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סי' הלה.הלכות
א חלח.שיעור

 כהונה, סתטתה'
ב טתנות נותן שאינוטבח

 טוכרין הכהנים טתנות נותנין שאיןבטקום
 נ לקהלחמתנות

 תרוטה.ה'
 הרוטות וחלה. תרוטח אפריש ולאאפה

ד בזה,וומעשרות
 הבן. פריוןה'

ה פודין בכטח שפוד.1 אנטיםטקמד
 שעטנז.ה'

 פשתן, כחוטי צטר בנד לתפור מותראם
 ד וכסתותכריס

 ז וטררעת וכסתות כרים בפשתן, לתפרןגנד'ם
 ח אילים צטר פשתיםצמר

 כלאים.ה'
 על עובר אי לטי גהמהו שנתן'שראל

10 תחרוש ולא תחסוםלא
 חסיטה לענין ישראל עם דטשתתףנוי

 1 בכלאיםוחרישה

 עזז,ה'
 ליוצראל מותר אי עציה ומכרו שנפלהעיז

 יא טהםלבנוה
 וליתן לישא אסיר ימים נ' אידיהןלסני

יב עע,ז עמולאכול
 גסך. ייןה'

 אם אוסר, בכטה קדירח בתוך סנפליי,נ
 ביתו לתוך חענבים הנויםחביאו
 0ותר, אם היי( וימודויעצרם
 לע,, שנסך יי,נ נוים. של. נתלטהר
 י2 טי וטנע נו, אצל יינו הםקיד כשל,אם

 מותר אם וחוקמין בופת הכד שסותטיןמקום
 יין של נאד בה שיש ד'וםקיאחיין,
יד חותם בתוך חותם' היאאיפתי

 יי'ם חוי אי חמומחין טן שלא יןהלוקח
טד ייטנ עוושין עבדיםאי1ה

 אם וחטבילזה ע'ו בטיב שיודעהשסחה
 יין משלחין אופן גאי~ה יי,נ,יושה
 טתקנן האיך חדשים נודות נוי,גיד
 פז יין בםונותן

יז יי4ג טשום גו שאין מבושל ייןאיזה
 יין' בם לתת מת'אסווי1 עד נוים סלקנקנים

 וחוליכו לנוי יין שטכר,שראל
 זח והחזירולכיחו

כא נמך יין לענין דארטאינולפי
 מכם ונובין לע"ו שוקים בו שקובעיןטקום

 כנ שם למחורה חולכין אילע,ז
כח יי,נ טנען אי ישטעאליםנוים
כו שהוא בכל ואסור אוסריי"נ

 גוים. ב"וליהי
 של שיראז ש'נ, תרטומין נוים, ש5טוחיס

 לישראל טותר אמ שליקי, אהיגינוים,
 נים וצצולין בפורני ביצהלאפות
 חאיך נהם ע'י נימקח פורניבשר,
*נ לאפותלחת'ר

 טו סיטן בו ויש טים של כפורני ישראל שלפת
 שלהם תמץ במים שנילוש נוים_ שלבצק

 פז 2יתד אי .שראלדאפיה
יו טותרין אם נוים רשלקיןתרטוסא
*ט דארמאי טליקאמטחא
כ נוים שלחמאה
כא טטא דכר בו עירבו אפ לחהצ שליקאטשחא
 משום בו אין חי שהוא שנאכלכל

כב טיםבישולי
כד יק טהן ומ~לסין 1.תים שכובשיןמקום
 בשיכרן עכבר אותו. טלקין ש.נ פת דאכילמאן

 כו שרץ לתוכו ונפל טשקין שלחבית

 "חיטה.ה'
 נקב טתיך השוחט הטבעת, טתוךהשוחט

 יפח לבדוק כמסר, ויח.טהבנרנרת.
 3נוצת בנינרת כד.קה עיף, שלבקנח
כז חדש י'בושהיי'

כח ושוחט אינוסו0ר
כט בירך ולאהשוחט
ל טים של בסכיןהשוחט
 כשנת השוחט הבחמה, לסטוך צריךחשוחט

 חכמים שטנו טריפות כלוביוה'כ,
 טט,ד לאפוקי בעוף ננדןבבהמה
 עא בעוף עיקוראין

 טריפות.ה'
 אי לדופן סרוכות תהתוניות אונותב, לג לאומח אונח כין קרום לאומה, דסריכהא'נה

 לנ בד'קהטחני
 לר אחרים ולמקומית ולחלב לגורפש דסר.כיריאה
 מרירוה, ט.ם אבל בכבד מרה נמצאלא

לח עצם ויצא הרנלנשבר
 צלעותיח, רוב נשתכרו שניקכ, הפנשיכרס

 ומפק דרוסח וחוליה. צלענעקרה
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לו שח.טהסתעשה
 לאכול אסור הלב. את החופה כחלכמחט

 לו אותח שצד,ןמחיה
 נ'דון החוח מן למטה בכמה, הנרנרת ;פסוק

 לחכריאה
 צומת נפא, חד בדביקת רציידיןצפורא

 לט כושט גירון ופק של ננו בעוף,הניד'ן
 ורם. חלבה'

 17נפלה כנתא בם/ בטל לבשר שנפלחלב
 םלקדירח

סא ודאיתרא דקשתאחלב
 חנעלה צויכין ודם חלב בהם שנמלחכלים

 סכ טהור שומןאיוהו
מנ לצלוהה מותר אי דבתנת'הדר'
מד ברמו שנתבשל ראש בדמו, שנהבשללב
 סליחח צריך אי בתור' ליה דמטי יתהבר

סח - מולייתא רין לצלקוקריעה
 תחילה הדחח במלו4 אותו שטוסניןבשר

 נדי מלינח בםל41 שהייהשיעור
מו אסור רם אעחועו4ע

 בחלב. בערה'
מו ליבון צחכהיוי"
מח שבישלהבחל
סט סותר אי בשר להיכה ולתה עונהלענל
 נ נוער חתיכה על שנפלה חלבסךפת
 קצו הםעודה אחר נבינהלאכול

 דם. כסויה'
 ו4זוך עפר, מלא כ"י לתוך לשחיטטוהר

 נא הניהו רם עפר. לו שאין סירומים.
 בנו. ואת אותוה'

 פנהנ ו', בן שהענל לומי נא:ן איטחי
 בתה לשחוט אפילו ביומול7וחטו שנולי נדי לענין א'י ובני מורהאנשי
נב אסור אמהואח'כ

 ננ במשהאות לחודיעו צריך לחברו בהסההמוכ'
 הנעה. ג'רה'

נד באנאח מותר הנשהניד
נח ניד של4סנו
נו אסורין נידיןאיוח

 ורגים. בכורותה'
נו רנים סלאה חבית שחביאנוי

 חבכורח סן לפט-ר כבהמה עי עםשיהוף
 נח הבבוי פר'קכסף

 ובהסה עיפות מימני וחגבים ביציםה*
 החי. מןואבר

סי'
 הבא ועוף וסימניו טמא הדורם עוףכל

 לט א'בסימן
 דם קורט עליהם נמצא סותרות, כציםנעולי

נט שריפח דסמקביניהם
נח בבהמח הנמצאעובר
ס ידו את שהוציאעובר
 טרימה, ביצה סימניהמו טמא, עוףביצי

 טימני בשרא, בהרי יאיבשיל3יצה
 אכל ורנים, וחיה בחסה סימנוחנבים
 אוכל' מן הנדלים שרציםנמלה
 טא שהתליעה.קישות

 תפילין.ה'
 דפוס שיעור תפילי,, טניח טי תסילין,אסר

 צריכין ורצועות קלפיו תפילין,של
 שהי !א'וי מעכבות אין לשמן,עיבוד

 מקום הנחתן ומ! עליהן,הברכות
 תפלח בדיקוג צר'כות אםהנחתן,
 נרתק פי' שחורות רצועותעטלו4
מב ומעברתאק?*צה

 תפילין, להניח חשוב מי שנפסקה,רצועח
 סנ סניח' האיך לבדקן יורע שאיןבמקום

 פד לשמן עיבוד צריכיןרצועות
סח תפילין מניחיוט-ב
 תפילין, וסן הוי אי וחוה-ם ויו'ט שבתלילה,

 לשסש חתפיליןי מן פטורםומא
 למשסש תפילין, בביתששםהמטה

 חגחתן כטרר עליהן לברךבתטילין,
 טוחליצתן

 אומחן אי במערב' חוקים לשסורביבת
 סו התפיליןבסלוק

 ציצ'ת.ה'
סח םלאכח בח שנעשח מצמר ציציה לטוותאםיר
 נמנים צםר של מטליה הסרין מקרנילתפור

 טט ציצית ליטולכרי
 נוק שעשאן ציצית בבנר, ציצית שלניריו

 סבנד טחייין בציצית, קופסאכלי
 כפולין חוטין ר' ציצ:ת, שיעירלבנד,
 יתפור לשלש חוץ ע שנקן טליהלח',
 אינירומ חתנר, מן מצוייצתטלית
 סרין כנפים, ה' בעלת חכנהעד

 של וכנפיח בנד 7יל "יאבציצת,
 ע ביח-ר ציצית לו שנפסקה סיעור,

 ע" לסש:וצ'צית
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ס'
ע; ההיט ונמסק הנדולכיך
ענ נסן צכר בבנסיו שנארנבנד
עז דנתנ' במאנ' דכתנזיח,ט-

עו צ'צ'הנרדומ'
 וי51דות. נדהה'

 טבילה, צריכה א' טחיר דם עלהיושבת
 עו ללב~ין מותר א' נדהכל'
 קייסת טכלה שלא נדה לצלו.י, מהונדח

 עז סנין התורה מן טבילהבכרת,
עח טהור דם עליושבת

עט בלילה טובלת אינד"
פ צנחוט כש.ש לטבול צריכה אינדה

 בעילק בעלבתולה
 דאשונ"

פא
 שבין יום י'א פי' ללדת, בקשוי דם"רואה
 צריכח אי לידע אם ואא.י א-מ לנד",נדה
 של'ה, אם'לה מפ:זוין, או רצופיןז'

 פב י'ד לאחד י'ד מתוךדם ראת"
סנ חיה דמותהמפלת

 בזהיז. כהנ-םה'
פד חללים בניו גרושה ונסב דעברכהן
 כשרה כתה א. סשוחרדת כת שנשאכהן

 פחלנהונה
 ואסודח זרח נעשה לישראל שנשאתכהנת

 כסנדל, 'שראל לברך שנכנם כהןבתרומה,
 פו מעיניו באי סומא מברך, אי בנהןסומין
 לדוכן עולה אם בו וחור שנשתמדכ"ן

 פח ליה משמתינן ושמ;"ת'ה נר:סוה דנטיבכהן פ~
 סטמא כהן מ', 'לקה למת שמטמאכהן

 א.ן מת בו ע,יש לב'ת שנכנם כ"ןלאחותו,
 פט מהוואין מרדות ומכות מ' מלקות אוהומלק'ן
 צ לה מ.טמא גדושה או ג'ורת שנשאתכהן

 שונים[ ]ענינים והיתר איסורה'
 *כו רגוי מרחצו אדם .שכור"לא

 ט'ת, לפני לעמודמנ"נות
 אי נופו כל סנלת, א' השחי ביתתנלחת
 צא גבר ילבש לא עלקובר
 להוצ'או צריך עליו וךמרננ.ם חכנסתחזן
צב בהנאה אפ,ר אינו המת-ם על שפרשובנד

 בר.1ג מהוקים ודכרים ככש.םלוקחים
 סת לו שמת מי בהבדלה, צפרניםרואים
צנ מעל.ו טליתו ססלקאינו
 סוסלין אין עבירה עס,יתי ואמר ס,באמי

 לחבירו הקורא אכלמלקק, עצמיאוהוע'ם
 על י:ץ4:אין אירוסין ברכת לברךעבד,
 ישראל עזוה'(. אין עזרחץ מים כיסות,ב'

 סי דינה סה בזנות שפחתו ע5שנתפם
 אותו משביעין ס,קשהעכירה.איןשהעידו

 מה עדים ואין בנניבח שנחשד פ. כך,קל
 מה דדבנן איסור על "יובר לו,עושין
 פסח בץ מקישין אין למה לו,עוש.ן

 עדים. ואין כסיסורים שנחשד סילעצרה,
צר שבשפופרת כמבחול אמרו מהלענין
 ובקידושו ש-ץ בהבדלת יוצאיו הצכורכל

 בתפלה המבדיל בב.הם, עועז.ן כןואחרי
 צה בכום שיבדיל קודם צרכו לעשוהיכול

 *קץ חכמים תלמידי נם אוסרים איאזהרות
 וגיטין. ח5יצה יבמה,ה'

 אם וילדח מעוברת ו"יא ליכמתוהחולץ
 מ4ראל דאנם חיכי בקוובות'1גמותר
 אשה ישא לא דינוג מח חבידוא.נתה
צו לאחדת וילךבמדינח

 חולצת לא אשתו ומת שנשא שנים ט'בן
 לישראל שנשאת נ"ן בת מ'במה,ולא
 ו"מפתה האונם בתרומה, תאכללא

 "עובר מאנ'ל'ן, ולא פוסל'ן לאוהשוטה
 גי שנ'ם ט' ובן וכו. וחיש וא'רום'ןוה'בם
 הממאנת פטולה, הכהנת יל וכו'שבאועמ-נ'
 ?ז 'גדש" לא וגרשה לאחר ונס,אתבא.ש
 ואשת במרחקים משומד ואחיו מתיהודי
צח חל'צה צריכח האם קנונההיהוד'

 שנט חתלמידים ואמרו רווק ואי אח.םד'
 לאחת הא'גט ונותן מה וא' ביבמהפ,טל
צט נכתב אחיו שםועל
 וא' גדולה אי אחית ב' נשואין אחיםב'

 ק למאון קטנח מלמי'ןקטנ"
קא עולם'ת ההרה לו א'ן דבים לפנ'הנודר
 לו ולקחה עשה מכלל חבא לאופ"

קב ויבסה5אשה
 אין אם חליצה בלא שנשאת 'בםטומרת

 ג בנים5ח
 ל'בם לחמלך ובא קטנה ליבמתוהחולץ
קד אםורחשוחה
קה "מת בנכפי זוכ" אחיו אשתהסיבם

 סתח ואסר למדיח וניסו אשתו שהלכהמ'
קר אחוחה'נשא
קז ובם-נ נכתב בפנ' אציל נטו שהביא:על
 נטלו ושם למדיח והלך אשח שקדשמי

ח ובטל בע.כ נט(מנ!
 פ' במדינ" גט' קבל לשליח שאמרחושה
 קבל שכבר כתבו סשם וביד שםישב
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 םותרגקרובותיו4 באיש"וא הממאנתה1ט,
 ומת ומחזירח אשה המנרש שניות, הןמה

 והמפוהה, האנוסה על נושאין ליבם,מיתרת

ק" ונהקדשה שלש-ם ב.ום פתאיהמי
 מה קטנות אחיות ב' 1שוא.ן וש,ראובן
קי אשה אחות פשום פטורראובן
 קי. ואיילוניה ס-ים סימ1י לו, מותרת כלתואחות
 22נזלו יבמות אחיוע נ' רבה דאמרהא

 לאחד וזה לאחד חולץ וה אחין ב'לפני
 בצרת אדם פותר צריכחחליצה,ואמצעית
קיי חליצהוקרובת
קינ משוסד יבם לפני שנסלהאלמנה
 וקדטה וחזר ליגמתוהחולץ

קי-  מעוברת שהי' יודעת אינה והיא מתראובן
קט חליצהוקשה

 ושבועית. נרריםה'
 יכולין ואין ומהחרטין עליהם שנוזריןצבור
קפ סתירק א.לעמוד
 ויוה.כ, בשבת נדרים לכטל .כוליןצבור
 נ' ליה שרי ואי נדריח מק'.ם דנדרמאן

 החטא, לפריו וצריך נדריה, ליהשרי
 שנשבע מי ב-א, לשק אחר הלךבנדרים
 קיז פסקא רו משלח חבירו עם לרכרו2לא
 בי' הנ2זבע חויוטות, גנ' נדרשהסרת

 מי בנו אין יהוראי ר' שס ום"תהדברוה
 ישם;אל, בלשון הנשגע נרר,להתיר
קי~ אבץ בכנידסותח.ן
 הם-ה חרטז4 צריך פותחץ דאמרינןחי

ק-י היום כל:דרים
קנ פפש הדיוטות לא הד'ופותנ'

 החרם אי לחחרים צוו אם ושלפוןמ*
 שהחר'ם ישראל בר להם, נשבעו אמקיים,
קבו לנלות ןוצה אינו והיא ה2זלטו.עלץ
 נדרים על גיוה.כ לה:נות הצכור יכיליןאי
קכ~ אשתו ושביעת נדד פיפר אי3על  חנוכה. ונר שבת ונד שבונה.
קכו גשותפות לגו' מקות ן שניימי
 כרם הנותן נה, עם שוחפות וזיעשחמה

קכ לנוילומור
קכ בשכת לרעות לנוי חיוהא6תן
קכו לה2זקותם ו~רדסים ננותהנותן

קכט לוויפה
 קל נר לאור פרכ פותח חכם כביה-כ, וכוכיתגר
 שי2זעליה ט:קת , פ- הססר לסנ' 'שבל4

קלא בשבת לחולה המבשלחותם,
 חנוכה, בנר חייב א' כל בחצראנשים
קלנ שעוה של אבוקה וביתו, איש 1.חמצוה
קלנ מרליקין אי נסןצמר

קלר גשבת חול של דברים לסם-אכוי
ק:ה בעובת טאםרין אי עבירה דבר עבראי

 שומטין בה, יוצאין אי מכה שע'נוט-ה
 אם כינח, להרנ אסור האימום, מעלמנ;ל

קלו ממפחתמוציאין
 הרבה שאכל פי בח'קו, פרעושהמוציא
 על סעודה בכל לבצוע סעודוה, נ'לאכיל

;י~ ככרותכ' קלת בשכת האימוריןכללי
 חצרוה, ועירובי תחומין עירוביה'
 היכא עד שנפל חציות ב' שביןכותל

קלטמטלמל.ן
 ולשלשל דלי למלאות מאי בספינהיושב
 הנוי, מן בספינה ר12ות לשכור מ"ילים,
 צדדין מנ' ויב2זה בפדינה נכנם יםלשון
 לתחום מחוץ באה ססינה להסל.נ,מהו
קמ לה לקלותמהו
 הנוי מן שכר ולא לאושפיוא שבאמי

 ב' לו שיש נוי ב17בה, שוכר אירשותו
 למעלה נזוטרא ב', על אוסר איפהחים

 שנפרצה חצר ממנת ממלא.ן אם היםמן
 אילן וירש. ככימלית, שהיא פטורלר.ה
 מכוי שהופי ;ל'הן, לי7זב אסור 1'נכ:הין
 להוטהטש מוהר אי טפח, להנכיהצריך
קטא והיחיים הקורהתחת
 א-כלו, א-מהי הבשילין. עירובי ש.4פת

 אי עילנ ולא אהד ששכח חצראנשי
קמב וטוסמרין כע-ם מערביןפכנ-סין
 ודוצה נוי פ'נדק מן בית שכרישראל
קמנ לא או ווזות ש:כר אי לחצרלצאת
 הפלינ, אמה מכ' יותר סנביהו אימבוי

 וסוהח מסתח וטנ.0~ל סה רה-ר בינ'ניאין
קמד מפתחומניח
 ל-טל לח:ר ידו להכנים לישראלאכוו

קכה נוי של מחצר מיםן לנוי פורניווסדחץ כחנות, נוי עם-2והסיה
 אמה פרשוח-, ך הא חצרות ב' שב.ן בורןקכז כלים השא,לני בע'ש שאמרנוי

 -מיורך פטר דינו, גחצר -זעובית המיםןקכח לנוי ריחיםבית
קמו שות'ן גשגתן טצפפק לנוק ופונדק פורנ' נוי, כידאנרת
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ס" ןס"ו
 לצרכומר'האיי2וראל2,:ת" מיםנוישמלא

 לעשות לד'כוםות, הוזלום יש אם צמוכים, , קמז
קסה 3;.ם מלאכה, ובסירתו, 3פת ועיר' החימין ערו3ימיר3ין
 שי7ז מ- חלה, שיקור אלא בפ0ח לשיןאיןקמח וקורה לחי צריך אי ד' רחבמבוי

קסו ויומראלעע'נ ניי איסה אי אורח-םהרבהלי טוב. יוםה'

קסז נוים ולבשולי לפסח רקונ-אמאנין כהפם  עי לעיר מחיץ מ-ם מביא-ן כסרבני
 על או השלימה על בפסח לברוכימה.ן הולך רבנן דאמר הא החמור, על לאא3ל
קסחהבציעהן לתחום מח:ץ הבא הרנ-ל, חנוני אצלאדם

קסט מחמ-צין פירוה מי אי ,קמט לאהר מוהר זה ישראלכשביל
קע וזלנו במ-ם אלא הל-שלאן ב' ביו.טי לאזרו לקרות נר להדליקמהו

 השגה. ראטה'ן הא'נרטג-אראיהצדיי.ט3'קדושותהן,
קעא וטוסר קיל לשמוע מביךבר.הן יו'לי ב' בסנ-, מוהר אי ראשוןביו'ט
קעכ במינו יטהמו ב70זהו שנסיקשופרןקנ ר.ה~מל
 שוכ תוקן יוכ:בין שהצבור 3זמןההוקע, לעשן אסור ביו.טי הכקעה מכביואין
קענוא-נומברךואםנאנםהיאה17ניאינומברךןקנא ביו.טכלים
 כפור. . צוםוק,ןקנג 3י1'ט המנורהזיקפין
 רחיצה ואין לי:.כ, מע-1.כ תבש-ללהטמיןן קננ ביו'ט כדדכן נידוכין קדרה תבליןשל מיניכל

 עיו'כ, שלו נ' חל אם בחכיןי אלאבאבל[ סעודת יושין אי 'ו'ט ק,דם אשההכונס
קעד בעיי.כ לסוך מאי :ומות יוה,כטבילתן על לבצון צריכין ביו.ט בי:.ט,אירוסין

קעה ירחצו לא והכלההמלך1 כלי להוציא לבור אדם יורי ככיות,כ'
 הר:אה בם-ס, כיוה.כ לקנח 17מכקשמ.ןקנדביו.ט
קעי ביוה'כסרין אי ומהיירא כיו.ט שיירה עם שהולךמי

 וסוכה, לולבה,' סום ליהן מחו לתחום, חוץ לילךרשאי

 הטועד. חורה'
 בחוה'נ4 וכוצרין ת'ח כהן שישייירות
 כות3ין דתנן הא הא:מן, 0כית כליםיהביא
 שטרות דתנן הא במועד, נשיםקרושי
 ענים שהם החי'טין ניהו, מהו ושותשל

 מ-גרין פירות מונרין בעמי,ומתפרנס-ן
 3מועד נשים נו2,אין א'ן דהנן האכדרכן,
קנו יו.ט לשאי פסח בין חילוקאין
 הד'ן, צדוק לומר מהו בר'ח מססידיןא-ן
קנ! כמאן ת.ח ת.ח נפני מועדא'ן

 מלאכה יעשו שלא נזירה לנ!ורחי-כין
קנובמועד
 *ק; 3חוה.מ כליו לפנות או חרש לגיתל-כנם

 המצוה. הגה'
קנם פכח ערב 13 שחלסבת
 וי.נ מטבל חוץ בם' תורה איסור'כל

 קם כוסנווחמץ
קם, חטים לתיתתלענין
קם, נוים שלכלים
 קס ש.ם קדירות השוק, מן קמח ליקח אדםיכול
 קס קמח של תבשיל לחולה לבשלאסור

קעח במתנה נ-הנו מצוי לילכ שאיןמקימות
 מנגיהו ל:לב נטילת עי שמנרךכיון

קעט בהודו ומביאמוליך
 קם נביאים ל0נהנ נב-אים יסוד ביןהסרש
 דנטלה ה-כא איוהי, אתרונ שלחוטם

 בשגת הדם טיענין איל א'מ פס:ליפנימתו
 עושהו הדם טוענין, שראל ארץואנשי
קפא המובחר מן מעבותכולו
קסב וב'ערנות הרםין ני קיי.ל וערבה, הדםשיעור

 לפרום יון אם וגקליסךן, קינופת נ-הוהי
 וש:שבינין חתן החמז4 מפני הסוכה עלסדין

קפנ מסוכהפטורין
 נכנס, אם בישיבה בסוכה לישבלברך
 פירישה, טסחים נ' הסיכ,ך אתהרחיק
 קפד פסתןם'רושה ובהוצני כעניציפשתןסיכגה
 קפה טפח אפי' ונ' דפנות ב' צרינהסוכה

 האיך למטה מלמעלה דפגותהמשלשל
קפוהלכח

 וס*ת. מגלהה'
 גאחת, לםידרה צייך אסהר הקוראש.ץ
 מנלה יר,יה, ובסיף בראש. ההפרומיור
 ושלא זמנה בי', ב1מנה שלא כיחיר3זמנה

 או המנלה כורך אם הקורא איוהו, ומנה1 יין עושין האיך סצוי יין שאיןמקום
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ס" ןס" קצב 7זטועם שיעורן וצויך ססולה בפ:זהן תסרה אםסושטה,

 איגו בט.ב טועם תענ'ות גשאר השרו'ןקפו פי' כשילש'(נידין
קצנ טועםןקפה ס'ת ינלל ואל מטפחת הנלנלמוטב
 מבהכנ,ם, חוץ חייב פצימין לו וויש פתחן כמה מותר'ן, אם גס'ד מעובד'ן'ייעוה סזווה.ה'ןקפט כצביר קור'ן אין המנוקרס.ת
 כטפח העליון שליש בתחלת מנ'חה מוו,הן בו שאין ס'ת בס'ה, לעושוה צריךשיטק
 אפור וקקר מנוי גית השוכר לר'ה, הסמיךן מקומוה, להן יש וסקומות פחוח-ההניןי
 בב' ח'יב היויק' בי פוווה, שם להניחן יצאי לא הכהובין בין דכתובהמנלה
 פסולה, טפח שהעמיקה מ,1:ה מוחיתן ביחיד, אפ" בומנה אוהה קור'ןמנלה
 פתומות, מוווה פישיות אות'ות, של הניןן ומהו למפרע מהו בפ,ר'סי הלל אימי'םא.ן

 מוווה פתח'ם, ד' או נ' לה ש,ש ב,הןקץכ'רום'ן
קצד דכסוטטום קל נכתבתןקצא בו קורין אין עימצויינתנונלה

 מוווה לברוכיי חייג מוווה דקבע מאן' תענית.ה'
 שאינה מ~.וה פטולה, במקל 7:הלאה1 למיכל דמי שפיר בשבה ,מחל ש.בעיב

 חייב, שנמרו כ'ק חרש בית משורטטה,, מהענ'ן, אי שובה ובשבה כר'הבשיא,
 בית השוכר ואנטיסי בנשים נוהנת מוווה, הנודר תבשילין, ב' יאכל לא ט'בבערב
קצה יום ל' סטור בסונדק והדר 3חו'ל, להה:גות, מטיר בשבה והנ.ע צוםב'ום
 ~ש;ם; מותר יוה.כ אם.לו הענ'ותכל




