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 מדכריר,ס סו6 פמליה דרסמסוס
 ופיפס  Dtgnכ61

 רב-

6100 
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 מכוכיו ס6" כמכרס ומהו ושבמר.  לספליפ 6 כס מ"מננסר
 כסיכיווס נכם6שפ SttSD 06ר כשסמוא( דסגי מ"גנסי'
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 ערלה לפי בסלח לשהות צריכה חתיכהשכל
 אלא בשוה חאפרים לכל שיעור זה ואיןועוביה
 צריכה הטו כך ניצליז היא שהיתת טה לפי)קצו(
 חתיכה כל אלא  בשר בטעט  טשערז ואץ בטלחלשוזת

 ו רז בם" ועי' שהיא טהלפי
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 דצלי כרוהח הנח סלוח ראסר וטעטא צלייתוכשישר
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 %ד:י"');ו ן%י:' PpSn גנצג צג זנבתן ציגהענמ
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 וככ"מ ןי_כ"ח . ' סו116 -- --, וב 1 -ב ובדיעבד 5)י5ריךעריט"ומסמעדככ)ג!יגי

 ס"ס מס' 'וסר כו ינהיר )6 ופלטה שנמלח ובשר דאסירא. יל ססקא אכל ססקא כמכזכ' !כמ' . ושבה'מתיכ'

 %מיג'::ייזרח:'ן "טעו נ זוז; בג נ :ה ה(מון:ייי' כקד'רס כי"ס מיירי ךסכח 1ס6 ההיא נקשית שפלפה דכית בשרא ההיא אסורה עליה דדגיס כיר6יס טקס . !כף]6ס!ה
 nSD1צ

 4:'ג;ןי ב (2
 :ןס:::551-1 ך ב,::"21ל;

 סתנסל קיים פממס פור ססנ0 כי זה איסור מעם מצינו שלא בחלב  בבשר אלח חני כ"י . ט' ט)יון 6כ) רוה10ןכסר

 ,:.(:; l'htP1 קברטי," 78,::::: ן(:י:יעיןן22 ,':ןעי,ן:ןיך;ס,ונ
 יפס .רותהק יס6 65 טמ6 רג,רי' הילין כגון בהיתר הנבלעים איסררין אבל איותי כחתיכת 40 כ0רמ"6 מסמפ . ט'תסתמו

 ע בהדיא אטר שיבוש'רהא היא הסברא ד,את סו6"מם הלי . ק PDOא
טיפס דכי!ן ניד ק

D'tDD1וותחין ]נעשה קטא קטא אלסא אסור יכסי שך אימר,ן כקרגקבל:מיעס ה 1יי'י';111 ,:'" 1:ן" ו;;,.י"י:ן,ייין:ך::י( 1נבן rP' כ0וו)ס חכו יפס( 

 סדטעת מר אליעזרר' 0706 כקדירסנחגס

-

 ס4 ריס כי!ר"ר מכוער דיל אין וחיטא

'ן בדמוע אם דרשא עליה רבנו פליט ולא השבוז לפי אלא רקבון-' נעכ"פ  פח כות' כס6פס 

ע ג" " מיי " 4' י ן2לש  צ,ן'ילג'"י r1D "' חי" 
מ הליטה עברינן ולא בבעיטליחה קושבם כבכפי) הוגכט) לסטימנס  עוג, : % נ: ג,ע2 שגעו",:"י.ן,4ן':)ע ה גי',טרג,:יי
 ": : שנוול גנ"ג'2לם ג דו צצו "%1ז14ו':

 5%ש5וייש58 שהנל,העון"מינמא"נ,ז;יםבמע"
%
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 סב  יישורי ptrnpbl ל ופו לס  ךרנירו נ ף . ס)עס כססי6 סככן ען ס' bgn ש,4זגדן
 oh לקיט ו5ע  סלם יכבדפירי
6'ן

 נטי
 ונסקס . ס' )כפ4

S"nh6ין דט"כ כמס"ט ייסכור 
 דמט6ר )טיין ים 6ך . ס'ם

D~alD17"רח') ת"ו ס" כיור 
 גידו) נגר 3סע)דחס קטעכוליך

 גימל )6 ולמס . D"Dזסכע"מ
SffD1ס' מטיסם כס4נ ככ73 גס 
 וכגון מסיס תכנן נגזכסעוף
 ו*)ו . מתירתו קטן מכנרס0"
 )סגן 6ך גימם סי' כקכ)0 ,סס"

 כיור סו6 דוד* סקסספרדי
 כסטוף ס' 6ין סקסכמסככך
 טיש רמר16מ מקמט .כגתו
 כ' ע"נ סי' ככוי וככך"ס .כ"כ
 ש"כ )עין גרפס דסדנלכסזי6
 תקטי ת6י ,0 וע) . ט"בססיס
"chl610 סכי ורוש רוש 
 גכן סמנדס ע'5 7גר) י")ע"ע
 ס' בסעוף נוסק נ710סקטן
 ג"כ דודאי כלפיוס וכש)נ,-ו
 כתו)7ס O~)Dp אינס 7רוכ6רו63
 r~cs1 . כלדרדס Dp('o מ")ומ"ע
 : סקס כהסככך גס רכיה ד'6"ט
 ומקטרין חך"6 סטוף כ)וגיס
 דס6 מוכן 6עו . וכרוטבכנסר
 וקודי . מגולי גסס 316גמ)מ
 כק7יר0 מעש כעיפת;)ק6ו
 וע" . מסריס וטמעוח"כ

)קמן
. 

 : ר"נ סי
 כא' עס גיף קרקכגו 6סרא

 16 ,פק 16 ז0ייע6'
 D~hDI ולס"ס . גמל יעורס56נע
 קנסת גגו מר"מ כחכ ע"נסי'
 יתיחס 56כט ט ים דשרכר"מ
 כ' וחסוק"ג

 7)טו~
 נג'

 oan וס"ס כסר סו6משגיס
 ננ' qlu )מלן ט)6 משר בכך מס hnw סו6 ס"ט כ) )ויס

 וללוגו מ"פ ג' יכיס4 ל קע"ו סי' וחס ז~לס קסוםכלממס
 6מרי' כך יורם 6ע1 )מעמיס סקרי כש סוD'D 6' 6מף'לתורס
 סכרור סג16ניס 1ד' ס0)מוד שכי )סתור 630 כרי שףכסטי
 נכיון )סק' ואין כקורך ע"ס 17רס ספגו ס"ט ג' )1 לכיסגסס
 ולס"ס כמכופר ודורסט שרכ כמין 6יח6 וק"ג עילסד*נע
 סיגוי 6'% וסדריס0 סו6 טר3 ימין ממ6 61"כ . ש"גס"
 שרה מין סקיגוי ט"5 ל') 7פ6י 0פיגוי 0ו6 יופק סס'טלק
 מ"מ 6סימגיס סמט' רישתנו זכיתן ו6ף . טיס ומקורסטסרס כס" ס)דס טמ06 037מס נ"ט ס" ניור"ר 1hDt1 וכעיןנופק
 די") . ססינמ 0ו6 ושפק hto שרכ ימין וג'מ6 מפסקגמ:ויר סייוי מיג'י0ו זחך 5") וע"כ ושפק סדלש0 כין סמירסכיס
 ט)ס)וח כגוסו ס6יט שריסס כפעוי )חנף מסתכרדיוחר
 67ין סקרה פ"3 סי' סס"ך ג' וככל . כגוש ססו6 כנפקססיגוי
 hllD 3פ)ש נסר סם כקוגעלס nDhst . טקס כממסרס"))כק)

 סכ' ק)"6 ס" ניר6יס וכ"מ . D~D כסעסרס") 7)6מסשטול
 טד תרס סריגו כמנקת )" prnD" טסרס מימיי גן פזכים

 lo(h וס . סקורלףן סומן 6) ט' 6' חרגגו)מ סומן וח,רנ'.ילבן : קכתכגו QDPD ךסו6 ואפסר . ע"ס ריטוח6כמדגן
 סגמ65 ככס 3ר6ס וכא"ע . ח' tDe' ק"6 ס"כיור'ן

 זוטות ע;ס:צדטת ),ו6ר ל6; 6סיקף זקמכי' סגחער3קליפה

 וככר . ח:דגוח לכ' 6חחמתיש
 מ6 ט' ח6ס"ט סנוכ"קכ'

 כאדיס )עמן טיט ז' למוכין603
 ן6ולמתtDT 6' כפסיטוח7גק'ט
 וכ' )סס'ס מספקם 7כ"1מכ"מ

 olvb ךמו65 מוקס גג7רכס0סי'
 6סס 3גפ וכן מוחנקט610
 וכו' י") גוס סמוק: גגךססו6
 דש)ין 1כ60 מס"ת מסגי)6
 מתגי )כ"ט olp oprn גגך7*גו
 ר6ף סמטח6 סכ ס'כריס ומט* . ס"ס עס"תס"

 מכ' כחתיכס 6יסור6כקיקכם
 סם שוי 6סס דפייןחתיכות
 ח,ק0 כהיכף 6כ) טוסספק
 ע"ס. pnD 610 )6 רונ6 6ווד6יח
 16 ח,קס גנז דלק '")61"כ
 :וסד"כ נ~0"ח ס" מ0:' )6לוכ

 3תך חן 6ף סך)גו)יסכתעלוכוק
 ומסגי bllC'b 6יקכע רק6')1
 כק!ס"מ וטס . )נ"ע נ"ס"
 מסט"1 סט6 סק'מ מ"1סי(

 וניור"ד סכ' ס"ט ס"כמו"מ
 למידי 67פי' מקמע רג"חסי'

 ממכיר נוס מעי67ורייה6
 7כל )עסות קג6 כנסועסהת'מ0

 רמות )1 וגחן פ)וני רמה3)6
 ח"י גסעכיר )סימכ"ן מסגי3גת"י
 מסומכ"ן ךנוטמע סק05"הוכ'
 סחחימס מכיר כסלינו67ף

 מצגי דימוי עיי רק עיןכטכיטת
 6"מ ממון דרק סק5ס"חוכ'
 סחחימס דימוי )"מ ולכן ס"ע"י

 )"מ 3גפסוח וכן יד3כת3
 סיממ' 607י עוגי טויסכס6מרו
 כוטע שלסור 6כ) גפס6קט)
 סחוס' ו0כי6 סרגי סג0רגסי'

 חקכי ך6וליית6 סף S"T ך)6 )מ6י 61"כ . ט"ס 57"1זמו)ין
 זכת"' דינמי ע"י רקות גויגת )סרמכ"ן OD('6ין

 )עגיי
 סטעס

 ר0ו6 מוכסק כ0י' דכת"י 0רמיון דמהסיכ וע"כ ריית6 7*פ0ו6
 סקוקכן מיכור ומקוס לסטומן דמיון ג7מס ch1 . )ג"עד6ורתה6

Shלסריי בחכים דסגי )דמיון ו615ר סר6ס וכן סקרקכן סומן 
 גס מסגי סי' ו)פי"ו )ד6וריית6 גס ויסגי שכצק כסי'ימסר
 נפ"ס )סמכו6ר . מוחס מסור דמ)כ קיי") 60 תשמןנמקוס רלי : 51"ע ~(ethnt 3ין )חקק יס 6ו)י 6ך . טריפותכרוכ
 )תוך )זרקכן חון ק5ח יו65 ךכס0ממט סה"נ p~D סי'ניור"ך
 0מ") )פי"ו . ט"ס לסור סממט חון ט) מרכס סתומן 6ףסמומן
 )6 )סומן הון רכ,651 ]6ף תסומן 0ון כממט 1מו65 ססומןכמקוס
 : כ:) )ןיג6 )סורם 6ין מכ,ס 6ך מרניסין[ 0יו ד6"כמחוקמי
 סדכוק וככד ר' כסי ממ"מ וסטוק . מותר ט5מו ס)כ rht"1שג

 ס)כ סיכר דכגתגס) ליון ומ"ג . יגחכס) דומי וגססכטוה
 3ין )חוק )י' ומסחנר 51") . 3ו כגסס גס ולסור לסורט5ש
 ל"ג ונכי מק"ג ט"3 סי' נעך 51'ט . כסיע כ)3 )ניסןפייס

 : ירומם כר/ נסיסת 4"פ כ"גס"ק
 ונמרס . ס"1 ס"ק טיכ סי טק"ן . סע C7D ש 13שיש

 כרוטב דמסטרין מותר ס' ha"1 קטת כחתיכסכ7כוק
 רתוק 6.סור )") ס:ר06 כפי . סדם יחכם) ו3ור6יוכמתיכים

 : ל' סיס יכעיס ש"ח ס" ש' *סייס כ;6ר גס ס") דמיתן6ף
קגגמרס

 . לא לכתחילה אין דיעבד בשרא עילוי שריבישרא תותי כחלא בין ככדא בין הבשר כל בפרק פסקינןך4
 בדיעבד שרי בשרא עילוי שנסלח ככר ללמוד ישטכאן
 כרותח אלא אינו סולחו סחטת נאכל שאינו טליתדהא
 הככד עם נצלח או נסלח העוף אם )ר( אך .דצלי
 כמקוטו ודבוק דהואיל אמור ששים לבמלו בעוף איןאם

 חתיכה העוף כל ונעשה לנתבשל דמי העוףבתוך
 : וברוטב בנשר וטשעריןדאיסורה

 אם רא( לפנינו הבא עוף כל ר"ת קבלת לפי481פ
 או זפק או דהיימ אחד סימן עם נקלףקרקבנו

 וקרקבנו זפק לו שיש עוף הלכך כשר יתירהאצנע
 לנו נאכל עוף שאין פסק  רשיי אך לכ"ע כשרנקלף
 ושלא מחור בטהור אבותינו לנו שמסרו עוף בטמורתאלא
 י"ל כהן בקיאין אנו שאין שמתוך לחוש יש לנומס-1
 אותה מחויקע היו דאנסא תרנגולא דהא דורסשמא

 ; ואתרוה שררתה ראו טכאן ולאחרבטהורה
 בקרקבן רבי לפני בא מעשה שהשובת כתברבב

 אותה ונתערב מסנה והוסר שניקבחרנטלת
 גם והביאו רבי לפני והביאום בכשירות מריפהתרנגולת
 התרנגולים לשוטן הקרקבנים שוסן ורימההקרקבנים

 חיבור מקום של אתת תרנטלת שומן ואידמו)רב(
 רימז ופי . האחרות והתיר הקרקכן שוסן אלהקרקבן
 תא השוסן במקום דאי השומן כמקום שלא הי'12הנקב
 הלב לית תרנטלת ובקרקבן סותם טהור דחלבקימל
 הכיב ונם הקרקבן ניקב הלפך טהור כולו אלאטמא

 כשירה סות10והשותן
 דלא  דאע"ג סותר בו סהונר והלב שנצלה עיף1שב

 עצמו הלב ואפי' )רנ( צלייתו לאחר קוי-עונקרע
 שפלט סח כלום מועיל דאין בקדירה נתבשל ואם .מותר

 בדם שנתבשל אסור עצמו הלב בקרירה הרםשנשאר
 ואפי' הלב מדם ששים בו שיש טותר העות אבלחללו
 קטנה אחת בחתיכה דבוק והלב לנתחיו טנותחהעוף
 ובהתיפות ברופב דמשערין סותר ששים בהשאיו

 כתכ : הרם יתבטלומדאי
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 55ארץבצלאלריקקאנמימעשה
 שייתו ו3מ5י י"ר סעק ט"ו ס" עס"ך . כא' 5)יי9 טגגמרסרגוש

 מישר כ' כח"מ וסרי סעס כהיעור )כתחע0 מהימס לסיפורס"ס כס" סרמ"6 פמ'ס סק' הס ונפרמ"ג . נמו כ) כנוי65
 כטעס זי סקס ג7)גוף עכו6ר נסחט שמיד וכפ' ג5)ייסמ)ימס
 כעס כמגי ו,"כ )גמריסי5)0
 ומותר סרס כ) 17כ כייסוח5י
 מ)יהס ס"ס ""כ למ"כ)כ%
 סימן ספגטי וכ"כ סטם נת5ידי
 קטס ולי . ט-כ pD~1סיע
 )טייס מ)יהס יסיעורכדמיון
 מ0דם7"ס ק5,כ ס" )עע)מ"ט
 מפעלת prn ס45ופעולת
 ך6ף 0ר6"ם טעם וגסהממיחס
 סגי 3מ)ימס )טיל 3עיי53)י
 מיען וכלמת ט"מ..3ק)יפס
 כ)6 ימיס ל טסססדכסר
 0י"3 ס"ט ס" אהו"יכמכו% מסגי 51)ייס )"ע ימסמסע*מס
 מבהדס ט"מ סןס %3רווכן
 3)6 אחר ולזוח מאיכרינ)6

  ס"ו גס" כמכי% וע)יחסמנוכס
 ר6ף "ל 61"כ . מ"מפ"ר

 דמו כל פלט תפס מליר3לל16
 רפטת מ% רמת(  קויסו5
 דפייו ופלימס ר9מס מסה"כס6ס
 רל6 כיה י"ל ולזר . כ"כס~?

  מבימם ,מן פיטר כגמ'כמפרס
 ס6ומ7ג6 )פי לסער )טתמסר
 מלמס דסישר 60ועריסטבח
 דסייפ לגמרי 5לייס ט)כבגייס
 67ף 5)"מו מ% bSt SDסערי
 דפו כל פוט סעס מ5יכ5)יי0
 כל6 0ייסי' 3ז0 פזמןומליחס
 : ובו כל פריןיפשט
 רונו 6ת תופין פי"3 061ושה

 כו' לוצן ס,נר לי3ין
 גס bp1' ומסמע . ט'שתו
 וגס )5)טו0 מעכל ממכס6ענרס
 כמע"כ סרי6ס )גקיכח מיימיגן )6 )מת סלנוכסעף

 )תקן לק תיגו רוכו מופין YID1 מעלס 60 ו)כ16יס .רוס חופיי
 סרי6ס נתיכת  וחטת 3ר'6 סיר ז6תרי' סע5ס ןטכילח)ך)וו)
 זמון רעתו  סרי6ס לקלסן יכיל גסיי ליצן s~tst ממרססו6
  רוסו סילם בגססר סס"3 ו'ע סי' מפלסי ומברם . שיבריךסרס
  נלופת 1)6 נרי6ס ל6  סייס ס3יר0 :וסמם יטרף דל6סתמם
 צלפ . ספץ טגקןר תכיר ולor3 6 סייך % . י"ססגיין
 ססיקכ )דיסי' ל6 לליטוש מנכר דוכס 3ריטות6 רגםדגיע6
 : 51"פק. כל לממכרר יגיהוסו ל6 מפו"מ רתפיית מעלס פץ64ססריקה
 כ' hffn מס' ק"מ 3ספס"פ . ט' כר"י wff)n נגירין 6יןוץ

 6כי)0 כרקך סל6 רתסי3 סיגיו 3ג'י 3גירין 6ין 6יו6ף
 63מלס גמלות דיול6 גסימ6 גניהן יולך פסם ר6רל0ולעלוי
h~T)5Pכן ההים  6ט)ס ל"מ ד%סו ש O'nDDD וסו% דפ"כ 
 3ג"ט 3גירק 6ין 6י ד6ף מסרס3"6 מא סי' סכחס3פרוגות
 וכין תמו נסמ0בסל פולט  סכו סטעס ונוזלי כס)כד"6 וסביורט  נגיד ים קלס טטס 6' מקסי הכקורס . nwD נו ש a1S0טטס
 ט סגפ% תרוטב גס ייסור סכעימו מקלוס יטפסדג6סר
 דל"ט 3מו4ן 6מרי' ולחיי כעיקר דטטס וייסורין ככלסטטס
 הש  מעסן בכורז תגסס גיר נס  סלתכסל ]דירך  ע0גי'פ"3
 מתמי דגם י"ל ס6 . כג"ח ננירין 6ין ד6מר רי3"3 טל כלוכרש
 סיפלון ססלס כטעני סיוך שסר ו6טס"כ 3ג'ש 3גירין וליןסי3רס
 כעקמך שען הע"כ נימו דגיג 11Dth שכד"ק ht,1a 6ףכעירך
 י")  6ך , ליס סלכד"Ost)b 6 ו6סי' כלל  ODW  סוס כו חיןסו6

 למטת י"ס לרקס לי' 6ית רכי ר"ח ריס נגויר ?תוס'טפחם
  ס:וסרס") כ0כ פכר )6 מעורג כס0ו6 6כ) נשגי' כקס,6מאגן

 רלר"ט כמי י6"י . ט"ס ככיס מטיכ רסלכר"6 רכ"גשכופות
 ס": ומטרידות שמס לסור 6'יו טלכר"1tch1 6 סטרינכל

 רגיר  מךתגן 61"כ 3ג"0לוינן
 רקתי פ"כ  טפס 3גי0ןסגס0
 וקיוו נפט 3גירין יטכמ"ר
 וכ"ג מפכחים תססי  6ך .סלבך"6
 נס יסכרו ד)6 דם") )ל"6דפקך
 ע"כ מדכתיכ כשדמע סקסמיסור
 ג"ס 6ח 'Sh~fi בגי י%6)6
 יסכר ומתרז נסקס דבריומגך
 ומלכס 0י6 ועילס כעסותרסל"6
 כב)) סמן וכדפרפ"' .סותלסוגיזם
 6סל)גר

 כסערי
 ,6כ)ס ת0גגס

 מ6") כג"ט 3גידין 6ת )מ"יוסרי
  י"ס מוסר ,ר"ס ר"מ כג"טכגייין 6ין 67מר 4' סמעח מ6ןוקלמר
 רככו כניל"י, ויו" . פיט3סג6ס
 סיחר ss)s 6יגו 3ג"ט הנידין6ין

 רכיין )ר"ס סייך )6 .)3')ס
 סלכר"6 וס"ס למכות וב"סרס"ל
 3כל ולרירי' עסע0רס"ל.וכש"ס

לעצרי
 כ"ט גס פטפפ יסכל %
 תגיך יסDDS 6( 6 6"כומלכר"ם
 כנר סנ6מר 61ג)0 לסיןנכ%
 סו6 3פלמ6 דכפן  מ,סומסמס
 ו6ף . ל"ת  מלכר", הכייס61ף

  b'JIQ1 ל"ל . ות"נ  מסס%סכרה, טל6 כפי רתמיכ מוכיתססספס"מ
O'WD13"סוכרת חונקת 7כ: 
 . כ)כד"6 כלכייס 6ףש"מ
 3יסי3  סם  n~orro כ'וככר
 0רמ3"ס  סמך רל6 סרמ3"סר'
 . לעגיי:ו פיס  סונים5סך
 לק"ן?  מרננינו כתכתםיכנר

 מתירסספ0רס"ל
  לסי

 סעיף
) - -

-.---- -"-- P?D
~OD

oa~1 רס"ו : 
 50 וכעין נעדו eh" ומסמפ . פוסר  וכיסל עכר ו6ירן

 . r"rpn סי' 6"מ 3טוס"פ וכו' פ6י 61פס טנר ה"0ולעס
 יל5 סק'ץ 3ס"ו ל"י ס" נפרמ"ג ססינ6 3"ז כתסו'חפ

 . ההבע  6שי פ3ש ברין ססבסל ושסור סכ' סטכ%חךפ"ג
 קכ"3 ס" מכ"י מפס טנ6 כ"ג  סי' %"ו 6רי טסצפש'

btsnlonרוטור סלו בכיס ירוקת )ו לאסל לל"י  ו63מר כמס"ק 
 לכסנזילס  ר~6יסור ומבטל רפבמי כמלן כך 4 טיס ל5שו53מר
 ומנו6ר 3ס3י* סנטסס ולעי סטסס לנף ריפכו "ף ולסוררפי

 כי' יעןכ הז"טוטוס וסגול . 0עץ*ו ופ"ם  כב"ז דגחמסלסכ"6
 . לנטל טויתו סיין ר3ר לנטל סרי 6י אפנין כ' מק"ו5"ט

 סייגו  כען ו3גש"פ לסור ל3ס) רל1גו סכין לכל כרקסדכמל%ן
 וסג: לכסמילס ליסור תכיל טסוס כ6ן 6ון לנ"ע 3elp'1sסנס
 יטל"פ טמרי שכיכולו כציי* רמס לפטל ate סדיןעדעיס
 רק כווגחו  אין יר6ס דס"כ ס3"ו טפס ריסו י"ל 61"כ .מפס
 וע'ע  סלמס הכלוע  3פ)יט0ו כ)) פי' גימ,, ו)6 3סוףירסנכס)
vo*Oרז סב*פ שיטל  מסמס חייו 3ססרירס  לכת%לס דלעיל 
 תכעיס ln)pa, מלייו ל6 זס פטכור 3"י 5טו נולבשסצדרס
 עליו ל"ק 61"כ . ~pff] סי' ס3וטס 3פרוגות וט" ססב%)%סור

 3יטולסכלופ מרמס 16סר 6יגו ד0רסכ"6 רי"ל סמכרמסרם3"6
 ראין ל60 ורפי  3יהס ס"ס טסייך ט"י סיחר לגרוםיאסור ג' ג' 0" כהר"ר רספ0רי"ע וסא . ,סר  עיעס ש6ססשגס
  וסייגו . פ"ר תס'ז סי' כמג"ח ו0ו63 לכתחילה איסורמשטלין
 יס D~D 7ככ) רוכ תמו סם לס"ס כ' ת"6 ס" כחסו'ז0ןסכ.6

 , S"D ח'[ כ)) ננ"1 טסו% )ליסור 6חן ו5י בשתיל 15דיןל
61"ג

 אכיל רבא דאטר דהא יצחק בר' יהודה רבינו כתברשש
 לאחר דוקא חינו בשר חטר לי' וקרילי'
 ובן כבר תימרהו שעלתה צלייתו שננטרהלרר(

 1 כיכוצזהסוגיא
 שייך לא הג'רין "nDU העזרי א% רבינו כתברןץ

 ידים בשני אכל זנבה שכלפי הרגלים בשניאלא
 העצם נשבר שאס שוח משפטם האבר לענין אך .לא
 אטט האבר רובו את הופין ובשר עור ואין לח-ןויצא

 לצלעות מעבר הסכה תעטר שלא ובלבד סותרוהשחר
 ובשר עור ואם )רה( תינקב שלא לריאה לחוש יששאז
 טוהר יצא לא בין לחוץ האבר יצא נין רובו אתחופין
 לחתוך צריך ומשליכו אסור וכשהאכר . האבראפי'

 בר' מעם בנאן בנירע אע )רו( ממיץ הר"א פסקרן : הסותר מן מעטעטו
 של ושומנו כרוקה בן יוחנן ר' של בנוישטעאל

 איסור בו הש איסור מ נהט קדושים ישראל הנשהניד
 כדאטרי' אחר דבר אוסר אינו ניר דאילו הניד מןיותר
 שבתורת איסורין כל כשאר מעם בטתן איסרושמנו

 גלותא ריש בי דאימלחו אממתא הנהו התםכדאמר"
 . שרי אחי וזג אסר אטנא שומת עם פ" נשיאבנידא
 כרותה מליח הוי דלא מטעם אלא שרי דלאומסיק
 ירך אמרי' הצלף ובמד דצלי כרותה אלאדסבושל
  לגיד שמגיע ער ואוכל קולף הנשה גיד עםשנצלה
  אושר שנצלה  שוסן או נתבשל אם אבל .  קאטרובכתוש
 בשימן יותר  להחסיר  ראין אומר איבו גיר שלשומנו ראפ"  חומר טמיר היבינו .  איסורין  כשאר גועםבבהען
 אלפס רב אך צרפת רבני ונ"ר . עצטו טגירעצמו

 : טעם כנותןאוסר
 שגבר במה ה"מ מוהר לפנם טעם טחן דאטרי האושן

 . גדיענר לאוסרו שאין ההוא הכלי לתוךנתבשל
 לכתחילה בהם לרשל שאץ אסורה והכף הקדירהאכל
 : לפנם דנ"ם כיון סותר ובישל עביר ואי י,(יותר
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ב%%ריקאנמימחה88
 פשס נעכ) ס9עס גךי9 1' ס' פ"6 עמ' פ9"1 סרמנ"ס מן דטי0ל שוה נטם יחוסי S~eo % 1Uho ממם 64*כ
 מע"פ פרך סרוטיס גמלך כתכ וככר . כלנ"ע וע"ס nffstn סרסב"6 עפס דזסו ,sff 61"כ . )כמוולס 4צר כמנגףהד
 זסי)"מ משם 7רי!'ח נטעמי' יומר מס"ס מ5י ן)6 6' לית עינך %7 . נקניר10 )ככ) )6"י כנקמר נמענו 6ף61סר
 סיכר וטו"מ נגשט נמיט גס מממן יכ"ע כפאקס ריו"0 מוסמר 16 סעס גוממם ספק ס"ס מממס מ6 דשי כליס זסטססמדר
 fht כר"ם שסר סמיו נמתך 0מ6 מוס 6Swnh1פפ%
 מפ"ם סק"ד קרש פ'נט"ן ~uff ם*ט * PDS שאסמנו
 % ים סח 4"כ . סדסא[ק
 נוכר ניוש טשטושםמטפל
 נש)6 6ף וגלכן . O)gפ4פ
 מסעת סח נמדד onu חעמס
 6ג) לאסור )% מףש' 6%סקס
 610 עפרו S(Sn )%וישטימר
hsnbOVP~ % 5ד וע) סייטי 
 סג4ע ימם מטס דפקמעטר
 גהגש כקין )כ) ויזוע 4מר)"ס
 %ח 6שי וינו טש%ש
 : %נ9) ר6שר 1le'b בש)ש
 . נכיר דפיו ל"צ פסקרץק

 טיס י סייעטעי
 וסיףירס וס4)פסנפתמ'
 )מק %ק 65 ממחמקמספניכן
ph~sb ס41וס יושן גתכן . 

 1ל1 כל"ו ושרף רפשםזמוקדק
 )קשרם טסן לק %פפגיגככיר
Inubנקטרס )4נ 4,ע4ס htta 
 יפיס המנזק אריס עע64
 סר4רס )כדך גוחן %)לניסן
 )היק מרשך %דק ר"תהס'כ
hDtn64שן 1פ0ן *פכ 
 5כר טס0כסי) מסמעכקטים
 W~ODI )טדי % ט'גשרם
 ט)עס כרס ונספר . 6מ!ר)קפרס
 רסנ'ס יכהנו כ0כ עיףגדין

%ז~,"ע'יויי:,י'.ן
 )פרוח %))טוכס

~SD 
 . עשת חף סקערס יסךגסן געתם

 מ)6כ! מז לע"פ3ססינ
 זנספ"י 4% 50"6סי'

 ע"מ )סיפך מהם6 גטקס ס0"ס 6מן
 סמוקנו ג)1מל )הקbtsn 6 גטקס י6שה' 5פענףסמ4פ
 כן ססוממ סרמ"ו מוא וס!6 ט5מס 4ריס6 כש נעמסזרזיפך
 ומק . פ-ם לסתם י0"ס bnDvt3 טץ ע' נמורסמפסהוס
 זגהתן- )רשhDSD 6 יתבסס י") 6יי סכ6 גס כן )פענמס1מ84
 יס זבש"ו 4עסס )כצך כנהלן סר קטרות חק6 סקעלס%שן
 נזעק 1)"ג ע"ס[. ~lhb נחס ע"6 דחו נצ"מ e~w' ק' ר)0נץ

 וקטרם וירפס כ3ש נסם וססי0ר ששו )פקני %*)סרסרתם
 יועלמו טסי' נקנוס וסימר ד6עצר סן4ק )סיכומו פ64י
 6% . סו)% נ0ד 041מ ז)יס4נ ז"קי' ונכמסו סרי p'hיסור
 כסד *פ ט0ל 0שנ כ4 נש ומירס ילף י6ורנס 4'מסמע
 : תזק 6"נ סי' Dw'3 !ע" . %ים חס חנה)ס משתגס8י)60
 דרק זסונל והגריס . olnun ס,5ק . 4צסממסיק רוכלי 06 גס נקע t~sw כלמטרק ז"6 סמנס5 ילףושריקא
 )דיג6 יס"מ חם כ1, מלניע רק כ)) מנס) 'De הג( מנס)%ל
 מסוס 0ינ )6שיhe)to 6 דשד6 מי 6075 דעתוזנסנס
 מנס) ס" 61י מ6כ). סלופ נצנר 6ף מס% זחיך טהמנס).
 רעף )כלי 6ף מג"ר יסר!0 6ס? יסף עכ"פ סכלי רעיפתנח
 וכסרוגינסנט

 : סה"כ 5"ס כב' '1ffat סף מכייע 6% מגש)
 ס0"ס 6מר רע"ג כע"י נפחסו p~s -, מט% סע!שכן

 שפרט oD'm '6 6יס1ד! כך דכס!ורו כטכ3עטשם
 7י)ימ וסי) מטס מווסתן סני 0ס ו4שסש0 .סגדי

 מסרמנ"ן וסניך ובע"מ ממןפוי
 נמ5 )6 7דשל"מ 4)ווי!"מ
 סוצספות דטו:S~nhl 0 .ב"פ

 סטטס זגוץע 0נמ,-6 ט))סקסנה
  סכל"ת6 ט) ט'זכסתירו
 hnm )ריו"מ כהיעתקיפיתי
 דמפ6 0גףף וע"ג כממסוטכ)
 . יטי)"מ hnts ownנסעם
Srtnhtגמ' מברהטי לסיפ' רמספפph' 0מהמת נמסת טנ) (סר 
 טנ) לק מסכם מדעדס%"מ
 ננליחDff1: 6 נדגקיע גריס6%

 וסקופ ומע"צ SSD כגקגי) )6 זדש)'מ כ% דג"0זגוויס
 סונרר נוי% 7גס וע"כ .ומרס

 )6 זטכ) וס6 נכר)דוסי)"מ
 רברל"פ  רסי"ל וקמלי 61ףע5"ע . ט' זכסלאר! משס 0ו6נלה)

 ניכל זב טשנז מגא?נביל
 tfft1 סשס' לת"ס פ"פ .דבמססו
 פריין 4 ס6ע פבל SffD1סם

 ד6'6 נעיר o)thכססכט4ס
 גס )ניגרע )סרמג"ס sffa~ .)0גח
 אגס כף ט' יכפתרוסעעס
 י% )6 מתירין 4 סלון גה0טכ)
SDS"(מן) ז)6 1*כ6 !מג 

 oh1 ogn ט' 7כסשר!ר,טעס
 עעס 1גומס hnwue גקטס1)6
 זכית משס זמ6 יע טנ) פ)ש

 9נ) נסרי חוק וכקוסמעט
 sfflt1 . ~מ  טפס 3"פוט)8גצ
  ויונים רכריפ' סרפנ-מרסוסם
 וכסביון טיס לרברסלולס

כו'פרלק"י
 נס במלו  רכ0ןופס סמ

 לס? נ0ר4ץס יסה  סיפית.מכמיס
 ות"ס ט6 עג)  וגכ% פיס פנל נסוי סהפמ ולאס ho1רי  שר"י רפי  ב!בפיס כשס' ר"ת וכגרס ט' יכסתירו טפםסיך
 סייפ נק"ל ש"ס ז0המס ונכ"ו *סיס ק- יכט)"0סתחמס
 רין ים יעתד רניי פ-ם  יסוף . קל"פ סי' סוהייס ווכ"כנע0
 נזם רגם דפספפ פ-ףציס 0לףי מס סקנסס 6ל6 השהחסןננבל

~hD
 ועקי נוורס ריס פנרמ דור*  ומלשל . פ"י כס"ת פרופס

otwופיו מכוח% יט! . נטבל כסן שמרופס  כי רכסשלו  
 7ג7וש דמנוישh 6(b . גכטנ) ונשסו שם 0רשס גסת*
 לעס סי 1)6 מכמע וסג"מ מסוס דלג) דטטסד6ר"ס
 ג!וג6 ככ) זמ0מע כנהרס ומרומס bm1 מ7ס0וס ט'מכשירו

 ט0ירק 05 *ן זמצנ טת נ)מ!46
~DW1 

 )"מ כר 7כראוירו
 זנךריס סגכיי60 ע)  סמיך os1e1 וי-ל ."זל  פסי יכשלש5
 נשס' כמנאו נגויס נ"מ גס ישונס ומט%  יוכחו  ישךוט)

  מוטל י6 %1ן ט' דכספוו טטמ6 ורע זמסמע סמכוחנ%ס
 רפיו  O'D ססר6"ס ועש %ףל. 5לממ ורב :  1ס טטססרפנ"ס
 וסחקף ומפירו כסכ

 מא-

 פו:: ספפ % ררנילו יצל . נו

 שד' יעקב נקושח . י)60 )16 יר"שרי
~ffi 

 כ0כ סה"נ
 ש נטף )6כ4 67סוו 450 טס 1%60 זרחלסדיק

 נלי ל6כ4 ר6פמר  וכיון שיכ  פססו nfft מ')60 )11דרק6
 נהגו  ס)tteh1 6 נטע % נsht 46'  כמקליפ הגיגכיפת
 30 כקערם lsDn כדמם !כ0כ טח0 ג4 סיס 63כ)1eh1 1טון

 וסמקן ג%ליס מרג(עלס סי6% עעס גנן נזמם ס' סם" 6ףנסי

 . בירושלמי וב"ס ראשון ככלי דעירוי רינן פסק )רח(רח
 תנואה צולין כיצד פ' דאטר כשמואל דקף'לואעינ

 הסחות לכל קליפה כדי מבשל דעיכה פורח ס"טנבר
 התרנפלת על ראתכן מבלי רותחץ מים עירו אםהלכך
 דמה בה שבשל ייפה כדי בה אסור שנמלחהקודם
 העירף בשעת ענין נאיצ קובבת הנהנה אםאמנם

 שחטצה לפי לנטרי טוהרת טלטטה מהלכתשהטצה
 ולכתורלח קליפה מכרי יתר לבשר המים ביןמפסקת
 בכלי הפיפ יתן שע* בבלי אם כי ד%זרנמלת ל6ל1נאין
 דנר ולמבשל עירף דוקא יהירה רבינו וכתב .קודם
 לחוכו כשערק הכ4 את נם בולע עלט כשמעריןאחד
 כה שאין בקע איט כבר שני בכלי המונח דבראבל
 ומטעם י ניקמל טלענץ יוהב בליעת לענין שניבכ*
 יחד האבח תרנטלות כשנסלפ יצוק רבעו אוסרזה
 . האחרות כל שמתירק פרפה מהן אחת ונמצאת שניבכלי

 אותם נותנין שפעטים התרננית צואי לרחויןושטחגק
 אחר קערות בהם לרחהן להרתיח השש עלהטים
 שסר היה בעע הדם ממשות הףה שם בה!שנמלנ

 : ראשת כלישהוא
 מדקי'ל בטול במיפ דסיר מבוץ ורופא רקת פסקרשכן

 כאילו אחזו רהשץ ]בים[ יתערב דאמרוכרבנן
 . דם טבטל דם אין דאמר שידה מרבי ולא סרםושש
 וקיי'ל בזבחים כקל הכי יעקב בר' אליעזר דרביועוד

 גל תרווהחו דאמרי ור"ל דרע"ח ועור . ונקי קבדטשנרי
 חוץ )רט( בנט במיץ שלא בין בטינן בין שממרחאיסורץ
 . מעם בנחנן בטיק שלא במשדצ שבמינן וא,סרבל
 כו%,ייהו קייצך לא עליהו פליני ושפושל דרבואעזר
 טווביה דהלכתא י"א ושמואל רב ננס לחודיה רעשדרא

 לת מדרשה עטים מסכת בשף ורבא דאב"ופלוגתא
 פסקו ויל שלמח ורבינו חלפם הנב ותרומה באבלרבנן

 : במיל לא במיפ דטין יהודהכר'
 צרפת ורבני ושש מילתא לאו דרקקא )ר!( רשא פסקרי

 אליעזר חר' וכתב . פטרן חרשא וגם *ניסרק

דאפהי

!.
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 0ש דיגים לץא6 יף כשקקס)כח6
 % 61"כ . סנייך גו%'וסרקן
 סשה וק neh' נססהספסקיס

 לל0ולס  המפיס ג"ש כרגנט
ntDS116%0 פפ *סר ע"פ  
 ושיגר . ג"כ )6כ* ס45טס
 מסט 6ף 7נ%ח כיון4מר
 , מפסו דסק לק 4כ6מגמשן
 IPD1 שק נ"ט גל זג"ט")

 0מססו טזמיון דיזיססמססו
 ז6יסול6 לימך סלי 6ך .יליח6
 גא' נרים כמבולל נזיעכדסרי
 לסור 67יסול6 0מ וטעס .ק"מ
 ס"ק 5"ד סי' ושנ"ך כדיטכד6ף
 0מ טעם דלק מרס"ןג"כ

 תנסור )"מ דליקטסוסיחר
 ליסר hnnp 7לוכ6 כ3ורלףסור
 ססכר6 חחר.פך וטדוע .ע'ם

 ממפליגן כרית"ר6ד)כח%)ס
 : 51"ע רסיסך נייטנזונדלאכצל6 סגי מנקטם יוסל3רי%
 כיסס. 0) סכז נלעסושקש

 קם ומפצ"מ מז רגילס6 ק"וסי' בכ"י כשסכמי ז)6וס
 סטכט מכ% ססטש יכסב"יל

 3עקוס סו6 מכמינהוסמם
 ונתעי . 5"ע יווצרסמקוסל
 p~l)S ועי' נסס יכריטממוס
 רסמקהמל ופ%% . 5"מ ס"מעז

 : 7סני5ס נקל מיגךי~יוסר
 גמכס)ו ע"ס ט* 504ב

 פלס מש"ס . 0מוסכ)

 3קוירס %0)1 זזניס דייק סרגס"
 מ67מל 6שו . שם נסס6ק
 נקערס ספ4 רגש דנן"6נטעין
 דסף נקריס סג45 %ר1)6

 עוד רגחוסף לט כמט ז*כ6 סרי גחנק4 וכיס עish:4 מטוס )6 )חנם* 6קע)1ג, ד)6 מ* hDID3 סילט%
o~Oע"ס . me~h 1 ורכ )ו3וס6 ע4 דגרלט %%מ ים/ktDh1 
 גwe7 45' זסמ61) לנוסק משם )sffs07 1(5 רכוחחו 51") . %רע)1
 7ס%ר6 דכחססרי

 עדי
 דרק ך3י5ם כלס"ק סג"מ תמ"ס 6ך .

 כחס 610 יספוך וכ7רכק טדיף דסחיו6 כמס מורס ס)כפ)וגח6
 כמסק מרן)ש סיגו 60סי סודיטגו )6 ס6ס עויףזלוסןר6
 7ג"ע מלדד כ"כ ס"ק 5"י 3ס" וספרמ"ג . גרס )רגשזסר"ר
 כוס ספליך וגבל מ7רכגן 6)6 6יג1 67יסור6 6פ" ג"טכר

 כמכר י") גן ו6ס . ט"מ נ' סעי' 5"ס סי' סכהבסכערוגות
 ו)סמ") )ן hnth ואטפס 3ט)ו 6ף 67סר )רכ רטח6ד6סמעי'
 )רכ כגס 5"ס סל ליק סכולם כטרוגוח )ע"ס 6ך כג5)1 6ףסלי
 )אוכנס רכ אוסר )כתותן ורק מפסו 6)6 גמור כעס*גו
 6ין (we' . ט"ס נמן כפסיגו לסרי רכ מורס וכגיטכןככוממ
 6י זס6 . נךרנק 7לכ ד6יסול6 כמס )סתיטך עי רגקיע)ומר
 )מקף דרכ b3'Sh כע4 ממסק גממיל ממיתם כסיגו מין)טמן
למכל

 כר-

pm נק כדי)פה מד6ורחח6 וסול נכף) )6 נמינו 
 כן גס )כחומס )טיץ מיפ כס6יפ ולו . למטיל ווס ספר7ס

 כזיטל כע"ק כדסי)"מ וגוי כו0מ כ)6 )6וכ)1 7מ4 מסוסגממיר
 כדלימ6 נדרנגן כססתם מממר" 73סי)"מ וסלי . מסלקןסגץיס

 0מכם4ן סקדיר0 ט) ח)כ ינגב) כ, 5"ס כף, י.ס דסמיי"ז.ךשי? : סש"0 מהחח 61"ק . 7'1'
 )"ט )"מ 3סל טס סדנים ניסכו וכמ"כ 0לוט3 גגם דניס'8
 וכיסו) סכיי) כסעת דכגפ) )דגיס ומריירס )ווילס סח)כ א"עכל

 סלי ז0~קנס"ע'י
~ff, 

 מחיר
nwD 

 מש ע"י
'hellffV' 
 0מ יכיסו) כלוטך 7גס רימר,לע"ס ומ

 בתנור דוקא הש מילתא ריחא לי' דאית למאןראפ"
 שף שלט נדולים תאוים אכל פיפוטא דאליםקטן

 סטכף וכהא . פימימא נפגש ולא דידדצ איראדנפיש
 : בתנור צלי עם פתלסיפא

 טכל לצאת שהרהלת מבמשונא שלמה הר' כתב1שי14
 wa יתיר לא בבצים שנמצצות דםספיקות

 הדם שנטצא היכא אלא עליה דם מיפתשנמצאת
 נתפשמ ולא חלבון של בקשר א"נ בקשר שלאבחלבון
 מופרזת אלו עניינים בשני דבכיוצא וקשר סו חוץכלום
 . אסורה עצמה ביצת המקומות בשאר אבל .לכ"ע

 1 ביצח של חכר בראש )ריא( ז"ל פרששי-הקשר
 טר"ת קיבל וכן לסעשח חלבה יצחק רבינופסק
 בקערה שעלו דנים דאמרו ההא למעשההלכה

 נתבשלו %'ש עלו ל"ש לרקב( בכותת לאוכוןסותר
 : שרידהכל

 פמא דג בהם נמצא שנתבשלו לאחר קפנים דניםרףנ
 סותרים כול חהשאר להשליך יש האיסורפבושל

 טעמו אלא באחרם נשאר לא האיסור ונמצאדהחשיל
 כשאר הטמא כננד ששים בו יש אם בששיםובטל
 שנתבשל וידוע בעין נמצא לא אם אבל איסוריןטעמי
 דבריה והקדירה המאכל נאסר תריס הריבתוש

 המירכזת כל לאסור נהט שעתה שמשון רבינו כתבן*יךש : בטילהלא
 ו רביהיעץ דהיינו לזה זה אונות בשני רקהנקב ספני חטין במים לבודקה בקיאין אנו rw )ריד(כ'
 רבו בשם יצחק בר' יהודה רביע כתבמו

 דאין החשבן עשייוע אחר שנמלח דנבינה)רטו(
 לחהר הש רצלי כהכרח ליה והע מלחו מחמתנאכלע

ply~הם או עליהם והפול דבר gp אחרים : 
 עכו"ם דנבינת מטיץ אליעזר הר' פסק )רטז(רםןז

 תשפילו שף מכיר העתי"ם שאץ שיודעבטקום

ירש

 )0ףס מסנסל wff1 לקם
o~mגסיכם)1 ולח"כ כשדרס 
 מקדיוס טטס ימן פייתסס)עיס
 סכ) ד0ף ז6ף וש"מ .ירוטם
 סרסר מ"מ וגס ניסוג03עח
 טעס גמס3Dffn 3קדהוס
 (nff גיס )כ' סלץילס0עיך3
  עתון נפל רסמי  וסתן"רנמוק
 סירוק נמסטל יפס  ומינקי3כ)י
 6' כעס סאט (wff 3רג"פ
 זירק fnh1 OSDDכ"ס

-nfft 
. 

 וס מסמוריו 0יחע)סישק
 נ' נלוס3 גס וניססליס' וכלי סכיי סדי טסדסלי
wff). ("נמל סשו"ד דפס וסג 
 נ0ע0 מכמן קצירם ט)נסר
 נירצית זממכ ירלץ0כישן
 ז% סניטעס

 עז-

SD~n 
 b(h סמג"ד 1Db 1)6 .כפנס
 ח)כ נגס) דודיך ח)כנגס)
 גחן ד0מ)כ יימק )6מנפיש
 לצ נסתרס %1ס O'D3הטס
 כמיס טזיפ דכמ6יכירלץת
 גחן ד0ח)כ יגימ6מסה"כ
טפס

 ע-

  רסויריס טת סנןס
 כסר טעס כנוטת ורק5)ו*ן
 תמריי טרקות 16כקיירס
 ומסוס יטיס יני ט)זט6
 קךירס 16 3ירנץח ג3)עחותר
 . %5 דכר נוטש 37חסלריס

 וסקוירס סמ6כ) יחסרריג : כגטמנט
 סלה . 3ע)ס )76נלי'
 שי' טמן דמך ט"ס3קמרס
 סיפכנל  *סו  פליפצוככל צגתני) שלדוס פופרפ  טמ6סוס גני ס' סיס וכ) קךירסאקשור

 : ו' נד' כ' כלל שהת"ס  כפפו' יפ"כ מהור. סקוירס  וגם3ס'
 ס)0ק . סיקל מפס חעיס כטס %יי 169ן 6ט 6קדשיך

 )ו"ו דף נמעין וכעין פוסלין כוונתו דגקיט וממיןמגומגס
 ובג) . גו' זכמ4 )6 וממי% פסולי כמיק זכרלך' ד6ווס6כרי6ס

 לנ"פ ס' r~h1 ג"כ . ט' כרותח וס") ט' הימלח וג3.יסישטן : 0ס 1itPST' 7רי6ססכדיקות
  גמתמ מליי יו ל"ת י3יטס הניוח וכפג סס'9סי'
 5"6 סי' ריס וססרמ'ג . ע"ס )חוס י0 מיס טיי ומומו%וכחוור
 !ריך סגגעו otnlSn יכסיס וכסר 7גכיגס ס"ס דחס 60 0כי6כס"ק
 ךננ"ס 67") וגחכ סלמס ל5 טכסיס סרף6 כס"ה סמנו6ר גנזמדחס
  פכר r"haJ וסלי . ט"ס מא דדומק 6גח)ח)מו גן4 סדרםכס"ס
 יריך הא' כסימם סגי )6 61"כ כרותח דעו ייפ סדר )ח)מ)מוז6ס

 : כגח)מ)חו )ניקמי 656 וע"כ ישומכר הקיטס D~)Dק*פס
 מרפוס וכסגעחק א מ%פ )6 מרסיס . ט' סל6"מ סהה1אם

 , כמונן 0ר16י סיוסמ שמט 61ססל מונן 6עוסדי)ק6כ
 חיך כסא עורג ננכיגוח זמחיל מסמע ס)סגיפ היוסחומכפי
 כשס' חסו% 3%ע6 נלצני י7עח הוטס . גלשי מנסכינוסטעס
 יופת  ספפפירימ נפוספס רפידתו סוס  נך"מ פ"5 דל"פנעין

 לסוצלייס  וגס פוש D'h9el ךמדון 5פ"ל ועי' . nfftנסרנדפ
 סי' )0פ"ך 6ך . ד0ר6"ע מסק נכטין יחרו גרכמ6 גל%גיפל
 וסח)יכס סגכיגס עסייח חיסר% כרקס 6ף ד16סר סה"כקט"1

 : יסל6"מ ממחן גלע )6 ו67י  וי .ע"ס

0"י
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 גג קמעמזין עפני יטכו"סגכיטפ
 סין וכמסי' סרי גופםגךכס
 י)מ4 .  תסורס י3י5זוקינפ
 תפרס נחס 97נרי סמו%מודת
 מסוס סטעס 6מר ד)6וס6
 וק נךנ0 ומעמיס מסוס .קיכ0

 מסמ"6 פ"נ סרמכ"סמטעכמ"ם
 כטחן ים 06 ספק יםוטכ"פ
 מכ"מ סף ח)כ טס המכסטעם

 דודתו דר" תרכיןכוטומ"י
O1~Dטא"ס גטטת כסיסי 
 מסיח דמנ"מ בכין 6)יכ"סןסקסי
 מן יריך מדלכגן ורק כרוככס)

 )כך חורם תיסיר ו)יכ6 רובים וודי דס6 ג3ימח לסרו )מס6"כ
 יךנס מסק מטס )ססק יחוס6ין

 דסוי קעור מסוס )ועלו0ו5רך
 60 דכ6מח וסג") . ש"סמחח
 ומליף ממון 610 ר4)ךכסח)כ
 טו"מ כמרס כו עעעידיןמסרי
 סשכ ס6ר מס6"כ מסג"מ. סרוס"
 וכ60 . כטעמים מ4זסוס")
 דמסיכ וסע Ir"D1 ממרק )גו7ח)6
 כחב וככר . כטעס מיגוסיגו
 ש"ס 5"ח ס" כיו"ר מקירסכים

 ימוצר דע"ו פקס מסרמכ"ןסי"
 סולע 7עיסס מסוסועיסת
 ~sff %ור וסר )ממסקור6וי0
 ללעט 6% 16) מ0קח6.)6מכ"מ
 )כעס 7ס") דצ"ג כמגמעלר"ח
 מטס יןיימ' כו' נסחוטסכטייס
 blh )דיות ס6פפר מסכתר 16)" )6 וורידן כפיוח פקפקימס
 ומומן איין כלמזגן ססח6נסר
 עד )סמיכן ל6ה יק גס607

~gDtD
 n-ttbaJD ונקיכ חומן

 סחט ק"ג 61"כ . כקורךט"ב
 נם'נ סח)נ ס% טססכקיכס
D~haD6נעטמ Dff51 60 דלקה 
 רמן. ס"ט 41"מ . D~5Dש6 חמת )סיות )גמימתן0ח)כ
 . סמ6 כמל 767) כרכך wp"( 60 מ"מ :Dbb~D מסיכ טעמךנתר
 6וס נס כ4ן . קיכס טנקיכס יסמ)כ קורש 7מ,") ו6ףר")
 ומממש nb(h 31"ד סמ)כ ס% OD 6חד סם וס") ח)כמיקרי
 5"מ ס" סס"ך מיס וגמע , ס! )נמרי סטם דספ ופססוסיור
 וכן כערסו 67סוי' )מ6י רק 6יט סמ6 גחל 4,67' 607ספו
 מס' שמע"ס 61"כ כמרסו מכ"ע 6יסורין ככ) 67מר)ר"
 6כ) נלעס טס ש6 ש כסמק כסרוס מנ"ע ס") לעס47כ6
 ד)6 6ף ODWS דורשו קטמכן נחר ),0 ועי' )זינן מס'גילוח
 סטעס זגרנס ליק עכס6"ע מעיכ %סיפך מנ"ע מ;ינ כסמקמע
 רינוסס סטרוטח Dtgtp מחורן אלב . עזם כטילךוטטס
 סיס ספק ס") 0קינס גג7 נ0מ)נ ס' הם oh ספק דקםיכיון
ob1מסיס סם% יחסל מע נ0ח)כ לחטו טעמס נחגת 0גךנס 
 ומטמיר ליסורי' רט1ס6 ר)כמ0 ימטטי % כ)6 כעינךקעס
 7הק וסיר W~D] ס" ש"י חרס חט' ]עי מ7רנגן 6)6לוע
 גכי)ס עכס כטור סמעמזק מפגי סטעס עמוק) 1Dh7Dמס"ס
DDi"160 0יף כמוכין ועי' . סרי ג~פס לךג pffi S"D 'כמוס 

 : )6מו"ס

 רכיט פסק 1)סשרס ;ליסר
 . כסר6כ"ו 6% כסר6"ס6מו
 ק"ו קכ"1 ס" מס"טתפסק

 6ך . וניט אסק %4כ0ר%"י
 עט"ס לג"ש סי' לקמןמדכחכ
 תויך כסר%"7 וגס .סרוסך

 וסג") . ינט)ט גופ"טסטט"ס
 3ס0ינ(ל עעס עוד יםינ,ס
 מכער ס"ט קג"ד ס"דכס"ט
 ס)6 0וכמ0 כום עט"סכמנע
 ד6סור 6ף )מ)6כט רק )גסךכוון
 61"כ . ע"ס נסג6ס מותרנסס"
 סכמ3יח סחן סרי ספירנגד"ד
 מ15ק 6מוו ס)6 נסמלגס
 כסלבס ספסור כין 6)6מינור
 וכם"ך ס"ס קשו סי' כס"טע"
 ד)6 מוכם 60 וסנף . מק"טסס
 6)6 נסגקכ סנר!6 ובסוןסריס L?1 )ס%ס רק )גסךכוון
 1' סע" קכ"ו סי' יסס"טכמרון וספגי . סגקכ מקוס כיוןט)6

 סי' )6 נע*מ סטט"ס7גגיטס
 )גסך סטון פחוס וים ס5)ססרן

 סוכך לע"ז פ"ר ונסס"נ .בקבוס
 כעעס וכ' רתעו קסמךמטסם
 ע) מק)מ ומיין סוכי)ססיסר
 61ין כגמם 1)6 כמטף0עט"ס
 ק)מ 1)6 סו6י) ככך מסוךדרך
 51ע"ק . ע"ס O~DD כייככוס
 כ)6 6ף לסור ס" כגמםקולח ס" י6י מלמט דגליוימאיס
 דכיון 101* . טט"ס טדטס

 כגקכ )כען )1 לפסל סיס37גמח
 פסנך)1מ 6ף בסור ו0" יסקססי' כוך4מ דגגיעקו 0וכה0 6יןש
 נגמא tgh 3טס קדח ם)6דכ) משמע . נטם קרח 6%סופי) סג' ומשסקינו . שינודסובך
 מסך דרך ו6ק מממססופר

נלך4מ
 : )קיצוי מסוי

 ומסף . ט אסור ט. ישטיח"מ
 ך6ס ק)"1 סי' ככ"י ופי . ט ססיסס כיון מסחכיח סככיD"S1 סרי סק מ lh'hon 0כ)י סכסוך ע0 נס )כד7כעוסח

 כגיהוק לסור וכן סט סמתערכ 16סר )מטפיס ע"ע סופם טס"
 קלופו חיכור ד6יגו 6)6 610 יין דטוסמ . 6י כס"ס ע"כס' דף כע"ז ססוס' מע"ס )עין גיס . סק"ר ק)"ו ט' וכס"ךעשס
 וווסמע . ע"ס כ)הצ שיסור מסוס )עימס )יכ6 כו' סנח כחוךסכ)וע
 טופס רק דגיגן hmiDD3 7)"5 )כזוע לק כטופח מישיגן7)6
 נסוסמ נסמיר ה6 שומר סין גף5וק וכן נסךחס וסגימטכ
 Olp 6כ) . %עת חטרוכומ 4ש יגי5וק כית לשק)לסור

 כס"ט מע" יעם נסמם hgn ככ) מיוסר מרמס וגל06ע4ו "ן סס ססטוסמ ניון זנך טופמ גפי י6סול )6 )מססערוכוח
 רטתמ מססו ימבוס גימל ו6ס . קטר131מ )עגז )כידטופח ממסו )כין )0טסימ נטופח מסט כין יפ"מ מס 61"כי0טפימ ט"מ 7טופמ סג"מ מסום סמכים כ) 1ah1 כק סט" ע"דס"
 גס מח גלמוד כמפסו ס6וסר qh ייגס כמחס )לסור )6)כר
 וטקס . ממעסו hta נפסע ממן סחעיונוח qh )חצומגססך ממן ס~ו סמסטר יבסור ס)6 זכר טופח )ה חמן נו סים)כ)'

 קרוש הנמצא בחלב להעטיר אסור רשיי נירשוקין
 נתנו והחלב העור כי בעור הנמלח -הקיבהבתוך

 טן היצא מעם ובז איסרי שניהן בעשו בזה זחמעם
 עם זח הלב וכשמתערב נבילה היא העור שבתוךהחלב
 היתר בחלב נבילה חלב ליה חף לריו( הגבינהחלב
 שכתוב ומה . ז"ל שיטתו לפי בטיל לא סטינוומון

 הוא בעלמא פירשן קיבה בעור הטכונס חלבבספרים
 בטתניתא קתני דהא שימתו לפי הספרים מן לטחקוצריך
 חלב מינה שמע אסורה קיבתה הטרפה סן שינקהכשירה
 שנישלה קיבה תניא ועור . פירשא %א הואנסור

 דפירשא הספרים נירסת טרם אלפס ורב אסורהבחלבה
 קיבתה כחלבה שבישלה קיבת דהניא תא ודוחהבעלמא
 בעלמא פירשא קיבה בעור המכונס חלנ בנסרארנרסינן דהאי פירש ז"ל תם ורבינו תירץ לא והמשנהאסורש
  כשרה ובקיבת קאמר ועלה שנקרש אחר סיירי ההואהוא

 שינקה טריפה בקיבת שכן וכל טעטידו הטרפת סןשינקה
 ראין נקט דטילתא רשרהא אקרוש רוקא הבשרתטן

 כשרה דקתני ומתמתא בקרוש רק צלול בחלבסעסידין
 שינקה טרפה אבל אסור חילכך כפירשא *ח חשבינןלא דאכתי צלול בחלב אמורא קיבתא הפרפת מןשינקה
 והא . קרוש בין צלול בין מותרת קיבתה הכשרתטן

 אם בצלול פיירי אסורה בהלכה שבישלה קיבהרתניא
 בעודו נמלח ולא קרוש מהלב הטעסיר כל שטהר לפיכן

 קיבת בעור אבל . הוא בעלטא י8ירשא מותרצלול
 ו הוא מעלית בשר דעור טעם בטחן אסורתנבילת

 נסך יקריבי
 לחוץ מקלח והיע החבית מן שיצמת בארזאריח

 ולא ננקב לטעצה הברזא עכו"םולקח
 ישראל ולקח עכו"ם ע"י טקלח היה והיין הנקב מקוםניון

 היה זח בסקוטה ונעצו בסים ושטפו עב"ם מךהברוא
 כיר נונע שהטו אעיפ גשתייח היין והתירו ריח(מעשה

 והורו אן בו והוציאו שמפוהו ולא ושכחו חיןסן הכלי נערו זבגע :ננ:נרגי%ק ערנרש
 שבחבית ח"ן כל להטפיח ע"מ טופח הכ* שאםיאה)ריט(

 1 בשתייה אפילו מותר לאו ואםאטר

ותודי

נשי
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 69לנ%%ריק4ינמימהא

 ס6ק ססהח ש שמןהם
ס

.ntws . סגקר6 6ף הלכך 
 נטה כמט% סדמס וקרךחן
 סלט ומאל% נ% גף1'

 כצסמ כדלו 6יפ S~b .55פמו3ס
 6ץ מ"כ סטרונש )6ס31נד
 ופף . Dei1 )ממן עש%פו
 ס' סע" יףץ סי'נגקס"כ
 3"ע ס"ק א"נ סיןוניגררו

 : פסתסולא
 נכס שנום מנו י6כ"רנב

 ס' וף כפ" ; תטרטצ
 ולב כ0ר6 ))קשנ6 6ק6פץ6

 ככש.המ'כפן( 6פף0פיפוףר
 fg 6"3 כשב"ס ע"כיגג"כ
 לע"ג מטו לופ pfl)1j פסקזושפ
ור"מ

~ffg 

 וכ מ"פ ת0ד קוק
 %6ק 6מר פן מא ונתרםספ0

 נעט-ם מסם/ מיסהך %0יגאי
 . %ש0 ש עש6 צ דקקמפוס
 4%ס1 טפוס נעט"סfiotw משקי % סי 6צ.והוי
 כד5ו' דפט"ס כש פשם'4ין4מ
 )יידיס סח יפוי מון .ק%

)ff~'סיך6מ ליסור סקס )זידי 
 מסמס סחת סמכים מבססמערד
 מס נמסי ' ו% [holגשם

 5"ל סךכ0נמכיס
 ותוףי

 קקומ
bn~Dוס"ק מקה45)ושכמ סם 
 שכו 6יפ 6שר זכוך וסוכרפןץ
 כו סגכם 6ף(15 %י5 . %וקמחסר
 סצסשס כ%'"ט Qw9D פ%לוקס
hns#יס6 טסי מנסוך זל"ז מ5אנ0%:סששחנע"ו. 
 נפי ככוו דמ5'פ כטיתין מס נ0וס' כמט15 סע 6טוכחן
 . מדדי נסח צש שן מ ר"מור"ס f~ns רמם וס6  פר-מרדם
 סישי%שמ%מ%יכשחל nfD['aשר סי שים נישח סכוישס נס' כמשט לממו שלס הכסגרק
 ט1 נס יחר ססס. רכ פי ספכנסר6 וז* ס-כגף6
 לפ ק( ש מ' דת.תיס זיו ולנ וחלץצ

~DD
 מ6 מפ עת fD . %? יזh15DDTho3 6 יצ

 י"ס ושים %5 ט" לב תא נ*neo 1'מבפיסחיטסמה(ש4ישרזאשיקחיס%ס"מתף
1fft'g%שתחש %3י 4ע סף דרי% 4צ יי 
 WD3~ שיגשי ממשך

 םו ק סין ייך
 מס bSD ש מת האח"6גמ " hng1 לשח

 )שיוס.יכש"נסא )"ר6%פיסאתד
nabשיש פוך %?%טס ם whn %6 תק כש 

 סע) סגסרים su סש)ס מגש גסמעיס  ועגכים זיוםנממ5ל6
 כררך 6"צ דוש . ס' ד' כע"ז כדפז%ש ומככיזססו4שמ

 יחס סי' ענש והמ"פ . נכש גס %'נ מו"ס הצי bg כוסכ"כ מסי
owsמסמ כפ נכס ז1% זק סייעתא ורמכשס סליהן 

 טורט )6 השכך כמח גגם מוי ]י)כ"ע כע"נ ד%סס!נריט
 % עכלי אן מערס )עמן כמכוסו ככר 6שר יהמו ולעמדלטפט
 . %"מ%

~DDO51 
 (he נכש 65סמנה' ס"3 %1פ %4 %

h1SDD16זר"ס. כיק זיר 'gu ויה% רפפלר6 נכנר רמסת 
 (rg ק5מ )דון ים )לנ מס  מכלי e1DD1 כמו פל סליגל6

l'DnPsססמ מש רנ 5' ללס כ' מקמר b~m !6מ רכ ס) רנ . 
 6ך . סרכ כמלס כתלמי סם י4ן סי"ס זס)כס ספסרא"כ

 מוכס ,s'y וונג 6ף "עסר פטר6ס1מם ר1ל י"ג סי'נהפ
 כ"כ bsn סכ"י פ5 ושפס סרכ כמיקס נחלוד 61י'ככחו*
[DffD. גח6 חס 5"ע סכ"י ד' כעיקר גס s~w '65שי 
 סונדלו נכד 0ר4ד מגמל ור" 6ף כד"ק %31 כ4כדס)כס

 עכים ובא אצלו והיין שולחנו על יושב שהיה יחודייזנב
 עכים יודע הות אם החן והשלקי מפהוהשמיט

 אחא ורב %כ( חף כחו וכח כשת"ת אפד יןשהית
 סהכא טשטע אסר כחו בכח עובדא עבד יעקבבר

 ; אסור לאיבוד דאבלאע"ג
 כין אשג טשום ט pw "ן שהתש וערעבצונח אפ" ישראל של יעו תשותך עטרם שמרים "8רכנא
 אין 8' טדאסה' בקי ניסקי דרך אק לשבורדאדל
 נסך שאין וכיון )רכא( לפופ מים כזורק נעשתסעמידע

 טשום אסור הכל לבלי סכלי אבל מוהר שבכ*מה
 : שמרין וישנ1ק

 טיפ השב לשתות לתליו הקנקן ק עתי"םתדק יע מלא קנקן )רבב( עכו"ם לתני שנתח מעשהושנבלל
 שבחבית הק % רשיי והתיר הקנקן לתוך וחביתמן

 לא שבקנקן דיץ וספר דאיט נצוק גר נצוקטטעם
 עטפם הסיק שמא חש ולא נשק .פחפת אלאנאסר
 ושענינן לחצך בידו ננע שמא או Ip~pn לחצך שבבלימיי?

 פלטה ורב ור"ת ריאץ כ"כ הוא שכיבא דלאדסילתא
 ; חיבורדחף פסגה ורפב"ם רויי אך חיבור איפ דניצוק פסקו.נאון
 ~vp ע? שסקלת . לאיבוד חילתך נשיק קיבנ(י%)בנ

 טת ליאסור חיבור הוילא
~ia-v 

 דף' וכבר
nmYt~בנת בנף %קח עבהם ובא שנסדקה בחבית 
 ננע 5א אבל חחבית את שחפם עד 4יחכ אעוסתם
 ; רש"ז יכשכ חש נם חשעיר לכחן קשהרבים לפני בא וטעמת יל שסרי' רבים ושעיר שבפרש.ביין

 : תדע כמז ככבומסר
 סג% צ שך סא 1"רבא

 קיו סו' נעוס"פ .טצ
 נק )שן bs'e מס חיןמט%
 )ומר 1)"פ . מהסר סכ0לסמס

 ופיס . )שן סיו% ליסרדלכיגו
 מסוס אסור סכל לכ3י מכלי6נ)

 )6 גס . ודוס מ"6 ס)")ד6"5טטשןבוש
  סי%ור כו קרו סי' ככ"יסחור
 ול"גן. רפץ בצפרא ולפרהס
 !כד%חר פסוז וט ולגלאצ"ל
DDSגס נחי סגכ% סמחירק 
 ניט נרס"io*s 6 ס%ננתן

 : וטיססף
 51"פ . ט' 'ק 620 קיש4ינבגב

 ספ6 משש" ד%כמ'ס
 hnbe1 סקתן 6אך נפזפפ
 ד4 נפ"ו ho1 . כדיff51-פ
 מלה* hJD 5ו% פ"יס'
"oh*זיג'ן:1,ןןב'ב נס"פ ס5 זן נגפ רלמ*'-  % 
 מד"ס נוס" וסיס )פ?נסיקס
ממרק

 ס0ויס )מס מס' 06י
 וגזו נפ" נפוס' !%פס .מס

  לכיס מממל זס ונר  רלקש טס Dffb131 גוטממ כד"סב"כ
 .: פל6 קוש כשכהול6

 פסיך . ט' קרקפ ק"ג סמק)ח 46נת ספיר יתקוכבנב
 רירכן פרג ננוסך bh כפספס מ)1כל נמקוסחכסיול 63עי ופלך סנ" יגי16  פסרסכ"6 סק"1 קנאוכף'
 רכינו 5דנרי 4סכ ומ"ק . ע'ס קוקס ע"ג מליססס

 נסיקס נר,ג6ס 6סרי' hh כפ6 מסרקה ר"מ ס" )ע)ע"ס
 כפס ס)6 סווקס דוך ממך עעך עט"ס זנסמ ו6ףפסם
 do1 יע *5י א"כ . VWD %כסך 6% %שן זון *ןמס"ס
 כנדרס 5וי מאס כסם ט)6 . נסוקס נסס" D")Dיהדי
 6גפ סיוף זמרי 6% מפ)ף )6 כמיס OVD1 כ0מ5גצ
 ל4א גצץ' 1)6 6פ") ffht( . כפה! ס63 גסן  דרך htosסכמך

 דיה נכבי- סאכפריסיקס
 טאשי

 ספששס %6 נ* וס%
 : גאה' 6% בסיכסוך %) 3"ד קרקעע"נ

 סף p'D FD1 סילקו פאס . נסרס צם*0ר פגסגושכך*
 כפכר סף 6צ*ץ4 6ש סממית ניס נכפל יף כפכר4,י6 יכוסס  נוימסס מק )"ק  ממרוס ולדיון דגמיכ"כ

 כ"ס סי' נריש  סס הלגסי ממוש. DffD פין כ' יםונפאמ
 טוגש ולציי . שקלס בר' כסםורס ופ* . גן נהריוגם
Fssקוממת OnD שמת 631 %ס מ"כ נסך hno) טז 
 נופל נסע ונהמפ סאן 6' ס% סר6"ס מש' נסו' ס4י~ש
  גס וכהמסם מסיס פישמ נלth~w) 6 פלי סמסטרביס
  סכסכ )המ6 האאהמ . 01WD מתפס נ)6 )סו4* 6שינכס"ג
 נסעי נסכר הק6 פשרם %סר6"ס

 .%6 . פ4ר  זמן פך
 וכנ"ך . סחי כפכר סש כסכר 6ש לדור דמלי דאגןתילמו
 ומסרבל כזן פעם פמר%"ו*ו כ' י"! ספן h")p סי'מור"ר
IDDכאמד 6יפ מקרסנו מס  

 ~ס ו4 . מ"מ 3הער%  סנים.
 סנר נימספ 1ג"ס ננ"נ ד%4 שגס מסמילת סעסמסיד

 . 4סר6ל פיוסר ךסמינ י"ל ס"ל .  סצמ~ע כמ"גדמסינ
 : כס וס" !נס"ך !ףנ קל'ע.ס"ס ס" יוקז ע!' , ט' גד4(ו54ניץ

ומ"פ

שטר
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במשריקאנמיטעשה80
 כתב סמ"ג סלט ס" ניווסד ס"ת . משיזין 6ין D~D1ושכח

 ד*ט הג"ח . עדם מסתר עמס hs ספגוומים
 נ, נו' D'bn גונית זנ0ש' כ"ככמר

 מסשספס6 סג"
 סנ6 נקם 61ף וועש מכסיל 6יפ סגמומ ומ)מורמכ"ס
 סנן נושנש יגס . קעמים
 ש0 לו ד6ף מקו יחו%ק

 כמסיס מיס מכמירסגממס
 ס*כ) פ) סגודגס כעסגגוכ
 מגהר 6יט כעס061"כ

~fft 
. 

 נסטרה כסיס. גס למוס יסומ"כ
nSD6סט וכנ"ך . ממיס סכ 
 נע"פ ס"ס זקר כ' י6ת"ק
 ממקק ס% ט )ערג5ק

 ס"ק h~SD סי' 0גר"6ונכילתי
 לגרוס דיבור עסתם כתםנ"6

 )לאטד 6עס %,ש' ט'טוכעס
 דתרומס זיק מסטית וכ0ככו'

כגס"
 6מ'כ 61מ' %סר דרכק

 יכס) ס)6 פקרס מטסמוסר
 h~ama נמי' וסט . ע"פנס

 מס0וס' סמ6 דגיג סיכגינון
 7106 *גו תעמס7עעמ6
 סירכין 6סמסס6 וקרלמן*ריי'
 עסיס" הרג ג") %ו)סכגכ"6

 bo3 וט4 6ס") 61'כ .טוס
 6"כ  רונון מא גורס נבל411

 מתני' 1)6 טנק תיק סףגורנגן
 דש גועים רומנס)נחוס
 כחוס' פ" דרכגן סרייובר
 נס3 מלאת ט6 ו6ס .פטור ור" בי"ס SWD ז"פכמניס
 106 נזרכגן דש י")סיס
 כעק רכנן שיק זכ3מארנק

 : לירח161ר"ת6
 יתפנק עק ) ק% %רבם

 גכ16ס . נוכסבש

fDib1. ומי" האי . פ"ר נא טלו ש6 אמס f~'S 4ס 
hwnכר ע"פ ש8 ונטו מותיק כטת ועוכמ דפסקמכבשם ס" סרמכשס ד' נישנ סמסנס מספוכנת ל סקס 
 לצסות' דכ6"6 ור61 . לסור ממכס 4טכ כף נקיםקניסת

 שס0 %"כ ששה0מ0ר
 כה ))פע ומיק כי"0*טו
 ס% )מכהם החק סמגס)סכרי%
 61שר ווד' שען ס")יסממס
fhDDטפס ושסה נטפה 
 %וחור (DD" 3ס%י_ךטפסר
bs3סכן סימפם ע)ע סימם 
 ספפפס כלשן *0ס שסם6ש'
 סופגה ס) סכלמו חסו .סף

 יכ) ח") יסכם יצג Dwnרגטהס
 ספסר ו%ם )טסם סיפסרמפסס
 מפסס לאש פסיד 6י'ל4
'ehפססץ 8 ס סח כמ"ר 
 "ל %שץ . עש ספור)פסקם
 נפהצ? וק YD' סרק סומרז)6
 ד%פר סק כמהשוששה
 וו כ)6 מלשיש (ntve)סם

 סק ' מפסס %פנוונקטי
 "ע ש? נ)6 שהש ושפי1)6
א . 9, 9י%7  %א 

% שתש"  be1 שש 
wmפי 1* שנ כטת 

 4ן
wh)o. מזפ סוףלס ויש( 
 ssnסרן

~e5be 
 האינס ס"ס

 ר6יש וסטה כ% .נרקיס
 סח 4' מפ6 6% ךס"וסטוץ
 פש6 ס' כסוס דיכהמיץ
 סנט מק מ6י כהניס4נס
 גדא )פי סנט כרוסזמרירי rw ש0ס מץ (Se ו%מסק
 ehw 4 ס6ק ש %)s~(Oh פססתי ס3טפ 5)6 שוסהסרס
 כר פו 6% מ)נש utbממט
ו סג% 4 יס וסרי% .%"ס

2נט)ק?אטר ביליו,',י~יי,
 .י

YPD)A "י %" .:ן"נלנ= bes1soth))biweD"'1ann 

 י1מ1ששפ 2 כעתיבעסהגש שמס נצם יי ויחי
 שממטמע141

רלב
~SD1 

 כפא עלק
% ק  קדושן 1' 

 חלהרעי
 הלת שנרוי ליוש שאין נתנאל יבש אומירכח

 וחומש חלה כמניין בצים ט"נדווחנו
 בטחוכר הוכשר לא הדנן כי . טים בלא בבציםביצה
 עימר חובשרח לאן חלכ מכשירין אין פירות וסי)רכח(

 במי ש בבצרם הנילושת דע"שח ריאץ פסקי8כ51 י שתורח דהמש הלחה ישרפו ותאיך פוטאח לקבל1
 משקה דאיויו משקש ז' לאפוקי טים בלאפירות

 החלץ טן פמורין רם פל דבש חלב שמן יין מיםבנק
 סדררכן סוויב טפריש יחוסל ר' אש סדרננןאפ"
 היובא איכא ראי ריאא עלט חזק' . עליה סברכיןחיץ
 מדרבנן בל קלל הא לרכט( מברבץ אין אמאודרבנן

 1 מד4קין כטה נפ' כדסובח ברכתבעי

 סברך חלת שהטפריש טסיפונמו יצחק רבינו פירשרל
 . חרוטת לחפריש ולא מעיסה חלה להפרישאקבץ
 להפריש שסר לעצמו הלח המפריש ירושלמיבברכות
 רקוקו ואין . לשמו הלה להפריש שסר לאחר .חלה
 הלה חפרשת מצים דלא ]לשמח )לעצמה פי' מהיודע

 1 בעליו לשםצריך
 נשלי4*קםדשונך

 בלא ילא( כלאים לבישת מנוץ ישא התיררלא
 דאטר שמעון בר' דפמק לבישחכהנת
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ונץ
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 לסור דות6ס ס))"מג6מרס
 מס"ת 6ס1 טסו6 נדנו%6
 51"ע . טיק וינער ס) ממסוכטן

 כח") 7ער)ס וץ") 7ראץ)כלדרס
 כטור כמטלר HSonלוטוס
 כמ") פרדס זעקי הסשה .מס

 כ"כ וט" כסגדהתסורס
 ומכו% . 45כ ס"6סמטת60
 נמל רג) ס" ס" ליםטור"1
 מותר מסיח 6סהך סחיטגמ)כ
 6% פמפמו ופסיקת י3סג6ס
 יככ) לסור 7לכגן רנכ"מממסו
 טטס 1Dh" 7רכגןליסורי
 זיע 0") מ)0 זקתכעיקר
 ס"1 5"מ סי' .ןן'ר וע4זשת

 ומומר ק4 וסימק . '%סוכפרמ"כ
 ךסקעו ככ"ח )סגין 7עססדכליס
 כסג6ס )ספלו דידי'3ךלכגן
 מחוליגן 1)6 טעמו 1Db"ומ"מ
 מ5יגו 6% )עיקר טעםכין

 מס"ת תיגו כטיקר עטםי0סוכריס
 %7ור כמ") טרנס . ע"1ןיפ)מ
 ד'ם ודקי מחה"מ נסג06גס

 1)6 דיה ODp )לסור)רכנן
 כסממך 6ף )עיקל ouD כיןגהק
 6ך . מס"ת 6י)1 כעיקלטעס
 )טגין כוס ק"ו %7מ' )606
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 גתכטנ סמ6 06מ 1נמכית גנגס נגיגיח 0טגניס כ)גםטחמס
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 זערער ויין טגכיס כלנכל כס) מס"מ 607 ומ6תיס 6חןכ*כ6
 0ס'ס וכגפן וטיס כתופס ט"6 7ג"ג כלם גר' 7סתיל36ס%
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 ס'נ ס" גבסים סכתם פעם סט6 עם וכק"גורק"ם.
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 כרעף ~DW יט) י)6 סנטאכו
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 שפס כלפכיו סריך ,FD1 ,שפס
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 סק 1)6 0טר1") רסוןפג0
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להכניסו
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 גמק7ס' מכיס דה"י )מ'סעיניחי
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 לניוח 6"6 וס 7טטוח .נמי6ון
 מהמרוסן סמע ט)6 )מירק
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 מלג )"פ ולמגורס .לציך פ"י מסיקי )5 קלויילפסיגי
 SICD1 ר5מר" D")p b~Dוף

 רל6 מטוס ל% לתרוסקרוגיס
 ד%  מלך גוירס 6ל5מסימיי
 ויסרן  מיס סכי סימלל6

 6ל6 סו6 פניניי רל5מטוס
 זפ-כ . סס מען  סמלךגוירס
 גתים ד% מסוס סכירהיקיין
 ול6 לסיטוריס רכריססורס
 ph) . oht 5יט ניומילקס
 ער יתום ל5 וכתיי 60 נסכן
 רל6 נכעסת פכים כל על5סר פי י6פן ויגו כמוסס וגסגימר ויסרן פסס פל גס נקם5חו
 מספיץגן ר)6  6ף לקוחמכירי

 גן גס וגימא דירסונג6מטת
 ססנר6 ומזן . סו6 מ)ךוגורת
 ואסרן 7מס0 וג6מטחגראס

hp)tna6(7 53 לגנויי עניני 
 6ךס דסתס מג6מגותגלע

 61"כ . )%ויי ךטכי7'נמעת6
 )ומר היין )גביי נעגיםגס

 6ע1 6מד יטי סו6 מגךלגוירח
 מעין ריס סמר7כי ויר"םג6מו

 תיקח נגר ססומט לגממןכס6פסק
 דמוח,ק מסוס 7סו6היסור

 מפורס דפייו מסוס 6107 )ומר יס . ט"מ ט6גינמסרות

 ג:5יצסכר6 ז,,ן':4 שי:י6יי ן:בצ22
2Q~h  7 ממן )6510: %6 . מס 

, 
  סגימכטן:2

 ןגןנהו:1::דמצ)ו%:ג:צןו:2
 1::שצ " ריי22!:ץןע:צ

 )6 ),מר ~nffs- וככס"ג מסקו )6 076 כ) )ג%% ונעכירגלי

 %6שמעק 6י "ס ט%מ"צ:2"2

 אותו טלין ואח"כ אבינו אברהם של בבריתולהכניסו
 עדיין פרע לא אם שמל לאחר בירך ואפי ז"ל פרש'יוכן

 דעת וכן מל לא כאילו פרע ולא שמל כל שאמרמותר
 : ז"לרנת

 אביה שהלך בקטנה אחאי דרב בשאלתות פסקושלן
 קדושין דקדושיח אטה והשיאה היםלסדים;

 רבנן חקינו כיתומה שהרי ססש ביתוטה בסומדרבנן
 למדינת אביה שהלך כיון והך )רלו( הפקר טשוםקדושין
 בתוספות עליו והקשו הפקר משום כיתוטה התו הריהים
 ביתומה אלא ממאנת בת בנמ' אשכח לא אמאידא'כ
 לטדינת אניה שהלך כגון לשנויי ליה הוה האבנחיי
 לכך נשואין רבנן לח דתקינו ואחיה אסה וקדשוהחים
 אם טזם . מהרבנן אפילו נשואין נשואית שאיןנראה
 כפנויה שתחשב מטעם בעלה על לאוסרה איןקדשוה
 צ"ל ]אולי סשתנדיל לה שרינן קדשה ואם בזנותאצלו
 מידי בהגח"ה[ סעי"ד ל"ז ס" אה'ע ש' שתנרילעד
 ולא נשואיו הוו לא דנשואין אשה שנשא אקטןדהוה
 פירש מינוי מנחם ורנינו . להפרישם שצריך חכטיטאסרו
 לאחר קידשה שמא דהיישינן משום לקייטהדאסור
 נמדה"י האב מת אס לרבריך לו הושה ור"תבטרה'י
 לסי יודעין ואין אביה קידשה שמא לעולם אסורהתהא
 קידש שמא היישינן דלא דנהי טנהס רבינו לווהשיב
 את חסנרש הנט בכל כדאמר לחוש לנו יש יקדשלשמא
 בתרומה לאכול אסהץה טיתחו ,ורם אחת שעהאשתו
 ימות לשמא חיישינן לא מת לשטא התם ואטרינןסיד

 נראה ואינו יקדש שמא לחוש יש נסי והכאחיישינן
 טוטפת כן אם קידש לשטא תחשינן דלא דכיוןלריי
 דלא קידש לא מיהא השתא שהרי לעולם אצלוהיא
 נאסרה דחתם סיד בתרומה לאכול דאסור להתםדמי
 וחיישינן טירעעו קודם אחת שעה הל הנט שהריטחיים
 שכל אסורות השעות שפל ונטצא לאלתר ימותשמא
 הבא אבל המיתה שקודם אותה דהייה להוש יששעה
 ראייה ר"ת הביא ועוד לבסוף שתתקדש במה יעבורלא
 כהן עבד דגיטין קטא מפרק קידש לשמא היישינןדלא
 מכרו שמא היישינן ולא בחרוטה לאכול מותרשכרח
 עומד אינו עבד דסתם לחלק יש ומיהו . לישראלרבו

 : להתקדש עומדת אשה סתם אבללימכר
 היינו פיו על לאשתו שטשיאין נעכו"ם דאסר הארלז

יורדיי
 עד ע"פ ואפ" )רלז( עיו על צח

 חיור אע
1 
 ץ

 כתובה פטדרש אלא האטינו לא כתובה ליטולואפ"
 לא  זה ולולא ליבי שבתום מה טלי לאחרכשתנשאי
 : עדים בפני סיתתו שתתברר עד כתובתה נוטלתהיהה
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 68לב%%3ריקומימשה

 מחכצ שקו "hnh היפם 6יט"%

 ט"
 וכפק . *גיס דגוסס 5פר6 ומוו,ייסו 6ף מנפק %1 שרסיס[

 )06נס סג6ס נין מ ז"ס ע"6 5"ד וף נינמות סחוספח ד)6 אסום פוג )6 שש פ6 מדויק מסימת )6 ולסרןומטס דממתי
 5ער מ*0כ רימונן יגס הף סיב h(b . %נ ר,מסור ונצמגים %3וץח ובכד) נ%3 *חןסלך

 סני
 סאת דגדוגך וכמכו מסיכ[

 ר6)יס )ומר הפטל ומ"ג . ע"ה סש0טח %סכת ססת6וח : 1)"ע סכרך 6111ין
 0י3ס מח ט)6 6ע'סרלה

 . מנע) למ"מ נ"מטד
1ODD3ריס 3י3מהש טרנ6 נסור 
 סחוסן עסיס 0כ6תי משבדף

 חושש ג' חן DD31שהצום
 )"ד ע)" )פ6 הסור י6וכיה

 )סמפון הריכס שגסהנרוסס
 יסוכר n~rDS ססכעמו61מ
 5ריגס מיטיס נ' דצך כעםזנס

 6ף רכיפ ואקסון . ע"ס)ממתין
 נ' פר סירס מם ש6ע"פ
 חוך טמת זעם מטפט .מיסים
 57רגס יוסר פשט חדריםנ'

 )סממיל חט : %"עלסעפן
 וסו . npDn מלשול יוסיכש
 %א"ע כגוכ"ק סטים)כרטס
 ספל[ D~VDD11 rfft )"גס"
 לכיס טסכי6 6:ייפס ו%0ש

 יסכרו 3מגיקם נס .נספרסס סני מועגם נ' תוךיככגסס
 כבע"ע מקיר ככיח הר' .כן

 : 51"ט ס'"ש"ג
 6ם1רס סנשכמייןלכצ

 שו; סמ6)סגס6
 כטחת וסג") . ;ריסטץמר
 ז6ף )ומל  ניט ~pDhשלי

 מע0 מוסי (1ff ועיגן7כסמס
 3ססוץ סצ% 1fftכנעלס
 נק %טק וש"ח נותמסבתא

  ר"ר יל64 נפספת י0"ג1 י"לסי'
 סלירמ  יום מנסללבו כמלזרגולם
 כ' )סס*ס סעי3ור מיס גסלריי מינור נוס פשפ סייועכן.וים
 ים המוס כנוין שפוכרסלינו
  כן  וכרים4ץלן ספימרמפס

 6י %) מדי%גס כמר שליגןי הי דל-ם6"1
 נסו %"; מעם טפס סמם ספ גי pwm קרמו ממספט

 סר5-טבכסדנופ מנפל. מימם  קוום  ג"ס לפייטםיקושכיי'צ : לחלימי  סיס כ'  סוויפ 6ףסרסר

 מיסת )6מר גמ*צ זי"ע ככעס ג"כ כ' כו'  D~sbי
 המצן אס5 גה 6פ4 ספרו סיף  ומי' פהנשם
wsna31קסם הכקורס . פרס מעי ימיגד 6% כפש נמי 
 ממיי מיכמס סג% נווורס  ספקי ניח ס"ס כיכטתמולו%
 6% )ס סימלת סימנו עכקטק סיעת )פטור נפטתם ד6סנעלס
 נמטחס %ם דחק יס6 סק"1 מ54ס פ"נ DffDS ול .טסין
 סלטי  lfftv ג) ש6 גסכווגס שכך נכמור נעהצ רע*פ

 לצצן ס"ל ffh( . יפושט סל"ס קס"ס ס" וככ"י פשיוכשדוס
 וגמ)חו אטלס משחם %עח0 %7נף  עמוס נפלס נמידגמננו

 יפרגן יעגין כען יגע 6ך . )0גס6  פסיל כיי )מג'קת גמגוםל%
 גתכיונס ס)כך כנגווע DDhs1 ]61פטר pnDD 5ס %גי' )06ו6

o)1eh)וע" . כן  חע;ס  ס% גר' ומטס כעלס כמ" 3נמנש גס 'gns
 לעקרי

 עומס שספקים נחירך זלופי ש") , 5"ס[ ס"ס
  קשט ממעת ריגע) מנומם crDD1 wnDVh ומי;"צ6ף וסוט כשז )יימחק מלידך hk מסמדר 46מ *'  דמיורכס

 פמממ לאם )דעד' %לססיינס
~vspo 

 כר"מ  לספורן סל6
 )6מר ס%ס וכשהש כיפי פ"6 נוף זוץ"ו ניכמש כרפ"י]וע"
 פסוחת Wtvh פסיי יופר 46פי  רנסוד5 זמנו%מיכן

 עקפיד6 )סח"3ס himקפיץ
hn)os1מסר כע)ס טתס 6מר : 
 ינהה גסנפסוהכמשה

 ע) ק' לכאירה;7"6

 סהש' ת"ס סיין .גי
1"ט יסנגר ד'3מוח ככתו3וח3ר%פ)6ס
 מקרכ' )מי 6וסכ ס36וךמדלל
 - ט ע יעש ונוט%נמכירס

 ןם!"""יין"
.1'Dbt1'ןמממח %כ"ס לכי רוקח 
 נס דגימה טייס 0דלס ד)6ל"נ

 %ק)6:בגד:ןמ:,1
hnaוחמס מ0306 03 ממ,ול 
 )יגס נמסמס ומסנוט בריןס)6

  זמנזר.6מיר,ס. וסמרוכיכסרפד

 נ' עמו י)16'גר ולכ6ורס .פ"ס011
 ס6יגס מ, 'מיס עסמט6' כןמדמע
 : 6מי מער ע"ע סי'עפי"ר
 6"ג ספר ע) ז0חטךס"מ
 וססעס . 3;כ1עס יסיקועדיו
  מטפות ט) יעכור מסודמככר
 610 ועומר רומסכם מייסר
 סחרחר )ס מסו" 6י וסני .ט"מ
 )ג1 חסווס מעע6 כייןס)6

 ספץ סר קטעם ע)עתעטר
 WD~D יועע ועם  כמן hSD לפלופ י%  ומופרמדשט3פס
 ע) כנר סעור כגחו %6 )"ט וס ntbs 6ך .ד0סח6

 hsn מחמור מר%מיגקת לישתך ל*ג1 )6 סכ6 %)60יסי
 רקוק ש זשנרש יתסיס מקנס o1Dn YD1 6)6גדין
 ריק במ"מ וש' , וש מסי וכמ"ג נטטעס מהקןעכף'
 . רטוסו' וסגי ;טעש ט) יעטל hlp עשקען Dffntישנע (hSD כגין ט)OnD~ 6 4'  וחטוי' וכע"ח קיק סט יייי6ש וסרי . ט"ס )נט"ח  סיחן רס כו' וילי למטסי פפלו יסמלל, *ו סינף וכל  סגיויס  סמקנו )1 6ין nutsw זם% 5"עס"
 ס"ק יש  סי' נ6ס.ע כפיס . נו'  לזוויס יקרוס  סיסרבוא סם: ונס יסו ונספני רמשו 3סוו"ס ט"3 י ש לנ"מועי'

 פפ1  ספפוברמ  סירס  וכקסמכן 6ר" מסם סכיהי"מ
 ממגו 10)ד  סחין מעשן סגט6ין 6מר יח,ור ס)6 כדמקוס ושי וחלנ  לל*פ לי' פפפפס נייד ומפורס סררי  רםפוסרס
 O'1D כק' כע"ר ט67מ נכ"ד ססו7ס כיון סגקחו עמיוכהסטור
 יועץ דע)ע6 כלוגם גס hv"( סס"ח וסקיכ )מיי גועןותעו

 6יר  פס דלף  ספ6 )מוס 6'ן שחסינ;מ0ס דמען )סכק 57רך וסג") . n?D נטר כחיול מתמ"סכס0נע)
~UD)  

 נב-ם
 . כ"ג p~D י"גס"

 יה"כ ס* דם%  לן קחתן ופפילי
~OD)  

 נשמם

ריפפי
ף שי ם*לו שמ"כ  . תוי'סהם  ftw~ SD  פסקת %פו 

 יס מ"ג . ע"ס ג"כ[ כב' ריס 6ור עפרי נמסך טע" כו'וסי פכיי et)ut רילרי נ"מ ס"  לרף לפת נאורס סכ'  כפיןול"ל

 om~n ג' לינשא להמתק צריך ראין רשן פסקרלה
 צריכה היבם מיתת לאחר אבל החליצתאחר
 נ' עד היבם מת שלא אע'פ )רלח( חדשים ףלהמתין
 הדינש שיאמרו דיריך וקא . הנעל סיתת אחרחדשים
 תקר והמארסה . בנט שעושין כדרך טודעא לבמלליבם
 אותו ספרישין כנסה ואם אותו סנרין הבעל למיתתצ'
 . יחיאל הר' הורה וכן אשהו עם ויעמוד זמן אחרעד
 חכמים דברי על שעבר בנם להוציאה אומר מוריהוהר'
 בנט שיוציאנה עד ליה טשמתינן פירש ג'ל רשייוגם
 ביבמהע כדאטרינן חניקת מאיסור יותר בזה להחכירהש

 : מאביו אחותו ישאשמא
 חדשי הענו חדשים כ'ד להסתין שצריכה חניקהרשלכם

 והעגין הסר ואחר סלא אחד כסדרן קאםרלבנה
 החרש משמע חדשים כיד רטדנקט . צ"ע העיבורחדש
 סי בפרק התנן ומההיא . כיד למנין עולההעיבור
 . איפכא משמע שנים שתי סניקתו הש כטהשאחזו
 אמו אמו. בחלב גדי תנשל לא לדבר סימןהחנק אותן לפי גי ורל . ז"ל הר"מ השיב כך להחמירונכון
 העיבור חורש שמא להנשא אסורה תבשל כמניןם(

 : הוא בעלמא אסמכתא נסק לנישרי
 מנקה נקראת שאינה הגאונים בתשוטת כהברם

 ונתנתו ים( מלהניקו טמנו פירשה אםתבירו
 דרב ובשאלתות . הבעל סיתת קורם הדשים מלמניקת
 ואינסבה העברה חבירו וחניקת חבירו מעוברת נאוןאחאי
 באשה אירע ומעשה . בנישא לה מתקינן נתקדשהאו

 שנועה נשבעה והמניקה ישראלית למניקת בנחשנתנה
 תניח שלא והתרה הפרה לת שאין רבים וע"דדאורייתא
 אם נשאת ואל"כ חודש כ4ר בן שיהא עד הבןמלהניק
 תיחור דלא לן יפויט הכיון הנאשים והות . לכהןוולד
 כנס לא ואפילו לישראל נשאת אפי להוציא צריךלא

DID'נלותא ריש אבני דהוי מידי : 
 להמתע צריכה לזנונים שילרה כמיה )יסא(י%כם84

 : עליה להקל אין וקלקלה הכשום . חדשכ4ד
השיב

עריס
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 . מסגקנץ למטור כיי זידי' t~ps eh סגסולין לצורימיר ווץ1;ץ) וצטט כ)6 )ו טט)ו כפ ע) הסס 1)6 )מטעיס
 ששן )"מ סו6 יממפ 7שדס דכיק קוך 3נשש 67ין כחכתזז
 וק )שס 67"5 ז'ד' נמוק וק סייך )6 חס ס6. ;6יילמ"כ

 7סס עטו כלגסתנכקש0
 כססהס *כ6 לכילועיגר4ני
 סי6 כסס6סס %) . פ76ממפ
 פסקומ וימ' )6 ותיווטמנת
 דש מכ6 וכליכין )שוכסך
 hip שיק נסמרר %ויקנס
')hWמניקם מם%י ץ ממקה 
 ס6ל ישויר 0%ש 6תי ו)6כף

 סוקס נסי' ומגס .ממצץת
 7גגחגט סענלק נוטתעטור
 כס) )ס בש 64פ4)ממקם

 ש' . 4, ממסמם7גס00ענר
 1נס3עס כד"ק( י"ר סי' מלזר33י0
 יחייג ע6 וטו* . טלי כצחורק)6
bsaססכע) 6ף )פמקח )0ץיס 
 6טש חקעכר ס6סיטבע

 '. ריבעון ממכעיס )0י)7סימסמס
 סתמנפ פי  רפילי7עעס
 וכת"נ  otw פ*יפייסו
 מטק'ג י"6 ס"ק '"ג כב'לרייס ג6נמ כעיט למרחנמיקת שיחופי bst wh 3י' לוחק64
  טס סג"מ %7 . נמרקת וגנץגס כעטעס רק י6 7)יכ16)')
  סטסין ופר . נ3י 549 רנלפ6ם רל"nw'D 1 פק' י'סיי'
 מוח כתיגו )ישק יים וכ' כבכועס  לעמקת לצן יכפור4ץלא
 )עגיקת גשגט כ)6 סנט) קטעת מסם 451 . ע"ס בזממקת
 )יכ6 וככה"ג וע"כ . )שנע ניח 60 יו64 )מס 0קמה*
  31%1 וכ"ט מניו מגיקם 3ס% וימכן ל"ג 7מ )% 1)"ןרג6

 סרס t)DD יגש חפזם נ0כמיק ל"י כו' רעק"6 נשו'.עי' : 6וי' ספיי ר יפפיך לא יכפלנגור
 )ט)מס רק 7גוגמ 6גי ליק כלטח ירק דף) טוס ולח"כז
 מעוכר ע) )ומר 6נ) 6מ0)6 מטוס ר6מרכ מיקרי 64hnlDSסר
 לOD11)t 6 תקלס למז רינים כפס מיגי' ופססקף תפלוסירגו
 גלמן hhh 6מר fnh1 ממור טס61 כפ ט) רכ6מר סי"פי' סי' ולרס"פ ענ7' וטמר וחור גגי להר ממכס 3יח ע)3טוכל וקמ"י מ3"3 פסם למ"ג וננו וסגדיפ f1f  פטים לכתניפביר
  ככס"ג %ח% יסף ד)6 שיד 5ש0 ס4 %ב"פ ונסניף .עיט
 כסע"כ עטמפ 1)כלצרס . ע"ס l~hno כדיכור וסע עלמוועסית
  ממקס יי%  ירו כתב  נצון ב"פ רסבר דייט הכנצמחמ67מרי
 7ס7ין עשס גהצת ע0מח. ס"ס 6גוסין )ומר 6ע רכ6"ר
 . סקיי 3יס סי' ונק5ס"0 כסוס"י ועלס %ך ימחש ולעזיסרע
 7)6 טון וע"ע )נפסס 1ירל1 0הס ג7ו)0 6מהל6 )ך 6קשוי
 וס") . רקע 1DSD מסיס %ס 6ין 6ערי' גן )פסות סרוס"
 . bSnnil מסגי שלט)[ )ט6 מלסהר כוס רסנך שחר כץ'ומ

 וקן heWאימך
~Vh 

 י6סרו )מס תקש זנ6מח וסג") . עע"ו
ofn)וקין כיון ויפס)01ו וימיר סמך ט5 ימהיר . כסקר 

-; 
 לטד ומווט נעעס סה"נ ע"1 ס4 והמ"ע ומ" ממשי651
  סטרך *פר רק"ם שרפסי *פר  נקפן  ד6ל"כ קייט לויךטכסט
 פ%"ן 5ד1% יפנפי 'ohn  ע'ו סגפתן אפר ופ4 כעי מ5וניוי

 5ע וע"; , 6י0מרן * 6)6 כן"ס 3WD שיח '~ehh חפ" "
 ממ"ק יום עכ0כ מכומסן אדיס 06ער סי' ו;סמ0שימירי
 וגספת 00יפסן על  נפיפן ברפיךו  אריך גשו שלח"כ6%

ההיפוי
 ffht( . וסעיס נפסייסו ופשו לששן פס פל ס"ל %

 שציור ע" וסמוך  )מנך יט) ס" סמ;ס נ0עככ0 וצןנע"7
 : כו"לתקלס %י ינו* bSt  פפץלס  סיים )עיי ס6מ0)6 ףגזמונוע
 סיס. מן סע)ס )6חר יעים נ' חוך מחס 0שנוצ י0מ6-בנ
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 גע0 ד6ס י עסיץ טס 0רי"ף 0שנ0 5ר.נצ4ס

 טיפי מ0ן 1ל6 נק 6חר מטיולןמנסס
 זג-

 עם כססס*10 לת
  ונלפפך .ו6סע' נססתי ושיס סי% וס"מ סכ0כ.0רי"ף ש עם . לכססמסיס

 סג-

 %ינמש ו*מך'. טפשי יקה % 4111
 בהוס' יפק לקלטר ימדיסו קען כעסיסו hne,רקעו

 וכויקי
. 

 גמור ר6יהו q~tne  65ופץ'

-31

 אמם ג"כ יניא ,ff' סי'
 ס-ר 6ך ספץ  3מ *3)ס
 נעך ויורוו נשסיונפי

 נ-
 גבשם פ' בינעם '3ירוס'וסרי
 ג' ס'3חך*

 נ04י
 נמם רכו

 ס' פשר גויס מכס ושזוליס
 9 ג פוחתת פייס  מסייס "*ר5

 ק ותמ ט' סיתקלקל5ורחןפו

 וכחזר עיפ ט' משוק"
 מהצ טס 61עו . י"ח פ'רנך6
 ג'ז רומזר ניקר מח נס .כשם
 6101 . סם כמטפו סגיומלנס
 64 )י" 7ממ6 שצחנינסס
 : וקע י"ס ס"קיו כו' נסקם הס' גוע 6ףל6קיק

 נערס כסטנפר1קנשאת
D'MiaD)'ס . 

 סרן י"ג ס" %מ"ע0כ"ס
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 כ'
  ttvD סר רנמפירו D)D'סועת
 סחין Dfft1 3מס6)"ס7גסכע
  תונק  פ%מר* 6%שחוח

 . פיס כו'  ירין (Dh % r?hn" כפלי נוגס  03)ט66סורט
 נפיק ג11מ ינכ) מגמע %)עם נטיעת רכינו  למון4צסודפס
 )מיס 6פ") וע' .60ח

 סג-

 המפישר  סע,ס סי' ניולתן
 חו וגחצ(ח )קסתו שחך 67ין 3מס%"ס 7נטנפ סוייףסטבס
 סניה סה"נ טס וכפיח . מכינות )וסנ l'hv מסתגלוץימ6

 4ש"כ . ע"ס )חקלס יייש' קהס 6מ'ל0 )6'טל גסטס6מרומס
 יבישו 3ופ, רוס כנדלת מגבס ס% ג"כ 5ש0 יםמסחכן
hao)מיתם כרמן סי6 כשנס ר3נ4ס  hlv גכו0 כשכפ רתלס(  
 .ף  נחס6)יס יצנס 7)6 )סיטחו )סריסן  י")  ופשרממייס
 יפסע מסכלופ נמץ' כת"ס % . סטכיטס פ) טדיס כ'כיס
 frn דיל וד"ל סר6יימ וינ  מש נפ"ת ןומנ6 חי"רסעו
 גסו ,ff( . פ"י וסורס  ס6ס0ו  6ף פ4ו פס%לין פס סו6רינ

 לפטר גי' ובע"פ . לץ%י סכיי iffltv חייסי' 1)6 כחוכםדחגכס
 ולחופר 3מ1 יז"מ בפקי סי'3'  3ירזר  לספיוור 1ס  לרומסעלס
 מסמן סימוק סמך סי )סשס 4חן  6'ן לסיון וקילוס16כל
 מסה"כ ונדוק שסכת חיסל  %ע החצוי  ונסכת רכיון)ווף
 דמוהר 6' סי'כוים

 14י
 סיברקוו סקי פל (Pwn לכת%%

 ורונ ההשר 6;ל )6 ינוקפ כסם 67ף מומחס hto  06יסיף
 ש כ"י  (~gv נמס ות"ג . ע"ס ס! מומיכן סנדע0 6))חזוין

 . 610 זמת סרוכ ע5 וממכי' 650 )6 )ס6ח 067 ניוןלכסץלס
 כסאתם איסי סכbh  6'  הכמס ח0ס רק י4כ6 גסס 7)"ן י")6ן
 אכת סר6"ס כתכ וכור 11 ברט 3ע'ס  מניט ל* מ5תעסי *- . בריפכר  יולי 6ף )כתשים ע)  גס פרפין כיhnnt)h ותסי* 5ץנט* נתדר לצכור סוקלם  ילרס הנימס לליוגפתת
 706 ג,וס )מוס יסגל%גיס דלין ק"ו סי' מדוקין onsס'

 סי4 6ף אגה)ס h(o ס)6 וקטגס כס6 כיס ס'גישת מהי פ"י עש %"ל וכו' י ע"פ מס"ס 6מ רבסססמ
 נפלס סם,-  כלעס וסי 'לחרופיםיסוהס מנע  וץרמ לסח  ונוכעס מורכח 3י רלריכס נגועתננפלס

 לירם-
 וסר*"פ גו'

 %ן זמ נרכר לתיפימ  סעומ סמן זם רנירון כתכ ז' נד'סס
 קפיר  דלסרייף ךכנץ י"ל ויו"כ . ע"ס מופחיוו זפ סוסלתרס
 לפיר ס.נ . תקלש יזלל פ4פ סל* ,ש מהפס ברבר קוסלהרס

 : ול'פ סרימס נרנר 5D1V1ןרס
 )פרע 6ק . נעה ככד גט יקב) *יס 06 ס6סס וזרקתרשכ!ג

hotp0סף גפה )16דח1 דמסרו מוכחכ )יהיס ס5י 
 שיג ס4 נעור 4ע" נקבי0ו oalmn )קנזס הטיח ,הסירס

 תוך להעיד חלל הצריכו דלא אלפס רב השינובשרב
 גטיתת אלא אשח לעדתן תבעל למיתת ימיםל

 שנרתע דבריט כתב ובפסק . כטים שרתן שמשתניהים
 יסים מ  דגשנן טילי וחני . לשונו חח דכתב "זהיפך
 משתנת ואיש יסים וח' ד' שישחא אעשר בים אנלמבשח
 ריקא כדאטר לעף צמת סיצסת סכת דליכא תיבאדסיא
 חטשא לכתר לדביתהו רבא ואסבח כדנלת רפבעגברא
 אישתחי אבל ראסקוח בשעתא רחזיוח וחזם .-מי

 ושמא )רסכ( . לשופ %ע ניכר ואינו תפחמתפת
 וע"ז הים מן שעלת לאחר ימים י תוך חיתחתשובתם
 לחם שאין בטים בעלת כשטבע והנשאה י ננטראצ"ע
 לא נשאת אם בגטרא ר%טר ביון אלפס רב אומרמקש

 ו כתונת ותשל דתישכעתצא

 ביכמיןריבי
 סאו,זח אחרת בטדינח אשה לו שיש מ'רמב

 את nman ותרשת )רטנ( ונא נחשעומר
 חבעל מן הגפ האח ולקח בעלה סיר נס "בלאחית
 חכעל נא וטן ולאחר ססהרח ערי כפס לאחוועומסרו

ואמר
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 46לגתשאלרהקאנם4טעיה

 . סחייטס( SD~ טפוס מגס חוקת DffS11 מחימם מסטח מחוט מוכם )סוכ6ס ספיח )6חיס רטכתס דמיירי ופ"כ תוק[ רחלייך43סת
 מי פקסס מומם יס6סס 7ס*ס %כ רסס יחמו ג") הכלסרס . ע"ס ק"מ ס" כעור כמפקר מסנפ) )כעכס כם4מדמונ
  רסך5 ומכיה רז% לסין לברט ריוסף כגפ טכרונ וס כ"י סקס יסתים כחסו'  סנוט6ר ע"ד lD1(b1 . סקסם ור.לטח 3מ"טועף)
 זד רמל לסיד  תסס ניוסף לסור נפ"כ ליוש .ס% מדריג כיס רפכס'ו סס"6 סי'ר5ם

~dg 
 1)6 יוסף נפלם  ססס רחל

 06 כיודת.. טוס )כויכ):וסר

 כי מ חטעסהכוי
 הח"כ ימ61 .

 ספקה 6סר סלבס )מטפוסנלך
 סכרס0 )קט קוס . עיט6רצ

 ר3ייו וכמ"מ . )קב) 6?סכ6ס0
 6ף מסגי כמיתמיו7כסגחקץס

 . ימציא מסף) ססירס טדיד)יכ6
 63מר נג'סי 5ף . ג0כ%)6

 נפד'ס סוית טפס15סכנות
 וכמיטת דנריו מגרר סקופרק

 טדיס נפי סוגכן דם4תסרקזם
  סקנסס ntbm 5מר 6ס"16
 וכיסת פסני נפושכל6

סרמכ"ס
 נטור שלרצץ גסצ%י

 3רפ3"0 יונס . פופנר'י,מ"6
 ntt'hD,ש"ג

 לקוס וס4מ כ' טפי
 נעד'ס )פשט %s %םלו

 כ' ,f~gp ס' סג9 סל"(וכש
nhm96נ) פכים יששו נ 
 חר"פ ph1 פורס %וניטמע
 7ת6י ל הב"מ o~eאח
 6רס )כ) םג6סרח סנףננהו
 ס*פ s~ns %ל מון%)"פ

em~)3ט% כש סוד6חס פי.מ 
 סוכו דסו6"ס וסנ9סלופם
 , ע'ט כסרמ3"ס קמין3;4פח
 גיטין ריס שעריס חרפונמסר
 פ3ר וכגק פריס S'h1 יסרמכ"ס wan דכריוםיןמסו36יד )סיק- ם סר6 רסיסת)תעורר
 מוכים דג'טו גלמן יותר )יו0 6 ים דנגע מסנרך עד חסיריך
  סיזכרת סג"מ כללח ט"מ צ )סכלם מגש 7יס וסג") . משםט%

 . סנוקרת סרגר גפר 610 6ס גזם 40 רפףסר%פרמס
 וספוחך מררו"ט לשיום טמן 0ני6 מקום ס6ק ט' נמרומדרדס
 דמילי מסוס *זך טנק( לפסות 6"י סמ3יח * ומתר קדםפחז
 1)"מ a(w שנס %מ קייי) ונגפ %ת"ג 4%מ מאפסרו%
 ד6;ס )'ר כשכטת מסיום h)'h ת"ג כגת מסירת סגצסמירי

 מהגרסם כלעו ס"ס יסלים סגס נסרגים ומיד fb3סחגרשת
 שי0 5נל כו' יפ"כ  *רסס מצי סס)י0 טרפי טעי סר %כלכך

דקותיי
 מי4 סגל  כלכך פהעןרסת *נס o)hn onho % 6מ

 הפ להרכס דסליפת יר6"ס נכיפס יל סעי ץ הצדן .פש

  יט)  וססגית נין וכפערטת סונר ממר חיג פולס דיגש*
 6גלכליוית וסנ"פ דהטיג עביט 5ריך וזכך לע"כ%רסס
  הכיק יייך %ש ס36י ושפר לדלק )תפוורייג סי' 60ס"י נפלית ן נגיטץ sffb ישי ס% כ%ירנותי : נפ"כ לנוסס סם4מ 3יר ו6ן מון ושש"פ %0 יימדיהוין
 רק קכ"9 ס" סג" כ30 )6 ר41ס 6ני יצטרך ס)6סכסדי6
 רק ספססוח סוסג"6 נשו' סי6 % א וגס סרחניתנסס
 מסעפם רכיפ סד"כ  יסמך וסף . פ"ס סנ, פדותסרפאן

 ס6סס )%י bsi ~D'he~ כנדקה! סה"נ שמסיט . כ)ס)עשנעמס
 טמ1עס ונפיק משמס טה פ6 ושכמשח פו"מ 7נסהצ6
 (or גס 1ניפ עכ"פ נפיק דפכ'ט כיק גמנזס כה )מסנחכמת
 ינשו דסמ ולסנרך סגי גשי שכם יס" סגס סגפת ען' 606יכ

 פהי' 6% ע0כ * משמקס ד%ה' למרש ט) כס"מש64ק
 )06רמ ואטף )6 ס6סס סמי סגם גס 6"כ )י1 1כ6 )6מרטסתן
 ייימ גס 61"כ גי' לידס סיומכם 7סמ 76סת6 שהע ע"מוגס
 כמפורס עךיס 3)6 ספסירס סרס ולנכי משט טובת )לידסגהקה
 עזם גיא כ6 הח"כ למרח ויו דגמסר ודיג" ז)DT 6~נטפיס
 דיריך טכהנ סאו מ"ע ס" סחומיס 7' )גי ]הכרענעין

 cv,~ כמס יומרטייך
 h?'h ורם)

hpl~)1Dh1 (מכמס ס6גסש ג  
 רנן )סותיס0 סםיוסף

 5ך -  אקרילן( ל6' כהדי  לממחיי
D~Oh)'ו' ספי' קי"ו גר heth 
 סתגרנים ספח ר6סוי"ל
 נסמ)רס ס" יכרכו nffnסייס סנס.ס  ממית  פקין Dttbביות
 ווסי: ספת ר6ין 0כ"ס וכ'כו'
 rch קיוש סמ6 וחיימיגןסימן
 ו6יכ, נ"("1 ה4ד' 5חרנמורס
 ק"ג ענר סמ6 0יסי'מר"ג
 0י6 מץ סיפן 5יפ ולפי" .ט"ס
 3מל ~Os טיס חטאות ר0לס6סס
 ר0ל סל רסמי רחיים"  יוסף3סס
 ויתקף 0ו6 705 מתקו:*"ףת
 וספיסתס סוו"כ לסכרת"ר . רוץ נסס 6יס פור לו יסזס

 *ן פפי% . ימסר מגיוסחיכית
 נפסד 5חר מיוקז ושמל0סס
 נמחז ט610 נגפ וכחוג ניוןלס

hnntheיף מץ6 % רזוי לני 
 נפלס hk~D ה eDI'D1פוכח

 : סוגו לסנמסר
 ~SD גוסספויין כיולי ייי ט06 י י *יירמה
 ותא  מווסל 0תוס' .לסרס

 רגיזתן מס6 פכים ל"ל כוימ"כושטא
 ~(Iff % פתע %? . ס"ס  פסי )ומס 610  ספדין ידעי'67י
 וכ"ח  נגיין ימך mhnnsl שלכרס וסוקל . רניפ כפ"ס4מר
 רוגל ולעל וכל מסמפ למיחס טססין סווג ושר נ60וקוק
 לכייס שליס וווט מסוס חק6 מסמפ והריסק . מושי' ל6למיחם
נפוצץ רפרס'י ווקל ל5ו רש6 רפ"כ וכ' ודיסי' לת"ס רוכלוכליכן

 כל ופמל6 הצךצ SD ונר 0פמר ילפי' רפר6תוחיצ*
 לרץ. וליס פס סמ6 ודעד' ורק סגם פתן גוספ ונסות מפ066 ר"* וט י ע"ס 00צף: פל מפפיהן ~qw כגנו תגו4כ6
 י") כיס חצן( סממת טוק h1(nff )כ"ש טססק ורש%

 . לעקם עי ל6 נוסס רנפורוגס * 6נ) דהף. )* דכריס6 6ף סיסת עפם רו3 גיסך7מדט

 לפס נגדית  גס הולמי רכיי
 ל5 למיסה וונ נ% נגז תפלל נצבלי

 יקי
 ירין היתק סספס פסיס

hWפסהנר  ול6 גוסס ססויפ ק4 גוסס נפקת וס6 גוסם 

רימךי
 דופין . מיס  nprnh שק1' סף )6 יחמס  נתגיס דרת46 ר6י לרסיס ים hpll . o)nh %ו רונ hnet כהסק

 מתוספת סכ' וכמז שק0 נחר נכס"ג 416' 6% לסולםפרפ
 6י ופסע-ל סרוסן לס נוס תרחיי0ו וגס פ"6 השג3כפנא
 לס קרונ *4(ק* קרוכ 9Dh סד neo וסרנ' לס לצ *קרוב
 olh פל גל נימל ל"6 סי' מלע"פ כפכפן זפ" .לכוצתם לסודרי U~ob 6ה4ו0 מזדמר יץ לתפן לם וס חדףדתן
 לנו ילר הוקז סיף ומיס 0זסת 6י0רפ 5גל ס)פלתיקף
IPOךרוכ ל5י 15 ספ4 וע"נ . פ"ס נגל מס ס"מ* נו 
 . לטיי מולים ררונ 60 וריקך wrs1 גל כ)פילס סנטוס)גהכ וס" לניע ככלויו סיס פקת 6יסרפ הסיב סי' ליר"םוצלים
 ונרקיס מרצין 6ין גופם נפוח  רג0 טיפ כסנרם י?ופמל6
 *ן גססק  ד6פי' חש )* (nDh כמחס טטסיןרונ

 )טיגקע דיריך hgn .מכוס י"ד דס61 6ף (bns רו3ימךט )וחגיי
 תכו' 0ני6  ופס . 9"ו מיי זמ' ס' 3מ0"6 יכף - יי3והא

bff)nטס אונש 6ל 1 מקלס 0רימ למכירו 63מר סכתנ  
 סמח"6 הק' ט' )טוח וכ" 6 ק גסס ghv' קנסאיז

 יוצא והנט מעולם הוא כחכו ולא טעייף שהנטואסר
 רליכא כיון בטל חנט כהותטיו נתקיים ולא האשהטת'י
 ליכא נם השליח ליד הבעל סיד שנטמר טסירחערי
 בעדי יתקיים טמירה עדי יסותו שטא העולם תיקקספג. אלא הגט על וצתטין הערים אין מדאמרי  וז(יסחעדי

 הכעל יכול הא ולא הא לא ליכא ראי משטעחתיטח
 אין בחותמיו טתףיים ומא ואם טזוייף שהואלטעון

 : הכעל לדבריחוששין
 והאשה האיש שאבי )רמד( אלפס רב השיבותנמר

 בכל טצינו רלא סניא ושמת ושמו בניטיןא"צ
 כדאטרי' והאשה האיש אבי שצריך נימיןהלכות

 עירה ושם עירו שם ושמח שסו טשנח הי'בראשונה
 שיש שם וכל פלוני איש כותב ההא הזקן ר"גךקין
 וכן אשכחן לא ואפיח אביו שם ואילו .וכו'

 נט ליחן א4י רמסם חלוי מאל רבינו כחבישכמה 1 שלפניו הנאיניםהשיבו
 ר' ופי גוסס כשהוא שנפלו בנכסים כב"בסראסר

 וחשים לכיתת מטמין דרוב כטתנה להקניתט שא"יחננאל
 ומנחיל נוחל לכ"ד כחי ח"ח המסם דתנן והא כטתיזא
 הצריכים בדבריט אכל טאליהן הנעשים ברברים ה"טוכו'

 חולת 14 זקן והניחו נט הטכיא דאטר והא לאטעשח
 וילת אלא ל"ש ואטרו קיים שהש בחזקת להנותנו
 ר"ל אינו )רמה( . לניתח עססין ררוב לא נוססאכל
 נוחנו אינו אלא לגרש שיכול עסט עדיין בודאי ה"שאם
 גוססין ררוב פסס אעו ועכשיו ש)חרפא  בחזקתלה

 וסקייש  נורר רפסם  בערבז  ראסרינן חיטא "ךלטיתח

דלפון
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 7מיכ שמחס pb1 G~b כנ"ע דס)כם ח"י סג"מ 7כיצנות מסג"מ ידנדרס
' 

 רמעג6
 סיס '

 וכויולן לנילי  רנוימ641
 נ16פן 8מו כ*bet 6%מ'
 סשם' 7' נס וסנפךסשכו)
 ירקת ')6 י6יפ נלכסןנרק ר-ע 6מר ד)5 ע' ד'וכפסת
  וקריך סיכך 1)6 נעלמךס

 ס% מס סחלור פללסוכקן
 נפק ונמסרי פש9 כש6פר
 ז"פ ע"כ ס' ז' 33"מחיס
 זודנו S~eh 61"כ , יש"סלואות
 שכ% 6ף דגוסס סוק ס"5י

 גא' )6 וכים * לון וספתלוזר
 פגירחך טס לשן )חקן%סר
SDגוסס סקנסס קוס wr1 

 esn מס סמנים SDסוססס
 גיסם סגטס0 7קתס כ))6מר
 פטילחך טס לכסון ג))6יע
S3bכבע 6פמר פסס מלגטקס( 
Isn)s6ף סגירתך עם SD'n 
 מסחמפ סיו0ר Db"( )זכרעדין
 י5י06 נ74ס רגע ע) ,סאסון

 מסוס . )ו3ר 6"6 ס6וולמחו
bsn

"510( 
 קיכ% גסיסש 6סעס7נחכוין 6מל" )כטיס זנליו

 מאס ימזיקון וסוי )רכרמריין
 )סלס3"6 ומסחנר .כעומק
 כן מססתס 0גסיססדסכע
 SD11 מסוי סו6 רנוחח%ס610

 : סרסכ"6 7' 61"ס)רכי
 06 מ )גרס סלון תסמא 7מס0קג0 כחט .מריסה לזין מקנו כשס"ס ט"3 זים 3י"3 . כי י"ידאמר
 לאשש יוחל גגק כטח נו מקילון 6)1 ספין )ש 6ךנמקוסר
 יריק . טיס ט' מוכס קיס6 )6 מקוצר וכגן ד0קעו קומר40 ול" מקוס כ16ק1 ג"6 רכין תקיפ )6 6"ג יותר ק*מסוע
 סקגת6 גטקי 6ז . עשק 31כ) לנוכס סקיי 7* %5"קיכריסס
 60 יומר ק4 ומפיט נעוכ כו בריקין 6ט סכין מ0מחכרננן
 טעם *כ6 6י ומגס י מריסך anD יכהן נסקר 3טור0עכ"פ
 סכלך לון 1ד6י . יקופחו יססיו hSn ססוס' ע"ס ועתשור
 גירטס ס)6 כמגט לען ממס ק5ת ריס ~sff 6ך . )מורס)חקנו
 סגטסס ז7כר סם סח"מ נהם ספוגים ו6ף . סלמסנדעח
 3ש )עו 54מ מניס חס סק ע"מ . ע"ס מסגי כעססממת

 ין%נ::ייןלז:י%י"'ם'ן%נ.ץרמ
~ hfft31וסי6 גסקדסס קוער o)th לכנש?)ס 0גפ6 )6 יודעם 

 3ע"6 )כמנוגס דממפריק 0וי סה"נ ונכייס S~po נמ"מס"ס
 לויס ס-ל ום"ל . ידיפ  *לס כממי*  oprw פימשו

 5שמ דם% ספפ4 קיום נhnm 4 ס% להחתילםולסתירה
 ששפץ תשם o*m 5פץ ומי' . סו*  ס" bkירפפ
 3ד3חו הין סי4 מ' סל6 03גף)ס 6מר כייסו סרנמש
 ועף י"נ סטז' ש"3 כף' 03ומ )0מט6ר 6ך . חוס60007
 ע6$ 5ק 06 6ש6 תג* ש סיססס 6מל הלמגיסריסטר
  hw1' ייטווס ח וסמק 1)6 כ יע . טיס 6מיסמ?יס
מי)ם6

~ntsh 
 ועתן הס"ט טסק ט) 0מס )שו משק פס סט"ך 6ך , פעע) לסמיי כט58 סט4מ נ06ו יסך סשל %"כ .

 : 51'ע כ"ט ס"ק ע"1 גר'נשמים
 IDS גיס נ0"פ סעיף . )6 מקטעס )ליפטיי6 6נ)רנמז

lffl1מ"כ סטעש ע"י צנרר וע4 רסון סטעס גף 

 5עקק 031שרס . ע"ס 3יזייקרך
 תסואב 6שר סים) מתךסי) סמעס דמ"ס 3סטשס 6מרי'י

 *חק % ג5גסט 6 *מריכ%
bS6י"מ כצק 3ימ עי' סכימ 
 %"כ . י" ס"ק סס הסה"עסאו
 רמר6ס יוכ wwn דפ6סעגו

 סותר 6מס ס%יסססטענסו
 סק ג'ינסס btb ועריס%וו3
 לוכtpw 6 טכי60 )6דלצשק
 . מפמסס יסטור ולמס וונ6)סף
 סשלס 0"3ס hh 6ממ4%ן

 דסרו3 עמוס לק )סוערמכועס
 נמ03 ט) דס6 . טעיתוגנז

 00'מ נמנע ג"כ 7סממולנמס
 סשfD 6 קכ"6 סי' ח"ך%
 . :"ס[ )"ס h'u דנם קלחעודו
 פו"ב פוץש דשו ירוו 6sffehך

 כמב רכנת מקמם hhדפר6ז
 רנ%לסצ סק"ס fp' סי'שלס"מ
 פממ ,ebb' מל סכיפ תא ונרלוגו
 הישי י"ל . מ-פ הנקזגש

~)DPO
 ספצ טפנו שיפון לושסר וט" מי6 סקר  נטופן

 ה*5ןץ. ben שיסלח יפרופי
 4%ר סוכר סי"1 דציםוופ
 מחופ מר' ספקתי לפיטם*פר
 5וף ודג וקרש" נס%סננתם
 5ז סהר *פר %ש ר*פ.סבסב
 . נמצו כלען 6יפ טד"םלס3י6 ק4 דסו3ל כיון 03צו עמ6מז

 ליקכע ימ4 מון רעי 4ל1)7נרי1
 נר4ס 3פלמשס סרטנן  n'aDS %) , מנצו ע) ספמ'%

 נעשר דצ"מ נירדה מקום 3%פ  חוקרך פט גש סנרךיין 6ד"1 פש. 3ש  שפן פיט ליכין Sp1 ניכל הינו'מזפ-ר
 ושימ' ומסמע . סק"1 מ"ג נף'  עמ"ך לסולית פגור5מרי' דשסע חיל ליפפ"  דסרפג"ן יי") תע . דסףס עירוררסנופס
 Fh פקך כס"ס ומה ממון מתיירן לון ד3רו3 מרור עויףמע
 : ע") מד"ס ע"כ דפ"6 נ3"ע חיס גגם נספרי ועורס יוסר3ירהך
 )פ5" תעירמח

 ריס ממטע כסטר טא"ס . 6מר" %
 לש%4 פצ nDh'  וסמל 37נרי otpolDon כגוגהי

 6ף פנו כמרף ספק סנוטגיס מיורטים )6410 גס נ6ףוכחח
D)DP1פופ נף %ס יפי נן"ר ינני מפיו 4ורסיס נ"י 
 פ"נ  רל'נ נכ"3 מיאצס' תדשכמ גכי'  מגו הלסיךהצנפ
 )ש64 מגו מה שמזת DS(" ממו"מ 7נףקע כיון  פ4יורין נערקפ prnw כסיפכם רצץ יגף %כ וס"ל ירי3"סססי'
 נקומר רש ופוט דכהונוס ררסיכ מפסי'  )רידי' תנקי61"כ
 ס61 ספפסס6סר גרפן ממס 04%ש אס %ז צשסרס
 )וצ5י6 פע 6מלי' מ36יו )קחס 6ם 6"י זיווה הון 6,שמיפ 3ס)ש tptns דקרקע )ש5י6 מגו סוי 60 61מלו סראצרססס
fissנגני 57"נ ד3נ'כ )7נצס ריפ וסג") * ע"ס tto~s 6פ*גח 
 סרועס 7של כס6 כסגלי 0מכ 6מל ~DDD ס%כק * ומש%זר3
 ט' ליגמ נצער חס מפגם טש לע"פ 53דו סרוג סיוגמ65
 כק משפו גם) לצמר 6מ6 1ר' נגש סיס נסוע *נריקלאן

 3ש 4% ז)6 6% 0שקסתס 6ער )6 דט"כ ו3 ידיר וס"ס 1דנ1 כף 0רט' פא גידוע כ115 סרונ גמ) וגם%סנמ)יס
 % וצנע נרך %ל כנתצן wa רסו6 מצןמ נסר ר6ל4ש6 רעי 6מר % י*כ *י SDb  העמיאל 46ק רג6 3צ 6ג)שנף

 הה9 לתשו% פפס הם דפנו 4 ופססנר6 .6ח"מ"ס
 ספנך ציי ס4 מסשו סף ה6ם 6פס ועפנה מ5ושמו%
1xe~ששש 6%ש אפגם  ישו סי6 נצס91 בסי' סח* יתסיס 

%ח

 לתרחד ואע טתנה ומתנתו גם ונפי דבריו לגל כחיהוי' דה-אי השיב כצחק ורבינו 1 שאני הקדש נביושהא
 דפירש עיקר רשב-א פירש אלא רק לא חננאלהוגינו
 היה שאס טשסע ליחן כח לו ואץ לדבר יטלשאינו
 . ליבב יכ% אם גט נמו נסי וק סתנח מזנתו ליתןיטל
 המנרשים לכהנים עתה שא"ש יצחק רבינוויומר

 מתחת יוצא שהנט בזיע לאשה ]גט[ המניא שליחרבצ 1 מקושר נט לעשותנ2צתיחם
 כשאין )רמו( אבל היה בחגאי כי לזמר נאמןידו

 1 לחוסרא בין לקולא בין נאמן טיט ידו מתחת יוצאהנט

 מקנוודדיני
 עש ארם דנאמן יהאי "יף ייסף ימי כתנרמז

 מע בהו למיסר דאיכא שומרין דחא לא טשבועהלאפסורי
 אחרות ראיות הביא ועור ישרייתא משטעה טפסריולא

 מפ אמר דלא וריאץ במז"ל יר"ם ריניס פסקרומח 1 הנשנעץ כלבפרק
 ראובן כנק בו המוחזק ביד הסטון להעמידאלא

 ואי כשמעץ שקנאת שגירו קרקע על שטראדנקימ
 אמנה ששטר לשמעון 01ורח נחותמיו לקיומו מציבעי
 . כמע נאמן השירכס ה"9 מעלש שטרא שאוטר אךהוא
 דמע )רמח( אמרינן לא כזאת נטענה זוזי להוציאאגל

 לטוען שטרא דאיכא היבא אלא אסרינן לאלהוציא
 1 להד"ם אסר בעי דאי טע ניטר סטראי לוסרדנאמן

פא
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