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 יפקו) סעייס פעי0 כזםססי)
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 עס)ס פ) ק6י וסעכוגס ויגס סעכו;ס 6ולי גי טס)ס כחנ 067סנעי
 ד6ס י6עזנ 7יין נניק יסזס %פות 6פסר 6זכ 063רוגס סכחגו 7כיון7פקו)
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 גדפג' טעכ3 6יגו ס3י) 36י ססיגיעק1'סעדיג'דם6 סינוי ס61 יטמקיי יס6ביע
 נרול ע6ס יחו כס'נ גסיגו' טסנ") פקו) ו6שס ס3'י כע'סנ'כ
 )כ30ו 5ליך )כממי)ס טזט 6ג) גייפנד עככג rbn גינר 7ווק76(סו
 דסo~a 6 עטפגפ ססו6 יתסתע ס3ע) 6ני כנון מכעיס עתיגעוסו6
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 נסינוי מיים'נן ק)קו)6 6יכ6 6י )כסנו 67'5 י6ע'נ טפ,-ס מסו6 סג'י)פילס
 6יגו טס61 הטו)ס יקנרtSIDb7 1 6'כ6 ק)קו)6 דע6' )סקפק 6'ן 7'7ן3גיון
 גין'סיס6 6ומ ותכגין קיי6 סקייין 6"יח 3עדגס 3ו'סק 6)6 יקיי36ייסק
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 סעד' עעייס %סע לריך סכמג 3סזע )סוגו DDnD וכן ס3"י )ש, 6סקל6קסדי
 סגפ' י3עעייס 7ס-י סוכחסי כנר (,) וסו6 יעע6 עס6' עסעע פק% שגסו6ס
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 סטע46ת 3ייס (rliD; 5רכ' 7ס6 )ל400 עפו)ס 30י5ס סו' )6 ע'טגססיסן
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 61'כ ס3" עסדליג; )0)ת )ניו) 67פסר כתס וס6 קען  D5'iDa ל6ונן(יקס
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oat~67ססי סיכ6 טס77יגן 6)6'י)כמס)' סי6 0לי5י %י%י 4 3ס 50ן alsDh' 
tSIDn'61 05'30 (6פ" סגח D)'ba, ,(עעו bD~t' 61פה  ע7יפ6 ר6ונן 0)י5ס 6'כ 
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 640ס ייייס 7ח)י5ס כיון 6זמו גכוף עזע יו5ס 6יגו יסגי1) יגסיפריך
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 סיכ6 6'כ 3כ,ע ק6' יסרי3יס סכס3גו 6עס )חקסומ 61.ן יוק6 )גיוצ65
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1i'Dhtכסינן 3חל6  )0גוי6  רבמ סכ0גנו עס )פ' סכי 7יג6 סוי כפיס לעגע 
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 כסעו3636) טסוקק יעי וכ)(ס פגל05 צעי וכמיגן סקוס'6 נס6יהטע')6
 יעסירי' פסיט6 ס6מלוניט  כ)  כיימ סי1ר לריכס פ9ול' דסלילס  כרב יס,י)ייין
 י6'נס a*Db ע3ויס יכפ'גין גג7ו) ע5ו0 )י יעס ע*ן וכפינין עעו)ס6מ)י5ח
 יגיוי ע5וס י0ינן המת' 7ס6 ענור0 כפינן פקו)ת ח)י5ס ס*ס צכחחיצס6ל6
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 חוכח:ו ו6פזס
 540ס ).ג" 7)7ייי0 6ע"ג )קטן נסוגן י)ס עע מ)'5ח נעי )פ0ות ),סנ5ז)0ל
 לסלו' ,י פכסיס3  לפסויביו 63)ו  דעוח'י6ס יפס בס שיס רסי מציל'יפון,סי'ליו  דפייי'ידלכ.פ  רירו  בלירן 61'כ פ)ינו )6 )מ7נס6 ח-ס גיוע כ'6פסעס
 ג17יסו" ימ54י ע)3י הוי 06ת בבת רו4ובססי
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  פ"י  גסריי
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 ל5ע5ס.61'כ יכיל.ן ייו ירבו בבי  ררוב יי'י  ODS 3עירוגין  וכחנו %ע5ס0ו6
 יילס ייריי ריסיי דלפי  פכסנפי עס )פ' וכ*ם )רו63 נחוס )66יך

 דיי..לסכש ססו9י  ססלייו לי  %ב,ד  במ יסר  סיעבס  5זייייי~שלימ
 : ע"ם ל6יותס  )כ) ייג  שיפי' יברסי

 וח)5ו )עעסס ס)כ' סעסו סעוייס מעק5ת כטופי6'מי נ6נו)טסוחדאם
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 ל1 6'ן י6'טיי יק') וי'ן ולסנ,6 סשקקיס גיו3' גג7 ו3פרע עעססצעסוח
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כן14ק-1י
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 טענס )0מעס 57ונס .ענג60ין ס)6 ננון 7ון )1 ע"י 16 סקה)ט'שי0
 6ס0ו 06 ו)עגן )גלוח סרו5' 6יס י6)'כ חיע עע~סס נפ (ח bv'1פסיי6
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 חס )י)ך06ייו 5ניכס 6ינס סי6 כ' עסיע6'י ע)'1 וכ' )גיססגפסויכופ'ן6ותס

 סגס6' סעקוס 3,ס 6מ" י6ס ע37לי' רברי' לס%ריך  פריוי 3הקוסקו5י
 %b סר%'פ בססובום גן  "D~D ושינו 1DIb  כופין  לנויור יכון %יברצבר
 יפר  נעקוס )עעו7 לס6י ו6ע:ס )מקוס תעקוס 3וכפ 06  636  בסנ)6
 יבייס בפיוס לפיוד  רפ%י 4גו 06 סשנ ומן ~niba סטססן'י
 )טייגס 06ליו ני)ך חייגס 6יגס כמ13סי6 ססוי סיע סגס6ס נעדיגסל.)
 - D'iD פספ'ב eibgn  לסוו פל  9יר סרש.י ו,.כ rwDV  'bp סני6מיס

 סגסן עונח  גייייו  9שמכבודי  ס3"יפיס3 6ג) כע"ם 3לפוגסויורע3ו6י
 )י' עחדך )6 3נד סגס6ח חעקוס 3(ס 06 יעסעע DWD'-גיס צפג'הכסי)
 יכפר )עיינס עתיינס עו5'6ין סירו  בשופו  סח7י 6'גו or1 מותוכופין
 30י6 יעסרע6.י ו6ע'ג  כן  בייכ  סג"י ספסק פ"ס ג9י'  בפגושר)כפר
 6*6 6'קוכ יגעקוס bp'DP bntPD1' סו' ע,ע  6ומו  כיפס  7ה6ס' (') יי'תפחק
 עסרע6'י כווגמ ס(ס ו6מסי )מועי6 6ן)'נן כי'ן ס)oblen 6 גי)עסית
 סדן סכן סורס 6חויו עמ)ך עחוינת סיייינס יי סג" דברי פלפסגיס
  ייןכופין  סיסויבס  בייוס ינן פיויבס  סיילס געק,ס 6)6 נ6עו ל6,ס
 3פיר  לייור רי4י Qh1  ברגריו סמ,, חר6'ס ע7נוי רייס  )ה6.3ו6ין
 רישי hpt7 ob  יספפ כופין 5ין 6ח7ת 3עיי )עצכות ייוכסבייס'י
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'הושע ה;זראבןפני
 כופין כ6ן הוכתנ וסוpbo 6 163מו 6פי4 6מר0 גע'רלעפוי
 )פגי כע,ס bN'b דס"ס ד-) כ)) %יו'ק or עפעעומ 6ין עעו מ)16)6
or63רן mnf1 כוי b7D1 יס6י 06 סל6,ס כמנ 7)6 ועוד גקיי %גייסו 

 דק,) כוונמו )פרס תוכ) סמה6 נעיי יק (ס )פגי כהים n(oba גטי)פעוי
 ד7ן 2)7ון וט"ע obaw סשל 6ינ0 5ש)ו 63ין 6' נ"ע bV1'י5ס
 וסו6ע5הו עיומי עקוס כיוןס6ין)1 עעי 4)ד עסוזמ 7*נס פסיענל6ס
 ~hs 63ון וני גע ס'ס" ו6פסר מק)ש6ותו סעיל 6י(0 קיע5'נו

 ופתג6רן )נוע ס'גוף6וחס גכו)ס חכס י6ע עקוספטיפ6 נסוסיק)עוהו
 כ) ג6הרו ו)6 עעו יוידמ ו6ינס עעו דעו)ס הלו0 יט6הו 6סי 6)פעו

 6חימ 3עיי סייור סייש )ע7ינס ועע7ינ' )כיל עעיר כ'6 3ח)הודהד3לש
 ו5ס 6ומס כופ'ן rhn פסיי6 )יהי יודכ ועי טנוחס עקוס ס'3ול ם5ריך (ס36)
 ס3ק.נן )6 סיעננה )מיס 'ס עקוס )הס )חוי I~bs חמ)ס י)ן ססו6י6ער
 6'ס ק)6 כי ספק ו3)חי 6ומו וענרפין עפורסס נננ 6100 ונ.סוי)יס

bnhi6(ותמעגן )ע.חס י'גו סיגעי סי3ר וקלו3 ווק.ס נסוס יקג)וסו ו 
 יכו) ס6ינו קחס טכמגו סט,ע נמכוונו ג0.ג ט)ע.) ו6פסר ימיסכ)

 כופ'ן ו)כן 6חי ע'ומי עקוס )1 ו6ין עכ6ן )עש ט)לץ סג6ס נטקוס)ע%ה
l'ha(1 7'ין יגנ7ון 4 נ67ס ועוי : עהו )גוי )ל'כה'Dhi של )ו יס 6ס 
 סכופין bib מכהיס 6עיו )6 ססרי 6ותס כופין 6ין עיז ק3וע05י0
 סהי6 ייין נגידן 6'כ כמונ' 3ל6 מל6 )6ו ו6ס )עיינ' וע%ד'גס )כ'רמעיר
 fba~n חכעיס כפוסו 63 סס7י גי )ח )'תן עמוי3 נמונס ג)6 ~6סר1)ס
 סר,ן כה"ס עוידס 7ין )דונה עקוס נסוס ע5ינן 1)6 ו)כננה עענה)')ך
 ג)6 ח65 )65מ רולס 6יגס 06 )סו5י6ה יכו) סהו6 עקוס 37כ)(')

 )עיקס hns~b כ.6 )0 כסנ 3ל6 )0 6ין חוספו, ד6פי13 ו%סהעכמוגס
 611' עורדמ ח~' ו6ס עכ") 6חר'1 סמ)ך גוחן טחי'ן עקוס 3כ)ק%יס
 עולית דין סיי קה'ס )ע'קס 67יעמ6 עעע6 )י' )%ס 7גס ועפ%עכמ3
 ופסוע וכו' )הץדס 7עי ננמע' מוסטמ סהו6 כסו3' דחנ6י 3גהר6פקוק
 )0 ויחן %כמוגמ' יומל 6וממ קו:ק.ן ס6ין סו6 3יור 6'כ עקוס גכ)כ61
 ס' ק~ה סכח3 (') סעי7כ. עדגרי י6., יק ועו7 ר51ס ססי6 כיון 65.1גיע6
 ונוע6נת ה6'י)גיח גיע6 637 והסי3 5"3 וננקי ה)ונ גכקי 6גדסיפי6) צ76ן )ע).מ 7גה ס6ינ0 3ץ 5ס ספ)פ) (") ה7'ס גפס  נ(.)וח יייגיסני
 Dpi;~וק'יס

 )ה3י6 61.ן כמוגס 3ל6 ת65 מן") 67%עיו )הן 6.ן מוקס~ח 6נ)
 brb bnJtipI דגס6 7עי ככמו3' כחונס מג6' "עפ.י פ' ד%6ריג'ן עס6ל6י'
 7ווק6 ק6ער ע5' 6"כ הורדס חק'3 6עפ-י ריס יסb'o 6 עוייסי)6ו גפירופ הוכח סיי עכ') וכו' סמס 7מסינ ט.)י )סני דווק6 לנווח6ג'ני
 סי6 טולימ ד)6ו ס"ע 6)6 עולזמ ע,כ כי6 היי המס דססי3 ע')י)סגי
 51ם"כ )עו77ח 6וחס 7יהhs1 0 מע6נח גרע י)6 כתג סספוג' דגגומי)תועוי
 36) %7ס"ס ו6עפ" סכ' יחנ'ן יע)ע6 ג%ורדת 1i'Dh 6)6 ס'6התימ נ16 נופ6 יסי6 עסעע סכ' י"נין 17ומ'3מ' כעויימ tS'Db7 ועודכמנ
 נ,% )עגין )ס זן'ינן ה"גו )ה היע'נן דהמ'נס' ר%וייח )7יל6 (0גיק
 )עגכס הור7מ כדין סי')ס עעגח ניע6 ד)6 יעת'3ת' יעורימ גד'ג6וג5'3
 )ע)ומ עעי 6' גגי כתגו 5)ו 77יגי' ו6ע"ג דעמינח' %וריח כיץ3נפ
 טנס6ס י6'י זינ6 %ס6י )ס יי)יף הן,ן עזגיי טטהכ וכן גיירוחי'יג' סגי פ' החנbllnen 6 הממ6 גמך6 )עיר %עיל סו65וס )עג'ן ס,ס)6'י
 סיו3ס )ע'י יסר6) טי31ס העיל כ%ו יכוי עויס'ן נל סה'6יעומ כ,6 )י)ן עמוינס 61יגס ועוד סכי 7'ג6 דסוי )סו)י6' דיכו)מקוס

 דע')ח6 )לוום6 (ס וכ) ג(ס )ס6ייך ו6ין 3חסוs'r ,3 סריג,םגרסכע,ס
h)t7WV5'6 (עונל סה61 דעיס כעס (ס גנידן סים ע)גד )ע') נע'ס (ס )כ 

 גרורי6ין ס4ןנר6ס נהסעכ) נטרימעמת י)6 )כפי' %כמס)6ף דמול
 ניעחו יע)ס סע6 סעיוhibi '6 סעטיס כ3ר סגמולס ועכ4ס עעוסס גע(ס

i'Dt?aסמרזס כ) 6מ מידנו )נע 6יתו nbr~ פסש  סנ)ע-ר עס : 
 נר"1 ה6יר כסן-ר ל"וו מיהיני עעוד המורגי סג6ק סמכס ם)וס ג6'נדל

 סעוס נ' )6ניו וש 6ססו 6ת ס%גיס ג6' עכ'ס )ן 37דקע6י
 קסס סס" סשלס 6ד . גס)טמן 6גלומיו ומומס ' 6נגסס ' עפה '06ין
P'h3:'1 6נ) עסן 3סגיס 06 כי קי6וסו )6 ס%ומ 3ס)סס )קרומו 
 ע) )עהו7 עכ*ת 3קס עוד סו)כי' עסן טי 6חר גס)סמן עומו 6הרממסו
 סגי נס3 ו% 36לסס %סס יעמקיי 6סרן גן ס)וני :b)b סנע טעמ3יע0י

 : סגען6 קונ'מ ע,פ יעסי ס6כחו3 %כ,ת וקייס דעמקריפעעיס
 סנגיו כ'ון bn1PDV 3פג'ס 5ליכס *ן . ס67סינס ס46( סגסהמטובה

'~nfiloכמנו ספוקקיס כ) ססיי ' כ)ס )כמוג )ייך נפלפמן 
 3מר י6()'נין ס06יוגיס )עיו עד3ן'1 6סי ססי)0 פיק (-) סי6'ס31'מוי
 3מורס )קרוס ע)ס 16 3סטי 0סס ס6ס (.לכחbtDi 3 וסגס מסורסקרי6מ
 וכן6'פכ6 16מוגן3סץ, קורן ט6.ן סמוחס6עפ,' סני יגחDngn 67כו'

 סקו)י, יסניסס מו6 3לול 6)6 סמס.ע' 16 סע)יס גתר Irirb סוין*ן ו0סת.עס סע)" Dr' ' 60 06'(l י)6 דווק6 )פנס כ'6 )סמוס 4ס סו')6
 על ע6וי עספ)6 ס6כי עס מי6 6גג 6כסוג מ7ום ג)6 0-3 *1 כייק : קפק גצ' גלוי ו,ס )גמטיר61()יגן

 סר6"ס עיגרי 7עוכם ר)*ד וגקיי ר)'ג 3ק.י סכמ3 (') ס'ה3ע)
 670'ס עדניי ד6ייגס סיע6 ו(ס )ק'ס In'1SD 3מל nm~D גכסינס67()'גן
 נעקוס סטומ ס;' )ו ייס דפיכ5 7כמ3 6ע6י חקסס הו6 ססיי 6יפכ6עוכם
 דעסעע כו' כסר 0ניכמו כת3 ד6ערינן וס6 פג'מס לכסו3 )כסם')' 5יין*

 עקוס 3כ) סעגוץ גסגינמו החס . סכס עיקר )כסונ 6"5 )כססי)'67פי)1
 )קיומ עו)ס 16 נסעי 0וסס כססי6 6)6 (ס גסס כן 6וסו קוניןוסכ)

 3פי* סלי עכ') )מוי נ0גיכת קגי נסכי מעוגסק גסס 16סו קור6'ןגחשס
 עקלי י)6 סמניכס )כממ)' 6פי)ו וכחגינן סו6 כ)וס )16 ופ4סימחיע'
 וקור6ין גחו)י סהס סנסמנס 6ומן 61-כ ' נ)3 06י סס וססחיע'סע)יס
 סר6,ס )דעס 3סגיסס סוחס עסמיט' ט)ק*0 6)6 מדי סל6סיו 3סס6וסס
 )7עמ ו5ש)ו ע0ניכ' ג7ע י)6 )ני סל5סזן סס כומגק )גחמ)ס6ש)ו

 דפ)'נ 5ן 3'ה6 6%ן ע'% 3ייע3ד כ'6 כסר )6 יסגש' ~s'p (')סיה3'ס
 3סס פכעיס 6' נעקוס גסניסס סקולין ע")' י)ע6 סי6'ס עסנח6

O'nDD'גמניכס לק 6ומו קולין 06 36) 3מניכ hih סעונסק 3טס סעו)ס 
 סגססג0 עי 73ין קס6ריך סלי י4כ סר6'ס עס הח)וקמ ג(ס ניגס)עס
 עי יס כ)) ססני 3סס 6ימי קייין 6'1 ס6ס וכמ3 מו)י עחיססעו

~tbD סו6 פס 1016 )חייס 6ומו סקייין הוגסק פס )ו יס ו6ס גין.ן 3יד5ריך 

 (ס 3סס )חויס סעו)ס 6)6 6מל 3סס 6וחו קויין 6ש)ו עטעעעיקי
 סקר'6ס סס גס )כממ)ס יסתע סל6-ס יעת ננד )געי. סו6 עוגמקמוי

 ה6 סר6ים 7)דעח כיון סקלי"ס סס q'tD 'DD ד)ס67-ס עסעעו6ירנס
 5כחוDD' 3' דפדיף תוכמ 16כ 3כס"ג מיילי עיסין סדעח נקיי סי' וכןדתנן

 עט%ע כן עוסין סי' והס מדעמ נקיי )סו יקל6 כיון 6וחו טקול.ן סס)כחמי),
 סעו03ק סס עסtoa q:7D 'DD 75(' 0סס 7ס')ו' )זהי 5פס7 ו0" עייף5107
 גטס 6ומו סקיי'ן 6עפ,י ע'קר (ס סס סוי סי6סון סס גמו)י סעקיוניון

 עיקל (ס סוי סעו ססינו כיון )מו יעסתפקי ניט.ן סנ' ט5ר'כ'נן ו)כןסר6סון
 נ'כ 6וסו קורין 06 6נ) עיקי סו6 סי6סון נסס 16חו סקולין כיון 7)ע166

 חע)" וגס שקל ססו6 פעעס ססס 7גסתנ' עע)יומ6 עי4 סגי חוי)תויס
 וים טיגוי 3ל6 כפסטי' הי03ק גסס עיייי סל6'ס 6ג) כיק7 סו6 )כןעקייע

 זכסג סמס )עס btpp7 6)6 ' עייפ6 סמגיכס קרי6מ 3ס6 מ:יכמ)ו
 )מול' גו עו)ס י6פ'ל1 טסעע כו' )סויס 3ו סעו)0 עוגסק סס )י יםו6ס
 מש6 ו(ס ע)'0 גמר irh'(1 ססגי גסס 6וחו tPab~h'1 סי6סין3סס
 סס ע) כועמו יק'ח עונסק דסס וג6על עמוק 6ס ו6פ')ו סי6-ס :ע6100
 6()'גן )6 י6סון 3סס ססש3סק36) )" קיי עיקי סניססו6 דססססני
 (ס דין 3פ" כמגו סנ" ססגי6 סקוגדרק" ע'ע קיי6' גתל 6נ6 ע4ס3סל

 po(bt' 3ח7 67ע'נן חנ0 6שת th~pt )נה7' ונעקי 3"0ת י6סק סססנסמג,
 מכש3 סס"ח ע,פ חע31הק ססעס 6ג)ג6גסיס6ינוכן יסנגשס וכ)וקייס
 וכו' עו)ס פס61 עו3הק סס )ו יס ד6ס כח3 ס)6 סלי 13 עולס טסו06סס
b%עונסק חסס עוסס סי6 סחויח כי גמור' סעו3סק ססס מ)ס 

 1WD 3סייס עסלתק ע) סנ" ססעיי עם וכן ' כסי6"ס י)6 גמל'ס61()ינן
 טס י6ע3' ע6וך ע)יו )חעש יס 6(4גן ע4ס סס 37חל ע37לי71עסעע
 ~th'W טס )נחזג 75ין ?(itoN~ טט76 סיי גדעני כס7סח51 ג)ע-י 6)" מוסס 16 מ)ס ס6ס וכמ3 4י' ונכס3 ג)י 6ומו קורין סס'וכמונ
 ימג'כס וק") )מנ'כ' )ס עדעי וסט)יס 6חל 3סס )חור0 טעו)ס6עפז,
 ק6י סדטמ יקיי 7וכן סכסנ טס תהוסין הסרי' יעי וגס כסי3ייעגי
 7)ס6ו%ריכ, סג" וכ'כ סי6זס כיכמ3 )כתמי)י ti'Dh כפר כן ו6ס6ח:יכס
'bp7ס0ויק (') יעסרי'ק )עגיג'גו גשול )כס0י)' כסי 5מגיכח "epD 
 3כחגץ חס"ס וכן סקלי6' סס יוק6 כומגין )כסמ)' עסעע י%ינריוסנ")
 ועכ5 ג(ס ויי מקרי6ס פס )כמחי)' 'a'tb עכסיי דחל6'ס סני6 )"6ק"

 : פ)סמן 37ע,גן ספק 6ין )1 דס3יל6 ו)ע6י ס6)סינו העג.ן (ס 6.ןעקוס

 יפוקקיס י6)יג6 6ינל6 3-ס דעמקלי כומניס 06 ססניסוהשא5ה
 ד5ייך ית)עוד6 וקוגי6 עטמנ" ספיי )עיפסע 6יכ6 ר"מ)דכח

 פוס וכל פלוגי 6יפ כומנין סיסיי יזג יסמקין 60 עמלס ל,מ ססרי3"פ
 פעוס'ו כ) סיכסוג פ'ווסו 6ל6 ס)סון (ס סיכמו3 פירוסו 6ין )וסיס
 )פי'ן סרי גפיי )1ס'ס

 י6ס כ'ון 61'כ סעוסיו כ) ס.כמו3 %3מ:ימין ע3ו6י
 70.3 סעומ סגי 1)6 7עחקיי )כמו3 ד)ייך ספוקקיס כסגו סעימ 3, )1.ס
 3מק:מ דענו6י כיון נ'ני0ס )0)ק 6מסר י6י סכי סעומ.ו גס6ר גס כן6ס
 גס יעסקף חיו ססנ' ססס sg פי' 06 6'כ ע6ס 6פי)ו כו)ן )כמונר*ג

 י)6 יפשע6 קחמ )7%'ן )זען ג'גי0ס ס73ע זט' כן ע3,עי0סיש
 חקנס6 סי6 ד:)ן כיון 3יגיסס )0)ק ספוסקיס ו)ממוח b7tWSD סשקסוי
 עחלי"ק )37רי 61)') עוייס סכ) הג' גסס י)כע 6כחl~PSt 31 .סו6
 פכסג הס ע) ייי 6ש3 1עתה : ד6ין)ם)ק פסיע6 נסיגויססס יהויי)קען
 גסגי נקכ6 סחו6 דעסעע עפוס יעמקלי 3)6 ופק) 5'מ 3קי, (')עסרי'ק
 י6פפל (*) ס3*י וכסנ נסי י3דעגי ר4י 3ס" כמ3 4ס'ס -מיסעיח
 נסס סנסיג' געקוס סגקי6 ט'ירי ד%סרי'ק ח67 6ער ו%ל מי6 6עלדעל
 כססניסס ק6י יח"ס פסי) חכי וטסוס 6מן 3סס סכסיגי וגעקש6י

 כס.נוי יעם(י ד%סיי*ק יעעס כיון (ס מ)וק סנגמי ו)7Db~ 6 נעקוסנקי6ש
 טט סעגיפ סו6 )6 כי - סעו)ס וי6עיו כ'6 3סנהסס גקי6 כ6)1סטס
6, דגעקוס 6)6 )3,ע 6' עקוס נין ט)וק י6ין עקועוח 3' 16 6' נעקוס)'

 גדעני 6פיל1 ונג'ע 6' סס רק כמ3 )6 06 יייענד כסי
~tpD 

: 
(36ob 51 גסג'סס 3"ה 16 ע'6 )י עס פעו סינסPD גמ 6-כ סניסס טכמ3 כיק 3ג*% גס כסר סוי סססעעפי36'כ סינוי0ו, המקרי דג)6 כיון 61'כ 

 ססעומ נסני (ס 3עקוס 6וחו סקתין עיימ )6 סח*ס יסpg 6,( 6'3עקוס
 ' 6' גטס 1016 קויין 6ירני 6)6 גסני ו)פעעיס 6' גסס למפעיסיסיינו

 6עמ"י 0ו)' עמעס סעו טגקסנ' ע' סכסג יקע"ק 610 ר6י'סו כ)ססיי
 46מו וכוסגין עיקל ססיגוי סס עוסק ItPb)o נפס מד., 6ימיסשךו
 כיון 6'כ 7עחקרי יגעיגן כ4י עיס" וע(ס יעמקרי סר6סון ש)קוזס
 סוor 6 ס)6 . סעולס יסגלו 3)6דעמקרי יכ130 06,6 3סס 6ו0ויקויין
 יסעו)ס כ.ון )ועי 61'ן 3קגיסס גקר6 נ6)1 עמקר 3)6 סוי ד)עסן'יקכיון
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%ההושע העוראבןפני
 נקר6גסטיסס5צ% טי3יגוש)b)p)bb9 6 6עשי 1D6WIS סקי%%יס
 סכמנו ספיסק'ס ען ר6י' סהני8 עתריק ע) קטס Yb7 סן סט"םסגי

re)nnhסכסינס עקוס ופ) ס:חינ' עקוס סס )כחו3 ט5ריך יססו)ס 
 סמס וס6 וק' . ר6המו מורף (סו יעמקל' 3ע':ן 6)6% יטסקייזת3ו
 סץיעיס ntb)D1 סמוס, ושרפו סע, 3הר pr~nfb7 וסו6 5עי'גןגגעי6
 3עקוס )ו יס ססס ט(סו יויטש ט6י1 5)6 סעית ט:י 4 פיס חטקוטחם3סיי

5מי
 יטעו )עס 61,כ 8סל טס )ו שס יהעיס סגחינ' געקוס גס 6)ע6 .
 'DDb" סו6 6, ססעומסס ססה5שר

,rbn ס06לטכ) חסס ס(סו יויעיס 
 שסו יתעש 06 נ'ן )0)ק נימוק ו6פילו CnnD סני )ו ס'ס 'השסטקזס
 40ק ד6ץ עדגליו גי6ס ע*ע ע5טו ססס יויע'ס 5ין ונין ס6מיטסס

 סכחנ ססע,ק ני3וי טעס nao 7סעסיי ססס iDSD עסי"ק ססייג':יסס
 וכוס3ין סכסג ע6מי סעקדר וק3ל קויס 8ותו שומ3ין עיקל ה61 ססנידסס
 0ו8 7יעומ וכחנ ו6ימור 3קחע' 5ג6 3'גיסס ")וק Vba עסעע קויס1015
 6שלו ~nbr ס0לד' כ) Dni(p*t )ו ועס נוס וס6ריך כו' פ.קכ שיוסודקויס

 סעומ3עקיס 3' ע) ק6י דססע"ק י6" 6'ן סגט יעסיי )טעוח" 'ס3'ס6'
 סמ*ס ע"מ. ר6"ם ע5י 6.כ ק6' עקועוח 36, ז6י ועוד 3י3ייו כעגו6ל6'

 נ7יעני כסר עקועומ 3ג')כחמ)ס כסי 6' 3עקוס ob7 י6י' דמ"0' לעידס' Dbt b~'h'1 עסס י8י'ע6. 61,כ ק5' 6' י6עקוס יגיס סעע 6)6 (ו ל6י, tbuD סניסס ססליעי:יס
 סוי עקועוח יננ' גס'ר6 63 ע*ע ע'סו .

'bvltסוי )6 יסס 6, עעקוס ר6יי 6ין 61,כ ס3", )סייח ססס ס'נוי 
 פסיי 61'כ ססס ט'נף סו' 6' %3קוס יגס ס'ע 6)6 )ס'פח1 סססשגו'

 סג,י כי ר6י:ו 36ל פפיר דמס סכי 3)16 רתסרי"ק )ויר 6פסר 671'3רע3י
 7גס עסס ג7יכי ע65הי כך י6מי ' ס)י IYD3 קגימו ע3 קען )6פ%ו

 6"רי )6 7עסרע6.י גל6.ס ד3ליו 'rb וכמכ 3ק)רס ע)'ו :ח)ק (")עח7ע6"י
 ו)כן סעוחיו נסמ. ועו)ס מולי ע,י סעו פ:סחג, נ6יס 6)6 כ)) (ס3ענין
 : עכ") )ס)ק ו5ין 6עסי'"ק ס)יג ל6 סכ' 3)6ו 6נ) גגט גס )סכסיי'ס

 י3עי:ן סמ'ס כמ3 סהלי כ)) 30)מי )6 ס(ס סל3 ינל' גס עקוסוווכ)
 ו6מ,כ כו' 3עי:ן )6 סמותס 36)נע7 עקע"ק ר6י' וס3'6 דעסקיי)עכס3
 )כמ31 ס)6 ס8יס סס נכסיגח '1i'Db 63וקטי%ך ס:0גו )י וכע7וע,כסגו
 יעק3 3תול0 )קרוס כך ספו)ין ססו6 י3עדג' עסוס כן סגסנו ו6פסריעחקרי
 סיי ' כדכמ'ג:6עכ') טיקר כ1'ועיע:ר6ס 3גט ו0 3דרך ג,כ כומ3ין%סס
 ייעס 6וסטרייך עיי:מ 3עד סע)ין ססרי ס(ס 3עג'ן 6יגו 7ד3ליועסעע
 ו)כן כן :וסג'ן rb יגעיי:סי:ו עסעע כך טו).ן ססו6 י3עהנ' עסיססו6
 ע)עדי:ת כוו:חו יכחנ6'ן 3ט7ינ'סחו6 עפיס יעסיע6.' ו8פסי '3עי:ן

 ססס ל") 6סכ:ן ע7י:ס כ) דו:י.גו 3עיי:תו גס ר") 6)6 -8וקירייך
 י:סנו סיכ8 36) כל גתנו סל6 געייגומ יווק6 זע'ילי סקע*ק י3ריעפיסיס

 ו6י כ7כמ.ג:7p1D 6 ((oh וע"ע סכתנ עס ק5ת עטעכ )כן געי:ן )6כך
 1ח6 כייתיג:6 עיקל גל6ס ע6י נעי':סו עו7'ס 6וקטר'ך 3מ ינסס'י
 וע6י 3עי:ן גחגו 06 ד6פי)ו ' or )פגי כ)) כמנ )6 וסו6 נס7ית ס)יגי)6

 כס3 ו6פ"ס כן נסגו געיינחו ינס כע,ס פ"ע 6)6 יק6עיכדכח'3ג6
 כחג ו)כן :סגו %b  וסבו  ניו  ו%שלייוו  פ:4בי %יי%'ר"ך גרי ילל .רגיווו

 ע6' 8'כ סר3 כיכמנ h'?DD7' טעעיס 6' חיע6 וע'ע כיכת'6:3יטיקי
 יע73 גנ' 607 כן גסגו ד)6 סיכ6 ק6' קע"ק י)ע6 עסע'ק עיימיר6"
 כך כח3 )6 יעחל6'י כ'ון כל סו' )כמחל'  יגס ניע6 6"כ כך עמ)קסו6

%קגרי
 )6 יעזכ וסרע סוו:0ג כ))  ג(כר )6 וסס עסע"ק 0ו6 ר6'יחו כל 6)6

 ענסג ס'ס הן סעקועות 6כ) דק6י ק*ד 6חר676י 6מי6 06 כ' סקע*קק6י
 )6 61י יעמקל' יגעי:ן סקע"ק פ"יגני 06 עע"ג סיקסי )616'כ 16)ט)ות
 37רי1 )מ)וק פ:'ס 3סוס 6,61 3דיפ3ז פסיי ע:סג ס6ין נהקוס סיי)כמסי' פ,ייטי 61י 3ייע3י סי' עגסג ט'ס נעקוס דס6 6יגו (ס ג7יענד פקי)כחג
 67פי)1 כן )ועי פוקק 3יגיי מ4)ס קתג' 77%'0 ו)וער קרעיס )סנ')קלעו

 (י 7)פין6 ס'61ג6
 pp1D1t: ס6ין ק6ףו6,ןגי)פ6קנעקוס 6מו6 6"61י

 )עעי'ן 6יונס 7עסעע סיימי6ועל כך6י ס4ני binibt )נת0)' כסיו3ע:סנ
 עסס 73רכי ר".מ' 6ס'כ ו1rD7 0330 נ6ער ו6יך ,1 קנר6 7חס ימ*ססס

 7)6 ו"6 יעמקלי ג)6 7פק)י:ן יי-8 "סכ:ן' מסוס ע65 ה3*י 4ךסחל6
 עס )מי ע:סג סיס געקוס 6יי)ו פוק)ין ססוס)ין 6וסן 61'כ עכ"לפק)ינן
 וחס,3ח 6סכ:ן י")ע7י:מ ססו6 3פדינח ע'ס סח"ס יכוו:מספיסחי
 יס 61"כ ינסגו סיכt)'Db 6 יססי 6יכbn~h 6 ק5י י6עזינחס6סע(י
 ס6ין 31'מוbtb 7 ג6'קול )סק) סילי5ו ע) עסעך סיג סקין )עס)מעוס
b'nlpo6פ)ינ תסל6" 06 קוסי p"90Db ד)6 )מין סיס 3סני) וכי 
 עוסס סיימי ס)6 גט7Dib 0 ו6:י 4ס 6סח )חמ'ר עעסס :עסססליגו
 ססוכמתי ו3שוד OD')pS גמור0 עולס 06 6פילו 73יע3ר לסכפיויעסס
 סולס )ספר )ע)ימו )גו עס 6'כ . עיקל ססס יקר6ת סר6'ס עי3לי)מט)ח
 יפיג קלו3 וסת,ס ססס סיני' ה(וי טעימ 3סג. 6וחו סקזיין יק3יויסטו)ס
 עעסס )עסוס 6ין 6'כ עיכלחיס 6י:ן עסרע'6י תיג פדנר כען3סד6
 כ'ון עהס יען ג:יין 6עסל'יק SD'1 סת'ס 06 י6ש)ו עוד גר6ס6נ) - ס,ג 3סס סדין סי6 ססמ גסס 51PD 06 6.כ סו0 זי:ן ססעומיכ) דסוכ0מי נ.ון די7ן 3נרן וינ חי ננה מי יסף עיפמ 6פעי5סכס'7
 )כ) יעסעע פסיט6 ססגיי' סעוח גסג' 1)6 דעמקו' כס3 סי6טוןיגסס
 3(ס עויס ועסרע6'י ססס סיגוי יחוי כן ונקר6 6, סס סכ) ססימסגי
 כ) 7ס6 כן כ)ס )כחו3 )ו סיי )מוכ0 סקלי6ס 6חר מו)ך סכות3 ס"ד6ס
 ק3ר6 חו סנ)) ק .bS נ6, סי:, לעס גשי )מולס 6ומו קוין סעשג'

DprDופסיס6 ' נעיני bip עכסיי סישי tS'Db' 73קכס3 כיון ועוי 3ייע 

 'SDW טסמ סטפומ גסג' סגקר6 5נ%רי טטיי %רסס פס0 דעסקף5סין
 געסקל 6,כ סש0 כפגי 7סה ש) יעמקלי 3)6 6פי)1 דעסלי"ק יכיקOg t~ho 3)5 גזיפ3י 5פי)ו ג(ס )סכסיר ס6ץ ופסיט8 כך יצחקוי3פירוט
 גס י:ס)ק גי)ס )6 יתיס כ'ון b1? ע3יינן ספוקקיס גמ)קו 7)6)ועל )ישני י6פסר טלדקי דכ) p*"ow ססךיסע וכ3ל כך יפפעוטמטש6
 6ג'1 סס סינס ו6ס ססס סיגוי סר סעסל"ק י)יעי שון עיע 36-וסס 3דפ3י געיגן 1)6 סו6 6גיו יסס ו6פ,נ ג(ס 7עויס קפק סוס 3)6 רע6ג(ס
 ע)ס bS סולס י)קפר וכ*ס סומ(ק ס)6 כיון ח65 גס6מ 1i'Dh1 06סקע
 סשפ סגי )י סש 6ותי וסיו6ס עסס נסס כיכ סוח(ק )6 6'כ עפסנסס
 6פ4 רפסל כ0סיג6 גס6 דטי)ס6 כ))6 ופקול ס6יט (ס 4ן ו6*כ3י0ד

 ע3ור סנט )פקו) ד6ין סכסנת עס ע6וי עכ*ח פ) )ספ)י6 יס מכ ס)ויטין )עיע73כןפס'ע6וכד6'מ6נקיר ):ס0)ס)6כסר פ:'ס וע)כ) 3ס6יהס יס'ס )שי סיס סכן ע) ועסל"ק ס,ס 7עמ)וקס ידיג6 עקפיק36דעגד
 גשן ס)6 כיון ש6 ייפגי יעס פ)6 ו(ס )דיע3ד עמסגו סעכ,מ גי6ס(ס

 0עסגלסת 6י סעעס סיו5י6 )ס1)06 16 :י0וס סקופל )ס:רם וכיטלין
 3לור )ע*7 סגי6ס פסיע6 )כס0)ס פ:יס נקוס )יח:ו ס6'ן יעמי גכןעמ7ס

 : יוסע ג6וס וממעמיכתנמי
 ע-ם ג*י סעוגסק סל3 סג6ון ס6)וף סו6 61וכ)ג'6. יסנס6 כ6רי ס)סולח 3ע)0עסס . ע:q% 6,3 מכס עזשאלה

De~1 כעיפס י0כ'ע' טוניג6 ע"סnlabt גי5ו5יקיגי (ו( וטגיועירוס 
 ו)עו)ע )יולו 'יל0 גיו 'סוס.ע כעוסלי קיפ עס י6ס סילמ וסייסוד
 ס)וס ר3 ר3 3' 3ר ו)כל lt~vmn1 1,ור.ס סכסן 3'6ס גכל) ועיער

 ל3גן עע)כ' סע)ך נ:מ נמ5ר %1עוס )יווך 6)ו נסוית"ס 63מיהנה
 פירסחסומקלתפ )מייס עכ"חלכמיג%חתי' לפ:י ס'ום3'ס 'פס 3"7יס עכ,ת ססקכ'ס ער וכחנ עכ-מ עיו0 לפ:':ו סו63 6סר סגי3עג'1

 )ו;'ח ע)ו וכן ' עס0 6ומס קל6ו סיס ט) גקל6 תו6 6סו 36ומי1סכ)
 5ליך יין )יס סו6 6'כ וו67י ע5עס3קערומעעו)סעםמי,וכןמחעו6ת

 יסמסוגוס ופוקק.ס י(מיגוייס פכ) )עיי' Sn'DS )יכ6 יתו ו0סס3וסם
 י'י1 נגד11 36) סגיול 6) לגו6 6*6 ):ו וגס עקופק כססוb~b 6 קתי'יי)6
 סעו מיו qb 06 על סכחנ עס olnb . וותח.' 1לכתונ כ)) )פקפק6'ן
 סכנ מגיכסו 636 יס6 )6 עממיס 16מו סקוי6ין כ'ון ס:ס ' עחח'סווי6י
 סעקיס עיעס דעל וכווגתו וכו, סו6 ונרול ם(קי, סס גני סמ"ס 3ע)כחג

 6וסו כיחנין 06 מ(קיס 16 י0(ק.0י סמעו עי וד)ויכ6מ.יססגמסיגי
 לפי וס:ס עכ,) וכו' ספק7 סוי ,bJt'b 6נ) כמגיכח1 יסוי המק'י )6ס(ק"
 ו6ץ ג)6 לעכמ3':סו עממינחו 7כוותייחו סעסח6 סוי דכו)חו דעלדעתו
 ע5עו 6ת יחק )עס סמ"ת ע) קסס (ס ו)פי ו7ונעתן (כרי' סעייסו סעי'סכגן

 סעיס רק כ)) סעליסו )כמונ 67'ן :ר6ס סעייס 1גסס str1 חסוני63וח1
 י3קפל ועוד וכו, סעריסו גסס )ק'ח 076 סוס סע)ס יע'גו סעע:ו )6כי

barD165סו% וקגר6 סעייסו סס וגיוס סעליה פ:קר6ו 6גסיס סגי פעומ נע 
 סגויקיס עפ" ס3ניס לקרוח נעי סו6 ורני)וס עד וכוי ס7יגן רו63וגמ7

 עכ'): לוג6 גחל ה') מי לנ3' מלי ל" סוי 61*כ ר6סון )1 )ע65 סס ,3or~bקפל"
 . 7עסי6 נעופ6 פו)6 ועעיי) ט)6' ע'ג ע)6' סע)י6 6'ך עכ"מ יי6ס,קנה

 סו'ן וסעייסו 6פ'6 ועכ) יעי קגלמו ו)פ' סער'תו 1)6 סמליסליסונ
 סע!י' כע' )ד*ס יו)6 טעריס כסגהמג'ן %פו)ס 6' יפס )ועי )ו סייגומ
 '0(ק'סו סגקר6 עי ס6פ" (ו קני6 כמ3 )6 ס"ס 3ע) (*) פעסי6,י ג')6ל6
 7ווק6 6)6 וכו' כ0ניכתו יסף סססיי )6 מ(קיס כומנין 06 0(קיסו16
 )כמונ טפי ספיר 6'כ מומ'ו כ) ע) ע)6 3נטל6 סע15' מוק"6סס
 ס06וו:יס דספקו וכיק סר6סונ'ס סס על ס06רו:'מ:קי6 זעסתע06(ק"
 0(קיס 3נע כקכוסג'ן )נ) ועפולסעת ייוע מניכס ס61 מוק" פסיק

 סעי'ס b~b . ס)ו ח:יכ6 610 ח(קיס וסס מ(ק'סו סו6 סעגוס פ)ססעו
 לסעל.סו מ:'כס מו6 ססעייס סיעס ע) )ע)ות מימ' עחיכ6 נת)עוי :ע65ס)6
 טטליס סעי 6י (rD מסס יפ וה8י ע5הו 3פגי סס סו6 8מי סכ)כיון

 עיעטוס 1D5D 6מ )7סוק 0ו)נך (ס ועפוס ,ה ס) 3ע)ס סו6 )6וי6עיו
 וכו' 3קפליס ס3תקיס סס ע) ה3:יס )קיומ גג'6וס גי3ל' י)עילי0וק'ס
 חט31מ 3קוף ונס כלל פמ(ק" ל6" )ו 5'ן כי סעליסו ו)6 סעייס)כמו3
 )י קפס ועוד . פערסו 61מ7 סעליס 6' גיטין 3י סגחן 6'60עסרלי,ו

 דס6 6:סיס סני 3ס%וס סרו3 3חר )י(ו) סכחג (6ח 3)6 מ"ס 3עלע)
 ו3קי% גנר6 0ד 61)'ס 6)יסו כגון 06י 83יס סלוג גסל )י(ו) 6עריגן כי)יס6
 )7נס6 עיקעוגין DID~1 רונ6 3חי l')'irh כך נכמ3 גכמגכךופעספעס

 וקי) עעיסו סס%ו ע%' 6ח6 נני6 ס6' ין'לע6 רוג6 )שר סייך )6סעלהסו ו0י סעליס 0ד גגר6 נסלי 36) )עסכון סויו סנע) יעק3 6ג'רעסכנוס
 על שך ק" עוסריי*ו גססוגח 6'ח6 וכן גייין סגי ו)יין דע' עמ5ס ע)נע50ס
 )יסן וכוסג גנר' סר ססן כיון סכו3 גמל )י(ו) )ועל ס'.ך 1)6 ו'לע'סו'לעיס

 : נוט'ןג'
 עס:י סעוס סני ססן כיון - ועחסיסו עחסהם )טס ד'ין ינדתינח(ור

 כעו ססו6 )וער סגונ) עממ" סס ג0)עוד נע65 1)66גע.ס
 3געס)1 )כמ31 גוכ) נווי5'ל6 עמסיסו ססעו עי 6,כ )עמסיסו.מניכס
 ספניפ )עססיש מ:יכס סו6 סעח0יס IDD7b )עיסק סימ' 7עסיכיעממיס
 "ענרס ס3ט) סו6 )6 סי6עיו ))ע( )0וס ויס ע5עו 3פל סס ססו6סו6')
 קגי6 ססי0 3ע) סן3 סק3למ )16 4 נ'טץ )3' מוכלמיס סייגותו47
 סגס גנ) 6וש סע(ריין כ) נפי רנ') ססו6 סו4) עמס'סו )כחתלסגס
 'V~w  4'ביהיווזר ב,י  רלרברי כוג ישגן ק עסמ" 6)1 ג%%ת ג0לכסוסגס
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תהושע העזראבןפני
 סס פ) 3יגיסס קור6ין פכמיו 3מילס כי6ימ6 עממי0 גומ3יןעממיס
 )סגיכס )כסוג e'nDW 6'6 טמח'סו ססמו ס,יופ מ' יגייגו q9etס5ייקיס
 ג)6 סססס סו) )6 מ,ס סנע) געי דיק6 כן גת)פט ע"נו פ)6ס61ע
 ינ3' חטס קי5ל טסח)עת סיכ6 )6 06 סו6,ו פס )סס מניכס יס6ר*ו

 כטו 3ת)עוד ע15. יוג10 סס b9~p 1) S'h,D וכמ9ro 3 ויוגחןיסוגסן
 כי)ע.) סגיכס )י' סוי ע,ע כן יסי ק'5י סס)עוד 61'מ ג"כ כתג )כןמ(ק.ס
 )קעש וע'ק ססג'כס )כמונ יכו) ססס סמ)עוי טקי)ר 3ע' יווק6 ס*פוכו'
 ווי6י ססעו גמי (כ7יס סעלי0 ו)כמוג )ק5ר יכו) כ6)ו הסהומ דכ)יעל

 מי, עסוס פמוספ,ם ר6י' )ו סי' )6 מ:יכס טסן עפגי (עיסוטמריסו
 סג,יוס)'ס סזעח יגקיי 51') סוp'm Pnb1 6 סי:ויי ):31. כסגוסו6
 פסכ'נוי . )(ס (ס דוע,ן כססטעומ 4ג )ש ליכ6 ' ייושס טעיחיסןסיו
 )י קסס 631פס סמוספות' עכ') נכי:ו' qb כסל )כסמי)ס )ססיועס
Pbnססמ הת'יי ען כ% י6" )י D t 9 p 1 D D '  7ועס ססכיגוי ג)סו:ס יקיק 
 טס סס וסכ'גמ סעו3חק ססס ועכ,ס IYb1W טמו6) 3וגעי גגיע.ן כגון פ"לסס
 סי6סון המייון 1ען וק,) ספימ סגי סן .מ(ק'חו ימ(ק'ס )6פוקי6מי
 . ייועיס סעוסיחן הי' סיעח יגקי' סכחגו זתח ק3ומו )פ' ר6" )וש

 כעו חכעתס עפ'י סי3ה סעיח ג:יעוקי הוכמריס חיו חסי3חס עחוך )ומיר5ו:ס
 כ'גויחן סן ס)סס ע~נסק'ס הסהומ הן יועיס טע.ת'סן כ) 6'כמידכ'
 סכול) עליכי ח61 ססענרס יויע'ס 3)סון 3נט כסכוחנין )כ( )יכ6)כן

 כסכותגין יודעיס חגריומ 3מי רני) ססח)הו7 עסוך ה,: 6,כ סרנסלמונוס
 36) , טשיסחי כו' ו'סונסן מוקיס הס ססעגרמיס גגע חתחןשקיס
 סעחחיס הנליהם 'יי2'ס ה6'7 ' קסח (') 'סעי' ל' והג6ין דעייס3רס
 סמעווו67י ע' )ע'7 :י6ס )כן : )ת3,ן 3(ס וזי )ע( יה6 ט)6 טחחיחוחו6

 ון6 סו6י) עמסיס 16 מ;קיס )כמוג 6-6 ח(קיסו 16 סעריתו 16ממחיסו
 פ5י:ו נס ח)6 )סקטות ו6ין ' לחן סיוע.ן הסעומ וכ) נמלעו7גע65
 מי6 פ.די קסס )6 ותע.7 3יוע6 סע;רמ פ:י :) ס6'ר Sbtnn 3ןמסה"
 דגרקי' )קפריס tl'Db1 חרס 3ן עחי6 יי כהו סעי6) 3ן עח'6 נויקיןדימ

 pn(b ע7יף )6 עגייג6 ונמד גנר6 3חי 3עס:ס bib 7)'ח6 כ'וןמממ.ס
 ltrSttll יעקנ 7' חעו3חק 7חל3 סע5':ו כ'ון 7'ן הן ו3ר תמח'ה גמ'יכמוג
 ה5וי .י5יס יר, ניט.1 ס:י ו'יפיהו ירעיה סכח3 (ו ס3י6 )י'ל'ת

 דקיוסין חחוק' %פי סי' 'יע.ס ר, טכע0 ויותר ויוגחן ח;קי' כעו3ח)עוד
s'sשנשנ:5י~ליעשנ2 ופילסחיו סו6 631עח וכו' די3 מנר ח)ע71 מ7 ה'ו 636 3ר 'רעיס ימרי
 וכו, עגיוס 7קדק ס"6 פר6 )' וסי6 דעחחשג' )עי עו סנמגומה

 ח)ועי'ס תורס SD3' )כ) י36יתס פ6י' וסיי ווד6י ק6ערוסמיל
 גניסס רג סוי 6)6 ס6ערו )הח דוהס וסז6 ו6י' 6'גו 7הן ון6יי)פעס
 סנני כפו וייפינס ק':ס סתינס כעי ועיע:ס 5ג)ג עמיגס סוס כ0')יג"
 6וס:ו )ג6ע %געוח ח' ס*כ יעקגהע:ו סגט) ועם')ן 16ס 16חיטקיי6 עקועות עס, rto 6)יסו יקוס 3כ) 6ומו וקויין ננר6 מ7 הו6 סנ3י56)יהו
 %יוס ם)י0ן ז'ת 3פרע )קמריס עניניס 6מייס נסעות ג,כ עשיס נןג'3

 דקיוקי חן 6)ו סכ) ג') )כן )56) 56) ו3ין 6' ד73יך כ) 3עגי)סכד6'ח6
 גנער6 לס'י וסייט סי3ייס גפ) וע)יסס ע*ה י3ינו עסס טר6סקופריס
t1eb6סי7י לפי (גמיס ייס ססגעי6 וע)נ7 )סחחיס ע0'ד סתקופיש 
 סמס קיגן ע'ט )סעו 5ייכין נפי וגיט.ן )סען %ימן קיננומ וגיטין(גחיס
 ע(ס 'or ס'ופליו הגע נשעח גיו)י כווגס י5ר'ך ם'ע סקו) קתס וגטכסי

 סססנע) 6ות'1ח ו)פי סגיכרימומ כרימו0 ספר ו(ס ועע)' טטסו(סע(ס
 16 גגע נס)כחן ססעות ~כסנכחג,ס onvnhJ )עע)ס מסו)3.ס ס5סחיסס
 עיול קסין )כן מ-ו 'gr 613 6) מ.ו ספקוק ו:תססן נט 6'גו סניגקויס 6פ" 6ות כסעסג'ן מ'ו 6ענס - 6יס לכ) ועומלס ג'כ )תע)' )פת'סהס

 : גיס ו7יהת3י)
 )על ג'מ6 06 )כן לס'ס חו6 סכח3ס' 3עס (nhta' כ) הג"ון 6סו'הנה

 ס6לכח' ס)6 כמ'ר ו'עמו)יוס ימד'ו סיי )פעע'ס נעמ'ק3עטימ6
 פליוס הפגי גגמ.5ס כמגמי ). )עמו) תרגגי כגומגותו כי עע)הו גוד))פי

 : עענ7) ע:חס :6ען 6סו3ו נ6וס וי"ס ע.ל 3כ) סססע5וי
% . וסען היץ עופס סג6ון ס)ש " ינדל עחשאלה  Ih~D' 

 עוסלל ל"כ כ"ע ע'ס פ"ס ועקולו סמכעת עפיןו6ורו
 : עולעיס 5עולהי היוניס סנעח כ6ור י6יל נר"1פענדל

 וססחי סניעכי ופטדס סנו כלסס פכורמ נ13ד תכל סמעויס הכ"מאנרת
 לעתוק כרגס נפי ויסי' סכמעדיס עכ"ח ד3רי כר6וס' סון כ5כעל

 דנרי ע) )ססיג ו6יח. מ.יס 6)קיס 373י' פ:.ס עסוb9 6?' 6'ן כיויען
 יגר6, ועממיס. עמס" סס גע:ין סכמגמ' ד3וי ע) הטינ 6סועע)הך
 מ:'כחו be~ bib )6 עמתי' 16מI'h~tpD 1 כ.ון עתמי' )כממ)')כחו3
 מ(קי, סס ג3י ;') סת'ס גע) כמגסכן

 6.כ עכ*מ וסקסס . הו6 ו3יוי
 יכי'סו גר" כג.ן סכ' זיק6 חף סכת1מס הסעות כ) (ה)ש

 סיעגו )6 נ' חיעס ח'ה כחג סמי,ס ג3' )עת 5.כ ' סעריהוטערי'
 ס6כחו3 6מריס טעע.ס ועו7 סעייהו נתורח )קיומ ע)ה ס6'עיע.גו
 ע'( 6ס'נ 6י,ח ו)קען blu' ע'נ ע)6. סהס ע)יהס כח3 ~ווכ'ח)קען
 7גג' עעע6 (bD' )" היפוק העעו)"יס עעעי 0;; )י )הס הקסיסז6"כ
 גס-ג מוק" 6סס ")6 כס,ג 6עו.נן 7)6 ס"ע 6)6 ע:'מ ועסיקמ;קי'
 מימ6 עהי נמ)ע71 נע65 ס)6 סתיי' 6נ)  גי.מ" כ) ע) 3גער6סע5וי
 ע;ס עו)ס 61'כ וכו' )פעליסו כ'גו' סו6 סספייס ס7עה פ) ו)ע)ש)1ע7

 מעף עיכ וכמ מ:יכס ססו6 )וער סיוכ) גח)עוד נע65 ס63 טסחיסוסנס
 : 3קי5ור עכ,תדניי

 סנס  י3מו כ) לעמת דיסיגג6 גסי b?nb פיסס 6סינ עיסךהנה
 פממש כיסגי ק'( יף טייפות 6)1 פיק ערוך ס)עוי6סחעשחך

 דלב עסהיס י' יף דע.רוגין קע6 פלק עלוד ח)עוד פוי עתח'ס07ג.6
 כגל עכ"ם ד3רי tDS 6פי' 61'כ סס לנו0 דכ6)ס 61פסן עתתיס גלכסג6

 : עחמי, 3סס מונותיגו ייי,65ג1
 5ו ס6ץ 3קג67 גח)ס דעכ'ת דע)גי עכ,ס ע) עו)ס brn מאבל

 ו6ס ועפורסעת 'יועס חג.כס סוס נס)עוי סו6 כססססיסיי
 ס:)סעו)ס ע(ס ועפולקעמ ניו)ס מ:יכס ):ו 6'ן hio1 חניכס סוי )6)16

 עעו)ס סעי סיס )6 6פי)ו ע(ו נ7ו)ס מ;':ס )ן 6'ן 6'כ כן 6ומיקץ'ס
 כס)כחו כחנגו חרי עתמיי סו6 סשקי סעי D'hn יס 06 עמ'נ 61'ככן
 סס קייו 6"כ סעי ק5וו סהעו)ס hib עתת'סו חו6 תע'קל סשו6ס

 (1 6.ן קעו)ס סעחגכ" עס וכי ע(ו גיו)ס מ:יכס )ך 61'ן לפחמיסממחיחו
 סיגוי סוי ע*ע מניגס )6סיס 06 6פי)ו 3יסו6)636 כן6ח מס6 )6מ:יכס
 געיע כד% עכ,ס יעי 61,כ 6מל סס )1 ונח:1 סעו סע1)ס ססי:וססס
 6חל סס גססגס ד6ס ע(ס ה)6יס o'pptDn סכ) כ% ג'טיןס)טפ
 ts~bb 06 )נמי' סר6טיו טס וגססקי כן 1b1h קקוי.ן גכך סעווסומ(ק
 מגס סעס טנסמגס לנקס סנ*י כע"ם ס)עס כ) S~b or ש קיגו )6ססהש

 ו6ע"ג דכמל עמגיכסו עע )6 3ו 6ומה סקירין סעונהק 3סס עס06
 כעו גיעין סגי 16 סעוס טגי %יך )כסמי)ס 6ג) נייענידחמס

 ר'ל סעו סנססנס עעמ יסמס סמס ס6גי עקועו כ6ן 1*ןטפלפ)חמי
 61*כ ססגי געס )קלומו ח(לו 61מ*כ סי6סון 003 6וסי ק,ו'ו סיסס3חמ-),

 סי6פע גפע1 עעו)ס 6וחו קל6ו )6 06 36) סו6 סעו סי6סון ספיגס
 עעו5ס גסעע י)6 עחמיסו סעו)ס קי6וסו י)6 יססיט6 יי7ן 3גיןכגון

 : )כממ')ס וכסל עעו עיקל (סו וד6י עמחוסו )6מיסיקי6סו

 נססגס 067 סכחגסג'י דעס דעי )6 ע,ע נכך )ח)ק bini.nhואפלו
 )סיעח סיי:1 דוק6 73'עג? כסי סר6סיו סס ו:עקרסעו

 3ע) 6ג) גי'עגי כ'6 נסר 63 ימיכחו כווחיס 3שע דפקקסיהגוס
 קתין העעס סכ) סייש ימ:יכמו וססוספית סי6'ס )סיעח ltrhסת'ס
 )נפלי 6מל גסס וקי1616סו )געיי טעי 03'נ1 ס*ט 6'כ )כמחי)' כסר 1613סו

 י'עס ססג'י )' יע0 )כממ')' וכסי כמגיכתו סוי סל6סון טסונססקע
 נ6ע ד6ס נמ)קי )cr37 6 לכתחי)ס )סר6'ס ס,: דיעגי )עניןסגוט6יס
 )סלהנ*ס גס י)ע6 )יעוחן )ג*י עג)ן 6*כ פעס )סינוי מניכס 1.3)מ)ק
 סיגף עקוס 3כ) ספוקקיס סדעו דוקומטכמ גיגסו ע'לי 6)6ם'עסי יתי)6

 וגגי טגיסס )כמו3 )כחסי)ס 5ריך 6מך געקוס סעוס ט:י )וסים די סנת3 6עס פחקסס 3סיי6 סי6*ס עי3לי פוכמ וכן )מ:יכסססס
 עוכמ 6"כ - כך 6ותו טסכ)קעין עיילי יס:יכס וחילן )כסמ)ס כסלח:יכס
 )פ)וג ד6)-כ )כממ)ס כות3ין כך 6ומו קויין סכ) 06 געי סעס סיגוייג3י
 ססס ס.נוי 3ין מי)וק blb כך 6ותו קויין סמכ) ע.ילי ימרווייסו ונסע.גח
 עסועד ינמ עס'יס יסן' ומיצ סו6 6חח ה6 י6 ס"ע 6)6 )מ:יכסעעס
"tubהעס סעי סס':ו 

~PW 
 כומ3'ן יסיימ גמס קיל'ן ססכ) כ'ון

 6וסו קול.ן 06 ססס 3סיגוי 1S'Db7 ע3ו6ר סוי יס7ומ 3סס)כממ')'
 לכסמי)ס )מר6*ס 1כומגק סעוגסק סעי יס סס סוי סעו)ס כ) (סגסס

 ססיגוי נסס 16 חטיי סר6סון גסס 6ומו קול.ן 06 )חלק 67יןומס'ן6
 עסעפ )סדי' סר6'ם 6ומס סיתס )פח ו6פ,ס טני כסס ח61 מךכמדס6
 קי6.16וחוכך. 05 כסניכ'זכוסנ'ן)כחמי)' סוי nDla:, ססני נססינס
 סיעס ע3 3סע)ו0 6פסר 6, 06 )המחיס סעו קס.נו כיון י'דן גגיון61"כ
be'n'1 וכיון )גערי ספס סיגוי סוי 6'כ חניכDan 6(סעיקלסו6עסס.סו 
 )כסח)' כוח3ין י)סר6'ם bnD כ)) סיס3עעס ס)6 6ל6 סנ36דעגע.6
 חיפ6 ו;סו גע)' (הו )6 ס'6על )ע,( 7סוי )דגל הנ"מ ספ"ג ע6ויופס

 06 סיפך  דעמי ו)פי סו6 6מר י6עיו 6ותו יר6ו ו6ס (ח נסס קוייןיסעו)ס
 : כ)ל י3ינו )6 פתמ.10יכח3ו

 מ'ת' עסי סכמ3 טס יכו)מי ו)6 עכ"ח פ) ;כומ ))הי סיגסס מחרמי11,נזן
 טס סו6 6מי סכ) כיון )עתת'חו מנ'כס סו6 סעחס'ס סיעחע)

 עכ,י 3ttSDפ:י
 וס סנוח: יסו6 מכ'מ )ד3יי סמיר' סס ע5פס מיגליס 61)1 .

 ת7עת ע) )הע)וס 6מסל 6' 06 61'כ התס'ס 6וסו סקורין לו6'ן %ויתיי
 : 3(ס וע6גו המשס פעו ע'כ 6'כ המחיס )עמתיסו)ח:ון

 130 סעוגחק וסס טמח'ס וכ'גוסו עעו יסעו)ס י6ער'נן עכ"ת ש6עי )6אם
 נכ) )ועי דעחfhO" 6 )עכ"ח )י))'ס b1WD~7 ע)ני 16הי ו6גי .עסחיסו

 )ת)וו( תיחי ומס' עעו דגכ)ס ו)רגנות )6)מ'ס הס 6סי כ6)והסעומ
 פתסי0 )כנומו 6,61)סע)וסע)ס7עמ 6מר סס הו6 כיוןסמעייסו3טעוח
 ססוי0 6ח ידעו 1)6 ס6ר15מ ע?. כו)ס סיו כי )וער 3ספיקוח גר3סלעס
 1i'Db DIDD3 כן סעו סס'גו כיון כן היס 6ס 6מי)ו 6ל5 נעעוח סעייס.)י
 3עעות 16 גע(,7 סעי ססיגו rw1 .3 כן '217 ססעי כ'ון ס)1 סס ;מוע"פ
 הפוסק'ס דכמנו מרס ופורמ6 הריס גני ננעל6 7ס6 3כך עומ(ק סעויע'ע
 : ניעומ16 נע(יי סכי )יס קלי 16 3ין מ)קו )6 . ע0ן 3"' 6!')ו נייעג7 י7יג(ס
 נטעומ ססס :סחלס סוכיר51ס ל5 ססס סי:וי דין  סכחכו ספוקק'ס כ)זכן

 ס'ט 06 כ' עכ*מ 1 וי6פין כ)ל יה6י.ך 5ץך סו16*ן ופסיט 3ען'167
 )יס ל"סג5 )6 עכ"מ )7עת סכ'ון כ.וגתו ועפלס )פנינו עועי (") ת"מס3ען
 ד)פן ע)נו יו קגו6 )נדוס 7ענ)ן 3מ)עוי סמכרח 6)6 כסי מניכס סוידל6
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מיושע דקוtaaפמ
or%6 6ץמס ייפ oa7 כס'נטסס65 ז%ק6 סר סרכס פססשי סר6"ס 
 י6ש חב3ס סכרך ויש 5עי. פ5 פ5תס תלגשו% ו% ליגועבשר
 ו)מונס W1SSD3 וגק"6יס מכטיס כ1)ס כי שי56 ע) סניגור עכ'ססשעס'
ba$%3 ה %  סיים ינק" סנסט סמש' תף ופשס שץ יס . 
 נרטוקי טוכתמס סץ סי3ומס טסת stw עכש ונסג "זפיס סשסיסןסע
 7לטל ~ob 4טרכי ספישסש וכה6ץ טדיר כטו 0כעמס עכ*י סי3ססשמ
 כך 6וסו קור6יס פסכ) סן') גסי" תו" שי6ל ptnoI ש כמג סר6'סזסר
 סדיב ס)ס סעעסקו65 3סס 6ופו קת6'ס חומס כספו5י)פו7ס6ו06)6
 כ5 ע) ר6 סיפח 6גק" ,5ח כסג ו)6 גסכטס ו)6 גססוג650

~hDoi 
 וק

 כמיר כד73י 65 סי6*ס  תעס ססוקי יפס ססוס סס*ס טסל ססוק' כתנסחו6
 6זס ט -rb %טיי סעונסק סטו סף כן 6ומו קור6יס ססכ) כיון?6*כ

 סו6 ל סש ' )טס0'סו חג'כס סי )6 7ע00ש )יטר סלס עסשקכיס
o )ק5י ספ1)ס רנ')יס שץי ג*כ נט' ע5עו נפנ,טס a '  ססעו5ס ("te~DD טמפתס )סטמסו סטרס כ*ס כינר טקיי 3ססוכיע6 3ףני ו6ס . 6יס 

 סר6'ס DDIS7 ופסיי6 )עהתל 6ן חס וס6רפפ )ק% סויוינ)ייס
 : ססס ק5ור )כ0וג i'nDIS' טיי 3כד 6ומו קויין ססכ) ססס ק15לכ)

 גקוז'ס פפטיס )וטר סטרסו גנ' )ח*ס )יס )עס י6'כ )ס%6 ססקפש סה1
 ס6ין ס)3ד ' ס(ק" נ3' פכמג hnD9 טס6י )" חשוק )יעסךוטעו)6'ס

 6גו 6ין סטרס 7גגי גקע סקיקמי ~bDS דסס'ס כ)) )מגש 75'כסקוס"6
 )6 5ליך 1)6 כך סו6 ס4 כעו3סק סס 636 נ)) 0ניכס 7סוי )וסן5רוי1

 : כ% וסל6ים סמוס')ו6י'
 סיי כס'נ 0לכס 7סמס 0כ30 0,ס גי3יי 7קדק 630 כסיר מד3לי גד6סדגה

 % ,D'prn כח3 06 ימ(קיסו סנקל6 טי 6פי)ו 6'כ)כמסי4

 ספק-

 יסוי
 כמ3 067 סרנ (ס ע7ג7' גן6ס פ'כ ספסי סוי b1D'b 6ג)כסגיכסי
 פסו) פער, ג3י 36) 3ייעגד סוי )6 ופקו) דסוי סו6 ססקי0(7ףסו
 3יגיסס וס40ק ונו' טפו)ס פטעגו 7)6 סט7'ש סעו 6'ן יות6' גדע3ד6ש5ו
 טשr'pp 6 וויע טסל,י כט"ם מ(קיסו סעקוטוס יר31 כיון מ(חיסו יג3ייי5
 כסו 0(קיס1 )כ310 קרוג 6,כ סלע סו6 סין ס(קיסו )כתת לג')סש
 3כסוגס(ק" פדי4 ינן 3מ(קי, vba טס 3ח(קיסו הפקי ט'ם 6)06(קיי
 3דיענד 6פ')1 פקו) סעליסו )מורס )קלשו טטו)ס גסטע ס)6 פעריסו36)

 : סג*י כט"ק 3י'ס 6מד כ'6 ע4גו )6גס
 06 מ(קיסו טפטי סיופ דש ס(קי' גג' (*) עסלס6'י פכמ1nhSna 3אל%

 ח(רי,ימנ
 דק6י סס,ס גי3ר' יט613ר סיט6 ו(חו 6שכ6 )6 36) כסי

 סעו 06 גויע ס)6 6טי ק6' יססזס r~ns יכו) וסיס' כטזס6)כמסי)'
 716 ק6י סיג 6ג) ס(קי' )כמ0')' כומ3ין rb ס(קיסו 16 מ(קיססטעסק
Dff~6)6 כסי מ(קי' כס3 06 6פ"ס 3ווי6' ס(קיסו ססטו rbn '6טינלי ע  
 עפטע וכוי שק" 16 ישקיסו סגקי6 טי 6פ" 4כ כמ3 פסלי כןסס"ס
"eh~'מו0 ו'ם נן 3ווד6י פגקל6 ט% ('י7 "eb S*nb hap)n, טזע מ(ק'סו 
 טג') קסס שט ספקיי )6 מקיסז ס"י סיס ehI" 06 כחגמו 6ך ' קץפיגן )66גן
 סססנס*ס עסעע סמ,ס יגל' ססנ'6 עסס דיכ' גספר יל6יחי ועוי . כן5רג
 1)6 וכו' ס(ק'חו גקי6 סס" טי י6ש, 3סעו כמנ גס טינייו )קומס%

 ט'ילי גייוע 67פי' ע0עע 6'כ ייוע 63'גו דע,ירי (ס )פני ג0,ס ט*םסגי6
 גגוקמ 3ת,ס כט"ס )6 ק6י ד6יע73 עסטע ס(קיס גכ0ג )סונ61ס סעמיקגס
 !Str סמ' סעמיק וכן ספקיד כן)כחמ')'63 כו0ג.ן :iob(ttb כומ3ייעסעע 6סס)גו

 )6 סרע3זס י)7עי סכמגס' טס עשי עסימ6" ינ7י ינניס (1PDרגלע*ד

 נ6 ועסנע4י גס*ע סג,י כע*פ גדיעג7 כ'6 0ניכמוכסי
 6)6 יס6 י)6 מ(קי' כחנ 06 3ייע3י 6)6 כסר 6ין )יין 4כ י3"גס)ק
 דכסי שר6'ס ססוק' עכמ יס') DWnD7 0,ס 6נ)סגיכ'

 כומגש )כממ'),
 : )כממ')ס6סי)ו

 כ(ס פ(ק'סו כמ3 06 נדעגד 6פי)ו ספקו) פתיפ6"י ט7עי טע6' טס%בל
 דסחס 6)6 כסנ ס)6 ס0'ס עד3)י סכ' כ)) DWnn ד)6 )ע'ינל6'

 : נדענד 6פ" דפס% כומג ססי' יפסיע6 ססס.י וסכ6 ס"ק'ד)6
 כע,ס מ(קי' )כסמ')' כומנ'ם 6ת6י סטו 6יך יודע ג6':ו ד6'כ )" קססךעוד

 כס7 )6 ו0ניכס כמניכח סף דמ(קי' סו( ג0)ק )6 וטח7ע6,יספ.ע
 ק) סל6סין יעס sp קהך יסג*. )וטל ויומק סג*, )י3רי דימ73כ,6
 יכוי י6סשש גסס נקייו וס6מיוניס 0(קי, גס)עוד דנע65 סי6')ס,ס
 7מג'כס )יייי' 6'כ חגיכמו עסוס סעיכתו ועיקי מיעס (ס יסס ~ownרון
 סכס.י 6ע6' 7יע3י יווק6כסיס

 7סו6 )יסג 6פסי סיס סג'י וע) )כמ0י),
 וח(קיסו Drn?i" מגיכס 6נ) )כממי)' כסלס 6ינו יע)ע6 דמגיכמו 67ףק')
 )עו3ומ6 סרסי 67יכי כיון )כממי), סי' )(ס (ס עעס 77וטיסכ.ון

 3פי מ,ק" סנקי' כ) 3פ' ייוע טסטו ימוקפומ עעטי מיי 13ונ5טיפו
 : )סס )נען' 7ועס סמניכס גס סעו)סכל

 סנ' כ(ו 7מגיכ' כיון ).יס3 ייעתי )6 3דיעגי כ'6 סכסיי ם)6 טסוס6'י%כל
 ס(קיס דנ3' סעסקג, ע)מס ע"ע ס'סי' 6יך יסיס ; 51'ע)כס0י)'

 6'נו ימג'כ' 7פסק Db'1 )כתס)' מ(קי' יכומנין סהו 7.6 ידוע 6יגו06
 ויחסשו ' עססי' גני 6.כ 5כ00י)'. כסר ג(ס n*Db  גויענד כ'6כפרס
 סיגוי סו. עיע מגיכ' סוי )6 6י ו6פי' עחסי' גמ)עוי ט4גו )eh 6"נטי
 סע5'נו 561') עמחי' כוחגין 61זכ כמ;יכ, סוי ססס יסיגף סוכ0נו וכעססס

 ססקסס טס גד'ענד 6פי)ו פק) סהסוט6'י כ'ון עעסס 6עסס %גרפנד )סכפיי טיטס ס6גי ~DUh" עממיסו 16 מ(שסו כס3 ו6ס ג,כ טמס"גמ)עת
 דעי %7ש 16טל 6גי וכו' 6317 גמל ).()י ס"ך )6 ננני 7ג0י' טס'סטכ"0
 נשר6 נט%ו געי יס7י כיון קסרס ע7ע6 7פ7וס נ) ק"'3 7ס6 סר3ססס"ס
 גנל6 יס6י 6עליגן 6סי נעקוס 06 כ' נט65 )6 פטייסו וסס סטייסססטס

 . פשמש 8סס וטספש פטב" סגקר16 שםפמש סטי פפן טרש6פ21
 גזסמ םbbagt3 %6 טפישפ כטס  דסע י6ושפכ )ורטב י4כ6תאףג
 nbolbtsen ספזמ 3כ5 ס6מרורט פסמ3ו סר6יהש ~ss נע5ו "56סיסקען. י6"ם6 שlyirb 631 קטן י6ש6 ט8י 3פל :pb ט*ט wPwa 1גקל316טקו6

 onDPJ סגצרס סטוס פ5 5קרוח 7רני)י0 גקר16 ספשקש עיפייקסש פ'ט 6)6 גפקוקיס ג(כבו דל6 . סו6 6פמנ6 ג3ל6 הלט6 ספסוקיסק
 יכיפ כיגר ע)סושרסי)6 יקויס מגגו ספוקקש 54פ)כ5דגריכן

 ס6סוהש יכ) טקוס סגסס )6 י6יכ ע65י פיג ע)4 סש6 סספס עאסכס3
 6סרש 6גמיס סע beh כוס סס 3סס טססכמג סקפמס פל יסהססגע
 סקפייס ע*פ )קרו6 סו6 רני)ום פ,ט 636 סעס טל וגוף16 3קפרס 0כרוס65
 Df 3סס סנקר6ו 6גסש ס6ל נס טקמע6 כן 3קפיס b~nw כית16

 ס6גסיס 3כ) ססס גמקר (סו יססע6 כן 3קפרס כחו3 סלו3 06 וכן כןגק167
bStttrtol:((ילעיסו ח4 וי, חיינגר66' 6כע"רכטיסויסחס65נפ65נק יט'ח,ש סןסכ 

 1D~Y גקר6 טסגג.6 )גו ייס . לת6 גסר br~S סיז 1)6 .סגג'6
 טעטפססו גגי6 ס6י וי)ע6 61'כ ירטי' טגקר6 נגל6 4כ6 טיט סעקוטומ3תג
 וסטייסו כן ג'טטפחוס סיס 4כ ~osbu נו סעי"טנטSsb~as: 65 )6ק6סי
 % סמיס 7גיי 61*כ . וכו'  יפניס כ5 ווי6' 6מס DD~D3' נ'6 גע65)6

 טסש4 )יטרי 'hD7'SW י4 סגי כי יג) יעו6 ויס6 סס ע)ה4ס 1)6גשדס
 פטסלי*1 כי3ר'ך ד)6 (1 )קופי6 כס3" ףספ6 אנג יק )6 טנ"ם ני שקת)0י

 : סס,ס פ)נמ)ק
 )כססי)'6פפר )כסו3 ס3וי PPDn עס ח(קיסו גר 'ryn עה סיהסגותקשתש

 . 6גסיס סרגס סעום גע65 יס(קי' כיון . סכי מכ 610יסעפס
 6ס*נ גנ" 0(קיסו גסיו3 סנכמ3 )גו טס ' סס)ן 03(קי' כ'6 גט65 65ושקיש
n'prD~%ג3י6 ס6' 6ג) - כן גכסג יסיו3 כיון שקיסו סטו עיקל סיס סס 
 o'wb ס6נסש סעוס על 7לע6 ' סע)ן 0(קי, ע'ס דגקל6 " )'ט6ע6ן

 סעעס. ימס יגסויס*ס )ג'י ק') וכן קפיש וטחסכי631נםיסרגקו
 חס)ח?י דסט6 וכו' 3ס)טוד וגעithne 65סכסנ

g~'p דלי3ו' (ס פעס ט"ט 
 ססס 6'כ6 כי סגס aa3" נס ח.ס ע)יו סו6י)1קטך ק'יס (ha"6גס'ס
 פפטיס כטס נסין 3סיי יע)ט6 7סוגי6 )3"י ק') פ'ט h)wb עעט6עוי

 0(קשו ססעו יגי7יט עסיע6'י דגלי גס גסייסג ינ(ס זגגי6 רונ6 3סלי6(3'נן
 6טס גי6ס וכן )כחמי)' כסל ידוע 631'ן מניכזס כס6ר גיענד כ'6 כפי)6

 : קפק3)'
 סע6 6,כמי כע"ס עמ9'נזכ גקנ6 טסמיסו ססטו ס6'ס סגס6)6 יוי 1)6 עממ" כמ3'נן טסס" נק67" דעיי תונ6 ניון טס%י גס%1*כ

btoטס תי : 
 סו6 ש 7קיוק יעש ס)פי 3ט,0 ע)י טכש ססש13מה

 6' )5ויך ס)"
 ס)פעטיס ע5'נו כס,ג יגיוגס יסכ)חי6סט6סו6 )6 גו'16כ30'נן

 נגקסלו' סקק )נו 6ת 6ערמי סקוד ע.ד ססיג ועכ'ח ו' 3)6 %פעע'ס ט'נקי6ו
binlbtגיעין כטס מ)')' ססיו קפק ג)מ' 3גקמוומ כ56ו )עלגש עיגו 
t'StPDיס, ע06ו )1 סנסנו ססס עפ"י 

 5ייכץ וסייגו ג76ן פט"ומ סס 6סי
 כ' ענק'ס ,ומר פקון סיס 6מת 6יס נמסי סיס Sbt#(b ומסי 3ע)6)דק7ק
 פק% ג(ס ויס גוע7'קן געסיי'6 טקפי פיס )0ס)'0 ע)6 )סיהת 5ריך6)1

 ססו6סו6 ויויעיס 6ימו עניגיס ססעו)ס סס )נ61)6 6יןעי(רוח6)66נו
 3173 סכ'ח o"DnP וטס נ(ס )ס6יין ו5ין 6ו0ו פסגין ספו)ס 6יךגס

 4ן כי טכ,מ ו-ע קתיסירו )פעטיס )סעסיק י5ור ob~ פ' 6מ וס36עגוומ:וש
 0יקיס 3731ריס גח)כ' 041ן 1).ס6 )סחעקק כ,6 ס(ס 3עו)ס יזם ג0ס)י

 עתגס מ"ס סעס 6סר 6מרוניס גס חר6סיגיס עסכעיס יוס נכ)סעחחיסיס
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 גסס סיס וכ) יעס:י סגסור ססבס ס) יפס פיקר ס(סו ססכעט6ל
 גע' סס' 6סל סס סוס )6ג'ו l'bg' סקי6 סלי סיס וכ) כסט 6'ך 9%וסא י6נססי סיס וכ) כסגיגן ס)כס6 י)ע6י ל6" סגי6 וק פ5עו גפס6יוכפו
 תעפ' 5כממ'5ס 6פ" סת'ל סנסור יססכס סס יעסתפ %סוס ים ע'סו סףזיפ3ד
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 שיופו טנר נסלי י6ססוק גסעס (,5 סעליכי כשם str bts'hוסינ"6
 יסס יהשן pb ס:תיגס יקיס 1כ1 ס6טן טסס 'ויפין (ס פקוס נ:י140
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 סי6עלו כוז:פו ס6ין )פלס יכ% סיימי ס67'ס ינר' 6ג) ג:" פ53ש
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 או 65 ש6עיו סי6 יסעפס גפ" 6סי נתקוס פעיס 3' ננ' 5עפסכסנ
 ש6 סטיס 636 )(ס ג.ס1ס 6סי געקיס 6פ" ד6),: סי6 ועוכיססגילס
 189 סיגס ס(ס 'ודיז וס:יסס סעקויוח נס:י ססו"וק כיו:כע'ם
 סייופ כיון ס'6 6מל וי6י סטגי ס"ס גס כסג' biw 61ערו 06ל )טסויס
 גגי 06 יויעין 6גו 6'ן 06 ו6פ" סעוס סר )י סים סתקופ1ס גכ)סי6
 461כ סעיפ גס:י סכסיגס 3תקוס גס עומ(ק סטי6 יויפין סנמי:ספקיס
 עיחמן rb סכסינס ניקוס דספ6 ספות ג' כסנ' 65 )תס 5פ( י)'כ6י*5
 סינריסם יגלול )פו 6י:6 סעו ססי:ס עוע ס:סעס סגיקוס כיוןט'ע
 ג'כ מס)גו יו7פין סס ס*ס סכס.נ' נעקיס סס )ו סש יויפץ י1:6 סיכ6 כיסגל1
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 סנ*' וכפ' יהפין 6ין ס:ס'נס עקוס ג:י ~נס 06י סס )1סיס
bNS~S)5פ( י4כ6 706 עסס 'ודעז ס:0יגס תקוס 3:י 06 דכיס גקעיס 

 סגסיגס געקוס  יכפיויטין יפפפ סל6'ס יגססונס פה וכש ס6'כו5'
 ס5פ( rh7~ ספי נוע יוי6י מפ,סחו :קס)ק' וססס6 ס'מ6 ו(ש יפיהע
 סשס סני ~nDD ש6 ס)מו 6)6 עו:ם געשש כטע ח61 ספ"כטו
bSaכיסיכי 6על' סעום 3נ' 3כ6ן סו0(ק 61'כ06 יכ6ן סטס נס כפט 
 סיהרק )6 סח(ק )6 6נ3 )6ק)קו)6 ו6תי יימו :ע' 6':סו  יויפיןד6גן
 כ'6 "ץפ 6י:ו ספו וסי:ס מ')סb'S1h 6 סמס6 67עלי rts '%י6וי)עס
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 % 706 געקוס )ו V'V ססס ויהש'  עכי7ק 06 26) ש'קי:ןשנסס
 6פע או ה16 6פש סס חש 6וסו סקולן סס חסו כען 55פ( מוסיים'גן
 סנחיגס געקו' ס)וי סכ5 י)דגליו ('5 סנ*י לג'גו פ) וססיפ6 סוכ0סי6'כ6
 % נסדי416 מכפ" סוס ונ) 5מן געשנ prDn'b י65 6פ,ג ספוסגני

 סוכו )פס 6,כ עדגליו כעג61ל 6'5 געס,ג י6יסשק 6פיג גפס,כ6"0(ק
 1)6 פע5ס 6ימ עקס,ג %1 ספקועוס גס:י ססושק Sb וסיוכסל6*ס
 סכשגס 3פקוס prDtp י6ס גקיס )לגוח6 גי יססס 51ע נ55עהע
A'Dbסושק 65 61י 5ריך 61פ,ס ס6י כו)' )ע( י4כ6 נעס,ג גס יסוסוק 
 0סר פיקל גס ' )פס פק') Sth 6(6 6פ,ס ע631 )ע( י6יכ6 יפ'געס,ג
 סשסק כלרך 5פלם 6)6 )קמוס ס') )6 3פס.כ סכ5 ספ5ף סר6'סטדנלי
 סכפ' ופס ק)קו)6 4כ6 סשיג0 גישס סו0(ק obvrb 5ילושגו656
 עקושומ 3,ג ססוסוק וד6י ייפץגן bv:1 יוק6 ד)16 5') פ'כ עקאוסגג'
 651 מסן ג6' סDtnlpn 6 3ר ססוסוק דוק6 דפספע bn'pbI- רים6 קם'6ד6'כ
 לסיפטו סנ,י 5סייס יסנסי וכגל 5ליך פסן 63' סוס(ק ט)i'nbp' 6 היכמיסי'
 6)6 ייעיגן )6 4 6פ" ססוסוק 6ערנו bibl ססומוק גוי6י די0ץגן:ר6ס
 יחהצע 46כ b~,pip 61יכ6 גטיי נס ססוט(ק 6עליק פקוס סיעס(קס
 ~pb9 סכפנ 8קופח יגסגי 5סלס 6פסל נס גסליסס סו0(ק ס)36רור
 סשפ גסר ו0יע ססוסוק לע 656 סעקופומ 3ג' סיהפע ק6י 6"ץפס%ו
 עחופוס צ. 5ו ם'ם סיהפין מקיפוס3ג'

 6ע 610 סעש וע,ם 6י טס 6מי 31כי
 סעפסגקעדסיגם פיקל "ntbx כפ*ם פכע מ"סקמסר6כמי6ץ ואשי רנ" פייגר 6% 6פי נפשס 6פי5ו 656 ע0ושוח מג סקיפכיגש
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3חיושע השףאכןפני
 טש'8 נ%מע נע 5ממנ סנפ5 5ש ~emnPm י0וקס סמפ8 8" 6ם %פ" b~ob11 קאי65 616 סטייח 33י :bw דחש  יכען טסוס %לד%0

 יגיסקץ*זוי,ס פיק p9DD' ע5געכפרזתעמסכסט ג65עייס)כסס5ס ספפנרסי55ע! )כסוגסגי סל4ס סוע0 6ניו יגגי 5י[ !ממימיץ לחו 6ז פיט קכץ ס" שף סעי הגי* פץ קץק יח כ0%ר4ס 61ח36ש: לש גיסינ חס 86רנן גפס'נץ1פ
 סשר געהם IngD~pb: 656 ט'ע 6יס 0ו6 קות"6פיא*ס כףדמהיפס רי6 עהם 656 ייש ם65 106 3סס 6נ'prnlo 1 ד65 כית מים'גן 0565וי

 ופודישם' 5גער ננטרסגע סעיס סששש מק ת'סגגחןיע;או67"כ ו5כ;כמג כע"ס )ט( %4 ונעינר 6יוו סס סשיס "6פלו 61*כ 6יעסס
b'bg6יפ נר5 דסקף כין סנפ5 נ5וף כ*6 פוד 5סקגו ז6ץ ס4ססוססיפל : 6נץ !ס 60ץ 5ש 6יכ6 ורכ 6גיו סס 5ס:ות 

 51-כ שקקש סרגס כו,ים 6פי4 ס61 כסל יסע6 כעיס 656bwtn נםמו 0יימיגן 657 כעו %ש 0ייי:ן ו63 ס'י סעול 6דו טס :כסוג 6סהש'כ
ob65 ט5 פעשכ 656 סעייס 0סיעמ קייס י6פ'15 עיכליו גר6ס ס)י0סו פסס )ס:הם יכ1) סיי ו)6 6ניו סס ספיגס ח5וי יס': וכטיס ששק 

 ס0ולף 5פ:י סכסגו עס:6י ל45ס סגהש סו6 פסלי פש5ססיף 6)6 3גזול טפוס ס:י 15 סיס 6מו סוס!ק ד65 מון ס6מיסי 6גיו סס כסגוו5כן
~wmv 6ספדש יעעפס כ*ס 61,כ ססורף סלגטר עעפס כ)וס. 0(ק0ו ה*ין סו0!קוסו rb 65סד 6פש 5סקן 

 6פי06515ר פסו5 3ייפגי י6פ'15 ג67ס ו5כ16יס נעל יוסל יסף0ורף DWn 3נ, a(V1U3 ,6 pr~ton lb )ריפוס6 יפר0י 5פרס גי6סוע1י
 כשו סוי ס0ולף 5פ:י ימקו) סכ6 6נ5 0ת 6עו יג(לינן 6)6 ס0יף5פג' )ייפות' 670 656 סר 1)6 5ע! 5ץ6 עיע סיסס  כוסגין e'~Ob ,61'Dh rb7 6ש)1 מאסקע .~q~mn Vb-oeo 7063 וכ9יש  n(otbליאד  tpna  מיומ ב*ב לפ(תך  halh1  ז6עיג prntni 3)6 6נ) סניסח4גס יי 651 ססס יפק4:ן  07ק  %זויי  רר%י סעייס 0תיעס וקיססתיף )ריפו60 0רס' 7סי כיון 6,כ )פ! 6'כ6 ונס נכווגת סעו סיגרו6יכ
 טטה סכ76נ1פו5 ס,ס ס0ולף 5פר 6פו ססורף )06ר ג!וס י6תריגן0ון ו)ס'יס 5'ע סנ" קוסיות ס6ר 6)6 מב*י סיעח  גס :0ייסג וג!סטגורסת
 666 05ק 5"  עדטס צש הצמרייו ישי  רמרב נל6ס  ברייבר rnsi IPDS 1Yth: 0'יס':ן65 פיאי  במור4 יש6 סנע עסטעו0 ס0י0י סגסתגס גינ7 עפס 067טד3)יו עס פגוי 7)ו6  כיון )עו 67י6 6מנ D'Vbo' 6לו סס טתרן 6ס 7ייןגגיחן יפסעי עסל"5 ת(ונס פ5 עסלט6*' סכסג גייפ n'blp' 6%ג!וס (1 גס)סייס עעעש61יכ 3, הקעסל6'ס 6*ס ו)סיפס(ונפי 6חס67סינס
 כעיפ כ55 כלסוס 5מוס סני גכסנ ד65 )מת יפ' 65 יוד6' עפו סיין )6 67פי5ו זק') פסעפ סעי נסיי שס!ק יגפי:ן יל'6 ס56גער ו5עג*י 0סולמ 065ל 651 ססילף 5פ:י כ'6 5סו י65.פק5'נן ס:6יס5ס6י ססעיסו סעיע סנפ5 יכ'ס פעסס 5עס"ם קסס עיטין ס6:ו 6פפ*יימ'מ
 פעמעפהססוגףסתסו%ךיוו%ןי:י4,ישבויציממיבמ6'6עפ"'ע:9ס:ס 5כ7 5פפומ קמס ע"ע ע3"ס (DtnD סיע DDb"  )5פן  מיייירו"ושק
 ע%יסדעפופ ספוקקש כ) ת7פיס6 ס"ולף )6מר פג(לו Vb(eb1סני  6-ן5ךייעכי כיר  ובריצבר סה54 סנט) 36י 5כ0ונימ ס65 סונגר6ס

 9י'יל"ש מומ  בצו כסנ nhwI וניולת טוכוס 0ק כנין שקג 4:וגשסק ני51י !ק:י ס6ל  D93pDJ טעסס פס'0י וכן פגק גטקו' וגישי DfWמי
 י0פיעמ מ11 שס5 6'גו מוכות סק ג0ם'טס י6פי13 קנ7י פסנדו)'ס7ק5ס )ס6ריך ול"ן ג'ע.ן כעס 5ליכ'ן סיי כי סינר קסס ניפין פמ ו5כסונ י5*וסי6ס

 tb1l'Db  %4  בויבר h1D 6י:ו סעי 36' יסס כיון סס כעגו6לכסי עעגו ססחי5ו 6סר עע)4ס ,פ n'bD '6 נט6'סת6 פשאדה סיי 6ג' גפס סיכית סק פסס 6ס ו%'ס עייטן 656 6':ו ספד'ס יוספ: (olb יסי6) יהגי פ) ום)01 עפ5פו יניןוספגע
 פוש 0וטח סק 6י פסנמ)ש ק5פ פ4ו יג0)קו סס סני6 ססלי גכ0ג וס" ס)'0 ע*י סגי וס)0 (tDGb גי ו,גיע עע)6מי

 ס0ד6 עסריץ סו6 עסנד51יס ס6' סעק וג5סי עקקל6 י6'ס וסי6ונ0ס.עס כפש6 0יקו )םוך  סס)ק וכפ:ס:ו )ם)'0 כס:ס:1 5ט כעו ק5ס עדיןסנפ
טזפ)

  נרגי
 מבהיייהחט  במזובי ש  גמר%'יבריו ע5 ימלף מויו  במיובמ 9 4סש3 0:6יו0 ק05 מנקו סייטק וט0סס 0ג'17 פ) 6 %  סנע

 צ 16ט" 5קעוך  ד6ץ כמג 061,כ ר6י0ו יסס פסי6'י וסגס פ5עסר6" גכרס ס06י 5י ס6ופי"סל סליפוע' פי סינוי ניגי ס06י )% (סט%
 פס7"וטוד0 6פי4 יג!ס ק5ס עספע כע*ס סעי 6נ' סכטיסיעס61יכ 6ג'ספגלסימ" סס % 6ושוס נסש יקעקש כעוקו ג7גק עויגסס
maqp,,  . סכןוכ) עסנסג 061יכ ס5ס)ס כעו נ00)ס 4לסו פקוס קו ט וגיגק PD~J  יפמיגהי 

 י65 סתש סק מפד שש 61יגו  עתו חר*4.

1סוי
 קףפ 656 03ה כט1 חעף 6ע1 עופק ג(רלן )6 )טס 61ע 4ח נ!ספה מ6ושש קוי פס6י 'המי סינס יק וסקו  4י כ!ס ס556ס ס*ו )6וחיס 31DOb היקען כעוסק סיגס 6ש15 עכסירס פוקקיס וקיס 0קל 6)6יס6 :ינק סס:י ור6מו סיי ג6וס 6, ד6סו כפופס ן ( 5טץ ק5פ יוטס ו:פק'

 ג(ילס81*פ פיפס 3פש) 6ין נעופק עפ-וס ס6ר 6נbp 5:1 י0תיפפוס ~bibl כפופס ג' )כסוג ילך 6ין כי ע'סעוס ש6 כי יו6יס סעו)סוכי
 Wwtnoe במדפיורוישיודמ  (qbIpn 4ךך S~h  OSnD)S  בהשבדכי( 4תע סגס Otivo וכססג'6 כשפס ל )ס וזי6ין טזפק 0.טק0חק03
 חי6י0מרש0 5כס0'5ס 5'סגו כיי נעופק 6ש5ו 5סקן 5הן ס0סיעס65פר פטגס יוסנס ס6סת א:ס 5יסמ ס6סס עשס ס5 סינ ר5ס )656פס
 6ץ ונסשף 5נ0ם'5ס 5פקגו 6ץ 'stptS יגנעו וכית ספגע גער טיקכי0פדס  במיוימבממימי יויס 6ין 6סר סיע ססוג6 טספס סג'ס עסס' 'ומי(ס
 6פ4 נ:וקו5 סגנטד כ'ון עסיי'1  75גלי 0סיפס קודס tS'Db)פקן ורפ קסס 6.ס ט61 כ' ו6וערם פוג'ס וכ%ס 06ר גי עפ:ו 5סססד5יגפו

 קפמטץ 656ס6ץמ(4 של ,-?q יקר6 ס%גריו מק גדפגי ש% ס6'נו73בר זס6קס ועס! עוסנ נרגוי )6 06 6סכ נע עעגו )ססתי5 641עפ))יס
 ינפ ו6פי 05ולף פיפק 3ין ס)ק1 ד)6 05קןקהי0פיט' וכסגוס06רוגייסשסטו פפפיס כעס !מן סר13-0 סלנגש גס 4 4מן ייס 565 ח,ע ופרועספגש
 כשש ימפגי ישק) גייד 656 גפקו5 סמורףנעי פקל D71Dp*WD6(7 טס 3וס ע)סס ו65 6מו נע יטסי15 %6י 6פמ כ'  גסשסס פ"ט651

 0ו6 6ס  )שט  ומ  ממע  סל*ם ממרי  בר,צבר יפוק5 יסו6) יקיי וכ7י : ס6פס ס5דנס
 ססו6 יש6) ד9'י טפעע 5סקגו 6ין יפתך ק)ק6 כיק6 ל'5 סנעסקק גונע עסקו גו'5 סיקף עעעס למילי  ב4המ י6ס 5סכסיכ 5פ:עטהשה

 ww ס6,51 וט!ס פק31 6ין  בחיבד סג6עס סטיג ססר6*ס 6)6 פקי5  גפיקק" ט613ר 7כגר  605רך 5רז ס" 65 גח 0:ס ס16ס'ומנססי
 חאיי רוצ4 מגרקך מיישן )Sab  במור4 סיק טסמ )6 ניפנז ספוק5ייגל טסיעס קויס כ'6 ה%"ךרבטיו שמריי*י  צרירי ו6פ" 6מקן ס7' פגוןדנטקיס
on~oqh1  nbroa ק65 5כ00י85 5םקן 650 נדפני שקג ס*נו גד3ל 6ש4 נפי י:קר6כ'פ  יריירימ ע"פ חיש  ב4ידימביויייןבז"ך רהףי 
 6שת שנ'6 1כע1 נפ" כן כסט פס6יהמס כק נסגס טס15קמ5סלגוס ני51שססעססי5'ן פנק % 61ץ סדסק נטקוס וק עוסכסל נ65יימן
 5קק:ק05 1ס קסרי ,51ייוס פס אייווע גיס פ%ס ו4גו פע:ו גע סמס 3'א

 סשב עס ע*( 0מש ס65 יך  בממיימסירמ '01ל 05סיל סעסף8 )כ6תס כיעסטפ 106 גע )סניb.bn 6 כסנ 65 עסכסע סי4סג0סוגס
vnbn,*פיפג ניסי; 3קיל ט65פי וכן ס04מו סקימכ פסס ונס 5ארפגק עסעע 06ל 5פני6 ט4יוס ייר"ם פ4ו כסנ 656 קכ*ס ק" סג 
 ופע* ש6 כ:ה שע סי6 מבשל  בי4מ ש6 ססופכ tl'eb כ)ש 5סקן י4; 040 146 01505 עק PDD טו5'6ין ס" ט6ס ופשפb's~i 6  צזומיפסו6
 ספשו 65 7פא כיע 4פ ססתיים 65ח% 6ג5 סס"יטס קתס וכ5וסט5'סמו סכי0י י63 פחע0 כ"6 ס07ק ס(כיר 650 6סל ט3ה*ץ סע 06ל ני5סר6
 ויל תייי5 יסל4י נספוכס 65ע65חים5וק 16 נפש) נקגנפל epbnnטס ספקי 7ניקש  גס*ס כס3 ימל ועוד ג:חןרי1י פ?וןשס חןקליסנע דכוש* סקופל ס5ישס גק0)ק 6יכ ספייס ס0פו פכגל כ'ת 6סל עפסשיי סחמינ פרס  רבימ יטיס ס0ספגן פעק ססס י6'כ6 כיק 656 ופ7ור6ורסי
 גו הסיו נ' וכסנ 3, 5כסונ 5ו וס" סססס 06י נעי 0י!קיין יען 3נ7ע וכים קפס כ)  יפרק ססוש ען ר6" וסנ'6  רייבר יקייפעון
 הפפן ו0צ פגפ)0 ל4עס הייק יי ינןן ובןימ ר4ימשלמימ1גגס)1מלמ - םימרמ סמימס קפק )4ן 6,כ גפ-טן יוףס כ5 וספג טשן )ו )י0! -ת 65)ח6ק
 4פרכיןיפה נפ"ך ו6ס "5 כסנ נ' טעמ ופפס סש0'קס 6סל ג'כעו וע5  והי סנ'י סג6ון פ5 )יקיק כייס שן ק5ס 5ס6יין ר6חי וכק6ך

 דפף עיף ג. 5עסוסס סק:ס eiltb ס:סוקס כטוג'065ל5וסס פסנמ6'י!'615ו4י165עתזינלג61קס0יוסמג5פניייגגץעדקסג6ק
 ס" ען ו5פקוס 5תקמ נססונס סל6"ם פ6קל פיליס וכי' טכסג6סיכ6 נגליס סף סם4ס ניד וגפקל כל6ר סגע ס:כסכ 06ל סיגוקסיפסס
 1לפקנו 5ת!ול SWD3  rb סנע כ5 סננעל רע פ6גי יספס  5ספו  ימו' סטתנ סזפל חוק6 שסק:ע 5רז rb1 עגק גיקוס ס)6 )כסס)ס6ש"
 ווף5 3פק51 ססס 65 סכ6 6ג5 יפקו)וכ1, תי6י נעפ5 6כסנפ'וייסוי דנכי 5ה(נ str ס61 סכחנ  גק"קכ"סגיעס סנ"י סנפ5כט"ם ג%"0נע

p~bwס10נ6 קמו ק" ק9 סעה ססר6 סר4ע  ייובמ פ5 סכהנפו פוק וג5תיפכל יעפס כ'6 סנסז 6% ביו%ו  ש'9י(י  מי"ייוי  רצויומ בי  ירמן 
 V9bbS כס6ע  סמי ס6ץ סר6'ם כתג 6לוכ" סווע 0יו 651 פעלסקגפ עסכסיל כפו סי3יק 5גרור פמן נ65 6פ" סכמץ )יס65 וסטספ5'וינק

 5קופכ סלפר סנ% ג5וף כ'6 )סקמ ,Ire מגע פקת 610 סווע 6רכוסי6ס סכוסנ ס9פי כ*6  5מק:1 רין מפארוסעהב  וברימב בן9י"  פלייס67יפ
 5פסלייצ קי5 ד)6 פת טיגרו על6ס עץ ק" 8יס כ55 סס כעט6יכתע יעס עיד b'tpl 657 עוכלסיס  ריריו fb1*a5  מביו%יימומ נט5יפ0נע

 %5 ד6ס ספכוטס געל 6ש 6פי4 5מק 5קיפל יפסוס דססיי סנ"כ7ב7י  3ססוג' 6ג5 ספי" 00-טם קויס  בומהנלימס*יו )גלר נפקקיי סל6'םססמור
 פעחפ נסיעת דדי4לפ מון סלי סר*ם פסשגם ל6" סנ'6 טסכן כיהםספדה ספיקין פוע.5 ע6' ו0תוסו6,כ 6סרכפוג געעפקיסיטילסכיג6

 ס5וס פדס 5מ ס6ץ וכיון כסל גע פ5שפ-הן ספי n*bwa 65 פסר6*ס קש6 פ4 61,כ סס כפט6ל נסתיעס עעסס0עד פפי" 6ע יעיט חקת פופ'5 טס 6יכ 5כ500ס כסל ס6ימ סני פ05מושס
W 65  מבבובממימ4ומ ס015י ססס ספדיס 6נ5 5סק5גיי 6ז כש נע 5כשג סנפי D ' I  ימל ס'פ 6)6 

 פנש5 ג5ער Ebbn*b~o פת7 6% 5סקע 'YbSn3D Idig1' ס5וש67פלו ט"5י סגי גני סשקק,ם עכ0ט יעפ0 לך 5כסונ ח441ס 5נס0)ס 016ורםן
 4%נ לס*ףנן  5כן%ש עסביו  ממחאימיירב למככ כפ531ווצ5שפל כהתגסניצפ5טז פסגפ5 תהדי 65סנקג6 % תץ 5כחוג י65 6נ"%על
5יטף קכע ק" סחףל כטן9 נו גכוהס ס5ץס שעלפנ וס61 כן 5כסהנ 5שפכ ס4ס15
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יהושע השרשקשני
 עגגט כהן )כםמי)0 למקגס יט) שתי מקופל 86" יטקהם נ3י טםלתונוצל
 ' )סלקיכן יקרך סו6 7כ0י3ס כען חין ג3' טויס ס3*י 7נס נישר 3061פש5

 כמי3' סרגו 370ק01 גרץ0 36) נפש) יגגעל מון סקופכ tsteb ימקגס63
 קופי כמזגן מקין 7ג3י עגיל וכסייס8ם)ק3קמקק DD" כין 6'כ מגער 6מר 6פי)1 )מקגס סקופל סר מקיט 6)6 3סיי6בטש

 כמיחס ילקו כיון כ))
 עיכ יס6 (ו לקגג6 ל6י' 6ין סל6'ם  יזמתמוגמ כיון 63מי '1i'Db יטלי רט6106
 קפק 3)6 יס6 גגטר ))6 מגע נגיר 3ין לממק צגו ס3*י נס יקטר (ס)פי
 ספקז)יס כ) רחקן כיי ממודף נטל קוים )פ0ופ סופן יס6ליך סקומליש4

henpw(יו7ס 06 61*כ נסיי6 סי6"ס כטוס 0(*) כמקון )כסוט )וט סגע 
 )ועד )דיך כימך מ) לקופר 1i'Db סוכן )סכרין נמסוגס סר6'ס סמיו 7)6ג,י
 )מא' ועגי) גוס עס,י5ס קוסיסו ש 61'כ נטל %מי גטל קולס גע טחי7סו6
 יוק6 סע7יס חתוי קתס )מקן יעץ טס6מלוגש סלמס וכ"כ שסר קופל3'ן

 מחיטת קזיס olptn )נע סרס פ617ס עסי*ס דחנ6ון סנפ ק7ל קו9כי6'ח6
 3'ן )מ)ק טוכרמיס 6'נן סג" י3ר ו4כ :ס שוק 6יכ6 גנרל נס 6)ט6ספדי0
 גע'ני' סימוק נ*ק הכמג סס*ו ורקיען ניו רקיעו (') חריגים נס )6מרקופל
 מקשי (וקמי 6מן סימקנס סר6'ס37לי

,'bp טס כמנוקר מווין 66ליכו0 נ*כ 
 bib  יקיט יתססו קופר ינעיגן לן ' 4י פ6ן יגרירס 0קזן 36ל מהש מץנסחז
 גיסיו כסר דל5 סמק יעין ליכר סכמי rbn עי 'Dblb1 נסיט סנמ)כ)ךכעו
 ס9יפר oh כי סלכלה'  5קורלסעניר וכי פלפך סגע וסנט לנתתילסיך
 יכןלריך סו4  כ0י3ס כ'1ןיל6ו ייו nD'D מפתיר 5ו ייי  לי פס6'כ
 ופ"כ 53מר 06ילו סטר סדוק בספת 607 פלפו סמי לדפס 11 4739 פסיילפר
 3פעס tS'Dh7 ססיי4 רכסיבס פלפו סו4 כשט סו6  כסיגם 7)6  טעע6ט60י
 יפילו לסקן דגרי סרי3'ט ידנרי ליבריו ר4י' 6ין גס 5חר פ"י לקורססיטך
 ק4פר r~D1 סווין למקן רכת3 ס%6ר 0ר4.פ ליעף רסרע*ס ס0'טס5סי
  7עסגי ק-ל ל5 יקנסו nDh(  35ל 396רסו טפילו סיפסר (וקם י90נוזית
 כי סחו ל6 סר6*ס יס6 ק6י עגון 6טקוס סבר'ס דס6 ועוי 6ח'כמקון
obוע"( ענון 3טקוס pbn 9 לפתוח 5רך עגון 3עקוס י י6שD1pe הקן( 
 חממיעס קתס )מקן סס%ינו ס6מלוגיס 1S'Db7 סכ) )יבלי 6טמ דיןחש
 ססכסי ס3" 36ל פנון נפקוס 16 ג7פגי סקול ססו4 סכמג 6סד גס6ין

 פוכרסיס ייגס סעי דיורי וכיון 30ל לו טליתי ל4  ינון כשסוס יל55פי4
  גיר קידש גין 4% 00לוק ויין 6מר 04י' לתקן סוי ד3גרירס סונרוקרוב
 יסמלס נכשת כסכמנו %4 למסיר ר4ן לפסוס לרין וכינו סנ0 גיר%סר

 לדעת ד4מ" ופודנריס דנגירגכסרוס כך 6תר טנד93 גפקולל4ד14גגיר
 כסob 3 5ל4 כן נתב ל4 דפ,כ סכ4 כטד %מר קופר  גין  יטמ)קסגיי
 סיכסרכו פי 5.כ 3ת0ילס יוטפס  גע שכסג כיון 3יעוס 3ססילסמקופר
 כר16י כסר גפ כס3 )5 מקופר כי תנע כסג ססז6  נפו גו6ס יסיםעמס
ob136ל ס3פל טלוט סריגו 6סר כסרו כן ob כרשוי כסר  גפ יסופר כסג 
 יתיג ל5ו סגרירס  ד53יס כיון לתקן סרי כך 4סר Dr1 פקרס 3ווקירע

 ר"וי ס6יןסגי כיון גפפות  גס0ילס הקופל ס3ייכמ3 :שוסייך"ש6
 מגיל ילים "ינו וסול לכחחילס בפר יפסנו סיסי 5*כ לבתסילסלמנסן
 מדחוס פ)יlb)rbn' 0 כיון כר9DlpO '14 כתג 04 35ל מס סג" כ'(נפיס
bSbלפס 50 דכסר גריס  מריסון כנו פל  סי10ייו Dr כס?  לנע רופס 

 סיכול כתג דמוי מסוס לכס0לס ליסרו כסי  rbn גלופן כך sbונתל0לס
 (ס לפ' יקור סי' ע"כ ת0יל0  הני סיתיינם לריך וט דפיעסלס(רייף
 לכס0י4ז ליתיו פתם כסר  0גע סעו כיון ס9ומר 04 כי יסרמיעטנו
 כל וכן כדכס3תי מש bib עתם יכייף ססו6נטלך

 כיולדי
 3וס

'DS1הפר.ך3קכ'ן  67'ן קכ,ס קיפן (,ל סכחייסרי6יי  סחם  לידנו דרכנו( 
  כסג למ"כ Dth7D מסו3מ סחוף ע7,ע ונרסס סומק 3סעמ עקי)'ןוים

 3על ס  כספלים כסב כך 6סר nh17DD יסר,ס ונרסס מעריס היחסירקורס
 3ער3ו3 עלו 4לו דוריס סגם פע סר5'ס לדפם נ"י ססש וגרבםלהקן

 סס3י6' ערלי דסר6"ס פו3י6 מסרי  ew'no 5חר ויפילו עתיר סר5.סדססוג0
 למקן לקונס סנע) סס סי' )6 ונס וממוס כמוג סי, 6'כ ומוקם עקלןגע
 עמס iu3~oh  סי' ס7מק י3עקוס סניי )יטח הר3 כמ3 6.ך קסי6ועוי
 3סעס 06 כי סי6'ס סחיי )6 )מס אסרן 6ל6 4נו סחי פל עקמו כ)סיי

 7ווק6 הסיפר 5ייך 7מק יג)6 ושוו )נ7נ סי' דמק 3)6 6פ')ו ח6ס7מק
 רסק פחית ג6חר מסיר סר5,ע יס5 תומר יסר יפילו מרסק  גפפת336
 סרי rtr1 מקומר סי' 06 ופור רמוקס פירן ט43 סס סי' ל4 ססיפרמסכי
 פלוס  כפסביל הצי (nDT סוג פכמ3 הס oa סו5  ופסי לכססילסשפילו
 טיסג סקופר טיגררblh 0 רן סניי סם" 4ין  רגפמילס סו4 סייטלמקן
 ס)ימ סוט כי 'גררם סו4  סגן לכס31 לוס ססנעל רזל מנעל  ביבוםסני
 יזקרו וילוט יתור ססגעל ל4 מגעל לוס כן דפקתפ5 סו.ל כמקון  סג9)כס31
 סס(כיר ה65ח' ו%  עלפו 3ד,י ירייתי כלל 'לוס ססנכל ס3'י סוכירולי
 כיון סדרות כל סופרי  :קי רסר3 וליל ססוסר  עיתקלכו יק SD30 ע5ומכ))

 4ף 4'כ כקיר" סו" רכן תוכוס ל0ס דרפ' נסכין לססריר רייןדכקעינן
 רירי  ליווייס רסוק מדסק בסיס  0חיפס  לשחר י לסקן ססיריסר6,ס
71)DeStl'Dh תתייס קורס כ'6 גדוסק יפילו סרתן ל5 1:6 4בל לכממילס  
 סר5'ס יגרי יפי' יפסר"ו  חופרי  ניפפס

 וווקי
 ולפס לחקן עלוס ס30טל

 05 כוסס  סגעל 115. עת לסיסות ים ר5לת,ס כלל  גסיפר מלו.6יגו
 סיי מסגי לשחי לכו עט 6'כ כסלכ0ו  גפ לכחוד )30תמי)ס
 כסוגן  לכוסנו עלוס סו4 ופסס כסלכסו לכסונ 3ססלס לוס % ob~l לוסג3ר
 כסאגת כיסרייון 1D1pO סול סחי לתקנו  ספליט לי' 6'כ לכתבוי4ס ס3על פתס 6ל" ' כסיכתו לכתוג סלופך יתו סטוי כיון בקופר לזרך לגו6ע

 יוקץ '1mW ס'0קגו כלל 0רנ ותכיר bS רפ'כ ואפסר שמבלסס6קץבסר
 וקלר יוק6 סקופר טיסתן סרב כיכפו05

 כלסי
 סלו

~9Ww 
 סטופר

 . ס3פל ושליוי לפס כ% יפסי %ימקגי
~pPnxttn סבן פלקיר סרג 

 סרב 14 ס3פל 5יוף  י3עיגן  בגי דגר סיס לסקן סייפי 63 047 סכסגסי5'ס'
 6יכ סרג לדפס כפר 06ד טיסתן פד  נ9 05ר  נפ שיבתור ס3על סקוסכיון

  טוס פור לכ310 4 41ין ס4ססו סקי0ר ועמס כסי טסו6 לוג גו4' וטסטי
 גוסבין סיו ס)6 דנעל6 6ייג6 ק6' סר3 61'כ סגע) 11.5י ג)ם' גנטי3ר
 (יל פ3פלסמו9י סנסגס סחי Dr דגר כי כוי  גפ 5סר גי הכמוג לקופל%וזת
  גפינןשקססס4פ bibtn1'b גור) )ן3עינןשקף  bpnpn7 כןכיוןואס

 יץפ 4כסע  סנפלע9פוך איר גלתי בגס ר3ר טוס לפסוס ו5זטלימ0ו
 קני י3דפ0ו נטי סכי יין סרג 3יפ0 לסלוח דנסגינן וליידן - "wtbפוד
 סרג דעס )' כו5' כן סמופרוח כל ומפט סמדר על קטן ג"פ סגססגפל סקהזרול4ליוי כייס ל4ס(כיר  ר'פ דגקפרו וארג ס3פל 3עעוליוויול4
 סנע ינמן )6 ולמס 'PPn )ו 6.ן ססיי' חמיעח ילחמו יעסווע קסםוט,ה
 9DpD7D' י3פעמ ומסופק מועודן %6 יגו גווי) דס'קף כיון נגייסנ)6
 יפוקל r'b 67פי' הפקקים ב) דפס 3(ס וסטי  גדיי גפירוס כסגוכך

 pb93 כיד3ריו נמק פודס3לס' 5ס%סי'1,4 51פי' עורסגטעחסד0ק
 4317 בנד3עפופין

 דרוגי
 נד'פבד דיכסירי' ספיס9'ס גדולי רו3 דפס  ריי:כר

 פסי סגיגקו כבון כך לתוו טפסר ר6- סיכך סכ4 יטייי pm13 ליישבווט
 ס3וגס פי סלטיו יוביס  לגפר' olnbI יום טופסי לורסן הטסנסיותיוס
 עוול ירך  1p3vg לסיפך שעי בע' סכ' (יינין 3' ועפם מית ם) )גגוהטלו
 חס קמה גור) תיקף עעעס )6 סעף הטפס פסול רוס סי וכפסס (יינין3י

  סכיגטידכמר 6'ן סק'ףגוי) ייןןס36)עחעמ ועל(סכחנ ניו))ריךסקון
6(3Ppn ד3רסר3  סל כסו DID לסריס,) גמשם סרגם שפטום לגי 
 י6ס*ג סל3 סכווגמ ו6פסר טעונן ג')ח ול4 רגריו ~onp  ירפסדוכתי

 י6ג'ף סע4וגס י' 6מר גו )ע)6 6מרמ פער גט ח631 כשש,ש*ששרדק : גיילס נ)6 כן )'מנו )חקן ~b*ha ס7מק 3ספמכגי
 06 7יגו טס qihn יניף געעמ סימם )6לסחנס63

 וקמר' ספוקקש ק05 זנמ)קו י6ע*נ כטוסה 16 כמורף י)סמיק63 מלסגדין
 6פי, הומים 6ח סיי 37עיגן)סו

 פ'פ לס0נ9ג4 לפסך יכחג לע"ג  נ7יעגי
hi'bפ4'  לימך כסב ול4 "'פ סרי כת3 5י : 
  יסהנרפ פס:י' ישע רלכ5ורס תר"לריךלרקרקסיי3תשובה

 קריך ע"מ 6יס )כ) הותרם 04 סרי  3גיד6עט"טיס3
 לכ)6י0 הוחרם ים סרי גי  סל גוסו ססס סלן ר0כי לחתגקג4 לפסךלכסוג
 )טסך פיויין ונט l'P'sa ו6גרח מריכ'ן קפל ה:6' )יכי וייןייסוו קוערו-י

 סרי סכסג ס"עע" תיפיף מרזי ירו' ולכיור' ייח'לביין לכלג3ר)סהגקג6
 כזון 61,כ מי35'ין יי עי וכו' וין לכחינ מ"ע 5ייך 6דס )כ) הוחוח05

bpDpn76תן 37טינ1 הפוסק'ס רוג וכמ13 כר" סלכם 6י 3נהי bptWW 
 67.נ (ס קפי 'iDtDp~i וקן י" ס) חוססוח ג"כ ס(הו עטינן וכוי )עמן גס4כ
 יפריגן ליוו3גיר4 4ו  גפתן 6י . 3)עהך גס יפליגו ליננן רזי נין עמ)וקתניגה

 סוי יל4  ופסיט6 יו הח)וקמ כ% ס(כירו ול4 עייסוס טליןופלינוניריס
 ב50 גס פלינו 4י ר4ם" וכור סלוגת4 סקי  קיסלגי 3פ4' למרט סל%ור4סטיק
 מבעתן דקי") סחי כר.י הלכס 6ין ד)ע36ה6 דנעי:ןלעסך ר6י'ע"ה6ין

 סטך  bDVD'b ול4 כר" סלכס 4י  לסליורי ל"  bpDpw  פסיס סייגוודן
  פסיק כלל  סתלפוי ס1כ'רו דל5  יליסך 3פלוגח6 34ל  לחופרךלולינן
 ילונו )וער יס ניגסו np~lon דמר' כ.ין וכוי 1ר3'ס דיח'ד הכקיןיגקס')ן
 עיעס ג"כ הו6 )החך tuaV(l 7י"י יעעע6 ח)י6 3ה6 ח6 י7לע6 ה61קוסים
 ילעיג )ס פרי ניע6 37ה6י 'דע'גן ל6 לעסך )6 61' הוכימיח יד.סריפיון
 נרסס 37דגור6 )מרס 'ס ע.ע וכו' ד'הו' וין )כ'6 עומרם 6ח חרי )הדכסנ

 ס:רס0יך לר6" לך ר,ס לס  דקייר  לפרס 'ם וכו' ודן סו6 3עלת6 ר6י'ומסיף.
 ולסנפך לילך יס.רס (ססו5 לט0דסבססר תסב לכך ס93קייסגרססול6
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 )וסר גיו) דומק נעתי ולסי כלל . )' )עס )נוסך 'כ 6 סגי )6 עותרם 5ס סריכסנ
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 רר3רי נר5' יכן 4סי5  גסיי 6)6 עוכיחות 'ריס סו' ד%  פ'פ 4ל"לפסלוקותו
 ו)סעעיך ומרין מיקע י)banw' 6 ודן 3פ':ן רל5  דפפיי סי ג3'  גסעפח'ן ופ"'
 פשכ וכוי  חיסויין די  כבין  בבנו סנכחביס דוריס ס6ר כל ומילסשי ק6))ר עיבולסו
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