
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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8ישליהוימרששררת
 סמ?לם נמ5ק 51כן . סחיס כ5 50 סורס סווה ונל6סיוה . נמדנל הקר6 0הות  0סםסטרים י גשכ  סהורסוסהלס כSD 5 ט% .סס סל אDDn 6. הדנל אמ"כ סשנ נ6לוגהנ
 ג' ססס ohntSn שריע דיסינ b"D) פ'ם )סנח ס6מרו חסו hnSw1 ומפרי ססל6 %.גשכ

 56ס סא סמוח 056 כגנד דרי"ט חירס ס5 נ' כגגד סס דנליס 50 ספריס וסנ'ססחס.
 סו6 ויקר6 נמירם ס6)זר חסו וינר. 610 נמדנר וככנד ויקר6. סא ויקר6 גגנדסדבריס.
 5לף מ"ס 55 6נ5 6ס וס ט)ץ )וס עכ6ורס ס5טוץ. מ65 גמי דנליס וככנדו ס5כו)(מ65
 6ווץו דסייטפיר

"0 
 סש ססס סונרוח עסרח 13 סיס מ5ק דסהט ויקר6 סכגגד סנדבריס

 ecbe כצו סס ס66 ספריס וסנ' ס5כוח )ז65 610 נדנליס וכגנדו ס6)זרו חסו ס)זגוחכ5
 סש מסס ינר . סססוק נר6ס סו6 סןנהס 56ס 5סיגך וסום וו(יך ר6ס סססשויס.
 פף ונר. מסס דנל 6סר : סססיק נסוף סו6 . 65)ור צו' נ6ר מסס ~S'hl . ספסוקנ6מגט
 ס61 ס(ההט ו6דס ספטו4 סיen~h 6 נהורעין ס(רע 5)ום5 . וסיכס וגפט5 וסטעס סו% יס דנר נכ5כי

 יכ5 ססטו( ש סינח סא כי נ"ס סס"י סכ5 שירס גפע5. סי6 נס פורשן אד)וסספום5
 י0ר55 כ5 סמו וע5י סמשכס סיחס 4 כי ט"1( 3' 0ץ"6 מניח נן 6דגיסו ס6מר חס . נוח6י
 נו6ס ס65 . נו נעיו עוץ4 610 צו' ינגס 65 ס' 6ס 6דעיסו וסיס 15. סיחס )וס' כיכר
 וסו6 ססטו5ס סי6 ]ס)יוכס סמ15כס סיחס 6 כי כ)ז"ס 5ת5וכס ר6ח סיס ס6ט גסנפין
 סיחס )וס' ט ום' ס)ז*כס וחסנ ו6טפ"כ ספונ%יס סס וגו' יסר56 כ5 ס)וו SD1' סנפט5[סיס
 %ס. %ר ס)פע*ס, סס יסר56. ג5 56 ספוט5. 610 מסס. כ6ן 6מר וכן נו ח*י ססכ65
 סמפר ססס )ה נספר %)וי רולס 6ס 5דטח ס6דס לריך גס סכ5. סורס סו6 ס'. ססטעס.סי6
 לאם 5ה קטטס ח5מייס טס 15)זד סיס 06 גד" o7h סיס סמ0נר qh 06 כי 5מד )ויוטס
 סגע% ווצ5 מסס' דנר 6סר 6)זר , סיס )זי ססוט5 גגך 51כן * סמנ)וס וחט6)זוח סיוח 5ססמג5ס
 מש סא וססורס. ס'. %ס 8סר ככ5 ס61 וספטעס. 'tSh~D נגי כ5 56 6)ור 5)זד. )זיטס

 ג'6"י* סמק- סירדן נטנר וסו6 5כך מגן סו6 ס)זקוס צס *סקנ"ס
 פ ס' נר6סא( 50 ח' דסייגו מורס 16חיוח סן ססרי' סממסס 50 חינוח ססופי סדנריסא5ה

 וסראח נטס"ט וג"כ 56ס. סי וס' וובר. 50 וכי"ס חורס. 50 1יו סו6 חקר6. 50 61'561ס
 ש ט5 וס61 יס"ו ססו6 חורס 50 סס bla ק"ס. 50 ס)וע( ג' וסס ס6נווה ס)זוח ר"חגעזטרהה
 ג"ץטכ"6 ספריס סס' 50 ום"ח * סחורס מוסנן 16מיוום ט"5 6100 6נסן 50 סמווץ ג' וסס .חורס
 ש גחינוח 4נ סר6סעיס פסוקיס נסגי tph1 0)ויס )0חס סנסס לרוסין ססס סססקכ"ו
 כהשפ 5ענ ססס 5"1 סס 6מריסס 50 פסוקש וסס)י ס"י נרש כ)ז"ם וגנסרס כ"נחורס

 )עהש רמ"מ .עד 16מיוום ר)ז"מ ים סר6סעיס פסוק" נן' 5כן חירס מו)זסי מ)זסס כגנדוסס ססי 50 ט% סס סר6סעיס פסוקף וסס' סתורס. כ5 50 כ"5 סוס סספר גי דט .נחקעיס
 וגץ רך be חורס 50 וםיפ6 ריס6 ססס סחג"ך כ5 כע5ץ וגס )ו"ט ר)ו"מ ~ssl 356 גןטסס
 מ('ביח %נ סו6 ס5יץ מסד 6מורי כי ע5תין ר)ז"ם ססס חמחון מסד6מורי

 וגכ"
 גשכ סס

 רמס חסו רממיס מץעורר .כן נפסד סגכ%ין . פטס בג' סופר כמו 150 פגיס נג' ט5)זיןר)ז"מ
 עג6ץ סכאר סכ5 נן"מ וכחב נמסד ססו6 ר)ז"פ 610 ס"ג נ%ופי סוכרי גן ס' (6ohרסמט
 ה~תינהם 6רן כ)ו)ץ n~tah סס סמ)ויסי ספסוק וטס מ65 נסס סכ551 חרי"ג 1(סו סוסרמט
 שס6 דסיש מכסיס 5יס כ)ויס דעס ס6רן ווה65ס 3סך דעס. כ)מין סס פסוקיס סס'ס5
 סס סחחןס 50 סר6סחףס פסוקיס סס' וכן )זחסרסין ד65 ריטש ססס 5'ס כ)ויס נ6וןיטס
 מכ5 3)ומן ססס D~Db1 סדנלוח. טסרח וסס סרסש עסרס מ"ט ו5ר)ז"0 : סחורססור0
 ונ' ני4פין % סמווה ונ' תז"נ. ט"ב סס 6101 ס)זפורס. סס 6101 סרםיס. ג"כ ססמקוס
 טס ס" סס וסלוטח %16ע(. ללמ בסן יס סססליס ל6סי 50 פסוקיס ונס'166ש.

 נ)וטרס סיס %כן ני)ס סמרי ל סא סס)וטרס ויווצ נעס כמגין סכ51 0ס61 נר6סימ 50נ'
 נעס סטף מאם סלי קטס ח' מ"3 סס כעך מ"נ סלי סרסיס חע' כסחוניס 641 גניטיסכ"נ

וסגוף
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 אליהו יביםאדרת
 .יצטנח 5הכץ ססץ ממחוחש וס' מ5קמיס וס' גרות ל סיס תצק סמך. ט5 טוס שאוני' סי חס בש. 50 מס וסי* הן ט הנתש מסט. 3רש סגחגהס הס ל סער ס*וסטףשמפר

 לקסת תפסוק רק תסס ס)וטרס עי לזניח יכ ש סספחס רוססי 50 וזפ ונס גרום.ממם
 סטם הגס טפסים י"מ סמא מפלס 50 טנסס גנו וסוף חיבות י"; בו ים נמוגר מסר50

 : מנ"רר סרק נמןנר ריס50
 משע רס"מ ססס ו0ונ. ברטב ססו6 ניקפץ בנבוסי סחורם. n~teh מימנן סדנויס.ש5ה

 פוקרן ש פסוחו סימן. כמנר 3כפ': כמת( ימיט ננוף הברי רמ"מ נהדס וכן פמ'.הל'ט

 מפרסם כססקנ"ס 56 כסררי לוקחך במורם כז6ע(olpn 6 נ6קס )ןפרסס סוג, כיוכתפוז
 וחש"ן 1סו6. סלמס ע5 נם5ק ריט%ס כ5 ס מי. וטס ;חן ונ6קס וכקוס בלוקס מסרסדגר.

 וסמלה0א( כו' מלכוו( מלכוחך כת"ס 5נ' (pSo וסטים סס"י סו6 יסרביעיח ימרס נספרכנימורם
 גפע5. סט%ס. פונני. ינ'. (sis וסנפם גפםסיום

 וסכי
 יכ כ% סו6 סרנימי. כי ם' גכ55

 סנט. נם גקר6מ 51כן רשיי כ5 כ551 מרביעי מסיסי יסודות סד' וכחו כקו (ss ססי6מ6רבמס
 ג' ר6סוטח נ' ספלים. ס' וכעדן פרל1סץ. ס' ומס סמ"ס כ5 5519 ססוקיס ס' 56ס כייט
 מטרנ נסי נהלן מקומו תצח ומגמם. ממריח נסך נו"ק סחחססטיח שוע ומי"ג56פין.
 נמעוחיס. נ' כשוט דנר6סי נ' נסון כשגיס כ56ס כמרולס ונמיגס . חקגוס הניח חסרו)!חסו
 מירדן. נענר סססו)ןס: ר6סי 66 סיד חסו מסר. 6מד 6% שסל חסם. 6% עמר סודחסו

 סו6 סירדן. במנר מן. מקו)וימ 0כ%ן . כו' סטנהס נספרי כת"ס פסתו סן.5פי מקו)זיחכו*
 ערנו)( סו6 בטרנס. סס. OnD מדיבר olpn.1 610 נחדבר פרט. סי6 ו6י5ך 1)ןכ6ןסכ%.
 סיף. )ד5 נמערב: מסיס סמ5מ יס 610 סטרנס ים כת"ס מדגר. 50 נחטרבו סיס וס61מיקב
 נירומס ססיס pbn. בץ ס5סח'ס: יס וולד סיף מיס כמ"ס מדנר 50 נוהרם ססו6 סיף יססו6
 כחג 5כן כ*. כגנד ארוך סיס סס)זדבל וירסוס נלסין סיס מסחה נו'. חס5 ונין סחדנר:50
 656 ומסרי לס"י כאם ומדרסו . (DSnb 61' . רומוחיס )וו' ד' totss9 ס' ט5 גס5קיס ומןכקן

 סו4 וטרנס . קרם np1SDn סוף מלרח וס65 נרקיס מניסו סגסיונוח מכס 5סיגמווככחבוסקסם
 סו8 סנסיוטח סכחנ סרוס דנריס. מרגוב סו6 ובסרס"י )סיועח. ס" 6סר סין וגססמטיס.
 גםיוטח וסי' גסיוגוח. סי' כ5 מוסב 6יגו ס(ס בפסוק ועוד בחגמימ6 מהם מלרוח ט5 ומ"מנססרי
 גגי %סקו כחיב ניס סגכגסו קרס 6' דסייט כו' ניס סחיס . סס בנוזרה וסונורו סססריסכחנ
 olna כו'. ;ס מ% מוטס ס6ט כןרך כו' סוף ניס 'ס ט5 חרורו כרכחיכ ניס 61' כף.יסר56
 כקברו)( וסב' כו'. מבסר סיר מ5 נ0נחגו 6' דסייגו 3ס5י ו0קיס יברסייס. נמרס ססנמים
 ph 61"כ נמרג5יס. 61' 3טג5 61' מנח. סמקו וסנ' ונו' 6גסיס הותירו 6' במן וסחים .סח6וס
 נספרי זס ט5 מהקץ יס ו63תח )זח16גגיס ג"כ מ0כ 65 5חס וטוך . כדפריסיח סססוק 5;סמתך
 דרסם סך 5יס %יח כיסורם היגו ביס ססיס חס כי ביס 6' 656 מסיב 6% . )זח6תגיסומסיג
 כיכחינ שכט6 סיס )!ח6יגגיס סמט6 סנר )!ח6וגניס מננ סיגו ומ"ך סיף ביס יס ט5יהמרו
 מסניו, ומס סיס. נסרכסי6 סנר 0מוסנ וועד סכחיכ. מיסך %כך ס'בצגי

 ממ"ד 6ח סכמי
 . קשס נלסון 5ח5מ17 6דס יסגס ס5ס51ס תסוס . מח6ונניס מו"נ וסיגו כו' ביס סחיססמוס3
 6"ל 3ד"ס נ"נ י" סס בחיססר סס עטיין כלפף ט5 656 6יסין 6'ן נני נילס נתסכת סו6תן

 10כימ 65 ;ס ע5 כי כ6ן מחכרו 65 חורם תחן קודם סטיו 3סיתוח ססססס 5י יגר6סס5כח6(
 וסחיס נסויו. 61' במן. וממס יס. ט5 6' וסס (oo. תחמן עמ' סעוד כקטן סנחגייר סגר16חן
 ובורנסס. וגנט. וחנטרס. ~alhn. קברת( דסייט סגס6ריס. סד' hib ש6ן סחכרו 6%נמיס.
 ס'. עם 6ח סחחס 6חס ס6)זרו קרם נטרח יסיתי . סמרנ5יס 6מר ססיו דנריס ד' !םוטת

 במרבומ 6100 סטיס סי6 נטלנס . כו' ק מדנל סטדס כ5 י0ר56 נס הבחי סס דכחינ)זרינס )" סו6 ומנבר דסייט  כ6ן  גוזי מ' 461  ומסייס.  גררך. מטס גסס  וחקלר וטת . מרינסומי
 סו6 ס6ק. טן סוף: יס ולך סס רכמיג וט' שלך ססס גסס וחקלר ט61 סוף. מ%מו6כ.

מלגסס
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אאליהודנ:היםאדרת
 5מססמוחה. כדכתינ תפ5יח 7נלי SD 0013 סע סס כי חנערס ס" Scn. ו0ן 0חע.מיגא
 סמנ5. ס61 וסנ. 1י קרם. טדק ס61 ופגרת. סתן. SD 7נלו סט כי סח6וס קנריח%נן.ס61
 6ן 7ס%ט 3לוה סססוק )ון ךרסו רי"5 656 3פסיק )זסורסין 6יגן 536 סמסי ד3ריס נ' יםועי

 ס'. מ6מלי מ;"5 ו6)ורו % )זסל הסעו דסייט נתנעלס סיס %1 . בו' ויעפ15 חסו מרג5יסגגי
 . מפ5 ובין ונו'. ויטפ4 חסו ג"כ 1CD פ6רן גין דסייגו פ6רן נין 63נזרו כ6ן נ"כ מרו)חחסו
 ש6ך סבי6 ורם"י גסיוטח סל 6מ נססרי ות"ם ס': מסל 1'סעו חסו נ"כ 1aD מופ5 ניןורייעו

 מס סו6 סוף )זי סטיס. 610 נערכס וסס יר"ג נ6נות כמ"ם 6מר כדרך סו6 כ6ן.מלו)"יס
 וסנ. תי ס)זן: )זן נסנח 5רסוח )זרסיח ססימ6י מס סו6 ומלרח. ס)ץ. )ון ססומילו מס נמןינ סא %נן. ס)ון: ט5 חס5וח דנרו ססס ס5יו סו6 חפ5. יבין תרג5יס. סה, l~he. נין 3יס.ססיס
 61מל וחנסרס. סח6וס וקנרוח תסס דסייגו דבריס ג' כ6ן ומסר דנרי'. 1' כ6ן סרי סענ5סו6
 כ5 36 )וסס ד3ר 6סר elhno: וכקברח ונ)זסס. ונחנטרס. עקנ. נפרסח דנריס סג'46

 ו)ז"ם ירץ גקר6 סטס"ו סיררך. נענר 6מח: ב6נירס יסר56 כ5 סיסיו 5סס ס6)זריסר56.
 6א נץ תססיק סירדן ס~תטס וכ)זו עונר. 656 6עו ס,ס בטעס סס6דס 5סי סירדןנמבר
 61מ"כ דיגור. נסר סיטניר מד סלית לג"ע 635 6סשר 61' תססיק דיגול סנסל 5חמ5ס?

 וענל סיריגסנ ס5מגי וס'  וגי' 56 ניח ס' ס5ממ כי 565יסט 56יסו ח"ס 5קלבן. סגסמס4 מם"
 שס( נח6ווח יניט ס56 65'ם יסר סדרך פי . נתדנר ססרט: 16)זר ו6מ"כ סכע5 610סירדן
 6נסש )ומנורח סיחרמק . נערנס : חורס %תך כתדנר עלוזו הסיס 6כעס ה6וווןדסיעו

 ונטלנס 6כי5ס. תח6וח ספרסס SD ק6י וב)זדנר ונערכס. נ)זדגר ויסנ )זח"חסתנט*ן
 יר6ס ם65 זסיינו . טיכ י63 כי יר6ס 651 נטרנס כערער יסיס כת"ס 6נסיס מנירח ט5ק6י
 ס%ס סימסונ סיף. וז% ומון: כ5י ססס נוזדבר מרריס וסכן 8כסיו. מנירח מ5 טוב ינ6כי

 מנמק* ססס סח6וומ 5סנור ןנריס סני נחמ5ס 61)זר לחו5ו. ססיף ויסיס סלזע(ס יוס SDחתז
 ט5 עס"ט 8דס ירנח OSIDS . רו"5 ס6תרו כלוו ),נפגיס ססו6 סיל'ר 6ח 5סכגיע מ)ור61מ"כ
 6' רנ. סר3 )זיגי ס' ים כי וע וגו'. חפ5 ונין ס8רן נין ס)זע(ס: יוס 15 קכור 165 אסכו'.
 סס נ' . וכח)זט wr 8מר כ)ץו סח6חס 6מר סרתסיס סס כ' . לס"ר ונט4 )זמ5יקחבע5י

 s(w מרנוח ונימס סכנך 6מר סרודפיס ד' . ס5ס 5בס 61ין כ)דיקיס טג)זס סמר6שסרת6יס
 סמ6וס 6מר סריסיס סס וחפ5. לס"ר. סדנרו סתרג5יס נסחלמי )וסס כי 5ס"ר ונט5יתמ5קח נם5י סס פ6ק דסייגו כיחוח. סס' כ5 כ6ן ומוסב סח)זין: 6מר סריפ'ס ס' סס. 5סס5סשווץ
 סכנת 6מר סריסיס סס ומלרח. )זבמע. 5כגיס InSD חר6יס סר)ז6יס סס .בן. חס15ח.ססו6
 נקר46 וסס . כעס )נך סתמ4קח כי חחמ5' ס6רן ה,תר . סחיר' טסק ססטיקר ונו' )זמרב יוסעסר 6מי 6תר ס56ו כחוח סמסנ ו6מר סתתין. 6מר סרוךסין סס ;ס3. ודי ומרכיח. ס4רוחצורס
 כ)ום6ל עמ5ק ;כר 6ח חתמס' )6תל וע5יסס סטי5ס מן סיטנרי טד ב6 דור נן 61'ןענו5קיס
 סירין נטנר כ' ד' ב' ח' ג' % ה' נ' י מ' 7סייגי דבריס. טסרס כמן סמוסב וסיב;וסל.
 סגץ5ץ טסס תליח ר)ז"מ כגנד רח"מ ג" בתדבר כי 'סוד. נגד ס61 נוודבר )עכוח. עדסו6

 סק( יס וסחמ ח"ח hla סיף. )זע 3(וסר. כ)!613ר גמ5 טרבי 3סי7 . גויס סו6 3טר3ס3לייק.
 הס י'ר. 3וס תכ% 6מרתס 3מינס סהה יסיף . 6מרתס 3מיגס 3וס יגכ55 ר6סוגוח ס5ם סחההס
 3ץ סר6סתוח. 6יחיווה סי6 וסיף ססניוח. 6וחיוח 610 יס נני5וסין. hntb נסס ,ווגין נ' סססוף
 ומנרח . 3ינס עד 3%ן . מכ)זס גגד סו6 חס5 ו3ין . וסריטס וועס נגך וסו6 גכורס גנד סו6 .ס6רן
 3כ5 6ים"ר סטוגס כ3UD 5) קי"ט דף )סבת ח"5 ס6)זרו ווס וכמו. כמ סי וסכ ורי דטח:גגד
 פעו. טירו וסס וסי יוסף סך נגקידוחיו 56סיס סס ססו6 ס)ס ט' 50 דינו גור 5ו )זקרעיןכמו
 פעתיס 3' סס כי כו' ס' ימיגך בכמ ג6דרי ס' י)ויגך ססיק ע5 3;וסל כ)ז"ם כם יס ססכי
 46 6מר ד3ר . רם"י ט%ן כו' יוס עסר 6מד )3( '"ך: סעת'ס סגי ;סנ די חסו ייס 3' וססיי
יץ מט"ס 5סס 5חול ימיס ס5סח ןרך סנ6תר כו'. י)זיס 5נ' רי6 . יוס b"'S 65"י עגסין סיו,כו
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שליהויפרששדרת
 רג*סס סרסעז םטלו כיון 6ווו' נרדל6 6נ6 תמום מגיא גן ימי 6נ6 כי צאך כי וגבסוגו. ל6ש 6חס סיס ספרור ט' 6' 04 16י ט6ס י ט' שיל bSh ph ששא
 טד ממרנ ייס טמר סלמך כך h1D סם1ט1 %פ צו': רם טלס סג6תר רזי גכ)סץ סע סיס)ץ

 סמנר סמקוס על סיחן מ"כ חס יום י"6 656 סיס hS מסננו כמו ממיר סר דרך שמססיו 6ל6 מיסר נדרך ס%נץ סע qh 06 hS סי' סטיר. סר דרך ס%כץ כמסיו גסס טומרמקום
 סע ד46כ בדרך סגסחסו י4ל ע"ס כו' ברגע קום טד ממרנ יוס טסר סלמי אפי' רס"י5פ4 ו6ף נרגע וקדם מעיר סר דרך SD כססיכץ יוס ל'6 והמורג סמקו' נווהו ססש וסיגוטתסס
p~o*לבול נשכף '~hS 3'מסטורה פסר 6מד סים . כך סו6 סר)" דרך וואל . רם עלס כדכח 
 ס6ף 5גיסגס מקבל וסב' לקנרו. הזניחו % דסייגו וצומחו למקום סיכך טד לגסוגנ סקוססמכך
 לג'ע וממס לקיטים. 4י"'ן ו)זג"ט לנ"ט. וזגיסנס וסנ' נניסנס* ללניר הריך גרגור מריק סורה06

pbD~כלודרר יוס טסר 6מך סכחב 101 . צין מסבון 4חן %ץ- לוקוס ונכל h'"D סתממ )זניחו פ4ממורס סו* גסיטעז en~h סגקר6 ניסגס וסו משר. סר דרך מורג. גקר6 לכן מרינס 
 6מד כך סו6 וסתו . ברגט קדם סוקרי סט4ון לנ"ט סיב6 טד נרגם קדם טד כיום.פמיר
 וססמ נסדיר שמתרס סכך הס כ%י0 ונ' ס"ט רס"מ חסו כצח"ם 610 ממורג תסוס. סםש מוג נמוקו סי חסו נחמוס. סיוסנ סור ר6ס חס סקרן מצ טל סיוסב סכחונ וסו יוםטסר
 טשס ש"ס נרנין וקנס . ל"ת היגיח מס"ס וס )זכמע ונוסח ס"ס. רמ"מ וס )ובפגיסנמחזר
 ושח מס וגרגמ ב"ס 6"ח בסך ד' ססן ר6סונוון נ' סו6 קדם כי תפח מוזר מוסנן נוסכמתן
 5ן מדגר כת"ס נדרוס מיסר ונסר. ירין. מכנר. 63"י. ננ%ין ג' סירטן. 3פנר פ"נ.נכצד
 46ס נסס כל% סכל וסשן סרחן גמר מגדול ספסר כמיס נלסון. ונרך כ)"רמ. ירקוננס.
 מכעס. כ% וכלסיס רסס סיס. סו6 רכיטיח ורום יטקנ. ו56סי עמק 6לסי onh 56סיתשד
 סגני6יס: ססס גמ5 בטרגי מחססט וסו6 יוט סו6 וערבם תדבר סיוען נסגר ים. נססוס*
 ס)ו6ל6 ומסל. סקרן נני4סין: hnthl 6וחעח נ' סוף סילונ נסס ר6סוגוח ג' מ% סוף.מ%

 סו6 פקרן נקיוסס 36ל ומומר קל סטו)ו6ס 61בוח מיקין. זבוח 1םו7 סמור הזנמץבוהנן.
 ?D1 זרג6 סו6 61ע. סבס)זיס. ושביסס יסר6ל 6ח ס)זמבר סוך וסוס סס%צ נסס6מורשס
 מס: 1ס נכפלו מלטח סס 6101 ח"נ סס מרביעי סס 610 . ומקרח יסרך: 50 טתוחיסססמלנץ
 מגס 63לבמים וימי )ג( כפול: 301 נגדי סיוג ולכן 301 ונגדי לנן נגדי כצד סס זסנ. ת"*ן

 DD~במסחי
 O~le 1DD %םלתס ממהמר וכתלכיס. נ6סחר וכבי"ס מיס. י"ג סססנס כלתר צו'.

 4נ ל)זפרפ פסס ש ט' ימי לולני סיוס סיום סג6מר סחירס נון 6ותר ננ6ס ר' ומ'שניס
 5עי מנילוס וסחשמס ט14. בלבו יס6 םל6 וכדי רם"י P'D סוכומס סל6 גובהי h~v כו'עיס
 ויזקור ניצמק וכס"ט . בריח הכרחו נו' 6ני)%ך 6ח הנרסס וסוכמ שנרסס %6 כמ"רס4ס
 . ט( טס 6סר ככל : גו' נסלוס )ז6חי %1ט יסמק חסלמס . גו' onh3 46 onht מדהו*מק
 מסכל ויהד . כו' סודהוח וסכ%וח וססרטוח וסמ)ירוח סק4ח סנמורס סדנרוח כל ט45מד-
 ימס חכר נכלל. וסוך סגס רגע טד יונל )ןן והגיס טסרס סומן וכן סלמס. OSS11 נטסרריע%

 )כ% 1ב1 . ר6סתס ססיבס ס61 וסס"י . יסר6ל גגי 6ל מסם דגר פטלים נ' יכריס סלמססססוק
 כלס"ד ערס"י. גו' מכחו טמרי )ד( סג': כל בו נכלל סרי 6לסס 6חו ס' טס xh ככל סג'כ5
 מן Snb סוכ טמן. 6ט S"h מתוח סגלוסק16ח 14 חן מי%יחיו S"h ממלוחיו וש סא סיסקמיך
 4 תקין רמיש לו מאין ט4ו 6חס מטרימץ ורם נסר מסמלך נסג% ס6שרכוס 5סס 6תר4

 סמוך 6מ ככר 6"ל נ6ר. סבוטרי. 6ל6 סו%6 6ין 7"6 רם"י. עיין Sthla. נמדגר:מהמס
 5כן 1"ק אמורי ומס כו'. ויסגגס ינא כו' ומכמס 6' פרסם וסכמו 6' פסוק ססמע מישדחס
 כגץ. חלח נו חלת ושק ננד וסס 1ס16)זס. יזלכוחו. ויזקר סו6. םלסס. כקל vnhSa 6מף.משהר
 כ4ל 6' כל ססיקיס נ' כ6ן ג6מר לכן טל6ץ טסמין י"נ וסן סדעח נסי מי כל% י טההע
 מדיטח סמי 61דרטי סטפמרוח טיס וסוך סמלכעז סס רס"י כחנ נ%רטי סט%: עםשי'
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%אליהויכרטאדרת

 דס"ט וסחיס. )זסס דנריס. סמ ג6מר בדנול וכן 056יס. ס' 03'נוח נ' סכס 5פי)וקונוווה י כ6ן סרט מו6נ. נ6רן סילדן נטנר )ס( סו51מווס: מק1ס 610 ס6דופי כמ5 656סן
 נ' נל6סיח ס5 ר6סונס ס' כ)נד חס סחמ5ס 5סק מסס סו6ע סחירס. 6ח נ6ל )זסס40

 מסס סטחי נווסר וכחב . 56 יס"1 חסו 56 כעד וססגי יס"ו כגגד 6')ו6מריס
~nDS 
 סו6. 6מר י6)ולו ס65 5נ6רס טחי ו56יסו סבכחנ חורס סהם 5סון וכנד . סכט"פ נחירססס כני ,

 סל י6ס"1 . סחמ5ס ס" ממסי %ר 0561"י . ס" גט5ס וסת . ט' 6ח נ6ל מסס 610'"5חסו
 סמחב 56סיס כבי וסמ. . דנל סקור )ז5כיס כני . ר6סוגס נמיגס . זוונין סגי נ6ר חס .ססוף
 ז' nhe סחורס 6ח 763 חסו th~oJ1 רס כק51 ימי ס5 סר6סוניס פסיקיס סגי כנכךדגר

 כמכ 5כן . הסר56 יעקב ססו6 מסגיו(ס. כ%5 סיעקנ ד' ססן 6נסן ג' גגד ר6סתיספסוקיס
 ו' וסן נר6 נר6סיח . סחורס סחמ5ח hto1 ר6סונוח. 16ר('ומ ו' ט61 נ6ר סת כנו"ס056

 ספריס ו' כגגד סכט ב6ר גקר6ח ו5כן ססביטיח 610 56סיס ונר6 ס'ח. נר6 דיטקננ6רוח
 רלשי 056 סכ5 כי%ח ססי6 ססנש" ססי6 סו6ח סחירס 6ת כ6ר ו"ס . סבטכ סווייסמ5בס
 אמשכ סחורס ח6ח אחמנן 3פ' כח" וכן ו6ח נקר6ח ורביטיח נחקתי. כת"ם 6טחס.ניח
 וס"'6 י"6 במינרי סהמ . 65מל וסמספטיס: וסמקיס סעדח056

 6% טסל 6מרו 5כן כו* כ"
 מקומוח י"6 כי"6. סכ5 כ6ן נ6 5כן חוי )וסל הקר6 סחיר' כ5 סכו% סו0 ספר וסו6י"6.
 חינווה י"6 סוס ונפסיק 56סהו ס' טך י'6 ט%ס ססומיס ור6סי מדסיס י"6 תמורב יוסה"6

 טסרס יס ר6סומס ססוקיס 3נ' : 6מרון ססס כ5 כע5 פסיקיס ס' 0561 כ%ן כ651551תר
 סנהח נ' 0סס כסניס נרגח גנד Shxtl ו)וסס סדנריס 056 ססן  דבריס וג' י"3 סססמקו)ווח
 6%)ור וסחורס. ווסס ןנריס ינ' תקו)יח Ot)')D '3 ס' 6מרון וססוק כו' כס5 6100 סס ם5וי"ו עי 6מרומס פסוקיס ונ' סס. ם5 ל'ס וסן סנטיס וי"נ 6נסן ג' י"3 ם5 סס כעד חינוחה"נ
  סדעח כגנד הקר6 וססר חולס ס5 ספריס ס' כגנד וסס 6מרונס ס' כ)נד סכ5 וכ5%ח סס'סא
 דנל6כהח 56סיס 5"ב וכן נס' כ%5ין 5"ב נחיקוגיס כת"ם נס' כל%'ן 5"כ ))ז65 נקרי6סוס61
 656 סו6ע 6ין ונ)ודרס בר6סיח. דס' גחינוח 5"נ כגנד ויכ דבר6סיח ר6סוגס סבפ' נחיניןינ עד Sthta חס סחיקש סחמ5ח ססחמ%(ו ג)ו65 כ%ו כ5% סספר וס כי סחמ5ס סו6 0י6י5חאס
PDSס3ספר ססריס סנ' נגך כ6ן סכחנ דכריס ססב' סכחכח' חס כו'. מסס ויו56 נ)ו"ם סנועס 
וצליס

 ג)ז"
 וכ6*הו כ)ו"ם סנוטס 5סון סכ5 וסס . %ניס ופ' יסק55יח סנרכוח )נד )וסס סו6ע

 סמ מסס נ6ל חסו סחה-רי. כ5 ם5 כי6ור סו6 1601יגו כו' נבריח T3DS סבריח דברי056
 אמל . סנרכס ח6ח ע5 נסירוסי כ)ו"ם סברכס ח6ח 'ס סו6ח. )זסס. ונ6ר מסס Stb'oטמ)יס
 סל נסשד כ)ואס וסירוסו ודורסיו ודור דול וכ5 ס6רן כ5% סס כי )זסס SD'1 6מרונס נפרססוס

 ססכ5 ויוט כו'. 65בוח ל6תר 65מר. ונו' ל6ברסס גסבטח' 6סר ס6רן י6ח 56'1 ס'וי6מר
 65מר* טד )זססס ס' יסייגו ס'. )גך ס' חיכף י וס כפסוק יס %כן כס"י כ)ו"ס ס' )גד ס' בי.)כ55
 ממוח נסמ ססחמ ו)ץס onth. 1),קסר נ6)ץ5ט ),כוון ימת נריח סו6 י65)ור 65מר. 65מרוס'
 מ% ה%ס טלתען. נ51ר גסחר ס61 סקנ"ס כי סם)זוח. וכל כ%ס סחולס כ5 כ% ססס156

 ג% )זורס סו6 סי6 ברוך סוי"ס וסס תסחר גג5ס 5סון נרכס 3כל 6ותריס 6ט 5כןמטסיו
 פרפס 3כ5 כח-נ ו5כן נריוחיו ט5 ססגמחו ט5 מורס סו6 י6לסיס יחנרך. ע5)זת(ו%

 SD1 נריהזיו כSD 5 יסייט (ntSS ססנמס טממס. כ' יס וכססגמס 5כח. 56סיס ססנר6סיק
 56סיס. סס 610 וכ)נרו -5בד. יסרSD 56 ס)וסנימ סרטיח וססגמס נכ%ה(. סט%סכ5
 ס' נרכס 3כ5 6ותריס %כן 156. ס)זוח ב3' סחמ %כן כידוט. תג5ס )ע5ס יס 3חורסוכן

 ~OSID ו)%ך בסרטיח ט5י)ו )וסגימ סכו6 ו56סינו סגט5ס. )%ד ס' דסיינו סע%ס מ5ך6לסינו
n"DbDוק . ט*סס י)וס5 ככ%מ כ61 סש5ס כ5 ט5 נ"כ )וסנימ כפרטיח ט6)1 סמסנימ 
 6סד ום)זך . יח' 1nSD מלד 6מד 6חס פל 6חד ופתך 6מד 6חס . נ)ץ)מס 3סנח נחפ5ס6תוריס
 -תסתס סגסגמס 6' וכ5 טג)וס 3פמ ובריס נריס כ5 ס)זשיג 6טפ"י . )ג5ס נסס נמוו(יוח5ו

)ופנרחס
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אליהונטיםאררת
 'זן סמסס כי גי נקרן 6מו גף קר56 נטתך וחי 6מד. מא נכוץ כן 6טייתמנרחס

~ws 566עי סגקל6 וכתו ס6ריוח. מנ5 ""י 6וחיח. תט' שר56 א-."מר .ShnD' גקג ק ~oSb .משם 4. 56סי 6)ול 65 ו6מ"כ סקרן אלמי ססמיס 56סי 63גרסס ס6)זר תם חסוסקלן 
 כמיס בקרן סחורס 6ח סגורו ס% תסגי גכחס 6סף גטגסו לכן נסך סיס קוודו ס"מסכפפס
 לוקוס ונקרן 3מ"5 סחירס כל טל לוטוס סיסרphe . 56, גסי )זספט 6ח יעו 4 י,(ה"נ
 כ5 כחוט'( לסוף ת"ס הסו כ)ו"ס סקרן 56סי מססט ?1D 0ל6 סנ1חיס גטגסו ולכן נכרי.5שי
 דאי 6הר6 כ)ו"ס 63רן סו6 חולם 50 וגלוי . 56וס 6 ס6ץ כמי דומם S~o3מדל

 )זמכיס'
 ונס

 ט5ה סחסרס לנינו ר6ף h"D) כ"ס ))ו"ק כבי"ס יהס' נרם %כן . 63"י 6ל6 סורס 6יפס)נו6'
 . הס' יהון תמק hS ע"יס נס חירם 6ין נגרס שחס גיס וכת"ס 6 גרתם נגל %6פכעס
%ן נותן 06ד גף קימחי נווסר כוז"ס 6'"ס. נ"ב לע"5 וכן 6מך גף סיס T1hs, קר56 נססיו6נ5

~ph3 
 %ו eyn ת' נמורכ. t)tSh כ6ן ת"ס סים גמר 6סר6ל 656 גחגס ~6 סחולס וכן

 ת"ס נמורנ. סנוקוס ט"י לטסוחס קלעו דינר 56סיגו מס' דמיינו כ"ס. סחירס כע 50כ%
 נמלם 46גו ונר וגסו fno עם 6ע(ט תמגר סו6 קרסי הנר גי. וסגנכם 6לסהו 5ס'סגסחרח
 מנח 5כס רנ )1( )וסימ: חירס קנ5 תסס ח"ס סיגי ט"י וסכל %נמנו %ו וסגנ5ח ח"ס65מר
 וגס)זחו סחמחין כנ"ע ורוחו נקכר )פסו דמיינו ט%מהז נג' דר ויונעו 6מר סס6דסנמל.
 )זקו)זהז סגי ים מס6דמס לבד 6מד ונכל נו' יקריכן %)גטן 5ך ייטכ לנוטן כת"ס טסתנג"ט
 ססהימ 3ץ סחחסלכיס 6' מנגין נ' ט סחמחק הנ"ט כירוט ס' מן ג' סמן 6פפ"י מגסתה(ק

 חרס דרנע ב' ג"כ ים חע5ס 50 נ"ט וכן . נלק ס' נווסר כמניקר תנסמס סיוסנין ונ'סנג"פ
 6דס גני נגד נך למיסים סעלח . סנפמס ט*וגס חדרנם זס 5'ר6יך 5סגח 06ר טונך רנ.מס
 גף 56 כסררי פקחך כת"ס סריס נרקיס סו6 סל'ע ויום כעס ען ססי6 ססמח מדרגםזמו
 נגד ס" לכס. בליע. סיוסניס 16חן סן סנח. נ"ט. סו6 נסר. ע%'ו. סו6 סוס. כ6ןח"ם
 . נו' טובך רב מס 610 רנ. 6זס.3מ

 וכו*
 וקותל ולסרן 6חס וע"ח כת"ס סימ נסר כאין

 6ח גחן נסים 6ל6 סיגי שיגו מורב כי פי . 65מר גמרב 5נד: תמי5ס לסרן 5נד ממיחסתסס
 סומררו ספרטיס נסת ת61נ נטרכוח גחה ווי6נ. בטרנוח פסע נ6ס")ז כשוורושרטווו' נסיני אתרו כ%וחיס מו"ל 61)ור1 מוגים יסר56 סין ססס סרוסכן טותן סיס מורג ונסרסחים
 ופחס ותס"ח. ק"ק. דסיינו דרנז ס' סיס שתסכן וגס 65וור. במרב קלינו דגר ח"סנמורס.
 גריס. ברקליס. GSIS: כסגם. למנוגס. ומלקין י0ר56 וכן סר56. ותמגס 4יס. שבמכסלס"ת.
 וסז5. וטו"י. כממס. וטורם %)חנם. ס116ס יכין up~. למיוחס. גם5ק בסמ"ק ישןטגחס.

 מהורי. סמוקפהז ונגריס 61"י. וירקרק. סביח. וסר מע. למתסס. )מלק סכיגס ל)ומגס מעוכן
 סיגי בסר וכן . ע"ס פ"6 כלס נ)זס' מ"מ ועיין למ"כ גחמןס ,ס כי נימסס גחסנ 6יטהי"ג
 ממתסס 1%1 רכ. וטרגי '0ר56 ב'. כופן מסיו וסעס וסככניס llk~ht )ז0ס לס'. יסרבלגמ5קו
 כ5 65תל. לגו: וסגג5ח וכלסיגו לס' ס)סחרח לעיל ס6מרג1 חיביח ס' גגד מסחינוח

~nhS 6וכן וגו'. 1)16% ורבו סרו למתר מלסיס 6חס ויברך כבי"ס סל6מריו מאיור סח50ח סו6סנמקר 
 וזסס טס מחמל ססקנ"ס דסייגnhS 1" יפרזל בגי 6ל דבר לסחר. חמס 6ל ס' וידבר סכחונחס
 מיטר וסוolpn 6. 3:ל וכן חוריע כי 6סס תן ימר56 טס סחחיל ינוסס יפרזל בגי 6ל ד3רמן

 כצינור 656 מלסיט עס ס' סמיביר סו6 דיבר קלינו דבר לעיל ת"ס וכן סנס61 טסספס6
 מטס כי ג3י6ש נסקר תס6"כ 3)זמס 6ל6 רנר לחיב ל6 %כן נו"ס ליס סתמנר סרטחסו6
 קנא ייהוד 04 ס6ו)וריס כתו . כו' 46גו רכר כחיב %כן כטס דור סיס וןורי סועת נסןסיס
 ס"ס כחוב וסגסחרח כו'. 5כי וסגגלח כמ"מ חה6ין עלחין נכ' ונקרן ב76ס מחססט מו"סכו'.

 מי כל מעין )עלתח ססי6 6דס לבם )חן וסירן לס' ממיס ססחיס כבי"ס נחירם גע5סססיו"ך
 ס"ס גנקעו חסותיח 3דעחו כ)ז"ם שמנרן. סו6 וסיעת סירן וחנל סס)ויס יסכימוולעתר
 נץ סגיחגס רסס וגיולס ורוחיו)( סחי כין מגיחן תקרס גר% ט"6( ל"ג ןף )נרכוח ח"0נס)ו"ק

סחי
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פואליהןיברשאררה

 סיס יודע h~D) יס )נרכף כמסמוע 3ימיו נסת"ק גנגס כ156 חפס 13 סש וש %מששי
ShS53נ נחי3ווק 4נ יו"ס . הקר6 ספר עד וס61 6וותיח סיס יווט 6תרו 6% 16)(יוו( %רף% 
 ס)ןסס חינע( י"6 כ16 5כ1 . 6לסיס טס סוי"ס מ3יל סהה 65וזר 536 סויס נסס סנםל%1סש
 סכנה: כס6 ם5 כ"ע ססי6 )%כע( 50 3' במיש וסי6 כי 63)וגט )וכוק יסי 31ריו( מ)ו0ס5קנ5
 גריכין ל6רן גכ)סיס כס6חס 6"5 וסלנגון. סכגטגי: נט5 הסי סל כגטן גנ% (ס סכגסני.0(

 %כנון 6סל ססי0 סג6)זר )עך h~h 5נגון I'hD סנמירס נימ 5כס %גגוח מי nDaS"ש(ס
 ססוג ט"ם 5נטן 6ימו קורין 5)וס ז"6 יס%. %3יר 1ס35)ק 0ל נ"ס 6ל6 לנגץ ו6ץ ט'ס5מ
 פרח ן"6 כ)זגריפס. סכלס טד וסיך ס)ופרס כו' סגדל ס)סר טר יסרsb- :56 טהוחיססמ35ץ
 תס)וט 6חס 6'ן )וס מפמ ל1 6ותריס סגסלוח .כ5 נספיטח. 6וו(ו סעונריס טן ורנסססרס

 טלס נטיעס ני נשסיס ורשס ני ,ורטיס ט5י חוכימיס ממסי 6"ל ס%ך. סקו4ו כולךקי
 חקומוח. נ' נ(ס יס לוןקוס )ווזקוס סגומט סס6דס סי נו'. ינ6ו 5כס שטו סט שס:שאס
 סשיעס )ז)וקוס ס)וס5ך וסדרך הכ*חו סו6 לסס סטסט וס)וקוס סשע סמקום קוסהט
 ונ6ו סירך. סו6 וסעו. )זסס. סגוסט ס)וקיס )זן סהה סט כ6ן סכחב הס סגוסט )וקוסעו
 1)וקוס טסט. 0),סס טס" 7סייט %7'ס ב ס7% ס%ס טל ר)" חסו סחגליח. מקוםסו8

 סימססט טד לג"ט סלי)ווח ס'קגס 6מר qh לנh~ha 6 )ומ)זח סליכחו ירך סרפ ס"מכ5יחו
 תקוס 610 ונ6ו ס*כחו. דרך סו6 . וסטו סגיסגיוח. מן ס'פגו דסייגו פט ח"ם סגשחחמנוגו

 5כס רנ כ)ו"ם סס מגם5מו 6מר סימ נוסר סי6 סט. מסר6ל. כ6ן וכן סג"ע. וסו6מכלימו.
 סר6סהס ססכווגס מפגי 6"י גמ5חס 6רן ססו6 סל)זע(ס לחכ*ח טור תסס סיפגו 5סס 6מרכו'
 סר ךרי'גו 156 )זקו)ווח נ' ווסטנץ סם)ןיס מן )זסס ט"י ')וט5ס סל וכניךו 0סמ(ו 5סוריךסיס
 ס)ויס מ5קש. 5ג' גמלק ססט%ס ויוט 65רן. סכיגס ירןס hS תמס סטד ו6"י. ו6ס"נוסימ
7?aדסייט 66 )וקו)זעז ס%ס הן סממנרס. %ס S'DS7 סכיגס 'רדס 65 )וחמ5ס וסגס pb5 . 
bSbסכינס סירדס סחכ*ח ססו6 כי' סכופר 6סכ5 נך 61מר לץ סדי נן 15 ויי סמי %יאיכ סס)מס ססי6 ססינו בוזקוס דסיינו נמסנו ססמלך טך תחמלס ח"ם נקנשש לדס %"יאיכ 5מקומ ממקוס %6 נקניעיח 65 536 ל6ס")ז ירדס 61מ"כ סעי סר מ5 ירוס סרקענ ע"י 
 )זטסר פמוחין 6ין סךרגין וכnlnSIDe 5 סכ5 מקותוח טסרס כ6ן מסע ס6מה סר5מלן:
 ט5יהס מךריגס 610 נ6רן וכ6ן לטונ נטרוחיס 61ח ויסנס כת"ס נמעוחיסס 5סי מסחנע6%
pSומסנ סר6סון )זקו)וס 3טלס טטרח ובססלס 3סר )6)זר וכ6ן סירןן בפנר לנועלס כ6מר 
 וכספלס. כסר. נערנס. סכויו. וכל ס6)זלי, סר סייגו חינומ (' יס כי 4מר ריס לדטח ('ס6ן
 אמל וכו' ט85ס 6רן סו6 סכגטגי 6רן . ט*יטח ג' כך ו6מל . סיס ונמוף .וננננ
 פעמיס נ' כ6ן כחי3 5כן ס' דננוח 56 סכח3 חס תכ"ט ס)מסך רטת פרמ. גסר סגי5סנסר
 גח5ס.  סו6 וסנן% נס' ע%ח ססנ' גסר כך 61מר כנסר מחמיס 6)ור  5כן  חושג  סנו)סר
 ונמץש 31)גנ כו. וגחנסמח נ7כיר6 גכ%ח גוק63 5כן מיווגי לטקנ6 סגחנס גמרסופרמ
 55 56 ו6מ"כ ס6)זרי סר ס6חר תס סכגיו. כל 561 ס6מרי סר סגסר: ען סן יוטיססיס*
 גר בסר יוסב וס6)ורי כ)ז"ס כנשחס )וקוס נחחלח יוסנ סיס סס6)ורי לסת כפ5 פסו6פכמו
pSס3ח ו3חיספח6 16)זע( סנעס ס6ר ססס סכגיו כ5 56 ו6מ"כ ס6מרי סר נחמ5ס 6ו)ור( 
 סדומי גק' רט המדס 6)ורי גקר6 סקסס ס6דס סנכילס סקסס סו6 סס6)ורי 6מר 1'(פרק
 סכמו כ5 561 6מר לכן כ6לומס סו6 ומסון ננסו 6רדס כנבס 6סר ס6מכי 6ח ו6סנמךוכמ"ם
 ה"ךוס ומו6נ PnD סס סכניו סכ5 ו"5 רס"י וסני6ו ןרם ונססרי כ%ס. ננן קסס סשסס6)ורי
 ו)ו"נ. טמון. וסס וקי)טמ. וקמי. קימ. סס. וסב 16)וווה 5סרס h"bl עץ ססק3"סמפמ
 מד נסס 6גט 650 כגטוו נ)ורגליס כססט6ו 5b~ctS 536 מחט נמרנ*ס פמט6ו ולדס%1ש.
 5ק סכמסס נחמ6ה ישב ססיס ונופמ en~h 1' 6רן סו6 ס6)ורי סר כ6ן 6מר pSמסנוטמס D?_? עגי יס תם6ס הוו6נ 6ווס וכמ"ס ירסס 6דוס וסיס מ"נ ס6מי וממן כ)ו"ס5נר5

גקר6
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שליהויברשאדרת
 נערנס ולדוס: 1)וו6ב. PnD' סכמוסס. כ5 561 ט'. 31ספ5ס נמל מפלם "מ"כ סתו SDנקלק
 וסנט סנט 1כ5 נמורס כאו"ם 46 מ5קיס 5נ' גמ5ק ס6"י סופגי . ו3ספ5סלסל

 נם"
 54קיס רכ

 נסל. יכנל. 1 מיסור וס נערנס. רם"י וכחב O'pio סנ' 56ו 61מד 6' 5כ5 יסים 5ע"5 וכן46
 סרוס

 סמי
 6פלס וכחמ5ס כ55 ונובן the(1 וכו' סמרי 5סת 6101 דרוס ספ5ח 11 . ובספ5ס .

 יסודם 5בינמר 5סביעיח 6ר*ח ס5ם ט' פלק נסניעיח)וסנס
~SD1 

 ס5ם הם5ס וסג5י5 סירכן
 סחיט כ5 %מטיס מגמם מכסל pnD~t. סחמח1י וג5י5 סע14ן נ5'5 וקמח. 6מח 5כ65ר*ח
 סחמחון ג54 סו6 סק)ויס מגדן yunl1 5 6100 מגיס ומכפר טמון נ%5 סו6 סקמיסמגד5
 כסר ס5ס וסמל דרוס כספ5ח 4ד וספקת וכעווק וסספ4 מסר וביסים סע)וק. טנרי6מהמוס
 סנג54 סס5סס מס וטנחIDnS1 6 מגגיס היכפר וסי 6' האינס סיס ועד מוחן וזניחסמקך
 סל סוסו ממפלם" פירסו מזרון וניח ס5ס ומסר 5ת וסס5ח וסע)וק וססס5ס ססר 610פיספס
 סיס :~otla וס6 כן 5הור 61"6 4רקמתעבר

 תסי
 )הרוס4ס יוס 1son סיס %ן מירדן מן יום

 6פפל וסיפך 3)')וין ג%3 ם5 3)וטר3 ג"כ סיס מולון וטח 3eD) 64 )3ר"ס כמאס מפרג5ש
 DD'3 65 סירךן טנל 536 ונ54 יספתי רק מסים 65 ססמסגס תר6ס סירךן מעבר סמן כן5ומר
 סיזן הלענר סר 6קס ח"5 ונירום5מי 3חוססח6 וסבי6ו 3)וקרe~tDn 6' ססס מסוס3מסגס
 וינמק ט' כמיסור 6סר סריס וכ5 מס13ן וספיחו כו' וגדוד מככר סר כגון 16)ור רסנ"6מם
 וגפורם סרי עכ"5 ט' ))ורם ובזו[ סרס כיח ונפליק סקטור כו' כחרס וניח סרן ניח 4ש
 מיוסף סחע ונ%5 יסרס. סנט סייע הסיס ע%5 'סיס 658 סירןן מבעבר 63ומ1 מסגם65

וחיי
 מיוסף סרי ודלפק qoft )וענ גניו ע5 יוזמי יסרס מץ יעם )יסשע כטיס

 וזהי
 ףקר'

 מ5קיס סלמס ס)וסנס %ן ומסיג יוסף ונם יסרס נץ ססס נממין סנט גסחייר נמ61לפין
 סר וס סכיסיס סר 6קס מרוס5מי lmnh1 יסרס סנסנט סם5סס נ"ב ומס נ)עיןסנסנם
 נמוח לוסנט ססו6 4ך ספ5מ פירוסו חסו ע"ס כי ס5ו וממק ירום ספ5ח וס הדפלמוסמלך.
 שם וססר ניסים ססו6  דרוס נסס5ח כו' 5י ו6ח 6וע 6ח בגס 610 ב( מ' 6' )ך"סכמאס
 61מריק pnD וסוך 6ן ומהגס ס61 סיס טד מורק ובעז פניסתס ס)%ך נסר האילין D~Dיסייט
 מס 5לשס טהור סמקך כסר 6ר*ח וסקל מר71ס 656 6ר*ח ס5ס קמרו 65 לתור ואסמס

פס"
 )הס ידו 5גו pb 6ר*ח נספר ס ניסיס 656 6יט ונספ5ס נסל נעלכם מפסוק כ6ן

 נירום4ד סו6 הע סו6 טים מיסור נרס"י ומיס כמ5 יטל ם5 סמק וס נעלנס לל"י ממפלםחסו
blhקויאר 6ס טרק 5ס קי6 וננוסס בטרנס. כ6ן ס6מר ורפ"י סקנס pnD SD יער pS 
b~p16חי קור6 המסרס מיטל סס ע5 טרנס כ6ן 16חו pnD 5סר וס נסר . סעתק סס מ 
 מהש ס סמל סר 6מל 4ע סמקך סר כוץ סס ס6רטח כ5 51ל"ס ב"ס ספף סמם כי5י%ך
 סכך ג'נ%ץ ר סמוסנ פי' ט' סש צמק צגננ סנשתס. דחס לשח מא שפקססעקח
 סכגעמ א 6שי. סנ)וטרנ סגד% ים סויה סיס. במק( כפלוס. סו6 ניגב חסו %"לומחה
 סרח: שר ס61 ססס הפון גנון וסו . גו' סגסר טן ניסוסט. כמאס 6"י ם5 מנרמס וסוהפנק.
 מס5 מרס"י גו' ימנע%ר

 5מי
 עמד ~hte ככווץ 6ל6 4 גחגס י6 נמחש סרס המנדו כנחן

~SDO
 נאי כוס 6)ול כלס ושעם מור . סס" כמוח 656 4 כמגס 65 נייי מס מהמר וססנימס

 פגן מנע ננקר 6ס5 נטע סלסול וססנימ טפך 65נלסס סקלן 6ח סקנ"ס כסטתן כךט'
 4שת נו': מסוס מפקח 6ח הקן סקטור וססנימ שקנ עמו נו' יומק אלע סג6)ור 1ספנימיסמק
 5סס. 5חמ יש6 הרנעס. רור מכנסו 156 6מריסס. נמסס. OD~bS 46. סקרן. נ8י 546סס.

 סמסימ: קמוח 08ליסס. נכסס. 156 %רעס. ננ5. ט15641
 חס מיחס ססר מכניע 16חס 5סכגיע 16מס ט5 פוקי כססקנ"ס פי, גר. גממי ושוהל6(

 מפקס הץ"ס ורמו. נ6ו 656 כ15ס 5כס ססר ויין גר ותמי ר6ס 6מר %ן 16מוטסר6ס
 נומממ סיס 6"י 5סס שחן מס מעיקר וסגי ירוסס. 5סון ווש נ6ו אא"כ נמחי. מו"ס5מת

 וא' %065 ס' שנע 6סל סדנר 6ח סקיס %מטן גי נ%קמך א עקנ נתרסס תמ"סס6טח
1
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ששליהויברששדרת

 5ך רפס הד סע ססס )ןפמ 656 חוקך 5סס 4חן 5סקנ"ס סיס 65 ס6נוח טטטח מסם6ך
  לסי נסחי4תר

 סנהוח )זסמ סו6 סספיקר ירוסס לסין ורמו. 163 דווקני. 5סס סכומן  נוס  החלם
 5סס. 5מח ספרט: סי6 ט'. ל6נלסס סט%. ס61 65נע(יכס מסוטו 5פי נו'. 65נחגסס6טח:
 ססננףס סס 65כוחגס בפרטות וספמן סיירסו. 16חס מס 6חריסס. 61רפס nuboS:רסיס
 סנטים ו5סינ סקרן כ5 לנדו 6' לכ5 גחז 5ס6נוח כי ס5ס 6ו)ור מטוח סבופוח נמסריכמיס

 הסופם מפס פסס סס5ק1 ואגריס hD' 6לו 5סס. לחח המי: 3ס' כמאס בימד לכיסטס6רן
 ומש כדואם 5ני6 5טח7 ,ס 6מריסס. מור6. ממיקס נ53 פקי 156 ירסס. O~SD:רט6
r~ohsסק3"ס סהם5קס סימיס 

~nlDS 
 nelh  ו' נכמס סס6רן תכוו 5ע5)1. נמעס 6' כ5 ומס

 6רטמ סו' וסס נמיטח 6' נמ5קח סי6 כן . נר6סיח נוזמסס נווסר ו)ופורסומ ירמיס נריםכמרס
 h'D~ 6רן וכן מקנ. נפ'סכחונ

 מוסר כמ"מ ט' נט5 רברסס סיכלין וסנפ 6ר5וח סבפ כ%5
 כגוו נסבת כ54ין מן קדוסוח פסר ססס 6פ"פ נסמ"ק תן סקתי. וס' נר%ימפ'

 וגמאג.  הנו". ohh1. וסיכל. קיק. וסל מנע. בממי5יח 1)וסוי)וין כמבע. גכ55ין ומן עמרססס ססיכ*
 כמיש ס6נוח כנד מסהי)וץ סן סססנטש גו'. 365רסס ל6נחיכס סניור: וסרוסם%.

isol דכ% ינ מ% סו6 סטסף וס' וססנטש ס6נוח וכן י"ג סמן נ' סו6 וט 56 וס11קר6

  נתי
 aa חסונך יב כמ"פ י"נ 656 6יגס סס סי"ג 5כן  ק"ומ ח% נס  נזיף רב4

 סוס ניוס כי וכמ"מ חרפין מלט ססס חלטין י"ג גפחמ סס3שי נמים 5כן 5חמ6 חמריהןה"נ
 לשף כשב: תעץ  סיף בתיימ' כר"ם  חרפין לו' o~cno סו' ספר  סחי יושד ש וקו* כריכפל
 מסס nbcn וכמגס סדנ5י' נסמח )ו)ץ5רש onbb ססגיח נסנס סיס  פסוקו 4?י  ססהי.3פס
 כנשלם ס" 65מר. ססי6: נעת נ"כ ו6ח or"o1 5כס וספו פט ת"ס 6ר* 56 6 הלנר

כאץ5אץי
 'ט: ושעכס טרמכס מוטס סכמע )וס סכ%. סו6 6חכס. ס6ח "olp: 3כ5 וק כאם

 ד6יחסינ6 נרכס 50  לוםומא
 ניקויי

 תמ"פ ט' סונרש וסיו כססך ונכר אננך נכ5 כבי"ס
 גגם  סמא. נמת כר: מוחמין נך נרכס וסיס ח"5 נכין מוחמץ יס6 יכ% ע"נ( ק4ו)פתוס
 (ru7s* סי לעל הסי 16ל שי 16רוח נ' 6100. במם 1735: ס6גת סרנהח סו6 ססו;ה.5גח.
 ט, סחסמעי ao ש סכ% סל6שן סס סו6 46ף וג'ק. 6ס עמת וכפון. om יזע.פס
 5סס. סורס סמא סמם13ן מן 6עו ס6' 5כן נ6מלפ. תהן חמחע.ס"

 דמרמ פסלסותניס וס"

 ססו6: 3מח ס' 56 ומחמק סו6 וסמסיריח סס" נטמ פע)מס פסרס עי*
 סל"

 6חכס.
 גנאט מהקים 50 כמוח סנע 6י*: סו6 6ס5 כי ebD. 44  סקי 6חכס. ebn. 506 מאס6מ
 נסרלא נר ווהקלב חבמל מסלי ממס כח גי. יתו %קיס 6ך ר6סתס כמ  )"ו. לדפלם11

 יסכן גה מיהסיח כח גו, ינור )" רניסהץ כח ניחךי  גומבי וסרי  סטיהם כח גר.ססלוסף
 ש פמפס הממוות 5סבפ 6ווזל לסלאי גו'. יקום מי סביעיח כח גר. ינסוס )מ פסימ כ6ט'.

 סל 5כוכביס עוררם. . כממס בכס לגנגס יפס פל שנגס. וממוס. 5ב6. 5טחי חכהסמהקים
 גי. פופמס ס5 4ת%ם סנ6מר 5שסמס יר%*. כנרקיס סג' 5ברקיס גר. קסיווסמסמ4ס
 כלשביס ככורני ל( מסמ56ס: 61' סקס מההין ohu '6 ,ההיס ומגיס סל סמקדס: rP3כמפרח
 סס ססכוכניס 6"6 ככוכניס סיסיו יזמן 5פמן 6ב5 סמיך ככוכני 6חס רונ ס5מעין סי' . נר5רנ
 סרוס דרס בסגרי 6נ5 רמס 6חס ק לניס סר4כתמס כמו ענד ליב 5טק  656 מ6תרסיס
 תף כממס כעס קחמיס סגכם סיום. וסגכם : כסאי כמ"פ ט' 6חכס וסרס  O~h "מגריללחשם
 פהכוח שנם כמשפ נרפ וכן נמנע plho ססכ5 עה2 חס וכר מהקיס 50 צחיח ד חמרומשון
 ש% 6ץ הע מן. ע%ח סקרן הע %ויקיס סמחוקגץ סיכ5ין ח' סנט. 656 שנע 6"חוקמרו
 מטס 5דן כמ"פ %ר % פס תסוקל גי. מטס 6רן נמאפ 6ן ש5ק סטעס ק כחט%.%
 וססד*ס 5נו. ען 5נך ס' סע סגרים נסטנח ויק ' ופרפ. ש5 סוסנ מת וסודן גו גיח 5דןנ4
 הע %דן. נכי 0סס ססמיס נכיף ווט ססנמס. נסוה גכ45ן מתסס נרקים הע נימומש
 ששש שה טן טעוצקש 4שפמ שאי נץ שצר שלרועשם ששקל חשש( מ%ע

עשש
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 ו ה י לאתיש ת ר דא
 סמ4 ממגל רכ וסוף סמן ,ק עד בסמ"ק מזיח כ6ן ום . שסקס 5%6 סק. חק .4הש
 8רן יסרס הי 6ף סל Tnht תם)וי' יוזהר לןיק" מטסס גח4' ט"6( ס' וכחינוך כמ"מקלן.
 סיוך6ס' יהך םטגע דוס ססכ5 פ" יד? כימו ס' פוקוס התר וכממוס פרדס. טפמסהודם
 ססס ננגס חסם סלמס 6נן נכס)ו"ק וכן נ6רון כבי"ס כ55 עוסין סע 6% מוסים סםמסיו

 פרימר חסו עם. 6ח וסריס כמ סס"י סגתן 656 מריתיס סרס סיו 65 6ב5 ס6נן 6חמהדפס
 סרס 5פי עלמס ב6רן סס וסוסגיס סרקיט. כיכבי ;' עד סס גלוח וסף טויסס. כתףיק-
 סנטם 3ץ רם'חי כן ס10מיס בין כסוסנס וכמיס יסוסגס יסר56 כנסח ספסל 5ק סנ6רןמשש
 ה-ם מסרתי ימס ולין סמומים תן נרוט ס6ין )ז6י ס6ותיח )ץ נזס כניס וסנה5 6ץשכס
 יפס י וכרי"6 כ41 (סג )זגורח ח"5 פס4 נסן סיס ו% נחדרס 6)ורו וסגם וגו' סרנםגלע
 ס-4עגש מם4ה סוס 3;רחו)שס 35רקי יוחס ודימם 'Sh~t כ55 ר"5 6חכס כ6ן ת"ס וגו'רטיתי
OeDחסו מגע ל למלו ועכו נרקיס סחס5מ 4'ס( ים לביוב כמ"מ מקוי. נ)זס5מחס ורחש 
 תומק .וסגכם

~noS 
 ו55נגס ססמיס. כמ"מ ~רקיע ככוככי. כ)ו"ס הככיס הודוין סיום. כבי"ס

 ומרנץ סס51כץ כידוע 05 די ניח a)Sn סגכוס5ס כתו ורבם ס%כח כססי6 ס5ננס פוענח מיקרכי
 שורפיה ננחי סיוסניס נ' ידליח. בע4 6' כחית. ;' 3יסר56 ים וסגס 5רב: כ6ן 1;"פ סלמס.עד
 מסכנחעי ענקנ 6ס5יך טבו מס כת"ס בחס5ס יטוסקיס כנסיות בבח' סיוסניס נ' . יכוססכ5

 מלאץ סכ5 כחובות( )סוף מו"5 כיר"ם בירום5יס סיוסביס ס' נ6"י. דירתן סקו3טיס ד'יסר56.
 זסהע סכיגס סנ)ומכרי 16חס 00 סי' 5ויס. כמגס 6100 ונמיי מניח נסר סיוסביס 1'כו'.

 5ויקיס 6ך סר6סינס כח 3ספף ח"ס הסר56יס %הס כסייס נגד )ומגוח וסג' . OtlDS1מטורס
 3' כר טונ כי ודיק 6מרו כמ"מ %בריות לסריס ושריס שיקיס 61)ור כו' יסרש יומנו וסחךיטו

 סישניס סס מדריך יסכן וחקרנ חנ0ר קשרי ג' תדרסוח. ננסי סיוסניס סס ניחך עסנייסרי
 גה י נסר. פ' מסימג6 3רטי6 כ)ו"ס נחים גקר16 חדרסוח ונחי . 0מ-יס 1h~p)D כנסיותננחי
 וסתמה. סוס סטיב מסר כ)ו"ס ירום5יס ;ס קדמה נסר יסכון גוי ס' ניל"י. סf~b3 61שור
 )וקיס סוס ססגס ממכס וס ו' ס'. סר 56 וגע5ס 5ט כיר"ם סניח סר ;ס ס' נסר יעלס גהו'

1mpnע*6( י )נלטמ יכמספע א"י כבחים קבוטיס סס וססס קימו בסקוס יקום )וי ת"ס 
 דכחינ מא סענוס ט5 בכיכם הרה יתיכס ירבו 5תטן 61מר חמס נב53 סבי 6יכ6 5ר"יקמרו
 ונסלתן נסכת סקדוסמ ר"5 . 5סץ ך6סמ סייגו 6מר כגשח6 5ני ומניסכי ומקדתי 04 קלמריכק
 נ6ש סיקנטו מדלסיות ונחי כלסייח נחי עתוין ט"6( כ"ט קונדס וכ06;"5 6"י כקדוסחמא

 6מל ורהסץ 63רן ותסוטטין סנמע 16חס סס וססניטיח מסט. קדקדם 005 ותסיסטממר
 ומשעץ טימר סקרן סבסנ%ס מו"ר נמ"ס סקרן טס גקר' 5כן סקרן עד ומן ח)זזסמטמ
 פחס מוקות ייגס עמס נריחי 65 06 כ)ו"ס יתרן ממיס סממנר" ח"מ סס סל ומכח . סקלן4לס
 גסלהס מא ססם5וס 3ט%ס סייס מרסיס ח"מ י,"ם 63רן ס5יס תמחי וכחיב ממחי. 8אץ
 עס א"נ תר גו' יסמיחו י6 ירעו 65 ח"ס phs ס5יס יסים 5ט"5 6נ5 צמרותיו ס4ס פשסכדרס
 מ8( מ פ' לסימנך )נרעיש כמ"מ גנס 6ם וסוך כנסיוח 3חי מיוריך ו6ס"כ דכ651.כ5י6 ונקרן נסורס כ5 כי כש"ס סכ5 כ% 610 סס5יס S~ID ח"ס 63רן ס5יס תחמי סנרכם חסוננס
 סכמנלד ככה כו'  כונס כעז ומ"ח כת"ס סכ5 כ% סי6 תז"ח כסדל ממוטס ולגין יוסם

r~SDnS'וס5 טופסי. בד 6לסשס ס( 15 מסיס 5מ5ך oto)) טחך וסיס קטן גן 4 וסיס סרנס 
 6פטרוסו6 סטמי וינונו. * סקסן 5נמ סננסיס 6ח 6מ ממת oh 6מר . סיס 5מןעמ64ח
 מס כ5 4 6)ול פרנסחו. כדי מס15 5י ונחן מתר סגכסיס 4 חן סנן 6)ול )וססנד%. סיגר%.גה

 תינעץ ממס 6מר כך סמור. סו6 סרי 6נז י ססממ ומס מם4. 656 גחתי 8 יעחחי
 קבעון רבנילס כמ"פ שסריס כעד ספין נרכס סו6 . פטמים 56ף ככס ע6כס יסף מ"6( 2לפ"י
 יל hu9בנהין

~DID 

 והקרץ וסילף לך חסו ממסיס* ידווח נימיסן סיו ,כן ם6י4 וממל סנימין
 גומעי. כישם  רפט דול כמומס כלס עיקיס טיסע ככס. qSb: מס 6' 656 טשטשו 6%ואטלס

חשת
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פ%הליהויברשהדרת

 נו' 6מווץס 56 6סס כמ"ס גס65 סטן וס61 מס5י. ;1 3ספרי אמת ס6מרת. סם5מווםח%
 סיס ;ט י154 ט' ד6חפסטוח6 ט' 6ח)ור ע42ס כר סיך דור 6תמר דט4ס כו' קמקננעס
 6מחס ס6ץ ס6מרק an'SD וכ5 ססוויס מן נס)ו"ק וסש סממרין ס5ימוח סמסימ י)ווחנעויסן
 סיסיס וביקם 3;וסר, כ)ו"ס סחמ5ס סיחס סני)זיו פנוך 6ח 5סר6וח סמ5ע( wnb כמ"םסעד
 החט3ר ח"ם 5כך ר6הין סיו 65 יסר56 %6 ט' eh~b1 ג6 6טנרס חסו ססם5מס נסנינמו
 כת"ם ס)וסכר סומ סמסס בינס 5מיח ס;כס ירנ6 ססס נכ)ווח. סנרכס חסו כו'. 5מטגכס 3יס'
 רחכתס נררג6  סו6 6חכס חברך 6נ5 . מס4 ;סו S'19ha הס נו' ומספר יג2קנ טפר מש)מ

 כגיסין נרכ6ין דכ5 )ו6חר כו' ןבטי )ו)עך נרכס טיקר 6חל מ6ן וכמ"ם מכמס ;1 נרכסכמ"ם
 מ6תד 5נדי. ס' 6ט ןכחינ 65מרן hS, qtnh גחן 65 סגד% סמו 6ב5 גמן סכ5 36סו ר'8)ור
 סן פסוקץ וסנ' )ום5י. סהה סט"כ 5נדו ס61 6חכס ויברך ח"ם גנל6 5סוס נ)ץ 65 ;סיסס
 ס' 46סו %6 וכמ"ם ט5ס )וגסיג ססק"נס סטימו' כ55 ססס 5מט5ס מ5מטס כסדר זרניןסן
 ססיו מפגי 5טי65 ס56סיס סי6 ס' 5חח8 ס56סיס ס61 ס' ס56סיס. ס" ס' . ס56סיססא
 ססיו 5מח6 ס56סיס 610 סס' ייעיס סיו 65 נ;ס hS'DS 536. ס56סיס סו6 ססססייעץ
 נימת יסר56 מ5 ססימ )וסגי יסר56 56סי נקר6 ס4נך תטו hS וסס ס6ו)ווח ככ5 ססססונריס
 6טח מ5סי תקר6 סעיס נכ5 ס5יט qb 6100 יסר56 56סי גקר6 51כך נו' "מ אחנסח"0

~SDnSn
 6מר עעךן . כו' 6בי 56סי ומטסו 56י ;ס ח"ם ט' ס)זרככס סן סן ס6נוו( וכ)ז"ם

 כו'. ה3רך דמסס, דרנ6 ט5עס. יסף נס)ויס. ססמיס. כטכט ph3; 6חכס. סרבסדדנמס
 סנלטח: כ5 כ% וסס 6חיון כ"נ עד כ"נ סס נחח6י hSD~ 6מגסר6 וכך תקיו'טט)ויס סי ינ 610 %מט5ס חקומס ט' 610 ס5מטס י"ג ב' 31פסוק מינווה ט' 6' בפטוק סהם4ע

 5כס. ינר כ6סר 5ר3: ססמיס וככוכני . סיס וכדגי . 6ד)וס וכנ)ומ ימיס. כם% 5כס. דנלכ6סל
 ה' חנא כי פ' נמקחי ס' גחנלכו סטמיס ה' ;רטס. 6ח 3ירך 6מד ס5כ5 6נע( נ' ט"י דנלוסעע
 ססי6 3רכס נ~ת מסורסומ נרכומ ססבטס כ5 טי כי* סנרכה( נ6)ולו וסס ב5ק ופ'סם6

 נפ' % נרכרי ש ע2ת StDS1, ס)ומוח סונט נגד נרכומ ;יי"ן וסס ט5ס. סט55חסטניטיח
 6סר סנ15ח ט5 נלכס חוספח וסו6 . סי)מס נ6מריוץ וסיס %)ו"ס סמסים 4)וווץ וסי6נ%יס
 סכ6מר ניוהן סמנס 50 מסימ וס5 ממין סנט 50 סיס נס)ו"ק 50 כעור S~tDhD חסוסנ4.
 וסהה 6ומע( ססנטיס )וכ5 5כס חסיס טגרח כמ"ם מלרח סמיט עד וסא ססמעיח' מ55מ%ם
 מם5 ט' 6מיפל

 5מי
 )יב( וגו': יסכן 5ניד עס סן סג)ל נ6לן 6' טי יסר56 יסיו סלה כו'

 5נח 606 6יכס 0150: 4ט% נסנ% סחיס סחיס. 4טי נסני5 ס5מ מ641 6' סיסורינכס.
 6חס )וחט ע(רו. נפרסח וסו6 6' סרסס 6נ6ר מקודס סגס ורעכס. ו)ום6כסטרמכס
 יוסב 6הס תדופ 6'  דבריס. י 15 סקסס טרנ. טד נקר )ץ ט*ך %נ סמס 1כ5 5נךךיוסנ
 ססס ערנ. עד נקר מן סעותןיס וסי %ניס. סטס סכ5 3' 5סיימך. 6מך D'h ~הין35יך.
 o7h 3ין נ' 1)ו15ח. סחולס 6' 5ג'. גם5קין סס ס' וסדרכי דנריס ג' 15 וססי3 קסיס זנריסנ'

 כר ימי)ו6 דמ%ו נס ד4ח פימג6 כל נ;וסר כמ"ס וס)ווסר ססס  טבורת ררנץ ג'%נירו.
 5סט וטוניס 6סוניס טאס וסמטח ססחולס 6ט"פ כו' ורמי)ו6 דמלו נס ד5יח 6וו"ח6ע5
 5ט%ס כמ"ס מ6הס'

~OD' 
 ולמי)וו נדס%ו 610 ס' נדרכי סעטןס ס5מומ )ו"מ ט' 6וס

 י)וש 6וכך 61)ור1 וגי'. סמיס טד  גדי כי כחינ ר)וי רנ6 ט"ב( ט"ן )ססמיס S~IDכ)ו"פ
 כ%ס כ% ססס דנריס נס' ג5%ין וסן כו' מייס וורך 6ור וחורס מלוס גר כי וכמ"ם צו'3ימיגס
 צס סס בר)וב"ן טיין חסיו קדסיס ג6וור f'D1 מ6ך רניס סס ופרטיס חורס. מומסי ס'עך
 . 56סש 5דרס סמס 56י יב6 כי 6' . דבריס נ' 5מוחט מסס ח"ס רניס סרטיס 61' 6' 5כ5סלריך
 . 5מבירו 6דס סבין סב' וגגד . 61' 6מד כ5 50 פרנהסס ופרטי וסרטיס סכ45ס 6' כ05יטו
 "ח ס56סיס סקי 6ח וסתטמי 6מל סג' וכגנד . צף וספטחי 46 63 דנר 5סס יסי' ט6מל

 ח4י ס;ס מסגי . סס"י מפי 5ווסס 656 ננ5ס 65 % 6' כ5 ם5 וסמהסר סט%ס ירכינזרמיו.
נלנ
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אליהויבריםאדרת
 5חקן %ל 6' כ5 פס נדנרו ס56סיס 6ח מטנ ססי6 56סיס *רס ח"ס 5ננ. י6ס 53%נ
 מטס. ני ס' ע"פ ס)ורו ס' מסתרח 6ח יסטי. ס' וט"פ יסגו ס' מ"פ 3כ55ס וכןירכע.

 מכמח כי כת"ם כתסס גשכ במכוזחו )וסינ סיס ס5חס ס'. '~pD ססיו  רעס זיצגקר6ו
 ותל סרע סדרך ססהה סחורחסין 6ח 5ווחק ס5)זס סיס ייט מהנמו)ול( בקרנו.ש

 סוס כחור)ווס במ סיעסומ סלו6י ט"ב( כ"ס )כיגס ו6)ורו כי 6חריס 56סיס 6ח ףטנדוכמשפ )וט*
 6מריסס 5סשיס וסט%ס נסן חחגסנ ססעו5ס )ודווש " ססס סב5יס נסנע ((ss סעס" 5פיכו'.
 מ5ף ססכ5 יחד 610 ססחורס 41י  6וחס. מונרז ס6"ס  כוכניס ו' וכן ט' סוס כוור)זוסחשם
 ה6מר צו'. וס6כ5חיך וסרכנחז חחעצ rh וכ)ץ"ם נ6מרתס וסיעחי מסס 6מר 5פיכךבס
 וגו' 6חס גס חנ5 גנ5 6)ור ס)וספטיס. ט5 . דנריס סג' כ5 ט5 ססעו . 1ג1' 56יו מססממן
bk%נס 61מר מנירו. )זספט ט5 6מד 5סתחין יוכ5ו ס65 סעס. גס . 6מד 5כ5 4פוט חה 
 56סיס 5דרום סגרין- ס6מר מס וען : כו' ומיר 6סרן ט)וך סחט% 6עפ"י נ)וכלח6 ס6תרוכמו
 חס' Dn7b מתך כבד כי חסו . וולחך 6פסר 6י 56סיס 5ורום כי סי' . סדבר ממך כבד כי6מר
 ב5חך. ם6"6 )ו16ד כנד דבר לך ים כנר כי . נ5חך סוסטיס סיסיו חר6ס ט"כ 61'. 6' כ5ט5
 -s?j כמ"ס )וסישין 5ך חקם 656 5נזך מססו מה5 65 6מר 56סי0 מקי 6ח וריויגצרההצ5

 ס)וספטיס ט5 . זבריס ג' עוד א)ור כו'. סרקו מסס 15 וסגס 6סרן גכגס ט"נ( לז)עירונין
 כנד כי )וט*ך סק5 כ5חך h~hc ססס טניח דרך וט5 6מריס. סשטיס חמוס נ5מך60פסר
 6סרן נכגס )סס( מו"5 כ)ו"ס 656 5נדך חעסס ס65 6תל וסתג1ח סחולס SD1 . סדבר)הןך
 )ונ5טהך 6"6 חס 565סיס גריכין ססס )וס פי' ס56ס". מ% 5ט0 6חר4 סיס 6ומרו. וסו6גר.
 Wh1 6)ור ס)וססנה' ת51 ורי)ו*ח. סחירס 5סס וסיסח 6)ור סחורס ומ5 . נעגמך 6חססש
oenג' ססס וסיעח וט' סמקיס 6ח צו' 5טס 6חס סיס ימרו ות6)ול . טח 3כ5 וספטו 
 . טס פ" 6ח חירחיו. ו6ח ס56סיס מקי 6ח וסיטחי ססו6 . )וסס נדנף צ%ין כ%ןדנמס
 דבריס נ' ג"כ גכ% TD1 נסרטוח 6)ור יחרו 6נל וסיטחי ח"ס נדטח צ%ין וכ%ן מנ"י.טסס
 גמסטס נ"ו וכ5 6'. וסן hShna 61ח י)ויג6 6ח נ6( פ' נווסר )כת"ם ו6ח 6מ מו"גפסן
 נעס. סא וסחורח. )ז6י. גט5תיס סס 5כן מכ)וס סת סמקיס 6ח . וגו' חמוס onh1כ6מח
 זבלש. י"3 סכ5% סדטח וס 5סס. ורלהטח ך6וריחbnth .6 6מך חורמ חטום %כמ"פ
 ppS10 3' כצד ומו"ב מתסס. כ5% 6' סכ5 6מס)חץ נ' ppS,D ב' חמומץ. י"נ יס. סננהי3

 נמת0ס. סכל%ין דבריס עסרס כ6ן 6)ור ך5טע טסרס וכגנד סחורח. "הח סמקיס 6חפ6מר
 * מסחס נמעווה וו סדרך. 6ח מ"סס. ניח וס לסס. וומיטח ננמר6 כמ"ס וגו' 6מ 5ססוושדעמ
 )וסורמ 5סמס יטסון. 6סר סדין. ,ס ס)ועסס. ו6ח קנולס. 11 3ס. מייס. ניקור וסא~%.
 61ח יימקיס 6ח ג6)ול סכנל ע16 ור4ליו ח"ח זו מייסס מח ט"6( ק' )ננ"ק ופרס"יסהן

 5כ5 קיס וס סיסיס 6פסר וס6יך 5ס%)י קסס ,ס וגס 6ומגוח 11 פל סרנ( * ינ3"תסחורח
 61)ור . פרסיס ספרטי .ט5 מוסר חוכמח ח"ס ירך כמ"פ ס6)וחייס מייס ט5 סוומ טיקר6נ5
 יסר%. 5כ5 סחיסס מייסס דרכי כ65 6ב5 לבבו. )נט לט 6סר כ5 56י 63 דבר 5סס יסשכי
 ס)הס כוגן 6רן יסד במכ)וס ס' כ)ז"ם . 6ור חולס גנד סחורח ו6ח . )ו*ס גר צך סמקיס6ח

 ס)וטסס ומח וני' ~ירך 6ח מהסס. ניוש וס 5סס וסךמח 16ור מ"ס דרך תעי ..3חנהס

 )וספנףס. וס סמטסס ו6ח ג"מ. וס כו' סדרך 6ח 6מרו 5כן 5)וט5ס כמ"ס מו"נ. ססצי
 מפמ oS1n ניקור וס י5כו ג"מ. חסו ט' ומטן רמוס סו6 )וס נדרכיו וס5כמ גמ"ס סדרך6מ

 11 בס. סת*ס. סי6 נט5)וס סס*כס כ6ן 6נ5 סת*ס. חכ5עש 6יגס סס5שספנכ5.ס)ו*מ

 5נו 56 יוע וסמי 6יס כ5 90 סא נ6סר גרנ( כ"מ )ו"ק ט"6 )ו"נ )כמונומ כ%שסקנולס
 ח5ף ססמספט 5סי סיץ. מסיח 5סמס ,ס יננסון 6סר סחן. ,ס סמטסס 6מ כר: י%6ד*5
 יר*. 06 חמס ננע4 656 כהץ מ5ף 6יע ס"ן )וסורח 5סגש 6נ5 ר61עז. פטימו )וס 5פי3זץ

 סדרך כי מרג. ינריס. נ' ט35 6' פכ5 טטלס סס מנוסס ססס ו6ט"ס ימפן. 6פר6ס.6מר
 ת4% ס%"ם סנועמ. טס 5סמשנ Th נשכ נסן כ54 ס'. ךרט פסס 6טפ"י 31מס ל סספתס
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9 הו ' לאיטש ת ר רא

S)ap  6ח. nDW ס6י6 יס לנ כוס3שיס שאיץשש ovfnowSh מא' פי
 נקי ס עט DS qh1 ,onwtS(bK~D OW סננן גת, OWIDS onwnsl ).0 ,1 סררך4ה
וב

 ס%גגבי 9 יא ישא פ"ל  ת'פ לפיכס חש נגהץ נס. י4ץ נלשאן ~b1%  סרהי 06
 בן עאמ p'tDSפוקס

~wos 
 פס סוף. וס סמטחס ו6ח ג"0. פ5 כ65ס ומן 5מחיס ונץ

bwם% ב סעוסץרונ חסו' ג"כ )סנג.
 bm 4., ;זע.יי;ו

 מ" 6י0 %ן, o~h 6תן בנ,02[':ןעמין, 'pDh~' "קיהרס י 4-,"=",1ייייי*י"'""-ייי1י"על 6ן סי Pb )[יוימ ,;1 יסו סוקס נ7וך חל 4,,נותט 4., ימו
 'ק nWDS :שיח צ בנ"צ ברם ג: :2ב

' 
 6ח חסו אופסט %קם NDS כדי o~s. וסודפח כמרפ דפם 5י סנחח' פי' ימחיז מומסרט.

 boe*rn ע ו::י:יצו:צ h13eST5צ,;ינ:צ::צ וסקי ממס כ5 ס"- טורם ססו6 מטעך וסק5 ?ר סחורות. 6מאסה"טס

.ookan.OS"OD~nSSnJS

ש )ע( h)w3:StDSn צצ1::נ:והעצ21" ש pb %ס   hbh pd- טל 'bw ל 6סס 4: )ר=מס סנן 

bSnb17," ם oteSb a)D3 'נר סלאמי 6ה ,תי6 'ץ( 1 )ת.6 נת.ם סתרכם ען סי, 

 abd =רנ nSb ין ס'( ;'לו'6
 וקו"

 ט' vbn סרנם
)1p~ph 

 יצנע ;07". ;"
 ש,ס ם ילעיס יע. המא' ייה .הע, מנהק נין D'Soel עו '4ין י'ן- 6)י7,"ן

 לרוכס 31כ5 חסו מסם 6סר 1nlbSn מכ5 צו' ol~Sb ויכח כגושם נל6סי' )ופמס נר6סיח*הפספס

 גח[ 4יק סוob 6 מיהי ג.ת ני.0 גת.; ניו, לק ;" 4ש ל ק =11 "ק0ש

 נתמהמו קי ך4מי יינן יל oSh1 %. ",,(גז o1Pb b~pb ב;ך7(
 ad יא 6. 6דס ממש "6 מ6ס. 6גמ נפר כי 3( 4 )ש6 כמש מט5ססמ6גטיל

 שב::ם::ובהשמבי1111:בצב'%
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%ליהויכרש%ררת
 מכמווה סמססס סוף ס)ומסנס חמ5ח כוים נל ((pss סל 56ס ק פי SD אף hnSDק*מ
 חו' כ6ן ל כר נתסס ס6מרו מיוה ,י"ן 66 נמררם %)ורו חסו מד. " נ' מהסנמע
 נפ' )%מ"ם הר6ס 61סנס. . ופניס חורס. דנריס ד' (sst ססמטסס . ונף מ% 6גסי אהלונור
ha)ט%ס "סנח . מי5 טשס ס' ימץ כמ"ם נחקומס %)ים 6סנס נט5י סס מ% 6גסי נר"מ 

 סס 56סיס יר6י מ%. ו6סח 6ים %ן מסתיו. כ5 ס' 6ח 6סנו מסד. מסכחן מ"כ6סנלוך
] 6גסי יאס.בע*  חיח חמכל. 561 קגס 6)וח כ"0 כ"ג ))זס4 כ)ז"ם חורס נם* 66 
 %מאם סענתס. נם4 וסס bnSDT סג6ן 6י5ץ נצמ סע" ו(. ל ))6%ני ש,סו סיחס6מח

 וסג6וח ח6ות( סס)ויח 6מר 656 קהק 85מססנהס
 דע'

 נלם )וס כח"ם סג6ס ס" ונ)ם 1מ6.
 ומיח טסס )ו*ח סן וקך6ס  6סנס וכילר  טברין  ללרתהסו  רטבחן  דכל ססןר4 כגע מסדושכוש
 מ65כס ונכ5 כמ"ס נ)ועסס סו6 וסז' נ)ומסבס. סס כ6ן nD(lh סג' מ כיס. כ% וסס%סופיס 4ףקי סס ס6גסי' 6גסיס 3)ו5ח סכ5 ירנץ. טד' כ6ן וכ% ממסס. b?o  דכ5bSS)1 8%,ה.
 סא וק כסופש %יקף 6גסי ט5 571 610 ט"ס כסופיס מכ)ויס ע5 כ6ן רם"י וית"םצר.

 ו' ו56ו . כו' 5)בוני מכ)מ' נין ו)וס ח5)ויו סחקייס ומ  חכס  96מי  כד ר"י 06 6ריומסמיל  וס מכמל. כסופש: וחיקיס 6נסי ח"5 תס 658 גסיס דטחך פ5 חט5ס וכי Dlh"נספרי.
 נר6סיכס ו6סימס 6וור וכגנדן כד5ט% י)זרו נס' ה.' כ6ן י' מ' סס נפרטן בססרי ס6מרוינליום

  זטומ 56 כמ"ס 3' סס וידמש. ד': סטוהס נ' ל'3 םל סס כגגד כו'. 56פיס סרי וסס ר6סיסל
 סימץ נ' סן 5כן ס*מוח. ע5 מרוח וסס hStD' מנ"ר bs'D'1 )וומין ד' סכ5% סנחפי5ץ נחיסי' %כווה כחר נכ"ע סס ר6סיס וד' כיוט נגי"ס מחפסט סןטח כי נטסרס וצ65ן י"ג שס .ס'

נמסי*
 46א ר6סי כו' ~O'p מ5כל חקתיס סנרים דרגין עסר וסס כ'ט. מרוס עד 56סי'צך חסו ס'. וטוח 56 וסו6 ו)ולוח. חורס סס 56 כסררי %קחך סנפסוק ססימאן ע5
 וכננך שבט סנט )וכ5 סיס6 דבריס סן' כ5 טל 656 נ5נד 6יוכניס ק6י 65 5סבטיכס.:

 oSb. נגי 5ס' סנו סג6תר 6כיח ס6ו)וריס pm כ)ו"ס ס3ו ג' גגד ססס 5כס סנו 6מל 46ג'
 5ס' סנו סג6מר ססס קדוסח ס16ווריס וווגין וטח כני 5ס' סנו סג6מר ננורוח פמווזריסהשמן
 ישנ פעמיס י"נ כגגד וסס ג"ר. כנגד סס רמסתוח 3רכווץ ססג' וידוט כו'. ססממי סמוכנת

 b'Sanh3 5)וטס סן נ6חכס'6 5מט5ס ססן DDh1"' כו' נסטל6 קו* ה"ג מיתרי יצ ד%ל6מקומס
 סנו 8ין . 5כס סנו : כ"נ נחיקיגיס כמ"ס O~S,D 4ר ס' נש כי 56סינו 5ס' 610 סגסחרחכי
 6סר נממסנס. סו,1 סדנר. טונ )י( פרס"י: צו' 6גסיס מהמכמס: סנס th)a טלס 6םון656
 %( 3חיקץ )3חיקומס ס6תרו סתווה ג' כגגד וסו6 3מטמס. ס"  n1DDS.  מצו. ס5רברח.
 6ח 61קמ )ט0 5טסחו: 531נבך נפיך כלרס סחולס כ% וסו6 הועסס. שמסנס ייניוסש
 )ופגי גנהש 6)ור 6% ט5יכס. ר6סיס 8יחס 61חן הדטיס מכ)ויס 6גסיס סננהכסר6פי
 הבמר יחרו נפ' 6חר 1כ1 )וחפרסין. ד85 רישס ססס נווסר כול'ם מכ)ויס נכ% גכ45סססס
 דנל כ5 כי hnSw וכ655 דכ%סו. כ6% סי)זין ני)ויגמ כ%ס עו' יסר56 מכD)h S'D 5'מסס
 ורדו צו'. סש ניגח הרךו וכמ"ס נפרט 651 נכ% 6הזו 6ו)ור סמס 3פטס 16חו. וסונריפסהר
 גדריס פ"ב ק' מנייונץ 6מרו ובנמ' ונספרי )זקווהוח נסרנס סו6 וגן ונו' מיס ובכ5 סיסנדנח
 וגבכיס מכימס  6גסיס 5כס 0בי כ0יב תסס סל  ברורו  ר6ילו  כר6תרילן )וא 65 סג3וניס מ"ב(כ'
 סכר כי ehl וח% כחינ 4ס גני "5ו וגו'  o'D)h  own  סבמילמ ר6סי 6ח ו6קמ וכמינצף

 6ב5 מסס. ם5 נןורו סיו 65 יססכר תנגי וכי ח)יס וסי6 כו' שסכר ומנמ וכחינ וט'סכרמיך
 61' 6' 3כ5 וסיס ר6סיס )ז6וח וסס 56ף ט"מ ססס נכו5ס סיו סחט5יח סכ5 כך סו8ספירום
 סכיס כו' ר6סיכס כחינ יססכר וננגי גנומס סיס  hS )זתקלחס סנתטט )זגטגיס מע סמט4חכ5
 מסר סדורוח נכ5 כ)ווחן 61'ן דעס דור ססיו )וסס ס5 נדורו 6פי15 ס6)ורו חסו ניגס עדטיסיו
 ר6פיס סר6סיס* ט5 656 ססריס ט5 ק6י 65 5סנטיכס. וסטריס 5סנניכ'. וסטמסטסרומ וסרי מ)זסיס וסרי )ז16ח וסרי 46יס סרי ט*כס ר6סיס 6וחס 61חן נגנומס: סמעט )ץמטט

שטכיס
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שאליהויברשאררת
 ההקר 536 עמס. סוטהס סי טסרוח תנץ רפסי 90 ר%שס סל %נטיכם.פחס
o~eמופג ססגנול6 תעסק שטחכם ,קמכם פנטיכס ר6סיכס גריס 3פ' וכפו"פ 6יטליס סי 
 הם קנזו. סממית כהקר 6 סיס 6מך כ5 מ"מ עת נכ5 ומסמו כננס שר56 לר"מ כלס6ההן
 4סר6ל. סיו מנסיניס סר וסטגץ 5)ז6ס. נ' ממסיס סדי לריכין סי 5)זס נמסק %ן5ממוס
 טקסס סיו עני מפסק 5ק"ס בטס סריס מס וססוטמס סדגץ מן סופטיס וסיטרש. .סוססש
 תורס. ס*מךיס ,קמם סיס וועוד %נו8. 5טשת דגר נכ5 יסר56 6ח סעי)וגסיניס סססר6פיס
 ס*ההן סס מגוסי. שף ספסק. 6ח 5קייס סרתיס ססשף' סיו סס עסרח. שרי . הונוסססיטי' סי סס סמ16וה. שרי ממס. ר6סש וסין מטס 6מ מרסיס סיו ס56פיס. סרי מסדרחס
 וסחו. טסו וקם טס ינוק נמססט ס' י"ו( ג' פסגמס כמנם סוקני'. ומס 4סר56נערס
 50 נמו נם 56ר הומקק כו' סרודין נסוח ר6סי 156 סנט h"D] ס' ]סגסדרין רגליו קונץשקק שסרס סכט שור 65 כת"ס . ססוסנהס ססס סמ6הש סם סיו 00 וסריו. . ס)וסיס סרי סס,קם

 כחיג חורס 6נ5 נ5י5ס וגץ %ץ גיוס 656 מסג 6יע ססמספט יפי נלניס. חולססמ5מדץ
 656 לריכץ 6ץ סססופטיס ססוסטיס כגנך כס5 לסיווג ס,קמס וליכין 5כן 0561 יונוס נווסגיה
 סנכ%ס מט51ס וס61 . שלמרט 6)ומ לגסי עד סע ~O'DnD שף . ונלעס ניוס עעין וססנעם
 )מרה(4ס מסיר ס' סנס 6'( נ' מהמיס סל בסס SSp~ יסר56 6ח יסטיס סק% נק65ח%ק

 ממסיס נס סיס מורס מומסי נס' ולחן 6ס6 סיתט ט"6( ין )מנינס ו6מו"5 ממסיס סרושכעוס
 ~PDSb סמ סמ% פקתי ט5 ממס הקלף כמ"ם מנסיגש 66 סיו נמ5ממס ווץ סטס 6חמנסעץ סי סג' וכן סוטחס. סי סטסרו' וסרי . לתסיס סיו סס סנ' O'DD' 661 בסי' כחגםסרסיוו(
 י0 ס)ו%ח שם ס6!פ" סף %נ6 65ש 6סר ספקדש מסס 56 הקרנו וכן ש' סמלוץשף
 נמסמס. סנט נסור 65 כת"ס סוסכהס פסס ס)ו6ווה סף סס פנטיכס. ס56פיס. סרי וססכיס ש ר6סיס מסע . רשיכם עף. יפר56 *ם כ5 וסטמכס וקמכם סנטיכם ר6סעס ענשנס'

 חס Sb~at. 6יפ כ5 אם"כ ססוטריס פסס סעסרוח סף וסטרגס. סמנוסיס. סרי ססוקגיכס.
 שחת6 וטרמן לתסיס פסס ונס. מחס נו 6ין ר6ס ענד רג5 מכף יסר56 6מ יסטיסמסעים
 bne כעי וסס כמע% אמס כפוקס ממתסיס פסרי 5פי נחיקהיס כמ"מ bSnl עופ%6נ6
 %שמכס. ג66: 65 5פווע6 635 סנגורו חס סס. כס"ס 1ע15ח כסחרומ נט"פ סנכחנ חורס%נ6
 נר6פ. וסס נשר כגני סע לתסיס סג' ו56ו כן5כמ5 יסנט מבט מכ5 מסיו סריס סי' כ5 ט5ק6י

 DS~ מרי)" וסף כעגלון(. לעלוס סטא למרפס כבנגס כעדוססוטמס
 ס)ו*כס סממגס סח5יוח

 ת' ימ"ח מי"ן 5ר6ס. 5כ5 וסמחמשמוסממס5ס

 נחמי
 כמשם ס16חיווש 5סמ*ף סמלך 5פי נקצף

 מסתרס. 6מד תמסר סתחגת( 3סי וכן ד"ם נסי ססיריס סיר ניסר וכמ"פ ומ"ד נסיניסר
 hn(D ר6ס )ח"5 עחם"6 ח46. 6' ובסריס )ומנזסיס. 6' וברוורס מנקנס. % ממסרמרומח
 hw1 ססיכנור. וס בחוררי נניס 6% ח56ף. סמע( מחנכרח ססןס וקין נמי טקס קשרסנכרס
 ווט מטמר. כ%5 6' ג5 כ"ט נסס. סו6 ען כ"ע. וס"ה מכתס חט5תוח ד6חכסימע5מ6
 טוהר דכחרץ כחרץ נסס נטוס פס61 סנכרן" כנגד וסיי"ו כס% סו6 %כן סמ)וסיס פריעד וגאי יומאס חף חרומס מ6י ניוסר יכמ"ם מהוסס. חרי סס" חרומס עד מא סבוססץ
 סדוקים*) נספף "חרו כשוט. ס46 "ח סיד וסוור ט' hb~nh ו65 אחירע 65וננס

 ל עעק ומומס. פסס מטפח ט%ס סמן קיטש. קךסי קרכטח ד' סס סריס סך'056 סכעי
 קוש סס תזכסרסיס o~p. קשש סס ססס קיום ט5 סגסרגי' כ5 כמ"פ ס6ס הכבסןססוס5כו
 וסס ים. ע5 ממס סטהקיס הצורים ומץס56 וסחוס הנרסס ד' וסס . שסיס כ54 סססקזוסס
 6ש enS" %מך משם 1Db. פ5 6ותיווץ ונ' פסע ס5 6וותיווץ נ' אמרוכס סר6סוגס כזנוחנ3'
 קלס קדפיס כצר ומן ממד. ם5 תזכו דמ56 ססס סשוגץ ס6ר כעך סס וע"ד ססס קחסט5

 3סטק וגגל5ץ נ6 ס' מוסל כאס דמ"ר pnDn מה מגייס ובן מיס 5מ)י תהפססיט5מש
 כזפ נומס כ% וסרסש ומים. אשמם מרשם מ65מס ככ"מ. ר כעד וסס וגר. רמוסומ6

נצץ
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 שליהו ים-ששדות
 צף: ונשקע יקלק 65 נענהו מן ד( )6ינ כמהם 1מ65מס ענדים עץ התכמי זמו סףשץ

 ל6ס 5פמו 5וץ צף שר56 נגייס כמסיו ~Shn רני ס5 מלחי סיס כך 6מעס. טן כמע)%
 כהמ ק סים וכלי סיסל56 סש ש5% עי 6ס סיע 4טח ם דןנ6חס

 o& 165 א5 יסח
 651 סל6יס ט5יו מממרו סמו64 )מ' לקלתו עוניך חובט 4הק שק. שפטחסכו:

 סמופק~
 וס

 iwh ונין 6ים נץ tvb וספטחס גילול 5כך כו'. 16)ור חס ס* ס4 קומר ,ס נטפחיכלטף
hdחשנו: 16 סוסניגו 16 סכר (ס גרו נץ ז"6 יחומים ימן 6י1 ממרו חכמן מקטן 6ח 
 כלסר ונרמ)מס נגמח יסר56 6ח 5סגסיג 16חס ס)"סי' ותסרס בסון 1ג1.' ספסהכס' 6מהתמס
 כנר מסיס ככוו ,6יע ססי6 סנטת 5סס 65מר פי' Wb~. סס61 נעת סעק: 6ח סקרוןה"מ
 סקס סנוט. משטיס: nvoS 5יסר56 מסוענדיס מס ססי6 ונטת p~D נם סע סמא סומןפטר
 6ח השץע 6% ימדו סמסס סיסיו . o~nb נץ נרץ: ממומס ומוו דיגץ נע4  דנף לגמוע5נ
 4ה ינ6 ס65 סזנר וחקן סיריוס 610 שק פל %ק. וספטחס מגירו: פנ6 קנס ס%רווי
.staחשם סיס. מכנר סמכסע 6ח מחקן 610 פוספט v~bn י" %ק חספס 

 vtbn פ' נס.
 וב54ס פ" 3ס. י" %ק כגל* ססיס סמעווום 6ח דחקן אופסט oSn ס"ס סעס כ5ישפט
 6ק נץ יהק6 %ק וספטחס כי פי קמיו. ונץ %ס נץ מכש5: 5יי ינ6 ש6 סו)וליס נססין
 סש 06 %6 סמק; נקו וספוח 4שך pb תכף של56 נץ 6נ5 קר56יס נ' ק דסק 6מעוקן
 סע4ס: ונטן מניח נט5 נץ 6מץ. ונץ 6ם נץ נחמסס: 4ע )וווהכ 6ו מרמסס 5סר56צגת
 65 לק( סלינ: מגה סני)יסן קרונ מסובל 5פי צף. 6נהו נץ ת"ס טוע. סנל סכנו נץ גרו.צע
 הסמם ש6 טז קמך 4הן סמם נ6יס פ6ס משג( משו יף נסגרידרץ 8וס Ph )וסמחגורו
 פסל כי ו6ס לדחוק רסקי עמס מיץ הסיכן עים 6חס 6;ן 6נל מסחפתם הסלו %דנמסס
 oPh ס5וס 1)זססט 6ממ רססו 6ח 6ים 6)וח דגרו מם% %ר סונרש 056 י0 מ')וכריס
 קטן המקוס סגד% ו6ח נחoynb 5 סקנע 6ח ס)וט5ס לם3ג"6 נ*מ ,סו 6מח ט סש%ש
 מסנמ וס כתא עו' , נרך צלע שקמר מאן וס סם סמנתם כ5 16ממס. ומכומס נעציוסו

 גזיסי 6ח הדייק יי ,ס 6מ מחי6 שמר סמ6 תנורו ז"65,6 יטו: 6ח מ)6ן חססד"מס
 o1~b כשיף נעיגוס יסים טג6 % %ס3 5פמכס כסיתן וט'. נתרפט תמס תסח 65כף:

 תרסס 6% טסט סו6 כלעו נגממך סטם דסתגי סקטן פשיס סי' ננ%. כקטן כ4: לצחילצהרים

 ו6מ"ב . 6נייסט 6יך ח6)זר ס55 דסיעו כקטן נעימך סגו% מסש ז5 סמ חם8 65 כמגסט5י
 6ש. מפכי 65-חנירו גוע: סמ חסדה 6% כמ"מ כקטן נטינד יסיס 656 ממץ לצ סנועס5ילצ
 565סיס. סו6 סמססט לעזו סל 565סש. סמספט כי ספר: מפס תיריו 65 סל סרר". שון סו6לזפ

 : סוb'Shl 6 ס)וססט 6"כ ed' *חן זוווע 4מ5 סקל'ס גרזי יסש סומקי 6חכמתמ"נ
 ע19ho 5 כ5 ססיט ס" א5סש תפושט וס4 לוס מסגי חיר6 %ך פי' צו' התשפט כידש6
 סמססט לשה Sblm 6יס תופגי ודרך Th וגו'. %לסים סמפפט כץ דא6 לוס: )ופמ חיר6 85ק

hkn656 ויק סנפת 6ח 851 46 חקרנת סדנל 6ח פל וגו'. חקלנץ שפש: %סש בקרב 
 לז0 נ-6י: 46כס %ת1 65 6נ5 התנוע ותגי פי שמטחיו. טטטחיסס: 6ח 4 חיתולו6חט
 זיק ס6התו פי מסוו,. נפח וכשמכס: כני סחנסט 6חכס נ"כ משסלחי פי' ונס. 6חכ'0%61
 נ)נל( 536 בגממו מקמר ג5 6'ס נעי סיס 6100 שנץ עז ט 6100 ספץ נ% ססיס כמו 65סו6
 גפשח וי סמן ונרי' י סיע וגו. רלינף' כ5 6ח ססשט: 56 כגמוע ממינוס 6חסססי8
 6ח סדברוח גי וכלהג סדנרי' 4 6ח  כ6ן רלחיב משם וסיע נמסגס סמפולס' ממועם4המ
 מס כלנליכ5

 ממוריס ססן זנף' קשו זנף' וס65 צר. ממלה תסס )יט( י: כ6ן qh י 5ס*
 מפי ocn 65 6מר שנס. אמל % ט': ינליס וסמקלניס. סגמש'  דס"ט מרמססככפתיס
 מס5 ס6מף. סל סי נפחס 5כס: לגמל 6מ סקנשס מש 6%טלי

 5מי
 בם 6ח פ)וסר

 סולני צ5 מכרמי וכ5 סס ס5ך סגפמס 4 4 ולהצר 16רצ מגראס משעץ וסיס 15המבלג
 כשמע"שש ו סצ אצ% י מ6 4ך לאס פא*ש 5 4י 84תם . ס"ה סססי
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