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- ותגזשוב'כ2וקכא32מורנ
 סי6יס מפידזבדן

1 
 מ "חע . עכףס ן נצטיץ זלליעזר לנעו סחוסשח מ3ע4- סר6קולס מגדי סו6 ממ3ר1

 ויגעש O~lnD מצו קתל ונה ,ה;';נ,ישיגימ,:1ויש ונס . י,סכומק.1:הו;כמס
 46ע;ו ימיכו ממכרו מ6ח סר3ליס טע6ו כמו וזיגגו ט)פמכו סיל6יס ספר כי וכיוחי . סננקיב 1ק51ר ממועג)טומק
 כסס 3ר6סולס ~1hsw דנליס כמס גננ5"1 כן SD כר15נו. o)pl וגלע סדכליס טק5ר 6' מטקט ממח לק סי3ממע
 ו3יר6ח נחורס סגדו) )סלכ טוכס תמזיק כולו כן ע) . שפלט יל6יס 3ס' כן גמ65 ס)6 סג") מימן 46ע(ררצעו
 ס' ק) סכת"י מנוף ססעתק קסטיג עד ויגע ע,יע 6מל . ננקס)ח:1 כ"י שיף אבא אברהם לע"ס טסולסס/

 3ל6סתיס טסוכ16 סד3ליס כן 1גמ165 3ס)ימוח סו6 טס 6סר . נפטרים ~פת מנכות ק3 3ס3יכ)י6טיק סגמ65סיל6יס
 מסם ונס ד3לי1 )63י מדחו כדי 1מ65 יגע וגס . bSn הכטף ססעחק התו וקגר4 . ם)פמע O'ht'1 הגמטריסמסמו

 4קמ סס651ס רפוי )גול) מלנגס . סומרר כווגח ע) עמך מטס 6טל 3ל6טולס סג") סם' דללי טסו3"31סננקומוח
 עמוד' רק כעת מדפיס ניגע כן ע) ההדפטס וסו65ות ססטתקכ)

 ו6י"ס . עליות עמוד ססו6 3סכח"י סר6סון 6מי
 3ספ"י מטחו ו)יקמ ימלו (ID"D לדו )סמזיק גדו)ס מ15ס חכן . נם)ימות סכט"ר ידפיס )1 וילויח ~(ot)trכם'ר3ו
 . סכ") סלט 3יל וסממייטיס )סתומכיס יעדור כזמין b('trD רמס חכות . 3טימוח ססעחק כ) 6ח 63וי טע5י6ככדי.
 וגס . לעסו ג3ע מקיג שלול )מיקס יערך) גמקדו 1)6 למוחו שתי )סדפיטו )מול גנונו )סטיג 6ים )טוסומכעס

 : שיממש חייך סוכות סקיל"ס מוקיעפ"י
 . טינמק פ"ק לפ"ק תרנ"א אלול כ"ד א' יום הבעה"היהכ"ד

 . להק תרנ"א שנת מנ"א כנר עש"ק ו' יוםבעתה
 יייך )כטד ס)ס ט31 %1 הסרוס שיש יישפות

 סגת) סל3 ס"ס נפעי וידיל יל6יו כ3 וירידס'
 3מע4ח מוטפס חולס ממדלי 31קי סמריף ויל6סבתורס
 ר"מ גאי שיף אבא אכרהם מו"ס טכ"חולמדוח
 וככ) עמו ס' ימי . י5"1 מינסק בק"ק פ"5 דמ"ק3כרימ"ל
 כי )סודיטו 63תי סלמס 61חדם"ח . וי~ימ יסכי)דלכיו
 מן ות"מ . נ"י סמופ)ג סקטור ל"י סיקר מכחכוקשתי
 ל"יס ספל )ידו י' 6גס כי 3טרכי 6טל SD לי)מעכ"ח
 )עילט כגנוח כסגלת פיוס נכחד ומס . כח"יס6יוך

 מפי י65 6קל 6ור ולןורס מכנוסחע)ומות
~tba 

 קדמון
 ללע לסו וסול ל). סחוס' 3ט4 מל13תיע ממיומן6מי

trtt)bסי' 6טל ,"). ר"ח ק) מופסק י5")*ת)נניד ממין 
 כגס מקוח מטם יותר ש כ) מעין ומפוגרי געזסממרס
 מספל סמעיילס חוסיס לוליני )כ) ניכל סד3ל 63מחכי

 יל6יס ממפל ק5ול 6)6 6יט כי מכפל סנדפסיל6ש
 ילעיס 3ס' גמ65 כי . 3ע5מו יל6יס ס' 3ע) קב'ס6יוך
נוין מחכנח סגכס וננמוסלי מקוטעים יעליס כמס )פטג61טר

 * ההופ"ק לי22 ידןררףן ירלךתכ2נאום

 . בעוורי 5יה'

 . ט' סיס זמן . הלמיס צמח מפז פ) ועת ימולכל
 החנחן סיס זמן . כממיס חמת חפן )כנועח

 כחון ססי' ונר ~ותו סיס זמן מם 6"ר . 4טר6)סחורס
 סטטוס מן )נוטס כחון יסיס ועכטיו . סקמיס מןומערס
 סן3ריס כ) 6ח לסיס ויליגר טג6מל ר4חורס זווהין

 : לפ"ג( ל3ס )קרגח , )6מלס6)ס
 טס"ר נעזס"ע תקלס כנקל . )סליך מקוס פס1422ין
 כוכמ ממן סקנ"ס ק6מל נמס קורותיו סר"ן'
 נמסרס )יסרק) סחורס סקנ"ס כחן עמ6ז . לת"גכוכמ
 מטכיס יחל וסוך קכ)ס סול6ח כפי היטכס טיס6כסס

 מלטו )6 1);6ה . n~bT 61)1 6)ו קמיו וטד"ז .)דעחס
 61מר1 ככ"ח כר"6 ס)כס ם6ננלס קו) ס3ח טרדחכמים
 )סגנון גחי"ע ו3ט' ע"ס נ"ט:( )מכו סי" 3סמש )6ע"ז

 ו' בסי' [n~DDI  חרומס י"ס שמד"ר ד'  סט  ושטמ)ים6
 תורחי )כס מכלתי )יטרק) סקנסס 6מר מי"ן[ פ")ו3ויק"ל
 י16מן סמכ1"ר ע"פ , "הין הטיפויהאחרובים : כננ3ו6ל hlo וסלי )י ויקש סג6מל עמס כמכלתיכמכו)
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 הגאוניםהקמא
 מתורס 6ח יסוך) מכסי גס קט ח"כ , כ4 303מקונם
 כחורק וטרחיס 5עיס וסוסיה ויגיעם כשמקט טסם3ש31ס3מ

 כדרסח כשתירס מדוח י"ג ע"י , קן 6ין עד -ונחימכס
 תתגחן סיס (מן 1("ק , נלו ם" 16"מ 3"מ ףעו" ,3סס
 6ותס )קיש כפטוטס , )כרס נהינס סייגו , )יטלל)סתולס
 כס קער דבר )קותו פס (מן , )סוסיכן 63 חיכי ר613עס
 וסיעו , מק"ט למטס מטחס משח מרוש ומעמסמיחס
 )6 וכמכ"כ , סס)כס )סמוק יסרק) )מכמי כחוגה0תס6
 6ת שסיס ויךכר קנ6מל קננסייס וגהו הף6.בלויס
 )ס0 גתנס קסחולס פיט מלנור" ס"ססובלים

 : כןעחס)6מר
 סגודט ילעיס סטסר כדנו 16מי 6גי "ס "יזאת

 "קר , סתוססע( כעכי רכותיט טפלי בין)מקגכ
 (ס ע)יגו סופיע , (") ממין 6)יע(ר לכינו ממכלו6ור
 כמע תקף. סכ) סגתפ נוטמר עזיו ונתקיים , כטניסמ16ת
 יכלי מכ"ל עזיו לסיע )6 כי , ט3סיכג מ"חקפינו
 תורס ברקוחי , גכו36 טני וקני לכוחיגו, ספרי כב)קדחו,
 )מכר וסמ)וחי. נדפס קנ6ס )1 קג6חי , ~יח כקלןנעגחח
 כטרם 6ך יר"יס, סוד קרזוליו 06ר 63ור עקומי בימיעזיו

 ס5ינור עכיח ש5 עזי סועננס וגמלהיו סדרחיוסט)מחיו
 ח)6וח מ"ג ותדווח , טפי טךו סלפחק6ות וגססי"1
 חרמ"6, בקין כשילכו 0סיתס סגדתן סחכערס וכסס)"ע,
 רו3 עם ממוקד ע) ע)1 מכח"י ניירות כננס 06ל4'6,
 כסכחס תכן , rb עז )י לכעחי 6קל סספליס6ו5ל

 dh~ftwhWh* ") )נקח ינו)חי b~h , 6(1 מכי ומזחיענודחי

 סכומת מכחכ עיני הגד סופענ כטנחיס (ס (נון, )כ5יך : orn ונחיי6עחי , סמפחליס חיךוטי)מדל
 סכרקי 6ור ולקי מריף סגדו) סל3 ידידי מ6ח6)י
 ל"מ ט" שיף אבא אברהם מ/ כמ"ח הקי (ךמפגתו
 163ל )סדסים נווכן סו6 כי פני וסימל , ק"ו מעמקנמיל

 סקדמחיו טנכל סמע ו)06ר , סם"י ע) ל6סחועסווש
 וסרימוחי ע"(, )1 וגענתי )סלקוחו, יוקרני ע"כ כיסנמכול
 וככ) , כנפני פ4 סמ3י3 )מספר נו6) גמ65 כי קרלידי
 קונטרסים "קו D"D פ3להי 6ף , כעמק )ס45מ מלכתיו)בי
 סנדרה דגל נכ) ויקליס גמננדיס oeh~nt 4 ק"מ6טר
 st/r רודן"6 הג16ן 3ט סטיר סעד 0ן ן מפז )כ) רז.ך : מלמיס )ימלו כסמי וכ) 6דר6 שמפומי ור6ויס כוס,)מסל

 סספריס צעקו הכח"י יר"יס המסר ר6ט כי03ס"ג
 טכס קונוסס כגושר מסכדסס ככמותו גוע 6101 ,3פ6רק

 יטלל) נ0נטי נקמנה )תודיע , 6ט)חס 6גכי )ד'.ךזךן : מ"י0 נסקי )" "סר rbnשנרו
 3טמס מקוח כסכע or 6סר , גמע:מממלס

 ע"י , סמן %5גח )ט גג)ס OnD , המנוון מטקססיתת
גכל6

 סיפק לים6 631 ינופט ממר כי )עין וגל6ס סק15לגוו)
 וסלסול סמרדכי סס3י16 ייגיס מןו0י כמס כמ65וגס
 'D'bt כם' צ מ165 כסס ונרפה ("3 סר6"ס מינריסימון
 )מענ"ח טורס )סמ(יק ע)יע תכן כ)). or נננ65 )6לסנינו
 נשרוך הכח"י "תר ופמפס )מקור טלמ 6טר ט) כ(סנ"י
 יגיעס כלוכ )סייגו ספוע) Sb גנגמ סוכר ס51י6 6סרטד
 כקויו עס סימיס כקיכ )תדפיסו עקמו ע) ק43עס

 3סס וקלעו סג") יר6יס ספר ע) מכל "קרסבסוד
 נ"י ימגנו מגינוני ססכמוח כננס 13 ים וככר ~oh.תועפות

 ע) חעודס מכחכ )1 כתתי לנכי ]וגס סג") חרולוע)
 י5"ו[ מינסק כק"ק טסייחי כעת סעכלס כקנסחבורו
 ישיח כידו ד' ומפן מעז .ייצר טכhkt~tk 6 6נניגחתכן

 כדי ס5עג(וי רטיון ע"י סינניס כקלכ סדסוס )6ור)ס51י16
 כו חקי יהי' מלכיס הכוח וקדורות מיד רייס ממגוהיסגו
 ע"פ (") הר6"ס רכע1 30 גגחס ומהדס יקר 6ור)סעי6
 ומיוסיס סגסוח 6י(ס )ו 060)מ ממגי שפיקס וע"דחב).

 )סעתיק כיקם וכע"ע יר6יס מסל ע) ס' למגגיונ6וריס
 ]יען סמ6ס עמור סנקר6 סקסי עמון ע) סכחכתי מס)1

 סו6 ינכח"י מקוס כשנשונס (ס עמוד )סדסיס0כדעחו
 )1 וכלעתיק (Or ל5הו )ע0וח רזייתי סר6קון[עמוד
 עמוד ע) )מדם סן טמכגי ומדוקים סנסהז orthכקוטל
 שכלחי סכת , סמכ6ל ]6מר . ס0ס כעור סחטי or1סכ")
 סגם מס 36) 0מדס מס b"wt)v מסל0"ך סג6ון ר3ריכ6ן
 6)י[: כמכחכן סרטני כ06ר מקמטתי 33"ולי סרנטחילנכי
 כו'~נ6ורס כתוססח6 ותגיך )(נ כמו )(כס כייסי מיס )סנריך )ע 40 6"כ ק"ו[ בס" סו6 ]כ6ן למשל12כס"

 ד6מר . מקלט בנס טכעס %ק") ד5ר"0 כענננו)פ:נ0"כ
 ועם" מייס מיס דכעי מוכמ 6יגו )ריק ""כחטסר

 )"ק
 דקיי") )ןיןן 6כן 6ב) כר"ח ד6תי6 )ונור ושמסחומסת6

 נסק") וטכעס 6מריח6 )דלט6 "ח6 תטמר דו"מרכרסכן
 וחס Srs כמו מייס נניס דכעינן 63מח י") 34מך6חקס

 ע) כ' ס"ס כנכה (") לע"י אחמס כמס נוד )ייסעי0
 )ונר יט )סג") ולכן ח"ק סכ") מסתוספח6 סטוירכינו

 לעינן כווחחסו נקי") )רננן 6נ) כרקע h~nbיסחוספת6
 ס"( בסגסירין בט5מו y~r ורט"י מיש מיס 0) מעין63ננמ
 קטנס r(o 3ין דמשק מ0מפ ס)כח6 ד"ה6'

~sr5 
 גוסס

 מעין וסומ(ק סוטי) מ"י וטעמך עהס Y'h וכמסשט"מ : סםמהנסוחי ע" סערתי וכבל 5"ע וסדני מהם נניס 3עי גדו)סד(כס
 סדין דסרי ככ6ז רו"ס 6מ נכריס ערכות .פחום

 כפסחים סו6 מ"6 )ע )קנט "סורס טופר דם ע)דיוטכח
 עכשיו טד ל)מודס מקוס סס פלסב"ס וסטעס כ'קי"ג
 חל6ס סנטן גס טמIf~"a 6 ל6"תס כעת)קמק

והסמן
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הסכמות
 (0 6מר 65 טחם מעין ו0ומ(ק 0ו6י) סח"ר הנסוחסמת
 ניד גט כ' קי"ב טס )0 6מר לק ע כלייחל SDכ))
 6) טכ)ם ד6סחך 0ו6 מטס "מד %מ כר"י ל"ימוס

~Orn
 ד6ויייח6 ובכרת סם רב וע("ח 0ר6טוגס נ)ע0 )0
 סבלם %טחך רססתים בס"י כךגרסילן 5'צ  וש"; . וכו'טימן ג% כמממירו קורס דלילי טס כרקכ"ס ועיין כו'סולע
 0ו6ע י"וייית6 1בגד0 ""ל סל6סונר4 )ע0 )0 ח(קק6)

prao1חוסר רם פל מוקבח  טס טסיכן ועוד פתוח נעין 
 61כן רבינו. כןכרי כ5"5 פונס 5"ר וכמס לסמטלמהרס
  כוט)ין  דלין  כיון כלל י4 דינים ב, סייך ל5 סיירנה-hk 5לי  מטרוח 3' )0כי6 510רן ד)מ0 רלגו SD חמס6ני

 טסת פל דיטי' כר"( די") ס6ידנ6 וגס טוסי דםע).
 )0 מטנמח )6 ,"ג  %יך כמררלדם

  סומי
 ססיח  מכנן

 פרד"ס ררגילו ולס כ% עוטר רדם גזירת סייר ל5 וגסבלל
 טוש  יס פל לכפול  שלסרו  סג"וניס הנומרח -ם"ל ל"ז"ל
 מפין 6י לוי וינ מח)1קח יספחיק (") מבטוגו מקמט]וכן
 0נ6ולס מומלח 1)6מל סופעח )ענין וכ"י וכו' סו66מר
  ב;סן  ז"ל 0ג16ניס )ר' נ)) סביר ד)6 ועת כ)) נ"מ6ין
  טייך ל5 בוור"י עכלס  ר,טחך מעור, הירךמ"מ

 רגירס" ויוליכלל הקירני
 51"ע מנ"ל דססחיס כמוגית לו סי' "תרח

 כד0 וכמת כך סו6 0נןפס 0יל6יס )טון , ממכיר]6מר

  ט,הר גרס חיכת פ) יעחומס 0לו06 וט) כו' עוגר4.ן6"י
  כסוגן לחוב כסכת"י ובימת דמ"ר מב"כ פל  וכןוכמס
 י5ח פ"ם יס 3נרסם דפחי לטי י3ל לו' פונם ""רולמס
 פקס  5") פונס חית וסחה  ימו 5ל  ולמס  חיבתוחחס
 ע05 ד6"ר 3' קי"כ דפסחיס סך סייגו ידס ונמו1(ט"ר
  סותילננט

 וסוחזי
 זס  טפס כעין סייך 0"ג כן פתומ גרעין

 כפס פר 5סי"ו חמי  טבלרטם 6)6 מ"ר 16ח כניטריעיין
 שיומדר חימר ובקמח הסר דם ע) שיוסרח )טסט6סור0

  טופר ימי  בסוף ממט תסורס בסלח"י  מט"כ כממיןל'
  )ן "רוות וררינו רו"ח  סיגינו תפ"ס ספומ5ס ימיכסכנסס
 יום פוני נ' ק"ג ממחיט ספלם"י ממס )ספוקיכדמיונו
 ע"41)0

 כ' ק,"כ דסטחיס י16רייח6 ניס הנע רבע כ/
 )0מס יט ומעח0 )"מ זעו י4ר5טונס ל"מ  טסטמסולט
 וקהי לנדפס כמו כו' וכמרי כמ"מג0נח"י

 ספירי
. 

 ]עיין מב"ב יוטייחי פל נ"י מפנ"ח  סנפיר מסונידון
 כחמאס ר6מר טיילי י") דס6 כ63היי[ ), 6וח ט"ונט"
 )ת" ממס ודמי כחב 'OD וכו' רכ6 סיע1י6 מקוסגגי

 כנס ומימו תכול. גכי טססתום'
  טסבי"

 מר'
 סגרעס""

 ז"ל

בחלי
 5ף כזית רכפי רב 5מר פ"ח גבי רמסוש סכחכיס

  סלח רב5.  סימירי בפי  חמומין  דפרובי סיירי כ"טדגלן
 ומנרות  חחומין  בפרוכי סס מיירי ל5 דס" רחוסיסרבריו
 בב"כ  סס לטיטחו Strh דרב החס ניחך בלעסוכמנס

רס"ל

גהגרים
 6ח )(כות . שככו טסל0  לוח נטביר' 5יר מהירגברי
 סגניה מרופס סדנול 60יט סו6 גסתרוח כננסמרמס
 מטרי) ו)חפ6רח )סס  ונידע  בממיסין מולהר  החו"בסרב
 5סר , ס4ט"5  האלבערשמאם חיש זלמן nD~Wמ'
 סיקר  ספסר 5סעחיס ר3 כסףמזיל

 ומסול"
 סטר ממז

 מהער ירטי כח"י , Y'5r ממיך הליעור %ביליירהיט
 : ס3ס"ריוכספרים

 סספופ לי ומסרס  מין  פונת נו נסג .0טכירהרה"ג
 ידידי ירי מעסי כרצוחי ולכי . זמתולסי

 סיר06 עמוד ע) נ63ורו . )י4חפ6ל  ט)יט"6סרר6"ט
 תלעיס  סטם  וטבוחי b~D')t למרב  זכותי ממרורי .הכדפם
 5ת פולס לקור  ולוותקו להבר 3ר5ותו לירו,סר%סויס

 6סל הלקטון, מעמוד ע) מ16ר1 ,  פיני %גי סיורנ?נ?י4 : כמרודוסכח"י
 מקותו יתר  לתופן מיררו  ז"ל סממכללבעו

 )טבסנךפט עריות עמור 0ו6 0ל6עון ו0עננודשנופט.
 גממו כקם כנעט10 כלרסון וכמעטפו 0כי06( עמודנקרס
 . הבהקפל מלה" וצמר . סרסו סח5מוד מיס 535ר' ס4י וכי . בבצורו ססבימ  סיבת  6קר קמלי עח0 .וטוב
 סוך  ברין ,  סי"ו 5ב5 די'  כחריש וצלו כו"פמבקו
 חופסוון 0מכ6ל סר0"ג )ידירי פסס  קנין  סו5 ,ירטו מכח"י  פולס לסור סמיי"ו יר"יס ס' ושכח"י , סכרוטיפול
 זכותו סיפ", סמסטר ובס  ז"ל ס?נמנל רכיע כטסר6"ס
 מספל  מספר כל  פולס לצור לסו5י5 %ו יסמר ר3יגוסל
 סנחמךס יוטו לרגמי o'bn5o גסס הכממח כ)0ועל

 :  יערמכל

 גבולו לסייג ח4לס , סלו נסלוד כ%5ר ירסיסיח לזנות ס" סרב ירירי  ויגפ.סרבס עם)  קלי5חרי"

 וסן ע נמדע0 0ן , נחנגיחו וסי  שהבכינולסדסיסי
 61פ , 6מור0 עיכ) כסר 61לי0, 1ק))וח , לחלחכמדינם
 ימלוך ע6 , הגירס פוררי ידי לסייע ומ)י)0 ,ע0ט)1תו  לסטיי  *ן ירחו  סעלש ' היי מלכר , 3יזסרימו~סריס
  צונן  ריסו פל  ידע י5י r,,D לעוכר וכ) . 5יד(רסיס
 . מלוחת נמס לגיבח . מסמ6)1 כפולש ונחוסלנממיפ
 מפת רי ספירו"י וכמח , "ירמס לו  ט"טלח0מיוטיס כקמי סידפיס (טח )עצמי סיירתי 6טל )3ד . דח6ה51ר

 : מניח טסית סמכח3יס נטי  סוית לנסבותמגצי
 ידידי נבור 0ו6 יבורך עין טו3 - נניכסר14טשייכש

 וטיבוה5 ל~רי' תמרי סי"ו  סזמ"ס אר"למנכיו
 תועפות ם' וסממכל סנננ6ר  0רכ ירירי כבוד סוט5סקי'
 )יצוה )סט יעמוד (") מגזין 6)יע(ר ר3יגו (כות .ר6ס

  אמפר סקו4ס ו)נ) . 1)ומןי' מונמ' חו0"ק קלן03רמח
 הרמה וחרבי רכש עורגו  לפפן 1 יגנז  בירם ר'לשן

ומכרטהס
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 הגשונימהסכמות.6
 נ"" יפורךומכלכחס

 זיסועס )נלעס סמ5פס . tibs' סד)
 ויזווע: לכס מכח ס"(יכו עה"ק ו' יום "ורכו"מ

 : ע"י פאניוועזפס

 ראבינאוויץ דוד אליהו;"מ
 מ, אמתי ההסיד הגאון באאמי"ירעאומים

 . הנ"ע פקפק עבוה"ק העיבד יצ55ה""בנימין

 ל"ל  רב"ט ס'יל ולי  סרנמתו  כוי קרקע דכעיגןדכף')
.bt1D'D0)31 ד' ייסרפ  סלי כמהטיס (ס מככר יסדתי( 
 טס  בבי"ס  y'rסוע"כ

 וסטי
  תכסילין מרובי  רבטיור  סם

 )6  וס6 סחוי"ט עטיו וחמס כרב וו)6  לוית במיל"
 טוס נוסמ5יגו

 ס)וגח"
 )סנ") 61כן 53"ע וכסטר 3גמי6

 3כ"3 3מקגס דפסק rh'( וביטחו ג"כ (") יסרט"3)ק"ננ
 שמק ונסיכך  טס לרב  ורלה סם ממט דכ"ק יוסף כר3סס
 6כ) כסוסו רוקן ונניסו ממק ונ"מ ג"כ ע"ת ג3יס;6

 פסיגי )סמט"כ מגס דע"ת ד?כ מימל6 ע) גס יכעכחס סכי 3כ) רנ ע) סריג מי טכ' ככ"ט סתוס' ו' )תטכסריס  ונוס 1ד1"ק. 4יסכ וים )סופו חמקתו כין )מזק חיתי מסיני ""כ קעל )סס 6ין וסמסס )סופו תמלחו מדמיככלייח6 דם" ק5"ע וניסו .  כדת כעי כ"ס סחכר 1)36חמ)חו
 61מרינן כ"ס ועוכ"ן דרמ3ן 3' י"ר 3עירומן  ותבן לחי  דין פל  דכוולתס י"ל  מנס נכ"ט טסי ד3סופו ט"ת ט3כשמח
  נמי מם" וכו' לוידי סנטרך דמת?ן ננס )פי bT(h.-h ,l נמי ןס)ינ )ומר ויצטרך  ססיבל  לחוס  דבפינן  בצמיךטס
 רם"ז DS" . סיעורך 3עי )ת"ק נס כשמת 36) כ"ם ח"ק נמי שנור נ"ט ועוכיין ורמצן יוסי ל' ו6ננל ד6יידיסתס
 עלוכס גמרך ס" סלן )6 )נוס מנין 6ימ מסו סננתי 1)5  מניית  טב,סתו רסמית דו"חי ולת"ג כ"ג[ בסי' סו6]כ"ן

 וככסת  "תתי טפכן ם)'סי י"ד[ י"ג י"ג כס" סו6 ]כ6ן רי"1 כסי' כסכוך כעקדו רתע )ס ונניילן כ"ג ntnstsסי"
1nvhיכמס ר"מ ע) כ6ננח מקסס ו3גמר6  סב"טסו רכיעיח -כ' והסיכך ממסכון בסחו נס ס(כיר ד33ס"ג רק סכל 
 ]כ"י רמ"א 3מ" . כן ורייס כמי תם ליקי תגי ליד" ד3)מטס "יייי ומתלן רביעית חכי)6

 מלוותיו 3'[ 3טי' סו6
 לכל 3ט"ם וכן סמס "3'1 "קת ו"ס  מרוט  "היו  רמסת  ברטב  רהיתי .מס כ6ן מסיכ ד)6 ס6 וכו' "3י1 6מ6סח
 33ס"ג ד"יח6 וכמו טניס כמי דודו "סח י6ס כ' ע6 טניס לווו ד6ס מ"ג כסס לנעו כח3 כ"ס[ 3ס" סו6]כקן
 "קח %1) בברן'ג נמל D"D7 נ"ל  בימה  "כן  סיכ"5 רל"פ ד'  לפריות  סליות בסל'  ילמוביס בפקי f"D תמס וכללס"3 תהי  5טת oh31  "ביי olb  Oh3  ngb  רמיתר לפיל  סס כ' כ0די6 דס6 תננוסיס סס 3ס"נ ד' ן63מח מטוס ס"נוקס
 ד"מימל 1"ף  "3י1 סבי 5הי  ב"טת וסייכו מילס  36יו  נור 6סת עלוס דודו 6סח נ(ירס 36יו 36י nDb ערוס"3י1
 כמס עוד )י  סים 1"ף )1. מדמכם מקוכטת ונומחל 1117 6ס "ית6 )מניט טנ'/ דודו 6קת ד6ס כח3 לכ"כ 63וח  יר6יס3ס'  די3יבי  סס  "למובימ ספני  וממ"י  בזת  מהלוית  טיבי"ו 31ל6"ט כתום' ועיין כ6נניננל קי") ד)6 ס") מ"ננ 3(סלנטל
  המלפס בסביל  זס כ) )סךפיס יוכ) נ"י וכרודו A~f3 עוד )כחוב סגני 4 "ין מ"ת ס3י6ס עמוי ט) ומדוסיסמנסוח
 ס)( סיקר מכור עס51י6 מסוע) "ל מכה  סיטורה  מהסבתו 1' טיכ5ע ונצרכו 3)ונ"מ סו1"ט כ"ל . כו' סמפטבריס
 . Ors סננ3רכו תפע 1ר15ן ור15ג1 ככססו תורתו מ16ר רסיס ויסע תג) ע"פ ר6ס  תועטיוע סקר נקורועס

 הידשא1"*4יירש
 *  לבשו  ין 'פק ו ם ,ן וכנו , ו כס,שק ייף4ייש י,,," -קי

י- - . - - - אי:נ *ב  - - - ל - " 4  
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 המבארהקדמת
k י י יני קדו: גשהדור h Q ~  , התימפית טכעי וניימ nYD~ וך טד ע"את 

 ם כנ שלא יטר שימיש :נ ,ך:ןמךע'ךןט,ין:1 עדיית י .":]:קגעו,7"
 ה.ר':ל'םמריאנ' ר..א ירא ?ארי:קן

 יי,א.ן.ר'י.ק'י" יעיכת "'" י"ך'"מ נכוים יה'ך.א 3עניימי.הנא,ן הנייי אךא,ים- עיירי י"גע)י' ר./.ן וכנר . וצ'ל הטהבר רב,מ טפ. .ט.'4.א. כרייהן זכרש .':רח'
 טה-'ם' יבתשי .הין' ישמין זכי ז"'ך. " טהי'םש'ב.ב"':"

 קיייתי:כ"יש ארכנה

 ס,ע'נ%ייאל' נץךיןע4,
 טל. 'רא'ס מפר רא'ה' "נ'ם פאר, כע,ר צרפר ט% של בכ'בל'א,ט'יף

 בה"ס באון ר"י בדרך שהלך שם וע' סימנים תם"ד ובו גדול וייא שהואכטות
 וכ~

 מצות כמה
 נאמנו ודבריו עכ"ל הנזכר המפר משליש פחות בכמות הוא שהנדפס וכמדומה אחד בסי'לפעמים
 ותולדותיהן מצות סיימתי שם וז"ל בו עתה אנחנו אשר נת"י יראים בם"ם רבינו כ' כאשרמאה
 צת ,הצל'ח אשרו;,ורנ' צוים .נר,ך כאחת שתים כללת' טק,טות בכסה כ' 1'ארבין 'ששיםטא,ה

 בר: ד' להבין י.ע'טיד לנ. 'ש :אין ר" כדרך וילך שרב'נ, ]1:לתיך
/ 

 טן ,ללס"ד הוים

 נ ,ש
 שייאן הא,-ם ש'1,נל מ'ו:; י.ננ,רא1דכרי_.]":פ .יין כר-לרן שטרהש

t'DWnW"Dי ש" ות "" ש יניץ nDW1 ב'" רב: נקה י1:הי אח' 
 :לה נקיאה

 ל רב,ג : ק'ץ כ" הנדנם 'רא'ם נכפר הרא'ם נרבר' טהמ?,ר'ט כך,רג .רי1' ר"ד '; מ דרטב'ם'נ'כ:ה
 'ראים כפר כ' עטיר'ם ע-:ר .-_ג.ם עטורה השבעה מן רב'נ. סרר 4 .רו'א ny1Wשקה
 ,סמם ע'ב,רה'ראה

 ט,עד'ם,
 ה'בה' .החת מ'כ ןעא

 ד.עטיך רלף צ ,עבודת ,רה ת.בת ל צ ,טנ'ם
 : השליטי עמוד הוא ומועריםהשני

לא
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 המבארהקרמת8
ולא

 ייןשהחל"
 בה,1 העושה כאדם המימנים מדר שינה וגם העכצדים מדר ובלבל רבינו מרר

ו
 שעשה מה בעצמו ושכה המימנים ברוב רבינו מאברי הרבה שהחסיר עשה יתרה עוד שלו

 תמצא בלמוד לקמן שם שכ' מ"ו מי' הנדפם בם"י ראה שהעהיק במה אף כממעים דבריוולזאת
 בכל ולטנא עכ"ל רבוי להם שמצריך מקום ויש בכללן שנרים מקום יש ישראל בבי שדקדקתימה

 שם וחסר כו' תמצא לקמן כתוב ווילנא ד' יראים ובספר כו' ישראל בבני שדקדק מה שםהעמוד
 בעמוד באמת אבל הנדפס הם"י בכל הדברים נמצאו דלא לנו יועיל לא זה גם אבל בעטורתיבת

 כשאלת כו' לשאול יש רבינו שם כ; חלב בדין קמ"ר פ" בנדפם והוא שבכיני מ"ז בסי'מאכלות
 הדברים כל שם חסר ובנדפם התום' כת" דלא רבינו תי' שם יעוין לרבות ד"ה ב' כ"ח מוכההתום'
 בחי דהרשב"א לראות לנו יש השלם יראים הספר שהוא שלפנינו להכנתי טטחאושאירת : כו' תמצא מאכלותבעמוד- לקמן צ"ל ובאתת עמור באיזה פירש ולא כר ב"מוד לקמן ט"ו מי' היראה בעתוד וכ' חסרונוושכח

 בנדפם ליתא יראים במפר וכ"כ א' ס"א כתובות הרשביא בחי' מש"כ וכן באות אות ככלבווי מ" בהכת"י כ"א בנדפם איננו כו' וז"ל יראים במפר מצאתי וכן כ מזד שם הרש~'א כיה"כ וכןק' ס" בהכנפי* הנדפמיל'א ביראים וליתא ט' מפרש היראים ובמפר כתב א' כגבלקדושין
 מש"כ דו מי' אה"ע במור ועיין.ב"ח , תמצאנו המפרובפנים בכת"י ואיתא לי"א ובנדפם יראים מ% שהעתיק במרדכי דברים במה יש גם . כזו מ" בהכת"יכ"א

~up 
 הוא כן ובאמה הסמ"ג שכ' והראים

 : ה' אות בביאורי ועיי"ש בכתיי כ"מ מ"ביראים
 ולא עכ"ל פאריז כ"י התורה כמרר טצות תרי"ג על וכולו בזה"ל .שכ' המפרים באוצרוראיותי

 כ% ואינו פאריז מעיר הכש"י לפנינו הלא התורה כמדר שהוא שמ מצא אנהידעתי
 הדינים לערב חשש לא שחיברו רא"ם כי המדר על דיראימ מ' מידר והוא באימליא הי'ק בנימן ר' וז"ל השה"ק בשם ע"ד רפא ח"א הדורות המדר הראנו אשר הזה אתחזה נורא מה.ערקה : התורהכמדר

 נכלא חכם בן היה הרב ולזה הדינימ על ידידות מ' שחבר יראים ס' בהקדמת אומר בנימין ר'וזה
 יהזו כאשר הנכון כסדר כתבו יראים מ' שחיבר רא"ם כי הדברים נהפוך ובאמת עכ"ל יהודהר'
 . ווים לששה בחלקיו הוא נהדר מה . מהכת"י הראשון עמור שהוא הזה בעמוד דגמעייןעיני
4לאוין חייגי הה' ו"ו . כרת חייבי הר' ו"ו . חנק חייבי הג' ו"ו . שריפה חייבי הל ו"ו . מקילה חייבי הא'וזו  הראשון העמוד הוא שהוא הששי עמוד בנדפם ראה זה ולעומת . עשה חייבי רומשי ו"ו 

 : אחר למפר הרואה לעין שידומה עד מימניו במדור ומבולבל מאד שמהיונהשבכת"י
 הרר"ב % כן באמת הדינים על ידידות מ' שחיבר פ"י בהקדמת אומר בנישן ר' וזה שכ' מה3כם

 כו' נראה צעיר .בנימין ולי שכ' המבעיר טלאנה ב"ב מ" עיי"ש שבנדפם יראימ המפרבפנים
 .אמך וז"ל כ' קפ"נ בס" וכן עכ"ל .הנר הדלקת ב% שבת מרר ידידות במפר בזה הארכתיוכבר

 : עכ"ל הפסח במרר ידידות במפר בזה הארכתי וכבר בז' צעירבנימין
 כו' יראים מפר וז"ל שכ' המפריס באוצר ראיתי . ,ו'ד ד"א שנת באימליא ה" שריר"ב מש"כולגן
 שהר"ר כ' אשכנזי מנמס מחזור 916 נומ' ושם עב"ל אשכנזי הלוי טאיר בר' בנימין ר' מדרו4
 ממדר בנימין שהר"ר משה'ק והמה"ד לדברי סותר הוא א"כ שי"ן ה"א שנת לערך הי'שהרשד"ם וידוע שם י והגה"ה א' כ"א לביה"ד וציין הרשד"מ בימי הי' אשכנזי הלוי מאיר ב"רבנימין
 גיא משא משכנוי מחזי ימד בנימין ר' כ' ב' אות המהכרים שמות ובמה"ד י'ד ה"א שנת הי'מ"י
 כ' ואח'צ עכ"ל י'ד ה"א שנת הנזכר יראימ מ' שמידר בנימין ר' שודא נראה ישנים ובשפתיחזיון
 הרהט ולדעת . בצ"ע שהניח מה 918 נוט המפרים אוצר ועיין כו' הלוי מאיר בר' בנימיןר'

 צדקיהו ר' אחי בנימין שר' ל"א אות השלם שבתיל לם' בהקדמתו שליט"א באבער מהר"שהחכם
 בנימין ואם כ' י"מ סי' הנדפם יראימ ובמפר ז"ל מאיר ר' רבו בשם הרבה דברים מביאבנימין הר"ר כי ממש"ש לדבריו רגלים ויש עיי"ש יראים ממפר והמקצר הממדר הוא הרופא אברהםבר'

קבלתי
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ה המבארהקרמת
 מבואר והוא כו' נר"ו בנימין ר' אחי וכ' כ' צ' סי' שם בשב"ל וכן , יצ"ו מאיר ר' מפי כו'קבלתי

 41:";"1ין'1ן';%ן 1%ןע;ץ1יתה : עיי"ש כו' ציי בנימין אמר שם יראיםבספר
 ך 'נ-ץ "יל",ץ ויט;:י

 הנותקתו תטיב מתוקן. שאינו דבר ידו מתחת הוציא שלא כמותו חבר על וחזקה והעתיקו.פרח.זהב
 כן כרכולי בכ"י פריש בכ"י מ"כ המעתיק וז"ל שם הוא כאשר באות אות מעתיק שהואידוע
 עוד . עכ"ל כרמולי אליקים . שנדפם כפי ולא המחבר שכתבו כפי ממיץ אליעזר לרבי יראיםספר
 מ"ו ובד' המפר מפתחות כוללים כהכ"י הראשונים דפים הי"ד . שער בלא הוא הכת"י המלתיקכ(

 לא הראשונים דפים הי"ד והנה . עכ"ל ממיץ אליעזר הר' רק מלעיל וכתוב המחבר הקדמתמתחיל
 בר' פאריז בכתיי שהוא הראשון עתד סוף עד המדר על מ"ו'ולהלן מד' אם כי עיני למראההניעו
 שלרנ"א יאפ"ז החכם המעתיק ובהשלמת . אאכלורנ" ב' עמור ג"כ מתחיל עצמו דף אהדו ועלל"מ
 עם להדפיס לידי הכת"י שיבוא השם זכני וכאשר שלש"א הרשזח"ה בעליו ליד ממרו העתקתואת

 הרב ידי על אלי ונשלח עריות עמוד בשם הנקרא מהמתני וראשון ראש והוא ממנו א' חלקכעת ובידי *ftwvhv לעת ממם המזב ומנעו אלה המו ועונותי וערם מראש הכת"י לכל עדן זכיתי לאבאורי
 אב"ד שלימ"א דוד אל" מוהר"ר כש"ת וכו' וכו' ובתמים באמת וי את ירא פוע"ה הגדולהנאון

 והנה והגדות תיקונים הגליון בצד רשם מעם זמן הנ"ל הנאון ת"י שהי' כך ובתוך יע"אבפאניוהעז
 אשר המקום בכל כי האות לך וזה ' כזה כוכב האות בתוך ציונים להם ועשיתי באורי בתוךהנם
 מהגאון המה הדברים אותן כי למימן הוא הכוכב בזה המצויינות אותיות בבאורי תמצאהמצא
 הבאתים הגליון צד על רטעתיק שכ' מה גם . מפורש בשמו והבאתים ביחוד לי כתב אשר לבדהנ"ל
 עשיתי שלא מה ש התנצלתי ובזה המעתיק. בשם באורי בפמם הבאתימ ק ואחר שלי הבחינהבכור
 רבותיו היו ומי היה זמן ובאיזה ממיץ אליעזר רבינו בתולדות דברים לכתוב זמננו מחבריכדרך

 מהרשזח"ה וכו' הנביר הרב לי כ/ וכן הכת"י. כל לפני אין כי יען כן עשיתי לא אולם וכי"ב.ותלמידיו
 תולדות כתיבת ובדבר וז"לנ"י

 הראל"
 כי המפר כל הדפסת ישלים כי עד כ"ת .מתין לדעתי ז"ל

 ותירץ התום' משש אך ממיץ ההר"א שם על הא ד"ה א' כיד בפסחים התום' מש"כ שם שכ'פנוק נ' מומן כ/ עכ"ד כתש יראם בם' ראאי כאשר עכ"ל יראים מ' כדעוך לתולרהעיו רברים להוציא נוכלאולי
 לנו הדי הדברים כל חמר שצ"מ פ" ובנדפם כר תירץ עמו ומורי בזה"ל כתוב שם יראים בספרכו'
 ר' תלמידי מגדולי העניו משה ר' שם שכ' תת"ל ד"א ח"א מה"ד ועיין עניו המכונה לרא"םרב
 איני וע"מ מיאש הכת"י כל עדיין ראיתי לא אם אך הרא"ם כיון שאליו אפשר וא"כ דיהשןמשה
 דסי' והך שכיה רע"ב י"ח מגז בם" מו"מ "רבי" איתא הנדפם ובסיי אכזב, פן בברור הדבר'אומר
 ועיי"ש וגמרו נמנו ד"ה ב' נ' חניגה פרש"י כן שכיה דמי' הך אבל ר"ת שהוא נראה רע"ב י"חמ"ז

 השם שם ועי' כו' פירש והמורה ש"ז סי' הנדפם ביראים וכ"כ א'. נ"ו ב"ב ובתום' ועמון ד"הבתום'
 אחר באופן להניה כביאורי כתבתי ואני שמ היראים בדברי הגהתו עיי"ש ר"ת לרבו שכיוןחדש
 בזה והארכתי האי רב בשם ה"ה תפילין מהל' בת"נ הראב"ד כמש"כ אלא ר"ת כיטימת זהואין

 ה2 שנת הטרפם ה'כ לבריך באור הלכות שפה כ' בשחבר בדקדכה עב שאף י'ך'.,יזאמ : הצדק מי עם אראה הסימנים דאותן בהכנפי דו יזכניוכאשר
 היעף קודם מבוראי מרבק קדמון שויא ' ה"נ בעל הרב מ' אבל סביב זהב זר באורים לג'נטיש
 גמזה חמדה הנס הנה גיאות בן היי"ץ ומ ז"ל ממיץ מהר"א ום' משבתא אחא מרב שאלתותוט
 העבדים ווי באור עם ב'ליווארנו נדפס יראים מפר ראיתי כעת אבל בימיו אלא זה איןעכ"ל
 שנת , הממח חקת ומפר שולחנות ארבע _ש השולחן ערוך המחבר מייב יצחק למוהר"רמהגאון
 נדפם פינסו שלמה דניאל חיים כמהד"ר חברו חדש" ,,,טס הנקרא נרול יותר באור ראיתי ועוד '.תרי"ח

 ענברים ב' עוד נרפס תרי"ג בשנת ואח"כ ביאורו עם יראים מפר עמודים ג' תריח שנתבירושלים
ממנו12ירן
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10.
 המבאר המרמת.

 יראים מפר על ארוך באור כ' ב/ אות הספרים שמות ובמדף'ד , נדפם ראיתי לא ויותר שםממנו
 לסי באור עשה אלגאזי שמהר"ש מזכיר ל"ו פ" חדש שם ובבאור יצחק בר אלנאזי שמואלמ'

 שמזכיר מרגליות רא"ז להנאון אלפסי בהנהות ווארשא ד' כש"ס וראיתי נדפם ראדצ ולאיראים
 בכורים תוספות בם' ראיתי עוד 1 יראים לם' בבאורו אלנאזי טמהר"ש א' דבר עומדין אין בפ'שם
 פי' חברת יראים מפר ועל וז"ל שם בהקרמתו שטזכיר מט.טאוום מנחם להר"ר התוספתא עלפי'

 : לא או נדפם אם ידעתי לא גם ראייתו ולא עכ"ל קצרותבמלות
 כן לא כבר, הנדפם היראים פ' היינו לפניהם שהי' מה כ"א בארו לא המבארים אלה כלאמבמ

 חדשה תוצאה עתה הרפסתי אוחו כת"י, יראים מפר עיני ראתה יקר כל הן עמדיאנכי
: ינן זכותו מ"מיץ א"ליעזר ר"בי רבינו שם על ראם" "תועפות בשם וקראהוו באורי שמתיועליו  ואבקש , וישמחו ישרים יראו יראים הס' כל לבצע שבשמים אבינו לפני בעדי טוב וימליץעלינו
 הבאור שכל אשטר או הנה טובים לא אשר דברים בו ימצאו אם הזה במפר המעיינים פניאת
 ויותר יותר המוכים דבריהם את ואזכיר אלי ישר יודיעוני האמו: דרך עפ"י בעיניהם יישרלא
 הגאונים לי נבלו אשר נבולי את להשג איש לכל וחלילה . אי"ה יבואו אשר החלק:סביתר

 . וגו' עולה יעשו לא ישראל ושארית לשמים ממור כינו הרוממה הממשלה חוקי ומלבדבהסכמותיהם
 : ישראל כלל בתוך השם לרחמי ומצפה רל'ח של רגליהם. בעפר המתאבקדברי

 . כוינסקייטא פה פ'! ינהיר יזם שיף נ" אלי מה' מ"כ, אבאאברהם
 --=4=ם==-

_ 4 = א  

=~

נ"=ר

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



ו ה ת פמיי
 שלפנינו. שבכת"י המימניםלמרר

 . הנדפס( DS" מקום מראה בצרויישם-

 רמו סימןבנדפס . אשתו אחות כג. סימן וים ' סימןבנדפס האם על הבא א*סימן
 לאחר או אחיו מיתת לאחר אחיו אשת כך."רכא"" אבאשתב.
 רכה""גירושין,רבד""כלהג.
 רכב דודו. מיתת לאחר אביו אתי אשת כה."רלאיי "' '.זכרך,

 קצבאא נדה,"כו,רלב"" בהמה"הי-
 ראש" . אומות שבע כז," רלג " עליה הבהמה את המביאהאשה ו*',4י
 קצט"" דכא. פצוע כח." רמו"* המאורשהנערה ז."-

ר"* שפכה. כרות כס."רכס"" כהןבת ח.ש
 קצה"" ממזה. ל*" .( מאנוסתו בתו ט*".

 יב"" ;:2%נ י"' '. 4 שננשם:ג.
 קצה" נהארסה. או שנשאת גרושה .לג'" (. אשתו בת יב*א

 פן .ןן1:ן'.י-. י'1 " " י:1)מב
 מןן:~ייהן. ות, , ן אמהמה.ןנו)

רי"" . גרושהמ.  רינ"" . גדול לכהן אלמנה מא" ריר" " . איש אשת על הבא יה.אקו
 י,י

רג"" מצרי. ao.ארלאא כהן. בת זוממי יכ2א  רד"" . אדומי מג"' רנח" . האם מן בין האב מן בין אחותו כ.""
 ריב" . גדול לכהן בתולה שאינה מך"ן . אביו אחותכא.
ריא . תחתיו הדיוט לכהן באונס נבעלה מה" כ '""1 . אמו אחותכב.

אתנקש

 עי4
1. 
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 המהברהקרמת
 )א( ממיץ אליעזרהו'

 ואפעל אשא עין . ושבחורז רון שיר יורש . הרוחות לאלהי תת לבבי )ב( ילמר , ותושבחות הודאות%ף

 ות דעתלחונני
) 

 להצליחני עמי ידו ול1היות
( ) 

 . כצדקתו עלי רוחו ויצליח י ןה; ו )ה( ופתי ו
 לעיר אם , הי לכל רצונו ומשביע יד פותח .' ישועתו למיחלי מהושיע הסדיו קצרו ולא רחמיו עצרו לאכי
 הבהילוני. מארץ קולי וכאוב . מעפר )ו( אמהתי ושהה . גחון על שבלול תמס הולך , ותולעת אישים וחדלודל
 . התלמור סוגית על הקושיווז בפלפול עמלם תורה עניני כי בראותי קשה ישיבוני ושעיפי מהשבותיגס

 ד מלמדה אטיםמצות,
 ויראי

 השהגו לא ):ף:עבן2ר 1 1יוהמצוו:אשר ישלבמלנגדם לא הצור
 המות שם יחשב פן לנפשי אני ואירא )ם( ה' לשם ולא לבו ימלא אשר בדבר מלאותם ותהי . מהםנשכחו
 שרשים אלהי מצות להודיע לבבי עם )יב( הצליחת ה' ורוה כליותי ויעצוני ויא( למצא יראתי ענבים ובקשתימ(

 יעקר לא למען הכתב על הוסיפו אשר חכמים ולתוספת "אבות" הכתובות למצות בשם וקראתי .וענפים
 יצעד ולא , התולדות המולידים האבות ומהם , תלויות הם מה על ההכמימ גזירות יירזבררו : "תולדות"קראתי
 היא גדולה מידה והקושיות הפלפול עסק ואמנם , ילך פגיו )יג( עפר אל דבר בל אס כי מעורבביםהדברים
 :ך. 11ןג:למ

 ,י,נן,:,ש עגמי;:.. ;:ךז: ו(:ה:1.. :ויגהויי;"%'יגי :יונני
 אלהים תורת בו ובניתי ה' את ליראה ילמדו ממנו כי )יד( יראים" "ספר זה וקראתי . נכון ימצא ה'ומבקשי
 ועשויים )סו( צנויים וכולם , ממעט מהם ויש מרבה מהם יש הכינותי ובעמודים . עמודים ז' עלוחצבתיה

 : אלים אל הכל יוצר יעקב חלק )טז(לשים

 ראםרועפות
 סגי6ור ר' סלכ 0חכס כוט כ' ימס , יגנון )ב( סמעחיק. . נמחקה רוכס כרעע כי וחכ) 3זסוס גמ65ס ו)6 סמחנר תקומת סי6 זאת0י(

 סמחנר וסם לניעור טמח3ר סם גרמן סחרוויס טנר6סי )פי )נכי )מד כ6ן ס5") ק)"ז נהון תרמ"מ ס' כסמ)יןזק"ס
 טין כו' יודעי כוי )3כ' קמל כו' qSh מתחסם וו"ס ר'"ס וייינן עי"ן יו"ד )מ"ר 6)"ף מ)6 לניעור ססס כחי כי סכימות שנותלוחותיו

 וסימן ח") סם מרוקח למ"כ ויע 3סקדמתו מרוקח מסר עיין 3ססרו סמו )רסוס גריך 6יס וכ) . כו' ריס כו' סס[ ]כ5") ומנן וייןכו'

 ומנן ויין 51") 6חת מקס סט גמחקסם
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