
מ הו ' לאץק - ת ר דא

 מטטס 5ס)דם 656 כו ייט 5ימ כו. קסח ונמ b)D' מתסמע 6סרן. דר עיחתר:46מר
.ShtnDס4ס ריף 6סק תס 6סק 5תעסס Sb~ct3 qb %91 ס%יו כר 6סון ססש ותמץ מ 
 וסם4ס סמייס 6מו סיחס נריחי סץ 3' ])ז65כ. נק53ס וכס"6 כו' וכוזסס יוס 4 הנכו כו'כ5

 6סרן 56 מסס וי6מר ביסר56: ם015 רוןףססיס
~rDSb51 

 נגז%ס ר"6 כו'. ו65ימ)ור
 חפרנע. 56 ר6סיכ' כו': סנמס 56 56סיס ס' ה6נור D(h' סקטן )זן )וחמ%ין .ונק%ס סנד.מן ממגא*

 65 ונג"ל : סטר ניד% כ6ן 6ף סער נל% 5ס5ן )וס סרשס לס5ן ת6)זר סריעס כ6ןג6)זר
 סריש' צ"ד נשמח 5ס* וג6תר סריפ' כ6ן נ6)זר . ססרסס 6ח : ננויכס חקרעו Sh .חסר)זו
 506 ותסחמ ("5: רם"י טיין יסר6ל 3ע( כ5 ו6מיכס : כו' 6ף קייס וגוף גסמס סריפ' כ6ןטס
 וס61 גנ* סן גנ*ן ווסן גכסס סו6 656 ס)וטס 6מרי י651 6(ן כ"נ 6וזרו מכ6ן תג16. ל6מוער
 6יממי ימ% 6% י65 65 ס)וקזם ו)ון ח"D"a) 5 סל6 נין פבתס בסעח נין יכול חhS 165 ד"6 ט'גכסס
 ס' מסמח ס)ק כי סן. סו)וט 6מס 165 תכ% ח)וחו. סן : טביס נסטח 16מ' סוי ימ% ,hS יוא6יגו

 סם( וככ"מ סן 40 פ"נ סמריס ני6ח ס5כווה נר)זכ"ס שין סמך)1 נ)ז'כ ס6יט ]6ףט4כס
 ממץ מימס סמ"טן טניס נספח י165 06 ס)וסמס נס)זן ס)חרבו ובגיו 6סרן hlh לי 6יןסיכ%
 ע*סן קתמו מסס. כונר הטסו 5דורוח. עליכס ס' )וסמח ס)ןן כי ח"5 סדורוח נ5 סללכסטס
 סכר ח"5 )וגמו 6פל כ"ס 6ס" יכי יין. : כו' רנו )וטח ס)זקיי' לח5)ויד סנמ רנן )זססתטח
 su ס)ותסוץ ל לומר יץ ח"5 מס 6"כ יוס 6רנעיס נן "ן רניעיח . 5סכר כוי 656 6תרמי65
 ט5 י 15)ור יין נ6)ור למס 6"כ וסכר ח"5 מגיין ווסכרין ס6ר תן S~h יין ר"'6 . )זגחו 1ט5כ"ס
 סכרוון דרך חסחס ם65 חסח 56 וסכר יין 16)ו' ר"6 . 63וסרס מסכרין ס6ר SDI כחיחסס"ן
.gh1ט"3 "'ג בכריחע( 536 . סססיק 06 6יט ס3ידנו ס3ח"כ hnth 06 ]ספסים 06 60 ספסיק 
 SD מייטס יסיו יטל יסורוח סג6' 5פי כו'. וננל 6חס . סטור כ"ם וויס לחוכו גחן obנו'6ו
 בנ6כס. לכסמס. וק"ו סור6ס ט5 מיחס מיינין יסר56 ההין ח)ווחו 651 כו' ונגיך 6חס ח"לסול6ס
 ofn נקיהם "ס"מ 56 ב3ו6ס 1ג6' כו' בב6כס כ6ן )6תר )זגיין ביגי6ס בני6ס 6ל6 לי*ין

 עניס בספח 656 מ'ע 6יט 5ס5ן ומס כו' כ6ן qb כבי6ס י5י6ס טסס לסלן )וס וכו'04141
 5לנום ממע מועד. 506 (%. כס"י פיין וכו' מניין )וובמ )וועד 6ס5 656 5י ph כו' כ6ן6פ
 וסקסלהה וקתיטח וסנסוח וחגופוח ו3ל%וח יגיקו' לרבוח ועוד ע.ס מקח %'nSID 5" וניחס%ס

 ולנ*ס ייס רמת וס65 3גחס 4ומוסל 1)זגיין ו%. רס"י עיין ולסבזיabrD1 .5: וקבלוחו)ו4קע(
 יג ]כרימווה סמון ונץ סקיס נין 5סכד% 5נו"ס: עיס מקח ט%ס מק ח"ל טניחןסתמ%ין
 %סורוח וסטסרוח: סטו)ו6ע( 156 סטסור. ונין סט)ו6 נין וסקךסות: ומרמיס וכנרכין ד)זיס 6ל1ט"נ[
 (1 נוסס. ביד 46סס סס5כוח. 156 ס'. ד3ר 6סר סמדרסוח. bh סמקיס. כל 6ח ססור6וח.6לו

 נ5נך ססור6ס hSb SD סייב 6יט 6ו)ול בר"י ר"' . ,סורח ח"ל . ס)וסגס qh יכ% .ג)ור6
 סקנ"ס סרימס 656 5יסרף סיו קרובי סגווץריס. ובדתי)וס. כככוד 5ו סק%ין נגיו. : סס[]כריחע(

 לס"י טק . )וטח 61כל01 ס)ויני. תגמח (1 סטחרח נמסון. )עמח 11 . ס)וגמס 6ח קמו 6סרן.ט5
 פלט סי6. סי6. קוסיס קןם גי ח"5 5ק"ק ווגיין . ס)"3מ וע"ג נסיכ5 6% . ס)וונמ S~hו"5.
 %סר ("5. רס"' עען 5ייח' כן כי כו'. קחס נ)זקוס : ו%מ)וס סחל6יס 6%יל מיר ,5S'hSחץס
 טסור. נמקו' ט"נ[ ס' יו)ו6 ]טיין 16)ור 6ט )וט5)וי 651 ס' 5וס כ6סל 6"5 . תעס' נם)נ'1החי.

 qb 6עו 16 נ)וחטח ובגחיך 1"5: רס"י טיין כו' )וכ6ן בירוסליס D(h(l'S )%)ון מ15רעמטוח6ח
 כמאס יוס נ6ווהו ססיו 5נור ס5תי ונמי כו'. ס5)זי )"במי 5בטח. מק 6ין ב)יך. ומק ח"לנמלק
 דרס ר"ם. סטיר 11 דרס סס)ויגי. עס מט6' יו ססט6ח. גמסון. סטיר 11 סעיר. וכו': ו6י5וסור
 כר מהן 61וחס ח"5 6יוסו יודט ההיגי 6' סרף ו0גס ח"5 גסרסו סלסחס יכי S"r רס"י עייןדרס
 טמסס. פגמס סיס 65 סגע(ריס. 5ס': למט6ח 6מן טויס וסעיר ס)6)ור ר"מ סטיר וס5כפר
 OS(S* מגיין . %פמס %גי 656 5י 6ין 165. 6)ור 5פגיס. )זד)זס גכגס ס)וS"h 6 . סינ6 65סן
 נטמ6ם qh 06 יכ% כו' ח6כ5ו 6כ5 מ"5 בפטס סריסמס ס6ף ווץגיין . נקדס . סקדס Shח"5
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אליהוהקראאררה
 גסרפס. 6מגה( )וסמ 6הור ר"כ סיוס. סן : ט' ;ו מס 16מס ט' 6הזרי ח"ל נפמס שמפתסנמת
 ס5ויס לווטט 8ווןר יטקנ ר' כו'. טות6ס נפרסח ס6גוול _כל לרנה( כ56ס י)וחע 6לסח"ם

 . 5ימרף 5םלסחס לסס סיס גסרפס 6מגו)ז מסמ 06 6וווחס ור"ס ר"י 4יר. ב6גיגומסמוחריס
 5ססחכ5 * סיס S~h 65 . 6ל0 ו)ומ"ל גסרת טות6ס מסמ 6ל6 לטרנ נ6כעס מוחריס 01ל6876
 'hS ,sh ו6ס S~h כ6לס. וגסרפו: נט5ס ם65 סמסו663

 0תח כך 65 כו' 656 קנרחי נ5ני
 ייטנ. )וד'ס: 6ל6 נלעס נקוסיס 6סיר 6תן 6ין רם"6 ;"ל. רם"י טיין סיוס. קיסי'. קיסימנ;ס
 5טטווץ. לתסס 15 סנרתס סקפדס קמס ימיו כ5 דורם סיס יסת' 3ן מגמ' יסי' 6"ר sttr~ רם'עגמץ
 כ6ן טטע(. לידי כמס ווכ% תסס נ6 )זקותות נג' . סטטס 6ל6 ססקפיך 15 נרס חי 16מרו6מ
 סו8 מכס 06 . סכועס כל 6)זרו )!כ6ן נ סגטלס סלכוח )ו)ונו מגחטל)וס ונ)וןץ מרינסונו"

 1ל6יחמר. ל6לטזר ooSh- ל6כור ט"נ( ס"ו )פסמיס כו': ס" נני6 06 מ)ומ. מסח5קחמכתמו
 גני4 טמ6ס בס)וס וכן כיס 6סר 65 1ל16)ז1' ;"5 רם"י טיין סמיס יסר6ל: 56 זיטר ;ו .זנרו

 נדמס וק כו' )וסס ס6מו )!ל),ד ס0'ס. nhr סגסס: היז הס ומלב סמ' )ון 61נלוטליפס
nlp1DIרים ונם"ס . וסר4ס u"h ח6כ5. 6ל מיס ס6יגס 6כ1 מיס ח6כלו 6סר סמיס 6ר;"ל 
 כו': ש S'h סנס)וס ;6ח ח"5 נסחס בכ% סמיס ו)זמין מיס 3כלל סנסמס )ולתד . ס3סמס)זכל
 ~SD .ph 6סר נסווס: וכל סמיס D(h' ומיס נסמס )וין eb' סכל6י' 6ח לרנוח סנסמס.)זכל
 מק5חו יג6 6סי' יכע וכו' סםל,6 6ח לרניח ננס)ןס. כל 6ל1: סיתמ' 5ריך ס6ין סניס 6ח5סומ'

 ר6סו סומ6 6פ1 יכול . מל ת"ל ידו 6ח סומ6 6פי 1)ומין . נבס)וס בסגוס כ6מר עסלן6ך
 כ5 ח"ל )וגיין וב)ומסר ונ)זוקזסין במעין מי 16 מח מ' בן )!ח. ט' בן מי ט' בן 6S~hך.
 סנמל ח6נלו 65 ;ס 6ח 6ך חע )עיינ. נל"ח : ט)ו6ס נס)וס 651 ח6כלו. 6חס ט':מפרסח

 טמ6 ו6ינו 6וכל 6חס ס6ין גרס תטלס לך ים . סגרס ת)ועלי : )ןק"1 טמ6ס נס)זס ס6רכו'
 נסיייוסו טת6 סו6 סו6. טח6 סנמל ח"ל )וטסור סנולד ט)וqb 6 יכי . )וט)ו6 סגולו טסורחסו
 טמ6 סגררי )זתטלי ח"ל )וחיח מט6וח לס' )מתן 1'( יף )בכורוח טח6 )וטסור סע5י גמ5ע"ן

 ס' 5מ5ב )ןגיין . ט)ז6 ססרסס ות)זסרסי ח"ל ס)זוקדסין פ410 לח)וורמ ),גיין h"D) ט";)בכורוח
 ספרסס ו)!)זפריסי %'ל ס)ווקדסין פ610 למלנ )ולין . טמ6'ס סגרס )ץ)זעלי לס* ר1ע ממוחסט6ח
 לבסרס טנין 6עו 06 סט)וש נ' Sna גמל %'ל ט)ו6ס נס)!ס למלנ )ןמין . ט)ז6יססססועס
 גני5ס ח"5 סרךוסגין 6כלס 6פעו יכ. . ססרסס ו)ו)ופריסי ח"ל לטריפוח )ןגיין למלנס. טגיןחגסו

 נמ איגס מייס כמוס ס6ין טריפס 6ף O"D נח 61עס מיס כ)!וס ס6ין גנעס תס כו'ווצריפס
 3ל"ח מייב ס6ין סחיס )ןסלכי לנסר סרט . ;ס 6ח כו': מיס סנתוס ;1 יאסמ"ס

 ו5ס*
 . ג6מר

 hS 1DSn : כו' גמל ג6)ור 6לו כו' סמ;יר 61ח כו' סגמל 6מ :' סח'ס )וסלכי 5מלנ סרט יס6ת
 גנט 06 יכ. 6ותריס 6מריס 3רגל. ע))זו לטסר 6דס מתב S"nha ווס נרגל חנטו ל6 ח"למס
 סחיר 65 3)זסורם כססהיל ווס בסחוס וסחיר בווסורם סהיר סיכע ח"ל חס ע"3[ ס"ו03.ין בי)זיס עד ])זכ6ן נמיס 6סר תכל : כו' חטת6ו י6לס ח"ל ס6רבטיס 6ח עקס נגבעס6דס
 ס8 ח6כלו bS 5" דליח 6כע 5" ד6יח סו6 כו' 3חיס יב)מ*ס 3חיס בימיס )דכחינ נכ)יס6ל6
 מכ5 ח6כ* ח"ל )זסן וסוחס ססומס ו)זטרוח סימין בירוח לרביח ו)!)יין לי'( דליח Dh~1נכליס
 6ין המ*0 )ויס סנסרט )ןס 6)6 נכ% 6ין סלט. וננמליס נימיס כ%. נמיס hnth נתיס6סר
 ספרט )!ס ספרט כטין 6ל6 דן, 6חס 6י וכלל וסלט כ% . וכ% מיר נוזיס . ל6 תטימןמרימן
 1)וטרוח סימץ נורו)( ותיעט ל6'סור6 גטימן 0רי*ן ורינס גונעין מיס כל qh גונטין וזיסמפירם
 סנ6)זל גסרה( 6לי . וננמליס . י)!יס קר6 סמיס ע)וקוס ס)6תר כגדע יס ;ס . נימיס :5סיח'ר6
 לר13ח )וגתן . סגם)זיס וני)ווח סממס בי)ווום סמוסכיס המליס ימיס hSh 6 6ין כו' י651וגסר
  סניגרין 6ת תרנס ס6חס ער סגסתיס כיתוח  תוסכין  ו6ין סמ)וכ כי)זוח סמיסכין מיס 'ס6לי
 אין עשוונז 3ט6 לר3וח )ומין ורנס וסרס עגחוח נט6 6)6 לי 6ין . לג"ס ינגמליס ביתיסח"ל
 3)דס סגז*ס וסגסלדעיס סגליס מרנס ס6חס טך מ5)זה( 3טלי 61ין ינס פרס . ורנססרס

וניבסס
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כטאליה1הקראאררה
 וקסרהם: סגמר Swn 6מח וקסקסח סשי 656 15 6ץ 1SW~D ממץ . וחנ5 מ% % מעונעסס
 כעהס גסם : 6וותס ח"5 סמ)יק qh יכ% סטת6 מס סגככם טסול 5רבוח . ח6כ6 . 6יחסח"5 ס0י סנמעי ט)ו6 6ף 'כ1ל טמ6 ס3)וטי טסור 5רנוום ח6כ5ו . ח6כ5ו 6חס ונכמליסני)מס
 וריה עמ נ5סע סטרוך )יסף )פי ססרני 6ח 5סני6 סמיס גפס . סיס מיח זו מיס . 3)דס6סר
 ונססל נ6ריכומ סס טיץ D("S יג יתטס ותממס . 6סס תין .תט5ס )זממס סיס מעםמץ

 ס5סס. וקק0 ו4ק ליטנן 5לנות סקן לכס. יסיו וסקן עלונ(: )וכח %6 3 שוב יףסקל
 ננרב כר ניסיס ,ח טסר )וסקל 6סור ויס" כו יסיס כמס טירונן 65סיר יסי.וסקן

 בו: טסר נססס 6' 6ו)זר יוסי ר' . נס6חיס רביטיח רי"6 6סור. גירו טת6 דנ ס6חיסס)ומ;יק
 תלס טומ6ס סי)ומ ד' 15 ים נסר תס סנסר. 6ח מוחר. טעס נגוחן נסס 6ין 06 סס.סקן
 ל 5נהע. ט)ז6: נו כיו65 כgb 5 גקלף קורקנן ו6ין . ;פק 15 ו6ין יחירס 56נט ל1 "ין61וכ5.
 נ6מר 6עור יס)וט56 ר' ט' סי6ס 51עם כרן 6ח סג6וזר מגסר מלמן נסס כיע6 לרביחפט)ו4
 נק סד6ס 6ח טסס כ6ן 6ף 6יס )ין סר6ס 6ח עסס לס4 )זס כו' 5ס4 ונ6)ור 6יסכ6ן
 טרנ כ5 סמור. טורנ ;ס מרנ ל)זיכו. סרכ גל 6ח דיס: 16 6יס מימ 5רנעם לתיגס.6י0:
 wnS טץ. סעמוקס ס))ס כמר6ס " פי' ]ע)וקי  עגס 3רהם סנ6  ועירכ . ע)וקי גערנ5סט6
 lhw1 סשגס. 3ח ו6ח ס5611נ(: )נ64 כסטגי' ו6ח קטן[ טרנ )ןין סטרוך ]ס" ;רהר5סני6
 ]סטרע" מרי6 נר 5סני6 ל)דגסו. סת. ;ס ק נילחס: ;ס blb 6טגס 05 ים נח וני ט"נ[ס'י
 )ו6כ15 טסס hnte נל סדץ )יח 6מרי ס' רנס ובהקר6 מירי6 נר נורס וסניסיף סד6 ברגורס
 בחרגו' ~hls סלעוג6 ]טד . סעסוף 61ח סכוס ו6ח . וזי*ן[ניט

.ytbl כ"נ נניס [YD 1; קממ 
 געפוח ס6ר ם5 6נolb 5 כס5 ופכיסס ס6יגיס' ופי' נד6"ח וקפופh'1p 6 מרס מסטרוךוקסק6
 ו6ח . סר6ס נ3יייטעיסס

 ססי
 נ%~ם ;1 סחשנוח. 61ח סיס: מן דגיס סס%ס סלינוג6 ;ו .

 טיגיס 05 ס6ץ נדי ר"S'~D 5 סבסרמ' בו6ח סהה סנסר4ס וחגסמח נוח6 ונחרגו'סנטהוח
 סיהמב טוף ]נוץ קוק ;b"D 1) ס"ג )מ%ין סק6ח ו6ח בו6ס. 6רמי נ5סע כ5"ל ססיכוחוטימס
 ס6נסס 5נגס. ייס ;1 נרס"י( )עק סמסידס ו6ח סרקרק: ;1 סס( )ס%ין סרמס 61חני)זיס.
 qhDO 61מ סס( )סו*ן כסוח ססיו סנר StD~n ;ו סדוכיסח. 61ח רמגי' דיס זו סס()ם%ין

 66 מ"5 ככ% סכל 6ף יכ% סטיף סון כh~D 5) ;' )בילס נרס"י וטיץ : טיגיס ל0 ס6ין נרי';1
 כרכמף 65 6סר ורוטבן: מרן 65סור סקן כו': 6רבר4 ול'ל )זוחר יס6 סכ5 יכ% כו' ח6כ6;ס

 קרס%ץ: ;1 כו' 5גחר לרנליו )זמעל ;)זן: 6מר לגדלן וטחיד טכסיו 15 ס6ין 6טס"י 16'ר36"י
 וס מרנ% חסץ זס סלט' נונ6י ;1 6רבס וט"נ( ט"6 ס"ס נמו*ן סכל מגכ סמו סיס6)טך
 וסעל4נ6 ילוס*ד' 1'ומג6 כרוו" מפורח 5סנ'o~nDe 6 ד' 5)ז')סו 1ynS המן. ;1 סננ)יפ%

 מדץ גנמח ל1 הם סב6 . ננמח לו ו6ין 630 6ל6 לי 6ין כו' ;1 6רנס hDnc' '16' ר'וסר;נגי'
 סנ6 הו' סנ6 לי 6ין מרגי ח"ל )ןגיין ;גנ לו ויס סנ6 ;גנ 4 61ין סנ6 לי 6ין ס5טסתע
 4 6ין סכן 65רנס )זס ומר%3 ח6רנס חיחי h)nm 54 דכחב סלטס ט' . מגץ 6רוךור6סו
 06 5"5 ס5עס ;גב 15 ד6ין 6רבס סרי ;גנ ל1 דיס למרנ% מס גכמח ל1 דיס מרג51 סר'נכמח
 מ)זם 15 ים 06 ס6 6רנע: לו 6סר מגב: ס)זו סיס6 מנב 6רוך. לר6סו ח"ע 1nlbS טגין6יגו
 3כ5ס כחינ כ6סר סס כהיכ וזדל6 )ר"ל ל3ירן וסרט עירוכן 5ר13ח סו6 סקן . טסור ;ססרי
 ממט סמי מן 6נר סיס6 ססלע 6ח 5רבוח סכס)זס. לכ5 סיג"נ 6ח 5סומ6 נסמס ח"5כו, נטמן ס6מור לכל יכי חט)ו16. 05651 גירן: ול6 עירובן 5רניח* דיק6 נטג)זו )ןסתט 610וכחינ
 5טכץ רק מדנר 6עו סטמן )כל hnD טוף פרסס..5סומ6 סמנניס. 6ח לסומ6 )זסרסח.'טוו6.
 טמ6ס מיס . מפרסח ח"ל )אץ טסורס מיס . סנס)וס לכל ק"ל )וגין ט)ו6ס טסורס נס),ס 6לyh6 6 טסי טוף 5סומ6 וססט. h~D) ק"נ דף במיין ועיין נטוף כוס3 6יסורו 536 סמי מן 6נרטומ6ח
 נעס נר. סנגע כ5 )וט5ס. ח"5 נוניין נרס תטלס ססט. ח"ל תגיין ססיע סרסס. חעממץ
 סף סתח )ץ 7363 16 ב)ויוםחן 06 )ודכרסכחוב

 בפר qh יכ% ססי נון נ6נר 656 6)וי
ססהט
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אליהוךקרההדרה.)
 פטתיס ו' 1ט1 כו' סמי )ןן 6נר 6ף וטל)ווח גוץ גמ5ס תס נגנ5חס חע ט)ו6 סמי )עספיש
 ס6ין בעור 6% בגבלחס ויו( ס' יו"ד ס' סיר6 נכך לק)ון וק כ6ן נח"כ 6יגו פשק')קוץ
 1tSD סים עור 6ף )ז1לי6 ס6גי יכ. כו' קיפס 16 רוטנ 16 5מיח ווס*ס וסטור 3סר שיוהט4ו
 ומדץ נעל)ווח 6% . נננלחס . 'טמ6 ח"ל טמ6 יס6 65 מ6מוריו סעור כער סגוגם בסרשהח
 גקונס 6פ" יכ% סחותס נק%יhS, 6 בגנ5חס. יטת6: ח"5 נסינורן 6סי יכ% וט5סיס.וקרגיס

 651 נגנלחס. 'ט)ו6. )זע )וכונם ססו6 6גמפ יכ% סמקחר; נ%6 651 נגנ5חס.לי5'יטמ6:

 6% בגבלחס. bnut. ח"ל )וכסיעו' פמוח )דמ6 ס6גי יכ% 6מקס. כדי נסטים סמפסיט3טי
 כו': 6ומר יס)וע6ל ר' דר"ע נ)וסhS1' 6 בתגע hna) 65 ס6יגס עור סמ"ג וחיס ס65ינכממ
~hw* wth1 6ינול סליפ6 6ח לס51י6 ננד נגדיס. מט)ז6 ססגום' )%)וד וסגס'. נמיס: מטמ 
 תגיין . רינס ננדיו ח"ל כו' )היין קטן 5נן %וט גך. . ונוכ נננעיס hnunD 5ק נד3%גד
'WDS6דס )וט)ז6 61'ן )וט)ו6 סו6 3גד נגר. ג6)ור ל%ס %'כ יכנס ח"5 כנגף' כ4ס ס6ר 
 וס ס)ולטרסיס ח5)וך . טלז6יס . o7hS] פרט ננךיו חרם לכ6 פרט יכנס דכח" %% . מלםש4
 חס6 סל6 ט)ו6ס נס)וס לסני6 כו'. נסס סשט כ5 סס. ח58 )וח טס גני5ס יכי וס.טס

 ומ%דח סקוסן 6ח ללנוח ס,ך. כ5 . סקוף ,ס 'ס%ך. ג%3ס( hnlun' )ר"5 )וטסרחססמהצחס
 סכוגחו )ר6ס כו' נ3יח כיח כמו נר"ל ספיו 6ח 5ר13ח נכ5 . סיס 1כ35 סםדס ו6דמססנ6ש

 ספ% מ5 3כ5 50 3יח ולן סהזסס ניחט5
 יו סמיס . 1hb] 3ט13ר ירוט וס61 ס3מיוח סגדי

 'כוhntu 5' לטגין ;r"D ס)ונטרפין כד5גמothnu '. 5, . ט)ו6ס מיס זו 6רבע פ5 ס%0כח . טסולס)יס
 כל ח"ל נ)נילס( סנגן'ס גגעו 06 )ר"ל נ)וגט עימס תמ)וח 1hnut 65 יכי . סס מ"5 וסרן מחעס
 סגבי5ס( 6ח גם16 סנגויס su~) 06 נלום6 ט5מן תמתח 1bnDt יכ% כ4ס. 3ין 6דס נין ט'סעע
 חס. סגיסhS, :6 וסגום6 נמם6. כליס 6% מסקין ול6 6ה5ץ phnun 65 "ין 5כס ס)וס ט)ו6יסמא5
 סמט)ו6 ד)וו לסני6 . 011 ט"6(: כ"ט )מגמוח כו' 4 ססל6ס טד מסס סמהקסס דבריס מנ'וס

 קל'נ )מ.ין ורוטבן 5ירן ל6סור סטת6יס. . לכס ח"ל ס,רט'ס 6ח )וכסיר ססו6 יכיכ3סרו.
 נסרן.טשנ(.

 "ח לסומ6 ס6רן. ט5 ס)וט)ו6. %)זס ומגיו נסר סמליו סעכנר 6ח 5סנ"
 ססו6 כיכסס טו)ו6ס ספק לסבי6 ססורן 6מר דכל hnDne. 5יס ילד 5רני6 ססורן.טניס.
 b"D) ס"ך דף נג,יר רק כח"כ )6עי טסור ססהה ניס טו)ו6ס ספק לס%י6 ס6רן. SDטמ6.
 )וס 16)ור סי' ,ס לפסיק )וגיט ר"ע וכססי 501)ושרי6. וגפליס מנרבר 5סני6 . 4יגסווס%
 ב16ח סערוך )גי' 6ווח 11 חגמ)וח כמרנומו. י6% 11 ס6גקס. כו': נמיוח ים ס'. מטם?רט
 156 רק ססרליס נכל ט)ו6יס לכס 6ין ססרן. נכ5 !כס סטמ6יס .56ס סנסרמס: 3"ח(4
 ללטח סטמ*ס כו' סעלמוח נע5י hSh 4 6ין יט5 סטיס 5טימ6ח נסס thnDn 651 סכח63א
 חינוח דג' הר"ל סעגין סססיק 5)ויגסו. כו' ס6גקס 056. לוע כ5ן םל יכ% כנסרן טורוחיסן6ח
 רק נסרן לססח)זם ד6ין טורוחיסן ע5 5כס 6'. כ5 עס סטת6יס דרם ססרן נכ5. 5כס.%.
 סמלטלפ'ס ט)ו6יס ני5ס( 5ר13ח ססרן. ט' סתגטרסיס נכל כו'. סרמס ס)ווגס כמסח%ננער

 ססרן. כייח לרנוח ט)ו6 )ויגיס. נ' 3ין 6' מין נין בסר עס דס יס טס דס נסל טס נסלוע"
 סחו)זס 6סי' 'כול . )זסרק)זס ט5ס qb )וסרקחס סרן )וס ססרן ח"5 רק)וס ס65 6ס"הה5
 בסס ס)גט כ5 כסשרס. 5יגט ס6ססר כסטורס חיגקנ וכ)זס 4נט ס6פסר 6ח סטגעעע

 ח"5 ב)וק5חן יכ% )זסס ח"ל נכ%ן יכ% נסס סמשין. 6פי' נסס נמ"סס* 5סומ6נמחס*
 בח"כ )6ינו ווסס בסס ד"6 כעדסס כחמלחו מו)וט סכן בכמדסס ככ4 6100 נמקלחו כי%נסס.
 1כ5 כלו: 5סיוח 5ריך גסרפו 16 ישיס 6בל מקאס Vbnun נלסין. וטהם( b"D ל'1 נכדסיק
 656 6)זור סרי ס)וח )ון נ6נר 16 נ)ויחחן 06 )ודנר סכחונ נמס מסס. ט16 ש65סר
 מטמ6 סמי  )ון בסר יכול כסיסול.  יפול 6סר ולע כסטררי ט מ%ה eb' יכ% סמי מן63נר
 תיוןס ב)יחס נסס סנשט )זכqtSt 5 ונם"ס כו' 6נר qb וענתוח גוץ מיחס מר4 נמההסמ%
 Db" הצכ5 מפ%.טופס

ט"6 כנ'י ןמיץ שסין pbnwn ו6ע לסין ס)וטמ6ין )ויחר4 כטץ נמווהס ט'
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יאליהההמיאאדרת
h"D6נל ס"י לפי סייגו 5סיסך מס)ומ דנס"ס ו6טפ"י נחיסס'[ 1"ס tes 6ק( 8יט ס)וסקג 
 ס6ס 6רנסיס סתמ[קח כ5י 5ס%י6 )וכל. סתלכיס. וקיסטח סטנלס דרור 5רנווץ כ5 כ4.נל
 סיס 5סו4' טן: כ4 )וכ5 . י%נקי 1טנ1OSID 65 5סמtTD 6 כ6 כ5 טנס. כוושס סססנ4
 6ף ס6ןס )זס)וסי 61ת ס6רס 6ח סנזסתם )ו'ומד סק )וס סק 16 ח"5 ר6י' 1)וס ומטרסק%נ
 ט"6( ום"י ע"6 כ"ו נסנח רק נח"כ 6יגו טור 16 עד סיסק6 )סך ט' ו)זו64 כו' מרבס6מ
 המע פור 16 בנר. 16 ח"ל )זמין ססו6 כ5 6רינ נגד. 16 ח"ל מגין ג' ג% ג' נגדס5ס. נני 656 4 6'ן נגד. 16 ח"ל )ומן בגדיס 60ר שסחיס. שמר 856 5י 6ין ננד בגד.16
qhנ6רן סגדל מין ננד )וס נגי ח"5 ס3י' סורוח qh סגי5 תן 15 כסמיבר וווגיין כו' טורוח 

 ותסימוח מנ*ס לסו64 61רינ טהי סק )וס סק. 16 טור. 16 ח"5 טו)ו6ס )וק53 6100בינסס
 656 5י 6ין ומנק קלקלי לסבי6 נהיס מטסס וכ5 נ)וח חע ומנק קלק5י 6ף )ן64 ס6מש%

 נגד חע מס וס 50 6ח 4חן 1)ומץ סק. 16 %ע ספרס ומוע ססוס שגב ממץ טויסמטסס
 יגנסס. 6סר וסגרלין. טירוח 5לגוטוח פרט כ6 6ס4ס. נןלוח ללנווץ ג5 5ם"ס. טור16

 וטמ6. כ6מח. סכ5יס בי6ח 6ף כ6מח ססחם ני6ח מס וטסר סס)ו0 631 16מרelo יס* כר. נ)!יס ועטח. ע. לס641 נ6מריס )י6כס סטוסס 1ל6 בסס. )ו65כסכ*ס. 5מפהי סרט נסס. ומשהו. )וגס לעור סרט ת65כרי. וסחפ%ס. וסקמיע סק5ט5רנוח
 )זסחמסך: %חרומס )זבט"י 5מ%ין טסור כי5ר 60 וט)ז6 ח"ל לכל נ% וטסר ח"5 5כ5יכ%
 ט': כ6 ה5 ח"5 גחר כ6 לרבוח )זג"ן כ4 כ5 ח"5 0רם כ6 5סבף תמין מרם.כ6
 טסור: ססהמ סחגור 65הר וגסל ססרן 6ח סנלט Sta)~n 5ס51י6 ט'. מסס יפ65סר
Sh.יכ% 6מוריו. 6% מטמ6 חוכו חוכו qb 56 מרס כ6 רדע ב16ירו )וט)ו6 סטף כלי 
 מ8הרו סגטמ6 )וגיין נ16ירr)DnD 1' תכ6ן hnw. נחוכו 6סר כ5 סטף: כלי 6%חיכו
 )קנס 6פל יטל כו' 0ביוח 6)ורו )זכ6ן חעו חעי hS1 . מיכו : לגן"0 חוכו חהוחע
 ססשס סמ ע5 לי)וד 'htD 6ל6 ג6מר hS טוו6 6ותר ר"ט יט)ו8. כו'. 6סר כלח"5
 ו6ץ סונר 6חס 6וחו ך"6 סנירס 6ל6 טסרס ל1 ס6ין תל)וד חסנרו. 61חו : נמ51ץס*סי
 נכ4 סח% ג)וי מוקת לסבק, ' ס6כל. כ5 טסרחן: על )וסקין bS1 6וכ5ץ hS סונר6חס
 סל ב6הרו )וט)ו6 6ונל . ס6כל סמגור. לחוך תחון בכ"מ 5)זי לתוקף פרט ס6כל. מכ5סטף.
 ס%6. כ5 נסחס. 6ה6 651 6דס 6(כל ס6כל. כ*ס. 1ל6 סרסכ6

 SthnS טליסן ממיסנ לסנ"
 י8כ5 6סר ח"ל בכ"ם ל6מריס hnD'a יכ% נכ"ס ס)ויט)ז6 )%)וך יטמ6. כו' 6וכלס6דס.
 ט5התיס. ינ61 6סל סרומ. ל)זסקס פרט 6סריסחס. סרומ. 65ה5 פרט י6כל. 6סרבכנעס.

ph4 656 4ה סס 4 ס6ין מיס מס מיס תע מס כו' מסק' וכ5 ח"5 )ומן )!0קין ס6רי )ויס 
 650 6פ%ו יכ. ט5יו ינו6 6סל ח"5 )ז46סן ירדו 6פי )עיין סתע6ן 656 לי 6ין . ט' ד1סן
 סכ4' 6ח נסן %סדימ סטיט 6ח נסן 5ננל פ4סן מיסנ 6ס" )זמין ,0מס 6סר ח"5 מ*סןמי0ב
 )וס גלי. נכ5 : יסחס 6סר 0"5 ו)וערו' סימין לנורר סירדו סמקנ 6פי' יכ1tSD 51 ינו6 6סרח"5
 )ססמיס 6וכ5 נוט)!' 1h(S ס6ין 'ט)ו'. מקגחי. ט1tSD 5. סקרקט. תן חלום 6100 )ויומדכ4
 6ף שלס כיר" )וס וכיריס. חנור סלסס. וסער ו5פרגיס וסנייס ט5)זהם 6% )וגנ5חס. ט"6(:י"ד
 סרמנ"ס כפירוס )טיין סלס[ כססו6 דוק6 חסו קדרוח נ' ססיחח ט"ס כיריס דגקר6 ]ור"לכו'
 וסן כו' לסגיס מלקו כו' 6וחו )וטסרין כיגו סגט)ו6 חגור 6תרו תכ6ן ו'( תסגס רכל"פ"ס
 )וסחנמול כ"מ )ןס מרס כ5י ח"5 מדס 6פל יכ% מטר, כו'. ממוותך סנ6 מטל כו'מהיס

 כו'. 6תרו )זכ6ן )זחכו' וסל 6כן םל וכירס חגור כנון ג)(י5ס 15 לס6ין פרט יחן* כו'.נ6%כחו
 6153ל Dh" ט)ו6יס . ליגס 06 נטו)ו6חן מקייס %ס יסיו וטמ6יס מע יה6י החן יכ%יחן.
 סיו65 6נן 6)ורו תכ6ן סכ*ס יוח לרטח ל%מכס 6100 גל . לכס . h"D) קכ"ס )סבחנמ5
 . מעין ח"5 נכחפו Dh hh" יכ% )וקוס כו' )וטין : סס ח"5 מכסקצור ית(ר מרנרי ס8מ יכ%כו'
 חע מש תח)6%ו ל)ננס סגג נר6ם ק)קגש סממם עolb 6 הי חפשמ נו ס6ין pDn מס5א

ונור
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אליהוהיאשררת
 131ל )משט מקוס מטץ ט' בקלקע סעקרו חקוס )וס )וקוס מ"5 סנססיל 13י 6ף יט5שי
 יטסלם טמ6 06 ומגיץ 6ך. ח"5 ונוומ5ין נכ"ם מקוס 6ף ומום5ין נכ"ס pDn מס ש% .חנס
 טווע6ס )וקנ5 4ין ותג"ן טסור. יסי' מיס ווץקוסמ"5

 מ"~

 סמקוס ו)ציץ טסול. 'ס" ונור
 . כו' טסור יסי מטין ח% סטר 6ח ווקוס ס)וקוס 6ח ני סנור 6ח טר סתטס עמטסל
 . כרב( כעס נ,נמיס רק נח"כ )6ינו . 3טסלס סווקהו טריור ש" ח"5 נטסררי ססוהחותזנהן
 ה% ומ נמם6: 6% מטת6יס סס נתגט הנע. . סמיס 3ח7 טגט 6פי יטת6. 3ננ5חסונגע

 ג"ו )יס )זטמ6 ס6ץ 5ינם סלט דננ5חס דומי6מננ5חס.
~b"D 

 כו' מנ)זונל 5יבם qtSt )ונס"ס
 נט ר"י . טגס כ4 5רנומ מננ5חס וט5מוח( גיין נסל SD'1 סיס6 סמי מן 65נר רינס)1מנ53חס

 וט4תוח וט5פי' סקלמיס )ק 6פף סעויס )ון סטסה כ5 5רנוח טויס )זטסס וכ5 16' ריב"503
 מס ט"6( קכ"6 נמשין רק בק"כ )6יגו כו' ורט כ5 ט5 ממייס( )וטמ6 ס6ין qtSt"ץכנ5מס
 ממורס טות6ס 5טת6 ססוסו טסור 5טוף פרט כו' 6ף מוירס טיוץ6ס 5ט)ו6 סשן ס6יןולפיס
 סירפן ט)ו6יס 4רשס P'e "ריטס: h~lnc כדרך ורוע ע"נ( קיט )מיין סכסר. יריךס6ץ

 5ש 63 וס סרי כו' עזן %י 610: ח"5 ססריסו ס65 6עפ"י ש% טסור חרע 6סר ח"5סטסלו
 4' דמם6 יוהן מס דיחן דותי6 יוחן . ההן וכי . סכסר 65מר 656 ס,רעיס )וטת6 ססרןס6ץ
 ה6מר מיס כ6ן ג6תר כמץיגס תומסנס כ)ויס נו0קין ס6ל 5טשה מנקן )ויס 4'* זמם6 עמן6ף
 ח"5 )זמין גחגגנ ורע ט"ג סוויס סמן 656 יי 6ין . ורע ע5 )יס כו'. 5ס5ן )וס )דס מלסנס4
 %רכשט ססו4 כל לכס.  לססרוחי יכ%ס l'he *נשס פרפ מגנ5חס. bnD Sb)1. כרהפ5
nu~Sכמחס . ימווה וס סו6: ח"5 כגורן  סנססן 4טפ"י יכר  כו' ספרכול י 4חדו  תשן סימח 
 סמט)ו6ס ט)ו6ס בסתס 5סני6 5כס. סי6 6סר ססמטס. 5טרשס סרט סנסמס. נקפ6י.

 65כ5ס.3מ60:
 )צב5חס וס6כ5 כו': נגנ5חרי סגנט מטסרחו. סמיטחו חס6 650 סתגס נן 5סנ"

 ססרן 5כ5 5ךו)וס. סדו)וס 5סנל כו'. טי ו"5: רם"י ט"ן '6כ5. 65 ס61 סקן s~r: רס"י twuט'

 דף )מגס טימס נסחמו ס65 6פרומ 5רבוח ז"6 וס%6גווץ. סויויס ס3עיקרי סח%ט.' 5סני6כי
 ס6סורין: ומורו ל6רן סירסו 06 סנפירוח 6ח 5רנוח ט'. ססרן נכ5 ט' חסק15 56 טשנ(.ה18
 טומ6ס ממורס. טו)ו6ס 656 4 6ין סטיס. 5ט1)!6ח rm מכ6ן נס. הט)וחס נסס חטמ%16
 חט)ו16 6% 16% %% נח"כ כג"5 נמ5נן י6 נסס נס. וגטתחס ח% סטיס ססוס5ח מגץק5ס

 יגטמחס וק6מל נ6כ%חן סגטח6 ול)" רס"י כת"ם סנכ%ו' 165 דסו6 טסיס נס)זס 6ש5חק6י
 בגב%ס סגונע דכר נס ח"ם ור"5 ס6רס 6ח ס)וטת6ין נגנ%ס סגטמ6ו ו)וסקין 6וכ5ין ע45מד
 ט5 דקר6 וססט6 סטיס 5טומ6ח רלה מכ6ן נס ונטמחס ט"נ( ס' דף (hw נגתל6.ח"ם

 נסן סטגטין th1(l'S גב%ס מטו)ו6ח דטסורין ומ5בן 5ר)ון פלט נסס 61)ור סנפםטומ6מ
 ט"6( 4ט דף )יו)ו6 טו)ו6וח. ג' . כו' 6ח חט)ו6ו 6% נס ונטמחס נסס חטת6ו 651טסורין[.
ovh6וט)ו6ין נטוס"ו )%וזע5ס. 6וחו מטת6ין מ5תט' סרבס. 16חו מטת6ין מטט ענתו מטת( 
1ah.וקךס 6דס 6גי. קדום כי . קדוסיס וסייחס וסחקךסחס. כ6ן קמסוח נ' וכן נטס"נ( 
 6וומו )זקדסין נעס". )%תע5ס. 6וחו תקדסין מ5)זטס, סרנס. 6יחו מקדסין תעט.ע5)וו
 . מ5)וטס ע5)ויכס קדסו וסחקדסחס כך . 56סיכס ס' ס6מ קדוס ס6גי כסס . ס' 6מ כי :5כמס"נ
 מיס 11 קתסיס וס"חס . ר6סוני וויס וי וסחקדסחס טינ( ל'נ )נרכעז כו'. פרום ס6מכסס

 ע5 סרלום ססרן בכ5 כו' חטמ6ו .6 נרכס. 11 6גי ס)זן. 11 קךוס גי6פרוגיס.
ipbkn '"DDb 

Dtbeס' 6גי כי ורבס: פרס oSDn~ .'סמיס סכ5 )%ריס. )ו6רן 6חכס סול6ת' כן )וגח ע5 כו 
 ש' נעסס 6' )וגוח 3ך' תגריס: ביגי6ח כקר מטחי נט% סכקר וכ5 ני"נו מיס )וטמי3ט%

 בטפס ססבמגחי סו6 6מ ר"5 מגרש ,nhtS נ6נזר ונסרמס. שריניח. ע)וסק%ח. כממח.ניח*
 )ושוה ונח%ס . ב)%ם נוסק51ח ונטומן כבנדו %6ן ק65 נח51ס סנוכמין ס41 6מ . ט' בכורס5

 565סיס. 5כס 5סיוות 5יסר56: ו)ווכרן טסורץ דניס קרני סס טמ6יס דניס קרמ ונמטרננגכף.

 חורמ ו6ח ט"נ(: כ"pSID3 1 טיין 6מך בסל סכסירו מד ))וכ6ן כרע: קדסיס וסתמסנט"כ.
סנסכמ
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4שליהוהראשדרת
 qb נ0סיפס 3סמס מס 5כסמס ועוף q~s 3סמס םוומס מירס 63מס כר. וססוףסנס)ר
 50 ר6סו רי4ו. ח"5 כף4 3סתס 6ף כו'. מרפו ממ% מוף מס 6יכר

~q1D 

 ו6ףן טרפו ממו5
 נסנוס 50ר%ס

 )ומי
 qb עף5 ו% ו)%ק נמט6ח דכחש 6מד נסעון q1D מס 6י טרסס.

 פץ( סכחונ סנה5 ט'. וסטוף סנסמס חילח nbr חף קסר6 נר ו6חי חע 6מו נסימןנסמס
 סכנל 6"6 כ015 653 %טמ 5רניס סוקם סכ3ר 6ססל 6י סיממס כנן 4"בו %ניס נסמרינץ

 % כר. גסס S1(S סדגיס. 46 סמיס. גפס 1כ5 6מך: נסי)ון סכ0ירו כי% ס6 5נסמססוקם
 וא5: רסאי מץ ססטוק כל ט'. סטסר ונץ סטנו6 נץ 5סנן%סמגנים:

י,
 ס)"רטמ ממקו' חוהט. מ וס"מאעסמסומררת. גיורח 5רנווה 6סס. גכליס. 651 יסר56.בני

 סהטר* 5פמ סטי3לס 6מ 5סו64 יכי סדשור 4ממ 5סי4ס סרט הלוס. דתן. 6514סרט
 מלוקס המפיר סש5 : מיסיו 15 כ5ו 65 6ס" 5רנו)ז וי5ךס. . נ5יס 656 ח5ף סדנל 6ין ח5רחא5
 6ף יכי סמח. 6ח לרבו)ז יכר. סח4. ,רט כ5 ויליס ח,ריט ח"5 ממן תמוחך ויונ615016
 כף. ovb מטרת בו סים כויומן ,ס )וס וכר כף5 ורמסיס סק4ס מנביס דניס כ)ויןסמפ5ח
 6)ד יס6 סךר6וום ונ' גנין 3' 15 וסק מחוך ס6יט גוף ס)זס5ח יכ% טמ6 ס%ך 6%וטמ6ס.
 גר. י65 ס)עש 5נחח סר6ף )דומך ש מס סם)זיגי. וניוס ט'. וטמ6ס ח"5 ליסט)ו6ס
 וסףץ כ6ן כש סנירס6 טשנ כ'י דף כר% נג)ורo51h 6 גסמס 5נרייח bnth]טז"כ
 מע מפחכץ. יכ% עויס ס3סח 6מרון. 154 סנטס סחספור כו'. ווצמ6ס כו'. ו%וסבק"6[
 ו' ספיר' 6ין 6עס ר6הין ס6ין תמס יוץי ווץס ס)דכיס כ6ן qh ס)ווכץ סס )וס ימסכי)וי
 סי4ח 6מ %רטח h~stsa 6ח 51רנוח מט5ס 6ח 5רמח חט)ו6. ט'. 5ייח' ימי qb לסנמ5ץ
 כסר סיוס כ5 וטוס. . נ5עס 651 וניוס . טר5חו נסר ימ% ססמיט וניוס גק"ס: ו' סשיכסטונ
 hSh 5י 6ין כו'. ס,רהין 5656)וי5ס

 סגעוי
 סיס6 מגיץ סגעוו5ץ כ5 ם6ל כו' 5חסיטי 5ס)וימ.

 סנח דומ' ת6י טרלחו, י יקץ בסרח םס ים 6פעו בסר. יוץול נסגח. 6סי' ונעס ח"5וניוםניוס
 מפחרץ ע% ם5סיס. כו': %טיף שכעי סנס"6 מס%. וט5ו 3ס"0. עו5ו ו6גןרוגיט' ספק6%
 qb ס)וומס ס5מש מס וס5סיס ח"5 )ופחחן twh ש% DSD1' כו'. כ6' כ4 יוס מס יוסחע
 חטמ6. 17חרי ח"5 יס בי)וי 6ף יכ% טסורס ססי6 יוס י"6 נחוך סמקסס 5סמ6 ח0נ.כף.
 מקים )וס יט5 ט' נסמ' גנף4 13 סיס מקד' מס סמקד' Sh1 ח"5 )וטסר qh יכ% קיס.נכל
 חע נכניעס חק6 מקיס 6ף נגגיטס קיס מס יכ% קדם. נפ5 חע חרווץ' י65 כרחסממנ
 OtD3r י6 צש 7ף נינ)וומ 6101 סעיעס ט5 ד15קס רע זטמ סו6 רק נמ"כ )6יט מנ6.%
 qh_ גסמס גטי5ח 13 סים מקדס )וס סמק7ם. 561 כו' קדס נכ5 ט"נ( 4ר מכע( ט"4.3ג
 סג6מר 5סי סמלףס ו56 . גגיטס ט5 4'מ 5סייב )גיננס 53מון b)nm 61פקיס 6כי5ס זס 61קסקןס

 6% 4 6ץ חנ6. 65 ס)וקדס 561 ח"5 )ו6מוריו 6סי' יכ% מסכגי. 6ח נט)ו6ס כרוסולחס
 phnDn 656 ס6ין כיו4ח יסר56 נט סכי יסר56 נמ 5לוט5ס הע )זטין טמ6י ס6ר סקלסי41ח
 נהמסיס גקנס 656 5י 6ין גקכס. ו6ס גקנס: 50 סתומס 5ר13ח טסרס. ימי nbSn טדמחוכו:

 סמקסס 5רטמ ח0נ. סטעות:ג, סנומיס h#D) מ"ס )גוס כר. ור3גן כו דשן ע65 סי6 ו)וס 6מרמ 4דס 5ינווץ ח4 יסא6טשנ( י נככיחומ רק נם"כ )6יס ב5יס 656 ח4 סןנר 6ין vbn גקנס "ס מ"5 )וגיין"שרוגיגוס
 נמי

 ס4 סמש6 עד טסוריס זמיס סכל נקנס 50 סמוט'
 han % יס5 ע6ס 65 סני6ס ו6ס מצ6ווה נחוך מנ"ס 6יגס חנ". כו' נמ%ח ט'. מסמ6ווש6
SD141מ nw1Dbx ת. ק. ש ש ". מנא. חע% SD יש זף נשש לק נינ )96 3מ ש
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אליהוהז-ששדרת
 סמפ5ת 4ט6 . 5נת 16 . 61הרוניגום טו)וטו' Dh" מכ")ז 5נת . וזק1ס מכ5 5נ1 1רט"6 טא6(מרס
 % וס  16 הר. OS,D 16.  חוין סל סנם ול4 סלו  סעזי  סמזו.  נן כי'. סבס"6 אמד 5מתומס%ר
 )ועכנ 5נד 6מד וסקריבו. כו'. סמטפ5 )עתד סכסן. 56 חוטו 6ס5 סחמ Sh נס)זס. 651וס
 בו3להס 65כ% ,טסרס. וכפר. 5מט6ח % לתטס h)D' מט6ח 3כ"ת מגפר תס וכפר חעא"ס
 סי51דח חירח ו6ח . ט' וססמור ס6ןו' סרכס דתיס ד)ויס . ס)וקור תן 656 6יגי ד)ויס סכ5מ)וקר.
 %לוח ט5 8מד קרנן ס)וני6ס )ל)זד ט"6( וז"ס ננןס רק בח"כ 6'גו . טנור6 נמד 6ב5)עו

 6י ורנגן ו6ח ח"5 כ6ממ ת65ח ס65מר 5ידס וע5 ת65ח ס5פני )'דס ט5' חני6 יכיסרבס.
 5סי 6מד. : 5כח 16 5כן חש5 סגי קרנן נמך טיבור6 בחך 536 טינורי נחרי ס")ו סד'6)"6ח
 סני6ס ס6ס )וג"ן מט6חס )זתין OnS,D חני6 חמי5ס מט6חס סבי6ס ס6ס מט6ח ס6סדסג6)ו'
 סקמ)זס nbunS 65 61' 5ט%ס 6' לע%ס. 6' חל ט51תס )ז)זין מט6חס סחני6 חמ5סעיחס
 סכסן וגנסס 6הור סו6 51ס5ן h"D) )ז"6 ניו)ז6 רק נח"כ )6יגו ו5קמס s"r. רם"י טייןכו'.
 )ו"ד דף נהס רק נח"כ ]6יט 6ךס סכסן: בטסיית SD3 16" %קימח ),חפרסח ססקיגקמ4תי
[h~D)נסרו. נשר %,יי. סדינור מן יסיס. כי בגנם'ס. ס)וט)ו6 יו)זו נן חיגוק 6פי 5רנע 
 ממץ ר6ה ס8ץ מקוס סטר 5גי51 סר6וי )זקוס 656 5י 6ין 5בן ספך DD3 יסטר וג8מר54%0
 סמ' וו ספמת מ5ר"ת מכ)ד' 4בף וסו %נסרח לס6ח טפי5ס ספמח רינס. נסרו נטורמע

 tDtDS' סרט סו8 י רניעיח )זר6ס 5רנו)( עמוק סגגע ו)ור6ס 5ס6ח[ סגי ע)ווק ויהר6סו5נסרח
 . 5עט נניעמ. 6ו)ור" ומכ)דס וכו' 6תרו מכ6ן . גר6ס 50 נסרו. בעור ,ע"ו. סת5טרפץוסיס.
 . 6סרן 56 וסש6 . כגהם . 5רטח . 5עט ח"5 )וגיץ ו)4טטחן רו6ין 6מרי' . מתט ס)זכטסרמיתד
 חע מ%יס qh יכ% )ובגיו. ח"5 תומין. 3ט6 5רטח )וגיין סכסן. ח"5 6מר 5כסן ס6ף)וג"ן

 ווצסרס סטחה6ס סכסמס מנמו ח"5 מס 8"כ 6מד. 58 16 ח"5 יסר56 כ5 לרנומ ותמץסכסמס.
 טמ6 6חהל וסו6 טמ6 6תור סוטס Dh" 5כסן ו6ווער ל61ס ס3סר56 מכס כי% כסן.3ין
 כ5 שיס פיסס ע5 16תר ססא 5פי ד"6 טסור. 16מר וסו8 טסור8מור

 רינ.
 עע וכ5

 hba גנעיס 6ף נקל31יס ס65 הניס ו)וס ניוס דיגיס qh כיוס עעיס )זס 5צטיס ריניסמקס
 סכסן. ור6ס כ61ס: % סכסן 6מד 56 16 ח"5 נל fh "DD נג' ליניס )וס יט5נקלוניס
 ומסר. כ6מד. כ5ו טתו ס3סר כ5 סיר6ס סנסר. נטור 6וחי. סר61ס נסטס נו טימוסיס6
 . נחוכו וסהנ 6 4סע פרם 15 מ1כס וסוכנ סנחגו 6מ 5סכ" . בעט יסטר : סמס סערנהטט
  יכ6ן tpS  ספך DSJ וסטר  לו':  ~om בסרח 06 6תרו תכ16 סקיס 651 5נן. ספךנעט
 ו)ור6ס טת6: )וססיר וו6סן מ5נץ עיקלן טסור  לנן  ור6סן תסחיר P~'D  סטריח ג'4הנז
  Whll וכף גנע . מ)עק 5נן סער תר6ס 651 . טתק סכע ותר6ס טתוק. )ו)זסו 651 .ממוק
 . ור6סו עע חע כי ומס נוס ומומ5ט וסס נוס )זוסגר מח סרי 5"י יכ% וט' מסנירץ ס6ין מגיןט'

 סעך וסוסם 56נע ונר6ס משתו נר6ס סיס ס6ס כ6מח כלו ור6סו. ור6סו:נלעמ
 0יממ *זו5ס פרט 6חו. שת6 )זמי'. מסיס תט)ו6יס ס6ין 6נריס כ'ז 6תרו מכ6ןטסי וסיי

 ס%ה  onnS ה"ל nbDS וומז  לנלס סנסרת  הלהר  לנלנן. בסרח  כסן: %6 נ6  ס65 טןמומ8ס
 5כחונ ס*סיות ססי6 כסס 5תרשמ ס*סי סס'6 יכי נסרח  "ס ח"ל  חה%יח %4ר  היין4צס
 סטר 8% טטררhnu 4. %)וע5ס מ)זט טסור נסק ח"5 טסורין תר16ח ים6ר ס4 מר6חהסכ5 יכי כס4. מטרעמ h)D'  כס4 5נטמחס המס ממש  DSD~S  אין לבנס hg סהו לננסמא5

 סער מפמ טת6 ס)ומיס נחק- 5נן וסטר כטדסס )זמ" ונס כגריס נסרח 6מח מכ6ןממשחס
 מכ6ן מקלחס סטר 651 וסערס. : ט' מטסר ול"ס . סתמיס מסמ טת6ס 5נן סער ס5כס35ן.
 סער מסכי טממס סממיס ס5כס סכסר' נחוך 5בן המער כגריס וממ%חס סי6 נרירח6מרו
 ססר נס ים 60 35ן. ספך 65 וסטרס תטסר. ורשס ממ" מפמ טממס 5נן סטר ס5כס6ע
 4 יט5 0563 651 נזס. סרנס: סן ו6סי 5נטח סטרו)( וכ"ס מכגרים מתטטח 6יגספפור
 0יום qb עימו מ6ור 5סמפך סרט כסן מס * סכסן טימ מר6ס 5כSen 5 כסר סיוסמר06

4שמן
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5בשליהוויקרששררת

 סף וסעק כסס וכסס. סעח ס6ס 3עימו. ט)וד כו'. בסמליק ר(גגעיס 6ח לההין 6)ורו)זכ6ן

 כף וססמלו ססיחס. כ)וו סי6 סרי וכגם ססס ופסס. כנס ס6ס ססס. 65 ססיחס. כ)ווס"
 סר6ס כסן סגיח. כו' סכסן ור6ס 65מרי1: 3ין 5סניו 3ין lh1S1 5כ6ן ט%ס ו' סיוססגיח.
 מספממ. כו' פסס hSt )ול16ח. מד' 5)יטס 651 סכסס )ון כי1 60 כסס וסגס ח"5נ)ור6'ו ,כי סעט סעט. ח"5 )ול6וח )וד' 5)וטס יכ% כסס. וסגס 6מר: כסן ר61ס )זח 3061ר6סון
 ווהג5מ)ש ופרההס )וסריטס וטסר. ו)עסנ. מסכנ hnuSn נגדיו. וכנס )זר6יס. גסחגו סל66טפ"י
 %פרם. נמ6ס )ז5ט)ו6 ססח' טסור וטסר י"6 ברס"ט וט"ם ט"ב מ' נ)וג%ס ןסה,ו5סוריס.
oh1'ו06 ח"5 מגיץ כ)ור6' ם65 כ)ור6' 656 4 6ץ ט)ו6. חפסס ו6ס יע חס.ק יס6 ינו5 נו 
 וסול ססוסס סכסן רו6ס 06 'כו5 סכסן 'sb סל6תו 6מרי ח"5 נתמ%' )זטע ספסיון יכ%כו'
 סק, 5רעח 5טעו6ס: oh 5טסרס 06 6וחו סר61ס חסעס 656 מקק 6יגו 5טסרח1 ח"5קקק

 גרמח *
 סנוטתnh~S 6 4יגו ט' עט : 35סק 5פסחס פרט סא )זר6וח. נד' 656 חטמ6 ספסיון ס6ין)ע'מד
 ס' מם נחאכ 4~6 סט)יס: ססס חסיס ס %טח. עע ח"5 סו,ר6וח ס6ר 5נ5 )ומיןנוזמיס
 גני ס' )וכוס נני ד' סמין גני נ' כ6ן נ' עטיס חמ%ח 6' סייט פט)ויס וי"1 וליסנגטיס
 טר 5קטן וסרט גחג"ר. ס65 טד 5עף וסרט סדי3ור. 5קודס סרט בסק[ גני ף"1 ר6םעטי
 וקומ ומכוס 5סמין וסרט )קלמו ס65 עד חקן 5ר6ם וסרט ענ5ס: 5קחט וסרט ג%ד.ם65

 ~hD' "ל6ווה 15 קר6ו כו' ור6ס ססממי)וטת6חו: 5נן כ5ו סנ6 6ח 5סני6 נ6דס.ס)זורךין.
 סקיס ססל 11 מנלחס סססכחס hSI ססכס. וסי6 כו'. ור6ס ח"5 15 סוקוק ממין 6מר )גע נו%)ומ

 % כ5ס 6ח כ5ס ספכס וסי6 כו'. טקינ6 6"ר )זטר%רין וחכלזיס )וטת6 לוס56% נןסטקני6
 מנדס סמס סער u1Dn 5נן סער כו'. 6מח סטררי ונס גהס כמ4 נסרח כעד )זקגחס 6חשס
 סעל נס סחס6 טד יט5 . ט' חכאס 8ף סטרעז ל )וקום 5נן סטר מס 1)זמיס 5נן סטל ח"5 לסיט5
 סיס6 מד 35ןותמ" סטל ג6)ז' 5)וס 6"כ 5סטדס ד"hnD 5"61 6' סי6 סק,. טם3ח לרט' חע 1)זמי'5נן
 60 מנ%לח סחס6 עי נם6ח ח"5 וס מ% ו)ומיס וס )ו% 5בן ססר יכו5 ו)ומיס 5בן סטר 5קב35ס
 (hS ש נסר )ורונע. כנחס סנסלת )וקוס סטרוח 5"1 1)מ65 )זרובטו)( רומ יזכ5 סטרוח 3'כילך

 qb 06 )ר"5 4ופלע. מטמ6 ססי6 מ5מד . )וס)ח . כגריס ססן גרעח 5כ5 6נ נגץ . לטחסטסק:
 6ח )וסנירץ ph שגרט. 65 סכסן שמ6ו ספשס: hnunD )%)וד סי6. 5נסרח( ס)ומיסקד)זס

 ph 4 656 מפרמ. פרומ Db1 סמוסגר* 6ח תמ5יטע 6ין ט)ו6. כי שגרגו 65סתומ5ט.
 4 שן מח 5תטס מתט5ס ןמט5ס )ו)וטס 656 4 ו6ין תנין ומוורח פורמ' . 6מח ננחססולמ
hShמ"ת. חסרמ פרמ ו6ס מ"5 )זגץ 5ט)ו6ס )וטסורס 5טסור' תטמ6ס pb 4 656 סרשס 

 טור ש 6מ סבוסק: 651 סגרמח. וכסחס סגרמח: רלל )וגיין מר6ווה 3ם76 נס6ח)וטסרח
 ננט 5קנ5 ס64ף טור 656 6יע 16 ס)ערדע ו)וכוס 5ממין פרט ננט 5קב5 סר6וי טורסגנם.
 סרם כממ. )ור6ס 5כ5 ססחף': 5נעז סר' סכסן. סימ תר6ס 5נן: ססך כ4 חע דוק6כגרש
 י,ש ורג4ס. י"ם 6ננטות נין 5סבי6 703ו. כDb 5 ט'. 6)ורו )וכ6ן )ור6יחו סמסך5כסן
 חש Dh9 ונהר כר 5תכוס 16 6שמץ 4קן 16 5ר6ם ס)וק- טדסס כמלי hS 536 נכ4 5פרמ)זג4ן
 4 6ץ נכ4. סחפרמ עך נסרו כ5 6מ ח"5 טסור ש6 יכ% לרנח עעסס ו)וכוס ססמיןוגקרמו
 ממיס סם5ט 65מר ממין נחם5ס. )וסי ס5יטת 65מר hSh מטסרחפרימס

 נסי
 ר6מע סטע

 מ"5 ססגר ופלימח 3כ, ובססק 5נן 3סטל ווע ספטור ס65מל סמ5ט 65מל סגי מנעננסוף
 סל4 שס הם ר61ס ס6חס יס ש ומוס. סטסור: )ון ספורמ 651 סו6. כ5ן: 6ח 5רנווהוטסר
 6נושס ר6מי SD 5ימד נ6 . נו סר6ווש ומוס : 591 רם"י עץ ט' מחן 6)זרו תכ6ן רו6ס6חס
 5ס* ס6מול מי נסר מס מי נסר ח"5 כ"ם יכ% טמ6יס, ס'סיוס)חג15

 מש 6ף נכעוסס
 ער חקן נר6ם מחר 06 60 טמ6 מהר 06 3ספך נו ח"5 ט)ז6 יס6 יכ% כו' וגקרמוגקן סר6ם כאר כו' חקן נר6ם 65 6נ5 נכ5ו פרמ 6ווהר 6חס מגק בו. ט'. דר"מ ט'נכטדסס
ענ 4אי נ6 וטמ6ו. 5נן: ססער 6% טמ6 ססהר סנוסק 6% טמ6 סמחר מי נסרטמ6.
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אליהוייקיאאדרת
SD6מל חמע תמיס נחמ5ח סמלט פרימח 6מר 656 4 6ין סטוז6יס סנוץג15 6נמס ו6מי 

 ס3סר . כ5ן 6ח 5רנוח וט)ץ16 סמי סנסר סכסן יר6ס ח"5 כו' ר6סין סנוע נסיף ממי'סמ5ס

 טסור. 6100 6נריס ר6סי בו סמורו 5נן כ5ו סנ6 6ח 5סו64 ס61 . סי6 גרעח hnD 610כעי
 כ%ן 6ח 5סומ6 סו6 5רטח סי6 טת6 ח"5 )זג"ן ססנר מחיך סמלט )זחיך ספטיר ווחל 656 64ין

 ס6פל ומגיץ סטסוריס תחכסו ומ,רו ס)חג5ו 6בריס ר6סו ט5 5למד נ6 כו'. יסונ כי 16סטסור:
 כ6סי 4 6'ן נוסק. 5)זר6ס 6סי %נן. הססך 16. ווע טסול וגחנסו (ISan פטמיס)ו6ס
 כו' 6מר כוגיין נחמ5ס. )זמיס סמ5ט סרימח 65מר 656 סטסורין וגחכסו ומ;רו סגחג5ו6נריס

 כ5ו סב6 6ח 5סו64 סו6. כ5ן. 6ח 5רכוח טסור סהמ. טסור סגנט 6ח סנסן וטסרמ"5:
 כי% ס6 סמין ח"5 ל5קח יכ% וגלס6 ח"5 )וורד יכ% סמין. כו' ונסר : bnu ססי6 במם5ס5נן
 נטן 5קס )וגיין )ו56יו ע5ס 656 5י 6ין ססמין 5רנח 5מטס וכס"6 ססוס כק4סח סמ,רוספן
 ם4 ען נקטן גחנייל ס65 טד ננכרי סדיני ט16ניכר

 )י~

 סמץ S~h 4 . רינס סמין סחין ח"5
 ס)וק%י מ)ון 56' 6"5 נו. %ע )עיין סיסס' סיכן ם6"5 סמין סיפם' סיכן 4שם

 סמין 4% נסל'
 ססמין סחקדוס . ננזקוס וסיס : בכ5ו 6ס%ו בעורו 3כ15. 6ס" נו ח"5 )וגיין סמין וכ4 נסרחכ4
nhd%5נגס בסרח מ5קס 5בגס ס6ח כו' סיס כי nmmh 4נן )זר16ח 3נ' )זעור3 סחוך 
 לרעח: עע %ע נס6ח ככסרח ס6)יר 61ח ננסרח נם6ח ס6)וור 6ח 4חן )וג"ןו6תס.
 סנסל נטור 65 %6 . פרמס בסמין כו': 6יעס וסס5ס ח"5 וגונס סוס "רנוח )ומין . ספ5מל6ס
pb4 1כ6ממ. כ5ו יר6גס. 061 : כי' חמחיס 061 ח"5 )זטין ל)וכוס סבסר 5טור סוסס ס6ה 
 ננסרח 6ין וסגס חי5 סטרוח ב' רומב בס ים 6פי' יכע מ)זנס סיו65 נמוט 6% . נס 6יןוסנס
 3סנינני סמטמ6 ססיון 656 5י 6ין כו' פסס 061 סם3'עי ניוס 1)6מר 610י5 יכ% . חפסס .כו'
 )זט)ו6 סו6 סן6י 6מ 6ח1. סכסן וטמ6 כף. 5בן נסטר סמ5יטו חפם' פסס ח"5 ממין כו'סתימ
 וטסרו ומכל: לרונ תקו% סיס6 לרבח. כו' חק)י' ו6ס ט': כסן S~b סנ6י נ' כי% סספקוא

 ידוע ס6עו 65 זנו" )ולטרפין ו)זכוס סמין ס6י1 . סכחונ מ5ק . נסל 16 : ספק 6% וי6יסכסן.
 ח"5 וכו' )טרדח יכ% )זכוח. מכוס: נליס וכמ4 סמין גריס כמ4 656 610 )וכוס 16 סמין06
 כל'5 כר סדינור ס5פגי ט' ננמ5ת )כוס ב16ר עוס 656 4  %ן כו' סתליס לרבח  וכס"Db 6מכוח
 חפסס. ססס 06 5נגס: 16 ח"5 )ור6וח ס6ר 5ר13ח )וג"ן כו'. mmh' 35גס רי3'. מכוסמכוס
 4ח1 * לרע' . כנרים לרטמ ;1 נפרס' פט)זל נ' גרכנ' כו'. 3סער סמליטו ססטור. י6מל 6ף5ר13'
 נ)וכוס נסמץ ס6)וי 4חן לרמח. בם6ח. ננסרח ס6)וור 61ח נבכלח נס6ח ס6)ויר6ח

 ססטור. 65מל סטט נסוף נחמ5ס 3תמיס תטמ6 6ין סי6 . ג"פ h'o . 3סמין נ)וכוסוס6מול
 זל"ם. גמק נחוך )נזק 5סני6 ו6ים. מ)זיסיח: )ול6ס 05 6ין סי6 5נוסק 5ספסחס פרטסי6
 זס )ולטרסץ ס6ץ מ5)וד נ;קן. 6ו בר6ם 16: ח"5 )ןגיין 61שרוגיג1' טונזטו' ו6ס'. 6ים 6656"5
 מסן: ב6' 6פל טקן. 16 נר6ם ס;קן. 16 סר6ם לרעח %ע 04 ח;ס פיסין ס6ין )ונ"ן ;ס:טס

 מל6סו )וס עתק )ור6סו ח"5 מס 6"כ ט)וק מר6סו 6'ן ח"5 וסנבוס ססוס מגין ט)וק.מר6סו
 סנסל ס3טול )זר6וח ך' טל )זוסף יס6 יכי כו' קלר 5קף דק. 301: כחכגיח וסוומ%נןי וסמור 6דום 65 לסוכ. סטר סבחוכי: "ח 5סנהמ 131, 6דס: 5סגחקו פרט כו' סמי0 נייעמוק

 נל6ם מט)ו6 3סרת מרי6 יכ% 610* ממק ח"5 נרילח )וקוס יטמ6 'ט5 . ט' 6חיוטמ6
 וכף: 6ר"ס סג6ק. עט נ5נד. גחק h~h חקן 5ר6ס 6'ן ס61 סוקן 16 סר6ם 5רמח מ"5ונזקן
 6פ 5חוכו סססית ס6ין גחק נוס סגחק גנט 5)וטס וכסס"6 כו' נכגריס עט )וס סגחק.גנע
 ת54 סמי סשר ח"5 חס 6"כ וסטר ח"5 וירוק ו6דוס 5בן ,Sb )זגיין סמור. וסער ט'.נגע
 3' 6מרו )וכ6ן )ז3ולר סיס6 טד נו. 6ין גו': לסונס 6מח מ54 ס6ין 4שינ ו6קס 31%-6%

 obl כסס"bnD 6 656 6יגו 16 טסור. נו יס ס6 נו. 6ץ סמר וסער ט': ;ס נ% זספשקיס
 כר. ספוך 6יט 6פ' סמטנו6 )רי"6 כו. סהש 6% נ%5ס: 6% ססניטיי ניוס וכר.נטיגו
eftwn  6פ ממס ספק eh' יכ% מיר. "סל מש וא כסן גמך %ן וסמג5מ. ממפון 6% כר.

סשר

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



יגאליהוהראאדרת
 כו. סטרש ל ממפ 4תק סהך 6% ט. ים מס וכי ינ5מ. 65 כר. סגחק ולעץ מ"5ס%ר
 מסו5ק המ5 כף. נגהו וכנס כר: סגחק ו6ח ח58 נ4ח טו3ר טהע6ס סי)ומ 5מלסממע
 % ממ ס3ענ נסוף ר6סע סכיוצ נסקם 6ף )ומין ספטור 6מר 656 5י 6ין טסרחי. 6מריח"5
oh1.'65מר סמתר ס55וכ סססטר )ו5)וך . ט' ינקר 65 : כו' 4 וס5ך 5ק נסער סמ4טו ט 

 נפעע ט;. סמוסנ' 6ח )זסנירין ש6ץ וס 653 וס ווטוץ6 ופסיץ לסונ וסטר סמטמ6ספטור
ph5י hSh נעימ נט נמיני נטימו neSn ח"5 )וג"ן ohl מהן ס0י. שמר ונו'. טמד נטי)י 
 טמם נממ5ס יתמ pb 4 656 מנ%ר ס6יגו YDh נו. 5)ומ וסטר. חע %נן %1וס יריק6ף
 סכסו וטסת סו6 טסור מ58 סטס"ך טסור טתSD 6~ סכסן 6)זר 06 יכע סכסן וטסרו חע15 יי יטble . 5, פסור עצן במע. גחק 5סבי6 סמםק. גרס6 . רינס סטר סטר מע חמןנסוף
 יכ% . 610 טסור פרמ ח"5 פסיץ )וסוס 6ף )וגיץ 016 ),סוס 6ל6 5י 6ין . טסור נסק :נו'

 סו8 נסק חע 05 ססמוך סגסרח 6ח יטסר יכ1 סו6 נריק ח"5 )ומט k~b51c "נרירח 6חיטסר
 סוקן. )מק 5סני6 ע"ס. טסש-: לס  וססתוך סיושס סנסרח ו%ן טסור סו6 סו6.טסור
 o'h1 חש5 ו)וכ6ן )וכ6ן סשעין 6ח לרנוח מגץ פמו. )וס6ח תטכנו. סוקן "ץ מסכטר6סו
 ס5וגו ס%י כרי פרט כו' גנמח 6ף סטר 5%5 ר6ף ס6ץ קרמח )וס ענמ' קרמח : כו')ופ6'
 ו6חס 65מי? סשט מקדקד קרמח 6קס ריבס. קר0ח קרסח מ"ל נסס וסך גסס 6כ5 מגיין .טמ6
 phD ו)ומץ ,ס. עס ,ס )ונטרסץ ס6יגן )%מך נגנמחו. 16 בקרמחו לסמו. סופע )וקדקדגנמח
 נרטמ. hnDna .gtNS מל)וד ovmh 5ק עע נננ0חו. 16 נקרמחו מע 06 )ו(ספשץ
 5נגס 5נן: נספר מטמ6 ס6ץ tb'o נפסיץ. hnDnD מ5ווד פרמח* נממיס. ס)זטמ6)ו4ש

,nmmb. כמר6ס . %מיס א ננע מע מר16מ ס6ר לרנומ )ומן . בפחוך סמטמ6 לס6מ מ5מן 
 טור מס 6ווןר י כר נפחוך תט)ז6 11 מס כוו סנסר וגנור סנועוח בב' - נסר עורגרטח
 06 לכענ מע ממן וקטן 6סס 6יס. hSh 4 %ן 6ים 5גריס: %טח. ט'. מ5קס )וטוו6נסר
 מ5מז . סכסן ;טמ6ט ט)ו6 . כו' 6סס י6 וסורע פורס 6ים ס5)וטס 5טגין 6ש %ע )וסכן

 מ8. סכסן. יט)ו6גו טמ6 ח"ל מ)וגטיס ס6ר 5לנהץ ממין (ס hlb 4 6ין נכסןסטווץ6חו
h'5wSס6ר .othnb~l וסלרום. נכסן: ח5ה ס6ץ )צשן סטו)ו6חן 6ממ' 5סומ6 סכסן. יטת6גו 
"Dbמס נננחס סהס ע6מר נר6ס סהס ג6מר רט"6 דכ"6 סמר 5גדל . פרוט . גרע כסן 
 . כ6נ5 כו' הצטר4 ספס 1ט5 מטפו: סמע ובר נר6ס סויס 6ף מגופו סמע זנר ננגדיססהס
 טמ6 סט)ו6ש ג5 ס)וטגעיס ס6ר 5רגוום מגץ נלנד ,ס 656 5י 6ין . פרוס 6ו)ור כו'.שמ6
 יטמ6. נו סגגע 6סר יתי כ5 וכו': טת6 וטמ6 ח"5 ס%ס 6ח סמט)ו6ץ ג5 כרי 1%ט5תח
 ר,% טסרנד ת6יתחי עה. כל ח"ל  P~a קל5ס 6פל יכ% וכק%רי. נרילמ ט ססיחס ימיס%
 'סנ. בוז יסב. 3דד ח"5 מגוגטיס ס6ר לל3וום תמץ יסב. נןד בכ4. טחשרח %ר ימי"%גר
 מכ6ן טמ6 מוסט )יסנו. מסטח. 5נ' מק 5)ומגרי. )ומץ ט)ט. 06ריס o~hnu 'סכוס65
 סטשמן סננזיס SD 4)ול וסננז )ושט 5)ומגס )ומק 16' סנ5'4 רי ט' טו)ון סטמ66מרו
 וסנגך חע )ומץ ס5ם ט5 ס5ס סלס. נגן hSb 4 6ץ וסנגד. )ומטמ: לג' מוןס4מ
 S~b )ל"5 64ם ט5 ס5ס 656 4 6ין ופסח" 5)ור ח"5 וכו' 6רנביס למר נמליס למר 6פי'-יט5

 )צהן סיס ננז וכו' ס5סס SD ס%ס ס5ס. פ5 %0 656 נ)גטיס bnuSn נגדי' ס6'סגח)וטט
 מגץ ס5ס נגד ממץ סלסס ט5 ס5סס ט"נ( כ"1 3סבח וכ"ס מעיס בס6ר נגנמש hnDntס65
 656 5י 6ין וסנגך. ח"5 תגיין ססהם כ5 6ריג וסנגר. חע )וג%ן נמקלחו נכ4. סנ6 (16o'hS נכ* סנ6 ופסח" 5מר pb 4 656 . סכ65יס 6מ 5רנוות וסנגד ו"6 . וסס)?ס גמר בנגדחע
 % %ל נגד מ"5 נכוטין 6פיי יכי ור4ננך* מע ממין סשסס 5סיק 4 6ין שפסס 4מכן 4שס
 סמש נוי לנוט o7b נ?י hSb D13S 4 6ין . כנר"חו ימר qh כבר"חו ססומס מספסחי
 50 6סי' יכע נערנ. 16 נסחי 16 : 5נגס ל)ור 6ף 5נגס פסחיס מס 5נמר 16 5פסמיס מעממץ
 יט)ו6 יכ% 3סס%ס. 16 נ5)ור חע סטר 50 6ף 5סו6% הומץ %ל)ור* 5ססחיס מע וכנרסגסס

מי
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אליהוויקראאררת
 יכ% וכר. מ65כחן גיור ו6קס מ65נחן )זסחנ)ול כ%ן 6ף )6%נחו )וסחנ)ור ננד )וס נגן ח54מי

 סטס טור qh יכ% בעול. 16 . כו' qb ס5ס SD ס5ס בו סים בנד )!ס וסבגד ח"5 נכ"סנוטנו6ין
 )ון סמינל qb )זומ6 ס6מ יכ% ב6רן סגד5 )ון עור T~h3 qb סגך5 )ון נגד תס נבגדח"5
 Vb] כ"ם 303ח לק נח"כ ]6עו ט)ו6ס נס)וס טור 5רנוח נעור מו נטור. ח"5 63רןסגדל
 יכו5 סרמס. eh 50" טור כ5 ריבס בטור ד"6 )וסן. 6מח וטסס )זכ51ן קק כסן בירהם5קס
 5רכות כעול 16 6ו)ור יסיןס ר' 5נטס טורוח 6ף 5כן נגד )וס נגי רו'5 גבוט" 6ס"מטמ6
 hnun ס)ויס ביןי 5בוטיס כיש ס6 נשר 6ו)ור 6; וכחוב ננגד 6ו)ור 6' כחוב רס"6שועיס
 כ5 יכ% . כו' סכגע וסיס : עור )ז65כח ח% ום'סס ת5ס עור eb' 'כ% . ),ט)ו6 6ין 6דס3יי
 )!~תד 6דתדס. 16 ירקרק פנ6דו)ויס. 6דוס 6דמךס סנירוקיס ירוק ירקרק רלע ירוקמר6ס
 סק נגן 656 5י 6ין סמנוין 651 ננגד . וסיס ח"rffur 5 י5טרפו 65 ימ5 בפחוך )וט)ו6ס6יט
 כ,ן: 6ח 5ר13ח סכסן 6ח וסר6ס גרעת גגע ח"5 מגיין 5טסיר 651 5טמ 65 כו' 5טסירנו

 ססן 6סליס מורח )וומ6 ס6גי יכ. 16 וסן5ין רגועוח עור 5ס51י6 טול. כ5י כנריס:גרטמ.
 'מש. ס3טח סעע 6ח וססגיל 6ס5יס: טורוח 5רנוח 5)6%כס סעור יטסס 6סר 5כ5 ח"5כ6ס

 6ח 5רנוח ו)וניין . ססו6 נכ5 סס)ווך פסיון ,ס ססס. כי ב56ס. 651 . ססביעי ניוס .נחמ5ס
 ))ו65 בכגריס כ6ן 6ף נכגריס 5ס5ן ס6)וור גגט )וס עע ח"5 ססו6 כ5 יכ% ננגן ח"5סרשק
 656 5' 6ין . ו"5 רס"י טיין תוו6רח 5רעח . בכגריס וסמחר בכגריס וסרמוק כ"ס סס)ווךססיון

DD~nווכץ טס6ו )וום5ט )וס 6י כר גלעח ח"5 ממץ )זוסגר( hnu ווסנר 6ף נסגייחו 61סור( 
 5סומ6 656 5י 6ין s"r. רס"י שין נססחל 16 3נ)ור ט' וסרף סו6: טת6 חמ6רח ללטח ח"5ק

 נו 6סל ח"5 )מתן יסוריח וס5 6רנמן 50 בננמיס )וטמ6ין )ויגן ס6ין סיל6ץ 50 ,ס3 650ומליוח
D~Oנכסן סגתי וכנסו. סכסן 0151 סטותד: וסו כו'. ססס 65 וסגס וכו': נגט 5קנ5 סל6וי 

 מן ט%ס ססניעי סיוס )%),ד סגיח. ו"5: רס"י טיין ס:גע. 3ו 6סר 6ח 6דס: 3כ15סכי13ס
 )וסוס 656 6יגו טמ6 ומכ"s"r 6 רס"י טיין פסס. 65 וסננט )ו65מריו: בין מ5פניו ביןסלצהן
 hl~D )וין בכhnu 5 פסס 65 וסגגט ט')1 6ח סגנע ספך 65 וסגס )וקייס 6מ )וס 60טומך
 65 לכח'ב )601 סגי כמר6ס 656 פמחח 6יגו 16 סוקעין )ור6יס כ5 סיס6 פמחח 15:מטמ6
 כסס61 סוקטין( )ול6'ס סיס6 )עיין 61"כ גסחגס 6ב5 סעט )ו)ול6ס יג6 650 סייט טעו 6חספך
 נקלמחו סוקטין. )ור6'ס סיסיו פמחח )וקייס 6מ )וס 60 ססיחס כ)ותז סי6 סלי סי66ומל
 כסס. וסגס כו': סגנמ בו סגר6ס סנום 6)ורו )וכ6ן סמדסיס 66 בננמחו ססמקיס:%6

 וקרט. : נ' 5תר6ס 6% נ' 5מי6ס כיש ס6 וסעע לוע ס5יסי 5)זר6ס כסס 16 . ס)י5מל6ס
 סכגך.  )!ן יתזתנו סנגר  תן  ח"ל במקו)נו יממט ינ% . 6חו רו'5 קריעס )!גוח נו הקייס קטןשקרע
 סקרעיס כ5 ט5 5ימך סגגע. בו 6סר 6ח חסרפנו: ב6ס %ע 65ססס סקרטיס 6חיס5יך
 651 סמ 5)ור6ס כסס כ6ן )!ס גנע ר6סון סבוע נסוף ונ6)ור גנע כ6ן )6וזר סריפססטטוגי'
 חר6ס ו6ס ס5יסי: 5)ור6ס 6% סגי 5)ור6ס סנוככסו ר6סון סבוע בסוף כסס qb ס5יסי5מר6ס
 סבגך כ5 5רנוח נומן )ןקו)וו 656 5י 6ין )!ט5יח ט5יו oStun )וכ6ן נוקו)ז1 656 טן 6ין .טוד
 ס65 כמר6ס. 656 5י 6ין כו' qb כגרים ר6סוגס )וס עי רו'5 כ"ס Dh" יכ% נננךח"5

 ססיחס: כ)זו סקם סרי סי6 ווע וחססס סחנחור עד 656 6יט 16 פרמח. ח"5 מגייןכנור6ס
 סיטקר עד )וסס ח"5 וס 55ך ,ס )%ד יכון וסר. %ע כינוס )ז15ח בו יקייס 'כי חכנס.6סר
 )גם 5כ5 סחורס nhr ת6)ור כו' מורח ו6ח 5ססגר: וסר6סול 5טסרו ,ס סגיח. וכבס :מכ%ס
 ח"5 כו' 6ף 5סריס טעון ביח )וס 6י כו' 6ף נכי6ס )זט)ו6 ניח )וס 5ביח כ5ס מקיס .כו'

 5טמ6ו מ15' כך 5טסרו סנו%ס כסס נמ"5 )זטס כך נ6רן ס)ו%ס כסס 5ט)ו16. % 5טסרו61ח:
 ן 10617 706 כסן נוח ו6ס )וטנל16 סמטסר1כסן
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*שליהוייעשררת
מוע

 לץוס סמ*רע. חיח שס. מ)ץ חסש. 5ננוס. סרט אח. StD~. נק 5רנםשרה
 וטסללו סטומ6חו מ*כ טסלחו. מוס כו'. וס קלק )וני6ץ פסיו ס)ו%רעץ 5כ65מח

 גסהס 5קומ 6ף יכ% . 3יוס סתנרע חורח ח"5 ניום לסרין וסמיטח אנ5מחו סו6חו תגץנעס
 וטסרמו סטונו6חו rbn סכסן Sb כו': ניוס ו6ת ח"5 יוס 1te'ml נגךיס וכנום לסריםהא5ומ
 4ים qh ג% כי מיח %'5 בכסן ומג5מח גסור דס וס,ייח שריס סמיטח ותמץ סכסןנל
 חים ט'. ט"ש ס' נחומו' רק נחעכ 61עו ס)ץ )זנץ סקדיס חס6 3סו"חו . סוונר'חורח מס" ז6ת קס6. ס65 כו' וסונ6 טסרנע ניוס tnbr %ע נכרין ורמי%י נגויו גנםשריס

 5מ*רנמן 6' מורם סמלרט חורח דכחיב 6' קרנן ממ6 סרנס )גטיס גחננט 06סמגרט.
 % מוי5 סכסן 61ס סכסן ייי6 3חוספו)0 הנ"ס ט"כ ט' נכרעזות רק נח"כ [wthסרנס:
'h)D.6כגק ונמךנרוח ננסרהת ננמס ס" יל6 ס)ומנס )ץ 5פמס ססי' כסן יכו5 הג San ור*ס 
 ו*הן סמ*רע 6מ )זטסר ס)זמגס )זן 5פגיס 5סיוח ס6פסר כסן סכסן 1ע6 ח% מס 6"כסכסן
 סשטמ. 35ן. סטר סס5ך עט. עטו. 15 ססל גרס6. וסגס ס)1נורם. 6ח וזט0ר נו15רעכסן

 6ס" סגלטח מן 5נן. סטר )וקגח 6סי' סגגט וון . )ון מ"5 תקלחו 6פי ו)ומין . ס)זמ"סס!כס
 ס*ה %קמ. סכסן %וס שלש: סטטון נכ4 ססלמס 6ח 5סנקה סללוט. )זן , ס)ומיסתקלח
 "מ 6מרו מכ6ן קטן נץ 6סס נין 6ש נץ מטסר 5סס . 5)וטסר . 6ךס 3ש %קימסנכסן
 גפריס. 5ניום. נסרו!ם %טוט 5)וטרע. כסרומ 5ניח 65יס. כסרוח oDbS 65סס. כסרוח65ים
DID'nכול כסר סוווץ ס6ץ 6מ"סי ומגיין סהח סחיסן סיסיו סחי ח"5 וזס 6"כ סחיס לסריס 
 כיל TD כ5 יכו5' . וטן טרפווע. 6% טנול%ח 651 טסרומ סמוטונן. 6% . מיומ . רינס מעור5סור
 מו5סח ח% פיקס יכ% וסגי. 6ח: ס5 נקטח 11 כי% ס6 וטן %% טרף יכי 6ח 6י6ר!
 כומ4מ 6וונ 651 יע 116נ 6% 61ונ. טונס: יסוריח כיש 60 וסגי ח"5 גבטיס כ5 יכי ח%טח6י
 olb. נכ5 סמיטס נכסן סיה וסמט. סכסן %וס 5חי: סס 5ו סיס Jtrb כ5 6% ומדנרירהזי
 מסן 6מח ממס ס6ס ס6מח . סבסחיס נרורס ס6מח )זסהס ס6מח . ס6מח סלסור 6חוסמט
 % יט5 כ5י. מלס. 5כ5י O'nD 651 מרס. כ4 56 ס6מח . 5ם)יס ,ונ יקמ טליפס סגטסע(16
 מייס. נהס מרסי ש tsttp 11 כיגד ס6 כ5י ח"5 מקיס .כ% מרס 6י מרם ח% סכ5יסמן
 3סן גטסס ס65 מיס תס 6עור ל"6 ועטפז. מיס 6% )זמני 651 ססליס ,hS ת4כיס651

 סנרורס שול 6ף סב)דס סנרוריס נויס )וס b"e 5להס( כ4 דווקיס (sff~1 ט' כ5י 6ףת65נס
 וושמ ה,!וב 6ח טט5 טוסס סו6 כי% כו'. סמיס ס5פול 6ת 5)ויס: שול ו)ושם קיס5 חוסנ)ויגס
 יכ, נדס. 1)"ס. סניס מס5 סוגכ ור6ם 6גפייס ר6סי 5סס ו)זקיף ס5סת נסירי וכורכןמ%פח
 נהס כי% 60 נדס מע מייס מיס נ5ן סיסיו טד יכ% 0"ס כמיס 6י מייס במיס %ע י6יכדס
 סמסשמח. חמות סדס ממסך ס6ס 1)ומין רביטימ. מכ)ויס וסיטרו נסס מכר סגסור סיסמ*ס
 ו"5. רם"י ע"ן 6חס יקמ סמל ס5סר 6ח סמיס. סלסר 6ח ח"5 סדס יססך סתסו%מחתחס

 יו 65מר . וסוס מייס: )ויס ט5 מרס כ4 651 מייס. )ו"ס ע5 סלסור . ס)ז4קס 6%ססמווצס.
 פעוויס: סנע )זח טנו6 6% פט)ויס. סנט סגרטח מן ס)וטסר SD )%מו. ע5 וי"6 )ו%רטס5
 מסו5ק יס6 יכו5 וטסרו : וסניגני ס4סי סוייק טטון 61ין ~ItDU סנט סוייח . וטסרו פעמיסכע
 טסרס )וס ווצסר 5תטרי 1ג6)זר ווןסרו ח"5 )וטכבין כ14 יס6 יכי ורמן. וג5מ וכנס וס5םת'ע

 וס5פ. נגוסו: סגטסיס בדכריס כ6ן ס6)זור טסרס 6ף בגופו סגטסיס נדנרי' 5)וטסס6תור
 וק5סש 5טיר מת יט)זוד סן6 5מונל חס5מר נגנח יטמת 650 04 הס5מ)' וביסו נטר יט)וו'650
 ב6כ%ס ס)טחרמ ססךס. פמ ט5 סעיר:כ5פי

~Dbl 
 העוסנ מסככ מ5טמ' כו'. וכבס סי4מ:

 סטרו תס סטרו. כ5 נמגם. נגדל מ5טמ' ססמוכנו'
~lnho 6ף )ר% )וקוס ב)וי 6פי נמש כו' ורמן ססממס: 5ניום פרט גמרו 3ינה 60מו' גו'6ף ססחרי 5נינז פרט ססרו ני)וי 

ס6יט
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עליהומדשהדרת
 *'ס6י

 מה"
 pb1 4שס מ5יכטס מטכנחו נהב רמיו שמגס. 56 עDbI 6' צם' נו יק

 bahS. ממע כו'. מטננחושר"
tfb 45כס סוט ס% וסחו 656 6ס :')hhS 'קישש"ש %א עהן סנמ hS 'עץ5 ספלו. ש סמאה: גש 4 וחשו סי qb גנח ממססמה'חע 

 ש אח חע תר6' שור נר6ס וטיט כייס ללניה ממץ כר. 6ף נגרוס טיכע גנה מסמעי
 מלרפ"ק 6ף ילאו hS ;קנס וסלח סג6מ' 5סי מע מס ;קט רשו. ז"ל ק &"6qh Dמ, מומט רופי פ5 יטנר 65 תער NbD 4ד מ"5 מס ר6ש ו"5. לפ"י מיץ המבס מינרט יג5מפטם

 הסו י1WD 6 גנת רף6 נרמס 60ץ )וס כוקן הס וקן פ6ע )וס נרמס מש 5פי ונףח"י
.V~Dנותר 65 ]כמ"כ ע5ם סמרו כ5 ו6ח חממך. התסייגי נס)הגי 5חנ05ח 6סמומ נימן י"מ 
 ומחס hnD. ממיר ח5ץ( מפרס י"ר פ' נגנטיס סר6"ס 536 מטרוח. ל פיי ט5 פסוקסוד
 ס6 וחוססווש ברס"י וס"ס זתק6 כ41 ד)זסמס ינ5מט ססביטי גיוס )ון ע"6 נ"נ נמירתום
 ג5מ ו6ס יניף. 31סמימ ינלמ בסניטי סס)דני. וסוס כ4ס: eDD 65 מפרוח נ' סיר06

 וע סג6ין תנה עא א גיס ק"SDS 6 ש4 גיוס 3ן עי6 40ו סגירתך הכח"כ 65נצהבי
fD13] שי דמי נתססותffD רעם. כבס כ3ם ח"5 כסריס ססס ס"ס ס6יגס ס6טפ"י וגימע סייס ממסן סיסע סממע מס 6"כ סמם כנסים מיעט * כמסיס סם יקם ניוס. נו יניף 
 עלס. 50 סגם 6% סגחס סרבם. )גמיס ט5 6מח ס4גי6 אמי 6מח נערס. סחס66מח.
 למנמס עי 16 הנסוס. ,ו נסק. נ56ס כרויגסס

~nSD 
 ספגם 6ח מכסן וסט5ס כססנו

 גסכיס( )נפ' כסמא חלמי נמך סונר טהץ נסמם. )זגמח 656 שע 4מד ס)חנמ' oDmoהשה
 ריבנא6 וסמו. 6מ 5סני6 6גמ 1nhDD . 16 5סני6 6נמ משרע. מ51ח 11 סט51ס ט5חטמו
 סמביY~D 6 6ב5 6' 5צ מניף 6מד חסרון סמנים עם ממט מס קונץ נ' סינגל ניץ מסיסחע מס סמן %ג 5בסמס: טסרומס נ' )זקייס 6מ מס ס6 טסרוגיס. נ' יגי6 נתאווש ג'פוניו מפי 536 6' עסרק מג" 6ממ נסוס סמני6 מני מצו מס סלה זל חהס יומר סהרסרי
 יט5 כ5ס מסיח סטטעיס מ5)וד 61חס. כו' וסטירי סמן: 6' %ג מ"5 5צץ ג' יגיף טסרומ'ג'

 סמטסל ח"5 וקטן 6סס 5ס%י6 656 6עו 16 ע%2ס מט"מ 651 סיס חע כ5ס מטפוחיטטט
 המף המזור עיף יט5 . 16חו חע י65 עגמו בסם כ"6 סגץ( שם ס6ף ומגיע (Db' חספססטכתמן משתי כו' ו6ח וכו' %קם 5)וטר3: ופמסס 5)"רמ 6מוריסס ממקטל סטר ט'. ס' 5פ)י ס':נץ
 ט' וממט חע סמיטס חס6 סט)זדס 'הקוס יכ51 נ)"רמ: ס'. 5סמ חגוסוח. ו6ה חספסח"5

 ומניין סקס 656 6 6י1 סרומוח כ5 5ר%כסיר סקנס כמקוס ח"5 טנטחו מ5 יכיר כו'נמקים
 מטוח )וס כו' ס6סס כמט"ח גי כו'. סמט6ח 6ח חע סקנס נמקני וסטים ססט6ח6ף
 את משח )וס 6י כן 006 6ף )וחירס )חנמ ים נ6 וטמעס סעעעץ עיו וניס סמלץק
 קש6 נם5 536 סו6- קוסים קךס סגירם6 ]נח"כ ס6סס תורח ח"5 כן 6סס 1Sbni qh~דמם
 כו'. ס6סמו' 5כ5 6מת חורם יזרוק זמי 61מ וכו'[ ס6סס חורח ח"5 ;"5 סנ6ע ניסחמקרס
 מא. ס6סס בסרוח. היזחן קנס )"במ גזמן ססו6 עכסן ס)וכסירו דגר 55מך לכסן.ס6סס
 פלט4מסלכ5סס61: ס61. ס5מ4רט. סנן 4נ 5רטח קיסיס. קזס הסמו: ט65 5ססמטופרט
 גי ט5 6י סך חע ת6י חוך ע5ע% חל כחוג 6י 6;ן. חנוך ט5 ט'. ע% ט' 5קימס 6ף כסן ש נטלתו גחיגס )וס החן.%קם

 גדר וס כיש ס6 גוך חל ח"5 6חן 50 נונס ט5 יכף
 ShDn~t ר כחמאס אמר יביש תסיגק ימל6גו. עק ס65 פד סס),ן מסר . ויא מסמן מ5גסומנתי:
 וסוס. וטנק מסם. 6% וטנק לכחמי5ס. מגירו 50 כס החוך סעוק משם סכס1 כף ם5 ט'שעזר
 ק"ק. כו' 5פמ כו' פט)ויס ס3ט כו' ס3"עין סיומתה כ6ן )וס נ56נטו טניס. טיס כ5ט5
 אש ע המאקס יס הקוס ט5 ח"5 דס מס סוג דוק6 * סרס 5סס סיקדיס ס6סס. דםט5
 yp נסן טל נומר ולחס ס6סס דס פ5 ח"5 סגחקכמ פק' יכון h~D] ל'ר נ)ז)מוח רקגע"
 ט5 וכו' רג5ו גסן 1ט5סיממ'

 חגי
 רק נמ"כ ]6עו רמט' nSS SD' 6ון ס)וטסר סייעים 6;ן

ך -- כסרס: גועכנח 5נר סססט6ח וכסר* מ5עס: מ5 רג5 ק)ועס. SD %סו י b"D] ירינמנמת( השם5ס 
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אליהוילאאדרת
 6נמס. r~bs ישב. ו6ס בטימס: עמו )ופפ5 מנירו 6ין וטמ. יקמ עפל. S~b וגפסיס סי6פ4
 )וס סגנט 16)זר סו6 %ס5ן סעע. ננימ. מ"5 סנימ כ5 4טמממץ

 5ס*
 qb. נמסין. ב'

 כי.
 ס6מש )ו)ז6רמ 5רטח )וס )ו)ו6רח 5רעח ח"5 פסס חוק6 יכ% 16 כ)ור6יו ס65 6עפ"ישימ.
 ומס בוס טומד 16 בסני ופוסס בר6סון 5ט1)וד וווג"ן כף. 6ף סנה2 3סוף 5ס5ן מס וסבג6מכ %ס* יסונ ו6ס ח"5 ביוס 13 מור 6פ" יכו5 . כו' qh פהמס ס6יגו n~Db סמחר bnDnננגדיס
 טי)וד 18 נסמ ופוסס בר6סין מומך ננגדיס מס 5נ"ם )ונו6רח 5רעח ח"3 נר6סע ' נפיססססא
 651 6כגיו ועפרו. ע5ו וכן ט)זו סגנגו 6בגיו כ5 36גיו. כו': כ6ן qh נר6סון כפוסס ומסנוס

 6% ססגיר. י)זי ורובו. ר6סו כסיכטס סמח. Sh וסב6 ומסרו: פס וכן מסננגס שסכמס36מס
 ס6ין סטרנ. טד יט)ו' יתי: כ5 מ% 1DD 6ח סק5ף )ימלט 6פ4 יכ% נגטו. 6ח סק5ףינוש
 656 5י 6ין בגךיו 6ח ש3ם 3ניח וס6כ5 ח"5 פרס nS~b בכדי ססס 6פ4 ינ% . נגדיסמט)ו'
 %ע ריבס יכנס יכנס ח"5 )וגיין סוכנ 651 16כ5 65 . יכנס נניח וססכנ ווע )וגין סהב6וכ5
 ננדיס חמ*ן וסגכייס סכסכה(  qb יכול סרס. 6כילת נכוי סיטור rfs  וסוככ 6וכ5 י5מס
 6יגו )זט)ו6 ס6יגו וכל סנמונע בביח בגדיס )ומ5 ס)זט)ו6 כ5 נגדיו 'כנס ח"5 סתגוגטנניח
 ססס 06 ניוו וטבעוחיו 5מון ידו ופסט נפמס טו)ון סי' 6)זרו )וכ6ן ס)וגוגע. ננעש נגךיסממ'
 ל' 5טיר. )זמע Sh סמיס סגפר ססיקוף; ט5 סניח. 56 וס;ס 6"פ: נכןי ס'ססס עדומכ"6 נוי )זט)ו6 יסודס ר' בידו וטכעחיו 5סגיס ידו ופסט נמק טוווך סי' . ט)ו6 סרס 6כ%תנכדי
 5כסן תגיין כו' 5כ5 סחולס nhr דרול: ;ס ו6חס 5עיר )זמון Sh סמ'ס סגפר 6ח 16' סג5'5ייוסי
 וכף נננדיס ,hS ננחש . ננחיס 6% נגחקין נגגטש 651 נגחקין . נגחקץ 6% בגגעיססנקי
 ס6יגו )%נוד לסורח. כו': גנע 5כ5 סחורס nhr ח"5 ונס)זוח'סן 3כ%ן 3קי סיס6 עד רה~סס6ין
 nbr וכו' חולח nhr נוטסלו. וניוס )זט)ז6ו סביוס מל)וד וכו' סט)ז6 ביוס יבו. סיורגו טדרו6ס
 כ56ו י"ו( ג"ם ויקר6 רנס )וךרס )סו6 סחורס ג6)ול ט"ב( ט"1 )ערכין ס"ר )זול6 50חורח
 ס6ין DDh1"' ב;ינס. l'hnDn גכריס 61ין ב;ינס מט)ז6יס 'lh~D. נגי חורוח: ס' 3כ5טנר

 תקדס: ני6ח SD ע5יסן מיימן ו6ין סחרו)וס 6ח עליסן וסורפין מניס )זטוו6ין נויבסמטמ6ין
omnht.0056 15מל לינ"כ ם5 בט ל"ס סקטן. 6ח 5רנוח 6'ס. 6יס ועכדיס. גריס 5לכוח 
 בין  גד%ס בין נקנס קטן נין גדול כין ססו6 כ5 ,כר %גקבס. 6כר ,ונו 6ח וסונ 16' 610סרי

 )זמ)זח ול6 )זכסרו 5בסרו. מון h5'D טך מבסרו. ("5. רם"י עיין נסרו כל 651 )ונסרו. ,כקטגס:
 סי1ג6 דס ול6 ט-6( ג"ו דף בנדס )עחן ;1ב1 . וכו' ס;נ 6ח בודקין דרכ" נ;' 6)ורו )וכ6ןך"6
 תגפחו ודס סטין דתטח לסומnbr 6. חיע: ורתס סרומס לימס .6 610. ס6)זס. ותפיתסיו
 63תס: ,hS ב,ונו. tnhnu רנ5יו: מי)וי 5לבוח ו;6ח מ)זורס טו)ץ6ס מטת6" ס6ין ס6ססומלנ
 וזרוכס 6סח ר6יס ל6ס ס6ס 656 ג6נור לווס כ"ם. eh' 3סרו. רר ססו6: כ5 6ס4חסי.
 נגיס רק כח"כ )6יגו רר. גלוור. ;ב ס" סיסוג'ן וסני טני5וח סקי כרי ססן לס%ומ כתגדיוןכס5ום

 וסנ6ון כ"ס. 6ס1% סמח'ס גדלם )נח"כ . סמחיס 16 יבס: חטמ6 ו6יט למ סתטתh"D 6) 1כ'
 פי כמחימח סגריך ט"ב( מ"ג וף בגךס ל"ג דעח וסו6 כדלכו סכחוב לסון סמם)וט )וסנקט

 (3יך 1)וקגח קרבן טעוג'ן ,נינ )זקגח )1;131 ו1י30. )זסכב מטת6יס וניס מק5ח ת(ונו.ס6)וס:
 כ5 וכו': סמחיס 16 7"ס 1"ל לס"י עיין סר6סון סכחוכ )ונס 6יוסו יתט ו6יגו קלנן טשמן6יץ

 פ"ד )ח"כ ומסקין 6וכלין 6% )זסכ3 . )וס)ו6 6בן 6סי 6'( סל' ו' סרק לק)זן בח"כ )סו56רנוח
 לרבוח . 'סככ 6סר : כו' קגיס ס5 )זמ5לח 6% ס)ויוחד . ס)זסכנ : נזדף 5עסוחן סתחמחיו וכליס ג'(ס'

 עווו' 5ן 5ם6ו)ורי' סר' לסכיב'. סתיומד יסכב. )6%כחן: טס סכיב' סנזם)זסין כו' ומ5וק ורןידסנוס
 ווטנו6 סיב 6' פע)ויס 1' סוב : )וסכנ גביו על עוסס ו6ין ווסכנ עוסס מחמח'1 עליו. . תל6כחינותעס'
 ,hS ס;נ ס' קרי SDJ 1ל6 סונ ד' בתרככ. נ' וכן נ)ןוס' נ' וכן )וסככ עוס' )זסכנ 61יןחסכב
 סכ5י. תס)ו6: 6כן 6פי' לרבוח 1כ5 ס)זח. 1ל6 ס(נ ו' )ןח ט)ז6 6% ס;נ 1' ס)וגוגעח.6כן

 )וב' וטריבס )וגרס וספחמס סבל)יס חיבח 5רנו)ש . יסנ 6סר . וכו' ג%יס 50 כם6 6%ס)יומד
15גין
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