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 דספ"ק וההיא . עכו"ם ואעי' אדם בירי גמרו כ"ש0אהמול
 אסור ביו"ט העוף את דהשוחט ממיץ הע"א פסקקנ : ישראל של כשהוא םיירי תפיר שאינו דמנעלרביצה

 עוף בירוש' סדאמר )קנ( השחימה ביתלתלוש
 חסיד יהודה והר' , ניזחו היינו תלישתו מזח לוששן

 וימנע העוף את יקלקל שלא מתיר רץ' ז"לסשפירא
 פסק ; יו"פטשמחת

 ומכסותן עטן ס6'ך סולע6תל"
gff,,nrsn) 7)ר3ס מסרט כוי 
 הונם וק' סולע מסוססטטס
 וכיסו)6סי'

.rpS1s1 סגל S"hD 
 )6 דכיוס %רת6 רק מדך)6
 7סלג6 כ))מזי

 כ'6 ט' כטיסתי
 סף o"Dh1 %ת %)יורך
 דמס7יקס גימ6 וכמסה"ת .ע"ס
 ט) זסו6 טוכעס נקרי)ק"מ
 3ס )ן 4ח כסכת גסס'7יק ועם )משכס סמוך גופם עו3יוס
 וסוסיל מ"ט 3קוירס כמכס)נסוי
 6דס טס יסי' ס)ID1ha 6,)סכח
 כדפריסית. )יכ6יומוק5ס : לסור נתב"ג lff0h1די) לסלקום ),מ שטיכס משך3מס

 מ7' קעור וסולכ5")
 . ל"ק דכ"ו ד3עסbwnh וקקי סיזס ס" יו"ט ס)'סטו
 )פירות דעגעיס מסימיוןומגס

 נימי )כ6ירס מקמטסגוטרין
 )6 סטסרין נפירות סכמו)גמרי
 : יוס פנטי התחוס סוסס"
 סעורכם סיתותו כפור 6ע1חס
 כ)) ע"ד וק דוקך tShפירות
 טליית מ"ג . טחביוממיקח
 ט' כ)6 גס מירי מנעלססולמן
 סמנע4ס 6)1 טסית ע)נמור 0" )6 וגס מנט" סתח)ססוס
 דל6 חס . כ% ט"י לק7וק6
 )"3 ס" למומן פ"ק סימנסכת"ס

 דמסכ6 וזע . מכע"י סחמ)ס דקריך סקיי סכ"ס סי' hff1D3וסוכך
 תקנס סי נמגנט מסונף כס)כוס ד)6 מוכחימי

~ffpo 
 גו% רפ"ק

 וע"ג . ממחכי h~PS דגמרו טעם כ)16 דח"כ . טיט טכו"סכס)
 משם מחיו סס וסרמנק לפכורות ס"ג נו6"פ רק סילוקכםי מהכר )6 (~ff נמשכת ק"3 ס" ניתסס . סירוס)% מיקמריהנ : ר' סעי' רג"כ 3ס" וט" סקוסכ"ס ס" 3מג"6 כמנוקר hlo ט)ז זמגט)יס וס6 עט"ס נפ) חייךדגו%
 %וב ולוכד סמיטס )6מר )יחי 1D1D ממיס גי' תגיס )676י
 )מ)ק מכעוס עטרת וכחסו' . מחיים בגחו כמו OntD )6מרבגו"
 נסוס 6יכ6 ממייס דמה סק' כ"1 סי'ער"ך

 גמרי
 מגולד 7כל

 סהשס שמר 6יע חס ליו"ט מותרס ק)6 ק5ירס תקדחססו6
 ד)מסקג6 טס ככומת כס)טמ סרמכ"ן מ"מ ו6סחמיטהי' .טכ"ד
 לזיו דקאר סו)7ס 7סו6 מנידוח 7כל עוקל . טוו מסיסדחעס
 3מידוסיו סרמכ"ן וכ"כ מיס מ3ע4 1)6 סלךקט מן זצ)ס6)6
 מסרמנ"ן נרסיס סס )סמ613ר י") וכ)6"0 . ע"ס ע"כ כע"דכסכה
 כ,ס") טג' ק5"מ סי' טסרס מר,סזלי טסכי6 סגוכלתכהסוג ורמחי . ע"ס סממת מסוס לגנרל מס מק56)"ג וסף )ט5סד6"5
 ס)6 נוחס זסף וס,-6"ס סרמל'ן ימ"ח )ונר סיקס 6106ף
 סע )גוייס 60"5 אע"פ תטוו )נורך דם" סי% S1bססהיער. )%רך 6)6 סו6 )15רך )n' 11(hpt 7ס6י סתס ןוק6 גופס)15רך
 כן sffi ט"מ סרמכ"! כבטח וסיס . ט"ב כף ט14נחייג

~fflb1 וכן כגק נפרעיו 7סגוט) דמ"ז אסנת כמירוטי! )מ"ק דכריויסחרו 
 סנפר:יס פוף ק6"5 ולע"פ דגור תו)דס עסות סחייכספמו
 דנוע) עון סס וכ"כ ט' :קר6ח )גופס ס5ריכ,: מ)6כסוסניטר
 ומגיוס סייעו )בולך וכין עקמו ואפות גשו )תקן טן תפךעסטרו
 סי6 וס:ט:)ס 6מד 37ל מסג) מסגי סי6 )גסס ס5ריכסע)6כס
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 41כאבואלר"נמישהה

 סג6' מקוס ס) ר15ע וט ח3?ו )ס*ס )ט6ע ממסטין וס6ף כעגות . SSbnD~1 סף ))ו5ס ו63"5 מקס ועיכ . טקטסמ)%ס
 6ס!ר סגר6ס דבר 1)טשח תורס )ספר שחר ורדפסו סקסכקץ 3מ)6כת 0ס%ט/1כ"ז כסכי) רק 6"5 מגוש סטור )לסיוף דנםמסוס
 ג"כ 610 כחנו טרי חזירו כסקוס 3מ!6) דס"ס וסי") .ט"מ משל מטקת )ע5ס hSI )סנ!5ס )S~hs 6 5ף ערס גווו 7ססגהו
 שגן 606 פיקס כיר!ס' 67מר ס6 )פרס ויפזר משם ס)רפוט פטור מס56)"ג 15 ו6ש' פנתר 5י מייכ 6י דמם%6ינ 603ות)י6
Dff)Dלסור hlo י60 שרכן" 
 . (CD] מ6י,ס מכביס סנדקד)6
 nxs 00וס' כח' כנרלמיס
 )ע5יס 51רז ד"ת ע"נדצ"ג
'Wh1זמונית )רפי fSihnnJ 
 מירוץ ז)6 יטיס יריךנטי'
 ום)ק!ת דכנס" מניו( נס'גד%, ט' ש נטגק 6% ש5רכטקס
 סרי 61מ6י מוסר נג'סן3סמט
 טעמך fiibnn 6% )סוי)גופן
 !6"כ . ע"ס סכך ריסס דרךס6ין
 10)וס מגיזו* ד3ר עולך0"ג
 וסר' כ)) ממכס )"חדורסל
lshD)וספיר יתיסר  ויובר 
 כס6"5 נ'1"ט סמ5ס ס)'סתסוחרס
 מסור otcn נס ע'חמגוסס
 ועמ"ס . כ)) מגיוונו זכרמוקל
 ששו נאק יסוטס טנענסדרי

 . אחן כמא אמיוא : מוג) סך"סע"נ
 ז6יט מסמס vnmלרסון

 מאית מסוס וק מו"מ63מח
 ע' סר6"ס )מיס 1)כ6!רס .עין
 כמסכון מר"ח )"ס סי' גסך6י,סו
 ומגו יט).)6מר מטתו קיסר%ניס
 נשחר קנין טן, ונתפס )מוכרוגס

 מגען סרינית (s~pקיסרך)
 רק5ח ומקמע . ע"ס1)630
 נסמפט )מיסר% יטקמן
 . ש"מ 63מח ימם3 3ר4מורת61"כ
 ס" מככר כעירי יכעס p~Pn 3מר7כי ו0וכ6 ת"נ כב' סכתס'
 . טיס Uff1'3 סי' מייסר% סמפטן גנו)מ !לק מעיו"טפדוי

 ומשם כמו"ע זמ0ד חשם לק ש"מ מקוס )י60 ורליוככ0"נ
 ס6סק ררכגן ד%3וי )ספוסעס לפי"ז . נעומק סיןמריות
 ו3מנ"6 רמ"נ ס"ס עסק מדרים נחדלי שתר מ"ע מפתויכעיס
 : vD( סכ"ס ס"כנ"ע וע" . כ5יגטס למסכון )סמדר שחל סיג . ג"1 ושק ט"6סי'

 סליקת וס) . ההינהן סר רמה[ SD )פרס זלוכ6-סין
obD610 3נצס' ע" סירוסכם פירס 'pffi1 1 ר"מfft 

gffh9)1. כ"כ 5יך דלין 67ט"נ כתכ )"מ 16ת סם וכק"ג 
 סגסח)מ )מי ל% סס)מ )נף מממס מש סתורו סקס ס6')ת)5וגרומ

 )מס 6 סדין סיעו . )מסתגר שדגרי אשח )1 7ס0ירו י6כ)מס * סלון 7פוע) תקע"כ ס" b~ano )כ"ס ה) ו6%ירס . טיס)1
 סיס6 )1 ט6 סלמס וכתלי . ע"ס Ql~h ומיס )חס 6 גיסוטיס
 וגפיו . סמחס משם משכס מחירו ד)6 סוכר ffD1( רק כסר6
 ס%נ כררך המסיס ס)טק SD . ר"מ ס) סיגרת )גךסים

 0ני6 סקמ"נ ס" ר3ק נ6)" ומגס . סס סריטכ"6כע"ס
'm1%

~"Dhv 
 3סרומס י:46 גם ושסמומה )מס ישע)

 סס כק"ג סכי כעין י'") מ0ירוס' סמח"ט ט) כ"כ pffsl .%"ס
 כן למפרס ד)6 מטס (nlYo' ז% סילון כסים ס) זירם%6
 מרומס מסוס זגס הככלי לחפרך ז)6 כיין ,sff ק"ג .ננזפי
 ס) לונרת גס )סירוס' פ' %' כמסוטו י6כ) עם )1 6ין נר4מ'סרי
 מי4 חרי )סם סחטת יס הממס osn לסיור יס o~Dסלעת
 )מרירו ו)כליכ מהלכיו יכ0וכ לפיט ונמ"ס . )כלולס6סדד
 דע)כד וסי) . סס נע"ק (bff)o כ"כ . דסלי מ6ן h)'Sכחכו
 . שכיו גכהיכת מסה"כ פממ0 ס%ך n)thal 01SD ממכלססעס
 8ת ס!6) 6רס hotn וסנצץט 7ג"ן ננרכו0 0מנו6ר Dffbי")
 וניל"י אורחך 0סרו )0' לעסות עת 161ער ט' נסס מסלוסקוס

 ורופ10 מגוס כקם . ס)וסובכוח
 מסקוס ורדפנו ממקומך3קס0ו
 סי"פ[ ש' עס 0גוסמ ]כ'60הר
 מסוס ד'ס וכיון כסט ט"יתייגו
 חקמ"ס ס" כל"י ועי מותרכ,0
 3ח0"מ חשוק כמעת)ענין
 : תוק PO"' תקמ"ס נ5'נט"1 וע" . ע מקס 6, טסג 706ת4
JLpוכ"כ . ט' כירוס' 61מי 

 . לס"ס ס" לגס 1%340
 סי' דל"0 פ"ר קקי115 ך'ו3ירוס'

 6מp~DS1 '6 . ,ס מ65ן )6ט'
 וירהם' וון"ח מסכת סכרי)6
 ככר%ק6 7מט6ך ירט %!מ"פ
 61"כ )15לך ק610 % כהנתנסרי
 ג% ftw סופר וגמ 3יו"עג'ק

 : סו6)קורך
 067קנר

 ס47רי
 ג"ח 0060

 . י"ח מכית כגיי65
 סכה, תרי"ג סי' יעקנניסועות

 כס6 י' 7' כמגיוס סושס'ק'
 מגייס נקרי6ת חייטם(7)שס
 קר6 ד6"כ . 3סגס סגיומפגי
 11 7סכר6 1רף' )') )חייכסגמ5ס
 כ67!ריי% 67פ" ות"כ .מדרוגן
 . מדרדק רק 6OS13עו

 תרי חמין דרדק סרי 110כמגיוס
 ומסיק מדרנק )מד ש5י6דרכק

 ע) נסמך י)6 )מ"קדנממכס
 6גסיס מו5י6!ח גשם תקן זגזגן תם ווטינ י") סמי 6%),1
nwu. תמ"ס וסגס 'ane 07ומח . מי ס7"ס ע"6 ךכ"ן כענינך 
 דעה וכר גוו) ס0ו6 כוון זרכגן מן ~h'S זר3גן 0וי טסיס
עויף

~wpn 
 מפיק וכ"ל ג%7ס 7סי6 6פ0 ג3י גס 61"כ . ע"ס

 כ0כ ג' ס" 716 עמתי נ0ש' וסגס . ורננן יתו זרניןסרי
 ססי"נ מ"ע נסוי פותר דסריפח נעמס hrnn )6 %7סלגסי
 וספיחות ץ טפס ע"י ועחלףס )פרוף יטכס מ"ע נ4)ם 1)6כיוס
 מ"ס כמגסס a(h'I' כחכ 601 וק") . עיט עניר6 ראודורס6ט
 מק"ו סו)יש דצ"ג נסקת 7מדל1%ר . סשס' ומזנבי נן"סע"3
 סיתס Dh1 תשמע ט' מ47יש ה* 6סס כעס ע6 עש)6

 %רכלי . ע"ס כעס ססס )6 6סס סד)יקס oh מו"מפטורס
 סמ'יכ סקס nwlm ממ6 סי6 פשרס 6ם 67פ" 0ג4ףסעמ"6
 מר"מ ה:)ס . טפר האיפס נמרס סכי כו6מרי' עכדסכגא
 ד"ק . י"מ סר3יס ש64 לוע כלכר מיף'3 סוגייו כ) 07קזכ"ס
 רי"ן משס' ר"6 ס" fhO מוסל מתם כ0ש' ר,נ'6 וככלט"ו

 סט) 3מ4ס 1)6 כגופו סגעמס נמ4ס יק לוגו כמוט!וסתמו
 כעוגם דסף DDID 66"כ ס4מ fsi )עלוס h~h וחפ"ק ט'גוסו
 ג"כ כ' קפ"כ סי' וכלרס"מ ממקח כס) דס)ימ מסנדו טעמת81ין
 דל1גSb1 1 י") ,6"כ . ס"ס הנישח חייך זעש' תעידידלק
 רק ס)ישת 7)שס כמ"ג :SD 6)6 גיער )6 י"מ 6חר 6"מעמ!יי3
 ג1חר סויפת bh !חס)ס מכעס ומרא מגץעס כש כשגססומע
 , )סעעיכ 3עסי0ו מזכר מן מפשר נס שער יעש' שדדסא
 זטי4 געירי דגם מזמט מסקס ו3עמ5ית סק"6 0ר%"1 סי'נמנ"6 ]וט" עתו סריפת כמו דעש' מוזי סף ונשג זג"מ מס66כ)
 גניעין וע' . כס)ימ נס or כסגוסנ 6)6 סכימות )"סדעג1ס

 : סיכוכ הזק %"3ק"ג
 יט41 כמק . 4ת! כין )קע6 גק יכ"מ זסיסח6 למינוקנה

 קשר זנכם סתריו יי"ז נס"ט מ"ס סני6 0ל"פ ס"1
 ד6פסר ל סקנס סס וספרע"נ . )ימן 6!ת!.עו ספק)המתקע

ת"ס

ק ס פ  לעכו"ם טשכון להחזיר דאסור שטחה רבינו-
 לאלם טיהו וסתן כמשא דמיחזי )קנא(נירט

 ; תדחק ע"יסותר

 דלכתוב ז"ל טאיר בהר' שסואל רבינו כתב-!2
 כיון )קנם( להחמיר יש כהועד שלוםשאילת

 מצרכיו ולכרוב . ושלטון שר רשות של מפרשדאיכא
 שנוהנין ומה . דשרי סאן ליכא כתבו לחבירוולשלוח
 אסרו אחת אות אפ" דהא ד"א נעור איסור בעונללכתוב
 דהא טנהגם להתיר ירענא ולא בס"ת להניהבמתני'
 התכה כתיגה אבל היא כתיקונה אחת אותס'הו

 איסור בהרחש ליכא האחר הצד מן נקיאיןשהאותוות
 טרחת משום להחמיר יש ואעפ"כ היא כתיבה דלאבדבר
 וריא"ז עכ"ל טלאנה שאינה טרחה אפרו בפ.קדהא
 שר ואגרות . אלפם רב וכן הירושלמי סכהמתיר
 1Sw~ דרכי משום רימוז התיר נמיושלמון

 *סר שלא
 : והשלטון השר צוויעל

 שופר נכי סדאסרי' בסועד כלים להדק[ טוחהמנב
 בירוש' ואמר )קנג( יתן מים או יין ליחן רצה אםי

 : טותר כלים שטיפת אסרההדא
 חסכה נר האשה הדליקח דאם )קנד( רשץ כתכקנר
 ירן שעל טאחר חובתן ידי הבית בני יצאוו

 : הנסנעשה

 ממחיםריבי
 לצורך החטים לקעת "הלת שא מנהבקנה

 נין חורשיגב
לישא
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בצלאלף-נקימששה4%
 כן נעםס"ס

~wD 
 מיץס זיט וסג") . 0טקק נמח5יח ]ועקם .

 מ3מ סנרם מודל ד)עלן כ' -מ' 7' ננ"נ ישף דסממקיספק
 . מופר וכפשת עם )' 5צ י"מ ד5ליר 0שר מעסיי 16סטיר

מתק למי ל%קעספי ~neb לכ ישרג%%. 5%א6
 נשעשע קי מסטת % סמא י"מיש %1"

"%%
 כך' ]סיעתן נירוס' ורסכ") ניס פ)מ Phn ס"מ 5ער 16 )ר(ס0רלצ ירד 3ק שצק7מז)6 "ץ" רישא ל לי ממק"י שי ששת תשף

 ככ"ג זלן 60 ינוי . ס"סט'
 עני הוא אם הדש יסב שהה אם פי' לירע בץלישא
 ככר דהא )קנו( המץ ביעור בשעת לברך איןזן : המניעו הלקו ליחן לו יש עשיר הוא אם לונוהנין
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 סיקוסו שילי 60 זפסשסוסוגייו
 מכ"ל 6ך . 4מן כלוס 6% ממ15ע)
 ךס)ג% 67ר"פ ע"כ קכ"ס7'
 נמאיס סמם ש גוס) רסיטלוקין
 . מטות סננו גע )ךקע סגםנין

 3)וס 6ף מסמסומהעץ
 6מר" )6 משח ומסרס מעות otle ד6ף מוכם וקרוע.רקס
 )סק7ט וגס מומ,ק 1)6 ל6מ וחסיך )ממרע סירוס כללוחדקקי
 ע;יפ תנקי 1נ)6"ס . 51"ע מלס חרטות שמד )מסרע יחפכ)6
 כמקוס 3רסיהו שגו מטיב ןמ*ס כסרמכץ לסוכר 11DOע)
 כמשגו גס 61"כ . רג"מ ס" יור"ד 11PS ט" )סקדיסו מ)וסומע
 D~S גס . תמורחו D"onh )קב) מהסל )סיוח שוי כטעסממן
 קודם )ש"ג חמן 00)01 פיטר% טסרי6"ו כחב כ"ס פ'סנטכיס 31ס)טי . מסכ"ציח hs" נ"מ כתכ רמנו סי' נעמיס So"7כ6ץ
 )ו ממדר סוייט סס61) שרס"פ ט טת6 ממן * ונוגסספסח
 סר6סון hnth~ Tw~5 כגס ומזמט . מותר כסיע סר6סוןממן
 מס6 )סמ6 ס") )6 61"כ . מהמן וס סמררו esn ג) '1Deנעין

 ממן נממזירו ז6ף כחכ ס"ג ס" ריס וספר"ח . 51"ע7קכיטימ
 שקורס . ע"ס נרסחסו פי' op סס*סו סון מוסר נשנוסלומון
 )סוס * ספין לוס 5ץ ס"ס כמ"מ מכ"ח סכרת ט"ס 6פ")סי'
 מלק כע"מ )ק6ר 6ין נעין ככקסס ס)קמ ססשרס ob גט"מ)כ)
 כרסות יומר ק6י סס)וסו יסמען גימל וס"ג . ע"ס מויקי3סס
 נעטס כחכ )' סי' מח"ע כגונ"ת 6ך . ז)וס חמן ס% מןסמ*ס
 )והן סי )6 נטומ ס*ט Or ע7ע סי' ק% ממסח עסו6רונ"ם
 כנורם 6)6 וס )"ם 61-כ . ע"ס מקע 7סמ עמ65. סטטוס)ו
 סריסו דיסכור ק%. %ע 6ך . )פרוע 6 יס כססגכלי1)6

 וסיט במקלת וי-היררכיכר,מ16ר
 וגי

 ע6 )6 ססגוס סדכל
 כלסוח סיגו 1)01 מעיקתן טס" 7כ7כל 6ף סמ)וסמלפוח
 ומנוסך . ו6י ד"ת ע"נ ע' 1' כנ"ע סשס' סכרת וכעק .סת*ס
 . מעיקרו סטו ס0י' מס 6דס מרטוט ע6 ס)6 למסגי רסכר6סס
 מחהעס ס)1 ס" ס)6 וכר סקוס כרשת ונכניס סנרך סך)"מ
 שוס סס" ער, לנוקעי סכלך סך )"מ aino כלשח סיסמס ונוקמי )פרוט ס)וס סר51ס עם ססכר6 למסגי 6ף וס"ג .ע"ס

 חען )קנ) וקלי חמ15 )קכ) מסור סכך . מ)וס נרטותעשושך
 כטין סיס6 כ3 ספסמ קוום מען )נכרי )ם)ות יתמר "ו מקס .6מר
Sihק' ס" כ"ס ס" מק"מ שכרסס כריס וגחסו' . כפסם[ סגכרי 

 ולנד ))כלי כסרוס סג"מ ע"כ ס" כח"מ מעמיר עפמ"קססל"ח
 אינו )כ"ע 67)"כ )פרוע סגכרי כסלמס רק *ט חסוממק . טכ'פ וכעין כמגוס )סקנסס[ מ)וס דמאי )ענין וסמלצתיסמינר דעס ]מעין ט)יו של6ג למות מטיב מ"מ סגכרי 7קגיי6ף . ט"ב דם" )ס6 וכן )גריד 6מר טעם יס והע"ס . סכיייגה )פרוע ר51ס 6ין כססג;רי גס עךכריו . ע"ס aD1'(O )"קויתץ 0הונוס בה"ס D"DI )סיסר6) לסמדר %ך יריש64ממטות

 : סמ)וסנלסוח
 )כתמי)ס )הפות ס)6 6)6 ל"י 6סר )6 וסמק כת3ל"מי ס" נ6"1 . )כתמ)0 )הפוח 6)6 סרי%'6 6סי )6 סמ6קנם
 bj'o 6נ) מת[ טנור ממיס געגספכו 00 זוקקי ~pmשא
 ון6י דסלי ע"ס. )הקן סולם .גלם רכל כ) חסיכ שעטנז*"נ סי' מ)6כי טד כע"ז %7 עכו% ומוס . טים ;ו' 6ססטככל
 כ) פ' סולרי סט) יקע ננגדי מטי יתש טורס יס ס7חקע"י
 נניס[ 16 מ15ת עמכינץ 6הו )ס6ו) 57ריך קן"3 סי' זפסמיססעס
 ועי' . כויטגד 6פס נסוכר רירי 6ף )6פהם סכיק )6ומ"מ

כסי
 (hJQ כן גס זסד6 6מר Han מגסות hsn" יז מסר

 : כ))6נסך

 שלא במים לש ראם בפלירא שמעון רכינופסק-,
 וחוטרא הם צוננין דהא בדיעכר סותרלנו
 מים עי כתב וריצב.א . בדיעבד לאסור ואין הואבעלמא
 שמא )קנט( כי ריא"ז וכתב סותרים שאינם לנושלא
 שככר היכש אבל לכתחילה לאפות אלא ריצב"א אסרלא
 אם אסר נדויות הלכות ובעל דשרי סודה שמאאפה
 : מטיץ אליעזר הר' דעת נראה וכן לנו שלא בסיםלשה

פפק

חין
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בצלאלריינמשימעשה4*

 ' שעי 6ס) מממרח 6חוסמרם ק) קינם 6פ' שפס 16פין 6ין מ5ס דחוס מפד מג"חי ט כ"3 סי' מס כדמטי3מעסין סימן סכי . מטס. קורס 3יד מ15ס ס) מ5ס (aeb טאקם
 7גס מסגרי"פ קכ"ר סי'חי"ר . מחרי דמ15ש נערס ידוקק מכו6ר לכינו ונ7נרי . ע"סמ15ס
 קוס נתני כמ"ע )מגוסס6ין כממוס סיקס ז6ין סקכ0 6ח מ5ס ntwh מדש ועוי רכעוונמים
 ץ ק' )"סכ ג") סי' .כו'

 יסגס olns זי651יןhncelnn סרתי )דמות סט סכריטסמ"ט
 ד'") . פסס נסס סגעסיתעדנו
 ntph)a 3מ5ס מירידסתס
 מ5ם גסס ומח5ס מס 6מרכס)כמס
 61"כ . ע"ס סע3רס כמגסכסומר
 o~nc 6פיימ )ךחופ 6"6ממעט
 נרפ"pm 1 זעמו סיכת6ת

 כ) רטךק 6מר כ%וססמיס
orhlnסיפסר 

~nttDS 
 מטמכ

 . עיט ססבת 6ת צומם לנגססכת
 6ש' )טסותס אפסר כטס"מ"ג
 וסלי . ס3ח ומי )6 מקויםמגס
 סטכרס 3טגס (nleh ס"ופטל
 . ט5וח 06ל כמי) סם)כע"פ
 )ממקס סיקס 6ין )מי גימלונ"מ
 וס D"D3 סיקסה יג5טרך),ס
 ס15ח 6מר היסחט דפסםכמו
 )סגם דפס% סעכרס 7ם)ריכמ"פ
 דגני כיון 7),ס )יח6 60 .ע

 ושנס ספס0 סיחכסר b"hפסס
 מס6"כ Oltsl יותר מסוסטטנרס
 טפסר מסקי 6ססר דגי! וקין3מ5ס
 ושסיקס 0יכ6 )כ"ע כסיתךגס

 מחוסן כמטלל 6מר )זכר56עריך

 * עיט ע3 7"ס טץ3 ז)"גכגרס
 דמ5ס הסירק מקוס יטוסרי
 הפייח יסגי a(h )ענין)פסח
 כמו מלות יהדס וע"פסמ5ס
 6חר מ5ס 6כ) It)DSt ohכפסם
 61"כ . י"מ י65 )6 4)סמלוח
 מ5ס 7כס6פס )~מר יםסטר
 מלות 6מר סט3רס 7סגס3ע'פ

 תיגו וממי)6 סכ6ס )סגםכסי
 דופן )ס ימסכ0ת טון ס3חפוחס
 . סכת דחיית נ)6 ר.מ5וס)קחס
 ז' מתנת לרכי )סוכימ יסוכמגס
h")p'1 ד)לft'Sh וכ) מ5ס 

 תסוכר ססנח 6ח תמסשכשריס
 מערב )טסט ס6פסר מס67ש'
 סם וכגמ' ססנ0 6ת ממססכת
 משמל 6י ס6 )ר"6 נוג)י'קמר

 סטוטת מחג ס"1 ט"ו 6)6גמר כו' מוגש ד' טעון טפן מ)עכ*

 גס גמקכ) ר)6 וס"ט )הכיזם רק )פסם 7מ5ס מקס גק7%פ
 מ15ת להרס ס6פס מ5ס פסו) ס" Y'h1 מטוס 6כי)ס )סגיןס)6

 6ת מכעירים וכ) מ5ס סחדחס )עגין .ומס"ס כסר 0ו6וכקמת
 5") מסימן וכסוף . ססוטח מחג ט"ו דט"ו ניט 56עריךסטכח
 : ת"ס ס"ס כירי6יט וכ"כ ססגסט כמו כו' הנפות ס)6 סי6וטונ
 . משקרץ טמור נסס סגטסס onlh1 6)6 י651 7*יור;3(4ש

 שגג )עוז. %:גש;ע:ןזי"ג מכ"מ מיס סט6 3מסכ15ח ת"ס ס" ליס 3סרמ"נ"ו

 ]וכ"מ ע"ס c15w ממזוןמזק
 סיין י' סורס )סרמכ"סנסס"ע
 )תכריח פסס סר.קדטח)מנות
 )מנות %ק כמו סחבקיות מן6מי
 רק *0ס הלפית סרחורקמת
 סש)מן ט) onlo גפגסגמיס
[G'D. 6כעח סו6 סנמגס ומ"ג 
 מ5ס )סם סמ5ס המירם .י,מ5ס
 b1DD~ גץ6 מס"ת 610בסי'
 מ5ס סיוריך מ5ס 6כעחמ5ופ

 6ע1 וס ו3)6 . מ5ס )סססמסומר
 מסה"כ . מ5ס nY)h י"מ6511
 )עט101 )"ס ממקדםסמירת
 )עס05 מענין tb)aסקךמס
 . כע"ע )מ15ס גמסכ מכךממקלס
 כסגס"ס קכ"נ ס" ססוכגו3"ת
 קשרת ע) ממרכין 6ין )מססק'
 67ין י") ו)סמכ61ר . ע"ססמ5ס
 1)6 סמ5וס מיקר SD רקמנרכין

 . ר.מ5הז מח%י ופרט חקקע)
 6ם סקסי ד)6 גימםוטס

 גימל מס"ת מ5ס )הסססמירס
 הפורום לסתור 3ע5נצ כ"6דקריך

 6חד )כ) סמירס טסס6וממרסס
 כו' 7מ"6 כמוכס 77רקי'כמו
 ימס סחרי6 ו)ק0חסמעים
 סטמל כססירס ]וכן 6מן)כ)

 סח60 61מר" וספרחסדכתי3
 ע"ו[ סי' )עי) ועי' 6' )כ)ספירת
 קס"ג ס" מק"מ ס"ס כתסו'ועי'
 n~pjo ("( ortnp)t ק'סוכם
 טן סכנתו מ15ס 7כ) תפ"))שם
oTbת"ס קרשת )"ס . osaS, 
 כססך3ר רק 7,"6 די")גיחה
 סמירת מסה"כ כמ5וס נוףסו6
 סק7מס רק 67יגוסע5ס

 )וס )דרוס 6ץ 67כעסר4מ5וס )עיי
 וגס . )כ"6 סמילס סקי.6ובמרמס
 6יט וכגוש לממס ס6 נוס)"ס
 י) . זרמן 6% תיגו מ15סמ5ת נסי ופירס ו)ריסוכריס ס)ימ.ע"י
 קכ"ו ס" סס כגוכ"ח ססיכ6טלו

 כססירח וכן הכס ווכוסירס
 ע"ד ן6יג1 סרמ3"ן 3טס0עכ)
 יפכה ס)6 ס,סרס ע"ד 6)6מוס

 יחמץ ס)6 סימרור ונארס ע5ס ת"ו דס61 י") וס"ס .פ"ק
 סמ15ח 06 וסמרתם ט' פ' נ6 סור כמכי)60 סמסטרוע"ר
 בלעוס חסם טמון מכבן פסו) קיוי הכיבסו hh עדבמרסו
 קגעסס 6ף י"ס יו65 הממין ק63 כמיודע וענוי)D"D . 6כנונן

 . קי"ח כו' נס"ע כסרמ"6 7)6 וס . תחר עעס י6ס-ב4 : ש"ג עיט)
 ומשע 5ךקס 16סכ מצך לצמר ססנס כ) )רכינו607

 . דמ"ר ר6ך"י וכריס 6מר ד)6 וכסס . כט"ו וע"ס חוורומ"מ
 למקלסי פסע סופרים תמס' ססכי6 מתפרס סד"כ כסגמיי'עף

 )סלע) זזן מסוס 7ס61 .עקב נגמרת מפי' וכרינו קמר0ה,רו
 יכטעס וכ' רסיס[ שכי 7סוotnr 6 שמחזי; ר6סוגות ננ'שטו
 קותו olltrnn זקן D(ih גריס כו' כמוך ש 6ו ,גרתו 6מרו)6
 מי su וס )"ס 5רכיס ס6)ח מטס סטעס 67י ו5ט'ק ,מ"ט
 עח7ך חן וככ! נס ומגס . סכם 6% ולטס ס36ת 67יעכמוך

hk

 קורם הפסח את שוחטין שאין כשם חצות קודםי ביד מצוה של מצה לאפות שאין (Dp) רשיי pDeקכם
 בדיעבד אפי הרב ולדברי . לפסח טצה טראיתקשחצות
 . שפסול חצות קורם שנשחט אפסח דהוה מידיפסול
 שבת טערב טצה אופה בתוספתא יתני לפירושווק'

 נזיר ורקיקי ועדה טהלות כן דירושלסי ישנהוסטנה
 השבת את מצה אפיית תדהי ועוד שעה כל מ"פדתנן
 אלא טצה ה"נ דהי דפסת היכי וכי לטהצה היקשדאין
 אכל רבא כדאמר אכילהן לענין אלא איתקשא לאודאי
 שאין דאטר עזריה בן אלעזר לר' חצות אחרמצה
 הורה וכן . חובתו ירי יצא לא חצות עד אלאהפסח
 שטואל בר' יצחק רבי בפני יצחק בר' יהודהרבינו
 ברוך הר' הורה וכן . י"ר קורם טצוה של טצהלאפות
 הוא דטוב כתב ממיץ אליעזר והר' להיתרא יצחקבר'
 : הפמיר לא אפה ואם בנית חמץ בעוד טצה לאפותשלא
 אינם טצות דבל אע"פ אהרות במצות חובתוי ידי יוצא אינו לטצוה שייחד המצות נאבדו אםקמא
 שימור בהם שגעשה באותם אלא יוצא יאינו )קרא(חטץ

 אליעזר והר' . בהם לצאת שלא האחרים אתנסדחה הוי אותם שייחד כיון ועוד . לא באחרים אבלמעיקרא
 ונשטים לקנוחם p,w1 הנטצאש בחטים פסקטםיץ
 לואטת אין ראטרי' דהא עליהם להוש אין עליהםנזלפים
 שעורים דוקא טים בהם ל!לף פ" בפסח השעוריםאת
 דאטר כרבה לן קיימא דשרירן הטים אכל שרירןדלא
 אבל להחמיץ כדי D'D3 שאץ להיתה כעין ~ילולודוקא מהחצי לא טדלייהו אנב כל אמר ועוד ללחותסצוה
 בגשרים שרוי חטים של ושק נשמים רוב עליהם ירדואם

 דלא נתבקעו דלא ואע"ג בכרת האוכלן סרובהושרייתן
 בטקום אבל מועטת דזילופה בלתיתה אלא בקיעהגעי'

 ו נתבקעו לא אפף מרובהשרימה
 יוה"כרינן

 המשפט והמלך הקדוש הסלך שטתפללתשובה ימי מי חוץ ומשפט צדקה אוהב ומלךי הקרוש האל אדם טתפלל כולה השנה כלקמב
 אטר ולא טעה ואם הלכה וכן חוזר טעה ואם)קטב(
 יהודה ורבינו שחוזר שמואל בר' יצהק רבינו אסרזכרינו
 סיד חוזר לאו אם אמר אם יורע אינו אם אפ"אוטר
 ורבינו אטר שלא בחזקת יום ל' שכל הרוחאסשיב
 בתלמוד אטר שלא הדברים מן טחזירין שאין אוסרסשה

 : למבריו ראיהוהביא
פסק
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 5*נ2נבשאלרהקאנמ'חשה
 6 סי% מומס Sitnb 0)6 מס ט5 כלטם ל"מ מוסף 16 ימפ% עסף וככרם . וס 3טמ) נס )מזור דלין ומדמע . כגמול שכו)6

 ימ' ולמ"כ וידע מקורס (~Slw לו טפסר ןסי' כיון שדומין מחמס סר"י כטד סס)ין ווו סכים SD ססיכ 0נף"כ ס"נ6רמ
 דנ65 ך6י60 0' ס;מ' ק"ת וכס" . qan סיסטמה ע"י ג6גס יוסף ככרכי וע' . ס0י6יס מ,מ! ססו6 סופריס כמס' וכריסמסחור
 כן וכין כו' אן 15 יסיר סטדיע בסכור ,מן )1 עיי כשן סתם)) . כ16רך ע"ס סג6וגיס כימי )תמגר ס.פריס מסכח6י)ר.ל6'ט
 Inf1)hPnObtD')DnY י"מ", םמי::ןגןנ:: 2ומנוג( ףן ":נוב%עי".'""וו(' 5ססעסךמסוכ6גוסט"ע עכרס פמרך חן כנכן סגוס0וסנס

 מס נמניע כניט) 7גס qhlב עליו וצבור שכינה שאימת ועוד  שעה באותהחשוב מותר עס"כ כלי) 07"5יב מגמם לכן . ק"מ כסי'כמנו6ל כאדם חף נמי וש"צ טהער באש לחתות רגילשאינו : ט-ס31כן

 5יי15י%וז1" ;"" :; ע; :ןך'""ך':"י-':'-'"ן קנךק121מ:נ.,:,
~DIr

 7י0פ)5 כסמג"6 י")מהמיקס ביוה"כ להתפלל ליזהר שצריך יהודה רבינו כתבווו . כגר מנרכו0 גקיס 6ין

 יים מסר6"ס ca הנ6 '. סניסי'
- 

 ת להתפלל
 ק

 סמג"6 ע)מעמי כדקיי"לקודם

 מסרמכ"ס. וס כס"ס רכינוונמ"ס שתי לפניו היו .וכ3 העולםסנהנ גו יריו)קס מגסס מקסריעיי

 כסיסר6"ס
 %צ" לה2 צריך דאו גןעורהי 7)6 )כרך 67ין יומך
 מיי חובה עליו סומלת ן,ק סייגו tho ההל1*ךמנור

 ק
 . ע6 נ)י)ס סתפ)) ו6סוס"ט אם'-מתין אמר לכך

 ן מרכ"ג סי' ג-ט"ו וצי' .גן ליישנא משמע ובן קורם  הטנחה רתפילוחעליו ככהי רמלגצ ומטקסש2

2 איןן תפילת בלא דנם 1אבלבשבת )ספל0ס ס6'ט 7מגסגממטסס  

-

 ח"ב ע7'ף.כססו'סלדכ"ו

 1 רימסופ"ל גכול לו יש אם נמי בשבת דאפ" לאכול גדולהסעודה טכ' כפין לרכס  סיתרג"כמליסור
 nreh1 וב' : :.

 (1VD סרת יווע ר% ימוסלעל יהניע סקך ברוך רבינו ב"פ ביתר רעירן ססמירס טל ;הי טירוני2

 ם כלי 13"מ ד6מרוסייט פרץ להר' נראה קורם המוספין תפילת המנחהחפיסתפ5יסורסול6מ:"סלייומם
 . ע"ס )6כע ר5ס % ולפיכךס)כס תפילת שיתפלל קודם לעשות לו מוהרדרשות כיוס"כ מעמים מעיסוי)מסריסו

 יט)גי קומר נצ)ס 0רי"מ ס" ככ"י 2 נדולה סעודה רק נדולה מנחה אסר דלאדשנת ,' 5ספ ד6ימטיוס"כ

 צ.5זני:"'"נ"1 :: %ז"ן:ין י%.""ויןו"ע:עמן שהוטב;יוי.%מן%.ין:קיין
 ס)6 ' 3ל מן . יוסי) ob אים שבציבור שטורה טי ויש כתב במו"ל ס"סע : ק5"ן ס" כיול"ן ככ"יסגמ'

 גן יי"ניי::ן(הץ ץ 'מ קוש,:: מךק:י"ו, נשי": %"ן %קס"
 לבוין ל" ריםיפ כו5 דסולג5יקק י יספלל לסספללססיסן  מסוסימן
 3ססר 6ך . ~Yh סמעס רמיו! פי' צריך אומר חולה יוה"כ נבי דאסר" הא  יך  פסלומין לס יפ דעומסלכסף

 '' ואם  החולה בסי גרתיםר  ספר6סוגס
 ק

 I(wp )רופ6ש6 טומעין S"b והעי לא אם בכך אסתמן

 מוקסין  ך6ין מטמע . 7מעס ש67י שהוא החיה או רשולה שיודעיון לה לטעשהD1(ft )סחפ)) 5מתירו

 דריכ"6 וספסר  . ט"מ כ5"ע וסגים בו שמת חלם ריב"א כיעתי אותן :אכילין כטען סוי תסקס ךע'סירו0'

 סדקרוק מפגי  )סיממ)מי ממס )6 תאכלו לא אם הרופאים יא"ל הנמים באיתם ייהדי יחי ימים;([ נדע cnw "ן

ו;
swnwnI1 Olw 1רש'גן%זה 
נהג"',11

PInD %ייםמגיש"י; ph~e"1De  1)'hOS1DIOH5NOD גג bota"ot) 
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בצלאלריקאנטיטעשה46
Pbn13 כו סיס זכח41 י"ז ס"ק וטס ססו6 ס37ר 3מגיטח שכגס 
 )חממו סיפסר שכגס שיגס YDh rhc מדורס )טסות סריסכגס
 . ט"0 כרס"י ד)6 ממ"מ סיטת 6101 קדד[ 40 )סי) ]וט"ככגדיס
 סחע0 16 סרופ6 םי6גור טא"ס כעינן כיוה"כ הכינסונעגין
 דקריך יוס"כ[ סיריוס]כ0יויט
Ost)~sכ"6 )רו3 כמגי6ס ]וקח 
 בסי' ט" י6כ) כם)6 מסוכןססו6
 נחולם גמי 1יימ6 . ס"תחרי"מ
 6, סהו)י מחמס סלבס 13סים
h)s)'ננגיטת מחמה' סכגס יסי 
 קלח דקורך . סי6כ)ס6כי)ס
 כמו 3ס6כעס )סמוקם יק)כקורס
סדרר

 חטוטיי
 סה"כ לע"פ כמכח

 ססו6 כ) סוכר נמגיעתסכגס
 טכ"ח[ סי' פרמ"ג _[tD'- קנחסורך
 סחיר )6 ר"ח גס וסרי .7סרי
n~Dhמסוכן סחיט סחו)ס מסכור 
 ס6גו מפגי 6% . רכינוכמ"מ
 מגיעה מחמת )סכגסמומסין
 סגריך סונור כססה~)סמ6כ)
 ומחימת . מרי"מ סי' ריסוטכ"י

D"n1WOסייגיס ככ) חרי"ח סי 
 כססמח)ס 5ף ד6,0 מטמע .ד0ס
 1!") . סמסוכגוח מממשחסי6

 קלח 15רך בסי' )1  ומין7ממ,קינן
 סנריך קומר מדליגוכבכיוס
 סרעכון סטרגי0ין כ"6כטכס
 ד6'גו די") נרסיס )ס6רב"ו
 מייסי' 1)6 . כמסורסיידה

 )ריך קומר כ0סרופ6 רק)הוג63
 ד56טןיך ור"ת . (hnrDו)6

 כם6ומר )סכג0 חוס0ין רקנו)טטס
 ר)6 כרסני דסוכר י") .סטיך
 סכגס ק'"נ )ה1)ס סגת ~jsciגיחן
 fha מסוכן דמומן מ,ס ויו5ממ . כמגיעוחו סכגס סים )דכררק
 מסוכן סס61 6וס כגי מרוכ )ר6ס ט)6 6ף )סוטרו ים)7נר
iQh6( Srht . ח)) דגיחן קבת מבולך גרע )6 7ס6כי)ס ומטוס( 
 ו)כ6ורס . 0ןנר מגיטח נוממח מכנס סבן 6ף מסוכן )חמסקנת
 זכיון מר"מ כסס י"ר ס4 יוס"כ פ' סר6"ם עפמ"0 חפ")ס4

 בסכי) נסכת קעיסס מ)6כ0 כ) סוי נפם פקוח סה'ר0טסחורס
 וסכן כמו) ט60ס כגיסו סכים עי"כחו)ס

 שומטיי
 וקין סכורו

l'yrbnסכת 6י רת)י' סרסכ"6 נסס כק"ג וטוים גכ')ס לותו 
 גכי)ס 16חו מקטרין דחוים סכת Ob1 רח,יס 16 מ"ג 56)סוחרם
 )הורס )סחיר ים מ63כ0 דרק י") מותרס דס3ח יעמר ו6י .ט"מ
 6ףממוכן

~'he 
 די~ס"כ לכיוס ליסור 1)6 . שכגס כמגיעתו

 חמס )"ס סי ר6ס כממיס כחעוכת 6ך . לחו" רק סותרס7)6
 o.elo 16 סכתן 16 מנכעס ס3ח נסתנס ימס מכ"מט)

 : ט"ם 7חוי'סטרן
 יוס"כ ס)' סוף r~hJ . 3ו מחט5)ין כ"ד I'hD סקסקמז

 וס ופי' . ט"ם )תקן מחע!)'ן כ"ך ס" )6 יוס"כ קני)טסות
 טפמ"ס וסג") . נמפרסיס )ע"ן ירעיס סירום' 6חי וקין7מוק
 6ק6 כי וכ7"ס טוקכ6 )מר )י' קדחו 3לס ע"3 ךי'ט 3ר"סספ"י
hS,Dטר6וי חם13; ט"פ 3ידטו 3"ד 3יד לפסוח Dip) 7מקךסין 
 מד"ס ע"כ כ' 7' סם וכט"6 . מעכבי )6 ל6י' וטדי יוסנשחו
 מספק יוס"כ ימים סגי )עסות ד6"! 607 כסןי6 כתכ )ו6נור
 6)1) 67ין כגיס רוב כתר דקותי מס"ס סוSt)b) 6 סיכלוסמ6
 3"ל 60ין 7מ,קס סירהב כוונת רוס י") וש"כ . D~Dמסונר
 כחב סיפק ככיח וכפרת' . י6)ו) )' כיוס חסרי )קרםנוחע!)ין
 ת"ס 67מר 7)ר') )קע6 ממ"ח 7סר"6 )סרמכ"ס ר6'(7מסירום'
 ככדי גכוחכח י6ג) ס)Ofnt 6 נ' 7יחעגס ,קן4י ממ"חמותל
 מסוס וט"ב משייטור פמות י6כ) דס6 מ"י 6ין ומ"מ פלסשכעת

 סטק חסרו משננגן 61י כסימנ"ס r~Di )שס 6ין נ)6"סכמל"ח
 קסס 41 . טקס מדרכון ד6סור ח"ם 6%כ) כמס יועי) )6לכתי
 יתכן 6ין' )סרמכ"ס דחקסי מסגוסרי"ט סכי6 סס ספ)ח'607
 מכ' 6מת מחיכס ושעיגן גמ"ד חוכר 7סלסכ"ס וכ' חקוי6מס

 זסספק כיון 61"כ . ע"סמחיכות
 ממס מי סימיס סגי ט)610
 6מת כחחיכס ס") יוס"כסו6
 6'סור6 ו6יקנע מנפטתמזתי
 סירוס ע) הס . מס"ת61ס1ר
 רים 3מנ"6 ע" קכיטוה6סייך
 מככר ניון )ומר 61ין . טר"מס"

 כחת'כ0 סגי סטני יגס סריסחעגס
 כמגגות ק"מ 0רמכ"ס זס66חה
 ח4יטת 3' )פגיו ךנסי כ' 7'ס)'
 סומן ס) 61מת ח)כ ק)6הח
ו6כ)

~UDD 
 )Sh~p וכ6 סר6טוגס

 חנף 0063 חייך ססגי'61כ)
 קכוע iD'h כס וס"סוטי)
 קטע סס ס") ס"נ וכ"כ .ט"ם
 !ריך כרמן וט) מהורס מןיסור )סרמכ"ס 7גס ס0ג' יגסט)

 : כמ"מ)ומר
 סי' נם"ע וכ"מ . מכשירי סי' סיכ;- נ"י 6כ)קמח
 61ח"5 סחקרס ע) סמכךרכסגימ סטק"י כמג"ש וע"ס ס"3חרכ"ו
 31פרמזג . פסו) 0טקרסספיר
 0חקכס ט) כנסיכך כ'0ס

 ללה כ)) ס.כס ס" )6נתמוך
 3ע)י' 03יכך )סכך.6כ)כפגות
 סתחתוגס. )הקרס גוכם י"סו0"
 תוך וסוך ר4תקרס סטירויה"כ
 51"ט . ע"ע כו' כסר ונגוחכ'
 )חקרם גוסס י"ס 4וך)מס

 כש"ע דמ3ו6ר נגסס והוסט כמו סגי ספמ 6פיסתההוגס
 כמטך ספח חול תגריס סס כסיחן כתחע0 יכטסס הר)"ססי'

 וכחריע קירס )עסרס וסלאמס לח"כ והטע מוכס )0סס3טס
 . ע"ס כסר בכ"ט טסות כזע 3ס:ך וע"ייר ססוכס כקיקעמבמטס
 . מוכס סס הסכך ט) IDD ("0 ת6ס) סןפ:ות נסכי)וט"כ
 הממסיר בסכך ס:!סתקרס מטפח ט) סוכ; דפס למ6ומ"ג

 : )יהכמרסתקרס
 . ט' טיק כ) פוטרת שעורס ק) כמוכס )יכנ טנרכחקמט

 מקנט מעיקר )פ' מרזח ג' ס" ד0וכס פ"ר סר6"םעכו"ם
 וסק )6כי)ס טפ)'ס שכמוכס אינס איו) . לכיוסרכפכס
 וטול 3ר6"ם דנו0מע כ' י"1 ס"ק תר)"ט h~anst "0 .סוערתו
 מכרן אגו 1ho'(o קונס כס )יס3 גנגס ד6פי' חרמ"גס"ס
 דכעיקל ס"6 רי"3 סי' כמ"ע מסמנ61ר מקם ק' ו)כ6ורס .ט"ם
 )4 כיחד (oblhD סיעו סטפ) ופוטר סעיקל על כמכרךוטפ)
 ט) מפרך כו' החעס סספ) 3חוכ) S9h חמעססטיקר

 סמיץוס סיגם 15 סטיי ע) ס:6 יכרך )6 61מ6י . ע"סחחי)ס 150כי
 רסס סגסגין מכלכל סמ15ת נרכח דם6גי 51") . ספ) 66100ף

 )יסגוח ספסור )פיסטעס
 מטוס"

 גסנה חסיכ והיך . 3לכ0 כ4
 בחרוג ס,כיל )6 כס כטוס"ע 6ך . ננסנ!ררכי חרג"ס סי'" סלי כ"כ . ט' כיו"ם (otw" ממון סנ6 ו6תרוג )1)כ:ך : )סיקל סכ6קורס

 5"כ סי' ר6ס כסריס כחסו' סמלן כמו י") 1)כ6ורס . )ו)כלק
 כו וכלין )יומם 63כי)ס 71067 מממוכי שיו"ט טגקל63ת,-וג
 דגש )סודית ורוס 7)"ס נסקס כד6ית6 יו!6 היגו בכיוססיחר
 ליסורכמכי)

 דרכיי
 7ס6חלונ כיון 0"ג 61"כ . עצם )כס )"ח

 , אתרוג גרביו )6 ואך יו65 היגו כ0ט)1 ס0~כ6 ):)י כלטפס06ור
o)nh7"( דשחל )תמוס ממון מלת"כ ~זל ך)כ"ט )נוחוכל 
 מקולח כחרועס 0") . 7כ"ד נכי5ס כמטלר כקכעו סונ6 ס)6)מי

 עצמיכם מכניסים אים למה חסדא רב א"י יומיןי נ' רבא לצוסא חוששין תמן בירושלמי אמרקשו
 טתעצלין ביר שאין חזקה 4קסז( דמרובה זה ספקעל
 וצם גרמיה על הש יצהק בר שמואל ררם אבוייבו
 שא'צ מהבא כשמע ודמך כריכיה ופסק צוטיןת-ין

 אבי ורבינו חסיי יהודה ורבית יוה"כ ימים שנילעשות
 : לעשותן נוהנין היוהעזרי

 ריסר יאח"כקרה העושהיח ולולב מוכהריבי
 אמרה והתורה בפסול נעשית שמתחילה כיוןפוסלה
 הי' הלבן יצהק ר' אבל )קמח( . העשוי מן ולאתעשה
 מדברים בפסול עשוי ה" הסדך בגוף היבאאלא העשוי .מן ולא תעשה אסרי' דלא כדבריו והאטתמכשיר
 שהתקרה אלא טשר הוא הסכך דחף היבא אבלמחוברים
 : כשר שהסכך כשר ונענע שקצין אחר ודלעתגפן אפ" דהא התקרה שהסיר אחר דכשירה ה"נ לוגורמת
 לסעורה: שמסעודה ושיגה טיול כל פוטרת סעודהי של במוכה לישב שצרכה )קסם( ר"ת כתבקמט

,
 י".בן'. 9יג ע

 אסור אינו לתהום מחו'ן הבא דדבר בו לצאת"סותר :,וברש:ו:,ץ":"
 שייך לא טעמא והאי ויביא לעכו"ם יאמר שמאאלא
 וכיוצא אכילה כנון סיניה הנאה ליה דמטי בדבראלא
 דהוה לעכו"ם נאמר ולא ניתנו ליהנות לא מצות אבלבו

 פירשו : בענירה הבאה טצוהליה

ובכם
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 47כרבלשריקאנמי%ח"

 06 טסורס מרומס ס) מפרםסר"ן
 סי' משרוסו . ע"ס ס)1ססו5
S~Dhדקריך hotn (סיחר )סיוט 
 ; )וס םיכוונו רמוק 6ך .6כעס
 סי6מר חסם ד)"ם רכיטונמרם
 סג6ס 4' במטי רק )סכיך)טו"ג
 תגס . ))0'ג 1מ15תכלכעס
 גס וס סוכן חקוקו ס"סננ"י
  )תחוס מהון סי,וכ5 לעופלהוסתר
 חוקעין 67ין מסרוקם עסוכ'
 דיודס י) דקוקי וסג") . ערםכו

 מכ"י עפצים וס61 )ו)3 )עניןמרוקח
 סג6ס דמוךר כו מסב) סי'163ת1
 htot )ו תוקע 6חל 6ךסמסופר
 )תקוט ט6סול סג6ון 6מרע%ע
 נ"6 סים ךמ)וס חקיעס6ף

 31ים לעלמן כסחוקעיןסגסגין
 )סרויי,מטטס )יכ6 סגוףסג6ח
 ohl.n~D גיתנו )יסיוח )16דולות
 7ש תנגחו מרוקח גס 5ו4כן

 כעגמו יתקע )6 כסכיךססוכ6
 ים )תקוע סגוף כגלת דיםוכיון
 )סכין )סכו"ם '6מר סמ6חסם

 כ)ו)כ )"ס הס . ד6כי)סכ3מיךי
 . כו )סיין סווקח ספר 6תי61ין

 DS(O'1 )6מר ד)6 רכיהוכת"ס
 כוסחו . ס3כ"ע שוסיסו")
 3ח" וכ"מ ג'תגו )יסגוח למצוח כסניע6 6ף )סחיר יםכמס"ס
c")h(טרק 35לסס כן ר,ל"ס 3סס דסוכרי לק"ג המרדכי ע . 

 י") . עכירס מ"י מקס סיעם" סכים ד)6 ססכל6 3)116)כ16רס
 ר"מ 3סס ohl ן"0 ע"6 ךקכ'כ כסכת כתוס' 7מםמט מ6יט"פ
 )6 כסכת טו"ג מעש ט"י דיסר6) סגוף 7נסג6ת )ח"קסוקן
 7יסל6) 6חרית6 סג6ס 6כ) ענין דגפטי' PDih" עו"ב5מר"
 מ3ו6ר ספג סכ"ס ס" ומס"ט . ךגפסי' מרעה" סמ"ג כטעסססרי

 )פי כידו )מחוח 6"5 קר6) )נסלח וס6כע עסכיס טו"גהכדיקט
 )סך)'ק 7)"ן וסמ"ק מסמר7כי כ"ט ס"ק טס המג"5 וכ'סער(
 6פ')1 ומגס ס"ס פר' 3סי,הו 6כ) מס6יסור )סוס סגופו )פיגר
 סיניות כסקר h(b סגוף )סג6ח )חיסדו h~b גיחנו )'סגות מתח6י

 ר)1)כ סמלוס סגלת )סחיר ים וספיר סמלות 7קיוס סג6סמסיר
 נסמחו 67ט)ת סג5ס דסרי כמו )חמוס ממון סטכו"סכססכי16

 ט"ב רכ"מ כ,-"ס ע" . 6חר טטס bj'b סופר וכהילטחקעא : nshl"( ודוק דמ)י)ין 3ס6 סכ"ס כס"סוטסם

 טס ומט"ק . יורוך 6סל סחולס ע"פ 7כחיכ )5ולך חגמיסכחקגת
 7' כמחן יגחן ד)ר"6 6' כמחן סגחטרכ ך' רמתן מך6מלי'סק'
S~ht2 ןצצל יויג ניו הש 7,מי:6ן:י""ו כדי 7' כמחן )יח; דר6וי )ר"6 וסרי . 3"ח ע) סוכר ס"ס ר"י, 
 רל6 רסן ד)"1 מעירינין כוס קבס ווי , ס"ס כו' ד' במחןיחק

 הכסכי) h~3as 6מר )6 וט"ב . )סרס3"6 ג"ח חיסור יס6י6 תפעין נ,יון מסוס )סכגיסס ךכסיחקגו חקסי גופך וסיף . טיםכמגס
 )סחקגס מסתרח כסרכ רק )סו0יף )מז") רם,ח ק)ס חקגסקיוו
 . )נוסיף סכיןס יורוך 6קר סתולס מע"פ )מכמיס סכחוכמסלו

 ג") )6 זוג ,זג עכ"פ יכגיסס כ"ת ט) יטמור כס)6 7גסוכחמסין

~pnla)
 פ)וגת6 טייך דמים נחטרוטח וכן . יותר ססס" כסלע

ofiכמחן כסר 7כדיטכר כיון ו' ממחן תיקון כסכי) )סוסיף לשי 
 סקל  לחם גרשו בזת סתסיפימ ותוספת  סלי יו"ט  כסוסים לק1
 כ"ת חיסור פקע )5 67י b"po וכק' . )סוסיף כידס רקוח וס:גון

 כ)5 הולס חיסור ים 6י 6ףרכנן
 עמוס ג"כ e'o1 תורסקלוסי
 ועמס נקוס 1"ח קרקורלמלו
 י") 61"כ . ט"ס סרועסנרכל
 הנוסיף )חן") דנל6ס3מ6י
 מסוס סו6 ד"ת ט)נמטסס

 : ס17מס )רכל וסרמסנו
 תעגיתט ייס טים דייקעב

 י"ג ס" טמטמת 3p~Dר6"ם
 רמתם)) סס6)חוח יטתמכו%
 דכווגחו מפרם טס וכק"יעגיו
 כי ימס"ס סכ5 סמכו6רט"7
 ובכ"י . ע"ס מחטמת 6סכ)ממר
 ס6'מ סגס6) סכיך הקלוגס"
 סמגחס בחפלת טגט יזמר6יך
 וסשכ מחעגס 6יטוסע

 מחריע סמגמססמחחעת
 ע"נ דף דנרכות כר.6סחעגיח
 a"D3 סגת ק) %סמתפ))
 כ) 4מר ר)ס6"מ ומסנוט .ע"ס
 306 )מהר כי במכייסכסכם ד6י . סחעגיח ככיוססגופם
 יע) מפלס 607 )ק"מכתעג'ת
 לענק 6ך . hp' ד)ממרחעג'ח
 י16מר 603 סר"ן דססכיר67ף
 כפיקס םי6כ) 6ף כטרכיחטגנו

 מערל )ק"ן יגרס ס) ךיוס מכטרכ S3'pr סקכ)ס מפגיךסו6
TDעכ"פ 5נ) . ע"ם תרף"ס ש' ככ"י וכוסך סנץ4 גוס לק עלכ 
 )מתפ)) )"ד 61"כ 0סתס מן תעגיח )"ק טרכ עד טרכ מןיותר
 16 הסיכ 7)גכ" י") ךסכח טרכית 7מחפ)) וכיון כע"מימנת
 )מסכו 6'ך מעכר יוכ פסייך מנחס דמתפ)) סכ6 6כ)כמנח
 סי' נמנ"6 ועף למחלי הורח' 7)סכ6 'וס רסוק סתעג'חקוס

 ריס כרמש מטמט חטגיתט רכיגו 7מ)סון ודט . סק"סחקס"כ
 )ל"מ 6ק זון6י . ט"מ מתטגיס רכיס ס6ין כיוןשסקך כמס"ס וז)6 רסיס כלקון 16מר כחפ)חו ימיך לגס o"cpnס"

 ו0ד"מ . סתטגיח קורק וקומלו סחעגיח גיוס קומרוכין
 ונעיק . ע"ס כסיתעג1 כקומר תעגיתגו )ומר דיכו) כ' חקס"ססי'

 י6מזיו סמ6 כשנמס 6)6 )ומר שין מסג6וגיס מסורממכ"ם
 נסרס 7'ס ו)ס7"מ . כחפרתו סקרן ונעקף )6;ו) ס'5שלךכלמוס
 כממתפ)) 7עחס 6ף טסו רכש סיתעגו nnthb רכיס )שןחטגיתגו
 סו6 סיחעיס nntKh; חטגיחט גפרת סיג . עמו מחטיים רכיס6ין
 חטגיתיו זכרון דכיון חטגיחו ים4ס )6 דסיוס 6ף סרכים ODג"כ
 וכר"ם . כיגיסס )ח)ק 6ין )כלולס וכמריס טס יחו p'h'גו))
 לכ"י ססוכ6 כסטריכי וסו י ת"י מנמס קבס קיכ) 061רכינו
 כתס"ו וסוף . ט"ם מגמגם מכס ופומריס  דמסוכליס מסוס4 מססס"ר מק"ג תרום"3 סי' 3מג"5 עיי . לקכל 6"ל  כס"גקצג3 : מתבלין סר"ס 3תוס' ע"ה רה"רנע"ו ע" . מר"ג שיט ורמים . ט"ם )ר3 מוךס וסמו6ג חקס"גס"
 רלטר5  פסוס וגם . בתפיס מקפל וקין . לסלמס דצ"ללוס שטמי תוייייסו מפרסי גמי גרול (r"h ך5פסר ימס'ס . קמ"וסי'

 מטייס פל' 3זממלו מגרפס ןנ5"ו שמת כילן . ע"ס קיבלנטללת
 יתיס ('Alh'  רכמתטיס נמקתן מסקס  6ך כן. מ3ו5ר חררסי'
 סמגמס נתפסת 5") )כקורס . מקורס 3נעס כתפף )קנזסקריך

 : מטייס  מסקר D"D1 . חקס"כ ס" ככ"ט כמכוערמקבס

 ם 1::%גע"ערג"וגצ::לף%
 (OP1 עטי) % סמ6 נסקל %ן רע  Sp1) otSn ססכגסמפגי

 )גססיש ממטיס נסגס 61י' וסרט ס4)ס טד יתטנסכסי

 דדבר דין בית ראוהו פרק בתוספות  פישוקעא
 ערבי כהן בהדיא בתורה טפורש הטנייןשאין

 כהנים כרכה אבל תוסיף בל ליבא שופר ותקיעתנחל
 דהל תוסיף בל איבא משלו אחת ברכה מוסיףאם

 אחר טעם איכא שופר ובתקיעת )קעא( בתורהטפורשת
 דבר במצוה עושה כן אם אלא תוסיף געל איקרידלא
 ברמת ד' כ*לנ מינין ה' טוטפות ה' ציצית ה' כנוןהדש

 המצות עושה אלא מוסיף שאינו מי אבל כהניםבברכת
 : תוסיף בל ליכא פעמיםב'

 רצענירעושיני
 סקנל המנחה בתפילת דאמר כשמואל מיי"לוהעב

 לומר רניל היה יהודה ורכי תעניתעליו
 לסחר כי תעניתה צום ביום עננו )קעכ( תפלהבשומע
 ורבינו דמי שפיר מנחה קודם קבל ואם בתעניתאשב

 כגון להתענות רנילין אדם רבני הימים באותןקעב : שלפניו בליל דסני אומרגרשון
 סאתטול עליו קינלז שלא אשפ תשונה ימיבי'

  תענית כל דאמרינן דהא העזרי אבי רבינייפירש : לקבל א"צ בכה'נ )קעג(טתענה
 למקבל  ה"מ הענית אעו חטה  עליו שקעהשלא

 אי  למחר בהענית  הריני  האומר  בנון סתם העניתעליו
 תענית או )קעד( תשובה ימי ב" אבל צובות בר'גטי
 ובן משמר אנשי כמו עליה קביל בעלמא צעראחלום

העירו

ע"ס
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 נמי דנם סלאמס. כ)6 גסיע סמ)וס דמ3ס) סי' פס"ט6 טטולי רמי ~eh מט האסע"ס.
, 

 ומסיק מ4טח כפסלתphr1' ועכסיו סעיי מעני קט"מ3ס"
 . טס IWV ס3ח זייניןגפצס
 סטיכי )6כי קסס יקליף(013

 מפס גס ס3ח ירמי )676ע6י
 עסיסם ~sffp וס" . ס"סמסק

 603 זס"ג כיומין fatכמשספם
 hD('(p דפין קוקס כ)נאקט
 יסייגו . ס4 ננו ממגל*ש

 :blh 3קכע שעע סייעדלש6ס
 נל"מ גס מ') . טיטייסור נמקוס מפיקו סותר )6כסטרך
 סו6 וגךפחתס זססכיסכסכת
 0עגית סופו )6 סנופןגדלך
 olhn ושעו hlh o)nrsi~אכת
 עק6"כ ינסק וסתטמתרפ

Yn)u6מגס . ליסור נמאסמגיס ספק סוחר )6 610 וספק 
 עכשו נס דמתטגין דמסמג0ג6ף
 ספק מטיס רמוחר ל6"6ין
 פטום ושא יי") ]כתמ"ס[מ"ג

 6ך . נעדין 6גן ננס7עמדקין
 למעט ס"ס כתשעמופסנך'
 65ח טז תעליס ח"ביממעגס
 רגמיי' מכעס סו6 וטךכסטכ3יס
 כסא )נטף יום) )6זסמ6
 כמב"ס דגם מוץ ס)י)0 עזינוגס
 ונמג"6 . סנה זומי* ס"נססק

 י"ב ס"ק לפ"מ סי'וכמנא
 %מטס  אלין ע5חךצ רנהצר.גי6
 bo1 כיש7 פסו ט) Swnיננת
'shמקוס נתנע טלי סעמח . 

 ק זט6מ 0סיכ טס טנםוגטססס

 )סמיק ט' ס"ק קכ"מ כס" סמנ"6 כ' וכמ"ג יסרי כמ"גוסרס
 ע"ז כפכח כטעחעגס 66"כ כסכם סרטן שמר ק)6 רגל%גיס3ד'

 כן ויט יוסי) 1)6 6שו מרטן 6נ) תשח רפ%ס ססי6)חעגש
 דגס מוכח מבאג"ם וסרי . עיט 3סכח תמיגס ליסורעמוס

 כפסחעיס דס6 ספק מטוס סרי ווו4ח רש% 6יטכחססעמם
 כססני לסכם וכנס מ"חנער"ם

 סיע . פיסי 1or1 מטכס
ODWDת6י bDa כסא גס 7ע"ם במטוית סמ4ס ג0נע) כנר 
 06 נספק טלי סיג שרפוא קריך 06 בספק וסרי וכמוי%עצ
 603 51") . ירעע סמ6 מסוס כסא פגיו פ) ז)יש) 0רסו6סיועץ
 ממויקק 7)6 סיגו ע0עגס כס6יגו מרכת יעל 7)6 ע"מדם"

 תעיית ס"1 )סתמיות 0תמע ולמ"כ וס"ס ו%3) ספג ", עתעגים h"D סרמנ"ס n~DD . אמנות DnDD('l %אכיגעה : כ)) ושכגסוס
 606 ס16מר גדר מרים מ"6 כא' סכוי חית נספר ו0ק' .סעום
 גדר כטרי" סעוף) ומוקי קלמר כתעמפ 6ר.6 תיקמר סי5"ו
 מויין )6 מוסמוח הניגס יניס סמול) קסכר )יפ6 )פגיושכר
 ייד )מי ותגיו עוכר גדר 6ק eh' ידס סם ו6י DtO' א"יחס
 יין סתם 6ש' )אתל )ח1) יללי כדרום מסמע יטסי 0ויטשו
 עז )סתעגות יום) )6 כנר 6כ) Ob1 חעגית ,nbp וע) עתםעד
 דיךיס (wb 1Dh' )0סעגוח יט) שכי דגס ו)סומג"ס .)מעך
 7גס כיין ופגיו סוכר גדל כ)6 מסף )6 ירש סף מוכימומששט
 עסמיס ,0נ") . D"D לדרום כמו ועיר גדכף ישתמע יוכ)סעגית
 ממדי )00עגוח דעתו 6ס 1,") ר6כי"ס נסס דחעגים ערקסערנה
 קורס )6ע) סמולג) כמי עלמו יסגף ומחטק סטלכ וסךס'וס
 . סטרכ טד )6כו) ס)6 עשו )מש %%ס ספח נש' ונס%ום
 נסעות מהעמס 3כ)) סגי ככר וסעס ס6כ(, הע"פ יסע[ כנגזיע"ה
 עגה ומש)) סטרך טד סעי) עע0 מ*0ס ג4ס ע5ס 06%

 קשת מטסט שיקי דל6 ומטמע . עיט ק5ח סלמו טסיגףכמו
 וככל . קפת סיגוף ד6יכ6 רג) סייף כסי מלמפתו נסשסקק

-- , " --- -"- -"-)-. 
) - - -  

 נריש תסס הנונגן ס וכיוכי ס מב גיא גצףייכ ס ;ן סב כ שגין Ps3 ;ו ;ן ג;ג*עכון;ף, -.- -.-
 סתעממ ע"י שים סיגכן כטיט עיילי סלעכ"ס גס הת"כ . ערם ססק לסוי כן 0מגסגראין

 גס מ") 61"כ סקיכ)סטות
 טתענה היה שלא נתן בר' אליעזר רבי עלהעידו
 אבל החמה שקיעת עד )אלא( תשובה ימיכ"

 קבל אם כטן לשעות שמתענין הלכה )קעה(קערן : סיר אוכל היה מביהכ"נביציאתו
 התענה ושוב היום חצי עד לאכול שלאעליו

 רניל יצחק רב" והיה תענית תפלת מתפלל חיוםכל
 וגם . לסחר בתענית הריני התענית שלפני ביוםומר
 שאין וירא סני בטחשבה אלא כשפתיו להוציאא"צ

 נשתים חותמין שאין ומושיע צרה בעת העונהלחתום
 ששכח החיך . באשכנז נוהנים וכן צרה בעת  העונהאלא
 טאל בין עננו ששכח וש"צ . אותו סחזירין איןענט
 תפלה בשוסע כוללה אם האשכול בספר נסתפקלרופא
 במקום עצמה בפני ברכה לברכה ברכה בין אוטר אםאו

 נזיר גבי דאמר הא ממיץ אליעזר הרבי כתבקען ! כלל אומר אגנו אם אושנזכר
 וכן היין טן עצמו שציער על חוטאשנקרא

 לשם אבל בכעסו כן שעושה דוקא בתעניתליושב
 גדול בחרטת כדאמר גדול התענית ושכר לאשמים
 . כמטונו וזה בטפו זה הצדקה מן יותר בתעניתהיושב
 לן נפקא דסקרא שיבוש שזהו כתב שלו נדריםובס"
 בנווד אף משתעי וקרא )קעו( וכו' עליו וכפרדכתיב

 : .היה קדוש דכתיכ שמיםלשם
 דהא למעשה הלכה הורה וריבוא פרשיי )קעז(ן

 אפילו מירי ופורע תעניתו אדם לוהדאמרינן
 שנדר פרשת וכן . טאתמול עליו וקבלו זה יוםאמר

 לשונא ודייק ריא"ז דעת וכ1 פלוני בעםלהתעטת
 מאי איירי סחט ביום דאי היום שייהד דמשטעדשרע

 ע4ו )מ1) ד6"6 6ופן)סרמכ"ס
 נס'משפ bhn כגון owIחערח
 ס)6 כמלי סיגוף סיום ),םוסו
 3,ס ומייך סטרכ עז ושתםי6כ)
 )שמס"ס נס 0חוס'מכרח
 יוכ) )6 סשה נע'7נ6כ)

 סמוך ד63כ) )ממר ער)סתעגום
 מ6כ) טמף )6 )סרמכ"ס)ערב
 נסוכל מס ע"6 ךמ"6נעירונין וע" . ספ:סיץס סיחרמסחרית
 מנוגס כסי*61 כסני47כגס
 מסכת כ)65ם מה מע"ס053

 3סכק כמפסיון tDD(1~כססי
 )65ת 7ס6גי לממ"ק ויםמכערי
 ס5ס מניכעס סעס כ)67כ)
 . ניסחיו )510י6 6"5 וגסט' )ומי רגע ל" וסי' : ע"סכע"ס
 שעת וסו דס6 קיק וגס)מון
 כמאיר ס)כ כקכ)ח סגיו)6 יורני דסוכל ל"י פ) 7מיקר"ח

 סשנס )מחוס סטין : חקס"גס"ס כג" וסוכר קס"6 סורס3מסרי"ק
 נטול . גצ' ומוטיע 5לס3עח
 ר*מ:דמס )וסם תקס"1 ס"ריס
 וכ"כ סכני וכ' . 5לסנעת

 קשתם מחפן פ"3סרמכ"ס
 %1ן . וששע קלס געת0עוגס

 3מיכס נעסח0ס מ)וקיסלכיגו
 כק"מ וש' . )ויגף 7גפ"עומהם'ע

a~P5וץסס מכ) יסרק) )עש זסגפרפ כמתיחס סק"0 07גי)ס 
 . ע"ס ט' 6סומ וחייכי כטפוס מתימרי 67יע . ממושט60)

 : ,ס כטין sff1 סיג1!44
1ypע . ים" קמט דכתיכ וס"ס כגשר 6ה מסחעי יקיץ"% 
 לך6 שש6. גדר 7סשל סמו% מורו ו"6 ךכ0עגים -'

 ע"ע os h1o1(oh לסור סמפרו ק6י סרט 67ניד1) יס"דקיהם
 מחלי ע14 דוכפר יגע כסיר 61"כ . נ"ט כדפרס"י קוום יקרץ)6

 סט h~9D ורטייתו 51") . )ממס כטעטס 1)6 ככעסו כן3עסס
 פסק tffh~ )6 יש"ו % )סמוק) 51"0 כפס"ד sff57 לךוסזג)ך6
 ,tpe 6רי וכגטאות . כיצוגו[ ווך5ר (Shttt רק ):ךס כגודר6ף

 ופ"כ . ע"ס דגנו זק7וסין מ60 קווס גריך )6 גכר76)כ"ע
 סכלפ סייך לס"ס כגדלחש וכפגוקגמ . כסכלכן פ)וג0סן יעיקר5")

 כן כסכת ז5"מ כס6 כממטס יס bwni דק5ח סם נתעניתסתוס'
 ר"6 זלה nDh(hn וע"ד כ)) hDn %ן :ph אל"6 סש6)סוכר
 ס"מ וקפיץ . שע6 גקר6 )כ"ע ככמסו נגוזר %) . מקרץוס
 6% נכמסו כעור דמייני מוכפר שע6 7גנך6 60 )16קמ'ו"6

 : וזווג נסרקתי והם גפסי' 7ס6יכ כס61 ספיר מסת7נ)6"ס
 . )יס6 ע"כ 7י"3 כחטגיח ס)פגיגו כרפ"י . ט' שיס"ימגךז
 סף שפמת ס' כק"ו 5ך"ו"

 6101 סלפם כססר3יפ כן כת3 ס"

 עסגע' סמ6 י"ג p"D ו3מג"6 ס"3 תקס"ח כב' ורס"פ ,רמי
 בקין 3ס"3 5ססעט* ט% ר3קי3) ססרמ"ג וכ' 6רוכיסכלמיס ס" ס%גרר 5פש קלר 3ימ לפרוט יטל וגנגס לנספגותרכגרר
hwnpט"ע . פ"ס ~ס כיוס רסס משרף ליפי לרמותם ד6"י% 

 ריש פרסכן מסי % 1)פרוט %תת מ5י זס כיוס 7גסלמסוכרים
 כסס:ע"פ וסוס . זס פיוס מירי ל6 דסגמ'  ערוך יום מנורקלר
 רעיפ לממן פ"נ ופ"ס רס"מ לס6 וומי י"ל %לי מוטטכזמן
 1Dh יס סמ" טווס  כרכר ךקרנץ ול6 וסוסי 6מך נריו ימיכל
זמין נגליע  6ך . נכס"ג לחוס pb וסיג , ט"מ משכיהו סרטייס6

ופגע
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aha~ריקאנמימתה
 49כה

 דכפסמיס מר4כ')וי זכר מ)6 והידוס . ע"ס לני כמובס יעוף כן 0טמ0ו )0רומ ph1 ג' וסרקזם ס0טמח טשו נטשן סמוןרמסי
 גר' ר"6 סגירס6 וכ0עמ0 0גכר קוי06 עז .סוגר דותם נוס גט% גממוט !ש נפש שם %ןוף גח)ס עמעמם 7כוקנמשן
 ג6ן 67ין י") 6!)י דלפי" ממשן Yb1 . עלם סוס ריחקתדיה

 nthnsut nnhs~t )וסחטת פיטי ודוקא יסים טשאר עתר עם בהה מחוינ איט הלא ופורע %וך עם כסר קור יוםכסס*כף
 סויג דרדקיי מנסו 0מפ*נש0 ונסתפק .. ומריעות בשספם ולפחות מצוה לסעודתיש)ד)סו6כץ7)6ון?7פ5סשוף

 וירוס'[ ומכ"ג תוסרגו ריס טס ואם ארזו לוח אם עננו אטר כבר אם האשכול בספר כסר6'ס גוס תשסי ימיט"מ
 : סמשן ר"6כר' מס ס)יג ורכי דלא כתבבתשובה אלפם .ורב בדבר הולקין ויש . לאו מחס מוס ע)0 ,ס נעם)6יסמ
 חטמיו 6ינ7 נד0 י6גי כמכ448 מספר עליו שיש במן אלא ומ' תעניתו אדם לחה אסר מתערות ~SWPO כבשרוךתרפוס
 מסמנ"6 סכיך סק4כ 0קס"מ ! בטפיל הר"מ דעת וכן ללות רשש 6מל מן ימתין כעגכן .כפכר ס" 3פרמ"ג . ט' י אינו .בעצטו היום ייחד אבל. היום יראי ולא סתם ימים וצ)וךן הס גורו: מטיחךלאט
 הכגיחו מסריס ממיתhll((:PtD סתענץ אין הזח שבוסן קלונשום רנינו תתב SD npp )"ס 7סיגת1Dh 6 6%מגגו
 סיום ו6סור)6ט) 6מר61"5יוס בקיאין אנו ראין כלל חלום תעניתבשבת כ"כ . כ0קוכס כ' ור"ת .ספק
 כיום ר6ף מדמע !מר4כ"מי!חר מתענין אין ומספיקא רבותים כבימי חלומות בפתרון מרילמג'ס ברה"מ ס"סב"

 מטלתו *נו מכוית חמול000 רבותעו וגם כן'. הטנהנ ואין . העריי אבי לרבינו וכ"נ מ0סו' ויכיר hs1 *וסר6"מ
 !)6 . ע"ס חקם" !כנ:י'0טגי0! . השכת את עוף ורוחין נפשות ספק הף השמיםמן ומכר גר6ס 610יסח כינר )wsnl 6 כעס!7וק6 סלאך עיי בחלום לו שהראו דכען כן נהע לאהמענים : סכי עכר סגיםסה"ף

 . כנ"מ כ"כ עסמש0ע65וו בתעניתו וילבוד דשם בל ישב חכט תלמיד הואואם יופג 0חח סכתסוכמי
 )ע% 04 מעם 7יס ג")6ך ריא" ואטר לתענהזיה תענית וליתוב . לוהתכפר כ' רס'0 ס" 3נ" .כהעמת
oc~6"נעי ח"ן )שמו6זנכרגהם% ראשון ביום בתעמת לישב המובחר מןדסצ?ח 1פ6 706 עטם ריענ 
 סטטוס מסו כ0טגיתססרף עשב הוא שכת שלכבור וניכר נראה הוא שאז)קעת( הסרס להימס )מח י0עכנס%
 6"ר 1)י:6 טחי קנע וס0"לכייס אמר ובירושלמי המגהנ טן משנין ואין חמנהנ וכןבתענית כיש זס )טטס %כלחרס .ט"0
 ומוח h13D געי%")

 ולין ODtD 46) ו6יכ6 קמ5רג6ס ; סרח חלום ובלא שעות ון עד בשכת להתעמתאסור מעוי
 5% מטטמ0 תגיס כעסבכך יחיד זצ"ל חלף דור בר' שספל רבינו שוח3הזןפו י!פ6 סייו6 )ריחטגות נ'גיוס
 יטקנ כיסושס וסניה ט'נוכס אומר בעשת בע בשבת בע בתעניתשישב 'ו :atsD ר.סעמ0 מ וטוש7רממי
 כנסיג מסיורי 0קס"מ ס"ריס דרב תפיה וע' ולמקרש שכית נוסן אלקי תפלהלאחד טא"ס ס4 נאט"ו ]עי'ל%ק
 19מס קכע 'ohs' * נ6ש'ומסיט בתעמתא יתיב כדוצם ששת רב קורא הית רס"פששת נפסיד )מחס ק05 שנו .)דגיג![
 שף י5ו וכ"כ 4כ6 סג6סו6פ' יהיו ותרצעי תטזבה על שמבתיו כאלו )קעט( עדוטד שכגס נרכם )ענין )"סנו'

 כשהם ממעל )כעוס לסור . סיבותיו קיבל וכן ענני כלל אומר איה יט'לרצת סקוס ס0עניר ימסדסיכ6ילא
 ס0ס ניוס למ"כ %ס5שסר נף%ות השות בשם כתב דיאטת פרץ רביטובהוספת מן )פסו0ס כוי לאפסעססין
 *כ6 סיס Dhi" 7נטשמסאסיק : נצור בסלקי ענמדאוסר ססטטר )שס כפיט צלתסשנמר
 כסעפו וממעה )טטוםומותר קבע דאץ שישן יאחר בתענית לשתנם טותר3ה3צ נסם' ו0!נaie nnab 6שן
 ))011 !%!ר סערתומס4ס גו אסור אכילה מיחו התנה כילא ואף לשתייה 'ו לטס סמפוט-ס.ול"ג)פי0"5

 טךס עעס לרץ נ)06עמ10 דוקא ובר"ח . שרי אכילת אפילו חתנה ואם )ק8( ההנחלא יוס 07עמ0 %') סיסוסנ"6
 מגדת פצת S;ha %ע .כערך ו לא שתנמנם אנל תנאי בלא אסורה אווילה אזבירטן 6100 6ף ריממי bwP 6101כ'

 גריס וכדמינך 0ג6ס פ"נדת* להשעטת ניר קטם פרק דנדרים נירושלכו אסףרטושת 6' כיוס עדיף 6' הדסמלצמר
 5מט6ר מכדם %וצ0ר6ס!ג0 כשם תעניתו איבד כוית ואכל )קפא( ישכח 'י hai1)et ~ms ס!3ךסטסו6
 *מגהץ ר6סורנ6"0נו'ל"ימסוס זה יום אמר אם סתםהא יום דאסר המא lomרבנן ים D(h סמט6ו )ראטסמס6"כ
 העירס נרכס כ63פשס"ו : ומשיםמתענה ועיכר 6' נחס 7הף)ס0יט0
 דע"ג כינש0 סרנך גמורכסררי רביעתא עד שתבשיל טן לטעום  רשאי המתענהבמשבב : זככת ריחמה מממש0מתסגס

~pD
 סכ1"כ61מרק[מ%כ0ןנסגסס שאבקע לפלוט יאעוטכרך)קפנ(וםר'חשצריך ' ' ט) סקרנית כ6י6
 *נד )6 קני 6מ)ס 7לאכע" 1 לא צבור nuvn אבל עלט שקג* n~svna דוקאותא ש וכלירט . ט'סעונמ

 )6 ססכגס"ג 7)מ"סמוכי!ן (SDh היייי 0פגיחו קינו קנע כ6י* למל *ן ש"ג . 5"ט נסס נ6 ג7כס וךנן דליןש
 *כ6. סגלם גס רכטסומס גיל סג6ס * קכי) 6כי)ס 6י למפא"י )נהגם ורני מלכו לייקויג עומר לא 6ע" ס6 סמוכם סגסקרכיוו

 זימ6 העממו 6יכ7 )6 שד י6נ) )obhbeD 6 סקרכ0ו כלו* זרק sfft 61~* . !יטע נסכת or 6שר סף%
~lvh 

 קכי)
 יר% 61ס 1oh יוס יחס 5רז 61ין ngD ממיס לכייס ולאן  hpl1 nnbw כיס כפ) ס61 כלמת ר4ךכרי זכר יכ0מסטקס
 ש לטוו וח"כ גסוס וכנר קנל סנ6ס דמפ6 שי י6כ) 7גסגש) %7ס פס נה)כ מבח"כ . !יו"ש נטנת )*טר1קשי6
 ופפיsb . ,3 יוס )*ס יון ~or ישד 4ר ע"י רק 7*ט ומוש )מוכם הכלנס נו*גו

 )יאדר? )ע)6 0טגיש 7ל1נ7 6צר"
 DI'O (Dh( יר05 )6 ד% )שירף 6% סוקר ככ) עוז )6ט5 סי' )סי) whaan )טס וסיס . ר!"ע כסנה גס 16מר1ק?ד6
 : 5מר עס 1%ס 6"5 שי רגןס סלון 6ף מפמסט *מר סספתפגס היד הס) מסייעקמ'נ

 דוסכ י ס)"1 סי' ל6ס' נכסשס . )66ט סטך יצ"מ יב יקי שים nhua ph1 ו ס-פ כירטס תגממי טתמסמס
 0"פ !ס6ז6של זעיסינןנ)ו%קמעמ כ0פמ0גץעס ' ריס"ל *מל גי קיlhbD1e1) 67 .%ש" 6שופשש0

 ' עיס זש)ע סרןמ סניף מןמ-כ כר זל%ר"פ6 7ש6 פסוס טהיכ בש): סקןניו ט61 יערסמס
 6ני)פ יקרסו נפס"פפ כ"6 *פ סי ירט סי' פקס נציןנ0ש' כ' ס-ו סי, 0ממ0 ס)' 631"ו 1'. ס4 טף 1פפמ0פ"ק כפי ז)6 חס - ניזנק יס 6ס1Dh) 05 ד% יסוכלומסספ סלע[ ]ן' מלרג' 5"מ . סלי olth 6ש' מפס%9ם

 ffD~, יען 7,הי% כשן ושק לפקן ז% נדלנגן גסמגס ע3 %ג 7רסנ"ג 7סססניל% עע . סגש1 נלוס' יש 6%ס)6

 tbSn מד 6ן . 0מ נהפך ג6 ל06 נאשם מצ%פהאץ ש"ס ל6ס מיסמוס סטי וכגל . סגנו VD nbtOלני"שנל
 כמישל גס 6של %7א פראץכ"ס רימ6 וגזע סי' סממםנכהי שמיס פוש 6ני1 פז כ"מ %ש נוו *ע ממס, 44'וץ
 ohs: טצק הפ ,ולגק גר%" 0פ5כס %ש" ע145. יעקכ!ר"פ רפק צ ככה*ק0רג"

וספו
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ב%%הקאג6%""א

 סr~9D 4 . )6ט) י"מ )0 השרקפב
 bh מידות 6ך . Ytpn] ס" מ"מ ]ועי' טרי מוךדס סמכו3ס מק"ו קס וסגר"6 . 6"5 כט6מרס 6סור0 דכס"נ עכמעי ד5)טט מ% 6)יכ4 גס ע"כ כלס"מ דמליל ר"6 דגם ונפרט דמר'ת סיד סקג"י

 שמר סו6 טטמhnltm 6(3 6 סר6"ס מ"מ 6רי כגכורוח סכיך ריכי6 ר6יה(יו וכחוך כח"כ 6ף דשחרח )0ט"ע דמססס6%ס
 סכ'* כ' 6רי סגכורות כסכרת 6ך . מלידס ממטכס שה ז)ר"ג ררכין ססו6 מפס )' כ) )מיס דטרי 3יוס"כ מסיד) מגעי)חגס
 חיעו) ו%  חימבכם )טגז רה"י נסס מס"ס סי' כיו"ד נסכרת 3,ס יי) וסג") .עיט

 )עו"
 לאשלי? ר"ת מקפג

nSe כדוס סמגוקס ))טס דסרי36) והתיר )קפנ( נדליה בצום 

6פח)6געסי)
 ד5ריכס כסמ6מר

 טע"פ . )טה יוסב כ"6ין בתשמיש סוחר בשבת להטת שחל באב תשעהידש

 יסעונ"6 עש לאבד אלהינו בית רבא כדאי מאיר 'הסכים D"D. י6כעוס)מס
 וסח ק שס6 גורס 61ק ולנס' ו בשנה אחתעעה מגיסת כע"נ לכעס סכר36סך

כ4 : אסור ולהניח a'eי כע"ס 7י6רעכיח

חס לשו מ5י להסב מא הטפ mlyDa קפו:בו:בב:נ :מצ7שיםך'%2ן

hntb(6וגוץ כק"ן. וע"ס )'מ 
 מזמנ~(

 ן1 '2י לפי בברהם'ז
 ו' --י- סכר- ,

 'ל נין ו,נ ק' י:", ני "'ל,,"""ונו ,"ויש,'"" ו,""ה"ייונ, יון. ntapn ;,, קש ין oOn ונ%:,;,וייו,,,.ן:,ון
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