
קיאלוהךיברטאדרת
 וסנטל טחי 5מון 6 יסיס 6סר )6מל 5ק . כנמומ;ק נו6וי טט5 סספשט ל1 שא 9Dbנ%
 ו85 5נגר. יוכל 65 35ד: ירוסס נסטח hSnt 4 6סר נכל ג6חר לכן : כב)וומ;ק נר6וי נוט65ינו
 50 ספרלף י65 6פי15 ססגו6ס. 3ן סמ טל כל1ס: )וטסיו 6ין ציכר טנר 6ס%ו יבכר hSג6מר
 לכוכי ;ס נגי ש)ור 6יס ג6)זן ל6מר"ם. יכירגו יכיר. )ק( סגי: טל סג6חר 5ככר יוכל ל6סנכור
 ס5מר 6ניסן )זיחמ ל6מר נכסיס ססבמו נסנמ סגיס סי עטל כנכול ס6ין . 15 לחח610:
 5ייס ד)וטי טד נכיררי מלק 6ף ד6כ לייס דחטי טד מחגס )זס רמוזג6 קרי6 )וחנס5חח.
 660 6ו מרוקס ססיר 16 .סגדל סוופלח י1SD 65. דוס סלבו 6ח 6נו. ר6סיח ה61 כיך6ב:
 סנכרס )וססט ctbS סנכרס. חספט ל1 ל6)1: נכור כגון 16)ס ול6 6גו. ל6סיח תמוומך:וכיע6
bS,.036 0ל סנכור' מ5ק גוטלח 3ח ס6סילו סנכור' ותססט סגיס. פי ליבס ול6 לו. לחח 65ם 
 5% בכור' דין ננגיח ס6ין רק ווססט. למקח )6מר .סלן סנכורס חססט סג' %סמד 3)וחכתו
 סהס )וסטח יסיס. כי כח. ,hS 3ן cth. 6% בן נן. 65ים 'סיס כי )ימ( נסוס: )וטל1חסבט'
 סכגרפ. בחורס ותורס סנכחנ נחור' סורר 1)זורס. סורר כנן מדון ס6ין סגקרט טו)זטוס6%
 יכ% 6מו. ובק% 6מו 3ק. סווע 6עמ ב)!5יח: וווורס כחורס. סורר ומורס. סורר ג6מ'וטי
 חס ס)וט. 6יגגו לסלן ח"5 סדליק י6 ל1 ס)וט ,hS נסנח סנל 6ח לסךלי 6ב'1 לו 16נ"6ס"
 סד 6)1. ו3ק% 6ניו נק. וסוכssl? :6 כ6ן ס6)זור qh וסונss~r .6 לסלן ס6מור 6DnDיגנו
 נפמ 6וחו ס)%קין )%ווד 6ליסס. יס)וט 1ל6 ב)!כוח: 6חי. הסרו 6מו: ומם5 6כיו )וסלסינ)צ
 רט 061 61מו. 6מ1 ניד)וין: 6% כי. ע(פסו לט( ססחל6ס: 6מר וק5ק5 מור 06 171ק6ס5סס.
 6יט 61ניו רעס 1116 16 רו5ס. 6יגס 61)!1 רוגס. 6ניו 061 וזמון. ט61 לו ל)ומ% 61)!61ניו
 ג6מל לט 00 בת1ג'6 )ז5ינו כ' l'nSh ,6 ו6תרו. )כ( מנרין: י6 וס51י16. סטור: סו6 .רעס

 6לכמס: יסיו סל6 מו'ן סניסס סיס'1 61),רו ג6)זר וכ6ן סנערס 6בי ו6וזל כ6ו!ר כך 61מרוסומ6ו
 נק5ט סנ6חל לס' בק%. סוין סגיסס ס'סיו ו6וזרו, מרסין: 6% נקלגו. ס)זע 6ע)ו סומין: 651זס.
 וג6מר רניס 0ל סתוח ק%וח )וסתט סיס נק5יכו )6)ור ו6לו רניס ם5 6מד ק, DnCn יו"ןמסר
 נ)וט)ו7 )זק)וו. סטר 61ן סנסדרין. ;1 טירו. ;קגי 56 סל)זין: סגיסס סיסיו רניס לסון 6מד3כ5
 %תס ס;קמס 6)!לו ח6ח וגו'. ו6)ורו ועע וגר לוי כמ סכסגיס תגסו ג6)ור וכן . )וקווווסער
 מח 061 נפניכס סלקס ;ס. כגט סכסמס: נ)זט)זך סוקגיס סי6וורו כדי סכסגיס סגסחסיס
 פג6מי 6יך וט' ב6מריחך וגסווח כוו"ס סו6 . ווורס סורר סטור: נסגיס' 5קס 6סר )זסס6מך
 רט נכ5 סיע(י כ)וטט 6וגי סטיחי hS %)%מוי )זורי 3ק% ס)זטחי 6% לני (Th וחיכמח)ווסר
 סרם. לבו סרירוח 6מרי לכח ל3לחי סתוסר במכלי לסווסר 610 )~סר לסון כי וטךס. קס5נח?

 תוף בק% bS, tnDnD וסונsstr .6 סו6 תוסר סנ6כץ 6יך ע)וו. לסמווכמ בדנליס סו6וחוכמת
 לני ג6ן וחוכמח סורר. סוrh 6(' סטיחי tinsnst 65 מורס. 610 )וור' בקול ס)זטחי 65וגו'
 לני. נ6ן 6)ור לכן בסס קגס סנססו וסיקון תי6וס לסץ ני6ורו ג6ן כי נקלגו. סווט 6'עוסא

 כתגדף מ)זורס כטבירס גייון סו6 נסר טרטי)זר ס6כל מפגי S"nhD ע"ר רט 3כ5 סייחיכ)וטט
 נט13ל כתטט ח"6 סרט ונטרח נ"כ )6מר 1%61 מקרנך סרע וכערח ג6)ול סנסס נו.1כיו65
 סו6 טדס מק)וו. סער ו6ל טירו וקגי 6ל כת"ם ועדס קסל כחוך רט. ככל סוס סו6 )ווטטרנר

 פירו 6נסי כ5 ורגחסו )כ6( )זקומו: סטר סו6 קסל סטוס. וס%ו סעד' וספטו סג6מרסגס7רין
 ח"5 )ןרונומ כ36גיס יכ% 63נגיס כ)ו"ס ו)וח 1%6 ג6),ר 63בגיס סג6)ז' )וקוס כל ו)וח.63נגי
 %6 ג6)ור %כן נסגיס יתו)( נר6סוגס תח ל6 )!טחס 6)וור נ36גיס ח"5 6מח 63כן יכ6%בן

 סרט צטלח כסוחו: י6 ורג)וסו. יוחר: 651 סי)ווח טך נ6נגיס 6וחו סירטס ותחנ6נג"
 חמ% תקרנס. סרמ וי3טרו טירו 6נסי נכ5 מחפסט טומ6חו כי )ויחחו ט5 טטס ס61מקרנך.
 נט5 נטושת סשן DS' כוקרבך ג6)ול 651 )ויסל% סרע ונערח ג6מל בע5 בע51מ 6יס6סח

 הר6ו. ים)וטו נ6)ור כלס %61 סכלוס גריכיס ד' ויר6ו. יסמטו יסר56 וכ5 יסל6ל: 3כ5סמספט
 )ווח נוספט מט6 נ6יס יסיס ומ )כנ( תערס: סיר ונן ;ו)ו)וין. וטדיס ו)וםיח. מתל6.נוקן

טטמ
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עליהורבחםאדרת
 סומ )וכ6ן ב6ק[ ע6מר מומ. מססט 13 יסיס 6סר ס6ים 6ח 5סמיח טסס משח ט6שמם.
 )וספט יסיס 61יך סצג סוhun 6 )יח. )וססט מט6 ו6)ור סטור. ססקטן ס)ו4מ 5כ65מי
 )ו)וספם 15 גטסס Ob סו6 וני6ירו ג6ים. יסיס וכי 61)ור 6יס יננסס וכי 5עור סיס וגסמהז.
 מ5 סתחמרט *טק h1e1 5תיחס 6וחו חיג"ין ג6ם' חסעס סטסס כגון עגג וס"8 מט6תוח
 )וקוס תכ5 חורס 6)ורס כסנגוח. וחגוח לי וגטסו )ויר6ס חסונס וט:יסס טי ימסס ,hSסמנר
 טסס ס6ס 6רנסיס nlpSn נכל5 יסק כריחיח מחני רט"6 נ'( י"ג )מכוח ח"5 כמ"סוסומח
 טסס ס6ס 6רנש' )%קוח נכ% 6יגן לז מיחוח מייני 5סס חומ*ן מע5ס 50 נ"רחסונס
 ור58 8יס ימסס צי 6מ' 651 נ6יס יסיס וכי קחינ .כן 5סס )ימ*ן תטס 50 נ"ד phחסהמ
 50 6ח1. %. מוס סגיס 6% 6חי. כסיחי. 651 6חי. 16חס: 6% 6חו. וחליח 6מד:ניס חומחע סמס ס6ין וסותח. נ6יס סצנ: )וודעו סגטסס טסס 6סר 1huDn קלח רק נוסהשל
 וסוממ )וסונר. י6 נקרקט וווסוקמ חלם טן. ט5 6מרח: טטרס ט5 651 כח5ס טנילס6ווץרי
 סו6 ח*ן. hS )כנ( וח*ת: ששח hSb תמחין אח"י ח%ין פיסין ססגוש נדרך 4ש5ש.
 ניוס 5קנוררי: סתחיס כ5 לרבווה חקנרגי. קנור )ו"ע: ססא. ניוס חקנרגו קטר ס5"ח:
 סא 56סיס חלוי. 56סש ק55ח כי לכטך: ס6יגו מס סטן ט5 ח"5 לכניו ph" יכ%ססו6.
 e'Sno נויץ וס61 מ6י )עופ5נ ג%7 נויון סירוסו כ6ן וכן 'ס ס5סנח 56 סררי כחו סדנר5סס*נ
 ר84ומס )חנמ ססס נס)ו"ק 610 . 6דחחך 6ח חטמhS1 6 )וקוס: 3כ5 נויץ 5סון סומ ק55סכי
 כ55 וס י. )חן %סז ס' 6סר ס)חנם: ממקוס סר6סו 6דס גנר6 סמסס 1nmh )6מל%כן

:Pb~.ירוס5ש: 11 גמלס 

תבוא
 סחנ" )זי שיס חנ". מ היהמ(

 5הוך סגוטם 65 6נ5 ל. )וע נכול": נת4ח סיע 6חס
 ופ5יגי ח5ך ובפ' כ6ן ג6מר הסנח. הרסחס כו'. סעטע 16 רניס 50 5חוך וסכרץי60

 856 מ"נ wth1 ויסינס בירץסס  6ל6 6ילס Oh'3 כל 6תר חר  'SbDne ר' ובי תג6י סגינס
.ph3כ6מד סנ6ים כחוניס סגי ססס 6מר ומד P'h1 :נס: 6סנ סמיס נס. ויסנח מלמוין 
 6א תר6ס".  אחר 651 ר6סיח. 6ח סנ6חי סגס וטחס מהתר יסלן כור6סימ. %קמח)נ(

nnbDסנכוריס ph מפמ וושא מססיס. 6סד ככורש ססיעור 6)זרו ונחוספח6  ס"צור. 5סס 
 66 סף 161חר בנ)מ קוסלו גו' סביכרס ח8גס ורו6ס סדסו 5מתי ייד 6דס נטליס 50ססדץ
 5סס pb טלון נכוריס וט'. נכוריס וחוססח נכוחס . בנטליס מדוח ס5סס 6עור ור"סנכוריס.
 טע קה[לו טי סניכל סר61ס כיון נכוריס ווסוססח בג)וי קה[רו סנכרס ר6סתס ממסי.
 וטחס ר6סי)(. כ5 6% טל)ון ניכוליס ט5 ק6י מל6סיח ח"6 )וסירותיו מססיס 6מד ג72ה[יעורן
 ש 651 מר6סיוע 6)ורו וח,  כבוכיחס.  חיספח  יסי6 סר6סיח  כל  סהי ר6סימ 6ח סנ6חיסנס

 6רן 6תזר יס* ת6רלך. כ6ן אתר pb. 5ון ג"ס %מדו מינ 6קס ערע 6ימ הניץר6סיח.
 6סר ח"ל  סכסר. ממין וסבי8 דרכן וסתן.  יין ול6 תבי6 6תס פרי  ס6רתס. פרי ונו':מטס
han'סחנהה(: מס מסחע חני6 6סר 6מר 61מ"כ  יין. 6% פרי היע6 תסתפ פרי ס6תר ופי 
 ב5יך. p*bnD  ומן כ5 6רל. וסבע*ן.וסנמורנס. וסנספיגס סנננ סרט ph. כ5 ו85מ8ריך.
 פד ספחס 11ע פד ומתמת ח"ל סמווכס. פר סוה6 יס6 יול תביD~hb .6 מיכס 5ומרפרפ
 סטטומן נטנ6. שמח ונעגץ: וסקריקון ומכירוח 6רשין hS1 5ך.  גמן  הן': ועור6  תבי6סכצ
 פםענ מ5מן ינמר* 6סר סמקוס Sh~  פלתיס: וביח סלס  וס ונו'. סמקום 56 וס5כמכ4:

 56 ונ6ח )ג( 56סץי: ס' ניח חכי6 וגו' בכורי ל6סיוץ סג6מל 5כסמשק. פיני6 טדנ6ממו)ץ
סכסן
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קיא ו ה י לאדברים ת ר רא
 טונס. כפף ס6עך סמרן. 56 נמחי כי וכי: דעתך SD חע5ס הי ססס. ני)ויס יטיס 6סרמכסן
 מהן. סטא סכסך עקם נך( כענדים: פרט 5)1. לחח עריס: פרט ל6נחיט. ס' גם3ט6סר
 חגוסס. וו וסגמחו 16תר יסרס רני וסגימו. לכסגיס: סנהס סנח4ח )דןך. לכסן: גיחןססס5
 סוד נספרי 0מ5 סלה ט"ס 536 סרבם סט ודמקו כו6ר דחוק 6101 ניס 5פלפ5 וסרבוחטפוח. סחי סגריכי' שגזרו מנספרי ע"נ( ת"ז סוכס סנ'16 חיספוח )ונע* תנוסס ;1 וסנמחווזקייס 6גי וזס ס6 סגמס. סרי וסגימו 16)ור כססו6 מונם. סגמס blb שנו 16 חגוסס ;1 בופור6חס
 ספרדי סנר וו(ססרי וכו' וסגמחו 6תזר כסס61 וכו' חגוסס ;1 וסממו 6)זר ר"י הל וננת'סנמוח
 ושמ"כ וסגימו כחינ ר6סוגס מכמס. כחינ סעחיס וסם וזיוך. 5הד סחנוסס וכר6נ"י סגמוחסחי
 סקרי6ס סבר מלגו וגחתך מנמס. 51"5 סגפם כחט 140 ונססר' סגמנט. 5סח' ומנמחיכחינ
 )וכ6ן ToSh. 40 )"נמ לפמ לטכנ: סנמס כחינ פע)זיס סחי כי חטכנ. סנמס 6נל )וטכנ6יגו
 כ6ן qb נלס"ק 5ס4 )זס סלויס ועגי קומר סו6 ולסלן ועגיח. )ס( ככורים: 6ין )ז;במ 6יןס6ס
 6נך שלתיו קוודו: תקרץ לקרוח ירט סובין זזי )ץכ6ן 6מריס טוי עג'ס . 61)זרח ועגיח :נלס"ק
 הגר סדינור: ע"פ אגריפס. וירד ל)זעסס: ושמשבס חגרפין סבגויס 6ינד נ6ל1 עליו ושטלין6ני.
 56 ועלגו )ט( מטט: ניזחי ח"5 מלנס נ6וכלוסין יטל לגור 656 5ססחקט ירך 650 תלחךסס.

 קמור. 6ון סרי ~pb 6ח 4ו ויחן חווור כססי6 6רן. 6ל6 חיגו 16 נסמיק ;ס סוס.סיקוס
 מבמרו סירדן לענר סרט 5ך ננץ 56סיך ס' 6סר לודעך 6חר סו6 וכן . מירדן לעבר סרטסגיניי ל" 6מר מכחן י3ם. מ5נ ;נח 6רן בסמ"ק: 3סנל 656 לקרן ;כן םל6 ולמד נסוז"קוסקךיס
 הננד 061ס ום6מ 65פוטרופוס פרט לי. נחחס 6סר נסוזמס: מגס. נוו: וטחם. 9(חע5תס:

 מנס)ו"ק סיגך כ5 כ% ;ס וססחמהח. כקטע: )וטכנח וסיע מתם. סגמס ;1 וסגמחי.וכו':
 וסחמח ג6"כ סלת" ;ס ום)זמח בו. ומתמחי ס)זמחי כוז"ם ונו'. וס)ומח )י6( ססחמו6ס:זריך
 סג6תר סירס ,ס מטוב. נכ5 וט': כ6ן qh ס5כויס ;נמ' לסלן רוס ונו' ס5רהס חבמח לסלןוגינתר
 וסם 6חס 51כיחך: חירם ר3חס וכקן דעי סגוף כקנין ל16 פירות קנין otpn מנכל לפיתסחו תנכסי בכורים 6וס סתני6 מלחד יביחך. וגו' 5ך וכו': וסירס קרנן סטעתין )ו5תד )גןוונהנ
 נר 6יט 610 כי נקרנך יסג טחך סג6מר חיסנ גר ;ס בקרנך. 6סר קרס: מניב מנינוט'.

 כקרבך: יוסג 6610ב5

נצבים
 כעד 56סיכ'. ס' לפני %)זין: נ' עד סו6 כלכס. סיום ורום: גפם ננגד 610 נניס. אתם)ט(

 כזזו שרחל. תגססי מגוסס סס כי ר6סיכס. ימידס: מיס )סתס סגסתס. מלקיג'
 : )וגסיגש סממסס ם5 ל)וסתעח' מסריס מ)זסס סס וגו'. גסיכם טפכם )י( ניסעי:סבי6רחי
 ס56ס. נסנועח סכסן וססנש כת"ס א4. סנועס סיס נסתרס כתו 1ב56חו. וט' לענרך)י6(
 כי לו( ייוס: יום נכ5 סיוס. עיזך כרח סחונמס: סי6 0561 נריח. כליחות יסר6ל עס סי'כן
 556 טמר הזיבח נצרור 651 . סעס ענוגו פס וזיגגו 6סר 61ח סיוס עתד עבוט פס יסגו 6סר6ח
 סקולסס 6ח וחרקו )טז( טומןיס: )ר6ו 65 6ב5 סגם)זוח כל סס ספי תפני סס חגגו6סר
 ע"; סי6 נ%יסס טפין. בגי סיקת 610 סקומסס . עווסס 6סר חסכ qo9 61נן ען ג%יססו6ח
 50 ע, סו6 חסנ. כסף חס)וע6ל. 1au סל ט"; 610 61נן. TD סטור. בעל btD1 יווצבסל

pD'O:1 חסום סו6 סנרי נ'( כבנקוק כע"ס טויסס. 6סר ועוגar נקלט. 6ה לום וכ5 הסף 
 סכ5 עת נכ5 ורולס נביחו. חפזם סו6 6סר חסנ qo1, סל ט56עי0 סגרי מן ק"ו עיןוניציו
 תסב כסף כ6ן 6תל וכן רונים. 36ן 1ם5 ען 50 כ"ס 565וס בעיירו נמסנ וסוף נקרכו 6יןלומ

של
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אליהוובריםאדרת
 מתיו סעתמ מסלם DSI(O, ר6ם סרס סרם נכס ים פן )יז( טמ: 3כ5 נניחס טתסס6סר
 )ז16ח כסס סיס 1ס65 ביס יסר56 טס טבר וריכס פס5 רו"5 כבי"ס ו5טגס. ר6ם רטוח:פירומ
 וכגזו ע)זסס סטנר סו6 ספסל. מעכך וריכס סלים )זנז)ס סגתם משורם 656 מניסם.מנס

 התרו וכן נבט גן ירבטס רובוט 5סרומ סעחל ולסריס 6ח 'JpD סר6ס כעת ססכי)ססגסח5ק
 סכגעגיח. בן ~Sth סו6 סדי לולי בן ShtnSn סו6 ס615 בן ותרי סו6 ע"ב( מ"כ דף)סנסדרין

 51)וססמחו 6 גג6י ט"ד וס61 'סר56 נמיר סטיק ס5)זי56 עם 6מר גסנ,ס יסים סיגוףומ"ג
 )ים( %תגס: ר6ם פרס סרס חסו סכגעניח. בן 5160 נון מסורם זון פורם סמטה וסיס%סנטו.
 56ך. 5כי כסררו' כי 5' יסיס ס5וס nhS' כיקבו וסחנרך ס61ח ס56ס נברי 6ק נסכוטווסיס
 רניס סנ5סון מסני 5ספסיק. רסקי 6ץ סר6סונ' נחיכמ' )זג%'( הסיף התרו סרגל נוסכינאמו
 ט5 וקהי גרגור רניס סנ5סון פ" 65)זר. ימיך סכ5סון נופגי 5ספסיק רסקי ססטס ובחיכמ' .%ל
 נסתעו וסיס הומרו ונסו כלמד. יסר56 כ55 ט5 וסול )6)ור ימיד נ5סין וססגיס וימיך. ימיךכ5
 סקוס 65)ור בלבנו וסחנרך יסר56. כ% ע5 ימל נלסון סג6)ור . ססגיס ספח ס56ס דגרי6ח
 מסירם כיון 5רעס ס' וסבך%ו גילור 5כן יסרבל. כ% SD רק נפתר 6% ימין 6גי ס65 5ייסיס
1nSD55ס6ןס 6סר דנריס ים כי ו"5 סרתג"ן פ" . סג)ו6ס 6ח סרוס ספוח 5תען יסר56: )וכ 
 ט! מט6 ויספס )וס0 רוס סיס 6סר סדבריס 56 ג"כ יגזול 16 מרע. 35בו סרירוח למרי6יס י5ך וכלסר . ודומיסס זכור נוסכב כדוו 6מריסס ח6נ 61'גו ננוגס רוס וסול בעיניו זרמיסר
 16 כי חסוכס: 5טסו' נידו תססיקין אין לו סלם ס' hS eJht )יש ג"כ: ס' לסרי hlnSSטע
 וקילחו. ס' 6ף יטמן תורס: מומסי מחמס כעד וסם כו'. וקנוס qb מגוסס כ6ן מסג וגו'.יעסן
 ספר כגגן ונו' מחמת סיע 6ח ס' ותמס . וספ5גס סמנ, דור וכגנך נר6שיח ספר כנגד610
 ntSh ככ5 )כ( סו6: קג6 56 כי סתות כס' ג6)זר וכן וסקןח' קקךי וגיוס ג6)ור ססססקווש.
 610 5רטס וסבד%ו . ויקרץ בספר סג6תרי' ס56וח מס . סוס סחול' נסמר סכחוכססנריח
 ממסך ובין סיור 113 6)ק'0 הבדן בנ"ר וכר"ם 5רטס טרחו וכ5 קלם ססנדי5 ב)ודנר ספרכגגד
 6ח וריו )כ6( ת"ח: ססר דברים 610 סוס. בספר סכחובס וכו'. ססבדל המדבל ספר,ס

 65דס. גןו5יס יסורים ונעמד בקבל ססי6 ס)וכס ביירט כנר othSDn, ו4ח ססיT~ho 6לוכוח
 קמוח סרטי סס סקרן לוכוח וכן סגוף נכ5 מחפסט 4ב5 יסורין ב5י סגוף מהויכוח סו6ומיי
 נעטר כומס חח תוסף ס65 סקלן ננ% סו6 6רן tb1S~nl ימידוח. נ)וקו)ווח וילקיןסדסון

 חול': מוגרסי מחס' כגגד ק%י' מגוסס נס )6מ' וגו'. 1)%מ נסריח )כנ( : וחמ5ו6יסמ5יסוחס
 ס6ף מרי מס סקרן: חכות 6ח ור6ו כגגד סוnbro 6. 65רן ככס ס' טסם גוס ט5)כג(
 סורניס סטנדיו נורם מווחו ב"ו נעך דווח. נפרכי נעך מוזח כי חמ~6יס 61ח )גד 610סגד%.
 ספצט סם5ימ סו6 טנתו ממרון . כקם י6כ5)וו מרגך קם5ם )6)זר נסקב"ס SJhו)ו)ויחיס
 מ5ק י6 כעוס 65 6סר וגו' הסחמוו וגו' ויעבדו וילכו )כס( וגו': מלי מס מתל 5כןמכויניו.
 תנע(. eDnn )6)1ר1 ונסס סחורם. כ5 כ5% סל6סעוח יכרית סחי כי וגריס מתסס משג .5סס
 651 5סס. Son 65 o1DnDn. 5ך חטסס 65 5ך. 'סיס hS ניגוח. ד' גי 5ך. יסיס 65 6'.6גמ

 מירדן 6ח סטברו טד S~nb 56סע1. 5ס' סנסחרח )כמ( קמוח: מתסס 6)ול וס וכנגדחענדס
 ס)סחרומ: ע5 )טגסו65

 ו נ י ז אה
 DnDnl '3. 6רן ו%6 סחיט 6)ור otnw 6ג5 6' סלבס. 5סטיל ים צו'. ססמיסהאוינו

 מסון ונמכן מהי 5סת 6)ור נסורס ג' ימי. מסון 6תר ו63רז רניס 5סק 6)זרמסריס
כפתר
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קצאליהויבושאדרת

 h3~o ף פי. ס,סו pb %8 ס' חינווץ. ל 6רן Slh1 חינוח ג' 6תר סומס %6 ד'גסחו.
 מ' 6מרי. רני0 5סון 6)וירר4 %61 61דנרס ימיד לסון 6)ור סדינור %6 ;' . ו6ווירס דינור50
 6מרהס. נס' %1נרס 6תר מדוט ט' 16חיוח. ט"1 6וול ס6רן 'S~h 16חיוח ל" 6)ור סוז'%60
 6' פע)ויס נ' גגיכיס סעווח ס;נז)ח כי ידע עי'. סחיס סחטי נסיסוך 6לור יסעי לודוטי

 טרס סטחח 6ח 'מד רט"ס )וסס נדין. סט)ווס נסעח נ' וסחר6חן. יעורן כסעחנר6סהס
 עד כי וגס)וט גטסס 6וורו וסס בדין. סע)ודחן כסעח סעדוח Sb קר6 ויסעף ל6רן.כמסחן
 6)ולו וססכ5 5סגסמס סמיומך סלימהיות סחויס ו)נן געסס. 6ו,רו לגיף ס)ויומזיסס)זטח
 חמי5ס. ססנמס ס6ועו 61וור לועסס לידי סתני6 סחלוווד ט5 חמעס ס;סירס וורט"ס לכןונם)זע.
 הסטי לב* נדיוק סנגס 5םון ססו6 ס6;גס וסוכיר לעסוחס סי5)וןו ססוז'ס תן סחולס SD~וכי)חו
 ס)5יום מק סטברו 1עiXL:J 5 כSD 5 נ)וססט 5סבי6ן נדין סע)זדחן נסעח סעדוח 6חקר6
 סע(נוגט 6רן S~b ס16)ס וס;כיר ס' )וטח SD סענרו על חוכמס עיקל וסי6 6לסיסס נריחספרו
 רנים ס6ויטעסק )וסס 61)ור סענרו. ו)ו5וס ח5וס כ5 ע5 חרינגס נסלמס נס6ס6ס כוו"ססיטנ
 ימיס סי6 6עפ"כ 6ר5וח ו' (nSSI ססי6 6טפ"י ס6רן 6נל סן. רקיעין סס3עס לפי ס)ויס%6

 מוווצ סנכחכ מורס ט5 סלהס כ)עח כווגחו כי . סת'ס 6ג5 ךינור יס;כיר סנע. נחוגקר6ח
 סחירס בכ5 %כן פ'. 6)ורי 6)ור לכן סבע"פ חירס ע5 לווק ס6רן 36ל . ודיבול קע נמ')חצס
 ך )מס ס)וק5ט ערי %6 מסוספ 6' פעס רק 71בר סגבי6'ס נכל hSnn 651 . וידברנ6)זר
 ססנמס ע% 3סמיס. )ץם6"כ נלי ססי6 לס' ס6רז %6 סס 61וור )ץסחולס. סרסס מ;ר ססס6'(

 מנרך נסמל %כן ס)ו% ו0ל'ן חסי4ן 50 יחין ס'"ן על 5רוזח ד' ס6רן %61 חינוח נ'סוכיר
 ס)הס %6 ס6)ול וווס ל6מריס. וסחיס 5פניס סחיס לונרך ונערנ 65מריס ו6מח לסגיססחיס
 536 6' נפסוק ת5וח ודקדוקי סרטיס סרבס גכ% ס3כתנ ס3חולס לסי ימי. לסוןאתרס
 ס' בחוספח 61ד3רס ס6)ור ו)וס וויומדח 3)וסכח נפ"ט ופרט פרט כ5 )פרטו סנע"סנחולס
 כסגמסונ ה)ץ65 . ספס ססי6 נדינול נ"כ וגכ%ח . 6מרוגס ס' סס'6 ג"כ ס6רן נמיגח נ;סכ%
 ט'ק נסמיס 5כ5לס נריך ס6רן כי 6וחיוח. ל'1 6מד לכל ס)'סס 56ן T1h5 rh ו6ךבלס 50ס'

 סבעס. וסס)ויסס )ץ'ומדסדיבולנס"ט לסס כי ס6;יגו. מחי נלסון ססוויס sh 6)ור %כןנו)ור6
 סר6סת ספסוק וממ ססתיס. )ון ו)וקנ5ח סנע בח 1)קר6ח כעלח סס'qh 6 . ימ'דס ס'6וס6רן
 תחמ5ח ססמ וממ סנכחנ. חולס מלקי ס' )נן סו6 61ד3רס. סס),יס. ס6ויגו. ס'. נ6וחסכל
 כמטל יערף )נ( : תסנס סדר' ו' וסן נו6"ו ס)כללח סבע"פ חורס )נד וגו'. ס6רן וחסוזט613"1
 סעם3יס 6' )ויגיס ב' סס סג)ומיס כ' ורניביס. סעיריס )וטר וסס )זטר. )ויג' ג' כ6ן מסכיגו'.

 )"ליטץ ס6יגס ךם6יס סס נ' . ורכיס גד%יס סייחר סנם)ויס וסס רביביס 5ריכין ירעסח,חט'ס
 מנ-ד5ח Sb~nt 6לן ט 5ט5 ~ינין וגמקר כסעיריס. ססס דקיס וגסמיס )ויס כל על וגד5יס,רט
 5ססקוח 3ססיכוח6 ס61 ותטר . סם)ויס )וטל וגד5יס סס גסוויס ;)זן ס6ין סמ)זס ניתוחפירוח
 חוסימ ובס)וס 6דס סתטר סט"י %פי . ססגס כ5 עי מיס בסס לעגס ובירוח זנסחס 6דס מיכל
 610 . כ)וטר יעלף : סעולס רומוח ד' גנד יגו' חע 'ערף לסהוח ד' ו6)זר . 3ר6סו)ס ס,כירוס'

 סוסנ. 6ח וזעח ססי6 5סוגיח רולומ סב6 610 כטל. ו,(ל ע%ס. סל )זטרפו )זטרביח חרומסב6
 רומ ,ס עסנ. ט4 וכרביניס סט%ס. כ5 6ח סתסעיר )וורמיח )זרומ סב6 סו6כסעירס.
 pel3 רומוום ר וסס 31'( ט"6 כ"ס דף נקר6 633 )3תס' כמ"ם 5תמיס תיגי כל סוזגדלורותיח
 תמהם וו' . נטטוח סעחיק ונטלוך . סוח6 ךלוס . סדי6 מורמ . h')nob 5סון . 6ור" תערנתע
 כש4ס סנראיס סכ5 יט סק~ח. כ5 ס;כיר וב;ס phl סמיס סוכיר ר6סון ובססוק כ6ןמוסנ
 כמ"ם מנ"ו וס0 נס. 6סר כ5 "ח סיס 6ח 61לו ס)ויס מסס כ)ו"ם ויס pb1 ס)זיס 6לו.נג'
 סנמס כ55 ל6סק נססוק כ6ן תן גנקעו חסומת( נדטחו נחנהס ס),יס כוגן 6לן יסד נמכתסס'

 . 51ין סמיס ממבר נ7עח גי T1ht סתיס סנוסנכ ו)וטר ט5 0מ ונססוק . מו"נ סססו6רן
 ממנחס ו)וטר ט5 61"כ מ5. ירעשו וסמקיס סחמחהיס )דס לסומ6 גנקסו סחסו)ווחוסא

סומס
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 שליהו יברששררת
 לנשח ד/ חק 6' הע6 גער ט% זעח הע 6'. ט% ה% מטו שם ל ט% שטר pb1.שש
 ש ששח ל טא מסג תע ססס 6וחעמ גל pss))1 ףק סן 6ק ph1 סורס סממנמסמס
 ומן כלנינים. כסטטוס כם5 נן ט% ונתקלס ממרחי. ייי קמרי. דגור. ו. סכי*סמניר
 סבכנה ארס סו6 רקמי. ור)"י'. וסלוחי. מטח. טט)מ וכן ונזיח. שנט"פ. סנכחנ.ארס
 6מף. סס. % מסם pnhvDhSh סנע"ס. חורם 610 אמרוד. מסים. תירס קנ5 פססכמשם
 טסגהה מטח רוב כי פי קמרי ~pb ווהסמט נינזל %כן 65מר* מטס נכ5 ומממר ממטחסס

 ש' 6קל6 ס' מס ס % ום171חיס: ורסיס ממטח נטעני סמ6)זל ממסך סו8 היטרנקלו.
 סס מ ניעמס. סמומכם ונוכלן 6מן. p)'DD ונוכלן ו' 4 מ' כ' ס' נ' סמומם מכמן ח"5דלסו
 נדיחו. סמספמס נחפ5ס 54סיט. גך5 מנו סקנ"ס. 50 ממוחיו סט5ס נחוררי 6קסמ.ס'
 וסנעשפ סנכמנ נחולם טוסקץ )ננס)ו"ך מסמס כ15 6מו כ5 כנסיות ונחי )וילסווץצחי

 לולס 565סיע. נד5 סנו סנכחנ. חולם 6קר6 ס' סס כי חסו ונפקס( ק"מ קוריןצנסכ"נ
 6קר6. ס' סס מ ס5טוה. 50 חרס ח6 וקץ קע כ5 ט5 סיורסין יחנלך סוט ס)וג%יןענע"ס

 כלש מסנ וט'. ח)ויס סטר )י( (StDS1: חפ5ס וס 565סיגו. גר5 סנו יסר56. סיע מקוריןרף"
 טפם. 16 מכס טקס חס6 מס וו טסס ססא5ן ט"נ( ג'ו )ניס כמ"מ . וחמורתן ונחסים4ס
 וגר. נטמרו טמיר נננורחו ננול נחכמחו מכס יחס55 56 וכול'ם טלי. או עמיל . מ5ם 16גנור
 מח)סג ססמ%ס 1DD ססס ת"י נקגץ משר נטף. גנורס . נגפם מכיוס . וקנין וגוף בנסםוסן
 ים נטפס. גטרס סורח. סס)ס 6ח 56סיט ס' ערגו נרך נסגס. טסירוח נגסם. מכמסנסס.
pbג' הני גנוריס. )עד5ח o~nr . סשה חסו דיוחו. ללמכי מיעזו. ובס"ס נרוחו. קודם 
 ירכיו כ5 כי וכו' שר ס6דס 6ח נר6 1ס56סיס נו כ5 ימסר 65 נרי6חו קים 1SD9מגויס
 כמשם מיוחו O"D3 6מוגס. 56 סנמירס( טס ימת שקו ס' )(tDOan ווססט סס בויטחוסכ5%יס
 5סס: וטת ורסמיס 5סס ורם מףקיס נסנסגחו ט%. ואין %5ס. נכ5 ידחיס 5סמיוח 6חסוגמלון
 ממגסג יסר ססו6 ו6ומרש ויגו 6ח ט5יסס מיויקים סכ5 ס6רס מוזז 6מר סי6. ושר5"ק
 סטר סו6 מכיוס . וגנסירוח וגנורס מכמס )וחגוח 3נ' וכן . סדין ולסורח 5סניס נמסידו)שטמסס
 סטור מכר סיס 65 מוסך 561מ65 סמסך. מן סטור כיחרע וסכ5יס 'מכחי סברך . פעלוח)ויס

 anbSh סק%. ~OSID סיסים 5ע%ס 6)זח סומר מספט. דרכיו כ5 כי ח)וורס: ויזדרםוכמסח"5
 סו6. ושר 5הק חכהני. נשקם סג6מר 6ס וס נו)%ין סיסיו וטגייס עסיריס נר6 ט%."ין
 ספח . 15 ממח )ס( : 5סמויקו סו6 ויסר . סנריוח חסי סו6 שיק ועי ומלסיס גניריססברך
 מיוני גריו כי 5ר%ס וחוי 156ף. יופרז הרגן כסיס 3גע. o),h כ156 טמא מטסו נמו. 65קטנתו:
 סקנסס סמח 15. סמח חסו תחוכס ססכיגס 6ח סס5קו עסו. רטוח וסחים מווזס 5סס טסווכי

 ג"ש. טנירחה. כ65 נ' שם ו)וסמ ננסס. )וומיס רטוח ססמןוח . )וו)וס חסו סג)זור סרטנגפסס
 ססמחח ;ס %. סמח ערום. )כר. 56 נח 3ט5 ורע. ססמחח פרטיס. ג' ובג"ט וס"ד.כל".
 ממיס ססו5ד ערוי ,ס מוריס. ~ola. 6מר סמך ססו5ר נכר 56 נח נע5 וס נגיו. י6;לטי.
 ניח חפש לממן ג6מל ונגז" נתמסנס וס61 35 טקס כת"ס כנ" ;ס . עקם זור ;ר: מוס)ו)"ר
 כמו ו)זכופ5וו( כפקוח נטר)זימונ( קירבו אמס ומס כמ"ס מ"ר טון ים . ופח5ח5 : נונסיסר56
 סרנם. 16חו )וטמ6ץ יוסט 6"ט )וטמ6 6זס h"D) 4ט לומ6 ס6)וו"5 .סי סס'6 בפרסםממוסב
 העט. סמח 6ס סי' סמח חסו . )%)זט5ס 16חו Pbnun מלמטס . נעס"נ 6תזו )וטח6יןנעס"1
 נטם". גניו 65 ט5מס סטסו כיון פף נמו. 65 כ1%. ר"5 15. סמח חסו סרנס. רוחומטמ6ע
 סניס5661כסן 651 וע' שרתו 6סל יטן נימ;ק56 כמ"ס 5טס"ב 5סס קנוס ;ס מוס פלמגוס.
 וק מ5מט5ס. קוויו מפח5ין מלמטס. D"h מעקם 6דס וסח5ח5. עקם ןור כלמחם: 6חוגססו
 מ5מטס נטסשנ. קוויי מלנסין נטר%"1 מלנס. יתזו מקךסץ uDn %'ע מקדם %ס 'קחסוח.ג'

 שמד ססטו5ס דנליס מסי וסיד. לים. טין סטנירומ. רפסי סג' יט )ז5)זט5ס. 16חומקזסץ
 כמהפ לולס סו6 כפש. 5נץ לט ארווח* נ' וסס ג"פ. וט5 סמבתס ווצ5 סוצלס ט5טקסס

פעמי
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קעאליהוים"0אדרת

 %ץ טע ס" וטנפם עניך. hp דנפסי bnD7h 6יש טני ס מעיקל' ט"מ( ס"מ)פסם*
 6סס גולף h)D' גססו. 5מנ ניגו 610 נ"ט. בטוכעס וכן סנריוח. קנין נינו 610 ע"מ.סמק1ס.
 נליוסס וכן מנירו. לנע ניט ס"ו. סמקיס. ענין בינו ט"ו. יעסגס. 610 גמשו חסמיח 5נמסר
 61ממ גפפו. ס5י)ווח טונות מחח סו8 ד6ביח מתי יקיים מסירת 5תסוי סרוגת ט"6( 5'מ"ק
 כ6ן ח"ם מגילו. 5נץ נינו סו6 דמיקץ למ4 5ס ולתרי קת1. לנין ניט סו6 דברכומ חקי5ס
 מס סגחטקם טקס. דור סתקוס. לנין מנעו 156 נגיו. 65 לגפפו. סבים סעמרו' סול 15ממח

 נגלים ו6ח חגמ4 6)ול נוזעסס ובממסבס. ונדיבור נמטסס nhr. חגתלו ס5יי' )1(סנריוח:
 5ב כמ"מ נתמסנס. מכס. 651 יבר: גנ5ס גנ5 כי כיר"ם נוני גנן. טס 15: 4טסס ייונ)ה5
 ויכריך. טסך 610 קנך לניך סו6 ס615 : מכתם ממחי 5נ מכס כ5 ובלנ 161),ר דלכו. ימסנ6דס
 כתמוים ט3ר4 ט"נ( נ"1 )מו14 כ)זם6ח"5 ןגוס6 סחוסכן נגפם ויכגגך. גר"ן. גססוח נ' כ6ןמסג
 סלאמס ץ קנך. 5גסממ6. נגס),ח6 קניך. 610 סגפם. גוסכן פסס וקרכיו מטיו ומןנ6דס
 לכך סלומ סי6 טסך. וכו'. זנאים ס' . גפפי נרכי טY'oc~ 5 סנוף כי 6ח ו)וחקנחסקוס
 קוך. וכו'. נסרס ט מטין סקב'ס כי נשם . לניך ועיד 610. מינח טסך %61 קניך %6גירור
 (ס ויכגגך. וקסמם. נ5נוסין טסך. ס61 . וטול וטלמוח וניןין נ6נריס חקוגיו וכ5 סגוףקגץ
 נם 4 ס סכ6מר מבפריס קגך. ס6נוח. מימי קניך 610 ס5ו6 וטון תכתו. ט5 מדירםקגץ
 6ווהס וטסיחס כמסח"5 חורם תחחן טסך. סו6 וגו'. סיג6חי 6סר מס ענדי טנדיסיסר56
 סספגס גשי חמת שסכמסס נמרן טסו 6סר מגסס ו6ח ט5 דלסו גן onh 656 היחס6"ח
 ס' מקדם סמהמל מתקדם ניח ונגין יסרPb5 56 לנחו 5ווכון ססני6ך ויכגגך. חירם.%חךס
 מט. וכל. 5סוטמ. נ' סוכיר 736. ס56 תר. דר מטח ניט tOS,D יגיח ,כל 0( הויך:כוגט
 156 דנריס ג' כי . 5סחוט 61עיס 5ר6יח וטיגיס 5ןטח 5נ 5כס ס' נחן 651 ס6)זר ס"דם56.
 סנדקי% 6מל %ק מטרנו. 5נו טגח %" 16 . ממיערי טך' 16 ר6יס. ל" tTb .e)lnbמבי"ס
 סוס סטם 5נ מסמן יסטיס 6)זר וכן וגו'. 5נך וסיס כווט ונ6(גיך נטתיך ר6ס מניחבדולח
 נ' גנו וס61 4. ורפף וסב ינין .ננו ימחט ונשמו בסיגיו ירסיס מן מסט וטיגיו סכנד61(מ1
 %סנעאפ 5ר6ה(. עיניס בריך סנכחב 5חורס סחורס. וספוח וסבט"פ. סנכחבי סחירס.מלקי
  סבסדי כתו  תרפתו. וג'נין מכס ס5נ מנגח זריך סחירס %סודות 5סמוט. שגיסלליך

 לפף
 ממס 6סר וס)זוסחיס ספוחים עיגיך ר6י 6סר עווור ס.ס ויזוח ,כר 6)ור ר6יס. ובגד"סטי'.
 ומומפהה ומפורסמות סמקונ15ח סס . 1ג1' פניך ס56 5בך. נביית ודר. דר סטח בעו .כקימך

 ר6ו 6סר סדבריס 6ח חסכם סן )ו*ד )מסך וסגור י סם)זר 5)וע5ס 6תר וכןוס61,בסתיטס.
 חפכמ פן )גד וכל כ6ן 61)ול . נרך ~נמ 5נג7 וסתטחס מייך ימי כ5 נך יסולו ופןומגיך
 גנז וגף ,קמך חגיך קניך ס6ל מ"ך. יעי כ5 מיטבך יסורו ופן נגד בעו. טיגיך. ר6ו6סר

 סכנץ ע" והחג5'ס נשומץ (כילם hwnt. %נ6 וווים כגגי וסו4 . נגיך %גגי %גזוסודטחס
 5כך נסופק. nDT . ויננך יסורו ופן וכן נינו 6)ור 5כן ב5נ6. פינס חסכמ. 56 זכר 6)ור5כן

 6מר ורכך מו"נ סמסס כ.5 שטח דעת. לגס מכמס ומס נסוחף. וסיעחס וכן ם56ג6תר
 ונפם. מנס טיס וכעד עו'. ,קניך הנדך קניך ם56 כ6ן 6תל תן נגז. %נגי 5נגיךוסתעחס

 מסמס. סלי נפם גנז חקניך קניך סגם. גגך יר. זל סגורי ניט ערס. גנך טיס. ידווחוכל
 סכחונ כתו דר 5רר ס"ק וכרי ונס 5ט5ס. חכרך סעי (ס סלסול 11"ג סס ומנס OStDכי

 ניט טפס יתוח וכר כ6ן ח"ם תור. זור נכ5 ומתסבכך ט%מיס כ5 מ5טממ5כומך
 כי בכ55 610 וסעודך נפרט סי6 סססנס וסוף 5סגס עמס 3ץ וססנד5 יר. ירסטח
 כי נכפן תר. ור ס"מ עורס. ימומ נקמר 5כך פרט ס"ק סו6 וסנט (ss. יוכסף b1Dטקס
 ערים מפס אין כו'. מסוכר כפ51ססגו"ק

~SDnSn 
 וספרר סטח כמו 1"ח סו6 נק13' ם5 רנה 5סץ כי 5סמ' )מ5ק גקנ' % מא ah %ן 44כפ% קקי טמ כי טפ"ס ט51ס ססמקוס עד

 עטיש ופקס מהם שגהה ימך יכנו בי כי כמ"פ גקינס וסנ' וכר % 00 הריס olw ונעסיס.
נך
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 ה ליהא יברש תן. ר הא

 ')יח (כר. 610. כך סדורות סזר עפי גקיבס. וסיס ,כר ימים כי י)יחז 137 6מי .י
 ס)ןם6 ומס מסגי. נדור יכויס ס6ליכו 6סר חקכיס יסוסט וס תר. דר מטח ביגן )ו5ס. ,סעורס.
 156 וקניך. יסר56. רכב 6בי 36י כת"ס סכני6יס 156 יניד. ס56 שגס. ~os כעדומיטתך
 חקגיס 6קמס ויסוסע 5יסוסט ותסרס מסיגי תירס ק53 תסס כת"ס 1ני6יס קתוהס ססססוקגיס
 כמו"ס 5נ עימרס לתירס כ' 65)זירס. סנךס נין סיס ססבד5 5ך. ויקמרו הגרך.ג)ני6יס.
 %Oltn ימכי)ו6 כ45מ .63מירס די מין כמסרב ט ב5ט 6ט ממליץ 6יר. ימי 56סיסהימל
 נפרטות מפסוקים טוסיקי לפרס סנ6יס בנדובן דגרי כמו בסרטוח וסע נסס טיקרסוסגזס
 סיו' פניך כי כאו"ם ניבול נ' 3ר6'ס. 6' כבוקס, מים סם וים fbtl)n. עדיף מכס ס6רו"לחסו
 בסיך ינר' וגחת, כיר"ם סןינו' ש"פ ס6ו)ו' ססחי' ניב אקסון ס61 תנע סר6ס. עמסיקלש
 דסע"ס סניקס סגו5ן'חס 6ח סר61' )וגניq'7D 6 מכס לכן וט'. סגני6י' לסיק יטע 6חסומכחן
 במכמ' מחמס סיס כת"ם נמכוז' יסים סמינר 1)זס ס5נ. נרקיח סגר6ס מכי' 35נועז

 וסגבי6יס ס,קגיס )זדריגח ומן חטייפין ועיטסי 6וח6 3ר 161ל ספין ח"נ( י'ז דף סוגייוכ)וסלו"5
 ססגבי6יס נסרטוח 5ך סינידו סגני6יס 66 וישך. סכיסס. כי5 כי.3ס6לס שניך 560 6מל5כן

 ולמ"כ ויגןך בחמי5' ולתר ברחיוס 610 לך וישתרו סרו6יס. 156 וקניך. לסטגעיסי סרטימניגש
 עלון כסגמ5 )מ( : בלב סהר יסגס 61מ"כ נןינור 6101 נקמיח olh .י5)זד 5ט%' כמ"מ להשכולו
 ססנס נדור . 6דס 3)י נססרזו : גמ5חו 6ים צוחוח )וססנטיס 6' 5כ5 סקכ"ס Stn)oD1 .גהס

 סקנ"ס סי' ט5יון 3סגמ5 ס"6 נמ5חסי גקנ"ס מ5ק 6' ו5כ5 נויומדח 5)ודיגס Dn~h כ5סגתפפ1
hl~D5ט))זו: לו )ו'ומךח 16ווס ונמר 6ווווח )וסנשס 6' וסר סר 5כ5 מגמל סכ5. ט5 ט4ק 

 6מד 6נ נכי נ"נ "ססריד 6דס. וגגי וסריסם; ס6ותוח סס מס גויס. ס" 6דס. בגינריפריו
 לכנען 1)ח:ס צוחוח לי"ב 6"י מלק חמלם כי . יסר56 בגי למספר O'nD נגלח י% )פס:ושנטיס
 סין צוחוח ומסיס . נמלחס ס5קמו סנטים י"ב ש"כ ססס 'Sh~D. נגי 5)וססר ינ: סס0ונוויו

 מס3 ל6בלסס סקרן 6ח ליחן סקנ"ס וכססבטימ )2"נ. סיו fh~a 16מוח ל'3 ה2ס 6"יסביבות

"CD
 ואטוח סגי כי לטמר )חמלקס 6"י %כן ט"ב. סס 6ו)לח ט' וכן '"נ. סס טמר כי לעזות.

 כ)ז"ם לצמד )מסגו יוסף נגי כי טסר. רק 61עס י"ב סס ססנטיס וכן סירךן 3טכר גם5חסלקמו
 לקמו סירטון U~D כי 6מד. למלק כ"6 (otJcn תיגס %וי וס)ושן וגו'. 6מד מנ5 יוסף בגי%6
 ססלייס כי 6' סכ5 וע"ב ט' וכן 4"ב עסר ט נמורס גד51 כלל חס יס71ס. גחוך )ופח4וחעריס
 ס5ו 16מס ומר סר לגל טליון נסגמ5 5י גמ5חו. מ53 יטקנ עכוו ס' מ5ק כי )ט( גט5מש:סס
 ספין כמי דוריס S~DJ סדר כ5 כמ"ס 5יסר56 תחגס ם15 וכמלס 6"י .קם .טווו 6מ למלקונמר
 סגו" 6פ" %פיכך עלים ot~c 5נו )ווזס5ס סיס 6'ן 6"י 6נ5 . ססרי' ממח ססו6 5פי %וס6

 מ5ק כי חסו 1נ1' סקרן קלסי ueDn ו6ח סכוניי 556 כ)ו"ס סמ5ו' כ5 5קיי' 45כין נ6"יסדריס
 גמלתו. מנ5 גחן 31גיו ליעקנ סן' )מלחו. מגל יטקנ קטמי. גוץ 5מ5קו ס' ש5קמ מס מוזוס'

 וכס"ת סכ% סו6 ימקנ Dht~1 עסיס. מבב דכותי וסנט סנט כל מסרט סו6 סמו 6נו'ו)וחמל'
 הרוסליס . וירוס5יס 6"י לדחיס. )מלקח 6"י כי סי מנtOSID .5 בריח ליסר6ל 65ק 4טקנוממיס
 נוכתז ירוסליס וסכיגס. %ויס יסר6ל כמגס ססס ועורס. סמם. סר ירוס*ס. מ5קיס. 5נ'כמ5קמ
 ח"ס 5יכגס. 5טר5 מותר סיס סט(רס טד לכך . יטקב מכוח ומוררי סנים וסר ועמק.שנרסס
 כ6נרסס 65 ח"ס "eSID סים 610 סגם 5'טקנ וגחגס כמנן. ס)וס%סמ גמ5ס 15 מגיחן גמגמומנ5
 חץ. זס פעו ס' מלק ד"6 לסלמס: )מלק ט5)וי הסמ"ק וכן וכו'. כיעקנ 656 וכו' סרסקרינו
 כ6ן חכר כחרטמו: %כיסס פיסק פ4 . וורנר נקרן 'מ65סו 9( נל'ע: ע%)וומ ג' גמ5חומש
 סקנ"ס נמן כחכוח מגוסס כי ערגסו. עוגגסו. יסננגסו. ונחסו. מדגר. 63רן וגריס.ס'

 כדרס סס* מסיו רטיס דברים מס' וס54ן כנך. ועגם חולם. מסכן. 6%ר. גון.4פל56.
 מסיס Pbn5 פ4 גויס. 6ין 6סר 51)ז16ן. וטקרנ. מרף. כמס, וסטלג. סגך% נמדנלסמ~כך
olpneסיס ס65 ומן ססרשס. במפוח )ו% ינפ OD סמ4ויס מטר כויס ל ס)וו64 כלס מיס 

ה"מ
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קיאליהוסנריםאדרת
 . וגו' נחינר הן ס)ץ6כלך כיר"ם נתן נ)זדבר ברכיך סימק וסי' תדגר. נערן toh~nt כ6ןתעם

 ננקטס '651" 1)!עיעוח ,רוטס ל6 6רן חדור סחם כ' ווים כל' חסו סתדבר מסי סי'ובחסו.
 סרוס למץ סי ימתן. כמגיס: )זססד כמ"מ י4ס ItCS על. חים: 6ין 6מר Phn5 סיס מס6נל

 סחורס. למס מגחן יכו)גסו. סרוסכן. סכיו נדג4ס יסכ3)סו. 1ס)1ר6. סנדק סתדבר כוז"םותורק
 חנוף מן ים6וגך כסיס על וכאו"ם עין. כ6יסון לממרס סכנה כעגם ססיננס עעו. כשסיןיגרגסו
 סגסל דרך ס5 , הנלקו טל ים6סו יקמסו כגפיו יפרם ירמף מזליו טל קני ישר כגמר )י6(וגו':

 מסגחס. סיקים לסעירס בכנסיו תקסקם ים)יס כסוזוג6ס ל)זקיס. )זוזקוס נויו למוליךכסרעס
 וכסרעס טליסס. יכביד סל6 ניבע 61עו )יבע טליסס. נכ)סיו ותרמף מקן. לחוך )כגסי6מ"כ
 נחמלס מלליס. ני5י6ח יסרבל OD סקנ"ס עמס וכן . o5~h )זס)ויח יפלו סל6 6נרחו טלייחס גוסך rb רמוק לתקוס לסונלס ירגם וכיסר כנסיו )וגיח סס כנסיו פורם כחמעס ייחסליקמ
 ומעיל כמעוזים. סיעו ליון סיבת 6ח ס' נסוב כוז"ם גסעס מדופס סנלוח חן onthסטיר
 כנמל ח"ם . וסו5י6ס וו6נוחיגו טנודס ובטלס טחו ובכל נסרטס גקוזוח סמסס 16חססקנ"ס
 וס' וכר"ם גוגטיס ו6י)ס נקרו )יגעים סכני נערגי onlh ס)ם6 . ירמף נחליו על . קטיעיר
 ח6מריס': סע)ן ויטמר כח"ם קנלס וסטך 3ליסטר16ח קנני וורקיס סין וס)עריס וגו'. לס)יסססלך
 חרם 46. 6חכס 61ב6 )סריס כגפי על o)nh ו6ס6 כוז"ם סיגי. לסר סיס תן כנפיו.יפרם
 סגדך סמדב' דלך ססעיכ' לע"י סיני מסר סי6 כינרתי* על ים6סו : ous 4 סקנ"ס סלקמ'יקבסו
 יכנר כגסר ד"6 . ונו' בגו 6ח 6ים ים6 כלסר עו/ גם6ך 6סר ר6יח 6סר וכוזבה וכת"סוסגורי
 מ5 כמלס. %כח 1)!עורריס חעיר'ס סע)גיס סיו סרס יסרס דגל ססס )חרמ רומ וסקט.
 סיום. כל טליו מסף וכת"ס וזער3י' רומ חסו רוס סטיר  נ)יוון סס  ביס. דכחי' . נגי)זין וסבחליו.
 שרום ק '6נר ס)ובינחך וכת"ס . 5פ1)יח רומ וס . 6נרחו SD יפקסו דרוס. רומ וס . כגסיויסרס
 ד' ים לכך ללידס ס)זסנניס נוטח ד' 6ל1 קג1 יעיר כגסר ד"6 לחיוזן.כגסיו

.ot)dSn 
 סתסנכיס

 מחס. וס קנו יעיר כגסר . וכו' נפחמי שתוחס כל וכח"ם וגיוזר לך י15ס וערכיו כי כת"סמךס
 גחלע ע5 סדי. לרקוח )ןוווס ועיח חוחי תעיר מכיחו 4לך כסרו5ס כי 6וס סל ניחו סו6 קנומ

 סת46. טל 3יתיגו מקיסר י סל חסיי 6ל1 כגפיו. יסרס סגוף. טל ס)זרמפין ממח 11'למף.
 46 קגו. יעיר כנסר ד"6 ס6נריס. תכל למעלס סהו6 ר6ס סל חפעין 6לו 6נרחו. עליסקסו
 ג' מכתם נעלי 6לי ירמף גויליו טל 3טוסו'. זעך )סר כווו למכי' 3מ ס)קר16 טניס3פ4

 כח"ה חירם. נטל' 6לו 6נרחו. על יפרסו וזרח. 3ע4 6לו כ)סיו. יפרס כתנ61'.ר6סוגוח
 גוז )כר. Sh טווו 61ין יגמגו בדד ס' )יב( פיגמס: פ' נר"וז וכת"ם כגפיו. יחמח לך יסךנ6נרחו
 ת"ס ה)",קיס וזן עליסס לסגן 06 נטוית ווילס סדרך. גגמוחס כלל'ס עק נטירה ניגס'גמט.
 3מ'5 גכר. 6ל עמו 61ין otlh. 4 'ם ג6"י סדר כל כוז"ם 63"י יגמגו. נדד ד"6 נכר. 6ל עתוולהן
 נטת וחכן וכמ"מ נטוס"נ יגחגו. נדד ד" ס': עסנך נמ"ל 6פי סתס ס' 'גסגך 6סרכמ"מ
 )כר. 6ל עמו וטין ימלף: (sts וס6לעיס וכן לנח. ס' תסגנ וכת"ס יטקנ טיןגזז

 כת"ס נעום"
 לסמו נחוררי עמנו. נדד ס' ד"6 גמלה. לטס לו לסיוח ס' לקם ו6חכס OtnD.1 לכל ס' מלק6סר
 56סיט ס' כנג'ס נק"ס בדך. ד"6 בבוטח. )כר- 6ל עתו 61'ן דטח. ל6ד' מתלמד וסוף סקנ"ס50
 וססגסנלו. סכמות כל כי נלמוך בסוזי6 די ל6נוג6 6גמגו )זחס%'ן כי 3חפלס נכר. 6ל טווו61ין
 ס6טס*י )כר 6ל טווו 61'ן וכח" ססנסגס סס ססו6 6ל סס כ6ן כחיב חכך ל3ן. )ןסקנ"ססן

 Y9nh ולכן תסיחף סס וסוף מיל לטרוח כמ לסס מגוחן וס61 ית' זרזנו סכל . owe)nססכמהז
 מא וסויס הל. 6ל עמו וקין חסו סס פחמון ליחן םל6 וכלסיס Sh 61 כתיב ל6 נקרנטחכי
 וס)וסעס א"י סכגיסס פ" T~b. בפדחי על ילכנסו )יג( יגמגו: נדד ג6תר לכך ס)ויומדסס
 תירוח סס חיי. חנונת ויסכל ס6ר5וח: תכל ננוסס ססי6 נגסני ph בנווח' תקרץ %'י.על
 קנם. מלב ונח 6רן כבי"ס מי 16 ט)ומ דנריס ינ' סס ס6דס ס)"וגוח ומפגי ס)זשבמש6"י
 6ס4ח ס' . תנט"מ דבחס וסי מ5ו)זמ דנריס ס' מסב וכסן . מבט"מ ומלב נו5ווצמ סההדנם
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 סחהח. וסי מטס. %1עמ ש5נ יטחייס, "י4ס. כחס. מלנ סם. חטנח ה6כ5 טח"ח.ו% הי י לאיסש ח ר דא
nhno.נכ% סירס ש 6לן. נמוש ט5 לכנה האן: דנם. ע%. יס מץ. 1"נ נקר 
 הגקסו ג5סומ: קמתו 5ט כמ"מ תקר6 (ס סד. תטבח י6כ5 וי": כחורת כערס ס6ץכורש
 %ר מכס מן כמ"ם גתר6 [ס יר. חמלתם וסתן קנך: 3ס5ע טיס כמ"מ מם)ס (1 מסלע.יגס
 6נחמ סס ג6ןו מ5נ המתי: לסתו 5ט וערם ס5טח. סס נקר מת6ח )ה( מיס:אנו
 (rwS מלנ טס הרס. 1"ץשי ה5 וספף ספר6 46 כחס מ% נפקסס: סתטסרח ל6ןכתו
 חקשק 46מטס.

 סיח 46 סמר. חסחס שנ ים : סמטזח שotSwa 5 חם4ח עמטף6י
 ""ן כממן 5חורס סייס מבטיס סיס תפיי הין הס סגקר6 ופס בטנניו שתסומר ייןסחים
 לחיס פגים )ו"ן ים%ן

 כתגיי
 . ע% מרכנם. ו)וטסס נר6סיח ecDn 156 ומתר. טננ . י"ס

 תרכנס מטסם (ס . ומזור . נר6מיח י"מ )וססח בעגביו ס)זסיחר יין כוו"ס גר6סיח מעמס(ס
 יקנס 5סון חסחס סיב ודם פמוטו וע"ס חרכבס. ם5 קיתס סימור ססי6 טסם תלוחרמ"מ
 יסים סנ6י5ן סעגניס רוב סתסגי סי' 6רן. במחי ע5 5וזעלס סיגור ס6וו טן סק*גסחרח
 סרנם טגביס וסיסיו 6"י סנמ (ס וכ5 ממס סקרן ונוחס סקרן ע5 5דס סדותס תסס (נסיין
 סלמס. סס ס6דס מלקי כי כסיוג. טנא[ סוזגח 1טו( כחשם: 3ל6 מסס (r'D 3 מה-גיסטד
 סיס סעס 35 ססתן כי ו6)זר יחסרוו. סל6 ס6בריס למגר רק סס וסגיךין יעל)ווח. נסרטור
 עג)ווח* תום נסיקוי סגחענו סעג)ויח. סס טביח. סוזן. ססנסר ס)זגח. סנוף. מלקינכ5

.pc)וסתעיס סקלמס סגם יסרון. וישתן וסחר כס5. ט5י פיסוח בסובין סטור ס)חכסס 
 סו6 וסגתס5 . נסמם סגסחריס מלקי על סקסי )סחר למון וים)זן 6)זר ולכן סובין hSnססגי)וי'
 טגנ. הס מטס כחוח מ5ב כים ס6דמס נסרי 6'. דברים. ננ' סס וסעםירוח. סנרכםכי
 וסרנך. ונרכך ו6סנך כי'ם וננוח ננמס נ'. ג6ן. ומ5נ נקר ממ6ח כר"ם ננכנ"מנ'.

 er 6דתחך. ופרי מייס. 3ט5י 56ו 6לסיך. סנר ונגוח. נניס 56ו בטנך סלי 161ע.ומסרס
 כסיח. ג6ן. בקר בהיקנס ענית. וסתן. "ן נדנם ס6ד)זס נסרי סחגח 6)זר (ס וכנגרגומם.
 הסתן 6חל (ס וגגך וכסף מסג מא סעוסר וגהקל 5סגע. טליך מכסוח ססס ובגום.ננגיס
 לנרך מליכין ס6גמגו מיסגי . '1nDIC ל1ר ויג53 עמסי עלוס ויטס : נגבו ס)ירד פי וינטטיסרון
 כן 65 ך3ריס דיבל . ויגבל טססו אליס ויטם חסו . טח נכ5 ט4ט ומסנים סנר6)1 ע5 ס'6ח
 סמא סטר כווו 1%ct 4ר "תר סוס סמע 6ח 15 טסס ידו ועוגם כמו כי 1nDDt. נורט5
 16713 6ח סיכם 31חמ5ס סעעמיס %ר גקר6 לכך ססינוח כל סינח סקנ"ס ק . מניחיסך
 וכן 5נו qDP ס' הנ5 ערכו qlon, 6דס 16ח כח"ג )זט5ס. כסי רנריס תטימ ויגנןהלמ"כ
 סיקמ6סו 656 מסכמו זו 65 . נזרים ע[ג6סו )סו( רט: יממנו 461 ,רוטת[ס 6ח מזקתיו6מ

 ד3ר 6דס סעוסס כחו נחועכחייכעשסו. h)p: 56 כי blc' נט"1 656 קג6ס וקיןסרת.
 )"( וממ"כ: ומס סוגל 156 ם5 56סיסס כמ"מ חוענס כסס סג6' סריות b'o1 בפמומחועכ
1DJP.ומסגי %ו' נקי ךס המסכו 5סליס נטחשס 61ח נמסס 6ח ו"נמו כח"ם אדיס 'Db~D 
 . נגריס 'קרקסו כולס ע5 מעברו מסנ כעס. גנך רס"ר ום"ד ועריות ננ"; . סלמס ססעבירו'
 5ס"ר זס ינו'. גיר ייגנ5 ס"ך. ,ס 5סןיס. קנמו עריות. (ס יכעיססו. בחועבח ע"1.זס

 כלמ"כ נ5נ ססכמ סססו 0156 הטס חסו מ)ומסבס ב6 וסכל ס56ו טנירוח ג' נגד סקיססוומ
 נ6רנטס גרגורו מבירות אסי ד' 461 ום"ך. ונ"ע ט"ו סו6 נ)זטסס "ממ"כ רס"ר 3610דינו'
1ah"סש' . פ" ספונד גטיקר. כפר כ46 ססו6 לנכי פ5 פשר רס"ל סדונר סדנרו'. מסרח 
 וניסגס כלכוט5' 6מ וכס"ס סריס' כטס"ב 5ס"ר וע5 סרנ. מגק סקנס נעוס"ו ')זיחו' ג' . וס"יונ"ע %" ם5 ועושן חג6ף. 65 610 ג"ע. חרלמ. 65 ע5 עונר s~e. 6מרל. 56סי' 5ך יסיס 65ע5

 תפס  ידפופי 65 56סיס 56ס 65 5סדיס "נמומלמטס.
 5ט' otnco כמח סנתזנה סם*

 5סטח נרכס נחן ונבורר4 כמ רק נעלכן יכסח 5סס 'ס6ץ t"nDh קוס נקרך סר וכ05מס
 65 %סיס ח"ק נעגמו. 0ק3"ס רק eSDnI סר לסם ph קר56 536 מגל. נקרבמושים

elD~
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קטי ו ה י לאוברים ת ר רא
 ל6 קדהוג'ס: own למס סיס סל6 163 יוקרב מדם'ס רק הוחס ווכיריס ס6ינסעעוס.
 )זחסנח כי כוו. )ומסנס דטחס SD מלס םל6 6ל6 מוחס עסו םל6 די ל6 6נחיכס.סערוס
f'Dכוזעסס 'h)c וכלסיס לך ים" ל6 וכלו"ם ס'( י"ר )ימ;ק6ל נלבט ימר6ל ניח 6ח תפם לגיטן 
 וסם ויטססו. . וי5ר . ויקח נעגל וכמו"ס עם"ן O51DO מלקי נ' )גד וסוף . נתמסנס 6פי'6מר'
 ס6דס: המח כסס k-~h ל6 לאדיס 6)זר רביעיה ht.~a סגרן וכעד ברי6ס. '5ירס.עם'ס.
 מלנחס 5ור Sb מביטו כר"ם סמך ג51ר סנמ%ס ס6ס ;1 )ץמ%ך. ס6נ. ;ס חסי. %דך גור)ימ(
 סקנ"ס c):~hlo 610 סינט 6בל ססינס מס וסקס סס6כ י6טפ"י . גקלחס נור ונקנח61ל
 ננוס' כתנו6ר חתם. 1ס6ס מחס )וחן סס6נ סגיסס )נד ן3רי' יו"ד נקד טחן סקנ"סלכן
 כטח וסו6 וו)זניי)6 מד מסר סק3"ס. ם)יחן דברים ט' רק מים3 סוייגו ('qh ע"6( ל"6 )ןףנוס
 סיבס סהמ וגור י36. כר6כו)ס סיבם ססו6 'לוך גיר 6וור סS5h1 36 ס0( כע"י סניוכ"ס

 6)יגס 6ל פעלי ח)זיס סדיר כח"ם סס)סנס סס ססו6 הימללך Sh 6תר . 6ס bhl .סר6סוגס
 )חרטח ס6ס וכן טפמייס תעלס סס6רן תלוועל' טסם לך 6ין ט"3( כ"ס )חעגי' ס6)ז'ולפי

 )נתגמוח כמו"ס בניו. מכעס ויכדון ס' ,יר6 )יט( סכפענס: תן ועמקך 6תר לכן להיעלס)זוזטס
q1D)רוס ר6ס לכדו מס' ס'. יירק ולדור וכו'. סנננל גליות 6ל1 חרמוק נגיך סמקי סחסכח 

 כ6ן ועד ונילוס. לסין ט61 וגילון לב גבס כל ס' ח1ענח כי 6וחס ס' וילעס ועלן.ל033.
 לסס גחן תורס כהזחן כי . וגו' והסס פגי 6סחירס ויסחר )כ( : סירע)1חס הממ"כ גגוחסמ30
 6סחירס ו;"ם סיךועין דרג'ן 3ד' ומן וסח)יס. וסחירס. חר6ס. חורס. דרכי תחנות. ד'ליסר6ל
 סגני וכמו"ס מגיס )קר6יס כסס לפגיך ס' בסס וקר6חי כיר"ם י וס3יגס סמכ)וס ים )וס0סני
 סירוס יי 6מריתס. )ןס 6ר6ס חסחחר: גבוניו 31עח מכנויו מכסוח 07361 וגו' לספליהןיוסיף

 חססכמ דור כי יר6ס: 6ין מכחם 6'ן ob וכאג"ם יר6 ס6לסיס 6ח דבר סוף וכאו"םוס,סבס
 : נחורס סטוסקין 6טס"י סדור כל על סי' דור וי"ם טו3 ולרע רם לטוכ ot~nth 3)ועסיסס .סרוס
 63 וזכות( )סוף כבי"ס כטמון חסרון והמוזח גייס חורחס )חקיי)זס 0ל6 קיום למון 3ס. 6)זןל6

 ט)יד SD כעלס לאזרו וכן ימ" נ6),וגחו וגייק סנ6)ז' נטמון וסול 6מח על וסע)ז'ךןמבקוק
 3חוט3ח מריס יקולסו נגד וגו'. קג6י)י סס )כ6( ימים: 63)ווגחו ~ריק b)D' עוה"ד6'

 כ3ר3רי6: 163)ווח לוסוקן לך 6ין ע"3( מ"ג )ינ)ווח כת"ס 6כעיסס. גבל נמייכעיססו:
 06 כי עוזר 6לס. 65 לסדים ';במו גגד עו)סין. ד' נכלן מסב וגו'. 63סי קדמם 6ם כי)כנ(
 6ח  וטלר ס' 6ף ומרס כאו"ם בסייס סכל וס61 נסוסס ו6מ"כ סגק)זס קורס 0ס61 נקפיקדמס
 סטלעגס: 6רן ;ס ויבלס. 6רן וח6כל סחמחתס: T~h ;ס חמחיח. ס6ע עד וחיקךסס)ויס:
 מסריס: על וסע)וודיס סע),ודיס על עוחדח סס6לן סעוזודיס 1Sb סריס. הנוסדיוחלסט
 הן"5 וסלבגון. סוס מטוב מסר כת"ם ובסח"ק וירוםל'ס 6"י מלק'ס. לד' נמלק סטס"יוגני
 טד 1)(יקד 63סך. קטורס יסיידו כאג"ם נסת"ק ;ס ב6סי קדמס 6ם כי ח"ם הרביטיח.סי6
 סג*ווה ;ס הסריס בקלס הדמך יסיס 06 וכן 6סדס ס6. מיד כאו"ם מ"ל ;ס חמחיח.ס16ל
 os. מניב סריס ירום4ס כאו"ם ירוסליס ;ס סריס. תוסדי וחלסט 6"י. ;ס ויבלס. 6רןוח6כל
 הבלס. 6רן וח6כל ניסגס. ;1 חמחיח. ס6ע טד וחיקר בסמ"ק. ;1 63פי. קדמס ah כיד"6
 )זססטיך סריס נתרוס 6100 6ל כסררי גדקחך וכוו"ם נ"ט. ;1 סריס. תוסרי וחלסט 6"י.;ס

 מס רטוח טליתו 6ספס 1כ3( סכ6לן: מבריס ~Dh' ל וסס חמחיח ס6. סו6 רנס.וחמוס
 יו)זיסן: מרנ רעס חים כווו סלית ט"י סנ6 סו6 ומלי. נעגוזו. )וסם"י סנ6יס סס רעותינו'.
 ווולס סנחקלקלו סריס יסע סו6 ורעכ )ו6ויר. 610 תרירי. וקטנ ב6ם: סגסרף כלמססגטסיס פי רסף. ולמדוי וגו' רענ מגי )כד( S'rh1: כד)וסרס . טליסס סרטו' כל מכניס פי עליתו.6ספס
 ססס סרעונ( כ% סס סר6סוגיס ג' נס. 6כלס מס סוים נסלוח. וסן . 6ם ;ס רסף רענ.נ6
 סג' כ5 סע וסס לנך. 6ל מגסתי כל 6ח סלם 6גי וכאו"ם סרטוח כ% וסס 6ס. סו6 רסף%מתי י 6רן טפר ספימיס חסטוף כת"ס סריס חרינוי 16 סריס מסרון והמלוח סס רטנ מהי יסודותג'

נרד
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 ו ה י לאיברים ת, ר ,דא
 )נל6ו יסיוח ג' מ ~OSID (ss סס 61ל1 ונס)וס. מיס כולל בסנוח וסן 61)זר ורומ. 061נרד
 ורמס בס)וס כנו"ס ס6מרון ניוס ננר6 נס)וח יסן 6100 וסרכיעי 161יר. וץיס 6ם 6'ביוס
 י)ויס ג' כל5 סר6סון יוט נר6סי' )זטסס סל סי)ץיס גי ס6דס נעסס ניוס 1ב1 ל)וינס. T~hומיוקו

 6דט. ננמ סן 7לנין 7' וט'. נס במור גס )כס( ה6מרתיס: י),יס ג' כלל ו' ויוססר6סהיס
'SDJססס הר6י . מסס )ו5וח נטלי לסגיס. )0לקיס וסס )ונ1ח ונעלי מכ)זס נעלי חורס . 

 כי ססס. יר6י סס נחילס. )ו"ט. 5)וקיי)ויס מיל 6יס ;ס נמור. גס 4'ח. טל )ץלטכורסמסליס
 46 סינס. 6יס 6חו. נוסדי יוגק ח,טק כה'ס י'מ סס '1גק. ננקנוח. ו4'ח נ,כריס רק)ז"ע
 1nSD סקטין סבקטטחו כ)וו b"D) )ף6 )ונילס נמס' 1;"ם מכ)זס נים'סיס כ)ץ"ס מכתסנט4
 סנןי ת'%ל

 ו' כ6ן ומסב במכ)וס. )ו)ונו סגדו' מ' SSh ט5)ץ1 סקט'ן מקגוחו נן נחור' )ז)וגו
 ססבוע י)י וח' % וכל ntpSn. סוויס מד' )ויחס כרח נ"ד )ויחוח ד' וסס .סוגסין " . סטו5ס מן ס6דס 6ח מ)וומ6ין ;' ט)ו6ו)(. סיכלוח ;' . ניסנ0 חדור' ח' '5סער סל ס)זוח 1' גנרק5לוום

 גמ"
'% 

 רעוח. 6ש. בסהס )כלש וכ%ס עחיס. וכ"מ חקופומ לך' )מ"1 סנוט סגי ו' הןעמיס.
 6לסי 6ין כי על 61)ור 51רוח רכוח רטוח 1וו65סו וכ)ו"ס ויננל. ויטס 6לו סגי גגד וסו6וממ.
 )ו6טס 6סביחס ;ון בחיכס נוסף q"Sho כי פ6ס 6סיחס ס" . o.-'hDh 6מרחי )כ0 ונו':גקרני
 בירכחי ססס ובגי)וין  יסירס סנט גגד סס 6לו וסחיס . כ% Dllh סס טליסס קכר סל6 .ערס
.pbכרס מ6)יס נסנחו ססבטיס וטסרח; hS1 ילןך' 5ור וננד 6יס. )זקיתס נודט 

 6)ור חסי
 רנחי ~fnS 6מרח 6רן 6ן הםל'כ' וכח"ם  ולרס )ז6טם 6סניח' 6)זר וחסכמ וננד6פ6יסס
 חוכמס סנס' ש"ט גגד ק%וח וס)ץ"ט נב.ס חט5 סרחיקס ל)וטן וכ)ו"ם נך%ס בססלכסססם4כ'

 6עד ט5 ס6לס ס6לוח כ5 6ח 6לסיך ס' החן כוז"ם לנרכס כיס יו(ססכו %טחיד ות"בו'
SD1ס6מ מור6 לסע 6נור. 6ויב נטס ל%י )מ( : ונו' 6לסיך ס' וסוחירך רדסוך 6סר ס)6'ך 

 ר)וס. סידינו י6תרו ד3ריס ג' תסגי כי וגו'. פעל ס' 6% וגו' י6)זרו סן 6הנ כטס )זסממח"ר5
 נ56סי סי)(לו 5ריחו יגכרי פן ח"6 נר)זס. סלסס סט"; 16 גרס. וו;לס 6ו סו6. ס)וקרס מסגי%
 וגו סו6. )וקרס סי6)ורו nhr. כל סטל ס' 6% נ)ו;לס סיחלו ר)זס ידט י6)ורו ופן סלססנכר

nlnhD,סחמחון. ע1לס 610 ס)וז5 טו5ס סן OStt .וע.ס ס)6%כיס .P'SDe 5ריתו יגכרו סן 
 וס61 נ)וקרס. 6לnhr 6 כל סטל ס' .6 ס)6%כיס. OStt סו6 ל)ץס. יךנו סטליון. ~SID'גנז

 וס. גרחס סט"1 ס6)ורו SD נ6פי. קדמס 6ם כי 6לו סורטגעח ג' וכגנרס סחמחין. מ%סעי
.tntSD~DDh1)זס לסס. גרתס סת;לס רווס '7יגו מ6וורו טל 'nhc יוכ5ו ל6 ס;ס הו' 6כלס ממ 

 . סטו4 0לקי ג' וסס nbr כל פטל ס' 6% סו6 )זקר' ס6תרו SD רק נרחל hS1 בע" bSלחלה(
 ס)ויס וס' ~otsts סעת'ס 6לסי כל כי כ)ו"ם כסמיס 5ריתו. עכרו פן 6ךס. ונגי ו6רוס)דס
 ס' 6מ כי כ)ץ"ס ב6רן nhr. כ5 פט5 ס' י6 6דס. נגי )זטסס סו6 ר)וס. הגו פןי6)ורוטסס.
 סעו5ס נג"ד כי מכמס. חנוגס טנס כ6ן 300 . סתס ט5וח 36ד גוי כי )כמ( : ס6רןבקר3
מחגסג

 כ)ו'"
 4סר56. גחגו וכ.ס וגו' 6ח1 ו6תל6 ס)וסכן כתטסס וכן ונו' 6רן יסך במכנזס ס'

 פל6 וק וגו' (TD1 )וי 6ח וכ)ו"ם . ע5ס ו6ין חבתס ו6ין מכחס 6'ן כ)ץ"ם  טלם ויריוסרטח
TD1'1~ חחגס וס61 נו)ltSD 6ייכ רסכ )ז0ן ונחניגחו ג)ו"ס כ% ל6ו)ווח גיחן 6% סכל טל( 
 6מ' ו5כן 6מן טס bSh 05 %ן וט5ס בילס.וזבונס.  סכל. מכחס  בטתוח  כסו4ס  וכו5ס ל'כ(ל"1
 דסיט לסניגס נכומס סיס )וס ו6פי' סועח גגח ססס חנוגס בסס ו6ין וכן ס)וס ט5וח 6נדגף

 סיו 06 וגו'. יביט 1St1D' nhr מכ)ט לו )כט( 6חר: %כן כ% לנס טל גוחגיס 6ין ונעסמכ)וס
 ג6תר נסרעס וכן nhr נ)זדס סנכ%יס ס6ש ג' ל6מרימ'. מניניס ס'1 ;6ח סגקר6 מסמסכ%י
 610 . עיט nhr. )ודח לועח ססכ1Stxt 610 5. בחמ%ס. מכתו ל1 6)זר חסו 63ח5עוססכל ר6סי )קר6 ומכמס 06ריח גקר6 וניגס ס)זיס. )%כוח סנסגח וסי6 64ח נס 135 סח6%

 . טד טדי לססמיס כדי )זוזם5ס נוח)ח ססי6  ;6ח )ודח מסכ%יס סיו 061 065חחס חסוחנתס
 סקנ"ס ועזר 65 כך ר5תו לעוסי 06 ו)ץס סלטס חענור ט4סס סגס 65מחחס 'מנימססע

ט5
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קמיאליהווברטאירח
 לננס )טרך ס)ומתת וגו'. qSb 6' ירעף שכס )5( ע6כ"ו: רטט לרונלי מתמיסס מעטט5
 ירדף חסו סנויס ם5 לסר . תכרם גורס כי לoh 6 : פטנט כדרך ס65 חס סנים חסני יסיםמס
'6:qSh 'רנבס יגיסו )גד ססנירס. וס OrD מגויס בכס חלוי 6ין hih סססניל לנכס בזוורך 

oeh'נ"ר 011 וכ"ד 610 ססנירס וס' ו6חר לננ מזירך לסם 63 ;ס וכיסני סגויס פרי כיד ס 
 6% ססנירס ס' 1ה6י שיתריס סגויס סי' . 15רס כסורגי bS כי )65( : מטס סל 31"ד תטלסם5
 וגו' כגירנו 65 כי 6ומריס סימר56יס ד"6 הסס: 5סר סחכרס 656 לסגילס יכרח נו ס6יןגוסני
 ה,כ;ריוח רמ)וגיח בלח' bt,~a 6לף ירדף ס6מד ותת חעם'1 כל ע5 מירמס סקנ"ס נתד6יכי

 כי ד"6 כ5ל: רמווטח לסם 6'ן ומסריס סגויס ם5 מסר ניד ליחנו סופסר תמונח 610גוולס.
 סיוטגין ט5ס למון סי' 6ו תוחגו. חסיד סיפטין מסגויס פליליס. 61יניגו סכל: לטקור רסססח, גורס 6נ5 פריס ט' לסקרינ סרס וכנוו entbo כ5 גס סווזר wnth סונור כססקנ"ס וגו'65
 נסן. דברים נ' מושב  כ6ן  וגו'. מחמס ורקס טד גפנם מדם  הגפן כי  ללב(  למסתירנו:6יך

 סחגיס. ch~1 מגס ו6סכ5ח. עגבים עמרם. וכמדלוח olTO נוגפן סניס 13 ים 6' וכן ויין.ומכניס.
 סטין )ץמם3ס עד סו6 ונגפן . %6 ג' כ6ן 6תר . ונועמס . ודיבור . )ומם3ס ד3ריס ג' סים%סי
 סגר6ס ס)זטסס ונגר וגי'. טנפנו 6חר סדי3יר תנך סיין. נו ניכר סמן מגסן כגזו כ%ניכר
 4מי 1%' 5רי רנו )זס ס' וכמ"מ . יסר56 ע5 לרטס סס 156 ונכל תגס. חגינס מ)זמ 6חר5כ5.
 ס)זסיוהיס רק 5עסוח יכעיס o)th 6סר 3' . 3ידיס סרטס סטום'ן 6ל1 6' כויגין. ג' נגויססיס

 דת ס6)זל חס לעס ופסוח חסיד ס)זמסבחס רק )זסולויס. 6')ס גס וסג' 4סל6ל.5טסוחרעס
 תווהי סתנ;ין 16)וריס. רניס סנוסיחין. 56ו ע5י. ק)ויס רבים רעס. 6וחססעוסין גרי. רנוחס

 נגד . נטרי זען ס' 61הס . ;ס וכגנו-נתמסכת.
 מטוסיי

 רינך. הנסי 1ג1'. נך סגמריס כל ינוסו מן ל'ב( ל'6 )ז"6 )יסעיס כחס. וכן  שחושבין. גגךרסיסי. ותריס  שתסינדן. ער  סו6 ככ1ןי. . ניןיס
 מלממן. ntcDS 'e)h.  סיופיכן  %6 . תגחך עסי ntauS. יכמן 6ין 536 רעם 5טסוח סמוסנין%ו
 6ל6 6יט סרט nleDS סטופר הע"ס רינך 6)סי 156 )זמסנס יו ונגסן כ6ן והזור . סעוסין6לו

 עגנים כתו נוגחך 6)סי עד טגבחו. . לרע וזמסכחו רק רט 5טסוח יכול היגו ס61 כיכממספחו
 חינין סיוטיכן סרטס סיקר סס )ץ5חך הגסי כן סיין ועיקר וזקור סס וסטנניס יין 5סיוחמסופן
 ביססיס מהתר )זס אגד נ)ועסס סרט סטומין תלמ)זחך הגסי 6לו ייגס. חגעס מוזח5רעס.
  סמא פליקס והינינו כ6ן 6)ור רע חדנריס 6ין "סי' עגיח ס)וט)זיקיס מסם נך סגמריסכ5
 סין נסדוס כי ט)זרס ו)וסדוזח סדם )זגסן כפ% ס6)זר ותס לרט סמוסנין טטקסט5ס
 ס6)זר וכגוו סעס ס6ר יוסבין סיו ונע)זרס . וסק5יגיס ס5סס ססופטיסיוסבץ

 כסדם  6תר  ולן סטן 4ש6ר ולסיס יחורת ומריס  מלבולס כי סרס קמם ל'י דגלסנוטו סכח~
 מנפן ס כ6ן 61תר רעים. סיו סעס ס6ר tltnhD רתעו. לעתרם מסריס. ססס ונופזרסייט
  קטגס יטר oltT1n 5רע0 וכיס  סרו-וזוח  חי  משוב  סגכן בי . טתרש  ותסרתח גפגססד0

 (ס ניחי ;ס לימר56 רטס לעסות יכווין סיו 65 5רע כיס מסיו לו65 כי סעס וסקרסקגיגיס
 סר גנד יססגי ס6נסיס ננד 6' כסי ס61 לכך ד"Sb~atl 6. כן רטיס כיס וססדתח סגסמסרק

 ג5וו( זס . תכרס גורס כי 65 06 . גליות ן' כגנך ד"6 . וגו' כ15רנו 65 כי 5תט4 וכאו"םס5סס
 35ט5 סכחכו רודי גלוח ;ס סדס. כונסן "גס. מר גמחס ס6; ליסויקיס ס' תם)חסר6מון.
 יסר56 כ5 לכ5וח נ)זמסנחו סרוס סנון ים טתרס. ו)וסד)ץח 6מסויום. ;ס סדס. ונוגסןבסמ"ק.
 %וס ג15ח וס . חניגס מתח : וכו' מסור קרן ט5 כחבו ס6)זרו יון גלוח ;ס ריס. טגניעגבתי
 סיו ג15ח 3כ5 כי כסריס סס 51כך סר6סוג" כג' מסק% לנד. 6' נפסיק כחיג ולכן סכ5.סכ5%
 ערס.  תגכן  יסווס4ל. onh סי' ורוקחן. יין סנ' ומדי. פרס ססמ וכסריס. בכ5 ס6'כפ41
 חס )זגסן כחי 5כך יץ וסתו 6מסורוס )זסגטדח מגסנו נומרח סלרס לסס נ6ס תרי  סבג4ח4מ

 חקט 5ס)ומ' כסנספ' 5כך וסחיט 6כלס תמתח 5סס 63 סס6בל לסי 4)וומ פוריס מחקנוסטטס
 סנוף. 6ח ליסר סרוסן נגוף. ובמתון. ובגפם נגוף מדיגו סי5טין נג"ד ד"6 וסחיס.65כלס

נ)פפ
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 ו ה י ל *נדזים ת ר דא
 מק. ,זח?ט 5טקל סחמן שלסשח סממק. 6ת stue וחמ' 6צי. 5סלצ וחטסנטש.
pS1צינ( otng1 סכר' ס56ס O'DD11 מטמ ומס4מ סמסס תסחס 'פ צף עישס 5ס"ח 

 ועםיס. סגס. 1צע סס6 חמ5ס מקר6 ס" מכחס דנחס. ל כ6ן מסנ 65נעמסוממטח
 סל 4סל56 "סרע מסנ ססתן מס )ן שס כר מטח ותסיס וסתמס הסחס דנרש ל נוש

 תמס שס ש6ר 650 סתד 50 חרו כים Sh~ctn סחיס 5ססתי 11 5ססתו. צת"סדנמס
 36%ד. ממט. סיכמ סשס מ ס6דס סזסרצ סשס סרצר 'ס 5סרצ. סחולל קהשל0
 5נח. ום%ס וכטמס. נ6ס 5סחף כמו סט%ס חך סטף 6ח י6בה סרצס 6פ"ן6מל סטףוס

 סמסב תמס 5סקוך כיס 6ח סקב"ס ספך 5טצס 6100 סךנר וכסגספך סמתה 3"חס"
 ס6מר" סל הגד סחיחם. ע5 תגעס תקר6 טך גחוסף 5ק סחירס 5עקיר מסב סו6מ

 וכמ"ס 5גסס סו6 וס)ומס. 5נוף. סי6 ותסוה סטף ססי6 65בך )גך ס61 )ןסיזס ימילאזר
 צ)ו"ס נ5נ 656 סס)ומס ס6ין ונו' ובס)זמחי נסמי )ורח 'יט 5נ וכמ"ס SnD' )וכ5 ס)ומ%ני

 ס6נליס מכ5 יוחר ס)זמ 6חס 5תס ויס56וסו ס6נריס )וכ5 יוחר ס)ומ ס5ב יסיס ס5טחידנתדלס
 יחטרב 65 ובס)זמחו 5כך ס5נ 656 ט5ב 6עו )וסעננון כי )ססו )ורח ייע 5נ 5ססוססינ
 1)זחגוח 5רפסו 6יס ת)וח )וס15מ 656 סו6 ס)ספו' 6)ור תוזהס 5נוו סמן 0רנס ווס הגדור.

 )וס ס" נ%6רחי. מחוס עמדי כתס 610 סן6 מי( ו)זגוח: מחטח 15ס וס סיס5מי65ניומס
 סרע 610 ע)ודי ע)ווי. כ)וס ח"ם סקל'ס 50 בסורסיר6 גמקקיס סרטוח כ5 5'סר56 רעסטוסין
 כ55 געס"ו פולטג'וח 5סט 'נ6 650 456 ס5סס ססילע)יוח כ)וזס כ' וען 4סר56. סטסותס
 עד נדוחיו כ5 עhlntD 5 )"ס ויגר מסך )ו65 ממר והן כ)ז"ם נעס"ב ספורע)יו' 5סס סירנסכדי
 כתו מחוט חסו כ5וס, ים6ר 6% ע*סס יגי6 סכ5 6ח סמריס qb יח15 וסס 65רז גספךססו6
 כ5 טhSn 5 כוס כ)וו )ןס5ס ספורעגיו' ט4סס יני6 ו5עחו כ%. 5ססחמ 'ט5 ס6ין סמחוסדבל

 6גקס נטגמי 6מ )קס 4 6ו)ור. סקב"ס פי רנ5ס. ח)זוט 5טח וס5ס גקס 5י )5ס(גדווזיו:
 5)זט5סו צי'סמסס

 סר51ס )ןי 610 6ויב . וסונ6יס 16יכיס סיס 5סי וס5ס. גקס : עמדי כתס
 bl~D 5פי ס6הנ מן רמ יוחר וססוג6 . 5רטס ס' ),דרכי ס)וסיחו סו6 סע6 . לגוף 65דס5סרע
 ח)ו65 י)ויגך סכנוף. 65הנ ס)ו56 לך סו)6יך. חמ65 י)וי)ך 6הניך חוו65 וך כחי3 51כןנגפס

 6וי3זי 5כך ניוזין. וססוויס ביד. ס6רן 6רן יסדס יי ח"0 . י)וי)ך ח)ו65)ו נגסס ססו6סוג6יך.
 )ודרכי סססיחו ססיג6יס SD1 )זסס. h(op 6ויניס ט5 סו6 )קס 5י ח"ם נס)ז56 נטס"ו610
 ס5סס. רג5 כסחתוט יסיס וס רג5ס. ח)זוט 5טח ,ס: ט5 סורע)וח 5סס 6ס5ס וס5ס.סס"י
 סקנ"ס 50 רג14 וע)ודו וכח'נ 6ניו 50 נס5ימוחו 6ניו 5ינמק עסו סכינד תס וכוח סו6וסלג5
 מווסי טב דסנ יי ל6סס hnS5 610 וט' סוימ מוס כ)ן'נ בךט56 כי ך"6 סווו'ס: סלע5

 מוס מסף די ו)וגסן פח5 ךי )צסן רג15סי פח5 די סקוסי גמס ןי וירכחס )ועוסי כסף דיירמוסי
 חסו וגומר. כמי6 דקו ב6ן'ן וט)ור רגלוסי ען %5)ז6 ותמח צותר 6נן סחנורח די עדסוהם
 רג5 . רג5ס ח)זוט 5עח 61)ור . ס6דס כ5 ויסו5 ס6דס ם5 סיקוס כ5 ססו6 סרג5 ט5 סגפ55סי
  hntDm נטקנח6 חסו 5יסר56 ססריעו סטמו סרעס כ5 מ5 5סס 6ס5ס חהו ס)יכש ד'50
 6'דס יוס יקרrh 3~ רנ5ס סחתוט בו)ון פי' 6ידס. יו0 קרוב כי סרגן: נסוף ססו' סטקנס%
 עחרח ומס 5סס: 66ריך 6% ס5סס 16 יקרב 16 65ניו טסו סכיבד תס ,כוחס כסיגתורוסא
 ח"ס ,ס 6מר וס קרוב נ,וון ע*סס סקנ"ס ינ"ס סנ5 ע5יסס 635 סעחיוח פורטמוח '5מו.

 גוס6 סנ%6ס ונס סנ%6ס. 5סבי6 סקב"ס ס')וסר סו6 נענ65 קריב. ומ)זן 3ענן36קחס.
 סכ5 הסיו הזנוג וגצ סמח" חמייח כ)זו עמטס נסרנ' חסיס ססג%6ס קרוב נו)זן סכ5יסיס
 6סל מס סכ5 ינהה ע*סס 5נ6 סעחידס .פירעגיוח עחוח ומס ח"ס  ~ס 6מר וס קרובנומן
 4צתו: סעסו  סרעוח נ0ט5 עמו. מסס: סקרס יגקש ס'. ה'ן כי מי(  רומס: ססנ יחנס hStזס
SD1.5עמו סעסו )וס ט5 כי גופ6 ס%וח ע5 סקיט 'נמס יח)מס. ס': עונךי סס סנ"ו 
 יחגמס 5ענזיו סטסו )ו)זס 6נ5 וס נסכי5 ל6ס סה(ס hS סג6ו4ס 6נ5 )וס16מומ סקנ"סיגקוס

עכ
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יי הו י לש,שש ה ר דש
SDיששי*ח%ישיפ"ש SD1 יסא4סשס עישש ם-k9S ששש 
 רא%ניח לק כטקרם נממס 6 שיס )ממס. pd יחנמס 5ענזע סטש מס פSJh 5 סהשמסק

 געסר ננורס מכמס נ%ס כ66ח מט4ח נ' עו'. י *6ה ס יר6ס ס מסס:שגקממס
 ט' ננל ט?ם % 0כס ט6ס חיי6 חס וש% סטיסס טט5 ססריק ט5 סממהסח65ך

 ממע. נוף גפם ננד וסס נססרו טסיר נגנולחו גנור נמכמוו מכס יוןס% 56 המ"ם ט'ססי
 םיכ5ס טד נ6 דור נן 6ין סממילתש עד נגמ' ההמרו . נממון טסיר . ננוף גני . נגססמכמס
 רוד נן 6ין ס0כמס תנך כו' סו5ס wSn סתכלס פד ב6 רור נן 6ין סנבורס וגגו .סרוטס
 )ו"ס 1011 )יסל8' סס םיכ5ו טז נ6 ית נן ס6ץ 156 ג' ועז . סח5מייס טיח)וטטו טיגר

 שר% )-
bSמיסיף SID)S ס5כ6ורס קר56 נחי5ח קום סי ph 6 סל6סתס תשי5ס קתו ם65 כיון פי 

 )זורינס עד חסיס ססגפ%ס טת S1nsS חומיף hS )פ5ס פי seJS 656 חייםיף 6ה 4מל שץיכי6ך
 מעסר סחגטרי וכ)ו"ם יסר56 נח%ח ),ום %א וס 6מר גפי5ס טי 5סיח יס5ס ס6יןסחמחתר%

 סגגורס סי6 י למ5ת ט יר6ס ס ה'ם 5סנ56 עחושן ותסס 5טפר סיניטו עך תרפו ומ'קומי
 ממון ;ס ווצווב . נחירס כעסק ססיס ~S?b מטניי )טלר וסס כמ"ם סחולס סו6 טטר61פס
 יין יסחי וננ5ג5. ב)ודנר י6כ15: ו03י)וו 50ב 8סר ,05( חירס. נתחן נו. מסע *רס0,קס: וני סגד%ס ני . ונים נמירש 56סיווו. 6י ו6)ור )6( ונו': חמוו טוונ כ)ו"ס מסססו5ס
 סחרס. טייכס יסי ושגי. ר6סון ביח נ0ורנן הטורכס. יקהוו מ%מיס. וניח נסעסשיכס.
 נו. מסיו יל ו%כווהי. כני סס ונרעי שר56 ס)זט נק"ס 56סען 6י ו6מר ומגכ. געני)וי

 6י ווממר דסדר6: נקדוסס סחרס. ט4כס יסי 6סיס. נשי5מ חטורכס. יקו),ו סיין. ע6565 סיררי 6ותריס ס6ין ח)וררי. נפסוקי גסיכס. יץ יסחי נקלנטח. ונמי)ע. מ5נ 6סרנחפ5ס.

 גסיכס. יץ יססו כריגיס. 156 ונמי)וו. 350 6סר סגריס. 156 מסיו. לור שר56. 56156סימו.
 וימר56יס: 5ויס כסרס כחיום ג' 46 העורכס. יקו)זו סיץ: ט5 סירס ס6ווזריס לייס46
 bta ס)וימ כ"נ 56סימו. * גו': 0כמס רומ ס' לוSD 0'1 וג0ס כמ"ם יסחו י6כ*י6מר
 נ5סע מכ )6וזר 5כך נו"ק )וח5בסיס ססס 0ו"נ 56סהעו. 6י ת"נ. סס ם5 סר6סון ססמסנט
 6ני 6מ כי טחס ר6ו )5ט( וגו': טססו 56וס ויטס כפ' ת"ס ופ%ן 'מוס. נח סחרסט5'כ' יסי ג6מל 5כך ס6מרתס ננ0'נס )ומלכס וסו6 סדט' 610 *ר. וגו': 1ntoJr מלנ 6שררניס
 6מרע ו6מ ר6סון 6מ כ)ז"ס נסתס. 56סיס. 61ין 06"כ. 6גי סנר6חי. קורס 6גיסווה.

 טמדי: 56סיס ו6ין כ6ן 6מר וכן וחגיס ננ' סו6 06ד ס' 56סהו ס' וכ)ז"ם 56סיס 6יןווונ5טדי
 כמ"ם נ)ז)וין מגיל: רידי ו6ין גניף. )ז0לחי. נגפס. ו6מיס. דנריס. נג' סס 61מיס. 6וזיח6מ
 6'. 61ין. 6מ. 6מ פע)ויס ס)י 61)זל 6ס. וטחן )ווס טט5 סמס (sst וסי6 )ן*5. ו6ץויפ5ט
 . לחפרע במנ"מ ם610 י6מיס 6)ויח 6מ 6)ור ו6מ"כ ויסיס. סוס סיס סו6 61ין. 6מ 6מכי

 וניגס 03נ"ח. )זחלנס סמכ)וס 6מריגס במיגס )זלל. )זידי 61ין ב)ס"י. 6רפ6. %גימ0לחי
 מוס ו)ו)מס סמריח חס5וח ג' כ)נך וסן דטח. י0וס ל*לס ו*5ס 6מרוג' ננ0')ס . יטחוגרן'י.
 610 6מ. 6גי כ' טמס ל6ו , מנ' רנ כ%5יס . 610 6מ 6מ כי טחס 167 : נ54סוטרניח
 סמיס 56 6ם6 כי )וו( כג': )וח5נס 6' וכ5 כנ' ג"כ סדעמ. סוד ע)ודי. 56סיס ו6יןמוינ.
 hDh כי חסו נם)זיס כוזו נ6רן סתי ויחרו)זס וגו' גסר )יסיעיס 1SD1 נגויס וחום5 ס)1וכס5ס' כי כמ"ס נס)זיס כ)וו נ6רן סמי סיחרו)וס סתיס Sh 6ווהס ה,0נר 6רן יסדס יי כמ"סידי.
 0י 61וזרחי כס6י: סס)זיס ס' 6)ור כס כ)ו"ס נס)זיס 6101 'ס כס פ5 י כי וכ)ז"ס סו,יס56
 6ם6 כי 6נל . SIDS~, עס 6נס סט%חוח. נ' ס)ומנר ספ51)ויס מי גקכ6 ססקג"ס . 5ט5ס6)כי
Sbנדנור 610 וכ6ן נ)וטסס ס61 סמיס . tmn& ווחגסנ ססט"סז לפי סוס המין . וגו' 6גכי 0י 

 6ם6 כ6ן ו6חר סתיס טפמס ויתי)ס 6רן יסדס ידי כמ"ס 1157. ט"פ 610 נסמיס 536 .נטנט
Sbסיס ויעסס סוטן ט"י נ"כ סיח)סמ נ6רן גס תי החרומס . וי סחיס( nthSnn הח"ס נ6רז 
יכירו ph3 536 "nDS. מ5כווהי גיכר 6ין טחס כי 5ע5ס. 6נכי מי 61מלחי וגו'. סמ15כרי 5ס'כי
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אליהויןשאדרת
 ס' כנה hSnn 6מ מי %61ס %נרם עלמץ 3חחן ~OWSID מי כת"ס ph3 גס "el)Sסח
 מטיס. נמי הסנט ססמיס Sh שר"ל1 ימיט הרס %מזם % ומן טטטהה סגי ה6ן סקלן. ש6ח
 ot~Sh aD'1 הקמר ונטסיס. 63מיר )נרOSID~ 6 וכן ממן. ונ)קיטח נס' גם3עין סייגווכמי
 0גץ: מן תלסע שטחי. 06 )ח6( פס: סנםל ויהורס סנכחנ חוררי וכן ס4סוח סגי ווע%ר
 ס%מ 6מריס ת"י מרבי. נרק סרחי 06 נעס"נ: יי. נתרפט תוקמו נעס"1. מלני.נרק
 הומי מלנטי חסקונה hS דוחי עד ס' מרנ כבי"ס לנכוי ח"י וי. נאספו ועלמו י נקרנסבמרב
 נפסוק כטלטל -סס%וס יסיס %תסלדי סכקס* יסים %רי . th)Dns1 ,oS~h למץ נקם Db'3צו':
 ממש ולפי מרבי נרק ט5 ק6י נקס כי נמס" סירריס 4וף ססו6 %רי. גקס שלס: לקט6
 ב)וססט וחתמו 6)זר לגס)זחס מסריטו . oScb ולנמנעי נט"ס,: לנקום 6מ עתי כך נעס"ושעש
 ססליש גוס OSch, 51)וסג6י SbxtS: מעסו )זס טל קמרים כ"י לנרי. גקס 6סיכ כן וכמוהי.
 סיסיב גקס 6סינ גרגור %כך לסם 6סלס נענמ' 6גי יי נ)וספט וחרמו ונסו רסס 6סלסעזי
 מרס. מס אסדיר ))זג( ו6ס~: 6תר 15ס סס"י ננד 1nDD גוס ה% המריס ט"י סגקתסכסס
 ומרבי : מנסס סי6 סדם כי תדם כ6ן כחיב לכך סנפם מל 0ס61 ידי 3)זססט hla rnhe .מ4
 מא רטנ 36ל o7h 0הי ומס וסבי. ימלב. יזוח. ים. לטיס ססטיס ג' סנוף. סו6 נסר.ח6כל
 נמלנ ס)זכין גוס סו6 ומרכ ס6דס )זן סוחתוח ס)ויגמ נמגיסס רק נתעמס. וא סריסמ"י
 ג6קמ לפגע וג6ק וכת"ס וגו' וברג מרנ מכח כמ"מ תע( 610 שס מרנ ע"י סנסרנ 536%
 נחל מל סכבליס ט"י וזיזנו סי651 ניס מליכלך ג"כ וסו6 בחל ככבלי סיוסנ 610 וסנימ%.

 זס . אויב סרטונו )זר6ס . ססבי סו6 ומניס . סחרנ סו6 ,ס מלל מדם כ6ן ח"ס . עלוסטהומס
 וססלסס )וזס. מס 6סכיר ס61 וסכים. מ% הדס ססמיטס. גבית 610 פרוע ססר6םממוח.
 ז6כלחס כגף לנסור 6וזור נאחר וכן סוזוח לאמר סגוף זס גפר. ח6כל ומרבי למניס*גמלתו
 : ומ' וטחוד'ס כריס 46ס ונו' ח6כלו גנוריס בסר וגו' מלכ ו6כלחס דם ontne ונוינסר
 וכסל סמלון: נגאל לגריו. שי3 סקס ר06ון: ננוצל יקום. טנדיו דס כי טחו גוש סרגיגונ"נ(
 ק6י טווו גהס וסרנינו . סעועח טל )זכפר' סקנורס כי כתנו6ר ס)וחיס לתמייח טווו.תפתחו
 אוחס. מסכו ננוף לסם מטסו )ץ)זס יקוס. טנדיו דס כי סחכליח ס)וקדיס 6ל6 5ב6.לעחי
 אוחס מסרגו מס . 6דמחו וכפר . גקיחי ל6 ךווס כמ"ר אוחס סנדלו נומס . לכריו 'סיגוגקס
 6רנעס כי לטווו יסכמו מיס סרנים כלוס. טסו םל6 וזוחן מוסכו. נדם 06 גי יגופר % 1ל6רזכאו"ם
 %0. ןס חסו 16חס ססכו יקוס עבדיו דס הסו . .5וויחוח לכריחוח נ' לנ6 לטחי יסי'כחום
 סל6 161חן 6ויכ. פרעות גורסם נסרגו חוחן עיזו. 6ד)וחו וכפר ססבי. וסו לירד. יסיגיפקס
 6רן . טתו ולדווחו וכסר ליסר6ל. ססריטו מסריס וסו . יקוס טנדיו דס כי 3"'ט. )גד טוווגוי סרניי מלוזין. נ' וכן יסר6ל. 6ח לכ6 לעתיד ימנחו ססס טתו גויס סרמ)ו 4סר6ל כללמריעו

 סיל%יס קטם 6101 לקדוסס חמוור ומרביעי . לכריחס יסי' טרלס סגי נ' קליפין ד' וכן .סממחתס
 ססירס 50 סחינוח ותנין ס"ו סו6 ס6מרון 6וח ועט י' ס' ססס גסלס וכקן ע)זו גויס סרמגוחסו
 ססדר6 כל סל סת'כוח וינגין ולזמיר מניס ססילוב מס וכן וקמור. סמם וסיף וסמסמלי'כממן
 3מ"י י"ב סס מן י"ס סיג'ן נסני סדי eoa 6ל כסררי לרקחך סח5וח כל טס סחורם מגיןסו6

 : יום במוחו מנו5רוח סוווגו ס)גמ וילך נפ' כיר"ם . תסס וינק לחד( : על)וין 0"י )קר166קיוח
 פג')ויח 6100 לנספחך וגס)זח6 סרן"ס בסר . כירוט תורס סל דרג'ן מכוסס ססירס. דברי כל6ח
 הכסרי ונסר סוטותי ע5ס ססטס ו6ח וכיר"ם h)Sth1 ותזמין וטגסיו וסריו וסרסיו 6ילן 6100מסת
nbrSלקמט )ו6ים כי 6מס יקרך .nbr ססירס נדברי למס סנ%ס צו' כ5 6ח וידבר 61וור 
 כעגי : סחורס סל ססגיס כל לסס גילם %כן נסיסס סיתם סק3'ס לו 015 6סר כל 6חסו6ח
 סעס חלוני חמאס וכלן וכו' ס,ק)יס ולמ"כ ונגע חסרן חמלס סגכגס פעחיס כסער ל6 .מטס
 סל מנח ט"נ( י"ג טייטס כת"ס תחינתן יסיט מסיס טן. 3ן ומוסט סהר סטטוס:כתו
 כלחלו ס5ס נסמו 'סולע גקר6 י6 %כך לו טס5 ססיס נון גן ומוסע כחיג לכך . סיחם ,ציוץ

סגם
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ק"אליהויבר"אררת
 56 ס56ס סרנריס כ5 6ח 5ד3ר וזסס ףכ5 ))וס( וסוסט: כחינ .כך 5נו 3נס ל6 סו6ס3ס
 ס5ונומ ט5 מרו"ח כוומן ו~יויס כ5 עס כע' סחול' כל נ54 סו6ח סנשירס סי סר6ל.כ5

 םכ5 וו~הן סו6ח סחורס דנרי כל 6ח 5טסיח 5סוזר נ6וור סלכן דט"ח נע"ס מכת"סגחנין
 סנסן סדגרוח עסרח כננד וסקי5ס סן6ח כסירס ((ssסחולס

 נכ~
 כווגץ נ"כ כי5ס סחולס כ5

 בןעמ 6ב5 נ6מד יטח הכ55 וסנסו"כ דו"ג ס' דטוח Sh ווסו הע"ח ניל'ס מכת"ס ססו6כח"ל
 חסו וייקחך ו6חלעיח לרקחך כ' סנ6וו' ו;ס ן' מסן ב' כם:'ס סי6 כח"ר ב)זקיס ססי6עגווו
 ס56ס. סדנרי' כל 6ת 56סיס וידבר סרנרוח נעסרח כלו"ס ס6לס הדכריס כ5 6ח כ6ןס6תר
 סיס תקום עד עוד ontDn ס'ביע סגייוס ונף. הדבריס 5כ5 5כנכ0 סיווו 0056 וי6ת'))זי(

 בכס )זטי 6:כי 6מר בה: ולעסיק rnh SlnrSn ת'כס 6פ" כגימ ס65 סרבריש. לכלתנעח:
 יסע הוס יוס מבכל כוו"ם סעס. Sh~Gt: כבגי 5עד nhro סשירס 5י חסיס לתטן כת"םו3ו'.
 ססירס וע)חס ונו' 6ב'6)1 כי כוו"ם ינו'. נניכ' 6ח חג01 6סר סיוס: )חנס כ6לו נעיניךמדסיס
 5ם)ור. : וגר בטך לי_גי 5כ)יך וסיעחס ג6תר וכן ינו' ,רעי )ופי חסכמ ל6 כי 5עד 5פגי1ס;6ח
 ס6יע סכל וסעם'ס סלתור על ס)ץגיויס cDno". 'ס ' ~nlCD : ס)זסנהזס

 נכ~
 ככ55 6יע 5'תיד

 נסירס (ltsts פסכ5 סן6ח: החולס רנרי כ5 6ח יכו'. יל6 מט6 יר6 נור 6'ן 6תר. מכ6ןטםיס
 כוואם ו)עיס יקר סון כ5 נו i'bc נחירס דיביר l'bc וזכס. סו6 רק דנר 65 כי )וק(ס;6ח:
 סנטעס סמסגיס כ5 כגגד סק51 נחיר 6' דיכור ס6סעו ו6)זרו וגו' עחק סון 6חי וכנודעוסר
 )זכס סו6 רק. דבר גר6ס ו6ם סו6. רק דנר ל6 כי ו6וזרו נס. יסת hS מם5יס כלוכת"ם
l'bc61ריכח סנ5 5ע51ס מ"ם )וחן סנחורס ריביר סכל ע1' מייכס סו6 כי נס: וזנעיס 6חס 
 61וזר ס6ד)זס. על 'תיס ה6ריכ. : הוס ונרנור כנזו . ס;ס וכרנר : מייכס סו6 כי כ)ז"ם נעס";יוזיס
 ססי6 נעס"ו 15 )וטיבין 6מח )זגיס סעיסס כל וכ)ל'ס ס6רן 6ח 6חס טמלין סנסכעס ס6ן)והטל

 . תכס סו6 רק דבר hS כי וכר נעס"; סירוחיסן 6יכ1hc 5' ד3רי' ד' טל דרם ונירופלוןי . י)זיס6ריכח
 י6יק ו4וטן לך ייטכ לחטן סדנרי' בט:ל' כח"ם 061. 6ב כינה סי6 מ"כס סו6 כי . סחירססו6
 כי סג' נ"מ ;ס סוס. ונדנריומך.

 3ג~
 סוס ססלו' ;ס ס6ד)ז' על וכו'. וסתס"סו ונו' ס;ס סדנר

 ch" 656 7353 3"ד 6לו bSl סכ5 גכל5 ש3ס כו5ס כ)נ' סקלס סח"ח )וכ6ן ודרם ס6רוחיקין
 מפניס כ5 ותיכ5יוח. טוניח 6בגיס 156 מפמך כ5 3ירום5חי וכח"ם ס3חירס ווגיח כ5כגנר
 ונו' מסמך וכג פריך ט"3( ט' ))ז"ק ב3לי 3נת' וכן מסגתי 63לס כי ס)' חורס סל )~וחיס6לו
 כעס" סירוחיסן 6.כ5 ס6ך' ס)ץגיה כל ר6סי ססן תניח הנ' 6לווגקט

 עכריס 6חס 6סר : וכו'
 3סטס 'ס1סע לסס 6חר וכן לירם ע"וז היררן 6ח סחע3רו כת"ס לרסחס. סתס סירדן6ח

 ס;ס. סיוס 3עגס תסה 6ל ס' ףרבר ))ומ( : ט"3( 5"ך דסיטס 1' )3פ' כלל'ס סירדן 6חסעכרו
 סענר" סר SD 56-~ )תט( וט': ~תדך ט"3( י"נ )סס כ)ז"ם וסגוחיו יתיו מ65ו סוססטוס
 16ןר ירמו. סגי טל 56ר תו36 ב6רן 6סר נ3ו הר ססרס: 6לי טלה ס)6חר 13ז"ח כ)ווס(ס.
 כנטן 6רן 6ח ור6ס 6חר 5כן כווע )וקכ6 כ~יח וסש ד' ססן ג"ר 56 לע5יח ס;כס דבריסי'

 )זערני: וגר נרוח בססס מהו6 ל'ר בסוד נ"ר סס ו)ו61ב תכו . כ)ען 6רן 6ח 'ר6ססוזסס
 נס nSStx דמכ)זס ו'1"ר hnb1 סן פמ. דמי"ב: סתית וט"ב ו'ב סו6 ירמו ירמו. פטט5

 6רגוח נ' 15 מהר6ס ~ernh. 'סר6ל לנני נחן 6)י 6סר כנען 6רן 6ח ור6ס סני6ל: בסהכהוע
 סני כניח מם6"כ חגר" S,D' 156 'סר56. 35)י נחן 6גי 6סר ננS1DI :5' )זגר'ס טעיס'רסי
 סמס וקדוסס וכר לסעחס קדסס ר6סוג' קךוסס וכ)ץ"ם סגיס ירוסס וסיcrnhS 6 )ועג)ו'סגט6
 סוויחחו 6)זרו . וני' ס)וס ע5ס 6חס 6סר כהר ו)וח מ( : crnhS וו"ם S"DS וקום' לסעחסקדסס
 hS ום)זס ל1 ג6תר .כן )ז"ט וקייס סס"י טונד סיס כ)זיחחו סגס ני1ף ע"ס וסו6 רגוגיחסיחס
 610 . ור6ס ך"ח. ות5"ח ת"ט הכל סכעלין דרנץ ג' ססן סכר לסוסיף נןי ת5"ח שסו'חנא
 נ'. גנן וס6סף. 1)זת ו6)ור מילי1. ס)ץ5ך סני6מ כ~'ס מוררי ומדל' חולס נמי 15 ססר6ס7"ח
 6סל ט5 מ6( תיחר,: onlhS ס)ח6וס )עמך וכמ"ם צו' תח כ6סר צו' )ועלחס 6סרע5

ממ5חס
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אליהויכרשאררח
 ותעיס חמט6 כי גפם כח"ם מימ5 גקל6 י"ח 50 ק5ס 3סגגס Dh" סמונר סש ת5מ' .ש4ס
 קי5חם bS 6סל SD %3: מעSDnS 5 ס%ס מט6ח מכ4 יטסו כי 6סס 6י 6ים ת6מל נס'מט5
 5פשמ 4סר56 נלחו וסס ר3 סערנ 6ח סקירב % 4. ססיס סננוח ד' נני ח*חוח )ממ יכ6ן שמי . ומהי קלום 1%1. כךסט 6סל מ"ם וס61 5קךם 5סס סיס מווי 653 6פ" . יי 3ח%7חי
S)D5ריס ס6)ול נמוג*ס הנ' ננס סיחס וכויגחו דורוח 4ורי )ויחס צרחו Y~h א)ול 
 ונו' )ו6ל"גס 6יגכס סוס ונדנר וגו' ונ)ורבל צו' סס5ך 56סיכס ס' צו' חטרגין hS%כס
hS1נדנחס סוטע "6 5ננמ 6ח סתסו 6מעו כת'ש לכנס 6ח סתסו ס)זלג5יס 6 סתטו 

 כ55 חס5מיס סיו 651 15 )סחטי' סיו 6וי ס)ורנ*ס 0י*מ קתס ו6ח 5רנר 4 וסיס כטחסדנר
 5כטס וכס 651 חח 5פיכך מחגו וגע5ס וכו' סגחט% בסטיס וסד )ורינס נ)וי סנ'מרנ*ס.
pbS5מרונ כי ץוזרג5ש . ססכעס כ)פי חמח 5קרנן רנ נטרנ 5טונס נכין סיחס כוועזו 6ב 
 כי כמסמו"5 מרינ' 31)וי סדנר. נטיגי וייטנ כ)ז"ס 5נס 6ת ימוקו סנוס סנור סיסשקחו
 סנמ5ס כת"ס ובסטיס nob- רנט ס' 50 ס)וו SSnntl תסרס יסינ ,hS סדבר יחטכנבחנור
 שחס ס6וז 6ח חר6ס ווגגד כי )נכ( 5וזט5ס: etSD ד' בו ג6וו' לכן סי)מס סחכס כדיתמט
 65 וסחס 5כך נדיניר חיקן 65 536 צו' סרף 5ך טסס כ)ו"ס נר6יס סחיקן D"r3 כ)ו"םצו'.
 16)(יוח ס5ס 610 . מגנד כי : כעס נר6ס נ% סו6 נעס"נ 536 נטס"ו ס"6 6100 שמסחנו6
 ססניטי' סת5כומ סהה וס%'ס 6ותס ר6ס סווסס ס)ו6ירס b'~Spnoh ססס )ו"ב סס סס*סי)זסס
 וגו' 6ח ר6יוח ססס סנרכס ת6ח נסוף )6)ור עכן 65נסן סמוכס וסי6 6וחס ר6סס)זסס
 65 וכ)ו"ס סנרכוח כ5 וכ% ס6רן כss) 5 וסו6 סם15ס ססו6 כ51ס כ% 610 וסי"ן ונו'61ח
 מ)זסס ס"ט מחסס כסמס נרכח סן. גרכיח וססס 01500 656 נרכס ממ,יק כ6 סקנ"סמ65
 ם5 ססס יונ6 סתסן חירס מי)זסי מחסס כגגד ס5וס חיגח 5בד %כמ נ5סון ס)זונריסוןנתז
 וסו6 סכ5 כ% ס5וס סו6 וססיח . י0ר56 נסווט וכן סחורס ם5 6וחיוח כ"ב כגנד 6100כ"נ
 מח ס' ח"ם סדריס נססס גכ55ח ס" 4כו חוררי מעזסי מחסס כ5 סכש סנט"פ חורסכגגד
 6ח ינרך ס' יחן 5מ)וו rlD ס' וסייס %יק 5ר6ס 3רכו)ן כ)ו"ס 33רכוח סחמיל %כן5יקס 5כס ורטו סג' %יק כ)ג7 הרטיס לחט5ס )וחטס נו"ק וסן בס5וס טחו 6ח ינרך ס' יחן5ממו
 נססס סייס ו5כן וגסגנ 5ייק ירון נו ס' סס טוו וונד5 כח"ם סבטןפ חורס סי6 וטח 3ם6סנו)וו

 ס*ס צו' במך 0150 ורב וכו' 3טי0 ס5יס )ורמס מכ)ויס ח5)וידי נל"מ ר"6 6)ור50ו)זוח
 610 עכן גג13לס )קמח וסחורס . 1טק63 י5מק גגד ססגי . תוקנ6 6נרסס נגך סר6סוגס .6נוח נסי סס נרכוח וג' כסמס. 33רכח סו6 וכן נרכוח סססס כ5 גכ% ס5יס ו3חי3ח וניר3
 5מכ)וס וכס סחסס T~h' 6ח ור6ס %1קנ6: יטקנ כגנד וסג' )זסגס סדרי וססס חורס מו)זסיס'

 וכו' חרמוק רימ6 ד6רימ כח6ן וו,וזרו טנדי שכע סגס ג6וזר וט" יוזיו כ5 וכס ס65 )וסס6וגס
 נפ' נר"ת כ)ץ"ס ב"כ בסת וסו6 צ1' )ו6י וגנס וגם6 יריס )ו"ס וס61 ד5טע ע5יו' ד'וכ)נד
 סנ3וס b1O סור כי ס' י6ל גנר רסור: )וסטל6 וגכס. ינרכך. כגר 6רי נסי ירוס.פעמס.
 ונו' פמו ס' ~hc גנר דנסר מסטו6 סא וגם6. כ%ס. כגנן מיוח וקרמ קתיו נסוןסנמיוח
 3סץ צו' ס)וי 6ח ום)וו גנד 67ן' מסטר6 מ6ד. ס"ג. נסס וסס 5טיף 6"ע ווג3יס סו6סנסל
 36רסס. טד כ' לדקי. טד )ו6דס וסו6 3נ5נ6% זחמן ט"ן 5"ך 5ך. ר3 15 ת6מר מ"ססס

 ר"נ יסכי5 וסגס נקרסס 610 וכן וץ6ר סרבר4 5ך גפון 5ך ר"3 6וזר וס וכגגד %ש5ך חסס1*
 :חעוח

 י נ ש ן פ וא
 ס': רטוח 56 וסו6 סרטח סס סחה נרק ונסחפסטתה סדטס סס מסנעהאוינו)6(

 ס6יגו וסייון . ווך64רן נר6סיח ם5 חקומס וי"נ p"e כגגד ינ"ח וססגי ו"ח ר6סוןססוק
גמסנ
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