
'ש הו י להחדש ת, ר רה
 %%ש לשר _ylbS ואש סע מי. טעם 6לל Sb )ש"ך oSb" % ט *מל ס מ %מש
 וש6 מטשעס bS1 שאה ph~ 65. 6ח ,אמך 56ס7 % עעי6פ,רן ממט 65 טחן Yhlעף.

onh~onothn :סף. טץ עף. 66 חקתע מס עף: כירחי מע. רם. %ס נשבס 
 ודך נ6קס 4דמ ער. מסריס ו6ח פרסומי: נס סחין דרך ל ו6ע וכו' נס ס6ץ דרך יyh כהחק" סה7. 6ח 6וס: o1~pb1 סיע r)bu ווו 4רן משעם 6חס וסע כוניחס 65 הומס טונס גלרן סעחס 06 6ל 5סס .נקמו סכך י6 פ*מס 6ר"ס 6משס.מפסס
 %ה4 רסנ הע נסר סמרג*ס סס*כח סכחונ זוגי . מסרס ועפו ויפגן )כך( ט5יסס: נחס6ט

 וגר. מפמ ניוט '1Dp )כרי( סקסם: רום טקס ססרח' מקמו עו' 5כו ססרס יסוסע.לסקסי
 לסף כעס: נט* כך ועגנים ח6)יס 63יסר סעט5 כקוס ניס גט6 סכך נ"6 ע15ביס6ר"ס
 מודי ירדו ומס כא0 ))ום* סעי כריסן 6ח ונקטס ססמש מן ירדם סכין  6בל  לודחלסמיסליצן ובדי סג6)ור כמח!ס)זיס דברים ו6ומריס נמסכטחיסס יוסביס מסיו מדווו וגו'. נ6ס5יכ'וטרנט
 סנוטך. 5כס לף 5סס 161מלי' במס' 6ח וטט*ן ושטן )וסכמסס בחוך יוסני0 ססס ד"6נטן
 שמליס 6דס מבמ 66 5מסס 6"5 וגו'. עלס 6גמט 6גס )כ0( : כר מכס סורגי' ימיו5מ0ר
 סקו דברי l'Dn1Dסהט

 65 ס6ץ4 נטחיסס ונמחיט נגיסס סנגיט מנ"6 656 )ז6מין סייגו 65.
 נל65%סץ מרובים oac )ז5)זד ינ. נקהוס: גנוסיס ססס מלמך גדי. ronlb OD מקימןגס"
 משט עגקיס גגי וגס סנפי: יגר 6עו וגו' גרסך 6ח וסרביחי 65נרס' סקכ"ס מוים' 6ב5וכו'
 o1Sh 4. אזור )כס( (ah: טגקכגע 5כן סג' כעמן מגיס פ"נ עננדס סר% מלגוןסם.
 5סס פספס גה נו'. סס5ך 56סיכס ס' גי מס מסם Ib~Dn; א סקנ'ס: מסי 46מפלמי
 6סר ככ5 )6 *%ץ: גכגסיס כשמחס מסיס 5כס לטסות עתי ט65. ממסיס ה5 נמסמסמסוס

 : 5סענר שקמיט 5ר4ב6 מתעמס 6חס 6ין 6ס . וט' שמגסססס

 ן נ ח ת הו

 סנרים "מם hk קמלי. חכחע סטנלחי טנירס רנס"ט 6)ור גוססיי. מסם 6פר% פמיו טובים פרנסש סם רם. יבר .חמגיס סכוצ3 י"ס וספרםשתחנן
 פיסע פניסיח סני סההכ5 מי ע5 סגול 5מ5ך )וס5 %טוס. .650 ן3ר סונור 16 נחורם מסספהף
 6מס סקס סס( ממכגסין מטס סכ5 נפקוס 1tSD לכרטיס סיסיו )סי נקוגסין. בעזוממוירין
 מתש סמל רומך ננקסס 6"5 נקתפין בוולס כמיוחס וסם "כ5ס 5קטס טונים נח6סח
 ש"ס סניטות סגי רו6יס כססם כסוסים. 16 מ16ף  דגר נס e5nSD 6תזריס יסיו ס65סורממ
 מס5 רסא6 ונר. מכיחם 6סר ט5 סאמ' טחנם טמני סקנ"ס 6"5 כו' מבסבל O'D~tבנקרס
 נט מ5 מקרומן תססך % ומקום מנשו מרכנם( )פי' נקרוגץ נדרך טמו ונט סמס5ך5מ%
 כך 6ף פטומם. סיסס ומטר מקוס 165)ע מניע גססל רנ*. וככרס עז גקטעס ומטשנ"מ
 משתטו וכס"ק ויוחס אריק מסס 6ח סרוחי כך 6)זר מרינס גוי סט)זיס סקס ומכירסמקוס
 סנריח פיסיו כחס י מום 65 סמקוס. 6"5 סורממ חכחונ 65 6)ול וי סופטיסס*ניי.ס5ע
 סכ5 וסיו . נסגס מנגס כומס %ף סמל מן ס5וס % )וסSDn .6 5 סיבסבו נסבעקומרות
 עץ )ס" לפלכי 6 תחג סמוך מסכפ 46 ס66. ימס 563פ פטמת יכ% סוס 6ססרמהליס

 % סשבש עע qb1 ממל. ססס .45תל כתמ' י 6רנעחיס ש4. סכנםס %ם פלמתיח סע הד ט5 נצ"מ מסע ססיטמהם כ5 6ף כטס. 3יו ס6ץ עמו סטס נקולס סמנר. 6נןט5 וסטתה ונטמע נמו תט5 5ניח4 סמל נכוס כעס. פיל 6% סיגל 6ממ פטם נ)וסכש מועם15
ההגעש
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 אליהו יכרשהדרת
 )וחגח 656 נקסו 651 סטהמס נ)וטסיסס 6%ח סיכעיס 156 מס ק"ו סינר ,ס מט6חי:4ךך י 61ומל ונו' מט6חך סטניר ס' נס 6מל ה)ע 5ס' מט6מי %מל סמעסס 16ת ע5שוממו
 6% מסקנ"ס ינקס ס65 ט6כ"ו ממ5מידיסס תנש ימ otnSh 46 )ו56ף 6' ס6יט )וימנס
 )פל 64 )וויגס סיטסס סמ5ך )ו6ח ס)ובקם'ס )ומגס 5נני מם5 סס%. נטח מגס:מחכח

 )ו5פמו סצקם סמס סרי 6מרו 5פמו וש5ו 6ה3יס נ' 6 סיו 6מח ססס 61לגיניוח( מס מןמפסי
 ס6נקם סעס סרי 6)ור וטוג סקהון סש5 סר6ס כק phS. סשש סמקוס )ז5פמ מנקם מססכך

 65מר ס' 5פגי )וסס וידנל 6ההל 6חס נו כיול6 65מר. סס%: נטח ג6מר 5כך phS~כגס
 6חרי 06 סתייטמ 65)ול. ס' 56 )וסס וינל נו כ"6 165. 06 ט56 6חס 06 סת"עמ596

 כחמן חפ5ווה חקט'ץ מסס ססחפ55 6חע 61חמגן. : כו' כ6ן 6ף 165 06 פרגסיס מ5יססמ)וש
 olb ינגס 5טעס 6'( מ' )נרכוח תסחע תן סגיגיס חקט"1 כוק5 סל סחפ5חו ני6ורו .ו6חמק

 נעח הוטן: pDn ש65ס. hnSDS 5נעס סחמיס סני סס יחפ%. ו6מ"כ פחמיססיעור'סמ
 מ"' וסן סנחוכס 6נח ,ס סס". יודת. 6טו נגח 56 סת ,ס טחסס%.

 נרכ"
 כ)ו ד45ח6

 D'h סבעאס סנעאס ו6סחו. 6ים סמ"ס סגי"ס סיז סס נרכוח מ"י ססת נחיקשן.ס6מרו
 וס6מי 6100. נטח סמ)ויס טסרס )6)ור דנריס ססר חהחם5ח )מ. נפ' סג6)וליסו6סחו

 3פ'
 הצגיימ סעסרס. כ5 כ51ח וסי6 סעפיריח. במךס גכגסח סחפ5ס כי סטסעייח. 610ו6ח)צן
 חח6ס hnSD3 6' מ4סן סחפ% 6לנטס ע5 ועת ירנץ. וססס פרלופין ד"ו טמלס ססייחס5'"ס
 %ל6ס % 6ענליי 6מר וס וג% נסיכ6. ו%קר ס' שס עש כם"ס 1bnSD3 .~hS'Dם6מס
 נגף 6'. פעמיס. מ)וסס וסס ססינמ. סנקס ומ6ורו 5סקנ"ס )וסס ס6גור רע 65מר.וגו':
 65)ור ס' 56 מסס הגעק בס5ם 3פ' ב'. צו'. יסר56 נמ סן 65)ור ס' 5פמ מסס ויבר%ר6
 רפ6 ג6 56 65מר ס' 56 )וסס ויגטק נסט5חך נפ' ג'. וגו'. מעט טי סוס 5עס 6עססמס
 ולעשמק ס'. נסר. 5כ5 סרמוח 56סי ס' יפקד 65)ור % 56 מסס הינר פיגמס נס' ז'. 5ס.%
 סדץ מדח ו56סיס ומגון. רמוס 56 ס' סג6)ור רם"  ע"ן ס'.  %רלי )כד( )ספרי(: 65)ור ס'56

'ftWD  ס6ימ 5יחרו גסבטחי סכנל יכע 6ימ 6מרחי יסר56 נמ טומ 6ח וס6% 5י ס6מרח נסססיף 4 סחיח 6חס וגו'. סמ5ת( 6חס SSpn: 65 56סיס ו6ומר . סגיסס דנר ינ6 ס56סיס עד
"b~bn %סג' סנוטס 1%ן 656 ס61'5 61ין )וסס הו56 ס Shl'1 5166חס דא6 סטס. 6ח ם 

 סחמח 656 כריקנ"ס סי' חופס )וסס וס %סמידס מ)ומ סרף סג6' טג5 נ)וססס סחמ 4סחממ
 ע)וסס ס6גי סנור וסהחי 5עונס וס5מח וס)ועח 1סחפ55חי וממדחי מ*סס ס6מפ% פחמ4

 חפ5ח גס)ועח. כך סרנש ט5 סימי חפ5ח 06 ק"ו דנויס bSa ע4 סחפ1% 65 וססנחפ5ס
 קר6ס וסקנ"ס ענדיס עלמס קר16 יסכ56 . ענזך 6מ 5סר16ח ע6ג"1: סימיד SDסכניס
 טנזך )ום5 חעבר ג6 56 סל 6כרסס ענדיס. קר6ס וסקנ"ס טנדל ע5)וס סקר6ו 1561ענ"ס.
 . הצקנ טנוי ו6מס ה6' ענדך. 6ח וט' )וכ5 קטגחי סנ6' יטקנ מנוי. 6ברסס נטנורת6מר
 5מ.ען וג6' 6מחך בן טנדך 6מ סג6' דון מח. מנדי מסס 1ג6)ור טניך 6ח 5סרh)D )(16'מפס
 וסקנאס ענדיס עג)וס סקר6ו ויס שטיסו. ענוי 1ג6' 15 5ענד )ונטן י1גרי b)D' וסטי  טברי.דוד
 5טנדך וע(ח ס%)ו' ס5מס קר16. 65 וסקנ"ס צו' ענוך ני נחח 6חס a(b' ס)וסין . קר6ס65
 וסקנאס טנז מ5)וס קר6ו ם65 הס מנוי. וי 5מטן סג6' 6ניו נדי ח%ו וסקיס סומט%

 כ5נ ס'. טני גק נן יסוסם הממ סג6)ור יסוסמ 6יונ. טנוי 56 5נך סס)זח h)D' 6יוכקר6ס.
 דמ56 טנדי. ס56חי56 נן ,רננb)D 5' ,רננ5 . 565יקיס 5טניי nhSD' 46קיס כ5נ. ועניי%נ6מ'
 )ויסך סורךפג6'

 הננד.
 56 סיו ג5ס 06 כי סל סר6סוגיס גני6יס h"D. ד56ס6 ענדוסי עו

 5כ5 6ב נמן וו גדל. 6ח סגני6ש:ענדיו
 גדי

 מטח ססר 46 סמוקס. ידך ו6מ סנחורס:
 מת. SD וכננולחך 7"6 סיס מ5 וגנטלחך. 3מממס: כ)וטסיך. 'פסט 6סר תך: שסס%'.

 3עלמ6 זנמס סמ סנקם מש ס'.%גי
~hS'D 

 סי*: סשח 3סמ סחפ55 5כך . חח6ס ונע5)נ6
 ח"5 סךופו כמו סחפ% 061"כ סק3"ס .ם5 נסנמו 5ססר StDtk1 וגו'. 5סר%מ סם5תש6חס

נרגר
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8געליהויברשעררת

 ימר56 הר6 סג6' יס קמעח " מל. 6ח ק. SD סגטסו זנריס ססס ומסנ 6( 4נ)נרט'
 ממליס. ס' ס651ך י נמוק מ b)o' %ליס 'nhb 11 סכחקס. יך "ח צו'. סת5ס סי6ח
 ס6רל וס5 5שרך ק4 6ח ססמענך ססמיס מן h)D' מעח SD אמר ונ6רן. נסומס 56 נ"6סר
 סט5עמס סע%תוח כ5 6ח סקנ"ס פחמ וכן ס6ם. מחוך ס)וטח ינריו סנד%ס 6סו 6חסל6ך

 כמטסיך. יוצסס 6סר ונ6רן: נס)ויס 56 מי 6שר ח"6 נכ%ס. ימי ע(נלך 6100 ור6ווושחמחומ'
 ססריס: נין 6וו(ס %סרוג ססמס 6ח 5קר3 סוהס. מעסס גנ5ס גס סיס 6סר 6לטן. גמ5וס

 6גנעווץ נס' ומ"ם 6'. נ6גנע 5קס סנ)ושי כסח"5 5קי"ס טפ5 סי סע"יו מפמ י"מ.קיס סוף יס קריטח ס6מר ו)וס ס'. בננורוח on~b ססרג רניס( )5סון ווציג סימין וסוכגטרחך.
 6חס ח"ס SnD. ססו6 מורס 4ח. סמ,קס. זך 61ח נ-ד(ך 6ח 61ח. 6ח א' 5כן סיד.1
 6מ 5סר16ח סמ4מ ה"ס קלתח. ססס כל סט% ססחמ5ס 6100 5נת5ס כסן 4חס ס)6מרכמו
 % 6מנלס ה"ס 5)וט5ס ני6ר)ו כ6סר זנריס 6רנעס ט5 עת נקס %כן סמכריס. זנריספסס
 oS~hn. יסר6ן %ו hS 65ון )וכניסן מסס ס" DS Sen~o 46' סמג. 6מס ו6לור ונר."ר6ס
 65 יסר56 רק ט41יס. %נ%)ד 5ט%ס קהס וסיס נימיסס גנגרי 5טחי. סגנגס סבסמ"קוסיס
 צר. טנף 5ב5חי 6מר סכנר דנר מנקם )וסס סיסיס 6פסר 61ר6ס. נ6 6טנרס )כס( vp:מ5 כ* סחג)זור ס%5י יי. ט5 ס156 סגסיס 5טסוח סמ15ח 6חרי וס. ט5 סחס% 6ע ו6ח. 5כ5(כו
SDnססמ ט5 מר רני. דנרי 6ח 5פונ כוי 5)וס כך וכ5 6מח. סגס 6סי טוט)וו 6עי יס.פייס ט6 מר מס 6מר יוס. ס5סיס מד יץ 5סחיח 650 6' ט5 ונול טנחס. ס)י 15 ססיס 5מל 
 )6 6טנררי 6מר 5כך רנו דנרי 5מבנ כוי 6מח ססס 6סי' יין נ65 *ןיהה D'h 6ססר 6מרכר
 יסעיסו . יר6ס ס' נסר סיוס י6)ור 6סר מנ6)ור 6נרסס סר. 16חז קר16 סכ5 . סטונ ססו :1ג1'

 61תור ס5נגע י6ס 4 6חס ג5טד סג6)ור נסמ"ק ,ס וס5ננע וגי': רניס טמיס וס5כופנ6)ור
 מט6יכס שיו 06 ס% יסר56 50 עוטחיסס ס)ו5נין ינגון סמו גקר6 ו5מס יפו5  63דירוס5נגון
 נר6יס. וג"ד סירדן. 6ח 5ענור 1סא נמטסס 6' דנריס. ד' נקס "ר6ס. ג6 6טנרריצו':

 סמטסס. טיס ~enSID. סמ כעד וסס וס5נגת. ס(ס. סטונ ססר ~pb. 6חו6ר6ס
~SIDI ."סנס סטספח ס' סרנימהת סי6 6טנרס. 50 וס' נחס5חו. סס,כיר ססמהז סגי וסססמחסנ 

 ס)ווכנס פינומ נד' וגו'. ענקנ 561 ילמק Sb1 6נרסס Sb ו6ר6 מ"ס סוון ו6ר6ס סכ5.גכ55ץ
 פעשס י ג6)ור וכן ט*ססי ססחס% ר6יעז סג' וסס ויערה. ישמק 65נרסס וכחג4 ס5ססססס
 ו6י6ס. ג6מל כ6ן שן סכ5. כו%ח וסי6 61ר6ס. סס מממר וטוד דיחוק56. נמוכנס"ר6
 ריסהץ6 סור נווסר ח"ם סכ5. ככ%ץ סנס סרניטיח ס" וססש ר6ית(. נ' מ5 מורס6%1
 סס 5ר6וותן. ט4סן ססחפ55 )וקו)ווק נ' ו6יס סכ5. נסור תכ% ס)וסן. דז' סימ6 וסאינרימ.

 כי ש%יס DS מחקגס סי' סירזן 6ח מסס ענר 1561 .חכו'5סס. ס6טום סחקטס)וקהץווע
ס"
. 

 קלמ ס' סכני 5טחי סיסי' כמו חט5ס 50 נסמ"ק 6ח 5סס מולי ווםי' וס)וס6 גסיו סש
 46. ס)וט "6 טונרר%: )וסגי 5סימ יכ%ס ס6יגס כ6סס 16)זר יסוסע ל' החענר. )כ0ט4ט:
 4 5סח"ר רנו 556 ס,ך 65ן סנתר. 65דס מס5 צו'. 5ך רנ 56י ס' וי6)ור חפ5חי: קנ655

 חפס מס סי6)ולו 5ייימס טוסס 6חס דוג)ו6 4 6וזל ר"6 ר3ך. דנרי לסמונו ס5ז מסתרו.
 6ח ס)ועגץ . pbl, ינגס 650 עור סמוויס )6 ס)וטו ס6מר וכ% סכיס 15 גם6 65 גדו5פכס
 ט6כ"ו. 6דס נגי ס6ר )ו5נקס. ג)ונט 65 5ך. ר3 4 ס"מר )זסס ומס ט6כ"1. וסמטווחיססדין
 ויסנ b)D' נד'  מרמ מר3 6פי' מרס סס" רממיס מ5נקס שנע 65 5ניחך מ 6 סמי מוקי'ומס

 56 ס4מ: דרך מ5 פ5ומ טונר 5מנירו. ס6ו)ור כ%ס ד"6 ט6כ"ו. olb נ)י ס6ר . וגו')הקיסו
 ס5 מטסיו כ5 סנסנל )ומט"ט יומר נחפ5ס 6מח סטס שס יעקנ נן 6מ"6 )וכ6ן וגי.חוסף
 סשמס 3מ"5 סטימויס 6( 4 דף )נרכי)( 6מרו וכן ט5ס 5י 6)ור וכ6ן ט5ס 4 )6מר 65מפס
 56 ווסחפ% סנ6' ירוס*ס כננד סופכש ונ6"י . 6רגס דרך 66ך וסמפ!b)D 15' 6"י כגגדפמסס
 ס")ור ק"ק ביח נעד ננר%)ו"ק ס(ס. סניות 56 וסרש5ו -D(h' נס)ושק עד ומרש*ס ס"שתסגמר

bb~l
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 ו ה י לאהוש ת ר דא
bbnnSh שר56 % נ)16% סוס אקש lbspnn כמ"פ 5מטנכס. ני ס' החפנר 6': 5תקוס 
 פססנוס כמו סטינור ננמעמ וסא תסס. 6101 6מך. נכרס ריט6 ססיס י4ס 6מח 6ססולל
 %q "ה)"ן ונני)ו סנדורו. רינו6 ססיס 5כ5 ו)זגסיר )"סיר )סמהו גן 543ס. סכוכניס 6ח)הסיר
 עצס ונטנורס טו1%", 5ט%)וי )וחקן סיס מט6תכס %5י כי ojDnS-. סגי6ץ: )וסירייןטווץ

 6רבטס גגד וסמס סירון. 6ח טנר 6ינגי סו6ח. נ6רן חח 6גכי כי סטצס. ס6ק Sb% %נ5חי סירדן. 6ח מנרי 5נ5חי הסבע דכריכס ט5 כי סח6גף וס' ס6מר. כמו דנריס63רנטס
 פס 4לך סקנ5ס נטנור 5מסס טץ וגמסנ רנ. סטרנ טסי 6סר סטג5 נטץ 6' ססנג.פגטח
 % פי 6ח ט56 ס65 נעניר 5טון 15 גמסנ ססכיגס כשי חמח 5קל3ס סי' סכוגחו 61ףשר56.
 וום6מרו כ5כס 46 וחקרנון כי'ס סמרג4ס. נעץ נ' נסנורס. גוצש וסא מט6ו רנ סערנוסמס
 סיס מסס כתגח 6ב5 6גסיס. 5ך ס5ם סקנשס 4 ו6כור סדנר. נטימ וייט3 ומ' 6גסיסצ%מס
 סגדיוח 6ח הססרו ולמנס. טונס מ)זדס 6רן 6ח ס6גסיס יר16 כ6סר 13353 נ6)ורולשץס

 ס5ס %ננ 6רשס 56 55גח כ5ס יסר56 קדרוו יסר56. כ5 נ6עי מיגיסס. ר% 6סיוסממיוום
 סטונס. ס6רן 6ח סחריס 5ס6גסיס ס!סיר 65 6סר סגגחי סיקס וב6)וח מפעס.צגפס

~nhS 5סגיכס סס5ך 6לסיכס ס' ס6)זר וס61 6מ"כ. 5סס ס6וזר סדנריס 6וחס ס4כחס. טרסיסס 
 SD'1 ננור סמנ5 מון 1ט5 נגו. 6ח 6'ס יס6 כ6סר וט' ר6עז 6סר ונמדנר ונו' 5כס o~stסו6

 כמ"ם (h13S Y'h ס65 כעכורס מצ)ם ס)ורנ4' ונטון . כ51ס ט5 צ,ר סטג5 ונסין ממ"סומייח 0פסיס יסר56 כ5 )טסיס ס)וחמ%ס סשמוח ט5 מרוח כ)וסחע נטו)סס 50ק לכ 15 וסיס)המס.
 ס/ טס רנו 6סר ס)וריבס )ה ונטון וני'. חנ6 65 6חס גס 65)ור ננ%כס ס' סח6נף גיגס
 וסס )זסס. סקדוסיס סגיט15 1כי16ר1 בס. הקיס ומ' ני ס6)זעזס 65 יטן ע6)ור 5ממגס.גטגס
 גט)ס . נסנהס מו6נ נטח ו3טון מייחס. נמייס סירדן 6ח טנרו ס65 טוגסן וסיס אסרןמסס

 סירק. 6ח טנרו 65 טנ)ווח'1 סנס 15 נ)זדן %כן פגמס. מ"י כ"6 3פ%זו קיג6 ש6נמט6ס
 סמסק כ6ן סס!כיר דנריס נ6רנטס מסשי ססינ 6% . פסטס 63רנטח סגפגס 5)זמ)כסה"ס
 ג"3( מסמל וכוהס גים16ח. מןליניוו 65רבעס סצ קכס ,S~DS דיט%. מקוו"ח 6לנטשר6וום
 5נד. "ntSD נ' "מ"כ 35דגס. נחמ%ס ct(St ו6מר )ז6ד. וג3ס 1)60 ירוס ענדי שס5סגס
 שורין כחס סס מסב מנדי יסכ% סגס צפרסח . עו' טנדי יסכל ס)ס סכחונ וו"ס וסו6ל. שון טינ רב מס ני16ר1 5ך. לב 56י ס' ה6מר ח"ס סכ5. כו%ח ו6מח ל6יוח נ' כ6ןעמ"ס
 סיסנ51 חס סמחל ט5 ג6)ור ס6מרו)יס 156 חיבוח וסמ יסניט. %ססעיס טן יסל6ל נעד0יסט5
 חיבות סגי כ)גד 5ך רנ ס6מר חסו ג!כו)ש. וסכ5 נמס")ו כ%ס סיקעוו ":המ במנורס5מח?
 5ך* ר"נ "מר . פמיגיס י'נ נסס O'S1bD חיכוח ר"נ סס כ6תר יפגיכנ O'DDDS1 סר כיס156.
 . סמ)וסיס סטר 6100 יסגיע %פסטיס 6101 5"ך. כ)ומן סטריס 5ם)וסיס חוכס ססי6 נטחכי
 6רשת ג' כ5%ח )"רמס וגו'. י),ס טימך 601 )כו( נדו5ס: ט5יס ססי6 סססגס. ל6ס ע5סחאם
 כמ"ם מסס 50 גסחחו נגחס סנו נר6סיח. ווטסס 50 סר6סון סס כ% ססו6 צו'. סמיסור6רן
 גגתס. ),סס חורח ססס וגו'. ס' ויטנל ם5 סנעח נ' ססס דרמ)וץ )וכ%ן 4"ג ר6סון . בגי016מנ
 בנ%וסין סט)ויס נ' ססס 5וזטס. ו)זגמס 5גמם סגססך )זסס ם5 )זטס 6100 גגי6. וגסכ סיחסו

 610 כי סגסתס: מלקי נס' 6וחו 5ס50'0 61)ולסו. ומוקסו יסוסס 6מ 15 )כמ( נ15פין:ונגי4סי
 ונ6)ורדורסיך מר6ס. ס6רן6סר 6ח כמ"ס כנסס. ')%0. וסו6 נלו0. ס,ס. סטס 5פגיימנל
 . תממשי ומ,קסו יסוסט 6ח ו% ו!"ס . 5מרמוק )סירין סר6סעע( ונ' . סומדמ 5ט%ס וס6לן נ6יור
 יחוקן ידך סט5 סקל'ס 15 וססי3 'סר56. 6ח 5חקן נטטר רק סי ל6 )זפס 50 סחפ5וע-מסגי
 סנקם מס nn1DSI חסלמו. )וקלח געסס ומס 1ח6)ושסו. וחמ,קסו 5יסוסט מגוס כ6סרוסייגו
 4 וס!כיר עימך. ום6 סקנ"ס 15 ססינ . ו6ל6ס סנקס )וס וצי יסוסט. 6ח ו% 6מר .6מנלס

 סטצס. 6רן ס5 רומו' עד' וחר6ס עימך 601 . סססגס ל6ס ט5ס % . ווןו6 דנריס ס'נמסונמו.
 'כש5ניח5עסס5ה ס65 3ט ט5 סגזר 5)ו5ך מס5 . נעעיך ור6ס סח0: מ5קי ס' 5חנן ס'.וסס

ע)ס
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%שליהויןשאדרח

 מול )610 . 5קהצץ 4כש סנ6 סת כר 5טרקץ תש טמו. ומונל )וסט . כס%בץ 8mDSס

 855 4ה 6ץ שוסע. 6ח ו% וגו. ור6ס Dnh Yb. ממסיס 50 מ% 6% סיזן. מh%65 מ6" והםוך שיגגי WSD כ5 רנם"מ 6מר )ום' כך 6סור* 6חס אלך )וכ6ן 6)ור 5נו4( סלהמ'סםהי
 . 3לורס להק ווהמן. )אק יסר56 כ5 5עימ 56יו ה6)ול גת נן 4סיסט מסס יקר6 סג6מרוירה
 וכסנ )כט( עונחס: %ן 65י אס שנחס סס פונר oh 610 עננר. 610 כי נמע"ט:ו6חן
 סהס כ6ו 5סס 6)ור ן"6 נפעור. סטסיותס רעיס מטסיס 3גי6 סנסכ 5כס %ס מ 6"5ננ5.
nbm6כגס ס65 ט5י וגנור נקסוה ,fhS . 536 6רנשס סג6)ור סגס 6רנגהס סכמסמס 6חס 
 5ק53 פסוטס סקנשס 50 המץ 5סטור מסחמהס סנכס נו*ס 656 טי 851 נדי. יטפגרי
 הק 5סמנר יכס מת5 תנל מדשס 6חס סרי סמקיס Dna 56 יסר56 הנחס סג6)ורפניס.
 סטטס מס כ5 חסונס טופס כסס6דס 4מ . חסעס 5סע 656 ווצחס אין וגו' מס יסל56ומחס
 סמע יפרonD1 56 )6( : וטחס( %ין חסו סס. סו6 נ6סר )ונישח ס' וטעי SIDn כנל5סטנר
 65 ויטק3 ישמק 36רסס נמ 56 . יסר56 3מ 56 דנל סג6' 5סי שר56 ג6מר ימס . סמקש%

 מג8 סמ6 4 6ף ו6מר חלהר חפמד ססיס 5פי 5נמו. ןיניר סיי,מר 36יגו יוצקנ וכסמשתל.
 65 "מ עש. ממט hh למק יסמט%. ממט יל6 6נרסס מ6נעעי. סי% כורך פסעחמממ
 ס' יסיס מחע 6גי ניח 56 נס4ס שנחי עו' יטקנ הור וכס"6 ט'. כורך nSIQe ח)ומי65
4to'oibS 10מו סימ tSD 65יסל56 3סכן ףסי הס"6 סיף. 0ן )וחמ5ס סס"ח מתגי חל6 ס 

 גאצקוס. להה סגחנסל כה ננף פסעח ס6ילט 4 6ף 61מר מדגחט כן יטקנ ססחט מקשר.
 ר15נן 0סיס 65תזך . ט' יוע וס65 טשר סגיס יטקנ נמ הסיו סג6מר נחסינס ר6וועכגאל
 תן . ומ' ר16נן ימי סנ6)ור נחשנס וקנ4 מסס סנ6 טד )זעסס %חו ט5 עויו כ5מחטגס
 וקל16ס ומול . בפ"ם % כ5 וסוכימס 5נגי קר6 ספעס. מן מ"ס 6נתו יגנקנ כסגפטל 6b~mחס
 phD כפס 6 6מרו סש5ס. וסיס nnhc )ד ע5 )ומ5יקח נ5ננכס ש סמ6 6מר %מדשס
 ר6ם ט5 יסר56 ויסממו 6מל וס ווצ5 6מד. ס' 56סיט ס' 656 נ5נגו 6ין כך 6מד 53656נך
 ר315ן סטסס . ףסממי 16מריס ףס פס%ח. מ)וט 'hS 650 טעמ ססיס %6 כו' ומס)שס
 נמך סעע הןיך. ש מח6יס סשימ סח 4טקנ סקנ'ש 6מר בסכמ4ו. סממר 681)שונס.
 טנד 'ShDnD ט'. 1trhS ססמענ 651 ס)זמ סקי6 6מר מכ6ן . ק"ס וקורש תוטחנשמסכינמס

 וולם לשע סי0 ד3ליס 6רכטס 16)ול כס3"י . דל"ט ט" סט3ד וגו' פרס "י סאמי%"ו
 ;ס 5סגץ 65 6ומר 61)י ט". יס)וט56 סטנד ס6' מדנריו. גר6ין ינרי כמוותו דורס 6מ%"ן
 1כס163 ךי61נ( חסמקו סכממס ג6 יקו)וו כמו ךרס מ05ק %ק "4 סרחח 5טק656

 . 'ומר )ר6ין תברי וט' נרס סרס 6חרס 5כן נכור ס6מ מלקיס נ' טט5 6מ לשמר יסמט56סיס 5ס"
 ו3קר ל6ן כ5 5סס מכניס 6פעו %6ור ווממ דר"ע וני' יסמט ינקר ס65ן 6וויר 6חס טכי65

 יווםר. דנרי תר6ין 65 06 דנף סיקרך חר6ס סחס וססינו.סק3"ס 6מליך* 5רון סוסססנמו5ס
 סדנחס 1ס65 ומ'. סרnmb~ 56 ט5 ס56ס סמרנוום עסני 6יס נמ 6הור. 6מס נוכע65
 מס 6תור ו6מ וכו'. סטונדיס 6נו ס6ון 6ח לם 6מד bSh a1Sh ענו 650 6נרסס מסה"ו.

 מ5 מסינס נני6 תוס הר. ס%טהט 6ט ס6רן 6ח ירם 6מח מלוס au5) 656 ס665נרסס
 4ס ס' 6מל כס 16מר 6חס כו כי6% יותר. דברי וגר6ין וגו' b)hn סדס ט5 ס' 6מל כסכך

 ;ס סמכמסי* 4ס סעיר. סונקטס סבו נמחח י"ו וס סרניטי. 4ס וגו'. סמלץסי ו%ססרנעמ
 וס . ססגיש 4ס . סממיסי מיס סריו6 ממיסי תקר6 ונסמס נל6סוש נרימ"ק מרנ סט נ6גגו
 ש מיחחן סקסס %מדך גחגיס. נן '~ShDn סרנו ומי 6מיקס נן גד4' גסרג סט נתסניג'

 46 ס' דכל ףסי סג' נט3ח טסלס ;ס סטסירי. 4ס נסמ"ק. כמורנן סק3"ס 5פגי4הקיס
 שס 16מל 61מ . וט' 5ך כחונ 6ךט נן 9nbS 5מזס בטסיל סטסירי נמדס סמסימיחנסש

 סג6מר ססמווצס ט5 ונג54 סמעסס. ט5 מחטק סניסתרי 656 נטנח. ממסס סאסכממכי.
 נל6ץ י3ף סריסס כיוס DDInD יוס הצסו וגו' ספ4ט 46 נ6 עי סגס ססרס 3סרהסהסי

יהשר
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הליהוי0רשאדרת
 0סנתם %חס סר%שח טימכס ס חססי 65 ט5 טטס ס" צו'. סר6עז טימכס )0יווהר:
 כנדמס מס 6ב5 %טהחס. ם65 )זס 5סוסיף ימיושס r'D וניט% 5ני,ף פטור נט5מניח
 85 ס' 5כס טס כן SD וככיס ענפחס סווץ (ס כי חכסיט סס" איוש כנוו ח5מדכמם"5
 סנפ1ps~ 0 ממסס כ6ן ר)ח . ונו' 0מס 56סיכס בס' סונקיס ו6חס י( : ונו' סדנר ט5חססי
 למאמ נ( כ"נ )מכווה רו"5 ת"ם י)זיט. כנ5 כ)ו"ם . סו)זן 055 נ' ס6נרש 055 6' . 55מץונ'

 ינאק סpnS~ *66 ל וסס ינהס. סס"ס עד ממח וסס"ס 6נריס. רמ"מ כעד טסס)זטח
 סכפם: סו6 61חס. ס()ץ. 055 ס61 סיוס. ס6דס. כ5 ם5 ס6נריס %ס סו6 כ5כס. ס,ס.נפסוק

 כ5 מי כי 6מר אמ"כ ומי. ס6רס 6ח 56סש ינל כי ר6עו סוס סיוס )כ6(סר6סוטח: סי ססס ממס. 56סיכס נס' וסו6 סר6סוגוח נס5סס  ינוקיס סס סט סרומ. 610סזנקיס.
 * ונף ס5רס 6ח ונו' ר6יט ס(ס סיוס . וססכימו 6)ולו נחמעס מתוס וס61 . המי כ)זגי וגו'בסר
 tah גנר. 6ש. 6דס. נן 6יס. נ6וס. מוריגווה ס' סים נר6ס 536 %ו'. )וי כי 6תרואמ"נ
 הד* 0150 6ח 56סיס ינר כי ר6יע סוס סיס 6תרו ט"כ 6רס סא סנתטשחווןמסונ
 סטטש ס15ס נמורנח סיום ס6גו כ)ןו ומי ע)ט סקנ"ס סיונל 5סיוח יכ% ס6דססנמירנח

 וכסרא6 ימיו כ5 סרום 5סיוח יכ% )וי וגו'. נסר כ5 )וי מ 6ב5 סטגעיס מכ5 סריסס ימיסג'
 גם6ר סמחס בו' 6חס קרנ 6מרו כו'כ ומי סקנ"ס ט)ט סינר 5סנ% יט5 6יך ספ5 6100נסר

 ל~תר 6סר ג5 6ח )סה מתןי: מתו סס ו6חס Sh'1 סק3"ס ס6)זר כ)ן י)ויך גינפריסוח
 כש סחה 65תר תסס 56 ס' הרבר סג' חרי וכן מינוח נמעוח כפ5 סו6 . ונו' חדנר 61ח וט'ס'
 רנש ומםס סיניט 5ססניר סיוה ההמירס כססט" סדיבור סחא  ססדינול . סי6 כך ספירום6ב5
 5כך יפמסס ססניר מהמס טר 5נר נריכור סנינו 65 יסר56 536 56יו סדעעי ננ6 חיכףסבין
 66 וסמע 6חס קרנ 6מרו 5כך סיניגו 5פמסס סיסניר . 65)זר )זסס. 56 נדכור ס' ויבל6מרו
 "ונל אח נמדלינס כר4יומ 6גמט 6נ5 ),ע5רי ם5 תןיטר מנין ס6חס כפי ס' הה)ול 6סרכ5
 סמאהה וגנמש וסמטט 6טס"ג 6ווקס גנין ם65 61ף . hnSD3 דיניר 5ט חדנל ס6חס 6ףומ'
qb65סחנול וסון סממ וממטגו ווצסיגו ש)וטגו ס6)ולו סיו נדעס נמדרינ' 6טפ"כ 6ב55ם)ויעס טסי ססקדיץ 5סיפוך ג6מר עטי5 ענסיגו וסמעט כחינ סכ6ן ו6ף ס)ויח טעס יטגו ס . 

 סטטס 5סס ס0מ"צ 65 סטדין 5טסייס ס)דמס סקדיס כ6ן וסרי סטטס ס)וטגו םqb 65 .וטסיגו
 דנריס שדנרו סקב"ס 5פמ סי' רומ גמח דנרי ונו'. סיטינו וגו' ס' וים)זט )כס( וטסיגו:ו6מס"כ
 6ח וגר בסגס DD~' ס5ס 16מר 6חס נו כיו65 ביוחר. ס)זו יימד ט*ט . 56סיגי ס' )ה :ס56ס
 כעש8 בעחר* סמו "מך שר56 ט5 . וגו' ס6זן סמ 56 ג6נל כנר 1ס65 . יסר56 56סי ס' ס6דןסגי

 ניוחר: סמו המר טי ונו'. ווהןנרס טמי ס)זטסנו
 נמיח 856 6סנס. נמקוס הר6ס יר6ס. נ)זקוס 6סבס 5ך ס6ין רם"י. טיין וההבת.)ס(

 נכלן* טסו 6סל סגפם ו6ח דכחינ 6כיך כ6נרסס סנריוח ט5 6סנסו ד"6 .סקנ"ס
 כססך. ונכ5 ס0סגרי: כגפי חמח ססכגיסס %מלך 656 6'. ינ(ום t,eh 5סכל6וח 6דססיכע
 סהטת )ד5ס* (1 656 יוס נכ5 6סרנ 6פסר וכי 16מל מגסי6 3ן ל"ס וגו' סירגט ט5ז מכמ"ס
 גלץ ס' 6מל 6ענ וכן רם"י. טיז . ת6דך ובכ5 סנסם: מימי טד 6סנסו גססך ונכ5 6ווזר hiD'נן
 6מח כדנר 6"5 ומס צו' )זלחיק טתך 6עורח 6סחו מס ספורטמוח. מדח ט5 וסו6 ונו' 5קמוכ'

 מנץ6ם סי ספורעמוח ט5שס עסנ"ס נטינס. בווצבץס סש סמנו5 דור 6נסי חד3רי.סג53תה
 hS ow טונס (oh ססו8 מי נסיסמר. %ס נטונס סנוכנט תי 06 ק"ו סרנריס וס5נע"כ.
 0160 ש6 וטי וט' סיו ועמורס סךוס וכן . וגו' 6מח כןנר 5ס ס6)ור וסו6 נפורעכיע()6ס
 כמם5 ונמס סניו pD 6 ג)ומ5 6יט י)זיו כ5 סו6 6סי6 סבטובס סטונס. תן יו)(ר ניסוריסס)ומ
 רתא6 . יסומס 66 65נ סיליס 5נן גלס )זי . וט' יוכימ ס' ההסכ 6סר 6ח 16)זר ר6נ"י נשורין.6

 וסיסתהס טפח 6סל סמטסיס יתשס 3%ך 6חס וגו'. 6יס ייסל כ6סר כי 5ננך מסויימח
 סכנפו . סמקוס 5סמ יסומס מניניס 16)זר יסיס כר ר"י )ומסז. כננך ם65 ט5יךססנ6חי

ט
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%שליהוינרששררת

 %)ול יוסף בר עע ר והסרך. 56סז 0' סנ6תר ט4ו נ6יס ס"סומס )ה מ5 50 מקוםש
 סקרנטח כסס יסוהס מניניס 16מר גממ" ר וכר. שיץ מ" 656 4סל56 מחגו 6%יסס )וח6ץ ספ%ס ס6ווןוו[ 4סר56 0[ן מחעח סם5ם שווץ. מנציס 6עור לסנ"י צ1'. טונס8ין 56 מני6ך 56סיך ס' כי ע6)ול משרך 56סיך ס' סג6)ור ט' כך phS כלומס ססנמחכסם
ohוסס 6עור. סו6 3יסורים ס4ר. 5כסר 6 וכרלס 6ו)ול סא נקרנטח )ור4ס. שיליס גך 
 161?' ל'ט גטגס 5נקרו. ור"ט ור6נ"ע ורק ל"ט יצגסו מ%ס. ל"6 סל וכנל טור.ננע מי וכס"6 במפו. ויסוליס נ),)יגו. ססקלנטח מקרנטח. יוו[ל סמל4ס ועי עעס. 6חיל4
 ר6נ"מ 6"5 סו'. ו6חס נעס" מייס נוחגץ ססגס)ויס . גס)וש ממחן יומר שוריס מניניסו6תר ר"י נמנס ונפס"נ. נט"סו ו6חס 5טס" מ6ירס ססי6 0)זס מג5ג5 יוו[ר 4סר56 6חסממנ
 S~b1 . יסוריס מ3יניס רני ההמר ר"ט נטנס וכו'. מנ",ין ססן ה,ס )ו6נ עמר 6חס מ3יברני
 כ"6( לת"נ 6התר סו6 סרי 6"5 עקינ6. 6)יר 6. 6מר ר"6. 6 סנ סמטכי. t~nSnSר"6
 סגס ומ)ום וממסיס נמ5כו. מגסס סנס טפר פגיסנן

 וזי
 נס כ"ס( ))ום* ו6ו)ור נירוס*ס.

 . יסר56 5כ5 חורר% 5תר סמוקיס רטחך ע5 ט5ס וכי . מוקיס 6גסי ססחיקו 6סר ס5ווס מס64לס
 סל שונ"ס. blh סופו6 65 ט סטמ5 טמ5 וכ5 ס5ימיו. ח5מן כ5 656 5תד. bS 3עו5תכסס
087(

 יריס*ס ויסינסו )ו% חכגגו צו' "6סרסו סקסיט. 6% טמו Sbt מגסס 56 % הדנל 04 נ,
 כ6נרסס. 5נ3ך 3כ5 וגו' ו6סנח 6ו)ור סש סרי רנז"6 שיש. סמנינין 5תתו ס56מ5טחו.

 15 מיס סף )ו6דך. וככ5 ס)"נ0. ט"ג ע5)וו סעקי כילמק שסך ונכ5 . ונו' יעתיו ספל
 ר' סיס )ו%ן 5ננך. SD )0 )ומנוח: 5סגי סייחי ופח0 סמסדיס מכ5 קטגו,י ס6)זרסטקנ
 6עור סו6 . נ6נרסס . ס%יקיס נכ5 )יג6 6חס סכך . ערו 6ח 5סם3יט 5ריך 6ווןרי6סיסו
 כי ס' מי וי6מר כ"0 (h~a 16)ור סו6 נדוד. ס'. מי 6נכי ונ56חיך ננש. וגו'. ypסרמחי
 שנגותס. 0( צו': 5פת עמיח' 6סר ס' מי ס'( )נו"נ 16)ור סא נ56יסע. 1ג1'. 16 יגפט ס'06
 ו6ומר סגומס 40ך ההומר 5נך ט5 קסרס 61ומר 6ח. 6מחי 5מכ)וס 6מר צס"6 . לם"יטץ

o~e)66 וסגנ)זס, ד"6 ונו'. 6ססחו 6ח מ65 6סר סגנר 6סרי ווהומר ונו' גנהה 3י 
 רס"י. שין . נס תנרח נסיגון: סדנרוח עסרח ו6ין . בסינץ יני6ך כי וסיס 4 קיסמ61ין
 מכמח 5מוחי ח6)ור ומ65 6מרש דנרש נסס חחטרב bb נסס bSh הוחנך מס6ךיס
 5נוך 5ך יסיו צרי"6 . מחי0 5פטור hS1 . נר%ס 55כח ח"5 ס6ו)ות[ מכ)וח חה5מיי 6ל .ה(ר56
 nt'pel . מיחס נסטח ט5ע-. חסווור נסכנך . נפס" . 6וו[ך חנמס 3סחס5כך . 5וחך 6רהשן
 ור6ב"מ יולס מוטס ים)וט56 ל' סיס וככר . כו' צסכנך : 5טס"נ . חסימך סיוה . סמסש6"וח
 מומק סיטוח ב6לנט וושרס3"6 . רס"י נל )כ"ס  otnincno כעו יס6 5% מגי5 וקגךשמס 1DbS 16)וליס הם)וט56 6"5 56טור וס )וס רי Skb ר"6 וו(הצס ל"י מקפ ק"פ ,)ע סגיפוקק(

 5סו64 )וגן* 6101 סוקן פ6ח גס סמס0יחיס כננך סטרך )ץ יומר מני5ו ס5כן ופייס6

 0צס סדנר יקנט ס65 י"6 נ"ס. כינרי טפחי 61מ נאס כונל' פסיח 6ח0 מתקיס( 50*
 סדנרוח ועסרח ה6מר שין בקסירס 66 וקסרחס. לממ וכף. יטו 6דס ש נטרנ 5עמריספנשפ

 . טוטפע( 6רנפ 50 6' כרך וגר 165)ן וקסרחס בקם'רס: יני6ך כי וסיס קדם 536נקפירס.
 צר: י כש עו' 65ימ וקסרחס Sen טוטפע( י 50 כשיס י כעסס 16 6רנט. ס"וטוטטמ

SD.1 חן חולס אמלר% סאע ממס. יך 656 6יגו 16 י. % נגצס ידben 5וו[ן סר% ט 
 n~hs 651 onDhS י וכחי3 ט561 6עור ר"6 וכו'. נגונס ל6ם סPS'Dn 5 מס סל ט5חפי4ן
.nesד' )מנמוום 5בך. סכננר דנר . 5ננך ט5 ס56ס סדנריס ווסיו צחינ ס54% 6ו)ור ילמק ר 
 יס 3%ר. ,כר 5רנר ל6יס ס6ץ 6עפ"י ס5.ימץ. 656 6עו SbnD 16. וס יך. SD 7"6לץ(
 ול,סרמס %מר עץ ל Shw. 656 יי ס6ן 5מדמ ס6 ונר ישנעמ מ)מכס מם5כצס4חר

 עסת וירhw 6' ך נקר6 עוע ס6ף נ%יט מ"6 ני)וץ. קפרס 6ף מלהן כחינס )וסוכשנמס.
 ם5 וגר. 5סטסמ שע צו. קצמס טחןנעץ: סיס6 סגוס %פ6 י ש" ש. ששס
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הליהווכרשאדרת
 נץ נמ5עס: חמוס רתם 50 נכ)?גס. חמעס ך ם5 6תת וזנקן נהם. ר6ם ש5 הי

 חטא וחן בי חפעץ מן תירס ולתרס סיע כמסווטו. 656 6יגו 16 ר6ם. 50 ננוגססיגיך.
 כחג יכחנחס. לט( : וכו' מקוס נר6ס 6ף . O'DDJ 5יט)ו8 ר6ף 6100 פיקוס י גוס .נרמס
 %5'ץ . %י"ן 5גת5ץ כו'. %כפין כפין. ונעגין 56פץ. עט"גין טיעץ 565פץ כחב למרו מכלןס5ס.
 ט'נ 8גי סינוט וכחנחס. 'נגחו: 156 סרי וכו'. כסירם סכמבס 16 כדין. ס65 כסנריכו'.

 וכו' כ6ן 6ף ורדיו סססל ט5 5ס5ן ס6ווור כחכ )זס כחנ. 5ס5ן וגממר כחג כ6ן גלאורלנמס
 כחכ ותגי צ1' 56י יקרת )זכףו נרוך 5סס המר סנמוזר מדגר וכל צנר רסיס ספיןומטפ"י
 רינת 6ין ואחוח. נסגיס ח"5 ניחוח סחי 6מ סוייט ונסטריך. ניחך כזחוח ט5 נדיו: ר4ספרט5
 כ"ת 6נ בגס וס ונו' ונחנו סרס חן ולקמו סס"6 בריך 6יט יף6 דרס 5)זעט 658 ריפוי6מר
 נילעס 658 8עו 16 ובכגיסס. יודן ט5 ניחך ימחוק: סחי 5ך סיפרוט טד % לזחוחסג6מ'
 מנקר וניח וווחנן ורפת 1ס%5יס נחים סטרי 6ט סינוט ונסטר?. כירחך: ירך ניחךמש5
 חע שטוווח ס4טח 3יוה 6ח פורנס ס6מ ו% וכו'. כני מקוס כיחך )וס ניחך. חש5הח'
 קצם חיכן 5קתס ססחימוח ס5סכוח ליורו רוכלן מ%. ססו6 כ4 6ף מ% ניחך מסנקז
 מ5 ממח בסחמיסס. כייחס ושרוע cb~3 תפלין . נתטח סקנ"ס ססיננן יסר56 מניניןוכו':
 ככפוניר

 )וט"נש סוו 5שר56 סקנ"ס 6חר כך 5י. רלוים סחס6 כוץ חכסיטך 3כ5 סחקסנף65סרצ. nbc" 5)ול מס5 כו'. למרמן גכגס ספיחיך ניוס מבט ד% 6)ול וט5יושס כסוחך.
 4: רפש ס6ח 6ח. יפס כחרלס. רשתי 6ח ימס וכס"ס לפמ רסס מחסיו כה3תטח

 ב קע
 חמלו סיסר56 מפמ 6חס. וכנסיחס וסמרחס ס56ס סמספנףס 6מ pDnOn עקבחגה

 סמסטר 11 . וסמרחס . סחורס כלהר זס . חסתפץ טקנ 6)ור דונן והיסיטוסמומן

 5נ5מי תמיד יחור 81מ"ג 5ס)וע2 7% נחפ%ס ס סמעסרי. וס וטסיחס. חדוי. 51סגוח4שי
 כחיג : a1o1 נסצוח וממרוג %51נ ומוכס נססם מטח נטמן. זבל כ5 ותסווה ולמ"כומכם
 ושזורח ומ' 65סניו וממסד סנרים סמר צו' ס56סיס סו6 56ס? ס' כי ויטמ והוחמק פ'נס9
 6ח ויסמור 4 נוס 53נ3ו יהמר פן כי צו' חסחעת טקב וסיס צו' סמקיס ומם ממטס6ח

 סוור סקדמ%יס פי' סנר 536 דור 56ף טד 5נגיו יסקס וס' ס' זרד סמר 6ט מאממטח
 5קייס סומל סק3"ס עביו. נדרכי סוף 6יט נט 06 סזנל 6ח סמר ושכיו כמו ומפסךסנחח
 טק3 וסיס "ויורו חסו דור. 56ף טד וכן רניטי וניל סוודר וכשי שיגו נכח נס ו6ס ושכדוכלימו
 סחסיס נען 35גץ- וסמור עטרך 651 וגו' י 56סיך 0' שתר וגו' ופסיפס וס)זלחס ערמממסת
 ר6הס סיס ס65 נס 365רסס ססננףמ ממסד 6ח D"p ונכריס ס14ט,י כמו סססד 5"נ5ר6ה
 65 ס5סגיסס פרוח 536 . 65נחיכס נסנט 6סר נריחו 6ח סקיס קמען רק כ56ס נדותך4יסיס
 מטיס יואי טד סססד אח סנריח 6ת ום)ור שנוחס נרינ( 4סס ,כר 85 5כן כ% רמושסיס
 ססנ %תט5ס ר564ס. ס)וספטיס 6ת חס)וטון עקנ וסיס שגוסס: ,כוח עמסס q~b1 ,כלהםפסע
 3מס4 סנ6לט כמו סש5מווה כ5 כ55 ססס ידוע כי ~O'pD ומם ספירי 6ח וממרם טמססוד
 הופנט 5סס כי מספטיס חמלך מסג ונטן ~olh. עד ויוטח pb עד עוססנהס סוהם עדמוקיס
 כ5 כם"6 מטס כ* מסב ולמ"כ otDDDnO ו56ס סטה רומנס ב)מםסבהס ססחמ% כנ%סנטרם
 נרכוס* מסרס כ6ן מסנ צ1'. ונרכך הרסנך נע( וט': 0פקיס 56ס ממר ר6ס ונס' וגף.סלוקם
 ותפסך. 1' דג?. י Tmb, ופה י נפי. סרי פכך ד' וסרנך. ג' ונרבך. ל להסכך*5ף

 האצך*י
 מס פילס מספל הע עעך. יתלחלח " 956יך* חגך ע,

 גם*
*a&- .השנעס 

ומסנטם
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ששליהויבהםשדרת
 ש6שס . נסתס דפטמ ס5ם %וח. טסרס ים נסיגהז סחר6ס כ)י נ6רנטס )כ4ס סמסושמס
 נפמ סהס וטנטס 5ם5סס גמ5קיס וס)זס ססרס. סס 06ד 6חחג 6מו 56נ ערנוח סלסוכוס
 סס סוכס 50 דפטמ וסם5ס 356. 50 )ועש ב6רבעס גכ%יס וססנעס נ5ענ טנעס ל.מנ)זס
 מגסלר. כ5 6)ז ס5מ 6מ 6מר 3רי סנתכח מפמ ווץווטר. י)ומורב )חרס סורטמוח 5DS~nממסס
 )ה לו"5 ח"ס ו)ויס. י6ס רומ וסס ד5טע ס5סס סיו ננרד 536 5סקנ"ס ס5ימיס סרנסוום65
 וניור נ)יס* פרגנ סמנ% )זדור . טס ותחנריס סרוס ווו6גסי סס5גס ותחר ס)ונ% מחלספרע
 נמגמ DSD dh 3כ5 פרט וכתגייס צסריום. נ6ם סווס ות6גסי 6וחס ס' ויפן סל נלומספ5נס
 מ6אר eS1p 610 ונרד. ק5ח גחן וס' ה6מר ו)ויס. 06 סס סנרד בחיך מח5קמח ו6ס סל3ה.
 הה סקנ"ס ש 5גיהוחיו ס5ם וסתס מנסחי נ5 6ח נוד ב)זכח 6מר 1כן י4רס נססרכ"ם
W'hD1 ינווש ו5כן ווהףל הויס 06 56ס מם5ם מולכנ 610 סדינור כי סנ' כ5% נדינורו סותדtSD 
 מש )זמינ רומ. סו6 )"רס כי 156 פורמגיוח )וס5ם יג% נסוכס וסיוסנ 156. סורטגיוחס5ס
 צרכך אסנך וסנעס. נם5סס נרכוח עסרס כ6ן כ% וכן )זיס. סו6 ומטר . וס6ם ססתסכוס

 וס)וס סנטס ממכ ו6מ"כ תסתס. רומ נסם וכננז יטח. בעס מכמס עד ס5סס ססוסלנך.
 סכף. ,ס איי וכנסחרמ 56חיך סגר ס)ודבר. סא נטק- סלי ונרך דגמ"ס. נ6רנטסככ65ס
 סטכמס. מכ5 הר4יס נלוך )7  סןומס:  וס  6רהקך ופרי ס4ממ. וס ויגסרך ו)זירסךזנגך
 מומפטים סיסה יסר56 6מ בירך ס)"4ח חמח ססקה ס6רן נברכח 1StDh סע)זיס )וכ5עחר
 ס . מיף ה5 מ6 כ5 ממך % וססול )ט0 : סמערכס ממס5ת ממח ססתס ס16מוח )וכ5עמל
 6נ5 סלנה 6נל סום 15 כו6נ 6ץ 5),מכנ סגק5 וס כר6י וס ר6י 65 שוריס מימ סמנמל6

 6ינרע 1;שהר 6מו נ6נר כ6כ 15 ים 6סר 610 וססני . ס6ינריס בכ5 גחפסט סממ5סחננורח
 סו6 סע)מס* כ5 6ח ו6כ5ח מם( מיף: וכ5 50י. כ5 סגיסס. )ותך ס' וססיר א)ורנרי6יס
 מוקס גס כי ח2 . סספטחס נמטר 56סשס 6ח חטכד 06 טבירס ססי6 נ5נד שירוסו .מוקס 6מי %מס טנירס 610 ס65 וקסס 5ך. סווה )ווקס כי 56סיסס 6ח חטנן ,hS ליוף: הסנרכס

 3גיסל טמו ויוכד 1)זקטרנ ע%ס ו)וסטין יורו )וס")ו סו6 '5סאל סו6 ססטן סו6 מ 5ךס"
 כחינ %מטס ס56ס סגהס רניס נ5ב: hle 6)וירס כ5 כ5כנך. ח6)ור כי )ה( )ז)וע:וטקס
 5מטס סו6 561ס 5תט5ס. דין סו6 56 קסס. יוחר 0561 קסס ס61 ם56 ס56. סגהס ונו'הם5
 סמסח )יט( 5)זטרי: דין 1)נד 5)וע5ס דין כגנר חוכור וכור 6תר וס וכגגז קסס יומר דיןוסא

 b9atS סטסס גסיס 610 סתסוח. . סגטויס וס,רט סמוקס וסיד וס)ופחיס וס6חח וגו'סנח5ח
 יסמיס כ)ושס 5טמיו מסיס מס סי6תר סו6 ור64חח. ערונ: )זתכח ונפרט ס)וכהז מכ5סמט%
 ס6ו)זיומ סגידו כ"ג(מע6

~lnhS 
 ססככ"ס סמוקס. .וסיד סטנט: סיטי סו6 וס)ופחיס. צו'.

 ס)סס 16 בססוק ו6חמגן ונפרסח נסחנ5": ס)טהס. וס,רע . כרמו ט5 5ס5מס. סרעס6ח
 onan גד%ש. צמור6יס נמ5ם)זס דנריס סגי טי וכחינ וגו' נ)זסוח דנריס ס' נ"כ כחונוט'

 ת4ש ונמגריס. ניס סכיגס גי4י וו . גד61ס ונ)זור6יס . 5כס עמס ס' כת"ס ניס ס'סג5מס
 ונריס ונ' 6"י כיטם וסו6 סטמש 5כ5 יטסס כן כ6ן סכחצ ס6)ץ' וסטעס 156 דנריס סגי)זד5ג
 סגרטס 6ח ונס ,ס כעד ו6תר )"ריס בי64ח ג)וו עי יסיו 65 סכיגס וג%וי מ5מ)וסס%
 לעם וגס )כמ גוו*ס: )זור6יס כגגד וגור6 גדי .56 ס5'מ. ט"י 6ך )ז5ממס כעד 610יס5מ

 יסוסע ש סיוון 6ח ענלס 65 )זסס 50 יסוסט. ם5 61מח מסס ס5 6מח סיו גלטוח סמ .סללטס
 סס ססטשהריס וסגסחריס סנס6ריס סכחצ ס6תל כמו )וסמסוח סיו לרטוח וסגי סירדןטנלס
 o~h סולקס תס)וסמ )וסס 50 לרטס סיס חס נסחג64 ננחיס חסנו סת5פ)וס )ופ5שיסנרמו
 6ח וגס 6מל %כך 6וו(ס סמפסס יסוסע 50 סיחסס 6ס On5D 6ח סט)וע הסחריס צגגזכו'

 סטהו6ס סיכ*מ סנעס סיס )ועט )וטט ש' %סיך ס' וגס5 מנ( שטח: סמ כגגזסגלעס
 המן ס'. וסמס. י'. 56סיך. ס' ופהגס נ'. מעט. נ'. )ועט. 6'. דנריס. 1' 6)ור זסהעך

 נשק 65. סא ושנעממ Ph, קי% hS 1. סמס. 6מ וס6נימ ו'.מ5מסס.
nbwi %4ש"
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אליהואאררת
nSDnVס' תמר נלסח מסךפמ עקנ ?ah מצ מצ ומשק סהץ. 61ח סבחח יצ ך 
 Te~n וושילנוי. ינק4. 6דמחך. וסרי נטגך. פלי ונלך וסרנך. ונרכך. וומסנך. ברטח.מסלר%
 כאצימס. מכ5 חסיס נרתי 6'. נרכו);. מ)וסס מסנ נ' צפסוק 65גך. וססחרח 56סיך.סנר
 ממפס. סלי הצקרס עקר יסיס 65 ק גס וננסמחך סמס. סס ועקרס עקר נך יסש65
 כנצ וממס. ממסס סנעס; סס ס*סי סנפסק וממסס ר6סק סנפסוק סנש 6מרהר4. ס'וסא
 ונךם. נ6לטמ וכן נלווש ה(תי גרוח ס)וס סטנת גרוח נסנעס וכן לקיטוס וס' ססכמס וסנמס)ויס

 סחמחעס מדלנס ר4ס 17361ן ,ס%6 כי וסמס מ)וסס סנ סנ נגווש סחי 5ט5וקס כחינונניסנס
 וסגכס 6חכס סלנס נפסוק דנריס פ' סני6לגו כמו וסמס ממסס נ"כ סס נג"ט כחעש1ם3סס
 י'. פג6קי. נכ5 ונחגס ג'. מוף. וכ5 ב'. מ5י. כ5 6'. נרכעש. ססס מסנ וס' ד' ונפסוקסיוס.
 נלכס-גו%ס וסי6 חטני. ו65 ו'. סג6יןי. פי6בדו נרכו2 ב"כ ססי6 חמומ: 651 ס'.ו6כ5חי
 5צמ כ0נד נלכווש וי"ו סני 6וח כעד נרכע; וס' ר6סון 6עש כננך 3רכוח יו"ד ס"ט וי"ו. וטורס'. ונצי ברטוש ירד כ6ן סמוסנ י)זס כסמס נרכח כמו נח5ח כ%5ץ חיח וסססס. ע" יטניס65
 סג6מר נ)י. כעי חסיס נרוך 1)"עי ממ נגי כ6ן ומסנ פר5ופיס בן"ו גכ55 6מרתס ahlס4סי
 כגנך סטמיס כ5 6ח ו6כ5ח מיי. כגנך מ4 כ5 מ)וך ס' וססיר הנקרס. מקר נך יס"ך65%

 ,ס כעד ססנר נ056יסס וטסס נס)וס ובכורי 6דס נמרי ססכס נ)%ריס מסס וכ6סרכמומ.
 כמנך חמום 65 נסמס. נכורי וס61 ורכוסס נסתחס סח6כ5 סס)זי כ5 6ח 61כ5ח כ6ן6)ו'

 ספםל: עסס ונ56סיסס )נד 56סיסס. 6ח חטנד 6% 6ךס. נטרי גגז טל)וס ט5ט5'סס.
 וטר 06 מרשס 6)ור 5סטע;רי ס6יס ברסוח 6ין ס53נ סממסנס כי 353נך ח6מר מו6מר
 סמיח כ5 סיננסו נססרי 6)ורו ס)ו15ס. כ5 )6( וגו': טסס 6סר 6ח נ)ומסנס נ"כחוכור

 5טשח. חסמוה 6מל ווצמס חסממת. עקנ D(h' *)וי וס61 ס)דעס ג6)ור k~SDnS1 .בם5עזוח
 חסמרון ו6מר נפוע5. סמג1ס מסיעש סי6 51טסתז. נידו. ח5תתו סיסי' 5מוור סי6וס)מרס
 טחס רק נ6יו ח5ף ס)וטח קיוס טיקר כי חמיק. 5)זסן 61)ור n1DDS: ט")ו פימורו5טסווש.
 ws מס %לח 65רן כסיבו6 5טסוחס יגטרך 6סר ס)ולעש טס"ח D?S1 5סטח 6דס כ5ממהי3
 סחכהרו טכוח חמיק 5מטן 6)ור וס מ5 5טסוח נמ,ור 6ז 65"י ננ61 כ6סר סי)זיס. כ55מוור
 ס6רן %ט6ח נומחס. ס6רן. 6ח הלסחס סחוררי. נוכיח וחרבו חפרו ורביחס. 3מ"5.וח5מדו
 6הטן 6מר וכננדן 65" סבי6ס נ' %ך. 6סר סדרך נ' ממע. 6%ח סכיס 6' דנריס. ג'גמך
 )נ( .סני6ס: כגנד ףרסחס. סדרך. כגנד ונ6מס. 655ח. סכגס St3DS ורביחסחלויין
 סהמס  תסס  הדריגת טל ור)" סמפורס סס SD'1 סגכחנ 5)וטס ססייכס רכה וני'.חכרח

 D)'hD ו6ספקלרי' י"ב סל סס וסי6 געז6ירסנ6ספס5רק?
~?bn 

 טגתך 5מטן לו: סמ סו6
 וושמר %יקיס. ניטמס. רסטיס. כחיח. ס5סס כגנד ,ס נ5ננד. 6סר 6ח 5יטח5גסחך
 כעד 1ג1'. 6ח 5רמח סמטמס. כנגד 5גסחך '5רס. !סכמע סלסעיס כגגד טעשך5מטן

 סנ'. כ5 ט5 ק6י 610 מטחיו. סחסוזר : כ5 טין 5פגי ספוטo3Sn 56 5 טצס 5סומ6ס%יקיס
 הטגך. )ג( 5סכמטס: וסרסטיס ספוט5. 56 5סומ6 וס5ויקיס גסיון. דרך סניטמסט5
 מ556ך 65: 06 נחורמו ס%כו יוס נכ5 סגסיון כי 5)סוחך כגנד הרמבך. 5טטחך.כעד
 ס5סס כ%ד וגו'. ס)%חך )ך( נ5ננך: 6סר 6ח !דעח כגגד צו' סוןיטך 5מטן צו' סמן6ח

 נמוכס ס6מרו סנ6ל כנגז נ5חס. 65 ס)עחך ומריס. 61סרן )וסס סרועיס ס5סח נוכוחממגווש
 סמ5חס. נ5ח' 651 ויט )זט5ס סיס ס65 גופס )ולמלמ סיסססנ6ר

 ורגי
 סט)ן 610 נגקס: 65

 כ6סר כי וגי טס וידעח לס( ס)זן: 610 ס)ון. 6ח וי6כ5ך גסריס. כגסי פ5 6חכס ו6ס6סל
 ו6מ"ג 56סיך. ס' )עווש 6ח ים)ורח )0 מ6סנס: רק סגקמס % ט5 65 נגו. 6ח 6יסמסל
n)SSוח5נממ. לט נס4ס ט6 6ממ וניוס4 565פיס ניייחוח ספלי 5סם ססיו ירו"5 נזלכיו 
 ע6תס )וע5ס סי6 6חו 61ר6ס 61מ"כ יכ6ס דרכי b~h 15)1ד ססיס ני6ס ומ5)ויי נמכ)וסלני

 גק( יפ0 טוב 6מר0 טצס. 6לן  56  מגי6ך T~5b ס' כי מ( ינליס: 5סנטס מוט וסצטטל
046
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צואליהוימישאררה

 6רן סרעס סי6 ותס לעס 037 ססומ6ו ס)זרג*ס )ו"ס סשך ס6רן כ5 )וסש נמונ6ק4ס
 נקעת 6חס כ)זס"ס סתיס ביסוד תסינמ סו6 וגף. מיס גמ5י 6רן רעס: 6הרס ישניס%6ח
 נסרוח סס וחסלזח. חטין. סס טי)ח. מיס. נמ5י 156. ג' %ן ומסכ 6יחן )סרוח וט' גמ5מפו

 סתן ;יח 6רן דנריס סגי 61מ"כ וגו' מטס 6רן דנריס מ)זסס כ6ן ומסנ חסוס מןססולכיס
 . )זוון מעי סחס . ונו' וסערס מטס 6רן )מ( נפ"מ: גרוח וסחי )רוח ס' נסטנח כ)וותכס
 ס6ר סס יגו'. נתסכגח 65 6סר 6רן )ט( וסחיס: ת6כלס )ירכנח סי6 ינם. סמן 1יח6רן
 סטפר ביםת ס6רן סנמ סי6 . 6נגיס 6סר 6רן וכו'. 651ן נקר חחס נע4 ימ כ5 כו%דנריס
 nSDn סה, 36גיס. 6סר 6רן דמ5")ו. nSDn כ6ן מסנ עס ב6וירס. גס )וסונמח טונסו6רן

 סמי. תט5ח וסוq'D1  6 נסתס נסר עס פחו סי"כל  כיועזו כתסכמץ. bS 6סר pb.סהתמ.
 eh )יסטיס כמ"ס סתדנר. ;ס ונרכח. וסנעח "כ5ח . ס5ו)זמ )ומ5ח סא . וסערס מטס6רן
 ח6כ4נ מרנ 65ו "ס סת6כ5 6ח '6וכ5 ס6יס ;כס ח6כ4 ס6רןטינ

 סמ6כי
 6וחו 16כ5

 סינ5ו עד יחיכס נטוב סחב5י 56סיך. ס' 6ח ונרכח ס6רלהסכעי: טונ סי6כ4 ערכס1)ופסיו.
 וסנעח ח6כ5 סן . )ינ( 16סשס: ס' 6ח חנרנו מייכס י)זי )וספר וכ5 די מ5ומרספחוחיכס
 6רבעס. סס ס6דס סמ5קי 5פי כסיח עניח סמגח סכהונ ס6תר מס כעד סו6 צו'.ונחיס
 סס סנחוכו הס נסר סניס. סס סנחוכס ותומ טג)ווח כי סבמס וסס וגיץ ועי ינסלט5)זוום
 3ע5מוח. סמנח. 6)ור ;ס וכננד ס3עס. סלי וטור ססס. סרי נס סדופק ירומ נהאס סמס.ג'כ
 כסיח. כם5. ט6 סי)וס סיסי)ע טי וני7ין ננסל טטח נע5מוות. סס וסמומ ססונץ עיסכי

 נ)ין'ס5 ססס סע5חו' סס חמס. טוניס ונחיס וגעין. נחימ 1ס3טח. S~hn " וכןנטור:
.o~bזרנס וס61 . 5סחיס 51מ5ב 5ת5נוס. 1יוס 1ג6ן . 651כלס 5מריסס סו6 נקר םנך. 31קרך( 
 וסרטן סח6ש ונ6 ס3גיין סרומ 6ח )זמ;יק סו6 5ך. ירנס חסנ וכסף טנטיט. ובסלדס
 כ% 6ח סחכסס כ6דס כ5 כ% 6100 ססיר כ)נד סו6 ירנס. 5ך 6סר וכ5 - סרומ: )ום)וח06
 )ו"ט מדס נ;וסר כ)ו"ס ס5סס ס5ימוח סנטס מסנ ;ס וכגגד ירנס 5ך 6סר וכ5 6מל וסוכעד
 )מחח ונסנטס ס4קח נסנטס 6חפני)זח ובסנמס 6סח5יתמ נסנמס קר6ל זכגסחנגין
 גמס ד'. וס)ור6. ג'. סנדל. נ)וינר נ'. מ5ויס. מ6רן סתומ6ך 6'. דנליס. סנמסוסס
 5תטר וג)ז6ס 5מס )זקיס 6יגס )זיס סס ים 06 גס 5מג חקוס סו6 ו5מ6ון. ס' וכנקרנ.סרף

 ע5 נתונר. ס)זו5ינך חחגוח ס5סס ומס3 %ו'. מיס וך ס)זומ6 ;'. תיס. 6ין 6סי ר.סס)ויס.
 לסחך. ולתטן טנחך. 5)זען סתן. סו6 מן. ס)ז6כ5ך סנ6ר. סהה מיס* ל סמומ6 כטך.טגגי
 סי6 כמ יי. יעגס כמי ונו': סישך 5מפן כעד נ6מריחך. 5סיטנך. וירטנך. ויע)ך.כנגד
SnD~סוס 65טחיך גסנע 6סר למ( : ומי4 6%ן נקל לנס סעניס סס . יז המ5ס . וסשעס 
 גו' 6ח לך פסס תך ועל0 סכמך ס;כ סיוס 15)זר חוכ5 ס65 כמו פי' 6נרבנ56 סרנסוס.
 כסכוטס ט5 ק6י ס;ס כיוס כי ולע מסורס סכחוב פירוסו %פי 4היוח nbr 65מל חגbS 5כן

 נעמזך יטח י rh כ' 65נוחיך נסנט 6סר סטנגטס 5)וטן רק 5בנך וטסר נ%קחך 65כמשפ
 סוס: סיוס כעלזך רו6ס ס6חס למו פי ס;ס מוסוסו6

 אהר
 ו3פרסח ימי נ5סון ג6)ול סדנרוח נטסרח כתו רביס 5סת 5פגשס. שי: נ5סון 6מרראה.

 6ממ נ6גתס כיס סיו סימ סבסר מפמ וכיול6. חכמסו 65 לניס %סון 8מלקדפיס
 61מד .6מד 5כ5 סי 5סניכס וכן יסר6ן כ55 56 ימיד 5סון 6)זר כ6ן וכן ימז נ4 6מל 6מדכ6ש
 5פגיכס 6)ןר 5כן 5רניס גההן סנמירס י6מר ופן 5רעוח רניס 6מרי יסיס 650 סנמירס 06עץ

s)s
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אליהויכרשאדרת
 טסקנ"ס נמחגס גלק. 61ם7: 6מך5כ5

~SDn  
 טש6 כ"ס  חני5ש ט"ב ול ןברטח ו6לולו תממ

 גוצגס סרסוח הוס יוס נכ5 סיוס 6מר 5כן סקסיס VSSDn3 ססורג5 6מר 65 6נ35מרוחו טנ" 65דס גיחן סנמירס ח6מרו וסמ6 ס)ויס. )הר6מ מק סמיס נתי סכ5 ט"נ(  י"ומרס
 ורס מויק ג)651 כי . ורע טוב 6מר 6% . וק55ס נרכס ומ)ור . טוניס נדרך 6י ביווסנמירס

 כמו טוכ hla סמכ*ח רק חשף חגיע hS סנרכס כי וק%ס. נרכס 6),ר 5כן . 15 וטונ לסט6
 ס6רן בם15קח 51כן . חיכף גחרנו 6% ס6רל נקר3 5רב הונו 6פרש 6ח בירך ענקכסמ65ט
 גת 6סר טן לנ עס "מ 6' ומנ5 6' נור5 גמ5ס 5י ע(חס )זחפ יסוסע 56 יוסף נגי6)ורו
 6מר ס65 ווצן ססבטיס. )וכ5 יוחר פקתיו מספר ססיו מ65ט 65 ספקתיס ונכ5 ס': נרכגיכס
 ופף h"D) קי"ם )נ"נ hinu )וסוס חרט וח"5 גם5חו. חלנס5רנ

 רס-

 כי גר6ס 6מגס דמוק
 נחרנו סכנסו. סגיס סנעס וומן phi. כגיסחן ו)ון ט5 ס6רל נקלב 5לוב ויןנו סיס יטקננלכח
 65 וס %פי . ס6רן )כנסס 6סר עד' כי6ולו ס'. ברכמ כס עי 6סר טך 6)ור 5ק 5לו3. סיסגךגי
 בלכח מ5 65 כי )וו6נ ונטלנוח 3)וינל גסקדו כ6סר ססננהס )וס6רי יוחר נפקתיוגמאו
 5ח51ווחס )וספר ס6ין סיס כדגי ע(לבו סנלכס מכמ phS סתשו גיון ph5 סנ6ו עדיננקנ
 טץ )זסוס 16 טפ65 מסוס ח"5 וסירסו . 5ך ונר6ח סיערס י ט5ס יסוסט ססעס וסומפגי
 סנלכוח כ5 וכן . 5ספור מך5 כי טד וכטח נגש 5סס ית14 6מח נפעס ס6ח ס)וט )וי כיסלט
 56 חס)ועו 6סר 6מר סברכס 556 . סנרכס 6ח )מ( : נרכס נ5' 6מר 5כן מי. גחק"מו65
 חס)וש 6סר 6מר 5כן 17ק6 סיסמש וטועע חס)ונע. י6 06 6מר סק%ס %61 ים'* %מטמ
 צספף קמטו. hSa מ"ו יסש 06 6ססר 5סון חס)ועו. 65 06 וסק%ס )כמ( מונס:מסמע
 . וסי5ס סנרכס 6ח : חס)ועו 65 06 51"5 ט"ס וס61 ח5כו נמקחי 06 פסוק וסני6 כןוופ
 נירך סקג"ס נ"1 )ויח סקנ"ס כמיח ס65 ור6ס ב6 5וי ר' 61)ור נ( ס"מ )נ"נ דרסוח"5
 ו6ח טי מסמעו obin 65 נס)טגס וק%ן קומ)ויוח ומד נמקוחי מ6ס וסח" נטסריס יסר656ח
 נעסריס 1ק55ן 5טנדס עד ס)ויע 06 )ווסיס נס),תס כרכס רביגו ומסס גפסס. גע5סמקח'
 ע(ן )ויחיו 6ח יס)וגע כ6סר כ6ן 5סס ר)ם 5כן . קגס 61ין פד DnCn 65 06 )עסיסהשתיס
 65 וכ6סר סנרכס. לא( חסו חי'ו וטי מלמ 16חטח וסחיס נעסלש סמרוברי ס' נרכח5סס
 חסו ס"6 גת מויו קגס ו6ין עד )ויסיס וסחיס נטסריס ס)ורונס ק%וח ע*סס י3י6שמגט
 סחסורו מק ט6ורו 6מריס. 56סיס 6מף %כח צו' סזרך )ון וסרחס תו'.' 65 06וסק%ס
 6מריס. Sb~" הננדחס וסרחס כס"ס ot~nh. 56סיס 6מרי סח5כו סופכס סילך )זןמטט
 6מל ס6סי' נע" יוק6 ח"5 61)ורו סדרך )ץ 5סדמך וגי' סלס ונר כי 6)ול סקלוגגני6
 גאס י5מדו eD) ל )סגסדמן ט6 שעקול עי )וטמ בס6ל 6נ5 מקית %עקור מקמ(5ק"ס
sh:ע"1 5ס* מס 56סי 6מרי 55כח ונו' סדרך )ון וסרחס רלפרסס נר6ם ול6מר סךרך. )ון כיqb סדרך. מן מ": סקר נכני6 כ6ן 'eb יווץח 65 ענירוח נס6ר 6נ5 סדרך מקלמ 

 6מרו 6מריס. 56סיס 6מרי 55כח סיוס 6חיס מ15ס 6גכי 6סר כ1%: סיעקורסנני6-עך
 ס6)ור מפמ כ41 סחורס ככ5 כופר כ156 נט"1 סמודס כ5 מכ6ןנספרי

~ah 
 וט' מטס 6נמ

 כו'. ס)ותס כ5 וכן כ5ס סחור' נכ5 מתס כ156 3ע" ססכופר oh~" 56סיס 6מרי 55כחוסמ7
 סיפנוו סד ע*סן סינס"ר יחגנר ו6מ"כ 7ע1 6סר oti'Sh יטבוו נחמ5ס . ירטחס 65 6סר61)ור
otsts~וי. 656 וסיס 6ין נספרי 6)ורו 56סיך. ס' יני6ך כי וסיס )כט( יועין: 65 6סר( 
 סנ16 וכיון ס6נגיס 6ח ע)וסס וגס16 נרחיס 5סר )ויו ססיס ס5כו סירק 6ח סטנרו ר6סוןניוס
 נסבעי' סחורס כ5 וכחבו בסי 6ומו וסדו ס)הנם 6ח ונט סק5*' ו6ח סנרכו' 6ח 6)ורופ)וס
 %ו )סווצס צגמר6 ס)ווון נלכח ובלכו 61כ15 הם5מיס ט%וח וסקרינו ס6בגי 6ח וקס5ו5סון
(b~D65סיו 1סק65ן סנרכומ כי וי4. ונרכו סרס ג)ץ o~p ול'5 סקלנטח. וסקר3ח סלהבמ 
 וקפ6 . סיוס %ולצ ס6רן גרכח 5סס מיקן יסוסע כי ונרכו 6)ורו 5נן . סנחון נרכח פ"31רגו
 06 מטנרו 6סר גיוס יסיס חט6 כי נפ' 6ו)ור סוומ וכן נמקונוס 141 ונלצ הט5ו ס6גמס6מ

סירין
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מאליהויבריםאדרת

 5)וטס ט)וח סס5חס ס" . עינ5 סל ע5 סק%ס 61ח גחיס סל ט5 סנלנס 6ח החחס וט'ס'הן
 נסר% מיב5 סר SD ט)ויו סבטיס וססס גריויס. סר ט5 מ)וןו ס3גמס וססס ס46 ססריסטן

~וש
~nhS 

 סר כ5פי סניסס ססכו סק55וח ווצ5 נהיס. סר כ5פי פגיסס ספכי סנרכוח 6ח
 ססנרכס נ5תןך סכחונ ב6 תס וכי נספרי 6הרו . גחיס סר SD סנרכס 6ח וגחחס :עיב5
SDסר ט5 סטס 6ח 5נרך יטתדו 561ס ג6)זר כנר 1ס65 טיב5 סר ט5 וסק55ס גר(יס סר 

 סנרכוח כ5 יס6 יכ. . 5ק%ס נרכס 5סקדיס 6ל6 מינ5 נסר סק%ס ע5 יטתדו 561סגחיס
 סנרכו)ש כל 61ץ 6מח 5ק55ס קי)זח 6מח נרכס . וסק%ס סנרכס 6ח ח"r:1SSpS 5קת)יח
 3ק% ק%ס יווס 53ייס נרכס qb, נ5חס ק%ס )זס 5ק55יח נרכוח יסקיס סק45ח 5ל5קיחעז
 1561 66 ק%ס 1),ס סקדם נ5ם-ן ברכיח qh סקתס נ5סון ק155ח ומס לס. S1p3 נרכס qhרס
 סס 13 דיבר ססקב"ס 5פי סקדם 5סין נקר6 %)זס 6תן עהין 561ו 156 נרכוח 6ף 6)ןןעונין
 ס5יס וננט כ6ן נ6תר סחורס. 6ח לסס תחן ט"6( 4ג )סוטס ח"5 כמ"ס ס5סון ב6וחייסר56
 סא )* : סקזס נ5סין כ6ן qb סקדס נ5סץ 5ס5ן )וס נק% שעו וס56סיס ג6יור %ס5ןוגו'
 וסמס . סינ5 וסר גהיס סר סביטי. סיוון וטי סיכוניס ססס כ6ן 6תר עו'. סירדן נטנרסתס
 י1ג6עש סנרכוח כ5 ותוזגו hnSD5 דכףי)זין סב5יס סנטס בחיקהיס ס6)זרו סכ5יס סנמסכ)נד
 . ונו' נטרנס סיסנ סכגטמ נ6ון רטעש: פרוח וס3מ טובוח פרוח סנט. פרמס כמליסוכ)ו"ם
sffo  ה6)זר מרס 56וגי כ6ן ג6תר נס יוסביס ססכוחיס גחיס סר 11 ע"נ( 5"ג )סיטרי 6חרו

 סכס 5ס* ס6)יר חורס 56ץ )זס מורס. 56ין גה סכס חקוס טד נ6רן 6ברס ויטטר63נרס0
qhססמתס בתקוס ססמם. )ונהם דרך 6מרי גהיס: סר 610 15561 סכס סי6 כ6ן ס6)ןר 56וגי 

 נסדוח 651 ביסוב סיסנ. סדרך: 6ח 5סס 5סר16ח 656 סכחונ נ6 65 6ו)ןר ר6נ"י .סוקטח
 טשמ יגו'. סנריס 6חס כי )65( )דסור: 610 מרנס כי וגנטוח גסריס 651 . נערנסוכרנמ':

 יהייפ וסורם צו' חדטין נז6ח יו'י[ ג' ]יסוסע 5סס 6מר וכן 5רסח 5נוומ מונריס 6תסכן
 "חכס: 6יחו סיטפיס סמיס 65ו ו6ס טונ ס6רן 6ח חירסו 06 5סס 6)ור וווסמסגיכס
 5מדו )וכ16 נמוקס 6ווהו ירסחס 31מס 03 חס3ו סחירש 3וכומ 3ס. הם3חס 6חסוךסחס
 ימסעש. מסגס. 11 שמרחס 5טסו'. ם)זרחס מנ( נמ,קס: סקונץ 03 הסגחס ס"6( כ"ו)קירוסין

 Yh1 סניו. ט5 ס*חו סחספך מיטנ לטסיום ע"מ םל6 וס15מך 5טסוום. מ"נו סח5מדו פסיס11
 ססמדר0 תפגי  יי)יס. 11 ס)וספטיס. 61ח מדרסוום. וס סמקיס. כ5 6ח נסכונחו: חיור56 מסי ס6רן טס ר6ית "ס פ"6( ס"ג )סנח מסי ס6רן עס hS1 6מרו 5י)וך כ5חיטחעסס
 וב6 5סיפך נק"ו %הך סיכ% ווהיר4 קר6 5י 5מרי פסיט6 נגתר6 כ)זשם ססכ5 עו מוקסחה
 וק כן 5סיח ס)ץספטן זימס וסס נק"1 סג4הד זנר סו6 1)זססט ססכ5 גנד ססו6 5סורוחסקר6
 6לס )6( ססכ5: ננד סס61 נץ ססכ5 נתספט 6100 בץ 5ססעז. וסמרחס מיוח: סי"נכ5

 וסמ0פטי'. סמקף סס 056 נסרט: 5פרפ OnD1 63 בכ% ג6מר כ6ן מד וגר. וסמססטיססמקיס
 גיסנש כו* סמ4ח כ5 וו5 63ר7. 5ססווה תעחס: ינר 5מןם רם6י סגני6 ס6ץ 056ו6מל
 ע5 מ%ס 6חס 6סר סי)ויס כ5 חע נמ"5 גוסניס כלס ס)ו15ח כ5 יסיו 65 יכו5 נ6רן Senנמא5

 ומר4 כעגין ס6תיר )זן onth 5וודיס 6ט סרי סכחינ ותיטט סכחונ סרינס 6מרס6ן)ו0.
 פף ח6נדון. 6נך נטמן6מול

 גqb 5 ס6רטח נכ5 טסג וסא סניף מינח סו6 פ" 6יני
 מ6וומו ס5תד 6)זרו ונירוס5לוי ע"6( r~b "יוסין ובגתר6 כספף 6)זרו כן S"DJ טסגס)וטמ
 ג(מונוך)2גין

"2( u'h סס" ס)וקוס )ון ס)וס 6ח 61ניחס סאמר נ6רן 656 טסנ 
 נ6רן יוק6

 סס"מפמ
 חמנוץ. 6נו )נ( סניפ: מונמ ססן נס'5 6ף טסגח סת4ח כ5 6ב5 נ6ון ח5ף

 מע VO~D סמקותומ יכ% . סמקהזח כ5 6ח : 6מריס %רם מיינ ס6סרס 0ס)וקת כפ5)6מל
 מונר סכוינ ע" בחס)הסי ס)וקהזמ. כ5 ג6תר 51מס ע%ק ססריס 6% ססריס ט565סשס

 6ח טנרו 65 6פ4 )6סר תל יכ% ג"כ. יסר ססא DISn ינל ט5 סטץ 6מ סטטי06

 וספסיק %סשס 6מ 6מס ילסיס. 6חס %ר סגהס פס עבדו 06ל Sen סכ5י 4מלסע"
נץ
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אליהויכריםאררת
 עסיסס ססי4 שג6)ור 16חס טנד 65 6פל r"D 5סס סעסס כיין עסיסס אח פנח 6סו3ין

 536 16חס סטנך מד ג6סל hS ליסר56 סטסס סע" 5פי נ6סר 6ת(ס )זססס5 נ6םחסלפון
tsto~ונ% 6לסיסס: ססריס 651 ססריס. ע5 56סיסס 6ה(ס: ססס5 כיון חיכף )6סר 56סיסס 

 סרש כס5 וג6)ול 56סיסס רטק TD .6 רטנן. טן נ5 וחמח : 56סיסס סגבטוח 6%סגבעוח.
 ס,ם רט רמגן TD1 מם6ס וגכטר( ננוס סר ר6%1 ס6חס )זקוס כל 6ר"ט רטנן TD1ונגטוח
 ס65 6בך סחורס סליוחס )זס ונר6ס . 56סיסס ונין ענדו 6סר 3ין דסססיק נ)וקו)זו סל6ךגכחנ ופי תיוחר 'רסיס 6חס 6סר סגס 6לסיסס. 6ח 6חס  ירסיס 6הס 6סר וגי' 6בר  פ"ו:סס
 חסהקי ל56סיסס 1)זקומוח ביט% הסני hS יסר6ל ם5 וחס)זיסיס יטעו ממוס 656 ניט% מסמט"1
r'D6ח ירסו 65 06 6ב5 56סיסס 6ח יורסיס ס6חס מסוס 6יבי נריך ס)וקו)וונ( הס"ס יסר5056 )נ" בחסתיסי דתיירי סתרדכי וכחכ מם)זסיס ניטל ט"1 סמנטל ב)זחגיחין 61תרו ירסו וסס 

 לסי סי6 כך )זקר6 ם5 ססוטו וגו'. )זינמחס 6ח תח5חס )נ( )וסתסיס: נטלו סיו56סיסס
 TD ם5 גסנרו. 6נמ0 ם5 ספטיס 6רבטרי נסס ועסס ספטש מסס 5631סיסס 3תלריססג6)ור
 כ)וו מ(נמס 6ח וגחגח0 כ6ן 6הר יכן  יוגרפה. ג)זסח תחכח ם5 נחט. מרס ם5שרסו.
 TD. 50 וסו חסרסון. ו6סריסס 36מס. ם1or 5 תגנחס 6ח וסנרחס קטג'ס. לסבריס מרס50

 סס נחיס ס5סס ו'( )זסנס ג' )סרק נע"( 6)זרו יח% )וחכח. ם5 (סו חנדמון 56סיססוסס%י
 גדטו 6סור ,ס סרי נו" 5סס מחמ%ס סנטטו IS'b סן. 6סרו)( ס5ס וכו'. סס 6בגיס ס05וכו'

 נלע ה"6 הוחר וס סרי ונטמש ט"1 ההחיס סמוהר  ססה*ף מס )1ט5 וסמ*ף טר( 5סס1פ150
ויסרימס

  הסרפי
 סגטש  Is'h "סירס  1oPh  לה"ס פ"1.  לסס הההלס  סוטטי  lS'h  וסו ב5ס

 וסמ*ף ט"( 5סס וסס* נרעו וסו חנדטון. 56סיסס ופס%י 6סור. (ס סרי ננ"ו לססמחמ5ס
 ס'טי ס)וס 6ח om3b1 חסו )זוחר (ס סרי תט5ס ע"1 חמחיס סטמי ססמ*ף )וסטט5

 16חס
 61תר 6במס סלס ;סו )ולנחס. 6ח שנרחס . וכו' נחיס ס5ס (סו ת(נמחס 6ח תחאסמשס:

 6סירוח. וננ' 6בגיס 31נ' בחיס בסלם 56ו ס5ס נכ5 )6)זלו 156 סלס . וחסרפון וע(5חסוסנרחס
 נ66. ני)( . כרי6 בימ חסקגט סקן סג6)זר 5גג6י ותמין סתס. 6ח סמכט . סתס 6חו6נדחס
 6חס 61י  ot1Dh. 5רדוף )%יוס 6חס יסר6ן ג6ון . סס61 סמקוס )זן : סכ5נ פגי סמלך.סגי
 כינוס. קיס 610 חנדטון. 6לסיסס וסס%י  הובההסובו' 6ח תחנחס 6מריס: נמ"5 5רדוףתניוס

 וג)(ו סנדט סס61 ס)וקי' סירום סס61 סתקו' )זן כ6תור כינום. 65מר 610 . סתס 6חו6נדחס
 נץ מי*ק חסו סנום. קיס גס ),מהינ גמנ6 ססו6. נתקוס סיוס 6מהס כסרס גריךכנל.
 ס6מר )זס תסו . כינום קיס ג)זי מה3 ו6"י . כינוס ל6מר hSh מייב 6עו סמ"5 5מ"6:5"י

 61נדחס Ph3: 6ל6 גוסנ 6ינו כינום קיס סי' ב6רן 656 גוסנ 6יט גנ" S,W3Dטרוס5ווי.
 ןנריס סנעס וגו'. ח6נדון 6נך : וגו' סקן ח"ל כו' h)ab' 65 יכ. כו' סס לס 5כנוח . סמס6ח
 סטונד. 6מו סעו. טניוח סבטס ס5 סתקווויח כ5 65נד נריך נ)וחגיחין ס)ונייין 3תיחסססן
 1565ס. ט5'1 ס)זקב5 ו6מד סווסחמוס. ו6מד ס)ונסך. ו6מך סתקטיר. 61מך ס;ונמ."סד

 וסתקטיר. סועמ סי6 ת;3מחס. 6ח ונחנחס סטינד. סו6 טנוו. 6סר onh: 56יוס6ו)ור
 5פמ סגו6ס סי6 וטכסיו )סך טליס ויסך 3יטק3 סג6)ור כמו גיסוך 610 )%נחס. 6חוסנרחס
 פסיס . ססחמויס וסו6 ס6סררי סס5 6ח ויסס 3)וגסס כ6וזול ס)וסחמוס סו6 . ו6סריססס)ןקוס.
 56סיסס. tstoel 5ססחמוח. 6סירס עסס 6101 נו 5ססחמוח סכסמס סעסו ססחמויס)וקוס
 Sh' ס6ותל 610 . סתס 6ח ו6בדחס . 66ס גטסס סגפס5 כיון מ;"5 כמ"ם 1565ס ס)וק53ס61
 56 06 כי )ס( תו'. ססריס טל סתקותוח בכ5 5סקריב 6לסעס. 5ס'  כן pDDn 65 מ(6חס:
 )זסיכ5 6נן 5טחן 6וסרס כן. חכנסון ל6 מס)ןיכוח דרסו ומ,"5 לנד. ס'. ינמר 6סלסמקוס

 ססו6. סמקוס תן סמס 6מ וומנדחס כננד 610 ססס 6מ 5)וומק סס0. 6ח %)וומק .כו'
 ניח . ס%ס . ו)זניס ממסס כ6ן ומסנ )זונמחס: 6ח תחגחס כעד תו)"נם )ןסיל 6נןוטחן
 ס' יבמל 6סר סמקוס ob 56 כי סי5ס. )וססרב 3מומ וסיחר ס5קי. נימ סמ. ניחר6סץ.

)גסוס
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אאליהויבראאדרה

olt~Shמן ססי' סקס גוסכן 610 סננהכס. תכל) "otb וגו' חטסין ל6 . נמוח o'h 5נטימו מיסר כ 
 . 6לסיכס ס' יכמר 6מר ס)זקוס וסי' וגו' סירןן 6ח וענרחס . סקס תסמלנ נתוזן סיחר וגוןסו6
 בתקוס 06 כי טלחיך חטלס פן לך מסתר . ניגוח חסור DOr וסוף סר6סון ננגיגו ילנליטסוף
 56סיך ס' לסני 06 כי וגו' תמסר נסטריך 65כל תוכל ל6 סגי. ניח בזיזן 610 וגו' עמר6סר
 כחיכ סני ומכיח . סנטיכם נוכל כחיכ יסרבל כל סיו סכס%כ ווזסני . חונ"נ ססליסי ניחסוים
 כמסרגל כר לסכן ג6וור ל6 סגי 3ביח 6נל מס סטו לסכן כחיב רונסון נניח סרטיך.נלמד
 שבטיך 63מד 1)6תר . סנטיכם תכל )6)ור . מכעס תסס 61' דנריס מתסס מסרו סניסנ3יח
 נני)זין כמבט רק גבוס ל6 6נל . סכטיכס ווכל כחיב לכן ססבטיס יוכל )נכס ססכסףסופגי
 O~DJC ונכל 6ו)זר 6' יסחיב סנטיך Tnb3 16)ול 6' כחוג ד"6 סנטיך ]מד )6תללכן
 מפריסו לסיכך וב)יוז'ן יסודם נמלק גסנגוח עתיד סבס)ו"ק סיו יודטיס כחו3יס ב' נחקיילווכידך
 וסתו לסלן י)6חר סס מוזו לסכן כ6ן גייזר כסגים נרכח (ו . מס סתו לסכן יריתי: סלרומנה
 יזכיר 6סר סיקוס בכל ת"ל %333ין ל6 536 כעקדם דתק6 יכול וכו' לסלן )זס סוזי.6ח
 לסכנו 1)ח)ור ס' יבחל 6סר ככעוי: ננביין . נסס נוזקדם סס. סטו ג6)זר לחס 6"כוגו'

 לרבריסס ווסכיס ססקב"ס ינמר 6סר ולמ"כ דריסס זריך כחמאס יגרסו. נטלתן )ןם)זט .חדלסו
 בחמאס כחב %וזס ידו. טל סק3"ס ססמס ולמ"כ וגו' )זסכגוח וגו' מקוס 6)ז65 טד )6תרוכן
 קודם יבמר 6סר 6ל6 נחמ%ס 610 דריסס ובקרוח חדלסו. לסכגו 61מ"כ צו' ס' '3מר6סר

 וגו' 4מר וסילם 3ו %4ד יוס יענד 6יונ ס6)זר כמו וסוך חמאס יגמל 6סר קרקור לכדנמטרה
 כיסודס 6ל6 6יגו מגס סעיביר חררסו. לסכגו באטלס: קידם ססיוס 6ל6 קרס סלילם631תח
ohc6יגס נגליל עיברס msDn 6"סמקדס: נבים 6ל6 6י)ן גן%ס ססגסדרין תדרסו לסכגו ד 
 סינמס בס' ס)6וול 5ס' . 3טסס עובר ר6סון סנרנל ל')זד נעמס סתם. וסנ6חס סוזסובאח
 . ונו' )דריכם כל ומלבד 4תר 3פ' ג6חר ככר וסלך )6)זר לוזם צו' נ)ווטדיכס לס' חטמו6ל0
 לכך ח6מר בגל טובר ;חן 63י;ס יורט חייגי לסלתו ח6מר ל6 סג6)זר %סי מונס קכט6ל6
 DtD'n וזיעדיכס 'כיל ח6מר לבל מובס לק13ט . ת)דריכס לנד ב)ווטדיכס לס' 1DDn 5לסנישזר

 עונר סריגו ליחד ירסס 3סנס פט)זי' ס5ס וכחיב סתס. וסנ4חס סתס ונקח ח"ן סגיםתועדיכס
 סעינר ליחך סרס סט),יס סגי סרס. וסנ6חס סוזס 631ח . רגלים ג' סיענור טד ח6מר3נל

 חרונים 61ח בסוזס: ו)ועסר סגי )זטסר חטסרוח סני חטסרחיכס. ו6ח )0 6מך: 3רג35עסס
 טל כרסו וח"ל סרת3"ן. פי כך בפס. ופנחיכס 3)זטסס. מבס 11 יכס חרו)זחיןכס.
 לס* האוחר ידכם כ6ן ג6מרנכורם

 סס. ו6כלחס )1( וכו': כ6ן 6ף חספס לסלן מס וכו'
 'רכס ),סלמ נכל וס)זמחס )6)ור לכך נחכ61ס נרכס סקטור 5פי הכמחס. : בתמידהנירוס*ס
nSDbDמנכל רג*ס כסלם סתמם סל טסם ת15ח . וסתמחס : טגי)יכס ובכל ס)ץו"ח בכל ברכס 
 חמג נאתר מניגס וטל ומניגס. סלמס וםל)זי ר6יס ט.ח תזוח. כסלם )ומוייניס ורגלרג5
 hS וסלמס ריקם. ס' פגי 6ח יר6ס 6% 1ג1' נסגס otnDn מלס גפרור רקס עתק וט5ומ'.
 ;ו ונחיכם. מחס רגליס. סלם 3כל סלמס ס)זמויי3 כ6ן וםוזמחס ג6)זר לכך . נפסמכחיב
 קטום וסקסל. סלמס. . )ץ5ס . סס;"ג מ"ט תוס' 6מד תו נם)זמס. חמוייבמ סס6סס )%חד6סס
 מנ;גס. . מודחס סלמי ברגל. מ)זמייי3יס סאו וז5וח סלם ג)ז65 'סודם ר' כדברי ~ltDb. ופסםסיום.
nS,D.סכן מגיגס . לגבוה סכ%ס ר6יס טרח ט5)זו. נפני ואטלס לו ים 61מן 6מו כל ר6יס 
 גווחנח 6'ם יג6)זר בולסיך. ס' נרכך 6סר סנסיס: נס סמיינוח סלמס. סדינור. לסנייסגס
 3מ וו. כתחוח 6יס )6)ור ;ס וטל וזרונין. טוח תניא וכו' )ורוכיס גכסיס לו סים חייו.
 ואל"כ ינחעס 6מר סנחמ%ס ו)וסמ ברכך. 6סר התר %" מוטטין. תכסיס וברוביןטחו
 . כרכך 6סר ונעכס סכחוב פירוס סכך . חן מנרכס לפי . ~sffr תדורו לכך . כרכך 6סר)6)ור
 נאכזר, ונססרי צו' כנרכח ידו כתחוח 6ים נאתר ,ס טל מרובין. חס ,ס ברכך. 6סר מניחלפי
 61ש סו6 סעסיר וים . ישו כתחוח 6יס ג6)זר יס על חרונין )כסיס לו הין לכ ;דיכ 6100ים

גהנ

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



 ו ה ל.יאיברש ה ר ד%
 כנלכח ט0"נ. ט6 כמחגח~וו ob 6מלו. וסוסל ab?' ס' כנוכח %מו יס SD 5ני3
 כנלכח . וטחן טסיר ס6יגו 5כ מץ3 610 יו  י)וחגח סססלי מ6מל ממם חסו טוס". ס"צו.
 פליס וסס סיסל כD'h 5 רק 0ונס קרבגווץ סי' חמסע. 65 )מ( סא: סטסיל טוס" 610צר

 3כמטו סיסל כcth 5 סעס נוסמרנ 536 סנמוח. סס*.סג6סרו טסיס 6גמגו 6סר ככ5ופנמם:
 71עק6 סיסל סכחונ כ)ץ6מר מובס ,hS גןריס יוק6 י0י בנחח ויניח גןריס 5סט15);סמוותר
 0גמ5ס. 561 סמגומס 56 וט' נ6חס 65 ט מ0 %ור: 651 ימיך 6ים. דכהינ %ול. 6%ימו

 ס16 . סמ וניח ר6סון ניח 11 ונמ5ס צו' 6יניכס )זכ5 5כס וסגים סכחינ כמ6מר סעס עמגוסס
 י50ק 3על)וו ססקנ"ס . ס5יסי ביח 11 י גחן 56סיך ס' 6סר . מקותו וסנט ס3ט כ5ירסו
 סנח נחפ5ח 610 גן )וחגס. גמ5ס. מגומס. 5יס51. גחן 37ריס ס5סס שנט. סנט 5כ5 6"יכ5
 יג' . טר5יס קכט 65 ב)וגומחו וגס . סס4ס עטינדי סנמ5חי 651 . ס6רטח 5ג1ת גחמו651

 גחמו 651 6)ול 's?1 )ועס. ונריח  r"D. צריח סחורס. נריוה 4סר56. סקכ"ס טהןנריותיח
 ד טר5יס יסכט 65 . ש" כליח ע ססי4ס 5עונוי סגמ4י ע6 . חורס נריח  וו ס6רטח4'
 ולום. 5שס. דבליס. ג' מיחס 65מר סים )וסגי מחגס. גמ5ס. )זטמס. ת6מר מעס.בריום
 וט' חחטע rh נפסוק ג6מר ען 5ש)וס 610 ומחגס ומיטקנ. סר6סץ מ6יס ירוסס ססו6יט ג50מ וסי6 5לומ. וגם5ס צו'. נלמלמווץ וססניט וגו' וגמך כ)ו"ם מטמס. סוcc)S 6.עממס.

 וט' 6יניכס מכ5 5כס וסגימ ונו' סירק 6ח ווצכרחס : ונף וס6כ5חיך ונו'וסרכנחע-
 יס3 כי הסי ניח 35טח כסר%ס נזץ נ6מל וכן . סמקיס ווסיס61מאכ

 סמי
 וס' ונר

 נדנרי 16מל ס61 וק 5סנמ ניח יכמש 610 וגו' זנר ויסי 6ויניו. מכ5 מסנינ 15סגימ
 5כס יסטמ )0 : צו' 6הניו מכ5 4 וסטמתזי מטמס 6ים שי' 610 5ך )יי נן סגססי)דס
 5סטמיד ' 65רן. כסינ61י יסר56 נלטי )וטח ג' 6מרו נג)זר6 . מסנינ 6ינעסמכ5

 ט5 י כי ח"5 חמי4 מסן 6קס י%ם ו6יט . ס)וקדס נעש ונרן . עמ5ק ש ורטו%סכרימ ווי
 סג6)ול (tos1 6מל צס)ז"ק צו'. נט)עק 5ס' מ5ממס כחינ "0"כ מל ס61 יס.כס

 ט%חיכס : ירום5יס 11 . ס' י3מר 6סר ס)זקו' וסיס מלס : צו' 6ינגס מכ5 5כסוסטמ
 5סני6 ם7% גיריכס. )זנמר וכ5 בירום5יס: סכחי3 סגס וכ6ן נסעס ג6מר S'DS~חנמיכס.

 פ)וסחס ג6מר 5טע . ום)ומחס )יב( וכ5: חע סוזונמר )ק סיני6 סקרנטח 5כ5 מגץ סמונמרמן
 ס5ק. 15 %ן כי קתס: קר31 קר31 ונף. ובגיכס 6חס נירוס4ס: סתמס נ6מר וכ6ןנסי5ס.
 נ"פ ב6ון. ונמ5ס. 5מ5כומ. סמלי סטמן רק 15 בחו 6מד סכ5 )וט5ט*. סו6 ס3חס33חס.
 חן לע ס4י 6ח חטזנ פן . וט' ום)ומח נסטריך 6סר וס4י נסטריכס. 6סר וס15י 5יי. כ6ןג6מל
 9נ( סוץסר4ן )וס5)וי 4 וא טמ ממסל 6ין oht טגי מטסל 4 מן מטסר 15 6ין ו6ס תעסר4

 פן סס)ול ח"5 )"סירין 6"כ 1D 656(pG י%ן נרח TID נסט65ח סג6' 5פי תטלס. סן 5ךסם)ור
 מיחר: סכר)ו5 נסר 46' כנע גניD"D 8 6נ5 חר6ס. 6סר )וקי0 נכ5 סי6: ל6ו 01סמרחט5ס.
 נ)עך 656 סעיר  טל מוסיפין ס6ין 5סי סגי 3יח סו6 צו'. ינמר 6סר נ)וקוס 06 כילי(
 סס : oetn1 16ריס )וימיסו ומך  וברי מ)זסס גמסרו סמ ונ3ימ וכו'. וחימיס 161ריס וט'ת3י6
 חטסס. וסס חמ5ס סס ח"5 וט' עתסין 61ע סת. נסמוטי כרח סג6ח' 5פי . חטסס וססחט5ס
 6סר כ5 ח"5 סקרנגו' 5כ5 מטן aD. 656 4 6ין וט'. נ%ו סט65ס מס 5סט65ס ונימסמקש

 6כרי ג6כ5 ק"ק %1ס. ו)וקוס.  ופן.  רבריס. נ' סיס שסך. 6יח נכ5 יק )ט60עי.)זטך:
 ג6כ5 ק4ס וקדסי' %עס. 5יוס ומן. סק%מס. )ון 5פגיס סג6כ5 מקיס. olh. 6451כסתס
 נכ5 ג6)ור ~5כך זמן 3כ5 ג6כ5ץ סמוקדסין ססעי 36ל וכו'. י)ויס ו5סני ונירוס5יס. .5טסוריס

 סטמ6 ל6)ול 5כך 5ט)ו6ין. qb 6ןס 51כ5 סטריך. נכ5 כ6מר 5כך מקוס. ונכ5 גססך.16)ש
 מע ה16ס. ננסר 656 %ט 16 מךנר סכחונ מוקדסץ נפסיי גפסך. 6ומ נכ5 רקוסטסור:

 6% ו6כ5ח. גחס. 6% ו"נמ. ס)ווקדסין: נפסעי ע6ן 6מור ח6וס נסר סרי ס' ירמינט
 יכ% ונקס. נמ5נ מוחר סמיטס 65מל כאם וגר. 5ל5סיך ס' כנרכח מ5נ: ה4א נסר.5כ5נץי.
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קשליהורבריםאררת

 טג6מל קשט סוס כטל מס וט' נסעליך ברכול וגומר פעמך. גש Sen טינו חס ט65ס*
 סמא נץ טסון. וסנסל טמ6 סמא נין י6כ5גו. וו(טסור סט)ץ6 כו': 6ף טור 16 ססס13

 טסור מעוקיס* ד' ים במרוסס נירהם5)וי 61)ות ארוסס. פרט י6כ4ו. hnD: וסנסלטמור
 ווצמ6 בוזיחס. סו6 סף סטסיר. 6ח ס6כ5 ט)זמ כוז4חי. סו6 סרי טסורס לרומס%כל
 י6כ5ט : כ6ן ס6מור בטסס סו6 סרי סטיון 6ח ס6כ5 וטסי נ165. ,ס סרי סטורן 6חס6כ5
 ממוס הפטור הקע לני ונספף מהזחיח. ססטור ת6ע. סנכורס. נון מסטור כלני ונו'.כלני
 נסוקס מוזהר סוס נעמד . כגייס חספכט ~SD ph מן( : נטש עטר סגוו' צל . ו)וחגו'וסוק
 5דס פרט וכו' ס6ש דס * ושסיר כיס סגספך דם י"6 . מכמיר זס 6ת יוכסיר מרס גוסדא6

 מלרומס. מטמר ומתור וגו'. 6ך מ*5 מוסר מנו יכ% נסטריך. ל6כ5 חוכי 65 לק(ומסיס:
 כ6ן סנ6מר 1653 610 סרי סטמ6. 6ח ס6כ5 ט)ו6 3ץ סט)ו6 6ח ס6כ5 טסי ביןסנ)וטסר

 ימזיו ס6כלו וטמור ו3ט)ו6 וסטסור. סטמ6 נסטרץ- ח6יס ננסר וג6מ' נססרץי S1hS חת655
 סטמ6 6ח טסור כס6כ5 בחרומס 6ב5 . סט)ו8 6ח ס6כ5 שסור סטמ6 6מ ס6כ5 טמ6סף
 )זטסר* נכסף ס5קומ וו ווהירסך. hnD. מטסר 11 דגנך. טסור. מעמר ,ו מטסר. 5נד: נטסס610

 06 ילמד וכו' סכחונ ב6 6% וכו' סגכור (ס ונכריות. . טמ6 )זעסר נכסף ס5קומ ווהלסלך.
 65שoh 5 אמר. 5מס "סמום מלקוח 11 651גך. בקלך לוקס: סו6 וריקס 65מר 6פי זר16כ5
 זו חור. 6סר תריך ת5 5ק5עיס. מע 656 כו'. פגין 6יט oh~ וא' לתמס מע wh1מטקת
 ותנחי . וכי וריקם קתס ונץ לכסמס ונין מליס נץ 656 כו' ג6תר 5מסטקס.

 חרס 11 .
 דנריס יססס קרי6ס. o~p ניכולי6 ע לך. וחרולן וליקס. קתס 60סיר ג6מר 4ס1ס5)אס
 %פמס נירוס5יס . נפקוס דנריס שגי . קר"ס %סגי וליקס 5פמ בוזזן יעליס סגי . בפסוקג6)זל
 : סטמס ככ5 מא סף 3מ"5 536 מחסר enh . %)זחך ט5 מ631ח: ס)ויטו' 6ש' . וא' חנמנפן י ססמר מט( ימסמס: סרסור 61מד 6רש. ספסור 6סד נ6ר דנמס הצי סק5גמס.מן
 כלסר כו': מומר ר"ט ל". כדנת חמוס נסר 5סס כסחיר וגו'. 6ח 56סיך ס' ?D'3 כימם
 %מש ו' רק והן 65 61סר56 6ומומ טמר 65נרסס חץ ססקכ"ס וקימט 1op קיוי 11 י.יגר
 ומו"נ pnD % סכת. כ5 %1 ס6מף סר ונ16 למל זנריס יסדר ל. טת 065 אמן%עחי
 דגר כאסר ההזר רני י. ונר כחסר ס6מר סי6 חן סקו סנ' דרסו %עתיד וכו'. סטירוסר
 ק40 תכחש 5גט6יס כנר ג6)ור סממינ קחמרל nhen סג6מר גוס סחה גנע04. ע"ל

eDnnמסלח יחק56 %מר חסו מפסס נסעת סי6מרו ot~p 6כ5ס "מרח ימס:. ספח טד 
 פיח6וס טז י6כhS~ 5 יש6 לקלס 5מד6 לאפוס. כי וגר. גססך לוום 3כ5 ת1' חלויו% כי ונו'נסר
 שחס לה גססך רוום נכ5 חע סכפומס גיוס מקס פץ סלאמס 6ח sd," רק "כ5 ס65יכר

 כמן חורם 5סע ומא נ5נ סו6 להמררי . וט' 6כ5ס ומאורח נסרן ח6י5 סחח6וס תטימחמוס
 כ56ס. ורניס ונו' נ5ננך ח6מר 56 הע ונו' סנהס רניס נונמך ח6מר כי וכן נינך ח6מרכי

 וממרם סנטוס: נפעם רק י6כ5. 65 סיח6וס 65מר ו6ף סיוה6וס קים י6כ5 ס85 מורס%למס
 כמהם ג' מש . ,מס 6חס 6סר שמכס אמרי הננכס 6מף תחיו 651 סטשתר 5פי ונף.6ג5ס
 סימר כמו הממון מא וממוס 65מ5ס. ומפן נגוח. סו6 מקוום ח6וס. ממרס. ספן.%3ס.
 4ע. ט61 וממרס וער"ח. סו6 ח6וס ט וממונומן. 5סס ממ16ס o7h פ5 גססו ווצליומנע

 11 הננכס. קמרי תחורו 651 חים מסמפן גדי סוD1nDD1 8 . סממדס כע נדי סו6ו1601ו0
 סחולס סחירס חמוס ננסר כ6ן 6נ5 ח16ס. וו וגש. 6חס 6סר . ממוס 11 ט"הכס. י6מףמפן.
 מחרס. זו שסך. ח16ס כי מפן. סי6 נ5נ. 6מירס וגר 6כ5ס ולמרח סג6מר ס% דנריס'נ'
 וכד נקזך כ5 יט5 להשגך. מנקרך חנממ מ"p1DD 5 מן יקם יכ% . ח6וו( 11 אסך. 16נם3כ5
 נקרך יוק6 ח6וס נסטת רק ח4%' ננ' 656 סחורס סמירס % גמא נקרך מקוח מנקרךמא5

 נקיתם וצם 6חס 61י וצם 6חס מקוס נחמוק סמקת. אומך ילמק כי לכ6( ד,קוה:ומקהם
 א44. תו' נומך ירמק מ חע נ6ט5ס %סור ממן נטולים מעין 5ססוט התסור 4כימכעס

מנו
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אליהויבחםאדרת
 זס1 ונר טרפס נמיס ונסר ח"5 נסג6ס ס6סור )וגיץ תקוס. נקירש סמט S)hn 06 665נל
 סי65 )וס 5כלנ TS~n 6חס 6מו 6חי. חס5נון 5כ5נ ומ' סי65 עונר דסייט לתמי5ס מעסי65
 סנס 5מי חנמח. תתמי5ס: לפמס נעורס סגסמטו מעין לכלנ תם4ך 6הס 6י 6נ5 לחכויגסמת
 )כנ( ונו': 6ך %ע )ומן מיס נס)ןס. hlb 5י 6ין נקדסי'. נייחך. כ6סר סמיטס: טעיןמ%ץ
 סמיטס טטין 6ץ טוף 536 וכו'. נס)זס מס למך. וגח65 %מך 63 ,ס סרי ס6יל. "ח ס5ני6ח
 בסמס טל )וסעי 5)וסס סלכס נויחך. כ6סר 16)זר רני סקסר. ר"6 דברי סיסריס. )זונרי6ל6
 ונכ"מ: 6וס כל נסעריך. nS)hl . נעוף 6' ורוב בכסווס 3' ורונ . נטיף 61' נכסתס סגיס .הנוף
 5)"נמ )זם5ניס ספטור )עמך . ס%6 61ח סגני 6ח י6כ5 כ6סר 6ך : ותן 3כל . גפסך 6יחנכל

 בדס סטופס ססיו )לווד 6ו)זר ר"י . סדס 6כל לבלחי מוק רק )כנ( : לכסגיס וסוקוממוס
 בסן ק5ס 6דס מ5 סשסו דס )וס יגו'. מוק רק 6ותר 610 סרי 6ווול רס3"י וו"ח.קיס
 6מח ע5 מסן ספורס . ו)וממדחן 5סן )וח6יס 6דס ס5 סגפסו ועריוח גול . סכר מקנלססירס
 ח6כ5ט 65 7כחינ ס" ס7ולו'. כ5 סוף עד 7ורול('1 1751רומ %דורוחיו ל1 סווכס ונתסכ)וס
 טד 6מליך %נגיך 5ך ייטנ לתען וגו' וסתעח ס)ור וכחינ 6מריך .בגיך לך ייטב5)זען
 ס6יט כ)זיס. חספכגו ס6רל ט5 )כד( סמי: )זן 6נר וס סנסר. עס סשם ח6כל 6%ט%ס:
 כ3ר סרי 6"י בקדסי 06 )ודבר סכחוכ נ)וס . ונו' קדסיך רק )כו( : ס)"נמ SD דס ליחן5ריך
 S~Dn נכורוח תני6ין 6'ן דס6 )סי' 'סנזט6ל ר' ינרי ם"ל נקדסי 6ל6 )זדבר 6יגו 660)זול
 בכור ד6יתקס סוזוקןסין כפסי4 סן7סרי

~cDnS 
 )וטסר 6לסיך ס' 5פגי 61כלח ןכהב

 כqb 5 יכ% וכו'( ג)וי נכיר qh כמ"5 טסנ 6יגו )ועסר )זס לוזטסר בכיר תקים .וגו'
 . קךסיך רק 6ו)ול ל"ע bS"' ממ"5 ד)וני6ין וגו' קדסיך רק ח"S"D~ . 5 גוסג 6יגוסקדסיס

 סמ%נ )למד ס)וקוס. 56 ונ6ח ~h"D קיסיס. וידוח 6ל1 לך. יסיו 6סר סח)וורוח:6ל1
 ע5חעי ועסימ ח"5 יקהב סל6 6ף נל3ר סיני6 יכי . סנמירס לניח ht~nc עדנ6מר'וחס

 ללס %מר ר"י וסדס. סנסר מלחיך ועסיח ס5)זיס: תיוח טיס חחורח 11 ובמיך. ודסוגר:
 650 נסר l'bD 6עס"י יססך ובמיך שס כחינ דס6 6יט 6י . וכר דס 6ין 06 דס 6ין נסר6ין
 קטן SISa מכ6ן טריקס. בסר qh מריקס 7ס מס סנר ור"6 ח6כ5. וסנסר 6מ"נכחינ
 וסיס. סנסר טלחז יטסיח סןס: 6ח סיורוק עד נ6כ5 סבסר hD'1 ח6כל. וסבסר : וכו'סיס
 60 ס)"נמס וסקטיר ונו' סכל 6ח סכסן וסקרינ 6ית' 6מד וכחר וט5סיס וקרגיס ע5)זוח5תעט
 656 סירייס ג6תר ס65 וופגי יספך. וכמיך י0 יטלו. ל6 פרסו יעלו. סממונרין נותןכי%

 תסוס נמט6ח hSh כחיב 65 מס ו)זפגי ונו'. ובמיך ודס ח"5 סקרנטח לכ5 )זגייןבמט6מ.
 653 5סיוח יכ% נ)זורק 610 קדסיס ס6ר 536 סירייס 'הך6י תס6ל 63גנט וורקךנמט6ח
 נססיכס סגמן טריקס סגיחן ד"6 י65. 6' )וחן סגחן ד' נוחן יספך. וגר ודס ד"6סירייס.
 ג6תר ס65 וססמ ),טסר רינרי ו)זס 5תזבמ ד)זיס חחן סטשגין סקדסיס כ5 טל 4תד ן"6 .י65
 וס)וסח 'ס גוכוח ס5תדח )וס נ5ננך חסתי 06 וסתטח. ס)ןר )כמ( : 5מובם ד)הס חחןנסן
 כ5 6ח וכו'. ידורו)(יו 15 ווכס 6מח )ו15ס ססעיסס ס6תרו וסו וגו'. 5ך 'יטנ 5)ועןעך.

 מסגס 3כ55 ס6יט כ5 וסתסח. סתר כמ)וורס: ט5יך מנינס קלס ת5יס סיסיס וט'.סדבריס
 וסנימ מסיך סוס סחורס ססר יו,וס hS . יסר56 )ולך. ניסיסע 6יתר סי6 וכן . וזטסס נכ6%יגו
 מונט. נ)עממח ועוסק יסר56 מ5ך ססו6 יסוסט ו)ןס לטסוח. חס)וור 5)זען 41ל0 יוווסנו

 ד3רי 5נריונז וסקמר 5ס)ויס. סט31 וסיסר. סטונ חעסס ני לסדיוטוח: ק"1 ונו' יתום 65כ6מר
 וגו'. סגהס 6ח 56סיך ס' יכריח כי )כט( לסחיס: וסיסר 6דס נעימ סטיב 6ווור ל"יל"ט.
 ב%6ס. וסנח 6חס הרסח נגי)ןוסיסס: עכו י6 טניוחיסס יטסו סל6 לסוסיר סכחוננ6

 נממוסיסס. מי ס65 וגו'. 6מליסס חגקס פן 5ך סס)ול )ס ב6רלס: יוסמס מסיו וירסח.מכהה
 ופן 6חכס. גס 6סמי ל6ו ס6ס גו' ח5נו 65 ט"כ גימוסיסס מס)זח . מפגיך ססוודס6מרי
 אצניו 6יכס וגו': כן חטסס 65 6ומר 6גי 5כן 5סמיס. . 6מ גס כן "טסס וגו' 565סיססחדרס

סגהס

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




