע"ושיציר.שםמשנהריש "רשר3

,איןה"דשם' הולךמהמפיגהנמחמשהמשקהאף.שם'גבר3א

,(ד"מכלקמן)לאיביד ,מקישא"נמהכא.ו"הטב"פכבהשגותד-ראור3ב

,ג"מיט.ש'ומיא"מכל'כדלעבון'אמכבםומשיםר3ג .ז"'םמוףלבושוראה

אחתהמתלספוגם"אס:א"משלה'שלקמןראהרבד רבפסקלמחימהבולחוששאין

בנקוםה.ש' .דואתת

.שםע"ושוטור.שנא.מאה"די"ירששםרבהקשט .מל.לעגםיראה
.נ"ונט"מנשא' .לאה"דרשייראהר

,'קפי ,מקמץתקיסרא-מ,ומניןה"דשתבביצה'תוסרא

,ט"משםלקמןוראה ימדלע.מקידו"טרב
,נ"הנג"מימ.ש"מל' ,ג"וששםל'כדלערג

ט.ש"מל'יכדלע.ד,ם',מהת"לל-סם,שם'תוסרד ,ג"מי

לדורתהלהוראה.ט"מנשא'.מל.לעה"~ .צובעלעניןז"מקטסיףמ.ש'.ם תומרה

שב'מילזילוראה.א"מקישיט'מינויא.שם' ועיד.הלכלוךמקוםעלליתנםאמירפ"שעככ"מ

'מדברמיר.אהםלחמטנופתבנדכשמזהמיםשגם,שם ,(לכאןין.%ומ)ם.מיפר

.ר"מבלקמן.ג"'םט.ש'.םל'לעגםיראה,מקייבז-שרו בתיםת-ררז
.שםביצה'תוס..האה"רא,וכתיבות' היאט"שמ"מ.תכחרמזמרדכי,ד"מיפישבתרן

.מפרשיםקצתבשם ,שםמחיט,שםת"ווח

,שםן"ררט

לעיליראה.נח"מב"חזריעאירגםיראה,שםן"ררי .א"משא"מ



שכשבתהלכותתקנח

הברואמביבוכורכיןהייןבושמוציאין,]החביתישבדופן,]בנקבישמכניםיןברואכד
לפקוקאסורשבכביתהנקבבהופוקקיםח]פשתןישלנעורתאובגדייחתיכת

מפנימלבנימיןשאיןמשקיןשאראואדוםיןשלחביתהיאאפילובשבתיתבה

ואף]הואיןימותולארישיהופסיק"בנעורתיןהבלועיןמשקיןנםחטיןהפקיקהי"שע
.ייילמעלהש"כמיינמופריםמדבריאמורמקוםמכללאיבודהולכיןהנמחמיןשהמשקין

אלאמופריםמדבריאפילואיסוראיןלאיבודהולכיןשהמשקיןשכל"יןאומריםויש
שאיןכיוןמותררישיהפסיקשהואפ"אעלכךמכויןשאינוכלאבללםחומכשמחכוין
הפךבפימוכיןלהדקאסרוולאממנההנאהשוםלואיןשהריכלללונוחההמחימה

הפךלתוךמהמוכיןהנםחמיןשהמשקיןמפניאלא"לםחומימחכויןשאינופ"אע
הןהברואשסביבמהנעורתהנםחמיןמשקיןאבלן"ו~ממחימההנאהלושמגיע
.כלוםשלהנאהבהםלוואיןתחתיהםכליאיןאםלאיבודהולכין
פ"אע""בומקנחיןאיןאחינהביתלושאיןספוגשהריהראשונהכסבראוהעיקר
שאינו

מתכניי
.ייןלאיחודהולךמהכפתהנכההיהמשקהלריהוט

עליהםשלמדווישבשבתיתבנעורתלפקוקבדברהיתרנהגוהעולםמקוםומכל

~
שנםדמיןפ"אעלנעורתמגעתידואיןלנעורתחוץארוכהשהברואמכיון"כותית

שאף]האומריתלדבריאחינהביתלושישםפוגכמומותרהנעורתמןמשקים
כליישאםאףה~ולפימצלוחיתמיםכמריקשהואמפנימותרמשקהממנושהנםחמ

.מותריתוהנםחממשקהלקבלהברואתחת
כדיאיתי~הנרתחת'כליהיהשלאלהנהיגםש'לכן1'דנרעלהח1לקימשרנ11לש

שאינהאף"שנתבאריתהאחרונהסבראעלויסמכולאיבודילךהנםחמשהמשקה
לאיבודהולךשהמשקהכלבמתכויןלםחומאפילויתילגמרימתיריןשיש,יתמפניעיקר
.%וי~קולאכ"גלצרףכדילנעורתחוץארוכהתהאהברואוגם

יןהואאםאףהברואשםביבבגדובחתיכתבנעורתלחושאיןליבוןאיםורומשום)

חוששואינולכךעשוייןשהןמפנייתןמלבןשהואלבן
~

'מכישנתבארכמוכלליבון

:(משמרתלענין)מי"שי

ר'נלאהרימקלקללנגפהצריכהשאינהבמלאכה.שם'.הסווש'וכפא.פיע,".ו]ירנה פםשםן.ררנו

.ב.פכל';כרלריו.ה.'פ;.,ש.ר.' .הערןטם'בשםן.ר,רל.שם',ישרכז

.נ.פככללילריחכהגהת,)א'כר,מפה.רא,כהבכנרית'.רשרנח ריס.(שםמקבצתהששה
.'.רטם'בשם.]"תי .שםע.,ש.שםהם,ר',נ'רברם.המפרשיםבשם(א,פז)ר.'הב.'נהם,ר',נ'רברנט

.שם;.,ביטהנבא.(1,כס)לא"פ,])]רמא:הנלקיםש'טם'בה.'פלבוש

.נ.פכלעלהנבאר.ראברמב.תכהרמזשם'מורכ.'האה.רשם'פ,תרי .ב.פקכא,תומג.שם'פ,ת.אפזרה.רשם'.הס.ב,קיאשםה.רחיא
.שםע.,שרמך.ר.פיעה"פלעילנםראה,.שם'נמדלה ויו

.ב.'פקן.סומה.לאה.רא,קנ'מס.ימררשם.]"בתךהנבא..י .נ.פקכא,תרמו.שם;.,ביטשניהרעה.שםן,ך.א"פב.'פש,ךא
א.'המ.פמ.נמהנבאר.'פ,פשם".]ישרמזפקיקתתהת'כלשאם,:שםלילראה,.א.פקכא.מ לתנונףמסנההנפהמשהיןהנעזרת

כ"
.ת.רלרעתיער"פ.צ'הזה'הר,

.שםן.סרמח.כאסיףולד .א.פככרעילרמסה.רשםן.ר,שם'פ,בתהנבא.פבררך;עיזוריח
.נ'פרץרנ;.,בשראשונהרעה.,בשםמנר.שםש.רא,אבל פלשלראה,.שם

ה'ש'רק'פפלענן,ר.פשיר"



תקנםשכא-שכשבתהלכות
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