
קש הו י לאתת ת ר דא
 י3 רק ט pb 1יכ וס6רן 6לסיס. וסו6 ר6סק 3פסוק סנמם3 חיטח ל וס6רן. נססיקגמסנ
 נתררם כד6יח6 בקרו0ס זכן חינוח כ"6 6מר ס;כיר וס0ס סדטח. סס כ"ס ס5יסי ponl .ניש ספלי ח"ט סמינד . עפסוק מסתס 0ל נח'טח 34 עד ל"נ 6התעח ים ר6מק נססוק .חעוח
 סגע5' סמדר עס ססס כוזגץ וססלימי . 6גכי כוונין . סר6סימס ססוקיס נ' . 16חיונ( פ"הו6מר
 סס כי חסו ססס סל סכ%ל עס ס6לו ס6וח'ו' כל 0ל סתגין ים סר6סון נפסו' נר"ח )כלליןוכ%ס
 ס6;ינו סי חסו ג%וסין ננ' ס0ס 6יחיה( וסי6 %ניע כםלנ סת יסי6 סס 50 סכ%ל ר"1 צו'ס'
 טס )ומינר ו6דנרס 50 ס"6 כי ס6מרון 3מ5' נכללי סר6סוני)ז ח'נוח ג' סייגו נג' נכ%יןג'
 h'e1 סתיס ס' סם)זיס. סדעח. סל וויס עיגוח ל'נ hto1 נסתיך כהני6ר ה(0לזע 0לורו

  סכון4ס  בסהיס  רקיטיס חחקל"ס  יסן נ6דס שיס  נמתוס ס' סו7 וסי6 3סס סדטססחפסטוח
 סד' וטסן סמס נג' כ%לס ונ,כוח ג"ך 50 ויט חורס מלק' ס' 0)זיס ס' 50 סהוח ס' וסן6'
 ו6דנרס : מוזסס וסיוזנס י' hSb 14 6ץ סלכך סלס סמוח בד' )ולכוח סל סוד הס כולסכ5%
 16חיווץ נ' ועס ו5מ;ק. לנדל סוד יסו6 נגילופין תרנל6 סס וסו6 1' ס' סוד וסי6 . ;וסר תמןסו6
ISh6סוד סו ,-hS .ספסוק מלקי ב' כי 61רן מוזיס וזמנר וסו6 )וסף 610 ו6דנרס 0ל ס' ורמל 

 ס' טס וחסוזע 0ל וי"ו ו6יח . לוזטס וכן ו%חעלס a'nth י"ו ססן וחסתע 0ל 1' עס ס'תמנר
 טיגוח י3 וסן מי כל וועי)י געלס סו6 כי )עלס וסיו"ד בסן )וחק"וזח 0ס6רן נווגין נג'610
 וסו6 בכסלס ננילופין ססס 6וחייח נ' סו6 6תרי. פג'ס: ?D' 5ירופיס י"ב חחריס ו0בעיס)זיס
 מסן ססס סלקיע כווסר ייסירו וס)וסכי4ס כתמן ססירס 0ל ל,'כוח )זמן נ6רון: חייססת

 ו)ו5יחיס סחירס כווגין ססידר6 כל סל תיבוח וח)ין ו)ערס. ורין וסוסיע' ווו~6ך וסלימו0וסט
 ססירס כי נ)ז5ותיו קד0)1 סוד ו;סי Sh כסררי גרקחך וסוד itn1So ע5 מרה( וכסו' מכ"דנסור
 וסירמ סם)ןס סו6 וגי' 6קר6 ס' סס כי )נ( וזגורהו: בסוך ססדר6 וכ5 קד0)1 בסךסי6

 6100 נינס סעלי )' סוד נדל. סכו . חקוגיס י"ג סור סנו. . ס"נ סס סל פ)י . סס כיוכוכניס:
 לפמס מ5וקיס סיטוח ונ' נ6מגע סחי)זס 6' נכל סו6 ססירס כל %";: י"נ סייגו סר5יןסך

 פסוקיס כ"1 5סן ויס 6וחס מס*וזיס סעריס ססמ ע'נ נכל הן לע"נ סתםליוזיס וסס1ל6מריס
 נכ5 וסנד%יס ל3'. רק ס)מלקיס קטג'ס ססוקיס וי"; סיטוח. %ב' מלקיס לד' גמלקיסגד%יס
 ס3כל נדוליס ססוקיס ויס וס"ס. 6חגמח6 וסקט)יס . וס"ס bnnmh ונסופן ;קף כ6תגען .מלק
 עחס 167 31' כקר. מוו6ח 6' סס וסנדוליס סיטין ע' וסכל מ5קף ן' על ע(ר פסיק מ5י6מך
 (S'DS1 וס6ח)מח6 ה;קף בקר מוז6ח פסוק עד ךסייגי ססדר וזססכיס וסס וגו' 6)י 6גיכי

 נפסוקיס וכן (קף. נסוסן סע)ןיס וסגי 6חגמח6. נ6וזגען ססדר גחססך ו6ילך נקר מ)ז6חווזססוק
 עמס 167 טד וסו6 . ס"פ ססיטס ונ6)ז5ע . ססיטס נסוף וסו6 6תגמח6 נ6)%טןקטגיס
 61' כריס. וחינח 65ן חינח מ)ו6ח. בססיק ב' סכ% )ון יול6יס וד' כנר6סו)ס )חספך 61;וגו'

 פ5 ס' ססך 6סר סססכס וטעס רסף חינח רעב )ז;י בפסוק 61' ו6מיס חיבח ר6ונססוק
 יחספך rh 5עח'7 ע5 ססו6 ומ' 6)י כי טחס ר6ו וכס6)זר . יסרון ויסוק תן מעסיססס)חספכו
 וסיטס סיטין ל' סו6 סיס ינסירח סטמס( קגח בוז"ם )ומיין כנר6סינסוימ;ור

 מ"
 לפגיס

 מלקיס לנ' גמלק 6ממ שיטס סחו)זוח לנ' מלקיס 5נ' גמ5ק 6מח סיטס וסןרן ל"נ סרי6%מרי'
 וססמ סחויוס ב65 0נחירס 0יטות כ% גכחבח יסיר 6; ר6סוגס סיטס סדרן וכך 6מחיסחותס
 סחעווש וכ5 נסלסס 6מרוגס סיטס סג)וג6 עד מלילס מהר וכן לג' וסד' לסגיס וסג' לנ'גמלק
 וכל נחוך וחינח 6סיג חינה סכ% )זן סי651ין ווכ' מון חקף 6חגמח6 ס"ס ססחותוחסלפמ
 6' ומינס ססיטס נחמילח 6' חיכס נסל0ס סמלוק וסיטס ב6)ז5' )חמלק לם)י' סמלוקסיטס
 נ)זפסיקין ססיטו' לסייס h"h סיס סנסירח ס6;יגו )זם'רמ סיפוך ווס ב6ווגע וסס6לנסופס
 סנס6ויגו פסוקי )ו"ג )נד סחו)וו' מ"ר כס ויס 6מרוגס )נסיטס ומון ססחו)זוח ריום קתסרק
 ספסוקיס וש סמימוח 0סן 1ל6מר" סלפ)יס סלק נ' לבך . ססיר' כ% ססו6 )זסס תנ6 פסוקועס

 גמאיס ס6ע פסוקיס י' . נ6 הי . SIDn %' נמלקי' ססוקיס נ' לנר לס%ס 61' 5סגיס לףגמלקיס
%
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 סטר hntSD thnwna~m סס סטר סם מ ס'ישל: כשם. ו%ממסלחסחעמד 6ש יSb ה" י לאחזש ת, ר רא
 ס"ט מש(ש6

~Dh 
 לשם. %ח סל ט 56 סס "מר %1ך שמץ ע% ShnD מ %ס מטח

 ז טפס ~pSh1D ססס ססס וחשחתן זנחם ל כ* 61י שמס סס דסק 6 סס )שן 6 ססטר
 61סור: פגים מ"ט סו6 חוזים. סנם0: פרקץ ישד סס סטר. )ח ~OSID: ג% סמן פ4ס חס6מס
 פ"נ 50 סססי ססס 131 ונסרן נסוו" כ5 כי כיר"ם מיכורין 3' סס . כ5 כי ס)וקוס: סו6 .פע4

 סון, גלוסץ. נרינוננ Sh לסייס. בנ' כחספס וסכל  ררכיו בכ5 ס' מדק כת"ס כרכיו 5תר*
 חינוני סיפ' הסר. מ"ט: 50 פסס hK~1 46ס סס %ו חסו)וץ 3י"3 להק.סקר:

 ססתסן כ5 50
b1DIססו6 סססי סס 610 ;קניך. וינדך 0( 6וח'וח: ט"ב סל ט"ב גלופי 50 61מור פמ0 ל 
 למספר O'nD ננלמ '5כ )מ( )וחרט"ד: ו"ק ;קמך. ממ"ג. ו"ק לניך. סמ)ושס. סמרי: ספמס טס בינרי סערי יו"ט הלתרו. ס16ר. מסבון וס 6ב7. ססלינ. סס 560. ל)והיס.5מץ
 ג' ס5 יכה ולנ. וגלגל חלי נסור 6ווהיוח ן' ס5 ל"ו מתוח. נע"נ וכן 6'. סס וננ"נ ט' מער.
 ססן גו' 6לווש ;"ח סל ממוח נססס וכן לנד כסוך 6' נלוו( וסכן 6וחיוח נ' 50 ויוד6וחיח
 j~-1Sta גי4פ 61' נ%ופין וב' פסיטיס ג' סחורה ו' י"ג 50 נסס וכן ניהוגם ממעמד וססספנטיס
 )ועסר כ%5 6' וכל 5ס )זקיסץ 11"ק 56כסת נט4, י"ג ססן גנ5ח יגנ 61מר %ק כמ3ססן
 ך6ית6: יד ג"כ סו6 טל כמש. טל יד כי כת"ס מעקמן וכנמס סנפס סס נסומל. י3:ססס
 ס% 6יס. גגי 7)וחח6: חח6 וקס"נ ס"ס חמחוגיוח ט' ונץ מיס 6דס בן סי 6דס.3מ
 )ט( תזוח: ח"ג כגנך מנסס מרסיס חרל'נ יסר6ל נגי וכן ענאנ פיס סנחוכסנקריס

 מ"
 ס'

 גלוחו מנגד. נ' ססן ז' סיוטש ס%וניס נ' . מ5ק ני"ע. n1~SID ג' גמ5חו. מנ5 6": ;סעתי.
 עצע. sst עחסו ph: סגקר6 סחסחינס כודריגס (ו והנר T~h3 יוז65סו )0 קתאד: ס"וקסשד
 . ג' וטקרנ מרף נמס . נ' סס וסטרת סגך% נחןנר נפסוק כמעם גי' ססן סר6סומס זרניןג'

 ק5"ס: סס ס4, יסנננסו. נכפון: תסיס סס ס" ע6%סו. ג': ס)המ6 מיס pb 6סר5מ6ע
 נכגפיס OD1 נפמס סכתן 656 כשים ט"; יקמסו וכן ס)ןיז ד' סמיוח 50 פניט גה ס" .ישונסו
 רגיטיח 16ח טין נח טעו. כשסק ש"ו: טס סס 610 ינוגסו. נ)(יניח: 5נ ומן נכנפיוכתרס
 50 קרס סו6וסע

-stto 
 נוציק יגרס 65 וכע"ס טין גח וסוף ת"ב 50 ג; סס סו6 כתימת

 סו6 % נסר 610 ו6חמלחס בחנוט נ6מורייס 16)יוח ט' 50 סס סו6 כיסר. לל0שט:
 5ץ. מת קט. כ"ס. סס 6מוף סו6 יטיר סדנרוח: טסרח 50 דכדכי סס מא שר וכניכישר.
 : ממח ;ס . יפרס : ססמ נמ651 ומיהד סקבוננ ר06ון מי6 50 למכונס נמינס ש סח ס"ע5.

 סילו מ"מ נ' 50 כו% סלה וק כר וחץ נ' 16)יווה 9DDש סס סו6 ערך וגו' קנו יטבך כגסר %י שננגסו עיכסו חסו . מתוח טמר ~ssl סמא 3דדכ)ינ %כך 3דד מהש וססניוציח phl סתיס 3סס סנמחס מהנמהה ססס כ6ן מסירי. 3'אשמתו.
 נחפי"

 Sb עמו וגהץ )יב( ולדחס:
 ולכן 6ל סגקר6 רנימיח דרנ6 וס61 מטס חסמים מא 6עס"כ סס נסס ס6ץ 6ף *מח ;סנכר.
 סא . ינמט : טכר6ס 606 סו6 . גכר 56 : ס4ס %ן 6מר ונ6ן מעג paS 57טך% נ' מל6מר
 ח' ;ס בפסוק גרר טשם עי ינרי טסרס כ6ן מסג סדי. חטנמ ה6כ5 ניגס: זון 1ט5פתן

 ש5ס וס'. . סמומכן טקס . ס' 16פמס 3נ' ס' ככנר ס' מן מע"ס הךוננ ס6ם"; נפסוקונמס
 ונסם ו)מתס ומקח phn 50 וסי גריס וגם מס"ק ססס 50 גקתווץ נסת 0סססמורגס
 סר. ממלחים וסוזן דגם. הגקסו סח. חגונח ויוכל מי. וזן וס' מטו"מ יגריס ס' קםספסוקש

 כחס מלנ סדי חטנח וי6כ5 סחיוח וס' 6כי4ח מגוסס נגד וסס ירכנסו 3סה ;כסיאנס ס)וש גי' נטף קטורת 3סי סידום וכזוו וגו' נקר מח6ח מי ק ש' . מננ ים כ%ח.ש3
 יוכנסו 687 ט': 65ן ומלכ נקר ממקת סיפוח וס' 6כי4ם סס מטס atb שלנ וטחתיסואש
 סדוקי כח"ח כמס. מ5נ ניסח. סמסס וכוחהיט.  נסן כס הויתך כדלטיל.  רבריס מסר נססש
.43SD סנסורר יע יגס ס" טגנ. יס מכמס. נטומע( סח מי כמ"מ נמסמס. מטס. כ5עמ 

דנם %מ"י סף טופס טן 6100 סדי חענומ ולמשג 6רן כחיי . בעס"נ 5סמגל1ום מטחיקטעי
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קנ%ליהויכרש%דרת
 ומ35 מ)?6ס 61מ"כ 51ור ס5ט וסס ויוגק SS,D )טליס סי blen הגקסו 6מל ו%ך שמן037
 סו6 ס)ורים ביח וטס 6רנו' עסר גגך דבריס טסר כ6ן 61)ור בחיס ד' ססן גסורין %"סחפי*ן סי סא ומ)ור. טגנ )זסכחי. 3יין וסחו 53מ)וי 5מתי 5כו כמ"ם כ*הת מ35 טס 6יורו3סוף
 מסנ ו6מ"כ תכו5ס ננוס 0סי6 ירוס5י וס" כיס כ55 סו6 6רן נמחי פ5 ירכבסו כ6ן %ןי"6

 ;ס ס5ט מנ( נסוץיס: 1;' סחגיס ד' נקטורח וכן ססמ בפסוק הך 6מד נפסיק ;' ומ30סטסר
 עס ס6וולטי בקו 61תר כסדר סכ5 וס60ר נוטח. ום)ץן דנס 5)וטס ו)ימט5ס מט"ט: ;סגטר
 סתות נ' 461 ס6דס חמח ססס 56ס 65 5סדיס 6חר רכיטיח ססו6 ס6רן גגגד עו'מ%
 נ% 56%3 50 ס)וי חס ד6סיס ו50יסיח 0מוח 16הע( ססן ססגסגס סמוח סס 56סיס56וס
 סנר6ך. . )ומ%ך 56 וחשכמ : וסכמח ססכמס סחמ5ח פי' חסי. ערך נור למ( ייי: 50 קול56
 6גריס ס' י0 נ6דס כ' ס)יסס גנד ינריס " טחן %כך נוס)'סס כ%5 וסג' נ6דס סוחפץ נ'כי

 גט5)דס יוחר ע' . פגיס ק5סחר רימ גט5)זיס ס' נ5הס. ורג5 י סס 6חן טין גט5מיס וס'ג5הס
 5נוסץ תאי 35סר ורס 5ט5חווק תומ ס6ס. חן וגיוין an~u ס6נ וזן ונסר טי . סכ5 ניגסמכ)וס
 : ס6נ ,ס . לרך . י36ן 6ודס 31טין . 65ס וסערוח 365 נסרגיס . ונפרטססמרה(

 ממ*
. % 

 %י' גקרחס 713 )וקבח 561 מגנחס נור 56 סביטו וכ)ץ"ם סו5ו נולר סנמ55סס6ס
 סינס YnDh ססינס ססס ו6ט"פ חמ5%כס סלס 561 6ביכס 6נרסס 56סמטו

 31סר טיל דנל'ס )וססס )ננס וס6דס סמסס )נד גוחן ,כך סס"י סו6סר6סעס
 65דס סמיה( -נ6 ס)זסס .וכן סמור בטין וסמס ח5כיסגי. וכסר טיר וכ)ו"ס וטנ)וומניייס
 5% 1גפרמס סטלוח 5נוסין וסגי וסנסר. סעגנווח )זסקיס ססס יס מומ ס)וסקין סגעוץוממ
 עד גג*ס וס' ס6נ גנד גט5)ויס ס' גוחן וסס"י ס6ס. )ון וס%וס ו,(סמור ס6נ. )ון נ6ס%5ן
 נע5)ויס ס' ורנ5 י פס 16ן טין )וסמסין ססס משגיס ס' b'o('O וממסס פ)י)ויס ממססס6ס
 רטס סו6 ט*תס וגס)וס סגפם 11 ננמ' ס6)ורו וסנס)וס ססכ5. ניגס דעס פגיס וק5סחלליח
 סעס %ר ח"ם ס6ס ונרי6ח ס6נ ס5 ימרס 50 סינס 610 סם"י 5סיכך בג' ס)כ55ח ססכ5ני)ס

 סטם%ס. 50 ל6סתס ססיבס ;ס נ1ר ס6ס. ננטן )ומ%ך 50 סינס  וו Sh1. י5ק-.  סלל6סתס
 6ט. SSDn~. 6נ. עוך. o% 561 .alnh סלי 156 סווע( סמ כחו ססגסגס סס סוו,561
 כפ% סו6 ממ%ך 5סיכך ט' טפס כ5 5ך 6'ן וכ)ו"ם ס6נ גנד טפתס )ו;רעח סס6סויה2
 נסשח וק 3כפ5ו גס6ר ו6' )ויומד 61' 6' כ5 ססס 50 6וחעח ג' 5ממ5ס. ממטס )"רסח 6תוכי

 ד6מ6 כם י6נ6 " כמ. חם חסכם י'. קס חסי. ממם: כס*ס ו)וד' 56סיס סגמסיס 8T~h1סי"ס
 סס ס;ס ונפסוק מט5ס 50 כמ ס)וחיפין ופרקע נ%6עוח כ)וו מט5ס 50 כם ס)וחסחוכ)ו"ם
 סו6 מ"ס )וקוס, לק 6מורייס נג' ו6ח. כ5 געופין: ננ' ~SD; גק%וחיו: עס )ו"נ מסס6מלץ
 סט"י: 50 6וו(יוח י"נ ט61 מכתו. nhr: תי בסיר  061 וסם6ר כ5 ל6סינ( רלי"ס hl~Dמוליס
 ס)וס: טגיח 6נר ח"ם נ;"ח 0מחפסטין שמיטט י5% וק ס7עח סי גץ6., ו"ן.יניט

 ה כ ר בה
 דלג6 טס61 ם6ח ותסייס tDh(' דלנ6 6100 נר6םל 610 סמורס סחמ5ת סנרכס.וו%ת

 נמדלם (D"W בלכס סו6 ססל 5פי בבי"ח סו6 סחולס וסחמ5ח ח6ח. ת"ם6מרוש
 כמ"ס סגנל16 16רוח נ' ט5 מרמ; סנ' וכן 16מיוח ז' ג"כ וסו6 סנלכס ח6ח מסייס%עך
 סס וג5ופן י6ור 56סין י סן ני"ח וכן כ4מ. נז61ס 16ריס 5טשס וכמ"ם 6ור הסי 6וריסי
 סי4נין נ' ס" %ן דנוססגק6 "וח)ו6 610 וכן עו' סיגו סמוק bSw 16 ח"ם ד16ר 6וו(ייחס6ר
 סנלכס סמסס גחינומ 5"נ ססן ד16"6 % יוו"ג ג' סהמ וסנלכס זדרג. סעונץ ונ'ו6ף6
ססא יסי שי 6100 יוס %ר הקר6 וג6מר  סילובין טסר  ססן nwh ל ססס %ר יסי כ%סנןוסן
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 ו ה י לאהמש ת ר רא
hl~aל ס6תיש 515 זמסחחף ייד lesD השן ,חח*ס ט65ס tb6w 50 כשעח ססן יד 

 ס%ח? טש סנע תסת תס כס ונסת 6מך 61ח 6טך 6ח סתי נסי טקנ6 טססמסחחסח
 ט"ם: יסעיס נרים כמ"ס סהמ . 6מר : ת' נ' ססן bnlh1 !"ח סי וכן נערבע( וד' נסמריחנ'

 סרליס: גאן ססן ד5סון כ655 61' רויס כוסי נסת 610 ונס וד' נ' hnth1 מ"י נ"פ סןנרך.

 סוסס 6נגי ינ סת 610 סעסיריח וטס ירמץ ט' כ5ע 1)וסס מ)וס כסגי חסס סמ 3סימסס.
 ח"ס מג' 6מז כ5 ;יווגץ )וטמלס ןסעונ 6חיון י"נ סן ס56סיס. 6ים מסס StDS11; ח6חססו4
 סמיוח. כגפי 6מוף . 6ח טו5ס: בסדך כ)ו"ם o'."Sh 6ים נקר6 עכן עסרס כ5 דכ5ע נבחגונט
 6)ור יסר56 נגי ופני 6סר 6)זר סמנרך נני 5כן חח6ס bnSD 6ח. טי65ס. 6hnluסר.
 כ5ע 61' 6' סכ5 )ו13ח חרל'ג ט5 מטוס 5כן סניסר56 סלסיס חרי"נ סס יסר56. נמ6ח:

 י"נ מ5ות נסחרי"נ ים ו5נן נסיכ65 (h~p )ע5מח סר6סון ויו"ד מבירו נטר וערנ)ומנירו
 סנו סקים נרומ ס56סיס. c'h ססוכ1. ט61 ונו'נ' מסס כפטעס: 610 סנרכס. ח6חסרסין:
 ס56ס" 6יס סו)ק: ס61 מוחו. 5פגי סנסע5'ס. .סס יסר56. 3)י 6ח ר6סוגס. ססינסססא
 5כך סטבט. ט"פ מחגסנ ססטס" סטנפ )נ"פ סחגסגוחו, ע5 חורס 56סי' כי ז)וטרוגיח'3פ5ס
 נחמ%ח גסמף ננורוח ו"כירין ח"5 6מרו י5כן Sh" סס oh כי נר6סיח 3מטסס מכר65

 כי וסטגע סמחיס נחמ"ח קנטוס 5סיכך סמחיס כחמייח סק%ס ססי6 )זחוך אמרוסמחי'
 6ף סטבע ט"ס ססהה סס5סוסיס 6ו)זרי סנטיס סדברי כ5 כי כ% סטנט ט"פ 6יגןסגסרהס
 ספעכמס רו6יס 6נו כ6סר כ% טכע ט"ס ס6ען )ויןיס סגסמ" ט5 6נ5 שקיעחס ססמם!רימח
 יוכ(ר ס' גכורוח טכר סמס גם)זי גטרה( גקר6 41ק הוס יוס נכ5 ירך וסטמיס כ55 יכד65
 פ"פ 6יט 6100 כ%ס )זייס ס)וחי' בממיי)( גס כי וכו' סק51ס ססי6 מחוך ח"ם סרנרי'מכ5
 נח0"ח קנעוס %נן למיוח 5ח(1ר רנ )ח)זן סנרקנ ס6דס סיס6 יחנן 65 טבם סט"סטנם
 6ב5 נר6סיח מטסס ממיד יוס 3כ5 ממדם סו6 כי סטנע D"D מח)סנ סעיס נ5 גמ%סמחי
 וסם6 סמן הריח וזמוי ימ6ח כמו כ55 טנט e"D סיס hS  סלסגיחי כל ט"ס ווסס סלדת-ו
 ס56סיס 6ים כחינ .כן סטנט. ט"פ מחגסנ ס6ינו סע5יון oS1n מטין חסו כבך.ומנמ
 סטנע ט"פ ס6רן 6ח ס)וגסגח ססמנס ס61 ס)וטרתיח6 כי דמטרוגיח6 נט5ס סוסרא1%
 מסימ ס' ה6מל )נ( : נמסינומ ס6סס .מן 5מע5ס ססו6 6ים כמו )זסטנט 5)וט5ס סיס ס661ב5
 בס סכעס ויספלס ל6ס 6; וכלל'ס 6דס פט הממ"כ פמס כד' י"נ סמיוח כגפי יו סס63.
 י6כול ס61 5מו רפ 06 מיוזיט כ6ן וכן נל6סיח פ' 0וסר תמ"ם 65יס וי6מל %61'כמקלרי
 נרכח כסי וסו6 66. ע5חין 5נ' ,וכס יסיס סמורס סנסבע וב6. זס סס ט5תין נ'%דס.
 ססיט 610 . סופיט : חיקומס .י"ג סו6 . הר0 : דרנין סז' 50 ר"ח וסן וססנט" ס6נוחכסגיס
 )ועלנ % סו6 נ6. )וסתי ס' ימ,ק56: סר6ס )ור6יח ס' גגז סן ס66 דרגץ וסס'וגלשין
 % סא ס6רן. מסר סופיט ס5פק: 15 סו6 מסטיר. חרמ ססר: ם5 נמ!רמס מהיס סעוסס
 ו6חס 6)ור ו5כך ס)"רמ. וסהה סס מתיס סיו ס'סר56 % ס61 קדם. )ורננח "חסדרוס:
 ד5טע. ק%ח ר %ד נחורס קגווח ד' סו6 וגו'. מי)זיט 6חס: נקר6 נימד 6דס סס סנ6ססא
 חרמ סחורס. סג)ז נ6. מסיגי 6' ט)זו. סדיבול גחמדם סעמיס סד' וגו' )זסימ ס'פ68

 65מר 46 ס' ויןנר ונו' חמו כ6סר ויסי %1מר סעיר סר 6ח ססנבו 6מר זסייטמסטיר.
 ס6ק נין כמ"ס סחורס נסגימ ס6ז פ6רן. מסר D'D1e וסג' 6 כהומד סיס סןינור ס6!ונו'
 61! 65"י סגכגסו קדם. )זרננמ 61חס וסל מחרמ. עחר ססו6 סשיע 6מר %כך חפ%5ץ
 פצסס ס6מרו נ0ט5 ט5)זן )ז0מח 0ויו ונו נ6 תסיי ס' פ"6  לכן. סורס וכו סל6 תפ 5הורסזכו

 (pDS 6וגוס כ5 מ5 סכאירס 5שר56 חירס 5יושן סקנ-ס כם%ס נג)ו' כוו"ס מסמיר. חרמושמם.
 Dnel. כטסס ס6תרו הש)הטס מסמס יסס תחט הם)וט56 ססו דס"נו ממטח 5סס גחיוכיס תר 6סר56 מגס 6פסר 6י 6מרו hS qb)n 6"5 נס כחינ מס חורס 6"5 יסמם56 6%56
 טמימ סר tOtnD מגנ 6ף % ממטח: 5סס כחע ססהס ס6ר סגס קיס. מרננחו6מס

ניפו56
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*ששליהוים-םשדרת
 נלס 6סק טח ונו' ס5ה ניח ס' נרכו סו56 טמ וכמעס צהס "obh~D 4ס כשס8צ%
 3סתז תע ונמ5ס סוס 5סס yho ניח. ס'. יר6י %6 כוהנ hS %כך ס0ס נרכו ססס י*ססס
 פנמ: Yist סווצמץ סכ5 סלה סלצרס nhtnps 5נרך טונחו סוו ווע"ס ס46 כחוח ד' מסנ צו'%
 סמזממס סס קס5מ. 14. *ש תיס h'o1 סחורס דקז סלצרס. מ5קי נ' סס יעקנ. קס5ח0(

 6מד ט4ס' מ5כוחו 6ח שר56 ק1% סעמיס ז' כי וגר )זל 3שלק חסי )ס( נקסןסצרפיס
 טס . מטח סם6ל ט5 נריח כסכרח חורס ממן אמר וסנ' חולס מחן קתס 6' נסימ נ'נים

 מסס כחינ.הב6 ימלו בפ' חולס מחן קתס סימ %6 וטז. 5ט5ס ול ס' צו' bhכמינש
npb~r1כ5 הסש וט' כ5 6ח 5עס יססר כ)י3. מספנהס נפ' כרמ ואצ יגו הסס סעס 
 ט4סס קנ4 סנ' ונפטס מ5טמו עי קג4 סשן סבפעס דסתט וגפמע כעסס ס' ינו 16ש וי6מלו ונו' הקר6 צו' גטף 6ח הס5מ ונו' נבקר )וסס הסכס סס כלינ ורלל וני 6מדק%

beסמספנה' אח סמקיס 6ח 5עסומ מ4סס קב5ו סג' ונסטס חולס PSI 'גטסס סס כחי 
 סיני6 מרי סב)צ"פ )ירס ט% ט5שס קב4 סחורס ס6ר 5קנ5 5סל 5טלומ שלנס סלצפטס
 נשרון הריי ח"ס טי. 46גו סיני6 מס וםמט סמטח 6ח גטסס סס כחינ %ק ססכר מן5סס

 ס' ס6מרו וסא*

 ה2י
 סעס 6קמ הקר6 דכחינ מ"מ קודס סו6 טס. ר6סי נסח6סף וגו'.

 DbS" 610 י0ו.1ג24
 סד סעס ס"1 י0כ56. סנטי וט'. 6מי s'p סעס ש וי)ק יימיב מאמ.

 ו'  ע 6סר כ5 וט' סטס כל הטן נחח טחסס וכרח שר56 סנטי 4"נ מער% טסוס 0?ססננס
 וסן סירונהס מרת( ד' כעד ס6דס סליתע( סן סכו% ססו6 סנרכס וו6ח 5כד ססעוס סד'הא4

 סחורס כ% ססן 5ך יסיס 6% 6גכי כנגד סס הר6ס 6סכרי וטנתס. וערס. הר6ס.6סנס.
 מ6סנ' טסס eh~tn. טסס מ6סנס טסס ס6מרו וכמו 51"ח טסס גגד שן מגש נר מ103

 רניס ימיס סכחכ י;סו 5"ח ט5 חטנור 651 ענירו' חטסס ~bS )דר6ס ווצסס כרע.סחטסס
 WnD סעסס סגד%יס סחסדיס 5;כיר ס6סנס וודה סו6 נ6 )וסיגי ס' חסו וגו' פגי %חשני
 מסד. מ0כחז ט"כ 6סבחץ- DSID 6סנמהמ2"ס

~qb 
 65 וסא יר6ס. )נד 610 טמיס. מננ

 ס6תן ט"ס יכן סגריס ססן ס' ברכו ס' יר6י יכמ"ס r'Dn ספירסו סגרש צו וסא צ1' ישי
 מנויס. גנד סהה מי. ביסרון הסי חוררי. עד סו6 4ו. יס חורס י6ס. ממממ טנירוחסוסץ
 סמע 6סר עקנ נ6נרסס )6מר וס וכ)נד ס6סנרי מ5קי ס' )גד זבריס ס' יס סר6שן31פ'

 מ5קי סד' וריתנו . כ%ס סחור' כ5 קהס 6ניט ס6נרסס שמט6ר עו'. ויסמר נק64גרסס
 סמכ)יס ותקטח נ;ירוח ד' . סחורס דרשי ג' . סנם"פ חשס 3' . פנכחנ חיס 6' וסססשצרס
 סס מסמרמי הסמר ח"ם 5)זסמרח' מסמרח טסו מסמרחי 6ח שמרחס וכמ"ס חסי 0653סס
 וסס מורסוו(. ס61 מקע(י . סמסנס ;1 וסמטס כמ"ס סנע"פ חיס ;1 . מטחי סצאצר.ניווח
סנמד6

~bD1 
 סינרומ טסרמ ססו6 נחורס ס' מ5ק יס ועת סבכחנ. חורס ;ו וחורחי מירשח.

 6חס דבריס stp וכוו"ס נק'4 ט5מו מס' סמטי סד3רומ טסרח כי נק%י חסו סכ5. 55סס5
 6סר עקנ טקיןס כפ' וכמ"ס עקנ ת"ס נסס ס0הנסס שיתוח עסרס צד וסס  ונו',סמשמס
nDW.41יר6יס סע ס' 6ח סכמב כמו יר6ס מ5קי ד' )ני רבוהמ 7' סו6 סנ' ונפ' נק 
 נר6סימ ם5 ר6סון נססוק רמחץ וסס נפקהין נר6סי' ס' נווו(ר כע'ס נ6סבס גכ45ן ס7' "%תר
 מלרן 01' סיר6ס 610 נר6סיח ונחיקור' נווסר aen כ%ס סכ%ל נו"ק סמחססט סיסחה("ש

 סט3תס: מ* ס' נגד ס61 ח5ך. ניסרון ויסי סחורס: מ5ק' ס' )גד 1ג1' 5גו טס מורס6סנס.

 : קרוסיך טס כמ"ם סכסמס סס ניך. קדסיו כ5 : סגריס 6ח ממננ ססוO~D . 6 מנני
 סס )וונרחיך. ים6 טם6יו: 6ח גוס6 ס6רע ססיס סק3"ס 5רג4 סס5כו ס4יס סס 5רג5ך.חכו

 qh ונעד . חורס נדנרי ועחנים טס6"ם סס וו(מי ר~סו ינרי נמורס ממיד פמוסקשסו(ר56
 וסס נס 5מכחעץ' מ"ס מן 6' כחוח 7' וסס משנך ס" 16חס ס6ף ס6ון טמי סס עמיסמנב

 סס ג' נטפס. ע'מ סמסמסיס וסס מ6וסר 1)ןמכיס נ' נמ*כ5 חורס 5ו)זה תיסהשיקיס
 חסו קתס. רא סטוסץ ס6רן ט)2י ס6רי סס סד' מ)הו. מוררי זבכי tDn1DI' 3גס)ו'1סימנש

כ5
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אליהויבךםאדרת
 מ"ם ס)זסתסיס סס 5רגל. חנו וסס יס. 3)זחגח ח"מ יי ס)ומ;יקיס סס ניך 8מיש

 0ננ qb ך"ת. תמז 1ם1)וגמן 3בס)ו"ר סיוסכין סס תרבר)ז'ך. יס6 נסנ%ס. חמיפס%סן
 ס( ו' מ"ד )יסטיס כמ"ס 1טור קונס: רלון חמת סטוסץ ס6רן ס)וי ס6רי ססט)ויס.
 זו וכח3 חס יעקנ 3סס יקר6 חס 6גי 5ס' י6מ' or )ויס: ינ5י ט5 כטר3י' ממך נ3ין51)וס:
 מ0. 653 טעס ורי0. טט0 % נ%5נ מימ' 7' כמ"ס טחו' י' וסס יכגס. יסל56 ונ0ס%
 סח"מ סס וחמ. טעס נוס. ;ס 6גתין וכ%ס לימ. 6% טטס 65 טטס. ב65רימ

 ק"ט מנ)ווח כ)ו"ם מטח 653 קירס . רימ ב65 שטס . ג"כ )וט' ונט5י נחור'סטוסקץ
 65 . מטח נט5' סס . טטס ב65 רימ . כו' חורס 656 15 6ין חולס 656 15 6ץ ס*)ורט"ש
 כ%ס DDh1~1 סלינור מןרכי סורסין ס6ין רק )זניח. ונ65 חולס נ65 רימ. 651טטס
 5מנק לריך )ט%ס נסעח 6עפ"כ 6ך סע%ס חן פרוס 6100 6חרונ 5נך נוס זס6)ציי.ס
 סס 'עקכ. נסס יקר6 ויס ונזלוח. מורס כט* סו6 6מ. 5ס' י6תר זס ח"םיסד

 כ0יג %ק )ערס נ65 נויסס סעוסץ מלח נעלי סס 5ס'. י1 עחונ חס 4מס.651 מ6נהזי קינ5 סכך ונו' לוס חורס כוו"ם יוצק3 5סס ס4))ו וסייע )ולוס 653ס4מויס
 סמכגס רק מטס ובל6 חורס נ65 סו6 . יכנס יסר56 ובסס 5ס'. טוסין ססס 5ס'נסגיסס
 בוס וס P~nh כ%ס %כן כו' 3ע( סכוסר כ5 וכ)ז"ם סכר 4 יס ו6טס"כ יסר56 נסס6אע
 טפס נ65 גח5 טרכי וס0 ערביס ססס qh מיס י53י ט5 כטרניס מ4ר ננין %)ומוווסו
 ט5 חסו סרסיו יס5מ יונל וט5 מיס ט5 סח% (TD וסיס וכמ"ס מיס ינ6 ט5 '5מש רימ6%
 נוך. קךסיו כל 5טרנוח. סחמין סס ט)ויס. מנב qb ח'ט 3וס ,ס 6מתין סס לכן )ויסוב5י
 %55נ: סןומין סס מדנרחיך ים6 . 5סרס סדותין סס 5רג5ך. חכו וסס 65חרונ. סדומיןסס
 61"ח ליכ )וסס 5ג1 לוס ססחורס 6ומר" ססגריס ס" יטקב. קס5ח )ויסס מסס 5גו שסחורס
 ימל56 וסייגו )ושריס )ו6רן ס651ודך 6סל כ7כחיב 5נריס 651 סחירס טחגס 4סר%סדהק6
 יסיס 6מח סוקס סקס5 כרו"ס סחורס 6ח ג"כ 5גו לוס ס)וסס . 6)ורו 5כך סגריס 6ח 651ךוק6
 5כס יסיס 6' תזספט וגו' nob חורס וגר כנר ככס 5דרחיכס ט51ס מקח . סגר ו5גר5כס
 )6מל 5וס ס6מ"כ סגריס 6ח 651 לוס )ץסס בימי ססיי 5נריס 7וק6 60תר 561 1ג1'.שר

 עו' סקס סקס5 וכת"ס סס ט5 סיקס5 תי 5כ5 דסייע 'וצקכ קס5ח 5כ5 סמורס ג"כסמוכסס
 ססכצר' ותגוח חורס בו ס6ין 6וחס טייס 16מריס ועת 5)1. ג"כ סי6 ירוסס סרי4לחיכ'
 %ש )ססמיס ננ)ו' ה"ס סס כ)וון סס יטקנ כי 'גנקב קס5ח 5כ5 מולסס 6101 5ט ג"כממנס
 (' 13 הס 4. נ"כ ירוסס ססי6 נסמו 6רוסחו ג% 63 כ56ו O"D נסמ חורס ס5ומד נ5פ"נ(

 ס4מ. סו6 וסנט"פ סבכחנ חורס . חירס מ5קי ג' כעך וסס 3תגורס סיס וכן ע' ס'חעצח
 6רן יסי 3סכמס ס' וכ)ו"ס סח5)וי יס נקר6 51כן נטרפ טס סנכתב 6מ ממנרוסגמו6
 מורסס מסס 5גו טס חורס חסו חורס מו)וסי ס' סס סבכחנ ונחורס גנקעו. חסו)ווחנדעחו
 . מספר מחיו הסי י)וח Sh1 ר6ובן ימי )ס 5כ5: ירוסס ססי6 סנכחנ חורס מו)זסי ממסססס
 ס65 ט5יסס סחפ55 3)ו5מ)זס. סיב6 5פגי ס5כו ר6ונן ססבט 5סי זנריס ג' SD" ססחפ%ס"

 3יחו 31גי נמו י)דחו ס65 יגס . נס5ש 5ניחס ינו6ו 656 ס)זיס ניןי ימוחו "5 3מ5ממסיוץו)צ
 3תי 6מ"כ י)זוח. ו56 במ5מ)זס. יסרג ו56 6דס 3יי ר6ובן ימי חסו סילון נטנלפטונ
 bb מסס 6' תווח hle  נהסס'  ו6לסי טמו נגי פי' מלו'1. הסי . סמ5קו סמס סנע 3מוךס)מס
 רונ" וסהמ חמנ6 3)ווח6 ')זע( 56 ו3חרנו' . פסמם כ)וספ'יסי

 דלתז. מןס סוסר מ"ס טן
 וכמ'ש ר6סת יסיס ססהש כזוט סמסימ נימוח י)וח. 561 ס)זחיס. נחס"ח ל6ונן. ימיפש6
 חי5מ לם ירם5יס. ,ו 6נז. )וסכני ט5יח כי ntwho. מן יוחיל סי6 חוחל. 56 כ)ויספפן
 סמקזס. נע( וני ססו6 ניליטי זיסס סססטו ע'ים מ%יס מ%יס ס6ו)ווח מן hlnta . ע5סיטעי
 ססליס וג' נירוס*ס 5מחס הכמו3 כ5 כ)ו"ס עס"נ 3גי כ%ס סיסיו 5ע0"3 מספר. )וחיוהסי

 עמח. )ווח כוכחיג מגיג6 מוו(6 ס6תל עמרגוס וגו' ט%ס 5מי 56ס %)ו"ס 5טס"נאממיס
מוח
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קנכ ה ה ' לאיבע ת, ר דא
 נטוס"מום

 ס"ס כמחח מחחי מ)ויחמ 06 ט"נ( כ"מ )נרכו' שק"ם מיח' tnbS חגע6 ונימס יהזח .
 ט %מומ. מסי ננשל 6תוח. 65 ים. tDDn ההספר 6מיס גי 6)ימ 65 וכמ"מ נתססיוכמ"מ
 יס. מטח ו6ספ' עו' ט51ס 5מה 056 יקיט טפר מיסיגי ורני' כר"ם ספח" נחמיימ .6מש
 ססש ו6ח זורח 6ח ירם יסרס כי וייזמר. לסיס ה6ח );( : יס חס% סנטוס כ5 נסי5טס"נ
 6מל ו6נ( וגלד כוקום כ55 סיעג ס.6 ח6ח בפרטות י"3 מנרכס ח6מ כת"ם מנוכש ש5%

 מש 6ניסס 5סס  יבר 6סר ה6ח טמר סגי' יסר56 סבכי 56ס כ5 ביטקנ וכן יסר56ואסליך
 ה"פ יכש 6פרס)זון גמלי י"ג יסהצוח כוס ;וסר 3חמי5ח וכבי"ס תידוח י"ג כעד ט5ס סט%חסיף
 יובטח וס כי סכ55 מח ירס הסיס וכו' ילמק הסי ניצמק וכן וממח וקאם נר6סימ וכן . 6סרס)ווןגסף
Shx'דוך עד סו6 . יסקס ק% ס' סמם : נזמיו ג3ר יסקס כי וכת"ס 'סר56 ממדם כ5 לחי וכמ"ס 
SSnnxס' מקמע סחפ% %כך . 1ג1' נרכב 056 וגו' עורך יס5מ עו' ס' יצוגך כמ"מ חמיך :blpS 
 %מ5ט'חו: ,fhS לעמו משע טליו 1סחפ55 מ)ז5כת(ו מנטרד סקוס נגד ~610 חני6גו. סמוש5
 6מ ס' חנוף סג6תר תסחיס ר6סויס ידים. ב' ידיו חסו ףסוססט 6ס6 ניכוי 15. רניחו

 נקהי חסים. מיריו וטול ט"ו: th3a לוכוח סל עolh 5 נג' כנ"' סגירה יד( נ' כ"ססכוסיס
 ר6פע: נניע יסרס. ק% ס' לחט ועוי טונוס ס' 6ל6 מלמת' בטכסיסי כ5ל גטס' סל6יכחקיסו
Sh1ידע צהרו: ס65 ססנטיס נעסרח וום%'כ 65רגו יטיס סמור סני ניזם סו6 חניוננו. עמו 
 ר( )מס וכבי"ס יסוד' לסלי 6ח ס' ופוסט ו'( י"ב )וכר" וכוז"ם 5ע"5 ירש5י' נמ5מווח 15.רנ
 6סכץ מסימ 610 . חסיס ווגריו וכייר : וגו' בעל" 6ם ככיור יכת' Dlh' 6ח לסיס ססו6כיוס

 ניו' ססהא ניו' וסי י"מ( )סס וכחי גוג 56יך סיגי נ'( 5"מ )ימ;ק6' וכבי"ס ורוגע ניגנמ5מחח
 מ"פ ומן גר' 05פ6 6ינריס טל יסרס ק% ס' סנוט גנ"ב( ל'6 ))וכו' דרם וננמ' ונו' נובנוון
 ריש hnSD. טבול דסו6 ניון ד6 סררך. ודרוס. נסון ווערנ )קרמ סכרין 6רנע י"מנחיקין
 6ויע6 )נד ד6ו%)מח6 וגקוןס חפון. רנגיו לדרוס. דרוטין ל),ערנ. מפ6 למ;רמ. hDnט5מ6.

 עמ' ו)זסגס חל'ך ננד וסן סוס נמסוק סכ5 וסן ונבייץ ד6ורייח6 ותקרי ומכים"ומסטי
 וכת"ס יטניס ומדוח ווזטח ומכוום חורם גנך וסן וחיססח6 קנלס 6100 וסוקסונלייח6
 סש כ55, וסדטח ססס 6וחע' ז' עד וסן סוס נססוק נוכוון וסכן יני' י נחסומח 16נפקדק
 63גמ ידכן ט5ס. כ% גקמ הסוס 'סל56 ש5 וסן סחוס חנני % ס3טל ל'3 סס הטחוטס

 ס5 ססיליח דלג6 סו6 ידיו 15. רנ ויו : ברג5יס וכן 5כ%ס קתס יסורס מוסס ו6נמתלעיס
 מלטחם טסרס ידכן למטלס ת5מטס ר"מ נגד וסוף חסונם יחי עסרח גנד וסוף חסובס3ט5י
 o%.phnn סנוור ע' עי4ן סמו); ננ' עלמין מ"י 610 פהק כי סוסרוח טסרס ,כרתו)(ספרם
 סו6 ולגף י"ס נסי סו6 " כ"' חסו כתר 3סי מטמרו . ל'ס נסי יכפר סוס ביש סכנד
 נסיע ג' נסי ען 5נד רמ5 610 פ"נ נסי 536 מגס נסי חסו ולמן 065 ונסי כחר.נסת
 כפ% נסי סו6 וטור 6%ס. רמ5 סץ חסו סגס סיס נסי כפ5 6)ולטימ תרג6 דרניןנג'

 סלמס מסיו מסיש (otb~p מלויס כ5 ס" . מסיך 65ש 61יריך חמיך 6)ור 5%וי )מ(כד5ט%:
 שש. 4. סנט פ5 נגול ס65 כה"ק כמסוור נמרג5יס וכן 5ף. בגי כSb 5'1 הגוססו כס"סנטגן
 *שס חסו וגו' חכחב לסרן סס ו6ח כת"ם טקסס נסיף ססי' לסרן וס61 סטליסס מסרסו6

 וסוף ס15מוח כקו סין סריס סתמסס ייוט 16ריס Sa יסך .מסקך
 מדהך שמל נל"מ מרו)"

 ע%)ע ססס סיס עד סו6 וחו)ויס. ל*וליס. ו6מ"כ לחזמיס ,נו סמממ'5ס למעלס ממטס161ריך
 ירואו 6ח ס' תלם נ)ו"ס סחורם כ5 ם5 ע)וה"ס סני 6100 נס' ושאוינו ס' 6ח מטס וירשוכמיס

 חורס 6ור 6ח קבלו סיני ובסר S(eSD1 כמ"ס ע5שס מ5כההו ט% קנ5ו וסם למסדו.5)זימ5יס
 מרס* סמם 31וכמ. ימן חרמ. סרן כעד וסן וטניס חורס מורג וסר סים סר וכן ~onthוסס
 י5% ףטססו סל נמטס' 610 ובטגן . ונ)ורנ5ל נעגן ס~י' ססיו 5סי 5וס 5וי סנט חכו סשקמורי סי חץ וסס. onb נך. תמום סוכי סוני ססו5רה' משי ס31י וכר"ם וס5ס. יר6סירוס5י'
 נמשש מף3ס. )זי ע5 מרינסו גמסס )סימו 6סר נתנול: "h1% ש,. %קם ,bS ע)ורגליסמסמס

ס6מלו
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שליהויברששדרת
אשאח  כמרם מ5ממט טמסס 1טש של56 טס ממנש סי שמיינס O~se 110 שס ל 
 סק"לש . חרינריו 6סל : ס' 6ח חסו ס' טונח ס5הס טס וסייגו עי לנו 6סל רתינס )הסמס
 וסכסרפ מ6והקי 6מ סככחנ ט"6( h~b )סנח וכמט6ר רה"ו וטי qNbhn כו5רי סחורס ג5לאם
 ססיריס סיר 0'מ כמ'ם ט4 סהיך גוה דע"ס וכו' *ס 6סיך 55מר 6"נ Ph כמה)הנךלהמ

 61ח סו6: 6מי 4 6מף גמו 6מו וע5 6ניו מ5 כ5ימר וט'. 65ני ס6מר )ט( וגו': 6מרעימ0כמ
 כנר נסמס סא מסחמ6 סגע5ס ק סנמו %ס סורס כ6סר מ ונו'. נמו 61מ סכיר 665חע
 6"מ טכשו ל6ילהו 65 6מר %כך 5סכיר יכ% סמסח)ו6 סטר mS hS' לת 6טו ט5 ס"ך hS%שך
 . נמוקוס סמגץ %נר סדרך נמסס האסרן )וריס וחינל כ)ה ;כר 5סון ר6יחע 61מר . 6ההסרו4ס
 סיו ונ5הס . יט 6% כ% 6ינזס ר6ס 65 ונגיו . סכיר 65 6מר סרנס 6ו)שס ר6ס סל6 6מיו 6ח6ב5
 6מי. גקר6 סמס תרנ6 6186. דמסימגוח6 דרגץ נ' יס וכן . סס%ס מן סשרש חממח ס156 סנ'כ5

 6% נמך 86ח נרך ס*ס ורנ גמ"ס נגיס סחה פ5יסיח ירנ6 ונו' 6דנרס ורעי 6מי 5תטןכמרס
 ;כ1 מלםסירסו %פי שז. סמל ויח16 עו' 6ניך ונשם ממך שכמי וכחינ ע5)הן ל ניע נג' כ56ץ וו:ןטמך

-4 

 5ר5הס ,כו ומממילס דנן. נר8) 61מ".כ דטבי. שאג. ש"ג. סמסס דמסימטמ6 ירגין
 הר6 כמאפ 5היעס וממנס סכרס 4די מני6ס סר6יס ט כסדר. וו:ן 4זיוצס fnb1 5סכרסו6מ"כ
 מנ5. יהמני כ5 הוטו יכיר1 ג6מר 1ק חדטSb1 1 ר6ו ור16 1כחינ 6לסיס. ויע יסר56 בגי 6חללס"
 סמטח אמ סחורס 6ח ססמרו פ" וגי. ונראץך 6מרחך סמרו כי הייטס: וסכרס ר6יסוסכ55
 יוחר ס)הרס לריכץ ססמליום 51פי . נריחי 6ח שמרחס 3ק%י חסמטו סמומ 06 ועחסכפרפ
 רשי*ן נח4מ סקנ"ס ססיננן יסר56 מניניס עאנ( מ"ג )מגמוח וכמאם לרו 6מר סוצרסק
 )וכי וסןהצ'

 סמממח ונגיו 5מיו גגר 610 עריחך. 16"6. גגד סו6 6מרחך. סמרו מ סמזץ.
 6ווץל 6ניו מו"5 כת6מר סמיח 6ח יומיס סס ו6מו 6נע 6נDhl 5". נמו 6ח סכמסמיח
 06 )סייט 061 6נ חכיכי נד% סס"1 6וורחך 6תר %נך קיס 6ניו 5פגיו הו4ס משססקימ
 סא ונרימ וס5"מ. ונסאס סנכחנ חורוח. ג' כו% 6)ורחך ו)ו"ם ד"ח( ט5 5טבור 64מר

 ונחיו1 מפ4 ס' נחורח 06 כי וכמ"ס 6מרכד. פי. 6מרי ו6ונרס. ס6;יע. בס' כמ"פסרניוצית.
 6ח ססמרו ונסמ5 מטח יקם 5נ מכס כמ"ס לקמי. כמטר סא יניטיח . 541ס יומסיסגס
 D~ha סוסנהס נפ' וכמ"ס 6י מסבט סיו שינהס סי16וץ מוף ם5 יונס סטס 1םוסגהיעס סור6ס סמוריס  וסס PP1on1  4נט  עושט חורס  שן 6*.  רברי4 5ד' נשכ וכו 5כך 46סר
 סכסמ' % ונ6ח וכמ"ס סס. נספרי וכמ"ס וגו' סכסן 56 סמם 5ב5חי וגי' נ;דק יטסס6טר
 וכ54 63סך קטוררי יסי)וו )י( י: "המרו 6סר סמספט SD1 יורוך 6סר סחורס סשס ונרסלהס
SD.וסן ספעע )"נמ ט5 610 יכ5ל. ססממהם. )הנמ ט5 ססממימ סניס סא קטורס. להנמך 
 וושוביא ממומ כימ 6סס וסן י1נ6ס סחירס סמסס וק"ק. 6ס"מ. מש. סכ5. -סכ5% ורניןנ'

 וכמאbbn 0 משו 06 וכ%'ס סרומ יונ6 סמסס רי6ס וכגפי ורומ זיוק נר לכ וסןנפרגה.
 ו)וטרס ספמס 5מס ססס נלפץ ש51מן . מרפק מ6רן טעס ום)ווכנס טיפס גפם ט5 קריס)יס

 קטורס ח"פ כימומ רימ וסחמ זכ%ס. גיימ6 ו6חן "ודגץ. tD1'(p מומ6 עד נ6מלט ו)"נמנורי
 כמרס קורנגין 6וכ5 סית6 עד סמעין וכחנמ אחנס)וין 05 דיגין סס"כ כ5שומחקמטץ

 וגו' מווצך 6סSh 5 מסס וננ6 כמ"ם סכהסס סוד סו6 וק"ק רימ. עד וספמ)וי65ש.
 כ54 וכ54. : דכ6% ג"מ6 וסו6 ינו' 6חך ינרחי סס י וטטדמי וכמ"ס עו' סקי 6חהממט
 וסא סדרנץ כ5 נסת וסו6  דרגין ממסיס ט"ם כ5 סנקר6 סמי4ן מזנמ וס" מףק סתסא
 (bw כמסכח"3 63סך קטורס יסעוו כעד ס61 מלו. ס' נרך )י6( מ6י6: פיטs~s) 5גקר6
 )הנמך SD וכ54 וגנד מעו ס' נרך דכמי סנועסרח מפני נס 6דס סגס SIDn 65' נר6(כץו
 סכ"נפ מ5 עומד סיס ע"נ( ס"ו )נקדוסין כ)ו"ס סטוט' כ5 מ5 )ורנס 6100 חרל' קייו ופע65מ'
 )ע ומסג6יו קכמו )וחגיס TDn : חרנס וע וסעh)a 5' כסר מ15נס ונן גרוס' נן 6100 6תתע
 סחל"סס 6ח וסרף יק )ק 1t(otb סיס מטלר ססגי כ)יס וחולחך. מפפנהך* עז סאיקהוע.

וק)וו

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



ק"גהליהותפשהררת
'D~paW1"wsb%wwp1צ%"ן : wt3bSShnPnhpb,)Dw 

np1hSolh)D%Ssboni

"= on~b hSD ;pnlp1 "' ",ק ג' 'ך 2י יי" 

 שי' , : )"ו SD יענ" ניט י"'"י י נ"" "',ן" יי, )"י:"י"י6 עמ" ג'וי'%ינ,'יי
 ם נ)י)וץ מסיס פ"6( כהו ).נוגלם כמ"ג סיום. כSD 5'1 מסף 5נטמ: יסק 6)ור מט6חכ5

%"שי4  pPDD1h מ"' ועל שלו "מוו ""," DS'Dnn לע " " י מק 

 נמרקו ססכיגס סיסים ר6ס סנממץ וסייגו נמתין נסנט 656 סרחם 65 ונטווס .ט%מי'
 סגטסס וכס %סיכך נמ5קו סחיט ~D3m מקלח ע5 מלסטר ומיס מלמיס 3ימ ססו6ננס)ו"ק
 5פי 3סס ססיחס ענפק וטנ נסלס זסייגו לשסקכן ססכיגס ססיחס נסעם eh'וכשפקכן
 'SDDDISlla"'. ::":: י גי.ז; : נממין pSD3," 5ש " "נ שו' טיטס 3עץימנמיס

 %%ן:הי
 ע:%:",;,צ :נ15::: :ג PnSD : :שגלמי:% ך)2 1:

רייסס
 כחסיססימץ :ס יס:ס יר6

 תונ מלס וסו ם. מפף 5דשסט5יסס: 5)ופ5ס ןידיסס ך
 י6סיזדי6מיייה , 65ן ימל. תמי נימז % נ%צ י ייבי צפון פין כי כמאס 63חנ4' ססכיןס סרחס ססס 3מד3ל ס61 ס'. 'ן'ד סיום: כ5 ח"םוננפין

 -ממכמס
 %)וטלייז

 ים. ו6

:י
 :ך::ם oo~ :ל::,::וצ::::2 ::: 1;.;י:: ):עי.:,

 וסמי*ק סנלגס עלס 15 מחסי פ4 6רט. ס' )ונלכח 6מר %יוסף מג( נגוייסו: וסרייךמכמס
 nhD) -OSIDS "יגה4%ל,

 :ך12ם:"
 יצ'ו:ונ::

 מש p'h תנם5מוח ב ס" ממיסלמוח
7lyh ק 

 מחיקות שון סו6 מנד סמיס. ד
 סס וסווג מנסס 536 נטלם סס)ויס )ון סו6 וסטן מטל טרי סו6 %חנ61ס ונירוחוס)וחיקוח

 ס מט5 ס56ראס 5ך ויחן )6מרן מן ן סגסס ירוכיסר
ז

 ג: ן יצצי;::12בב::::::: ז6חפ%ץ 656 ורניטימ. מסמס נון וס)ויס סם5שימ וגן וט5 סר6סתס מן וסס5ג מםי3ספויס
 סמם 3ס' )רם נין ימי )וורכנין ס)ןח )31' וקרם . ד36סן סרוח הג' וסול י1% מי סמיסוכשל

 קף ת"'11י:,צסב י ג"גסצמ:"מ?בבצ
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 יהיו לאיביים . ת, ר רא
 וט' עט וס6וס וכמ"ס סיס-'סיסח סט- לובגח.ממם כ6ן 6נ5 סממ4' 0יר ט"1 6)ול ו4ק5ע5מ6
 וממצד )יד( ונחסווהווץ! בט5 כ6ן גחבלך %כן ט5 וסמקיס.יננלפו גגקטו מסווצווש נדטחוצתע
 ן ווצמנד וסטלס: מטס 6רן 3ס' צ)ו"ם סט5 6101 ססת' )ע סתחנם5ח חנו6ס סיס סתם.חט6ח
 סמ*4מ סל'ן סס0 656 גרם. כחינ 3טהצר' וכן 553ס ס35גס מן סתחבם15וץ סעוליס סס ילמיס.גכם
 ן %ן ת)וגס סטחצר 63' ו5כן- מ)ווחמוום גנורוח סהה 5סתם סמוכס ססקה ,DS' ינזטחצ6ן

 סתחנסמ ססח613ט' . סמס ון)וט5ס ירמיס כ16 ו6תר ונו)ור (כרת )המח כחינ קג6וום3)ושמ
 ן סי6 פע)מס לינ 53נגרי 536 סגס נסקף 6מד פעס ס)זס נסקף htb1 סדסיס עסרנסמס
 נמרוס וס"ה ט%ס ם5 נקן)והזן סגנ~ו . קדס סלר' ו)ור6ס )ט0 6מח: מיס נכ5מקסח
 ן וסטע וכס  חסוס  והשפטיך % כסללי %קחך ו6מל ')וחסוס ססי6 סגיסגס )ון סיפוךסליס
 ן גנגעח גקר6'ס ססן ם63"י סליס סן עו5ס גנמוח ותנוגד קדס סררי הזר6ס ח"ס ט5סנל6ס
 bSnl~. 6רן 1)זתנ7 )נח( . ס5דיק טוסף כ415ן סט5ס ט,ס נ3עוח סמו ש ט51ס ס4טחוכתאס
 . סגס סכגי ורא : ומ' מל"יק טורו pb לני תס גני 6רן כת"ס ס6רן כrhSnnD 5 ספיווססס
 ן נמל~ס 6101 . "ע סגס ופי' יומיסן סמספ%י )ווסיבי כ)וו סטספוח ס6)וגחי"ו מ6ההיוחסירד
 ן ורוטס ת6ניס סס נוי6י וסומס טרנס ינס נמקוס וססוכניס ומורנ סימ גקר6ו %קסמורנ
 ול"ס סח36יס ססס סגרי סוכט 1רג1ן ספסוק ופירוס . דנר 5כ5 סת6ב 6טק כמבו6ר דנר5כ5
 ן וכמ"פ יוסף 5ר6ס סנרכס nhr חנו6 פי' יוסף. 5ר6ם חט6חס טוסף: סכ5 ע(יגו דנל5כ5
 bSnl לטן סנע נפמ4 5מטס 6)ול 1כ1 כלכוח סט 1ס1 לטן מי 51 הוסניע יך 6חשלצו
 ן 46. נפסוקל כחוניס ט' נרכו6 מ"י יוסף ננרכוח וים ך6מוסי: פריס6 6מיו. מיל ס'נלכמ
 ן נרקים on~h החן נלו" וכ)ו"ם %5יק ט5תין מ"י וסן %קדקד 5ר6ס כש5יס סכ5 וסן וט'מנרכמ
 bStD5 ווחח6 וט' 5חח6 ת6%15 ט'ססלהס

 ן 0"י וכגגדו גסולץ ט' וסן פו*ועו נסני 0"י סס"
 ססא ביוסף כ)וו סבטיס 3ס6רי נרכו' 0כר 65 ו5כן %יק 5ר6ס נרכו' כ)ו"ם נחפ5סנרכוח
 וחסונס נמו"נ ס)והש מנ' סו6 ו%יק וגו' הנרכך סדי ו6ח יסקנ 6ביגו נרכמ הע נרכו'ח65
 5קנ5 פלצחומ עיו חסובס י)וי וניו"ד ס' מסונ חסובס . כ)ונו6ר דו"נ זיעח סמעז מנ'סו6
 ל סוסר וכגנזן וסוסרומ וכרוטמ )ז5כיו' ם5 מסרס ל'ס נל"ס 16מריס 51ק Sbna ימיןסנ"ס
 דנליס טסרס כנגד ד155מסון ברכ16 סחי 6מרו 5סיכך )זעסרס גכ% ס%יק %פי n1SIp 5'6נסו

 ן סטלהס ומ" נחייס כמכל ענקנ ינפק 36רסס סע)ויס ומ" סנק"ס 6וכרה( ומ"י כ6ןמ6מלו
 6מ מסס הר6 סג6)ור סבק"ס , ע' כ)זו סכ5% סו6 61' פקודי בס' גי1הס ומ" ו6סרן מפס56
 5רלע יסיו סו )ה)זור"ם ומ"י צו' 56יס נגי 5ס' סנו 5דוד סנ)חתור סתוח ום"י וגו' סמ65כסכ5
 מ" צד וסס נ%5נ גטטמין ו0"י . נמס5י ס' י6ח פפ)ויס וס"י %)זהנויס nnhS כמ"ם י"טומ"י

 סנפורס 1410ח מ"י כגנד ננמ' ח"ם 5סדלס דומס סס%5נ יפלמ כחתר %יק ח"ס סנסדרסלצ5עמ
 ע5צ וגמס סג6)ול מס וסוו, במויק כ5ו5ין סכין נ)וסימ סג6מלו סבלכוח צן סן סנרכוחא6
 ס' הגז לומין 6לבע וסן ס' חר6ח' דטח לומ צטלס ענס יומ וטגרי מכ)וס רופ ס'כומ

 דכל סו6 מ%ס ויקר6 פרסס 3(וסר כמ'ס נרומ סחסחיעזין לומין )קר6יס מ4היס י'נס)וחין
 56סש Pbt סג6)ור טק63 6'ן ססס ילהיס וסיוה כפו4ן סכי5ס ימזרי סי6 ס', ורום ווצ"ס.וט'
 5מ6%יס* סס מיש כי 01המ' נפ5ש חסי וסמכמס כת"ס סמ"ס סו6 . וניגס מכ)וס לומ .סמוי
 ס)וטסי וסכ5 * ס)וטסי וסכ5 )03007 וסן סס מסחס ס6ין 5עס"נ סמייס וסיקר נח"ווכמשס
 )יסעיס נ6)ור (ס 1ט5 טגס 6ין דעח 6ין 06 כמ"ס נרי סנכ55 1דעח געס. וסס 5ממס.נמ5ק
 סמחגערר וסו6 מ)וס נרומ סו6 . וגבורס ס5ס רומ . מתרוס רומ ע5יע יטרס סז ט"50"ג

 נגפס סו6 סתרג'ם 536 וס)וטע סתחעיר רומ ססו6 ולמ5 65רי וכן 3טח סחי סססוסממע
YSD1תפס יפרס )זסרסיו ונלר נ6)ור סט)ומח ובגפס וגו' ס' ניר6ח וסרימו ג6מר 

 כססו יממך י"ם( )ל'ג ב6יוב וג6מר מיס %פס ס6וס הסי ג6מר ט*ססיממח
 מענור גפסו פדס כ"נ( )סס ונו' שסי 5סמח ווץקר5 נס5מ מטנר ומילצ סמממגי

שמח
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 יק הו י לש ישא י ת רשד
 *ע נאי ע"אש ש* שטףעששט%יח*

~UID 
 וששד ז*ס גהק בשט %מר ש 1ט5 שרס ySS115 סשס שן טאס עעסעו נכש~nSb צ* ש,4מ ם6 צו

 סחו 6סר ס56סש תמ"ס 1nDbnhS 1ג1'. %ק ו0ש 5סמ156. צי. 6רן ומכס קמיי.צו.
 ל וסמים 03מומ* מים ל כלס טס ז6נ ונר וא'. מסתי 6מי סרעס ס56סיס ונו' המוהנחי

 סיpntS 41 6 וגוחנו ייו נסחי טט15 נרכס Sa בכין ט"6( נ"6 )נרכוח כמנהר ניכון)כיח ס* י"מ 6נ5 וראשו ווסתן סנר סור סס61 ומיס )ונס)ז' נכ55ח וסחסיפעש כמהעש וג'טריות
 ח"נ ופרס 1ג1' נפרכס ורש וחס ע)וח נקמר סע5יסס 05 סמוכין מ5כיומ 7' כגנז ומןמסורס
 מסרב מן צו' ו6ריר4 סכ5. סכ%לין 1ם)ז56 ימץ ועסו ShDnct עד י4יסן. ירנ4 ימיוחרפגס

 יטרפו 65 ס5ט"5 656 נריס )קריו נטוס"ו מנס ימדו חינח בוס נומר ל6 לכן נ6מנמיח6ר3
 פט%ס מסטן סחה וט' יעק ושנסע וגי סיגיך כני 561רף נומר וטקסס חנן י6כ5 כנקררק

 מכרטס כ54ס סי6 ססגפס ס6ף 63רן סחתין מסעס סן ס56ו מסרס ומנס וכו' יורדומרם
 כ6) 6מר וק 6מד ph סי6 מ"מ 6רטח סנעס כיח ססי6 ע"פ סיין -כמו 1Dh. סי6מ"ח
 ססאש .446 ס' )ו3רכח 6ומל סחה כן ניט )כ% מסגוף וכמו 63רן כ5י5ץ כיס דרגיןחספס
 ונעם מכמס כעד ונו'. 1)זחסוס מט5 סייס מגזני ס': רום גני ס'. מנרכח )יג( צ"ע:)כ55ח
 ירמיס. נכס ו)ומנז סמם חגויך ובמנד מד( נחנו)ס: סיס כתן 6רו יסי נרכוס ס'כמרס
 סו6 ס5ילס כ5 וכת"ס כססוככ 0543 סו6 ס"ס וכגוררי מלס כבנר ומס %י5ס יום כעדפסן
 וכר: 5סחנבר וסגנותי סממסס ס" ומוס צו' 154ח qb ינ%2י 6סר ס' נרוך ומו"ס וגו'ימן
 מקס. גנטונ( וממנד ומ"פ: יניסנמן נרימין ס' נירקח ומרימו )גד 610 . קוס סררי שרקס)סו(
 עדע נסורס וכעם נס כ5 חמס' 65 כולס ס)וטטיס כ5 כלי4ס ססס יסררו מסרסיו ה5רכגנך
 0כמ %1ץ ימס: ס6רן 1ת65ס וכס"ס דעת כנגד 610 ווו65ס. 6רן וכמגד )טו( וכו'. סלמססיס
 וב%-ם מכונס וכלולס קוס מנרמס 05 4ת וסי6 יר6יו 6ח ס' ר51ס כר"ם ס' יר6ח כנגדסוס.
 סח %3 מלק נסחר יוסב סימר מס 610 )ונרכח. : 6)651 5161חחיסס . 1%16 סי6 ס'הרקח
 הע 3ל מחמ65ס סי6 נע5ס מן מקנוח כססי6 6ב5 יומין נ' רק וסס . ך%מ מומין ג'ססס
 4ן ומערק כחרי56 כריבים סנ' וסן לחרי סו6 כסדיי סדיוט נ% .6 מחדור נ1%ג6תר
 6לצ גם)ומ6 6עע 6' ס"6 3ח1"מ כע"ס סשס סורס occ ס' תנרכח תנחר . ט5י1ן5מי

אטלסי
 וכמניס דלעיל6 כרוניס ל 61יגון כו' טעמי נ65 ונסיג לריסו יס דחתן וננין

 וכבפס נכ5 סמחססנהס ונטיס כ5 ססס ומו"נ נסמסן ממנד. וסגך5פק: מטטרון יגוןדחח6
 מש 0561 ומסף דעתי 1)זס יסף מס המריח כלסיח יסגיס נס מטיס תנןיס כ5 סחמיטהנ5

 6הק 5ר6פ נרכוח נקמל 51כן וגו' 36יך )561 כס"ס יעקנ ונברכים כ6ן כפקין מסנרכ6ין
 "וסף עשן סלהק "qo נקרץ ו5ק f'O מכ סז6 ס"מ עלוין 0"י -D"Dh StSjסרי%יק
 ותיקון . דחפעס נרכוח פ"י גגו וסן מב"ר ב"פ במו"נ סמן גלופין בנ' מ"י נ' נ"כ נרכוסוכן

 5ר6פ ח3ו6מס ח"ח וחם 57טל6 נני4סין יסע ם5 סס ז"פ וסן צק% נקמם 0"י נ"פסחסעס
 ש ממסן י ס61 דקדקך . T9h1 סמיס ימחס מנסס מוחמות ו' וסס לרקס 'JpD 6)ור וכן%קדקד
 ולרש 0655 5קמ %כן . %חח6 לטע6 ננ' (S1S ויעקב וט' הנרסס 56 ו;הר6 סג6)ור נמוקנסן
 כוסו ע"פ סור (h~p סו6 ונו'. 4 סדר סורו נכול )מ( 63ויק: כללע וסכל 6מסהש3'

 3כולס"6 ובריום רסומ" סור ס" ייוסף ממוחנו וממגין יוחס וזוגי סמלכיס כ5פכעם
 סו6 ופהמס דכול6 ס* nYD '61 י דכ5 פיחס וכע סור סגקר6 נמ" ססו6 ופליססמלס
 סנכרמו מלס. וגיוסן מסרס נוסמל וסול הו"ל 56פין ג' וק"ת אפלס 7ס)ו6סיווש6

~bD טלו מסיך ונחמס כמנם שם ש מסי סג%6 15. סדר וסמ5כיס: ססופטיס 5כ5ר6סץ טסי יסהשצ סו6 סורו ונכור מסור גלופי כווו 6ח11ן יג גשש וסן נליחומי"ג 
 ססמשמ ס* וסן hSa~m 6ומיוח ו' מ"ב סס ס" שדר ג80י ס* וכייר עו' *ףק פשמדרס ס* סרס ס* wr~ ס* נטיף סס%יק נומן ב"פ נדויק מסמלץ גס"י סכ5 נשיק כפלץוסכן

כמנס
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 ידידזו1*דסטם וץש"ףוי
 *ת שאידס *ע שישק מז עפ"המהי*ש חש**ס*שס*שת

 יששהט אןטס שם פ ean" SD קצ56 מדי מס tg~p כ6ס  ה"מ כשע* ,%6וצטט
 סט"שס ל סס קרש. צר: יצטט ומס ח? ממשם יטש קצ156שרס כ5 עף016?1
SDsn~ס*ולכס* השש DIDD"n "rc~t סטי 

 סס"1צ6ץ ק"שף ממ*לפמ
deaששסצהס 3ר' נל"מ כתש סכי 5סטמי סרחי עסף  בן תסיח סקי 5מת6לו  ומסה- שים.4הס גי  וי ק מפט ס* 4פפ ליס ניס צ%ס מישע מפמ טח גני מאי %ר( 
 וכ"מ יסף נן דועאמ גירגר הא' מסג6יס גוק)דס גנן 6פמס גן ומסים מנגורם סלענפ6
 וסרהב שאזר רפ4-מז ססדס רוק 6ת ספר כללט-  נוניבלדל כל 6נז סקסל ייתכן גריסדללהב
 סו4 סהר עי o~mbls ייכתתו  בגיס (nt~DS ap לת-ם 4. סרר  עי. כמב כחדלפצ"מ
 ספילז 6עע כדץ וכר נך%מhuh) 6 3מיוחה6 ושסרוס  כיון  יחרו כף בהרת ופת"מ שגידל5סל

 וסיס מ"פ 80 קרוץ. סח: נר כ5 וקרקר מו"נ nhD' וממז י"ס ס"  "ob. הערייהק': הצלקי כיכב ל6חצ%  דפוסי וכס"ס ייעקנ כיכנ ןיך מ"מ "סי6 צי מ"ק p~nh המץוכי
 )טונמס( אסף 50 ורמו גי 656 נמסתן טסו 50 זרעו סדין צו' ירסס וסיס וגו' ירפס%וס
 ומיק זנל. צר סלע יסים 651 ו6כ5וס נסס תזקו לקם עסו וניח לנס עסף וניחוכמ"ח
 teh ph ימה יעם טלהס oes  נ6ן תש וס* ונסיר סרי ולרביד נ5ק פ' נמ"ס ס*זנר

 רפלקס לננוח וסס %D יעיל סמו וסחני כמעקב הרך S'D טסם הסר56 ח"0 סמסססמסנל
 שר%5 6ח סקנסס מסס" ממס מניקם יסר% 56פי רננות ס' מונס ונמ"ס משם שפיוסס
 וטפס מיצגי 610 ולנכוח סקלן בקלנ 375 71גו כש"ס יוסף וצנרך ובסס ורנ13ח6*יס

 סו6 סגהס מ65 וני. ר% מ5 עוית ויסח ת"ס ווידועך ורננם 56ף מפך ים% כמ"ממפמ656

 טפן. לעקץ נמיקומס ככרם הסג דמרנ לעסין וטטרין כמרין נס7 6101 מ6ס מ5% 6ינסי
 נממס גדועך לאריס גפיו יסתכר 50 גמ5קו סי' ב6ס5יך. ויססכל : צ1' יסכן י)ויס פות,נין כמ"מ נגיס ספגני ססס יגויס גפיו ונפוקו וחנליס סומרים סיו סלונכן 5פי . 6מל ISU~1לי0
 נפ' וכש"פ יופץ וממנוח סנחיס 556ס סוכרים מסיו נ6"י סנ6 5כ5 מסכירין וסיו וג*6ש%"ס
 נפסיד המסכר חסו 6עמ15ס כמרגום ס"ס וטווס כי ס6רז ו6מ טו3 כי מנמס הל6הסי
 וכיר מ' נ3רכ' גרכם וככן ימך וגסחחפו 016*0 יוסבי ססיו תורס ס5 נ16ס*ד דרסווננמ'
 נמורס מפחנמ יססכ' 50 מסנטו מימן נ6וס5ע- הססכר נמסרי תזורו וכן ,נ%ן ננרכחיפוכר
 הרb)D 6' ססינמו ניניו ממץ וכן 5"נ( י"ג 6' )ן"ס 5עחיס ניגס יצעי שסכר עונגיסג6מר
 %ק עף נמים ומס טונ תם לחתר ופקסס  בלדכלו. גמע טפס ומיי נמ"ס 6ןס 5נמתמסירי סבנני חים  ל לפתם. כי סחרן ה?ח סבכחב.  חורס  וו טוב כי מממס שי' . טוב כימוסס
 ר4חורס מדרמי מן 5סנ5 סכונו חט . נמה'נ . יטונ ס5ס: lonc נג' ומן נקנס "גטתס
 58 נץ ח"נ( סשנ )פסמיס 61מרו רנ ובי ססר6 סלתך עו' סקרי 6ח ומכס ירד וס*המי-ם ת6י ססס ספי  5מב1 סכתו  היתר . ימד גס )6מר ורייסס ימד ס)וסבריס וכו' וספריססר6
 6' יו"ד )סורטח ר"ג וכמיסוגף ייפי שסכר ומגני וכר"ם חוו' יסר56 5כ5 יתדו פנן. 5מס וימי וכו' נאי ת6ס 6רנ'5%55

 ונ"
 o)s טמן 6מ ענדנה bSb 5כס טחן 6מ סררת 65

 יקללו. סל עמים לס( %5ור: מסוענדיס 6חס טכסיו 536 נלסוחכס ס"מס טחסטד
  5ירופ*ס וסלמס טיבם תס יסורס סל  טרקתפ"? וורדה  ליך  לכהן  וניע ו%פפרפ סא"ל6"יוף הדס ומהיל 6רך  סל 5פרקתנף6  ובחוח  תחכלסו' ונתללים  טולס  4ותיח  ססיו בספליס%שס
 ומקרנים ונפיס ס)וחגמרין סד ODn (,ץ 61יק וכו' 6מד 565 סטונייס Sb9P 6חומקש
 תנסיסס %ק גירי סמצסץ %ק ונמי ויזור %ק ונסי "נמו סס סג6מר ווצ61חולמיס
 5סס הובסין סמחנ"לץ %ק ונמיקלנו

ן  

 5סר סממגנסין ?קל16 ימל וממל . רומס
 וס"מ ינקו ימרס סלם מ 6מר צו' וגם5ס 5ט צמ"ס נשרס 36ומ %קרבפח 5חס5ססנים
 .שנרסס סמקתן. עי סן תע מונל סו6 מ% כי . וס)ודנל סש מ5קיס מסני פימקחס 6דצי

קרויו
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ק%אליהוינרשאררת

 יבו:יצ: :ו 'ביי=וב גירצש0:2%::ומיבף1י*ה:יג
 לתר 010 ;0 וווזה oae י ש ק hg ,י.(וט DDa3 היוו" D~D3 יית ס0שנשם

 !"טסממכ**
 ס5 פס טס

 6' עקר זטף':קנר נ' חממת סיסחס
 ממגס

 נ - ו
 סלמס.

 שלרץ 6ס נם5 ר6% רמל "לס. סמס' 6ח טכ%מ שסם %ו 6מר 1ך נעי משג פש85םמח
 %עיי3חש סאב' גי כי נו. מרכףנ נר? 6מר *ד )נ( וגו': שם qwS ש* י%'

 %" גישהב:טע:וג
'ew1 צ0:ימי:.::בלצ 

ש סי %(6ח.1 ,ם ם, מטם 4ת .( YD3 וקזקך יש יוימק נוהחל  ר 
 נהקך סע נד סנט ס 5ט 1ר14וס פניי קיח נרי פס 5י 4עמהס מעתכם סחר ר6ס 550חפ5ס

 1:1:1,1:ה::גיוה-גל::;2:ג:ב
 ב:1ן"
 :ן

P?t1Dבי ביץ :.h~aonphoa :ט ילקו SF3UDS !יצין'נוי 
 מקק ש ממס ו' גס סימעכנו ע" סקנ"ס סססכי' וסתית eShS" חסם 6מי ו5לרכסונור 6י ג' לני "(י "מ חתן, ר,' ג'. OD ל,ט oDn b)~ob '~bD 6תי (VbD ה)קמישע

 צ(4ש21ייצ בן: ::יב:בייו::ל hnb~צעה
 :'ב.ין

~OD נ: גב: ש' :ג: OtSD eDDnD1 ןןצצ%:צ: 
 עשב * ב[ צויי ב)ו:'חן:: DDk. ך2ך
 סי*נ fU1. 5סס: 5ר764 ננ"ל סו6 כ5ני6 הע bnth1 ('ח ט6 כ4י6 3טס"* צטטונט
 פ"6 סקו דסוטס ונגלו ונססרי ר6ס 50 ומסעץ ע 50 חמקן כגנז h~w יפח. ה%דרת

,Sbctbw1~b"SD צ allDDwon ::% :ו::::ג:: nnb3ftwa 

 ענמ' ט, יו4 זן סמנם נכס% מם מש5 שס שי,צ44
~u1O 

 ר6 ק% סס"6

 סנט שור 65 הימר מרע רמ"מ גמט סט" ממקק* "נ: ולא ל 6100 מלקרח (סיפ%
sbbto)h"nehwetSD1131ppON~een"

 ::::ן ב,בל,ן:
 ונעך סקס 3ט4 ונלצץ מסרס. נטוי ס5 מנולס ונלגם מקלי. נט4 פe~bD 5נרפס

 נרנים כגרס wk 86י ע%5% 46 חסוקק פא6( ס' עסגסונץ כמטלר נלנשהיש ב ע. תשקק "npS (0 י קמו ותן,נ weam DD .bw ט(0 ס'%וף
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.. 
 ה,ו, לי%יכרים%.ד.ר,ת,

 וסנל ,ססס מן ,יוכם סיס וסו6, 56סיסי 5ירס נ6.'146 5כ16"6 0סיס זנר כ5 נז%ס %קסהא6 %6סי 4וס סטס 46 ינ6 כי ,שר56.כ)ו"ס טס,כ5 ומספט עקס דנמס 3' פסס יס%1
toosו6מ ס56ס" מקי 6ח וסיטחי. וסס4םל' תמפט. ס% צו' 46 נ6 דנר 5סס' י.סיס גי 
 463 6ריס. נול זן 6מל ו5רן )כנ( .7נר": נפ' תמ"ם כיתרחיו

 נ-

 ניסתס 6ריס נור כמכ
 סו,1 6חק ו' עס 61' ו6ריס. )ו"נ סס סו6 וני 5ספר. סשסן ססיו 5פי נספף כמ"םומן

 w bShnD1(b 6ריס טר נסמסס )6)ור 5כן קסריס 1' טס יותרי קסרש ו' 5נד וטלבמס'שרנ.
 50 סנטו כך )וקומ1ח 5נ' ונמ5ק 6' )ו)וקוס עג6 ,ס ושק מס כססרי כמ"ם קגק:' הב"נ:מ"3
 מן מ"ס( י"ט )יסוסם וגו' מסס רן נמ ננ% ה% 6ו)ור סו6 %ן מקה?ו" 3סני ' ס5ק 4 גם5דן

 סמתס מ)וטרח י1ל6 ססירדן סנסן מי מוג 5גמ5ח סירון 5מנר מניע גט4 ססיססנמן.

מננוי
 סיכק כל 6ח גש5 סס" ?וסס. יח0 כשח: ש ססא גיגוסר ברגח ס'. נרכ' תז65 וכו':ו3יני ניוו" נמ5קו סמם נפח4 נספרי.'ססי כמ"ס רנע. סנע גסח4 6)ו' '%גפח4 ')כנ( ק: ם5

 סגט ו6מל ס( ט"ו )יסוסע סירן, קלס עד DSnO ש קד)זס %נ% כמ"ם יסיס 50 מ5קוטד
 נכנח כי נ61%ס bSn סס 0סא וסנם. ס'. ני"ס וסס,סמות נעקץ bnb1 סתח לס% וסרגת רנון. מי 5כ5 הוסנהצ יה 6מ. on1D כמ"ם ינרכס רנע נרכוח י םסן תו' 1)ו%רא
 ס' סס טח מג57 6חחן.חסו ננ' סעע רוס"ק סטסיריח סוות ות65 מסדיס. חסטס סו6ס'
 56סי' וסס ס5ו סוות,סני4פץ ודרוס. רין. ססו6 56סש 50 ש סהת ירוס. ש רהס: כומיכמיס
 נל'ס סג6מל hlnSID נ' טמ5ין ססן נגמ' 61)ורו יריוס: סי חסו רמ)מ' כ%ו ססהתבני4סץ
 ס)ון 6סר 50 נמ5קו ססי' 6)ור )ונמס. נרוך 6מר 6%סר )כי( וטס"נ: עוס" 3סןסננר6
 %כך 5ידו )וגיכנ סיס ססנטש מ6ר מ5 כסף וכ5 5קעח %6 63 סמ)ש סלריך וה וכ5סרנס
 5ך ים )וס נפסוק נ,וסר 'כמ"ם נם)ון סורס וסנרגס ססנטיס מס6ר ר?5 )ובגיס נרקינ*מל
 06 מ צו' וח6מ(נניח

 6סי
 וט' כסתן וכ)ו"ס סכרכ' סורס ססס נח5ם סממס וס)ןמ סמן.

 0161נץ 15 נריכין יסיו ססכ5 סי' 6מיו. רטי יסי ח"ם )וסס סרטן %ן סברכס 6ח ס' טס ססכי
 ט"נ( פ"ס )דף נמגמו' וכ"ס כנמ5 סמן ס)עסכמ מ5נ טס וסו כ)ונו6ר רנ4: נס)ק שנ65וחו.
 וט53 ס)ון נע6ס וסכ 50 ספ5 4 סומ6 מ5כ 5נוס לך 15 6)ורו ט' h'p~S 6גש 5סן %וכו 6'פטס
 דרסו ורו"5 וכו' רב"1 נ)ו6ס סוזן 15 ו)זןד כו' ר%ו . גס)זן וטנb)D 5' מס "ייס ורנו% יהונו
 ססטר 6ח ס)ום'ל כו' 6גפקיטן מ"6(, י"נ )וזגל' וכתנ61' סמ)ון ממוו' מ6ד יפיסיוח ננוחעססיו
 סיו טסירי' כסמ' ס5 רוכ' כ)ו"ם נח4' טסירי' סס וושכסמ' 5כסוגס גסו6וח וסיו סנסר 6חומניק
 וסערך סש,,סנדSD ' 51 עסנ ססי תגט5ך. תמס' 3ח5 ,)כס( 6סר: חנ)ף נרוך חסו סקטורחתממ'

 סעזיס סכ5 דנ6ך וכינזיך יסר56: כל 50 מ,קחס סמ)טו5 סש חשהת' נרו5 ונרימי54)%ח.גמוסח
 6)ז' וגס סגם)ו" נימוח 651 סמ)ו' ניתיח 65 גוסרין 6יגן ,יח" כי ונמורף נקיז סמן י3חסי
 תססמ נח5 כי גנגיס סיס 651 וג54ס ניוס כנמ5 ס)ק )ווסך יסי' ס6ר4 )ונטלך וגמפחגרזל
 , סמרס ססי6מנע5ך

 ס' 1יסר56. סקנ"ס 50 נסבמו סממ וסגס נח5. ונרימי גמוסח נד5חי'
 סמסיס כ5 6ח וסיפר נכ55; חסר56 סקנ"ס 50 5סנמו ומ,ר נפרט. ססנטיס ונרכח נ6.חסהן
 כ5 כננ7 סקו5ס סס'6 מט6ר כי )ו%יס י64ח 610 יסרון. נ56 6ין 61עך מלמ' bbw'סנמסו
 ס6רן. בכ5 כ)ומ 6ין כי חדט נענור וכמ"ס pho. נכ5 כמוסו ס6ין )יע 131 סנוצרס.סמסש
 כ)ז"ס 5טס 16 15 ס)נמר שורוןנ 50 כ56 ס" יסרון כ56 6ין 61)ור ס6רן. 3כ5 סמי ספרו5תטן
 כמ"ס )זלריס ג%י6ח 15 ססהי סר6סעס ססע-ס ט5 יסורון וקר6 . וימנדני טמישם
 ססו6 סל סמקיס. וננ6וחו נכמרך' סמיס רככ מנ: סחקדס כ54 5כס יסיס סוסססיר

~lbss
 6ח S'5oS 6' גיסש נ' נו סמצסו סץ( ש קריטח וסחת ס4סס ססיט סמקש רוכנ

 סנ6מד 6הנ TD~n ס' ימיגך נכמ )6דרי ס' י)ויגך D"el סמלריס נמש 5סקע 61"יסר56
 6)שס54

 יסר%.
 ונגלצנן חסו ניס רמס ורכנו סום וס61 סנ6יס. ש ט5 0מחנ6ס ג6ס ג6ס כי DS'6טיס ונ6)ור שר% 11 נ56ח. ע טס נמסדך גמיח וכמ"ם נמגמס נקמס טסס וננ'

 פמקיס.
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9ש זזך י ל**ים-ם וש ר רא
 .קתקע%ה oSthnh"h"3 שששהוה %%ש%שימקשק

 סנו סריע לע Sb~D'S. ה6ל סמקש.תעני
 כ~

 )עעס* קדס* %5סי GDn למ( סמ6ת?ח:

 פצעס עצאר ש%. (רעח תשממ מטתךך סתמ ס4ע כתש ח"ם* סט4סס ססנסס"
 ושאס וססרס שר נסטרס חמ צי ססהס ע5 ש' טמי' ט5 שמד מס ט5 ס6רןס""
 סגקר6ש וגטרס כמ ס% ntnSID סמ הי' ס%ס ורוטיוש ו)וחמח סכ6ת' סקנ"ס ס5נורום
 '6מדו %כך צו' יוץינך נכמ נ6ורי ס' יכהגך כמ"ס נכמ גנורס סש% 656 סקנ"ס 50,רוטווש
 סו6ך ס6רן הצ5 ק4 6ח ססומסך סס)מס מן כ)ואס נמאח נסימ סיו וכן סקנ"ס 50נוווש
 סנ' סכווב נ6 כמנאל גד(5רי אתר 106 6מר . ס6ם )וחל סמסח ינריו סנר%ס 6סו6ח

 הנרם חמנקמ: ח)ויט 5ר6סי חמח סמ46 חסו נ6רן ו6סו סס)ז'ס מן סקיו ניגיססוסכרש
 ג"כ נו ורת( וטוג סימע סו6 6וינ.מס)יך

~InDS 
 ממס כו כמ"פ וננוס"נ סטוס" )ון סנרסו

 וכר 6ח6ממס
~SnD 

 5סטהש 6יחס סטס מלין סו6 סס)וי. וי6מר מכ5. סני1 6הב 6101 ונר
 6מ שרש סי)ין pb 610 נטמ. יסר56 ויסכן )כמ( 16חס: וסכיחס סמדעיס 6ח גרורכ)ו"ס
b~bיסקנ. מין 61מר *מפמוח. 5כס. 0)זיו וגו' ידטו 65 6סר וגסיס טף רק )וסס סת(ירו.6 גאכ 6רש 6ח סירסו מךץ 6רן סהם הצקכ. טין נדד נו: 6סר כ5 ו6ח טריו 6ח וסמרי)וו % 

 נם5 06ף ס5ך 6סר ס6ים כ5 כי וכוו"ם וז"נ נגוח ט5 עעיסס עץט ס* סניסו6לסכסריס
 6ין ס* וחילוס. דגן 6רן 56 סיוס: כ5כס מיש 56סיכס נס' סדנקיס ו6חס צו' סם)ויופטור
 צסנמס סומולוח ווון ס0מח )ון רושס סס כ, מקנס מקוס סמקוס וס)ס כ)ל'ס וגלעד')מר
 ער מרמון כט5 כת"ס סבסן מי טוג 6רן סו6 ט5. יערפו ס)ויו qh : סכח31 דינר ס6רןפל

 5ך המן וכ)יפ כיווע 65"י 6ל6 )מומד 6ש ססט5 . ס)יו qb ו6)זר (SDnt' ס)ויס סרעיפווכחיב
 כנרכס 6מ ס' 5וס סס כי מק סררי ע5 סיורך וכמ"ס ס6רן ו)זסמגי סס)זיס )וטלס56סש
 שר% "סכן : ט5 יטרפי סכמו qh וחירוס זנן ph 56 יטקנ 50 נרכוח )וקגח )חקממוונכ6ן
 יטקנ סין נדך נ6ר%ס: 5נטמ ויסנחס 5סנם 5מ)זכס onS1hl כת"ם סנדו5 סונט )זמתח .נטמ
 נעא מונר כ6ן וטד סמיס יטנרוך וכ)ו"ם .ססמוום 5טנויס 5כס. סמיו סנ6מר תס סו6ונו'.
 יסר*% 6סריך )כט( 3ס"ע. נססוק סהם 5כן שוסט ני)וי סגטסו 6"' בנסי וזחמיל וטכסיומינר.
 סנהס כל 6חכס ו6סרו י"ב( ג' (DhSn כ)ו"ם 65"י לכטס נס סיכו סירדן בסטנרח . כ)ויךחי
 נכ5 מבל וסנמס ססל'ח נס סמפן מסן. 6רן ור"5 ס'. 6וזר מסן 6רן 6חס חסיוכי

 כש6( )כיסוטם וכ)ו"ס וגו' ס)וס ב6 6חס 6סר ס6רן כי וכו' טונס מוזדס 6רןסחיס
 סיס מסס ס5 חסקחו וכ5 ב6. סכ5 יסר56 ניח 56 ס' דנר 6סל סטוב סד3ל )וכ5 דנר גפלל6

 יסוסע נינמ . כ)ווך )זי : ונו' חרסחס טבריס 61חס סיררן 6ח טכר 6יגני כ)ו"ס בסלנטס
 מסמ רומ עי נס סיס ול6 35בס וימס וגו' t~nho תלכי כל כסתע ויכי 6'( ס' )יסוסמכת"ם
 יושל( נ' )יסשע וג6' ונו' קגיח ז1 טס יטנר טך ונו' גמנו צו' ירג,ון טמיס סמטו וכ)ו"סל'י

 מ5קט מי 56 וכ)ו"ס 5בד lbl~'S 656 חיוסד 6'ע כסס סוס נקרבכס. מ' 6ל כ' חדטוןנו6ח
 שרך. מנן ירימו: מו)וח סגפלס ססס ט"י סגכגס ירימו כ3'סח ,סו . כס' גוםט טס : כוזוך )זיחסו

 ה% 5פניסס טו)זדח כריס כ5 61'ן יוס נ6תוו וול וזס' יוחר ססלכו עיכ5 עסר גהיס 5סרבסליכחס
 בי)ד כ)ווך. )וי . ס)זסיס 5ימוח נ"כ נוס ורחו ונו' 6יס יח'גב ל6 וכ)ו"ס נמלו )זיד 5סניס'סטותר
 סס D(1nbs סר6סתס סטיר וסי6 ירוסליס סי6 מורך. ווגן מ(קיסו. ני)זי 3ס'. נוסט טס .סל)זס

 6ח n(othD סיו ססרי' כ5 ו6מ"כ נמרנ 5סרוג סכמכ ס)זן ניתי ג6וחך. מרב ו6סרסנמרינ:
 pDnd ססחמוס י6מ"כ ירוסלי' 6ח לסמריב סטל' מוקדון 6לכסהר בי)וי לך. 6יביך ויכמסו :סיסודיס
 נמומ"צו טonh1 5 טתסס. ברי)ץ סכרחו מס)וה6ף ני)וי וכן נ3עוגי'. bh . 6יכיך ויכמסוסלדיק:
 סקנשס סספל גח5' )עממס ססיס )עסס ס' וט5 . צו' נ)וווןי 1ט5 וכמ"ס ס)וסימ 5'מוחחךרך.
'~lbDוכוונ ום' ברק 5טנס יסלכו מ4ך 65ור כ)ץ"ס ססמס 6ח יסוסט וסע)ז7 גךו5י' נרר 6נגי 
oSno' מ6רי ט5 רג*נס 6ח סי)וו קרנו 6חו סס5כו סת5מ)וס 6)סי ק*גי 6ל ו")זר כ'י( יו"ך)יסוסט
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 אליהו יתששררת
 ש. מא"9שי"י-%0ו

"nbph 
 km )ש 5ר ~lywnhe ש ש6 פחש

א new שש שש -htD) שםשמשח%  א י ewl~on שק 4 
ש ש . ש ש ת ש ס ש ס ש ס ש % 0ש ש א % ש % % % ט % ש*  ת ש ת ש ה ש * ה א פ % *  ששיש שטי. עש*:4

 ש"ת ps1 סח%ס % סתו רך כהי סחים א nta~D פ3hw 6 נשתי וסי we.טל
 סחרי ממסם רמסי ש סדרה וס' סחיס ס5 סייס מ'ם ומן מ6ס 0פמ ממססם

id~w שמד 
 כמכמס. 4ץ סטר ס* סדברוח י סכ5 כ% ססס פ5 לפרת' ס' ומט* סטר וסול סכ5 0551סס
 שש % ט4ץ מכמר מסיריח סין" וראפ סכ5% טס סדטח ש לוחיות ט' ס" סססנס.ר6פ
 מד סנופי 6ח סתרן כ5 6מ ס' יר6סו סתוים. נפ' oSwS כבי"ס עו. סר oDn: 50דרגא
 ' 6" ש נוסעם סי6 גפח4. ש אח )נ( fDbl: 96י מזירם ץ פד נזהמו סילץ עכל 610ץ.

 יסח* גג% וע5 ם( לוגם )ילהק56 כמאס 6"י 6מלפ סו6 יני'. 6פהס 6ון ו6ח 5הסרנ:חמורם.
nhaיסורס 6רן 50 ו6ח תתם: יסו56 ננתש סיס ססכס 690( ט' )מטת וכמרס עו' קחס 
 nDS~ סי סימוסף סקרן 6ח 4 סר6ס ו%ל ותצנן יסשע סירס 6" 3גנו1dhao4' ס0י 31גסח4 ונ6סהס ניסער תקלט ערי נ' נמ5קס סיס וכן זרום מא מקמרון. סיסטד

 הצהפ
:Shpeu)1 סר 6ח ס"רסו סנדרוס תיספח 11 סנננ. ו6ת )נDD :'יהרם" ,ס סככל. ו6מ כו 

 awo3 סגי נטל וסו 6% נדרו)וס לסר. טד : מסס סם מעמד מקף יהמו נקעת פסו' סילדןככר
 וגיסנס נ4ח טקסס נער ס6ו וגו' קדם מהנח ומ סמם סס וט5 מן מדגל מהנס נמי ס"6%
 כ"ס קץפ מהנח נף תחמר נם5 וסיס מיתגס )נב ס6ח 56 כ"מ( סת"ם 3ימ,ק56 וכמ"מכיוע
 סיס קהס ס6ח 4 שי ממח י % %וש 6' מסוק 5תט5ס נזמר סס ונלסון ונף סגח5 משט5
 כ5 6ח 4 ססל6ס צמרו ולו"ז ס6מרון סיס מד סג6מר סניי סש עד 5סס עזיסף ינמטל3ס 1Dh.דן

 4 6ח ס' הרמסו חסו סתסימ. ימוח סך כו' וחגסעע וסופטע תור דור ומכהיו תור תרסדורות
pheטד- מחקם פסיס 46סו סו6 נועד סנני6יס. כ5 סס זן. טד סנ5עד 6מ 6רן. מנסיני כ5 סס%

 6ח צפפם 6סנ סס כי י"מ( ד' )יו1wa 56' ויון 1aa טז דן. טד סגני6יס: 5ש סר וס"
 עם נ'( מ%%נ' וכהשפ ס'ונו' יום נ6 4מ סנבי6 046 6ח 5כס ס5מ 6גכי מנס וגו' סגף'ג5
 ססופנהס כ5 סס נפמ5י. כ5 ו6ח רומי: 6ח 6ססוך ססמרי נימים סספמימ יס5 סטנהסט5

 סס פס סגלתו סכסך הע גני6ס סיחס סס6סס ססופטל כ5 ר6ס סיחם וסיף נרק טסיגורס
 ס' 61מחסיס 6הה סנש סיגש ו6ף ונו' חממו סמים מן כהדס סופטש ס6ר 50 סנס'ס 5כ5ר6ס

~SIDS 
 סס סר6פשס Sh~P ח4ה כ5 00 "6פרים,ונוגססנ- מון 61ח עו':

 סו6 תקמוץ. סש טד  זוד: ניו( )ו5ט)( סווג יסודר%. 6רן כ5 וקח : 5מע5ס כ)ו"ס הושםמפריס
 סנהס כ5 הע סש % סיכיס סגם5יס סכ5 ים נקר6 %כן נ6מרתס סינון וי 3ןממש
 5סם שמד 6סר קי סרס שיס וכחע סנויס: כ5 146 וכסלו ב( ב' )יסעיס וכמאס 146יקבע
 כמשם מסים טד סיטמדו ור"נ סנסיומי' ססס . ס6מרץ סש סו 61)זר ע"ד( י"6 )סס וגו'עימס
 סננת. ו6ח טכמסן יקמח %ו סקס ינ6 כי טד רג14 מנץ עומקק מיסים סנט שיר65
 55להד יטבן 6ל5 סוכו קים גגי וק סמכ)ויס כ5 ר6סי סס סענ ,קני כי סמכמיס כ5סס
 סנהנ ונר נתחני סנגנ pb כי טחגי56 ע5 5כ5נ כ5כ נח אתרס וגן עב  נאכן נמדנרתורס
 4 6ח 5ום הר6 כת"ס וספרגסי' סטסיריס כ5 סס מככר. ו6ת  ליווייס.  סחורת  ספירחכתחו
 כאע4ר4ס כ5 6ח 4 סר6ס ירימו. נקעח מלריס: כארן ס' כגן ומ' מסקס 055 כי מירדןככר

 ש אח ס"ט 6מ ססר6סו סממריס. סיר ירימו: נבקפח יס% כי ומגיג גע עד5יסר56
otp't~לער. ען 56יו: וצומן k~r 4טר עד "מר נס סמחגץ סרסעיס כ5 ו6ח סניסגס 
 ח6ח טפר סמס קל56 סננף 56ס כ5 וג6)ו' חמומין 5י"3 סגם5ק סיסס 6נמ נסה ו6מנקליף ספררן עף. סקרן  nbr 56ע ס' ויחוזר )ד( : בנ'ס מכ%5 ותססך סגיסנס גס 635ס5מחי
 ישק oensb ען עי ו6ח 4 נפ' שת"ס מס גכ55ח nbr 51לן וי"נ י"ב ססס 36יסס 5סס דגר6שר

אצקנ
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קמאליהויכרש%ררת

 . 65מר ו4טקנ 6למק 65נרסס גסנמחי 6סר ס6רן ו8ח וים ססנטיס % עס גכ1%שקנ
 ימ5ק ססקנ"ס סמסימ 4תווה סס 6חגגס. בנ5: ט41 66 4רטך. מלליס: עיי ססס5נמס
 61רסס 5סס 5חח 41טקב pn~b 65נרסס 365חיכס ס' גסבט 6שר  דנריס נפרסח כמ"סנם5מ1

 ס' עס סם5יס ס65 ט5 חענל. 65 וסתס נעיגד: ור6ס כת"ם נפימך. סר6יחו6מריסס:
 5סיכך ומי 6חו ור6ס ססרף נעסייח סחיקן הנpho 5. 56 5סבי6ס נ"כ ס~ים 65 %כןנדנור
 ומד )ור6סו כ5ו סעיס כ5' 6ה ר6ס סט נר6סיח י)זי ס)וססח סר6סון 7165 תכס 5ר6יס,כס

 65 ח"ם ט5ס נר6ם סו6 635 5עח7 536 5עי5 כ)ו"ם עוס"ו 610 3ס"6 כחיב . ום)וססופו:
 6מיכס נננ% סנריס 6חס דנריס נס' וכמ"ס 5טוס"נ נו סעובריס כפרחיור סו6 סטוס"וחטנר
 ונ6מר סס כ6ן ג6' סס ויתח נס( כו': מי 6100 מו"5 וכת"ם ב)ורוס ו)ום)וס טו)וך 6ב5עי

 נק3ימוח כ6ן ונחקייס כו' ותס)זם עו)וד כו' סס מס סס וסיס ססרס 56י ע5ס סר6סוניס153מוח
 5ו וכחרו וגו' וסתטס וסחורס ס6ק 5מח 6ח 5ך 61חגס וכן יוס 6רבעיס 656 ע)וד 65וסס
 בנין ד6בדח 6נידס 5ך 65סדר6 עחי קנ"ס נר"מ וכ)ו"ס סל6סתוח נ5ומוח ס6כד )וסכ6ן
 מיו הס5ך סס"ד ו%ך כ5ס גפ5ס ענ65 'ח רנ טרנ וענדו דממנ6 ז%ך כ5ש ז6 רנטרנ
 כ5 פס קוס 635 5טחי ס)וחיס נחמיח ס6ף ר"5 5ך 5סמויר עחי סס תרס ס5מח6ח

 כחינ נ"כ סנם"ו 6ף ס' טנן 5סקר6 וכס ם16 ס'. ענד : )ו)עו קחכמ 6% סו6חסחורס
 סגקר6 ס3כ%ס. סגד%ס ס)זע5ס סי6 ווו סגס עד ס' ענד 5קרי6 וכס 65 סס מסס.ענדי
 מחינח8 מ6ח כ5סו 6ח1 סס. נר"מ וכת"ם כו' 5סמיר סדנק מ5ך. ענך כוויס ס'פנד

 כ)ו"ם סן. פי ע5 : כר סגדי' 6גן %ך נפו)וך StSn קנ"ס וי6י קמי' 61)ורו ק)ויאסמטמו
oSDnIחג . נגי 6ח1 ויקבר ססס: מוף ט"פ רטממ סיח' שרהחחו( סי"ג hSrt) ססקה ע6%ס 
 סדעח סו6 מו6נ. נ6רן סמוח: נ' סן נגי 61)זל סקיוסין. ונ5 סחיקומס כ5 סכ5כו%ח
 ו6מלו 63מוח קס 6ב5 3יסר56 קס ,6 חסו נ53עס סיס סכ)גוו דמסס דרג6 וסו6סנע5ס
 סטומ6הם כ5 חכ*מ וסוומ רוממת 3ם" סגיון ס)ונו6ר וכ)וו כו' וטיטס6 די4' נורג6נווסר
 ימלס נספר סכחוב כתו פעור ניח )ו% סכחוב חסו )ודיגיווץ נגסיס יסר56 6ח ססמנף516פי
 נורט סתומיף כ5 3סוד 6' מוסיף סנס"6 656 )וסס גנד ופעור טוב כעד ורע רט כעדטונ
 ו)וסוף לה כ5 מעימ וגט5)וס כ"6( כ"ם )6יונ כולים . וגו' 6ים ידע 6% : יריטו' ססרס טסחיונסת
 עץ ט5יסס סל 6דס נגי 6סי' 6ים 61)זר 'עופף ונסחיס סר סס)ויס qlDn 6סי וגו'סס)מס
 סיו ימיו סכ5 כתט6ל סגס. ועסריס )ז6ס בן ומסס )ז( סוס: סיוס עד ח"ם ס)זסימ4מווץ Dh1" סרורוח נכ5 וכן ו)ודרגחו )וקהזו תסס נע5ס 15. 5תמכס יעסס ו%חך 56סיס ר6חס65

 ביגס. סעח וג' נוס ,ס סגכ55ין מוינ במדריגח וסו6 חכ4ח 6ין טו ס5י)ןיס סיו וכ.ןגקנליס
 סמ65כיס מן מ56סיס מעט וחמסלסו כת"ס 3מכמס ססו6 5סי סנוין 5סער וכס 65סבמ"1
 כס)זס 65 : 5כולג( וכס בתוועו 536 ומי ס6דס 'ר6)י 65 כי יר16 65 ופגי 61)ור OS,DS מייסססס
 סמיס מן כי כו סג6' נמכ)ו' 5מס. גס 651 ומוויס: רו6יס גקר6ו ססננהמי נעו6סעעו.

 וכס 50כ%' נגט6ס 6נ נמכ)ו' 6ב 3חור' 6נ 6כי. 6ני 6בי וכ)ו"ס גופ6 5כ5 ד6סקימסיחסו
 מי ססיס ותס נתווםו. וכ% Sb גססק 65 כ6ן 6ב5 נ)זוחס )וסס גפסק ומכתי' סגני6י1כ5
 ססהה סטיס קיוס )זן ועו5ס מגו"ן 6מד ניגתיח ]וסוOSID . 6 ם5 חרו)וחי ססו6 5פי . סגסק"ך
 )ומנס מי bSnSh סגס[ ועסליס )ו6ס )ןסס 50 מייו יתי סו6 )זמ)וסיס 6' סגס 56פיסססח
 )ו6רנעיס 6' ]וסיס סגס. 50סיס מ)וגו גט5ו )זריבס )וי נסנ% 6נ5 יפס נטין 15 טחגשסיו
 לתסכח ח"ם 3ינרי0 קינר ו"5 1סנ16ן סגס. ומ)וסיס )ו6ס סטח' סיו 161 קס עעכדץ
 יוס ס5סיס 6חו ינכו %כן וט'. ומשס סניע 65 סדיין וכו' ו6סרן )זסס 6ף ט"נ( ג"ססנח
 כחש16 וק וט'. סרגמ וניקס גפסו מסר כ6סר סח6וס )וקנרוח 1tSu עור ח6ח 5סגס. יוסוסו6
v~hמ6ד. לפ מסס נטיגי ססיס )וסמ נלעחי* 6ר6ס 561 6)ור וכן וכו'. )וסס )וכף ושדד 
9Dhנ6)ול זס וע5 ססמיס. מן 5מס 65כ% סהם תדרגמס כי נסל. 5סס 5חח )ומ6וגמס סה 

נסגס

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



אליהו.יכרים.אררח
 )וטלווה נ' כננד . )זסס 6ב5 נני, י)זי הח)י ,מ( סגס: ועסרי' )ו6ס יתיו וסיו נסל ס"נפנס
 בן ויסוסט )ט( נוכיס: סיו סי),יס סגס )וסס 6נל נכי י)ז' כח'3 5כן שו' 6ב ססיסד5טיל
 ;ס . למכי)וין מכ),ת6 'סב ' כ)ו"ס )ומכתס ס)וח)ע6 דנעס לדרג6 ס;כס מכ)ןס. רום חל6טן'

 6ח )ומס ס)זך כ, ה"ם וגו' ידך 6ת פוחמ וכוו"ם מו"נ ססן סדעח סל בדרג6 סכל' ט5'ו.ייו 6ח וזסס סוזך כי ליסוסט: יהסרס ווסיני חורס קכל וזסס כ)ז"ם 'סוסע ;ס ו)ויטס.תסס.
 כווסס Shx'3 עיר גבי6 קס 6% )י( : ל)וע5' כת"ם יויד סל 6חוון ד' טסיריח ססן פ*וקייו
 6נל קס 65 ננני6יס ו6תרו כתנו6' סיס דיליס רררג' נלטס וסו' נ6הוו' 6% ,3שו6'אמיו
 סלתס 6'סו ו)ו6ן קסנ)עפס

 וסוו~
 56 פגיס ס' ידטו 6סר ד%יס: קדיס6 בטסר 3ווןרנחי נ"כ

 לכ5 )י6( מסיחסו: סמיס )זן כי וגו' לסגיס ססג'ס כוויס י'ט( כ"; )חםלי ג6)זר ועליופגיס.
 וכן וגו' סיס 6ח ס' ה.ך D(h' 3'ס ס61 סמ;קס. סיד %כל )י3( מנתגר': . וס)יפח'סס6חח
 ויגעו סעס ויר6 סנ6וור מ"ת יס סנדול. סתור6 %כל יסלמש: מ;ק' וניד כחינ )~ריסמגי6ח
 וח6)ורו וכחף ס6ס )זסני יר6חס כי וכחף סגיכס ט5 יר6חו חסיס ובעבור וכח" . )ולמקהע)ודו
 1)וופחש וגו'. ויעס ל6מור ס6ותיו' סנירו כ)!"ס )וקהס ו),חרס סחגיד סו6 . 6וחיח סר6ט.סן
 יו"ך כ6ן ו6תר סכל 6ח כ%ל ססו6 יסר56 נל לעיגי כחינ סעגין ועיקר . סטנע סיגויסו6
 לטו. 6סר נ6ו"6: סו6 .סמ;קס. סיד %כל 13"ק: כליין ג' סס וסוווסחיס. ס6ה(ען לכ5דנריס
 ססנ' 3נר6סיח יסחמ 3יסר56 סחירס וסייס יסר6ל כנסח סו6 יסר6ן. כ5 לט'מ סדעח:סו6
 לג נח hol' 6סנמין רסט ס6י ;וסר נחיקוגי .כ)ל:ס רסט ובח רסט לנ לסניס. גמלקדגב(ס

 גס ,hS ננעס: ז6מנגע( סרומ נסוד סו6 פעו. כסחס 65 ונו' ועיגיך 6 לנך 3מכמאם.חגס
 6ל פגיס נס"6: כחע cnS1 נו6"1. שט נחינ ~ינך במכ)זס. -ד6מבגיח סגסם בסילמס.
 סגני6ש כל 1לכך ;1"ג נסון ל6חר וי~בר מב"ן נסן ס61 )וסס 6ל ס' יןנר כגז"ספמס.
 ומס . ס"ג נגי*פי סכל סכ%לין סתוח בנ' )כ45ן דרנין ס' 6לס כל ות")ו לבד נ%6רסגחגנ6ו
 וסן . 6'ן נסוד דגוקב" דרגין ד' ססס י"ס סס עס סו6 ל6)זר. תסס Sb ס' ה6)!רדכחינ
 . וס)דסוז'ס ס6חח לכל ח)וי)וס: סנוקיס כך ח)זי)וס סהי6 כסס סרס טל ח"ם סרס 50סגוחיו
 . noh ג': סכו%ין נ' נויק סן וסתופחיס; ס6תת 5כל נכללוח: טסרס סכ%לין דרגין נם)!סססן
 hShnD1 תסטר' סי6 סמ;קס. סיד %כ5 נגוף: ס61 ו)זוסחיס: %חוטדיס. 6וחוח כת"סDlr 5סחמ
 : דמכתחס נסיר6 וסו6 נסוף ס' בל6 דימע6 )וסטר6 סו6 סגדול. סוזור6 %כ5 . נסוף נס"6וכחי'

 ריכל. סכ%לח סי6 יסר6ן. כ5 לעיגי בטנתו: סדנר סו6 כי 6Dtrסר.
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