
טאליהובראשיתאדרת
 מי' נסין. סינס נ6 לכן 6סס נגולח גוססת 6יח סנ6 לסי npb .nhr' )ז6י' כי 6ססיקלק
 ס6ס ונס 6ס. ופסחו 6יס סל שין כי ועת כורנר. דבר סחסעל1ח טע ידרס וס61 כפיעע

 וססנל5 : גד% נמירק נ6 לכן דגם נו 6ין 1%61 . גקיבס סף נסופ' וס"6 נדגם סו6 ולכן)וחגנר
 פסחו 65סח1 קרhS 16 סר6סומס 4ק פיסוח בנמרס על נצלול  פיסוח כי  סו6 לבעל תיטוחנץ

 שיומס. ססו' טל ג6תר ובטל תנוגס 5םון ס,ס כיחו כ"h"u 6) נ"נ )גיטין פ"ב( קי"מ)מנח
 3ץ )מוסט נט4 טת חקרתי .6 ריסי חקרתי ססו' גיוס וס" 6)זר %כן נטלו. יסתרס 451כזזו
 כך כ5 נלה ססהה ניוס יסי' סקב"ס ךביקוח ו6סנח מבינת(כי

 ביסר6י
 6שי מס 15 סיקרון טן

 3ט4ח עגץ ט5 רוורס 63סחו. י3ק כו' יטע ח"כ 5י. יכהו ל6 נס 6סקך במת 6)ז65ךכת"ס
hS,56יסומ מטסס מ 

 ר"
 oh1 36 פרגסח עbS, 5 פרנסחס מל ועשי טורם יסב יוריו סכל

 נסר ס6ר כל 6ל סו6. בסריגו צמתו כי כ)זו. סוזססמס. קרבות לענין ס" 6מד לנסרוסיו
 יחניט. 6% ולסחו ס6דס ערו)זיס סגיסס ויהיו : ט5מו כקרובי ט14 סס%יס לסחוסקר31י
 כנ47' גוש' סם מסיו כן קמרי נס ו6מ' לקמור תם 4ט' ;ס 6מד כנוף סיו ס"ס עד טט4ח
 . מרוס : סיט יכעיס סיו סל6 נופלי ה6ד' קברי ונכל כ)זו סחם)ז" ג'מוס יחבוסלו 1ל6וגנרו)ד'
 נמית סתתי חמניות מצימגו צס מכס גקר6 לססכ% ומכס נטר)זעזוח דבר לטסות מכססחן
 156 חמנייה( פוחס מגן oto~h 6סם נססריסס. וכמקריס ס6ריכו נפסל ססחיס ונטיףסקרן
 נערמעזווה בעצמו לסחמכס סיוכל סי' )מס סל סויוחו 6בל ער)זי)זוח. בלי 'מרח' נעתבטנט'

 הקמר . טנעס כימרחס מלסיס ס,, טסס 6סר ססדס מיח עכל ח"ם וכמתוח נע5וחוסחמכ)זוח
 ס~ס 56 נ6 סו6 נחמלס למססמוחס ס)יס סורס סינר טטגוח כל סחורם לנו נלס . ס6סס56

 .הל ס6ין דבר סו6 כי רוס" )ז115ח לקייס להדס צופן בסוס 6פסר ס6י . ;ונטטגס
~nDS 

 נו.
 Dnen ח6כל םל6 סבורך כתת סי' %6י סגן. TD )זכל ח6כ5ו 65 6לסיס 8)זר כי 6ףכ"ס
 TD ט5 סדטחו מוס תבין וסלה כו' 6)זר וכי כתו כו' כי 6ף %מון כו. לטחוד b~hn דברוס"מ
 לסתת ס6פס' ונר 610 6"כ . )6כ5 סגן ען ונסרי מנמם 6ל ס6סס וח6תר . כן 6)זרסדעמ
 לחוספח 6101 פ"6. דר"ג בקנוח הוזרו כן לדגר סייג סר6סין oih לס סוסיף נו חנטו 651נו:

 ' 6דס לס 6)זר כןחיוורון פן' והמרס רגון. סו6 המירס כי כן סו6 סשס סרדין 4)ור . o'ib כמהירח ומנחס;מירוח

 ננוף נו -ססיחס וכסגי עלי גס סגיווי 63 06 נדטחי ספק סי' כי
 בטבעו 6ין כי פי' . חוןוחון ודח לא : tSD' סטווי ב6 י6 6ליו מדבור סנחיימד נטנור 616מד.
 סי6 ח6ח . 6חכס ספמיד %כן מו"ר י7יעמ חמס למטע s(O לנוח סנורכן סרט רק5ס)זימ
 סיחיליס לו יסר6וח סחורס בסירוס מסכל נידרך ס6דס 6ח לסטעיח ססס"ר ם5 סשט'טטנס
 סי' תחוח. וזוח סנגור בטס סס"' סכווגח סונר ס6חס כחו ל6 ח"ס כסלכם סל6 מגיסו5ג4ח
 3טל טו"ר יורע' ככל'ס)זל6כל 0555" וסייוע סגוף טל משכל סחנבר רומג" )ויח' 656 : נשגיחמייל
 יתז כי : עיגיכס וגפקמו ח"ם לסעד%. סח5רכו סי וכווכחו . סגוף זעו% סוזן נמקירו)(ול6
 6% טתיכס וגפקמו וכתגו 6כלכ' ניוס תיכף כי הלסיס סייע בעבור ורע. טונ יתעי ונו'הלסי
 )מלקים סט%ס טובח סכל )זסגי ס6סס וחרא רב: שחן )ןסגסיון מדבר %יןע לסטתלחמטרכו
 6ל1. סלמס כל %ו 'ניע )זסם"י כי טוב. כי ור1nDD 16 ובסי ונועיל טרב טוכ 6ל1.לסלמס
 נט05 5)ו6כ5 סטן טוב כי וחרה ח"ס נדכר  וקמין סחמילס מנמס רברי ס6סש ססווטסושמל
31ueגפסו 6וח בכל ס6דס יח6ו' 6סר מערב סו6 לטיני. סו6 ח6יס וכי וסוזוע%. סערנ ;.ח 
 דנר 6ל סו6 סמ)זדס כי ממועיל סו6 למסכיל מען 1)מ)זד סטונ. Sh 16 ס)וועיל 6ל כןל6

 מחס סל6 סר6חס וכיון נר6שוגס סי6 וח6כל סככת. חוגגו יגיע 6שר סססכלס 6ל 16רומני
 גס ותחן . סנוף על סכל סננרח 6ל סו6 ח)זיח חוח סכות' מגמם ונרי 6ל ס6)זיג' rhוזת

 וגס נקשחו טחו גחק%' %כן . ג"כ עיזו הכלס לבוס ש6כלס 6מ_ר . סי הלכל. עמסל6יסמ
 סדעח סטן ס6כל1 קנס ותטקהנה ע)זו: הכלס על 61' לנדם 6כ%ח' על 6' )זיומדחנק%וח
 פקימ' פעיל לססגיפ כו' וחפקמנס ס6כ5ו היון 5סיוח* סיוכל סרט ט5 ממנו 6% לחלוחןסעו

סג
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 ו ה י לאבראשית ת ר דא
 nDW מא מס טה)ויס כי פסס גנט 16 לסיח( יגל 6סו רם ש SD %4 יצ %ש

 כמו סרומ טס סלך מסקול סי' סיום. לרום רטיס: ססרסוריס 61ל סד)ויון ס6ל מססמיחווץ
 וט סמט6 וקלס . י"ס כו' רומ וסגם ob~h1 3'ם,ק6ל וכן נדחס רום וסש 46סו %6סכיצ'
 6לסיס ס' קול חסו ק% כח לק סוטו hS סמט6 6מר 6פם פמס Sb פגים ססכיר%%ף

 ?1D כי ט'. ויחמנו : קול 3מ חסו סק% לסס סביל כיוס רומ כי סיוס לרום מלגזו. נפםנגן לדחסי
 פי' 6יכס. לו 1י6)יר נדנליס. טווו למכנים כ"6 מיחס סקר'6ס ויקרא. גניו: סמט16וסניף
 65 מווט ו6מ63. 6גכ' טירוס כי ואירא מדרגתך: 6'ס )ו)ועלחך. נסלח 6זי נטלתךכמנוגן
 סתטחי קרך 6ח ח"ם ססכיגס. גלוי 736 כי סר6ס ולסגי ומא . 6גכי שרוס כי &6D13)ל
 כי סטילוס סל ססמיוץוח סננתי הכי טירוס כי h'hl לכן כנל6סוגס פמס 6ל פמס 6%כנן

 זזי 6' . ס46ח 3' מתגו ט6ל ויאמר : 61מכ6 סרט 6ק סססכלחי ועכסיו סטונ. לק eD~i אמממיש
 סיח סרט וסרסיר סד)ז'ון )וש רק סו6 וגס מסירם. סגר'6ס סיחס וכי ני16רו 6מס טרום כי להסגי
 חסוטח נ' ססינ ס6דס ויאסר : סח)זיס ס' סו6 . סטן סמן ח"ס מטה על לטנור 5נך 6ח 6nhsbעי

 סר6סוגס חסוב' . סדתיון זזן לו נnbr 6 כי וסיס מחק סר6סוג' ס6לס וטל סמני'.עוסם6לס
 דומך סלמס כי ממנחי 6סס לי סב6ח סלף 6מר סר6יחי כיק hte מנוחיך טל טנרחימווט

 ס"1 6פס נייי. מוזגו מסרי 6ח4ם של6 מלזע 6וכ5 סל6 6 5וויח סגיח סחף. 6ח00תלח
 וזיעו. מסכל ל6 ורט טונ סדט' וזומן כלמם ים על ל6כ% סמ"רר וממנחי Tw מן 6כלטס
 דוק6. מתת 6כלך ב;וס כי 6)זר לכן מען 6ח גסמיח סל6 סו6 סכותחך ומצחי מיוחלמפופ
  "פס  ירטתי 6% סטן ק 4 גחגס מ6ד6

 למרוט סחרך 6% טסית. nhr )זס 61גל: לכן טוסו"
 סת1ח נס)ווח כ6 ססחס למון .  יסוכל  ססי"לי סכמם ס6סס 1ח6)זר : 6דס דגלי ממטס כילס
 סמ6)וין טד כמנפוחו ס6דס 6ח נוגם6 ססמסיח ס6דס 6ל סנ6 סטט6ס סי6 ססי6גיולקק
 610 כי 63מרו 6ל11 וגפי לנני 6ח סרסך טד 6וח' סמגיף ססגמס חסונחס ח6ח סנריו.5כ5
 נטונמכ' מפז 61יט עו' כ6לסיס ומייחס )ו)וג1 6כלכס כיוס כי 6לסל ירט כי לטובחי חוחייוגנן
 קך כל  לנחטף  טרוויתוחיך סגיט  לס ער  ניהורו nbr  תסיח כי . כן מלזרו אטלס ם5נפמ*6 פ" 6לסיס. ס' ויאמר וסכל: לכן חיוגו. לסכל 06 כי לכס מסר וקין סנגחכס גן%%ן
06olh~ טד nhSnD 6מס קרור לכן ס6דס בטובח ממן ס6ינני סרס עלי הנר לנך 6ח 
 לברואות( חמוס 06 גס לבבך רוט לפי כי כו' סיח ויוכל 3סחס סכל וחיסר סי' סנסמס.מכ5
 OS,DO 6מ חטטם סמיוח כל כם6' חלך ohc חלך נמתך טל לכן כ1לOSID~1 1 חמרנומיוח
 נז6כ5 מום )זם6יר סי סל6 טד וקג6חו ח6וחו נדלם כי . מ"ך יוזי כל ח6נ5 טמר ונסומל61ס

 סי6ש: )ז6כל בכ5 טסר ODU סיטעס טד 6דס תוסכל ונסוס 'מגס סל6 קהו לכן 6דסבני
 חסוב סוגנן ברוב ntDh . 416 אינס : סגלויס נ)זםקת( ים4ט לכן ס6כ%ס רק סוכיר ם65ולושי

 במיוחס טוס וס סינריו סגיסס נטנט 6ינס הסיח לנן . זרטס 6ח 16 ס6סס 6חלפמוח
 לכן לרעם. 6וחו לסחות כדי במובך ס)6חך לסמחיר סחג5 טבעך רוט ידטחי 6פםימו*
 מלך נמתך טל ולחס . אסך ליסוף עליך ירון יורמוק 16חך סיריוס נזיד ~o7h נטנטגדלתי

 )ז)וימ סגמם 61ין וכפגיו לנרום וחוכרם טווו %מוס 6% טקנ חסוסגו לכן מקומרוחטעחך
 טויסס סכניר סלה "תר.  בילופן "תר.  ס"סס 6ל עקב: חסו נסוף סנ6 נטוגס סמט6כ"6
 ט5נוגך ס,מנ. גרוב DDn רטט וסרתך. ט5נתך 6רב' סרכ' 6ל6 סגמס.  טינה  כתו "מתבבת
 ימד'ו: ו'%ךח סרס ento סמט6 סקנס נעורו סומקות. 61)זוח ע51נוח 6)וומ כזזו 5ת5וססי6
 בכל י1לדח חס6 סל6 רמיקס יתכנס ועכסיו ע"ב( למ"ן מנח סמסימ לי)זוח 'ס6 )וכן עםנכל
 6יסך הלל . נרוומ יידח חס6 סל6 נמס ח4' נטגכ יותר: יסחס6 סרתם זנן כמרגטלח.יום

 לססכל: סטן נמדוד כי כותחס מיסך סססכי. ןבר לסו' 6% לנטל' eb~ hSh' חסוק' 6'ןנוקמך
 610 6סס וכמריס כרוך 610 ס'ס6 סטן )ןן 15 סנחכהי כותמס סיסך נך.שייהם%

 6גי סירך מן מסרח )וסמ סמט6. נטרך סטוגם 4 וגירס 6מל ב16סן 6מל. 6%יטנך: י)זםי
אלת
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יאליהובראעוחאדרה
 סטהג לוכ כעגור 6מריס 6חס מכרוך וכסגי וסול וז5וח' טל לע13ר תוזזי יוחל לסיתחיח טטס ב4 610 טת כי ס6)ורס קסתך 3ק% וסוועח וז6ד סי6 רמס סדעח TD 6נ%ח6תיח'
 3כ5 מגמתו ססרמ סלימוח ממרון nlhSnS סין וסחבו16ח ססיריח טנע כי . כל לך תמסר6%
 טטס 3רו3 ססירוח חוגיך סל6 3ענורך ס6ד)זס 6רירס לסיות חק;חך לכן . סטנעי יכמוסעת

 כל ח6כ4ס בריום ,6 סיג'עס וסו6 כדומק 3ע35ון ס)יח . 3כל מסרונך חנbS, 6% .סלימוח
 6חס קרור 6)ור ול6 ס6דתס 6רורס . סח6וס 6מר כרוך לפיוח תדעחה חפ)ס ,6 מייך.')וי
 סע[ק% סקב"ס רגם ל6 חס לנוזרי קין [רע )וזמם כך מע"י עהי קין 56ל כח"ם ס6דוזסתן
 3סוכףס ליסרך ודרור קון סקרן סח5)זמ 6' קללות 3' 3,ס ים ודרור וקוץ : מ"1 ס6דסחין

 Sb ותנום 61ויב 5ר עליד 6ני6 סרעס תדרכד חסור לch 6 נמירחך רוע לסכ)יעועמרביס
 סטרך לבבך חכגע rh )מסך לסחים[ סמדס ענב 6ח סווס ו6כלח נ' )סם, SD לסתלטסיערוח
 סרעס ווח16ס סב6 ווכסול למסיר לנו חיקן 6מרח חק5ס כור מימין. קן nDS סיסי'כזזו
 מעח לפ חיקן ושמלס גנע לכל תקור blo1 יססת'ס ס6כעס נו)ווחרוח עוז מסר )וכלשל6
 כי ס6ד)זס 6ל סנזוחרוח. לימות סוס 3לי כעלונך סוכך עד ס)זוחרות. סיonS 65 ח6כל6פך
 חסת טמר 61ל 6תס עמר כי יסבטן. סכסיס נמלנ .6 סטנעי לימוח נובעט לקמחושמגס
ODס6ד)זס 6ל מונו קרס סוווחרוח מימסרו ונוטב : לעפר יסוכו וכחס וסמלכ וסרס. מנסר . 
 461 לעפל מורו ל6 כ% סמובר 6מר ))זסכו סל6 ו6ליסו מגוך ולכן צקי. ;ך סמוברסיסי' ססכ5י סתגנרוח עחס נך 61ין 6חס עסר כי נמיונ ;ס 6ל6 ק4ס 6י4 ;ס כו' סוכך,ועד
 וס6חין 3ס' ס6תין ם65 לפי ס)זיחס . טל 1%6 קרס וסהוססח 6ל1. ),לטו ל6 קרס ;ססי

 לעיל לו לסיוח [6ח. לוקמס לוטים כי 6סס קרקס סר6סון מס ס6ןס ויקרץ יותר:לפסחו
 חסוקחס 6ין סמט6 וחמר . ופסס 6ים 6מד נסס סניסס גקר6י לכן מווין oote1 לו3)זוסכלוח
 סוטם D"3_ ס"ב )כחיבות כו' וחסלוח כק3 6סס רתם כ)וב61ר לחלוות לפסס כ"6ל)זוסכלוח

 סיחם כי.סי6 מוס 6מר 3סס פוחס קר6 לכן סחין לקיים לטיס רק סעור תם6ר %'נ(.כ"6
 ממפן לדרך הדס לסם טסם כו' מלסיס ס' ויעם סחין: קיום וסוך מ' כל 06 רק סמט66מר
 כש"ת סנ6תר סכח1נח לפי כתפח והתר . כלנדחס הדס לסס עמס יתנוססו ס65 ושנ"עהכלמס
 לתרן גחנרסו כי סקור וזפגי ל6 טור סל ועמס כחגות. נקרך לכן ספחן 610 כחנך סלמא
 וילכיסס קין. ססני6 עד נוססהן בכורים עדיין סניך 0ל6 וזסגי רק קור. סס ס6יןסקדס
 כאמד סי' ס6דס מן וכלסיס ס' 1י6)זר ס'( דף )יוגזם רי"ל סקנלו כגזו מלבסס סדר לססלסורות
 סמק 6ץ ונידיירו ק"ו ס61 סן סג6תר פוקוס כל ידו יסלמ סן ועחס . סעליוגי כל ס61כשוגו
 דרך לידע 1ל6 טוב רק לרעת ס)ברflo 6. סוי דל6 וזמי סן סמייס צוען ל6כ, ידוסיםלמ
 .כי . ונומלט מזם 6יגו 6סס מרסס נרי6ס (uDn זוווגו כממד וסי' וסוס סדנר )תגלגל כ%סלע
 כ5 3מעח לססיג סיוכל 3כמ וגנל6 סכל61יס כל בחס פ" בגלזגו 6דס געסס 6תלכלסר

 חטסס סכמות כל כמ וכלסיס 6ל ס)ויומס מנכמר 5ל0 סו6 וכלסיס בולס )כר6 61מ"כסנר61יס
 !סחפכן 06 כי ל6דס טוכ ph כי לעמס 'מ" סל6 לטובחו עליו )נזר וככר . לעיס ומיויכל סמתס מטן נס ולקמ ידו יסלמ בוודעי b~h בח)וי' למון סו6 ידו יםלמ פן ועחס בכ%.סכל

 לתעלם כשנוקר מיוח מרין נחוכס 'k1SD ם65 .סיוררי הוחס לססקיח לעבךס ניקורו.כלולס לעבדם סדן נגן סגימו וזר6ס כי וכלסיס. ס' ויםלמסו ספוח: [ס ח6ד טונ כמח"לסמובר
 ת6ו)זמהו אוחו מעכיר %כן ס6סס 6ל מנמם וסוף מיוח סרין סנ6 עד אוחס סתר ל16עחס
 סר6סון: לסרסו תסס לקמ 6סר ס6דתס 6ח לשבך כיף בטל 'וסב ס'ס6 6% וכנ"עוטלמסו
 תסס לוקם 6סר ס6דחס 6ח לענוד לילך ר5ס ל6 ווג"ע סם5מסו 6מר ס6דס. 6חהגרם
 למטס כמו"ס סכן וסט ס6ןס ס1למ ס)זסס . תקןס . ocn לוקמ 6סר תקום 6ל איחוויגרם
 וחמת כגסים OD רק olb סל סגוף וכל 6דס נורת סס סכרו3יס . עדן קזתת גן . ph3ויסב

 לסט 61ח . במקדם וכן כרוב ימ[ק56 סל סמיומ )קראו %כן חיטקח O')DI SD %ס ויסכמים
סמרנ

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ו ה י ל א בגושית ת ר דא
 לנע בכ5 )ומססך וסכרק סמרנ 3רק bg1 מ5וטסח רולקס סי6 מ 5סט 5ס הם מרב ניס פ"מצנ
 610 מכרוב ועיקל )ו6ר: סורפח וס" סממס סקל כפי סט%ס רום 5כ5 תטוכס סממם מ"מכסי
 הסמיר סופח %3רס מן כ"6 וק כ6ן ממכריס ווין כר31ש סם סור וסולח סגמסכיס כ5 4ק סולקרח
 . סמ"ס מן ירך 56 חכ5יחן עיקר מ"מ צ"ע כsst) 5 ססמירחן 6טששי סמחס TD ירך6מ

 ספרנה D~b על olfb0 6)ור סרק כ5 כ5% ס6דס לסי סתשס נס"6 וס6דס יע.וס%ס
 גוס כ6ם' ס' יבר סקיס hS . 6דסמסמו

~3DS 06 סורס ירט  6פם  סקרתם. 6מ זזי nah 
 קמן 5סץ 6ים. קמוט ומקטר קץ 6ח וח4 הכסר נטניחס: 6וחו לעוור נגיס 15 סיום"כדי
 וט מסר יצועו קגכ(ס ,ס סר כזוו 13 מ5ק %6חו ס6ין 5סקתס ונ)(ימד סגוצסס דנר מ5טט5
 4 מיומויס סקרן סכ5 פ" קמגץי סקרן מ65ס וכן סכינם. ונס 65 1מע51ס לנדו 6ם'נחימ'
 סיוע3פש

~nDDS 
 מס tJDS סיכל ס' 6ח נקגץ 06 לי קנוחי מוס ס6)זרס חס . סירלס %5

 סחורם 6ח טסם סם'י ירכו למסיח קעי ס' וק ס' 6ח0ע4
~oiJS- 'נוי דרכו כלסי סחסי 

 DS'Dn qoln1: נממסברי סמעם' סוף כי למריחו נכר ורכו ר6ם" סי6 ס' דרך 5ססינסר51ס
 5קיס 6מח פעם רק לסחו 6מ יט ס6דס 5סי SD o7b ו!6 ליח. וייוסף ע4' "מר%5ח.
 6ח סנ5. 6ח ס%מס. נענתח קמיו לקין טור סיס' קמיו 6ח %דח 5סוסיף 6מרר4 ומאספץ
 וכנור טפ5 סיסי' כיגחס סטך סגנר6 ר6סון. נמסוק סנ'6רט כיוו ססחיס 6ח כמו עלסס61
 רוסס סב5 הסי יצמגו: נפרד 656 15 לטנור ססכיט 651 לעלעו )זיומד עלס גנרל oeb י65מי1
 ג"כ כמר 65 קץ כי קץ וח5רי,~ח מלזור 5ך חקסס .6 . 6דמחו טונד לנדו 60ר קין .%ן

 גס". 06רח סהס הסי סנ5 556 6)ור לכן ידלחו 6ח לענת ממט שרד רק כתגחו כפי65ני
 דוקן ויהי :  6ניו 6ח עזר ל6  6פם  תקרתם 6ח לענת הזמסנח' כיגחס כפי סתומו ס"קץ
 נסךס ענתחו ם5 עזים TPn 6פס נעוגמן סנכוריס מגות קיים 65 קין כי סכחונ סיפר .יחס
 ופרנץ ר64ד)וס. 0נ)זימ סגרוט מסמן סס" חע וקנ4 מען. ומפרי 651 ס6דמס מפריסני6
 ס6ד)זס פרי ממרס ססי6 ס6ד)וס סרי ונקרץ פרי נו סף 65 6סס 5טן ממנסי 4ן מאטן
 מ5ק 4 ס" ם65 ניכוריס ממ15ח פטור סב" גס וסבן . סביל וסנן : InDP: סס" רוק קמרוונמס
 סנ5 56 ס' הסע . ווהמ5ניסן ג6ט מנכורח סניף והקוס מכ5 , 76מחך לקרוח יג5 651נקרן
 "מ"כ ~omh. 6ח 5טנת ס65 נוקמיו סגפתי כיון ס' 5פמ רלהס כועסה סיו 65 תחם5סכי

 : 1ממ5ניסן סג16 )זנכורוח נ"כ וסמו מקחטס סדורות מיסיו כממחו ו6ל 6ליו פניו ס' DD'1שלגס

 ~TD' מסרי 6% מגרוע ס%)וס חפרי סניף וגס בכורים. סניף ס65 בעגור גחלתי 65 קיןואל

 כוסחו מ5 חסו נחרגוס כ"ס פמו סדר פי סמו. ויפקו מטפחו. סבין 65 כי )ז6ד 5קץוימר
 וגס6חס וכן . פמסס )זנמח כ)וו סכוונס ע5 לכוח ב)וקוויח ג6)זר פגים ך"6 .עצמיו
 מוטח* כווגוח סנעיס פ" לחוררי סמם מ' רז"ל בדברי וכן ט'( 3' ))6%כי 3חורספמס
 סגפ5ו פת הפלו נ'16ר וכן סס61 טמן כווגח נעבור נצורו בעבור נלסון סג6)זר )וסמוכן

 מ5ח 5ך. מרס 5)זס וכתפחו: )זמסבחו לסי 5ס3ור6 ת6ך רנה סיס" סססנ סר6סתיסכמטחיו
 6חס מ 5ך מרס טעם ב5י 5)זס ת"ס והסס 6ין ם5 חרטס 6101 טטס נ4 5ם61 ניקורו5מם
 קימחי 65 06 טעס נ5י ו6ח גס סגיך גפ15 ו5מ' מגיח . סבכוריס ס63ח 65 כי נטוכרךמתח
 . %ח תטש ob ס65 מ"1 )זסנימ וקח "ץ ו4ח יין 4ח יידור )וכותחך וסלח סן6חנמעט
 5"י )נרכוח בפוקוס כי ס53 )ז)זדרינח יותר חחגס6 ז6ח וכטסיך חטינ 06 ונכמך הידך טונךס65
 חמסוכ nhD 56. תטיב 65 ו6ס קרנגך. ,S~ph כו' 6ין גיורו %יק" עומדים חסונם ס3ט04הנ(
 5נד עי חחנס6ס65

~hent 
 רונן OD ממח לפחם פי' רונן מט6ח 5פחמ 6פס נ)זדרגוחיך

 וזון כ5 ב)וטמס רונן onh 610 יקעוט גוי כ6ר" רונן סמט6ח 16 סד5ח ספחמח כיוןסמט6ח
olhaנפצחו ס6דס 6ח 55כון רק 610 )ונמוחיו כ5 חסוקמו 661ך רק : יתש נעניחו מוסק 
 כענד נו 5)זם% נכמך ים 61חס נו חמסי 61חס מסטניס פוסק 4100נסמס

~3DS 
 ס' 6מ

 סמנ"מ רען סטם נפמם רונן מט"ח לשהקה שוגמו: מגלח וס כי יגעיך נסם קננךנכ5
ק
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שאליהובראשיתאררת

pSשיקחו טחרי6 ס615י 6יו"5 הן ספח. מפחם ימנחו 3סמ6ל מוחס לקבוע סקנס טס 
 Sh קין ויאמר מעגין: (ס על ריחו כו' ".OS,D ל6ויר סחיגוק סי65 כיון 6ח"ל וכןכניסחו
 רכס. למון סו6 מתירס סומרר תקום גל )ז6ח"ל SD וסחי קין. )ו6תר סכחונ סי ל6 כו'סגל
 וסיס רכס נלסון סי' )ץ6)וריו וכל גוזזנו ע5)ע יסונור ס!6 נמונו סנ6מו וטחן קין מעריס3י16רו
 oh סק3"מ לו סיגור חס לפגיו וסחס6ר לו וסיפר . מיכס נלסון 6מי סנל חסיד שוחוקורך
 0ל6 רק )13% סקג6ס סרס ל6 ו6עס"כ וסנוסס סקנ6ס דופני (ס לו וחזור סיקבלו ס6חחיטינ
 רמוקיס וסיו וזווגו ענינו מוזר 6% נסרס במיוחס וימי 6וזר יגס למון 65חו עד סירסר בומם5

 ויאמר ויסרנסו: וכתגו גהר 6% רקוח נלי כ6מיס קמיו סנל 6ל קין ויקם . ו)ו6)ןסמ6ניסס
 סו6 קמיך סל6 ידעתי. ל6 ח6)זר oh סנל. 6י 6' דכריס. 3' לו ס6ל נו' סנל 6י קין 6לס'
 וססינ קמיך ח"ם מגס טד עוזי דנרח כ6מ כריע סל6 ס61 6גס לידע עליו חסגימ ל6"יך
 ע14 לססגימ סגכון ס6ווזגס סביב קמיך. ועל הטחי. ל6 מסיב סנל. 6י על ר6סון. ר6סוןגדל
 ויחגור בחורו כו' עסית גוס ויאסר : מכיר כסונ"ר ולנידחו על DS"3 הכי 6מי סניגור6סס
 דמ' ק% סל6 6ר3ו טועת ונלנך םל01 סרח נסיך שוחי לרוזות עלס לססחיר עם'ח חס6ליו
 ודיתיח נסלוס הלמכס ד)ו' לסוס כדי ורע' 6מי מינם 3לם1ן חסיד 6יחו סקר6ח כוסשמיך

 06 חלתם תקרן 6)זח כי כיקורו ס6ד)וס זון 6לי 15עקיס סרס סל6 ט5ס: מיזגיסחסחיר
 בלסע 6מי קותו לקרוח בסחר עסית 6חס כי 6ר6)1. ל6 61גכי ph3 נ)וסחריס 6יםיסחר
 : לסלע בועתך מסיס וכעסך לבך כתת כסי 5עקס 3לסק סק% לוחו ס),עחי המגי תטוכסרכס
 16חו ססרנח 6מר חמ65 6סר כרע' חר6ס ועחס 3י16ר . כו' ס6דנזס גזן 6חס שרורועחס
 לטקס קרס לךוגרמת

~nhD 
 ומזגי. לססחיר בס סקברח ס6ררוס נון סי' ס6דתס וזן 6חס

 סקרן. 6ח יכניף ס61 סרס כי מגיפס ורך 6יחס לתרח כו' onsn 6סר דוקו%: תסיסמיכנס
 (רט בסירוחיס )ו6רס וחנק מטיגיך טונחס  כתוסס  גן  t1toh רעי טל בסחר סכסחסכזזו
 יטחי ל6 ס6)זר תס כגנד . כו' ס6ד)זס 6ח חתנך כ' : וגו' ח6סוף וביעט מסרס חו5י6רב
 כס לי 6ין וחי"ל תעורס לך כמס לחח עת תוסיף 6% כנגדך סקרן חכמים ככס לוכמם
 * (יח )וטסס כמס פריו יחן 65 ססדס TD1 מיס יחם ל6 ונפן חמשיי כר"ם נפירוח 5ODDחח
 מן להנד םל6 רגליו )ז5טח יסתתו שמריו לילך 6גכי 6מי ססו)זר ההנור פגיו מסע" תסוכגגך
 ס' 6ל קין ויאמר : הכעלס גרס כנוו )ז.דחו תפקוסרמוק סיסי ון תעומס לך יסיס 6% חוזה D)Dlnn סחסיס פי גע גירן תסיס וגר גע לכןסקרן

 נישור סיס hlD)n 06. טעי גדי
 סר' ונסקס . )זגס61 גדול סו6 לכן נ)ו(יך סמטת כיון דיבר בדעת םל6 גרפס )ז(י רק עוןמל
 סתסרס"6 וסקסם טון 3ל6 'סורין 61'ן מט6 נל6 )ז'חס 6ין ע"6( ג"ס דף )במנח 6)זר6)זי
 לנוס נמ"6("ל

 'נו"
 וסמם יסורין רק ינ6 ל6 )ח7 ססו6 טון וטל )ץ'חס SSID ססו6 מט6 על

 יו0"0 )וכווגחו סמט6 )זס וננון. מט6 13 ים יח"ס נורשו ר5ון 6דס מענר כיון כך וגרפס .ננ"ט
 ממוס ס3ע5)זו כ"1( ל"ג )6יונ סעהח' ויסר כגד עון גקר6 לענשו רסס סגלם ותם מט6.נק'
 פסטס D3D3 כווו יסורי' ע5)ץ על מביס סעוס 6סר ומס ט"ז( כ"ד )מ"ב סעוע(' ונגסיוכן

 סנרסוו( )ז(י טין גקר6 ולכן ת"ו( ק"ו (oc נטתם ועזכו גן 4'נ( ס"ט )חסל'ס טתסונעעיס
 טסעוס טון נל6 יסורץ ועין סס"י עד סמט6 מט6 3ל6 ודיחס 6ין ת"ס יסורין ע5),ו טל )זט6שסו
 קסס ענווי ט5 סס63חי וסיסורין עוחוחי עתי 610 גדע קין ח"ס יסורק. ע5וזו טל לסביךורכו
 3י ך"ס( (h~c 6)זר 6ניג% וכן . 6וחס לי סגלית קודם ידעחי ל6 61)כי 6וחס S13DSIחגס61
 רק סקר. סכחונ סיפר ולתם דוד ענוי כל לכמס סקר סגידס 6יך לכ לחח ~ריך מעוןולדוגי
 מא מוגי גד% קץ 6)ור וכן . כיחי בגגי 6% גי חעסס סעתס ט61 סעון נקסם דרךסיס

 6ש מחס% כו'. פוחי גרסת מן הנסוף: עוגי גדול ח"ם כוס גד% טוכם h~b 14יךסעונס
 סס6דמס סק%ח 61)ור קרי רמ)וג6 המחרחר פוס טל גגב6 כ)וסח"ל סנורך נססגמס%ס6)זץ

hSושטפחך געי שש 06 נעסקיס. ס3מרחי ס6ד)וס פגי מטל 6ת(י גרסח ונוס 4 כמס חח תוסף
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 ו ה י לאבראשית ת ר דא
 nhc~ )ו' . מ16)וס ח6נ סיחי hS ט4 שף'שממחך

phl h'~lnc ייזור סו6 סירוחיס O'nDS 
 ומממס )%ע 61ין ph3 חסים ון גע ס6)ולח רוס 6סחל סתפגיך סו6 י6נמי נ5 6סם . צוחי16ן
 )זו65י כ5 6; )ויומד )וקו' 5ו 6ין סס6דס וכיון . בניקומי 16חי צגך %וע יוכל סימפע גזימ4
 כי סלם ס6ר)וס פגי ס6)זר ודוס דמי: סיחנט גזי וקין 6ו)(י לסרונ יכ% )ז6ד פמומס ברי6ס"

 05 סנספט ומסט . סברס טגיגי וכל גייס ומס"ס הבריס רס"מ 3כ5 ס6דס בכורח ס61ס6ך)ו'
 ס)זקווווח. 5כל נוחפסטח oen1 .נ במומ טיקרס תסתם . סגם)וס נר)זיון ס61ומיוחס

 כפניס וכס 61"י נ"ט סו6 סר6סתיס ס)זקו)זוח . 63רן ס61 וכן ספגיס. ס" נהדסחמאס וסלקני
 סורג כ5 לכן כססגמחי וסודית סמ;רח 6מר כו'. ס' 15 וי6לור ס6דמס: פגי מט5 ס"ס%3ס
 פגים. סגי טל יונן כ5 ומלח סנעס סע)זיס סגי זוגזגו יגקוס פמוט טפ"י ס" יוקם סנטחיסקין
 סי)ז65 גס סר6סון סקוסן ס61 סנס' סר6סון 1כ5 . פמוחס גלל ססו6 כ5 16 מ; ננולאפי'
 ס)"15' סכט' ווכ5 נק)ןוח כויני בכ5 יוקס סכטחיס קין לסרונ ר5וגי )נד 5'5ך ויסמר נהלןנטר
 כ5 וסי 61)ול יל6 מסיס )16511 כ5 חוחו סכות 5ב4? 16ח 15 ססס ע4ו מסח בנרטת

 6וח לו ומס -tce1 15 nt~ak' כגטקס. ססוח' כרי' 6סי לסרגו יוכל זן גט ססו' כיוןיסרנמ )ס%"
 ס6י' 5וזין 6,סר' חסו מעת" ;' op~t סנטתי דרם וע"פ )זו165. כל סכ6' סוס צוחו סט'5נ5ח'
 נעי מינג' ר' בסס מ)ו6 ר' דרם כ"כ( פ' ))ז"ר כו' קין וי65 6וח: 5י DD' נכב'מ 5ס6ר6ב5
 כ5 צוחו סט' 5נ5ח' 15 ססנטימ 53כו וסג"מ ורצך לקר6חך יום סו' מגס דכת" סמם י665מל
 . ומי ב5מ' 6חכ' קדתו 65 6סר דבר סל כגוו טדן עד פי טדן קד),ח גת נצרן ףסנ .מואו
 סטחתין ע"ס גי 6"י תקר6' 6"י סי6 טדן )גד ס)וכעל וסקרן לכנדיכ' 5קר6חכ' סני6ו ם65פ"

Sb~Pמשר סם סחול' 5)1 סתיע יר קין רשע ו וווט5ט5 ג6 6תק5ו' סחררי כ"מ מגוי לגוך 
 6סל במלק 'Sh~D בהרן מטך סשר סס ר6יגו ו)ו65ט נס סיסנ גת pb סיכן 4דע נגס6סר

 ססמו' כ5 6רינ"ל נ)וור' . טירד 6ח 5מגוך ויולד : סמנ% 6מר גס גוסס גסכם 65 מטךססי' סט" ססס cth כוסי 6יס נקנא 5סס סים סטיו סס" סטטוס סקרן ףוסני סגדי 5יססמק-
 מחימן )!חום56 סע%ס. נון 6ט מוסן Sh~Dn סע.' ודן 6ף טורק טירך : מן מרוו' 5סץ450
 רק ע4ס' ננזר שרד ינוי יו% ססרסיש מפני יומר ט4ס' כמר דור בכ5 פל . סגמ4 )ק6מ
 6סס סט41 )ץ סיכומו ט*ס' עור יותר סרסיטו )ומוי56 31י)וי . נמייס' 1?ס6רו מנדשאפיכיו
 ימרנ סעי' מנס ע5'סס יג;' rh ע% טי סרסשו )זמוס56 ובויזי לוקסוס. SD חשרסגע4
 וגססם סיסגס סט%ס חן 6גי )וחיסן חסו DeD" נ' עזק5ק5' סס%)ו' סוזנ% נתוי מסיוףכמו
 חדרכיסס ק5ח סירס . כו' 5מך 15 ויקח : מדם עמס סר6ס )מ ע5 כסכו"ם מיס מקס גםסימי
 וגם6ר ;כס נסיכך ורניס 5פר" סחיסן לקם וסוך עיקרי' 50 כוס אמת מסקץ סיו סרוסכי

 כ"ג( ס' ))ז"ר קב5ח לסי גמ 6סח מיחס קין חונן צמוח גע)וס בתו כי סמנ51 6מרממגו
 בנעלס ר6סוגס סיחס 1%6 טדס ס6מח סס נם. גגי ט5סס 6ח סס%ית מגף נומט 1ש6יח%
 %ס ססגיח וסס . %6'סס וניטווס סורס ססיחס סנדורו סרסטיס כן 65 ורנ" 5סל" 5b'~Dפי

 וס61ךס ;כחס 51כן טמ)וס נפסס ססיחס מפט יוחר סר6סעס 6ח וקירנ נ1% חמיסעסנמ
 סי' מנגס ;כחס טת %ס קבס וס%ידס רממס 6ח ס' פחם כי קבס טדס. ות% %ס:קבס
 1nsDS ומתכידייס נערכרומ  פרוסיס נ"כ סיו נקנס סיוסמ וכן ס' 6ר51י יוסט כ5 פ5רנן

 נטפס. ס16לוטח נחפסטו סמך גידנו er כל וגכח3 רמסת. 6ני שי' רנן. סי וס" פמוימנלך
 ס6פיקירסש )ודעח 5סומ6 סקרן לקנוח ס6ו)ווח גחם5ק1 סליך 5יט ספ5נס מחר לקמן תשרק

 סגסחנסו כווו 65 טולס לנרימ 16ח ססי6 קמח פמן כמנו וק 0"ו. קדמק סמ%סס6ו)וריס
 גוסס ניידי תועם סיחס סי6 )עמס. קין חוב 61מוח onDh': סנמסכנ' וכעארוסיססיתמס
 סדים ונמסו גנומו 156 סכ5 יע . )ופורס)וח ססיחס חיטט 4ט1 ולמוות כחג "ע הפר%לניט
ene1ה5ך 5פנטי סרגחי 6יס גי נ16: תחניס %כן 5ס6ר7  ר1% אין יתשס :'m3DS 2%פ 
 גמם. 3ח6וס DS 46(' ט5י ממגבל olh ש ף5לו 6נן. מכם מא ומ13ס שלג משםש6

שגחת
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צ אליהובחמותאררת
 סט)הרס וני)" ממט 5פרום כ6נן סקסס ס6נן 5נ 16 גקר6 וסי6 5נו ח16מ 6מר סו4ט4ומו
 סנ16ס )ו6ס 5ממס נק5 סמחפמ5 בח5 גקר6 161 ותכ6וניס כטס ורנ 5נו נח6וח 1tSDנוחגנר
 סא 6נן 06 5בס"ת מסכסו רב( וף )סוכס (ס חגו% 3ך סגט 06 ח"5 כוונ' חסווסכעס
 6נמס h)D' סמוררי נמי טמומ נח6וס סגמסך 610 36ן 06 סי תחסוע סו6 נחל ו6סנימומ
 לכטום סחמ סק5 סהמ במoh1 5 כ"נ( )6יונ )!יססמקו

 מחפוי
 כס ס65 ס)6' סחורס 06 ט"י

 50 מרנ נתכח 5פ5טי סרנחי 6ים ינס"ר פ5 )זס5 סהם 5תך ת6)ור וכן ס' ג6וס כ6םד3רי
 קץ יקס סנממיס כי olh: 50 ני5יוחו סח6וס סי6 6נן מכח 5מכורחי ה5ר כעס סייגו3ח5
 וסתיט (ס כ5 גכחנ יכן קין נסורג גקתס סגעסס )זטסס ע"י רק ס' דבר יע 65 5)זךתס
 זס עה 6דס וימ 11: 5כעס נחורס טטגיס כ)וס גכחניס וכן דנורו סמקייס ע"ס ס'שקח
 rh טגץ חס ונטו סח ח%ןח 5סןר סחמ% ו6מ"כ ונגיו קע )זטסס כ5 סכחנ רק קודססי'

 שו נ5הס: בססנמס 56סיס 5י סח כי . 3ס"ט טגץ כ5 )ןסדר ססחור' גתורס ו)ו16מרתוקדס
 06 כי י6)ור 65 ס' סס 6נל 56קיס בסס גקר6ו ס6מגטייס כ5 ני6ורו . ס' נסס 5קר61סומ5
 זס f'D: חס ס' נסס OtD5nh 6ח קר6ו וסס %סטינ. 5סרט וברסוחו ס3יו יח"ם בור6ע5

 6ניסס ט"ס נקר6יס ססיו יסר56 בגי עד 6דס חו4ח 5מסוב נר6סיח סססר כ5 פי'ספר.
 : %3ס ג6)ור 5כך ברי 6תל ו5וזע5ס נדתוח ג6וזר 5כך עסס 6)ור כ6ן ונו' נדתוח .סר56
 ט*ץ 65 %61ך ומ6טס וט' דיוקגי נד)זו' 06 המ)ור 5רב"כ h~D) ל'מ )כינ s~p 3ת ימ6יכן וסח Olb רק נ%ס גנר6ו 65 נע5ס )ו")ו נ%ס סס ס6ך' תין סכל 6עס"י כ55)זו. כד)זוחוהו5ר
 וכן סמו 5% ל"ר 6גסיס 6מריו ס6רס כ5 גק' %כן 6רס נפגי כקוף רק וכ%)וו נד)וו)(וטי

 ג4 מי 6סל 6וס י)וי כ5 הסיו כו': ח(כרט כי 6נים תס 6טס 6הזו קורין ס6רס לנטחכסרעיס
 Suno. קיס סתט בקל3ס רומ ססיחרי ()ון כ5 סגוחיסס 6ריכוח 5גו סחורס Dt~Oהתח*
 : נ)וט5 )וחו ס65 סהייע וטו' . סגוך 5נד תחי כו4 156 סכ5 . דכורו קיס סס' לסת"ועוח
 כי סיורעז מסנ ס65 רק קךס סס%,דו סוריע כו'. מגוך ויחסל כ"ד פסוק עד כו' סחהמי
 : כי 5קמ גי ח"ם ס' רק )ותגו יע 6% 6דס )זבגי סגט5' ני6ורו כו' 6וחו 5קמ כי : גמ06
 לק 4דחס טוס סיו 65 ס)זוחס סקרי6ח כן 6וחו קר16 ב6לן סע" גסל16 יגמ)וט. (ס65)ור
 ס6רעי ס65 )ומ)זמ 5תך. י)זי כ5 ויהי קין: בי)זי סגחק55ס ס6דתס )ון ני)זיסס. ס)זעסס04
 גמקש 5תך י)וי כ5 במגקי. גן סגוחיו כ5 מי 650 )זפגי ויסיו. 6% ויסי נחנ 6נעז'ו נ)זויוויס
 קתס חיכף י)יח אס 5ורך 6% 5ח'נס 35ו6 עטרך 16 גמ וי5ער ב)ובול י)זמ סל6סגוחיו
 33ט1 סייסן פרטוח ח%ס ס3כ5ס 5פי וימי 6)זר 6% כו' גמ ויהי : ע"ם י1מק (קן כי הסינפ' כסירס" סטס ס' לכן קיס )וח ע"כ )!חוסלמ כ)וו סתנ% )חעכנ וע"י 5דיק ססו6 י6)זרוסת%3

 ס65 מס3 כי )וש5ס. ססופטיס: נגי וסן 56 סרלי כ)י סגנוריס ס6לסיס נגי נ)זב%: חו5ס131
 פף יוץיו וסע 6תל 51כן ט' מן )ץג6 עמ עד ספסוקיס כ5 )זדבריס וכן כ*ס ס6דס )ו)זיןגם6ר
 מממח (O'StD גקר6ו הנפילים : סמו)זר 56 גססך סהם סגס פי' . בסנס . ס6דס תץ 50י)ויו

 נין נטיס סטכר כ5 ססס. 6נסי ת)ונ%. סגסח"רו וגנוג סימון כמו כן. 6מרי וגסגונסן.
 סס: 6גסי גקר6 ימוסו ),ש 16 )ועסיו )וש נין ע5מוממ)וח

 ז מ ר ר "ע
 ל06ימ עס ור"5 עס כמו 3ל6סיח 50 3' 13. ל)ות וסכ5 קטן ע%ס סס6יס יחעבראשית

 כוףנ סנו גחיטום 4נ 56קיס טסימ. 3מכ)זס כ5ס כ)ו"ם מכ)וס ל6סיח וסו6 סכ6735
 OSID3 06 . נם"י כמ"ס pho. ו6ח סס)וש 6ח : כו' וסמיט בס05יס בס"י כ)זאס 56קיסל"ב

סמיס
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 ו ה י לאבראוות ת ר דא
 וס6רן 3ס"י: כלי0 סגק( לגסעי ג5 ממס. נטן, נגפם pb. נפעס )דס ר6ם. נכשממס.
 biD6 ל . וגו' סקןס וס6לן . סגהס נס ט גש5 5ק ~DtV ססמש טד ס6הר qb סכ5 כ%סו6
 סנלי6ס טיגלbnlh1 6 מעור6 . מייר6 )זרס בסו . ירוקס מלס ירוק קו ס61 חסו מלהז 7'סבו
 מ5 . טש5 סא th(bn מלס ומסך . ס)ויס ססס 04 חס עג6יס )ויס ס)זסן 36anSl~nגיס
 7גסינ סרומ סו6 )ורמפח ~קיס ולומ . סנו6כ*ס כ5 סנ51ט נכנד שותס )ורס מסום.פמ
 וס)זיס וסרומ ס*מוות רק טלרו 65 מוהן כי ב6ינרש 6עס 46 וכ5 י ס)ויס ססס סלי6סנכגסי
 וטסל 6ו)זיו)ז כ"3 6)וירין. וטסר סני*ן %נ )ו"נ ססן ספיק עסר tOtnh טסר יי6מרמאס:
 673 סנסס 3תומ גחינען 5"נ כידופ סטו5ס גנר6 ס3סס דונ10 3' מד מ"נ סס חסו6מירין י וסו6 6הל ס)וגסינ גסתס nDD" ונסס %ב סס ט"ס . לומ הקוזוח גסם 6יחיוח *גקיין
 שי6ס מומ6 כי ,h3S ב)זומ6 דגסיר 6ור 716. יסי ד5ינ6. רומ וס61 6)וירין 3"י נעס56קים
 716. הסי 716 יסי ח"ם . 6ור 63531 מיס רי6ס וכן 6הר בווסר. כת"ס 6ור סס 31קל"6למם
 מכה ע"נ( י"ב )מנינ' כמ"ם כ6ן גכמנ 65 סר6ס מ"י נרי6ח כי ך636 716 ט5 ג6מרונ2יקר
 qh1 ננעס לק 5)וסס ע5ס ds-1 סחוס ס)עמ6 כי 6רן )זעס' דקמסינ מ"ס 3הס' פממנסנמ'
 6ח נל6 סא ד*נ6. רומ6 ו3יגס . כו' ניגס סטלי מחסיס וכי'ס 15 גנ5ס 65 ס6מלתסער
 ס5נ וכן מכ)וס סי6 הזלס סעיס 6ח ונר6 סקנ"ס גחייטן נחורס כ)ו"ם נמנמססטל
 טלסס סו6 . 1ג1' חבד5 עו' ויר6 : סשס 6רוך כ5 6)ורו ס5כן כ?וט נתומ ),טסיו נכ5מח"טן
 חמס וסטס"ז 5יוס 7וווס סמ6"3 כי פו' עס 165ר 56קיס הקר6 5טמע. 5ב 3ץ תנד5סכבד
 טשנ( סש6 )גרט' סומק -SIDU 6)ורו %כן סטס"ו SIDDI 5טס"3 סכוסף סרומ 3ס %ב565ס.
 4 יף )סנח וכו' סרסעיס עס ס)זסמק מססוק נעס"ו סעיקיס ט5 סקנ"ס סכהנס כעסטונ
 3מוסך סכס5 סכס5. סמוק. כן ססיר חמח ססירי' כק% 15. )זסמקח סססטס לסט וסאט"נ(

סוי
 נק 5מכ)וס יחרת סק 6מ ור6יחי )6מ' וט" ס)ומס נניח כסי*ס %נ . טמו5 50 נמוסך .
 מטמו סגס ח"ס ומסך 716 סטמל וכסעווה ס5כ מכ)וח ססו' סמסך )ון ס6ור כאתרוןססכ4'
 דססלע לי6ס כגפי נסיח ססן ימ6 ג5י  5כורס"6  רסטרין 7כרסי6 נ5נ5י סחין עו' ססיסס5ס4וס
 ד*ק ער 06 וס ו6ור נ5ט 5כגוט ה(6הזו טס"ו טסקי כ5 וסא SIDDO. 50 463ח תפמך%נ
 מסט' סהה ומסך 163ל ס6מרט ,ס 1כ5 716. הסי ס)ויס סגי ט5 תרמסח 56קיס ורומ a"nhוסן

 פגסס פ' נל")ו כ)ץ"ם נל6 5טנ 6ינרסו כ5 דמיי6 )ו6י5ג6 ד6יסו נס)וח6 6ב5 . טו"רזט"ס
 ו5ס)ופ' וכחיב סם)ומס 6ח 6גי וסבמחי כחיב סס( )סנח כת"ס סכeStS1 5 יום ססן ומסךוומור
 5דנר וכן  כו'  פורפ  ססכילס  ס6ין ל5)וךך וכו' כ6ן מטס סל  בסתחס כ6ן %ק עסס ,סמס
 ססיומ כו' סורס ססכיגס 6ין %כן וסכיגמ" קב"ס ובט"ס סככחב חורס סן %י5ס סיוס .ס5כס
 5ונל וכן טוב 5מ5וס חסו דלןיק )וסט'  בהלכוח סי6  מליס  סס(  לסבת טונ. 5מ5וס וכן5עס.
 וסכט"פ סבכחכ חורס וכן 6מד וסכיגח" סקנ"ס 6מך יוס בקר ויסי ערב ויסי ח"סס5כס

 5טס"נ מ5ק 4 6ין 6מד מרקדוק מון סס)ץש וזן סחורס כ5 ס6ווזר סכb~D 5) 5ט יףשנהחן
 ס6מה ננ"נ( ס"ג )סכח כו' במור ס)ומ ג6)ול וט"ו . סבכחנ גחורס ר)וח ,ס דבל 6יןס6ומר
 דנרי ט"כ 6)ולו שן סנכחב נחורס 35ך ויטיבך סנט"ס גחורס נמור ס)ומ חורס 5רבריט"כ
 ס)ומ עכסיו י5"סר 4 61ו)ור סיס כ' עי סי5רוח 5כמרוום קורס סו6 ססערוח כו'ילס"ר

~'hD וח6 ע5 61' טו"ר דט"ס )וסטר' ססי6 גם)וחו ע5 6' סס סח6וזריס נ'"4 סכו. מ5 גטגם ס6מ"כ כ5 ע5 כי הט . '5"ט דנרי ו6עך )וכ6ן . 5נך הטינך ו6מ"כ עונסיןנר(ססי6 נם b)Stbn 
 גן 5קמן. כ)ז"ס D"nh 50 כ5'ס ונ' נ'  עיוס 6'  ביוס  סובה, U'nh יסתהי סו6 ה6ןומ".

 נו' נרקינמס כ)וו בו' גכ5*ן סן סנחוכן O~D1 6וחיוח קנ5 י)ויס ססס נ56ו וססוטוחסכפ5וח
 כהוג2 )עלקוח בו' 1' כסעיס (' נגד כס61' וסן ג"ר גכ% ס,' 31רקיט ביסך עטרח 1"חרקיטיס
 ס5כן ג"ל ססכיטי וניו' 1"ח וסן סססי ס' חוספו' ו,סו : ניסך )%' נכ% ונססי ow י"ד כ6ןוסן
  זכוו-' גסס וגוק' בךכול' נכ%' דטק' 3יו' גכ55' ופכ' 31קר טרב כפ%י' וסן ססנשי נ"ס טש'
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עהליהובראשיזהררת
 גכעאן %כן ס4 כ5 סע)ו' מד נ%ו )וטט מטט גפסט סגס' כי ויום ה' ו3קר פר חסומדוט
 נסשת סנפמי' ססן ס6נליס כ5 סגנ)זר טד מטס )זסט 35י 6' כ5 י)זיס ו' ססן סגפם ם5ססשס
 סכhs 6 שנ)ול אמר נכ%ס הע ג' יוס סרקיכנ ו6מר 6' יום ט' חסו נרי6ח 6מל ח"םסי)מס
 נו וסגיח %כך S,DU1 נ5ג 54ס 3יוס נוו"נ כ%5ע סל'ם 1כ5 כמס"5 כו' סס)הס ויכו% ח'סנגאר
 סנינ סר6ס כ5 6ח ס)זקץ( סר6ם ם5 ג5ג5ח סו6 כו' יקיע שי 56קש ה6)ור 0561:יהוס
 סף6' ססו6 סחמחעיס מש ובין ס)וומ ססו6 סע5יתיס )ויס נין מנדי5 וסו6 סנלץ טדסמנ
 סתמ5 ת6ן נכר6 כ)ו"ס נניסס ספרס סיסי' כו' מגן% הסי כחם"5 כ6ס 5סן גמסו 65סטדץ
 סכ5 ר6סץ יוס מטסס %6 ננ' סגנ)ור טר ט% כי ג6מר hS ס6ץ נם6סי וע)זר 6"מ6)ו"ם
 nvne ךאנ כ5 כי כו' 6"יס ויעם כו' )גמ דמסד בווסר 6)ול 5כן גפסיו)ז כמוח נגתיםדנריס
 ונמ6מל רוסגי חסו כן ויסי 6' נכ5 ג6)זר %כן גם)זי 61' רומגי כמ 6' דבריס 3' נוגעסש
 תמסו כו' כן סתמחומס 5)ויס סלקיט נין סבד5 סים כ)וו כו' D'p~S תט5 : גסמי וסו כו'המס
 כמם'5 ס)ומסנס ססו6 נמסל 65 ו)וטסיו סנימ סו6 % טוס צל6ו ום)וש ט' 5לקיטויקר6
 ס6ח"5 סמי' שתי ס)"ס וסן ם4 3ר6ם" במעסס כר6סי' 3"פ הנ)ו"ס 3)ומם3' ט5ס כךכה"ס

 6ו)וי ור"5 סן רקיטץ נ' ע"נ( מ"3נמגינר4
 ה5ון יםה ס!6 סרקיע ח5ון זטק or 13 סרקיע ,'

 ה6ן ס0: כנו"ם רקיעץ ס' כ166 סם)ויס ובם)וי 0כחו3 פלטו 65 ו5כן כתוע. סיסץט!נרח
 וסטמן כו'. גכגס 656 כ5וס )זס)ום 6יגו וי15ן ח"ם 3נ5נ5ח ד13קס 5נ5%ח ססבינ סקרוםסא
 סומס ת%%ס סטף נכ5 מם5מ וס5ב ס5נ  56 סע*ו )וקרוס סמומ מן נ6יס סרגסיס כ5כי

 סו6 51" 3% ג6סף כ%ס ס)פם כ5 וכן 56יו סרנסוחיו כ5 ס)וומ qolh1 בג5נ5ח סינוקסקרוס
 גט"י נריך ס5כן נשסר כמ"ס בו ונזחפסט 6ווהו סונב וס"ס6 6ז פומ5 ססו' סון)וס וכמיסן
 bwnn סס51ץ OSIDJ וכ"ס ט"6( ה"ו )3רכווץ כו' 5סו 5מיע דבטי מ6ן ס6י ננ)ו' 6מרווכן
 דנ"ע ומרעץ 5סיכלץ ממכנסץ ס)ו65כיס סכ5 כמו סס)ויס 56 )וח6ספיס ססמיס כמומ1כ5

 סר6ס סו6 וסוהס נווסר כ)ואס 166 מחכ)סיס ססייס נץ ס)וחססטיס סגס)וע( וכ65סחחמו
 ש2יס סכסיריס גונול מ)וור חסו ימל מיחו כ5 חר)זום בו מחפסט ים"6 סס כ)ו"ס ס35וג"כ
 ס6יס תטיר rh1 סמריח 1עגם כיומ ד6חנטש מסוריס )"ועחי1 ט5 טטקיס סכ35יס חסוט'

 5כס מך15 כמ"ס סיוס טך בו מחרח גס)וחו 6ץ מ"מ סיוס קתס ס6דס ממיר ספט)ויסו6גיג
 5נקריט סדסיס כ)ז"ס יוס בכ5 ממךס חסו סס נווסר ט"ן סיו' מר נ6פו סממס 6סל ס6דסמן
 רקהצ סי5 קרוס דוק ססו6 כו' כדוק סגטס סי כיום 6 מדמס )ם)וחו יוס נכ5 סמסדםכו'
 נמום כ%5ל סמ" יו(' ט"נ וס ס6מר נדף סרניטי ניוס כנו"ס כ6ן סג6' סרקיגנ סו6 כו'סנו
 סרגש ס' וסן גייוע נ5נ6 יגסיר ד)זומ6 6ור 6' ביוס 6ור ס"פ נ6)ור סנו סט5יתיססמיס
 גוושמ habn חרי גוקס סי סד מניגס ססי' ס' וסן . סוומיס מוסיס ס' )ומ)ו ס)וחפסטיסנמומ
 ט נ6מר ו5כן ניסת נכי5ין סכו5סו כיוע. Sb SD1% מונהן % יונ6 סבי כנ5ג5כ( כו5סוונכ55יג(

  סולע ססומקץ ט"ס סן ט' רמש סט סמקיס כיוט. יטגס חרעין ל וסן רקיע סט)"סס'
 כו' קרנן ט5י1 ומקרינ כו' סנו ו3י כידוט. נחס)וים סטיקרו סוהסש חש ט% וסו%56ק
 פן נל*)ז כנו"ם קלנן כ5י סן ס6כיוס כל' 1כ5 5מ)וי קרנמ 6ח סנו סטפס סהם 6101מ"ח

 נסוטס סרימ מהם סו6 כי 6ם י5חוחיטן וסטרס רטש ש65ס ט' פ5נ 516רווס סנו וזכוןסגמס
 honin. 5בט5 נ6פך קטורמ יסי)וו ונו qh הסר ג6)זר ונו ונ(6:0 רטווה 5ימוח סנונננוררי
 ו6ם6 חגר ממד 3מוטמ6 גוקני' דב' מוסר כ)ו"ם כו' נ6רם6 סמ 6י)שגסו נרקיוצ סמשרך
 כמומ רימ 5טסווש נלפץ סמיטחן ח"ם כו' דן נ6 61)זר )ו)זומ6  דגמיח רומ6 תומי מ5נ6דס6ק
 4מ1 ום כגפיסס ק% 6ח &DnD ססמיכנס. סוס נו מסד כר סנו pDn כיוט.5נסס
 5משע מסץ וסקחס ((9rb SS' נ' וכן ךסוממ6 עקנץ נ' כצהכ %6רי 6ח 5ך ס' שחמנדץ מסי וק במסו סכ56 דץ זסו כו' ספוסק כ5 6ח"5 ע"נ( י"נ )חנינס ה"ס כס"י. גמ"ססנצרס
 ש הסנ ס' 6ח ו6ר6ס סס סר6ווש כוס וסהה 3ינס םרנוח )ו5אמס: יחר גסס ממש%ספוטס
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 ו ה י לאבראשית ת ר דא
 וסמכתס נמ"ם ס%ס כ5 סיוח שסי6 סמכ)!ס וסו6 בסן סדנק סקלוס ט"י ססרגסו)(וכ5 כי וסלפיס 16סמס סס ח"ם כו'. 6מד 6וסן וסגס 6761 סמיוח 6ח ו6ר6ס טרפיס כו'כס6
 דנוומ ספיר כ6בן וט5יו כו' 5)וטלס % רקיט עוד ולים . כירומ מיס 1)קר6 : נט5יס 6חממיס
 סb1 61(S ס6דס כם)וח וסי6 סמיס סי6 כו' 6דס כמר6ס כו' ד)!וח וע5 . כידוט h~7pכס6
 דס5קק )%כומ ו(סו כו' כ)יפ65 61יל )זכ6ן כו' כ6ן טך ח"ם : כחר ס61 ו6עך )!כ6ןמכ)וס
 : כלע כו' טרכ ויסי . ס)ויס סגקר' נר6ם העס סהן (pD נסי נףלון וגוק סכחר5כחר
 י"ג 131 נלי6וחו וכ6ן סלי6ס % olpn 56 סנוף 3כ5 )וחססטיס סס'1 כו' יקת 56קיסויאמר
 ני' ט5מס וסרי6ס רי6ס כגסי 1' דקגס ט;ק6ן 1' וסן כס"י כת"ם %נ ל"ב וגס6ר . )ו"סמסס
 ספרטו': 6רן ססי6 סנטן כל -J(ssl סכרס h'o סינסס. ו)(ל6ס 6מר: )וקום Sb (סו6מד
 6101 ננוס דגסיב ברומ סרהמס לגסימח )!קוס וסי6 נגפם. וכן נטעס ס6ייר גגלסוכ6ן
 ע)זקוס כג"ל. ובטן ססרטי ס6רן ברי6וח כ6ן כוו"ם ליבסס .ot~lb ויקר6 בנסם:סגףס
 וסן רניס. ר"ל י)זיס ה"ם י)ןיס ו' וסן סרי6ס. h1CI נ)ו"6 כ)ז"ם סחיס חקוס לעס)זיס
 16כל6 6ם6 %ו יגור )וי כ)!"סס 67ק טר hS h1JS"' ססונביס סרי6ס כגפי שנ!חסרי6ס
 כי לתטרנו סרי6ס סוף 5מטס סי6 ס6ה!ס ססן ט5מס וסרי6ס וסחורס ססכינסמסכן
 D"nh )6%כח גג)!ר וכ5ן נ)וערבו 6"י סוף סנדע יס וכן )!קדס מר6ס כת"ס )"רמסר6ם
 )וגסיניס '"נ בר'6ח סחמע כ6ן כו'. חים6 6לקיס ויאמר טוב: כי 56קיס ויר6 כ6ןח"ם
 סטתיס ג' וסן . נ6מד כ5'וח 3' נ6' רג5'ס נ' ב6מך ייס ב' . ב"ט כלו~ס וסן ננטן ב6רןססן
 סן וכ6ן . כ)!"ם סעריס (' ד' וביוס י בכ"6 וססי ומ)!יסי סל'סי יוס . יתיס 3ג' גנר6ו וסןנ'.
 סמ' )זימס ג' ס156 יקין. קורקבן. קיכס ס6כעס. כ6 ג' וסן פרי. TD פסנ. hD1. )!יגיס.ג'

 טן S~h ג6)!ר ולכן סנ"ל. )!יגים נ' )גד וסן נדעו'. סמ%יר המ סין וכמ סמגדל. כמס6כעס. מ"י סב6 ס15)ומח בהם כמוח נ' וסן כו' לכס )חחי סגס סססי ניוס לק)ון כמ"ם65כי5ס
 ס6כריס סנל מוסיס נ' גנך נלנ ס6תירס כו' ס6רן 1ח651 . נדו)וס סוןליד ססי6 כו' ל)ויגופרי
 ק"1 סנס6ו ע)!"ם ל)זינס ג"כ עסנ %6 כ6ן ה6)ור סלע ט5)וס 6יבריס נ' גנך ועסיסנא5:
 )!כל כש5 שס;רט כו' פרי טוסס TD1 . 6בר )!מ(י 6כר כ)!סר"ע 5מיגסו ;ן סיכ ס;ן 1ס1'נטנ)ו'
 וס)!סכלח וסמיומ ס15)ומ' נפסוח נ' סן 1כ1 כו' ;רעו 6סר ח"ם 6נר. נננסס 6נר 1)וכ5ס6ינרי
 ס6כריס ס)!נדל ס5ו)ומח עך סמגדל סלע כמוח ג' עך ססס ס6כילס מ"י גחהין וכיןמ"'ן

 גנז נדו)!ס וסמעיך , ס6'בריס 6ק ס;ן ט"י בקרבו ס6וס רומ ססומר סמיוגי גנד וס;ןוסתעי
 י6כ5 ו6סכיס 1)ומ;יק גנס"מ סו6 וססכל ד3ר ו!חוך דנר ס)!3ין נדו)!ס ג"כ ס)!%יךסמסכלח
 כו': עיקר סכלך יסיס וסל6 ח"ם כו' בטן נטנו חסנט 6ים פי )זפרי כו' ח6נס %רסריס
 ברקיע בס"י. כ)ו"ם כוככיס ,' גנד ססן בגסס סטריס ;' סן כו' )!6ורוח 'ס' 6לסיסויאמר
 עימיס סטריס (' גנד הן כ17ט. כהכיס  (' וען 3;"מ כוו"ם חח6ין (' גנד ססן %)ווטדיסכי. נפו)ז6 נ' נ6וך)ין כו' נק)ויטו נמוטת6  וטייגין נקרי65 נטיימן ח"ט נח"; כ)ז"ס ס156 סטריסו' ע"י כן ככוככיס למהין nlnlho גיכר סט"י לסכריל חסו כפ%ץ 1' וסן כו' סר6ם נגלג5הססמיס
 סן וכן בכוע כ)ל'ם וכעקב6 בדכור6 )ועוח י"ב שמי וסן סלעס סטוח י"נ וכן n1DD י"נססיוס
 וסקשו כר למאורות והיו סס: כ)ו"ם )ו;לוח י"ב )נך מדסיס י"3 ג"כ וטגיס כמס"5נר6ס
 3עס ס)נר6 6ור h~D) י"ב )מניגס כדר"6 כו' 6ומס ויחן וסכחיב ננר6 ר6סון ביוס 716נגמ'
 גל63 דגסיר 716 ססכ5 716 610 סר6ס ס6ור כו' ונמו ט)זד כו' כיע כו' בו 0015 6דססר6סע
 דטס. ס6ון hlna סS~DS ;6 סנגח 6ור וסו6 סטיס כ5 6ח בו ותסינ בו )וסחכ5ס6דס
 סגוף ס6ון 6ח )עסיניס י3 נ"י לתספר ססן טתיס גנ%ע( 13 לסחגשג Dbo. פ55ס6יר
 סמ 6ח כו' ויעעע נס: דגסיר נ6ור ו)וחגסג סטבט )זן לכזט5ס ססן ליהר56 )מל yb 5מי6נ5

 נס מרו6' 65דס P~'hnD סנו6ורוח טיקר ססן טימס נ' סס %נגס ממס סגד%יססת16רוח
 את 3ם": כנו"ס כן 6יל ימרחס ססור Db"( 3ס"מ וכנו"ם וכירם כסמם ווציגיע.כתאם
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יאליהונרגש"אררה
 זענירס סרסורם 11נ6 טיג6 כוים סלנ )וחגסנין וט"י ס)ז6ל המן יוזע טץ כו' הגרוףהמאור
 כסיל ל3 נטמול ססת56 ום)ז6ל יתץ כי5וסי

'1ihncs 
 4 ממגסג יזיין טין כו' ל)ותסלס חסו

 סור"ק6 ח"ם מקטן סדוקי 6ח ונסו ססת6ל ונס)ו6ל סיום לתתסלח סנדק סקטור חסויתץ
 כנרם סרקם סטריות וסל סכוכניס 7601 לחלוח י"ג מן סכוכני0 61ח חלי. hJSJ דעינ6סומקק
 רגעצרי ירמץ וי"ג גילוין. י"ג וסן מוס3נ6 ד5ע 1)ןולוח כוככיס סמן דריס6 כגינוין ח"מבת".
  ססטהס ,' ת"ג  וסן מכוכבי ס6ר  ססטרוח  וסקר . נס"י כבי"ס רוחן מכיל וחלי . )"6ח  י"3סחן
 1neb 6לב הסודי תסקי טיס הליחי וז"ס סלוכביס ז' ט"ג מ' בבלגנן  ססן וכולביס  סוחלוחכהו
 כרובי סכרוניס ותלכו)( חס6רח ססן סיוע סכרוניס היו נת'י כבי"ס  כו'  תמותי לי פחמינתפס
 ימך קמיו 56 6ים ופגיסס חיסור. כ6רמ דוזסחכ5ין ב,וון ט'. עע6 גרסי כנפים פורסיעיי
 סימת ס)ופריך ס"6 ססהם כו' יפרי סוזוח כי כו' טקלחון )מם כו' וזסחכלין דל6 ונותךנוחג
 וסרנדת וסכ4וח סיד'ס סן כו' יסר5ו 6לקיס ויאמר כו': וס)יסס ס)ו)סיגי' סני לבככ' נכלסנ6' דם" h)Stb3 536 טו"ל. נעס"ו הסו 3טריוח לססחכל לסור הסו כידוע ו"ס ע"ר ערוםכו'.

 ססן ובגיס סכליוח מיס גסם סרן חסו כנ"ל זון ססומקיס )1"ס גקר6 ע"כ נסס כ'סטיקרן
 מורע ד)ובסליל כו' כעיין ומרין ~(OD פ' נר")ו כת"ס מורט כונסכן ססן סרי6ס סל)זתיס
  )וומ6 נוןדנמעעי

.l'Sal 
 יעופף וטוף ימי. כ~5ן וכע סכימס וכן רי6' כגסי גזן דתקכלין )וי6

 ססן ננרי6ל ,ס יטופף )ויכ6ל. וס וטוף ח"ם כירוט 3סן ס)זטוספי' סגדסיס ססן סידי סןכו'
 רקיט פגו על סתטופפיס ססוויס רקיע פגי טל . בגוים נגוף ב6ויר סקרן SD כירוט יר" ב'מו"נ

 סחגימס פרטן טכסיו כו' 6ח הלסיס ריברא : כו' גס6 ידיסו רוס . סר6ס טד סידיםס)ונניסיס
 סנרך חס כל כמו"ס עקלמון צמם נרים )מם לויתן וסל נדוליס ססן סרגלים ב' סןסנחליס
 סיו eh ,ס )"דווגיס י56ת65 גסס. סב' וסן כן; ל1יחן החף נרוכס תקנס ,כר נטולנוכקנ"ס

 )וססנס ע"י 06 כי סנרים דון מת חסיד פע1לחס טוסים ס6ינרלם סכל סטעס כל 6חווטסטסיס
 וס6)ו' תלמט' ננמ' לסייט ונותר ט"6( יג )פ' הוזרו סלכן 3ע5ת' וו15))י' פסס כו' סרסןחסו
 כו' ר6סונומ ג' כו' סעו' י"ב חים כו' לנמק כו' %ו סב6ח נ)ו"ם נו לסמק יכרח וט לויתן וו"םכעלן
 כתולם POIDI 'וסג סר6סוטח נ' ))נ"1( ת"ס סו'"ס סיחיי בר'  בס"י כמ"מ נ' פ' ן' )מלקיןסי"פ
 כו4 6ח תמים והחס בח"ח כו' חן יוסג סליסיוח נסח6ל. כו' 1ד1 'וסב ס)יוח לווו רח 6סתיחצו
 OD 411 סויוונ וס לויתן טס ותסמק יוסב רנעיח בלל'ח. מכלול סוים מס )גד נל"מ נ"וחסו
 'וסב סג15ח ניזון ,יוונ סיין כו' עביר נוס נרניטיח כו' סמוק 6'ן נסתדק סמרנ וגיוס11"ס

 כו' ורנו פרו כו' 16חס ויברך כו': ידים כו' טוף כל ו6ח כליות. סן כו' )סס כל ו6חותכלכל.
 )זס סטייק ס61 ויוסף כו' 'לרוכ ויננו יוסף סל ירטו סנחנרכו חסו כו"י. 531יס סכליוח )זןכי
 י"3 מבטיס ל'ב כי וכיוסף סי165 סנטים 3' וסן ככטן )ומופין ססן כו' מלטח סטין 6יןדגים

 6גנטו)ן 3ס' ומו"נ יניס ככ' ס)וחלבסין כיומין ב' ססן כו' ירב וסעוף נס"י כת"ס נגוףווגסעין
 סרי6 נרכס יכל 3ס)ו6ל6 נמיח וביגס w3(h נמית מכניס 5מ"ם ס)ז6ל ביד 56בטול( הג'סית'ן
 6קס 1%h1 ידך )זטסס כ5 6מ ולברך כ)ז"ס לברכס 5ריכיס וסידים כו' יד עביו ויסח .בידים
 דורס כסרוס טמע כנגד דורס סן כו'. סערן מ1ג6 6לקיס ויאמר כי': 6רס סל ידייתתסס
 מסור  ללמוך  ססו6 סטייק סור וסוך כו' גיס)ס יגייסו תרס ובר"וו  בעמר כ)ו"ס גיסגס6100
 טס כנד ורמס כו': לגו למיך גניס)ס ל6טל6 כו' וכל  רסור  ברעקל5  גלים ר6  בלק פ'ביושר
 3נס)ומ6 וכ" מסר גומלי טמע 6רן ומיחו )זקו)ווח בכמס נווסר כ)ז"ס )חם סי6 סיוחרחיותרת
 כף ויטס  סס: כ)ו"ס יקדוסס בסטרכן h'D וס כ5 דמיי ד6לגין 3)ס)וח6 6בל ברחו כיר"םדטו"ר
 וסוך ס6דס ג55 ססהמ לנ6 כו' 6דס נטסס הלסיס ויאמר : ויכ ח' ג' )מלס וכקן כו' וגסנזייסרומני
 גס)זס נוס לב )קר6 5כן סלם. לב ונוס חיבות לכ' נוס סמים ווגוח כד)זוח)ו נזדווגו כו' סלמס ט"ג6'
 כבסוחט דכותך. נולאט 61)ול כמ' ב5לווו 610 וכן דלוק סר לב וכן סורפו' 6ם וב)וומ רוםובוס
 גננך. ככ5 טול לו גטסס וכס בווסר 61)ורו וי'סר ע"ט גוק63 דכור6 ל63 3ח' 3' כיגוקכ6

ונוקל
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 ר דו ק'יש* ום"ש""ת דון ו'1*
"pw1פק א משש D W  הש טע תש 14שושהח iote שן ת% 
% וי טשי % פק י פס והנ"מ מתו" פצ DW %""אהש ש*שם %  של4י4ו%"שקיחש4 סשאת%*חש 4שק
 h9b3 משקש מתם bJk ט מאן צ* גטין 4 וג4 נאם גס %שזכו

 ~oa ל פטר י "ןו מת ט' תלך ועהא" ,שחס הע כר ס" מהית
 5בינ. dDa התטען הכריח טונים סמתמ 5 מחחפטיס עגפש כמס הנסן 5לנש
 ם' פ' ר3ס )מייד Ynb הניס. כגשר. 11Db 5ל לאס הציס' 6' נוסח מכצמ)דס סמןנונק
 וקוטר : ט 5%3מ וס5 דמת8  מס"ט כו' לכנוס דרכו *ס גחיי הבסס ע"3( ס"סיימנת
 מסקם וספור bsS ננהק דכו65 הזימרו onJtho ש 6מ pb איכלס כ4 כו' טותי כלסשקים
 ת%ס כר- טפס 6מכ כ5 6מ otpSh הל6 כג"ח: כשממח ט' מאת יכ5 פסן 6ינליס 60%רפנו
SS~)חש0 נו גכ55 ס)ועסס נידוי כנברן סנריוח פכ5 כר כ5 6ח חסו קמן ש5ס מס% נמס 

 3ג5ס נג5מע Den ונסנין נו גכ55 ססכ5 נ5נ חק נסני* ער6 וסכך ב)ז"6. כמאם כה553מי
 a~& 5שם מם5ם UD ומכמר דכו65 יפירו עט5 וס% סט%ס. 5ב סolhe 4 נסגל העכה.

 סקרגטח bus~n הע מגק( כ5 שרף סמום Dh ס6כי5ס. ילף4 סקלנטח חרס הנהדס.נס)ונצ
 מורס פסוד גמאת סריס נסורס סנמופ 06 65סי וממי חסו ט'. ט"6( .מ"ט )מוטס יום י6ין
 מ% ואט. וס טנ S~nh מ%. טונ והנה ט': סחמ*מ מסדם וסס6ר 635 ססס נמנםטל
 0סמש הכ6' מ%. נקמל לנו 13 סענךס ועיקל ט' וגס גגש5 635 63ד' סס"1 ש"ר סמום,ס
 פעכהס ג' ננשר ניגס וסוך כר אועמס מסר סי' רוס ו"5 6מר נר ויכל ולמרוחיו. ורקס גק(כר

 3רנס. הלרך שי. ה30ח יגיס n3DS )ועסס נו ph1 56קש נ"פ סגחי13ח כ5 כ% נ'םסס3יפ
 0מה13נז: 35ן כג"5 0כי5 ע"ס ש5ס וכקן מ5טג(. רזוני)( הכ5 גנ"ר עאק סף קזוסס.הקום

 לרלר
 נקר 160 סקלן 6מ 16 שלס כחם" 14ול סגסמ' סנטס' סו6 6רע/ 1"מ' מס' 15 סגחנ5' ס'וירא

, סר' ם" גפ' וכמנס 54מ' 5בגיעמ' D ~ D  וסו' ישתחץ עפו ס)וקריבין ומס סו' ינ' סס הנן . 
 נ6ס5' ינור מי ס' נר4' יעל מי וסו' 4הדרנ' ממדרג' סגוס' מסי מס' ויעתק י56שו: ססרףנחנ'
 נכנסץ קלס דרנץ דרנץ בנס")ו ס5מטס כמו כו' 56 5טח מקוס ט"ג. מ"מ ט"מ ,ובנייןכ%
 כו' נגריך 3קךנויח6 טחב ל"ד כמו"ס כיוע 5מע5ס ק . מירטת 64ל 061"כ ב)"רמ ספיח5סר
 %-)וים כיח . קןסך בסר יסכון מי 63סל ינור מי כת"ס סס 6ס5ס ףט . ט' מקרס ת"סגרפ
 ותסוכן רסעיס סנינ כיוע סנים 5סר מת ומן ד5חח6 דרגץ סו6 סעי היוטס כרם והקוסוסטי

 שף הפני מ5כו 6סר קדם הולכי ססן מקרס. וסטי מש 56 3יח 3סר: טומר ר4"ה %ומשפח
 on~h מקריבין סט*ס' טקס ס3כ5 3נס )"כמוח כיוס וווים סס ויכו  לו'. יללזלי  Olp מסרםכי

 6סר סמקוס נכ5 כמ"מ סס  הו%9 ס' 3סס סס הקר' כיווה וטוסם 6וות' 3תס וסוףכיום
 ססס כגוו כר"ם 6ברס ויסע ] כו' ס' וסיס 6ני ביח 56 01503 ומבחי יעקב וכס"ס ט'להכיר
 סנימ 5סר וכסס%כץ ופרטים סכ65ס 3כ5 5)ום"ס סכ5 כךמ5מטס

 נ"
 וקלוס יפץ  דרך ושקיפץ

 : ט' ילומיח 5קק 15 631 נ)וןנר נפ' כמ"פ וחפ"ק ק"מ 50 סיימי מתוסו'
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טי ו ה י לאבראשות ח ר רא
 א ר יו

 רנ5 ס)זסס נקסרח יסקה h1'D גווג6 סננ' 6נסן ג' עעיס פחמ ססי6 6נסן ג'kThh 1nb~OS 5ה ס6ס5 5פחמ ס5ייק כמתגיט לע כו' סס"ן ס6ס5 סחמ שנ וסא שו. % 46וירש
 מ"3 ו' נר6סיח 3פ' כ)ז"ם ספחמ סי6ססיר6ס ס)וי יר6י '5כס חרפ' סיום כמום ח"ם דדוד נפם ר"5 גפסי 5סהה גם6 65 6סר 6)ור %כןרניטי

 ול"
 טעע הם6 כ6ן נווסל' וכניין מ"ם טאנ

 )ו% סכחק סדץ עס סא חוקס6 ב56ומ ור"5 כו' י',1 ט"ס. סכחנחי )וס כ5 ו)זנו6ר כו'ויל6
 סנ6ש נני' ס6ס5 פ% יוסנ וס61 ור"5 גטל סס גימ )ול כו' סגדע ס' יוס ל'ן( % )5סמ'כמאס
 סמפרםכמו

 וסוי
 כו'. וירן הר6 ,סו ר"5 כו' גם)וח 161 כיענ. 6ס5 סגקר6 סנוף סחמ ססי6

 כר. )ז65חי נ6 06 6דמ ויאמר 65רן: 6ר5ס סמ"ס. 6רן ססכיגס 5קר6ח 6ר5סהסחמו
 ססכיגס 5ר~ומ סתוכרמ 6מ"נ סו6 רסט מ"ו אס כו' 3גט5' פטמז יפו וזס ססמיו 4רךוקס שי 5עיו %ק כ)ז"ם לתקותו ס)ז%שחו טד )1%61 )וסחלקח סכיגס 6ין 16 ווכס סו6 06כת"ם
 מפ5 חעבר ג6 56 סגריק ח"ם ננסיקס יו65ס לפמו כסססכיגס ב%יק 6בh~D 5) מ' )נרכוחט' כפיסורי ויואס )ז6ך ס)ו"ס 6ו)(ו ת5טר 161 חיכף )וסח5קח ססכיגס )ץ")ו לסט נין מויקנץ

כו'.. רנליכס 1רמ15 כו'. תיס תטט נ6 יקח כיוט: ססכיגס ססו' 6דגי סס כ6ן ג6)זר 51כןטגדך
 מסוך סו6 כ6ן סג6)ול )ויס וג"5 סקלכטח ט5 ר)ם ט'. 5נכס וסעוו 5מס פח 61קמס

 6וו(ס פחוח וכן כו' 6סס 5מס למס. נק' סכסר ס6ף למס פח 61)ור סתגמוח 66 5מססתיס.
 ט"6( נו"ט )סוכס pntcl, S~nnhl. יורדין ססן יג5יכס ורמ15 )יס תטט ג6 יוקם ח"םסחש
 : נויס נמ6 ססן תקו)ווח 31כחס נלינ( ס"ג )דף נתזס"מ כוז"ם )ויס 6פיקי וסן סםטוזיי סוקי סמהםץ ססס הדענ ט' ם65יס כ)זו ירכץ- מוץקי h)a' גבר6ו נר6סיח עוי תססחססיחין
 סו6 סטן. חמחוהשענו

~TD 
 מ )דף נ)""מ נ)ז"ם 6נו)( ג' סונוכץ וט5יסן ~מויקיס סמייס

 ססכעס חממ, ססן כר ס6טח סן 6גסיס נ' 1561 כו' עמק . ד6 ט5 ח)זיך רמיח6 6נרססמ"נ(
 וסן כיוע 6נסן ךג'  נדרג6 סכ5 )זמסיו ס)זנקרי' סנ' 1561 בגת' ס6)זרו )ז65כיס סל 156וק
 ונפ' י"ם דף נר6סיח בפ' וע"ן ד)זחנחיע גתגין כו' וסכס הר6 ג6וזר סע5יסן סקסח גווגינ'

 סקרנטח נמקום ב)יררי ס"ס וכ" כיוט סחורס סנומ,יקע ע"י  דחחכין דרגין וסן ט"םו6ר6
 5ננכס 6מח"5 5נכס וסטדו כיTD :5 וכן 53מנוי למ)וו 5כ1 5מס גן 5)זיס 5ט 5)ז6 כ5)ז"ם
 6טסק י5מ ס6י כ6ן ח"ם כו, בך פגע 06 6נס"ר חנ~ן ססחורס 'גס"ל ב65 ט' כ6ן כחינ6ין

 6מ )ועוללמ ססכסמס סגוף 56 סרס 56 סתךלם. בימ ס6ס5ס. 6כלס' וינוסל כו':נקרכטח
 ס5ת h'~e 063 סמגמוח וסו ס6יס ס5ם )וסה כו) 6ויחיך גססי ט'( כ"ו (tDW' סג' נ5י5סנוף
 סשצמהם סכ5 סוגו)ץ וכנסי 15סי ס5ח. ההס5ח חקמ ונחס קמם ס6יס ם6 חסו )ז6יפסמטפס
 מץ ))ונמוח מ"ט בנמ' ו6)ור כו' 63 סיס סעו)זר ננ)ז' ס6)זרו ס6יס ס5ם וטמן )ונס163ח
 ספמס 5מס כו' דממדם a~Dh כו' עסרומ' סחי ס5מס סמי כו' ו)זסטיריס 6ח1 ד)זמדס כיקט"נ(
 סחי כ)וו 1)ויסנ )זמיטין ג6ין ססן 5ת,מוח ס"ס 61"כ כו' ו)ויסן 6חו ד)ומיטין כיין ו"ךטסרל
 ספגיס לחס כ)זו hD'1 מג' טסרוגי' ג' 63ץ כססן ג)וי ס"ס סלמס ןסח' קיס מבי6ין ס6יןס5מס
 נוונמר . וטונ רך נקר נן ויקח : גסכיס )וגמח וכן : כו' סנקר 61ל וכ6ן טסרוני ג' נקר50

 ננכולוח טבךס סיס מ"ח .סקודס סגער. 56 ויחן ט"נ( פ"1 )נ"ת וננ)ז' 6' נ)ו65כי כ)ז"ם5קלנן
 5טסוום וי)וסל . געריס גקר16 סכסגש ו6ף כו' n1SID הע15 ימר56 3מ נטרי 6ח ויס5מדכחיב
 )וע כי ט"נ( ס"ג )3יכולז רו"5 כןדרמו סחורס סו6 וסohn~ 35 ויקמ : סן וריוץ כסמס6חו.
 שמ5 ו6מ בחולס יטסקו 4ט5ס וכ)ו"ס כר חולס 50 מ)ז6ס מוג6' 6חס נמי מת6ס יושמ5נ
 סס נמו6ס ותחג6ס 6דס 5נגי סנו6ין ססנ6%כל ווע כי . וקהכ15 . כו' יוחר נסני5ס5סס

 וסן 65חי 5פ)וי קרנגי 6ח גמסס"כ עעס פגמס נפ' נל"מ כמ'ס מקרנעח סגסגץ וססס6שס
46
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 ו ה י לאבראשית ת ר דא
 וסט ע"ב ר5"0 דף מנמס ס' בר"ו! וטיין ס)ו6כ% 6ח ס16כל 17סט דרגך תמס סקונגוח6לי
 לגם)וס ססו6לץ לחך סרס 6יס 56'ו 1י6)זרו י6כלון: המלחו % 6סי ד6 ורן6 כו' 6יגגו תסיסכו'
 )כרכוני כת"ס סגוףט5

 מגס כו' מו65 6ו hSn 6וזר 6חח6 )סיב כי בווטר63 ט"6( מ'
 מש ויחתר ל6 16 טמור לגוף hSn סחיך סגוף טל לס סו6לין וזטלחס לתקוס 63סכססגסמס
 ספסרם כתו סחמיס לטת מיס כעח 6ל'ך 6טיב 310 ה6)ו' : כל% ננס")ו 63סל חוזי סי636ס5
 פממ סו)וטח וסרס וסחך. ממסרס כזזו לס סמחרח סגם)זס 11 6סחך לסרס 3ן ומגסוסילך
 3חדסוי מדם רודי 'סעי סוף כוזשס"כ ס;סווס עם תתעמד סנוף )פס ומנח ר"מ סכ5ספסל.

 נזפכן סוoc1 6 סלסל סחם טל סו6 וססחמויס לסניו לססחמות סנוף ססו6 בסר כ5 יב6כי
 ס)6%ך 6)זר,"ל . למריו 1סו6 . קרנס ויסתמו סלסל )ופתמ כיר"ם ל)זסכ% ויוט עיגיס פממסעף
 ל)יטד : בלק( )ס' כו' יחוזר כעת סנה' מסרח וותל6כי לסג'ס סמל ממיל כילים 6נרס' 6מ'תמריו
 b13b 6% קוום בקרכך כח"ם 16ך 31Ch ;ץ ידב )דגלול כו' תתסיס לפיוטר כאו"ם למיעד.מסו
 סיו' %*חו וסנן: נוסו בטו"מ בניחר יותר יחסר' %ק' כו' סיחמך' נו5)ז' ט'( י6 )סהר כו'נסיר

 ססטהס חסו לקוון כ)ז"ם 6לקיס לי עמס נמוק סימוק ע"ס עמק סגן )קר6 סלכן ר"5 ט'סמי
 ו)ופו' סחמיס על סרס סל סח)זסון 1;ס כ)ז"ם %מק 6ח סגו% פיוס גד% תסחס הטס נהמן50

 מסמקים ס' פסוק מס וניתר כו' יפלא כי 6ליך 6סוב וסול ליון 56 מנחי נץ )מ'נזכרי
 *רן סיומל מ'( )ס"1 ביסט" ובפורס וכן דגר מס' סיסיך כו' %6 6תג' ס6ף ולתרסנלמונומיס

 סמן בירוםליס למייס סכחונ כ5 מיס כטח . כו' %6י 1ל6 6סניר ס6מ כו' יו% 06 6מדנסס
 ס%כין וסמם סרס 6מ לנסר סלך 6' תלעיס ג' 60ל1 ס6גסיס oe הקזתו : לספרןנמחרע

 עלס למע 6לס כו' שחמים ססריס סלם ט"נ( ט"ו )ר"ס גנבם מ65כי( )סוף כו' לכסמ%מ שכי סגס כב"ס סחמ" לפמ וסגורכן סגי% סדין יום ססו6 גגיסגס סרסעיס 6ח לרףס
 כיס לוולס )ז*ס סגם)זס סגוף 6ח לנסר ונלין לעסת rlslo ו6%כ" סנ' llhD11 ט'לעס
 כ38( ס' ממטיס כאו"ם וטפס גד% %וי . כו' יסים סין ראברהם : כו' סי 61ברסס חסולקוץ
 יעותו כי : ניס כל כו וסמנרכו כאו"ם כו' נו הנרכו . טקס לנוי ואעטיר לזלף טיססקסן
 3נרכוח )טיין נפם כל כו'. ס3י6 ליזען . 1'( ס"מ )חסליס לבגיסס ייספרו יקהע עלרו נמסי0 מ"מ )חספס למרון לדור תספרו לתען כת"ס כו' 6סר לחטן . נרקיס דרך ס' ירט כיכר"ם

 ס%יקיס ~otDn ימסרון %6י ט': נמוקוחי ונפ' סגכי6יס ע"י גי6( מט ובסגסדרין ע"ב5י
 1סל6 ג3ר6 )ץ6)זרוח בעסר' ולכורו )ז6)ורו' " כ"6 מתס' מן סמתסי' 'חט סנרי נרמממס
 סעסרס כל 6ח סנוקת)זץ o~s סכר ליחן ומעמן כו' לפרט כו' טוב סכר 5עע 6ל6 6מדנמ6)ור
 יסרבל 6ח *כוח סקכ"ס ריס ככרס mDD3 גנר6 %כן 6' מוק קיים 6פי' כו' 6מו סוקסהר 6פ" וכאו"ם כמו כסי כ"6 סעסרס כל )וקיי)זץ ס6יגן הם טסרס נכל פיגמין וסרסט"מ6)ולומ
 כר ימסרץ %6י ח"ם חמט6 כי הסם טמירי נו61)זר סן סמט6'ס סרוג וידוע כו' סרבםנסעך

 : סר%סיס ס'ומן

ונשלח
 לקזזן כמ"ס ס' גקר6 במי' ס' כי )ולכי' מסתהס owSn סלמס %6 ע?1 שם נ'ענין

 וכגו כ"מ כ6' ~לץ קנסן ה' תסס כלם וס' די רביטי רגל חח קנסן נג' ג'וסן
 כאו"ם  דנס3פ חסו מסך ננורוח תוקף ופס סדטח סוד נפול גן גלטס 6ש סר6סוגס סימסס
 6"ס ליקמ מס ם4 סכוסימ 6סס חסו מ"ר גל'ס סס מחקטרין סדימס סכ5 מנס דץנשל
סגועס ממכמני ססוא כלחו סנט"ס חולס לקם וסוף מסך שכס טת ס" טסית מהנץ המןססיוהס
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טי ו ה י לאבראשי[ ת ר דא
 61סרן מליס וחד3' ולכן סיעף 3ת' 610 ;ס כי 113ס' כר"ם ברומך סס)ום יותסס ופי'סיסופס
 וסיחם וכו' דבר כוזםס 6ך סרק והוזרו סדטח סוד וסוך לקם 6סר סכסומ קדוח עלבממס
 וסס סנ6ג'לוח )וקנה נמי' סו6 6מס מסוך וידוע כו' הסחו ומס חסו 6סס כ3מ" )חקן61מ"כ די עיר ליון מוסכן סעו וו"ם דת נמר וסיף סס)ויגי חלך סדר %6 וסםליסי מ"ח כמ'/ סעד%6 וסס)י כידוע ודבור קול 3סווז6 דנט, סדעח כמי ססו6 כו' בו הדבר סס 6ל מס סם"יחסובח
 ומן סג"ל כמ" )זנ' כלע וסס דוד עיר מנדוד נוק' נמי' 3נרי6ס סו6 טיר ומס ס6בוח סל)סיס
 מסך ס6נוח נמי עד'6 כעלס ייס631 כו 3סו ס6מרי)ס 3מף סד"י סס חסו ומסך ונסוקפו
 כקר י"3 טל דקייוז6 יוזק ססוטוח י"ב בעד"6 כסולוח ו' נדעח 6ח"ם ג' וסן כל'ל סדעח3מי'
 ,ו"ג 6דס ססס סחר קלך ע"י תסו 136ח מלקמו פסחו כמי' תו עמר וגעסיח סלג עליססתבק
 ניטרד 3ח סעסרס נם" ס' לו )יתוסף ocnl 6נרסס 3מי )זסיט3"6ל חסו . כוים 63"רכאו"ם
 סמסדיט במיי 610 סדר ותלך במי' ס' כל כו% וכן כווט תמרנ סכל1ל o'~ob יוסב יעקנוסוף ורמוזי דיגל וסב זזי וסס כבי"ס יטקכ וסב זזי 3ח לכל6 דטרד6 דעין 63"ר כיר"ם עמקבמת
 סדר 'עק3 ד6קרי ומנ"ל ע"כ ל"ו דף חם6 פ' כנ"מ כת"ס יעקנ ח"ח בעך"6 סוכלן דכי166יר6

 : ע"ס קדים6 נ6ןר6 ו6וקמוס סדר חמחיו וימלוךדכחינ

 סכ)עמ ג513 טל ודורס ת4ס וכסקי %"ס סס סרמיס סם)י ר"ל וכו'. וכל כיסוף כחרגולו רם"ילשון
 על וזורם דכ)ל"ס ועי . Inro, נכף SD רוורס כסולים 6בל כו' סם)ז" )זק5ס במונר' )זקג'כזזו
 6סר 6ח סו6 6מד סרעס מלוס פרעס 6ל יוסף ויאמר : לבדו סוף SD בכסוליס 6נל וסוסוסחמלמו

 סו6 סוור רעב סייס ס6)זר ויזיד לסוחר סז6 סכ"ו )ר6ס כי' פרעס יר6 וטחם ל"ג מסוק עדט'
 ססוחריס c(S לסי 636 )חגוך ללעך סלועו כו' סרעס יר6 ועחס 61)ור כו' דנרח' 6סרסדנר
 4 סגי ס61 36ל 146 סווגיע רק  לידס מריין דלין כו' נגוח מנע . t'Sh מתניע סכללגזרו
 תגיס סוייגו 61"ח רטב וסו6.סיסיס כו' מגיד ס6רל נקרב כו' טסם plho" 6סר 6ח כךד6עו
 גר6ס סנמלוס ועת כו' סדנר סו6 ורם כו' סרעס יר6 כי ס61 סמלוס ~nSDln 6וור לכן146

 וססנ4ס מסרוח ושין . כו' ול6 כו' לסקרון ס16כל וסיס 6)ןר לכך סטונוח 6ח אכלוססרעוח
 סיקר: תן סכ5 סונעס סכל סיקר גון 61)זר כסכלים קמר 61ין כסרוח מרים ~l'hD סלעכ מתקעל

 לכך סירוסים ב' לו ים ))ז65 סוזלח לסי כי' )לך 6ס כדין ס)סכמ ז"ל רם"' למון . כוסס))ז65
 סמל1תוח 6ח יוסף יזדכר כדין: ס6סחכמ סל"ל ן46כ כדרכו סחרגיס תן מסי רם"י)וב6ר
 כו' כ4ו כו' קוצי ל6 חסובחס וכן 3עסר סקסס  וכן 3,ס קק"ל נ61י וכקורס . ל"ג ססוק  סרנו'
Y'h16כל . ח)ט' סכל כו' דכרח' 6ס' סו' סם" וסו' כו' י"כ ס"6 וסם'כו כו' פרי' כי ל6 ס"6 סוד 6"ל 
 oh1 קוחס SDJ' נכור" כלס 'מד עסרס 1h3c )ןח)ןח 6"ל 6חס סרגלים סא"ל ססכס כימענין
 6ט %כך כו' 6ים 3)י כלגו לקוסייחך יחסובס כי' אדני ל6 ומסינו ימד אחרנו סיפך S),bלסנר
 .גכורוס כלס CD~' יוליך ס6מד סקר ס;ס1 כו' כי ל6 61"ל ימד 1)ח11עד)ו וקולג' וכיופי כגבור'סף'
 ססגי' ע"ג חחווס 56 וססיבוכו'

~DD 
 כ5ורחיגו אביט 3כי' עוד ססקטן ע"; וסוווסח כו' סייגו

 וכ"מ לגערם ל6 מ"ו וכוונתו כו' חבמגו נשח 6"ל ולכך .וננורוחי)ו
~DSS 

 O)D 656 על אביו
 קתס סיס סר6סון וסמלוס nteo רגון על לעכור רגם 61 כסדר סמ4מוח יחק"תו סעי"כמידע
 ביו סיפך ו3' ס)%וכ' 6' וכ"ל כו' חיסול oh S~cn כו' ח)לו' ס)זל' 4 יסם'כו כו' וסל כו'הלאוכף
 ס)ומס5ס על סו6 כו' חסוניגס ומגס ס)לוכס טל 46)וחי קמם סמלוס סיס סכך. סיפסורבדרך
 ס)ז)וסלס. סרי נתחוור 6חס ויאסר ולמ"כ סנזלוכס נחק"ס כ6ן וסגס כו' מסגי סם4סו6מ"כ

6נ5
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 ו ה י לאברבורת ת ר רא
SJbנשמין ט"ן bS הלסול 5נוסכץ סמעץ 1"מ נגימץ. 6ח 5סט6 סככימס 5כך גחשיס 
 חיכת 65ניו 5ספיננ יוכל ס6מ"כ כדי נטעין 6ח לסביך וימסרו סויטת טל מיסוסו 5עטסס16ותו

 ש יסים 610 6מר חכך 5טבד מוחו 5קח מגביע בדבר Dht"( לסגיו וססחמו1' 16מווכססני6ו
 סקדינוס 51כך מסט. סמ5וס גחק"ס rh תניו טס ינ16 5סס סחודט 061"כ כו' 1SD 61חסענד

 סיקו"תו לקחו וברוב 656 טסם 65 סעשס סוס סכ5 לסייע סמלנה( 6ח יוסף וקכולסחולס
 סחורם: כ% חסו עלית ומירח ר5ק לסכמים 650סמ15)ווח

ויחי
 : כו' כי ח"ם מנהגו יו 'ם4 יוס' וע"כ מנכר סלוען ירט גי נמכ)ו' יייו 6ח סכ5 . ט' יסר56וישלח

 ר16נן : unS' מ"מ p'D סי)ז4 נקמר" כו' יטקנ הקר' : )ו)ו' סכם ס,' פסו' סכ'. לך גחתי61גי
 ל ס4 * עז החר ס6' יחר : s~r: כפילם"י כמי וסו' 6יט רקם" סו' כ' כוץ"ם 16ט ורקם" כו'ככורי
 כנוים כיס תסס גוער .6 )ו)וך גחרוקן ר"5 . חותר 56 כתים סמו . ט; ויחר סחגם6וחימר

 סגססך חץ דביק )ס6ר מגססך פסיון כ' כ15ס בסס )ותר 651 סגספך אולקוס %כחס)ונוסריס
 סמו וקט רימוגשר

 ן
SD- 6)וי ו65 גס6רס ל6 ססי6 חוחר 56 וכן סע, ועל סס6ח 

 מדוגו סיטך
 ע5 כיני וסוך מקח סנוטם ט5 מעלס סינוט סי' ע5ס עטי . קמיו מל סימר 6ל6 וסע,סס6ח
 6ונוטח נקוזז לסיס פכיך: )וסכבי וכן 5במ5ס כר )עמס ססי6 ע"ב( קצף )ע,רוביןס6סס
 מממס 6מדס 65 נ"כ תחד 56 וכן עסו ניךיעחי סל6 נ6ס 65 ר"5 חנ6 56 : וסלךס)זפרס
 ס6גסיס ט5 המור 6יס 61)ור כו' ב6סס כי ן סכס על וסכל לדטחס דעתי ססכי)זס ם65כנתי
 מי ת5ני6 כ6ריכ רבן כרע . פ5יח נגי מטלף יסודם תריס נור : לרס"ן ועיין ס)וקגסענ5

 טרפו ע5 ומכפיר ס6ריס יסנס כלסר כע"ס יוטרפו תריס כוט כו' נט מטרףיקומט
 ד, 146%
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