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 גגז נתע וכי סו6 ססו6 3רץ  יגל סיה6 סג'י יהנר %ג יס'5 6'0טשסן

 דנעינן 6)6 סג'י הן ס3י6 1)6 ע(ס 3רול גיו) ינל )ך 6יןסעקשהם
 עסגי '65 יקוריו63 ס6וחו עע.ייס סס ד6ס ס.כי יכי קמק נ)י ייועפיס6

 : סעקועוס ג' יד'עח ס,ס 3יול יגר ססו6כית
b'blפעתיפגי סלנו)כן געי )ס)'ן ע:ס )7גר ע5עו פקמסעכ'מ 

 דכסגסרנסגג'קוריוג6יתעי'  דע6י יניוו)עג'ד )מלןגס6ג'
 ו6ינו ש65 סיויעיס כווגתו 6)6 3)'0ג" יק )b'ntpbiI 6 עקולט63סי65
 סו6י,) דסכי וכיון )ח1? עסס סי65 פעעיס כעס 6ח-כ וכעוסכמנ3כ6ן
 )6 גע5ק6 ס.ס 7חגיג יי7עגו י6ע.ג כ6הם )ס6.3 כ-6 כווגתמרגז*ן
 עסס ,65 )6 סעIrv"n 6 חכי )16 ס6 [ס קויס עסס סי65 סניע כיקגי
 ססתמי) ס:'י ען ספ'ל י6'ס 5ג'6 יע"ן י65 ו6מ-כ ס%חגיס 0סמיו3סיס
 סכ0נ )ל6ס ז[ס וכו, עקויעג6 ,65 ר'ג סי5חק סוס סכי עונד6 (ס3)סון
bia0ס)מו נק5ול )המחי) יס") %ווך b~epbt 0'6 '6 גס כו' י"ג 0סהו 
 thniDSS'lh(b פלקויטוג6 סו1616מו 6מר 7ס6י ד)66עיינן כסנ)קען
 ה0עעסייוע hSrhob(h כ)) נדיקח י)756ין כל)ונומ 6ן) ~hibnSכח3
 671י 0ס המ 6' 0.י-ג עסס ס0)חו וכיון )סיכן '1DT 1)6 0ח)ך )סססו6
 י0ע6 )המת'ל ק'ק כעו יהו' נ" מל'נן ל6 0ס)ן ייע'נן )6 6י ס6 סו66'סו
 )16 )6ספווי6 ))כת 0'65 טיכו ית-0 6חר )עקוס ו:)ך0ע6 6ס') סגךצ6
 6י )6מוקי 3ו)6ספעקו סהולכ'ס 3ירך לע'דעסי65 י3פינן ו6מסייוק6
 *)ך 6מ-כ פגיו ססח(יי ח)'גן )6 6מי )ווקיס גו 0הו)כש נדרך סי65ייעיגן

Ibtnnpbi6'כ ס'65 יויעיס סעקוס ינני כיון נונ"י תונח ג"כ 1[ס h'b: וער( 

~itDba
 מקולטג6 עמ"ס 9י%% יכיריס עז'ס 7ס6 קמ 6ח7 נג7ך b)'g .~יע'ס

 7.יד געינן 61'כ ייי7ח דרך ה'חס )ויל3'5ס דעע5קס יל')יע5קס .ויי ססיס יידעו ה,ססרג 6,ם (ס פירוס ו)פי סו6 ע'כ6הר61'כ
 כיון ס)יגן )6 י7ייס ירן 1)6 7י65  ידעיגן 6' 36)יוק6
 ססט6 התעו3ס נכ) 5'0 וססמ6 הרג יגלי )פי' כף 6סך נ7יךיס)7
 עעסלי-ק ססגי6 הי6יח כגון ה7ירה עקיס )עידי ס'5י6ס עייי ין ר6יססי3
 bnlb פלוני )עקיס כ0מלך סיענ.ס עדכח3 ע'לו 0ס יגעי:ן סכמ3(*)

 ס"ע bib כ)וס יתעיס סדזה עקוס סגגי כ)) ונוג,) עסס b5'pיודפיס
 65.0 סעייס עפי נרויס סע"ס סמה6 )5סמועינן כ,6 סלג כווגמ5ין

 סגג' ונוי6י ו(,) (ס )פגי כע,0 עסס .65 06 עעי)6 )ייע גוכ) 61( (סיעקוס
 0ילך 0ג6ע5ע העקוס ען סי65 יתעיס 6ין ו6גו גו סמנעו סתך 6ע5עיק סי5י6ס עקוס עני7יס 6ינס הרו)חיס 06 336 כו' 'תעיס עסס 0'65פקוס
 עעקוס )0ס 630 )עיעל ז)יכ6 3ג,י וע,ה . )סס סנ6 סו6 6מר סע66'כ
 ח),גן עשלס)3 ס'ern' 65 וידע'נן ע'ערקלנ 6)6 עכ6ן סכימי י)6 כ.ון6מל

 : )כי) כע-סג(ס
 6'ן )קר6ק6 )')ך וס)ך (ס מיך סי6ינוהו יכיין י6יס יסמ6ונראה

 ושר6) נגוי עע0ה גגעל6 67ערי' bDn ח[ר סע6מוססין
 ועח מרן עיו סהיס יוזי ע) מב) ו6על נוי 631 3זיך עס)כיןססיו

 וקנלתיו ועת 63נעוכ'6 עה)כין סס.ו 3גי6יס גקו)ל עע0ס ו0וגוקגלתיו
 הגוי סכיל )6 סי6סין גוועסס ק'נ ג-6 כ)) גמסונס סן6'ס וכחנכו'
 ו6נו 73יך יו7י עעו פנח)וס ס6ער 6)6 0עו 6ח י7ע 1)6 כ)) סיויי5ת

 סנוי (ה עס נמ)וה פ)וגי ו6עוו ע7ש ונ6ו ה.ויי 6ותו ע%ו'ויע'ס0גמ)וס
 16ח1 היס 06 לחקול 7,3 ס5ייכו ו)6 6סתו 6ה וסשיו סעמ 6וערוסנוי
 כ'ון 6)6 ו6הרנח)וסעעוועח )ילכו ס)ך  .71' 6ומו וסה6 סגה)והיויי

 7)6 ):'ד 17עס הר' ע-כ 0תס יוד 63קו io~(r 3ת% )מפס יתיס6חו
 כעו סנמ)וס ססיויי ו6ער סגוי lbr3 631 עתו נח)וס יוי. ס6ומויודעש ס6:מ:י עסקילן )6 וע. חי6 6מל ו[ס לדיכו וה)ך מיון' 13 סמ[ל6עלינן
 6פ-ס ענוו ס:ח)וס 0ל6י:1 סעקוס ען פיק6וח 6%ה eDh פ)ונ' געקוסטמ

 ונת)וס 6מי וג6 סיויי עענו נפלד ס77ך גלוג סע6 6עיי, ע56סמועותלס
 :ו651 כ6ן 6)יו ו:מ)וס עעו ס)ך ס'ו7י ס6ומו כיון עססע6 מ)י:ן 6)6פש
 )עך )ו 0סיה 3דרן והלן גו ח[7 )6 6ער" ס.ג עע:1 ס)ך 631 סיסכ6ן
 ש71י הו5 עי עקוס oh~m הק'מן סו6 7הנו' )' יעה היס כ"ן גע65וכ6ן
 ע' י7עינן הגוי עחעת 6ל6 ה)כו עך נ6י(ס ייעי:ן י)6 6ע-נ 5מסדס6
 7גח)וס כ.ון וסחס כג~י סוי סירך הזנ )1 וה)ן יע[נו 6טיי' 1)6 סיו7יסי6
 0המסי) 0סיון. 6ער" יהחס ס'כ' כ' )ו והלך 0עינו "מר" )6 [סגירך
 3יוך )'ל סהתחי) סקי6קויי ס-) גמי7 1)6 גו ינק חגו. 73ין)')ן
 יס)ך כיון יסחמ יעי ד)6 )דמוס ו6ין . )'לן וגער סיון ען גפן7 )6(ס

 6מל סי63 יעמלטי סכימ ד)6 עעו ו:מלוס 63 ס6מל 1DbI" )6 עע1ס'ויי
 כיון "פסי גס יסי6) )כ) )ו'ס עג:י הו6 עכו"ס וכ. עכו-ס 6וחו עסויח)וס
 061 (Pnh כתו 'h9tpb ע3.ד 6חל 7גס ח*:ן )6 3דרך עעו )חמ%מי6קול
 עמס סע6 נ-כ ד)'ס Db'( b~nSab סוחיקו עי 'סי6) כ) סוח:קסו6

 דסמס סו6 דק,ו ו6פסי סזרד )16חו ויתרמ. כ73 חנ36ד 6ח7קר6ק5ו~יי
 )עת)56'כ6

 גרוג"
 עתו נסמ3ל bnD1 ג7רך סו)כ'ס '0.71 דכעה 7ע)ע6

 ע6ן ה,ע עעלת6 סג6 6חר 3קר6ק1ויל hlh )עח)י יל'כ6 הכ6 קזו6מל
 טפ. סכיח  ~hro  רפי, 6הררי )הועדע'

 7('6 סמעויוו ערוס נ6קור ו3.חוי
 ק'לוחעווחג'16 גל' 6טר ע, נעוגי6 נ' ק, סי0.6כ)))'6 3תסינתיה6

 06 סר6'ס וסת'ר טמ הר6'ס למ:' ט)עי 6:ר סר' כח73הע'7וסיתןק..ח
 זס3'6 ח0701 05מו ק'ג' ע Sh 7' ל5 (nS.uilw ט5ו שוס55)1 %עוי  bs )6 6סל 0סיסי' יודע וחו6 6)לו סלעי  7עעיייס דכ'611סחו.

שוש "*ערט
  )סק0כס03י וכ0נ סגו) סטע0יס  ג' וסנ'6 3דלך עס)כ'ם 0סייי0י% גטי פפסס  בוישה? nwb ופה 6ס'כ וכמ3 . 6מס יושן ק משןנ6ש
 6יס5טו ז6מוק)6 6דס נגי יסגתמ 6ע'ג כחנ ס0ני עעסס ע) ונס)פ')
tteb(ס גגית ס)כך וקיש כף עכו,ס 6טיו0 קעכיגן סכי Dlf~; עס% o'n)bI 
 עחםית ס6סש ג'3 0עמ ע)ע שפי 356יג1 פס %עי ע6ל5ו נ6 נ*קסל*6
 5רכס (1  ו%ירב4 ע"כ כו' סקי)1 ע(סרותר

~bta  
DD3  ירר  Vb9p 5') 

 כילכו 0)6 ס6לז )תס ו6*כ עעעוחו )6 קמוס כל יפומי =יס ס61שי
 )ס%יי bif "Db 3)6 וה)6 סק')ו ינענוג6 ומער סלגס ל6יות)ס3"
 כ)) וקו)6 קפק כ16 עס6ין 1356 0)עי עעעיס0י'6 ומדס [ס 6)566)1 )טי ב%  4%י,בורונן י, יסיס כיון כ(ס פיומ על פ51י6ש עח(קסופעון
 h~tsn 1)6 )6חל )עימ0 1כ6 ייייי ניון ססנ'16ס)ntlb?S 6 כ)) (ס עניןועס
 ק'ו  יל גגו גןפק,1

~ibbln 
 כיון קייסס)כך ועס (ס 56) (ס כ% )6קרג

 כעוגסנסו עסעע תו' 0%יסיוזע'סדכעס
  שדברי

 טיהעיס כיון פס3'6
  ורברוי 6ינך וכן סנר עס נת)וסי4ייריו

 5') ע-כ )סגסוברבריינלינש 5)ינין 6:ו י6ע 1[,6  עוגדי סגיבבדבחלרירי' ססח'י מ0עע p'p O'D11g ס'נ
 %6נו ל'6 0וס סיס פ)6 )גו ידוע 6ין געי י6י ועוד סכי פייוסו ועודדס6י
 ועמ עסס 06)עי וה6י 56)יג1  ריר )עי 6חר י'6 סה6 )עיח0 6'כ6ו*כ
 )פגי )ע7 ר,6 ס6ומ, סעיד tlnn(bp סהח)מוד 6'כ' יחמס ")ופת

 ר'6 טעח גע5טו 67ס )1WD 6 סו6'ק חוקמומ והו),ך גטו)ט'שםסל6,ס
 ס67*ס )פני 1)עי י*6 ועעו  6סכנ(י  4ירב 3חול עט.ויק6 סמ)עץ)פגי סג'י (ס סעו6) וי' ע6סני)'6 סמו6) יי וסעו עד עמי סע.ד 636נ-ק
 3מגי )עי  ג'ס b*7a עיוסו ס[כיל )6 מעיתס ע) DWD'1 ר,ס ו(ספס

 ת91' ססו)יד הע'ד % גס סו6'ס )פ:י ס)עי קמס hib גט.)יו)6סו0-6
 1613 טלס סר6'0 )עי)מני 6חר י,6 סע6 )עימס 6יכ' 61,כחל6-ם

o57UStU)7'6 )עי ו%  9בם'רום'י"ם  רבירן4ירירר  יבסי 0.570 מ7י וע*ן 
 י(ס ח*גן ידע.נן )6  ד3סנילי6 6ע"נ )עיולק6 נ6 ו(ס (ס כ'6 )פגיו6מר
 מסעפ הט.ן ועיגךי כו' קפק 5ין ספק ו6חר 56)יגו וי6י )עד 7(ס כיוןסיס
  Db7"  רבויילירגויים כ'.ן ועוי ס6' ססעיט )עס ,Itnhx כמיוו0 67י הס4'כפירי
 5י'ך י6'ו 6'ס ססנ' )פ'יוס 36) עיתר0 [ס כ-6 5מר ).6 ס'ס ידעיגך:)6)6

 6פ')ו ה3ו6ר והו6 סיס 6חי  ?b'lutns יס6י )'מ 7עזכ ססגי טעס)סגי6
 : היס 5חי פע6 חס ו)6 7סת'וס כ'ון יסר6"ס הר6סין נטעס.
 67יס הכ) Mbb'n 6מי'מ6 י6יס )6ו ועו7 דה"' כ0ני ".ייסוצ'ל

 )מין נ6מ י06י:ס ר6.ק 5חר.חי ע)ס' )חין ג6:ו (o'b וכל ה661'
  סע. הפ)ס רק 6עמ 6מר )6 0ע6 6תי" )6 56)ו י0)עי סעי ססגיידכיון
 פע6 )עימם י6יכ' 6)6 מיו ע) יסס'6ז וו.וח:ן י6'ס עני6 ו)יס ו)הז'סכך
 ו6מ,כ 6מר שס )6 גו6ו פע.וס י7וע סי6 כי 6עי %כן 3עו)ייע6 טסי6 6מ'עוד
 כו, 3טי)טו)6 )עי )6 0נסני)י6 6ומו סע6 גימוס יע-ע )תרן 6עיי, ועודעני6
 5.1" גכ6ן סל,וד יכיון )ס6 מייסינן ד)6 הנ'6ו)כן

 סו6 6.חו וי6. ען6ן וד6.
 סכו)ס הסהע י5ע7י' ועוד כחג  ו)6 יירייו יןור רןמב  ףמז  י'ם'ש'ם'ביייר'וכן
 ywh7~) סי6 עלמ'סי6

~tutbn 
 . נע"ן גפסטס ס:'סס ועחוך ה6 6תר'נן

 5ר'ך ע6' )פ'( קסס6ן
~tblo 

 ר"ג 7'5חק עוגי6 מ.:ם (הו bio1 ל6'ס
 י60:י ג6מר ו6ס כו' נע65 נ6ן 61"כ עכ6ן 0'65 16וי פהל' עע'ויק.06ע6 העיי  נוס3')'6 הה)תי7 ה': גע65 כ6ן 6עיינן מקורע63 0'65 סעע'7.ןזכ'11
 3ווקוס )תיוכק6 סנ6 [ס 36) נע65 כ6ן  6עך':ן  ב:ויריךבנן דר דסיסי5חק
 סייגו  י6ס  יב,ירייר ז3לי קומל ס'ס  י[ס  י% 6מי גס סע6 סייפיגן6חל
 . סס כג:כן גפ)31נ6 ס.: י'רחו דעקוס 6ע,ג כו' טי65ענו5קסיויעיס
,Ytheמר"ל 7געען סטעס סוי י5מק יגגי 7ס,) )פעע.ס דסר6'ס נ6על 
 )ע.ל וכת'ס כ)) n*b~oi ק') b~v 6פפי יו דסגר' כה65 כ6ן עטעסו)6
  במרי' ע0עעוגן

~Dp3  
 וסר6'0 סהוספימ כ0יטמ 0"ל [') דסך.( סעלחעוה

 דכ16 טכס וכמ3 (ס טעס ע) נח)ק וסרענ,ן %'כות, מיש 3ע'נןי3עימס
  לעיסונל,6)פגוכ,6 ל" סוח[קו0סרי יסל6'ע)6 3)7ון וו'נוסיינע55
or'וכע"ס  בב.1  בסרי' סס  כ7מייס" הוח[קו עקרי )6 ):ו גויע )6 ו6מי 

 7ה6' 6"ס הל6סין )פייוס 6נ) . ס'ס פ)6 671' דייע':ן כ"ם 3ע"ס)קען
 06 6פי6 16 לליעוס' חרמי סוי 6י tDb1) 6מל סיה 06 6פ" יזןועוד

 וגוי ד'ויי  דוע.6  ג.ה ס)ינן )6 ע-ע ט-ן גוו67י העי7 נ6 7נ0יג'י6סמלתוד
  ס)6 .כיון  יייר1ם  רבררי-טבי4י )ייעוחי תוחי יסר פשס' יסתס67ע"נ

 וגס 6)'ו ק:ח)וו ס7וך 'קו6)ג(ס סליהנמןקול3גוס6)פ' סיו7'ס[כילסס
  7געיג.ג6 נ[ס ח)'גן ס[הוי6י כיוןיח[ינן ו6מ"ס כ'וןדסכ"ס עע)ה66מ'
 ע6ל)1 וג6 כ6ן671י )עד חס סלעי)מ:יהי*ס סעד ט6עי כ.ון ס"כסקי)ו
  0יס ייעינן Dh .6717'; )ר'עומ' 3חימי גט יגני י6ע"ג )6ל5ו 0ח(ר6על"
 יסמם  דגל סל כ))ו . ס67"ס ד3יי )מיס כנ-ל הקי)ו 3תיחס מייסינן הגט736
 מס סיס ס(ס כיון ל6חר )ע'00 ד6'כ' י6שג 3פך0  %ו  ירי.י  ב%  סישס6'ך
 דעע:ו ניון ע6חל ת)'נן ול6 )6ר5ו 0'65 16ויי:ן ע6ר5ו סג6 ו'זעינןת6'
 6חל געגין סר6-ס מסי3מ )פרס htb7 כיון 61-כ ייע.:ן )6 וע6מלייע'נן
 b(b כעז0 ס6:י המס 7)וו6 וי0ר6ל עגוי י6יה הר6'פ ענ'6 6'ך)עג'7
nff~   ססני  1%%%ם גס .  בי4 מ)'נן ח.6  יים )נו  רירו*י  יייררי  ריו

 כ)ל סיען הוי )6 )חוד 6דס 3גי חנוימ פסלי נרורס ר6.ה דהוינ)ע-7
 גייך עמו 6יס 3ני טחג~יה סח0 והע.ד יסי6) ו6מי' נוי  bsI ד6סתקיט6

 )6 6' ג7רך ס)כו 6ממ 0מגויס יו7כיס ba(1 6עפ'י ירך נ6.(ה סגיד1)6
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vatאבן
 ק%כיג1 1ד6' י6ל1 כיון %,% בתיש מולבימלבליומ 0נורוט חשרבמלשומזיג

 קעכיג1 607 עוגסק יוסר קי%ן פס61 עוו סס יט(כיר גגע קע וסמנןעיו
 טס)ך ידפיגן 6' ו4כ )מוי (ס כי6 י65 ם63 סמפום 6סף 5פפפיסט4ו
 ופסיע6 קו)ר עקיו כיס סיעור 0כטיס גסנו ד)6 יפם'י6 סליג1 ,ס3ירך
 %(ס נלוע ק'טן )7 61'ן קו)ל )טי עקלי 6)טיס וי 16 עסי 0גורסי6פי'
 ק)6 ס%סו יסמטיס ליעוס6 י6'כ6 ועוי 'וס 3כ) סרגס עוג6ימכיסי
 צעויס גיו)ס ל6יס סו6 1)עג,י ' %סשן ו6פ'ס הי4ס כפ"ס )%*מ
SD(ס ו)פ' ע),נו סכקסיס 6חריומ 60'ן (*) סל%ג,ן כסנ וכגר ס6עס 
 סי6ו3ן וסטיי 6' 631 (ס נדלך ס)ך סי316ן עומי עי י6ס גר6ססיס
 סידעינן כ'ון מ,ע יונ6 סכש'  דן6וגן sb'( 6סמו טסיוין עס (ס 3ילךסס)ך
 גלע 7)6 גיס מ)'ננ (ס 73רך סלךסי6ונן

~stpn: 
 גססינמ wh~n וכן

 ס) סרמייס גילך יויי עעו הס)ך 6נלסס פמו ססיס נע7' ח' עעפסס3,י
 כיון הינ %61ל סג') )לסייס סעוך 36לסס סנסרנ ו6עי גו' וג6לו0

 1D'P סוי )ל0ייס קעיך סנסלג 6ועי וסגוי חלמייס 73רך ס.וי'סהלחו
 b'm ופ-%)r~u 6 )ק%וך ל5ססלנ )6 פעפס ס)ענין .blb ססרוג סו6ס(ס
 3עצע6 6ינ6 6גרס0 זכעס דע)ע6 ציי63 )מימס 6י:6 7סמס )נ,דכ))

 גכ3 ל6ו3ן כעס הו)כיס (ח י3ייך ספק ו3להי 3167; כפס וכן סחסככסו3
 ק67ק6ויי7 36) )וו6י קלוג ס7י טו63 יסכ'ח כ'ון כ)) קפק ס1י 1)"יוס

 סו)כיס (ס ע'ר יגג' )מ'ער י)יכ6 וסס'ט6 (ס עיו )3ני כ'6 )ווימםי)'כ6
 ם;6נ,-ו ם6ימן )יעיע דנ'0וס 6)6 )פגינו זכ)ס ועוד יוס נכ) (ס3דרך

 ע'7י נו'ע יסכ'מ' 6ט'נ קו)ל כטו 6טליגן צ6 מ6 6' עמס סקרס h~aכני
 נכצ ג'חי סו)כיס סמגויס )וי6' קיונ חוי hvnb7 6(7 נשק )6קפיק6
 קנחרג כ)) DD'1 חגוי ד6'ן יג" עו3י6 ים6:' נל6ס ועור ' (ס 3ייךיוס
 סס)ך עכיי סמייי' ס6פסל 36רסס סס)ך סיויי ס6ער ירך ג6ו0וסיויי
 צי0ייס ק%וך סגסינ 6)6 "ו%ל 6'גו וסגוי %(רמ כ)פ' סלמחס 3ירך6גיסס
 3עך סה)ן (ס ססיס ו67י 1bp 7'DW(t וגפ8 )סס טעעל3 ג6 ס6מיו6פסי

 טגדרך 6וער וסגו. )קל6ק6 (ס 73יך ח)ך ס,ס י71עיס ס6גמ:ו סכ6 6נ)(ס
 סרענ'ס מסוגמ ט'וסגמ וג(ח . יקו)ר יועי' עעס סוי גסינ (bph7pס)'כסו

 עעעו סהלך הט'ס סספיס עעכו 63.ם סהמ'ר חנ'י 300'6 עס סטיג(')
 סחו6 ה3*י ומעס סרעג'0 והמירס וסרגוסו 6חליו וי~ו מ)וני )כייג)כס
 73לך ם)(1 3ע)ה סה)ך ס'חוייס סייעו 6"ס והטמ6 3מנויו ט"סקומל
 6)ו ,,sg 6מרס געיל )עכור וס)ך 6מ? יהי 56) כ)יו סספקיי (ס )פניכג(כר
 )'מ (ס 3ילן ס)ך יו ס) סנע)ס ם.ייכ וכיון סגו,ס העץס ע"לוססתי
 י5יי7ן כ%עסס נס%ו 6ותו סוכוס ס)tDDb1 6' סרע3.ס י6ע7 וס'ינוצ6מר

 דקו)ל וע6731 3'מי עס)כ'ס סחיו וגוי דיסי6) %עס'ס וסיינוו6געוכי6
 מ)וק ק')67ין )קען כע'ס קו)ל ס'לם ינמנוי ו6כ'נ Ppp 3)י 6פמחסו

 ע'( קעכיגן )ט"ע פעכו .ת, 0קלפיס hia נו7ע 6ין i'Db, ע(ס%סעע
 ו6ין )פגינו וקיי%יס ח'ש פכו גגי סכצ ע.ייי 6)6 ס6' כו)י )סק) 6יןעיסו
 כע,ס יויי סיס מסר ט)6 סגיס עכטמ סמפסי 5') ז)יויי סנ"י כפמ(ס

 6ג) )6סעע':ן 5י'ך סיס מס ומע קסס 7מפום מקר ע'קר חסנמסונס
 (ס תגר שיס כ)ס כמה עכו גני D7'S 06 כ'6 75יך י6ין 6,סצפ'יוסינו

 גרור )ן סוי 6י נ%י ל*ג ,05ק תנ' . סעיך נני )כ) קמק 3)מי הו6י7וע
 '5חק סעס b'ntpbn וס)מו b'DDDbi גירך (1 ס) גכ)ח י"ג י5חקטס)ך
 קייטונ6,יעי כ3נ' 6ל6 73ון ר16הו ס)6 סוי 6)6ע31ז6 נ'ה ס)'גןי"ג
 7נר.ו עפסט כעספע סנ'י יגרי נפיס ו6ש)ו .65 )השן 'יעי 1)6ס'8

 3דיך ס0(יק )6 %,ע h~nDpbl סי1Dr 65 קורטו63 ס3ני סג')3מסונס
 1.61 3ירך ט0 1גין ע%5ס h~ntpbi גכנס 3.ן )מ)ק סיס ו6פסל )עיצכט"ס
 עסהו6 ל6יס 6'ן סיע3'ס("ל )7גל' כי 5עון )מ)ק גה'ר6 )6 כי)ס6ייך
 ק" ד(סו 3ד0ות יס 61'כ כו' גקו4ין פס)כו 6,3 סהן מיוס טה61יקו)ן

 : טכימ ד63 סו6עונחק
 ע4סס )קעון כ67י יסס ופסיט6 ח13לס נחנו יח:'י יסי6'ס יס"אבל

 פ).ג6 יצ6 07,צ 6פסל 3ס"ע 7כ0ס שכיל 637 סג'י ע)וסמ'ה6
 תס צ(ס סיוהה עקיפי6 גפמ)י ג3' ח3"י נמסונח מ, 603)ה טספעונן

 'עג5ל עס נ,כ ,65 5חל יוד ס6% ו)זח וקטו.יו יענ5י עס נפת)יסח)ך
 6)6 כקט.ס קיען )16 ימיע3-ס תסעעוקעיי(6

~DDnI 
 : פסיה

 טגפמ)י ס%עידיס כיון מנורס ג)6 סי3 סמן )6 צעה )הקסש1אין
 דיין כעו673 הף 6ר )סיפ.6ס )י)ך וי5ס 3קפ.ני67 ס.ה(ס

 קסו)ך 3ירן פסיגוסו הר05:יס סניח )6 יהמס כ)) קוש6חו6)6ו
 06ר 3דרך וס)ך סו6 6מר 61'ע6 עסתינז.יי סי65 6ל6 )קומ.6טס'טינדריס

 סהס (ו )6סס )ריעומ6 עדוח סיתס סי%י:יר6 ד3כ' עדות ועוך סוגוסווסס
 3(0 6סי 6' 7ווסעע יענ5י כ'6 הניד )6 וסו6 'עג5ר סנ' עס b5'aסע.יו

 כזוSD71p' 0 סי3 3גס 6'ך 61.כ סס כעגו6ר 3י3רחס ה7גגסספק
 וה)ך ח61 6חרח מניומ6 6יעי יענ)ר 3' עס סה)ן סוכ.מ וקופו 6'יענ5ו ס%6י כיון 61ייגח סימייס 371ריחס )קופי6ס ס'65 %ס סיפ'נ7ר6ד3יי
 צקימ'6ס )'לך סלו)ה ס6ער הו6 נע)עm'nh 6 יסמס וע,י 6מל)עקוס
 3גי סע7וח כיון ועוי )קר6ק6 סה)ך ד'יעינן הכ6 טס6'כ 3ו מ(יוסע6

 ה6ס'כמגו6ל חרנ5מ 6קר %כחס טהר' סיחר70גייסר5מניסססעיגיי6
 נד7ך חר5מ:'ססהרגוסו הגזת עס ע7ומן )5יף עת;ס )5יס יג'6 6'7טס
 סו6 קי)י %טעס כו3 ססת'י %ה %ם6'כ rtbr סימימ טעיוחן כיון(ס

 וקערין6 יע;5ו עעהס סס)ד נסיש6ס סם.ט סחיס 6)6 סיעיג7ל6 גג'עיוס 3)"
 : ססכג(כו

 'SbprD סו*ר  סעיי סהיי ממום 5ליך ס6.ן גכ6ן נווי טעס יסועוד
 כי ס'ס כך סס.ס nCD9 ו6על הויס סיו05 סהע:ו"ס יססכיגל

יחיישע תקוהשר
 61יכ טעט ס4ס סס3תחס מ סיי %61ר סלן )סיכן סיהי 06ם%
 עטסס ס)ן 06 יפלק)ג סג*ס כ5 06 ג6 (5ba כ' )פמגו ס0שססרי
 קו6קשר סיס רת4ס 65 כי 161עמס 5פגיגו פועייס וכצס 706 קר6קוףרשס

 סשכ*6(סגס)שסנ6ע
 פידכ)סקפיקחם י65גו ע6מיוסלי עעס0ונפ7י

 כפ4פל )1 ם8יג'ס סיכ6 כ' 3סס עכסם 6עריגן 651 4 פע6עיג'סופסיפ6
 עע%יס כעס )וטל 6עפ"יסיס סלנ יס)עי)פגי סעי ס6עי סיגי גיי6סל י 006 סל6יס ססתיל וכש יו0גן 3ן יוגמן ג3י כי6עליגן עירו וסספש

 סל6,ע קמך םצ6 ופסיי6 עעשיס וכ%ס ע5עו 6ס )ססניס )סס וכי0סססינס
 4ש סמפס שפסיו סעו ע) b(b )0ה ס)n1Dpln 1 צסס ססן6סעמעס

 : סמוקפש נססר6,ם
 )עק5ס )ס6לס 0'יפיגן נכ)'1 דס6 כ'כ ל6'ס 6'ן סוסשס יע0עמךע1ד

 )ו סס6י)ס 16 עפגו סע0יק 6סל סע6 ימ'יסיגן כ'סשסקש
 6לפ6 יתעסיו )פעי 5רוף 6)6 י6'נו ס"ע 6)6 )1 %כוס 16צסעסיק
 ם'קל גפניסנוי די)ט6 )גוי יפי36 3ין 03)ק נל6ס 61ין . )1ע6עיגיס
1Dbiס-1 ט)6 י3ריס rh7 ו)קען )סמפ'ר ס3יום ע)נינו )טי0 )נו 
D"bס(ס המשס 3ענין פ6י ס0עיל סנ"י דסי3 ר)ע,ד ועוי - עוד 6כסוג 

 ג6וס' עחמסין פ)וגי עעיי DD(1 ע6 יסר6) גני ד"'נ כן s'p )6וג0נולו
 4נעיס טן ~a1D דגע' כ0נ )6 0גס6 610 כן6 עסס ,ל6 63 06סעי7
 געגפדפפ6 סו76גר 1ח)6 כ)) DIDD כסנ י6'ן ועו7 %0ס'ססלס16
 וכי סג'ס ט' DS(' ע%ו 65,1 )כ6ן 6חי otpnn סכ6 רכרי 6יס עעו,65

 יסע'דו ~A'D 7.ג נ3"לחק וס6 תע'ל 0וענ סו6 פצוג' עעיי ם6עי3ס3י)
 6)6 סכסיר )6 יג6 ו6פי' )6מל ימייסיגן 36יי פ)יג עקורעוגסש65
 עקולעג6 6,) ד6' ק0ס 6עיו 06 6נ) גס6י מ)ינן טע1 יס(כירועסיס
 ו6יכ b'ntpbi וי65 )כ6ן ג6 6מר טפקוס פע6 מתס לג6 ינספס.ע6
 ~by1'bbii 03מום 6מסל 6ין ק6ער סעיי מוסנ יכ) י6יס ד)יכ6כיון
 גס נוע ט*ן סענץ סוג ססגי6 סחוקפומ )ד3ל' 561') וי%6ר6)יסו
 6)6 כע'ס יקסס דפסיט6 פ)וני עעיר .65 יודי 6)6 טענו ,65 6ערטטו'
 ס6יס ס(ס )פגיגו יסו6 כיון ו6עמנן רמוק ע3ר )עו)ס מ)'גן ד)6ע"כ5')
 6)6 יסוק נינר ס4נן ע6 עג'ע סדע SD'1 ת6' %6ל'גן של ע6'65

l)'wb1 נ)) ע.קס54 סעי פ(כ'ל י6ס מפוס צעגע סיינו סעו 7נע' ול63 סיס חמ גע65 (סl'eh יפלס דס6 לנ6 ד6על נמ)עוי כעגו6ל סע'ל 63ומס 
 גסליפי 1i'Db~ סד'ן ופן חכ' Dia כגתו הם!ס נהרןע6 סניק גסי6סל'י

 : 3דיקס 5ך'ן lDa ס(כיל )6 6ס 6ג) נייקס 5מך)6
 כ) ע) ס(לגו סעחח)ח ס6רוכס 603)ס פיי%וני גספונסעוכ10כן

 ונייק פ)וגי DW'1 סיויי ט6ער דכיון סכמנ 5ייש ו5ייס75זיס
bia65, ע6ומס YDn 010 י6פי' וכמ3 (ס כ'6 שר ס)6 פס סיו יסתי 
 "זגסקעיכ nbl~'P? 15 סעו ס(כי7 י)6 כ'זן 0ייס הכ5 7)'ח)י63
 כסיג יכצ ופסיט6 פגיס טכעס ג7יקס י5ר'ך הל3 .ס(כיר ו)6 כט"ססיי
 ש65 )6 ססח6 סס דיר מ0עע סס  דסיר )יסנ6 ו6דרגס )6ויען5ייך
 )6 (6ם כ) כ0ט גכמ כי יהכ 6)קיס ו6) סג'ס כעס ען l'DD טןונע)ס
 ססגסי 6סל עקוס עד כ.6 עכ'מ תסונמ כ) סענוח יוך ti'Dbקריחי
 טסיימ 0צ (1 נמסינס ה7ניס טכ*ס נס ג' וי6יסי קר6חי ועמסכ)יו
 63וסס ס73יקס ע"ע . ע7גי'ך ופרט מיע כ3 ע) 6כסוג 6"ס )קען)נן
 ייג6 ימכיסי יל5,ויס )כ%ס מייפיגן עטס סיmbn 65" כ-ון 3עינןסעיל
 )3יסס עד'ין מ(יו סל6 יו65יס וע'ר עיר 3כ) דע18 ופפיט6 ויוס יוס3כ)
 עכ*מ ססקסס %ס )%י למייט3 ונוס מיימס נמייס 8שעס עציחס 0קילסו5ריך
 וספק ון6י כ6ן י*1 כ33 סו6 קוס'6 י163 חמוקפוס ען מטוגמי 3מחלמע)'
 טליס ט%0מ 06 ס(יו )6 )פס סו6 שנייקס מילו )6 7סי3ס דפסיע6כ))
 טסו* 3ספיו דס3'י כ.ון 61,ך צ'מ  ורימ צחוסלרברימ 36) סצטיגין )6ע)יס )עפוי ם6פסל כ(ו גיקס יען יססיטO')DS 6 5ויך or ו6ין עסו16

 ('5 %חופ6'י גס (ס ס(כיל )6 'סי6) גגי 06 )סויו0 6וסנו7כסחט)עי
 מינו י6יכ6 3נ'ד 6נ) צסכ6 צעי0ס otf ק5מ ד6'כ6 סיכ6 )גו י'6'כ

 60ס 6פטל י6'ך יעיי %שוס נית כ6ן 6'ן כעזס סו6 סהו6עוכימו0
 נ')ס צ6 6יך סניס כפס יס 6סמז עע'ני וכע)ס )יעלמל3 630 6מלסיס
 סו)ך יססו6 6סתו גס)וס )ס6ו) hpb~p ענגי 5' )פני 3'עיק)3ע5עו
 י3גייס מסס6  פ)73  6מלס  mnb3 עעסס )סיהש OOnD ו)הממנל)נ,תו
 ולגוס'ג 0כע'ס סעייס )6 ספק 033' 6סר כ(ו )ם6)ס )חוס 6'נר'עלפקן
o'ni~rnibDS, פיי:6 כ)) )60)ס ד)'0 מ') ע6י ס6רכי כנר מו 

 ווז3 עגין רו3 גיי4סמוקקש רוג 6סי ונ5תומ גדיצוס ר6'ומוס063י ינ%מ~
 סל3 סדור עופמ עססוגמ ג)) יךעמי )6 6( כי י,דע וסכס )(ח %סכיעין3נין
 צססמ' ס,כיסי וי6יסי ססו3ש ל6'מ' 61ח'כ ()ה'ס פפר6נ עוהר')סגי1)
 ס6גו (ס 53ער צגו י' 61'כ כס%ס ר3'ס דעש הוספס' 6נ) עויו)וע

 5.561 . כ(ו לס6)ס 561') )ס6)ס )חוס כזין ס)6 דעחו DS'החע'ר.1
 וסס6י5 6, צסוגיק (ו ט) גע)ס עס גייין(ס סעסס (רס קגר6 )וער (ס3ניק
 6סיti'Db1 5 (1 3קגי6 6סס )כגן גיסר6) מ6מ מס6 )6 גגיו כ3צ1

 )עי') מן,) 5וני )6 6ג) עיומ 3מ0ל0יססעירו
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 : עג6ר6)4
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 וכ,ס . nh'Dtp הגגי ע5עי קור6 היי )ib'D7p 6 6ת ע(נ 47 יקו7סלג
 1W5D סו6 טע6 נימוס )6מר מייסי:ן 6י יע'ע )0ס 6עי פכ'יו 6מי 6יםסע6
 י3ליסס כ) 6'ן)קתוך 6"כ )פג'כס פעעו 6מ )סגומ )סס וכימס )סס6עכ
 יען עקופי6ס 6ומו וקור6 עי5י6תו נע' ידע )6 )סס סעגיי סע6 ועו7כ))
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 יפסי.ס כנ17ן עעס וסוי bn~p D'ina bpb~pn דהע'יין עונ6יייינו.ס בריר  דגס כבר רכתבמי  וי5'ן .  ירכ כ' טעו ועס 6"ר 3עקוס 6י סס דל סי066
  כוסייימסרגימ סוכ3פמ י)ע6 עכ'מ סיחק עס וט,ע . קעכמי [O'h1 1וכ)

bllDiholllrn1trbl1op  עייין וס)6 סנסרג חגוי 6ער 6'7 61"כ סטע'ס תן 
  דס'יון" ק3רת'ו ינעי;ן סרפ3,ס ס) דפעעו עכ'ס סכמנ ועס : סי%יס כ)מי

 6)6 כן העכס  6'ן  ביתיי? סיעיס כ) סס סימיח ם6'6 הנו' סמוס3ס6מ,3ייעי
  ופיש וסגרטימ '(qlDn 1%  טרור Se)n ר6סו סנויטע6

~'DhI 
 )דרכ1 וס)ך  קס

 ס6ס ע)'ך וססימ6 כו, וגפ) 3גיי6 )יס יעמי [ענין ע)ממס ג3י 3גער6כ67עלינן
  כלסק?ימ  טימיס ~b'b 6מ,כ סעמ סמסס 6)6 סס)ן וי6י סעמ יתע 6'נו0גוי

 6'כ )ייכו וח)7 וקס סנרי6 6ח*כ וסע6 סס עי'ין סוכג סהו6 )ו סמי ע'שזי
 סס עי"ן קסו6 16על כססגו' 6)6 וקנית.ו מרע3'ס ע5ייך ד)6 )ועלכי5רכח
גומיס י%ו%י ייברש %5'י  ג'מומב 3ייעי 6על 7הנוי 5') ע*כ 6)6 1(,6 ט0נימונעקוס
 לימ  ר1ברי ו1יייו סגרולמ ס%כס %ן יסרגפלו יסיס  hi1b ע6י מ1י

עקמו6
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אב8ני
 פגיו "e'b דפ6י עוי עכ'0 וע'ם . ל6יח7כ)וס 6יןטקמר6י6'כ

ttbnlon7)5%16ת סנף מ)סק עסר"ע יקיק גפ' ס0ס 7)ע6 עפסר*ס 
 00, וס)6 )פכ"מ 6סיג פס ייפמי ל6 י6סי' 3מ. ס0לינס 6מרסיס
 ~bSn 6נס ו6'כ סגר or 6נ6 06לח עלות )גו ו6ין 0יץ 6נ1 (ס גףטפי
Pa)~גע% ו3גדו עקנ6ק6 יודי סנסינ סיו5מ ם3 5מ'ו סנו. גי)ס סכ6טס6,כ פי וסיכ3 הלנוסו סיוס וספ6 חהי.גס 6מל יטיס כמה ססיס הגוי 
 סיכו ססיויי )סס וסנ'י )נרוטקי ו3נו 36 )כ3ו (ס פכסח ו6ם)3של

hpb~pn'ע* סן עקל5ק6 סיודי הו6 (ו ס) ס3פלס חו6 ד3יור וכיון כו 
 ם) 6מיו 6'כ ~GID ע,י פ)6 16ספום

 כפסיפינ סר51חהנץטנהלנכ3י
 סלכנו יפ.ס נעסכו ו5מ*כ ניעי הננדיס סמפסו עוי יע'ס כעסוגפסכו
 bih סתיס ונ)6 6כי)ס 3)6 ניעל היו7י סכ3 סיע.ס וכ) סכמל.ס6))
 פ(כיכין 67ין ננפל6 סהסי3ו כמו לועי עכ,0 לריyht 7 הסכ.)ה ט('וגסנת
 )כ1לס סתוח פתמ סוס );ו ירוומ )6 7מוקס פילס (ו ו6ס ניקיסמעסס
 סל6 כיון %קר6ק6 סיויי סנהרג Mhn( י1ל0 ס) ס6מיו סנ6פר ל66ס
 ' כ)) 3)נו (1 ק3י6 חעלס סל6 3עכ'0 6גי 1ע31טמ 6ממו) 015כפיי ס6עי 3.וס 13 סנ'0 וס.כס קס ו3נמ-ס מי כד"ן ה'ס קנלחיו6ען

 רק תמונוח'ו ל' 6ין כ' (') ספ(רמי .3תסו3ח ע"נח' סנ"ל סדגי.ס5חר
otibaתוסר" ה0כס הרג פל פכ,0 סמטס וו0 טל !הסי3 וי6ימי פ6תר.ס 

 סע:יחי הג7ו) יהר3 סכח06 גקו% עכ,מ 37לי לכחוג י6ימ' וחח)ס ל3נן
 עענו סנונ' '65 כס6וער 6)6 מפוס עסג' י)6 ע'ה ק' 3מסו3סכח3
 עלונ' עעקוס מ)יג' עמ 6ער 6ם "נל הי5'6ס ~ען סהוכיל פלוניעיקוס
 ה37ר 7נסכמ (ה ועעס ה37ל ונסכמ ר3ות סנ'ס קו7ס .65 סמ6מייסיגן
 כח3ה 5מ.כ ומייסיגןעסכחס ל6יז: וסג.6 מעכ"0 )סון nlDpinסו6

 ע:ה הפן כת3 ע"ו 37ק.מן (5,( סימי,ס המ(ו0י ימסונמ הקס0ספ0לי3,)
 ומ%ס כ:רי6) ם) )ססק פסרי3"ל וססכיס סקוקטנדיגס שר6) ס)3פקח
 סל6 הוופטס ה.ס ע.ה דנ0סו3ה עעינ.ו (ה נעלס ד7.6 וכמ3 עכ'חע)יו

 )נר 31ל ננר ומ5ן nn(?rh ר6יה וח3י6 החמום עהגי ו)כן עירווסס סתי ה(כירו ע*ו ו3חסו3ות ע.רו סס כ'6 35יו סס ו)6 טתו )6ס(כירו
 ג7גרי כל) ג(כי ל6 כג') פכ'0 סהוקיף דהמוס' 6ומל ו6כ' עכ')דיפרקנה
 7נח:כ.ר לח)ק י.ס a'Dht )סכחס 7ל'ח O'b1 ה3'6 המ:למי 5יר3ססע(רמן
 נ'ל)עהך'3"לחיל,ק bS מ"ע חי'סינן למוד עייו 35לנסס לסכחסמעו)"מ

 . )סכמס ד)ימ 7כחג כ.ון (ה חי)וק )716ען הע:רמי להר3 דה),ל כ))(ס
 סגיס כעה למג. ')6 סע6 זסייס.גן hih )0 6ת' סכחה פטעס ל6וסר3
 OI,DJ 5, נס I'baו6פסל

~phi 
 כן h'ng ס(ה וכיו; כס.65 חהס גיעיס ה'ס

 הי ו5ין קיעיג'ס מימ.ס e5'a ימ.יס.נן כ'ון ל6 "ו סעו ה:כיר )י מס6'כ
 עחמת סטעס qb, 06 )הכי לעימס 6'כ6 סעי 3ה,כ.ל גס :ה עלסעע.י
 6'כ עת פ)וני סממקוס פ)וני ס"ועך כיון btlrD7 כל) נהיו6 )6סכמה
 3יתז וע31 עמסס ,65 עי עקועו 3נ. ס.ו7עיס ~סס.ט5 הי6 סע'יעסוסג'

 ". 61,כ ר3יס יפ.ס(ה
 ח.פח ועוי עייו נסס חהזי )סכחה ל'מ 3סו~י

 ~עעקוס סעו הו6 ס)וגי סהיי ע')ו יסס סעי סו6 פ)וג' עווקוס מ)וג'ססו'
 עספע ול6 יוי' 6ל6 סס סוי )6 7פ)וני סנ6תר )6 5ס ע,לו ה61פ)וני
 הו(כר נהניעי 67נזיו)נ5' סהר'ל6'ה r~br קוהל'ס מכ'הכלמו וד73' .כן
 ססני6 הר3 3תסו3ח ר6'מ' וחנס . )סכמה חיס'נן ו"פ"ה ע'וו וסספפו
 ו)'מ ע5עו הי6 טהנ'7 עה sb סר6*ס סקמל ק'גי 3ר' 6סר עו' נ'כל6'ס
 )יעתו כ~וגתי כי וסעמחי )החמ"רות 6סל רי סתו 6מ 1.ק3 סי5 6מרספ6
 עסטע וכן כ(0 קסס ממוס 5ייithe 7 ו(ג(כ.ס 7תהייג') כ'ון וסכח '('ל

 עסי6'ס סהר3 ועוד כמ*ס ו6מרוניס ל6סוניס ספוקקיס 77נר.עפפט6
 כע,ס.לעי) סוכחו0ר3ומ hcth7 ועוי תר-) געיגן ינע,תס כהי6'ספקק

 עוהלי3יל וכןכ0י לקעוךלהקל ום הוכמות 37מקוס כ0ג כ)פו01ר6'ס
 ה~כמו0 לך 61.ן DS'(l )6 הוכחות 3עקוס מפ~ס געיגן 5י Db7"גחסוגה
 ומ0ע0י כת03י נרור ג)ע'7 3סס 5לי7 דין ).ת חלכך עע*סנ7ו)וס

 : 'וסע0ק'

 ח)" עעוקיס ע63רומ olpinn עיס יייה נז*שאלה
 המכס הו6

 הכ5ני ע7ינו ממכמוני גס3מ יוסנ ה.מ.ני כפו7ההורגי

 גע7ינח 3'י 0וג3ס ופ0ת גיודטפנה הלמ'ק 3פלה 6סיהענונסע'זש
 נקר6 ה'ס 3ע)ס כסס סיו סחיס 6' סס סגסהפ7 6יןמ.הס

 סהו6 סינ )ו היה נס ק'תג) הגקר6 (מל 3כ)י ע:גן והיה קי3ליקט.מי'ס
 גועומ ה'ו גמניו נס DD2D'1 סקווין 0פוו וסיח פ5ע ען 51)ק0לזסס
 3פח:ס עעחס סה'ס ע7יס והעי7ו גסעושלטסקורין

 ו5נ"
 פקור.ן הע)מעס

 )כ) כר6וי )המ.רס 7.51ז 3הסן03ו עכ,0 וה6ל.ך 3סנ'סס ונהינ63גול
 ע7ין כ. פמס3ומיך עמסנ,הי )6 כי ווסוגסן על )הסי3 ור6י0יעורה

 עולי הי3ח 53'יוף 76 לה0יל 'ע)ס )3סי9 ו"ול' געיגי ל0וקסמרסו(
 מיטי כל על לסס'3 י6'ס' יל6 פכם.י6 ס.63 גטיינן 0ד ילכצ0וי6ס

 : ס7ין )עיחי סניגע עת כ'76נריס63ונכתנך
 סכ3ל 3סם 5ל.ך 7', ל,מ עקו.ס 6יגו 0ה7,3 וגתמ סנם6ת מסתחלה

 )חון פכ"ס 'גע ולמנס ק'וס )ייך י6'ן העוקקיס 0317עלו
 ר3נן tl'ph~ 03 6סס 3עיות h)n'ptbt ס6מ:ו עי 3מ' q*1oמיכח3

 6סח י3ע7חם )ס7.*ף יק*) פקעע כז' צ6יי0ענ56על עיומ6נלנס6ר
 דגופ76ייג6 יופ'6 0ייוק 6תיסוי ייוק6 דפה6' כיון 6'כ "כ0גקעכינן
 6,כגס נטקויס פי'רי 6כ0נ סמכינן דל6 ע7יו0 ס6ר סיינו זד'נ6וגומ6

 לפהקושע תק*עהשי
 פעולג3יג יגמך כ' קוסשך 30נתי כן גפקוש YP~O 5סס דעיותסדוק
 ופמ 6% טס וס6וכ0 עיס ע0פ0 סן צפתך פק~ר צסטגס וקסספס
 כ)המוקקי,יס5ככ ק'3פסקשעו נס*6 טוהל.3יצ כ0ג )וכד )ך קסי6%6'
 קיוס נע' )6 סחולס יפן עעע6 סוי קיוס 3עי ד63 ספוסשס יס6נסנ( עפוי ה6טס %סי"1 יקיס 6ייו 6פלו גסטר כסונ דט165 יפ'סכר3
 קיוס חקינו 1)6 סק13 31פנונ6 כו' ססען ע) סמ0ופ-ס יפדס ספינסוס
 ענונ6 ד)גנ' 3'מסס מ)וק ו6ין כמקרס עקוש ס6'נו סו. ענונ6 לנ3'6'כ
 עכ) פטרי דסרי'ף )'ח6 עעיקר6 דדוק6 ועוד עדומן טנ0קיס כעונעסס דסרי פקו'ס סכל יקרי כ)ש שסס סקיוס 6ץ 0ויס 6דץ 7סטכינןכ'ץ
 6פ" עקויס ס6ינו פנעי6 צ6 כסג ola עסני ל6 עייוס 3ס6ל 7ה6מיל'
 וכיון כחנ כג עסני 6סס געיו0 60 ודייק.גן כו' 6ען ילמענ6עקויס
 פעט6 כחנ ד0רי"ף ו6פ,נ עי)י 6כל ק6' ס7יוק גס פ')י פכל פיירי עדיו0דס6ר
 פ,פ q'1IW ס"ך דל6 געקויס 6שלו ל6קור סטעס (ח כתנדהר"ף סו* קוס'6 ל"ו ה61 פ(ויף יצע6 סיעס תו' עקו.ס זגס6יגו וכו, oo~tnעסיס

~tpb 
 עסוס

 טכע6 ס6' גע':ן מקו'ס 603'נו ינס ועו7 ע')' )96"כל כווגחו וע'ע וכ'פסק(ס
)tphiוס6רי3רך כע'ם פילגנן 6)6 6'נ1 ע(ךף דפסוס ה0שס ק 5שלו 
 . 37ליך על 5סס'ב כדי 6פ6 כומנ0ייתי )" :ס וגס סססו03 פעגין 6יגו כי צס6ליך 61'ן כ)) 30נס' )6וסיו)ן
 קניס'ו 3ע.:ן וגעלחעס קנרנוסו 6עוו )6 7סע7'ס פכ0גסעסנם

 317 1דע0 ק073יו געינן ג6 עי'ס יג'3 כ37רין ה6ע0 כי גסהנ0
 ססי, 6ל6 3עלמהס סס'ס 6עלי לbo7 6 כלל )רלך 6ין 3(ה פ"ווסמוקקש
 0פלחפ' יטטינ' סטיד הלך 060 :') העליכי כמ3 וכ3ל העלחעה3עח:ס
 )יסינ 16 )הלונ "6'כה)ך 73יע. 6פרס )6 מסנה6 וכ'ו% ס)))קנע(
 37עלמע' ק)וס ogbn ס' ('ל רט" 7כסDh 3'1 61.כ ספלמעס 3תוךוה'ה

 bletbp? יהנפל0יס וי6' פטחו ע) 6טר0 ו)6 ס0ס וות6ס'לו"פרס
 )י7ע' ימ-סילן קנרמיו 37עי גע)חפס 3ע,6 דק'ל ע6' )סי btDlה'ח
 ע'ע )6סס ע.6 עסוינן נדיע' ד)ע:ין נהם31ס (,ל הן'ן סיקיקוכעו
 עס (ס סל,חעין עיחעס 3סעמ )ופנ ר5וגו נת)מפה סס'0 חעייו סל36כ6ן
 כפלספס סוי ל6 ינפמ:ס סמוסק'ס ייעס וכ'ט 3פמנה ntr,D 6)6(ס
 סכ6 ס'ס קסס ע0 6ש' 7פסנ' ג)) נפ)מעה ה'ס ס)6 6מי כ5'ססו'

 3ע)חפ' סס" 7כוו;תו נפמנס סס'ס ס6פי  העי 37י' עפרסינן 7ל6ומס'ט6
 כן לפים Dh"Dh~1 וע1ד ססי'יט 7'6 6'ן 7ה')) 3)'6 ל6גיר לסון :ה57'ן

bu'~D6(7 l)~1DW 1'73דפע'ד כיון 3דיע' דעעיד ולופל ע7ו0ו לגטל ד 
 ל*ל לעג'ל ק6ער פס דכוו:סו יגן'ו לערס ו6מסי 3ס:.ו סנהינ3סירוס
 סקל ופעיד ע)סעה סכוונתו דגליו גמרם לעח 6עת ווע'7 וה'36מח:ס
 יגר'ו )סו5י6 67.ן המוסקיס יכח13 ספק)"ס עגו. היגס יה ועדיףמ7מי
rprnn'חופו לפ 

~'bb 
 סו6 (ס נעדומ )7קדק ba'1 ועה 3גרור י7עינין

 טפס ר6יחי 6נ' ('לדעיחעע'י וה5.3והטולוק*ע (ול הרפנ'ס סגמגעתה
 כו' )6פן 3רול 3י3ל סעי7 06 ידעמ וגתה י6'ת 7,5 16מו ס61ליןפ)וני
 י6'0ס 5'7 16חס S,bGi 5לז ס.ס 3סג.סס סגהינ ס%עי7ין 3:'67'כ
 י5ליך )יס'לן ע6ן VD" 3נ' 36ל (b.D (ה ס3"7'ן יהרתג'ס ו"ע'ג י7עתסונעה
nihoעה6 (ס י'ן ד;למד :') העג'ד הרג זכת3 כ'~ן )מלק 67.ן נ"ל 

 b~h פליגי )6 וע"כ ומ,'רה יריסה 5ליכ.ן נסיס עדי 6' וטר')'ןיסק)'נ'ן
 עכ') כו' ל'ע6 )6 י6' פו7י כ'ע ה.ס כ')7 לוער 5נ) ומק.יס3יריסה
 סו6 סלוג0י'חו דה5 ק6' עי'ס "'3 6ס'לו והחס 'לפ':'ן 7עהחס כיון61'כ
 עייס 3, 6פ.)ו נפסוח ו3ייני נפסוח כ7.גי 16 דת.6 כ7'ע גס.ס ע'7י6י

 ו6פר ל*ע על'ג rstl נודק,ן נס'ו נת0נ'חן כתגו6י וחק.יס יל'סח5ריכין
 כיון סייוק ל0לק לרע3.ס דע,גל לריך עריס נ.3 י6טילו  עסנועכי5ד לופי 37עי:ן כ'ע  יתו7י ד-קי 7עי:ה וכיון ומק.רם דר.פח 75י;,ןי6'ן
 י)6 סיייגו )דזמ' 0.יסינין )6 עי" יג'נ ו6ע'נ עד'ס 6ם)' גם סחסיק5'

 כגין 773עי סעע'ייס blb כלל ההרוגס "ו הת'סה ל16 ל6 סמ6מ.יס.נ.ן
 כער נ5פ5עו הי6 טה.ס ועל6חייו DSti:'1 הרוג'ס סנהיני סי5וגעלמטה
 :ס ופחעס ס37ס סעתו סר6, 7נייס ו60י גרענ ונן :'ל סרטנ'ססכח3
 מ.יס'כן ל6 י03לעוד 3דדע' יהיינו י15 ס)DDh 6" ע0 :ה סגסעע'ייס
 נרופת דקיוסו 1hrn גו סירו ר6ו גע-נןדסע6  כ'5ד 6ג)לופר כייס3'נ
 3(ס יכ.1ל6 ס6ל'ס גמ.ס נסמ.נס גסגכ 6י ענויד 16מו ר6ו16

 6מ')ו סייס.ג.ן 3ה6 עח סו67י וקיגן'ס מה סועש סעו)ס ולג ל36דסיונו
 עת עקלי 3(ה יכיו)6 טועיס יק סקר נוע'7'ן ול6 הס פוכ'ס bna עי'סג.3
 סליס D~hO(DJ יס6 73דתי גע' תלם6 )ה6 קר' 7גחלתוttsb~ 7- רו13(עולס)טי
 יכל ס"י 73ימ' ד6ערס מסוס עהע:6 ל6 3ע)מעס י6סה פוסק5עי
 h're7 עד נטרה )ג'נה 3.גו דס)וס ניון ו6ת.) פליט ו6יסו 6'קטו)סני
 וכ'1ז ח61  73יע' געי כה"נ bn~b כי' נרועח6 15 גגיי6 )" דעחויפ:ין

 ל*0 נעי 773מ' 7)ה6' פפעע  טייייייוולרריי ל6 עד'ס דג'773-ק':ן
 ד6פ')ו סיווסו סוי .) הוע3'ס )ם'סמ ע'כ ע)חפס ינ3' הו6 קיסי%6ו
 )7עיו דח6 מ7ע עסגי )n~Db 6 ועמ ל6יפונעס 6ותס6'ן ס61ליו6'

 3יגיגרור סשי? 1ה561ייך כ'!ד )ונוי o~bn 5ין %ל%0ס נל66שלו
 ועטיד )" 7ס6).נ.ן כ'ון ג6סה 6מ.)ו 16 נע'6 מ'ישגק )טס נט)ממס6יכ
 tS'Db 06 סנהרג נותן ח)נ ס6ופד כ.ון nDDiW3 5') ע'כ 6ל6 3דור3י3ר
 73נרגרור פע'ךן ספמ )י0ן )גס  כ'יןן6ווור פסני !6  ברברבריריע'ד
 עס'ענ6 ל6 קנלס'ו 1יירט  יפילו  בייס  7)הלמ3'ס חיפ עח  רוי  ריימר6ע'ג
  דפסקר  btDJ מייסינין י)6 עשס סיייר  ביבריז פ'6 יפספן דק')5ע'ג
 ביס'ו יייר בר1ר  ביבר עעיי 6פ')1 )נו ג6וע7 סיושס 6)6 מפקר ד)6סנסיג ספע,י מה 36ל )סקר  סייטיביויפייר  ייב'ס  עס6'כ ס.ס ס)6 פח ק3רת'ולופר
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ההושע תמק העזראבןפני
 61,כ ע,ם סו6  נדו)ס סוכמס כי סרע3זס )ס'טמ ע'כ 5'ל כך 56)1 3וולי(סו
 עת ניגל ר5יו6עלי )סו יס46ג1 כית ע7.ס )תיי מ'יסיגן )6 עלמ6056
 . ססוכמת' כפו מייטי:ין עי'ס גסלי 6מילו nibD 3)6 36) 3ידטי)'מ

 6' ג77ש ג'ן )ח)ק קעVS 6(b'1 ת1 5ריכ'נין )6 )סכ. ד6סיג6וססס6
 .b'us דכהזג ס6)ס )6מי סייגו )ני7פי גחרי מ"ס'ג'ן ד)6 ע6י 5636סני7ו
 ס)6 סנזי ענדי סמיל י)6 עכ,ג כע,ם הס6'כ3מרי 3עלהפספייסיגע
 ו)ם6ו) )מ(ול 5רן ע,ע 3חימוי6ממ6טוי6 הדגי ו6ש)ויונעו0460
 )מ(ול b'b 06 ועזה 60)ס 3)6 מ:ס6 )6 ולכחמלה י6ו bD'1סעייס
 נע' י)6 ספמ ספעע פע'ד ת6)ו גיע י)6 )סגס6 ךמיי6 נר6ס1)ס61)ס
 פספוסק'ס 6' סיס ו6ין 'ממיי3 ו(ס מופ6 וס וכ' מט6ס )6 ס6סהעיע 1ל6ס8)י סמי 6'616עזניפסעי ס'ג סעג.י כפזססר3 י6'6ס6)סכיון

 סו. י)6 וסס'ט' 6ייענ7 (ס ד.1פנס3
 י73כנד )6מעיע'גן ע:סון סי עסחפי

 הטעהיס )פקו) 173י5ין 7373 עע'7ין ס'1 06 עזכ737גו 660:03קו7'
 :ס:זל

 וסיס pibn ססית 06 כ' ע'רו ס0 ה(כ'17 ס)6 הדין )עיקר י63רערצזה
 קס0 ס'ווג) ח:קר6 (עי 3כ)י ע:גן וסיס קענ)'סט' 0ייססעו

 פקקו ספוקק'ס דרוג סכתנת' 7תס ע7ומ;ס עזפ )סמילסט6י
 6וחו ספכ:ין ול5יי)יפהםסכיגוי עייו סס 3צ')ן ל6 6ג'ו וססי3סעו

 סס קמוס )סי:ך כי עי3ייך ((Ch כך 6ניו )ססקש3)יסיי
 קען כע,ם כי:וי tycb ס6'נו (ס 3כי:י ענע'6 ך)6 כן 6י:ו )סייצסיסגס
 טסטוגח )י3ל וי6ים 36יו כסס סוי 7)6 ני6ס עעס גכי:וי 1i'DhI 6)6גע.ס
 עס ססי' ס6:' סחס ילפ6 פסס י6יס וע6' 7)'מ רנ6 יק6ער 3י3ייי3 6מח'י 3ר יזנ 7י5מק עצו673 י6יס סר6'ס מק3ין תיו) 3ן מ:לוה ג3יסי*ם
 ססלי ס6ס 16 ה36 כן )' 7תס 36'ו כסס סו' 3'3' יר3 8מתי' 3לם6תר1
 61,כ 1.36 0ס ססוכילו כעו סוסו ופם'ט6 יל'3 8מחי' סיחס -tnbpס(כירו
 סל6.ם כע'ס נגות6 ריס סס'ס 6חר ח'ען )מג!  ועוי 38יו כסס יחויכיון
 )נ7 36יו נסס 36) )'מ ו)סנ6 ע"מחח טס 16 כי:ו. סס י"ג פסיחסס
 לי נל6ס סי6'ס ור6יות - כ)וס פוסס כי:וי 87ין סזת ")6 יעס:יפ:ז)
a ניעbtom 6 גס 6ע.)6 ענ6 סתס 36יי ע57עיססו6 b 7  גגסרי9 
 גס'6ס י'י וס)מ וכוי ומריכ'מ מטריח גסריע' 6ייו)ו:b)b '6 כמ31וסיס

 קיע~.ס מיי ס:ח:1 ס6:. ה:6 7לע6 הסס ר6יס ות6' כו)ס (~1730hwק
 6סמו וסס  ע:סריע' קסיס סיעג'ס מיס. ס1י התס יגס וכ"ת ע.סעס)וק0, )ני ג,כ סס הר6'ם סקסה יכס'נ סמס עס6'כ עו),י.ו וסס כיגויפס

 ססרי 6'גו (ס כוי 6גמח. פ)וגימ ימ פטייס 3נט כמ3 ססיי כןסיסס
 םר6וגן 6' הע'7 ס6ס ימס.י6 כ)) *:וק.תן הע'7 סס עס )ניחסס
 ו3עי גסוק6 6יכ6 67ונן יכעס מייסיכ'ן )לג6 6מ')ו עתוtSD '67?~עטל
 ו6ע,ג 6חד י6ונן 06 כי עסס .65 )6 6מ לפחוס סעיי 63יחחגייקס
 ע'ר )נג' סל:ו נ') קני עילו וסס )נ7 דגסעו תסעע המוקקש כ)יעדגר'
mDh67'ן l'GTn 636)ג3י ע'יו סס;כיל כ'ון תו6 6חרס עע'י ר6ונן סע 
 bt'b י16גן כיס ועיל עיר 7גכ) bv~D7 ל6 6יך ניו)ס חע'ס (1סור

1i'Dh106 3ס7י6 עוכמ )וכן סמוקקיס ינרי כמסן )"ח י3תיסק :6על 
 סס וכסנ וכוי  5ד7'ס כ) ע) ח(ר:ו סווממלת :o'a לק7ר ה..תינינמסוגמ
 סעו מכ'י 06 עסטע פעו טל6סיכיל מסו6 הע'ר מפוסג8ומודגעיגן
 חעיר ען ,65 (ס סר1316 7ייעינ'ן 7כיו; הסוס סי':ו נעי( )6 חשס6מי)ו

 כיון עזה ל6ו3ן כתס י6יכ6 י6מסר "צ,נ סי65  '7עי;ין )6 6מרוער6ו3ן
 ג7יקס חע'ר נע'6 1)8 מלי6 6סמיס וו(ס - כז6 6' סוס עי5י6ת ייפ')יןד)6
 6:יי1);6י 06 כי 6סתו סס וז(כייו )6 06 67:ירלו:6י  כעוני6 נע גגי36)

 nbrn  3יי בריעס ב%  %טתו לססיר פ:יי:גרולס סייריססייגסליכי
 יס,לו  סס  פייוגרייס רגי גפי bS  די:דילוייי בי31ד% וילי %גררול:%י כיס  דיכ.ס'כ'ון

 פ.כ %'כ סרי,ן וכרכסב  סס כריוכס ביסררכי
 ימ benn ,מר י:דרו:ליי ייסי סייסירן ל% סיסס פפ  ייומפפיי
 עיר לגגי ספירכ.% onth לג3י כלל סי' ,ייו סעיר טס כס %רסיו יסרי סייס ריי %b 9" פס %ין ו"נ ;ס יירורלליי יסת ייסשטתו
 8יסתכ:יס3סס 3גי דסי3ס כ)וס עוסס 6.גו דכי:וי ס,ע  0%blhרס
 A'Db ע.וי  סס  רסולרך פ,רפ דיביס  בצוברש  נליג'ס הקעע וכן6מי
 ס6:' 7סמס (ז) ס6)ס,ך ממונמ 3סס rJnra' ועס . 7פ5רמ כיגוי7סו'

  06  תפסיי יבל  ילס"ך 3יייתיובס %'ן פירסיכי  ah כעסססו0(קו
  כסק3) חק,מ קיען (ז) סלי3זם כמ3 נתמ)ח מסיי י3ויז )סעע'י6מסר
 ערות 6ין עיעתי  ;ז) oub n9hD ילכריס

  1ספ9פיי
 לססירס,מריס6ין

  סייי ימייי  93סיי4' סיי ויפסר  יייפיי' יסיס ר9  פירו  OD ע(כיל,ס
  יביספיוס  סס סיס hi'wnp  ob בכל  גדיעס ו5ליך )ירום)'ס וסלךכן
 עקותוח גכעס סיס ייוע  סי3ר כי 6)ס.ס כעס ל' ע:ו עסס ר6%סו

 גלול 370ל 6זכ 6עלחי מ6ר0 6נלס ססתס 6:סיס וכעס כעסהקסטי)'6
Pbnסומ(קום:' ססרי עיות כ6ן qp,, (סגתמי' עוכמ סל' . 3ןטהעוןעכז 
 KS3?nn דר63  וזנ 'pDS גבי בסריי יוכס  סיבגיר% י'כעיסD11pb סוסוסי גלי דגס יונס %'כ סיסווס ברור פסס 4פר פור טיס לווכספדפ  גלשברייסבעיייןיי bt(D  יברמ  סיטכפס '7ע binD'Db )6סייי5ס

1YDb~r3ססישפובדיהילהרור%י%פיי רבי לרגרי סכירטסרי  ניוסס  
 הכ)יף נני 3חשנס ס67זס סכסנ וכעו נ7יקס 5ניכס  6'ן גופיגסררפי

 6)6 ל63 סת'7 1)6 כ)וס  6י:ו רכינר ס,ל רסיי3,פ  ס,ע 6)6 ק)לגן
  )3יו כספו סף ~tub  ימ ג)6 6נ) 6ניו כמס סו' יל'ג 6חמיס דגרהסוס
 ד9זל  (bibt'3bep יכיייסיי ליק:'ס 9"י O51DS7 לסרן ntPDtbסן
 עקולעbStp~ 63 סעיח לןג 7עו3י,יי5סק 3כ))ס )פדגס OID' '6~ לן )ס)קייס

h~Dphiהעלפ4 ב% יפר  פליי )') '05ק להר'. )מום 63נו 06 6'כ 
 )וער י63 מייס )6 )(ס 3סייי סייג'ט סכמ3 וכעו הסס ו'65)קירט63
 פור סיומ3קויי63

 י%סי
 ס)6 פ*מ 367רס 3עומ6 6נ) : 65.1 שתר

 סבימל' כיון  וכפס כיס פוד 'ס קספיל" ניד'נס ,bna לסוס יס עיו  ססמכע
 %פ,1 3%ל שרייטיופסןיוות  דיסריי סו%  פייסוייית עקיתוח  כתסיט

 )6 וס6 לזנ די5חק )עוגי6 5ומו וייפס עירו  טס חכיר יי%  attbייל וו  םר%פסתירבפכליף טסךי סרי,ט  ימ סריבזס דפליגסייגולריכיסלויר
 6נ'1 סס ס;כ'ל ד3ע:)יף 6צ'ג כתזם ע'רו טס סוכיל ר'נ '5מק יגסיה'6
 פח)וק'  לחוגומ :י6ס )6 ו(ס 6גיו כסס סוי יכי:יי 6ועל 6חס סיי9ע
 עניי:ן סמוסק" )חס1וח )תעגי ד6עסר ט75ק' יכ) (ז) עסו'זק כתברכבר

 : סו6 כ)וס )16 יכיגוי קע6 כמ" יומר גי8ס)כך

 9תס 3ס" פוד סכסנ וו"יס' ס%לסי'ך  תסעס )'ד סנ'ע כחג'אחרי
 דסטוב' לספליי  'q'Pb וכסס  36יו הסס עריף פיסמסדכי:וי

 רזג )'5מק עלול 3ן עכלוף דועס  6'ך  כן דיס דבריו ל:פריסרש,טיוסרת
 ד%:ררולי%י  פפוגדי סרי.י רי'ם  Ohl1D5D סרי'ן כעזס חו' כ'נו'יססס
 וכיכר כי:וי ליכ%  רסס הסס ר6י' ה6י ת9טי בופי  )36'י כן  06  כילויר4כ%
 ייתווסמ  סס ע"כ 5)6 סכי:וי )6קוי )6ניי )י, וע:6 )סיעקו טפיעייף
 ילוס  יסס סרש'ס רייס  דיז  לייכת, b'ntp סררי *ב ככיפי סויפיוו

ול'פ:
  סיעריססיס  h)n~pi %1סי סייי, כמי%  תית% פיי נחפשלה

 הק'ק (עקי)י רי גזק ,5מק סלץ 3ן הססכסר"ר
 63ס)6 3מוזע וסעיד. 'מי6) 3תס?.ר ע:מ0 כסר,ר וס:ע)סגי6סטעעי)

 6ו7טל ח' מל גימערפ 6יס ח:,ל  יטס כהן'ר 6עי 6)ת וכינר'סוכו'
  גזס ק' 5י ח'6 ס:ץט'ן עק' מחמ.ס נהזר 6ניהס י' 6,( ס3ועותע'

  ייבר  6'ן פיסי'  )i'pD רי יבי ילל יל9ירת  גיריי1י יויך ויייעי15יק
 נ'15ינין 6וועק ס),מ יו;יל סי:ין פ6ן ער 6ין  יעס  ליך  ביבליבין ססיבת
 סקס) כ) עיי מ36'ן 6ווי גקות'ן על 6ין 6)ייגפ סלימ ווגיל ער 1ו'66וגד
 (ייןוופב 6ו:ר11פלפ נגנגין  p'p bJD ניך h"r על  fi"(D פר 5)7יסטגיט
 5עקס 6י,ן 6.( ג76 הער 'עיס יזד נ,מערט 6וס 5'סן 15 מר6נ 6ויףוו'7ל

 ד6ם טג6 6וגד סו6 5וויסין 611ו:ין י6 7'6 כפרייס עי)יכע מון גקועיןסעי
  הסיגע 6י'ו 6)ח ג'גג סעיוס יעלשי 6'חיע 6'; 7ו'ס'ן '~?lb ע6"ן

 16נך פ)ון :6ן ווענ יען 6ויף מיעגע סיסויי סכמר"ס 6ערו כןיס"נו
 ' גג:גין ר'ק 5' 57רף 7עס 5'ן וו'7ער פפסביל 16גי Op~D ח5' 6י'ן כהעט ג'גי:נין 6רו'ס פעתיס כעה 6'( 6'ן מלוןקוסן

 סגית  ייין3כל r~b כך  י3ין כך  בין  Ch7 סגז) הסס כהר'ל הנ'יעור
 5יסס 5י נויס 5'ין , r'b )יסן תצל  ;י.ן י'ן רי; גייי:י  סין1?לביג 7פי 56)י וגמ6רח 3)6ן SD'D גק, גקועין עיו 5' פיססעע7':ח

 6'ן דויסן יסו7י 6יין ט6ג עט)יכי :ון ג.יט עק נין6צ ס6ט 6'ןג'קיווין

 פיט on'h י6) 6'ך גווייין 6ן מיי ה8י 6ו:י עמוגע 6"ן p~h היוספע)י
  6יסס סיב נ*ו:ף  :רייץ י'סס לי  יין lrb~ :,ס :6ן :עע.ן 6לייןה'ר

 וו6ק 6'ןנ'פרענט 6יך ה36 6;ו סע)י 6'ן י'טן סייור  ספת עלג.מ1:.ן
 ממייס יי'ן %יך%'סס סיב י11 בזפ rfb  פבולבן על ג'(עסן  6'ך ס36ד6 ג'פרעגי )'ע 16'7 7ן 6"ך 6'ך ח36 :'ט וו"ק 6'ך )' והם'3 י6 6'יה6כפ
 עלק ס6ט גיגענן העומ  %ויך  oD'b סיב  גי:פטץ כר  9bo  ב'גיביןלסס

 ווייער ה'ר עיי lbr כ: גיגעפין on'b 6ין ס6נ 6(1 ני:י6ומין6וועק
  ליפליכן שיין  גיסירן  סי:כ רכר גייי  or~h ס36 6'ן ל'יטין :זס ק,קג6ך
 ס6ע 6(1 גרעננין 15 ג,ם נ6ן תיל  היפ  ייסן  פף:י פי סיב יוירויפג
 גי)6פין 15 '6ור 7ען ווי7ע7 6'ן 6ין עיי מין נלוסין 6וס וו'7ען ('ךער
 ס6לפ  6יך  3ין 3רע:גין tlbD ניט 6יסס ק6ן 6'7 6ן le~r1 6'7 ס6736

 ניווע(ין סוקל סג,) )געזס ח36 *ך ס:ז) הסס כסר"י וחעי7 יועג ומיןגוויין
 pap נ)י עין %ו1 דבריו  וימוך  1בשלבוסיו חו8רו עה ס'עייס עפ)יכי16
 3י %דר %' 'יס ו1'ל יסייל  בפסור,ר העגיי) עגסס כסר,ר סיירעייי :  טיייך עק,ק עתש' בי 3%,-סס ר' %; ג'יימין %:ייי יייו pDרו
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 : יוק6 קרן ם6יגן גי3ייסט,פ 36יסס תל' גיוופ[ין r~b 7י6) 63רט ווינ5יג 7ען פ'ט קין דס 6וג63נט
 תיקו יסו כג ס-ע עתי6 נסגי י3נן דס'3)סני )מו' sts 6'כ קסס 14ך גס קלכג) פו)יסן 6יין מיע סעפי 6יין יסיינו ת)3ום'ס rr~h"1ני)ענ'ן 3י" יי 067  ניפוגיכן ע7יס מיל ס6נין גס . עגייטך פק"ק מממי'געסל*ל
 פקופקיפ סיי )b7U 6' 61יסויייפי )'60) )סס ס" עס י6)'ס ' ער ח טנ? סוט ד'6 גס ' סוע יען יע0ע)גס ph7 קענט יי ע')מ"נן
 ססססהן כיון טוג6 נסגי טסניעיע ,btien' י)ע6 ייוק6 וע6י פכ') כ)) חי*ר Dbn 6(וי ' ג'ם גק'ק גקופ;ין ס'6 6ק כל וו" ס6ע נ'ס6ט6ן

 ט*פ 6פ,)1 ט4עכ*י )סס )ס)קסס" )') נס כס-ג)6פסנ' יגע)ע6ט'פ כיון ווע)יעק 6יך תעג7י)סנ(כי עסל'ל ODDtnlh3 נ'ן6ני ייו'ף סף)מסס
 ימתמסג*ככפיק י3ליססוך ומסק)פלס טיין כקטסס עסני bS נעול ת31סק.ס קיעגש (כ)כי ע? ph7 נפת'ן געלט ע1יק פלגיט

 6)6קגלסעכיל עעם נסןט'ע nroi 6*6 סוש יג7יס כ' סי' כ*ד וס-פ ס36ין (כוס ניויקען 6חן p'D 6סחו 'סר6) 3מ יי6 . ה36יןמפוגען
 636 0מ91 (כל3יעי י6ע סזפססי6 עמם 6עלטפכיל ו6פי13 פכיל 61'גו עססנ(ס') סר*ו סניי נס נ.ג)'3כן עטגס 6יין 'ע" כ) r'h ג.ט (י6ד(
 3פ5פל סחץ עסעעססס י),סנ6 ופעפ6 גפור וי'פ יסו כ) נעע'פ )0)ק פלס 6'ג9 עיגסט)יך 1,6 גח"1 6יס נן קיין וויי) לנגי 6יין ס6נ6יך

 עהן )ס4גס שגמסקךן גין )ס)ק )6 ס)סס מכססו6 פכילש סיו bSg ג6וס31עופס 6'ן עסגיייך7(6'ך עמס" רי 3ן 6נלסס )י 6(7עןגקעסין
0שג
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אבץפמ
 כמ13 יס6 ועוי עסגי )6 עעס עזע )סס ס'ס 6אר'ס ~tsttb%ער

 3ס,ע מיינו עיין נט3יעומ פינגן ))ורנ6 דעסדר'ס י60 סכ6ו(חוספט
 )הכיין סמיי3 סעין סס3עמן 0דסיס גכ)יס רס6,3 עו7ס ג3' כזד 7' 331'תגעול
 ד6עלו ט5יגו י63 וק, )סעק מ'י3 סנעזסע )6 6פ" י)ר3נן טסעע סמו9'סקסו
 ו6)ו כו' 37')ס וטנו4 כליכומ גתחגי' יע7מ:ן ומ'157 3פ'יום (ס דגלר3נן
 3כ) D~D גהן )ס'ו0 סירכן 7373" עסטכ ט'ע 3סן 'npoi ילכן PbnIדגייס
 6פי' כין ע3יע0 67יכ6 מוכם סר כו' סנע0"כ ,Dh" )הכלי(. מיי3עג'ן
 )7וכמ' קוסי6 0דל6 מ.י3 6יגו 67י )0כר'( ו390 יעמג'מין יסגי יועי36סוין
 סיעיס6 הןש'ן 6ס ס7רכן י3ריס 6פ" )ימגי דיכן ba'1 ד3)'ס מנן)עס
 נממוס ס) ככרומ ג3י גתמכ" 3ס7י6 רם" כהום סוין כו)ן טי)ידעמגי'סגי
 ססו Dfi(' כוה0ן י6'ויייו ס0וס' דע.ם 7פמטbttpa -6 פע6 )כף)61'ן
 )פי lupn1 מ)ו )פ' סמ% סו.ן כו)ן גע' ו5ינויוDnD 0" דסרי "'6סרו
 מיסיס סיינו עסדלי' 637 )רסג,6 ו6ש' עמעי' )יגנ; 6פ,סקענו

 : 6ע'גי7ס~ין 'מניסע0ייי' 60דוק6
 תכ)יס נסן 1כ'1)6 מיק כני 0עו64 3מ,ג ש*ד 3סדי6 (') סועג.סךכיב

 כמו lo'"on ' חריהןס)ו הן מים'ס 06נ)'ס סוס כו)ןס5וי0
 06 6'י סהיי 6וחן תכייין ה3ע)יס 51.ן 1D'P גו ס6ין דינריס עס6רדיגל
 מיינ ססנעס*ע כ)יס סיו ו6ס 6מי סל 16 ס)ו (ס 5)ו0יח 16 (ספז

 טזע 13 )י יס (ס 3כ)י סו' )י0ן ט6.י D'Db וי6ער סז0 יג6 ס6ס3סכרי(
 תנו6ל סלי )טגי:יגו ס5רין ככ") חמ('יין ס)ו 6100 י6עכ ו6ס )1)סל6ו0ו
 כו)ן 5ור0 סוי יהמטין געי ומגו6ך גטה,ע עמן'לין l'1ao 3דנל'סד6פ9
rtaי') סן6'ס וכ,כ כ7ס3'6 פקק סל3 ס0לי brnD1 6(ססוס' פ)יגו ד 
 כוונח 6ין h(hn סוס כו)ן ס5וימ (ר 6% יו16מ דכינינו ' יו 3קע6ע93

 7יגול נסוף וכע'ם קמק ג3' סיט3 טפכיךין 6)6סמוק'
 ס'ו כ5ען סהן פ9 דק6ער יסו כ) יט'ע פסעע כ)) טסיפקיס . סיוו)6

 סכ30 סג" ע37ן' unan ונן . כ'כ 1)6 ק5ס 6)6 עכ'י ס" ס)6עסיפקיס
 דט"ע כמנ יס ו)סני כו, יעזס כט,ע 6)6 גתור טזפ )סן סוי י)6גסעס
 7"ק י63 עסוס גרע דע'ס דפ'ע עטהק ספי י'יק דערק עסיס עסגידמ'ס
 1)6 יקדקו ט)6 ש' ור נ וס6'גו גיוי 5!ע6 ' ועסקל סיט3 הכילו61'נו

 כ)' ג3' ת5י16ת 6)י ס' הנ'י גי3רי עגו6ר ע'ע גכ,ן נ7מק י6פי'יעוך : סטכי ד5)ורי' ל6 סיס3סכיוו
 331מי 33,כ )הכרי ו0.יDWD3 3 עסדייגן ער3גן %7רג66גפרי6

 33'כ סהכי.ן 06ר ס)ו ת5י6ומ 6)ו יקתגי ותמגי' ' י3גן 3סו 7סנ'0ית7רסומ
 כחגו כן ' )תימס )יכ6 ער3גן )5ורנDb 6" קיען גסו י)י0 כ.ון טייייו33פזד
b*seoסך3ליס דכ) עמגי' 67מ" עוכמ סרי עכ,) סי36'ן 3סס וסרנג'ד 
 ס) ו)סינומ 5טר נ'(י נ3י יגס ht'nD1 ככלו0 גג' כ5עו הו6 כע'ספ9ן
 103)ין דסנ6 נ6על Db" 6'כ ט'ע החני o~Dbl הס'ס ספעס הוי6יגען
 ססי6 סינ3-ד כמ3 ג,כ סס הר הנ" פיי סו6 וג3,ע (') 0ל,ן פי'ס61
 כס3 6'7 61'כ ט'ע 6יכ6 ססוין גינויס ab" )7'ן יכינו 61'כ כנודע0ך';
 (0 חי)יק י6.ן ס'וו 6)6 עינגן )5ויDh 63" ע'ע )'כ6 ססוי, י)יגליסכ5ן

 63'סיי6 עהג' נעי תינגן 5וינ6 )ס6')ו נס ג'כ יעהגי י~יכמני.כ:ירן : ססוין גד3ליס 6סי' עסני ס'ט3 סעכ'יו 7DTha עעס ט'ע 6)65סמ
 7עסקי דמ9סי' bib, orab3 )ע'ס 0'0 3'ן ס6ג' ד)16

 63יקור6 36)
 ד6עויוק6 ו"0 ע) ופ)ינ סר'ןסס3סדי6 כע*ס עהג' גע'ס עמקי6פ"7)6

 : 63יקור6 עסכי פל3כן53ול63
 3י ניטbp~fbI 6 ינ3'0 גמ דנץ שק 67עיי' 60 פו63 4יקסי6אלא

 ו6סעי' ננך, 04 6י0 פ.ע 6י גגויס 04 5ימ קיעג6 6י ו6עלדג6
 6י 167רי'ת, ק" וקקנ7י גיסיי0 706ווס ס" עטוס 6' 'דענ6 )" 6')ט40ס
 ג6יסיי6 6פ" bnih )6 7ע)ע6 6'נס 36) עי3נן %הנ6 ו7וק6 ט-כעסוס

 : )0'ם כ'6 עסדר'%
 י5פ')ו סגר- 7יגנן 6נפורי6 3כ)י גני' ח0וק' ע,ס )פי )0רו 7aDhחהיה

 Dh'1 נט 5" ד6הדר.י ער3ג'מ ר6יס l'hunt עסזלי' tDJb(~bכ)י
 7ג)6 )וער 6פסר ה" 6'כ מנ גש גיט6 4גס עססי ד)6 סנע,ס 7)6יור6י
 ע'ע דעס'ען 6פ'ג עזס 6ג) 3מ'מ כ'6 מסע" )b~lp'hs 6 6פי'גוב*ע

 : סו6 דטועס6ססל
 6)6 גס'0 6פ" עסיל" י)6 כרס6,3 3סדי6 הנ*י טפסקסע65מיא%א

 רמג סגעמן 3)6 )" קיס % ע7גנן %י63 6פעי 7)ע36פס*ע
 6עזנ ססיל )'ס קיס ו3ת6י 0ס'0 טפי ידי,ק 6,307 עויסד63יקור6

 3)סס'ע 6פי' פ)יגי 7י3נן כ)וס 0ס~ק' י6יוס 6'ן 6'כ סעין ס3פמן7)6
hnS7קין( 'כיס3'6 5פי "Db 'כו b)tp'h1 ס') )6 דהנ' ו6פסי ס6גי 
 3רגנן 0וי כיון7)7ידהו %" פ)ימ ס0וס' דע,ע )סקסי0 ו5ץ .כשק'
 ינ6.קור66כ" כג,י דס,) קזד ו6י טזע עסגי ו3סניסס 3ס'ע כעוג)ס.ע
 כי6 עס:י )bnb 6' כי3נן ד06י6 דר33,ח 3עו3ד6 )קען 6'כ עסגי3כזס
  )לננן ס") דגס'מ גס' י') שע ))" 30'ע 3'1 מי4ק 6ק )ר3נן 360מ'0
 ו3סס,ע . עמגיג)סזע י6 ג5יקוו5 6פ" 0י)וק יס נע'ס ע,פ י)וקי6ק
 )מו' קזן י6 עננננ 6נ))5ייג6 געשנ6 1)6 ג5יקץ6 סכזסטסיק

 : )עעונ6 6יקור6 נין)ס)ק
 ינם סיס6,3 גסס 3ס7י6 כחג 3מוין סל'ג ססי' כן 4פל640אלא

נ5יקורי
 נ5יקררש נ-ט ררגלן balp'b3 %ס" ססזש נלי יסגי %

 ןדירריסי

 ס" ע5עו ס) נט 6)6 גשוס" סוי ס)י0 )16 דלגג'ס דס')4"יקךאק
 עו3ק %כג6 יוק6ו)כן

~basw 
 ע5תו 3ס) 6פיי ינ6'סיויו עינויו

יהושע תק,עהשר
~W'DW

 1bnhs סעותר עקוע6 י6י' כע'ס מ" ע5ען יס) יסעעמ6 עונ67 סגי נעו
 יקז)יח6י וי')73וםק . 3סיי6 כע,ם ג6פן עזס 3ע5'6ס 6פ" 06ויסו3ס)
 יט4פ6 פ'ק כחנ (') סי6'ס 36) . 3ע)ע6 3ע64ס 6)6 6גע ק6' )6ויוק6
 1)5ץ63 י6ייימ6 )16 קי, י)ע6 נעעגי' גט עמע" י)6 גשס נטי ע65נג'

 ע0'ענען 7)6 6)6 תק'עניס q~7U יפוע 3טוע ע0י7י'עיגגן
 )% גנט דנס 3י3ל'1 ע613ר סיי עכ') יוק6 עלגנן %ורנ6 כ'6ק6על 7קוספ"

 דbih 63 ט'ע 4ס 6ית עזס יגס עי3ייו מוכם וע'ע )מ*ם כ'6עסיר('
 עסו)'ן ו6י. וסני6 סנע כ) ש גסי'6 וכ'כ טפע6 ס6' גסיי6 כדקסגיע0יען

'Db30Dננ,ס ווג)ינו יייגו ע)6נ1 6'ך י6)'ס )כיט כן 5') ת'כ )עע 
 ג' סוך ע0 6' סע165 נט'ע Dtu1 006 דע)ע6 כ,6 ע.פ 6סססעסי6ין
 עסיטן baI'(1 6)6 פין ט3יעס )י יס עיס דנס ס'ע 6)6 ע,0 הן ,tYDhיוויס
 תטעס0ועך 0ר' יגגןכ3' ש" 6סס 16 הי0ס ועו7 ' )6עגיס תרי 3'36)

 - 3י,ע ג6ען 0ס)י0 1,6 )כ1 ג6ען 6ינו עז6 נט נ3' 36) כו' ע)י'סס0ערח
 36ידס נ6תן 6ינו ת'מ -Db" ע'6 יגכ)ע6 5עזנ נ6ען 0'0 ועזע ח,0 6ינו06
 ס)י סי6פי )סנ'נו 6מי י6'ן כיוןס6:י

 חזס 6פ'ס 6חי נס 6וער 6ס ו6פי' .
 יומר ת'ס n(IDb  ד6ג'ד0 דס'פ 5')כן עום(קיע"כ 6' כיון67ין טפיפס'ען

 : ססיי5פ"3ם)וג6עןעגעקוס06ר
 buD1t'W )1 פ,כ)סנטדע'סים יכסנסו6זס 60 )יקיק 5ויךומזמ

 60 ע) כוונמס וע'כ סס סחוי וכ'כ ט*ע )ו 'ס יכ'6 עחו)ין)5יס

 יעסכ6 כיון 61'כ 3נטומיסו ו3'6 נ6סמו מותר קוע6 6'ך ח)פוד6דק6טי
 3סל 6פעו נ6עגיס 6'ן נט ננ' ו)עס נס)סס 6פ" עסיען 000 60 י6יסתיימי
 ססני 4קור6 6'ממ(ק י63 נ6'סיי6.מע ג"ען ע'6 יוי6' 51') .06ליס
 ס6ין tp'b "Db(ptrDO'b b ד)6 ה'כ6 6'קוריס גכעס )כ'6 סתורסח6עיגס
 b71p'h 67יממ(ק ס'כ6 36) דגיע'ן פ'ק ריס pinot~ יס" וכמ'ס )תקנס3ייו
 טן סגמע)ס נסר יגג' ו6פסך ג6ען ינו י6'6 6יסיי6 ד6י00(יק נט נ3יכגון
 הי670 קפק %ק671 ספק ה'nb5Dio 6 '0ת'כס ib)tptbi 6.תמ(ק 7)6 כ'קסכין
 (ס ס) 06 י7כי' 1)6 3'דו ס6ין כיון 6מסי 16 ג6ען ע"ס Dh7" הן6'סהתס
 ייגי ג3 ימייו מ3יו סס סנ'(קין פ, a*hui ועי'ן ' )ו סימכו )וער סע"ס '(6IDbיגו

 עדנייס 0לגס ס3י' 63'ס ק),3 ק', 33'י ע065י 6ח"כ - הק.עו כ6ן 61'ןנ6ענומ
 : (') ספוסק'ס 3סס סכ30תי6)י

 גדנרי9 6ש' יזט )ו יס 6דס יכ) ג0ת" ונ60 סיק" נס6 דע)ח6כללא
 וכע,פ ס3,ע כי ומ0פין 5ער וני(י נמתוס ס) ככרומ כגוןססיין

 עיניו 3ו סנ0ן הכ,7 ס6' 561') . ט*( )קעון 6פסר תי, עתס (קנו ס(ס כסעם)0ס וע3ויי 3יול כי 61מיין 3יוי גד3י כ5ן ווט'דיס עי'ס ססגי כיון 61"כ .הרע3זס
 : ג6ען 6' 6ש' ונעיחס סיפ3 כתס ענ'רו וגס עינו וס3עמות0ייס
 קסגי ע5'6וח ד6)ו עמוק' וכן ט"ע b'(b נסי 3משכמ ד6פי, נמו),ןיסוכח

 וכ'כ ו3חזפ ג3ס*כ )סכלין 57ליך סרס6,3 כח3 ו6פ'ס גסרמת'כוס
 גמתיכו' י6פי' 3סי'6 וטוכ0 )ע'ס :Dh" 63'סיי6 עתג' יט'ע 3מייוס'1סרס6,3

 גכל 6)6 )חוי l~uoi ען n(oiun 3גסר י)16 סס ועסעע - תכ)ח ופקוע3סל
 פע% ינ וסל נגי)ס ס) ממיכס 16 הנסס ניד סנ.נו ס)'ע0 ועסנס סי'נ'ן6יקויי,
 סוקק סוס 61'ן ד6ורי'מ6 63'סור6 6מי' D'wb 97עכי' הרי 3נ'פ סעגירן3(ען

 סוו0 סממיכומ סכ) 6ע,ג 6)ע6 גמתיכס עוגסק קיתן דוק6 )ו ס'היהסיכהוב
 7ר3:ן "יקור, גע' דסמס )עדמי ד6יכttubi atubl 6 סעכינן 6פזה נמעי3וסהרי
 3יון ע.ע 3טג 3סיי ח7 דע167ליי60ה.0

 : .וכימו יוס גכ) ועעסי' ' כסי עכייו06 3חי חד 6)6 )מעי3 )6 67מ" ט37י
 ע)ויס והס4גו )'ס נפ) עס*נד6ס 1fiD דכחגהוע3,ס ס6ע-קרלכב'ו

 גסזע ה36ר ימכירין יהיירי 6'ס והסח6 ' סוab 706 6( סע6 ינמוסכ4ו וסקסי 6סמו עסי6ין 6גל 6וסו נ)6 )0.ות י6"6 עענו 1736סע)ו
 57פסנ 07.ת' 5מי0 ~03סונ0 373ליז גינ7 6'גן ס(ס גך'מוגהק גו עס")5611")
 סי6,ם כע,ס 773ע. ו6עיו סט3'כס 7י6ו עסוס 6' 63נל ססס ההני )6דטזע
 ק673 שכיל 'bS כי 0ר6'ס ס) (ס מי)וק ש) )6 יהלענ'ס סיו6ס 6)6(,)
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יהושע תק"ע העזראבץפמ
 63גו ד6ס ונ6ער סתון 3(ס קשקו0 הונס )הפק שס "ס 6גייקתה

 עעו וגע)ו סכפריס עש טססיגו סגוי ססגץ טס סע6 ג(ס%מק

 ססס 6עלו )המפ6ווס סט6 6'כ - 003 ג)6 )עו)ס סני0ותו biaאקי
1sma1.61 גויס ס5 קוענעלי9ין כש ק5ח והר סגריו0 עס וטעיגיס 0סי 
 דכ'פ כ)וס ס6'גו )נרל ים סספק (ס נס סגס נ(ס 5ס6לץ4רך
 ע5 סגסרג סעלכ6ו0 15עלי' 06 דוק6 (") סרע3"ס ט7נף דטסטעסטש

 פ)י7ס ם)6 3ץ'ן 6עלוג0רנ 6ס 6ג5 ' ס6יס ען )סס mben 'סף ידס'
 סעול )י3לי ו6סי)ו )06ייס כ'6 )סס 0פ6)ס l'ba or כיון פיימ ט.קני)6

 ה0פ6יו0 טקיי ע)י7ס ס)6 עיגי'וי6פי)ו פגר6ס ס/-6"ם 3מססתעץ
 סעיכ6וס )כג n11btDDIi חי(וק סוי סויג'ס עסעיכ6ות 7כם6ר געיכ6ת(סייגו
 6יי3ס עעו. ספינו ס)י ססכפרייס )ו ס0פ6רומ 6ין 6נ)סכ6 ס3'יכטיס
 ש0ייקי ל5ס 63 03176 וס61 נו5וגו ט)6 ס)ו 3כפל סשתי טסייסעיד

 6יש.
 עי" 3מסף ו') עיועגטינ עסל*ע יכ,כ ועו7 3ע7יות כעגו6ל סכפר קט6סן

 (ס )קס 07נוי יוbni'ta 63 עוכח6 י3ע';ן כו' 5זדי' 5די ט) ס(ר:וסעסס5ת
 גויס ירני)ו טקוייסו 1plrnbi; ענידי 3גער6 י6טיי, קיעגסריקי' כנוןג5כרן
 3ן )'ע6 ע6ן סכ6 6ג) ' 63)ו כיו65 7373יס bDn~i( רני)' ססערכ6ום3סכי
 3נוי 7' 0סי3ס ס3*' 3הסונס כסווי'מן יניי כל ynh1 ehSn נ0כויןי5סכ'
 ועודסק3'ס

~bDiD7 
 סעיס0 סיכ6 6)6 כס"נ חסס 6עייגן ד)6 )'60 טעיקו6

 ע5ען יס3ח'ן עלכ6המ כגון וסג0 0פ6למ )1 סו6 סגוי פטג,י מייגס 16סיודי
 קי31 5'סרi'bv (6 גוי ,כן סעוסיס )סס ספ6רס כיכפעוהו6 תנוטסיע
bnDpbסי0ויי גסלינסו סגימו ס:ס )פ)וגי 7קי4נ' סיכי כי )ך קפ'5ג' )6 ו6י 
 גע.מס )ו וס0פ6ל1ס חוע)0 עס סכ6 6נ) 6יע60 )טרט6 סוע)0 )וסו6

 63)ו מק7ו הניי) )עמ 0ע5עומ 6)1 סן טסן 6עמ ם6וטר hlnib1סיס71י
 עעו סע'נו וסס עסחנע סס.. 3.ודי כפטופו )סתפ6ר )1 סיססע5עום
a~wb0ניד כ6טי לענ עסעמ ט0 סמלי טמו סייט ס)6 עוכ00 סטימס 
 געי (ס ועיעס ' ע% D~rl טס 73עג קגסס)ף onona 10קג סש36פ5ש
 . כע'0ו ססו6 ס'הה'ס ימסייהו ס)6 כזי nhr 6טל סנוי bna )קפק6ין
 טכ0נ סנוי נ0סוגס ור6י0י גסכ~ין 7)(ס bnYD טוכמ6 י)6 כיון טסעגד.ו16
 י3יי1 עפסט 6ס סעד נינלי כ)) קפ.קומ ו)פטו0 )0וק ס)6 פעט'סכטס
 3יגן'סו)ג)ו)1 )סןנוס )גוי )ו ס" עס (ס ינס ועו7 מממי" )6 )סי0רכי6י
 )3 (ען סלו 3כפר ע5טו עש.ק וסש' סיניהס גין 56גע ג(ס וג0ן סשוז'גהס
 עוד 1016 י6סו ס)6 סג'7 נ6כי 0'וד )1 וסס)ן ' סםסיקס )ו סי0סגתגס
 6ש, עע)ע6 630 06ר ס6ים16

 יויי פס )יוזייסנ26י ס" ס.יוע כיון ג6טי
D1bleb11 סמג5) ט5ש0יוD5D 1)6 )ססעע סיס כ*מ onlh~Di ((ו)וער כ 
 )ס5לז 61'ן כ)) כ6ן יו7י סג735 ייט7 וס6ן סס )גס ועס ' 6;י 6שכס0קועק

 : עטם גסס 6ין ס0טוגומ ba(1 קפק ג)ו2' מ 15ר7 ג)6ג(מ
 פיכס עעי'גח ס3ע'ס טע'פעיומ ר,66מפ ס(ס )יט6 ט16 )9פת 6ץנם

 6ס' 06מנ6 אינס )%ע6 6ע ס61 7')ט6 ט.ע גכפל כטכ0גע י'6סיס
 שס גו67י סייעו כיון טס 6יס יקתפק % )פע,ד . 6)1 כטעסיס ניכועפס
 :ף ג6 וכמס וכן כן 3כפרועסס סי'ני6

 'Dr נכפנ ססי' סיסתי שס )סניי
 עו673 )ס6י עעס ודעי6 ט61 (ס ו67י 6עלינן ' עפ ונך כך שסס(ס
 סיויע'ס כיון 6פמ1 6מ והטי16 מ0 3ייך כטי סג0)וס יויי טקיסר 3גוייגט'
 6)6 עעו ;ס)וס ו6מר )ע)עirb' 6 כ6' 6עיי, )6 עעו ;ס)וס שו7י ס(סט67י
 נוו;סו וד6י סטס עג'י 0גוי ו6ס עטו ג0)וס פ(ס יל6'גו כיון6עייגן
r'Dע5עו "מ(.ק סס" שס 6ועל ססגוי כיון ס*ג hnla1 מכפיייס 56) י3 (ען 
 עס סנ0)ה )' וטס r~u כווג0ו וי6' סס סיי Dra וייע';ן ט0 ם)1גכפי
 כן 06 0יע6 וכי גכפר סנוים סס נס)וס 16 3דרךסנף
 163ס' עמפסין פ0 פלוגי טעיר ם'65 יויי גסוקפ0' יסגי6ג6
 ,ora סיש' כיון aD~D )' ו)טס . 6ססו 0נס6 כ61 656 ,65 )6 06"ע.ר
bs~'66'ן והו6 3ער יתיס סי3ס סיס כיק זס0ס ס'6 )6 ש( בוונסו ה 
 טסעץ יו65'ס 6יס 3מ סנעס ופם"6 . ס'5'6' 6)6 3עולס פי' טום6זפל
 פעס ג6ותו ונמ)1ס יסי6) עת סנהען 6עיי;ן 63 )גוי גמ)וס bb יוסשג)
 )6 7כס*ג וססיעDIh')elbn)p 6 6סי סושק bia נ'ון 7וק6 סשמס

 יוייס זכעס 6טליגן )6 ס"ג יוס 3כ)  ו)ו נוי כס טת)וין ריוייוי.ס6טייגן
 6עליגן (ס כ'Iprmnbia 6 וניון יוס גכ) 0כסי"ס 6)1 טס וע0)רסג6יס
 651 31'0ן )יס6 ')(סככפר ג6יס יהיס bmt כ) 7סמ0י 61מ"5 סו6חו6
  קג.ט0 6סי יפי6) 7כ) כיק ס*ע 7וק6 סגוי )(ס "ת)וס o~b סכ) )ט'דומ
 hnSDw סט6 0ים" 6)6 6יס עסס ;עיל ~bS כפל טס 5סיו0 סנג'5'ס סכפל(ס
 )כ6ן 6nyg טכ'60 ד)6 וכיון ו)'0ן 4ם6  ירין 7גו) ט6יגו 6יס606
 נע*ם כי0ג6 דט(3גי סיני כנון שוקיס עקוס 6)6 ט"יס6 פכי60 ויקל'ד65

 כנוי DbD15i יוטס :abfi 6יכ י6יוס  יבלימ 6'  בלוברבנז פכ6לכפי וכיוסשקקש
 bD'nDI יס6 0-פייו )6 ט5ו' ד6'נו וכיון יוק6 סכפל );ס יט16 6יס ג5וכ'
 Dbt (.06" ).ס ס'ג ט%י 60';ו hib 6סן יהי Sb'1 סגס)וס VDbi( ס0ס7גס
 ססיס 6וטי ט610 כיון ס'ע Iritb~tiI טפ5ט6 6י "ג6 יהת7 סנ6יט4י
 561'5 רויסי'סינן  פסיט9rm 6 ס)ך )ק סו,ע ג)6 סכפר טס יג (קעו5ר
bhiI1'Wb  IntaaI nrh מ1"ן  1,ביב4רהך טע)ט16גס0נפ Shebpn ףכ  
  וג6 ו0ש 3זרך הס)ן ס06ר סטסתע סם% כטו פ)ין וקוגין פ)ין ע)סירך
 יקשגיס פשט6 ףו0י ltab1 עסס כ6סר סכ5  ןבוז וס)ך.טגש)גפי
  הה3מ סטיס וטי73י )ני סיוד "ס סגו' טנ40ס עטס סר3ס ע7יש5)1

YpDnספקץ עקיפנ ועו 6סי עסונע ע3 ג' ע'ון נעעע 3פיוע עונס 
1Y)Dbטעסשו טס קזע פמגו וכ6)ו סכפלךס ססג'דו טס סכ5 נעפי 

 : )(ס )עיסם י5יכ6 ספקת5מי
 טסעס שו bnnPw ס6ועי עשך וס עגיד ספק,ד bDWi 5קפק 6ץ2ם

 סו)ן סס" תס 6חר ג36י bia כיון טקמט6 216היו
  בורי

 סזוד (ס
 נכ)סססונופ tlpDi )עי)ססו6 עט"ם כ)וס 6ינו (ס גס . ו5י6 רע3הי,
 ע3 עעbnnpnl 7 בר"-  רבר סוי עג.י 6100 עס דעס)'0 )כס*ג 0יס")6

 סכפלי ססניז געס ק05 )קפק סיס ו6כפ" . ג(ס )ס6יץ 61.ן פפירסי3ל
  bog1 'הע  6סס  יייו  ויברי סיסהי וס6)  )גי סע5עוס ע65 ספק.7 פ5ססופל

'vltonr3ט39ר6  סיייע לו וססי bSn וכ'ון נגד'ו עמעס גס 706 ג36י 
 )6 ע,ע 6)1 עטעעיס כ'6 'ומל יוזע 6יגו ספק'י 7גס 6פסר ח61פכן

rY)DnDטקגלת כן 6וסי 7סכפלי גסי ו6עיי;ן סינס 5יקיק 3עגונס 
  גיור  ברבר עקפ7 סס61 כיון סזגל פ) ,עטד ודיס 0קל הפקיד סנסע5טו
 עקמע6 ס(סו סכ)ו נכין סופי וס61 ע5עומ tbSnp ססי, יעסס עקפן61ינו
 ו)פי ' )6למיס or 7גר יע)6 ס06יוניס נמסוגמ והטעיק טטץד גיור3י3ר
 6זס ,65 )6 שטן סג:ס גה6י סיויעיס ג*ם ע3גי ס6)ס 5ייך יססקתר
 tibD פוס נ63 סנמיס DDDD )סיתנ 77% יס עה (ס כפי )77ךע6מס
 0ייסי' 637 0(קוס  מ4רברמבר4ימ גכעס ס6לכ0' סכני דע)3י ג*סעגני
 )טסקנס)ס6)ס

~mino 
hS1 65עסי6סוניס סשלסיס פוקק 3סיס כן נע 

 nbr געounohn  65  ברברי כ'6 )הפך עג61ר עסס  בירימ 6י7נ6גני6ש
 ע5 ע)מס ו)6 עכו)ס סכע'ס ז3רו 7)6 עויס ע*ע )ס6)ס ד0'ים ע6ןו6סי'
  ייכן  ר!%י1  7377יס גמ)עו7 עט6ל ססלי סכי0י 7)6 כ(ו )ס6לס )מוס)3ס

 סנס וסנעמ ו6יגקי כיק כ'6 ס(כינ )6 יכמ)טוי י6ע,נ 0-סינן )6)סם6י)
 )סס6'5 ייכן 6'ן 3(ס וכיו65  3י0וימיבמ ססטיסו דכ)' יס" כסנכג7
 (H'bgD 7)כן 67ין דכ)'ס יי3,נ גסס ס0וק' כסג לכך )ס6)ס 0"סיגן1)6
 . )ס6)ס 0ייסינן)6

 3יוך סע)י1 כעע (l~bpe ייך 67'ן געי )ו6ס ועוי
 כי  בובר)ועו (ו קנכ6 ססכגוק (ס סו6 טי 61*כ 653'ס נופ" 5י'י)6יבי
 o1i'bpt1 'o~bi יג)יו ועי עי6סו גג7יו 06  יפסוט  יררן- ססו)ןס6ורמ
 ו)ענילס ' ס'טגו גוסס סכעי' 017 6'ן נ(ו  ורי b)3pSI ימעעי'ןופפיפ6
 )נו ד 7)6 706 סכס 7עת su ע)ס כ6סל 0י'סיגן 7)6  מסיפ6ו)0)ישן
 ע6ן Db7" ג7ו7וס 3ר6'01 וסוכמסי )סוקיף 6נוג6יס 0כעי, ע"סג5עו
g"D7נס(קת ניס ד"1ק' מייס )6 )עכיס )ס6)ס to'tlbn קען ' 

 י ו)עוכיס )נופו סס"כיס  ע5ע1  י1רי q'SDDi ייך י6ין מסיע6 3(סיגס ועוי
 כ5 פי ד) ),ס סקסס 7ס6 ס6)ס ססס0 )ד0וס חי6 עוד 3(ס יסס;ס

 (S'bDD עסו'ן 6'ן הייריי  רייוו  ריברהי% bltp1 ד*ס ט*ו ריבריבייו
  ג6יס עיירי 7ססס 7'ס וסי7ן ' סכי טסעע )6 3סי6 ו3סנו()ו)ססכיל
t~'ha1 וגיצWU וגי5 ס6יגו 67דס 6)ט6 כף 15 סס6') ס)6 קסיי ד6נן 
 גועל טוכ07יס וס'יגו ;נל" נ76ן סי' 6סל ר'6 (ס 61'כ )סכ6י) ייך6ין
  ס"רוו2 סכ'0' 7ג6 טקוס זסו6 וכיון דוק6 עעו יגי) פסו6 076 נויפגע
 bt'~D 6'כ  בברייימ כעג61ל סושס עקוס bib  סיי7ומ טכיש  יסרי7)6
 . עש 7ר) וסי' ש)ין pb ט6ן15 6'ס ס(ען 63ומ1 630 )עי0םד)'כ6

 3" יסכי0' 06י )עק1ס ס)ד סע6 סיעו טע, 603)ס יי'סינן1הא
 נט65 יס6 פי'לוס. דסכימי 3עקוס ס,י פע6 16 . פעו ייגי)ורגיס

 יג'13 7)6 גכיי' נע7';ס 7ס" 36)סכbnhIrnn . 6 'דעיגן ו)6נדרך
 607 6'  בר6זס פגע  73יך ע,כ 7סbmtw' 6 סכי0י ד)6 נטקוס וגס .עעו
 פ'סס טעייגס ס6ולס 63 עיי 061,כ עטנו והג'17 סכפיייס 163 טססס4כ0ו 06י יע'ס "י ססל' 3נפל  מיי414' סג6 עי 6,7 סס)ך ס(ען געסך)6

 )יענמס ס)ן 05'כ יעיס וג'  בבמר סו6 יעיס כטס 6סי סגויס )1,וסגידס
 סןען כ) סס7י 'עש ג' 16 3' כ'6 )כפל 21'106 ג'ם ט'ק '1064 3'ן ס"י6 ע'כ 6'כ עת י6וסו )6 .פעס וע6ו0ס ט%ו ו)6 06*כ וס)מ ט%וול6
  ינננפל (ען פססס סמי וספקיי סנועוס נ' סי' )6 ס;6גי עי 65סוטיוס
 ס.ס6 )קגו) ע1ד  ר51ס  מבייר l'ba ענ0ס )7' סכפלי ססגיד כ'ון נסס)ו
 ג)י5 63וסו סס ספגעו 5,5 ע'כ 6'כ 3כסר ינ (ען כ3ר ססו6 עסעע3כפי
 )כ5 ידוע כ6ור כסס לנ')' 7)6 ש5'ן טטייגס ו56.) שריס סכ.0' )6וסס
 ייו7.ס סכי0י )nlbp~D 6  סנ)י)סר3ס יגו  ביצונזגויוברון מירנו סעל63'

 קס" ומסה ש6 י0וקס חסס6 61'כ עכ)סעו)ס סנ6יס)סס סיקיסועקוס
 : כנודע 0'יוסספ0

 וטס נק י33ק*ק (ק פסס שסס 3סע'נבביעעד;ס י6ס')ואפילו
 (ען ס" (ס )כפר ס)ך 1065 06ר יעש סג' עג0ס4מביררי

 סעפ0נש סג6 טיי .65 סכפן"ס יקו) י'5 61"כ . סכפי.יס פסגידו 6חללן
 נ'ן  יכ6 0סס נ6ן 6'ן שע ט06ס 7*6 0% 106 יזוס "ד ססו6ע)'סס
 גפסך עס 61'כ 'O'D ע"ו 3עיך ש'כ'6 )6 ספיסס  מביין  Db'~ll י.6י6.5ס

b'1Obנ(זען)י16ס ופס י0וקע;"ם ט01,15ססו6 )עקוססססיייומ ס)ך 
 קרו3 ססו6 ,ס )כפי כ(ס קלו3 3(טן )כ6ן (ס  בוי 6יך 6.כ 56ל71נ')
 קיונ גטקיס 3י'6 (ס DAD קוו3 ג(טן 5כ6ן (ס טיג6 ע'כ 6)6)נ'ס

 3ס5עיף)(פ יפיי כע'ס שייס6 סכיס6 י65 כיק  קרש)06יסי'ו3עקוס
 וס)ך נג.ס ס"טס0גע ע*כ 5יכ עגזס סעס0נע פנ6 יטסטיעיגליו ס4י0פיו'
 . ~1SSb יני) 6יס סטפסגט סי' 6'כ כ5'1 )1 )סק6'5 ין6 ג6 061יכ)כפל
 )עיעוע 'glet1 6יך ס"607 פמפי 7)6 כיק כע*ס 0"ש' 63 1)ס6 גג'ס1ס"
 bo'5 ט6ן טיע י,6 ם5 סן 1% חצדס נס' ה,ס . סשן סנ36(סזיני5י

 עעס  Dr*D  ובהן גגייו סגים ת,6 סו6 6סל טע6 )*6 סן סספ5טוס)ו
 טכ6יס יכ'ון ('6 . (קן תי slus וכט'ם סדעס ע'יוף nBnB 16 15סס"

 סכ'רכ7ס-ע DIfi9DD1 6)1  מגריוליגךימכענפיגסליפס*ססטס0נע
 6מס כסס46ס1בומ סכפ7י סגץ 1כן טסג"טך ל'6ססו6

  עיעססה"
 ס61

 סטכ20ע ס5ך 6)1 טגננייס סניי 6"כ . 56ל1 טוגסיס  טגגייסוססיכ
Ypa)olסן 66 קקע5יוס סניי sg 4שכ עוכרס'ס סישו 8-כ סעססנע 
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מבההוווע תק*ע השרשבןפני
 3נ* י שסנשטמ

thq ס"טסיגפיס שלשפ 3שן טהו שש ת4 ש 
 סספלץ סניד סכפלי ססרי )גרסס 51ס סגוס ע5 כעק וספקיד 6'3קנגק
 מפקץגס0גידוסתו)יכוסופ)סירן סגיי עוישן 3כפר *חו ילס5'ט
 ס"ס" 65 ס6' יכו)י ט)גד 61"כ 6י 3קשגן סכ5 )כפר 01ור onfwהע

 )וס וס יוזמן 6מליס ועמיגיס 6' וטק 6י 3עין טסיגעיס סגיסקדעט
 : רוקי6 עעדנ0 גלס)עס 7וי נל עסל-קוכע"ס

 0רוכ6 גנר6 ג3' דג'ע געוני6 ססלי כן )וטר b'b (ס 73SDדגה
 סרע,ס 3סס ג' 0)ק גש3ך'ג ס(ס 0)ק (') )'י כמ3 )עי)ססנ6סי

s.r6ט3פ)ת יסע6 6טליגץ י6י כ6ן ס0רוך ע*ס 6'נו יי פק ס6ו0ו ייוק 
 ססו6 6ו סמיון biblhf פק סס ס" % 6ס 6ג) תנסח וגר0 ספקסי6

 ס/-י6 עסמרוך יי פק ס6י דוי6' 6טל" 6מרמ י7 )וכ,6 ע)16 ס)6טסמרוך
 טסמלוך bol"1 וי6י %6כ" 5ס0יוך 6סר0 יד כ'6 גע65 ד)6 סיכ56)ע6
 ספק 6פי0מ)ילן )6פן וגח"0ס ס0706 -ו 67פס7י:סרפס bh*1סו6-
 0יכן נמיו *גו 61)ת% גמ 3)6 פונ0.ס ססע)תוס כיון סכ6 שס ג"יד6
 יקייס ו6שג - כן ") וקן נ3י נס 3גדו יסו ר' מ)יגין ת6י 0טס פ)נהיו
 נע)י כ6ו תסמ5ם 61ערס 3ע)ס סי6 סס0רוך 5וערח ססו6 דכ'ון (*)ר-י

 6טרס )6 ד6י ס6גי סמס )6 3ע)' 167 6על' )6 60 עסעע ע,כג6עגת
 3געי6 כ7*60 גי5)סי ו6גי עס סו6 3יס ע)'גו עיפנו כסו סוס גע)י167

 סי' 706 נס סע6 61'כ ננע)ס נסי' עס ר6מס 631 3)מס ~b'm יכיתגסיי6
 ו)נן נע)ס ס(סו נ7דע' ו6עלס ו6סס )6 61' סמס hntbll )תמ)ו 630טס
 ג6עג0 6יגס סמלוך ע6ים 6יגו ץ פס 6י דס6 כן 5') וע'כ 3ע)י י6ו5רך
"Db3דזעי תפוס סי6 טס*פ וע,כ 3ע)' (סו 6ועי0 ועסס גע)י ר6ו 6טרס 
 טת:ו סס וס3ני'ס ה0 דסעסונע 15על סספקיי כיון דיק גגיין 36)כת"ס
 יכגר ועוד סכי ס'יך )6 3ייעי יס6 )תייי )עיחס )יכ6 0ו י7 פק ג3'כע'ס

 סייסיגין )6 6' כ'6 כ6ן סוח(ק )6 ד6ס נ7ו)י0 גל6יוח נממינססוכ0סי
 0לוך תסס31 וכדתסעע ס" (ס Ir~nb 3עקועו.6)6 706 631 *) סו6סט6
 י6ע'ג . 6"י 6'פ דס" עוכ0 י)6 כיון )6מר 0'יסי' 'י)6 פק )יכ6ד6'

 סס ס" b~noh עע" י6גן)6 סמס כי')פ6גי SU3' ד6טרסן16י3פינן
 73זעי 6עלס וסי1Wp 6'(l 76'ג~לס כ'1DD 6 6ממס 16 )3זו ס" 16 .כ))

 נעסיגע כ'6 )ן הוס(ק 637 סכ6 36) ט0 גע)ס 6ועימ 6פל דכי6ד6ע'ג
 )6מר נס סהס" )ן סומיק 6פי)ו 7ס0ס ועו7 פי, (סו סגת65 (הו 6עך,6י
 ' סכו)ס )נ) ו0ייסי' tbn~b 16 יויי )ס5י) 6י 63 וסע6 רוג6 7"יכ6כיון

 )6 )ס6 6מר עסוגפ ג6 סעvDal~n 6 )עיעוס כ'6 0.שי' י)6 סנ366)
 ססי, כ,6 תסעע ג6 סכפף'ס ד3יי עכ) יסנ' וכוד - )עי) כדסוכמס'0'יסי'
 דס8)ס רון 61,כ - הסונעיס סגי סס" ס(כ'ן )6 6' ס1ס ססיי 06יטפיגע
 3עגוכס )ע'סס רגות'גו דעת ע) ע)מת 7)6 ופשט6 ש6 )7יד מון3ץ

 )סס6י)ן יוך י6'ן כ4ס תן וסלנס סל3ס י0וקס וס'6 ' ג(ו 07וקס)ס6)ס
 )סמילס טקכתת יעחי 3כ1 . (' גסני6 )עגן י6סיי גר6ס 3ס וכ'651כח'3ס
 5ן'ך כ)'ס 3ס6)מ עמע'י'ס ו') ס6מיוגיס גס 6'6 מועיס הסוס עקוסועכ)

 סיכ6 כי פגיורינו סהפורקע.ן י5"1 סור6ס ני)י י' 16 ני עטיסיקכ'עו
 : נס)'ן יגוי 1% 061 הכסויס פע6ינעט'"

 ע'יססחץמכ6ו t.pi.riwll עסל'י נחסעמסג6ון ת)6ש )יסשחו
 ס)ו ל6" וסנ'6 גהיג וס דוד6י 6עליגין סדרך ע'( סס" יויעיןסס'ו

 טו63 ק" י6יכ6 זידן גג'דן ק"ו 6'כ ע*כ כוי עתי סנמ)וס יויי ס6עיטנוי
 h'Dn עס ע) )קעוך סי5ס (ס ס)פגי ג0סו3ס כתנ נס - עוכ'ח-תו6ועיגוח

 עסתע 7)מ(ור סכ0נ כעו ססוכי0 סיי כו' 6)'ס(ר ר' ס'6 6717יקקהכמ )ח(וי יו05 6גי תי6תל כו' )יפ,ן )עיל )ס(ול ר51ס 6ני שהי ס6עיספיי
 גן6ס נס ע'פ 06ל עטעס סייגו 37לי1 י0ס יסרג a*ubt . ססי0י)עקוס
 )' )עס כו' פ)וגי עעיי ש65 יתי ס6עו ינר סינ'6 3ס7'6 ספ)פ)עזעיו
 כיס קיעני )5יף IWP נס )ע') ספ)ם)מי וכעו ,)6 וי6' ס(ס כ'ון0יפום
 ס'ס זפסיע6 סו6 ונכו" (רס DibD7 י'7ן גגיין וכזס כו' הנוףוק.עג'
 : סעיגר סו6 6ני סתי וח0עחיכת3סי סנ)ע,י ועס - )קט11 6ק )נד r~D כ' סגס גשו ע) ססע-ו עס ontlb%וף
 3סס י6'מי 1)6 סג') סע7יומ 37ן' כ) ע) עיוגי פיל עע0. תשלבהנ.ש

 ע)יו )קעוך כי' b~nai טספיק דנר תהס6'
~'DDbt 

 ו06ן 606
 . י5ו סיור 0כתי גססכעמ )סק) ס'מל nrth ניזי יפ)ס 6ו)י יכו)מ'ככ)

 סנץ פגג3ס יגפן גק*ק סשנגו סע7יופ 373יי תמ)ס )יקיקו7ליוו'
 3ענ'עף ססכ'רו סע'י ג3רי6) כסר'ל 6סי מ)'ג 6)ו) ג' 3'וס )כו)סקתס
 גל גחן ר' העיד וכן . מ'כף סכירו 6' סגער סעץ נס ססיתגיס ו3ק)0ע'ן
 י,0 3פס כ0וק, כי הפוסקיס טמ)וקח גו7ע וסגס נפ'ע ססניוו3יוך

 06 גויפ ו)6 נט'ע וככיווסי b5DJa '6 סיכ6 ק') (.) וסטורוסר6,ס
 )קו)6 יהס30ר (,) סריט3'6 דפס וכן )קו)6 0ו)ין 'תיס נ, 0וךסו6

i'rb'-30)הת %3יך סי3ר ס:ימוסיס ' 
 לי6' 6גי 6'ן כ' סנס וסנס -

 (י) סלסנ,6 כ' יסן ה*ת סנפיסס גהנ) יסרפגו וסע6 ה6ריו0 3ין)סכליע
 סר3ס ונס 3,ס שתר ))תה סק7ום DW'1 כהולסס סגני 0)עו7 ס5רלכמנ
 סהס לעגי SGh1' מעיס עעודס )גו סיס וכיין הענונימ )0ק:ומ 0('ג0סו
 1)6 ע)כיס נני 8י3רס )סס'ר סד0ק גסע0 ס)Db 6" עמסס )סעוןני*'
 סנע כ) פרק י6ערנן 7.ס(')תס6 73עי י*' )סני6 )ע.י וגי6ס '36וס
 ופק'5 קיס ססו6 3שק0 )ס גו0ן (קן 16 מי)ס וסג-10 עה,ס גטסער6
 ססו4 06;ק0 1015 יעטייין יצטו)ס ודיס" %  טס י)סט6 ק יעק, גשי6וסר
olwo'b1 .סוכ bpDSb1 גס91ם 5וסו ללע(רג'כיוןדטטטידין סו5 6י לן 
ot~pדס5ני יסד5י1ליתוס כטת4 4יריין bbon~ 5סרשסס;סס'4גל 
 דוקי יס ע3ר l)'wb נמנעו טיסס דייג4סנ5

bcv "1 רסש פDDnD3 

 3סכ5 " כיגפק6 תד6שיס6 קיס.סי6 3מ(קס יעפעיד'ן זם6 סנט כ)פלק
 6סוקט" bbbe י6'קי י.)פינע 60 ס0וק, סקפו Ismn, הסכ5 עשסו0פץ
 ג5ר*י 061י 6יגפיק י)טnenb 6 וסקנו סגקם הן סכסן י65תיכסיג
 ליעום6 יירכ4 סיכ6 שי ד)ת6 חשקש nprnb 116ך פ"ע 6)6סישר6
 6ססכס 6י י6פ'6 7יעוח6 ש יס'ג חמיל5ו טג,) ריעהם6 67יכ6 מיכ366)

 טיססת6 6טלינן 1)6 " 0י 35י0 סינגס ו כ3 עית*' (: )סי9מסי
 %קש 6) כי סיוס ועס - עיע6'נן דכס'נ 6)ע6 "קר גתי עייקר6סקר
 גיל )סכס ע65ס' כי 'פן סגס עזעסי )16ערס (ו ר6יי ססנפי ריתע

 גע5טס (ו י6" סכ0ג עזג חסשס סג' 03)ק (-) )נ גן טסחיעס6סתגש
 (כס כ' יען סגס ס:'). ער6" )סס6ג) ו0ייג קייס 3ס(קס 6המותעע,ייס )טיי )6סר 16 )עץ 0וך סו6 6ס נויע 1)6 קרונ )1 סעס 3יופקק
 שד 161קף עססוק, ר6,י קnDplen 05~ עס ' סמו ע) 6כס3נס (")סו6
 ששהס סציי גנגזת ג' נית גס"ס סנתכ  ט5יו פיסל6 "ו עזכ0 וכ!6י*ס

 6יסנ7יוז י)6 כ'ון י)ע6 16 0(קח 3סר l'yirh ופ)פ)6י טלפסוגע65ס
 וכן . 7:7ס ופיק דש)ע פ'ק ס0וקפ' 1iD5Da יכהו )6 גסעסססמ;קס
pb7~מ(קס סוי 6י ס6 עסעע ד3 וסו,ן bnttiun 6עזג htanbl "6יר 
 יסכ6 )ימחם 61'1 . דגיס פ"ק 03יה, ס0וק, כע"ס hu9D'bסס60
 ו3ע)ס 6'6 3חוקס געעיי:ס י6יי3ס כ:ניס 6יס 006 0וק0 י6יכ6ס6גי
 סו6 כ6)1 )סס ו7ועס פרו ונסת:ו ס61 ג' 1)6מר סו6 6מל ו(סקייס
 פלו גסס:ו יסע6 ט 063ל עעייין ד6ין הטעס י(סו יס'י וכע'ס3ע)ס
 67יכ4 כיק 61'כ - סו6 ופסוע טפורפ'ס פ6ל וכיכ קנוריס ססס (ס61'ג1
 כ5 חסל 1גע65 סנעדד תקהם נני יומסי' עסרס ופ, דניס p'Dוכי8" )ליעומע* מלחי יהוי bu)nb l'y)rb baetni חי ו0:קמ כגגיס0(קס
 עbw 5 סעטד ז6ע7ינין ו67י טוע6ס טת*ן )עפיע פ"ג ס:עסייסיש
 סל' ואשל )hrht 6 ח(קתו ע) עקוס חעעי 6ע63 סנ) )0hntb1 6(ק0ו
 י3גלס סו6 סטס6 )ם)יך זס סי' וגגיס )פנין 3וגלח סרי ס'ג )פנ.ךמקר
 0וקס י6'כ5 סיכ6 6)ה6 )ליעוס6 0י6 סכ6 . )פ:ז מקל ומר' ע'0סת6 סעטי )ליעוס6 סרס' סח' י0קר ח61 ספמ6 ס'ג ימן6' סו6 סס1660
 וכעים וי6י וסוי 03לbs7Dh bD'7D 1r5rb1 6 ד)6 ח(קס ס:ס מ(קסגגד
 נזף 6'כ6 0ו)ס וסגימו גע סו)מ ג3י ד6'כ ס'6 )6 ' ס:,) סמכס (סכ)

 )עגקסתומרס ס'יגו קייס ססו6 ג0;קת סנס גוח:ת ד0:ן יס6 יגס0(קס
bnlDS6(1 "7Wh 6קוקס עח סה)כסוגס )ענין נס ינ'ע ד6כ'נ ).גס ו 
 יטחניסץ פסט6 ו6דרנס ק6י .013 )עג'ן נס ת,ה ופקו)ה גיוסס7סי6
 D~rn "Dh7 '6 45 כ6ן 6ין י)מועל6 קו)6 )6סתעי:ין 67מיעסעע
 תס)כות ו' מרק (*) סיע3"ס כע"ס געוס.ן עספק פסי)ס nprnhעוק0ן
 )כסוגס פקו)ס ע0 טע6 קסק יסף נגוקס י6פ" קת'6 ק" וסטולנייושן
 653 (hnSD ועו0ר0 3וי6י )יס עמ(קינן יגמו)ס ק6י 'נוס )עג'ן6)6
 סג'5 פיק סתניד סר3 וכע.ס וחו)5מ נט קפק חוי גגוקס 36)מ)-5ס
 61'כ6 עועדס 6מ 6סח tp'b( נמ(קח (ו ד6קס גיע6 61'כ חו6שסיט
 )לינץס4 חלסי י6.כ6 דיין )גידן דטי י)6 67ע,נ . 0(קס :גימ(קס
 ס(קס )נ7 מ(קס סוי ע,ע 6סיע' )6 יסחס כת*ס 6מרעי מ'י0(קמ
 ונכטס י' 7ף יכסעוס p'D סתוסמש וכה,ס ' (p'D 63 ספקועיד
 ' 0וhptp 6 מ(קס נני ישקח עקפי )6'1דוכח6

 פ'ק ריט ונימוי
 סלך5ז גע דגני 5') ע'כ 6)6 . עס6י ס6' 6ולעי יע6י סו7D1VD1 6:יס
 6פסל תרושס קלעי0 6גי מיועס הנט כ) פ' כ67ימ6 6ססי 7)6עסיס
 גיגל עסעע שן עג'נומ וחן )6ס10 נע סו)מ )7 67'1 8פסי )6גע

 וכטימ ע1)טי0 יתמענגן 6מסי 7)6 7פס'ט6 7יין גנ-! ת'ס סנ')סמכס
 6פמל )6 יעיתס עגנט געיחס )סק) יס ייוסר 0:ין סעגי6 פלקסר6'ס
'DDו6פי' . ע3גט )'ob כ'ון עש ניע סכ6 7ע'ע 'woht חף ס0(קס 
 67פסר סז6 6פי, סק-)ו יי6 'וססיו ועסיס יהס פ"ק bn~buכו67י
 6תרנין 7)6 כו, 6חיעי ק:ין י"ס י' דף דמו)ין פ'3 כח3ו כ3י סליע'ע
 6גbnb1 3 חקי ו6ח6 חסר )יעי י6יכ6 3עי)מ6 636 )פ:ין חקלס7י

bnltDS6מלסי עיקרי )6 סכי )ה'על י)יכ bntD'~i וכ'כ p'D יגייס 
 7תקוס ו0יל)ו ו7)ת6 7"ס י' ס.ק7ף 3ת'ט6 ססגיחו טס 3(ס1.סנו
 י6'1 עיד כ) 6)ט6 6מס 3נמ )סחמסי 7יכו ונגע DDn )סמחסרירכו
 טיסמס6 )וער ('bntw 7ע'קל' )ועל ס"ך )6 3גז6 כ'6 )סיו0ירכו
 - י6'מייי סו6 הססly~nb 6 6)6 כן סיס (ס )פג' נס ' סו6סכ'
 ס7ר ו6'כ 3מו)'! br~nh סנזיי ססיספס ת'סל5י יס6 )סקסומ61.ן

bpDnph7טטעש וע1ד דגמוספס 6מי'נ6 כסנוי6 ס') י)ת6 )היסנ"6 )יס 
 סלי סגי כ'6 שכ'לוגניסי,סחתס 6חי'נ6ססלי)6 כס:ו'6 גמסק5מ
 ע:נעעוכtcPn1 0 6ע6' נניס 0מוס' יהסגי יעעס b)~7Db atubtסגוי6
 פגוי6 3ס6 כ'6 ה.חר65 )6 יננע קוסי6 7ס6 סגוי6 )ס6 ד6ימ6ע"כ
 ע6ו ע,ט 06ליג6 סגוי6 ו)'כ6 חיל5וס וסכ6 נמ'ת6 ס:'מוס נ0ו3'ןיס6
 nb(b't )קעו7 )ן)יי6

 )סי
 3קפלי ס6יכ0י וכ3ר - *ם 6סת ג6'של

 וס63ס' (ס גע:ין סגת)עת 0עויוס ס.טמ כ) סס נממ3יו 6סיגכי'ס
 כלו ו6ק ע*ו פס סקק'ש נס יחוקסח 7ס7י! )סע'6 ל6יות כתסס

 *מרש 6יס 6ממ 0;קס נס 607 סכ' יעיער )'כ6 די17 3ניין ע'עתקוטו
 )ם)וס יס ז6יל3ס סו6 סס61 6וסו עררין ססיי )פג'גו עס סו6יחר
 ססרי סה* טסו6 8פסי ט'ע נ' )6חל מו6 6ס ס6פע1 הנ06ל ישי13
 עע6 סייסיק ני י)06ו ") לס'י כע'ס 71* )פת:ס נ' 7)06ר עה60יגו

 6ים 6סס 03(ק0 נס רעוח6 6יכ6 6יכ 610 ון6י )6 6)ע6 פמונסחנס
 סח* ח,י ס)1DD"p1 6 )סוסג'6 עק"ק6 ע6י 6שכ6 סקם' י6)'כוסיע
nabהשצר 'וסק'ן ועסלס ענ7ס כ7שכח לאם bnmt~i ונ3י חה*י סף 
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 ה0ראפןמני
 ת"כ כ)) 360 יקייסי "יעדננ ט' )6 )יעם' מלמי 0, * געיטמ
 bp'W טסוס כ,6 )(ס מסס )1bSD 6 וסלטגי6 קפקbS' 6~ סו16ד6'

 וד6י י6יגו 6ע'נ 6סיע' ~b'b י0(קת פ'ע 6)6 גיגריו כענו6לי6ןהמ6
 ליעוס6 עקו' fD~1 610 1קר31 6ומו עכיר1 67'נן כ'ון ע,ע גע)סס(סו

 ס67 )סיגוס6 סיסי 7יקר ס0וקפס כסנו גגע וובי Db'1 יוג0(קס
 1tub סנטקל ליעוס6 6מי)יי גגע וגס(קמ עסרס גמ(קס גגמי6יק6
 0עע 6)6 סעגוגע %י0 נכנק ססלי ~'bntD 6סי)'י צר6 גח(קתדנס
 סכ6 עס6'כ גגר6 לגגי ריעוס6 הקרי 63 וכן לפנינו מקל )סמסייי )6 ליעומ6 ע'קרי )6 6( 0"עס הגגע סס'מס )ן גרר 637 כ'קטינס
 0' יחק0 יגסי 3ע)ס 6יט וי6י עח0 6100 )פנינו ריעות6)יג6

 ייפות, יעקיי כע'ט סו6 גע)ס סע'ס 5פמל ע"ע כגל )עיערפעס 61'כ66ימרעי
 ovenn 0ק7' עקו0 כנין כמ(קס גע וי6י הוehln1 6ססיוס יני 6)6 ריעוס' ע'ק?' 6(7 (bat יקר' כסו )י גי6ס %ומים
 וטעמ "ן צי וכן ר6סיגס 3מ(קס (bat (הו פק31ס עקוס וי6ייו6
 סס וכו 3נדס ?l'Db ינור גסוקפס ענו6י וכן )ליעומ6 0ימ' סו'*

 : ('ba לקלי )6 )ן עקפק6 סכס6 ד6פ')ו סכ6 36))קען
 )bnb 6 עסוס ת* עיקר )6 סכ6 ינס גרת )י פ:ר6ס עסשכ%

 עוכ0 ד)6 וכיון נסס:ס כ)6 מ(קחס ע) ס5ו)ס סעעןג6ער
 6מי6100

 ס6'ס סוחו ח(קס ס~י )6 )הס נססגס 6פסל ג' 6סל ונס ג,
 י.עות6 )'כ6 וג(ס נסס:ס 631 סל6סונס 75מו 6שקח 6יקו (סוסנע)6
 tirh ח(קה גגד ד3מ(קס סוכמגו ס(קס גגי מ(קס סף 6' 6פ')611יכ
 סכ;נדס67חיעי (וע7'פ6הח(קס סו6יח(קס וסד3לי גנייון וכ"ס)ק1)6
 ח(קס סר. 7סכ6 ועוי גע)ס סה61 וגר6ס 6ומו עמרין ססוי)טחומ
 גכ) פ7ק נעירוגין הוכמ וכן ענייסו מי6 67מיעי Dbt'1 מ(קס מד6וככ6
 6י וווסעע ס.קס מי6 וסכ6 ס(קס סי סמס רג6 דק16וריכי3ק
 כע'ע כגגדס )חוע67 מ(קס ד6.כ6 6צ"ג סי' סוי מ(קס סיי הויגעסמ0.ן

 סיי הכ. 1itrb1 גימו ממוס 6ח(קמ ננר6 ד6יקי ותסוספס רס"0ס
 סעיולפ. יקפיגס דס6 פצ"י סיעו נממינס str הרי3.ם כח3 ג(סוכיו)6
 ע7יף רונ )מוקס ויוג )6גד דרונן 6ע"נ מ"ס מוהוי ע)יו 7גימףסנש
 . 6.ס 6ממ וח(קת קייס ססו6 6יס מ(קמ מוקק סרי b~'b סכ6ט,ע
 ד6,כ6 כיון  יגר ס) כ))ו עקועו כ6ן bV'1 6)6 וו גפ-עס )ס6ו.ךויפ

 : נע )גני כעו 3עגוג0 הקי)ו )קעןס(קס
 גגי 7סוקסו רנס ס6מס ופ' יכמוגומ פ"ג סמוקצת כמג! דכ3רועוך

 61חמ6 מרי )נס7י סי' 6וקעי 6נורינן )bnbt 6' מ65 י)6 )י נרייק6ערס עצייי' )6מי נס6ס י6ס עח )o'1nlb 6 ופ;יס עס 6עיוסגי.ס
 כ'ון *מיש 6"6 7שקח וחר5ו 6מין 7' מ' כ67הליגן btb נס(קת15קעי
breb~6ו)6  גכלרובפי רייין דיןסי  ירבריסמ הסעע וכן והגקנ6 יי.ק  
btD3סמ:ס מס ססרגיס וכעו עריס בג' ייים לגדפסריסממ b*D~nw 1 11?;י כד:2"%נVS 21: בב%צי ,::י:21ג ט: 
 יניסת ו6ע,נ יייק6 פס.ט6 חלי נגד 37תלי )פי7קועון 6י3צי)י'3ע"6
 'btlp'b ו)תצגי 3ע)ס 56) )יס6י Cby~ 6מ'כ כסנ6ו ע'ע פי'ס נ6ו61מ"כ
  בני גס6( ד6פ')1 נס6"ס 7עקק.;ן ולע6' עת )ו סתנע) קייס סמייחץ.קי
 יזייק, פסק6 סשסקיס  כע'ם  גסי 6לו הדנר'ס וכ) . וע(ס ע(ס ס5יעזש

ta31hbרכל  פרייו  בכיל'  ידייבס  גייפס ע)" ססמעיר מועי עמוך ע7.ס 

 6תיעי 61"כ  bp"7  דובפי  ביל  פייןי י"ר  רייי, פויר  ד%.ב%סייי
 blh )מ(קס הרע דיייק6 סמוקממ כסנו ד)6 )יסוס 7'ס 61י'נסח(קס
 פי  3מיסצמ ק5ת עוכמ וכן )6 3ע)וו6 6נ) )י  גרי ו6ועלמ עעי7'ה )5'גג'קס
 6עסכח b'b וח(קת*רס מ(קמ )ט'3ח6 תלתיסוי ע מ(קס hy~7 וסכ6 ע,.ס סעכ':ןד)6

 נע)ע6 6פ')1 ע)ס 7סע:ינן b9'rD1 ריעומי
 ע"( דקעכי לג?נ' 6פ)י )ן ד6ימ וכיון כע"ם 6ממל ד)6 ג6"6וכ'ן

 )ל3ומי:ו DCD7 נוס ס3קינן ול6  סגינוי' סופן 6)6 )ך 6'ן )ן3ר'ם' גועסודעמ'נו
 גי6ח וספור סל6'ם ועי3ר' ('ל ןסרסbp'rp 6*3 3חר 61()יגן ססוקצמ3ע)י

 : 3וי6י 636 )ס.וח ייכו) 3)סין כתנו )6יס0וקצס
 r~ho פ' 67ער.נן לקו)6 יחלינין עוכמ סו6 דוויקועו 16ער 6ף1ערר

nil~n1Dani1bit51גסיח'ס" וסמ'יו 'וע' ס')גס? מיי':2:יעמ b'h עימנ יפמ *נסו פ)יג )קו)6 נס)עס 
6(5b?n'DS יל5ת דחפ"ען טמעע כע6ן ייני 6'גהו 

 עי6קנוס )פמוי
 ומ'ע6 טייי קטי6 )6 יוע' נ' 3ג1 6קנוסו 6' 36) 'וע'ן ס' )נתרלרגשמו
'blbtbני 3נ1 6קנוסו ,b'cp  1  כבי נינע (סטע6 רוי.י ין  ירייבו  ו% 6י  רייזבס ביין  ירבוןDb1 'סייררןסלי ב bSt,~,D ברוים 'רויזילו בילס  וס 

 ן%גי:ןיקבצצי:םםי:נג::::ןגגה:צ ס6-ן יה'ס וע)ת מ(ו סע6 7מייק'גן 6)6 יגצ גגו6 רססוי  הירפי'הזשביספם
 געל6 ו6מ.כ 365 %ו  יביור ירשיסו  סמ סס:'נו ד3ר.ס וכעס סעייע' )1יגי6 16 ונרס 6ח,כ ק0  סה6 סח'יסי:ו 6ל6 וכצ) וי6' 6' סחו:ס  'יע.נן6י

 כיננן )ע1לס ד)עש 'ht.rD עtcrn '6 6": (10 6פף:ן 1016~ע:י7ין
 6י 6נ) סלינס 16 פניעס עסיס ייע'גן ו)6 ס:על, כעי ס-גו יע.ס ג'י0:ן פגיווס"

 עס0נ' נ' ט)6מר וי6' סוי לו*  )לננן יס6 ג' )6חי יהע'י'ס עויו רננן 6צ','יע'י
 0ייס" עמרנז  ייעיגן 65 י6י פפע )ס)ק *כ6 *כ גסס?ס סע6 7ש.קי;ן5)6

תהושעתיע
bnaשתווט6 וי6' 6וו!י"ערינן עכייין וט0ת ייעי:ן 6י 6נ) סו6 61מר נ0ס:ח 
 סיגו ו5ס ' 0י6 חדrbt 6000 6' 6יר יפינוי מטסס 16 ג' י)6מל מ0סס)'

~twtbכן טסעע )6 סשירש,ז  טי3וי 36) 6,ס זי6' עסמ:0 נ' י)06י e*tbi 
 02 ק כ0נו )6 סהפולסיס 60י 5ל0 וי6י דעמסגס נל6מ (") סוי"ף0עי3לי
 03ט6ת ע)" וסנ6 עועית ביויסי וריי  רבייססי טכפ3 טע*ע ק" ו'!סליג'ס
 נדגרץ כיטוכם ק6' סעיס ען סהע)ו, %מר סעס 66סתחי יסחס גימית יטק6י
 טמפס 6סמסי 6גל נגערb)D'ib 6 עסהצ ינן וי6' דעסתגס 6פסלוססס
 סל6 (ס ם)פני טר6'מי 636 וי6י  ד6'גן  דיירמ  6פסל  יינסס  טז נ' 35)ספמ
 ע'ס 61' פי עעי7ין 6ע יחסס סיכי כי דיגסס יעיס ענ' ר%ימ  שרשיוזסיר6י'
 יילט כ'ון s'p, יסר3 6פטר 16 )י0ומ וים כן המעי )סוגו 61ין כ*ס ס" 6'כגרע

 סרבר יפהמ סליי nlpftP btsm  crhI  יפיר זס יש,רייולסימממבסןים
 ט6יגי 6'ס סטסמג'ו3(ס ע)ף  יומל  יבלסבי  ימבירו שיירסר %%ר סימצסייליייו

 ייזססג'יק"  יישהסס 5)6 6'גו גשס 7נס 7קיh'Jnle 3 עסמו)ק
י.~ויבע

  רייבו%לשב%יממלוי%*% ר%פיר  סריג"י י%ב %יפסי רבסיי
 סעשרפיס לוני ועיע 'nbtDa סוי לסססןום הרביל ביור  י(ן ס6'גו כ'וןסכ6

 ג': )6חי נס0:ס יסנו6 כסנוסר6ימי
 "1elptp 6י  יוי6י כעסועו סעצסת6 6ת' ר,תוק"ימו )סשתאכל

 מפס' 6'כע)י נ' מוך והו6 פ1סו  דמלייו  6פי)ו)יג:ן סלי6 ג'חוך
 b*7DDI חמכס כמנ ס:ני 6)6 עוי ו)6 ' )הסייס ר,ח ינר ע) סיע:יס סיינו(1

 עגוגפ עמוס )קו)6  %~ליבו ומ ברבר  O'pp1DD:  רבימלועס  3חמונסו (")ה(לחי
 כתנכן* b)i'r כיהסרה5"יהגס

  %יב יוד6 כה-ל ס) עיומו עחעס הו6 ע6ד נו עקח"קיס ס6גועסשבל
 ט)6 ע7 ע"7 נפומ והי' o'bin o'ui:n פגיו ססיס סתע.7 סהסוןנר

 עוכים יכן פנ'ו נסמ:ו וי6' 6"נ ;פומ סס., וכיון כו' )ס:ירו יכו)יןסי'
 ק6עי)6כ)76סכו' גנ6 )"נן 7ח6 טמת:ס rtth 67'נח)התלט7'6

 6)6 )סחנס )6 סע6 ע"ע סע:סמ 3כן ועס כוי )סנפח עעס? )7 יסופ'רס'י
 ה(מי )6 הסנהוי וכן עסת:ס nctfi 6.ס,ע

 ייססי יי ih~bI רי.מ  יימסי  ג3.
 ועכגייי' ומ.לס" עיס עו;ו הכה 6'כ6 57י 13~'ס 6עיו וכן חסחעמפח
 ג' י)6חי המסט עיק7 ו(0 דנסמ:ס 6קור6 ;פמ 6י 6לע6 וענפחתכ36

 636 )ועי 6'נו גפח 67צי' yh7 וי6' גמת:ה 061 גמח סת6דמחטינן
 נמ" )6 קמק סוp'p 6 י6,כסע6

 : יסמגס )6 סה6 )פמ 6מ')
 סוד 36) מצמ )6 6י 6פ')ו )סיניי מ";'נן ג' 7ל"מר ;ימוקואמילו

 )6 הפמ nDbn דק6עי 60 61"כ )סיכו. מי'סי1ן ח(ח 6יג'
 6וסו 7עכירין וסיכ6 )ס';וי חייס.)ן  6)6 בגס:ס  י(פמורי'  רביוןפפ,ך
7Cth6(1 )ס')י' 7מ"' עוכח ה"ע מ'יס';ן ד.uh 6ומי יעכ'ר'ן hr,7 

 ללורס ויס:ס יפ%  מייכינן hib יומו  3ריכ.רין ע"7' וניכ 3גט67גס
ntDbמפס )6 6צי' עכיךיס  %ץ דיי טסו  יבורימ  פ,:1  ס,יי רלורמ 
 ס:סח;ס )חוס 'ם 7'ין 3;יין נס ;ybt הפוקק'ס וכוו.ע )ע.ל כתים6קורס
 ג' )"מי 67ן.)ו 6':ו :פימס גל6 עממ:ס נ' י)6מי ס6תל';ז עסנס

 ב'ב ר"י %י  בבירנ1 ).ה הגע'br:7 6 עסת:ס דוקו 7גסימה ס'4עוכמ
 נ)6 עסת:ס ג' .7)6מר ק,7 ו6י )נפח ייזר  סיין  o~b ריי 9,ילייל%
  ומ"ןיגריפילובל%,ס סיי:וי  גוריס  רוןי רס:ייסם 9"ל ררי3'בסלי:י  רבסוי )וער ו7ו"ק . נסח;ס סעW~fi 6 גפומ ס6':ו )י עס 61'כנפ.מ

 ע'6 דיננן 6)'63 ע7ק6על  ועו7  ימליעמ  3דברי ;(בל )6 י(סעטת:ס
 ):מומ 6ומו ע:יחין ו6ין הפ:יס 5ורמ ס5ותחין ומ'רס"י )%מ'ע)עמ

 סיי ויימם  01CW דוני:ן עצע6 גס  bnihולסזס:ו%
 )'ס:6 ווסעע וכן .

 י6י כן עצעת וס7עת )ע)ומ 6ותו ע:'ח'ס 61'ן 0מ;'ס סקוסייןילעתו
 6יגו 5ינס עחעמ סהע.ס ס'ע 6ל6 י3סה 16 ע.6 )' עה :מומ 3)6עממ:6
  וכד6טל מיס  ימיפ ba ססרפימ לרפמו  :ומ!יבס  3יר.סלע. וכ67תיי:ןנופח
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