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 16 כוככ" ט" עורס ורפיתי מתירס מלוס )שםמ(כתבסר6"םכטלחט5מסיכו)3התעלוח:

 ף"מו' 31 . נתוספו' ר6יחי סכן 4 וכמיו% חס רבינו )שנ( : סיוט כן. מנת טרכ%חוכ
 רימיס פסיק הוי :hna 13מסו' נמ4ס כן ים 06 מ63כהכערכ 3עסות לסור 3מה הטעם פ"ו"3
 וע, )סיחר פשט מנהג כוככ" טוכד טלי 6כ3 סכת כנוד תסוס 1)מע3ס המגמה מןסכת
 עכ"): מרי סוי lhDi'1 )נמרי סותמו תיגו 6ס יסר36 מ63כת יווק6 הקוזק ט) ממו) סמיסיפ,,גישם
 )עוכד קומר 6סר ממין 1fD'~h רבינו נשנה( מותרנכן כ% כנון הקוס מ63כת "כ)סוחט

 סחיט דכר כי הו" סנון וה וכ) כנמ4ס כסנונעת סכת כערב כוככיס )טוכד 3ומר ס6סוריוסף
 סיטרי ועומס כוככיס )טוכד "ומר קינו טלקס כמסייעו סה61 מפגי נמנח וו מ63כהתעסה
 3ססיר ננותר ע5ש ססיסר"3 61פ0' ס3קט נד31 מקוה 31ספר התרוסס כספר הו6וכן
 וקיט סע4) כמכח סנמ)יס מע) הרוךירס 11,יתן כעגם כוככיס 13מר3ע1כן דמות'פסק
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 ףר כמ"ח כר סד)ק' ע3 )כרך סמ15" מכפיס טתגן ס6דס וסתנסי)יס . )ו ףפהמ5טמק
 כד6מרי' הי6 ומוכס ננסוס לכרך ס63 מ5ו" ויפה מ5טמק כסכת )6כ1) סכח מערככתגור
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 ע3ע קנ3 ס6ס ינריהס ע3 מוסיף השלמסון
 מסיס טטס 06 6ך מולכה לטסות 6סוו3סנוח
 וכן מותר נטטו' קנל 06 6נ) מ65כס)עסות ס3" ככונס סך3יק ס6ס 6כינדור ה'רכסס מלטתי וכן מותר החסיך 631 סהחסיךסכור
 וכס) כסיס ורני:1 יסטיס ורכינו . ר"מפסח
 כטסיית מוחריס לכור 6פי3ו כחכוסמרור
 מיק הים 6מת פטם 0נ16גיסכחסונת ומ65תי ממשת סכת קכ)oh 1משכס
וסנורים

 סהחסי
 1)6 הגרות rb והדליקו

 וגתפ,רו רונ סגסכס טד מגמם 3סתפפסססיקו
 וסיס ירכית סתפ133 631 ססננ' וזרמהסעכגיס
 יסר36 כמגמי וס"ק )ככות והתמי13 כיוספתוח
 6סוריס סברות "ת ססד)יקו סתותם61נורו
 מכיח 6גטי כ6ר 6כ3 : מ63כ' ולעסות5סד)יק

 ש ך סם סגי 6~1 6כ3 6מי רייבתייע3סד3י"
ohוכמספח סכ' ננו5"י עד )ט3ט3ס 6סו' ככס 
 מ)6כ0 כטעיית ייסורין נטטו' ססחפל13סיכור מסמע ומפירושי , כו: 6מ' מעמס מכיךכרכו'
 וכ"כ כע3כרחס נננ:6כס 6סור המיעוטסיח ע3יכס קכ)ו הקהל סךונ יעכא )שם( :טכסת
 6ערו' סקה3 ד"ס מרדכי כיר יהורס0ר'ר
 )טסות רסקי הין כככס' סיס ס)6 הימיך3ר:ו
o)hlnעויין סכת ט4ו )קכ) ר"ה ספין קטפי 
 ספסר כחס 5מ'ג וכעל . דסכת פ'כמרדכי
 מממכר ופגי כמ63כס יסור ט5מוסמוליק
 מרח 6ת סהגסינ 1"3 5גך6 מסר"י מ'6רפיתי
  הקרקע טל מיג 3הסיס ס"ס גר כססד)יקס6מי

 : מיג סוכנ' והיחס כו ססד3יקססכר
 דטח )סי מולן מהריי כדורו גדול כתב)שמא(
 "ע'ולמעלה מסף הפכח 6תעסו

 מכ3 י"ג מ3ק 6100 קתסהמ03 סעוח נ'תר.ל"ס
 דסכח דומייך מעות כיד סס61 ססכח011

 י"ס מ3ק יום 3' סוי סניטי' דתוספ'ססכיטי'
 כננקוס ס63 63כו3 סרו דרכ11ת6 1כ31הומסנס.
 כסנס"ס מסריס כתסוכ' סתמ65 כמו הגרסן3ק'

 ס3ם קורס יככו 6רוכ611 נרו' )טסותוסומיף
 3מ6י כטיסר' דסרג6 3כט5ס כרכס סויר36"כ
 סכמדריס כגרות דסני )י גרפס מקוס מכ63ס;י
 כןכחכ )כרוכי וכעי 63כי3ס 1)6 3תסמיידהוו

 עד כסעורחס כממכיס לרפת ונד41מסר"ס
 סניסס וע3 סקין כומן מקדינניס וכ6סכגוס3י3ס

 45יק"עכ"3: לוקס ועמך קורץ6גי
 סמך6צץן סגוסגיס מס המ15ת כס' פסק)שטת(

 סמ6מו קוי ספחעות ומכנקע'ם
 דמעת" (~hal סיטו יותר3סט)סנח

 . סי6
 636 מד3יקין דפין ס3כת6 דסכי פסקוכס'נ
 מ3ק וריי כחוס' 6יח6 וכן נגסוכסכ'בסתירה

 נרותוהדלקת
 הסדוק כדי סנסונ 6נ3 סרינדכ~וה
 : דוכת כ' פרק מרדכי עטסוחו6'5

 סכין דבר נכי ט3 כמדקיק" וכר כרך אם)שסנ(
 וכן סליכ כרכו 6פ" פ" 56פס ורכ נכמןחטנו ס:" 5פס סהה6 ספחלס תמת סססו3כחן 6י," קיכ כ סמ ק,פירס"י מ)סקסית

 סכין פירש"י )שסר( : סר6'ספי'
 כמותו ונהנו מחירו ור"ח נפן כלמר ו)"כקככוס מדליקיי

 סכוי יו36 ר' )ה"ט. הנזגזג וכן ורש הנ",גיסוכ"כ
 רוומ6 דמסגס גפן כלמר להבליק סגהנו טנחמה

21"ן
1 7 

 מן עסין נפן 5'ר
.T_tL~610 הקז נק גק)ף מעז מ1 סי651 כתג 1ר6"כ 
 : מסכס') כו מד)יהין נפן 5מר 6כל קגכוס63פוקי
 מען אפי' מתי-ין יש)שסה(

I:1CDi פסולם ופתעס )

 אסרו ס63 גר מהן וטסס ימד סכרכן
 ימד 6כ3כסכרכו סגר כתוך )כ14 6' כסכין636
 ספתי3ס 6מר גנ:סכין דיין מסוס וטעמךסרי

 6סר611ס ור"ת טעננו ס6י סייך )6 ימיוכמכרכו
 המכיס לוס מתירין אלפס ורכ 616tff~llךין סנ16ג" כו ממנה ועמס )ה הפתי :יכ ס סשסכרך

 רמוס וסוך 3וננר כסגו בספרר )שסי(סר6'ס:
 pb 6' 61יט3יי ולרפת יכ6סכגו ספחנססכ:ח
 ממתום 3ומר מסגין במולימל"ה :)שמז(6ומריס
 טיגיט יראו כנוקו' וכן גראס 61ין נמול כמונמנח
 סקרן וחנן ססמיס יסממו 1"1' כפחימהס 'מסג
 נככודו סמלך כרכת מקט 'hSn טעו' ס) מנ"נוזהו

 עסרס סנענס סיסכסן עסוק" פי סחקגו )פי6ג"
 סססוקי' ס6"6 וכיון "הףיס'ערכ' )ו'6,כרו'סתקנו

 : וכו' 1כ1:61 65תנו וסמור ס6")סמגסינ כעי וכתג )עד יסרס) עמו מר ס ס""6סכנכ) רכי' ככיס סמגסג וכן הכרכס יסנורו 3מהכסכ'
 מכלל 4מר אמיד סטין רכיע כתב)שסח(

 נחקיס ס)6 גךכרו אנותממנן
 להמרס סכימיד ו5רפח 6סכג, ונוגכנ כלכור636
 531 טטס המרס רכ )שמט~כתבסריסית: )מעכה ,כר עד קנוח כמנן ומחמילק כרכס33י

 מסכ ורכ "ותו ננמוירין כערכית סכח ס3סוכיר
 קדסמ 6חה סוכיר 1)6 סטעס ימיך כתכנ6ע
 ועד מרקס 6כ1ת נוגן מסעי ממט oh סכחנקיקי

 כ% החפן) 63 אפי' כ"כ גטרוג6י ור' ע6סי
 סוף וטד מרקס הכרסס מנן מס"5 וממט כרכות1'

 Gtos: סו6 וחימס מוכחו ידיע6
 )שחה 630 כרצנו סכת כטרם סמ3 מ"ט)שע(

 סכינן )פי ננדליהין כנוספ'
 ככן אותו זום סטין וים 13In1GD In)?D' יכוליי

 מקדם סט54 המקומות נכ) שהנו)שעא(
 וס גתפסט 6יך תמה 61גיננה"כ

 6% קיזוזן 6ין ד6מר כסנו61) קי"3 דס6סמגסג
נמקוס
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