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 )וקח סהיס 51"3 6כי מורי ס3 מגכג 6כתוכ הפרוסס סמנים כפסם מוריס הכ63מריגן. סמחכר 61ל . סכה") . )פסם וכר ומרומת נמורח כרכות נמסכת וסוד . נטיך כיסרם" )טגיוניתקן
 ט3 ומנרך ק%6ע ספרוס' כ13מר כמ15ת נ' סמכרכין עיקר דהס)מרי מסמע סס)מסכחוך
 גפרוסס עגי ס) זרכו מס )קיים ס)מותונס ס6מח 1כ51עין מלות ' סקס עסין . כךhto נסני מסיה )מס 3קייס כדי סמInas~ 6-51 סוא דססדר גרזה לכן . סמליך כרכתטניס

~?)D

  סר6סונס נידו וסמ,יק ס4טח הממס ממ"כ ע3 המוש כריח ומכרך . כו' מליס
 ע3 ימד מתיהן ע) ומכרך ספורסס והמגייס וכןלוהגין הפריסס ע) מ5ה 6כעח וט3ס2)מס
 מכ63מת כוית ימד מטניסן ונוטע %י3חמ5ס סמ51י6'ועג כרכת מכרכין 6ין 6נ)הטו)ס
 : ט"כ ומספקות כדטות כ) י651 וכוס )פי כימר הם)מס וע) הפרוסה ע) מ5הלכינת

 המ51י6 מנרך עמרם רב מצב )תתט( גרתה 31י . מנעות חכירות מ15תשעוטין
 סקפס וכן )עס נמרוסת טכ31 ה6י יודע 61יני וקירוס הגפן בכרכת ורקה הכהכין כרכתכחניך סרמג"ס פי' וכן ף6כל' כמרומת bs51no טמנרכין כיון מנירותטחך%ות ויטנוי

 ר6ניזס כתב )רגזי( : )דכריסס מעטור כט) וסם3מס ספרוסה כידו !יט31 ר"י מגכג סיהאכן
 ממטיס ורניט כחרוסמ סכריכס (SJD ס6ין כפרוסס ע) מ5ה הכעתגנרך3רכחהמ%י16ט)

 הרק"ם: כחכ כן )טכ31 ט5ריך רס"י כסס כחו ס)6 ופעמים ימד מטגיסס 1נ51ע סמ)מסוט)
 וכעך . ססיכס נטי 6י נכריכס מרוכי מ15ח ננ' רסני ,כחנו י"ט וסר"רמיוני 3י bNDD ימי36 כריר 6מי כתב )תתיא( מגמם והריר והרמכ"ס המנסג וסגותר5ס
 סר51ס עוד וכתכ . כסיכס דכעי כחכ המקור ס6"5רק Dtih רכ ו:תכ פסמיס ערכיסרק
 טיטטס על יסים )6 המוגמר מן מ15ס )קייס ע) ומנרך osnts פרוסס י6תח  מליחפתי
 מ5סומרור כרכת 13 סתע3ס כדי כה33 הכריכה 63פיקונון 1מ5יהטניח מ5ה 6כי4 וע) המ51"מליס
 כג6וגיס וכ"כ )כרכה.חמסגיח

 וכמ)1~
 )So 6(hn לתמר ז63 סיכ6 דה6 ס3) נכריכת מנכגיס

 6כ3 כחר1היסו 3מומר6 טכדיגן כמר כמרגל ספרוסה מגים כסנף ג3)ככמ)ססמ לגסיכחכו
 . כסניהן סיעתן ושיעכז 5ריכין כנכה )סגין פרוסס מכיל כמו) פסמ וכסם) 'הם)מומנחיך
 כוסס 5ריכות פתוחם כחכ סיג כע) . סססק סם3כוה ע3 פרוסס מגימין נטנח נין נמו)כין סוי )6 נרוך טו3 6נ3 לנוסר קריך מוכין וכסימת 6זי כגי ולכסי כרכות כ' ט)יסן ומנרךום)מה
 מ4ק ו6ק פסמ כ34 45 כסר ס6וכ3ין 6דס כלע פכח כ34 ססמ6 7מיק)ע והיכלסכחכ נכי רוקחי ר6כייס כתב )תתיב( : כרקס וכן הזג כט) מנק וכן . נרכומ כ' עליהןומנרך
 סטין כמקוס כסר ומנסג . כירוס4מ כ67יח6 ם5ריך כתנו וסהוספוח . ופרוסס סתיסןע)

 ט"ול)ין'6חר סס6פיקומן ירא )תתיג( : ה61 הפרוסס מכים פירם רס"י הר6"ם3ה"ט.כמכיס כוהנע פ6ק 01OD ונ6סכנ, 5)י )6כ1) כוהנין 1)וס עמרס רכ וכ"כ כופי' מ15ח גי)טסות
 כמרוסס ולטוכסו כמרור -)כורכו 5ריך ססעודס הכלמס ט3 וכו5ע מסג' )חס סם ע)נחוךסם3מה

 ס6"5 כחכ וסר6שס . מ5ס כעת למריו 1)6כ31 ע) נוכרכין חדירס h'i'ro מכרכת )פיהמו5י6
 6כ) 631 סכם ואם לרעעיר( : נלכד כדת 6)6 ו") סמום) ורכי' גרסוס רכינו וכןפירםהם)מה

 סכ 60מר 16 ולכרך ידיו פכט3 עד אפיקומן סממתי' הפרוסכ מיכ5עמן ען 6וכ)צ51עו6יגו
  סנרך קורס ונוכר כנר  נרך "פי'  ונכריך  לן . יתר  מבתיסן  ויוכל מ5ס 6כעח ע)ונוכרה
  סדורית כטל  לבוןחסו

 מסתלרי
 סמ51י6 ףכרך  יריי סיט%  ר"כ"ס כסל לפסל ראפר רס5

 סכרךכפה"נ 6מר טד נוכר )6 ו6ס . ף6כ)גו הפרוססלחוך סממם כפסמ מוךיס הכלרכ6
 כפכשנ אכרה סקריך מפגי 6מרמ h' ODt(S )6 כהוך פרוסה ומנים דוקק חוך ונווטהסלמס
 ~רכס תמ63 סלח כס"ה הכוס6מרסיכרך ע) כי"ט שמוח ככ' דירן ומגסג6  מבללותטחי
 וכילסעטו  ביכולןפפורוממבפת4בס  טליתן ומסחכר6 מ5ס לכיסת הפרוסה 1ט3סמליך )משך  ם3ט סמאת  כס כוי וכבע  ככוסופ סלססלהס  לנרך ונבגו . ט"ב ככ4כו'ומלסג
:מולי"

 3סכרD~ 6(es וסרכים תמריו דכר ~Ssbn 6עשפ דגקט גסכם 3רכ 04 מדכן כד6מרי' סחיסןמן ס6כגכרתסונ' ככדית 1יו65 כ)3 )מגור 60'5 כתב 6מת ונוקע כסח-סנ מכרך מ5כ 61כי)ח
ר6סזגס
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 סייס שמיי מכור שהנין ולן סכתכתי כמו מס מ51י6 כוי כתים כלגי קדק 081 .6מד פימ ממת לילהרכתם
 סגם ס6ס נס"ב כתב יכו( : וססכועות נרכח סנרך t~Dh ~מר 6141 )נט)ככמיס
b'~lno(ריי נרסס ומין כיוס פיספור ה)יפ כ) 33רך ויכרך 6מר נניח מ5ס כניח עויין י6כ( . 
 היתיס מן נ6חד יכרך ררך סכמ,ס)ן ס6ס נכ"נ רוכויס ממי שי%6ששמלעיף
 כרך 631 פכם הר6טוןם6ס נו4) מו' ס63מריו תקנס ים כס"מ יוועין טיגן 6ס 6סלכתכ

 נ3י3ה נין פירס ה5י ורב סוד יכרך 630 כו מה)) 6ח ממקרת כקטן כמקס מ5ה)הקרוחן
 ככר . )ס"ט . הרא וכ"כ ס)י3וח ככתר יכרך וכ"כ 3כט)ה ממיס מס מתים כ6ן 6ין)כחו)' כו נרך עכמו)ab 6 הלוח ג:6ר כין ר6טוגה קומר מסיגו כיון קוטר כהות מס "מריומטובין
 כרך ו63 מסכת מי יעקככריקר )רגובו ס6)1 יכון כה"ג מנס )ומר ו6ססר . גילתהרי"ן

 יהכיק 63 נוכנס ספירה סכר 6נ) 04נינן נב נמי סכ6 חמס 5ה'6טמת"סוניון
 3ממר )נרן )הס שם" סדנעדוט בשין שסט) "מד וחקנו כוסות "רכטס בחקנוכיון

 גיוס יכרך 63 כגיוס נרך 631 מכם גי זודתי  ככיח קיזוז העושה )תתכג(  לס,"%י: .ירקות
 כרפס כגי סוסר)ממר 6ג3 )נטנה כרכה ממוס וכ"כ q1D3 1)6 כחמוס :hY *ימס 6יט6חר
 קומר הייתי 1ff0 ע) )חנוק כעיני מקסס 1%)י 1נו65תי . 1"5 הג6וניס כדקרי נ655 וכןנס"נ
 רנ השיב )תהכז( : מרדכי עכל כיוס )3רך דכריך Dh~1 ממחכרה ככחכ סדכרוח)כע)

 טקר6 סמוטד כמל תוכירין כהין גלון סקי ומכרך "כי)כהןייהוומג66מריג36??מנכיחו
 כענ1דס4 6וחוכמוסף1)6 ט1631מר וכיוס קדם דגטי זיגים 6טו דנוסחכר6 מ,תן 3רכמ)ה

 קדם מקרם כמוסף נס ו6ומרין מדקדקין %ם מי"כ3 וכלכד 6כי) מ5י )6 כ)י)6 פרי%5יכ)

 'דל 'וו.יל1

 'כ"ןינ:'יינו
 מ)6כס מלסור ספי קדם טקר6 )סטיר סרקך 6ין וה6ידג6 נוויקיס bSU ol:)toכנה"כ ,( י י. וי" ן, %'.נל"ן

 : סטותיו וער : ט61 ממוריסדקי)

 ותעמת באב תשעה הרכות העומר מפירתהלכות
 לוטי 6ים קפירים %ט דץשיב )תחכה( מעומר )ספור מחמע סגי בליל)תתנה(
 טןם אס נ6נ מ)רמוןר%דסע% DI)DS- 6ךס עזב 6מ"מניך22'ה י11 היוםכטומר
 : סכס"3 1ם3תכ מךטס מנה טג6נור טרמו סנוט כהס ינסס מכעס היוס יטמר 161ימים
 . גר6ס Ph1 כרוס כ)6 מנט ' היוס יקמר )י"ר כיניט טד 6מד %וט 6מדסכוע גיסת י*6 . כ)הס ככיבוס סרט ניהוץ )תתכט( טהס ימיס ממגה היוס יסנור כמנה וכיוס6הד.
 סמ3 כסכת לגו ככיכוס ליסור רכותינו תהנו וכמב . )ט31ס וכן כבוטות סגי סהס ימיסי"ר

 מדחיק גסס זס'ה פסק ורסכ"ט כחוכו כ6כ ט' )מנוח 5ffh-j 16נוריס מרכוחיגו יםר6כי"ה
 וסירוסם . %סנים )הקן 61סור 5)3ום ד6סור טן 6' יום כיוס כגון )פנוט ככיניט רקהימים
 דטי5 מן )נוסחיך ד)5 גכידגהיני כגי גרסי' כנוט טכס ככיעי יוס היוס יקמר rh )ו'מיגיע
 ד)6 ה%61סנורסיס 6כמגהנ6 0) יניס )מנות 6"5 61י)ך מכסן "כ)6מד

 מסתיע ופירס מתרץ נרים )6 גסיסן*3 ר' 6כ) כיוס קומר 6)6 הנ6 מנוע ען מענרכנוע' )מסתייממר"
 מסור סממתי וכיון כטרכ 16 כפתי 16 מימון 5"3 וקין . 6חד ויום 6הד ככוע הייסכמגה
 דמוחר מסמס םהנ6חי הר6יוח סכל )תתל( ט"ו וגיוס כנוטות כגי כהס י"ד ס ה'ויקטר :  מלדגי מזם צישקמר6ס מכ ע בימץ עד תםעה גיוס "מר וכןמענו
 גתכ קטן המ5ות ונספר : הרככ"ODD 6 כן כנווכיוס ככעה בסוף bih ככוע )הזכירכפין המפסק' 3סטוד? 'q,D ככר )6כו) ' ו"6 כגס וכן 6חד ויוס סכוע,ת כני היוסיקמר
 פסק המפסקת כסעודס פ06ור גרזה )כן ימים 'O'D סשה פיוס 6)6' 6ונור "ינו כמ:?וניוס מני פטכרו )6מר הו" סגנו כסר מ6כ) סרוכ 6מד כנוע נסס ימיס ככער olla י"נ;ר1'
 נסשזו טוף ככר )"כע זתותר ורסכ"ט ר6גייס העיקר Qmn . )עורס וכן יוס )י"ד היגיעעד

העפסקק



 באב תשעההלכות80
t~aDo
 ו

 ויין
 7"ו"י 7"" לב,"

 "ייין!;7:;1 '1'-י"" י:
 ייוןע ןיןןןמ:ז,י.יייי, ישי,. וי".שצייניניע,ייעימ

I'JOt)II1D1?תיעש ע ~ich 1"י י,שילשן 
 יע :],:ןנ,י%1ע,נע,י:נ o~:Dlh ייע;יייענ"נ"
)מ1(ע11נו, גמוש "ייש':;'ן;:נ:18ישששן "ו"ני,גיעמ1%ש1 פ -ן,ןן1;7ליונ1ג

 מוז "ו ענת
 eoipnql1Dolan(1n גגי;:1ס)";וי.,

S~h:]),1ה ,ל":74ג7ו1נ 7:1"7'1 ן'י,1חןן" ;%ן,יקנג,7(עשיגןה%,)י. %,"" 1%ישיוהניץ]']"ן חי"ק "ן: "מ1,','י, 
 %ןמ נוןן:'ןש ןן"ייה. שן ט'י7ין,'ייו'ייליה%'ל"י

7

 %ירי
 .גו"ךלש ".ן

 tDJtttr 8"),",ק

 ,."'רזן" 7)ז:'יי("' לון הנו: )ענו, צ;נ 'ן, (ob1הישן: תצ

 (or 1, ,' תי"'ו7 ען)%,77גהי,י::ןבצול
 )י, עןןן"י1ןעןונןן,

 ן;'יוייי"ןיי(11:וין ט 7'7 7י,'")ןןגח'רב,(:ו"ג:י,
 ,ו'.ו:וין7)"ן!

 טעבן8לקז?"נין:נ: ,חשצצ1צהש



%ל
íקקק  כ21

ל  "'כ,)'
 ג)כגג 4'גג כק ,;גט,ג',גג""ג:

%í'ג..טגג╨ 

ג1ג╨.גזק71'כ"
 וג)"ק1ףג% ק
ץגה""גק  וקקקפףל

"-ג,  ג%ץ
 כ:1 גגג÷ 11 ד!5ד "גץ ';) דג" ג""

╨.7.  ס.╞:כםז כםלóץ'(ץ7"ג:ץס;: "7ג%
 ."גכ:ככ,%"╨╨;,גכ:.גס%פ :ז

'  כק 1 "ם ט╨
 1,ד1'"

 'ú )"ג גככ,',,ככםכגכ╨╨(,:

קק╞ íקק 



 באב ונשעהיזלבווז55
 גס "וחס 16מריס מוי)ך :נניס onh וגקמאקין כמסרך "חי ד)ננ6 שמיי0יגן מכוס )תשקימן ש%2ינ~ש י 1SD1Sh י~טג פמננ 41"11ל מ, %צ,בעיפ6י1"י.61נג

 הענדההיכית 8")"י1;1ןיק":ג1)4.:,
 יסר36 סונס כפטר' סמקדימין עוזם )תהסא( נריהי nbr 61מ 61"6 נמנמך המנבג יכןו4%ס
 מסטירין )4ס"כ מג כין 0נח יקרע 1"ס . נדליה הר"ר סורה וכן )ליון 631 נומר מנכג*וצוכן נ015 כוחו כקורין די ודרנו . לגן o?p וכ6 וס1"1מר50") ט) מקק 46ק" רניגו"נ) מכיס ו0ו0 הכשרים יום )סגי ' ' 0פיר"6. נמנהני גיפף גן . נגייס כיוס.63651

 עסין וכן כקירה ן3רי 6ת )ה' רוז ףן3רסגר0מס011גס*3:)תתטןבספרההר1ננס
 06יס סוס פמססיוין משמות ניס . 3מגג5"6 נימין 1tD'Sb ר' כסס ממגג65 כ14ך רגיגוקמם
 נונין 6יי 1% סרמנק כתב )תהסב( : טרדני מדפיס "גי וסומר כעיני יסרו מגהנ")6'לליחי
  16ש טפ %"  פוייס  כנין לפו פמיר  לין  רכוחילו nDb~(o סטיוס )lbs 6סקךונ

 מנפר  פלשפס %פס  יפייסיור ליפ'  כן  DD~D 630 נסנת להיות כמ3 נ6נ נט' טסניןיותקן 61יגו 6מס :SD 13"מס ומסיירין ונסרכסיד נסיו ושכיר . 0ותיס 146 מימיכם 06רסר%עיס
 למתגיס עטרות אסרו )תתסג( : כיר מיני נכ) המפסקת נסערה יין )כתוה וס63ל5%ול'לסר

 רכף own 636 "סרו '630 )מהגיס ודוקק כסר 6וכ) מכמיס וסט . 6ך13ח סימניע5ט
 63 רכ וקלמר . מותר olh~hn 6נ) עממה תגיהי ועור . כו' סורגו ע) ומטוס %ןושמס
 וסרס ורר 55 6כ3 וגפרית תקח Sa 6)6 סגו ומנט)ין . נ6נ נט' נ5עיח 3כחמכפומסריס
 6כ3 6ס1ר וסוס ורן 30 "ף 6מר ו0מו6) מומר וירמיס קינות 6ננרס טד )מע ס63 יין י  יכקדמת
מ5*

WS1!j1 
  כתמו% סרמנזס ופסק . ומילח קנוס 30 טוסה : פיוס )מ5י  כבפי וקרוב

 דס6 )מס יודע61יני 6מגס תפי)ין )סגים מותר  לשל בם'להתלש
 קיים"
 נ6יסור6 כרכ 5ן

 hih פייי "Db~  סל נטטרוח 630 התוס'ופירסו ע6 התעין נוגים סיט )6פהר'ס*
 : כס סיוסנ )מחן ס4ו0ין כיפס כטין וכגיח הערכ סך  9פן  nsSD5 ליה? ר%49ס

 סנ"צ)השח(
qDDn)1 הלדסק  כגי ד6פי' פירסו והמוס' המ0ח"1ח קים חתקג) וגס כקדיםג5 שמש 2גען3%וי1 אמרי )תתמר( "שי,ס עג:הם~י  

 סרסג"ס %1 . כנך 0רנ) מי ודוקק . גמי מ3 י"ס קךיס ח5י "ומר רוהמ ונמסר .5יג'
 lDh~ דנכ)י מבמט ףס . קיית 6מר %הו מלין ג6נ נט'מל5

 דקיהן הש ושתסק( : ממקס נכי  qh שמור  OD3 %לי סי רבתיל  לבפפפ 1onibי"11 ד6פי' ס"3ס שתמונח כרור 610 6כ) היין. מ)כ36)1ת מ0וסדקודס ח15ח%.651מר ע) דוקק ובפס טנין נכ3
  3ונ0יס1%כליס נריחלצונם

ot)~rr %1 טפטפן  פיס'SD פפי  
 ן

  פסכפס
 פד  לס1זפלוס  ההמצל  פיו  ס9בל גגק גה וג6  שמריס pbo)tb וטמר מפי.ס
 סיום ח5י עד סחטנית קנ) oh 6נ3 הר106ן תהקנ) )ומר נוכניס וש . חהקנ)נ63  היום מלי  גס  "כל 1)6 גמ)ך ו)עחר %1)ך  יופר יהפלי  לבמציפימיסיוס1.ממרמOP 1  פפלי לפפן  לססיבופ  פ%פפול  טויו סקכ3 נד)ונ )ניון 1נ6 ג*)ס גס שקשר 5הונעפ4ס 6ו עמרו גמל היוס ח5י וג0הניט כיוס מ5י רכ נסדר E?~  (36_ ריסס פפפיל%
 וקכ3ע)יו- סיוס מ*  עד  כ6כ3 16 6כ3 כן 61מר וקון כחפלה טויבו )ומר ס)6 5סנ45י
 )ס0ליכ( ,עגין50ריך חעגיח גקרמ ומיסו . טנעו )ומר 0גוסניס רכניס ויס )ליון וג6 6כר.למריח )התפת תענית כקרב 6ינו ובילך ממס חטגיח חהקכ) 6ומריס אין )תוזנם( מריכי:3י
 ן ' פיכר ביוב לסוכוה  י"כ טלין בםלס י*ליבושן נתס)'  פביפ  0י6מר כה3 הרמב"ם )תתמז( ופירשו נפסיקח6 סדר גן . 4"א סירסוכן : )" 6י )כען קכ)ס סוי 6י )י הספקך 11 6מר 01ינס ודרסו  "ביי 0ו0 סייגו .סיפוסר"ם ר15סוח תעניות הרכס )החטגומ כמנמה ט3ס טוב יוסף רכתו כתב )ו.תם( :5"רי' קכ3 אם לתתסו( : )סר6"ס גכי6% 1)6 גורו 16הו ס6ומריס ננ65תי מגג645 וכמנסנישלי

on))lo  וכ"ככט) לפפר. כלבוןיפפג"ן  וגילור וס'  ביו"ל  רפפפירין להל לוום  פפרגביה ה:ויפ יללס יויו fij11%~ 13גר3 סטק וסר"כ"ד סמ;חס חסרון כטעח ע"כ ריס כין )טומרו יט וירקו . לויןגזר  מקכ5 ראפר  כספויל פסק שפס רנ . גהיר' הורס )6דס  5טקה תפס וכו' %)1 )סםלשןקו  
עופר
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 תעמתהלכות84
 ובכן גסכן להר לסגו 5, לפס  לטניס פצתי טוב Of 1  %ס 4%ntDISn"י""1"

 נל, 1:ז:לנארו(קש י:;וןל;: י)ךנמ:לש4:!צ,.
נ 1 שוצק111:1ן ט1יז1%4 :ששכשהצע

 %)ן'1,"'ן3ק'"יןן:י4:גישי4!ל:י
 הרנונ"ן וכ"כ כ"כ כשד ס"יכושוכר כית otons מתענין נין ננמקוס ההולך)תתפנ(

 )התצ( .. כס"5 קנ3 ס3" כיון ומיריו ן למנור דעתו מפ"ויכיף
 א"אז

 כלהגה 36סיט ה' 3כז ותתן

ש יי צ וי"6316כי  כתנ6ומריס טון סקוס סר 6כ)רנ מהע " 

 5ססון חנוכים 1 מניס )מממס נוועךיס בקידום תסכית ני"ט 4י"יק דודהמטמ61ש

 %%ןזקם,.י:;(;ןי'קן( ש"שינ ;ם %"שץ:"ן',;יייון%ת,ן%
 רפטנה ראשהסכות

 "1'ו"' סע"'.(ן.
'נן ט'ע

 כוך,נין 6ין וכחסכו, הנס ה,כרון גדול נסופר יוסף ינ עלס סוי מ6י ממקינן)תתשו(

 6נ3 ס'6ס8"' וכ"כ רבניי 6)חעל,סה סיין 5רי% רפייץגימירןכ1 ונויעכןשט
 ויה"כ יהודה1גג65סגרייששה ר"'ייו-כר bih פ)ינך דן 6וננר ו"3 ס3ף5

 1כ1 לוחו סנ4ריס והניבו נין1ס3יס יסךה ר6ס המקור נט3 הר6סו4וכ"כ :מעין ם%כ

 זכרנו ?וקרשירי
 כן כתכי הרסב"ם )תחצב( "מייס "מ ותק' ס, )מייסף

 הסופ,-ותו
 ססו(ן

 'ך ני"י, ,ונל:,:!ו:ג!,ש: 1;1;% :ופ'%ל::יםין.1! ..4:";ן ו4ץפעשג'ק(ל. ןן 14גמ 4: לש,::ם )ס)תטיס ,יך6 רכי א"ל 3ס"טן)תתש כוה טריו ונהור6ה . )חיים וכרגו 1Dth ותמי.ס מגע)6
~cc מש "חיןו"יין67,,','1:,'ן;4ק%ג:ייסי,:עי-ן' ם,,ן4ק%]גיגע,~:1יו,ן:'נ.;ן"ייןןון!1"',~ןי;";יןןן' 

 גשרי"
 "" :"י,!ע

 ')!;,1:!ת) מעה,"?. (.י.ןי!;. י,.1; )ה ש=171!
מס יייק זלי



 85מג השנה ראשהלכות
 ס6חד מטפס טלקס כת3 ועיד . יו6) רכ" מנועכם ~D"D 317 13 תטתייר נעינו סתמו06

 כרכל פסק יוגה וסר"ך . כה"ג l(Dff כוונה כסהיס מסיה מכניו קוק סגטתגס כיוןטסת דריכות מלוח )6י65דק")מקוה סתימס קוים פסיס כמו קוס חור מס וכןרוכו 3י:ךקגשש מששוון" שב %"צ,פצנוצ,שששיצ ום)ח סמיוס3 ההקיעוח מקלת ותקע כירך ק,יס סהיס וכנוו הוך מ,י טל66תסתקיע'
 וכ"פ כותס דריכות 6ין דולות כסר סחקיעכ סיהמעככ6ת )6 6ס 6כ)סקס

 ורב . ר"מ.
 כרכל דה)כת6 מנותינח6 סור גסן סריר' 3ו סגכתייר כיון כדייגו ס)6 ססתנוו6ט"פ
 פכק והר6"ס י65 וכדיעכד יכוון קריך 1)כהמ)ס לע"פ ססחמו כסר סתמו ט)6 ומן וכ)רוכו

 : )ה'ט כווגכ 5ריכוח דנו5וה נסופר כסיין הקו)וח סכ) קו)וכסרטגטתגה
 עעונור )הקוט סמגכג ")פס רג כתב )תתק( oh וסתנוו גק3 )ה"ט סר6"ס המניס1),ה
 . פס51 התקיט' 6חמעכם

 מסקג"
 וחר"ת 6"ת פעס ותס"ח 6מח פעם חסר"ח דסמעחק

 3ט3 וכ"כ ; נסרנונ"ס נו5"היו וכן . עכ") יסי13ח )יח סנקנ קודם מחח)ס בסיס )כנוו ק131המזר ופסתי הטווס 3כ) הנו:הנ וכן . 6מח פעס ננניגו וסתמו טגקכ דסופר )מעסםוהנכס
 )מוכיות תסר"ת )תקוע הנהיג ור"ת . כדכרוח 6ת מטככ הנקנ הים Dh" ךכסר כיין וליחדין

 )ע)ןס% חר"ת תס"ח הכק"ת 44זו1ין,תעססז שןצ:%נה%גיציצ)ישן:ציסתנקסש
)Dtt'Dh1D)

 נרסוס )רנ" מלחחי רמנ"ס ס כת2 )תחצה( ן מרדכי כסרשן מצצזצגצין פיי4צו"ברתגי וכן 5ריר)1יד'") מיהו רני פ" כה
 רויטנויר4ןם 6 %1ע51 קיח

 )הקיע הדין מן הזכך עיקר דננט,מד דהקיטוה מממו tbb( כנניגו ס)6 מסוכ דכקדסתימת
 : סכ"ה) )כלס וכן )נו)כיות תר"ת הס"ת חסר"ח . sh '6 6מד ק5ות'1 ומכר סגפסר טד63ור
 צק )הי%החוץ2קר,א ס45ד ס"מ חוקכ 2גשגשונצש hihצן1צבם כרלי כהינה )פגי הטופר מכמיס שנו )התקא( ל6 נמינו מסוכ ו3ק דסהימח כ"כ סריס6כ3

 )שוע נקי סיירי 6מר )יכ6 6י ומבחכרך 1)6 ,נוס שקיא 1ין צין"תצו(

 ינכות ונ' מופגים קטמם הלוח נס)סס סכות יהורי )קינו ו6מירס פנוי! מסוס h~hט ידי 71 ,ןג: :1 %י:,,ין"ה נן~: :ןןש"וש'בףצ"ליבןגן
 ס3ריסגטגיס ODtD קוה 6ל6 נסטור פניני ל6 תוקע כיס 6)פס רב )תתצז( : מנחכמסכת
 והכ) יגע ססשוסומ כלי עומס חס גגם כגון 3"ם מבחרס דחגן ה6 מ) וסמך דז2ןקנתפנית

 ס'סה סכיףסנופרסיס'קוס
- 

6 
 וגס .., DO~S תתסיס כתי,שט"םר(חן"*%ס'ץ ש2 נעי ג)

 להוריקן יפסיק )חריע יכו) הספרכשינקט
 םכ כלייחס כפניט5מו 4מז ק

 כךש. ריעה וסי כמות ט' גמ%5תרויה ט175 6ת החוקכ ניו5י6 כיי כנה"כהיתריו כוי"
 עוהבן6ףרוןניו-1%1].מ שתקוע h5'a 246 אפי' כ"כוש

litffht~Ot)DtOri1ן15(%"ןי:"1:.ן"ך'ון "גי ע%% 
 כמקוס סהס 6מח נגסימה לנסוחן יריך טיגריס כתם ר36י"ס 6מגס . טמיוסנשסחקיעוח

"מת 2צי%וביש;שןטייי'"י)2ש:%מש כחיכיים צמ,ןןן4ץכצרמע,שיבבץ:*'של
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 87ניו השנה רששהלכות
 לפרם מדהיתה יט נתב ס4י ל4ימנע

 שההר נשני וכ) סיוט מוכפי כ) ם)סעקל6וה
 סדכריס וגכהלמו מדסיכס 1כר6טי טמרנצריו
 )כוכיר קריך ס16מר כבנרי וסכריט רס"י)פני

 )סקסיוסמ6 61ין ומוסף מוסף כ3 ס3פסוקים
 מן סכים ר"מ 6"נס . סו6 מעובר 6)ו3י6ת5ו

 מפרכים הרכס ר6יהי 61גי . 560")הירומ)מי
eo6כנת ר"מ 30 )נזכיר 6"5 כירושלמי 67יה 
 oro יוסהוכרון 5ת כ6הכס 6)כינ1 ס' )גווחהן
 מקדם )מחוס 6"5 גמי וכן ~or ר"מ יוסו6ה
 6תפ3ת ו)6 מדכים ורקקי כזכרון ויוטיסר36
 6ל" ק6י )נךמוסף

 6ערכיח ק6י חפצה 6כ)
 סלמוספ סססוקיס 6כל ומגהה ומוסףומהרית
 רנת כיס כזכרות ונכ3' . )כשכיר קריךנ"מ
 סגסינ יכודכ כר ר" . סנס"3 . כה)כהןחג;ידין וסני וננגמתס כמדם 1ט31ה )כסר ומעיר)ומר
 כנדק ר'6 כמס ויה"כ כריס וססי6גו4ער
 מכירום)'ס יסינס ר6ס פי ס36 מם)ס ר'ונס

 גרכח עומר יכול משיגו מכוס תשמרו סיסופסיכו
 כיס"כ ג6וןכהכ ם)וס סר רכ וכהסו' .מועדיך
 מוטזיס כקי17' כין כתפך כין יסיכו' כנ'6ומריס
 : ל16מר1 ס63 גוהניס6מכג, 31כ63רן . מרדכי )ססע ו,מניס מגיס)סממה
 רוכס ויס"כ נר"ס והניענו ואוסר)תתקי(

 יסוךס כר ור"י קומו6ומריס
 כ6) ורסנ"ס . ימיו כ3 קמרו ר"6 137כמס
 וססי6גו ס6ומייס וס~יכו םכירום3יס קריונםפי

 הרולס פ' דכרכות הירום)מי מן רסיסוננכי6ין
 פמוט ומגכג נגרמ"ז6 כטד סוגן ר"וכנדק
 : סס"3 כיפ"כ )6 6כ3 כריס )16מר1ה61

 ס6ננר כיוו ר3 6מר טר"מלתעד(
 וכהו?

 דמ)כיו' קרעי כהנך ד6פ" 36פס ר" החגליטר
 שן7"5י%ענ;נ' סלמס ור' 6' )גלון גמ65 וכן וסופרותוגרוטת
l'DDID1קלמר bb 6( וכרוזות כלבכיות 
 ננ)כיוח מטמר פומהין 6ין הגן דכ6ומופרות
 ח) 06 סופרים בכסכת )תתקמץ :ככס")
 מקרל הרועם זכרון 16מריס נמנח )כיותר"ה
 )ככח. ישיגו אומרש )התקפז( : טכס")קוס
 כמקוס )16מרו )ימיר סלן כהד טמרםורכ
 3טכ עגינו נכויר 6י נפחיתה נר"ס דנו35ייחיד נאוי ר3גנמס )6ומרו.וכ"כ נבגו וככר . ס"7סים
גע%%,עיש,ן וגר6ס . 61והי)ס תנוך 4מ6 )6 61י)ימ6

 כטמידס כך כ) סהוקע כערוך איתא"חקית(
 הנהיג ור"ח . גיכיכה נתקעכמו

 וכן 3וכרוטת וכן 3מ~יות תשר"ת3הקוע
 הר"ת הס"ת המר"ח 6גפס ר3 וכהב .גסופרוח

 ע3 )סטריה ם)6 6מח פעס סכרכות סדרע3
 יסיכות ונסחי סעו)ס כב) סמגסגכ5כורוכן

Dff~5: )ע3 )נרך כתג יר6יס במפר גתתקימ 
 )תקוט כרך 6ס כהכ טמרס ורכ סופרהקיעח
 החפ" 63מר טמרס רכ כהכיכר טמ6 וכן מרדכי )חמוע )כרך וגסנו הו6טעות

 5ריטף
 השמן. )ערכנ כדי תקיעס כ63 נד31סמרוע'
 כן טוםין מנהג מטעם )6 כהכ ג16ן ל6יורכ
 רני4ן סיו ססימיד" כגנל מהוך מסעע636

 6ין כן טוסין 6ין 061 סהפ)ה 6מרלתקוע
 : מוככ ידי ע6ו מככר כרכרעיכולן
 סטיכ 1;ן . כ33 נר"ס )סתעגוח אין)תהקכ(

 טסירוסו 1"3 רם"י וכן גלון נמסוןרכ
 ומן קכ)ס וננדכרי הורס מדכרי קמורכפ'

 הרכה כה-נוודוה6ריך וגנןסכריית76ירוסלעי
 רשמון כיוס ודשי כהכ כטרוג6י ורכ .כמריכי

 משוס כחטגיה 13 )ימכ שסמר 6י רזכטל
 ככס 6ין וכסכת כני כי"ט 6כ3 סו6דמד6ורייה6

 מספר מליוגין 6)ו יונני דטכרס מסוסקוטי6
 כהן )יסכ רכותי גבנו )פיכך ססגס ימותכל

 סר6"ם וכהכ כמכח. כין כמע כיןגתעגיח
 ם) יכיס כנני כשכת )ההטעת וספיר ריסמ) ר6כ!ן כיוס לההטנות ס6סר חמוהיןודכריו
 וכן )כהענומ כ)6 ס61 מיפה רובין ומגורזס
 וכ"כ הדס בו סההטגה רבינו חטוכסצ6כמכת
 ס:;דרס מן נרשה וכ; )כהטג!ת ם6ין נימתהרען

 .61וכ)יס עד נדו) נוי מי כי )מערסמסנטתי
 , 3כדי6 כירוכ)נ)י hn~h תכי נר'סשממיס

 כהדק כג6תיס וכחכירות . נוהכנין 6%מהרשין
 ע וכונ;;ין ר"ה ם) ימיס נסח 3התטגוהסים

 ככהוכ הפריס טים דסוכה דססיקה6ה6נדס
 י רגי)'הו ונ; נר"ס )סרכזותש ומ65הי כר"ה מהעגין כדור נדושי hs'31הס
 קטם ולעמת )התענות נהנו )66ספי"ר6 כני ומנ"נ מתו מם)" 6יט מהטגס61עו
 ם6סור3סהטגות גחון יסודכן רכ ונחס .סיוס
 3ההעכו5 מים (hSn הנרקיס כתמוכה .ככס") וכן גחון כטד" רכ וכ"כ ר"כ ם) ינניסכמני
 כ)3 )כהענות ם)6 גוסס וסעו)ס . מרדכיכריס
 ככ3 כקכ)ס 6נודס נכפר ר6יהי סממכרוחגי
 כר"ם הלס תענית 6מה פטם עננתעגסעי
 : רע סימן הו6 6מה פטסססר6וסו משמי יסהכן )6ו ו6ס ימיו כ) סיהעגסצריך

 נהכונס רפ"י כהכ הכופר ע3וכיוס כקפוט ע) מנ' Det כס) ,מן ולענין)ההקכא(
 כ)י3 6)6 ומן 6ונוריס כשין 6ומריסרכוהי'

 וכחו כי6 6המר6:וןדקדוטכ
 תן נמו כ5"3 מ)גנר 6גי %)ה;6, שריגה" יום"

גמקיל';1 טהניי



 1 * שווו,,ירט ההיייי"?נא

 כין מ4ק וסין טע3רתי מקוס ונכלנמקונ)יע
 נקנין. hib גליות י"ט ומ"ר ר"מ סל סגיי"ס
 ס)כס וכן נ,ס וס 0) )6סור והמוכרכ'5?
 3ט3 דעת יכן . רס"י ,קנו 3סס רם3"סוכשכ

 וטוכ סר6"ם וכחב . נסופר )ח נקרום6)6 ,כסגי ונון )ומר ס6י1 כחנו oulhJ~1העטור
 oih-כיקח

 ססמייגו )סניוויכרך וימננו מדם ערי
 . ספק ידי ויתק הפרי טל גס דעתוויסים
 יום מ) ס"ס וג") . מהע"ס גוהנ סיכוכן
 ט3 סגי כיוס ,נון לזמר סים 303חר6סון
 . )ה"ט ר6סונ כעס tupn ס63 מקמרכופר
 ומן ס5") הנ6היס ונחסונוח 0כס"3 3ע3וע"פ
 ע"ר ססיכ וכן . וכדופי כקדום סגי י"טנ4)
 סדכרות.והריר 3ע) כת3 וכן קלוכ1מוס כרמם)ס
 וכן ריסון כיוס 6)6 מכרך OtO 63 כהןלגינדור
 גמ365נ16גיס וכן הגרפתי יכויס כר יסמקהר"ר
 הטלי מגסג כותכ הממכר 61ני . טכס") .ז"3
 כקדום פגי 3)י) ומן :o~DIhI מ6סכג,גפם

 וגוחניס' מזם יין 16 מים פרי )המיגומהדרים
 כמו מהמייגו טל כנרכה 3פעח 13כיגיהס
 מום פרי מפיג 6ין ob 6כ3 . )טי3ככחוכ

 קקאונ~ע
~ffb 

 מז כמנח "מון ~"ט
 כספרד נוהבע )תתקכב( : נקמם ומןמנרכין
 וחמגוניס סגימוח הרכס חם,3ס 3ס3חלומר
 נאת. מריטין 6ינ מהרי הנמסג ט) 6;יותננ:

 כתי )מיכ) יכו) 6תה 6י )ו'3 )יה ממקדמייק ר' ירושלמי )רעעקכג, : כן גוסגין 6יןוכ6סג;ז
 יועין מעה 6כ1! 65 ו6י 6כע כטהרםמת6
 ימיס צנעה פוחס יקוא )יה"כ ר"המסכין 1' סם ימים D3a' 6לו ר6כי"ס וכתג .כמתץ

 כטהרה ל6כע 5ויךצה,היר1 ס"ה )6נר"ס
 )טהר 6דס סמייכ כטכרס ח6וכ)דפסיכ6
 החון יני ז' 6)6 טדיין ז"ר 1)6 . גרנ)טרמו
 כמסגנו נהגו כן וע) . ע)יהס למוהרמכודרך
 כוככיס עוכרי ס) מפת גוהר כ6יע מיכסה
 : תטוכס ימי כמטרת נ"רר יסיס זנהכ;

 הכפורים יוםמלכות
 61מר )טנו)טרכיוס"כ לטס נהגומתזך(

 כסטה כהדס טופ! עמרסרב
 סטדיה רכ הומר . מנמס וווהפ)):.;יעיח
 וכתכ הטכי!ה. ט) נוכרך )סכו) נט,ייחונלון
 ככ) מ5יגו ס)6 כ,ס גר6ין דנריו ולן'סונן:
 נני6יס 'יסוד " ~יש 11 )טני)ס רנו,התלמוד
'ו)"

 ד6מרי' מערש טדיס6 1)6 גני6יס מגהנ
 מנהג 6,6 שיגו מפני כריך 1)6 מביטהניט
ohti)כ)הטוכל יממה הר"ר וכתכ . )ת"ס 
 כרכת שרה שוכה )0ס ויה"כ ר"ס3ער3
 הנכין מכ3 0416 )גהר' ס)6גננם עדטני)ם

ש*י*  *  ש*1 * ו 
 0)6 גורג 1הט31ס . הכס"ס . נטנילהמייכין

 הרק"ם: כדעת הטכי)כ ט)33רך
 כד)קח ט) ישיק )הדליק דגיגו DipC)תהקכה(

 6ין יס"כ סל גר ע3 6נ3 מכרכין סכת סג.נר
 וחין הגג ט) ו)ה0)יכס מכפרות )נמוטר"יס  מנידוין  יי .  רפסמימ פ"נ מרוכימביכין

 : מרזכי . ר6יה כךכג
 ע) )ומר גוהרן באשכנז)תתקכ'(

 מזר % מט"
 וכ"כ סמטה" ומפרטין כיתף.ה6)פ6

 ס5ריך)פרוט יונס וס"ר הרמותן וכן עמיםרב
f:uno. גר6ס וכן לקומרו נוהגין 6ין וכספרד 
 I'hD 16מר עקיפת סרכי המן )פרוטסחין

ן 1(1ק'7ה;;,ו:ה~ן'-ן7ש  

 ת'-
 כפכח גר הדלקת גכי דסכת ס"3 פירסר"י
 )כרך גריך כסכת י6רט oh יה"כ ס) גר .מוכס
 המלוח וכספר )כרך. 6"5 3ח1) יפרט 6ס6כל
 כרכס כ63 ננדליקין כסכח )סיוח 0מ) יס"ככתג

 : מרדכי הכיסס )נורך כ6 61יגוהו"ל
 631 סטכר כיה"כ מהתוד' עונות)תתקכת(

 60"5 יונס מ"ר כתכ כהסציגה
 . 1סחודסטיסן גו) 6ו גגנ ט)יהן6""כ)סהודות
 נעלתי גכנתי נקהי נמקוס 61ומר 0ענרהפסגה
 פיכו) כתכ והרוסס . כ3) דרך :הו6נררכי
 : 3סס סינס ס)6 ע"פ 6ף טויהן)סתוןות
 ענורס רכ כת3 הוידוי בחתימת כס()תת'

 יכו) . ODtD הסלמן 63"י הקומר'
 מחימם גסס ים 6סכגו סדורי וקכל)מתו'
ממן"~ע,מ~%מ כיון )מתום 0)6 ומוטנ מותמין 6יןונספרר
 וכן גיסת הרי"ן דעת וכן התפלות 3ס6ןכמו
 מגהנ 6ין ה6י רכ וכתכ כשהגוגוהנין
 נתסוכס וכתב )תתקלא( : כמנחס ס"5מיחודה
 )ומי 0)6 כר6סוגיס סנורו יפסקמרה

(ff. 

 ם"5 פננוכי' כנק) סנוטג1 ס)6 )גו כס)מדדוי
 00"5 כחכ טמרס רכ 6כ) יס"כ ערג 0)כוידוי
sfli'גוהניס וכן כקי ספינו חי )סו5י6 וידוי3מגמ 

 כיה"כ ממין סטמ;ות ולןניןככסרד:)תתקלב(
 הסכתן ' )ככ 6)6כחינין

crt 1(ס",כ 
 כמולן

 וכ"כ החץ )כנת )הטמין )1 6ין יס"כ3מו65י
 4סס;)י16טסיהסכמה 6גסי הפליגו וככרר36"ן
 )סטנוין כתכ גילון נטרוג6י 36) )הטנויןס)6
 ככפורים יוס נוו65י ג15רך הכפורים יוסטרכ
 ניעצה הכפורי' יוכ )מו65י כז ימהין ה51ןך)מה
 דמי וכסיר כהכ ג6ין כרירך ויכ .סעוכין ביי מימין 61ין כרכר יסור 6ין 6כג סכיוכ!

i'~Drn1 מב: ננכ ידעתי )6 6;י גס מהת'Ch 
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 ל )כ' "!מי ננכס רוס . olnoni%ם
 הכפויים

 "ננס ות)ננ.
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'wh~rotb")sltן:י'ג, % ששפיינ:"ק י ק,יי'י' 
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 סוכההלכות92
 o:1bl ר63 אמר )תתקעב( : ק3ס*;כפירם'י
 פתח כקורח 5)6כחרת

) 

 ד6סתי' פירם"
 ק"מר והכי קעי טפם 6ש' וס)יסיחככ)לחה
 "יגס סריסי כדופן ממקיר עסכיגו סטפמרכ6
 כר יהנדס ורכיגו ימטיה ורכינו . גול הכופןכל פגי ט3 הפתח 15רח )16ת1 טם"1 "6"כמחור

 : סנס"3 6חר נאופן פירסוגחן
 oh )מטה נו)מט)ה ךסג,ח הטשלשד)תתקעג(

 פסולה. טפמיס כ' ?T~h מןנכוסיס
 ננוד 6נורי' מג' זפחוח5"

'oDn 1)מט)ה ob: 
 כך טפמיס " )מטלה )ה סמ)מט'צ~סס יוסי ר' . וסרס טפמיס י ?T,1h מןג3והיס
 הדגרות יכע) ר"מ . מפסיס " )מטה)ס
 ;טרוג6ינ"ון ור' ה"נ SDJI . יוסי כר'פקקו
 כס) וכ"פ כרכנן פסקו נן6ת וסרי"ן יגעיהורכי
 הננופ)גיס חוכה גוי אתמר ,חר,קעד( :יר5יסל
 וסדעיס קרמים קמו פי' hrtj ד'קמכם

 כסרס 6מר נממן רב );וי הסכה קמחספרוקין
 הוגה רכ כר ורכה מסדק ור3 )נכיסן3טמגהו
 ד)6 ו"סחכמ מפסק' 6ה) מסוס פסולהעטיי
 שכס כתנמכדפגוחכל ר"ת 'מנסע כממןכרכ. YDD כהן יסרק) ורב" ~י"ת והריק כסכריגני
 כח3 הרמכ"ס 6כ) . בסור מסוס נסק6ין
 )כטל גרמה וכן 6סוריס הדפנות ע5ימנס

 : הרק"ם 6) . גסיר6 631לירלרס
 סט) תגלה מכני )6 סכה בעציהלתקעה(

 כ,ס סננתנכ תוקץ סמקקוח נין כ3 מכסכודן 6עי טומר O~',kD מחג' סכת כוי 6ה)ק"לח ננכוס הממסות 3ין כל מהן כוזלכרחו
 ט)יהן ~י נוחנה "מר 06 6כ3 כ"ס 6ינ1כסיסה (th(IS טסיהן מתגם 6)י יקומר 336הדסון
 הסמסוח נין כנס ח;6ה מהגי ש6ר5העימתי
 ירקה וכן קיפ,ו )"מר 6:6 כקוינו 6פ"תנ6ס מהגי )6 כתוס' סל הע"ר התיר,' עסי .ככר
 6סורין כמכת סנפנו סכה סטווי סכת;ומר4'נ
 כהט גפנו כמקומן )טלטלן וייסוריןכ6כי3ס
 6כ3 )מקומן )המזירן ומוחריס כ6כילס'6סורין
 וקמר לוחן סחגס נסעס עגיסס התגס06

 כחכ ס)6 הרי . מותרע"כ loA, 6ו;)כס6ר5ה
 מה ונכין ולזיגי מגפף צ6מר 6)6 נתנ6יהיחר
 )מנח י"ט נין כמקימו טעטג )טגין )מלקים

 snh' כהןח;6ה דמסגי נתסונה כ5נוסר6"ס

 וגריס ס6ר "כ) סכס עריכי )6 דפירוח"ומר היס פרז וב"ר )סכה מון )"וכו' ס)6כפירות eh" חפ2~%וצ ך%5:1(כ)"טש
 כתכ וסרמג"ס גריך כהן וכיול" וגכיגה כסרגגון
 )סכס מון פירות ולזכת מיס )סתותעותר

 )סכס מון מיס "סי' )סתות ס)6וס"מנמר
 מיקכע מי זוקק היינו סכס כעי וגכינסוכער זמירי 6ת"ל "פי' כ"כ )חחקע"חהרא"ש :ת"כ

 6"5 ודקי ערצי ם6כ)ן מי 6נ) טלייהוסטודתו
 "ק י:ן:~~ן,;::"ייג;47 ספין כיון ומיהו גנניער"יהל, מיס וסתייחסכה

 : טורים סכה ונריה קטטמסוג
 חון טרקי הכקוו אדם מוכ) ת"ר)תתקעח(

 (h1D O'DDT' "כינת כמהגסנה
 )כילה קרוכ כהום פי' )כלס ועיין ר3 3י3ר

 307ח טרקי ד"כי)ח כהן "גינדור סר"רוכתב טרקי קרוים otnc וכ) מוכס טעונין 6יןופירות
 קוכט ה61י613דס קכע מסי3' סחיה 1l'DhI;וחט

 מקני טצאתי )תתקעש( סכס"): סיין ע3סטודתו
 ' מ"מ  כמט))ת6מסתי'

 צויכן"
 ממט))ח6 כר

 קערות כנון לניקום מסוס הנו5וחי"נו כספרכחג
 6ין והני כטיבן תדורו וכעין זטעננ6ד)יסס 61נגי קורה כנון וי"מ לכילה )"מרכננו6סוח
 )כדם (OO~ ים כיח 6)6 דיר' ככיח )היותרגי)ין
 . כמכס )6טמיגהו ס6כ)ו~רו )"הררקטרוח הלוי יומק כר ר"6 וכ"כ th'nl(h נוטטמ16)"ו
 וספודים קערות כנון מיכלך ננ6גי מפרםונה"ג

 )3קר כס:חמכירו הנכנס tehl' גהסיכגס פטם נכ) הסכה ע3 סברכיןמרדכי:0עהקפ(
 כךכחכוהג6ו;יס וסעס סעס ככ) )כרךקריך
 וננכרכיס 0ו,ריס רנגון כיוס על:: ככרךו"ל"פ
 כקכיטותס6רס סעיקק כיון כחכ ור"ת .טויס
 ט) מכרך כנכילה סי6 הסכה כתוךקוצע

~st)bo
 טר6ימון 6וכ)יס ההרי נו6כי)ס ממורכנהיך ססיגס 406 סד3ריס כ6ר כ) ופוטר

 : סביר פוטר מיקרסה"כעכ כיון "פיס )סכה מון טרקי ים',ין וקין)סכס
 הנסמיס מבירדן כתכ המ5ומ בספר)תתקפא(

 ירדו ס"ס הסכה נתוך טסותטפוח
 סעור סי/-לו ר") ננתרן)ךי.ת סיתת המרקהתוך
 כנמר קלמר מד63 כן מטמע וקעו . )65חיכו)
 : ממס טחסרמ מסמט ממקפה כתסרמכדי

 המכס מן כפטור הרמכ"ס כח4 התן)תתקפב(
 %(! 1% 4ןצשךכ11ש1 סמופס. כף וכ3 הסוסכי;י' וכ)סו6

 כתכ יהרמב"ם כסכה:)תתקפג( )סנוומ 13ם"ססר כמוכס מייכ הננסות מכ3 פטור htiaD~Dhוחתן
 נסכס )יסכ היכרך כדי מעומד )קדםשריך
 )דכריו 6"כ a~hlo' וכחכ הנג'וס עסייתקורס
 כעיסתו פמיז 3ה סגכגס קורס 3קדס 13היה
 הי6 סכס סמ15ח כיון "כ) . המקה טופסכה

 םיס3 מכרה)6מר כו6 6ס "ף והטיולסמכי)ס
 נמסכת מהנעוה )עוגייתו קודס ספירמהרי
 ופירוס כחוגה ס;והה ומן וכן ס6כי)ס זמןגל

 וכ'כ . נקדם ותפנו כנוו תתעננו חסכוכסכות
לכ
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