
ששליהומצפראררת
 סנ'. 46 כחיג חים נמלץ %ק 5חההמ הבור קוקוס  רבוים הביסס obo 0שץש מ 80 אים 65מר. 4 5קל6 : גקאק 6רע נסעף. ס51מן . נפלס שנם אקח נגשמה
 כי. ממס % הקרל נחיג מוסד נ6ס5 תע %מר. 56סיס. הדגר 5מסס. ס'קר6
 טפס ל"ו וכעד מקים קרי6ס סיס סינרומ ס5כ5 בח"כ %שז 16תר %והדנר
 WJSs * סותמך ויבהה מה? *. wh~.  סחן . 65מר . קרי6ס סו6 5קר6 סקס גשכנ5ק

 מצמד בלע נברי 6לי הרבוי לקוע כמיג 6לי ממשמר סרבור מש תם סי ט?3 סלההש"פ
 סרס טשתח 63טי ה"מ וגר 56סיס ס' הי% וכמאס %ס וס8 משביסס כ54  ס% וקמוואיו. פנס. %'. נמוק סנטוס מ צום כי. וסא  כסס. סלם  כר. סם סיס ב4ר: 5ליבעיבור
 סכהס מקוח וני נריקו ob 65 נ'כ ככונ קלך מסגשס 13 ים סם5שי כי דן מן סי bhלכך
 ס6 .ס6ן סריגים 35' גמ"ח ג"כ סו6 שעולס יווה כי כ"ס( 5שנ גילמת סמא 6%ק

 ~wbn כמה% יסך שון 5ל6 5וס  מסם תהנדס 9יס  ס% ש6' מתיחס עתד ומאתץ0ה
 נס ט?נ מס תורס רט"ס מסס 5סס וססינ סרומכ"  למס סייי ר4  מהארס לסם  סקב"סמהתך
 eftw.  מהש טס. סיס 5%עס נא ס5מ 66 ג' ונעל ph3. 656 ס6עס סנוטח קש WDכו
 מו4. שנ משחמס: פיס סם נסחר  %ץ ומ% ~pb ס% ~ph. פן 6ת כפססכפ

 610 ע6מתטה'* כססענמיח'. ס% מס. נץ. סס מסלרי. ע6 פס 16ד05: מ שמזפ5סכףחמ
 חיי. ודגך סא סחרן עץ 6ח כסס סש תיג? נ' עת 4 ש5מ ממלףס. כעטש יכתנרדרגך
ftw  ולח"כ נף Jhw %ע? מק ומיס תשי 13ס%ם יסים סססוהולס S~DS סה1 תת4. ומג
 ח %ס % זנר"ס ד כעד OSSp1D ער4 ממס סגסלס סיוחמ5 41111 חסו מיסר56 סנטוקם
 מ8 עמנו. %ש 4% מוקי. שנ ומא עד O~D .hlo ע6. כננזעס סטס. 6ח 64רס
 שס9 סללן. כמן 6ח כסס וכעד פ"י זרנ6 מא 60רן. כק ושמפגו סמינר. וקעפי
 6התס יק% פסוח pSs eDS1n בקם סמ5יונף דרגין סגי ק45 כננד נרכ' כ5 נרכר גלנרכס
 מ מוומ. מא ט15ס מ ~OD. 6ח 4 6רס כומנלעך

'bDS3 'משק גדי סי 
 סג"

 טחך סש
 נם%ע ש ח5ס ~pb. מן ו%רםמ ט. ככס 16כ5 416 חח6ין דרגין גי 6מר%4עדכ
ש ומא  כסס סוס יי פס סיס לססע?ס: יחמל סס% מניעם נקם סע14מס דכמס י6ש  
 שחימס מטופ סגס יישם ופסיס (Sb~Dt O'pSD מ 46 וספוח ג' סו6 סטנץכר.

~tGD 
 גנתיס

 . סנטוס נמסכן נ6ו אעמאכ לבסיס יסר56 נרקיס מקהוייה נכמס הע ס' גי' ow 05ס%נ
 3שפ כ6ן סכחו3 חסו לסאו וס"ס גמסנ"ס ובסיס ומגש. 5סנעיס נמסניס 5טו5ס ססוססננףס
 los~ חסלמת סעי תיבת וס% % ופטםסנס

 סנ' 5סגס מס5מח hla וע ף י6תס  חאג ס%
 ממפם 6חס כי וכמ"מ יסר% נמססמוח מליפ שנע" נמסנץ סססיס סו6 ומעמן סאוסו6
 שפס מתפ שטרלל ייון מ וס ושרפ מספיח סשס 656 ושיגס חסנטיס מעט ס' רוםרכסו
 סינמה ני סנ' ומטס נמדיר. ני ממפק כמסוקס 3' הגס. נפ' שחס 3יריחס 6'פעכמס
 ספנטש מכ כפחמסע סנעיס 4וגץ OtSID ססס חמאס וינפ נס' נכחומט נטץוחמאס
 סטטוס סם נפולס כ5 ס6מסיות נמ כגי כפ5 סע סגנירוח נם מ ס% וסכbs-b3 55טשם
 ענן עגיל ססס. סתטע 3מ כרוי.  מען פי6 מיך ר. ר6ו3ן  פכי סמסנק חס ספסתסכש

 מס%: מלן ורם פרן ס5ס ס'. שחס נמ מרה: קסם  (pm י. 4 בס  ערש%:6סרען
 תעם  ט15ץ סנטוס הסס : ימ565 156ן v~o * ג' ,נ4ן נמ pna: עב סוס מקט . ר שכרנמ

 סס4ס נםלוי סיעקנ תירן ומוס' ~On'SD סיוכנד רו"5 קמרו 4ג דכחינ 601 4נ סריכמוולס
 תץ .ט. סח טמע סנטוס שם SbwSn: מגר סרם נריטס יסה יבוס שגס ו'. 6סר גגיrhhnh קרתי טח %6ן מתי מגי  לגיון  ז'. גד נמ י"ו. וס61 נומגס מס ספמחר4 עמם נמ 4נ:רווק
o~Oסס לעמום ס3טיס כי פויס וע' פמס ליט קם פ 5חורס פמס מ"ט כניד ווספמוות שאט 
 סס ס VDh לון כלס וגס מהפמוט גו ש 1ניסר56  תפלי' גסלזיס סס כי 6מל PDS %כ5

 6פמס: מפס ל עסף נמ יד. למ5 נגי ולולס: סמ' נו 5סס יפ סכעק %6 סיטתנסת
נמ
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א,ליהוטצמא,.ההת
ש

 כשי פשק ססנסיס ועם 6לד קפיס ממם ל6ם 6מי גוזמן גל6 6סנ5 נכו שפ י* מאי
 שנמססמ הנ6 ם5ס קא5נס.5ר ן'. חח4 נם 4יס. י. לז 4 ד שש.6אתגש

 סקי 0: "מ-ס ,תמואס D'(OD )נ ההימם נ, ~p3W ש;ע התוני ט' סנן בך1
 צ ::ג :ךש" :: h~hnbSorp, ::ן.:ע:ך :2יצ: סי סיע 6"ן וס 53ט נמ מסיו "זז גטק אסמם ויגס נפ' oae שמרש סש ה65ן4ק
 0סנ והן נלמד, D(inDS גווי)ה,קתן מק"מ טטס)ה"ס-י o~s נ2 י, ןחוחף.
.wo656 סרס חכם נקבובי 1ס5פס קנס נס' סנמס3ו סנטוס י3 י',: פי מסר ס6 יקפס 

 מסמס מה165 יסוס וסייט 6' מסל וננסר 6סד דס-גו 6' מסר שמסק 6סו(. 6חח נחצתשס :ו::ץ:ב ::ןל % %] ן צ י"ג?::%ש

 ;ע.נו: פוג :ןי:ג %2o~bצג0ג1צ2
 :: : ן:1:ת14::ב ב יג.%::;י: ב ך:ךצ2
dGמ5ק אימיר 1מד ימכיר צזסנמימע : ,א ShnDh ב:::1":::')ך:: :יההי:בג: ל. 6פליס נכי מפל. פנויע סכם: O'~Dh1 ב: :' ת,:ן:עצך4צצו,מ!יב::צ:נע::ו:": :צ ע :צ 

 נהב צי::הב:;: sle1mkצהו:ו:1:?
DDNW'S&e~ וסלי מספמו)ע 5נ' מרם קסם נרסון סמוסנ 156 גל וחומו סעסרי ושפמם 

 ]:: ן צנין w~1ho OetDVXDID1Y5n1'D כצ צ?
 SD שנ 2ינוגש6י:מ]םעעהדש:%על2:קםג

 2 ק"
 יסח מ 013Dva 6""אטה

)ot)topbn 

 "פ ריתי קמי ק,), )ו' )מחי קיטך ]ך ו,ך
 261 עושי גרגירי כגטם 6מף רפ6"פרא

 ההן ט5)וו כגטן פס ינ 5כגסן ססיו מסיג גם סבפ'

 )מס"מ 4מ7, 'הן 7;4'00ו6
itp&p, 
 סיין 7. "ו. נת0 )קןaS 4 %( טמן ס ;

sb~m01 00 מDpS '1 מייןep um~ 47וק, : OnD וועדן OID~" נ7ק,3 הס, '475, גל 

 להנתש ססס כחוב ס5סטנמס 1))ס יגס מ5נ וכח 6רן מס בפסוק וכמ"פ הנפ מ5נ ונםבסס . ן מצ

 סגרנה פס ככמנ w~b 4כך כי מסמי סמי מ כמ31 'פסס 5פי נסאו שפירס נמואסזס"י
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1שליהובשונרשדר.ת

 aab סם3פס כ5 כחיג ו5סעכמ' חממ)וס ססלס גי סנף מ14 נ6 א1tdD" 6 מש 5hleeש

 Dbw :3:וז:'ג:%%"ב נצרב נוצו;0.'א"

 6מר 6ח יטוו כי 0( סשס ומס סעו שסשס ע"נ ומא ס' סק סמכץ וס 6_ם5 רנהולא

 עין:: pbpn ,h~pnownelo ::י,::ו:ונ:ן יצ ב,יקע, .eS צ::יי:צ":ב.גג:::ןו::: ~p9D יןב
o~h"סו6 חנלך 6סל וקמר מטסם ס( 

 סויט"
 וקימל 6מל 31קעיס 6מ ננלכס 6מר 61סר

 ותלשם asp 5% משתר ף ורוות חממטו 6סר מנרכס 6ח וכמשם נרכס גני כתיג 6מ לשן4שי

~SSpol
 ,"ס ג );י קן5 ;ינוף ל O~Dp מל י)';ן PDS וקייב ל( עיי hS 6ס

 מפיו גפ5ס פלש נדטר')ככוט% ס61 וגחם נשר56 קסם 651 בימקב גמם 65 ני שמשםוקסם

 שב:צ:ן::ג:י;ו: :: ; %צ ::צ:גוכג
 tODU1ybrn S~1SVh)Dp1~"' צן :ך:,י: צ:,:ו O~tSD ת, ODS31 שג

 3מ4ת )רש חס סנמ סכקר6 ם ססי6 נגט6ס גמגמו .סחיו % ס' ינו כ6שמם

 וסמלון 53'עס טס מו6נ פר* סקם13 פ"י כמדרם למרו ווו6נ. סרי חסנו ס'. O~s 711כש

 צ:1: ב "::1: וע"ב y~n"pt יצרצג
sh~

3eo1 ל( י JT? ;: .7ו)ץ ל י) ;נן.יתין:ג eDnSn 4 ססילמי6יינל3טב 46 ים 4 שע סיציס פ : ow 1בצ: סןן3יןוו5ד 
 6מר 65 ומא סכסחל מ5 רש סש6 ממ4. שנ 6101 סקרן. סק 6ח כסס מנס מנרמס.*"6

 4שים65 ממם hw פאס מ 6 6מל ם65 נמס 4 כסס וסי סל6סומס ממס לק5סקנאס
 סל כ5 עז סקנ'ס 4 וססש סע4ח סק55וח FD וס של ס)ו)י65 מפג כי סכסחר ושכירלכס
 83כ ששי w~bti תשע סאננר61 בשך מ סגסחר6מר6 הגד ח6ר. hS כעך. 065ח
 ws %ג::ק%י: ו?צצ,0י:גייצ::שיצית יציך:בע:::2 צ :" צ ::::על:צ:ב ניב המסבם. ער סו6 כויר כי ר3ור. ח6ר h5.eDDn מל 4 ממסנס o~Dn זטלש
 "Xb 1(7 וגו' וקינג Tn~_ oh "מתג enD עך hSn 0ק)'31DO 0 מפי וק)%

 ס ח"ו " קק7סיב%מ
"7( 

ao 
~p'D 

 י"ף;"ל,""וס',ה%"ס:"ו(
 . ן . % ODD1 "4פ סוסווש1ס
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שליהובמצרשדרת
 חחde 06 עד נחמוס ט4ה) עזל ט'שכנך כנו מ % ועמוס: כטס סמס'ס4
 a~nh ט6צ6 עד 2%סס b-h מ46ר 6סר ע5 )ומסס עד וס* עכברת רניס םהס 6פא
 עד ט6 ת%. 6כטך כנו ס דני. עד סמא ושהרס 13 כדהנ 1~ך כ5 נמלתסמע"
bnSDד6סחמאהט מכמס ולמ"כ 5נד מכמס דרנץ ג' 3ס 6יוץ שכגוס ט' 6רן יסך 3מכתס ס'כמהם מלי זרגץ ל כוע5ח וסט5הנס מססנס גנז וסול מ6ע כלהג לעך נסחר מס* ע65ס 
 5% לוחך לכנו ס6מ )למן סכלן 5סי נניס. 610 6כנזך ולמ"כ גסחר. מא כנד חסוגבעס
 כ"ס נמסמס גכ5י לכנרך ככד וקינוח נוו סס תום סמו מס וס OSD) .vhn: ס* כגזמקת
 א5ף מממס סיו הסי qnbh1 0"6 אמוק ח' 6חוע נ"נ כ"מ סו6 וסרסר י"ס ג"ס מס מחרס
 )כ6( עקרן. נסמי' כ5 מ ת"ס נסרס סגכ55 כ5 610 וכ5. מ6ך. 6כנדך כנד עד כתריס ג'ס

 יקם לכך ססמס 156 טס מס)וסיס סיו נעריו עצי ס6חון מס DY)Dn סי' ODS31 6חע עןטיל וס* לס טפ*ס O')D טת 05 ס ס6חע כי ס" סטוץ סטו. כטריו םמ עו' 6חע 6חהמגס
 )פרע סם 6ח הקם ממיו 6ח המנם זכחע קדודו ס"ס 6ניט ושנרסס חא5 וקמרו שרעל
 ט5 וירפוס נמו אח לסחו 6ח ממס הקמ כחיג ג"כ טיס רניגו ונמסס סיס גשכ5הו
 nob כחיב ולכך 5ק5ק5 סרסם נוטס רלס 6סר 6ח )וקיס וג'קט קימו סס סיס ג"כשמתר
 סייר ט5 ולוכנ טוי גפים )וסימ פוי וס' יוהוקן 5נא וטחי 51כך 6חמ נוי לקוקס טיס%פ!
 מושך 6ת סלוען ויהרך )כנ( סמ65ך: ססרנס נמאס קנ5ס כנר ס6חין כי 6חטח גן סירהצ5
 הטמר ולמ"כ יחס. וגדר )"ס  גור סכר)ויס נמסט% העמו 61מ"כ נולך. 5גס'

 ט5 מנימם ססס ג"ד 15 סר6ס כי סו6 סממן . וסמל% עוץ 5גטומ דרך 6ין 6סר גרנמקוס
 nlaDS' יעל 65 לכךיסרש

 נחמי5ס אוטס מ5מע5ס 46 זנרש ל ס)ו6הך וסר6סו הלגס. ופילס. יוטס. ל וסםמיסר. מע"ח מהט הויך 6ור. ומוררי וכליס* גר כי וכוו"ם )י16תס 5סס
 וגיל נוס גיל סחורם סויה מכרמים נמסמס 61ס"כ דרך טס ןכחינ מיס כוך סו6 .פירך.ג%
 סמ כלינ 4%ך סנע"פ וחורם סנכחכ חורם כחונים סס ויחס כחס נס כחיב דננצרסש0

 ניננס בכרס הכלס גמס5ס ססחורס פטמים כמס הו1% . ססריס כ"ר עד כ"ג וסוף וספט)מס
 וקמאי ' ס6.כרלה

VnD" יכמן יצטוח דרך 6ין 6טר % כמקוס .S1bnel זלך ס6ץ ס)וטמ מן 
 וכמ"פ למעט 16 המוסיף 6סי וניוקח וסייגים מיום'ס 5סוסיף יכ% במירס 6ג5  ,יגררפוס לם6י ננ5 ס6ץ מבוטח 056 וכבי"ס חגרם 6% תוסף 65 תמ"ס שמ56 4ץ )וה4סהכטוח
 וגוהר. הם)ו516 יבהן 5נטונ( דרך 6ין 6סר כ6ן כחיכ %כך יורע רגל מסר Shnm יתוץ חט56

 וסעורי י חסס' סניעוח מבטס כחיב ונסנוטו' ס3עס 5נ6ר סקרך נו סכחונ 'יימק כנד פנונצמ )וטמ ס6סס 6כלסס )גד ססמ רסיס נ' וכגנק עו סיס 6נו)( ג(י)זגי רו"5לשכורו
 "3pa גנז

 600טח וכמו סמקדס 5ר6ע( נרג5יס 5ט5ו)( מלריה רנייס גקר6ו %כך סכחס וסט הטקנוכמעם
 נכחנו וג"כ מסדקתן 6' כ5 רג5ש סם4 כ515ין כן כ5. )וכ5 נכ5 כמים מג' כ56 61' 6'כ5
 5ומוומ ננריח מס6 כי 3פ' ולל סר6םעש 15מוח נבריח )וססטיס נפ' 6' נריחווה נג' נחולסגשו
 3דנלץ 6' ג"פ ג"כ. לגיס ס5ם חינוח כ6ן כחינ כן וכנגד מו6נ טרנוח ם5 ננריום %ממוח
 דס*ט סגטרס מסי ג"פ גרגורו ססרג*ס וכדיו סתמך בדגרי סמ)דס וסגי 5נ5טססרחון

 שמיס סס*סי וכטס לגייס ג' ס)ו65ך 6)ול נ"פ כ6ן כן הוסס. פרי וסל מס6 ובכינמספנהס
 סכלצב מס ספמן ניו, ס4פס ומרנו 5ו: סריס רנ5יס הכוח שנוח סימני ח"סס6חע
 גס י 5טע6 % 5מח6 6' 6דם בשרן גד% וטבמ 3נללר4 5ס' גדי ונמ כי כמ"מ סו6שלם.
 נמרב סרחון 6ח סלד תיכף סעס סב16חו סיס וכך נידו ס5ופס ומרנו וע' נוטס טעי 6חס' הגי נמסוק %י ס4פס ומרבו וגר ס6חין וגהרך נפסוק 6' ניו ס4סס ומרנו נ"מ כחינכ6ן

 וכר כ5 הסלט מדין ט5 וי%* ט' גקמח 6ח )קם יבטיח נפ' וכב"ס נוטס גסרנ מסמלונפטם
 סאים נמרס היק6 נמלנ סרנו נעור נן נכעס 61ח כחינ Dht"( מרנ כ% מזכיר 6%כף

 ' קליפ 6שת6 ומר 5ט6% מך ס*פס וסלנו סטמיס סגי כ6ן סגכמנ ססמ סמלת חסו 6וסמיומד

פ
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עההליהובשצרהדרת
 ynw סהמ1 8% סרגחי מחס סגס %6 ססא נמר3 6סרג טופו סי6י דהק6 טחסחינח סרגמי 6מכס גש עמס כי 5נ5טס כהץל6ך 6מר ו5כן SIDS13 מר3 נהמ טמ ג"כ נחל צממ
 טשנ. קשס )מכסדרץ ח"5 ומ)זרו ט' ט6 וכנמ 6סל 6חגך 6גס ס64 ע6 ססימ: מחטד
 ד'טש6

 ט""
 6הך 4מ ~S~h hb סו6י נלטינS~h 6 6סוסי וכנמ 65 מ"ט 6ולצ סם156

 ש סיסיס ק65 ספ65 %כ6יס )זטויך hnSD3 Y'h נ6קרלא מ5י לכנח 6סל 5hnSD3טטיגס
 ניו5 טמן סו6 סום כי סו6 סטגין 6ך כל%ו טטגתז נסני5 מ%ס מה"ח סיס 650 מסגד51

 יכפ 4ם 14צ רממס לו6רו סח5נים גנורס 5סום סחחן תמ"ם פסוקי' כמס ע*ו 6מרוסקנ"ס
 של56 מ5חמו' 5שס וסא דרקיע6 )%כוח6 6מולי ס" סוס כי סו6 וסטגין נו מ6תומסחנם
 ט5 5לכו3 יכ%ח 3ך ס6ין הד6י 656 6סום" רכנח 65 ומדוט יסר56 5טקי לוש 6חסס65 6סומי לכנח 65 מדופ סם56וסו חס ווהרוטס סרי' רפס מ4מ' ירימ הורמוק )סס( נ6יוננורם
 מן יתק ססוס כי נ6גס ססמסו 5סס וססינ 5יסר56 רט  דבר סוס לעסוום חונ5 65 ו5כןססום
 ט5מ6 6מוויס6גס

~hS'D 
 h*D) קל'נ )םנח נ%ך סום רמל ח"ם  רתרגללצ 6חהן ו' 61מוף

 6)ור מ4 רככח 6סר ס6חת ווןסינס . ומרסי ק%פh)DDhS 6 וכמ"ם bnSD3 5טטיגס 5ססו6מר
 סססכן סוס. סיוס ען )ומתך וססינס 3סיכ5ו %נקר ס' נגטס 14וח כ)ו"ס 63bnSD3קר6י
 גנ4 מ 610 וסטמן נ*5ס 6יסוח )זססס 5ך עוסס ס6מ 656 שד 651 רו"5 6)ןרו כו'ססכמהי

1'PSOo~hשו56 מננ"י 
 סננה"

 o~s 63 6יט 6"ס וגני6י 3יוס סקיס oot~h נ6 יסר56
 הני6יס בפ5)זו סקל'ס מסי קנ4'סיעור 6100 עי )וט5ס 15 סיס ט"ס רמט ומסס6%%

 סמסיוס מ5)וי פגיו מ5 הפי מסס הס)וט 3ג)ו' ח"ם 6יסיס סגקר6ו hSn(ot ט"י דסייט 6)זגטי)ופי
 ממהס וססוו כו' קדוסי' כיס סטדר4 כ5 6)ורו סס כי סהה סטתס מ"6( ק"י )סנסדרין 6ים)ו6סח
 סעי6יס מכ5 6יסים סגקר6ו סמ65כיס ט"י 6ים מ6סח ג"כ סיס סגנההחו  סמסךוסו חסו5מסס
 כך סוכר )זן סמקנ5מ 65סס דו)וין ססגנקהיס 5סי )ז6סח ס6מר הזס מסן ננ"מסמקנ5יס
 נטע6ס 5)זסס סוהס ססס סומו ו)וריס 6סרן ג"כ גטגסו וט"ו oohSnn סגנו6ס מקנ5יססס
 656 טי 6% ס6חון 6 ס6)ורס חס נו 6דנר פס 56 סס )זסס טנוי כן 65 סקנ"ס 45סווממיב
 סגנו6חך י גהסס ס6ני ס6' )וסס פמוכז  6מס  ררבין נג' ר"ל בילס 6יסות  תטסס 5ך  טוססס6מ
 ם5 ר6סוגס נ)וסמרס 06 כי 5ו נ6 65 ססגנו6ס תמנו6ר ס6חה ט"י 656 נ66יט

~sts 
 סנס

 סננו6תך נ%5ס וסס5יסיח 6יסו' נ)זטסס 6חלטי ~P'D סגנו6חך 6יסוח )זטסס וססגיי' גוכנרמ)וול
 ננ' )וסס פמו' ס6חס )וכיון קר56 ט5 סחס15ם חמסג ו6יך 3מ5מ6 ונ6קר6י 563ס 6656יגס
 ר6חר4 ס6חון סגס . ומ' נדרך ג% ס' )ו65ך 6ח הר6 וגו'. נלעס טיגי 6ח ס' הג5 )65( :ןרנין
 ונמסטי נדרך ג"פ16חו

 5טי5 וכ)ו"ס יטקב ילמק 6נרסס גגד 6100 גר ונמקו' סכרמוס
 5ך י נפרסס צן 6נם סס%ס כ5 מווץ)זין סבו קדמ6ס דרג6 ססו8 בדרך 6וחו ר6סונ5טס
 יעק3 גגד ס)זך ו6גד5ס יגמק 56סי ס6ו)זריס  וס ו6נרכך 36רסס כגגד וס גי% 5נויו6עסך
 וככ5 35נך 3כן דבריס ג' כחינ נק"ס וכן . מוח)זין בך נרכס וס4 חע נכו5ס מוחמין יסוע%
 ס)וסר יאק ועך ג6)ון 5ננו 6ח 1מ65ח 3ו סכחוכ 36רסס נגד בספרו ירסו )ז6דך 31כ5שסך
 ו6עפ"כ ויסי פ' 5י כריחי 6סר וכ)ו"ס 6"י נסנ% מ)ותו כ5 סנחן ימקנ ועד ק"ס פ5נפסו
 ג"פ 6נלסס: ננד 6100 5כנך ט5 סיוס )151ך 6גכי 6סר ס56ס סדבר" וסיו 656 מוחס6יט

 SD1 )ומט5 בס)ויס כח'נ וכן 5ננך SD ע' 163ח כח'נ סד' ו3פטס 3' 163ח כחיכסל6סומ'
 נדלך ג"כ סת65ך 15 נר6ס ו* ס6רן SD 16 טן ככ5 כח'נ וכן ט' וכ6ן נ' כ6ן ממממס6רן
 ס651 סת 1ס1;ה רנ5י ג' 50 סטנין סדרך. ירט %ב( )זקוס נכ5 מומ)וין סנו 6גלסס גגךססו6
 ו)הדד 63לרר כחו3 וכן 5רס"ק גספך ססעו5ס ט פרסס בווסר 6)זרו %כך סלומ ט5יססוחכס
 6מר ססמ65ך יןטחי 65 כי ס6מר 3)וס מ6י סרסיט נוס 5י. 6סונס נטינ? רט 06ועחס וגי tnbuD ס' מ65ך 56 53עס וי6)ור %ך( : 05 ס(כו 56סיס רוח ססו6 סרומ ט*ססווהגח
 מרגם 6"צ כ6י4 טגמו טסס ונ5סס נרטמ 6501 %גדי hlo ססדרך סדרך יט מ166

מס
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הליהומצטרעדרת
 תעת bS ט %מל כ%ש

~Wh1 וגו נעעך וע 06 שיה עי bb 4 6מל %כך חנין כ6יגו טסס וסו6 תו מ5 סנ6וכציס נהמ כמס ל6ס כנל 
 סמ~י

 %שס 5יי. ל%ס 6מס 06
 1סמ65ך סמטש פ5 סוסירו חעסס 6חו 6 6מר סקנשס 4 כס6מל 5מט5ס חךנר. 5צצצר

 6מר כפנרכס ס6' נסעס הומסס. הטד מהך ט חונר 5הו כחינ 51כך סהנול ע5סוסירו
 5חו 4 וססינ כו' 5קמחיך 6יני 5ק3ב5ק

~nDh 
 ונססס 6עפס. 6חו 6מר סנ' ונסמס %נר.

 %נל 6חו ס' ינר 6סר רטס 16 טונס 5פסוח ס' פי 6ח 5טנל S91b ע* סמסס ע4נ'
 6סמל וססיב כי 5קמחץי 6ימ 5ק3 ס6)ול תס נרכס 6סר ט5 5כ5ק מרס סל6סון נפעסט

 6מר סנ' ונפטס4נר
 נ"

 נ5טס וססו 4ס וש 5*ס ל סיס % חקנמ 65 ק3 גס
 סכ5 נוטלצ נ5ק ומסנ נ5ק 6מר ש5יסיח ואמס שרכס עש מוכרמ 6מ כי 6טסס5לצ
 וסינהב . 6עסס 6חו 5רנר 6ס)ור 6חו ו6מר סו6י5 ססאי יברי 5קהס ר1גס סנ5עס כסט5 סו6,ס
 5מסהץ 5מנר 6וש hS נ5מס 4 וססינ סס"י ר5ת עד ס%ך pb 6סר ע5 סנ' נפסס 4מרס
 כם נו 6ין כי וסתס רטס 16טנס

 5ס5י
 סדטר נס ספס"ס וס,כיר סקנ"ס רא עד כ%

 וסס4סיח ווצסהס 6)וירס דרגין נ' נווסל hnth1 וכמו סקנ"ס רטן ט5 5טנור עכ5 65פנסמסס
 061"כ נר6סיום משס נרוך סע51ס וסיס ס6מר נרוך *)ורי' 6גו הע וסס"' *וירס סמססכ5%ח
 ונפמס 6עסס 6ח1 אמ"כ 5ונר 6סמר 6חו סר6סון נסטס 6מר כ6ן הק וגעפס 6ו)ורנרוך

 %נר: 6ח1 עף 5מסהש ונו' 6ונ5 65 פמסס 6מרסל

 רביעההטהרורה
 נוטר א' נממסנס נ' ה6מר. TPn. הנר. הר6. 5סהומ י' 6מר 5פי. נן שק ירהש

 *חס. nSS1)c סרבשיח ס" תטר יפח וחנתס נמכמס דנהס נג' סא סממסנסמ
 ס' כי וכ)ו"ס סס כמ"ס ווהבוג' יעח פפחיס ויקר' פ' נר"מ כמ"ס נסכמס ס5סון pe51סש?ס
 מכמס סרנס ר6ס ו4מ כ)ו'ס 3מכמס ר6יס כ5 נמכמס הר6 ווץנתס. דטמ מסע פכמס.ינו
 יניטס 5ריק 5ס 655 נגיס סקסיס כמרס בניגס הגר . דםת)ומ6 במ5ק נ5ק הר6 מוסלולשס
 . קש מרעחו )וי חע כ)ו"פ נךטח הקן . נניגס 5ס מ5ק bS1 סכ)וס %ס ססס כי : פמדנ4

 לכן כיוע bShnD3 סו6 קמר ח"ט בחיקוגי' וכמ"פ בי)ויג6 סו6 ור6יס סרנימיח סאשה6מר
 כ6ן 6)ור הע סכ5. סט% דרגין בן' וסן . 3סנ6 וכמ"ס מ6ד טונ מ6ד נד5ח כמ"ם )ו6ד6מר
 קרימ וסא ננעס סטס נממסנס. סס שר56 סקס5. יסר56. נמ סטס. קר56. סמוח.ז'
 3ע סס הוס סמו מס כ)ו"ס יעמ ס61 יסר56 כמ סס5יסיח b1D. רנ כי נ6מר לפיכך רנמל
 סרניעימ סי8 סקסSb~at 5. ונמ קר56 כ* כחינ תן חדט כי כחינ נגו S~h חדמגי
 . ר6סומס בריח לסס חכרחי וכ)ו"ס יסר56 ס)וס סגקר6ו )ומגרש כססו64ס 'Sb~D. . ,ממסנר

 ר6סימ וסס Db". סס לריך ו6ין 5נד מס סש6רו קכן 5נזד עס סן וכת"ס 5נו6 5מהידסעס.
 דרגץ סמ ססן מסיס6 מ5כ6 סייו6 6יסו מ6ן ו6מר 5סר16ח. סם4ח 6מס וכמ"סאמוש
.bb~כסגיס ס3יסר56 דרגין ן' כננד וסן סגריס. 46 סקס5. כ)ו"ס. דור ני)מ שר56 נמ 
 1)ו5כיס סרש ננד סו6 ו6גסיס ויוטיס. תנומס סכ)ויס 6גסיס ל. וכגגד נריס יסר46ס04

 ססס סגדק גירי גריס גגד וסן 6חס 6יס ס65 וכול'ס גס"ג 6יסי ט"5( 4ט (hwתמ"ס
 065 כס6 הסס וכמ"סנמ5כיח

 ס)זי
 ססא רוח זו ע"ס h'e )נ"נ ח"5 6)ורו י"0( נ' ))ץ"6

 כווגח ופי 5סניhwSID 6 6מרו בווסל 6)ורו מןין. וקני 6ל מ"נ ה6מר מ( wSn: 650)וס
 6מ 11rDS 656 נ6ו ס65 )ודין ו)וס ע"6( 4"מ )נ"ק ס6מרו סנמר6 קשהח סהחרןסווסל
 כסע5)וס 65 סקנשס 04 6)ול לס 65 עגמן מו6טס וט' סחוימס 6מ %צ סקגאס 6מלש6ב
 גס ס65 סווסר שקסס ל מסס 5סומ6 4 יס טוטח מהיוח פחי דעחי מ5 ט6תס וטצשימ5

 מט4 65 %גוס )וסס 6פמ גפיס סוכניס נמ ת5 יחרו וסס סצנווה סרעווש כמס "118טצה*ן
סמד"ןס
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9אליהובמובראדרת

 wb baw שממס ימס* כמס גס ט5ש ים ahN fDh מ מש ים אלןמשיר
 ,::ן:::ג:צ ש בשצ:וש::1עב,1'ם

 :ה ":לה::"ם: %ך';בין'ב::ע"ס %1;ך:ו:6י
 וקורץ 1 ססם 6מ וסר- מקמם-ח כברוסס ממססלתו

 wOp"1b9pwI ::2~ 1ז SDW oS)wqoltlsn~cn הג ::צ
 ~SD*pש

 ;ן
 הhSb 6 "ה"י ג:4

ffDnWp5 

 bee. )ב" 1שרהו3611 )ן ו, ""סע נ:;" ט" (eSDn 2וי"קם סף י6ח כי4ס מגרתך 05 46 מסד 6מ65. ו%6לו)?ס' ש 6סני SID)~S אמל 5ק סשסיק :בוטש ט" %1;, הו7ןנט:ן O'h3 :יפי :ו:;ג: וקסמףצ סרסה 5מפנד *מhS 5 יפ hS 1% סל זססא תוסף ש D~nS 04 אשמךשם

.3hwSבנ!,:ע:%י:: ט ):::41 ~גש ש בש.יד::?גרב 
 -m~o-"ג0. י..יויש"ג:"- :צן.,טדוו,,-,גצ ב2:::

 בוננך
Shn)hכון. סמקוס pd :

 מסס 6סר כ65ח :.1
 blo.owbnריש: 3ו וסלסל לס סס5 וכמ"מ ס' D#D מש נמוגר מטסיסס כ5 מ ססס D~D ס" מ nnhSשר56

 Vb?P~*bnbp1)opp3tw :ששנ עגי

 1 ססי6 וגלון מיך . ,LLם: ולא ג'62
ט ש"נ,0.עיבי:'ינ,ב שמצם ר סס  ופחס. 5ססיהס5ס 5כומ ק  SnD 

 נט"
vo ק כמח מגשש  

 ש.::יי"ג"הד.של : צ ,י ים' 0יג:2"'ז?ב
nDWמשי וכמים יסולע מס 5כ5 רכסים סיס סלפנר פזי סעס. סמם כמ"פ: מרס NaS צ~Dybpl וענים צוררי ן ג: apmn")woSw) 

 ~(DkWSIen 0,נ:עול
~DS3S 

 וווי משקף
 % צ צ 2דןי?*הג:גימנועץ טג:בנננוגש 5שכ5 6מל 13 וכס 5שכ5 616 53ק 6מר )5כך מי3. וסר סים סר )שיחצנתס. זנף' סםס4

*ש
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 הל'ה.ו שיןהדרת
 6סר גהר הכך מוסר 61מר1 ע5ענס pbn "יק6 סירן מן מוסר 6מח . ס6ק ק%צהמ
 ל דרנץ. ד כ6ן נס "מר oos. 3מכס חסל 450 סע5יוגס סירן ינרך סמא מנרךמנרך
 4ע בקסם חמחומס חף טיס. כי סוס. סעס 6ח 4 6לס ג6 %ס תנחס גממםעימס
 מממס סיו הסי נס סנטו 6פר חמת פ6ר 61' ס"6 ססס 61' ס' 6סר ו' "סר אמר :המפסס תני ולגץ ל ס)ומנליס ט' סוסון בריח נריחווה סגי בסור כידית %1רסגו כו' S),b 6*6מי
qw. יטוו כי חשם ביטמ וסכן כים כ"מ סיג סי ומס 6ו'ס . בי"ס ע"ב נ"כ מקס *5ף : 
)0

qSb1.q5 
 סם סמטסס מס* ניס כחיב %כך 4 מסיס 5גימום 5סם5'ס קס)ויס 15 סויגנו . ניגס

 וקס)מס )וןין חקני )וו6ב ,קם לכ כחיג %כך נגחים )וכרימ מק יקץ מוג גף וטח כףים
 65ם5מ6: מזוט מנקם כוס 15 ס6)ורו 53ק לנלי 56יו 'הוכרו חסו סוקגיס ס5 ידים בסםניס
 תוכש . ומחר יסר 61מלימ. ר6סימ . תזסובס ונור ססס ומכנוס שגס ס61 . כלסר וססנוו.נם(

 טונ סס בסי ביסר  מסה?  תרפה וסו6 כו' יסף מרי %1טס 6מל ושכחס ס"6 )זסונונשנס
 ונר. 6חכס וממנחי סג6מר סחנור 656 5סס 6מר 65 סנר6סץ נע6 מס יע 6%ומנ6
 סס מ*נ. סלי הם13 נמעסס: 610 יעח כי ס)ועסס ססו6 יסך מס אדטס 6מלונפסס
 פסעים שליו עסו וקם עם ע6 נמססט ס' כמאס 16חו 5סו4ך למריו סם5ם 6מהססמם
 5סמעכנ ל4 65 ציץ סוקמ קמרו ונווסר ונ)ודרס )וו6נ סרי רק מוץ כ6ן אמר 65 %ק יץ(ל
 ל צי חינוח ד' 6מר ערוך. ס56ס ס6גסיס מי )ט( 6יח6: וס6 1ס6 כר )וו6נ וקם רקסס
 * bbbnD31 טוויכן המטרי 4ע5ס ססס ,קמם ל ננד ס56ס נוי . סע14גס דרג6 סו6 ענזךדרנץ

.owb~ין ססינ וס ננד ממך. 5סחמבל סרוליס עתך. 51כ6ן. 5כ6ן נ6)ולט ססרש עי 
 וגס ממם. ס* פלוס כי ד5ג סעס. מגס ל6( Sh': ס5ם. )וההנ. )%ך ופור. גן נ5ק לירנריס
 נגרש נקרן ונס 5ממ5ס סו6 ט015. מ Sh~c1 50 מפ15ח נ' ס61 156 נ' כי סקרן. מןד4

 צם )וע5חס סוכי 651 ס1% חינוכן ד5נ )וב5ק יותר ססג6ס מסורחו וס61 ),16 גד%פסולם
 שק כי גלוונו 5רצ 5ס5מס וקמר נו גכס ד5נ נו נכס S)1h %6י %מרמס
 נסס nwS ועגה 6מ 16כ5 5גו סים סקס)וש כ"י פי' נו צם 6וכ5 %6י6מר
 סקסעיס נ65 סגס S)1h onS~S אמר וס כ% ס,כיר 65 %ותו 4ו5ובנכנס
 נרכנה ל 15 רש וגו'. חי 65 56סיס ויזלול מנ( onlopS: לרץי %"מ נסס%מס
 מנס סמס נרכס חי. 65 למג וסול יטרם סנמ)ס כו' עמגי 6רס )ץ יתמר ר6סתסנרכס
 רש צר ברקי מברכיך 6)ור נס5יסיוה . וימנ 56 6ים hS ח6ר. 65 במ"פ רוח כו' 5קמוונרך
 ג' 56סיס ג' 1ל4נריס ס5יטין סרי וושחורכ ס5ומוח רג"מ סו6 נרוך. כי סו6: נרוק כיכמ"פ
  ומה? ע5מץ ל"ע 65ס5מ6 י"ג סס 610. וחיבת ויסרס וסחך תונ. ח"נ. ט4סץ. זלממסן.
 פסס 156 חינגה ג' 50 ר"ח וסס עיסוין ר"מ 50 מרסין וכ"י ג%ופע וגפופי  6יוהיוח  DIStl'בהארס
 3פ' כמ"פ סרסש וי"ג ר5"ו ססס מ4ח רמ"ם כגגו ססי6 סו6 עלוס כי 6מר ונזקספרסיס
 כנר הכנדך. כנד כי )י(( ונוטס: ב5ק 50 דרנין נ' נגד וסס נחורס. גריך נח4ח. ע4סיחרו.
 6)וך: "ח 6נן 6ח ענן גגד ונס נניגס 656 6חנ5ף 65 ומכיוס מו"נ סרוסן נ' הננדכגונחי
 מ6ד כו'. סמו מס o~S ט5ס מי ימאי )ד סמוק וטוהק ססיס מס רמוק סדטח צדמ6ד
 nwnh נן עיל עד נעריו סם עמו. גטר'1 וסם 6חט ט5 רכב וס61 נכנ( ומ"י: מ"מ סויהצ5.
 רכנ כגיס ט5שס ס4ט ס)וסימ איך 5סיוח וטחי 1mh נמ מקרקס שרם 4פן אסריוכמ"מ
 סמ 6ח הקם מיורו 6ח המבס ולנור נ6נרסס וק ט'( ט' מכר" 6חגוח נן סיר יוצן ממורע5

 ככסר 5פגיסס סגטסס 61' יומק גנך צל 6נרסס גנד 6' סטן 15 מומן סטווים ונ' 6חונעתו
 סנדקך סס סגנ5ס וכנוו 5סש נ"פ סמ65ך ג"כ ועלס יסר56 ט5 כ6ן סגינו ומן בכועסמצמך

 רגל כ* גס כו' )6%ך 56יו ויקרם נפ' סס נמ"ס נ"מ65גרסס
.lAina 

 הממל 53טס טס ג"פ
 ס' מ65ך הממל מ65ך.146

 סנדקך גח%ס מקומות 3ל נדרך. ס' מ65ך ויחיי נכמס: 156
 וסן עלס גנד סכל)מ'. ניסעי זכה כו'. םהס ילך עד נתך ס'. מטס גו ט כגגותשן

נ'
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ש%ליהובמצראדרת
 משגס ש וסמשס סנכח3 ועררי וו סחורם כמנמי. 6סר וסחוס וסח"ףס וכאו"ם 3י3גס כרסיפק סלה onki סיס סרס צמאם ככומס מס ומוס הס 03 וכחים ולתם לכס תר כי מיוםנ'
 ~fb משם )ר ננד שמ%6. ימץ 5גטוח דרך 6ץ 6סר )כו( גמרם: וו 5סורחס כחנחי6סר
 חש וקמלם ומסם wSDn דוגץ נ' גני ומן ממת חגרט bSI ט14 חסף 4 טמ%. ימע חט%

 ש SD )דס5 פס61 סכי 6יץ סקי. 56 וחלמן ונוטס. ומעלס טט5ס מטס הו מש מאציר חמחע ססו6 נדרך כס* י בעסוק ססככחי סססכן )6 נוטס וחמת וגדר. נדרך.סכחונ.
 מדמם סיס פס61 5פי יפרמו מגנרלי פמעזס נ)וולגס ס61 ונרים סנפ5סס * רמוסיפתח. ססכע? סססכן רסימי: ntm?- פלערי נלכני ותוסחי תמ"ס 6ימ סס מהעש זו קירסכספ"
 ס6' יפל56 מבנילי מ4ק 6חס דנליס ננ' ס65 4 למרס כניעיו נכ5 יסר56 5עי6יט*ד

 עש ממנמס 6"ס וגני6י 6קיס סגקר6יס פסס קיטים מ65כיס FD נני6עזס סקנססSb9P מגב%"
 סחף כפס61 65דס מס5 לו"ז וכמ"מ 6נסיס ע5 חרדמס נגס% צ)ו"ס נ56ס דווקא 6"סובנירי כי ע05 נססכמס וכמיס מוס ונייחס otbJpn קל% גנאי מ יטף ימחיל ז6חץסטלה
 ס5נסו%6

 סוי
 06 סיעסו פמ%ס ow ב5י כנאחס מחגנ6יט קר56 פגני6י וסס*סיח בסמנך

 נכעיס עתר סי סיס ומסס ומכיסוף סקס)ד' כנוו מסמס יתקף במסווה מוכרמיס 6"סוינאי
 מנס סמסדוסו פי' 6יפ nDhn יהסס סמסיוסו ח"5 יאמרו חס פ6"ס ט סכחונ מע"שמג5

 סק3-ס 5סס פ6מר וכתו נוס 1b~DI סכני6יס וכסקר 6יסש סנקר6יס מ65כיס ט'י סו6ונשחו
 של% נני6י מנץ ס156 מיוקש ג' ש ומנס וכו' 13 %נר סס 56 סס כר מסם מנע קא

 4 ריס 6שס5גני6(
 ספחי

 נ6ס סם" סימה מפסע מסויה ח"5 ירמי סססכן 46. חינגת גנ'
 nsDn מא גלש ר6סום ונמסמר ב56ס זוקפי סו6 ססנעזי SD~ סכחנחי כמס סגנ61ס6

O-1nDOיטר מוזי וכגרס : .ec~S ס6ץ 4 רמס S1pn קלמרו חס מססס טא רק ננ61חו 
 6חס ממס 6 לדורס 650 טג"מס ג' 43לס היסיח )ועסס י טוסם ס6מ 6% פי 6%ח"5
 דסמוריס. ססר6 טש רסקנו ל. טוסס ו6מ 6יסיח. מממס מ"י לק סווג yb13)a מריסמ4ק
 סס מסח Shno 4ני6י 5סחו)זווה ר%רי 6חס 6יך mnh 4 כס. י נ4ס: 651 דווקאנקלס

 מםנ שמס כזע נכרי מחגלה 6מס וקין נכס נח)נ6ו סגני6יס כ5 וככרס נכסמ)א63יס
"Wh1 ג? עד כס 3"פ כ% כ"ס 5"ך ס6מרס חס ט' כס הקרס%עמ .S'DS1 . 65. הנמר D~Db 

 עשמ סי ירע. מב( 5ק55ס: וסלך ס4 סרעס ומעס' מססנחו עוב 65 6מפ"כ נם 651ס10ס
 ונץ 5רומ סטהספך עמס השם סרומ 610 נסס ס)ם6ר מחס סמ וגויד 46ד סי סרומע5יס'
 סתמן נר וסן  ומסכככן ס)דח נ' וסך כמן6 קסיריס רומץ ח5ח נווסר ש ס' נחמתך כמאס רומצןנ'

 מ חסם גטחר4 לצ4 מג( רג*ס: י סח מן ועזם כו' קדופ קדופ קזם ב"ס למטסמ4תע5ס
 9% ס4  חתם ומא 5יי כמו %6י סמפרסיס סירסורו סס"חנ וליחס סרנמי 6חכס נסטחם
 עשש 6ה1 בו. לעס 6ה% 416  לסיפך  כחוב  פפתעת  לוכהס 65  סירופו יפm~no 'S1hD  4גש
 וחה"מ כחינ למעלס מפגי כ6ן כחיג %כן מפוי )טחס  oh סהש  %6י. ספיהפ 646נל.
 6מס ס65 אחר ~pnh מסכרי מס ט5 סוכימו סס)ז65ך חסו נדיוק סכ5 סו6 5פגי וחטס6חץ
 פסס בסוס כן מסחס ט65 מס פוסס סס6חק כ6י4 מטסים רולס 61חס סקוסמי' 5כ5ר6ס
 וכפרנס הלחון חוחו כסר6חס ניו ס4פס ומרבו נ"מ כ6ן סכחונ חסו באס גס נסרגסנסקש 5פי ממס. כי פי' למכס. נס enD כי מ5כח: סלאמס דגר ים hnnonD 5נך 6ל מחן61עך
 וכמ"פ ונסוף נוטס כסריג' נס ר4גטל'ס סרינח בממסכת החס% מרנו כריג15מ גי ב5עסקיהו
 רק ננעס 6ח סיסלונ 6ןס %6ס נ6ססף סי bS נויתי Dr %5י כי נסלנ של56 גגיסלט

 סיס סמ5ממס וכ5 %סרגו  שתרו וסלסל גאכ  יכלו  לנסוף rhl  סתריך מרנ טשי מיחססססחס5ס
 6ם סמך סס%כיס וס6גסש וסכעמס 6מכס פי' 6חכס גס "מר מהן שממח טד טהפממף טחס ססו6 כזזו 651 תיכף תוויך סרגתי חסמ גטחס 65 ס6ס פי עחס גי 9nha חסו סמ65ךושי
 לק נפנס מסמי מסמס 65 וסוס ממם סיחי סממת י6מ t~nDO* ושחס סורג: 90חיכלס
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 5מ *חס סממ 5מס %1כ נם"ס 0ם6לח' 60חס וס. )ו)וקוס תטחס ס%ס hk נ)וס 4ןל י א י%-ל .בנצפר ת. רהיד

 1נונ%ג17,ךונזניצ : ש, ? nDD~ 71ב יג4
 6ש. סש 6ק כ08 % פם6 ומוטח 6לן מסס hS כן כמ"פ מ%ח קוק וינ* (us)אוי

 סיו סיסר056נוח יכ6ן0ע4גס
 ~VhoIn 1 : ין- ז

h~DOtS.י:ימג ,:ג."ג:זג:ךל(ץל:.ועב נ ם גנם DD~ נמבא 
 סעסס כיחלו מס6"כ )"נ0ו)ש ו' ססס ו06"כ נ5טס טס סס5כו % סעיס עפס ס)וחמי6מ4

 סרנס עויס סנטח ה6)ור מ%קת( קבמס ס3עס ג)ו"ס סנעס ס3עס י חקמ נגמתמ8פ
 תושב )ר3 וסי 5מפס סס"י ס6מר 6סיס נ' וסן סבעס נאפ 6מד סכ5 3רכוות גן עדהץ כמנשי גי4פץ )זמ 3ג' ש ס)ווח ול כש6 ססס ס3מס פטנ4ס ג' 013 5י 3גס פ6)ול חססעכהס
 סקנאס 6)ור 3)וסס וכןקרנעמ

~StDnn 
 ג' הע 6סש: 3"פ 6מר ו6מ"כ 6' סטס 6סיס

 נלשתס 6)ול %כן ענקנ )גד פ*סיח ילמק גגד סגי' 6נלסס עד ל%וגס נמנ"דסנלגהת
 יעקנ. 6ס5ץי טנו )וס ם5יסאת 6סינ)ר4. 651 ונרך 5קמחי נלך וסג"ס 6נלסס. עך טץסמל6ם
 מא5כ5)וכךס 6)ומ סחי%,ע5ע5חך. נ5ק sh נ5עס ו5מל מ6%:.ע( ות כצ סאוסלניעי
 nwne מ%ו מ5 סימי% 6 ס6)ול ט5חך ע5 כ6ן כחינ 51ק רס"ק סוו, החי% 5סיןסג6מר
 סעאס 5ססע סרלס כס. 6קרס ו6גכי - ס)וקריב: ס6יס ט5 רס"ק סיר4 סיס סמ%ססקרנח
 וסגדוה יר6מ מר4 תנר רסאק: %%ק נךטר ססש סננאס 5נ5טס סמע5וות. פמ 5סס ע~יסומס
 פמוכםר מ6מר 5נד 6חס רק 6מר יניגס 65 כי %6חך 651 5כד י רק יסיס bS סססגדס5ך.

 יקר5גן. ס' יקרס S1h' סגנ"ס: 56 56ך 6מ א%ס. 5ך: ס6גי מס ח0ן rh' סס%ס ע"י5רס"ק
 יקרח סיוס 5גנש כמ"פ הסו6 נ)נ"ס דרטן נ' 0 מב4,מר כנר 5ך. וסנן% י6)י. מסינר
 ע%ם סא וו(ר61ס נסע כנאס דנר 6 פ%מ ססקנ"ס 610 וגבי6 ט'( ט' )ס"6 סר6ס'5סמס
 מכו6ם 5)וט5ס bta סי )וע5רי ומי נםנמו Db"1 ו)וינר סננו6ס רו6ס פס61 ר6"ססשס

 ג"ים כר6( ינ )נ"נ סנ)ו פף חסו מרם"ס מע5ח כ)וו סס 56 פס 6 ומדנר 6 ננ5ספ6קנשס
 וגנש כי כ% פי ph 6 ס5כ6ורס ט' נכן נח5ס כה מכמס 5ננ תני6 סג6)ור מגנאס0כמס
 א גקר6מ סגט6ס ס 5מט5ס סכמננו ט*ן סו6 רק סב6ס 5סון רק פילהם1 6ין סססכמוב
 ספע ט"נ( יץ 0תני4 לד5 ס6)ורו ווצ"ד ע61ס מינח חסו ספחיס מנ ססו6 סיני גרסכוצ6ס
SHtn3ל hmb פף )וכהיפן ומיטסי hmb 6סלו6ס ט"05 כ, )3רכומ וכמ"ם ס0כמם 56 ר)" סו 
 פסא סגל6ס 6ף bmh 3ר 61ו% Sina מלהרי 3מע 0כמווה סג6מר 5סכמס ילסס ב0יוסלצח

 פכלצג חסו טמוקיס סודומ נדנריו מנין ססהש פי' מטיפן יעיעסי . וע*ס ססונהס דנריסמן-נל
 סננהשס וסהש ססיני מנקסיס ו6גסע מכמס שננ פ%נר )ונקסיס 6גו פי' סכ)וס 5נגהני6
 סךצ סא גנאס ס5 מהמ נ' מכ"פ (bSn )וס)ם6ס גח5ס פסמכמס כר0ך SD1 נמכ)וסר4סיס

 ססא "ר6חי יקרס 6ו4 סס5סס גל כ6ן ס6מר חסו )וסדנור 5מס5ס מירגס סאטר6הס
 סר6הס. ע" 6ם6ס 610 יר6מ. )וס סיטר ע" סכנחס 0ויגמ סש תנר ~OMhD.%רנס

ם%%
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וח%ליהוטצמיאדרת
 עי3ח ססל 56 פיש ססי. ה5ך ל: משק טטריפש ל ש"הצו%ימינ63ו%יס

 נם 5סריס סר1גס )ד ס3ווד6י נ'(. 4ג מסמ' ש 160 גמסס סר ט5 %מ*ם ימט5ס ספלשסש
ww5טיני נכה 6ו% 5סט%ח ס%ס בט5 5נמוות נ5ק סט5סו כ6ן ונע יוחר סנטס מקוס ט S3pSבכ5 וכן 5גט6ס. )דכן סיסיס נכדי יה(ר 5)וט5ס סם5ס ספי סי סל וגיטס סגנ"ס 

 סם5סוס)ורי)זווץ

"3 
 6% וגס6 וכ)ו'ם 5נס)ו"ק ססריס נמרו ו5כן 5סט5ע(1 כוי ססרש טל

 ססהס ר6סי ט5 וכ)ו"ס ט" 5מנת ססריס נמלו וכן ססר ט5 )וט)ו7י סץ סנופכן וקמננגעמ
 נקר6 כסר6 י65 3)וג6 וס,רט קמר56 רכב 6ני 6בי וכנואם 6נוו( סמכ)דס כקל6ו וכןסכנ"6ש נגי וכ)ו"ס נכיס סח5מהויס כקל6ו %כן וח4ו7יס בניס נגד וסן 31נסמי נלומנה נ6מגפמטץ ימי נליח נס" 6מרו נ5מס 56 56סיס הקר י(: ססריס 6מז ט5 כתנ נ6נרסס ומ"נמו
 56סף הקר נר6סוגס . ךרנץ ג' ס6)זר )זבו6ר כנר . 56סש ויקר : סעו6ס ב~נר סהה וכןקרי

 ע4ס'  om1 ג)יאס 56סיס רומ וסו6 נע5מו )חג4 ססרום 56סיס רומ ונס5המי' ס' הקרובסגי"
 )ו%וטר4 דרנין ג' וסןסרומ

~SDnS סגנר וג6ס נ5טס כ6ס סנ' נפעס )ו6ת ט5)וו סגם 5כן 
 ונרניטיח וסיפור סוסר ספר גססו סס ג)ץ"ם ה6ס נף"ו וס6)וגטיח סטמיס ס5סס סממ.ג6ס
 . חסק3"ס ססה* סדגר 6ת י6פס סתל6ך Sh'1 ס6וור דנרש ג' וצד פליז דטח התפסוסץ(
 ם4 דנרוח לג' ג"כ ור)ח ליסר6ל: לסס  חדבר. 6ח1 146. סמל6ך ד3ר סו6 46ך %נר6פר
 סחחסבס חמי5( כי סכלל כך למטס חלווט5ש ס)ז65ך 5מר ססס ה,ף לתפלס מ4עמסמסי
 )ו%טס 6)זר ונ5טס 5)וטס מ5ממ5ס סנ' 6מר סנ6%ך עכך ס)וטסססקש

~SDnS 
 גני וכ)ו"פ

 )ור6ס סס% כ)וו כו' )וסכן פסס סקנ"ס 5ך 6)ור כך סמ6 סספך ט5 ו6מר סייח 56 נ%בג%5
 סכי 4 6)ורח hS 6ממ% וס6 6מל 4ס 6פיך 6הסר נסי% b~D) 64 )סנח גמ"ס 3ספךסכ5
586lbS 4טנס תוס 15 6מר )וס 610 דחעזס ס5י סלזיך ))זי פס דט5 ט' סמכח ק6 הדי ט 
 4 ס6)ול חסו ho~3 50 ססיפוך מע(ס 64 סס סנט5 לץלס כי סו6 גך גו' פס דט5*חו

 ו6ם5 טרכחי סחזנמח סנפח ס)ווך: ג)וי סס דס5 15 6מל עכך פס פנפ5 חיס 6101ח0ר'ק
 1פח )יגקוח וסנטר4 סנעס גרו' סנטח וכ)ו"ס סן סנטרי ג"פ גי מני6ל . בלחנס 61עפל

 S'h1 סר 61ט5 טלכחי ס)"3מח סנפח 6ח ח"ס )וסס3מרי אמד 6מד כ5 "רנ סו6סקרק
 ו6ם5 6מר 65 י5כך )זססגטס ו6מד 6פו כ5 5קרנ כדי Sth1 פר מרכחי )חנמ כ5 סט5ג)הנמ
 וכס נ5ע Sb סוב  וי6מל כ5טס נסי דנל ס' וקס )ס( ,ס ט5 5רכמ 6עיס וסבעס פליססבעס
 סונ. נפו)ז6. סר6 דטח כי בפי ס6תל הסו ב6)ולט סדמח סו6 רבר. ווב,יס. דרבן ג'חונר.
 nlplnD )ו%ס וכ)ו"ם סרנר 6ח נוג5ס 6100 סס4סיות 610 מונרי וכס . סונס גה65סזרג6
 . 56סיס וי6)ור וכ)ו'ס נ5מס נ)זמסנס 6)וירס סא וי6מר * יגנו,הס ורגץ ג' וסן כי מוסךמני
 מגנו6ס גתיף ססי6 ימכ)וס ןלג6 )וגכו6ס ו5)וע5ס . ךגט6ס ס6מריס ירנין ב' סן מדכר%ס
 מגנ" טהף מכס ח"5 6מרו זסוכ%

 61)ורו חדנר. וכס ב5ק Sb סונ וי6מר בסיו דנר הסס נ5טס -Sb ס' ויקל נפסוק דרנץ נ'כ5 כחוני נ' נפטס 5)זטס ונן נ5טס 56 56סש הקר חסו
 רסשק סו6 סנ% כחנחי ננר . ט5חו ט5 ג% וסנס 146 ויומב )0 . גסחר 5סק hla חדנרמוסר
 )ז61נ שרי כחו' שס מק5חס נומע ספירסו )ז61נ שרי כתינ ונב' מ361. סרי 5% : נססוכס
 )ודוח 1' כגנד )זס5ו ויס6 כחע פטמיס ו' ה6מר )ום15 הם6 )ו( : חמס נו ס6ץ פר16 כ"ספפירסו ססירפשי וכמו )ן6כ סרי כ% כחיב 6ין ונג' פו5חו. נסני5 651 5כניו רק 6חו טמזו סא6מו

 %ק. . 6מוגס 6),ח. סס ס)וס)וסל )ודו' ח' )נו6' 50 סינ15' ו' וכע( סכנת כס6 5סמס)זסמסיס
 נ%ק 6 ו6רסחל 5ט51ס 4 ו6רסחיך % נסרסס כחומ' גו5ס ס4ס. רמ)ויס. מסי.מפסט,
 ש6ס 6מח וסן כ6ן מסר וסמס ס' 6ח 71עח ב6מהס 4 י6רסחיך ונרמנהס במסיונחספט
 6מר ס5וס סט%' נבריי' וכמ"ס גסקו ש5וס %ק נפגסו 61מח מסך כמ"ס נסס (~6Otssב5
 5)וקומס שורו סמסימ ני6ח גפעת pbS סקנ"ס וסם4כס ינר6 56 6נור 6)וח גס ינר566

 חסו נ6רן ס5וס ומשתי כ%)ום מ6רן 6ממ%מ"פ
 5געיס נמ5ח גכ5י

 ו6רפחי
 דס"פ 5שיס 5י

~nDS
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שליהובכצכראדרת
~nDS

 הן שס סק ש 3ל13ח עד 3לכוח וס3סס קדוסץ ס%ס שן 50שס % 1etc פ%
 סרנס הונהס 5מלמס. מכתס 56סיס ההן כחינ %ן נמכתס סכ5ו4ס ג"ר כעד נ"ק3מפלס
 ~od מכמח וחר3 . ם5סס טי וכח3 ט'( ס' )מר6 סיס ספח מ5 6סר גמ% 5נ יימנמ%.

 סבכ5 ס16דוזח ח' )סס( ס6דס. )וכ5 ויחכס ועריס. מכהח ו)זכ5 קדס. ניי כ5ממכמח
 נהס 5מע5ס וס קו4ח ססס ססס 3ק% סיח ק"ס ט5ת6 סט4סן סכ4ס 1' גנד ססמס5

 . כי"צ סגעס גמסגין סן קיוח 4ממסס ווכרי ח"5 ס6מרו ומס 3סס 6100 בדבירהזס3יגמח
 6צתוח עד 6)ול ס6מרוטח ונ' יסר56 גגך 6מר 8רבטרי ב5טס nhD' )ום4ס ססנעס461

 סס9 מס עו םמס בממויס ססיו )וס )נז ר6םהס 'סר56. סגנך ר6סומח וסד' 5'סר56סמיווגו
 6הר ר61מלומס % ינוומ. nDS" 610 וסרניטיח יסר56 נ6רן סיסיי )וס גגד וסם5שימנמדנר
 סמיהג טמ5ק ע5 ור6סונס ונרכו. 4סר56 סמדווג ההרו ססו6 סקימ ע5 סגיס ס6ו)יחט5

 הננד 6ונו עה סו6 צס נחיס מל ו*ס וכמ"ם nlnlbo ס6ר ע5 וסס5שיום 1SSpl. 5סס5סרט
 נמ%ויס ססיו מס )נו וס גד% נה 61טסך וג' י' נרכוח נסכטס 65נרסס סקנ"ס גרךוס
 נמד3ר ססע מס גנד 101 61נרכך. ורנ: טטס גד% 5נף סס יסי וכמרס גח5 שי גטסוססס
 יסהטם 6ח ס' הסי וכנים נ6"י סיסיו )וס גנך ,ס ס)וך. ו6גך5ס : סנרכו' נכ5 גחנרכוססס
 נרכס וסיס נ6". נסיוושס סתס סגחנך5 ססוקיס כ)זס וכן כ"ו( )וי"ו ס6רן נכ5 ס)וטוהסי
 עמס %נ טי יומיף ס65 נרכס וסיס ו6מר נכ%ס סיחנרכו .סנרכוח כ5 )זקור סיסיו5ט"5
 ד5טשל פירס 536 6מריס לטר 05 והם תו5רח סנקבס כוזו נקבס נ5סון נ6)זרו ססירוח כ5צמ"ם
 י36רכס 6מרוח גרנוח נ' 6)זר ו6מ"כ כ55 נטר סוס יסף 65 6מריס כי ,כר ב5סון נ6וזר610

 ו6נרכס ו6מר ונירכו ניסר56 טעמו סייבק יחרו וכ)וו 3שר56 טל)וס ס)זדבקיס )גד סו6תנרכיך
 6מר 4סר56 5סרט  סמהוג טת5ק גגו סו6 66ר. ו)וק%ךמנרכיך:

 ונוק*
t~bb הנרכו 

 נכ55. כ%ס ויחנרכו שר% ט5 כ5ס יחוססו 161 5ט"5 ס16מוח ננד . ס6ד)וס מספמח כ4נך
 פ5 66 נרטח נערנ6 6מדן סכס 5טנוו וכ)ו"ס ונט5ס 5כו 61מרו רניס טכמס וס5כוצמשס
שר56

 מ"ם ט5 כמוסדמ ססחיס נ5טס וססר ססרו )וסס כחנ 5כן נינרי סטרי )ץ"ט מרו)"
 וטסרמ סמ"ם סטר ססו6 ספר6 ר6ס 610 וס' מתס כפף מסס סמ 1סוד נ"כ נינספערי

 חורס סו6 5בד oh1StnD סרסיו)ץ חרט"ך סס נעופין וגעופי סגלוסץ וסן סל ססרסזנרוח
 ת61נ. דסרבהם ז"ם נכחר סמקוקיס 6וחיוח כ"ז סו6 וכחר0 נבינס ססוומ וחורס מכמסחשס
 6מך 3חפי14 ורט סס נרכוח מ"ט 056 וכעי בחירס מפתריס סס תגרש nhbt סממשה'
 סר6ס ט5 סטונ כסמן וכה"ם רנ6 דכסכ6 נגדיס מ' )גד ךמגמס חיקהי מ' וסתן 6מו.עז
 בטלה6 המכימ6 טע6ין חרטין י"נ נטגס '"ג( )כעו י"ג )ויוחי1 פי ט5 סירדכף

~bS'D 
 הש'

 סנמ5כוח )ו5כוח נכחר ה"ט במגס 656 6חנ4י' 65 דמכמס StDS1 מ' )נד סע14ן נ)ועמ)סע
 כננד ססוקיס ג' ני5ופין: וגעוסי ננעוסי דטאנ יודי"ן י"ג נס)והז סס וק נו"6 ש' חיקומסי'

 וס' נ5עס וס' ספרו )ופס כחב 5כן סקנ"ס סל נ)וטגס נ6יונ סטרש מ"ט וכן . כוווצ יס"וע"נ
 נלשס 3בנז' 6מרו 5כן ת' מ"נ סס סי מ6ניו סירם סנ5יס 1' טס קס5מ נססר )ו"ט וכן6ענ
 קס. נמ4מס 6ב5 קס ד65 סו6 נגני6יס 5ם5)וס וכן 5)זסס נחנ4 בעס סטרי כו"ט ט"נ(כ"6

 מחיקומס ג' 656 מהנלו 65 כסמס בנרכח 6ב5 6חר. במקוס כחבחי כנר ו6לו 156 50וסרנתח
 עו סחימץ 5"ב וטך סי סרקי נגגד סחימין כ"מ וסס 5"נ ונעד יס"ו 6חק כ"ס ססססלע
 hla נסן סכ5ו5 61' יודין ינ כננד סן י"ג כפ"ס נגסקהח סהה כריגיס נרכח 5כן דיד. פרקץסשץ
 ננ' ס54 כ"ט י' טס יווי"ן כ"מ סס גי5ופין צני5ופי כיוט א 6מד כחר סט4ון בקוןנכ"ע
 סטו5ס( )מ5ך ניגס נקר6 %1ן 15%ך. %. %. סי ססססמוח.

 )וי
 כ5 כ5% סמינס ל6ם כי מי מ' נהקהיס ס6מל חסו . וסיווץ6 ריס6 לומב ה' 4ווךימ 6מח כ5 יליעוח טסר ס)וסכן סי 06ז סס 6100 חמי )ימדין ססס ציגס כחר ט' מ5ךס' מי ס' חשס ט4ק

פשיס ם' כמגכו כנל ה6מר מםhen 6 סמ5. יאג וסן נניש ט' נמכמס י' מואב סי וסןסמיגס
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"טאליהובמדבראררת
 וססניסיה יסר56 נגי 6ח מברכו כס נסוד סדעח סל 1ל'1 סכחורס ר6סון סנפ' קד)ז6ס חיקוגיןח' סכני 3כס6 סתם)וסין מדוח ח' 6נלסס סנח3רך נרכוח ו' כנגד ה6)זר )וס4 הם6 6מלשמויס
 וסבעhnh1 6 הש-'  דיוסף סיח סנגנ  כולל  סו6 טו-ן תן סיכ*ן ,' וסן ומ' יסל56 נני ע5 ס)מ6ח

 כר6סיו[ סנפ' רקיעין ח' )זיס ו' וסן י)זיס( ס3טס רקיעיס ס3טס פכן 5סן סיכ5ין סן7טקנ6
 ת"פ דסלמס. סנ5יס ח' נסן. סגסחבמס )ויניס ח' ס63"י. 6ר15ח ס3טס וכן סמש.3ת65כח
 ק1וח ח' ו6חמין. 3פ' 6םחינח

~nhD נעס סערי )ו"ט נסרטן וסן ד)ו"ח ה' ס)זיס ע5 די 
 סתוח בנ' וסן hnhl ול'ג hSD' )זו5 טד וסן רנ6 דכסג6 ח'קוגיס ס' סחורס נ3רכחסגחנ5ס
 סס נסת וסו6 פרסיוח כד' נחסלין וכן כו' קר6חי סמגר תן )1כוח דכחר וי"ט 61לסיס56סי
 ס5)זס וכן 5כעס ר6סיס סן סחוח ג' ם156 כ5ימח וסס4סיח נחירס וסר6סון ט"נ 50ססגי
 3חולס געס ר3יט )זסס וכן קס 3)זלכי' 36ל 3)3המי' כווסס קס hS 6תרו סלכן ס53יס מ"ט6)ור
 וסי6 % מסר 5מסס גח~ו וטלן בטו5ס גנל6 מגס פערי ל וכ)ז"ס )וגויס ,מ6ח סטמ,ס)י"ן
 כ)ו"ס נכ4ס 5כ.ס )ו"מ רק גגלס hS לנני6יס 6נל נטג)זו סקנ"ס ס6)זר כו' 56סיך ס'6גכי
 56סיך ס' 6גכ' וסו6 מווס כסגי )וסס סג' 6תרו לכן כיגס טל nbD ו6ח מל עסו נ)וחרבווק

 סערי גו"ן 15 סקנ"ס סס6ל נ6'וב סו6 וכן נדרגיס 6' 1כ5 קס במ5כיס 536 סמוחס53ומ1ח
 חוכל כ5 כי 'דעחי ו6)ור נר6סיח )ועסס כל גכר6 ס3סן לו גחנלו 06ניגס

~"Dh 
 תתמ סג~ס

 קדס )וסררי עו' 6רס )ק . בלעס ופ' 6'וכ וס' ספרו כחב תסס 6)זרו סלכן חוכל כ5 כייסלו
 חטתס נ6לן 6רס וכננדס ויסר56 'עקנ )גד וסן ל)זטלס קדס סררי 5)זטס 6רס דנריס 3'סן
 ועס 56 קנס ל6 ס)ות( סחי וסן 15 וזחקו)ותס ו6רן טוט ס)זיס יגלו וכת"ס בס)ויס כעססו6
  סיוחס  ימן  טל סברכס  ץ כי 6כרסס סו6 טליס ור6ס ס6נזח סן טריס ))ןל6ס )ט( :%

 דבר )וס ל)זטס ב5ק 6)זר וכן )זהמ3 מ5ך ל53ק ס6תר הסו ו)זס )וס וכן כח"ם( מס גגדנמגריס
 6)זר וכן ויחנמס 6רס ונן הכ,ב 56 6ים ל6 גפור ננו עדי ס6ויגס ום)זע ב5ק קוס ו6)ורס'

 1)וגכעוח. ס~יוח: ככל וכן ס15 וךרג6 גוכוחו וסכ5 . ס' דעוח 56 כ' וג6תר כו' סמו מס6גור
 נוטנז סנבעס ל6ס ע5 %ג 6)כי )6)ור וכן טומר סוקס ר6"ס 6סורגו ו5כן ס6)וסוחסן

 1)זנכמוו[ כסטס ס3נרכח יתין ג' וסן וסכיל6 גייט6 ריס6 5ריס ר6ם 51)ור 61ווסוח6נוו[
 פסיעס ד16סיט 6תסוח וסן כל'מ וסוS'D 6 וקרינן מ' 6יס 3ן דכחינ סוד ו,סו hnb1 ווין ג'סס
 סבחמי5ס735

 גכ~
 )וסל)וח ירר סכססוק ווין ב' ועוד ח'"ט בח"1 כ)ו"ם ג' ס61 יו"ך 1כ5 נח5ח

 ס16מוח נין יחמסנ ל6 ונגויס ח16)זח1. כ"6 ס)ס6ו ססנטיס . עס סן : ורמל יטקב נגד5ססש
 סכגגק דטקנין ס)זוח ג' וסן כו5ס. כגגך גסס ס3טיס ונס 6מח 6ו)וס רק כ6' טתס5סיוח
 וסן ד' ססן גילופין וג' 6מתן 3ג' סתוו[ ד' סהמ לנדד. 3ח". כ)ז"ם טע)זיס וי3 סנטיסי"ב
 נרג5 סגייוס יעקב. עפר ומס )וי מ( הס)וע56ן עסו טס )ועסלס כ5ל כ"6 . יקמסכסווע: ימי 610 יסכן 5בךד ח"ס ד"ד יחנלס 63רן 6מד גוי וכ)ז"ס ב6רן וכסיחימרו גחינוחלצ
 גפסי ח)וח 5סעס. ג)ודנל רני)נחס סחמ יסר6ל רבע 6ח ותספר ומ"ם בוזנר" עמידחס ומןוסו6
 יק סא טונס )ויחס כי יסריס. תוח כ)זוסו. 5ע"5 6מרימי וחסי 65"י. כסי63ו שריס.מהז

 נכ~ומ סי6 )ומץ 1)וססר )וגס 61)!ר כידוט. טונ 610 יסר56 5כל ס6מריק 6ב5 סבסן4סליס
 ל)וססמחס ח~דחס כחיב ונ)זדנר רנלי 6לף )ו6וח סס גחי3 סניל')ו בסרטו' סו6ו)וספר
 נכ55ומ יססל ול6 י)זד ל6 6סר יסר6ל בנרכח כסוסע 6)ור וכן 5ג5גלחס וכר כ5 סתוחנמססר
 50 גו"ן וי"ו נד כי וסס )זספר. סו6 ונף"1. )זגס. סו6 ד)וי. סכדרג6 )וגס נוי הם)ורונפלטת(
 1"ח וסן ט' סתחספך דמ0ס )וטס וס61 נ)זודיס כרט דל6 וסו6 וכ)ו"ס ססנווח גוסי ססןסס)ווו[
 ססס 6וחיוח ד' סן 6ר6גו 5ליס )ור6ס כי יעקנ: עד וסו6 דגלוסין ומ5ופי נגי4סין מ"נוסס
 מע14מיו. סריס תסקס ע5)וין. ל גפסתז י' טריס ר6ס וכן כו' וגנטומ סמס נסיכסדל
 יכנקב עפר תגס )זי ג)ו6ס. פר6יס יסברו . סדי מיחו כ5 יסקו שכון. סס)"ס טקףט4סס
 נריחוח ז' נוו"ס * ד' סו6 לנט * יטקב דניח 7טךקי6 נחלג01 ג)וסולס יסל56. לנע 66ומספל

גר
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אליהובמדמיאדרת
 יטחיך ננטן 46ןך בטרס ככו"ם ימרס קיס 610 וגו' עפר מגס לה 63ךס שסו6 ומגיסי כ6ן ו6מל סמסימ aw51 כעוס" ,)וגיס נל התמסכ bS גנהס קכן 5ניד עס סן אמלי.

 רגישחיסן ס)עגס וכ)ו"ם 6)11 ננטן יסר56 רנט 6ח ומספר . סקדסחיך מרמס מ65ונטרס
 5רורס h'oD גס)וחו 5סדכק זוכס סחה ס6ו כו' חמח בקר3ו. ס~ס רומ יולל ס6ו של56ם5

 חינח גם5ס ונכ6ן כו' גסם. כ6ן ח"ם כו' כ"ט( כ"ס )ם"6 נ5רור 5רוררי כ)ז"ם סכנת כס6ל?מח
 ותס ס6ו ס)וחיס נחמ%ח 5עח7 6מריחי וחסי סיסר. נססר כמ"ם 6נסן עד יסרש ח"סשליס
 )וממח 5סר. נגו טדי ס6ויגס )ימ( : סכ5 6ח ווזמיס סדין 6ח סממחיק ססס ם5 6' וסו56מיס
 דברי' בנ' סו6 יקויי' ס65 'ד3ר כי . ונו' 6ים 65 )יט( : 5פר ננו 6חס כי יסבין 5ס6וין ר6ףוס
 סבנץמו 06 5סחגמס דרכס 61ע כו' 6יסיס 56יכס וכ)ו"ס סגדייס וסן 6ים. 65 ת"םמצאמס ס6מ" רק ס5ס נפנ ססנטימ 16 סנטמס נסטח ע)וו נ5 %נו 5ו וומנ חמסס סנסטח )ופמ06
 6דס ונן 5ססנר סקר כמו 5טחי סווה מנ כי חמנ ח"ם ינרו ו5נ- נ5נ סמטיקר' רק ס5סנ5נ
 סו6 סס"6 כי ח)וי נ5סון וס" נ"ס ססס ע5 ק6י וט' 16ןר סס61 החימס. )ו,ס ספמוותיטסס
 נסחמ גקי 6מריו נ6'ן 6מס"ס כס16חיוח 6ך פחמ נמטף 5כקי סיס הוסר6ה סח)ד'סש6
 651 ינר כ55. שסס 6% 6)ול סססס 6פסל וכי ח"ם י"ד( נ' מרמ" יסר56 סעני וכמו5נו

 ונמ"ם יקימגס 651 נפס 610 הינול 5בו 56 ו'6מר כ)ו"ם נ5ב ס)ומסכס מ5 6)ול. ססאיכןמנס
 סדנל הטמי כממסנס סגנזסהס סד3ל קיום 5סק וס61 ויטווד. *ס סו6 הסי 6)ול hleמ

 וקנך 5קממי קנך סגס )כ( יקימכס: 6% תנל יעסס 651 6מל ת"ם )וכדימו סרידטלנחניל
 ג6מרס ס65 6ף 6וחס 5ברך עכסיו מססס 5קמחי ?ש 6מל יעסס 6% 6מל נגד 6ינגס6%
 ר6סוגס ננרכס 16חס ביוך סכנר מס סייגו תו' וגבך גח)ויס. יעסס 65 וס תי נממסנסלק
 ומעסס ךיבור ןברי ך' pb. סניט 65 )כ6(  דבור: ע5 סיותמלט ולשל המגמס כעגין 6סינגס651

 ס' סנועסס. ס61 ט)% ט( ג"מ (pb "DDt ינ' כמ"ם סדינו' ס61 16ן וסחולס. סססהטקו'
 וחרועמ ססס. דטקוח וס ט)וו.56ע1

 )וי
 סחורס וסי6 סקנ"ס ם5 סטסוט סי6 כי כמרגומו

 65 ועי ט' חורח 16חייח 610 וגס נחוכט גטט ע61 ומיי וכמ"ם ט וכ6ן עמו ממ%סח"ם
 610 ר6ס. נסחר. )ולמוק ססו6 סניט א כ6ן 6מר %ן 5סמטח. יוכp~OD1 65 5פן. bS משח ססעשס 6מר תעק ניח. עמ5 נמ"ט. ס61 6ע %"מי נמ"ט 610 ר6ס 6%סניט

 61גי כסגיס וברכח ברכוח נסיח דמו"נ סשח נ' נין ז)ושךין טקנ6 סס סאר6ס
 נייבול סו6 3ו. מ5ך וותרוסח . נ)וטסס וסכ5 יסר56 נמ 56 סמי 6ח ום)וו 610 סניט36רכס.
 ניטתיס )וכריע מק 41ט מובס וכף וכו)( כף כמ"ם כ6מד סגשס סכ5% נהני סו6טסמולס

 ס' . בר6סימ מעסס וכן 31יינור נכחנ hl~D 53סון כ%5 היס ינ' סירקין כ"מ סכ5 נ4)עחוכן
 . ססונ ו6ח סמייס 6מ סיוס 5סמך עזחי . מייסס ניח וס 5סס וסיעח מ'ם סהן W)D.6לסע
 6סרי ןי 6מר וכן וגו' מטס ש כי מוסר חוכמוות מ"ס יכך 6סנח 6סר 6סס עס מ"סר6ס
 סט6יס ירך נויח ע5 סעונמס סס רסטיס ס46 נ' כעז רםטיס tbD3 סי 65 6סרס6ש
 חולס ניט% גגך 55יס 31מוסב י0 כ' )סופנהס ימט6 651 סכאצרס 56 קו5ט כמאם נמרעסס
 ונ6וגעי 3עימך ר6ס כמ"ם נלצרס ל סס מפט ס' נלוולמ 06 ט 6מר תננדן ניינורוס61
 )ויס פ5ני SD סחי כטן וסיס סלהיגו. פ' סוף נרס"י הניין ד( )יס )יפק56 4ך הויססמט
1Dbפי3( ס' )חמגיח וכמ"ם 1ג1' יטסס 6סר וכ5 וגו' וע5סו ונו' ינץ סרע 6סר ונריס ג'6מר וכעי ס156 ג' כגגך כו' סטחיו 6דס יס5ם 5עולס 6מרו מ1% % 5כ5 סגפריע מיס פ5ני 
 6י* 1)651 51מ6 ורטב מיף וסיס 3מן3ר מסלך פסש 5מדס)"ם5

 qb כו' 6נרכך נ)וס כו'
 כו' ר%ן שי כו' נחורס 06 כו' נשסר 06 כר ננמס 06 6נרכך נ)וס6מ

 סס6י*
 ממימ נ'

 4כהעומ שגרעיגץ 5מ6כ5 ספרי םק

~'ho-וו 

 סמשטמ וס5סס 5סחיס ס" סחמחיו וסמש %5
 סמלס ירס 5סמכיס סר%ס 0ע%ס רומווה ג' כגנך ונגיס mD1" סנווס סס סמחעחמכ5

*עשר
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ש שייהו בם2רהדרת

 ומתס D~ts פגס ג"מ נ?קק נח"1 6מר וק כו' o1~b אץ נץ מטחו שטחן לפץ5ספמר
 יטסס 6מר 1כ5 מ*ן. ,ס וט5סו ססרי. וס פריו 6סר ס)זיס. נרכח 11 )דס פ%י ט5 ח'סנמכמס
 סחה* סו6 מיס ס%י ט5 ו)ז"ס י%ימ תסנרטימן סגוטפין סגטיטו' סכ5 ס%6ן ט5 ג"כ ק6יע*מ
 ס' הבר 5נקם שטטו תמ"ס וכר נזיס )ונקסיס וום6נעגי' סעגייס כר 5)ז6 כ5 סף כ)ז"םומכמס
 סבמס 6* נטחו יחן פריו 6סר כו' ס5ים סטחיו 6דס ים5ם 5ט%ס סדרסו חסו ינ( מ' )טתוםכו'
 לממי 5יבטי b'b) 5"ב )מו*ן כ)ו"ם טתל וס ינו5 65 וט5סו )וטחו סוזם)וס וס ס6)זרוכמס

~bnb
 שירוחץ )ויס ט5 סגטוט %6ן ו)ז65 כו' רענ ססיס כו' 65דס )וס5 ח"ם כו' ט64 ט5
 כר נחורס 06 6ברכך ב)וס ו6)ור נלי5ו וימנ )ןלה)דו ומחס מסירווסיו ו6כ5 נ6ס ת%ות)וקע
ohlסלסנהס ק 65 . י%מ יטסס 6סר וכ5 חסו כו' סיסיס יס"ל כו' נכגיס 061 כו' נעוסל 
 bh נמספט רסטיס יקווו hS מ"כ כו' רומ ורטוח כמ"ס נרומ סק5ע נכף סגידומן ס45ס66

 כ%ש0 מויקיס נטרח ומט6יס 5חקן. יוכ5 65 מטוח ססן נלוספט כ% חקולזס 5סס ס6ץרססיס
 )וטס 5ונר מנלע סגימגו (ס 5סמעח יוכ5 65 וססרק וכמ"ם תון טו)ודץ 6ץ עיקשנסוח

 נ)וספט רסטיס יק)וו 65 ט"כ h~D) ק'מ )סגסדחן דרסו וננמ' נ)ומינחן 5טתי יוכ5ו bS 5כךכי
 פסו6 סלקס )ק ס)וגעו :ל סרטחס סדוס 6גסי 56ו מהקיט. נטדח ומט6יס . ס)ונ% דור%
 סו6 ס65 536 ספ%ס דור כ6ן מסר ס61 %כ6ורס כו' 6מוו(ך סדוס סק סיס וס כמ"םמ"ע
 ס' וט כי כת ברומ ספינס כמס כי ס' הסן וס)ז"ם כו' כמע 06 כי סרסטיס כן hS מכרכנל
 ססא )ווסל חוכמוח מייס הלך מייסס ניח וס 5סס. וסתעמ 5)זט5ס סכחב ,ס להקיסדלך
 5מטסס ממןף סקב"ס ס6ץ רטס )ומסנס 536 %יקיס( דלך )6101 56סיס ויט כמ"ם נממסנסס%
 ח6נך: רפטש ירך ח"ם ט' ימו 65 כ6פעס רסטיס דרך וכויס נח, וכמ"ם 1bbn )6נדסו6

 65 ה*פ וסם14 וסיע %53ס 6ם וטמי ב'וס עק טמי נ)וןנר 5סס ססיס מחעח ג' עדוטי
 obb~1. 56 )כ3( טעו. כ6שון ילרגסו ינעגסו יסנבגסו וכ)ז"ס וניוס 543ס ר6ס hSI נו'סנש
 ר6ס כחווצפח ססס %6 ויסר56 ר6ס כחוטסח מו64ס 56 656 כן 65 6ת' יא %מרעד
 ר6ס יסכת סס)ויס טוף פ4סס כמ"ם סטמן ופיקר בשף )זוטף וכמ"ם 5ר6ס סרניטיסא
 65 4. ממט5 טימדיס ח"ם 5קעס כחריס 5קסר סטומהס סרפש 156 5ו. ססדס. נהח66
 מהמ5 כו' ימי 6יס וט5יסס ר6סס ט5 6סר 5רקיט ממט5 ססו6 15 ממט5 656 15 ט%5מד
 מרנ סס סחה כחוספח )6%ך 6% 6מ כ)רס מ)ו~יס מ641ס 56 חשס קדסו ממטוןנכו5ס

 דכ%מ6 ונ6הר6 נכפ%ו )וסרס hnD 610 5וי ר6ס )ו"3: 50 סס מסמס 5כן ס' נסיכ5ינר6סיח
 ס6דס %מטס ססחס וזסס 5ווטס סחפ15מ. סמקנ5ין רוסו)ז נד' סטו)ווץ ח65סס ג' ג"כסו6
 hS ס )כם : ט' כחטפח ננמ' ח"ס כנ"6 ונ' ססרת כ)ז65ט נ' )ומ1געיס ססס ססדיס5שכך
 נהמר56 536 ונ5ק נ5טס תדרגח ושן נתמסס וקסס נחבור כמס ננ5ק וקסס ננ5מס (DOנמם

 שמל חמח Sh1 יעקנ עניי חיר6 56 ענחס ב,"מ וכ)ז"ם 5סס )וגיגים סס וס)זטססס)ורר,
DD11615סנ6 4טקנ י6)ור סח נכ5 י6מר. כטת . 5טנר סו6 וקסס 5סנ6 ס Sb~nh1 טט5 נוס 
 כעד וסס כו' טציס ווזס מ5קגו טו3 מס חסו 5יפר56 סמחגו תחגוח ג' סן 61* דעס דורגלי6ו 61ע נמונר שר56 סזט ורס"ק סגנו6ס 56 פ% )וס %יסר56 5ענקנ י6מר כטמ וגני5טנר
 ספרפ' י6ח כי נמדנ' ססיו ח5ממו' י' ע5 עף. יקוס כ5נהן טס סן )כי( כחובי': גנ"היסלער

 נר נסוף ססש כגען נמ5מ)ו' עוגס6 ה6כי יקוס. תסו י64מן ממיל hla סננט' ל6ס SDעג 6נכי נומר כ)ז"ס עמ5ק )ו5ממ' גגד יקוס כ5נקה כ)ז"ס סמונ' SD וססמ' . )עריס ט5סר6סונס
 ססלגו מדץ מ5ממח סו6 . יסחס מ%יס יס - וטונ סימון נ)ו5מתח . טרף י6כ5 טד שכנ65
 "ום סטקר סיס ש6ן סס% וט5 ס6רן ט5 סטיקל סיס חצונ סשון סת5מ)ומ מ%יססמ5.

 נחפ5ת * יקוס כ5ס6 עס סן . וט' 5כס סס נרליס כי ההתל נהוין ס' גק)וח 5חח כמ*סנד)וס
 ו5כן מחל נ6ור ססו6 נסדס 5מומ יאק "hS כמ"ס במגמס . ההנס6 וכ6)י ונקומך כמאספפהמ
 ינם16 וס6וסמס וכעש ירא% ח"פ ס)זגמס 3מפ5ח וסיר 6דס יגאש 6OSIDS)ורו

~nwS 54ע"ק
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שליהובכצנרהדרת
 כמהם מטחו סע5 קשם כעד ח45ס יס . טרניח חפ5ח וס . צו מז שע hS ל( 6'4שק56
 . סטרנים בץ 50 נח)וי יח:ם6. וכ6רי סמר. ם5 חודד זס יקיס. כ5ני6 נקרנגיח. %ן נףשף סורנ נק"ם וכמ"ם ביו nYD סחי 50 מרב 6ומו כ46 כו' ק"ס סקור6 כh"D 5) ס')3לכיח
 סחם. וס קרנני 6ח כתאס ס)"נמ 6מ6ה ססן יפדריס 6נריס כגגד טרף. י6כ5 פדיםכנ
wnS46 יס . יפךריס 6נרש ctSS" כמ"ס סגסכל 46 . סחס OnDln1 נ5לס 6פי תסמסס 
 6מוור 4 פחמי כמ"ס ףר6ס ומכ)זס טנתס ססי6 1)!טסס סחורס סן כ4יס ת' . יסחריח"ם
 ימנפ8 וכ6רי וסווה כיר6ס ל יקוס כ5ני6 6101 בחולס סר6סון נד'. גכ4 6' 5% ט'רעע?
 וסג' 5סס ףל6ס 5סן ונונס ונניסן ת6)ור סמיוח םInDr 5. וסווה כו' וסינ רי6 וסכהוחכמ"ס
 ושח 5מ6 ףמ4. רק ג6וור 650 מת5ק חס גקינס h'bo כ5ני6 61)!ר נעניס וסינמכמס
hwbv65כננ' ססן כן3י6 ו6וור וס 56 זס דמו"ב ס)!וח נ' 610 וכ6רי ט'. וימ5ס רק ג6)ור ס 
 מטמו יט5 יערניון יסר56. ס)!ט בק"ס כ"ב י"ס וס61 נר"מ כ)!"ס יסכנ ו6)!ל כה"ר סססמל
 וונס כ5 50 וס4רופיס 6%וחעח כחיבומ י"ס ס5 4רופיס נססיס סו6 הע %ססנך סצדססס
 . טונ כי סמ: סטס 610 בפט0 ר6סץ פטס סו6 כסטס . נסעס כפעס )6( כשב: 810נפאע
 סיס 610 כך 6ען 5עקור סרלס 65מד נ)וורס כ)!"ס ס6טח )ץ סר הסח . סגמסש מוכף5ו6ץ
 כ)י ססס גריס מר6ס ני יט5 6% ס6נוח 6ח 5ק%4ס

~'ho 

 ננד סן נרכווה וסנ' נסר סגסרס
 ס6נהם גני סיס סר6סוגעז כרט' נסגי וסגס סתסימ 4)יח מ5כ6 דת כננד וסרביעיח6טח

 ס)וט)ן סס51ח סוס )!ש 65 יטקב גנז ססי6 ג' ננלכ' 6ב5 סס%ח יא סמסס %מק6בלסס
 58סיס: רומ וטחס סהס ק 61מר o5b" סנמכר5ס גנ81תז סנל סגח5 ס" 56סי'. רומ %ננהנ: ממיו" ססס ומשס ר6% 65 6ב5 %מס מ% pD נסס ימנS,h 6' ס)ודנר 56 הסח %כךס4מס
 סח6ש סמ65סס סייגו . ינהס סח משס ססס: )ו6מר גימסס ססשס מס סוממ ומססמרתהס bbn" נין סנ6תף' סה6תר" סס . Sb, 6מף סוומ ל( : סקתם חמ טרן ש 6ח רו6ס . סחס%
 ונ5ה ש5 גקר6יס 8"ס סגני6י 6מ' ונעסל שגיס צ15י טס5 סווה ונר6יוחו ימזס סהה כניו6ת
 גנר )קל6 ננו6חו טים סגנר ת6ס . כ%ס ס)!רכנס tSsa 15' נעלמו )זסחנמ 610 536סהמס
 טיר כמיס גנר כקר6ו ומכמיס הסכני6יס גנר 6יס 6רס נן 6ימ 6רס olbS. יס סמוחסממס
 סמעח 61ר6 גגז סעין. סחס . סעלס רום וסגס 61ר6 גגד סננר וג6ס ההמר מכס ס5סגטליס
 כץ4ח פמסס מונר DnDh' s~p גגד . ס)ופ )6ס . 65רבעחן סנינ טימס nhSn ונבחס צו'וסש

 סי6 כר כ)ול6ס קדמ6ס מקו נ)ש"מ 61)1ר 5רקתנ ממט5 גגך ימוס. סדי )וכ"ססהיעש.
 ו)ה6 כר יחוח ווצ5 חנ~ג6 0"ו מססיח מגו דמו6 כמ6ן 5ס 1ש6 ספיר 6נן כמר6סש0מם8
 נג' וממל ססמס סר מגו 5יס ולה6 מסמ5 כעץ 61ר6ס ח*ח6ס מ"ו . כף )וטטלון מגו4ס

 שפל ישס. סה מכחס דנריס ג' כ6ן ח"ם סכ5 סט4ץ )י16ח ג' ססן 5יס וגה6 1550מר6וום
 מס )ס( נ5ק ס' נווסר כמ"ס נדרניס סכ5 מוי סו6 536 סמ ט5 ו6פ% ו6ר6ס ננד טימסוג5ה
 4( בקנש%(. תוסכן 5סרקי שף סו6 6ס5 6ס5יך. דתסימנוח6. דרגין נטסררי דנריס נעשרסנצנו

 ננמרס ססן גקתין עסרס סן . כגמ5יס . ג13מס סס כגגח. . סחירס מכמי וסן מכמס סו6כגמ*ס.
 כר. ניש 6ין 06 כמ"ס סיוע גסר. ע4 נח1רס: ססס סדריס ג"ן כעד סן כגגח.)ס4ס.
 חירח גנורס %רץי 5"ח סו6 כ6חיס . מ5 6גסי )גד )ו"ע וסן 5)ורמוק רימ מבס)וין .כמס4ס
 סא מיס. ק5 0( כו': נך פגע 6ס )הס. ע4 "5סיס: יר6י צד וסו6 יח SD 5עטר650
 : רגיס נכהס חרטו חשס סקיס רומ 610 חרטו. : סגנו6ס ס)וסס %ק ק5ו וססקי' כמ"סש8ס
 דת סא מ5כו. מ6נגהרס

 סמי
 גקר6יס %%ס סנמ5כומ סר6סימ ססי6 ),עת5ק סירוס ו)וסים

D~pנע4תס )וש5 סו6 תץ טר5ס נסן וססניעיח 1' ססן גו"ס 50 )ונ"ח עמ5ק 1ם4טח 6נג 
 0וס hlh מו ווןן די"נ סכ5 )ו5כוום נין -מ5ך 0ן נח" כמ"ם מ5כיס סגקרמו שו56 5ש סהש )ז5כחו. ווהנס6 65גנ: סגלס סר6סע )יך 51605 ג"כ ורו)ו( )עכו )ז%ג הרס חסוס5סס
nbb3סומ וכן הל6 נפ' וכמאס נפלטווה חס 

 כמי
 נמי ס" טט מס 6'1 טף ססן יסר56 וע)וו
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שאליהומשנראדרת
 ר6ס ספ 610 טנוגרר

~os 
 סנמץ תא תבסג"ם סיווגה טשרס וכנגד נסחט כנגד טט מס ועי

 נכוו חי13ח יכ"מ נרכוש מכרס מהש וכנ"כ 61מור ונסיגפמס ד' ורמנ מסרס ננוס נסיאסא
 4. ר6ס כחועסח ת)וגריס )וי64ו 56 )0( מד: ס61 וברית וסגוף טבו מיס חסו מיסכשם
 ע5 ססס חרישו וכקן וזומ6ס סם ושיור כווניך סקרן נכ3יסח מכנסו rnSD ד ככנר כ6ןכהר
Sbמ5 וכשן יסרני oJS" גהס י6כ5 מגריס: מייזמי גם6ר הבדו סו6 וגס סקרן 6ח סיכנום 
 ים ונ"ב כאו"ם סנרשמ1ח סס יגרס. וט%וחיס' ססירעז. סס גרע טיס י6כ5 דנליס* ג'גליו.
 חמים 65 נסס סג6תר שפמים יטנדש נגיס סס יממן. ומ% נרווי: 5מד רגרת6 מניחכןעא6(
 מי. טגתחוסס. 4חמ. י6כ5. טיכס מ5קי ך' ננד לממ"ר ומס סקלן. סו6 מכנ. כרס שתם:כ5

 Dnb עפר. כגנו חמס 6רת"ע שיוט ז' כגגד ומן יומס. סכנ. כרע מי ופנלש%.
 ס' גר וכר"ם כיווה 6ם סרי וסע ס6דס עז 610 מדנר רום. כמי ס" מי מיס. FDסו6
 שכינס סקרן תקשח מט5 ס61 סגכרשס סכנ כרט וקמר נטן. מזרי כ5 מוסס olbנסמם
 חסו ~pb כ5 כנם ויסוסע ועיג סימע 6ר7 רק כ3ס ממס המוסט נמסס וק סקלן שט5
 מסמע6ף 1כ5 סם נבית סי6 ושביק למסון. כיח וזוכי 1כDnSD1 5 די נהץי כעלי. סכנ:כלע
 וחיוץיס: 16ריס Sa סתויה נ' סס עביך 6רי וכ5כי6. 6)ור 5ק ר6סק 3יח בני עקנ6 סמניח
 יקימגו.)ה

~nDS 
 מאד( נ' )דנהיל חחמג5 65 15)זין די מלכו מ5)ה6 51ט5נה 5ם5ס 6100 635

 ו6ם)וע וגי לרקיע SDn קע הסי 3ימוק56 ס6)ור מס עז 6101 ג5י6 65 5פימ6 ם645 37ל, דטח המע ומוסיף סמליריס 1כ5 ממלק כתו קרור. וערריך ורמנ: יחרו כמודנלוך.
 טכנ דרך )ח( hntD1. כוסם ס61 קרוב. 651 ויסוספ. כי13ם סו6 טפס. י6 וט': מדנרק%

 ימיו  6163ח ור' דור נן )ץסימ וסוך דסניט כוכ63 סי6 סנט. וקם . יוסף גן מסים וסמשצקי.
 פללו . וע' קרקל יץ"נ פרחי ואימן ר6סעס ג%6ס מעמס 3ס' נל"מ כיר"ם מדים 3"6חטד
Jbw60מי וקמל וגו' 4נונ( סעס המ5 ד5סץ מסיפך למ4 סי מי6נ כאו"ם סטש6ס "ם מא 
 כמ"מ סח בם כ5 וקרקר ססי6הש. סחי 6ח יכייס וסntnDS 61 מנמס סמ ניקור נוי כי)ת6נ

 ג6עס ת361. ם5 ס4סיוש 6101 ט( מ' י"ג לכרי 63ם סם5יסיח וס63חי נס עצלוסם6סימ
 וסס פנ5 ירסס סס נוטרה רווחי רנתך רעי קיני מעיל ימס וסיס ירסס %וס וסיס 4מ(ממס
 תיטק' וירד מ0מ וסרניוצי' מסים. ע"י מע טסם הסר6' וסנ' חול. 8לי'ירנן

 YDn סר7 1ס36י
 סיס עם סתמ5טום 5כ5 ר6ם ססיוש ס3סס מגזע ממקק. נחס ר6סימ 04 סיטר: כהירהא6
 נ5סכמ ס" חוסנך. ביחן י6( : ט' שיומס ממס כי כמאס . וגי' אמתת 4סר56: ססיפררבעון
 קמלו ובר"מ נקמטע( "6 הסול קן סחה קגך. יסק כנסיות נחי ס61 . קנך נם5ע מאסמגיח.

1oTmn~Ph61  'מוסס יקור  קן "ת' מסליו בתסיס. קקי  3סלפ וסיס לס"ך6ס סטגס בנח 
 ססניס 6מר 536 חשנך. 6סיר מס טד וסגמרי3: ט"י6סור חטר. ומי' לא6 %ט1לחדי:

 nha' וכ% סנמרינ ניעי . שים מי )כנ( כיוס: נפקוס נמקומסש3ו
 קורטי

 6מר 6סי מס טד
 ווצמ 6ן: י"מ מסטים כגסים %ג5 6רן סף כע"ס כפיס. מוך ו4ס )כד( מסמי56: יוהי' )הכלע

 גינ לרבים ונס 6נד. עדי סהמ גס סגסר נטנר כ6ן וסעסכל סנ6סיר ססנטיס טסרחלפור.
 5בן וקב נאנן וכת"ס קוסם סיס גפור נן נ5ק וגס סקוס' נטור נן כ5עס כמ"ם מגמםמחמאס סס" יתו. חקעוך: 56 5ך נרם וטכס נ5ק 15 כמ"ס ונו'. הל נוטס הקם )כס(הענוג:
 דרמש ת"ס סוחפץ ג' ססס וירפס e3eh1 כיבס שניך 6ח כנד נסי יע *מל epn"% סנץ 6מר דרך %6 )זקותס 6מ יט 6101 דרכם מנץ 56סיס וכמ"מ שירכו סי והצקנשמקמו

 :  לי'  רתעןיר ט' ייסע כו'לנק

 חט"שאהמהדורש
 עותץ כ5 טד ווץ)וגרש כו' תגס ויעי . במגרש ס6טח סי סמן כמנחי כנר כף. מקס מלמס3י

 )%ס )" סלמתק: תסס vnlh' ד' נסת סו6 6ל6פ 4ץס מלזם ט השד דרגץ ל גששעלס
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%ליהו%%ררת .-.. -. 
 ~ro ל hS'3e ח160מט6 למש. 5חס מע6ם ואארץ. ושס atne ל נסיש.

 6סורט. ונוננטוום כסגיס. בלכח 50 דרגע נ' וסן מירק סורק מ%ס בסת ננומם3ס זט6ד6טסע
 : כסגיס ס3נרגח וה"ן ג' 3סי ג'כ יק שסס ג' נחוך נ' ססיו ו)וס ססמ 6וח ס5 והץ נןסן
 5סס5מח יורין נ' וגס6ר דנס דכור6 נסי ססס ס6מרון סס 50 ר6סיטח 16חיות ל סא טססן
 50 י נסי וסס י"ג סס 1)זגסס ו6פריס סבטין ל'ב עך 6101 5נזד. 50 5)וץ נסי סנטץינ
 וסס 06ר56 גתווץ יס סנטי סכחונ. ח"ם 6סד ס' Sb~o נםנוע ימךו 51כן 6מו ססאס0ם
 50 0ךרס 6)ורו %ק נ)וייס סגריטס טיקר %כן מ15פין נמ5ופי סמווץ נ' 50 ימת סהאנהאו
 בסת סן 'חמסנ 65 וננהס כו': ד)ומספיך )וטס ט"ן ף"ו 3סת ב)ותיס כרע ד65 5נו6ן כף%ס
 6)זר 5כן סטנטו 6ןגיס )וס ט5 וכמ"ם גסם ט' נסי וסם ס5ס ססס טס ססס 50 ס6מרתסס'

 1נ'5וס6 בעופין )וסרם יסמ6 ר06וטח 16חיוח ג' וגו נרט סי וסן ס)ו*כס י6חס 6 כי%מסו
 מספר סו6 וי"ו )ו'. סו6 סלע ט"ן כו'. ומססר כף מגס מי יחמסנ. 65 בסת 610יט*סין
 ל וס גס כי נסור (")ה נסוד 610 )וגס . בסב6 טו"ם ה"1 נסי ו)וססר טץ. נסי סו6ססממן

 ס)וווץ דב' 6מולייס סווה עפר . )וי נסת 6101 סוס ססחיסן סחיסן גגד סו6 ך6י)ו6 ה"מ3ן
 ow~1Dh נסת ס61 נסם. דג"ר. 6מור"ס ס61 6ח. ס*ס. דם)ו6 6סור"ס ס61 רנע.ס56ו.
 6מרע סס 50 6מרוטמ 6ה('וח ג' סן יסריס. : סךטח 50 וי"ו טס ספגיס סהה רום. סמומ.וס'
 6ברריס נר6סיס ספר וס סיסר ספר ע5 כחונס ס'6 ס65 כ)ו"ס יסריס סגקר6ו 6נהם עןוסס
 י)וי ט' עד וסן נ' נ"ס חקיעוח ל חיקעיס 51כ1 ססריס ל נל"ס גסחסיס וכעדן וענקני%מק

 סט"י ס)וחיס חמייח ססס סמיס וסי6 . כ5ס 6ח סממחק 6מרימ נסת 610 הרכסחטובס
 סוי 50 סס נסך ס" חסי סממיס סי וחסי. גטר. תמינ קרי גערס גכנר כיענ סכ5ימיס

 ססן מו"נ טס bnh1 סמסן נ' בסי יוט . 6מריוהי . )וחסי גמס ססיועד כיוט סמווה נ'סממנל
 )ור06 כי וטי . ימכ)וס ס)ווח נ' ניס נסך 6101 כווסו. 6מריח. גקר6ח ססי6 נקרנסגטוץ
 בטרס וכמ"ס בנטן גפס ו)וגיס. נד' סתוט גס)ווח י' כסי )זוגס ט5),ין ד' ס61 6ר6טשךיס

 ט5)וץ 7' נסי וטן כ)ו"ס יטקנ ןניח דפדק" וחרמ)וו יעקנ טסר 6101 יטחזצננטן
 נר6סיוס. ס3מ 6' סנמוח. ז' גגד וסס סכוח. טגרח. ססמ. 50 ו' ססמ. 50 6' טוביס.יכהס י )גד ה(ס סנמירס. ניח תמן ו)ץ"ח. סוף. יס וקריטח מגריס. 'מ6ח נ%6וח. הו' ,מניסל נסי 1טת . סוסיטס סכרוניס 'סנ 3סן כחו3'ן וסמ ע5מין סמ ססס מח6ץ 14SD ת'ן
 ומ' עסס י)ויס ססח כי סר6סתוח בןומומ וכ)ו"0 במלריס. מ0ס 5סס סבמל מ5ריס סבח1ע:'
 כמ"ם 5ט"5 סנח כגנד וסנ' וכו'. ב)ו%י0 סייח ענך כי חכרמ כחינ ונס)יונ( ססנימי. ניוסהנם

 סמוספין קרנגוח ען וסרטש . סע%נויס DS" ונוטסס סנח 0כ6 016 ססנח 6ום סירנהשר

 סורת n1DIS וסגי כו' מסס יסממ נר6סיח- סכח עד nmp 6חס מפעוח ד' וסן פיגמס0ני
 עד . סנח חכג)ז . סקנ"ס 50 ס)וו יחימד ס6ו 5טמ5 סבח גגו 6מו 6חס )ו"ח. סנח עדבוז
 חוספמ נסי וסי' סטתוח ג' גגי סן סנחומ וג' ב6"י ס)וס סקלבטח ווציקל סקונטחמוסש
bla.פירוסיס ססס 5% וסםטריס וסגחינוח סע)וייס וסן ג"ר עד וסן מ5כחי מ*ס סעיח 
 . עט5ס מלמוק 6100 סביט כ6ן ג6מל 5כן ס)ומסס כעד SnD. ר6ס 6% 16ן. ינרכמ"ס נחני סח15י טווטח וס6ר 5ס"ל נסן סניט 650 סדיטר גגד ניעקנ. 16ן סניט 65 %:סס
 דיבורס סכ5 1)וטח חולס כגגד וסהה ר6ס כס ג6)ור 5כן 5כ5 ג15י וסממסט  סייני.0סו6
 6מ ר6ס מרמוק. 5סמיס טו5ס ססחבור ס' סניט מסמיס ת)ו"ס ובמטח נמולס ט61תנסקס
 כסמס נרכמ נסת כיוע ח' 6' ר6ס rh 50 ס)יח מ' בסן וסס במטסס. סו6 ס6יס נגיכ5

 ונ)ומסכס נסרסור סי6 ססיר6ס ויר6ס. מכ)וס כעד וסס נו מ5ך ווץרועח ע)ץ 56סיו ס'תמ"ס
 וסשוח נרהם )כרמ וס סע5 5)וקו)וך סע 5סרסר 5נך רן ו6ס נם"י כמ"ס רט6 וסמיומבסת
 "סנבנסו כנרפ סניט bS וטן וט'. סעס נקרנ ס' 6מס ט כמ"ס ט' סניט 65 ונעד ת(ונ:רט6
 סשס % וכמ"פ 0כעס מ5ף ע גז% וגמור6 כמ"ס סיו6ס גסי סו6 ממ%ש. מוט6ס %כר:

%סים
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שב דוו ידי*שבנרצד114'ו'1ק
 6% מ65ך 6% 6מ כים "4' ט6%ס נטלמ6 1ט6 ופו גה מקלנ ג" 4 5קסמ 5מ466מס
 צכ% סקסם סעח ק ר6ס. ססח?ס. וץ 6מד 46 הטף ם כת ססרשס ק ,כשטפח.סלף:
 otsibD' ינ סטמש גל ס0מo')Ptb 5 ק 4. שחץ*נ551

 SDI "צרם %נ. ,צ%5. 3ח4.
 ממגע. ש ט5 ס6 תת" כתש סריס. מרקס. שמחס ק ש* 4ץ הרקס 4ק צצםגטק
 *ממס. ומש. רמ6 וסתי( ;צ6ת' סמהח ם5 מנטחן )סק ממשן מטר חסר כיםסמהמ.

 Shxb. מעץ תחמת ר מס ומטקנ. גמם hS ס כים: טיס 750 גגי וכן 5סס הלמס רםכ
 uwn3 מי ;מצץ ט5 קסס טיס מכחם 610 קסס. ק%. ונח מכמס עד ססן נשר56 קסם6% נעשה נמס ט65 נימר סדםחס עמר תקהי נטף כתש קוי 3ח סקסם. )"ח גמ6ס.מכמס.
 נדטומ רנחי נגויס רנתי רכס. וכ)וךלם סס ע"מ כע"ס ניסר56 סמסכ%יס ומן סיו ידוען65
 מגץ(: ד"ס נחוספח הב"ס בב"ק ס)וסחתסיג אזיין ע"6 4נ )נתנ%ס וס61 3"ק סו6 ממש.ט':
 סונר. 6ח מתר אניו כאו"ם 5חח6 )מיח וסמכחס ולס"ק גנו6ס 11 צו' 5יטקנ. יקמלכטח

 מכתם. משח. חורם. Sb~ctS. מנחן ךנריס עסרס מן ע2קנ. 6ס4ך טנו כוס 6ר7: יסדגמג)וס
 סנט otSbu. י' ח"י ומגיס נד' n1SIha ד' סן גו' גוזמן נו'. )ויטקנ כוכב דרך וגו':שר56 56סי רוכסי 3יסר56 זרגין עסרס וסן דביקות. טניס. רס"ק. גנו6ס. ירוכס. 6סבס.ניגס.
 נמל תששיס 1SD1 כר"ם סמוסיעיס וסן ס6דס פמ ססן יקמח. %ו סקס ינ6 כי סרווזמוקק
 סר ומא מטיל סרי ומלביד )ויטקב הלר וכאו"ם סמ4כ' 5ס' וסיחם טסו סר 6ח וספוטמון
טסו

~tro 
 סטם נרטח ד' ונגנד 7' הה נ' לנוח סלורכנס רגל ז' עז ומס שרם. 56יף מיטל

 וננד ונמונל בפולריס סo~nr 156 ד' עד וסס סכ5 גו55ח ססרביטיום 1tnDS, 6135 שר56ג6רן
 נאץ תקני 1%' מ5ך. ניסרון הסי כת"ס ס' ט"מ מגסינ מסיס כוסס 6' נשר56 מסיו סררכםד'
 מסע משטים טמר 0)וסס ט"י 61' ),סימין סגי כגנך ויסורס 6פליס וסן קמר56. )ו5כי וע'די.

Sh9D'3טש סן נ6)וח %6 065ד ונגיו ס)זו56 סמוסכ סו6 )ושינמס טסר 6רנעס ספ"טן ומ"מ 
 במהסס: להד Shxt 6ח מסלקו ססופטיס סן וסן גסויס שוויגס רונניס סנטם וכיר"םמוסהציס
 נסיט שים : כ"ג( ר % ב"ס סס ימנו נ)6%כחו ס)%ך עס כמ"ם 5נ61 קמחי חוסנך.6שץ
 55הה ומבנר יטגן ם5 סתדרם ניח %6 סס5כו רכניס מניח סנ6י0 סקימס סס כמו"סקצך.
 חסנך. 6סור חס גב סמיח. 53סכח 5י;ם3 חכוערס

 6מר )ד. 3סי 536 מס. סגקר6 נטע"
 נסה ססן וכו' ו56ס עילס ימיי 56ס 61)זר נט5ימ חמיס סמכמס נסי ססן 56 מם)וו ששנח

 S~b נפסיח נסה ס6מקחס גר"ן נסוד ססס 65מ7 גניר סוס עובין נ' נסור 0ס61סושס
 הית ותטסס עלט כיגגס עינו הומסס )ונקסין ס6גמגו )וס וס61 כל5 6מקס 04 6יןנמסמס
 5צ  eSh nSA~t(' %5 סשחרמ 6זס. 5נגי )חן וסירן 5ס' סריס ססמיס וכמ"מכהנסו
 5ע'5 סמסימ בטח קים 5ססחטבד טחע'ן סנכרן )ו5כיוח ר כגנד סס וגהור יסור ומטכח'ס זהי od1 56: מוסוה ח"ם נכ5סון תסחחת 56 ימס ס61ח סחירס רברי כל 6ח n1DDSילבלרו
 6מ 5סמיו;ש טחי וכת"ס ת5כיוח נס' וסריס מ5כיוח 3ך' סחמ%ס סחורס וכמ"ס צו' ומסת"ס

 5שז עדי ב"ס טקס llh~ls1 5מרפו;ם כ5ס %כו 61מ"כ יסר56 טס %מתו וכוס וט'צוכיג6לר
 6)ץ: ניפוט נתמרס סיביכן מסיטו קרן 1ירס 5מ5כו סח החן 6רן t~eh שיןוכת"ס

 שתיתתהמהדורה
 סשנ* בסס 130 וסדעח סמכים סס סי וסול . דמכ)וס בח6 6100 כחנמי כנר נ5קירה

 4ר. גיר מתייר י' גט5 נר6סיח פ' נווסר ת"ס סכ5 ר6סימ סס" גט5מחוסיו'י
 נקרך ל'כ 01נ)וס סשי)ון סגי ט5 וגסקפס 0קח נפן כמיס סבו סזעמ ט5 610 הר6ושקל
 ס'ג: n1%ah" OD3 ג' סור סחה סאן רנ כי 6חסס. ד65 אהלת נתחסם 6הר66הל6*
 כווץ: ס" 6100. נטח סשס. 610 גוי. ס)ומגס. ס61 וזו"נ סס". נסח 5מו6נמל

סמווס
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 שליהו במורשררת
ea6ת מ% ש 6ש %  ססמי%מ nwpn י ים סנ)ףהםס כמו מקומח. ל ט%. 
 (s~h משת ש SD ההע רשם 6לן סגי ט5 מטר סימן סל 5יי וק 5ף יטווס. ממסישאן

 ש מיס סגם5 ש5 ש fpn % מסמס 5מס סיס סמקו פנסינו IDhw ק % שץ(י
 vai1 טש. נם 5ין אזול סקלן עד נ%מ6ס. נ' 53עס 6מר ינ( rb ניגה4 ונרספל%
 %. שנ ומא וכן כסס סיס וגו טס מנס משר: ט5 6מר סגפי הגד סלצלס 6מרסש4ץ

 י ומס סנינ. נממס פסיס מיכול. ממס סריס ס'. פענמס י נעלס ffg ש YD.סי
~aw

% wbm כמהם 6467 פרמן 5טרנ. משים סו6 ומונח ינ תקע נלוקעיס כמשם 
 ר ףנ וודא וגק וו? ישג סניה. כמ"פ י"מ בי)וטלי6 וודתה סלו. סחה ס' 6מ סי הסו נפ5מ. פ'נפסל
 סתר דעק63 כתר סוף ידכור6 המרוש נמיגס כי 6מד סכ5 וסס ינ h3D9 ר וכל חץ ם"מס

 מגושר מ"פ סי ומאהשפרס.

 ס-

 ש"נ ס' וק נפם. הר' 5מלריס סירדו מסוום מץ ומאג.
 מחנק "נ ס% סא יטנ. ומא מףג. סי סנס. סגס. ~tnDV סי ש" מנץ. ס%שן

 eS הנחס הר' מס סגס נמס 56 נ5ק ס"מ עמו עס3. 50 4רופץ ינ וססס%ממ
 ס0ינ סוסוןההם

 נגסס.
 כקפו הע וגף. סיכן טחם וגו' נקמי סגס וזומר 5קשס עכ5 650

 מס 61יעס עי. י נרמ enD1 בז' נרך נרכח ומגס 6מר נומס SD נ5ק ש 6פומרס
 נסוס. וסל סדרך מן ס6חץ ע(ט חרט: ס גגו סס ודוס סמו מס כהרס פלה. דגר ס'שף
 בכ* נדור ססיס ההמסה תמחץ סתת nlnSID ס5ם סיש

 ובי"ס ד-נל6סיח נ' סי מסווה
 ומרס למס נדל 061"ג בדלך. נחמי5ס זו"נ גסת סדרכיס כono 5 ע6ן דנל6סהה.סשה6
 חינל. וכס נשפ ספ"י * ס6נל 5פי כס. ג"פ ס" לס *ך נ5סס: חמת וחרגןמעוג
 סמנ: 50 6מולשס 610 . יסטן יאחי 6גכי סגס כס: לקלס "נכי נדפס 6מר ליסטס
 מ חונל: ממקוך רק 5נרכחך נחסן תיגס חינל. עם . ס"6 יץ 50 למוריס מא .4גה
 ר6סויח ג' ש קוווה נ' תסורגו- לפנסן: עדין ג' קומם סיעי 6ר6גו 6ר6ע. מקסהרקס
 ל%6ימ נ' ומא סן. נ"מ סו6 עס. מכן. 5נוד OD סן 16%ח: מן סו6 ודסח הגעמרנ

:h3pwסן 610 0ננף' ינ סנטי'. ינ כגנז 6101 %ס: נסי וסא ל מא נתו ולמרוי. ג' ינדד 
 הפרש ססמנס מקוס מש פסס יסכץ ניד ח"6 לממלט 5ף סנט ס" ונדך ס5תץ. יסוס.

 וספרר טל56 50 סקום' סו6 נזו יגמט בזד ס' כס"ס מד מסכוי. סי חכן קנזוהקיפץ:
 מ5 מונק 6נ סא 5גוד. הד: ר6ס 50 סבחפ*ן סרסיוום ז'. ד' סנמ,חס. פרסע' נ' ויוחס.סמקיסץ
 וו טונ כי מגמס . נטמס כי סקלן 61ח טוב כי מנמס הר6 סיד חסו יבזר. משרף וסוףישח

 4ך (ס גס ס נס% יטקנ. עמר מגס מי סנט"פ: מולס 11 גטמס כי סקרן א6 סנכחנחזי
 סמ)מ'. ס5ס (ס 6מל s?-1 כסנו סננרכח ינ 50 סס כעד סטמ4 ס5ס וס כלך נלכח וסיסק:

 3ימר56 למרו  5כן תסס  סל ויש נוס ברכן ולמ"כ יסר56 ננל4 50 7רנ6 סו6 סינר כס כחיגבחוף*
 סמ65ס סווגה נסור סחה 6סר . יטסס 6סר היטלך 5כס : כהגחס חסו קס נ6"ס 6נ5 קם65

 ו' סן נו ךקרקר מו6נ סלחי ונומן סיווציס: מתה( ומן ס5תץ נ' סממבר וסול יסודגשס61-
 ח4ץ מנכס מ65ס יכנוס גט כ"6 גדף מדם יוסר נסוף כע"ס 0נטין ססן זמוי6שפץ
 ישי( "נ י"6. בסי' סבעס ג"כ 'DD" 6מר ונעדן סנטין ממיסו וחקין ונמומן. ליען מנעמחמסו.
 קזס נמ 6ח טוו ימזו ימס ~otncl נכתף ועפו וט' יכרחו יסורס ולררי לפריס קג6חוסרס
 עשי וכOt)tDSnS1 5. י"מ נחפעח ס" וכו מסמטחס. עטין 31גי ידם מס"מ 1וצ61נ6הס
 רומהע ד' כגנז וסן סנפם סס וחכגשס. ח)וגר* חסנר. חטקר. פמך. 16עי וכ5רםטס.
 סס ססנטס ונניק' גם6 ס' מסימל 3רטי6 כת"ס וכו' נם)ויס ר6סו כ*5 6100 נעולטהש"ס
 רומצה. סוג כ5 מסג חניט נטימ' רק יגס 65 56'ך מימינך ורננ' 56ף מאך יפ5 כיר"םמואס.
 %וס. 66י גנם* 16 פוסח. יסכי 6כח מע ירטון טניס סמעו רומע(. י' כ5 מסנ נסירסהע
 ער: מוש פ6מי וזומן כ6ן וכן ב6מלע כגטן כי כגען. יסט כ5 גמגו רטד '1nIDh מו6נ5~4
 ונ% איכן ע5 ס56ס ס66מ כ5 6מ oSh'1 ס' המן כיר"ם קיניו. סטיר יכסס וסיס ירסס 6תסוסיס

קלעיך
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% אליהו במרנראדרת

 "6( 04 נינ"קי% סמ 6דוס סו6 סג6יך 6יביו. סשל סל סמיל סא 6ונ המך* 6פו80ך
 06ר רווהס נגי סס לדפקי. 5סל . וגו' נס מסג6חיך טסיחס 6סל גקג6חך %סךועסאהי
 נ' סס )וורטיסס 6ח יטקנ ני)( וילסו טונד" ח"ס ס6רן )ון 6וחגו ולךפו סמקץם 6מסמרינו
 5סס קר4 6סרוס "מ ינג1 סמס 6%ווץ ס' 6)ור כס ohin 6)ור וכן 61דוס סטיר46
 סמיל נסר סטת"סנ 6דוס 610 סו5ס טד ס' (טס 6סר וסטס סעיר ננ% (ס1 לסעסננע
 כסיחני5 סקנ"ס ם5 סמו סיותקים פי' יסר56. 5גב% מט5 ס' ינ1%hn 57 ו6חס חל6ווט"ןכ'
 ו1ור סמס סו6 6עץ . קגך נס5ט וסיס )ווס3ך 6יחן : יחנרך ס)זו קדוסח יחרנס 'Sh~Dננ1
 נסי7טאנ

 סקטורמ: נפיטוס כ"ס מנ"ך סך סו6 )עסנך. סלס: 6ען וס" קסירו וסמסכי4;
 n-Senl סמחח חפלח סו6 נס5ט נסורין ס"ך וני)וטרא סלט נ' ס" נס5ט קגך. נס5טוסיס
 5נער שיס 06 ס סך6י: נרטינ6 ו6)ור סוסך ע5 רכנח 65 5)וס 5)ומ5ס כוואס קגך .מנמס
 מס פד חס 5ך. ירפ6 )וי סנרך כיס גןי כ' 5ך 6ד)וס )זס סג6)ור חסנך. 6סי )זרי סדקץ
 מס נסס סג6חר יסר56 50 נ4ח טד )וס. ע7 6סור נ6רן נסנ' יס,ו סקימ נגי . חסנך6סהך
 ש65ס hnSDn נעס נסי ססו6 י. ירפ6 מי . נ%וח ע)וסס סססכיגס גו' גז% כי י6דמס
 נחמ"' סו6 56 )ום)וו ימיס )וי 6)ור 5כן גד% נסופר ע(קט סס" ניוס כמ"ס מירוחנסן
 056 יקיט טפר מקמ רנ" כי שיס מי יומ 6יגו 6ע(נו וימיס 5טס 6וחגו קיס כ6סרסמחי'
 ע5 מומ כ5 6טביל 6מ כמ"ס טצ כ5 סס סנס וסדמח סניגס סך וסכ55 כו' 561ס מעס5מה
 ג"0 ססן ונו' ססו6 ניוס רנ5יו וט)ודו נסי ס61 56. מסכוו )": 65ף טונ מכ5 החספךפגז

.bSa~1ורומי. סמ5וכס סיט5ו הזגצ גוג 610 . כחיס )וו  %יס( DDI .55טור סלכו 6סור SD 
 6שר נ6רן ס6כהס 1631 כ)ו"ס ס6רן 3כ5 סגס51י0 סטנריס ענל. וננט סס3טיס.מסרח
 טה סו6 וגס נ6מו)(: מגלש ס' וססינך כ)ו"ס 5מגריס ינ161 כ5ס כי מ5ריס נ6רןוסשמש
 7316 טדי 61מריחו בט)ו5ק סנ6מל 5פי פסוטו .6נד

 סט)ו"
 nnhb ססו6 וגונ ר6סיח. גקר6

 4א לק 16נחס סס 6סור 63רן 6ונדיס סנקל6יס ג"כ ףסר56 6נד. עד סא וגס ע14נ6מל
 הקס 5)ופ5ס ס6)ור נ' עד סס ףסכ. ה5ך נ5טס הקס 1DS: 6צד 6נד. טדי סא 6נ5סטס
 כונד . ויקס ffa( 3לחלמו 6מר סר6סון ויקס כגגד )וו6נ. סרי טס ה5ך wnh. 6ח ףמבסנ5פס
 טס ו%ך כגנד . סמייוהי ווהוחס כ)ו"ם wtnb ס)סרג 35דו ססלך ועך כ16 ג6וול 6חנו 6חהפנום
 קדס. מסרה נ5ק יגמגי 6רס )ון DSDnS ס6)ור )וס וטוד-כגנד לנדוו יסנ כ6ן ג6מר מו6נסרי
 ה0נ 6רס. 56 ףי 6מר 5כן קדס נסררי גמסש 5קר6ח ח)וי ס%ך סיס הוסס מקווץו סיס6רס

 ס5ך 6סס נמקו)וו סו6 ססיס לסי 5מקומו 6)ור 651 . 4רט סי ב5ק וגס : קזס 5סררי5מקמו.
 sb %ג וסגס סכחש כ)וו סקיס רוס 3מ7ריגח סיס סנרכס ס3סטח 5פי 5מדליגחוגדרט
1nSD553בן* ג6מר וק 4תדרינמו לחר כך ו6מר סקדם נרומ סו,ה %נ סאמר מקוס וכ 

ויי
 06 יע וסו6 דלכס 6ח סנין 6לסיס ווסו 5ירכו ס5ך ףטקג 5מק)וו 5נן ויסנ

 :מקי)וס
 06 ס)ו65מי סד יגמנץ יגיטוח סרנס ונ5ק. מקח ט5 סקהס כחני 6ח ס)זטחיקהמר

 קשח מעניוח סי6 חו כ6ן. כחי3 סרסיוח ועירוב מנ35ל גכון ט5 5סדר נפסיס6סנס
 ומנץ 5מכס פלקיס ר6סי רק מסר 6% 5טלמו לק כחנ hS סנ6ון כי 6ו)ול %ניסכ)ןקדס.

 5טסוות טיומ טין סמחי זנל-יו ט5י טרניס כי וסיוח טנע ט5 דנור דבר כ5ט5
 שנר סג6ע מ nwS1 צס"ס בחויך )וקו)ווח מר6ס עטסע( ס)ועחיק טטיוח כ5עחקן
 5סוסיף ר6ף וסיס כפ41ס דנריס כ)ורי נסס סים 6גי ור6יחי )וסןורוח נססס נ5ק מ5ססיווס
 סש6יס סזנמס נ5 ס 4קמ 1'וסיף סכס ויסמע מיייס נ4 4תירס 6פסר 6י 6ךהצרוע
 שתן כ5 דנרע כ5 מ ייקח gpll 4 4 י6)ור ODIUO חיך 1כ5 מגרעח סוס נ5יסקה0 כחני כ5 סדססחי כן ט5 רנ oh ס" ס)ועט יסרס גס מךם'ס דנריס נסס סכפו4ס

0תמפנמם
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שליהובמרכרשדרת
 כי יל6 65 ונמשת נמטסס 4י 650 כדר6 ג5 פמ 6מ5ס שכן שס. b5V נססשששש

 מן. 4תטי 11 נסטרס יי ונף. ס' יר6ח חנץ 16 ממפסגס. תמטמתיס ככסף חנקסגס06

 מ י ר בד
 הכחנ סל סחורס כ5 כחנ וס65 )וסס גחגנ6 נ5נז וס וכי שפר0סינמס.4

 6סר ט)עס דנרי 13 כי1נ6 ונו'. הס)ון סל חיכמוח ונרי ססע מ5הו תרמסס
 וכן כו' יר)ויסו S~h סדנריס 56ס וכן וכו'. נח)ב6 0כיריו )זכ5 יה(ר ור ונר. בנקויס0יס
  סול סו33 סל חוכמו);  דנרי סל ססיו מ4הי כו' קס5ח 37רי הק כו'  ס06למס רור זנכיא51ס
 56 סכר: 5סס ס6ין ףס ע3גס נמווס סרסמיס מגס . כו' סגם5יס כ5 כו' הוטר3 )"רםוסו
 יכעין כ5ס ססיו 706 זנר לם9י פ"ן . שר556

~nDS 
 נדור ש 06 סמנתס uff~h . נחוכמס

 נירק: סטסו מס ט5 ססוכימס )%מד סירזן. נטנר כר: יס 06 עקינ6 ל' 6נור כרכוס
 מסס ס5 מיקו 5חיך חורקיס קטמס ונטח'סס נגיס' כוט*ן ססע ה%)וו רם" טק .במזנר
 ינר . כר פלשס )וס סי5קוט וגירסח סספרס ני מסו . כו' 6טג6 )וס טמרס נן 4ולשמריס
 מס5 ונין ס6לן נין רס"י: עיין סוף )וע 3טלבס נ)וזבל. סטסו מס ט5 כ55. וסו נמינר06ר
 ph )ו5כיס ס5 ע5)וס כ5 סוטיס 6"5 טרם"י חס5. 5מסט: מספ נץ רכ מוממס ססיו%מנ
 ססיטנחי ס(6ח נטונס 1nrD1h 536 מ41( מין )סי ןערי"6 יס6 סא ק5 04 656 5ססטרל"
 61)ור 5סגי )חרע0 סו6ח 31ט31ס 65ךס"ר ססיטכחי כטובס סף 5סמ מחרע)ויס 8חס5כס
 ן"6 כו'. ק"1 סגש 05 )ס6חי 65 סשיקח 5)וריס 6ס ומלרמ. וגו': נחחרי 6סרס6סס
 סקל'ס 656 ס)וט 65 מריס ומס ד6 כו'. סקטן נ6מיס %6 ךנרס ם65 מריס ווהס יה"דח
 )וסכ5. וקסס יחירס ס6 . וסכ תי כו': נרטס מנירו ס5 ננטחו סמינר ס'. הסמעטנ6'
 15 6)ול 6מח לרס 15 סוסיף נ6מרתס רנוח. גרווה 5מנירו סכשס vehS ס"ן ימסמש5
 מקכ5 ססיס 65מד ft~1Sn 16)ול רסנ"י )זסכ5. ע4 )קסס 4 סטסימ מס כ5 ט5 אהירס60

 16)וריס סנריומ מס סס. גס וקנ5ס גייס וב6ו 6ו)ו מ6סריס סכ5 וסיו ו)(5מייססכנמס
 6תור נג6ס רבי כו'. 5)וסכן (סב יי )וסס 6)ור כך סכ5 6ח 5ק53 פ4גי 1 הסלד סו6כך
bP3כו' 6נוחיט סמסו גסיוגו); עסר 156 16מר ממנ6 3ר יוסי לני כר. ויכפר מסכן וס 
 ס6רן נמןבר 61מך SaDO במטסס 6מד נס5ו סחיס 3מן סחיס 3)וים סחיס 0013חיס

 :3)ןרנ5יס
 ס156 3פסוקש ים 5כן סספר. ס5 סקז)וס סס 56סיט ס' גנך סזבריס 56ס )זן כיזשוצ

 56 מסס זבר ונף. מסס דנר 6סר סונלש מ5ס דסיתו מסס ם5 תנארי פט)ויסל
 טר סספר )וחמ5ח זסייגו מ5קש ג' ס(ס נספל פיס מסמ . ונו' מסס ס"ע נו bbwשמ

h~pnמוסר. נטממ מונר סזנלוח פסרח סמתס 
"(1 

 פ סנפ' וק155ח סברכומ עד המל6
banיקר6 קיס 5כן טמגיס. וושמלי וק55ומ מנרטמ  מונל  שיל ומסס מסמטח. מינר 
 סבלכוח יפגי הק 6מו עמן פס61 מ0ס וקר6 סחמע 064"כ . וגו' ו0מק"מ סטדמ ל5ס0וג

יגכונ
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