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 וכן . סכום כנג'ס 6כ) . יסיכות מגסגנסתי וכן נעןטגנך ע3 הנוע h:a הע"פ )כרך 6'5 מפלה )6מר כר טמרס רנ וכ"כ סמים ע) 631 ספתע3

 פירם-
 סמכדי) wb' סוד ופירס .

 מלמון 6כ3 . כרכס ג)6 די למז) קדם כין oh  כפת ט) מכןע וככן)ס קידום סיםף"ט
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 : דסכח ס*ס מרוכי כטגיסס 653ת רעיס ה)מהות ו)כ' ריי ופסק מףיר וה6מד*סו
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 רנ)1 גכי סע) נרט 6סור. מדריס כחילי 6פי' מקטרוניס ל סרכיס רסות ךרך )סו5י6ד6סור
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 5 מ5וס ם) )מךידס מדמס היס 1מסל*ס 6סר1 קרן 3קפ3 6:ור כחג יוסף וס'ר .מ)נוס
 כוככיס )שכ' )ומר סתיר כמ15ת בספר )תסח( 3התעטף 6כ3 כמס6וי דגר6ס כחפיו ע)סט4ת

 3י6ס )מס65עסית סנח 6מך ומהכסס ק5תמלמטס םמתק5רגס4חו6עפזי
 )תטט( ר"מ 0041 ישץגהם6הוו6- טי טיחיs~ps ומסחנר6 סחלומי* כע3 כתכ וגן 0עכר' כסנ' ס6סור גהכ 6מר ת6ון . מוחל וגאוגחש

 ךןרמבי
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h~h סים נמרץס גסכותש סט4ת כל כעסיר 
 ק5ת כו שם מ5וס.6ו חהיטת כו לחקףצ סוסר סר5וטוח יחן סחחמות כט3 נתב)תמה

 נניס 5סכי6 ס6מר וכנון חו3ק 15רך כנון מ5ח: סמכנסיס נ6כגטסת)ףות
 6וס"סער סתיגוק ערנ31רמון ם63 מ5ר דרך מסיניס סס גפעמ" סוק" סנתי כסס)מחומ
 להכי6 כוככ4ס 5'עוכ' 3וער 6סרו סתו' 556 עומר סמ6 שף ס1)ר אפטמיס מסי ם5כגון
 53מוד ספר 6פ" כרמ3ית דרך Dh" דכר 0וס כתכ צמון6חר כרכ' ע3יו חכ6 1סמממירכ61

 3ט1נ1גוככיס 6מירס ס63התירו סנוס5וס כו 30מטי6ו 6יגס סגלכוס6ס 6נכסססכט4'
 : מכון43ם דומס נופס ססי6 מ15ס 155רך b)b ססן סר5וטוח כחנ יסעיס וסר'ר .מחהגוח
 סגפ:ן; סמורס ט3 6סר ךןף2שננ'א )רצ( ,: כמס'3 כטלין ו6יגן סן ממף כ6כנטת5ויוח
)יס חסוכת 'ל6ן טו כדליקס hSb שסיד 65 סמככס לקרכ 5רינ כסקופר חיי'כי ננט4 יםחמק8ל6 3ועי נסמיס ע"י כ0פיגס כ3י ס6צ4 )יתן 6סל גזוצ מ5ות בספר)ת0ר(
 6כ-

hb- כסס גהוכ ר*יתי ףצא( קמשג: םימן סרסכ"6 . ")יס )קרכ 5ריך 6ין קעירס 
 טמסוס ס6סור%ע6113גיחמסמ6מרס6םר כסרומגי6 נסמסס 6כ3 גזסריסוסימידיס רק כסכת ססוכ6 ככהכ לקרווצ קמוחר מסר'ס כפרומכי6 כסוס )65ח דכר וטת6 . הטוריס)סון

 וס63 3קרותו לו מתיר 3מס גסכיל טסונ6 סעסקע )כפס סח" 6נש ור' *ורונמפסר
קרי6חו
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 67כס תודש רששהלכות
 ס3 נר"ס מוכיר )כן ר"מ כגי מנת סחרתים נמוספ 36) . כן גוסנין יץ 51רפתובשכם
 מנוכס. ס6ירטכו ר"מ 30 6ו ת 'ם. הגסים ע) מוכיריס סכמגוכה פסקו וכן .סכת

 כמכח ממפטיר כבכתלהיות
 סגהמייכ 610 דיוס טעמ6מסקי
 : אפרוחכא'

 כנוגמס כמפטיר יובל רכעו פסק גבן)תקפח(
 כסכת )סיוח סה3 הכפוריםכיוס

 ט61 ךיוס סמורה ע) ו16מר סכת ס5מזכיר
 סנר6ס מסמע מכבן הפטרות כסגיקנתמייכ
 כרכס נס כמנמה המפטיר הכמוריס כיוססונור

 . העכתס וע) מתורס ע5 דסייט *במרמס
 : ומכת פשע מררכיטכ"ל

 פירום 6מת ספע51תו 6מח כשרעך)תקפפ(
 ופט)חן 6מת פועל נורסין וים סירם 6תמיעט נדין 6מחססקנשהספקו)תו

 6מת ספע)0ן onno 5כ6 על והחר6מת
 ומסיימין 6ונוריס יש )תקצ( : סדרןו6יןמכגין
 . המדחיס ממדם 6ומריס ףס סמז0יסמקזה
 . מ0דסהמדסיס כוהגין)ומר וכן סטורים)מון

 6)6 המום )קרס סבין 6ומריס יש)תקצא(
 כטיסר' ומסהכרמדסרנ6נגינה

  מקוסין 6ין סוסריס וכמסכת . בסני)מ6י
 מכוסס כסס61 סנה כמ651י 636סמד0

 : הלקט 0נ31י נ6יסוככבס
 מזב יוםדיכואן

 יומר כ"ט ססממירו תריס יש)תקצב(
 ,ע'י,(ק'" ",לועימ

 סרמכשס פסק וכן כסליות, כ'וכןש. י11
 כין פוסק" ור"י ור"ת ורפאנדו)1'

 מג;36 רכיט מסק וכן יהודה כר' ס)כ'גולד כסרמי~מבלנ%צושי בענש
 ליסור ממסח כמוק5' כישט 6ף, סמטוןפר'

 וכס6)חות שס"ס. . כישט יהודה כר' ססקונטלך
 כר' כ"ט מן כסכת כין )ך ס)מ כפרסתפסק
 ור6כישס וררנ"ט גס'נ פסק וכן .ממעון
 כ' סטוריס כס) כי קמה סננמכר ו3י .מרדכי
 )עיין 51רץ כמטגן כר' וסכרי סס36חיתכסס
 סמלות נמסר ססק דט)ז כמוקלה ומיהונדגר
 וכמממיר כו' נכון זס וקין רעי ס) כגרףךהף ל%" %1"בקבישהיבעט נידים דומייס מסור מממת כמוק5' וכןד6סור
 ממ"מ נמוק5ס סמעון ר' מונס גויסו הפסיוג6

 כמוקלה וכן %תוקף גרוגרות גפי וכןממוכר

 וכספר כמוק5סן6נניס וכן כיס ממרוןמממח
 ממתו מייס סמעוןככט3י ר' דמוך' כחכהמ15'
 סט)ד 6פרומ איתטר )תקצג( : דכי5ס ס"קמרדכי
 יוחנן ר' 61ימיכו6 וסמול) "סור "מר רככישט
 רל ז6יכ6 כיון המקור כט) כחכ . נעתר6מר
 ד"וריי60 זמוק5ה כרכ פסק הדנרוחוכעץ כקולע גקיטי,ן ככמו36 דסכרי 6סי ורבכהגד
 נוולות ס)כ1ח כע) פסק וכן ה.:מנויר 'rnbוהלך

 "ט ס3 סני )י) ט) )כרך ס6ץ מדירוגך")יעור הר"ר כסס פצעתי )תקצר( סכ"ס5:וס"ריסעיס
 פסקו וכן כ0תיסן )כרך נסנו וככר נקיות.30
 לתמוכות וכן 6כינזור הר"ר וכן כבתוניסרוכ

 : סעו3ס טכסיס וכן סכ"ס) .סנ6היס
 SIUSU נעמן נ"ט בהמס ןקשךחם)תקצה(

 36פס גרב טרפםהכפר
 לרשת לסור יסורס כרכי נמוק5ס טונ כיוסמפסק
 )טוכד נוגירח' ונענין . מותר סמטת כר'סססק
 סוס )ו יזכיר וסי יסקו) ס)6 רק3יסר36 סנוכיר' ססהירו כדרר סימר נר6סכוככיס
 מסכו,ד6ס ממט יקם מ6מיגו 6יגו ו6ס .מכוס
 : טונ ים מסממת )6מגוטי 61תי יסמוט 63 כן)6

 16חן PO~n 1)6 המדכריו0 םומטין אין]תקצו(
 )פסקות סדרך ממיטה 0)15רךהסקס

 סכ0ר כין )ספריו כוי סמיטס קרססכסמה
 . )ססקוחס סרי ססק6ס ס6ר 56)והטור

 כ6ת ו6ץ )מחוס מון סרוטוח סייגוומדכריוח

 כר'ם4יש טונ גיוס 6ף (alplnזססן
 כע) ומיסו )15רך סג6 סתמוק תוךסוככו
 היסכך דכמד נען יסור קרסי ס6ף כחגסטטור
 כהלכות 6כ) . לחומרם l)'t'fbl דמוימורטו דכגרונרות מורס פמעון דר' כנמרץקלמר
 (Ptrn'i ם1%2נ5)ענעםעם ד6יכ6 וכיון ה61 דרנגן מוק5ס כתכנז31וח
 6נג )6כי)ס טומרת ס6ס 6ס '(IDnIDשחר
 נוקו 061 . 5נריס ריסוק מכ)) סע6קרקע גכי ע) מהפריס וכנון מ' 3י) עדכיפתור ד6י מכסיו סכלו נגויס )יס דקיסגזוק6 וה6 . יסודס )ר' מסור תזוח עומדח)נד)6ס

 ס3 כשט ס6ס1ר לפריס רכינו כהנבמנת
 . כעג) כנידח הכנה סייר דלין סר6"ס כחכוכן - סמובר כחג העטור וכעל מסו'סכנהתמריו
 מוחר)ח)1ס נבט כממס ססומט סרמכ"סגתכ
 וכלכן )0כץ מקוס )טבוח ה615ר מע3כסמר
 מס מסונף 5הר יסקר blh ממקומו יייוטס)6
 . ללעס ימרוט )6 כסוף 6נ) ה615. 5מרנכלר

 כת)1סת qp 3סממיר מהוסיף 6)6סרמנשס כדגרי פסק ורש הגסס -qh' )מרוט סחירוסרמכ'ן
 6נ) 3ת1)פו מתכתן אגו 66"כ )16סר1כלמר
סטוריס נלבון הרק"ם ההכיס לוה 06ור )חו)סוכמחכוין
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 שוב עםהלכוה66
 16 "ט 6מר כצנת ע3הז4ק 3ה,כר OStDO 153רך נערם ו06ון נ"ט סה"כ מ3גו
 )מו)מכי,מ"ט 61ני . דכינו: פ"ק מרדכי . פנת 6מר כ"ט ,ס יצין כערכ סגי כי"ט 6פי' ל. כ'34

~'DD 
 הפתילית כתקן 1"3 6כי מורי רציתי הממכר כ16הס יסמ5וס כהדלקתו

 ר6סון י"ט כסמן ימים נ' נער ומנח מעי"ט נהך)קת ~וה ים כיוס אפי' בעה ככן0עה
 מדכות סד3יקפתיטת ותשד . כסכת כלמד המנמס 6וסרממר 3ה"ט.והרסני6 נה"כגרות

 : מ"ככגו גפם כעלי גוסניס וכן : טרכית תפ)תטד
 : לנטלה 50 גר כי"ר 6סר הרשב"א )תרלא( רלף סכי6ח ספחם לנסיר כוהר)תרבה(

 ו63כסיר6 ככלי 6סר וסרמנ"ס וגנ' 63רןכגופ) פ:ט?"זס סגופו כהו5ומ'י6 ליס וטעשה )תרלב( 6עשפ ככלי 61פי' דולקכסכ61
 והתירו )הכירו מי"ט )כהמי)ס ' ו

 יסודהד6מר כר: כ"כי~ס נדיעכך h":tip בגי מן סמן הנוטל )תרכז( : )ה"ט .)הר6"ס
 מככה מסוס חייב כי"טהנר

 וטעננ"
 13 כין ככת כנ)51חי י6כ) כסוננ כבכת המכסל היינו דככ6

 636 סרי )6 כקן זעי 6סר יו") ורכינו . דקיו ס)מלכ מתיכות ים oh 6כ) כסמן oh כיחייך ני"ט ככן כג דחתיר6 6פי'כככח (o~lnb וכין )6 וס ודכר הנר מקור הכמיס מסמןכסטט3
 )לכוד י 3הס(כס 0151 3חנרו בי"ס קרפ'3וין ומיהוהע31ס . הגר מן דמי3~סתפק 63כ"ס ומפס מתקן 6מד כטכמ )פגיו מטכס סכ6 ר6ס 3ה6יר כנודור' מן 6ור )וקם מס וכן . ליסורכ6ן כי הככן 6כינדור הרשר 6מר וכן . יסכת פ"ק 6'ן ככף נרם  bih  כסן ס"ז  כיון  ומתכתכעוס כן6נורינן 3,3,ו)י 6תי 631 דממיך' סגת לגני ס3 פתי3ס "1 . הנר נדן 6מת מתיכסוהסיר

 כ"כ נ:רזכי . 13 6סר )ספמתו 3יחנס ו5פ'13 : מרוכי הו6 מכון 3הוהררגי3ין
 סכנם מכוס טוב גיוס יסור כסכת סג6פס רננסמע מרכותיגו60ננרוךכ6יס פח הסכת 6מר מ) י"ט אם )תרלג( :דכי5ה 6יכודממון. נסוס 4ס ק"מנעי6 כיפזרכח(
 : וצי) יעקכ כ6ס 3דכרי הודש מ31ן ומהריי וכן ממון לכוד עכוס לכנות יסור זכסנחסכ6
 )יסר36 דוסון סהכי6 יכוךי אינו)תרלד( דממייכ יהודה דרז כתכיהיינו6יכ6 כ)כפ'

o)hSVכיוס כו 3כ3 שסור לידס סממוקר מ)6כהס6יגה5ריכס וכלנכוי ופוטר כרשש,ן הו נממונר נמינו יס 06כי"ט ' דקיימ6 "גן 6נ) )נופס גריכן משיגס 
 )ט)ט4* 6סר 36פס רכ וכן . 3ה"ט .)ט)ט)1 הלכך פממיס )עסות מגגוי מון הי6גוסס 6פץי

 סוכ"1 6ס נס ומיכו . מנס") סונרוח כט3וכן כמו וכוי ומון "נוד מסוס נפכח 6פי13סגי
 סיטסו, ככדי ישט כנע65י )סנוחין 5ריך סגיניוס ו)16 5טר6 נסוס סרי ד3ר"ס מורסתמפיס

 ס63מר כי"ט הסגרתו ר5כ 0) יט כסגי6כb'o 3 דגופ6 5ער6 מורשת דמפיסמי3ת6הי6
 יו6) רכינו סוגיםוכן

~lDh) 
 החספס גזי כיעסו כדי ופירס כיעסוככדי הלכס פסקו ור6כייס מגנ36 )תרכט(רודכינה: וישט ככת כננ651י )הנהין 5ריך )פדיו 6וססכח ת"כ מרדכי .

 0סוכ6ו ככוי להמתין 61"5 . 3כד הליזה16 ומיהו . )עחר ככוי דנרס יוסי ר' גנזכריס
 פ'  סיף כדפי'  לסור ככויסרוחי

IvJiJu~ 

 למץ qb 3כ3 6סורין תוטסו גדי ודוקק .3כ6ן והשר
 סיוס ננקטו מס מסק 61פי5ו כסכיך כוכנוס;" 16 סכין )חת כתיר י'ט ס"ר כססק)וגימוס

 כסור כפוח כ) י"ט כסגי t'Db 31ר"תהתמום סרי.ןגרס 63 כי"ט ד6פי' אומר ימי36נינו כחוך כיו 061 מיד תוחןין היוםוג)קטו 6כ3 ככוי ניס "ל6 סייגו הז)קתס,ננקום כתרסו סלח כהן כיכר 6ס "כ) . 6סורין )0616 ס)6 מעוה ס) גר ט3 סגיטל 6מר ךכר 6ול4
 הוידא כמקוס 6)6 לכחמ3הככוי

 )סניף סיכול כוי כשסו ככדי ישב מ651יטד מררכי דוק"
 סמוך ממט כגנתך הקרוכ כמקוס ,סמנוין כי קתכ הדכרוח בעל )תיל( : דסכחפ"ק
 גסני5ו ככוכ6ו אוחו 61פ" כ3י5ה נוידמוסרין דברי על הסיג ממס נר ינמק וסר'ר סשןסירי )תחרית מכ! 3בני)1 סהוכ6ו 5וס ודוקק .לעיר מגורס סירי פחלס כסירי המבירין 5רסחרגני

 מותרין ל הכיק וסוכ )לרכו תלאו יספי לגו06 פהי3ס פירי סרסר ךרכ ךטעמ6 וכחכהתרומם
 פירות 6ו מ6י3יו האוד דכר וכן כווילספיד כע3 כזובור כמו הקדה מסוס )י"ט163ננסנת

 מוחרין ונקלה ניוס כו 6סורין lou'hnכגפרו 6מח קרוסה נוסוס ררכ סעמ6 636סתרומוח
h'o'סמו36 כר "3יע,ר הר"ר וכ"כ . כו 

 מווי;"
 כסהוכ6ו כרפ"י כ"ככג, להתיר וגסנומין

 טורים. 3ע5תו החמיר 6כ)מורי"ניו"3מלזיהן מדויה סידי פתי)ס כירי 3סד)יקד6סור
 כיוס והונקו ובכי הנויתי כיוס י"ט מ)061 כסכה 16חן וככו נמנח וך)קו כע"סכהדליקו
11Dhטד ס16סרין כתכ סכטור כע) כי"טר"סון דרמי)הכגס מסוס וטעמת )הד)יקכי"ט 
 והרשל . נהג"ה וכ"כ מיעכו ככדי סכת)ו,!6י גרפס ועור . סנה") . מגויס כתרי כןוכנע
 ולוס 1DD'D ככרי מכח נלי) מהיר מפרשימיה) וספר רסכ"ט וכ"כ . כיוס כמו )סיכל ספסור)י

 סתמוסשחל מהוך נoh 6 לידס עשסר61יג1 סעדו גי גראס וס וע) מחסיניס)הגגה."י;1 כממוכר כננינ1 ס6עו ווגר . סר6"סססכיס סיגו דת5עוך פי' ור"י . סגת כהלניףסחרומס



 61לא מוב יוםהלכהל
 מוחרין 5ט)ט)611מריס 1%חר כםכי)361)סרתכם )יני )16כ4 מסור נחמוס ~?Tt נ6 ו6ספ3

 7;7ש מבדנ מםשמצי
 לוס 6"5 סמוך) כר' יוחק 1)רכיטסתרומס
 )ה"ט הרשםססכיס

.. 
 הג6ו;יס לזכרי נותיר רמש )6 6ס )חמוס?T)n כ" 6ס ספק הו6 061

 טנע מרוי u~he יעול( כקיט 6)6 )לסור"ין כנרקיס )דברי ד6ף הרסכ'6 וכתב .לסור
 )ה"ט: )מתוסהכי16 ד6יכ')מיח'ממ6שןגח5ן

 כ"נ ס4' כחסוכותיו הרשב"א)תרלה(
 הוגלו כ)6 )סי סכטיר מכוכב"ניכרך) סהוכ6ו קטגיס יוגיס כגימתיר

 ד6סיר והסיג 6מן יסר36 נבכי) נקר6יסכיתו גני oh הרסנ"6 נשאל )תרלו( : ט"כנסני)ו
 גנוור ים נוס גס ם)מגו ממ~כגי כהסמממר
 חסונת ממטחי כך וכ63 )ר 13 יקמרסמ6

 ימעיה רכינו כתב )הרויון : ר5"מ ס"הר-נ"6
 הכיח יתטסן כ)6 כוי ככקעמ 6ת )גנותשהר

 הססז מכוס הך)קה 6ח )ככו' ומותרוסקדרס.
 סכקעח 6ח )ככוח 6סור כתב Dn~b ורכממון
 ס)6 כין הריח יחטסן ס)6 כין טויס , )מוסכין

 יסטיס רכי .ומדכרי לסורחחעסןהקדרססכ)
 6ת מככין "ין כירום)מי 6ית6 ךהכיגרפס
 וסקררס כניח חתעסן ס)6 נמנע ו6ססנקטח
 גיוס )ם)ומ סותר )תרלח( : סוס")ככתר.
 נעמל~ש4

 ר' . סו6"ס הן*סר 1עמ11(כל66כימי
 -'משג6נ

 יי: hih(nllllJ1~1~עין:: סוק)ץ היו ור"מ
 ()כ6ור' 56)1 סרני) גוככיס עוכר מן 6פ"ש מחוך )תילם(משמע : מנס") . 6מר ג16ןוכזפ
 תסוסות וים )מסור כהכ ור6כ, כןמסמס
 ירכה סנוף )לסור סכחכו ויס )לתירסכתנו
 פ"נ מרוכי 56)ו סרגי) כיון )סניףגמכעו
 ישיר ס)" וכנכד קומר רשב"א )חרט( :דכי5ס
 16 כדינר פירש"י מקח סכוס . מקם מכוס)ו

 כגון וס"נ ר"מ כרפי' 6)6 נרמס ומין .3טגי'
 גתת וכנר %חיס טסרס )י הן גותיקמר
 16מר פמעק ור' )ךמנס חייכ 6כי 1""כמלסיס
 )י חן יקמר ם)6 מקת סכוס )ו יזכור ט)6וכזכך
 : י54ה פ9ג תוסשת וממכר )מקמסווננס קפי מגו סכוס 6פ" )טוכיר מ)6 )כשרוים סרי נומן סכוס 6כ) פסיטיס י"3 מסכן )ךמייכ ופגי כך גי כחה וכנר פסוסיס כג'%ודם
  למחד נמר דטכהג ר%"ס כתב)תרטא(

 0) כ' 4) )4ון פסם  מטרכפ

 כרץ )ן דקינו6 ו6ט'נ מלוח כם16פץפסמ
 נםננו56 )נעסה ס)כס )ן קהמ6 ככ6כלסורי

 מעמס 6"1 כספר כחכ סטורי 36י לשון)תרטב( י דכי5ה פ"נ מרוכי ורם פסקור6כ"ן
 )קחח כוככ'ס שכד b)Dהיס

 'ט, מטי מדף היס וככר כי"ט יסר6) סידמסכון
 )ט)ט3 הסור סטטנו כי הסרתי סמסטר61גי
 וניזקו . כמליס וסוי ))כום ר6ף והינו hD'5גנט
 ערכ" כנוח' רכינו ):זרי רכוחיוסמיכגיטוי

 עגן
 יד ט3 כוככיס )טוכד )ס)ומ מותר דוריסונרי
 )6 6כ) )ו nlSSS ימ)מ 6ס פישט כוככיסעוכן
 )המערכסנת 6וסרין פלגו ונומכונ' יכך6)כ"י
 מפת )6 6ס ומתן כנוסרן מכוסזממויף'ט
 טוכד ט"י מחירין 6ט 6)ס כוככיס )טונדהדמק
 דתורח )טיט) לסיר 6י:ו וכמפג,כוככיס

 : רכעס ס"ס מררלי . ע4וג14
 )6סיר ר51יס ים סמ15ח נכפר כהב)תרמס(

 )ספן וקפי, ריילכתנ o)nh פליסמ כחמדה כי"ט מדכם כקדרםגככג
 ס6וכ)ין 13 מסונר מפחח )תרצד( : דני5הפ"ד מרדכי 11Cb כ)ינויס מ5)כ6ם מדפסקדירה
 וכהנ . עמו )סתי16 יכ51 ככיח )הגיב5יר6
 כר15טות 6כ) כידו )ס31יכ1 117ה6 םמ61)רכינו

 : )מפק גרפס 61ין . )6 מו)כדרך
 תיגס סירה כנון מנכעס חותטות)תרסה(
 ' )התירו יכהנמנ)

 מג) קסירח נגין דוקם סר6"ם וכתג .ידיעתו גס)החיל כסכין 1
 לסור מחכת 1ם) ען ס) פוהמח 6כ) כ1וכי!65
 ומתירס כגין חייך גמי דככ)י תכנר)הפליט
 נמוקו סכ)יס פוחמת וכסכירת כחכוכסמ"ק

 מתיר ממסון וס"ר ייוסרו נמין שיטור ל"רבו
 6מר . וס"ט יסק). ים כוככיס כמיעוכךויגיהו
 ר6ני"ס כחב, . כו' סקקיקע הוקייומסמוק)
 וכויס וסתירס נגין 6ין ךחמר כסמוק)דכ)כס
 הסשן קמרי ומהפרוע )מתוך מותר ,וטומטעס
 נמוט לותו נוסוקין 1)פטמיס הטקס מסקיסרין
 לפניו לחתוך גיכגיס מסיו מסר"ס ככיתר6ס מרדכי סיר נורי נזוהר מ6ףכסכח סדכרוקרוכ
 דכי5ס. פיך מרדכי כספוד ססי1 סקסה"נסבת
 י1)שינןוש %שצני? )מתוך מותר וכן . יסודה כר סגי6ור מ"רוכ"פ
 מסוס ס6כ4 כמקוס סמט1ת נין 3"סמנד
 6פיפ ונמנח . חסור מניח נסקר %)פירורין

 pSDthI עריס ספגי ורכנן . לסורטססמקות
 ור6'ספסקו ר"מ ועיסו כחתייסו וסככתך3
 סמוחר כיון מקוס 3כ) )ככד מותר כסכתז6פ"
 ס0כיס וגוס ))כנר %מרץ  היתוספותלרכז
 כוי לע פירות )כסות מוחם 0ערם0 :סר90ם
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 68לב מול יםהלכות

 זכקי6ינקכיעfD6 6 כידיכם 6נוהיכס סמגכנ 3מנרו מ"ט %כסWID6S 41 3ג6 טריגש6
 ערוכימ5רות 65 טתס מערכין 6ין )פיכם דירח6 מ651י עד וה טרוכ ט3 מסורך ו3נמ נסכתי
 ntbun קקיסי ו63 תכננכן וערופי 3ערכ דריך מנלכד 16 6כ)ו rt~nho טוביוט

 ע-

 הנלו
Dff')it?nh~ כן כתג )6 והר6י0 מעשק וסכח6 הירום3מי עכס : 
 3התעגות ס6סור יסעיס משר כתב )תימה( 3ימיס גס מזעי) דסוכוח זייט הירוס3מימס

 עזמ6%י כש' כי6מר וכלכדטוניסה6מרחוח
 לסרו ונהו הנס נומן Dh" מנועות מג כמ651י'

 וכירוס%3 . )מנ ליסור עסו תורה שנרה מג כניח פת כירוס)תי דק6מר וה6 . ס6מןון"ט
 המוסד כן פ" ימוטר6 כריס חג 65סדו קורל 631 כצח סיטור ךמסמע נידן 6ח3מת6פ3יג
 סעודות סדם לכסוח כ5ר.ך שמריס יש )תרסו( כטשם  itfft חל 6%  בגון ריבי"ס פ" לחברוטיימ' : מננה"ל נימיר ג"6 סדין 5חק )ומר ומסור כירוס3מי זק"מר וה6 )תנםי3 פת כיןעפ3יג
 י6 וסיים סרתכ'ס וכ"כ כ"ט נסכת מי"ט נמי 7סיינו נמכרו טוכ כיוס 5"163

 : כן כתכ הפיכ יהודה 3ר ינמק 1רכ" דכיתן כ"כמרדכי
 ליין המהנד כמע כמ63כס וכ"ככט3ה7כרותךכתכםי3 עןסירוס3עירייס ס6וסרין קיקי סגי יכ5 ישף אומר נתיסז( והניק )פח 6א מוטע 6עו 5כד כפת6כ5 המיעי רצל הלכפן חש% 66% היענשש5יי:רן)%ג כגי פח כ3י 6כ3חכ:י) סני 65 תנסיק כנירפת
 65 מד6ורייח6 הוי דמי נעומק nDh(hn 6)6 וכ"כ כתוספח' 6יח6 וכן פת 63סוח בסי'סני
 ךכר 3כ6יכו ס6נד י3ר נין ממיץ מכמיס היו ס6 כתכ סמלות 5ט3 ורם" וסר"ר oDihרכ
 קטן כמועד רכוזה בפירושי )תרמת( : קטן 6ין הכ3 דללי )קפות 356 . הנמיל נכההכ) דמועי פ"ק מרדכי . י6ורייח6 המועד דם% 3קדירסום3וק כין לממין כין555יגין 6מדחכי3 כתכ יר6יס כטפר מלין איעזר וס'ר . הלנד ושמריס וטה תנמי)ין סכי 6ומרין כ'םדחנן
 זוכי" 6' 1כ) ס6פוי 6)6ע)קופין

 מכינין וים . ד6ורייח6 דמ'ס ל65תי ט5 רפש
 .' מדרכגן מסוק סירוסכם מן רייס והנכון מ6ד הדכריס 6)1 ט3סנרחוונסחנכו

 : סנה"3 וכן ותכסי3 כפח 3ערכ מוגמרת וסנו15חכטיני
 "ס הרג) 3פ:י )עדירתו טכ6מון מי )תרסס( םכה"3: כתכסי))מוד 6וףרי0ני 6גיגכגוןעדיין
 שוס ד65 ינ3מגמול' )6 3טיע ס5ך י ס65 מי טסחנר6 הדנרומ 3ע3 כתב)תרס(

w)oהריזה מכמי)ין טירוכי 'Dlb _'t_ae דפ" 1הר56"ד "pQ1 ס6 כמי )טייל 
 יג)מ 63 ד6מוי' כמותו, "דם ם5 מם)ומו מסייחו 5מיוטכם3

 דוק"כ315ךמ6-
 6כ3 3ח"3

 יג)מ לסיע ט51ך 6פ" כמ") 6ו כאי סכ3 6ס 630 מי 6מריגן דכהדי6 דכריו סוחריןומ65תי
 טריו מטכנ 6ס ועכלן סספ'מכ6ן ט356 מס 1)6י6פס עירוכיחכםי)יןסךי,ה)6יכס3סנים

 מס ס6פי' כ' וסי6כ"ד ינ3מ 56 163 אס יגלח י ככה"ק )המריס ו63 )ו יחמין63א6
 1)6 . ע4ו מטכס fhh ינ)מ )6 הספיגסע3 מלן יעקכ מריר"ר הזור נדו) נשאל)הרסא(

 גרגרן - מנהג סיס מר*ע)
  הנפריס 4טע סוחר נתרע( : והרגשם נהירי

 6"ו סר"י פ" רנ5 30 631סג6 יד ם635סג6 כשת חכירות ערוכי סטוסין מ6סככזקס)וח
 כרוך וסיר כממפריס. 63 6נ3 כסכיןיוקף גיס"כנמנימין6ותו ל5ה כמין הפתעסףושלין
 וכעל . כגנוסט-י 6סר וקטים ורכינו .מרכין : טכ"3 סטטק סג,' 5סרכ נוקע 65 6כ3סמגהג כני ממ0פמח יוסף כר חנרסס rffo וכןיעלם סיחנ מסרשס לחסונת מ65 וכסוף ש ט3טרטרו מורי וכשכ . 5ה'ס סראם וכ"ככטספריס נדחיס מרכס כי וססינ ליגה מקוס 1)6סח6 96' מתיר 6)פס ורק כסכין )6סרמוסיף ~קוס סוי 65 ה6 בו י651ין 6יך סקנס כ)טס

 נחתוך טכי3הס כינר 0065 6סרכתרומות ורשי אפס רכ פסק 6דס 50 ששתולקר5כ(
 0פמס 6ו פנוי דרך 16 כסג" 5פרניסחמחוך כט5 וכ"כ . מוכס תפיגו כחכ וסר6שם *ידם 3סממי' והכיוס הנףט )גקרהיטכ 5פרניהוסגי ע3 העירוכ ג6מריסממוכס

 .' )עסות רפוי יכן )ס תחתוך טוכדיכוככיס יכון 63 העירום סהגימ אע"ג )חימג( :העטור
 כס),. ,רחיס מ"ר וכשכ רינ"6 נסס מ65חי וכן ונסטור הרק"ם (ff( )מנח ראיון כיוס)נס3
 נשעד: ננגוסטרי ושתר סש3 ד63סמ16ר סרסג"6 וכן סךכלות כע3 כהכ וכן .)ה"ט

 וכ3 קטגיס וננסי סמרמן מכיח כ65-0יןנסן והכי סר6יס פי ט5 נוקדם" סכ"ד כומןרוקע פמסתסנ" המשמת מטפחת גתרעא( !טכסט סרעכיס כתב )אוסד( : קרט סומןכתשטתיו
 הראם וכחס 3מוטד. וככלן מוחר פסחןכ5י 6"י סכני ס6יךג6 6נ3 מספק עוסיןוליוח

 11ין")עשישמ שזוע% עיג.יי,ס:.י":6ש.)ג":ש11
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