
 מקואותהלכות

 ר"א סימן דעה יורה ערוך שלחןא.
 ג טעיפיס ע"ה ער ? ומיפיו הפיא ידיוא

- -

 רא thNhl~u ייךפןח יצגה ירי"

 ף,;נ",י:": פנהטב(מגשם)ןפ
 b'3e 'ן'ןןיןן,ו', "נלעג העיידן4 ךי",ןק,רנענ,, .י

 %1':%ץ גדוע באה":נ:,4ן'ין::,הןמנ:שיןמכני'
 ,wAYrJ~קצצ;ליש)מ0

 ה("
 1%,ן מקז ו"ש 1up ),:, ":ק"ו

 ,י ~ryע.
 :",ג.יוי,,, הי' י:ל'ב מ' DnW להלזי י " תג5"';ינש

 ג,ג.א:ה, נ.;,רקנוקן,ניתא-ם5ן)",
 4 ""'".,'" ש'ק,1 1 המע,ינעי דגי

 שב88ש48ש5 אששששש
 י,עז'fiss~Sfir7nnf,-א'ייהאמ',לעי."ךלע'""'1'")""י(כמקיד, שי%: ו%ימ1מם"15[פ~י:,"פייי%ןי

 4.4%1:%'=ג"='-ךייי.-"
.

 יפיופי 9זי 14 פב  יו4שיו:סי'  דיריפעפויי1 לייי 1ייפה"1' ט יל1יו  #1wa ועספיגתקיס
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 'נ,הל'ט'"מי'ונ"י'ויי"יי'ח.יהר.,נך"ג,ג':תלשמריט ב י ,מ'ן'י,:,"לג רא מששתהלמות

'~tpnvpetpnf,ה'". ' ,המזר' 
 ו;ו"'ן ,כל קוו7 נןיק קנ וינן )ו"

 ננןלןלןן,יןיי,יעו ן1.
 כקיגלים ,;ב!,צשבגין,סעג;מ .4

 ן:פ2"נ7 ווי.,,:,ן4,,.ון.,
 שרי

 :ה צולבן "שו? מ:זן':ג;:יוכוץ"
 נתנולשאןו'נ,ר,טנ'1 יא " 'ומ יי,' =עשגתממנ,',ת'י:יציל

 .י,ז"1ן,ך:
 י כנ'יל ייייי-,יילהי ב 'שילי' יחרה ":יעכ(י ו(,',', ,.

 "p'tw 7 "ט Sp1ff51 1n7Pme מבמלי,,,"י,י,ז4

 י-

ג.1.פ ושמ"ג
 י*-שנםם,ון%בעעש4
 ::"עו"םייו.יו,יי(י:]אט,עק41ן
 ולמלאש1לאהרישמש;ג;גגבזה:והול",:,'פן%.

כ5פו~עךש5נ1הג,יי,ל'מיגי'ע י.י."11 ;,,ן,
 ש[ כי ס"" ים v~empDn1e' נעיש; ה, ת:ייונ'ן'.,1.':י..,"ש,ך.,ן,ו"י
(פ;4ן,".,יי

 :ימיהן (pltPi'fil רגען:נע:ן:,1::ום::ן
".:.,,.1..,י

 הוגו(:,סיצג:יז'נ:נ'ב:ב,":מכי,ןןיס"(יינ,,1"%,,פ,ו,,ן, kr יןןןםהזין"י:י 1wr וןןת,:ושי,ך מרב ;ך.י;:;ע 015?,05בהיינבמשב:(,ןנ,נשחייי"נאיןנל,ניי::ם::י: .ויוניי,,
 צעייי(,ין;,,,יוי. ",, ,,.ן14,,:י!ן ,ן .,;י,

 ג' ";י.:,,,."4ן יפע"גי,"','גיו'גל:'
 :שיוהכ:2יי;טשיב בבזבז":יי""'"טש,'יי
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 יא מקז" חי" ט ":מ":: ה ייה ,".ן ידנשי,)י;ווי,י

י::ץ11:ג';:"
 eb~nlete. ןו;ןם :יןןגין":

 מששמם
 לית יסייהש);,,ת-: רן.יןן ,,י,:,יורב(צ;ן"ןייאסי,יין:

 ""')'יי
ש ו1

 ". ,,ו 1",ן ומ,1.י, ..גת.;, י'ה' ';,:ולך דוא'מ !h@w' ,עיררוא,שין

 ,,,,.ן,,ן.י,1,',ו'ב,ףםלעיוליןוס..וה.,,אינש'ר,ה,נ"יררר.רואע';,,יעי

 הגי%,.0

 י_
 ,ין' יי, , ,,,' : ריר מ.,.", נ.נ,)BS*t 1 ,;י גסס.,. ה,א

 20 שק=י= ,"%1ן
 י'"ו 1;' 1.,נ'1"1 ,ה ה,נ reya רע, יי,ח ;נ,יי'עה':']:ו 'ין ;'י 'גשס'ניון:1ני

8  han~aיי::י.יי.יךן
 יוע:יי"ןייי:יגצ:וכו::נ:ןניגף:: 32טםבמ:ג::;:םשהםגם מ% לי,ן:נן:י'י'ו'י"י"4יט ,4
 (41. םישן:%1נוי:(גג::ו:נ!':

 "ם',: י ',,."%י..4נבנכ:םב1הןיןבשס
 ש11י גבב::;:: ,גגן:ןן:ןם:::ןב,,גע"ן

 ן ן ן%4"והו"ל
 ימייי,;יולח'םץ

 ש,1* %,מ"יסעשמל יי ק-יג ""יי%,1מהיו שיהיו
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 5"יש%ץש
 שמשש8 פ!45יש*צ
 .;"ןן 'ך1'17,'י.:ילנל ין""' ' " ""ן" "נ:נלניי'ן5

א שש%
 .המ:נ ::נ"ן'"ןי'כ'1י..ני'1'נ'ייי(1:ג)[י

 להזית י' " נייא'יי",1.
 אס אן נ,. הירח
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 יא :n~gar מ הי" ::ןנ;;::"%:'":נ::ם'יריגי:'ייי::ןןגתמי(נ."ממ'לי'0ת'
 1:51[ן:1"יךן:..ונ::ע,שןעןןן:::נעןו""נ.;י"ן

 ע:נ!',ו,ו,,י צ:,וא,האן'שן:שגיכןדע5ך.',.י,ו,להן:ג,,."ל,נלאינתיך.ל

 פלןג נ'יגייל:גיגגע:ה ניגטשלי:

 ,581%ש1118 8%ששששנש
 '""ז. enswa 'אקדי.מ לן :ה'ו'עואתדק,ק;'.,ימ,בהנק,'0נ,"ססר,הנקד

 נע 'ךו,.י. רייניייא')ס ' יי,ללך,יונסננ, ה,:(ינ'ב ;נרדיןמ,םאן,אב
:י::::גגעמעם:יל,,

 י,י(,'י'י
ו!1,ש(ו: ג:ג::ג::ע

 ,ץ::י:ן' ייןג ןע:ו:ג:ג';גני,"ייגיג::::לנ:זמי:ינ,לם;:

11(ע1וי :מען'7:,ק"לו! י";ג egnsnDhs~fi נ::ג::ששש8111 ay ,,,11;11 ים נ' לןן",:;1""'ינ,ה.-י'::אה ן:יי:גוין

 מ%ען888ש
שנינא'

 ךנן::ו:,, יף'"נייי;,'יל"'""יי" סנ ל'י' "'"י ""הי"ינ"יי.י';.ן'ת ,',ו,'ו,.,ן-יי'נןןום ל: נ,,,ל. ס,י'.'ר
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 ""משי8ש שששש %ית
שמ8שש88

 ממשש~א%
 סי"גיגאיש
;1,[ , ,,, , ,,(,; 
ן שישן -  

 *ןש8%י"%
54



ע"

 ט "לכ" ש:םו' 11pro"p-יג",ימ,גנ;2ע%גל'מ שן(,י:פי

 11;לן' י4;ג ): יי:1'"יי'כן:גיץה;";-יל'

 י% לבג'יבך1,מגמגג .:,יגי.:וינג::גיעקן:
 (ון1% 'יכיתגגמל::ז:מ:צ:מג כ"מננפ:צויי

 ,%!פג:ג::ה::ו'ננך%"'ייי.ןיתיין"י".::::::מג:ןג
 5יי" יהטנ,בבמומ::::ן 0נ :2"'פי?"ניין'ייעסא"

 25.)מםנג:גצצג:המ::גגג"עמ:
 ויייי מעטיט ץן~וי,המן;'=ים,(ע

 שם.: אייי יי '"יטב.' קי, נם1זמ11הםכמוהמין
 , נוני" '"'עייי";"'הימ'ק"ה י5ן%"ש;ןי,וןג",,ו":1"1,ו'ן.

 .1",יילגץ:עיהיני,ליש .,יט,י, ופעס'ם עיל.ן עי,יו שפי;ני= .,ןי'פ שייי"ץ.הסאב.":בה:גןג

 "ייעןל
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 "4 יע
 ו'י :)'%ג:םנ"הגנ::ןין:'י,1ו1,ן::טם7שב':גת

 , *$t7htrwd "1'ןס!ק קנפ,יקנק"ןגהטנ5:משתאשנ"מר,י.ר;נ,יא,

 י'"'ן ' ,א'נועןע מרכ ט,סע',4בק י,ג'ן ל נ!4 מ א'ו ואחיסאה
 .~ יולההיושניהם טהורמפנישיש'לוגמה פדש נפלוספקולאיזהטהס

"

 ' :יי5נ גשטמב"נמב(יש2י:מגג:נגןי1מ

 .,ע"יג..?גין:, יכגזגם!:יןיייו ב,"'בייע:'מ'מג"יל'ןגיי,יין::::::גען
 1',('י'ן([(י", שו'מדעשי:ע נ(רקן.ע; פיימסק,ר
 י(:'1ן'בך:: ממןגגגניעג(נל:'וןגייו:מיגעבמ:ג5י~!בייב
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':ך'╨ג"  "כí "'ג╨גá╨╞ג╨" ג,ú זכ╨ כ"ג:ג╨-כג÷"ה"'1;'.,

 ,כ;:דה~

 úזם¢ה ההו,÷ך ו¢

,חל  ץל% זם╨
 ,'ז הו÷ ,,ף╨ז 'ד כ'דזם úג

úפ,ג"כג╨ ג╨,':"
5%ק¢זהםגלקץגגה ךוזñ"ףה ,גז%%5 %ק'╞ווזלקו¢, % הו÷ םזז זגפ זג  ם
דגגג'ד:;ט כ,;11ם גה,.:ץטכץ ╞ג';'1,לוכ'לגגז... ):╨,ג,

ץ╨:גזáג╨כך'הל"גáדץ::,.גדגגגכדד::דגסדההגג,;,2:1 ,ם[:):ד
7╨÷5[גה.╨  ,.,ג╨╨ ,..,"ג"כ".כ כ ,"ג"ג

~)╨ó
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