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ודאי ליסא ניה עשה דסוא כמו חולץ והתא קשיא זו על שלחן גדוליס
םם8םי שאו סל סנלק ניזלידע נזה״ל ורל לצאס א qלדעס רש׳׳׳ דמסרש
חקרי לב :
ר qייב נ »(0י 0קת־ם שש »״ל שעם ניעורו ונפי׳ שמ!ס דוקא לר
פראה ל״שנס נפשוע ופקדיסספס נסשו׳ שיא שיק ציו
יגמדס דש סושקיס כדי ־ שוג מצאסי נס״ס שי׳ מליד הקשה ק גם הוא
מקספק אליניה דייש כיש למכוס ולא ש״ל שיעול אכילס
»ןשי* סלקיס סדל וסי׳ כסידוצי וסנאני ע״כ לשור על הגליץ • וא״ב במיה א״כ ׳*ל הסיג אכילס מצה נכ״ש סג׳ ליה ולא נעי׳ סיס ד׳׳ל
שמאר כק ד תיי יע״א אלו נמ׳׳ש מצוס שריסס כו׳ ע״כ לק אליניה אכילה מצה לכלה וקרק מרמיק ליה ולא לכל אי׳ ׳עויס • וא״כ ייל סשוע
דיש** קאי ורנד׳ למעמיס הא ש״ל נימול לא משום הסקר סוא אלא לדיק דק״יל כל אכילה נסיה ונמצוס לא שגי נלא אכילה סיס )דיכו
סמסיה תלי קרא סשביסו סשבסס נלנ משמע א qשסוא נרשומו קודם לענץ לצאה ׳״ח דוקא כמו נאכילס אישיר למלקיה אנל ודאי גם בחצי
 jkאייזיו כיון שנמלו שת אימ שלו לאלסר מגזסיכ וא״ש דנרי הרמיא שיעור פה׳ דמיפק לא פסיק ביה ייח מצוה העועל עליו מ*מ קצה מצרה
לישיי מיסס  ycnaxbאץ מקיים מצוס שריסס נ ח ק שלו לק לא ינעלו עניד אפי׳ מראו׳ וכמו באכילה איסור חיש דעבד אי׳ דאד בעלמא ה>נןדם כפיל אמס נכון ומכל לסראוס סייול׳ זס לרנן הנאק כ״ ;
עבד מצוה בעלמא עדאו׳ לא מנעי׳ אי לדש יי״ח נכיש ודאי מדר׳ש
סכ״ד אוס״ג הדש״ס הק׳ ׳הודא אשאר
כשמע לדק למצות בעלמא אלא אפילו א׳ לריש בעי׳ אכילס כזיה ס״ט
משום דמדמי׳ ליה לכרס וקרק ולא לכל אישור׳ אבל לדבק דאץ חילוק
נין כיה וקרנן לשאר איסורים דלמיוב נעי׳ סיה נכ׳מ ולאי׳ דאו׳
שגי נכ״ש הסיג באכילה מצוה בכל חיש איכא מצוה דאו׳ בעלמא לאכלו
לבגוד י*נ ס ת oסיי qהגדול החכם השלם עדינו העצפי
והרנה מציגו כיוצא נזה שהוא מצוה דאו׳ בעלמא וליה ביה קיום ור׳ע
כק״ש מסד נפר אסעפס״ם ר׳ נק״ק ס״נ יע*א ■■
ואפמט ספה אפק קצהם נמפחוה שיח עיא לרי׳׳ו ודיל דאפילו מ ק
כגדפי קרסו נ ק מו מלאה קמרס משפק של צדיקים לזכר המקדש האיר מזרח מהיי משיק השיש קרא עד הביאכם וט׳ למצוס
מלס לו למשמיס לא שרס׳ לשום עיפ׳ ולני נו כל סימיס • הוכיח הסוק׳ נמכחוה ד qה׳ ע״נ יאפי׳ עשה ליכא אלא נמצוס בעלמא
פד זס י»דס עייפסי גו נאיזו מקומן של שנחים המגיע לכהניס ואמרה׳ נייפ כל הקינפוה וכו׳ מפחוה פיג ע*נ עומר ת׳ לחם הנאוה P
אקסרס פא לי״פ מעלסו סינ ר׳ אס אשר חזיה׳ נו קשוה ולא יכולה׳ הישן כשימה אלא שמיקר מצוס ומשיק החם מקרא הניאו ליבוה אפילו
למנסען וליישנם על מספם כענוקשו אשר ניקש מאס׳ לעיין נו לפרקים מעלי׳ ופדן והכהי׳ ראש״ ומשר למצוה ־ ונקיפ שהי מימה שם דq
ולחווס לו דעסי אם אראה ט סיוסא והפפי לרצופו :
כ״ג ספן שמיכה שירי מצוה תנמרא שם וכן בהטפה • ונפ׳ ימןומץ P
^5״ך* *וי סקשס מפכ״ס עוסיר חיש יהיס ח״נ על לאו דפוהר ולא כיא חקרי׳ ר״ש ימפרש לה הימנ״ס שפיה מ*׳ מזבח אפילו בגרגT
לשמדע דממת נחיש ומשופק נזס כיס ני׳ סנה סוכחה ניויס מלח .א׳ • ועוד הרנה נמשכה זבחים פיס׳ דליכא לטל qמכל אלו טון
דנ 6יס משיק »ןסיס כיח עיא ת״י ילי qמנוסי שסוא ננל סוסייו וחלוץ דסחם מסט בדיעבד אפי׳ לצאה ייח מצוה אנל נאטלה מצוה נחענד
גגל מסירו מס מסי נשייפס וכוי ואם איסא סא איכא פיכא מס למסר פמי לא יי״ח כלל וכלל נפחוה מכזיה וסייכו משום דשאג׳ קדשים רבעי׳
ס מ א גנל מסירו אפילו נמזוס עסיס סאמי נ ח ק דנע׳׳ כשיעור דוקא נכימ שפה עלי׳ הב׳ לעכב מימ וגלד מלהא מיהס איכא תילו qכהיג
לפנוי גניי כמגואי נמקקים ונגמרא דש ניצה אע״כ דנעיק נמסר מצוה בעלמא נאטלה חיש נאיסורין ועפ״י ת ח הגאון שאגה איי׳ הכיל
וכפ״ל :
•שיסוי ומיס אין >ןשי׳ על סגאון נעל דורש לציץ כיון דחית מלקוס
ליכא גססדיאי למיד ממם שא״נ מעשה אי למיד משום שניסק לעשה
נינמוס ד qפ״ד ע*נ מסת גמ׳ מפיל דנמה בחיי נעלה
6לא איקוי לאו סוא דאיכא וסא אפילו אין מצוס עשה נאכילס חיש
נפיח דלמא ישוס איכ יק עשה לנד וט׳ ופתש סוש׳ שם
>קישי  0ודאי אי מי דאויייסא איכא לסוסיי אפילו חיש וכל אי׳ דח״ש דיה אלא וט׳ משום שהוא פגר סקנרא לועי נחיי נעלה נאי׳ כרה ואחיב
מצוה תמשקפאע״כ גזס״כ הוא ועצוסו נקכמי ש חיש׳ ריש ינמוה ד qנ׳
אקוי מס״ס :
סיד אלא שאפי אומי מאי דמשפקא ליה למעכ׳ס נדני׳ דויש ע״נ שו qד ה ל״ה טיב כיה וכר מס דלא מציגו נכל החדכ דכווהיה
לצק ספיל סשימא לי לאידן גיקא שיסה כיץ להלכה סמויה דאקוי פהפון להיוה מצוה ונכ*מ שעשה דוחה ליה פט מנז*כ הוא ונם
צדק סנאק ספ״ל ומא תסדיא ספיא נעפחוס ד qע׳ג דאץ חולקים שום זת דסיחי עצטי qלאיסור הוא פגר הקנרא אלא מנזה״ב הוא וא*כ עשהיין
קלזנן כנד ק תן אפילו עומס ואפי׳ מפחוה אלא כל מפחה וכל קיק נסיע לומר סיהי מצטר qלאישור דידסר פספין להיום אישור מגזתיכ אנל
מ 6ןין לכל סגיס אנוס וא״כ ע*כ עשה דואכלו קאי אכל הניס אנ כולו מצוס מצטר qלאישור מסי חיה׳ דאיסור כספון למצוה אשכחן נינום ת טע
ואכלו * ס ם אשי כומר נסם א 9ת ל א׳ מניע לחלקו סחוה מזיה משיעור רעשה דוחס ל״ס אנל איפכא לא דמצוה ודאי איפו פהפדן לסיוס אישור
אכיי*! שסם וקרא וא & אוסס לשון תים נץ כולם נפי׳ שיאכלו הקיק דא'כ סליל פט נטמ הל״ה דוחה לסעשס ואיכ כיץ שתעלנו שבחצי זיה
ואן מצום משה מ כלל על כהן א׳ אלא על כל הניה אנ נשוהסוס אטלס מצוה יש עלי׳ מצוס דאו׳ לאכלו כ ט בחצי זיה איקט שאקט
 irtrpnמלוס משה אחד נאכלם סקרק נץ כולם והרי נחלקם ציפוי מראו׳ לאכלו איש קישיס הגמרא טץ דקרא יקדש טהוקס שפיר להפליא
אי דמליקס  pכל פנים אנ אי אפשר נע׳א אלא שיגיע תר קען כל כגץ אם כשירה הוא האכל כחמט שנס א*כ לא מ ה ק ם קרא קשה טלוq&*א * ל אי וסס מקיימים נץ סלם עשה חאכלו אוהם וכו׳ ונהחילה מסכא נכ'מ רעשה איט דוחה ליה דאי חחה א״כ אעאי הפקול דמצטרq
םמסשנס סיס קיל סל סצליח מרבד סרענים פיי ממעשה הקרנפוס הלכה לאיקור לעטר נלאו הכל שנקטש פקול דסיהי הוא משלים לכשיעור
־מיו ש 0םנ חיל שסאמי׳ כסחולקץ אומה אפש’ נ״א כל שיגיע לו חלקו ואמא׳ הפשיל משום האי סטסא חיקא סליל פסי שפנלע הא״ ט נסיסר
 *■obמיס סס סלי סוא וכד עדפקע אפיי מיה משמע נהדי׳ דלא שגי׳ מ*מ לספי׳׳ ליה המצוה להאי פטחא לדחוה ממט חאישט שלא יהפוש
נלא״ס  3פמס ממיס דאליכ סליל תושא עסי ]ועיץ נהשד דניש שי׳ ט האיקט ונמצא כשאר האי׳ כמו שהיה פחוה מכשיעור וליכא לאו •
לי דדיקי׳  pגדמגיס תנמלא וע׳ נס׳ כיח קי׳ ק״מ דנמחנדם ליסא וטד לפטש עהרש״א נפסטם נקוני׳ דמשרס דחיש ע׳׳׳ הערתוה לאו
•לריזק  [ orאנל גאעס ז״א דסא מיד שעון ופראה לזה כסנ הימנים אסור מראו׳ א״כ קאי קשיההנדש על כל הכזיה גם על חצי זיה הפקול
לס^ן ודל אנל סקלם אס יחלמס נירפן פמצא מגיע מלא כפו שלהא טץ דמצוה אינו כספון לטוס איקויא כפיל סו כשאר הח״ש ^ ו ל
» י ס שאיכר ראוי לא ללוש או מ וכי הרי דאץ שיעור לתר והכל לסי פנלע בחצי זיח הכשר ה״ל חיש עיי העמטס ולא אקט מראו׳ וכיון
רזנאכשי סנ״א ומאי תקע מיס נמזילס לדוגמא נעלמא פקמי׳ והדע דטסר מהיה קאי סמ״ע לאכלו אטלו סיס ־ ודין סיסר עצעקף לאישט
חקף שכי נסלכס מיז יוביס וכפ״ל דודאי מניע חן פחוס מכשיעור לכל דלא אמרי׳ איסכא חיש עיי הערוטס סיא ושרי זהו נאמה מנזהיב
► *tיא•  qpסדנר סדין  00סצליח • ולאיסי עוד למעלהו נשפרו  qipודוקא דני שלא טה מצוה אלא סיהר אבל נ דני שהוא מצוס טאי כיון
קיימנד״ס אמדסמסנר סמסע״ד חיש לציון מאי פרין הש״ש נ ^ ק ״ ע דעשס חסה ל״ס פהפון טא דאי׳ פס»ן לטוס מצדה תחיש סא כמי
&י״ל סאאכיל כהן כגילה וסדי ד ל לעממיה ס*ל חיש מומר מסיה ודליי איכא מצוה בעלמא ט ט מדאף והו ממילא גם חיש סאקט איט כמר
חולץ
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