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 יסינו עגיסו 3ט)ס ססצך 8)1 גגגדיס 3יער היונ ע165 6מזכ ס13עותג' עי ע65ו ו)6 סדרך 3כ) 0פס וגכן 06י.ך עכ6ן ס)ך כי )ו ו6עיוסס
 גט*ע סכ) וסכילו ועגע)יו or עזנ (ס סוקייס ונמ' וכמנחו ס)ו9ייק
 . פעו חעיי עגי0ו סלן כ6סי נמיקו עונח קטן ס)ו ק7וי 56)ו ע185נס

 6סמו 9פכס ra1 מונהק ק" ג'כ 3סס וס" גט"כ הכ'יו ווגע)'ווג.חוי
 ססו6 כפ' סו05גש וסגי17 כפיי.ס ג' סעו5מיס 06 ומפסי ידמו 6מ'כ)פמ

 ס)קמו מס כ3 הי5מג'ס ססח('לו 6סחו סגייס גס . ד)עטח גגזיע3ו6ר
 כצ נסס חותס קה.ס ו0וחעו כיקו סיס ו3'ג'הס ' דגר נעדי )6עפלו

 : (1 כגונס ס) 7יגה מס . )חמוס ס5יילדגן
 '05ק כע' 3קיענ6 ו6מ6 סו'נ6 כמ67 ג*י מ)ס6 3שח3 הב*דווזל

 ד6 ון,) 63)יו"ע 3ת,ע והגיד עק7ופק6 (*) 'סוסע3ר
 גיווע(ין ס71ג סי"7 5גי 3ר סעו6) כע' ס6נ'ן י6 יי6 ניפ8גנין ג()ג,ס ס8ג6'7

 6תויען ג'ס,י9'ו ס8ט 6ג7יל 7ן 6ונ )יו61נס ג.הייקין ח5ט ג;)ן יי; 6דס"נו
 עטן ס6ט ווי6 גיפועגט ('6 6יך ה6נ נגן . 6'יי'ז ניסץס'1 ה6ט ד7יט7 ע16נ

 עסיג עיר ס6ט 6(1 7עלפער מקענט orb עטן ס6ט גלו7על מייןניסיניט
 על גיקענט וו6ו) 6))ע uiih 1'tiho עיל )'וו6נטן פויפר 7ערגיווע(ין
 ג76  ג6רט נע)ין 5יין rh 5'7 trh גיס5ט (קן מחיעמ 5יין h,r 5"ןס6ע
 גיי6 ג58יווען aD5D 15'1 ס6ע מל יי6 6( גי11ע(.ן גיפסיי וו6ק 6.(ער
 גיסייקין ס6ט ע7 רעטסין קיין פ6)ין 15 פ)עג'ן 5ופט ס6ט כר כפי 6ין6יגס

~bwn
 נ6ך 6.ך 6(1י סוגנן (ע)ין נ,כ 6' פעס 6יחס ס6גן עיר ע6עניק

 )עזע 6יסס מיל ס36ן 6(ו גיס6ט גיסטע)ט מנווחס מיט 7ככטגיכע
 נעעט ד1a 6(Im 6יסס גיי6 ס36ן עין rbll (6כין די6 5))ע 6ונגשוג.ט
 b"r וו6ן br('l וס6) ק)י'דן I'JDa ייעי plb ס38ן (י6 6וג וזי7ל6יי7
IJbo6כהנגו 3'ד 3פנינו וכה)כס כית הונ3ס : נינזען 6יסס 3.י 

 3)6,8 יוקף ג6ס : 363ליי9ק ע'ר פס חנ*) כס)יו יזמ 6' יוס סיו0ו0מעגו
 ן5') ימע" סן,י )6"6 3ן )י3 6לי, וג"וס (5)הזס יעק) יעקגס0נר
 3ל h('rD" כער סגיד סונ : סליט6 י5מק כסל,ל 3ן )ינ יסת6ונ6וס

 וויר ס6י ד6 ג()ג'ס 6,7 ס6נן מ'י ד6 סי"י סעו6) כ,ע ס) עסלסי05ק

גי(5גי
 6ונ מית16וינין 6יידס סיפי  יעס גיווע('1 6.ן יר  6גדיען ג()ן 7ן

 עיט ג56ווען 15 67רף 8ין פ)עגין ס6פט די6 וו6ק העי ז.ין uJbPJס6ע
 )"סס ע'ט מ)עג'ן י8ן ס6סט יי6 גיוופן'ן סורג מ'ר ס6נן דטס6יהס
 ת8ט 6יך לעטסי5' קיין פ6לין 15 פ)עג'ן ס6ט על ד6 נ56'ווען15

 עיט ניפ6רין על r'h 6(ו גיפ6ל'ן דוין r~b D'D)l טל ד6 קכ:ט יל6יסס
 סולג 6'ס ה6גן 6ין מגלוסס ע"ן ג6ן ני)6מין 6ין גין 67 (6כיןפיס)

 (ל)שס: יעק) יעקג 00'נ ג)5'6 יו9ף נ6וס : 63נרי'קיק ער פסחג') כס)יי ),ס 6' יוס ס'וס 3,י גפגיגו ונס)כס כדס ה1ננס 'גיווע('ן
 )י3 יסו67 וכ6וס : (5'צ יסע,ס סר,ל 3)'6 )י3 יסת6 8ליםוג6וס
 כסל*ל נסעומיסן סנקוניס 6נם'ס סס)סס : ס).ט6 י5חק ס'רג).6
qpv('סג,3 )י3 יו67 וכח'ו הנ') )'נ 6ר" וכסל'ר סג tba~ (סמתוס ע 
 6מלמ' 3כן סל) ייס ממיעת סתעו ג5נפ6י ס,ס חעעו7 ע) 1נסטע')

 : (5)ס"ס 3h(oD ס0זל 3)6,6 ערדכי נ6וס כד0;י מ"וקייעת'
 S'7DD עלת ס"סס )ק7עגhtnb1 6 סו'ג5 נ670 י'ג6 ג. ת)מ6בסותב

 gb((v 3)סון ו(ס') וכו' גתו,ע נפנינו והכי7ס גךסון סמ'ינ0
 קו3ך גון 6'ס ה3bYD 36' 6ינ ניפוגדן ע*ת ע6ן עיין ס36 6זי6

 ס36 7.6 יען ג'פ"גין 176.ק ס"י3' סטיק) יעס 6ויס 3ין 6וגני~וע(ין
 7עס שן ווייע ניי ג'ן (ihr lob IDD 6ין וועס ניחיקט רט3עו-ס
i'UDD"7 יעי עיל ס6ט ד6 נ'וושין'pe p'th (ע)3'ן ע otpn ג6ך 
 6וס ס36ץ ע6ן 7מן ,pbt י05ניס יי6 וויס יודני 7'6 עיל 15 6ןפל סוגי י6 ניקוען סין נין 6יך 67 קעלי; 6וס ~Ivh ע'ן ה6ט 6"ןנ'סיקט
 5וע6 די91brta 6 עיל ס6ט ~DDI 7) דען 3.קוטן 6יך ח36נ'3י6כט
 קעקפ)יך 6ין  ק)יייי DibD דיין ס6סטו 67 גיח7גיט ע5ן דיןס6נן
 נ()ניס זי6 15 ניסונן 6ן 6'ך ס36 67 ג'ווי(ן נן)ג'ס 7'6 ע'ך ס6ע16ג
 ג()ג'ס די6 ס38ן 6(1 (יין עמיס רי( 6יין 6( ע6ן 6יין trh' קענן ס6ט6,11
 נ6ך 6ין ע9 ג.גל6כט 6וס ע6ן י'ין ה6נן עיל h'nD ' ג.ן6גט עיל15
 3מוך ' ה6וויל1ו'ן פון 6-דכס ("1 סיפע 7טס ~IfD11 ע'ע 77'טליר
 י8נקיו וו6ס מיל )י נשונען 6סן ען ס6ע גיקועען סופט דר 6'ןכך

 נ()ן יליטען 7ען נעס.קן ג"ך ע'7 6'ן ס"3 ד6 ג.גענין 6חף btrס6ט ט6נפיי עיט נ'ו1עדן עע.מ ע5ן 7"ן ~l'r"h lah מ'ע י51חיס 7'5יסו7יס
 : 'וסע . חג') 6דל 7' ס' יוס ה0ותס נ6וס גיקועפן 6וך 6ין ה1636נ

 (,) 6יי;יק י5מק עוסל"ר 3ן ג7ון נלכי'וג6וס
 סשר"

 ע77כ' וג6וס :
bteJהל,י pn)D יס,ס) : 

 נעגויס ס7גס 1.ם סג.) סעגונס ע0)ס קסס כי )כ6ויס גר6סתשובה
 31כ) ס)ס ננ,7 ו)ימן )יס6 סיס סעו'ע נכ30 וע,ענעד1מס

 06 ו6וען : ססשס פן יורוגי כ5סן סעיגון ונ3) פעקנל nh'SIDiסעייוס

מריהושעתק;ע
,)bsעקיופק6 יסוסע 3ר י5מק כעי ס) עדוחו ע) )קעז Sbnn 06 "סמ5ס 
 6שו סיי0ס עכיייס ומ 06י 6ת חונחס 6יך )סס ו6ער סספקש)6סי

')DSוכוי 6)1 גךעטס 13 וסיו חכלחיו 6' עו05 וססש ש : 
 ע)יסס )קעוד י16י וס" עונסקי' סיוסקיעגיס 6פי' 'rwD )9עוך קססהנה

 נם7ע ryn אשל 5'ן עק)יח סוי 1)6 סס6)ס עש סטי ססגץ כיוןע,ע
 סעל5פ סג'י 6ס דיךס6)ס 5פ" סתיי b*1pI נסי7ס (') עסלתק ססינ61ף
 ספיל עקלי )סטיי 1)6 )סמ'ר )6 עמכרן סנוי Pbn סטוכמ כיוןססינו
 : 3(ס ס6ליך כי ע.ס כו' גפטי' עלע סוי י)wipnn 6דעי.ף ופוי )עיכהת י6סו צ0'י3 ססעו עויס סי' )6 ס6עס ס" )6 ד6סעק)'מ
 על וכ30 6י עגונס 3ענין ()0,ס עפי6ג עה7') סמ תסיגמ ר5יסיהנה

 04ן עמיי סג') ססי3ס ט"כ )יורומ ספקקו סעי סג') עס7"קמסיגמ
 סג') סלג סי' ס)6 ו8עמ*י ג0)ע1ד ע3ו6) 6יגו (ס דני כי ס7ין6מ

 370 מ ר6יסי מ יען סנ,) סחסונס ס*פ ע)פ9וק 6סר ע)קוגע3סעני
lwan"יףקי*7 עק)'מוכו6 3דיני 01י (, 9" (')גמסוגותיו ק6וי עסל 
 מם יני6י ניע 'קת ע)יס וגנס ' עסי*יק סס31ח כ) ספ'ר קעךוקי,ט

 : סי0ק גסעס 630 6פי)ו ט4סס )קעוך ק6יי ועסל,י קו)יןעסר,י
 )פי5ם ט6) ססופט ססנס סיס דעסלי'ק דגדון )מ)וק יס (ס גל17ןמזמ

 סיויס )1ו6על

 ו'נ-

 . (ס 373י עון יקלסו 631 סיתי סרנ 06 )1
 ס0ו66עס9עמגע עוכי0 ססינר שון . Dlbn עקיי ID)D "bb7 06וע.(
 ססרגס )סויוס עסיו05יס )ילוס 3קסו ס)6 יען נגידון 36)ע)'ו

 מי עסס סעסו 6)6 0מקוס וע,( . ססיגו )פטוט חופקיס סיו76ר3ס
 )0"נר6סו )ו סיס טעפודעסיי,קי)6 טיין )6 טס ' סח7גו סיתיסו6

 ס'סיס מי סתרג סיסודי יסיס סו6 קט')6 וגגר6 'ן"3 סו6 דכ3ןצע)כות
 ו6ע,ג . סס6)ס ע) סססיג כיון טסקל 6יעל (ס 6100 ס6וער עס61'כ
 4' סיעין 06'כ סגם Diha 3)6 6' זננ ),מ סס.מ 6' גו' י6סיקי')
 קטנ" ס6)ס הן 6פ')ו 06'נ סעלי עח 1כ) ' מפי7 %עס ס7ע)חו64
 6ש )0 6ערו גכ0ס דחן'מ'נסו כיון פוכדקי0 נג' (ז) סר.ף כע"םע)'ס

 י0(ינין גנון ' 3ממ)ס D'SPW7 סיכי סזע ספוקקיס כ) וכ"כ כוימ3'לינו
 536 ' ע4ס קעכי' סעגיי עס כ) הנס . )0ע'ד 1)6 )סתיל )6 גסכו'ןדצ6
 עעיר 06 עקצ"ס ס6ייו נוי ט) גמכו.ן י)6 ), מס י3י מ0)ת ססי6סכ6
SDיידן דגגיין וכיון ע.וו וסס סעו ע) עעיד 06 16 סס7ינס ע'קר 
 נוי י6ס נכו0ח6 ממעמ6 יוסי ופסייnpl rwu 6?1 6יו כמזס עק)'ס סוי)6
 סיו7י סו6 ע' 6מל )גוי ס6)גו 061ץ 6' יהי סגסרג צ'מ סע.י6'

 ט61 פעגיי עס וכ) כ)וס )'0 סקימ )6 מנו' י(ס ניונ פ)יס קעכי' )6ט:סרג
 : ע)יס 9עכ')ץ )D)bn 6 י7ךיגץ

 סספופע ק8י קי'ט מף יסתס ל6" 67ין bu'at ק5וי עסרויומתשובת
 יודעי* ס6ין וססי3ו עקופי6ס כסרנ יודי nr'b יודי 6מסחנ

 ס6פ'* סר3 ופ)פ) . עקופ'6ס יתי ססרנז )פגיו סויו סעי05יס וססי3ו 'כצוס
 0016 פ6) )6 סססופט כיון ע*ע 6ומס הסופט סס6) עס ס8)ס עקי'6י
 ססס וח1ד1 )ו05גיס וס6) עקופי6ס 'ויי סנסיג ססעע כגון (ס יודיפ)

 סייגפ פ) ס6)וסו ס)6 כגון יוזיס 6וחו Sbln,, סיו Db 06" ס6)ס עקרי)6 עקופי6,- יחה סייגס ע) סתו -והס סעסו עס כ) סיויו 6וסס ס6) 6)6סלגותו
 יגל ע0טס כנל עההס 0ייגיס סס'1 ו6עפוי עסי hia עס שדו )עס סמיס(ה
 עסי פ)6 (ו עעסס ע) סו7ו )טס6מו

 . עסס יrh7~ '4 פשי6 6*כ .
 פס  סיוד ש יוילפלסרינס  ססופי סיס "ס  ד"ם" פ37 7ג7' ע) )דק7קו"ין
 סי56 ססופע ססיס 'DSb" ס0.י סעהיי"ק דהר' כעסוי'ק דקזן ניון סתץ)6
 עעס ס6)ס סיס 06 6ש' )סמיל ר5ס סיג (') ' סמסוגס 3כ) כדפוכ0 סיודיע,ן

 6פ,ת 3)6'ס חייגיס ססיו 3סיי6 כמוס . 3(מ 0הגי6סו היס bla1מ,וד'
 erJ(b 0ייגר6סו )6ע'~י06 ד*6 ע) סם6)וס כ'ון כ)) nlha עקרי)6

 % 6ש' )ססץ ל5ס וסלג . עסן"ק כמ"ס כע9)"0 דסוי כ)) ס6)סעקר'
 . 'D)haעקלי

 : סס כענ61י 'קוריס עמעס סתו Db '6"  )ס0'ל ע5ס ועוי
"euht6 ססו' 6מר ע'י סס6)זסו כעו סוי 3ג'7 יגס )ועל ס'ס( oiba 
 )ססינ )ו סיס )6 ו6זכ Dr )פנ' סגחרנ סכלמ'6ת 06 כ'6 סנסיג סו6 ע'סיו7'
 6.כ ססגייו סיודי סו6 6.ןהנסרנ פסו.ס6)ו ס)6 עס ססי13 ו)עס סכרנוסוכ'6
 סנסיג ח61 עי ע0'יי'6פ'יס6)' סייגו )פי'ן כ)ו'.ד6'כ עסו.6.;(ס ס)6 עסהודו
 ע)נס סקר 173 )עס ידעסו )6 ה6עמ סודו )6 ו)עס . עסו ק)6 מס סודוד)יס
 ט6לס"פ" ע0עס סנוי סעניי לפ כעזפ6מ"כ%6 ו('6 ידטגוהו )6ס4צ
 סעכוץצסקל 6נוחלין )ס6)חו סיינוס ס8ין)סס 6מייס י3יש עגיי06
 סעיגיסי' 16 ' סקליס )סוייע עתנוומס (ס ד3ר )י7ע רו)ס ססיהודיס לו6סכי
 י גססיג0ו סיסר6) פיסג' עס י3ליס ועמס6ייס . 3(ס יפקות6 )יס'ס

 ד6)יכ וסיע . נמקווו8 פעס nr~b ממעח דמסקל 6פסל ס'נ 6'כ or3וכ-651
 ו6על )גוי וס6)ו הו6 מ' 'יעי' ו)6 הרוג :ע65 06 'וס 3כ) עחיייססי'גו
 יעעthnw' 6 ע)'1 9יפכי' יכי וכל כן ),)ן 16 )עס,מ ינ.) סח" פ)וגי ס61כי

 גס)ק ו6פ" י ספסוטש 05ךס נ7נ7יס )ס6וין ו6ין ידעמי )6 6טר )6ד)עס
 )6סיג סמו605ס 6)6 6פסליעסקי 6מי דנוי )נמ6מר סעו05 נ~ינין
 נפקו עלע וגע65 ססרגו סיהי (ה ס6ין יויע 67ו)י . נפמו עוע )ע65 חיו7י(ס

 ערע יצ6 י0יקס ע'( דמסר"ק 3גיגו יכ) וכיון 6מן יויי טוי ססרגוסהוזו
"aD)דיך  ד6ץ יקו7ו ד3נס 3תסו3מו סג'י וכן גפסי' סלע נעי 3ג,י %כ 
 (ס עחעח 8מליסס ע7דפ.ן 7סיו ונ'0וד ' (ס נגיון ס,נ עסס ס)6 עס)סודומ
 ט1גד כ6סר עסכפיייס סמק'לס DffP 6)1 6ת ומסיו (ס 3גפן סנ36דסיוד
 סרויפ" ועקפידס סיהי (ס ענור סמפ9וס כ'ון כסו- פ)6 עס סויו )מס 6'כ)י
 6פת היודיו6,ג (ס ענור סחפקוס כ.ון . עסו ס)6 עח סודו )פס ס.וייפ'(

ס46ס
~DD 

 DID7S1 י*) נס . (ו עס3י6 )החע סיסו6סיסודיססינחסים
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 השראבןפני
 סופסיס וסיו יוי סרט 06 6ומס ס6צ1 י6ףי)6 ט0צקט קגל56גטני
 כעגסנ )עיסס תטס 0פקוס (ס ועמעס - סהיגו5פסוע

 יגיש 56לס 0ע165 כיון פוכימש וניגליס ג6וטינ6 )יוןפנכ6וסיסס
 גנמי' 35ום 06י סלוג ע165 גס סעטגס םצ גע)ס סש6) 56צמסיו
 )ע'תס ינוס 06 6ף ג6עמ סיגו )6 06 ע'ע גסן צגוס סעו6)טש'
bS"סינוסו נ6עח65 ססס ' 6וחס סופע נקי טיס גדנולס )עעת )סס ס 
 )6 06 6פי)1 )י סעסו סמ')ס עממס 3)6'ס 6שס יגיס סי' 05ו6ף

 6)1 3נגייס ס;ע65 ו6ף . ססיגו )ועל נפסייסו תיטי )פס nffnסלטסו
 טעגס שס3 3עיגיסס ו))ענ כ)" )ו סט6.) 6מי ס6.ס עעגס (ס 6'1וגיניס'

 %עס סס 63 04 סינו 6מן ס4ס )והל יכע'ן סיגוסו )6 06 ע"ע .(1
 כע,ס עסי 630 עס )סויות יין 6ין עיגוי קו7ס (ס ססויו וכיון ע*ע0ויו

 37ל תו6 עסני'ק סזגלי כיון עיע : סני) 3חסו3ס סג'י געצטסלי"ק

 ע) )סוק'ף 637 כס'ג יכ) 'bD'VD )פ'י כע*ס 71DSD1 עגו6י ס4מ070
 וו*ע 6מריס דגריס 'סיייס ע6.עס )ס71וח ייך l'br י6ף )ועי ונוכ) .6'6 6יקיי ונקגי6 )סתיי כמ 3י7ינו 6'ן . עכיעסכן סס3י6 סי' כ' 6ףד3ל'ו
 גע"ס . 6יח ס;.כייס ל3ריס עמעת ססייגס כ) גס 16סן ססום7יסכיון
 )נ )י ס.ס ועי . עע5ען ועוייס (ס עמעס סי'קיס ג:פסיתס יי6"סנס
 : )ח6לין ו6ין וי3" 7עסיי'ק ))דון (ס נין ק3רוס 3כעס למ)ק יוכ))סנין
 געת ס3" י3יי נחסיס )יקיק 6עלמ מייוס ג)6 לס 6ין כירען

 י6ער.;ן ס6 5'ע 61'כ עסס ס)6 עס )סויוס 7רך י6ין יקודסנגס
 )6 סינס.ו 6:י סעעיי ירו5מ יו67 )י, 7ק,) כי5י ק"פ 3עח;י'3ו3ע1ס
 )יס7ג ם.65 6' 3)יסטיס וועסס 3נ,י )ו 6עלו חני6 ו3געי6 . 6סמותגס6
 3פ)ס 6ת 5ינתי 6ני כסן 13 סיועון )6פמ ו6עיו )כו ו6ער קפוטקי6געטמח
 י16י'יח6 7יסע דק'ל )רי'ף סמפורסיס ססקסו s.r גי' וכ' כוי ))ו37כגיקסו
 ו6עלו )כו עי6תי וסיין סוי עקל,מ סתס ך)ע6 5ל"י סקסו ע6' 3עס)'מג6ען
 דק') ג" )י3יי קסס 61,כ . ע'כ )סעיד פסכוין עקלי יס כסן ק סעפון)6פס
'l'ftwיקוטי' יס(';ן כיון מ'ע )סע'י יעחגו.ן נס' 6"כ עסס ס)6 תס )סודו' ילך 
 ית)עו7' יק'י )ע6' 561'ל - תוו;ו גקטו 1)6 עסס ם)6 עס סנ'7 י)עס 'ק6על
 סל6 עס )חויומ דיך י6'ו פס.י6 ו6,כ יסר6ל 3ייגי )'סרנ זי65 3סמ)ססס
 לס2'ר 7עמכוין (fb(t ד06 )תרן י6ין ףקוריס עיגוי )'כ6 יגדג" .פסס
   bp(' ע" DDS'1' 7עי ו)6 ע7וח נר ד6ינו ע)'ו קעכ'נן )6 ק6פר יקוסט66פ"ג
היפוו

  רבשל1%י
 ו6פ')ו חעסויס'ס נע"ם צסעץ יעח:וין ;6ען 6יט 60)ס ע"

 ע,י יחמס עסרי"ק כע*ס עי' קע:.' ק6ענ דקוסע6 ע)ס' דעוכם סיכ6סכי
 ו6*כ )חעי7 סעתכוין 7י'ל 6עני, 6)6 )סעיי יעח:וין נוי6י טוכס 6'גו60)0
 ס6'יע עס )סג.7 ג6 6)6 )סעיד עסכוין 67יגו 6ערי' ק6על דקוסע6סיכ6

61Diabדססשח 6קויח ק6על קוסע' יו87' 26,נ  ורייליפיר  רימלייו 
,tnbwo1- )פישI'DbI 06 7'16 )העיי נעסכוין עכו'ס פק)ו 7)6 ח'6 6עס  עע 
 6ע"כ5.)דס:יד)6 וקעכייע4סס' סספקויס 7נס וספמסוקנו3'ו6פס הע3י 7ע*ס ע)יו קעכינין ק6על קוסט6 6י 6ג) יעטקר עסוס 6)56ססיל

 17י6י ~atDb ההייני )6 נעוליס 5יק'ס  י6פ" יעסקרי מסיס לסמג6סק).גסו
 יריב  בג. סעח עי פ, כ67'ס6 עס-פני י)6 סי6 ספין ג(רות 6)6 ק6ערקוטפ6
 )1i:hS 6"  דעניי6 יעלס6 ק6ערי דקוסט6  כיון  רביו  רייילר  ביגיימש,י

 6מריתי )יעוס6 3" 67'ח 3עכו.ס 36) ' כי' ססמעץו מועל עסוס 6'עסקרי

  סעחכוין כנון סעסקי למוס יס 06 6"כ . סי6 י'3ר פ'חס 6סי יטסקייעג'י
  רבר lsrn 561') . עליס סעכי' ק6עו קוסע6 6' 36)  ליימ,דייולי'למפיר
  סחוג) סיק 6תי רג(לן עק.ו ע73  רמי  יםובר יהמל )עיומ ר6וי וסי' סו%6וס
 ויע,6  6עת  bton נעי:ן ע)ת6 גי)וי  7ג5סס פסוט נר6ס ע,י ו)פי :וק'צ
 ר1DD "6'  ררל  ס'נ געיכ6ות סעו)ין ספיש גני יגיי,ן פ,ק י6פיי'603
 כ'ון 'r:P ספר 6)6 סקו)' 1)6 ק6עו' וקוסי6 גפם"הו ע7ע' 7)6 כיוןכסי"
 bepD סעי6דס6'

 סו"
 כיון . p('b 3ע6' 6זכ . )י:הו מדהם 3נ' 7)16

 . עס.6ס ס6עמ וס)DhtnnI 6 סע7ומ ומ נ6סס 61'כ )עק:י גע' סיל6דנס6'
 סני6 וכן 6וחס  עסי6ין 6עמ סתו6 כיון קו)  במ ע*פ );1 גו7ע 06ד6פי'
 )י"ית י6ין - יסייי גכס r.D1 נעם"ג סעו)יס עספרוס (1 67"'עסדי'ק
 6'ן )יסיג '65 (ס ספמעמ כיון 61*כ ' ע*( t)bStt~( סי'  ימעעוןחטצחש
  י)'ס:b*r7 h7D7  6 .  )י3ז' )(ס( ;יון 3ין i'npbDtl צע,ס ל6י' ווס ' כ)וס3י7ותו
 ונוריו41שור ' ויומי  ימרגר 6עת י6פר יה.)) . 5יסינ (חע6  יעפיס עסטפ%
 דעוכח ועת ' סו6 מי7וס  גר ד  עסעע סרגמישיי

  גמריי
one  יג הישי 

bD1-)וס6 סולניו עס ססי' 6ל6 ססינ 6עי )6 פסו6 סססיג מממיר"י יו 
 כ'ק חקס' )וג:ן נס 6'כ 4סרג ע6 (ס יהסיס ס*י ו6י קח;י 4סלנ,65

 )הס ס" ע3ו6ר מכ 6'כ וקע4  רריייי  יסר6) נן'גי תייי 7עקסןיק'י
  ג% ח)6 כ)וס עועי) סיו5ח עיומ עס 6'כ 6ותס סלנסס61
 ס'פר6) יויע'ס סהיז 7ק תו6 ע' עכיו'ס ה'ו ס)6 6)6 ע*ן ע7'סוסייוו  יפי ימרג  ייהךי וכ,ח . ססלט 'תע" סויעישו
 )סעיי סיו5מ 5י'ך עת 67*כ היי וס)סס"

  סעעון )ו' רק )1 סי' ססלינס ע)
 )ףונ ס6ל 16 ר)ימס 16  6,7 עחפת 4סינ סי)6 ס"ע hib סו6 כסן3ן

 נ6ועי ו)7חוק )סס'3 )ר'י )"7)עס  ועוי '  רסע מ"  פלי  היבר לרי'  וקס.6 ה" רסע דע"ע סעקסן פי'ד 61,כט'חס
 כממיפו )ססינ ת,) - סורגיו עס סיית.

 נס 6'כ 5יסלג 'bS (ת npnfiD ).' דק.ס וכ"מ ' ל'סרג ,65 (ס עחעסס)6
 עק)'מ ס" ד63 ל" קיס ו7)ע6 געק)*מ דל'סג6 ' כ)וס סקשהפוקק.ס)6

 עט4 0ו4ן כ,ץ ס'ל פירי  רגיסלומ עקתע עכו6לח olbao, 67ין כיון5עוכ
 סמגש שס" 5של )יסוס 1.ס '65 (ס ווחעס 77וק6 עסעמ נ6 '65 (סטעמפם
 עמרש פשי ,05ק 3ל 6)שש כע' ס) פיוחו וע,י : )סטינ l'ha ל6"סו6
 )ו ו6שו 6, נ5חן סרי)ו סלו5ס'ס ססני7גמעססמפקו e(7ah ס4סס)

יהושעתק"ע
 כפל ירך פחס  יייבר סכ7מי' 6גי %עעשם6 4)ד לנע סיח Db(6יוגץ

 : פכ*) .ס)נ1
 )סע מעסעפ ט%עי firI סעי5מ 6ער 6)1 כי דקיוק 75ין (ס עי"רגה

 סמיר דעקרי ט)'1 לקעוך די מ"  רבר טיס סס46 סשד ט)6סעי
  פ% כ'ון עוע .  ~ahl? (ס עט7 י ימריסמ רודפימ  fiV'1 ד6ע"נעק3'ח
1shaהסל"ק עמסינמ )י3ר ת6י, עס)'ת עמרי וסגיי ע%עו קדס "61 6ומו 
 נף גמעולר סספז יס )גקעס ס.וי' רייפח סע'י 6עפ*י עק")ח יכסנסנ')
  3ע5עו סעי5ס )6 6מל גוי חגי7 יסתס נחלק 6'ן ולע,י : יוי. ססלנ וחניי6'

OnD'3)6 סגי7 גע5עו סעו5ם 06 6נ) -  כס6לס  מרריפמ  מוי  רלי ש%רי 
 כע*ם ס6)ס ע"י ע)י' סעכי' י)6 נסי ר6סו )מיינ ס6ליחו ס)6 הסעזכ  עגיי סי' )6 יסער5מ יפסיפ' עקסי ihrD'b  רירובי  ח'DW 6' גוע סע6ס6)ה
 ע)ץ )קעוך סי' עסח3י' ד63עת על" יקעכ" פסיפnihp 6 3)6 6נ)צעי)
  3)6 35) )סוק'ף ד)6 6פלי' ס6'קול ילמועלח 6לDS 6'( כע'ס גס6לס6ע"
nihaבוזורור  יעגי6ר  "Db7 עסויוק ססוכ'מ כעו עק)'ס הקוי לד'פס ע"י 
 כ) )1 )הס כי t'b(h  יירפמ  מיברי  וגימוי - מוער6 )הוק'ף יל6 חנו6'כ

 עסני'ק עמסונ, עסעע וכן ' (*ס כטיתי )6 לוער כ5עו )ס5')  במריישי(ינו)6 עי סיו5חימ ט7לך bu~get .  מיייילימי  מיוררימ  רברימ  מסבירס7גריס
6(OhblbiD)D עע5עו  06סמי  יבל  ססוסע  ממילי כיון )6תן סעו5ח 

 ס".י3ר1ר
~wh1 

 עסעע  נומרי הניד סיויי לדיפת יע*י לע'ער 67יכ6 6ע,נ
ogס6ליך ו6ין וופורקעמ סריימס סס'מס( Dr3  ס'6ער ק5ח סי6 רמוק כי עע5עו כ,ן עניי ס" 06 ק5ח עסקמק סעיאלש י 
 1DD ))ון רגי) ס"מ סל6 סעסרת 16מר ססר . כ6)ו דנרי'עע5עו

 כ' ס" )ו )ועל העסרת 6ת לס(כיי )ו סי' עס כ' ס6)ה כ) כעסיג (סווכוי
 )6פמ סרו5ס נר6ס ס(סו 3כ6ן עעו מע'7 חייס 6'נך וכי ע37ר כ6)ו(הו

 oiba5u חסו, סחו6 ))6ס 6ל6 . ע'ד1 81מ נקס וע' עכ'רו b~naדגר'ו
 ' עכירו יסי'  מייב וע'( . (ס )פני 6ותו תכירו 06 סל"סין סט7סס6יו

 יויע 6מת כ' י3רי כניס כי רו6ה 6תה וח)6 )עסרמ ר6י' ס3י6וע"(
 :  ביילי נר6ס כן עעו סתין ))ון ינ.) ס.ית ו6מק עע:ו מע'יסה"
 סיכ6 היקל'מ )חי5ש ס)6 המיקקי' עפי עו(הריס 6:מ:ו ס:ג?uh,-פ"י
 סנ6ון  מוי ב1מ  מירברימ  מריי  יסמרימיי כעו יעסקbnSn 7 פוכח'7)6

 וע'ע : עלת6 כדעוכח6 ק5מ )ו6ס ,ה ע"ע (") הרוטענגערקעחו,ס
bh7)7רך סי' 06 6פ')י oib~ כ' (ס ער5ח סעקחס עסעס )סח.יס יס 
 ע*( וסרנ;וסו ס)' המנלות' 6חר ל5חי 1WD  רברימ  ו?יבס יהול'ך ס;ס3ע3רו
 וע0 5ייך ס)6 עס הנ'7 )עס כי סרי"ק תסי3ת D~u לע;"7 )קעוך'ס

 סוייפ סהו6 ל'קס" ס) ר3ן נעס" יסו" ה6' כו)' ;פסחהו עיעססין
 דלך or ס6.ן ופסיט6  כנויע עכולן יוחו מ.ניסס ח"נ 61זכ וה6.3ס6ותס
  סניכליס  ילברברברימ 6עח י3יי תג.7 כ. דגריו )ר6ין עסס ס)6 עס)סו7ומ
  סת1)יך עס כ) ע165 6)1 סעל5מי' 561) :ע65 )6 וכ6ן ס" וס ס73רןחר3ח
 חו' עיס6 גיו) וס:'ף  )גיו ע)יו )קעוך ר5';ו סל6 6עפ,י הי6סיו כךות53'רוף וג'חוי דיין ג;יון גס נ(יען סכ) ס:ס י'7" 3ניון הסרי'ק 1מ  יל וכע"סעהו

 עילו סס ו)6 סעו )6 סס:י סע7 הוכ'ו ס)6 ועס :  לסתייס סכחנ;וסקגיות
 ס6על כ'ון פ'ע ע'17 סס ו)6 סעו כ"6 סיכ'י ס)6 חגס סי6סון ע7יגני
 סעו6)מקל ססעי עי:קן  יומ  ובררסרבריייו  6פסי עוכקן Sh~npססעו
 3ס5ייף 561') הס וע' ע'  ב1רילמ  ימ י7ועיס העוכק:יס ס)6 כי וסכ'6

 3ח, מ"ס.' 7)6 וחותעי כיקי 3ייו וסי' cNb  וכמן  בירי רליוייליסמסיי

  סג' סעד 36ל ע(ת נ7ו) ק'י לך 6'ן ל(ס ססרנו )6תן ססי6 וכ'וןלס6יה
 : ס(חו ענ)ן 6'כ 3עיומו עי)י סך כ) )'כ6 גס כ)ל כירו  גיכי סיכירד)6
 סר )רעטייס5, לי)ך רגי)יס סס" סחניי כיון ה.חוס גית 6,ן 3(סהנה

 )6 עוכקן  סיייל דמומ  יבידין  יפירון  רייימפלי g)h'  06  :ייו  טמכע(כיל
 (') סלע3'ס מסונמ על ב"י ימב  בזמ כיו65 ' (ח כ"6 56)ס ל'לך רנילסי'

 טסי' כיון נמרג 3עכו ע)6כתו שסס סס" סיו7י עק)'ת טי' פי ע)ססחר
 : סווו הן:ירח ס)6 6עס"י DD7D סי' סיודי ס(ה'יוכ

 6מ 61,כ ,%נילי  ללוופיי רגיל  ימיימ 6זו;ין ס6יעל כ'ון יייל 1.6שכל
 כ'C?f 6 נכפר עעו )לין לג') סיי )6 לו ססי' 6יון ססוס mhi(סעסרמ

 רגי) סי' העמיס 6ס ס(כיוו )6 )עח  לובימפדומ ע) )תעוס ויס : יותל 6"5(ס
 ססו6 (ס 3עיניהס ס', פפיט כ' (?nb 36) ' סס ו))ון כמי 7רך עעו.)י)ך
 5רן yb מי (ס ועיעס . ה(ת נ17) עי7ו  וימ סעו )ן ph ו)כןייוע

  ריור : ב%ויייי  מיבייר  ברבר )ס6יין 61ע חימ3 עכייו ססו6  כיוןקעתיו
 ק" ס" גתנעל" ו"פ" גט"פ סכ) וסכירו סלו הכו3ע מון קיקיו ועייג4 עכף 3גייו גכ) סנע65 3פנינז 6"תי ססנץ' עיעס  psp בלי  למין'יפ

pratnביבבר .  ב~מ )ס6ר'ך געי;. סו6 ועעל קםק כי ע'י' עו65 1מ רבר 
 כ) ספספ תכי לעיער )ע6רייסו נימ6 )6 כ(ו דם36ס מסוטס  בבימ%ירימי
 סיק(י יעקמפי;' )6ו 6' ו)ע:'7 . )6מ?יס וס)3יסן 'iDJW"  6פ"  בריך3ג7יו
 עמ ספירסי 'גע.ת q~p וסמוק' שרט'י DrS קנ' חף )מת י3ע;על"6וע'
  סיגס כנון )סם6י)ס 7וך :Tbn 3כ)יס עי'לי  כס7  כליי  גין טע65 16דחני6
  במעי  b"'aD1 . ס(סוכין65

~'br  
 li'hnDS1 ענע)יו גנרו לפסש  ררך

  גנרסו 6מי יייי מגעי סע6 )הום 'rh גס . גגדיו כ) 561'ל  בררך  עימיר)6חייס
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 : 0)ניין דנ3ר
 וקגכוסו :סגע65 נע)ס קנורס ט06ר נסגיגו 6טס סספיס עם קנ)גוגץשךה

 סת0יול ו6מר 6סלי' קיק מכ3 סכפל ען ספשי וס)0 %שסס)כס
 כי 3ע)ס ססלגו סלו5מיס גע)16 כי ו6ער סכפל ען ססוסי 63 כי1065נ'ה
 )50י ע6ס ס6סס ו0(יס גע)יד סינו כפ7"ס סנ' פס0סגו

 )ס וחגץ
 יסד)ון סקו)וס גע)יך-ועכתס סלנו 6סל.ס כפלייס ס:' עס 0מגי סגססטוסע
 )יויוס גפקוס6 יס כי orn ק5מ ונו,ן סנם6 6)6 הי0וס גית כ6ןו6ין

 : 6מויסועגיגיס
 6ערס 3עי 6י דס6 נוי עפי כך ססעעס פז( נ6ממ סס6מס עויךנראה

 ו6ע"פ - הק4ת גוי עפי ססהעס ג6הג' סזג נ6עג0 סי0ס נכ)'עמ
 סכ)עוייס ד%סיי סע7ו0 מ'ס3וכס עגו6ומ י6" יס סנס כסיטססיע
 3ע)ס סעת עדות יודכ פ6,גו נס3ע 06 עקן3ן פטור פהו6 6ססגעד
 )סיס 5ליכס 0ה6 1)6 גט)י ע0 )ועי )נ,ד )י)ן יכו)ה ססי6 )פ. (')ום.יס'. נ6פ:ס 3פ)י עס ס6עיס ס6סס י0נן )3,י 6עי 1)8 )ס)י.7ס 7"עיכנון
 . קסס עת )וער )3-י )גו6 יכו)ס עד DD' תסוהע0 6סס 6)מ6 שו' 07נןעי

 . נכ"מ )הי 6י0 7יג6 דמי עק3'ת הגויוס'ס
 י6ת'6 6006 יס6 סי6 ופסיי
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 06 וכ"ס סעעס עעי 16 סהעס 16 ר6מס 06 ץכס 6ין נתלס יייק'גין )6

albק6מלי יקוסט6 גר6' הקנזמ ססעעס ססי0 העסס : 
 עעקוס י3ו6ו סן קתס נכ)ס נסלנ )וער ייו6ס ע.גו כ6ן י*ן ג6עוואפילו

 6!עלח ו)כן ס6פ0 גו7ע )6 ססס כיון ייכסיסיס סססהיסס
 7נע)ע6 סיכ6 כ' ע,ע )ג.ז נפג.' סנעסס עס )סכ0.סס .כו) 7l'hcנל

 פסעכס )וער ג6ינמ סזנ )סכ0יסח יכו)ין י6.ן 3עקוס SD3' פס 3ועלנ6ענס
 נע)י הת )עי)וכ6771פ.13 נכ)יכעזס עס זס.יגו מק)'ם עגוי 16עפ)וני
 והו6 סיס שסו6 33ירור 06,כ )' 7נויכ )ותל יכו)ס 6ין וכי כ6ןנ6עגמ
 6וער0 013 דגס ועוד . )ם ועיעעיו "סס 3עיומ ימיקר1 יולסיו  ו6יןגו(ונ
n'Dgיכ0יעס טע6 יר6ס 6יגס 6'ך פסקל' הי 61'כ 3ע)ס 06' 3טי (ס 

 : פסיעוכ'ן
 חפק.7 סס)ס הס ינר6ס הפקיי 6י3יי 3קעוד יס 06 יקיוקס5ריןאלא

 )מקפק יס ה1ה סס וו. ססומט )1 וסנ.7 הרו05.ס גה165 כיסת0(וי
  IPn)o  כלרמ  ימוצ ;DDDn  גרולמיס ל%סוס  מס~ירמ ססו6 כיון ג5ען 0ז066
 'bvh71 )מ)וני הרנלו )וער נ6עגיס 7*ן גייס ס) )קוע;טליק-י  יועס  ימסרמ
 סקליי0ו )06(1קי ע73י סתמ8לוח )סס סהו6 3ס יס'יכי ד3וו)ס6 סנן כ)פ'
 "הו6 16 כגר סחרג 6ועל 06 )י ועס . כן 8וסר סי6 )0ספ6לוס סנו6סזנ
 מססט )כסי0 סיי5ס 'ו0ר ה0פ6לוס (ס 6ילגס כתס )הויגו פר)1)61והי
 נ5ע 5131עיס סו0י לויסי סס "סי . דמ7ינו0 3ערכ6ות 0,31וי3סגי'
 דס סמעוס כ7י ס0מ(ור 6ועל 61זכ כ(ה uDCnn ר3 עעון 6' )כ)ו!ם

 סרו05 קוי)ין 6ין סגסרג )סס ת31ע ס6ין 37עקיס פרכ6ותיסס כעגהג3פ)ס
 נס ' )סנ06ו 3כ)ס 7ס סת0נע . ol~rno ו)כן סהיג עויס 606סי)ו
 עחר'"ק כת"ס עת1י סגוי olb~ 1(600 יין 5מ.)ו היסי6) 3פגי biaהי'  )סקיי ססופע ססני7 טעס כיון נויס גני 6י וכן : פק),ח נ,כשסיס סטומי עפ' ססעע 4ח הסימ  ספק'7 גס הפוסק" )מ0)וק0 )'רי )ר'כיססחגו

 : כסי,ן7)6
 סען05יס 6)1 סיגו סנעלין )מ5ר ננו6ס וויד חסוסע סהרד הסאב5

 כ'ון ע.ע 3ע)ס גקעת )0גיע )ח)7 ס0(יס D'Uh קמק "ין3(ס
 : 3(ס ודי ועסייזק 3ווסר"ע כהנו6ר כהס4ת הף 6ומו nibDIס)6
 סעע .ו67י :Ir~nel יזע 6יך 05ו" 713קין 6.ן נע)ין ססיגוס6עווכיון

 חס37ריס כי qb1 ססירג' כס 16ה'ס הו6' סהו6 סרו)0יספפ'
 שעכיי תיגו )6 סטיפע 7נ7י nib(b כי )7ויומ )סו7ות כתנת'פסוע.ס

 : יוסע : נמגתי סנ)כ,7 ספקיד ד3ויע)
 ונו()יס סו77יס כר)יס וסני סו6 יו:ס וסמו . 3כ.לגו 0יס 06י אישפב

 ונ7() 50קינ3ויג נק7' 6מי 3ענ5י 7pbD3 וסוסהוגחמקו
 הכ3), הסוניס סיו ההשודי וכג). 3ר() גכג)י ססוסעי דס.ינו גפטסנ6ס

 3י())שסעס כ)י ועסו)וע0רס ני() כ)י סםיוחר סיור.של)יס)פיס)6
 (ס וסינר 0ו)יוס פסני כסוייס ס.ו העי)יס וס) 6ממ עמו)י6 רגת3ג0')ס
 3ר() )סיסודי סעסו ל6ו טסעס סנ()גיס כמיקו ע"י 6טר ס,סו7יסטיעע"י
 גך' )ו סיס סיעיס כ) 3פיו עולג) סס" סע7יס סהעו כפ0 ע" נס .כג')

 סקו) וסי' פיו0 ס) 3פדומן ככ(כר עס"מס 63ופן י0ודי ס) 3כ3)"טוגסק
 6ידס יוס ססניע וכיון . 6ותס נן.כיייון )6נ7 סססירסחנקר6 ומ(קסו)ך
 וס3יו שי) 6סכג(י 3)סיו סנקל6 פוס ספ)'רס )ק0ו פר.יפ8נ כ6)סגקי6

 ע() ס3ין חס)ס)ם כ'6 ס3ר )6 והיהו7י . )געלי עכ).סס ס3)ן063
 .נ% ט)6 ענ)'1 זגס76 סגי )6 הרג) סקגי3 ע5ש סעע 336)גח)
 נקיונ גס6י al(ir 3רן) פנין וסס)0)0 - 006 ע0ו)י6 סגכסס )פי)סס
 ס)ם וסיסהי . )')ס 63וחה 0.כף . גלסו וסער)יי . סס מונסיסססיס
 ניסקנו 0גז) )ע53ל סעוד 706 3כפל סדלש )'סודס עקויס 6'עס
 o~sb ו53  קלו3 ם3,ען )1ע5ות ויכוגו סגפקקו . ס)ו ננשת )7' 44')ו
 %תפ))ס%יר וסיס גסמש יוסנ ס" גתסיסס ססיס ס(ין %סך סכללט?
 וכן וע05 גפש פ3וס) וקפמות עדס'ס יק 3נס תפס %"ו%ס 6כל6%

 56גטומוע65וסו 3' לומג גוז) פ) 6טי 3לי0 וס3יו )גפססגלששחצי)יס
 l~nStPO וס" סס גע65 )6 סיסתי גס סס 1uSDn ססומס %6גקען
 ערס סזגל גל6געועעד סנקל6 סעג% ססגע 3עש געגע טסיסוך1נד51
 :7WDS1  י3ל )0קול יוכ)ו ם)6 סנ3)ס יעי ס)ס0 שדס יפיס 3' עדלש,ם
 חפיס 33ייכס )ספס ססירס ע06 סנ36ד 6סס ססטסי)ס פד Ddwשל

מהיהושע 'תקו
 יס"גו פ)ק סגרס 3קש ס(ק 31עש סמס b5nD סט65 416 )ע53לסקטנ

 0)ך סס )3קסו קטם י)סק כעי גיקו וכסנ6 ע6ופפ ע165 1)6ססש)תר
 כיטוס ענ0וק סנליכסוי16יס6ש קג'3 גרעניל ט"כן סגקר6 סגייעס
 )ר6יסו סדי יוס פד ק'טי עכע, )ססיגו יוכ)1 6% סש' צנ' ע) פרקין סוכס76'

 . ועעקו סמרץ )רומנ ויגיע עע) י3ות גתס3ו)ש עססוסו5י6ו
 6ג%פ דוד כעך ספיי קי,ן 0, 4 .ש ' חעד01( )סון עסעעוס)1,הו

 rb (וכין ספ)פין ס6ג 6.ך (זן י05ק 3מיל יוגס סג8גיט0עמ
 ס6ג 6ין ג'סטיגען 6ר6ג 6יך 3ין קיון ג' 6י 3'וס. ס6קינ3ולנ 5יגל36ין
 פ6כ0וו6ל5ע 46 6.( ג'ווע(ין גיכל גיע 6,( פכש pb7 וו6סין 6נסע)יין
 7י6 נעגין 611לן 6ין ס6ט פר סס)כסי פיס )י 6עלס 6סתו רקמוושין
 גיווסע 6נ פ'7 ס6גן סער נע% %6 קעוך (ייט )ינקן דעי 16.ףגרעני
 6לג'ק 6הן 6ן פ)עקי) %ייק 6הן עעגי יי6 מי6 גמימכן ס36ץ6ין

 611לן p'b י6ק ניווע(ין 6י( )עיגיס גר6ס ד( 7רונן טטיפ)יך היע3לייפ
 : wr~b גיספ6נד1 ד6 ס6לעיט

 1ף6 קיענ'ס עיי p'D ניייי יי6 6ן 6יי(ין די6 ג'פניכן עיי luhn~נם
 5ךן ח יס%גו ' סועו )פי 60ע ג'ן6גי 7עיפ'ל סעיד יפר6וגם

 %6ן ימין וס) ע3מון )פגג יעו ג6ן גר6ן 6יין ס6ט Shnn ונ) 0)3ח)
 מוושין סעיק 6יין rh 6.( 6:י(ין 6יט)'כס 6'ן ' 63פ1ע ום'גי3י6ך
 (י6 ווי6 טרוג 6יין נס6ר ניווע(ין ."'( הכנ)'ס 3'ן וו6ק קיט' 1י66ין
 סגפל ק6רנע 7ר wp~po(( עפ' סעעס. גס . נ,ווע(.ן נ')יגע 6ן(יין

 6מף נעגע ער.ט 6"ן יוגס יו7ין יכן ס6נן היי 3יליעי ('ך ס6ןע)סעס
)7yh 6'ן ניייכע ph7 פג'ס יכ1 ג6ן יעסין גיטיסיו 6ומ ס36ן גיומ : 

 פ6ן 6)ו'ק DD(l'D 6ין ה6ג 6'ך סעיי דג'6) 3ר )'ג) כפ' ססמסכ7
 6נ וו% 6'ן ע'ר ס36'ן ג'ווען'ן ניכל 5ולס קי'ן 6ין התמ)ס נ'(עהן6ינ

 גיוהחע וו"ס 6'ן וו6ל'ן יכר מ,ן עקוס י6ק ג'פ'נ7ן *ך ס36ג'וו6ס'ן
 60ע סע'ד  יעי ~ו'6 טע'מן 7,6 ס36 6י.(ן י'5 6ף7 טוושין סון6'ן

 ס6ע גי0סקת נ()גי' 7'6 הן ווי6 יפן 1ur~h 6נירי 6( 6גילסן 6יןנ'ן6גט
 'iwelb ס6י 6יין געך הן ס6ט ניס6ע פטסל ;ll'r"b ק'ין פן ס6ע 0נ7יסיץגע
 י6ק )עסית ע5יין 6יגן נל(leh1 '4 סטיק 6,ין 6'ן (י'ן ניע6כט עיי3יי6
 וויג'נ Ip'b ס'נל 6ין סווני *ין וססגי וויגינ Ip',b~ טליגט 6יין ס6י06י
 6'ם ד6 ס5נן,וף6 מימע ח)ג'ס 6.7 י7 1( גי(6נע נ'ומ 7ק 60ע6וי7
 q~tbI פניס יען 6ויף על 6י( 16ין . פנ'ס דעס 6ףף געלן ס6נן ירי*ץ

 פכ יק r~Dr'a ס36 גיוופ(ין6יך פיטיס l'ebi)t)1bi (ייי3)6ס6ייגכר
 יפס עיע o'b מן וופן 6ן ל6ם יעס 6יקר גיח6ט ס6ט 5ייככן6-ן
 גיוופ(ין גרייע 6(וי 6ין ס0וין 7וטנ יען סעע ג'ס)6גכן סעג5ל 6ותו ס))'נ)

 6יס IDV ניווס(ין גיגוגין 6יין ס0יק 6'ן גס . סע753 סכל ם) ס3י'60י
 ג'קעני (יין כ)י פל ס6עסגע

 )6פע 6ונעל יס D'W 6ין גיווע(ין 3)6 6ין
 3ץ סע3ל הפק0 ס06ר 3' ניוס סע.י 6)יקוס ני 'עקג כה' :ניווכן'ן
 עניי6 גוי 6"ן 3יגכג'גט עיר 6י; (.י) ג.י6 16'ף jbD יערן פ'ן ניג:גין6'ן
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 3סקכעסס6י
 )ומיר ו6עלתי trh b')D סער נייעעוו16 עיך6ן ער

 פם והסי3 (יככל 6יס ג6ר 6י( עק ג.ע י6נ פי 716ל נ6כט 3יי6 ג6רעי(ין
r~hוו6י pD ),6 6ס6קינ3ולק 5' 6.7 6גדל ין 6ין קייני רר גיויכ(ין ע.ל מי 
 ווע)'ן 16'ך ס6ע יסוזי 77 6'ן גיני6כן 6ו'( Y3bn גיווע(ין 0פוק(.ינן
p'tb6ין ער 6'ן 3יעכ'ן bDD7Q' סעליין lu)lhD'J ' וו56 6ין סעטין עיל 
 קופפן 6.ן 7ור7 דל עענע( עיך ניפ"יכטן rr עיי l'~SDO lahnקעגין
 (6ל (יך ער 7ס וועג.ן פין ג.סיקט סיגוין 6ויפע נ76 ס36ן יסו7יס יי76ען

 עיך 6יך ס36 קען יהודי יען 6.ך 6ו'3 גימיכנס ע.ן ס6י (l'rbסיייעו
7DD9Dט(ליי7ען 6ן ה36 6ין גיספכ lurb) ננז) נין6גע עיר עי ס"ן : 

 ד6 5ן ס6ע ג'קעגע 6,1) *ן על יק סעיי יוגת ט) גיקועסל,ליקות'36
 (כ)ג'גפן י'6 ס6י ני(כסן מפיקס 6'ןדר וו'6ער ע)גוס" ד'6 6ו'ךוו6ון

 וסקייול 0פ')'ן 56)1 מ165 גס : קענט 7י ג6ך יי ווייל פי ת6ןה)נוס"
 ס6קוליס 3מס כסתי, )1 ססס*ג פוגסנך' ק,ענ.ס ק'יוי ג5וסן 61מ7קען
 נע טיתן 456 כסס.י נחפיסס 6וסס טר6ה ס3רנ)יו סכ3)'ס סכילנס

 : סכג)'ס 6)1 סוסו 0ג6יע)
 6יך גין סנועו0 די )עין סייס str גרסון 3ל סעע" כסיץ כעי7נם

 יר 15 6יג עיל 4 קופען גוי 6י.ן 6י( סכפליס 3'ן גננ.1גיוושין
 ס6קינ3ורג 15 יכ r'b גינננין יודין דכן פס ווי6 וויק גהטט 6ין16.ג גי(6ני

 יוי' יען ע.י יי6 ג6דיל  דפל 6ין ק6לנט ע נע)י)סעס ילמ6גיווי6 גוי זעל ס6י ' גיקס 6'ךווייס גי(*י 6יך סr'D'p~ 36 6'(נש6נגטן
 6ץ המ,קס לער 16'0 גי3ל6כץ 6ויק דך 60ג ניוושין 0פיס(ענין
 ס6נ'ן סוז SDD"n 6'ן מנ4גען י6 נ)עסשנין

 דק"
 פ'י("6דפכ יהי דפל י6ק ניאגע

 6'(הפוקמווע('ןס6י
 ('ש ס6גע ג'נל6מן 6ויק דךח,ע

 גפנינויום סג')סעיד כ) . 6יןוו6סלניו61יפ'ן 6ין רגר6כן 6וס6יס
 : )' ת"6 קיוון י'6'

 )6נ 4 גיוושץ טן ח,) פק נל' על7ני ע שיס) נ% 63 סנעביום
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 יו )6 כ' חת'מ.סו 61'ך . חעיחוסו )תס סס סס6)ס סיתס ע,: ע:סוטקנ3 16מי סחו6 כ.ון .ויע ס.ויי גס וי)ע6 סרנוסו 6.ן הנוי לו סגיי עח6"כ
 כיון סוהמ 6יך  מ3.רו לו סעסי3 פ).גי מחוהת )מ3ייו ענ.7 כס(ס כ)לסילך
 ע,כ 373ליו הס:י חי7ס ווס 61-ג . nCD1 13 נוס יו7ע וי6' )ו פקעיט(ה
 וכע,ס כ)) ע7וח כ6ן 6'ן תק)-ת כ6ן 6ין כ"6 תחעו7ה נעלוס יסעיעי~יע פ' טקו)  חיע מיה Db 06" ו6יכ  בלמ'ימ  ס6)ס סס.תס )ס.ומ5ריך

 : ע"ס 6לס )37ר':( קיו3 (,להרי3'0
 פ)חעס ס3ע) ה:ס ע)מתס ה3ע) תמי ססען ס6מלון ססע7 יי יייפועתה

 6ן)6 61"כ געיותו התיוכר הק?:',ט ~הוו ח)'קן'ס תמי חד3לסעע
  9ומרימ  ירנריממ  מליוימ  במגרמ ר'עות6 '; יעיי )ע')  כע'ס  ילרמסעדומו
r*br(3ר 'עק3  רבברומרט oTp~lb ס)6סיגוחו636סיפ) סהג'17 תסתע 

 : ט:חיל6ו 6)6 )ס5'לו יכו)ין וס.ו )עיסהע5עו
 פכיל  'blnD סהעיי גתס )המ.ר 7י נו .ס 'קית.56 ת"י"י גיסי  ס) .פעייסיאבל

 עספעסכ3)'ס
~eD3 

 מוכך ס'ס (") מיו6ס הוהר'ס הר3 כ' חנס
 כוו:ח0 יסת6 3פל13טי.  6ומו  סל6ה קתס טסע'י כ(ס 3עדות)סחת'ל
 סנ,ל  בישוימ  מכירמ  מיי סיב מבמ במירס  ולי  מלסמ  ב%במטסכייס
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מוקקישע תק'ע השראבןפני
 פמעע קסס כתנו עסרשי סל ו3פדהמו סכ53ים קיעני דוד כפ' ענ3ע,1טו
Dbnnסק"יר טהג' ופת - ק6עי יגפיע nWD ק-ענש גו )י סיס ינלץ 

 0יפנ )קעון ים פ'( 61'כ ק6ער 3ע'ע יגריס קג%ל פמעעטתסקש
 עק ' )רג)'ו כנ)יס 5ו פ'ס6.) ם'6על געו)ס 6דס 6ע מו י)ס56סדוד6'

 : קפק עמץ )065 ו)געעיושם)עסלי' 0ד73)ס"יעג
 ר6י, pb כי סיס psit'1 נפנין2מ

 6יס 6ם,כ ו0וע)ס ספ)גושס 163הן לע'ס גפ) ס6ס כ' ד3 מיי6סטסיס ססלג ו6עפ,י לם6)ס דמיש' )טיי
 חע)3וסש 63ו0ן )עיס סגפ) ר6יגו ססיי )ס6)ס סו3 3מום 6ין כ6)31ע)נוסי'

 6עמ'י 6': נעקו'6מל '65 סט6 כוptibn 6 פ'ס ימססח סעוסי'כית י3ריוסגס
 )6סל גנייו סס6') ומס 6חל געקו, ע)0 סע6 פיט 6)1 גגגדי' ס:פגעסנ6הו
 3ג7'1 ופסט חחי געקוס סע)ס ח61 ל0וק . סס כנ(כל מס 6יסי6ס ספג'פי ען יפיס סשךסני ס2ף סתפיי כיון סינ דספפים) ו6פסל ס6סלונענע
 ע3'סס סטג0י וכ3ר כ'כ תוכימ'ס 6'ן  דגךס כ' ס2ס . 66והיג6 6סס3עי01 סעכ" S~ro*o: 6(7 כחננע) עג7 . קו4 )סס rhn נעיס וג'מה0פוסיס חססי 'וסר גיו)יס זמוקי, יכפס ס61 זסוק וו!'ע ס6חי וגענע )6מלוסס6.)ס
 6(63 יתיסלגיס סע65יס61מן 3ג*ד כןסג0 כווגסו סש כי ו6ף .גתסינס

 גתפיקס 6)6 סינשס קודס טר6ו0ו ססי'י סע'ד ס)6 ועוי קע6 סש6)ס
 ס)1WD 6 סם)'ף 16 כ3'ו % וסט6ע Sb(1 6יס 63 וסת6 יוסגיןל16סו
 ה6לכסי כגר ע,ע )יסהם 6פטל סיס (ס סל3 ע7ניי 6'כ כסי073יכילוסו
 )סם6י) ייכו ס6ין ידגל גנער6 יעגו6ל ס6קוריס 33'0 גס ועספלוס ויכעוי 23ייו כ) סיפסופ ת'יסי' )6 מו י)ס6)ס גיו)וח גר6יו0 ססוגו30כעס
 ספיסי:' סו6 ע' כ'  ת6וי סס רסוקיס D'SD" גס : )ס6)ס מייסי'65

סיסיס6ססנפסי
 וס6מל 6מר פס '~q'iDD )ופר פוכרחיס טסייגו תימוי סנימ ש6ססא ,יעס)סס 1S5b 16 סגורם 3ניי 61ו)ייכיל1 חמחגפסו.

 )עיס וגפ) 1ג6 )ענ5ל ו63 3רג)'1 6מ*כ כוסעו 16 גוג)י1 כנ)יס )וסיס
 טגרנ),1 נכג5" )וער נוכ) גע' זעס*ס - 0כי 17ט6 )טרי0ו ג'מ16)6

 )'ד 1631 רג)יו עפ) סכ3)יס וססיר ועם סתיס ע1 ע)ס ס61 סי6דממיס
 פוכרסיס סייגו י6"כ ' סגפ) 6מן יויי ס) גרג)ו 6)ו כ43ס נ0ן וס61 6י2ף
wtS0ג,גיסס ס)ס)ח עע')יס 6)6 ' כ)וס ג7נ4ס עיין 5~ן )גדס גג)יסי6)ו 3יגיסס ט)ס)ס נ"כ נ0נו גרג)'ו סכג)יס כטג0גו  דטזכ , לנל'ס כע 
 וסיגל . ג6)ו (לומ גס3רהם 6סס )עגן 61קור 6יגיי טיפסו כ6)ודיגייס ופם'י6 )ע'ס 1:פ) וסוכס )פג5ל ו63 סם)ס5ס 2יכ סיתי(ס סגיו6ט,כ
 מייסי' 7)6 קמ'ד 3פורס (,) עסר'.ק סכסנ סד3ייס ען יוסר סלנס07וק

 פנ6על כנוד ע5וייס ם6יגס גדגרום ע6כ'1 ינל'ס 3כפס סחס סנ'סי6יסלטי
 וגס ע2)'ו 6)1 כ43ס וסוסש ג0פק וססי6) ננייו כ) )6מי bgD'5טש

 כעומו 5פיס וגם) כתומו וסוכס bDno'1 ס) 3ענ% ונ6 סס)ס)ס סענ1"
 : י6פל 1)6 סיעיס0קע

 2ס 3י*פ ס3י() סכיר כי וסטי עס7'י 63 סחסונס טנעיסי שיסודגה
 כי גדו)'ס יומק" 5ועל תוכלמי' פ0יי:ו מלומ סוכ0ות %י4יס

 4 סוע עוי : ס4קפיס טרוס ~D'D 3גלן) סוכס nfiD ןס יונס סוע0 )6 606ף
 3עו)ס )סס )65מ b'h1 סט53ל סמס ע6ת עשק נעעק סס ספיסכ'
 . סענ%ק

 )טס )נ6 6פסל ו6י ופליס" גנוס עקיף סו6 ס6מל וע5י
 וסס עגחון ת16ד ע3וס תנפניס גהשס ססו6 סמשס ע) סש3'ס 0663
 וגממ0ימו ע6וי עעיק וסכתק )עעק קעוך סחופס ח0ת ק5ס מ)קס קיקעיס
 וע)ו דוךמ)ון)פנ5ו ,)16 ס)קיי, וסנס ת6וי נזכ עפוק גש ת)6 עיס'ס
SDנ73י0 סכוסו 61( סחועס עע3 )קפת סג6ני ון5ס דג7יסס )ש סחועס 
 כי וסנייו ונימו )פיס וסס)יכוסו . מ)קס סקרקע כ)  ריררו ע)סbSD1, 5עג% סמיעס ען יליו וסס סחותס תן ונפ) ל6טו ע) ע6מוייו 3רן)ם)

 .הקו)ס ודרך )ע53י סגנגק 6' נסל ע) סקו)ס מלקס סקיקע טןסנשו
 ענפסו קס ססכ6ס 6מיי כי )ועו עוכימ'ס ס"גו !6,כ . ~נ7סו )2ס1637
 Dp)pDSt)Db75inh5)b*b כ' סר6סין קליך.4!קופו וקרוכי סעיסק

 סרך סייכי כ' )ועי הוכימ 61,כ געועק סס סעיס גס עישו ע,פס)קס
 גג7י' כ) )ו וחס6') נלנ)" 3ר()יי נזכ )1 ססיח 6' ג6יס פגעו6מ*כ חגסי 7ון 165.1 גקו ג(יתן 16 0פ53ל דרך וי165 קלס )1 ומיעןוע)ס
 וסוכס 0גסר דיך מ)קס סקיקכ כ) 63 16 3סמי )ענ5ל )1 63וס6סן
 2'כ ונפ) כטוחו 6מי גל() 16 סיס )ס'עול פכוון סח61 ס(ס 3נר()ג'כ
 ססרונ סע165 6חל' כי 3ענ5ל יודע ו6'ן רו6ס 6ין כי 3חם6י וס:))עיס
 3קגיו0 6סס העענן כ) וד6' ת(ס כ5וס )ועל עקיף ו6ין ת(ס ייעו כו)סטס
 כי 3טamb 0 )כן חן') ס'ערוחו 631 סיע:ו נוסס סעקוס רוח 6יןכ6)ו
 סתפורסעיס 0וי6ס מגע4 6' כוד כע' ס'קכיס וג)נד )6גקונ' b'w ד66ממ6
 ()0"ס יוקף הסי'ן )6'6 3ן יוסע סמומס נ6וס : גע)יס ינר' )6וו6ס

 פזקמונס
 קר6ק"

b*Dt מג') פרטס 36 63 )ק7ר 6' יוס חומס : 
 3לקק( 6ני'ק (') 6עסס עו' תסג6ון (ו )שונס מנתשובה

 0)ס36*יבמותב
 הגמס ססעו hp'b~ )קיהג6 "מ6 חוינ6 כש6

 ו(י) 63)יוזע 03'ע גסגינו שעיי h1Dpth טק'ק ס)עחנל
 גע77 גון 6'( עס 6ר15ח טס)ס 3ס)'מוח גי7ישן גין 6ץ r)3pb%סון
 נרי3 6ין ווי6 ווייגל 6ילי פין (יין la~lb די6 4יט (תין 15 סניס5לנטס
3bo3.געגיגט עיך ה6פ י6 3,ן 67לויף הפו5ם 6'ך י6ס 6ר5ומ נ' עפנסיני 
 ונס.ס גחו)ומ עיפ גיפ6יין 6י( עעעגן יסויי 6' 6סכנן b*u'r 7'66'נטל
 %וק6(1' 3ן הסס ס.יקע ער D1hr'1 ס6ט על גיקענט גיי 6ין ה636יך
 חנ') נפסק נין6גט 6ין 6יך ה36 ל.'ע סין 6.ך 6.11 גיפלפ2ט תיך טלס6פ

 זו6ק ג'כ 7יל 6יך ווע ' 46 3עמקיי לייס ד6 ויי) גק26ע עלס6י

 סף-- פר 6י פ56ק טת6גייע סימ0ס ד6 6ק *גס יי 6ה עק,6גק
 )3ע*ג קעוך דסיגו גיוו6יע גיסרגע 36ל Pb פר י5חק גסי,י פייכיל'

 ~pwb )נו 6סר כ) 6ומ טן ס6ע נני'ל ס) מי) ט) ניטל6פין ע'לס6גין
 6זר (עקספ ש33 (פגן גית6מן פ7וגקן 6ת(יר פין ש) (עגין2'נועפן
 ק6ס ס6פ פל )ת,מס פד גים)6גין סג') פ6)ק דעס ען ס6עגיג)'3ען
 ד6 . ליייכןקענן

~bo 
 6ין 6ימ ט'ע ק6נקיו ניפלפגע 6יס 6'ך ס6ג 67 יי7ן קעק ק6סיל 60ע 16ג( טיע פ76ע וועקעו גשרענע 6'00 6ץ

 p'7b 63)ד וועע (י6 גסעס י'6 עיל סיי נ,פפי6כ'ן סל ס6ע ספ6ידסר
 3'רעי2 גין 6יך 6'ן ס6נ ווייג 6הן קונד קיין ט36 6יך גיספר6כען פלס6ע גפו5ע שגע 6ין וחע ס6סש 3'ספו וו6גין פע ניפרענפ 6'ן 6.ך ט36גין

stb1inn6יך ס6נ פווק6ק' ה6'ר נח 5'ר) סי'קע וויי3 פין %גוע)6 קעון 
 ספא5פץ נספו Db '6'1 6י3ע גין6גי כל ס6י 3יויכי ס6קפניפרעגפ
 עפס 6' ט5'6ינ נק'ק 6ח'ס ס:' 6ע עק7.)ו3 'קוסי6) 6גדל ייע6קי
 ילג6ך 16'קמגג2יו 6'ס גסעס6י( ג'60יפ3'(ד6 ס35*7 6ס7ןז6סד
 יbt'r 6 יי6 6'ניל גק6גט 60פכנן עיל ס6י pb7 3ניגג סג') כ)קס) 7סע פר ניווע(ין עקפל 6)ק Th ס6ג ד6 3יע6נ'ן 6'סס טן 60עי6 ספ6פ יל 6ין סייי טוטיר פירין VrbiI 6'ס ט36 נינג )קזק l'Dbiu *ךלן

 (6) 0קיעג" ווענין פ'ן גקי5ול 0עמק 6יין מגועען 6י0ס שןס6נ6'7
 וופג'ו פין . גק'5ור נ6ל גיווכ(ין עעמיק pib ג.י ס6נ 6יך י6גפן 15וףקין
 .6"ן ע'פ מוו6מרע מן *ן דק ס7גל 6עס : 0סעסק ו(') קיעגיסדי6
 pb עיי 3טיך נ,ן 6'ן י5מק גסרזי עידכ' ר' 2יסייקץ ס6ע עפ6)ק

 PD גו)עמר יק גימי6פין עיל ס6גן י6 פלק6ומ 6י3עי' 6(גיו61תרע
 פין פי5 ייינען 6ע נ':ותען 6וועק )נו 6סי כ) 6וג( ען ס6ן 6367ל,ל
 סגרוס0 6'ג(ל 6ויק ג.וו6רען גוו)פ העס7 גיסי (.יכפן פיל פלונקען 7ר6ונם

 מ)6גע ('יער ס6י עייכ' ר' יעס ען ין 611) 6'ך ווי.ק ין(ע)3(עקקט
 פין נ.פיפגפ 0,6 6'ך bs 360 ל"7ען up('l ק6ס ס6ט מו )היססט7

 5יר5גת סייקי פ)ו:יס (יין וף6 נין6גפ 56ס היר על ח6ט DIS 9D'bוו6גין
?bnסעו6) 3סעו 6' 6מיס 6ונטס 6ין טוויק6קי WPbnn 6ניע יעל  

 על 6יג 6ס7ן 61' הסס 6' פ5י6ג גקזק 6מיס טג' 6'ן הקו')וגיקהמי6)
rtbסוו6ון 6יין ע6ן יקר סו61לן 6יין ע6ן עעק'ג שעע) *'ן  גיווי!ין 

 ס6ע תן 3ילג נק,ק מקשפן י6%) קנל 5' כי rtb 6גל גיסט (קןמחיעמ
 : גק6גע גיגנ קס)5' יעס 36ק יק ה36ן טיר גיפייי סייפ יוי.)6יס
 ג6( 3לטפס 6יין 6ין : 6סכנ( הק'קעיענ(עעיינ0 75וק(,) 3) עס0עעגי

 : ססכחק סמ)ג.ס6ט
 2פ שף מעסס )ו נחנו י5'ו סע:סיגיס olttibnn עי (ספיומ )סייי סג'י 6) )')ן י5ס )6 ס:") ענ0ס כעל ססעד )סו7.עג6גו2מ

 סמלפ שפ )סנס6 עומרמ מס6 סגי) קס6סס 063 "ומו )סנפיחסוכוסו
 )ו ימנו 6(י י5'1סנ6וניס

~rtb 
 סל4ס )פנינו ססעיי ועס סטנס ה0גס

 כק4ו ד, סי יוס סיוס. )67י' ומחעגו כ0ננו )פגיגו סגעסס והססג,)
 : (5)סזס עוס) פטס )6'6 3ן ה נ6וס ' ע,1 נייקק פיק )שקסס5'פ
 שק3 ס,ק יג6וס . פו ()ען יקוח") סיר 6ני )6יוני 3ן 6נכססוג6וס

 : (5)ס"ס סוי ()תן 6פריס עו'ס סגיל סג6ון הו' b'bi 3ןסיי
 ע'פ )סמי7ס ס)6 גר6ס סיס S(D7lb 5'ל) ה' סן06ס6ססמשפט

 )סעייעיוסו סנוע)סכל גפ.נ37כילומ ססניגו כ6והס (סעדוס
 פ5 עוי )סגיימו סוכלחו ונס (סו3יס מעסס )קם וס)ס 'גע)מ
 (י) עור' )636 ל6'ס' וכ3י 3פדוח כנוגע וסו,) )ס63 סנוגסעמנס
 עססוגס גע' 8סעע וכן נט)ס יטיוחו גגיען עס6מ נ0סוגח 5*ח גנו' כןספסק
 יקיק0' )ע"ד עעדי כן )6 6)י th(o נ'1 9' ט)ו3)'ן ה6יל עס7לתורי
631b)a~e 6דפיוסו עמנסינו7ק6טרס 3י6ש וע65סי יגעש סד' 6ני לק  

 5ע' 77*0 3קפוק ק,) 60 מי7נגן 6)6 י6'ני וג'~ן עי7גגן 6)6 6'נזגפ)ס
 ת65תי 6סי (6מ . 6סס )עיומ כסויס 37ייסס l)ra 16עיח י6ח 6טיל3

 )פ"ק ס5,פ )וג)ין 3יריי סנע7ינס סנ6וניס סלגג'ס )סגי סיע'סוסנ6ס'
 6חת נסקכעס 0קי61שו0קכיע1 3ר6ס ס)סס ו'165 3קוניו'קוס76נ0י
 nD(b 6מ"ק העת)יס ר' תסס תוסיץ o(DbD . l'b ס)6 .)סמ'רח
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 3סו0(קס ייוק6 3סדי6 הסעע עזכ )ח(קה יעיע )סקי )י עס 6מי)6

 פ)וני ס6עי מקמס ען 36ל )סו י5ינעי' סו6 גע)מעס סי0 3פ'רוסו6ערס
 str1 '61 h'np נטיין נהך סס 3הדי6 יסזי וכ'כ דג6ענס )י' פטיט6גסרג
 יסו5י) עתני' מוין וכו' נ6"0 3כו)ס ס)יס יקמני תעחנימן )"חפסוע
 ק5ע7ס InDD ע3 עקחע6 גהי.6 עפמו ע) 6וולס י)Dbi 6'1 געו)סוס)וס
 ל" D3Wp" וכי ' ק6ע7ס גע)מהס עת עסמע6 נעולס ע)חעס סיסוג(ען
 )ך סף . עכ') 3ע)חע0 עת fntb י6עיס 3עו)ס ס)וס ס.ס כנון)ר63
 כ6)ו נ6עגמ סי6 )עי) כדהוכחגו נהרנ ש' ע0 6עוס וסי6 פ)וסגסעת
  קוף  גירוטליי יטי%  וכו (spo  דמוליו מסוס גסי'6 מטחו ע)6מיס
 נסרנ פ)וגי עח 3סטי נמוג ת)16 . 6ותו tb~so ספוקקיס וכןינעו0
 וי6י ומסמע יע0 דועי6 גה7ג יקחני )ך הי. . ob tnVh תסי6יןפ)וגי
 וסע6 ' גחרג ח'6ן פילס 7)6 ו6ע*נ . 6ס0ו 6מ הס'6ץ קססי3נסרג
 סקחס יען שע 6)6 וקעשו 51'3 קיגס ע)מהס h'oa )סייס ע*.נחוב
 PgDPi עח נע' וס"גו ' תפסו SD שת זגסיג חסץ כ6)ו סו-) סנ0ינסעכיד

 1)6 3קמולס סס)ד ע)י1316 יז6 סעיף 'זן DS" וה3"יס3י6ו עסו)סרגינו
 כ'ון 67ימ" 6נ' )ועי תק)'מ גו' 6פי)ו 63 ו)6 סס סגסינ ומעעו0(ר

 ועס'6,ן פ)יי קעכ" קי,ס ססו6 ע)'ו גסעע םל6 וכיון . פגסינ גוי הפיססעעו
 נל6ס 3כ16 ס3*י )סיו 5עגס . )קייס ונכון 6ע0 דין וסי.ן עכ') 6סתו6ח

 ע)יסס וכ0ג סנ(כייס מסולס 37יגו ינר' ס3י6 ססו6 יפס עיוקיקס6ינו
 פעעס ס)6 נ67ס 3עלס סעס ססתעס מס שכ0ו' )סוע3-ןסי'ונתסו3מ

 6ינס כן סיגל ו6ס 3עיר סי65 געיע6 ס3יס קוצ 636 . ע'6 עפ' 6פי)וכן
 )יסג6 ה6' . עכ') לכז3 ק" 3ת'ס כ*כ 3קול )6מי )סנס6עומרח

~Dbp7 ר3י' יגרי טל )פ)ינס6 לח3י5ו הר3ז' סיכמ עסעע וכו' )הרמ3ץו3תסו3מ 
 3ל ו6פ" ועוגסק ג17) ר3 7סו' עסולס י3':ו ע) כן )חסי3 ומ)י)סהסו)ס

 ו6פי)ו0ינוקמ 3ע)ע6 ס3יס קו) SDIth'nn ס6'ן יו7ע '1ע6 7מד יג3'
 O'SpD נ,י סס ה" עסו)ס 77נ" עעסס nh(o גכז עושן 5ינס 7גן ג'חס)

 6ני )ועי טס)'ס נוי סוס ח.' ס)bib 6 סגרה קו) 1ל6 . סנהיגססניי
 l'b'nm 06 ע)יו קעכ" סנסרג נוי DW' ססעע יכ'ון :ppD1 כמr~D' 3ר6'מיו
 ססרי פסו)ס יג'נו  כי3יי 7.'ק6 סכי גע' 0רה3'ן ו)סין יומר 61'5 '6סמו
 ק% h*D blh טפ' 6ש, כן סעעי ס)6  גל6מ  3ילס  015 ססעעו עהכת3
 עיגע )עו06 וסגין סו6ס ניכויס  ודג7יס סענין י)מי ום'ה . bnbv3סנרס
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יההשע תקזע העזראבןפני
 סקמם 536פן סקסס 3פ)ע6סשךען סגרס ק51 ס"יססיק 0)6יטפיי

 hbg~כי
 מ65 5ו דנר6מ כח3 ססרי סיפ ebt~n ל3'גו ופי3ר' ייו פח

mag1i'Db 'יונ" כפוגי6 ע%י0 ונוי ט"6 עפ obpD' כש6 ט61 סשג סלי 
 : 'ו0י %יךופס

 טיעק)'ת ע) ibp)P ע9%גתסינחפ7"ןק"(' טכסגמיכ65)סאדף
 שסיOnp 3 סעמ נ6ועוו דו 16 סעמ ר6'סיו 6:י )וער 5ייך06

 31י סיוו6י יגי עוגי6 וכסגסו 1.7 עס ס6וטל כ) 6)6 סעס (rvb 69יי60'5
 ססנ6ת' סן6'ומ ו)יגלי עסו)ס )3" )יגל' עקרס (ס וסל' עכ'5-מ69
 סי6 מקוקס ס)כס סי,ן וי3ף עסו)ס רגיגו סיעי עעכם'ו וגת565פע
 עיוס עיפ סג(כ7ס ע*י גח 7%) ע' סעטגס ס6סס %כ! ע)" שיקז6ק

 סו0לס 0כגר כ,ס )כ0ח)ס 6פי)ו טשרמ ש6 )עג,ד סנ') סה'(60170
 טסר,ל ג*י סנ6ון 0ס31ס ע'כ סל6סיו עחמילס 650 7ע'76)6זככניקס

 : 7)'ט6 גן'קק 6גד'ק ()ס,ס00736
 ס?") 3הע יי= ימיש ש%שסר

 )סתיל ג6גו 06 סשגרל יי .ן
 ק;ס ס)עס נר ענחס כע' ם) עיותו עמפסס6סס

 ס6סס ססס" ג6ס וסנפיחוסו )ו טנדלו עסטמ ס9DU '6" יכעסע6וד
 6100 דיין ומס דין ו)'ס סי6 גפזוס )וגע 6'כ סנו:ס עמנס )ו יחגועוסל0
itPeי)'י6 גויקק 6גי"ק (5וק*) 36לס' עסל"ו סס)ס סמכס סג6ון ש*ס 
 ס.עיי 0כר 13 סנילו עמעת פ39 סעךד6ץ

 )סשד 0כל ס:וט) וקי') .
 וכחנ 6סס )עיוס כסר יי3ליסס נ(5ן וקי*) יי3נן b*r7 636 ' 3ס)סע7ו0ו
strסגס ס:ס 3ק75ס עכ") (ס 3סיחי סיועי' 6גילי ט)סס עעו דסקכ'עו 
 5סספ)6 יס עוט 6ייש עשיוס כ*ס 1filfi )6מל ס6ל' 06 פסילס 6'ןכ'

 6יגו6)6דרנגן ס(סו סכל גע'3מ עמעח יקיומסיעע)סכס'ל ד)ס'פ%סס
 סרעג*ן 3סס ן') Iw~D 373ריכדפוכפ

'ffr 
 סס3סימוסו עח ע,ע קפ"3יקייומין

 וס.יס" סי6 נע7קו נשע מס עחנס )ו ימ:ו עדוחו עי סישווסוג6ס
 ועעיד דנר כנע) ית,5 קפק 53סי ד16יייח6 ס"ו) ו(סו פטון עמעתדטפקל
 כן שכח קפק וג)ס' ת6עמן ססכ) ~oib כ37ייס ו6ע*מ : ע5עו1303)
 0מח דקילוסין פ"נ ד6עלי:ן עס6 ע613ימ י6י, יס ע'ע עקועוח3סל3ס
 וסל6 ע7'ו סן סן סממיו סן סן 6חס )י קדסו )ס:'ס 6יל פייעפס
ntba~'ע(6נין 6'ל (')'לוס yb)) נעפו נכקף 6ג) גטטל פקי0י ס7ע.ס 

 ע,כ' עת'ע:י 3כסDb 9') סמויס סת6עיגוס וכ'ון יוקיגהטוסגע7ומו6'ר
 כיון ל" ק6ער ע6י 6'כ עיר3נן ")6 6'נו 3עדוס דנונע ק'יונף

 עדי3גן 6נ5 גוגע כ) ס6עינס ollnp כי 3כך עס כו' ססורססס6ינוסו
 ו65 )ס7"ס )יטל מולס סס6ע,:וס כיון דל') וכ6ער ני0וק ו6פי' 'עפק)י
 סח(יגו 16 כ)וס עעך קנ)גו 1)6 )ס7וס 6עיו ד6ינעי עגו 4כ ט13טס5ליכי
 מעוגוח ייגי גגי דיין גגמל6 כי6ער' סקיסיס )ועל )מ' עסיעגי5ך

 61"כ ))וס 6ח7לי:חו 6ע7' 3עי ד6י ענו )ע)וס מ7עכו 15ערדעסיעג6
 נסי ייק' י' ע) ססוקסס (י) סר*ן עינ7י ק5ח עססע שן סן גוגע'ס%ו

 וססח6 ' וכו' געיוס גוגע נע65 סיסמ ל3נן דמקינו כיון ת,ע נ6פןדעס,מ
 )עקדס 6סיריגס ד)6עסיעגו)ופי עסחנעיסיקסזכיון )6 6י 6ש'גוגעי, דסן ל') 6י יייוט)ע' גע7ותן גוגע'ס ח6' פפ7ס (') סו6 סי' *ך )ךקיקים

 דנוגעיס קיפגו )וטר גע' עסיתגו )6 ' 3עייס )פרכו %יך 3עי'סיסע)וס
 דיין גגעי6  ו:דמריך סעקיפ6סדרו)י )סן י6ער )6קיטגו 9Db' ד6'סן
 ס6עיגוס סמולס תס ינוגעיס 6ע,ג רזן חתוימ י6סעינס י6עי יוח' יי6'כ
 6ע*ג ס6עיגס סחויס ע,ע ססטעס טמעת נונעיס יסן הל*ן פליך ע6'6'כ

 גוגעי' 61' ססגועס גגיעת 16 )ג(ו) סר5וגס ימעון גגיעס )י ועס7טגפ"
 גע65 כוי דמקיגו כ'ון ע'ע ק6על מ6י 6'כ סיקח סנועת תמעת י"75עזס)עי
 י,י 0ילן hD7' נקי5וי )סק0ש וס") ע5עס סילום)עי b'alp ס'(גוגפ
 סילן ול,י 11WD :ג.עס עמעס עייכי סייופ)תי יוי6' 6'ם (ס שלם 5פי 6נ)כ55
 5פורע' )ריך 6י  וקסיפ)ג' סכ) )גש7 עח"ח ;5עניס זסן גוגע סו'ד)6

 סוי ססנופס תמע0 ת"ע גגעו DbnW7  11WM  65 דגסי סקסס ו5כןנפרינו
 טגיעס ע0ע0 ס7וס)עי י)עו)ס י3ייו )יס3 ויס . גגער6 וכי6טייג'ןגוגפי'
 6)6 6ינו סיקמ דסנועמ סי6 קוסייחו 7ע'קר ס6ייך ססלג 6)6טיעי

p3)Wעפולם י"ו ס:ניעס עתו 5פלפ סרג סכווגס )6 סכ6 גע' ע6י וסולס 
 ד5סק יוסל נל6ס וסי6סון עדי3נן 6)6 ד6ינו סכוונסו 6)36עוט)עי

 : )ס6ייך ו6ין סכי עסעע )6 גוגעגע65
 (D')Db 6ינן סן כוגן" ד6י ע613י סר5"ט ;b'aon  יונחן מי"ל ע7גיי"נ5

 ו6י געדיס ס)6 כעק7ס יסו' כ% ק'יוס'ן סק'יום'ן ד6.ןומסעע
 עהין גפסייי סעק7ס וקי,) גמויס עקתסס סמתס ען סוז) יל3גןגג'עס
 3פקו)י יסעק7ם ק") 'וגחן יסל"ר נ6על Db1 06" )קי7ופיו 0וססיי7ל3גן
 ס3'י ססני6 מוקק" )ק5ח וכךס') ' כ)5 )ק'יוס'ן מוססין 6ין יר3נןטיו0
 ג6עגיס י1.6 1כת3 )פקקס)כס י3רו ססר6 ת.3ע,עסטוי 9' 63'ע(,)
 S1PD1' נט י5ויכס פקק עי3 סי, ו)קען נ6טג" 6'ן 57נערי עסעעקמס
 ו3יגל' ' גיגסו י6ור'ימ6 יפסעי ס'ע 6)6 מלי )3' טטר6 ע(כס סו'7נ3גן
 ס6ין יוגסן סי'ר גסס סכמ3 יוחכ עגו6ל מ,ג ך'3 נס'3 (.) ייומסטסל*ר
 קפק סוי ניי)'י גו דגמ5קו וכיון יעקויסס וי"6 . עקויסס 61'נסג6ענ"
  bvna1 סוי עקהסמ)6 קפק 6ש)ו תן" עוכמ7)7נר ע"נ6'כ"קו7סמ
 י)י3ף 3סי'6 עוכמ 6*כ עקפק נט 5ייכס יל3לן פיוח 3פסי% ימקיספסק
 נמ)ק )6 ומס 0י6 67יר"ם6 פיו0 מקו)' bnib כ)5 טקויטס 6ינטסרו'
 : )גהלי 3ע)סעזוחו גג'י סו6 יגוגע ניון ו4כ . סססיעש 373)יס )ס6ויך ו*ן מטו6יס

 סיס ו)כ6ולס ' 6פס נעדוח Db" 0קו5 נעיו0 ינוגע. יג6רדהשתא
 גוגע הזס וקלוג זספמס ע3י מן') יסכטייו סיכ6 דר 3ועל6פסר

 קגזנ%6 ע%5עוש"5כש סש5ששי שש י% יע06י9י
-tdk' וכ'1ןs)pll פ5שם ס6סס ען ניו5 כונע )ן ד6ין השיע . גהע ס*ס כסו 

 י6צ6 י6ע"ג 0,ט 6)6 - נפ% עסטעמץזס
~CD  

 66ספ קעכינע  יגניפס
bp'~6גשעפ 16% יוער י6פמל 6ע*ג סקו),ן :ס6ל ;סל ועיה(ו וענקנ 
 פ5" ול6 יגיס  ו:יס שכיס יגולס ססי' 0ענון יפי פ5" דקסישגין טףי געוכ" Saa 0פ6ק  ולעס )" למע" )לגו טנס י0ייס 7רון69
 סס%יןל5סס סססגפד גג'עסגדולם ד~סו דלפו5סנ5פלם'ופסיט5רנלן
 )פיו0 רפ9ול רר'ס 0,09 1,) פרס"' יבגר דפקול ייוריlirAS  %0ו"ד
 : 6יס לפרוס סכ0ףס סכ9'רוס % 3פרסיי6 )פגור דס%ף רכיון5סס
 סג6חו תסוס  ספעיד 5חסד6 לפ'90 י6יכ6 דסיכ6 י6יוס b'~oi יסם'ם

 סעי'ו0 ע) סמ0וי 6ערינן טלל (ס פרק פסיי 6סס )ע7וספקו)
 נס )ן גויי6 י)Db 6'1 0קו) נע)ע6 3סמי6 י6ש' סר נע)ססעס )סעיי ושרס*י . סישמ )כ) )6פוק6 פקי 6סס 6נ))עיוס )עיוסכסל
 וט' סושק חו6 067 )ו תסעפ % יפע6 ' (עעו חפיק י)66פסל
 עקוענער'ק' סעע סגי כ) פ, 6עי" וסבי . )סנוש ססנפימוסו דמ(ינן סיכיכ"ס
 פ7וס סוי ע)*ס 7גוי 5ע,ג ' סקלייסו )6שוקי ענו7' )ספ6וס003 טס" 3ס דסיצי כיון טסיעגי )6 )שס 6פ" תס פשני rb גויסס5

 קע5 י6טר נוי סס'6 ג3י גסי6 ס6סס פ, 6על.גין וסכ' 06ס געיוס3לורס
~bDPDph6ל5ינו סיסי6) סשס' 6יעסי )עייעי יענוד )עיעל י6יכ6 יסיכ 

 מי.עוני 3ססיגת ונימוי פוקקיס 3סלגס עגו6ל וכן ג6ען 1yb פת5וסועס
 ס)6 ס(כ'ר סעס וכו' 75דיס %י כ) ט) חןרג1 סעסמ)0 ס6יוכס03סיגס

 דסס (*) ומו6 . 3עדוסו טעון פס(כיל טסעת סגוי פיות ע) )קתוךל15
 דמס 6% 5סס 5סל6וס סי5וגו )7נליו מניס ע067 סחגוי עסעמדנ6ען
 כטל טק)"0 7כ) סס 3פ" ס(כיל וכן כסיס עיוסו סו6 י0כי י:סיכפסוטי
 676 6י ע0עע עעו ס"ע'גו יקיונ' rbo' נעיגי מן )ע65 סעסתו)'ס

 : פק~) קפנייח(י6יעם*ס
 סס6טינו 6)6 610 י3ל יפיסס עסקי גוי יקסס ס6:י יגוי נ7מסואפ"

n~ipws'66ח(קסו מ' עוקע'נין מס'7 6' 36) עסקל י6'נו דגל 
 ס0ס 6ג) גחסיגס וכענו6ר % ס'6עינו כד עק5.מ ע5עו C1DT'ו6ער"

1)tbSb~vי06.' סי6 סע)ך ע(7מ מ6 תולס ס6עינ' 7)6 6)6 עמקל 
 נעיו0 ו6זכ קרוגי, ג3' סעם עי פ' וכי6עי'גין . עסיעמ )6 61סרןעס0
 Db bDID37*1 דפמקי 1)'ח nprnb" 5" עוקעינין ייק6 י6סס כיון6סס

 :מיטינן
 ג6עגוס 6ין גם'ס דמפ0 6על'ג'1 גס ג(ס )7מוס 6'ן מר6סוכ' י*'מ'ם

 0יט5 ע6 עע קחמיוי )ס יעק)ק)6 מהס" )מ דק:'6 עמוס)סעייס
 ססלי סע)ך גן'ר0 גע' 67סס 6ע"נ ס)וס ס6סס פ' כי6'ס6 י3ע)')ג'יקג6
 0סי6 גגיעס סי6 (ו יסנ6' כיון מ*ע סג6ס ממעת סקר )סעץיסי6) גמסח י)6 6ע"ג 0ו,) סמו D'Db1 עשענ6 )6 סנכו)ן סחקיי'6פי'
 )נילקג6 67כ), עסיט 16 סמס hnlblt ח5טעל 7)6 תע)י' )פוטלסעו0ס
 ד6'כ6 7סיכ6 ס"ע 6'כ עיכן )6חר סנ6ס חעו0 כגון יחוק גילך6מ"
 עפוס 1)6  ריפיר  רמיייי' טפ' עע יגג'ע' ס,ע 6)6 : סייסינןסמי6
 )6קול גפסס ועק)ק)6 עסקו6 )6 1ד6' 7סתס )06ס דע' 1)6 'קתגס
 גיגו 3קעטס ו6פ"ס 7עעננa*ub 6 ל" ילחע6 כ'ון סר6סון ע5ע5עס
 ס6סס ש כד6'ס6 מייס" עע:ס סחפטל כדי גפטס דעק)ק)ס  דמייסי')3'גס

 : טס ים" וכיפי,ס)ום
 סגו 6עכס 06 כגון ווסיעג6 )6 עעון גגיעת 6יכ6 6י 6סס נגיואפ"

 3עינין ו6עעון 6עעון ס'6 עדוסס פיקר דסחס ג6ער 6י ftb1'כסיגסי
 ד)6 גנ ע) ו6ף . רס'י גי3יי ק5ס סמס עסעע וכן עע)י6ע11ס
 סלע3,ס 3יגיי ע,ע ג6מנס 6יגס I1DWb עדומס יורקר כיון עוטע0קר6

 . 063 סקסוג' עקקי דע) סי6 דספעס )ס7י6 עט6ל 6'סוס עס*) שוו(,)
 . מכ'5 353י ע"הם כ0ו3מס )של 6)6 יעסס 61,ן עס סג6 3שקת סו6זסל'

 : עונון ע;וס 7עסקי6 יח"ס"סלי
 . 6טס נעדוס גס פוק)ח עעון דנגועח תו6 ינרול יע ס)כ5לר

 )קעוד עס ע3 ייעת' )6 ס61 7נוגע ;.ון ז6*כ גניעות 60יוס,ס
 סקנויפ 3ע) יורי 3ינלי ע065' 6מ*כ כי יהע 6)קיס ו6ג . 3פ17סו)ססצס

 : ירכו  'ורס  ימיימ  דימיר הזיימ'  רמושם  גרוררש ר5יומ  ומבי% .יורנמ עסוס סגניעס טעס ספ" (') שס עסל,ע ע) וגח)ק 5'ן ק" ריס סכסנ(')
 עגסן 6סל טע:ו סעיומ וקנ) ומ(ל . פגנס ד3 סע ס) סנגין גפ)ובוה

 )1 6תי סעמנס וע) יעיד )6 16 'ע,י 06 3ין נפמנס ססכל)1
 ג'יו ע)חס 1)6 6דליס 3עיס %57 גר6ס גג,ד כתנו6כ כ%ס 'סי03)6
 . כסר ס0כי סח(יר י6ס יקייושו סש3 סרעג*ן כמנגטס יסל'ןי6ע'ג
 דנוע) סמס ס6גי חק נ, גחינ סעיסויס גע) וכ,כ ' עיוס 0163ו6פיי
 nb1iD( טע3ר ק:קומו דמכעיס 656 סקל סיפיי נ0פי 6'גו )סעי7סכל
 3עישו )וגע 6נ) b'7DS סמס bn'b~f נסיש 631 3סח)0ו )6פש) כ6ן rha כטר ססכר ס0(יר 06 י6*כ כף גמגס 6נ' עס ססס5יונו

 סלי 6מ"כ סעעיי עועין עס 6*כ גג'עש גם3') סקי טסעייימיס':ין
 יג)ס סלי כגל סתעיד עעס 6מכ 163פ! .ע.ד ז6יך פק7יס (tptrnbעני7
 3עדוס ד:וגע ומסיי6 ע(ס גיו) גוגע )ך ו6ין רסע ע5עו וישססרסעסו
 66יכ . כ)וס נעיוסו 6ין וסעיד ומ(ל גקת)ק ו6ח,כ נ3וי כעפסעע
 0צ DC? 06 67ש' הו5 סעו0 כמנ ו)6 עעץ סעלפול )6סלגקת5ק Dbv" )'(  נ9י' 5לגומ6 כ0ג וסיול . Dwtl  גג'י ססעיי קויסגסמ5ק

 : ועעע 9r1mעקמ5ק
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מחיהושע תק"ע העוראבןפני
 ס)6 פולם6 פי ים"ן ק" סמ,ס גע3 טכסנ סיעס ען גכ16 )0כס'יואק

r~p1( 7סכ bib 7כס 06 6ע)חן סל5ס 06 כך יכעוד ח'( '( 
 )ו ימן 06 קכ0 06 6פ" קפק ס0ו6 כיון עדותו ו0כם'ר מן דגי5הס
 ססס יס5ני וכו' הע;ו ס)6יקג) עועט י3ל יר5ס)מת)ו 16סע6כ)וס
 גס 'ר5ס )6 וטפ6 'י5ס 06 נדעתו וס)ס חל05 06 6)6 )י' 6ערי)6
 6ג) עענו יק33 ס)6 עועס ד3ר יתן וסע6 סיר5ס הס ס'חן )ו6פן
 5ייכין 6'ן סקס) טי3רי וכוד )יתן פקפוק גלי לגעיי ססנפ'חוסוסכ6
 )(ס ע;י:ו ו8ין סי6 3יור סכר 6'כ סגו:ס עח:ה )'מן )1 6ערו גסק:ין
 דגוגע יפסייr's 7Wb1 6 סי' ע)יו סג,י :ח)ק כגי 7מ"0 י.1 עלוגס
 קקעך תס ע) נס . 3(ס י,מ ,65 ל6 6"כ )1 סתס)ס ת6' ססיניסוי
 6)6 סלהג'ן 6עי 7)6 . )מקפק 'ס 'עוי )א 6מ" 3תח:ס הסכר )וסניר
 מי6סו וסיי סק:קוסו po(p '7י ,65 ל6 56)ו :ס6ר 06 ססכר.6ג)גסחייר
 נהמ:ס )ו גתליס סיו )6 06 ד6פטי גחגס 6ני עס ו6יןכ6ן 0עיי)נניו

 : זעע'ד ח1(7 ה.ס)6
 סדיעח עה )מקפק 'טגם

~'DD 
 ע) חסיי ס6גי ד)ע6 די3ר'סס )נ()ן 3סכל

 bniuibth 6סס)סהול ע7ומ מכע'ססיע'7 "ס7וסו נ6 יי3ל'ססנ()
 כיות )סכיד טכל :וט) 36) יח5יף כ'ון 87וריימ6חמסו 3נ(לן6מ"ס
 ולעס פרו0ו  גילם 5ונו כ5סל פל עוגר ע)יס (1  דגעיוח כיון5סס
'b)DDגס6 ה"ע נרגר פיר יסיטג ש"ס b:p~ip 6ו3ה b?ntn) דיוגע 

 : סמק 3)' עיומו וני)חה61
 6ין ס:ס Dfi'1 וההעיי (.תי) יעקנ כער ס) עיימו עי לסעוד 63:וואם

 טסיס כ,6 כ'לו סס 1ל6 6גיו סס )6 עעיי ס6.:ו עעסגעיומו
 ס)6 עסעע ד) סלנ ומסוגס ס3'י ו)ש ס6( (:וו.) כעי ס)3ג'תו
 ח8( (:וויל ר' גגימ 0'ס 5ירל 60סס ס) 3צ)ס עי7כ' ר' (ס Ohגמג?ר
 כפנו76 ס635 סר ע6סמ ר6" )ס3י6 חר7 6סר סחר07 לכ) )ריל 0י0 )6ד6,כ

 :vbn ס"פ 6ל6 ו:קנר ס:סרג קמק 3)י עק['ק יס עיוח סהייגמסו3תו
 : כ)) 3רור(ס

 טעע'יס סחעי כ'ון . כ)) תתס 03 6'ן ימל ע' ח6סס ס) ע7ית0נם
1'DWעיותו ע'פ (") ת:') סנ6ון ססמ'ר עס גס . כ:ודע עכחיסס 

 1)6 6ניו סס )6 חעד ה(כיר ס)6 כ.ון קתך מ0 ע) ייצמי )6 סרופ6ס)
 ועע'דיס 16מו קופכ.ס סעו6) ול, י5מק סר"7 ס) סע7ותו D"WI עעוסס
 )ו וסח.' ה6'ל גת 5ילל nbrn ס6סס ס) 3ע)ס עויכי ר' or הו6כי

 הסר ס) 6מחו וסני6 ח6ן (:ווינ 33'ת עתנור7 וססי' יופכין וסעס6סס
 סיופ6  ברברי עוכח 6יך כי יצמו q'pi. )ייד יכו)ת' ל6 ס:ת כוי0)63
 עליכי ל' ס(ס יק כ)וס סש7ו )6 וס)6 ש6ס 5.י) ס) 3עיס ע3טעעי7
 יועשן 6טס )1ט6 ס6ן st11)r ננית דר חיס ס'6 6350 טר 6סמסס3י6
nrDI3ע)0פל%ירל ה7דכי רי  ימי' נ)) 0זנח0 6,ן bw~.  5ח7 ע7דכי רי 
 כל) 3עי.:60סכנן חיס )6 3ע)0 ר'ת 6נ) - ח))1 העעסיס כ) וצס0סו8
 סיס 3ע)ס הייכי סרי נלור סיס 6י 3סלפ6 '  בפרילפררב'כ)) תיס )156
 סל' ססעייו כיון דנריו 5יקו rh ס5נ6 סו  ימביי,י(  %ו  1fl1JQבייז
 6מר 0ו6 0:הונ 6ס 6"כ ה5נ6 סל 6סת h'3D  יוויל  נגית טתיסמליכי
 ומ  בביפ סיו וט:יסס פ.)'ן תתדי:ת 0יס 7,ע סס:' )ועו הובוח.ס0יי:ו
 וסעות 50נ6 סי 6ממ  16.30 ום:י0ס יופכין ססת0  6סס  ריייויריימ
 (") קו)ון תסרי יכה*ס ח.יסי' ל6 60י דכו)י h9'rs1 סו,ן 0יו ס5נ6סיי

h'7DSסרי  %בו '  בווורנויפ,מ  blg  ח.ס 3ע,ה ?"פ 06 כ)) ):ו  )ו7ע 
 )3יו וסו6 ' ס'ס 6מי סת6 6"כ ח5ג6 טי 6סת סנ'6 06 16 כ))סס

 : 63ק"ע'6 סו6 3ע)ס וו"פ ס6לו ספצס'ס כ)עסס
 ר,ע עת bnD7 שען ס.ס )IffD 733 6 6ן ווייס 6עעמי17 ססעי ס35ן סר 6סת סנ'6 גע)ס עייכ' יו' )סרנ ס'0 ינרוליאפשר
 מר"רי5חק  גומשירי כעו q.,p נ"כ ופטס סעך l?s1 כ(ה עעסס עט60חן
 יוטכין 6סס ונס6 ס6ן (:ווי)  נע,  ביימ מימ  פמביי  nra טפ61)וי'
 סו6 גס פנו6ל 31,י6ינו כי ייע ע:6 יויע ס6.:י 6)6 מייסי' )6 ס6יכו)י

 : לעויצי 1:6 5ר'כיס or וכגון עמוי ק5ל(,)
 qlbt1 כת' 6מ סי6ס ס6פי יוי 3ר מ"ס י' סל פ7ומו ע) )סעוך סנ')ויזה

 1.חקוכ  יירריי עע:ו 3קסה פ:חס י' "brle, 00 הנ' נ- )ו והנ'דעע5)ס
 גט 16 עיומ כתנ 16  ו'גי6 56)ס הסרסמ 5'ר)  יו גצל0 6חי 6'סע)
  ו63 )טס ח(י ו6מ"כ לעע:ן סנ*ן ער7כי י' ו0)ן פו:קמווט )ק"קו63

 . ס;") עליכי רי 6ותי סו6 צי1ח1  ביל  ג'מרי מנסרנ סהעInpJSbrtD; י  טבעזס  יוי  ייס יייר מוי ,ע  יסרב כי  טמ וטעע ע165 1)6  לפמסוי
 70י 1,36 ע"ס י5מק נקל6 וננו 6ססו סי6ס 6וער DW'1 סעעי7 י"מגס

 כחנו וכ3י י5מק 73 הי7כ' ר'  פמיי נעיגיסס 3יול 6'כ 36יו ע"סעעי7
 וכ6ן עוו  oaI נל6 6ניו וסס נסעי יי  16עי;.מ  ייי  יביער)וספפורס'ס

 פיס6 6ות6:7 ע"ת 1D"iS קפכ" י)6 7:ס' סעי'ס כ) עפ'  מרבם 6עינוחיס
 סעי  (') סיע3,ס כח3 וכגל )געלי ענורי  עיומו 6"כ פקה7י ק6 יע)'ו0וי

 דולטין י6ין ומס'ט6 16תו ימוקי'ן ייסיז 4ן פ)ומ ספמ ספעתיס6ועי
 (,) סרע6'י וכת' סהגי7 סל3  ירברי עסעע וכן המ)ו:' ס(סו י7עח ענ6נ'כ

 כסר סספע קתס 6ער 6)6 ספצ וותי 6תר )6  רנייילו מי  3q,"pחנ0,ח
 cnP 67עי הסעצ (ס 3סיו עכ'ל ס'ס פסיי הי6סין ען סת6 מייט"ול6
 סכיונמו ק'י י6' ו6סס עע'6 16 הס)"מ עגו'  'DtCn 6ער 1)6 כן סעכחי)גהיי
 ק0ס ס6על ס3') )8 נסעו ע(כילו ס6י:ו 6)6 תמ ס6תי ע6' טסעעט6יעי
 636 סגיס קו) ססהע 6על" )6 6)ע6 ע6' ספעצ ה).) 6)6פסהע
 ד6( 7כיון כן עכרעמ והדעס סעח  ימבירלו מ6מד סתע עקחת66ער';'ן
 30רס גקו) ססעע סכוונתו נ6עי )עס וחקייס  בררים'ם :ס'ס עי7'3וזק'ן

 גדנל DfiD 6(6 מס(קת )'ס עפקינ'ן 65 3ינליו מפהם6 מ('גין ד)6כין
  יפייש%יחשי ובימיר  רברינז  ביוי מטוגום נכפס י3ו6ר (ס ויגר .גרול

 סגרס עקו5 16 וסעע י4 טסעע ס-סיי ד)6 1 ועס )ע') סס63ת'60נוכס
 סס3'ן ת-מ  1.ל  מריב'ו י0סונס סכ0נ ס;.) סח:ס יע' י5יק'ופסין6
 סכמנ  3יגליו כן ענ61ל ע065' ו6מ גע)ע6- 3קו) סיעפס סס6)0עחיך
 )כ310תס )פכול יכ031 (1 6מס ס0ס6 לו6ס 6.;י י3י'ך עסוך סגר6ס )פ'6נ)
ו6מי,

 עדים עפי סעעס )6 (1 סמעועס נר6ס סכסנחס עס כי 33"י
16h*D 6(6 (ססו% עיכמנ יכוו:חו ניחס ו6ש' כן ססו6 ססו6) גיגלי סוכמסטסית, עמיפ 737'ך פתוך ע7כת3 61'כ וכו' 3ע)ע6 0730 קו 

 ענה"ל כו' גי6ס ע"ם כי ע,ס ע'פ עדס 16 ע"6 )ס ססגיי כחנ 1)6ססהעס
 6ין גס טכתגסס עפס )סיוס י5ליך וגן6י כן יוכח סיס סס6)סטעמוך
 יק6פר יע6י )קען פ" ע~ו 610 ס0ל' נקו) סמייוסו סספע' ה)סיול6"

 ר6" 6ין 6"כ "ס סס6ריך כעו עי'ס 3סגי ש' טעח גו כסספעוס0)עוי
 Dtt7SW  י,זביי?לנלל (stb יגי.7 ~ע0וך  רפבלייו  פייסיסבבזע)סון

 ס7י וכח  סברמ נקי)  יי11י פווסי סעת 13 ססהעי גגעו6 סל6'חהס
 פיעת צ) סן6לס סיס 6,כ הח:י דקו) וסע עע0 ססש6)ע3ו6ל
 )קמולו6'כנם6לו עינריו 6'כ"יןל6" כווגחו' קפקיכן 6'ן 1(ס 'קו3
 )1 עסמרו עעיי ע5פו סר"מ טגס 561י) גוליין ע) bb)DD"יגיי
 ססי, גיו)'סכנו0

 כן 6על )6  ממ סחיttub  3' )0שלס p'tpn  0ג*י
 סייך ול6 כן 8תר )פס binnh סנייו נס ע)יו נמלקו )ותי'ס כהססר'
 )ססיל תע)יכ0 עספן ו)ו ת?ג נעקוס כ)וס החלעו7יס דני' hV'1)ועי
 העייס 0צ'יו 6'ך :חלקו 1WD . 6(6  בריו :מלקו ס)6 עסעע ס0ריס8סס
 סר'מ כ7ותוס) D~D שע סיס.ס 6יך יסיס - )6 16 הקפק0 עדוחו06

 : ספק 3)י )סמ'רסגי06
 ס:סלג ס(כ'לו ט)6 כיון כ)) 15רך 6'ן סע)חעס 3עניין יפמןהמשא

 )פקוס סלך ס(ס נ6תר  3תיי:ס ע)חתס נרס עמ:י וכינע)מתס
 כיו65 נ37ייס ח6וכתי וכני מסיי'ס סיגריס כי .ען סס ו;סוגסע)חעס
 : ג(0 כ;יס סח:ס ינר. וכ) ע0ת 66ויך )6 חסי13מ 3כעסנ8)ו
 ע7ות ע) לקעיך ס)6 37לי )ש ס:ס )16 16 מ)'5ס סיגעס 5ריכ0 06וע"ך

 יסר'ח י26"ג 3," 73קיק 'ס 0:ס סר"ח sp עיומו ע) כ'6ס7ומ6
 6ין ע"ע 6נ'ו סס ע) t(b?p ונ:ו ס:") ל"פ ס) 1nrb ר6ה כ'סע'7
 יע'6 תוענ"ס  בזמ  סייר ה*ס על ק:'ו יי' כסג וכ3י ע'6 6)6כ6ן
  סר6'ם  ורירי ע)יו נמ)ק יסר6נ"ד )השר0  בולבבילם ס:ו)ד )סעידנ6תן
 סי6'ם 73גרי תיכמ דח'כן ת6וי ק5?יס  מב"י 7גל. כי 631תח )ינל.1:וייס
 )6פ:ת 60מס ס6'1 חי6'ם יכמנ ד:ס' )6תן 4;ו דע'6 סו6פס(של
 פ' פ5תו סי6'ש וכע"ס ה':ס עפ. נ6ען חעד סע6 ע,ע  מרייי  :וולי)ופר

 סנ"  ו"פ"ל(לכווגת  עימ י" מג'י  מגייי  ביבימ ע'6 גנ' 7נ00500
SDע'ע 6' עי 7עק'קד26,ני)'3סעסיען טס סי6,ט עקק:מ 

 )ע)ע"
b*u 

 ל" )ען )' סקסס hlb  ג:ך עמ 61ח': נצלך עח 63והל ע';ס וגר~ע נ6ען6.גו
 יס6"ס חר6"ס ע37יי מים'ו כלו נ3י ע"ן סר6'ס י3רי )ס(כירלנ"כלל
 דתיגלי ח:מנ קנ"ח ק" הסס 73לכ' על6ם' וכן סמ'ל עוכח )מו7 0:")רנס
 דנקי' מ?' )כ' סער6 ת(כח סטוך 67,כ 71611 1 וע'ק חכ' עוכח 6)1סי6"ס
  63מרונס סי6'ס יגיי 0נ'6 קנ"ח וגק', מולק בל'  מריב,י י3לי 0ני6וק:*ו
 סנ,י )ךגיי ו6).ל סר"'ם 3עיטח לצו)ס 6[') יסןיר יעיי כסר6'ס יס"לעסעע
 סני6 ע5תו ק:"ו גק" 6'כ 0יענ"ס ע) מו)ק"  ח1.07  ברלו rth?n זד3ר'יק')

 : מ)6 וס.6  מריב.מ  רברי ולקען סי6'ס ינל')ע')
 גייוע היילי הוענ"ס לי3רי ס0קכש דפס : ספוי דגיי *יס3 ני'ולענ"ד

 3)ת'קץק :6תן ע"6  רימ 0.ס 3עי.:ס)ניססיס0)ו6ס0טם
 ו5וסמ 3ע)ס סס)ן 63סס 3מו6 ס6מס מ, ריס ופוינן סק)י:.ן601

 3נעי6 ופל'ך וכו' חסיינס ון6 ת:ס6 )6 גע)ס עת )ס ו6ערו ס'ס)ע7.נח
'hnb6( 6ס:ס hna לו3 6ח7 תלך O'D~ 3ותקיק עסצנר.ת )ס.ס ויו 
 ות,) דעפ')וס עיעוי6 וקעוך ויו163ל(יק )'013 חיקס ליס6 טעת6דס'י:ו
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 דפ)ג6 כיון ה'ע 8מ'6 )יג:ן י6פ" 6,,0 וכת*ם סיוי 7עס וכןספוסקיס
 ע'6 6' 3געו6 וטנ' srv' )6 יע'כ 0צי ג6ען מ(קס ו)יכ6 ח'6ופ)נ6
 3ס(קת וסיחס סס כימוכמ )מ:':ו  'נס  ס'ס כגון הח(קם %פוקי 6)6נ6פן
 ו6ח,כ 3צ)ח עת 6ו 'געס סע0 )ועל (bniD )0חירס ג6 וסו6  ויבמ(קוקס
 ינת(קמ תחיקחת )6פיקי ג'כ  ;b1D  ביביז ע,6 סי6מו;ה h'u3 וכן 3נסעח
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 ידייק" עס.ס  יבומ ג)יכ6 )ע)ע6 ס-:ו נע)0 עת)ועי
 סכ6 36) ופ:קנ6

  נעת 61),) 6'6 3ח(קת גס6יח סמס כי6יח6 )י' דלחעס יייק8י)יכ6
  3ן36ל )0 ט"" (קיקת ס8י:ס  במויי סס'ת0 כ'ון  1hs עמ ו6מ*כנ;ך
 עפי)ופ 61ן'נית'צ.י התצנר.מ נ"'ס דוונ כ'ון ח(קם ד:(ו% orביררו
 61ין  כגל .יע" סגצ) ופעי0מ ופ)נ6 פ)נ6 6)6 6י:ו כוי עיעוט6וקתוך

 י cnynp ע) סע7 עעיי )קתן עס6"כ )6ען )כן ס3ן ע) כ'6 עעידסעי
 : b'b עח(קת )0ותפיק

 סכסנ  מריב*מ על ('ל סל36"י תסגס נס עיסנובוה
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"ץהשע תק*עשהע"פני
 3פ)ס .סס)ן סיייק9"קנ*ו63םם פ5 ט6ה ש5סשס 8016השנכ

 )יגייססוק, וכויומגס 03).% 6פ" )פו)ס י)06גס516רסס%5'ס
 )עיפיי6 ד0יש ע'% ס)כס 6י דיס ופרי ט7סק)' ירש 6)י63 7רג6 טגהחשס
 קסל לנ6 ט85 יר3לן 6)'63 סו6 יל63 מגוי6 111 כוו0יס טמנ" דקססשין

 0(קס ייס Db'1 טיכ0 1כbnnp 1 1)'כ6 ילגגן 6)י63 וסר קע6גרגוש
 י7'ט 6)'נ6 610 דס0ירת ק') rpl~o7 חק*ע קי' 3סי.6 וי) סריב*םוכיכ

'rr~ יננעל' 3סיי6 כ30 שן6'ס לוג6 נסל 1*)ילן נלנגן 6)6 כן ס)כס 
 7ע0ג" 7ק0ע6 כיון ככ,ע ס)כס 6. ג*כ ופיי וסקי) כר*ט טסג"ק'
 61()יגן ר5'מ6 כי6ו "יעוע6 5רדי' ו6יכ כוומ" ס)כ60 י)ימ חוהיקוס"

 : 5,ג69 סלי6 61'כ יו363מל
 ד6קורס b11U'It סגיג6 ת' ועמ6 סק4 6ם,כ עימי  יסר4סאעינ

 )כרו( ימייס" כמס לי0 37לי 06 סי6 ופלי6 סק)' ~'gp יסמס(ה, י6" )16 חגס6 ד)6 עמלי, כ9מס יפקק טטעע 3ס)י5ס)יגס6
 וסעעו עעועם ססי6 16 נן %וסס טסימס עפינן 6י )פגין וג'טיכסונס
 03)י5ס Dh" )0גט6 96ירס 00)ס טס מי יהשן I'ba 836 ס3ןסטס
 סו8 כס0)ך ונן )כסונס כרו( ע%'כס 6סס וגט65 6ם"כ עת ססבן 'ותפטע6
 ימגן 3ט'ס 3ן )י גיסן וכן מס)ס עמ טי גהע ו)6 ועסו סיס )טייגמוגגו

 ח61 עוכר0 וכן בנרוסס )ס %1וק' bw13 תיגס וסריך לי3ר"ישטסע
 סכמ' כן )פרס b'b סטול ינכי 36) (6"( קהמלין סי4ס תרי 'סיוס)6

 : 51'ע דטמני' יינ6גסיי6
 סל6זס ע37יי י6י, 1.6 61,כ ספיר פיוס3'ס ספול י3רי )טגילנובחזור

 סייך )6 6סס a(ha ידוע י8ין 3לוד וט,ת כסר36'ד דק')כ)5
 כיון 6)6 עת 1)6 ג6עו 6'גו ו0ל6נ'ד סי6'ט )י3לי 61יכ טיטשס6י
bS'n5זכ 6מ7ס 6סס )1 ססשס ו06ע)6ש סקע "eb 0גס6 )6 ג0)י5מ 
 )כסונס כ7ון ע5ליכס 6מס 1גפ65 סו0ו )6מר 3ן )ו ססי' יטרליסט6
 ססגן פ6ועייס עטו וסוניו קו) ד(סו )י טגר6ס 6)6 ססוקקיי לו3כ737י
 ט0וי3י' .ס3"ד ד6ין 0ק"ע ק" (') סרי3.ס 3דנרי ספ%מי ועוד פיייןקתס

 : ג0)י)ס ו)סגסn~pbil 6 סקו) 6סר)0קול
 Dts דע"כ טשו0 סו6נ'7 )דע' eb" דסכ6 עור פג,) טסאבל

 פסיס b(b 3ע'8 6טס ס0יח י)6 י9'י תסוס bibסל36"י
 זטסקר ד6ססר 3ן )י 3גיחן מ6תר תפקר דלb'D 6 )ג)ו" יע3'י6דזי)ס6

 9mh ס6.נו כ'.ן )ג13" ע3י67 7)6 009 3ן )י 3גקתן ו(סכו'
 6)6 עוי 1)6 עייו יסס ספי ו)6 סו6 וט'שי עקוס53קס
bg61'ן גק0ר ')7ס a'b 13 4 יגימן 3מי6 ס6סס פ' כי0י7ן פטסס 
 )63 פטנו *פ ו6ין יפ" זפי' נ630גו וכי6 6ני 63וטיס פ")י3ט"ס
 6סס )ו טס" ס6וער סכ6 36) קסד 6מ' י)ט6 )עיסס ו4כ6אספ'ד
 סהו )ג)וי' דכ3עw 6(bn ז(סו י5מק וסעו גן )ו ונו)י ורגקמורזפגק,ק
 סנק6 ט6טס 3ן )1 וגו)ן פו),ן טטדגמ עהכי 7' ג6ן ס" 06 סס7%רום
 י6מח( י6סמעודענ6 ק') 607 ומדפ כס,ג טסקר )6 ת6י .05ק ששסס

 דפ3יי6 יט)מ6 קיוג 6פ" 3ע'6 9ני סע0 006 ססי6 16 סו6ישץ0נ6
 ע)ויהם ססיויס ויין )עריגס יטד'לס י6פי' )50ק ס6ע וססיע6 סיי)4ג5ויי

 : )'ם ס'נ יו~יע סט6 7'ר6 )0עידכסי
 ~rhn 'יס יד 6'1 ג17) סי01י 0ילוס נסע0 ס6פ" פיגקפייט שקוביחיד

 )ו )נימן כ)) 1)'7 ק67ק6 ק'ק פס ). כגויע (ו גפ7יגס טס0יייפס
 סרת3'0 כס ססכ'עיס דפוח ירו3 כיון 61'ב ספו)ס כ) )3דוק י5ייך ~ODבן
 סר6"פ סי, 06 6פי' 6'כ (') ספג.ד וסר3 (.) 701ס3"6 סט6ור 3ע)ס'ס

 561') עמסס ספור גס Db1 06" י3יס 6ינסו ס') סי36*ד טסטקכיס
 67זי3ס 561") ע'( 9" 3שט 0נ"י כע,ס )6' 6טו כס ג0ט3'ס סטןטד3רי
 סר36'ד סנס )ותי asb7( וכיון פ0ר5סיס Db'1 )ס7טנ,ס נופי, סטוריגרי
 03סו, (') טסיי"ק כפ-ס עכ)ס ס) b'SDD3 ס)ט6 דכ3י,נ'ן bD'nDעקכיס
 ות"ע 0)'5ס 5ליכס ד)6 נע0 6ותל 6"כ bnia )סוס י6פסר כ)דע3דינן

067nDb 0מכ' 3עד סס%י טס 6טם תו6 ו5ס כ% )ס עפנינן )6 ספנוגססעגי,, ע) סו65ס 16 נדו) שר0 'ס ו6ס מ0)ין טוי0 3)8 נס54ס 
 3' נ16 י'ס 6"כססיע6 ט635 סי 6סם סךOSD3 6 סי'הו'לשייפ
 כמגי 6סר כי יתע 5)ק" 61) : ח54ס 3)6 וטומלמ סו)SD 7פדיס
 ססקסימי י0 תיט3 0ו6 06 סס ll"DS (') 70ט ס0 סי 4 סו63 0ג'5ופיונ'
 עולין 1*ן דספס 97.) גן6ס סתרס3'6 קג'ו 3ס" סכי וי6'מי ספורפ5
 סרק6,3 על ססע,יו וסנ,י סיג'ד ירג ע) )0יק ~b'r ססכס פ5 0ץ5 חסק

 י(ס נסד6 כי ססיסמ6 6)6 טוד ע6 ענ'ן bs~t י6י' נ)6 כסלט3'סטפכלש
 )ססיג סן6מד 4עי 6פ', WtD1 סכ' נכד וטס כסלטניס דק') %ש0 גכקגר6ס
 3(ס עורס ס0ו)ק ד6פי')י73' פו9קי')יטר ס) ירכס 6ין וכי 3(ס יפיס)ו)ט461
 כ' כ6)ו )ס0תיר )טעםס כ' b'sa~o7 כס3 קניס ,93י' ח*ג דבריו )סם~יקכד'

 סנין ט61 636 כסנ ט)6 עס פ)יו )סעיי 3גפ0יי גקט ג7ו) וד3ר כן3סדי6
 כזכ עטחגז0ו יו3 ע0עס )סכגיס 6יגו.יו5ס סכ30 ו6ע*פ ס'6 נןו73765ץ

 ע) )קעון 0פגיי סרג סו6 וכי6' גכון נ,) חס סכ,  דגליו 3סיףגטוששיכ0
 פגע) ילי, ה4ן (') סט6ור 31ע3 סיט3זס ח'ל.כ0נסלסנ'6ג')כי73יינ0 ס06' פ' י3ר'1 סגיS*r 6 סנ'י סגס )ס)כס סוי ד03סוגם וע671ם'לפזזלע
 כמ3 טסיס3'6 סיי S'1P 60)01 גחסונס לתגחי ל6" 4 ש ופודכה

wbe~*aט)נד D3gD~ ('ו6ין ספסו3ס וס(כיר 0)כס פקק גמעת סג 
 : פסיע 3דבל)ס4ז

 'hh 3ן )ו 3גי0ן 5סמזיר לש ג67ס סויל ד3דצל' קנ"0 ב9" זפבאשי
baoחס קנע צק" יצנץ teet) י3)' ס3'6 עסנ' ניו5ס o~am 

 ניון ק 4 יבמםן חץס ישצסיפה 5וירס -ציי גפ 16ל סש*ט ט1לק4%1

 שסף גס3מלי5ס6קתס ט65 5סקסהם ויפ )ססיי p'i~b 3ס54סי6פסל
 )י3כה rwt י0נן 6ס6 3נע' פרן 3עש 13 )י 3גימן 0סוי )כסוגסכ7ח

 5גסומ כרח ט5ליכס ו6מס כדק6טיס ו6טלס קסיי 6סי br51 גקוסו0ו%ס
 ויגר ש'ו ג5 ד73ץ ס3י6 וסעור סרט3*ס וכיכ נעפלס 16 3גרוטס )סועוקי
or3ס9ו3ס סלס3*6 על נס 5סקסוס יס 

 סג4)31י0י
 6פ9לזהש btsnao וערי נן 4 ר0ן ס6ועכם ע%5ס )6סס 3ן )ירמן סטפוי עז6 3פ" סד,עס

 3י, %,ס (,) פ5טו ס0כס (ס ד3יי עיפ)'המ3
 ח(ל6'פ פסמ*ף 0מי

 pnmmI נט*ס 3ן )י  י3גה(ן ,s'p סג*) ס6סס  יפרק שגף6 )סגיחטשיו
 18%י לסוקיס י3מו מ סיס עס געעלס 1)6 גיוטס ג6ינס 6פיי 1סו55מ5ד3לי'
 סגס סס כט*ס וספון סיט3ש פס טס9כיס סו6 6נ) ע5עו סו6 כ30כ6טי

 : 5'עינליו
 פיקר 6)6 5סמ גם'מ )S'r 6 יס61 סלס3"6 מסעת )יט3 3כיגיוהנכק

 )יעיס יסוססין עסיגעח % סן36'י )37ף 1S'Db7 סי6טתסו
 (יל וסו6 3סד'6 סס כיכ30 לכך 5ומו וכושו 0ו%ם סרי, 5407סיס'כ6
 כטי9 גע5טס )6סס 6' עי )דע01 י5ונו רק סדג" כ) )763 גמסי3ס נ636
 ס60)1 )ססו6) שטש 3ע'6 סע י0ו%מ סיכ6 0ו0% דסחס שכ6 וכיסס
 0ו%ת 6)6 )י3ס י6קול 6ער פ"( )ס0יי3ס סרי "י נסר36*י ס)כס06
  ווףטיעסי סרטגש חטעם 5.ש3 כג*) כדס0ס  יכרחי מטם5 ד)ש8סי5

 )ע') )ט*ספ9כטמ
 ע'וני פיגי ע3לפ' ס(יפ' סעי:406כ ו00ט0' כסגתי סנ)מי

 טק'ק פנתט 3יגייו (י)ופ0%- סעטיג סו3 דנייט3
 סלגקשוי

 קטכו ע'ט
 וטעס DiDI גק"ק m~bi 6סס )ו סי' ו,ע 3פ)ס (ס כ' 63מלס ספגוגס)סמיל
 )גו י' )3ד 3(ס 6'כ פ*כ. 36יו כסס י5סק וסעו קפן נער נ,כ וסניםיופנין
 פ'פ סעץו כו'נס 06יח 6סס ס"4 (1 ט) ס3ע)ס 6סוו פחיי מ)י5ס ג)6)סמירס
 ססטן גט' סטטי3 0י3 ט) erD' 1nDD ו6פפי 36יו aw1 ע גקר6 ננו ססי, 36יווסס
 '05ק וכן יועכין 6סס )1 טסי' טע-י' D~D גק,ק יכיון סלופ6 ס) כדומוע)

 ס(ס טפ'ד'ס ופסר'ס 5ניסס נןוסי'י
 חנה"

 ס(ס עפיל וסרופ6 ס635 סר 6פס
 כטל סנ נפדוסי ג'כ יי ס" 60 טסוס 61י טכיייס 0ס SDl'1 כ1)ס סי'גסיג
 'ra~ עעיי וכס7*' סr )6(S'tt כעל ס) 3נימ סס" סתפ'יי, כיון (ימ)יעקג

 ססיפ
 יופכן סגס6 ו(ס י05ק ו3נו 'ויכן 6מ ונ60 ס)נ6 סי 6סמ 30'6 ס6( (נווע33ימ
 סוי י"ע ספגי )וטר טוכימי' סיגו 6"כ פ"פ ק"ק נגי סגידו כ6סר נע)ססו6
 אסיע4 (לוול 33ק( 6מרח 'tbaNSID 3טיינ, נפיס )סס סי, וסגיסס עוף)גגי0
 0)י5סנ16סיוסע 3)6 6פ" סליhnnb 67 6 ס)ין עכ) ס6י)06.יסי'7כו)י

 כ'ע b)nvpi ט שש ;p'pD' נן בעמ 3ע םהשאלה
 3סוך )פגוי 04 6סכגן 3טזיגס גריטין ג'ן 6יך 3)'6 ח') ג46ו,ע03ו"ע וכג'י עק'קק (נווי) ih~wn 3סנ*ר ק)יןק)וגיטוק

 ע)0עס 3ע5 6'ץ גילעע טיר עיפ ס6ע גכן 5'י6ן עע)יכי עיע  )ו)0עומגע)י
 ס6ע3סש bpb9pn יסו7י 6יין גיקעגע ס6קפו גיפרעגי ת,ך 6וןנע9)'ס
 פפ)עגע 15 ער 6'סס lYe גק6גע סטועוס עיי ס6ע 'hpb~n 6יקרפ)גיס.יקן

 ג6ך ג'17 עק)ו גיויפיןיק 6יןלע ג6גנין 6ק 6'ן 15ט6כק ע,ן 6יין15
 ייקר 6'61ין גירוקעס6ע דר)עג'ר(יך עעןגנ6גגין

 כפרש סגי ד6 5וו'ס'ן גס7נ גשוג'ן 6'סס ט'ל 60גן ג'ווע:'ן 0ויגיכס ס6נן פרעלן נזוו6חין ג'סיגי r'b 6'קיע') יר(ע)3'ג גיס6ע ג6ק,ן7יקי פ6רסויןגיווכויןס6י
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