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 וקועק' נמיוולי 1כ)'1 וגון ג6רוך 6יילי טט0גיסץ טיעפיי %ג ס3י6לע,0
 וסלי3ז0 קיימ ק, סיור obt~na כעו יכ )אל 6נ1 %ירן סן6זט ג0סיג0וכן
 ג)6 געפו סיטגי ק5ס פס ע,ע ע,י )ססיל 0לו)ס )נערי למ ז3לי יססכגל
 ייג,0עסק5מגלעגיס טסגי%עמ )6 גגופו 9ע qbn סלי  ו0ועספי0ס
 6)6 וקועק' 3מ11יי וכ)'1 ונת 63ווך סע0לח'ן )פלס דעמו כ) ע)ס61יך
 7גר' 0גי0ו תטו ס)סוגוס ע016ן O'b1 )סגי6 0*1 )ועל 6גו 5ליכיןפ,כ
 יגפל6 5'ק ע3 כ(ס מ,ו )קעוך ועמס (ו סגסיס גע) דק )6 כן )נמליסנ9

 ו6ץ )" עקפק6 גע5עו וסס)עוי hrlth1 קועגיס דע,י 6)יג676וקעוס
 גגופו סיעג,ס ע) )סעוך 0יס ס)סון וס סגמנ 3ע5עו ג" ונס (ו ק6%'מפוק
 3עוכ)6 עוכ)' ע6ס 03 וממו 3מפנס סס לז0 גוקממ נכ5ש י0ס ס)6וכ)'ו
 גכ14 עיע ע) )קטוך וסרסגז6 וסן6זס סיפ3,ס 3טיני י'ס יכמ ני6סס6יגו
 כ' 'ומר פין פגפיגו ע'גיו )על6ס וסכ)יס מע.י טפמגס 1DIA3D )פייגגופו
 עזפ 3כ14 )ומכ קגר6 'וסי יס 6פיס סע4תיס ע%וסי )עיניס 'ו6סס6יס
 קגל6 יו0ל כ)'ו ו4כעסי0יסיקמיו גגוש עם*כ )60)ס 0פס6 שיםע6חל
 נקיער' 6ף ל'0  יפמ ע) רויס)סעוך 3ע5ע61יג1 סג'י 0גע) וי6מר5סס'ל
 עק3 פסל6ם פני. 6ין נגז7 וסנס ס6)ס 0) ס0ס סס ככ'פ סיםק5ס
 רזס7ק') ע) ס0ו)קיס )י3יי עינעי6 )6 דכ5.ס עיע לק )נו 61ין%סל'
 סמוק,3גיפץ כס13 קיענשק5סכיכגל ע'י qb יגוף ע)ייע )סעיד67'ן
 ק'ענש ד)יכ6 וגעקוס קיעג'ס פ" כ)3לק 9ע סוס ם*6)ועי סנע כ)פ'
b'h((סרטג,6 יסינו נזס יגרי פ7סו ס6מרוג'ס 61'כ ע'ע )וער כ 

 גגופו קיעגיס ק05 0יqb 0 )נעלי  ד3ליו ד0ו וסלג,ס וסל6'סוסייפג'6
 סגיס פי5וף סיס 0)6 דיין וגיון פ:'ס מן5וף 633 ט'פ ע) )קעוך6ין
 6ילנס כ)) עסגי 630 גופו ס) ק05 סיהג'ס יעיע עיש 0) יזעלק
 כ)) עוגסק.ס 6יקלי )6 כ)'ס 0) עו3סקיס סיעגיס סגס כ)יס ס) עזפגרעי
 ע6סל ע4סס )קשך ו*ן כ3) עונסק עיקלי )6 )ט6)ס )סום שסי6סר

 . י16לי60 )16 ס'עניס )סטהיי0ק,)
 )ססיר גמד )קעע *ן כלזס bia סשקקיס פ)46הן bn'aD-כנ

 פגגופו קיעגיס ע) )קעוך ל'ס דע0 פ) ק'סנין 016ן 6פי)ו6)6
 )מיס יס 61'כ כ4ס ס5 עזע רק )rbn: 1 ע) 3ג'ד )6קוי י0 9ע עהק5פ

~ibib1.61 1WP5 (6ו0ו ע o19mbn 6 )יעיואת : )60)ס י)'ס(0 DrIt~) עזעם5 )קעוךע) וש סו6 ספ'ק6 סמק נש 
 )ועל 5ניכין 1:6 6'ן  ילגגן סשגש 3סי6 ס)'סג6 ע06ר כ)יס1
 י16יית6 קיטנים כ)'ק ס)כס 61ת') גמל% כ)'פג6 קז) b~lv )ס6)סימישיגן
 605), )0וס 5ליכין 6מ ו6ין ושעק' מיותי 6'6 גגעי6 6עלו ))'ק גסס)6
 090 65 גמל6 ס)י0נ6 )ן 5יע6 מ6ן ס6מי גי3ג מסיגו0 ט0י 6מ16ער
 ילננן קיעגיס )י' עקפק6 (ס ת)עוי6 י)וו6 ק36ס מן נ" וסדר)60)ס
 ען ת0תיל ק6 סכ6 עמעיוהי) ק6 סכי Ynbibni כז0 תכם 5מוםסי0
 )ססיל קזו כ'ס יל3גן nlpb(" פעמעייין קוגלין גס6גוקנ67

 : ס6)סח00
 )עגין קעb~tan 6 וקוטק' סיחל' 6ז6 כסעסגי )ן hn'S ט6ן-הץ

 7סייגו 6וק'עס6 6סיסי סיו"סו טסיכ ק6 ס5עוד6 י)ע76'ג6
 0יס 3כ)'ס י6הר עסגי0ין )6וקע. יכ1)ין י6ורי'מ6 7סיעגיס 4טנ6יסך
 י6לנקי נכיס ססנ6 -נר 0)6 יומק )מלן גל6ס ו9ס )60)0 )סס)0ום
 גועגיי סק 6עפזכ קתע6 6ייי ועתניחין )סע6י) סעטוק יגליס כ4ו3ב)
 )סס6ע סעפף כ4 יכ) "יגק' גכיס סנס 6.6 6ער )כן תכ4וגנוש
 0) עעס 0י'1 ס)6 6טפזי סכ)יס 6ו0ן ע) עעעין 6ין o*tb1 פנ6*יר
 pD31D סיטו 010 נומן trbn ע06ל וקועק' 3מיווף 6,4 נב"סוט56ס
 )ס6י 6ף עומימ ניקועס ס6)0 ם) 0סס )ע1)ס וקועקי 0'וויי רקק)ס
b'bלקנ6  יסלו 6)ש6 %קול )גו 'ם ניס6 0)6'יך 6גי 6וטר ו6יכ : 

 651 סני כ5 פרק ם16טל )קנל6(1 מנס 3ר גו הלנס ר*ס %ר6ואיי
 עטוס ד6ויייס166 גךעגש וקקנר 6סירוס ק'עג6 עסוס 6'-עג6

 6י עיגס גפק6 ם4) )6 דע)ע6 6ינסי טל3גן%6 715ג6 וינק6סזע
p)ntp60סלי 67צ'י Paeo ס) 9עגיס ע,י 6טס )חחיר ו6ין )60)ס 
 סיעכץ סוי 65 סיע:ין ע) 36) )י' ס7רD 6'(b ע3יעומ מסוס 16סכ)יס
 60)ס חסס 6ין דיננן דק'עניס a~i(b )ס6י 61'כ 7רגנן טק'טגיס )9כ)3

ots~sחגו4ן oVh?nn~ טו3סקיס קיטגיס תן סכ)יס ס) ע"קיעניס 
 יר3גן 16 ד6וריי60 קיעג'ס )י' 67יגע.6 ע5י6ו0 6)1 7ס) 6ינעי6 ע)טיסו
 דססס ס)ס6)ס 6ערנ"ע hi'hBhi גקיעג.ס 006 נע )6היויי נזע6על
 ס0ס כעגו6י 06'כ )ו הסינ העמרן יק 60)ס מס0 חעקסן ייע)6
 וד6י 6)6 ט'נס סגפקor 6 6ער )6 )מס ק0'6 0גס 3ל 3ל 037 ע)36)
  כדכס 1PDhnttwi~ ים )ס56ס ג'כ חץ0'גין ילנ:ן יס'עניס פ))יסנ6טגס

 כ)'ו  63ז6 לק )60)0 )0וס %יכיס י6עיי60 סקיעגיס ))יסג6 0גססמו9'

סותץ
 וחשי

 מסוי יכט-ס
 ס6הצ י ש כיעס %0ח ק6י )6 ילשקג6

 י6ויימ6 )5השנ6ס)קיעגיס qbDbbn ק %עה ט סריןוס~רססני6

 סמגמיו עדיס עגין ע) ס)פגיט 3ס6)ס טש7ס )6 גז7 63עמלדקנה
 סטמס ת3יגו  ייו 3סס כעים יוי )סוס געיע )סחיל 60'ן סיסן0משחש  יבי  בהרוי תפול0 כ3ר טיס סעדס סץ 06 כ)'ס 50 עיפפ)

 טטוס ט0 16 נסיג כס6של  bib י6ען סשו 3פ' l'D'pW ם*ן גמןויגינו
 67ש6 סוססיכ6 9עכיס עס סלת פ)וגי ע65סי 36) עיע7*5
 ועגיעמ שון %'ד עיג6 סטעוח וכ3 ס'ע ו5יץ 610 6מי ספ36ימס
 קמכיגץ )6 עשר65 16סו ס6ופל 6)6 )סעץ  יעש ס6ץ גש)ס6 (סעע
  גכווגס עינ6 י3יעומ גס גסן 5פ'ער 6יכ6 5סכיי מסכוי1 יסל36 נ0)ע6פ)"
 עוגתקיס קיעגיס ע,י רק כ% נוי 30 ע.ע ע,י )ססיכ ~b*b סריוכו'
 )כ6ול' יטל6) 0יו גמי ו6ס 6)1 חמ,ס יכיי ע) f~D קיטן  סממב9כעז0
 פ007 3)6 6ף טש ע'ן ט3יע0 (1 נעסגס סעמץ יזמ )י3י' ע6סס'ס
 36ל  הדביו גמרג6 יק D~g סייך 60'ן 6עליגין יוכמן גכעס וס)6פגיס
atb)%וסמוק' 6גסי )כ) ט'ע (1 גע0נס ל'מ ע0יו %י4י %  י4ר 
 )וער ייכ% 3שע דל6ען טסל 97ע 3רס קסוי ית165 הס'6  ג3יכמ13
 ייומק על3גן )5ור63 )י' עסע:יגין %  %בובויר4רליריע'גו  שבריי)6
 דעמגיסי1 )יסנ6 כיט0פע ק6' ע7'ס סניס ע) עזע סעסיר (ס 3עקוס 0ל'ת)1ער
  כמג כני ער3גן 5ויג6 לק גט"ע עסיק 6ינו b's 36) וכו' rDD,,6ין
 6נ5 מלגגן 63715 ודוק6 דלגגזס b~Dn ע) סגט כ) נפרק גע5פוי'מ
 ~whbi(1 וס6 כו' )עש 'ס ט'ע  0נס רזמ 6ועל י(,) )6 06רינ66יגס
D~DJד 6ף)ע1 מסעגינן נעיוס06ס 36) ק6עסקר 0קיר )עיעי 61יכ6יומ  3י3ורי0ייד ע,ס ם) 6טזע סעכו ם65 עכ')סרי  עסיען ד63 עמוס% 
 5ליכין)מגיפיש 6גו l'htn'Ds 6ף b*Ds?nni יכו)ין טשר 1*ני'ע
 36'ימ l'YrDni~ ס6יו ק' דף ע5י6ומ 136 פ' 00גי6 עס ע) סרי'ף דקטךוכ")

 כסת סחו tDb~ 610 גידוג" (ו ק)ע ס6ומי נטעגע 13 קיקברברס*ו
 גפ)ס 6מיינ6 וט6יגbp'eb p~b 0 67ז) ע)'ס קומכין 6ין D.Dbע)יס
 6פקס bnS7 bpsth )ע'סס י6'כ6  שךבייע06נ קיען סגותן 6עפ'י0ר

  ata ענקנ טייף יומר גמול עי3סק סיפו טגשן e~b" ש3ס b)'~bIוע6יגס
  ס*1 6ער" )חו65ס סעוטד 3פי הק3 3עעון עסג' )6 6פזס פ)ת' 6ומ 53י)1

1D'P%ע0יס סן 0כ)'ס ט6מר 64סמע'רו 63קול ג6מי 06 46 נעע3כ כ 
S'bnoi3סס סשיכ'ס 3יגייס סזקס סתך 6ין (ס סמסכס סיי )ססכיכ 
 יניס 0סס ט6מי כ)'ס 0) עוגסקיס קיעגיס ע) )קשך 6ין 31ספכע)ס60י5
 כ)) סיך 6ין or עעכס 1)ס0כיר )ס60')סכסויס

 pas~n סיעו 'nfa )1טי
 ו5פי 1)0סכיר ;(Stbpn עסיס 0סס ע6מר (be 06לינ6 ע6'נם  7)ט36בל,
 ריפ ניגלי ון'5 0כ0ג כוי 6כן סעה ד3יי )ועי 5ליכין 6נו 6ין(ס
 6ע  רבמיי 3גופו סיטגיס )סס יס 6פי5ו 3סיע 1016 טכירין 6'ןו6ס

 6נ)קיעג" יק6על סי6 דנוש יקיעניס יעעייין יוגסקין סן ר,ןDfinD7 ר4וא"ו-  ודי4יד 6'ן וס6י 1(,5  סג" כס3 עוגסקיס 6יגן 6ס ע)יססקןעכ'ן
 6)6 )(ס 5ייכין 6:ו 61'ן עכ') סי6 כ)וס 6יגו שגסקין DDb"דכ4ס
 6'גן ם6ער ועס נ)'1 קיטן ע) 6ף ר'5 ק6י 6מלוייסו טו3סקין 6'גן06

O'pO31Dעו3סק" 6יגס נקן6יס סכ)'ס 56) טגעו)ס סק'עגש יכ) עסיס 
 כטן vns1(r )ס60') ע0יי 60יגו ומינל ו)ס0רר Ybnni עסין ססן5פי
 1ג9ט1 קועכין 6ע מתסקש ס6יגו סגיגי מס ש'ו ונ)יו גופ" ו6לנקיכיק

 סש)קעוד  י6'ס  4ירביו  I(bun סר51ס כתדועס 11'י,) סעסרזי.84ע'נ [ סכ5'ס פ5 6ף קועכיןעובסק
 b'sDn סר6'0 1מס31ס כ5יס קיעיי פ5 06יש כנ'ליס53ייוף

 מש ססיסSD 1(56 06ר ו' 0)עת )סמיל סי6'ס סקעו ק"מ ק'סטול
 )ט56ס 0ייסינן ו)6 עעו ססו4כס 5סס סש טיש 1%6 5)מהסי6זס
 קויס ג0מג' ססרי כ)) ע" סל6זס קמן ם)6 ססופפ ~D7D כיניו)על6ס
 סו6שי 0וקיסכ' נסי וסכילו (ס רנ)ו h5taa, ו6ו0ן ע)DDJ 6שכמ3
'rp

 61זכ )6מל"  4צבר4יר עס5') 076 0פעעיס קיען סוי )6 ע)טשן
qbעלץ 6ו0ו פ'כ 656 606)1 6)1 סימיש סך6'ם ד3רי השיו נמסונס 

 : )06ריס %סטניל )סע*) פפר ס6ינו י3ר סo 61(g*h ס"סס)

 מניגס געקכמ  3קודס שעל סלק העל6 סקוי6 ען ל*, )סני6ר4ז1
 )ט6)ז וניחוס 3גער6 עקפס כ5' נ0וך כ)י טני)מ ענין ע5 ק,3יף

 ועני' ס6רן עס סי,) י)פ6 ו)סרועס כ4 נמוך כ)י גס3י) )6 רט'ישלס
 ירגנן נשע6ס ו6ס וכוי גהן ומסעטיו כ)יס הכס rletn 61נ1סכ6
 עע)ומ עסלס 006 ופן bi'b יר 6)יג6 ילגגן עע)ו0 עטר עןססו6
 יעמ ט) ע)ס 0136  יר רגס ען 60על ג0ען כינ יס"י יר63 6)'63דר3נן
 )מו0 )גו סיס ק'ו ע'ס טן כ)יס 60)מ 0סס olnfi )סעמ) ם63סהקסס
  סר3ן)סזס נ0ן )6 רע,ככי : )560ס )מו0 פיכ5גו כ)'סמ06ר)ס6)מ
 ינל'1 ר1נ ועזמ )י7י ס)חס ו)6 דגו'ס סוקיף ו06זכ סר6סיגס העמקסכז6

 ' בור6,זס  atsb1 כנל שנמנ0. ועמס עע'0מופיכ'ס

 המק 3)י 5ס5 ו6כ)ו0 עור סקטוימ טל סכוסיס נו% םמשאלה
 ומיכ' סיק סדק טומן  ירקו כ) י0(ק )ג5חיקודומיו

 9 פזס ג'י ג'ע סתועי ס6)וף ע0ימ;י 6סוג' סו6 6ס3ס ל5וףמוכו
 : ,5ז1יסופע

  4בברוט'וס גיעיס גנשי ים)1 פקי ס,ינה )6 כ' מכזס Drה7א
גו6ו
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נוההדשע תמק השראבן8ני
 )ע3ין גנושס י3רס )סטש פ0ס פ7 61מר סלפמס 0סו03י SD'ג161
 וס6ליך טכזמ עים הנ0 63מי עמס טסנע 3י ססס סנש נ6סלוע0ס

 וגס )ס6)ס י0"סיגן פסוי כגי 6סי ס06לוגיס וכ) ס3וי גני5טפג'10
 וסנ' סג*י עס עקכיס 0ס61 גל6ס Dwn3 ע5יו סמ0 % עסרע6יסר3

 גפיע' 66יז )6 ו0גס דני'חס עזם )'יסג וט)ינו ~owt 6ג1סיטיסס
 )'סג, יק כחגו )6 6יינס )ס6)ס דמייסיגן סכמ3 סל6'ם 3ד3וי גטb~a65 סיסיי כ) ע)יו סגנימ סעיקל וסוDD 6('l כ) ע) חה)ס 6סינ לקסי3ריס
 יקיפגין עסני' כ"6 ס(כיר 1)6 פסני פונסק Infpt ענגן י9ענש3סי6
 עד 3י3ייס וס6יכס 7ינגן יקיטנין ספיסק6 ע'ן וס3י6ו )'ה וכיו3נופו
 ססוו ססיי כ)יס גגי ס,ס גש גני מסגי מונסק 7קיען כ'ון כתנס)3קוף

 : כו' ביכיסן מ5קו 6651וחן

 DS57ht 6ילנס )כ)'ס מף גץ 0י)וק ס6'ן וס יד ת6'1תמיהני
 עסמע דעסגי פו3סק קיען נוף נבי זכת3ו 7ק0מו כי1ןנר6ס

 נכ)י' דקייתוגסק וקיע0ו )סי6'ס 6וט'דק") כ)) 7רך עוי כ).'כמ,ס )גגי )66ג)
 עיסו מו3סק ק6'גו כק" נוףסו6 )גנ. נכ)י'ע'ע עו3סק קי' יסו6 6סגי דע6'5'ע
 וקותקי נמוויי 161קמי דס6)ס עמייו5' נ)"ק 770 )6 וע"כ )60)' ומישינןסעפי
 יקיעגי' ))יסנ6 36) טוגסק 6יגו 6פ')ו ועסני 67וליי60 יגףסג'ן כיוןרק

 6ף ננוף טו3חק קיען חוי י)6 ש )פנ'ן )ס6)ס 0'יס'נן )כ'כדרנכן
 )כ)' נוף 3'ן 1)0)ק )סיס סי6'ם סו5לך וע*כ גכ)י מו3סק קיעןעסו6
 עו3סק סוי ד)6 סיס 3כ)י יפו3סק עו3סק שען 6מעו ססני )76גכ)י

 . גו9גני
 גגוף כטו 3כ)י ע31סק ס'טן טסג' 6י ענגן דק,מגש b1D'Silוףצךשת

 עסגי )6 3גוף 06 פסיע6 קיטן עסג' ד)6 3ע0גי60 0גי)ע6י
 3כ4 עונסק קיען 6פ')1 ו)*ע )ס6)ס יסייסינן ))"ק bnins גנ)יעכ,ס
 כ)יס גג' )'פ עונסק קיען 67ש' )6סעועיגן כ)יו יחגי 6'ם עסג'הגוף

r7'atwo)bai 7י3ג; ))'טנ6יגלסגיס טס6*נ h'b 'ינכ)יסגעיעסגיקי 
 פסיי6 עסני 7)6 כ)) כ)יס גטסגי0ין 0ג6 )ה"' 6'כ גו9 ג3י כטותו3סק
 וטיעס טשסק 6ףימן 3סו טסמ כ4סד% ימני פ'כ 0ג6 טט4 פי'ף7)6

 עיגסק ס.ען סוי )6 ט'ע כ)ש בנ' עוגסק קיען סו' 06 י6ףסכס03'
 : יס6)מ תיפס גוףגני

 )ת6י וקופק' חוורי כ)'ס י6'6 )מילו65 )יטג )ייכין 6גי עייןאך
 6וכח6 דכס"נ לייס3 ים ועצע 3נוף ונון כ6לוך סוי וקועקי מווליי

bniD1'63כ' )6 קט6 )מילו65 607 )(ס קיופ וק5ס נווגי כ) )עמני 07נ 
 ס"ע 6*כ )ס6)ס ד0יים'גן )1מי סו5רך לק וסיעקי 0וויי י3כ)יו סכי5טיעל

 : נכ)ש וסועקי כ0וורי סוי )6 ונתד6ל'ך
 סוווי )6טיועינן 3כ)'1 )עסנ' ט0ג'ס'ן סו5יך גע' כ'ע )ס61ף*שיכנ

 )נפלי עוגסק ק'פן וק 51'ע ילגנן 7ק'מגיס )5יסנ6 פם6,כוקועקי
 6ש'קיטןטוגסק כ)יס יגני פ'כ כ)'ס%6 סמ )ט4 3פ04 3ין 3גוףג'ן

 עיעס טסגי )6)גפרי
~5ba 

 פס'ע6 )כ*פ דיגנן יקיעגש )שג6 ו)טך
 שקיגן 6י ועך סקע ו% טו3סק ק'טן סו' י)6 מ.ס6 )ס6)סדסייסיגן
 3עיגן 1)6 36ייס קיעגי 6ף יפסמ ?DUfi'p1 bw~nb ))יטג6 נק)60)ם
p'pסיק 6'סוי 6ף פסיי6 יי3נן דקיענין ))'פג6 פם6'כ )נטר' עוגסק 

 גומ גץ )מ)ק סל6'ם סו5לך )6 וכ"כ 3גוף טסוע6 עייף )6 3כ)יפו3סק
 סו6 61'כ 3גוף ע031ק ס6יגו סיסן כעו סוי 3כ)יס מי3סק יסיע()כ)יס

 bnnp ט0ג'מהן 1b'sD7 תכ'ס כ30 6סי סד3רס )פלפ' עירערצדק : )פיס %יך ו6ין 6חי0כ)
 : ילגנן יקיעגין 6ס*כ ספיקק6 עוי וסגי16 ו3כ)יוגנוסו

 סני6ו וסשקק'ס עגק יסשגיס סמס כ030 קישיעגייסהנה
  ילננן קיעגיס דכיפ יל3 ופילוסו ססוע6 ע) עעיי'ן ד6יןטשקק6

 b~DP רלסלימיו 5יר3ס  Dnan 6וכ עוג0ק ק,טן חזי 6י גסוע6ופ)יני
 סשסק6 ס3י6ו 6שכ עו3סק קיתן שיג 6י 'eb" עג.ן 3כ) עפייין 67יןעסעע
bnla~3כ)יו כ5וס פילס וטד)6 3גוש סייגו עסני תיגסק י9פן עסטע יתינח 
 IfPWD 6ין נווגי גכ) פ5טע 7טמגי0'ן יק0ס טדקהכו גי6ס 6דל663יכ
 סקיט0י כ3י 3'כיסס מ)קו י)6 כיון )ס1 6'מ י'ג6 0ד ונופו 7כ)יווט"ם

 : ג'ג'סס 'ס מל ים')וק י3רנל6סימ
 )ס6)ס י)'b'1tpi ,ba~ 0 ע6ס ע6מו ע'ג'ס )י ם'ם יטי פיירכמ",ש

 ד65ו סל"ן ד3כי ע5 ס3'י כס3 ס65 סלצן י3רי וס63מיכלל
 כסנ0י ו6סי פ)'סס סו)קש ססול6ס עמוף טספוקקיס כיון 6יגוןדקטכ6
 כ30מי וכגר )ד3ייסל6מוגיס 0(י0 6*כ סו)קיס ססשקק'ס ל6יסס4ן
 דנכ4ס ק,) 6'כ גכ)יו ו)6 3גופו לק פ,רסו 630 סכיוו ס3'י י3י' טסם5יק1
 סל*ן דגלי נפ)ו 61'כ סכסנ0י יטעפס טונסק קיפן ו6פיי )'ת כגין3כ)
 יקיעגיס ))יסג6 ת'פ ומוורי נקועק6 דמקיק )60)0 )'0 ))'ק 06י6ף
 סוי )6 ת"סס עוף עו3סק 9'טן ד60)ס 0טDDDD7 60 )כ'ע פסועיר3נן
 דיגנן 6' י6ולי'מ6 6י יגטל6 קפק כ)5 ס(כירו D~W 650 נ*כ ט'וסגוטס
 36ש6 )0"03 0ףפיגו עפי 7רגנן 3)'מב6 67ילנס (Dibp י)'מ פם'י66'כ
 rtbp*si~, מם6'כ כ)) כ6ןקפיק6 ו6ין תו03ק קיט( שי 7)6יכ'פ

 5וסי
 rb ג"סר 3סשג 5ולן *ן סי3לש ס6י ס) וסג0 וסותקי 3סווניכדטסגי
 3פדו ~ipiD 16כ) )6 ע*כ 3"ה 6יק סמי מסי3מ נס ייג6 )עניןגפקו60

 יע3עס גרימ6 ספוקקיס סגי6ו )6 6סר ס3ן' סתיסמ )'30 סי5'מ מס6ך
 : 0'י0ד 5סוכ'ח 3(ס יי5'מ 6ינפי תסיי4 ד)6 ינמל6 031ייו65כיק61ריקי

 תסי)י )6 דסנך )טיטל ס)עוי6 יסו5רך דס6 )תסג 'ס )פ' יע0ך 0633גס
 6ת ירגנן י9טניס %סנ6 עס6*כ 67ולתמ6  7קיטגיס %'ק פ"ט6'גטי

 16 נפ5ש ,1b5Da 16 7ש9' טסגף6 כ0י6 ט"ני 3לי60 יסל )ומלטוכרסש

 )ס)ק ע5רכין % טכסט טגוי6 ו)ק5ס סיגוי6 גסנך עקופק'ס ססרהנדץ : טכ0גו 6מרסנםטי6
 יכ) טכמנ0י 1)י'י' כ30ו 63 פ'כ 6יגסי טסיי)' )6 7סג7לופן

 7קיעגיס %סג6 0ייגו )50)0 )'0 וג0גך )ס6)0 ד0ייסיגן גגעל6 יק6עיע6י
 טסגי ט,ע 6ינטי טסי')' )6 6י 6ף יסיעגיסיי3ין )4סנ6 טס4כד16ליס6
 )ק3לסי )ס6)ס י)'ס )'סג6 )6ך יס6 גגוף תוגסק ק'טן סוי ד)6שס6
 ה"לגקי זרק סנלי60 פ'כ 61'כ טו3סק ק'ען סף 7)6 ע,ס6 0ייסינןו6פ,ס
 63.56 ס0ו' 7כ130 6גפ6 3סי6 4יייוס3ע0

 די3"
 ו6וסן ילנגן ק.מג'ס 67טנ

 ספש פ) קפס ,0" )ס*ן רק )כס3ס ספוקנךס סעלכו 1)6 פסועיס ינדיססס
 נם6ל 6שי )60)ס נ)) מייס" 7)6 )סק) סי6'ס DInD (56 סיס סיפמ,)פ, פקופק%קשטס4כ ס'ס gth~na 3יגל )סק) ףכסוג סל4ס זגיסכ0ג
 (ס סגס רק )ש% ונעינוג6 )ס0יל 3גי וסקק 3נע טקופק ס" ששיינוש
 )1 ס" י)6 גטי00 כטו עיק) נ*כ 0טז7 שס 706 גנט eten 0יכ6 47נ5"ע
 )סק5 יססעיעגו (ו קוסי6 עסיס ע4גו 4ן ס'9ס 6ץ יסק כ(ס גי3ייס0וס
 סניס סס3,י עפרמ פגיגיס ססםט.פו פעמ.ס 3סי3ס ט5ינו כי כוס 6'קוי73גל

Ib'nlps(6 63סי סגס עי 6חי0י 6סי כ"ס 3כיג' ייע rhn ם)01 סכיגו0י סוף( 
 ו)פעפ'ס )טע7ינש( 6יס 3פני י' סקרס )6 כ6מל 76 מכ,ס),7

 )עגין כ"כ יפקוס6 ו6ין (1 סול6ס פספס כ3ר 63סי ק%מ' 63פסרהנזץ : ו(כלוני עיעיוגיו65
 11)'1 65לוס עוד כ' תכ'0 יודיפג' סגיסי ו6ס 5ולך ))6 ו)פ)פ)ייג6

 סטו6) נ)סייס as17 0י)יןי3יי6סו13 מי)י ובי)ין חיוס ע')ין עעי)'ו3כן
 : גע(ורם 3ק'ק )פ,ע סיל (גווי)סעכונס

 רסיס כ6עי ט* ס)( כמ3 סכינוסי 6סי לו6ומ עמת עינ' סנסאהובי
 65.1 סגי0וגי ל6 ס(ען עקלי 6ך סכ0ג פיג וס(פןסמקוס

 ר6סי עס טכ'ס כ30 6סי חסס סקיס 6עי ועסס טכ'ס )יי )ס)ו0ה(כרוגי
 ע5וס סלכס יעע נ,ס לננין נזנס עעוס 0)( 0*ס יי )ס"ס ע'1סקס)ו0

 יוריינו דנר 5סס יסלססיצ ו5ס סלכס וגיומי DnDD ל6יסיגוררמפל1ס
 פונריס כי לידי 'D'a וסו6 :פל'ג ס*ר ל'ד  6ע19יגוג osP'1 ,p'psפכיס
 )ילכו גחון כ0ני טו3') כ6סי 0יום ד3י ני 6ין וכפ0 0תץ פסס 6)יעוסניס
qb0סו3ס 63 עד 6פסין רק )סו5שן "3יפמ 0געש י3ריס סרנס )י סיס 

 לו3 פ) טכ,ס יספגג וגכן 6גץ ו01070 ג6ו סע סי6סוטס מ(ס 373לפכ"ס
 כופג (נווע סעכוגס ספו6) תטיי י,ס 6וסגו' וגפס כגפס1 כק6ו ויכוןס)וס

 : ab)trh)i' ק'ק פפ 5פ"ק ם*ן ססעס 0ק0 ן06 5קיי ו' יוס3גט'5ס
 נ(ס (ס ועומגו סלש .פוקל וסו(ס טגגיqvu~ 6 =ס שס 3ן ס(ס נ ו2ש284ץ

 בט3ת  יו30 יפירי  פ%ור  ססורלי  ססלס  ססבמ  סו6ס65
 ע"ס ג*י 67וט0'ס  מיניג6 יקנ7ירס6 גו5'נ6 ר,ת ספ5גי פי7וגי00כטוגי

 : טי' (נור5 פ,ר*ג
 עכאם IItwb' 4 6סנ סו6סוגס סש03י ע) ענ'0 ססיג 6פי 0ן 0כסשדברי

 וכטס נפספכו י'1 כמס כ' 'SD" פוי 5ססו 'ייס ורפס יגע 6גי כעפפכ'
 ))6סי 0פ6יס טייס סס ו6ירגס ח"ו מכ*0 )יגרי גו6ם 6ערסי כי מ6טיס)6 צ*י )סס סס03י ה"גי ע5הם ססי3ו 6סר סכע'ס עכתס ~rvn גסמ3יוקו)עסיס

 יו0ל טקרס ספל6י 6'1 כ' יתע ססס כ' טש)ג גקשל )ססע ל6'ס'גכן
 פסוע כ3נ 6סי 60סוונ.ס וכ) (") ס3,י גגד )מעגיס טס6ננסי עפכ*מטוס

 סל'3 טיעי %רנ6 ס6סלוגש כ) געיני פסש ססו6 פ'1 )ם6)סימי'סי'
 יסעע 6עגס )60)ס 7מיישי 4ס גלה Dba~7' 6(7 ט)3ד )'1 ק' ;Istrטפדוו6*ס
 סטקקנ' סו6 6יע6 י5ינעימ טסעע סטקקנ' )פ' ו6ף סכס3 6יפכ6 )'ס7פעיע6

 )'ס ספסקג6 )פ' וכויטיסו כ)יו י'ס 47ק'נ awY3Stf ס0ו' כ30ווכן
 : עכ.) 63'קור 6ם')ס6)ס

 bisn~הרי
 str ס0ו' פי3י' 06דים ג7ו5'מ6ד הפסשס סטקקל6 י(סו גסיי6
 עג7גי נסש,ס עט6) וכן נסדr~o (,) 6 נ0ג וכן ג70י6עגו6ניס

 סדי ונו' טו3סק גשען 6נ) וקחס 6, ננוי טפסס סטסס)ס יגטו0 נקוף(*)

3ס7ה"
 ק') ז)6 נססונס 'str ס3,י כמנ וכן עוגסק 3קיען ססיר כ)'ס יגני יוק6
 : סנע טחסנס'ס לל4ס וס3'6 )5וק ;ti'Db )60)ס  ז'ורוימ)טרדכ'

שהף ש  ט  3)סיגע)מיס נס6ל 3סד6)6 פק ס31קע סס61ס 
 3ד3ריסס ו6ין 37רסס סי0טש פוקקיס ד760 גס' 6'נ('ן

 גגוס )עגן 3טגס עפ)ס ס) DptiDn b'5nDs נלגס 65 טמיםסכרע
 י6פעו פ5זקי כ5 כי ג' 3טויס (,) עסרי'ק ת,ס קץפ כגר ס)6'סר56
 3תר יע6ס ע6כ"ו - 1Y5D סניע טוע) ג'גיסס ס)וס )טסי0)עיעג7
 כיע ו6ירגס י6עגס פכיס ע"ם )שיי 10ק פ37ייסס קפק 3)'מ'5

 : עכ,) כ5" )נ3י )6 36) יסטע יטסגי עו3סק Irp טף נגי וכס3וסקסטו

 ל6'ס 6ץ יטסני גוף גנ' סכ130 עכית כדגני שיו 06 )ו w~bשמ
 ססג6'ס פם)וקס רק סמ6ו ד63 דחס כ4ס )ג3י י)וטתסס

 כ,6 ל6יס )סגי6 ילכס 61ע כ)יס )גגי וס*ס סיט6 גנ' נוף גנידפ)ינו
 סי6טר (ס סו6 עי Yb ס)קו3סר6 7)6 ניון ו6ירנס 3סיי6 פפ%13עס
 וסיס גוף עני %ידס וסיו קשניס שס 6עסז. גתמנקחין יקסגי7ט6י
 !ס פוגסקש 6מי' יסיס פום כ)יס וג3י עונסקיס ס6,נס סיטגיססירופו
 6תיויסו ק6י דפמגיסע יסיעניס וכ'ון ס7עס ע) b'bn 1D~DDIיגר
b'b1((ש= )נו הי פילוס'ס פני 006 מיגס ע) )פסו0 ניגשס )ס)ק כ 

D~'Dסעין 06 סנס)ק 6)6 3סר6 פטפויס : 

 %ייין דנת% י6ף עקוס גסוס נה65 )6 נ0)עת נס nDT'ללסני
 שויס %י (Dp1D 006 0יגס ס0ס6 ט5'גו )6 36)ק0ני

 פוום'סינני )שנ' יסלקקיטניס %יך )p'sl ג' 6טס סן כן 1)!0 כך)!0
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יישע החי'תק'עאכן י8ני
 טשס07כ5 9'שרסכפפש6ס-מ כ4סשלוש ונני תק שנומו,6מ7טף

~aw
 ק'טמס קסס סר3כל) bS תףפ ופדס PDJID גןק 36) קישמס

 כץ; שיגש סמ )ט0 תקי % ))'ק ש-פ פייס )יע שיס  יגניו6פ?
 6:0 ייג'ס ג9 נני ימני 61'יי )פכי ג0'ם 7)6 י6פסל 5'פ נץיס-שס

 יקיפניס 7גי5יו כין ו6יכ יקסטו ס?6 561'5 נדו)ס ו*ס *מןופ, 607)ס נ4'פעס Yhh  רברדביך )גרל 5וץ )המס שקק ftwb י)יס- וכי0י
 7ק4 איפ6 פסיפ6 6.כ סתסקין ס6'ק 0ו6יפמנ-תע

 וכ) 6סרהיסו .
0)bDW~ 6פסני רבו.ז  ירברימבו כשג סיו 06 %7)מ p'p pD31D' כי3לי 

 :עכ-ה
 3י3ישכדי6.ס'5םפמרקתספססנמר כסת 4 יי DSS~3אבד

l'haoi'סרי'ף דננ' פ) טכ'ס 0כסג קי6ק6 עק.ק ע,ו יו6) ט 
 06" 7פימנן ס34 )6 עסני נכ)י, עתסק יסי' ('5 )סמ"ף 2,6'ימ') 67םד)

 נוש )6סטע"כ)יווכ'ס ש-) b(b כ).ו ו)6 7וק,מפו 7טעעעטתסקגגזש
b%וגכ)יו יגק'ין קמע6 סגן לסכי 3'ס וייפ עו3סק ווק "4 כ)ץ וי6י 

 : פכ'ל יפקין0.ן
 י3קיטן (bSn )6 (') 0להף ינלי 37כ) 3יג' פ64ס פ14להשבוז

pe~wימויבימוי כעסו  
 דנס רש5 סס)י5ס לק נמב )6

 6)6 יסכ6 כן גר6ס י)6 עו3סק סיען ס1' 7)6 טסמ י)6 0וי6שעש
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 שגסיסעענסיס עוגסק ק,ק יס6 כ))יכסינ נכ)יס שועשנסק4כ6
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  יכוס חךר פקנ6 י5יריס6 יקיפמס נ3יע לג6 ייייק עס6 כןלוץיק
 0)פו7, 5ש)דס' גס עו3סק גסיי bnb1 דהק וע6' גקיטגיס )6ו ט6י6ורן

 נפ-ץ 1)6 9"6וש נג'  וכן  PD3W"p3 ק6עhiv~wI 6 גקייגיל)6 )6וט6'
 יסו' טו3סק p'p יhp~7 636 3 )16 פ7.ס סגי 7כ) 6פכ ודומק16כף
 ופתס סס נ0נסי כן יב)ש  יובמן 0'טן 57יכ6 טסיפ "0ק (סנשיש

6קי
 וכו, b)aw ז6נ6 ייס פא יף 33'ט כ0וק' יעי3כי 6ים סן
 טסעע טפפ  bh Ov~sw  יריקןיו  במי2ן טונסק סיטן י6יכ6עסעע
 )פס פפע6 רייצ דרנק יקי )ע* יג6 ק*  יספת6 מע 5שק4ת
 טונסק'ס ק'עגיס יסשג6 ק6ער סינ6 6'כ גקיפמס לטיסיל  רבגו0קיפ

 טסעפ 6'כ עס:י טי16ליס6 עס 0('3 )סקק %ינ6 )6 שבסקיטי5יטנ'ס
 יסיכ6 0סו, קוסיס יס  י6ילגס )יסוס 6ג)יס 3כ)יס חזנסקי0קיק

 סשמיס נ5 וססס  ביל(מ ט31סק ק'טן )'כ6 601 פתסקיס ק'עמס6של
 עונסק סיז 5סו )טס 6נ-ס נגי גס )ש קסס ועת גינש שנסקין.165,
 סיק 5יכ6 יק16)פו5ס )6ו פ*כ 6)6 יסנ' ת0ט 6וכו טיס 6פ'604

 536  בבי2זן*י סיפןשנסק 7ש נסייDDDD 6 יג6 6פל י,ס ק*ךיף דנעום גסל6 פ' גשק' גמל6 יפסימ1DDsn 6(6 65, כטו 3ב)יסית0ק
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 גךשו 5שף זל6 ופמ 0ק)' ונפי 3ל'ק ק5י יגט67 וק141ם סס6פר65
 36) כזכ פפוע 6'גגו כ'(כ5)

~Sbn 
 כ%4 ש6 6%  7כהלמך יידן

 ח*%ינמ  י6ד מ6י5 כיכ ונרור ט6י ט6ד פשפ ח 'po3~B ס6יגוקיטן
 37לי0ם יסיס bS ו5עס ץ mSS סיגליס וידמחיטיסכמקגנ'6התופיהין
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%פן פני
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 ניק ס) גפ)ש4 ע,ס =,מ 7גר שיהי
 ו6נגי

  הפל6ו
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 וקומל ירג:ן דקיהגש )vii(b )ם6)ס )'0 י)קנרס' גסד6 כס443כ
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 עכ04 נססקחי ועס ק6. י6ור.יס6 דס'עג.bl~'lS( 1 כ))יס6 ק'טן)סוי
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 סכחנעכ"מון') סר6מו:יס מו(רע) וסריגי ירגנן יקיען 6ף ו6רנקי3כיק
 י6.ן ספיסק6 30'16 וסמיקקש ילג:ן 7קי, קחס ג37ריךכ30ת ק5לססגט

  ים'יי%%יסוי fatsali ירנ:ן היפן Dff17  יי63 וסירוס6 ע3ססופ6עע.ד'ן
 גכ)  עעייין יל%ן הסעפ ק0ה6 דע0:'0ין 6ירנ6 עסעע 6"כ עונסקקיען
 יס'פן עםעע יע'נס יסוע6 סיקק6 סגי6ו 06'כ ע.גסק ק'ען Dh"פג'ן

  7קפכו  ורימ 76רג6 ייי  ייויר פילס biw1 פגומו סייגו עסג'עוגסק
 : עכ"ל עע'י'rb 1 גו,ני נכ) עסעע ינו0ניח'ןזקמפ6
 טף ג'יי ע)ו 1)6 דנייד )פיס ג7ו) כיון 6)1  גד3ייס פיינתי כ'1ז4שכמין
 ומ'לוסו יסוע6 ספיקק6 16.30 סספוסקיס עכ"0 טכסנ 6ומןן

 קיעני' ית0ניתין ,וער 6ני  ו6יוגס כ"ן 6ין פעעיס 6)ף עי עסעע ת.יע6,51 עסי י6ן')ו כ6ן יתסעע6'ן ענע'6 י)6 6ועל 61:' וכו' 6.כעסעעיל63
 ככ) פח:ימין קמסעסו6

 )י' עגפי6 כס קיע;'ס גכ)) 6ין עוגסק יקיען 00)עוי
 ק'טן 6פי)ו עסגי 7(ס ווונסק קיפן 6';ו (ס דנכ)ג יר3:ן 16 67וייימ6קי'

 )0ויח6ס'ען 6ק'ען ק6' עת:קין 6'כ 3כ% 4גו ופייס יע'ע וכ"סדר3נן
 וכן עעתק ק'ק 6יסוי דסיעhpp'D 6 סנ"ו  רימויוש(  מסיט6טו3סק
 קעפ)ני עו3סק קיען וגסיע6 יר3גן ס'ע:'ס דכזפ יג6 דק6ער סלסיןעסנופ
  ררב% 6)6 ),פ עינסק סיען 67פי)ו עפרסע סייגו דנע0גיסין 60.6ו6ס
  עו3ס' קיען ססו6 נכך וע0 קעפלגי טו03ק סיען י3טוע6 ק6פי 6יך 0יגרגילס

  וגסוע6 עס:י טוג0ק קיען ויכ*ע  377;ן ק.מניס דכ'ע )~מן )ו סי0גחמ)ס
 ע;'סיגוף סכמג )עס עקוס כ6ן 6'ן תפ')6 6'כ סיסיי :a(iD 41כקעפ)גי
 5פ')1 ע'( 6;' וקול6 0ן6טון גכ)) )ס6לו כ4ס עם6'כ '65 0כ)) ען"ס1641
 כ))י3י'ן

 י0ן ועי מרט 1ל6 כ)) ג6ן 6'ן וג6פס וכו' ))עד )6 3כ)) טסיס 37י
'lub,7'13 מ)וי ססכ)  יקוד  ס(0ו יננ : 

 ptSh' לג דק') D'nD מ'וון )תרן נ)ע'7 כ' ו6רגק. )כיק tr~bוזתה
  ענו6רגגפל6 ס6י;ו ו0יל5וסיית מיקעס כפ6ן קפיי ע165 דוגנןדק'ע:יס  רלדייצליסרי טסקתו  ק4ך  ירי  בב,ב חמו' ז)6כ7גלי (')ו)ס67'ס

 דט165 דגיה40 מויס רג6 דגס ק') (,) וסס נגפי6 ע3ו6ר ס6'נו כיון כן%1')

 ק עי6 6גיייח6 פh 637 24(h ס5סוגו0 )כ) ד6ז7י'מ6 יקיטגיס ק')קמוי
'b3DW('גסס 637 וק6ער ירגגן 16 ד6ורי'ס6 4 נסיענים 7ס)יגי 36" 7ק 
 1)כן יפ4ני פסיס6 ני3עוס ופ0גיסין קסוו נפ65י גויי60 6ג) נ60 פ)יגי)6

 ;,ע דיס ו6פ*ג קפק 3)' ועיג 6ע0 חש ירננן יסיפנין 7ק') נ'וןססיעיסו
  ספנו6' עס כ'6 סג'16 )6  (,) ו70ע3'ס סר"ף עוע עדיס 16 3כיק DWDI יס06

 )60)ס מיסיגן ד)6 טש0 ט"ע 36) ג(ס rht 1'"bDS כ:ודע גגעל6גס7'6
 דנריס )כעס דג,ע )60)0 5'0 ו6רנקי כיק יג3י יגעל6 קוגי6 סני16ט7)6
  תגו6ל" ס6'נס דגליס וכעס סמוי קוגי0 כ) מני6 דס6 קסס ד) סר6"ם ע)ופוי
  ירבמןובלדווו? ונלען ופיע פדי0 )ערן 7ג,ע ,1 3ר.ת6 0ג'6 1)6גנמי6
h%מיר,ך eDpln0  סכמנ0 עכ"ס ע3 וסס.עס גמפיקס ח165 גל  ג2'עק 

  ס0ני6ו ג'ד'  פ'קץ 6)6 (ס  י%ן  %1י%  9ייימ (1 וכ' נקי) )6 0סטעססנעטנ
 : סו6 ינכווגס גי6ס עמ5י00 וסעפוסגל.ימו0

 חני6ו 6ין% סם6)ס יקת פ) 3נף  n(oo 3נין עכזמ7כ) )י3יירעור
 ~tDSt מ:ס פ3 יסר36 3גוס כעס ופנ:olbn~haro 1  רלייירברימ

 ינ(ור 6ם  בחצ%י געימ' וכ3ר 6ומס ד'פר'ק גנר גל 1)6 )נר 4סיפמ'
 וסועכיס פו(יס b~nhtithniiln (סלכ)מפו5ימ מקקי )ס)0 ג0י'סססס

 : ייפע יסן6)ומ)וסג6פן6סנח7 3)וח )פגן bln1tDוהחג)ג)(כחח

 : סגיס 6)י וכ0ג עסלק ס0:ס מ(ר נ%-?4פדה

 כ0ג כ6סל ש:ס )ס6)ס ס-סי:1 6' נעגץ ע:'ה יניש Sh' ג%16השי
 (0)יצמי)0;ס פויגצנ'ן )סם'נ  יייס ויפ0 עכ'ן,נעעכ-מכי

כחיהושע תק"עהשר
 )3טוניסס( ט61  קיס'6 עכ*ס 3שנ' ז6ס סו0יס 6גו סיי0ס שו0ייסס3יי "טלד3רי גי)יכיסגע5ש גי51 הגל ספרשסוינישמ ="סכליס
 ו6ס עגפס טיי'גו טקוס פד ))עי פ)ינו רק יעשס )גפל ג63 (ס עפגי)6
 עממ ס76ין כ6סי וסגס  0עגין פ) כיקעכסי י6סונס סק5ותיי5זבומ 16קיףב%ד רק ע(פיר עטפ רק 0ים כ) 1,61 סל6טוג0 נמסתתיגכ5) סכל טגה(6ףפכעפפ 063י שכ 0וצ יתס% Shn 6ערסי ג*כ 61:יינוי .על ססש פיכ כו6ס )יגר' 6ער סעכ,ס 06סי3 ט)6 6ער צ6סלטפסיס וסץ6ס סנ16רס ינר %טל ו)6 7פ0יגו גק51ל גס)ס 6(י 3ייסנס גוכ))6

 ג'ג"ימ קכת3ו עכ'ס 0ני6 6סר ססוק' ועי3רי כן דס,ן וגזי סיןיגלי ס3"י 0ג'6 עכ'מ ג)עיי ס)6 )ס6)0 0ישי 63 מוקקיס ססינס)סני6
 לק )ס)כס כן דק,) כ'כ ל6" 6'ן fifin )60)0 )'מ ppne(b )פיעיסו

 גקוף ס61 ונ6סר וכו' וקויק6 3סוולי כ)יו 7ק6על פ)ל,סג6גמל6כווג0ס
 נפקוס6גוס ו6ין סכ' יק') כ,כ ר6יס 61ץ b:ppn7 ק6עלי)'סל6סקוני6
 וסמ פוקק" ום6ר סחוסי לי3רי ):ו עת )ס6)ס ד)"מ למוקפוס ק,) 6'6ף

 וסנס לס6)ס 7מייטיגן )ספוקקיס0ג") יק')  מי דעי )שק סממ -י06'3
 יגגוף ס)סון or כ30ו )6 וס7י'ף ססן6יס 7גלי ע) עכ,מ סס'3כ6קל
 כ"וני ג"כ  כסג 706 ס" 'Sb1 ע' )טי3 הכ'מ  ימיב  1רבמיויר1מ ק'עןעסנ'
ברברי

  מרייי
 כי ילכי י7כו 63 כ' סל6טוגס  בוציוביי תכ"ס יע%ן וס;ס

 6ג5 עסעפ יעסני ס'ע גיף  גגי וכח3ו 7קסעו כ'ון ס)טון  בזמ כמג0י6גי
  יכחג1)סיי6 עכ,מ סמנין כעו כועמי סי0 )6 עכ") מיי כע"ס כ)'ס  גג')6
 עכ)י עייף דגוף דרכי )מ. )ר6יס T?5 סיימי )6 05יי6 כן כתגו ד6)1כן

 פוי זכע,ס 3חסזגס'כע"ס
 ע4ע 4 נר6ס 630 עס 0ש3עק טעכ"ס 6ף .

  ניומ?ימ" יק 'סשל )י6 5ר7 0"ס' )6 )סיי6 נן  במוב מיי  ינץ ררבי)מ'
 רר*%  רברירן ססני6 עס דסיינו גוף  ג3י רק הונסק דק'ען כתגו 7)6כ'ון
 עסגי עוג0ק יק'ען יעספע יכוי ס"ע סוי סוע6 6' פ)יגי ורג:ן עסנ6י13

 נגי 6.כ י).ע דתתמח.ן h~np לק 13 כחנ )6  כ)'ס  וגגי 3(ס סנ,.וכע"ס
 )ע*ס רת(סי ע:ד כפ"ס כסנחי וי,: עס;' 65 תוג0ק קיפן 6פ')וכ5יס

 . סינריס  גסרפ'גקוף
 עגיגי  )3' נמלק0 3עמגיסין ק'תגש ח'גס קם" 67'ך צ,ת י"3ר%שר

  עוגסק 6פי)ו כ)יס וג3' עוגסק 6י;ו פילוסו וסוס נוף)נ3'
 טפכpa~ 04 0י3ליס )כפו) 5ורך ו6ין כן 5"ל ))"ק  דע"כ כחג 3ע5עו עכ"מ0)6
 דמיב0 סתסכי0ין נס פיומב ללכי 5מי סכס יימר )מרס ע)יו ספוקק6פך

  טוגסק 6יגו יסוי D9'D '6 610 גכ)'ס 3'ן נוף נין ע0י)ק 6י:וקש:'ס
 עעסקך' ם6')ס קיע;יס )נוף סיס 6מי)ו ק6י 6גוף רק 6כ)' ק6י )6סקיע;יס
  עיגסקין ס6י:ן קיעניס סן נגומו עו3סקין bp'(l, ק'עג'ן כ)וער נכ)'1 316גופו
 6.גו סוי גוף )ג3י כ)יס )ג3י עוגסק.ן ססן י6ף וכע"ס כליו נקיתג.)גוף

 6ף6סעכילץ גוףו4ייי 6ייל'3קיפגי לק כ)' גקיפגי 6יילי 1)6עונ0ק
 : גיועסכ)'

 6קיעמ ק6י יסכ) 3כ)י  ביו גגוף 3ין 6' סו6  ריייו יייסנ נעי))"קו%"כ

 כפט 7ק עעס  ובמרב  )מזקקיס  רי.ל  (utwv  DihV(l  1*1  יר%ייייב  )יגרי6קל)6 פכ'מ כ30 6סי ג'כ טיוסג ונ(0 6ותרגוהופוי
 וגכ4ויעסעי נגוף קיעגים 'ם ti1Dh העי7'ה סמע6דעמ:ימיןו5'ןעמ0)ס
 סדי 4  רילייי  ררבי )'ג ob*1 ו0ג'6 )"ע ינסק ק'עו 6ש)ו עג'ן3כ)
 קיעג"  יקע") ולפיייי למרןימ ייריך  צ,י וס3"י  ךתתני עסעע הונ0קק'ען
  ירבמי  9ייו רימריררברו

 ק"עו3סק 7עס;י גנוף 67מער ע6' ע,כ )געיי
 עתנ-שין יכמנו hwh' קעכו כ4ס ת3י נטף יסי:ו D~fn 6636ין)ד
 ו5יקו י"י )פיס %0רך 1)6  יןיימיימ 6פ')ו דעסעע כ4ו 7)"פקתע6
 35) ק6' דגופו 6ק'עג'ס הוג0קיס 6יגס ס6י  0פץ  ברברי יכמג ס3יייע-'
 שם עעסק" ע"יקיטגיס 16 (ס 5מ;' כ130 ס0י'  ,tfnt:b ה,וקי ד0וק6יסו  ספי  גי3לי דו0ק ססו6 6ף סי6 כ4ס )16  יוגסק'ס 6פי4 דכ)'סקיע:יס

 כ4ס )16 עוגסקיס 6פי)ו 6נ)גכ)'ס עסתע גגופו )כסו3 גגופודייק)ו
 :0ו6

 1קין סג") סג*,  יגל נ'6 ס ע'6 :"ס דף 3מס31וסיו ן') שסי'ס עיירק
  גפם'עותיכלעגה 3נער6 עסעע ועוט)סיכן  י?יירר4ו יכ30(1)'0ט

 (ס עיכ30 ק6על עו3סק קיפ1 י6פעו סו6 יגל'1 ווומעעוס י61% כ)וס)6ו
  וכמג ע6י סקעל עדוקיקיס ו6י:ן 5'ע ינליו ס)כ6ולס 6ף  ג'יטינלי

 1פסיע 1כוי 5'0)י תלי  6יכ6 לןי  יו  בוצירו%ר  דגריסס וקוףבפיייימ1.ל
 : פכ,) ע)'-? קטכיק )16 דרגגן 7קיעלן יכיון צו')%ולס

 פ*פ דל3ין יקי%גי'  י6ף מפש h'o1 כתנ ס3"י יס7' סוכסס 14(סוהרי
 סד73ץ )עיגו טץסו טיע י7גנן סיעניס 6' 6ש)ו DV(1 טזנסקקיטו

 ' עו3מק קיפן 5*פ  37כ)יו  ס3'י 5ד3רידסוקכס

  ב1י%ריו ני  רין  פ'יייובימ  רורומב  מר%.9  פייי ני06"קי75זכן
1'Suכ"ס 6פסל וס"ס16 3ט"ע)"ע סכ)י עכעיןיצל4  גפיפ 6ו0ו יוק6 תסעע 3עיע 6וסו עכעין סקמיי פי עמ'1,7  6ין ID~v געיע 1016 כפג )עס סקסס 1)6 ס3יי  ימביו  ייו  וזו סנ6'ם  יגר פירססיוכ סרי עוגסקד),ת  

 וכעיפ 4מ)  סג"' כעיס עוגסק קיען עסגי גגוסו דס6 עוגסק p'p כמנו)6
 ססכי )סיי6 סי6'ס כן כתנ דל6 כית ונס עפ,פ עדיף יעונסק דק')6מסי
 ס%ו7)סוכ"סנ'י

 1)6 קעור לק פקש671עו גק%ור כסנו % שכ (ס
 ד3כ)י' :iw~w 3פ*ע 6ומו סיכילו עי גכ3'ו עועי)  רויין  גוי(?ן כיון ע"ע3י6ל
 )ססיי 5י פיס6ין

 ט6טיתי 3עס ש, ע) סקעיס טספכסי פכ*ס כסנ י6סי .
a*SS~יס46 )פעפ6 5רכ'ן )6 י%'ג עסעע 7עער6 )0360 מייפינן  ד)מע 
 וק 4444  רבציבוזמ  37לי ע) סרנספפשס כמנ כ6מל עכ,ח יייט)6

 . )ס6)ס 0ייסיגן י)6 6ף 3נוף עונסק 'lb'p~ ס4מ שססיס6)ס
ה,ס(וכ
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אכזפנש
184חי  a w  PNS 1eftw ש ח"ש ש ש  ששק 

 %%קנמ% 6מ bt$~bS תרת*0 טאוש6שימש3ק

 ס4ק5רצץל6"יף%6 ל6שמס ויוסכ5יס קרו3יס ערס סמ נק6י
 זצנ5" טפריי ינרי פ5 טכ-ם כ0ג ט6סר ק0ציס ויהםר 155טרן מ4ץ ג6פמ65
 סיטן)וס

  18צמי
 כ)יס )גני ט4ס !ntw(ot יכ)  י6פסל b~pbtaab ריובמף

 סו6 ס)1טס סשכסס ג'כל  ומייומייבמקך )סור0 טמס ס0% 646=ש
 1abl'bb'D נ' )ס6רך %ך %4ץ

~DS 
  )ל6סקמ3 רומב ט*8 7לכ' )פ'

 : גש 5גגי סה ס21סק 6ינו וףסbiB 6 )ס6)ס י)'0 6ף הרבקזי'ס
 9מן סיפ 6'ג ומ'  רב 6טל נ7*ס ססוקי ט7גרי עכ,0 ססקטי0רננה

 bhnSi~ 0יסיגץ ס)6 טסגי ע6' 5י2לי וסקסששצסק
 נג' וסה

 ני3לש י3רו61טי נקוף 0קסספ)י 6סל טכ,ח )יגיי סגס ע31סקבפ6יגו
pb~ייכן lthaoli ((ס כ*( 'nD~SI ט6' ו6*כ טשסק קיטו וסף כ)))ם6)מ( 
 יטפע8 461) ס0וק' ט0גס סשר 6'כ )סס6ע עכן 6ץ יסגך גנעל6יק6טנ
 %סג6 536 י6וליס6 יק'עגש 7ק'7 )ט6' רק כן 3וטל סו5לך 65יגטי6
 נ% יפינין )6 יתנן יקי, ~hatii טסיס יע כן )יטכ  בפי )6ינ3גן
 וסו"ף ס6סר" )טיי סס6)ס פלן סגטל6 )גו ינ')0 וסס60 יס6)ספנין
(')qb 6ס6יגו קיטן טיס6 יפר ס6)0 טגין  נט'  ררייו רייייעז  בם;-% ))'סנ 

 פוכקייךגסו  ינטר6 כ0'לי6 )סס6'5 ילכס 6י1 ו6רגקיסוי1%בלחךובעך
 ס0וק' כע'ס עזנסקקיטן

 פדש )6 ו6לגקי כ6מף S'bGoS' ענן Pha נ)ש 46 ס6טמע6תאד
 ק'עגש ע'ט יסו' 6טרינין ו6פ"ס 5ס6)ס י04 5ת6' כ)יסטס6ר
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 5יית6 )6 נ1( גן 'סוטע 6תרס hSnih כ' .דעמי נס '7עתי ה)6 כיגע5עו
 6.ןלסנוממ"וכמול, טגדמקגס"ע 3ד3ר יל'1 ע7י;סנו מכעי )סיסוו;הג4'
 יעמןh~'urI 6 נקיפ6 רגbYt~ 6 לפיי)  יחוי3.ס סעוכרמיס ינו'ס  ייילויס'מ
 הג6ון )מני;י  6סר הג6ו;'ס גס כ' כ0נס כגר 6סל :1  סור6מסימייימ העד0 ע) ו0מר'ן עכ"מ כמג כ6סר י3ל סחיס 6' )מכס מ'1 )הויומס)6

 עמו'3יס )י)עיגן( ס8.ו 1373 כי סכ' bib כיד ו)r~u 6 נח)ק פמר6געוסך')
  עחו'3י' 6)1 פכ"ת6טר דעמ לפ' עוסל 6סיי SD כן לוער קומך 6נ)ph,( עומי כ) 6ועל פכ"ת 6סר (ס גענ'ן )ו ג'ק 1ל6 דעת.כו גקו5ר )מ)ומ6גמ:ו
 עכח לי ;י6ס 6סר נט"ע ס.תר 37ל b~nb 06 6"כ יעח';ו 3ק51ר)תלות
 למענ6 עכיקי )סלס 6י ה6'סיי )סת'ל 6ני עחוינ 6קור טס61 גדו)סקוס.6
ISStiוכו'וכ3ל 73וכו 1.פתמ רו6ומ סעיניו עס 6)6 5דיי1 61ע דעת6 עס6י 
 ר6ויעס6 6'ן כ. ו6מ?וניס י6טוגיס ע) נדו)ומ סמגות )חני החמ)סי0*)
 ס)6 (ל)ה"ס הנ"י הר3 סמקיד ן 3סג6ו 6;' ועו3עח ס.יס 6)קיס 3דגריפ;יס

  6סנ  0קיוסי' לנוסינו ,s'r התו' ע)כ713 חק ו)6  3'י(זי73נינו כ13י  על מק עכ,ח ייר  גטיבמ 3פיגי oh')t כ' ע(ח )נימלדהנזק : 3עיגיוירפ
 חתוקפימ כוו:מ סיחמ 06 6מ.)ו טכתנ סימיס 1:6 עיעיהס ו6;מ;והנ"י
 וס6ר התוקי 7נר' פ) )נו עס ס)כה )פקק )ס6ל0  ס'יסי:ן ל6  רליילייע"ס

 כמב  מסב,י כ'זן0פוקק'ס
  פ0ריזי

  וסרי"ס
  ומלי

 : ע04ס
 ח'יני' 6נמגו 6סי 3עקוס סחוק, 3עני ח)ע ע6וי סג'י המסינ (נהך

  הפס'גע, ו60ל עכ'מ דגר' ססוסקיסוכ) 3'ן  'כולמ'נו  3כ))סטו~מ
 וכ5) כ)) עומת 3)6ס'6

 ווכ'ת  י(רלג'ילב י%ב"מייריי,ס  ימבמ  כ6סי
 למעוס ס." hSb 3)ני (ו ול6 כן  עפיס'ס סי'גו bS  ה3"' )ו)6 כיי71עין

 7)ל.טנ' 7'3עומ המוק' כדברי  :וסבימי סגיולס ר6י'מ' 6סר פכ"מ כל פ6יעי
 מילו5יס 3כעק  (0  373י ע76 נדחוק ופכ'ח )60)ס 4מ 7ר3:ןדקיע;יס

 ספופ0 סכ) כמ3 ותמ)ס עכ'ל סג'י כע'ס קועכין 6;1 וסו6'ט סלי'ףSD סלי  סמוי  ייימ  טיסיס 6'ן יסי0 )קען וק,יס עקפיק 737 ג'17 ע)סו)6
  עפסי6 הוplth 6' מל.גי והר6"ס דהל,"ף ס3*, הוכימ ע:ח 6חיסג7ול

  הוכימ  ה3'י 6סר מ'ע6 פ) מ'ע6 6'כ 6כ)'ס ל6 ק6' 6עמ יסיענשדהח;'מין
btnD"סמטפ 30';ו )6 התוק' 6'כ התוק, כיגלי 637 יעמנ'מ'ן b5o1 ברברי  
 הגפל6 ען י3יי0ם ומעמיקו סגפר6 פן יוסך ע3ו6ך 6י;ו ן') והר6'סהרי,ף
 הו6 יי63 וטנוי6 מעטגס פטע כדנייה0 06 61"כ וענרפס תוקפומ3)6
 ז))יסנ6 עכ"ס ו)י3לי עפי עוכמ הגער6 6ירנ6 כן b)nas גס עכ'סכ37רי

 וע,ן ק'עניס מ'3ח נמ)ק ד)6 סיכ' :י ק6י 6עמ 1:"כ 67ורי.מ76ס.עניס
 וסר6'מד)6נ(כל נינריסר"ף 6ג)  כן  ררבירייפ" )).3 תכ"תו8'ככח3
hs~t)6דסמע6יעמ:'מ'ן ג6ער לעס קע V9'D 9 בכליו במב  סלייממ  
 הגער6 7גס י') )ס6לס 7מ.ים'נן כן ג)'3 סגעי6 מ"תי  hltbnhרב,ת
 6מרו'יסו ק6י דס.עניס וסיעקי יחוול' 3)'טי6 כעו %מויי ד6'כ6ירע

  373יי ע.כמ 6;6 כן )פלס 6פסל 06  6"כ  ס'ע 3ק'עןופ"ר'
  סרי'י

  י6ין
 77ה'ע6 כיון שקק'ס סהס ו0ן6.ט סלי'ף 6ג) ":ת3 6ל6 עו7 ו)6 כןהפ'רוט
 ימעעתין להיט6 ס.6 8;6 תעמ שע;י 00 יכ)יו עסעע וועיקר76סעצמין
 ))'ק עימיס 636 6כ)'ס ק6' יק'ען לימו" 6'כ6 י)ל'נ 1ד6עיינן76ינ6
  ט)6 עי 6נ) נן )4נ גס עקמע6 6עמ קייעי קיען 61'כ )"5)0דסיטיגן

כפהקחשע תק*עהעור
71rDג6פר 06 61פי)1 כפסיטז כן  לפלט  0דגר נסאר ס6)ס עי טוט 

 סגער6 כסנ 63 1)כן )דחרי י6'כ6 6)6 ק6' י6עת קרוג יוסרדספקיפו
 : p*ibכ.%

  סגש 61'כימ5וק כ1 י6'גן )סד6 כסט סמוקי ס)6 גדול חש6מ'כמ
 )0(כ'117'יפהר כ'ס )16ע17 6של (0  71גי סנע67 גפטע 0מוק'ע)

 ע5ע1 עסס str כיסו6 פי)ק6ינDhi 671'(1 עק'ק סוי מ:6  גז, סוי6י
 ד3לש כ5 6טר 0'ס 3פ) סעול סל3 561') - ת)עיייסס ח)פץ סתוקיגת
 ססוסנך, ס6כ כל ערח'ק סו6 מייק'1 סתוס' סע65 ונעקום סתוק, ד3רי ע)3נויס
6(1bih11) דכ)יס פ5עת יו טנחסעס 

~'ps 
 סחף פיעי י6יס י,6סני6

 )סעלותעייפס 6'ן 7גן(ס )ם6)ס מייסי )6  דטמ  5זיירמכיי  %יו)6
 נפ ל6" לסני6 נל6ס 1)6 נטעע כיל6 (ס ד3ר עעכ"ס עעס מ.עסיסו6
 ס"י3ר 06 וי6י עכ"ס דגלי ע*כ יפ5עו חמי סיפיט ה)כת עפטעהמוי
 גר6ס סדנל (ס ס3ה,ו )6 וסס התו'  כינרי דהפטפ עוכ0 (ס עמוך 6סרגנעל6
 כעו נמ3ו יק SSW'3  רנר סוס הסעייו )6  3כ16  יבל  DDDn  (ח ק')דל6

 ו6ס קתס עס ו6יע יתן %1י הר6'ס עןקסש פעעיס כיה כתנ ועכ,חננפי6
 מיכ6 כי 3כיק קסיי 7ע165 הנרייח1bun 6 1)6 יסמעו עכ-תי6פר
 %ש4' )ה3'6  רררמ  Vb7h'rlp (ת 6ין חיר51ים וגחין קוסיחסח.,7)קעו
 ע% יסוג ו%ץ gr קו0'6 ע) סליס כעס עקינו סכי יגל6ו ועויתו)יות
 ~bih,bu ל6 ו)עס nihri )'ח ו6רנקי ייי  בבי מ)6 עכ'ת כד3לי היס 606ע"

 . nebI ע"( ynh ו)קען עג,ס ע"(טת'רן
 06'0שפ'ממכמ עקומ6 )ל יעכ'ח ענ6 עול6% י. 3עמ 7Wtbראני

 יותל ס לט6ג ח"סינן דלל'3 מכ"ח עס סיקכיס 3עולס rh~toופור0
 כן סעיכח 636 עוד 1ל6 )ה(כילס 5ולן 61'ן הו6 כן 7סעעח6 סמסי6 ע7פל)זק

 : 3)"ק כ.6 פ)פלו  יבביר,)6 יעתנ'ת'ןפמספ6

 עק3) סימ' )6 )מני:1 ו5ומ עופד היח כגדו) ל3ינו binib  ל6סירךקי
 ייעמי כ' 06 631עמ סעעיי:יס לפ:י עכסי) )חן כי (ס יגרפע:1

 פ0 6) פס רעסו  מ:י 6יס נימ7 66"כ 3ד3ר עו7 )כתו3 י)6ססעכ,ח
 גיכל כמ3ו ריקי עג.ן 6סר עכ"מ  תסו3ת )ידע מסן 6:כ' (מ 3ינרע"ת
  סכתג עד 3עיגיו ד.מקיס סס מוק, 11ד3רי ר6י'תי סיח0  סימייממיל
 סג"י 6ט7 קיעכיס וסר6'ס 0ר'"ף על  1:6 ימון' רברי  מייימ 6'ןיח,ה
  וסייס, 7ססע6קוג7

 7עוכ0 ופוי עכ'ח )ו יק'r~u 3 סמויי  ברברי  דלי  מוי
 וכף עהכ6 ו)וכמ 61'ת )60)ס ונימוס 7יח כ-ו יף המוססות עי3ויבב,1
 גע165 דגס סמוקפות 7יגרי עפסמ6 עסעע כ.י' )6וקעי יע5י ו"נעד

 ומיל15 עסכ6 )וכמ  יייימ ע) החוק, 7נ7. י)כ6ולס )ס6)ס מ"ם.נןנע5עו
 עיכ 6)6 גע5עו ספ165 כיון ~nibai תימוט עקסס ע6י 61,כ גע5עו3ע165

 8ני  סריייימוירי%יגט  בסיובמי זכע"ס )ס6ל0 מ'יס.נן נע5תוגסנמ165
 בריימ,כי,  רבו4 יסנ )V'b7Dt 6 הרי'ף )י3רי 6"כ  בו  במבמי )6  סיבימבסיובמי

 פ)יני יי* 3כיס קטול דפ165 נרייתtbann (36 6  בן רריי
 וסי6'ם סיי'מ דק'לליגרי ווכ"ת לינרי כן 5') ופ,כ ד6ולייח6 7ק'עןוק")
 יסי3 לסס 6ין 6'כ  ייבסי ס6';ו קיען סוי ע'ע לם6)ס י3'מ י6י:ק' נכיס6ף
 ס6פמ 6) לטייחי ג(ס סכו;מי  ביירע)יון 6:י ועונעמ סכתנתי כעוכ.6

 ו)כן קיעןד6ול'ית6 ק") קס~ל דפ165 נך'ימ6 יה6' ק") והר6"ססהלי"ף
 מיט' דל6 עין' נ,נו ד)6 )60)ס ל"ם ו6רנקי יכיק ס6 סמ6ו ול6ססעיפחו
 י%גרי כ)) ספק 3לי כערנ)'ות ע(סיר (ה ו7גל לס6לס הכ)יס 3כ)ל7'7סו
  הוי והי6"ס )ה7י'ף ע;")  עיטעכ"מ

'w'p  
 דגמ  לייימ ד9'ל  ס'יביון

 עונתק3ס%כ14 ט6ינו ס.תן הו' י)סכ' ניפ6 6'כ )ס36ס  ח.'ס'נןל,ב
 סייכו כ'6נל*ק כן ק6פר 7)6 וה6 עינסק ס.' סוי נכיק 6נ) ס6)תעטי0
 מ)יני י)ה6 )ימוי6 י6יכ6 נ.ע6 ה': לדסוי6 67'כ6 )סיפתו עכ'ח יסגכ6סל

 )60)0 ימייסינן ועעגי 7ר3נן 7ס.עגיס יי%3וח הפמג'תיןסמס  דפטיי )פכ"מ סקסי הג'ל יף ינ'ע יבעי6 דסיג.6 )הקקוס 'סןערךש י  ba(, bt((p' יכ'ק כ)חו וק') פ)'נ' י)6 נ6על מ6עת )סי36)
 3סיע'  דת"פ עסעע 7סעפמין זיהע6 וכז, קס71 ע5"ו 7ת:י6 ח6  6)6  ופייך'

 ת'לו5י עתנד 6נפ' ח67 6'כ6 והתס )ס6לס )*ח 7רגנן דק'ען י6ע';6)יי7'
 0כיפויך ד3תר כתנ6י ד6תי6 )עי) כ7כמיננ6 ליכ6)";וי6 ?סמססתוס'
  ייגגןד36יכ 16 י6ורייס6 ק.ען מסועד)כ.צ סכ6 יכי פסעע כת;6')יע6
 4ע6 וס)') דפ).נ6 3ל.יח6 67יכ6 כ'ון bnnp עפח;ית'ן עממ)ס פסע6.ך

 סמוק' מילו5י כ,6 )עיער )יכ6 )ס6)ס 1).ח ייננן "יפן 6' ע"כאלא - ונייים6 עתניסין דסי'נוכתנ6י
 :bS 6יכ ט6)0 י4ס וש) ע5עו נע165 עיוי oh~i )ט6לס ס.ים.;ן1)6

  קגר6 ייע )D~b 6' יס6 6ינסי עם")' )6 7כיס )וער htb גס כ)~סעקסס
 פסיט' סג'ן 6'ך  )ס6לס )"מ ילנ;ן ק'ע:'ן 6' ע"כ 6ל6 ע'י' פר'ך )676'כ

Yn'mn?כ5' והתו'  יישמייימ  ססין  סגיו ל%  סייטס נס 6.כ 
 כולס מכעיס סכ)ס וקעכו ינרסס 6מ קתפו וה67'ס והרי"ף תור0 נ;י6יכן

 קיען יקס;' כל) 3עסעע ס6ין ווס כמסע6 סעסגס ונ3ין סמורס 06יו7עיס
 3רמל: כע61עגדך כ)'ו עחעת 3עת קיען סיס פ'לוסי ויסיס וגכ)יו3נומו
 קן בבופו יס )פיט :יחוק  06  ר%!ילו כוס יוייסמ ויי  יפפומו י0י'ז3נופו

 : מ( 'קתמו) %נוס כד כפסיפו לנין )6ע"פ
 ען סי65 ועס שגסקין 1i'Db עמפע נעת:ימ.ן ק'ען enp7 עכ*תרכמ"11

 36יי, קיען 6)6 6'נן קיפנין יקחס כיסוכממ' b*r )עזד . '065כצ)
 : פקוננוח 3כעסכדפונח

 ירבמ9ך  ריייו  רג6 ע7ני)ס יכמבמי 'bo'  מירבמי שתר י6גי ערמלכ4'יש
 6'גר (ס עונסקין קיען 6פ'4 סיע:ש סיו 3חחל0 עסעעימבייי
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ההוושע הק*ע דשהראבןפני
 % DD~bih(h 6מי)זמו3סקין פ'ווטו גע0נ'ת'ן "ID'p כמנמ' י)36יס
 י)'ע )60)ס 0יטיגן 6י נכ)וס תתוי 7)6 כתו קתס פקיק כ*6עילי
 עסימ. ססגי, ס3מסונס 6ני גס )וי7עתי פ7יס5מי)ו

 6)6 ת(ס( קוםי"
 לש ג6פר 1i'Dbt י6ולייס6 )16 יק-תן 5יסתעינן כ"5 כ0ש )6סססל5
 החני תו3סק 7קיתן 7סכ6 עימר6 (.) סכ0נו כ'ון ה'ע סכ) קיהן3כ))
 וגחלע נקוס ו6יך כמסטן ית0ניס'ן ק,תגיס ונס6רו סשרוס יס גס0י6'כ

 הפסט6 ס3ני' 33נין ו)פו) )ח(ול עכ'0 ))יך ע,כ 6)6 שווסיס )3'ס0עס
 יתכ"ת פ'לוסו  יקוי נמ) דנלי תחוך ונס כגל ס3נין גסרס 1)כנ,ד7תסניסין
 ד6ש' סוכח0י 7כנ7 גע5הו 3ע165 היירי 6'נ )מ' ינס יג6  6ע7 הסביביופ  פ%ילי הס plfin' דגרי  ר,פירלפרפ ססנ.' נ0סונ0י כ0ג0י 6גי גס6טי

 עונסק יקיען ג')ס ךרב  סי'פימבמי 0סוג0י כ) כ)י תכ"0ימ9%רלמדץ ן ס)כס 3ססט ע)'סס יח)וק3ע165
 מב'  %3פיבמ הסיסיפימי כ)'  רמעימ 75'7' ריד'  וסיימהסני

 ומו:רכי כעכ'0 חכס והו6מסונמ 0מקמ 'מס - הסנ' ק.ה יכ'ע 6תי )6)עס
 תטמ'  רג ינלי תכ)) נס עו3סק קימן נכ)) 6'ן 63תת גי 60, ת0ס031י3'

 תסנ': %197  ביויום יוימפסוי
 ט0ם3מ' הס 6סך 0רס ועזן גערbue77 7( 6 עזס ע3 עכ'תלכמזון

 ססו6 5ני רו6ס 5ני"וונרגי ס5פוי6'ס כרגרי 7רךג3וד)עכ'ס
 כסוין י6')ן ק") )6 7יין 7ה0ג6 6)ס נכ) י7כ )6 תי וכי ני7יס סגער'מיסיט

 יעסמעיב'1ריי' 3חסונתי ת"ס 3י חו(ר 5ני סגס 636 עוי ו)6)ססמגו0
 )מגו" )" )תס ד5'כ 6'נו ר(0 קענגש bnh" גס ק6י )ססמגומפמוין
 קחגי ח6 67יימס6 סיתו לנ6 67תי )יסנ6 ו)סך  סייס ה0 גס סנוי'כ)0ו
"DDb7עסייין תסוס טעת6 הייגו החג" י)ת6 קיסי6 ות6י וכו'  ס.תן  סש 

 עטוין 0'גן ס'הו ס6י 6ע,כ 6גט ק6י קסור 7ת165 3ל,י60 תס6'כ)סססגש
 : bma nibins כ'6)סטהגו0

 6'י "ז"אבל
  עסייו )ה'7 ד6יכ6 רק כ030י )6 6גי כ' ט)י חיקס

 סכי תסוס ד'י" יטעע6 ח'ת6 7)6 קע')ן 7.ין ו0ג6)הטמגוח
 ' סייך 7)6 גהייי b'Db7 )6סעעילן כ)יס מנ6)הכי

  סעיוח בי  ג3. כ67סכמנן גייעס יגומו )מיער h)'b - 0%767ךכיונתי -
 סוי סקיען ינכ) 16תר סיימ' ו6עי )ססחנו0  דממויו סכידמלבמי

 : )ססחנוס עסי'ו rb7 6ס,ג 6נ) קתז)ן )0כיסכי
 ס%מינעיך ז6גי וכ0נהכזמ 367יי פ'יוק6 עכמ עכז0  יספימיילומח

  nSbni ח.יסינן )36יי 7גס עכזמ כו~ג0 דעזכ 0))ס סיס ע%חי)6
)פקוס

'D'p 
 )יסג' י)כ)הו 6פסר )ס6)ס  ד0י'ס.נן )'סג6 )70 נגתר6 ד6תליגן כיוןיכנס ))*ק כן )וער י6פסר ינסי )עו)ס 6ויס )6 (ס וינר  סזה,

 ' כן (9Wh'b תכזת יפמ'גס )פי )ס6)ס  ברבייו1יר ס6ין  35יי 36)כן
 )יייי,  ו,יר  DibpiI  רל.פ לי'  bu'~D  רב,י  רילפס  סובממי ריברזעוך

nppnויפ  a"b י  רמי,לויריייך 
e~D10'סיה6 (,) סר6'ס גג7 הטוי עיק) )עס ו6רגקי 7כיק 0יוו5' ע) מכ 

  סש ס.הן חוי תזת )'ח 6י י6ש)1 סכח3  חקסי )עכזמ ינססי6
 :כן קוני דגסעכ"0 וסוכ0סי D'a~ 610 ס7%ין 6ג' יתונט3%0רכסג0י

 3ססי3ש הוסניס סס כגו וגס )ססיג הסכיס הפנ6' 6ין סינליסש%ר
 וינליו )מוק 6ינו דתכ,ת סהסג'ה'ן פסע ס" 631ת0 )ע,דסו6סוגו0

  גסוס 0ולס 6'גס (ו ת(ס פסוטס )עסימ 6נ) ם6ערן )תי ול6וין ססגכוניס
O'1D: 

 1)6ס(ר 06י מרון 56) וכג קו6ק6 פק"ק 8מ7 יסוד ננשאדה
 DS' וסקיחס גוש וג6ס 6יו תקועו נויע ו)6 )3יסוכו7

 ום)חו בעדוסס סר3ס )חקסמק וש היסוד (ס טיסרנ יסויש )סליסועס
 6' סרונ סס  1b5m  וליבר  סגוי,מגוימרג  ס"תרס )הקוס )סס 706יסור
 סע05 כי ו)היס החוטעו דסיינו ס)ו סמגיס )ור0 ס) DWDJ סם)ימוסכילו
 קו7ס )40מ 6עסו סנירס עוד )הכירו 'כו) 1), עפל o'bin ס'1וסעיגש
  סג'מס )כיק תסחת פ)ע כעו )י  סיס גע)ס ס) ננופו  trP  ייפ%יסס)ך
 עקוס 6רוך פ5ע נו ופ)כ קץ הכגקט 6' פעס מי ע) פע)ס תסט6
  רוססכעו ני מיי  פפפירס  ובריי סלופ6 וחפרו )ייס סג'נוס כ)כתעי
 סס  סיסי6) )עקוס וסו)יכו סס  הגויס  יברומו  יפר עקגיו ו)ק0וסגיס )הקוסס6תיס ס)ן טמ)וסס)ימ קטגססקולין תטגע עגו)כהו 6יוסכסס
 (1 6סס  יל ייגס עס  יג'ריל גק3ולמ וקנרו ו0ע'י )נ'ד ו63 סקיתןי65 0ק)'ם עס 6פ0ו פסניס סקיק נו סמ165 וסכ'יו עדס  ססוב%

 : ע"1  יבבי  ב*ר ספופקו:ס
  גגיהין 3ל, יפקנ כוול )ק7תג6 ו606 שיג6 כ"67 7יג6 3י מ)מ6במותב

qib,146וג'ע 3עונס 03ו,ע וסע'ד Df1 נ)מק6סכגן )סונו 
 3ין5ין

~?b 

 סל,ר 3ן יסו7י 6יין ניסט6ג7ין 6י( נ,סע6נין ע6לק יפן
טס0י0

 לופ"
 6ן גויס ריי  סייבי 6(1 ואס). לספ b~r סטיי6 פר 6יך (6גט גויס7ה, 611ק סערטיו 8ן היר )1 יחוזי דע7 סייגע גויס 6ייגר היט

 קי6קךר קיין עגקגש
 גיע. 6יךווייס 6ן שודסג') יעל יהודי6בסיני

nabr6טס נ"0 ד rtb כ"6 יסויי קי6קוויל *.ן 
 6ין נליטין דולך ע',-

 6'ן ,pp'Sh' ספלץ 56) גווע(ין וועי 6.ן 6יל לייטיט עי גי(5נטס5ט

 יסש~עעמ מ ה6ט תן ןג:4ל%יביי.6עסה6טדעייל6גע %ך:י
 6"ן 6,( ג6ך ג')'טיןיעי 6ייעק 6'ן יסיי' יעי 6י . VP"na וופ)יןחעע
r'~g6וופק 16יך 6ק 6ין 0ר3ייק יער 6'ן 6'ר )י ילט.ן 15 קיי'ן כקן 
 *ץ 360ו1 1'6 גיו6גע 6'ןסנין ה'כ )1 פו'פי'1 ג6ך(ענ'ןניקומ'ן דפרגרוט'1

 יו6 ס6ט גינל36ען ו")י 6ין יסור p~b ס6נין btr ניס6פפ6מענ
 יהויי יעל ווי6 גי(6גי ס6ט גויס יו6 ווי6 0עיי עוד '  גיוויויו rtbייר.  ביי 611ק יסוזי 7ער 6ן ניווע(ין r'r 6גייל קיין ושר ט0 גשפינךס
 6'ר ס6גן 6ך סכתז )יג 6יין 6ין ס6ן )*יז%6י 6"ן 6ן גיס6יס6ט
 6תן 6'ן גיווע(ין נ'וו6ני ק6פ6 6ן (ע0ל 6,( על ווי6 נין6נע פויעליןדי6

  בכסר,ר יעקנ כ0ר-ר סעיי 310 ניווען'ן. גיס6קט 6פ 6יסס 6קס6ני
 :  סל,ל  וב,ופו  בללוו  סיי%  ביווי  גמזיבריייו

 6יך 33'6  ח')  מי'ל  בכויפ  במו,% pnY ב"ר  יפמ כתר סמי%2רבנ
 נילועין סינין  פיו r'h פר ד6 סנ*5 יסו7י דען גקעסיןס36

 ווייסין 6יין 6ין גורטי 36)6קע6וי  פ6)'נייסי vbu p'h 5ן ערס6י
  במו"יבטורפ פ6נכט)עס גמוס נ,י ס)וס כתי העי7 טונ ' 15יףק6פי)ייק

  ניסט6נ7ין (ענין הו61נ 6)) ניסט6נ7ין  גין 6יך 6סכג( נ)סון ,s.rסנ,)
 וומ1 גי(6גע נו'ס די6 ה6ן 6:וי מו)ין נווק 6וק נרס 6יין תיט 4יט6)7יי  יוגסי 16נb~_  7(p'lt )יג ח0ן ,,qp וכער מייט יכקי)' כהר 'הוייסעטניכי
 (6)עקקי פ7ין 6.ין נ6ך ניסרעגט ס6ט גיווע(ין 6'ן 6'ך גיי6 ווער י0ו7י".ין
 עס גיקריגי (ייעל (יך על ח6פ ססלין 56) גווי(ין סין 6יסס bvה6ט
r'7DDיעכע גיט תיד ווכיסטו מן,ן 5וס נ'("גט ס5ט כר תסכגוס החהמ 
  סובירורפר-ן  DDD(P3hp'  ביעליגיולו 63)7 6(ו ד'ך 6יך ווע) רעט.ן36
 ווי)קעז  ס6)3יוט פ7 חע)פט די6 תיר ס6קט ס6)ניוס יי6 6יהס )ו6ן
 ג6ך 7כי )ננ )יט ג.ליט.ן 6וועק יחו7' יטר 1hiP '1rb ).6'1 סי נ6ןעין
 כמרי 6'ן 6ין גיווע(ין סורנ יהו7י 6יין ס6ן ת"ן ווי6 גיקוהין קו5 6יו5י(
 ע)וכ)ך וועו סנו5מ ס) rnur'1 067 p'p ס6ע על ד6ק ג'ן6געס6פ
 יומזן )6ז(וי 6י'ן הט יהויי יכל ווי6 גי(6נט ('6 ס6ע 6ך נ'ווע(ין3דס
 : 6ן 6שנטסי וויי9 6'ין 6ין גיג'יט 6וין קריי()יל ת.ט סעמי 6יין 6'1 גיס6ט6ן

 6יך 3)'6 ו(') סנ'ל 3עונם 3חו"ע ק)ותק יוי 73 'ו7) כהל0עעשוב
 כתס D'D ניסט6גין פלי5ס 6יין 6ין הוו6ג 56ל נ.סט6נייןנין

 ph (י6 ס6פ גיויע(ין ת'ר גי.6 וועל יסודי 6יין tlhe1 b?n ת6טיסודש
 ער 6ק 6(וי קן6ק6 פון ג.ווע(ע עס'ג על סט 6ין כר וו6נין פוןגיפיעגט
 6'סס גענין ניס6קט 6פ 6ין 80גד 6י,ן 6'ן נ7עקפ 15 0יוקפ D'fi 4גיןסויג 6'ע ני(כסין (,6 סט וו6)rh 7 גג6גג'ן ג6ך 7ר (61 6,ן 6(.י נליטין6וועק
 h'r ה6ט 6(י גי)עגין 6יסס נכנין 6חך (עג'ן ע)גוס'ס (ייגס "יןגי)כגין
 6ק 6'ל 3יי6  יעל 6ין יסוי' 7כל כק 6ן קעגט יטי ע)נוסיס יי6 6ן5יהס
 67)יע6ן )6יול 6תן 6ין י6פ6גטסיע יו"קי 1.6 גיס6ט 6ן 60ט עלניווע('ן

 : ק6פייס יוייס'ו 6ת1,61
  ב%ווי  במ"י 6גרסס 7,3 שרס כהוסל'ל סע'ישוב

 31)סע  מר'לייונך
 : bpb9pn  פמיי עילו פס ס(כילס ס)6 לק סגז) יוד)כתוסל,ר

 6יך 3)'6  ח')  ממל  במויי  ב%ויי תסמ"  גימר'ר יוסף נע7 סעעשוב
 יח71'ס 15 היק יען q~th גקותין 6ק גויס 6יין ווי6 גיסעיט360

 ניפרעגי ס6ט6ין
  b'r 6'ך ס6ג 11rb 36 קתי קיין ענק מק עק 6וי3

 % ,Iwtp 6'( יסויי 6יין גין6נט (י6 ס6ט 6(ו פרעגקטו וו6ריסגיפריגו
  יי1 עי וו6גין פין ג'פלעגע 6'ן h'r 60ט  נ'ווע(ין ייר  3יי6 6'(לייטין
 (י5 ס6ע pp"lbr'~ )סטי רייט עי גק5נט על ס6ט ל'יט על וו6סין6ין

  ש2 6'ע ס6ע ער גיווע(ין תקי3 ער ס6ט ליט 0ין על וו6ק ג6ךגשלכנט
 6יסס ת6ן פעפ סל 7עס 5י גקועין פר r'b געעין )י 6יין סיג767עס

 )י 67יף bph)p פין *יע rtb טי גי(6גע ע6ן סע l~rbi 6יין וו6)יןניט
 טיס יער ס6ט נויהיעל 5י ניקוהין ייק קען וויכר 6ק 6ין ססי עס גילשע 'ab  (ין על סע6(1

  יעס  ניליכע3"6 6יש ניסט עקס"ע גי(6ני
 גכע 6י3ר 6ייגן 6י( ניפרכנע נ4ס יו6 ס35ין  רוכגיס ג' 3יקותין (ייגןמלין
 יעל גליי'ן נוך ווייטעל b"r (כגין יו6 גיוועיין תם'h'r' 3 ס6ט ניווע(יןד6
 ('6 ס6פ גיפ6סיין 6וועק (י6 6.(ג6ך

 7על סינפ כפיי 6.ין ג6נעגיני
 ג'ע 6ו3ל VP"~I ה'ר 6ין גיוו6ליען גסינ 6ייגל 6ה עס 6'ל 5י 6ןכפלי
 יסו7י 6י,ן טר6ך3

~vtb גוי 6י'ן "r'b ווי6 גי(6גט גויס דו6 ס6ט עוד 
 ס5ע 6ין גיווע(ין 6י0ס 6'נר (פנץ 3, ווי6 גי(6גע ס6ג'ן פ6קטוכיק6.ל
 גיס6קע 36 ס6נ7 6ין 6יסס b~r ס36ין b'1r ttrb קעגין גיוועלי(יך
'trh6ג7ל ק"ן גוויק 6ין עק נק6גט גויס יי6 ס6ט rh גף6 וו6ק יען 
 ס6ט 6ויך גיפיענעני60ט 6'סס ג6ך ~tubn, לכ3'ס  יען3' גיווע(ין 6'(*ל
 6ין ג'יעקט 5י 0יוקי היע וו6)ע 6ין )יגט על וויt)hr'1 6 כפרי יעלהיל
 : י6פוגטסי 11'יקי 6ין י6)יה6ן )6,ול 6ך ק6מ)'ם ווייקין "ון גיס6ט 6ןס6ע

  3עונטסלז)ון,)ג)סע ננ6י03ו,ט ה'כ) סליל 3ן יסי6) סע-כהלשוב

 נילועץ 6ין על ניסיניט 'IDW ס6ט הסו7י 64ק6רר 6יין ענקל ס)סון ג(סגק6נע
 ס5ע 6ץ סעתי ט)ע(יס 6יין 6'ן יופיגן (tttb~trh 6ין י6פוגטסי 6יין6ין

  %ב 71DO די6 ס6ט 6יסס ת6ן ווי6מ6גט
 ג'ס6קי
: 

 עגיס הג0ס כעסר'ל  mp5l(b ו6ס6 סוינ6 כ0י6 יינ6 ני ס)50במותב
  י6קג כער 3)ז6 נ(ס") 63)יונ.ע נ0ו,ע וסעיד 'עק3נכסי"ר

 ס6ג 6.ך ג.טפי6כין גויס די6 ס6ע נויס 6ייגס 5' גימ'רפ ה'ן ס6יפגיייי

 יסוי'ס 617 36 ס6ל ליכט נירעט י6ק3 כהר ס6ע וויי) יעל גיע156נ7לי
 6ק עס ני(6:פ גווס דו6 ס6ט ריכפע י6כין דיינס ווי) הצר דיר ווט)6יך
 ס6ט ני,6גפ ה6י ער hpb)pn יהת, 5יץ עוע'ן 7ונן 6'ר3ף6
 6,( 6'ן 3פרט.) r,huv 6'ין ניס6פ wbn 6ין ק67ק6 5' ווייג6יין

 D'Stbp וייק.ן 6'ין 1,6 6וג7 י6)'ע6ן )6(ילע r'b 6יןניג6גנין
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לידצשע תק'ע השראבןפני
 פטכמס יסטס ppDibf' סיסע דטד פרן pb 4 ל"פ פר נק5צפס6ע
 פ6טול לון 0עו6 רייע וו6ק 5ן גהעפל6כץ טוופקגץו 6יסכ ס6פס6:ן
 ג6ך יל ע6ג 6כפ טין ניליע'1 פלע פי 6יו סלנגין  יורע rv פנחפפ
Pbפלץ יפו שן קגפכע 6'יו ליען 15 קוטין סע 

"p~ibr 
rb ס8פ 

 14זעע ני)יגע סת2 *ז ס6ע ט1 פ6גחפ3 6'ע פע קוטס פלגה6ני
 : 5פפ5ס ס:(כיש גף%נ'ס ף 56 ניס6ע ספ י6 יפר 3יעלמ6

 ג5'6 ח') D~'Sb3 נסו*פ סע61) כפל גן וונ(פ טנ)' כעלסעץ,1רב:
 btr ס6ע גחס יעל 15 סלעעוויק ק5ק נשעעכער ס6נ6ז

 גק6נפ וי6 ס6ע גינ6נגין  יסתי הור 6ק וו6ק 6ע יפיפגפ ק)קכטל
 6ין ySb1 rb* 6וי פיקי96 6יין 6ע 6וגד קוגס)'ם וויסין 6יין6ין
 דפן % ריפ קכ6ק6 פון rb פר ני(6גע 6יר ח6ע 6שגפסיהי9
 rb 6סמ יפ 65 פטל גיס6ע 3)ט) 5יע ס6ע פל י( פ0סת (6)יקוןפלק
 גיו61כרן ניסלנע 6'יגל 6(1י 6'( פק גי(6גע 6יי ט6ן ס6י ג6ךדפל

 (י6ס6ע
 גי0(לי

 :Pb יוגג 6יץ ח*5 יףפ )6 063 03ש י05ק 3יל יסהי נפל ספע,םרב: : יפר גורק 6ה פק
 Pbl פק5'ס נייס 6יין ד6 ור6 15 ספל גה6גי ס6ע 6יןגיטט6גק

 סשנ י6 ס6פ (6נקפו וו6ק 6יר 15 גק6גע ס6ע pb 6'כ 15 נננן פן6ק
 pblln 6יין יס6ע ס6ע גפכפיגפ 6יגל מיל 3ה6 ס6י יסוף 6יץג'וזפ(ין

 ומ6 קו) 6ין l'mp ג6ן 7פל 6ק י%)'ט6ןohi3V6 6תי '6פ1)סי והי0' 6תי6ין ק6פ)ים ייסיו bl'b~1 גג2ן 6"3פלע)6ין
 גק6ני ס6ע סכן 6הן קוטין 6'( יrpn 6 קו0ל5ין מפןס6עניסלניי

 קהן ק6ן עק
 גיגייעס 6וין 6הן ספפי )ננ 6"ן מס6י ס6ע יל יען ("ן גיעקוסר
 ח,) 1ihs'(t נסו*פ ננפ)פס גסוס 3כעל פ(ל6 כער סגפר ספץשוב

 עש 6יץ 3יגינגע טיל *( סע6ע אל 6ח נ'%נגנן 3ין4ן
 67 7פי ק67ק6 פק יסוד יפי Iwtp 6ה .סוד עיין גיפ7פנט עי7ס6ע
 ווש ניקפל6כין 6יך ס6ג ניין גייפי 8.ך 360 פו4ן גלוס 6ין גייועין6ק

 p'p לויפ 6יין 16יפ גלויין 6ק פל ני0פל6כין (יDbn 6. שזד 7עסק6גקיו
'Vb6יין גי%פ ס6ע :r)bngi (6ומ גסעי5פ 6ין גסלי )* ג6תן rb עורקיק16רן 6יין 6וני ק6פ)יט ח"קין 6יין 6וגדשפיגיי6 6ע ~Inrib1 6ס36 י 
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 ה6 סעע"נ )י )עס עסגי )ח71 קו5 6ס יטפ"נ )סוגו סעמקסי ו%ןכ))

 טיפס יסלי6 6)6 )"פ )חוי קו) ו6ס )ע-) כפ"ס טלי6 )מוי ק%עפפס
 קו) 6פ.)ו 6'כ ג' מוך הו6 )6ו ו6ס כ)וס 6'5 6טת סקו) 06טעיי
 ס'6 06 עע"ג 6יכ6 ע'י )6כסייי קו) סוי ז)6 6וטינ66ע"גדעספס
 גס'ק )6 פע"ג עידי ע,ע ע)יס קפכיכן ד)6 י6ע"ג כו, )16 061 פונ סמ6פם
 יהפע*נ טפלס 3 י' יסן3 עכ"ג ג'. מ.ך פיפס :b'x ע"פ 6פס 6יגוז6ס
 ווטעס  ממליור6)6רז)דס7י'  רבול פע*נ כם6ר שיוסו סר6*ס6עטכתנ
 עטפס 16 (ה פטכס 16 סיי6 ג'כ והכ'רוסו ק% ''ht'b כיק )טזוס6 יעע'חיי
 הו6 ססל' כן פמיס טה61 ות7ע )"ט גפסיס נ6:פמ מי6 יגכ) ;atDbוס
 1i'Db )'פ  )חוי יסכלס Ub'1 גפג'הס גמ3)יס 5חס גע165 06 יג'מכסנ
 )י3יי ד6ף ;ס )פנ' כ5פו ס(ס 370 כע"ס גפניהס ש3),ס סס 06 ססוס')ינל'

 ע5פו (ס ע)סון עוכח וכן נס:יס סיגו' סיס ע6ס יס6 630 %יןספמיוש
 6)ע6 )מ3)'ס והס עי כו' ג,פ 76 כוי מ)'גן כו' יכסמ%ו סי3ר ו6עתסנמג
 3ס,ע גפיט"ס 6'ס וססח6 יספע'נ 6'כ 6)6 )חת גס6 ח)')ן %7)6)ע

 1)כ6ו7ס סחהק' ע)  O'pl1DD  לרברי qb )י*ס סל'6 סקו) '65 6סיכס'ג
 קו7ס ס:סרג סו6 6חר ו(ס שקל יסט6סקו) פפ*ג )יכ6 607סד3ר0פוס

 bow' סו6 67וקליס עפמ6 יס6 ס6יס (ס %ורמ 5וימו ולסתגס סר3ה יט'סג'
יעט6

~wb7 
 ס6יס (ס 155רח 5ורסו ונטחנס סו6 6מל סוו6 ע"ע 16חו יעכעש

 עעעס 7סל'6 ל,נ 6)6 מע,ג כס6ר נמור עפ"ג יסו6 סכווגס י6ין 6'סוססת6
 ד:מנ) סיכ6 סת., )י3יי ג*כ 607 )י'ס ו(ססרי כמ*ם )פפ5'1ח6תל0י
 ס6וקלי' )י3)י מודו ד3נמנ) 6עזג סיי קו3 '65 06 ו6פ'ס ~tSO(l )6 67(נפייו
 5ל'ך כן קו)עו7ו יי65 מ'עס'כ6 גסנ) 3)6 )-3ףס6וסדס6ש'6'כנס

 '  יגייסל53ימוק)כ'ד

 נ5) עפ*ג )סון (ס י*1 סיsw 3 וגפ)6ש נססונס ס6יכת'רכנבר
 (ס י7נל 6)6 כמ3 )6 זסעעמת6 מי" ססו6 פ5עווסי6'ס

 601 עעיג )' )עס 0ש' י)דגג' עס יסגמי נס )י*ס 1)6 סחו' 3%יישי
 ד)6 חיענסינ)016מטלי

 ם'ס" 6יך יס" 3מגיו 7מ3י) יעיילי %יכ')6וקי
 7כתג עס6 )*ע 7ק% ק5ס כ6יס 3סני6 ים וק 0סכלס 53ווף 6)36'פ )ח.י קו) 61'כ כע*ט כ'6 6מר מילס )סס rbn ג'5 70ג י3ריט'ע
 עגויטמ כו' פקודסס קו) י'hr:nwh 65 יגיטין 3סל6 קיס ('5לט"
 67י כסן 3פ)ס ע) )6וקלס )חומי6 פגולסס (') ופיים'י טגורפמ (1סמ

 מגו6ל סלי קו) 3'5י6ת bWiDi 6"6 5פסי6 9י )bniui 6)עיסי6
 hDW'( עיגון פסוס סי3ס י0קי)ו )טיסס גרוסין 3ין )מ)ק י'ס 61ע,נכמ"ם
 ונכפס טפכון 3ן ,,qp טני נ3' )מ)ק סי6'ט וכפ,ם 6סל גגע 6פסר0מס
 געימס 1361 3, פ' גכסו3ומ כפ3ו6) ג6מן 6יגו 3נרוטין ע'6 דם6יוכש
 bniwi סליגן6*6 י)6 קתס טכתגרק'ין') כ6ן יס ל6" ק5ס ט*פפסמ

Db'5'b6(1(מס ודי סן':ן 636,6 זטוס פספע יוק6 גנלופע שכיר קו 
 6קו)עים:ע65ר6יס3רולס: 4ו7וס)קפו7 ס)כס 5פקנע יקססדפסיע6
 ם) p'p' סר6ס סג'ד %י סכמ7י סנויס ס6עלס (ס פי ססכיי פםק

  טע)סיויי פספע )סיו Sa דפסייו Ub" 3יס ע)וכ)ד טסשסע5ם
bS'n%50 קוש סי6ס 6פל 3י5ון 56)0 ססיו סיויי טסי6 טגס7ב ע5יו ק 

'הושע תק*עהעזר
 סהק" 0כפרי פיק6' 6'כ מיוכ)ן שע5ם

 ע6ן סיע סגסרנ ספיי ס7י נר5מ
 סגו'ס mnbn סו6 סגויס )סון י)ע6 הכפיי ס) )סונו סו6 7גו5מ)'פ6
 קל6סו b'o1 סקו3 ע)יו סי65 עס סגר5מ ס6ים ט) קוקו סר6ס סגייסגפלי
 )סקו5 ע6ענמ 7סו6 גי5ח קסו6 גימן 7עס 161עין סי65 סקו) עפ*יגל5ח
 ק% '65 ס6ס )על סה63ס נהסינתו ג" וסלג ס*ס גע) טכת3יוגעת
 6% קחס סעת סח6וגגוח ילן )חגירו כמג כסג ו6ח7 ס:סיג 16טטגפ
 56)1 ס(ח קתס פת 6תל הו6 הקו) דפמעח 6עלי:ין כ)) סטגיעסשכיל
 פ)וכ)ך סקוק י6ימ 6'כ הג'7 )6 הכסר' 61'כ 3יס ע)1כ)ך קוקוי6ס 6סי סכפלי ו6ועיח הקו) עחעח גר5ח הגוי קר6תו סכ6 וכן וי6יטיתס
 )ן bn'iibn ע"ע oibpi )6ח'יס.גין 6' ד6מי)ו כ)וס ס6י:ו bv'ntו(ס

 ע)יו טרכ3 הג;לן ינסרג סקוס פפנו גג() 16 גם5עונרמ 7)ע6טגסרג
 כ,6 63ה )6 טהנ.יס כ)וס ס) ע17ת כ6ן ו6ין גסן כיו65 י3י.סוכפס
 יעמת )פ' ס:הרג ס"ע ע)וכלך קוקו 5מי סכפר' סנס )וע' bS'n סקו))ח(ק
 ס;כייס ם)6 ה(ס העד 73גרי )דקיק ס'ס פס עלגד סיין )מ' ג6עסו6ינו
 6פטכ rt~r,1 26"ג r55h סנrrn 6 ס.סוי. ה.ס ע"ין עילו ו"ס סעו )וסנויס
 37ייס 60י גס ע.רו הגוי'סס ססגי7' ס6ערו עעו ססמעו סע7יס יגויל5יף

 )ה6ליך י5.תי )6 פח )הפרקכ:ויע סי65פכ6ן יהתי er ססו6סניעיס
 ק5ס )דעמ מקמיק סיו הנס עיכ) 3,ר יסי6) כס"לר ס) עיומן.ע,ךש : כע"ס כ)) עקשק 6יגו ע5מז מ15 סע7וח כי יטן3(ס

 ע6גסי ס)כס 6יס סגו.ס ס6פרס 3שוס הגיי סס61עספוקקש
 6גסי עג) חקי ס6ינו כ'ון ה%ו.61"כ 33גייס ורכג 16מו סרגו bpb~pק"ק
 כע'ס 1nch 6ח ומסי6ין 'ותי 6'5 ;ה כ'6 0קל 1)6 ססלן bpb)p;ק'ק

 ס6על 6חל ו(') "ן קיהן סנ" ה3'6ס גשיס )קדר סחלכיס הע"פוג'3תסוגת
 קמס מ)וגי עעיי היה.י' 6על 6)6 :סרג ס)וג' נמייום הע'י )6קהגוי
 )י63 67פ" (ה כ'6 ח;ר ס)6 סס סדל יו7י סיס סעיר ע6ותס '65 ם)6י3יק
 היר יו7י סוס .65 ס)6 731ק1 ממסו י6ס היי )עג.גיגו ס5ליך ענ")כו'
 6מיי' מ'י גס סס(כירס סכ6 וכ"ס 6סחו 6מ פסי6ין (ה כ"6 מ;ל ס)6סס

 כ6)ו 3נג7.ס תכ6ן לכ3 ה6.ס ס(ס ייעי:ן ו6ין כ6)ו 3ננייס סרכגס6עוס
 ס)6 ע) הנ7יקס ע) )קמון ו6ועדג6 הוי ס:יף פ"פ 6ננ7.ס קפכינן י)66ע"נ
 ,q'p סכח3 (ז) הלע3"ס מד3רי מסטע וכן )החס 'וה7 מכ6; 6יס ס,ס,65

 געקוס עפגו יסו7י תמ ס6תי יסי6) י,ן ק' היול גס 16,30 ניוס'ןס)גוס
 מ)וגי מעיר עפנו ס.65 6עי 06 36) עייו וסס סעו ךכיל פ)היסס.6 ם.כיי עד סו6 מ)ונ. סיעמ נ6ומי 16עייס 6ין סיעגיו וכל 5ו7חו וכןפפגי
 כוו:ת 6ין וע"כ עכ") ba:n הוhib 6 '65 ם)6 סעין ג6וסו l'DDnDועח

 עפו טי65 ק5מ סיתן יסוי עע:ו ס.65 העי ססניד ,,str bpסלענ"ס
 )6 06 דעחמסין ק6ער 6פ6י י6"כ 6חימוס קמכינן )6 קמס .33665
 הית הע7 עס י65 )6 06 ס'חמסי עי קגי )6 3ה6 וס6 הו6 6)65,6
 ו6ס r~D גס ח'סוס ד5ר'ך 67ה"ג יומק גקגו) ו6פ.15 (ס כ'6 6יססוס
 התג'י הר3 סל' פ'ע סעי ס;0 עס פ'לוטו '65)6

 דסכי כה33ה7יי (.)
 )6 06 עיי 63ותס תחמטין פ)וגי עעיר ,65 6מ7 6ערו 36) נחוק'6'ת6
 חסוגת כ) ה3,י מ.ין וכן כ)5 כפגו ס;כיר 650 סיי ח:ס6 0ו6 6)65.6

 מ)וגי )עיי ))כח עעכו טי65 ),ס נ~יח סהע.7ה 6, 6סס ססתי7סוע3'ס
 מקל ס)6 '7עיגן 67' הן' ;ה כ'6 פעכו 71s? סיס apei ם)6 יעיי7יס'גו,6 3הי וחירן עירו וסס סעו ד3עינן ppD3'1 פ,ס סיתי ססו6 0ליוסקסס
 ו5פס ע.רו ומס סעו 7נעי:ן המוסקי0 כ) 7כהor 60 13 ו)פי סרי (סכ'6
 )חוי ע')ו גסס קני)6

 נמסינת וכע"ס מ'מוס סיס נ)6 קנ' rb7 י')
 כ)5 נדיקה געי ו65 י5חק )הרי מיים ד)6 7ונ6 )ע') סס63מטיעיגו
 כ)) ח'פיס נע'גן )6 פ'יו וסס ינספו סרי סעי ססיכיל כיוןסי:ו

 :סו6 ופסיי
 סגוי ס6.ן סיכ6 ק3לת'ו י3עיגן דק") וקימסו (") סרע3'ס )7עס1אפ'ל1

 עסמקיגע י)6 ג(ה 1כיו65 כפי סהיס יויי ס6והל 6)6עכ'יו
 לע"ג 3מקקיוק, otnSDS וכ"כ סיפ3"ס )ד73י סס'עוהר"ןג6מרוכע"ס

 דגנ,ד נ") פ,ע סעגהנ מסע סגן 03,ע 3סנס"ס העיי ('5 עסלי6'יוסי3
 7פנ6 פכי7ו נקו6 ;סו נהרג קי6ק6 ק"ק ע6גש ס)כס יויי 6ופי0ססגו'ס

 : סעכילמו hpb~p 6(6 פח"ק ססו6ייעס
 ועעי6 וד) טס וסיס (ס ח5וק סכחג ע5מו ס*ס ענכ) 4ג7 נוווס1ראיה

 נת'גן 6"כ)6 ינר'1 מתו7 0ע6ס )ש )עע) 6מ סנוי סידעד7ן
 3)6 6מיי וו)'מ נוי עפ'י סהת-ל י)ע') תוי,ס 3תסו3ס עוכח ונןוקע0יו
 עספ, עקוס 163תו ססוכנ ה.ו7' קו3ריס 6יגכס )פס חגוי 6על טסר'ק3יח'1
 וחסיגח עכ") כו)ס 7עס וייע סוס 3חר6י ופסל,ס ק173 )6 יסו36סדי6
 כי יע (ז) )עי) כע,ט לע% סס63סי 0פייעיגו ססוגס 610 זלעי)עול*ס

 פהמ), 6רוכי 3פול"ס מסו3ס 6ותס גסיס )קיל הסייכיס פי'ע':ו3חסו3ות
 61'כ כך סעתמ)ת ססנ6סי ס0סו3ס סו6 וס61 כו' 5י7יס 5'י' כ) ע)ח;רנו
b'nP'פ)ו:ו' פעיל סיויי 6)6 0גוי שכ'ר ט)6 טינלס סטוגס 6וסס סחל 

 6)6 וקניתיו נעינן )6 ו6פ6י 61'כ לעע )סוע וה63ת 3סי'6 טסכפ3ו6ל
Dtpופל 63נו י6ס פ)וג' פעיר טסו6 ק6ועל כ'ון מכילו פקל' יכס'ג( 
 פסני )6ס'ס טפו ס;כימ נס 6'כ )1 סנ'י ט5עו ססגסיג 'ודי7סו6
 נ16על 6)6 פכילו 6יגו יקן6 1)6 פכייו ע,ע גקר6 (ס bib )1 סגייטפ6
 כילו מ(כיר 06 36) סו6 מקוס nrtbD1 סו6 פי יויע 61יגו עפו סי65'ו7י

 דסס*מ ו6ע,ג )יעסי ע)" )ססז reP ג%7ס ר6יס Drl נו 7נקיפסיפ6
 טיינו ונמסינח כף ס6יס קו3ליס 6'גכס )פס כסוג ססו6 ינמסו3סס(כיל
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