
בראשית
 6. ר%עס. 3פרפס סערות 4נ ט5 5נ ובסיס ל6ה השרץ. ושת השטים שת מקהים ישברשוית

 נכומר חר6ס כספר מוכרח 610 ע6ן מחוך סח4 ר6סעש כ5 ס65 נ. נר6מעס. תמר %מהם
 סיחרו וסקרן נץ סימלץ סיגה ד. 56סש. סם רק נר6סיח מטסם נכ5 יחכיר hS מדוע נ.סחפתה.
 רק"ם שי 6חר ומח"כ לנסין כיוס ססמי' סננר6 %)זרו ס. נסג%. 6רן קר6 34סס עץנקמן
 5ספמ5 לרך ו. סיס. 65 סחקתס 6ור הסי כמ"מ מחוק פbS1 5 נף6ס SD רוורס שי חתים סם3וס
 עסלס פמסנו h"D) ינ יף מנינם נמס' S~nS מ4ו כי געדריס ססס Pb1 ומסך עסו מסומטוח
 ניאר 5סנץ לרעי וס והסי לבר6ום מלוס 6"ל ODt~nn הבקך ומסו ~pDb ביום כשברזךרברבם
 מ5סש. רום מסו נסנין מ. נרי8ס. 5סון נרפס וכן וכו' נחסו מכר 85 וגדום ו. שר. כשןסיח'
 ויטס. ושנס ימי. ומטס וערק. ~OD ג6)זר רתום י. מיס. % כגקכר 65 מוץ ממש פמ דשוט.
 יג. 6סי. יוס  ר6סק ביום לעתר מדוו %'ב. ימר. סהווסי יסמינך ססס"ר  אסי ה3ד5 מסו"8.
 נער 16)זרו ט"ו . כן הסי )זסו . י"ר . ה3ד5 הטס מסו יכו 4תי PDS סכש)שו מנהק הסימ10
 . י"ס . ~ph, זחו% 6מל ולמ"כ כן הסי ס6מ' מסו י"מ. . טסנ דם8 סקרן כא' מסויג %מקו'. 5סץ גוסו f'D. ר6סץ. מוס סמי' היכיל כנר ס65 סריס. תרקיע שסי הקרךס"מ

 65 ברקיע %סי-ס %16 ועין נכמהמ' כ"6. וכו'. ומוסיי 16רע' מסו כ. ססלה'. נרקדוקמרו הסני
 tbesססש

 נעס סננר6ו סמ6ייח וגוסו נלסון ניומ גנרל ס6י ש6 כ"ג. וכה. %מוטי
 6מל והע"כ סנד%יס סנז6ורוח סגי 61הזרו  נכשנש. נרי6ס סוכיר 65 רתום כ5גרניכה.
 נפם גער 65 וננסמס מש גפם סרן און וס גוס כץ. סקלן. ס)זלער ו6ח סני% hno"לעס

 ffoSb שחס ויננך יס תם כ"ס .  סרט 6סל סר)זסמ ממיס שם כ5 6ת ש מר. * ליס .נסמם
 סרו 6תר תדופ כ,. ללוזר. תסו  ההנו. פוו45יר

 25י
 וכו' סערך e51h סיתר כ"מ.  ליי.

 שו' נמחי ס"ס 56סיס התוזר 5מץ. 6ןס. גטסס  וסין כ"פ.  וכי. יפפ 6תר ה4מקכ גןהשיי
 סת6מר. ניס בנר6  נרקיס "קם מיחס סהס דוס ק וימי וסייס מאיזרוח )זעסרס 6'וסוף
 סטנ. 6לל  כתו ירק 6לל ירפ לעתר % הריפ 4ב. ירק. ובי D~r והךפ p3D 3DD סקנדל64.
 ביס.  כתו tunm. ב'  סחי נ' ברששות . מקומו SD 6' כ5 חירספ 5סכפ ננאיו שמעץ1ח8%1
 מסיס סברויס פח סל תורס וסנ' נבהן פ4י פסולוחסה

  סחוסי בת*
 מלנהי  תליתן

 ודפ
 wSnn בה%סעז  לתו רבתן לסיות לתספנל ב6 סלילו גס  ר6סי. hS1 ה6סעז תמחר סב6תס

 סנרההס נחח5ח 5ט6 סססכרמי חסכון חחטגן.  D~b oh 1"ל. רם"י ברברי סתר6ס מדעעקש
 )ופ5 קרסון )ז6ם כי סהמ. 5ר6סון. ראסיות. רסון נין ססנו5 כי ר6סוגס. ntoh" 6%מקמר
 5נ' ר6סק מא נ' ג'. נ' 6' ר"מ 15. סקנס וקחו גדולן טדיץ כי עהיר 6נ5 4. ססמ ווידעננסיים
 )ז5ח יודכן OD 85 כי יסויק" ממקח ר6סיח כזוו דנוק מ6מכ חם% 5ק . 4 קתס טת"ינר ייאר 65 6סר ססמ5טי כלסיח ט5 5סורמ סתם "ntDh וויכח %: נערך 65 6פם אג'בערך
 סממך נמרך כי יסויקיס. )ו)%כח q~bn Sh סו6 5כן ססמ5נה ואסאם ט5 סנש5 5ני.ר6סאש
 05*6 ,יחו 56 יזליף נאי סגמל6יס 5כל סקנס סנטרם מספט 15 כי 5נד מלסיוםהשח מבכרמי 6נל  המלפרה מעתר 5נימ יחק 65 סנרי6ס טלס נחס5מ 8סס 15 ר6סימ סלעממוקבע
 קדמו ססמיס 1"5 לרשי ססכלימ הזם ס56ס. קדמומ' מונוהס 3' פסיו שקמלי כשהמיממשם

מפץ
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 ו ה י לאבראשית ת ר דא
 ונפלסי כל סבינו ברא : סנ6יס נססיקיס חר6ס סחירתי . oe1 מ6ס גנרלי" סססמיסמפמ
 וכן סגועיס. סחנעיס וכלסיס ויכרע יעתרו תם 36ל לזמין ים ממורס דבר m~ne SDסרח.
 ס6דתס. פרי בורק הגהגין ברכת 3כל קד)זו)ימ סחקגו תה וכן נשחו. ס6דס 6ח שלסיסמברק
 ע5ס והוך 6לה סלם sh )מלקו סגת65יס חיקר כי וכרקס חטן. סידוט כללס וגם6רס סטן. פלינורק
 נכ)זוח Ins'co חיקר עגם. סי6 הטן גי. חחTD 65 כלי ן"וז . דבוק ס6י)ו ניקרס . דנוקתקרס
 סתקרס ו;ס . במטוחיו חרוכעוח 6י קטלירוח לכי"ח 06 יטוו ססועל ימפק 6סר לכל תקרס40
 כזוו . דבוק 60')1 תקרס הי6 סדרתי וחופן חקוגו 6סס . חווט יתפרד TD~" 6% 6ן דסקמא

 נסתוח. נקנו ס)תג6יח חגתי וסלמס 1%6. 1)טסל קליו )גתד 36ל נוונו. וסך סססרמסימת
 סגנר6יס בכם 6ין 6סר . סע5ס מירוס טל להורות 0ו)מ נרי6ס מלח . עסיס . י5ירס .נרי6ס
 לירח על )וסל 'פירס תתכיוח. )ז')י וכל ה5ווזמ 16 הןווזס כזזו למדמו. תבוג'ס מכריס כעסאפי'
 61ג5 דבוק. ס6י:1 וה61 טםיחו. ח'קון טל יתכן טסים מדבוק. ס)זקרס וסו6 נכוווח.סד3ר
 ס6דס 6ח 6להיס ס' וייזר בלעזו. ההדס 6ח מלסיס וינר6 6ל0. סלם נאכזר ס6דס3לי6)(
 'גירס . ot.-Sb %ס )הוזחו לטורח בריאה %3ח')ו. 6דס )עמס מלסיס והלוזר . ס6ן)זס זזןעפל
 ס' ויעם כוזו . נרי6וח'1 בסחירת Sh'1 ס)טסל חיקנו מוסן טל ועסיס . סנריו וחומר מורפל

o'~Sh1 לורדסnchl1 נבמיגח סם כי החניגל 6ח וכלסיס ויברא )6חר לכן ולביסס. טיר כחגות 
 וכן ס'. פיטל ט5ס סהו6 בטכיר למדנו ה)נר6י' כל ככמ 6יט כי סרי נור' חיקנו וקספל.
6מר

 יו~
 תסס דוי דכר בבמיכח . יבמט וסיקרה ססט5ם )זפמ ~ols טיסס מסך ונורק 6יר

 תסס 1Pb. ירטט ול6 . .מ קר סיפח חכו)וח נ' לו )ת65 6סר סחי נמוצר סר6יגו כנוויקום
 רק חורגו. השך הקרירות rb החים יחסמרו כאסר )סכילס 6פס תקרס. רוסס ולוקסט5ס

 חכוגוח נסני וחסכע. תנין וזרה וכן סקרירוח 1ל6 לו ט5ס סהלמוח גדט )ז;ס . קיים לנדוסלמון(
 ירוט וין ומיסך 6ור וסם מתעדים6ש.

~rth 
 נסחו מסוום מסך כאסר 6פס הטגס. )ץהס

 7160יכודר
~hei)1 

 'ניט 7160. חנוק והמלו)וח הניח כסיסיגר סיוט נעלס וכן קייס. סממך
 6פס הנרסס. ט5ס סי6 כ' חסכע 16 הנטתו. "ומן גידט י6 מניח סגות נכל ויחססטמסך
 קהס (rb 1hc וזקכ'ל1 'עדר וכאסר )ןנטח. סעו ;'ין סקרג' חקוס טד סמומך 6ח רומססקור
 ס6ץ עגם מוזיר סהו6 כעבור מוסך כירא נרמס )")ור סמומך מירום טל לכן מחכו)חו.על
 כפי סממך לדמות לי. סס ננול כי י5ירה. חלת חוגמ הקור ;כוח ועל חיקרו. ל7ע מסכלכמ
 יעבור. hS 6סר בנבעו הי6 לירחו כן נכוזוח. הו6 סכלי יורח כחו )וגס. וספקת תמסלחוכמ

 טגס סו6 נר6 ו%לה"ס. הנמין 6ב6 תירי סל ה;הנ למון תה וחלוקו. העעס חיקין 610 ס"סוגטקס
 והרנס TDO פרי כורך ה6דוו' סרי נורק ס)סגין ברכח כל כמו תיס ים יתפישמדבר

 כיוגבי
. 

 חיקק סי6 וטסים ותדחי כגודל י6יכיחי וכלזוחי 63דס ה36רי' כסו הסוך סדבר מור סו6אייס
 טסם כו' ממיל 6ח לי עמס כו' כחגות כו' ויטם כתו לנוסי סמון נד3ריס ו6ף 3סליוווחוסדבר
 ודובש וחלוקו. הט1לס כל הוזגהיג כמ טל תורה הו6 אלהים ס)נמר. טכ"ל וכיוגה סכ3וד כל6ח
 . סניסס דבר יבוך סמלם" טד כרזו . ווזסג'מ וננהיג כל Sb~ln Sh סו6 הרה וסס )וטסיהס. כ565
 כל 6ל )זססיט סי6 בחסעו כיכנ סכל וזפ)י 6להיס קלסי ססס ;ס %6 חורגך לכן ס)ל6כ"וכן

.OSID~רז"ל ת"ס otocn) ססספעיח 6פס יוסב. 6' כ!ככ חמת כעו היסוכ סכל 6'( מד 
 וכן במס. ס"ך נגורס. סנ'. עימר. הג' מייס. ממפיט ה6' הכיכניס. נססח)וחמחמלפיו(.

 סו" 1הם"י . הכיכביס כתספר ססמסטוח ומיעיר .כעס
 כוכנ לכל התספיט ה61 . ב6מדוח 6מד

 לכעס לכיכביס. )זססר תתה 1;"ס-סוץסירר o~olb. 6לס' )קר6 לכן קבלתו סכסר כפיוכוכב
 )זטסס כסנטח oh כי 1% יניט ל6 המנחו ב"ס סם"' כי . יכו' כמ ורב 6דתעו נדע . יקרץסתו)(
 כוגגת 6סר וכוכניס 'רם 4גכטיחיך מטפס סחיך 6ר6ס כ' ד'( מ' וחה6ס כבי"ס וסוערןדיו
 6' לכל סוזספיט כמ רב )זס )מכיל 16 וכוכב. כוכב כל וה)הנח כמ להמינ נוכל וכשסרוכו'.
 6מר* נסס 'קר6 6' לכל סי' 'קר6 סיפוח לכמס לכוכב" )זססר מונס ד'( קת"ו )חסליס ח"םוא'

כסי
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ב הו י לשמששה ת ר דא
 %אהתם. כמס גפי ס6לן. 5מעח ח סת קר6 ס6וס כי% סספ5 ס נעי ספעחס ססחטחכט
 5צ נקל6 וכמ )ויוותך כמ כוכנ 5כ5 סטחן כמ 371 6דתיגו גד% י6ס ג6 סנט ע"ס דיאתו
 פ הפ4 גן פרנףיח. ססנמס מ6חי תוסנמי ססיו 5פי העהב יגמק 6נרסס 136חיג61ג, " יסרע %סי קפ . % % ע ותסכץט סכ5 סוכ5 סהמ כי רניס נ5סון 56סיס )קל56כן

 ס6לן ע ס' כמנ 6מרו 6ב5 סעעס בנור6 )ות.יס ססיו 5פי ס56סיס סו6 ס' וי6וזרוסמסס
 ס)וסשסח דטחס מ5 סכלילוס )ופגי טיסס ט5 ש4 סטנע סעף יכשר6ו סו"15ח ניונטשו
 %סי9 ס' 16)1הס ס6גמט תס . טכדו נקל וסיתט . נפרטוח ס)זסנימ ס56סיס 610 סס'וסתו
 נה כמאס סגה' מ5ך גקל6 51ק נטונח' ס65 נט"כ תם5' בכ5 ית5ליח1 כ)ז'ים סעע' וז5ךסו6 ס5יש" כ5 וט5 סיבס. 51 פרנהח היטס 56סיס וירע כווו נפרטוח. )וסגימ ע5ינו סטו5ס.ת5ך
 5 )ף נרלשאח מטסס 3כ5 כ"כ 56קיס . 6' קכ"ג דף מ"ג 53קיטין ח"5 . סגחס )עך יר6ך65

 נשס סהס 3סס סו6 ומיוחי 56קיס נסס גטסס ה1להוחו . ומייחו על)ווחי דבריס 3' 13 יםמעס'
 SD ת65 סס סזכיל ח"ס סנריוח. כ5 סנכ45 6מר נ6מד 656 סוכן ססס 61ין כו5ס 6חסוומי'
 משתר יט וס6ל עד מיסוח פטיח טסס ועדיץ מ65 ססטעס ונחערח ננ"5 ת65 ר"5 מ5'טו5ס
 מ6ס וסס נריכס 5סת ססי6 כתנו נרכס ח"5. כמנ נ' קג"6 ונדף ס,סנ. S"JD 56סיסס'

 מ610 מל6 יס סו6 יי:יס 56סיאס 6וחיוח וסס סיס  Sh ססולכיס ס)מליס  וסס o~7hכמגץ
 נ)ומסנס ע5ס נחמ5ס פל sffr ורס"י טכ"5. ס)ז65 6ח )זמויק סס)ע6 סק3"ס ס)זדחמ6ס
 רק רשץ סיגה את"ס ט rh מ"1 הדס"ר. טו,ס סחף חחק"ס סעעס ס6ץ ור6ס נווס"ד5נר6
 00.610ף3 סמטסס וס1ף וטסאנ. טס"( עע)ויס ליר ס' ובי'ס חמ5ס נ)זמסנ' ' ס)ןטסססוף

 ופחף ס)וטסס ט51ס נ6 תחק%ס סמעס ס6ין ור6ס חמ5ס. נתמסנס ט5ס ונניררי נינסוס"
 כמו סשט5. עלס ט5 5סורוח )זינמ את טוס"ו: וסו6 ינגס מסך ט51ס סרמ)ז'ס )וךחטווס
 ו6פ סמכס. וכה סמוכס מי טדט 65 סמטץ סכס ר6ונן ג6)ול סי oh ס)וטון. 6ח סכסר6ונן
 ופ4נ מדים bleD מ"נ י"3 מגינס נחוספח )עיין ס6חיע ווזס סתטון h1o1 ס)זונס ט5יורס

 6ח ממית טשתט 6יך % ספיקולמו רט סם)ויס חעיי:; גרטמ סש)ויס 6ח וע"ם( ייין6גמר6
 כגאמץ. כ6פר חסט5 6ך כי6לט. כ6טל סכלמי "סו5 )זיוחר 6יט 6ח מ5ח כי סניח.מו14תסן.

 נסנגחו.5ככשס מסווהף 610 וסוט5. וסס וזלס כ5 כי וס61 סטנעו. ר;"5 דרסוח 6דמ מס.ט5
 סנמה כש ס61 ן וסזרס . טגינס ס)וסך 5פי סמ5ס ב'6ור כס. סו6 )זסו,6 וספסט .ני6וריס
 מש 6ח )עמ סבג)( כי . 6מרוח נ)ו4' ןקמ וחוסף 6ח נת5ח סחר8' כ)וו 15 סתסוחףני6ורו
 סמשוף ינף ט5 ס)וורס 6ח )יח נסנגח ס"נ אשן . סגסט5 טיס ט5 ס)וורס ס6' סמס5סגי
 סנכס כפי 610 יר(א5 כ6ן. סכרסי 6ח )ו6( סססיט ני16ר1 ססקפח 51פן 6חך. 6חינתו

 סל% ר" ה"5 סתדלס דברי יונן ונ(ס. ססתיס. חי5דו)( ירסו סס)זיס עס סם)הס. 6חסוזסוו(ף
 מששר 06 6"5 תסו סכ6 דכחינ 6ח סדין ג"ז 6ים גמוס 6ח סס)זסח נסני5 ו6"5 ריט6ח

 סהש רק דנל 65 כי Suh סן 156סו)( סנזיס 16)וריס סייגי ph1. מוזיס 56סיס נר6נר6סיח
 ינגס ממס 5רנוו( ססתיס 6ח 656 5דרום ייטין 6חס ס6ין 5וזס תכס סו6 רק ו6סמכס
ntSm1- 5רבת( ס6ון ו6ח "b'b מסונחי 6ב5 )ז)הו. ליבס וס6יך מיוחל ס6יט 15 סר6ס ל'ט כימונן נשי קתט56 ר' חסעח ר6סתס נססקפס טכ"5. ונ"ט יס6ין bSnn נמס סש. %שס 
 ספממ סנגמי 5סי 6ב5 סכרמי. וס61 )ןיו)(ר 6'נו ספסט 5סי כי . 5ורום יתטין 6חס ס6יןס6)ור
 %ופ סחינס Sb סמשחף IDthn יונן ססדרם סכחנט כ)וו 5ךרוס יייעין 6חס 6ין )זגטרףססו6
 פרפס לנס )מירפ דח"5 חסכע ונ(ס . סס)ו'0 טס כחוב סס" כ)וו וכו' ינגס מ)וס5רנוח
 בנמילכצ: ח5ץ 5סיכך נלטיר DS 16'" 6ת ג6)ור ס65 מפט כו' ;כס ש'ר יטני ורבס"ג(

 תז0 ט-ש יאנ )פניגס 1)ויס מ6ס )זורג3ח )עס 6100 סכינו סדח וזסרסי קומוגיטהשמים
 SD סהלס מסס. כטר ס)ו* מ5ח 6פס קירס. סמי ח"5 נ5סת וכן סם)זיס. סמי נ)ו4(יטסו
 סקהג 40 ר6שס סמ ג)זש נגונסו 16 סדנל נסטמיוץ כי 5טווןחו. )ולמוק. ס)וקני4דנל

שץ
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ג%לי.הו ביאוותשררת

 נוניצעס ש ט6רן ו6ח ספמ. ג5% עד סש%ומ 6רנע עס סכ5% ס5 סיחס -ר- ש% % נפרטי ר6שן נססוק סמכל" סומס )וטסס מסש. "bS סקשי6 סיקר %6 נה%%ע
 נסשט וסמס נפ"פ ממס 5סניס ג"כ מ4קש ורימס גסעס מוויץ שנטס 6ר%ת סנטס כצו י-
 סמסנ מתזמס ס' ט5 וס6רן ס5 ס' רמו ומי סכ. סנ נעח סחי 5ע4קס ס"ו( 4 נמס4כמרס
 נר6סילנ נ)זט0ס ס)נר16 )ז"נ סס סה ס'נ סטמיס נו"ב ס0 6תח ססס %1י גקעע סאנסע)יס י גי' 6מח ג5 וסגס . כגים ונס"ח נר"ח 6מח פממיס ססס ים ננר6סיס : סמ3ססוק
 הו"ק. כסמס נרכח 5 ג4 סס כס6ו נמסד וסוק נסי ס0ניסיח סס% מסוהצס

 .ס-

 ג' ר6סיו(  גקר6ו רבריס ססרס מיג6: גיי ס' עד הכ%ו טד ננר%יו( שע%ץ
 ליס הע סחס ר6סיח גקר6ו וג' . וניכירש רעמס ופחי מווןר הסן %כוף ר6ס"כקר5צ
 פס כי 15 ר6סיח הר6 סנרכס( )פ' b)a~ ר6סיח גקר6 טשס ווזפס ס' יל6ת סכמ'ר6סום סמי ר6סיו( גקר6 יר,6ס דטח. ר6סיו( וכח" ר6סע( נקר6 לורס סנ(* י6סיח%יתוס
 נל%הש חנו6כע: ר6סינז ל( כ' ירמ" סג6' ר6סיכז גקר% הסר6ל סמון. )וניקקמ6קלז
 '% חה * ו6רן סמש .  סהקדס נע( הסר56 חיס סק3"ס ק)ס קניג"ם ד' ס"נ( פ" וף)ססמו
 בחלת rw~n הץ תטס. וסל  SDn'  סל י ג"כ 5תסרס ונית נ'. כך  ph1 סכוס ס סןסמס

%1ט"
 נ6ריכומ*  נמס4 וכנהן )זרס. כו' יסר56 י' מסיפ. ס5 סמו ס' 6נות  6' כר5. מטס מם5מעיס 50 נסמהק נ' 5ש5ס* סקךמו ךנף' ססס נו מרו)"ץ %ן תרס; % Shw. י' פ)ז*ס.0ן 6רpah~n % 1 מריס כ)ז"פ )זט5ס 50 סתקים ניח סי6  ר6סז ר (aD1 סל נימ 3'

 כו 6סנס. 6' סבור6. רלון ר' נטמע. נ' סני6. 5טניח טקריס ססס ט pennגס
 "ענחי "רטיחי "6מיו(י 4 פחמי ר%פסו' 50 נווצרקין סו6 ונס חהרס % הר6ס. יס1יקס
 ץ סחמי סהמ וסנ' ר6סע( שחיו' שסר6סישחמלו

 ונקה-

 נ' נר6 כיוט: ממסיס סס נקיוח ס. בל6סים פי ואעמינ ממסף ס61 56סיס נר6' בר6סיו( 50

 קמ"
 4נ: סס י"ו קמן 5%

 ש ו"ע מכמס גלזינוח %"3 ס"נ חמסש ר6סתו' ס5ם וסס סנטיס סס גר,דע סבטס56סש
 סחחש נ' סו6 וום"נ . נר6סיח 50 ס"3 5בך ר' q~Sb גי' 56סיס נר6 נר6סימ ! %רקדעמ

 *ל6סי)( נשריקע "6 "ר "ב סג"5 3' ר' 56ף טטריקע 6' ל' ב' . ינ סן צ5ין סי55כצ5)ווח
 הר6ח סרומתה( ינ-6ח סן יר6ס מיגי 3' כי "3סח "יר6 6ע(יוו( נר6סיו( ש56סיס.*בר6
 %רק חמןמ )ז6רן 6מח י"נ( ס"ס )חס5' כת"ס ס6רן הר6ח ס)דס יר6ח נקר6ץ וסןסטונפ
 ווןפמיס נחוכס סעחמן מרי ו)זסינס תקיימח רק כ4ס. מנר)ז6 54 ס6רן כי גע(ףמסמל
 טקס. סעיגס ויר6ח )ו6סנס. טוסס תמ%ע סרומ)ווח סנע יר6ש נ' שצץ תסיו'טחש
 ונסנ% ס6רן יר6ח סי6 הר6 ס)ויס יר6' סו6 ' בסת יר6 נר6סף נת5ח גרנ"ץ וסס)שינ'
 טס סטקך. נחיך פף 3מיר כווו חוך - ןנריס ד' וום)זס נ' ט'. 56סיס נר6 סגע ירשחב'
 סל  וס'נ .  ניוס כתו  ותן 5זר.  קרוב פל נסל סגונע כמו קלונ . מרנ עס פי' נמלנכ)זו

 נמס"ד סטעס 6ח 5נרו6 נ)זמסבס ט5ס סחמ5ס מורר% ב' 50 זגס ט)ץ. מ0הםגר5סיז
 5סחמע לרץ- ס" 65 6ר'" רם"י סרפויין: כץ סס" %6י 50 נ6' חורס מחן נסחוכהנסס
 עיפל סהם (ס כי נר6מיח תפסס 5ס,ניר ס65 סמדרס טתח 6ץ . 5פס ס(ס מסמדסש6
 656 וכגטן מס )זטשס 5ס(כיר סחיו' נ6 ס65 656 5מ"נ (כרע סמ%ח י% יסר% 6תוליכצד
 ח"5 כחב נ' קר6 מ"ג 43קיט4 וק"5. גהס גמ5ח 5סס 5חח 5טתו סני מטסץ כממסום

 סן וססך 3סו ס5 סמ5' וסיף סנס 6מה-1 ר"5 חסו סקמס וס6רו . כיתנ כושיסנר6סע(
 53צי גסרס וסו6 חאח וסו' 6הל סווה ויר"6 מו"נ ל%ר ףסי 6יר שי . מב"ו יסי סה1"ח ד5צר שי 56סי' ה6מ' 5סו ס)וקיפי' ק5יסו' נ' סן חסו. וטמ5ק ShDY9Dn ססו ש סיומי קהסנ'

 כ%5 פ5 5סווי סססוק נחמ4 קמוון נ6 וס6רן סמ6ם נארט כנר סוף' פמ ט5מרמפ' %סי יומ מריו' פמ ט5 ומסך  ונסו ססו  סעזס וס6ון ירק: טגע סר6י ווןסססקןמע
 ל . חסו 6' . 46 סהורי' פמסס מהסה סנר"' נעח 3י6ור סיח' מ5מ . סיחס . הסודוח סספ'0ם4

בסו
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 ו ה י לאושאעות ת ר דא
 מסך י51' ס)ומט כוט סטור כ5 ס)וקיף ירוק קו 610 חסו ת"- ס'. חח. ל מסך. ל103.

~lDS
 תומט. סי651 ממסך סו6 לגו וסנגלס "מסיגו. נ6ן' כמ ס6ין גט4 טנ)ץ1 חסו ניקורו

 סרס ס6ל1 ס6נגיס כי . לעמס מיס י1נ6 סווסס נתסוס ווסוקטוח ס)זס%)זוח 6נמס 6ל1 .בסו
 ומסך סוופולחוח. 6נגיס סל סלמלומיח רק סו6 ל)1 גר6ס 6מר וממיס מ'. כל pDnגעלנול
 סקסס קליסחו 610 נסו. ס50וגס. סירוקם קליפתו 610 חסו ס6גח. דחיון תסוס. סגיע5
 מש6 סו6 ותסוס . ס16כל סווקסח סדקם קליפס הו6 ומסך . תסולתיח 6נגיס כמו"סכקנן

 סם טל סכל ומסך הסו תסו לקרוני סל6 כרי תססיק 3טטס סו6 ונסו חסו ורכןד6גיו6.
 סיסיי ;)זן לו 6ין והמותל סנורס. 610 גסו הסי.י. מוזיר סו6 חתו כחב וע וסר)וב"ןחסוס
 ך3ריו %סי גחלכדו. ול6 גפרך'ס סיו סנרי6ס נעת 6סם המווזר בלחי ס5ורס וכן גורס.נ65
 נרי)וסך qh קיים nbc)c יתכן 6נ5 ס,מן. נסמשך 6% סנרי6ס בטח מס" מס סכחוכסימר
 ורום : וסבן למעלס מרסס פסט'וח ת)ץ165 גם6רו ססוטיס o*plnn )וורכנ כל כ' הע1)זג'ט.
 גקרביס תסס לט 'ג'ע ושסר סרקיט וזן למעלס סגתנ6'ס כל כי וסנוט ססכח56סיס.
 oteSh קרון וכן ר15)ו. מקנ'ל דבר 56 סומם נלח' דגרו. טסו מסם תפג' otoSh ל)%חונסמכים
 סגולך ואדוני וכן 6לסיס. רשו טו0יס אוחס וס)זקייתיס קלסים דטח ססי6 לסי ד'()ם"6
 ))ונכיס 6לסיס 6'ס סחטי 56 וכן '"ד( )סס שלסיס )זל6ך כמכריח '"ט( )מ"ב שלסיסנתל6ך

 סמ טל )ורמפח לתעלס. מסוכן שלסיס )ורומ )זס. מלק ססו6 ני16ר1 תנוטל. שליס מלקיסמיל סגם),ח רז"ל אזורו חס tSD(1 6סר ווסרקיט לחעלס משיכן סרומ סו6 . שלסיס רימ וכן %6יסיא n1CDS ובגלוחו רעעגיו ס)וימד cth על תוגמ סו6 ל'ג( )סס ס6לסיס cth 6ל ואתר ל'נ(6'
.otnoרומ סבין בי16ר1 כונט גודע וחנו ת"ל דרסו )ורמסח 6נל סטליומס גויס סגי ען o'oSh 
 )ורקיט כקלח וס6רז . )ונט 61יט גוגט 610 6לסיס סלומ ולכן לום טור תסריק ע14ג'ללויס
 וסקרן ססיפר 6ל6 קודם ננר6ח סס)ויס מלילם ל6 סתיס פט טל )ורמסח 1)ו"ס חסוס.טד

 651 מסוס טסנ 6ח ו6כלח לך ח5)וימ דרדר קון חייגו וכן 6לו כן גנר16 נסחחסמיחס
 ב)%ח )כללח סוויס כריווח וכן הלדר TtP סל בריימס וגכ%ח ססדס JCD %6 %תם'מכר
 סגי גיוס סגנר6 סתיס סו6 )טסו סתיס ס' נדבר )ז"ם וכן וכו' חסו סיחס וסקרן סלסעזס
 Sb מכלל רון 0'165 )כר16 6% גטנו )6' לכן וכו' סיחס וס6רז סגי במסוק DID" 6ם"כס)כ%
 סלכן נסתים נכמ סי' וכן "ונניס "ורומ ומסך "ונסו "חסו רנריס ס' סן ומפרט 3פוטלמפרט
 ,ס כדוריס 653ס כגלדי וסן וס"ג ס"מ בסוד בס"י סמס3 ס' )גד ס' ומן סקרן סס)ויסג'אול
 מסך וממ"כ כסו f'nhl סע%ס. כל 6ח ם)וקיף כיר"ם ממנוגס קליסס סו6 חסו. ;ס.ע"נ
 ורומ רומ Qenn לקיטס וכן סחסוס סה"נ סקרן עתודי וסט וס בפסוק סכרו סל6 ססועי
 מלסיס רומ )קר6 וסוף רומ סריס מן .תעלס C~D ח"נ( )'"נ במניגס כם6ח"5סטררי
 מלסל נקראו ססחי' 635 וכל מרקיע מן למעל' ooe סדנר" כל וכן סטנע נגד לר15טספוטלמ

 כר"ם רוס"ק ססו6 סרומ )"ס גחנב6ו וסגכי6י' 6לסי' ג"כ )קראו הט4וגי סיס תן t5De%ן
 6מר רומ ים רומ תאוחו %חטט ל'נ( י"מ )ח"6 י60ך ס' ורומ וכן . וכלסיס 6יס גקר16נס"י
 : יוזק מנסס ומורי' סרומ מכיב 6תל סחמחון רומ ועל )וגט ודייגו טגע מרמסת S"nhסלכן
 וסרתנ"ס סקנ"ס סל לבורו תאור )3ר6ו מסיכן כתים S"nh 3פר"6 6ור ימי 6לק"ויאתר
 רז"ל סלונך יחכן 36ל תדרם)1. למכנו 6ים . ספסט)יס כל ולזמריו סכה ידי נס 5ססיב סרנ'ו"5

 ו56ל ע5ס ע5 סתור' ברממ' בסס לסתרו וסקרן סססתי' כיסני יזקין נרי6ס סיח' ל6סס6ו'
 וכן סקרן בכלל ג"כ 6101 לכוסו )ו6ור ךרו"5 לכן גוונן דכר סוים למון ססו6 יסי )6)זרס16ר
 ס)זמסס: ידוי במסח סיכר )זס וכל וס)ז6ורוח נ' כיוס סגננך סרקיט עם סנוז"ב מסכ5
 ותביט %פס 6דס ריסון גיוס סקל'ס סברא 6ול ע"6( י"ג )ד9 נמגינס 6ח"5 716הסי
 DnD מיד לטיל ~יקים סנ10 6ור סר6ס וכיל וכו' 635 לטחיד לליקיס מסם ונפו ענהכי

 6%5 כי ססתמ ונוהן סנ0 )ו%ן ססחכס קמי סו6 סת6וול וס יס)זמ מויקיס 6ורהנקמר
שיי
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י אליהובראשותשררת
 db 6עו חסי טנ6)זל מקוס כ5 1"5 %בריסם לבך תסיח 06 המנס 63ורייח6 דרמי(משי
 עא סמלת תפני . סמכתם וחעליתוח ססכל הדגי טל וכיוסד וסוף ס)זמס לסין וסי' )טר.למון
 5ל תספי 61"1 ו6ו)( מענר טל תורס סי וגולח לטכר. )זססכו וי"ו 61וח סמחיד טלמורס
 hS 06 סעוסר כתו סגקגיס דנריס על ויעינ ס6דס יד6נ סל6 מסכל. ימיינ ומגססעחיד
 מקוס כ5 " קמט. נסמור לבבו י6כ 6סס . סועיכס ססחחטח על ססריוט גן חיתיו 4גקגס
 ננול וסם תמם וגינדרו לסיוח לו סר6ויס דנריס טעוזו טליי ס)חספך סמירס 610 וימיס)6תר
 ססממ' 610 מ סלמס. לסון סו6 לו titos וטח'ד ססיס בגדר קגיגיו 4 מטסו לטפך ימיו6סס מגזי וגטדריס מעבר בנדר לסיוח סר6ויס סק)יגיס SD תורס וסי' 6בל 5טר לסין 610סטנרו
 מחס סל ס6יגס יתיס ים יכי מייס ומטח יתיס 16רך כי h"b) )וף ניוחל כווסר"לססמלטי
 %61 לטיבס. כרטס סווחספכין o7h סל סגותיו 6לו6ל6

~lho 
 %ה. סעמ יר("ל ויסי נזקור

 כו' 6ור לטול טד וזחכוגחו טוך גם6ר ל6 כי כן ויסי 6חר ~6 מסגי 6יר חסי סג6ח' מוזסהקיקו
 ש6 כמסר ומוסג מרם תל6כח כל כי 6רס גגי וסס י)ירחו )זחטסס olh" מסטלי געלםמ6ד כי ללעיס וירק ממסך ונין סקור בין 6לסי' ויבול . טיב כי סקור 6ח 6לסף וירא ודוק. יס),מ"הקי'
91hSלו 'נקם מכס מרם 6( כטלו ונגמר )זעססו ntnooS 605ר טססו כנר 6סר )זעססו 
 לא מטססו ינלט 6סר קמרי כי חעס.ו. )פל6יס סקנ"ס סל )זחסנוח גן ל6 . סוזעססו4פע(
 סלע גס כי עלס סחיטלחו טגץ סו6 וטונ טינ. רק טול נס מ65 6% מקרס וגססכער4
 גד%ס סחופ4י נס טו3 כי נמסך ג6תר hS לנן לו גנלס חהנלחו סחן רק לחיטלחוגנרל
 גן ע5ס יצטלמו סיחם 65 סני ניוס וכן )נלס חיטלחו 6ין ת"ח דנריס וכחס לטנדיס%ימ
 מלסונר. וממסך תלוזטלס סקול כחלים מ65י כם)י )5וזדימ מסיו כו' מלסיס ויבדל סליסי.יום
 הס ניוס יתגזם סוס סנ'. ימד. יחערנו םלbD 6'. סממך. זון ונבול גכנד סכי סםלסס זזןס16ר
 ס64 סניי ויטם כצדו. קרני כסיסיק סעור תסגי לעמור חור ממס סממך סיס6 סנ'.נעלס.
 כמכוה 651 6ור מסם ומסך סמסך מסג' סעור גנלל סיס6 רק תכל הבטל סמסךירמס

 מסמס לטן נניס טונו ס6ץ רק נרי6ס סו6 36ל . ס16ר סטור 610 מסמסך סלולריס6ו)זיח
 נקל הסי טר3 הסי 44 קר6 1למ1 יוס לעור עלסי ויקרא : כמסך 556 טונ כי ג6מר 65לכן
 ע*3( נ' יף )נרטח עוורו וח"ג יוס. בטרנ נגפף כת"ס סלילם סחמלח סו6 טרנ 6'יוס
 4תטר3 מגוסס טלנ נ"כ (b~p טלנ %לי תטייח ססקזטס חמילח נס"ם וסי6 מוו גמפיחרי

 ש ,וס לעס ותזרח 'וס מדח 6תרו וח"ל : סערביס נין )קר6 סניגיסס וסחן לסקועו)זחמ%
 אק %ס כב' ט6ת1 נפני וסוכר 11"ג. ננמיגח סם .%ס סייס ותסגי 6מ יו' כקר ויסיטרנ הסי כמו יוס (b~p %ילס יוס nDS כטח נ' . סלמס ,6 ע"י סייס 6' . נסנגחו פמס ג'4

 נממס נשלח בבלס סתוסל סירם וכן נוכר. גכללח ססגקינס תסגי 6דס. סגיסס גק'"סס
 6תר 6% ג'( )מנקוק עווד ירמ סתום 6תר לכן. חמסתם קירס סתקנלח מסמ ניוס.סמאל
 חינפת מבטס סר6סון נססיק וסגס . כסודם גכללח ססירמ תסגי 6פס רניס למון (uxnטרדו
 ר3 הם שלס מומסי מפוסס )נד סר6סוגס נסרסס ססוקיס ומחמס מנגין. יחי סנטתלשכיח
 נל5שיח ס' .'ננד נ' . נחורם סדרו' )"נ לעו%ח ע5ווס. נפני חינם סי6 ינ' (6ח נפרססחינוח

 וס8 . סמנ51 6מל טולס נ6י %ל ר06יח ססי' . גם ל לשמח . ר6סיח . נ3 1)נר6 ננ'סמחמלח
 363רסס נסנר6ס . 6ברס' מטגיגי סתך3ר לך ינד נר6 . גמ 3)י גקר6י' וכלס סל6סון6ניגי
 6ח. וטקדס. )וחו4חו post תטממ הר6 נפ' ס6תו' וסי6 עמק. סמך לתן"ס וזר)"56סיס
 סטטוס שסם יטקנ. 61ח ינמק 6ח 6נרס' 6ח נריחי 6ח 6לסי' הכו' נוס"ק דרסוחע
 0ה % סרחנה 6ח זור)" לכן ח"ו. המוח 6ת רברס נ' מנו וכסגי 6%ס רמל וכלנסיקב ו6מ רנקס. מלנס עמק 6ח סרס. תרנס 6נרסס 6ח ל6ניח: סטסל שתסיח עלמר)"
 hh' -5רש מר)" "מ . ומחיטי יעקנ ח%דוח נס ס6)יר יטקנ 5)זןח וזרוח ססתיס .סרס
 4שס יטק' הנ6 נס ס6מור . ויסלם ס' עד סחרן )זטגיג". נס ס6תוי ה65 פ' עדכ6מף
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 ו ה י ל א בראשית ת ר ד-א
 מן מניל מסי סוהם כחק- רקיט יפי  כלסיס ויעתר ס6ין: 6ח ויוס  וכו' מק פק5סר
 ה"מ סמי גקנגמ מנו ספגי סנזיס וסוף ומיס 06 סתיס 6ח, מ"ג רקיט יסי . 5יסכמס

 ו 5טל מרם סקס סגד גקר16 ר6סון ניוס ס)נר6 וסס)ויס סדי גיוס גנרל וס61 ושליחכוכנש

 ows טיס נין מנזל הסי . סחמחומס כויס עם כדור מם ס61 מרקיע : סעליתיס סתיס3ח7
 מא וססניל סחמחהיס תמים כדור ממ סו6 להדס . סטליון כדור מני סו6 סטליוגי'. )זיסכץ

ננעאן
 י'//,ו ':ם ":'יטיןן,י"ןן:%טנ;4נ.0תמ:ץ וי"

 בגנט :ג::.ובם ת% leh1*~nIIIol'1 :י:::שכע::, """-י
 Sh .owpe&%'eolpn %:'בג: ןש:'5ןב::,'ן.ם,ק,7:ןי::ג:י41

 ג'::ג:שובצינו :בגו:י:ייכה eS'otnVJI' לל :ם:ך,נ:ג.2:י::י:ן::':ת::י::ן
 היזרי

 0ש :'מיעזת "7(מ7,%ך "ינן:,ןםך
 חנמיצ 6סר סרקיע ט5 ססוכמס סעליומס כזים טס נ לרקיט וזטל לסר סוויס בין דקםנשני

 סט5מס כיסס""פ תם y~h כימסס וי0 טליתיס לווים מתקבל ס כדורבס

 עייה2:ו:גצ :םשן;,ו ןו.וייו ",ךמ:י:ד:בו;::: .:ם
 7וצ ב2, וק: ךנ"::שו:יחעיהק"יי,גנ qto :%ין :::,

 ,נ',ויס6'יט' ילינו טירגו",וך י"ךע.ם'יוקש ";י'ם%,"י:'ע.ען,"ייש
ebnתשקיו),ה" 

bleoln~o11 
 O'nOD) 1-, )'( 111 "תיו pob10 1 ,.,יעסוק י זל

 g~f ""י%' %י "עהיש י% - '.,-ג-%.",שס,

 שה ט"הש כים קשי'6אם :'6י י"יי o~)e sffr סי%ייס'%
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 ו ה י לאטאשת ח ר דא
 )אצה 536 סיס. 6הס נעלס ססמסיך ם סמו ר6ש כס קנתמס המקח סחר ג6%4ת"שס
 ישאשס ותמצת סטכנוו %ג6 קנהמס סט סרקש ג5נ5 ט5 גתחס קנם סגwth 5%'שר56
 י"ס כש לכיס נוסק כקר6יס מיס המים. יקוו קנוטיס: ס)מ4ח סט סנ5נ4ס SDכמחס
 %)ווש סחים 1כ5 רניס נ5סק ס6מ7 מ5ק פק' יתפרדו ומ ימו סינ(6י)זו 5פי רמייםרג5יס

 6מה מגויסי פרק נסר"6 החד מקהם של : יניס 53סט כסס 6מד גנך וסחמחיגיססע5יוגיס
 וגנשח סריס eSDS ססכרמי וסי נך% טמק תפסס otno 5ק% ph3 קני כ6 סוכןכמסר נשני 6101 וכף הנטיח סריס העסו סמרן ויקמח ט4 סריס יקוו סגנורס וזפי ס7ינורכסי65
 סנדק סשה יסח מכנר וזסמ היבשה ותראה . נמעיח ירדו סריס יט5ו כיר"ם 6מרתרמוס

 ס)הס סיקר ססס כ61מר וסל . רב מ% יח0ר' גס)זיס ילידת קמרי וינמן סמ51 מס מעוריס"
%olpn 56 יח6ספי סעפלוריות 6סד otpn 76ין נסג% סו6 . 6ון 4נס0 : וחר6ס 6מ 

 ק 06ו olpn 56 נקה סחמחתיס ססמיס כזוו רניס. Pe5 יכייס קר6 נסרגו. 6סרמפרטי
 06 כטיס קהול 610 וכן olno קנ% ניח olpn ס"ה ים 6מד. מקו' 56 נקוו tt)1ts~oסנהס
 תנגס יפוחו יסתיע סריס נץ מוכר בפוקוס ס%כין כי גמ5 ק%3 סניח גקר6 מבסרוחמכסים
 שקירע ניעורו . הארץ תרשע . ננמ5 סיוסבח עיר וכן . פיחן נמ6 וכן מש Sbi" כנואם נמ5נקרץ
 מש יק נר6סיח מטסם 65מל מסמס ממח מרס כpb 5 כי )ועממכ סר6סהרי פעםסמרן
 סט(ענלס כן הסי ת"ס . 5וז0ס סערן חעי6 61מ"כ סקרטו כקרוח כן סש" סימרס טססזחטס
 50קי סכ5 ומסם . )ממס סומ6ס 61ח"כ חמ%ססקרן

 . חלטימס %טח . 056 ס5ס מס מאמי,
 גש שרט 651 נוסס ג6כ5יס סירק 6סר סס ירקיב( חלטוניס. ירקוק tO~IDS נ50קוט(רטומ0

 *0 )נרכומ דס6יס תעי נורך טהור סירקו)( 1ט5 6)ורו וכן דם6 כגקר6ש ומס וקע.5פח
 סמנתם ט5 כס6ר,5 וקט)יונ( חנהמס כתו סעסנ 651 מזרע ג6כ*ס 6סר סס וסזרטיגיסס"6(

 5סזהע p~D 656 ס6ץ (רט נסרהב טסנ חסו 5"ד פרק נווססח' כד6" זרטיס. לזעי נורך*מי
 סכלינ דרך כן כי . ר6סונס מיכס ע5 מחסטל ססי6 נופכי חטסינ 6תל 6% חדם6 1)ו"סזרט*
 5% 11 4גס ס(רט 5סומ6 656 כמ 3ו גחן ס4מ נטס3 מס6"כ 1%6. ס5 5וזין רקגס. . רמומם יטסס 65 חפומיס טל )ועססו יאדר ס65 פי' ומיגו. פרי טסם . פירית 5גד5 נכמו15 פסי מ6הז , פף טן . חמ5ס דוריס ססוכיר מפגי נקנס 5סון ג6)זר' ואוסרן תריס וחדנרסג"

 6% פוי טן %6 ותיגסו גלאור 65 לצילן וגס למיצו וכבסב נדס6 )6מר 65 לכן קורת(מחקתם

~DD5לכ31 יתארך ס65 במורו פוי טן . עץ לטטח סיוכ5 גרשמס נו סיס" . נו (רטו 6סר : 5)זיט פרי 
 ppb3. סכם סקנסס כן חסי . סרי טן מי יגף נ6רן, כסיסח5ו ירטו כמ יסי' 6פס ט% נחו6ה(ו
 זרם שמע מליתר נ6 65 סטווי 3)ז6)זר כי . ספסט גז"ד יעיכן . ססינהס נו רנו סקרןוח6%
 מהדרם 63רן כמ סיס6 סו6 סטרן חרס6 מטיזר כי בטרגי כי . ותיגסו 13 גרסו 6סר וכן5נהנסו
 כמו קורע ג57 יס" בטסם כי  יפויט לי  יתכן hS טה-  לסיררב1 זרע ימל וכטסנ . טסבויוטסו
 . eh1%n, 131 חנן סך ע"מ תסןגך יכן . סטורים 16 רגן נחנן יסו 06 6יכפח גוס סחנו6'נחנן
 סכ)צנ סיפר סערן 1חי65 תנוזר 556 6פס לוזים נו 5ס6וז' ססכרמ זזן 6ין ס6י4ז( 536יפיט נזקור ספירוח 5561 פירות ינד5 ותס%6גיח . 6י5גיח ספירות מורט סע)זמ כוכחו 1D~r 6סרצן
 ל עסחס ותינסו נפריט לסיוט ססכרמי ורע )"ריכנ טסכ ססומ6ס נפטן T~bo סטססמס

 6מר 65 סמוי %6 6פס לדייגו. ועוזם D~nb סי סיוכ5 ,רט צס טסנ ססומ6ס 6'דנריס
D~iDכצג. מ חהנ*וו(יס גג5ס סערן סס1ני6ס 6מר טוב כי וסנן. כמו כמ ססו6 רופט וניגסו 
 כבסל חסני י6( )יסער נפטתי וו16רח כ)וו מ5ונוח למק ניקורו קורע( ג6תר 651 מאורותיהי

 *ר לקנן מוכ)יס גוסיס סיחסווס יח"ס ובנוזרו 63 באטלס סבור )ם6ר . סס)ויס רקש)סחטם
 מלוכוח יסי ח"פ 5ט ס16ל נתיהמ וממס סמעסס יאי nDJD יבירו וסס 5)ום5ס סניומסמס
 ר6סע נעם כי ס65מריו. 4וס סכגס סו6 יום כ5 כי נכין. נסדר גכר6 וסכך ס5מט5ס 6ינק

 יעזר 4ע מתם 56סש רום נקרב וסול כו' ויפמ hg~ 6דס פ5 קרומו סכורי ססא סתםער6
מששם
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 ו ה י לאבראשית ת ר דא
nSDnמס וגייס ובסו וחסו וזסימ סל רום וסו הלסיס ורימ קטורו וכן ס)ועסס סוף סממסנס 
 וסחקיומ סריס וסנדל וסילוקן. סמ16רוח* לסכגח וממסך וס16ר נם"י. כבי"ס ס6רלסכגח
 ע"6( 5"מ )סגסררץ נ6מרתס )כרעו סלכן כת"ס וחסווימו ס6רס לתסכל סו6 ונעס"מסמייס SD' סכגס סס וסוו16רוח וסקנס. סנסו,' נואכל סכגח סס D'D~I1 . ס,רעיס 5סכגח סיוס)דס
 נין לסנדי5 סמי'. סגק' נרקיע בי16רו ססתיס. נרקיע לסכל. גריך ססו6 ומחיקן סכ5סיסי'
 סלנש וכן . ~עם יום יזוע יס6 וע"י נלילס וסכוכביס גיוס לסטיר סס)ום סלילם 31ץסיוס

 וסיחס חוןיד ססמס ננד )ועווד' וסיחם . טורס סליתם ססיחס ),יעוטס קנס סר6סיגסנ)ומסנס
 5סורוח ),וגמ 6וח כי סם)ויס ולוחות כשי ל6וחוח וסיו ססג'. נכל חסיד ס4לס כל ~pbט5
 6ל ססוןיס וח6וחיח כזוו מלאטלס קנלחס כפי ס6דס חעןוח טל איריס וסטכני' סטחיד.ע5

 לרטסו 6יס נין סנועדיס סו)וגיס סס .מוטויס כ"6( )6יונ חגכרו לonlnlh1 6 ל( מידו"ממחו
 ססגס תקופח סו6 מסמס יוס גק' 1עס יוס nDS )ועח סו6 .יגייס סי)ויס ממספר ממוברחע6
 ומם3 . סם)יס ריסי 6לו וסגים כ"ט( )בר6סיח יחיס מדם כיוו מרסיס ab1' 156 ויגויסלגיס. סלם 6ל1 היוערל . וכו' ניני לחוח וסיס סממ' סכחוח 6ל1 ל6וחיח וסו( פי' רנס )תירם 6מרסף

 תמסלח סיo~DlnSI 6 . תיתיס וומיבר ססנוע סכל מסתם )וווסלח זס ל16חוח סירם:ט)וםלח
 תתסלח ג"כ סו6 ולידיים . בו ובסוס בו טמר נמוסס ממדם קניטיח עפ"י )וועדיס ססססילם
 סמ)זס סגת תיגץ ס6)ו מסמם )ו)וסלח סו6 ~מגיס . סיכולך ר6יוח טפ"י סמןס קידום ס61סירמ
 גקר6יס לעמור כס6 סבין ימים סעסרח מפמ סכפוריס יוס מסג סל6 וסנן סעינוליס נ6ו5כן
 סגפט*ס סג16חיס סוזטסיס .כן כ)זססרס סלכגס סגת על יחרים סמנ,ס ססגוח 5סי ססגסר6ם
 ש5ס 6מח ס,כירס תפם ססנס נר6ס הדם ר6ם )ווכירין 6'ן .כן . ססגס ככ5 מסוני' 6לונינמס
lh~Sנכלל ססמדס תפני ו5כ6ן O)DJ כלעס נמאס נכף וססיסר6 סמתס תנוסלח סטן ססגס כי 
 סי6 לכן לסיסר6 עס ס)וספיע ,כר סם)ןם וכן סני6רגו כגזו יוס גקר6יס כעס סיוסנעס
 כחרגו. סס)ו" ברקוט כן. וימי ס6רז על לסחיר ססמיס ברקיט ל)ו6ורח וסיו נמתס:כקלס
 סקרן טן לספייר 6)ור לכן . ל6ןס רק )וס)וסיס סס כו' ל6וחיח וסיו מ"מ כי סחרן טל5ס6יר
 סני 6ח 6לסי' ויעש יעמיס: f)fn וכל ונסרס 6דס שודוהיס ד' טס סערן סכוךנקיון

'nthw"ץ6)ור 6מר )ווסך ס61 . סכוכניס ו6ח : גד51יס סמסס ממס סכוכנ" נטרך מגדול( 
 ת16רעז ימי נוקצר סקרן. טל לסטיר בקלס מוסלי' ססנזס מלעס ל)וווםלח 6מר וגנזסדףמסי
 6חס תחן למ"כ . ס)ו16רוח ומומר גוף סיt CD'1 6(nhr' . סרומגי סוו16רוח גפם פע 6)ט'ס61
 bo'~ כי . ספרן SD לסחיר סס)זיס ברקיע56סיס

 ספרן: SD לספיר Dnlh לחן לחעלס )גס
 נגח'ש כ6ן ס,כי' 1ל6 טונ כי 6לסיס וירץ ממסך ופין ספור 3ץ .סנדיל 31לילס 3עס~0של
 סיו ברקיע גחוגי' סיו לoh 6 ס6ף ופגי עם)יס היניס ,מוטדי' ל6וחיח וסיו : נרקיט16חס
 טף סי מי. גסם סרן כו' ויאמר סמסנון: ט"פ טוסי' ם6ט כתו וסמדסי סמועדי'ק3יעומ
 מווז' יסרנו סס)וף ני16ר1 סקרן על יעיסף וטוף מי': )סם לקנן סוכל מרז סחין מלומווזר
 רקיט טן כי נ16יר וסול ססחיס D'p1 סני ועל סקרן סג' טל יטוסף לסיו' סחכוגק' סעו'גס
 על טפיפו' מיני ב' לו סיסי יעיסף ועיף ולמר . סגי על )6תר לכן לרקיע SDnn )ום)זטממיס
 יסרח למנזר ביעף תעוף מלאתר בסחים גכרי6ל ע"ב( ר )כרכות כחסרו"5 מרקיע ~פססקרן
 סחג'מס בעכול וכו'. כברא : ר6סי)ס סיTID 6 סת5ח מפגי סמיס 'qe1D 6)ור 1ל6מנויל
 מקין ים ברייסס ס6מרו חס 6מח בכח )3ר6 בסר OD גסם )ויומדח 3רי6ס סיחםסגדעש

כ"
 ססקא גברה סכל וסגי סחחחין טרח ס61 סעל'ון מוזיר כי זגוגו. סל)ועלס מלוס פיריסו

 ויברך: סחגיגיס 6נל ג6תר .כן מיום ס6ץ1 3י6ורו 6'ן כי מהין. ים גק' מדרגיח ב'רמוק
 ס)ומ16 סמיס כי נססם 6ח סקל'ס ברo~pn 6 . סמיס סר15 6של סרומסח מי' גסס כ5מאח
 כגף. טוף כל י6ח גססס. 6מ כסנר16ח ידם ט5 גיזר יח"ס 6101 ~נד ס)ויגיס 156מווילי
 מגנים סייט וכנף טוסות. סייט טוף . סריס סלט סעוף מו)ור כי עיף %ם כ5 6חניהולו

הדמו
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יאליהובראשיתאדרת
 סע pbS pS מסמוך סחמתק נודהר גנר6ו וסמיומ סנס)וס 6ויריס 5ג' נמלק ס6הר מהמע
 סנהס מס %כן ס6)ו5עי וזימר נכר16 יניס נגססוחס נרי6ס "מר 65 %כן בחטטחסככדיס
 4ןטס קרונ סמעופפיס עד ניוחר קלים הס לכן סטליון ת6ויר סס וטוסות נחטעחס.וקרס
 ונוטס סוolh." 6 50 סמו)ורי DPJ1 וסעופוח סזניס 3)סס ברמס )6),ר ולכן )סססימרח
 פלו וט' הנרך : וינסק ונגפסו גטסס נגופו )6מר לכן תכעס למעלס 0ל1 ססכלי וגסםלכונס.
 שח רניח פע)זיס 6נל כסקרם יסה 0ל6 ורבו כעס. %סם6יר לסרוח ססו4ס כמ נססגחן

 3ם51י )!ו)מ'ס סיו ס6"כ )וס)י . בי)ויס ותלקו מחמרו ב6 6% ניתיס סריס 6ח 1)16%וירבו.
 סנהס 6ח וזולנו יזח )ז6),רו ב6 5כן . יוחס ל6סיף ס6דס ניר כמ סיס 6% סיסקרקעות
otnu. 536 . נלמס מסיס ח%רחו טיקר כתו בזזים ולנס כרס יסע םל6 ביקורו ירכ וסעיף 
 65 ומיוח ננס)דח וגן ס6ון. טין 6ח יכסו מן . ותל16 נרכח סעיף Sb מניט יא בירןירנ
 סלף 536 כ% ל'ח נרכחו סגיע ל6 סקמגיס 6ל וכן ססןס. מ"ח עליך ירנס סן כ% נרכסס"
 נסמא סמם 4 . נקורן סקלן כ6ן סטייל וכו' 56סיס ויאמר : טרנ( גרד )ג"כ כו'6ח

 )פס ומיוח: בבס)זוח ומיסך סמים תן נופם )כר6ו ססרמס ויסתוח סקרן )וכ% גנר6ומעח
 סא ורום וסגן: וס)זגדל. סגו)זמ. וסיף גסם 6לס. חסלם סו6 ס6דס חכתח כי ניקורוסי'.

 חלס סמיומ. ורום כטחמ. )סם גסס גגמדיס חם)יס 6סס סס סנע"מ ויסת וגסמס.סמיכי.
 בשונ )וטרחס סנס)זוח . 6לס נסלם גנ%יס סרס סנט"מ ומלק' bh. סגי על נורגז; מ"גסס

 ניחס ניעלוח במיות וסיסך . בקנוס ס16כליס ס6דס על וח;תומס ס6דס למיןו)זסוטנדיס
 ס)"וטמס סקרן סס על 6לן מיתי )קר6י' סתס ולכן סקרן גון ומותוחס ס6דס מענודתוממסיס

 כנסחת( למגעי פ"י 61 מזעו סגדלס לסי סקרן Sh סחיך וסוך גוספח וסוי"ו : סקלןתן
 . לק SD ג"פ לוולס סו6 סדיטר D %6(h' בתקוס 61ף . רגזן סו6 כ'16ר1 ויקמל 1)!5ח .סיסוכ
 סי' 65 536 תמם ס' ויפוזר )6)!ר ולכן סוו6מר. רזון תסו כתתו לזיוור תסס 6ל ס'וידגל
 ק% 6ל6 כדברים טחי סיכגס צווו דיבר ל6 כי עסית. nbr חס לגמם ס6ל ל6 לכך עתונודבר
 )י תסו טווו וורנר כ46 סכח1ב חובר ltSb ס)6חר 56 סרובו( ס6ו!'רס טגן ונ5 . תיעחו נל66וחו
 כמ 4 ותיגס וטס גסס לכ5 גוף סעסס ביקורו ויעש . טיט מדבר כ46 ולבו פרו וכן ;6חטסית
 וסרן ור)וסיס סק5יס לרנומ ס6ך)ץס רעם כל 61ח לעיזו. גופו תיכון טסם כן גסס 4 וטנעועלס
 GS(bt )זמ.קיס סמרן נרן . סעוף יסטן . סוזיס D3~b . pD ס)זס מסלמס סיט כי .סטוף
 פויסת סעוף וסרן . סורס הויסת סריס סרן . 'מתוח נתרבע גהורים וסריס ורנץסיססקנס
 ורנוסיס מקנס. וויניס לכ' )!מ%קיס סרוס סנרן. סרן וסוגי סקרן. הייסוד סקרן וסרןס16יר*
 610 סנ' Vne1 וועיסיסיס. סגולדיס ממס וססק5'ס ורבים מסריס ס)זס ר)וסיס 6' חיןמהת
 יסקגי ע5 דרסו ש"ל כי 1,1. ס' 163ח )כתב ותינסו ס6ספוח: שמנוס ס6ס מיסודגדר

 פע גלגול S'h' ו' ס' 6יח חוססיח נעבור ז"ל דרסחס ונ6 וכלס מחן כגסיקוח מיסומ)ם'קוח
 גם)זע סיסו D(h' ענפיו )קינם גסיקיח )סתע סי' סיס ג6וזר ולגו (כר )וגסיקת( )סיועסי'

 וגקנס: (כל מין טל וי'ו בס"ק לחיגסו כ6ן רם( וכן וכלס מחן כגסיקיח ו("ם ונקנס ;כרגסיקוח
 אתל לכן הגנר6יס לכל קמרון )בר6 סס6רס חסני ניקורו . 6דס )טסס : כו' ot.~Shיקצור
 סקרי. Sh היימס סגכורס כי . ס6דס נניף )ותכתחס מ5ק סיחנו סגנר6יס כ5 56סקל'ס

 סנו)ומח. גסם וכן וססיקם ~.SDIC. 6ל וסערחימיוח סגסל. 56 ומקלוח סגני. 6לוס)וסירת(
 גוסי %ס ומלח . ברדס כלס ויח6יוזו בנט"מ סמיוגי תפם ס15)זמסו6

 ונתרו מדבר לירח ע5
 מטרח נגלחגו ח"ס סדורים על הגיתם וכן . נרוחי וסיף . כמיום נגסם סגי)ומ ט5 יחעליונעמ"מ

 סלכן וססכ5 סטבט כמוח וט' ד5מ"ת 'דו חמת כלס ס'כנסו כדי ס6דס בכוין יח6מדי סת'גיסכ5
 ים נטילת סים דוס כ5 כדתוחגו לסם"י. 'ענוד ססי6 ח)וע5 46ק מלק בו וגחן נכ5. לועס610
 ח"ם ט"6( יו"ר )ברכות כו' סע%' כ5 )ז65 סקב"ס דוס דגר" נס' צקתו תמס גיבחו וכןנ6דס

 וקתל ס)6%כי'. נמס סי מלסיס בגרס . גסחחו 5סי סר6ף נפלס ניקורו ניקרו ימ"םכדתוחט:
שימולט
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אליהוייאלחאדרת
UW~D4 נה4 פח טה( ט, ענסוומ כפשע קנזסס פס א יפ6 %ם חח , 

 76לי ומ67 ני)ת' bSna h~wI ים )'( fD %ת S~nh ק mh 17 יית שן%0
 5ונליסס סימם ט*סס 9רו וםנע' חכוגמס כסי ס"ס נחנף otmlo.1 % ק לנמי.לאח

 כו5כהי ן .ק"סר י סטם ~pb ונ5נמשח*
610

phomneDon~ מ':ל"תיג:נב"'"ו ?pb כגף y~a3SSn ""7צ"ת 
 hnD vwp~hlo' מ"'ש4י:41ג%

~pbot בךן;ב,1ב 
 ph~rws.ימס

 ז: ,פח,לגונןןע,":יתי"%גנ
 )71,ת";הי:ן:1ןוזי'0יי;,'ב,9ט;"ץןיט :(ן:ג 1,3עגם:7:ב::. 5,%::קדנע;:עי

 רץ mnnDI~מחס
 1בל כ5 זץוי וסמחח* סמורן ייס גיחן 6פס סנטאמ גם סגוי"4שמ'

 בם נ,ה1"צן:צב:::ן:ב:עוםן7ב SDצצ""
 יישובם קגיבשכץ%לס'י(,:ו:,:,"יןע'יןעוצןב:1יב

o~b!;תיזג:::גץין:יו:געוע:~ל!י:בגי:ו:וזב2ג 
,Dr~p1

 טקן"י,ך(1!עמ':
oehh~31 

 ot)a ::ן:'
 )ב:7

 )בן PeS עי0
oa~וכמו ימד נ"כ גכ45 ינוולו כנדו ו6חפכ נימד "bD 6"וקמל 6גחח. נמ4 וש5 סרסנ 

 בם ,::גיעבק:שהן ו::(,: ב;,:צב:ב:ע%ע, ש צ ? ב דיין.עןזי ג:י:י:;.יע:ז י"ישיןינין:ן,וי.
 נותיותס3;נב% ך ב כת דנו :. :: נ גנך :ד 1:ב 3נ:ועזשד:ן;:עג%,

o~sב 2עי7ב, pbtD~'D :ב בז: ::ג:ון' ע עזי 

 ןמ%~ן.;י,ש,תש7י"%ב שי'9צ ג.צוי
wwenג oteSb"nh"" 'ש: :נ ע%זג' בז:י:ביע:" %,ך 

 פקח ספחן חל מם6 סי' חס סקרן. נחל כ5 6ח ח4 6נvDh 5. נאו h5G" יא64
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יאליהובראשה[אדרת
n1DDS91 ק"ם י5הו סנרי6ס טהח שוOhS 1. נתקוסDh ההשם מ6חו ט5חס נסרס 6ווגס 
 5נס. מג)זח כפי ט)וס סיטסו 3י6ולו וכנסס כג"5: סנרי6ס כונח 5טהזח )זקנ% ססי)וסמ
 מיס נפם פיו כו' מיס ונכ5 ני6רגו. כ3ר כו' ורןו' ס6דתס: %סדו ו5סחח %מפור %חססן

 סי6 5כס גחחי סש 56סיס ויאמר : ור)וס ימיס נס)זס )וס6רן מגכר6 מס כ5 כ5% וסו6כחלגומו
 . ססדס עסנ כן 65 ס6דס 5נ 6ח הסעדו סקהו ופירוח מרט כמ סגחן )ופגי ת6תרוח )ופסרסגעכ
 5נס: 6ת יסטדו 65 כי וסירונ[ חרעיס )זחנ61וו( 1ל6 )וסס סקוגו ססדס נטסני כמ גחן נטס"מ%כ5
 יח6עזו וכ6סר בענ)וו טונ יסי' 6מך סדבר ר6')1 כי בי6ורו טסס. 6סר כ5 6מ וכר 56סיס .דירא
 ו%חס. ממר טס ונס נטגווס טוניס ס)זס סם"י )זסעolnh 4 טונ 53חי יסי' ו%חי%)ז65
 ססתווה 65 כווגחס . )וימ תל6ך וס ת6ד מייס ו6%ך ,ס טוב ט'( פרם' רנס )וודלם דרסוח"5
 ס6ין ט% נ"כ סי6 ססוווח )וס)וע ת6ד סכחנ נטנור כוגחו 6פס )זסמייס. טוב יוחרסא
 1% סייע . גב6ס וכ5 וס6רן ססתיס ויכולו . בי6רגו כבר הששי יום : מ6וד נו ג6)ור לכן5טר6ו סיטני ~olb נסני5 סכצ סחכליח )ז6וך 61)זר . סנדר תן 1יוג6 טונ נלח' סיסיו )וסג654יסדנר

 נץ ססני5 1%' הכ5 : ססוויס גב6 נר6סיח ינזי נססח גבר6ו 6סר ס6רן ג63 סים כסססחורס
 וכ%וי מ65כחו. ב6)ז5ט וספסק סנזל6כס סעדר ע5 5סורית )ותמ סניחס כי ס61. לסביחסכ%ף
 6מ"כ 656 ס)ועסס גוןר )יכר 6ין כי ס)ועסס נ)ול 6סר רנט 610 )זל6כס נ)זר ע5)6)ור
 6ח סכ5ס 6ותר סייחי ויכ5 )6)ור 156 וים13'. ויכ5 65וור ססכרמ מן לכן tnl~DS טוךכם6ץ
 וספסק סטרר SD סוווגמ ויסכוח )6חר 5כן 6מרמ )6%כס סחמיל ו6ח"כ סגוכריס.וז65כח
 )ז65כח ט5 5מסוב וסל6 (Dlnh לססוק סבח יגיט כ6סר %טויגו. לדורוח לכך ס)6%כס.נ6ועט
 נוון. קדסי נ)זן נרכו "'6( פרסס רבס )מןרם דרסו רו"ל 56סיס ויברך טי. nlaDS 6'ךמ%
 יו)"ס 5מס סמ0י ביוס לכס )ומן סו6 כן ט5 ח"ם . סקיוום וסו6 נסדס מ65וסו 65 סבס3חמפמ
 5סיןפריסס. 610 קיום כי . סקידום סו6 ת)6%כס נו סונחיס ס6גו )זס 5רורוח וכן סנרכס.סא

 תוק סו6 כי סיוס פרגסת 5ססחי5וח %רכיס 6גו ו6ין ססבח נייס )זסכיוזיס ס6גו 610וסנרכס
 כי וסהם 5טחיי )זס)וטו n1CDS כי נהמורו 5עסוח. 6לסיס 673 6סר )6%כחו )זכ5 סססי*מיוס

 מיוס סוכן ססנח 5'וס נר6סיח )וטסס ומיןוס . בר6ם'ח )וטסס ת)וי יוס נכ5 )ומדםסק3"ס
 תכ5 ח"ס ת)זט qb סבח ססנח ויוס6חת%

.. 
 נל6 6סר וו"5 ק)ל'6 דף מ"ג 53יקוועין ח"ם וסנן:

 ססבמ וניוס סע.וווו כ"6 סומ16 סר6סוגיס י)ןיס ססס נכ5 כי ס61 ססנח עגין nlnDS.56סיכ(
 נש ממדס סקנ"ס בפוט5 536 ככמ סכ5 )ז")ז י)ןיס ססס נ16חן )נר6 ססכ5 ו6טףג כ5סגמו
 שנחיס ובסנח ח)זי ניו)וו סעו5חו )זומ6 וכ"6 5פוט5 סונ6חן וס61 נר6סיח )וטסס חתייוס
 סמשח כוהח נ"כ ווסו . נפוטן 5ג)זור 5נד סכ5 סנר6 פי 5טסוח 6לס" נר6 6סר סכחונחשס

 ססדס סימ 1כ5 ס6דתס 6ח 5טכך 6ז ו6דס %כן 6מר. נמקוס כת"ס 3פיט5 סחכ*חפיצ)ור
 ט"6( ג"ט )נ"ת ח"ס סחס תסכן סתסכן סוקס וכן : 5מטס ססיו עד 5)וט5ס סיו ס% ינתמטרס
 ססמיס ח%דוח וכו' אלה סוסנ: טכ% י6חס ,סנ וווסס תגפון סס6סס וכו' 5נסייכו4קךו
 ס6רן ח%תח לטותח מכוהיס סתס ססתיס סחוליומ לסייטגו סחוררי ונ6ס . 5)וטלס 'פכר65
 כוע: מכווגיס ססס 5ט נ%ס וס ונת6תר . ססוויס גנ6 וגו6% סק %י ני5ס 5כ6ס וכ5 נת6)זרכי
 . עש חסו פס5 וס6רן ססתש חירען 56ס סר6סומס 6ח פסל 4לס c(h' )וקוס כ5  ירסוח"5
 כ%ל ס6רן ומה!רי טיקרי סס 6פס ס6רן. חי4עז )וסיעזס ונסו חסו 6מ ספס5ני6ור'
 גוס DS וסהיע . 'מרס 5סת 656 6'ט ויסי סנ6' נזקוס כ5 כווסל,"5 עירס ויסם. ס)6וורטסיו ועייס* טסי 6פס : נרי6ס ס6רל ח%דוח 6ג5 מכר 65 כי ני6ורו נסנר6ס. נווקינוו:נ"רט
 סי' סמו*עמ י%6 סר6סץ ניוס גנר6ו 1ha ני6ורו טסוח. ניוס . ohn3 ג"כ %6ייססס

 סויס סס סוכיל כ6ן 56קיס ס' סווטסס. י)וי נס6ר וסטסל יסעייס סר6מון ניוססנף6ס
 פס ט5 )עלס נ"ס סוירי 001 ני6רע. כ6סר סססנמס מ5 מיס 6נסיס סשס נוסמ .נשס
 גאנ( )6יש קינגו וו!י נ6מי וס" כ)וסס"כ מ65 ט051 ט5 656 סורס 61יט 5כ5 מיוח טחןפסו6

פי'
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 ו ה י לאבואשית ת ר דא
 )וימדיס יסר56 סיסיו כו' יסר56 סתט וכן . ב6מדוח 6מד כססטו5ס 6פם סירס ס6עו נ6מדסי'

on5Dורס ס' , נ)ומסנס ט5)וס ותמנריס!( SD ירס . 56סיע ' סעעס בר'6' קודס קדל!ולץ( 
 6לסיס 6ין ו)ובלטדי ועחיד. עבל ע5 )!ירס סו6 6מרון ו6ני ר6שין 6)י כנוסס"כ . סווס ו)וןט5

 על )וורס ססני וס' . סווס 1)!ן ע5 סו6 ק)!"ו( )תליס בטורי ל6לסי o~nrh וכן ס11ס ט5)ווררי
 לס)ויס 6רן וסקדיס : j1'SD ס),ו 6ח )!ימד 16 וסלס 6מד כססע~ס סורס סו6 6מד . סממידו)ק

 קשי סו6 סוס ספסוק ססדס. סימ וכל : ברווו 63ו ססוזיס וח.דח )!נ61ר ס6רןסחידח
 נ6רן סחמי5 סניח . פרי עסס TD כו' עסנ 7ם6 ס6רן וחוג6 ר6סהס בס' סוכיר כיססחכס
 סמכרי' סן 6בן ס6לן ססוגי6 6יגן כ6ן סמכריס וסטסביס סס6יל)וח ויחכן נ6ד)!ס.וסייס
 סגדליס סרק 6עגי פי' סמדס סימ 1כ5 כך סכחוב וסיעור לך. חגמימ ירדר וקון ס6דס3ק%ח
 בתדרס )עיין . כו' גם)!ט ק1לן )וס )ופני כ)ו"ם וס טס וס סו!סימין ט"ם סימ וגקר6'סניטרוח
 ססדס מיח עכ5 וכן 5יר ~ור ניטרוח ססלך סיס 6ים 1eD כ)מ 'ער פי ססדס ל'ג( סרססרנס
 ס)וטיר 65 כי ורט )ווריטיס ס6יגס )וטגתס סגדליס עס3יס ני6ורו ססדס עסכ וכן סץ)6ינ י סם5ווס ססרס ומיח וכן ק"ר( )ת*ס יער מיתי כ5 תר)וום בו כת"ס טעריס סגד*ססס
 "6 יטקב חו5ןוח 56ס וכן ירןר* קון וק%חו ס6דס למט6 סיכ61 עד ססיסור בחמעחסי6
 1630 טד וכירחו וטמן כף רוטס סיס סגס טסרס סנט 3ן יוסף סספר טד חו4וחס ימסמכל

 סי6 65ן)וס 6רן מלח )ין וססב57 : ויגס כס' יסר56 3מ ס)זוח 61לס סטמן נ)!ר וסס5מ5ליס
 . 6ד)וס י6)ור פיריח מ5 16 16חו 5טנה 06 מפר 6דתח טל 5ר)וח ימפין כ6סר ס)ודנלבטגח
 פירות S~nh su לכן בסרטוח 6"י 16 סטיס כ% 6ו 6רו י6)ור )ודחס ט5 4נר יר5סה6סר
 )ץ מע וגטבד סגזרט ס6ד)זס מן סמ)ומץ פיריח SD סכוהחו ס6ד)וס פרי בור6 6הורס6לן
 נרכמ 6מריס' )וברכין לכן 6"י לסס )זיומדח ס)ויגיס סנסנטח חפמ סמומ6 16' ספח סט5ססח
 5ווור ססח טל חקגו לכן 6"י טל כיגחיט וווטר ט5 וחן סרומ )וסינ l'sspnn 61ט ס6רן.ט5

 . ס6רן ט5 6לסיס ס' סתטיר bS כי 5כן 6"י ח)ץ5יח סוחי 6רגיח סם6ר 6"י SD סתורסשס6רן
 יט5ס ואד : וסבן גס סטונר ס6ו-תס פרט טן סטנרס 6ח 5עני 6ין "וס . ס6רןכ55
 טגגי טס ו6רו D(h' )%)וע5ס 656 טנגיס 6ין 6תר ר"י ור"5. 'ומגן ר' ס*ני ננ"רנס6רן
 6מל עפר"6 ס6לן )וקגס גסי6יס חע5ס סג6)ור )%)וטס 6ל6 טגמס 6ין 6)ור ור"5י6.
 סקר56 מפמ וסטטס . סה(יס סס סחמחהיס )ווויס )וקו' 50 ר5וט טוםין 6ין סיסר56ם)ק

 מ5תט5ס גט5ליס 65 ו6ס )%)זטלס סגם)וי יוריו 16 סג16ח'ס נ)ועסיסס ו6רו ס)!יס)ומנליס
 ם65 )זסמ ס6רן )ון יטלס 761 עכן . עסחרס לטבדמ כ)וו ס6דחס 6ח 5טבי 6ין ו6יסח"ם

 סחמחימ' )!יס )ון סחו סעגגי' ס6רן חן ע5ס 6ד elDnSn 16 סגס)ויס 5סורע )וטסיס וכהזסי
 ס6ד)וס פגי כ5 6ח וססקס . חסודווויס ס6רן חערוכח )ון טעיס סס6יךיס )וסגי ס6רן )ק*מל

 יט5ס 6ך. גקר6 5כן ומסך 5כנגן ג)זס5 ר"ל 5רס סכן יפי עק סו6 6ר לטנדס. סננרךספרמיח
 )נלסוח . 1יל'ל ימט י5ו-ין סגי דרו"5 יהין כסגי חיצר : ס61 כך חוויד סטמגו לסורוח סוס5שע
 . טו5תה( ס"י כו' סקנ"ס עחל ודח"5 יס 6וסני 5סגמע נפסוק נ"כ מרו)" וסh"D 61)ס-מ
 56 בם)וטו טו5)ווח ועסרס ע"ל בסבירוח nlnSID ס' סלו י5ריס נסני 6יחס קהס סס6דסטמגו
 סו6 טסר בי16רו ס6ד)וס. )ון טסר ס"י. טעס יעי וס)ז6ל. י)וין ס"י ננענ' מרומ;" וושסערוט
 נגין טיקר 6101 וטג)!וח בסל 16ח1 סעל ולסי . סקסס סלט 6יתח 610 ס6ד)וס . מימומטסר
 וסעננהח חמימ טפר )זן סנסר ער עכן לסככו וסטור ס6יגריס למנור סס סגהין כיס6דס
 חמלס 1'נגס 6יחס סימיס לפי י"ב( )יג'6ל יקי15 טפר 6ד)וח תיסימ ורניס יכס"6 . סקססק

 5פי כ"ט( )ר6סיח 6חס ובסרי טג)ץ' 6ך 6)ור וכן טפר 6ד)ומ 6)ול 5כן סנסר 61מ"כטגתוחס
 ינן סנסל. סתמגו ס16דס )!ורטח 61)!1 סטג)!וח ס),)וט סלונן ו"ריט ע"oe) 6"5 )6סס6נ
 טנ)ו' 6)ול 5כן . נמי )ו)וסססת ו)ו6ני1 6)11 6מי ססיס מ6)וו 6מח )ז)זססמס יטקנ טססיס
 6ח סס"י נו גסמ כ6סל ני16ר1 . מיס 5כסס ס6דס 1יס' מי" גס)וח נ6סיו 1'סמ 6מס:ובפ)י

נמ)וח
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חהליהובראשתץאדרת

 מ%4 מ 6מח נפטס סמיומ ווומ ס5ווומח נפם 13 גחסוס 6( חיס ל)פם ס6דס הסי מ"'שמ"
 6מ סממיס סי6 ומיס . גסוןס סמיומ. רומ ס5ו)ומח. גסס . סניף . מוו0ס סווס נ6ך0סכמתז
 סס *מן סימ סר נמט)וד וכן נ6רס חסרס סמסימ ביתוח אסס . נ6דס 6ינס ימידס 6נלכ%ס
 656 )פרדי' דכרי' ג' 3ו סיס 65 גססתז 5נ' סר6סוניס סמלקו ותס 6מד 3ל3 6מד כ6יסשר56

 סמפכ5ח ס)ימ סע5 ותס . רומ גקר6 53כ ס)זחססטוח ו)וס )סס נקר6 5כנד )ו)עסס)וחפסטיח
 נס5ש כ415' 46 כמו)ז , מ)ום כי כותחו hSSnn לרומ מיס לגפס חרגו' 61)קלום גסווס.גקר6
 וסגסס לוטף וס)וטסס ססממיח. סנסנןס מס6ח 63ס ס)ומסבס )וטסס דנור )זמסנס056

 מ . תם מיס מ5ח 1טhSSnn 5 מלח גסס ע5 וחרגו' סק% 6ח סוזייך סמיתי מלימוסדי3ור
 יפע נסשי: כמ"ס סקתס לומ ססגח ס" )ו)וע סגו% 6לסי' נרומ 5סחןבק עססינותרומ ח" סא סנקלנו 6דס ורומ מיי' 56סי רום 610 מי' כסווח רום רומ hSSnn 5כחונ6"6
 כהש5 קנ4 וכפי טדן נמק5" נן הטע ס6רן סבכ5 ב)ון זסן )וקו' ס" טץ נטין.נן

 סמ41 50 תערניח נורומיוץ וסוו, סטדן 5לחרמ פ" )וקרס . נטדן מססי % ט"6( מך)פסמי
 נין סק מצסס סכנר ו6סרפ )וחכוגחו ע5 5ורחו גנמר כ6סר . י5ר 6סר ס6ד' 6ח ססושס
 נחמ4 סחור' נכ5 610 וכן פרט נדרך סייגנ וכ6ן כ55 נררך ג16זר סס י' ניוס ס6דס הןג'

 שנ מיח נץ ססנזל גממד ען כ5 ויעמת פרט: בדרך 61מ"כ גכ% פיל ו6מ"כ סחסג6)ז'
 הע סרופמ טוצ SD נ6מר וממוס . סגופמ חטגוג SD נססכ)וס ג6)ור טונ כי סו56גממד.
 סשמ כ)י 6מד מ5ק ס61 וושנ יוח ססס סו6 ומ)וןס הקר וכנן טוסר 5ססיג סמחמוחנקממ
 לסכשטגב סטוננ יו' סו6 וסנת hbnS. יקל סק ס)ודהוס קממ' 6מל להף ס6יס ס)זטססי)"

 סקרנטר 6מ5' ססיס כ)וו קיס וסו6 וסחיס נ6כי4 5סחטגנ נ"ס סס"י 5גו ו%ס וסחיסנ6כ%ס
 סנן. נ6)וגע סנן נחוך סמיל T,D1 טו"ב: )%ח פע)וי' ססס נ)זספר ע%ס גמכיד )ז5ח5כן
TD1ור סדעח ססטן 16 יעממ  מ5ח המר  לתמך  סרטת(556 טו TD .ר 610 יוחר חס ס6דס מס כי ת6ד רט סו6 ורט סטונייטח כי ההצ טוג סדעח סמיף)כי ח)וי)ווח' נ)ודוח גחט5ו 61יו' יטקנ גמ וקדרך מגויי 6סף כ)וס6"סכ מטיס ית hSIS גפצ סמומח'יסיס נזנרי ס6דס דניקוח 
 6מל סח6וס 5נם5 סגטסס כ5 כי . סטס 5פי ו)וחוקי' סרני' בדנר" נומר ס,ס 6% ס' נעגימדנקס
 נתנ % ונמ6מר טין גן 50 פרטח סו6 וכ6ן )ו)זי: י6כ5 650 015 5כן טיר ייטח 5סס )חיקph מתצי ס6יל סע14מס 6ב5 ו6ון טמ5 ב4 טונ בעגץ דרד 5חמי)וי )טסס . רט נטמן ססחז15חרונ
 % יסוננ הוסס 4חרם מסץ 'bh סגסר תהר. : ס6דס ימרח 0ל סרטי סיפור o7h~ 610סיוח

 משמ . ר6סיס 65רנמס וסיס . ססירת )וחמ% מה י651 כ*סר ני6ורו . קרו ומסס וס%דיןספ6ת(
 . ורנו פש כמו שישת : %1חס נמרך ר6סיס וס)וס נדו*ס סס 6רכטס 6פס ob~tn סרנס 4סיס
 סנקר6 מקו)ווח נ' נהירי סגנז65 מפגי ני6ורו ס,ס3. סס 6סר סמו%ס 6רן נ)"רם. סס%ךסוומ
 . סהס ט5 סגקר6יס מדיגיח ש בחירס סמכריס ס)כריס ס)עח כי ומו%ס סכ6 כוס. מנמ 6'מף5ס
 %שתל 6שי %6 סמכר וסו6 סוסנ סס 6סר כ6ן מין 5כן מף5ס 61ח 6יסיר ו6ח סט מנמ%ל
 ביכ' וסג סנקר6 6' ס"ב( )ו"ר )יתו6 וסניס )זסנטס סטוב סוסנ ססם 6מד סינזןטת

 סנה55 כטע 1YD1 נחורס סמכר )זפגי נס"6 סנד%מ 61)ור כ%. נכור גמסר 651 סיגיס13 ס6י
 ני6לט כ6סל ס6פי. 6נגי 556 3מירס סמכר מפגי נס"6 סססס 6נן וכן י"6()נתדט-
 סגמסמס סס סמכליס ס5סס כי סלח* סי6 סרביט' וס)ר(ר ססניעי סססי 'יסנמ5ח
%ה

"hD1 כ5 %ק פלח. גקר6 6101 תטק סג)וסך נט5מו ס61 סרניטי גסר 6סס . סט%ס 
 פרת הע . סגסרוח. נכ5 6סור סרח )ון סגיר גינ( ג"ס )בכורוח כסח"5 עדו כ6ץסגסרוח
 סנה% פס 5כן נמסן סר6סק )סרתץ. ר h~np דף מ"ג נליקוטין ח"5 רנ6:ססד6
 ס6ון ,סנ וכן ס)זחספכמ. סמרב 5סט סגו בו וגכלל תטורנ 61ך)ןו)ויום לנןססו'
 -bio  ג"כ ssti-1 יוסף. 0ל סססס 6נן סס לכן ביסי תגמ טונ כי ס16ר 6ח טונסס"
פד מלק5י וסס4ף )ומס ט5ד כוס וכן גמת ט5 ס%ך ססס גיסון וססמ ס6פי.נ6נגי
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 ו ה י י א 3ראשתץ ת ר רא
 נסרוח וננ' )"רמ ססו6 קד)זח וסי6 1ק5 מד ססו6 סרים נמו וס61 מזין מי מיע ק5מי

 סמ"ח מסך k~nlh 536 וסוננין 65רן )ומנקין סעו5ס ס;רוטיח יסי סוננ 6מרסממשגש
 ס;רט וללס סרר1 ס6סס סנקרנ פרח ס61 סרביטי וסגסר ויסיו ס0ךרס נמיט 66סש%

Dt~nwוס;כר נעז ס)זחנרכח ס5ס מ"נ וסי6 נס Stun '6מח טפס וסי6 כיווט טיפין ג 
 נץ 5רמס 5סון נין מטחו סטחן כ5 ו)ו"ם כידוט מגמ"ס 3"ס סף"ס 6ווהיו' ך' וסןסכ,5מ
 ס' נץ ום)וש ס6רן וס)ויס 6רן 56סיס ס' טסוום ניום וכנו"ם כלע סר6סומס גסרוחסמ

 ם65 וססמירס וסססק6ס סש)וס טנוזח סו6 5טנדס : %סמרס 5טנןס : ס;סנ S"1D%סיס
 סעכתס. ננדר סס טסס %'ח. עסס סמס סס סמטח מ5קי וכן מיוח. פרץ נסיע5ס
 D~D: נ(ס"ק כ)ז3ו6ר סגן 6ח 5ססקוח ;כס ט"ס סר6סץ ו6דס ססווירס נגור41מ

 ס6דס. 5חוט5ח פ" ס6דס. ע5 כו'והצו
~nhS "סגסן' דרסו וח"5 65סחו. סי6)ו' פ(' 

 %טו' 6סס ;%חו. סל ם65 6ף נו5 מסס 61' )עוח. סבט ט5 ס)גטוס סססוק נ;ס מ"נ(ג"ו
hkS)h' '1. סמוכן )וסירוnSlh 5תכ 

~TD 
 6י וכן ;כור כ)וו מקור סו6 %6 . ח6כל 6כ5 סנן

 ,hS סגן TD )זכ5 סי6כ5 סניווי וסי ירטכ. כ6סר S1)bS ימסוב 6ב5 בחתידוח 65כ% 66ססר
 6; . דבריס ב' 5ו 560 ססש'י כותחו . ו6וכ5 6דס 6)זר סמט6 6מר יכן .רסר

 6כ5 )וס )ופני
TDn(1' מס6ר 6כ5 65 )וס )וסמ ב' סזעחSth 6וסס עוד 161כ5 סחסונס צ( nhr .6קייס 
 סא שסק סתטס גטסק גס ימד נטונ רט גחטרנ )ו)עו כם6כ5 פי ורט טצ סךעחתזטן
 )חס*ס כ)וסס"כ חמוח. מוח )ו),גו 6כ5ך ניוס ס'גר. 5ח16ח סכ5 ונ)זסנ5 וב6כ%ס5שתס.
 מובל וספחעי )ורט 5סוגך גשר טונ. nth~S עויס 16סנ מייס סמפן ס%ס מי י"ח לנ%

 ספחי ב)סח )וכוסס ס)ץח סס . סג6ס )וכוסס ס)ור)וס 610 ורט טונ סדטח מל כימלמס.

 טו3 5ר16ח י)ויס ס16סב 1)זי . )ור)זס )זדנר ססחע ים)וול מייס סמפן ס6'ס מי 6"6מ5קווץ.
 שד סקיס סי6 כי ס6דס ט5 רט )ודנל 5סוגו סי15ר י)זיו. כ5 טונ יר6ס מרע 6שישר
daיוכדו %6חו טצ ט5)זו ס)זר6ס ס5 ו)ור)וס 0"ד. ג"ט ט" ט"ב( ט"1 )טרוכין עניווח 

 טונ סדעמ TD חס נור)וס )ונט5 5ם)זור h"ha נסוט5 רע )ז6יס קסס 610 סטג ו(ס .נכסחו
 5מפוח 16 . 6רנו יסיס ונ5נו טונ 1nS1rS 5ר6יח 6יך 156 ירכיס סמ ),)וט נ6כ* סיימ.ורע
 ק%ת( חסט יוחל סגטכם )זמנו כי ס6כ%ס טונס וס 6ין ח)ווח )ווח )ונזט 6כ5ך מוס כי נסוט5.רט
 ס;6ח. IS'bo טנט 16חו סוהע 6פם . 6גנ 656 15 ס;כיר. 65 כ6ן ס6)ור סק%ס עיקרוטת
 ססיו בי16ר כגניו. מ;ל )וקלחו. 6פי סי וו)עו סי)ויס. כ5 5גו 5טונ גלטויט סמטמ שק
 ככנדו סיסי 6 6טסס 6)ור עכן 6תוו 5סייעו nSD1nS 15 ס" 6% )ו6מריו מוס וסי' סרטסי;לו

 נ)"ע קיוווו 6ופן חסחךh'o1 5 ס' 6ח יעבי ס6דס 5סמו. הס)זם מ)וט 16חס סשלד5סנש
 6נל נינ(ונ 6נלו ססס מפני . מ6ס בכ% סיו ם65 3ס)ווח ססנ 65 יכו' ש ויצר :31ג%נהמי1
 . 5י יקר6 מס 5ר16ח ס6דס 56 ס)ווח: קר6 5סס גס כי נס)ווח ג"כ מסנ ס)וומנקר"מ
 רבס )מדרם כמסח"5 חכוגחס כסי onth. לקר61 6וה ~חנוגן יר6ס סס6דסנ%שרו

 סו6 מיס נפם ס6רס 15 יקר6 6סר 1כ5 ס)דר. 65ס %ך סיר 5קרוח ג6ס 5ך יה(י
 סו6 וממל . סומרס 5פי 6% סמס קר6 ס5סס מיס גפ0 5פי ס61 0מו ני6ילסמו
 וסנסגמס. טבתח' 5פי ס)ווח פל יקר6 סמיח 5כ5ס 5כוכני מספר )וונס כמסס"כסיוו

 סנסמס 5כ5 וט' ויקרש %רךי'. לע% וסור נכ*בס מ)ןור נטניח' סמספעזקשמו
 5מש נס)וס נץ סספסיק %פי . ג"כ סס)ו0 טוף כ5 ע)וי 6מר )זוסך כ5 מ5ח . סם)יס%ע9
 נמל מג6 65 6%דס סחורס: נכ5 סכ55 סהם וכן ססוס מע( %כל ו6)ול נהר 5כןנטושח
 וםיס נס)וס כSD 5 סב6 מ5מן סג)ור6( ננ5יע וטיין ט'6 ס"נ )יב)וו)( ילסו לו"ןגשנדו.
 ס)וימ ס)וכ5 נסכ5ו יר6ס סנמן ר"5 סרו %6 15 ב6 כ)וי סנ6 )ו5ח סף כו'. דענע מהקלרס6%

 ש' מ%ששו. 6סח )1ג6: 6% ומקר סטרם )וסנומ )ומ6 מ)%ח זס ח"5 51)ויו ועו.שנין
ילי6 66מ בי6רט. כנל מנ0יי ונסל )וטט" טגס טל)ותה: 50 %שח מימ ל מ*שמו6
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