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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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אליהוהקראאךרח
 מו)ה. )ו6ס5 כו': ph1 סותט מסס 6ליstp 1 ח"5 מס"ס qh 5סומ6 ומגץ 15. ק% חע"סק
 סק% סק%. לוע ס6ץ סק% 6ח ויס)זט חק )),וך ססי' מסגי יכי שסק סקי ססשמש
 סק% ססי' חפגי יכ% כו' סכרוביס כנפי S~pn וכן . גפסק ססיס hlh כו' בכמ ס' stpסנ6)ול
 מט5 מ"5 סנאה מכ5 יכ% וזוננד )ז6סל : נפסק סס" 6ל6 . נסת' בדברו סיי כקי ח"לנ)ווך

 נו D(h' סכבת יסר56 םל מיבחן ר6ס סכרוביס ס)י מנין ח"5 כלס סכסרח )ומל יכ%סכפרמ
 דוס6 ל' סכלומס סגי )ו3ין לובר רמק נמנ. כ"ן( כ"נ )ירוז" bSn 6מ ס6רן ההח ססמי'6מ
 סקוךם מ'וח 6ף כי יכרטו 5סניו ונס"1 3)ויחחס סס רו6'ס 6ב5 ומי ס6דס יר6)י ל6 כי16'
 65מר סכני: 6ח ל61'ס h'(o ט%ס מח סמייס )למכיס qh, 6ר"ס . סכנוד 6ח ר161מ6יגן
 דברי לסס 6)וול ל6)ור ד"6 נב'ב( ד' )יו)ז6 כו'. עד י6)זר בכל ססו6 5מבירו דנר ל16)ורמכ6ן
 כ6סר ויסי D(b' ט)י וזןבר ס" hS כ)זגתין סס" סגס 5"מ סכל ע)ו'. )זדנר בסנ%כסכנוסיס
 ט)זסס נודבר )וסס סס" ו)וגין . וססכני לסס 61)זור 65 ך"6 כו'.חתו

 סג~
 יסר6ל במ 56 יכר

 16מר 6לעור ר' יחרו ק' כו' סעס דנרי 6ח )וסס השב )זע סינריס )וסיב מסס ססי' וממןגו'
 ו6)ורח יסר6ל נגי Sh דנר ט5)ז1: נסמל 1ל6 יסר' נסביל יסר6' נגי Sh ח"ל ע5)וו ל15רךיט'

 רסטש ובמ וכס"6 )ן)זריס לס1גי6 )וכס. רסוח. יקרינ כי גריס. לרנחק 6ךס 6דס.0056
 ס"ס )"כילין ס6ין ט6כ"ו ע.ס לס' י6)ור פל6 לסקרכחו סקדיסו סיקדיס לס' קרנןחוענס.
 )וקוס ד"6 ;"5. רם"י טיין חקריכו 651ן. נקר hSh בבסמ' לך ו6ין מיס .6 סכס)ו' )זן5בט5ס:

 . 06 ח"5 בחווורס סעסגו ותנין סבקר )זן קרכגו טלס "ס )זבי6ין: 35ור )וסס מבי6ססימי

 מגיץ מובס ט%מ ךבס בט.ח 6ל6 טסגץ 46 ססס%'ן כל יסיו ל6 יכי קרבגו ח"5 )ומיןסלמיס
 ט4 יו )ונסגיס: ויס)ווך ימ,ור מנמת סס)וך 6ע"פי וסוזך. ס' לסגי כו'. ט.ח 6' ט%סח"ל
 ר6ס טל ידו . 6סחו 'ך ול6 טבדו יד 6% סלומו ו ול6 יו tltSD לכפר לו וגר5ס סטלסל6ס
 . מרמם ס)זך םל6 6ע"פי רם"6 . ו)ר5ס ._ ומוס וגנייס ס6115ר טל ון6 ר6ם SD ידו . גב מל6%
15hS, סט)ז6 יס סדס. וס ווכסר 6חסו כ)וכסר לכסר. כו'. נעליס סיגוי טל לימד למנירו 
 06 ימסב hS ג6וור סגול 06 גום6 סו6 עון 6'יסו כו' סקדסיס עון 6ח 6סרן וגס6 ח"ל)וגין
 כסטס 1)וגמח וקטרח יטגס קי)ון דס 656 6 6ין . טו)ו6ס עון 656 יל5ס bS )6)ורטחר
 נוגיין וענדיס וגריס )סיס סל . קדמיסס )זחגח לכל ח"ל )וגין נסכיס ו)זגמח )וסימ כסן1)עממ
 לס)זיכס טסס ס6ס )%תד תרגס ום)זך )זח"ל נןס hlh כפרס 61ין סו6יל ריבס סקדסיסחע
 : כו' ס6יג1 61ח נ6מריוחו מיינ טליו 6100 6ח רם"6 עליו וכסר: כסר ל6 כ6לו )ו15ססיף
 ו)וס . סמיטס לס)ויכס וחיכף סומטין ססו)וכין בחקו' וססט. וסמך תו'. סבקל 3ן 6חהממט
 . ניוס ס)ויכ' 6ף ,במכס ביוס ןכחי ניוס סמיטס ו),ס נטסורין סמיט' qh נטסוריןסמיכס
 כו' כסגחכ' 6ח חס)ורו ובגיך 61חס כמ"ס בכסן 656 6יגו 6ו . וכו' נורי' כסיר' סמיט'הממט
 לסס סמיט' סחס6 סבקר. בן 6ח וסמט כסוגס: מ15ח ההילך )זכ6ן כו' 1סקרי13 16)ז'כססו'
 ססומט 61ין ס' 5פני סבק' בן 6ח . גסטר6 לסווי6 דל6 . וסמט . סס% ל)וחטסק )זכ6ן סנקרנן
 כסר ו6ספו סרגפס ט5 סכלי )ון גספך ס6ס ווגיין סדס. 6ח s"r. רם"י טיין וסקרינו ס':5סגי
 ט5 סךס נכלי. סגמקבל סדס סדס. ח"ל נס)וס מ615ר גססך 06 יכול סדס. 6ח סונמ"5

 תס  וסרס סנסר טישקיך וטסיח )וק"ס 6)י )וס נסר l'ha 6עס"י דס ז"6 ס"רק. ,hSסנמבם
 ח"ל וגו'( )ורבג כמין 6בר טל 6נר )סי' ורובג ,ורק יס6 ש% נ,ריק' סנסר 6ף נוריק'סדס
 סל קרנו סגטלס ב;)ון 6% סנינ סת,נמ : ק"6 וטיין טריכס( דרך סנסר זורק סיס6 )פי'וטרך
 סנעס Ipr3 6% פירוקו נו)ון ול6 )ווטד. 6סל פחמ 6סר פס%ס: טנודחו ענד ו6סנמנמ*
 ס)חנמ ח"ל סנוונמ ונין 6ס")ו נין יכ. כו' סכיור 6מ תחח h)D' 1לפי סיריטס. 6חסרומ
 6ח וספסיט כו': ס6ולס כין גחון סכיור סיס סיכן סכיור 1ל6 פ6ס"מ ס)"כמ ט' 6סרסניב
 כ5ס נופסיט סטלס ח"5 המהמ 6נר 6בר יפסש ש% וגחמ וספסיט 5נחמיס. 6חס תחמסט5ס
 5סמס ס65 וסגסמט וגכריס וטנריס גריס וס5 שיס של אן ת%2ח מתס ס%מ : מגחמאמ"כ

ממן
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כ8אליהוהדאאדרת

 nc*S מגץ ש"י שסרן בגי וע(ע : ססיוה כמוח קרעם n~mc ט"נ עלחס ס6ס פסיס6%. כמיס 6מס otDn)S. מהמיס 6% 5גחמיס 6חס ריססטס. טעעס ט%ס מס" נ5 ס"ס חעמץ
hnbh65חס6 סל6 רם'6 . כף היצו ח"5 סרח צכ4 כסר נכסן %6 חס6 ס h% ש נרמסו 
 5ם כר 1גמנו . פס51ס מעטיכם סדיוט כסן נגנזי מעני כס"נ טל 4מד נכיסוט . מכסן :נמנם
 נאשש נימי סיאנס 06 ססדיוט* גון 5סני6 יוטס ססתיס וזן ירדת סס6ס 6ט"סי סומנמט5
 ומרם סמרניס: נץ ש לחמי טפס נורי סגי לרנו)( רם"6 טפס טל 6ם 651 ס6ם ט5 טקס .כי
 שבריס סם גערך י כיש ס6 וערכו ח"5 6' נכסן יט5 ובירך. מע5 מ6ס 6סל יכ% 6סקנגי
 בסון נגי מגיס וטרכו רט"6 וצי. בססם מקס טלס ג)וג6 נקרניס 61' טסרס. 6נריס מןוכמם
 סיס טיס6 ד"6 . )זסגחמיס שייגס מ5תד ספיר ו6ח סר6ס 6ח . ססס סף סגים סכסגיסממס
 מכנר לרש ומגץ . ספסט נכ% מסיס גחמיס סיכ% 16)ור h"e ר' ססמיטס. ניח ט5 סמדר6ח
 שעימס ס6ס. SD 6סר מעמס טל סג611ר: חן ססי6 לסמיטס מכילן כו' חע נסמיטססע(ז
 לתנם רוס משכם. ע5 6סר סי: ~Ot)D כ5 וכי 06 כסיות 65ם( הפיס סתכס למץ)ר"ל
 6ף סןעט נו שחמם 650 )חנמ מס 6ו)זר ר"6 מנור. ווסל ועמס 06 6ף מנורתס5
 נקלני שלס קלני SID~. נקרני סקס קלני גחטרנו 6פי' וכרטיו. וקרבו כי: ו6סטקס

 6ף ס6ס ב6רנשס רמיקס מס יכ% ילמן כו'. וקלנו ח"5 נססולץ Pb"-נחפרנו יכולחלעלס.
 סבצ"ש D~Dh' . סיחר מע"פ . ספיג% Dh~9 סיוגך D~Dh' ססס% n~Db . היקטיר . מתים כל6ח למגשי נמיס נ)"ג. 1ל6 נגויס ביין. 6% נמיס . סמן כל )זש נמים %ע ס6ס ב6רבטיסכ6ן
 ולטח סכ5 6ח . למטס כססן 651 ששלחי סמ,נמ נר06 כססן ס)"נחס ת"ל למטס כססןיטל

 6מף נ% חיסיס סרוקן ומסטל סכנסיס סנר6סי וסותר וסט5פיס וסקרגיס ומגייססטעהח
 נרמסו ססן 6עס"י פרסו יטלו )זמונרין כידך סכל 6מ חדל יחלמו יכ% וסדם מנסר ח"5פרסו
 5ס' רום. גמת 4ס נימומ חם. לסס רימ oath. גסס 6סס ט41. גסס טלס יריו. )"נמסל
 nhD~ דוילסס

 מן 15 סכסניס מן סגוף 6מ לסומכן קרנם קרמו. סמן תן ו6ס מעולס: וסף
 היחס יקרינט חמהס טיס. נומיסן סינים סקרנגומ וזן ס)זוחרוח כל לרטח לעלססטוים
 ט5 וסמט נ6הר* 6% ס)"נמ 'רך טל . נגפו) עוף 6% נספון שוחו כו' 6ח1 וממטינאץ-גו:
 ptb: נגוון 6% שסרן נם ננכוס: סנינ 61ין סנינ ס)חנמ טל ירך. טל קנלס .6ירך
 וסקרנ כסדרם: 6חס סכסן תורך . ס6נריס לכל קצרין ססן מלמד פדרו. 61ח רססו6ח

 5מ 21סול .  נלסן ככבם o~Jh  סקולכם )ןכ6ן סכל 6ח סכסן וסקריכ כו' נמיס כו'וסכרעיס
 גהץ כו' טובים ו)וטסיס חולם 6ל6 כו' גד% ססו6 סור 6בי6 6דס '6חר 0ל6 יסקרינג6תר
 6עאפ יכף סכוך 0ל6 גחמ וסל6 ססמיט סלn"Dh 6 טלס מ"כ: ובפי' כ' ס' סוף רכסכוזדרם
bS~סטוף הון 6% טלס סטוף תן ו6ס כו': 5ס' גימם רימ 6סס 610 טלס ח"ן ב5סץ גסמט 

 סקטרס מס ומקטיר וחלק סגיס. טבח 063 ססי6 אולתר ומקריבו מגיבור: 6% קרננוסלתיס.
  כלו רם  רהו ת)ז5ס . ולאיקס לטגין סיפור סו6 סקטרס לטגץ סיתור סחונמ וסקטירריסו 6מ העק ח"5 שלמטס בין תלתטלס בין יכ% סתונמ Sh חליקס: qh יסרן בגוח .6 יסרןנגי
 וסם5יך : וסיכל הסט מכבס קיר טל 6% . סת,במ קיר על תם)יסן. ותפס וכגוף נרפסיומו
 נסמם nSb 1ל6 פס% י6 כסר 6חו. ומסע סעיף: מטפח 6% 6חס ססולס י6 כסירם6חס
 נסכץ סוזלק 6טס"' 'כול וסקט'ר ח"ל Ston סנר% oh יכ. 'נןל ל6 סעור. 6ח לסכסירנכגסיו
 לסיונה סרקה ס6ס טל 6סר סטג'ס טל thlo ח"ל סנוף ןס )ז'5ס מל6 6טפ"י יכול 6חוח"ל
 5מגמח )זסומ כסן לרנות וגסס  ססוחסין. 6% קרבנו לגבור: פרט )פס ינו' תקריב כי וופס6ס:
 מגמם קרנן ח"5 וטפס וסזון הין לבוגס מחגךנ מימיר ונציין כי ח"ל גוירס יכול חקריב .גדבס
 תן יני6 0ל6 יסים סלח כ6ן. ס)ונמוח נכל ספסור 61ח סו,גמיח נכל כ6ן ס6תור 6מליחן

 6תר 6ס חמס יבי6נס 0ל6 וסני6ס כו': ססעוריס זון מגמס tSD סרי 6)ור 06 ס6ממטיס
 ק 6פי4 סכסמס שסרן. נגה( 651 נמ 6'. נכלי 6ל6 ייי6)ס ל6 טסרהיס נ' סל )זגמס על'סרי

מנושם

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



אליהךרקראאררה
 %מ. כ5ו מס6הס . טסלה 5ססיס נין 6' 5טסרק נין % Tn1P וק)!ן . כו' עס נחנ h'unמט6ש
 ג6הר ט ענפ' ומס)וגס )וס5חס ד"6 בם)ון נל.ס סס%ח ס'ס6 ומם)וגרי תסלחס . סמן כ6ומס)מס
nSon6ימ לבגחס כ5 טל 6'. בכ4 )וגמוח סחי יב6 סל6 סנרחס וסמן )וסלח 6% ה!ם)וגסן ס)וגמס 
 6טפ"י וסקטיר . ק)וישס בסעח לבגס סס סחס6 5בגחס יל ט5 . )וקותז דן 6גי סרי כמסיודגנ
 656 5סס 6ין ס' tGhn ח"5 ססיריס סכסגיס י6כ15 6נד 16 סקהון גט)וqb 6 יכ% סיכיסש6ץ
 תלם 135גחס ומסר סוגסס 6% סו)%מס סלtDh 6"' וסטחרח : לנ"ם 6יכרחס . o'D'b~ מחגח16"ר
 6יק סל ם154 5סי ק"6 וע"ן וסגוחרח 3ךפ רק נפרסס 4ין )וב6)וח וס)1חרח פעמיס ל סכחיב 6אק
 %בגי1 ל6סלן לנוגחס: כל סמסר 16 קו)וגס סמסרס 16 סי6 לסמסרס פרט ס)וגמס )ון Cn5D סנוגמסנע

 . נתמ~קח סלth 6(S'1 כס"ג כגיו qb )!מל1קח 3ל6 16כל כי'ג 6סרן 1)וס לנג'1 ו6ח"כ ממ5ס65סרן
 : כסגיס )%יקח לסחיל קדסיס קדס כו' גריס )!גמח דוק6 ח')ז6 םל6 יסל56 תגמח לסחיר קדסיסקדם
 מ5ס 6ס6ס 6ס" )ו5ח . טרנייס חורוח רעסין 6% כוסם )ו6סס 651 חגול )ו6פס רמיח: מקרבוגי
 פע)ויס ב' נס)ון נם)ון ; %" )וש )וןכחיב ילים ע'נ %'ו נמגמומ  סו6 לק נח"כ "עי . 'bb,06ח
 קרנקי . כלי סטטונס מלנור כו' ס)!מנח ט5 )ונמס st~r oh1: רס"י טיין וכו'5סכסיר
D"bימקס כ6ן )וס osts31 לטסיעעו קתס נכלי סתן מחן לתטס ותס כן 5)וטס 6ף qh 
 סמיס ח"ל סחיס יט5 סחוח מונס: קנעס סכחונ חסיס ח% מגוס יכ% מגסשן.
 ספנש onSI לחס סחי qh יכול לפחיס סחיס 61ין פחיס 6חס ל~ע נפירורי' יטסגסה%
S~b:ס)וגמס 6ח וסנ6ח : לטסיחס קודס נכלי ס)!ן סטטונס )%תד חטסס נס)ון ק5ח 6חס 
 סקה!ן 656 סגסס טטון 6ין יכ% )ז56ס יטסס 6סר וסנ6ח נ6)ור 156 צו'. )ז56ס יעסס6סר
 מגמח ט5 5ג"ם ו6לס סנ!גמוח כל 5רנוח יססס 6סר hetob דג6)ור עגר6ס סמגמס ח"535נד
 5ר13מ וסנ6ח ~h"e ת6לס[ יטסס 6סר כלוס דרס ל6 ח"ק 1לכן סספר6 כ5 ירך הןמום6
 סגסס. )!ן גסכיס )!ג0ח לסומ6 91קרינס נוסים. וכסן כסמס מגמח לסומ6 )!56ס טה!ר.תגמח
 וק נח"כ )6יט נ3מס סגסס סמוב6,)6ין 56 . )וסגסס ספמס ימס למס סחי לסומ6וסנקס
 ס6ין (h(Its ססיריסס 656 לנ 6ין ס)וגמס ח"ל )וגיין )וגמס . קומן 656 6 6ין 'שן 6סר ג6)ור 66 ס)וג0ס כל גסלן,כו': )וס נק)וט %'5 נכ4 יכ% 5עכנ וסריס מ"6(. רן"טנעתס

 ממן חעסס ל6 גסכיס: מגמח 5רבומ חקריכו. 6סר ס)ממס: כל רו'לתמינ
 נפמ טליס מייב 6פיס ו)וס )וממן. 6מר ממ)ון 5מיינ מ)!ז ח6פס ל6הול

~nSD qh.'כ5. כי ח"5 )מיין טירובו כל. חיי5 ),גתן )ויטטס תר31ס 6ל6 4 6'ן ס6ר ס6ר. כ5 כ' נו 
 ינריס 6ל6 5' 61'ן יכל. ח"ל מגתן טירובו . כ5 %'ל חגתן מיטוטס )!רונס 6ל6 6 6יןונם
l'haג6)!ר 06 1כל. ח"5 )!גתן קטורח כגון )זג'ן לסס יפס ססדנס דנריס . לסס יפס סדנס 
 בסר 16 מם6ח בסר ס)וטלס נזגתן . לס' 6סס )ותגו חקטירו 65 כו'. דבס ג6),ר 5)וסס5צר
 קר3ן : קקטירו ב53 ס61 סר' ל6'סיס )!)וגו ס'ס כל לס' 6סס ח)עו חקטירו ל6 ח"65סס
 חקרי3ו ס)עמוח. 5כ5 מדסס סחס6 מדסס )וגמס וכס"6 ס)וג0וח לכ5 ר6סיח ססי6ר6שימ
 ו6ן ח"5 סכבם לרבוח )וניין ס)זובמ ו6ל חקרינו. ח"5 יקרבו hS 6מר דבר קד)ון 06יכ%

 6וחס onb. ט5יס. לסס )וט5ס 6חס 6בל מעלס 6חס 6' גי0ומ 5רימ גימומ. לרימ :סנהנ0
 כ5 65 536 סמ,כמ ככס סוonth 6 7"6 . 6יסיס מ)ו)וט כ5 65 6ב5 טמס 5סס מע5ס6ח0
 1)ומין onlh. רו'5 ע5רח ל6מר יקריב בט5רח סקריS1)tD 06 65 3 6וחס otctbS.סממט
 ועל סעמס מל 6ף יכי קרבן וכל 6וחס: ח"5 גדנס נסן כי651 סמבור 16 סימיד יט6ש6
 )ומין כו' טטון סקו)ון קרבן ח"ל )%מ טעוגס כלס ס)!גמ' כ5 יכ% מגמחך )וגמחך ח"5סדס
 bsn נ)וי יכ% ח)%מ ח"5 חבי6סי יכול 3ו%מ קרבגך. כל SD ח% כו' ו6י)וורי סלבונס5רנווה
 סיבי6 סדו)ויח מג6 65 ס6ס ו)וגין סדו)וי 111 סוכח' ס6ין )%מ . )%מ מסני 6% כ)ן4נךל

 נליח )%מ %ע מבימו לבהס סמני6 כדרך י3י6 יכ51 * רינס ח5מ חקרי3 ווע*סחניקממ
 . מטר מס5 כ6ן qh געור )!ס5 5סלן י)וס ע51ס נריוה קר56 נמ )ו6מ 16מר סו6 56,0%סיך

מקמג
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כ3הליהוהדהאררת

 יהס 6"כ טו)ור 6ח וסנ6תס tb)c מונס חקרע. "ס נטש6ס: nlas ,qb 06ש.
 א כ6י4 14 061 6וותס מס6ץ פנס כbn~h 46 6י מט5ס לרלן תני6ין ס6סאס
 "מר 66 ט' ותגקנ סס סיס ק65יס ם5 6כונ ק*י. 6ביב ט5)ון: לטרך 656 6ווהססני6ו
 85 ס6ס מטין כרמ5ן 6נינ. חק5ט סטגין ספסיק נ6ם %ע נרס יק4ו 4)!ר 6פסל גרםק5ץ
oonממל סט5" מן סיני6 סקטר )ון )1ג6 65 ס6ס מגץ חקרינ ח"ל ינס סיני6 ות65 רך 

 נמתר רסא6 ר"ט דכרי מטר תם5 נ6ס סס" 1nSh וימיד. ימיד כ5 טכוף נטריךנצ,רינ.
 ביכור"סכ6ן

 1לס*
 מטשת ט5 1ל6 לנהס עליס . ספגיס לממ SD 6% ס)!ן. טליס 1)חח : כו'

 טעהץ ס6ין למס לסחי פרט סי6. %לנתס. לם)ון סס)ו')י יוס )וגמח ורנוח מנמס.כממס.
hSלנוגרי: 1ל6 סק oh1 ס5ס כסס61 רס"6 ס5)ויס. לסס זנימס חמ%ת סחס6 סלחיס. ינמ 
 קרכט. ח"5 כו' וועמות שפות לרבו' ו)וגיין ,נמ ע'ל ס,נמיס כ5 5רנו' תמין 6ען 651 מני8ש6
 סבקר מן . טסר 6מד 5רנוחסכקר

 לסעק~
 סמנור. ,hS גדנס סלנ,י וזכ'6 סימיד . סו6 . חסיט'

 צר 06 %ע )!מע )וומין SDJ' 0ל . חתי)וין סל ע()הרוח וו5חח s~K 656 סחתורס 6ח לר3וח .נקנס
 3ט4 כל לרנוח קרננו . מבירו קרנן 1ל6 גכרי קרנן ,bS קרנגו ר6ס SD יו וס)וך : גקנרי06

 ססו6 ג,תן מוער. 6סל פתמ סססמ. 6% ס)וטסר 651 ו~סנטר קרבט לסנוכס.מוכרץ
D~Dוכ6ן כי( ofAScS :'וסקרינ כו . e"Dh ססלמיס. . לס)וו ס65 סס0טו 'P~Dh 65סמך ס 
 6ף יט5 כו' מלנ 16כל כל כי וכו' מלנ וכל לס' מלנ כh)D 5' לסי סתכסס. סמלנ 6ח .מ*סס
 1)וסיקר3 במ%ץ 61יסרס c)tDn 'סומ6ו סקרב. 6מ סווכסס סמלנ 6ח ח"ל נכע זסגוחמ5ב

 ,bS 6מת ג%י6 נטל ו65 סכ*ח. סחי 61ח ןבמוקיסין
 נ~

 ה6מל סכנד. ע5 סיחרח 61ח ג/
 כליווץ. ס6ץ D"Dh יוחרח סכלעח. טל סכנד טל 'חרח סיחרח. ט5 סכנד )ון סיטי סכנומן
 פ510. 6% כסר 6חו. וסקטירו 6מח: ~h'S 6ס%ו יסירגס יוחרח. ס6ין t~ub כ*ומק

 ל'0 ג6)ור ל6 ו5ווטס 5מס נ6)ור hS כ6ן . לימ 6סס . במ5בי0 מל3יס יערב סל6וסקטירו
 סטץ תן ה,ס לל'ם: 6סס 6סס 6סס ח"ל מס ,ס סל ליחן מגיין לס' ג6)זר ל6 .)וטסרמומ
 טומטוס hSt גקכס. 16 (כר סל)ויס. קלב פסמ )ווחרי סכ5 לרנוח ס5נו'0. 4נמקרנט

 ס5מיס )וטמ לכל פסמ )ומ)וח סנ6יס סל)ו'ס 1mr 16 סענר פסם 5רבומ כס3. 06~גדרוג'גום.
 סמיטח 6מר סססמ חווורח לרנוח כסכ 06 ד" . וסוק מ,ס וחגופח הסכיס ס)ויכס טטוןסיס6
 סס5והס ח,נמ וסקחנ : ט"נ( ג"1 )ססמיס סו6 ח"5 ססמיטס 5פגי qb יכ% קריבס ססי6סססמ
 נס יקייט 'ני . ססקוקלוח סנין סס5נ ;ס 0465 סס)ווך סמלנ לסני8 ס46ס. 0לט 5ס'6סס
 )ק לפמס יכש 65 יכ% סטגס. לע)וח ת% ססדרס עס יט4ס יני5 ממי)וס. ח% 046מטח
 סקרתין סמלניס טל לי),ד למס. סדסגוח: מלב לסומ6 ס)וכסס. סמ5נ ו6ח יסירנס: ח"5סטנס
 סממונר. חן )ז)הו כו' )ז)ץ)1 וסקריב : otSh טטיגס סעו חס6 650 סעמן ספסיק . ט, ו6ס :5מס
 ט5 למ"נ לס' מלב כל כו' סכסן וסקטירס : ט' סמלב 6ח ח"5 )וכלן סיחחעט סיכי סמלנ6ח
 נין )זוסנחיכ' בכ5 לרורוח. לדרחגס. O'nSID. לניח שלס. מקח )וטי5ס: קרנן( )ו"5מ5נ
 מו*ן נין קוסיס בין מיינ מלכ חס למלנ דס )וקיס ח6כלו. ל6 דס 1כ5 מל3 כ5 נמ"5. ניןנ6"י
qhדכר כו'. ומכ"6 ר"י ינרי ו;רוח ומ%ין  קןס" )וסוס מיינ יס Sb 06 כו'. גפס 'סר56 בגי 
 במ ט*סן סגנטוו )וגוח על 6ס" מט6ח )וכי6'ן סגכריס ו6ין המר56 גגי 56 . ט' ס)וסימסכסן
 סכ"ג )ופגי סכסן. 06 גסס. Shn~t. נגי כ6ן ג6)זר גסס. ח"ל ופנד" גריס 5ר13ח הוגיץגם

  זסטיר כסנג' וכן סודון ט5 65 . נסגגס : גרח ס;דו)1 ינר ע5 656 מני*ן ס6ין *מיד סויןומטר
 S~p )לסנויט' סרט )וכ5 נ"ר. )!ג1ח 6% סו%ך תטח 1ל6 ס'. )ז15ח דט"ז: נסגגס וכןהסעירס
 tDDn(bS o 6סר ח"ל  י4'ח טסס 6ט סו)וט ס'. )ץ15ח . וקדסע )וקדס יטומ6ח ספ)עס(%מטוי
 5דכר סרט וטסס לינס. ס' )ץטח נ5 חע סנפס )ץ"ט qh חומ6 ס6)י יטל 1)ו%ס  ופסחפיט
1'bD5מיינ )וסגס 6נוח סגס תסגס. מטסס. ט SD גנ' נסנח כ6נות סח%דוח .lS"D 06 
 ממwDSn 5 מסומ יכ% מסימ מ"5 נגד" )ורונס יכ% סכסן מ"5 מי יכר תסים סמסי'.סכסן

סמסים
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אליהויייאאדרת
 נקר 3ן פר מט6 6סל מטאחו ע5 וסקהב מטס nnDbS ימט6 . מסים גנו SD ס6ץסתסימ
 מביא שיט )זבי6 סמט6 מס ט5 מט6 6סר כקוד)ץוח. על מניא l'ba 'מט6. 5מט6ח. 5ס'חמים
 06 6נ5 מטרחת ע5 דס)"ה הגטקס 5ע5)ז1 . מט6 6סר סור6חו. ע"פ כמריס מעסו חסע5
 6% ספר יוה"כ. שמר qh וסניכן ספר. 6ח וס3י6 : ס)יבור טס 15 מחכסר ס)ינור ODמט6
 וסמכו סעדם בסר וכסס"6 לס)ויכס יוס"כ סר לרטח מסל. ר6ס על ייו 6ח וסכוך .מליופיו
 ימי 31סשרח . נס)ויכס נמסק מעיר כרבוץ וסמך גם'6 המשר . נוסמינס f'D פר5ס641
 5עמ 5סמיכרל. וכמא' מיל כבסח 5רטח וסמך 'מיד ובכאסח . 5סוויכס טרי סעירת 5רבוחוסמך
 וניעור 5קימס וסלן גימור ספר. )ודס סתסימ מכסן nhuol npSt: תטפס ננ"ס בדפוןס'
 ספר תרס לחמוס. ס)וסימ סןיוט. כסן 6סל סכמן בכלי. כ6ן qh נכ6- סלן גוס "ית'כ6ן
 לסיפך סרט יקפל. תספר דם ססר. מרס סעור. חוס 1ל6 סח)ומח תגס 6% מגססמךס
SDתועד 6סל 6ל 6חו . מס% 1ל6 כסר 6חו וסניך : סרנפס uDnS ססו6 )ר"5 : ימי קרבן 
 כסוין 5ריכסי' 6ח . טנ%ס סגי כ5 ט5 וסוס וטנל . מססג ת6 וטנל : ט"ו על דסמט כימימני6

 65 וסוס . טנ%ס כיי נדם סיסקו נד0 סניתין. nmleD 56נטו . ע"נ( ת"ס )ונמיםנקשטו
 טיסץ: D~D 6% סענויס סנע ומנע. 6מח DJD 6% )זתס סיסtul~ns 6 מנע . ,ורק 651הטף
קרעת.

 %תטס,
 סנ6ס5 קרטח כ5 5רנוח תועד נ6סל 6סר רלה ןר"ם ארבע סרי קרנות 6הור

 נקטרת. ס)"נמ סיממגך קטרת. מ31מ סיכל. ם5 גגו נסחת 06 סרט מועד. באסל 6סרתוטד.
 ספר דס כ5 ו6ח . 'ו"כ כדרך ס' לסמ סכסן ואין ס'. eS(1 )וונמ לחמס. סח)וגיס סיסיוססמיס
 ט5 6% . סט5ס )חנמ יסה 56 . יזרוק 6% קם 6% יטיף 651 יספך . לספיכס יו"כ סר5רנוח
 נסרו. כ5 61ח ספר עול ו6ח גוערני: יסוד ים גוועך. 6סל סחם 6סר סממתי. וחנםיסה

 וכרמיו רפסו לסלן ס6מול )זס וכרעיו ר6סו ת"ל ס"ס יסרפגו יכ% מלס. כ15 סמ51"11מלמי
 מפרסו כסס ופרסו קרנו %'5 הו' qh וניחום סססט ע"י לסלן חס 6י . כו' 6ף גמוםע"י

 ריקומו סיסי טמור 5כך. ריחוקן סמקוס סיס6 . וכקוס 56 כו' וסו64 נעורו: כסרו כךנקרנו
 16והר רקנני מסך 56 סוסן. סיקןיס רסן סס סיס6 סרסן יטסרגו. hnu 061טסור
 נסי 6% נ6ם וחנן. וגננכן קס 6פי' סט4ס כל 5רבוח עריס על תסופך. וזקורוסיס6
 'סר56. טוח יסגו. Shxt עדת כל ברוכו. סקור ותניח אע"פ יסרף ברמן.651
 Shx' 651 עדח 7"6 סג,יח. בלסכח סיוסבח גן%ס סגסדרי 11 ואקו סניסר56 סתיומדחטדס
 נפז סל תופלץ סיס ל6 כלן. סיורו טד 'מנו. יסר6ל עןח כ5 ל"י[ מןנר' 651סוק' סנטעדח
 ימנו : 'סרבל( טרח )סג' סטורים 6חס טוטיס 6מר 16 ירט 6')י חמס 6מד 6מר 16 .סס

 ךנר מן גוסו 6% . דגר תעלס תעמס: מנגח OD ובר מעלס על 6ל6 מ"ביס 6'ן ן3ר.תעלס
 וכקתל תנגיב כתן נעתר  כו' תם ים לדורו 6ב5 3חורס סבת 6'ן בתירס ג7ס 6ין 6)ורוכיה
 לס* 6ף תעמס סננם OD דבר סעלס כ6ן ומס ב"ך לסלן 6ף כ"ך כ6ן )וס )זעיג'בט"ו

 סע5ס
 ח"5 מתבין יסך 'כול ועסו ב"ר סורו כו'. 6ף סגוף לכ5 סרט כ6ן וחס מעמס סנגח ODדבל
 וקסמו. וכו'. ק% לסמיעח סרט ס'. מנוח רוכל בקמל. וס)ועסס נב"ר ססור6ס ועסו.סקסן
 ח"5 עליו שבין 'סע 'כ% סורו )וס 'דעו ל6 . שיבול מן )פרע'ס כך מימיך גון סנסרע"כסס

OD~llווני6ין סכטיס סג' מט6ו ומקריבו. עלים מט6ו 6סר : סמוט6" מידעי .6 סמט6ח 
 קס5 גקר6 ומכט ot~te וקס5 קס5 כל סקסל וסקרינו ס)6' סריס ג' )וני6ין ג' 0ט6ו סריסנ'

 רונס ומן ססס thun נוסחו אורור רסב"6 וב"ר קמן רס"6 דר"י חתך 'סיס נוים וקמל גויס%ל
 סנטוס ס)ץיומך'ן . סטדס ,קני : 6' עוד וווסיסין סק% ב"ד ואין מגיס . וסימכו : כו' סנעס16
 כ5 ידי י'סס. 6ח מגוסס. סרי 6' עת )ווסיפין סקול ב"ו ואין סריס יקגי סגיס וסיככורי"6
 א ס)וחעח )ןן 6מח מסר ObD .לזוד סס,יוח 6ח לכס% מח"ל עמס. כאסר ועמס : 61'6'

 הנסס 15. יפסס כן ח"5 יוג'ין 6רנע זוחן )ועכנהם. ססן סנע תחן 656 5י 6ין כ15ס.עסס
 יכ% גי" מטיף 5רבוח ס0ט6ח . )וסימ כסן סר לרכות . לפר טסם כאסר . י"כ פר לננוח5פר

qh
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עאליהוהיהאדרת
 % סיס: סיף גכע ס65 6עפ"י וגם5מ. סווך: סDDb 65"' וכפו. ots~" sen .4 שרי6ף
pDn.5פר קיס )וסימ כסן ססר 6הזל 6חס )זכ6ן סר6סון. ססר )זמגוח. 5ג' ממון 4מגס 
 פסלף פר 6ל6 6יט 16 ר6סהיס. ס"; םטירי 61ין ר6סון סר ול% ט"( סטירי qh יכ51סכנדס
 לג5ש ספירי 6ף יכ51 שיסרסו סמט6וח 5כל 6נ נטן סקסל מט6ח ח"5 )סרפין r"D סשרי61ין
 סס כי1 "' 6' % מל 4"נ 6מח. ועסס סקוד)זוח: טל מכי6 ס6ין . ימט6 : סו6 ח"ליסרפו
 סגגח פל ס)ונקה חלתד . כסנגס חטסינס hS 6סר 6'. כסעלס ס)יח סמ 16 סעל)ווח תסגי6'

 נגיוש ט)זו 61מוחי גדס 6סחו כי5ך מט6חו לו סנחוודע מך . בס מט6 6סר . סיע 16 ח"ל וזכמיםס6יגו 6טפ"י יכ% 6מריס. סיודיטוסו ול1tSb  6.  סורפ 16 חל1י: 6סס ס)וני6 )%)זד ו6סס.ממסס.
 61יפ קרנט 6ח : ל)וחעסק סרט בס מט6 6סר b'"o פשל[ ר"י וכו' יהע ]ו6יט )וסן נ6מממט6
 טספרים נ)ופוח 1Swhl . סמ)זורס על סמתורס ווון סקלס SD סקלס )זן 6סילו 6כיו נקרנןיול6
 hS1 זכר מלוסיו. ול6 טויס סעיר סמווורס. טל סקלס תן ע5וזו בקרבן 651 כו' סקלס )זן36יו
 מנטר)ו 6% 6חו. וסמט לס)ויכס.  נחסין  ספיר לרנוח  ססטיר. )011: בעhSI 5 ח)זיסגקנס.
 כנר של6 נאון . סטלס 6מ יסמט 6סר נ)ןקוס . 1.וס 6% 6וחס וס6ט 5ווטס 16'שססו6
 סיסע ס". מט6ח Ston. נ5סון )סחט 65 ס6ס לקונעו 6ל6 כו' חסמט 6סר נוןקוסג6)זר
 ונכע. %63טו בי)זין. סיק3ל 563בעו. %קמ tnDS: סל6 5סמטו פרט מט6ח לסס סוזעסיסכ5
 כישו יחן ססיכ5 תן בימ6קו )ומגו תס )וטרני יסך ,ס יכ% סעלס.  תובת יסת Sh 3י)זין.סיוץן

 קת' חוחכ מ5נ נם5תי' מס סם5מי. ,בם כמלב : דרומימ יסי ;ס ו6י;ס כו' 6ף 5וססמוך
 סו65 וכן וזצ"ס b"D ל"מ דף בונמיס (ס גדרם לק כ6ן נח"כ ההיגו כו' 6ף mnY1 כ4ה(נ' הק*

 משן ט65 6עס"י ג' 6ל6 )חן סל6 6טפ"י פטמיס. ג' ט14 וכסר וגל'ם[ י"6 פרק (' סינח"כ
hSh'חן סל6 6עפ"י ב( hSh '6 . 1tSD לסגש שפר ס65 ס14 . לס)זו כפרס סחס6 ע4ו ג"פ 

 6% טיטנ 6עפ"י יטל 14"כ 4 תסיירין 6ין וגסלמ. ט5)ןו. טל תכפר סכסן סיס1tSD 6כ6מד.
 סטש' 6% מיינ ט5)ןו b"D סעוסס מיטוטיס ג' נעסחס. 6מח. גסם. נק"6: וטיץ ל1 ח"לסמ'
 06 )ור"ל כ4 16  רונו  סירך טס .  )זממ מס טוקר ,ס וכ"ם  סטסו.  סמ' 651 : נ"ן סור6'ט"פ
 נו~ומ hla טך דח  ח4  ס4ללו  וווסיח 5נס'6 פרט ס6רו. )וטס ל'ד( סור6' טס"י סל6טסו
 וכו' לכס יס4 6מח חורס ח% ס)חס 3ח ססי6 )וניין . ט(יס סטירח : נק"6 ועיין  כו' 1שזיח4
 ועו ו6מ ג6תל ולמע5ס ד)וס. כל 61ח ב5סון. ד)וס קנ% סחס6 %קמ. סעלס 3)זקו'לס)ויכס. ט" מט6מ לרבהז סמט6מ ר6ם טל כו'. ס)חס נח r"D תס (f'D נסגגס סעשס כלסרי
 נכ")ו. 5טויס קוד)וין ככסיס ~h"D . ככם 061 כו': כוסוח 3ד' ך)זס סקנל מט6ח 6וורותכ6ן
 6קס סע" מגיין סר6סוגס ה)ז65ח חמחי' mDh וססרים 61נדס מט6חו לוופרים חגייןיני6.
 מט6ח לרנווץ סמט6ח. ר6ם טל 6מד: מט6ח 'ני6נס ח"ל סחיסן יבי6  יליל יבי6 ח"5סיר5ס
 מט6ת: לסס ו)זס ק3י סחס6 וכו'. 563נטו סמט6ח תדס סכסן %קמ לס)זשס: 1)ונ1רפמיר
 %ך 5מטרו ס6הור ק% . וסמטם : מט6ח  לסס כפר0  סחס6 וכו' מט6מו על סכסן 11SDוכסר
 yb ס6לס. נסנוטח וכו'. וססניט וכס"6 סנועס hSh 056 ו6ין 6לס ח"5 סמייב ע"(וגענוד
 נ(מן גן ח"5 מיינין יסיו יכי סס% 6י קרונ )זסן 6' ססי' 16 טך מסי טן יתטין וסן כרט5יכ' 6)י )וסנימ לסן 6)ור . ק% וו% )זמין 6לס עווס ס6ין סנהנס . 056 ט)וס סים סנוטס 6ל56י
 מיינץ  יסיו  סיכ% ל1 סיגיד טדוח לו סיורע לנוי וססביע וכו' בנסכ"נ ענזד . 5עדוח כסריןססנ
 ממנין יסיו יכול כו' טווח 4 כסחדטו מליכ' 6)י מסניט 5סס. סיחכהן טד טד. וסו6ח"5
 ה"טס יויטס. 3ל6 6סי ר6ף ידט. 16 ר6ס 16 לם3ועס. סטווח סקדתס נן)זן טד h1o1ח"5
 פלומ 6הם ס6תר עליכס 6)י ),סניט 6)זר 6סל יכי מ)זון חניעח ;ס ו6יוס ר6י כל66פ"
  טנוו טך  5סן ס5מ 4י  ויס מ)וון כ6ן qh לו ויס )זתון 5סלן )וס לגו"ס חמט6 חמט6 ח"ל כו'לי)זן
 ססניגק * גמע וגס6 יני לו6 06 ח"5 מייגץ יסיו יכ, כו' סנחנט לסן ס6)זר 16 ט' נע ני16
 3מקש -hlh 6תוש 65 טהו הס6 יגו 5א 06 ח"5 סיינץ יסיו יכ% וסיו לנ"ד 16% 5כימע
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שליהןחךש%ררה
 הם' וו%ע תשס )6)ל נכ5ס טתו. וגס6 ו)וני. מחר ph סע ססני כיון ית ob btSי.
 אמל 6ו)ור ר"ט נגג5ח חע טווו6ס נחגט 6פ%ו יכ% חגע. 6סר גפס 16 : מ"נ י )ה%ס"
 ירכיס ככ5 סוס סיס6 סיכ% . hnu, דנר בכ5 . נגב5ק חע מרם וכ5י ומסקין %3כ5ץ גנט6פ4
 )ה )ושש סן 1)וס . ננדיס לט)ו6 6דס hnuS סטי)ז6' 36 וטיסס )ומס6 מגע ס)ו4ק5ג%3ס
 ספלס 6ת ססורף לרנוח 3כ5 . ו)שסנ יתסכ3 מט6ת נה רונ 5רטח טח6 ודע ותרכבמס6ח
 מיס. 3ג53ח דר"י. וסקרי וספרטורו ססככוח 5רנוח דנל ססעיר. 6ח nScnel סגסרנףסחשל"ם
ph6 656 .ו' דף בסבועוח )610 כס)ו'. כגב5ח 16 ט)ו6ס. ח"5 תמע כויח כ5ס (e~D 06 
 3סרו 6ל6 5' 6'ן סרן. כגכ5ח ט)ו6'. ח"5 )וג"ן מבורס סערס קרגס על)וס. פמ5סpb '5 656 קיסיס. בטו)ו6ה כ6ן 6ף קדסי' נטו)ו6ח לסלן )ור4 5נאם נס)וס ג6)ו' ל)וס )"ס%של
 וגטלס ח"5 נסוף וידיטס נחמ5ס יריעס סחסptml 6 טת6 חיי5 חגחן סרונו נכופודמן
 גסקש: וייטס כחמ5ס יד'עס סחס6 פע)ד' נ' וגט5ס תע5ס 16תר רט יס. blaתתט
 5רנוומ . נס . תס נוע5 5רנוח . hnet, 6סר . טולו6חו לכ5 ח"5 )וגיין ק5'ן י)וי מתורן עד 6ל46 א ויו5יו' גדומ חכת( ,נין 5לנוח ט)ו6חו. מח. טת6 וס 6יס נט)ו6ח מח. ,ס%ס
Dhioיכ% חם3'. כי ח"5 קר3ן יבי6 נקרנן 16 נמיר סגיר יכ, גסס. 16 טסור: מוף גנ5ח 
tgbי64 ס6מ יכ% נססחיס. ח"5 53נ מסרסר( qh '5סרט סגסבע יכ% לבט6 תע נלנ גו)ו 

 פסזר. ל6מריס 5סיטיב סנסנט יכ% . כו' רסוח סטבס )וס 5סיגהב 16 5סרט מ"5 יאינ65מריס
 סרטס נסס ס6ין רבריס וסטנס. סרטס נסן  סיס ובר 656 5י 6ין . 65מרש 6פ 5סינה3 %)וע

 . נסנועס ס%ס . כו' 5כ5 ח"5 תגין 5סטנר 5סנ6 656 4 %"ן ט' %ט6 חע תמץוסטנס
 ש מיינ 61ין מיינ סטטס סע5ס ט5 וגג%ס. בסנוגנס 5כחי. פרט ממט וגע5ס * owh5סוט
ok~.סמע3 שנתן מק SD 5חע "' 6' כ nnhS : גכרח ססן קדסיו תקדס טווץ6' 656 5י 6ין 
 וכן סע5' כ5 ט5 מקדס ט5 סמיינ 1)ומין ת56ס. 65סח ה"5 ססח'ס וניטף % ק 5ממיטחמהן
'Suי6סס כי וסי' חעיף וסעוהס מנוס כנץ סנוטווה 50 61' % כ5 ע5 ותגיץ ספחיס וניטוי ק% סתיטח ש וכן סנ!ויפ nDb5 .ח"5 כ6מח כ5ן ט5 גסנע 06 יכ% )ז56ס SD ט5יס מט6 6סר וכו' כ6ן נ6וזר ססי סם5 ו)וגיץ הדוי טטץ 6100 מ5תד וסחיס . תיוסם*. וסי ט': 6מח 
 qb נדנס )דתרו 6סש )וס . מט6חו ט5 6ס)ש ט': qb ס)ויכס סעון 5ס5ן מס 5נ'סט4ס
thDDי תגסח סוטס מרסח 6ף ג6ן כ5 ס65ן. ו8ךרומטס. טוווטוס י6 גקבס . ינרי מוחלו 

tgo~ hS1 .סטילס סמ4פס קנוטס ממט6מ %)וד ס65 מע מס טויס ססיח 6ר פ%ס 
 סטירס. כס3ס חסקדם סמני6 שמד תמט6חו. מט6חו ט5 כ'. 6% )וני6 6'55מי
 16 %הו 4 6פסל 06 יט5 יו. חגיט 65 אס כף: סטי כו' ספלש כילר גדמסקיפ
 סגי. סמי. גרכיו. 15 61ין סס 4 יס Db" 0ס. די יו. חש5 סיינ יס6 63הוגו%לטסוק

 מט6מ חץ)וין 5ע5ס. מט6ח סמרייס 5ע5ס. "סד 5מט6ח 6מד 6'. מם6 ו6ץסגדס-מבי6
ים6

~SID 
 סחיסס סיסיו סיכי י"6 ט%חס. יורסיס יני6ו 1)וחס מט6ח' ססריסס ט6ס

 ו)ו5ק . סנ6חס כטיפ% סמייב סכסן 56 פדיון. q1DS 6ץ onb. וסם6 ט'ו % כר העסט6ם
 טוף )וס וסטופ סנס)וס חירח eS 'h)a nhr ע"נ( כ"1 גמו4ן 610 יק נח"כ )6עו ר6ש6ה
 : נסתס( 50 ר6סי 651 ערף מת51 גנופ ח5 ר6סו )ר"5 ר6סו ח"5 סטיף תן ע% כו' ס64לק
 סמט6מ.מיס

~SDn 
 מקוס כו' וסגס6ר ח"5 סט5יון קיר פע יכ% . ס)וונמ קיר SD מט6ח. 50

 b"D ל"ו טכמיס רק בת'כ )6ינו 6ומר כ"6 סחמחון קיר חסו סשוד ט5 )וח)וט סדסססיי
 סו6. מט6ח* 5סס ),עסיס כ5 סיס6 מט6ח, 5יסיד. סיריס ספיכמ כ5 5רנוח נדס וסמשמרעהס(
 מסיג. 65 061 סי)זגינ(: ונךו וניוס. סמ%ין. )זן נ0תס מט6ח נמספט כשפט 4ש: hkסרט
 SD 55מך ס6פס טסיריח . כו' קרנגו טטסיר. טד 15 ממחיגין ס6ין נסעמרי מנ1ס מנינסרף6
 נונמיס וק נח"כ )4גו eD)nS מט6ח מקיס 05ט6ח סלמ . ס6סס טסויוץ גו ססאנובמו
 מיס nbDDS. כו' סשף סט6ח qh זהנהמ מטרנים נלףץ סגסס 4ךך מנמס 8ס ש"נןסשג

aun
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נד ך דז י וץששוורא ךן ך ךש

aDnנין 6ב5 סתה ט*ס קיס 65 סט6ח. לסס SD .כ6 536 4צס. ט*ס יק 61 סיחס 
 ח5ה? כסר כסתן qb ע% מט6ח. מ שחר rnSn פסי 5נתס יע 06 ע% החר. 4פע
 כיאקם בחורכן בסתן')6'ט כן ס6ץ מס ללקיטס סיכ% כלבתס 6מ מכסיר ר6יח וחזס ,סי56תור
 גף 6סי ,צ5 וגר סכסן Sh וסני6ס . כיח יחן. . 6100 כל יסיס. וט"ם( גו"כ 1 )" נתגמומרון
 סיט סי6. מט6ח. לסס מטסש כ5 סחס6 מט6ח. 5סע ותחכתן otnthS מקטירטס6

 ו"5: רס"י ע"ן לק4ס ומתוריס למתוריס ק*ס ל0סיח ת6לס. ח6מח enci: ם65סלקמ5ס
 מע5 לקיס )וקיס hthnol )1ג"ל ל)"7 פרט נסגגס. 5תעי5ס: )זסימ וכסן גסי6 ןרבוחגסס.
 קימ ו6י)ווריס' נסרס ל'ק לרנוח ס'. קדם' ט"6(: ל'ט דף חמילס )זסכח ועיין בוו'כוכ"ס
 ק"ק ו6)וומ 3ק"6( ועיין יריק' ל6מר qb 6וווריס' 36ל וריקס קיס ק6י )36סרס סי'יליקס
 וי)וקושס סבחוכן ו)זס גידוליסן ס3יח בדק קדסי לר13ח )וגיין . ק"ק יג6ו ס'. ווקדסי וריקס:65מר
 6מל 1ס)חת165 כו' תובמ tsl~ls פרט )וקדסי קדסי. לו)ור חל)וי לסן ר16יין ס6יגןיבריס
 כנל סל  יכול .  כסף  לותר ח5)יד גמסח סק5י 'כ% סקליס 5ומר  תאייר  תלריס יכ% . כסף .כך

 מט6 6סר ו6ח o~hS: )וטונז )ןסרים סיס6 ל6סס. : ס5וריח סלט סקודס סק5 15)ורחלתור
1aKS' ש5ס. סקןס מעילס. בו ס6ין סי qh SD לחסלו)ןין פרוטס ווסוס סמוח לרכוח סקדס.)ון

 סק7ס 15)ול חל)וון 6לו חסלו)וין טל ו6סס מו)ום סתסלס ומ)ין יסלס. סק7ס סטל
 וסכסן ס)זחוח. nthun 5מ)זסס פרט 6חו. מ)וסס. וחו)זסו סו6 סיס6 טליו. יוסףיםלס.
 סנקמ ,hS )וט%חו סני6 ס6ס תגין SDln. כן גס 6101 ט5ווו טל תכפר ססכסן פליו.יכפר
 S's ח"5 )זטככ מו)ום qb 'כ. . 60סס נ6יל ח"5 י65 סל1nSIDn 6 סכיhS, 6 6ס)וו 0בי6 616סנזו
 ט5 ר6סון טמן ט5 )זוסיף D"~b 061 גפס. 061 : מו)זם ,6 )זטכנין וס6מס %6. 6. וגסלמס6סס
 ו6מוחו הס 65סח1 סרט ידט. 6% 61'. 6' נל SD למיינ 6מח. ומסחס ח5וי: 6סס ),ט%סספק
 ס,חט דנר 5ס5ן חס D"tJS ו6סס. . סמט6 סידע לוס סרט ידע 6% חמט6 כי h)e' כו'בניח
 6מר . ט' ל6סס כו' qh סקליס בכסף לסלן ערכך )וס נטרכך sttr. לם"י ט" טוט וגס6 כו'. 6ףכרח
 פ5 מ"נ ניגחיס יט 6מח 656 מתנ ס6יט כיגחיס ידע 651 מלכ ספק 5פגיו 63 ס6ססע.
 )וככהס ס6יגו tDh" יכ% 6מריס 4 5ס6)ורו פרט . 'ךע 65 וסו6 סננחו. h)D' 61' 6'כ5
 כר: 5ענ5ס די)וס ,ס 5)וס D? 60 065 פרט וגם5מ. יט 6% יט. ,hSח"5
 ס65 6טפ"י יכ% . נ6כילס ס)יחר מטhS 6 6ו סמט6 לו וג7ט חרקו סמטו ס6ס 4מו .6סס
 6פס כו'. יטסס )וס סו6. 6סס ח"5 )סמט םלn~Dh 6 יכ. כו'. יטסס )וס סו6. מ"5ורקו
 יפ4 6ס)וומ מוחרי כינד 60 5ס' ח"5 5כסן כ5ו יכ% 5כסן סו6 6סס ח, לנטס"נ יכ% .%

 6כ5 6% סיוס שלחי 165)ול סלט . מט6 סקד)וו גמס חמטמ כי וכו': nlSID נסן ויקמ4ד3ס
 ש ססו6 בסקדון ח"5 בדבריס יס% וכמם. 6%מריס. לגנוס פרט סט)ויס. נ' נטתיחווכו'.
 סדפח דנריס 6ל1 )וס 6י עסק. ח"5 בט4ס )ורסוח סגטליס דכריס 156 )וס 6י נג%.ח"5 י מחמש נסן סים 156 חס 6י י. נחסו)וח ח"ל לסומ6ו רסוח 15 ס6'ן סקרון )ו0 6יממון.
 5דגממ ס6ססר דנריס 6ל1 )וס 6י 3)ו651. 651 סרבל כגוף נס. וכמס 6כדס: ח"5 יודטחסמסס
 דכריס 156 מס 6י סקר. סיס כ5 סקר SD ח"5 כו' ניין )ויס ס)זטרנ כגון 5ןעחן 60"6זנריס
 Sa כר5 ממן נ6ל קמן נקגין. 4יס נקגין. קמן נ6דס 6ךס מינ5 ס)"יקין דנריס )"יקיןס6ץ
 תשעלס ח"ל וכו' וס' ד' כפל fwScn~ סקרן 6ח ס)זסלמץ דנריס 156 )וס 6י כו' 6סר תכ65ממ
SDn.ח נסבח בי מבלח 65ו)ור פרט נסגס. למט6 קליס. קדסי לרנוח נס' תע5 רינס. 
 6מ וססינ . )ןיגיס נדרנס דקס כוסר וסו6 מנור' ני וטסית בי מנלח 6ביו לו 6)ור וכו'גזקי
 סגהנ ססלי ותס5ס )וסיכ יכי . ש5ס ח"5 ע5מס סנו%ס 6ח דוק6 יכון טגתס סגו%ס .סמ%ס
 נטין כססנוי5ס כיש 60 סנו%ס ח"5 תס5ס דוק6 יכ. . מסלס סמ%ס . נוי5ס ח"ל כס5מס5ס
 סשו ננ", לק נח"כ )6יגו גו' סמ5 כמץ סנועס 6ח ד"6 . ים5ס ל16 061 סמלס 6משינ
 שע 65 ש5 ושס. מומם מס5ס v~h 91bd 5מ5 פלט ג%. 6סר סקהס. 5סיגף פלפע"6(
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 ו ה י לאיהיא ת רא.ר
 גסנט 650 סמן )וס5ס 6הו 6י)וחי 6הול 6גי וטויין . ונפקחן נעסק וכן סמי5ס %6 פיקלש
hS

 ס~

hS1 .וטיין מל6. ססקז פ0ק נול מ"5 )וגיין ו6ביי ס61 כר 6ניו 6% ס61 גסנע 6ניו 
 nwb' 6ווןל6גי

 )וסלס.
 וטוסק נו%ס ח"ל כו' 6ניו 1ל6 610 61ניו. סו6 סגסבע נותן קרן

 נעמיכזו וכמם 7"6 כו'. 06ר )וכל ח"5  למטס 4וטלס  סיווור 6ח 5יחן )ומין 61ניס:ופקזע
 רק נח"כ )6יגו : כו' ח)דן סנופו דכר וזסורס סרט וזס כלל כו' )וכל 6י פרט כו' נפקדוןכ%

 ודון טל סמחבין )וכ6ן לו כ)וחכוין סיס6 טד 1tSD. יסנט 6סר מכל ע"3( ל"ו דףנסנוננווה
 וס'. ד' ח150)וי ,hS נר6סו. כסל. 6% 6ח1. וסלס כו' ססקדון ודון טס סגנחס וטלסנווצס

 . 15 סו6 ל6סל . כו' נר6ס ס)זסלס ומחישחו נר6מו ח"ל מו)זס ס'סלס גננ טטנח סטו,צןיכי
 . 6ם)וו ו6ח : ס651ס כסטח נס"6 6סמחו. ניוס יח)גו: תע נ"ד לסלימ יחן hS יכ. סלומו651

 וע"ס ט"נ ס"ס נכ"ק רק נח"כ )6יע כדר"ם סל6 סכסל טס מסלס ס6סס סטמןספסיק
 ס' סיו כילר 61' 6' כל טל סחייב . 6חח SD לו וגסלמ : יו"כ ל6מר 1Stnhl . יני6 .ספלונח6(

 סכ5 סכ55 ער"5 כ6מח גסבט 06 יכ% ל6מת תע כו' יד חסו)וח סקזון 5ע חן 6העמ31עץ
 פלוטס: )זסוס לסמוח ..פרט בס כו'. 6מח SD ח"5 6[ כ5 סרט 6%כ6מח

 יע
 . גריס 6מ 5ר3יח א)ורמ ג6)ור יסר6ל נגי D(b' ומוו נמו 6ח 6גי )זרנס 6סרן סג8' מקשכל

 ימס. ום)ספך י_ווס וסיל6 ב4לס 5סגסמט פרט )ויטיטין. ג' סרי סט5ס. סי6. סע5ס.ו6ח
 סקרכין דנריס 6ל6 6"5 סלילס. כל וס%כין )וחטכלין וסס סס)זם נני6ח נוחנן סיס6 . ס%5סכ5

 16 רינס. סטל' חור' ח"ל וכו' וסקטרח סקותן כגון )וגין. ניוס לקרנ סדרכן זנריס543ס
 ת"5 )וס סגק' טך . כו' מגי מלב %ין hS ח"ל סל%' כל ס6רן )ון SDn" יס6 סל6 6656יט
 מס6 650 ססגי)וי )וונ' ל6ם )ומין ס%' כ5 סמור)וין לתס"ך עגין חנסו hS~" טגין %ט06
 ח"5 5יר'כ )וטרכס 5עסו' )וגין ,ס )ופסוק )זערכוח ס' י5יף ונירו50מי . סמינון )חנ' ,ס ס'יפמ ס)וקלמו דנר 6ח' ס' מלפגי 06 גמ4 סממחס )6% %קמ ח% ממין. ממחס 06 . ממע 06כי5 )זמין )וגורס 06 קטרח. סל סגיס )וערכס חו 13 חוקן ס)וונמ 6ם ח% סמעון ממונמ656
 מערכס 11 . סעלס טליס וטרך 6נליס. DS'(S1 תטרכס 11 סכסן טליס ונער כו'. )"נמ ט5וס6ס
 50 כד. : מ)וסס סרי ס6ס לקיוס ח)זין 6ם קטרח סל ש)יס )וטרכס זו ט5יס וסקטירגדו5ס
 דוס6 ר' ט"3[ 4'3 מו)ו6 ססמק" 6ח לרבוח ד"6 ו6בגט )ועסח 5סני6 %נם. סוור. וסיס6נה
 מות6 קותן. כ6ן qb קו)זן לס5ן )זס וסריס לסלן ה6)ור וסריס. וכו': כס"ג 3גןי 5סב"8הור
 טליס יכ% וסחס נרס"י(. סס ptD1 ספמוח לכל קו)זן hSn סיסן )ון סיסער ור"ל ע"6כ"ו
 ספגי)ויוח. סתטיכ5ה( מן מוחס כיש S)hn .~ho he 6סר תע מיס 6במ יכ% ט%סת58
 6חס ט%ס tD(S1' ד"6 ע"ב( ת"ס )יות6 ל)וטרכס ס)ומ[יר ופדריס 65נר" ס6ם ח6כל 6סר1"6
 וסמו כ4. וס)מ חמולס( סוף )טיין סמונמ Stb ו0מו קטל': טיכ41 ממויל 8חס ולוממול
 לפסשס: לניסס תקים יו"כ 50 כדרך יכ% %כס. וססט ס)ויך: %6. שור. סל6 שמוננמח.
 כקר 6ל6 5מר 65 כח)ויד . נכוק' נכקר : חכנס hS ח"ל בל"ח טוכר סס)וכנס מגיין כו'וס6ס
 נכק' נ"כ ג6תל ו3גרווץ לקטרח סקטרח 6מ וזכסיר יקדיס ננקר ננקר יכ ג6)ול ונקטרח6'

 ל6ין נויר" 3סמ 6' כסן כו' ובער לקטרח קודס )רוח יקטירגס סגרוח 6ח נסיטינו כסס"6ננק'
 מנרחס מ5 6% ט5י ונטר %ע קטרח ם5 סגיס 6מר ססו6 1)וגמן ס"נ( כ"ו ניו)ו6 רקנח"ג.
 קדסי nthS" )וגיע . eS,DO~ ח"n1SID~ 5 כ5 ט4' סחקבל )זמרכס סיססס מגין ט"6( 5"ג)יומ6
 יכ% מ4' יסיס סקטרת כ5 וסקטיל מ"ל וס5נהס סקומן ו)וגיץ סס5)וי'. מלני מ"5 וק"קקדסש
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מאליהוחיאאדרת
qhהנלך ח, סקטרח 'tSD וסקטיר 'bD פט)זיס ל "SD : 65 ס)"נמ ט5 חיקד חתי 6ם 

 L~h חתיחכנס.
 טסנח 6יל nhr כו' 1;6ח נ)וסטיח. qh חככס. 65 נטווז6ס. 6ף נסבח

 6סרן: בנו)( 6% 6סרן. כגי כ6מח. כלס 6חס סס%ס. 651 כסירס 6חס. סקרנננמס.
 ח6כפ. ת5וס: . ח6כ5 מ15ח . nuuln ססי6 כ;תן וחרי)זס מיין CnD סי6כלו י6כלו. )ו)וגסוסטחלח
 סנגויומ ס5מכוח 5רנוח חמין חוער. 6ס5 נמ5ר חע לוי נ),מגס 'כ% . קדם נ)וקוס . ססי6 6%פעו
 h'DD נו)ק וחרומס מ%ין ע)זס י6כלו סל6 י6כלוס. קדום. ב)וקוס ח"ל לקים ופחומו)שבמ%
 סקיסיס לכ5 )וגין )צמס 656 6"5 כו'. וז6סי . וכו' סיחס בכלל 6פיס ח6פס hS מע כלס 6SDמד 5* יכ% ממן חטסס ל6 ה6),ר ס%61 . ממן ח6סס 65 : פס%ס 6% כסירס . י6כלגס .)ולונרי
 . סי6 ח"5 ס6יסיס( סקרב' קך' סקרסי' pS1n 06 )ר"tsto~ 5 מלקיס 06 יכ% קדסי' קדםח"5

 כו' קתנס לפיכך כמט6' ס'6 סר' מוט6 כוגמ' . כ6ם' )וסן הם כמט6' וזסן 'ם ש6סס.כמט6'
 %ר כ5 ל)וטס 16)ור 1(hton ל)ומלוקח. )ת)וין (SD' לרבוח רס"י טיין ,כר כS~r 5: רם"יטיץ
 מק . 6)11 )ז)ועי 6פי' לרנוח ;כר כל ל)וטס טוד וכסס"6 . ק13עין )זו)זין נטלי 6פעו5רנווה
 ח"ל DSJ סל6 6פילו יכול יקדם. נסס יגט 6סר כל לדורו'. . לדרמיכ' ט%)זיס. לניחט%ס.
 קרנן וס ס3*ט: )זקו' מוחך מ% יגט 6סר ח"S~on 5 כלס ב)וקגחס )גט 06 יכ%נסס.
 ל)זטס כסס"6 כס"ג בגיו יכי . קרינו 6סר ובגיו ח"ל כ6מד יקרינו ונגיו 6סרן יכ% וכו'.6סרן
 )וחמגכיס כססס . סמסמ ביוס . סדיוטיס כסמס נגיו hSb 6תור כס"ג סרי כו' סתם"וסכסן
 ג)זסמ כס"ג 6ין ס)זסמ. ניוס פס%ס. טניחן סךיוט נסן 61' כס"נ 6' סניhS 16 5061עטוס
 סגOS,D '6 עד )ובי6 סג)וסמ )זיוס סתסמ. ניוס . כ6מד כס"ג נ' ויסמין ph . 6חי ניוס.656
 )ומ3ח. ט5 : בטו)ו6ס qh בסבח 6ף חוויד. %כוגס. ס)צמיח ככל סי6 סרי מגמס. ח)ו'ן.נוגמס
 כ6ן 6ף לוגין נ' ח)ויך )וס ח)זי ח"ל כ)וס ייט 6יגי ס)זן 05 לסוסיף . גס)זן . כליסטטהס

 י )זרנכח חטס' . סנח דומס ו6סייחן ועריכחן סלשחן נטו)וqh '6 נסבח qh חטסס. לנין.ג'
 חפיגי. וווספין. ל6חר qb. חקרינ. ונחעו6יס. ונמיר4 ;1 656 )ירנכ' לגו %ין נרוחמיןסגכנסיוה
 qh ורבוכס לעסרון לוגין וג' מ65ין 1)זמ6 וטהז"ס סנח יומס יוס נכל תני6 6סרןמס יכי וכו' לך' ונ' לנ' 6' סכופ5 . פחיס . כו' נחמל' ס)זטגגס . ג6 ח6פס 6י)זר ר"6 ג6סח6סס
 טו)וו סנגו 6ח )ונמו חמחיו תע )%מווס מסום 16 יכ% . סמסימ : קרנן ,ס ח"5 כןנגיו

 סהוך נגו ס6ין ו)ומין חמח'ו. עו)זד נגו ס6ין )%מתס )וסומ י65 ס6יסס עסיריח )ןני6ממחיו
 יכו 6רססכע%ס. לכל קודס סנגי ת5)זן תבגיו. וסכסן: חע )זגיין 3גחס )ורובס )וסימ 4hSh 6י1 . כו' חמחי טו),ד נגו וווטד 6סל 56 סנ6 6ח כו' יב61 6סר כו' י)וי סנטח חעחחחיו
 חמחיו 6מר כסן גת)וגס 1ל6 סתח לכ"ג תג'ין כו'. י)6% ו6סר ח"ל תקו)וו 6ח 11)1ל6 ס6ין6פי

 מק כ6ן ג6תר רס"6 כלס. 6חס ח"ל למ65ין יכ% ט'. יטסס תנגיו ח"5 יורס" )וס5פקרינס
 551 כסן. )זנמח וגל מבור: )זסל כ6ן 6ף מנור תסל לסלן )זס טולס מק לס5ן ת6מ'ט%ס
 חירח. nhr ססו6: כ5 6פילו חסיס ח"5 )זגיץ )וק5חס כל. מע )זגיין גדבחו תגמח כסגחימגמח
 ספט)יח מט6ח . סמיווגיח מט6ח 6ל6 כטס טטק 6ין יכ% כו' יוס "סל י6כ%ס 1"תרסו%6
 קיסיס. קדם tnhr ח"ל סעוף מט6ח 6ף יכ% סמט6וח. לכל 6ממ חורס חולח ח%תגיץ
 ווומיסר 'וס S,3DS סרט . סממט6 מיר: 61ל לחהס פרט h'o. ל5סין. גנור סלמי 'נמילרנווה
 נט5)זוח hS1 . ננסרס סס%ס: ול6 כסרס . י6כלגס ל)זטס. דמס סג'חן onh 6%. ו6וגן.כפוריס
 יג וסס ט"כ ל"מ ב;נחיס רק בח"כ ]6ינו סחס סכבר 1ל6 ';ס. ו6סר וט5פיס. וקרמסוגייס
 Su חרוטנס. 6% תדוזס ססעס. 6% כסרס .)זך)זס. קוםיס. קיסי )ודס 1ל6 תד)וס.גי6[.
 6מרחי ל6 ט*ס יוס 6סר ח"ל כ13ס טטון סנגן כל סיס6 סנגן )זק5ח טל גחו יכ%סנגך.
 דר', ננד %'ל סשסט סל6 טך 6ף יכול קס. 6סר ח'ע ססוססט עור )זניין 3נד. כר.מ"6 וסגססך סנגך ט5 מט6ר סגח; פרס לסווח. סכסר )ו)וקוס י;ס. בלנד: סדס )וקוס 656ל
 בו ח"5 5חוכס סעירס )ומן חנס5. 6סל ססק: ללנוח 6סר. טול. לסומ6 נגד 6ומרכ68

יסנל
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אליהוחיאארית
 ו)וסלם. וסתס ס)ונסל )%)!ד 3סלס . 061 ח"ל )זחכוח כ4 כל )וגיץ גמסמ. 3כ4 כו'. ו6סשנר.
 . ו)זרק סכוס: כסטיסח וסטשס סכוס כ)וריקח )וריקס h"h1 בנוגן סטיפס נח)וין מריקסצ. 1)ורק כו'. בו 3יסל לם"6 כו' ו6ס יסבר ח"ל )ציין מרם כלי כו' ס)ונסל גמסח כ4 6ל6 5י6ין

 ססיס. hSt וסטיפס )וריקס טעוגס כסרס 6חס. 'h(S בכסגיס וכר כל נ)ויס. מע ס6סמ'
 T10S )!סן 6מד '65 6פ" יכ% ד)זס )וק5ח 6ס" . )זד)וס : גקכס נין וכר נין 'מיד מט*ח נין . מט6'ש כלבד. מט6ח מט6ח. לחרומס: פרט 6חס. וסטיסס. ל)!ליקס סקדסיס כ5 סי6, קדסיסקדס
 נקדס נקדס: ק"ל )ץ)יין ט%מיס וטח סילס  )ווטד. 6סל 1 פס%: סי651 61ין יונ6 6סרלךל

.Dh3'חסרף. 63ם 3קדם כו'. וכל רוע ק"קל המיוזורי ק"ק סם.י )!גיין 3קךם ססריפחס 
 ;4ח סו6. קוסיס קדם ס6סס חורמ 611ח כו': ),בפגיס בין סגט)!6 ק"ק 3סר 6)ורומכ6ן
 6מח חורס ס6סס חורח ח"ל לווט5ס ד)וו יכ% . ס6סס כמט6ח כי נ)ז15רע ונ6)ור 610" .חורח
 דמו ו6ח ק"ק. ח"ל סקרק סל)זיס בדס סנחערב ס006 לדס )וגין ל)וטס. סיס6 ס6סמוחלכל

 לסיוח נריך סס)ןקנל י,רק. דוזו ו6ח ירעס: יטס0 )זס סו6. ח"ל מייס 1Steh יכיקרומ.
 ולקמ )זן ב5סון לסיוח 5ריך סס)וקבל וס גדרם h"D ת"מ וף נ;נמיס %6ס נח"כ וס )6יןעפון
 . קךסיס קדם כו'. 'S)h(t כו' וכר כ5 קרבס: ח)וורחו 61ין קרב 610 סו6. 6סס וט"ס( יקמ ל1סכסן.
 לס)!יכס. 6מח חורס כ6סס. כמט6ח מיר: S'h1 5חודס סרט סהמ. ל5פק. 35ור סל)וי ובמי5לנוח
 . 6יס b"D nSD) ה"1 דף נסקליס יסוסע ר' כדעח )1ס61 דר"י סקדם nltDS סרט . 6יסטלח
 סלח )6)!ר ל)ןס 6"כ רינס סטלס עור ח"ל )זגין טכדיס גסיס גריס ט,ח 6ים ט41ת 656 64ין
 לם)!ס םל6 גסמט' 6סי' יכ% ל)וקו)וס. ומת 4)וגס מון 5סגסחטס פרט ל6ש סטלחס טיס6ש
 )זרבס ס6גי יכול סקריב. 6סר ח"ל נוגיין ק"ק טורוח סעיס. טול 6ל46 6י1 ריבס. סעולס טיר ח"ל נטורס עכין סכסגיס יסיו ל6 מינס לסס לנעליס טלחס 1ל6ס%61

~qb 
 ח"ל ק"קל

  תיוחרת שלס מסטו5ס
 ק"י

 לו)וגס. למון סרט 6ים . לקק"ל סרט טעח סדרן )חס קק"ל  י165
 טל . נ)ורמסח נטסס 1כל לם),ס(: סל6 ריבס סט,ס גסיס. םל ריבס פ%ס . סהדם nSIDוללש,
 ל1 יכול לכסן. כלי. ווורמם' )ומנח 6ף כלי חגור )זס )ועסיס' סס טל 1ל6 גקר16 כ*ס'םס
 1כל ח"ל עוסו' גגד )צמו' מעקין ס6ין ו,גין כו'. 6סר )ונמס וכל ח"ל )וגמו' עד ונמימ*ץ ס6ץ תגי,ן . S~r רם"י טיין 6ב לביח כינר ס6 לכסן )["ל לכולן יכ1ל כו'. 6סרן בני לכל ח"55בדו
 ס6ין ו)זכין כס)ון. נלע' )צמס וכל ח"ל )וגמו' גגד )וגמוח מ1לקין ס6ין תמין בנורמסמגטס'
 6יס ח"ל )זגיין קק"ל ק"ק b~b לי 6ין ומרנס ח"5 כו' ו)ורמסח )ומנח. ען ממנממ%קץ
.1tDbn06 חורח. וו6ח חס: 6פי מ.ק קטן ו6ין )!וס 3טן 61פ" מ%ק 6ים כו'. חוד' טל 
 ס)ויכס טעתס סל)ויס )וס תודס טל  06 כוי  חור' חיח  בו%'ז( תדכחיב  לר"ל בנתס  5lwrגסונ
 ו)זס . יקרינ 6סר ססל)זיס ח"ל ס)זעם' מן סקרנ עח' ו)וגיין . 6"ח hS פיר' hS )ונ" ס)וטס' )וןפיר' סל)וי ו)וס . 6"ח כף ס)וטס' )ון 63יס ס5)ו" ו)וס . נד"מ  4ון h5'c לסי  חידס.  qh מ"1 ומגושהסכי'
 ס)זטסר )!ן יני6 סעטסר )ון פירסס4צ"

'ds 
 סמ41ן תן חודס SD' סרי 6)!ר כו' יבי6 ל6 פירס

 )ובי6 ס)וטס' )זן חודס סמני6 כ,חן יקריכ 6סר ססל)ו" ח"ל יני6 יכ% ופירם ס%61 סתטסר מןו4מס
 5קופ . סל)ויס ו)זס סמ.ין תן יבי6 ס)וטסר )זן למ)זס ס6)זר 6טס"י סמ%ין חן חיס 6)זר 36ל5ממס
 פסמ )וס לססח וסנקר ס65ן וון סנ6 כל לסקים ובקר 65ן 6לסיך 5ס' פסמ חבמח ח"לסמיק )ע hSb יבי6 סל6 סלחיס טלי סרי ל6ו)ור ו)זניין . סגי )!עסר למטי פרט כו' למס 6ף סגי )וטסרנכסף
 יקריבט. חיס סמו4ן: )ון 6ל6 'ני6 ל6  חובס  ססו6 כל qb סמיין )ון 6ל6 ב6 ו6ינו נמובס נ6ססו6
 h'stt יקרינ סיר5ס ס6קס ר6סתס גוע6מ ו6מ"כ חחמי' 6מרח וססרים 61בדס חיססמפריס
ממס

~DS 
 5רטומ וו!גיץ . יקריבגו חיע למס טטוגין סמיסן יכ. . יקריב סל)זטלס נפסוק תע מגין

 %וומ 1ל6 למס טעונס חיס סחודס ח"ל למס ?tD(It כלן יכ% . טל 06 ח"ל וחמורו)[%לונז
 לינף 6מר ריבוי פעמיס סגי 03),ן. נסתן  ח3מ:  DJr כל טל למיינ 31מ. טל וסקר31ווץמולימ:
 סוס 4(רס ס4מ מ4ח מע סלח סיסיו n1SDS ממן )ורבכמ. 1ס5מ 4ג: 5DS' מ5וג5מטט

ממן
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טשליהוייה%דרת

 ?1D עד מנק. 5מס מ5מ מ5 5מלנכח: לנקצהת לשס נ%5ח. )ו*ח. מ*ח הע 94קץ8ה
 650 6מך. )ק.סממ%ל. )ו)וט. וסקהנ סמן: %רניטיח htnsmy קנץ לטסר' מיר ס4דלרנוח ס5מי חת6 4שתס. סמיטחס סחס6 עד מחקךס ס5מס ס6ץ מ5)וד 5מס. מ5ח טג %ס:ש6
 כתס עים 6יגי חהמס. מטרו. ע5 מ6מו ע5% ם65 קרנן. סווח. הי סש6 מכ5. פרוסס.ינ5%
 מכמס ייט 6ימ )וטסרס 6' כ6ן qh ממסרס % 4* )ורי מ)וט 5ס5ן ה%6 ממע כ6ןפמ'
 ח"5 )וגיץ וום)וורוח %ווח קרבט. נו"5 מגין סלמס qb חירס 656 4 6ין כו'. ונסר : וט'מ5ס
 סומע. ח"5 פסמ ממממ סנ6יס ים5שס מיר 50נמ ממן ובמ. רך'ל מגיץ 0061 מט6מובפר.
 ס)וססב0 6ץ 536 רם"י ט"' מטמ טז מכ)ויס 6)ורו 5תס 6"כ ס56ס כ5 ג6כ5 536 . נקרטד

 ספסם טס סנ6ס 4תס מגיין ס5כמס. ph 4 656 כו'. תר oh1 ססמר. טתי טז נופום5ח
 סנ6יס 1ם5תיס %חס4)וץ ממגסוסנ6ס

 נחי
 s~h' טמוטך 6%מר סמוטד

 5חמיהה ומגיץ יר. ו6ס
 Sen 6מד 4ום יכ% גו'. סקרינו טוס ונ0. מע ו)ועסר 35כור מג"ן תנס. Sdn 16וי5וו)ן

 הן5 וסטמר. נר6סת: 65כי מ*ס י6כ5 )ו)וגו וסגווםר ח"5 י)ויס ינ' SilhS )ו*ס יט5 .תוממרח
 וט5פש. קרגיס וספמתו מגיין ,hS )ונסר. וסטמר כDh :4" י6כ5 ח"5 100ל כלו סוחירו06

 הע5 כו' ג6כ5 ס61 יום נטת יוס עד ח"5 לס5יסי 6ור ג6כ5 יס6 יט5 1ס64. 5טובר סרטסונמ.
 ס6כ5. ההס ס4סי: 65מר 6ף שרף ב5לס. 0מרף 61ינו )סרף סו6 מוס כו' ניוס מ"5 תירהפרוף
 נונם 16ח1 ח"5 נכסן 656 "יגו 16 נס5שי נסם5 ווהיכו טד SUI רס" כמין נודנל סכמוננממסנ
 656 פוס5ח סמ0סנס. ph 4 י%ס. 533 תרו )ו6מל 6% ירמהי ננ5 6וחו 6הן' טו6י 3ןמך3ר.
 בסר ו6כעח וסקטרס טזס נס'כי 6ף יט5 י6כ5. ס6ש מ"5 )ומן ס%כס s3p~ סמשסמהקס.
 qb כפררי ס)וטכנ וריקס מס 66ס 5סקיס יאחס onSI סיוהס נכ% ,ריק' וס45 סמקרינח"5
 )ומין בסר 65כו5 נממסב 656 4 6ץ כו' סר6ה נזנר 656 פוסלח ממסבח ס6ץ כו' י65כו'

 4נמש ממץ : מונמ אכי5ח 6דס 6כ%ח י6כ5 ס6כ5 ח"5 וסקטרס וסירי' ומקס ט55ממסנ
lb)h)oו5טמ6ש 5גכרי ססומט יכי כו' י6כ5 ס6כ5 ו6ס %ע נסמ פוס5ח סתמסנס 6' 5יוס 
 5גסמט )וגין 5מקו)ע ומת 4מגו מת סשמט 6ל6 י%ס ס65 לי 6ין כו' 6חו ח"5 ירלס 3ל6יס6
 וסגסס טד )מכ6ן כו' 6חו חע כרח ט4ו מיינו שו יט5 כו' יריס bS ח"5 ספס%ין וכל כו'0543
 65 נ6י)ווחן: ננסר גוס מס41 סיס6 סס4סי ניוס וע"ס( כ"ט כ"ס זף מנמיס רק נח"כ6יט
 ממן 6יט 06 . יס" פג% פיני. )דה מו64 6מרמ סס)ןמסנס 15. ימסנ 65 . רס6י ס6יגוימסנ.
 6% ס6כ5ח* ס*ני. 6% וסגפס. וס. עס ,ס ס)%טרפץ יס". למקתזו. למת מ"ט 6)וט5מת

.ns)dw.טתס 5מקתוו. 5פון פרט. מ)וגו. נסיח. 6מ5ס ס6כ5ח .bDn כ6ן ג6מר לנו"ס 
 מס שDID 6 3טחר ת6מר חס6מוט

 5ס*
 )פסמיס וסנסר סקךסי'- 3כ5 כ6ן qh, סקוסיס נכ5

 ט)וי יכי . וסנסל %ע %נתס ט*ס 5לטמ )וגץ ע"טכשו
 6סר ח"5 במס8 קהס נסר מט)ו6

 ספגי)וי נסר 5רנווה וסבסר ד"6 שס( בסל. 5ט61%ח ק4ס קדסיס 6ימורי 4רנוום וסנסריגם.
 נסגי 6ף hnu. נכ5 כו': 31)ווקזסין ט'. 0וחך )וקלחו סי65 6בר 6)ורו )וכ6ן מוחרסטו6
 טסור. כל . י"ט( )סס )וק"ו ור3יטי סחורס )ון 5ס4סי ו4וךט כו' נחוט 6סר כ5 סי טמ6פנק)"
 כו'. S1h~S דטח נו סים כ5 )זכ6ן ספק ול6 י6י וכו' יגט 6סר ננסר י)וט5ס ספק ו165ד6(

 656 סל)ויס י6כלו 65 יכ% ח6כ5 וסבסר יספך וכמיך ודס סג6' 5פי טסור. כ5 . ט"6( כשט)סוטס
 סייכ לטסור סג6כל . כו' 6סר וסגסם ט' טסור כל . כו' טסור כ5 ח"5 מססמ ק"ו נ5כדסנט5ש
 כו'. ובין מ)וגו ס6כלו נטו)ו6ס סנ6 ופסמ ד)ויס ,ריקח 5פגי ס6של י65 טומ6ס מסוסט4ו

 )סנומומ )חנמ קדסי ססן סלמיס מס סס5)ויס. סכוסר: סטח לו סי' סל6 סיגון לסו*6)חנס*
 1tSD. סמתנין וסיופ6 סלן 5רבוח 5ס'. 6סר . סנימ נדק 5ריסי סרט נרם'"( וטיס h'b ו'זף

 לרנומ )וניין . ט)ו6 נכ5 . נ)וס6 י6 חגע. ני : )ןשעס 651 6גוס 651 סוגג th'o~ 651סגפם
 שטשמ ט' וגכרחס ט' גה"ן ו65 . וב0 חגסר ט"ס כ"ד )ססמי' . %5 6סר מ"5 ק"ק85התורי

 6% יסר56. במ 5בוגס.: כטן (yb)b ס6ין 5דנרש 61' כו' יפרט 61' 5נ% % כלימוח ל טא6(ו'
גכריס
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הליהוייההררת
 וכהפונם נמיומ )ל"5 . )החל 13500 המפו' ומיוח טמ6ס 5נסמס סרט * ונמ הםנ סי .כסרש
 טלסס. טסור. סקים 5מ65כמ 6פ' מ%5ס. 5כ5 %אי,יס: ממימ שמווה כף 5רנוו( מ5נ.כ5
 ט"6( כו דם מנמש . 0יס %34ח פרט . ח6כ5סו bS טרפס. נתיגס ס6ין טת6ס 5נסמספרט
 %נ יט5 ו6כ5. מ"5 65מר"ם י6כי4ו 65 %7 מ5נ. 6שור ט5 שרסס גנ%ס 6.סור סמ5דא6

 סגסק5 סור מ5נ . טסור סווה נסג6ססתוחל
~SID1 

 כר ש ט ט'. ס35 כ5 ה% )ציין סרשס
 350 סנסנורי. מן ח"5 מגיץ מו)זין בע4 מ)3 חתי)זץ מ35 656 4 6ין ט'. יקלי63סל

 סכ5ל"ס: 6ח 5לטח סבסמס.  הן חממתו 5מ5כ פלט יקל'3 6סר נ6חל 5תס 6"כ ג5 כי ח"5מגץ ם"
 הס ומגמס  דניס סר5יס יס סחיס מס5כי דס qh 'כ% . דס וכ5 : ססווהס 6ח 5רבההסנפם.
 כר 6ף 6סור 13 והם נסר -ו)הן וממורס ק5ס ט'ו)ו6ס 3סן סיס 156 מס ינסת' 91DS מ"5נמס
.q1DS5נו ס6ין טוף מס יכו othb ט5 נ6ס ס6עס 3סמס תס יכ% * 3%סמס ח"5 בס)וס 6ף 
 qhנטס

~q1D 

 גמס 5רנוח תג"ן נגוח וא . נגי . גכריס 6% תגימס . קר56 . נט : 5מוף ח"5 ט'
 חני6גס הייו כסס"6 ממין O'SD3 . סתקרינ כסן 656 5י 6ין ס)וקריב. סמקרינ: ח"5ומסומרריס

 טטהץ ס6ין )זטרע 65סס פרט . ס4מ1 וחנs~r : 0: רס"י שין כו' כסן כי% ס6 נע4ס ייסרי
 סזנם כ5 יכי סמוטין חגוסס נ"כ סיטע)ו %ור ס5נוי ונמי 5רנוח ס5)הו. מונם ס0וטין.חטפס
 כ*ה(. 3' 5רנו)( ס'* 6סי 6ח ס46ס: 6ח 5רנונ( 6ח. יני6 ונחס. 50נ ח"5 חגשסטגהן
 סרמס סטשמן תגיין רם"י: עיין כו כסמני16 . סלחס ט5 ססל3 6ח . סכנו עחלח 5רנוו(יבי6גו.
 כ%ן גטנPb 161" סמוס. . סר)זס טעון חטסס סטטון bS 6ב נגין סורס 61סל סוגף 6סרמ"5

 סס6)ויץ 3טי sffr רס"י ט"ן וסקטיל. 3)ז;למ: ס'. 5סגי חגופוח. hSt חגופס. )וסן. 6'וגסמ"ל
 01וק נמ,ס וכ6ין יסיו 65 יכ% 0ג36ךו 16 6מורין. גטת6ו . ט' יקנהרון נטלס נס וכס"6כר
 מוקץסין זרוט חחגו. ח"5 3מחגוח[ ]ר"5 י)זין סן 6100 )וגיין ס41ן ,רוע . סילהן סוק כו'. וסשמ%
 כסן כ5 רס"6 ננסר. מיק ס6יט ;"5 רס"י טיין סמקרינ חרו)זס. ח"5 מיר[ נ%6 ]ל%מג"ן
 ס)וסורס טניס כ5 6סרן )זנגי Srtn סי5'קה( 6ף )ומן נכסוגס מלק 5ו 6ין נטנתס )וודססלהע
 )ו6ח 5קמחי חודס. 5מ)זי חרו)וח ,1 סחרו)וס מיל. 50 ססל חגופח ;1 סחטפס. 6סרן:5נגי
 עו5ס למק ח"ן 5סס החן קכו 06 יכ% . )זסס (tnSD וכסנסמיי3ו יסר56 סיו ר6ויס יסר6ל.כט

1nSIDSס6חור )וס 656 5ך 6ץ כו' 6חס 61חן ח"5 נוזחגוח מייניס סקדסיס 6ף יכ. . ט51)ויס 
 רי"6 5ט%י ונגיו לע5)וו 6סרן כד6י . בגיו ו)וסמח 6סרן )זסממ ז6ח 3"י. )זרנ1ן . נ"י מ6חנפגין.
 נ%)וו כו' ניוס סייעו. ס6'סי' ס6ף )%)וד ס'. )ו6סי כו': מסמח nhr ח"5 %5ע ס)וסמ' 5סמן נריכיןיכ%
 651 ס'מ מסר כסתס )זח)וח תפרים'ן יסר6ל ססיו נצ"ן 6ר"0 . ס' 015 6סר סייטו: סיוסס6ף
 O'nSID. 5ניח ט%ס. מקח כו'. 5וס 6סר ח% ס)וסמ' ב0)ון ס;כו טד ובכיו 6סרן בסןוכו

 סחור h"D : nhr] ס"נ 1)וגמיח ט"6 רמ 3,ב0י0 סכ5 15חו ביוס טד ])זכ6ן 4ורוח .4רחס
 ,nhDDS. כו' 6ף כנליטס סנוגט )זקדם' ),גמ' )וס 5)וגמס. כו': 6ף כ5י טטוגס ע%ס )וס5ט%ס.
 )וס . othtSni1 . כו' 6ף )ווחרין ט5)ווחיו 06ס )זס . 6%סס . כו' 6ף סיממח נידו מט6חמס

 3ו קדוס 501י6 ספיר 6ין 6סס )וס ד"6 כו'. qh, כו' 6ח וסרפח סג6' נסריפס סגוחר)ז615יס

 כו'. 6סס )וס יסיס לו בע.ס וג6מר יסיס לו כ6סס )6)ןר )וג"ס %סען ט5)וו' וסיחר ט'6ף
 656 ג6תרו ל6 סיגי ),וכ' סדכרוח )%מד . 5וחו ביוס כו': 6ף 5ס)ון 50)ויס )וס . סס5)ויסו4כמ
 מס סיגי 5ךכרוח )וועד 6ס5 דברוח )זקיס )זוטד 63סל סיגי בנזדנר ח"5 )וניין n"ch דנרוחניו'.
 ככול ;ס . קרבגיסס 6ח 5סקריב : כו' qh ניוס156

~eDnt 
 סכ5 )ו5)וד . 15)(1 כיוס . ופסמ

 כר סטס 6ח וינף h)e' לסי 6חו. כגיו ו6ח 6סרן 6ת קמ ניוס: 656 קרבין 6עןסקרבטח
 hno(q. ונ6סרן סג6' 0גחרמק סיס )וסס 50 בלנו וגס )חרמק 60סרן ב)ו0וזט 6סרן. טסס6סר
 סגחקרנ ים )זכ6ן 6סרן 6ח קמ )6תר 5כך ס)"כמ 56 קרכ סנ6' ס)חרמק סיס 6סרן 50ונלבו
 46 סבגדיס. ו6ח : יסוסט 5ך6ח קמ וכן ס15יס 6ח קמ וכן נדבריס ק0)1 כפירס"י ד"6 .6סרן
 ס)ון ,ס ס)וססס. סחן ו6ח כו'. 'IDD 6סר סננדיס ו56ס סג6)ו' על'סס ססקדמיך 6סרסנגויס

סמססס

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



שאליהוהקראאדרה

 . כר רדפי 6ח וסקרבמ h)D' . סמט6ח פר אס . לי  סחן לוחו ופסיח D(h' פליו  סמפפרפץ-ס)וסמ'
 סתטח. .ס5 ו6ח כו'. חקם ס3' ס6י5 ו6ח כו' חקם סStho '6 61ח סל6תר  ס"היס. סליאח
 סקסן. סטדס כ5 61ח ק"6(: מיין 6מד מס )ו6טפ"כ כ6ן. 6)זר לסלן סקטור נסדרמא
ODD'סיסיו סטר' כל בתטוו  

  לעלי
 mpn פבוהם  סססחר לסט  לו'. תסס  ויטס בכפולם: קתס'

 וכקן ס6פס וטסילימ )זכגסיס 5ל3וח סךנל (ס נ6מ' לסלן סדנל. ,ס ,וים: כסהס  מסוירכך
 נפויס. 6חס הרמן : ט"3[ ס' דף hnlu ]סכ5 מעכנ' פרם' תוקרן סקסי ללכוד סדנר (סג6)ו'

 pohS סגן גוסס סגטסס )%)וך כו' SD'1 ויזע יו"כ: %טנ%ח ורגלים ידיס לקידום (כי סעסנ16חס
 6ח קמ h:c' בתותו לו kn~D וכן וכלניסוהפם'טו

~rD5h 
 כמונס ננדי ס)ופסשו וסססט בגו

 )וכ6ן "ק ס' דף 3יו)ז6 ]סו6 6חס וימגר נ6בנט 6ח1 וימגר חמחיסן. )%ונסין סכיגסונגדי
 וימנל כ6ן ומגס 6נגט. 6חס ומברח סג6תר 6מח נ3ח ובניי מלסרן ולע חיו ולמ"כס6סרן
 ס)זסמס. סוזן 6ח נוסס ויקם סןיוט: כסן סל 36)טו (סו ל6 כס"נ סל ס6בגטו %)זך6ח1
 8% סתמי. 6מ  ויתסס כו': 13 (olo. ו,טסס בשובר תסס סטסס ס),סמס סוזן סונורריש

 )ויה(יו. פי ט5 מיולד כו' סטונ כסזון וכס"6 ואוסמן סיס ס)3%יסן סל6מר ונגיו  לסרןלושימח
 6ח )זסס הקרב כו': 61ח סומנמ 6מ וי)זסמ סנ6' תסימס טטון וכלי כל' כ5 וכליו גוסכן536
 לסרן המתך סמט6ח. פר גקר6 כ6ן סמט6ח. פר 6ח ויגס 5נגיו: סגן ג"כ ס)טסס לסרן.נם
 3כסוגס מם)וס )זסס סיס סתילחמיס יחי (' סכל )זסס. ויקמ הממט קר3גיחיסס: ססס וכסגיונגיו.
 ופסקו קרנס. כססי6 סגם6ח מלכיס 35ח לרס"ר רולס ולסרן וכו' הורק מומט סיס ס61גומרי
 סדמקו וכפגי 5)וס (ו כפרס טלין. לכפר ויקדססו כו': כך בחס סחלביך טד סחם)זס 6)זסטס
 5מל כ6ן סקרנ. ע5 6סר סמ35 כ5 6ח ויקמ בטובחן: סל6 היקלחן קנסכן גדנס וסבינויסלסל
 ספסט לטקס וכן וסברס. חריקס סמיטס וכן סגסרפ'ס. וסטיר" )זפרל 61י)יריס מ5ני'סקרבח
 נס5)וש וכן וכלעיס קרנ רמי5ח וכן סססט כל6 גחומ 6ץ כ6ן סססט כחע ס65 ו6ףוגחומ
 6"04 וסם ספר 1כ1 (%ו סתטכנין קמר סגי ג6),ר 5ווס מסגי. Stho 6ח ויקרב כו':סמיטס
 ונמו: P~h5 סלוויס ומן סכ5 טל othlno OSDtnD, %6 (ס: 6ח er תעכנין כלן ס)%וחוסל

 תספח. סס  ספון סיס ספר תכתו. תסס ויקמ יו"ט: 1DDI בסתמה ט4י ידיסס מתלוויסביכו.
 וסס5שי סני3. וזוחן (ריקס: )וחטח, 3' וסם)י כסרס. עיק'. מיטוי. ".obr. סנינ.  תחן1חקפ.
 1ט5 ושיו לסרן ט5 1ס(6ס 31מ1. לסרן ובסהוח סביב. זוחן (ריקס. )זחטח. י"נ טטעסיס

 טמעו 3ס(6' )וחקןסיס סיו כי בנדיו 651 לסרן בגי נגדי ס(6ח רק מסיב ד65 51"5נגןיסס
 כו'. חסרתו נ6ס ונגיו. יסרן ו6כ5 5ס5ן סגריר כחי כו' מנסר 6ח 3ס5ו מוסנן[. סליקונסכי
 6)ולו תכפין כו'. וההנד 6סל 1)ופחמ ו5)%ו6יס: הסלן סיגור 1(ס נסרסס )ווחרס סס)%ו6'ס)ז5מך
 סיס oth1le.1 ידוי סבעח כ5 מכס. 6ח י)י6 ')זים מבטח כי כר: ח%ו6יס קרבו בקדרבכ"ג
 6% סט)ויח וכסמים והוסרקו ט5יו קרכ)ע(יו וזוקרים ונקר נקר בכ5 ממסכן 6ח מטווידתסס
 ס)וחיס: חמייח עד ע*כס חכסר (1 כסרס 5כפר ד"6 ("5. רס"י מיין לכפר 5עסוח ס' טססרקו:
 סם4' נוי  תסס. ניו O"3pD: וזפי כסו)וטין רוסס מפי 5קב5 וס)ומי' מסיס ונויו. לסרןויעם

 ס%טווס: לחי  סתלבט כרילסולחיו.

שמעי
 לחיב  "רן ס)וש 13 פגנר16 גיס 5פמו מממס ססיחס מ5תד ח"נ[ יו"ד מפנקסוינוי

 5מיפ סמ"ג 06 ירט 6"ץ ססמעי. גיוס בקל: הסי סרב וימי 5ס5ן החיב הסיכ6ן
עטרכם " ש5 ים %1מו p9nS סריגי 6הור סם יכס 6ח bSnt יתיר (' כסס"6 14גין סמיגי06
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אליהוהק-אאדרת
 וט5ית blD' חמ5ס 4סק 0)זקוס סכ3ך 4א מםס קר6 ט': 3ר06יוץ eDnS' ר6סע נוטטמח
 DNDb 15 6מר . טגל י קמ : כו' ל6סרן חמ5ס וקר6 65סרן כנך מסס 6ף ס)זך "סרן6חס

 5מקדם בכי6חך יסג6ך 650 סטן ם5 סיו xns 4חן 6חס לריך שגע(עי ע5 5כפל סמקוססגחהרי
 לכך ט;יס סטיר הסמטו 6מח טי לסן סים ציסר56 טנ5. )וטסס ט5 ויכפר ט%ה63

 5כך כר 3חנמח כו' כניס 6ח ה)מרו ס%ל 05ור ג"כ סנירס סגדמס %פי . וטג5 5סטירסונרכו
 מ"מ 6תר סתלך פמ רו6ץ ו6ין סמ5ך 6ח מק5סש ס6יך וכי 15 6מלו . 46כס גר6ס סןסיס כי סמקום: 5פמ גסמטס כנר ממגס מחיר6 מ6חס פטרס 6"5 . % 5סגי 5סור: ג"כסחקק
 נסממס כען קרנו . סטדס כ5 הקר13 כו'. סרהוח ט' לוס 6סל כי ההמי כר: סיוס מכן
מס5

 5)זי
 ט' )זחמס מגרס )וי כו' נחרגס ימיס 65מר 6סחו טל סכעס

 5סת )וסמסח וסעי
 6מח ניר6' כ5כס הזסיו )יבכס עס"ר סטנירו 5סס 6מל סדנר. ;ס מסס ה6מל )וו6י:יווהר
 סג6' 5פמו נמומדח מניחכ' חס6 כך נש4 ימוי ססא כסס ס)וקוס. 5פמ 5סרח 6מחונעגס
 56 קרנ ס': כנת 46כן הר6 ק טסי)זס ו6ס כר 56סיכס ס' כי 5בנכס טר5ח 6חומ5חס
 )זס5 5סקנ"ס 5סרח גנמרח  5כך כי  טבדפך טבור צחי רט1וי סגש .ס)"נמ

 5)וי
 סגס6 3"1

 ס)חנמ 6ת סר6ס 5פי ד"6 כו' גכנסח מס 54 6מוותס 5ס 6מרס 5פמו )זחנייסמ וסיוץס6סס
 06ר סכווצ6)ץ סג5 6ח וי0מ' 3;רהו'. ויקרנ. כו': קרנ ג6מר יכך ממט וגחיר6 סורנחנמח
 מכפר סקרנט 5פי נקרנגהזיסס סחסע מקרנ)ווהיו t)D)D 61מר חמי5ס בקרנטחיו סחמע4.
 מחעת חה מיטה טטת ר6סץ מס כר6סת. המט6סו : טי מם6חך 6ח ועסס 6ג6' תקרנגסיוחר
 כמספט ט"נ( כ' )נעס ה6 נו' ס"ס מטסס וכ5 וכו' וגחומ ספסט כמספט. ויפסס : כו'6ף
 כ6ן ג6מר . ממגס כסו המ65 : ס)הכרי טטוגס מצס qh nSID, ס)הכס טטעס גונס nSIDמס
 כו' ירור נוו מ5ס 154 ווץס קהעhSn 1 כ6ן qh קומ% 654 5ס* מס )זי4י 5ס* וג6)ור)ה4י
 מ35ך כי:6ף

'nSG 
 ;נמ טנ)וס: נפמ 61' סעעס oD'h סס סיו )וגמווה ססחי )ו4ץד סנקר.

 כו' סנהתם ווהח : סטניוח כ5 5)ודו ק5ס צססס %5נול ס4ס 5)וןו נוכ6ן . 5עס 6סרסשמיס
 ופל סח"הס נרכ' ס"; הנרכס. גו': כפיס 5גסי6ח ,ט הץ. 6ח 6סלן והם6 5מחטמ: ;כוכ16
 ס' )ז5סמ bSnt 06 ד5: רס"י טק כו'. )זוטן 6ס5 56 61סק )וסס וינ6 וכו': % י3רכך5סק
 וע5 סירס 6)ולו הרגו מל ס)"נמ ט5 %ימכס מרומיס מסנה םילדס סדסס 06 סל6ו כיוןכר.
 נגי סס 6ף 6סרן נמ הקמו ט': מנמח 5ס' ווצלנס 3ס' *הקיס לגגו 6צור סו6 סמס6ווהס
 טמדו וכו' סם5ס 6מ וח6כ5 תו' )ורו)ויס מסמי סירדס מוסס 06 סל6ו ?P1 נס)זמחס6סק
  סקרנגו)ז לל  סירבי  סריו  כיון ר"6  סהמס 656 הקמו pb הקמו b)D' 6סנס ט5 6סבסלסוסיף
 חנ0ע סמנס5 %ס י יס תי אניס" תנ ,מרו 4סר56 סכיגס *ריס 651 ס)זעסיס כ5תטסו
 סכנוחס ממס יוחר 6חכס 6כנד 6מ סמקוס. 586 כו' 5קשק וגכגסו ורס 6ס ש5ו מיד 06נ65
 . ;רס 06 כו' הקרינו : טסיס נ6ס 6חכס 6סרק( ו6מ טנו6ס 06 5פמ סכגסחס 6חס .6ההי
 656 סכמסוו(ו 65 16מר ר"ע . מלס נ65 סכמסוסו  on~h %ס hS 6טר ח"ל התס  זרס 06יכע
 כו' ~b"h רנן נ)וסס (on~b 65 wSn %ס 65 6סר 4'ג 6"כ ;רס. 6פ ס' 5סגי הקרינו סג6' סניריסק
p'Dוחל6 )"ס. ;ס טלס גט5ו ס65 מ0חחי. 6ים וו6סק. עלס )ט4 ס65 ח"5 מס 6סרן. נגי ו"5. רס"י 
 נכראוחס הסלר ס%ל בנדיסן ע6 1ח6כ16.5חס. גסמחן. המרסס מק"ק סיל6ס מ5מד ס/ מ5פמ06
 6% מט 65 6תו' ר"6 ס'. 5סמ מיחס: כטין והעווהו. סג6' קהס וגוף )סמס סריפ' ה"6יכר
 5פמ הנאמו ג6מר 5מס 6"כ צו' נכמכחס DhD'1 הקרנו 0ל 4צום מווההס סס5ויס מקשנמון
 4תס 6"כ ס' 5סמ המיחו D(h' מנפמס 656 מחו hS 6ימר ל"ם pnS. ימסן ס)ו65ך גנסןס'

 כר ס' דבל 6סל סוp~S 6: וסומ16ס נח5 50 מגיחווס ט4ס4 ססטי4 מ4תד כי הקלנונ6מל
 פכר. וקנ5 סתק מקוס 56 )מ1טיו סנמו 6סק סיע כק ווצמך ממגי גמ4ס ססס ל5 לס"יטוץ
 %6ק. % *Sb 5%מסס הקי וכו': 6עחי משמ מטרוחי ))וקו נוי ווע קטגוה יטק' וק סזץ 6ח ט4ו %ק 6סק.הוס

 'מכ*
 סע פסמ onb נמקש 5)וחיס מטמ%ן סככוס 6ץ 6תה

56נהר
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