
קאאליהויברםאדרת
 ונכלס . נכך סטטדחו וטניס וססחמוו6ס ,ובמ . ננויחס דנריס סלסס סנ6תר לפי .סנהס
 וגו' הטנד ה5ך סופנהס נפ' 1ססחמי61ס. וטנייס ימרס. ל6לסיס זנמ וזפורס נחירסכחינ
 חסחמוס hS כחי3 וכססחמו6ס וחסירין hlb Yh פוגסין 61ין גוע(ס כמינ וניס . לססהסחמי
 61ף ל16 3סס ג6)!ר ל6 31ט13דס לסטיריס טוו חנמו 6% נ6)זר ונזנימס . חטנדס 6%לסס
 'טבדו 6יכס ונו' וסן כ6ן כח'ב ולכן ססחמויס. גני דכחיב כדלכס ם65 ס61 חענרס hSסכוע
 לס' כן חטסס ל6 (hS) כדרכס: ע65וסרס

-Tosb bS סחטסס )וס לס)!יס חעסס l~DS : 
 חוענס חנ'6 ול6 ט"ו %6 )6)!ר טקנ ונפרסס כ6ן. וסנ6וי חיטנס ג6וןר נט"ו . חיטנח כ5כי

 ומרס. ותיטנס. וסקן. 0)6וי. ע%. ס)דח ס' גקי6 ט'ע גתא ט%. ע0ס כ5 יגי'חהננח כי אתר חנ6 ונס' ומרס 1)!סוקן סג6וי סי6 חיטכס סל תקוס וכל עו'. סקן כו!סו מרסוסייח
 וכו'. תוטנס SID ס)זעז. ס' גקר6 סרין 6ח סלוקלק5 סדיין נדין נתספט ס% חעסו bSצח"כ
 . ומרס . סקן כח'נ חוענס %61 חיטנס סי %6 ג6תר ח65 ונס' 510. נמספט ס)6)!רתסוס
 תד' יפמוח hS וממח. ל%נ ט5 כ)וי רוזגיס טס6 טל לסוסיף פי' חסף. 65 לטשחחס)!רו וגי סזנר כ5 6ח )6( 61וזוח,סס: 6נוחיסס לרנוח . וט' ו6ח נפסס 6ח גס כיוסג6וי:
 ש 6ח : 6' )וחן פל 1ל6 6רכט מחן טל 6מח חח)ס יוסיף hS 6)ורו חכ6ן . ד' ט5 יוסיף6%

 חספו 65 ו6חמק בפ' סנ6)ור י)זס . כסגיס נוכח ט5 6מד ויני 6פי כסן יוסיף ס65סינל.
 סמקיס Sh ס)וט 6)!' נחמלס כי מ15ח. חרי"ג טל יוסיפו םל6 דרסו חתגו. חנרטו 1ל6 סונרמ5
Sbl"6% )זספו 65 נופ6 ),מס סנ6וחס ר,"ל דרסו סדנר כ5 6ח 6וזר וי ונס' ' 5טסוח 6חכסתנוס 6מני 06ר סדנר על חספו ל6 6וור וס 1ט5 לעסיח 6תכס תלוזד 6גכי 6סר סמססט 

 סמשמ ככ5 6'" יסינח םסק%ס %)ורך . ום)זטח סתר 06ר 6חס וירסח סכחנ ו)זס .חנרסו
 1ג1' נלננך ח6)זר כי טקב גפ' Shlc'a .otinlh '6 )זס 6יכס לסין ג"פ וג6מר .סנחורס
 6יכס 3לנבך ח6)ןר וכי ססטיס נס' נ' סנים. יטנדו 6יכס כ6ן. נ' לסיריסס. 6S)1hיכס
 ט )3( : סנחירס 6יכס ג' 16חן סענרי טל 6יכס ג' נקיגוח 6)זר וס וכגגן סדנר 6חנדט
 ע11  וסו6 וגו)!ל. ס)כי4 ו)זח וגו' לדבל קז 6סר סנני6 6ך ססטיס נס' גני6. נקרנךיקוס

 )ני6 כחינ.  ספטיס סבפרסס ווופני וני".  בקרבך יקוס כי נהרימ תיירי 11 ופרססססקל.
 מ%ס Dh" מלוס. מלס 16 )כי6 כ6ן ח"ל דווק6 כוויגי יכ% חסו!טון. 166 כתגיט6מיך
 6יגך S~h לו. חסחמו 16ת לך נס)יחן . )!קח 16 6יח 56יך וגחן 6ליו: 5סמיענריך

 לטחי. 610 . 6וח . מופח 16 6יח 6ליך וגחן : )וחדם תסתט יקוס כי סג6תר טויק תוסוקס6ינו תחלי וכ6ן ph. 3ל' 6סי15 6ל'1 לסוווט 5ריך סתומ,ק ס5גניש )זפגי 6יום. 3לי 5ס)!וטתמויש
 סמר6ס . ל%ס עס בקר hnh . קיס )זרננח ו6חס )עסין וסו6 ל6מור. ס6קיוח סניווסג6ו!ר
 סו6 יחופח בסחיס. סו6 6וח 6)זרו ובספרי לטסו)ו: סווסלי6 דברי לס6)זין ס6דס לנתסמס סט3עי סיגף כ' שיחוי לסין וס61 סטנט. סעוי סו6 )זוסח. 16 לטחיי. דנריו סיחקייתו16ח

..phaסס)זיס וח6וחוח סג6)!ר. )זפמ Sh -וסיו )6)ול וכן חמחו nnhS .ותופת 51)זועדיס  
610.ph3- כחינ. סל6 חח)זס 61ל וגו'. )זופח לכס חגו ל6)ור סרטס 6לכס ידבר כי סג6מר 
 (nlhSn סקב"ס יר6ט h'3S ס5עתיד חסגי וסו6 וגו'. ו6ם דס ונ6רן נסנןיס תופחיסוגחחי
 06 וגמ6 3לד ס6תר כתו ססוזיס )זן 06 יחן %כן ונ6ייר. ונ6רן נס)ויס סתמסלחילסוךיט
 610 טסן וחוורוח גדס. ס)ויס גחססך נ)ז5ריס כמו נ6לן 610 ודס וגו' ס' נס)ץ'סהרטס
 ph31 נם)זיס )זיפחיס וגחחי וגותר. ס' 6גי כי רכיס גויס 5טיגי עורפחי ח"ם . סגססך6ויר
 'סיס ונ16יר וב6רז בס)ויס וכן ס16'ר וסו6 ו6רן. ס)ויס מינור סו6 צ6רן. ם5 סעיטיףוי'ו
 ו6ם . וגו' לדס וסירמ למסך יספך סס)זס גץ )יו56 סג6תר נמתיס דס. 1lho דנריס סלמסכ5

 נ'5חס וסחולס וני 6פת גמליס וגספכי כלו"ם 63רז61הר.

~ 

 166 ומ' )ני6 ס)6)ור )וס
 6מרי %כס וגר וסתופ' ס6יח ונ6 4( חס)זטון: 166 מ.ס 61סיש כ)וסס נני6 6יגו 6פישחסתטק
 ידטחס. hS 6סר עו' 6לסיס 6מרי ג5כס : וכי' 6עז 6ליך סגחן qh ל1 חסתט 65 6מייס.66(יס

סט"
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%ליהוימים%דרת
 האכיר יריך סרמוקס ט" ס5 6ך ממם נס pho סיטם מן6י 4 שמט hS סקחנסש,
 סקר 3לבי6 ולנור ססגףס סנפ' מפס גכי6. בקרנך יקום ט : כונוס נסס סים חטטם bbלרתך
 נמטימ תקמר למדימך כ6ן סג6מל נסק%ס ומא נמדים מסף וכלן כמגק כדחס ומחסכדחס
 ס"א צו ונף 56 חסמט 4 )ה נסקרת: טפן qb 63נמס ומקנהו כחיב צ)זסי)(הקדימך

 סונר מסמט נכסרומ סיס סמומוק מדפס קרס 5ך סיקור גוס התפרע פרט ס10' . וגו' פ51ס 1656
 65 שוסע מן סס)דס 3פ4 מסמס יטנויד oh 6סה1 6חכס. 56סיכס ס' מגסס כי מקים: כגזו4 חסתם *ח י ףחן נו(סובס סוהר סף שנאר סרט 6100* עOSID '1 סומם: nobl 6פ%וססו6
 חירם ק% 11 חסמטו. ינק5ו %"ח: מ"מ 11 חסמרו. מתחיו"ח ט4כס: סמים וערק סיסת חירקו. וקחו ע1': רמוס 610 )וס נמיומע הפינק ח4מ. toSh(o% למרי )ס( כר. 6תכס פסוח נדי וסר מס n1DDS כמ סקנ"ס 4 גחן 5מס ""ח 15.חם)וע

~nSS 
 צר. ססו6 סמ5ס OSID 16 6100 יסגני6 )0 וח5חהץס'. נמכמי סךנק . חדנקון וגו : 3ס")וטגיח י חענדו. ולחו חורם:

 ומוטטם. מוגג )ו)זטט 6100 סכחוב לוקוס 3כ5 . סחורם נכ5 כ55 חסו %)זוטטס לוונגפרט
 ס נסק%ס: עמח. סמא: חרי נכאיב מכין מקוס גכ5 י4ף ססו6 מד 656 כחג ס665טס'י
 סרס כי סקר 1ש6 ט" לטני 4ס ססו6 סק3"ס בסט %)זר סלקום דברי סוחף סרס.דגר
 ומסיך )ז%יס וזקרן 6חכס סמו64 סרס: נו 5טעח וו)ו)וין נכייס סכחונ ס6מר כמו סקרסא
 תסס סיקור ינלציס bnSDnh 6101 0543 6מד וכלריס ני64ח סיס ג%6וח סנ' טנהס*מניח
 נטלם ותומלח . 6חס מוחן נוי oos 6מי סחוטת מן גוי יסטור מרלס 06 543ס4רעס
 כ5 כמ"פ נכיו' ממכם יסר56 ס5 מדיון סיס 054 ג%6ח וט5 רמס גי מ)ולריס 16%סיוס

 6תכס סמ641 6)זר 5כך נמוקם רמס ני 610 יום Sa וגטקס ג56ח. הטוך סרגתכשריסס
 המל וכן פגיון. סופגו 54ס ג6,ח סו6 וספןך* כרמס. נמ5 סמו64 חסו גיוס וס61משריס
 מדץ סם"י ג*5ס ש6 )זסחח. יי 5סל%. כמ ני 6ין 061 מסרוח ידי קירס מקטרבעצהס
 ומון 6מל 5כך יסר56. בכיי חמם נכוריסס )יוגנו ונמלריס חמריו. סוזן ממחן נמרדסכצוו
 כקמול לדרס 11 קרקעי. כוסס. סו6 הי טסרס חל6 6% 5נס"כ נ6 כססקנ"ס חפ5ס ווליס. ו6ץ כחחי מדהו. כחינ %מפערי מיקס: גיד וסיון סדק. נ4 ג%6ס 610 כמ. כי 6ע ו6ססולע.
 6מל לכך *ס אץ כמיג ונחס5ס סעס כחינ וכ16 . נ6חי כחינ 31חפ5ס קר6חי כ6ןכחינ לכך טסרס %? 65 נאורס כי טתס. ו6ץ קרס. תחן כרמונוח חרו)ס 3מע מכסוח3מס4
 גיס פחוררי חורס כגגד ונו' כס 3י 6ין 061 אפלס. כנגד סוך )ופזוח עי קוררי סקלורסכמונ
 ולממר סעס סגו טנא nnbD מקש 6ש4 מדוך. וץ ונו': מס ממסי)( כ"ס 5סהמך*מדלאס:
כגער%.

~bD3D 
 6% סקנס ט" י 56סץי. ס' יך 6סר סנוף: כ5 פיכוקור טד מיינ 6יט מליח

 וו נס טסם. וו %כח ע"6( ל )3סנסדרין קמרו נס. %כח סמטגוס: סנטרם מסי ייסים
 46 4 ס6ץ ננגס. 11 הירסק עמס 11 שכח 5"ח % לוך 6סר ונספרי OD. רס"י עוין4ח.
 סס5 5כס (On'DD תף 5כ6 ססתרו אחמק 3ס' סג6מרשסרס

~Dh 
 ונערת 56סץי: ס' דיך

 : משיוטע 146 ס6)זל כתו )בייליס ק% 11 חילטו ובקקו נססתי וררם . Sh~ctn, הכעס בערסרם.
 Wh. 16 מ"ת: נחך. 16 גנך ~oh: מן 6מ וו 6תך. בן ס6נ: מן Dh 11 ממיך* יסיחך ממ(

 הדוליך וסי צף 5ך והלוס וכן וגו' מיקך )וסוכנח סג6מר כמו )סיקס 11 מיקך. הריסס:י
 כתו ס6נ מן י% נגס 6ח 6וסנח פסיס tob ע כלפסך. 6סר 6ב: וס רמך. 6יגהוקך:
 ווכס 63סס ס6)זר כתו 610 בסחר סקר דגרי סכ5 נסח'. צ1': פרמטי חרוט נ4 רו"חהסמרו
 אחם מ6נולףסס 5סס מסיו יר6חס 6ח פזלו 65 פסגהס גנני. וסו "נחי. 6חסיסח 4 4מר  5ציבהסטי הכמליס וכמליס. ots15b תטנדס %כס וט': סחריס ODSI וגר נטרנננסף
 מעעו %ע )וכ% ולנווה ט5 ימחו 65 ונמס נגיס מnub 5 יומחו 65 סנ6מל מכ55 נססליוגר. 'T'o כי צר: וטוה צף 56סיס גה ססס"ר ירמי ס6תר כמו ס6נע( גו מנמרו סק3"סשמט
 ונץ וגו' 5סוד)צ נרשרש ט ממש הן כ6ן הקמר קרוטס סכחונ %ן מפרט )ש' וס ס5וס

כשפיח
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ואליהייזששררת
 ס11 עמ ג6ן 'סל 5סיש* כ%שהס נו חשס סטדס י ג6מר נמשס ח כגחע,אהזח
 סזס נו3ר סים ססקרו" וס*6 טד 5סעח כסר ססקר31 )ומתח סו6 עף 13 חסיס וךסכוצנ
 לצזר וכ6ן 05טו קכונש פסו4ס תקום סנכ5 נססרי 6תלו י 5סחיחו בר6סהרי עתו שעג"כ
 ס6יק ט"כ סקרוביסכ5

 טדי"
 )זשיכ נר6שגס ם חסיס סגיסח שד פ61 סכחינ דשלח 656

 מסקלומס צו'. סרמקיס 16 756 סקרטס סמנחיכס 6סר סעתיס יו56סי )כ0 סחירס:בכ5
 ש ס". קגס 1גצ ס6לן מקש נלמוקי': )ותם pb כך כקלוביס מתם l'bD כסס D1'Sחיכ5
 סמגומ. 4ך ש6מר 56יך סקר3וס סנינחיכס 6סל סט)ויס )ז6גסי פיוסי ורלמפלסיס %נגס.סמס
 דנליס. וכ)וס 5סס ש וח3"וו( תתון כ)וס ס55ו. בעשזיסס יס ס5יס תס ר6ס 16חךסיסעז
 עש סqe 65 6מר נזנל T~h יסיח סרמוקיס וט5 יכו'. כך )וטיבס כך נ)וסגס ס6)ורכמו
 ohue. לש סוו סנו" גחפסט ס6יך ר6ס 5ך. סי6תר 656 4 ח6)זין סל6 ס)וטינס 5ך4תר
 6מל 5כך ונו' 5לעך 61סנח סג4תר תכ% 15. ח6נס 65 )ט( וגו': ענד ס6רן מק5ס 6תרל
 65 סג6מר ומכ% 146. חסתט 6% 6תר 5כך טתו חעונ מ(נ סנ6מר ותכ5ל ח6נס. 465ס

 ט14. חכסס ,hS חמת5 651 ט5יו. טיגך ח0יס 651 ג6תר 5כך 6וחי StS~Sn רטך דס ע5חפמו
 4 תדע 6ס מממhS .5 במסיח. ומי4ש מונס מ5מיין סכ5 ו6ין וכו)ן )ו5)ורין סכ5 )פסוחסנדעי
 וט1 )וסש כפ' ם)6מל 5פי וסייט ח6)ור. שנס ט4ו חדע 06 חכסס. 651 ח6),ר. hSוכעז
 נץ 6' 16 וכומ ט5י %מך 5י ים סטןיס )זן 6' 6תר נסגסדלין י6)ורו 5תוח נגסס יטגס 665'

 קגס bS 6' ענד 610 כך ספסוק ופי 16חו. מסחקין סיו סונס SD'1 55)זו 5י יםסח5ומדיס
 6תל * דעק6. 5מוכ ל)דח ימגס ל6 6מר. ו6מד 6כ1Ssh .)(1 גסם נטגע ססגיד מסנגפם
 נשס סיומ דנריס סנ' ותפגי לסשוך. סי6 סנמסיח ע5יו חכסס 651 חמ)% 6% סכחי3כ6ן
 ח6נס. bS 6מל 5כך גם)זס סס ד3ריס ס' וו(כ5 נסתס רומ נפם ג' ים ונ)סלזס ו)ותון וניףגסתס

 סא טסיר 06 3)ותץ סו6 חם)זע. 651 5רטך. ו6סנח כעו ט61 נגוף 61סנס 6סנס.ס"
 6% וגו' חמוס ו65 סי6. ס%6ו סי מחון 610 ס56יו Sh'1 חכ)זמ ,hS 6מר%כך

 חמ)י
651 

 ח6נס 65 ננרייח6 סי' וגר חסתט 6% ח6נס 65 )ם)זס: מלקי ג' כ)גד נכסתס סנל ונו'חכסס
 % מט6יס שחל 06 כמ נ)וס4 ס6תל גר6ס 41 סלמב"ן פי' שן נ)וטסס. ממחט 651נ5נ.
 ח6נס 65 סכחו3 6תר בתסיח כ6ן 36ל דנריסס. 5ס)ווע )זוחר 6נ5 כוווסס 5טסוח סי'חנ6
bS,לשמירי 5ו כם)זכיויגין טדים בסגי רק )ז6מי. 5ך 6"5 ט"( 5ענוז 5ך נ16)זר1 ח'כף 56י1 חסחע 
 Sh 1"ץק ונקי סג6)ור תכ55 חסרננו. סרנ כי )י( 6וחי: 5סווי כזי דנריו 5סס)ויע 5ריךסגדר
 D~Dh oba חסרג 56 וגקי ס)6תר סי6מר ,כוח 4 יודט וסח, מיינ תנ"ד יג6 06 ממיןחרירג
 6טאפ ונר 56 ו5דיק ג6תר 5כך ההמר ס65 מונ ייע וסי6 וונ"ד (כ6י י65 06 ומנין נדיןשיק
 נמע כ4תר מקיר לםון סרנ ג6מר %ך אתר 65 ,כוח 15 ייע ס6ס לסיפיך וכ6ן גקיס6יני
 חסרגע חסו ח6)זר 6וי מונ ייט ו6חס וכ6י )זנ"ך י65 06 . חרירנגו ס~6: גרירנ ותמיא6עזו

 חס%ס: סמסח ץ ומ'. כו חסיס יןך מוג: ע4ו 16)ור ס6חר( ב)וס בשיס 6וחו 6חססחסרינ
 36ן. 6חו מרגווו 6וזר נס' ח"5 טכן סל כנלו סרבס 36גיס דווק6 יכ. . נ6נגיס יסקלחי)י6(
 לצכצ ס)זיח 65 06 יכי5 6נגי0 טיד טלע יחן סר6סין l~hon )זח 65 06 6ב)יס ח"5 )וס6"כ
 7353 סיתיוש טד 6' 6ן 6יחו סיסק% וווח נ6נגיס ח"5 סרנס 36גיס 6מ"כ סיחן סר6סין63נן
 ש%וח ב' טנדיס. מני)ז ונו' ס)ווגי6ך לג"ס: 5סדימך. בקס מ כ5ן: )זמויי3 6חס 6יןהוו(ר
 רק ט4ך סיס 65 6לי ימ'. תגריס )ו6רן סת%י6ך וגו': וססדך StDS ס6תר כלזו וניוס543ס

 חקן תסיח . ו3רנ5 סכרזס ס5ריכין דכרי' ד' חר6ון. יסוזעו יסר56 וכ5 מ3( יכו': די סיסססו64ך
 פ13דס. 656 4 6ין סיכו5 סרע. כוכר וגו' יוספי ,hS ומורס: סורר ונן ו,)זתץ הנדיס)ותר6
 מ מג( : סזס Sen . ומסוק סיבוק 6סי4 יכ% . סרט כךנר וו% וכו' Q1otll וקיטור ,יבוממגיין
 ם65 4רום4ס סרט 5סנח. ערך: ח"5 סחש. 651 6מח יכ% ס5ס ול6 6מח נ6מח.חסמט
 %ל. 6' 5כ5 וסחר6ס טדיס נ' סגריכין 65)ור. סנימח: טיר דץ ph 03 5גך 5דירריגיח)ס

שנח
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 אליהו -מכרשאדרת
 6טלז 65מל. ממירי (Sb' סו6. סח הס מלסיס כחן יר למרח סטיר 6מד 63. 06קנח.
 קי6ששדכץ

 משל זס וסחר6ס  מויס נ' 51ריכץ סמידי' 66 סרי סמדמח סיר 6גםי ט""
 6נד ממתס לפיכך כסיף 1סמר31יס פלט מדיול לפיכך נסק%ס ססימייס מנמרוניסגימתיס
 5ס מלס מוימיס מסי 16 סמי)זר6 6מר למר זריך סיס וט' נימיחס מתור חס חמוסווש61
 וסמר6ס טדיס 5ריכין 6הס סמדמח סטיר סורקיי 536 יכו' נימהץס מווזר וס סמיי' 156סרי
 5)עך ימי 6נ5 סגימח טיר סנטסו קתס ;סו 6מד לכל עדי' ס)וט)ותיס 6מר ס3נמר6ו6ף
 )וס5טוש פ"ר מסנס נעמס )וט"ן סרמנ"ס ס" וכן טימתיס מחירי רניס נ)ו65 וסחר%טדיס
 למשוך וכקן מנול סמרוביס 6מר ~S'DS נימיים מוזיר זס הח"כ ק6)זר לכך ס'( סלכםטכהס
 גסהף )ויחחן ססנוש פי' 6בד לפיכך בסייף וסוזרוניס פ5ט מתוגם לפיכך נסק%ססימנסס
 רלפקל וטסם מ)ותס סיחיר סנגויס 6נד 1)זמיגס נס"ף ומושחן %נך כנוים סם סתמוורניס
536OWD' יד( פלט: )ותוגס 5כך ליורםיס גכסיסס ל"ד וסרוגי כיסרג סס יסרי נסק%ס( T~h:6ע' . 
 6עאם כמטום כממיס. נמש: 6% קממס 6% 6עדס. טוישנ: מ4 %ס גן סכ% מןסי165
 טירם 6מר: u~cn 6% היק6 סנט ווכוחי וכקרבך. וכקוס: סל טסו מפרקו בליטל. בםמניס:
 סחירס: מן ודרסת. )טי( וכו'. % 5כל וסחר6ס טדיס ס5ריכיס ל6)זי. למרח: טיר כנוסכי6%

 ג' שמר כ6ן כי סטדיס וזן 3"ד מקרו מקירו' סנמ . סטדיס מן ומקרח. סג)ור6: כון601לח.

 זוממץ נטד'ס תקמל סיטנ. ודרסח ממיס h"D3 מ? ה6)זר מיטב. ומקרם תרסתמקימתי
 כוס תנץ סיטם סססנהסתוש

~lnbo 
 הכע 6)וח ומגס לג"ם: סיטנ סיטנ ת"ל נוס ליחן נוס

 מוים נ6קס סוס 1Ph3 סנוט נלקו מקירות. נסנט ליחו נתקין סיו נ)וחגיח'ן קמרוסדנר.
 סטונד יתזו. סחרעזס 16חו. 6חס תכירץ )זקוס. ב6י;ס סעס נ6קס יוס 63קס במתםבכיוס
 הע/ מקילוח 3ין כורי . מסובמ ,ס סרי בבריקותי ס)ורנס וכל טנף ובמס טנף מי 6ח סכו"ם6ח
hS1מכירץ נחסנס ס6)ור וגס 610 דרריסוח סגר6ס 6נל כ% גחפרס י6 מוו, פוס דריסות יסגו 
 06 מ"מ 06 דטנץ גוסם מדורס דריסות גקר16 %כך טנד. וגירס וכו'. מי 6ח וכו' סחריחסוט'
 חסו סטגין. גיף ס61 דליסם 6ב5 (6"; יכמיסו %6י ונדיקוח . ס;)זס נסן לקיים סו6 ומקירת(165.

 סיטכ. נריקותן. וו וס56ח- מקיריי(. 11 וניקרח. סטוץ. ננוף סחן' מן ןריסס מאיבטח.
 6מח דין סדן ס6וזרו )זס כסו מרוורס יסד סל6 וסייגו וכו' יכמיסו ס6ס מדבר 6ח למיטיבבכדי

 סדנר לך גרור 6ס 6ח. קמוחי כמכמס סתור ט"ב( ;' דף )סגסדרין ננערה 65hntb1)ויחו
 ברור 06 )זספט לבקר דינו נר"י ר"ג hntntbt ר"י דרס ח6)זר 6ל 165 061 קמוריכקמוחך
 סיססוק נחירם מכס 5סיוח גריך ססדיין ס:ר6ס 6נ5 )"וו. )ז6י חמוס וסוך 6)וור ככוקרל
 וכלסיס דבלי 1561 61גו מרומס סדין ים" סג6 ככדי בד"ק פקי לסיוח וגריך ס6ורס. ט"מסדין
 נקי סיסיס כבוקר לך בריר 061 . 5ך ברור סיסיס נוסק סדין ;סו כקמוחך לך ברור ohמייס
 )וס נסו . )זרווזס דין יסי' 0ל6 נכדי טקסבטגימ

~nha 
 סבקהשיס גקר6יס ופקמיס נחירס מכלוים גקר6יס סמכ)זיס פקמיס יטור ססמד כי וכחיבמכוייס ומגי יטור ססמד כי ונד וממד סכחוב

 מרסוס ס61 36ל ד"ח סי טל סדן לסיוח ויכ% חומס דין סו6 6)זח דין סדן ס6)זר חסו3ן"6
 6)ומ וסגס סכחוב ס6מר חסו סיטב חסו וכרוכס דין ל6פוקי ל6וזחו 6)זח וין סדן 6תר5כך
 מצן( : 6מרח בסיר 651 בקרנך. : תרוסס יס6 ס65 )כון. ד"ח. פ' SD סו6 6תח . סדנרגכע
 1כ1': יכ% ס6חס ווילס נכל חכס 03 סכחינס במיחס לס)וימ' יכ% 6חס 6י 06 . חכסמכס
 ס3חוכס: 5ריקיס גכסי לרנות . נס 6סר כל 61ח לס: סמו5ס עיקיס נכסי 6% . 6חסממרס
 סינרם יסג)%ח סממרח סטיר. ימני 6ח מקדם: סל 6% נס)וחס. ו6ח )זטסר: סל 1ל6גס.

 סקס. לס: סמ51ס רסטיס גכסי לרבות מללס. כל 61ח לי( מוחן: ממלין 56י סרי לסקוסמלוקוס
 חיך 6ל סגידמח: טיר נכ% סרי טליסס 6מריוח סקכל1 6חרח יצטיר לסם סיס סקדתוח6פ%ו
 סימר לדוכס 16ח1 כמסין לס מולס רמובס מיחס . רמונ לס עוסין רמונ לס 6ין 06 .רמנס
סגיכם עי ם5 ממתז 06 רס"י ופירס לחוכם מקגי5ין ob חקנן. : ורמונ חוך סיס" ~יך חוך.56
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קגאלוהךיבר"אדרת

 קמלו )וכ6ן סורס ס% 651 סקס. וגו' 063 וסרפח 5טח: הטח תסוך 3חו4 140סמדמח
 ה1': 4ע טולס ניעלס 6חס כ156 וכו' דין עומס 6חס 06 ר"מ 6)זר 5ס'. ~54 וכו':ססקךסוח
 5כ)זו חנגס ל6 6ו)ור ר"ע דריס"ג ופרןסיס גבח 6סעו חטשס 65 תנגס. 65 ט51ס ח5וסירס
 )ו4תד ממרס. )ון enthn בשך 'דנק 6% 9מ( ופרדסים: מוח נס טוסין 6ב5 הו'ססיחרי
 סרסטיס סכ"; 6סו. תמרון ס' ימוג לוזטן חרס: גקר6 וט"י סמרס זזן )ו6ו)וס כחיבסכינן פ" ונו'. )ז6ו)וס מדך ידכק ול6 ס)6וזר )וט"; יסגס םל6 מגין ר;"5 סומרו חס נסוקססלסול
 מן טריו שרמוין סכריע( ט5 סתרמס כע ורמזיך. רמ)ויס לך צחן כו': 3טולס qh מרון3טונ
 6חס נגה )עסג גיסגיס ס6חס בגזזן h~D) %ו )קדומץ מלפיכס. 5ס' 6חס טיס )6(ססמיס:
 סוס סכלי' 3גי סג' נגיס קרויי' כך 31ין כך 3ין 16)ז' ר"ח ר"י דברי וכו' 165 ו6ם מיסקראים
 יקרור 6סר נחקיס וסיס ולותר מסמיחיס גויס וגרטיס D~f 61ותל 03 6נןן 65 נגיס161תר
 qh 6תן. 65 נגיס. גקר6יס חומס למדו ם65 6ף סכלים נגיס סי; 56 נזי וגו' עדוי ל56סס
 טנירוות ieDD "ף 'הס ב6)ווג)ז והיק nDb ם וסטייתן מכקוק ב6 כי ועסיס 5ססס6ין
 ס65 חחגדדו. לא מי: 6ל 3גי וכו' )זסמיחיס בגיס וגי ;רע 161)ז' ר6יס. וסניף נגי'גקר6ו
 nmah יטסו ם65 ג"כ ע"נ( י"ג )יפויח ר;"5 דרסו סריטס כחג hS )וס ומפגי סרטחטמו

 סר6ס כ5 ט5 5מיינ נל6סס ח"5 ספיניס בץ 656 מיינ ים" 65 'כו5 קרמם. חסידיו hS1י6נץוח:
 קרמס לסלן וג6)ו' קרמס כ16 נ6)זר )זגיין יסר56 סלוחי בסן סרינס כמגיס 6ל6 4 61יןוכו'.
 ככסגיס כחיב וגיוס לסלן. qh יזח ט% כ6ן ומס ט' כ6ן 6ף כו' כנץ סרקם עמס לסלןמס
 סרקם כל כ6ן 5כחו3 ס"5 )פי סמרור %6 מתור דבר לכתיב סחורם נכל וכ% ינסוס כ6ן651
 ססי6 קדוסס 6חס. קדום מס כי )נ( וכו'(: דסכ% 656 לכסגיס סי6 מק"ו כלל ג"ם זריך651
 9D)h  6בל  ס6ההריס הסו נריח. מהפס סכרת סתרבר הר ;ס במי. ובך י: נלמסע4ך
 נקרחו Sh~D'D . סג5ס לעס לו 5סיוח : וכוח 6לו . ונרסס נמ ס)ודנר. דור ,ס נריחך. נםעתך
 מכ5 יותר לסניו מסוג תיסר56 6' סכ5 ת5)וד סעתיס )זכ5 סגלס 4 וסיס ג6תר וכןסג%ס
 סרי י סחיעבחי כל  איאבס. כל  S~hn %  4(  סיבית: וע ל6  סירתם. פמ ט5 6סרסטמי':
 סועליסיס פסול טל ייסוך ונו' 65 ד"6 . ב6כילס ספסור נמ5ב נסר ט5 לימד מ6כ5 בנ5סו6
 ו6ח וכו': ויזוע וסג5וי נמיות 1' ננסוס ג' כ6ן  ים  own פטר  סנסהס.  ;6ח )ר( מדיון:נ4

  61ת 1eD' נפ' ח"5 מיס נכ% סנסמס ולעין 3סמס בכ% ממיס )%תד עו'. S'b ונו'סנסמס
 וכ"י חורב65 סחרג)ןו ס61 נסקס  1)ין סבר סור  יס ח16. )ס( וגו':  סנסתס וזלל וגו'סעד'
 6ב5 ח6כ4 ח"5 מגץ יו סו64 סס5ע 6ח לרבויה ננסתס. )0 סמיוח: בין ממסנו מיס נץקומר
 מסריח ח'ל ומח חי מ' 3ן 16 ט' 3ן מגין מ' ט' גן 656 4 6'ן כעי סו6 סרי רפסוסו64
 וסחי גנין סחי 5ס סים כריס ;ס סססומס. );( סכ5: 5רכעז נרם. )ומ5ח פרסו)( סחיפרסס
 ססו6 נת5 536 חג)% 630 דהק6 סגתן. 6ח כ55: מי 6ץ1 י46'כ 3ס%5 ח"כ ותייריסדר16ח
 סופגי הפ' טת6 טמDW3 6' טסור לסיפך וכן ג)% נן גת5 סדיק6 טמור טכורס נסורסגממי

 בסמויה ש ע5 טסם סא . ח6כ5ו 6חס 6ך: ח"5 מקרקס י65ס 6סי יכול ס5קמ לסנורננס)זס
 othnD ויעין ד' 6ל6 לי 6ין 5"ח סו6 ח6כ4. 65 וגר 6ך וכו': טסס מכלל סthSD 63טמ6ו'
 ibnD סטמ6  מן  סנוני טסור 6פי' סגרם. )ו)וט4 -ח6כש 65 ;ס 6ח 6ך הו'ן סכ5 5רנוחממן
 וממן טריסווה י"מ 5כ5 מגץ טריפס נסרס ובסר סקטור 5פי ססרסס. ממפריסי וגו' ח6כ654
 סו6 פת6 ת"ל  תמור haa סטסול מן סטרו hnu יכ% ספרסס ונו)וסריסי מע למכעסאיסור סמקדסץ פסיי תמורח 5רנעז ותנין סגרס. )ז)זטלי ח"5 נ6כ%ס ס6סורין ס)וחוח מט16ח ס'5כ5
 65 ,ס 6ח מ"5 מעזר סמיס )זס05 מנסר נומן נ6כ%ס. סחוחר מטסול גוDDnI  06  4לכס
 סוהרי נס' %מר כנר וס65  %הר 5תס וט'. סנדול 6ת  סתי0: )וס5כי למעט ,ס צו'מ"ג4
 וכקן נסר לטמן  מתעי סנס' וסמעוטיס סרנהס כ5 וכן נמ5נ. וסכך ננסר סלה ססחס656
 נ6 וב. וקימן. ורוטנן 4רן 65סור נ6 6'. 5כס סס טרוקים אמר פט)דס וסם מ5נ*לטמן

סמגטרפץ
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שליהוינךםאדרת
 נייס 651 )ונסרס* )כ0 נ)דחס: 31ין 3מעסס 3ץ 1מ5נ נסי 1Steh ימן. סהע שצ%פין
 סטו)ו6ס SD )יוסריס סימר56יס יסיו יכ% נסמיטיס 6ס%ו חגפו, 65 ונגנ5חס : וט5פיסוקרמס
 6יגס יסר46ס ח)וורס ססי6 )זח טווו6ח ),ס וק"ו יטתS 65 .6(cn וגו' סכסגיס 56 6)זלח"5

 הסוס )סי נרג5 חגטו 65 ונלנלחס )6תר 5תס Y'h כ"ם. hS סק5ס גני5ס טווז6חתחסריס
 נורות 5תטט . ונו' 3),'ס 6סר )וכ5 ק6כ5י ,ס 6ח )ט( ס)זקדס(: 33יח 3לג5 5י16מסמהביט
 טסרס. לסור h(D S(h' )וכ6ן 6נ נננין %)וד לסיר a(h' כ")ו טסרס. גנמור כל %(ח6כ4: טי ח"5 וכו' ס)פיר נ65 סנכ5יס 5ר13ח ווונין טסרס. סי)עי סמ נריכיס ס6יגס תזטרו'סימין
 )יב( : דווק6( סס5ומ 6חר לסייגו סוווחרמ ס)זס51מח 5רבוח . עו' לסור כ5 טסור: 610סנכ")ו
 מפורסיס כ"6 טנז6יס. טיפוח כ"ד וספרס. סגסר ח6כן: סי6 ססמוטס 5לנוח ח6כ5ו. 665מר
 כ'. 656 סף 65 ג)ונ6 דיס ס'6 ו6יס ד6ס סי6 סר6ס 6ך סנויגי. נס' )ופורסיס וכ"6כלע

 גhnD 5. סןורס טיף כ5 6)זרו נ)וחכיחין כ"ר. יסיי )ויגיס. ד טי 5רנומ 5תיע כחו%31נע
 דורסין. 6עס סטסורץ וכ5 דורסין סטוו6'ן כ5 פי' טסי גק5ף וקורקנגו ווסק ע(ירס 56נם 4סיס
 וטירנ תורסין. טסרס ס5 6' סימן רק 5סי 5יח עופוח ס6ר וכ5 טסרס סימן כ55 5י 4מוכסר
 סעפ וססח6 דרס. ד65 וסו6 6מד סיתמס סני בו ים )וסס מד עממס הרס סימגין. פני 15ש

 סי)זגיס 4ג' סים וכ5 דורסין. סט)ו6ין 1כ5 דורס. 6ינו סטסור hnD סדורס פיף כ5נממגימץ.
 סי)ק 656 5סס 6ץ טופוח ס6ר 1כ5 כ%. טסרס סי)זן 5ו pb גסר 5ספוקי. 6יכ6 יבמסכסר?
.1Db3סנ6 טוף וכו' נקי סיס ר"ג ס6תר )וס גתי ספיר ו6חי סיתגיס. נ' 656 15 6ין וגער 
 זכ5 דרס ס65 ססיו,ן יסיס 16חו סתטסרין ס6מד ססי)ון פזוס דרס ד65 1וש61 טסי %נסיק
 ו6מ 0נ( כ%: נייסע סכימ' 65 וגממ' פרס ד5)61 5)וי)זר 6ע6 מ6י דורסץ.- טמ6ץכצפוח

 פמקי. טורב וס גנרנ. כ5 סמור. ז0 מירנ טרב. כ5 ה,ח )ה( 6יס: 5רנההכ5מיגיס6שער.
 נח 61ח )ט0 4ונס: דו)וס סר6סו חרויר סגומח פף וכו' נר6ס מורנ סהזגי %סני6 4ט4

 מף6: נר ע %ינסו. סק נעחס: וס 656 4טגס 5ס יס בח וכיסיענס.
 )ט"

 ו6ח סטס 6ח
 ו6מ וסק6ח )ק( מימס: 05 ס6ין נריס וס וו(חגסתח. 5ר6: דו)ווח ס5סס פיסחיחסעשף.
 עס טו5מו. מ5 סקנאס וירמס OS1~S תטר ירד סגג פ5 סכסטותדח וססען רמס ווסרמתס.
 גקר6ח סלמווס סנ%6' ט5 מיס ג"כ ורמתס . וסריק ס6לן ט5 כסטומך' סג%6ס צון ע5מצרס
 ע6ן וסרמס. כו' יגסוף ס5ך כחינ ס)דגי 3פ' סיס: מן  דגיס סס%ס ססל. ו6מ נקינס:%
 י)ו% ס% טד נ6 מסימ %ץ סש )ק זגיס סס61ש פרגסחו סס5ך ש6ס רמתס 6מר ס%ךכמיב
 סס5ך גס עומס סג%6ס וכסינ4 סג416 ט5 )וורס סרמ)וס  רמתס 4מר  כהיב האך למל4.ע

 : סי)ווסס 6מר סנץ53ח מסיס וגס חנרוחיס' טס מסד סטיסס וסמסיס. )ימ( : פרגסס 4סעצ'
 ך' עס מפירפיס טמ6י' טוסווה כשד סרי 5)יגס. לגומח: דיס צ וס6נסס. 5גנס מס 11סכציס.
 עlbS 6 נסס נ6תר 651 ס)ימ נס' hw' ט)ז6יס מנניס 46 עו'. סטוף סרן וכ5 )ש(4שגסו:
 ננ5ס כ5 ח6כ5ו 65 )כ6( טסוויס: מגניס 11 ח6כ4. טסור ט9 כ5 0מ נ4: וסוסיר וספסוק
 ממ:ס 65 מסוס י)וחגס 5גכרי 65סיר ככחגן דבריס 4י)זר ר"מ חחגגס. נפעריך 4סר%ר
 דנריס ג' 5רנווץ כחינ גדי נ' גדי. חנסhS 5 דגכרי: 5)וכירס דנר ג)זינס 5סקדס *מרלק

~ad1
 וממטט ס5נ )ורנס ם64. ותתטס ס5י5 נורנס מת6ס. ומתפמ נדמס מרנס רנריס. ג'

 65יסיר % 6כעס ל6יסיר 6מד סטמיס ג' חנסל 65 חכר. סמוטס 5מטט 6ת1. גמ%וס:
 q1DI 536 וסיס 5ט)ז6ס פרט חנסhS 5 סטכמס ג' ג6תר *תר י"ע מ% 1O'bS" שש%
 דנריס נסמ וס5יגי . 6ס 15 ס6ץ 5טיף פלט 6ש נמ5נ 16מל ויס"ג . סמסס 6סומסמילנק
  דמומל פצף לק bnnhvn כוגס סנר וריס"ג 6סור עילנק )עמל מד6וכ"מ6 פגיסס סנרלהצ

 : מורנק6פינו

ש*4מ
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קישל'הויבריםשררת
שפטים

 שפסהס סמטכהןץ ממין 3( ט"ו  שגסדלין סססוק כ5 7רסו חע 5ך. חחן וסטויסש*טים
 הם3ט ס3ט 5כ5 חחן. סטריס ח"5 מגאן 4סר56 סטרים חחן. ספטיס ח"55שר56

 וסטויס נכלסטריך. ספטיס )וגיץוו'5 ועיל טיר 5כ5 ספטיס 5ס3טיך. וסטריס סופטיס ח"5ממין
 י: כצץ סל  5כע0  מ)ווגס 6מ7 6ומר יסתס ל' סטר,ך. נכ5 סטליס %'5 )וג"ן וטיר טיר5כ5
 5ורווכס )וססט 5מקח 5כס 056 וסיו ח"5 ממין 3מ"5 נ6רן 656 5' 6ין . י גחן 56סיך ס'6סר
 T~Sh ס' %ר סטרץי 3כ5 מ"5 תס 6"כ ובמ"5 נ6רן סגוסג 5סגסדרין 5מיגו מסנחיכ'נכ5

 נכ5 )ווסינ 6חרי ונמ"5 וטיל טיר ונכ5 וס5ך סי נכ5 דעין נחי משינ 6חס נסטריך . ל1
 מכנהס סיסי %ק מספט ופי %ק מססט סעס 6ח 'ספטו 6סר וסטריס ספטיס יכחמי5ס, י )צץ ט5 ק6י פל . %ק מספט סעס 6ח וספטו ווציר: טיר נכ5 מוסינ 6חס ווהיע5ך
 נט5 סמס. 6ח שפטו נשק: 5ספוט 6מח ו6גסי סטס 6ח 5ספוט 5סנין מכוויס 6מח.61גסי
 )וסמט סל )ווספטו 536 כרמס ט5 ני6ורו סעס 6ח ת6מר %ק מספט וססטו 5כחונ דס"5כרמס
 סמס. מסו bS מססט חטס 65 לנם 5מספט: o~bb כוטלמס ,נו16 כ6סר ונר4גסנדפחס
 חטס וא סו"מס מייה ,ס 656 פיס חנירו hS )וספט חטס 65 ג6)זר כנר וס65 ג6וור4וס
 ל01 משס ס4מ 06 מ6מר 650 פמס חכיר 6% טמ. פ5וגי 6ים טסיר פ15מ oh ח6מר6%
 ונמססשץס מכוהס. עעי יננור ססמו כי דנריס: סומד 6פף15 סמד. חקמ 6% קרוני:פ4מ

 Pnhew ומקיס נדליסס סטעס נטגימ ס61 ופקמיס נחולס ט61 מכ)דס פקמשי שמלמי
 שד מספצ 5נקר  ףי ס' 6הר כס רור ניח )ו"ד רגנ"י &hnw י6סש ל זרס נ( 1')סנסדרץ

 ח6)ורסו 56 55צ ו6ס 6מרסו כ13קר סן3ר 5ך נוור hlh 06 זגין ph סיס וכ5 הן ננוסרומ
 כ6טוחך סונר י נרור 06 6מ 6מוחי 5מכמס 6מור מסכ6 יונמן 6"ר 6נ6 נל' מיהשר'

 נ2' כהס5נ 5סטח גוץך סזת כי מאס 56סיס ונרי א5ו 461 ח6מרסו 6obl 165 56מרסו
 נכ5 סקם 5סטמ מ"ך סטעס ונטגימ חורס מדוי נכ5 נכך 5סימ לריך נחירס %*דנכיס
 טרוהמהם נכ5 פקמ 5סייח פגמך 5נקר דיגו זרס י6צס ר' ס6ממ סינץ כדי טרמו)ועזל%פגי
 הף ער)יתוחס הץ 16ן פוע5י 13 ישש 65 5מטן כ3וקר 4 נרור ס6מח וסיכאש ומ15ל4ססטעס
 ס6מעצ 5כ5 סיום סוס כונר סחולס מורי נכ5 בקי סיסיס 6ח 6סהזי 5מכמס 6מור דכסמ"6
 ינצשם* ומקרמ ירסח נפסוק ר6ס ס' StDS ונוקר ד6סווץו סדרמס מנאר כי סיומ )6"ס6סור
  סג4י וורי סכ5 וסו6ע ממהס PDS סינה קנמ 13 ק ס6ך

sfft ו ס5סיא 65 06 כגס4 סס 
U'nDסג6ץ כווגח 65סולו עין וס)ונץ נוסוס s~f 6דנף ייס5ף סרנס(: דנחס ה)וג *otp~ 

 רסם 6מך )ומט ש17 %יקיס ו%קח סמן טקנ רמע ממהקי ג6)ול וק לביס נ5סון גןיקש6מל
 רפע מ%ק ס6מר וני6ירו מסס יסיו וס54 ממט יסירו ו6מל לנש נ5סון ו%יקש יפינ5סון
 ם6ץ ומ0י יסצצ מס5ף ססומן כי גמור מהק 6100 6ף ק)ץ גו, )וסיר rb' סימו שקמנטנור
 נמנור %ק 4סווצ יוג5 65 5פמו 5)וספט עי ינ61ו כ6סר ס)וטיק5 סמספט וס גורס ועי StDנו

 גס ס%ק 6מ 5מלהד יסירו נומט. שירו חסו סל6סק 6ח שחול ס65 סחגצל סללםיןמססע
 כהף ש6 כך" %ק %ק חריף. %ק %ק %  סןין: )ק פי' מ)וע חסו סר6סץ כטנימססמ
 wnS 6מר "ק חנחץ גוק נ~ץ %ק דעץ נמי סמ וסן ס6רן 6מ עירס 5סמעחסכ1"מס
 6ש1 %ק. יוק מד: נדכור6 טי65ס מ5כ6 5)וטס וטסרס 1%י45 סי34ין כו ו)ץ הרסוםמסוס

 5ש1 4של הצס ס65 ב%ק נ"כ 5סיווץ למך ספסון 5וטמ ססו6 בפסרס 61פי4 5פסרס 61קו"
 %ק ס6רן: המסכו משס  דנריס פמ גיס סחיגיס סמעה ס6רן. 6ח הרשת חמיס 5מטן5נד:
 140 4%מ מ פם)דס י %ק %ק כעד וממאצ כסמ דיס 5סהצב 6מר1 מכ6ן חרדף*%ק
 שר סוהס ומס4ם %ק )54 סעך נממעכצ נ5עס גהמ (o~e hSn. כ%"0 יאש5וחנסור

0ומאהם
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ק8 אליהו יכרשאדרת

 אמרח* 66לן. נעח ,bS 6סרן נמ כחינ כסמ' סנטומ6ח %י 6סס. ש ח"5 6סס גסלמטט
 סן נהמהם סנ' . נריחי 5ענל 5סיפך: ססא %ן 1nSS נ6 סקטמס ט5 נדו4ס ססחסלו5רנוח
 נפרסח 6ומ עס נהח פטמיס נ' סאמר ט5ס. כעד טנח מי5ס. ונהח ט" ונהח חוררינליח
 נסקילס סאז מצד סיסר56 תעטשס ממי קר56 סוש 5כך נהחו. 5טנר סנח: SSh חס6מ
 פנ6תר 5סי י הטכו- וילך )נ( מטכו"ס: מתור %כך ע" ,ע5 נריח כרחו סיסר56 מסיס כסחףונף
 סנפח 656 4 ו6ץ 5נדו 5ס' נ5חי ח"5 מק סניוח ס6ר ,נימס ph 4 656 ימרס ShS"ונמ
 6פ" עהחי. 65 6סר הסחמו: הטנד ו%ך מ"5 וססחמהס נכך סירכס טניח' תגץ 5ם"פמס

 )ה 6ח יריסוום. ס" סו6ח. סחומנס )גנסחס 0קירף: ססבפ סו6 ונו'. י וסנד )ד(נסיחק(:
 ווהקירס זרשס 5ליך ס6ין 5)כרי סרט ומקירס. דריסס 5ריך נסר56 ניסר56. ענז: צמספנד
pb1סחר6ס נרץי 'sbt סטלץי 56 וט' ס6סס 6ח 16 6100 ס6ים 6ח 1ס651ח )ס( 6מד: נמד . 
 ססו6. : גדו5ס סגסורי סמקך ט"ו סטבז סנט 16 סגימח 5טיר פרט קטגס 3סגסדרי גיוןסו6
 465ס כאהקב5 מגין 46 656 4  %ן  סוכיל סלפ. 0זנר %מוטטס: 5סיננפלט

~b1b 
a)b15h 

 פכ 5פי ס6סס. 6ח 16 ס6ש 6ח DDnS: סוס חא5 ומסמק תגסף 6פ" יכ% סרט סדנרח'5
 ר"מסס. 6פ%ו6מד. ס6ים מ"5 פטורין ג"כ ססס יכ% גסיס e)h 651" סגיס. 6גסש סמומחנמיר
 6מו גמ65 סמס מס ונו'. 16 עהס סגיס פי ט5 )0 כד5ע%: סכ5 . וסק5חס מ"נוח: גסיס6פי'
 ר6סתס דטדיס ס" טייס חא5 מ6ס 6פי' ו)וגחן סלסס. 6ף נט5ס. מדוחן S~on 16 קרונתר4ס
 יותח r~tnS ט6הו סיחל סו 0חח. יהוח טייס: ס5פס 16 סגיס פי ט5 ס5"5 דסמ)הוחר
 סמריוה ר6ס 6מד טך מיומדח. עדוח 6מד. טד סי ט5 )וחיס: קרוחס נמ"ריס רסטיססתח.
 נעהס )%וס צו'. נר6סג' 13 חסיס סעדיס י 0( כו': ר6ס 61מד וס בם15ן ר6ס 6מך כו'הנו
 מתך. מדנר: סכחונ סננ"ד נת1פ65 ש65. כי )מ( נ6מרגס: חסיס סעס כ5 י תח 65"ס
 דס נין סחן: וס 5)וספט. ס5כס: זו דנר. בליטל: 'TD צו' 6% מתך 16)ול סו6 וק TD1וס
 5עט* עט .ונץ 1)וכוח: וגפסוח מתוכוח ךימ 5ך'ן. דין נין 5יס: תס חינס גיס ןס וס5רס.

11'DD ססק6ח (1 חבח. וטרוכין: וסקןסוח 0רמיס 156 דברי. ובחיס: 6דס )גטי ננדש 
 1ט5'יח. נלי: וקתח. שי6ס: סכ0ס 5קט וו נסטריך. )ומרע: וטסרח ענ5ס וגנחפתסופס
 6סר נורס: ססמקוס מ4הן סתקוס. 56 ס6ר5וח: )וכ5 גנוס 61"י מ6"י ננוס סנסת"קת5)וד
 חעלותח גקר6 ס)ווסל6 5פי סנלי )וופ65 סגריך וסטטס סנינגס. לנ"ד פרט . 6לסיךגו ס'נמר

 ג"כ ממנ נעינור מ0.קיס ו6ס סגיס שנול וס . יוטז : סמכתס נחעלו)וח pSID" 61'ןסמכ)זס
 י"ג סו6 )וססט. D"DJD. חולס וס61 )וסימ 5תסס סלכס סו6 דבר. וכו'. ס)זקוס 556ט15ח
 כ50ק ססחורס 5דס. דס נין סרד"ס. כעד סחילס מלקי ד' וסן נסן שרסח ססחולסמדוח
 5טסר כדי ו)זו)(ר 6סור 610 לדס. ןס בין חכ6י. מינ . ותוחר 6סור וטמ6. טסור חלקיס.לססס
 רינחנססריך דברי וטסור. טת6 סו6 )גט5ננט. נין חכ6'. מיינ סו6 3יןןיןלדין. 5נטלס.6סס
 5מקו' 6דס נין סן דבליס 3' כי . )וטס Stbcn טור ל)וטן 5)וסכי5 'וחטלס מייס 6ורמ סג6וורוסו
 )וערכו סל)וטס 61ניוגיס וטגייס נטרכו ססוס 6דס ב"ך ים ל0נרו 6דס 31נין . למנרו 6דסונין
 סור 5תען %מנרו. 5ווקוס 6דס נין ויוסר סיסכ% 5)וסכ% לוזע5ס 0חס 6ורמ סכחוכ ס6תרחס

Sftwn.רינס יריב 6100 סנסוויס 6ניסס על רק 5ססען לסס ס6ץ וס6ניומס סטמיס סס )וטס 
 6דס בין 610 ריבח. ל)וקוס. 6דס נין סו6 צ1' סקיסוח ז1 ונרי. כ6ן סכח31 ס6)זרחס

 )וב"ד וק)וח. וסנעו: נסמריך ו6כלו נסס סג6ת' )זטרכו סל)וטס סטג"ס 46 . בסטריך .למ3ירו
 יוסנין ~si(ot סכסמס נ"ד )%הם סלהם. סכסגיס 56 ונ6ח )ט( : סנסטריך נ"ד טסס)ן0ולקל

 ססס. ביתיס י0י 6סר כסגיס: כ6ן ס6ין qh סספט 561 ח"ן פסו5 נדיטכך 6ס" יכיבס0
 מס ח6)ור 56 וכס"6 ט' נחרו יסחמ כו' 656 ב"ן לך 6ין כו' 61סרן כמסס פלתי ח6מר56
 6סר ךרס וגמרמק קרונ 6ס" ר'"6 1ג1' )זמכ)וס 65 כי )ו56ס טונש סיו סר6סוגף ססי)וי'סיס
 D1nDS ס)ומוינ מ5מד ס)זספט. דנר 6מ לך וסגוו : סיס קרוב ס)וקיס 6ף ססס ני)ויס"שי'

גס
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 ו ה י לאתהם ת ר רא
 סובר טמפ הנמיח ל( ססו6: סמקוס )ון י יגהע ח% והחס מי3 סיסי יט5 5נינכס 35ץגס

 ככ5 וע4סס וכמ"ם נסס ירסח ססמור' מחמ י"ג 46 יורק". 6סר סגדסעמכמס:6סריגיו.
 ונר)ח 5חורס פמס סנעיס יס כי . סשריס תקחקי חולס דקחקי 11 . ככ5 רף5 שלמוסינהס
 סחורס ססטוח 11 יורוך 6סר סחירס טפ"י כ6ן 6ף ורמו. נדרום וסס ס3טיס פט51ס ככ"5נ)ז5מ

 י"ג חו 5מססט. דנר מ)זך יפ65 כי 5מע5ס כמ"ם זין. ו)קר6ו ר6יו)ז 11 סמססט 1ט5סנכחנ.
 סחוודי ע"פ מ6( : וגו' וסמרח וגו' יגיו 6סר סובר מ"פ. ומסעז חסו נסן גדרסח ססמור'מדוח
 1)וס ים. 7סיע וסר6יומ חולס ססטי 7סיעו . עגיגיס 3ד' גורסח ססחור' ספמן ס),ספט ומ5עי

 5ך יניו 6סר סדל ט"פ ת"ס סחור'. וסיו' סס. סס5)ו"ס תיגין . מדו)ז 3י"נסשרס'
 סה~

 סמור' סודו'
 ס)ועח. כ5 ס3סס ס3מ"פ חירס סו6 5טסוח. וסתלח ומכתח6. ח6 סו6 סנדס בווסרכמ"ם
 סססוק. )!ן סמכ),יס סנובי6י' סר6יוח סו6 עו'. סמספט ונ% ס3כחנ. חירס 610 סחורס.ע"ס
 ח"ם גדליס ויעסו סמכמיס סי6)ורו )ןס סהה 1סח56. ימין 5ך יגיו 6סר : נם6ס (pSIS סד'%
 . מקחי )וסגס. צ . ממוץ . מכ)ויס מילח 610 )זס)ורחי. וים)ור בק4 6נלסס ס)וט 6מלעקנ

 י. יגזו 6סר סופריס: תדנל' סונר. מן חסור 65 סנכחנ: חולס סו6 וומולחי. ג"ס.ס"
 בודון. 5טסוח: סיורס טד יטסס. 6סר חל)וי: 6% ס6'ס ונו'. 6סר וס6ים מנ( 5סיסה:ש6ו ססוShne 6 ע5 16)זל ס61 6פ%ו Shnm. י)וין נרח6: יסז 636 סד3ר. 6ח סמר ו6ביוכמ"ם

 16 בעמיס: סו6 סססירוח )%)!ד 5סרח* סטתד תוזט: ססו)וע 6% סתם* 5נ4שינסוגג:
 651 6נום 651 ססו6. נמגק: מיחס סחס וגו'. ס6יס ו)זח כסר: כסן כ6ן ס6ין qb סספט.56

 סשיכין דבריס ד' ונו'. 1DnO סעס 1כ5 )יג( ום': רסטס 5נער נריך סרט. צפרח :מעומס
 ע5י 6סי)וס 61)ורח נס הסבחס הרסחס וגו' ס6רן 56 חנ6 כי לו( מסס: 6מו חוסכחס
 ננג6י )זדבר סחורס 16)ור גסור6י ר' . חסיבס ירוסס 6מר טד מיך 5סס י)זט ס65 נ51)וך .מ5ך
 סנ6)ור סי6 )זנוס 6י)ור ר"י )ז6סו 6וחי 06 כי מ6סו 16חך 44 כי 3סמו56 וכס"6 יסל56ם5
 6ף סגנ6י וסו סגויס. ככל וכו': ססקדימו 5סי סמו6ן ני)וי )טגסו 5)זס 656 וגו' חסיססוס
 )ול ח)וגס ס)%ך מח 06 חםיס סוס )טו( סנה': ככ5 סי6)זרו סגג6י 536 )%ך 5ם%6סמשס
 חםיס שלי: 51י 6מיך. ממ"5: 651 )וקלנ. )ני6: שיפ ינמל. 6סל )ו5גרל: 651 )וי.6מל:
 מקר3 כו': חסחפר כססו6 רו6ין 61'ן וט' סוסו ע5 רוכנין 6ין עליך 6יתחו סחס6 מלך.מ5?
 6סל יח: גכרי. 6'ם ט5יך 5חח חוכ5 65 טסס: מסס מכש סב6 ס65ו טסס זו וגו'.6מיך
 יסיב 6% מוחל: )זרכנחו כדי 6נל סוסיס. 15 'רנרי 65 רק )טו( טנן: 65 וגס ס61 6מז65
 ג6מר למס 6"כ עובר 6מד סוס ch" סוס. סרנוח לחען וכו': גורר' סעבירס )!נרימס.עו'

 )סיס. 4 ירבס ל6 חוחר. לסדיוט 6נל גסיס. 15 ירנס 651 )ק( וסוס: סוס כ5 ט5 5מתנסוסיס
 6פי15 6ו)זר ר"ם 5נו 6ח )וסירוח יסו ס65 וכלבד לו ס61 )זרנס 6ו)ור ר"י טסרס ס)ותס656
 כסבחו וסיס )ימ( )ווחר: 65ססני6 5חח כדי 6בל לו. ירבס 65 חסנ וכסף וכו'; 1)זסירס6מח
 6ח נירוסס: י1נ6 ו6יגו לו. וכחכ כס6: ע5 סיסכ סו6 כדי בעמן ס6תור כ5 כסימססוגו'.
 נביח ס)ותמח 6' חורוח 3' חולס )זסגס רי"6 סרנריס. )ץ56ס חורס )וסגס זו סחור'.מסגס
 סנריןי . וגו' סכסגיס )%סגי ספר ודפחר6: קלף 6% ספר. ט5 ט)וו: 1)כגסח סיו65ס ו6מחגגויו.
 סי6 נ7ין. יוסב ט)!ו. 'ול6ס יונ6. ע)!ו. גכגסח גכגס. ע)וו. וסיחס )'ט( סט,רס: )וספר5כחו3
 11 5'ר6ס. חורס: 11 י5ווד. ל)וען וכו': ט 5קרוח סר16י )וקוס מייו. ימי כ5 נו וקר6 וכו'.ט)ן
 יר6ס 5ידי )זבי6ס ססחורס ),י6ן סיטסס. לעסחס. סחירס: סימיור סווילס 11 5ם)ור.יר6ס:
 5טסחס לסחר 5'ל6ס %)זד 5)וען כחי3 ולכך )זעסס לידי )וני6' וס)זיר' ס)וירס 4די )ובי6'ויר6ס
 . נג6וס ינסג סל6 )!6מיו. 1335 רוס לב5ח' )כ( : סללו נזדוח 5ירי 5נו6 כןי כחמ5ס ס%נויסמעך
 דנר ט5 6פי15 ס)~וס. תן סור ,כ5חי בנ6וס: לגסונ )ויחר גהס סעל )ןגכרי 6% )ו6מיו)ו6כהו.
 .ט5 י)זיס י6ריג ל)זען Stha3: כ)זו ס)ז56 ססו6 י)זין ט5 16ת' 6פי' S1hnDI. יתין נ3'6: 50ק5

 6ח וס6רכחי וגו'. נךרכי ח5ך 06 ונו' כבור גס טוסר גס כס5)וס 6ומל סו6 וכן . עו'ממ5כחו
ישך
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9 הו י לאחדש ת ר רא
שו.

 סטסל"
 סתש: מן סי 4%חי כחנחי מד ימש 6ינח 536 ח%י נ4 5ך ן 6 תבו

 nlh'w nunwl 5% מק מיתו bSnn 6ס Shxt מכ5 5מ%ש )ףקץ סנח מ4ש שח.ס%
 6ח סמומ*ץ סס מדוח ל6סי נ' וסגס o~p. 3ט כו' ס3קר3 )וס יסר56 נקרנ ה58 קתססנגו
 %טוס ;ס וכעד וממדס olbn ג16ס סעו5ס )ץס6דס

 )וי
 סא סומש ירנס 65 156 מיח נ'

 סנ6ס ג6ס. נ6ס כי 3;וסר )ונה"ר וכן מ)ודס סו6 חסנ וכסף abn סא גסיס ירנס hSנ*ס
 5הס 5כסמס. יסיס hS )6( ססום: ט5 סרוכנ 3מס מהג6ס סלוכ3ו ורכ3ו. סוס . געחג'סע5
 63"י: ת50ס 3נקס מ5ק תמ5ס. מ5ק 4': ס3ט כSen 5 ממן מו)וין 3ע5י 5ף. ס3ט כ5 חעמגין
 נקלנ ט)ותי0: סבעס 11 יסיס. 65 וג50ס )3( סגנ%: קדסי ;1 וג50חו. )מבמ: קדסי 11 ס'.6סי
 סיסיס מס ס661מיו.

~nDS 
 גמ5חו. 610 ס' קדממ: קמי קימ וס61 טממיס ג' עי סיירסו 5נ6

 vnSn מספט. יסיס חס )נ( 0"ך: 6גי 15. ינל כ6סר סקנ"ס: נסני5 5כסן סמחגו מחטחסס

סמ51"
 ספטולץ pS1n חס,5תטט ד"6 3דייגץ. ת41' ס6יג1 1ס1ק 5להס פרט יסיס. הס נד4מן.

 מ6ח 651 סעס. )ו6ת ספטור: ס6כ5ן 16 כסוגרי )וחט' סשיק ע1nSS 5 תס 7"6 . המוקמכתס
 סטנמ. טס סחן ס,נמ. ונמי ת6ח טנמיס. כססס )וכסמס Dh" ס;נמ. 'נמ' מ6חסכסגי':
 מיס: 5תטט . סור פטור: ובימס 6מר סנחנייר נר 5ענין ירת סמיונ ונימס חסטח (נמי.מ6ח
 %)ור 51טע מטלתס יקמו ס65 5כסן. תחן וכה: כ65יס 5רנווץ 6ס. oh מוסומ. 5מעטסס.

 סג6מר יתין ;ו ס;לט. תחטח: יוחמס 5כסנח 6סי 5מטט 656 רינה 6מר רינוי 6ץ כסמסטי
 סזרוט 5רניח 5כסן. חרו)וס סו6. סי)זין מו4ן 50 סורוט 5רנוח חחט. סימין סוק אח 15נס'
 מ35יס סגי 5ר13ח וו(ק3ס. כו': כבסיס ר6סי סט5 לתר 5רנתז וס05תס. ימין: 50 ססו6נס5ס
 ובדי13ן גכרי ס5 6% דגגך. סחחגוח. 5כ5 סו6 סר6סון ר6סיח. י( סקי3ס: וחוך סקי3ססע5
 4% נ6גך. גו ור6סיח מיט: ס*עו ע5 )ו)דן חורס hD'1 ה5סרך. חירסך זגגך פ5וגח6: יסגכרי
 ופשפ ט"6 ק5"ו )מ%ין סל6ן. 6מ סוטף 6פל וווזטט ר"י גכר'. 5סס סרט %)ך. טויס.ס5

 נס 5טסוום שוכ5 שיגס כיי . 5ו חחן ננ"ס: %1תד מסויוח %ן מ)זס סג' 0תס ג6גך.נלס"0
 כסמ' נרכח ;ו ס'. נסס ע5יו: 51טכנ נט)ושס סירוח 5סרח. 5עמד )ס( 6נגט: דסיתו קטןננד

D'pS1:מסלל סא מס 15 נגיו )זקיס 31גיו. סו6 ננסרל'ק: סוזסורס נסס %. בסס 5סרח 5סירוח 
 נגסי6ח ס% סמח נפגי ס65 3ין סניח בפגי ובין נמ"5 6ף סי)ויסי כ5 נל'כ: נמו 6ףכסיס
 ש6 %י ונססרי ס15יס. 6מע ס6ר טס מסתס 3רנ5 כסכ6 וונזם 5ה ס5ה. ינ6 וכי )0כפיס:
 קרנע כסן ס)זקריב מ5תד נססו. 6הם בכ5 5סירוח: נר6ף וסרח סג' מדכר סכחונ נכסןס5ף.
 qb קרנגר סתקריב )ו5מנ ס5הס. 6מיו ככ5 יגו' נסס וסרח 0( 6מרח: נ)וס)ור 6ף ;)וןנכ5
 6מד 3ספר גכגסין סשר56 לץ סטריך נ6מד ח"5 סרג5 13)זן סqb 65 יכ% ס5ו במסמרס65
hwlיכ% סרגן נ;מן qh ע5 )ו)וככיו 5נז ח"5 וגדבווק ושריס סרנ5 מ0)וח ס65 סנ6ין קרבגוח 

 וטפ6 נ6 םכסן 6ו)ור 6חס )וגין נסנחך ו6חס כסבחי 6מ 4ס וס ס6נוח ס)וכרו מסס6נוום
 65 תו' נ6 6חס כי )ט( 5טנוך: כ50ק 65כ%. מ5ק כמ5ק. מ5ק )מ( סרגסס: ט5ספומדיס מ4עי סס. ססמדיס ס': נסס וסרח נססו 16ח נכ5 ונ6 ח"5 ס5ו ס6יט 3)וס)ור 6ףכפיו
 סכסכרס נעגין ס6מור )"יס עסס נ6, 6חס כי יסורוח. 5סנין 5)ןן 6חס 1DDS 536'.ח5מו
 מ0סני 156 16מ' י'ע חעונן. כו': 16 עך 06 )וק15 6ומו קס)מס. קסס ל( 65רן:מכגס
 3סנסדלין )וס61 ;כור מימ ש' טעיו ע5 ס" )ןט5ס ;סו רס"6 כו' 5ג6ח יסס פ15מ טוגסטוטמ
 מנר. 1מ3ר מ6( נדרך: ספסיק 5ני )זסי. גפ5ס סחי ונזגמם. עעיס: 6ומ, ;סו ו0כ"6 מ"נ(ס"ס

 נסע: Dtr טלס ויעגי. תססיו. ס)וינר וס 16נ. וס56 6מן: נמקוס ועקרני' גמש'סתקסל
 מסט 56 קזסיס בס' כחי3 גופיס הדש)י 6ונ ט5 י6וסרס ס)ס56 ט5 16סרס ס61 ווטגי.16נ
 יעמ 16 16נ נסס יסיס כי 6סס 16 61יס פרסס נ6ותס מימס וכחיב סיוטמס 561 ס6נח56
 מ5 חסגס 6סר ור4נסס כרח 5סון נ6ווהו ג"כ כחיב מפג1 ד56 6וסרס 50 5סע 163ח1 וגס וט' עמחו)תח
 עא6 ס"ס יף נסגסדלין רן'י כדטח ס65 סו6 ;"5 סנ16ן פרוס )6"ס וט': 8חו וסכלחי וט'ס6נח

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



אליהויבריםאררת
 SD ק6י מפט ד56 סחיססמ סוכמח וטיקל יטוים. גסס 1סגם56 נו"ס סס סחוספח דטחוק
 יס6 6"כ ססקסו ומס חפגו Shn סגס56 ו6;סרח 16נ. 1ם56 נכ6ן 1nSD 16נ 6;סרח' כיs~r לם"י כוטח סטיקר תחפים קשי6 ;ס 6ין 6נ5 כרח. בניס תדכחינ סגסSD .56 6% ט5)וו 6ונ3ע5
 6ונ ט5 דק6י ס")ו 6מריסס 4גו)( ונו' חפגס 6סר 6מר 5סין כחינ כרח נבי וסh"r 6 נכרחסגם6ל
 1ם56 דקר6 5יסג6 ספיר' 7ייק ובסכי למוד. חסגי Sh כחינ ב6וסרס תם6"כ סגם6ל טל 6%טלתו
 SD דק6י לפי גסס 1סגם56 דין נתחגיחין דק6תל כ)וו גפטל נלסון 316 וגס6ל כחינ 66%ונ
 בביח ס* ;ס . ס)וחיס 6ל תרס : 5)וכין( גכומיס וסדנריס סגסhS, SD 56 סס61ל וסו6 טלתו6צ

 656 ג6)ול bS 6לס כ5 טצסס 56ס. טסס כ5 )ינ( סטו)ז6ס: רומ ט5יו סחסרס כדיסקנרוח
 ע5 סכגטגיס ס)זחסריס :)וכ6ן tonlh הורים וגו' ס6לס סחיטנח ונג% מסן: 6מח 6סלכו'
 656 סעחיוח טל חמקור ם65 צו'. חסיס חווש מג( )"סירין: 6"כ 6ל6 טוגסין ס6ין;ס
 ס' י גחן כן 65 המחס )י( נרס"י: וט"ן 56סיך ס' עס חסיס ח)זיס. וכסחסיס חסי'חמי'

 ממא5: 651 )זקרנך. גנ" )ט0 ט': גניhSh 4 סקיס)דס 561 ס)וששס % 5ם)ווט6לסיך.

 נסר כ5 וה ס 6תרו סתחמ%' כתוגי. כו5ס סחורס כל סיקייס גי. כוו סגכרי: מן 651ת6מז.
 סי' ה~)ויגו נך וגס סכחע 6תר יכך ס6תיט טתסס ס' סדינר וכסר6ו וגו'. ק% סמט6סר
 סמיח מ5 5עבו4 6ס%ו חסתטת 146 כמגי: כחינ ולכך סס. 56 פס ט)זך סדנרחיי6מיגו
 ס6רן הצ5 4סרך ק4 6ח סם)ויטך סס)ה' חן סג' תסיס nhro. סגד5ס ס6ם ו6ח 56סי ס'sip 6מ 5ס)זפ 6סף ל6 גבי6יס: 5כס סיטתי ס56ח. 6סל ככל (ru) סכרח5: נסר 6ליסוכנון
 סרומ כצד ט"כ סשמיס 4ן ורומ ס6ון מן סגסם ירומ. גפס נעד וס61 סגחלס 6שי 6חסר6ך
 6)זרו וט"כ וגו' סר6ך ס6רן וע5 6)ור שס וכגגד קלו 6ח סם)זיעך ג6תר סס)הס )זןססו4
 5סנ% יכ% hS ססרומ ונו' 'ק5ו 6ח סס)זיעך סס)וי' )זן ;סו 56סי ס' ק% 6ח לסחע 6סףל6
 סיטינו. )"( נגפש: 5סט5 ישו סל6 וגי 6סו 6ח סר6ך ס6רן SD1 סג' ;סי סנד%' ס4ס61ח
 6סר%6ע. כ5 6ח ט"פ)זחורנ)ון: 65 536 6ליסס. יבר ס6"ס: עווו תןנר 6יגי 6ב5בפיו. דברי וגחחי )ימ( 5גני6י': ;כו יר6' סבסכר מלת' וגו' ph" גני6 7ברו 6סר וסיטינו 5וטחיכחגו
 ;ס י0חט 65 6סר עו'.. יסמע 65 6סר ס6ים וסיס מט( 6מרון: 4מרון 1ט5 ל6סון ~Pnbע5

 ינל 6סר )ב61חו. 6ח סכובם ;ס דנרי. 56 יסוזע 65 6סר ס6ים סגני6. דנרי עלסטונר
 OtSIS1o טסררי סנקווסס טסרס עד 41א כחינ חועניח יויי ע5)ןו. דנרי ט5 טעונר ;סבסמי.
 סצנ: 651 קיד. 6סר סגני6 6ך )כ( סמיס: נזי חיחס ;ו תטחו. 6דרם 6עי בטוח6סויס וכגגד סופרוח טסרס ;כרתוח עסרס )ז5סוח טסרס ;ס וכגגד דנרוח עסר5 )ץ6)ורווקטסרס
 ס)ומגנ6 חסו למנירו כויחי 6נ5 גהחע. 65 6סר ס)זע. סל6 )וס סתחגב6 נס)זי. דנר4נר
 ססו6. סגני6 ותח : ט"; נסס סתחגנ6 ;סו 6מריס. 56סש נסס ינר ו6סר ל1: ג6תר ם65מס
 )וכ5 סקר גני6 תיחה מסתס )ודוט טטס 4חן ים )6"ס נ6גק: מע(ס סחס ותח. תוטעס.651

 סטתי' כ)וס כח" קרמ ובס' 6)זר. ס' ימ%סו כי כו ו)זחו כמו למוד תיחס לסון נסו יכחיסמיס ניי חיחס נין למ5ק וסייגו 'ווץח )ויח כפ% כחי' מגק )ויחח רכחי' סנכ"נו סנחיס)זיחוח
 . יוווח תוח כפ% לסין בסו דכח" נ"ד וויחח ונין סת". ניי תיחס וסו6 יו)וח סקרנוס;ר

 בו סגועל נ)זי% לסמיחו ינ% 6חס 6י 06 %)ז' סנ6 טו'נ( )ז"ס )סגסדרין כ)ונו6'וסטטס
 כח" סל6 סתף בוי כי 6דס .נידי ת'ח' גרכ וסייגו . לסמיחו יטל ס6חרי חימס נכל תמיחו6חס
 6ז6 6"כ תיחס. 5סון גכסל י6 סנני6 ו)זח דכחי כ6ן 61"כ 6)וח'. p1Stn ווסו )זמ5. תיי61ץ

 מגור ל6 1%6 כחי' כי תר6' . מגק )זיחח םס61 סתעיגן ומסו6 ס)וי' נידי ססו6 %ו)ץ'5תטעי
 )בסגסדרין כתבו6' דנרל 6סיפח חגור. 5סון חסו מונ ע4ו )%ל)וד ל)זגוט ם65 4'ח וס61מתגו
';b"D יומח תי( 1ל6 5מך סגבי' ו)וח וכמבס כ6ן סחורס קלרס %כן וט"ם( 7כטסי 4סל 

 סמי3 6"כ )ומגו חנור 65 5מ סס;סיר כיון ס)וי' ניי 651 6יס נידי )ויח' ססו6 סמטיגןד)ו)ד65
 651 סדנ' יסיס 651 ונו' ינר 6סר מנ( דעח(. 5ת651י קריס וסס . נמגק לס)זיחו סנ"ךט5

ינ6
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קיאליהויכרשאדרה
 ותקרנ נר6ס IDns )זעססו ימיסס י)וסר סמותליס 8מר וניסעיס סגווץ נ)%וח סדנר כס5ינ6.

 טגס וכחינ )זעססו כחיכ כי סתוח ב)זלו)( כסל נ"כ סוס סססוק . יסר6ל קרוס ע5חוחנההס
 עוסס ססק3"ס )וס עגיגיס נסני ע51ווו מגסינ סקנ"ס כי . וגדעס כחיב ונס נ%ס להעןוכחי
 ססא ווזס )זטססו נקר6 נענ)וו עוסס ססקנ"ס ו)זס . ס5ימ גנ"י עוסס ססקנ"ס ומסנע5)י
 53ב ס)חן וסוזן ב6מסורום כנץו ntc-JS nhr סם5ימ נלנ סיחן ט5ס גקר6 סלימ ט"יטוסס

 )ר6ס לוזטן נט5)וו עוסס ססקנ"ס )וס ווטססו ימיסס י)וסר 6)ורו ט"כ nhr סיטסס6מסורום
 סכ5 נג5ויססו6

 סטו~
 )זס יסר56 קדום ט5ח ומב61ס ת(קרב סו6. סקנ"ס סמטסס יודטיס

 עגין כווו סה, סטכע נדרך לnhr 6 סנס 5דעח נמיגס גריך סבוס הדטס. . סלימ ע"יסטוסס
 תלסון ינhS, 6 מ)זר ט5ס יכעד סתיס וזטסס ס" סדנר יסיס 651 6)זר ט"כ וס)זן6מסורום
 וסנור וזיטעס ססגני6 ח6)זר סל6 . סגבי6 דברו 3ודיו וגו' סדכר סו6 : קדום עגחוחכ61ס
 כ"ג )יר)ויס כ)ז6וור וגו' 3ודון 6תל ט"כ לס)ויחו מחס ו)זחיר6 דינר ונמלוס 56יו דיכרססקב"ס
 יכריח כי )6( ע16: מוכס )5%)וך . )ז)וגו חניר 65 : וגו' מ4ס ידכר 61סל סכר 6ח לחבן )זסכ"מ(
 6"כ נ6ר5ס הסנח ר6ס נס' ח"5 . נחשס על יוסיף סל6 יכ% . וננחיסס נעריס' ויסכחונו'
 סלום )ב( סיוסיף: קודס מק5ט טרי 5סנה5 חיכף סתמוינל . ענחיסס בטריסס ג6)זר5)זס
 נספר: 6% 6רנך. נחיך ל)כריס: 1ל6 לך. חבד% כפריס: 651 גד%יס כרכיס .6עריס.
 סת6 מכ)ויס חלתזי סגי ס)ווסרין סרגמ. דנר הס )ד( כסוס: סוס )זרמקס הסי מלקיס5ד' 6"י סחמלק וסלסח. דרכיס: סרסח SD כחונ מק5ט ר6בי"6 ס)וכסוליס. סחסיר לך. חכין)נ(

 ס6ס דבר. חס ח"ל )וס 6"כ ט5)וו. ט"י סהמ )ודכר 16)זר ר")ז 1tSh. וינרו נדרך.יסרגגו
 . סתס כו': )ומקו' וגיסס )זמסס מסס י4ת יגוס. 6סר 6גי: ל51מ 5סס י6מר לכנדו סטיר 6)סירנו
 5סס רסחו' יפרש ם65 ומי. קנורחו: חס6 סס מיוהחו. חס6 סס .- דירמו חס8 סס כחינ. ס)ןסג'

 לסרע 5מחכוין פרט דעח. בגלי גכרי: 651 רעסו. ממ יכס 6סר 5חוט: סדס נו56 ירג% סל6נכדי
 ע)וו דינר ם65 כ5 . ס5סס מח)% ג%ס: tbD(1 5סוג6 סרט D(h. 65 וס61 וכו': סנס)וס6ח
 סס ליכגס 5גקק רסומ יטר )זס ניטר. וגו' ינ6 ומסר )ס( סוג6: וס סרי 63ינס יתשס%ס
 6ח סהכס 6נ 6% רסוח כל 6ף רסוח עגיס מטעח )זס טמס. לסט3 סלוויק: לרסהםפרט
 סחורס. לימוד מ5קיס לסלסס נמלקח ססחורס נ"ו. סן'מ 1ל6 חלתידו 6ח סרודס וסרנכגו

 סו%)וד סי6 כו' סריס וסרנ ל"ח. ט5 סהה ב"ד וסלימ )ו"ט. 610 וכו' סמכס 36 ווץל"ח.ת"ט.
 ונם5 ונו' ננרון ידו וימס )סי' כווס)וטו וחכ"6 ס)וחנקט סטן מן ר"6 סנחל. יכס5 :חורס
 נ6)ור %סלן טגיס כחינ כ6ן ג"ם. הליף סטן וון דלס ורני חפ%( גש6 סנח5 )זס)וטסנל%
 65 וסו6 ספסיק דטח. 433 רמסו 6ח יכס. 6שר וכו': לס5ן מס ונו' טמס 515כרח
 hS דניטר ס61 וסטעס . ביטר רטסו 6ח יב6 ו6סר ונין יעח 533י בץ ונו' לוסג6
 יכס 6סר 6תר S'DS1 סססיק. ו5כך סו6 דטח 33לי דוד6י ל6ו 06 סו6 סת6 06 5יס5ליך
 גכרי: 6% רעסו. ט5)זו: 6ח תוומ6 6% וגו'. 6ח ותמ6 סהה: לדעח D~S 06 ס5ריךוגו'
 מלוגס. ונן גרוסס נן ג5וח. ,)זס כ6ם' בסס )זקהתין ס6יגן דנרי' ד' והז)וין. עדי 6% . יטססו6
 טמו: 'סינחו תגלין סנלס ורנ ט)זו. רני )וג14 סגלס חלתיד ומי. 5ט"ע: גנזכר 6יגוכופל.
 מיך. %6י ע"כ 0( כו'; מספט *ן ~ו5מ ר6 סדס. ט56 ס61 6. מתז. )וספט 6'ן %ומ(

 נ' טי סקנ"ס סיחן 5טחיד 610 גנל. 6ח 6לסיך ס' ירמע ו6ס )מ( . כך SD 3"ך5סוסיר
 ונוכו)זס בטמן ס6)וורס מ~ס וו(ססס חלמינ 06 טריס. סלם טת 5ך ויספח Sb~D'S:6הווח
 ס'ירמי3

 גבוי
 . 6רל בקרנ גקי דס יספך 651 )י( . 6נווה כומוה . 65נחיך גסבט כ6סר :

 גמ5ם. 5ך גוהן 6לסיך ס' 6סר כר: שפך ~bS נכןי סדרה 6ח סיפט טתכמס 1' 6רן610
 סתכס%ע: מן 5פנוח חר6ו נ"כ מק5ט ערי סלס עת לכס ויחיספו סיחן טמיס ג' 5טחי610
 ס6ס תכ6ן עו'. ו6לנ 5לטסו סג6 6יס יסי' וכי )"ה( : סדלכיס תחקמס ס3"ד מכ6ן . דמיסט4ך
 וסכש "מ"כ ט14 וקס אמ"כ ו6רנ ו6משכ סג6 נממ%ס מתורס 5הץ חנו6 קגס ענילסענרמ

גפם
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אליהוובריםאדרה
 ט5 וסלמס לספיח כרי נו סיס 1ל6 גוחניו טל לסכוחו )חכוין ס6ס גפם. ומכסו טליו וקםשם:
 תככיו טל ומלכס 1S_1 טל לספיח  כדי וסיס לבו ע5 לסכוניו )תכהן . פטור לפתיח כדי וסיס5נו
 ססיכס טל . וסכסו סגחכוין(: נוס SD )פי וקס סג6תר יגסוס פטור וזוח לס)ויח כוי סי'6%
 6ח לסרוג ל)ומכוין פרט 6ו)ור רס"6 לגו 6נן יורק פרט 4* ו6רנ לס)ויח. כיי 13 מסיהפס
 צוי יסר46ס ם5 מנורם מסיס לנו 36ן בורק פרט לו סנרי ומכוייס יסרבל 6ח וסרגסמרי
 יסר6ל'ס סל למבורס נוורק סחם DD 'כול hS 6ב5 לנכר" יDnDn 4 6 לו דלסון מגיסם6מד
 לזכין תסס. 6ח1 עקמו טירו וקג' וסלמו לנ( : )ורוניס ומן 6מך מן )זס)זט יסרבל כל 15כי

7nheפוחו חסוירין גלוח סגחמתנ גוי מסם 6וחו עוקמין סולמין ונ"ך גבס. לקיד "לו סיג 
.tnlpnSג61ל בי 16חו לאיסור )ו15ס נסויד מסרג 1ר1י פוחו. סוטרין גלוח נחמתנ סל6 1)וי 
 חס נסרג כנר וס ח6ת' סל6 סיגיך. תמום ל6 )יג( סדס: ג6ל ביד 6ח1 תחגו יכתיבסדם
 6חס 061 וויסר6ל רסעס עופי נער 31ערח. חמום: ל6 6)זר לכך ים 6ח גס, סיסרוגנזם
 טוכר חמוס ססטיקר )וכ6ן 6ל6 חמ5 65 )6)ור ככר 1ס65 חסינ. ל6 לן( : לך וטו3 כןמהמס
 גמ5ס סגקר6 חורם 11 נגמלמך. : סנטים חמוס מעוקר ,ס ר6סתיס. גנלו 6סר ,I'thS:נסיי

 נקרן. ר"מ: לדברי ר"6 דבריסממליפ
 טינר חגו ~T1h נמת 6נל l"hS נבגי טונר נקרן דווקני

 )ועו5 6רס נס גקכר סלqh 6 יכ% 6נוחי1 קנרי ס)יכר וס בקרן ן"6 חדול. דל6 בלקו656
 6מד: נסן סיפרוט טד סגים סו6 טד סי' תקום כל 6מד. טד יקום ל6 )ט0 נגמלחך:ח"5
 מט6 נכל ומיקוח: אייחס 11 טון. לכל' יוחס: לסח" ר"ל 6סס לטתח קס 6נop 5 %טנ6יס.
 ספחן סוננ וים nhuo. ס),ני6 וסוגנ גלוח. 610 וניחס ~SD סונג מן סגנות ססלסס ימטר.6סר
 ס61 קס 6בל קס 6יע n~ub %כpD 5 5כל 16)ור ריי ר"מ. דקרי ימט6. מט6. מט66. חסומהסס.
 5סקים 6ל6 3סלסס 5כחוכ פרט ל)61 נסגיס טח6 מחקתם 06 ומ' טדי סגי סי טל :4בומס
 מ6ס היפילו תגיין . סלמס 6ף נטלם- טדיחן פסל 16 קרונ הסס 6' ))ו65 סגיס מס לממסס5סס
 Ot1D1 עריס סלסס 16 סם למכחנ 4' מה וסכי עד" סלמס 16 טדיס סגי דכחינ )פי O~Dחש5

 מייחס(: עוונו Innhtc )ל" ערות סל נופם סחסרס עד סרף. לו לעגות )טו( )זיוחר(:ר6סו)'
  לרהבן לסיביר  ס6ץר ועדודו דיגים. נט4 46 סרינ. למס 6סר טניס: 156 שמסיס. סם וסיודו)ה(

 סכסמס לסגי ס'. לסם  טותרין לעלן  לפס  רווזס יס(ס ס'. לפלי לסיס: hSt מעלסיווטיתר.
 ערסו )ים( נכורו: כס)ז61' נחרו יפחם 6ל6 נידויו סיו ל6 6סל סכסגיס לפגי יקנו נט"ד וכיוגו'.

 נח על סעי 06 פי' נ6מוחו 651 63מיו. עגם סקר מקירות, לסנט גרס מיטב.סספטיס
 וסגם : 13טל סל פתית )ויוגין וותתין געסו וסערי תמרח נ)וי6' ובוטל 3סריס' ססי6 סויגח'כסן
 6ח ססרנ ס6דס ע5 מעיו 06 קגסוח ווים ונייחס סנתלקוח נאומיו. טגס סקר סטן סקרעד

 61מרו ב6ו 6מריס סעדנה 6ף סתחס טתגו 6תרו וטדיס קש 16 מלקוח 16 )ויחס ומיינומגירו
 ומס כ6סר בסס יקרס עפ"כ 6ף ס61. 6מר וגיוס ס;וס 163ח1 ל6 רק סגסרנ 610ס6)זח
 מיינ סי' ל6 עדין וקגסו' טדיין. עריס נ6י סל6 )ויחס חקיין מיינ ס" 65 טליו סוברוסנסעס
 36ל לגהורי סדנר סקר סחה 06 רק מיינ 6יגו ניורון 6ב5 כסר טפח פי טל ת"ד סיפסוקטז
 ר6סומס טדיס ססכמיסו ע"פ qh למגירו דובון סמיינ 6תח 161)וריס 63יס כמריס טרוח06

 ניד ב65 6ף מייכ ' ס)ותון מס סססעו סל6 מסוס וחס כ6סר נסס )וקייס 65 . מייחסנטמע
 ס*מח 6ף בקמיו. עגס סקר : ונתון על 1ק6' לגמרי סו6 מסקר מעך סקר טד וסגס כח"%כך
 עזיץ 163 םל6 ממוינ חיגו סטליין מס למיינו סרוס 144 סקר 16מר 6100 רק סמטסססיס
 ססס: שסר 1ל6 . וגוס כליסר : ליורסיו 651 . 4 מט( : בס"ד טךיע ממוינ 61יט כסריסעזיס
 ס~יכיס דנריס שד' וגו'. ים)וטו וס)ס6רל )כ( )ויסר6ל: סרסטס לבסר יריך סרט.ונערת
 והרימוס טדיס 163 06 . עת 5עסווץ יספו 651 סדין: סיגמול עד ,ומנמן טדיס נסרגץ ו6ץסכחס
 סס5יסי סב6 61ף טמרם לעוברי להטפל וס61 שך סכחונ 6)ור ולכך יסרוגו כלס )ו*ס6פל
 סגטפ5 6)1 וסגמהמו טדי' נ6ו כלמ"כ גנאי ר6סומ' 50 עזתכן תמקרס סעמרס 65מרוסעי

מש
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9ץהליהודמרהםהדרת

 סיפהיננ"ר "hp1 ננ"ד נקרנך. שסות: חמ 31ין מתהו;ץ דימ נין סרט. כדנו כסונ:סא
 6יע 3ס1)וס וסכמיסו' ננאד סל6 סטיו 6ס 536 3סותס 6ומס ממייביס rh דכריססו)וכמיסיס
 36ריס לר6סי סתך . ער 5תלמתס חא כי )6( )ומון: עו'. נטין עין )כ6( : נסותסתמהינע
 סכחונ סרסוח נת5מתח 5)%מ)וס. ח65 כי 5ת5מ)זס. יו65 6ינו ר6סי'6ברי' ס)זמוסר4תד
 סיסר56 נ,תן . ורכב סיס ממופחס: וכ5ס )זמדלו י651 מחן 6ס%ו מוברי סב)%מ)וחתךנר
 סנט hS1 6הביך כעך 6ינך. ע5 ט': 6מד כסום 656 ג0סנין 6יגן ווקוס ס5 רגוגוטוסין
 סמם5ך : ט' סזסר כיכ מרמ)הס 6יגס נהס 536 ,ס ט5 ,ס )ורמ)ויס סיסר56 6מר סנט ט5יסתס
 ס)ז5מלר: נסגנ' סהה ס)%מוו'. 56 כקרנכ' וסי )נ( ג"כ: סו6ח נטמ יטנך סו6 תגריס.ת6ון
 qb קיס סכסן ונגס סכחע ו6ף נלס"ק. כסן 6ף )וסס סל 1SIp ,ס נק% יטנט וס56סיסינר )וסס ונ6מל ינל כ6ן ג6)ול סקים נלסון סעס. 56 הנר )%מ)ןס: )זסומ וס סכסן.ונגס
 נספל. כמ5ממס. 61ממ נספר 6מת ע)ור4ס )וונר סעמייס סג)ןר6 כוו6מר )ז16מר סיסעפ"כ
 כקרנכ' וכס"6 וגו' 5נככס ילך wb Sb' סו6 )וס כ)ו5מ)וס ומהר4. ס)ו05)וס דנרי סס)וטוסו6
Shסתט 56ס0 ו6תר )ג( : חסתע תלמת' נסטח לו%ממס סיוס קרנש 6חס וכס"6 ס)ולמ)זס 

 יסהס סנט 651 6י0כס. ט5 נידס. גמסרין 6חס 6'ן כו' ק"ס 6ל6 קיימחס ל6 6פ"יסר56*
 ס5יכח קתס ירך. 56 חער%. 561 חחסוו 561 ח'ר6ו 56 יננכ' ירך 56 ט': ס)זטון סנטע5

 ומרטץ ממפץ POD סטו5ס ntntbD  דנריס ד' כעד 6101 סמ5מס D5Wh3 סו8 חטרגו."5 סת%הס. נחמ%מ סו6 חמשו. ו56 5מ05)וס. סס051ס נסטס סו6 חיר6ו. 6ל YonnSnSדרכס
 סמ5מ)ו' נחמ%ח ס61 %1מע ס4כס נסממ 610 ותריטץ ס5'כס קודס סו6 מגיפין ורותסין*וסין
 חיר6ו. 56 0רנומ. %מימ ססומש גס5ח )ופני לנננס. יוך 56 . ס)%מ)וס נ6)ו%נ סו6ורוווסין
 עמכס. ססל מקוס: 50 כנ5מוע ס51כץ ומחס יס נסר ס5 בגגמהו סיכין סס וגו'. 56סיכסס' כי 0( סטומוום: מק% חער15. 561 סקרטח. S~pn ו6לממשו. סקלגסץ. וספטח חרשין סגס'תפמ
 ססס נסעס ססו6 ירך 56 כננד דנריט ד' ג"כ כ6ן 6)ורו טוסין ססס דנריס ד' וכעד ס6רוןוס
 וס כנגד ס5וס נסטח ססו6 חיר6ו 56 וכגנו 6לסיכס. ס' כי 6)זר ,ס כגגד נניוץסעו"ן
 . 5כס 5ס5מס 6וזר ,ס כעד סת5סתס נחמ%ת ססו6 חמשו 56 וכגנו ט)וכס. סס5ך6)ור
 סססריס ינרו 0ס( : 6חכס 5סוסש 6)ור וס כגגד סמלמ)וס נ6)ו5ט ססהה חטר5ו Shוכעד
 הספי כסס"6 ט%ץ ינרי ע% .צר

 י3רו תקמס %י מס ס6 6)וי ט5)ץ דכלי סלי צר ססטרין
 איי ותכ6ן מסמיכנ וססוטר )ודבר סכסןססטריס

 56סס וממל aDn. וסוטל )ודנר סשר
 וגף. ס6ש ח"P'm 5 נמחנס 4 וממן ירס 5קמ נש וגו' קרDnD 56 ס)ימ)זס. קיססכסן
 נגס 6םר ח'5 ממן ס%6רוח וניוה סעמס ציח סנקר וניח סחנן ניח ניוו. hlh 4 6ץביח
 ט5 ביח סבנס ר"י ס6)ור וס 0דס. ו)ורפסח: 6כסדרס סטר ביח 65פוקי ביח לוע )זס6"כ
 סוף 5כסן סותע 6יע 06 . ום' עוות סן %ו5ן. פרט מכו. ב)וח)ימץ( סס רס"י )עייןמכוגו
 גווחלס 4  יניזן הרס 5קמ גטע. pb 4 656 . כרס (DD 6סר ס6יס ו)זי )ו( נמלמתס:סי)והז
 6סר חא5 )דמן מס6ר ו6פ4 ת6כ5 %6גי ס' לרבוח )וגין כרס. : ונו' ס6ים ו)זי ח"5עמין
 6פר 0( -tisa פרט 650. כרס: ח"5 סרק 6י5ן שמ 1ס' S~hn 6'5מ ז' )ורנס ס6מ יכ%ונו';
 שמרח 5רבוח 6סר* ס56)וגס. 6ח ס)ו6רס 7Dh1 סנמ%ס r.b סוו6רס 6מז וגו'. 6סס6רס
 גרהמרצ 5מכחיר פרט 5קמס. 6% וכו'. מחריס 6מין מנוסס 6פ4 נ)ץ05)זס 6' )וח 6ס צסינס

 ורך סיל6 ס6הם מי )מ( : ע1' )ורהרח סןיהע 5כסן 501וכס וגרוסס לכס"ג 561)וגס)וסגס6ח
 כי0אג ס*פס. מרנ יר6ווס סת5מ)וס נקסרי 5ט)זי יכי ס6עו כתס)ועו 16)ו' ר"טס35נ.
 ש6פ ah35 סרי שקזו )ט( סחיס: נ%יו 0סס %פיכך סנידו מטנירוח סמחיר6 וס16מ'
 6ת 5קקמ ורשוח 3יס גמ5 ס5 וכסי4ן מ6מומסס חקיפץ 5פמסס וקיפע סמטמעץ מ5)זך ,סעס
 שט וממשכ נימ' D~b פינמם ד"6 חורס למיס 6רס 6סר גטם 6סר נגס 6סר מ"ר וכו'סוקיו
 * ניחך ונמח 6מר י. נסדס וטמדס מ65כחך נסע סכן ס6ץס 6מל ווע 6סס 'bO א0אככרס

סק
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אליהויכרםאדרת
 ט*ס. סם5וס..חויר:ס 6תשסדסנח5 צו'גכביה42היועידס צו'יסוהח.צס
 ?,ימהג,orbpn 6סי ע% . וגו' ס15ס 06 וסיס 69( חפ615יס: )ויותח 5ס)ויחס 651 5ס%מ6ס 6% 5סרטינס6%

 צוסיק-

 ונגנ: עב: נז 'ו ,נעצ;
 Sh~? ס' ונחכס . )ע( : כו' יס)זיח' %סלמ"' 5סרפינס 6ף . פ5ש %רח : כ%ממסטמך

Oh.r3 nbn~DD ':ס 21ך4. ש:%נוע hSD %;צ :נווע 
 חס 11 6יני. ס% מן( סנלמומח: מס ע ס%ס. כ5 סנ3ח'ס: )זס ע נטיר. יסש6סר

 ס' 6סל : ירסי hS סטזאן 6ף ynnD סנעס 11 . ס56ס סטמיס מטרי לק )נח( :סנסוס
בש4) %סי

 65 .סנחונ 6מר ט5יסס קחנוח:
 מטף ו'6 ם ך

 WD~S qb מ,הי ס:ו,ץ" ODDW1 נו' רקהמומ
~Db 

מ ויחנ ,,ס נוה,ן' הנ,ם ן,נן  
 5כך סטטס סיילי 65 נרמוקווק 536 וגו' עמדו 65 %ל ע)וטן כמסעס )זווססיסס י5מיו6%

 ס/ טך כ6סר )ק( )ווותר: 0150 עמסס טסס 06 פרט וני. ס56ס סט)מס )וטרי רק לת()וווהר:
 . חוטנח' ככ5 9ח( : סס סגס6רו סגרנסי מקלח מיירי סכמו' )וטלמו סגס ססנרנסי qb סנרגסי5רטח
olbינו6 סיס*ס מי 6יגרות ס%מ סיס סיסהםט נמרדס סממדי 6מר סיס סטסו ססס*ס מסוס 
 מסוסס לה,ו כוש נן כ,ן ט, ,ךן Phe מנ,ן edn. רניס. ow: זס bS, :117:.ך 651 טיר. 56 ח%ר כי 9ט( שסס: מ5ממס 5טסוח סר51ס ו)מ יס)ס 5ספנווה סרונס ומיהס5"ס

 bS 1",יו S)hn מון "hK בנץ מ.מ hSh ob ס;לס טן o7h ומ ה71י. TD ס"יס ס111':

 )וכ%ס יוותר ומ%מהי רמ ד6מל וסייפ ימד גנח5 נח5 תס68 סנח*ס. 6ח )ומךהןקט)יס

 עשן ,ל,מן 'יינ.ב,;::מן,ע'י:י:נ::ף :שי. וע;::,םגה."ועועג, טיץ,הןן; ,:יי:יי:קן"'"4יז".עבג,;" "מ"ך 1S'ha"D)o'm3."SIDnqh P~Dע. ש2ק 42%4% 2ום צ2עביי2%2ן2כושויג
 סריסק%

 ר ןן קד:.
 קן ן

 סטמס 56 ו)ויח וכ8ג. ךס)ול
 טנ5וח: מצסחי 6ו)ור ר36"י 5סס[. מוןךיס 6ין נסוס. קרוניס טיירוח סמ 06 נפי'ש. י6 סקר3ס. סעיר וסיס נג( 5מלל: מטיר 6% 5סנמר מסמל5 סי)ודךו סמ%. סנינח6קר

 וקמע כחי3 מנד טנד. % 6סר 3קר טג5ח וכו': סמיס 3ח טג5ס ומכ"6 סמיס נחוסרס

 ון DhSbb~. 41 ן qbPi ש ::נו
 :לו'גי

exnhl"Dh 
 "רס. י6 הוק6: 5סנ6 6(מר רי י6סש* ר' ר3לי 5סט3ר. 6ף צר. נו יטנר 65 6סרחסנך:
 נ6מר סס. ווצלפו תונמסן: פפמן סורק ינ6 לו'. כqh 5 קרקט. 50 3גתס ססקת כהומד.ולימס' מס . והטס ממל 04 86כ יטנו. 65 6סר מ58 סכ5 5לנוח ממן . יליטס 46 66ץ
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קט ך דץ י ל1*וצחם ים ר ר1*

 5ס* מס פרש מם% iPD נסט6ח תקמר טרסס0א
 כסל. 6ין 6ש 6פ%ו נגמע חושרי:

 שם 4מר ומהעץ סמתדץ ומק 5ס מתרץ 16 3י נס 6ץ שסר 6יר סמך גי8 סד.קם
 מס OtDDS רעש תקש צם. של רע כל יסד פסס 1ט5 תף: משר מיעז מס WtDSמקס נסוע 6סי מי מס * מעד. מר מס למר מקק 6סי %1רמ סרוח מס * ין לע6ף 1Ob" הן סחף סהעח מס ס/ 3סס %נרך לסרחי )ס( עו: סטיר ,קמ יקמו ח% יודנס

 גיוסעעיס
~qb 

 ריניס גוס יכף כו' 6ף נקר31יס ס65 רימס מס ושיניס עעיס ותריס ער
 חוקר גטסיס ס)ועסיס סכ5 חלומי סכסמס. הגסו : סכסמס ענגיו 6מד 56 16 ח"5 כו' 6ףכג'
 יחגו אמרו וסגו 0( ומ': ימל מריפחס מקוס ט5 עו'. ?OOt 6ח יר50ו )0 כמגיס:נסם
 ר6ו. 65 וטעיט שתוום: 3ל6 פטרנוסו סל8 6ל6 סם ז)ויס סופכי סננו סיד ו0 . ספכס65
 : כקדסיס בס כתנ כפרס כפר. לגורו כסגיס . יסר56 5טוזך כפר )ח( 15יס: 653 פטרטסוס85
 6סר וס: קומר סקנס רומ סרס. 5סס ונכמר (r.~ht 6פ%ו עו'. ,קני 1כ5 סקוןם: נלסוןוטגו.
 tDtnnO 46 פליח. 6סר סמייס. 46 קטמך. כסר מגריס: םליוט" סחכפר 11 כסרס ר16יפייח.
 לסניך גמט6 ס6ס פדיון כן ט"מ ד"6 . דניס סופכי נט יסיס ס65 פויח ק ט"מ . פכח6סר
 יכ% וט' qb סט6ר מן ענלס- )וס D"D5 ז)זיס סופם כ5 סוקסו וגו'. 61ע )ט( 5ט.חכסר
 708 ס6ס %מס' 63 תנסר. 61חס כמי: סרטך 61סנח חע וכו' כqb 5 נקשין כ6ןמס

 לוחו: ססורנין מסורג גוונך ס)זטסיסכ5

 תצאמ
 וכנוס 6% %כגיטו T3-h כעד . *3יך ע5 מובר: סכמ31 סרסורן נמ"מח onDSnI. תאגי

 טשו 58סד OD' סוף נטגץ סתמי כ5 טסית Oh מדך. 56סיך ס' וגחט 6רטח:לסרניה
 )הה( וזימר[ ס6חב סס55 )זס מסויט סמו 5סק ]כי ס3ס כגגצש לרננם סניו. שניחנהרך:
 85 ח6ר. יפח 6"6: ססיוה 6ט"פ 6סח. וזון: 65מר 6% ונסין ססי4ן 3סמס נסניס.ותתהם
 סוס 43 דיק סו6 0סק הכי ומסקת סג6)זר כטורס ססיn"Dh 6 יא"ל. כגגי 46 תורסלכרס
 56 וסנ6חס לנ( לנט: .6 לקניו 6% להסס. ל לסס0ס: 651 להסס. י %קמחטטס(:

 65 6נ5 ילרו גגנד סחה לס סטוסס סגיו%יס כ5 כי . נניחך נופסל סחסנ . נוותך T?, 6%Sh 56 6)ול לכן וגו' לפוסל מגסים וכן פגסוס מלך 3ח מכניס לסורות נ6 כ6ןשהניחך.
 לט סס סיטך כי לטץ תמסנ דנריס ט54ח לס ומס וסג6ס חמ"ל %6 6מל וכן . המריס נפםלנצחם
 לטוש חשל ל6 ר6סעס בטילס 6מר תיכף נימך. מוך 56 וסנ6חס :וגו'

~eh 
 6ל6 נמקוחס

 6ח וגנסחס ר6סס 6ח וגלמם 6מר. לניח 6% ניחך* חיך 56 נהיך. לחוך w~hחכית
 ממטביל )%מד . ממליס סנים סמא 6ח ושסירס טג( תגדל: לוותר ס"ט תקון 6הזר ר"6נפרמס.
 נמלמ)זס )וחקסטוח סנגעזיסס סס 6ריריס ססגהס 56מטח ננגח ה%ניסס (olh ננחםכומש
 ושור סנמי' נגייס 6ל 13% טיגיו יסיס סססת6 3)%מ)זס ח0נ%ס וסיף וכמריס למוטחנסג%
 ממלח ג6יס. נגריס המגס לסטניר ח"5 ולמח טרמו שמור 6% מלממס סל וזוזם )זכ54נ3י
 6% ושרנונו 6סס. nSnD גנר ילדם 6% וכן 5סחקסט. מטסה SDO'11 ננד על סמורםממלח
 המבס נחיקוש: ולבטח נס 5כחקסט ושלכס פמ5מ ממלת כן הזיין 6מח6. נחיקומ גנלההקן

 3מ%1ס2 ורו6ס נקלק%ס רו6ס 1י651 כס גחק5 ונכנס נס מתקל נו סמסחמם נניחנני)(ך.
 סספעחס. נסטר טונדיס סין גי י4חגו 6ח 6%נן 8חס 06 5טowth 7 סגממל ע"656 ממי וממס אניס 6ין 6התר ר"ט עמס וקנזס אניס אחתר ר6 . 6מס אח 6נש 6חונכמס
 6ח טבדו 6כ%חס סספפח ונענור זכר. סו8 וטממ . נקנס סו6 רומס עקנס. וכר יםונד5פ"ס
 6ח טנק חסבס כססם סססעח עוסמ וכר. סמא מפגי 6ני 6התס קר* סוממת.סטמס

ס6ק
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 ו ה י לשתדם ת ר דא
 יאת.שש

~bwlb1b9p1 
 ואשס ס4ך של ש. ק" קשס סשת ושו

 ירם סחס ידס. ירמ 6מך: תלמ חטת Sh1 736 תסר נט סמם ס6תל כמו 6ס.ען5
 6ח עסס tSb 60 06 65~, חט6 61מ"כ עס: ס5סי מ65 סים סו6 שיס יןו תם6מר מתם.סשו
 מם6 סשח. מ נמ5 כש*ס 5סתש שסס ו6חר שח. נט%ח ס" ט*ס ת6 ס46 סמטסשג5

 מנלDh~n 1 מטחו שסס כחחח ספר 05 תחכ )6מר ק ואסס. 5ך חיחס ומ%חס.046.
 %4 5סרצס63 5מסך פטיץ תט סמקץ "גרח חרתץ ספר חכ* 5תי יסף די הץלשמר ר" נט ם5 גמפו 5כחת לת1 )"ס tots~1 השס %1סס 6מר Dh~. 65ק ושחסוס%ס
 5טנומ כדנח סס6סס מ65טח סנעס 65ם0. 06 וץ ים דנרש טסרס ס לדעיץ  וץטצי

 מני1. %1מס 6מלו חסו ופתחס כסה(ס ס6רס 65סח1 סנם5 סמ"3 דנמס 1Dbe~'5ט%ס.
 תיחס ,ס5כס מל6כחה מ5טסוח פטורס סס'6 מטחו. ף65ס מ6קוח.סו6

~'hS 
 ס6ץ 6מר.

 נהץ סו6 תן 056 ס5ס 05 יטסס וס"- 6מר 65ק תיחס וטתחס וכסיחס ם6רס עך 05סאנ
 05 סטחן סטורין. תט וחריך. וכחרנו)זו מניחו וס5מס וכ)ו"ם מ6ישח. חרוכין. ספר גםפ5
 5)זסך סנוקין ווהגרח מ)ול6נחו )קיס )זניחו וי65ס כ)ו"ם )6%כחו "n1DDS פטורס ססי6טטר

 כי וכו' נ)"תע('ס טי 05 מ"ב ו6יט 6מר 65ק וסיחס וס5כס וכמ"ס וכו' גנר 5כ55סחנסב6
 . 6יסוה מטסס סו6 56יס. ח613 כ6ן 6)ורו חס חעכמין. די גנר 5כ5 5סחשנ6 5מסך 6וחספנק

 נס6רס ס)זמוייכ 0065. 5ך %קמח )6%כחו. 5טסעז מיינח ססי6 5נט5 05 סיסיסונפ5מס.
 מפט טחי. 656 6ס)? 65סחי קרמחי 65 )וי)וי ר"6 6מר כי ובט5חס. 61מר . ווצהחסוכסומס
 נעבור ס6מח דבר" ס)י נענור סו6 יחטלס ס' טכת' כי )זסיס סנט15 ס)ע' 6ח ור.סירחי3כ4 טי 5י חקר6י 6% 6יסי חקר6י ססו' ניו' וסיס 16)ור1 הסו ססמס %ת' נקי 656 תתסא 6סחי 6ההס קרhS 6 %כן סכיח וטקר' גנרח 51ם0 6יסוח. לסס זבריס 5סמ ס"ה 6ססס5קיממ
 כ5ס ט5 ממן וכמסום ו6סס 6יס כ6סנח 6סבחו נטנור ססט נסר. 5כ5 5סס פגומן ומסדוטונו
pSסספטחו נעכול בט4 טור 5י חקר6י .6 6וחו חטטד 6סנחו נענור 6יסי חקר6י 6)ול 
 וסיס מד( כו': ו)וי)וס 5מווס לסס גוחמס ססס ס6מרו סנטליס 6מרי סטעו וס נטבורגי
 5ניח 651 5גססס. ננט: וס5מחס. 5סג6וחס: טחי,- ס6חס חנסרך סכחונ נס. פפשח 0665

 וטסורוח: קחסוח ססן יסר56 5נגוח ק"1 סחנרי6. מד יווח'ן מ%ס סיחס ס6ס 4פסס.%סיס.
 03 יעסס וסל6 ב)וחגס יחגגס ס65 ח)יין . נכסף י)וכרגס סל6 656 5י 6ין חמכרגס. 65ו)וכר
 6פ%ו טגיחס. 6סר חמח 03 מחטמל hS : מכילוח מיגי נכ5 ח)וכרגס 65 ומכר ח"5נהנס
 15 ה5רו סויס: בסס ס6ין הכריח ססמס י65ס סויס 3סס סים ב)זי חסיין. כי )טס ימק.י:גמפץ
 6סובס פט)ויס נ' כ6ן ג6)זר 150. ס%חמ pbe וגכרימ ספמס י65ס ס4. ססו5חח )ויגטס.
 6ין גסיס ס"ד כי )זר31וח. סן ס6פ%ו סר6סון ום)ו6ס 6סובס . 5נד ס)ו6ס פט)ויס ונ'וםט6ס
 6ס%ו רניס 5סון הלךו וכחי3 1ססגההס ס6סונס נג'ס 15 ו%רו ח"ל לוגיין מרונוח סחיס 4656
 סנו6וח 6% 6סונוח ס6י)ן יס י)זק5חן D(nthI ו)וק5חן 6סונוח )וקגחן 656 5י rh מרונומסן
 ס6סוכ0 חע5 סגו6ע( ומ)וסס 6סובוח מ)זסס גסיס טסרס סיס כגון ממין 1סג61וח 6סונוחטש

 ח"5 סגו6ס ו6מ"כ 4 03106 ססיחס וסט6ס 6סונס וסי6 6מח 6פ%ו )זגיין סני)(.וססט6ס
 סט6ס ססי6 סט6ס עי 1ג6)ור . ו)ופוחס 6גוסס SD סנו6ס טת וג6)ור ס5יסיח וסגו6ס6סונס
 סנן. וסי' ננוח: hS1 נגיס. לו וי5ח סךיוט: 5כסן ומ5ונס וגרוס0 5כ"נ 8ל)וגרי סי6 61הס4הקוס
bS,3סטח 31כור 3ן סיסף טד וסיס. סגחטרבו: כנין ספק 6% סנכר. "תרוגיגוס: טומטוס 
 3ספח ססיס כיע . סגיס פי טט5 6יט וכר ת)זנ6 פנקרט טומטוס . %מו)ול6 5ק651 בסן הססהס
 )וט5 נכור ססו6 גיע סיס סהס ונסמ' y'nh גחטרנ 06 %ק851 5מו)זר6. וס61 טהעטוססהס
 שט6ס: סנכול א שטס מכסלך סכ)?' 4ממ6ס. ספס:גף

 )ט"
 6מס טוס ס)מי4. טוס וסיס

-s~w6חס "י ת4ח Swn :6ח 4 4חן נניו נץ 3ן 5סוריס יכ% ססהה נמו. 6ח סגמי4 נ54ס 
 סגיס פ 4 5חמ ע6מל סנכי S5b1 4. יסיס %6 6ח ש': 5נכ' יוש 65 תמ %6 גשט.כ5

נכ5
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