
 הרכ~ב"םחרושי

 חייהם הרב החסיד שהבי יץ הרמייתם כגריל סיטנוחרושים
 טעשה ממפר נעתקו קרמונים. גא~נ.ם ,משאר ילבנו

 שהתחלהי אחר קדמון יד כחיבת נכפר לידי השי"ת זימן . 1ז4לרקת
 .להיפים

 את לזכיה וגרי - הראוי במקומם בא, כבר קצהם אשי
 ' למחרזת והיו ולאות. למפת זה במקום - דזברזה אשימם"רבים

 : יקיות הםמפנינים

 ד3ר נזקרי "נ" מסי סעחיקו סג' מסמלקבח"א

 במקורו נח3סל"
 נ"ל 3"מרס סהסכס ותו"

 לעהיינ מלק "יןלו onlh סהעוסה הנזנו)וח המדוח3"לו
bloסמגמוח ס)זרוח נזקיו "מח תדוחיס סיסיו סה)פם 
 וחס% סעס"כ כזחיי יטרירוס מענירוח סחנ%חבטם %" סעס"ב למיי בו סח(כס דבר לה סיגיה חקוסל6

 : גל'כ לער4"ב הנווחתר יתעלסכעש,
 ל6 ל"ו ר"ל מעון ת,ס )%5וח רובם ' כי נסיסר"ל בני ונסוח . נזועחק חיל סכ' חה)ז")זר כמ"מע"ש
 ח5ד כו :נסלוח הס ק5חס סנה וגו' גבר נ5ייס'ס

 היגסס וחטוף לנוים יחדילו סכמופוחסס חספחיוחס
 סייף_ סירס וחקם נובע "ו)ע:סח

 וח5"
 הוו. בתועבה וס:סיסס"יסיס לפכי כנזם%

 סמס)י נדעח יעלס %"
 3וס יחילו bb"( חורם "'סור לס סוחר כלהמיוחס
 סיח)~ו כמו נסנו כך ל"נזר ה)ז:הנ פל סומכיסבסיוחס
 בו )נסלים ותיו בוערים נעמס וס הים ונבר 'יוקחו
 המחן היה וכן ' ~כרו ונוחינו "ותו סנטל:1 עדגד%יס

 ס"סס ערי תגלל ו~ס "וחו ה.;0ט המקסטת לגוססיי"
 על 3ו ים)וכו %" חוס לה(הר וריבוי לעסוח1וליסור
 ירקח בו סיס ונוי חכהס זל" רעת לטס ס"יןסנ0יס
 יכסלו סל" כרי הללו כסרטים נעמסו סו" ידקיקסריס
 לסע)ויס סחיטקוח וק ' כעו:ס )חסם סו" ויסים orבעון
 ב5כע ידיהם וקבעו ot~lo כקיסמי ,onibיקמטו

 עליו ס5וו מחס נספך חס יריסס ס)סיס בוס15בעוח

 עליו ס5וס ומרוס 1"ל הסתועסמעתיקי
 שכי"
 סהחנתיס .

 ' יסרס בדרך כויו סידריך ללידסס,סירו

 והובי"
 ")ור

 הט"יס וררך עקומס סדרך תו . טובים סררך חלךלתען
חעסס

 בסרהסי"
 מיסר"ל elD1 קהל בחוך כ:סיוח בכיח

 ססס כוה יחבקו וקולי . לב ע, סם "י0 וקין ס'במוערי
 ~ווק ל"ד "ק )בלוח "וכל קט, ,"ל נו")ורס עלסונוכיס
 נססו לח"וח כעוכל ס,הו לנדון צומה סר"יס ועיןלהפריסו'
o:nhין ")זרו סס ונס "וחו )ז"כיליס מס העני וס" 
 : נ"ל ענ"ל משכו "ביו חס מלווין דיןניח
 5בע כלזין ידיסס ה15כעוח סס:סיסע"ש

 בערכי סנקר"
 סדקיך סחין o:nh 3טנ%ס ח51ן "יטמגיס
 סעור על )סקר ועכיו גטם לו סיס להיות נ5""בבערצי
 : ל'כ ח51ן ס,"לק
 וקדוסח היוקר סקדוסח כסנו במכעיס מן סרבםע"ש

סןר
 ר"ויס 1"')ס לסכור חיומד דבר הו" יוזז"

 בסמוח יה" ל" סכקדוסס סנר כל ,"ל ל")ורסלימיר
 וקמר היוקר בקדוסח ,ס סי' ~srr יוקרי ו"כ")ועסרס
 "יך מסור סי" יופר סבקדוסח העגין סס "וחוסא"ל למי ירו בכחך תטוכס ור"יחי תפיו וסתעחילמעסם סלטני מוס 3ו ומור סקדוסס. סיחיך ויזדלג "טכסבספר
 סדר וקדוסח התל"כיסמקדיסין

 קרי"ח הי" יונו"
 סקור" כמיססוקיס

 סנוו:ס סין . ימוק"ל וס' יסעיר במסר
 "ס bSb נזעסרס כממוח תה" ל" סהקדוססב"מרס
 נקדיסך כס "ומריס סעו סחפלס בקרוסת "כמח)קרים
 קדוחת מוכירין eb כך וקמר סנזל"כיס כקרוסתונערי5ך
 "יך otl~Dn שסיס ל" וכו' ככתוב ו"1)זריסהמל"כיס
 : גל'כ סותנין ")1 ועליו נ"ל הורס כך ס)ל"כיסיקביסו
 נ"ל סנ"ו)יס סירסו ססכמ חס . סקדיס בעניןע"ש

 יחנדל "ותר סו" סכחחלס סנמ תיני עסרס 3וסיס
 סו" וב"מ5ע1יחקדס

 "ותר סו" ובסוף יתברך "ומר
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 הרבביםחרושי51

 ויתהלל 'חהןר יתעלה יחוס" יחרונזס יחפ"ר'סחבת
 כתה ל" ס:כחב בתה יח3רך 3סכהו להוסיף ר"ויס"ין לסי מועל הסכם [ה ושין ' עצר כקן הרי דקכ"הבנזיה
 "מי כל יב" סל" כדי הנמין לנכור ר"וי ע"כשחקן
 ויהקלס המריס בהוסיפו כתו ר"וי' ס"':ו גוהלהוסיף

 לפתי "זחו נזרע ["ל נוקרי "3" סנזעחי ' טעותוהן"
 "וחו לנז:וע סר"וי ע5נזו ההוססת תסגי הק'סכות
 וכסכו העלוי כין תסוחסח מלה מהי" והכ' ' לווהכוננה
 העלוי נולו יוכן וגה יתקלס בתלכיס והוי הכחוב"מר
 לסרס ו"ססר ' העלוי הסך הס )עריס בו ויתקלסווקדור

1ה1"
 'OSDn סירוסו ויהיה "ליו כמוגר יחקלס בנולכיס

 פירוםו ויהיה התלכיס "ל מוזר יהיה "ו יתס"ר"ו

והו"
 ורו[)יס המסוק סוף לכוסח דו)ז0 כנלכיס יסמק

 יסבס טעוח הו" הלמון בנה ית' עפ"ר1 . לו)וסחק
 מס')" רDU) '3 לס ודונוס(1

 . בח"ריס סהיכס נזי על

 חי העי" "תר להם חכליח "'ן יחעלה גרלחווחקרי
 לגוי סי ג3ורוח לתלל )"0 לחי ["ל ויסנורו וגו'יתלל
 : ע"כ חס5חו נ5 להסתיעהיוכל

 מחקן יזה ו:חסרסס :ודע וככר - החסלות במלקע"ש

 העותד'ס דורו מכתי עתו והסכימו ו"5 תקרי"ב"
 מהו" תה 'ענוו

 רם 3קל החפלה הסל סכסימ[ור ר"ה
 בלייתה מתת לסתום העם כל "[ן יחגו ל" הלחם"מר
 כעונד יענדו "ל" בחסלה כענוילחס כנזוסרלעתוד
 בטלה ם'מה זה עם [ה להסיח ויתעסקו כרמובעל

וניול"
 וסקר קדום ינצו לקדוסס נסיגיעו סהס "ל" 03
 התרקדקיס ההלנויד'ס ייכתרו לנוודים וכסיניעהסרקיס
 לסי גדל עון תכסף בזה סיס ויל ור"מ רר3)ןתודיס
 תכוו:ק "')ן והס תחסלל סמ"ג בעוד ה":סיסססימח
 הזלזול תן 13 ים כעמדם תוסר o~s היות כובלילם);וע
 להיות כי'" כזה הסכה וקין גלוי סתו" חס סריסכנבור
 עסוקים 31לחי הלחס בחסלח י"מ ק"ו כנרסהס

 ס"5 קלו סיגכיה י"ל חיקן לפיכך . חסלהב"נו'רח
 על כסריסס ס:ו0נ כמו נחסלה ס)ו:סנ וי:הוגמחמלת
DnC5"נוכר"סו)ה קלו יגביה סס 

 'DTI ס"י:ו כוי להולי"
 נוקעו :מוך כקל "י כלמס יחסללו "מריווה:מסכיס

 והפס י שליסיח בטרנס סןרושה וייתר פיהןלהוי"
 "מר כ"כ הכהניס ויכרכו לע:וחס ברזוי הסרקיסיעם

 ויסיים וברכה כרכה כל "מר "מן ישו והעםסהוד"0
 . "מח בבת ג"פ כולן ויפסעו כ"ח7 חסלחס והקבורס"5

 וסו:חסרסס
 החיקוי

 וקמר מיין ימי כל מלריס ב"רז
 למלק "ותו ימסו ל" בנה דורו תמכמ' "מד עליומלק ל" 3ו )כמליס מהיו מהמכסה סעס ויילולו נ"לסטירתו

SDהחלמון פרר  הפך  היותו פס ,ס ברבר  הוזל  ךנוי  
 וכעלי מידיעה תקורי otnina על סיקסה נוי "והי0 ול" קנטור ל" תמלקח "( בי:י0ס הים סל"להיוח
 ססדר)ו רוה על מ0מעקיס [0 ב[ת:עו סקרה כמורנויו:וח
 "נל ' הע5ומיס ונוהמיוביס הנדלות מהחועלוח"וחו
 החיקון בזה ה":סיס רוכ סר"עו לרעת "חהגריך

 סהס מדתין והס' נו לרקרק ש rtJD ע5 סו)וכיןהקמרון
 הכהניס ויעלו לעבורם סיג סכסנזגיע וזה נו')ודקרקיס

 קורס הפלחן ס'סלימו עד בחסלה כולס יצוהרולרוכן
 3רכח על "נון נוע:ייח ישעו b~c כרי כהניסברכת
 OJI'DJ ולצנורו ' המסקה וחסיה יעה hns "ונה:יס
 הנזחפלל ס"ין ביקר ססחלמור ))מס3חס כסיסתליוודי
 "מן 3ע:ייח הפלחו להפסיקיכל

 1כי51"
 ל",בקדיס בה

 ככיול" ול" בקרוסהל"
 יותר מנוסר oon וקלח . בסן

 לסיוחו דקרוק גנ['3חו הדקדוק וזה ' ררב:ן נונווריסיגרע סל" כדי ל)וודיס סי'5 מיגיע קורס תפלחו ס'ם)יסעד
 והו" 0פכ1 כ"" הוריי ןקדוק 3ו וקין טעוחכע5נזו
 וה גזול עק 5יד' נזכי" היזחו o)nb ' ג17ל rtD לידיצובי"
 הכוונם ומכוס החסלה כ"מירח הנזלירוח מחייבלהיותו
 15רח "[ ותהיה לסף להקריס נדי הההסכהוחל"ח
 כעצתו טעוח היותו ו"נז:ס ' קמ:ו:יס ל" קכעהחפלה
 בוו ההיה סהחסלס תפצי הו" חוריי דקדוק בו1"'ן

 סחסלח לפי ימיר. חסלה ול" לכור חסלה ל"סגורה
 "מר כלס לנור ותפלח 5ע5נוו תתפלל ו"' "מך כלימיר
 'מיד הפלח וסוסה גבור מסלח חמלהה הגורה תוס"5
 ננזודיס בזה ה:חלס שחלה ווזה ' סרר ורוע בלבלויה

 סתורים לפ' הדין בעיקר מטעה טעוח הו"דרבון
 סיג DnCn תי "כל עכ"פ מ31ה ב"תירחו "'ןדרסן
 והו" תורים"ונור

 סכמו "5ל ימחוק ל" סחפלל כבר
 הכיקרו כרזו דרככן תוריס יקצור "3ל תלסנמויח'

 עוכיס הס )וט העס )וודיס "ונור סס"5 בציוןבחלתור
 כמו וגו' לך ")מצו )זודיס"מריו

 סחמ5"
 בהלכוה תסורס

 )וודיס עווור )וחסלל הי0 "י "כל ' ["ל יסמקהר"ר
 "נון וע:ייח איריס. בררנה ליה קס ס"OD 5העיקרי
 בקנון סהסססקה לסי המסקה "יגס כהניסכברכת

וכיול"
 "1 ")זן עוצה בסיחיה b'o צותנה כהצהירו 03

 ונכר סרג עס נוחפגל היוחו מלחי בהן וכיול"קדום
 1"5 סעי ר' נוסס י"ל '5מק ר' הקנוחי סערן [ההעתיק
 כהלכות "וחווקיים

 דרכני ד)עהנ"
 לכי p:'h עייף כד

שיסו!"
 ו"סכמ

 גבור"
 דבללו

 כלמס"
 דתסיינזי ער ד);עככ

וכדפחמ
 דגכור" סלים"

 "ומר חפחמ ספחי ה' ותחמל
 בהרי קדוסח" ועצי מלח" מ5ח" דגבור" סלימ"בהן'
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נב הרמב"םחרושי

 והם המסקה בס ד"ח הני לנעבד ן)ז' ותסיר5כורמ
 ד"חחע היכ" הנזוור לסחחי5 יכול ob רכנןדחפור
 וכמו . דנני מסיר ס"5 בהדי נר"חמע "כ5 ס"5מקמי
 נ)!"ס הססקה יו וקין ס5יסיח ככרכם קרוסהסיענה
 הודקה נין כהניס כברכת מחן יענה כך גיל מגילון~ס
 הסמון כוה והנכון . "מד ההקם המסקס 11 ומין מלוסוסיס

 כל סיחס5לו ה[מניס בקלו התיקון גדע מהו"המחוקן
 סוסה ועד החסלה נזחמ5ח בתלם נלס ס"5 עםסעס
o1~bl5"1 11Db לסם תסלחו 5הקדיס בסכור 5נוחסלל 
 התוסג 04 מרוק כו ים הנווכס כ11 ס"עו סי 1SD"ף
 :עכ,ע

 בל' בחצובה הממבר רבינו ןכרי ' חפלה )ורי'פ"ב
 עסרס הקמח הכרנה )וסח ' GnDln וו"5ערכי

 בי' תלך וכירח יחמייכ ו"נזנס ונוססה 5דקס מוהככ""י
 : ע"כ חסוכהינוי

 כחסוכס כחב סנומבר רבעו . ס"ו חפלה 5ה5כוחשייך
 *( . ערבי נעסון חועחק1["5

 טיוח ' בחסוכס הממכר רבילו 1"ל סחורם נוחן כ""יפ"ו
 חי סר"5 סכרכם נווכח סו" סחורה )וחןסמחימס

 כווכח והיק )חעחה כזונח סיס חו כקרימחססגי1)ו
 התקדד המוחס "תגס . וויתורה ע5 הגרר כקסתמברכס
 "וחנו 5וס "5מ 5)1 )לנזןה הסירק נמין '5פי טועסחורה
 דחסו עקר ע5 ))!סך חס ע5תדסל5ונורה

 סנזעסס ופו"
 גס עסייחן ע5 ית' ונמחו בהכרם 5מ ניסינו הסהנז15ח

 '"( : ע"נ ע[ינחס עלל"
 חועחק 11"ל כחסובס כחכ סנומבר רבינו ' לס"טשייך

 . ערבינלסון
 כ' מוסן כסוס קדים יינתר 5"

obמחר "1 חובה סהס חהחסלוח יןועוח בו!קותוח 
 כיקורה "1 החורה דיני כסוחר חורה תזכרי דברקרי"ח
 מנגוס . דרכנן קרים "מריו ימוגר מחד מסוק דרםומפי'
 ר' סיסדס החסלות"5ו

 "לו וכן ויל סג"ון סעדי"
 %**( : ע"כ "מריסם קדים 5מתירח ouw"דע 5" החסוכס כינוי הלתריס רמנויס ה)קר"יססע)ייניס

 למעלס מסנוח'1 מהגיע נתי )םמ5 הלנמכר רבינול"ש
 "סעו כלקנו גזומה לס 5"רכעיס קרובנועסריס

 מז עטר ככן סוקן חסלוס ער למי'1 "כל "מחסערה

 : עיט קל"ט מל לעיל נעתק התשנה*(
 : נ"י מזמן לעין ע,ין*"(

 : קכ"ח שמן לעיל ערן*י"(

 "(rla נזועחק srin למז מס ס"5 5נז),חו רמי מססחות
 4( :ערבי

לריישייך
 סקוס בתי )סקל 1"5 התחכר רבינו ' 3"ה

תן
 הספליי

 **( : קדט מסר
 3נזס תטעה פן וססמר ' כהסס ברכת בעביןע"ש

 לכהן מחייכים סקגחס )רפת מכתי כססססמע)1
 עד לדוכ[ על"חו בסעח יריו קטע כחפלההעווור
 "ג5 חוכ)יס התיס סיסיו סגריך מונוריס סקלחסססנוע)1
 ~O'SID בסער .ריהס "ח הכהניס וירמ15 הרוכןסחם
 "ס 'ורה ויה לחספס ידיהם (1SD מככר היות ODלדוכן
SDלחסלה כניי נ!ול~ליס היוחס ע5 מס ידיעס וציעק 

 לב"כ ממרת )טילה ""5 לחפלה ידיו סנטן מנויומשקר
 בערותו יגע ולס לרכיו עומס "':ו החפלה סכסעח5פי
 ו[ולחו ו"5 נזקרי "כ" בנוענזד לתעוזה ס5כס ר"יחיוכה
 יכרך החסלה כסעח ס)נז5מ כהן סכל הורקהונתורי
 דעחס 51פי . עחס5ס לק"מ ידיו נטעת ע5 וסומךכ"כ

 יריו 'טע יסר"5 5נ"5 וכמיגיע לק"מ ידיו ליטליחמייב
 י טעות חח 3ק"ס צעקו הסים כבר ססומ 5סילחסלם

 כפיו "ח הגוסס נהן נומייביס 1"ל במיוחס סכוו)הומין
 "למ כלל )"י בלחי יכרך סלם כסיו "ח סיס" קורסכ"י
 obהמסל

 ))ל"
 התחסלל לכור כין

 1ה1"
 החפלת ככר

 הסלחו "מר יעחו הסימ "ו לעסקיו והלך 5הסקורס
 קפלחס 5"מר תפלחו סמיחר "ו הלכור לסג' סכםקורס
 ס"1 לחפלה ירט )טל 5" ונל'כ הכרח "ו כוססל"'11
 ובימרח' . ידיו סיטך עד כסיו מח bc15 לו רמוימין
 : עכס כנ מטעו לפי מסוט היותו עסוט
 נקופן כסיהס ויפסטו כחפיהס )גד ידיהם ויגביהוע"ש

 הסתים )נד יך'הס וגבי הקרקע )נך כסיהסיהיו
 המורס ה"מ וו התפלס בסעח טכסיס פריסתטסך

 כסיהס ים"ו כהניס וקלח ' כפיס בשימוחסמרו"קח
 "ין ",חס יעתיקו למ"תריס כוה ויסוככו סוניםכ"וס)יס
 ע"כ וענף סורסלהם
 חסלס כהלכות 1"ל )!"רי "בס חכוו:ח ער"הלוש

 ontb לברך ריצוי וגיסה ועכר גוי ס5 כרכותסג'
 )וה5כוח ונ"ב רמס למ כין onib רקס בין עכ"פ יוםבכ5
 )וסמק סרקה נוי 5י ו")נר . ההלכות כע5 ויל ינמקהר"ר
 מכרך גוי מניס חני כר בה כחוג ומיה נ!הח5תוריסרס
 טהסקס נודוייקח hnDJo טוו מרמס ' ויגסס נעכרוכן

 : ע"ס ק"ג מזמן לעיל נעתק התטומ"(
 : ונ"ט קכ"ט כזמן לעיל נעתק התסוגה""(

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הרמב"םהרושי52
 ססנ6 כן ע)ורס לרבינו כסדור נ)ע6 הן "וחסי6נזת
 : ננ"כז"ל
 חקרי b~h מסם וקומר . הגוחל נרכח כשיןע"ש

 עזתד והיזכרך יוסביס הסו)זשס סיסיו סר"ויויל
 למעמס והלנם ' ונו' ~קנים ובמוסב הכחוכ ס6חרלפי
 סו6 סהיס כמו מברכה וקח כסברך החלחידיסטסיכ
 : ועוסה סוכרז"ל
 מיינו ע"כ הכיסו6יס עיקר הן סהקידום'ן ולפילוש

 ה)זקדס ניכרך תה ' ת'ע כל כמו ברכה הקידום'ןעל
 עד חי העריות תן וה3דילט "ק"3 כחי סלומו6ו
 הקידוסין יחן 1"ח") הברנה ~"ח יברך ' יסר"ל כיקדםכל"י
 ו6ח ח")זר ל" בקודחת ה'" הר' כירך יל6 קידםו"ס

 וקין - לבטלה כרכס הי6 ס"ן לפי הקרוסין "מרסברכה
 לו סמקדס תלומו 16 הניקרס 6ס כי "וחס סערךרצוי

 6וחס וח3רניס טועים )זהחהיס וקלח . ~ולחו %" ן'יןל"
 לסי טעות והוך )'סולן סל כרכות ח~' סהקס 5דעל
 והכלם הסחן בעד וחפלה לסי"ח סבת טס כרכוחסו'

 ' oa סנננז65יס הנן% תוחס סיברך הר16' ולכ,ויסר"ל

 סיכרך רצוי 1"'ן הזעוה על כרנה הי" מנרכס ו6ח6ת)ס
 ע"כ: ה)ז15ה עוסה 6ל6אוחס
w~ryס6מר ה)עסנ פסט תבר ' .כרכוח ו' בעוין 

 DDn לצותו למתן יסקה היין התכרךסיטעוס
 סהחלמוד היות עם )nb5S 1:1(1 רצוי וצין )6וחמנהג 6ל" ~ס 61ין מחנו DDn לנלס סחתן יסהס גסהעט
 ברכות ה~' 6לו סיכרך הספוט והנעהנ ' ימייבנול6

 "וחס סיברך ראוי ואין סוכרכו. נמו סס סכ)מ65יססנר%
 ברכס 6ןס סיכרך רצוי וצין לו ברכה סהס לסיסחתן
 ען מכעס י"ל נזקרי 636 מסס הועתק ונוה לט5מו'סו

 נוס כעסו סיפח חכר לעגתו "לו 3רכוח ס3ירךכמחן
 : ע"כמוכרחי
 ווזירי 6ב6 תסס 1"עחיק . חועחק וו"5 במ""ל"ש

 וכחוביס )3י6יס חורט מלכחוכ נזווע סהיסז"ל
 והיס י 6:סיס ק5ח עתה סכוח5יס כמו 6מדבקוכן
 הנו% על "' כנרך "וחס חמכרין היו ס"ס כ"ל16)ור
 איסור כוס היה ל" הקרוס ככוון נוחביס סה'1נתו
 ממס ~ה 3וחכעו סנוחכיס המסריס נקלו 6' כקובז6בל
 תנ"ך סכולל מספר 'סכססוחמיס לסי למגעוטר6וי
 וסכח31יס ה:בי6יס עזיו בכחוביס 6ו כגכי6יס 13לקרוח
 וגס . כ; (nsD ראוי 61ין חורס מונזסי תר.'לתעלה
 סחרנוס מלנחוכ חמת היה וכן נ"ל חיזנו גדולדקדוק

 olannx לסי 11 לסבם 6' בקובז התורס OD ספי16
 : ש"כ החורה ל' "יגו הס"16

 : ע"נ 3סה"6 עליו וכברך סהבך)ל'"ןל"ש
 לקמר 6וחס לברך ר"וי להכניסו סכרכח וי""ע"ש

 גלויי נטע:וח המ:סנ SD נוה IDC'1 .החמס
 לה"ריך רוקה וקיוי ינ'ערי ק5ח לו סיט לחיהסחירה
 קסידס בוס ס6ין חסונם 1"5 גלון ה6ח %ר' .בוכירחס

 ו"נ6 הת'לס ל"חר סחהיס כין הווילס קודם סחהיסבין
 תעכס הורס ומס הווילס קודס סחהיס דעתו 1"לדולרי
 oll~s מגווכן גלוים .וס על ור"ייחו לסטו למעססמלכה
srrlלסרס מונן והנס . וחההקס ע5חה הכרכה ונלסון 
 סבן 6בי החילה על חכרך הגע ו"5 ס)ז6חרס הו6נ"ל
 החמס קודס הס כרכוח סהכ' יובן להנניסומנ"ך

 הרע סכיכח ספק ו"'1 ה3ן 6ני זמין הנע ביןמהולקוח

  עלתה הפרנס נלסון הראיה o:nbl ' הגזילה קוןסהי"

 סומל על סכוהחן להנ:יסו ב"תחסו"
~cDn 

 להנץ
 כלבער בתלמוד ז"ל ולסו:ס )ענה סכ3ר תעסה עלל6
 ל"פכ"ע

 דלסכ"
 כיסני הו6 ההקם ו"וז:ס וכו'. מגמע

 נר% וכלל "ק"ב ו:וסחחה הזעוה על הי" הכרכהסגו
 מטכסת מון לעסחחן עובר טליסס  מברך  סח~חכל
 וחכי6 כמהע להעת'ד וירטה נוה יורה סל" ומי .הגר
 : ע"נ 13 בבנימין "ין ידיעתו חסרון על סחורהרסיס
 . ערכית סל קים סל6מר ר"סו)ס כרנס 3)וסמע"ש

 נדבר חסחיר)ו בנפיך ובך 6תס ומלדנו סמרנוכי
 סוף וס וסיס יסר"ל סונור יימן 6% ינוס ל6 הנסס:6'

 ר16י ואין . לעד יסר6ל עוזו 6ח סוודר 6תר ולוססברנס
 ":סיס ק5ח ס"וחריס  כחו ושלנוח OC3 יהסיהיה
 אמרח כרכה ום6ריחה מחימס חהיס סל" נדיטועים
 וחס . ל6חריס וסהיס לפיס סחים כערבהמסנה מס'" בהסך וגה אחריה כרכוח סלט בערכ חברךויסים

 ח"ב6 חועחק הו6 11 33רכה מחוס לכלתי פהס3י"רח'
 : ע"כ 1"לנזקרי

 ס"ח ע5 בחסוכה הממבר רבעו ו"5 מ"חןס'פ"י
 וקלחו סמטה בסוף קלחו נחוכ הסס כוס:מ65

 : "( ערבי חלמון מועתק ת"ל לסטהמון
 ערבי כל' 3חסובס הסט ו"5 הניחבר רכיהגליון

 לגויים גורלות דרך על מוחם לסחות ר6ויס6ין
 למנוחו bS גס תמיטיו חוחו למטל 6ין כן מעסהם
 : ~סעל
 ס"ינס חל6כס כין סיס ההמרם ' סכת דהלטחפ"א

 סו6 יתות 6% ריסים מסיק וכין לגוססוריכס
 6ל" עיקר כ5 למל6כס )זחנוין קינו רסיס ססיקרגבי

 : עיט עו1 מל זעיי הונקה*(
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 הרמב"םההשי

 וסיס שיחו סחם מסנר חי כגון כסנרם חעססמהי"
 נעסיק סס5'לס bSh 5כי 55ירח ניון 65 ס6ומ %ישם

 סו" 6"5"5 הלמכה "כלבסכרם
 סת5"כס לנוף מחכוין'

bSbז"ל סמס(ר סר"6 )מיסוד לחכליחס מחכוין סולעו( 
 : 1"ל( סרנזב"ס "כיובסס
 נזרן 'ע5 "וחך לעורר ור"יחי , שנת כסלכוחע"ש

 סחיטת "יסור סנחפרסס חס חמיך בוסיכסלו
 hs מרסוס הסרו'סנני

 );סל"
 וסרבם "דם נגסוס

 ירמ15 טינוף 13 וכס" ת5בום SD כסימולחספח"יס
 שנניס "וחו IDJD1t "ו סחים עליו .עכרו בגיוסן"ותו
 ינימו 536 "1ח1 'ממטו .מ טילוף "וחו מיסורעד
 סי"חרו כזזו חס הבנר "וחו "ו המלבום "ותו'DnD ול" סו6י5 "יסור בכס ס"ין רדנזו סייכס עדטוחו
 הקןתת(ס לונדומם

 (5יכ"
 תסככום מלק למיוחס כלסרס ססרל לכנרססמיטס טנזי" בסמי וגיורה ב"רע6

 ח5"כס ועסייח )זסורסס טעות ונס הנכובס הננד"ו סכלי יסחט סל" מפני סכבוס ענס סיוחר עויירוחיך
 : נו'נ נחה לססוזר ורידוי סוגגיס ה(ס מדבר סהעוסיס"ל"
 -ע"ש

 סחורם כותת מינין ונזי . סעכדיס סביחח בענין
 1"סעו "וחס למעבד ורכס ל" "וחסוירדוף

 והענוים סרבים ממיס כם"יבח- נבוחר 6100כרכר
 מפנחס onib לעורר "ו וקומי, טורם סבםסגד%ס

1כי51"
 עכרך עומ לנזקן ")ור יתכרך 0סו6 לסי כוס
 . סנזנההס נענין .טסי" כתוך חלת והבן כחוךו"נזחך
 לכוונת יבינו טל", הסח"יס)זע0ס סו" בסכת %ייסרם ~onb 6ו מעבד סנ"ח"חוס,

 החור"
hSh 4תנזנס %ויסהו"' )זר 

 מ""
 ס)זנין מי "5ל גד% מיסוי והוך

פ"י". ': סחורסכשח
 סר' כחב וכו' הח"ר כיח והסוחב אבח דס'

 כס ודיגיה?~ntDn פירוץ" הו" וסדין רחסחכר סין 1"ל תקרי "נ"פירמס תלת" סקי וקל 1"ל הניחבר רכינו סל בע6לרהס
 "ינו 15"ר פוחת דה"י הסתבר"

 "ו כחספריס ה15"ר בו ניכלם מקוס הכנד נוןסימחוך
 סי6 ערוכס תמנה דס" סחייטין סעוסיס כדרךנסכין
 ות"י וחייכ כחחקן סיעופו לחקן ע"מ ממקלקלכל
bnb3סהיס הו" כך סדכר סי וך6י 6ל" ללתדנו ר 
 סלו ס5ו"ר ביח ונוחקנין הבגד כסגותרין סמייטיןדרך
 סחחכס התטליח חסים סיס ללכי0ס ר"וי סיסיםעד

 חפירתן וחופרה ס5ו"ר 5יח בל סל"ר ביחחמקוס
 סירק ובעת מיס סלד 0וה סיכר סיע" כדיערקי
 בסן מחפר סמוטין "וחן ונסיר "וחו ללכוס הבנדבע5
 , סרגלית"1ח6

 סד"" 1031%
 0סי6 החפירם ספוחם .

 רב ול'ןזהקסה 'החסל O'5D פטוך ף:"ערקי
 ניס כסג"

 ססימ סמביח פי כסוי הסיר סי' סמביח -ותנוסח (סבין
 ומריק ננבסיס,ס)זוחר "ו בטיט 5סנזמובהת

 וס רב"
 ס15"ר כיח עם 11 תטיח חס,רח כלותר וכו'סיבור

"כל-
 י4,,

 ס,חס 61פילו סמ(יטין .כ5 לרך סכן סו6
 "ים למבית הננוסס מיבום "כ5 לסייורין דבריךתחן סל" ל'כ )וחו"נח 61עס ערקי דרך סחפירס"וחס
h מיבור סמן 5ללמירור - h ~  נטרף ע"כ h~b מיבור 
 'למריר 0נח מסכת ית%6 ע"כ. סוס' סף כלו 'הסיס
 ו' ס' מנח סחב, נ"ל לסיס 5ר6רמיס

 ליליה"
: 

 1"ל . סרתכ"ס 161מר ' ח"ל הקע סרב כחב %ורש"י
 סנוסחח "נותי At~;-k י6 6כח לתסכתבפי'

 תס6.-,4 וחירך תחחך ,6וס מייכ 6יע סין6ח
 דלק הינץ מל" תחחך מסו6 4מיי5 דל6 נ"לסריס
 נמתך כגון לו סיריך דבר נוחו בעף מלנכסקעכיד
 "ל6 לו 0נריד סעור בגוף מלעכס קעכיר דל"בעור

קוי
 536 לו שריך לקשור ,על ונזרמיקן מחיכות תנונו

 לפסוקי נזעהס קעביד ל" לו גריך 0הומ סעורכגוף
 ומופר ס"בן בגוף מלקנס עומס סאו" בקבןמסחת
 מחס" כרי סייס -ותסוסנס

 "כניס O'SD לעסות נ45יס.
 ול'מ בפטש מכס .תסוס "65 מייכ ס"יע 'נלשין"מקוח
 נכונס ס"בן היחסס"ס

 וסניה--110"
 מייב ססו" כמבת "וחס וסיחת 1לכ6ן לכאן.51"ל ק%4ח לס רם

 דרך ועל . ס"נזרמ כנזו סעור לנזממך דדת' ממחךנסוס
 ר"מיסן "רז-ממחך סל כלתס"וח ר"סי סנזגרך מסרס~ה

 : ע"כ נוסן נכל%ס"וח 4ל"כס עסה %"והרמיקן
 וסטעס ו,ע סרמב"ס 4סס מנ"ל סרב כחב עודמ"ב

 סל 4ל וסטור TD סל גמלת כבוי ע5דמייב
 06 סחמלחו דכר כל כי וס דבר טעם עיקרנזחכח
 האסור סנבוי 1ה1 פמם לסעסוח יסחנסוכסיכבס

מד"ור4ח"
 חחכח סחחלחס ונחכח- סל גמלח "3ל

 6ב56 "65 בבלקך כחלית האס גוף l'ba כנלי וט0"ין לפי .סחורס מן כגייס "ין כחכח סי" עורוכסחככס
 : ע"כ נונן 3ח5 סו" מכבוי "מר ועכוזיו ליסמס
 כניל. ס"ו)וריס ס"ידו0 חסל,ש

 pto על סכנסח

 ס3ח כליל ס"וכליס o'mlb 0ס יסיטבסל"
 מרכס סי6 -"ו בבי"ס אוכל "דס סם וקיןכב"ס
 גנ"כ:לכטלס
 6כי5ס ס16כ5 בנמר" נקיון ' וכו' מבע הים מ"ב מ"עהל'

 "יס גל% 5560 כלון ז"ל רם'יי וס% פטור בי"סגסה
 סקולו כן ופי תי סבע סיס סעלין ס5י5ס לחמלתמחוך
b"tsm5D ככיתנח מסוס לימיים גסס "כילם "061 6כל 
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הרושי63

קנזייח"
 ס"כ5 ונגון כיוס "סעו סי 1"ל והרמנ"ס .
 חיוב לו היה ל" רידוין ס"ינן )ז"וכליס היכהתחלה
 סטור 5"כעה רפוין l:'hc "ונליס היוכל דשןעליהם
 ל"כילה הרפוין נז"וכליס "מריהן "כל דפסוק"נזר
 "וכליס ממיוחס ס3ע מהיה חסני גסה הי" "כילס"וחס
 פטור לפיכך כלל 11 3"כילה )הנה ו"':ו ריצויןס"':ן
 לו סהס כיון הריפוין הח"כליס onlh ת"כילח"פי'
 הרנז3"ס לכון הו" וזה - כל5 הס"ה כה וקין נסה"כילה
 רידוין סטיון "וכלין ס"כל גסה מלנכילה סכע היהויל

 ר"וי היה ס"ה ~Dth"' סטור רידוין "וכליס "כלו"מ"כ
 "ותה קכלחי כך 1";י היתסס ספר' 3רוכ סופרבטעה[ הי" הסחועה וטח ' כוס ססכע לגזי ר"וי היה 5"5רע3
 ז"ל החקירי הריס וכ"כ ליוח"( )תסיטה ' ע"כ 1"למרבינו
 רבעו בספרי גירסתו הי" צוו מחבר נסס תמי3בספר
 : StDSככתוב
 1'ע רכתו ' וכו' סלו סכיעי סמל "כל פיו סייטהל'

 ' 3י"ט להיות סלו ס)ז')י לכחונ לחקן ולוהחור

 ז"ל דור כר מייס להריר נזסקין כמירוסי )ע"חי)כך
חל)זיד

 הרם3""
 : 1( ו"ל(

 הכוס)זח o:nhl ' ה3' הספר וזן במ"כ ז"ל כחכעור
 למטה דוריס גרגיר ~blk "3ל הכקר בה ס"31סין"וחה והי" כרסונה "ל בערכי מקורין "וחה"')ה

 ההטס מחדרגח למטס hloa וקצורו הרוס"יסוכרוהו
 וכן נ:'"ח 3בל' כלמון מסתו ויצנזרו )זהסעוריס,תעלה
 והכסנזח והחטה ע"ה "ונקלוסחרגם

 "ל בערכי הנקר" הו" וחיסון . על"ס "ל נערכיתמו וכזחי" וחטי"
 וכלנזרו הרוס"יס וכרוהודוס"ר

 . לסטורים דומה סהו"
 "'גי חעל"3 "5 ס;כ"ל בעררי נקי" מועלוסכילת
 יולחם "ך לידי כהגיע נזתה מהרופ"'ס וכרו ת'~וכר
 : לפונו כקן עד "ותו סרתה ועתר התין וט'וכור
 "ביו 1nhc דרהס סההק"ך פסח 3הלכוח כח3עור

 מלה )זהלכוח 3פ"וולת"ס
 סהו"

 מלה סיעור
 כקירוב חליי ו:~י קר"מ סהו" הססם עיסת1סיננור
 : ע"כ קד"ח '"ו מהם ויכיס סככל נז5ריס סלתהחדוח
 תלהחיר ע5)וו ומעתיד מהיה ויל "כיו על כעידע"ש

nt:DnOתנז"ס טוכ יום סהו" לסי ר"ה שוס 

עור"
 : וכו' תנזחקיס וסקו חסנז:יס "כלו

 גליון . פסע גרע "ו הוסיף ופס סוכה )והלכוחפיו
 כחכ נ"ל הנזחכר 3ן המסיד "כרהסהר"ר
 מור מכבר מלכס המסריס חקרו . הוה בלסוןכחרובה

 גרע "ו הוסיף ו"ס כך כירו סלו המסר lGn1_ 1"לכו
 : ע.ס יט"ט כי' לננס ותתנינה לחת תשנה חמד כלן*(

הרמב"ם

 סכר" לסקי מוקה רייס י"ל מסיו וטנזע:ו . מסלל"
 תגוזר"בחר"

 גו ויס ומד"ס וסירוסו חורה מדכרי מעקרו ללכO'(b ה" החס דברס')ן הבמנקין ס' דס)הדרין
 : עכ"ל למכס תסיסין וקין וגו'להוסיף
 תן ממסר לי ויר"ם חס31וח 3חחלההזכיר ל" סרב ' וכו' חסוכות כסחי "ו ח"ח דהלכוחפ"ר

 סל" "ונזר וקמך סומל "' ההלכה למוןסססריס
 לס"ק

 קריך נכעסה והמו"ל Shl~S)~קקין
~nhtc 

 "גי )זעסס
 כחכ וט ועל עסוקים סהס בנוה להגיב רקונו "ל"יסקלו סל" רקונו ]מין[ לסקול סל" ס"ותר סוס לי וירקה .סוקל
 הכהים כפי : חם131ח סחיהר3

 )דוי מייכ סריגו פוי סנדרה 1"ל הר"תוענז"ספחו
 כמזדין דירים כסקר "יננו ס,ה ז"ל הר"כ"דכחכ

DO'~Dתזדין 3"ר שקין SD סדרורו (ס "ל" וס דבר 

 רעת נריה ' )רוי וסלו מסכורו 5לרוח יכול כריןסל"
 "' וכ"כ כןין סל" סיעודה ככור תסגי וה ס:דויהרכ
 כדין סלי ס:דוהו התנורה ה'ס 5" ס"ס הגדוליםתן
 תס""כ כבודו חסני נעדה מכס "בל נדוי )דויו "יןח"ח
 הח:ודס ככוד נזפי זה )דוי ס"ין לי וירקה . ע"סיהיה סל" זהו" ח"מ סיגינו ס"עס"י 1nhc זזי ויס3"חר

"ל"
 מסני.

 סחע)יס כהונן סל" דבר עוסה החודה סנה
 סנזוןה הך3ריס כסקר הו" והרי CID 3ן סיגינוגוי

 הרנז3"ס "וחו תנה זה ונופכי תיסר"ל קטן "סי'עליהס
 הבתת ספי : המבריס סקר כגללנ"ל

 בסי' כחב רבינו . הנזה לורח ועליהם ע"זדסלכוחפ"ו
 Db "בל לטובדיה ירועוח ב5ורוחנסעניס "ל" עכזה ממס נורח "סרו סל"הנזס:ה

 ננן5"
 עניהס

 וכהלכותיו . "סור "')SIJ'D 1 3מ5י ולבזה כעיגול חתהנורח

 בחלחוד והקמו הועיל לי וירקה דבר חוה כי"רל"
 כדמות מוחה עסה ל" וודועי לבנה 5ורח מעסהחריג
 סנזע)ו הלוח על "וחה סוז5ייריס כררך h~hעוכריה
 : 3הלכוח'ו ופל הר3 ד"ח סכן ו"ססר "סור זה 3ךרךס"פילו

 הבתיםספר

 כנלסון הזנובן לפי . )זוחריס הככרות וסקר כלסוןע"ש
 "מר ב"כי5ה "פי' כלס סנזוחריס )ר"ההרכ

 הבהים כפי : הנזלם ליס 'הפח "וחו ש"חנהליך

 . ב)וטפחח ברוך סהו" "עס"י סיח מהלקוחפ"י

 onD יכנס סל" "תרו בנזלך מהרי לדכרר"יה
 תכילנה היה כמהשלד וודויי לס"ה ע" הנורמןלסח
 כפי בקתת ימא.יי הי' : ת3'"ה היה וחיק במטסמחכרוכה
 ונלסון גליון ' טליה סל נז~ויח נזחמיל ס"" לידיםהל'

 פדורך "ל" 5הרמיק ס""5 סנזע;והר"ס

 הביג
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נר הרטב"םחרישי

 גול מל" להרמיק מגריך סכחכ חי 1'ם ' 5רמכול"
 ה:ה'ס מספי : ע"כ החיהג וכן 31"ורכ1 הבגדברומכ

 3לסו:1 רבינו אדקדק התתזי עודד ר'מסי' סתעחי נליון וכו' מוטין ממ' נסע החוט היהע'יש
 ס'היו נדי התוביר זזן הח"ה סכן מוטין עמ' כפוללומר
 הך3ר וכסר המיות לכוסי רמן רנ"ו כנסוח הר' חוטיכל

 : 1"5 מסיו וע" הוקע כןלעחוח
 גליון ' וכו' סונרחי תה "ויזר ולי הר"כ"ד 5לסוןשייך

srrr1הר"3"ד S"r הג"ו;יס כי דע כחסוכס 
 הק' החוט סת"ריכין וההכלח הלרן כין נריכוחו' מלי" וסיעור מליות וג' קסריס ה' ע5 וסדרוהפרסוס
 ר' ועוסין כורכין ונזחנו גודל ס5 הקמוח נ'כסיעור
 חלק ו"1ח1 לכריכה כריכם כין מלק ותניחיןכריכות

 ע' כריכוח ד' ' למ5"ו . O'~C נוונן החכלח olGnהו"
 3ח)מוח "מרו וע"כ מעי" סיעור תהו 3י)יהסחלקים
 בחכלח פי' ויסגה סיכרוך כדי מעי" [יעורכחה

 1' ))ז5"ו 3ל3ן ותסיים 3ל3ן מחמיל לכרוךוכם)!תמע
 חולי" והם כריכוחי"נ ות"י ו' ות"י י"ג ע5 יוסיף ל" והתוסיף מ~'יפמוח ל" הסומח ")זרו ועל 3חכלח וג' כלכן ד'כריכוח

'" l'aD1 'ג' קסריס ס 
 וקן דק דק כורך לכי הג' ובין למטס וכ'לתעלס
 הנה . לקמר קמר 3ין סכורך נזה h(h מעי"ושן מלי" כחסכון מ"')ן לסי ההם הכריכות בין חלקת)ימ
 הרב לפני ועםיקי גיל לגילון סר"יחי חה 5ךסדרתי
 "תרח "סר ה"רן וחורי עליו ת"ד וסחם 1"ל חתי"דוני
 עכ"ל "וכנה הוכן 'דעו ל" הסייועה תן י5"1 מוריןכני

 הו" סוכר 1"ל התיו)והרכ
 : נ"ל( דין כיח "כ "כרהס הר'

 רני)1 דעת )ר"ה ' וכו' לכהתה התסחחוהע"ש
 3ין ללט כין מסול לתרה לבעתהסהתסחחוס

 כנכעו )טחנה מהרי כסר סלחכלח [פסק נזי ויםלחכלח
 כטורס ;סשה סהרי כסר ללצן ס"פי5ו סם" חיויס

 הבת.ם מספי : עיקר ל:1 נר"ה הרכומסק

 וכו' הח' כמןם ס:ו5ד )זי פ"" תילה 5ה5כוחשייך
 וכנוזרו בכהה מ' בכן פסק . נסל "יכוער

 נמור לד דהוי ורסכ"ג כר'סימכיו
 ס')עיונתרו ל" בהה ובסל"

 ורסכ"נ לר' "ף לטלטלו חסור )פל טהו"
 בסכת "ותו וזליןעין

 כרכחיב)"
 ופוסק פליני ורנכ"ג דרבי סובר "ס תדבריו לןתיבריר ל" וזיהו . לעע

 "הדדיה ויזודו כלל ס5יני דל" סובר "ס "וכר'
 ס'ת)יו וגוזרואהה בסל" פליגי ורסנ"ג ר' רודיי למימר ליב" ה"ת'הו

 וכדכחיב)"
 ודיי רסכ"ג ד"עו לעיל

 מסק" דהוי ")זר סימניובס:גמרו
 ול"ו

 כסל"
 סי)ז:.ו כתחרו מח.ר ור' סיח:יונתרו ול" סהה
 נהרי"

 והייו
 דכחי3:י בחרייח"ס3ר"

 חסתע ת'הו . לעיל
 תסוגיי

דס)!עח"
 ססהה רכל ק")זר כ5ל" דרסכ"ג מילה דפ'

 םהס ל" ה" )פל ד".:ו הו" 'וס5'
 "ף הוי כפיק"

 "ל" ודקי לחי )לר ל" ו"סלו סית:י1 סגחרו פיעל
 : הסעה כן "ו סכעה 3ן "1 סתתה כן ססקסתו"

 :.בשתהי,טב"א
 האיריס מולי נליון ' וכו' נופו בחלל נזכהפ"3שבת

 וש חלל ס5 כמנה הו" "ס לחכתיס)סחסק
 תי ויס להקלן נססות מספק תס:י לסקל 013 ססוסקמי

 1"ל הרמיקס דעח וכן נרעה והר"סון כוהממחתיר
 הבתר מספי : בסיו כיןבת"ס

 ככל חרב הכח נקיון . וכו' סהרוס"יס מלי כל וכןע"ש
 מן וש המכח "ח עליה המלליס מהי"ופקוס
 וכן הדס משי הי" סהסכ:ה מלזיו יו5" מהדס"מר ד3ר "ו "3ן תכת פ5ע 3כ5 הדין סכן סכחבהנדחיס
 היזח סלים סחורה "ו "דותה עיבט נמין"כעכועוח

 סחין וגן האבח "ח עלס ו)!חלליןהו"
 לי וירקה . כלוס )ז"לו ביקר 5" ורבעו מ"ב כעץהכ5 סחט"" הנקר"

 ס"'י5 בכי"ור כהס סכ"תר האכריס "ל" כי"רסל"
 כהרוכ"'ס מעי כ5 וכן כאו"ם כלל הדברים וסקר"ומד
 הבהים eCD~ : ע"כוכו'

 . וכו' מי בסר )ז)ז:ו 5"נולרסבחפ"ב
הנ"רר "ות5" הו"

 כגוזר"
 וקוטר מליחה בל" סכי"ר תי ויס

 ותכוין כתחקן הו" הרי יתלחנו ס"ס רכינו דעחסכן
 הבהים ספי : וכליחה קריך לקלי 3סר ספן תונימיןהס

 נר"ס רגעו מדכרי . וכו' כמלס כידורהעונייןאין
 סכנה 13 ים "סילו למולה ונדורה עוסיןס"ין
 חתין לו להחם ספי כי סדעחו ליוירקה

 לזורך סהו"
 הס "לו וד3ריס 5הרמ'15 "ו להסקוחו המולהנוף

 חן :ד"ה וכן ןס לנזקיו"ו לניס "ל" רפודיה "')ה החדורה "3ל לחולהרפודיה
 הגוזר"
 ס"ס לי ירקה ח"נ .

י"תר
 5רפ"וחו כןי ובדורס לו nl~DS סגריך רופ"

 הבהים כפי : לועום'ן

 . וכו' להחתילמותרע"ג
 חותר "ס ר3י:1 נ"ר ל"

 גוסני "וסריס וים כליס ס3'חח "יסור 1:5 סייןס)זוחר 1"י" וזע"ס מיס סל הרימיס לחוך התטיסלחח
 )יסר ס5" 1"עס"י באבח קע חן)זיעיססהרימיס
 "סור הו" וס דגר סיר 50 בקול hSb קלהסתעח
 בספח. סהחמי5 סונר והסו)זע גדע פרסום סהו"גוסני
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 הרמב"םחרושי64

 )כלל וסכל וט דבר מחיר סרכעו ס6ומריס סוור )ומכמיוים
 "בהים %י : ס6וסריס כיעח ג"5 לסחמיל מותרבבי"ס

 חי ים . מפיכס OD לחוור מסח 6ח נוחנין6יןכנ"ב
 קרנוו 66"כ סעורות ג' נווון סויירו סל6סכחב

 סל6 כחבם% סו6 הרי פויס קרמו ל6 6בל חבע"יפנים
 6עפ"י וי'מ נל'ס עד מסור סכמו ס6ס מרכו כלבסל
 מפכי נקם לנוון לרווח נוותר מבע"י פ)יס קרנוןס65
 ומ"מ חבם% בל6 לו ס"פסר חבם% וסמני 0סבחכנוד
 כ1% לרווח ונוחר מניס קרחו ob 6ב5 י סח בל6לו
 וכחסיית נלחכה 6י:ס סטרי חיסור ססח ברוייתסחין
 י מבע"י סניס מקרמו 6מר מיסור (OCD ל6הפת

 תכופר מ65חי 6% רבעו ןעח סנן דעחס וטוה6ומריס
 כי פכים קרמו 6ס לרדות ונוחר סיסים רבינובןברי
 נעמס סל6 מפני צוחר מספח לססחיענו כ6 נוותר)ל'ס
 5החירו מלינו ול6 נהפכה ס"ינס סי ע5 סף ליסורי5ח כו יס ססח סכרדייח סכחב חי ויס ' כיסול ליסורבו
 נזחירין מין פזיה קרנו מסילו לסיכך ל'ס 5מ~ק65
 "כהים ספי : 5סמנויר וטוב ל'ס לניוון 56מלרדות

 %מ תותר מטוב הדס סיס ו"ס בגנור6)ל'ס סביי ל6 רביב בליון . וכו' קבוע סתם 6ב5פ"ה
 סמכתיס נון כ6' סמ5"נו נופכי תר6ס . דעתו לסוףירכנו
 ל6 וט נזפני והטס וקרץ hSI ,~Dh 6קר6 6ניסימר
 "בה.ם כפי . )עחר מ"כ 6דסכחב

 גנ"ד לסקסוח ונוסיף 6)' ועוד 3ל' ס"1לאל"מאדיך
 בסכי סיטחו לפי לי ויר6ס גליון . וכו'רבעו
 מ'" גי 0"15הפסקים

 6מר כסהו5י6ן סו6 סיט כס'
 בעל ה51י6ס ob 6נל הפירות כעל סל לחמוסמוז

 6סוריס ומורו כמזיד סעפן 6ס לחמוס מוזססירוח
 הבת'ם כפי : עצירה כסן עסה ססרי י"ט ת651י עדלו

 יס . נוס כיוגה כל וכן עד וכו' כנלהממקנןפ"ח
 6נל נסרס "לס עתור סטין סכתנו סגר%יסנון
 לעזור תכוון כס6ין וי'6 סטור בכיח עוחריסתעתר
 סטור כיוון 3ל6 ערנזס ס)וענור 6ל6 סמע)וריסכדרך
 כזעתר סנ5 סדעחו לי וירתה מוס ן3ר 3י6ר ל6ור3י;1
 "במם כפי : כרקס וגן מייב 3סנחער)זר(

 יפי דה5ד )ר"ה ההלכם ומן ' וכו' סיבך יוכי ,פן'י
 רביב סמ"ס ו"פסר . חייב וגו' עליה 1י1ניט31ך

 ביוני בסלכם " וא' סברסוחו  ב"וחס עליה וירי סובךמיהי
 "גהים ספי ' לידס סנומוסרין ב16ח1 עלים ויתין31ך

 הים ~ob לרקה המלכס חן נליון . וכו' 5ביה5דמ"י
 1"פסר 3י6רוס ל6 1רבי)1 מיין nte"D ממנוחמקס
 "בהים מפי : יגע 6ל6 מקס יקרץ וס סייןסדעחו

 וכי לדירה ססוקפו ומסר ודיר מגר ונןפי"ר
 לסי גליון '

 לענין כרס"י מדען 6עס"י לכירה הוקמו ל6ס6ס
 : סיחנ6ר כחו טלטול לענין נרס"י יען 6ין פכחמיוב

 הבהיםכפר

 וכחב גליון . סתיס ימו סל6מפ)יפט"ו
 סרסב""

 לע
 דסבח בס"ק ןגרסינן כחב ויסה רבינו~'ד

 ו6סיק)6 מייכ וסו5י6 גקנויס מ' וקכל לחגר ירומכייס
 מי )וי6 עד וכו' עקירה כעינן זה" ו"קסיכן קלט6ימ6
 : ענ':ל ס)מחן סלו )ו'ס ע"גןמיס הגונו" מן בקלט "ל" פטורי לה 6סכמ %" דניימיעכידי
 ונלסון נליון . וכו' פס הסרקה מ5ר )סקר "סל"ש

 מהו" ;רקסרפינו
 מס 3סלכס סנ"נור גדודי חכ6ר

 ל6' יס סכלסון תסגי ס")ור ל ופס . נוכלן ופסמכלן
 סרב בפסק החיתה נון סיס 1)זס י. 6' פס hih ס5ריכו65
 בסר5ס "סילו הקירין ססגדודק ;רקס לסוד לפי כיז"ל
 יועיל ומס חכ"ן ונוסהו נוכוון )וסהו הס וגדורין חי'יותר
 ן' פס גס פי' יוחר לסתה )זכ6ן ונוסהו נזדקןמסטו

 לותר וקין י' עד הסרוס wDVnn ל6 6ס יזע%ל6
 סר5ח ח5עו ס""כ כוס די ת" יוחר בפר5ס 1eb'סכמ5ר
 מ5ר פרוח ס"ין "תרו מקומות ובכנוה )ו" יוחרמ5ר
 כם"ין י' עד הים מ5ר ססר5ח לותר דעתך oht 3י6ל6
 "סילו תכמן tacnl נוכוון נוסהו בלמייס 6כל למייס13

 סוף ההלנם עניין לסי כן ""5 "וסר 6')1 תי'כיוחר
 : דעח)1 בו סחחייסנ יבר בנה )ז5מ)1 לסדבר

 הבהיםספר

 כחב גליון . 1כ1' סיס זון למעלס ססי6נימרסע"ש
 בעינן דל6 בג5ו5רס מסק מנס וסרב ז"לסר0כ"6

 לכ5ו5רס מתוך חתם למעלה 6סיhSh 15 הכויס תןלנעמס
 ממירוח ב' סכין כבור פסק עירונין ןסל' סבס"גמע"ס
 עווור לי ויס כניס טפם סקניס ר6סי לסקס דקריךכר"י
 13 וכיו65 בכור 6ל6 סקוס ריי הגריך דלם ךכריולפי
 לעיס %כ6ן ס)ומעס וחן "' לנס ולסלן סתחיגססמן
 כלערס 6כל להדי" מנוס מנרו חסל ידלה סל6 וכדי6מר
 רסוח הכ515רה וכעל יס לכ5ו5רס מון 1St~hC ליסמעל
 : לראי ו6פ'ל1 סרי תחינה היכר ד"יכ" ניכף כלבו

 "עיד ~שםבח"ה
w~ruב5 גחון ' וכו' ~ס כי"ר כבר ז"ל ורביכו3)1"נז" 

 מקק סה"נ רכעו מוחכרי טנר6ס כחב הכח'סכס'
 ססמחטר6 לגוווטרמ רותם er סטין 1)'ע ' כמיקס 6%בזי(
 החמחתיס "'ט עד המחטרך סחמח גוס וכל רס"יסי6

 )ע5ימ ונחש כר)%יח 610 סחחחתיס וי"ט רס"יהו"
 סיריוס י' כמיקס לעסות גריך לסיכך לרסניימכרנוליח
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נה הרחשםחרושי

 תובדליס התיס 1כ6יל1 התיס ער )וניעוח סתמי15חכ6י5ו
 היס ס3"ויר נוה כל כססינה "כל רה"י חוך והן היםוזן
 תן 5סכ)'ס ויסור כרמלית הו6 הספייה רוסן ספחער

כאויר
 "3ל הססי)ס במורי תך' וממוח מספינהתן יי" ד' דף ntCDS זריך לסיבך המסעה חוך הסו"

 כמהו"
 ר'

 תתויר )ו51ימ ונמהות וסיס סספעס בין סתכרילמקוס "ל" תמי15ח לו סיין ג"כ כר)וליח ול" ממי15ח לו"'ן טהרי רס"י ויינו הססעה מן הכדל לעגתו רסוחמ51ק
 יינו סנף עלהססתם

 לתקוס 6ל6 לרס"י  הכרעליה תולי"
 תן ונטמנניס כרמליח "ויר חוך סהו6 הססי:ה מןנגדל
 הדף סטין לרס"י תנרתליח תכניס "ינו לססינסמדף

 : ט"כ ס6ויר ונבדיל 0הןף כרתליח ת"ויר 651כרמליח
 גליון . 1נ1' "סעו תיס נחמל6פי"ו

 )ו'"
 הוה הרכ

 תכ"ס יותר בעתקו ים 6פי' בגלי ס:6)זר תהעל
 וסם תיס נול6 כלו ס"סי' 1"ל סרב רעת לפיגר'

 . בכלו לטלטל ונוחר ל"0"יס ר"ויס ob הרכהעמוקים
 הגויס ס"ין עסי כתקומן בעונקן יס כי"ר נ"לוסר"כ"ד
 מיס ונחשלך מקוננן סם עתקן קר" כעותק "ל6עומרין
 ור6ויס ' תיס סרובו 6ל" גויס תל" נלו סים" ל6כמזזיו
 לך ס6ין לסחים סר6ויין הר"מ ביקר ס6מרולחס)ויס
 ונחכ . תוו תעולהרירה

 הרסכ""
 י"ט בעתקן: 3יס ויל

 לר6יס רומה הכרון סכין 5י וירקה בתג'ר ככחוכוגו'
 וכמהו" בהילוך סח0מיסו בר'עם מזורוס6ס

 תי' פמוח
 התוך סמו הרמק ע"י צו סמסלכין ומעפיי בומסלכין
 רקק בו יס "ס לדירה סח0מיסו בקרסף כן )")ורל"
 לחנטל לחס)ויס ר"ו"ן מיכן "ס י' ע)זוק'ן "ינן 6סי'תיס
 "גתים פ"י : וזוזנו רירםסס
 ' וכו' ס"מרו פחם תורח 53' ת"ת למון על .ש"ש

 דל6 כר"ח פסק נוסס והרר סרס3"6 ו"לגליון
 1"ל הרב סכור קמין סל אלח 5קכל כרי6ס 6למבעי
 ו6"5 )ונרייחמ ופוט ס6ל 5יר דרכך כריס b'1bרר3
 : ע"כ 5ירסיכר
 ,סר0כ"6 נ"ל גליון . וכל ו"5 סרסלי6 6נ5 ב5'ל"ש

 55ד הסחמ סע0ס ס5ד נון פי' 1'ע והרי""ףכח"ה
 בקרן רפחממ ותסוס התמימה במרעע 1ל6 תת0מכוחל
 פירוסס וקין . ז"ל נזרה הר' פי' וק 6')סי עבדי bSנויח
 דערוכין בס"ק סתם דייקת דכ' טע)זיס תנונהתמוור
 נהמי bSlb ל6 גי'נ ~)זורם ו)זחמ קונדיסין ד' )עזנבי

 בקרן פחמ אורח עמס 6יח6 ר6ס ועור כלןפירום6
 דערוכין תכי5קין בכלך ד")ורי נליס)6 סו'ע5נויח
 ועור ' 6ע0י ועבדי עברי הכוחל )ז5ד דפחמועור

 כר"תרינן "עסי לס עבדי יל6 וגסוס טעתה בסדסו"5ל

 סגנון 6ל6 י וויח בקרן פחמ ססונירו וכקוס ננ5לעלס
 : ע"ס 1"ל מר"ח סס דמם וגס ' ע"כ ז"ל רעי מ'"ודאי

 ס"רוך כחיה הרסנ"6 ל ג" . ונו' כחים סטיןומבוי
 ומלרוח, בסיס סטין מבוי סכח3 תהרת3"ס 11ontnol"ל
 3חיס מפרס ססו6 תדכריו ותם)וע מ' מגר "ו עדונו'
 סדר 3פי הנין ד6מר סו" Sbln~1 טית" מלרות16

 בתקוס נווחיס הלנח" -ליח "' ומגי. 6' כיחד"סילו
 דה" ועוד .רכ

b)~'Dh י"ל הו6 וגס כיס ןהרר החס 
 סל6 ניכוי נכי ערוכין בה' כפ"ה נווה כרופךכ"כ

 בס' : ענ"ל הידחיס עם מזרוח ערבו "ס בו)סחחפו
 : )חיכוח כב'6'

 גחון . וכו' 3ר"ה נוחלים rb '3 כסוף בבי"סע"ש
11"ל

 הרם3""
 נ"ל תסה הרב וכ"מ הצרוך בת"ס

 וי"ל ולחוח 3' 50ריך סכחכ אבריו כבקמח חווהס")י מל" ננעלות סלוען מעפיי 5עעל ר6ויוח ר)ו5ריךכממיס
 כסננם )"5 מכילן ורלחוח כזככן ורלחוח וכו'סכחכ
 "3ל סי" דב"ס 6ליב" מעים מכמן ודלח תכמןדדלח
 וזדבריו מתענו מ"מ סגי מכינן 51"פ תכ6ן בדלחלב"ס
 יס עוך והל כקב עגך . עיקר )"ל ווס כמעיהססלכס
 כממיקח יומכן כר' מסק סהו6 ~ס במקום מדבריולרקרק
 רה"י נעסיח מדעס וצין תכטלחן הרביםדבקיעח
 b"e3 ונמ"ס כלילה מ)עלוח דלחוח לה יס66"כ
 היכיס בקיעת וצין נתב סכת 31הלכוח ערובין)והלכוח
 הסעו מייב הססיש לפין היורק כחכ מנךתכטלח
 נטלו ל6 הפסיס לנין ועונריס נוקעיס סרביםפיו

 חיתם וגס . 13 בוקעיט סהרביס כחקר כן והריסתמי5וח
 ז"ל הרב וסרי וס"ל הודיעוך נצן ד6)זר נר"6סוס
 דירוסליס יומנן לר' חרי ל3י סטר"ת,כס

 ולר""
 רסיורק

 חרתיהו ור"מ דריי ס13ר 1"ל סרSlbl 3' . סססיסלבין
 בכו . וסל הוייעוך כצן וחרוייהו קיימי סיטח6במרצ
 ה71?מך נ6ן 11 נרסק 3הס כחוכ tnhSn ססריסק5ח
 ושק סוריעוך כקן 6למ וכו' ירוסלס ר"י וה"' ס"לל6
 :. נל'כ ,1 נירס6  לסלוסו6"6

 ועיקר ת"ל כמרופיו 1"ל הכזמירי הרב כחכפי"ו
 06רס סל כלמי נ"ל הרח3"ס כפסקסד3ריס

 י(6' מהכל וזזה הדבר וטעם : ל6 לסרה סל וקורסכסר
 הר"ל'ר מהכין נמו סוייט תכחח כחוחי בפי' הופעליו
 ול6 כנפרך bSh סייגו כתו סיה6 התפר0יס וסמרנ"ל.
 הוצע עמר חל שס6 עלמן הגע גלמי ו6"נ פלסדבר
 מיקס קחס6 דכעינן נקורם יבל מועל ס"1 י"טוגבוס
 מוקס הויי ל" כ)סרכח 5'ס מסכת "לו 6רימלקכל
 כנפרכיס )מסייס 6עו 1ל51כ נצטרע .זנן ' הו6 ננוןוסי
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 הרמב"םחרישי66

 מחו"ל סרב הו5'מ המיי ומ[ה ' נפסלים ודקי מסריססיו
 הסיכוך דהוי ד"ע"ג oh:a בייסורי הסוכה לסכךסנזוחר
 ממתחה וכרוכה %5חס ס"ת דקים מעליס נפרךכלועו

 נכרך "ו osc יזדמר הו' "י מילוק ביה )זסו')ן %"סי"
 ןנעוח בסגה שמס תמיסורי שהנה כתה- למוסועין הו" לסכך היקוי וכנתין הועל כעמר דקותלחחיכוח
 ל"ו רוווח מהרי הק' ק"ו והנז' . )יחם ל'ס:וחל"ו

 5ל דמיינו הנקה )ז"יסורי לגוף הס"ה שהשיבס נהי" הבלוס עם'יח כסעח כמכס הלכך ע5נז:ולש"ח ול" כע"כ לעסוחס )זמו"כיס ס":ו סירוסו גיחנוליה;וח
 וזככי הקברה 5ל חמת יסכ סל" ע"נ במס'ונד"תרי)ן
 ל"ו נמ5וח "מר פ4 ש ותיהו ' אחה"ס סו"סגופו
 הס"ה bJ'h הנז15ה קיום סכסעח ס"עס"י )'חכוליה)וח
 הנ!15ה n"eD "מך 'הכס סל" ובלכד כלוס 3כך "יןלגוף
 "סור המתה כיתות "' ממעיין הכ"ט הנזוררכגון
 עה"ח "מר )הנס הו" בנטהר ס"מר מפני בולטב%
 למר "גל הלה ב"יסורי לסכך מותר %ס"[הח5וס
 : עכ"ל ותמודסיס )כונים "לו ודכריס . "סורהמג
 הרג ת"ס ליון . "5נעוחיו לר"סי התניע ~D1nSlפי"ה

 ליד הסמוך העליון קמר hlo "35עוחיולרוססי
 )ר' הסלבס1)זן

 סהמ51י"
 החחחון לריר התגיע קולחוס

 "5בעוחיו מברקמי ר"סון קסרוסוף
 מיוכ במסק מהו"

 הבהים מצי : ע"כמט"ח
w~ivכך כסן כחת היד ספרי רוב . תו' נקמח הים ' 

 וצדיו "' "וח כדי ובקקטוס "' "ות כדי בקמחסיס
 גירסה הי" וכן ע"כ ספק ה"נ "' "וח כדיסנס"ר
 נרוכס עור כחב גס . רביב בספרי הבת"ס ספרבג%
 ס"ס ררינומדברי

 הו5'"
 הקסת SD1 הקולמוס על

 סקסת SD1 הקעחוס על "ף סטור הכסיעורפמוח
 ממסרגוכדרך

 הנזוק"
 ככלי מכסיעור פמות "וכלין

 : ע"כס"ונלין משי סולחו בעיקר תסכי הכלי על "ףפטור
פלש

 סמיי
 לוזיר סדעחו י"ל לג'ין . 3סירוח טמינה

 וס למון ח"וכל "וכל הנמרד בדבר טחייסס"ין
כנור

 המוכל"
 סנה ירק לנזחחך דוריס וקינו דמסרח

 נ"כלין והננלס הן5ועין "ב5 ריסוק בל" )"נליןס"ינן תסגי וכמרובין הנכח לרסוק %" לפסל כדי לומריך
 31ל" מיחוךבל"

 הבתים ספי : ריסוק
 Db עד וכו' Dlb'n תמנזח סתוק5ס כלי "נלפכ"ה

 )יחר ס"ינ1 ממענו הרב מלמון . להםהתרך
bSbעלתו -ללויך ל" "53 תקותו 1ל15רך גופו לקורך 
 הבתם מספי : ססל)זס בעל סרב וכ"כ כליסל

 "'ן 5רמי5ה רח' "ין מכל למענה ענו"ס סב וכו'עסין סמיי מיס גליון . לכחמעה מ"ר גרף עוסין ס"יןפכ"ה
 הכהב ס"ה ' :)וחינין

ע"ע
וכוסיי

 :ריס רפינו דעת לסי גליון . וכו' הסל "ח
 לטלטלו חותר הבכסוח בין עליו סעורןס"עס"י

 החר)נ%יס היו ס"ס כחבו ספוסקיס ורוכ . נעליוכסירדו
 לטלטל 1TDb עתה עליו כיין מעסיי ב"ה ע"ס הסלעל
 : עיקר לנו )ר"ה רבינו ומסק ' לכ"ה הוקלה סטייהסל

 הכהיםספר

wl~v1'סחותיס רצינו דברי גליון ' וכו' מרקין בהה 
 האסור "ס כי כבדה מסני לטלטלה "סורסת"ם

 כ' מה סמל ותה . ולחדקין לנו מס הכוכך חפניהו"
 מדקין :קט %" הכוכך חסני בגד%ס הלייסורעיקר

 . מותר מדקין בס סיס "עפ"י סקטנס להסתיענו"5"

 ניטלת "סילו "כקין לס "ין 1"ס לטלטלם "סורקטנה הי" "סי' חדקין לה סיס סנגורה פסק ססלתסוהר"ג
 : )"ל רבינו ופסק לטלטלס תותר "דם 3:יבי'

 הכהיםמספר

 )ר' גליון ' וכו' הכוס על לקרס ל"דס לו יםפכ"ם
 לחסכה סמוך יהיה ס[ה הרבמכברי

 לקדס יכ% ולתעלה רביע חסר סעוח י""במקמר ו4'"
 התהים ספי : לכן קורס ל" "בל%הבדיל

e"3D53יון . וכו' סה"ת סל"ור 
 כגנזר"

 יוסכין היו חתר
 לס)יהס "ור והביננובכסית

 בס""
 ו"' "' כל

 לעלתותברך
 ו3ס""
 על הכל לסדר מהגו הו"ל סדעחו ו"ססר המסק,ס הכי" ל" רבעו ' לכולן גזברך "'

 "בת'ם מפי : בכה"ג לבדו הקור על מברכי' "יןהכוס
 הרב לסון גליון . וכו' ונזורייס וחונזן פ"6 ערוביןהל'

 סםיעורו )ר' הסלכס תן כי מותז בעניןק5ר
 כהפגר מ5" סעו17ת כסחי הנקטל ירק 53DS 13כדי
 הבהים כפי : 3מ1)זן ירק לטבל צרך סכן )זע5)זווזוכן

 לרסכ"" ור"יחיבל'ביו"כ!
 b'3x ויל

 זכו" הגירס"
 ת"לנליק

 סרסן""
 פסק 1"5 נוסה והרכ 1"ל

 כרב ערוב דקינו דימיד סער בכיח הערוב "חבנוחן

ובהמי"
 ןבריו נר"ין ולכ"ורס . כריי מסק כחים די'
 ס"ססר "ל" [ס "ח [הכסוחרין

 "ח דווחן דההי"
 לו היס וח"ח סבמ5ר סער בכיח תיירי סער בכיחערוכו
 : ע"ס כצריו לסחוס %" לסרס '['יללר'
 )ר' S"r הר3 ביקור לסי גליון . וכו' [1 753 [1 היומ"ג

 )סר "ין תוו לתעלה יו ioa ג[ו[טר"וח סחיסכל
 לוו 11 כין סיהיה עד "' תערכין היהיו נסן StDlnר'

 11 ב5ד וו סהן ג[ו[טר"וח 3ב' הרב ים וכחכ הג'פחות
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נו הרמב"םחרושי

 בסוום ס6יגן 6ל6 (1 מגד יו סטן מחטר16ח 33'וס"ס
 "בה': ספי : בסן יזוע% כסרסיין

 וכ"כ גליון ' וגו' ס6מחיח ס:סח6 הים זנןבל'במ"מ
 טס להיזח סר6וי לי ויר' 11"ל סכחיס ס'3על

 הכוחל נוכס כסנועט כי רפט ~DID'n כמורך יםמס
 : גל'כ כסקס הו6 הרי ד' רמכ תיעוט במוחו ויםנו"
 לס סרב ונלסון ' וכו' הסכיך ס3מת5ע 63ר כ"גע"ש

 כמכוי הום 6ו רססי הו6 6ס וט מכיל)חכרר
 וקלו קטן ,תנוי כעין הו6 ,ה מסכיל גר' ' נרפס סו66ו
 מגל וט על זה מוסר היה לחוכי סחומוח המלרוחהיו
 . ,ס על זה 6וסריס 6ין 6ויר ע"י b~h חסתיסן ס6יןנ6ן

 הביניםספר

 ז"ל סרס3"מ 1ו"5 נקיון . ונו' לרעי רמיתי6נלבמ"מ
 נוססיכם דלט5טל כחב ("5 מס0 רביהוהרב

 מותר ומעז במזיד וקסריס מורו ob "סורלספייה
 ן6"כ סס חימס ורברי . בסוגנ ונקצרו כסמורו6ל6
 : ע"כ בכרייח6 רקחני סר6סון למחירן מורות6י
 0רכ מו"ס לנו :חכרר 65 גליון . וכו' מנבומתססכו'ר

 ר"5 6ס 6' ככר 6למ מנוסחן גנ"י לסמיךמ"5
 6מרח מנר OD לערב 1רנ1 6' כמנר ימך סערנובה'
 ס6' להסתיענו וב6 6' מל6 מתסחן ע"י להליך6"5
 "בת'ם ספר : לגלן סלים)עמס

 לסי נקיון . וט' 5ססחחף סרניל מנוי חנני 6'ס"ה
 מסחו בענין להלן ות"ס 0פס"6 כמח רבעומיס

 ביטחו הי6 ס~מח )ר' תדעחו סל6 לו מערבת 6דססל
 עלתו מכניס נבר הגיבוי 3ני OD לערב מרגילס)ו'

 גוטלין 6ל6 ירן SD לערב יכול 6י)ו וטוב עתהןבסיחוף
 )כסיו ס:וטל כהדס מב"ר רסוח ליט% ו6"5 כע"כטוחו

 רגיל מינו 6ס מב5 ' רסוח ומט מחר כראוהכסת51"ן
 מוחו כופין h~b ב"ר ב65 ע"כ ליט15 בידם כמ6ין

 למכרו 6ןס סבין חכיעוח 3ס6ר סעוסין כררך33"ר
 מנלה כיון ~ה כדרך לו מערבח מרס סל "סחו61'ן

 ס5 6סחו OnD3 6כל ' עגיהן לערב רו05 גמעוברתחו
 וברני5 רנ% ס6עו "עפ"י מרעתו סל6 לו תערבתמרס
 מערב 6י)י סדרור 6עס"י לו חערבח ס6סחו סמק6ין

 "בתם ספי : ש"נ ליט15 ינ%'ן עולזן מן הריענזנס
 ח"5 גליון . וכו' פי' ("5 רס"י מכל 3ל'כת"תל'עו

 לנויחב6 טפסר 6% לס רבעו (מנין ז"לסרס3"מ
 וכן וכו' ממסר ול6 נו6ת)וול לס דכעו ()ונין וי"נגיסלייהו
 דמס%ו ממתר ווידו . ו"5 פוסס ע"ר סל נירסחונרפס
 דמין ועוד ב"מ וכדר"י ערוב 0וי ערובו ע5תקפ~ין
 6ק נו3קסיס פענויס ןכתס וסחוף ערוב לעלס5ך

 06 לוו דהרי ועזר . לו )וחן סין וסמן יק 3ח%המברו
 וסרקם ' סקסיןו 1ל6 ערבו מעכסיו כיון נוקסידיןבם%
 ד6י כיון ספי' 6ל6 מ"חנןל תעמי 05 כעו גורסו"5
 Pb )נוי ססחמ להו יסבי 6% ממחת% תיולי להכעו
 דבעו ויוגין פי' ו'ע והוט ' כת"ס עלק נמור ונויס~נוי
 לטס סמקנה סססח תנוני סיר15 פענויס 15)ור05

 חסנת היר סטן נועי o~s ליחוס לי מסדר %מסימכלוה
 %מ נחור (נוי הגנוי 6ין סכן וכיון מסלי להסליחן
 : סחוףהוי

 סדעח )ל' גליון ' וכו' סחחיס סני 05 סיס ח5רע"ש
 ב' סל במקר להיריע קריך (ה סנוס)ירכעו

 למן דעתו לגלוח ר51ה סלינו לו ה61 סחונסנובו6וח
 כך תתוך סת6 במבילו ס:סחחפו כסיחוף מפןסבינו
 וכ נעם ןרכי דרכים כלס וסחורם חגר ל'ךיי63ו

 הבהים כפי : סל1סלחיבוחיס

 ל6 הרב ת"ס נליון . וכו' ינזל6 ל6 ס"נ ש"עהל'
 וכו' סהלכס 5פי כן כר06 טעו וכו'י)ע6

 דוקק גויליי 6ייו יבולק ת"ס61ולי
 פויס נחי)ח כל 56"

 : ע"5 נז%וי נקרץ סריס ופקוס כלבכלי

 ("5 רם"י ול'פ 'נח"מ וכו' 0מי5 בני ס"6 סייטהל'
 נוחר5ין יס נליון . וכו' רבעו גנ"ר הק' כןוע5
 ססרועיס דב,)ון ק6י נלעיס ןעיסח ןהסי566יבי0
 דכלביס מדעחמ ודקי וסחם כפט (nteh )ו)ז:ס6וכלין
 6פסר וסכלכיס לרועים ךמוו כיון ונוחר לס 6סיק6

OD"b5כ"ס כנבלם ,b)o חותר סיהמ לנוי שמיס נבי 
 נוחרי ספיר קמי ול6 . ליס מיי לנוי ס'3ס5 ת0דורכיי
 ופליגתן סקי סל'י5 כלניס 6עיסח ק6י ד6י מר6מפי
 לרוינו ליס מיינן ןסמ ועוד כנ6 רבני סולחך סך"קנוי
 סמי ק6י 61י כ5בימ ועיסת bt~O ג"כ ססק סהו6ו"ל

 ת"ס הנכון וספירוס . לחרו"סו פסיק סיני עלסופ5ינ"
 סחיממ דסתעון' b~b ק6י וסליג6 רסמי ההסלבס כסר

 5סס רוחו במט %נוס לב%סח סענ5 דסמטרמ~ען
 נ)ו5מ יתיחוסו ומס מי כפסוק במח:ס להסויחווטו
 דפתר דריב"5 ופלינ6 וסייגו הגויס בסב% תל6נסמעסו
 סיפסור 5סי כסבלו ירכס סמ6 מרס להזדיןחסור
 ספיר ק6י ת"ר ו)ודנרסינן . גף בסבל מלמכהלפסוח
 h'o~b ק6י ד6י החינוני ןס)ועון 6ססי6 ופליגהס6י
 דסנוענן כרייחמ הך נוקנוי וסלינה ס6י הל"ל כנ6ןבנ'

 לסרס לן 6יח מחיכי נרסף כי ולסילו נס0חינעי
 6חרח לנירס6 6ך סמינעי דס)ועון 6נ(6 ופליגי60י
 ממגיש : ע"כ תבער ינחרסו6
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 הרמב"םחרושי68

 דחוית סם ליון . ונוי החר:ג%ח 6חהמומטל'ש
 גחורוח בליס נס ווע6 סחרלגלח 6חהסומט

 דעלנומ כי"ט "סריס רבעו פירנס ני"ט ל6כלסמוחריס
 גוזרו מ6חח% דדילנו6 6סורוח סם3ק וממר כי"ט6כל
 . ל'"ט מכמס מנחטין

 :מור 6יח' oht ן6קסי' 1)ו6י
 היכי כי כלונור סכי סי' ביונויס דתחילדן סכךנוסוס
 סהי6 לונור לזו מסיס בי"ט ס)%דס בכעסדבריכן
 למט וזכין ומ% ח% ססו6 :גזורה ד)ז"תח%מוחרת
 בכייס ס") "'ט 6מר סבת יגסוס לס "סריגן61ס"ס
 הסבת ס"מר י"ט "טו )גור דעלמ6 בן"ט מזוןכנועי
 סססלמס כעל דעת זנן )ג)ורס סח"ח)ל 6סוריססמן
 הסבת 6מר ן6פי' כתכ וסל'ס . מכיו )וסרכ קינך קגי
 ונו' 6יחמ ומס הכי ופי' תמינריה כמחד כהו"לסרי

 6יח6 ומס ססכח 6מר בפט ומסי' קחני סחת"כלותר
 הס "מ"י 6תן בגועי נמורוח בעיס הצנח 6מרבי"ט

 והסחף ניומיה דנוח%דן מטו ")זן בתעי נמורמוחרוח
 גורס סוי סכי מפרסינן לס דקי לגורס גורסליכמ
 ס6פי' רס"ל נוסנוע סתם נחבט כ"ל והרמב"ס .למרס
 ד6יח למיתר ןלינ6 ונח מוחרוח ססבח ממרכמט
 ההננס סי6 מהלידס נקדה ס5מ כיון סכ)ס וגסוסבסו
 06 ורעעו תוחרת ססי6 סחרכנ%ח מגוף גרע"6%
 כנועי 556 באידס "ל6 ל"מ Jtru .בנזורה דמתרעןת"י
 סחרנגולח בפועי ססי6 ונון ככל מסתע מוחרוח ריס6מן

 כיונויס דתחילרן מנך olcn לנזמר עיכ6מוחרח

דמלח"
 ממפיש נב'כ: סי6 סכיממ דל6

 בל' בסוס' וכו' ל6כלס סירסור וכסס כת"תע"ש
 מטמע .רבינו חל' גליון . וכו' רבעו מך3ריוכ"ג
 ורק כקלף נחערכס ו6סי' סכחב ק6ילעוויתה

 הכיר ל6 ססר3 ס"טסג%רס טסי"
 ספק"

 וכ") כלל
 סכן ספק לת"ד מפילו דקח)י קמי' ד"11ך"סמסירוסלמי

 ננון סו6 סכן דספק ספסור 3)חערכס )ווןסתותר
 מסורה סממת סכ6 נרם ממחת% מסק נסרו סיוםספק
h'olסהימ "חח מס סיס תרתע גלן על תונמח 
 סו6 דססקס תסירוסלנוי ממנוע נס' . בודתימסוררי
 ממ"ש : ע"כ סכןססק
 סר' כחב גליון . וכו' הגויס נקכורחו יתעסקול"ש

 ולמכס בו סיס דבר וכל נקכורחו דרוקממסר
 יסרבל ע"י עוסיס מכיח תן 1לה51י6ו לטלטלו6כל
 רבינו ועת סק ף"מ ' ל"ת מדומה הבריות כבודוסגי
 סהטלט% נ,כומרח רסיס לוס )עמחי 6% נקכורחוסכחב

 כחב 1"ל וסרמכ"ד . סס קכורס מטרך סגלוסה651ס
 וכחב סרנו3"ן וכש %הוכלמו 5ט5טלו ליסרמלספסור

 עיתוין ש"י למקבר וסוסו הו6'5 הבריות נכורסמק
 וס מחירו סלם לטלטלו "סור וחירק ככר ע"יו"סי'
 הבהם ספי : בממס כליוטל6למ

 )ימ6 ומ"ח נליון ' וכו' ג5יוח סל 6לו צ'טסניפ"א
 מותר סיסמ ברקבון ספסור קוקוס בכלג"כ

 b~b 6)ור לס יסורס סר' וכע ןעסקמ' תחרי כגוןכסי
 סבחמלס ההכנס הים ססלירה לפי הננס ס""5 3עסגבי
 הוכבס כמחלד ועכוזיו פוקסס כס "יח סחלרקורס
 מוק5ס ככל וה"נ בר6סון "סור סלד בק'ותסורס
 סכחכ רביה רעת וכן 'נטי ואוחר כרמסון סונן6ס
 ט"ו לכ' קותו הכין 6ס וכף )ווק5ס ססיס דכרלפיכך
 מהלידה לסי סדוקנה  מל סב  "ותו הכין ob ול'סאאוחר
 ס)%דס ביאס 6מ"כ סכחכ חתו סכחב)1 כנוו הסכ)ססיף

 Dnen לחמר "וחס ביכין 6חר 6% בספי ח"כלכר6סון
 הממובר ככר ונו' עוף "1 מיס כחב עור . הננהס6"5
 הסריס כ"ל מסרב חס)וע הכפס סקריך למ בוס גסוכו'
 הקליחו לעיס )ודע סל" מוקאה ונע לנווק5ה שווקיהבין
 V'D 6ו מיה כנון הככה ומע ל:%ד ליה נוד)וס' צ'טעד

 1ה5'דס 3עה כנק בי"ט כעד סחוק5ס סנה במטסנעודו
 ברמסון ס)עקר לקרקע וכחוכר דבר ונן ההנפהסימ
 לו )%ר והיום מחק5מי ל6 סמממס כיון הכפסמ"5

 קודם מסור היה ל" בהמלה כ' נסנעקר והוךהמוק5ס
 תסגי "ל6 דעסק6 תנורי כגון מוק5ס נוסוסעקירס
 olcn "סור כם)עקר ועכסיו הבמובר דבר לעקורסרסור
 ומ"ג ההסה סי6 והלידס הלידה סי6 סהעקירס)%ד
 D'"DnC דעסק6 חפורי 6כל לתחר ל"כ% 6חרחסנ:ס
 סעו)ודיס כיון "' יום ל"ג% ירמס "ס מכנסאריך

 ירמס oh מ' יוס הככה :)וי אריך לצינעה %מלסחורם
 סחוק5ה וס וכגון "סור ס"ס וכלק נ' יוס תהם65כול
 ומיס 3'5ס מכל . חותר לכ' 16ח1 סכין Dh הרב"מר
 סנ)ס 6"5 מקרקע חן סכעקר דבר 6ו בק' סיעודוועוף
 הכנס כעינן ל6 )ולר ונכי גי"ט נקדו 6ל1  פנלנחל
 ובדורון כני5ס )והגיס 6)1 וכך 1"ל סרכ דעח )ר'כך
 6וכליס סלו ס)ומובר מן 6' כיוס ס:עקר 3דכר מגויתן

 : ע"נ הסס 3ל" כ' כיוסמוחו
 כסכת מנסרו עריס כנון פי' . ככיסא כיעץ כל וכןל"ש

 בטבת )סרו "ס הלכך "סורים ביט )סרוכקילו
 כי"ט מותר בסכת ס)ולד ענל מכל בי"ט כנויממוריס
 ך'ו מ' קרוסה היו סמקו הס קדוס1ח ל ולטךסכח
 סיוס מקלח ho'c יתכן סלמ כנט מסור סיהיההוט
 דבסלמ6 למסרי ליכד הכנה ותסוס נוחר וחק5חואסור
 נצנת י%ןה ל6 סמלו בי"ח אסורס בנבח ס:ולדסבי"ס
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 הר6ב"םחרושי
 נעחרח ס6סמ 05 גרס נוי ענסיו מסורס ני'טמלדם
לירח

 'סב"
 פלד סמם ענ5 "בל לי"ט תכינס ומין'סבח

 בחסנם גליון - וכו' בוטל 6ני יקלו 6לופ"ב. : ע"כ כ5ל מכנס כמן 6ין נוותרני"ט
 וסירסו לטל 6מ חס וס 1"1)ור u"tDnעותד ונס""

 מל6 רבעו דעת כן ~וקין ;" ח15ן וסל ~ס מלון 50נעפוח
 ליס הוי ונסס ת"ס כפקסס ס"ס קמי ממסרוחין חסוס

 ועל חכמ,ן כן ישראל"יב :לחיתר

 ס6 1'יל סרי"ווף 3רו עכס חוי ככווי וכמפרטתוווך
 כהנ" דרי כריס מרי רבי")ור

 סל כקינך 3יק
 הסיס ו6סתועס ינו' ססכיס 51ממר D"tDnחרנגלח
 )רמה כלוס נווה ה3י" לס ויל וסר)זל'ס י וגו' נוזהדעך

 ת"י ""ד דרכ מליבל מנזיפן יומון דר' הס ועללתרי כמיכ" הלכס לפסוק היחע הכלל על סונוךמהו"
 ר31ס י5ימח עס "ין טלס י5י6ח עס לנמרס עלחסעם
 וסך 5יחמ מרי דרב דס6 תסתע וכו' נודר"י 'לריסוקיל%

 סי6 דייק" ן5" נר6ס ר"י לדעת תרי רב(bnilh1 "ל" מיסחכמ דל6 כיון וכו' ליום סחס)ויסו דכ5ברייקי

 תדרך וס ידע ויל סרב וקולי כסלכח" ד5"וסף"
 - : לל'כסטבע
 . וכו' וט יסריך 63ביל וסביל"ש

 ג' סכחמוס י""
 סהו" כיון סחורם נון ססו6סי166ח

 תוקפץ
 וממר "מר ליסטמו "סעו יסור חורם "יסורנוחתת
 ג"סרסמוח ס5 כחמוס ס"פעו )רמס מעק .65סהרכ
 ע5חו סובר בגוף כסה"יסור bSb )ווק65 סייןוסט65
lb)SJbלמכל תותר הים היסרקך סם סיס סיעו .כיון 
bbibnנכוס "ל" מסור מינו סיפוח hnc לך לו יסנור 
 חבת'ם ספי : 6חר ליסר6ל תוחר לפיכך 5יוהב"

 נעון אדקר רע ' וכו' (TID דקר 6 סהיס גויענש
 סכת דלנכי J"Dbl 3י"ט וכחמלה לרחקותוחר

 ד"וורינן וסייגו ל'ט תס)ומח ל"מנועי מחי6רי)ן.ליס 5" דמי סכם סמכי וכו' ר63 .נך6)ור לכחמ5ס"סור
 (TtD וכדקר 6ל)זמ 'כעזן בדקר מכסיי כוי3נתר";33י
 ה"נ סכחב נ"ל סרת3"ס דעח ונ") לכחמלס"סומטין
 לעסות מסתע ונטלטלו תרק"נור וח"5טלו 13נוכסה
 לסמוט 5כחמלס סנווחר כיסוי ול" מרכיו כ5בו

 ל"ד .3דיעבך מסתע ונתקו 1'ע סרכ ות"ס . 13ולכסוח
 כחג ("5 הו" מסרי )עחר לח, לכחמל0ר"סעו

 סיס עד.66"כ ונו' רומס סהו6 בין בסכת ספסורכל 3ס""
 ססומ ת"ס גרול 6קילס גורך לך -וקין "כילס 15רךבו
 יבסבח וכיון דמו 6ח כסה bh"9 לסחוט יכף"יגו
 וקין "כילס 155רך לכחמלס ונוחר בי"ט וכדרדורןסטוי

 למעלס נתב דס"נ רמס דק6תר ונחקו תלסוןסנרמ
 עמר סנוכניס וכן בדיעבל דמסמע סהוסק מסרזנן

 מכניס רב" 6תר בנתרם מרסינן . רבינו סכחכתבע(
 רם מסור דם בו לכסוח מותר מומס 13 לכסוחעפר
 לכסוח מפי' מתרי כהרכל"י 5ו"ס בו לכסוח "סורמסור
 מסק הססלו~ם וסף'ל . 5ו"ס בו לכסוח מוחר ד"5בו

 וכע"גכרבך
 סחרת מסוס hSb כוי 6סרי ל" דבנ,סקנ"

 דמסר  דחסמעחלבו
, 

 מוכן סירס
 ל66"

 ס"ק סחם
 olcn דתו "ח לכסוח אסור לכוי עסר מהכניסאעפ"י
 6סר בין עפר בין מסחמ6 לע"ס מכל מלכוסחרח
 כן לכסוח אסור הסיכך למסק %מ לזרמי דעתוכירס
 כנזקוס ח"רע ob ססק דהרי חסוס נוסחנזמט6ה

 סל6 י"עס כנהר53מי סססק לרקס ז"ל וסר)ו3"ס ' ל" 6ו 15סנוי"וס
 ס3י"
 נבי כפ'ב ,כחכ[ ז"ל ססו6 33ימור ים

 תוכן הוי ד3ר דלכל תטמע וכו' חונן 1 ה עסרסתכניס
 וכלנ ססק ססומ 15"0 כו לכסוחומסילו

 ןרתי גוססי"
 מסוס. 656 סף ל6 דכוי ומיסורה ומסיק ח)ו6בר

 ל6 ושמיסור לססק 6סי' הו" רתוכן דמסמע מלכוהתרח
 ד"יכ" רס"ל סוך ורבא חל13 סחרח מסוס 6למהוי

 סלכ66 ליח 5ססק מוכן סמעו וסוט בכוי "מרינ"מיסור"
 ע"כ:נוחים
 "ין ונןפ"נ

 גואיי
 סממקנין כחב גוסס סרב 53יון ' וכו'

 מקורנס 6ח נו6קנין 6נל סלו בחספורח סירק"ח עוין מין קשי סכי דבריו 1סי בחססורחטוחן
 15 סיס גן ס"עו כעיני תמסר ומיץ בחססורחוכו'
 ?15' סענכיוח וטח סקורנס 6ח מחקוין "צללמנוח
 ) : עיקר )"ל י'" ל" ודברי סקורנס6ח ונחויי לנוחלי דסו"ל ועוד )ווחר כקורנס "בל אסורמירק

 5כחינ ו"5 לרבצו סמל י וכו' האכניס )ע3נין "יןפ"נ
 סימ15ק )וי וטין ל35ון תותר 6יסגיס כיהמרסיס

 סהיכיר מדסיש וכירים חטר OD )קמר סוס ואסמרבו6.
 ממרסיס ס"כ)יס "ח )ולננין 6ין למי וכן ור"ללמעלס
 קוך - Jrrt הכגיס כנוו ס"ס הרעפים ה"כגיסור"ל
 161קינו' וכר סרעסיס "ח מלבנים "ין ס6 כנעו גליוןסס

 סקריך גוסני ו6י'ג לבדקן שריך נזפני 61ל(כמרסיס
 ובוס סיחקסו כדי ריסון היסק ס5ריכיס כלומרכמסנון
 למורך 61סע1 ט בי כ5י לעסוח ואסור נלי לעסיססס
 ססק 1'ל נוסס וסרב ט גועי לו מפטר ססרי )פסאוכל
 מיג רם פס"ד נוסני כן pDen 1)ר6ס ס6מרון ~הכלכון
 ס0חס מפי15 וכו' לכוחל טרסס 6ו דרסה וחכןס"
 5יס וסןר ונו' 3יט לסמטס מסו 3ריקס וריכסתעה
 לס כשניגן למסנון סקריך נופט "נן ר'( ומע תו'חניג4

15

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הרכחל'םתרחשיז6
 כחק סססק חי דם נזיניס' קנלס bn)h רק ליסהחיק

 6ו. סדרסס בכהמס בין ברעסיס כין .ריעוח6ו)זמויקיק
 מסיוע דה6 ו"5 הרב כדברי לי ותסחברמ ' בכוחלטרפס
 )ז3י6 6ן ח', החס דגרסי:ן טע)ז6 סהו6 נסיגדרך
 עסקינן מדצה בקדרה הכ" 6יל עד ונוי 0"ור6ח

 חסני רעסיס ליבון "למ6 03 נגעו רעסיס לי13ןונסוס
 ל6 3סבח לקורך סל6 טורח חמוס ד6י הו6ממחסמן
 nDD~ הסו"סייך

 הכדוקוח מטלטל בין הפרם ד6ין גלל
 כ6ן "ין בקור מבודקן מקוס ו6י בדוקות ס"ינןלמטלטל
 ומדרבנן מט"ח מיי3יס נ6ן סמנריס וגל מט"חמיו3
 סקבלס תל עליה פטור ליבתם 5ק53 יכלס סל6כל

 להיות נתרה מהרי כמטיס נזכה תסוס עלים מייכליבתם
 כן סו" למסכון סקריך ינסוס רעסיס לי13ן hnSbכלי
 וכס" לינרסס

 בת'ה ז-ל "כשב"א : ו"5 רם,

 - ונו' מלם 6נל ונו' סחנלין "ח דנין6נ5פ"נ
 ?D"t מינוי בעי נלמ וניסח דכ"ע בלמר6נרסילן

 פסק e"Jo . ע"נ כ)ווייק6 6") ונו' כיגייסו 6ינ6תו'
 6פי פסולי 3עי קדרם )ז6' )ז6חחל ידע ו6סלחותרכן
 קריך ידע bS 6סי' 31חוריק6 מעוי :)וי כעילתבלין
 טעונן נוסינין נתן הח53ין כ5 כחיך מסק וסרמ3"ססעוי

 מוריק" "פיומגומע
 דרב מה6 דייק ו"5 סהרכ נר6ס '

 דחבלין מסוס מסתע לתבלין ל6 למלם להטוח מלוססהיס
 ('ע' חהרי6"ף תסיע וגן מוריקך וגיסי "גלויי בעי65

 61סילו דסמו"5 נהסי6 נרים י65 מסתע ~'עהרימ"ף
 בעי ל6 7מלמ דנוס)זע חלם 6סיל1 6ל6 ענוהסגולח
 הט"מ יגיהו כדרכו נידוך 6כן סל בחרוך ס6סילוסינוי
 סביי ל6 1"ל והרמכ"ס . הטייס כ65 ניןוכין וח4ליןבעי
 ד6יכ6 סיכ6 רכל "דר3 רסליג רס"ל DnCn דסתו6לה"
 סהרכ לותר )וכל "1, הטייס כעי חכוין כנס "פילוחלת
 עם הים 6ס 6בל נסיע כשהוק תלם דין כחכויל

 ססו6 סתלח בסביל נס סטייה י" סיכוי ס6"5חנלין
 הר' כחב עוד . סגנון והוך סטייה נעינן ל6עחהס
 חי"ל 11"לסגונר

 כרכיג"
 בסר נו סקלו דספוך ד"תר

 וכ"פ כר'יה "קון דהוי תידי גמור טלטל לטלטומותר
 כיון סמך Sth1' 3י6ר hS ז"ל והרת3"ס ~יעהרי6"ף
 ' ע"כ 3פט"1 ס3ת נה' כריה דקוז ההילס30י6

 ז"ל סרסנ"6 11"ל גליון ' ונו' ס6ם "ח נעג'6ין 6'ןפ"ר
 תטוס פירס 3גתר6 וכו' סקור "ח תהי"ין6'ן

 חפמ "תר כעס 13 כת3 1"ל תשס  וסרב . וכלידדק6
 התיר ל6 לר"י ולנסעו תעי"ט להלמו  לופיפפר
 ויל הרכ 'סרעח ו"ססר . נזעי'ט לעסות ס"ססר)וכסירין
 15 ס6ססר b~b כוה )זול(ד "סרו ל6 עגנון סכללותר

 הולים עריץ ךל6 סרו הוו הכי ל16 60נזע%'ט
 ד6ורייח6 ניגסו נתורוח ד)זל6כוח וגוססמהנעיר
 . ע"כ נסס 16נל מסוסומוחרוח
 הרסל'6 ככזב י וכו' יב6 סמ6 עד וכו' תסחקין 6יןע"ש

 נוקוס לך 6ין כמ"כ כעעי תמוור זס דבר 6יןו"5
  בנח' וכדקאר 5רככס לכ5 לכס ד"רר כריישדרום
 6מר ור"מ . וכו' כר"י 'ןל6 6סור בהסחוס ח:6נוע
 יוסף ורב בסרקכן ל)ודרסילהו נמהו מעלייח6דמעי
 לסו דרים וסוס תסייע וכו' סענודס סכין ד6וורגנזי
 לסחיר מברחו וכחב - דה"מ וסלינono 6 6)ורי'מדלק

 לסמנויר סר6וי כחב דבריו ובסוף כי"טבס:פנמס
 ' בול'ס עיין : ("ל רבית כדבריל)ועסס

 הרנו3"ס כחב . 3מרו5י1 ו"5 מכפין 3ן אר"י ("5ע"ש
 הסיס סת6 בי"ט לגניוס סכין לסר"וח כסור("ל
 ח"מ ס"נורו סם)זועס חסון וס לרבית י65 - ונו'סגומס
 סיין 5ע"0 כ5ונור 65חריס ומסמילה לע5חו מניןרו6ס
 D1I'C וכיון מוסמוח סי6 מככר 1'מדדנס לך סת6למום
 : גנ"כ 1'סמוט ילך מנס סייע אעפ"י סמיטססל'
 מלמון וכי. טנוף נלי גליון . כ"ט ס:ט)ו6 כליע"ש

 נוים ניעתי תסוס ס:"סרו סהכליס מתענוהרב
 ס:טח6 ככלי ס6)ורו כדרך כי"ט למטבילן חותרבי"ט
 סוחרם מבערס להבעלם מלעכס סריך 'ו6עס"יבי"ט
 מחין לסחם מוחר מסרי . י"ט מורך בו סיס דכר5כל

 ~'ע סר3 תלסון סלענו וכן . לו הלריכיס כליסלהרים
 )זטבילק להטבילן ומריך D"fDn הנוים מן כליס סלקםסנזי
 פסק לסי סחורם זזן בהם הטבלה ספין %3'ט16חן
 שתים ספי ' : וסגמו:יסהרב

 פסק נ"ל תסס סרב 'גליון . וכו' י"טהלוו6חע"עו
 מסוס 1nUD ער"ה ' 5יחכע ד:יח:סכרבה

 סי"ל ו6עס"י וחמוס קנין חסדה בר כרבםדסלכס
 נל')ו 3חר6 כבבא סנחלקו בנוס bSh כלל אוחוס6ין
 סוסקיס ים ומפיס 637 סנורסיס 1י"ס , נקטתןכרבה מסחתני )וחכריס לחך טפי ר6יס. ןליכ6 היכףכ5

 עכ"ל הו6 ךבחר6 0104כרבה
 סרסכ""

 : ויל
 גראס ר3יגו )וןברי גליון . וכו' מטו6וחוכןפ"ה

 דומק6 ול6 בס"א כדוהק6 דדרו סנימגורס
 המוטות וזכיני נוין סהו6 וירסיס הערוך' בעלוכפיס
 סל בדרכו 6ל" )וס" סל נ)זגסגו ססינוי חלס ל6ססרי
 '"י חימם ו' "י"ל :)וס6
 בסתם ע"ג 6בל וכו' הינדס על כ:וס6' כד"קפ"ה

 דס6 חיח6 . כמע עומס סהו6 כררך עדוכו'
 דל" סיכ" ל6דססריגן

 ססו6 כררך פיעסס 6פסר'
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נח הרכביםחרושי

 3מ51טפס
 וא'"

 מכס וגסני olbn ob 65 בסייס
 15חר תעל . במקל יגסינוס וסמק ונערס ימחוךס)ו6
 עלים ים oh1 ברוכב h~b סוי ל6 ~מוררי ימחוך ס)ו6דגורה
 סל6 רכינו לותר רלס 1(ס ממנור o1% מייבתם6וי
 מסו" כדרךיעמס

 סרי ומס"ס ת"תר סיסים במי עמס
 : ע"נ . לסור ובבה"ס בסיני טפסר 65 כי63רס
 הנכיר לsrtl 6 סיב ' וגו' (hDJ ילעיסוליןפ"ה

 ור"ן הו" דמיק" דסנוי6 רס"ל דבעיחיוגסוס
 סחיר דר"ן יכתף סל" וכלבד דפתר 6)וי ר' ננססלינ
 סרבים תמתח 65סחו התיר וכן 15 5ריכין רכים ohלכחך
 ומפרס מכחסיס מהיו יוטרף 1)ור דחרי וה6 לסושיכיס

 חומקי תסוס 6ו 7כעיחי נזסוסטעה"
 רס"ל לתקן ד5כור6

 יעמס רל הי.ת"'סמגןהעד1(ג:6ק:ננןסם
bD131~ ל65ח'SDi סרב מלון כ"ג לרבים הקריך 6יס Srll: :ע"כ 
 ככיס מסק רבינו . וכו' ססלס 6ח מליכין 6יןפ"ה

 חמוס י"ט נכי ל6 6כ4 מנח גבי וכחכ 3חר6וכל'סנ6
 קר6'"י חס וכסי גן פסק 6יך עליו חמהין וים "'טסנזמח
 ז"ל ססו6 לפי עליו להמוה 6ין המחס בפירום)ופירוסו
 כיו"ד דוכח6 ככל דקי"ל מותר רנרס"י נ6"רססק
 ))וי ל"ב ןהך י"ט נבי 5" 6בל מכח גני כרבוס"ל
 דקקקע והיינו י"ט ס)ומח חמוס צ'ט נבי כרב ס"ל65
 ן")זר חכ6 כהאי סכרי דב"ס DnCnl 5"ב ה6יוטרי
 הו6 מועט מדבר י"ט ס)ומח ותסוס בממססותמן
 ולסגי אסור בר"מ 6כל '"ט ס)זחח נכי ברס"ילסחיר
 גריך סו6 גנו להטים "ותר סהרו"ס מעיןמרקיח
 תסוס העין למרקיח מ"ס')ן ל6 רבררי"י 06ושליה
 נבי 6למ6 )וחירין ב"ה גבי בנ)ו' תן6קסען י'טס)ומח
 כב"ס מסיוע ונו' לקלף 31"0 5מותר6 ב"ס י"טס)וחח
 חס י"ט מתחח יגסוס לסור בו סיס בדברוזקלין
 וסחיר סרו6יס תפני כר"ח ד6סר ליסוף כסאי1ד6י
 6)זר ול,ס י'ט' ס)זמח תטוס 5וס שיימען דל"ברפ"י
 3"ס י"ט סכומת ג3י6לת6

 דסרו כל"ק ס"5 ד6י לקלי
 לקולף כ"ס י"ט ס)ומח ד)וסוס סק' 6יך 3ל'ס6פעו
ד6:6

 .6נו')"
 "ך י"ט ס)ומח יגסוס ער"ה ב"ס סרו ול6

 תוכים דסובכו והוך דמסחכר טענו6 ד6חרעןנופכי
 י"ט סממת otcn1 )וןק6)ור ס"ת ל16 656 ,עליו
 כרה"י כען למוס סיס בדבר ד6פי' ר'ע )זקעין3"ס
 ן3"0 7קי"5 וכיק י י"ט סוזמח olsn חותר "פיסברב

נוקע"
 מסיטה ןועמלסח "סיקנ" דהכי י"מ סממח תסוס

 הלכס הוי ן""ד b:P5 ה6י מ"ח געון דדקר ס6ור'ע
 גע לספיח יותר ססרו6ס דר3 5ס6 מייסי:ןדכר"ס

 ס"ט נזסוס דרכ לה6 חייסי)ן ל6 נוה'" 6בל גריךה61
 בוס מסלך וחנוט המסוס בפירוס רכינו בדבריועיין
 מוחרת הסיס מון-ח oh ביקר 5מ ורבעו .הדרך
 דין סהנימ וניון ' ס"סור חסמע ההלכה עסי ל"ו6ו

 : ע"כ ההלכה כדין יסור ר5המויר0 מפתע לברהלכה
 סק14טרו בנקורם נגועי' ע5 סירות לו סתיו תןפיה

 בס ולסיקו ע" ל"ו "ו קוסוח וה' ד' דוקם.6י
 בסל להקל עיקר וכן מילק 5" ויל ורבינוכלוס

 ובעו .רכריהס
 בנמר"

 כל לס:וח ונוחר הוי נוי בי"ח
 6ס החס בעי תו . סבת כתו ל6 6ו דקיל מוןהקער
 כסנגוחיסס 61פי15 גג 6ל תגנ להעחיקס ונוחרנצנח
 מס 6ו' וט' מלוווח סרך כמ53 5סלם5ס 6"כסוים
 תטי 6רו3מ דרך פירות לססי5 ממוחי דכססלהו דפסים" ונורתע ' בחיקו ועלו צ'ט גני כזוו מסורסו6
 תפזי 16 ה6ורמיס מפזי כסבת )עחר כך כי"חגסתיס
 נם3ח 5" 6כל נ)וח:יחין דקח)י והע בהינוניטע

 ופסק מפוין "מרח ת"ס לנבר S~h גבחיםמפני דוק"
 נסחיסס סהםלמסבעל

 למותר"
 במט ס)ווחר דורס

 ופלוח חוחר 6ס דכעי מ6י גס . כשכח מוחר5בך
 פסק 3י"ט החגרגל

 וירמס . 6יססיטו ד65 כיון לחומר"
 מוחר oh "'ט נבי ךכעו רתקי ס"5 ויל סהרמ3"ס55
 מחכוין סטין דרכר טיווח לטוויי 6חי דילגו"אתריכן זל" תמוח הססך תפ)י הגל לסרוח דתקילי:ן ל"ו"ו

 וי( 1)ר6ס . "פשיטא ול6 הואילסו"
 לס:והן וגריך תת'"

 13 וצוחר יטיס oh סכח נני דכעו ונואי סכ5כלו'
 כסגנוח"סס ו6פי15 ננ 6ל מגג דהיתו בי"ח סירסורנוס
 6ססיט6 ד65 כיון וכו' נמכך יסלסל רל6 ה" 6") .סויס
 : גנ"כ תי"ט קל סבח יסעו סל6 למומרץ6עען
 סרג בימ"ס גליון . וכו' 6ר31ס דרך תמען6כלפיה

 סנננ 6רונס דרך במגל להורידן ס6סור)ר6ס
 מ3ל בל6 למטס הנג מן סתסען' "ל6 מלחוח דרך16

 "בהם ב"י : קלס31ל6

 6מר ננתר6 ' וכו' 3חל 6פ'15 בו ס)"וח.1כ5פ"ה
 5ט5טלו ותותר לנעלו "סור המסוודר סנרלאביי

 קי"ל דה" 3י"ט לסלמו ס)ווחר מסתע "3יי לדעת .וכו'
 וסללם ס6סרס ")וח)יחין פליג 1""כ וכו' ספחכרב
 ע5 גורו וכי כדחיס סלכם הוי ל6 השיסומרס)רל
 כווחיס רסלכס וי"א גורו' מטלטול "סילו מסויירסנדל
 סל5 בי"ס  "וקו סעמ'ן 6ין ומס"ס לטלטלומסוחר
 דכר 536 כמגוה 3מע 13 ס)6וחיס ן3ר hShמחירו
 עיקר כרקס וסר6סון ' סחירו bS 3הכ"חו מלוה כוסגין
 ס3ח בסלכוח כתכ 65 סהו6 ז"ל הרח3"ס דעתלסי

 5ג8
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 הרמב"םחררתי68
 - לטלטלו נוותר סיסים המסומר סנדל רין 3ביסחט
 מסיע 3מע בס ג6יחין סטין לפי כחב חב61סולנכי
 ' נעום למס סל6 במל בס סגמוחין נוסני היסורססחין

 תפילין לסלוח דהחירו רהמ ~יע סססלמס סר"בונחג
 דעת כן כרקס וקין תפילין סל קמר לסחלנודדוקק
 חסילין כנון ברט בו י16חין סחין 6עס"י סכחברכינו
 לסחל)ו7 סטיון 6עס"י סלמים ךחסילין נוסנועומ'
 : גנ"כ נות נדולס מנמס לך 6ין להחל)ודד6י
 להר"ר ור6יחי נליון ' וכו' קטגטת נוסלמין 6בלל"ש
 6בל כחב סכך בעןסיס ססחיר וילנוסס

 6ס ל6יסור בסס פסק bS לנוס ו6"נ וגו'קטגיוח מסלמיי
 ר"מ דחנימ בנרייח6 ס)ונוייס אוחס בכל 3"סנמלקו
 61לי . רסיסין נוסס לעסות עדסיס עד וכלמותיר
 סחם חנו6ס 6למ 3)וחניחין קחגי דל6 דכיון נ"לועסו
 בכא וקין בלבד בחנוקה 6ל6 ל'ס נמלקו ךלמס"ט

 בגדרים וכר6סיק)6 3ל3ד סנויגין מחסת 6ל6ח3ו6ס
 בהק "י משכ"א : סרגן נון סטדרבראפ

 לתרן ים סרמנ"ד לססנח . וכו' חנוריס סכר 6'סף'ז
 דנוטעק ההיק מקסי חקין הכפרק רביטלדעת

 ר3 ליס סגי '1ל6 וכו' מעס"י רקחני 6סי לרבסכר
 ל6 סחס סני 6נל סי6 ןימיד6ס 6ליב6 ססימ6סי

 הסערנוה נכרח תיגס ono כלומר וכו' מלחסחוכמת
 כיון כר"י ס"ל ור"מ נופתע נכרח סכ66בל
 ממיס לרבעו ס"ל דסכי תרמס ססערנוס. )כרחס6יגס
 bl,"en ה51ימ וראי סל' ו,ס ונו' )כרח 11 סער)וססיין
 . : ש"כ 6סי דרבסיטיזן

 . לפקשייך
 6בדס לו 6בדס ר"6 3עי כנתרי גרסי

 וכי סכי נוחני ל'6 בר נור וכר נוסו סרגלערכ
' 

 חיקו 3כל רעתו 061 כלוס ח,ה סכיה ל6ורטיגו
 סגך OD ~ס ווכ6ר סיס לנלמ ומותר לק1ל6כרננן

 מעס"י ו"5 סר3 לדעת הר"י תחב . סהכי6ותחגיחין
 לקלק כדרבנן מססיט6 דלb'D3 6 ס)וקוחוחסנרונ
 ס)ווחריס ביקר סבמסנס 6מר למונור6 ססקעןהכ6

 : גנ"כ סממריס כל )חחעטומנוילני
 )ודכרי גחנרר לס ~יון . תו' סתיס "ח ונעסניןפיח

 ניח 16 הי6 סבעל ניח סל 11 סדם 6סר3יט
 bs' למען ממען ת"ס מלסתו נחכרר ל6 וכן .ססלמין

 נעגין בירוסלנוי מדקדקו נוס 1סי אחרו נוטע~ס
 יותר ס6ס בכיח סיס ר15סין סם ס6ס גראס0כיעיח
 דעתו וקעי ססדס. כל 6ח להסקוח מותר 6יל)וחחעסר
 גוסני בר5ופין 6ס" הסדם כל מח לססקוח סחירוסל6
 לפי כן נרסס 6ין למה כסרס ת"ס וכן . יוחר טורםסיס

 סל6 מורעים 6ל6 ,ס נקמר ל6 כי סלנוסטסמ6וח
 "בתים ספי : המוער נולסגיסחו

 . ס6עטח 6ח מפסירין ססס עכברים . לפ"מ 'עזייך
 לחסכח במיגוניו 1"ל דוד בר' מייס סר'כחב

 ו6ח ס6יסוח 6ח לדין הלכך כח"ק וקי"ל ' חיל)וסקין
 לסרס הס)ווכרי סלכן ונסרס ממען 'כסרססעככרין
 מסטן כך כדרכו סל6 להוןיס הלכן ובסדם נכרכוהטען
 מססידין ססס ענכרין כח3 ו"5 וסרנוב"ס ' כבריססל
 לבן רבסדס מלנ"מ 1"5 דבריו 156 וימריבוס עדוכו'

 וכן )"ל סרמכ"ס וכחב ' כדרכו סל6 )נוי לפענוחהסנוונס
 ס6שוח 6ח שין כ)וסגחיגו מסריס בנקלח)ו65חי
 דברי נדרכו מלנן. ונסוס ס6ען ברדס סעכנריסומח
 מפריס ןמיח ברומנס סנחכח' כמו 1ל6 וכו' רי"מר"ת
 פירם ורסב"6 וכו' ומכוייס ובסיפק סחנז6 נרי60דגרסי

 נדרכו סלכן בסרס בנו0גה ר"ח כסטורכברייח6
 בסרס 6בל ל6ילנוח ססמוכר1 נהדס מל6 6מרל6
 כדרכו סלbSb 6 ארין 6ין סנווכסע6ע)וח ס6עסלנן

 סלבן בסיס בנוסנס ר"י וכסמרר לר"י נם)ועווודר")ו
 למעטת ססחיכס לנן בסןס 6ל6 6)ור ל6 כדרכוסל6
 6ין ל6עיוח סבוכה 3ס6יכס 6כל ר"ח ד6ייריבקודי
 סר)וכ"ס מנוך ומה כר"י סלכם ור"י ר"מ וקיל כללברין
 . עכ"לז"ל
 גליון . וכו' sr~r סרמכ"ר כחב ב5' סם 5)ונ"ע סייךזה

 6בן ו"5 מלוי יוסף לסרי בחרא בסי'ת65חי
 ח"5 סכחכ ימסור ל6 כסרק ססלכוח מעלתינס

 6ח סורין ססס בקיע כמו לכובסים יס פוקוססי ממם"
 סאבן מכדי6ן ופי' סיחלבגו. כדי כלויססיריעוח
 סכובסין בסערך הבגריס ו6ח סיריעוח 6ח עליססמוכטין
 ועו0ין בענין ססלמין 3יח תסקין בסרק וגם .16חן
 בקיע רב מזור )ברכת ת6י מנורתן במוערנברכת
 רב ו6יחינומ אביי מזור וסבקיע והנברכתוסחנימ
 . ע"כ והועךי6ן ס)ומנען הן וסן ' נוריק ובר 13רימכסג6
 מ1 וכו' נומס במכעח "'מ י51מ 6דס 6ין פ'ז מו"מהל'

 דמ5ס קסם גליון . וכו'סגלה
~DD) 

 וסוי קנזס
 . סבליעס כבית לו חמנה ממכרו ואספר )סכ6 ועסקןסחי
 בסלמכן בנברא כד16ורינן )עחכס כחיב ל6 דה6נאק
 בגמרא ר6נורינן ומע"ג וכו' לנס כחיב אחרוגגני
 ונע6חי . סי6 בעלנומ רמייס h'oo למס למס6חי6
 מקורע ג3י פר"6 דסבח כירוםל)וי רבעו לןעחר6יס
 קריעה ירי י65 ססנח 6ח ממלל מעס"י בסכתנמתחו
"aGb1בסס יומנן 6"ר כן ל6 יוסי רבי קוני בעזן 
 נססם י"מ בס יע6 אינו מולס נעם יהדק בןר"מ
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חרושי
 67פ1% תקע סנה בעבירס סנ6ה הלוס olcnפירס
 ז"ל הרשבזאהלמ"ר : י65 לסדיגננך

 סח65 עד פז"מ טוחו מנין בע"ס מ5ס ס6נלומי שע'
 נדברי הכלזחיח סנוסמ6 סי6 כך גליון .נפסו

 בכחובוח ססלכוח SD כסר"ן ועיין . )פסו סח65 עדרכעו
 . ור כחיבת בספרי מנמחי וגן )ערס בס' חפיהדף
 סירוס נערס פ' בכחוכוח נמירוסין 1"ל סריטב"16("ל
 נפטו סח65 עד מוחו תכין נורדוח רחכח מערוךבעל
 סנזס)ס ובסירוס ' פסהיס כוי ז"ל סרנוכ"סוכ"כ

 וכ"כ ' ב"ר 6וחר לסי 6וחו ממכין פירוס מירלחסכח
 סל חתלקוח ולסקל ב"ותד מוחו ס)זכין י"לסרת"ס
 בו וים גתסכח עכירס על h'x )ו"וו דבכל וכרקס .תורס
 סיקכל עד 16 )ס0ו סק5מ עד לוחו מכין לסבםלחום
 ס6ינס עכירס SD ססי6 וכל מכתים דברי כר6ו'עליו

 ל"ד וגונזך לסי לוחו דנין למעכר לייסרו b(h))ז0כח
 רבעו ע"ד מ' ובנזפרס . חורס סל nloSnnולסמוח
 וסוף ת5ס י6כל סל" לו כס"וחריס ודוקק 11"למלקחי
 0)זקייס ,תן כל 6בל מכוייס לדברי סותע ס6')1מוכל
 תח:ע מכוייס)%וח

 )6%כי
 לנד ח"ח צוחו מכין

 : ע"כ ןעמ כי דמוי מ6י לסוס ת"תפתוח
 סחוקע וכן וכו' סבור בחוך סחוקע פ"6 מוסרהל'

 לנזר( רבית ננ"ד חנזסיס ים . וכו' ממניחלחוך
 חקוק 6ין ן3סטס מרצריו ד)ר"ס נכוח 03חימלקן
 סברס ק% 6ס בחוכו סעונזדיס מוחס "סקו6ל6
 ךסכרחו פטם hw(' 1"ל לןעחו וי"6 יגפו ל6סיועו
 סם ורוח סבור בסוס דכר דרכינו תריס .נדחס
 %פיכך לחונן ליכנס סחוקע ודרך רחב ופיפסגרוליס
 6ין נדחס מבית ססי6 מעס"י פטס 6בל בססחלק
 ותכלים במוץ עותר 6ל6 לחוכם ליכ)ס התוקעדרך
 יס ודקי במון עותד 0הו6 יפי וחוקת ס0וסרר6ם
 ("ל כחב ודוח בור רגבי תדע במון. סעותריס ריןלו

 יתסתע בבי"ח וכו' בחוך 6ו סבור מחוךהחוקע
 סחוקע כחב בפטם 31חוקע בחמס ננגסססחוקע
 סו6 ססחוקע דמסנזע בלת"ר סגד%ס סמביחלחוך
 סס )ורע לk~Dcn) 6 נצל לחגם וחוקתבמת

 בנור גס מסרי בעעי טעם סל דבר (ס וקין .)ומברס(
 נסח סחר יבסעח ז"ל סנ6מיס ס6מרו ליכנס ררך6ין
 סיו וכך לתקוע ע5חן חמבי6יס פסיו המסניוח6לו

 יו65יס מסיו נזלי _h~n רוחר במכית עלתן)ומבי6יס
 3מביח כי ("ל סרב דעת עוד סוברין 1יס ' תבסורנקל
 בחונם סעותדיס ולסילו תרוכס ססברחסמחוך

 ססרי נטלים דכריס 61לו ' '165 ל6 סכרם ק0%ו)זעיס

נטהרמב"ם

 סרכ סספריס מרסה )ל6 סכן ואיפסר ננהר6ססווס
 ממורי ע31ר הים וכן סלנו בססריס כבי"ס מחלקןז"ל
 בסריס עו)זריס במטס ס~ניר סל6 1)זס סכנסחבית
 7133 סתת לרכ בנתרכן ססוכירו כןרך מכירןובמת
 נעמס סל6 כרי לדעתו נ"5 חס 6סמר6 וס"סלבד
 : מוין lbnDn סלנו ערוך סחלמור OD מולק וילסרכ

 יל הרשבזאתלמיי
 וכי סס)זע בין מימיר6בלפ"נ

 רבינו תרבתי כרקס .
 סחקיעוח לו )זסנזיע וחמד מח"לל מסיסססימיד

 סומר סיס תסעו מסימיך ו"'6 . סתוחר ס3רכוח סררעל
 קינו 6מר ע"י וגס תסלחו במנקע לתקוע "סורבירו
 מוסר בידו סיס סס,מיד ו5ע י בחסלחו יטעם סמ6סווזע
 מוסטין וקין סחוקע ס3רכוח סדר על לחקועורכס
 ססחעח oh כי כלל דינור סס סחין כיון 'ODDס)ו6
 ומ' סכטמתו oh ס'ע ססו6 כסן  תחרו  ובסירוס.קול

 וכחס דיבור סס  כס6ין כ"ס  דיבור סס סיסו6עפ"י
 : 6מר ל"י סחקיעוח לס)עעסר60י

 בחדושי, ג'ל הלמון בן ישמעאלהרב
 סדעחו לותך רפטך . וכו' )שדסנוח סיוטיו31לבדכ(וו41

 ינסוס ססולס מקט פמוח 6ל6 הכסנדו רמוקוחסי1 ל" תסעו סננ 0סח כנגד תכת)וח סיו ל6ס6ס
 ס6ין דכיון ולכור תסיק נוד ברי לסינור כריכיכןדססח6
 לבוד סס ל1נזר "ין סגנ מסח כנגד נבוס רוסןסס
 ממשש :ע"נ

 תלסזן גליון ' וגו' סומן 'היו סל6 לי,סר קריךפ"ה
 ליסב ר16י 60ין 6לSID1n 6 ~ס סיין גר6סרבעו

 ס6ס פסקו ססוסקיס תנוולי ורסיס . לכחמלס3ס
 תרוכס סמ)זחן . פי על 6ף עסר5 לחוך יורדיןסומן
 "גתים ספי : מרומס דירס ססי6 לפי פסיסת5לחן

 שבת מהלכות המציים נמצא הרמזים עלמבישר

 סיסים 0מפ0ר . וכו' 13דון ברמתו עמס obפ"א
 מלמכס סיעסס כנון נ(דון יסיט 6%ברנתו

 ס3ח ססו6 ירע 16 סבת ססיוס ידע bS 6בלכרזתו
 ול6 בירון סיסיס וטפסר . תסורס סמל6כס 110 ירע6%
 סמל6כס ת% מכח ססיוס סיוע כסן 3ר5מו'סיס
 (ו לעסות 6נס "ו גוי חלך מוחו ומנסהסורס
 : כסבתסמל6נס
 צוחו לגור כדי מדלח לגעול יכ% לכדוrh 61ין 5כי לבית מנכנס כנון . לסניסס 6'ושיעור
 עד יחמייבו ל6 16)זריס וצין מייביס oot)nמעלוסו
 גס b)b 5ןו סל6 6עס"י "ל" לברו גבי 6' כלפיטן
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 הרפב"םחרושי69

 מי'3יס מניסם לסדו יט5 )והס 6' ו6ק סו6יל6מן
 : לכולן 6' סיעור עניןחסו
 גקר6ח בב"ס סיחם לסכם . מתוקד כיחכנוןורחפ"נ

 כרי חציר , דיקת )וךורס ברי ססיחס כס"תלסכת
 הל'ס . הטבלם נון כמיעלו סכס:יס 03סיחמ)ז)זו
 כנר ס6ס לקיום סיחס נודורס ס"וחס סמסנספפירוס
 110 ומזור סחל)וור בפירוס סיטכ וט וביקר 13מור
 : srti רבותיו דעתסיחס
 6ססר במסנט ס6נער חבן ררינו וכר סל6תםפיד

 וכו' מנסח כגון 6)ור וע"כ סכל לכור רמססל6
 6100 מפני עגנוו ממנוח סלם סחבן ~כר סל6וטפסר
 למיס סמן טגון מסמס תסנורו ;חמת נכלל וכו'ע0כ
 : עלתןתחנות
 nicncn כין הלפנס וסעחסס"ה

 . תו' וכי" בע'"
 ע'" ל'ס נעורס מלפנס, סימנסכנק

 רמון
 מט"ח מייכ וו"ס ס5 ב"ס נסורס למרח חל6כסויעמס
 תקלחס )ע0יח סר6סתס ססנול6כס ג6מר ס6ס)ו")ו
 נעמית 0ס:יס סתל6נס ס"ס בלעס ומק5חסנעס

 לעטנה ;עסית וסרי כלעס ותקגחה ביוםמקלחם
 בוו חל"כס מגי עמס ob 6בל ת'יו ססבח גיוסגנעררי
 תל6נס )ע"ח סל6 תפני יחמיינ ל6 3וו ועיכסומגי

 מייב ")ור ול6 מט"ח מייב 1)ו"ס . בסבתנחורט
 מיחס ~ס סיחחיינ ס6"6 תסגי סתקונווח נסקרסחם
 ס,מן מסק סחר6ח b'k~l סחר6ס 3ל6 מיחס סטיןגוסני
 מל6 סנועסס ים יסים ל6 מענך ספל עגתוכ"ס
 6נור הן מט"ח מיונ 6ל6 בו וקיןנסונג

 כגחר"
 חייב

 : נול'נמט"ח
 ססריומ רבר כל . תו' ננל"נס העי OD סנוסחחףפ"ו

 ידועם סמורם כגון סחג6י בו יוגניל ידוננס5ו
 סריות 60ין דכר 6כל בונדס 16 כת0קל הוחססמוכריס

 מסע נען סחנ6י נו יועע ס65 הנר"ס ניכרס%
 ססרוכל תפכי 5בעין סל 16 רוכלים סל בחעחמסחחסיס

 קיטול עד ונך נך ריומ בה י0 כסרוטס ,ס ממפןמוכר
 16ח1 לובע בגד לו סיביכן מי כל סגובע וכן לעממו16חו
  סריומ  סיו'ע עד מבנד רוש סגכנס ס5כע שער6יך
 הדס קבלו "ס וכן נ"ל 0רכ סינור ~ס וק . כושם

 סריוח olh ידע סי6ך ק' "61 6' חןבסותפוי4
 בנוס כסכחוחססש

~elbn 
 ,לנוי סיחנס ער ססדס

 נסנור סל6 רכל תךכרי וסנר6ס ' כחמלם 'חש מזלבלו
 כדגרסינן בוריו 1lnDS SD ס6רס סיוען כדבר 6ל6וס

 סנערי6ק? חס ' וכו' לקיט רנוי מורי6קי lo)o יש"וספ"ק
 ~ס בנק יוס נכל נלקט סו6 ~עסר"ן "ז ססס"רססו6

 נסכם סעקק נורי ל1קמ סעי סיסים החנכי נויושל
 3ס"ר "בל ר6סון יוס וסקר6לי סרנס נין DDtnנין

 כסיבוכו יחנו גן bS~ oh ~ס יחנן סיטך ו6עי1ח~רעים
 מיקטר תס % 60ען פירות ללקוט 16 מסרהלקטר
 : לבדו לו יסיס 3סבחסעי
 נון והם מסח 3תל6כח י"6 סמל6נוח כל5פ"ז

 חכר ' סעב0 עד נבגד וי'ג . ס"סיס ערסמריסס
 laSno~)ו)ויג'

 בר31 מתלוי סל13ס ססו6 לסי סגריר
 מבגריס סרוס ועוד ללכוסך בבסיס דנחיבס)וקומוח
 וט' . וכו' סגתר נון סיו בגוסכן מסיוויריעות
 ע"נ 6ל6 נוחכיס 6'ן ס)וקו)ווח ברוב סגםבכחיכס
 בכוין )ל6כוח וב' . סמרטוט עד סמןס תן והסכנרוח
 סס3ערס ומס סנ5יס בנע6כח ונ' . וסוחר0:13
 לסוס alb nown ו6' ' במטיס וסתנסומכיבוי
 : ססל6ס וסיףדבר

 'העמור

 הו"
 מבלוח מבילות סעמריס סנוק3גיס

 ה"נ סקלו ו"5 0נ6ון סקיי רבינו וכחב ''וגו'
 כ"נ ובמביתי יוס ככל חסיד בקרבן יסך)ע"כוח
 בחס בס" גרסען וכן וקפיר מורע וכלן31מלו6יס
 ל6 6חס קערו 0ס תורעו 65 6חס ורעו סםטותמן
 : ונו'חקגרו
 סקרים סחירת ססי6 בס"ט רבינו תנור כבר .הבציעה

 0כנדיס ס)ו"מין 60ותניס סעוסיסכנוו
 סמע1ק b'o וסבגיעס תאמין. כך וקמר ס6ריגססוחריס
 דווורו 11 ויטיס כימעיס יחס כלע סחים 6ותס סחותחרגוס
 סתל6כס סגו מגור 1"5 יסונחן ורבינו . לחפור גל')ולקורע
 ר6סיס סני נוקבן מסחי ממקי מוט כסיססק 636101ריגס
 uhl~"' 6גכעוחיו ברמסי לחס השוס אוחסובולע

 וינוק בליעם בל6 סקוסרס ופעמים יחקייס יקורםס5"
 : כתסנס מחכרמקטר
 6ב וסס ס0תוח 6לו וכר . וכר סנול6כוח 6לוכל

 שמס סמל6כס סי6 ס6ב ' ורוורס וחלןסומעין
entoaל36 הסוס סתל6נס הי6 וגרעין . כנוקדם 
 65כ סתחיימסח ה)ע6נס סי6. וחעןס . עניןבכל
 תל6כה סילעו דכר סו6 וסדו)וס . לו רומס מסי"מסני

 דוחס ססו6 )וכוורחו רבם סרון0 כנון למלאכה דוריס6ל"
 מהרי חל"כס "יגס 6בל קולר חלדת סס'6לחולם

 ודין . עלים סטור 5סינך לקרקע ס)ומובר תן חלסל"
 חידס 6ו 36 השן  6ו %ב סהשסס סו% הסחות%לו
 מלוק ביניהס יס 6כל סקעס 16 כרח מייבבמגיר
 6מד נסעלס 36וח ב' ססעוסס וסוף בסגגסכעומס
 כנון תל"כוח וכנגח סכת כזדון וגס מטבוח 3'מייב
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ס הרמב"םהרהשי

  6סורוח. הנל6כוח ס6לו ידע 6% סנח סהיוססידע
 מייב 6יגו 6מד בהעלס וחידוחיו 6נ עסס "ס6בל
h~hו"5"ל 6חח מט6ח oh 50 סרבס ח%ןוח עסס 
 סגנוח )והל' ובס"ו . 6חח "65 מייב ' סמינו 6חד6כ
 ססו6 6מר מ6ב 1ח51דס וס מ"3 ח%ןס ססעוסהכחב
 מלקיס srtl '3 רכית 0ט0ס ו)וס ' מט6וח ב'מ"ב

 בו"יך ל6 ביניסס ססרס ס6ין מ6מר ותעיןמח%רס
 כ)יסס ים נןין סי)וי ביניסס ס6ין "עס"י בסוגג6%
 סנ51ר SD לו)ור h"bt מב סו6 סק51ר ססרי בענין0עוי
 כסיקול הסרם 6ין ססרי קו5ר ח%דח ססס ס6ורס1ע5

 6נל ' הו6 סנומו3ר )ון תליסס ססכל כעיסססדעח
 סחחחמס עד עיון 5ר'כס 56" 365 דו)וס מינססתערס
 ססו6 ת5ייו ה6כ נוס ונסססחכ5נו 6ב סו6 סדם ניד65נ
 פירוק סהו6 עכין כל לפיכך סקס )ון סחכו6ססירוק
 וכן ד0 חולדח )וסרק כנז"ס 5ד0 6וחו )ייחס )זדברןכר
 . לרבר נודכר פירוק 0סו6 לפי כנדיס וססוחטסמעב

 ל6 ס6לו לק51ר הנ51ר כיימס 156 ימס ס6יןוידוע
 : סרבס )מון 6מר 6ל6 לןסיחיימסו

 סקרקע 5יפוח ביעחו סיס 6ס עסכיסוהמקרסם
 עס O'51DO ססעסביס מור0 חסוסמייכ

 כר6ף ~רע 6וחו ינך5 651 סקרקע נמ יכמיסוסורעיס
 ווהו עסניס ת6וחס סקרקע לנקוח י5טרכו5פיכך

 סכ"ף כמלוף מי'ער ח,יר יכרסח)ס נדנחיבסקרסוס
 ס6רכס ימסלנו ירוס5נוי חרגוס כריחס וסירוס3קו"ף
 : גוב6 יחיסיקרסס

 וחמחיסס 6עי1ח סיס נוקוס ' ססריגיס 6חהמזרר
 סורעיס ע5 יסלו ס6עי1ח סריני נסיבסו~רעיס

 5יפוח כדי ססריגיס 6ח כרח מס 5סיכך 6וחסויססידו
 ס6ען 5יסוח נחטון ומס מורס תסוס מייכסקרקע
 קרסס bb ונן . וורע נוסוס והייכ וו)זר ס"וול5תמו
 מייכ ול5ממו סורע לגדל טגחו סיחס obבעסביס
 סיכסיס' העסכיס 5קמח נ11)ח1 סיחס ו6ס ,ורעמסוס
 : ק1גר )זסוס מייב 3ססגסוסיף

 5"ע ' מייב י65 סל6 6עס"י וכו' סמוכל ו6מדנל'ח
OSDn5~מייב ס6ינו סרס סי65 ס6עס"י 6מר 

)"bhע6 סל6 מעס"י כ6ן מיינו והי6ך לךס 5ריך סיס 
 י"ל יהו)חן ורכינ1 . כ5ל כוו)חו )עסיח 65 וסריסדס
 )5רר hb"( סדס סי65 6ססר דל6 וכיון תסוסכחג
 נע6נחו נג)ורס סל6 6עס"י )ז0נועון סס כ)ו"ס סויחמלס
 )עעטח ובסכ6ס ק5ח ליס )וסני ס6 ס"נ )ומייבכר5מו
 : נל'כ מסס סדס 15ע6

 )זסיר סירוס . סת0קין תחוך סנזריססתתמסונן
 ירוס5יס 6ח ווומיחי כדכחינ סו,סקין )וחוךסנוריס

 מדוחיו מק)מ ססיטון וחנן ס~מח 6ח יתמהכ6סר
 ססמסתר סחסחר הסך הו6 וס ו)ומוי ' תסקלוחיוותחמס
 : הסתריס ונוסלץ סיין %וקמ סמס)ורח 5חוך יין)וחן

 סלהס קליסס תחוך ר"5 . ונו' חורנווסיסוהבורר
 סעתיס 6וחס וטיקין תריס סןסהחורמוסיס

 סי6 וקליסחן לססרימ )ומסריס והס סינוקקו עיסרבס
 36ל . נ16כל כעסיח 5סיכך .)לססרימ 6וחססיעיעס
 )קר6 סקליפס ס6ס )ז6וכל 6וכ5 נכורר מח65ה%'ע
 5סק חסס י'ע סו6 6נ5 ע5מן סחור)ווסיס כ"ס6ונ5

 סם עדין ס5יקחן סחגתר קודס ססחורנוסיס ועודסנמר6
 כסיס5קו ססחור)וסיס וי"מ . מסוביס הס וכססולחמריס
 יסרימו תקליסחן onib יסירו 65 ו6ס סרכסיחרכנו
 . להסרימ קר31יס ססס מס)י כפס%ח סס ו5פיכך)ויד
 גריסין )ויני עס 6וחס סעקין ססחוהמוסיסוי'נו

 החורמוסיס יט% oh 65 סלס סע)ויסוכססולקין.6וחס
 וסחור)זוסיס 3יס%ס )נתר סנריסין ססר' יסרימו סנריסק)זן

rt7D6סחורתוסיס כסיברור %סיכך 3יסיס נננור ל 
 : 6ונל תחוך סס%ח כבורר))ע6
 ה"6 ס3י'ט בערכי סנקר6 י'מ . ס6'ססנקקוליס

 נמתין סתדימו כיון כoS") 55 ס6ינו ומעס"יחו"ן
 : בס5ו כ6ילו מייב סדימו oh לסיכך ל6כילסיוכסר

 נכנןיס קכי5ס יכרוך סירוס ס3י5ס אההמפקיע
 כד6)וריק פקיעס )קר6חוסכריכס

 )וסס P~1DI )זפקיעיס סיו סכסניס )וכ)סימבל6י
 . סקעח בו סנוסמקק סנכרך לכדור קורין ונןפחלוח
 3סהר סנעס 6ח יספוך סתסנס כסירוס 6תרור3ייו
 : כסודר יכסנס 6מר ו"ל יסונחן ורבינומס
 6תר'רנ6 גןול כל5 כפ' ' וכו' 6ד)וס כלי הנוכסלוכן

 ח)1ר6 מט6וח 1' מייב ממח6 דעביד ממןס6י
 מסס סחלנווד כסירוס ו"ל רבינו ופירום . nlhDn מ'מייכ
 נטל ס6ס חוע6 ק6 סכון כך ו"5 סנ6ון ס6י'רנינו

 י מורם נוסוס מיי3 סקרקע 6ח מיסס סנטילחסנבסוסיח

 סמרסיס 16 ס5רורוח ונס)ו0ליך טומן סעפרוכססומק
 וכסתמחך נונכל )ו0וס סטהע וכסמנכל 13רר )ו0וססבו
 תל6כס וג)ור כנק סחל6כס ועיקר תמחך מסוסמנונו

 רעחו על נח65 . עכ"ל ו' סרי בסטיס מכסוהסוו"חס
 ו6ס ב6ס 16חס סיפמר קודס מט6וח 1' )והמיי13'ע
 srtr ורס"י : מבסל מ0וס מייב יסיס ב6ס מוחספימר
 ס6רן נזן סעפר בנקילחו מורס )וסוס מייב ס6ער6תר
 סקרקע ליפוח גחכתן ל6ססרי

 ו)ת5"
 hnu כמוסר
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הרושי80
 מייב סיגינו 6תר וגס סטור 0הו6 לעסרס 6ל616"5
 חורם תחח וסניף - מל6כחו ננ)זרס כסטים מנסמסוס
 חוסר "מר ממז ורב . ומאסל ה6ם תבעיר במטיסומנס
T,?b36רן 6ל מפר י וסרייחו העמר קיבון . hD"nJI 
 עמס ו6ס . נו'כ וסנר"ס וחמפע"ס ועננ"6 .וגבלתן
 רכעו דעת על ו6' ממכר ה~' חט6וח ח' מייכתנור
 . "ותו ולסוף חוכו 6ח להמליק זריך ססו6 וננומקתסוס

 נבי לס מסיב דל" כפטים תגס תסוס כחב נ"לורס"י
 hle כככבן נוססו ססוFhh4.? 6- חנור נכו 5ה מ0יכמכיח
 . ע"נ  חתןייס  ומותו עב סיהיה כדי טסילה עליוטמ
 ונסוס מייב ל6חונ6 סיכה" יסד" ח"ן ה6י ")נרווגס
 ת"ס ונהו סכחנור ב6ס ייבמו רטוב TD סיקמ ופ4מבסל
 : רך סף סהקסס 6ורביט

 ב5ר לעסות סיס דרכן . וכו' 3סר ס5 וקדרספ"י
 וסכ0ר סחרק תגעו להו5י6 דד נתין נקכ'הקדרות

 נעליס כס יכנסו סל6 כדי בנר סקדררי גו'פוקוסרין
 ומעס"כ מספד סבקדרס מס כל לסו5י6 ינ% סומקוע"י
 : קיימך סל קמר הקירס סגל'פ סקסר"ין

 סמנים סבעח DDh"' פי' "בקרוח סגי לו סיםואעפ"י
 וינימ סימר )זסכוחל ס,בל ק0ר יתירסנסתס

 הסני סקסר הרי פולריס 6ין סבני בכוחל קמורטוחו
 ג( "ספחם על יעסו ספעתיס וכת . קיית6 סלקסר
 יתיר סנסתס סי51י6 ונעת הס למעלס וסמבליס
 : 3דומק סכהנור( וח65 סחמחוןסמנך

 נונעל רקועת וסגןליפיס נוגעל רטעח לונשמטה
 קיית6 סל קסר בסס קסור ק5חסומגדל

 בתנעל חוכר נמו לו עסיס ס"מר והקלס . קותןוהערס
 גוה כפ' וירמיבו 1'ק5'ר1 קותו כסל1בסיס 6וח1לסנגיס
 6% ימוירס תחקו)זס ע6ס כלומר גסמטס חסוסירקו
 : הסמל קרקעית רוב ר"ל סרגל רוכ )סחט 'יקמור

 לקורך סקסר סחיר 6ס דוקק ' התירו על מייביסכך
 וכן פטור וקלק% סססר דרך מחירו ob"גל

 : ססחל "ח נתפריד נסתוך סרב6חר
 בעסייח נתכתן 06 פירום . וכו' גלול נקנהעושה

 נונס נסוס מיינ בלנך סקור למכניססנקכ
 לסנניס מנקב כעסייח נחטק 061 . מלמוח כעמסססו6
 כח"ח נפוייס נכס מסוס מייד מסבל יסומלס6ורס
 :פכ"נ

 מתפרם ניר' . עורס בכלי וסקר זכוכית ככליהמנפת
 כמחס סורח תסכליס נכלי סעור 1פ4שכלי

 11 קורס סע0ס נין עג%ס 16 כוכב 6ו עוף16
 ועמס הפרס מרמס נין נקי" נערבי הקרוינסיחומ

הרמב"ם

 חנס"'ח 6ו חטע"'ס מקרוי וס61 וסג 6ו ננסףפוחס
 עליו מייב וס נל עסייחו כעת הכלי כנוף סעססובין
 סיגתור עד יחמייכ לotinlh 6 וקין . נסטת מנסמסוס
 )זק5ח ס6רנ כגזי מייב כקלחה עסס 6סי' 6ל6ס5ורס
 סנ16ן ס6" ור' ' סמק5ח זה סיעור ~כר 6%סכנד
 וסגר גורסים ובנמנו ת"ל לורה 9?יי והגי כךמרסס
 ווי ר"ל נורר( ברסוס ספייר יון טוחו ונפרס גורסככלי

 ס)וחכוח תן תחכח בו ומסך הגורס כדפוסססחויק
 ווה,כוכיח מלק לקם 16 תר(כלי ק5ת כו היצטיירנועח
 : ש"כ )6%נחו הי6 11 3ו גפם הותךכהיותו
 כדי סגיו על גורדיו סכלי נסנותרין פ4 .והמגרר

 : מל6כחו גוזר סיע חוסימליק

 סניסס 5ל סיס% עד לוס וס .קרובים הכחלים סהי1או
 וס ננגד וט 0סס כחלים לסני b"h . וגו'ל6נ~ע

 הנוחל סיס ס"ס "חח כעח ל"ת5ע סניהם 5לסיס%
'boסיוס ובסוף לחערב סיום בחמלת 5ל1 ים% תורחי 
 בחמלח יהיה הכירמי ס% ועור ' כספך והתערבילנוורמ
 וימוור סיוס qlD3 התערבי וכן הרבם חרוךסיוס
 צפוני סכחליס היו וטס . יקרך 16 )זעט מעטויחק5ר
  סו6 כך 6ל6 כלל כמוה ל6)ו5ע %ס יסע ל6ודרוש
 סוס הכחליס כ' "ורך 0יסיס בחמלס יצטרךהעיין
 נסוף המורמי 5ל תר6ס ונערכי ו6' נפרמי 6'רסיס
 ו6ס כתותו דבר נל 5ל סיסים מסם קרוב 6ו סעוחנ'
 נסוף סווערבי ס% בודקי )דע הטרקלין ל6)עעיניע
 כסן נקד . פסוס הטרקל'ן לח~ע יגיע ביום סעוחטן

 מורמי נוחל % ותקצנו 6מה כ' מטרקלין רוהבסיסיה
 סיסיס 1יחמייב "מוח י' 5לו סקורך ירענן. ל6ת5עויגיע
 סטרקלין ל6מ5ע יניע 'סיוס בסוף ממערבי %"ורך

 רמב הים oh1 סוה. 5לן סוס הנחלים ספורךסת6מר
 סנחליס % יגיע ל6 לעולס 6תס תכ' יותרסטרקלין
 הכחליס לנוכס סיעור ליחן קריך 0היס וסכר6סל6מ5ע
 ' ויקדר ה5ל יקרך בנכהןמהרי

 ידוע סיס 6בל היום ידוע 6יט . סנ)ו5ריס נבובפי"ט
 : 0כת5ריס וכוכ סיוס הורגים 6'ן לפיכך6ן

 נ"ל סנ6ון ס6ח ר' לדעת וטס רבים . וכו' מסףוכן
 1יסחמ עריס ד' לקלסים יעמס . דבריו )וסםונס
 קלף ויעמס קליסחו ויסירו 5ד לכל קסור בעיסססקלך
 סבת סוס סקלך סקנמ וחי עמודים הסס סע5יסויקר"
 יפ% ססקלף לפי מומק ונסוס מייב הע)ווריס כין6101
 פסיס סדנר ממק וכקילו חיפופו הנסויו נו מסיסמס
 : נל'כנו
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מא הרמב"םחרושי

 ונגרך י"5 סנ"ק ha" ר' פי' . וכו'הניגרדוכן
 ר6סיסן סיהיו נ"ל יו:גחן רבינו 61)זר 'עריס

 סל כריס כלו)סמוח ופי' ' רחנן צומחך ו~הו 15ה זהסוין
 ססו6 לסי לוה ~ה סוין היהיו כדי ר"סיסן וינרדו6רי

 : צומחך יגסוס מייב ידועם כגורס 5מחכסהחכוין
 כחובם )1"ן ס)ו5מ כגון . לנחכ מחוך olb '6הכותב

 יח"ייב "ומריס 6ין נם סכעסיח מ"ח להוסתך
 : פטור המסר בסוף ס"יכס כיון ככועסיו והועילהוקע
 ס6ין כועסה וזמוסרין הן וסרי חינוס . וכו' בויללקח

 וסו" כסכת InICDSינץ
 טפסר ויש הגויל הפכח

 סהחירו סכ"ד ובנוחך נזחי5וח סם היו ob סגוי5להוליך
 סי1 ס6י15 חלוסין סירות 5הני6 החמוס עללהדסיך
 : בסבת לה3י6ס וצוחר היה ממילוחסס
 תמסח כרע לוטפי דרך ' וכו' הכרול 6ח הכמחספי"ב

 לפיכך לחזקן כדי כחים טוחן ותכווין טוחן)וחתתין
 למרסס כדי לח)ותס "וחם סיחתם כעת 3דעחו היה06
 בלויס מוחס ככה ו6ס מבעיר תסוט מייב כלנדבגייס
 סהו6 נוסה לרכך כדי מתתה וטס דוכנה כעוסמייכ
 ה)ומתס בס"ט כחס )ו3ס5 מסוס מיי3 לתשךדותה
 יבחן וס וגל וגו' גמ5ח מחעסס עד המחכת6ח

 קמרו סג"תיס ויוקרח ' העדייה וצורח העוסהבכוונת
 תכס מסוס "ל" מייב קינו תחכה סל גמ5חמהתכנה
 מתכבס מתרו וחק5חס )ל"כה נתר סהומ נזפניבפט'ס
 )ככיס ודברים מררבנן "לס "יסורו מין מחנת סלגמלת
 נמלח לכיס להטל אי"ה כבי"ס ללרף )חגוון מסהס
 כוס )וחנוו)ין ס"י)ן יופני היכיס להפסיר נרי מחנחסל

 ' הכחכח לצרףהכיכוי

 על Tnno )מ 65 והם תיחס . וכו' קנס נעןפייר
 כרס"י (TtD סקוס ~ה סיסיכ וי'5 ד'מקוס

 סת"מר כתי דגולי כתמן bnu ר")ור וכררךהתהורס
 עד עפר תל6 כלעו כלו המלל )חסוכ זיקורהסהומ

 ' סעסר על )" כקלו סקנס ע"ג המפן וכ"מהחקרה

 אמור )מ יפילו כרס"י רה"י מורי סיריו ניון6")

 ' ברה"י כמור סקנס ~ס רמס יהיה גן גס חייול"

 ול6 3)וי'מ 656 ן' וכקוס ע5 סי)וח יתרו ל66"נ
 עו מייב מיס זרקו ob "בל בסרח ר3יכו וכ"כבזורק
 דוקם כחב ז"ל יסונחן ור' ' עכ"ל תמהו ע"ג סססי)ומ
 כקו כ6י5ו מלל סהומ כמממר סקנס גנ"ס המפןסנמ
 ונדבק 53ק 6ו מנעה ן53ס ורק מס 6בל 63רזכמ

 : ד' כתקוס כמ 5מ מסרי סטור סקנהבקורך
1"DD5בפי' פירס רבינו . וט' ריכסו סיה6 עד ו3גח 

 ו0 כלוזיר 6רוך וטמרו הו6יל חדלהח5)ווד

 וכסנ)ו7וד כ5ו6רו )-חצב סרובו )זס)י ורובו רמסוססלריך
 יסיס oh כעד DDn "ל6 ומגוסו בו יסים ל6רובו
 )ת5מ ג"6 615ר1 יסיס מלווח 1' ונבו ועד חר6סוהגמל
 5ריכו 5סיכךס k~nb מ5י 6למ ברס"י וינופו נכנסס65
 סהומ 17615 עם סר6סו בהניס ורובו רמסו סיס"כגוזל
 : ע"כ לברו ממרח בסרוס ר6ם הו6 כמי15רובו

 פטור חקוס כרךשהרי
 )ו)ו5"

 בפי' ראינו כחב '
 קסם 61י ווט ויל הלוי יהוסף ר' מסםסחלחוד

 ן' ע5 ד' כו ים דס6 הו6 כרתליח יין המי ומכחי5ך

 כרחלית ממעות 5ו ומין ד' על ל' נו סיס לוקוסוכל
 לססי)סי"5 נוכרנעיח ק)ועיי5 וס6 ליס מהם ות"יהו6
 ן6ית bto נלנך ד' 6למ 7' על ך' בו מק ניוהק'
 לר"מ ריס 3ין רמיכם וסייע פטור קוקוס רסויכיס

 בעינן "לס וננכר 65 לר"מ רמו בכל ליס סגיד5ל'ס
 : נל'כ ד' רומב 6ו ן' קורךס'ס6
 ע"ח ' מיעוט ט"ו ונו' כטיט הנוף 6ח טמפיק

 סמוא הנוחל מן הרמיק ohn למעלה 6תרסרי
 ,מח תועל וסיגיך תועלט 6עס )ומעס ועמס)ונ'

 עזכי יתעט ונוס )וחס' בטפל ד3וקס סהי6סטימס
 סטמ כיון, D35b slrt במלי יבם ל" blOI הטימס11

 ובט15 סר"סון מנוחל סחר נקלו נעמס בטיטהכוחל
 יכלה סמינס ו"עפ"י הטיכס בוו דירס 5סס ונכרוומור
 הכלנווך בפי' רביע )כ"כ . 03 סקלו במ"ע5עועד
 : ו'ע( 150י יהוסף הרבמפס

 סיחילדו ו"נניס מ. י"ת סרטון סיס יעלס!2מא
 עד לועט תעט יהוססו ופעם סיס מסחעל
 דרך סיכוי ובין הים בין ויהיה הרבה סיססיחרמק
 סכוכים ויהיה יקרס סקור כינוי סריס 1י")1 .ר"מ
 : עליווימלכו

 ג'ו נרמכו מ'ן תסיס כזנוי . וכו' בר"מ כאליסעוני
 ונורח חכמן קורס סו בלמי 5ו די לפיכך6תה

 מחס י"1 רמב 3י)יסס ים 3ר"ס כחליס וסני מכ6ןס"מ
 ממר רבינו הכחב ונהו ונזכ6ן נוכמן דוחות קריךלפיכך
 6ל6 יוקרי למ וריס ריס בהכיר )וועליס "עסכך

 . "תם י'1ברמבו
 המרובין . וכו' ימתיקו סלם עדוסמרוביןפייח

 5ת6כ5 ל6 רמוין ומינן )וחוקיס מען.גחחלחס
olbלרסו"ס רימויין ססס ובסמר נהווה 5)ו6כל ו5מ 
 סהס סי עqh 5 סימחיקו ובמר כנרוגרח סיעורם-לפיכך
 6ל6 כר1כ "וחס 6וכ5 ושן סומיל 6דס לתמנךרידויין

 : נדי פי כפו"מ מישרן לסיכךסבסנעח
16
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 הרמב"םחרושי61
 על דיו סלי" סירוס י וגו' "' "ות נדי נקמחהיה

 "מח "וח לכחונ כדי' בו וסיס5סר:1
 "ס סמק ס"1 "חח "וח לכתוב כדי דיו ועליוקולחוס והעי"

 ס"ין מפני '5טי-ף ל" "1 מייכ ויהיס לוה וה)ו5ט-ף
 מסדיו יופני סטור ויהיס "וחיות סחי לכחוכ כדיכהס

 : "חח "וח כד' תמ:ו יעלס ל" שרנו על "1סנקסח

 לעסות העופוח ליידי דרך ' ס(כסנח כרקס ליחןכרי
 כסתוחו העוסוח 3ו נידפקו כדי 0"לן בצריהדפק

 : סיבסכין ג' סייגים סלם0 חרגוסס~)ירס וט." המכחכח ביים ליחן כדי סיעורו לסיכך 0"'לןעל
 .רבב

 : סת:יס תיני סל סמריס סו"
 סל "ו נחמת סל סירוס ' נור סי לעסוח נכיטיט

 3חרסיח ")וי סמרי וה3 סל סכור גרול והו"כסף
 סל כור ~ס ס"ין תכלל והב קורסי Sc כוי פי לעסוחכרי
 כור סל כיסוי פירס ויל הגיון he" ורצעו .וסב

 . ס)זפומ כו ס:כ:ס מקטןסנקנ סו" כור וסי 3ננרבי כור כמו פי' 1"ל ורסייb"GD13 מהו"
 ותכפר המח תבסר נויח פירוט . ונו' 3:01ל0המת

 ננידין כ3רייחו מלס "3ר היי" ob "כלסכ3ל0
 : החמיקו יחמייב וכן bnDn כסעורם "פילולהמוח
 זהזרק

 ססו5י"
 והו5י"ו וסכם סה5)יעו זה כלותר ' ומי

 ס")זרסחם
 סהו"

 ~רקו כסהו5י"1 "ס בכ"מ מיי3
 מבפכחו כטלה ככר כיכר מתקותו סי על 1"ףלקולר

 סל כםיעויו "ל" מייכ "ען והטיסו מור 1"ססר"סו:ס
 עי'ג מס סי:ומ עד חייכ "יכו זרקו "ס "גל "רסכל

 חלדת הוורק והל" ו""ח יתמהו
 נידם מיחס קפלה מוו "'ל כסלמס וט נזדין 'היין יסח:ס והילוך התוה"

 בהמולי"כד"יח"
 : 3תע3יר כקן אורק כקן

 פסיק וכו' סיעור מ5יהוציא
 התולי"

 חילוף בה 1'ם
 י"ננוסמ"וח

 כחכ ורצית "' לרסוח וי"ג מייכ "מד חרסות סיעורמ5י והיי" וחור סיעור ח5י הולי"
 התחיקה וכך המרוייקח ~:OnDI סיס מוו סחלתודבסי'
 מייכ "' לרסוח נ"ן נת"ס ~"ל מלוי יהוסף סר3תסס
 לר"ח סיעור ח5י הלי" ob כך המתועה וסף 'וכו'

 ומורסלפ:יו
 מייכ מחד כהעלס ה"חר החגי לה והמי"

 חס "כל סקדס כתו לוה זה ת5טרסיןסמרי
 מ5י ;:ו5י"

 מצל לריס הם:י החגי וסונים יזיינו מעל לריססיעור
 מז "חית רצוח "לו רסויוח סני 3ין לשיו והיםסח"לו
 סני 3ין הססיקס סהרי סטור ריסי היחס "סנר"ס

 "ילו נלותר עלים סמיי3'ס רסוח וסי" תמלקוסרסויוח
 ביניסס סיס "ס "בל תחמייב סיס לריס )ז)עסה51י"

 העמס נמלקין "ינן סהרי מייב סטור תקום "1כרת5יח
 מהלי"כרזי

 : "מח לר"ה כולו מסיעור
 טעחס פירוס . חייבת לקורס 3תחט ס'5חה "ס0פי"מ

 ודקי בירה ס"ס 33גדס חחוכ0 כסמי"3ס
h'xוע"ח י :קוכס סעידה נין יקיכס 3י1 חייכת 
 כררך סל" הל."ס Oto גס וסרי ס"סס חייבולנוס

 מיירי "ותגח סכ"סס "חרו הנ"ו:יס תקלחסמעי"יס
 ן' "כרהס ור' מייכ "ושזנוקו ורך "ותן ד"מרוכעי
 וררך מן חוסרוח הסיס סרור "תר ז"ל הנוחמרסרכ

 :כון זה וקין . 33)דס חמוכס סתחט להוקי"החוסרין
 דרך "ותן ד"רר כר"ת וס בסרק ססק סרבי:ותתי

 0:סיס סדרך )זסירוסלתי נר"ס "כל ' פטור"ומכוחו
 ר' "תר וכן ככנדיסס תחוכה )קונה בחחטל5"ח
 חייבח כקובס 3)זחט סי5חס ocb ז"ל הניקוןסקיי

 ה"סס 3ח.וב הטעם כת5" סל" סחלס 03ס"ונדח
 03 ל5"ח תכסיס סררך תעי :קובס תחשכה51"ח
 מע"ג 3)ןמט החייט י5" ל" חכי 31ירוטל)זי ' חכסיט1"יכס
 דר"ח סטוריס י5"1 1"ס וכו'גליו

 סיטחיס חימלפ"
 דר"מ מט"ח מייבח לחס ו"ס חמן דחויכןדר"ח

 ר"י 3סס ר"" 3סס ר"ת סכין"תר 31"
 חתן.

 הס"ס ררך
 : כרסיססי"

 וושרנ ז"ל סנ"ון סקיי רבינו כסי' סירם רדינוכפיקרין
 מטל:יוח 51'פס סיקרין סירס ~"ל נ"ון;טרו:"י

 כסנון 5כען "ס 3"ספל:יח מחך ע"נס)עיחין
 : ל)זס"וי סרימס חסוי "סור ל"ו1"ס גורס"

 בכריסו סחס נזי סי' ' ונו' לימ:ק מותר וגןפכ"א
 הכחסו למעלה סלו 131ורדין נעקכו "וחג"ומוין

 עשיו מקור סימנך ער "וחו 1כוחסין נוקרןכעיקרי
 כ"כ לו סים לגזי ~ס סעוסס חי וים למנוך דותהויטיס
 "תר "וחו "ומז כגרונו O:D לו ספל תי וי"א 'כרססו
 : לחקותו העלס סיסוכ עד ו)ז)זהמין 3למייו עמדברגליו
 טורם 13 סיס חפי וכו' העליון '5ד "3לפכ"ב

 0:13 חמוס ויחחי'3 סי' ,?ur_r סתת מרס "וזורr':D והו" TD כחחיכח "ו כמסכור להדקויצטרך וסת"
 "ין rnb ל" בנלים 3:ין ופן כליס סהס סי על1"ף
 חייכ "ינו והחוירן תפ~לין היו ס"ס h~b 3כליסעין
 חייב תסתר "ו TD כהס תקע ob "כל 13:הוגסוס
 : טורמ 13 ".ן החמצון וגיר 0:13מסוס
 סכמל"כח הקרמת כ3ר וכו' מכלול )קב כנוןפכ"ג

 העורס העוסה_לפיכך )זחסכח "חר הולכיםס3ח
 להטיס עסוי מיה" :תכוון "ס חרכנעיס סל תלול)ק3

 סוס בפסיס מכס ינסוס מייב הסבל להקי"סמורם
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סב הרמב"םחרושי

 כלכד סקורה להפיס )חנוק ו6ס ס%5 הלקנחנתר
 כ5ל לעסותו סל6 נורו מו"ל "3ל פטור בלכדמסכל לסקי" )תכוון ob1 בסירוס ויל כמ"מ נמה מטוסחייכ

 : מיוכ לירי bat1 להכניס כקנ לעסות י3"סם"
 3ר5י"ח תרכך נורסין ים - "סיס סל מדכךפכיה

 ערס היס י"ל כממון ורב )רבך כתווסוף
 ע5 ק5חס ג3ורוח ס0ס ה6כניס וסירוס בריסמרציך
 : וגו' חכ'":ה )וחרבכח ינירק5חס
 3הס עשו י"" ו"5 ר"מ פירס . וכו' למדוםאם

 כעין למסוס ו'"" נועמס 3ל" בעין לימורכלותי
 כיסויי ומס יחמיז ס65 3סכע לחורין 15 עסה ססנ'תיו

 . 3סי7' וסעוס "וחס סדו וסירוס טיט ועליהםמעליס
 5בי:ס מכס "מר כ5 יכרור %תרוס 5"ו סירם נמטון371
 הנלון 0"יי ור' לחמר.. סיכירה בר' 1'5מדס עליםוי30
 03 מעיין "תר1"ל

 ב00ו"
b13b 03 ומסוי כעעיס 

 עי)"טכיעוח
 : עלס ומממר

 ס:ס"ר נוה יקמו סע)ויס סירוס . הרעי יופניפכך
 ספו" לרעי "ותו י6כי5ו5ס)'ה

 הרוער1 הבהווה
 : 1iSDS "סור "מרח הכהמס ר"ו' סהו"ו"עפ"י

  הסלך ס6ילו  o~tDn ל"ת תעוקם בי6 היספכ"ח
 13 סים מעוקם וי"ת . וכו' "י כרומ53וס

 ,להסחתם תהה 13 5ס5ך "דם ויכ% הו"ל ונ,וררוח)ועלוח
 . כך "תר כורחו יזכור והקירור תקרר "5" תבליעו"י:1

 לועט וקוף 0סר היה "ס פירוס . וכו' 05רהגיע
 מצליעו ו5סיכך נם חס)ויסו כ"כ ממוסעוקירו

 והן" החדה מכל עליו חע3ירכ15תר
 סיחלקטלמנו:1

 ס"" בקויך ,צ'טגובה
 תספוע סינוור הליקוט וענין י

 והו" 0"יז מןהסר
 ס"" עולס

 הסר גונה וית71'
 יותר נע"ו ו"ס מבליעו ירט חob 1"5 הס""כסוף
 כרע י"ט סגוכה ימ:" ר"" כסיעור סיסיה עד)וי"ט
 "ותרו ולפיכך נח חסת'סו ופן סרכם וקוףססהי
 מסיסוע סהתדידס הנוסרסיס דעת הי" 111 לווהולך
 "תר סחסנס בסירוס ה53 פ"ע רבעו תדברי וכ")סהי

 : מסר מקרקעיתסהמדידס
 - וכו' יריו ס:ט5 "מר סיין על תקרס וקינופכ"ט

 דקינו סו" רוק" 1"5 הנ"ו:'ס מקלקוקצורו
 נלוס ככך 6ק הו6 וסלוע "מר קדם oh 36ל)וקדס
 : naw הלגוב תם : יריו וליכול למעורו6"5

 : הדור בפאר הנמצא*מ רנאן אבן סעדיה רבחדושי

 רעתי להם 5הוריע ורעי "מי ס56גי שןסעדיסאמר
 )יט65  מגוה סל כ"חרונ 3)וס:ס סיחורובגוה

 3סיטמח ויל החנתיס בין החקוק ו:ס5 פס%סיטמחו
 T~'Da סי" ה"חרוג ססיטתח "מרו תה6 סי" מס11

 כי 13 נחלה ה"חרונ "סר כרקחו כתקוסס5מטס
 )פירות )ופטס )גור מס "%י b1CI הלה סו"פיטת"
 עוקז יקרינו מלעו וכן ורם"( קטע כללי מס יוניכמסון
 פיטנו"הרמון

 והכרחי והסותין הטפיס ועיקר רמון סל
מיטווח

 עמותיי
 ס"בטימיס תרע וסכישין והנעים

 "3טימ סל סיטת"וסחפומיס
 ופיטת"

 והחלתוד - חסום סל
 פיקס 5פיטמח קר"ירוסלנוי

 בעיקר "סר העוקז 1ה1"
 סהו" לתטסס6חרוג

 מגווו" "ותה סונכ
. 

 ופירום הוכוחו גיט5ס "לעור 3ן צחק רבי חוללי"תרו וננתר"
 בוטחו סי" פיטמתו ירכס סמם:ס בצרכיוס

 131כי:"
 ההדוכס ירסו"

 וכי51"
 ontDJ התרוכס הו" 1"סיח6

וכיק"
 1"5 סרמ"כן כנירסח כן וכמו

 "וחס קור"יס ו~ה )ודוכחיסדסף ד"טמ" כוכינ"
 ד"טח" 3וק"

 ובודקי .

סהסט)ו"
 גדילתו נתקוס מלמטס כוס ה6חרונ עיקר יסים

 לסחי ס"חרוכ 3ר"ס "סר סע5יון סיסים 6יססר1"י

 נומק בתקוס ה61 למטס "סר סהעוקז היזחחמנוח
 כעין המסירס ומוחס ר13קוציעוקן

 ד"טנו" 3וכינ"
. 

 מוחס וקעו רתוק "עו מס כי כך העליון ברקס זהוקין
ob1פ',מיס כחס יקרה כליסר "1ח1'הע5.ון יפ% לסעתיס 
 המניח וסס3ה ' כלל מסירה %" ר61ס יספר65

 ונרוסנמס:ס
 ו0ו6 מוטס וכר וכחלתור ועוקז 'סיטנו"

 "סר כעוקז יהיס ל" החו~יח כי מסק 3לי ה"חרונרקס
 על סהי" ס"תרס ספטימחו המסנה כיו:ס 1"סברמס
 כריחו חחחלת סיטת6 15 היס ל" כדידס ליח:יסר"ס
 הסטת" גי ד"נורי h:h יה כל על כי . פסול 16כסר

 ההן

 סעוקן כתו בכ5 מגוי טהו" סחחחון סעוקןדוק"
 ס3ר6ם מס הו" ספיטמח מסירם רס"' "חנם .והמוטס

 הו6 1"5 הלוי ינמק ר3י:1 ולרעת רכו 5רעחהו"
Tclt~"נפינו סל" רנו דעח ו"5 הו" ופירם ' כלמטה 
 סיטת" לנני Tl(1D מקוסכטוס

 סמ65 כחכ מר"ח 35ר
תסיק

 תסחסמיר מ"י( )דף יופן יו5"
 הפיטת"

 סקר" הרי העוקן % ידו לוחן מיה" כדי"ותר יוסי ר'
 לניוחו

 5ו סביב "סר . והסחור עוקןסרר
 עוקז וכך סיטם"

 בחחלח למטה וסו" סיטת6 סמסב13 ומסה"חרוג
 ס"ותריס רעת כח סכל ועתי קטר 5סי ולנוחר .גידולו

16*
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 הרטב"םחדושי62

 בירוסלנוי סנז5"ו מפני סברתם מדד הו"סספיטנז6
 ' פס% סוס:חו )יטלס כן נס 1ת5"ו רנזון סלוכפיטמתן

 6% ב15רחס לותר ר51ס רגען סל סנפיטנו6ו"%ס
 פרי סל פיטת6 לטיוח וייפשר ס6י ח6מר ו6סנתקעוס
b)bכחו ספרי 3ר6ס 

 רמון סל bnpl~1 דד סל סיטם"
 סהס וכריס'ן 53ליס סל סומין סל פיט)ו6 לך6סיכס
 וחטוב ntwJb סיט)וח 6ו למטס כסרסו מסריבעיקר
 ממוטס 06ר ה"חרונ דסיעו ספרי כעיקר "סרציעוקן מהו" סוס)חו בניטלס קומר וכן ספרי' בגוףסהס

 דותה "'נס ס6חרונ נרקם וליסר 115רד דו"ססלתטס
 קר"וס "מנס '15רד

 התזכיריי
 לדעחס סוסן כפרם מהי" מסני סם)ה ס"חרוננרסיס ע" "סר מסו" המוטס

 סכליטס וקין ה"חרוג אוסרח כעין b'a סרטוןסוסגח הי" מרמון כרקס "סר הנליטס ס5ך "תרו כןוכתו
 קורין ו")ו קרר נרקיח בה "סר הסרמ hShבע5נוס
 יו בדעת הס "סר וסחכנויס ' גל)""ר ערביבלסון
 ור"ח נרסוס ורכינו מלוי ינמק רקע סרס b~oס"נורנו
 ותן ' 51"ל o1)lhl וכנוס יוגה ורכיה סלוי זרמיםורניע

 06ר ממוטס סי6 ס"חרוג 0סיטנזח ס6ומריססמכנזיס
 ו"ומריס 0נוסליס 6חרוגיס בנגוס )מ65 כך כינר"ס
obn5ורחס תקום הסקר ס6חרונ נועיקר סעוקן )יטל 

 סוסנחו )יטלס סירו0לנזי ס"נור דוחס ודעחס כסרנמפירס
 וגס סיטנזחו סי" ס0ומנחוו6וחריס

 רמון סל חפיטת"
 בוכנתו )פלס יימק רני חקני הס"ס סכמתומוסניס
 יסים ו00ס כרקס 6סר סמוטס כבוכוחו לונורסר4(
בוכנ"

'bntohl . מסובר זומי וחנוסני 
 סכר"

 'pbS סרבי 11
 נמקוס בוכוחו "נור ל" מלעורבן

 פיטנו"
b~b ללנזדע 

1nlhG
 מסטנו"

 1"יך המסיח" סו6 וחקו)זס בוכנ6 סו6
 13כ)6יסיס

~ntDbl 
 שען ק" Pb1 האחרוג נרמס

 רי3"6 סג" לומר יתכן ל" סוס ועוד . לחטטססומ
 יותר יהיה מסר 3דכר זה מסק ולססוט לדולהבדל
 סו6 ספיטת6מסופק

 ס6חרוג כרקס זהו" 13כ)"
 רס"י סל ר3ו יקר 3"ר יעקב רבי סו" כךוחססובריס

 סמוטס סו6 ס"חרונ ססיטנוח ססונרין גוסס וים .ו"ל
 63 ל" תרי3"6 מלמטס המוטס סו6 131כ)חוסבר'ס
 ידוע ונס כך SD ופוסלין סתס)ס ע5 להוסיף "ל6לסרס
 הסס מהחליף וסו" וכך כך ח6)י יוחדי חקונווחס3כחס
 otlnbl ו"5 גיבח 3ן י5מק רבי סכחכ נזתסוחרסיי
 "ו סיקס 6י מוכמ רל" סיפהחו 3)יטלה קמרו "סרנ"ל

 גיטלס סינגר "פכר ו6יך כקמח סחיסן "וסום)ס
 . 1531רס 003 מלוקים דכריס סני על בנס 1ר51ספיטנוחו
 סיה רניס 3ל0ון סיטנעחיו )יטלו 6וחריס סיו1"ס

 לקרו" קריך סיה כן פי על וקף כקמהסחיסן
 פחח לכל

 וריי והרי""ף ר"ח bs~ k~no ~ס וססונריס "יד.טס
 רכתו וכחב ' 51"ל תהג"ו:יס והרכס '1)ה ורבית גילוחבן

 נוהכיחה סו6 "ס כי חורם 3נזס)ה )זדנריו כןנרסיס %" וו מביחס הו" נ"ל ססרתנ"ס נ"ל סר""ס בןיעקב
 וסו" דדו )'טל קומרו וקיןסר"0ו)ה

 ססום)חו מקטן הדך
 יסנור כר6סו יסכור ש6ס נזפני ססיט)ו6 על כוחלו'
 מוטחו על סעלחה סהו6 כל ממגיח ומותר בקלתוטחו סהו" דדו בנטילת "ל" פ0ל1 %" כסר 010:ה1כ'טלה
 ומוטנזו ספיטנזקו ח"נזר ו6ס מוטנזו blo מדדומסע

 6מך ןנר "1%הו"
 וסו"

 )ר"ה "יזו ס"חרוג רקס
 הר)ז3"ס ר5ס 1"ס . הנום)ה כסרוס כך תפרס וקינוכך
 על ססוס)חו 3"וחרו וירקה סר"ס על "סר סמוטסעל

 לחזטס קר" סהירוסלנוי נוסני במוטס סחלויסס0וסכס
 ויהיס סס% סוחחו )יטלס ס"נור כתו סוס)חובע5נזו
 והו" במקל הר"סדעת

 תמוטנזו היו5"ח סקטן סדר
 וכו' דדו על עלחס ו"ס כמכיח כ"ונזרו דדו קרולה"סר
 סתס:ס בפירוש מפירם נוס סימך ממינור ססקויהיס
 6חי וליחס . 1"ל 'עקב רכעו סכחנ מס בוסיחי0כ
 ~ס סקל ירמנזך רקס גסרקס

~lStno 
 "סר העלוס

 ו6ס הסס ~ס ליזע בלשון הכ)חעו תקער כיכעוכפל
 עכס קט)ס "סר סר6סגיס סדורות לחכמי וסקרס

 חנונם bSI מנתה ל6 בזו "ין בי )ע)ס גוס "גן)ונוח)י)ו
 זזן בקיר י5" 6סר הקוב בעלמו ומונור קל ק"1"%י
 ק"ן )סיוע "סר התכניס ולכן 3ל3נון. "סרסקרו
 oDlnn תעט )פל ס"ס סו" ,ה כות)י)1 11נס6לס
 הרי לחטה 6סר המסירה לסחוס כד' כו ונסקרס"חרוג

 11 חסירה 1:ס"רס המוטס כל )פל "ס o)nb כסר.וס
 ו"ס כן לקמר "ו המבכוהו כעת סנסל סו" ~ה .סס%
 וים  סרן  עסחויס סוס  נזובומו סחפול "חרוג כל6למ ית5" ול" יחכן ל" )"ה כריחו בעת חומס לו סיהל"
 kTln לעסות יעורנו סי"מן והקל גסים יוחרחמס
 )פל"וח ויר"ם תורחו כניקור עיכי)ו ויקיר לסנוןוח5וח

 : 6"ס ובמנזלתוכ"סנחו
 5וס על הנמחדיס העם מנוון 5רק)וספטישאלוני

 יוחר 6ו סיח ועכל 0כח "ס ימירחע:'ח
 וי5וס ~Oltk "ותו וי"נל חעניחו 6בד ob הדין btoנוה
 SD "מר 'וס ועוס חע)'חו יםליס "ו "מר כיוסבעדו
 חע)יחו סי0ליס והסככו ' ודיו חע:יחו יסלים 16סגגחו
 חע)'חו "נך כי דבר וימינו ל6מריס ס6ל וכליסר .ודיו
 למוסק וס"ל)1 ותן לניחר 6ו לרחרחו "ג 6חר יוסו'15ס
 רצעו מדכרי כך למד כי נת0ינ וימי ןעחו מ6יסה61
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סג הרמב"םחרושי

 רקס [ה על כי . מייס 3"רמ ['יל סר"'" גןיעקנ
 הח5מידיס "וחס וירקו (ו ס"לס ע5 ד3ר לדברר"יחי

 בעיזי מסומק סרסר יניס ל" בעי:יהס וייטנסמסכיליס
 ספק ר"י:1 ס"ס D1'S לריך נ5 המלח . העםהתון

 סלמה ל"ר 5ריך בו חלוקים סהס וה)וסרסיסבפוסקים
 דברי הקמר . המסק "וסו SD :סי3 נן וחמרפויס
 החכמים כרכרי )סנזננ בחורה כדול כלל וסו"סרכים

 והו" והנ"1:'סיס")וור".ס
 רבים "מיי יתעלה ")זרו

 כ7'3ר העיר נז:הנ ורסני .למטוח
 ההו"

 כסי 03 ס:הנו תה
 לרן וכלריס )ז:0נ כזזו מעיר כלזוחה תחכנויהס מקבלות0
 וטליטל0 ' וכפסקיו בחי"ל הריס כתקווה ומסרריסר"ל
 וגרסת ואקדוחיו. ויל מהרסיס סק3ל1 תם כפיהגפיה
 ס:3קס והסלתי וחקגוחיו' ["ל מרפ"י סק153 )ז0כפי

 דברי כרקה 0ח5מוןיס 3ס:י דכר סוס יזע" 5""ס ירוסלתי "1 533י בחלחור כסרסם והספקותהס"לוח
 ו"ען 0עיון' וכסי הסכל כפי העסה 3[0התחכריס
 מייס ת"רמ 0סוסק 5תד "סר [ו סקלה בעיקרוקובר
 הכייתר"הי"

 רבית 1")ורס . 3)דריס כירוסלנוי "סר
 להחעכוח כרר לסחט. ו(0 דחע:יוח כס"ק ו"5'5מק
 דחתן רען oeJ "ב" רבי חע)יחו "בד ו"כ5וסנמ

וסו"
 )7חע)ס [ה יום ")זר "ס ס" מחס יום ס"תר

 .ותס5יס
 רולס סחס יוס "מר "ס פיהם 1"5 ,הגחן ורכתו .ע"כ 5" טעם SJb oh "כ5 "ס "5" "תרן זל"

 בוס בס13ע "מר יוס עלי )וקכל הרצי ")זר ohלותר
 3)זס5 רקבון כיוס "מד יוס להחע:וח וסחמעהמרס
 וי"כ5 חע)'חו "3ר [ס הרי יותר "ו כ[יח ו"כ5וסכם
 מהו"פיוס

 יוס "ו סלעי כעס "ו סני ביוס ויחע)ס
 יוס 3"י[ס 5ססוק גריך וקעו המנוע ח"וחה"מר

 . בו ירלס "סר יוס כ5 על מ5 סנדר מהרימהצנוע
 ממיסי יוס "ו סני יוס ופסק (ס יוס "מר "ס"חנם
 לריך ומין חע:יתו יסלים ;ס סרי 61כל וסכמכמסג

 3תס5 סני גיוס וחלק מלק כל ע5 מל סנדר כיחסלונזין
 הנדר היטיס מככר "ח 5"כ% ההנודר מרין סהו"כתו
  חלס סוס  דיל יעיב  ור3ילו ' הנונו וכוית חית כל פנלתל
כצח

 ס)וי)זר"
h1e1 יוס ס")זר OnD יוס טססק 3)זי 

 יגוע יוס וקינו 5בד בו 5סחע%ח הטבוע סימי"מר
 5ס:ס יוס מיי3 ס"ס דהיתו [ה יוס "תר "ס ס"ו"תר

 רבו "ו "3י1 ספח כיוס 513סחע:וח
 וכי51"

 )זסתעוח וקין
obיוס הססקח "5" כנתחו יסית סל" (ה יוס "תר 
 "יגר "יך וח)וה:י . ["5 יהו:חן ר3י:1 ספירס כתו6מר
 0ג"ו:יס ודברי ' כעכוע וזיתי ידוע יוס עOnD 5יוס

 ויל י0ו:חן רבינו כסירוס תכוו)ין ,"ל הרו37"סודברי

 מלוק סיס "ונזר ו")י . חע:יחו )זס5'ס ו"כל סכמסכחב
o15uר' לרעת וקף חע:יח הדר חע)יח קנלח נין 
 סרי )דר בלבון ס"תר מי ימייכ "יך וסירוסו ["ליעקב
 ד0ייט 5החע:וח עליו 5ווקכ5 פלוני יוס לסחע:וחעלי
 להסלים חייב "[ עלי הרי בסיו צונזר כר15)ו הים"ס

 תתקבל על קוble "5 חס חסלותין קריך 1"י:וחע:יחו
 סלוני יוס ללוס )רר nlDnCn כי סוודר SDומוזכרה
 לררו' יסלים ובזה בו י"ל 6% סלם 'וסס'חע:ה

 b~h ע5),ו על קבל סל" 0סננס 5ו :מסוכ ל"וסמקכ5

 ע5 שרר ומל ס5ס ליום :דר ושודר לכד 5"כלסל"
 סמעוק יעקכ רככו בזכרי סחר"ה וכתו היום"וחו
 ("5 הרמכם בסס סוכרו כתו למוקבל :ודר כיןמש

מסק%"
 onlhc וקובר ' החרה גריך ו"')ו 0נזקכל על

 ידוע יוס לסחע:וק במרו סם [ה בונז)')ו חקענין"סר
 1[ה לכור חע)יח נדין ויקכלוסו מגויסי יוס "1 סנייוס
 וממיסי ס)' תחע:ין 0'1 סרס בידיהם "בוחיהסמ:הנ
 נור סע:יו הניון נדו5וח הלכוח 3כל סרכ סכחככמו
 חהעגין מיהו ר"ל נזרו ועור )סמו 1(0 ('יל קייר"סתעון
 SD1 הכיח מרבן על דכריס טלסס חפזי ובמגייסיבסי

 וכי ס' מרמח ועל ס:סרפסהחורה
 מס 3כירור סרי .

 ימיר הע:יח "ו לנור חע)יח ס)זחע)ה סניס")7ר)ו
 סכי חגוה חע:יח "1 נ"מ גרס חע:יח מלוסחע)יח
 S~hl וסכר ידוע כיוס )דר חע:יח "1 ר"ל סנורווממקי
 oh "ל" כ55 הסלומין קריך וקינג וריו חע:יחויסלים
 0סכח "מר יוס קוס בסכת מלוס חעניחהחע:ס
 5סחענוח מכדר וחי ' חס5ותין (1 עין סכטל סכת עונגעל
 "ו כניח ו"כ5 סכח "ס ידוע מרס "ו המכנע דייזייוס
 "מר יוס ויתעכס סיום "וחו וי"כל חע:יחו "בדיוחר

 כענין רכר ל" srrr פקסי 56 עמק סרבנו חר"ספסוטס וסי" (1 כחסוכס ה"רכ:ו ככר . יתיס לקמר "1לממרחו
 Db כי,ה

 הללינור"
 ב:דריס ירוס5תי נחלפות ה)7ו[כרח

 עינעו י"ר סרכיס ומסדיו רמת'1 לנוען וס"ס .5בר
 : D"hבחורתו

 "סכלות ע5 מכפיס הח5)וירי ס"5ומ ל"סרנדרשתי
 כזע סכח ביוס לסמוט הורנ15 "סרהבוסר

 . מותר "ו "סור הו" ob וניע" סלינז"ו:יסמסימטיס
 סמיטח סחיר ו"5 סהר""ס מייס 3"רח ר"יחיוכלנסר

 הממתיר 1כ5 1")ור בכומר הסתפק 5ו וסדומס0לי)ו"וגיס

 סחירו ומהתמכריס נזהפוסקיס וכמה כרכס עליוחב"
 נעתנו למוזח ל;1 ר"וי כן סוס ' "סר חס רבית"תגס
 35ך ויפחם הקל יסתרך ןע ' מנוסר סמיטחבמחרת
 ס)סכרה מריח כפרק ל% סנירו כ"סר ססחל)עדנחורחו
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 הרמב"םחרושי68

 . "וסיס לסלמס יחח5ק הסבת כיוס ספירותססמשח
 הסור תל"נס וסי" וסוחיס ע:3'ס סמיטח הו"ס"חר

 ומלנחר וספחן היין הו" תסס הנסמט גי)וד"ורייח6
 מוחין החוחים סומטיס פסיו והחוחים הרחו:יססחיטת הו" והם)יח . בספח סמיטחן 11Db סמיטס בניסהס

 יין נזוזנו ועסין סר)וו:יס סומטין סיו ו"חריססת0קה
 היו שמס כן נעתי" כיח סל בס"ס ס"נזרו גוהוסו"
 htc:n כיח בסל ס5כס :ממן רכ "נזר . 3ר)וו)יססוחטין

 סמיטחן לסע)זיס ממיטה 3ני סמן ותקמר . מנמס3ן
 כין בתם)ה המיל1ק )כ5 וט ובנזין תדרככן "סורה3סכח
 השרוח סקר nV'r?D הו" וססלי0יח . ומכנדס יהודהרני
 לפני עוד הסירוה כסחיטת הןין ויחמלקשתסקס. לסחות וקסיו לסמטן נווחרין "לו סמיטס כניס"ינן
 וסו" ניניה לסומטן "וחלקים

 סמיטחן "1 ונוחר
 סחלחוד מסמח ' סוכרכו כתו הדין ויתחזה "מרלדבר
 50 "סכי o7b מומט - ס)וו"ל "תר יהורס רכ6מר
 ' הלכס וסי" הקערה לחון ל" "כל מקדרה לחוךשכיס

 סיס סת"כל 03 "סר הכלי הו" סקדרס לחוךופירום
 כחכם% טונל תוסר מס "%י וסו" כס סיס ל" "1בס

 5קנ5 סמונן מריקן סכלי סו" מקערה לחוךופירוס
 "עו 3חכסיל ס"0קול בסמיטח ז"ל 61)זר1 .ססמיטס
~olo)

 בכיפור סרי . "וכל לחוך 6וכל כממרד "ל" חסקין
 "סכ% מחירו מהרי וצוחר ב"כ%ס ע:סירוח סחיטחסכל
 מסו" שביס50

 והתסקיס המירוח חכ5 חתור סיוחר
 ק5 יותר מהו" מהחלתוד :רקס הנוסר ")עם ."מריס

 לניוחן b~h ליסרו ל" וסוחיס העסיס כימסעננש
 עור "נזר ו"ס ' סמיטס מרני "י):1 והכוסר סמיטסנכי
 (2ל וט הוברר סרי מסקס סעוסיס מירוח סחיטחעל

 ' ועננים מוחים קלים יוחר מן ולעיס וסרממיססחוחיס

 ob ידננ)ו סל" חסכת הכומר לניסור סרוגת חיעולס

 לך וע למסקס. "ס כי ~ס 61ין ל" "ו סריהו"
 "מריס בסירות 51" כע)כיס לזו מילק ל"סהחל)וור

 "סר ע5 ספירות נסמיטח רפס ו"ס סמבוסל תןססנ
 כי מסבת הו" סוס bSb לפרס os~s הים תכוסליןסס
 כי )"כ5 "י)1 "סר וים כ)ונוסל הסג ג"כ5 "סר סריים
ob.5%1יס "דס כזנוי כנוה גר"ס וכער סנובוס" 

 )1כ5 לוס קמוח הס כליסר "תריס תפירות יוחרהנוסר
לותר

 מבוסים )פירוס וס~ערור יוחר.)והספ"רנל סרי 0הו"
 חמת ככבס סו" הרי מוין סס "ס וקףו"לי"נ"ס(
 והמכוסים )"לבירקוקים( סמס"מס פגי נמו ע)ביס"סכ%
 ותן . ועו~רדין ופריסין סגיעין חמח )כנסיםוהוערור

 ימיה ל" כי נס יפ% הנוסר כי לותר o~na תיהחית"

 סגי ומחיר י"סור 151ה סס%ח מחוך "וגלחכרר
 וקירס כ55 ל"כילס ר"ו'ס ס"')ס חנוסליס "וסלינוו")יס

 "דס 3לי כחס יר"ם %ו ' לכד לסחיטס oh כינוין
 נמוח כך ליתו:יס ס"גל תי רקיע %" הבוסר"וכליס
 לחוך לחחס ר"ויס הס ססירוח סרוב מוס הותר יסהס

 וסע:ניס קהות מהן תנזר נזבת5וח בהיותןסחבה%
 כתי)זרח הנ"ו:יס 0סכרח "5לי G~D סוס עין 'בהיפך
 הקדרם לחוך ענכיס 50 "0כ% "דס Dn1Dהכלגווך
 וט ' כומר "ו תכוסלוח "ו קהוח ע:3יס ע5סירקה

 ומסדיו רמוזיו 5תען והקל )והסכרוח מרקידו מהסו"
 "חזו ויגו פסלכם תורחו במקור עעיכו יקירהרבים
 : ""ס מנרכס"ח

 נסרכה הססק:ין דברי "ור ר"יחי מתוחי פיוסהן
 ליה( דף וכקרס ה"יס נסרק קרוסין ב)וסכח11
 ודברי ד3רי)1 ירש לוזסכ%יס יטעם טעס בה ל'ער"ה

 להבין לחקור סנ5 לכעך וריצוי "מריס סרוסיםה"ותריס
 ווס . לנדוליס דוריס ס"י:1 "ף ר3ור דכר%הסכ%
 ובנוס בו מר" ח":י ~ה בכוס 5י סחקד0י להלכם)וסם

 "ירך וחצי" סבחוכו בתה זל" 13 "ידך וחוי"מבחוכו
 3מנזר6 ה" בצוי" ס" ק0י" ל" ' כו %" סכחונוכצוה

 כליהר"ס"
 "יסות( תסלכוח )פיס , נח"ל הר"ס וכחה

 סיס "ס ~ס בכוס לי חקודחח "ח מהי 5"ססס"1)זר

 סיס 1"ס ' סבחוכו וכנזם כו )וקודסח 11 סרי כויסתל"

 1"ס ' 0נחוכו כתה 6% כו תקוד0ח 11 הרי יין)ע"
 . נו %" סכחוכו 3תס )וקוןסח יו סרי סחן מל"סיס

 מסדר תפס 1"ל בהו" לנו וירקה וו דעת 5נ1 ביקרול"
 וט וקין ה"וקינזחוח עס ס3ריחוח סדר דה'עו5בד
 1"ל רס"י טסך הו" כי וססק:יס המפרסים "ג5דיוק

 60 נצץ סבריחוח סדר סהוסכיס "מריסומסרסים
 כקן יסה סכעו 3ס)ת5"ח כקן 3חק5חה ה"3כלס

 "סר הרכס חמל" ומקלו . יפס סכעו גתג"ח3ם5"
 ")זר כחכ ו"5 סר"'" 3ן יעקכ ורבינו ' הסררסמליסו
 ~כחה לה תחר סיס 13 וסיס זה ככוס לי סחקדסילס
 סיס כנוס bSI ביין ונחס יין בו היה נכויס %"בכוס
 . וננוס בסנון ונחה סתן13

 וסו"
 ו"5 רפ"י דעח

 על המקרס דעח ויהיס רגון בו "'ן המיס ניוקחו וסו"
 וסירס סקדוסין בו וים% פרוטם סוס בו "סרסכום
 ולפיכך הכלי 15 גריך צונזרו )וסחסק ס"דסמהסתן
 סתן מ5" היס 1"ס סכחוכו בחס %" 13 תקורסחתיס תל" מיה "ס נגון ופסק . ס3חוכו ובמס 13)וקודסח
 מאוב סססמן וסטעס בו ול" סכחוכו כעסמקודסח
 6% דרכו יורם nnhol דעתי ורקס הבט . עליוודעתו
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סר הרמב"םחרושי

 ירממך יע . ידמס5גרו5'ס %" קטן הליותר "ס"יכסח
 5ה:מח tt~btO כלי הו" כוס ס"ס חורתך "ור ויקירסמל

 נוסות סלטה "ו קרס סחה ו"5 "ותרס חר"ס .סתסקס

 יין סל נוסוח סלמה כוסות מ"רבעס 15 יסחחו%"
 למיס התסקס o~s :ופל הו" ויה ' מיס 50 "מרוכוס
 "':ים עכידי רל" הסתן ע5 כוס סם יפול ,"%יין

 תי0מ"5מיסחי
 מרס ל" הרוסקה SD סס הו" תה '

 סכו:ח "וגוי %~ס וסין 5וגכתו
 הכריח"

 מבחוכו ונמה 3ו

 כוכחו היתה 5" ההידס כי 3)וי" ה" ס")ורו תהסו"
 ו:"תר כוס קר"ו וקורס סיוטה 0וה כה י"יןבתים
 . בחים 1)ןחל סקר1סין יח% ובו הכוס על רעתוסהיס

 סכו:ח1"ו)ור
 סכרים"

 חס הו" סבחוכו כנוס %" בו
 13 ס)ז:יחין מהכלי סתע:1 %" ככוס סוזן מוחין"דם כבי עין נוס יקי" i~ca "5 גי 53יהר" ה"ס")ורו
 כדעתו סטיה חה וכ"י hSh סנון סל כוס יקר"ספתן

 שקר" הכלי עלהו"
 י בסחן וגומל "':ו והו" כוס

 סקריהומס
 הכריח"

 מס הו" כו %" סבחוכו כוזה
 כוס יקר" וסיין כוס יקר" הכלי כי כחתר" ה"ס")ורו
 יין כוס הזוחן כי סרן ננ5 וכונתו ספקית פרגון1)"תר
 הקדושין ח15 %" היין סיסחס ע5 הו" כסחו ור"ילחרירו

"5"SD וביין 'ין ס5 ננוס הו" וס כנוס מחרגחס היין 
 והקל 11 הלכס כסירוס ר"וי 5:ו הירטה וה י סקדוסיןחלו
 כנו"ור עעי:ו ויקר כחורתו 35י1 יסחמ סנדול סתו5תען
 : D"h ויסעחו)ו5"כו
 לסוריעו סמנ)ויס ' סחל)וידיס זון "חד סקלסמ5יען

סדרי
 תלנוחס והחסך כיטר"5 5ס:יס הנלכיס'

 כ:סח"וח הן ח5וקיס וכנוס ככוה כמל"ו יעןונר%חס

ממקר"
 יג"חי 5כן וכיוו" עורס וסרר יוסיסון וככתב

 תדע לתמן "ור )סכון ררך "י~ס לסניך 1"עיוךמבמיקחי
 3:י עם ישורון עדת SD תלכו "סר התלכיס"לס
 )ון בן ויהושע רכעו ווסס כי ידעת ה5" וליותר .יסר"ל
 :דצה ול" להיו[ ועגונזיס נדו5'ס הדס הלני הפלוסעליהם
 ר"ח ניחר היה היה "כ5 וסלתה דור לתלכוחחלכוחס
 תסקר בחדרנחו הסקס המנס ס"יס כי פיוח ' ננוויחר

 הלפיס ":סיס נלס וננון מנס עס סעס ונסס"'סיס
 )וחס"ריס והס ~ק:יס ועטרת %חפ"רח 5ר"סיסיט הו" יחר כהוסדם %חעלחו למררנחו וקרוכיססס

 "5ס רועם בטיוחו ינדל הו" נס ו"%ס כוו)זחגדליס
 ")וגס . קרוסים כ5ס 'סרק "לפי ר"סי היצה"רנזי

 קמיע ו"%ס ס' לסס מלק "סר "ח יביט %"יןטו 5" ני עליהם מלכוחו תכון 5" 3סלחוחסספחוחיס
 'גדלו "סר עד טונ רכעליסס

 וחכוי
 ")ור %וט . ושלכוחו

 בהח"סץ ת5ך בשורון וימי וסחכתיס היני"יסב"ןון
 הס5נויס הר"ס'ס "וחס ע5 עלך הו" כי . וע' עסר"ס'
 ה' "5 ס:נסיס ס5'וזה וערה יסייםבסוד

 )וע5ס וסו"
 קרוב הו" בנסר b~b פענחו 1"'ן לדרס 5הסיחירס
 הסל)ויס )ו"15 בקמר כן וננוו ס י " 5כ ס כקמר3מעלחו
 עיזך "סיס מסם OD הייתי כ"סר 13 מדוכרנככדוח
 ' 35:ס כסני יהוסע וסי מנוס נס:י הסס סני ר"לוליתרו

 blt:al הנכור סנדול הקל הו" התלכיס תלכיועלך
 וחוקים ומלגוה רור עלך "תגס ' מי כ5 נפ0 כידו"סר
 כדבר ס' כדבר סיס ויה 11 וכגדולה 5הס הניעוי"סיה
 י קלך עליך otcn סוס מלך עלי "מיחס ו"תרחס"תור

 וממסיס סרס גבן ס"% מלך יסר"ל לתלכוחבה"סון
e:cס")זר וגוה "לד סוס עפרה ו"חח במלכו מיה 

 סליוזס סגה לו סהיס ירקה בשולכו סקול סרס כןהנקוכ
 ות"ס המסמס כצתן לגולך העי" ממו"ל סיזסחו)ועח
 כהסקט 3ר5ון מלכוחו ית' ע5 כוה ירקה מ5ך סייסומתי

 יוני גן גס ורתן - סמ5ח)ווח סחח5ח קורסוכטחה
 ")ור ~ה ו"5 סכה :"כ לו מהיו )ו5ך ch~ עתמוחיו
 ונס נוח כך וקמר . כ"ן כחסכון סונור ר51ס סכהנן

 וקמר . ומלכיסוע ו"כי:דכ יובחן עסו כזיוסלמס
 הקטן כזו לתלך קםכך

 1ה1"
 ת"כ בן והוי כוסח "ים

 דכרי נימס התווכר הרכיעי כזו "סכעל והו"סכם
 מבעל סטי מעי ולחרס "סכעל סעקרי וסוגוסי),יס
 נ5 על וסלמס דוד ח5ך כך ו"חר ' סייס סחיותלך
 ע5 )3ט 3ן ירבעם )ו5ה רמכעס ובינוי ויהורסיסרקו
 סגה כ"3יסר"ל

 1ה1"
 ולזמריו ' יסר"5 למלכי סר"סון

 בן כעסה ח5ך "חריו )ו5ך סריס וסחי :דב 3)1 קס15
 ~יגורי מ5ך vlnb1 סרס סחי "לס ולזמריו סוס ניד"מיס
 ו"חריו סכים י"כ עתרי במקוקוו ויתלוך יגויססכעה
 ס:יס סחי בנו otl~h ו"חריו סנה כ"3 "מ"כ1:3

 יהוססט 3ן יהו" וימלוך . 0:ה י"3 "מ'1 יורםו"חריו
 ולזמריו סנה י" כנו יהו"מו חמחיו וימלוך סנהל"מ
 וכריה י"מ-יו סיס ת"" 3)1 ירכעס ו"מייו סנה י"ויו"ש
 יתיס חרס יגס 3ן מלוס חחקיו ויחלוך מדפיס 0סס1:3

 סנ)ייס 3)1 ופקמיה of:c עסרס נד' ]3ח )עחס1"חר'1
 "5ס כן והסע סוס עסריס רמלייסו בן פקחוימלוך
 . ועסריס "מד יסר"ל נעני הרי סרסחסעס

 1)ו5כי
 סוס "רכעיס סלמס . סוס "רבעים ,ע"ס דודיסודם
 נו"" "ס" ג' "ביה י"1רמ3עס

 מי יהורס ל'ס יסוספט
otinb'" וגיס )ו' יו"ס מ' "מו המרסעח ועחליס(" 
 חנ0ס כ"ט מוקי ג'ו "מן י'1 יוחס ל'כ עזריהכ"ט
 ל"" יקביס כ' Pnbל'ה

 יסויקיס מרסיס סלסס יסוקרן
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חרושי*8
 .5דקיס. מרסיס סלמה מריויקיס בן יהוינק ס"ס "'6תחיו

 "מך דוד תריח יסודה ולכי סרי סריס י"6 י6סיס3ן
 נולך טרם כינוי מנה בכ"" מכיח חרבן 1"חר . 'ועסריס
 יהויכין כן "סיר בן ~SbtnSh 3ן ור331ל נחסלפרס
 3ן סריס 3ן היה סורו33ל "ותריס וים יסורסמלך

~'Dh 3ן )קר6 דודו ס"לחי"ל וגרנו "ביו סדיס מחוכיסר 
SbtnSbnורוככל פדים 31:י היתיס דברי נסמח וכך 
 מסיס "מריו ויקם 3נד1לחו ירובבל ומח . עו'וממעי
 1"מסורוס 6"חר 3ן והות הסני סרס תלך נורם בינויבס
 מנליס בן :מתים במקותו ונחננל מס"ס התיל"ח"כ
 לערק תפלסוסלך

 )הו"
 03:ח וסכיבוחיס( כנן"ח

 הנזם ומח סנעס גל על :סי" סם וסיס למררןסבעיס
 מסיס 3ן י0עיס 1:3 וינחר נזסעס- 3ן מסיס 3נובתקוניו
 0תעיס 3ן נערים כנו 1"חר סגניה כן אכעיס 3)1טמר
 ו(ס הנווכחרח 11 ומסלסלת )עריס 3ן מוקיסטמר
 רבינו בןגינון הוזיי רבית "רועו סיס ותנוגס ס333ל נליוחר"סי

 6מי סיס סוקן והלל . s~rl נילון מריר"
 למס ונערק והלך מקס סמעיס 13 :עריס בןימ~קיס
 כני ס)סי"וח ומורו לטי" כס מתרס דמ0ק()הי6
 1:סחלס5 פסמיס ערכי נפרק ר~'יל ס")זרו כחונחירך
 כעל ס"מורס,.הו11כר )סי"פ יסודה רבי עדכ:סי"וח
 :ממיס וקמר י מסמן "ח 1tnoc מענוידין "יןבסרק
 וכסריס לם)סררין סכי בבית סגדעס מיחס מכניסבן

 סתקדמיס על בדול כהן יומין 3ן נוחחיס ונסנכרנדחיס
 סוס מיס ס:5ומ וקמר עליסס י0ר"ל גדלוסוויסרנס
 ונוח ס)יס סשה בט יסורס חמחיו ויקס וינוח"מח

 סוס מ"י קמיו תחחיס 13 סנועון נכנס וקמרהכנזלמתס
 סננו וסיס לתלך וי)עוסו יוחנן 1:3 3נוקו)ע ונכנסונסרג

 ופו" ס)ס 6 כ נולך וסו"סורקגוס
 ח0נעכ"י תטי ר"סון ]מלך[

 "חח ס)ס 6ריסח3לוס מלך.ולזמריו
 והו"

 מגיח 06ר
 "מריו וחלך סכהו)ס ומכליף רפסו על הלכוחכתר
 הקר""מיו

 סנה ועסריס ס3עס ומלך "לכס:דרוס סחו
 סתעון "מוח 6לכסגררס הפקח פסחו הס"רסומח
 הקטן בנס "מריס וישלוך ותהה מניס aD~n סטם3ן

 סר וגר10 סניס סלמס ע"י נן"ר(סחובלוס
 רוח"

 וסעיכו
 . סכה נו' הגדל "חיו הורקנוס בווקונע ומתליךלרוסי
 תחלוך "ח'1 "ריסחבלוס בן ~(Dlll'D המי"גו"ח"כ
 ":טיסרוס 3ן סורודוס ב" כן קמרי ' סניס סלאחחחיו
 תרומם וס הורודוס וב" הורקכוס למלך מסנס סיס6סר
 ס)ס ל"ו סע3ר "זחו ותלך "כתו הנלך 6נטינטסוו-ירנ

הרמב"ם

 סר ונרסו סריס חסעס "רקילו"ים בינקותו הלךוישח
 ויקר"1 סיס עסרס ":טיסס 6ח חמחיו וסמקךרוזני
 "כוחי1 נועמס "ומן כסיוטו "3י1 כסס סורודוססבו
 בן "נריפס והוך "מיו בן "גריסס חלך ולזמריו 'ביריו

 והו" סגה כ"3 וימלוך הורורוס 3ן'6ריסחכלוס
 "גריסס

 ויתלוך ויחח sr~t שכלויס "55 וסמפו"ר הנוסוכממתלך
 "נריפם 3ן "נריפסחמחיו

 וסו"
 ותלך המלך תתבן

 . סגי הכיח )מרב ימיו וכסוף סוסעסריס
 גת5"

 המלכיס
 ' חמסם והעכריס טסה המ0תו:"יס י"6 סגיככיח

 הנולך נוויב6 קם ס)ס 3)"ב ס)י כיח מרבןע"מר
ונינזר

 מהו"
 תיוסבח )ודעס וסי6 בביתר ונעך מסיח

 שר6ל מקרן בה 31"1 לרוב rb 1:חיסבס יסר"לבקרן
 . ו:הרנ ומלי ס:חייס ונולך יסר"ל תחי רסיסומהנולס
 על הרנוסו י0ר"ל סמנתי ס"מ בסנהדרין ")זרווחיל
ס"תר

 סהו"
 חמימ

 ויתלוך דור צורע היה ל" והו"
 3)1 רותלוס חלד עמריו וחח רופוס 1:3"מריו

 ביום בכיחר והתחיל רותי סר הרשע "דרי6:וסעליו 31"
 סהו" היום וימי כקבט'

 5יס יוס וניפלס מסך יוס
 המלך רוחלוס ותת ס)י בביח ס:כ:סו תיוס יותרומפקס
 הים ויה סר3יס בעהוח:ו עתו יסר"ל )~3)י ורסיסע"ס
 nDSn הנופך והים ס)י כיח מרכן 6מר ע"נ3סנח
 כוויב" כןרופוס

 והלידס היוס ומן . סוס י"מ בזו ורותלוס
 עי "ל תנוי ואדיס )עיס והחח ביסר"ל מלך קס5"

 עלינו וירמס נוסנזיס ס' וירק יסקיף ער דחי Sbומרמי
 כללוח נמ5"ו ' כצר 3?ב וחס"רחלו קרם)1 ביחויבנה
 ר"סון כניח יהורם תלכי ומנזסיס ססס יסר"לנעכי
 מסמו:"ק ביח ההלכי ל'" סהס בטניס 'סר"ל ותלכיכ"6
 ומלכי מנוסס מסמו)"י כיח עבדי ונופכי ססס ס)יכניח
 יקטנו "ספנו תינסר לפניך יהיס ,ס ' מלמסביתר

 מעוק סוס נהם וקין הממפריס וחרוב רניסתתקומוח
 לפעתיס ח5ריכס כי ביריעחס והנהר מסק סוס31לי

 וכחכחיו . בעיניך קלס תסיס וקל ההלכות53יחוד
 מימון כור 3ר סעדיס 6)י עלי ה' במנעח יריבכתב
 תסה ר' הדיין המכס כבוד 3ן וזימון 3"ר מסםב"ר
 העליסי גיוס ,ס וסיה . רס"ן 6כן ולת"ס מימוןב"ר
 לכרי"ח ומממס ו"רבעיס נז"חייס סיח יס'ע חגויובי'3
 הניס (O'D בחונם וה":0יס OD)b15 כעיהעלס
 סמט"יס סמנסיס כע13ר סיהנחס ביטולווסבח
 מרון יסלק 3רממיו ס' ' )חפסטה "סר חהמנפהו)וסמדס
 : 6חן יסר"ל עתו נל SDnI מעליט"פו

 הראשון החלקנשלם
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