
ייאליהוהיא%דרת
 הסב  חרפב ס6ס  לרפס  פרפ  יסב. 6סו . 6מח לנ6 נס ללמון ש% 9ftw קמן ט' וטד*פו
 מסכנ ולי כו'. יגס 6סר 61ים ס)וסכנ: טל יס3 16 ס)זוסכ SD סכנ זרנוק וטמ". וטת6מ4ס:
 6% ניסכנו : ננןיס )וט)ז6 מינו פירם . מנעו נסעת . יגע 6סר : נגדים מטמ6 נמסכנסנוגט
 כסינוור 6ף יכוה שכסיעור. יותר 16 ממוח 3מנל ,hS נחסכנו טמור. נסבר 06 )ממכ13סגו%.
 כר וסיסת כו': לנן נמל 3גי יכ% 3נך 6י ננד חל מפס qh ש% יכנס. וטת6: ח"5טסור
 6סר מ'. 6ף hnon 6בן ע"ג היפי וט" מהזיות טסרס אפי' ונ חס 6נ תקים יסב.6סר
 : וע'"( סוג מן ריקן סמא qh %נווה כלי )זחינח פרס )נח"ל . עחס מס סוג pb 6פיימנ

 ספוכס ונסר נעלס 6% ס,נ. וטנטוח. וממיס נסירים 1ל6 ננסר. ואורן: סער לענשוטמר.
 ומעז כיש הכטח ופ. סמי:  תן 6כר ים olb בפלס % ת"ל חוס  סטסהך.  חך לטויס 9יממגו
 ]פס 3מס6 )זט)ו6 מסרוק גס6ו 16 ט הנס נטסור נטסול. סינט טד נטמור. רגליו:ושתי
 לאוכף סרט . ס)ורכנ . תסנוף 6בן י"ג אפי' f'Dr תרכנוו( יו"ד 6פל לר13ח 1כ5 . ט,3[ )אסדף

 16חס sffr. רם" סיע ט' ט)ו6 13 סטנט סיס6 ס)ורכנ מ5 ליתד 63 . סגגט וכל כ)ווסנ:ססו8
 הרבאט ססחמס לניח פרט ט' 6ף 3גר6ס הץו )זס הדיו. : s~r רם"י מיין וכו' ורוקו ,וגולרנות
 משות: 6מר מגיס מ6ס בסי' ללמך נימס. סטן ל6 סחורר4: גון לאכלס מכוייס סנוט משן6ז'
 נו מסימו: וס יגמ 6סר נחר. כלי לרנוניוכלי.

 )זס ים3ר 13 חנסל 6סר בתור סחה %ס*
 מדף: סתטת6 סוג DD"1 וכליס הוסקין 16כ14 ע5 ללמך 3076"6 כו' TD כ4 וכ5 כו' qhממהרו לס*

 : מכעס ספירת טעומס ,ניס מקמה . וספר פוט . תגעו  פוט ו% חתונו כסוחטו: ימסר.הה
 מקים ולמן הדייו וכנס 6מח: טסלס לטסרחו מצל אפחמן 6פי' ינ% ימס nD3D 5ט%:6.

 ש (ל6 נסרו כליס. 651 מהס נכייס נסרו נכלים: לממס 4מד ממס. לטגץ 5רמי5סכינוס
 מסרק ס6ס . יקם : 43לס 6% . וגיוס : טום מ' ונוגרס נסשט מרס כלי מלטרוק וינסר .031
 טצ5 סמא כוכבן ס'. לסך ע6 ט' חמס סחי סגי': קינחו עי6פ ל6 ר6סהס4עחו

 מקמה גווונו : ננעלים ספרסס בטורס שיקדח סכסן מקרש . מכסן שמס : ש ססאנעי
 למון: סחנ6 עז ממט. ח65 6': הום סגיס ט' נן לר13ח וקים לקטן. פלט D'h. כר:1ע1
 נפירעץ רק נח"כ )6יגו יס6 םל6 נסרו כל נמים לוקוס. נגזי נמש לס,ריט: סר6ף ,רע.סכנת
 )הס נסרו. כ5 6מ במיס למיס. נסרו נין מוץ מ"6( ק"ט שממש מ"6 היו שמס ע"נד
 נסרו כל 6ח סנגל( 3ג)זרו' רק בח"כ )6יגו ס6ס )ו' מכועס סיעת וכמס נסן . ט%ס נהלסכ5
 ירט סכנח 16תר מא %תטס ולט. סכנח יוקדחו. על 6פ" עליו. יסיס 6סל כנסרו:סטפ5
 ממס ג' נם לרנות ולגסס . לקטגס סרט אפס כו': 6ף לסגסרמס פרט כו' כנריקםס לס*)זס
 רסימתס סקיס . ורמס . לסער6ס פרט ס"1 כהרכס: 5סל6 פלט 6מס. למטן. פרט D'b 6'.הוס

 נמ'לרמתנו
~ho 

 מכלן 6' יום כח לרנוני וגוסס וכו': ססמריס 4מח ופרט מוץ ש6 6%
 בורקס כל ול6 . דם ההילך. מדיבור גון חר4יס. כי אינס. ימים עסרט נמ לשם 6' יום נחלמרו
 מיתד  דמים וכאסח מעקור סזון )%)וד דוריס ביקור 6ח שלחס כסס"6 סדוקך )ק ססומהבמין
 ס6יגס 6טפ"י . תסיס ow סנעמ ,רע* סכנח פיטת לרנות יסי'* . כנמת נפניםסמטמ6ס מלגוי 3נסר' . שזוווג 6ךתס וכווידוי כרכוס וכקרן ומסמור ס6דוס כס טכסיס סרבססדלהס
 ג6מל חסנע14. 6סר נסס: סטונלמ חמש. סמשץ: סיסיו ממש. סנטת-olw ו'. כ5רולס
 wec יכ% כו': סגגע 1כ5 : כו' כ6ן 6ף כו' סמיוסדין 1s~ls גוס ט4ו 5)ומ4 %1מר מליוכ6ן

hnDnסטגט ספין כו' סעע מע מס 6"כ ט' ממסכנם ק"ו ימרח ואדיס hnun וכ"מ 6דס ? 
 נמקוס טסיס לס ים סי6 מס מ"6( פער בסנמ רק. נח"כ לחיגו לס ממכבס מקים *נמסכ3ס

 מק5)ז. טל 6פ%ו עליו ט4ו. רובו סינס6 מד 610. סמסכנ פob1 5 מרם: לכלי סרט ט'6ף
 סמ*ק יכר DPh ט ניבטו h)D' מרכב וס כ4 משג. וס ש מסכנ. וס סם2כנ ע0615
 סמטרס. 6ס5רנוח הוס6'. סיס ט' נן לרנות 6ק לקטן: פרט D'b תרכב: .וס ממסקומגסו
 clb מרט וכ* %ס מםמ6 סוף מס ע4ו. יחס ומסי %5טרעח סרט 6מס. פכינומ. סלן יססנ.0כנ

כה
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עליהוייאאדרת
 מטמ6 ס6ץ hnDt, ס% יסכב 6סר % ע5 'מיסו סכטח hnut )ד5 לר%ס ע%ס ע%גו

 פסלס כח 5לנווש ו6סס 1)וסומרלח גיורח 5רבות 0061 : ק5ס ןטו)ו6ס לק כ6סס 1)ווסכמסכנ
 %ל )ומתח bS1 ד)וס . נ6תס Dh" וונ h"D] )ו"ד נגןס רק נח"כ ן6יגו . נ;ינס ס)זטח6סי)ויס
 פחס ט5 ח"5 ונס חס6 נחמ5ס נ' סר61ס יכ% ס%ס. רנש סגיס. י)ויס ט'.וכמס

 ע0רס עי 5ל13מ )וגיע ו"ונ פ 16 מע מטין )ושחס מופלגח 5פחס סתוך 656 5י 6ין .5פמס ס)וי
 משי 5סירס ר6ף ססא יס טך תו0ע 6ף 4י3ס ר6ה 5ספירס סו6ה לונעני מ%ו )וס6מרח
 6מך" 6פי' ימי כל . סטס 6פל י)וי . פמס עח 653 רו'5 טסר 6מד עס 5ר13ח ותמץ4עס.
 סונ ו6ין נוט5ס 6ח )וט)ו6ס ס'6 . כו' 6ף בוט5ס )וט)ו6 גדס )וס . ט)ו6ס חסיס גוחסכימי
 עוש נ' 656 4 6ין ותוסנ. מסככ טשס ססיול )ו%ד כחסכנ. ט' כ5 נע%: ססא )זסתטמ6

 סו)ורח 5לנע( פחרי: נטמ6מ יסיס hnu ימי: כ5 ח"5 )וגיין 6' יוס י)וי. ח"5 )וגיין יתיסנ'
 5רט' יט)ו6. נס סעע 1כ5 : לס יסיס גוחס כ)זסכב ח"5 סניס כגגד סמס יכ% יוס. כגגדעס

 הןש. סנסח : 5ט5)וס לס. %וס. )זעעס 6% )חונס. . לכסחססיק טסר'. ו6ס וכ"מ:מינורי'
 bh חטסר סתטסס 6מר חטסר 61מר רם"6 חטסר. ו6מו י)זיס: סנטח ח"ל )ופו,ריןיכ%
 חמ6 65 סר6סוגס 6יכחס ססריסס ס6ס 5טלתס 5ס. ג*לס. 6% ונעס. ט': מכ)ץיס6מרו
 )ונכצו טו53ח ססי6 מ5)וד כו' וסכי6ס יעס: 61מד חור 6' 6% כו' חריס סחי . סמס4ינמס
 נסנהצוח רק נח"כ )6יט 6)ורו )וכ6ן 6מור מורו וכן סרהמס 656 מירס 6ין . וס;רחס :יוס
 6% מ"5 )וניין טוש 6;סרס 656 5י 6'ן 5תסחס. ס)ו? 6סח עעס 5סרוס ס)זמחע ט"נ(י"מ
 5אך נכוס )סו6 נח5 נין סוב. חורח ט)וסס: סכינס ט)ו6יס ססן 6עפ"י נטמ6חס.יתמו:
 סרי וב 50 ר6סוגרי ר6י' f'D ממנו מ65 ו6סר יטח* 6"5 כסרס ס)ומוסר )וכ6ן קטן בץטאב(
 נשחס חסיס 6מרו סר6סוג" וקגיס נגרחס. וסדוס לערב: פסמו ההוכ5 סטונ5 קרי כבע5ס61
 נמ"נ )6עו זונו 6ח וסינ נמש. סחג6 טד נפחס חס6 ו4הד ר"ט סנ6 טד וכו' חכם,65
 מס 6ף 6סחס ותוסנ. מסכב hnunD כפס סו6 סרי ר6יוו( נ' נט5 ,ס ט"נ(. 5"ס נפסרק
 3ץ פ51ס נין נקבס וכן גד% נין קטן נין 15כר. . נ)וס6 )וט)ו6 סווqh 3 נ)וס6 )וטמ6סונ

 5)וטעטואסס: b"D) 5"ר% מוס ס)%ירעח 6ח לרנוח %קכס ס)ומרע. 5רנוח 6כר י6קטנס.
 כ"ן Cp נכ'ק וק נח"כ )6יט ד" יוס. כעך יוס סו)ורח ט5 סנ6 5רנו)( כו' שכנ 6סר41שס
 6ח סע(ר ונ )וס יכי ,רט. סכנמ ט' סונ חורח כו' 6פ 3עויס ohnun גקנס )וסמ"6(

 נס: 5ט)ו6ס ח"5 כו' 6ףסכ5

 י ר חא
 ל52ס גטש 65 61ניס61. פנ )ו6סרן. טלס )טלו ס65 6סרן נגי 0מ הקמו ס% 5סי 6סרן.בני

 )מח)ע כך סוס סטסן סטגילח סכסס )זגהן )"ס ,ס טגס גט5ו סל6 . )ומחחו 6יס .)ומסס
 דר"י סקרנס ע5 651 )וחו סקלינס ט5 יי)וחו. ס' 5פגי נקרנחס . כו' סמ )ווח 6מרי ח"5סוס
 5טגמס קר'3ס כדי 16' ל6כ"ט ,רר%.  06  בססריבמ  רכפיב )וחו סקרבס ען 16' ר"טסג%5י
 5רוס6 מס5 16' ר6כ"מ ר6סון בדינור 5ו נ6)ןר )וס )וסס. 56 ס' ה6כור : On5DSוסקרנס
 63 מסורס 61' סחוס 6' ,ס 53ד יפ  רברהע ב' ליפר  םו' יספטיל ו" tsttr  רשש טייןסגכנס
 סקוש. ני6ח SD ססחוס qb קדם בי6ח ט5 65סרן נ6תר )זסורם תס ססחוס SD %)וךמסורפ
 ח"5 תס 6םיך. 6סק Sh דבר 6סרן. נמ סני )ושמ. %6 65סרן סי יין סחויי פרסס וסו6קס
 יס 5רנתש טח 3כ5 י63 561 יב6. 533 מסס 651 ינ6 נג5 6סק 6סכן. סנניס: 5וטום6מ?

 4שמ סכפרפ. סמ 56 כ~שס. קדסי ,ס יפרכמ מנק( s~o:  וס סרףס. 56סכישריס.
ס6ק
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ייהליהוייקראהךרח
:pho61 "נתיחס סכסרח פמ ו6ל הכלכח יזניח גה לפרכת מניח חע נתיחס ט* ו% קי 
וש~

 בטכס רק במ"כ )6יט עניו ססכסרח הקווך סכפרח. סני 56 נ%סרס. ספח כ5
 נקמרו סגיסס יכ% 6,סלס. ,ס סרי ינוק 561 טייס וס סרי יתוח. 6% טסם. ונ'( כר6מן

 מלמד 6ר6ס. נענן כ' מיחחן. 6מר a1DI )ץ'סחן קרס en~rh כי% ס6 )ר6ס. 65הגהץ כי 6ל6ס גטן ט הע גיח קמלי שטורו סרסן יט5 טיח. שמלי ח"5 שסלן נזי תיחחקרס
 1DD. תפלס טיקר hSh 4 6ין נקטרת. טסן חאלס ט4( כ"ג ביואש רק נח"כ )6עוסטלהץ
 מולס דכלש. עסרס מטח שסרן. יכnbr3 6 סקטרק: טק וכסס חע נעיין ICD מעלסע5ס
 )טק ו6ח נפתרו נכלן וקרנגוח )זעסרוח חרותס ויסר6ל ויסרס וסננהס הרוס*ס ומנחהז%ס
 רשולו 65 חע נסמם סגיסס יכ% . לטלס ו%6 למט"ח נקל גן נפר : כו' וכסרח' %ק נומין קזם לגנוח D7pO. % סמג1ח: כל ט5 סב6 נפר 651 כו'. 6סרן ינ6 נאת כ'6(: פ'נמ"ר
 נקר 3ן נמל : ;1 16תר סוי 5תטטס ק?חונ סגריך טלס 6קס ותימס ועלס גרס קטרתט14
 . שנרסס רן מנקר 561 דכחינ שברסס בגוהץ כ"6( פ' 3)רר לק נח"כ שיגו נירכ טד)מס6ז
 סם נט. חמת 5ט5ס וימ5סו ס%6 6ח כו"הקם 6מר %6 ומגס דכחינ %מק ניכווץ 5ט5סההיל

"1Da
 נע 50 סיר61 3ד . שפסוח ד' גגד נגריס ד' סם( ביו"ר )נ" קרס. נד כחמה ביו"כ:)זחכפריס סטאי 5נגיך וטונים לך טונים טעים עויס גןיי סגי ODn לי וקמ דכח'נ יטקב נגד כמיס

 סול SD %נס סל6 בד טתסן. 6מריס %נס סל6 בד . ס,ורין סיס6 בד בנד. נד סעורםדבל
 יונגן ס' 5פמ נכלן h)D' תתוך . 5ין 6% נד . 6פד 1ל6 נד . ממן 6% נד . StDn 651 3ך .טתסן
 מבנד תיכמר h~u) ל'ס 3יו)ז6 רק נח"כ )6יגו נד בד י"6 כו'. כד נר ח"5 ולמגיס 5סמיכגם
 סנגחס כ5 קיניין 66 6ל6 4 6ין . סקדס ווסל טיס6 קדם. : כו' l'o'Sn 15בס בסמר שיורותכ6ן
 נין שמריס 4 6ין ס6ס )זגיין . ינוף ימנור ימיו %נס . קךס נגח 6"5 סויט כסן 01ל כס"נק5

 5סס קלס ונר ט"6( ל'נ (hnv יס6 650 נסרו. ט5 יסיו ט'. יסיו %נס ת"ל סקנסססערניס

 מנגרי סתפ)ס ומניין טב%ס טטון ססהמ . Tm1, . מוין דבר יס6 ס65 נסרו ט5 %נם גילור%ס*
 תמכגסיס לנגד תנגד טני5ס PDD יס6 יכ% . סס ח"5 לנן לנגרי (סב מגנךי 6י וסב 35גךי5גן

 ההטווה עויס. סטירי ם)י יקם מ13ר: תס5 יסר56. בני טדח 1)ז6ח כיסח: כלס %נסס ח"5 כו'5כמועז
 מס 6"כ מסעיר מסעיר ח"5 כמרין סוהן 6ין 6סי ישמין מתץ סיסיו סגי ח"5 )זס 6"כ ממססטירות
 6ז0)ק סיסיו . סמ יקמ ונך)זיס. נקרוס נ)ןר6ס סחין סיסיו ט"3[ ס"נ [hw 0מ סמ סגיח"5
 לצמר לשב"ס ססקתיס נמוסס ס6)זור ס" כ6ן סלמי ס61 %' ל' . eSDS, 6' 1~5 .כתחח
 6ס יכ% 15 6סר סוג ח"5 כמגיס ת0ל יס6 יכול לינור מסל 651 . 15 6סר כו' וסקחנ סס:מגיס
 5ס* מס הכפר ס)וסחלמ נמטיר ונפתל וכפר כ6ן )6)ור . וכפר : 15 6סר סוב ח"5 כסרסנרה

 נהדף
 כ6ן qh נדמים 5ס5ן )זס וכסר ססני)זי נסעיר ונזוור וכפר כ6ן ג6)ור . 6יגו 16 . ט' כ6ן qhדנריס
 ר6סהס(: מסגס )יותש למחו ין ניחו. ונעך גסמט. ל6 וטדיין וממט וכסר כססנהנדמים
 שסלן וגחן כע(רס: נרמרמ . כו' ס' לסם ;ס 6ח ,ס סתעכנין ססעיריס. סגי 6ח%קם
Sbט5יו כחוג סססס נצץ סממנו לפ' %'6( ל"ו )יותם דבר כל 50 גרלת(. ססטיריס סגי 
 5ס' 6' גורל %'ל f'D וממס ע"1 מניס 'כול נל5וח. וכו': ח"ל כן ,ס qh יכף ,סכ 50וסוף
 6אכ כו' כ6ן 6ין כו' 61' לס' 6מד ח"5 וס וטל ,ס על ט;OD 501 %6 סל עין יכיל 5טו6ל 6'וגורל
 כו' וסקרינ : וכי' קטן ו6' גי% 6' כי' כסף סל 61' ;סכ סל 6' יס6 650 מווין ממסן סיסיו גר15ח ח"5)זס
 סרס אין מט"ח טכסו סנורל %"[ )ו"6 ןיווז6 מט"ח. ועמסי דיו: טשו מעלס כיון טליו. טלס6סר
 nhw. בחמלם: טפסן ויגריל שמריס c(ot ימ6 )זססנריל וזיזן 6' זוח ס06 וטססי. מט"ח.טיפסו
 ח"5 גנו ט5 )וחגו סיסי סיכון . סנורן ט5יו טלס 6מר וכסטיר : כו' 6ו)זר ים)יע6ל ר' מט"ח לס'מישמר
 ג6מל %ס5ן מליו 5יסל מע מי סיסת וקוק זוחי וסד . למיחס וסי5ומו מי טווידמו . מי יטמר : ט4וט5ס
 6חו. 5ס5ם . סנגוסו כסרס עליו D(h' יגריס וידוי סטח פר ~h"D דר"י מגירו סל ד)9 מחן מטח טדוכפר
סין 5גם%6. מסן. 6מד )זס5מ 06ר צוג וסנים סנסיכ5 נ)זחגוום רלדס גססך ס6ס סגים 6651סד
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אליהוףקראאךרה
 םנמונר ותגיץ נ;רס. 6רן Sh ח% סנ5וק עזגיין לקמ ס6רן Sth' ו6ח וכס"6 מגסריס שסש6
 טח6 )וטסס פ5 סתכפר ט"נ[ ס" דף ניוו4 רק נח"כ ]6עו S,hlDS ר"6 סתרנרס.חשל

 6ח כרכו 6סרן כיח וכס"6 כ6ף ברס"י )שין סכסגיס כפרח ;ו . כיחו בטד כו' וסקריב1נם56:
 50 ס5ומו תקוס סבכל ווכ6ן מ5)זו סוh"D 6) י"ט נ)וגמוח טיין רק נח"כ )6יגו וסמטס'.
olh:קס כתווז% hSn .עוממוח יכ% נמ5י. כו': 1)וטרס כו' מוחר1 סיס יוס נכ5 סממחס 
 נח"כ )6יגו 6קסו כו' )%פמ ס)"כמ SDn 15מסוח: כי5ך 60 גמ5' חך5 ס5סנח יט5 6ס.ח%
 ות65 בתטרנו. ס'. )%סמ סמ'15ן: )"במ ;ס כ15 6% ס' 5פגי ס)וקמחו ט"נ( )ו"ס ניו)ו6כק

 )ומוקוח 65 1505 )וס ק)ו15 תל6 5סלן ט"6( )ו"מ ניו)ץ6 6ל6 נח"כ )6יט "תר lhe hSnא%
 ג6)ו' ס)ויס. קטלח קטט: 5פ' וסקטן גד%ו 5פמ סגדול מסגיו. hSn כו': כ6ן 6ף נחסעש6%
 . לחוכס סתגיס כ5 סיס6 ס)ויס. : כו' qh מבור )וסל 5סלן )וס קטרח 5ס5ן וג4תר קטרחכ6ן
 נסון יחקן 650 ס'. 5סגי ס6ס טל סקטלח 6ח ונקן לפרכח )ומח וסכיs~r 6: לס"י עייןדקס.
 סטדווה* 6סלט5 )ויחס: מייכ ס)וניס )וכל 6' סמסר 16 עסן )וטלס גח,נס 65 06 ס6 י)ווח. ו4ה :הכגיס
 ונץ ביגו )וססיק דנר יס6 יכ% ס6רן ע5 6סר '"3( 40 6' סרסס 4צי5 נח"כ )610 4ט5ס סג6תר5סי

 ק7מס. סכפרח סני ט5 : )ו)ורם ססי מ)וי גוט5 ססר. )וךס %קמ ססדוח: ט5 6סר ח"5סטדוח
 6% 5)זע5ס 65 לס;ו' תחכהן סיס hS 6)ויו )וכ6ן . SD, ם65 עSD qh 5 סל6 5פף )וס ט"6(יס 3יומ6 רק בח"כ )6יגו %סני על )וקיס . סכסרח 1לפמ : 5)חרמ סגי סל תקוס כל 6נ נגיןוס

 6מח ל5 פס סר6סעס )וונס סש6 חס ח% 160ן סס( ביות4 ;ס )נס קס. qtS5m: 5656תטס
 50 נפרו לק נו תמכסרין סכסכיס 6חיו יסיו סל6 . לעס 6סר סמט6' סעיר 6ח וסמטו6מח:
 סכפרח. טל 6ח1 וס;ס ולפגיס: 5סגי נו סנכגס )%)ןך 5פרכח. תניח 56 7)וו 6ח וסני66סרן:
 נ56כטו וס;ס 6ונור 610 י5)וט5ס כ)זס יימ 6יני סכפרח. %סגי SDnS~. 6ממ )ו;ס ססי'ת5מך
 5פמ נו גכגס 06 ייט ו6ימ ססר נוןס 51קמ סס ונ6)זר כתס ייע 61עי סכפרח. פמט5
 כ5 סיסיו טסס כ6סר ח"ל ס6ין ספל 5וס טסס כ6סר ד)זו 6ח וטסס ת"5 65. 06ו4גי

 כו' 5סלן 6ף DSun5 6מח כ6ן ו)וס כו' 5ס5ן qh "סגיס לפגי ני גכגס כ6ן )זס סהןתטסיסן
 ס;ס במנין לסבי ים יסר56. בני )זט)ז6ח סקדם ט5 וכסר כ6ן: 6ף לווטס סבט 5סלןומס
 סמלוקס ;ס ahn1D כhS, 5 תטנו6ח ח"5 כלן טל )וכפר יס6 יכ, ס"ד נ"ט ט"; טו)ז6וחס5ס

 מ5 מוכרט סא )ומקונוו רס"6 דר"י וקדסיו )זקיס טות6ח ;ס ו6חס 6מר נחקוסטות6חו
 וכס"6 )ורד. ;1 פסט מט6חס. 5כ5 טססטיסס ת% קןס טות6ח כל ט5 ה% מטמ6חסקום
 וט"ס( וגמר6 ר6סיגס )וסגס כסכיעוח סכ5 יעסס וכן טד 40 סתיתר6 )כ5 ני ססט ת61נמ5ך
 15 סיס ;ס ו6קסו קרכן 5'ך' 5נ6 ועקיד קרנן בגי ס6ינן וססטיס 7ותי6 מט6יס . מט6חס5כ4
 מט6חס 5כל סמ מט6ח וינ'6 לו ס'וודע עד תיס ס0ו6 נסוף שיטס לו 61ין נחמ5סיועטס
 D(th מכפר סמי15ן סעיר נחמי5ס ידיעס 5י ס6ין ועל . )ץכסר סו6 סדון SD1 מט6ח לויסינו'

 65 יןיטס לו ס6ין וע5 כייעס. ווכפר מ'5ין qh בידיעס )וכסר ;ס מס סכסוריס מט6חמ5בי
 656 יוע ס6עו 5ס' מט6ח בר"מ ס)6' תכפריס רגלי0 וסעירי ר"מ סעירי נסוף hS1נחמ5ס
 65ס5 יעסס וכן ויורד. נט.ס ;ס סרי ונסוף נחמלס ידיעס נו סיס 6ת לר"מ. סוקסו וכ%ן5ס'

 טqb 5 ססטיר תדס וכן ספר תדס 5תטס וסנט ל)זטלס 6מח ;0 )זס ot1cl1 5סני כווומוטד.
 כס. נחכסרין סכלן סקטרח (1 כו' וכסר וכו' 6דס וכל r)st: רס"י טיין . 6הס ססכן כן:ספרכח
 656 מ"ל לכפר ב63ד ח"ל תמץ ד)ויס תחן נטח ע"6( מ"ר ביות6 רק נח"ס14יגו
 וניח ס%ס תוטד 6ס5 656 4 6ין מועד. נ6סל 65ח1: טן וו% מגיץ ני5י6סגני6ס
O'nSIDקיס ניחו וכסרמ טחו 5כסרח קודס כסרחו כו' כטדו וכסר נקדם. ח"5 )וגיין 
 ס)וטמ כ5 ט5 סנ6 בסל ס)ו4גו 5סי ס'. 5פמ 6סר סת;נמ 56 1'65 יסר56: כ55כפלמ
 הפל מכחנמ. 5סכיס סי' סיכן המ6 4נור ח5)וי כן ;ס 6ף יכי ו)חס ע)"גמ מעסטומי
.1hD5נ6 5טחי וקךסו. 5סעכל: וטסרו. 5נלכס. ;כלגו לס" עץ %קמ. בגופו: 6100 כסלס
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4אליהרדץשאדרת
 מסשכח סמוס6 )טדכ כסשל 06 כו. משר ,(5eSט6

~ffll 
 "*ם ,ף6 ייס דף מנמש

 נחנם ס)חנמ(ס ו%מ סש5. (ס מועד 6ס5 61ח %סמ' 5פמ וס סקדם. 6ח ,%ס נסר 06י"6
 ט5תו נפמ כסרס מכפר 6' סכ5 ת5תדספממ'

 מכי
 ומ יו *של ]עק יסורס ר' זנרי ון ,%א' וקק כ6ן סז סמע ססע' 6ת וסקרע כר:ימ6 הספך סנפמס חחטמ וההמ )חןן 6מרו

 ר*ם ט5 נצן. וע5 יע נסוד מסע ססתיכף 6נוכל 3ק 'יה סחי 6ח 6סרן וסתך ;ץ:40
 נמ%* וסחדס כר. ום'6 ח"י סכמל טעהץ ט" סטיף "ץ סתעס טעת סמ' סמעססנמר

 מכ%עף פסטלד סהחי 3eD] 14 נעמ6 ]ס6 מחתס סיס גמל כף עתח ,% 6ח חציק יךף(ס
 ישדס ומחתיח ק4ח המתץ ו6הסץ סטוח 5סמ6 5%. כ5. ו6ח כ5. 6ח כר. b")eדר'מ
 ענסץ ס%ס 5רנף פעת' ל סמךנרס נטוה6ס. 6סי נסנח 6ס" עוד סיס%)דוק. טחי.סי. 6מ 4שצץר ,יס. ,טו DSD1 : וכף onh הרע כלל 1ה6ץ nlnDh1 מ)מ"ת 6ף תץ5 סהט6%
 סן מס 1mp1 SD1 מכפריס סטע"ס 61ץ גם6 סו6 ט*ו 1tSD. ססעיר תםO'nSID 6;תיח

 )צצמר 6ח וס5מ כו: ונסוף נחמ%ס ויעס יס 6תרו מכה וקזסע תקךס ממ6ח ט5מכסחס
 נמךנר דן6 מעחו: גטסס סרנ[ ס"מ ביו)ז6 רק נמ"כ 61ינו 5מדנר ססטיר ססנש כיוןנ)וונל.
 06 ננמס. נסרו 6ת ורמן ד5: רס"י שץ 6סרן. ונ6 כתן3ר: )יחרץ ס6ברץ ע"נ[ ס"]סס
 5כם 6סר ח"5 מס 16' נר"ם ר"6 %נס ורסן ורמן וססט ח"5 טנ%ס כ5 ט5 קידוסיס% r~w ורג*ס. ידיס 5קיום ח"ט נ)זיס ורמן סס קדם בגדי ג6' כבר ססרי 5טנ%ס ע)ין6יגו
 ופסרס טני4ח ממם 6תרו תכ6ן כו' qh ורנ*ס ייס נקדוס 5ניסס )וס %ניס' פסיטס5סקש
 סטס. 5ע%ח קךס 1nSID סטס. ע5ח י6ח טלחי ,"5. רס"י טיין קדוס. ב)וקוס כו'.קדוסין
 נסנם 6סי . יקנהר סמט6מ מ5נ י6ח : סעס 5כסרח קיס כפרחי . סעס ובפד בטדווכפר
"Phנגדע; 6ח יכנס ססטיל 6ח וס)וס5מ ס)זס5מ. 6ח סמס5מ 65 . וסמס5מ : כו' בטומ6ס 
 סד כעי 60 וסמס5ס. ח"5 45ק חססגיט יכי SihrDS. ק"5 סעורס 5מו)זת מע )זסי65יכ%
 כמל מלך ג,ירח יכ% נ)וש.: בסרו 6ח ורמז . כו' 6ו)ור יוסי ר' דר"י 'רוס04 5מו)וח מץסי65
 %שם : ס' 6ף ט' מרנ טווץ6' מסמ 54ן )זס הממ"כ 5סלן 1ג6)זר 61מ"כ כ6ן )6)ור 'נה,ו6מ"כ
 ננח' מטמ6י פסן גנ;ן וס5 כס"ג וס5 ס"5 דבר סט4 פר 5רנו' חמץ . סמט6ח סעיר ו6ח סמט6חסר
 מסמ6 ססוכפן נפמס ד)וס 6ח ססוב6 כ5 ד)וס 6ח סונ6 6סר b"m דר"י סט6ח מט6חח"5

 6נ5 סנירס נניח סמ' ם14 ]נח"כ סדסן נכיח גסרסין כ)ז4חן כפר 06 . נקדם 5כסר :ננדיס
 ו)וטמ6 סדס,ן נביח )סרכין ע"כ ס"מ ניו)ז6 וכ"ס וט"ס חוכרע סו6 ו)וחקו)זו טעוח610
 גהץ 6מס %ס* * 5ממ)ס ),מין 56 '641 נגדיס. תטמ6ין ו6יגן סבירס נביח גסרפץ 61"5נגךיס

 כף: 16מס כונ14 סיו 6)זרו תכ6ן נגדיס תטמ6 6מח לתמגס מון סיג6 כיון 656 ממנוחג'
 gb ספסם hS3 גחומ 5ס5ן ס6)זיל וסלס ונסר עול )וס פלסס. ו6ח כסלס 61ח עלחס6ח
 hbb סמעלכס 6ח סמסדר .6 ס16ר 6ח סת4ח 6% וססרף. )ל'6[: ס"מ [hw כו'כ6ן

 6% 5כס. וסיחס כו': רס"6 זל"י 16חס )ן'5 6סר ווסנעסס qh יכ% סריסס 3סעחס)וסייע
.o'~Dhlהמנך 5ס* ת6)ור חטנו כ6ן )6)ור גפסתינס. 6ח חעגו : ט%)ויס 5ניח . ט%ס 5מקח 
 )6מל כו' סמטוח 6ח י4ע t(hl-S1 חעסו. 65 )6%כס ה5 כו': רענון טיטי לס5ן )וסוירענה
 656 4 6ין כו' כ6ן qb ממסנח ת65כח 5ס5ן )זס )6%כס סתסכן נת65כח ה6)ור מ65כסכ6ן

 enbSn 656 5י ו6ץ ט' 1ת;1;וח חפ%ין ססריס יכחונ סל6 )ומין ת5וס wbln רסוחמ65כח
 מוט י6רוג 6501 6' 6הץ עהונ ס65 )וגיין כרח ט*ס סיינין ס6ין ת65כס כרמ טליססמיינין

 4נוום נחשכס. גריס. גסי ;ס סנר. גרש. (ס וסגר, שיס. 5רנוום mibo. יכ5. ח"65'
 חטסרו. ס' 5סמ וסטיר. קרבטמ ס6ץ qb מכפר ססיוס )וכ6ן יכפר. סוס ביוס כי :סענדיס
 6סמכס טשנש פ"ס מ1מ6 לק כמ"כ מיע b"D9 כו' מנפר ייכ 5תקש olh סניןענירומ
 עש6( פץ [bw ווצמחס סנחון טנח הו': 6חכס )וטסר ומי )וטסמן 6חס )ד 4מיסר56
 6מד הל נ6ן ס6)עחס עגויס ס' עד כו' ךמיא ea' נ6מ5ט 6סי סיו"כ מ% סנוחסנחע

31סומס
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 ך דץ י ל 14הרא ות ר ד14
 צ* 6צ נ"ה סנמ ftww ש% שמ (oth~p ת* צקיסתשש

 1ט1 כ%: ח,
 תסר Sen אצס סמ 6מל כסן 5רטח מפץ ל5. מוי סק 6חו עשמ %ד rs~f לש"שי4ץ
 סקופ ונגמ ה6' חסמי סכסן %נסס ים ס4 י' פ' סמקום כ6 ס5' נכשמעקמ, 6' מ5 ק6מר one7 עף עא % ני4 לק נמאכ [wtb יכמס סנעח סנמן 5פ, 647.

 סבטס )וסימס 16 סבעס חנה מס 5רינה )ממימס סוקסס ימסמס 6ממו 35מ1 שעק
 36יו. חסמ לכסן )ר)ו. יו 6ח hSnt ו6סר י)וסמ 6סר מ% )ונץ 6' עס וגמסם 6' הסמהרנס
 3גף 6מ 51גס יו. 6ה י)ו65 ו6סר לי5 )וקוש ממ65 %ט 6פל יט5 שס. 5כ5 קתסססק

 6ס5 אח %פמס. 5סט ,ס סרףס. מקדפ 6ח תפר סטרמס: נץ 6מריס נבייס 5רנוחסנד.
t~umoסכסמס. וע5 כי. סטורוח 5סבי6 יכפר. ססמ)י. )מנמ ,ס סשנמ. אח סיכ5. וס 
bb.סכר%מס SD1 51% סקס5. עס כ .Shnc1 .סטנזיס 6ח 5סני6 ד6 ס4יס 6ה 5סני6 יכפר 
ob]וסאהס ס)וסח5ס: נסטיר נ6קס 6מח נכפרס כ* סםה טשק ק54 נמיץ ק ניכ 
 [wb סחיס. וא 6מח מוטיוח. ס6ף 651 סטימס ב65 מגפר זס בסגס. 4מח ט'. 5כסולע(
 הטס 6מר. דס יני6 תספך נפגיס מחטח )וקלח גכע 6)ורו מכ6ן h~o [bb ניות6 רקנמרכ

 ס' 3יו)ו6 רק נח"כ [wth 5מוקח ח"5 סממכנ 1)ומץ ססדל 55 ג6)וררי ג5ס ספלסס צ5שי
[fDססיס מ4הי . )וסס 6ח ס' %ס 1"5. לם"י טיין ט' 6סר1 50 סכמו 5סגי טס. כ6סל 
 סמטוח ל6סי 5רנוח מגהן קל56. בגי כ5 561 ט': סגנוררי )ופי כסווהט מסס מסי 6Dn1Dסלן
 6סרן כ6ן 1)וס ט' כ6ן 6ף סמטוח ר6סי 5ס5ן )וס סדנר וס 5ס5ן ה6' סזנר ;ס כ6ןמע
 )וטוח[ פ' ריס ו3לס"י גר6 ט"מ נתריס טיין ס)וי)ור6 ]כ5 %)וו כו' 5ס5ן qb שר56 ונמונמו

 6סל סדנר ;ס ן"6 נסריס. 560ס סים כ6ן 5%)ון מו)ומס וטחל סיעטוו( נג' תריסססחלח
 ph1 )וחיר. מכס סס( )לס"י סדנל וס ג6תר ,ס5ן סמ5יקס מ5 6% מ"נ ססמיטרי ט5יסמם
 ט*סן טסף נכס נח)ב6ו סנבי6יס כ5 סדבר ;ס ד"6 מפיר. מכס. 6% מסיר נט5 מחיל.נם5
 מתב  5סדיוט ססומט ]ל"5 סטור ססמט5ס 5סדיוט ססומט 5לנווה 6ים. 06 : 3וס סגמגנ6מסס
 ס6ץ סגכויס 6ח 5ס%י6 . יסר56 מביח ט"6( ק"מ 3ונמיס וסו6 פטור סמס5ס6נ5
 ו6מלח נכ"מ: נמס 5טסומ )ווחרין 5נחמ%ס 61ף נמץ וסומט מע5ס תמוסמ%ט'
 נפמס וט6רס נמע סי6 5סכי6 נתמגס. יסמט 6סר וטכויס. גריס 5רכוח56יס0.
 מ"ב סיס6 נדרוס מט6ח ססומט 5סבי6 יכ% 16 מ"ם ק"1 נובחש רק נח"כ]6יגי
 מס 5תסל 5מון )ומגס ו)ןקש נ)וחגס ח"5 ממטח % מע יט5 5חמגס. ממעמע
 טוף: סמיטח 5סכי6 יסחט. 6סר 16 ט'. qh ;נמ כ5 סמיטח שר ס6ין 5)ום)סמת
 סיכ% קרנן. ט"ם: ק"' מנמיס וק 3חי איי מיינ ס6תו סיכ5 ס5 גנו 5)ועונה ט' פחמ561

 יכ51 קלבן 6י סמ4ן. ט5 מיינ 61'גו מייב סי6 סקרנן SD קרבן חע מיש נפגיס מ4ןססומט
1StDbווטד 6ס5 פחמ ו56 ח"5 ט"נ[ קי"ו ],נמיס ס' קרכן 6ח ונקרכ כמ"ס סנע( נןק קדסי( 
 6חגן וצנבד וווקכס וסגר3מ סרוכט 6ח 5סומ6 ו)וגען כו' וס6יגו מיינין )ווטז 6ס5 5פח'סר6ף
 ח"5 סוו0ח5ס סעיר 5ס1לי6 יתגיין 5סקריב. כסריס ס6ץ 156 י165 כוי 5סקריב ח"5 כרוממיר
 O'SD33 בין כנופס כץ ו6סס מט6ח נגוסס יוזן תמוסר 5סומ6 ו)ציין 5סס: סמיומדיס5ס'

 ס6מ יכ% 16 . עכסיו 4קרכ סגסריס ס' )ו0כן 5פני עי5 עונרין וכט")ו ;)וק סניע ס65ולצליס
 כסנ 16 סור ח"5. 5סמן 650 ס0מטן )וטרע 0061 מיר 0061 ננט4ס ;מן otDn' ט%סמ%י6
 )ו"מ: טו16

 מס יני6גו 65 6ו)ור סו6 ו5מטס כנ"3( ק"1 כ;כמיס רק נמ"כ נ6יט סני6ו 65 .
 ט"6( ק"ו נו3מיס רק כח"כ )6יגו ימסב דס וס,סיר. עגס כ6ן 16 ס,סיר 66"כ טגס 565מטס
 hSD~3' ]ר"5 סתנין סנ)וע5ס כ' ,hS 6מד ספה. דס 5סו5מץ: 6% סס61. 65ים סוורק:5רבימ
 טמו. מקר3 מוטטס: 6% סונג hS1 ס6וגס 6% ססו6. סמנור: .6 ס6ים. תכרח סניס[:מהנע
 נעסס ססן סנמוח 6יסור נסעח ססקדיסן נקרסיס )ודבר עיכ יכי16. 6מר 5מען נס4ס:וכנמו
 סב)והץ 6שור נסטח וסקריבן 3)עח סיוהר נסע' ססקךיסן בקיסיס מדנר %61ך מכ6ן וכרום41ח

פסו
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יטאליהוךקראאךרה
 ס"נ יס6 'כ% 4ח. (1 זנמיסס. 6ח עה י,נמו 651 טסס. (1 5ס' וסני016 סל %אח נט0סססן
 סכמוב סכמוח סיחר סבמטח )היין ע"נ[ ק"ו מבמיס 5סס 6מרח ו6ין 5סס [6ח ח"5כרח
 סכ5 )ז5)וד ססד' פגי SD כבר: 5סס סתוחריס ונמיס ונמיס. סס 6סר [נמשס 6ח חע)וונר
 ס6ס h~D] כ"1 נ;במיס רק נח"כ ]6'גו כ%ס 5ס'. וסב'6ס סמדס: פגי SD כוובמ ננ)וריס,ונמ
 5רבוח מניין בבווס קרניס ססן ס5תיס 656 5י 6ין ס5תיס. ;נחי חנמו Ston: נמע רג5ססי'
 סריגי ינמ' ח"5 נ5נד ס5)זיס SDt~ 6וחס 6י cn~h ח"5 ו6סס מט6ת 6פ1 יכ% ונמי ח"5פ%ס
 1ם5תיס ט%ס 656 כב)וס קרכ 6ין ומכ"6 דר")ז נגרנס 16 נגדל ב6ש מסן ס5תי' )וסדן

 גסיס גריס 61פי נכ)זס כסן ו6ין נת;נמ כסן ,ריקח . )חבמ SD סדס 6ח סכסן חרק :53נד
 סס5ע ט5 סט5ס 61פי' 3נ)ןס מ,במ 61ין . תהנד 6ס5 פחמ ס' )"כמ . נבווס כסר"וטנדיס
 סנסר ט5חיך ועסיח סג6)ו' 5פגי וסקטיר. ננ)וס: גיממ רימ 61ין 5ס'. מממ 5רים מיינ:ו6נן
 ט"ט כססמ" רק בח"כ ]6'נ1 סכ5יוח וסח' סכנד יוחרח 5רבוח )זגיין דס 6ין בסר 6ין 06המדס
lh~Dרם"י סיין . 5סעיחס : וכר סמ5ב ח"5 )סכיס מגמח 6פי' יכ% . )יממ 5רימ חע s~r : 6סר 
 oton 1יו)ז: סיגסצ 5ךרחס. ט%תים. 35יח OStD. מקת ט"(: ס6רי 5רבוח [מס.סס
nhrנמת ו)וט5ס נמון ססמט 5סני6 סס)טכין 56 ח6תר. 00561 ס;ס: נו)זן 6ף w'h] נח"כ 
 5רטח )מיין ט%ס 656 !י 6ין ט5ס. ססט5וסו. ס)יס 5סניPh 6. 6ים ט"6ן: ק"( 3ובמיסרק

 מט6ח נסר 3)וע5ס qh יכ% . [במ 6ו 5ו)ור ח5תי ק5יס קדסי 61י)זורי קדסיס קדסי6עטלי
 ל6הס ססי6 טו5ס )וס . ט5ס 5י)ור ח5מה טו)זר )עחלי ק*ס קיסיס נסל קדסיס קדסינסל
 6ס5 סחמ 561 ח"5 כו' כסמס להמח וסקטרח וס5נהס סל~וחן לרנול( )וגיץ כו'. 6ף65יסיס
 nlnDS. יני6גו 65 לוע ממן פס%יס כסריס 656 לי 6ין . )זהנד 6ס5 סחמ 56 נ6 ססי6 כ5 .)והנד
 רק 3ח"כ מ4ט סמסר ט5 6% מייכ סהה ססלס ט5 . 6חו : 1tSD: מייבין כפגיס ס)וחקב5כ5

 6ף D'hl" תיומןח ט5ס )וס ע5ס* ח"5 ווו%מ וסוחח ונ5% סי1נק 6ף יכו5 ט"6[ ק"נ[נמיס
 י5ד 5סנ"ה 6זם. 61יס ט"6[: ב;במיסק"מ רק נוו'כ ]6יגו 5סןיש מייב6% 06 סתט5ס 5ס'.כו':
  דנרי ונ)ווקדסיס נמו*ן סח)ז4ח ווס נמולין סגפס דס 5סכהה דס. כ5 וסעבד: סנוי )וןיסר56
 651 . בגסס s"r. רן'י ט"ן . סמ וגחח' נ5נד: סגסס דס ט5 656 מיע 6ינו כ%ן SD ומכ"6ל"י

 ו6מ גרס. )וס 5סגי גפם. כי כם5וס: וט)וס ע)ןס. )וקר3 ס)ו6כ5ח. 6% ס6כ5ח.נ4נור.
 מקוס כ5 5כסל. ס)"במ ט5 )זונמ: 50 קרקעו ט5 651 ס)חנמ. טל 65מריס. ,hS 5כס.גחחיו
 ]6יט הוטי)ו6ס ותגוחר DS'Dnn סדס 6ח h'51OS סי6. 5כפר. 5כס. כפר: ס)"נמ מ5סגמן
 יטד 6סר : sffr רס"י טתן כו' כן ט5 סח)ו4ח: כןס 6% יכפר* 3גפס : b"D] ס' 3יו)ו6 רקנחשכ
p'Dר 6מר )וכ6ן טוף. 16 כו': )ורונס נין טיף וכן )וועט 16 )וליברי בין מיס. ו"5. כס"י 
 נסר כ5 גפס כי סג6' 5כ%ן 6' כיסף ומכ"6 סטיף 6ח יסמוט "ם"כ יכסנ' מיס סמטיסיס
wth]טת6יס 6סי' יכ% עוף. 16 סיס 5ס5ק: 16 ח"5 )וס 6"כ ע"ב[ ס"ו נמ%ע רק נח"כ Sen 
 סשק5 סוכ 16 טריסס וג)ו65ח וססומ' וס)זטקר סגימר ניח וגחגנ5ס 5סומט פרט '6S)hסר
 שסס שספך ב)זס וכססו. וספך %כ5ניס. 5נכריס סומט 5סני6 שסך hND] פ"ס נמו*ןכו'
 סיכסט ס61 כסס 65 ס6ס ותמין . יכסס סספך תי וכסס וספך . ט14 נ[חהש ס)וטח יס6ס65
 ]ס61ן  דס תקלת 6יתר יסורס ר'  ד)וו. כל  דתו. יסר56: 5נמ י6)ור ח"h"D 5] פ"[ ]סיין6מר
 6נגיס סמיקח 5רבומ ממין מפר 656 5י 6ין נמפר. ח"5 כ5י מ*ו יכסס יכ% וכססו. . h"D]פ"מ
 סמגו5 כ5 6ך ל)ומיס נונךל פפל )וס במפר ח"5 כו' בסובין נק)ומ ע:י וכססו. מע כו'ומרסין
 ס6ין וץ סא5 ס' פרס' st~s ]ח"כ סת6כ5' 6% ס6וכ5מ נגפס D(h' 5פי 6כ16 כ5 נלס.מס 5סגי גפם* כי ע"ל [' בימ ט"נ ס"ג [I's1D 5)וט5ס ופפר 5תטס טפר סיס6 נמפר.נתפיס:
 טאס ע5 נכרמץ סקטמס ס6ין סקטגיס ט5 ככרמץ יסיו 65 יכ% סקטמס SD פינלגדו*ס
S~b1 כל ת"ל  גוולש ט"י יכוחוtS)h :המעז* פמוחס 6כילס 6ץ ח6כל. 6סר נסס ונל יכרח 
 טו וטמ6 מע נמ"כ[ שע ס)וטיס נמוך יט)ו6 יכ% ועומס.  למרטוס סרט S)hn 6טרד-ם

סטרנ
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אליהויקיא%ררת
 יו5 ט' מטבוע סי6 סגפם ככיח )פ0 ת'5 מפס חיך ננדיס )זטת6 יס6 יכ% שסלשונ
 וטריפס גנ%ס בבסורת יכ% כו' לכסחו דרך hn(S 6סר ח"5 ע"ס דרך )זט)ז6 יס6 סק"ס6ס

 יט5 6כ%חס 656 טומ6ס 5ס ס6ין 6ת בס 5טת6ס 'S)b 65 וטליפס גני5ס מ"5 נזדבלסכחוב
 6ס %ע דוס וטליפס ננסס 16' יסורס ר' טריסס. 05 סיס טריסס ח"hnu 5 טוף גניות6ף

 וב"ס סג16ן כגי סו6 כק"ן S~h 5סמיטס סרט סני 140 ]בח"כ 5סביhSh 6 כו' סיסטליסס
 סת5וקס 5סימ6 וטריסס גב%ס ד"6 וזט)ן6 מסמה ס0מטס טריסס וע"סן נ"נ ס"טנ(נמיס.
 גנ%ס ד"6 במון בין נסגיס בין ומ%.ן נמין קדסיס סנ,וגק ו5סני6 ס6יסור 6ח מרוחרחנסגיס
 3ן 6ורמ גוס ובנר. נ6ורמ במון. נין בפגיס כין וקדסיס בפגים מיין ססומט 5סולי6וטריפס
 בכרח כ6ן qb נכרח 5ה5ן דוס פוגו ת60 5ס5ן וג6חר . טיגו וגם6 בריח: בגי גריס qhנלווה
 מס סטוח6ס ע5 קרבן ומ"ג סטו)ץ6ס ע5 ועגם סוסיר וקרסיו ורקדם )זטו)ז6ח ס)וןברומג'ין
 ב6רבטיס: 656 נגריס כבוס ט5 6% כרח טפס בפרו רמילח ט5 ירמן. 65 עפלו ט':קרנן
 דווור ססרטחי 6מ סכר 5ם5ס 1)6)ון 5יסרט דיין 6גי ".OS,D וסיס ס6)ורחי 6מ 56סיכס. ס'6מ

 טריות מווורוח %)ור רבי SUI לס"י טיין כו' 56סיך ס' 6גכי 5ס5ן עתר 6ווור לסטי ט'סמטה
 סדור יסנחס- 6סר ו"5. רס"י טיין תלריס. 4רן כשתסס ס': בצגי ומסיי)יח ס' נ6גיספמהמהת
 גראס כו' וכקוס 61וחו נכגטגיס וכן כו' יפקוס צוחו . נס היכיס. יותר נ)ועסיסן מחטינו6מרע
o'Xh)5ממס 6חכס חביך 6גי 6סר סג6' 5כגטגיס נרכוס יסר56 50 בי6חס וכן סקו למעמיס 
 יוחל מגס 6רנטיס כגטגיס 1כ1 )זס תפם . 5)זלריס כגטגיס ו)ועסס 5נגעמס לואיס ocDnומקים
 hSa 16)ור רינ"נ 1"5 רס"י עיין חוכו. 65 ובמקחיסס כו'. 65נרסס סכנדוחפמ

~DOn קודיי 
 חטמו tDnCn 6ח cho): נ6תלט ס)זגיחץ ווס )סייט ממח חנד5 סן6 סנולמ( עד כספור)ס"
 s~r רם"י וידיין טסODDn 5 561 עיקר עמס נסס. %כח 1"5: רם"י מיין תסמרו. מקחיאח
 61ח  סרע1מ 156 ט'[ ס"5 ט' מרסס "טי5 כוססני 6ח 7"6 כו' 16חך חגמס נסחס5כךעס"6
 מסיטן )כי D)Dn זו חסמרו נירווה( מס וסתדרסווה נתססנו 610 סדין )כי סמדרסווץ %6סקחי

 656 טיקר סמסגס 65 55כח תסתרו מטסם, זס נסס %כח הפסוח( נ5נ יסמור סו6וסמונם
 66 . סגהס  ופפסי 46ש בכל כי  במילווי  נין  בכלן  נין  Sh~.  בכל  Sbxt  ~Sh  1hwn: 3מבל-שש ותושחי חאל ברבים 1S~b יכול בסס סיתות ו4ה נסס  וחי ד"6 5טס"נ. נסס. וסיסמעםס:
 גטמ6' סס6רן אמך . כו 6מ nbe וחטפן סכנטג"ס: 66 מפמכס. nSDn 6מ 9Dbמשליס:

 6ח סקרן ומקש סכ25 גובס 6מ ססגקס סותם ס6מ כען פ6ס. טיגס "מקן bb: דנמסטץ
 ע4' 6חס . 6חס On~nDI שהזו: h'pnl נזדהו ~TP כהדסקשניס.

~lnDS 
'nhD 'גר' פחמח( 

 סזכמס: 66 מומס מעין סנם%ווה. % גש5 נ5 סנחו4ח. %6 עג% גן וכס"ק וסמור(נמואס
 ע"נ י"ס דף סשס נמור' רק ונס"ס נח"כ ]6יט מקמן נין כ* נץ סחוטנח. מכ5 מעש%

 61יע סכיוח מסו ודוס רכו)( י6יכ' )וכ% קסם 56 . ס56 סחוטכח כ5 6ח מ : 4ח ס'ונמקר6
 : ~db: סדנריס ע" ג5ו)( ססהניס מכלן כו'. סקרן חק" 6% : טא6[ כש6 נינמו)ש רקנמאכ
 גססוח מש5 אומץ 6סס 6ים סכ6' לסי סופסרה. 'הכרחו מקלחן: מן כ5ן נץ יטסס* 6סר כ5כי

row.סנ6' 5סי סטסוח bS* קחנומ: ט5 ו65 סטסהז ח"5 סקרינ' ט5 )מי מיינין ימיו יכל מקרנו 
 5מסמרמ מממרח 5ט10ח . מסחלב 6ח ז"ל: רס"י טיין . וסחרחר : נסשס וטווס עמס.מקרב

 1"5: רס"י טיין וגו' ס' 6מ נסס enDn 6% ע"6(: כש6 ניב)וו' לק נמשכ)6יש

קדשים
 561סי ל 56סעס. ס' 6מ 6' נס. כשין סןנרווה n~DDD 14 % 5ף י א. ופא סקמשר

 ו חטמו. 65 ו 6ם. ים ס' כו. סנממי 06 ל כו. שש שנם % ב כר.מרכס
מזפ
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מאליהוייאאדרת

OtD1pnoe."bDnp".SNt't~D ב ::::: וע:צנ ביגיב:: 4;: תב' 'hS גן%"הן.:'ע
oh:"h ptD : "":'לק"תיע'(נייתיס 

 onhe סווטח נם6ל ען 581 רמי ח"ן ותנורו. סנחחי 61ח ד5. רפ"י 1WD כר יו6ס"ק

5כ5 ןי' וסמר 1505 וג6מר סרנם 5סנחוח 6מחמלמורג  ::י ןג: ,ב71ל:1ל::7ב: נב ;ג,:ב;:ב:ג ":: otStSb~ ב. י::-גבןבצ:"; ב: ךןןגיג,:יןי,:ן'ביעב :: צלי D)tlh) 1גב.
 ובז ':ינ"0ט'"ש גיליי, FD"~D .st~r ך'

adNDChow1 נןג :קלן." ennYeolO"Dop~l 

WD ונוי 
fenww 

 נפשפש לק מח"כ "ש 0563 "% "יט (S)h מא עם נכמר סחוסי. 'וט עד וסגוומל ט8נ[:כ'
fen;SeI לרם טון. טיח* כ"מנעמלהמעק 

ו תמ"גנ[" ת ע  ונק,ינס. נון נהתל ", ,:ק,וועיס ניט ונו,רנס. ג. 

 11) מין קטית תניס bSb ח' קלל (,לו. ת', וע.1ן ~pbl נונך tao' כ'6קלו

 מ"ב ""י""י יב י" " "י""4,%ת"
F~tb6נ5 לקיום סמכנסן ph סוס. גכ55 ובקטמים וסחטתם כ6ממ. 5קיטחן 

 ונ6*
 ס5צנ

 3ע5% מפס O~D נומטמ נע מפגי סדריו hSb ,Cpo3 %ס 6דס עע 6 ימרו דנהס דמי
 ומדו לנם מסוס י6 סידג ס6ח חכ5ס n~hD 16 וופמ pD בש' מפמטמע

 ש :תצ ~bS :ב.::'ו : ב:::ןי צב .hSב:"ע::ב:' %3%צמז:ולצק111ם
 qf ן%64ף

' 
1 

 pnw~nSS UPSUPS ב4ן::1 ביר:%:::י:: סגמצ מטינ. one. חע י6פי'נד5ימ"כר ך

 ומה וכמכש %ש 0מפק9 א.%ח טש הגו אמים עא % וננזק מס ע"משג
סיב
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 ך ה י לש*היא ח ר דה
t רסאי גמין מנכבר 65 לל: רם"י גמין 56סיכס ס( 6ט נפרפ:ס"נ s ~ r  חחש8 ס)6% 6ס hw' 4מ 
 נן סטwnbDn .5 5ס5ס fD 5וויקט ע"מ חגגנו 4 חנגט. 4 ח"5 מגתן להסרס ממפטטוכם
 4 6ין 6ק חסקרו. 65 ח"5 חגיין 6וסררי ס)ועגו טתם סקר ט5 עם3ט ט"3ן ק"סן3"קha' 5פי חסקרו. 65 י5: רס"י טיץ חכמסו 65 . כו' סנגנ )ו6סר ס5ך 6ח לצגב 65 6ווע' 3נ3ב

 ג' 4קר. רם"י.. מיץ נסמי חשנטו 61 מ"וז: בט)ויחו ח"5 חמץ נ6ם' 6ים נ6ים.6ים
 6מרו )וכ6ן ומ%ח. חס6. 65 מסוס טונר סידוע 6ח 5ס)ומ גסנע ט'. חסנטו 65 לוסו'סונ' "6כלמי "6 6כ5חי. דנר1. ים5 ננ5 פונר ס" 6וכ5 651 6וכ5 ט"6[ כ"6 הנהנע( סןסטטהה
 ]6יט StStD כ6ן ג6מר . 51בס)וס 5מיום ' מ,ין 6חס גטסס ו"6 . ססס מעי סו6 סקרסטננח
 b~D] 5"נ נסנח רקנה"כ

 חוסרו 65 נ6לס Ob1 וכחיב מעול ג6)ול ססס ונסעו5 סנח ונמעי
 6כ5רל 056 כן ע5 וכס"6 כו' סקר סנוטח נטון ט"נ[ h'"p ]3"מ ב56ס 656 נ56ס חקרי 456

 טיע חטסק 65 כו':ס6ון
 רס-

 5ענור חםhSt .5 4כרי: 651 רטך. 6ח 5נרכס. וכרוגו
 6ן 5נרגס (גרוט רס'" שין 'וס סכיר (ס ח4ן. 65 %[. עמת קף6 שס 4יןנפני
4hSh קיש6 ]נאמ סכיר כ6ן ג6)ור סטר. פט5ח. חע )וניין ת4ס נס)וס סכר 6דס סכר 

 וטסס 65הן נס' טונר סכיר סנר סכצס 6)ורו )וכ6ן נוס ,ס ם5 5ת(ן סכיל 5ס5ן ונ6מרעש6[
 גניין כו, חק55 65 ר6סון: 3קר 656 עצר 6ין נקר. טד 6חך. מ"5 מטומ %6 סממסוש51
 ט"1 כף טור ו5סגי ו"5:רסאי

 רס-

s~r טס גרנ[ כ"ב בססמיס רק כח"כ ]6יט יום'ט סן6 )וג4ן 
 טחן StD חטסו 65 : נו' 65 טור "פגי מע ש 5מיץ

 ים-
:sffr : וס4 . ךבריס 5ממסס ונורס( 

 ח5פיגן )פי' . מ6רלס 16חס ומג5ס . נמרנ יסר56 ומפיל . ססכיגס וווס5ק . מקים hnDnl .ססס
 יס' דבחס סממסס כ5 כחינ ט"ו ונבי חוטנט כחוב ט"1 צני חהננס כחכ דסכ6 ממ"יכו5סו
 שר56 6ח )ונ5ס יס"ט נגוש 6ורס ו6חכס . סכינרי סלוק דסייגו 6חכס גפסי וגע5סכחינ כמקחי ונפ' ססס ומם4 מקים )וטמ6 ס"ט קדסי סס 6ח עמ4 מקוס' 6ח hn~Sקדהמיס
 וועסיל ו)וג6ן ו)ו)ורס וועכטש רט עקר6 נסרנ יסר56 6מ מפל סהט מר3 6מריכסוסהקוחי
 )וריך 6ח יטחי 6גכי כי וג6' כו' וספר ת6טמ וכננחס 6מריס 56סיס 56 וסנס ימ"ס3ריח
 שין ט' חסזר 651 ד5 פני חס6 65 ט'(: 5סכשסו ס' נטעי סרע הטסו ס6%'

 רס-

 ו"ל:
 .נ%ק

*051 
 ניין כלן )ורו)וס 3ךין כ6ן ט"נ[ 4נ נסגסזרין רק נמ"כ "'גו %ק %ק כחש

 *iol~Sh ג' D(h' נ' 6)ורו מכמש 536 ימיד. ט"6[. נ' סס ע"ו חספט מרו)וס.ס6עו
 מ"ו נכחתצח רק נח"כ [wh כו' 6ח1 ווצגסו וט' רע סס ע5יס וס%י6 סג' 5פי רכע. חי65

[be~כרת5 חסי 56 י"6 6ס. וקסס 06 רך יסיס ס65 ז"6 רכע חי 65 מא5 מגץ 6וסרס 
"DDnDדנריו 

 וסוי
 וכס"6 ט4 רנו סמנירי 6עסס מס 536 )"כס 6גי סדהן י6מר h)a ד"6 .

 5סטש 16 נגסר. טונמ כנת נמע(חו 5ר6ה( רננך. זס ט5 חטמד 65 כו': מג5ס רכעסעך
 נגופו יכ51 15 ווססנתשו h)D' 5פי ט"6( ט"ג נסגסדרין רק נח"כ )6תו 1St5oS סמיינ ט4ו%ש
 מ58 בגפסו 5סמ5ו סמענ ממין 5סרגו מבירו 6מר סריף וכן חטמך. 65 ח"5 נדמיע Dh"מנק
 6סר סרויף תן חטמך 65 חע 15 חסחוק ם56 מגץ עחח 15 יעח oh תן כו' חטמד65

 חססרט י6 חכט wSSpn 65 65 יט5 חסנ6. 65 מעתד: 65 ח"5 סוו16רסס גמרס אמרסוכר
Sefiבמסח 5ר61ס ממץ ט"נ( י"1 טרנין טיין )סנ5 סתמ מינו. סכחונ סנ5נ נסג6ס נ5ננך 
 t'Db עע5 . חוכימ חע סט)ויס )ו6ס טד ס6פעו )ומץ . סוכמ ח"5 5סוכימו סמיש מנוגסדנר
 חוממ ט"6( h~b )נ"מ סעוויס )ו6ס 6פי' סתם ד"6 מט6. ט5ת חס6 65 חע nlmDnפניו
 סן ל חשמ 56 סג6' סיסג6ך 5רסט 651 נתנת( ס6מך 5טס ע)וע(ך 6ח 5רנ: ח5מי6פ1
 בןור יס 06 סטני' D~h סינ( י"י )טרכין הס36ך 5סכס סשס ט"3( ס"ס )ינמווה :יסש8ך
 מל סייושר "רן סמיס ט4 )וטיןגי גולי 3ן 5ר"י מנייסט( ט65 )ס" מוממיס 60ץי ייטסוס
 סנ6ן )וס 5קייס 6סנס 5י ססוסיף וכ"ס ט14 קונ5 ססייו(י ל"נ 4מ יי ט5 עקינ6 ג"סוס"ס

 onDbS. וטטר טקס 6חס 6נל ט)וך. נמ 6ח מטר 651 חקס 65 ה6סנך: 5מכססוכס
אסנם

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



8שליהוייששררת

naahיי6שס סן ס6סס 6ה 5קוס 106 6ממ מכ6ן נהרס גי כ% ש ט' 5הך wwp) 
 יפס: )דמס * מגחל ממשח 55 %עק כר ט;6( יו שס מוס ססמס ו~שור טא6(.מה8

 3מ"כ ן6יע 16י כ64 כר סכךד 6ח גר3( נו סוטס ע"ס ססכהס לץ כחונוח ינ מרס)כשסורץ
 נכהצמך : סכ65יס ע5 נט במ פגלפה מג6ן כ3ר ל ס6קקוה מקיס טא6[ ס' נסגסווץ סא536
 . מרנ"צ 65 כיל נקנחש S~b וכמס יטוהי % יוה5 . כ65יס חש5 נמיט 6פף יכו5 . חרניט85

 נסהס SD נסמס 856 4 שץ ממץ 6מרים נס)ומ נסממך. ע5 נס)ומך ph 6 656נכאצחך*
 6טה אמל )שלט. 65 סדך חם)ולו: מקי 6ח מע נומץ כר ט)ו6' ט5 טסיס מיסנסנוס-ם5

 )מהק 85 סוך כ65ש חשו יק"ס ס65 )ומין קרט hk 656 6 6ין כ65יס. חש5 מינהס )ממסמ
 IS'h Snhn מוכינץ פ6ין ממץ טא3(.3'

 נ6י*
 מקכה 6ח ח58 מ6כ5 נ6* סרק %6ן סכק

 נסממך חצס נסרכנס סוך 6ף YD) מס )קישץ נסרנטס נסמחך מס נס)וחךחממה:

 ינ:ב.:"."סש hgh ש pbSpD31t3pb3p3 מינ שבוטתבנ
65DJb חים ש ש% ש %. ום" שץ הו שי נ"י 4ס שישסחיסכוסג%א 
 פשט רש בלשפ )סהץ מ%נפ 65 ה54 קקס ססם5ח 6י' hS eSD' SDt מ% סט65ס 5וטחממץ

 מפמר מיע 6מס 536 ט*ך. כו': 6ף גסגס ססו' י3ר 35קס )וס סירוס4ץי( 3פסדכל6יס
 למחמס פלם ffb. ז6סמ  ורע סכנמ 65וין: נפ"ני 5סער6ס מכ6ן 5סער6ס סרט ועשנןסי6 לס ק( ביננהמ סמימר6 א5 זרט סכנח 5קטנס: פרט 6סס. 6ח 6': הס פמס ט' נןירטח ~ob 5קטן פרם להס. נסוו: ט5 כלוכס 6' ממ6 חס6 ס65 כו וצסס 65 מכמיס 6ממ536
 סכחונ 3ככעמח סספס. וסש 6נרום. נזוך pDS 05'(h פרפ דסוטס. ס, )דחס: 65מר 16מח
 כר6[ י6 זף 3ככימוח טיץ סיהמר6 ]ג% . ס3רי 5טנד )ו6ורסח . כמרפמ ספמס וסי8 .מדנר
 ג, )מס4 כו ס%6 6ח חכמש 06 סג6מר 3ש5ס ספמס פ5 656 מיב 6יט נמרפח681
 05 המנ 5ס5ן ה6מר 05 כ6ן סג6' נסטר 1פופסס נכסף וספוס s~r רם"י טץ וספךסכאנ(.
 ממ סמסמרר ינ% h*D) מש6 נגיטץ (hle נסטר 3כסף סי851 מכ16 כו'. 6ף נסטר ססמס
 5ס* מס 05 5ס5ן ה6מר 65 ח"5 קגססנח

 5כסף סטר 6ווצרמקאם י כר. כ6ן 6ף 65 סמו
 bY כץ מס". מנ5 סהא 6ף swt יוקס ססי6 מכ6ן )וגוח כקרמ. כן: סטר qh נממו כסףמס

 סי6. 6% סש 6סמו. bb וסנא ט)ור2 גסמ ו)ין גהור סטל ~b"D ו"5. לס"י עץמססס
 6ש1 )וס ס6סם. נ%6 ט'. נקובן סו6 *קס סס6פס נומן וסני6. מסי' נקרח סס(.)כמחוח
 ני616 ט5 לף קלנן מני6 סה6( ט' )כריחוח מט6. 6סר מט6חו ט5 כו'. כ6ן 6ף סק*סנכסף
 סילק לם3ר מסנ16 יכי מנ6ו. ומ כו': 6 וש5מ ח"5 שונג סודע מ5 סמני6 נומץסלנ6
 6ף אהpb5 5. 163  סל6 טד נכליס 5סכטנה פרט וגסטתס. מכ* שי ס)ויומו. ס6לןחש5

 וסיפוק סנסגיס סשוק 6מרו מל6ן ומרטנ 5מנמך פרט . ונטסמס טל. ש מע 65לן)זס163
 ימור )טט שקד. 6גה )טט 656 5י 6ין וגטטחס. מוחר. כ6רן ססנחכ' 6עפ"י סיפוק גניט5
 נחאכ וכ"ס וכו' 5ם"ג %וטט פרט )ו6כ'5 קן ה"5 סרק. טן hS1 מ6כTD T? .5. כ5 חא5מנ"ן
 )סט 5רנומ TD. ג5 ו5קוכוח. 5ממנ גטטט פלט וכרם[ סירוס5)וי בסס טר5ס רים 3ר"םוכ"ס
 3נלגומ רק נה"כ [D'h . 5ם"ג ר6ה ס6יט ד3ר סגוטס 5ל3ווץ 6הור לפ3"ג 65כ%ס. ומסנ5טמס
 6יגס פ6"י 51מדך ס5פ5ין ילנוום מ6כTD 5 רמ"6 סף6( 5"ס ונסוכרי פ"6 ו3יומ6 סר14.3

 ט'. ס5ו הן למון ק*פי ט"נ[ סס ננרכומ ג"כ ]סו6 חגץ ומרלגיס עגקוק*ח 6ת מומ6ס6גי יכי סמור ומי גפמס ווץי 3%%יס 5ע*ן סרט פריו. 6ח 1"5. רס"י טק וגנר5חס כ5וס.מסירס
 יסש. ח"ג מומר שי' סגיס פ5פ 65מר יכו5 * סגש ס5ם 5פלע. וסטפ5 סווהל 6ח פליו 6חחע
 Snht םpb 4 656 65 "כ5. % גו'. 5רבש סטטט 5סומ6 לי"6 5רניס סגוטט 5סני56כס.
 ער5יס ער4י וטל4תם הע נפטמיס( )610 יסגס 651 סגל 6ח ש*ק וס65 י1נע ש6מטץ
 ונס)ס. מ% סגס סמסוב ססגס ל6ס קיס עס 5ס5פיס ממע סלניעימ* וגסגס ס*ונלטמ

ונחגס

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



**ידידזרותרא-*ן*ו*ון,

 nwb1U %' %וןזז:יזגיז%עיי:ת:%,,%שרתגע"מןן

 ג,שי% :,";0:, :ג גיי,הג:יו:%. ש:שז:וי.ע%::2!
 כרס 5ס5ן )וס 'סס(. סמי)ור6 )כ5 סכרס nhun 5ס* מ6מר חט6חרי כ6)ור 6ו)ור רבימ15ליס

 צ וז,וע:,צ:0נ7%1ג בג ,% 1ביט7:1,בנג"ם:2:יו:7:נ
 פילוח )וס 5כס. 5סוסיף כל'5. סס( )ר"ס רנטי מסוס ו6סור ס3סמיסיח ופטמיס סגס.מסוב
 ~SU. לס" )מץ ער%'ר כגגד חורס דנלרי 16)ור ר"ט 5נט5י רניוציוע פירהז 6ף 5נט*סמ)וסיח
 bn(b 65 סתטסרוח: 5טוגח סינ6 טד 656 גסדס ס6ץ 6)ורו מכ16 * חנ61' "65 גסן' 6ץחגו6חו.

SDיו= 
- 

 י"י"יין0 גצ";וקי0 ='
~orh1 

oxllSnbS י0'נ"";4 ""'" ,1"',י6ן'6 מיי"י; "'נ'י' מע סיי "2יינ 0.נ"י י נייק" olmSD 

 otnDJDDnO."I נ6:צ%; %זשנ )ש~1 י1ןויג%עבעבזן:ו,יז

 : ושקנאשו",
- 

 ו::ען:ה?%:"(:; ,": 2כ ני: "ן
 ntDDn %ז,ש 21 ,,',"ה,נ';:ך!:1 .זי 1: :ןזען4מול:%ג

 )וס 6"כ סן 6' וגןידס סריטס ט"נ( כ' ))וכוח 16)ור ל'י 1פס. הע סגפ5 ניחו ט5 6פייכ1
 וגדיס ניד סריטס ומכ"6 )ןחיס ס' ט5 6' סריטס סרט oh וגפם גפס כ5 ט5 5מייכ 5גפםח"5

 צ: OD : עתו:ע%ען:;עעי,::,יע1וןזו:ןוזןש.7:ע4
Sh~D'S15"רס"י טיין נחו בתוסל 5ס1)וחס. ח .s"r 6"זס 6ו)ור ר"ט 6ק1. בחו סתסי6 וס ד 

 זב 6% :צג %"ש5יצנן12:ןמןן21נצז ט"י %שייו ז5שב%
 גסיס ט5 סנ6 ס61 סרי ט"ב( י"מ ניו)ז6 )כ"ס 6ו)זל ר6נ"י ו6תס 6סס ט5 נ6 כ66ס)וקוס

 tllIninhhc1)nh י?, ען:::ג;

 צ תיו:נ ,י :מ נע יתןב
 :::נינו:: nhSh ,% ן:::גן :,%'ג%ל:ו :יןו":::ד עו:ג::

1)cnSh1:, יןג:':ץ::שבידןענמו'ן,בנענ%גץף :י11:ך :ן 
Sh.:ת" כ" תנ"ן;'וניו"%י: יזנן,, :ק sffr 

 ;! DDh~ "הי :.ן קל0ן
 ב::עעגחן 1 י:,: נ?:,עו%%נ7ב נ""י" "7שק"י71.

n~aYrnע טקקוןסזן.שיו"גס % *מ )י ג %ש" olpn 0" "ש י 
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