
מדאליהוץקראאדרה
 65ש י*מר 6%מיו. ח"ל שף ס6יגו 6מיו 6ף )סאס ס6עס 6מוחו וזס יכ% 1nlnhS 6יסנחיס
 6נ5 נכנתן מיע 6100 ו6כיו 6)11 יכ% 651כיו 1nhS ג6)ור 1Sh ינחי 5כט קהתר 6516%מו
 116% 65ניו %ע נפ5יס 6פ" יכ. %נמו 5נגו 6י %נחו 5נגו עע % נכנין מתכ ס6יט ונחונט
 מ"3 6100 ונחו נגו יכ% ו5נחו 5נט 6י %נחו %נט . קיימץ נגי ונחו נט qh קיי)ו6 נמססן
 ח"ל מ6תו eh" יט1NnhSI 5 65מיו 6י n1DhSI' 651מיו ח"5 65 61מוח1 6מיו 6ב5 מטחנסן
 ערסיו: ס6ין ת6)י 61מוחו 6מיו י165 יורסיו סס' ו6מוחו 6מ'qb 1 יורסיו סס' ונחו נגו ווס %נחו51נט
 65רוסס: פרט b~D] ס' יף נינמוח ]טיין סיחס 65 6סר 1)ופוחס. 6גוסס 6% סנח%ס.6%מחי
 6מ 5רנוום 146. סנחנרסס: 6רוסס 5רנו' סקרו3ס. ען: מוכח לרנוח 65'ס ססץ'קמס65יס.
 6% 5ס5ס גנ"נ[ מ"ג ]גויר יטוו6 05 . 5ספק .6 15י4י . יט)ו6 05 בע"כ. hnut 05 :סנונרח
 5ס ניו: פ15מ ט5)ווח 56קט עטת6חי סו%6 י6תר ס65 ט)וס 65מריס 6% . יט)ז6 %05סר.
 סחוס' קשית תחורן ינוס 61מוחי וכו' וננו 61ני1 דס"% נ5)זץ סכל כו' 6%3ניו : )ו5וס .עומ6
 6ף דקל6 פסט1 610 וסכי נע5 יט)וbS 6 נפ' מכרס עמס 65מריס 6% נ': ג' דפסוטס
 גתר6 6בל יט)ו6 תוו"ס ו)עוס t~nh(b דלס6 סוSb31 6 יטת6. 65 )ז"וץ 5קרוביססנץת6
 נו סטסנץ 5סמ15. 1"5: רס"י טיין יט)ז6 65 יוק(: S"1D ו6נריס תגוס 5)זוריס נ' 656 ס"655

 65 ]פ" נקדוסחו. 610 סרי סירס 06 60 ט)ע ססו6 נונק נע)ויו ח"5 5ע%ס יכ% מ,יןתגסנ
 65 דרס וכ6ן כו' 5כסרס 610 )זט)ו6 כי5ך 60 5ם6רו 06 כי 6)ור ו5)זט5ס 6סחי ע5 נט5יטת6
 ח"5 5ט%ס ש% 61תר וגחנכל )ויסר56 כ6ן וכן ט)ותין )ונ' 6סס יקמ )וט)ו'1 כ)וו נטמיויט)ו6
 וס"נ[ מ"נ ]מיר סיתוום טד סתחסר )ומין 15005. 5טמיו(: דס54 דרם בטמיו סל מנ'נעמיו
 מח ססי כגון וטו)וך )זמו% 6100 מי י65 5סמ15 חע )וס 6"כ כו' נתוחס 6ותר רבי 5סמ4ח"5
 חמימו 65 ח"5 5)וח ס65 6ף יכ% וקרמס קרמס כ5 ט5 5מיינ קרמס. יקרמס 65 כו': כחפוע5

 1*5: רס"י 1WD קדסיס 1"5: רס"י עיין כו' וקנס ופ6ח ;'ע: רס"י טאן 5)וח עעיכס ניןקרמס
 ממן 6יט 6ס h~D] כל ונמי' ט"נ ס"ג- ]סגסדרין בטו)ו6ס יס)וסו ס65 56סיסס. סס ימ%ו651

 6ח ס6כ5 3טת6 ת6)ור מי%5. כ6ן %)זר 5%0. פנד 6ס ססיתס יוס 5טנ% טגין חגסו5ט)ו6
 סס)וקמנס. גרס: 5סגומס ס'. Dbnh' כי נתימס: כ6ן 6פ נ)זיוםס 5ס5ן תס מע%סחרו)זס

 6ו)ור ר"nal'th 6 11 16מל יסיס ר' וגס. 6סס תוס: נג%י 5רנוום קוס. וסיו ס5הס:6%
 מ%ס 5רנוח 0061. ;טמ: נטי5ח סגנע5ס 16 מורח 16 הסומררח  וו b~QD1  כו' ט5 סנ6פש
 פס%ס מל"סס 656 פהנלסס 65 6פ" מ6קס. נלשס מ6סס: 651 )ו6יסס יע %חס 6פ"יט5
 מחסרח סי6 כך ע5יס לוחסר ססהה כסס יקמו. 65 סנט: רימ חסו ע"נ[ פ"נ ]ניטין סכסוגס)ון
 וקדמתו גורס ]נח"כ ד"6 ו"5. רס"י טיין וקדסמו ס,ס: נ,תן 6פי' %לסיו. סו6 קדם כיפ5'ו.
 5סחום וקדסחו סס"ם בכ5 דק6תר ס6 וי5 כ6ן רס'י סי' וכן ט"3 ס"מ ניב)זו)ם וכ"סנם"כ
 כי וקדסחו ברס"י פ"נ ל'ט נגיטין תפורס וס61 5ך יסיס קיס ךקל6 תסיס6 סתגו וכו'ר6סע
 בכ")ו גקיוצ וסס"ס 5סנין תק5 61מח מןס דנר וסו6 ל יסיס קים 7קר6 )זסיס6 ור"5 וט'6ח
 56סעי 5מס 6ח כי ר6סון: שס מגס ,S,D'S ר6סון %סחומ ר6סון 5ברך וקדסחו. דקר6[ליס6
 כך. ט5 %י 5סוסיר כו' קיוס. מ נע")ו. 5רנו)ו 5ך. יסיס קךס גרס. )וס 5סגי מקרינ.סהה
 6ת oSStn 6פ" יכי חמ5. כי כסן 6יס .ונח מל: 651 סו6. 1'[ ס"5 נ' סרסס נח"כ]610
 )וס 36יס ניוץ 6גו' 5ס5ן 4ג6)זר 6נש 6ח 6גוח כ6ן ג6מר פגויס 6פי' ;נ% 6טח חעססנח
 גמרס כ6ן 6ף 6לשס וסי6 שררי 5ס5ן מס 16 . סנע5 ויקח סס כ6ן 6ף סנט5 ,יקח מס1505
 מ"מ כסן ונח מ"5 וקיש Dh1" גסו06 טנרח 6רוסס טנלח )ם% )טלס מגיין 6רוסס.וסי6
 כסן D'b ונח מ"5 ותכהל 5גחץ 6פי' 5'סר56 כש6ח h~D] ג"6 ]סגסדרין 5כסן סכים6ח 5%656
 % ס" נענ5ס. 651 סי6 חסרף. נ6ס סא sffr. לס"י טיין ט' 6מס 6ח כסגמ: ס6יגס6ף

 6"כ חסרף Swn ססריפוום כ5 5רנוח מטן etb פוס ]פסמש נ6ס 656 4 6ץ נ6ם.שממץס.
 6ס)ן נבמ וכ6מר . סמפס כ6ן %מר 6נר ס5 פנסחי5ס וממץ משקרו 6נר 5סומ6 נ6ס מעמס

ישט
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אליהוהואאררת
 כר: %א qh ק"מ וגוף פשתס סמפמ 5ס* מס 55כצ ססמפס כר5 60ץ ספושס 6מיבש
 טשצו oha Pb ומרין צמר6' ונסצם' נמסי נכס גי whn גח5 סש' מקסיו. סגה5ומכסן

מגך*
 1מ65כף6הף 6סכעאכר כר"ג: ,ס וסכ"סנ. 0יס6גדימ6מיו. נוטמע מגז% Sen 6וחו

 מלממס משם כסן ,ס ממסמס סיון ר6ט ט5 ענק 6טר ו"6 כו'. סנטת סנ6' 5פי .6'0מס
 יצט 4 ר6צ 6ח נגחם: מלונס וס סננדס. 6ח קצם יו 06 הצ65 ע"נ(: "נ]סורעמ
 65 יפרפ 85 ונגייו: רדופו ת"ל סהצס פ5 ונגז ר6ס 6פי, הצל ר6ס טשתר 46 ר6צונגחו.
 018 נס כירך רי"6 נ"נ[ יב ןסוחוות זר" סיקל כ5 הכהמסי נסו"צס פריט ממו. ט5יפרס.
 נר0וקש 6ס מזנר סכחונ נמס מח. )ססמ ש SD1 מלמעלס: וסדותי מלמטס פורס כמ"ג8%6
 ומרם[ מ" נמיר]סו6

~lffp 

 6%מו sbS" 6%מו. 65ניו ח"5 מס. 6שכ נקמנים 856 ססזעט נץ
 ה1nbS '8 כ6ן ימר לרם וימו מטס. 5)ומ מטמ' 5% מטמע4ע

 מחש )ונ' זס לניטים 5סני6 מם. גשם כו. 6"כ ונוינחס נכעס תוטמר 6ב5 מטמ6 6יענתעמס 5ס* מס n)hS 5ס*
 %h 6 6ץ טומאך. יתסוס ס"נ 6100 יטמ6. 65 ני6ס: olan מיג מסי ש6. 65דלאע:
 ה6מ' יטמ6 65 כ6ן % ניחס ממוס ם"נ סמא רומץ משט כסןכמשג

 מס יטמ6 65 5ס*
 ומן ככסס 610 656 ס"מ 6מר י65. ל6 סמקכם חץ ט': 5ס* 6ף יטמ6 ונ% ינ6 ננ5מש
 נפז 5פל הנק ענצכ נסטת ל8 650 ל6. 6ה סמקזם מן ז"6 סיקר. כ5 והצר ר" וכרצק
 ממס. 6% 6 להן SSte סענז 6מר סSSD' 6. י6 כר6[: ט" "נמס 4גן סמקמב י"6סוהמ.
 מ חע לצק מקוינ מיסמס "DID ככן 6ף הצ5 ום'. יו 6מ ומ65 כמ5 ככהן נרמסממנם
 ש מאס hS יכ% סמר( י"כ בסומרו וסכי מטרו ט5 6% ט5י ט16. 56סע מפמיר פסןפל

 %טום סו6 16מר ל"ע דר" מלממס מסוס 5סניbw1 6 מ"5סנ)51ס
~3DD 

 קל9. ממתוח
 56'וצס מלממס(: מסום 5רטח ומא מי 6% מא דרס )ונמשם מעע ממו"מ סטנך קרנוףוסוף

 ימל 46הס ג6מר anSh 66 מ"5 שיבץ נמס 6לתגס סמס6 יכון גרטיס נקמל 66 .וגטקס
 ,ונס. כסהס. מלשורי 656 סקס סחין ללמד ומ55ס. וגרהמס: מ"5 מצטיץ נמס גרהמסבצשס6
 נמס סונט נכסן ס6מורס ותם 6ף ספץ נמס כ6ן דוס ותס 5ס* תחמר ותס כ6ן 5מ'לנשם
 סמהנ ים%. bSt 'ק0 65 מטס. מקס פשס 61ין %0ס טוסם aShn יקם. Gsh 65 6חם6א.
 עמיהן מסם 5סנל ט"נ[ ע" שמוות מעמע פגמו bwD] גרם ]קישץ ס5קשס ת% סנטוסט5
 שכפם 5כס"נ תחמש 46ש D~'h %ס . 6סס יקם : כסרס 0ס"" מהמר56 טמומח גר נחתו
 Sen 006 8% רשעם וכסיג סימנס וממ"כ מעוול היסס 5סג9 0גפ5ס עם שמלס 6פ"ו%

 יכ% ים% ו65 כי5 טר6( ט" )קישז מניין טגמס סי6 גרסו ש6 * 6ין ,רכצ ימ55 6%אצצס:
 הקמר נעמע כ6ן ג6)ו' OD) וקישץ ם% נמ 5סט6 נטוסו. ,רטן. מע מחם% מא6ף
 5ש5ס. סכסתס )ו פספס ,כר מ% נח קמרו מכין 'כריס כ6ן 6ף וכריס 6ש* מס בטכסו5ס5ן
 6ש כחרעך. 6יס גרס: )וס בסני מקרסו. ס' 6מ כי -5כסתס: כסרס .במו ם%ס ס0מ6שו56
 hbh 6ץ-* סדרור. 5פמ 6פ" מוס. נו שים 6סר מס. Dbt" פס% קטן 536 ננס 3ט5 6%חס
 pb * 856 מוס* נו שש Db" מש5 ממץ 6)וו מגוטי *וס נע5 סלד 3פ,ץ תטפס נוס0י5ו
 6ש כ5 חע מגץ טהר מוס קנוודמוס

~Dh 
 p~h 5סנ64 מום. ט 6סר 6ש כ5 נוום: 3ו

 6סר 6ש כרל קמץ מונך ס6ר 156 שמע 656 4 6ץ כף פסם 16 טור oh סרחן 5סיטשו.
 4מר כימה מס כן 6ס סזטר o~p 6ס%ו ברגתם יסש ג6מר 65 סם זנפרק הרשל נגס13

 5רשמ3פ'סר06עיסיס
~Da ~Dh 

 פתע חסון ורנות 6יפ כ5 כי סמ נפרק וקמר כך
 נצנר[: מוס ברנות כ5 סם הממר ממץ סקרי 5רנו0 מוס 13 6טר 6ש כך 6סרומשתר
 השת סכהא 6מ כלנהם ומכין וט'. וסמלץ סכ*ון סרט 6סק 50 חרטו פפוס חסרן.שרפ
 סס%ע נגסמס V61ODD דשן ה6% וטמפס נע 061 16מ1 6ף יט5 פינס להם להם חא5 כרסינגר
 שסע. 5מס 5סקרינ מהש: שכנבר פרט ט. מוס ט 45: פרט כר ט ow מע ffב16ס
 vdh 5מס עצ חע ממץ קרנעח פ6ר שכה קרנם 6ח סש1 5סס VWPn שק bSh 6א

ממץ
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8האליהומקראאדרה

 ן ע:,ו::י"תי יי"ביננ tmp1~( ממו"נ הוק. ןסןיין"".!ת,(סףי':מן"%קוייגמ

 (DD~2::ן:ם.':עע"י:,ייןנ,ו,.6:ז
~)ffDb .סי "Ph DDS זי s)o יימ 

 6וי'ינסנן'וינ,.י.,
1nDIDD' ,14 ק 

1hga:. עשננאא . ינ"ויינץ ס , נו
55 2 1 1 8 ש  
 י." 1~י

D~3bSh' 
 ל"י ל tmpnv otmpo ק: מ:,'י,נ"ליץ ,ן! "ות

 hwa ODn3 ת= 'גו, נ.ג" )"תרסנרנק.:י
iffpp 

Sh1 "(מש 
tSh 1 b:olmpo 

 סיה'

ששצששצמעששם o3XE1 ויגע ינוט%:%" ןSf-: '-יג 
%  

Ja~h 

rP~. 1 
ohלטת ל aS ו"' ,תס ))לס "תל וי ,":נפש a3h3 'DS D'D nub3 סם" 

 ממק pbn 6 מנר ימוך מקיט סיממצץ
sOtD1pn! 

 נמנ, מתרץ 6 105 מל מיג
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הליהויךההדרה
 להנס S~bn אסר וסשם h)c' 4י סקוסיס. % נכ5ן: מייב ננווקר qh כ~ן כ6ן מסSISe 5ס* ה% מי% גלע ג6תר ט"3( מ"ס מבמיס תמין גוחר כ*. 5רניח מקדסיס סס Dh"מ"5

 6ש. וט'. נכ% ססיס דבר ס5תיס מ"5 חס %'כ סקדסיס 56 ח"5 גמין קדסים ם6רסס5להס
 ח"5 )זגיין 6סס D'h. 656 5י6ין

 )וכ~

 (ר"ם כסן. 656 4 6ין יכ51 ורטכס מנ5 % ורעכס.
 6% וטמ6 טחר פט5 )וסום מיינ יסר56 במ קדסי יסל56. נגי יקרהמו 6סר ph. כ5 מ"5תגהן
 טהו6ח 1tSD. וטמ6חו עריס: קוסי 5רנוח ס5ס' כ5 5ס' לי"h"D 6) )ז"ס )ונמש נכרשקוסי
 מקח 3ס' )ל"5 סגוף טו)ו6מ כ6ן qh סמף טומ6ח 5ס5ן תס טווץ6ח1 5סלן וג)ל טהו6חו ג"כסגוף

 hne1 ער5 לרבו)ש 6ים. 6ים ו"ל. רס"י שץ כו' הכרחס נס טת6חו עך כחינ תחנטית6ח
 מדנר ספרסס 9כ55 ט"6( f'D )סס 6סרן ורט בכ5 ססוס 6סרן. )חרט b"D) ט' )ש)זוחדכ"ננ

 וס": ח, תגיין ט5תו ס61 . 6סק )"רט 5תטס(: כמ"ם וקדסיס נ)ןטסר פרנהס SJhבחרו)וס
 סתסו 3י6ח 5ס* )וס וטסר סס)ום 631 5סלן ונ6' וטסר כ6ן ג6)ול )וי יכ% יטסר. 6סרטד
qhסמסו: ני6ח כ6ן D~m .5כסן ק"1 נמטסר יסכ56 16כ5 6נ5 י6כ5. 65 בקדסיס כו' 6סרן 
 טהו6ווע נ' 6)זרו )וכ6ן ט"3( f'D בינ)ווח )סכ5 וטסרס סכסן טליס וכפר 16מר סו%6ס5ן
 כקדסיס 6וכ5 כפרחו סבי6 בחרו)זס 6וכ5 סוזסו סטהנ נתטסר 16כ5 וט5ס טב5 ונ)זמרמנע5רח
 ר6יח סחי 3ט5 וב כפרס נגי ונדל6ו )ו)ום נקדסיס כו' 6ים 6ים ל6סון יס' Y'nh]ונס"ס
 פטכהס סגי ח"ם 3חרו)וס וטסר סס)זם 1נ6 3)זטסר. ט' נו חנט 6סר גפס גפם. דטת6דהוי6
 נחרומס סכ5 סח"כ 4שי 6נ5 סתם. נני6ח חס תיד נרמילס סוס סכחונ ומ5קן סקדסיס)זן

 טומ6ח ט5 וק )וגשו ם'611ח טומ6ס מ5 יטסל. 6סר טי י6כ5 65 כו'[ ססוס 6סרן )חרעוכי'ם
 6ש: 16 חע סטגט 5וטח )וגין מתט h5n.hSb 5י 6ין )ו)זגו. חא 6סר 6מך. טגין סכ5מנע
 5רנומ 15. יטת6 6סל sUI. רס"י טיין כי' נ6דס 16 6ק. 16 ח"5 תטין נמ5ס סרן. נכ165

 ט': ממורוום ג6חל oh1 נמט6ח סמ)וורוח ט5 סשי מ)וורוח ג6' לתס ק15ח נ6' 06 גךס3ה%
 סר~סיס. תן נ)וס6: 651 וס בוע5 מט)ו6 נ)וגע 13. חנט 6סר קריו. י)זי 5ר13ח טת6חו.5כ5
 מסקס קדסיס 16כ5י חלו)זס. 16כ4 656 5י 6ין )ז)ו6ס. יהזר 5סגחטר3 פרט קדסיס כ6515

 סמתם 631 ח"5 736 736 יכ% . נמיס נסרו רמן 06 כי . סקדסיס ח"5 מניין וקדםחרו)וס
 נסטס כ6ן 6ף גסקטס כ%ס כבר ס6מרץ ססוקעח נסטס ]סי' כ6' כעו סס)וס ני6'מס

 חטכנחו סתסו בי6ח וטסר. סם)זם 631 כ6מח: כלו נ)ו'qh 0 ב)זיס[ כולו כנר 6מרוןסמרמץ
 16כ5 ס6יט  קדסים )וקלח 5רנוח )ון. י6כ5 61מר כו': ),טכבמו כפרחו ו6ין בחרותסח65כ%
 )וס5ח ססו6 )ז.5תך סו6. 5מ)זו כי כו': 6וכ4 656 4 6ין )ווז6ס בפמוום סנחטרנ וסו66מ"כ
 הרוק מ% ירק קגשה( חס6 יכי רולס bl~c כ5 סירק 6ח הוקגנ ר%ס ססו6 כ5 סמעהס6ח
 5ס,סיר ום)ורו. * בכויח י6כs"r 65 .5. רס"י טיין וטריפס גנ'5ס נקךוסחו: 610 חע סס6ר6ח
 מע סטו)ו6ס ע5 יכ% מט6 ט*ו יםhSI 16 5מס)ורח: )זם)ורח לטסוח )וס)ורח'. : כך ע5נ"ד
 ט5 1מ ט14 ת'5 נ)זיחס יטh~D 5] 5'ג "סמיס נ5"ח ססי6 סחעי5ס ט5 5מ"ם מט6ע4ו.

 דנל 5מעסר. סרט בו. ו)וחו פ"ג[: דף נסגסזרין וע"ן ;ר ס6כ5 סקןסיס על ]ורלסמש5ס
 6ח ס6כ5 5טסור פרט ימ55סו. כי : מכ)ויס לדנרי בת'חס ס6ינו ססי)ום )זוס לבעל פרט6מר
 4 ממור 6ל6 5י 6ין ור. וכל גרס: )וס 5סנ7 )זקדסס. ס' 6גי וטו)זד: SStnn ססו6סטת6
 ס"מי חשנ נ6וזר  06  סכיר  ג6וור 5וזס חוסנ נsttr . 06 '6. רם"י טיין וסכיר חוסב . כו'סגנ% נקדסי 5ס* ס6מור קדם )זס . קדם . בכ(יח 6כלס סינמר י6כ5 65 . ,ר וכ5 ח"ל )וגייןהסר56
 וסכיר חשנ כ6ן %מר 6ונור ר"6 ,ס ט5 41וור וס נ6 סכיר ח"ל סגיס קגין קטי וס16תר
 5לנוח 6ים D'h סס"6 רט"6 בו. 6סור טר5 כ6ן qh נו 6סור טר5 5ס5ן )וס וסכיר חוסנ לס5ןוג6מל
 משם. יקנס כי חע מרותס סי6כ4 ונננחס גםיס סקגס 5כסן מגץ יקגס. כי גסן סער6:5ח
 חע ענרי ענד 6ף יכ% קמן. יקגס כי מל טבדיס סקט וענדיס טנדיס סקגחס ל6ססמטין
 סלט 631פס סווהפץ. סמ 50 5טנד פרט סו6. כספו קמן כספו: ס6יט 06 סרט כסףקגע

%ומלמ
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%אליהוהדאאררת

mnwiמורץ גן "מ תנד ט4 ,ס ph 6 656 06 מס עי לד5 ממן 3יח %י כסף קגץ 
p)p'h)כסף aS 4נ" גיח %י 4תר qh כסף קמן י)זקיס . עלוס סוס ס6יט ~sts 6ף ניח 
 נחלשס 16כ5ח ס6עס 35סמס פלט י6כ5ו. סס טמר: יSDhn 6 %ך st1?. כ4ס:סוס

 ס"מ 5ממ פרט נ4ווו. : בסרוס 6פ" י6כ5 גפם קגץ כ5 ס" )סם ח"5 כרסעיס 6פעוימ5
:SohnD'hS ר'5 זל 065 ח"5 סחוט לכסן ומקש נהסס 4"נ 6גגס מניין ז"ל רם"י מיין ור[ 
 )ינ)ימ זר 65ים חסי כי כסן ונח ל"6 חרטן כפסוק ומיין סר6סון )"ר דילף 6"5 הסר%756ף
 64 4 8ין וולטר. גהץ ושודוי ת5ף ווזו6ני טמוני כנון שסקס 5ס 4ר סנם6ח כיון ט"8(ס"ט
 נחלחעח 6תס. 6ח )ז6כ5ח 36ל סקדסיס. נחרו)זח סי6 ונח: ח, מגץ הסו56י' 4יסכא.
 לממר 081 נקדסיס נ6' 5מס כו' בחרוווס נעתר 06 . ח6כ5 65 וקדסיס בחרו)זססקיסיס.
 בחרומס הם נחרווזס y'bcn וטת6 נוחל בסגר סמיינ נקודם ס0 נחוומס 4' 04נקוסיס
 ונלוסס. 46ש חסים כי כסן 31ח ? ק5יס, קדסיס פי 6ר מוחריס יקדסיס עריס ס6סורס5פ'י
 ח6כ5 65 רהיט עכסן אסורס מסקה נרוסס 536 16כ5ח סדיוט קנסן  שתוסרח 46יוס6יתר סיחי anSb כ6ת' 46 46ענס מ,' 4וס ברוסס 4י ו6ס  גרופס )6מל 5מס o)nSb נ6'06
 זרם לס ים 6סי  6לתנס 536 05 6ין u~r סי6 נרוסס 16)ור סייחי גרוסס ג8' 46 נרוססח"5
 eg~) פ"1 )ינוזר ג"כ. סמחרח נגס נמנע ס16כ5' הסר56יח Dh D'tS" 5רבוח י ונח 6לתנס:ת"ל
 כשר ורם 6ל6 4 6ז לס ph הרס ח"ל  תני, ירח ~רט  ~רט. 656 5י 6ין חרט 5ס. pbתרע
 מן סרי דב"ב 6יע ורפס ד4רט  )סס( 05  נמין לס 6ין תרס חייל  תניין מנחר  מניין פסולירט
 6ל וסבם לס: noatn ס6ינס ינכריח תספחס והעם לורט  פרט ר"t(h~D  6 נו' לינחוחינליס
 6ביס  לחס כל ," יביס. תלמם לתפוברח.  סרט כנפוחם. יבם.  לסווורח פרט ot~h.בעז

 56תגס 15 סיס גזי ונרוסס. 6למגס חסיס כי כסן ונח וסוק: לסוס פרט ט'"[ uffoןינתיח
 60וכלח  ויסר6לי לויס כסוח 656 5י  6ין נחריווס. סנפסלח מכרי למנד שנמלח  סרטוגריסין
 שביס h)D' נביס לניח המסרח hSb תנפט ני6ילו  כסן ונח יל  נפס4 סמה,  נומן בנסנסגיל
 פרט ט16. ממסיחו 1"ן: רס"י סק hht 65 ור וכ5 בנס(. נם%3 נמחרח h~D] כ, ]ינ)ווח651
 6ץ י6כ%. כי כקטן. סרט D'h. : מוזים תסוחח ס6יגס %חסר ילחין 5יסר56 סנס6ח כסן5בח
 4% ט5יו. מגוסס. ומונזסו 610 ט5יו. מכוסחו ויסף 5)וויד: פרט נמוסס. ונסיח: ממוח6כ%ס
 אכסן תחן ט"6(. ג"ד )נ"מ כמוסו סוייפו טעו b~D] פ"ו יצטוח לאסון )זטסר ]ור"cun 5"ט5
 מסוס 5פמו)ז  פרט  ונחן. לותר סליל bJb ט"ב( 4נ לססחיס  תקדמו ללסן  סנחייחו מקדם.6ח

 משגז סנטנל  סחרותס נ% 6ף יט5 נכריס. קדסי ירסוס מודוס מיינץ 61ין סולים ועימןיסר56 נני קךסי קר56. נם קרסי 6ח מסך. 6ח 5רנוח ימ4ו tsffr 6% רס"י טיע סקדס 6חסרוטס.
 תמו  סבטנל סחרוחס ט5 מיינין ואין  מיבין  מתורס סל לס' יריות 6סר 4תר חלתיחפזם
 ימרסו כי בו ותחו לסלן ונישזר יחללו ול6 לווזר  תלוזי הציחר, ססו6 סחרותס 6ח ס6כל6ר
 סטנSD 25 6ף 6ס)זס טון  אוחס  וססי6ו רוץ נוזיחס 6100 5טב5 ממין כו'  6ף בוזיחס  לסלןמס

 6גי כי וסוטתך: וורט כגון 5)"יק סיט קדסיסס. 6ח 63כ5ס 1"5: רס"י טיין On5D 6חהוולס.
 מגריס. נסי 156 סנר. נרע. 156 גר. יסר6ל. 156 יסר56. גרס: )זס לסגי מקדסס.ס'

 מון סכ5 )זחנדנין סמן ע"ב[ ק"ד נתנמוח רק בח"כ ]אינו סותפין קרנות יקריבו. 6סרכיסר56: וגרבוצי גירים סנודריס תכריס 5רבוח 6ים 6יס _ח"5 גוס 6"כ וענדים גסים 5רבוחניסר56.
 ומנומס שריסס ולע וסל)ויס חמס לרנות תגיין טקס 656 לי 6ץ לעלס. )פס: בס D(h')ו)צמס
 טקס ח"5 )זס 6"כ כו' .כונס טניס ויגסס 5רנוח מגיין גדליסס 5כ5 ח"5 עופוח 5רבוחמנין
 : כרמס SD מטר כופין 6ין . 5רמכס כלנד: טו4 6,6 כ6ן 6'ן 16מר ריס"נ יר"ם ומירוחסרט
 6סר גל ח"ל  ממין  מובר מוס קטט מוס 656 5י 6ין מוס. נו 8סר לע? רס"י טפן זכרחימס
 ל6 כי חקדיסו. ל6 חקויינו. ל6  סוס:נו

 ערי
 נכור 653ן. חע ממין "סס מטו"מ שנס. 16 יר ח, רומץ חמס OSID הטויס ובם856 *  6ין סלתיס. זבח  לרנון: סלינו לכס. יסית

ומשסר
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 אליהו ייאאדרת
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שאליהוהוהשדרת
 שמ 6תצ 6% נגו. ו6ח 6וומו מאנץ. ס6מלוסי' סמס 6מס 6ח טמט שמ' נגס 6ה שמט%

 ו6פ"כ ס6ס 6ח סמט 536 6' 6'65 מיינ 6יגו ס6ס 6ח 61מ"כ 6מ9 מ)וסס 0מט כי%סשיס.
 06 ו6ח סמטס ט% onh 06 שח 6ווץס 6% נט. "ח 16חו %. 15 כ5 ט5 מהנס6כהס
 נח 6ח 651 נט. "ח *חו ס6לנעיס. 6ת סוסג ס6)ו%מ 6ח אמ"כ thD1 610 סק6מס
 ניוס כ65 סמיפס סף י65 סמיטס ממ)וח )פי' תחג53ס-ניו 5סומט פרט חסמסו. brנמס:
 סיוס 6מר ס* ס54ס הווקךסץ 3קי0 סמדנר 5פי 6' יוס י6 ככחס. טמע )יומד עס6'.
 סיוס 5ס5ן )וס 6" עס נר06ע( 3)וטסס ה6' 6' יוס ה48 כן כ6ן qhע%

 סוי
 6ף ס%5ס 6מר

 ש 5רבוח )ומץ חיס 656 ש ph ו"5 לס"י טיע י6כ5. ססו6 ביוס וכו' )שנמו וכי כר:כ6ן
 נמ0גס ס4יגו כ5 מס0ס. וו וגנסיחס. מסגס: 11 הממלחס. ובמ: )ש3מו וכי חע 6' 4וססש4כ5ץ
 . מסש 651 : 4וטח וטסיס ס)מלס 5קהן ט' תמרחס י"6 0כר. 5ם5ס ג6)ק ס'. 6מ נמעסס:ל%גו

 : עשנ( כ"ג ))וגעס )וטסלס סמוום יס6 65 סנקוהמס דבר כ5 . וגקדסחי : וא5 ל0"יטץ
 רמזע"ך

 כמאס bhS ומתף hnnS ססמ ססע נ' פג ילה ח' ספסמ י)י 1' סה"ס סס ינ4ס לענע
 ס6כ5ו כת ט6"ו )כגסו 65 נפסס 536 מיו"ן )וחפסך י65 ג)וור ס% נו ו5כן דג"במ"ג
 שאו ש3הנול( נ' סן סטורש 536 6' ס; )ומיטץ 5מס סחי rh סחורס וקנ4 סס)דס )ק4ס-
 וטק3ין 6' סוכליס סכ5 6' יוס נ"כ 5כן ססס 50 ע"ד סש h"D D"O דרו סס כמ"ס 6' עס%ק
 תן גו' 5קרנן יר5ס 6ו %כור6 ס4ק Obk11 סם)וימ ווהיוס 6)11 חממ י)ויס סנעח וסיס נכצוו

 נ0נהנהם )וס6"כ סיכוום 6מר חיכף D"D 5כן מחפר0ץ 65 י16"6 ונגין וס 03מ5 נסווימ)י5ס
 ורנ פס כמ"ס סגריס עס 1' סן דססין ו6ט"נ 5מט5ס מ)וטס  כסךר ססס וסן כר ס5מ6נ6 י ט"נ ז' דף סס כ)ו"0 636 מני ךויוונ6 נפ"ע הוונ6 ו5כן סנושח ו' גקייס ו' טק'שו*כס
 6מרו)' נרו ט יכ נמיע(ו מ6ניו hnh קנ5ח וס" 6טו חמח 651 6)וו מסח כחינ מ"מט"6
 וכן נס ק%ץ ג' סר6סתס ס' 50 סשקן ניוי. וכן קתס י)ועי נרגbitr 5 50 ו 5כחת4הך
 נעמן ט"3 י' ד סס כמ"ס מו"נ סרין סמממת וקת סירך קת רק נ5ס *ט סע116 קתנס'
 גי bnh סגק' ךניגס כחר b10D סנסס יו"ך 50  חמפון  9י סא נפר  ססא סמ4ק וקתסיץ
 כיוע ו)ונוע6 )וקור סו6 סוס מסקק ס65מחו פרטף 50 ע14גס סו6 סנע5ען ממנצנס נמףכ5
 הן גסל רסמו6 ו)וקול טאג יפ"ו נוא"מ כמ"0 מקור 5טיס סא 0כחר hnh ש כמרוסי6
 סחש ססא6 הואד נסר סהה סס"6 וגג  סס כע"ס ה5מ תצקהה חלכ%ז סל כפר  סש סשיעפרמ
 גוגנ6 6100 סחמחון וקע יו'"ר נמכ)וס סבן ח"ס סעס תף יו"ד וף נמ"ג כ)ו"ס י)מ65מנחצ6
bSumסנס"6 %ג ירו סו6 נטגס ומכמס סנמכ)וס מגס  ססו6 56סיס סס )חיטח 4נ 50ק 
 טגמס סי"ן גוף סו6 מכמס כסזר. 46 נמיטח ך' 5מט5ס )ו)וטס מכמס מקור טנט גס5ח"ם
 6"ם סעו )ו'ם סנ6"6 סממחתס נמעס ליכ וסא כיוט 5כמר רו)מ 0נסס ע"ד p1SD~ 50וקת
 ססן ע65ס )קיס טס סיו"ן סנגק( סממן ממגי6 וסן ט' גסורץ 6תון ד4ו סיכ5ץ ח0טסוסס
 סד ד6יסו נ)ומסנס כ%סו דקיימי גסורץ ס' דכ5 רעע(6 רם"ט ומ"ב ס"ס דף נמא6 ח'סחסט
 גקיס עס מממ6 מגוהיסו שרין הדין % h"o3 67)ור סמכין  מממ6 וסן נמוסנג6)היסו
 ימת מגר4 מח6ס )וקון יגפקץ וסן 6מרמן יקתין ט' ומממס סס כמ"ס D"h סגקר וסןט65ס
h~uסהש דממסנס נרטו ס5ק6 וסירד סני4ן %1נ ז6יייח6 גקתין וסן דטטש מ44ן ט"ג 
 כאץסמת 19ך  סחי ע5)וס ו6נח6 ו6גח6 ס)וכין סיח סו6 יו"ך 50 61"1 ירד ש קוש 1ס1'מ"ם
 בר6 רמס פטר סס" עקעו מסווהומ בךטחו וכמ"ם כתהנ חסוס הק' 40 מנס  6101?ירד
 ש fibl וסש גקתווה ר קטומ ויו  סהש וסו6"ו בחיקומ' כמ"ס ד%ח6 מ6% סו6 וחסוס3תל6
 מגיSID 5 ש למץ וסו6 ס' נס"6' 0ס כ)ו"0 י6 ד6מ מסחר6 יגפק6 יחיכ6 סש 40 הףס%
סכסל %3י 5ללצמ ילדמי 6גה גגמ 56 חסו רנ מ"ג כמ"ס ומה הוימ טםbla 6 %הרסמיס
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אליהוילאאררת
סגמי

 5ר16ח גמלונץ ננמ' גמ"ם סגמל 6מ ססגוס לולומ ססגם)וווץ סמייס גלור ססס טן
 י5חח6 וט' ט65ס גקיס טס גקת"ן מ' ntnSID מ"י ח"ס כו' )וקר6 3ט4 156 רלנסןספרמס
 נקהץ וטסר דיר'ד ק%ץ ג' ססן מכ"ד גגד סן סמו"5 וסה דמו"5 מ' סן )קיין סמ' וסימעעסו
 סן נתנד65 ססן 5חות כ"ב ועס ע)וטס )ונינס גקיין מ' בס הם6רין ניגס סו6 %מ"ן טןססן
 סיכ65 סי6 ךסמ6 וס"6 56סיס 5"כ ביגס )וגו ןגסקין 5"ב hlo מ"ו ססן גקתו' נ' וטס5מ"י
 61)ור ס"ם במ"נ כ)ז"ם תרוק)ומ יריעס מך ~פמס מ)וס ססן יריען סיח לס ים וסס h"o3כמ"ם
 כ)ו"ס סחי)וין וסס ס3לין סן bJhJD 6רמין ל'נ ססן כו' דעיהין סקימ6 6יסו סיכ65 ס6יסס

 6עץ טיימן וחרץ ח5חין סחימץ ניס ט"ר ס"ט 31חו"מ 6רמין ו65 סנילין סחיס )זקו)ץ'נכמס
 דססהה גסירו מגו 5חח6 65)סר1 ח"ס פקימין 156 סטיימן hnh נסיכ5 6נ5 כו' פחימץ 65סאגץ
 716 טוטס סג6מר סן יריעוח סס' וגמין סבו גחיבוח 6'3 וסן 03 סגח5בס סיויד ור"5רסימ8
 1ab1 7160 סמיס ובר6 נ16ר נחטטף ביגס סו6 סקב"ס ו6)וחע כיריעס ס)ויס גוטסכס5מס
 פ"6 בס"ל )ו"ם וסן יקר ב5נוסי 4ס 6וקיר סס מ"ם וסוhnS~ 6 סייסי וטד hnSD מס"שגסיל
 סדעח ססו6 דניגס ס"ג יריעומ ס' וסן קדים6 ש65 סדטח וסו6 כו' ו6מסץ 6חקין דיקר5נומין
 ר6טו ניוס םנגר6יס סמיס ס' וסן ניסך וגכ4ין נס"ס סדטח וסחפסטו' דקכדוניח136מא
 טטס כמאס יריעס סו6 ס)ויס סכ5 יריטוח סן וכ5סו מ)ום ד6יגץ סיח ח"ם סגי ניוס יסתשררףט
 ח5ס נס"ם דגוק' ס'צ סן ושד ידכור6 יריטן מ)וס וסן ט"ס ףקס5 נס' וכ)ו"ס כיריטססמיס
 נימד  דתיס סינז 5מנר נריך סנוקיס ונסכנע"ו יסר56 סמט ימך נסת וייוט ביסת ל'כונכ%ץ
 ומ)ום כו' מצרוח יריטוות מ)ום ח"ם ימד 5מנרס 61מ"כ 6מך ום)זו 6מד ס' נסך ךידריוכן

  רתסלו6 סטצד6 ס)ויס ס' וסן כרע גנורו' ססן 6מוחס 56 6סס 61)ור מונלוחיהמוח
 כסץנהי

 וטוויס
 כיוט רקיטע 1' וסן סנ16מס כ)ו"ם סיכ5'ן ,' סן ססס נועון (1tsls ס)ויס וס' ויקס5 בפ'5וןילת"ס

  ךייס וטרנוח "דיס 'סן 6100 דייס צרקיט כו' ס' ו' ס' וסן סע5ין בחמ5ח נר6סיח נס'וכ)ו"ס
 ססן מ"ב ל ססן nlbSIS וממסיס 6515וח מ)וסיס סס 63רט ד%יק מינור8 ססס קעק סיכ61005
 סממנר 6100 נח5י סקסורין סברקיט וסככביס כיוע וף'ס כ5'ס ז'ייס 3שי וכן כע סגק'ניסן
  ססן ס"ג  סן וכ, ברקיט  כוככיס כתו נלו5יוח ססקרסיס ת"ם  סתמנרן קלסיס סמ)וסיס סןסכ5
 01ן 63מד כ44ן סשמ 536 ס' סן ס5כן 5סחסרד סננורוח סטנע D1?1 סוטן י טי%סתס'
 י"נ ססו6 ס'  וו"ם 3עס ס3סס )ו"ס סג13רומ טפח ל סנסס ע"ד ממכ)וס סמסדיס טפחעץ
 ס3רו מן6 יחעס חסו  מ6 3מ"ג כת"ס ייי ם5 )זרד נ6ין סן ס' סו"ן מ"ם מרג כו%חסבינס
 סס ח"ס גכל מסצנ גק3ס 3סוך סנטרוח 3מיך מסד'ס יכן סניגס 3חת- סמכמס יליעונזס'

 כי5 ירימומ ונ' מד יריטס מר'ג סס 6"ס סנס מרנ סס י"ס נניגס מכ)וס כיוט ס"56רמ נסי חרג טטלץ ססן סו"ג תטח מו"נ נס סט55ח נניגס 6סי"ס סס כי כלט סוי"ס סס וסת6סיס
 סטל6 רק גוט5ח 8יגס ו)וק' 1' ססן 6"ס ססן טטמן נ' ppS,D י נוט5 ס3ר6 סהס סס סךחס
 ס"6 טסס טקר ס5כן מ)וט סטט5מ )וס רק כ4ס מגרמ6 05 ו5יח h"o סי6 ס5כן 5נזדסאנ

 : 6סי"ס )ומן וסן 1' וחרץ  ל'ס  ומו"ב )וום'ן ססןיס"ו

 שר56 נמ ג14ח ווץסגי ס6נינ ותפגי סחקוסס )וסמ %רך ססגס 6ח סמטברין מקר6ו.ששר
 וממץ 'Sh~D. כonib 5 סיטסו )ןמדוח מסס ס'. מומןי יסר56: במ סי  s~r כס"יעץ

 Sen 9Gb )וטוברמ ס6יגס מסן ס6ירט עד 5טנר סספיקו 6% 5סחענר טיכס ססגס סיחסם6ס

חקק~
 0543 כגץ נןץ סא ענרוס מהנדי. 6יגס או "ס מהנף סס 6חס קר6חס 06 16מס

 מע~ה: סס 056 מ"5 משברח ס6עס )וגיץ מתס פמווץ 6ו מתס יחר 16 5מנרחס מסגס15
 )עסעין % 6טסש 16 סצנ" וטנרוס 5סמטנר למכס ססגס סיוץס 65 6פי' . 6חס מקר706%

נשנור- מינר 61תפס פגס נטיטר מינר %ן פעכמס ל 6מס 6חס 6מס מל מפונרמ פס5)ש"ן
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מחאליהויקראאררת

 פג6' מוםנטיני
~Sb סונגץ לףש ס6ס . כלע סכ5 ג"כ כו' 6מס מקל6ו 6סל ט' ס' )והתי 

 סמטנוץ כסס יכ% סמתם 6ח ס)וענחן סמסכס טד 5קיסו סספיק ס65 16 כמן ס65 16 6טסז16
 mp1. ר6ס כזס b"D] כ' ]ר"ס 5כס ס,ס סמדם. ח"5 5טרך סמדס מקדסין ק 5טוךססנס
 מ5 מם%ין כך . קר"תחן ט5 ס)ומ%'ן כסס יכי נ)ןועדס T"r קרי6חן טפ סנח ס)וע5,וחניץ
 3"ך סר6ם ונומין קיו)זן: טSSDn 5 6חס 61ין מם% 6חס קרי6חנ מכ מקר16 6סר ח"5קיומן
 מקתק עתין יסר56 סכ5 תוגיץ ס' מוטדי 6ח נוסס הןנר ח"א )וקתס 6תור מ"6( כ"ד)ר"ס
 4סל ס' )וועף ספסוק כ5 ט5 נררם חקר6ו 6סר סדרן ]חס חקר16 6סר יסכ56 נני ח"5מקתם
 06 6חס חקר6ו 6סל * )וקתס 5ו)ור ס5ריך חקר6ו 6סר קים )וקל6י . 5טרך סמטנמןמקר6ו
 תומע 0נל8 )ומש 6חס קרי6חן SD . "1טךס חקג1 6סל . מקים 6יט 165 "ס מקיםקג
 ח"5 5םגס מוס ס)וטנלין ו)ומין קיס. מקר6י הע b"D) כ"ד )ל"ס )וקתס סענויס כ'ס5ליכין
 : 5מים יוס כ6ן חע 5מים יוס ס)זענרין ומגיין b"u) ס' )וג%ס מג)זר' מוכמ )כן . ס6נינמום
 )הח 0563 . ס)ותסל טוס 656 4 %ן . )ועס כ5 כו' ססטש וביוס rs"r לם"י שץ owססח
 550 סנווש . סנחון . כו' )ומ%יס חע )וגיין נ%5ס ט' סעשס כ5 כי ח% מגיין טוגם . סנחח"5
 כו'. n~ab ב' כנץ מקמם 6סי' . מ65כס כ5 מוח: ב6מרי כלי5 מטס סטח 61ף נ6יליע5ס
 גקיסז תסוח וסחיס נ6כי5ס קדססו . קיס מקר6 . סס ססיחס מ65כס )ו)זסכן מייס 5)וךמ65כס
 קיוס 3ריך סיס6 ס"נ[ גיי, ]קיוסין )וועדוח בעגימ כמיב וסכח סו%6 סיכו5 . מוסנחיכסנכ5
 %ס )סגסדרין )וסנחיכס בכ5 06 חבפרו 65 נ6)ור %ס5ן משנחיכס נכ5 ח"5 כמוטךותנ"ד
 מ0כמשס 3כ5 ונו' 5כס 56ס וסיו ת6' )יסבומ סס ג6מר סבח דומס ב"ד מיחח ס6יןט"נ(
 וסדריס 6נחס )ונטיל 6חס 536 )זנטי 6חס 6י במוסנחיכס . ננ"ד 5ס5ן מס )זסעינפ'

 : ערנ SS5' תטו מכי . סערניס נין : h"D) כ' )סבח יוס )זנעי ס6ור נסס ו)זס5ססגיחוחרו
 סא דץ hlo1 סיכ% )ו5וח טעע ססוכוח מג "ין ס)וטח מנ סוס מתס . סמ5ו' מג ס,ס5מךס
 5סנטס סג6כ4 מ5ס ח6כ5ו. )זטח ימיס סנטח )ו5ס: טטון סוכס .6 ס)ו15ח מנ וס חעכו'
 מ65כ' כ5 : )קש וכסו)ז וס)זיס ב6כ%ס קדססו . קים מקר6 : מיר ורקיקי חתס 5מ5חסרט
 וסקלבמס מ14כסן. o)th1 מכמ' ססי6 ססח ולןתח סופל 5חקיט' סלט טמב( כייט )ל"ס .טנתס
 וסקלנחס מ"5 מנתן בטו)ו6ס סב6 נטסרס 5ה 6ין ו6ס 1"5 רס"י טיין כו' סליס 6ין ohכו'
 6רן יט5 כשן 6לן ס6רן 56 ח"5 סירןן !טבר )וסנ16 יכ51 . מנ6ו כי : )וקוס מכ5 5ס'6סס
 נקסו סס 656 5סס גחח' 65 כי וווהתנ טמון 6% )פ" 5כס גוחן 6גי 6סר ללע ווצונסימין
 יקשו ס65 סגק5רש 5כ5 ל6סיח סיס6 . ק5ירכס ר6סיח כו' קמרס 6ח וק5רת . 5סס(סיחגו
 ס' 6"כ מיגש. ס' 5ס5ן )וס ל6ס" נמ5ס וג6' ל6סי ח"5 מיגי' וס6רי קטגיח 6ס" יכ% סטו)ול.קתס
 מ"ףס ס' 5ס5ן מס 5מס ב)ו5ס וג6מר ע'ינ( ט' )מגמוח 5מס במ5ס ג6)ול )ומין ט5)וס ומ5ס)דגף
qb'1 ח6כ5 65 מ% )ומין ע3)וס ונ)ו5ס ט'SD סנ6י0 ינריס מ5וח מ5יו ח6כ5 ימיס סנטח מוון 
 טמל 6ח וסב6תס וכחיב קמרס 6ח וק5רחס כמינ . ק5ירס 6ח : מ5ס י"מ 'וא מי)זת5הץ

 6חס )וני6 6חס ס6י 1)ז),קוס h"D (h"D )סס ק1גר 6חס 6י מני6 ס6חס ממקוסל6סיח
 6מלו )וכ6ן מ15ס ם5 קמר 6% ק3ירכס. סמח. 6% קמר. וסנט)וקיס: סנם5מין חסוק51ר
 61ץ  נכסן חלופס  q'w. סכסן 56 סח5)וידיס: ו)וסמ ס6נ5 וחסגי )סס( סגטשוח )וסגיקו%יס
 ph 5ר3גכס. ו"5: רס"י נניץ וסטף httD)~ ס"6 ))וגמוח נ)וורח ס' 5פני כו' וסמף נכסן:קטלס
 כמן סומ סכסן. יגיפט sffr:~ רס'ע טיין יו"ט )ווומרח ססבח. מ)ומרמ כרמס: ט5 מנורטפין
 כנפ. סעמל 6מ ביוס: ססן סמגופומ 5כ5 6נ נגץ סגיסכס. ביוס בכסן: ססן סחטפוח !כ65נ
 לבינמח "ן תסכס ח"5 כפו*ס גסכיו כך כפ%ס ס)וגממו כסס יכי . ט0למ' 0גי ומגמחו : ש5ס50 סעי י6 סגחו. בן . )ווס נמ5 651 ח)ויס. כנס. ס6ין 6עפ'יי טותר עו)ול ס6ין pDh"'כנם
 גסכע כ5 הסכס ח"5 כפיס יס6 ט)וו סב6 ס)עו 6ב5 ט)וו ב6 ס6ע כפו5ס יהצ 6ין יכ%ססץ.
מס, %5 ש %ס נ)וש ת6)ול ט"ב( מ' ))וגמווז 5סם כ6ן כ6)ול וכלמ5* 1ק6 %מס לניעיח:יסיו
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אליהו"ן8אררת
%ow ). :"ו 

~DS 
 כ9 1ש: ס' חס קע( *שיק פא 0ק %ע ק"ס ספיק כ)מק יצלפ. עסיצ י*חטצ ftht 1). )עקם 91 % % ש 4אנ . קש ק4

.da~יאף 15פש. ש%ש. עצו SW17 5צ* .om~ 3ץ pb3 3ץ pD3 res צש( 
nabגן%כאש. מקם. וצ5 יס ס ק 6מר סספ oeb האמש6צ. פעש: )העי 
 המו ע8 י50 חפמ. ישר סמ%'6ח י"ס יש: משצת גשצ. יםש" אש: י%

 ס-S1h(tDנשסר,צצח)מעע
 קטר6עציפהםןיינצשי

 wdbDn 0תשו-מס
 צלמחצשה פם )ד5 פהס 6שמי הספי יקטל יאצמ כימי ימbw 6 וצ"ס מש6%
 כצדמהת פנחומ פבע מ"5 מוס הני6 הקטר סשר ע% עלשס פם*

~wh 
 כצועזר סן

 s~o נ56ס סס5 יכ% 5ספור ממ5 בק)וס מרמם )וסמ5 ח"5 ניוי יקטר שו5 מבטרנ סכהשסה5נונו
 סנמהם. פנע צחינ יס. ל חספה ניוס: וסנ6ס ב54ס וססיר' ק4רס- כילר 60 סנ*שלמיס
 * סטים סנע, וכמינ עס* ממסיס סנועי: 5)ד)ומ ומטס יונה 5)ההמ פמטס 3סס( %צץ)ציש

 6ץ כיצ0ה( 5כ5 0יסס פ60 מוסס. )ונ0ס וסקרנחס 0נופס: אס וקךס נרט נצס מטו60
 06 0וסס מנמס נסקהנכס סנכוהס וניוס כפסש6 )ומץ סעורץ )וגמח 0נהס מטשת 4%56

 ק 6פ חני%. phS. 0ע ק % ממםנמעס. סעומס: nbms ה"ם מטיס 5)וג0ח ממן5הי
 ש5 הק 4ן ס10ם נץ טק6 60מרס 6)וחמח' טפ4נ mw] נץ מ65 65 06 שלסע4ס
 6מר נמקוס )ונא ס6מס מס כ5 ח3י6ו. עא3(: פ"ג מגמווש סשם סמג0ווץ 5כ5 סוסססוסס
 : 5מס סיד ק6מר מד65 מדס סמסס סיסיו . פ0הס : 5ס5ס מסרץ מו ס* סמ סמן גניגטן
 מל"ץ 4ץ שס טהור ח6פעס. 0מן 6'(: נ' הקר6 פ' רם"י )טץ מ0הס מן ס5ח. טמרומוסמ

pnDWמש6 דכ"מ qb 6סוהנמר מן 6ינס סי h% *תית65 ס)יס 4שך וינע סס%ר 6ח מנ 
 bhe )סי ומס פ6ץ qb כנסיס * כנסש סנעח ס5מס מ5 וסקרנמס כר: 4 6מרו סנ1י6מ
 נ5מס: מממ"נו סי6 טו נכבסיס מהמעט ס65 ס%ס ע5 מ"5 מס 6"כ סימס( ט5 כנסיסכ)וב
 מש5 4תט5ס יכ% כ3סש פמ ט5 6י כנסיס סמ ט5 חע 5)וטס ס5מס יכ% סנכהס. 5מסע5
 3ן יסי י ~1hyl נן דנ*e_~ 0 כנסיס ס5 ירכוחשס נץ מגימ כי% 60 סנכריס. 5פסע5

 ממפ מס ומכש6 סנטס. 5יו6% כננדס סה מל מקיס 6ני תזס סלמס מל כנפס  6צורמש5ס
 %מל שי  %ן %יורינ, )ושמ ל)ונמר 5צ0ב ימי. קוס rwba 5סס  וניחחן סחס6 סלודם. 6נח סכס נמ כבסיםהיץ י,י: רסש פ6ן פואם. סמעי וססעזס לטפלס: %ן DSDnS  qh ססלמס 3כ"ט טאלש(  סאבלמשההץ

 oD3)Dnb מסכב פס5מס כר qh %ט 5ס* מס מסיעס ס% 05*
% )וטכנון סכנפיםק  ס05ס ~ye ס5פס 6ח מעכבין סכנסיס 16מר עס נן דר"ע ס05ס 

 05ם ס6ץ 6ף גנפיס 5ס* מס % ע5ס יסיו 5ס* ה6מל יסע כ6ן %מל סננפס 6חמעכנ
 6מ 54כיומ: ע 5.6סיכם ס' 6גי ז"5: רפ"י סהץ כר ונקגרכס 5מס: ס6ץ 6ף כנסיסכ6ן
 וכוע. סעס: קדהשה טס מ5כיוח סכי5 סיוס קיהמכז סבחוןי ך5טף: מפסוק מ5כיווץ וו56סיכס
 כוינ וכרע . כר רמ64 דכ"6 )6%כס נמס"ח קוססו . קךס מקר6 : סשרוח . מרוטס :זכהטח
 מרט טא נסנמ 5סעח סמ5 טו"ט כ6ן 5כס יסיס חרומס יס 6עור 6' וכחוב וכרע %מר5ר
 4כע ממץ . פפר חטנירו מ"5 י06ריס סחקיטס וממץ . סשר וסמנרח רי5יפמס סחקיעס ו)ומץ חרועס. סיר חע סנפשר מגין . חמטס . טשח כ"ט ]רעס נ510 5סיווהפמ5

~bd 
 0ס וט

 יוס * חמעס סשר * מרוטס ,כרט נ6)ור מרוטתם ג' . 4,"ס ססביעי נמדס ססנימי ג0יפח"5
 מקסס )נסהם עע6( % )סס ס5ס ס5ס ש ס5ם ט' ססן חקיכצח םס חרונטח גןחרוטס.
 נסיק% 5נהלף נטי מעיקל ומסמ חרמי 4 %מס ג"פ )ואחי וססח6 מסיקס6 ליףמעיקכ6
 60 %'הו6ס '~bS rs hD נ6)זח וספח6 נו"ס מ"מי נסקס6 5מ4 שיכ' ל6סא0"כ

 לגסומממלס
~nSS 6ענ5 פ5 )דרכ יס %מן ס%ס )ועיקו6 ס"ע נסיקס' owb 6ססמ 

 ג"ס וס י5מ1 עץ5ס פמיס כמיב ונל"ס 5ר כלה3 ניצ5 ס"גו סים ס6ן ס5 סיס6 1145פלוגס
 4כ6 צסיק% נהסחס

*14 
 סו6* סכסלשם יוס עוקף: ם"ס )המי 4ן ספגס מר% עסאג
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ט8שליהומדששררת

 תוטס סחענס י6 קתם מקל6 קלתו 65 גפפתינס 6מ וחמתם כר קדם מקרי ש4ד4
 נרמוץ וס65 . נקרנותם סnDh 65' חומץ מ"מ. סח* כפוחס עם 580 התכפר ממץמ65כס
 שסחיכם 6מ ופמחס 6ך. חע סג םf~Dh 65 יכת מ8מ. מא כפורים יום כי מ"5 היספרסיום
 65 ח65כס וכ5 וכף: וסחי נאכלס סוחחך 6מרו רוכלן ניו*ס טמיר עריס מן fD (h~D)יו)?6
 להסרס 11 סרי כרתעסו

~hSnS 
 % סף טן ונכרח' כו מגסם כ5 כי ולחטרי: נפסוק וסיגם .

 65 6מר סגרם כ5 ס s~r: יש" IWD כי גהור סמא 5סי חש5 מס ט' וס6בדחי שנץ:גהש
 בעש ejbSn כף סנפם 1כ5 סמוספח: ט5 כרח DWD אע כרח פעם 3טלס ט'. בפנסחעגס
 ע5 מחסל ש6 יני סח"ספמ. ט5 כרם מע3 "ין כלם מגם סוס סיום ס5ס מ5כר

 מחסל ו6קן ונחסל ס" %ס ע5 סוס oYe כעלס מעסי 65 מ65לס 1כ5 כ"מ בפ' ח58סלדספת
 ס6)מר עלם מס הנועם מגס עלס נקמל ptm טללו קטיפי 6וסלס b~b) פ"6 ליסוף סחוספחט5

o)hSY)365 ס,סיר 66"כ טש qb ש נטינו סולמי עגס aD 6יש 5ם4 והרז סזסיר. 66"כ 
 תעש 65 6סל סגסם כ5 כי . 6נק סו6 סכרת תכהן וס6נזמי ט' כ6ן 6ף סחיססח ט5מחסר
hnv]ג5 פשל: נק"סכ נסס 6מ5ס ס16כ5 קמלו זונקן 4"יק פרט סרח ל ehSn 65 תטש 
 : ילק 3קמנ' 6סהך כסנ' סיו"סכ מכלן מאנ[ קיד ומנח סנוור מנחת סנמ : ו"5 לסני טיץט'

 ועמחס י6 ונשעה. חסעמ מחענס כ% ע4ו מטקס נחסיתי ושחס S)1ho ש 6%נטסיף 56* תמוחץ 6ץ וס65 מחטגץ נחמטס וגץ פ'6( נו )ראם קמום נחססס שמחיכך 6חוטמחס
 טרנ עד מטלנ מך5 חמץ Dhin-1 מ5פמי 656 4 6ץ סקוס מ5 מם% סמוסשץ מכלענחסעס
 והסיף 6חס שנם ס6חרי OnuD ש olnse 60, חע ממץ י"ס לצנחו. חע מגץ ensa עא0 6656"5
 טרנ. טד )וטרנ לי6מחס: ונץ מ5סמ' נץ סקתז טל ממ05%

 ממום ק חס 0% %מך מכ*
 סנ י6ץ סוכם טלק זס ססטח בג טוס סס3יעי למים עס טמר מרמסס ל(: לקרס
 וץ wb %ס טעע םר6% סמג1מ מב סשר4 טעץ תגס טטץ ס6? וס 6ס כוץ מסיס סיס טטץסמ*ח
 חםט נסוכהץ סנ6חר 5סי סוכס. סטת סמים מג וווין ססכוום מנ סוס מע סיססיטטץ
 עדם "*י ילהסמנסח

~Pb 
 רוססת פג סוס יפיס יום עמר נמתסס חאmo3 5 ינהם פנטח

 פביגס הס' ימאס nD3G סככות נוב י?א5 5ר~ריוט נ8כ לציגס יס6 יכ% י חטסס ססשח מג 6ייהדס. סננתי י מבסס ר(מכח מג הדי %טס וסעס משנס חס6 יט5 4 ססטח מנ גו. עיססנעמ
 סמניגס ש סיהס מס מפ5 כסס ע"6( ט' )סוכס 5ל ססכוום מג מע מס 6"כ יכייווץ וסיכםהננוס
 . קים מקרך סר6פץ כיום מנערי: כ5 06והן סיס ט4 סחרו מכ* ססצרי ט5 ס)דס סס מ5כך

ב. תקרך ססלהמ ovs ו"5: רפאי גהץ תעסי e~3D 65 מ65כ)ע כ5 נקים: צכסהם ונ)וסחס נמ6כ5פקססו
. 1~mp 5מגרת וכיר 3מ6כ .hg 056 סטז' 4ן "DW 'ס ob 6מורלל6 כנר מרססם 

 חס6 ג% נמ65כס. oha" סיהטן מ%ט5
~gh 

 wbbn גש
~VUD 

 טטדס ח65כח 3כ5 יסורס סמג"ד מ% "ץ סנהס מ65גח גש עסיס ס" מניס כ6%כחש ס"* טורח מע
 ס' נהטמ 56ס מא5 מס תתור רשע ריס*גדגרי

~Db 
 16יר כנר טונש יניס 5גנמן 06 ט'

 שתר 5תס 6*כ קים מקרך סרנדת ניס קלם מקרך סר6סץ גיוס ותווצר ס' פניכם מנכדסנ6מר
 ננ6%כח 6סיר"ס שיו יכון נמ65כס שסוקס ס)וועד מ51 ינה 56ו 656 קדם מקריי 6חס חקר%16ר
 ומגסס. עיס 5סקיינ נמ65גס: 6סהק' מוסד ימי 61ץ 1cw 65 טנד' מיצנח ש ס" כריפאס
ohם5ס 6ץ ph קזמס אס שהפס ם%ס ממריוס )ו)מס wm 5סרהיס * ושמס ונס : פס%ס 4ה5ס 
 )מעיח ומנמס מ51ס 687 פסי. 6נפ גרטיס קדנה אס הנכיס 6ין ונפ 6ין ו6ס שאכיס,נם
מץ

 ט*"
 656 מחרשך שלניס ס6ץ תסטס. ונמ מסמס. קלס מ5ס 9Dh נ6ס סלאמס

 ונסמי תנמחם ח54 סונמ מסכךנ כסמסס נ6מחוח פינ יס6 ש% נ6מרעחו ע"ניאע ננ% אי ענר oh ניוש. %והספץ: 5)סכץ כמר סיוס פכ5 מ5)ה יוס. דגל האנמש:נפמשח
 מגפי oa) נחומפח ומץ נ54ס'

 שקרט פנת 5)מסמ ממץ ט' מיל וממר: בסי' הטכיס'
 )שיSs9e 5) ייספי טס אצהר ו65 נרגן סבת מהאד וסני, יכ סטיך )ס"ט רנ5 מהאדעס
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אילהורקראאךרה
 מר3גר 5ר13ח ל13"ס ב . גן3ח'כ' כן 1ת735 תחכס כ5 ימ5נן מחניו"נ' ומלנד ס': סנמתמ74
 ]הז 5ס'. חסט 6סר 3רנ5: כלן סיקרבו 3רגל ססוקדסו וקר3נוח סעור. וקרנט'סיחי.
 סף רסוח '6ס 3)זיטדיכס לס' חטסו 6לס ח"ל רסוח יכול ברנל. '1613 סכולס ו)וגמוחנמפוח
 ס)וס 631ח ח'ע סיר5ס רגל 63חס יכ% 3ר%. ט5ס סי3י6ו מונס לקנטן 6ל6 נ6תרכ3ר

 וכו' ס)וס וב6ח ג6)ור לתס 6"כ סחיר כבר לסחיל D13p 06 ככר לקנוט 06 סווסווש63חס
 מ6מל ננ5 טובר יס6 סמ6 י6 ר6סון רג5 ענר 06 יט5 13. ספגטת ר6סון רג5 ,ס656
 )זסוס טליו טונר 6'נו נ)יטדיכ0 4' חעסו 6ל0ח"5

l;Df 
 סגס רנלי 1tSD סיטנרו טד ח6מר

 3רגל כויירי 65 ס)וס וסב6חס ס),ס ונ6ח דגס )שכמ כ)ווטדיכס כו' חעסו ד)ו56ס )ס"כ%ס
 5פי 61"כ onh~ol סגס 3רג4 סווס ונ6ח דסייג1 ק6י כ%ס סם)ס רג4 6כhSh 5 כ55סר6סון

 וכחיכ ( ננ"ג ד' )ר"ס ( סרגל כל סיענור טד טונר ס6'גו 6מד רג5 כוזו סגס רגלי כל סויוס
 ומנ כסדרן רנליס ג' רם"6 ססכוח ונמג ססנוטוח ונמג ס)ז5וח כמנ ,כורך כל יר6ס בסנס פטנויסג'

 נ6ספכס : 6ך ח"ל נסבח 6פי' יכ% ס' מנ 6ח חמנו למןם יוס טסר נמ)וסס 6ך חמ5ס:סמטח
 סבחון סר6סון ביוס s~tr: רם"י מיין לחסלו)זין סנעס . יוזיס סבטח כו' חמisttr~ 13 רסיי טייןכו'

 סר6סון ביוס ב4לכ ו)6נור סר6סון ניוס כ6ן ג6וור '~ShDn ר' רבי חנb~D 6) ס')פסמיס
 וי65 דכחיכ ט)ולק סל ורטו לסכריח ר6סין לג' זכו ר6סון ג' בסכר סר6םון ניוס בססמוג6מ'
 )ור6סון ),רוס דכחיכ נס)ו"ק .כג'ן ס)ס סגס ל5יון ר6סון וכחינ תסימ סל ולסתו 6ד)ווגיסר6סון
 ו5קמחס כ6ן )6תר 6ו)זר יסוךס ר' ו% 6' כ5 מי 5קימס סחס6 %קמחס. )וקיסיט:מקוס
 לקימס . %קמחס . ב6נץס כ6ן qh 63נתס לסלן )וס 6וונ 6גתח 51קמחס 3116 גניוג6)ור
 'hSi 6דס 6ין 6נורו נוכ6ן וסגו% סם6ון לס%י6 ),םלכס לכס. ,ס: 6ח וס ס)ועכניןח)זס
 6% ניוס. וט'. למנירו נ)וחגס כוחנו רנס 06 6ל6 מנירו ם5 נ%5נו ר6סון ניוס מונחוה-י

 ןומס ס6ין סר6סון בסבח. 6סי ביוס ר6"6 3ג%3ין 6סף ע"נ( )ן"נ )סוכס סר6סוןנל%ס:
 5י3ם פרט סדר. 6חרוג. חסו סוס ופריו ענו סטמס . טן פרי . נלבד סר6סון יוס 6ל6סבח
 16)ור ר"ט %יב ו6' 5)וונמ 6' סחיס ריבב"6 ט"נ( )ל'ס )סס חתריס כפח : ע"נ( כ"ט)סוכס
 . טנח : סןס וס עט 6ח מיסין עגסיו ט"נ[ ל"ב ]סוכס כו' טן וט)ף יכפחיו. פרץ 06כפח
nUDבט5 ם5 גמל. טרנ' 656 ל' 6'ן סגמל. על סנןליס גחל. טרבי ססי. ענוח ס6ין נסר 
 בסריס. סנדליס לנפ5פס סרט גמל ח"ל )זס 6"כ ע"נ[ 4'נ ]סס וטרני %'ל )וג"ן סריס50

 . סלסס טנח D1 TD(q 6'. ח)וריס כסח . 6' סדר טן סרי ן"6 . %ולנ 61' ל)זקדס % 6ו)ור 6"םפרני.
 ס' לפגי ום)ןמחס . וגו' וכפח כחיכ .6 כפח ח"5 ב6גיס ט)זסן 6חרע יס6 יכ% . סחיס נמ5וטרבי
o~Sbר6י' טלת 6ין מג : י)ויס סנטח נננו4ן 651 ימ,ס. סנטמ hS 6פי' כס"6 3"ם דבלי nSD ר6י 
 6"כ נלנד. 6' יוס 6תז ומנחס ח"ל סבטס כל מוגנ יס6 ה% ')מס סנעה : h"D] ל'ט]ב'5ס
 יכ% ססביטי, סכמדם כ5 ססכיע' נמדם ח"ל לחסלו)וין לם)זיגי 1)זג'ין לחס5ו)וין סנטס ח"5מס
 מ"1 מסר נסכח. לי: מונס מוגג 6חס 61' מוגנ 6חס 6וחו 16ח1 חמנו רו'5 כ15 סמ7סכ5

 ט"ב(: כ"ם )סוכס ט'. ס%6ן סחמח נסוכס .6 סהס סחמח 3סגס 651כח'נ
 וסוחס b~h כינד h~D' וביחו קכט סכחו טוסס ינז'ס ו' כן 6)זרו מכ6ן חחרו כטיןחסנו.
St'un1כ"1 )סס 6)ורו )זכ6ן מיורו כטץ חסנו ד"6 כו'. לסוכס סג6'ס כליו ו)ועלס 3סוכס (h"D 
 . כו' ורכיס sto(1 כו' וסרדסיס נטח סותרי כו' נלילס . ניוס סטורין ביוס סטירסהורי
 ונ6מר י)ויס סבעח חסנו נ6ן ח, nlS'S 6% י)ויס hSh 6יע 16 4ל1ח 6פי י)ויס.סנעמ
 ס6)ער 1' 6ף כינויס סל%ו)ז בסן טסס סס ס6נוור י' מס ')זיס סנעמ חסט נווטד 6ס5 וסחמ61%3יס
 ס6)יר סבטס )זס ו' 3לול3 ה6נור ס3טס כ6ן ג6תר 11 4רך כלך 16 כי)ויס. ס5לוח נסןכ6ןטסס
 65נ5לב

~DD; 
 יומס 5)" גר6ס כיתיס ס5'4ח בסן טסס 65 כ6ן ס6)שר סנטס qb כי)ויס ס44ח נו

 כ5 חןיריס ס6ין ס3ל3% ו' יוכימ 561 סיוס כל חד'ריס ססן "סבעס סיוס כ5 חן'ריס ססן סכטסדמן
 יוכימ 561 4ורוח )וגסג ססן )וסנעס 4ורונז מגסג ססס קנעס דגין 11 מורך כל 16 .סיוס

"נטס
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נ ו, ה י לאייא ת ר רא

 Detb. ישס. צטח חסם ע"ס nD3D ושט ט5 5חמח. שסנ l'bD משד ;צ6ס5ששס
 otw סנעח חסט qh כוףס 540ק נסן עסס תיעו נ6סן ס"וי דס ' סנעח uGnמס

 ג%. סע~ס. 6ח 6%05 ס6ימ. מרמ: זס 6וימ. כשיס: ס*5ח נסן עסס כ6ןס6תתיס
 6מח 5טכס ר6הץ קר56 ס% ס6ימ %  ו"6 גרנ( כ" )סוכט סקטי. 6ח ת3%

 כ5 ם5 נסכס . נסכח יסבו . ווסומרריס וענדיס גריס 5רנוח . ניסר56 : ס%6ס נסתססי651ין מט"
 נ%5וח גוסנ ס6עו %5נ 06 ותס טחן וסדין )זיגיס חד' 656 ס6יגס 6ומר יסיס ר' ססיסדנר

 חס6 ט65 דין 6ע1 כניתיס נ5י4ח )וסגח ססי6 סוכס )זיגיס. )ו6רנעס 656 נ6 6יטכני)זיס
 65 ס6ס דין 6יט 5סק5 וסוסי 5סמ)ויר חמ5חו דן ס6תס  דין כ5 15 6וורו )יעיס )ו6רנעס656
 תפולס וכן דנל כ5 ם5 כסוכס נסכח יסט טומ וסכחונ סוגס 653 יסב )ויטס )ו6לנעח)651

 נסוכס 6ב5 וכו' סיו )זוזס סוכוום ד5ר"6 נססך סג" )3ח"כ כו' ויח tSD וסנה"ו ססר ג16בעור6
 6וחס בס1גי6י : סיו )ותס סיכוח 6ותר ר"ט סיו. כני ס)גי "h"h כ6ן( כ)זו סגי' ט"רי'6

 ט"נ( ה"1 )סוכס נסכוח נסכח נסכח . )זגריס 5יגי6ח וכר ססיכס ס6ף ת5תד )ו5ריס.)ז6רן
 . ס' )ועדי 6ח תסס וינר טסמ: 6פ" ש5יסיח כס5כחן נ' 6תרו )וכ6ן ת65 61' ססריססמ

 במג חנ ס5כוח . נט5רח ט5רח ס5כוח . נפסמ פסמ ס5כוח 5יסר56 6הץר )זסס ססשת5)זד
 ס6מ 5פי 16)זל ר' דייק( 0' מועדי מדכחי3 )סי 5סס 6ו)זר סו6 53סין נו סו)ןע ססיסנ5סון
 %ול קרב)ו)( כ5 ט6ר נתומןו נסס סנ6תל ססנח 6ח סיןמו סחוויד SD1 סססמ ע5 5656תדגו
 ע)וו %קרנ 5ע1)ור . ב)עעד'כס 5ס' חעסו 056 4)ור ק5)%דתטן

 %קרנ ס5מס 51ס)י
 5כ5ס: מוטד קנע יסר56 3גי כ5 56 ס' חעדי' 6ח )וסס וונר כסס"6 סתעגו hSפ)זסס
 כו'. )זקלם 6ו)ור ג"ד סר6ס מכ6ן ע"6( כ"ד )ר"ס יסר56 נגי 56 ס' )זעוי 6ח )זססוינר
 וינל י"6 . 'ם)וסס יליס פרסח )6)ור 651 ס' )וועדי ג6)ור 6ומר ט61י נן ד)ף5ח6(פירוס6 וי ט"6 טוימ נטליס )שץ . עמסן נר6סימ סנח ג6)ור 6% מ )"עף ג16ור . מסס ויברד"6
 ט : כו' נפסמ פסמ ס5כוח קולין סיסיו )וכ6ן )וג%ס( )סות )ועסס נסעח וסו0ילן סמור)וסס
 . כיס מסרון שס נ)וקוס 6ח %יך ניוחל 6ר"ם 51רורוח. )ויד ,ירח 656 15 6ץ שר56. נמ6ח
 וגחט יסל56 נגי 6ח 15 וג6מר ט כ6ן ג6)ור גס6( פ' ססלי חמ5ח לק נע'כ 6יט . ספשק5%6
 וכחינ ט כשנ טמ6יס ונס%ומ . 4וחינס תחינ 4תי קרנגי 6ח יסר56 נגי 6ח 5י ונ6)ור55ויס
 מן כחי3 6ו)ור '~ShDn ר' . דר"י ו5וורוח )זיד 15 סג6)ו' )זקוס 5כ5 6ב 3נין יסר56 נגי כןושסו
 ומוקסו יס1ספ 6ח 151 ח"5 תגין וירח %רורוח. )זו סרי 5ןלחיכס* וס65ס ס' 5וס 6סרסיוס

 מסרון 656 מווי 6'ן 6ו)זר נןיונוי ל"ם 3)ו,וחין. ו)חחין נ)ומו,קיס סוומיקין 5וויט דרכגו 41'61)10%.
 קרבט 6ח יסר56 בגי 6ח גו וג6)ור %ויס תחגו שר56 כגי 6ח 15 ונ6וור 15 כ6ן סנ6)ורכיס
 ,)וגמוח 56יך הקמו : ס6רן p1Stn ע5 4חס ס6רן 56 63יס 6חס כי h1D' )ו6מד מון5מנוי.
 6% 6נוויס ס),ן 6% סו)זסתין ס)זן .6 ויח. סוזן רוגס: 6גי )וש5ך ככיכו5 656 5ינורScn' ויקמו נין 5ך קמ בין 6ונור יתחן ל' דר"י תסלך 5ך קמ מבול תם5 גו'ב( ג' )'ו)ץ6 56'ך1% ס,ס. סדבר על גונר 6חס סחס6 6לק-. ויקמו 5ריך: 6מ 65ורס סSh 65' 651 "ך ט"נ(פ"ו
 )זסן סי651 חס .6 ס)זן נו יסיס 5ויח תחובר ססו6 נסמס )סי' )וויחו . ייח סוון . %וטחסתן
 ל6סין ויח ויח( בכ5 )סי ס)ומס נ' נ' ונסן סן ילזיס ג' 6)ולו )וכ6ן )ור31ס( כח'סס6מל

 גקי. 656 וך 6ין וך. - 5)עמוח: וסס6ר 5)וגורס כסר סנכ%ן ר6סון כו' סייח 3ר6סמגרגרו
 יס6 ו% 5)ממוח. כחעש ו6ין lhnS~, כח'ח וך כחיסס. 656 כחיח 6ין 6ו)ול יסודס ל'כח'ח.
 )ז46ס עו5ס ס5סנח סחס6 . 5סט5ח : כחיח 3סוון %53 ס5ח ועסרון חע לווגמות פסי כחיח,ך
 ottDn: סי0 131 )זחמ% ס" סמתגו חנזיר סדו5ק חערבי גר 11 ח)זיו. גל Db~. ן3ר וי ט6515

pDnס)ווכס 06 5פרכח ס)ווכס 06 יודע 6'ני סס5מן )כמ סתנורס 6ח 1'סס פי6' 5פי . 5פרכח 
  סטולס נ4י לכל טרוס  סטרחי ספחמ: )ון יומר 5סרכח ס)ווכס סרי 5פרכח )ומון כסס"56פחמ

 65 נ)ודבר יסר56 סס5כו סגס 6רנטיס כ5 וס65 5ריך 4ורס 61"מ בושר4ל.  סויססססכילס
ס5כו
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%ליהוי"רא%וערת
 feN~m)  (Yb לצ*. כגס סמסש %3נ%ס bShw %%מחש bSh 1*6ס1%
2מ

 י ייטוה ה, tho זון 6ת וי4ק ,ל' pbl~S מחס nDSD3 )נש 6' שן ו,,,%
 )גכק 0 ננ) י' שיויגע

~DSD3 
 נסיה קפי ג' ,חקיתי ובעתו )ו" נקהה וי47ק וחח

 ז*5. לוש rD כר תדחס % ק טדמ. מטרנ Dh~: 6סד עמו 6סק %ו שי5 6( ל 656 5סד5יק פיס 6יט כסן כ5 ססמ פין ש nbD~s1 כי צמח 1yh סנוערס פסמ%

 היש ז: צ :::צ:זה:2ניך::ג1
 ג6ג י, ונ:גדתת":";תנ 3VDVC-4 ,"'-,?,,ש;ב:ת:,7' :ם lqb"h:ב %ע:::"::י

 ספ5ס יסף מ"5 6מח 6פח וכמיכמן קטמן סקס סחי %ף עוכרן ממקח 666 סמ15סץממח*
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 ---[- לשל 5כך ז' ד' ז' פ5ג'
 -ך -ן

 יתי"י"ן".':ן"יי, :' ""ששיש "'ע"
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ן הח"ן ננ' SD יהוב o~s o1Stn ;ש מיןוקל  bSb ,6ה 'נ,ט *ODS~ יב ,6ן77ן 

 סקשע hSn1 סוס 5פךל סקווע "ObnlphS ססי4 מ5מד מקורע. ח65 כ6ן1

ק
 ~e)1hD ההה שלס ו6' 6' גן הההנונה

ה""
 צ ק7נ. נתקף nnsDe tbD 1~S)hl ית' SID~. נרה 'נמ: ט' תיווון Sh~Dt. 3ן,
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שאליהוייאאררת

 W3WWDn~ :ןשה:ש ב 7: ב ~1Qsefi % :ןי,טןמו,"ןצ

 ס65 65סרן ס% 60 6 מ"5 6ן 5נא יכע עגיו 6י עגמו ח, 5נח 6יכ%מחן

 n~tSDn3hSD qb ננ ש ב Poh וצי:, :"ןו"יל;":ןנ;;;:ך4:,:,0ין::;,ש(:

 הי 1WD ו',6 ט,מש, %;,;)" נו;1יי2;:,ן:ב(:יןי::

 אמוי' מבסס סגדע 6ח 1סו56יס 5מת ~olb ש 6ח otbb~n 654 נמגוי סיניס סיו ע6סיע נשג ",יי "" ני "%= יצק wthצ,:הו"%ג
 ומסני מלמיס 6% ומורטים רייסס ט5 טומנן וסדחמן 6ומל וס61 נפים ססמעח מס תמור15

 ;DD1pn סצ 6% ממס. 56 6ח1 וי3י16ססמכ%:
 וגסוס נפה סיוססמ4' א ז

 -hSDS"i (י:::( D"D%, ::ן"::2:ת:%::ןב ,:,י::::ב: : ישןצו

 ~pDn %נ)",.ג,ךי:מיו ם:ן"ןבקןן'"ן'ינ.'נ;תב":ין :ד:1; בןב:::

 ס)ןיכס ור%דייגיס ססעועיס עריכי [hD1  סייגים 66 . כ5 . סמדש 156 . ססונומיס . סס)ועיסכ5

 סחי6מ
 ק

 טו 6ח עזיו מסעיר וכס6 י
 סטמסו1

 'ו ך
 טוטחיסס[ 6ח סו6 סיסת כוי ט4ו סעוכין 5כך מסטדיס מסווטו  וסדיימס נ"י עמרוסעדיס
 ט5 יויסס וושטחס(  סדאגיס סייט 61' % כ5 ם5 הזו סחי )פי' ולמך 6מד כ5 יי עימס.6ח

 m1SOtnnleubD~%:.::ן%
 (aulo ג %ברע: בן

 561 חע מיחס מטס סור6מ יכל יסר56. נף 561 ו"5: רפ"י טיץ סטדס. כ5 : טרו)וסשקלח

 ,ל4 :ן:י:::ו % D'h a3~5Pb :יב:יי:יי::ן%:",:%:סי
,1t~bb. 5656 למחס סייפן %ן יט5 ירווח מוח ס' סם הקנ סג6' 5סי מי SD אבך סימומן סס 
 ומכ"י ל"ת דגלי 56סיו יק% כי חע O"t)DO כ5 ורבויםנזויין

 סס 1ט5 63וסלס סכיטייס ט5
 huD ;ן.,ה נ"ן ו"ת' 6ומ' גי': במו"" (Phe )בו' s"r 'י וו טין hD11 .1hDD )ווי:0מו"7

 כגר 6ורמיס. גסי כ16רמ. 6ולמ. ,ס .6ורמ גריס גסי כגר. גר. ,ס גר כ16למ. נגר 5ו:דננ6 כנט* סטדס כ5 ימיו סטדס. כ5 בו ילגמו רגום ו,. טרס"י ס'. סס עקנ ob~no: 653כרח

 י" י',ט'"; י0יייי,ן י" נ"'י ,'"י נ;'י 6י1 טט.ס )י:שנוי יצטיין י'%4"
 לז"5 )וגיץ 6סס 6ים 656 5י 6'ן . כו' -וליס : נסס מיק% טד סייג סלעו "מז קניו מתק6%מ
 מססטיס( )פ' ו"5 לס"י עק 6יס 6ח ססכ' 656 6"5 6ים מכ' 6י . 6סס 3ין 6יס נין כו' D'h-וועכ'

 ;;נ נ,': ,"ה D'h הנה "', ת;1ט,0, נ' י ה (pYD שקב ך:ן!ן7:ו:ין),4גנ
 6פל נוס מן 6מח גנח נין מק5עש נטסררי 6דס 3מ טסרס כססכסו סרט ט"6( D"D)גאפדמן

 נסמם נפם ומכס "תל 56ו נסנוס. גפם ומכס מעג: ס6מרע וס 6מל נוס לי"6 סטולץוס
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אליהויקראאדרת
 116 תוס. יחן כי ו6יט טסקחו: בבס)וס D)"h מ"ל נסמס ס5ס %ס מכס 6ותל סייתים5ס
 מג"ן נסוק 6סס ' ל6ם פלט טליחו סטניר כג רקק נסטרי ח5ס 63וט נרס )ווס 13 ס)חן 4656
Sefi8מוו 6פ" תמין . 15( 5עסוח גריך סעסס טסיוח כ5 ))וסתט 15 יטסס כן טסס כ6סר 

 יכע . כו' טסס כ6סר ח"ל סגמם 6מ נו ססיך סכ5נ 6ח 13 ססיך נמגס 16 נמ)וסיסטמידו
 ו)ץ~י6 כין סס)וטסס 6לו 6ח 6גי )ולנס . וווס ח"ל סגמם 6ח נו סיסס סכלנ 6ח כו סיסס6פ'
 %ע דנריס נס' מיינ סור יס6 'כ. b"D) כ"ו ננ"ק רק נח"כ )6ינו ני )זעסס ס6'ן 6156גי
 6מ יסנרו 'ןו 6ח ס'נל ע'גו 6ת יס)ז)זו טיט 6ח סי)ו6 יכי נע)ויחי. שור 651 נעתיחו6ים
 חם4)וק כסווס )וכס )זס ט"ב( פ"ג ננ"ק )גמין 6דס 1)וכס נס)וס ו)זכס ח"ל רנ15 יסנרו לג15יו
 536 כופר לוקמ 6חס 6י ר51מ 5)סם ל51מ 5גפם כסר חקמו ול6 וכחיב חם5ו)וין 6דס )וכס6ף

 )כחובוח בסחס וווכס : SDnS-. ססירסחי כווו כו'. סנר חמח סבר כופר: לוקמ 6תס65נריס
 5)"יד סעג נין מלקח hS נס)זס )וכס )וס 6ו)זר מוק" דני בם"ם( )זקו)ווח ובם6רי h"D%ס
 מכס 6ף )ו)טן 5מתכו יריךס ךרך טן ע4ס דרך נין  מחכוין לם6'ט )וחכוין ב'ן 5רגון 6וגסנין
 ד"מ וזססט כן גססוח ד'ג' כ)וססט 6מד )זססט )ו)וון: לפוטרו כו' סוננ נין מלקמ 665דס
 מ3מה( כנר : רינס עין חמח טין ח"ל בכ"ג יכ% )זמוטח דיגי כך ומקירס נדריסס גססוח דימ)וס
 הרנמו ס5סס: גריך ססגר מכ6ן סג16ן( כדנרי 6101 ט"כ ס"כ קידוסין רס"י וכמין ט"במאו
 ו)וס s~r רם"י ט"ן טסו. 'סר56 ונט '65: 6מח נ6נן תח ס6ס ועחד 6נן. כסוחו: י86חו.
 61רטו 15 )פסו 15 סחיגחן 6מת )וגוס לעוסס ק"ו )ןווגו גפסו 6ח טטלין 6מח טנירססעוסס
 סדנקיס ו6מס וכס"6 סורטטח[ מדח ט5 )ורונס טוכס י)זדס מסוס ]פף סדורוח כ5 סיףפד

 סיוס: כ5כס מייס 6לסיכסבס'

 ר הב

 ו)ט6ב rnDS )זסנ6ו יכי סתיומדח. 6ון ס6רן 56 ח"5 סירק 05נר תסנ16 יטל מנ16.כי
 5)זססמומ מ5קו מלקו סלeDh 6"' )וסכבסו יכ% . תוו6נ 5ט)טן ול6 לכס גחן 6ני 6סרח"ל
 ב0)זיטס מ%נש 'סע יכ51 מ5קו 6ח )וכיר 6' כVb1 5 6נוח 5כחי סמ5קו 16 6נוח 5נחי מלקו651
 יסר56 סטנרו כיון 16מל 6מרי גת65ח . כרתו ו6ח סדסו 6ח תכיר 6' כל סיס6 כרחך סדךח"5
 מ)זסיס ססו בטו)זר. גחמיינו במסן טסר ססס סניט . ובמדם ונטרלס במ5ט )חמ"כו סירדן8ח
 . לם)ויטס )ותיס סחמ%ו כ)וטסרוח. )חמייבו סגיס עסר 6רבטס ססו ס5מס. נסחי גחמיינויוס

 ד6)ור 601 סיוכל סנח ססחמילס דסייגו ]פי ייב5 עסו וםלם לססיס ס)זיטס. טסו ו6ממ5טסריס
 )וסתט דם)ויטס תסוס סממ5חו קרי %יובל סס)ויטס מנח סוף דסייגו ס)זיטס טסו 61'5טסריס
 חורע 65 סדך ח"5 ו)זטרווה סימין בורוח למפור qh יכע ס6רן. וסכחס בחמ5מח ויונ5נסוסו
 )וקרם)וין l'he1 כו' )זונלינ 1ם6ין וכיסומ ניכום עידור . חי)וור וריעס 656 5י 6'ןכו'
מטץ

 ח5)ו~
 65 יכול סנכר)זך )ז65כס 1כ5 סנסדך מ65כס כ5 כו' 65 כר)וך כו' 65 סיך 5ו)ור

 IS'hS 6י* נין nfbtD יטסס 6% סוחיס סחמח סגקטש 6ח י)ע6 651 סוחיס חמחיקסקם
 56יס לסקיס ,165 %)וס סיחס נכן5 חינןול וריעס מומר 65 כר)זך ו"רע 65 סדך ח"למנירו
 נסדס עניס ססס דכריס 656 5י 6ין 6ף וכרס בסדס עגודס ססן חי)יר ,ריטס )זס לך%עור
 ס)וגין )ון טו5ס סיונ5 סגח 6ף יכע נכרס[ hlb טניס 6יגס ס,ת'ס חמח וקיסקוס ]סיונכרס

 סיונ5 ס)ח ו6ץ ס)ונין נון מיס ,ורמ ס6תס סג'ס סיך )שרט סגיס סם 5ו)ורחלמי
05101'ms זגין סנוע סגי( nlhS בסניטיח סכגסע ר"ס 5פגי סססריסו ו5סותס)וץ ופרגין ודומן 
 אספמ סיך חורט סמס סס חע ססריסו ס65 6עס"י ימ5 ססביעח. ונסגס : כו' 61ספחח"5

ססס
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