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 שתלר לדבר וסטר טוהר קצות טשאר אכללטצרים מא" לשוב אלא הכתוב אסר שלא הזה בירךטדכתיב
 1 כחלק כדאטר" מצרים של לאלכסנדריאח טבכלדניאל

 שנמךקךרןתמיני
 ביום להתענות לאבל סניחק איןתקער

 הניח לא רקה שלפני בתענקן ואפי 'י ראשי
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 ועסת לפי וספרה אחת כותית שכאתר מעשהחקעה

 הל אנילות שאין נראה ולריא"ז פיה עליההאבל תעזרי אבי רכיה ואמר אחותו שטתחלראשן
 ו לסעודה לשמינו מותר וא"י טת לו שמת וסי עו"נ.ע"פ

 אנינות שאין ר"י והורח חדשים כטח לקוצרוי אניח ולא המושל ותפסו שטת באחד סע?חחקעי
 נבית שעומד דקרונ יפודח ר' וכתב הקרונים עלחל

 ומעשה יין ולשתות בשר לאכול אסור אעוהאסורים
 שם שחי' אחרת בעיר והודיעו ר"ת אחותשנפטרה
 כעל לח שיש טאחר אמר כי יע ושתא בשר ר"תואכל
 הי' אם ואפשר ויין בבשר אסור אינו בקבורתםשחייב

 ו סיקל בעירהי' עפתנם

 הקדמונים בימים ח'דיני
 סתם להת' שביקש מי אלפס יב השיבתקעז
 לו טעיר ואין עדות לו שיודע סי עלי
 וכל עונו ונשא יניר לא אם שנאסר אותו טעעיןאין

 כתב 1 סתם ח'שכן
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 ריר ט) ססטעס סגי רצעכיד
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 גר' : מס"ע10 פורש וטתהנס
 )גן"ר רמו סס לון . b~ppnס"

 סי' כיור"ד סס"ך סל ב"ו טאש . סכקמ שיטח applת, : דלוגה טש0 וריסכגג
ן'  6ין שיתו נשמם טנוו bSD וע) )"מ ס"ק סי"ו 
 דרש 7יץ עמ"ק ),ס רל1ס 61ין . לניסו כ' וטס . ע"ספדוח
 56נ0 1)6 ק63 3י' רמ6 סלומ וקש) גכר6 606 פרךיס6מגזר
 רזוי גתגדינ מטן י6ס גוסו כזין 6507 וקעו" ר") ומםט'
 כסר נ" 6קגמ ד)6 כסכע כיין קגדסו e)ot( . גחשי3)6

 וט"כ וסידור וץמס כמגיעת כרוך מגיעם דס61 ל6 כ"7רמ6
 עמעם 6ש* לוגו גי 6סגמ י)6 ד% דיי . ממין *; נם"סרגם
 . מדף מו"ס נשס' וע-ס סת*גי )סגה 45ט זי5גטי

 6דס סיס 63 6, יר") 7' מבר כ"כ סי' לד"ך נ0ש' כ'31)6"ס
 : ,f~D רמש סי' כיור'ן כפ"0 ועף .נדו)
 כי606 כב"ס פ"נ ככרטס ימס 3ר' 6ך . 610 ר"מ 7'י דכ"ו מסמס '"Ita'ie . קנין נפ' שר0* עד י4%0ן *זתמם
 קבין 7ע' ספסר fa . עשס ס6ס כמ' סירח5ו טחתז6פסר ל"י וכש סירמ5ו טן מ0פ))ין 67ין ר"ס ע"ס כ0כומילי
 D~b פעוי . פכשס משרו ע"ס b'(b זלו : סגם סי'n"ba ועכ"י כ"ס 7' כן ספ" ס6כט) עשר 6% ל"מ עללוט

 איו הקרוב ועל הרחוק על אטר אפ" עדות שי עבור כבהכלאם ח' דכשנותנים רשץ כתב nyp1ת,
 להגיר חייביג אין יודעים ואפי' הקרובים על חלהח'
 אלכ חש הח' ואין יעירו שהקרובים המקום דעתשאין
 העדים ונם בביהכנ"ס הוא הח' שיתנו שמבקשאותו

 כל על ח' לי תנו שאטר וכשן בביהכנ"ס הםהיודעים
 על חל הח' אין כן אטר לא שאם בביחכנ"ס שישאותן
 שכחתי לומר א"י הח' בעת כולס שתקו ואם .העדים
 תהילה אמר אם וכעש פיו על מסון להוציא נזכרתיועתה
 לו אין ביד דעת ועל המקום ע"ד הנותן וח' . יודעאיני
 בם אותן הלכך והקהל הקביה בהסכמת לא אםתיזרה
 וטתקבצים המם עבור בבהכנ'ס ח' שמקבליןאדם
 בטים צללו ומתירין בחשאי לביתם והולכיןעשרה
 ובנזילת הח' בעונש ונשארים בידם חרם והעלואדירים
 אין מחרים כשש"צ בלבם הח' שמבטלים וגעתןהרבים
 לו שאין טוכם מיהו בדן ניתן שהח' כיון תועלתבהן

 בלבו ולחשוב להערים אכל שרוצה כמח שנוטלקצבה
 דעתו על הדירו ואם . בסליל הר4ט לדעת שעה אוהעם
 שלא שמשביע היכא בלבו לבטלה מתירין וישצ"ע
 ובמקום נדול לצורך לא אם יהחמיר טוב מיהוכדין
 כשיודע אלא הא אמר דלא ונראה השם חלולשאין

 ומוכס וחרמין דהורנין דוטיא חטם לו עושהשהטוכס
 בנדרים כראיתא קצבה לו שאין מוכס או פאליוהעומד
 בנדרים אסר דהא לא דסלכותא דינא דדינ" בדבראבל

 דסלכותא דדינא כך לידור אמור המלך שהעטידודבמוכס
 סמון ראם נידף נידויו אין ת"ח הטנדה אפ,, ין מסון עסקי על עצמו לצורך אחרים המנדת"קעט : תקס4א ס" על.דינא
 לוו נתחייב לא נידף לונתחאב

 מהרהדיני
 לדברי בין מ4ד איבא לטבילותא בטלוהי בברכתע דפסק" ההאי האשכול בספר כתבתמפ
 וכתב . קבין ט' רחיצת אלא דוקא טבילה ויאוצרעו לתפלה אבל לדית דוקא מ4ד ואצא לתפלה ביןתורה
 מנהנא נקיט מילהא בהא ליכא דבנט' כיון האירב
 עד סתפללין אין טים להם שאין אע"פ ב"ק דכלגירך

 דליכא נזה'ז ב11ה4כ קרי זהרואח קבין בט'שיוחצו
חיוב
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N~yb69צ88"% קאשיר 

 נמסמס ס"ס סנטוס יסכצרס סרי דנוס יחוד וק פסס לאס top( אח %א חלא מח6 והע אח4 מא ישי
 ד40ין ימלכו ר% 6ק רפט הסס מר,יקס וסגם . עיי וכ"כ )ראשפ53 יוכ) 4ך כרנתו יוקצר רכיל . נופשטשכצר
 6פי' )סססכ) לסור רפט וכקסת נוס עוז לפקין ימור )פגין ס" ד6ס 06") ס" %סשיס פ"ק. סגחשמ ש"סדחפי
 (bnDo צי גה ונמש . ננוטת סם bntbll קעגס 5%כע מיס ונמים מון 61משכ סל5%ס פפכט 40 65 וסירסצהר
 סגרינס 6ף סבלתם נמששמ סי6 דמ4ס לש5ס הדג0שם
 ורקגעקףעותר,מטסאםנר)4תס ביוה"כ למיטבל מיהו צ"ע רחיצה אלא כמוה טיב 4מר ולק . 6צש5 שו0%ה

קף-ו ו-יי 'ן .ששחמים obn*ס
.--) 

 עקש )טשפ
nSD1כרסס קע פפ)סק 6ן . פהגיס להקביל ההולר עה"כ בפ' דנרטף חבסים התירו טחת מסיס ש' שגס כמלוס 

o))Delק וקיש 9 - ל מ   ן יו(מ;2(1לו "ts~*ts-ו ומק רוו, יון שרוץ ;יע 

nsw[f1S צ מוגרי 5כ":ג6שר ופסיס עכ"ל. משורם מבילת לטלול שיכול ה"ה עת"ב לנרפד ע15ס 5ר3ר דפה 
 ?ץ סס ומט% . מולצריית6 חכורים לשונו חח כתב שבים מסים שבהות בלה?  ש וט? . ז6מ"ג פ*גס *הכפס
 SkDhllV, ";'(,,נלד.,;ן

 bSn זך ל" 111 () "י וכנץ, ;, יטמן "a5w pa( יוק-ת ולקפא

ש "סח "ל ,ן ה,ש' 1,"לשליס,,יין:נ".וי'ן  יוא ,111 1,שנ שנא 
 נפר1שח צ נעמיס ממכסס בים דושץ רקש, כתב נר ופבילת לברוכי חי דלא ככרל" 1ש'1ס"גונרמ*סי61

 )6סור)סשס נ6סשעוט ססנו6 תהלל *תה תבעל שאם ממיץ הר"א פסק ועקכצבנ לוסת סוך סוס שנליסכ5

 וענונך . 6של ים דנ%ש בימי עמת ששתת שנענש תלכוד דתוצא בעובדא כיוסו לצר ע6'רלצnlvSkb ," רן '=, ., .ת:ן קאה, "יי ,ן,ן י; .1; ווי.וליץ

 פאס עועפ כפ% 0ס מ1ך4ן.הבעלבכוסאשר כוזבדהףק"ל ק!-. יך-'--5פיגך

 חנטו 4 ונשפע, %וכןבע'' פ%ס'סהס כסימס וידיגסףרמם'

שם
JDPJ8 

 הם ראשה יום עצמהע ;ח
 4ק נייי שלא דנדח

 51י

"א
 ונגפי %"נ דצ"מדרוס (Skno: טעי_ נסג) ר5%ס קיטו פ5 )פחד

 6%6 ו5ונ מכלר ל"ע וף סס
 אי6תל4א

 ט'-
 ע'י$".ר.ר6" יעיז שפו, רם

 h'nh טנו ר"מ קמה י ונים (vw 6' מוס סנידי'6
 פשה וייטמ"נ כרכ מם.פ וסרסכ'6 סל6יס ושנצץ חי 6'נ48 סטכ)ס פ) 87כלך בתה מפז" מלכ %h עמ6סף

 סגאס וננהר 1Wip ס" נקו? פ" כמט% כר"םהלממיר מענסנ 8עסיכ דשני5ס עגגצ סייף י)pkn 6 מר4ר6"פדגהוס"כ
 סי' ומרלוס . ע"מ גיסמ"ג זסכף שסעם עוז סכיוסס טכי)מ שממס הצס . עשק מנרכן l'hs עומס דיטענמ6י0

Obw)fsרגעו ל") % אש, . כרב פשסק גרש וניט 1' שמטש? ד)רסשב %"5 סי' גהוס"כ )טני)פ סגוצו נפוןס( 
D~1DSנתק 

~ltms 
 )סמוףל פסס 3שכ ירכיע 4'ע 6ך 1,'. 6' סמטגס כנסקומנססם . )דש0ס . דלין snb 6ך סקנס ככ)

ופפסי
 סימנס: %0ק כפסעו ס0ס %ך ממג6הר' ולע"נ !מהע"ג. תל"ג ס"ס כע"פ !כע"פ קמיר כא' )סו5

 נט4 מא5 0לפ )6ט5 כדי כגינת נשקנבק
 ס)0חוקס נוטס לגוו 8רנ סנס6)וו מס נוסך84כביעדבנ טל"נ[ סי' סומקי

 1ש6 ו6תס )6 מיסים נו' ea יחס)מסופקת' : נעגמי עמצ 4%ם מושן פוק וס" מק ספני5ס 58 ענרך06
 עכסע סנ6 )נמ)ס מךס ו' 5סשר %יכס 6ס . נהסס1%י מנזופ רפס נטנ)ס . 5כר1סי מד ~es ומני נו נסנלפוסמך
 סר6סס 6פס נפמן הצאתן סם"פ כועס נעסו)קס נס(fD hSDtD- פס זעפיי n~msan 6ך . מאג רחץ סף _ _ _4_ סי6 יפרגד סשהס 6ס סרלאא שעוון ow ענוגק.סירך סעג)ס 6מר מנרך חי4 %1ע ג" הים ש6 פלסדפנזיס

 סש64ס פכם )ס סקי 5סשל )סס5% %יכס 6צ o~atלס. 5ן*ו"פ6[ דסניtDWt 94 ל טס לפ"ר הישיא4י4א
 סצ%. זנה 8"כ קשו קלעה 06 כמכתס ס40גןיס ס" שפ 4י יכלך.ע ופלו פכרך 6סנק.זנ

 סנחקס ט) גס פנשפפק סכגש מעכל מרנרי כשגסוח6ס מגו 4ק כתב יסריק נוצ ססנעס ש מנרך ונד פל 706ישט
 מ"פ ר% וטו* . סטשיס דפי סכמקם כע) טסרסיפסיקת מסמפ סח . סנמפ ob ט% סככו מנד 49 4% פקר.סצצמרו
 טסרס ס:4סק זגגי . זפכס נגינת מיגנת 0דס ק5? ס"סס"פ מכנר מה heb % 001 . 6ש*כ מזרך מרצ כני!5פונס

 )יומ 6'6 הס פניקס פיספס ססופ תריכס ט6 ושמיפשמ סקס ש"ס ס" מי? כוס . %מ' משסו"והכשב משים-יעיי סישהמ כסקס ס) יירגיסס ס)6 פס ליעגודצו : 51קפ סנהץ5ס קנס סינרך שחרול שוס שפס כמחס0ת0י3
 זנו' ל*ח קי:פ לצצי g1th1 ל"ע. ט' מוזם נמקת פוי656 ימקם" שמו ס5ס צי) נך5 5סמופ פה ל4 גסואקו-
 ישמים יכש 6פצ . ינט ינוס מסלבס דנ0וקפמגס יצג יגיד נכרטס nwsn 6שי וט% !נקפת לפסו 16ששגוס

שנם
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ieo%3שיקאנפי8עש

 נעמן מכ"ח נף"ע פ'מבג'ו
 61"כ . סמפון 0014 )דצסש6
 נטסרס סאסקס ט)6לגועו
 גע  ע7חן פסצמ סמעייגסושיון'
 השיגסס דערע0 עילפתמטקס
 מסמ"ס כמ"פ ספסרן: רח'6יט
 6ט ע"ז סרי . ומכסנגיחן
 פותן פסע: 6% 7שיש'כגין
 מ' nPDm צךנס ככ))4%גם
otwג' ע04 רעכר כ)יכוף6)6 )ניי בדקגס חלי 7)6 כיון 
 . סשס וגס 0067 ם)6שטח
 6ף י") שכרס נסוכר נס6ך
 . מסןעט ינשם סל6 מועלרוי
 סמעין סיסיכם תופל6יפ

nlnDOהא 4וי לכר wSn  
 דחוקת מגלן 31)6"ס . כס"סוס
 ומיס מסיז0 46 )שס 7ד'ץ
 ישסמך 67רי"ם6 סכרךסי6
 גמוק' דכינה איין: יגדע"ז

 רגום ס"ק )י,רמכ"ססמסגס ונפ" מר74ס ~Dnhטס%
 6)ס ל יכיס ייין נכיס ו'ר6*6
 3חנ דם ו%י0 6ין גבשסד'

 וס 31707 ר') . ט"מסע0'ס
 סמוס' סי' כטין 7לכגן רובסו6

 נד"ס bffD ט' דףככתוט0
 )פין 6% ומיס דממו)וד0 גסים יך' סרוס 7)"מיפטר ות"י . פ"ט מ3%ק ש' 6)6 גשר רוב ל4ט דכר)ק דר%)")
 ט6 מש"פ  יקומ06 )נוסרפ כטסתם (hnD ס% כמולרנון
 ג"כ h~w' נתץ סי גי' כוסחת סמוך עאס )טרייר וכן7לנגן
 סגוכ"ק )משס 6ך . וס לוכ ד)ימ 6טסר 7*ל"ח6 ונעגין .ירנגן
 סמוך טתס טר'ס0 דרכגן ייס0ום לע"י 1)4 ב"ס סףלד"ר

 7לוכ מוס שכח )כלדרס * בלזיך עי" דל%רחח6)ע0חס
 טוגס דסריס0 נפיס וינצר נגר טפס מדסמכ" סו676ורף60
 כ7' מימוע ש 7עכ"פ כיון ד)ימ יש) יילוז וגס . 0016סמוך
 7סיחס טומאך למצץ! טישס6 סמוך ,sw סרול01 6*פסיס
 וו"מ מונגן גס ומשגיס %1עס btt(h פע6 וס")מרסיס
 ס"3 )' 7' ט3מו0 טרח גזור נספרי עי סמב"צ6מר"
 טסוס דכמצץ( סיגף רק Dw51 . כ' נסנסיס 6ססכד"ס
 ממכר 7נס %53סן . פוספס משך שגס g1D1 וכסףשמוח
 נטפיס גספשיף עם , טסלס 7פכירף! נויהם נ65 )ימשכרס
 י"מ ס"ק ש"י כף' ייסחט נמ"פ 5יפ ר%מךיס ספירת)עגע
 כמעיין מומקים ייגס סורחת כינו דגם . פמס 6גי ועשוג7"ס
 ומתשבץ נססרס ופפרן מכס יסס ס6ק גסיס רוכ ומדיןסתום
 ומ"כ . פ"י ורחם ומוות0 ג0*קfnhl 6 בעש שם)משר
 6ף סגזיס עימי %מס ע) ססגימס נ)6 יסרןוטס

 ט"ו כו' סמ"ק SD יסץשירך : נטסרסכסספסיק:
 מסי

 7)סלטנ"6 גוממך
 דסרי . דם נח6ס חיאגס וס סש64ס %"י נמכס גסק
 י0י.מזע רוקק 6מר 7ג'מננוס

 קלמרי
SD סכ0ט סחייך 

 6ף מילין 6ין 6מס וכרומס ומממס . כחס 1)6 6"רדוס
SV'1אש5" ישיט סמכם 

 זרע"ק sft ס6 כ"ס וסל . 7ס
 מק"ג ס"ס ס" נ6ס"פ סנ"צ 1' וסנילי יששע 7שיס)ם'עש
 וץסייש ומ65חי . עו"ד יסרס nDV3 ס)6 וס )רל4ת מכיח6,1
 סגה דגס יסטר 7כמי5 ובג") . סשה ייו סי' מי'1 י5מקנכ*
 כי ורוים כנגע fnD וכ"ג . מצץ: כסר Srh' ימימועדקיקי

 FD'3 6?' ופיק משר מ'י6
 דעך פשס סו6 כ"כ)ס%פ
 לדוש  ביש 4(*פמסטכר'
 מסק סי' י6ס מכס)ונוס
 pffn1 כניטר רל4 ס"הסט)
 . 00%7 טסרס מקקמסוס
 )הלק לין דנזם )דתן מ"ג61"כ
 ס"6 כ)) גג"ו 6ך .סמ"5 סי וצפיו )רכק רעשכין
 נסר 6ץ) )6 ור"ממלו
 )כקורס וכ"י . קם עייןמלס
 67מרי' ויכטת 3סר6מר"ץ
 נ*כ6 כשמוס שיט %ור"מ
oprnלמ ססז)ךסק ומגמע . טיס יגדו ורונ thnrn . 
 ~hlO ספק נין )0)קט
 7ינמוח 60 כעין ז3טנעמש"פ
ors("6 )מיטוט דסשסמין י( 
 דספ)נ6 ניון מוקם נסרעט
 6ך קמן bntb1 מיטוטמסיכ
 יקשר כסייע סמוךסנספק
 1*מ 5מר נשק 16 ק)סיות.
 נחר hh" ל"ע (erשכע
מוש:

 פש"
 3ס-ם 0מ65 כבס

 6חו )טמן י"מ פרק סוףס"6
 סו6 מכס דס לא אלריש"ע
 סענךס ססק גיס דסל%

 6ל" 41מפ 610 נטנפסחט
 ג'ו . הלי ווו," סי'! הווותקער

.1ffw 
 קיץ

 קים ימים נ' קק שן: רימסיפס )כעס 6ססר משגסיגנל

 7)6 וז0 נ)י)ס!מיס נפנם ש ס6"6 נמרסטנע0ס
 שכס )שללי המ"כ ד6ס סייס ומס"ס . נחמו רביעכס"ס
 . ע"מ )מו5* אע)0 ש) קסו6 כע"ס tDDt )חע( ס6"6מ"ט

 ם צע ש1 11:)גה%:ו%טע6ש)ווש
 : ייוחס 6מל טסם לוניה ש' סגל%וכסי
 י )"6 נו' 7ינשח 9"כ :ק"י ס' )ש' ייטתקפה

 %7'ע 6שר ס4כ ירש6ס מעורס 31)6 י יסוקס גרס 6%יסוי
 שש סלק יכ *ע6 ט' כמש טת סעעניל )לכ מווונע6'
 7גש0 סם , ע"ס ט' רנ14 על מר1% למגלח 1Dns גוש%

 *ש* ש6 שמקבו מעצי:נגהבמ:ך:עי
 טשי יי0 סייי~מסכיי י40)%נק י י ק : ?:ה: ל%גי*מ:כ"'כינ'י"ן:סנ6ישש':

 פיטי 8י"ם 6"ס יי,

 נמשי ימיי . לישלש בתיריי י סמי וכמיס 0)6 מסיי:יי
 נמסין סלופי ד6ג% pe1' )ס0דשפ 10)10 כטלפןס6ש
 כשקן 7סווו נ%*ס eal" 40 )מפסס נמסק . ka')ליסור
 %י:ונו%בששא::ע ש61 מיושן )טס מס סעטגו )'0 מסכנצכ ד)מדו )סג106מכוון
 דנמוצס ") ספיר נזונגן . יפוי קנו נס %ו סמ7ינגןש

 ומובלת שנת בערב חופפת שבת בטוצאיי פכילתח שנודסנה ראשה tbD "יא פקתקףר
 יום כסוערי טבילתה ליל נזדטנה השם . שבתבמוצאי
 יראה כך 'bfft נטוצאי ופובלת מ"פ כעיכ כופפתפוכ
 וטובלת שבת בערב הוספת מ"פ שבת בטוצאי שר"ללי

 הראש שיער לבד בנקו שיער שיש ולפי ז"פבמוצאי
 הגם' דמן אע"נ בחטין טפן כל לוטף הנשים כלהורגלו
 אלא אינת דחפיפהמשסע

 בראשי
 ושוב כשר ומנהנ

 כעין כמספרים הערוה מה ושיער השחיי בית שיער לחעכיר מטיץ וחר"א ר"ת חתיתיה ( העמוד על ימתח ומעכירוהוא
 בגמ' ומפרש בתער נופו בל ארם סיקל רב דאטרתער

 ואיל סרי רב טיניח רבעי והא תער כעיןבטספרים
 אקולו דנדיל ובית גדיל קא והא רפק פתח גריל קאוהא
 דאמר ררכ טילתו' ומפרש אומר יש ע"כ דוחק וזה*ער ע" נשים תיקע דרך דאיט צער משום לישתריכתער
 שיער אכל נופו כל רוקא בתעי ט% כל ארםסיקל
 לפירושו וקשה . לא לחודי' הערות ובית השחיבית
 בית שיער המעביר מתיכי לרב תלסויא מקשחמאי

 טסשככה הזח כזמן אפ" לחזרו ומא מובתשך ו כהא מודח נסי רב ותא לוקה חיז השהי'
 טהרה תור' תשתכח שלא כדי נרה של וטושכחו

 שלא זמן כל ומושב משכב עושה דמדאף ואעינטישראל
 ננדתח והרוה דכתיב נדותח ימי ז' לאחד אפ"טבלה
 אלא דאיט כיון בזח'ז בסים  שתסבול עד בברהתתהא
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 .. עיט סן"ר כג) bSW-5 ונירנגן )מומרץ כתרס ו3ס)מסק כמג'ו וסכיי . ר5"ו ס4 סריה 03ש' כ"כ . ממו"עי רק 6ק1 כרירס דעכי! מסוס כצ6 יקכ וכררכגן fhי73לצריי60 מסומקע 6ין ושונין ננוס גח0ס ימי ו' 6מי oSnlnיצכםסצד ד% .ס,-"ן nwts ל מנילוסין פ"נ ונםעסשמ . פשי4ן)6 סרג: קג"ס ס4 3י1? 1וו' נדו %וש%
 ~he ז%"כ כ! שנרו )6 הרקם דסומנ'ס טהממס6 מסרגלן 0ני6 . רזי כ7עמ סרעכ"ס דע0 %) ש"ס ר"6ס"

 מסה"כ 7טומ6ש )chD1n0% ]ס% סנו1) סרכים 1)ר6ס;כ' 7סי
 סר*כהיר ף[רא?

~SD 
 ס*3ס

 % ים16נס סכר3סמ;כס
 כן זשכמ וסג") . ש"סדשו"%

 ע0סו'נם
 סכיי

 1)ר% מהגיגו
 נזמן כמו סמגסג סי'7נישו
 ככרסא סשס' םס;"ס
 גסיו bD~n סורס hffsוס"ה

רגישי
 )ר6י' ו, לעזר )טבול

 hnw! 6(6 הסירי ד)6כספ!סקת
 כסל50ס ffhl( י ע"סע7רנגן
 סגעין ידם טוכס י% 1'06ל

 עסתם שאנין 06"1נס315ין

~DD
 סלש5ס כער4זס גץ6 גוי

 )6 )מס ש"כ סנר) שםנ6ק
 סדין 6ף למטוס ~nffwnי0למרן
 'Di(hn ),כל 6)6 מש"מסרימהן
 n~CD כסר הפנין 6י6נ)
 )שם 6% דכו עש ד)6מ60

 ק5"ס סי' ריס וכס"ט .ד*ל"60
 ,tulleh1 7נרורופ מר1ינ"םסמ6
 bsn כדי טייטס )ריסיי3ט6

 : ע"ס נעכס%'טלק
 זיר יו4ש1 )6 ;מ6תק8ז
 נתח ע"6 י ו' ננוגס .מעיר
 בהדס  וס"ל )3קס סק' ע"ס1"ס
 ס00יס  ו* כטיפ נסר  ע?ניר
 י"5 60 כמלוס דשןתונס
 ש0 3סם6 כמשהייןיכסוף
 7ס!פו מלמטס סוהראגרר
 סעסלצ כנון ועי' סם טוך)65ת
 רב"ט סמ0 וס41* מדץפ0מ
 ומשגץ ממח דגס6ו פארי 6"גוריסס

 % ומפרסו טה . עכסי

וסי
 מ0מ0 6% ממס י65 כסא 6ף h~w1 bw 0655 טום%
 מש3 16 מספ0מיס 6' נגפס0 ושק טע6 משי )0%וכגיזה
 סעומ6ם מריס )065 עומדש סיו )6 דלייך מרירםושך
 נוס 7)"ס נניע סמ0 סגם% לו 0דס 3פ00 %)כמוריס
 'ohi ם)6 6ף טוס טע6ש )כך שמד דסי' *מלנלירס
 ר6ה סעיר סער זרך )065 7רגי*ס מון וס"ס מסםסעומ%
 ;יוקכר דוס וגימל צ)0 * סעיר נשך נגקכו 6ף טמ6)סיום
 ככיס סיסקו 16 70ט סס0 סיסמה מרה סכים עמר מעירדצך

 )מגק ש"5 7ס6 סגריר סנצס' ק' כנ"ע סגים טס וכפשי .0171ק
IJbala~o 4זרך הכגס ר;ל o'g כמתמס 6ין וכן מססתמש 6מז( 
 . גו' סאסקס Sbs סמתכויס כ4ס כ) 9ע6ש טען ים"3שי; טעם 51ריך וסג") . ע"ס ;יפיח )706 ער סס סגמ5לצנכריס
 )כלש מלגי יגודע SD nneo 4 הסחין עלס )%6ם*
 כע"ס ש"י יסנן %* *כגס לסקי שן pb1 )ס6גס

 ישא * )65א עוע% סוף ט) שיסר כסן ס6ק סריגרהט
 ספ, ק' עסק stby . ונסנוט )שלס IDhn1W1 סכ)ש ע5י' ורש ממע6 גסר,ל1 ספפ סeh51 0651 ספ0מש ע) ק*מר ו4ע נסמלט )ש"ס סגטמ6 מס ע) o*w ;"( 6%דקק
 )706 עז נכויס )סס0מס esm יכנוס )6 סכסן )עלןדלו
 ohnw בסוף רנס6 הע . טמ*ס )שן יא )ש סעת0תישח
DbSSכחרס 6ע ענן ס))"ע דיוק ט"6 %ימ 3כי5ס דפרסש 

 יימנ"ס מש' 1fftp סי' שגד נע3"0 )ס"ס 5ע"ק .גופויס6
 המיטורו מס'0 נעיקרו ו7ק6 ע"ג עק עש*0 זמס'וסר";
 ססיז n~iso כנוקרו מקראק )למגמל ספינו 6ער4ס55"מ

 נספק ומליגן כש י3 גי'ממ6
 ז9ומ06 67ף כנדרנקדס))"מ
 דטף ס6 . מס"ס 6610וס)
 מפסע כקלעו )065טומ6ס
 סע'6 סי' כע"ר וענני .עס))"ע ?..?t מס'כ עכוזוסטומ6ס
 1"ס כפלס" 4 ר' כמוסורפ"י

 : othtpטקס
 ראש . ממס )ס6רי יע% נשרט מ-ק12ז

'DSסו' טוריי סוקס כלס 
 דנכק b'ns ך5מ4ס לכ'סע"3
 )*רך רק שמלפה ס)6)מחמיר
 שף לחגוו )כסן 11Dh .קכורי*
 כס% כגסת סמי0ס 6מל6מו
 7מסעע )מ6י וסג") מ"ק.מחים
 ע5 מקסי) hl~e1 טסההיסס
 סחיט 6פר 16 ט ונוגעסמ0
 סטומ6ס 6כ סטגע סףכ16רג
 כעס כנטוע 06ו D)lSכמו
 61"כ . ו33ק ע"פ תנענשוו
 חיגו סמ0 כלצס) ססו6כעת
 . כמת וניטע ע" מומאסשסיח
 מסגרך n~DS 1~pP )מס"ק61"כ
 3מ0 )0יו0 כהו ךנש)ד)יס6
 ס6מריס )61ף )טמ6 סמ*ססמ0

 מה וכרומס ותכמטן %ון)5ורך * ישרט hnw עשעסוקך
 ושסר ,py . ע"ס קטרם)*רך
 שגור )6 כעס נניח 4א0)1
 סיפגו כ!ון סימולה

 : יגיעות wD'נומאס שסי
 נסיסדוע סשס' נק' טיפס נהם 6' שוס asראכתוב

 סיו 61)05ן נכוחש גס6 0מ6 ש"ס ע"6דג"נ
 יספון וכו' גטמלצ 65 0ה ממס סריפס 61י סם )פסמפגוש
 סדק 6ין לו דנם יגע עכ16רס . מ"ט ועמ6 ט' סרשימע
 ;להגו )ה סע5ס י;6ר מ)6 נר) 6יך )רסק 57מך גי60כךמ0
 וסרי . עסע"ר וש6 כב"ס ע"נ לט"ו ננזק סשס' כע"סגסרף
 מס עטומ06 פ"3 למכיס גמ' ומסך כמגע hnDn כסומרייט5ס
 גסעס 7סזריצ נשיים כרע ד)6 כעלן 7מ"5 %") . ע'ס'
 ס5ריקיס והיסו כטנ ש"כ . מלו סקו משרף גמי S~D כ4 .גנם
 דגם% סלו %ס מסוס מק6 נטומ06 סגוס6יס גטמ16 )ק-פיו
 ונקען מ"ס.]ס!כ6 סי' %קם מש) ג0ש' )ים 6ך .גסס
 : א"ר גויר על 5דגריי 4ת6 5ש"ו . ט"מ ט)י' מגהסיריל כטוכעס כסגעע6 6)6 )ס"ס ידרס ד6ק oD] עסגרע"6סס"ס

 נט)ד 7גס מס)ק"ע מ3י6 י'נ מ"ק ש"6 סי' %"0י סיטם ינקר . 0סה)ס גיוס olunn *סו ם6!1מקשכם
 ומגס . ע"ע סמייס ט) 6"ג 3רי0 דם ממס ומסיףמרא)

 בסניף סיריך btD כגולד מקיד ~hW סי' כח"ו יעקכנמסכגו0
 ד"3 דסטסת משס 16 כנוסס טרנס ספק מטעם Ob 610כ"כ
 כטעם טרנס ספק מטעס ד6י ,ff( 1)כ*רס . פ'ס %וסגופס
 ת6י0 7מ5וס סע0ס מסוס 6% וס דפס יפיס גש)0 דיגן)6
 מ15ס 1"נ סטס0 ו6י . סמ5וס טאיו מסיס % ספקוכגס
 הלוא דמים פממס עממת 6שס גי)0 סווגן ;שר עומס%ר
 גס עכ"פ זון ס6מרס חמריך ע) 6גכי סס מוכ0ינ עסרל1'6ך
 דוו דס6 סע5וס סעח0 סין מסו) כגרן דגס שכם ע5טע)
 מכרס עס6גוס ס' ק,,שע) (o*P כמסרסם סו' מט)פלו

  שאובק במים נדתה ימי ז' אחר  שרחצה כאן בעלמאוכר
 : הטנהנ וכן ומושבה טמשכבה טתרחקקאץ
 על טאיורא אל שס הו' לפני שבא מעשה .תקש
 אחר חצר והיה מזו לפנים זו שהיה בתים פדיי
 כחן סותר הית אם ושאלו בפנימי המת והיהכבתש
 שסות ספני לאסור רוצה הרב והיה בחיצונהלהיות
 זיז נני אסרינן נמי והכ* החיצונה בצד לצאתטומאה
 לו להקשות שרוצצן ויש זה בשביל שטמא הפתחשלפני
 מת כשיש העיר שער פתח לבוא יטל כה1 אין כןאם
 סוף איבא כן דכטו הקברות ניח פתח דרך וכןבעיר
 לא דשמא התם דשאני קושיא ואינה לצאתפומאה
 מנוח והר' . העיר בתוך יקכרמ אלא שם דרךיוציאמ
 שמטוך באהל אלא לצאת טומאה סוף אסר דלאטהלק
 נתנאל רבינו סיחו איר הפסקת בלא הסתלאהל
 טומאה פקע על מוזהר כחן  שאין שמואל להר' הראה?-קינת
 . לעטור יכוו הפתח אסקופת ועל הזיזים תחת ואפחלצאת
 בשביל הקברות בבהו ליכנס לכהן אסור-שה : הטומאה להביא ספח פותח שום יהא שלאובלבד
 לשאר יטמא בחזרתו כי אביו את לקבורי
 ויפרוש מיד שהחזור רק לריזיר שרוצים ויש .מתים
 לו יברור דמי חדא נידם הש וטעות בקצרה וילךסטתו
 לא הוזילו טעט ישהא שלא לו אפשר אי ,ועורהקצרה
 הכא פטור במקדש עונא האי דכי שחייה קיעורשהא
 1 הקצר המצוות כספר בתיקו וקאי לטלקות שהיקהבעש אי נזיר נבי דשבועות 8"ב , דאיבעיא מקוםמיחאב

 מילהריבי
 בר' מנהם לף ים" בי ריי ר4טיבתמרקם

 olunn לחמר שאת דודוטכיר
 השיב : אמרתךעל אנכי שש כדכתיכ בשטחה שקבלתם ם8ני המלתבעם

)ד!ד
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באשלריקאנמיheybש18

 אDV11D1 4נ41
b)w1wtJtbrnb1w~

 טס %סה סמסרסק6 כעב"ם51")
 עכס% כועס כמ15ח ייתרפיז
 )קמן רניט כמאס 16מ15ת

 קג6 געזרם כי*חspn6 : תק5"סס"ס
 יו"ד נטנו ט" . קג06ו1
 תאך סקנ"ס 67") רס"סס"ס
 ע? %)ס כליס טוסיןסמן

 יכסליסס . ט' כעיניךסמו6ס
 )סכרן ,ס 4 גסן 07ט" 5'ס0
 'yh1 onh ונגלו זורסיןמם

 מק%עק סמן נס ס) 4נוש64
 סמרוימע תר% נעיגיךסנמ0
 )ומר רקס %) סרטון ק5תוכ"כ
'fihn66"כ ונס דירס ס%י 
 1'ל6ס טי613 )לל" עוימעי

 orn1 pts נשג . ע"חכרעוש
 יינל זעת ייהו ונגלו)סויסק
 סמ)מז ע) י.קכ"ס נקשווסיע
 1נו*60 שו6) ע) לפגיו.מונס
 רי"ם ס" לף מלכיסמלקש
 יסרק) כמ נוייך טעו מנרסוק
 )1 ועמר וס מפת עורסמגס)
 h's)S תמםמ מסט כן %סע61ח

 ע) מרייס דגטגם וכשתמלוך
 יסע" סמולים ג6 סמעוסומל
SDעסיווסין . עשב יכנ %ט מפתים טמ6 טס וכחיוך שמר 

 וילעס סיכוך מכליש גו )"ק . טייטס שסם זלך סאו")נגלו
 ס0וכ6 7טס)סון %6 . מסטת שכרח סו6 גמגם דרך 0ו0676
 מקש 6חס נסנףס סקכ"ס S~h קץ ס" ש"ס % סנר%נ6"ו
 סמך נריק 6כלומ 6גי %ז מכריח עסק ט) מקש 006 וכמןכו'
 נרים טוסין ~Sh1 סחן 6)6 טפ hst~ כסהס וכלית ס*סכרים
 ס)01 נכריס )סנמ זס61 שסמע . ט' כעימן לוonbn 06סי

 מכס ק5ח כיס דSfft1 "0 מייעקוט )טיס סגהרס הזעו .וכפחס
 טכ' 03עמת דיוסכ וכ6 וכעין מ0פכ לב סי' 4י גץ06ודוכות
 ומקס טכירס כיס דם 6מר מד"ס hwa חש6 כהעמת0שס'

 : ע"ח מ0עמר0לכ
NSIrnמוכ"ז רפ"י . נסעתם ממס 4 "מת 

~ffD3 6ס"ס לו"ז ונטועת . זעיו עריעסוי') כסגס5י 
 נקמר כשסר 6ף SO~i )סרוק כמתיר כמסוי") סומםח"נ
 סכסר 3עסיכ טטדום nSp3 שסות 07י' bon . 6נ)טיפ

~osסטני)ס )טקס ומואר כמגיס סרנם ווט )סרטנ"ן כזיוי 
 )6מד 6פמר וסיס כרטוסס סימור ניוס"כ ופנקס עיסוריס
 סירסור סק 6ץ קנמון טקס י5טרט ם)6 0וי סטט7ומ כ))עסות
 . עשן )1 סוחר טופס % כ) עכתס )גורך מומר מ7רכקרנו5ס
 כמרכים "י סירת עם כרח כוס ימייך יס"ס ר6" ד*פו%נ

 ,ס נס% וכד* . ע"כ זס"י טסנהס ע" כעכולתמתעסין
 סעור מהוסיף ז)6 נפי עס6"כ דרכגן ר5%ס לאסור)דמום
olinesס6א 6ססר 6מר טץ געסס טבעו ס%) עא כסגעטס 
 כגזל כפר,61 מן nffell ש') . 'ו"ט )ו וקיסוס 6מ4חו%שח
 דפמ6ס ho3 ע"כ 1' 7' ניועץ סי' ד%' כגיל 0פסו6 יכיןמיסר
 בסי' סוחרר דס") )ר"ג ויסגל טמן מותרס לו ולע" לוצ5יכור
ליש

 טסותי
 יו"ט עטם סגומ0 %יאת 1סגס . טקס כבאפסר 6טסוריןמס7רי' דחו" 4% טמנן גנו טכד % ניח כסס61 ועמלק

 fb1 מסיר י) 31כך . מ"כ דיי כמ"ק 0ף' 7פ' כניר610

 טפס %שס ווכיוטותף0%"מע הישו וע,ע"נ..עאשר 6ש בשש טשי ש%כן
 ז"ל אליצ חא חברית טלאר שנתיצה טוב1 ברית בעל לחית שצחו שמחח רבינו חשבspn וכס"נ עשס 636 מנגן מפסוממס

 ונס קנאתי .קנא במדרש כדאיתא כננרו בגךגידראלישב
 הטול במדרש כדאטרען פוב מוהל אחר לחפשצריך

 להיות לאבל דור חןר' העזף אבי רבינו התירחקצא : טהור עם יטפל טשר ינווןימול
 : בטעונם להיכנס לו ואפרו בריתבעל
 לאחר להניח לו אסחף לגמול האב שיודע היכא-ב2

 בלא בפניו לסול רשאי אינו אחר וגםלמול
 : רסיא דאב עליה דמצוהרשווע

 כשהוא ודוקא הירושלמי פי' לפי שהחיינוי מברך הבן שאבי העזרי אבי רבינו פפקתהצנ
 מר"ת פטר הר' שאל וכבר לא אחר מל אם אבלהטוהל
 פרק כד4התא שדפיינו טברך הכן כפריק שנאטאי
 דכתובות פ"ק מ4אמרינן ז"ל ר"ת לו והשיב . חגכורבבת אפ" מברך דאינו טילה בברית שנא וטרי פסחיםערבי
 צערא משים טילה ביום בסעעו שהשמחה טברכינןדלא

 רעל פפרש שמחח ורבים . מעמא מהאי ה"נדיטקא
 מצוה לקיום שזכה לו שברור שהחיינו סברך הבןפדיון
 ואפילו הוא נפל שמא חישינן מילה נכי אבלנטורה
 . רבנן פלונ לא הדשיו לו שכלו בנהח לן דקיםחיכא
 יגח בי כדאיתא .טעשרה בפחות ברית  לעשרתהוין
 וי"א . לישראל נאטנה עדות ליה דהות אליעזר ר'רפרקי
 צערא רליכא במעונו שהשמחה לכרך יש חבןשכפרען
 הבן דמת דהיכא לברך דאין אוטר פוביה והר'לינוקא
 ולא צערא איכא וחתם לפדותו צריך יום ל'לאחר

 : לברך אין פנים בשום הלכךסברכינן

 ואסר % לסריג ככיווץודיגו
 פש5 דסק"* כנכס וס?' .מ%

 למנול פ* פטם  כ1מנמ*פ0צילמ לפי ו%5'  רלר5מ 0מנפישס
 2פ פמפמן 5ש"  3יס"כסירבל
 וס"ל . פזם דספפג w~'mס5יוס חיי לווילס סבילפ סי"ליסרן

 כםכי)0טטן'6ף%שרמ15)עכ%
 גססתן סגו"כ גס 61יי .וכמסג"ת נגורי מסד"כ 11חס)סחותיו
 )נצ) ס6נ סייע סו6חקצב : יסרי )דחס מס כע"ס)יתרעו

 מ"כ רס"ר סי' ניעי 70"ע .קמו)
 מנערת fm וסקנסמ60"ו
 31טרונהש כמוש 6זס ם)וסכומו
 7י)שק סת ל כ"מ סיסטסס
 יכס' מספך נו 0דס ככ"ממקרוי
 יעמק 6ם %רסס מימו)%31)0
 ש)1 נפש %נ ט) 7מ*30גו
 נ4מ7 טפס יט" עס6'כ 4סס0
 46מ עא 1)6 נט5ש סיסססקר6
 כסמיכם י6ף גי) 6% .ט"ס

 ש"ט ונמייום יכמסונקביות
 קרנפ כשן"0 ערכין כריסס0וכ6
 . ס4מ ע"י דלגן מוך6יוממטט"

 )שוס תפ"ס )מכפי )סו דרדס5")
 )דרוס 14 ותן 6ע %) .כן

 י4פ ימסו % רפי%  שיי %  DWD31 קיד[ ס' ע)6כיע 4נ" כס"ס מכמי כן זריו ט)6 מסגו ס)6 מס מטריפדרסוח
pe4ם ייי  oa ל, רספהןפ ת"ל ככס"פ  סכיוספ5? פו ~oniu

 וס% כיסף כמ5וח )וטח )6חר קבס p~lnD1 ו0 6)6
 ומלס וככיסת כ' תיר . שימות נסו ה"מ 6% סוכמוח

 )עשת %ס כ) otino SD'1 טת(יס 16גס %1נדכסססומע
 ו6ף סעוסס ם) olsno h'a )6מר רימ5וס . וכפיוסן גמ65סמלה
 ot~no )המסיך כמ כ6מירחו 6ין  כבקמוש  סיפסר 4טירטר
 הן נסכיל )תרוס ספיח )טפוס רמ5י )60 1)"י ט)1 )סיוםסלע

 נךכט יימן ומ* סיל5ס שן כ) קרכיההיו מקריב כסןשמק"ט
 סגן יס)ש סע5ו0 סי60 קמר 6ין 7סס 51D1pVSסקריכ

 ו6ך דנפלש ס4=ע יכו ט4  סלט לגרס 61ק ס)1 ססט6סדשן
 נרו% פירש רפפש' וסוגל .  3ו4רך פ'ט רפסלפ  פלוס נסיותימל
  ג*לגוה:ול*ז  פלופ נעלס ווייל  כסברסו 1ל5  נוכפ קפ"תפי'
 7)6 07יכ6 וססינ %לס כסלאמס  נפסומו שיח למטיס פלי*
 ונגוס  סם טרי . nleno ע) oliw (sbn סייד נמששס*מ לפדוי פ4 רגרא  ומספפ . פ"ס  ס)ימ מסף מ5י )6 עניימ4
 גד1) 1)6 וכרמס (chDe ממכי' יגר 6ע1 065101 נג4)ס 4גאפ
nwo*י1פפפמומי  5יכפ. ממסח נסס ס 

 דט) ועירס נכיסף וס%
 )"ע 4% ו60כ.. סס,מט הוחס טוסם כם6ין סמ015 )טסומ %סכ)

 )סיו' ר6י ימסר"יכרת6 כגיזה onSnnii oa סמ5וס )ממסיךהיפחס
 : לכמס שפס לנוגס כסיין סמ5וס )עקות מ5י 6דס כ) 7נ"ככן

 4ער ' שסק שס סשמיץם סט* hiv ל ע"סי שוס נמ0רי"ק . 5"ט' )6מר סנן DD1 ים%תמלוג
 hffn13 וסונט )' )6מר כמת ר.פייון ע) כהמכרך שישיטשכרך
 ע"כ סוכ" זסר' שמך וסכי . ע"ס כו"ב ס"ס סי'כער"ה
 מפ%קצ כנוך ר6ה ש' )ו 67)שנ נכס"ג פ0מייו דינרךיסטר
 כנע' וסדי נמעוט סססממס )עגיך כת"ס ס)ונ )6 עמוס נמיגס
qlDי%פ רכיי נמאס ומגס . כפס"ד ססמ%ג1 ומכרך סטאר מסמוס

כע
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 68צכלבבהתלאוריקאנם'מעשה

 כרס לנוך 6רוכ6 מוסמגי')0ק'
 7טנס ~סכגיסו מלסכרכם
 . טפס לנסוח ססחיעוינלכמ
)ffh("6מר וכ16פן כוס יי 

 די") (pff דמוכס נמרס7מכרכח
 דמנרך ס') מסע) נספקז6פי'
 כרפ"ק ססו63 ימס סר'וכדטמ
 מכרכין רסו"6 וג"ג ככסכחדגף כיסוי ע) דמכרך למוכיןרפ"ו
 ססמייגו כרכת %) . טןםעליו
 דלין )" פליטת רסוח7ר61
 סק' לכך סססק ע)מכוך

 ככס )ענין סרוכ ט)מיסמכם
 סרוכ ע) )סמוך 7ר6ףומסתכר

 7סו6 6ף ס0מייט )כרכסגס
 כיון 6ס") סי' ו)כל%רס .רסוס
 גמרו כ)6 ט% כמי)ס7מ")
 מ' כן ספק 1' גן ומסקסו"5
 פנת יעגין נס סו6 גמור7ססק
 מירסו ע) )כרך היסכור 61DSף ונ" . סי"פ רסקו ס" ניו"7ע"

 טכ"פ . ימוגו מ"כ 7עססקמממש
 יבלך )6 ורעי 7רסומססמיגו

 )6 מסוס גימע 61"ג שספקמ)
 עמעום ככ) ס0מייגו יכלך )6ס)1נ
 דגיגו סעדוח נכ) רנימ טכ'וגטין
 דגם . שיטפס גפ) ממסםמנרך
 שנלך מדסע.6יט סכנו 4'נגויס
 ס"ה . ספג )6 מסוסס0חחגו
 נכ) %ג6 סמס' 6י גסנימ6
 מסוס ס0מייט יכרך ד)6סעחס
 נן כספק גמור ~pD  06107יכ6
 סו"5 נגמר ס)6 מ' נן ספק9

 סכרך 67ין מזפ") . ע"פומשם
 )6 מסוס ססכימ דגר)כע)
 שכגז"ד ספיח 7)6 דכה מסיספ)ונ
 ס0מייט כסו סהך סו%ו70כ)
 ספק ו' כן ,~Pe סכיוווסמם
 )6 וני' סי"5 גגמר סי6 מ'נן
 . ממח )6 ס" מסייגושין
 )6 0ו)7וס ככ) דם") )מלוורק
 כישע ך6ף י") כוס ס0מייגוטפך
 מון ס0מיייו נסייך מדמיוסכ)1
 מכרך 67'ט רכינו כת"ס 45) ע40"1 . )'פ 6מר" עגים )6חס

 . )' )6חר זמת מסיגם )"פ מסוס סס"כ ככ) כמטוגוטססמחס
ש : ככ"ג 51"ע סכים מסיגנוסו ד  . 6טס נסתרס ע"6 7ג"ו גט-1 ג4' . כיר"ם דס)כח6-
 נו ולו 7וכ hln'D1 מס )סמכו% ג")וממרס

 . ירץ מסמא 6מר0 ספ6[ ככ רכי י"ס סי' מר6יס הגי'ספ6
 טונז' סוכר 6מי כטס 7ס6ומר n~hlen סכ6הי ,ס ספריוכרים
 סונף נחלק h11Dh כרי וע'" . ט"ס יפלג נסדיק %כמןנ)6

 : כריו"מ 7סכח י"ט כמ"פ סומק סר6'סגוט' 6ך .כרס
 כו' כחס"י כמ"ק גל6ס מוס . קיע0 67מרי מסםועקשנה

 )סמרן ים ס)כג0 כלכת ומן )מנול כסס זכורן)"ס
 מכרמין ס% נס פסלי . ס"ק סמוכחר מן )טסוחס גוי מיסטד

 סנ"י cfnl1 . 0מוכמר מן יוסל סמעס nlDDS גיי ,לידן0קימ0
 סמכע)ין בגר"ר חגר סקרך סמכמס מספר מקג"ב ס"כק"מ
 יסנור 7ס0ס"ד נגירון דגס %סל . ט"ס זריתןסקךמח

 : משמחיןזמין

 לןיס מרוכס שן סמן כרכס'כון
 . נ4)0 תידחס סמך ט)40)ס
 ע) תלכלך )י,מס'ן ד6פסרצ)ס
 סמעס יוס סוף עי קנס ונסרסין
 6ך . כ)י)ס )פחוס %ן חיוכןכף

 מחאג' זטירונין ספיג)'.סמרזכי
 מסכרכ' ססט' 7'ססDDDD 0רעי
 יומ6 סי גמרתם 6ג"ס וכמי'ע"ס
 לס"ס סי כייפי מכ"י 0כי6וככר

 כן. ססונלין 7עח סלמסמסטיעור
 נרכס כין כ"כ למפסיק 6יןלס6

 )ששעור sttol . ע"סלטייס
 ט)" רביכתך יטירוכין ftw)0כי6
 151 . נהסעוס רכיך ממכרךודגמי
 מ4' 60 סרי 67מ"כ שטיכספרג'

 . 51"ע מקנס hm' סכיושיעכז
 לסידן לו מר" י4כי6 רהיטוסגם
 . )ימ6 כמריכי הנס מטק6.6יפ"
 ך6"5 ןמסמע רכיט מ"קגס

 . כיוס"כ DSY )סלעיותסיו%ס
 מססוכפ גן רסוכימ ק5ח7מסעע
 6יס6 סם כמרדכי מגס .ל"

 61"כ . 51"ג כסרח י"ג ט)זגס6)
 6ין סי1)דמ סתססס מנדר6פי'סי'
 51"ע מק"ט סקג"ר סי'כמג"6 וע" . וממיל ח"כ עג מ,ס)סוכימ

 :כגת
 61מ"כ תמעס מסתקצז

 . חק"ס וסייגועקידס
 מ ס" מ"6 יעקכ מנוסכפסז'
 וס סימן ~otmnh וגחעגסכ
 *ן י%ס סף %7כס

 מויו ם*ט דתויר olwnחברמן
 מדיר סף וחעעס ייססויר
 )נכי ךמעס 6מרי' ךowra6"5 וסלי ושמסגי . ע"ס ט' סגסככ)
 וס"ה . ע"ס ומיק 70יר ספסם
 7מ)ס סק )ק"ס )בנימעס
 )וער 0") יוסר . ססגס נכ)מ5ה
 PDDS'(l כעע ג'מ6 7)6כדי

 תרוכס כרם ע"6 דג"1כסרוס
."-)..... 

-.-... 
 -ן --.

- 
 דיומ6 7מי631 ומסוס ומןולמ"כ ומכאן.

 ממ6 וסיג . דומן מסוירט7יף
 דיוקך מיועל וסול07ק"ס

 מזי
 4מר ~4ן . ומיקס ממזיר

 נמעיל סס מט% כסרי . 7עמ6 מיוכ6 לט'כ געי ושמגסומירס
 סמן qh סעכלס מקכח )חס"פ שנדיהן שמס וסתי ספ:"ם)חס
 סלמס סדי ומיוקח סיוס טכס פמנ )6 ז D~aמדיוקו
 שכס משס"ס זמעינ וע' כחך ור"כפ6 כד"ר 0סוס'מכמו"כ
 )"ע ס" מק"מ כדמ"ק פמס . סענרס ממנח ססס לע"פסיום
 . ע"נ[ מוס %מוס מון נטטס סיוס שנפ מינקי IDr צם67'כ
 ש יוס חמין . 0ו)ס גגי ןיומ6 גאכ6 0ק"ט )סיכ ת6יוס"ג
 %יש ק%מ ד0א ממוס רק כיוס ס) לטיבט 40י 6יט)מעס
YhCDגורר ע)6סרם, מפת 6יך )%"ס נין סמא )מ"ט גץ 5"ע 6ך . וק"מ D~a3 0ק"ס למקדש כס"ס מטר צדק מס שמס 
 טרי ס6חרוג0 סמ5חש יתעלס 7)6 סיכ6 ש6 לנט 06שיס דוס נסקס 67יס6 פסקנט0 טגףמ רכ) י") 61ו)י .)מירס
 D'pn מלוח 7מ0ע)ס ,sff נט"ר %) סל6סחס מ5ו00קרמפ
 סקס מודיעין כש"ג מסלמו כגריס )0 פקדמס %0)סטדי
 וט, עוסרו0 כך וקמר , שכר"מ זכר ס' 66ס כמך :51"ע

5"%

 לטול יכולת דאשה היראים ספר בעל כתבתקצר
 1 יחנן כר' דהלכתא צר צפרה ותקחכדכתיב

 יצחק רבינו השיב וכן נאת שרירינו רב כתבתמצה
 באב בט' שלו שמיני שהל קטן יהורהבר'

 ותניא קינות דאמרינן משום המנחה עד אותו מליןאין
 שסרו כי כדכתיב טילה ברית זו אמרתך על אנכישש

 1 כרית כאן אף ברית להלן מה . ינצורו ובריתךאכרתך

 כיוו לסיסרר אתי דלא לתינוק אותו שיתןי ר"ת פסק הצום ביום המילה יום אירע אםתקט
 יתן רלא השיב .יהודה בר' וריי , השנה כ5 קבועשאינו
 דאמר ראע"ג לאורחא עד נשתי" או דינוקאאימי' לישת" או אלא למיסרך אתי דילמא לתינוקהכוס
 דכף שפיר אחר ליה טעים. כי שימעום צרירהסנרר
 לא תענית דבשום סשטע . יהורח בר' ר"י השיבכך
 טיוה'כ בר הטילה ביום בתעניתא למיתכ היולדתבעי

 : טדאורייתאשהוא
 רבותיו בשם מוורםשש אליעזר רבינו כתבתמצז

 שימולו השנה בראש נער לסול דיש דהיכא1
 שיתקעו קודם וההפטרה התורה קריאת אחראווע
 שופר לתקיעת תכיפה מילה ברית שיהא כדיבשופר
 וראי' יצחק ועקידת אנרהם ברית הקב"ה לנושיזכור

 הברית את אלהינו ה' לנו וזכר היום בתפלתטדאמרינן
 אבינו לאברהם נשבעת אשר השבועה ואת החסדואת
 ואל"כ תהילה ברית דהיינו וכו' ותראה הטוריהבהר
 ובחתימת איל תסורו שנשחט שופר תקיעת דהיינועקידה
 . הכרית זוכר בא"י תזכור לזרעו יצחק ועקידתהברכה
 יוודה בר' ר" השיב ניוה"כ הטילה יום שאלוהיכא
 חל ואם טוסף שיתחילו קודם התורה קריאת לאחרשמלין
 אחר לסול בוורםשא טהנים גאב בתשעה המילהיום

 בשמחה קבלות ומילה אכילות חל עדיין רקודםחצות
 : אטרתך על אנכי ששדכתיב

 א"צ בנרול אכל בקפן כ"מ מל יא כאילוי 8רע ולא טל דאמרינן הא ממיץ הר"א כתבתמצוץ
 פרע ולא דמל שלום בר דקםיעא ~nwyלפרוע
 באברהם התם דאמר רבה בבראשית הא הדברוטעם
 אלא צריך היה שלא לפי ערלתו בשר את נאמרלא

 ישמעאל אבל תשמיש עיי נתמעך שכבר בשרחיתוך
 אותו לחתוך הוזקק תשמיש ע"י נתמעך ולא ילדשההד
 ערלהו בשר את נאסר לכך המילה את ולפרועבשר
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 מדסרפ סלסרמכ"6
~DDPS 

 נסר 06 מדכסיכ כה)פ"
~S9D 

 גן סיסיי עז 6'י !גגי 6מד
 עיס בטוס ס65 ד6ףוא'
 סק' סם יששמ וניסן .הנספק גפתני לנוסס קחס%פי
 656 נימיר י65 סטיע מלכמס
 tflD ש) נוטףsah 6( 3)ע5ש

 . טקס !נ"נ דעו ט)סעלר7ש
 וכחמס 01ש5ק 5י04 717*ועג
 4מ סוט ונ"נ יש ט) י"מ))6
 ש)0 5% ד%רסס ד?4נ))
 )שגס %רסס רג5סתס וניניטו
 וארסס ממ' מקס 0עיגורע

 6ף נסס פריטם גס יןיסוספיל
 706 סי' כלעו ע"נ ג5טווס0)6
 ע) גס מקא 7ס6נ סוח?סקכ03
 ז'וי' מ4ס וסם נט ש03סויטת
 מס"ס כוסם מס ונים"ם י7ס6נ
'ptwדגם מיררו פרע 61נוסס 
 כייו6"מ ר% סריעס יריךג17)

 ומהמט ט' סרט 1)6 ע)וכסיע
 נר ומר4מע6 ס61 רס33"ע ג17)נס
 ריפוטי ר5יו 5ין  ר9 וט-וס4ס
 לעדון רנסל קמנה פרימטדטניר
 6ף )יכפו 51') . פ"םבגריל
 כ)6 גס סטטרק מהגרס37נךג
 ד5רז ב"פ סלרי עכ"זסיפרמ
 ספריעס כעור קרע w'h)טסות
  מטפס סוס יימיר )6ד6)"כ
 תמעכו ותגס . נד%כפריטת
 סוויפ 1bDnol שעמסממו30
D9~?דורש 6% ספליעס של 
 ספטרמ לנצלי סש'ז עי)ממס
 D~hs51 6ף sffwt .לסג"מ
 דה"יי")

  מידפקי כגד% %7")
 ספריעס טור גדמף משסי *מנ0 סערי כרסק 6! 0סמיסעיי
 דס%'ע סקנס נשסה 4יס 6ך . יטוכס כך וגט%)מסס
 גס ח סרייך עד ספריעס נשר ריע 6יצ nWDSדוקט
 סשס4ס רוב מסגסג )סנוט hk ל5ה 1דלר .כגךו)
 לון ומקמע6 ניס"ס כ' שן . ספויערי עולכשלטין
 ךס"5 למלי כיק קט1ס"כ )%0 מזמן ססi'hs mvw 61ר6י'

 פריטס לשמהז  ממסר  פטפ ס"3 6% עכרוהמיטנו
 ני5 טס נע"ו hwj~nw ש"ט לנמו עשן  דיותן וינשל .פ"ס
 סקולם ךמייי יתש.  נספמ wsw  טגי* ים %1ר רניזנכן
 06ת נסעס רק ~1DS נ4ס ד)6 נכס וקח מ7רגוצ )שטורמו
 ולמ"מ . טיס ג17)ס יוצר )עררגס 'צם hst מסעו,ס 1'65מלמדל
 גל 401 ס5ש ס!רע סי סעס דכשד ,ס ע) גס דככס י")כבס"ס

 גל6ס שסקרת . גח)ס יושו 5מ7וגס ets יש סhtal 4'%י
 : עג) ס)6 גם* ומט % גי גש6%0
 ס4 וינמו0 ס"ס מלס . סגשס שנוי טנ הש5תהל%

 נכ) נב) כס 6חר עלוק ע1% מ06ר 0עס7'

 יע4 נ)6 תייר הגומע .יוס
 6)6 מ60נ4ן סיו fh כסנס הדסי סכו הכירטו הדסיוסכ4
 ר!% נתך 3ff3 ך6ו)י' ידעיכ)6
 כנס טסגין 61ע  Srb'], 63 6"יונם
 . ס"0 טע"ן סי מט"ו ש'6"י
 נ)6 כגסוס ניכמס ל"ו סי'טס
 ינסס ג"כ.שסי' ומ,ס מוסמ!5'*ן 6" דנם עמוס" יגס ונ5406ס
 כמט% *סם ומלעלן ססע'%ינ . כעלס פס ומשתימססי40ן
 61"כ . ס"נ ~(uff ס"נ6ס"ע
 כלאקר Oo 0יע6 סדין8מיט6
 . )6 עקסס כסריגם 3%ועמי : כמ% מגוסס ירי)65ח

 3פרחרור שן 651כם)6
 לת"כ סי' כיו"ר רמ"6 ע4מוזרי
 דסכרטק לבערת דכס6מוסיד
 כפ% כון  נגאלנו שגםסיס

~'DtD
 ג% קיום חג4 ס"3 1)6

 כש מאס סיס ג6מג0ד60ס
 מוס 4 ונזמן ונסס פעטיסכסולר
 ע0ש' ע6ץ rfft וגרסםס4רס
 סימן נמסרי"1 6101 יו%ר'
 ד6ס כ0כ n'po  ים ונט"ךכ"ס
 עלקס סיתם )פרחוור שןסי'
 דכמקסט ועסמס . D"D)י3ר
 יךךס סככס 13מר סרוס גנו6"י
 7י"3 )פרחךור שן ר6שי5י06
 . סיטם גרירות 63 לערס%נ
 ק"גסני6 ס)'עעסכו' נ6"6ן

 נגענס ועטמסמ % ץמטעם
 סי%  ר6ס  מעויפממוסרגקס
 עonw 6 ליקרר בסעףסמונן

 ממ6 10לף) מקלס סיקס 61ש' י 101 כו' 4)ד ענחסש0ס
OnDnDשן פע6 ס,-נימס 1)6 )עע)ס כמגט כלסר כוץ 
 דגודט דר.ימ'sfft 6 1ל1)י . ע"ס ש' גימגם5פרוווול

~CD ממרמסס יוךע 6% פעורם ככס% כנמנם סמונךדפרגיקס 
 עסשס פן קמם, כז דסלגסס 6פסר . ט' סעי נלעסנכטגס
 ;פגסשך מס0י4 ולך . יו' ישפי פשג0 סין נרכסננט:ס
 ומנס 7סלגטס 1butk~ fh1 נשק %) ס3) )י7ס מכני ס')6%
 גידש )עמס 1)16 כען 4 . נמואס גס טקס סמט'611

 63 פנקס )"ס גמעסס 5he1 1עוכד6 נעמיס נס7ז6מג0
p'p)51"ט סומלו : 

 סטור עמ"ס רס"מ סין כיול"ד כמי . ט, ע16רס לתרא
 נסיפסון יחטב מט% ל כר סנ6 סריס ג6תנסס
  tfftt סנש כגכר0 0נד5ס כ' דנטור ג") וטוגש .סריק6גכר

 ניכרת רהב עחרי גש דנתן ופ'6 . ט' סקס נלא וכ"ככ'
 עטרס ט3 גונסס 4 ו6ק סי' רכיפ )ינרי 4ין 31וס . ונמליסניך

 : 3שד  כיבלם )4 כגי מרציך קג60רולן

 ניתנת לא מילה דפריעת שפירש ח-נ לבעל קשהומכאן
 נר שלום בר קטיעא  תחשיב לפ*' לן וקשיאלאברהם
 . ויסמל שימול עד נר אים פכל ולא טל קירזל האבנוויי
 היא באחרונה דטכילה קודם דסבל לטיבר'וליכא
 מברך כשהשהל הרב כ"כ וכתב תחולץ בפרקכדסוכח
 דבף ערות בך יראת ולא דכתיב התינוק ערותטכסה
 ם' בן עד מתיר פרץ הר' סיחו יחשל רבינו סוברוכן
 כשהוא אך ביאת ביאתו דאז דטעטא ונ"לשנים
 דאע"נ ימים וף בבן אפ4 לחוש יש טצואהמטונף

 : ~כסורם טוב טקום סכל רנן כזית אוכלדאינו

 טצאנו בי בחול הערלה לתשליך היא סיבמקולבם
 א"י בס בכל בני ובק %'י בני בין חלוקהי
rkפוהלין נבל במ נמש 1ארחצך דכתיב במים 
 טוב והחול . ונף ברקתך בדם את נם דכתיבבעפר
 עופות נבי כראטרינן ועפר סים בו יש כי שניהםלרברי

 , הרקק טןשנבראו
 ובפ' דופן יוצא פ' דאטר רהא יואל רבינו השיבתר

 וצץ ראשו ויצא צועק דהולד דהיכאתערל

לפרחדח-

 אנל . במקשה הים ימים ח' לו סונין רמשם
 ? לא טקשהכשאים

 להמיף א"צ דמנייר עינ סריס הנאונים כתםתרא
 עטרת של מכהה לו ואין הואיל ברית דםסמנו

 ; כטבילה כאשה השכינת כנפי תחת נכנסאלא

 תשלםתם
 a~pבורא לאלשבח

 מאה ושש אחת במספר הפסקיםתכו
 מייקאנם' מנחם רגש הצשה

 רעות אל בשרשר
 כוננתי עליהם וביאתיחדושי

- - 4 א * % 4

תסוגה
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