
3נא5והןתקראאררח

 l'nolh וסבטס וולטין ססס hS 6יספין וססס וורטיןססס
 טסבעס ססטו,יס ס)זטען 6' )זכמונ ]פי,

1'eD1h1 ס6ין ס)וטיגן 6' ו)וכחונ'eoth b~h כסססריסו סייג1 ד16ססין ס6 ל6וקח' )זסחבר6 ססס 
 %ע סגס סמסובס ר"ס סלסגי יוס לסלמיס )זגיין ססרימו. כסל6 סיי)ו 6וספין ד6ין וס6 ר"סלפגי
 כו': תחמרי לסלן )זס סם)ס וזרסיח לסלן וג6וזר 31סגס כ6ן )6)ןר ט"3( ט' )ר"ס כו'ונסגס
 ן6(לען )סי' ס)יס לסלם עום'ן ססס סגיס סלסס ס3יטיח סומ ב)וח 6)זרו ווכ6ן מ3חין.סבח
 רם"י ט"ן . לס' סנח 6סור( 1' ל6מר סנתרו qh 3ם3יעיח סו' רידסו דמגטס וכיון מגטסבחר
ts~rסדך bS תכ6ן חק5יר. ל6 ק5רך ספימ 6ח כדלע%: וכו' טבסוך )זל6כס כל כו' ח(רט 
 ססתור )זן . חנ5ר hs מירך עגני ו6ח : נם3יעית 6סוריס סיסיו סססימיס טל מכוויססתכו
 6חס 6י63רן

 נו~
 6חס 6נל

 ני~
 )ון qh )סי' סכו5ייס כדרך חנ5ר. ל6 ס)ווסקר. תן

 6ין סביטיח של hn(o 6)ורו ווכ6ן סנ1גריס[ כדרך ל53ור 6סור וו"וו לבגיר לך סוווחרס)ווסקר
 6ין בטרינס ןורכ" 6בל נגח טגביס דורכין 6ין נמרבס קו5ס 6חס 6נל נוווקגס 6וחסקעין
 ))ושתט ל6רן יסיס סבתע ס)ח : לבתיס 1)זכגיס בבד סו6 טומן qh רם"6 כו' ננד ,חיסעוסיס
 )זונ(ר סכיעיח ססירוחי' 6טס"י סביטיח סי65 כיון 6תרו לכן סגס( כ6וחו h~h 6סורס6יגס
 ססנוח )ון . לכס ס6רן ס3ח יסיחס : 6סוריס סירוחיו 6בל 3S'h םל נגוסי )6%כס 6nlcDIחס
 16כליס 6ין b"DJ סגטייבס סדס סס)זור )ון 16כל 6חס 61ין 6וכל 6חס ב6רן ס)זוסקר תןסיינו
 ל)וגמוום 1ל6 כו' ל6מריס .6 ל6כלס. לכס נטונס: וסל6 בטובס ובס"6 כטובס סביטיחפירוח
 6%)וחך %ענדך ל ח"ל לטסיריס qh )וגין DS("bSh O 4 6ין יכ% . ול6)וחך 1לט3דך לך :וגסכיס
 יוסי רבי דר"י עסיחס לה 6נל סניטור 6מר 16כליס O")D טווך 6ניגי ו6כלו ח"ל תס6"כ
 . 6%)וחך .טנדך לך . לנס)וס לבסנוס ל6דס ל6דס סר6וי ט)וך 6ניגי ו6כ4 6מר דנר כר16)ור
 6ת לרנוח . ט)וך סגריס נוי. 6פל ולחוסנך ולסכילך ח"ל )וס 6"כ וספמוח וטנדיס 6חססרי

ס6כסג"
 סניטיח פירוח )זעי6ין 6ין גנ"נ[ ג"ב ]פסמיס ב6ר5ך 6סר . רם"י מיין ולמיס %נסתחך :
 תכ6ן חט6ס h~h ג6כלח 6ין תנו6חס. כל סגר. 6ח לסןליק qb ל5ניט'. qb חסי'.למ%.
 6פיקטחץ )ו)זגס לטסוח 6% 6ספלמח 1ל6 ל)%ונ)ו6 ול6 ל6כל. כו'. סירוח 4גלין )ו6י)זחי6וזרו
 01סרח : ע"6[ )ו"מ נסוכס רק נמ"כ 6יט זו [~hmtS : לכניסס 1ל6 ~סרס hS ומכ"6דר"י
 עיין סגיס ח"ל ימיס 'כול סבחח. ס3ט ננ"ך.לך.

 רם-

:s"r ס5ריך )%תד כו'. סכחח סבע 
 6עפ"י סניעיח סיטסו חגין סיס 61רנעיס חסע ח"ל סגיס לססור ס5ריך )ומן סנועוחלספור
 סכיטיח עסו סל6 6עפ"י יונל וכן סגס 61רנטיס DCn כו' סנט ימי לך וסיו ח"ל יובל טסו650
 לסגיס: חקיעס וסטברח. סכסוסר: תכ6ן סוסר. וסעברח כו'. יובל 6ין סניטע( 6ין 06ומכ"6

 sur. רס"י טיין 3סבח 6פי' סכסריס. נל%ס. ון6 ניוס. סטנרחי: דרך ט"נ( כ"( )ר"סוסטנרח
 6ח וקדסחס כגב%ין: סנח סןומס 6ר5כס. נכל ניוס"כ. מיינ וימ9 ימיד סכל . 6רגכסנכל
 )ןחמלחס ס)וקךסח )%תד סג' ס)ח ח"ל לנן למדם 3טסול יכ% למים בעסור h)a' לפי סג'.סגח
 מ'ט"ט ]ר"ס בסופס )וחקךסת כך )וחמלתס )וחקןסח ססי6 כסס יכע . כו' 6רינ"כתכ6ן
 )וק5מן. סנ4 כ,תן 6% ע*ס סעמניס נ()ןן יסכיס. רם"י("ל. טיין ררור. וקר6ח' סו6: ענלח%
 יכע חקעו 1ל6 ס)וטו םל6 5טפ"י יו3ל . )ועורננין ססן נ()ון 1ל6 כתקגן סיוסניס נ()זן .יסניס
 נ0"ל 6ף '1בל ע'ל )זס 6"כ )ןטכניס כלס ומכ"6 ע"נ( ט' )סס סו6 ח"ל סלמו סל66טס"י
 נ)וכור 06 )ורכר סכמוב כווס . 6ים וסבחס : כו' נמ"ל )וסג נ6רן גוסג ססיונל נותן נ6ון ח"ל1)ןס
 וסכמס ח"ל )ו)זם לע%' יכ% לטול' D(h' לסי נגר5ט 6ל6 )זדנר סכחוכ rb 60 6)וור סרילסם
 תקוס )וכל סיובל עד סם ס6ין 6טס"י OSIDS ח"ל )וס 6"כ h"D] ט"1 נקדוסין רק כח"כ]6ע1
 ל6מחמו 6ו)ור יסורס ר' דר")ו סנ סו6 )וספמחו ססומ(קס למס לרנוח חסנו. בענל:י1ג6

 רו5מ כססב ור"י ר")ו סל'גי ג)זי )סי' נג%ס וכן נס. ססיס לסררס סכ 61יע סנ סוהולמספמחו
 ס6סס 6ח לרכוח חסנו. 1hS) 06 נס ססיס לסררס 30 ס61 06 מקלט )זטרי כס"נ )יחל6מר
 6ף )סי' נחמלחר4 ס)וחקדסח כסס 0,כי כו'. 610 יג5 ניונ6 י1ג6ח סענרי' 6מס דגס)פי'

ס4ץ
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אליהוהדאאררת
 טת. יסנזענרו סל6 5עמן נר"ס הזקדסין סקיס על SDn ת4סקץ ת"ת נעס"כ hSh חקטץס6ץ

 עזירס מ)וס ססטח "ץיס " 16מן וסיש ]ס4 סקדס טל S~on מומשין סכן יהכ[ מדנמל6כס 6סי סיס6 לעמן יוס"כ עד וס1לכח )טסכח חסיס ני64חס ]סי' נסשס מחריסח גךל5יעיסש
 6י)ור ר"6 מממיס[ סכח גקר6 6יט רשס 6מר 6נל סממסיס סננ( סגקר6 מס 6ל6 קיםיסעח 5כס 6ץ ~ם4 ל"ס טד 6ל6 קדוסחס 6ין לכס חסיום סנס סממסש סנח ח"ל לננס[ סטחטל
u'b)ניונל: ממ)ור כך נםביוציום סג6ת' כסס חנגרו. 1ל6 חק5רו 6% וחרמו ל6 מוסיס: תקדם6חס אי מקום 6חס סמס סגס. סמוזסיס סגח ט"נ( '1"ן ובסגסדרין ט"6 כ"ד נר"ס רק נח"כ 
 חופם קדס מס 6י . ןמיס 6ח חופסח ס3יטמ 6ף ד)ויו 6ח חופס ליס מס . קדם סי6 יו53כי
 גתנ6ח ד)וס ומםסס נקדוסחס סי6 סרי סי6 ק"ל כן סנינני)( 6ף יכול 5מולין ויו%5 דמע6ח
 6סור ט5)וו ופרי בסכיטיח נ)(פם 6סרון ס6מרון 16)ור6חס

 כי~
 נסר סניטיח בפירוח לקמ

 זגש י165 סמן גדגיס דניס. ונכנסו נסר י65 דניס ננסר לקמ נסבימיח מחנטריס 6661ל1
 ומן כ5 חב61חס. 6ח ח6כ6 ססךס )ון : 6סור 1nSD שרי גחפס 6סרון ס6מרק ס)זן.וגחפס
 16כל ס6חס ומתין סניח. מן בגס ססדס )זן ?4 סניח מן 6וכל 6חס ססדס מן 6שלס6חס
 6ין נסדס טדיע 6מרים own יס 6פש )זין 6וחו כלס S~h] 06 סניח וזן 6וכל 6חס ססךסק

otS);b1ל'נ פסמיס )עיין כו' 6מח במביח כנסיס סלמס סכובס 6)ורו מכ6ן סכלס[ ס)וין 16ח 
 פירוסו6'

 נחוס"
 ח"5 עבדיס סחומ6 יין 6יגו כססיס ס)וס)וטח סניעיח טכדיס )ו%י6 כספיס )ומחט ס6יגו יונל ורוססהה 7? 1סל6 סשי ענדיס מומ6ס סניטיח 61ין ענדיס )ז51י6ס י31ל . סו6ח סיוכל 3סמה :

 ואל רם"י שין 6מזחו D'h ~Sh חסכו טנדיס. )51י6ס ססנישח 61ין טבדיס מומ6ס 61ח סו6ח סיונלנסגח
 דנר לרבוח ממץ סכח31 דינר סבסס קרקטע( 6ל6 לי 6ין . ("ן רס"י נמין )ו)וכר. מ)וכרווכי

 6חס וסחגמלחס ח"ל למנויס 6ע6רי ס6ין ווזגיין לקרקטוח 6וג6ס ו6ע 6ע6ס לסס ים סתטלטלץ . חוגוSh כי )"ד קגס 16 ח"ל לקרקטווץ 16ג6ס ס6ין וממין ס)זיטלטל דנר לרנו)( )זחכר ח"לס)ויטלטל
 ס6ץ )מתן . 6וג6ס לסס 6'ן טבדיס qb 6ונ6ס ל0 6ין 6מחס מס 6מוס לרסח 6מריכסלנניכס
 שומז וס )וס )ומכר ח"5 לסטרוח 6ונ6ס ס6ין )וגיין . סקדם 6% 6מיו 6ח ע'ל לסקיסוח16נ6ס
 סים סר6יווה 6ל6 תכל י6 לקמ נופס bS1 )וכר גשס 0ל6 סטרוח ישו לקמ וגשו )וכרסגוסו
 חוגו. 6ל קש 16 ח"ל מגין לתוכר לליקמ bSh לי ph חיגי. Sb חתכרו וכי : )ז)וץ 6ע6חזו סרי כו' חעו 1ל6 ל)שס 16)ור כסס61 ינריס 16ג6ח 11 ש% תתון nh'h 11 חוגו. 6%וג6ס. לסס ים סגייר( גוף קוש ססהה נם)ויס 3סס לטר )ר"5 לכסס סטרוחיו ס)ווכר לפיכךכסס
 לסקדם. סרט . עמימך 6ונ6ס. לו l'ha לנכרי סרט לט)ןיחך. ט"נ( ת"ו ננ"ת רק 3ח"כ)6יגו

 6ח 6'ם חוע sd לסיסך: %ר"ל 3)ום'כס לגכרי 36ל נכסף למ)ויחך ו"6 ס"3( י"ג)נכירוות
 לס"וט חגר למנר חגר 6ל6 לי 6ין )ז")ז. 6סי1 6ח 6ים ח"ל חג"ן 6סס 6ים 6ל6 לי 6ץ6חיו.
 מ3' סמע( יתטר 0ל6 לוויך 5ך. ימכר כו' סגיס נתססר ח"ת: 6מיו 6ח ח"ל תגיין לחגרסדיוט
 סמדים ס6ס 16 6ם"כ סינ6ל סגיס נג' ג6ל לoh 6 יסיעו ]פי תמין מיפלנ ליונל. סת?סיינל 6מל ט)ויחך: מ6ח חקגס סגים ח"ל סנש תנ' סמיח S'h)S מיחר ס6ייו וליקמ qh ותגיין ..סגי0
 סט)ויס וווסמט ןס4 ססגיס רונ לפי ח"ל Stb5S] סתוחר סיובל 6מר סחיס 16סגס

 ססי6.
 רנ

 מנ' סמות גנ46ן ס6ין 6ילנוח תכר ס6ס לרניח חנההח. ס)י נווספר תטט[ ססו6סם)ויס
 מתרץ 6ין 6'לטח מכר ניונל. לנט*ס מורס ItJDS1 ט"כ( י"ך בעירגין רק נח"כ )6ינוסניס
 6מחס: גמי סס" 3יונל לבעליס מחרין מר)וין תכר %6גוח. 1ל6 ל6מחחו וסנ b)a' ניונללנט*ס
 סונירס 16 נרס . סמגין מן ל1 מ%ס סניטיח 6% ירקון סנ)( hS סדפון ס)ח ל6 . חני6יחסגי
 ו"ל: רמ"י טיין סחס. ס6לן עחגס )וסימדיס: ,hS לנטמ. ג61ס. 1ל6 מפחריס 6% סמלן.ש הסנחס למספטיס: וטסש וסתיס ימקיס שסיס סתירס לינקן כו'. מקחי 6ח וטמיו(ססמס: לסחי חנו6וום סלם ממנס 6וכל ס6חס סטתיס לך. יתכר חנה,ח סגי נמססר סמנע: חן ל1ט%ס

 משאה ינר bo1 סל6 לסנם ו6כלוזס ר"6 . נתטיו וחמנרך ק)וע6 6וכל סהם6 . יסנטו6כלחס
*
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יג ו ה י לאהיא ת ד.רא
 נ6כ5 מס 4תו 6מס טחו"ס ח6)וח. ומ נמ%: bD 6%~. 5נטמ hot :~SID מ65מסימי
 מכ)הס ס)וכו )וכ6ן 6ר"ע 6שפץ )וס וורטיס 6ין tqoh) 06 ו4 מום bS סן ס0נשח:נמס
 656 חיס מדנרי נסניטית 6סורש ספיסין' י,ין ומכ"6 נסטכמת 6סורץ סשיו סספימשע5

 16ספס ס6ט הזס ח;רטו 65 14 6מרמ ט' מרע 65 סן ג6)ול 5תרי 6"כ סשחסמןנרי
 סססיומ. נסגס 5כס נרכמי 6ח ו4יחי : f'hl: )וסנישר 16כ5יס 6ט הוס נטרוסו 5ט 6מלחחהכגיסיס

 %סנישח 5ססיח . ססמס 5ם5ם סחט6ס 6ח ועסח . נסגס לך5 מהן ננ' נג' נד' נס' . נססיום 6656"5
 ססמס 5ם5ם ד"6 ע5)ות ום3שימ סנעניח )ו6%י 50 סגס SDI' סססיח סגס מ4 ]פי' ס3יטיחו5מול6י
 ל1 5סגס גמסב ססיח 50 סנס וס0מ יצל מואי 50 סנס מ4 "" י1נ5 %תיאי %יונ55פמטיח
 סס)ועיח. 6ת חרטחס %5ים: 656 054 חקרי 56 מ"ב( י"ג גרעס ו"6 : ס5ם[ סרי ה531וסטטיוה

 ]כססו6 ססמיטס ס65מר סיונ5 ס65סר חסיעיח 11 ססגס כסס"6 סמיטס. ס065ר ס)וימחש
 ד6ף 5רבהם נ6 פ" סס)ויטס ס65מר סיוב5 ס065ל חסיטיח סייט ססמיניוץ סמגס 6ח נו'4מר
 יסן. סחנ61' )ון 61כ5חס סחב61ס[ די 5כס יסיס נחסישח 656 וורם ס6יגו סענ5נסננח
 ומן טד 656 65כ% חגטרך 65 16חו כסקו%ץ משף ]ס" S~D) מ6 ננאנ )טיין ס5מגטע65

 חסיעית יו סמסיעיח. עד חסיגמח[ 50 ססוכוח מג דסיעוס6סיף
~DD 

 סס)ויגימ
~DhSD ט6 עד : ססמיטס ס6מר סיונ5 ס6מר סתסישח ס6מר טסירעז ע ססגס 16והל כ0ס61ססמיטס 

 סחסיעיח סגס 50 פירוח 613 עו ססע( 50 )זפירו)ז סח6כ5ו כ"כ נרכס 5כס סיס6 אי'מגו6מס
 וס6ו%וח מזס )16%ח סגרטח סיסיו דס"גו  מיס )ופגי 16חו 5ס1גי6 סחנטרכו טן ל"כ שןיכס ס'ס" סמס נס6ר כ)זו סעסיריח 5ם)רי ססוכוח 0ג ססו6 ט' סגס 50 ס6סיף 1)ון דסייט%165
 סניסיח גכי כן חוגי6ו מרם )ופגי ושן כדכחינ סמךס תפגי סיסן 6ח )וומ6יס "חס שןמ165ח
 סעע חומ6ו 16 עסיריח 50 ססוכוח מג דסייגו חסיטיח 50 סמום כסי63 סיסן htSKISחגטרכו

 ח6כל וס %פי סיסן )6%כ% חפסוק 16 75165 חסיעי' 50 חב61ח' ני6 מו יח6כ4 ססיוס50
 סיונ5 ס6מר טסיריח ;1 יסן. ח6כ4 סיצ6 6מר 50 וחסשיח וסמיגיח וס3ינניח ססיוז סגס)וחט
 כי ו"5: רס"י שין ~ph, 4 כי ז"5: רס"י שין 5גמחת. חמכר 65 וס6רן סס)ויטס:ס65מר
 ככל וו0נ TD 6גכי גר מ 6)ור ט"ס רור וכן טיקר טגמכס חטסו onb 56. ווסוסכיסנמס
 מטחי כסחטסו )פי ס5כס סי6 סרי 40 כסחסיו כרנו 5סיומ 5טנד זיו טמדי. 6חס .6טותי
 יכ% 6מוחכט 6רן כשנ סף 65 ]פי6י חחגו נ56ס ונכ5 ס5כס(: סקה בסני64ן 6' סגסווספרסו
 3מש 5רבוום חחט 563ס ונכ5 נ6)ור 5ווס 6"כ 6מיחכס[ 6רן ה"5 ונ)זט5ט4' ובסטרוח3טנדי
 כו': ונכ5 ח"5 רסו)ץ )ו)וכל 6ח וג56 סיכי ט"ב( כ"6 )קידוםין ממין סובס 5קיכי . סבריווצנד
 הסיו % 6ח 5סמרש רס6'  6רס 6'ן %נוס oh ו)וס sttr D~3hnh רס"י עען וכי 6סיךני)עך
 : קיס קרונ ססקרונ )%)וד . סקרב נ156 ינ6 : נכס'SD 1 מס olb סיסי' שתס כתס6מח
 65 כי Pb1 : )וחגס סגוחן 6ח 5רנו' . 6מיו וז)זכר 6ח : b~D) כ"6 )קיוסין מונס ר6"6וג56.
 נרמוק י)וטר ס65  ו)וא. הג56: %וס 650 טטוו זד קץ. וססינס  11-1 רס"י p'D ג56. 4יסיס
 ו5)גש hSn טנסיו 6בStnnhn 1%6 5 סש ס5מ חסווט דווזג6 )פי' ביפס 1יג56 נרט נקרינהג56
נלמיק

'S'bS4 
 : מ65יס ש56 6% ג56חו. כדי : ויג%6 %וס 6% ת6ח)ןו'( נ"כ יכי סיס נקרונ

 1)ומגס סמס ט' 5ק0 06 )ןסייגו מדס'0 וזמסנ 61')1 תמסב סו6 סמס . חתכרו סני 6חומסנ
 גהך S1hatS רנס ס6ס דסייט סו6 ס5וקם יטונת ב5נך סגיס ט' 656 תמסניס 6גי ל"ן יונ55פגי

qtol~Sסגס מוסיס 5טסוח רגס ס6ס וממין סמס( ט' ט5 וס נסך 15 )וכר כ156 סנס ש מ5 5י 
 ט)ן 5סי 15 תוחן סגמח"יו סמדסיס 5ו סתמסנ ו)ומלס סניס נד' 5ג6ע רילס 06 הסייטיטסס
 4. )וכל 4סר 65יס סעךף(: כ5 ומס)וע כ% סגר4 סחס כחיב (hSt סטזף 6ת וריסינ ה"5סנס(
 ח"5 סר6סון טס 656 )זמסב ס6יט נוו6חיס 5סמ סר6סין ו)זכה נמגס 5ר6סץ תכרס ס6סמהן
 תמפנ ס6יט )ומץ נ)צס 5סגי סר6סון ומכר 3ת6חיס pch~5 תכרס ס6ס נוגיץ 4. מכר6סר
 ננוגס 4 )וכרס 6ו)ול יסיס נן דוסח6י י בחגס 6סר nthS 65ש. חן ס6מרע סס656

וססנימס
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אליהוהקראאדרה
 7פי' שניו סטיף סעוף 6ח חע )וגס 656 ממסנ ש6יגו תנין מ6חיס יפס ס" וסוישסממס

 וטמדס וסכשיפס ~oehn * )וכרס h"D) ל' )טרכין עכסק ססוס )וס 1ל6 נסב%ס ס5קמ)זס
 7פי' נקרקע סגס6ר סטורף . סמדף וססיב ח"ל )עס hSb )ומסנ ס8יט מגיין מגסט5

~StDnn חע' נ% )זסעיף )זרייק וססח6 ס4מ וזחס דסיינו סידהנ ספורף ד)וס)וט סטדף מ6חמישק 
 וסנ ח"5 )וסמ ינ56 ר6סון וווכר 6ף יכ% סיובל[. טד חסיוס סוס סס" סטתף דתסמע6מ

 6יט 06 מ% מס 17. )זג6ס hS 061 ל)זוכר: ב)זוכר 6% )ודבר סכחוב 6מחס גבטל65לחל12
 נרמוק יתכור ס65 ידו oh bS Dh~n סוס כסדר 6ל6 יג6ל םל6 לנו6ל עג"ן חגסו סדס 5נטלטגץ
 : למ65ין נו6ל 61יט . לו ססיב די . הנ6ן %וס סל6 ט5)וו ידי יו. . ניסס ויג6ל נרע נקרונהנ56
 6ת(ן ל1 יסיס hS ס6ס S'DS ד6)זר 6)זס ק6י 7ס4 נסקדם 6% . 6חי סקגס נ7 )ונוכרווסיס

 נסקדס .6 6חו סקגס ניך דוק6 )וסמע 6חו סקגס נין ' ו)וןק6)ור וכו' )זתכרו וסיססחג6יס
 וג61ל נרט נקרוכ 1ג61ל גרמוק )דכר 6ל6 סחג6'ס 16חן 6"5 דבסקןם חסוס טעכו6כד)ופרס
 וגו6ל וגו6ל יוסכיפס

 למ65"
 נג6לס 6% 'יונל סגיט 06 סנסדיוט לפי טמס וזס ס)זעון רבי 6וזר

 בס יכגס םל6 . סיונל סגח טד סי6.: מלוטס גג6לס 'hS יונל סניט 06 ובסקדס . סי6מחלח
 3ס יכגס סל6 כד6)ורען סם)ס נחמלח 7פ4 3חמלקו מומ6 יונל כ"6. )זם)ויטיס וכססיס סדוח ר6כל1ס
 ססקדם מן 6ף ספ" סלגו )נח"כ סגו6ל מן qh נינל. וי65 נסיס: תסתטח וססבשע(כ5וס(
 O~SttJS (651ס סגו6ל )ון סנ6ון לדברי 6נל לכסניס רק לנעליס oh~lt 6יט ססקןם )ון נ6)וח536

 לבעליס(. סג61ל )ויד כיובל סיו65ס 6מח דין סדין ובות6י כ%ט'י tnrnhl וסנ ספ10ק לסוןו)ודוייק
 ניח י)וכר כי ו6ים : כיובל מחרוח ס6סס קרקטוח qb )סי ס6סס 6ף לרנוח . Ine~S,וסנ
 6פי' יכול ע"3( 5'ג )טרכין סוקסס 1לכסוף סיסכס 6% יסנס ו5נסוף ססוקסס . מומס עירמו30
 חס כו' דלמיס גבסס מו)זס ועונ סימין טר' גני לסלן וג6וור מו)זס כ6ן ג6)ור . יסר6לסקשוס

 לסלן ה6תר מו)וס כ6ן ג6)ור %סנ6 )זכ6ן סקיסוס 06 6ף יכון גכריס כ6ן qb גכריס5ס*
 וסיחס : %סנ6 )וכ6ן ססקיפוס 1ל6 כו' qh נ"ג יססט )וי)זוח מו)וס )ווקפח לסלן תסמו)וס
 )ערכין ווחירין 1מכודס hD~ [5tbsS' 6יגו סר6סומס י)ןיס דסגי ןפ4 י)זיס חסני סמוח 6יןיתיס 6גי 6ותר ר"6 ג6לחו. חסי' י)ץ'ס ט%ס: )ונין סגח 1ל6 מ)זכרו: סגח חס עד )וין:נ56ח1
 ען יכי חחכרו סגח חס טך סג6)ור לסי ע"ב( )סס לטח מעח 'וויס ח"ל )וס 6"כ מ"6(65
 ל6 ו6ס : לוקמ 01ל )זוכר םל יורם לרבוח 1nihb. נ6לחו לטח. )זטח י)זיס ח"ל 6מרון עסחמלמ
Shy1ל6ח טך( (' וסר6סון לר6סון חכר ס6ס ח"ל תס ל1 . חתי)וס סנס לוDS hS י)(06 יורט סט 
 6% לל6סת סנס 16)זר סף ח)ז')זס סגס לו nhSn טד 16)ול כססו6 לסגי סגס 16 5ר6סץ0גס
 עיכורס לרנע( חתיתס ס)ס ומכ"6 ך"ר סממס י)יח כ)עין י)זיס סס"ס . חמי)וס ל6מרון.סגס
 כורו)( נדיס בחי לרבוח ווגיין ביח hlh 5י Vh . סניח וקס . ט"6( h"S כטרכין לק נח"כ)6יט
 ססדת( 6ח qh חרכס t)ha יכול כטיר 6סר ח"ל וסוזגדלוח וססובכוח 1סנזרמ165' ומערוחטימין
 6ין סביח וקס ר)ז"6 ר"י דנרי חרס ניח P'hc סרוח י165 ד'רס ניח תיומי מח ),ס ניוםמ%
 סו6 ]ו)ופורס בט'ר 6סר ח"ל וכו' וססדוח סימין נורוח 3דיס נ)ש לרבוח מג'ין מח 6ל56י

 מ)זטטינן י6' 6ריטס ר6ו'ס 06 6כל 6ריטס ר16יס ס6'גס סדוח יס6' נס"ס h"D ל"3נפרכין
 ר"6 כו' סמי15ן כוחל רס"6 דר"י במו)ןס סבנו' לכיח פרט מוזס. bS 6סר לר"ה[ 6ףמניח
 י5)זיחח. למלוטין. ל5)זיחח. : strr רמ'י שין טכםיו לו ס6ין 6עס"י מומס ל6 6סר יוסי(~ו)ורנר'

 ]ערכין ביג5 עShlt hS 6] לג%6 יר5ס 06 6ל6 ל5)ויחוח 6'גס ולכך ]סי' דורוח 15 ש6יןסליס 651 נינל. hS 651 כו' 6חו לקגס ליזע(ח ס)זטגו. hS ל16 ו6ס סמסן 5ריך לכן 6מו"נס ח"ל לו ,hS לדרחיו ש% לןרחיו 6י לדרח'ו ח"ל לנדו ל1 יטל . 6ח1 לקגס : )וחגס סטחן 6חללבהה
hnb]כ"ט )סס טסנ ססיו% ב()ון 6ל6 עסג מו)וס טרי נחי ס6ץ ביבל. סגנע. חקי 6ס" ט"נ 

:(bffDייט 6עי סמ5ריס ונחי סג6מר תתס)וט מ)וס. לסס 6ין 6סר סמ~יס ונמי phe 5סס 
 כך ספסוק ~פירס לסס 6ין כ6ל1 לסס סיס 6טפ"י 6למ סמס 5סס 6ין 6סר ח"5 חעסמומס

ס61
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מאליהוהיאאדרת
ftw  6א )וסמ ס16 שי' סממשס נוו מס שמס מומס[ Dh ph 0%" 16 ש"ס 3"י %
 סם ש שא סיו et~o 5סס )וסמ 65 16. נמש סגי 50 ממרוח סם נ' סמ%יס נ' נחי0יתס[
 עשנ( 4נ ערסן ע"נ ס' ))זנינו מתם למס 6ץ 6סר מוריס: טרי כנחי 6ש סרי נחיםסם
 כסרס מן סלי ימ0נ. סקרן סוס ע5 מובחרי: en'D 5ק1רי6 פרט סנוג. 6יגו. לסורפופ

 wh ס6רל סךס )זס 6י כן וס 6ת וננרעון 3יונל יו65ס סקרן סדם )ןס ז"5 רם"ישעיין
S~hbיכ% ממס ונסחי ממוח qb נמקי 6ף . י65 31י3ל נוי: לו מסוס 63ל0 חיל כן !ס 

 פנ6תל 5סי מ"5 חס ט' סיהס וערי ע"6( רנ )ערכץ %ף 6מר 1ג56 סקדס ob סייפ סמסמנס
 6מזחס מרי נחי ס5ויס וערי ח"ל ונ)וטלטל'ס ונסטרות נענדים יכול ט' חסים טקסג56ח
 5ל ohD5] לג%6 יט5 סל6 מ)ו6 חיוץ' מסי ]סי ח"ל )זס כו' שלס נ56מ כו': ט%סנקלח
 כן qh &s3 יכף סגיס ינ' סמוח יג6ול 0ל6 סייגו סתיחך ווכח חקגס סגים נמספרסג6ת'
 ה6'פ חספוס ס"ס לי )6%ח עד '(Sh לh)D 061 6' ולסי . מיד לטס חסיס פקס נ56חח"ל
 ו6ס h)D' %פי %וים. תסיס עמס ג6לח ח"ל כן נ4יס 6ף יכ% מגס( 6מר לנ%6 רם6'סוייגו
hSSh1' לכסוף[ 6ל6 ניונן י6% ס6יגי סדין ]ד6! 6מר לקים ססדס 6ח נוכר 061 ססן' 6ח 

 יב%6 61סר : %ויס חסיס עולס ג6לח ח"5 כן !ס 6ף יכ% כו' לס' קדם 653ח1 ססד' וסיסכדכחי
 hSb 6 6ין סיכך י65[ מ)ץ6 הזיחי מסיכי ]פ" )וח"5 . סיס)ק

 ל-

Shx1n מזרי נסדר ינעל 
 מן נ61ל: תל1' לה 6ף מלויס וןנ יג56 ו6סר ח"ל hS עיף 6י 36ל 3םל1. יסר6ל כמ סורחמסרי
 ובסטרומ בעבדים יכ% ונמכר. 1י65 ממור: 5וי %גן גח'ן לוי 5נן פרט סלויס כל 1ל6סלבס.

 ניו% יונד מקדמו הלין 3יוכ5 י651 ותזכרו ונוזכר ח"ל מס 61"כ ו6מחס ועיר ניח ח"315תט5טל'ס
 דוקק סייט כיובל ל15י מחרם %ף סנ!בר תכר qb 06 דנלויס ד6ווריק ס6 ]פי' נפדיון6ל6

 תמין 6נהחס. h'o סלויס טרי בח' במדיום 6ל6 ביונל י651 6ה1 נוכר 0ל6 !תן כל 6נלכסתכר
 6י . סל1יס מן ינ56 61סר ח"5 סוס כסור צ6ל יכול לה 6מו 6בי 6ח סירס 'ShX 16)ור6חס
 סריס טרי נחי כי ח"ל סוס כסןר יגעל יסר6ל 6תו 6ני 6ח סירם 4י יכ. סלויס גזן ינ656סר
 )ונרס 6% דינרם סדס עוסין סיין והג'ין 16תר ר"6 יפוכר. ל6 עריסס היגרם וסדם : גרסרוס לסגי 6מ!חס. 610 סלויס. נערי 6ל6 6)ויריס דנריס 6ין ומכ"ח ד"ר סלהס ונטרי לוי סיס6מד
 יסגס: ל6 ימכר hS )ו6י ינוכר ל6 עריסס מנרם וסדס )("ל עיר יוגרס 6% )ונרם עיר 65סוס
 וסכהקח גרס: )זס לסניד לסס. 610 עלס 6מ!ח כי נמגס. ניובל י1נ6 ניבר זוכר הזכר.65
 מא י651 )ועוח לו יסים 6ס ]פי' רפס לחרכוח ומפסידו 6סי' יכ% . מעריס וס' ד' 6פףט.

 חומנ. . 5דק גר !ס גר. כו': טחך )ועס' נעומס ערוך ח"ל 4[ ליחן סמיינ ס"6 לעסלחרטת
 . סנף נגר טרב לו גע0ס 6חס 6בל לוקח 6תס 6י ובתגו יוקחו. חקמ 6ן גמ4ח: 16כל גרוס

 וחרביכן. נסך תיסב: נוגר לוקם 6חס 6בל b"D] ע"6 ננ"רו לק בו1'כ ]6יג1 נויסר6לתקחו.
 חרבכם 6קסו גסך 6100 ספגי אסור נסלם מיטיס ס6חיס דיגרין נס' סלע סועוס גסך6"סו

 בסלסיס חטים טנודו מסער. וכן סכור !סב 3ןער מטיס מוזגו לקם כילד נפירוחס)ורנס
 נסלסי0 טלי גחוגיס מיטך סר' 6"5 יין נסן 6גי %וקמ תוכרס ס6גי מטיס לי חן לו 16)ורדעריס
 עיין מקלסיך. וירקח : 4 ליחן מיינ 5ו ים -oh 60 4. 6ין 1"ן "ן נסן %6י לך וגשריתגריס
 סי0651 ק515ס לריבית ),כ6ן עמך סים" כדי סריביח לו לסמ,יר 5ריך עתך. קמיך ומי : s"rרס"י
 פטישן כן דרס h"D) מ"כ )סס למהו קוד)זין מ"ך . טחך קמיך ומ' . ע"נ[ h~o ]נ"צנדיימס
 אס ליסו3 וזגיע 6מד סוחיסו 06 גויס מל קיתון 6ל6 6' ניר ולין נ)ודבר סלמן מסיוסגיס
 ר"פ S"h ערוך קמיך ומי סג6' וירויחו סמסס יסחו פטיר6 בן דרס ימומן סמסס O')Dסה(יסו
 סל 1ל6 הכלך. המריס: סל 1ל6 כססך כססך: 6ח מכירה: למיי קורמין מ"ך טחך קמיךומי

 )ןעסר כסף לר13ח כסף גסך ח"ל 16כ5-גס)זס 6% 6שך תטמר כסף 6% כספך 16המריס
 סיקוס היזרו )וכ6ן ח"נ[ ב"ס ]נ"ט כו'. תחן hS ונסרנית בסתם? 16כל לרבות 16כלנסך
 5וס כו'. עור %סגי כו'. חתן 65 כו'. מקמ 6ל כו'. חסי)זון hS כו'. חס" ל6 4ח. 3ס'טובע

 לעוג
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הליהוייאאדרת
 bS 4מ ל מש%סשצ

 מסי
 6מ ipm % משס שהל וטמנ ovn שי* %ש שז %

 טצ כ46 רנימ נמ*ח סכופל סכ5 רניח מ*ח 6ח סחקנ4 6חכס ס6%חי גך לצ6י SDס'*
 ספצק צ5 סמש )%טח ט% ט4ו נוק53 ליביח SID 1 סמקנ5 6)ורו מ0א סי. 6מ3"ת:
 565סיס. 55ס 4סעח כנטן 6רן 6מ 5כס 4תח ס)דס: מ5כוח ס% ממט שיק ף3ש SIDממפ
 שנד כ46 5מש5 סי6% וכ5 ס)דס )ו5כוכ( נע5 מ5יו מקנ5 יסר56 נ6רן סיהמנ כ5 6מרומג6ן
 6מרש %5סש טנץ י 65מר ס, ננמ4[ מססמסמ סטס נרשמ כי 16מל סו6 כות העט*6
 סדן דטחיט ט5 ט5סהמ

 סמי
 מקני נ%י סשנ ש אשי חדם ססי 656 ס" טצד

 כר:
 כשם6 .)ומץ סטט. 6"כ bSb מגמו 6ח 5מטל לס6י 6דס ס6ין )ו4תד המכל. 6מיך יותץיהמ

 6%5 מוכחס יסע bS 5צח1 מוככיס 3*י ם6ס חתגיין י. 1גמכל Sen י 656 גמכל 6יטשכל
 מ58 נ6מוס. 3םג)1ו עסוג סו6 6ף יט5. נ6שס. נו סחגסוג 6מץי. 5ך: י)וכל כי כימ'ל
 טסג וסא נ6מוס ט יסנ 6חס %0 ס6 6מיך חע כטנד ט חחנסג 6חס qb יכ%טנו
 6ץ פ פ3ד. טנדח ט מטנד tsfft 6"7 hS לס"י טק טנ7. ענ7' נו חטנד bS נסנ7ע(:נמגש
 הצץ ניהוו פכי מס . שסר : טנד ענתמ מורץ ננן שנד 6חס %6 עגד ענת' טצז8מס
 % גסן )ל*ס עמך יסי0 כן: וס 6ף חהנו 65 4 3סצ חוסנ מס כחוסב. כן: זס qbפכרו
 נהנ( 5מיד ונעלכץ ט"6 גרו כריוסץ נחוספוום IWD1 7נמס סיסור רק ססו6 טמך 4 טצ נימן
 ינר סח 16כ5 6101 גקיס סח 6צ5 6חס חר6% ס65 נכסווץ סעך נמסחס' פמך נמ6כ5טמך
 יככם 650 0י53. 0סם סד חנן: ט5 וסו6 מומן ט5 סגנ 6חס מדס ום" סן יין סוחס6חס
 4מל 7יכ% )וסוס 5י 6הוגחך ח)וסי 65 נרב" ססר5רניס נ* ס6יץ סש פ6ס נפ" 65מל 6ומגוחו 4 ח)וסי 650 טמך. עננר )ז6ווץס: סענ5נסנח

 .י
 )וססר מכ)ה' 6)ורו 536 נחס4. י4תיט 65 רנו 6נ5 מוחר )ויכן 5סמס 6עוטתו סוס 6ס6ומ' וסי ר onebS]. 6% מכרלמ

 נכרך 6חס מסיס ס65 )ועמך. "1notD 65. 6ח 4 *סס כסווהו 5ח 15 וחכנם 1 סע) 6ח4
 4"וטמ s~r r?nt רס"י ע"ן 3ניו ב)חה1' מיינ סרנו )וכ6ן עמו ובגיו 610 : 5סיפך 16 נכפרוס61
 )ווי ס65 6סס qh 600 יט5 נק"6( )ט"ן מ)ד צניו סו6 ח"65פחו

 bw מרי סו6 ח"ל רנו
 ננרגט 6י מדב' ס61 נמי ב"י h"9b מססמחו. 56 וסב רנו: מו%' ונמו 6מחו 6ף רנומוע'
 4שמ סנח" 16 סגס לי נ)וכלוסו 656 נווב' 6יט 60 6)וור סרי ט5)ןו 3)וצ' 5י 6מו'סרי
 כחינ דנכ5סו מש' סחט נ"ד נמכרוסו ס% 65וקמי ררמיק 60 ~פ" )ו%"ו סיונ5 סי60סיו53
 רמטרמ 6ט"נ נ6סס 6ף סגוסג מם)1' סחס כלדב וסכ6 נ6יס 656 גוסג ס6י)ו מס)ו'6"ם
 ומהר נר5ט 536 נקטטמ' 6נש סמכר' דסהגו נ6ס' סייך 9Dh" תכילח )ו"ת נ6סס סייך 65נ"ן
 עק סררס 65ען סנ 61יגו יסונ. 6נחע 6מוח 561 מספמחו 56 וסנ כ%[ נ6סס טייך 65טגמו
 ספהצ5 )וכ6ן מ"6( יו"ד )נא)ו קוך' סטרי סס. ענוי כי סרוגס: 6ח 5רגוח יסונ. ו"5:כס"י
 65 ענז: )ומכר' ימכרו ס65 כך חג6י ט5 . )%ר" )ו6רן 6חס ס651חי 6סר סיוס נמ*סחר
 נסרך. 13 חרדס 65 ס5קק: 36ן ט5 'טמידט 651 בס)וט' יע)ויזט ס65 טנד. ממכר'ימכרו
 וכ*ס וט"ס טנד מנדח בו 7aDn 65 פסוק טS'DS1 5 )זח"כ ג5)וד )סהה נסרך נו s~)r רס"ימיין
 סו%6 ח6)ול 650 ח"5 )וס . 61מחך יטנדך : מוחל מולין נבן 6ב5 ססרמס( סוף 3סדי56ק)ץ
 מס 5ך. שיו 6סר א)זחך: וטבוך 4)זר ח5)וי 6סחוזם ב)יי 56ס כ5 6ח חורסו6סרס
 6מס ס)עחל בן )ז)וט ה5דס מפמחו ע5 סנ6 קר56 6ו)ור 6חס מכ6ן 5ו)ןרמ5מי
 ph3D: סכנטמס תן 651 חקט. מסס סנעחגס 6סר סגהס מ6ח כטנך:%פנוו
  קחסין: 4 6ין טנד qb קרוסין 05 6ין 6)וס )וס 65מס סנך סקיס . "תס סנך חקגומסס
 ח"5 מג"ן טג)ון סן ונגוחיסס נ)יסס 656 4 6ין כו'. סחוסכי' )ןנגי s~r: רס"י עיין ט'וגס
 ממט ו%יס סכגטגע( מן 6' ט5 סב6 ס6ימס )וספמוח מכ5 6' 16)ור 6חס )וטין חקט.מסס
 6סר )וספמומ סייט ז)ז)וספסח' ]סי ט)וכס 6סר וממססמחס ח"5 5טנך אטחו 6חס )והץרנן

 ע)וכ' ס" וסגקנס סגקנס %6 ס%ך ד)וסח)ו' עמכ' יסיס 6סר סעט עחכס. 6סרסניכההיסס.
מסס
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הליהוףץיההררת
 סמז)הח )ק 6' ט5 סנ8 סננטמס מן 1nSS 'hS ח"5 מס נ6ר%ס. 17410 6סל wpn]מסס
 16כר ק6י דסייו ]סי' נ6ל%ס ס%וו 6סר סג6)ו' 5פנד 5קגע(ו 6חס 6סול נן )ז)וטוי4ס
 *מור 6ס"ס סננוחיכס )ו6סר h'o סנקב' ני 63ר%ס סש 65 ס5ידס 6ב5 נ6ר%סוסו6
 סס 651 גר6( 04 נניטין רק בח"כ )6יט ס6י)ווות מן קומס 6חס חקג1. )זסס מססן4ט'
 נננמ' 6מחס חס כ6מחס סס סרי 65מ;ס. 5כס וסיו )חס: ;ס קתיס סס 6% )וכסקתיס
 6% 5נמכס. 6חס וסחגמ5חס ונמ;קס: 31סטר 3כסף נקגיס ענדל 6ף ונמ;קס גסט'בכסף
 5רבוח ח"5 תס 6מריכס. ח"65חס: נמ;קס qh יכי נסטר כ06לח סי6 סרי 6מרח 061סג6' 5פי ט"6( ט" נקיוסץ רק בח"כ )6יפ 5נט נחו ;כוח מורק 6דס 45ן מ5מך 5טינסננוחיכס
 5נמכס 6חס וסחנמ5חס ס)6' 5סי יירסו[ וסו6 6מ;קס דס)ןכ'ק ]סי נט ססו6 6מריו סמום;ק5כ5

 ס)טמוק דריהנו 6מליכס תכמ 656 נמכס 6100 יוט 6עו 6פל דמם)זט ]פי 6מ;ס 5רסח6מריכס
 pb סנוף 6ף 6ע6ס לס 6ין 6מ;ס תס 6מחס. 5רסת וסחגמ5ול וסח)מ5ח'[ 6פ"ס 3)61001
 חטניו. נסס 5מיס h"u) וי" )גך' 5בוסס 6% נחחע 5טנרס חטנת. נסס 5ט5ס 16)6ס:04
 כסורס גוסג 6ין ס6ס . וב6מיכס ט"ב( ע"נ 3ב"ת רק נח"כ )6יגו 53בד טנודס 656 נסס ל6ין
 5סבי6 ז"6 )ז"מ. 63מי1 ח"5 )זמין 6סס 6ים 656 6"5 ב6מיו. 6ים כטנד: נו 5טנן נוסג6חס
 המ 5סוף ת)זכר ח)זכרו וכי בחמ5ס סביטיוץ 6בק קסס כווס ור6ס ב6 ט"ב( 5' טרכיןט"ב )י סיכס מ"6 כ' )קידוסין חסיג וכי בסרך: בבשמ רורס 6חס 6ב5 . נפרך בו בנוסרועו:סו%ך
 גמכל 6מרי ח"5 15 סקקק יכו5 ))זכר 6גי סרי ו6)זר נ6 סיכ, ח"5 מס . נ)וכר 6מף :נב%וח ליכי נר ;ס חוסנ. 5רק. גר or גר. ;ע: רס"י טיין ע)זי 6מיך הזך טווך כו': גר יחסינ
60ph 6ממ חע ט"נ( כ' )קיוסין סגופ5 6מר 6נן ידמס יט5 )זסי)וכל 656 4 מקק 6חס 
 6מד חע מ6)ע 65מיו קיס )ו6מו ס6מיו )וגיין סיט)זט. חנימסו 56 מיד 5ו חסיס נ56סג)זכר
 )%מד מ)זספמחו. 3סרו מס6ר 16 6ניו: 6מי נן ;ס דדו, נן 6ביו: 6מי ,ס דדו. "ות6מיו:
 ססיגס 16 6בע( 6מי 61מ"כ )ו6מיו 6מד תחם5ס ס;ס  נסרר  פרגפיב לפי'  9ורס קרונסקרונ
 יג56מ Sen ומס מ4ו. 651 כ15 וננ56 ן"6 סס( )קידומין 6וס. כ5 ניך וננ56. ט5תו: יידו.
 ש51 4. חריש ג56ס רלע 6סור נוי סנ% )וגין ס;ס: כסךר סיסיו סנ%6ומ כ5 5רבוח פע)ויסג'
 קנסו מס ומסב ח"5 בטקיסין SD'1יני6

  פהר9רי
,'fig  

 ת"י
 סס 6% קגסו טס ט"נ(  קל'ג

 ל, )קעוסץ סנח 6ח 651 סק 6ח 65 טונד 6יט סנכרי 6ח סטונך 6מרו מג6ן ס5וסיורסין
 נסם: י651 61יט S~fa. סג)( טז 4 סמכרו )ום)ח חולס: )ודנרי 6ניו 6ח 'ורם סטי 1)זנ6ןט"נ(
 כחנ61ס 65 גג56 ו6ץ גג56 ס61 נכסף b~D) מ' נקווסין ון  בת"י  )6יוו ת)וכרו. כסףוסיס
 מקנחו חכסף כסף: סוס 6סי יסיכ ח"5 3ססף דוק6 יכ% 16 סרוטס. תסוס נפמוח נכ5יס6%
 וססיס ח"5 )ומין 4סר56 סג)וכר . נכסף סגקגס )%)זד ע"נ( ל'ר נקידוסין רק נח"כ)6ינו
Ppn1ממץ מ6חיס יפס ס61 וסלי וססנימ נמגס 5ו 6עור,)תכל 6חס מ)יין 5טנריס. ענרי 
 ועמד 3)ז6ח"ם גתכר ס6ס 1)ומין . )וקגחו )זכסף כו' רנוח עוו 06 ח"5 במנס 656 ממסכס6יגו
 יסינ סמו כסי 4 ומ30 סי53 סנ)ז טד נסגיס גס6ר )זעט ו6ס ח"5 )זנס 656 ממסב ס6ין3)וגס
  שינ 5פיסן מ6תס. וגטסס סגחרבס דסייט 3סגיס רנוח טת 06 סכי וררים ]פי' ג56חו:6ח

1nSbaס6יפ כסמס מתמעט 06 ססני ופסוק מקעזי מכסף 656 5מסנ  6"ל פל פ9הי  פכסף 
 סכטיו סוס ססו6 ססגיס 5פי 656 5מ;ור 6"נ סי ג16(ו 6מ יסינ סמו כסי מגס 655 טכסיוסוס
 hnSb' nwh1 סגיו כפי מעט עני מקע(1 )וכסף רבוח גני )וןכחינ ;ס ייק חמ5ס סגחן )וס כפי851

 5ג"ם ססר סכיר מ"5 מגיץ שסל56 ))וכר סט5יול SD סידו 5נכרי כתכר 656. 6ע ח%%.3י1קל6
 6יגס ססכירווע מ6תד סגיס נסנס ;1 סגס 50 סכירעז נסגס. סגס כסכיר : סט5יגס ט5יו ע% גססא 5שר56 ס6תור סכיר 6ף סט4עס י5 הץ ~Sh כססהה 5טכו"ס ס6מור סכיר)וס

  526  מ%  6וכ5 ססא מס טמו. שיס ט"6( ס"ס ננ")ו רק נמ"כ )6עו נסוף 656מסח5)וח
 5טיך מע משס סו6 מס 5יט 1naS יכגס יכ% נסלך. ירךפ bS סוושס: 610 טמס ססו6מס

pb
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אליהוהקראאךרה
 3ס6ר 5ממרור ב6לס 6וחר ריס"ג . נ6לס יג6ל ל6 061 : סלעימך וזס bSh )%ווס 6חס6'ן
 בקידוסין רק בלל'כ )6ץ1 לסמרור 6ןס כ5 ובם6ר לסעבוד נ6לס 6ותר ר"ט לסט3וד. 6וסג5
 סי53. בסגח וי65 נסם: )ג6ל 61ינו נג6ל סו6 נ6לס נ6לס ח"ל ו)וס לסמרור סכ5 ומכ"6 ט"3(ט"1
b"D~רסוי כם"כ ]סי' 1)6 יתמככו יכי לו 6סל ג6יס ))זכר 6מרי ח"5 ג51 סטכרס סמ5 תגיין 
 16 טמו. יקדק קגסו טס ומסב ח"ל 6וחו[ יטעס סל ט14 י~וס ינע 15 חס" ג56ס %עג%
 לטסוק יכ51 6קס )וס וכי 6וחח לסטעות 6סור rhl 'יך חמח ס6יגו בטכו"ס 6ל6 )!זנר6עו
 דנרס כך 06 )ודנר סכחוב ידך סחמח נעכו"ס 60 עתו וגגיו סו6 סיונל נסגח 65,1 כסס"46

 טכו"ס סל מ5ו טל חורס סם)!יר' 6"כ יך חמח ס6'גו נטכו"ס ט6כ"1 'יך סחמח נטכריסוצרס
 )וגריס. )ז6רן 16חס ס1ג6ח' 6סר סס טבדי ע3די' יסר6ל ב)י לי כ' 'סר6ל: ם5 ג1ל1 ט5ק"ו
 ס)!נוגיס ט"1 ם5 ס)ווח עסרס וזן 6מד ,ס . oS'lh לכס חעסו 65 : נסס חסחענרו סל6 חג6יט5

 תרסיס. 6ליליס. )זסנס. ססל. חוענס. סקן. מרס. )זטסיסס. לסס עכו"ס נסססגחנגס
 סקיתוח 06 מ%ס 6ף סס~ו טסיח 06 פס5 תס ווענס. תס5 ט%ש: ג4לש.0תניס.
 סורכיס סט"נ סתלק%יס 6ל1 . חקימו hS חקיתו: בנל ססל qb חק'מו ננל מ%ס ו)וס .פסלוץ
 46 16)זר רסב"ג חק')!ה ב5 )זסוס 61' עונד )וסוס % סחיס מתנ 5)ורקעים 6בן ,ורק 06]פל

 6חס 6י hh3(O עליס. 5ססחמוח נ6רנכס חחגו 65 )זסכיח 61נן סגגוח: סנל6סיסמממס
 ו)וקדסי חם)זרו סבחחי 6ח : סב)זקדס 6נגיס SD )וסחמויס 6חס 6בל ס6נ)יס SDמטחמהס
 qh סנח 1)ומ55 ט"6 ולני סו6ע י6)זר ס65 )!דנר סכחונ לעט"ס סג)זכל כגגן . ס' 6גיחיל6ו

 : ו"5 לס"י טתן כו'6מ

 י ת ק חב
 סיס כג4 %1קמך ס5ותך כגסר ויסי 5מטחי סקסנח 64 יס1%. 3ולכי יסל56 6פהוט עיי 4 וכס"6 בחולס ט)עיס יסר56 סיסיו )זח6וס נ"ס סס)זקוס מ%י ח5כו. גמקחיאם

'tDP)סיסיו מח6וס סס)וקוס מ5תד סי)ויס כ5 5סס יס 5נ3ס וסיס ע(ן מי וכס"6 י"מ( מ"מ 
O'hDחסמרו מ5וחי ווהח : 3ס)ווך[ כר)ופלס חולס 5טגין 6ייף ד3מקוחי )זסוס ]פף . נחולס . 
 ס6ר5וח כ5 גס)ו 651 . גס)ויכס %מחי : גנר6 ס65 4 )ומ 5טסוח ס65 סס5)וך st~r לס"יגמץ
 מכס עוקסיס נ6יס ס6רטח כ5 סיסיו ס%)וס )ו0פמוח כ5 נך וג%ט )וקתס 6גי מס60

 ב6רך סגתנ6 סכסף כ5 6ח יוסף הלקט )זקן ס' סג6)זר כעגין נכספיס 6חכסוווססירים
 כל סיסל ד63ך וכי)זיך סנלכס ס' 6י),ר סו6 %ן סונריס Dh 00~' נסנר כגען ונ6רןממץס
 טכסיו טוסס ססי6 כררך ל6 . 'נעס ס6רן גחגס . יסר6ל ל6רן ו)ובי6יס כסף דוב6וחס6רן
 ו)וגין יס6יס טסחס 3יוס סנו דם6 סי חיס6 וכס"6 סר6סון 6דס ניחי סטסחס כדרך656

 יחן ססוס TD1 5גפל6חיו: טסס וכר רוע יו)ון 3מ סירוח ועוסס מרטח 5סיוח מחי'סס6ון
 עסס ,כר סג6' סר6סון 6ךס 3ימי סטסחס כדרך 6ל6 טכסיו טוסס ססי6 כדרך 65פריו.

 qbe ווץמין פרי ?T 61ווןר פריו יחן ססדס TD1 ח"5 ג6כ5 סטן 5סיות סעחל )ומין5גס65מיו
 נמר. 6ח דיס 5נס וססינ סריו: יחן ססדס TD1 סג6' סירוח עהמיס 5סיוח עחייס סרק6י5מ
 טו נ)זסירוח כ"כ סיגי5 יסייט דיס 6ח נמר 5כס וססיג כחי3 מך65 ]חוייק ו"5 רפאינמין
 נו)וט יסיס פסנמר מס)וט נמר 6מ ךים 5כס וססיג מךכ%נ מסמע 536 5ויסס ס3מרנהגיט
 יסע ו3מר סכק "יק כיס וכן סנמר ו)ק גפ נו ססוקיס סמסיו רנ ורט כץכ יסיס536

6מ
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עהליהוהואהדרה
 51 לס"י מק . יסנט 5מ)וכ' ו6כלחס ס(רט: פח סחגיע סך ננעיר עסקים מחסי דע.6ח
 שניס ש hb3(o . נ6ר%ס לנטם חסנחס : ממז "מ למתך ג ונרך 16)זר סו6וכן

 ממרי. %"ן וסכבחס וע: רס"י עיין 0ל01. התחי לו: מקס לנטמ ישניס 6חס "ילנש
 nwm צונזר סו6 וגן סע%ס וע וזטנירן 6ווז' ר"' רטס. מיס וססבח' גריס: סכל ירסיס6ץ
 ןפי' קיקו ס65 ),סניחן 16תר סחעון רני סע%ס חן PP'm ל)וסניח ססנח ליוםשר

 ס6ץ pw3 עתר פוקוס 50 מנמו סו6 6עוחי D"~b כלל[ חיקו ל6 6נן נעולם ימיוס)חיקין
 צר אסא ~rpl אק ותקין מש נותן מהזר סי נזיקין D'D נומן 16 נטולםהקץ
Jhrגגו% 3פטומ מצורח 1ט5 וט' 03 )וסג קטן ונטר וכו' ירנן נדי טס התר כנם טס 
 מפיו מרס ש*6 שעהי סל טיט נלגל לחוך יו לסוסיט טרנד יסל6ל סחינוק )%חד סזסידו

 ט)% וטסם 6' פיעל סם וסיס סרבם פועcc '4(9 ל)%ך לס"ד חמל חסלו . 6ל'כס ופמח'סדס: 5סס חסו נ56כטו oh~m 6' סוןס)ומ סדם למסון מוריס )ש' סנליוח 6ח ססורנח סי616ותל
 סחרך 6"5 טקסס ססומ5 צותו וגכנם סכרם קטול ססועליס נכנסו לי)זיס סרנם ימים)ז4נ'
1nlhSבגי מפועל osh תל6כס טווי מטסו סחו ס)זרוכיס (תן. לקמר לך nDDI" טחן וצגי 
 שר56 סיו כך טסך. למסוב טחיד 6מ רנ מסנון 6חס 6בל תו !סס 6גי )וחן מועט סכרלמס

 olpno 5"6 מלפני סכרס נ"כ otDpsn סטעס היותוו( ס)וקומ וזלפני מכרס נעס"חנקסיס
 סכר 5סס טחן ו6מ יושטח )6%כס עתי מעסו סקו משלס 16)ווח . לכס 6סגס נזי ליסר6לסקנסס
 tSh(o ופמחי ניתר לכך עתכם למם3 6מ עתיד רב מסנון 6חנס 6בל תי לסס )וחן 6גיובועט
 סמח0%ן סכ5 לקמי ה"5 גוס )ומן טסן. ימן ה,כלמס is:r רם"י טיין וכו'. 6חכס ומסריחינטונס:
 לטח ממץ 5כך מדרכו יץ 656 6 6ין מ6ד[ ימן 6100 )וסמע דפסן דייק למוד ומגוסן ]פ" תמנירוימס
 לפ"ר ש65 5תל לס"ד ווסל )זסל1 . נחהכס וסחס5כחי נכס: ohln 6מ 6'ן סש 6חכסט6ל מסאי to)nh שסי מנטל 1ל6 ז"ל: רס"י עיין כו'. תסכני החח' טסן: יסן ח"ג סתח%סגיסכל
 6"5 ולפגיו ט5)וו וטיזר שריס 6ה(י וסיס נסתרס מריסועם

 סמי
 ל נוס קלים 65הע

 חשך[ 16)ז ומסקס יוסתרו ו6מר4 גטעח'1 ס6גי (ס בכרס ]פ" 3ך כי631 סרים תלסמחיט)ור
 וסקסם מ5פמו otDn~1 16ח1 רחהיס ושיקש ענן גנן משקש OD לטייל עחל סקנייסכך
 40 גתן נגן )פי' נכס כי651 סריגי וזלפם )"דעועיס לכס )זס ל1יקיס לסס 16)ור סו6ברוך
')hDו%ח )וכמ 6ה(ו ותמקש סירותיו 6ח )זסווריס ומחס )טעחיו( owun1 טציס )סטסאהס 
 4טנזיס עניים פסיו יכ% מנדים נזניח ויפיך סקטור לפי ח"5 )וס . טנדיס לסס ונסיחי"ל: רס"י מיץ . 6לסיכס ס' 6גי : כו' onbl לעסיס לכס וסייחי ח"ל עליסס ווותקו יסיכ ל6יכ%
 מ% ס5כס. תטח 61סנר 5ענדיס: ענןיס "6 לחלכיס סיו טנדיס ענדים. לסס מסיחחע
 סלא לגהצו וסיס בס מים לסיח 4מר וושם6לס מירסת סרס לו On'OD לנטס"נ רס"רמסל
 שגט 4 זרנא מפרס סגחיגטס עד לו ושב ומרס נ6 חס לו ויסב ומרס נ6 וס נגיסטסרס
 וסנר כהי נ6 6ל6 ס6יס ת16חו פיוס לקבל סספיק ל6 )כנסם ל6 ספרס והוחס מפרוח%
 6מר וסרטון * וסויף 1)וסטנד נ6 6' מלטון כעוס" Sh9P כך ססימ*מס 6ח וקת מעול6ח
 4סל ל)ועמחס ס6ריכו מורסיס מרסו גני ט5 סגי ולרוכס וסתע)ס לו וסחך ו)וסעבדב6

 ומסנר נ6 610 מי 6ל6 לנגיי עסיחס הך כך 6"ס למורווח סקנסס 16)ור 6ין ?~Tכסינוט
 כסטיה עבורי קי עותר מא וכן טלכס מטח 61סבר D(h' ססו)ו!ומס 6ח ולזקון סע"6ח
 6ו)טמ ט' סס מסלי יסלסל גנך סט)ויס טסרס O~D כיסוס סייגו לעסרס ntntho  סבר'סטווס
 מיש חנממ סי6 וכתם סי4 חנגיח המוטרח סויות נטומגו %ע מניין גסים6נסיס * 6ין סר6סק. כאס 6מס מ6ס 16מר יסרס ר' 6)וס תדחיס רס"ן . קות)ויה(ט6חכס ו[: ~OtnD עסרס ומס 6ווזוח rs~ יסר56 גמסניס לס"( 6"כ alb (' סל 6רן ירמוחסר6ל
ohn.onh הס נרי': מג5 ירקי יסע "6 (קופ' גקווזס קוממיות. 6חכס המולך 6מר דגר" 
ד5 ל"" נמין מ)ו6כצ. נעקמי ו6ס ד5: לס"י סיע שלס. סתט' כ5 6ח מטסו 651 * מסיועו65
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שליהוףק-%עדרת
 %ש. 6מ נטטכן 6טר 6מ נמוף6מ6סרו 6מ6סר 6מ. %ף: 656 %ל 6ש *.י5*.4"

 6מ טחם: נטטת?6מ 6סר סורסו6ח 3מחי6מ 6סל סגס ל[ )יס ןימ4 שמל 4ק
 מעשם . 5כס : )ונ כנםי פ*כס שש סגח5 סס)ד )וכו5ס ייחל 5כס קטס זו . 5כס ו6ח6טטס
 נס5ס חקח 56 עשנ[ *נ ]סנח ד"6 16. מוו 6חכס סוקדוח ס)וכוח סשיו נס5ס.ע4כס יסטלףיי : וסטש סרעעז ח% 65 מ*ק )זט %ס"6 5ט%ס 1wSn יו%ח סלמס phD ו6מסימס
 bbl 6יחו 6וכ5ץ 61מלש חורסש נסטרש ותסח5מח נ6ס )ז6רס מלס נטץ נפ5ס6%
 לם"י ע"ן . כו ססמפח 6ח : ניחך Sh נלכס 5סגימ עריסחכס ור6סית סג6' מדגלכץטחמן
rh5: רס"י טען כו'. נכס פמ עחחי") Oh1 6ו)ור ר"6 56ס. עד ph פורטטת )זני6 ס)וקוס 

 6וממס שי ם65 6תור ישסט ר' 56ס טד אס D(h' חם5ס נסס )זטי סט6 טךגשר56
 ש56ס מ56ס 6מרח 4 ק עי 56ס טד 061 חע ט*מ 5סני6 6מרח 15 6ין סמכווהוטי כ15של%
 ו' ט*כס וקב6 נ%* טמרוות 1' 5פגי 6חס מט6חיכס. ט5 סבט 6חכס 4סרס הספחי5סנ":

 נן יו6ב כנע סניסר56 סננורי' 56י רט"6 ו"5 רס"י טיין טוכס. ג16ן 6ח וסנרחישלםהח:
 ומנרע %%הגוס יסי6 נן פסיס כגון סביסר56 סנ6ים 56ו 16)וריס 6מחס ומנרעגלהס

 טרח6 זלריך )וסוס נפ" סכרס ,ס ד"6 1"5 רם"י טיץ . כמכ0 5ריק וחס : ומנהושכסכל
 סמחס טד nh5S סמסח' ימי סנעח סססיקו hSt סרנס מ)וץ 05 וגע(ן נחו 6ח סמסי' וסי,ה סכמ. וס 6וווריס חם ספסחן. זס 6ו)וריס הם 5ריק[ חס סרי 6מ"כ )זנד5 וש6עויחירס
hhnפץ קרי. מ)ד ח5כו ו6ס : כמכס 5ריק ע(ס 6הור סה חודט 6ח עו6נן נחו 6ח ק%ר 
 וסם4רו נט5ס: ער6י 6חכן 6טסס 6גי 6ף פר6י יימ 6ח טסיחס 6חס ךע6 1"5.רם"
 S~D: קרף נגיס 6 ם6ץ מי מסוס ,'5 רם"י טיין 6חכס. וסכ5ס ו"5: רס"י נמין כר.נכס;

 וש5 רששי טק דרגףכס. תש)וו מנפגש: 6חכס* וס)זטיטס מנמץ: נסמחכס. 6חוססףמס
 563ס 656 נ56ס חקרי 56 563ס. 061 וקטגש: גד41ס סנעיס 5רנווה דרכיכסדרך
 )זחמטטץ 6וס ונמ כ5ס ונס)וס OSID5 נ6 רטס מיס h1D סכיטח נטץ מ"6( 5"גלם4ח

 שמי56 וסקר סי6 נסנוטח וכן ט'. ססדס מיח נכס וסס5מחי h)a' מסחוועמיןוסדרמס
 נקס קמח %ו': ממ4יס %מי סנח ונמ%ו5 ומ%ח סקר נסנוטח b)a' סנח %מי56ססס
 ונעע עק 5מי וכחינ %לס יומס נרע(י 65 06 ס)6' חירס 656 נריו( 6יןנוק(.
 לנס ונקס מרנ חירס וניט% נף סדץ הניווח סיין משי נטת h"D) 5"נ )סנח מ6סונמספנף
 61וכ5יס סנטץ 6% 6ש5ין %ס %מ 5טו5ס נ6י3ר

~DS 
 כר. ט*כס וסנ6חי h)D' נתסק5

 טיץ 6מד. בחמר 5ממכס גסיס )נמר ה,סו 5מס: )זסטד כ5 5רבוו( 5מס. )זטס 5כסנסנה
 ]פ4 1)זסק5ו יומב וושו6 ופרוטט 6יסר 6דס בל מס5 6ומר דורוזסקע( 3ן זוסי ר' s~r.רס"י
 ט 6קם סנם 651 6מ 6יכ5 סת ט 6קמ 711161 סרטב[ מכמ יקנרי דבר 6הס נדמחו)וסק5
 . חסנטו ,bS ו6כ5חס סמי סנם 6% 6וכ5 "עפ"כ וסנע 6מ 6וש 46 ח"ט [VDח)והס
 סרנ( 5-ם מומ6 כו' נגיכס נסל ו6כ5חם מסו)זס: ם5 רמב וס חסבסו 6% ווהכ5חס  6סרדבר
 מסק6 ופהגס נטסמיס מיןחו ו0יחס 65מו קטן 3ן ו,סמם ס)וח יוסף 3ן דו6נ מ5 ע*ו6מל
 כסן ס' כ)וקוס יסרנ 6ס רוס"ק מסינס סריס גפיס ח6כ5גס 06 וכו' ו6כ5חסו וכו'05)ו4
 נמסס נסר 6וכ5יס 6נעז 656 5י ס6ין %ל )וס . ח6כ5י : סכסן יסהרם נן וכלי וסוננ-י6

 נמסוניהסס.
'o'b,b 

 נמס נחיכך נגיס ההכ* 6נוו( 5כן וכס"6 ח6כ5ו ח"5 מגץ 6נות נסר
 סגמפיס 66 ממנינסי כמסמט1: נמ)יכס. 6ח וסס)ודחי ע"": ס' )ימוק56 6נוחסאהכ5ו

 פסש 6)ורו ט"נ( ס"ג )סגסורין sffi רס"י פיץ פנריכס. 6ח ונחחי סמסר56וסקטמש
 משסמס מ6קס נגי 6"5 נרטנ ווץוט5 חפומ % h5D רט3 חסומי כ5 ט5 )וגהר 1'465סו
 6"5 מכס גסמייר וכ)וס S~h 56פיס נ' 6"5 ס"חס וג)ורי 6"5 פ5וגש מ)ןספמס 4 6הר6חס
 טו 56סיט ס' יסר56 ס)וט 6מי 4 6)ור at~S1 5"6 tph למ דנר 15)ור רטנך 4 6)ור6מ.
 טנ% ניפס סש מס כך. 636 5מןמ 65 ס' נסס 5סוכיר 65 ס סם 61)ור כוו נעק6טך

יל5ש%
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מתליהוהייההדרת
 %ך ~SD ph הי6ט סא השי )3קעח סכליסו מו וו!נסמס ו)צפפס us ט5 שחשיר6לצ
 : סכגס סי*ק 11 הא6 סג%ס 11 6מכס. גפסי וגט5ס ג45כס: שרי ט5 פגחכס 6ח תחחינ6מר
 onmpn מנץש מקום מקדשכס. 6ח וססמוחי וסממחוו(: סכרכע 5רנווץ טרגס. עריטיו
 6מ וספמחי וש5: לס"י תנ"ן כמפ)וש . מממכס 3חמ 6רימ 651 מזרסו)(: ונמי כנסיוום נחי5רנומ
 רסק ע"ן כו' 6דס סנני סבסטס קסס מדס ,ו ננהס שיס "מכס ד5: רס"י עק ~ph.6מ
 סט s& מירכיסס מ)ד 6ח 6בזלה סכ5חי ס6רן נסטרי 3)חרס ולהרס פג6' כר ומחימ)הןד5

 ממגס כצ* 5כך כן טסע(ס !6 61חס סי6 ס4 סס6ון סחדסו נסנ% 6' ווהסמטין ספ;יטץ ששי %ס 6מיחי ש מ. ס6ק חלש לג ד5: לם" ע"ן כו'. וסליקוא ו'(ן ס"1)יר)הס
 ו6חס 53ננס 656 נס מרך 6ווור 6יגו נ5ננס. מרך ווסג6חי נכס וסמש6רש חסנומ:ססמס א!י ש סנחחיס 6מ ס6רן חהס לה סאמר 6 מ"נח ססי6 סכמטס כ5 מ46ס חסשטוסי6
 קרמס נן 6רשי עף. נ%ס s~p נ5נ(: סו6 ס)וורך ;ס ל5י' ויר6ס רערס י6נס וסמו 6י)וסוס

 נמעמט הפנט נמ' ס6ץ ור6יט 65פוחט נפמט צץ 65מר ספרסש. ינקעו ס)י6Ds 6ה 61מוי ול5ט הנמוס נ;ס וס סט*ס וסטימו סרום הסנס ס%6גוח כין עסנץ סהט 6מחסטס
 מרנ. מעשם תסו צף: ע5ס ק% 6חס ורךף ספסוק ע(קייס סמ*מ !ט 6ה 61מונוצכעו
 5הס 656 6פיו מסמ 56 6"תר 6ימ נ6מיו. %ם וכסש כמ: מב5י רדף. %"ן וגפ* 6עוס:)ופגי
 סעס 11 . 6יניכ' 5פמ חקומ' 5כס חסי' 651 : נ;ס ;ס טרנין יסר56 סכ5 מ5מז 6מע נטוןנ6כהו
 האנדביס 6וותכיס 6ממס 5מוץי סג6 ססננהס עסרח 66 ר0ר6 . נטיס ו6נומס ירום6ס:פ%כוס
 מ)0ם 6מן סרי 6יניכס 6רן 6חכס חהכ5ס כססא6 ממס 6נק יטי ני*ן. 6% 6נק phנגהס
 נכצגס. עוקו נכס שש6ליס ג%ץ: 656 6גק 6ין ננהס ו6נימס )ומ"ס %י מס ס66מול
 נגעגס יותקו 656 5מי נטוש א!קו 6ומר*ס

~qb1 

 סנכהס כנר וס65 יועקו 6חס 6נחס נטוגח
 כר 36הם יו)וחו 65 פר 6טום מאי נמס 651 נמס Yb ס6נע( ק tha(1 5שר56 נ"ססמקוס
 תד 6מר זי 6ט)?סס מפסס סחופסץ נו)ק 656 י)וקי 6מס 6נחס נמעח נ6מר 5מס6שכ
 6מ )זל סמחהמס )ול 6נחס. מץ ו6ח טתס 6ח וסחיו ;"5: לס" גמין "ץסס ט5גיוגת

 6ח מפו סס סי נקרי. עבה ס!כו 6סל ו6ף ני מט15 6סר 3)וט5ס ט*סס: הורמסמוי
 ע*סס וו!לפס פחל 6מ ס6)ור סרפ)וגוום ח4ו ננמ5ס פל6י 6ווהס 6גנסס 6מ qh ער6ימורחי
 6גי 6ף חשם 1Sban ס6)וס חסצס סיטסו כךי )וסס פגיו מסחיר סו6 ססחויו מסוםוס"ע
 טנס מדס (ו 6ציסס. 63רן 6חס וסנ6חי יוק: ספיסחי כמו מר6י נקרי. טמס5לך

 מעשו סיכשו כזי %6 6חס סנ5ס ד% פי' סטר5 5ננס יכגט h)D 16 rb' מס 3פי'6סר56
 מממס 6מ 6ץ כי ונ*ט סו%6 16מרש 'Sb~D יסיו סs~r 65 ספירס"י חס פמו מט5 ים4נס6%
 גכי6 5סס 6ס5פ לא )גגטיס 6עס ו6ס 5סכמגנס כ" 656 נ4ומס 651 גמנכ?ס 65 %מפי'
 מי 656 ס6זמס גמססמווץ כגהס גסיס 6ומריס 6מס 6סר חסיס 65 סיו 5"01 כ' )ימוק56כר
 ט65 כרמכס ט5 ט5עס 6מ15ך ססוכס צממט גטהס ונולט )"קס ני 65 6ס ס' ג6וס5גי

 ססס ס)וי סדנויס סן סחסונס % . יכגט לה 16 . ט*כס( מ5כוותי 6)י ממ*ךנטונחג'
 6ח חכרחי : טתס 6ח יר% ולה כו' יכגט h)D 16 16' גג46ס סס רהן !מסונס 5נסמכמנניס
 656 6 6ץ ס*מס ס)וטחו מ5מד 6ף ניעקב ג6)ור 65 51)וס ;"5. רס"י 1WD יטקנ.נמחי
 פרס ו6מ 6נלסס 6ח קנלו סמס D(h' 6)וסוח 656 6חש 61ין 6ח ח"5 ממין 6מסוום6נוח
 סנחחיס 6מ ע(ון מסס חעונ וס6רן ;כירס: גניס סייך 6% ס)"נמ גני פ5 מוגמס6פרו 5טו* נסכמ hD'9 מפגי ;כירס נ6)ול 65 ומ5מק ;כירס הטקנ נ36רסס ג6מרו 51)וס6סמו
 ק טסו 65 וסס ס4 סס6ון סיטו נסנ% 6מח 1)ום)וטין סס ,ורעץ סיסיו 6)!רחי 6גי .כר

ynSמס)זט וס" מ)וגס יג5ו WShn 5כף: חטונ וס6רן ס)6' 4 מיינח ססי6 ס)ויטס כ 
 86כ 5פמו סמט6ו ממ6ס 6מח 656 פרט 65 1ס65 מסס פרפ נכ6ס ר6ס וטמוטטן.
 מ6סו. במפפסי סס)ויוצס: עז סג5ווש סהט כופמשמ נמוס מוס 656 וניען יטןשמר

','66 
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אליהוהקראאדרה
 נ)ינר. ש עוגס יו י6ח 61מ. גס 61ף סנוירסוח: 46 שסס* גשס tnpo 61מ סהמ:46
 651 )ו6סחיס 65 ס6)וולין )ו5כי ס5 טוגס 11 ו6ח גס ו6ף . פטול בע5 ספ עהנס י שמגס

 סנחט טובוח ס)וחגוום נ5 1ס65 )(lohn 651 גגע5ו 650 5סס גסחיירו )וס וי 5כ5חס.גע6היס
 מ6סחיס hS 656 כ5וס )ז6"ס )וסוגי' סיו 65 5סס ס)סחייר חור' ספר tsbthl י )וסס גט54סס
 ס' 6מ סדורוח: ומכ)וי רמ 5סס ססע)זדח' כו' 6ר)וייס בי)זי . 6חס נריחי 5ססר 0ף6(:י6 לתג%ס ס)ון 3עוי 5כ5חס סלריק. ס)וטון 5סס ססעמדחי יון ניתי גע5חיס 651 6ספסיעוסבעד

 ססנרעז )%)וו ח"5 )וס 5סס. חכרח' נסן: ס%טח 'Pas 6ו)וס כ5 ס6ין ותגע נונ ני)וי%סוס.
 מ6רן 6חס ס6%חי 6סל : ססנטיס נרי)ז 11 ר6סומ' נריח לסס 1(כרחי hs' 5סנטיסכרומס
 וסחורח סדיגץ. 46 וס)וספט" . ס)ודרסוח 46 סמקיס. 56ס : מ%יס יו65י 50 נריוז 11 .מלכש
 וס65 5יסר56 )חט חורוח סחי וכי 6ר"ט 1"5. רס"י טחן 5יסר56 5סס נחט חורהת ססחימ5תך
 ס6ס'. חורמ ו;6ח סמגמס חירח ח6ח סט5' חורח ו6ח 5יסר56 5סס גחט סרבסחורוח
 יסר56. נמ ~3'ן טט ס' גחן 6סר נ6ס5: 'מו' ס 6דס סחור' nhr סס5)ו" ינמ נערחח6ח
 סמחגס נ%תד . )וסס ני סימ נסר סנס)ויס: 65ניס' יסר56 נין ס5ים 5יטסוח מססזכס

 1Sh דבר )זסיגי: חורס קנ5 חסס 11"ם מסעי )זסס 7 ט5 וסירוסיס יקדוקיס ס5טחיססוצרס
 טרכו טכו"ס ט5 6תר 06 )סי נערכין יסיו 65 יכ% )ועריכין סעכו"ס ו6ין )וטריכין 3"י יושר56'נני.
 6מ )וס )זפגי )ז)וטט 6' וכחונ  תרנס 6'  סכחינ 6חר 6ר"ת רי"ת D'h ת% Seb )115ע6
 וקטן סוטס מרס ססרי וזעריכיס )ותדח סגערכיס )ודח סרינס )וטריכין 65 6ב5 גטרכש4מר
 בפרסס סקלוכ ערך 5יחן מיינ ע5י טרכו 0רס SD 6מר ס6ס )סי' מעריכע 65 6ב5כערכין
 65 6ב5 )וטריכין 5סיסך 16תר יסודס ר' כ4ס( 6)ור 65 ט5י טרכי 6)ור ע5)ט מרס 6ס6ב5

 נן 6'ט ומלס דטמ נן סשלי 5גכלי ל6י 6ין נומלס 6ב5 61שלוניגוס טומטוס כמוגערפן
 6יס ח"5 )ועריכין יסיו ל6 יכ% גטרכין סטכו"ס 61'ן גטלכין יסר56 נגי 6ו)ור יסיס לדטח.
 6נ5 מעריכין 6ו)ור 6גי )זס )וסמ )ו)ועט 6' וכחוב מרבס 6' 0כח31 6סר יסיס ר'6נור
hS61)דרוגינו' טו)וטוס ססלי סנטרכין )ו)וךח ס)וטריכין )ווח סרי3ס מפמ שגץ 

 סנליס 6ח 5רנוח לנגיין יסר56 נגי 656 5י 6ין יכ% יסר56 נט 6י גטרכין 65 6ב5)ועליכע
 נו סק סקא 6ח תומ6 ס6גי יט5 16 5קטן פלט D'h, : 0056 61תרח ח"5 סטנןיסתשה

 גד5ונז[ לפגי 6' סגס מסיעו 5ססלוח סיודע לסס65ס ססתיך קטן ht3aS יס65 כי ח"5ספ65ס
 ונ5 ימ5 3ב5 כ6ן qb )ז6מר 531 ימ5 בנ5 5ס5ן מס גדר בגוריס וג6)ול שר כ6ן )6מרכול.

 וטרך טלי ר)זי סיינו דגדל )פי' נטרכך פר כו'. 5ס5ן qh 65יס ססתוך קטן כ6ן 1)וסמ6סר.
 ערכין )זקיס ח6מר[ ננ5 מיי3ין סיסיו נסיקס משריס ערכין י5סיגן וססח6 ט6 טלכיסתט
 בסרכך )יר 5ם5)ז1: ח06ר .נ% טוכין qb 5סשו ח6מר 3ב5 יריס מס 5ערכין ותויס4ריס
 5ק5יס )ורנ*ח יססס ם65 נערכין 1)וס כן גדר 6ף נככיו גרון נטרכיס תס ע"ב( ד')טוכין
qb:מרכך טן ,. htJOS סמוח סנוחן )01 50 ס" 6% ע5יו ערך 6)ור ס6ס )ס" סחוס טרך 

 736 טרך 6תר ס6ס )פי' 6נר ערך סיעו ממו טלך 651 כ5ו טרך נמרכך ד6סבערכין.
 ס)זח. 6% גפסח. )פסח: מ"5 בו ח5וי' ססגם)ןס דנר )וומ6 ס6מ ול כ5וס( מיינ *1 שיזס

 יסט בסט)וךס סיסגו 6ח וסטריך וסט)זיד %% סגוסס 6ח %6י6 .6 סנוח 6ח6ומ6
 6' 656 5י 6'ן סיכ% גפסח ח"5 )זס ד"6 3סטרכס. 6עו 3סטתרס tbD(1 61ח3סטלכס
 )זניין 6סס ס0עריך. 6ים 656 5י 6ין ד"6 )ססח. ח"5 תגיין )ו6ס ססטליה 6' 6'*מסעלך

 ססין וומכס מג%1 טרכין נכ% יסי' ד)וש בכ% 6100 כ5 סיכו5 שסח S~tb מס ל'6 גססמ)ן54
 סיסט כ5 0יכ% .s~h )זס טרכך. וסיס גססה: ח"5 טרכ'ן נכ% יסיו 65 ד)ויס נכ%פ6יק
 נכ55 יסיו 65 טרכין בכ55 ס6יק מוזס )ונן ופמוח ו6גדרוגיט' טומטיס 7נויס בכ55 יסט מרכץנכ55
 656 למט ו6פרוניגוס טו)וטוס 7סייג1 סכ6 דכחינ )ויעוט ס6' )ס" טרכך וסיס ח"5דמיס
 3טרך יסיו 16 6יס נטרך יסיו 65 יכו5 61שרוגיגוס טומטום 651 י6י וכר סוכי טוכה.גני

6סס
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נחאליהןהקראאררה
 סגס. עסחס )ובן 61פרוגיפס: טומטום 651 י6י חכר ת6יח גקנס נקנס. אס ח056%
 ' מס 5גו"ם סגס סגס ג6תר ו)וע5ס סגס ססיס )ונן 061 סג6)ור כו5ס וכן כ5תטס עמליססגח

 יוהילהה סיס6 טד 6ו)זר ר"6 כ5)וטס כ6ן ס6תור סגס qh כ5)וטס ססיס נסנח ס6מורסגס
 מים מנן 5ס5ן 1ג6)ור ו)וט5ס כ6ן כ6מ' 6' תוס 6' מתס סגסט5

~SDnt 
 סא. מך ו6ס סמים: 6מר 6' ויוס 6' מים כ6ן qh סמיס 6מר 6' יוס 6' מדסא ס6מול ווועיס )וס

 )מכס ח"5 )ומין מונ בבט5 נטרכין 656 4 6ין כו' 15 ס)וסדרין )וטרכך h~D) קי"ד )נ")וסמיסו
 656 )ומם עגי 6ע1 6סי' )פי' סטרך )%יחן טגי oh 610 )וטרכך. סו6 מך ob1 5מ"ס:)ויכס
 16מ6 יט5 ס)וח 6ח h'5gS גססח סג6' 5פי ח"5 )וס וסעריך. וסעתיו סטרך(: כדי 4ס6ין
 ש ס6ין ומח סטרכס 15 יס סט)ודס 15 סק 6ח וסטרן וסעמי חע סגוסס 6ח 6%6 6% ס)וח6ח

 פ15מ ם5 טרך 6)ור 6סי' יטן ט'. סתח ה"ס סט)ודס 15 ס6ין 5נ1סם פרט סערכס 4 6יןסטמוס
 כיש נגערך וערכין ננידר ססמס )וכ6ן . 6חו וסטריך : )וח Dh" יערעפ ח"5 פטור ווומ ע4,ס
 ו6ין סגיר ם5 נסמס 656 ת5יי 6ין ט5י סרי כם6)ורלפי'

~tStD 
 נמצרך וסערכין 65סס 6ים נין

 נומן ס"- סמס כ)וס )פל. ערך נ[)ון 5ערכין ו)וגין ע"6( י"0 לצרגין 6סס( 16 6ים סו68ס
 סניר י חסיג 6סר ת"h"D 5) י" )ערכין נפדר י 5ססנ ממץ : יקוס כן כערכך ח"5סטרך(
 מך a 061(h' טסיר טרך טחן וסטני ומ[ר וסעסיר סגי 6פי' 16)זר יסיר% ר' עסיר טרךסטחן וסטגי טסיר 16 וסטסיר סטני )ו5)וד גנ"נ( )סס חסיג שר פי ט5 . חסינ 6סר סמזר:8%
 נכס]. ססן סגערמס 5כ5 6נ במן סו6 כסן. יטריכגו סוסו: ועד תחמ5חו נמטחו סיס6סא

 )וטיט5ץ וננרך כסן. 1לה נט' ססקדסות ווכ6ן נפרסס כחינ כסגיס טסרס b"D) ט"ו)סנסדוץ
 )ומפ' יוהן 6סר כ5 ח"5 ט%ס כ5ס חס6 עיס [1 50 רנ5ס ס16)ור ג% נס)וס. ו6ס :נשסס

 tos )ו)וגו י)ק 6סר כ5 כ5ונור 1ah קודס ס6י דק6י דסנר )ס" קוס כו5ס 651 קדם5ס'
 ס6 מס6 נסווייתס קדם "ויי' ח"5 בפדיוה )פ' 5מ%י1 ה65 ע% . )וקיחס דסייגו קום יס"ממט
 חס6 ט%ס וס ם5 רג5ס סס16)ור )וגיין רי"6 דל")ו. st~r לם"י ע"ן ט' ע%ס 5שכי מיוכרסש
 סגמיגמס 6ג)['גס 656 ק6י 65 דתמנו )סירם כ5ס 6מ 5לנוח קדס יסיס ט' יחן 6מר כ5 ח"5 עיסל%ס
 b"D) ט' נח)דרס לק נח"כ (wth ימ5יפגו 65 ךיסיס( מורסס קתם כ%ס קדם 536 )ז)וגס 656 יסי'65
 ס6מור כ5 מא' קרנן ח"5 ח)וולס עוסץ סנע[ נדק קדסי יס6 ע% נם15. יתי. 651 6מחס:נם5
 ס6יפ ס3יוה נדק סקדס %6י6 קלנן ס6יפ סמח נדק י65 קלנה נני 656 גוסנ 6יגונסק
 סאפ כו' י)מר ס)ור 061 ק6י וטליסן ימי 5סע ]פי ימ5שפ 65 %% שטר 50 %6הה hS1קלנן
 וקץסי ימי קרנן 656 4 6ין qb )"נמ  וקדסי ימי קרבן )ווצמר מרי 65קק 656 יל8ינוס סיס נכ% )ועסר 1ס65 רם"6 סההסין. קרנן ממעט ת16חו וכן שנור קרנן 6% נימי[נ)מ
 5ו)ודו ס6חט זנר 16 סמח( נזק וקדסי מנור וקרנן שחסץ קרנן גמ)וטט ,ס ומנמ 0שללהבמ
 ושכ5 ונל16 כבקר גוסג ססה, )ויומן )וטסר מס נו סיס סדרכיס נכ5 15תדו 6חס 66דגרבר
 ס5 ק*ס וקדסיס קדסיס קןסי 5לנוח תגיין נו כיול6 ססו6 6ח 656 מרבס 6עו 6ף ימיס6מ
 ו6ין ע"6( ינ )חמורס חווולס שסס סקדס 6חו. עויר 651 נס)וס: ו6ס נכאןס ח"5עהוך

 16 נרט טוב  פלוורס:  טוסס  סיר 6ותר  יסורס ו" חפורס.  טיסס סיו אין חתורס טססחתורס
 ונט4 תו)וין ננע4  חתיתיס סתפיריס  פכ6ן רפ רנר כל ס5'  פום בפי  וס רט . נטונרע
 )וטיקר4 )ווס נע5 "ין ח)ירס טקס h~ptun טונ h"D) ט' יס נטצ. נחתיתיס:תותין
 ס)ותור. ס)וירס ס6ס ]פי ס6סס 6ח 5רבוח 061 סטרס: 6ח 5רנוח ימיר. סתר חגפרס:שסס
 n1DID 6% נטושח נס)וס 651 . ננסתס נסמס : ,כר[ 163ן ג6)ורס כ5ס ססרסס סכ45מ

 מן ס)ונמהן )יתן בנסתס. נס)וס ע"6( ס' )סס . ננסמס )וגמוח 6% נמגמעז נסמס 651ננסמרי
 ד*6 ט' סכנסיס ע5 סט[יס )ון סעויס ט5 סכנסש מן סשן ט5 סנקל מן סנקל מ5ש6ן
 לנס ונסמס כמו נ6' ומ6ס נ)ו6ס % נ6סד וסגיס נסמס 6מד פמנממן מש6ן ננסמסנסמס
 סו6 וסיס סיה' 63' % 6ש 0יהכין 6יןלסא6

 ווהמורלי
 כגשלכו 6ף נהוסד סא )וס קץס יסי'

כהופד
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אליהוילהאררת
 ש4שש 3ס*מי' 6ינוץ ,hS נ%ף' שנלץ 6% נטונלץ 6נחס י6 ננסמס. נמששש.
 5ר13ח יסיס מא6 . ח)וורחו חמיח 651 . ווהמורחו ט"6( ינ )חמור' %ד 6% . סל ש' :3סס
 ק3אצ: מוס נט5 ט5 מ5 סקדחמס מ5)וד יסי' ד"6 כ)הי. סונג 5רטח שיס ומכ"6 סממורס6ח
blo.ס6ץ כסן 6ד )6301 5בכור פרט נט*ס ננימ ח)ויס 6ף נפ*ס נניח סא מס ומ)ורחו 
 נני קדסי שו56 נגי 5מט5ס חע חמורס טוסין נהס קיסי ש6 יט5 סא6( ג' )סס 6התו"תורן
 דק צמט0ל דגן 5מטסל נסמס הוטסל נסמס 5מטסר חמולס 6חקם ר6 גכיס. 6%ש5%
 טופס סקזס קדס יסי' וח)ילחי סומ 7"16סיס גגליס. Sh9D' 651 נגי ,סר% נמ מטסל 6ח סכפנ
 שס ג3ט5 160 מ5ס  קדוסס ס6ין סקזם 06 ומס 3דץ ססש ח)ירס טשס חווורס ההיןחמיס
 חלעלס סיטסס דץ 6יט קנהצ מהמ ננט5 ט*ס 50ס ססקדסס חמיס חמשר4. טשסקנום
 ע*ס מ5ס פסקהסס )%מד ריס. יס" : כו' אין מ)וורס סוסס סקדס קוס ס" וסיסמש5
 33ש ע5יס מ5ס קןטס ph, חמוררי טשס ססו6 סקןס 06 הוס נוץ ססש קנום מוסננט5
 קנוט מוס 3נט5 מ6' מ5ס קדהם' חס6 ט65 דין 6יע חמול' טשס ס6יגס ח)וה4 קטע.ויס
 5עש' קוס שיס 16' יסחי 3ר רשי קנוט מוס ננט5 ט6ס מ5ס  סקוש' מ5מ' קוס יסימע
 5מטס 6הץ' כססו6 סכחי 7נל ממס טממס ננס)וס יכ% נסמס. % אס כ)ווי: ססוגג6ח
 סמוליפץ 3פ610 656 )וך3ל 6תו ס6 6)וורס טמ6ס נס)וס סלי ט' ופןס סטמ6' ננסווס4הס
 סיטנו' )ווס 656 נו ש5 65 6סי' ]פי' עונר )ווס ט5 שדו יכ% סיסיו ודס[ נסס סגס5]פ"
'DbSג )חמיס 5ס' קלנן ממגס יקרינו 85 6סר לוע יפדס 5יקרנ ר6ף כס6עו וטכסע ווון% 
(h~Dמיקר כ5 5ס' קלנס ס6"ן יי 'S1DS 4קל3 כסל ססו6 מצר מוס י65 קנוע )וום וסייט 
 ט*ס מ5 סנעז 5נדק סקהסס ס6ס )ס" סמחס 6ח 5רנומ טמ6ס.5ממל:

 סקה"
 6ין יכ%

 ו6ח סטרכס 5ס ש סטמןס 5ס סים מח וסטריך וסט)וי מ"5 חפדס ו)זחס סקיס ז1 סרי6מר
 סמחס )סי' סמחרי 5רטח ר6יח ומס סערכס. 5ס pb 6פ"כ ס)וחס סמט סע)ודם 5סס6ין

 ע סף ס6מל 6ח %סומ6 סערכס( 5ט ים סטוודס 5ס ס6ין ס6ף סקדיסס 61מ"כמחם5ס
 מנסמס )פי טלאס מבסמר4 16חס 5)זיין מגו סרי התימט סכחונ סחנס 6מר וותחסנסקום

~hnu
 מרנס 6גי 6פ סקדסס 5סכנח פןיונרי סטמ ססוס )ויומדח נהו6ס נס)וס מס ממס(

 סשח 0וס 650 הזחס סקיס 11 סף ס6מר 8ח ו)ימ8 סקזסס 5סטח פויעס סטח ססוססמחס
 63סרוח מתפס ם65 )פי' סקדס חמ5ח ססי6 )ויומוח ט)ו6ס נסנוס )וס טמ6ס( גנסמססימוס )פ" 13 סיס סדרכיס נכ5 5ומח 6חרי 6מד נדרך %)1ד ס6חס דנר 16 סקזסס. יסטחסיעגס
 כמו ל6סון ססקדיס סייטס סיתו סטמ6ס מזכתיב ג"ס נ3")ו נס"סווצפלס

~SIDO 
 גע5ס

 נו כיופ6 6ח 6לנס 6)י 6ף כ5וס( ממגס 5כסן ס6ין )סי' 5סמיס וכ%ס 3ר4 הוהצ5יסר06תס(
 536 )ש' סשלפיט וסשליס סגסרפיס סליס 5ס)ויס כ51ס סיס6 )"נמ נקיסי 5ט י0 מסהמ
 ס6י)וומס bSb 5סמיס 6ין קרנגוח דנכ5 5ס)וש כיס 6יגס מנור 50 3ץ ימי 50 נע קרנגוחס6ר
 פ5 ק*ס וקדסיס קדסיס קדסי 5רנוות ממין 5נסגיש סטולוח מ"מ 5ס)ויס סכווס נש5סו6ש'
 נסמס סכסן. 5פגי סנס)זרי 6ח וסטמי נסמס: כ5 "ס נס)וס 061 נס)וס חע ימי ש5מני
 נסיק% )רסיעו 6כסרס סקןסוח 6ח פהץ1 6ין 6חס. סכסן וסטריך h~p) דפ מגמעזצן ווצגשח גריס 65 ס%ו )נח"כ גפדין סרח וכ6 וס5נוגס ו)אמוח ווצ5יס סטופוח ph1גפמח

 מטיקר6 מוס 5נמ5 פרט ט"1ub )6 4המורס 6חס סכסן וסטריך יפס( "ומו 5ריך656
 )ו5רן סניח בדק סקרס ,ס 5רט טונ ססוס דנל 6"ס רט. ונין טונ בין : וסטרכס סעמדספ6"5

 גס0ריס 6מד 6מר . יסיס כן סכסן כטרכך : ה:ערכס סטמיס ~'ך סנימ גזקצסקדס
 ג56 ו6ס סמווקר: עסרס )וס5 וגפרטין נסוס 16חו מוכרין טסרס 50 נו כחר כו' מסרנפ מגכסי ממסכגיס מ)וסיס ם5 נו מור נמ)וסיס 6' 6)ור במרבטיס 6' 6מר נס5סש6'
 6ח 5רטח o1s~lt. ג56 061 ס6סס. 6ח 5רנווה יג56גס. נ56 טרכך. ט5 ממשחו הסףש%6ס
 טרכך. ט5 ממשחו ויסף ממסס: ומומ0ו סו6 ט"6( לי )נ")ו 0יס4 פמקמו. qotlסיוסי

סוי
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נטאליהויואארהת
 וככמס סומם. מוספת סוס 63 נשנס רמט%פ יצשןלמ ליל ים צרתי)  )פי שם טאטה

 צוע:גל רצג:נ,ז:ו:נ:1בנג2ם
olbג ;ב:;ך מוסיסץ 6וס כל 151ין מהעם מוסקין סנמ5ים כ6ן ס6מורוום סג%6וח 6ף מהום מוסשץ ndmp1 שהזב ב גיין::::,::::י;גג" :ן: 
 מס טפה ס"ט ח"ק נשו 6חקש

 ק
 גחא6סו טו65ט 6ףקכ15

'h)Dסל יי 

':1etl~elpl1)t-( 

 וי ניש)
onoDn 

 eS' יף צ"ע OnD )ם

 Sb : :"ן :י:ג"מובנן %;מיאייש
SIDpJ יעוג נב 

laDri 

 pP~nb י(ל:דזי:דצעי.;יי:בך; hShInu1)tb צטיב זי נכ"6 5קטח רסקי 6ע1 וריו6 סקרן ש כוס 6ין מרירי נפסוחוקמח

 ססס מוסגי קשמין סנפ5יס נפסריס 6דס וכ5 נטסרס 6ומריס סנמ*ססימנס[

 גוחמס סנפ6ס DnD1  פסחם  יחספ. מסריס מחמס סנמ6ס 61ר3פ טסליס שמחס*פמליס

 onmb  גרן:ן:נ: hoSD :4 י::צ,::ג ן4ל:ג, ;י:בג DD~ד"ת ;"תוו )נ, ונצח ולן ע.)ן , ) )כקן P'DPm O~D3 ,ן" 1',חי ))ע"ס oblo1תמס

 ב psl גר9% טפמי מחרי רמד פף ק6מר מו6 וגוסני בנפ5יססמ%ס
nnh'teh1tvewDpnhSOtSD33יבעג:: OtSD1~ גיבש בם ntPnD 

  bot~nlhIhSoh1OnD1n .:,ו:ן;י::ןו:י::גלן:ן:;גע

~)ShstSh1ג:.::עיג:דוגן יוגן:: "גושכם: ,)Dmpe qtoln 

 nDh~ סורי 656 4 *ן לכרחו. וגסוס ההס ס6: 6י)ו Ob1 165 ב)וסיכ4(6%
 סוס מקניו.

 :::)1:נ::נ ':1 ו:;ןב:נ:יע: בצ ב בצ;י:יש:ש
 6א 651 ורמו 5פי ולפו. 5פי מרכך ויכיס : 6מהס( סרס דין לס ים 6סשס 6הם 3י סיס ל6סכם
 לזן hp') יקד בבגב::י:ח4 לסט סטורים מומר סמנו% olpn וסיעו ק6י 6גיו*ן מפולש מחזר רמתי h~o1 וסיניקע

 ן:ו:גגןגי
nn"tr:a)Sth1ltD'"U 

 פסוס נע מסוק שיןדנריס
 )היסס כסף י מתסיס סמורים מעער נולפ קמן יפוגו( גססו

 010 הגיים ~VJD"מ
~nDb 

 "1bc %ס טץ עלץ סוט. .ויש ייב! "ס(; 6ס ועריף
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 ו ה י לאהקרא ר~ה הא
 כ"מ נטרכץ %6ס )ומיסח סג'כ' סלט ]נח"כ סקדיסרי ו6ס ע5)וס סיונ5 כסטח טדסו5סקדים
 י65 סי% )זסגח 06 ח"5 ),קתמ 6ינס וט"ם[ סר)ונ"ס וכ"פ )זקתם' 6יג' ShlnD ק6מ'פע
 16 טפמש עסרס ט)יקיס גקטיס סס סיו 06 16תר 6חס )וגיין סדסו. יקדיס : סינלנסנח
 הו"מ ס5עיס )ז"ט נוחן יקוס. כערכך סדסו: ח"5 ט)וס ג)ודדין ס6ין טפמיס טסרס גנוסיססלטיס
 ס)זעי 656 5י 6ין 5יונ5 ס)זוך . סי3ל 6מר ו6ס : לסרשרש קלנון פותיון סל טינו )זססותיהוח
 גקעיס סס סיו D'(St מהע . סדסו : סדסו יקדים סינן 6מר ו6ס ח"ל )וגיין מ'1נ5 )ווסלג*ונל
 מ% טמס גכודדיס יסיו ט65 טסמיס פסרס גנוסיס ס6ין וס5טיס טפמיס עסרס ט)יקיסט6ץ
 נטס ס6יט סלע 6פי' 656 סזסו דוק6 דל6ו לרניח 6ל6 וזיטוט 6מר )ויטוט ס6ין )סיסדסו
 4 ומסכ הע ל1 סו)וטין ס6ין 3סגס ס)ס גהזן סרהי 6)ור ס6ס )עיין h"D) כ"ס )ערכיןכו'(
 כימ'. סטחרו' ססגיס םל סכסף כל סיסיו סנריך )זס)וע סגוחרוה סם)יס פי טל סכסף 6חסכסן
 ומסב חע5 מסגס פמה( סיונל 65מר גו56 6% סגיס )זסחי פמוח סיו3ל לסני )וקדיסין ס6ין)זניין
 מםכס פמוח ט66ן ס6ין ס)זטיק ומסנ ך)ולדנ' )פי' סגוחרח ססמס סי טל סכסף 6ח סכסן15

 ממסנ סקדם ס6ין 5ק)ון pt~nh ס6 מךסיס דימסוב לו)ור 6"6 כי6י הנרע למסוב ד5ריךדנית
 סגיס דמיטהו סגיס ב' סיווחרו דנריך מסחמ סגוחרח 1)וסניס )זמסב. סו6 סגס ע"כמוסי'
 5וייך ס6ין סי31ל עד ותמ5ס סמס ג' סים כגון ]סי מדסיס )זמסב ססקדם ס6ין )זגייןסחיס(
 ססמס פי ע5 סכסף 6ח סכסן 15 ומסב ח"5 מדסיס[ )ומסבין 61ין סגיס ג' בטד רק 515םלס

 5)וכחנ דס"5 )מוחל ססמס קינ' הלכ6ולס מדסיס )ומסב 61יגו )ומסנ סו6 סגיס . הגרטסטחרח
 ,hS מססגיס סי"1 )וס 656 גורע ס6'גו וגנמע SD ק6י ססמס יחינ' וסנר סנוחרח פיט5

 ומ4 סגס S(S,h סר%ס וסייט )ס" ס)ומסנ מךסיס ]סכ ססקדם רנס ס6ס ונזגיין .מסמךסיס
 ס6ץ הומין סמס סחי סס ים ססרי 5ג16ל תוחר )ו)זט סע6ו סמדסיס מוסנ 6חס 061 סיו553פמ
 סטחרח ססגיס ט"פ כו' לו ומסכ ח"ל nln'SD סניס סגי סיסי טד סגיס 5ב' 6וחס מוסנ6חס
 וסחס סגיס מ3' סמוח ג61ל 61'ן סיובל לסמ סליוווח סניס נ' סיסחיירו ס5ריך סחמיגןהמיגס
 דסתט דרסוח 3' דרמיגן סגיס מחינ' וססח6 סלי)ווח סמס סיסיו סנריך דוזס)וט סגיסכחיב
 מסוס סמדסיס 651  ססמס hSb סיל)4 4זס מוסכ  ו6ין ס6)ויס סיונ5 טד סמס סמ סיסיוסנריך
 סיוב5 טד גוחרו' סמס ק 06 פי' וגנרע סנוחר' ססמס פי SD ומסכ כך ס61 סססוק ס"דסנר
 סחי גם6ר ל6 06 36ל כו' סי165 ססגיס 16,הן 6ל )וערכך ננרט rh סלי)זוח סגיס 3'דריאט
 סע%. סגח טד כספ[ סמחסיס כל דסייט 5יונל )זיונל כמו סיחן טך כ% גגרט 6ין 16סמס
 סטוריס( מומר לורס סטחן כסף סקל לסמ)זסיס סיונל סגח מוסנ ס6הו )פי' כ4ס נס יכגס650
 6מל ססקחם ססגיס 6וחן 6ל6 גורע ס6יט וס"6 )סי סקדס )זן qh . )וטרכךוגגרט
 דס"ט דייק ו)וטרכך דמרט. 65סמוטינן 6חי לכן גורט 6יגו סקדם ביד ססיס )וס 536סיוב5
 סחיס 6( סגס ססקים 6כ5ס ס6ס חיכף( ג6ל ל6 06 יגרט ססקדם נסטח ססיס מס6ס"
 .יג56. ג6ל 061 : וסגס סגס נכל שותין סלט )וגכס לפגיו ססיחס hlh 6כ5ס 65 16 סיונל5פמ
 מו)ור סייט כור נע( ס)וקדים 656 5י 6ין סו% ח"ל )ןס ססדס 6ח : סיורס ו6ח ס6סס5רנוח
 כו' מ)וסיוה ויסף : מ"ה ססדס ח"5 )וגיין ק3 ניח ס6ס ניח 5חך ומ5י 5חך סקדיס .סמוריס
 6מר. 65ים ,"5: רם'" שין כו'. מכר ו6ס כו' ינ6ל 65 ו6ס 15: קס סכסף גחן 06 5י.וקס
 6% ל6מר 6ל6 6'גו 6י ניונ4 1%6 מוורח לבגו ססדס 6ח )זכר ד6ס )פי' לנן651

 6מר nho. 6ח %סו5י6 סנן 6ח לרבו)ן ר6יח ו)וס ס6מ 6ח 5רנוח ל6ים 6ו)ור כססו6 65מ:
 סגונר מיך יקממש bS יכו5 . יג56 65 : טברי %טבד *טידס 6ניו ממח קס ס6עו ס6מ 6ח6מ ות%" פנרי יטנד  ליטירמ 6ביו חמח קס 6100 סנן 6ח 6מ מרבס ו)ויטט. סכמונסרי3ס
 3ענ5 סיו65 מקגס כסדס 15 5סיווץ 6פי' כ% 6וחרי 5קטח ס6סור )פ" מקגס כמדס 5פגיווחריי
 5כמומ טי יג56 65 מ% Dnlh) יקגס ס65 דס"נו יג56 65 ז5'סג6 כפם64 5קטח 6סורנמי
 סריאתס 5כמוח טת 4א' מקגס כסדס 5פגי ווהס" סגונר מי 15קמס 6נnsbD 5 6יגס0סי6

ינונ'
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ש ך ךז י4ולהדא ךץ ך ךה
 נשלש. סריס וסיס ט( 6מחס שוס % קיווץ יר4מגן לפגיו מסיס מס טל , טה qoln סי"ינ'
 מס. קדם תקנס 0דס וגט נחים גבי לס* 1ג6)זר קדם כ6ן גלאור קדם. וכל: למון קרויסססדס
 6הו סגו56 65מל 16 לנט4ס 6ל6 לכסחם יו65 קינו דסחס )פי נסדיע לסלן ס6תולקדם
 פססן סי651 כ6ן ס6תור קדם 6ף וגר( יגלל סנזקדים ו6ס ןכח'3 נסדען hSb יע6 6יטונוקפי
 דכסטס סבר דל"י דר"י תעוחיו סיחנו 16 חמלס 6מר ספד6ו דסייגו נפדיון hSh יוש6יט
 סיגנל מכל ל6 060 6ל6 קדם דכחינ h~b מדיון ןל6 וט' 653חי ססדס וסי' כדכחינגריסין
 ד)הס טחתן י6 עגסין bS 16' וראם ר"6 לסס מלוטס וסיף דחיס תעונין לחוכם גכנסיןסכסגיס
 רנישס רטום. גקר6ח )ג6לס.. 6% ססגי סיונל מניע מסגי: סיו3ל עד רטומין סרס גקר6ח6ל6
 ר,פסוק פ" הסנרי ממיקס 6מר סיג6לכס טד 4זוכר4 וכנסין סכסגיס 6ין לעלס סם4סי מיובלעד

 %% ע56 ש6 ותן כל 36ל ניצל לכסגיס יסים 16 חמוס 6חר סיג6ל)ס דסתט 3ג6חונפסט6
 ססי6 6מחס סדס וס"ט לכסגיס יעלס ססי6 סדס S1)tD חע חס למזחו. חסים . לכסן5כסגיס(
 יעמל 0ל6 זו חמת סי6 וסרי סכסטס גון 6' י56ס 6מר יג%6ס 06 לכסניס nbSSר6ה'
S'hl~%0 וו 4%ן סלו כסן ם5 6מחחו סדס 6מחחו חסיס לכסן ת"ל סלי סי6 סרי ידי חמח וסיף ' 

 והנדס לתדר מס נל'6( כ"ט לטרמן ממרס כסרס סכסטס: קמיו לכל ו)זחמלקח י651ס6ל6
 "6ס S'btD hto1 ג"כ יפוזר םל6 מרגע סדס ססקדים נסן 4ר וג)ו65 ללביד בbSh 6סמרס
 לכסן כ6ן שתר סיריוס כסן לכל יכ% ל'3( כ"מ )מס לכסן נו': יןי חמח סי6 וסר'לכסגיס
 ט יכפר 6סר סכפוריס S'h )%נד h)D' ונסחר סב16חו לכסן לסלן גוס לכסן סגר בנזלוג6ת'
1'SDqh וחמלקח ין ),חמח סי651ח סכסגיס אזן 6' ג6לס ס6ס כ6ן ומס כו' כ6ן(סכסניס 6מי 5כ5 וqb ט' %610 יעזור םל6 כסן מנחל סי' ס6ס סנר נגול )חסן. ססלס כסדס )סס 
 5ס' קזסיס קנס מרס כ5 סג6מר לנד"ס מרסיס סחם 16מר רינ"נ לכסניס מרמים ססחסמלמי
 ונקמר מסתר ס63ווץו סכסגיס לכל לכסן כ6ן )6)ור וכו'. סולע '6חר סל6 לכסן חע מס6"כ
 טמן ותטלטל, סנ)וס)ור לכסניס טחן סדותיו סמריס כילד ס6 יסי' לך ניסר6ל מרס כללסלן
 מרנהס סךס ס6ץ ט"6( כ"ט )ערכין סמרס לסרס ניבל 653ח1 מסרס וסיס סירוס. כסןלכל
 פ6ץ ממץ לקמוחו וסב ניומן וימל סנ6תר כו' שמחס סדס וחין . טסג סיונל סחין בזמןטסנ
 טסנ סנף מנך ס6ץ נהנהן . ניובל יhS 65 ת"ל )וסג ססיונל בזוזן h~h טסני מודוס טרינחי
 מאץ 6ל6 טסנ תוסב גר ספין ותנין עוזך יענה סיונל סגת טד ח"ל )וסנ ססיונל בזמן6ל6

 %ר ח"5 ונוס כר. נטוב חוסב 3נר הפתר טפך לו ט31 כי עכרי נעבד גיפור נוסגססיונ5
 מקנס כסדס לסמו חס6 סקדיסס והמ"כ פניו וווט תרניו סדס סלוקם סיכ, . 6מחחו יגסוסל6
 סוס 0סי6 זו ע6ח 6מחס סדס ס6יגס סדס 6מהחו ווסדס hS 6סר וזקננו סדס 6ח ו6סח"ל

 5פח hDnc יכול 6ט1. אזח 61מ"כ וסקריסס חקניו סדס סלוקמ סוחר ור"מ ר"' ןר"וו.שמחס
 סדס לסיטן רעוף ס6יגס סןס 6מחחו ווסדס ל6 6סר הקרחו סדס 6ח oh1 תע פוקוסכסדס
 סף e~Dh קניו תיחח קורס סקריסס 6פי' ]))ז65 6חחס סדס 5סיוח ר6וי' ססי6 וו י65ס6מחס
 סיס גקר6ח 6יגר4 )זח סל6 ;תן כל 6נל 6מחס מדם לסיוח ר6וי' מיחס סקרם סנסטח כיון כמחסכסדס
 סרסן 15 ומסב 0ל1: סייט דגר תקדים 6דס סיין כיובל לכסניס יו65ח 6עס )זק)ס סדסולמחסן
 6ליכמר י לעזר לפדימו רעשי oh  מויו 6ח )וחן btoe )%)וד דמים 6ל6 מכסח 6'ן ואכסח6ח
 מ)וסש סטטוס מונזר נירט טחן לסלן סטופר ומסכ )זס ומסנ לסלן ת6)זר ומסג כ6ןג6תר
 וסנר פ4ג ר"6 קפל כסף סקל מתסיס מעומס מותר עלט כ6ן סקטור ומסנ 6ף כסף.סקל
 מקש ח"נ[ יי ןטרכין סטרתם ואכסח סטורים[: מוזיר ,רט לסי גוחן גווי נוקגס נסרסד6סי
 6ח וגחן מוולס: מוסיף 6ין תקנס סדס 6פ חשם ואוסיף 6'ן ערכין )זס לערכין יוק)ססדרי

 06 ]פ" ומעמרי מקורס 6ל6 לס 61'ן לקלוס )ורגליח מפ" יפסס םל6 . ססו6 גיוססטרכך
 6מר לפקוס Oh1 ?slt )ורגל'ח לו וים לו 6סר כ5 ספחן 610 דסדין ט4 ערכי 61)ור עגי610
 הססגס גן% טמיר סססים

~DDh 
 %חס ומבלץ מססץ 65 מס"ס סי החוייל סקלן כל סיסים

בונדס
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פש ך דץ י ילששיקרע וש זיו*ש

 שש 8" * 6 %א osbn bS, OlhS) . olhbbhtb % % שק
 מ"

Se~ משש 
 tbDSDn *" שת*%צס 6ע%"4"ק4טס*ששש

 ר6 6מר 5ו. )דoenD1n 5 קע כחס 6ח olb ססחס 6ס יטxh .4 5 ת% 5%חמץ
De35צ0 פס6 וכחס כמס 6סח 50 עסי י% 6ח בסמרם הלי ימס 6ץ %גש 06 ים 
JWDנסחם מס נסמם חל ססנחס שמחו ונחו נפ 6דס ימרס ע% עסץ. ע5 מס 4אח 
 6%1 למכרו כסומ 4 סכין צלי טנף י65 ו)ווכלס רסוק 4. סים כqb 5 5מוכרס רסקם 4ש
 5ט%ס במוגרס רסעז 4 פס נס)וס בוס נסרס חע ימחמגס ע% %עריי יפץ 4 סיסנחו
qbועוכרו רמוס 4 מס 6יס OS~S 6515 ס6ץ נחו י 

 קטע: כחסדן 656 5)ווכרס רסוסי
 6כאכצ ומסרס 4 6סר מג5 5סמריס[ 'ט5 *ן מקס( לסרס ]ס" מקנס סוס 651 ככרמו.אעסזס
 qh 5סס ס61 פקס למתח ט סג6מר ממיילמן וכסרס 4יס ph 06חס סדרי )זס OD))פרכין
 משומץ 6ץ סכסמס לעור ר"מ . 6ך סיחר יסתת ל ינרי ממריבכן O~sl כמגיס 6יןממבטא
 יסקס י דנף ברייס רבי 6מי ס5סס. סמלמיס ס6ץ )וסלי)ויס סריס ס5ססססמר)דס
 ודברי . 5סס מאש גה5ס למו"מ כי סקטור 6מתס סיס ממרימים 6ען ס5הס ס6תנקרקטוח

 )וס6שכ ס5סס ססמרמיס 6מרינן כסנים עט ש5ס כמחח מחס סייך ד65 3מט5ט14 פמטץר'
 1CHDb חסי וכסן סמלם כהדס 15 יטסס גוס 5נט4ס ינ56. %1 וגובל: יאוכל. ons 65:גגי
 וש"פ % ססו6 מרס זים [hnSh 5ס' 610 קדסיס קום סרס כ5 ח"5 5ס' כגרם קפלו יכ16%

 סינ6 0ן 5פרוח פקין פי' '(Sb 6% ימכר '65 7כמי3 כסן נמרמי למירי י6י סכ6 6נ5כפיכס
 מש5 5נד"ס מרסיס ססחס יוגין קעור 3"נ יסודרו ר' כרזן[ נמרמי 656 סהך 65 חס כסן6ן
 %5ש 6דס ס)ומריס וגץ ס61. ח"5 וכסן ספירס 6טפ"י "ט5 16 5ס' ס% קדסיס קדם פרסכל

 ]סלכץ קומש. לעס מיס כ5 ח"5 קרסיו קךסי 6ח 6דס ס)ומריס דומין להם. מיס כ5 חך5קיסיו
 קשק. פרס כh)D 5' ונריסס 5כ5 כסקדס סס סנמ4ס סמכים ג5 כסגיס 0יכ" ר6 ט"6[כ"ט
 ס6רס. )ע 'O~D 6סר מרס כ5 : יסי' 5ך סרס כb)D 5' דנליסס 5כ5 כמוען סס עכסןמרע
 יסוס !6 מרס כ5 חע ממין קדוח ומחוח מייני fitllnD כזחוח מתני %6 4 6ץ ו"5 רם"יסק
 תפס. מרר ל6 6בל ק4ביס.  סרתיו  וופמ נסוך יהור  פקני6 בן מנמק וביחי. עמל ס65 6ח 5סו64 ס6זס כ5 6% ס16ס גון ימלס 6סר  ח"5 רעד עגור ס65 6פ"4יט5

 נהום כל ת"ל חס 6"י בחסלחיז חיב P"o הנס תוקדש ותפרך יוד לכתר יתד ר'הרב"ט. רתי ס6י
 טה qh, יט5 5סס ומתכפר  ממין סיחך O'nD בירי  לתו4תין  סת4פ 5פי ח"נ[ לץ]כחו13ח
 רס"ן קים ש5ס כD'et 5 ירימו סס0מכה כמו 6' ט.ר קר56 ממחמו 06 ס"ט מרסיג5 זקכ6 ]וססט6 כו' מרס כ5 ח"5 מניין ק5הז ממורווי פחח %6 4 6ין ט' O~D חץ גן%ס
 סקרן. מעמר וכ5 פעין 5סס 6ין ס3חוכ' סנפסו' 536 סבקז ברק קוטי כל לון 6עןספחין
  סולתתי  ס% כ6ן ר6%)וור סו6 610 ח"5 מיגר סכחונ מססרומ נסםע%

 pbe: ורפ ש ו% ~pb ישרט ר"ל ניגס ורטומ וס6ר ושהתם 5פח ירט מרנס ס6מיכף ל% ונוניר. וסמ4ס סוס 5רנוח סירן. נמרפ מומס: ונוסיף סגריך וס"ט  כ6ן סכחובליון 5ט* ממסר דבר לס*
 נכיס ומרוני ושכעס סקמס מרוני 6ף מרנס ס6מ ע% 1S'h מירוח כ5 שנוום IDO'מסרי
 ממץ ווצ"ם( ירה%מי נסס ט"6 ינ ת"ס נחוספח )וכ"ס סמן. סרי כ5 ו65 ספן מפריח"5
 נכרם וגומר קים כ6ן שמל מאג( רז איומע קדם pho: )ועסר וכ5 ח"5 ירקנה5רנוח
 על%. 5% נשי: 4 וט מוחס 4 ט 5ס* "ף ניסי 4 וים מהום 4 ים כ6ן גוס קתסרנטי
 )ורגס סרני יכ% 16 5קטן. פרט D'h. סיורם. 6ח 5ר13ום ינ56. נ56 ו6ס ס6סס. 6חוכנוום
 נכ55 6' הום מנס נר צן גס b~'e רא5 מרבם 4שע ע56 נ56 061 ח"5 6' הום סוס ט'נן

 ממפסרו. יג56: ג56 ו6ס ח"5 ממץ 3מחנס 4 מחן יכס 5קם וגו( נOb1 56 ח"5 6ש)מגצפ
 סו6 פה"ש 1bD. יסף משהפחו נ[ נ"נ ננשם Db' וכרב ~Ph pf מראפ ופתן יטוסספצים 06 6פי' שי' פרטגס aDn 65מוות ירט . ה65 4רום4ס מנכש 5מעסר פרט ממפכ כ5ו65

ופשט
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אליהוויקראאררת
 ט5 סנ"ל מן l'"DDn ט%ן ממין ל%סו.  סמי%סו פ""( )"ר )מס  ט~ו ממסס:ומתנו

 והן סע;יס SD סכבסיס )וןיעסר ל6 יכ5 . 651ן נקר )וטסר ת5 ח"5 סנקר ט5 סאן מן81 ס"

 ססס וט;יס כ3סיס ;ס ט5 )ו;ס )וטסריס 6יגס 3;ס ;ס כל6יס ס6יגן וסיסן סמדס הוסס"
 ממחס. הסן 5מדם ק"1 6מד.165 כל 651ן ח"5 ;ס טל מ;ס 'עסר1 טל6 דין 6ת1 3;0 וסכ5למס

 סחדס ;ס SD )ז;ס )ועסריס מס יס כ65יס ססס וע;יס סכנסיס 06 ו)זס ;ס SD נווססיחעסרו
 מטסרו)ז 3סחי חעסר טסר ח"ל ;ס טל )ו;ס סיחטסרו וין 6יגו נ;ס ;ס כל6יס ס6יגסוססן
 5מנרחס )ום)ס )ועשרין ס6ין סגס סגס וכחיב דגן )זעסר 61' נ0)וס )ועסר 6' מדנרסכח31
 hSh 6 6'ן טוברח ס6יני( 5טריפס סרט ססנט. חמח יעבר 6סר כ5 סמטסרוח[ נס)מ]פי
 6 6ין סעסירי. ח"ל תמין, עו)ודיס 16 רבומnD 0(lb 16 בסנט )ונ6ן hS נסנט ס)וג6ןנו)ק
 יסיס סטסירי ח"ל , עסירי ס)וי קר6 סל6 6עס"י ממין עסירי. ס)וו סקר6 נ;מן656
 מעסר ;ס 61ין סעסירי ח"5 6' 1)ט5 טסרס 16 עסרס תטל )ו6ס % סיס 6סי' יכע . מ"מקדס
 ממין מסירי עסר 6%מד חשעי עעסירי עסירי 5חסיעי קר6 )ועסר. 6ו)ור יס?ס נר' יוסיר'

 )וטסר וכל נז"5 יוקתסיןסס8חן
 כו'1

 65 6סי' עסירי סוסיס מקוס כ5 )סי' קדס יסיס סעסירי
 סס)ויגי 6ח )ורנס ס6גי יכע 16 קתס( יסיס טסירי יסיס 65 6פי' ס)וו סגקר6 וכ")ו סוןגקל6
 6 סס)ווך 6ת נוקןס סו6 חס חחקדס וטעוחו מקתס וסוS'hl." .6 ל6 6מרח סי"בו%ח
 ג)ז65ח עסר. וס6מד סחסיטי סייגו ל1 סס)יך 656 ווחקדם 6תו טעוחו qb ע%זי( 610נוסייט
 סתסיכני )וקודסין: ס5סחן עסירי טסל 651מן חסיעי ו5עסירי טסירי 5חסיעי קר6 6ונור*מס
 6וחר יסודס ר' . ר"וו דבר' חווורס ועוסס סל)ויס קרנ טסר וס6מד )זטסר סעסירי נ)יחוג6כ5
 3ווך6י 61"כ )סי' קרנ סיס 65 חמורס סיס 156 ר")ז )וסוס 6נורו ח)וורס עוסס חמורס יםוכי
 16וזר רבי טסירי עשר ול6מד טסר 6מך ולעסירי משירי לחשיט' קר6 קדסס( חווורס מסוס65
 ר' )וקורס6ינו

 יוסי,
 סעסירי סס געקר ם65 כל סכ% ;ס 16)ןר ר' ססיס )וקודם 16)ול י0ודס בל'

 ע16 מכר ססרי )וחגו סעסירי סס געקר ל6 וס"ג ]פי' )וק?ס 6יגו ול6מריו )וקידס 5סגיו)ומט
 טוב נין יבקר 65 סג6מר חחיך . וכי' לרע טונ נין ינקר ל6 : טסר[ 6מד כס6)ור סטסיריסס
 נככור 05לן ונ6)ול 0ענרס כ6ן ג6)ור %'נ[ י"ך ]נכילוח 'עביל ח"5 )ווס נע5 יקרינ יכ551רט

 6% ;כריס נכור )וס 6י קרנ. )זיס 3על 6ין כ6ן 6ה וווס נע5 קרב 6'ן נכור חססטנרס
 SDW1'1 ככור ו)וס . וגקיבהמ ;כריס לרכוח יעכר 6סר כ5 ח"ל גקינוח ול6 ;כריס כ6ן qhגקי13ח
 וג6מר חמח כ6ן )6)זר חמח. h"D] ל'; ]סס במלבס. qh בכעו )וועלין )וססר 6ףנכ%ו

 )ו)וס לכל6יס פרט לסלן ו)זס . לטריפס פרט לסלן 6ת לטריפס סרט כ6ן )וס 6)11 חמח5ס*
 ס6גי יכע . ייחוס ;)זן 1)זמיסר דופן 1י651 )ד)וס לכל6יס פרט כ6ן qh החיס ;מן ו)ומוסר דופןת65
 סוס5 ס)ווס כ5 כס מוס בסס מס6חס כי ח"5 וכו' תענד ו)ווקג0 וסנרבע סרונע qbמומ6
 וכל ס)6)ור וזחיך . יבקר ל6 : נסבט ל)עוחס )ו5וס . ססנט . וכו' יכל סוסr"D1 5 ערוסזנר
 י)וירט ס)ור ס6רבעיס. 6ח סופנ סמיר 06 ס6 י)וירגו. יs~r 6. ר%'י טיין שריכסמנמר
 ץדס יסיס וח)ירחי סו6 וסיס 0יורם. 6ח לרכוח י)וירנו. ס)ור 061 ס6סס. 6ח5לבוח
 65 6נל וסמוט מי )ווס SD31 מ' חס סו6 ג)וכר 6בל חפדס ל6 16מר ס61 ננכור ינ65.56
 כ6ן 6ף סווו )וכירס 5ס5ן וו0 יג6ל ,hS יתכר ל6 5ס5ן וג6)ור יג6ל י6 כ6ן ג6)ור סמוט.חס

 תמר)לס ג6"ס ג6עס ד%סי)ן מוס כע5 .6 חס hS סמוט .6 מי ל6 ג)וכר ס6יגו ע)וומכירר4
 סחעסר מל)וד קיס יסיס ולע ק6י וטשר נעו,ת כ0)וס ס)ועסר ו)וגיין . י)זכר 65 כחיבוסמס
 וסענרח 3כור נני לסלן 1)6מר יעבור 6סל כ6ן נ6)ור 6ו)ור סגלילי יוסי ר' ועסר נט)ווונסמס
 סכחיג )זעסרוח בסגי חעסר עסר 16)ור ר"ע ועשס נמ)ז? כ6ן qh ועסס נע)וי 5סלןמס

 6ל0 . ועסר בטנוך כ0תס ס)ועסר )%)וד חעסר וכרעב ןגן )ועסר %1 כרי)וס )ועסר %)וןבר
 סמעסר )ו5מך ס)ו5ווז 056 6ותר רני סיני. נסר יסר6ל נמ Sh חסס 6ח ס' 5וס 6סרסמ%ח
 . מסס 6ח ס' %ס 6סר . )ועחס דנר 5מדס רם6י גני6 %ן ס)ו%מ. 056 : ועסר בט)ויבסמס

כד6י
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כצ"שלידוךויראאררת

 סעה נסר גרתס. יסר56 זטת יסל6נ נמ 56 ספצעמ.vh ס%" ות* 54" 6פ DSnn)e כימי Shnt. טי 56 מסס 6ת InktS. סטאכמ*

 סכי
 תימ: 5מסס ג6תרו

 ר' נ2 ר כשנ2..

 ,ימ נלהל נ6ן כמי 5סעי נמ'יס מוס 4 )6חר1 ל,נ ססיח' י ס46 5סי פמ.נממדט2ר
p'D1:סספמחת רמ55נד1צי ונמ 5כו נמן6ס תמוס סגס 65סרכר5גדכר. נרתלן1ל 

 גז רק ט4ין ככךר סכ5 ובל6נמך
 סתי

 3חעס סע4ס 3מף סמסס ססס למת 4סח4
ד כר יסר56 בכר ר6ובן 3ף ףסע 3חקותו: גד קנט ונחנינסויסע  סכי6 סימוס סדר כחב כ6ן 
 וסכ5 סס 3ד"ס כח"ם חמ5ס יסי' 3ןנלי' 536 כו' 5סחימס ,bS כו' ונמללו ,3ד',ם וכ)ו"םנטר
 ססר ין ר6ובן דג5 נסוף סיר ל6ס 4סמח בכור ססו6 גר רק סספמו' 3ני וכן סח%ן'כסדר
 56סי (1sl~e וכמ"ם וימי 3פ' כוו"ס ח%רח' יכסרר סוג5 ר6ם ג"כ קנטו רמ5 5ספמחבכור
 סוס th(o רוה"י נע5)ו' 065 טס לו)זר 65 6נל 65ס ססמ' עס ספמח' סגחמבר' ור"5גפח4עי
 נא וט5 )וספמחו ע5 5סגיו וסחימס )וסס 56 בD 6("h סי' 4ססמחס. חו4חס סנגיס:נ)ומן
 5נ5נ5חס ח"ס 6ביו סס 6% 5פנ'ו סוט 6ח כחנ וכ"6 6נומ 5ניח מ5וקין ססווססמוח ס6.15נ

 טעון נ6ו רק וורגנ"ס לפמ סתוחס ס5מו ם65 סכחונ ,ס 61)ור וסנן. נגו5נ5ח טיקרוסססס
 3עז 16 )זססמס נכן 5נד סכ%'ס סכחנ ס5"ח סתוח נ)זספ' ו6ת' נסמו גינ5ח כ5 וכחנ5פמו
 בן סיסיו 6מך חג6'ס סמ כו'. י65 כן כו' טסריס תנן ו6מ' 5ו ים בניס כ)וס 6ב כ5 616נ

 מעס רק ססו6 ס56"כ ככ%ס סמיר ו;ס וסמ5סיס ס;קגיס lnhS~' גב6 י65י סיר4יו 3'טסחס.
 610 וס)ונין סוו)ין SD 610 פקדיסס סמ וססיק סימוס ע5 ,ס וססוק נכ%ס 5מוור ס"ל 5365נז
 ntsS 65 )ז)ו 6% בימד ססנט כ5 מל סס)ווח תג1 סוווחס' ססנידו 61מר נכ%ו ססנם ע5רק

 ר"5 כו' תספמחס ט5 ויח%דו 5)וט5ס 6)ור וכן כו' 5תטס פקדיסס וו"ס 5וזססמומ 66%כו)ן
 ס5"ח פי כו'. כ)וספר פקךיו סוועון נכגי ו6מר סימ. כ)ודכר ויפקדס 6)ור ו6מ"כ כו'ססחימסו
 נ5כו"ך סכ5 כו' ר316ן לנגי ה"ס ססכטיס ככ5 ס"ס ווומיל6 לם)עטון ו6מ"כ 5ר6ובן ססייכין כ5ב6ו תחמיי 656 כן ס6יגו סחורס ו6תרס לנדו סנט כ5 יימס ו6מ"כ 3ימד ס0בטיס כלססחיימסו

 וכן נסח4. בגי 6תר סס רק גס6רו סל6 גסח5י בבגי 6בל כו'. החי14 5ר316ן ססייכין כ5סב16
 קי~ס גם6ר 6כ5 ~6. וי651 כ'. )ובן יכר. גריך חג6יס סנ' וס)וט1ן נר16בן 3חמ5' וכר כ65תל

 כ5 3כ4 )זחח5ס וגסרט. 3כ4 5ב6ר סחולס סדרך 656 ;כרל סס לנ6 י651 כ5 ונוד6יסחורס
 נם6ר: קי5רס %כך כו' טסריס חבן נפרט ו6ח"כ;כר

 רנמזע"ד
 דנ4ט ך' כי סנטרס נסה 6100 ססמ ינ5 וסרל סדג4ס כסדר וסן סכטיס ינ נסה מהטיסי"ב

 )זטיימ וסס נסיכ5וח כיךוע שיגץ גט4 סם ננולס וטבט5י סהוטין סמלכבס רנ4 דסן
ט5
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