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 )ר15ת זיכו)ין כיון סגל )6ור ככיוס דיןתתיפח

~fft 

 כוס ומ"ג .
 יס 161)י יחח"כ כל6" וכימנו hDtll קותו ור6.ת0 מןדגתמעע
 : סקס כסתח ע"ס ססמ"ע ט) ס6מרוניס ממיכו וכ)6'ס .)ח)ק
 6ף מסמע לכריו מסחימח . )כרך חייכ מתעטף ~o7hrךג2יז

 הן . 1ffg מ' סי' .וכסימור ו)סחעטף )מסר ט"וכפרס
SP13י"ג ס"ק סס סכ6ס"ט ככ' כמחטין ס)6 טוחו Or11 כ"ט 
 הכמחכוין סוכימ 1' ס" מק"מ יעקכ 31מפכגרח . דמכרךמודו

 ססוכ6 יונס סר' ד' כסחירת ~כקומייחו סיכרך יותרמסתכר
 מוו דחרי ייגסו יונס ר' לתרי די") ג") . כג"' וכ' 7"סככ"י
 . ע"ס י"ן[ ס" סמחכליס ם6ר ככהי כי"מ וסוכך מיוחסיןכס"ס
 מדעת סמ5וס דסי)ק מסכון ים 7כמחכוין סס 7סקו)יסולפכר
 מערס: 1)6 ממרון )6 )יכ6 וכגפו )מ15וחו )שור זזטח' מטפסוים
 פיו ד)מסקג6 מסרקכ"6 סק"ס 0ס ~b'm וכתהי ג"ח סי' כא"ע כ"מ . 6ור יו,ל אפי' כניכוחיס ר3תיך14)ה(

 עד 4רו דוח משמע ומרס"ב 6ור יקר מסמר שסי6ומריס
 נ"ט ס" 7כטור וסג") . ס"ס יקמר 7)6 ~מסיק ומכי'7מט6
 6ול כנ"מ גדעיה 16ריס )טומס otDtin 6ין דכסקרןסכים
 ןי1)ר דסחיחס כ' ומסר6"ק דרדסיו SD 716 סורו דמו") כו'חךס
 סקכ"ס ועתיד עגיו כרשעת כימי הקרקס סכלם 66ור ק5י6ול
 יוגר )ומר 6ין ק6י דססת6 66ור ד6י ו6ק") . ט"ס ))ו)חזם
 יס ק6י 6)עחיו 61י כ"כ מסיר סיגו ד6ו מסחר כטשד716

 7עכסיו סמפס כגן מ4ר טס"ם יסי' 167)קומי!
 כד6יח"

 כריק
 דעת *1 7מסחע סס"ע כפסק ג") וע"כ . נפרס" וס"ספסח,ס

 : לסומרו יס (n~hlo גס וכמהג"חלכיגו

 זה קשרים שגי לעשות הוא, דפונ מטלין הר"א כתבב
 עליון דקשר פוכח ובנטרא קשרים הד' בכל זהעל
 ראין )נ( לו דנראה איך., כתל כך ועל קשרים ב'צריך
 בנידין ')ד( לתופרה סותר שנפסקה תפילין רצועותך8

 שהית וסי , שמשון רב" ובדברי טטיץ ר"א בדבריוכ"מ
 ימשמש זמנן וכשיניע ממחן יאבד שטא וירא לדרךמשבים
 בציצותיו נס שימשמש שמשק רב" וכ"כ עליהן ויברךבהן
 ולברך כפור צום בלילי טלית להניח סורה יב"אירטינו

 : לברך חייב מתעטף שהארם זמן וכלעליה

 ק"שדיני
 עד השחר עמור השעלה שה-ית של יש זמןה

 הדחק .בשעת קורא ללבן תבלת ביןשיכיר
 דאמר שמעין בר' דקיקה בו וכיוצא לדרך יוצאכען

 עמור משעלה שחרית של ק"ש קורא שאדםפעטים
 סיירי הדחק בשעת דוקא פעטיס וטדאמרהשחר
 תבלת נין וטש'כיר אור יוצר אפי' בברכותיה וקורא)ה(
 לכתחילה ואפי' לקרות ויכול כמתג" ק"ש זמו הגיעללבן
 להנץ הסטוכה בשעה יקרא המובחר מן למצוהסאו
 גאולה ויסבוך החטה הנץ עם אותה שינטורהחטה
 נגונים ורוב אלפס רב דעת זהו ביום ויתפלללתפלה

טךן ןא",
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 טעת מפגי ימיו6י ע) כסמוך נלין נ"מ ס" גל'י סונף שסקס חג ת"ד . נ%) ת7 לשת לער יג%3שרהקאנם'םעשה
  מרפי

 גב כ"כ . 3רנ~ריעל
 16 מממכר ימ"ם וכ0נ 16"0 כסגסגס רמ"כ סי' כיו"ד סחך טד רם") מק"ת פ"6 נסגמי" חסונך D~hll הממס ר'ן)ת
 יגריט ס6ס כיי bw . סתומן סובין וטס ד6וריית6 63יס1ר סעס עד ס)") ד6'כ וכ' ט14 וחזק ככ)) עד 1), ג'טעס
 ,סי' ט' עליו יסמוך סימוך דכרי וק") . ט"מ ט' ממססעוח כ"י ילעס obD געליות 1כ7תגן כמוהו יפסוק כסימיד ממורס נ' נושיע ססח6 6כ) נ' כעס תחקת טד מסמע דסףושיטיח

 קודם ק"ש לקרוא שאין אופר ר"ת מיהו . עיקרוכן
 ונטן . לדחוהה יש ומיהו דיוטא טההוא החסההנץ

 קריאת זנן שאז בכלל ועד שעות ג' עד טושךהקריאה
 והקל הפסיד דא ואילך שעות מג' הקורא . טלכיםבני

 שעות ד' עד אור יר)ר וטתפלל בתורה שקוראכאדם
 יהורה כר' לא ואילך ומכאן . ז"ל גאל האי רבלדעת
 אם טסה;קין ויש . שעות ד' עד הטהר תפלתדאסר
 . כרבנן שעות ו' ער דוקא או היום כל איר יוצריאסר
 כיון לא ואם . לבד ראשון פסוק רק כוונה א"צוק"ש
 בפסוק עומד טהלך הי' אם וכן חוזר ראשתבפסוק
 עראי קריאת קריאתו לישוי הלא לענין סיהוראשון
 כך ראשון פרק כשקורא מלאכה יעשה שלא ליזהרצריך
 א.צ סטלאכה ראפ" שפסקו יש סיהו . אלפס רבפסק
 ולא ק"ש קרא ואם . לבד ראשון בפסוק אלאלבמל
 : יצא בדיעבד באותיותיו דקדק שלא או לאזנוהשסיע

 ושאר שלמה ורבינו אלפס רב לפי ערכית של ק"ש זמןן
 הכוכבים מצאת היא ערבית של דאורייתא ק"שגאונים
 צה"כ קודם בביהכ"נ אותה שקורין ומה דמאימתיכמתני'
 דבריהם ולפ. ד"ת מתוך בתפלה לעמוד כרי אלאאינו-
 לברך צריך צה'כ לאחר ערבית תפלת התפלל לאאס
 וכן עטרם רב בסדר כתוב וכן בטטהו וכקורא  ק"שעל
 דלעוספות וכעל ר"ת לפי אכל אשר בר' יצחק. רב"כתב
 הכוכבים צאת קודם ורביע שעה הוא ערבית של ק"שזמן
 . וכו' עבד כסר דעכד סאן כנטרא דאמר יהודהכר'
 דבריהם ולפי וק"ש תפלח בע ולחלק לדחות יש מיהו)1(

 ק"ש על לברך אין עיקר הכנסת שבבית שק"שטאחר
 הוא האת הקריאה חטן . הטנהג וכן הסטהשעל

 היעבד אבל דבר שום ויעשה שיאכל קורם מידלכתחילה
 קורא הזמן זה עד השחר עמוד שיעלה עד קריאתהזטן
 עלה לא אם לבניו דאטר נטליאל כרבן בברכותיהקיש
 אינו קרא ולא עבר ואם לקרות אתם חייבין השחרעמור
 אוטר אינו לקרות רצה ואם . ואילך סשס לקרותחייב

 סיהו ולהלן השחר טעסור שכיבה זמן דלאוהשכיבנו
 של ק"ש הקורא דאסר שטעון כר' קימל ושוגגכאונס
 בהחיא דננו אינוסי דאיכא יצא החטה הנץ ק.דםערבית
 יאטר שלא ויש . השכיבנו יאסר שלא וכלברשעתא
 טובה בעצה ותקנינו יתחיל אלא ]כולה[ ברכה אותהכל

 קורא אינו הנץ לאחר אבל . לאהריה שתים צריךדם"מ
 לתקון: יוכל לא טעוות הוא והריכיל

 )כס"ס 7מינעי מ"כ 7כ"1מכרפס
 6י )הפקס אר"י נטוה 7'נעך
 פסיפ 6% , )6 16 ככ)) וטדטד
 7' כמקמט םט1ח ד' 7ע7מרסון
 . דיוק 67יגו וס"מ ממססטות
 לידס מד6מלי' סק' מסוכ0וס'
 )ישמיל ח;עיס טט1כי 9)7ג"ס
 h(hn כממיס ס) הכגריסשן
 זה" ככ)) עד 1)6סך

 בו ים נכלל וטד פךדכטלעו5
 hsl "1Dh. סי0פלל תומרקגס
 במדר rht" קרעו 3טל ,מגופכר

  והירפס כקיס0%סולפקרס
 סעף ג' דע7 כס6 גמיי")
 סק' סס כס"ה 60 6ך .תק"ם
 6מר 1))1 הכטסו סר6"ס)מס"ס

 )4 יסרי הסקס סכל סעוס7'
 . )י' יספי )6 שמגס חפץסכר
 מס קוכי6 סךר66"כ

 סג6 וכגג וטו עז כם)'מ6יס מומרדי
 )טמן ,וי )סתם)) מדי 06"כגס
 מסול זיט כגנגס ;ש מםסכלו
 כ' .מ,ס יקב) סכר tr~b)סמים
 )6 וכמין כסטו עיירי7סר6"ס
 סי' קם וספיר ;)) מ1)'נלי

 כק"מ 61"כ . ט"סו0חוספות
 61')ך כעות מג' 7סקורחרמנו%

 וגס נתורם גקור6 מפסידג6
 סעוח 7' טד )ונור גולי 716יוקר

 רכיבו כמ"מ )סגן גס לל)למ"ג
 מיהר 6פי' לגח סי סמיוכמ"מ
 מומרח )יכ6 61"כ . ע"סנמלך
 וחקסי ככ3) וטד טדכטגימ6
 יכ Qh . סתוס' ק' גטיןגוס

 רולס 6יג1 ג' כלטס ד6סמומרץ
 סמ"ג טד מתו מכין ק.ס)קרות
 טסת כנוו 67וריע;6 טסםכייך'ס
 ס"ס דקי") . 7ס"1 ככהונותמכס

 % דרוגן 7כו6 וכהפיס ,י"6 סי רקמן כמג61ר7חורייתח
 ט"נ דג"מ נכהונ~ח )רס"יכפיון
 5") 1)פ'"1 . מ"ט וגוץ כסיגה כחיגו כיתומים ט) מלסד"ח

 ככוסות וע" . מתל)) 6י:ו r~nhi )סחך)) מכריכו )סי';כ50)"מ
 7)כתוס' סכתכ . לרכזן ככ"ט וסגה נז"ס ט' כ)3סטמקיס
  כסקוסו דכלכות סהוס' 6הי לפי"ז . ע"ס כ(-לבג; oa;;יגן

 : גכפו0ו )עג'ן blOךסמומר
 כ' )"ג סף כירחים . רהטו נסס1ק טמר מסקר 0"אם

 %"ע . ט"ס כעמידס כי); סעופם 7כ) כריו"חדקיי")
 נ"י מסוס כר"6 7ס") )טעם" ריו"מ דמן') 6מר 7י"דזככלט0
 ן6"5 סס 7םסק וכיון . רחסון בפרק 3כ) )IttQS 13רגליך
 . כמרסס 3כ) )עמוד )היך 6מוו לריכון כשוק רק 0)ככווגח

 : וכפרמ"ג סגלה וככימול מ"ג מ" ש"עות"
 כמ"ג ג11יח1 . )רוע תפנס נק עמוק )7ח1ת יס נמיהן)ו(

 0מיןוס שגד חסרות דסהגי ערכות ריססרמ"ס
 16 . טכיכס ומן קינו וכק"ג ר81גמס פרג טד קרכ ~תמיר)חקן
 מרי כסעיקirb 6" שכגן הפרס 7ס6גי ג' סי' 0;45"6;מ"מ
 וכמס"ס . ד6וריית6 3ק"ס מבח"כ )סק) כיכ)ן[ 6ו כר"יס)כס

 ס6מרק )כ"ס דכסיר6ססר6כ"ד
 כמוסל ס)כס יקבע הסיחיוטס)כס
 ס)כס סקכטו כממורפשגדמ5יגו
 דמיקג סנ"צ ע) a'wtכימיויס

 ומ45ש . ט"ס כך6וריי60גס
fh3(כס6 ט"כ דמ"6 סגרו mm 
 רלוס סו3י5 וחייי  רר3ווררייך רסכרי  שינך  דספמיןכוו")
 בפופכין לפרס 50 ופסי; ו'ו'
 כמפס רסיס כמרקס סיס?פל
 ורסיס  דרבים יכ5 כישסריס
 לספס פ4סמ  למפיך  סיסגינסו
 ס6ס דטויו0 סDIDDI 6סךמק
 ויסחף סיטו לנרי כ"וירסס
 . ט"ס סדמק נסלח ס")1ט14
 נד6וריית6 7גס לסוכרסוי

 ד% מדחק כסטת 6ימ?סמכיגן
 . ז16רייח6 נח") 7נס י"6נחש

 ורכיס דוכים סכ6 ות"סומויקיפ
 יחיו סיס  ר5פילו  פסמפ .ניגסו
 מס"ס מוסר 03"ל דחוססס~נר
 וגס . מליס סמכען סףג%

  לעמן ל5 כטרפז ממסוסמדסקה
ohסנוורם יכריפ hih (סיס ע  
  גס  היוזכר יס יורקי 0ו5ין hnwlthls  דגם פרמטסריס

 : ונ"ע Ttnto לכלינ67ולייח6
 . מסכיניו טמרחייו )קרוס לוס ו6ס כו' סנרד14בם
 סנרכוח QhD1 משטושטוט
 יפפ"ס .  כמףך כסנר גסיקמל
 נכלכוחיס ק"ת שי6 מס"סרתך
 סס וכפרמ"ג . לת"ס ס"סכמ"ע ועי כך 6מל 1)6 מסמסט'

1"pDס3רכוח קומר ן6ין כחכ : 
 פ"ק סר6"ס כ"כ . וחקגעויהחי)
 וליל .  גי5ו0 סרי"ן  כססככרסת
 , נרכפ כ00יל0 51"1 ולזפתרנייו

 פרוז נע Sen סל"לולפקרס
 )05ר גס שיך רקדיםמלילופסק

 סי' ר5פילו סיפסר . סימרפוצר
 רו0קנילו פללו  גוסה וכרלס0לס .  ופיריו יסר סי' יויס0ויס

 )ותקמגו.וריל6'ס קדיס  וסנן טפרססריב,לויגןכטווויכסוררנ
 ס'  6מ ימר ל5 י"ר כך'  כפו לצרומי )גפ' 0"ל ר5"כססינ
 גי") וסג") . סכרכם '6מר  ריקין סגמ' ופירס 6מת  6ל"ל6)סיכס
  כווסמ  וטיפ ו;לרו דפייווס"ס

~Qlpoi 
 פס"ס ל"ל סם מסד"כ כלל

 יקמר סל5 רי כלל  סרורס ווסמ לרסוס ול5 כיון יעמר  60יךלפיס
  6ך . כגפ' לספרפ יל5  לסם ירופ סי' סנרכו0 ולוסתסככי3יו

 טסו 05 סיפר  owtnt  יסכיכיו מגייס רעו ס" מטור )מנסג")
  רקמו וי"ל נ"ל  .:ולע"ז P'tDD'1 מימיר לריכס הקילס פפלי לטריסנדל
 רג"פ רפ"1 ממסרס"5  וכפט וכן . ממדקין סימול ,ריך 6ין תוטס"כ
 גכ"פ יל5 פקרי פ"ס טלר רכ;ככר פכ' יון נכי ויי5 ריכויסנס6
 לל05 סוג כלופר ככ"ח  ריל5 לס6 כ' ט"נ ס' ו' ננ"ק ויס"י .ט"ב
  טימור 5"ל טס"ס יטמר סרי ט"ס ו)'סטיס מויקין מסגי כוו)יכגס
 7פסמיס pffpg מרם"י  6ך . 5ו ל"מ סכרכס כל י6"כממנקין
 7ק4 גר6ס . ט' משות וס"ס : ממכר ימסרס"5 ר4,פםמט

יין :  המלימין )"ס דנק"ס ג"ם ס"ס כפז"מ ורעתו וטוגג66וגס
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בשירקאנמיחש6
 Ssh ט' 0063 ררוקאש

 6ע עגטח יומרי
 כן 6ס 6%ס 6% טיסכמכסל
 6WADS ~ט" )כסוח סייך63ים
 רכיו 3נוטמ כדסלס"י)כסוס רססי סי 3ע' 6%טמ0ס
 ר"ג 0" 3מג'6 ]51"פ .ט"6

 : 5"ע ר3יפ ודגריסק"כק
 . ~hff ר"מ ייפז אים)ח(

 טג*מנץ ורמיקס ר4יי"ףנטטס
 י3מר6 6ף שס6 רנ )גוכרירם
 דמ)מו67 מפי וליוזם טפס610
 6י 01יש . סרס מר"ץטסי
 610 טפי h9tbm דמ6לימט)0
 5'ט . יוחל כמכמס כנדו)מעעס
 )ממקי ממדוךס ממסמסרסני
 ס)כ0 ומ"מ מלחרקונד41ס
 . סגץיס רכלי וידע מסוסככחלם
 רפ"ק b"s3 מט% 60נס

tfftvנדו) וא כמכמס נך% דש 
 נענין גרו) %ל רואיןבמגי;
 6ף כנחלכן וס)כס ימגן .ע"ה

 ורמכ"ס )0לי"ף לניס גגךניל"י
 לש"ע סל מדרכי חיךכמגו%
 גגחד6 וגססתן ק"ו א"כ .גרם
 . טסי כמכעס סגדו) סזרסגגך
 דממיזנח

 דח)שר6 ומקרי ימט)0
 מס6 מסוכ יוסר עמן סו6טש

 : 51"ם בחכמסדג7)ומ
 יסמין ל ז" נאמר)ם(
 3' 0)' 7ס3מ ומ"ק  ו3רטמספ"3
 וק") . ע"ס מווץ' דחתיגריינש4
 Sib מ"ט סוס דמי 3לל"6 יט" פ"3 3ר6"ס ססוכ6מגירוי
 )מיקש כטוח לו6S") )6 ו* גני%ס Swh וי)עט"ס

 סר6עס וכו'6ט)ג6
ht)'Sr'!0 עט"ס מכיח 

 . ע5ט ע) )ספסר סריס6%

 ממ"ע גס . מדלהי יוסף רר3 *)מ6 ומלי ihtDD1רטטתי )"ס א"כ ,5ffp . %נ6ש
 ו6סמכח6 ס"ס SD וך* דמייז מחגי'% )*קמי ג!טרןו)סש6) ד0עעס הון טרום מטוסט
phפטי'געסו דנם יפיס 6סס נין מיאק 

-,163 
 רוט5ג"6 ר4מינ הכר . טינז ש"מ חפ)ס % ,י1ט

 7מסמנר )וס )"5 %ירסחו o:nh . ע"ס סד"כ O("D ע) 6' ס5 )ס"מ עלן סק"0[ ר"1ס"
 נגל ד6פ" סט6) גנז כר"מ)פסוק

 אם ערום עכרם ואחר  ערום ישראל דאחד ריא"ז פסקן
 מותר ערום עפן שבל אע"פ טכוסות וערוהןעגבותיהן

 בברכות דאטר וק"ל . כנגדן ולברך כנגדן ק"שלקרות
 דדוקא )ז( קשה ואינו ערוה משום ana איןעטצת
 באיש אבל עצטה את לכסות שיכולה הכי אסרנתשה
 רשאי אם בחתן אלפס ורב ר"ה דנחלקו אע'נ )ח(1ק י להתפלל חייבת שהנדה אלפס רב ופסק .לא

 דינא לפי דוקא ח"ם הראשון בלילה ק"שלאיות
 שאין דסאחר לגךות חייב החתן אף השתא אנלדגמרא
 נראה היה ישיא לא אם פעם בשום היטב מכווניןאפ

 : שעה בכל טכוע כלומר כיהורא יותר.
 טלקרוא פטור חתן דאטר דאע,ג יהודה רבינו כתבם

 דהפטור בירושלמי ואטר )ט( הראשונה לילחק"ש
 טטונין שהיו בימיון הים הדיוט נקרא ועושה הדברמן

 בלילה אפילו לקרות רגילים השתא אפל ובתפלהבקיש
 : בדבר כסחויבין אצ חגריהראשונה

 נאסצע ראשין לפרק חוזר לפרק פרק בץ מעה ק%'לי
 שכשהוזר במו"ל הר"מ ואומר הפרק לראש חוזרהפרק
 לכתיבה כתיבה בין לואהבת התר  ראשון פרקלראש
 ימיכם ירבו למען פתח ואם ראש1נח לכתיבהחוזר

 היינו הפרק להחילת חוזר דאטרינן האי . נקטמירכיה
 שרלנ יודע היה אם אבל טעה היכן תדע שאינומטעם
 פסוק מאהעו אלא לחזור צריך אינו )י( פסוק אותיבה

 : בהוספת אטר והכי .ואילך
 ס8ק ואם דאורייתא וקשש שלעוף כו' קיזז )ש(4א

 בספק וכן . ק"ש וקורא הורר לחו אם קרא אםלו
 דאמר יוחנן כר' ומתפלל חוזר התפלל לא ספקהתפלל
 התפלל ודאי אכל . כולו הזם כל אדם יתפללולתאי
 פסק ברכה באמצע ואפילו פוסק דאסר כשמואלק%"ל
 שהתפל ששכה כען פוסק דאסר זה אלפס חיבר"ח
 ב' שהשייב נמצא טמרה שאם חובה לשם התפללועתה
 התפיל לא אם . תוסיף ש על הגובר בשחריתתטירע
 שהקריב אמי דהוה מידי טסיים  לרשית אלא חובהלשם
 רשאי והוא נדר או נדבה כן אחר והבע! שחר שלתמיר
 שצריר ונראה . תיקנום תטידין כננד תפלותדקיי"ל
 מתפלל אין מוסף הפלת אנל דוקא באמצעות דברלחדש
 אין שהרית אפילו וצבור . נרבה בא טוסף שאקנדבה

 הדעת וזה נדבה סביאין הצבור שאין נדבהמתפתע
 נזכר אם ערבית בתפלת בסז'ל הרים ואומר ועיקרזן

 התפלל שלא באמצע פוסק אינו אחת פעם _פלל[.
 היבא י"א אכל . חובה שאינה ע"ד אלא טתחילהאותה

 : ),ס ר*' ק5ח ומיכל,, . יכידפך1רויג 2גיר;י62"זנ
 ב צ 3,-כף - לצץ -ן קמעי 44"צל(

%2הילע
 כח" ~סי )מ0)6שרןגן)כד6י%םס'7כ"3

 0' 67גי )קר6 זפסנן' כיין %"3 וי"ג כנרטחסוסכ"6

opeb516(פסון'ג7לית6 מסכסימצי 
 פרק.

 זו5"י וי"3סט"ג [
 4י ג"ש 7שפה,'ן4 קילמא'
 דכי רכזן . ל"6 המקוס דגריס י"ג ס" כירטס gbint .דכ"6
 מפס יוסף רנ )י' וקט  מגעם כל' ויקי") וכתם . ממג6ר'

 סקס וגימע יוסף ר3 )קוס%ס מחרן 6כי 1רי6 וק") ,נס'טכו'

 כר' דרגן לטורק כמס דעתר3
 0ג!ג"ז. ס" מסיכי 3יד וע"מייגע
 קר6 ספק כרטח ריסוכירוכ)'
 0זר6 מס67 גיסמעע" כו'ק"ס
 )ק וזזם י"מ י!6 )6 )כןשוס
 ינין וס"ט ט' סו6 ספק)16

 סך )קט% )ק3 מסיתוסרט גסטוי ועמ"ס מסק סו6ססמכוח
 יסקכ יניסושס וסג") .3ליית6
 נדל3גן גס מעיל סה"נ ס"וס"
 כטין וסף 3ססק )פמר6גח%
 וכרכל ויושב דיחזר ביה"מרכל
 פטמתן )סמ"רר כסיר גסס%"מ

 ר6יכ6 י") כרמם שעגוןמריכמ"ק
6([ew דסו"ר 60 6סי ו3 חני ד'י' ו3ני5ס 1סג") . י"ס 

 זוסי)ימ כ60 )והמרםכלשע"מ
"ehש"כ . ע"ס כס% )6 3דרנגן 
  בסי' פני רסנרי סונירייקך 3טל  רוט%שפ קטר 7סמו%י")

 כש"פ  סריטכ"6 כת"ס3ר16רייס6
 IDnD פ"6 ]ונסעס"מ נע)סיי"מ ודבר ס"ל ורע  ונבון פ"5דוי
 . נטיל %  al'("D ד)כ"ע כ'ס"ס
 וטיל-מ פדך סרופיס 3מ%ופ"
 פסבייי'  ל-י %ע סס1 י'פולטופ
 ס%רמ ומי ר3רימ5 דילהרוסל'
 3סמר4  מממיר ופ"פ  ררנלןק"ס
 ופמפס כוסיל"פ  ריימחמת
 רס"ל כסוטיסוור

'1ffs,-3טל וס 
 יםוס"נ

 )סקי
 : ךימ' 3סו"ר

 משו ס0קרע 6מי ך0ממירי
  במ"כ וישי% מסרטל

 לססטלל  67ין מסעע )ג'נרל.)דנ0.
  וממריח מונס מפלס קווםלובט
 כנף ךפפש שכס שפיח 6חר6%

 נין 1)דכוח סידריס ג)ימקריכין
 דג"מ פסיפס ט" סתמזיןפגי

 י0פ*פ . סי"פ סל'  רשומלמו"ס
 חפ*פ סי60  רלי  סמיריןרלנו

 ומגחן טחריח nben .3יןרגד3וח
 5"ר ס" ממס סל %1"1 .דט03

 וץדס רשת ספוח )%ויו נטי 6יכ'
 ט1)ח מקריכ  סניפיר מטסיו %ו חמגו)יס כטין מיחסחפ)ח
 . )6 דמגחס מורס ד6חר )כ*ר0 גמי מסיע ימ,0 . ע"סמכס
 ש3ס גדו)0 מימס ךכ0חפ)) כ' ג' ס' מסם)0 פ"נ מלמכנס6ך
 כמקרית וסני תסור 1)רכריט . לסוף 6)6 קעג0 מימת יחפ)))6
 י.רס3"6 כח" רלייף סוכ . ד6סור סטרכיס  כין  סל חמיו6חר
 גט,- סמוסין ךחס)ח כ60 ט"3 כ' 7'כמגיי

 דסr?wn 6' סיום כ)
  ודין הורר וימר  רטמר חמיך זדם מייינ מ5' )6 ששקרתן

 61"כ . כט"6 וע"ס כקרכן 3וימיר פסול זל% מסיס ועי'סטר3יס
 קעגס עגמך יסמפ% מ% שכרי גדולן מגמע 0תפ% ג;כר0"ג
 סכ"כ 16 מסכרוצ שכ"כ  6ס ל"ע . למוס 57רין 1)ר06 :רצוח

 "5י"9 גים"יסשואנ"בפן:גיטי'מממ,נ)כי"יי
.: hwl 

  מקק  רסר5כ"ר  בכ"מ וט"ב 1' ס'  פספלס %"יגרמכ"ס
 כ' י"1 סי' יס6ג"6 7כק"6 וסג") . מוכס קכש0 כ3רבטכסיו

יעמיס

שודאי
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 7רבצלאלרהקאנמיטעשה

 3) )"ם ffb( . סטמים כמס לרמס סשסס 6ף6מם

 חשי
 ס6ימ כען blb סק5רס מסחס)ס %1 סתפ)ס יוסח 6)6 פטור )חס)ס

fD. ג) וקורץ ס"ס מסה"כ מחסך סטורין )קים סחפ)ס נגוכמ קכ"ס ס" נס6)סות 3סע6)ך פ' ס6)ם מעמק ותספר 
 S~h 3ק"0 מיינין יקיט פ"ר גוית כווגס כ)6 נדרכו n"po 1)6 5מד נירום כתיג ונתמיע העיזין עז וחפתם דכיתג'

 כובס כ)6 )סהפ)) לסור הפלס סי' ]לש" ע"ס לים שיךסלם
'YnhfDS1, נוחפ)ס ס"ד סרמ3"סכמקס י כלל נרבה להתפלל יכול אינו התפללשוראי חקיות 6טח חסולת 
 6כ) )יסטר 6"ג 6ך .מט"ו ולא דטי כדבור לאו דהרהור חננאל רבי פסק לב( יבנ מסוס )יכ6 . ע"ג דג"1 לרצוחוע'
  lnblo('c  נחרות כמ"טמתס)ח טרררו קרי דבעל והאי ק"ש בהרהור חובתו ידייצא . חס)וח סגי 3מתפ)) ושסק(3)
 . סמטגו )6 ו,ס טוכ76מגווג' ודומם יושב וה81 עוסקין כולו העולם כל יהא שלא היינו חץ ס' מתסיס ס"6 שמ"מומ"
 ד36י)וח 5טר 3ין )חלק ים161)י טבילה בלא טתפלל קרי בעל הביתא אבל בימיהן ודוקא נגד דסחמ טרזנם כחפלת61שכ
o~ah51"ט וכפס)5טר טוטאה טקבלין אין תורה דברי דקייל קבין ט' ובלא מסוס נס )"ם . ופדניס : 
 . כתפיס מיימן ט' נ,כיןיךש לטת דוקא פוסקק יש טיהו ריי פסק כך לתפלה ואפילו 6ך . פעעיס 3' כעפפ))נ"מ

 ,כ סס:17ה כ" 0061 כ' יצ"ט : ברכה עליו תבוא והטחמיר ראשון כד"ז. ססקל"מיסרסורי6יבש ס" ר6ס כממיס 3ה0וכ' לשון וחפוש . קבין ט' צריך לתפלה אבל צריך אין גן:מסרמ3'סוסר%"ז)6מסמע
 ו:ךס ט' לחס)) יסורסממנם bwh ס"ז ס"3 ס"3פ"ע
 ",,,,,, י,,,,,. 1 ,,,,,,, כססן יק 1ח'31ן כי יפי;ס"' תפלהושיני וגצנו '65 לשגם 5'י 3)13זכוך6

,,~,,-, 

  סטסירניפ.תעסררג"גננומרסויי'נםי'רל"ג:וסכרסםלסבטלפ5.  ויטא למשן נשוק hbh לוט טוכעס nliDT וכזפוס"י3קשס
 : 3חפיס )"0 נשלס דסכל ר~רקנ"6 וכדו' חספס ס' 'g"hu~ עי' כ5') סחפים נגוסת ורק . פ"ר לירוי כרי ימומ סרס  רפסןלמ"כ

שריך
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בצלאלריקאנמיטעשה8

 :hpll """" "'7 נן;' נזי:" ;"י'ן; עד י entn(s :ם affn ןן ציי ;:ך ן'); nDtD ,:"יןשצייר

 ססו6 טמ"ע ס) תפלס גגך דסומקגס דכיון מעמו מ' כפ' ימס כסחטו 57"6 ךוכחיס ס6 ובכיל ךיו"ס שמר 61מ'כ דכתגס)
 רממיס כספרת ליס 7י')יגן רחמים כחע הח"כ )חנית שיםלפסח
 )ענין ;י") ומ"ג . tt)DS(tלמט ברכות י"ח בשבת בסגחח התפלל אם וכן התפללככר טן ספסמ כ7ס מפייס)תמיר

 67יגו דמוסף מסד"כ .6:י)ס של אחת תפלות שתי לפניו היו . שבין של הזכיר ולא וכמט ו6ף . סממידכי,רוק7ס
 סחריס קוןס כמו"כ) ןרממיכ)) של ואח"כ טנחה של טתפלל טוסכן של ואחתמנחה ),ריקן 1)ר6ס תייר)סריגו
 : סוס מ) ת"ח כב)) סו6 טוסף להתחיל שצריך יהודה רבינו 6יכן.~עמרמוספין כ" מ5ו0ו ,מן סג'ע כ)6וסח7יר
  וכל"ו . 'ומגן כר' כס"ס פסקין שעות ו' דהיינו גדולה טנחה שיניע קורם הכפוריםביום מתמיד כסגסחט מ"ט גסמעס)6

 סכיך ל"ר סי' ספלה סל' היה  טוסף תפלת  קורם  המנחה  וטן  הגיע שאםושהצה ן6סחלסן לזריק'ומיכח0ו6קורס
 6י ו6ף וכ0כ כר"מ ספקור"מ אין ומיהו טומף קורם  הטנחה הפקע שיתפלל  צריך . כקורך נ."ם סי6 קילסתל6ו
 לסכמן ס6 ר"6 ע) פ)ינריו"ח שיתפלל מילי דהני ראייה אין  וסבאן כן  נוהגין  העולם זמן סוךס  כסססתיל כמוסףומגס
 6דס וספ)) ,SD כעסי'זמררן צרכיו לעשות לו שיש היבא היינו קודם הטנחה תפלת ptDDn 67'ט -7פסיט6עגחס
 כסו רסר5 וחיכי כו' סיוםכל להתפלל  וצרפי  בזמנה  המנחה תפלת להתפלל יוכל שלא סו6 . מגחת  זמן כ:סגיט)קגחס
 מלמין 61מ' טו%'  סל'תיני% לנשואז בגוו גדולה לסעודה לילך רוצה שהיה  כנון שניהם דטכ"פ נוססם סגיני דז0מסוס

 כין ורסיסי . טיס רכי'כסוי שצריך ]ישתכרן או מעויתו  אחר ימשוך שמא וטהיירא רס"ל כרידוי טל6 סי'סססמלת
 תסכיל b~tpn סימןנו)6כי לו יהיה אם אגל לסעודה שיכנס קורם טנחה להתפלל ס"ל וכן  סירס מסמירלסחוס
 מעט7מ פ"נ מייט כמיסעססר"מ לוטנה המנחה תפלת מוסף תפלת אחר להתפלל n1YW כדין סכ6 6כ) כרקס)התחי)
 וכרי כס"ס סמ,כיר דסיכ6'וס'כ . המנחה ואחר טוסף  בסרר יתפלל חלא  להקדים לי  אין זמן  טסגיע קנס ככוסףסתחע
 רני' ריו"מ דברי קונסר"6 לו סותר דרשות קמנה מעודה רהשתא נותן דעת ובן דגם די") ג") 6מגס .נוגחם
 וסלי . עכ"ל כרש דס)כח6ספסר טנחה זמן רהגיע אע"ג מגהה שיתפלל קודם לעשות כגון כדין ספסמ כהמיטךכמחחי)
 דככרכוס כן מדמע )6 ר"מ מוכרי ראמרו דהא אוסרים ויש המוסף תפלת שכן כ"ל גדולה ספסר  סחיט' rrht ססמידשג6כ7
 סתסמ דספק כפ)וגח6 7כ"6 אבל ביחיד דוקא מוספין של ואה"ב מוחה של טתפלל ריל, ג"כ וגסתי ססגוידלנולך
 גס 1ס)") ליו"מ קנס ר"6 סו,כר והתפלל עבר אם עלמא ולכולא . יטעו שמא בצבור לא כססחמע רגם '") וכן .סכי

  סווכר 7טיקר י") 6ך וס טעם של ולהתפלל לחזור צריך ואין . יצא קורם מומפין של זוזן  ססגיט 6מר מוסף)כתפ))
 נס6  סמיהן ע) )לסלוגי ר"6 הבדיל ולא בראשונה להבדיל דמי ולא . שני' מוספין 0ן)סו )ספס'ק  6ין למימיהר
 ג%  נקיט ו~כ כ"ס קר6 נספק התשלומין תפלת שיקדים כדאי אינו  דהתם בשנייה  מומך ונשספה  כין סמים?כרכיל
 כסיג וט) סחר)) כספק דכויו תפלו; אבל . זטנה שהיא חובה להפלת זטנה עכר שככר . רכינו כדברי כמנ"ר יי6זדם
lorספר"מ כיון )6 . היום כל סוספין ישל הוא  ומניה שעה בל  הטוספין יפסיק סל6 כרי רנני כריטכד : 

 סגדפס כפי . כו' רישו פ" יפץ יצא שחרית לשל הקדימה דאפילו טשמע התוספתא וטן . ורקס ויכול כיט)ס וכן0ט)סו
  ועוצן ששן סגנון ע נתגיס טשקרב נק הטזספין תפלת הטתפלל בתוספתא דקתני ססמח OTJ זמערס )ס16)"7
 סו5 כן 5"ס סי' חספס 0' 60"1 . יצא שחר של חפיר ;רב שלא  בין שהר של תטיל הדס  ילך לן דטכ"פ כיוןריסס
 סחפ)) מככר סג,כר מחגו כרכס קטנה סעודה אסר ברוך רבינו רק קטנה סעורה לאכול מטלס נ,כו0 )?י0.ק ראויכז0 נקמלי אפי'  פוסק ר5רי 50 רי בשם יחויה רבינו  טתיר קטנה מנחה  אחר ואף וריקנן קים סיסס6 רקלריביך
 רסקי ספין מוכחו כסטר ספקני חופה כגון גדולה סעורה ופטיש , ואילך קטנה מטנחה סרי חפ)חו כסיפסיק 6כ) .סהךיר
  להוסיף רסס סיעו  כסס לסו0יף וטתפלל . יחד  אובלין ארם בגי  ה-בה או טילה  וברוץ רלית6 כמקן סספלל  מכנרמס
 6ס 6כל ר"מ כרפי'  נסמידין אע"פ  הים על קייש  ואומר שבה  בערב שבת של אים )ר6ט למזור ילטרך ר5מ"כרמי
 טסם rh רסוס כמיקס סספלל בט"ש טצוה  צורך לו יש אם נמי ובן . תשבה לא  שעריין סלינו סמצכף סיגנוור ר6ויולכן
 7וק6 גמי וכן תפלחו 6מ גומר לא אם יין לו יהיה שלא בו וכיוצא למול ]תנוק[  שון דכטיפסית כיש"י וכן .סמר
Dith1נס  כמזקט טחס סמתמע בטלאכה אך יום מבעור ומבדיל מתפלל בביתו  יבדיל  מכבר סמק)ת סרי )ר5ס% 
 כחזקם סססיל 05 6כל לסחפלל  הסוטפין. חפלת  קורם לאבול  וסותר . הערב ער אסה- דמי לסיכוך  רעיל כמתן6מר
 ט' ססחסל) P~tb גומר  רסוח fffp אבל עשרה  שסנה וריקא רשות  ערבית ותפלת מסבילת יטבי י0ס%)דעטיך
 סר6סון iD1h )סבין ויוריך . טןט בתוספת פירש רשות ראטר והאי . חובה בברכותיה )סססיק ר16י  6ין  ולכן כי'5לקיגו
 רצוח נפקח מתעכס סחפ)) ד6ס אבל עוברת טצוה עבור יבטלה אלא רשות  נקרא מלא  נסו"פ ועי' . מחדיר ממלחמסוס
 מ5י )סקחע 6ף כגומר 6ירי6 מ6י ליה דצלי דהיכא כתב אלפס ורב . בחנם לבטלה אין )ס6ו) )עגין מ"ח קם"גסי'

 )כ6ר וסג") . 7מוכס 6ימת6 חובה רשות דאמר סאן ואפילו חובה sy'1 שוויה כבר דיגו כו' סירבת מפנינכסם"
 כלל סר5'ס  נססו' טסמ"ס  רכריו יישוויה עלמא נהוג והאידנא . איכא מצוה הא דליכא הוא )סכרי) וק"ן : גבון 51ריךכחפ)ס
  0נוספ)לין כ15סן טכ' ט' סי' י' : חובה  עלייתו 1ל"ל דמיכת טטות . כו'נר6סוג0
 ן6ף דף) דמגהס תפ)וחכ( ויתפלל  יחסר התפלל דספק יוחנו כר' ת"ג בעל פסק )יז( ין כתי' l(1hDn כו' כסטז')סכרי)
 ~עס6 ג7ו)ס מנחסכמתפ)) ודאי אם טיחו . כולו היום כל אדם שיתפלל ולואי וכ" . 7כ"ח ריס ככרכ1מסרסנ"6
 7יטמקוס 6ף '65כס ככר7גךנס ו עוד יתפלל לאהתפלל ר"פ יו"ט כג:עךג' ססס'נכמס
 לל5ס  ס)6 3סוי6 סי' 067)ומר ונזכר בהמלה עוטך היה דאמר כשטואל לן קייטא מדץ סככות טטס מ) ס' 016חס"ם
 מרירך וגרע י65 )6 מוכחו יריכס פירש )יח( ברכה באמצע אפילו פוסק התפלל  שבבר ססלומין מפלס לסקריםדלין
 ג") מ"מ טחס כ)6 מספ))16 דוקא היינו פוסק דאמר רהאי הנגאל רבינו בשם ריא"ז . ע"ס קודם ד70יר מכוס)חוכם
 חסו וי") . ע"ס )6גחרדי65 אלא חובה לשם התפלל לא ועתה שהתפללששכח מוכח גמי ורכינו סרסכ"6ומכנרי

 סיכך  יספלללמוכס 06ל6ימלוכי רקיימא רשאי שהוא  אחר כרר או נרבה  בך  אחרוהביא ספלס קורס  )מכו)דכמייעיwe 8 6י)1 7וד6י r"h'1oכזונח שהר של תסיד שהקריב אטי דהוה סירי מסייםלרשות : כס)נוס7)6

 יוי יל5 כככר כיל לסספלללי' ריש מהריס קורם נסנססטלל

 ,,,;' י :ש :%: 4:1שג ;1;ו;:נב(םיןטמ:שש:ב
 ,;4'י
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 כמחוזר: מפסק )"ח )חוור 6ף ד%נ6 די"ד ככרכות יונס סר' כ"כ . קים כדין ם6'טיבש ק6"5 6ף ומ"ג . הפסק )"מ מחספסו הוסק זטכ"פ זכיון וע"כ דסו0: גריי נו"ס י6 כס" ועמים . גטן כג") מקלושתזמחמ)ס
 למסקכר כ' ג"ד סי' הכרווח ס"נ 0ר6"ם . מספ") iTD תם) כנבנ מקוס ס) מכחו דסו6 כס)) פוסק שגו ק"ת נ6מ5עמפוסק

 . hsnl hnov r"D כחוכו מוכנע 6100 מעי תסור דמען כגמ' 0ו,כר 0)6 טטס רמ"ס וחג') . ע"ס 0)) גומר מסיחיה3ימיס
 ססו,כל גיסם פרסומי מסוס1)6

 67י מה, דכר"ח דחג36כטי6
 6'טמס"ט

~pDW 
 (tn(pp ס")

 מסע 7ס)) 51") . מגיוסנס
 דק"ס מ3רכוח כמקוס כ3חעתר
 סמקוס סכת ים סם דגם6ף

 ועי' ממרוס ס3מ )קר6ר,מרס זססוקי כח' ג"6 סי'~סעור
 . )'[ סי 37לגוח פ"סנמגרו"ט
 7דעו פסק תפ"ח ס"631"ח
 ,ס נס" רכיט ד' מחלכס"ס
 חג זף נ3רטמ כשססוחמגו%

 : כ"6ודף
 עי' . סעסק0 0וי גס כס *כ

 מלסיטרי h')o סק"ז ר"1ס"
 ט' )עסות 0מ015 ע) לכירךנקט
 וגתטכ3 סעס )ש כי17 ע)ת10)6
 )לכ הימיל ס6י)ח מכדייותר
 ורכלך )חוור שיך כידווערתם

 )"מ 7סויקס כס3וס6טולסס
 מועעמ )"ס מרוכס לסרלפסקס
 מדמע געי לכווצך ימשך .ע"ת

 ך6)"כ 0פסקס )"ח7סחיקס
 6107 ולרכו )קדוס0סתיקחו
 6ף )רכ ח)מיד מלהזח מכדניוחל
 חסיך 0פסק0 כעו)ס שגו6י

 נ70י6 שגס מ") ס!חקדמי)
 דוקק ד0ססקס 60 ה)611מ6י
 p~DS1 . כעוגס ס0ו6מחטת

 מ0סי3אי ס3י6 ו' כא'דסס%'6
 קיוסס וסמם דמתפ)) נוס)קט
 וסכרן כטהס שיומטימחוק
 ר6מ ד63יגו 3ר"ס מר~ל"6סט")
 oDDn כטוש שמע ל"מ)עטמ
 פסס") וס") . D"D לכעס6"ר

 3)6"0 עגמו יכרי )יחר)ריטט

 כשגס סרט גכ0*נ גס 6יד6ס"
 כקמר סימס3 067 6ף 6'ונס
 תעגין כטוגס סומט 0ויקיהמס
 wh מ"מ כטהס )"חספסקס

 . בפסק סח )חוז ס%קס גס60
 סחיקס 3ין )מלק 5רךוט"ב
 )6כי)0 16 )מלוס כרכססגין
 ועי' . חפ)ס כ6מ5ט סחיהם)נין

vff~J  מק5"3 ונס" נ' p~e כס יטק3 וטסועוח ק"7 ס1'
 : ג' ס"קכמנ"ך

 וני6"ס . הס"ס ס"ת סהוס' כ"כ . גו' מוריס 6חר סמםכא
 )מחר חייב 6יט קחו 6"מ דמפרס ד6פסר כ' י"1 ס"סם
 מפסק ס") )חוור הייכ 67יט כיון כת3 ו0ו6 כו' מוילחל05
 ספסק )"מ ךכ0"נ )כ16ר0 וסג") . D~D כסחו,ר תסיסכ5%ס
 3סמע וכן 6ונע מסחקין מוטס מ!ךיס כקמר 6יח6 7)שגי3כלטח
 ותגי hnitD מעח6 67מר 60 )"ק מגוגכן ק"ו htm~n ופלכיכעע
 ,סוקס דפסוק6 מסרט ור"מ ונמזג . פסולם פסוקיו 67מר 60)0

 מי,וקה'
 ריו ,1;

 ק: 'יל
pnh1pt; ,ג'ו, "זי ;" מ' לי 

 כהפקחו נפסק סו' כ' דפעס ג'מ6 3מודיס וק הפסוק )כפיק6*5

r)"Dilט: ים) סגט)0 משי 6י 
or)סכ)וע ופתוס . ("61פ r~r) 
 כס! ךמהירין 603 פ"נ סי'שכ"י
 0רנ,כ": הנודבק כיון וגרי1כוכיח
 ).חסר )ש"כ וטכ.ט גרףו0ר6"ס

 610 כת"כ ספלי דוכוכיחגס
 6ין כ), כלט ד)6 נכיון61פ"ג
 י"ג  ועל . ע"; עזיו כח"גן'ן
 כלע 7)6 0יג6 רק )"סדוס
 ספוט 6)6 ד3)ע 7טן 6כ)כ))

 מס ט"מ כנס"כ ס"סכסגע)0
 ונסרה . שדי כס )ית07סת6
 הוצ' עי' )כ6; כ6 חךסוהדסגיס 7מ0גי ספסר מרס כס)כגתתות
 . בתורס S~D 0"7 )' 7'פסחים
 )רג6 קד6 סק"כ פ"1 ס"וכס"א
 : ושגיחנס) גמי דמסתפק ק") סי'r~h ומטתי . ע"ס 7,כוכיתכמיהל
 כו' ח,י דג3ר6 0יכ6 36)נבג

 67ל'1"ח 606 ע"כ ר)"7כר"ת מדפרכ" );יצתו )0ק'וקין
 ינ6 כענת 3ט' חקינות ט'סמע

 י0ו5דק כן ר"ה מכוסמך6ריו"ח
 כדי Oh 000 וכמני)סנס))
 )ש"ס 1)מ0 . ךלכי' ס6 דידי'ho שכגי )ר6; חוור כוט 6ה)גמור
 )ר3,' ריוח גין פ)וגח6)סגו"
 מיירי 7רס3"י )קג1'י מ5י60

 מ"ג 0ו6"ס י)מ"ס . חוי3נכר6 מיילי וריו"ח חוי ד)36גכר6
 מקצי 0סר שמו גר06ד3לטת
 סס כר"מ מופרכיגןמכרחו
 167) 6נ0ו )ר' מד6ריו"ח%ריו'מ
 סטית 6ם 0מעתפוחכמט16ס
 ומחון )ר6ס ח,ור טקס כגמורכדי
 ס"ס )6 )לידי )" קיימייסכי
 . )ר6ס מ,ור )ך דס3יל6)דירך
 )מפסיק ד6'5 זס") 7)יי1"מ01תג1
 דם") )דירך 6כ) )ר6ס )חגר6"5
 )ר6; חוור ריפוי סמקוס"ין
 0סר כלכיח 00"0 ימותי6 גס"ר יוצמת י") 61"ג .ת"ס
 גימ' 60 )סטי' וסוקרךמק51י
 ים 63מק b:pcnlt . דר3י'60

 , )ך6ס הפר )ויקח 7גס חוי )6 נגנל6 שויוי %וסנ"ימוקמי

 סיס פ' כירוס' סכחכ י"3 16ח ס0ס סרן 0רועיס (blD'וראינה
 כוט )קרוח כפי )סיטור מיטרפות סלוח 6י מיכסיריל6

 )ך ד6.; מ5טרפ~ח דפין )סו 7ססיט6 י") 7ססמיטווספוסוףס
 י0י 671י 0ססיוח יוטרפו ו6ס מעמיס 0ר3ס יססס ס)6שי6
 )0ירוק' מיגעי 6יך 67"כ מטן וזיגי . טלו ט)ס )גמורכדי

 שמיר לטסוג":ת)ויןומ.%3נמ:ק::קיפסיק הפליק 0ו6 כך סירוס' אסון וכלת . מסירוסן ימגר גחמכסוכי
 מועטות כספסליה 6כ) סריס )גמור 7כ7י מרוכלם כ0פסקית6)6
 )ך ד6ין )ומד )"ס י0ירוס' כגמגם וט) . מצטלפות דייןפמוט
h~p6(יס00 ס . aeDDt 77)6 7יד~ס' ככט' 5"ג סי מפלגי כי 

~h'wlth33כ)י : 
6נ)

 לה דמוקי ואיכא . תקנום תפידע כנגד תפלותלן
 : נדבה טוספין תפלת טתפללין דאץ מוסףבתפלת
 שירא אדם בשלום שואל באמצע יהורה כר' קיי"לירט

 לו ולהקדים לכבדו שראוי לאדם ומשיב יהרגנופן
 הכבוד מפני שואל ובפרקים פסוק באטצע ואפי'שלום
 ברכה בין הפרקים כי1 הן ואלו . אדם לכל שלוםומשיב
 אם לוה" שסע בין לשמע שנייה נין לשנייהראשונה
VDWויציב לאמת ויאט; בין . לויאמר שטע אם והה בע 
 פסקו . אמת אלהים וה' דכתיב ברכה כאמצעדינו
 ספני כמשיב ה"ה וברכו קדושה או קדיש דענייתהתוס'
 אינו לתפלה נאולח וצץ הפרק כאמצע ופוסקהכבוד
 ולענות פלא בעושה להמתין טוב לפיכך כללמפסיק
 שוחה למודים מגיע וש"צ לבדו והמתפלל . הצבורעם
 בסוף אבל ברכה באמצע ודוקא טורים יאסר ולאעמו
 שהיהיר וביטים , הברכה בשביל כפורע דנראה לאנרבה
 באטצע ולא לפרק פרק בין פוסק ההלל בהןגומר
 ההלל את בהן טמר יחיד שאין ק"ש כדין שאינו)יט(
 כך . לא כברבה אבל קורא ברכה בלא לקרות רצהאס
 ור"ת ועיקר אלפס רבפסק

 חו"
 לספר שאסור וטקום

 : אסור קודש בלשוןאפ"
 לפסוק ינול איט ברכו או קדושה ושסע טתפללב

 פסק כך . כעונה דשוטע טעט ישתוק אלאולענות
 כעונה אי )כ( אומרים היו יצחק ורבינו ר"ת אבל ז"לרש"י
 : המנהג ונדול יל כרשיי תעם נהנו ומ"מ הפסקההוי
 טורים אחר שחזר )כא( ר"ה שראה יצחק רבינו אטרנבדל

 ובכל כלל איתו מחיירין אין אסר לא שאםבדבר
 חוץ זסתמלל הזור נטי ש"צ וטתפלל הוזר שיחידסקזם

 ועוד צבור טורח ספני במוסף וכן ר"ח שלטשחרית
 יצחק ור' ח"ג בעל לדברי לפניו המנחה תפלתשהרי
 : הוזר תשובה ימי נ" זכרינו אמר לא דאםאומר
 לבשל מים רביעית מהני דלא יהורה רביני פסקבנב

 של כשהן יהודה ורבינו רשיי ופי . ועביטגרף
 לריערחק וצריך , לן מספקא עץ ובשל )כב(חרס

 נעול דוערנ%לין ומצואת הדרך מן הכא הטורטצואת
 : סרוחים ומים טרוחה טנבילה להתרחק צריך וכןשלהן
 מחטת נרכה באמצע הפוסק רכל טקוצי השר פסקכנב

 מורו כ"ע המטונפא במבואות שהויך כנוןריח
 אבל )כנ( לראש תחר כולה את לגמור בדי שההשאם
 שעות בט' תקיעות ט' ששסע כגון חזי דגבראהיבא
 פסק אלפס הנב . שפסק במקום אלא חוזר אינוביום

 חוזר כולה את לנטור כדי שהה אם לחודדבתפלה
 חוזר אינו וטגילה והלל ותקיעות בק"ש אבללראש

 צריך : שפסק לטקוםאלא
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 ערום ססס )פני )עטד -לסור יי") וכן כגלוי ממיס ממס טע וכר נייו" נרק . יריך 7)6 )וקח זשס 6ססר . מ ס"ס l'1DID לוןס'

 כסי' כחכי כ) פ' כסכם מפורסם וכלבים חזירים וצואת אדם משצאת לההרחק צריך כבר כמכויר מריח איכלסעד
 ו)6 יכמע י6 נסרו ע) כמוג סם ומשאת התול וטשאת ויךוז לשכן נוע אם וכדמכרי' ע"3 יו"דככרטס

lp1QO
 'ף . ע"קס"ס - :

 סטס' טפמ"ס וסג") . ע"ס ט' דטי עוברת כצואה חזיר ופי עיניו כםלח5 לפניו הריח ושסול טעם מס)טסססכי6 ודרסני שכלח ממקום אפות ד' להרחיק צריך לו
 זעכי דסק"1 מ' ד' הס ניועץ סי כנגד לקרות ומותר אמותיו ד' המך לשקת ואסור 4 כיומל סכם דסחמ מסוסבקנס
 דמועו כמקנס גס)לסור

 איןז
 6)6 ד16רייח6גמום וצ ד' להרחיק

 עור מתופין סמן כחפי)ין ח6מר רגלים מי ספק אסור באשפה מוהר בבית צואה וספק לא כסלועו ShtnJho ס6פ"שגק

 צ))ע6 61"כ ע"ק. שרישומן זטן כל ח"א שמטפחין כלוטן רנלים ומי אסורה כגל 6ך . _n~pln יוסרגיוס
 0פ)1

 עס6

ס"
 1 , וקורא מים לתוכן נותן דוימיקיגלים רמיתי :ע"ןה") עיגפן'. מטעם

1"י:: נוס"חשי,9העסר ק
 וו:ן,ן:~

 %"יבופן:נ; ג ,5ןל י4"י,""'ן,ינ ים: :ו;י::י;
 ";ו"י71.%: י'ון', סמש511ענסש;2:גע .כ4"ינ;2:י:ע

htoo7hS~ 16 ז%55:ע:ק ר5ש1)6  ר5"כ לא בירו ן' שרי עראי הכסא ס)נכיח; an1n1qeee*wet

 יע; : '7'ינצ
 כמצ 'כגסד)6 בלילח ו%שן מיוםהות ממן 6ס ו6ק 3?1 תטרסעככר

 ד6סרוסו וט6 כס )יכנס עס5ריך שיהא צריך או כליין שהוא סכלי דווא וטניחן טפח כדצן זי.ניח כען ססק' מ5ס16

 יי6 רע דמריח יי . )"ו ס" עי' הכסא ניח סדין הפוך עראי הכסא נמנבית סני ם רם" D")O nPg1זמ5ס

וחלן)כיח אסלש ע מחיצה ולס"ה טלין שכף יז נא ז6ף כטץס'דעת זון" כסוח ושט דו'-' עכלי כ4 יתיקיי1 עוכשוכס.וג מפז6יט

 הגג") , ע"ס ו'6 )ריכמיק )"5 קק אחד בטלית ישנים שהיו ושנים . בעלמא בכיסי )יימרק סנים מקח ממויג

 'גה,',(ק.ן שביום 4:ו,:%עלנןק: 4גנש יר' פנק (1ippln"ן"י
e)tnnoSuי::המ מספייר צצ%נצצרצ1 בת יבנ"ת :ן גע%נגבבנועגעיבךג 22צ5י7%נ 

סוכך
IOprD  יציגים מ9" נסיג יייה  ליי  08 י יסח שעיי  ניו  ייי שיש  'י שידי משיש ייח  
 *0קק יי6 ייייכ סיכם כ% מייגמ'יי,וס6סי שצח סי הי l~Pny " טייס יע" יין סכים ,ייס  4יגבם

 נש11~4--ששששש
"1

 :."1 1~שע:,ויי:ז
 :נוי,ן;;;יי;ו

 ;,.','"יייייו
1  י',ןק 

 ז6מר קם מרכל )קמץ כקרו5ס 6ף קס"ג דקיי 671י ד)ךיג6 ירכיו כל6 )כס'ג כחסילון )יכגס מותר  ו)סר6"ק כ' יק"טוכס
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 11ןברלרתקאנמימעשה

 ע"ס סף ככ"י סונט וכן 6למ*ח (og פל כטבוע,[ מ))מ%ממלין סף ט3י)ס ףום )כסס כל כין 61טטחיגס1 חמסין WWh 4)ס"ס
 לע כרים כרממ)קיגן )ק"ל לימוד 3ין )מ3ק 6ססר וס" .ע"מ יסתפקו ושך . וכסס"נ י"ס 3ר' 1ע"ט )מעטס סקסו)6גגירן

 ככ"ד דגם מסלע ומרכיט . כ"ד[ ס" )טץ) לגני זכיננרכוח דיס6)פס יע"ק משו . 5"רו גגT~W 7 ח5ס-למק 6יי1דאם כמכו% ומון )065 מ5י י3ק"ס otan עינך )ו כקין ךחכל" : )דיגי 3וסרי0וס'
 עO15D 0 ניסוין 6יןסכק7וטס סערוס 06 ר61ס )כודם")

 : סעגייגיט )"ר 61ו)י . )ס')טטו0 הלכך יש לקרות דאסור אלפס רב פסק הערוה את ננד טפתו מ54ח 1)"מלסור
 . ססס עד היכהו 1' שט1בן כנגד בטליתו חוצץ לחוץ רוצה אינו em לחוין צריך 6ץ1 ו6ס )ומר סייך 6יך1%15
 כ0וס' דכ"נ כמניקלעמ"ס אסור שונע לכ"ע מותר הערוה את רואה עקיבו . צוארו 51") . 0)י6 כר15גו 6טו כו'רולס
 כפכו הס כעי ד' מר"מ ור6"ס בטקום בלילה כנגדו צואה היתה 1 בידו יגיע שטא נזירה : CPSh~1 ויגו )רכינו כלירךד)6
 וכ"ג כס' דסגי תם 1' כעמו עכשיו לראיתה יכול שאינו אע"פ ניוט לראותה שיכול סכ" כ"כ . ספסט 17ק6 י"6כ2ה

 . ס"ס רכפרוע 3ספסוק ססמיכו והצריך , בירושלמי אמר והכי אסור לילה שהפא טחמת 3ס"ם וסר6סוגיסמסחוס'
 317 37עי סטעס י") וו' 7ו' 601 אם אבל . תועבה תפלתו התפלל ואט יתפלל אל לנקבץ סכיך סם יוסף וככרכי .ט"ו

 רוכ ס0ס סגי 4 ומחו))ץס והרק ! תפלה תפליש פרסה עד עצמו לעמור יכול לרסוקי ס") כ)6 7"5"מסרמ"ע
 כעין  ו' 7מיגכי מנ6 כטי' 16 היה אם בכסותו טבליעו אלא הטלך לפני ברק בתפלתו כ)6 דסוSl~cnt 6 מוש6ועהי'
Si~noד6וכ)יס שירוף ימ"ח יכרטס זורקו דעתה[ אנינא ואי באפרקסות1 טנליעו נאה טליתך 6ין קרוס נ,חגכ ך6ין 
 סנר0ס וססץכו , וירק יגן וחטתעטש רוק סלא כשפיו להתפלל ואסור . לאחוריו ו)ג6ורס . עכ"ד סורסססכיגס
 3רמכ"ס 6ך . וכפרוע )ס0סוק לרלזעטש ניקש ומהפלל הרוח שיכלה ער ממתין בתפלתו ע"ג סיס כעקוס 3מתפ)))ככריו
 כגד"ו פסק 7' ס' 07ס)ס פ"מ שיכלה עד וטטתין ומתעטש אסות ד' לאחוריו טהלך מגעם ]פי' סורס ססכע'ד4ן
 מכ"מ וכמ"ע רו3 כס0ס יסגי נקביםחלולים יצרתנונקבים עולם של רבונו ואומר הרוח ע"1 )כיס ort:on ג'וןדע"1

 וכפרק ככו13 נוכו מנכיו מסוס וכלימה חרפה ובלימתי חרפתי לפניך וידוע גלוי חלולים 'מ,ור טכיג'[ סיווגתגסח)קס
 דקריך מסק מ' ס' ד3רכו0 ס' : וטתפלל במותנו ותולעה רמה בחיינו וכמגרל 5"1 נס"ס 51"ע)סחך))
 6ין וע"כ . פס ס6כ4ז' צריךלחזור כטקומו ומצאצואה המתפלל לן קיימא כשק כ' סי'כ"1 ח6'ח סלמסוכחמךח
 : סעגייגיס)דט0 דוקא אומרים יש )כח( מיהו טהור בטקוםולהתפלל סכ6ס נטוס מטוס סו6כמסט
 61"ז ר61יס 6ם ממן3בר[ להיות רניל המקום שאותו כנין התפלה בתחילת שפשע כסרס ס0וס' דמ"ס וכ'נעכירס

 כין וממק ומטסט .כו' להזור חייב אינו לא ואי כפשיעה דהוי טינופת שם סנ~וס )מסות 7כ6פסר )'7'
 )"מ יכסו וכרכו )קזוסס דמון זז אינו בנגדו רגלים מי ומצא הטתפלל אבל ולה,זפלל סייע מסנכ"ע )"מ סמנילסכ)6

 )r~no 6 טירוף וגן 61"1רוען כנגד אלא תורה אסרה דלא תפלח מסיים אלא מטקוטו כסגי געסיס 1סמ15סכססע3ירס
 . סימון 7מ5רפן מסמקעפ" ! טמקומו יעז לא דאתחיל והיכא בלבדעמוד כמגעלו 6כ) )פרךיס,מגיס
 מסר6"ס ג"ס סי' כסעורודב שבקדושה דבר לקרות דאסור אמיץ הר"א כתב כ2ן ותנו,ןסוי pSn)rthrnhכעסייס
א יעים מס ומי . ע"סמסכג"ע  

 קול בשסועת

-vw 

 מעד סנ"י וכבס"ס מלרפןיייס"ז הפרו להל לעשות ועת אשה של
 רסיס מסרסכ"6 כ' וספר"ממדמון שטועת טלשמוע נזחרין אנו אין )כו( הלכך תירתך כסנה כקירע ס6ורג פ')סילוס'
 סקריך וכרר r~hr 7רי6ין)פרוף ליבטית שדרכו טפח חיינו ערוה באשה וטפח הנשים שיר ד)"7 וקמר קריעס 'ריי'65
 )פקפק ע"נ סי' יעקנכמסכגו0 ערוה באשה שער ראסרו והא . אשתו שהיא ואע"פ עכירס גופם 07מן ג,ו)ס)נו5ס

 מרבעו וסרי . ע"ת ,סנסין יום בכל דטעשים לא לקרות אבל בה להסתכל היינו כא"ע ופ" מכירם ע3רסכ6סו6
 מוגקךססו 067י6 דנ0פ)ססיע ערוה באשה טפח דאף ושטא , ר"ת בשם טוביה רבינו . ט"ס Slns וס כבגד קרע6י4 ס" כע"י וטוסט .ס"טת6)סמ"י פ" כך חבתולות שער כנגר מלקרות נזהרין אנו שאין ענירס 11 נקריער4 67יןמסוס
 )6 הכקזוסס כ"י כ"י03וך באשה טפח וכן שכתב הקצר המצות מספר וכנם ה"פ )עסיס וסעמרס סמ5וסויסו

 iDP )ילוף )"מ מ" נפחות יס6 טסנה פניו שיחזור ער יקרא שלא מנולה היא אם ערוה רומקוס מ"ג וכ"כ . 6מ30עסייס
oht5Xסעכירס גורס כסוכו yewo ככ"ג נמגעס ך6מרי' נ" וכדמון הראב'ר וכתב . הרחקה בלא שרי פניו כשטחזיר 
 סמ'ס טס שלכורי ד3טיכיון הרהור משום לאחרים ודוקא שבה צנוע בטקום דרוקא ונק6נ0 . מסננ"ט מטוס נ,ס61ין
 מסגי 6רט6 16רח )6ו מ"53יל לה וקוצה יושבת האשה קיטל דהא לא לעצמה אבל סרענ"ס מ) חמס 5"ע ס"6רי
O~Dךמ6י ף) ומ"ג . ס"ס קטןטירוף ! ערומההלתה 6ין סי' סמ,כח מקשורי 
 כ"י כמוך מוגקדטהויי)פ" פעם טתפללין שאין ר"ת בשם יהודה רבינו כתב כין סענ) מן )6 וגסכיס נעחוחמכינין
 ~,ימון כימר סיסיו ממס כזךנעי יש כן תפלה שמעו שלא ששה יש אא"כאחרת מסגי וכס"כ מעריס 561")ט'
 מטוס 6)6 מונקןס0י יפיגונ" ער תיבות ו' שיש )כז( להן ואסמכתא סופרים בטסכת )6 כר"ג וסרי . מסככ"עססהמ
 י") מי' 3כ5יל 6רע6 )4רמ7)16 אומר נכבי ור' . כו' פרעות בפרוע זה בטקרא השט געסיח 3ו סגטסי0 סמכירסת"י

 נ6נו5מ רס"ן 16 61"1יכרו6ין וכנט אחד ענור אפילו להתפלל נוהנים שרבים . ע"י ומגסוס גסכיסר,מ5ו0
 : 6רע6 16רמסני : אחאי דרבבשאלתות גח"ט סירנס' כסווגם די")וסג")
 . ג15ר שקי ט' גסכח קומר כ2מ( וה'ט ספסרת אינה פרזל של טחיצת דאפי קיי*5 כלק מסלמכ"ן ס"מ סי' כיור1רמכ"י

 סניף כירוס' טסנק"ע לעשרה כהצטרף אבל ברכו או קדושתלענות כמלס כמהסן )0פסדכטסעכ'רס
 שקי כסכם )ומר סמ~0ר מסרמ"מ צולין כיצד בק' כדאמר הבהכנ"ס תוך שיהא עד נסס נתפס רמ5ס 7סמפןגווען
 גרם ו)6 כו' גהרתי ס)6 בד ביביהן שמש יש אם זה אח זח רואין אם ולזמן )כח( וכקורע מסככ"ע חסיכג[)

 קסךרו כו' סיום סח5י)גי מירר ! ז"ל יביא בשם חתנים ברכת לברך אף טצטרף ספעעס ע) מ) דסענירסכסבת
 וסק"ע יום כב) )קמרומכמיס ה"מ בשבה צרכיו לתבוע לאדם אסיר הא.רקיי"לכיש . ס"ס מסנכ"ע )"ס כממסן1)6
 ש4 מעריס ot)c)l כמגמשוכ"כ

 יכו)כ) ס)6 מטעט סס דלקסשכ אכל ויתפלל סעצטו תחינה או תפלה 'neP שלא
 מד שקי נכי 6כ)נספדנו קשרים פרקאלו בירושלטי כראסר" סותר תפלח סופם סטכירס סס ג0סס זג"כוכס'כ
 יוס כג) )טומרו מחייכו מיט' אמרהי דלא לאו ואי וכו' אבינו רעיה לטיסר סחו מטוס מטוס 3י' 6יח ממפןע)

 . ע"ס נטכח גס סיקורוסי בשבת אומר )כט( הלכך י"ח כל לצלוע נמן ה" רבק ש"י ד)6 6ף גט3ירססכ6ס
 כסרנממ7ככרכות מטממימרכיגואחר'' גטטי0 כו סגעכי0סטנירס
 צוח" 3תר 7רנ6 6יח5הי"ו דמי גו"ר ועכ"פ .סמ)וס
כו

 גק
36 שיןי

ש
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 !)קומרו
 כל . כו' כובס כלמלט הסיקל

 וסייכ נקק)חו סססק7חסינ
 ריק6גטי מסרינו כפסקיככ"כ
 גח3 )6 ך0ריק6גטי סחירותמס
hib. כרכס כלנוגע דפוסק 
 ךמוד0 6פ:ר ו)סהפ))ו)ה,יר
 רכינו דמ)כון וס:") . טיס67'!
 רשוי מסמס ו6ט))6 )הוהן7מי
 ס"ס מעטי כעקמיכליחס
 כנסוס יגו ונומעטק"ת[

 דוס וסיכם החר סכרכם537מ)ע
 כרכס כין כגון הוזר חיגוככמ
 ק'ד סי' ש"ע ]עי')כרכס

 חתל בגו כ,ס גסונ6מלהיס[
 : t~ho )תמירת וקוסוקין
 נסכת חון לחס "ת"קלא

 דכרכוח פ"נ שרק"ם .כו'
 יכג,כר מפגע נו0ן6"ס ;' י"גסי'

 כ6נו)ע פוסק כרכותכ;6ך
3ךגס

~"h?;t 
 )מלק 7נלן כ'

 ך'"ל מכרטס חין 1נ!רכיגו .ט"ס
 נקיט מס6מ)טית רחסיג0ד3דכס
 7וק5 6ס I~DIQ:l' . )6עךוס"ס

 מס6מ)טוח כרכות ס5ךכלקומר
 סכרכס ינומר סו6כסדרן
 5ס סי6 )ירוף דכתמהנוח
 הפנס י"ח ויק הסמ"ר כ)גמר

 סי' ]עי' כסנאט סכת ס)כשיידיר
 6יע יסכת, 6פ מ"ג[לס"מ
 ) כססתם 6כג . 0;נ!"טטמך
 כיון טר"מ כשסיוגו 0ג"ר5מר
 )עטלף ,1 כרכס ג'תגס )6דתו

 כמכופר ועי' וכסדרן)כמ"ע
 nitsinh כת71"0 ך3"ד33וכית
 כלמגע. יפסיק . ס"ג קי"טונסי'
 ך6יגס 6ף ככס7ר; כמו6"ך

 כיף; 11 הלס י"ס (rhiפועל
 ומ"מ D~nao כ) הומרסריגו
 יט סכרכס 7ע)ס נוהמתלהורס
 גס כס ת;)ס י"ח )ג6ת:ייסח
 ס"מ ססמ"ע גמר 6י)ושככת

 יגגורג0 כסדרן hja 03ככסתהי)
 כס תפגם י"מ ))6ת סייכוח יק סכלכם 7ט)ס 60נוחמת
 ככ0הח') כחו) 6ס ו6ף 0סמ"ט וגמל כסדר למרס 6')31כ3ת
 מסוס 610 3חמ)ט היפסיק גימל חונן 6הס קורט0;י3)ו

 : ונ"ע כסכת מהכ"כ כסררן כך 6מר7י6נורג0
 %מעי2 שיע"ך%42": עך : :ין יעקן6לב
 0חפ)0 )ר6ס rrin )עלס למ"כ )נוכר ס3רכס כס"סשוס
 כסייס קורס נ,כר כין כהידקו ור6"כ כר6כי"ס )פסוק כתכתיוהן

 0חמ0 כימות 37מג:,6 ג") ו)כ6ור0 . ס"ק 6ח'כ )ג,כרס3לכ0
  נליכר 6ס )מירק כייך )ר6ס מוזר וס,כיר 7כטע0 סרמכ"ס;;'
 7נס כיון )פרק ס") סכרכס )ר6ס רק הוזר 6יגו ס3רכ0יסוך
 ככתכ 0נכמיס כימות 6כ) . מיקרי עג"ס טעס סכרכס כהוךכג,כך
 רפ"ק 0ר6"ס כמ"כ 7ס") י") ספיר )ר6ס מחר שכיר ו)6ונכעס
 ס"מ כמכר כמקוס קומר סכרכם o"P5 קורס 37גוכרדמעג'ה
 )פגי )מותרס 0ש)ס הסגו 6)6 כו' )הכרס מקוס הכמיסקכטו
 )0רמכ"ס גס וי") . ט"ס מקומם סכרכס וכב) ט' חייםמ:)כ)
 כככ') כטס כ)) ניקרי )6 סכרכס c"D קבס כגובר h)atכן

 ]6ך )0רמכ"ס וס"י סכרהכתוך
 )מ"מ וכן ת"ס ומכ);) 0רומק'כ

 קדוס 6הס התחי) ס)76נ"ו
 )סרמכ'ם ס") סוי 6' . מסקומרו
 )פרכ 7ס") )דייק 6פ:ר ס"כן
 ג)סון (Sb ורצי דוס כסריךו0

 ונצתן 6תר כיוכר !)ט"ק .כטל
 סם דכסיממר מתים גכמיותהחס
 סמוך התימ' נעין )יכ6 סרוחמ;יכ

 מ"; כעין י") Slh1' .)תתימר
 סדה b~u וק"ד 3פסחיססתוס'
 עמך 6ח וקרסת ןסכד)חכסי
 6סכד) דקקי כקןוסחךיסרק)
 0וי ויסר6)יס )ויס כמגיס37ין
 )קוום ק,ךס וכין ההימסמעין
 )ק,דס קוים כין יטד6י .ע"ס
 יו"ט מכת n~lTp1 6סכד)ק6י
 קרוכס ד30ר) דמיון רכני)ומ"מ
 ךגסס כיון ס"ג ontrn מעיןחסיה

 כן )עלס מייס סמתיס:תחית
 סטור גח"ט )עורס חייםגרטיס
 פ"ס מ0ירום' h1a1 קי"ר סי'ריס

 מחימת. מטין 0וי . כ' ס)'רכרכוח
 קדו;ס ד)םון )סתם כ"כ )"ר6ך
 ומחים גסס מחל"כ סו66חד

 כסמוך ר)"ו סף כטור ועי' .סמתיס
 : טרכיס מעןיכ ומרכת)חתימת
 7מו,ר פסקו סג16גיס ס6יאבל

 רכ כ"ל . הבס)סומר
 קי"ו ס" הכ"י כס"; וליה50י
 ד6מרינן כס6 מסר6"םוסניך
 כחפלת מכדי) כ)6 עומדין 6יןפ'
 6ף )ר6ם חוור סכום ט)1)6

~DWC17
 ככוס ט) 6מר0 כתסס

 סכגיס )כרכת )עור ס")0'נ
 6הח כהסס ככס די"ח ס"סומכיי
 כמו )ה,ור רכל 6טיחוס 1)06ן
 וע) תתפוס מיתקנם ס3ך)סנכי
 . ט"ב )ילו עגיע6 דקרילוס

 ךניח,ור כסגימ6 כייך דק",ו)עג7"ג
 ע) גנה יסער אגיס)כרב

 וכ"ד לח"כ 60נו)עיוח לכותכ)
 כרכרי כמכו6ר 0פ!סקיסרוב

 . מוגן )6ת0 )חער ס6") 0"גו סדר )מן 67ין 1ס6 נסמוךר3יגו
 סג,כר כמקוס )חון 03 סטעס סכרכס רי6נ,ר )פרכ"ימכ)
 כרכת 16 חפ)ס טמע כהיקמר סרי סנטרית ע) )חוור61")
 63ור כלכומר ר"ח מפרם וכן עונוןין 6ין ס' יום כר'כנ,נ61ר גפרס"י מסרם נ16ן וליס . (OS~JO וכף כוו 7טטס )ס6(ss טג,ן 6יגו 61"כ מס6מ)עיוח 5חת 3רכ0 יק '6מר )6ססגיס
 ]ת"ס . ntrinb כק,ד"0 כס אפי' וסו63 ג"ג סי' תפנס ס3',רוע
 לפי"ז 6ך .  כ"כן  נודוקדק תינו . כלמס רכיגו )כך כסמוךרכינו
 סס רספ"י . תסיס כמומט סיה,ור יופר טטוכ החר טטסי"ל
 נוסכות לקמיטות סרר נהני ספקותי ושמטון כגס"ג ד6יפי ר6ףכתם
 רטכ"פ וכיון . ט"ב 3ריט3ר כיטככ ו)6 לכהתילס 6)5תינו

 לחוך סמנים כרכח טל ככעזיר סרי מסור טל מסררעןלכתת')ס
 כל5 ססליס דורכת fio~tnp ד6:וע.ס כסדר ס6מלטות יס")6
 "3ל  רנוי דניה, כעסן הפלס 3כומט זס תיקן יכטות ומטרט)

 כרכת עי"ז מהקן מס5:עטיח 5הרוגס נרכס כ0י6 לס"תכסיתוור
 ס3,-כות ימיו ספי ומטר ט) 3ס סוגיל כל6 5ף )מפיטמסייס
  6ף כסרר יסי' )6 ס6ו סמנים הנרכס מנומר  טריף ונסכסורן

 : וכו' נצור אלקי תפלתואחר
 יפסיק )ל( בחול שבת תפלת אדם שהתפלל היבאל

 : ואיטללא לחוכא דדסי ברכהבאמצע
 נוטר בשבת חונן אתה והתחיל )לא( שמעה מילא

 אבל ומנאה ושחרית ערבית ודוקא ברכה אותהכל
 דאפילו שאומרים יש מיהו באטצע אפי' פוסקבמוסף

 : ברכה איתה כל מסייםבמוסף
 בימות ומה"ג הרוח משיב הזכיר ולא טעה )יב(לננ

 . הוזר אינו טל הזכיר ואם י"ה לתחילת חוזרהנשטים
 סני לא וממר טל ותן בהזכית אגל בגבורות דוקאוי"א

 ואס ממר אמר לא אם אותו ומהזירין טלבשאילת
 חוזר סטר או הגשם מוריד ואמר ההמה ביטותטעה
 ומי . בירושלמי איתא וכן נאינים כטה פסקו כךלראש
 שומע קורם נזכר אם השנים בברכה שאלהששכח
 שבירך אחר ואם תפלה בשומע הגשטים שיאלתפלה
 הראב"ד פסק כך השנים לברכת חוור תפלהשומע
 לשומע דחוזר פסקו הגאונים שאר אנל במז"לוהר"מ
  הזכיר לא ואם . עיקר וכן כירושלטי איתא והביתפלה
 ל' ער בספק  וכן  לראש  חוור הפלתו בל שהשליםער
 תפלה בשורע  לוטה יכול אינו נשמים וגבורות .יום
 לומר שיכול  אומר  ובירוטלטי עיקר  ובן סיר  הווראלא

 מעה ואם : נכון ואינו . כן שפסקו ויש תפלהבשומע
 ואס . בעבורה חוזר כעבודה חדש ראש של הזכירולא
 תפלחו אחר תחנונים לומר רניל ואם לראש חוזרסיים
 אינו אם אבל סיים אפי לרצה חוזר רגליו עקרולא
 אף עקר ואם רגליו עקר לא כי אף תחנונים ליטררניל
 טעה דוקא ולאו הלכה וכן לראש  הוזר לוטר רגילאם
 והול הדש ראש של התפלוה בבל  ובן טפו אפילואלא
 מקדשין שאין חדש ראש של ערבית תפלות לבד מועדשל

 נבו יכוין אם להזור שצריך דבר ובכל בלילההחדש
 להזור צריך אינו רם בקול טתפלל צבור ששליחבתפלה
 אם אבל בזה וכיוצא חדש ראש של להזכיר שכחודוקא
 שליח משמיעת יוצא ואינו חוזר שלימה ברכהשכח
 דלא דהיכא תם רבי' שראה יצחק רבי' ואומר .צבור
 אותו טחזירין שאין בדברים אפ" לרצה חוור רנליועקר
 הרש דראש ךבערבית ויבוא ויעלה הנמים עלכטן

 אותה שסיים דכ'ון י"א מיהו . המום על שאומרוהבדלה[
 ראשונות בשלש שטעה וסי . גלל הזור איע שובכרכה

הוזר

כטיבר
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bhsרהקאנמיטעשה14
 חשמצ נג3ו4ן 6ף טסי 6ש תומר 5טר 3כ)מקוס תמרח כגט14 3טם ממימת %מ ס'%) Slent~1 חלליך 1 . בטס הטימס)א

 6% סכיםשן עס"ס ס61 3גכולין דגש ד6ף S~th כ' 1)6 גפסי פ)ם )ס' 51ריך סכ' יוגד סו' 2ןכן
 מס מס 3סוטס זיהמ' נעמו ולכרך 7)סרסו דמססינ4ם נוס"ו סק"1 ק"' בסי' מסע"ו 6ך . פרסס ))כח )ו כיס כ7גקיט .ניכרך

הם גמ' מרוס מבפחחע ויחתום יעפלל פרסהך - יעיק2ן:ן:26
 לון מירוח 6ין כרכס שאם דאטר כרב והלכה חתימה בלא יאטרנהמפרסה[ כס15חי 51ט"ק * עיטרוןרכיס

 כנוגסת
 סמן סמפט 61) סריס סכסגי' כשהחג דמתפלל התוס' ם עליו מיושבת דעתום יפטרו נטו . ח: 7'כפסהיס

 ולטמן מסטם ט עונה הכנסת לבית ליכנס הספיק ולא וברכו קדיש אומר דוריס סי.' מיטוט מסוסחסס"ר
""7 

 hs 1)וס
 מ:נג"1'"ב'ניהד. 17געיון::"" מםי:מל:מ וכפיי . סכים כומן נגנו)ין מארי בטקום שיהע עד מצטרף אינו לעשרה להצמרףאבל וסיח 5") סכגס מחמתטיקוו
לד

 כירחים כ"כ
 ץ

ejr'~ . ע"1 סי'  6ך .מס"ת התיבה לפני סטקוטווכא בעבודת
 מס%סיימ6

 - ו
 מנדרס ים )רנריו2סחירס שיכלה עד בה וטהריך כו' ברכה שתהא רצון יחי ומתפלל שגו )6מ7 ז)"מ ככוססונ,רסחיגו

 . כר ו%סורסס נמוטר 6)6 לבם וכשכלה כהנים קורא אינו לאהד )לו( דאמר כדאכיי מאלט. 6יע עמד נגנ?' סססוגרש
 א . וכו' וכ"כ טק סי' כירטס נסכ"כ

ק
 )עלס מוטי כין כמעור% סטנלי טפי אחרון אמן 1כ2 ילין2כה

 הם הצבוי . סכ"ס נסט)ויק- ט'ככ6)ס.ח
 מר,וירל

 )"מ וכשעד . ססוכס 3טטס רוצע אם אצבעותיהם וכופפין פגיהם

 ד6' , כסר סועד 6ש'3חמו3ס ור"ת . להם וח,לכ-י רנלים ועוקרים ייןץל מפיברכהן ךכפ15טס ?)2רס

 ~sff )6 כמריס גס סכצ)מפונס מטעם יברכך קלסר רשאי שיצ שאין אומרים ישוגן ס' סי' וש%י."

יז נקז 6יט ק6יכקז,קתו
ח ז י% 3סרמ"גצ שי' .: י 3ין דממתן סעצץמלכי ואלקיאלקינו היו ]לא[ הוראה ברכתשסיימו ם 6)6 מס עמרן ק)נקחטתו  nPDSממרסם אומרים 
 לז . 56נעוח מרכי סגי מניןלן

 עבש אמרול
 ימן ושמציץ

 החרכימו
 מציץי)לז(

 nffnt ו3ס7"ס כסרב כסן3ן"ס 1 קח

ע)%יווע6 וכןם הכהנ אצבעות חילוק 56כטוחיר,ס מנע hnthר%טיליס
 נ"נ 610. מ% יי5מ6 ישונ8 פשי שהחא מנהנ דאיו יהורה גר' יצחק רבינו כהב לוש סגי סיכם ולויי חנמומ6.נדרס
 מסריס ימנעס סמ"ג ובמריכי טובה בוא שרוי אשה בל.% השרוי בי כפיו אתטשא : ר"ח סי' ,עכ"י D"Dזסכ6

 15 ס6 : ק! :, כל כפיו נושא :נו אבל כהןוכן ב נסוכס כד6מרי' גימלוכ6כ)
ט( ו 1 י ,וכ לעגין אלאקורא כהנים )יסוכי Ssht )פגיי )סווכומינטי
 1)6 חס נעור עד מסשס %סוגיו את ישא לא הנפש את שהרנ כהן כל דאסרו הא לם 51") . יו"ט ממחת ott~slכעסן

 ופתסודגתן 3מ) ועשמ סו6 לקח הוא תדיר לכר וטפורסם סועד לידולואינו מקרה שבא )מיוכ:ס6"כ )סני6ו ס)6וסממה

 י%'צ ק("י:קן % .י .," ט. :4""ניינ,.,'יבז:נש נ מ ן:,'ץיShlr ":2(~ שג'ז י : :%:יין::יייאיי.'"ין"".:ב121:1~5
 2 ץס": י)"י 2::7 . הכנהי" דיטא )ם( יעיד * יסציח ימתכיין ישי. :ן2י:ןןג2:2ןהם .מלם
 וי"ל מסר"י ג' גס  ומס כמקס סייגי כי 6ער ו65 סננ מן טיפ) זוקף 3גיסמ"ק ~ס%ט ישעמם טסי DD' '6ת 'וקמו זגתינמז"ח
 4' וייגי' ססורט ולגין זרק י") 61"כ . טפס גש כקמי דראגס 1)6 מכרכין נמקות 6י ווסל ססיפרי 3סם מרן*ל ססני%%5

)3ן
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 16חבצלאלריקאנמימעשה

 ליעו60 סוס 3" מדיו ד)6 :ןעם:2 21ע קחמ6לנן

 לסייף )סורג )דמותו 6יו כסוגו ט)6 נמל 6מ ומסממיממ
 טס 3טכ0 דמכסיר מ6ן b('h דסמר6 )מכשר יט ועשכתב
 0יגוי6 כססו6 דמכקר סיכי כי וי") הץכסוסעוס קיכהיגוי
 מ"ח סוסכן 6ג1 ]ש"ג[ סנהס ךכפ' ות7ט 3זסתר6 גמימכפיר

 7טחר6 ע) bn)h 7פ0ר6ק0ג'
 זכיתי ו% . ע"ס גגי,ס 3טי)6

 סגייך ט) כמכס 67"כ)סכין
 פסוקן %ל' הן סמט)'חוט)
 ס"ת מסז' פ"י 0רמכ"סדמסב
 OD~3 עול ע) כחכםכמו
 כ)) מעוכר כשיגס 16טמ6ס
 3ס' עמס ר~רכס גמט3 ז)6כו'

 גכ0'רס ס6ס . ק"ג דף0כוגס

 יותל ערס ווייק ופמל6וע"י
 : 51"ט פסוקימס%
 . 6מר ממ"ח )מעתיק שתיבפב

 סגי ד)6 ס6)פס 7קמ")נ")
 )סטתיק סלאמס )סס"0כנצון
 ונט )ס'תומגס

 ומגיחיי
 ס"ת

 ס"ס 3יור"ך כמנקר ס"סכמג
 7)סטחיון 6פסר ומי"ג .לפ"ר
 67ין כמו אסור )מומסיןמס"ת
 כו6יח6 ס"ת ע"ג שמסיןמנימין
 )סייר מס"ת (~p'PD וכן .מס
 מסגייך אח"כ )סעחיקככדי
 וכטין בויון די0 אפסר)ק"מ
hD)'p1כמ מנוכס מגר ממדויק 
 7יס mnb )ג"ח נוקיגס6)סידוק
 יכ"3 ס3ח ע% ע1וס 3י,ףמסוס

 11Dh מגוכם SO' סוף1)סרנוכ"ס
 מקוס )3י,וי מייקי' 7)6סייגו פסלי טס )סל6כ"ך 61ףכמ"ג
 6% טסי ממיר חולם ככוו6כ)
 )כויך רק מס"ת )סמקיקסרי

 : 1)"ע mnh)ס"ס
 ו)סרוף )קרוע לסור כךמך

stlao. סי' כירקם וסק 
 7כ"ו ומ"ק מס6 זסומחט'
 ]וג") יסור סכ30 כנגד ~7hSגס

 ו6ת סנ,געס 67ח S~h1מכוסחו
 . ק6י סכתכ גגיס7כריס
 דכסרפת דפסיט6 )")דחלתי
 ומיכריו , ס7כריס[ גסרףסמג%ס
 ט) סכהלכ 6מ7 סס 60פ%מסמס
 )מורש סק)ף כ) שסרסק)ף
 )ס6 )ס דמימס )מ6י61"כ

 ,D~lp כס"ג ממיט דמ"ק.דקליטס
 וכקת 6מ0 פלוס כ' h"'p ס"ן

ot~lwד)תוח מ6לכע וכרמייתי 
 כערכיי כלת"י ועי' .6מ7

 6ף %61י . כמנאמו bsn סס סד'סי"6 ו' 7'
~DID1 

 טיפס חיסול
 סכתם כנגד ךס)6 סק)ף גמי מזמם לסרי )גערי )"ד)קריעס
 . ממעט )6 11 מספר 0יק SD גס לקורע גימא וקעו . מסטר)תיק
 ועי' . ככס"ג סק)ף ט) )קרוט מייד 6יגו מ"מ 0ס64מד3ס3י) qh סגחכ עגג7 דק)6 סק)ף אפרוט איסור 7'ס 6ף אפסר61"כ
 קס,63 עסרסכ"6 וכ"ג . ס"ת דין (OO '0 מומסין יגסכמה : 11"ע י"ס 016 כרכס הסיורי ס"ט סי' כיור"ד יוסףככרכי

 " :"ת0טסוייןנ))'ומ
 ו~51,1:2!51ו!צ1,5:ן; :ם ב :6:טש:ן 6)6 )כ"1

 A"D חומס'ס 6% מומסים ט'ג ס"ת מגימין וכן ס"תגמטסחת

 1)6 יגמו ט)ישו וריגי טוכf'u 6 מתים נךימ6 דכגי Sfft~i ו6ף )מוגי ומי ואחר1)6כ)וי6רי

 סינס מ41 67ין מון %מחו*
 )טש מודוס דרוג וודיסממית
 י)16 6מר% )' תוך 6100 כוספכן
 )7גפ) מרוס %6 ס%סוספ4
 מס )רכנן תם כסיסק וסויסו6
 כיק גמי זע") qh מ"ג .סו6
 ס)6 זמעס מכייס ע"יסימום
 סינס תיגס קנסו כצן ע"מכפגן
 מענג )SDll )"י וראיסממית
 הפיסק ךזמי כמסי וסף 6רי61כ)1
 : 610 %) 7י)מ6 כ" י")וצפר
 חס,כס ועמס טגקתע7 כסןמא

 ,רוע כשר . כפיו 06מס6
 ים תסוגי 3סורנ כ' יך"כס"
 סכ היגו 06 מעגוקמיע
 ט) דגם ומטמע . ע"סנחטונס
 וכ"כ . 0ט31ס שיך כקנגנטכירס
 7כע4 נרוכס ס)' ריססרמכ"ס
 קונגוחיסן סמכי6ין נע0חע6וח
SDעד )מן ט0כפר 6ין 0גג0ן 

 וסוס . ע"ס יסודו 0ס~נסהיעטו
 0יעווכ ס0סוכס עיקראמיד
 עת יטסס ס)6 כרכו מגנןלמטרו
 נמכו% מעכל ע)ויחגמס
 , נ' ס' ממטוכס כ' פ'נרמכ"ס
 סי0גחס 7)"ט סקוגגוכמשנת

SDסכר 7עח 7כ)6 כיין מסנר 
 סכ6 ע) ס'5עטר sffs .סעכילס
 יטטל ס)6 מי פיס . סקגגסזירו
 SD )% היכפת )D"D1 6אמיר
 ו,ס לעונג )י7ו סענירסטכ6
 מהין סכוכם טפס )6פקרי
 ע3 היגו ע"3 ס' 7' ממויןפק'

 ט) קרכן עכס 6')1משיטש
 סי' גS~w1 "067 6 .0ננ0ו
 מס6יסול ידע 6י)1g'ho, 1טסס
 4כפ0 0)6 כיון סקרכן)"מ
 כ3ר . כטוגג לטקס מסענירס)%
 Dm"( טס סתוס' כ,ססק'
'WSד56עריך ו0" למטיס וכמ 
 למ"כ 03סיכס 9rw)סיכם
 מידיט0ו 0כ ס% )6 ט6כ)וככעס
 ריר ליס 4כפס סים  דל% 5ל5  מירישתי נסכ כן ו6ס .ט"0
 טל  ופליפר ק- יפר  לטסנ 610 קרכן גר סטכילס6מר

 ומנמוח כס6  סיון זריך ים ולפי  לסווגן. ספספסיערת
 מדמגי6 וס ומוכים )ימומ ריח קראט רג"6 גקמשס כויל7ק"ע
 מ6י כסוננ hntlb 3מ6י גימום רימ נד3ט סג עט"ס סטכםכסן
 ומ") חסוכס קריך  פוגג זגס ביון וק") . כו' 6 סו ועומר סכוסב
 5ל, נפיר  זס טופס סי' כ)6  6ף  סכהיגו

  בנוגפו לי' תיכפו דלי
  ספסובס ל"פ  ונמקו תרוכס מסגי rh1 נטוגג  לנוקמי ים סי%"ב
 ומלמ"פ וספים נירגזת בידו  כמו  nwf1 ריי ירעולמיופ
 מערס סמים מן )" ימני זכי רכיט ונמאס . Dffil  0ס ב5ץסוך%
 ת"ל  יעיר ספר 3סס דק"ט כמגמות סתוס' כסכו כוס .כו'

 מפגי מע)ס רשן )" וסכת )קחסיד' 6מ)% וסח eplךכסיב
 כמ3ו6ר hto ד6ורייח6 דס6 51"ט . mlh' ר6יןחי כיון וסלי7"ס
 : סק"7 ר"6 סי' כמג"ח ועי' גגון יוסר 07כ6 וניסגל . 7ג'קכגיטין
 סיו ט)6 כ'מ'סן ס"תסמ12

 מעכריי
  הפכת סקוס' כ"כ . כסיד

 י"ס ט*נדצ"מ
~sp  

 ט"ו ס" ירסיס וכס' . ר"מ כסס

וער-
 : המילה _אחר טבלבלרע הרוח דלמא

 ועשה רעה לתרבות שיצא כהן )מא( ריא"ז פסקמא
 נרשון רבינו השיב וכן כפיו את נושאתשובח

 סן ותמנע רשע הוסף לאדם אומרים דאין הטלהמאור
 ריח קרבנו אם ששת ורב נחמן רב דפליני אע"נ .המצות
 כפים נשיאת אבל דבטקדש קרבט ה"מ לאו אםניחוח

 לתרבות שיצא בהן השיב נאון נטרוגאי ורב לאדבנבולין
 כהן יקרא ולא כפיו את ישא לא תשובה ועשתרעת
 דקאי בזמן מעלה שמיא מן לי' יהבי ]רכי[ טעמאמאי

 והאי שנקדושה דבר לכל וקדשתו דכתיבבקדושתיה
 : עכ"ל לקרושתיה אחליכבר

 תוה מפךרל
 לס"ת כשרין עפיצי דלא דקלפים חנאונים כתבומב

 בפרק דתנן ואע"נ ומנלה ומזוזותתפילין
 ואמרו הריפתרא על כתובה היתח המנלה אתהקורא
 עפיצי לא ושלנו עפיץ ולא וקמיח מליה ריפתראטאי
 בעיבוד אבל בסיד מענדין היו שלא בימיהם ה"מ)סב(
 : עיפוץ מצריכנן לא עיבודו וחזק בסיר שהואשלנו
 לו השין תורה ספר שכותב דמי אלפס רב השיבמג

 אינו אכל אחר טם'ת להעתיק מותר )מג(העתק
 מכנמת ס"ת והטוליך . בזיון משום המטפחות מןסגלהו
 אבל בהוליכתו עשרה יהט הספר שלכבוד טובלכנסת

 : לבד כבוד טשום אלא כלל בדבר איסוראין
 פירוש בטקומו שם כתב דאם טמיץ הוצא כתבמך

 שאסור כשם הקלף על כנון ליכתב שדרכובמקום
 אסור כך )מר( השם כתיבת ולקרוע ולשרוףלמחוק
 ס"ת הרואה קטן במועד כדאמר הנויל ולשרוףלקרוע
 ואחת הגויל על אחת קריעות ב' לקרוע חייבשנשרף
 דמנילה בפ"ד ותניא ס"ת מתיק נרע דלא וכו' הכתבעל

 : נננזין קדושהתשמישי
 דהאי אמרו עשרה מחיצה צריך ס"ת דאמרו האנמה

 . בצבור נו לקרות הראוי ס"ת הכא דאיתמרס"ת
 וכתובים נביאים וכיש ס"ת מיקרי דלא חוסשעאבל
 או לאפיקנהו הטובחר מן מצוה אלא הכי בהו אטרולא
 כלי להו לאצרוכי או ]ולמטפחיהן[ מקום לחולשויי
 אומר פרץ הר' ובתוס' , האשכול נספר . כליבתוך
 ישב לא ירושלמי . ס"ת דין להם יש חוסשין דנם)סח(
 דבר ע"ג נהון ה" ואם עליו טונה וס"ת ספסל ע"גארם

אחר

קולס
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בצלאלריקאנמיטעשתשצ

 ג 06 י' hh~""r?s וכדפי'מהא' מי מסם ט' מן 6חסקדוסס
 , כקוטכ'6 מסמפ ומ,ס . )6[ל4

 סוכר ייון ס"ס 031 די")וסג")
 סן 6מח קדוסס ומומסיםותורס
 כעעסחח שמיס טיפין דלין601
 עצוי דעכ"פיס מסוס פ6מ"ח
 כ35ור כס טקורין מס)ס'ח
טס6"כ

~lcnw1 
 גקר6 ג"ג ו,ס

 וכן מפגירות )עמור כ3ידכאים )סקרי טוס ןקווטחן 6ףר,יוס
 . כס כיצגן כגיס חטמים)6יכןר
 . קג"ג כו' ריק 3מג"6וש'

 0ק' משל נס ר'פ %ןונג%ל'
 תורס )וועדן מפריס יתקני61

 . וכלדניס גכי6יס ספריסהפרסני
 ממוקעת מעלס )קיכ )6וקמלן
 דממיר מומסין תסייע3יגיסן
 ממ"ח וי) וכשכיסמף*ס
 67ין )יומכ"ס כט"6פכמ%ס
 רס"מ מטפחת נועי ט"משקדן

 )טפך[ מטמר מס נירוק' .פ"י
 O'CDtn1 רלנעשכ"5  ומו"ל .עיט
 י"ל )כלגרס סוס קושחןוס"ס
 )כחח)ס ינן ש"ת מוכרין 7ל4ןשמו
 6יכפי6 דס61 מיסךליווח
 6ין מ"י ע"י סמן ריס ניור"ר 1buD11 נתכיו 6יפ%ט6ד)6
 יכט5ס כיון סלימס ס"ח יקגוח עיו מומס מחמיששברין
 ס"ח ~sb שמס מיחס ליסור ויפגין 61ף עילוי 4ג6פקדוסס
 זסחנניי

~'ps 
ftw ענין פרז כמומס 1)6 תיכוו שחו דנדנת( 

 ומיס . סקדוסס 3ע%5 עי)וי דוקק 3ע" )קגוק ע"דממרס
 טיפ ס) רועכם המכרו מעיר 3גי דמגי)ס כרדוד 7מסיכ סגךנב)
 כמכי' כ' ככר . ט' אינס יוקמין כיר.כ"ג גיר1כ"ג גדמיוורקדן
 )קפח כדי למגי מוסר )כחמוס offcn פ,"כ קג"ג גה'רכס
 6י 61"כ , ס"ס hetn מסוס סייגו ממכרו תוקיע קזוססעי)וי
  סכ0כג1 7)מ0 ס"ח )קנות ע"ד ועמר )מטר )כר4(י)0דשחר ימי h~o לתורס ג"כ כין ממו5עח כמעלס וימשס )קוםסוי

 . מ"ת ס" 63"מ כנ'י ע" . ט' סככ0כ ינחש דינרוhoנשו י DffSt ליפףסי
 יעשו יחרים כפי 1)6 כפיו הנסגור )רס"מ ג' סםושממ"ג

 מס כנך ודבריו . ע"ס טרי המריס )יע64 6ף 3סיסס וכסגורין %מר 610 טיכוס כעינן כשגס 7שמפ תוחס )סו5י6 1)6לנמר
 63)ס 6ף 1Db" כשגס ושומע נר6יחש ו' סי' סס%'6טס0רהה
 סומע גס סנגור כ6מיר0 ים ואצור שמע ל4 61"כ .ע"ס
 0ו6 פיכו) )") (lD(D סומע ז)פגין כיון )65ת סי) סגורפשע
  מיייור  נופגז )כלכרס )דבריו נס , כ6)ס ססלג"6 וככינון גן4מר
  סגור )ם6יגו מותר שי61 ר16י 6'כ ntDD מ%שס  טנול5צ4סי

  טנול ס6יע וס כסומ  י6ו לנמר טססגוו מס  מטלור 41שןילייי
 ספינו  ט'65 ניס וקוי כ0ט6ג"hSe fiDt) 6 גס ו5ייפמפמן
 נשי 7ס6 כשגס קימט פזם מאסטר )שד נסתיעתסטר

 : ו5ע"ק כן %מר 610 יט)כעח6
 קורין 6'ן כ' וש"ג ס" 6'מ נטור . ט' ט)ר,ס שמטיס כגוןנשז

 0נ4ר פ' כמגיוס ושסיג . מחי וכמסין ס' כ) טיסיוטד
 כגטקס טון מנמשן סי' 067 מסמע סעור רסון ע) כ'טומר
 כעס סשי6 )סגי נמוגחיס ג") וטאחו . utst S~1Dטלי

 זס  רמפפפ  ובפשר . נ5"ע 3סממ מובס להן זכחס~ריסמשריס

 נציגם סקי6 גטו:סנשטי:וג:ן:ימיע?2יייג
 כין כסטוי 61ף כוס י") 6ך . סכול כנה חסרון יםחפורין
 נג'רין תפלין סססר ד3חוך טסייפוח כ) כמסי )ספרכסר

  רננ%רס ע' ס' פ"נ סםכילוס'
 גומר טיסן קריך  לפיר ממרבין

 63מ)עיוש ומח?) מדףכ6מ5ע
 כמד"ס ט"כ וי"ג כג"שו0וכ6
 . סרי5כ"6  ירירי ע"סומס"ס
 תורס מהומטין )ע:וח אפסר61יך
 ו0סחח)ם מגמר י% )6ס6

 נחשונת ג' ככר 6ך סדף.נ6מ5ע
 דכךיעכ7 רג"ס ס" חי"רת"ס
 אגמר י' 3)6 )רא"%"6 גסגשר

 . ע"ע סדף WSDh3וססחח)ס
 'Yh1 סם נורת ופי  הבסבלוומעם
 משמסיס  )0ע)וח רפיותי"ל

 וססס0)ס סנמר יס6 דיe 6066?: ל6 ט)'מס כס"ת)מע)ס
 : סדףכ6מ5ע

 יקשת *תם מ3י6יו *ומח
 יכ"נ כמגעס ,נרגש

 וע מיי %  רפ"ב סי'ו3טוס"ע
 hy )6 חכשס ד6מרו66טס
 1)6 ס5נור כנוי מפייגחול
 נמגן ועי לרמס. )") ולוזיוקמן
 )6 עק 7כס; pp.1 רפ"כסי'
  רמי 7וקוסש מ"ע ע14ג6מר

 :ק : ;6יו; ט'פיייגנה:יו"" גס י 6"כ1)ג6ורס
אב ויק 4ני:",ין 5%15  ק א 

 "'י"חצ%ק"יו:
.'0 

-, 
hffn9~ 

 ובזי וסל' . ע"ם כגי טס )ש7 נקמר מיינן  וספררם סכי)תיו

 פל StD יסדל  סי]למר דלף  לפלפי יך' יפפסייס  ,וילדים.ל
 17ךקע )ט3ח 1)"י . ייגריס 37' ממאמר יותר 3)ישד1סנן

פן,יוי:יין,,.י
'pStD'~ %)%15,1ג 

רכס
~bhll 
 ופי  6ס,י'ןמס)מח ס

5מגששפמצשש הסטי * ד6") מס, תס)מח
 ויה1נ;5%פשיש1
5ונוונגנ:,7ע;,י.,:",י

 מ:;';;:: ז
 בו: :11ן: ככסי oSnt 06 ע ~hGtSD שי .ש

  לפ121 הן :מ?,2 ::)ך:1%:ןצץ1ש
 211:::"גהוו;בומיי"הקן

 . טפת אומר אבא ר' בשם נא ר' היכן ער , מותראחר
 רשאי אתת אי שבכתכ דברים ראטרו הא )סו(בשו ! שהוא כל אפילו אסר זירא בשם"ר' ירמי'רב

 בתורה בקורא דוקא בירושלטי מפרש פה עללאוסרן
 טיתר ס"ת בשלין כי נתן בר' עזריאל רבינו תשיבנשז 1 לחוש  גוז בתפלות אכל משם חסר יאמרושמא

 ותלמוד ססשנה נרע דלא ולברך בחומשלקרוא
 כן נוהג הית לא יהודה בר' יצחק ורכינו לברךשצריך
 וכתב . לעשות עת משום דמותה טשמע הניזקיןובפרק
 חומשים כגון )סו( דוקא רנראה אפרים גר' אברהםהר'
 תפורח גס'ת לקרוא מותר וכן בגליון עשהין שהיושלהן
 כבוד טשום האסורים דברים וכל אחר דליכא היכאטשי

 ו אפשר בלא מהשריםצבור
 עומר אחר אלא שיקרא סי להם שאק הכנסת בפימה

 אפילו  ז' למנין עולין והכל פעטים ז' עדוקורא
 תכירו בן את וליסר )סט( אחר ארם חלך אםכמ"פ ו ברבים לקרות אותם טכיאין אין )טח( מיהו ואשהקמן

  שזהו לפי שכר לו לירק צריך תבירו דעתבלא
 ההחתונה על וירו ברשות שלא חכירו  לשדהכיורב
 דינרים ק' נוטל שה" ומונ עשיר הטלמד 'ה" אםוה"נ
 לו יתן לא דינרים טכ' לםלמר אם כי צריןי rHוחבן

 : דינרים כ'כ"א
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 17טבצלאלריקאנם'מעשה

 71' 7ג"ס סירסו מס כסי מקס %ייי %ס0ו; :ג ב י%ל
 מבי"ג ליס כוסו"

 עטם
 וק

 תיסרך 61) ש)
 סטורות נ' )קיים כדי כסוחו טה אבל שלמד מטה שכרו אלא לו אין רוסן בתוך ולכעוס ס6עס פרסלגירת
 ססו6 6ף ככרות פסי ט) 1)נ)וע האוסנין פ' מדאסר במל כפועל אפי' לו אין לטד שלא ד6י o$n 1,3) כסר דמימס)מין

 כ) פ' ייר"ן כס"ס סמן )גס ,כר פסירא טיטרא ושתא לריילא אגירא דאגיר סאן ראי 6כ)י סוי )6 ס)ססבס6יג0

 כוסחת ור' דג"מ פר"ג נין )חלק הדרך בהצ.י ומבעה דיפינה את דהיטוכר לההיא דטי מלכייס 3ט,- דיט)ס גס13סממ6

 )"ס כמוח 6כ) יט61"חבמ"ע ספיגתא טייתינא ואנא חטרך איטרי ל,' לימא יתןלא גכ"1: 1)"ע ~Sch סררכו מסמכפי
 מסמם )כ6,ר0 . ממזיו כ)6ס" רק טטונא מפסדי לא דפועלים כיון דדמלאדרוהיא ט"כוכ ויסקס כמלמד ט)ב

 ערדוע ייו'.יןן.;ע,;,,ע,וזן,
 , ,;,ן יןו

 '.' ו: וי,צ וין היי עיי לויי,ן'ה' ,'
 גריו5 מלעם הרסו n"btD מעיר זה לבנוהשכירו כל לשבעוע%ע ,ג )סתי6 תריך סו6"ח 66100ף החולה עיכוב להשלים המלסר על )נ( יש הנן חלהראם וט גנט 0סנירו 06 סכיוכל

 : ומפסרסיס עכ"ל בגו  זה אי על וייע סתם  לבנו  השבירו אם  יכן לסיירו נמס"3 5"י  סגיו5ףסנל5
 1קוס"ם התריס ידיי" נב אברהם והא' . רספעה לעוברא עוברא האי רטרטה גראה רט"1 וי"א ובי, . 5תרלימן

 ו;;: עז ן%לן:י ון:מ:יל:ו,5:י,-",,ן"ין: ::תעש ען יקןע ג";" 60 מתר5י' h~D ו' ד' 3ערכין המלמד יהלה ואם . בטל חתלמיד זה יחי אם האבד דבר 6"5 )נדוו )1 שיסף *יגש
:DS'יהוי ופט נספף טא"ס מסרי"ף.וכינו

 לטחן לססדס ר5עס גמי סמ"ל מהיי רן ובן חלשי עברי 1 ,9 .

 רג"מ סי' ניורזך מכ"י וטא"סועבד אם דפועלאבל דומיא כשהממשלאלא ו)עכ. ולסרוג סוכי כגוןבא

  ממסכן נסרי1ס מיי מרומס ואי . שם וצ"ע בקירושין  כראפר שחלה  עברי טעבד )מ"ח ג") 1)כ15ר0 . סוכסתזכיר )רפ"י רסס כסובין סגי נחסלת ראי' ומביאין שכרו יטול מעם %טור ויבול המלסר 141  ו)וגנ מסרוג כגוןגנסר"6

 6קר6 ק6י וקדסיס . כחורם פסוק לאריסידא'ל ההוא קורדיקוס שאחזו מי לפרק 5ל5 יוכל סם?  סו  6יןדלפי
 Dn'ht עויות )3 גדינ כי ז7"ס ארבע דלי את ריבעא ואכלי דלוותא תלת דלו כלע כסותו מוכר 16 קו6)מס)7ק0
 ס"כ  סימטוכ כמ"ג מעיט התם ופליני דלא ולא טיטרא ארעי לפוף תילתאואכול וכ' ומרליק ויום לע יטמןופריו

 סככ"י
ש " ט"וש:1%  רקבי:יצטריך:עפק%:יי כיוו כין גמ)ק נב . 1 סיוטכלטווס %קריי ס  .סמ !ם  ןדי:כך הוי  ב%א :ע:יב ומירא 

 דפ' יבי41ז לב כרינ כלסמסכן ; תייל"
 ג") )6 61עי מח6. וש  " מרן  וחינף דכסר'כ דפר"ן לפיוס  מליסמחס

 )30" מ )נא( עיבית למציה ראפ" הראב"ד גברנבנ נש5 נק ביה"ס וע" יסותוומוכר
 עדם חרשה זפ' 60

 דמיירי דן"0 606 מפרקו לכן על עצמו ויפיל עוני לירי 'בא שלא כדי שלו טן השליש יקש מוטט סך )510'6 יםדיות,-
 ))זוח רדוי מחייו י6ס ננ כמיתת שהעעי עלחוטש יותר יבזבז אל המבזבז ואמרו 7כג"ח וע"כ . מנכסיו רבסך

 סק"ת  סם כפ"ח 6ך וכ;. נוכר )6 בטשת אכל תעשה ואל דשב עשה במצות אלא כן אטר )יורך כסוסו )מכר ין6"5 .רב

 ,ס מרמו סגר5ס גפי סעגייס. ולא צדקה ליחן בלבו  ארם  נמר  שאם  טאיר הי' פסק נצב דכסויס . ס5ף ר"מ ו' ר'נ"צילס

4 ש .  בשיתיו להוציא שא"צ אמריט ש בהרומו: . ס"ס  נכחונ כמניעוסורס
rP~: 

 התם  ראפר אע"ג רחייב פסק  וריא'ז . לא  D"eNברברים
 : דמי ונדבות כנדרים דצדקה בחשוכות פירשו כאהד הבאין כתונין שני וקדשיםתרופה

 , להתירו רשאי א.נו להתירו חכם לפני ובא הוא נתחרש ואם . כנדר נעשת לך נותן אני מתנה לעני האומרנג

 לכופי כע"ד כח דאין י"א התירו לא זאפ" . מיתר הנדר מקים וסכל , המתירו לנדות ראוי  התירו  ואם)גג(
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בצלאלרהקאנטימעשה18  כנת6מגיצ
 הכיוו וט"ו מוח

'1Ov 
 סטסס ערס כסכי)

 ר640פ ה: ידר מכעס )מגור יט) 1 )6 )נטומ עונו"מ סר'

 סיגיו ו)6ס:חב סר:סינר מחסו' וס61 יס:כימור*י4סח
 IpSmt נך

 קבס ,ה ר' פיו ס6מר ~hntb Dff סכין רג'ג ס"
 נמקוס יתג1 )נסכלס מ"ח16 נגמ' מקיע 7)6 ונמ6'ומהמט
 61"כ . מגדין 6ין )גאפכסויך
 . )ידוחו 5"ט כע"ד גס)סריכ"ט
 דכ6מר מסרךכ", מס כ'עוי

 ס61)ין פסיגי כפגי גדרוהשתיר
 ושך פ)וגי כפגי 6מר ו6סלתו

 tpvnhv )יתן יכוסו ים)מדה"י
 )6 כוס )דר הסעירו כרהיטימיגען
 ו)6 7רכיט וסג") . כ"סממיתוגן
 דג6מן 6פ") ,ס )6סמוטי'נחית
ors6(סיטור דין6י . )כ1פ1 ס 
 ם)6 כוי כוס גור )ספירט)6

 תורס לסור 6יט סעגייס)ספסין
 עיט טורס וס מקיזוד6יפס
 ספסר atnb ט)6 דרכגן ליסוררק

 פ"6 סמ"ג כ' וככר .)עלס
 יה"כ )סרמכ"ס ך' 0'מגייסות
 ד6)"כ מס"ת סו6 פגףסליסור
bsסוי ")DD 6דס דלין 6מ,קס 

 ררכגן שניסורי כ"1 כעעוח'1טסס
 * ע"ס פי' סירו )6 תיגסיכוטו
 למעוך גימם )6 כוס ט)וח"ג
 61ף . מחוקים )6 כרסיסי*גמי
 טסך מוסמס ים? ךט)כמגימל
 לס"מ וכ"מ 60 כטין כ,1ח,קס
 61יסור6 לכס גכר6 שיקיטרכ

 נ' ע) 6כ) . ספי סגי )6)תיגסי
 כמכויר שנדר ךמחיריןהדיוטית
 דגלתן י") . רכ"מ ס" ריסכיור"ד

 : )ו ס0תילו)ומר
 DSD 60ומל ועימןםראמר

 סי' נמח"6 .כו'
 סמרוכי ש"ס סכיך ו' ס"5זקס

 )טמיר 10כע וכלעגיממסל"מ
 כמכופר גטכע וכך כך )ייורח
DDbntער יאהו )חס למייל 
 כסיודס 67פי מקכ'טו 6יך%7"כ
 רוסס 6מ 6מר )טגי קמלמ5י
 יטפיס מגייס כין ומחקק)יחן
 ט) והגס . ש"ט י7ועיס)ם6ין
 סכפכ 6ץ) ד)סיטהו י")מבר"מ
h~nDoכסמו י' ס"ס טס 

 גס hp1' ומלמט . ע"ס רגעססו6
 טסט נמקוס תיחגו )עגיילמטוח
 שיר מסירו מיירי ד)eih 6רני)
 כעיר 6ף ומירי וכתס"ח6הר0
 רנ"6 סי יור"ו כטול ועי6מח
 .  סטיר  צגיי )ס6ר וךךמיסושכג'ו
ומוס

 )מ!ק 67ין משמט רכיי
 . )יחן )קגסוסו מרזחו נותןכין

 )מעט טיח )6 דר3יגוו6פ")
 כווגחו 6)6 הרגע מקוס 16סכגיו
 כמו ככסכג"ס טייס חקי7)6
 . כו' פרנס הטובין וכמקוס :כס"ת

 : ק5ס מגומגם0)ס~ן
 סנן סי' סמתג0 כסעח 07תסנה

 טקס 0' כק"ו . ט'וסיס
 ~vm(h ד6דרכס )כ6ר כ' מ'סי'
 )ירד טעחירין יורט סי chס6ף

 ייס )עג מקהו י0ינ 0"מיגסי0ס
 5דקחו ו0)ך כפרס )1 סיס6כרי
 טרנד מרעכם יטע 1)6)סגיו
 . ע"ס קרוכיו סיענו טד גרוןויסק

 עויין גהוק 63 כמת 160)כ6ור'
 60 ומב מיירי 7נ0כיס5ךקס
 ך6ין כיון .51") . ס6ומרג6מעך

 6פסר סף 7מ5דו משגודרסמגיע0
 כקינו עזיו מעוין (rna מיד)חקק
 ס)6 כססחגס ו)פי"ו . פיזגמ)ק
 מיתחו )6חר ,מן איו עןיהדקו
 מגכסי0ס קרונ.ו ירוו כךוכתוך

 : )0קרוכיס סיידכקמת

 . כגטי 6)6 קמרו )6 ,סמ6ני
 )תשרר )דק0 ס' ריסכממש

 גחיח 1)6 רכינו 3ק' כןגס
 כקד1סין 7סרסכ"6 וךמ .ג0י)וק1

 0ת"דסי סירום' 0כי6 מ"3 ח'7'
 מקבסת )צגי חגתו ,0 כס)ע)י

 מקודסח סח60 006 רו6105ל"6
 וי"ל לעגי טוכס תססוחר06
 וסג") . ע"ס זיק 6גמ'דפקני
 טונת סך סוכר 0)מוךן 7גסזי")

 כפירוט ימרס ו6מ )ס6סס0ג06
~lpnm 

 ניחס 11 ס"ס כטד
 ת"ו חהקרט מחיוכם בפטור נמך מלמט כסחמ5 6%מרידמם
 וקין 6ת כי'  מחייכת 6ג6 כי' זמהייכג6 0ימ כי תמרסמ1י
 תיגס כמקוס cipm 60 ),0 דומם . הידס פטור ע) סגתיגסמוכם

 מקו7סח מקס ממיקח וכ0ג6ת )'תגס ד)סו65ס מסוסמקודסח
 מ)וס 7מ~)ח ד6ף 1' ד' נקךוטין ש"יסכ'

 גכ~
 )"מ 03נלו0

 167 נו4ס ממלח כ0ג6ת כמפרס וסיגי ותיכף rtrh' ודיחסמסוס
 יסוכר 6פסר וסירום' . דכאת" ות"י . ע"ס )מור h~h oh:o'7ט0ס
 6' 0' מקדם ס6.ס פ' 0פ"מ וכס"ק מקבסת כמקוס מקרס7גס
 )6 וכמקוס 7ס") י)ח"ק מסמע ד)סילום' )מ)ו0 כינס מסכחס
 ך6מר" מסוס מעיקרון קרוסין )סם )יהגס 7)6 לע"ג סגט0ייר3עי

 כיון )נכס )ס זממי) סג6ס גס0י6 נקנס סי' 7עמ,מסתמל
 סככני לסיעם מפץ כממסמם orl 6(7 ט' גיבס ו)0ו65סם'7ט
 0" מסחרות י") 0"ג ות"כ . ע"ס כו' )יחג0 )סו65ס דמ4סנסך
cnD7וידעו )טגי טוכס טוסס וכרקס 0ט"ס כמז כקרוסין סיד 
 ~ע"ס כר כ" 7מהייכג6 חיכי וכימסכלת

 ס' ס)' מש נירוקי
 : סס ונפ"מ )מומרין מ)וסכקדושי

וממ"ע

 וכן . נחרי את התרתי לזמר ריכול בנידוי ולא בסטוןלא
 פסקו האשכול וספר טוביה ורבינו . העזרי אבידעת
 וי"א העני וקנה להדיוט בממירתו לגבוה דאמירתודכופין
 ליתנה אחטיב צדקת לך אתן לעני שאסר כיקדודאי
 טמנו קנה דלא אחר לעני ליתנו יכול מיהו . אותווכופין
 באת שלא עד לצדקה זה סלע בערכין מדאמר ראשךעני

 : לשנותה יכול הגנאיליד
 עירך עניי אחרת עיר ועניי עירך עניי אמרינןנדי

 בעיר כנסיות בתי שתי יש אבל לעיר מעיר ה"מקורמין
 שעבר על לצדקה מעות ליחן האחר מביה"ב אחרואנסו
 האין בה הרגיל לכנסת יתש אסרו לא הקהל תקנתעל

 אלא אחרת כנסת לעניי שלו כנסת עניי ביןחילוק
)נד(

 יוח"
 ס"ת תנו לאוטר וליד העיר לעניי בשוה

 הוא דהספר בה הרגיל לכנסת ינתן דאטרינןלכנסת
 הפרנסים על פרנס שעושין ובמקום כנסת לכלמיוחד
 ונתנו האחרים הפרנסים טן ותבה לעניים מחלקוהוא
 דליכא היבא וה'ט העיר לעניי מחלקן הפרנסמאותו

 : המנחג לפי הכל מנהנא איבא אי אבלמנהגא
 לעניים נכסיו שכתב שמת באחד שאירע מעשהנה

 רמתיגו והורו מנכסיהם קרוביו ירדו זמןולאחר
 אומדן משום לקרוביו צדקה אותה ליחן שיששבפיה"ם
 בנו שתלך הרי דתניא טנסיא בן כר"ש דהלכחדעת"
 לאחר נכסיו כל וכתב ועמד בט שמת ושמעלסדח"י
 אין אומר טנסיא בן ע"ש בתנה מתנתו בנו באואח'כ
 כותבן הי' לא קיים שבנו יורע ה" שחילו מתנהמתנתו
 על חלק ריא'ז אבל . מנסיא בן כריש הלכה ר"נואסר
 הי' המתנה בשעת דחתם )נח( לרועש דמי דלארבותיו
 שכתב בשעה אלו אבל גתן נטעות שנחן ומה קייםהבן

 : זכו ולא עשירים הם היו לעניים נכסיוזה
 לו שיש דעני ממיץ ר"א [W1teD] ייגרז דיקדקנד

 העיר גבאי אין לפרנסו שיכולין עשיריםקרובים
 . צדקת של לכיס נותנים קרובים שנם אע"נ לפרנסויכולין
 לי התקדשי לאשה האומר דקדושין פ"ק סדאסרוק"ל
 עליה הסמוך עני ואפי' מקודשת אינה לעני תגהובככר
 סיחייבת ה"נ אנא ב" דמחייבנא היכי כי לי' אמרהמים
 הוא קרובה עליה דסמוך מאחר ומסתמא . אתב"

 אלא אמרו לא ושמא )מ( . הוא ב" מחייבואפיה
 : לאחרים ליתן שצריך מאחר דוקאבנבאי

 . Dfft 6מריה6 )טוס)סלמס 'כי )5זקס 11 דס)עזס6
 )סגות 67" )עגי נכפר ממון כפירם סוי 6גי3"1ממי)6
')DDמ5ו0 )גמרי );גחו זמרי )0מפרטיס 6נ) . ג"כ )טס( 
 ככחכ נטור לבסון סכתכ רג"מ סי' ניור"י סי"פ )סק ס0טa~s6 ס" כניח כפתם ורמחי , )קנוח מ5י nDS מעגי 7ס"ג י")לחלח
 כמו סוי )6 5דקס פכתכ כחסו' כסרסכ"6 7)6 )חיול 6"יטקס
 סף 1)6 0גתיגס מעקר )מזור יכו) ד)0לסכ"6 ומסמע .0ק7ס
 . טורך ע"מ טרי סרי כרסון כקמל זוקק 5דק0 11 דכפיך ו60נדר

 ד0וotcn 6 5") א"כ כגור 07וי )מזול 6'י רקיי") )מ6יו0גר6ס
 כסי"ח )נ"ר סכלו כסס )"ט ס"ס כח"מ r~et )לטיל וים ימ15ס
 hwl נחוור ויט) מרגע ומן עז )רן)ווחו )מ)ו0 )כפותסכיזו

 נ""מ )0מכ61ר י") כמסמס . 0מו)קיס דצת כנ"ך וע"סמ0רקכ"6
 . סעס )פי )לקוותו מ15ס )טוות עריך טמיר ד6פי' 5"1 ס"רים
 דגמ"מ מ)ו0 דמ"ס )דר otDD )טור )"מ וככה"ג )יגולוח"כ

 וי") . ש"כ דמים כסוכם וטין 5לקס ממ5וס )כטוח07)ו6ס
 כרסון 5מר כקט )חדול 7מ5' כ75קס גס דסוכר )כישפו07רככ"6

פסק
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 3הוססס6 מד6מר כן דמוכמ  וסגן) . כו' )מיטמט 4כ6 וממ"ט3ז
 רג"ג[ ס"ס כיור"ד סגר"6 ככידור b)totl פ6ס מס' סוףמס
 )5ךקס 7כל המגס )ובגין 61ין כו' לעוס מנוגס פורעין 6'ןמ"ע
 גג'טין (hnth1 ))דקס ממפ )'חן מזי וך6י ספגי 3יר כקסום 61יט'
 הג' rh" מ"1 6מר ועגיחץ 1'ד'

 לויס. ימסר  סלרסס מןסמהפרגס
 3יר 3טודו 1ס כייריומ"כ
  ועין פ,  מרועפי וב"ו .כפת"ח

פורעיי
 : מקוס ממגם

  רני)  ססו6 מס עפימק
 )דקס ס' כק"ו .נחטגוגש

 סי' סרסכ"6 ונחסו' י"רסי'
 וס"1 מנתחות כן wsloחחט"נ

~ffp

 ווי )כא' וסדרינסו עייפיגסו
 סמסרס"6 ק' סרס ומ,ס .ע"ס
  כיון יכפל  יייל 5יך  3מ"5סס
 רירי . ט"; זוץ ח' קיפלסכור
 סר6סוגיס תוכיחו ךמוסלסגיך
 ריס  qh רגיל  ס?י5 מס )פי7סכ)
 פל כ'  סס וכספ)6ס . 111 ר'4

  מק,ןס  ימן ל5 ר3רי'סמסרס"5
 מרכס גס )יקמ קרי וס" וווסח'
 ס6"1 לפייח גס;ר עפי"ז .ע"ס

 סו וגחן כיון י")  6ך .וסרסכ"5
 ,כס כנו )סטגי6 )סו)יכסשי'
 יין )ו  פלוין  רפיו רם,  כיוןיכהנו
 ו6"כ יבלוס  ללסירי עומס6יט
 ]ועי'  יסילוס  כסיד לח"כסוי

 כס6 ג' ס" 75קס ס'כמח"ק
 דמוי ססמ"ט כסס )טיידסעך
 טפיל 61"כ )ע)'[ סגיטכלעו
 יטו) )6 קיו : ~ענקסוכיחו
 סמורות כ'  מין  לו  טיס מי67פ"
 מ' מםגס ו6ס  סיף סר"ט .גו'

 ,S'D ל5 לו  כמיי ווו 7ר'3מס3ון
 דת1"ל סיפיר דסו5 כסב4זט

 )S'DI 6 ותיקחו לו לפלספרגסס
 ביי) )6 וחמח1י קופס 7גכייתכן
 ווו דר' לסיטור סוכר 6ירכינו 3ו3רי 11"ט . ט"ו כסדישחו
 יעו) )6 )מס . )כדו יוסו6
 r~D 'hp וס6 3חעגעיסגרני)
 )6מר )6 כחטטגיס ולרגעס6
 ו5י . לרקס  לסיין 111 7ר'סיטור
 לו סי%  ען רר' ךפיפה-סולר
 ל5  ע1 9' לו 3יס  גס 5"גילסטמו
 5ע"ק גס . rlr ר' לו ניםדוק, מטפס ופרוריו יתיר (bt,-Dיטיל

 )ר' רמממוי סעודות מס'כלטייחו
 3)וקמ )"ס 6פי' ]6י מרקסזוג

 : סס ענייגיס דכ' כין כחעגוניס[ דרגי) סחי)וקוהממני
 כ"מ3יול"ך . )יחן הייכ )6 16 )7קס ט) סס 06 יסתפקנט

 7י"מ סגרתם ונכי6ור  לי"יסיי"ר וט";  ס"ס רנ"אסי'
 כספק סוי פנייס ממון וספקוס")

 ממו"
 יליט . ט"ב יקעם

 כיור"ר כפכי5ר לתכס  ליחיל  מלי לדוס זורר רלכ"פ  רביון .מסרס 3לי  כסמפון מוסר ,גז  לטיייס גדר 6ס כמסחבק וו)סיטם
 כמ"מ ג,) ספק ככ) )קו)6 7ספיקו  6ף 5"כ . ט"ו  רועסי'

 . ש"ס מתורס סהירס נע כספק כ"ג ס" ח"; נקינ1רסחומיס
  rh "1the 6(7(" רל9יל5  ררנלן וייסיר  פספס  וס  טדיף )6סרי
 ככעס כמכער )מוברק סד"כ כרטע"מ ומ"מ מספק  רכנןלסרו
 רחרומס נוסקי' דג"ט 3גדריס 6ך . ס6)ס ט"י יס)"מ 01") . 7'ד'
 )עגמות ות"ד ט)י' )6ת;ו)י מלוס ך4כ6 מסוס 7ט')"מ)"מ

  כמקטיר ומקישו כמס כיעס דמדר ד6מר מרר"י )6חט1)1יומלוס
 )קיימן מלוס סקדס וגורי מכויר מ"ג ר"ג ס" וכיור"ך .ט)י'
 מרומי 5לי  פליסן  יכ6)ע6

 כ' ע"ג סי'  תילן פפר"מ  וכססי'
 : דקי)"מ עלו לדקס גררי י6"כ . ע"ס לרקס  וררי דס"סכסדיק

 . מכ6 3חל יע י6 י6ים
  ענו"ס חולק 7רי6"11מכ61ר
 4,6גן 1)6 )עגילך ס;)גמ*ס ומורי 3ס6 ס,רוע פ'3מר7כי
 לתיגו רוכםנחר

 רלר~
 מרכח'3

  ומן  לפלך לר9  פלרייו ורץעגי
 מו6מרי'  וכקוסייסו .כפיליהן הריס p~e כט"ו ופוכחלו

  לפטורך מ91ס  וכיס ךק)"רכמו)ין
 מס91ס  רפריף ווכח וכעפתור
D~D. 'ט9ננ"ס כוס חי"ל פי 
 דפלים דכ) סרק טסיר' 1)6ורוץ וטמירי נסי ז' ו' עכ"פנס"פ
 ספק פסירי געי פריםמרוכך
 ססירס כוס וספק h)hמיקרי
 כ6ר כס' מע" 63יסוריןסתורס
OEi'י' ענף סוף ט"ו סי' חי"ר 
 צנרר ססו6 רוב יסי' 6יךרפ"ק
 נגור טס51 ממיקס עויףספק
 ויפ"כ . ס"ס מגוס"כ[ דסו6וך4
  )סטור  רכת91ס ד6ף י")מפיל
 מפיס סוO~lD 6  כפפלהזפפלי
 רוץ מכ6"כ וו6י נגורוסף
 סרי6"1 ועכ'פ . מסק כנדרדסו6

 : סמרךכי ט)חו)ק
 מגכס'1 )יקח ס6"י יעסירכקא

 . ופעור סריס נון )וקחכו'
 דיגו כ' מ' סי' יו"פ קווסח3ס'
 מ"ע );ריחו )ספוחחייכ
 כ"ס וכס . )כיחו כליגיע)סוס
 ))011 7הייכ מסגר"6 סוכם)"ג

 (wth עגי )"ח ))זוח37מ651
  61ין . נרםטעם

 )סי
 מס ך6"כ

 ס)"ס )פס יטו) סכים מןםגוט)
 כען סגנוני י6מיגו ס)6דפס

  סיפן יפסיד וגוס )ו גוחןוכמד"ס
 )"פ  3ל9ט וך5י סלו5ס לפסלו

 . )וסגג6י  קוס כלרקם 5כלפלו5ס
 6)6 סגרתן 6מר ר)6די")
 1)6 כנוד ירך ))וותכטוכ)

 : המיג 7כגחיגס כ311ס)ו6ס
 )וס or )ותנין טוח;ין סניכלנב

 לרסס ס' r"hJ .מ"ט
 רציי  5ננרי' ו)6 כסס ג'וסי
 . מ"; ),ס וס ופיסיןכקין
 היירי כסחנו6 דוקק 6י51"ט

 . ופ~רטין לוין  דיתסכ יחסל נצמח )וס or  סיתרו נסחיו6נ)
 ישגח ט) דכע,ס כיון מסגי כסרגו דגם )ומר יקוצווי
D"DO16 כמכטימו גס )כך מגטו כע) )1 )ססי3 6"5 ס)7קס 
 1)6 . )חימס 6)6 ופרעון מנחמס )"מ ופיקס מ"ט )ו)ססיכ
 שי' 6הר )עגי סיחן )סגוחו מס' )סגי שתר )ססוגריןמיכעי
  וליפן טסכפימו ממס למויר  מלי  רעיל  1'[ ס" 75קס ס)'ממ"ק
  לררו  שלר h~h קינו לתיר רל"מ  לססו3ריס  ו5ף .  5סילטיי

 מרטין.  ול5 לסייס תסיכ ספיר תדירו 4  סלפן מממס bslוסגטמסו
 6מSD 1 כwh 6' תורי לסרס l)'1?h r)rh ע"כ ט'וכנ"קד'
  לס ר.סכ כחן סכ ,י) סי' למכי' )6 כריגול גי' חי_טס רכיולע"ג
 )מס דג1חגן הכוס לחנן ממיט cno1 כמו 1)כ6,רס . ס"ס  5פוןתוי
  6ף  פרטון  לסת כסגוחגן פרטן ימסכ ס"ג )יחן 67"5 6ףלהגן

 ,ש/ו

 והוא נושין לו שיש דמי העזרי אבי רבינו פסקנז
 טאותה נובה חוב בעל אין הרבה צדקה וקיבלעגי
 פורעין אין עני מעשר דפאה בתוספתא טראמרצדקה
 האי ידע הוה ראי ריא"ו דעת וכן וכו' וחוב מלוהסטנו
 רבינו אבל לף יהינ הוה לא ממנו ינפה שהנושההנותן
 . הצדקה מן חוכו לפרוע אותו טחייבין רוד והר'שסחה
 קורם מיירי דהתם טינה לטישמע ליכא עני ומטעשר)נז(
 קיים דלא וטעסא בעה"ב ביד ובעודו העני לידשכא
 דודאי העני ליד טשבא אבל . חובו שפרע נתינהמצות
 ובע"ח כהן נכסי רהן הזרוע בפרק ואטר עניממעשר טפי קרישי וביכורים תרומה דהא טינ" בע"ח דגביפשומ
 דסשולהן ראי' אין דטהא ~אוטר[ ריא'ז אבל בחובונוטלן
 אלא חובותיו לפרוע אדעתא נתן ולא הנותןברעת תלי הכא אבל בחובו  נופלן בע"ח  ומש"ת  יוכוננוה

 : ובניו הוא טחןשטפרנסו
 הר' של אביו קלוניסוס רבים ב! יהודה רבינו שאלנח

 לו שיש סי אפרים רבים את טגרסישאאלעזר
 לדטותו יש אם לא או צדקה ליטול יכול אם זוזסאתים
 פרנסתו לפי דהכל והשיב לא או ופיאה שכההללקט
 טיהו כתענוגים רגיל שהוא מה ולפי )נח( ביתוופרנסת

 : התמחוי טן יטול לאסעורות שתי מזון לו שיש מי דאפי' יטול לא יחיד הואאס
 אם ומסופק )נט( מעות כיס לו שיש דטי ריא"ז פסקנבם

 לצדקה אותן ליתן חייב לא או צרקה שלהן
 : לקט לקט ספקמדאסרינן

 וטעות חולין מעות בה שנשתטשו דתיבה ~,"tff פמקכם
 ידע אי הם מה וא"י טעות שם וסמא בזא"זצדקה

 טרמסקינן בחרא בתר זיל כאחרונה אשתטש טינייהובהי
 זיל לא ואי )ס( בתרא בתר דאזלינן מציאות אלובפ'

 : רובאבתר
 מנכסיו ליקח יכול שאים דעשיר )מא( רימוז פסקכם14

 לוקח ח"ז רחוקה בדרך שה" או שיהי' עניןבאיזה
 עובר שהי' בעה"ב בפיאה מדאמר לשלם ופטור הכיסמן

 וכשיחזור ופאה שכחה לקט נוטל ליטול וצריך לרקוםטמקום
 : שעה באותה הי עני וחוטא ע"א דברי יפרעלביתו
 צרקה ליתן שחייבין עניים אדם כני שני יש אםסב

 כל נשטות הזכרת בעבור או חולים בעבורכגון
 דפיאח פיה טדא:ר לחבירו שלו צדקה ליתן יכולאחף
 ודוקא . וכו' עני מעשר לזה זה נותנין שותפין שני)סכ(
 לצדקה וכך כך יתן וסך כך שיעשה סי שכל ביניהןהעיר כני שתיקנו קנס טבח הבאה צדקה אבל גמורהצדקה
 פעם מלעבור יטנעו לא דאל"כ הנבאי ביד ליתנסצריך

 : טילתא בי דזילא לא לאביו אבל .אחרת
ישמע
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 דמיוכי ס'1 ד"ס דג"ז נכחעות סרוס' עפמ"ם י")1((ollh תמ"ס טמיס ידי )65ת )0 )חח וחיג וס"ס י") 6ן . יפרטט6"5
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 81יאבצלאלרהקאנמיטעשה

 )"מ עכ"מ כ"כ מוכרם 6יט שסכרת 061 . קות ט"ל ס5רומ ריניח ז6יסור )כתמעס ר16ריית6 ריגיח נסו קסמיו ר16יס"
 : זסמזוייף הכניל :  כרסרייט  )וס זגירון כבי"ס סף 3כחמעס תורס0)
 כטל"ס כו63  רדידו  ר' .  לררך  סייכיס סרס rh  סמקרסי:ו נו ייסללס פי' 3' נ' המלכיס  נוססיך . 'רט רמוי פסיקם י6ליסטנמך

 למ"סנ6"1 נ") ולפלורס . כקורך  D~D סי6 ד' ס6יתית סער " ילריני מ"כ לסרגו ו4ס ע"נ נסס לליסה רקלל0 ס'נסס
 ק"מ ס"  סמלי6ג ברכת כסל' מ"כ מס מיכמריוטע"ס.61'כ

 ר"ת לרטת סמסורט ססרסוק
 ג' פרס מק"ט כרסכריהגלון
 טסרס ד"ס ד' הל' מת(ריומ6

 : ע"ס ג6תכרץ
 טבילה לריכין כע"ס דבלנלך

 וכינק 3פ"ת וסים .כ6רר"ג
r~h)'ממררם וס3י6 . רן4'כ סי 
 מטתי כנקי סר3 טובסותר
 מת כעץ כבטמן סכירסדינר
D~D. כ' תר"ו סי' 63"מ וכר"מ 

  מרוס עיוס"כ דטנילתמסמסרי"ל
 ממתגייר כגר  דסף סו6ססוכס
 לטבילת לרמותו ס"ל וייסר .ע"ס
 : סומ"ט נגררם מתכר6י'טמ6
 כר6מרי' h)b htDolnJנקח

 נסגסדוין 610 . ט'נטנת
 סלי דל6 הקימט סס 6ך .דכ"ס
 נלעטן הסונס נטפס oatכוס

 ממס רל"ס מבירין סחיןנפקוס
 ל"מ וס ממס ופסייך סגיסטרמס

 לרמת וסיגל . נפרס0י6גס
 לן וט"ב רז"ל . רמ0ירסרי3"6
 לסערמס"ייפי'

~sh 
 כליסור

 ט3ה5 רססי6 כטריפותסורס
 ציין ללגיטס 6כלרס:סורין
 לסטרמס מייסי' )6 דר3לןדסו6
 ניו"ר וטי' . כבמ"ת לי'וממזקי'
 ככס ל"ג ס"ק כס"ך קכ"רסי'
 לסקל תללן ל6 16 נטיסיגס 6י לתפס דניס סכסכר6"מ
 רר3ין גירס  רסס יי"שנטמין
 . ס"ס לסקל ס4' סופריםונמל
 נמזתס סיין דפס כ"כ רל"רו6ף
 נספק מקלען  ולכך ת5יסיתר

 דסיגיטס וסכך  סיגיטסנקטת
 oh  30 מספק 6ל5  גכוולסס%
 ד0"ל "ג . hp' רפט  כמזקסס6

 ט"ו מזק ק"י סי' 3לר"דכספר"מ
 מס"ת מיקר לו גרר3גךסיסרגס

 לקילר Srb" 6יסור6ו6יחהדק
lp'nD~תטגן וססיר . ע"ס h)tp) 
 ים יעם ממס מסיכ 6י 6ףססכ
 דורי כספר טי' מס"ת טיקרלו

 סי' סופרים ונרי נטייין6מח
 : ס"ת קמ"ר סי' 3יור"ר וטי' .ד'
  ממש י6י'םמ

 - קן' 160)
 סיטליס  WID( עמר תרדיוןנו
 סייוו . ט"מ כו' סיסיםמי
 כטמיס ו3חטי' . 3חוס' וס"ס נגסיון טיטמור ס"ט  סומךבסי'
 מלים 7361 מיי מקסתי סימר כו' לחס נמסר כ' סמ"ר סי'ר6ס
 נון מלמז לסמור זס כ' ו6ף וז"ל לרעת טלמי מלכד הכלל6עו

~pno
 פיסו ט"ר 6רס  מט3יריס סטטי וגס וסרטוח מלרות סכל

 וכזע כ' סכ"ו סי' חי"ר ו3ח"ס . ייסור ~or וקין שיווט"ו
 ניוחר  שמער ד6פי' מוכמ  חרריון גן רמר'מ ר6ס 3סנוי0 ס'יזוייף
 כטוח דסי' מטס ר%6 מ6י יורט 61עי . ע"ס סו6 רעתמ"מ

 ttl?)D'n פיי6 גריס ודיירי ר6ס וסנסמיס . כיסיוןביחמור

 cfnt סיס רעולותלכללך
 מנוגס כו' 5י5יח כגוןלמלותם

 3סס מייכ 6יט וסטמיטכו'
 ע) מלרך מיוחס ומןכממגיע
 וסמ15ת כו' חיכוכ מממתט0ייח0
o)tr)nס6מ'ן כגון כסס מייכ( 
 כיקור כו' מותו ופילט63)קיגו
 וגחינת לכיס ותנחומימליס
 וקכורח )כרך דייך 6ין כו'5דקס
 . יטי"ס  נסכת 6פ%סיתתייכ עפי מ") גמימתים
 ,מן נכל ריוסג ס' קירוסו6"כ
 '")  6ך .  לכרך ע"ס הסכת6פי'

 לנסוג b~h1 כיון ס'זכקיווס
 לbSD~ 6 ונתרי 6חת פטם6ל6
 ססל"ס סכ' ו6ף . יכרךיסרג
 מתוסס  ספטס כשגלל דלם"סס
 גופו הסירס su כיוךספיר
 . ס"ט שכרכס 610 וע"זלסריגם
 כננס לסיות יכול זס  כןו6ם

 דתכיכ סקרי כסגך ומייפטמים
 טתס שמרקס כפי ל% ריעי'מ"מ
 ץ  מלוס עסוג י)6 סיסרגלסיעו
 רגס וי"ל 5תת סיס רקקללו

 גס עעס 6תרויס  3רכסע11ה : וי"פ  יתרך זרוחלסקור
 כ"כ . כלתור טס קנוןסו6

 מסכלכו קל"ס סי' כק"מס3"י
 וכס"ט רט"ו סי' בנ"יוע"ס
 יוסר 15 כרכות 3' לוסונעי'
 3מג"6 וט"ב כרכות  סיףססס
 חת)יס יירכס 1"פ  יוסף,ונגרכי
 סייך Dt)O על ומכרךוסיכך
 פ"ק סרמנ,ם סיתכ מסכפין

 סגנון וסי ת"ת י"ז ס'מדרכות
 כוס נ)6  6ך . סתי' קורסספסל
 ס"3 סי' נ6ס"ט כלס"ט]ע4
 דנכם כיון ו5פסר . יפיססק"גן
  3ח0ו' . שרמי קידמי ס61עעב2 : כוס ג)6 מלקו )6 טוגס6ע1

 ס" ק"ת יפקמבכיית
 כירית ר6מר ד6ידמי כב'פ"י
 לכילת ר3סטת מכוס סו6רג"6
  כו' כליחס גסטח וכ"מ כי'תסלתך פי 'bSn רכחיכ לנרךל"מ
 )6 סמלות וככרכת רגטחךחס
 03טת רגס 6' סעס 6פףשוחי
 סף ספ)ת' סוכחח סרסועפ", . ט"ס )גרך ס"מ סמלותע0ייח

 ו0") נתקיף מד"ס h~D רקט"1 נפסהיס סת1ס' ממ"ת מק"גי"ט
 06 ר06ון 3טי3ו) נפיק ך6י ס)") 56"כ ז6י כנגס 5ריכותמלח
 יכול חחילס גירך סל6 מון מ"מ חליס נגיס רכ3ר בכך נוסיו"כ ילורע ot~no כרכת וסו וסרי . לאטלס כרכס ס"ל סגי  נייכול'כרך
 . ט"ס  ונרך 6יגו סטאר רפל כסרטו-"ס רם") ומכושר  לפרךטפסיו
 סמלות חרכת hltg  ס6ף ונרוכס מרור כשקילס כ6כילס רחלימיוס וסליי .  מנוס כספת גס מנרכס לירמי רל6 ומסוס  סמלוץטסיית 6תר  לכרך מלי  סמיות דככל rh"( וכסיר ר6י' 6עוו)סיזכר

פ"א

 לא טעסא מאי הקרש של עניים בשל ולא w~pnבשל
 אלא  אסור  ראין משמע נטי ומהכא . לי' וליח ווויי'  מצטרבי  רלמא נמי עניים של  עשירות במוים  ניות;איןע
 :  שרי להלך עוטרת אינה אי אבל לחלק העומרתצמקה
 טשל יהנה שלא צריך והנורא הנכבד השם היודעכמו

 אסי ר' השם אנא נבי בירושלמי דאסר4 .אחרים
 א"ל . לך לי' טמר ואנא איתא חטא פנחסבן לר'אטר

 דרגיל מאן טעשר אפיל דאנא א"ל לטה א"ל יכילליתאנא
 מראטר לריא"ו וקשה . כלום נש מכר לטיכל יכיל לאבי'

 דהוי פשיטא ואלישע )סו( כאלישע יהנה ליהנותהרוצה
 דורון אבל צדקה בתורת ליהנות אסור ר"ל ושמאידע

 : ריאין פירש כך שרי דלטא כבורדרך

 ר72טרנ12הוחקי
 צריכין תשובה בעלי דכל )מז( שסחה סבי כתככלז

 הטבילה אין מיהו נתן דר' כאבותטבילה
 אלא נמור צדיק ה"ה תשובה שהרהר סיד אלאמעכבת

 : עצטו לצערשצריך
 אח"כ ונורע ביין PJJW דת בעוזב שאירע מעשהכלות

 לפני מעשה ובא עצמו לבין בינו תשובהשעשה
 ונחלק בשבת כירו שהפקיד מפני היין והתירריב"א
 אלא )סח( תשובה תשובתו שאין ואסר שטשון רביעליו

 כשרות כחזקת טרפודו הסוכר בטנה כדאטרי'בפרהסיא
 ויחזיר אוחו מכירין שאין במקום שילך עד תקנה לוראין
 עד תקנה לו אין הלכך השוב בדבר ידו מתחתאבידה

 : כךשיעשה
 העכו"ם בנסיון לעמוד עצטו על מומך שאינו סיממן

 השם טקדשי כשאר קדוש נקרא עצמווהורנ
 יר'  בטעשה  הניוקין ובפרק שאול סטעשה וראי')סם(

 קירוש על  לברך חייבים השם את  םקרשיםע)ע(ה : ילחיםסאות
 דאורייתא עשה טצות יהוא כיון והנורא הנכביהשם

 :  ישראל בני בתוך ונקרשתירכתיב

 ברבתםריבי
 והקהל התורה ברכת מביך  בשוה המדראעא

 . וער לעולם המבורך ה' ברוך עונין יק
 ובכרכה )עא( עמהם עונה הוא שאף מעדיה רבינואומר

 אחר סכרך עשייתה קודם בירך שלא מצוה כלעבנ ז האשטול בספר הצבור עם אמן הוא גם עונהאחרונה
  העוה"ז 0ן ליהנות דא0ור מסעודה ברעשייתה

 אחריה ברכה והניע ואכל שעבר וניון  ברכהבלא
 העושה כל כהב בטז"ל והר"מ אירתי ואייתי הואיל)עב(
  קייטא עשייתה  שעריין טצוה היא אם  בירך ולאטצוה
 סברך במוכה וישב בציצתן ונהעטף תפילין לבשכגון
 בלא השוחט כגון הוא שעבר דבר ואם . עשייתהאחר
 ז ומנרך חוזר אינו ומעשרות חרוטה והמפרישברכה

פסק
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