
 ת ו םש
 חנממ 6' בכרם סרבם ושרט . ונקרס עקר נסן סק "6 ס%י סכ"6 1% . י שמלונצי

 נקטעמן. ממן מחו מ65 פיס 5נה מסע הטלינו פם)דס סרנם ססו4דו הרבוסרוס.
 מ%: נמ% הערמו הרנו וקרט DD~1 סנ5 ע5 קbD 4~.נם%

ושרש
 %h כר ממכס וס65ץי נפוך. ענימס וכ5 ונמס סטני 11 כן 6חגס וסקופ כר 6מרלע

 כר וסייחי כר %קםחי * ממ45ס %י6חס מא כו' 6חכס 46%זי 5מ5ריס. מנחס סיתסע
 כר 6חכס וסב6מי כוי 6מ ס הועמס כ6ן חים כו' 5טס 4 חסיו ויחס כמ"מ תורס החןמא

 : מס הכינס 'לשם ס61 ט' עחמי ph5 ניסחן610

 ם י פן כ! שכש
 וסרנם קןסש( הס' נקרח 6'( )ע56 פליוח טנסו וגן נסח פ' נמי4ף ננסו גו' ננהו ינ6 נגשאם

 . סלמחס 56 14 . רסנ"ס וטיץ נסטר ססס כו' סד5ח % : פס מלנס ומניהן סלמנ"ן נ"ל וכ"ככ6%
 נכמס וכן ע פלסם 50 נרונס וכן סמקר6 6ח שקלח שגס 6נ5 כמלס משחס גס יקרץפפט6
 סמטת מע מוולס כמותל שססנח וסא n~So ססי6 סנם"פ חורח"ץ לנדיח ומן פנחורססלגהו)ז
 סיח מקלוי דקלמי תעסי טסם6י כמס ט"נ( פ"נ ל)וכו)( וכמ"מ )זיסריס ססס נמועןפנקו
 חק סמו)(ס סידט חורס 50 מסוטו סים 5חך מ"כ סחורם ורוב נפצ% ק כו' תנן אמיכו'

 רק ממס. 5טו5ס )זם)זט Os~s. : ט"ג( כ;'6 )קוורץ כו' ריי כמ"ם 5כ"ו דס"ס וקמרונמלכם.
 שיומדר בה' סיונ5 פ' מורס וניקרס 5ט51ס מנמכר כ5 מו64ס ססי6 חוררי 6מרס סענהסג%
 ת"ס %4ס פסיהם רק 4קמ "6 5ספמס המכור לסקי 6יס ס6ץ ספ5נס ס" . 65מס . סכ5ע5
 ס5קמס ור"5 סקרי סא יטדס 4 נעימו. מן גסי ס65 רע רסס ob אמר ט"6( יםצן כר מרד כף ססיט6 שדם יו65ס: ס6יגס נספמס סוודר גשש ום"ו ויו53 נסם ר"5 כו' מ6565

 דמע ס61 יפעם כי קושין בhnSD3 65 מעוון דקרך שסטך 3ס. ר51ס 6עו ופכסיו5ר
 653 % בריוסץ פ5גס 06 ספוסקיס נין סכומ4קמ חסו קיוטץ סא ססיעעס קמרו כתא6נ5
p~7p6ינני והשי וס ררך בהמי 6חר ס%גס .ספסר 656 ג"כ ,"5 סר)וצ"ס והקלש סס5נפ סי6 וסי
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אליהו"טיתאדרת
 כה"ן ל~סס ס65 רq5b3 54 יע7ט 65 3כחו3 סלמו חסו 3קדוסין סי5גם ע"כ סייט חץתמ
 65מר סי),כרגס נו6מר ססדיע 360 סיקמ וקר6 וססט6 יי65. פוע5 וססן0 כו'. סגס וי65ס5כך
 ס65 וס3נוס גנגד תדוע יו"דDKSn]( '3 ) כ)וו 03 סננד 33ג17. . כו' גכף 5טס ח"ס5ס!נס
 hwn ס65 כסף  6ין ו5תר שמרי מיד סח65 דקר6 ססט6 כו' מגס 1י65ס לפלנם:5קמס

 נתותחיס )ומ5 סס)חנמ . חו3מי )זעס : בו וכיו)6 ענד נמ5י כ)ז"ם ס7)זיס ט5 סט"מסכוחנח
 נ)וותתיס וכן לכיפס סתכגיסין בעןיס סל6 בסורג 16 סעס בסול6ת כתו חורס דין ט"סס65
 חס ום)זעי 5י61ב ססרג וס5נןס גדון סרי ום)י pSnDo' נר דוד ססרנ כמו סנ%כוח מקט"פ
 6תומ סס יו6ב ס6)זר וסטעס מו"5 כח"ם כ3"ד ס5)זס חיגיס 6מ"כ ,כן 5)חכמ י61בסנרמ

 עסס ח"ס 655ח ר5ס 6% 5יורסין וגכסיו ב"ד מסרצי 5סיוח סר5ס כ)זסח"ל ע"ב( וו"מ)סגסדרין
 ו6ף 3"ד 3וין 5סחמייב נס%3 בנ)ץ' ס6נורו סטטגוח 5כ5 ס5)זס 5ריך סיס ולכן וכו' דברכ6סל
 טעס חס ס6דון כררך hpll נככט : סר6סוגיס פ" כנר כו' טעיוח ב' h~D) ל'ב ))זכוחס6)ורו
 ח"ם וט' יקר6ט סן יעק3 סמסם ח0 נגוף תכס 5כ5 כ% סו6 6סין : ס)ופלסיס וכ"כ ט'יוס
ohlונס5יסי 36ריס ר6סי 31סגי גסם ר6סון 3פ; כו' עין כו' גסס וסרט כ% וסי6 ט' יסיס 6סון 
 %מד bib 3ס%יס וגחן 6)זר סלי עו' ע5'ו יסיח כ6סל ס)וקר6: 6ח עוקרח וס5כסמכוח
 תכס סכוחו ע5 קגם סו6 יס5מנו 5מססי : ~SDJ 51דוח סך)וי 51ומל 5סחססר חלוי ס7נרס33ע5
 עוקרח ס5כ0 נ"כ יו)זח : כו' כסר 06 כו' וגס 5תטס ת)ז"ם גקי ססור ו3ע5 : מ,"5 כ)ז"םגד%ס
 כ6ן פרט . ינמ 3ן 16 נו51ד1ח: 5)וע5ס סכח3 )וס ע5 סמקר6 וסמך בב"7 יוסח : סמקל66ח
 5'ורסיסס 3סס סנס ק)י"ן ד36וס כרע6 ובר6 מי סגיוק ס6ין סכוסר )זסוס ונח ובן6סס
 כח13 וכן ptml 7קר6 ססט6 15. יסיס וסתח ע"3(: ת"3 )3"ק כו' מקיו 6ים מסוכת"ם

 !ס)ויחו 6ןס כל בי סרסוח לותר סוס נ5סון כ6ן ו6תר כ55 מייס ר"ל י)ויס 15 6ין :סתסרסיס
 )וכרו: 651 טבמו של6 מיס. כו' בידו )זמחרח: דין 6ין סביוס כססטיס כו' ורמס 06 3"ד:ו5יע
 סק1ניס ב5חי ס6ם ר6וי' ס6יגס nDhc"' סו6 ר3וח6 656 יסלס סקוניס נמד 65 . ק5יסומ65ס
 קתס 61ף וע)ירו בקגירחו טרמ גוים כי r"hr 65 כדרך כו' ג7ים ו6נזר . מ"נ מ"מ5סד*ק
1nDt~aנל6סיח: בפ' וכת"ם )זקו)ןוח ובכמס סדס ירקוח כ)ו"ס כ% מרע ס65 סיס ו6ף ומכוסו 

 כ?ו 61ין ס3ע5יס )ורסומ ס)ססע דבר כ5 ר"5 פסע. דנר 5ע5)ן: .גגונ 5יקמ כו' ס5מ 0665
 16ח1 ויל6ו נידו hSntc ס16)ור '6)ו' ר"5 ,ס סו6 כי י6)זר 6סל 63נדס. 3ין נס)ווס בץעכסיו
 סור מקי סיסך סגסבר 16 סמחס ר"5 בעליו ו5קמ oh: כ)וו 6סר 6לסיס. ירסיען 6סר5נ"י.
 נסנולס כי . 5עד יני6סו סגטרפח )ז6יברי ק5ח ר"5 . סטרפס עך י63סו : וכו' וסתמ סתס5סונור
 . נ6ו)ם ססו6 )חברר מיס נטריסמ 6נ5 ספ'5ס 16 6וחס ססכס בפסיעמו 610 כי י"5וממס
 כו' נע*1 06 : 1כי651 סנדוק טן עדיס נסגי )וסתסח כ)וסח"5 ע"י ס)וח3רר כ"ד טדהק'
 סכיר ססו6 כו' סו6 סכיר 06 ו6)זר . בע5)זו נס)ומו 5סמורסס"5

 לסו~
 רסהה 15 ס6ין וס"ד

 מסל 5ס)זור: וס"5 בסכרו ג"כ 63 סבסתס ססמירח בסכרו ב6 סכחוב 61)ור נס)וחו5ממול
 עיס י)ו6ן )ו6ן 06 51כן סנפג)וס מסר יחט 65 ב"6 ס6ר כי וים6גס תסר לס סעזןעוסרנס.
 ט"ז סס5כס ונ6ס בנדוגייחן סנח%וח לם6ר סנוחגין כןרך סנח.ח כ)זסר יסק5 כסף 5ו5חמס
 שנרס S(ohlt~ סי' plbl" ונמ סרמכ"ן: כדברי נן"ח חמי'. ל6 מכססס כסף: מ)זסיסססו6

 ט' סמחס גריס כ' : נקרבס ו0)11 ע5יון ),סרמי ססן n~Dh 5בדו 5ס' נלחי ח"ס ?ועס53)ו'י
 כי החוס 56מגס ע5 סחורס סוסירס וכן כו' גסם 6ח ידעחס onhl וכוו"ס סגר 5ערויעחס
 ועכד כ)ו"ס כגסס 15 חס" לh"D : 6) ל'6 )סנח . nlbl(o יחוס חמח ע6 וכתסח"5 )ורונסנרמס
 קיס 15 %סמויר %5ס נכסוח נכ6ן גס דקר6 ססט6 . סס)ום 63 עד : ו'( כ"נ ))וס5' כו'.06
 9"ר לקס5ה  כו' 3מדעך גס פמ"ס ט' שקיס כו': יסכנ נ)וס וכת"ס '5טעל ס65 סי5טלךסזמן
פש ו5שסי : סמפרסיס כ5 פיסו וכן רסל" ע"ן 5י חחן נמך נכור מ6מל 65 ה)וטך מ65חךכ(:
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אליהוששתאדרת
 2שג 2הטצ ק2:נמבונ"

-2 

" 

 ה ט ו רת
 ום oneo nDDID מ (gff ושקן, "ק,ס לי olb." ,17 7ונ,הסה 1),ת,; IUPO5'D . ;"7;סלד
 שמפס טיס ננליונ כמו ברדס ים טיומ וסם סטור מן חמסים ועורות מ6דנזיס 066 טורומסנסל
 כמקם b"b כגמספמת מחמם נכער 6מט oo~3hl סממנס סטל5ס נסת DDn 610 lb'Dוגזול

nntDOה,ץ "שו; 
~SD) 

OtIDS וקן ניט ,ן h'a קהת; P'P1 קוג סו" נישו 
 י"6 סי טויס יחטומ י"6 סו6 וסנסל 5ס'גמ5ק

 ף
 סק

 ק
 כפורט 6לומס י"6

 נמוססס,E.a '1 מה "b~oo 61 ען pDtp~D YWIDD נתו -17:ס DO~' לנמוננן
 ומא שכיגע סמיהז מנין מסרני מא ספרכח סח כיחע. מלנחס וסוך סוס מתמנן מאוםספ

 סכם6 דנוות 1ט5 כס6 ד)וווץ ספיר 6כן סחן סחים 6כן )וספרכח 41מס סמיווץ סמ"גמועט

 ניחסו"
m'oD~l 
 KLPei 7,,ק' ו1,0 סלע ;וי,ט נוזן ;;,נ:מ ": ונין ק"ן קינן ר, ת

 בם דן %:: ן"%":::יןי :ל:וק17:::1:יק (ון'ס ,י.ן ;קומש ;ן ין,תיו ו.ת. ם, צ'ט ת17ן וקן ננמ,מ ללוח ל ועז;מס
 6"מנטר

 וע"יסית'שר;,טן"
 נט"ו ועיין 5נחי:ש סוננין

 רכ:ני
 סן ססכמס גפממו בימזק56

 phe1D ג' ,;ן ממרן ו7,ט'ן ,נ נס'; .נ 7קהן6 נס;7' 7ר,ט,ן מ'ש ין מ'1

 שזן נו::: bDt-Stt)o ן:ינ:לב,:,:שע:":;ו:ג
 ווס' סכ5 ס)וקפח סט5יתס טנעח סי6 ססניטיח קגס שנטיח ו' סן קנס 1ם125' כמלססן

oSohS_כ16ח נ' . 5ס' גימום רימ 6סס ומס סגליג סנחוכס כנד 5נ ונים ס6)וגטיס ס6ינף' ומן 

ומזהיי
'aS'a 0:2 :שיג"::,י:ן::,.,יב שש :::::ג :י ש15לן: o'pSh% :ן;::1::נ,: 

 ירשהאא"איבצישק
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אליהושמהןאדרת
תעיה

 ש)עח סס וכן וממסן ס6פוד כולל וסיס מידוע ס)וסורס מס מס . סחו)ויס 61מ מבוריסאת
 ס)זגימ דוי סמחוספמ ססי6 סטליהס ס' וסיב נסכ%ל ג' וסוך נסנחו' 610 זו"נ כי יענ כימסנטי

 )וספרס יןוט ונממן לדכויה 6סחלק לכן 'וסף סל ס' כ6ן וכן 6נרסס סל ס' דיכור6לברגך
 מסיס ודוריס הק' 3רומ6 ווזי6 גנז" רומי כמסן ובסת 63סן ממשן וכמסר לסיפוך מסיו656
 נכמס ססץ סחומ" ומסגל סר6סון 'וס סל סרור וסיח 0נולטוח טד ס6וח'וח לסיירנכמס

 חורם כזזו כס"ג 50 ברומו )ונטרסו' סין טלטוח Tttnsl ט"נ( ~'נ 3'1)ץ6 )6101 ס16חיו'מיטרסוח
 סס כ)זו סם)ווח כ5 וכן סכל גסל)זח נכמס כי 1'7וט סחיבס 6ח ס)וסליס חומוס חסוסנט"פ
 סכ5 שסרי ונס ינוח ע"נ סיפוח נינוח 1)טשיח 7רג'ן ב"ג לבדו כ"6 כרוחיות סמןס"3
 וסירוס ס)ו;ל1ח )וגסיגי מן 631תח מל'נ ססן סטולס וגחקתס ג3ר6 ובסן כיהו ס)ויס ט5ווסירמ ס6י טל וננוגס סססוום וסירם סם)ץם )וגסיני ומן מסגי ס3יוס סוודס קו סייס 66101מ7
 נוונם ועסיח : '"ו( " )ירמי כו' יעקב מלק כקלס ל6 לכן 5כ"ד למסכןוסירמ

~Dpn 
 65 כו'.

 ו6ם"כ לח;במ לסרן וקרינת וסנגדיס וכליו מחמכן המלס ושסיר סוזסכן כ6 בעסייחסחכל
 סכסחס וכסף סקטרח )חנמ nttCD ס,כיר וכמ"כ בחוככם כסכון בנס 61)זר סחותיי טסייח6מר
 מכפור" בכסף 6)זר וכן יסלסל לכמרה סיס 6ל1 רק ססכינס 5ס0ל6ח )וטכנ סיס 65 סוסיולס

 . גפסחיכס ט5לכפל

תשא

 536 . סרטנכן וכ"כ ודוד %603 וכר"ם רוורס סימנס טח נכל 4ורוח מנוס 610 . כו' 6ח תשאכי
 ססק5 )ומממ סיחנו לדורות ס)ו5וס ימין ססקתיס מותם טד כ% לבוטח אטווס ל6טכסיו
 ונס סוזסכן גנגס כנר מסרי ס6היס טל סיחנו 65 עם ונטל6יס ננזק מקד ס%6 מסלינתמיגס
 יחגו חס ר6סון. נמסוק (ottno קורע[ סיירי 36ל ל)ז)ונ[ אטווס י6 כו' עינו זסשליתר
 כוט hSD חס ירטיט 6% ירנס ל6 ס5יווי ב6 וט"; יוגין נלIIDno 6 עבית טל טכסיו מתי610
 ל6 5קרנגוח וססקלש כו' טנדח פ5 6חו ובחח ס' חרו)זח 6כזר ענ"1 כיח נחריג16חס
 סמזנמ ט5 דקקי רם"י כפ" כו' ידיסס ורמזו : מו"ל נת"ם ותרתח n"So וסיף נחמסכחנו
 סכמוב דרך וכן דרור גור ם5 תמניחו ספסר דרך וידחיס ממסיס ממניחו : ולטוגם65;סרס
 מממחו נמלח ובורותו יוט ס4')ו 6ב5 קנוזון 6מר ססו;כר וכמניחו 6מר 65 בסס בקנס6כל
 כ5 כמו"ס כו'. נסס סגגע כל רחב"ן: טיין כו'. סטן 6חו ועסיח סל")ו: וסכל 4נ6יןסנ6ס
 651 וכחילם נשורין מקין 6ף )וסתע סססט דרך 6ב5 כו' ליפסל סגוף קדוסח קךוס למססר6ף
 קיש ספסט ט"7 קים נסר 6ים ים6 סן וכחיג י"ט( יו"ד )ימ;ק6ל בבגדיסס מטס 6חיקרסו
 6סר כו' ומחיכס כו' רקיק 6)זרו מו"ל 6בל ס'( ס"ס )יסעיס קדסחיך כי בי חנט 6ל וכןזומם
 ומנ"ל י"ב( נ' )מני ל6 סכסמס 6),רו ומסיר מס דיק6 ויחסר כו' היבלע עד כו' כבסרסיגט
 סיגו תק6 רשוי ות"ס כ"ס לדיגך 6ף 6סמר כ6ן 36ל כנ"ל. סססוט ט"ד 36ל סרן עלדרסו
 סרח: כלי 1ע5 כו' ומגורס מועד S.nhh כו' סגנע כל ככרן )6)ור שסרי סנוף קיוסחליקום
 ר;"5 כינרי )וסימחן ועיקר וכמריס לקדם נ)זשימחן קדם 'סיו סל'ל כל . ל' לכסן 6חסוכניסח
 לחסמו %6ס 65סר . כו' 6 וס : לכסן %6 כן % וכג'ו אסרן 6בל כו' סגגט וכ5 סר6ו'5קדס
 ואתר לסרך 650 ס)וסומיס לכסמס 6ף כלל ס61 כו' 6דס נסר SD : ס' )וםימ )%ך 16כס"ג
 61)ור ברנטס ססן וסטך ספורט כל סתיס. 5ך קם מ0ימחן: בטח סתסומיס ל6פוקי ורמ5

8י
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 נכס וקיוץ וככרס סקס טייק מיאק ומינגס שמלה שף 6חס 4וס 4הס %ם9כ טיססי
 נקטרת סקס ו6ץ וכס 5כגס ג6ן תן ית' ססו8 פירם 65 קרס 536 דרור מר הן נססקש
 3סן oas 1' 631ץ סרמ3"ן וכ"כ סם חסון חסו 6מר דבר 4ים5ח 16 5רש6ס 656גמ,כ5 65יס 6ץ וממיס . סמ6כ5 6ח סמנטיים מן נהנדס סןיכי נממש סם6ר 6נ5 סדי. 66ק

 כמתמס נפחס וסחורם מירור נטת כיוע בוסמץ י"3 5על נ6 דרול הזר נס"ס nmlenlס5מ9מ
 ונשנסהקסת

~DS 
 ספי סן סססמיס נסן 3ט*ס ססנסכה' ססמיס קטרת גקר6 ו6עפ"כ . ס'

 כש 43. הז4 תולע ספץ 656 כ% 3ס 63י1 ליגן ויין 3ורימ 6ב5 קוותן מנסמץ וסנם)"ס)צס
 ת% טרד. נגדי ו6ח סטסור: סוסנ 3סנל סטסורר,. סמטרס ו6מ סקרנטח: כ5ע5
 ומין ט"6( ט9נ לו)ו' כסור נגדי SD ננ)ו' כו"5 טןלסו ומס וסמפרסיס. ד5 לס"י כפ"מא
 )ודרסס כברך כסוגם נגרי 1 נרוה ט' נגדי מ6י ת"ס 6ד' נימוסי כ"6 אדי rD ד65 דרסונגדי
 ומפרס %ן פי'6%

 וסוי
 וסרמנאן 96ע גפי' ספרד ננןי %ן סחורס ו6מלס נמדנר נפ'

 ומץ! גוץ )וכ5 וטסיות מס פירם ג0יטחס נסח ולמ"כ כרשוגס ננחם מץ מכ1CDt~ 5ז59
 עס מ' מנ"ר שם כו' מסם גט5 ס6)%עיס יוס )ו' ת"ו נ' מ5ק 46סו דני נחג6 וכןנמסגס 6)ושע" עם מ' מסיס דר"6 פרקי וכדגרי ס)וטסס 6מר תיכף סיס וס ט' ס6ס5 6ח 'Dpוגוסס

 וסר96ם כר)ו93ן ת65 ס)וקר6וח. פמטי בבנימין וכן כו'. סעי 5סר ממיס גוסס סס5סס6מלתיס
 זו כו' 5מס כו' ים o'D3~h כר6סתיס ס' eS(Snmhl 1 עקב נפ' ויר"ם ר"6. פרקי ע5סח)וסו
 ע4חו 6מר סיס סכ5 כו'. 6תס ר6ס כו' גוסס האיור כ6ן הו"ם ס6מרתיס יום נמ'סיותס
 % 5)1ד סר6סתיס יום ומ' ססבטמוח. כ5 15 וסנטים סגיו טל העגור 6 נתרוס ציס"כ5סר

 מחקן וט"מ טויסס סחש5 656 פסס 65 ס6מרוניס יוס 3כו' 536 . הגפם פד וסננךיסממסכן
 גס ט' עהך ים5ס 65 61'ם כח'נ ומגס . 5סס ססל'ח גחרשס וניס"כ 5חמגתיס יוס סי156
 סיס ם65 נענן ס' וירך כחיב וכן בסר. סכיגס סיס 850 ע"כ 5סס רסוח ססיס מכ% כו'ס65ן
 הסי ספרסס נסוף כחיג וכן כו' ס6ס5ס תסס כנ6 וסיס כר"ם cDn 50 נ6ס4 656תקתס
 סר"6: תדברי 6ת  וקין כו5מ נסור סטעוח כ"ל  ויותר שכך עס ס)ו' 56ו ע5 כו' טססס
 6מר נדרך. 6כ5ך פן כו' פס כי נקרבך 6ט5ס 65 בדרך 536 סכנמגש לגרם סוץ65ךש6 סב6" ר"5 ט' ונרסוק )6%ך 5פמך tn~scl 'ת'ס לוזר כי כו'. סהעחגי 65 כו'  תססהיחר
 מגס 6תר מספטי' ונפ' . נדרך 5סגסנחך גרן נידויי נורך טרודי לך ונוי SDh-~ 6יך)ורפ"ס
 ע6 פרטיים ססנמס סו6 . נסס יטחיך 6)זרח 61חס . 51סבי6ך נדרך לסדורך כו' ס5מ6גכי
 סחתיטמ נגיס חפטס ע"כ כו' בעיני מן )651ח וגס נדחס. )וררגס סקי חו נדנד עתנכ5
 . ופרטך )וספטיס. בפ' וכמזם בקרבו ית' סחו ס)ז65ך כ' ס)י6ך טס Ph5 מחלךסליך סמייטגי רטמ ר"5 ירכיך 6מ כ6 סתיעגי נעיגך מן )ז65חי )6 06 ועמס וסו5ך סיפררוכדוו
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 כו'. לכו פגי ויקמר : סוס מגוי ערוך כי וללס ה"ס יסר6ל נסנין וגס נגיגי eDDnנעיגיך
 ט' 6ט5ס hS נדרך 6ב5 לך וסגמחי ח"ם ליסר56 לסנמע כע"י 656 6ל 65 ס6גי 'ת"סומסיב
 6חס 6ין 06 ר"5 . כר פגיך 6ין 06 56י1 1י6)ור : נלי סמ65ך טס ילכו מסגי 6עסס 61חרק
 ט' 6ח גס כו'. ויקבול כג"5: 6חס ר"ל עילגו 53כחך ס5ו6 : מוס לערגו 56 נדרך ענוגוס51ך
 ויקמל כו': כגדעך כו' מ65ח כי ס6)ןרל,י כלוו יבסבי5ך סמטת וזקיס כ)זו כו' טיכסס6ל
 מקוס 6ח OnD נסלוכו יע ללוטן 61דעך נחמ5ס כת"ס כבודו 6ח מידע ניקם טכסיו כו'סריגי
 כנחה נריעבוח . לפגיך ס' נסס וקרקוע : נקרנו סמי ד6 נידו %)יו טוב 1כ5 פסוק ע5וכסיס כנודי פי' כו' פגיך ע5 טוני כ5 ועביר 6מ ויימר : בו חמירגי 56 נו חיזר 56 וכבי"סכבתו
 חם5ס ט31ר סככת נענור כי כנודי סוסו ותדע ס)ויומד ODJ סעונר כנוד 6ח 61קימ . סגיךמ5
 הקליפ : כו' ויטנל למטס וכמ"פ כנתי סוסו וחדע סמיומד סס ס6קר6 סמע יח כי DD91רוס
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כ הו י לעשצת ת ר רע
ס שם שץ 0שןט"1 ר ס  סממששץם% משן ע' פק6לס סחרו eh"1SD~ 45 סמן )"טפח סמסקכדלנ% ש* משק םע סצס שש לפ משן תשי 

DDOשמשת מטף 

=============

פקתי
 גן% סט%ס סס%וכ4ח ""נ לי דם-ס. לנ סמסןט6 כלח ממסקל 6חהנןאו
 6חה (Ots. ף מסה. נגף גת. וצף 6סק נמי נגחם ל ק "4 נס" כמ"קטן
 %ע% pDn. 9 וס' י טלו pano ;% וינ StDS~. טקס ק מסך פרחח ee3 "נ%"ע' לי פקיו 9 גג5 סטין 9ם חסן מקן. מעם 'צח כיר. י. ספמ מעם ממרס.440
 סחמששס ל %מץ ממסך. טס ק5יס מפחס. מסך מלכח. סחמפס. ooln1מכסי

 )צים סמקר6עז כמסעה נכת עתר סל6סץ דעת 6נ5 %ח" מחסך טס מקפל ספג6'
 קמפוס קרסים שע מס שגוסס מ5מס5ס מ4ו 6סר סחמפ ותכסס מכססו וגמשסמסלנה'

 . 6סד oevb הע 6מך Spbo ק5 סםש טמא ארמס ותמהרגרימי

שששששששששש

 ע ר ק יו
 )3יה6 ומא קורסו 66"כ יפטרו יך3ר ט65 י"6 ח1וס 5כהן4 והנור קף6ס סקחס יינוהקרע

 n~Dbne כ5 מעה S~bn ח58 פנחורס סזנרומ % ומגע 3סימ. וכן 3סגס. 1כ1 פר3(ל
 4ספסכףם 6ף יכף כוי. 5רט' הדבר יגר חע 41עויס 65)ויועח 6ף ותנין 4ני קף6ססקחס
 לע. לס" טץ 5מסס ריומ 5יחן מסלסול ספסקעז סיו הכס 5סססקוח. 651 4נול ויגלח"5

 ס6ץ סש ה6מר מסס. מסס סיו סקרי16מ סכ5 מלמד ויזקור מק ס6ע מסס מססהקמל
 45ש משנחן יג וכצק 6%סח 5מסס גנדורו לברוח י"נ נ"נ אר"י . p~h, 6ח ירוטט56יו טגן* מסינר מסס מא סמו כינר ס65 טד מסס סו6 687 . ס)י56 ס)ו561 יטקנ ימקנשירסס. שנרכס חע וירח 5סת סינוס 5סק מסס דופס סגי. 16מל סל קרי6ס כ5 סע5 %מד ה6מ'מ"5
 י* הומדמי 146. הדגר 146. מדגר 6חו. 4נל מן א4 אסרן Wh'D' 5מסס 6מ אמי p~lhSס65

 6ר סנ44 ראי כו'. הקרך ושס"מ 61' ט' וממס 6סק ח51דח 0561 נסעי ו6' כי דגרניוס הסי נמ5חס 6' שס 6סר 6מ 5חחו. גיוס סס* %ך 5ר3ר י. 16פד 6סל 16חך. 56וס 6חך.מברמי
 6מ טומי ט' ממס ונוסדכה ר6א6 . מכיס חסרן 6ח יוקנט ונ6ס")ו נסיני במגרי מקהעו'3נ'

~u-tnoS
 סוקמס 5סומ6 עעץ 6חך ינרחי ח"5 סדברומ נץ 6ף heloS הרק גו' 6% 5ך י וטינדחיחע 4טהם ענים oeS 4כק 656 6יט 16 כו' הרגו b)D' סמים כיוס 6הצלמ נסס  ו5סמקיס 5סס

ישק 4שמ שם חקמס יסר56 6ח סק% מסכהשמ 6ף 5ס%י6 ומוץ 46ך: 4נר ,חע peb1 6סקעם
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