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ר

 הסכור 0י6 הל6 ס35תיס, מן לס תס1ל1 סו)גם
 חייב וכקמח מתעסר' שטורה )קטססו6
 רחג'ס סיטת 6תגס ורעך. חכורת מקלי ול6כחתנה הזי ולה התורה, מן נומטסר פטור ולקוחנר6ה 6ך ה5כתיס, מן לס הסביכו ככוום להטכתפסי
 ולקטה יעזכתס 6מר לזס מתורס, מן כתעסרחייג וסרחן תירוח קוים )קחן י6ס ספועליסן פרקולית
 ו6חר וסלי, יהיה מתרח סל6 זמן וכל 6ותססהעזכו רק כלקיתה, תזכס ט)6 פירומ כס, תגערו1)6

 ותיפטר מירוח )6חר עד זכתס 1ל6 כקדהנורחה הרי לקטה, 6סר 6ת 1תחכוט כו' גסדסותלקט לכן לקוח, תסוס תו ותפטר סלה תה6 6זמתרוח
 ורוק: ופקוע, לקוח.ממוס

 תפוח פרק יכסוטה פירוס כו', לקטס 6סרררערשא
 לקחה לכן קלו, כגורן כתרות ול5 תפוזריס,תסכליס )קט קל סה61 עויין סיס ניכר ככ"ז סחכטה,elh )קט' סל סהו6 עדיין כיכר מהיה )קטהי "סר6ת חתותס ותרה 6מר ולכן לי"י, כסרטיי דגדלכתקן דתחזי הטין, מרצית תמס כמעקרות חייםפו"פ תלקט גורן סרטה דמגי 6חרותלחתה
 ודיק: תסכע0, הותירה6קר

 לכתיכה קנין דסחס פירוס כיקר6ל. ההעורהרז81רע
 יכוייס הס הקכין עריס סרקו וכיוןעונזדי

 תו
 נתם כוי פרעתי )טטון יכף ימיני סטרילכתוש

 הי1ס, 6הס עויס סעס וכל לזקכיס בעזרי~יכמרש ופיוט: כיסר6ל. התעורה סו6דסקגין
 כתוס' כתפורך עריס לריך 6ין קגיןהנס

 6ין ו6ז ל0כחקה' ורק ר"ת, כטס ע"6 ת' י5כ"כ
 )"ו סימן חו'מ ועיין 6ת1 לתחזי sb 0גת'כרקתך טוותי עוותן לסעיד כוונו כל6 ן6ף 16תף )יחדכריך
 הגת' כדקאר עדי, onh להתר 6'5 קרוקיןועדי
 הפוסקים קיטת לפי 6*ט קולס ט'6, נו'נ יףקרוסין
 וערות קי"ה 3"כ רסכ*ס סיטת ועיין ל"ויכסימן
 ולר' ככ'די הנדס כלelh 6 פוסלת פסול 6וקרוכ
 )6 סט31 עריסי 6תס ל6תר והעס סזקכיסיחד לכן סנהדרין, כתוס' ועיין 3עלת6, כרטיס 6ףיוסי

 קרוכ היס מהול טוכ' הטס עם ילטרפו 1ל6יתכט)ו
 3חו'מ הובל הרסכ"6 דטת קפי 6כיו. 6כי)כטז
 לתריכן hS מזמינן סל6 וכל ה'י סעיף ל"טסימן
 ככ"ז: ודוק סזמיגן, סכי ממסוסגיחך הסטר 6ת לו כותכיס o)~hl עותד, לכתיכהקכין

 י1ח6 ועיין כמלחכה, ונותר 6יח6 סחופהלתרנו וחכמן כימה, ef מגיהי ויכח תופס,זה )6סהי לו וה0י6 קדוסיןי זה רותי 6ת נעזויקח
 כתוס':פ"ק
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