
'הושע ה*מחלקפני
Sa6 16 3ו )ח(ור י6ונן יכו) 06 (1 עכירה( : 
 3י*ע )ססינ ס)6 (') ס6מרוגיס מעי ססרסול כ3ל כ' ה'וס טס1זזשך12דק

 עחכע' ו[' i'bal ר8'ת' 'ען עזע )ד7.ס DW ,3' 603)"כ'6
 .וסג ג(ס י"ן סו6 7עס'נו ולפ' 63רוכס חנ') ס6)ס כמג י5'51ר5'נו
 סי' סעפון כי יטן )עעסס נוגע(ם דנריו 6ין כי (ס ע) נוקף סעטפטפ3
 סעעון ס) )(כי0ו י5'ו ס)ועזיס )3 )עורר כ'6 6ינן ויניי עמוסנוסו6
 דעה' 6נ)ס סס6)ס ד3יי פי ע) כי כ5ן 6'ן 0י.יגין ועויכי )קלוביו יומנןכן'
 ו3ינר' ל6'וח נסל3ס תסווחי 3כ) )ס6ריל ח') ירכי כי סיוס ועס 'ג(ס

 גג7סס טלייג6 כי נרע6 ה(ען D'DS כ' 'פן ע'ע ו3ס)כה גסוסק'ספ)פו)
 לומי ססנ יתנוגי ו)6 י5'ו והעפו6וס הגדו)ס 'ס'3מי העקסיגיסהמ)עו7'ס

 ופוקקיס 3ת)עוד וע3ו6ל פפוט סו6 כי ר6יומ הי3ס ל7.ך 6-ן סדין טיקרגס
 6ו4 3(ס קלס 6כ310 ע'ע ונם"ע 3טור )טיין כ"6 ס6)ס )סו3 5וין ס.ס)6

 : 3ק5רה 636 ו)כן וכו' סעדלס 3ימ -rh כי 3דגרי חייוסעו6
 כ6ן 6'ן כ' 6ונקש ונייני קלקעומ קנ'ן 3ד'ג' כ)) לס8ריך י6'ח' )6י:נה

 קלקעו סתכר 'ItunP סשען ס7'ן )עיקר סגונע נעס רק כ))ווקועס
 גכערו כי יען )יס 56טייך )6 ועמס ח(קס 3'ד כ)יו ה:וגס ספר'ן 'י)קלק
 נכסונומ י6על" )ס6 עעס )כ6ולה ויעיtp~lb 6 )ס)ק ע)'ו 5מוחירחמ'
 דשד )ע6י qb וסנס . (גיני סירrir 6~ )יס 56טייכ6 ו)l'sr 6 6)עגסמ'

 יע.ייי ספוסק., וכ) סהוק' כחגו ססר' סני" ע5'יי, סגס )ס6 ייע'76ו6ו3ן
 ד3ריו ("לגי6ל וסר6'ס (ס כנין נומעמ עוכי ססי6 סעכל נסעח יעמוסנ')ס
 סמק 6' 6ג) וכך כך )5ויך סעוכי עעטס 3סעמ דפתו סיג)ס ס5ליךסיט3
 6פ'ס עוכל סו6 (ס סעמעמ לכ) וייוע ווע.קר6 דכסיס ינ)י Db*1 העכרנסעמ
 פעע.ס דסר3ס ה6י כו)' דעוכח nlbI,(b ד)יכ6 עעסס 3סע0 דעס גי)וי3עינן
 טוכי ת'6 לעס 'יוע 61'ן קרקכומ'ו עוכי6יס

 q~ptol ("ל סנ"י וכ'כ ככ")
 )פגינו ע3ו6י סדין 01'כ ' עכ-) )ק;וח ע,י 6)6 עוכר ס6יגו )יעיספיך

-t~Db1פני ס3ע'יו '5'1 סקט) הוסי3 סל316ן( of ווחעמ )עכור סלו5ס ו6ער 
T'~DD1 ס'6 16 הימיד עס סקיקוי כסינל ע"עDSD: 6( סעונל כ)וס ס~כ'י 
 כג(כר הג'ת 6מ גס קגס עקועומ'ו סקנה ע6מו נקס רק ספי'ן )ס)ק (סעמתס
 ם) טכעו 'ויע יעי דעוכח 6ועי;6 )יכ6 כ8ן נס 61'כ . הכ7.ס גדגריסכ)
 )סיין 16 )'1די נועסכן סיס 6)6 3'0ו עוכר ה'ס ל6 הפליז ממעמ וסע6ר6ונן
 וגיעוקו יפווו עחעח bib וסמדיס 73י3י0 עפייק סיס ע5עו ספה'ן )6וסו 616מר
 ועלסין 3(ס לס6ריך ו6ין סי6"ס כע"ם לעוכרו עליו )13 נע)ן 6מי ת5יסטעו
 בספמ כסנ )סונו סכ) יוק6 סעקמ נעי 3ספמ כן )וער ס)ייך עסעעסר6'ם

 חעקמ עס6ועחוס) סס'סגטעס סעקח16לעסעעססשמעסעעכסנעסה
 כייף )6 זעמ גי)וי סהלי עמלעמ והדע0 ל5ויך ס)6 סס נ6ער'ס דגי'ס"י3ס
 ס6'נו וכ) נעור כסנ6י דסו' ס'6 יעמ מ)ף ס) עעעו עיקר סכ) עים כפו)עסנ"י
 סמי סנ'6ס 3סדי4 גחסונס הרסג.6 וכע*ס 7פמ 3נילוי 5ינו נעווכחנ8'
S~r37עיגן סד3ר קיו3 געור ומ:6י 6י'ס עוי )קען 61(כ7גה י.ן ק.ען 

 06 6פ" סנער 3סעמ כ)) סמגס ל6 ו6ס התקמ נעל 3סעח דוק6סימג5
 ס7עיס np~Pns יגסנו סנס6י הדנר ונעסל (ס חנ6' ע) סעוכיו עמח)ס6על
 ס'6עכ ד5ריך גט נ3' כד6סכמן כ)וס י6'נו 8פסר מג6י ג)onp 6ונערו
 דעח ג')וי כ"ס גיס הי3ס )יקדק 5מסר וס'ס נמ'גס 3סעס bto~דוק6
h)brhn 7'כ)) סעייס פטרו ס)6 י:'י )י 

 כלוס )סקו:ס סס(כיי
 )ס(כירו לי'ד ntDb ססיסיי )סני ע(כ'רו סיס 5ס  5ססי (ס עמעחסעיע
 ו)6 )(3ין ל'ס יעדעי )ע6ן (ת וכ) עמ:6י ע7יף ד)6 יוק6)עוכר

b~'7WSb  )קעמי' מס )6 ס.6 דייעס ע6ן כי 8וער 6גי 36) יו(י )'ס
 דנפפי' 1bI(hp עסעת לעעוח ס)ייך יוכר דע' 7)6 עיני גס6ינו עיןוסרכינ
 Wb7( 60 גני ח(קס פ' עיוך ס)עוי 7ס6 ינר סיס )קנומ סיייל)עוכן

 הוי )6 ד6גיס )16 6' דע(3ן כל ע"פ י3ינ6 (ג'ג'ס ו(נין מ)יוס סול6רג
 ד6מר')6 ע6ונק6 ישס'ס bg bpllb(' ת)עhyar -6 (ניגיס ו6פ*סע(לן

 ס6ני וד)ע6 כו' ע(3ין חוי )6 )עעות  וימ'ק ד6ג'ק ל6ו 6' (,)ופ'רס3'ס
p)1bעוכר כך ועמוד )עעוח ס5ייך זגפסיה vite 6יכ6 דהמס ע7עמו 
 עחתמ )עפומ 7)ריך דכס"נ י6ס*ג )7קיק יס ו5'כ כוי ועקני גוול)עיער
 61ע"ג ג1 )מ(ון .כל סר עיד יי )ייד rba ס6וגק ועגן ועכלדומקו
 4ע יסחס עט)ע)'ו סהו 3יחו וכ)' 6מפליו דע(גן כ) bp7' כמגדרסג'ס
 חילוק התורה ס)6גחגס עסוס (ס 7ע ילק חלס3"ס סיי ע"ע יפתמ)ו'
 כו)סו 6)6 )ו כויכיס ס6יגס לדגריס ס)ריכיס י3ליס גין ועעכי3עקח
 סמויס מ)קס יס'כן גקלקעומ נס )יקיק יס (ס דיוק 61'כ כו' )וקמקונס
 6יו 6וגס יעדין נסי 61,כ )ו לקך 6ין 16 יוחקו DW(' סיסו עוכר3'ן
יכו)

 )עעות ס5י'ן עפני סעוכי כעחגס דסוי 0ג6י ע7.ן 13 'מ(ור ע'ע )ח(וי
 הטו' וכ,כ )וקמ קני )6 סחול'דכה"נ ס")קס ע)יגו וסיכן 13 יח(ול )י ללי80317'ן

 כסהי6 ופסיט6 קי'ס סעקמ לעעומ ס7חיק DW(' סעיכר ינססיס 167נק י"ה9'
 כסנקת)ק סמו(ל סשיוסן 16נק דינ. ככ) פוד 7חיק ס6ין מו(ל סו6מו(ר

 פסיט6 נס ח:P%~ '6 עע')6 סו(ר ע"ע חו(7 6ינו 6וגק יעד.ן מ' י6"כס6וגס
 3;.ו )(1ן פרוטה 6פ')ו לו rbn הינ0 דמיק ססי6 סעוכל נ.ן 0.לוקס6ין
 ק6י דסמ)עוד למרן 6ין גס ' 3ינ6 ( (3ינ6 5ס.ס עעי 7ומק 16 3'מוונני
hSn)מויס מלקס סינן 7עזע סנלנ יגיש דס~י תקמ 3סע0 דעחו גי)ו 
 7קייס'ן פ.3 עוכמ 607 ועוי סחס 6ועוכן )עייגוח ס)יי7 סעוכ7 5יען06
 6וסו עו'קל'3 )עייק 3ע' דח6 דע'ס 6ען ס3)ג י3רס p)1h נ3'יגס
 גיח6 )6 3)ני' ho ו6ע6. כו' 7כופ'ן גס.ס עגיטי גס 6וחו l'Dl~aע)עד
 סיני "'כ כ)וס 6ינו ס3)3 6ונס יגס 6לע6 6'י סנ)ג י3י.ס ס,ע 6)46'
 סעקמ 3סעמ יעתי' גלי )6 סחס ה6 דנפסי' p)tbn" 0יקמ פ'דייק
 ועקג' נמר יגפם" pllb עמעמ יעוכל געור יפומ ס'ע 6)6 כ)וסו6ינו

 'סני35 כיון ע"ה י)טרך )6 6מ,כ 06 61ף עס6ונק )ח:)) )נתרינ)נו
 4' 56טלוכי ע6 (נין 36) 0ג6י סוס ג4 ס)ס ג)3 סקנס יס ע"יע6ונס
 דס6 עעס כתג6י יסוי 6,ס וססת6 ד3ו סוס )קנות 5ויך סהיס עחוו(ו(י
 ספג6' ג(ס גפקי60 )י P'V 737 )ס7ז'ח נד ע0גס b'on מייגי 0ג5יכ)

 )קנש )טו3חו עת:ס (ס ח,נ עוכל סיס )6 תמג6י ינל1DD 6' ק6ועליס
 עוכל טו6 עיג המקו ע6נסי עוכר 6ג) עוכ7 ס'ה )6 )16 60 יגרסוס

 : ועקניונמר
 וק6עכ סדל6 7)6 סשסק'ס ופקקו סדי6 )6 6ער ו0י סדל66ער מי נמוט' 6יסו 3ah" ג3' סעפק'ד פ' 6ערינ'ן יס6 )י3י עיי1ראיה
 סיל6 חקך ט31 3)15 0)6 )סקסוס יס ו6'כ #hiu י3'גי' 7סוס3נער6
 3עו)ס 6יס ט6ין ופס'ט6 )סלס נעס )ו ס'ס ס)6 עדמקו סהכלו כ'1,עי.ג6
 סקק )ייי 63 סהם )3,ח פיע שס 63 ס6ס ניו) עדוסק Jah" 06 3יןסש)ק
 כ'ון סימ)ק ס:ני6 סו6 יעי יומק 3ל6 עדעמו 6ג3.' 16 3(ה וכיו65נדו)

 הייגו 06 ופסיןbD'nD1 5 כדכסיננ6 ס"ע 6)6 דגריסס קמעוסספוקקיס
 'וסיס6 3כ) 7'נין 3מ. ורנו וינ)יגו33"0 ע65נ1יי'גו )6 כן שקקיסח,ו

 33ימס וטיף ע(ון 61'ן עגכקיסן סיוידיס גתיס 3גע)י ייס נכ)יטס'ס
  וכיסטניס כיס ליסר  כטימטסר1יטיוו 51-כ סניו) יומקס עמממיעוכ7'ס
 ר'ג ק' ס3'י ס3י6ס 3חסוגס btS~n כתג דס6 3הס יח(רו )עעוסויסיגי
 ע)מ6 י)6ו ס"ע 6)6 גע~ר 3תנ6י כעו ס:'ס כעס )6מר 6פי)ו חו(ר יעמדגגי)וי
 7(3גי גנסרדעי זסוי ג5ורת6 עססו6 6)ענס מ" דעייתי 60 וססמ6סי6
 ו6ע,ג )ערייסו 6פיג..סו יהדיו ר'נ ו6ער "שי 6מי ו)נסיף ל6פדנ.יסוכ-ע

 פקק יר"ג ר,bn~v 6 )") עסמס ר6יה ע6י ו6"כ עכוו 7מקס תמוומדסמס
onpיססין6 ו6ע"ג )עכירס פכירס 3ין חי)ק ו)6 )עלייסו 0דרי 6פדני דכ)סו 
 כסי16 )הסחכר מיפיס )ק:וס )סיוומס כ"6 עדוחק טכרו ל6דסי3ס

 . or3 וכיו65 3יוקי סיוסחח.טיס
 1)6 ועקג' נעי יכס'נ ימ'סנ6 ינסh)pt5p 6 3ס6י%"6כללא

 ס6מוחו תס סם6)ס ד3י' 7hG1 ק"ס וסעקמ כ)) חג6'עקי'
 1)6 חלועוס דגיי 6)6 6'נ: ' 3ל'לא וקנ'ן . 6נומס נמ)ח )המי'ק16עית
 וסגוטס 3סס 5ר'ן 7ין ליו( כי נטח 6וע7 6גי ו3כן עורידין .bSעע)ין
 )6עמו 6עח דין הינין 'טי6) ד.ינ' ע) וס)וס ססכ) עדיך סועסנו(ס

 : יוסע נעמוודנר
 סיעיגי עעוי סמ(ק פטים ס"מ )סו6)י 6סינ ס)וס צח8411יוה

 עו*ס ג"י ן,ע סע5גי עי:י תחכעוני 3ס3מ 1.וס3(קן
 כי יען יעתי כ) )פעוי עכ"ת ס)ח 6סל n1)bao ע,ד הגה גי'(ע)ק6
 ס6ס' 3עג.1 וסנס )ס6לין ס'ם 'qb )ק5י 6עיתי נחון חיגר כי 6נ'י61ס
 הי3רנמק 6ין לפזי ע"ע ע6וד סי6 פסוט ס'תרס כי qb 3פ)ססינע
 מי7ום nr'h יפ)ס 16)י 3דגן ק5ס פוד 6ס.סג 6"6 )מועי 1)כןכ"כ

 מיז )הסי3 5ריך סנר6ס )פ. 6סר עעונומ דיני גענ.ן 6ך : 4'סגדעי
 נדו), יויס סס ויס 3ימ סעכי 63פטיופס עכ'מ 600) עס 3קלרס 6סי3ו)כן

 3ר.י"6טקורין
 קעס'"י

 וסממיס' ייט כ*י וטחו3ר סרף .ין ססירפיס יייס יכן
 : )18 08 3'ח 3כ)) נעכ7 08 ה6ס בו )ה4חמ)ו)

 ס3'16 (') סרעג'ס כחנ יכנר )פגיס )ריכס 6ינס יו 60)סהנה

 עס מ(י )מוק נדו) עיקי ההנהג סו. כס*ג יכל רט'1 9יסטוי
 סקלמי יע)ו!' ו)יוומ6 לכל כטיע עכוי ד6ינן פסוט ao~n 6100 ינועע6

 י6'ס' פסיייכן 37ך נעיניהס וכו)ס י5"ו סקס) גיו)י (קגי תכעהודרסתי
 חקי.רססעמונ, סגס 3כ6ן פקקו כי )י סוגי nhrn וגיו)ת פעו!יסכעס
 סחעכור נומנמ'וחי הסגי6 6סי עכור 6ינו ט6פS~Dn 6 טקורין3חגור
 ג.ל התנהג35) כפ" כ)ל קפק 6.ן (ס ודגר )יורס ק"ו 3ע"ס וכע,סעיורס
 סגימ 6ת סעוכר פ' ד6ע7י' 0ו6 י6עמ ד6ע"נ עכור 6יגו ס7ין עפ"יסגס

 סמס ו6עלי' 3קלקע סק13פס רס3,ס ופ" סקנועס סעכחסת עכן 3יתדהעיכי
 פמסיס ע)3נות גניעיי

~ltov 
 סיגול 6לע6 לן קע3עי' ל6 נטיט ךעמ3רי

 D'fi ט'ט פ"י 6סי' פירוסו הוי סק3וע עכמסמ נ0 ו6*כ חי3ור חו.3ט'פ
 עכ)) 61.כ יס3,ס וכדמי' ע3.דן לח(ק דסמס ווע)3נומ ר".' י6ין גינר6ס
 ססו6 וסעעס ע,ם עמ3רו bo7 "0 גס5.7 ה7ס3-ס וכע-ס ס51 פלמוג'0

 ינעי,מיגור לל 6יע6 ס3ית עס סנעכריס סכ)'ס ים6,כ ע5עוסייך)סחמ
 עסעעק5ת וכן טיפ3)גד ע"י ול, 3נין כייך 3קיקע סקי3עיס יס'י:ועעס
 עעס ק3וע ססו6 עסעכ 3קרקע ת0ו3יס ק6עי h57D דק13טס)יסנ6
 עכר )6 ד"ס המס הסוס, דכח3ו ס, DD' 4ס וססח6 3:.ן כייד3קרקע

 ו)כ6ולו? מי13ר מסו3 מי3ולו ד6.ן נ6ון עמו3ר "ס 6פ'י דעייגי סתנור)ו
 3קלקע עעס ק3וכס פי' ק3.עס יעכמסת 6"ס וססח6 )עה טפס75יך
 טיט דס13ל י8י' 6.ן 6,כ 0מוס' כע,ס גטיט ווחוגי 6)6 6י:1 תנור6נ)
 %כולי' י',יימנויוכייץס ס.' הטור יכמ3 60 6,ס וססת5 חי13י:עיק7י
 ינר. ספל כת3 )עס )סקסות )כ6ורס וש הן ק3,עיס06

 הר6"
 סנוה (,)

 סר6ם פסקי 3קי15ר עלעו הטור וכ,כ סכירי.ס 6מ ול6 סמגור 6מע6
 ע.יי. 7סי6ס לוער ודוחק כנודע סטורסח3רס

 3חנוי
 לפרס דס") המט)ט)

 עחו3' מנור דסמס המוק' כמ3י יכ3ר ועו7 סווטלילח %כמסת נ3יכיעפרם
 ו6נן חגור קסס ~יכתוג סר6"ם .קתיס ו6ין יס ע) י6י' והגי6 סו36קיקע
 גייט עחו3ל מנזר 7סחס 6"ם )פ.רוסי:ו 36) . יילי) ח:ור ונפרסניקוס
 36) : סן קגועיס יס כח3 ו)כן עעס 3קלקע סקנוכ נחנור ע.יר.והטור

 יע'יי' גר6ה קנוע סו6 06 0(כיר ו)6 וכייי.ס חנור יעכר סכמנסרנו3,ס
 יעמ)וק' )מ.ע' 67יכ6 כ.ון 1ח"כ עקוס נכ) סס:ו. חסנול כדרך 3ט.ט3עשגי
 הסוסקיס:לע)3ג' כיפסקו קע6 עי6 3מ(קח עוקעיג.ן 6'כ ס.6ספוסק.ס
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יהושע חוםחיקפני
 61'כ העם סיול כ)סון ינס"עכמ3 ופוד 3סיקו טיחגיק סעפם וכוע'")1:ם
 פכויס י6'גס פכמסח נגי קחגי )טס י6'כ )סקסות י6ין כה"ס )ופ7גוכ)

 עע)ט)ת 3כ)) יסכ) י') 3טיפ טסו3רמ 6ם Dbi" וסעעינן עט)פ)חל00'6
 )0נלס יוך rhn גזכ ו6פכל גס:ול כדקמגי מיגון מי13יו י6'ן נ'וןסו6
 דמנון ר6" 6'ן 61-נ )נתיי הי)ע)ח 16 טפם גגרן )קוגעס 6)6נטיט

 : חגור טקוי כ4 גג'טיט
 6עווננוור6 )6 זפזכ גכ6ן 6':וטכוו מנול סוי עור67פ"6י ג.)ךע1ך

 כגון 3'מ )0סעיסי וסייכ'ס נמסונליס 6)6 טכוליס ממונייס77נריס
 ת"3ל' סbib~ '6 סניפ )ססטיס פייך ס6ין 7גל bhI סס ססנו'ס סדעיסכ)

 ססס, )ע*7 ו4כ6 ק'י )6 60 3ימו גגי ו6ס. ססס ע5עו )סלנס)ע63כח1
 ד6י ע6יל ד)6כיי עסגיי 3נעי6 י6טריי 0יע 4' (גין % 7מיומ.,טטלס
 ס5ייכ" 3יס נמסעיסי עחגי'עיירי 6)פ6 כרס מסעיסי כיס עכן 6על 60כיזע
 י)6 דגליס 6נ) סכי טסחטס' וכ,ע גג'מ סהסחעסין כדיך )ססמעס)3'ם

 nfw  סריסס )0ס ק5חסיס 7ק כ)) ג" עססעסי י)6 ו6יכ6 3נ'חטסמעס'
 ~1DID 6יס סנני ט)6כוח 6'כסל3ס י6)סזס געכריס סיסיו ד'ין ו4מ)י0דין
 סקונעי' סנל() מיסי ס6ורגיסוכן )ניחכגון6)ו ע)6כמן כ)' )0ניו5ר'כין
 6ועגומו )וכ)י ס'טכול 7עחך ע) 0ע)ס וכי ג,ס כ.651 וסינס גקרקעקדן

 : גסס %יל 7.ןז)י0
 סטמוגו.ס ספטס כלי' ע)נגוס eb7" ותלס3'ס סטור כסג nbrDתדולה

 6עזג געכרמ 6יגס ע5עס דסעטס כיון ס2'מ 6גנ גטכרו3טיפ)6
 הכחס' )' והס )סמע"ס3יח טן. וסחך עטס 3ס לספע" 5ריך סו6 ונסיפ0וגיס
 )ססתי' ס-ך 7)6 כיון ס'ע 6)6 תטס גס )סעע'י 5וין ס': נו )כ0וסס5ליך
 ס)iDDb! 6 סס)יקמ סכ6 קז1 הכול 6יגו )ס ע3י' ד)b1'h? 6 ס6י כו)יג'ס
 עכל )6 ס*: ספעס )ו עכל י)6 סיכי כ' ועוי )עו)ס סרף ו'ין סכרהצסס
 )6 3ג'ח עמוגל סס.1רס מינריו יפסעע (ס ג:יון הגפי' 1)6 כ)) סי)6כס)1

 b'"?a 3-חסקתיןסס")סס

 סי-
 סו"( נפ"נססגייי'6 טכל)ו 06 6"י'

,rbt'tהימן 16 סט מס טע ס6ס סו6 יפס'י ו6ע,נ שעכול כ)) ני6ס 
 כ) 3)וקח )יחן 5ריך פ,ע 3'ח גכ)) 6)6 )נוו 6ומו טוכל ס6ין 6עומ גקבכ))
 והלמן ס3י ס3יח קס(כיל כיון עלחן 16 ס3י 3יח 3כ)) סחס סס סס:ו.ס7נריס
 סיויס עכר ס7ין יען סוי'ן נ?יי'6 חזס 61,כ )ו ססי'ך הס כ) נס טכי3פ"

 )ס6 ק5ח דדפי6 י:ל6ס עכול סיס6 כ3) )ו6ח )6 ע,ה סוי*ן 3יית6)ססשס
 רסג,ס ופי' סנסוכ' עס כ) עכל 06 6פי' סע5'ס עכי י)6 פרמן נ3'ד6ערי'
 )6 יסחס :~ODD 6פ,ג ת,ג כו, b:?tn 6)6 סהרמן חסמיס כ)' or י6'ןסעעס
 ססיולס יסיי י)פעעיס עע':1 6)6 ימרמן ססעים (ס סוי טזע)6 כ6ןסייך
 61'כ סחגול גס3') ה:ול סיסי' ק'י וכי ס3יס כעו כפ4ס ססיס 6פסרגיו)ס
 סה, עעוט (ס ם,ע 6)6 )קיגח גיו)ס יויס 3'ן )ה)ק )סיפויין ד3רץגסס

 סעסונל גיגל 6)6 ע5עס גקלקע טחוגל 6'ן יסיורס כ'ון )מ)ק ע6סעיד : ע(סועתפרנק
 ס) 5יף יט' 1)6 כקיקע סוי (ס 7נס )ן )יע6 ע6ן)קרקע

 )כוס)יס פסוגר ייף A'tb יפי כקרקע 6י ורננן י'6 יפ)ינונטמוטיס
 יז) ' סמ.עס ג3' יש)ין פזק כי6'ח6 )קיקע המוגל ע'קיי ע5עווכומ)
 "ינו כ)י 6יגס סי6 דסי' יוע6ס עקנ) 6י:ס פ5עס יכות) סחסדס6גי
 קיק' 3)6 ו6ש' כעוחס 3וסוי סתשנל ינל 61*כ ' 6ו)גניס 6גגש6)6
 'bx'S7 סייפ6 י6י)עלוג) 3פיי נני )קלקע ווחוגי 5" קלי דסח)עזיו6עזג
 תכוח גני כ'6 )קרקע סעמוגר כ) 6על )6 י*6 ססוי כן 5') יעזנגקפ
 סלסג'ס סכס3 כעו עוכו 'פס יגשן ס6:י יע:'וס ו6י' 6'נסומסס

g*baaכו, )ק7קפ סעמונל כ) יק6עי יס6 סכי גיע6 7ף ג3י נס 6'כ 

 )סו יעיע. 6)6 )כוס) עמו2ל עקרי יף 36) סכי ק6על 6עפריג)טסיס
 ל6י, )סגי6 ו6ין כעומו סוי )קלקע עמו3ל ס-: כעותו סו' 7סחס ס'כ6גי

 עקיק וכי)ן ס3כירס סמנ)ין וג'ס ספך גיס כייס פ, גסגמ ד6עיי'טס6
 )ע:ין כס:ור סוי )6 גמכוי חעמו3ר יור 6)ע6 יהי ככירס )6ז יכ"עסחס

 סשכר 3מ' ס0וס, כח3ו דס6 דסמס כמך סוי דשורס לס הש נגי ס*סעוע6ס
 : עמוגר סו. תכייס )ע:'ן טוע6ס )עגין המוגל ס1י ד)6 6ע,נ 7חגולגית
 3כילי סמס יתירי (') )ס" יכתג עסhte'b 6 עסס ימ" b'aol 6יןועזע

 כתחו3ר' י6י יק') )כ6ויס ו:ל6ס כן לס'י פילס )עס טצס 51ר'ךסעע)ט)ס
 י' פ)'ג6 י)6 עסתע דס6 כ)) טוע6ס סמנ)ין )כ)י הפן עק3)ין )טס6'כ
 )6ויר ססין ס:פ) כגון סת:ור טחעח יע6'ס 06 6)6 סעעון 1י'ט6,י
 כמג61ל יסע6 פסיס6 ג6ו'17 16 ע5מו 0פד נ:וגע 6ג) נ1 ננט 16סתנץ

 סו. גסספך עמונרמ6'כ סכירס י6'סםגרס"י
 עקנ)יוע6' וי:גו החו3י

 סכ)יס כ) פ' כי6'סrnv, 6 דכמי3 סס:וי hih נעמו3ר סמורס טע6סד)6
 סעסונרגת:וי יפן הוכח 61'כ ניח ספוכי פי )6כדטסהע כ)יס ס6ל36)
 : ת:ירס )ע:ין כזם 61'כ ט5עס נקרקע עמו3ר י6י:ו 6עזנ כמנולחו'
 יעמונר כי,6 ק,) ורזס דן,ע )יס-י דע:.) כן לס'י כוו:מ 1.6א,כ

 ס) חס)) )ס פי%'ימי ס') דיס'י 5.) 6)6 ימי כקרקע)קרקע
 )6 כ)'ס S*en מ' (') סיע3-ס וע'ע גמ)וס Sip7 יוע'6 ע-ליכו3קין
 עמס ר6יי 6ין D*W1 3עחו3יח 6פ" מטטט סקקי:ן מפ)ט)ס ד3כילסס(כיל
 ניור גר6ס יוג6 יכעש יעכעס (h:D'D וגס6 ק)יק:6 גס6 ופ,ע .כפ'ס
 ססגי' סס6)ס נס hn~D'b וספס6 קפ6 עו6 נמ(קמ וקייע6 עכויי6ין
 ינעין 3עכילס 6פי' 067 חגמת 3כ)) (ס 6ין ס3'ח כ,6 )גנו :חן ד)6דכזן
 סיכ6 כי )ע'עי b1'bt )סג'ס סנחן (ס 3:וחן ק'ו עכור 6':ו טוכי'פס

 י:ומן3עחג' וגר6ס גש נכ)) ס4גו פסיפ6 גע'ןיפס :ע' )דייי יפה געיןי)דדך
 גיח6 )י' סגו ד6על ס0ו6 גגי ע'6 יף עספע יכן נומן יפס l'DS גפיע,י

p'rnwפ6 ט6ס(כו, גי b)v~t סמסוט6יןסיורס סטנסנ )פי וכ,ס ח)קו )6 ספוסק'ס וכןכ) 5ו6סדלך ו6עי ם'ע עחנת ססיחס עסמפ )" דסגו 

 ע) וס)וס קפק 3)י nlbn(D סכמ0 ו)נן סכ)'ס גכ)) 636 סגיח3כ))
 : יוסע ג16ס .סי6)י';'

 61מ g~g הססו))ס סני,יס עשי 4ד 63 6' ס6)ס צפשאלה
 ומבל מונרעס נפדיכ0 יע"6 קוספכפיכס ק'קניער56

 ס0כס 4י סנ') ק'ק ום)משז עק מו)ס מסוגס '5ע גח) 6'מכס

 פ) )עטוי )3וג עקזק עוי טמפ6) העס טמל'5 עמוס:י סמעגיסמסיי
 - ססגמ' 6סל ו(ס (ס 3גיין יעסיגו עס י5'ו t)1hb מכתידעס

 סקס3 ודייגי 3'י סססכ'יוס סכגקס גיס טסקים 6' קיקע-ט84יוה
 ס:יכל ל6וגן ם) )עו)ס יס.י ס0ו6 סגנין 1כ3 :פסו 016 ככלוטפטוגו טכיסי גו )3גש וסיסוסו )סנס וכך כך גםכירוס )ל6ונןס610

 (טן כ) 3יגיסס ס:מו5י ססך י6וסו יוסל פרפון סיס 3)סי 6חייוו)יולסין
 . גסגס סלס ע'י' ססו6 סקך ס:(כר 3שק יפלטו כסו 631י סג(כלס67וגן
 סקיק ויייגי  ג,7 מ"מ 5גמגו : גוקorl 10 6)0 כ) ע) 5ח7 הנתנוכהנו
D')tSDו%:סיבי סטע%ר 5:סי ונר9ומ 3רפס  p'pn עויים וידיסינויל0:ו  
 ויוסנ 6עיס כן סקלקע 6לך 6' קלקע עקוס יעקנ גן )ל6וגן סקכל:ו6יך

 )ס:' כך נטכילוח סג') 3ל6ונן ססכלנו ססו6 ספקוס כ) 6עוס כךסקלקע
ho'14וסגגין לפסו 5וס ככ) %%1פונו ע:יקו סעקויס:גר  לגטח 67וקס:(ע לס 

 עש :vinh וליורסיו סלוכר ריו3ן 9ל b1D לעולס ס:וכר 3קריבסש9ס
 ר%9'ן :סי' %1 5סלס ססו6 טססר יוסר טכירוס רטי פופון סיסב5תי
 סנ(כל י6ונן 3'י )עכ3 ס:(כר מסק,ק רניס 16 יסיי סוס ו)6 מזע6:מ:1
 )י'ם 16 )ו )ועל ?b וגס ס:ז) 3קרקע ע)נ:ות 6מר'1 ויולסיו 3.כ ג'יו)6
 כי(טן כ)) יפנס עין )סוס 1)6 סקרקעו)ן גנ:ין ספ(לס עעוחד )ך60

 )סג' ססכ'רומ טיע' ססו6 סקך סג(כל )קזק 'פלעו כחו 631י ס:(צסן6ונן
 יג'ס סוס 1)6 .מיל סיס ו)6 מ'ע 6נמגו רם6ין גס6 )6 כן וכפוכעיוגל
 ל6תן )ק)ק גס Prltn 1)6 3קתס עע)ין יע:וח )ווול סמכלססק'ק
 עסקך יוסי ססכירוח 7טי )ו )סט)ומ נד' 16 סנ(כר עקוס טע) )ג'כ ע6סמכל
 י316ן ו3ס(קמ 3יי סקלקע ם'עור 01pp סעגי:י ועעכס'ו )סגסססו6
 כך סכייוי געי סיי5ה ס(ען כ) עע:ו )ססמעס כחו ג6י וגחוקת זגייסג(כל
 עהנו ויסמעם ורץ סיי5ס סגנייניס )ג:ות ויו:) )ס:ס )ג:יסוכך

 סק,ק )יו3י )פרוע טעכסיי ע5טו ע) קנ) סמכל ל6וגן כן וכעונפסו ככ)16"
 מוג ועס6ס וס)ס גהור פ7עון וסגס ס:ס כ) )3גיס וכך כך קןסג(כל
 עמ'וג מע:ו יסתעס ם)6 16 עסעקוס ם'סתעם 3'ן גע)וס עעכסייע4ו

 )גגי' וכך כך קך סגז5 סק"ק %קס )גג6י ס:(כל ססשרוח 7פ' )פי1עטעכסיי
 גטול ק:ין ס,ט ס5יייס עכ) וק:יג6 כ)) יעגס סוס 3)סי וסנס סגסנכ)
 עפיק% %ויכוס כ) גגייו) )ע') CIDn1 יכחוג מ6י 6כל עעכסיו)ס)ס
 705יווק )0ומ7 7סט7י כסופסי 7)6 מסוג וגג'7 כ6קעכ60 י)6עייסן

 : ע'כ קייס וסכ) כך ס:0 (ס וס" ועסייל יפסו) י)6 ככ)וג6עגומ
 6:ס" ק5ח נו ומחוע'ס כ1,30 גין 3עכס3 (ס גע65 ססוכל סטייסו%חר

 קלו3'ס ועק05ס )(ס CK קווניס ועק5חס ססו6 סקח) ימידיכו)ס
 163 6סי כן 6מרי וגס נ:ין ק5ס סג(כר 3קלקע סנז) ר6ו3ן גגס ו6ס'כסניכר ספוכי ר6וגן מ0'ת0 1)6 עי'ס )6 6מס (י 61ין3סוכל
 ט)יו ומוקיפו סעס נס ג6ו סמכר 6ניסס פעייס 6מל ס:(כר ר6ונן3ג'
 )גנ6י וסגס סנס נכ) ח:(כר ססך סכ'לומ יפ' גסנס סנס עיד פויעיסוס'1
 סקס)וטו3י וס3,י '5'1 סקס) 6:ס' כ) קטי ועחס סגס ע6לנעיס יוסר ססססיוס פי ססכייומ עחמי)ס 6מ7יו 3,כ וגין ס'יו 'ע' כ) סנ(כל ל6ונן 3ק ס:יכיק*ק

 חסכייו' עמחי)מ ס:וכר ל6וגן 6ומס סגי6 כי 3ל6וסס ס:(כי
 ססכייו' )גי) וי51'ס סג(כר קיקע סכ(כל ל6וק ס) ע3,כ וחוגעיסס:(כר
 0ל:1 3ג:ין ו)נכוס חיוס עי ססו6 ח(ען ען ס6כ)י והפילומ bn,(Dhו)מנוע
 עפ)ג' יומל סי6 סקרקע סכ'רומ tbI(nh 06 37ינו ו)ע7ט עמס סמכרנקיקע

 ' )6 16 ס:,) ססכייוס ו)3ט) גסס )0(ול ס:(כר סנ'7 סיכו)'ס ס)ג166

 ופו7 י6מ תספיס יס" פס טפ)ג' פמומ ס6ו:6ס תס" 6ס (6ס גסו6ף
 :tnhnb )מ3וע )63 עלכנוסס פעמי ז6חיי סיפיס סס ס6יכו פפ:י 606חרס

 'חי' 061 )6 16 עסחגומס 6גדו ס(ס כ0יוס סנ(כר סכייומו)ני)
 ו)ווי

 סעכיל'
 וי6י :6הל )()()6ס 510רכו דומק עסתס ס:'כל :וטס  ססיעס עכ7י.וסל
 וסכלו ,6חי 1)6 '63 ג6 סלעמס ותסונסו )6 15 )ח(1ל 'וכ)ו ו)6עמלו

 : סטעיס עןכפי)
 ופס 3ו )סמנדר תקוס )כו סכימ ס65 וכעעכ סדיןפרפי ייי  סשייר  וסלס גר*ו %ס'3 0יס שכס יעי wh1תשובה

 16ע' כ3וי ונסש)ו געע)ו טונ סכל )ו ים קפק נ)0' פזפ ספוסקיסוגיג7י 3ס)עוי וייועיס ג)ויס גדגליס מ:ס הסגסו ה6ליך עקועוס גחר3ס כיסיו0
 עק:קג'1 ג6מ7 61מ(ס (ס גגד1ן ס7לך (ס )6 כי ג)פ.י ס7ין )עגין 36)כו)ו

 Sib' סי' סגס כעו )' כי(ס 6ועו Di'DOD ' 3ססוגחו סנ'6 סו66סלגס
 ו)6 )שעגס עענ' ומקס )סל (ס ס6)ס וס5יע סו3,ג יוום)יס טיוסגי6'

 פנעסס מס כ(ס 6רון פ(טן הקמ )3ט) 3עיגי ימוק ס" כי )(סגסר5'מי
 )יע 6ג1 5ריכיס כתוסו קיום קס) 6ח7' )יין 63נו כז6 טוניסעירעפ'
 גכ) גסגו וכגן עכטיו ועי עסיגע,ס טיהוח סעעיו וקס) קס) כ)6חר
 וטי קייעיס עעסיסס וכ3 כגסי6יס קס)ס ע) סס סקס) יוני כ) כיסנ1)ס
 סגי')חוס" ע5ס ספ)י6 ס0כס (ס לו6יכ' 1Dh' ועמס 6סליסס 3סרחל'נ6
 דגר6' גשס סמ)' חס : )ס, )מסו0 פמ 6עלתי מיו דיגו וכ)' פפם'סס)3ס)
 ע'גיית1 ועייפ' עיעס )5ויך כעיכליס סוי ע:י' )5ולך סעגסיגיס סטוכייןדעס
 קיקעו' עוכוי כס6ל baSD ע7 עקח ונעו) 6וג6ס 3(ס סייך י)6 סנעי'ד63
 ול6" 6י*ס ס6כח1ג כטו )ד,ס ג(ס סייד )6 פפפ6 יוחר 6פי' 6)"ט5ען

3(ס
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יהושע ח'םח7קפני
 3'ת גני גזכ ס(ס ס0כס סגי6ו 0פ'ל גני פי (,) סלזן 0כחנ עע6י)(ס

 5ליכין ו6יו קהס מכרן סעיר 6נסי געעעי סעיי פוני (' סעכ7וסחכנסת
 )06יי' )סנ3ו0 סעוכרין 3,י ם5יין ד3ר 6)6 סע(ס סיי7 ו)6סכל(ס
 נ0ונו ו)נע'ח גכמונתס )6סס )'מן צ'ע יסכל(ס נ)י0;6 גערכ'ןכי6ית6
 3ו סו(כרס )6 )ג'ד 5ל.כ.ס 6גו ו6ין ניעמ'גו עוס'1 ס6גו גינר6ג)

 דקי') ע0)י כעו:ל 6)6 סעוכל כס)יDb)1b 0 3עכ'יס(ויין ו6יןסכרוס
 עוד וכתג . (,) סן6'ס 3ס)סס כעוכיי ס6)י )פי )קיקעוס nh~bי6'ן

 5טכלו סעיל גני כ) ונמי5ו )עגייס  מקיס ססו6 )קרקע 7ן 6תססעכ6ן
161DtSnoS ע)יו )סע'ד פקו)יס 0סס עי גי סיתפי, סכו)ס 3'7ס ססיסות 

 סגס)ו ס., ד'7סו כ6פוייופקיס וגע'ס קטנ'ס h'h7 ו6ע'ג נג'גכי6יס6
 )עג'ג,גו ס5ל'ן עכ') 3מוספס6 כ67'מ6 קיק.-.ח )עכול ס'כו)ין ע3'ירסו0
 הוי 63 )ג'7 5ליכיס ו6ין ניעתיגו עוס'( 60נו ינ7נל עט70%י

~bttb' 
' 

 : 6ונ6' נסן 61'ן ע5עו כ%ולן סוי צגיס )5ורך עוכי'ס ססקס) עס61'כ
 סוי SU3" וכ'ע דכ'ע bnwh ינגו יכלכיס 3יסכ,ג 6ג) 7כ'פ 76עמ16)6 )3י ע5ען %ון וגגי סקגו כמייס ס) חכגקח נ3ית (ס 7כ) סחכס (סוע"ס
 ד3*ס ע6וד 3(ס וס6י'ך 3ע)יס 1)6 ס)ומיס כ"6 וחג(3ליס ה3'7 סוי)6

 וכ"כ דכ"ע hns~b סוי '5'1 ס3ק.ספגפ':otr)1nh 6 יק,קוסקדסית
~rntiua'737'ז תזרף זחו סו . 

 כפר'ס ס) b'o o~a3 (ת יכ) 6ח1 יס6עת 7כס' ע4ו )משס יסהרבה
 )כך עמס)ס ססוקיסו כנ'יס )סקיסות (ס פג,ן טס מ*עדוק6

 וע3ייו )צני'ס ס'רומ,תן ו)ימן )ססכי7ס 3(ס )מקח מעיי עוי) י)יססססי' )שי וד0ק סעג"ס7סשן כ) ס) סננ6'ס והס ק'0ט:ט'נ'6 ק'קס'סכ'יוס
 ק"ק 6ק,ליס סיו ד6)'כ עוכרמ יסו6 . ע5תו חו6 (ח כ) וכעו0)ע.גר
 %ולן )ססכיל גייס דסי0ית כיון 61'כ ' סי6 ומסוט )עו)ס )העכילססג,)
 רמי0 שפ)ו סיתוטיס 0) ג6שפרופקיס 0וי גכן סוק7פו ועת0)חענ'יס
 שסועיס ס) 63מועלופ0יס סיס סיינש וכ) ע5ען 3ס) כעו יעיכ7יסענץ
 סעיכליס 0יכ6 )קרקעות 6וג6ס 6ין יחועיס דגס) וכיון גע. עגייס גס)ים

 סמיקקיס עו3 סס)ס ננלל וסגת נענייס ס'ס 1W5D נ)5ויך 7סוי%ו?נס
 )5ולכס 7טוכליי סיכ6 37'סוע.ס 3(0 (*) וסל"ן ן') סי6'ס )זצתעקכית'ס

 516 כ. qb ק5ת נ(ס 661ר'ן 7י7ן )גיון ג63 ו6מזכ ע5עו כ%ויןסוי
 : סלנס 3(ס )7קיק 'ס כי י3וינו 3חון ח7וס ק5ת יחיי 316' ע,ע דיין )ג7וןכ'כ

 עוכי.ס סס3וי יחועיס גני יס6 ע5עו כ%וין סו' יגיתועיס מסוראיה
 3כסונות (') ססו' כט"ס סכל(ס 6'5 הפוקק'ס י1ג )דעס)5יכס

 'DDan7 זק0' י10עיס ") )כיג6 פ'ס ו)ע(ונ. )נרג6 ג3' נ'( 7ף סכוח3מ'
 קוסס'סועיס ריסס' עיפ7'7 )'ת6 601 עכר'ן'ן ח'סועיס 5וכיי)ם6ר
 ר3ימ6ו)כמו3מ6סס סיס13 )סטי 6)6 'תועיס ):כס' גוקק'ס 6'ן)ע'7
 )6 סכל(ס ססו6 י)ע6 יוס )ע'7 ס'חועש יסוס חעס:ה טן 0י:6יסוס
 6סס ס) )כרג6 וכנז) 'מוט'ס 5ולכ' )ס6ר סעוכייס 636 )3'ח)פרוע
 י3'ט ייג6 נג' 33,ע סעקנ) ססוס'פ' וכ'כ עכ-) כו, גו)ג)ת6 כסף)פיוצ
 סתו, קוסיי0 י6ין 6וער סיימ' כי6י ס6יג' hlnibl - גסכומ3 670'0וכ'כ
 סוס עיקמני עייר )נע,ס )פיוצ מכ 7חמס כ)) תשקס ד) י0ייע)

 סי0גו ועס D'SU עכיי(יס ס63 טי3ס עס (ו סוע6 ע5עו )5יין 61'סימוע'ס
 סתיחוע-ס כיון גס טגותגין 3עס )עכור עוכלחיס ישר יתנו )6 ו6ס '0גו03

ov)56 60ס 0עין )גי0 גפ)ע6 " 0וע6 0) ט'3מ עס ו*כ )עעומ( 
 3סיע6 )קנ) סג"מ עחיוג ססוע6 ען 'פחתו 6ש' 16 ססוע6 ע3 עוקיףיע165
 6'ן )5ילכ' 36) נפ,קקיס כעגו6ל ס'0ועיס )טונת 0י6 וחסכי(ס3ע"כ
 ו)קען סתק7ם ען )נבוס ג6 חז3 סגצ) פ'יוסי ססקיס סיס וכן עגין05וע6

 : 6י"ס ט(ס עוי6כמו3
 ו6ו"עוס סהוס ספ0סו סיייגיס סיס תנן נע' :'(וג'ת o)nib יפרקיאע"ג

גגעו6
 )ח-

 )כ7ג6 כגון עכ7י"ן 60.ן 03עמ עייוי 60.77 סיגוי6
 יס0ניתין ל60 6'כ 0יחוע'ס עק %ויך יי") )פייס"י 61'כ כויו)ט(וגי
 עפלס ע'ע סכ6 גרק 7)6 ור'מ נסדי6 ק)נו 3ג'רסbrb71~ 6 6כןח3י)6 עייי יססס סוb'ntp 6 )16 סדייניס סוס גקפ bnht' ע5ען עס )5ויךעטיי
br96(3ד )למ" 7גס ו6פפר סל6'ם כיכסג 6כ7י S'p '6 ז6'כ סכ( 
b'npספוד ע5עו ו)וק0 סוע6 63ו00 )וקחס ו)וקמ סעין יסתס עידי SD 
 פרק .ונס סל,ר 3סס (,) סר6,ם כמג וגכן or נקן ו)וקמס הסוע166ת0
 יכו) סלוקח נס ס7.יניס ד3סוס ני(וגמ6)ענס

 סו6 יגס סוסירו 6ס )ח(וי
 : )טס פיט6 גסכר(ס יעיייי געיכי' 6ג) עו) יצסו ס)6 ע)יססקועך
 ועוכלין 6ומן סעיו 'חועין ס) עט)ן)'ן 6)ענס פלק עוד י6טריג'ןרהא

 %עכיסן טוכלין 6'ן יססס י') סנס כע'ס )פרוסי י6'כ6 ט)73)6)סל
 סוע6 5ריך 61'כ סעפ)פ)'ס 'יקגו ס)6 יעיס עסס )צ0ימ סעוכייס6)6
 עוד יעסיגו 6)6 )6)מל יעכלס )6 וו 3סוע6 ט:וסן עי .ה165 )606ס
 יעס  )טטל ישיסרגימ  נפיטמן 'מגו )6 06 )715ג'0ס עוכ7יס 6ס35)

 כמועסן יס:1 % י6ס פוע6 %יך נסכחס ינס )סוס' ,S'pל84ס*שי4 : )כך ס5ליכי' מת סיתויסיעסו
 5'ע וע'ע IODIP1 0י0ן עי יעת7עי ע7 שכלו otmhn  6(1י*ו

 סיס,עיס )5ולן קלקפ עוכליס ד6ס כך )כחוג הפוקקש ען 0י )יס0עיעד)6
 6'כ כן צ*כ5')יק') 1סל6'ס י)דגכיתמוקי כ'ון יוק6 ת0)ס סוי6ד)ייך
 ע'ע סכי(ס 3ציגן )6 יסועש י%ו7ך רס,י י3יי יס0יו תסוס' יהוכי0וגיסו
 5ריך % ס6עמ )פי 6)6 ד6)זכ כד ס6עס )מי )מיס' יס') 5') ע"כסיע6
hDtn6( סכל(0 ו)עו)ס סוע6 %יך 7)6 9"5 יס,. גס ד)ע6 כ)וס סוק0י 
 כ7 0עו7 כמ3 63 3עס 61*כ 0וע6 757'ד )פ0וט )חוק'  ר9'ל ס,ט3עי

DWD3,סוכיי 1)6 7,ן קי 
 67על"  בי4ליון 6פיי 6)6 עוhmn 6(1 7 כ))

 גס4פ פס)כוס פ"6 ד)  וסוטג'ס סוט6 ס(כיל )6 סו6 ס:ס י0עיןגגעו6
 פיס6ש3טכור 3טקוס wb' נחכיי 63 קפ קל  ונני סיע6 עפ)ע)ין גניס(כיל

 : 51'פ כדרכו סס)עוי )סון נקפ (ע יש6קיקע
 וכזמ סכר(ס 6'5 סקמזע.ס ד)5יך סע וסל6'ס 7סחוספ0 )ע:י:י:ונחזור

 )5ולכיסמ )11 6ס ד6ס" סיע3,ן ס 03 ק'י 0.' 0'ט זחעז7 וס7ון0י6.ק
 5'פ וספור סר8'ס י3יי כי ונ6עת : )3"0 )מרוע  יירים ג)6עוכריס
 סכלוס 5ל'ך 6'ן )5ויכיסס יג)וו סלע3,ן )י3י' סל6'ם סקכ'ס 6)ענסדפיק
 )5ויכס1531 ג)וו  רויבירמעיוי עט(וגי 7)כיג6 60 סל6'0 פ" סכומנופ'
 ס%%מ* Db" קגולת %ירך 6ייי6 ע6י 61,כ טיילי סיסות'סק3ויס )5ולד ~Db" עסטע סכל(ס 3)6 עוכייס ח131 6ת )גגותג'0
 ר3קטלפ סוכע )p'b7D7 6 ו6עזנ גקגיתס ומיג'ס כמונתס0יוימיס כגט וגנש 06ס קגורס %ורך hp7' )פלס  WDb  פרייי  רברי עשו :נטי
 פווקר סר ק3ויס וס'ס ק5מן יפ" ") וע(וגי ירגי  ייי  רברו4 ג06סעטיי
 עגופ 6סס  %ורך 4יירי  ר4ל4מו ג,3 דף 3סני(קין 3סיי6 סתוק' וכ,ככן

 סכל(ס נעי )6 75כי' ם6ר 6פי)ו ע5תן )5ויך 6נ) ד6נוסון י4 סו' (ס61'כ
 1ננופ ג6פט שיירי ושוני 3עגDh 6" שכיו )6 ק'פ ק" ח*ט סטול6ג)
 ו3ק" סכ7(ס  3)6  עומיס 'owlnlo )5ה7 ק"'וע ס"  ג0"ע פקק ,')ק6י"1 ע0ליי סג6ק וכו סיי )3י חפי6 דע(כי קסי' כ5ען )5ורך 6מי)ועסטע
 Va51b )ק3ול עכלי(ין 6ין 1(ז) דפר3ריורמ סלטנ"ס )סון סעמיקק'פ
 0067 )פכם יוחקש סייגו 6כ" 61'כ כו' סע)ך עכס )י0ן 16 וסגגוסס6סס
 סכי גמר דגקפ סע)ן עגו0 עזע 5קנו7ס נס ק6' ע(1( גג' דגקטוגגו0
 Df bD7  יויו  ג'יי'נן חסו עיירי פ5ען פ) סע)ך ענס )5ויך )וו י6פי'עסטצ

"Dh51'ע סכל(ס 3ע' )6 5יכס )ס6ל )וו : 
 ינסי סכי(ס 3עי ע5עו )5ולך 7)יי כרזי  דק*)  ברור גל6ס סר"3'סודברי

 קתס ו)ק ק'י 3ק" סכסג 6עס יקטך דו0קיס ס'יגו עסייזק7ד3רי
 סלט3יס 36) ' ונגש 0066 נ'כ ק6' סע)ך דעג0 עע5עיגו זנג'ן ק*ט3ק"
 )ס6ר 6ג) סכר(ס ג)6 טוכריס נ' 6)ו )5ולך דוק6 עסעע ד3כיויקתס
 %יך 6טש6 י6פי' )קנויס גס ק6' ו3נוס ז"סס )מרס דו0ק גס 5ליך5רכיסס
 )י' ע3עי י'מ ל,ט סי' 16ער ג3י דג'טין פזק ריbnib~j 0 דנ7יו)פי0

 טע5טז )סבין n(bu ט61 יתי פוסק ק*1 37יי1 )פרס 5ליך  ר4יירייופילס,'
 "0יש )קג7ו ע04ס סעוט) וכ) ס6ס 16 מ6ג רל9בור פי סיגיר  ומרבכוגסו

 : ק6' 7וק6 67גנם )פיס ייו0ק o~win'o ק 6מי6פעו
 %ולד י6מ" כרם'י )גערי יקז) 0ועג"ס  עי3לי ימסעפ 6)6עיידלא

  כע*ס ~lWSD 0) יעסטע סט)ן עג0 ע7גקע סמ(0 %ע )11 ג)6ע5עס
 עיירי ע5יע ס) כיג6 )5ויך סעוכליס ענו6י (ס %ייך פ)יי סחמ )S~r 6וסו6
 יטוכרכ 6פילופקיס נ3' 7גמ)ות דפי'6 ו6ע"נ סכי(ס 3עי 75כי' 7bp7עכ))
Sns4ימוסר 0)6 60ני י)ס6כי) 6פער סכו(ס ס(כוס )6 )ס6כי)  ימויי 
 י(ון 6פי4 גקי 5רגומ6 וסנגוס ס6סס ע(ון ע)וס גס)כוס יגקפ זס36יע3

Dnbo5*6 פ5ק שיטפ וכ'ס סכחס : 
 ו)פס 11V(ot )קגוס קיקפ )עכול 0שסן סחכל 0סר ק5ת ק0סימזם

 כסנ(קקיס  רילרי  וזי"'יזביפיזב יעזס יוסר וסגכון : סכל(ס ס(כיל)6

 סיס10310 )פיוע עכילותסן כ) פ) ק6י כו' )טכול יחוע'ס ):כקי3'י
 ו6ע"נ סתוקי )7עת )עי) וכע"ס סיט6 גס סכל(ס געי ע')י יכ) וק,) ע5ען)15יך

 I1UOD '6 ע13ל שכלין י6ס דם')  י')  משיייי סוס ש נע7כ"סטנו6ל עעעי 6מס )כשגם * )3'0 )פיוע פ*ע במכוומ  רי1ביייו כמ73ס7עג'ס
 b'b1 5קטמס סק50ו כ7י עוכליס עסס nrthi  בנוירזס )ס(כי7 5ייךטסס
 סיינש  (') 0ל3 סעיי3 6,ס ו0סס6 ע(כיריס סיז פיעון %ויך סוס ד6סייפו יעטי)5* כ)וס ע(כיליס 6ין 61(  טכיי(יס ID5D %ורך גס ו)צו)ס כו'דנ'ח6

 טכלקיך ט6ין סמעת כסג ו6ס'כ כטזס פועון %ולך סעיכוי' סתס')י3ס0)ס
 )קגויכ0עוכ7יס

 וכעי0 עיוש )5עך יטסעע כז' 15DO טג0 )'0ן 16 כו,
 : 0כ) ע) ק6' סר3 ססתסע יסכחם ם'ט6)6

 3נטי6 60טוו עס 6)עגס ש ס0וק' tpnla )עס 5ייכיגין 65דרהיתט
 סע)ע5י וס6 יסק0ו וטע)פא ססיש ע4סס  טכליס  י4ן 7גל'ס1361

 ~ons  סלע3'ס י'ס 6'ס גס ע5טן %תך סטוכי"  יק6י6עי)פ)י'י.4 פכ0נמי עס )פי (זן סלפ3-ס ו)י3לי פסיר15 טס וסיל5ו  8.יפוברי )6ייתטי
rhn15 וכיו65 עי)י)יוba עדיגס קיו3 ססוק ו6ס עץ ועוכלין  14יו( 

 יק4 ט0טפ יסטפסס6 ההוי6 6)טגס ש יסש6) עעל6 ו(סו )0וקעו4כיס
 סתס יטי0י עו3י6 עסגך כיעסעע סו3 )עוס )6 ע5מן %יך6עכעס

 כסנ76ל3
 ול3'נ"

 ינ)8 עי  לי4וי ט5' מנ' )6 310 )5ול7 סוי 6' דס0ס
 וססמ עעמע3יי )6 יי0עי טפ)י4 0)6 ק0ס גס 0ו3ו 06  וביי'כיוןדס3ע*פ

 ונ3 ל3ינ6  רביר  גנטל6  יבהיר  י4רי עחייס דמפקו סמוק' כסיון )סון6ין
 דפשט6 )מ3כסשם יי0יו דסוקסח סנ' כח'לן )פלס 6'6 גס סיוכסג6
 סיתוומ0 י)%ר7 פיט 6)6 )עכיו פזכ ו5ליך  סיפען )ס עייסי סוי )6ישכיס
 טגס)וט פ"6 (1 ע'על6 סגי6 ע5עו סלט3"ס וכן ע"לי עעוס IDW)עסות
 סמת66זם 36) יסוטיס ס) )טעוס 6שס ש5פלפיס *סן פעומ'ס)עג'ן
 עטרדן פ*ן יייפ  פי %ק %ה7 6שש סכחס יגעי 0רן יט)ן גכוןע)

 75ניסס ס6ל ס6 עמקק ו*ן ע5ק %ורך עהיי י6)ו טצ-ן ס*ןויע'ס
 פכפג יע)ו' פיינ ע) 7סען סכ7(ס ס(כיל )6 דנ60ס b"D ו)כןטצידן

  ו"ו:  מריבו4 יעי )פרס כף) ע5ק %ין גססכל(ס
D'b1ע5טן יתויס י53ורן קע וספש וסי6ם דסמוק' לון גלול  ע6ס 
  %לכיסת%5 )11 ד6פ'% 0נסנ  סלעגזן יינרי ע6ס וכן סע(ס %'ך6ין
  ,str  bw1 סי6ז0 כמג ונן ע5ען סן ומס ס)מו o*~s )פ7וע סיר1סבפי
 טוכרס %)כס %ו 060 סכחס 3פיגן )6 וכן ח,) סלע3'ן י3ר בסוך 6)ענספ'

ושרפיס
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ההוז?ע ויםחלקפני
 עכיו )5לכיסן כס)וו עממ)ס 60)1 פ5עו )5תך ופווע סמוע כט'זפוועיס
 עס )פלע כסעוכלין נס )עע כדפלשג6 סכוש %ירס סיו )6ענכסיסן
 י6ס דס') גסיי' מגו6נ סיי )עי')יגו ס)ייך עס סכ') סע(ס ג)6 8וכלשפ)ת

  )סון דש ע6ס י)כ6וי0 ו6עזנ 0כל(ס נעי )6 עוכ7יס 0ינ כס5ווימס)ם
P'blnע') כימויפ:6 עיכסנ סוענ'ס )סון )6 ע5טו( ph)cn 'טי) כן פי( 

 דגויס וכמג כן הוט3,ן ינוי מעס עךעפרס ע,ע )פי) )סוגו כע,ס סכו30ס'
 כ) )קען טיע"ת' וטת סכ' קז) סלעמן סגס גיול סימג'ן 37לי ג0וך5)1
 3קפ)1 סיעג,1 ו6פסי סוע3"ן )סון 0ו6 סהכ) עסמע (,) סיע3זן עיג7י(מ

 יחועיס %ורן שרוסו *ן כו' י)ענ6 מכ ג'6ר פס ש 51DSD נמג5מי
 כ7פייסנ6 )יפנ6 61'כ ו0ר6'ס nDptnnl כמזפ 75יכ.ס 6ין %כיס' ס6לזגס
itus60יט3'ן )0ון סו tnSD 16 עי) כ7פויסנ6 ס6)ו מ)ומ 6פסל.דסתי( 
 'מועי' ד)5ווך )יגויו ו6י' )0ר6 ר51ס 6100 סל6'ם )סון )גיס0ס

 : הכר(ס נע' )6פ5טס
 16 קגויס ))ווך ו0)ומ יע' ;') סהו"ק סו3 ספסק 03,ע6138יוכן

 ז%ולך )חל3 ע:') Sb7'-כ סר6זם 3כ" עגו6ר Of1 כו, ס6ססע(ון
 7)וו מ"7' כיכ ד)קגולס כתן )370 1' יקם.6 )יט 7Sb7 נוש : ט5ען יחשיס %ווד ע%ל' י)ע6 סכי(0 ג)6 טוכריס יגריס 6)1פיפ1ן

 עוט) המ0 סיס6 ק'י וכ' סס'פ6 ע5טס ז)ק3וי0 קנולס))ויך
 bib וגס:.וקין סעק3) פיק 331'ע ג0כוהנ ס0וקפמ ססוקסו כעוגנ(יון
 3סד6 וכע.ם 3כסזנ עייי' 1rDil:' )כרג6 גס 6,כ קנו7ס )5ווך ט)וומ'כ
 עסיס ו6פ-ס 0כי(ס גש סיתוע.ס 75כי ס6ר נס 1)עו)ס ס)ו ס3'יג9'

 . ונ%'ם טטפע' 1)6 00וק,כסי'
 )ע(ון ג)וו ד)ע6 וסג:ומ ס6סס שון )ע(וגי )פרס %ינ "נ,יפם

 )ע(ו:י כ"6 ה6חליס גס)ו6ה עפלס 6ינו סיעניס 03)ע6 6ייייע5עס
 סמ(ס %יך )6 60פס )ע(ון דגס עה0)טוד ו6יס 15 ש 61'כ ע5טןפ)

 1)6 סמש יnutsa 5'5 )7יכס ~ס)כמ6 5'ם 6)עגסיף פ* טקקינין7סר
 5ליכיס 6'ן 3'ד Db" 6)6 )3ץ 36ענס ג'ן סמ)קו סמוק' נפ" )סיגק')

 0נר(ס נכי )6 מד 6פיי י6סס ד)מיוגי מויס 0מוקפמ יגס ועהסכחס
 36) ס6מ,ן הנץ וכעזס תיילי )כ0ונס גס 7טמפסמ6 וק,) כהו3ס כנוןט')י )ס6י 6)6 כ6ן ח)קו 1)6 6ייר 60סס ~Prnl גסנשנ ש, llnsu סס0סיי
 6)6 0כל(ס געי )6 ה6סס וו(ון )5ורך 7)ו1 עג*) ~obltSo טפיס0י3
 כיון 5ייך )6 נ)וו גס סכי(ס נעי )6 6סס יט(ון כיון )רS'p7 3ס'ע

 ס"סכספוועין ע(כיו )6 %רכס עשריס סיו כס)ווסטסם)ס
 (כיגו ו4כ )עי) )סו:ו ססעסקמי כעו ההועיס נגי סרעג"ן ונשםפ3תס
 עכ-ס ק'י ס" כע'ס )6געיסכי(ס %יכס כ'וןיג14 3'0וע'ס הס%ע

 %יך עכירס ו6ס 6מי6 ס)0ס פמכ.רס 0)ה6ס פיקל 607 53וכ'כסעשליס
 : עטכירס י)פי:ן דס)וו6ס 5ייך ס)וו6ס נססכר(ס

 ע(ון 3ס)וו06 דתוקי ו60 )עכיס ס)ח6ס טזעי )6 7סינ ממוקך%ם
 ע6י י3ימועיס )יס יקסי6 טסיס יסוטיס i~rD נס)ווbs1 06פ6סס

 ס,מ 6)6 ק'י ס" כת'ם 3עי:ן )6 5יכ'סס 60י 6פיי0)וו6מ ו)כיג6 )עדן6ל"
 ' סע(ס 'שע'סגע' עכיי0 לטלס יקגתס יועש *יי ס6סס3ס5וו6ס

 יטעתו וכט"ס סלמנ,ן יקגר0 יו קוסי6 מסיס פיוס 3" דסי' כיון 6'נו (סגס
 י0כן 6ין 3פהו סר6'ס כע'ס נעכירס 0)וו6ס ים)' עסוס 610 סיסג'ןס)

 סיפך ויס13י 3געי6 6חי פי' סיפרס ער עע:ס ויקסס קנל0ו ימ(יקססנ3
 1)6 כווסי0 יס)כ60 )6היטן סמי 3קמוו סמיק 10. )6 כס*נ 1נןינליו

o~nDDeמוע יס)וו6ס 0תוס' עי3יי גל6ס וכן 610 ופסוי 'DW ססרי עעכי7ס 
 ונגי ר"י ינוי סס tptno י3יי וסתס געיסכל(ס )6 י)5ווכיסיסועיספסקו
 6)ענס פ' נסמו (,ן סר6*ס כע,ס סכל(ס דגעי י*) 7,י פקק %רכס)ווס
 קםותיס ס7טניס 77גיי וכיון . נעכילס נ.ם %ן )6 7ג)וו ספקק ס7גו6זכ
 סי3 נס ע)'ס 7מ)'גו כל3יס יס)כסbt'~D 6 )2יו s'r' יס,י כ-6 נס6ל1)6
 נני כ'6 סכי(ס סר3 ס(רר ו)6 'סועש 53ורכי סכחס שכיל י6 ),ג3ס"
 0רעג-ס )ינ7י ספוסקש ינוי )ססיו0 י6פסל דכ30חי )קען ועייןגעש
 )6 נ%כי0ס סמוכליס 'מועיס נ6פופרופק'ס סס דסקס) כיון )נץ ע"וסטס
 )יעיחוחףס ~O")Dl סל3טדעס געו6פוטלופוססי0ומיסיס6 סכחס03'

 )16 דעגהס ק'ז ו6י 06רס )סמוס כ-6 סכי(ס ע5יגו 657 ל*סוטי0י
O'DID'Sסכל(ס נעי )6 יסועיס 7)ע6 ע"ת' )*ח ע6י 7י bib, '37ע' גער 
 נסדי6 וכד6'מ6 )סו 6'ס דינ6 0י המועיס עגייס לע 6)6 ענייס עס6'כג-ד
 פיחנ) 5מכ.ס 6ין יי0ומיס עס6 6:ן עגיס ייד יעי'0י זסי ד, סננם סולס'

 וסעגק4ס סעונו6יס סס '5'1 וס3'יססכונדי' 7הקס) 3גי7ןדידןז6זכ
 6כמוג 6י'ס ולקתן עו)ס כ) תקדיסין (ס וע-ד סענייס כ) ס)וס6פוילומקיס

 נס סכר(ס 3עי י)6 וכיון סכי(ס 3ע' 1)6 ע5עו ל)5ורך סו' 6'כ יוסר3(ס
h)nb)tb'גע,ס )קען וכת*ס )סו 6ית סעע6 יפי סו : 

 )סגס דסכירוח 67פפר ד6ע,ג וחוון עסגס סעע31ז3ר כטי געסס סכל(סג)6 סעכ7י ונ"ד 6כרי( ד)6 )יס ת'פוק עק0 נסו) עטכס סעקמ)גיו4 5" לעס סכי(ס ד3ע' ק"ד ד6י סכריס נכי ד)6 עוכם ע5עו סמכס יסוטדנר'
 )כ) סו6 מטכ7 )'וע6 יסכו7וח כו ענ7עס ס7עמ 67'ן "ע-נ סנו(ס גע')6

 וזור ו)7וו )עו)ס ססי6 כ(ו סכ'רוס ע-ע סכר(ס ד6'5 (1 )קנ67 יסג')ן :Db"ט'ע 7גי
 כרלונו נקיקע ו)עסומ ולקחול )נגוח  בידר סרפוח וס:ס )(עגיס סעכו0 פולפ15 עיי העפו0 ונ0ן  שרומ  יירררמ )י יתס 1re  ני1)ס עכייס )ך 6ין ג)מיסו)ג)ס
 'b'1PS 5ג'ן t.fiv עי סכ'7וס כס 0ח קר6ס וגמ:ס עוי 3ע'ס )קטןוכט'ס

 עסכגסי ז6סי' ע(ו גדו)ס  עכ'יס )ך 6ין  7)כ-ד nh)tb גסכיוומל6"יפיך
 )נ3יי טכל ד0וי סס ופים"י )סך נ6י(ס כי6יס6 עכל 0ו' פק)קי ד)670636
 סיכ)ס 7)6מ67עזג

~nro 
 וכי ופד )עו)ס )ק)קו b'b7 סכ6 ק.ו עייו 0)6

 גנ5  601  טררומ 6)6 סכ'רס טקלי )6 עיגס יסק6  דסג':ן י6ופ96'י
 6לע6 י(3'ן שרולי ס:' נ'ס יף חנשס bprn3 פכ'וס )סחנס'קר
 שיג % יססס Db'1 )טקק6  6וע6  בסביזייו1ביו יכן (3יגי (3יגייסו)יקק6
 3נ1 ילוסמ )עגין ל6וי 0מס )הם קלי 607 מ)כ6 4ס תד  סגי 7סיעקק6
 סנ0ייס 16 יסגס סכידוD91D 0 סי' )Db1 06 6" יססיט6 סכ6 ק'1סגכץ
 סעט" עס6י גט) ססכיוח6'ן

 פלעו )6  06 בשל  np9D  ס6ין נטכר כעו
 )מעו0 7ו0ק ססי' ע0עס סעוכרס י7וס 66-כ 6(ו(י וגפ.ק יעיי) ו6עזג)וען

 קפק 3)' גיו) מימ6 וסי6 סכל(ס 3עי וי6י כסזג 61,כ גמ1סקיסכיגו6ר
 מו יכעס מ) סלגס סוס'פיס 'tbSw יוד6י ט(ס ישל )ע:ייס ה(סניו) ססקי )ך 6ין יוז6י סניו9 ג)6 עו)עופ כ(ו עכילס )עכת plw'nועי
 ס0כלי(ו עיירי ו6ס - 3טוס סוט 6פ" 3ס) 0עקמ סיי סכרקו )6 06ו*כ
 6מ" נקולמ 6נרפ עסו  6ס  ימרי סמכס or ס3גס ס'קוד כ) 3ט)6'כ

 - כ5מו סו6 וכס*ם נ'גסו 7יניס כיון קייס עכרס נענס ס6שססוס
 י6'כ עעו)ס סעע:ו  6נ)ע'עןסוםדוסגי1))6 6'ס מריוי'ב  יבל'1יו  ישיו מקוס סוי יכ"ס סענו' חן סגח3 3ער1ורשיתי

  ס6.ן סעקוס טעס וס6 )עו)ס עכר'(יס 6ין סס פפו97' ח0ונומכל
 קנ)ס ו6ס bnr~b7 :כק' 6כ)' 3ל )סו יקר עסיס הו6יבריוין
 61י סכ7(ס לניך סיס (ס גס סח31וס ס6ר כ)  סעכוין" )ob1SSp)I  16  ימסי6
 )וטר 5ליך כ'כ n1DD bib 3)6 גפיס סוס 1S'DbI סעכייס גט) 6כרק)6

  גסי ד)6 כיון ו6*כ )5יכן 636 0וג )פוס עוכלין ס*ן רון ס6:י ע:"סד%ולך
 נזד ס75ין דנר 6)6 נמ':ןסכנ(ס י)6 סי,ן ס) עטכמ6 ע'כ וסיינוסכ)(ס
 סר6זפ וכ,כ ע5עו כ)5ולך סוי 3'י 3)6 ה6פטרופקיס סטוגליס )5רכן36)
 כפולע יסו' עסוס )5עכן  בלי  ריורריובלימבר1מ  מריב*ו  ברברי 6)ענסס'

 סר,ן סכ0נ יכטו עס)י כעוכר דסף כיון tb(eh סיס )ט')6'כ וכע'ס3ס)ו
 תקסי סכי 0יע6 )6 ד6י 6סייי ייע'ין ומיע )סייי וסכו(ס 171nb)?hעס
 וס1(ל בד.%  סיפו כטי  ו%יו סבר1ס ב% fia(11  3'י 6טיעל ד6סר 60 6)ענסש

 מ, 6עח  3ד)6 )6ו ע6י כו, פחו0  ריממו סייגין דסוס העס:י' ל'6ומליך

 עכמדן ם6ין ניעש ונ6ן סעעקין מגליס כ6ן קסי6 ו)6 7מסיקכי
 דו0ק 6ע6י קסס 61'כ  יירי1י' l'ba  ברברימ יייס6 מעפלפיס רו3ופ"
 )וקעו עכיי(" פ6'ן ו3עקוס נסעס 16 עכלקיי ס6ין  גיגר" יעיילי ס6'כו)י
  דמסגיפ"  מר'ווסרי-פ כעזס דממניתין כמסע" נקרקעומ 6סי)ו דנר3כ)
 6'ן 60 3ט3 6ע6י סומילו י5ס סקסי סכ' שסוס  ב9רי%ומ 6פי)ו6ייוי
Db)1bוגכ5 3קיקעומ 6פי)ו )וקט6 61'כ נזכ סגי6ו (ס וחכס )קלקעות  
 גפוס סוס ו)כן סכל(ס 3טיגין י)6 )5לכיסס ותי'ריפעכלו פקוס 31כ)פעס
 גקלקעות 6וקע6 )6 %כן גקוקכש 6וג6ס  6ין  דלצרייממ  סזט 6)6 קייסתכרן
 3דגריסמשזירבוועע)ט)'ן י16קע" 3ס6 סכחנ 0ר6'ס ע37)י טסעעוכן

  ע'עגז7 גסכי(ס bia עוכי'ס ס.משיס ו%לכי  ש'יוזיברילן,מ61ע,נד)6
 כו' סיחועיס 7531כי  מרייפ יכס3 60 עג'ן )כ) 9btsm ע,כ כו'עוכויס
 סיתוש' י)5רכי כ0ג ו)כן י0ויס )5לכי מיוי י)ע6 מ.ע6 ד)6 )קחורג6
h*b6ו גסכי(ס ם)6 )75כיהס יעשרס )6קע(61זכ קלקע 6פי oprnn)  
"h~eס)עת6 לי'  ר:יס(  bnpthi ו)5לכיסס גקלקעומ )'קט6 זטט)ן)'ן 
 7)וקעי' ו)כינ6 ג3' גסכו30 רס-י ע) a*h)ol ס0וקפיס ססקסווכעו

 סוי )6 יסמס כיכמגי:6  פ'ט 6)6 )5יכיסס טיירי סי0ועיס יסוסנערכין
 3עי ד)6 יכ'ון 0)י6 נס6 יס6 סנחננו יגר:ו ע3 )סקסיס ו6ק6וג6ס
 1i'Db1 סע(ס 5ליכס 6':ס D)Vib ננ' 60 3סס *ן Dh17b נססע(ס
  סל6'ס  כךכ0ג גנס דסק)ו סעע6 ס'יגו ז6)ע:ס ד('6 ססו6 נכ) נע)סכ'
 ססקכיס 6' גס ו6ין סי'ן כ7פי' ע(ונוס סי0ועיס יפסייי ס)6 16(-)
 כ) נסעוח 0עקמ קוש סו6') הו6 דססעס 6)ענס פ' ס0וקפש)פ"
 6טל עונ7נךס יחזטיס ג75כ' נ3. 1ס דלפי  סרר~מ 5ויכס  6ין ך ננססו6
 ססחיי' ג'ד ומס 0כי(ס 5ליכיס סי' כע-ם ג)) ob)b 6ין י6י גכ'םדמחל
  )י3ייגו כ'ס o'DID'n ףפסייו עסחוס פ0ות יטכן פ)6 סכי(ס 5ריך3ססוח
ס*1

~b)th 
 נ%ניסס נס ס'ת 636 סכו(ס 5ליך ד0'ס ג75נהסס כ))

 ' ס(כילו )6  סיזן 4זרבנז  nl~'DS מר6'ס שנר7סס גכ*פסו(ל

 6)6 כ0גו )6 רי'ב ס6גי IDSD י))ורך עודיס ססוקפו0 -נס "5עוך
 גית O~ln'D יפ9יו 630 ניו) יקיק 5ריך דסס )06ייס)חג3וס

tybaעטס 7%נס bib פיוע( נן מת(9נ6 ו bn1DD7 7 6יט)י  מו)לר 
  גכך 6ין ועען ti'Db, 06 מעס גס)ו כמוכר ו:וי ע5ען )5ולך 6ג)סכר(ס
 כ5 )ססוו0 גכון וכן ע5עס סס סעערש כמ' יסף )5וכס פסו6 כיוןילרמ

 י53ולך דק') סר6'ס גס6 סל'ן )יניהפוקקיס
~nSD 

 )קלקשמ 16נ6ס 6ין
 ('  עכיוס  ביו  ימיומ  מייר  גני מ-ס )עע טסע0קגו  עיגייו עסטעיסכי
 ס6'1 כ30 גס מברומ  בלי  רירילי:ז  ביר  תדפס )6פוירופסש סע'רטעי
 6'1 3ס)סס סתכרו ד6פועלומסיס 3יסועיס יגס עסעע  obnbגממ

~b)tb כהוכי ס'6יסו' פפע6 0ידכו),קו 
  ברברי עיון 5כ'ך כ' 6ט0 סן ע)ען גפ)

o~sn9e3כל 107(ן ס)יס כ7ין ס6פויוומוס דדן טכיו0 עס)' פיש סכסנ 
 t'Dbt נע'ם )5ויך כ)5 סכיל )6 סמיי .מועש )5ורך %פי'  יייייםסו6
 גס יזן 610 כגס כע*ס נע'ם )5ויך עיייי ונ.ד )נ'7  דריס  ס6.נועכ0ג
 געפ הר3 ססחי) פסרי ועזם כ)נ נשמ מכיל ל6 מיד ynb סכח33נ,ד
  יסו(ל  bw'nDi וס)י0 כו' סעעס 0ס)ים 6ג) ע5ע1 נכס'  נעוע otnbיגרס
 י0זפ )ו ייל6ס כמ3 וע'( ע5עו גט,0 %ולך עוכר Db 06"גכזס

 7ג7יו סעה סל6 וגן ס)יס קש 'סש'ס )5ה7  6ס" עסעע6פועיופוק
 6'1 קיקע סתכ7 67פוס7ופק שט בי"  סגי6ו ונן סם,ע ונן רכ'(ס"

 ס)יסס 6)6 6יגו דסי6 סו(ריס יס 6נ) DD~D סייופ כדין )ה(ור יכו)ס)וקס
3731יי
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י%ההושע ח,מחלקפני
 כס4ם שי 67פיטרופק 8וכמ 6'כ פוופו יסמ טנו6ר סויג'סעי3י
 )נ*ס (כל pb לכ"( קי' ע,ט כס613ר 6נ"מ סכ) ק6י ק'ט י3קקצןו%"ףנ
 כט'ס )נטמ עמעע כ40מ ידייו חטור טיכמ3 גס %יכן י6פ')1טסעע
 כס'פ גו חע(ס 5נז %%כן 7ק') )עכיס ~Strb )יסנ ק שג'סהגף
 כ5 6ע6ס יס מי י6פ" ק5ת עסטע סס"ע וטינלי 5'פ ספור יעי6נ)
  רכ*( pS" וסגס קיי גק" ba" סעפו ג*י 1ד.ן לכ.ו קי' סכמנ5יכ"םן

 )ש 6'ס דל6 יהי טסעע ק"ע 3קי' דגת63ר יכסג כשס )%כן 6פייק6י
 )קטן ס6וכים כטו י0וע'ס טס)  דפדף נ'ע 7שיו ע6ס דדןשיטגעון

 qtp~h ועסח .גפזס
 )םפ)"

faD ס6יך 6סי ססכס SU ס5 3'ס גדן מגס 
 6פ" כ% עגע 6'ן 7יין נידן וס)6 קיני סל 56) סעעס טנץ ועסכרכיס
 סעיל יו3' (' גסינן _ 31טכרס עקיוסחס )סו5י6ס יהחס דכפרס)3וס

 31'0 ק7וסתס )3ע) לו5יס ופסס )סהפ)) סק7'סוס יעסמ)ס 6*ס3עפעי
 דכ1)י י6דעת6 כיון 6'ס 3טעטי 6פ" סעיי פוגי (' טסג. )6יכלכיס
bnSu6מד ספ6 )ס 3גו q,p3 6ג) )מו)'1 )סו5'6ה טקכיס 6יגו ספו)ס 
 ~q:p ספנייס כ) יע0 פ) סקייפוסו Db7 06" פנייס סקדס פ)'קיקע
 7)6 7פסיט6 טפילו0י0ן )ס"כי) סג(3ייס סיפכילו סקדססו סגססעו)ס
 פ) 636 ו'סכיעו סינו16 סעג'יס כ) סעו)ס גכ3 3גיו0 סיחפסוסקייסוס

 יוגיסעיר (, %יך l'b,OttfD )פוגמ כר5וגס סיעסו סקדסו0 סמעיסדפס
 טיפת ס6פוייופסיס סס סס )עכור ילס6ין ן וכיו טוכריס 3י5הן סס 6)6כ))
 o~9r כעו פ5טו 06 כיוכר יסוי י"יטיס %ייד 6פוירופס כטו ועוכריסכו5ס
 ס)ומיס סס וסנ(נליס יס3'י וכסג ג)'סניס דייק סמכס ו(ס יכסליס3ג*ס
 פ)'מוח גסור0 סכ0נ )סוגו חוקפו0 סנס ס)'"ות גמויס ועסכעיסדכ'ע
 )פמוח יכפ7יס )ג,ס (ס 3ין הס וכ'  וייפסי יחן וע' גרטון )יייטגי6

 סוי גייס ירסות זכ.ון )טועס 3ידס סרסומ ע5ען %ורך דנגו כיוןי6טויגן
 עסכיליס )6מרי' )סנט0 65 עניש )5זל7 עסכייין וכסעעכירן )ססכילסגז3רין מי פסיסיס כיון ס"נ )6סליס )סגנות טוכייס י6'ן כיון ע5טו)4רך
 רסוס 6'ן יגיכ'ס טסוס ~hib )כפליס עכין 3ין "')יק nb)tb rbn 003ו4ן
 סוי רסומ ס'ס כ6ן 36) גס (כיס ספו)ס גקוף )6סי 7'ס כיץ )עכור3יס
 6)6 ספיל 6גסי גטפטי "עיר יוגי (, %יך ד6ין טיגיס וע7יף יכפריסג3*ס
 סקייסו 7כו)ס 6' כפין סוי פו)ס כ) דיין יגג'יון עפכיייס פ5עססנ(ניין
bnnw'ססיי 6'ס גטעעי יט'ס סוי (ס י3נ'דון ופוד דסכ 
 כג(כל 0נ*י וטדפח סק'ק וטגסינ' סטעעי 6נסי ט7עמטכיו
 יש ס(, דכ3 ('5 סטחכי כס3 ססלי 6*ס גטפטי סוי נסגס6)ס
 י6ין ס6יפ (er סססנשו סגס 6יגעיס כעו ~or ט(ס נו7) פוקוס )ך6'ן ו)פפג'י סן ~1Wb 5רך ו6ין ספ'ר 6גס' מעעד טקלי גפרקוסטוכניס
 7סי3 ו6פ"נ )רגיס גתפלקס סכ3ל ופסיט' סש ע7 וט5פ5ף פספו5ס
 ינר י0ינין )6 ט,ע וסן6'פ סיטג'ס 4פ0 סט7דכי פ" י6ין כסנניי

 כיון טמ)וקס טלניגן 1)6 3פילוס כן סכ0נסטרדכי
~DDb7 

 סיענ,ס 7נס
 )6 61'כ ס5כס )פקק 37ליו סגיD~aJ 6 ונחג"ס כפילוסו ק*)וסר6'ט

 : סר3ס תיגיס ופייף 7כפליס )3'ס (ס גין כ)) )מ)ק'כו)סי
 יפסן דפ3 כיון ינכפריס )ח)ק ססכס (ס ידעס )ם)ק יסכן )6נט

 כיק סעש p)b' נטעטי נ(פ"ס טוכליס 06 6'כ נגו כ5עןו%ורך
 טס6'כ3גיין ע5טו )5ויד כטוכיין סס 0ס נפדל 63 6'ס טוכרספנ51ס
 פעס' סעו)ס )h~a סענייס כ) pha~ כיון ט,ע  )עכו7 ג'דס בסרסית D'Wbיידן
 י6יכ' סר"ן כסנ 3כץליס גס פהיי 6'נו 7(ס פ)ו0יס כ'6 סנ(גי'ס סוי)6

 דסו' 6טליגן P'Db ס)ומ'ס לק שט"ס סוי )6 6יכ ונסיס קטנ'ס'0ועיס
 פ) סקיג'ס דדעמ י') וחספס 3'יס וים~מ כו' יידסוכ6סוטלופקיס

 עה636 ו)6 הוי6פ'עןומקיס ל7ס 7רסש רון ס'ג ח6פעיופשסחמ%יס
 סטכ,ל' פ) יקכיעו )6 כסיגי)ו קטגיס "'חוטיס י')ע6 )ט'פי 6'כ6יסחס
D'Db(ס )יעס ססיי כט'ס כ)) )0סכעס 5ליך 67'1 סכ6 ק'1 טוכר'ס 

 דסל,ןס') יגן6ס ופת כ6פטלופס" 7סוי קפק 6'ן 3ססכ'לססק7יטס
tS'Dhv6וג6סי6ע'ג37עי 03 ו6ין סכי(ס 6'5 6'ס הטט7 ג63 גהוכריס 
h'1iDוסס 3'י 5ריך י6'ן כיון ק"ס טכיס עכו 06 ע"ע ID~D 6 פוסין( 
 כיון 3ס)ו פ5טו 5ולך כ) חו' 6מרמ קיוסם %ורך כ"6 )6מלש)סג13ח
 6'ס נטעס7 עיט"ס (ס ג7ין סן*ן ה(כיל 651 ;ס כ) לסות )סססיס
 כו)ס תי.יי ינסכי ;ע"ס 3)6 6פי)ו עסעע )חודייסו ספ.ר נני כ'6כ))

 )הסמי ד6פ" 1)י3ש6 סער 6גסי 3טעעי סעיל ד3ג' 3סיי6 כמ'סעסניסין
 : סגקיוסס 3יגי וכ*ס ק"ס In1DD סכל36"

 61'ן16נ6סכט'ס סכל(ס 6*5 נע' 6*ס 3)6 נ(טיס h)t'bס"סר84"ג1
 ס)וסיס טקיי )6 סעיר bI(W 3)6 6מי)ו 36ע6 סרן 7ד'גהסו)עי)

 6י י6פי)ו ועוי ' טדי ס)סס ו)6 37ויו )קייס סיגפס חסרמי ישת6כ))6
 גיע0 016' ת)ו 06 נכרכיס נס ססלי nbnb 03 ו6ין )עכלס סי' 3,סתוי
 סטקייסי' כ) ס)ו וה'ג ספוסקש כ) כמ"ס 3כפר'ס כטו 5טוכרס סייסיפיי
 ;p'S )קמן וכפזס נסן ע173 37עי וט6י 7נ6ן וסטגסיגיס סג(3ליס3דכת

 3יניס, מ')וק י6'ן יט*ם גכפר'ס נטו 3סס 6'ן Dh)Ih ינס יפסיס66"ס
 כגון גכיכיס )עוכלס עומר ו6ס נכלכ" %1 )עוכרס לס6ין דגכפל'ס5)6
 6ש)ו 6)6 7יסע' כ6פטיופקי יסוי עגע.6 7)6 0י"ן %עי b'seS"ba וג)פכ,י - ק6י b~h סכ6 ק"ו 61,כ כפי כטו סכלך של סימץ מפ0סמ)1
 6פייופס ד6ץ שסיי6 3עת:ס )שגס "פ%ו סמעו פסלי טיגישעיש6
'bmניו) טססיי 6סעיוסק לך ד6ין געתנס 'סושס טגכק' )ימן 
 וכ'כ ס6סס ט5'6ת פרק קוף גסי'6 סי6'ס וכ'כט(ס

 3עסגס )יתן יס6'ן סכ' 461 ול'ס ססוקפס גסס ך' ק" גס7'6סרג'ס
 ססנ6, כ'6 נוע)ץ ס6ע טעמנס גלע )6 טם5י' 'ומל סרנס ספו 6פ')611'כ

 1פסיע6 גגטל6 (bvb1 טסגס יסנ' סוי )6 ט,ניס סג06 יס'5 67165'

 ו6פמרסס,(מ נפוס סוס סטסגס נמ סג6ס )סס סיס" ט5ע5טיןס6ין
 6ו5י45 )סעל טסוימס סיס" פוקק פ1ס ס(כיי 1)6 )נעלי ט1עסמסנ6ס
 5רנס יסג6ס יק*ל l'snao )יע' ו6ש13 סמ4 6ש)ו סוס סנ6ססי0ס
 ס5 גס סי6 טס יוע סי6 ססג6ס ותסטע ק'ס פון סנקיוסס דגל)סיוח
 סוס פסס6 כ0נ )6 ט"צ רכ"ם גקי' ינרו סרינ,ס פשוס מצו VDSפ7ין
 ססי6ס כ3ל 6כ)י ד6פי4 דקי5 סשקקש ט6ל %גלי 561*) סט0גסכטו

 ייקתט' סקסט6 דקעכיגן 636 כ)) ססג6ס טיתס טס יויע 6יס ס6יןו6פסר
 גגי 7ל5ו יכיון ס6גי דהס:ס 13מוס רס ו6פסר ססנ6ס )סססיסס
 זי5 וס47ן סרטג'ן סכ30 טטעס 3כך סן זלס6'ו ג'דס סיסהם טמנס )שןספיל
 י'יז גנייון י6'כ כ)וס 4נו ש גס וע*ע 16ג6סי6'ן 51" 6ין נ(ס פ3יו %  ייפו 61)1 פפעו bib עיעח יbia 15 פעות36)

 ענ"
 7סקסל )עיטר

 גנע ד)6 3(1) עדעמ סססכייו 6)6 ספו 63 ס"נ ~bDi עפו כו)ס1ס3,ד
 סט6עסו ס,נ ט' 0נ6ס יס") )16 ד6י י6עלינן 3טסנס )נטלי נ0נוט6)1
 חס נילרט וכע ייקי )6 נ*י גסל דג6 י3' מץ ע(ס )סס ססיס סג6סטשס
 וסק% יסננ6יס 6דפמ' סטעוס טקיש דכ'ע כיון  יכיניס )3*0 דע,)6
 י'7י ד6דעס6 כיון b'pnD ועס6 6ר'6 נמצ6 כי6ימ6 דכפריס כג.ס סוי6'כ
 ס3ק4ס ק) 6פי)ו סימץ 3יעח גשלוס מ4 י6ס סג,י כמנ וכ3ל כו'ק6מי
 סכוסש ד6ץ ופסיע6 )דפ0ו טסכיט,ס טססט6 סיוי יגגד1) 6)6 )טוכיססר'
 כו'4,ע ליקס ג43 3סי'6 ן') ר,לע3.ס סכ' וכטו סיי5ס כטו ססקיס~p7b ססיסי סי,) 6)6 פסיע6 ז(ס נטסגס 6פי)ו יסננס סס'סיי גפייס6ער
 ו5סגווע כף סעמוי טקופס )פסוס סעיי נגי לס6י' רג*ו קי' ספול1ס3י16
 סנגוה*סס" 3סעס כן סתנו ס)6 ו6פפ,י 5'גור ט5לכי סע5ו עס)כ)
 סיל6ס טס כפי )פגייס ימ5וק וסו6  7פסו פ) נו3ין ססכ) גיו) סכס3עע
 עס )כ) )סגוסן רס6יס,:

~brn 
  34ש ט5יכ' 4

 י;ן tt)obb-b)h'nh-ן % 1Wh1bo9 ,ין,ג~;,נד
 )טוכוס ו%  במזימ )'0ן 6סיי  ד3ג,י 4מיח.%ין גסש:  כטג61י ס'כן6  גי' )הסתי 6פ')ו ככפר טי)י )כ)חוי סימיי 737עמ יגרש וס6י געפגס )'0ן סן 3כפריס )טיע3י 7סר' עסכ)

 עס51"
 סטעהש

 6:ז 6'ן 06113 )סמפ)) סקזשוס 7ססס )נזס 7טי 6%)מו)ין
 7%עי סועג'ן וכעיפ מסן ס)נס טס ו)פסש עקיוססס )סו64ס סומל)סס
 ע5 קדוסחס )ססק'פ טוסל ו5כך  יירירו כ'6 קיופס 6שס פסו )6סר*ן

 3כ31ס כס rb )פנ"ס סחקד'שס סכ6 36) )מ41ן6מ'כ ו)סי5'6ססטעו0
 יס6 ער,ןקהעת 7קיוםסס כיון )ח%ין ו)סו64 )טוכנס 6'ס4פז4בשציר

 יכ3ל י4סוו טסגס כ'ס ו4כ 67ץ'יח6 דק7וס00 ע6ס גס עניסק"ט'
 טסומ נטסל ימן 6קול רמי'  מר,ו כיכחג )ס%ין וש5"וס ססנ6ס6כ)1
 עעסכגיס כיוןססו6 יסר' פשע6 פניש סג06 טסוס ע,ט פ5סוס%ח

 פסיע6 חס 6קש ס" )טכור וכן פנ"ס )סו3מ י'6 פ5 )סמ4ף גס 6'כד6)מ'ס
 (ס )ענץ )נ"ס יי % (ו י)ק3ו6 דנסי מ3'גי יסוי ע0:ס D*O 61'כיסי'
 )סו4ן סחנ6ס סו5'6 6פ" געסגס 1גן סיכי6 3י, )עססי 6פ')1  סיייג'ס
 סקיוס' עפקעס 6י גכך סן Pbn1 6'ס געעטי י(פ'ס ס7*ן 0)טעעטו
 יס6יס ד'6 ט)י3'ס

 )סו5ק"
 ג'פ  קיוקח י6ין כיון )מ%ין 6ש)1 סר6

"DbIStDS 7 67ו7ייפ6 יקיזסס6פסי טמו0 טסיכPDb, 67'ן 
 1)קטן סקדסוס 7וק6 ז)ענ.יס כ'ון mnb קדוסס ע) )סם)יף 6פ"רס"'ס

 336 )גפלי 5מ1)'ן 6ם'כ 5ס%'6 לס6ין ס6'ן 6"סו56') 3(ס6כמו3עוי
 61'כ לסכ))פגייס כיון )6קול 3עו)ס קגר6 6ין )עגייס 0נ6ס )סס יס06

 :  בימוי )יסן סר )עגייס סנ6ס סוי 6י נעיעתנס
  6*סגטכירוז סקכיפו ס)6 יכ'( דס,) סוע3.ן  )ק3לס  ווי  ררימווון

 61רז ט5וס ler3 ע5וס כססטיסי וסוי ק7זסס פיי,ן גו גוסניןס0,3
 יס'ב )16 יs'p 4 נפחנס דסיי ט6ן ועס'ס ס7ט'ס פ) קיוססססמ%
 קיע6 ג,ס יקדוסת ynbI 6)י6 פיכ טתנס 'סמ סו' )6 ט5וס  יוסג6ס
 %וס )5ורן n'Db )סו)ין גקדוססס סגחפקיס סעעוס )סו64 ו6קולעייין
 )4לך ס'ע  מי%ומ  ידוממ נס)ו 1)6 ענ"ס 7ק"טו 6ע'נ ס*נ  בימימסף
 6קול mDb 7)ט5וס 67פסי יגס' סרי6 ס1 6מ0 קדוסס ססכ) ענייסט5וס
 סקיוסס סר'ן )קגיס וכן 3ט0גס סיי )5ויכן 36) פייין 5ליניס יססכיון

 ע) ו6פ"ס 0עיל 6גסי מעמד  bb )מ1)'ן )סו64 ו6סיל ט7י3גןקייע0
  ד6שי'מ6  דן 3ס)ק 6ין י3(ס פיי ס3קיוסס ד'6 ע) wDh י'6 ע)סחפקע פי טזיגגן עוהימ 3עקועס סקיוסס יכייין 6ע'נ סרי ס3קיוססי3ל

  מרי rbt סקדוסס י6יק)סס חקדוסס כספקעס hibi  בררבין סק'4 ד%65ר3נן
 6יעח6 טקזרסס )סו5י6 6ג) כי( כ7כחנ e*b געעע7 )מ~)ין)ס51י6ס
 כד16ייח' 6)יע6 ד*6 ע) חקיוסס )סספ'0 ס65 )כסמ)סימו)ין
 עעיד י633 סי'ן טויס וגטמגס סר' סנק7וסס דגר ;D'Dbt su~ ררייריימ, 6'ס עעעי  ג65 )310'ן )510'6 6קור otnTD פ) סק7וסס פקעס 6פי'וכן
 b~b  סיעג,ן פ) נח)ק ו)6  י'ביריימ 7נר הסג6ס סתח6 5ר'ן6*ס

 סקדוסס6עייי דגפקע כ'ון 3סנ6ס ח16,51 6כ" סלי 6'ס נסעטדינ(ן'ס
rbg1ו6פ*נ ' נס,ס עמש ק7וסח עגוי סלי סכ6 ס'0 61'כ ' גכך סן 
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 סג6מסמגהסנע'ן3ספת rb גס3נ*יס'סס )ן7)ע6 4ט6 ס6ן ע'עיעיו
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ההושע ח'מחיקפני
 6עיג געק סי6 וססג6ס סג6ס 5סס יס יעק0ט6 ס,פ 6עינ 5פמטססנ6ס
 6י l)'wh קסס מסגס דסני י0(ינן 635 סנ6ס טסוס ייפיגן )676גן
 5ל ק טסגס 'ר.גי סוי 65 שס 'העש וסס 3פק ססי6 סג6ס יסף1655
 עוד 6כמוג 1)קטן כטופיס גססגס )טס יין 3נהן גס ו5כן lSa קפקג4

 : מעק גיעוח ם)6 )ס)ות ינוכ) נטס יכ3 גל6ס י)עג'י 6.'משס
 16' )םגות)כ5ססמץ5וו)סו64 סעע גני נם6ין גמ)עגיס ישמטד

 סעירעסקופס )מוטיי וגסן ;*)עעסס ר*ת סעסס כפוגירכיסעיר
 סרט3'ס סקמ10"0

~'b)ol 
 ' ג"י ל:,1 קי' סר*ן גסס כ*כ ש*י ;*)

 רס6ין )פלגגי' 16 )נג6יס ועקרס 5יקס טפסק י0ע Db7" גסעו עויוכמ3
  עלוייג3ו7ק סל,ס 3סס יסר'יקו)ין וכ'ן  1'ן  מרןב'%  ברברי וי565מגותן
 סקדטוח 0ק7ם~ס 63ומן יס 06 61פ', :קיי, יכוות'קמו ופסיפ6 (*)1ט67*ס
 ס,ס ו4כ סרסית )ינר 6פי)ו )ם:והן לס6'ן )135ל סעוסייס כיוןייסהיס
 67פסל 561'3 כוי ח:6ס )סו  דסוי )6ו י6י ס" %כיסון געי חס גטמגס04גס
 :  פביימ  ייובמ )קמן פו7 יי:מיב כע*ס ט;ס ס:6ת )ענייס סס" )יוג70עסו
 ימול' ס) pDtt~1tbn" עי'פ' סקת) סוי ע:י" ינטעות עוכ0 ט(ס1גמ

 רס6.ן 6פויוופקי' ס6'ן עס %רכיס! 6פיי יס51'6  ייס6יוכנק
 ותכקי )נים 601 )ל*ג  קי31.' י6ע7י 5גע6 עת7ס נס:י(קין סס7י5פסוס
  ,65ס D~hw'b  Db 6עיי ו%  וסמי 6כי) שיל" י)סתעטן גיכ6ומפטוכ'
bn~b3%וס bp17 6קול לוכיו ס6ל 6ג) ע)י' 7)ססעעין סר 
  גס)סס כעו עופיס יסעס סוקדס יעמס 7פ) 6)ע6 סו6ופשט
 DbSn' ס:,) כ) 'יי סע65ס 6מלי כ' 'תע סוotpib 6 61) ' ם'נשטס

 ול6ימי י3לי כעעפכ) כו3)ת תלי'; ;')ק" סלמ3'6 3מסינס 6סמיום31ס
 סתק7ים בריובו  1,ל9רמב %עחו סע:י' יעש סססכיעס )עס 6' 6'5טסנ'
 ע,י פירומיו 1'מ)קו ק7קע עסס סיק:ס פ*ע (שניס %,ס עס קרקספס5פנ"
 )ס:וס ם63 )חס-י ביה- ייו  מימל  tSapt  מבביימ  יפ%? סקמניו6'ם

 '5'1 סקס) ק:ו 6מ'כ רבר  במומ  מברממ יעסו 01)6 ס5וס טס טכ)יבי
 סקס) טן סעעון סייס (טן 631מר סעעון %מי  קעון בימ  3'ס;שג'סט6וכע
 עויעס ועקל סעק7ם יקרו3י 6' ועעי כן ועסו  בימ ג6וש קכקע 513ס40ף
 ם)ס  גכ) (סוני' עפיס גית (ס גפכ'יוח -o"pb 61:י סעגץ טס 6גוסס6גי
 בו ספבימו כ*ן(  ימ(וגמו עיכמ  דין  ברמ 7':7ק ע6ס פ5') ט'ק)גע
 : כו' סעיל יונ' (' ס'ו )6 ו(סיעןכ' ע" געדס פטי סס4ס1)1שו5'66"ס נעעטי סע'י פו3י כ' פוען Iwgt  סמלשיו )גפ3 עויעס סעוקל עעיעגסיו
  ):,)ס5')  ריר*מ%יור  מווו בוי  יפביען עס'קש סינרסתשונה

  6ג) כו' ס'ו5ו )עס )ס:יחו ני7ס כמ סיס ססקיס %06כול(
 וס6לין סק7עס )ך ו6קייס פית63ר  כעו  רבלימי%  בכלל 6'ט ס)פלגוסנדה
v~rnיבסמ ספונש מילוסי 6'ן  bih "מפרלי O~)1DWD ע)  )מקמ 'pp'D. 
  סיירימ  D15a  סרברימ ג5תד גקיקע קיקע qtiDei וע'ט עי ט'סלנו7
 מפרריי' בוי  מפיובימ  ביו  ב"ב  ביייר ספינסש ספסו 3ין ספים6ין
reaעיס תמ)ס עגו6ל סר כו, סקיוסס ען )סוליי ברבר 91ב" יצף 

 41כ מס 3קיוססן דגס6לו כיון )סמ3'ף יעומל ספק 14 פמס7)6ון
 : כס4שן דסו' "מגפסיס

 נע וכ) סעי(ו ס)6 עפגי סכ) 6מ ע)' פעספק bib שנשחכ
 סקיס ס) 16 ק(וע'ס ס) נקלקע 16 6מיש ס) נקרקפמעוכרס

 ססעו כעי געסס גסכל(ס ס)6 מעכלו  31'י סכר(ס 5יכ" 3פ'מ פ165
 )6 ע:'י' י%ורך פכמג:ו כיגיי:ו ם)or 6 )כ6ויס פ"כ 01חן טמגס3מנר
 עי3ויו  ריייי  btai1D  ע37יי י6" 6ין עעיגס כ9 536 סני(30סף

 ימוע.ס  ס) 3קרקע כחג סחרי סכל(ס 5ייך ההועיס )שרך דגס 67s'p'סו
  בפימכרזמ e*tb1 )5ויכס 6)6 ענל0 מויר טסטעייסוע,י)D*D3 6 ם)16

nmbaק')י)%כ' פס. סנל4ס יכ) 16ער ח"ס' חל,ן יגר )1)' מ  
 עי7 פמס 75'כי' ס"ו טסעס עוע'ס  06  מיי מכחמ  רביי 6ש96סויס
 ססוס' 7י'ק' יע)ס ינמ' 1)כרג6 י)ע;וני דוע'6 יגליס ס6ל 16ט(וגי
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 י6ין 67פ"ג סעעוס )טי0 כי' סטיכל" 6)6 היי 540 )טוגסס טוכי"06

 בפ'מ  סבן  לפמומ סר עג'ד רסוח סש) 6פירופק  ט*ע )ס:שיזננ"

 ם5,6 כיון סכל;ס 5יין 3(ס l'p'r)D פי ול*ן סרע"ס 3סס rtg ק"סעי
 קיען ס:סנ  :כון  מיררמל  י3לי 'גו6ו ונ;ס 3גנסיסן ק6)1 )טס טיי5סס
 ס5ליכ' )6  יסותיס  לייבמ 3עוכר יפ"כ' כס)'ם סוי 61פעיופיסיכי(

 ר%כרצי  ייוי pD סריב'מ  רנלי כ) 4יפ3 6פמכ ה" וקטיי
 רימיצ

sbייד  57ויר' 6עונ  3עי 5לכיסס 7)60ר טכ)) סכרזמ ייב  ד'מיי %ברצי 
 נ5ו6ת )עגיס טפ'וומיסן )ס6כ.) ססח)'ש ע;ס עיילי  מר9בש נס%יכ

 : טי7 ס5ריכ.ס וס:ס סגס גכ)סעקדפ
  :סצבומ  רייןי,י בפי'  יבמב  כן )פרס 6,6 ספיל גגי סי ס7*ן דגלישך

 )עונת לק ססו6 יעסטע פסמ)יפו סקים ם) יקרקע עו7 ובמבל%מרקמ
 )ס6כ') כסעופו ו6' טמי לסומ סנפ4 ביייידוייימ  רייי  במירימבטניש
 חניוקין פ'  סר*ן ירימב DS('D רלי%יץ'ריימיב'רינץ  יי'ד יסוס )')טס
 סו,ן ים6ר נן61'כ )פיס 6פמר סי' O'pptDD ס6ר וברי ע'ע י סו6ו3דה
 ט6י 6*כ סכי(ס ד3עי ק,) ע'כ 7סרם3'6 כיון עיט עגדג'ן סטם)1קח5סכוהם )עפני י6פסל י5יקי כ) וס)6 פ4ו נ6ט'יגס)קו )עס )שןער י6'כ' 61ע'ג5ניו
 5רכיס' גכ) 67פי' כן גוע'ן סיפ3'ס  ררברי וטוי  עיסוסג.6 דצאןק'516ע6
 61'כ פניי' עטו ספוקק" ס6ל )ססוות י6פמל סיכ6 כ) 61'כ פכמםנפי
 זגט'ס סבליי יחוש סייס 5ש שסילו ויפמר  מוזר  דלבץהך 7aph  מיגנ*7

 עוד ו6כסונ סכסגתי עפעס קיס דטכלן h)DDb יסע6 6'נ6 ט'טסלקג'6
 4נק ת5ס  עו7עס עקי סקיונ ס6וסו וכ'ם  ירמב,ש כ30 6ס*כגוהי.ס

 ו6פי5ו עכל טיכ9ס סיי סקים 05:וס  ס5י3ור  ביר יסומ סי' 61)1 5סיסיעות כ* יק סוס 6'פ 13 פס0ל.פו ;ס וקלקפ D1?~fip9 סנס 3כ) דנל' ק'ט
 ס6טוו. כ%וחן גטתנס 5פ0 יכו)יס חן ססרי טעס:ס נרפ י)6 סכמס3)6
  יסלסוס כיק עיע 3(51 יסמכילו attbv טגו6י 0ר 6שףכ סעע נמפ'

 : )ןבמ efi 5סמ30יד%עת
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 נן 5ימן ו5ווס VhB קרוג ססף עפו עקלי 7)6 6פסר  7סמס
 ער5יגס 6יכ כ'כ סימ סקלקע טכיליפ6ע נפפמ עיי ייעו 61.כדגר"

 נוח:יס סי' Stb' סכ7הו ו6י סכר;ס 3)6 סעכיו ספו סלי ע*ע 3טמגסגמ:ו
 (ס עסו ססקס) )שי כ5) יסכן % ;1 גכווגס עסו (ס פנס 0'ע6 וכייומל
 )עיעל סו"5 65 סכי כ)) טסעע ל)6 ג)' וס0)יפי ע6ס סיס סס"3כוגס
 ס'6 עעם טס:ס סלי כו' נעסגס )חמ 'כ31'ן סן ססיי יעס:ס ניע7)6
 סרי נייעני תסעע יירזמ  ב%י 6פי' 8כל יעעכרס ק6על ע6ישיי
 נטמגס )פס י'כו)ין כדק6טו  כן  בכויבמ פוסץ 6י שס7 )כס0י)ס6מי)ו
h)b6עסוכןנכווגס ס'ט(7תן t)'hwth  בימבמ למם  דקווי(ן וכ,ך מ11ר 
 ס" כ6ן פסלי מו(ר 6'נו In1DD וגס סיר5ס כעו )ע:ור ולס6'ן כס)הןחוי

 ס" סכיי(ו 06  רייי כמג )עי) וכן נעק5תס ש()' כ6)1  לו4ס b:?מבריע  הולי,י Db*( 3סיק* כט*ם  גפפומ סיי סכל(ס ג)6 סעכלו טס נספעוח
 )עעוח עתגס לן )מ)ק bnPib קע6 7)ע"י ו5ע'נ גיעיס עע)ת6ת7
 י6י)6חו,) סי6 7עמנס 7פפס כיון )1 נוסגיס סי' )6 פעומ נ)6וי)ע6
 סוי )6 טפוס וג)6 עגיי סג6ס )סס Vhn סן יויעיי סע6 4כ כויס:6ס
 וטוכמס כס)סן סף ס)סן סנ6ס עסיס עס:ס )'מן 7סיי כיון עזע 8סמ 5"ימבו
  סרסגי%  י3יי פ*כ 5מים 5ויך כן מוע 6ימ פפוסן תס סמ(סג)6

 ועפו ~(Db )סס ססי,  סרסג'6 יגר' סיפים  בסד6ן מכס  1.6רצפיב,ר
 רי.ר  מריב'%  3יגר' ;כי סיס 6)ו )דגליס ס6ין ס:6ס עמיס נכווגסכו
 636 כווגמו ס6יו ס'ט 6)6 טרי ס:6ס עפוס יםסס טעס:ס  67י'ט6י
 סמר יוסל סוס סעמ:ס פסיט'י6פ"6' סס:6' כ:נ7 סעס:ס סחה6 %ע5ס6.6 ס:6' )סו י6'ת 6ע'ג געס:ס ינס 0פן ס)נן )עמי'עס ל6"ייס6"5הגי6
 נעק5ת ו%%ו קנ)ו יע'ס עק5ח ססר  צפמומ  ברייבר  סלי טעוחנס %י  ~IDSfi כעו שס'ן 6)ט6 סי' n*eb כ)) ס:6ס ס'6 טס ייי"63

 דמי0ו) סיכ6 כי סייגו ס:6ס  בייליו  ג'מ יננ' 67כ'נ עת ייטירלקנכיו ו כט'ס טסגס כעווסו'
 )ת:ות דרס6ין D("O סקדם n1DW 6ג) סס:6ס ע)  י'מ קיוסח'

 )נעלי )יחן פי' 6מל ינר פ) קיוסמן ססימו) 5ליכ" rb1  ס'י5ו "ס)כ)
 כו)ס 1ph( יסמס 636 יו ס3י, 3חיי6  6ח"כ וכע'ס פ)ג6 )' עס כו)ח )יעס  מריי,י ו6פ"ס סמח:ס ען ט)'ם סף6 סס:6ס י6'ן 6פסי סחס יגסכיון

 . סנ6ס 3)6 6פיי )גתיי h'9p נפינין 7)6 סכ6 6ג) י'6 ע) סחיחו)י3ע':ין
 יט~(')' כעעוח סוי רתמנח מבמביו יס כל כיפי  סריב,י ע7נ7י עוכם61'כ
 ס6מכון  בפי' גר6ס גס סו'ן וס:'ס' כ6ו:6ס סוי יס:ר(ס תוכ0 גסגנ"סו
 קדוססן סחימ1) 6ע סץ15 עה )כ) )ס:ומ rhV~7 כיק יסכ6סמיימת'

 וד)e 6(oo ג)6 6פ"  גהס:ס ו)יחן )כתח)ס )פו)ין )סו5י6 ורס"ין ד'6ע)
 י:ייסכעוימ~ברמי  ימירי )כתת)ס7מספרשימר 7עתי ע)סע)כ6ט7
 כשס פעוחן 6'ן )פ:ומ סיס6'1 טקוס יכ) דע)ס6 כ))6 .  )עע ~ריברי
 lhW ה5י13ל ד6ין דיי" ג:ייון 6ח'כ סכחנ סרם6,3 קניס פייך )6והכ6
 סנרסי )עסיח ס)6 סעק7יס ססקפ'7 דיייי סר6סון 3פעס יפסיפ6)מ:ומ
 )חעסוי הקופס rbn~ 6(6 ס5ינול י6ין יס,) סנ' וטעס - כ16 ס'יד65

 yh7i סק5גס ע) )סוסיף ססס:יג ים'7 6ג) IPDP ועט)6'ן סקס)ימו(יין
  קו)יןגמולס יחסהסן'י כגל )ס:ומ יחקול6קור 06 מקרון טע)6'ססקס)

 'DS("O  גו3ין 06 6)6 )עגי'ס ע:"' עוסר ס) ס))ו ינרש נ6עלו  657  יעיוס'

ייופי"
 עיגיס, י6וס )פ' ס:ס גכ) )0)ק )נ(גליס סי0'7 סטקי נטעוח )6 6ג)

 פ)'1  רימרימפל'ב וכסג o'binm IPDP 0ו(יין סקס) ,bob'1 6פי' סיי67(
  רס6'ן)סנוחן )נ(3ר'ס ועסי םסת:י3 דימיי דכס3 ע)יו פיג יסיזן ג,)וכן

b'3oדעס ופשע6 י:'1 סיי  ביר'ר רברי מבי 
~'O'DP 

 ס5יגוכ 6'ן עגד3
 ; ~1h(oh )סס 6ין 6'כ )ס:וחו ייס6'1 כ'ון 61'כ . :גדסס61 יימ'י פסיט' 6חרסנ,6 פ)יני לגוומ6י יכטס וכיון ימסול 06 ונוגיןמון7ין
 יכ) ק:.ג ייי בי.מ  בי'מ  DtAD3 ()ס,ס עסיע'6 סחכסכחנוכן

  3ו ו6ין סכל(ס ג)6 געכר )ס:וסו  יכו)  מיליבור  מבירוימ737
th)o'3'הד פסק נס  ס:ע  סלסמ6 עחפר0  ממבמ  ריבל1מזרמו%יימ יו 
 .4צרר כעזס ח7י )סנוש עות7 )נג6ש ועקיס ססתמ3 סים'7 )ג'וקי'

"Db7(,רויי  מרמב,%  יגל' )פלם  6ס  oD~a  רייוייבמי כגל ע'ע  מימלבבררימ  bD'5 וצש  בייוימ עסי )6 כ6ן יגס )ו "anh סעעו ביר  
6(61DDn 66ומן :עטס לטס סכ6 6נ5 יסל סיס ינע65 כך טסע'1 3סוע 

 16 ייעו )ן 3'ע6 ע6ן ועול מי9' )6 יועין )ג'י ftu וקר6ת'גיועש
  גיין יר6ו עגייס )פונס  כך  לסמכיר יעחס סקכיפס י)פ6 כ)) :גיופ0מו

OnDIDh1Dn  1)6 גפםוח 6פי, )עו)ס כך )ססכיל )ע:"ס ני1)ס סיבמ 
 )ספכ" ש165 % ו)פעטיס טווץ ועמש ס(ע:יס כ) י6ין סגס כ)5ססכיכ
 1)6 3ע) ססקים רסיי ספיסק6י כטס ס6ר  16  ב,י  מרבר מק כנהכ))
 )6 נין  עי 3ע סירן ס(פכ" כ) )ססכר סקכשו 1)כן כ)) פ'לומיעסס
 סעוסיו יש  3כ)  וטעסי' )עגי" נח)ס עוגס ;ס 7311 ססקסלוס3כסנ כט613י יססעס 65 3ין יספעם ג'ן ש:ס סיס כ) ספק )סעימ 'Y1DBיחר
 גס) 6פי,כן

 יסוט" 5:כסי נ(קקי' י6ע י6ע'ג וע'ו שי ב9יי  שהרייייסר9ב*י
 טוכר )סתחן )נכקיסן מקק ס6שילשק 06 3סן 16כ)מ 7ילפ66,נ
 פעעלט ספסי סיס" סל6ס ס)סןקלקע

rtne-S- 
ייקיק %ו 5ליכיס 6טרשס )סיסל 63פ ו6ס )*ם סוג ט' סקפק 5106סנש סה* 06 )מפוק שעג יותנ
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הנחהושע ושם 'חשקפני
 3עסנס יס3י וטח4 כ136 שטגוס פפוסץ סקס4ת עעסס 3כ55דקלק
 קינה כטמ nbb9 65סו 9p?bn 06 5סו,'5 ייוס3 50ע%ר 5פשס סז)גגי

 : יינךגץ י6 יגחויסוופסיפ6
 6פס' גיונן וסקרקעום ס3שס עכסיו ד6ס nb~th כ6ן lyb 63סתהףל

 rto "ebi~ 3סס 6'ן מ a~bt 6סי שיס עוי ויניטו כ3רססגק
 ס'ום 16ג6ס ט6' 61*כ סוץ ס(טנש כ) 61ץ סש סכייוס ק סלגס3פ0וס
 (ס טכר 6ס "'כ )קוע *ג5ס שף 3(% ישי ו)טסל 6וג6ס ו4כ6 רוקלסי6
 ססנל" ילד חס nb~b כ6ן 6ע יחי) 16 יסיקר 3,ן 3סוס ספמס כ)נ4%ס
 פו0 סי' )6 סשלום גסעת סט6 ועה . טופיס גפסוס %עס כן ססו6 קפקי3לתי
 כתו )סנס יפ)פ)יי ססכו 06 ו)פי" וסעתו עקועו 6)6 )סקיס 61ץיוסל
~loaססכיכף ושזז)נע) ע) סיע)ס סוקל הסיק ו3סוך סכיווס 3פעס סש 
 שס ורון 4יקר ייד' 73סוסו 6ייקל סיס ס" סכייומ פ3פעס כיון5)6
 קפק ס3)מי 1עוי 3יעי0 גס5ם )עס עעהם כ6ן vba (כיש כטס))טוד
 4ולסי, יעג'גין כס"נ וכ) סיורסיס ונס6רו ססוכליס סגע)יס תסוכגר
 וסעסכוי' פעוס 7סו. סעטכיייס 4יסן' סגישן :btt'b )עיעל י6יכ6י6ע,נ
 וכ3ל 6"ס ט(ס עה גכמ31 %קען קהעס גע)". נמ(ק0 7קלקע תוס(קש0ס

 )ספטיד כיי סע5וס ימעי כנד DISD 5יספי דעעכיכן ק*ח 3קיי סיורססכיס
 נע66שקת" סעעוי6וקי ע'י)פעון עו)ס 6ין (ס דגל ת'עסעעין3עקועו

 )פע'י 4ורס סועמןוו4ן
 געעו 67)'כ כס)כתו געסס hia ססעל )גפ)

 ססס' 6וקי 6)6 ס" מג8' 16 ס" 6עגס סע6 נ4ספ' ינפקי ספרי נ)פ)
 גט)ת6 6)6 סת0סוגס % ססער גע) ייי o')Dtb י6ין סיכ6 כי6מ(ק0י'
 סעיס קי' סליק,ם נ(ס וס6יין ע*ג ק" סר6'ס נפס ספור כע,ס5גטוי סספי )3ס) 8ג) סטתון ענה.ק )סונת דעפלס.ן 6נשן גמרי )פיס67.כ6
 גס6 יט)ס6 כDID ' 6%~" ו6ין 5נעיי ססטל ג3ס) נסכון 06 שנ וסומוסיזג
 סגעסס עס )גי) כ)) סיעח ע) )ססקג) btb~ י)ע,י גמחיג6 שס6ק)שג6
 הו)יס עעעיס טעו0עכעס כ6ן ~rh טוכימ'ס  מרגרימ ב1סושדרבס רגעוטן

 : )גט)ו Iybt ק.יס ססכילוס יס)כךנע'ס
 קר6תי )6 פיק סנע כ) כח' סנעס 6ך ס,3ול )ספשק %ף יירבזה

 סכמבחי תס כסנתי r~sl תעכפיו 06ד כ'6 נל"ו ססכס חעונמכ5
 כ*6 סכ'לומ כ6ן ס4ן ס:מגת' 3עס פסיגיס wbim 0סוגסו קי6סי*'כ
 6 יס כ' י4מו זעה : Dr3 וס76'7 סני7~0 ססוnvh) 6 סס6 וס61ורוס
 D"DDS1('ID ינל'ו )פי חסינם' )סיי 6תיסי ו)כן סעקמ )נט) עוי 6מרי'סעי'

 : 3שס ססנמיכץ
 יוסל פססו גססכ'ון )מ(ור יכו)ין סקס) 6ס סיעסו )פי ופ)פ) ס0כסכתב

 36) 3עט)ע)' 0'יגו מו(י )ע.)ס 7טוכל ו6ע'ג )0נ7 סיי6סתכ7י
 יקלקי )קלו13 )סי6וס יוכ) סטוכל יגס 3ל1ק0 טוכל VS סי)וק 6יןגטקוקעי

 סי' ()סזס )'ג 3ן סג6ת תססונס י6י' וסנ'6 )וק0 ניי סוי 1)6 סי6טו)ס
 קי, סטור סחגי6 סי6'ס ג0סיגת )עייו י.ס נינ6 וסי6גס rD1b'D(קיח
 פססעל )סעע" וכן כו' (ס יסי' DD~ עי 0ו(ל )עו)ס דעוכר 1D1ibDn 60לכ'ן

 (ס סכ) סי6'ס ו00'3 סעקמ 'גט) סספר ס0וקל סעוכי וכשל6סטססגס
 עקח1 )יקמ ע"פ 1r1e )עו)ס דעוכי 60 סכחג (*ן פי"ף 37ר' עתודיחער
 דפעס וידע כ:3יני וביבסמ ליי  ופפריי פר  בירו טקחו 6ין עוכר 536 כו'3מץ
 גסני) 6)6 6יגס )עו)ס סעוכי ים(7ס כיון ))עו7 יס וע(ס קעסדר1)6
 סמעי סי:וי DD(' 0):ך טמס עי טעומו )1 נס3ה bip ס%'סס6נו

,*6 
 יע6י 670'ס גדג7י )0טן 7ו6וי ס0כס הק7ק )עניגיגו 7.750 עכ') גו')ח(ה
 יסס)פף נןוססיbt~D' 3' נס)עה נס ס63 ס)גו עיוך עס)עוי חני"ף יגיי16)ט6

 יעתלעי פי  )ייפ 6,6)ו יטוכל כיון סD~b ,6' גסרי6פפל)פיסו
 יכ)ו )6 ו)כן היוגס (ען 65פל 6ויתיטי כ3) 5" 6סייי )6 וסט6 כו'5"
 6ש' 4כ קל3ס )מת ס64 טון נשפינ'ן 0)ש ו)6 שן ק5גס )סתחף)
 יגר וכן גו מי(ל 6פזס 6סיל 1)6 דעעס וידע כ(גיגחי' )" י6יתלטיייפי'
 נסיעורץ מכעש מ)קו )6 6פ'ם )ו ס'0גלל ס6פסל סעי סינף גוס4ן
 סינוי ט rhn; גיגי י6פ" ,s'p סרתג,ס פ) יפ)יג (') h~nae דעתחסו
 36) גפשוריימו פ)'ג י65 סו(ל 3קימע גס (1 סיטס ו)פ' חו(י 6'נוטעל
 מו(ל י)עו)ס סרי'ףסכ430עי

 6חייס'ט מו,ו65 ל" 'w9bb7 עד7עסנרי
 61'כ מויי 6'נו גכ6ן נס 6,כ מויל 6יגו )" WIDb7' ייעי' י6י ל3נןיפ)'נ
 3שקס וקלקע ידגhp'np 6 סוי 6גש 3מלי ספיףa)D) 6 י6פסרכיון
  3,ן ועמי,י כו, כו'ג יס)כח6 סכייהם  רפוי  רירו גנ7ון ק'יטמנפ)י'
4ב

 4פ9י
 6י )ן ibpepn7 עומ(ק 6'ג1 וסע1כר בייירס יירי מחר  דיימ

 סוי 6י )ן תקפק6 ס"נ מו(ל קרקע עוכי 6י )ן דיספק6 סיכ6 כ' עוח(קסוי
 ו6י קייע6 סיוכל וגח(קח עכירס כ* 6ין מו(ל ד6י ס)'6 603 יס6יומ(ק
 )יקח 3יד סס6ל 3ס(קסו " יעספק6 וכ'ון ג,כ "וס(ק 6יגו 0ו(ל6'גו

 7גגיו  0ויף עיכ עכינ0 1)6 פכי7וח 0וי 7גכ6ן 67"ו60ל7ג,0)סגי6
 :גק5וס

 עמויי ספ)סס כית D'D 6נסי  ג(זיי )פלס 6ססר 7ססוני6כ37י.ו יסוי י:ס' רעוע 'קוד ע) הו) 3מן ננס 6סי פ)'ו ~(btsDe 6חזועתה
 וסי6'ם וסיטגןס סי,ף סטס ע)יססס)6 נכון יסי6) 3'מ כ) 706ס0ור6ס

 סכ) ס"י סי' גמסוגסו סר'3*ם כחג 6סל (') סלטנ,ן פעסס וססרסו')
 פסיע6 כסיסני6 י)6 טפים'ס גקע)וגי'6 סועכיס ופ4ו 6ס כנסליד3ריו

bun9wק6כו טסל" סקרס וכן )י3ליו יסס ו4ס  )גגהסו 'מיל6ס סוי 
 דוד6י וי6י כ*6 קפיק6 כ6ן ו6ין חנגין כ) גפ) 61*כ  וגס'ע  יבי(5ס'ס
 עפעי טסח)עוי ס3י6 )6 יסל6'ס ו6ע*ג סכ' ס)טוי6 כו)ס )ן  רברצר4151
 ר6'ס טגש ס6טס  רופי כית ט'מ  bt~D9e כ37ל' סס5עוי )פ7סז6פסי
 6ע"ג 4כ 5טעסס יגלי1 סיוכ יסנ'6 כסרי*4 )ססו% )עעסס ופקקיסף,ף

 שש Iq~nw יט סוס3א מה ישדי ז4כ6 עסם)טה יפשפ ר5פל6
 ד3כי 5פלס 5ספך סרו5ס ע5י ששט6 פש ס" שיש ק ט"אע

 טפכ5" סכס3 טינו רחוק ו)ט סיי'ף 6ם כ3ז ו3ספ0יו גפץ 6סרסל6'ם
  רידירי סר6*סכוונס

  מרחי
 קשיק4 סוי וו4כ ססלעה מן )6 כן עוכם

 4 נוט יס6 )סזכ? ש') קפיק6 סוי 61)1 כפספן דגרו h'3Dוסטור
D'Dnליש כדכס3 3קפיק6 חי'קס תסגי י6 סר6'ס י)סיטס י6פ,ג סתיר 
 5ס6מך ו6ץ )קסוס סוי) 1)6  יוכס' בייי  בי1 תמ)וקס ת3י6 סטול ט*טב.%
1

 : סו"ף פם מקכיס דסל6'ס קפק ד6ין נזס
  בשריה%ז9יפריו הקיק 61ע נ% היס =ייי סא 6% שיל8

 י5ונר יסט'3 ססעי סיגוי המעמ 05(י יל5ס 06 600)101סס%ס
 כל ססמ  ג3"ס ורנ)י:ו יייגו ט5'לו 65 )מ(ול ויו5ס טעס 65ן י6יססטר ס'גוי טסטס )מ(ול ורו5ס ונם6גס סהוכר כסעעס ע.ץ' ע'כ חגסיכו)

 ו6פת )שול 6" תסס 61' קט קרלס ס6ר 16 יעסיכס ת(ס bSnסח)עוי
 65 )טס מיע6 61וכ סטעס ה.ירי DE'1 6וסו יודפיס רגן 3יס ס5סינוקוס

 גססנססחי)ש)ס 6)1)6 טסיי תגרעגרע גסני5סנסחנסססער וכ'ש(1ל
 תטמ )6 ד)עו)ס )', טספקib~nbnI 6 )סים גל6מ כן פ) כסנסמגס יגרפו5עס
 טמעם עמס 6)6 ימ(ור 1)6 סיפס 0עוכר ייע O'DDD דסרנס )וקמ ס3דעסו
 6עיפ ~'irD סי5ס פתסי הי6י יוחי עוכר ס5 כח יסס 61'כ )0(י יר5ססינמ
 יס561 דקס'י ש(ור ססער עקל פיי6ס עסס )כן קו7ס )ח(ור 3דעמו 0י,ס)6

 סוזל  דספוכר דסס5עוד דס*פ פפוחו ימברל 06 6פי' 0ו(ר 5עו5סדעוכל
  י3ס)ט' ' כו  סיר6ס כיי ססס0 6עפוי סתמ) ל4' סס'קסו י6ין געעוה5עו)ס
 ס'ט tbot:heI 6( 636 5ס )יעח 0י6.ס )6 )טס )" 6תייגן ג'יו יטק0ו)וקמ
 כ)וס )61יג1 י6סיט' D~b' 6פ')ו כו' זעחרת' עי )'יע )b'b7 1 טוכי 36)עמל
 16כל 6'כ  יירר עקחו ס6ין כיין 7עם6 יסתכ6 דסחק וס6 נפמ'קמו תח)ד)6
  6סגפנו 61,כ סשסי 5'  סיחניי יויפנ' ותי לו6נ' וע' ייעס' )6 )עו)ס)והר
  סעכי7ר 5נן tnDD (6 )6 ). י6תיעי Dh'( )ועל יוכ) hp 16(IDr D5כ)
 דסוסשפ ועס כעק0י הטס סי' 06 נו )עיין 76עמי 1)16 כ(ס עק0יבר
 סו-5 י)6 כיק סס)שד 6ועו 61'כ  דעסו עק קם'3 י)6 סו6 כן יס6עסו6פסי
 6פסל' 61*כ סעס )פי כס6י )1 סי(7ען עקיס  סי6רע )" יהסוע' עי)עייע
 ס)וקש יסקופ 1)6 )6יגומ ססו6)ד6'כ סעס וע"ן 6ן 6))13  ימדל6

 ועתפ %ש~ורילל ברימר  l'hP  י%פפר ויססוק נעע~0ו י7ע ס(ס!עו)0
 ס67יס סשג וע*ן  תי6י יומל סע)'ונס ע) ייו ה",כ יח(וי ספעי יוקרשי6ס
str630 עי 61*כ מו(י 6יגו ספעס )1  נסגרי 067 )עדנו סר"ף ס) ימסולסו 

 יפום עחעס. סו(ל וסו6 3פעומ ייע ס)6 סעוכל יעעון פי6 וכ'מ .ס:ס פי עעוסו מ(לט0עס ס)6 כיון 4' סעעינן )6 ססער  ט0תססינוי)מ(י
 0ס יק0 )יי1 630 ס)וק0 י3רר 06 יהע'ג כ)וס 6יגו (ס ססעי טמטס1)6
 ססע' פיש 3)6 0נס י3לר )6 ו6ס )מ(ול יוכ5 )6 0סעל סינר עי מצ6%
 כיע )סל6יס stp7 6פסל 16 ייע ד)6 סו6 ס6טס ד)ע6 )1 )עסשטס

 סנסול4 פ? ייפ פ)6 ר6'י  סעוכר305י6 ע5 ססער כסנפחנס עססססו(ר
 6סריי י6ז סעי סיגו' תמעס מו(ר 6)6 והמל יי7ע 6עריגן ל6" עייסי)6
 3'כ6 ספס0 גותנ0 חקנ67 ו6י7נ0 )ז גו7ע ססע7 וגסיגוי ייע )6 סנח7עי

 כפסי' ספעס סעוסו י"3כל 6'ד ססעי נמיקר סעסס כיון יע)ס,ספיר%יק,ע)ס
 6מי פערעקם

 06 6פי)1 )מ(ול יכו) ינקיקע ל6יי 6.ן (ס פילום )פי 61'כ .
 )וק0  3'י כעו ני17 סי6 6'כ סי6 עו)ס יק7קע כיון כסיי*4 י)6 תפיסיססייגו

 )00ע5'  ס6וכל )וטר יעמי' 7קעכ6 )וע7 סיין )6 כ)) ))וק0 ג'נו 0'4ק ~rhו
 עקמך יוס כ) סיי ייוע סספעי  ברבר וכן 3'יך סי6 ססי -עסי )6ו)ועל
 )פ' )פעטיס ש6רע ג7גל 6)6 סעעס (ס 6עלינן ו)6 )'7ע 31'ין)פגיך
 ט) )פגיי סעיכן 6% 6יעשס )* י6ן ptbt( כיס טק0 )ע1 סנ6ספס

fig~: 
 יש9ובסקך  יי" 0ג'6 כ' ויען כ)וס ))וקח  גיגו 6'ן )וקח 3'י כעו 3ייוססיp5ah 6(f פ)וג )6 )סישרין סש6 כיון  3f'(bD )י' 6מרטי *י6ש)ו גסיעור' סי)קו י)6 ייס' סנוס6יס )דעוס 6ין פירוסו )פי ד6פי' גר6סקרר
  ב9ר"צ1.לצ%,2ז פכס3  גקייק'ס 'tnhlm 6)1 מס131' )' 6ין 6מריס,כי  ס)0סי)ג

 lotaSnl כס יפס 3(מ 7גס ס6י כו4 5ספליג טג') יצ'%.י מירברןמ-מלף9'צנשביצ
 ד6ע*ג )4קמ עעס סוס 610 37(0 כיון ז3ר 3כ) סוס דגו סיס6כד'

 ה(צ' 4גו דסס 6פסר סער 9גף גו  ברברפ6ין  סיעג'ס ע) פ)'נדסלסג'6
 %קו % bninb )ע'קס )" י6פסי a*tb 6,כ גיזו מעס 7עקסו%וק0
 חסו 6עכעס ק6י זעסיי3') נע)" נשקס נע6 6וקי גסכעוס )ןדתקפק6 רי שעסו )ש כתנ ע71 כ)) י6" 1.6 שכושט )פי ע*ת . קיקעטס6,כ
  רברישהייו9י  רפ,רי4יוגביוייי  רי4יבצי ם'ג עלוך מ)טוי ססריסיט6
 6פת י יתקפק6 סיכ6 6)ט6 סט'6 נל גמ(קמ נכקי ו6וקי סוי  )גסיישרי

 ראהכר תקיי 6' עקפק'גן ייי רסממ  %ש.ב פייד  SD~i" 3שק0 ק7קעגמני07
 ספי6  בר 3פ(קס וקיית6 כ)וס 0עכירס 6'1  'גיו סיע0 כססו6 י6יטשיק
 ססלי  7יג7hpi bp'DP  6  49רי הזרי bp~p  ין )מ)ק 61'ן 3חסךוססך
 ,pnm כו, 63ופ6 ילנס כווסי' ת)כמ6 נגי (ISD1 יפ פ, סמוסי גתגוכע
 עדסנ0נ)סןסקל0ן  נג' כץ ג'מ פי (ע סיפמס וכ*כ )ס)ק3יגיסססו6
 טש6 6פפ" עו5י6 ס)וקס תקי, י)עו)ס ס3)סונופ פחוס 06ר 7ס)ךיתע
 ויפ 1737 סעול כדפילפ ק"טח  יילי' נמ(קס קיקע )ן יעקפק6 כ'וןעו0(ק
 קונפלק* 0'5 חגיסי  וכ3ר ו6כ'ה 0עשומ טקומוס 51'פ סרנס נ(ס5ס76'ך

'OVtp1D  מסב4  במ4ויפ עגו6ל וק ע)י סישס 7' מד (1 קוגי6 ע)  יינןובקזור
 6י 1)6ידפע1 'מועיס ח(קס פפכי 6פשוופק ננ' ח'6 וע'ם עאיוובי"
 ט5 )וער'פ5 גוכ5 קלקע עקרי סס(קוס 0קגוס י6י כסנ %מם5ס6כי!6י

סקפקוס
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"קהשע יח4ס חלק' .פני
 5סגזס טכל ד6י מן ט1מ(ק" יקפק 8עינ n~wp יסושס י4קס יי.שאה

 )0)ק: י6ע סע 8ל6 גספך וסספן טו0זק" 0ןחה
 ס)כ60 6' כטי טקפק6 ס0כס וס כיוןי5סיס0 )ספקיש)1קס זי6 יסיקזשר

 6ין)סס נ6)ף דטגס תק0 3'פ% tteb וסרטשסזבקרקפוסמשו"ף
 th(ob 6ץ ena קפק "י6 קיק 46נ 7וק6 פ)נ8 דפד וקיפסו כר4ת16

5*nbSboוסי6"פ וסלט3*ס כסיפססי"ף סע66ץועכ))שור 6ע6ס 'ס . 
 יגקיק כחוגס )0 )עי30 6י ייס פ' דף דכסוגוס פיק ס0וק, כ0גו"אן
 גגל' תכ0'סס יחו6 סו6 ונלי עי דס0ס Db'1 ט0(קמיס עטוג6יפקיגן
 6מס יוטנס וסו6 פמו0 פח0 פופן דסו6 עיייי יססס סעפח6 כ%ס7ס6
 פעין יק6 )6 ד,ס לקתן ה0וס' כס"ס סימי 3מו)ס "1 ג6יה19 ט)'ג06
 6פי' סו6 יקפק סכ6 כ,ס עפקינן פענסו )פי 6פ" 6p'? byb7 p'pפיס

 . : כ)) גרי סכמסמ כ6ן 61ץ)ויין

 הס6יקמגי 16עי0 סי6 ט)קען ר6יס ססונף ט,המי ע6י ק5ס 45פ כ'יבטכאז
'nptb)סוי פפו0 דתק" כו' סיסו עקח0פס 

 סו6 וסע6 י3רי סמס ס6נ' ייעp'p 6 עפפט )0 6'ח הנס 6נ)עט106ס
 דעס"ס 3יייגו פ)ס ה"ת הקותו נ6ן 61ין )"30 ויס . ~p'p סנלייט5ישנן
 גס)כ60 דעססק6 דק') 03'נ טסיי3') ג0סוג0 ל6י0י ע3ר - טעוג6טפקינן

 6י p'p גסו ו6טל')ן ספק סו6כס6ל ופוסקיס ו6מו67יס 0נ6'ס3ט0)וק0
 קפק6 0ד" 636 )יכ6 סטוכר צספס'ד 38) - ס)כמומ 03ל'עקסקיגן
 nbnb 6ין י6י כו, 6וג6ס 6ין 6מ") )תיתל ה5ימ י)eb)tb 6 יםסט6

"5rbגקפק )ס : 
 כ'ון טפק')ןעעונינק4ס 6י יטספקי)י0 ופ'מ ק"ט'ן 03סעזסר'3*)ךרשרתי

'bu1hv עיגיסו עפק':ן )6 גק,ק 6פ" ק"טי6פסר יסתי 3מיקס 
 יסמס יי'6 6)י63 כמגו יסמוק, )והר ויומק סמוק' 7גיי ל6ס ס)6שית6
 כסעה,) דק') לייין ק6י וסרג סלוג 6מר 3תעון דסז)כיס דס') 6פטרור*6
 ,bnS. 6.7 s'p )סקסש )שק' יסוי) 7('6 סיו3 6מל נעעע ס31כיסי6ץ

 ד6ער 6גי כ) bnttp 03וק' דס6 וסיד .גסעי6)
~qb 

 61*כ מניג6 כתי 6:ן
bnbiיעל 61פסל . היונ 6מל סו)כין כסע361ד8'ן וק,) )כ0ו3ס 6י ס,ק( 

 לעסגיםץ )6וקעי 6.6 ס6 כ0וגס )טיסב 6י 8ג" ק6תל סיכ8 ססוק'יקוסי"ם
 כען 61-כ DVDJ ונ6ען עיו )16סיס ק6י Ns(bnt %-יס פ4כ )ת'ער5יכ6 טל" )י"ךס סרוג 6מל געתון יש)ך 6דרנ ס0נ" 0קש י6יכ)כמ031
 6רtbt~h 3 ס6י Sb~nal, 6(1 י3 )'מ ז3ה6 נ6תן )כיע נס ג6ט,ד5ל3
 נן6ס סtDDb 1'6~ תסרי3,) חחכס יגוי )ייסנ כג*) טירג )6מויי )36ייס')
 ד6'כ6 )פגיג'גו ג0(ור - (ס )פ" סמוק, 3יגלי (כל ד6ץ 5פיס6טתוע

 : כט,ס סטשג or ססכס פ))סקפךם

 ק"ק*0 יסרי3.) דגל' ס0גי6 *ס )עס גגונ'  ינגנ' פ11 נדו5ס סיעסיעךד
 3ע)'ס 03(קח קיקט סייך )6 יגטשלס טפוס יידס  דטעט6 ט)'ווכ'

 כס3 פ5עס מסי3ס 63וסס סר3 "גס npfDID סר 6י " דעספק6קתעם
 ו)פט,ד וכ' כו' סק0 3עא )0 יפ 6' 3קרקע ני3ל י0)וקס 27'גמס5ס
 כס6ל ס0גוס 6ו0ן DbD'1 1ש)קו קט* ע6לי ג0(קס 6כפ6 דליקילר6ס

 6וקי 6עיינן 3עכ,כס 7גס ע3ו6ר חני פ,כ 6ניסס )סס ס0גיםסנכקיס
 ש מסזנ)תיקמק סגיסכנ(כר ~תס ס6מ ססו0(ק D'Db~iDJ גס(ק50רט6
 ל6ס 1)6 סחסו3ס q'p וכ6ס גסל6 )יס ריספbD~'a 6 6גג ס(ססססס
 גסתפק סל6 סמסתס פסי יל6ס חסו3ס 63ומס סס 0עעיין ופודסם)מס
 טוכ0 ו6דל3ס וסרעניס כסל"ף 16 כרס6.3 ח)כס 08 כ)) טסמגעסל3

 זתמעמ עמ)וקם 3ג' ספוקקיס דפ).נו 3סמלס סכמנ (1 סבר6 )יסדפיע6
 ספיל טעייגין כי תיסו . קט6 ט6ר 03(ק0 קרקפ י6וק' )ו גל6ססקפק

 ק673 וסגי5 . כו, טעטיס עכעס חזיס בירתס  סבזול חגו 17כס5סכשנן
 נו 60ין יי3ל סלט3יס ק3ר0 6-30 061*כ כשק0 טוכל סי 7נקרנףע

 (וסרידפקק חל6'ס חסזגס ו6מ-כס3י6 . *ןיער)ש)סמו(לגףגרפפר
 כ)) )ס(נעס גטיג.1 חחסנ 1)6 - כ)) h*sg~n דע0 0(כיל 631 כעו0ססלג

 עפקיגן )6 )ן דעססק6 כיון 1)כס31 )ססכ'ל0 )פחוח סו,) ססכס (ס1)1גר'
 עיג"סו גפקיגן )1PD~ otnbo 6 063 גדגר נדו)ס גסקוח6 וסאזס 60טזמז'
 דע)ס6 כ))6 ' דייג6 קפק6 סו,) 0יר פ)יג יסר6*ס ו6ט,נ סנטניס)יעח
 ד3יכ'

 )6 6סי (1 3סגי6 כוס י3 ע(טן יק0 )ס0('ל גנפפיס נקיפ ניז)
 )פסופ PD'n (1 ו03סוגס קזקע תקרי 0(קה 6י )קם bpapn וכ,ם ע,(גקי' סהי "י6 ;1 נ0סיגס תסיי3') ענ?' )יקיק ס'ס ותס )ש)ס 5דס 3סגקפפק
 כ73 תכירס ו)6 סכי7וס  תק7י דכ6ן ס0כס (ס סזס נס . ו6כזע . סי6דקרקע
 יגויו ר61י 06ר' ופמס . ה.6 טכיר' פ)פטנ,ד כח03י אמ תפ1031 סקר8חיעלס
 6 5ותו )ני (ס 3פגין סכ0ג עס וכל . ס'6 סעכילס עוטי 6ני נעקוע'עדיין
 ות)6כחו (ה )נדון ססיכיס י3ריס 3ס6ר )יטודו ירדו0 ת0טס כי קפקג)סי

  (")דנגד)יס סל"ן )סוסייסט6גמג"סו6ס3י6ט'ס סגס עססלדו)ס6פל
 סשקמ )1 'ם 06 סטז 63ומ1 טימן )ו ויט טסגירו סג6ס עודר גגי ססוספיספ'
 ור3ו 3יסק6 נטק3) יסיי ס'ד 3נערDIDWI' 6 יוסר ע חשס0 )1 *ו 8סייץ

 סטי0ן 3ייו0 יזוע מ)ק גוט) ס8יגו גטקק6 דטקג) שלס ס7'ן ' 3(סחטפ7ס'ס
 טעי50י' סתלחן בע) מח piDp'h~ כס"ג וכל )סנס ק5וג דג7 סע )1 סגו0ן636
')WISהעקג) 6מייס גסס )קען עודסני6 - עוכ bppD3 1% פכירות סיינו 
 ייופ דנר גטנו0ן 6)6 )נמו ועוויסן - )כו)ס טס(יק ס) סו6 כני יקע סק6)6
 ש' וס67,פ - סר*ן י3רי 6)ו כו' עקיי 0גוף קשן כס.נ וכ) סנ6פולס%פמו
 כ67יס6 גי6ס סכילו0 יסוי סטרחן ס) סהס נס )וסן סססוכל געסק6דעקג)
 ופי07ס גפיקק6 דנ7פי ו6י0 גנטרי סיסכיי נסס)ק ו6ן כו' סיל פיגעיעץ

 : )טע סכס3סי ר.ל8סוו סי'ןנש'

% שיסיבתבתי  ספוקקי0 דכ) עכס3 ס0נס וס % %%"ע)ט 
 יגש יסיכ6 08ריס 3פס סר4ן סכחנ א קע6 פ)ג0)קו
 סל-ש יעס 1S'Db '6 ש)ק 6%סי ס)6 טונ0 3טקשו כבתויקף סנש קיץ 35ע)יס יופ סייסןיגי )סומפ1)3כיו%6סקלקפקגו")ט0ויק

ad7e1*דפסס  פספס ס,5 טסוס סייט 05ריס 0ייול'ס חיר5ו  סחוק' !גפ 
 נב) פיכוסו  דפסק6 לגפלי' סכירוס hppn; לפרס יסרש 5לו3ס"

 פל (ס פ" כספירס סי6"ס ו)כן י5סז סמכס (ס פסנ'6 כעו סט)ךמק ס0)עי
 גוסן סססיכר פ" bppD3 גלקמ וכ) bpptJ 60706 נילק6 גוקעכילוס

 הופפי' כי ס)גו מוס' ט) )קעוד 6ין סשי01 3יקק' ס)נו 103ק, י"'ס pneגס
 3טק3הם 0תיי ססו)ך (') סר6'ס סזיין ע)עו 3פסק'ונ6תן )סיי0מן6פסע%יך

 : כן )פלס ל5ס 6%סחוקי
 ד6דלגס 8יגו (ס נס יו קגן6 פ) סם3ק הלין נס מס ססכנ'קךכנה

 16על ס6גי )פי ע)'סס ו0תיסגי סכמנ )ד3ריסס סיקכיסטסנוע
 י)6 עסהע גפכיוום 6פ" סכמנ סלי וכוי דט)ת6 3סכייומ ד6פיי)ח)כס
 דע)ת6 סכ'7וס 6פלו 6)6 יסיי פסיפ6 ה6מיז 6)1 ס) סכילו0סנפי'
 ע5 6פי)ו )6סי יכ% העסכיי Ph יפשפ6 )ק3רמס דטודס טסתעכוי

 6מל פ) ט"ע ססוע פ) )6סיי סיכו) דפ)ט6 3סכייופ 6פ.)ו 6)6ססיכי
 : 610 כן כי73' כי ו0סכ0 דוק )6קור6"

 (ס תפכס ג*כ ססו6 6פסר כ)י5ס 0ו)ק ס" 06 6פי)ו עיילל14
 סש6 י6ססי טו)ס )תמ('ק קנו' סס61 צי 6'ן נטקק6יע)טון

 )פ'5 שמר וג6 )כ.) קפייסו כתו )סנס ק5ו3 דנר ונשן ק15נ מען %16גס
 ט% וס8ליך )ט)ן 0ט7מן טק ג*כ גו0ן ק)י3 ד3ל )תסכין ססיכיסנו0ן סת)ני גטסק6 6)6 ק6תי )6 ע'כ יו )ס3י6 יגס וט'ם : )פו)ס )1ססכלו
 סינל סו6 דע)כומ6 7ינ6 ו)6 טק ),כ6 גנ*י טס6,כ יע)כומ6 ד.נ6ד0וי
 סעירב כסנגס ס0ו6 הוג0 גפקוטו וכ3ויו כיין )6 מויסי' פ6גג 7גימי6סר

 קלגו )6 6סי 6חרס דעח טס סן6'ס יעם ופ.לג 3יס (סספירוסיס
 6וס 6ש)1 תס )סוס (כר 8'ן ס8רוכ'ס 6)ו סר'ן יגי' 3כ) כ' (ס 8)(ס

 פזומ ופ.י עק כי סל6זס 6ג) "כירומ כ'6 כס13 1)6 פנידמיי ט6י ועק05מ

 6תי 708 ותטעס 6מליס כמי' סר6'ס טיירי י)6 יע)ד ססס נס סגימו6מי
 סעס טן 6ש' לנסיי תסו)ק ססמסניל כיון )(תן נסכילומ י6ש)וע)ס
 דתודסוסחס י6פסר סכ6'ס )עו)ס)6ד3ר 3פכייוס 8ג) )6סיי ימ)6עו
 )יסק6 8לט6 גע)ת6 וכד6תר כ8סייס טינוי ה7'ן יט-ס ' )עס8'5

 ס'ג )עקקbuenDn 6 787ע6 סע)ך טק ג3י גע)ע6 כעו ")טספ3י6
 6יע6 וכי6עיי' כפסיטו כתנ 1)6 סכמנ ינע)עhai 6 ושןו )סכילוססכ6
 : ס6גי דת)כומ6 77'ג6 7ט)נ6 טקק6מן ינלי לו6י פ7ס )על סס63חי ר6'יסי )ד0ומ חס קת3'ס ס0כס (סהברי וע,י : פסופיס ד3ריס סס כי 3(ס ודי יהמס עסק6 עטס (ס ססףכו'

 ר46 ססו6 גר6ס עק)ק6 ד)6 63מי6 טטסעח6 סס63סי סי6"אבל

 עסכג60 1ט6י הסכייו0 פפ' יקגי6 ס6גי דטסכגח6 )ד0וסד8ין
 עיע : ו6כ'ה סרנס ג(ס )יקזק 6יכ6 ע)ן6 ינכ) דיג6 ונ3י גני'יסכינס
 )ך סתסכגסי (1 סיס 67תרי' 6טDfi "6' ר6" יסי"ןס3שו n'b9DD ט5'נוסרי
 קש5 וה6י )6 פ7יו! קודס 36) טסהכ 0קדס טטך )כס6פינו a(~o)פפי
 ה3'י טינלי סג67ס פוד 8לbb 6 טסכירוס פפי דקגי ס6ני טסכנת6י)ט6
 ודפסו דינוכעסכץ דתעסכן רע'3 ק" סיט3'ן חפו, 3סס פכ' יכ'6 ק"3י'ד
 פנל6ס 30'י ינמ3 )6סיי יכו) ספיכר 36) )6סור ba.1 ר.0 עדעינוטס
 3יוכל סטסכונס גפ) סח)ס סן' ט'כ כסוכר סו' 0טפכוג' דנפ)טד3י'ו
 ידע'6 סגי6ס וטוד : יוסי )" דקני6 תכ)) DD' )6סיי ט5' סטוכר6)ע6
 טס)כומ פי'ג סלט3'ס כ30 סהו' )מ'וומ" סיס )טוכר )פחומ ט)6060

 ססוכנ ונין )פץומ" ס7פ קוגח 3'ן  יי'3טס קי' ד73יו ססה !הג.6ענ'7ה
 סיר5ס (טן כ) "רעס 16 )נפעס )י 'ס לפיכוש' סכקוגס טח3ייוסדס
 עקגס ו0קוגס )ססכי7 7ס8י ססוכי ו8ין ססוכל כן ס6יו עס )סו3.רס16

 נפסו 016 ככל )פס" (ס 7ס6י ס3גזי וכ'ון . פיכ סקגס הס)6מריס
 נ5רס ס6מי, עע7': )כסו0 לס*ס )(מן סוכן'ס ס6ל ס6ין טה eb"תסתע
 יעדקף תתם גהוכי יתערוס סימיו גורומ 3ס ול0פול לסגו0 יס6'סקרקע
 כמו ו)63י )ו 3סיי כ:(כ? ג,כ )8מייס )ססכיר  יפ6''טסיי ועוי תעס כקונס 6)6 כפינר (ס 6ין 6'כ פס כגיכי )פירו0י'תקונס

-orl'h1 
 כסוכל

 פס0נ6י 8)6 סו' טוכי י)עו)ס )7מות יס ndW1 ס3-' פ,ן חעס סכנר6)6
 קייס סנטתון 0ג6' יכ) יעגמ6 תסכייוס פי.ף or סכ'רומ )פסו0 )ונרס

 יכול טעי)6 ס)6 3'כ ס(כין )עס ד6)'כ כסוכך יסוי ק5ם טסעכו6יו3ס
 תתי)6 כס יפוי כ) לו ויס כו' )סנ' ר6סץ תכר וטס עכירס סוי 6' )6מי)טכור

bib0תנס )כן )ססכיי רס6י י6ין סו6 זסכ?יח ס,ע : 
 ותכופל נפ% ט0ו6 סז'ש ע)ס'1 )היע י*1 הוי )6 טתס י6י,מ'הו

 סס" תס qb )סיכיר וירכו ג0סי3ס ~(Ph גוו'פ יספיי)סופו6
 יט(בע ת5ן ננ' סביח 6ת סתיכר פ" גנעו6 ט)'נו נ(ס וכ.651 כן סייןהן

 כסנ )6 יכי ו6ע-ג כו' rlhn1 ד'ק)'1 )ן ק:' )תכחנ 5ריך )מנרי'6יט6
 גמייס סעקוס ינ(וי ו6ס כפ.7-ח 3(ס י7. קי6 דסטי6 סופ87 5פ,ח קנס נע')י'

 ג'כל ג6ס ת06לון סקפק גפסט יכגי עיי ות,ס 3ע(.ס ג(ס כוד6פיין
 ינו) ייסנ,6  6)ינ6 מיש ירי  ררמי1 עפגיס()()

 כו* קסיק6 וסו' )רן0ן'י
 קנר0ו ע'ת : גס6 כסיס6,3 9) ד)6 7י 13 ס.פ הס כמנמ' וכ3יע'כ
 67ין כיון יו0ק עחתת ספכייוס 3יש סעעי ש.7 63 דכ6ן 'סי0גר5ס
 טחעסיו0ק ס()()ו כ)) )' ידעתי)עס )6 6ב) כו, טיד ססכי017עק3)ין
 ב כי6טמג מ' יסט גטסגס 0גס טועס ססיט0 טכיי יוסר ס()()ו גי6ס06
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פ_יהושצ ים)חיקושמ
 סרעגיפ וכעים ס5עי 6ח יכר ג3' כן ססוקקיי שקקו סניס 6מסעוכל
 )יסן קקס) tbn]v )עי) יספ)ינו וכיןן י,ך קיי וספוי עכירס ע,ספכ,(

 o)w סר יועס סהיעס תכיי יוחר טסו* כץן נכ6ן נס סגס3טתגס
 ihtnoi 5חפינ bib עמטמ7ומק סו6'סט()(ו) 631כתג )עי)כע'ם
 5רש )סס חקדס ם)6 )1 )יע6 ע6ן ועת 0חל 6י:ו יו"קעסו6 לכי ob  ספצ שי: ימיור ישוכ '  רומקו עמעמ שכש 7פעע'ססמעס
 )פיגסס ע6וס כעס )סס ו;תן עגיס )5ולך )פכומ יו0קיס ססיוסכקף
 : יוס גכ) העסיס וסו6 )תשמ 5ייכיס סס" ט:"ס )ט31מ 3(י) )ווססכייו
  לרברי 6פ" סמכס כחגעוי

  מריוי
  סכחג עטעס )0(ת  וו)י'  ומריבומ

 6' ע0' 7ה5ן גסקיס ח(קס l'hf ק:'1 5יף וט'  מרן,ג סייסרינ'%
 3ע)ע6 כקמן וע:.יס ע'ומייס נע)יס )חו )'ח 60 עחי ע:יהו ע6ןעניס
 וס6 ע:י'ס עמקיי  נ(גל עחי )6 6י 67טו סו6 )6 ג(3ר ).הח' ו6זמכו'
sts7חו' ע'י'  כ)וס  במידי  נצובר ptl~W7Dbh Ibia קסג' עפסיי הי עימס 
 מנ7יס  מיסלסמ ,צ:יימשיכ סזרט מוי ג~ימ'1  יסירפ כ'ון ס'ג 6'כע*כ

  hla,(Dh  שיו  במוך  מירו ס)6 נסחיקחן כדס המקד ו)6ו6סטוומק"
 : ע6ת Dr3ומיריך

  בוזון-  כגר כ7חו דגי'1 כ) כ' )ק5ך י6'מ'1שנ'
  דברירירל,

  וזווייי
 בריי'

 ועעומן כסלומי, חס טסקס) ס6תי סי6טי:יס 37ליו ע) כ)וס1ו
()101i'Dh (3כ 

 'יע )6 יעי כ))  סיסג'6  )37רי 5ר'כיס 6:ו 6ין 31(0  ג'וזי
 ייעוסו 7כיון )עו)ס סחו(ר סהו6  3כ) ופע0 עו.ח ט)'מ ס6ס 6)סכ)
 ט0ו6 כ) tDb~ )עמו)  בירו כמ 61'ן )עוות' ול6 סיית'ך 7)חקו:יחו(ר
 )עמו) כמ )ו 6ין ס),ח ה"ע ע5עו :כ. כעוכל 0וי עח.)ס עסמות יפמות6עזג
 b'o המ.)ס עטכס :הי 7ס6 כ0 לו 6'ן סחויס סוען ח~ך מ(י )6 06ס"ס

 : ס7ימין )סקו:י ג6ער סתיקת, ע) וגס )עוומ כמ )ו61'ן
 כל) )ר6י, םbtsiln 16 5"6 ווחסונח יTh Phn "6 :מסן פסא,כ

 16מס :עק0 ו6ס כ)) )61"  ומנירמלווזינו%.ל סקח) נעסהי6ס

 '1b(th  67ין  3י,ר  ע3עי6 7ל6 כ)) 6ו:6ס כ6ן 6ין ס:ס ע5ען )5ירךכעוכי

 )5ורך כעוכריס 7חוי כיון ס:ח 3עט)ט)יס :60:ו 6מי' bib)קרקעומ
 ' ע5עו 23ח'3 כעו עעוסן וי6' 61"כ ג:'ם מו(ר 6ינו ויעוחספ5פ0

 )עמו) ג.7ס רכמ  רכיוו  ושע כו' י:ס  D'nD ע0י)ס הו' עקתומ7פ0ות
  ביר' 7כמ כיון עמי)ס געי סוי ה(ען 3מוך ח(יו )5 06 6'כ כמ)'0י6ינו

 Oetn לי דמסמ  btaD1o'  רמ9יבם  רל"רל'מיימ י  יגימ'ביליו%ממילוסמ
 הכר וי6' המס hS7n הויDDDW 06 סו6 פח6ס 6)6 ל0 6תי:ןהחי)ס

 חקרקע )י עח)0 3מ.רוס טען 6מי, 3קרקע המילס -ס.ין )6 דס6 נמן16
 6ין ו(ס י6גי סיי )ו טסי' ר6" 0ו6 וחטחיקס :סי:ס 16 עכילס6)6
 עס ופוע:ין ק"פיס סיי  רסמבר'מ  דמר9ב'% 3גי17 י3'ע 3ג(3י,ססייך

 סן סלי ייעו 67י כ)וס עסעת:ס ועו )6  סמעיס עזכ ויכסעמדק
 עעיייס 06  קזו סק7ס )סונמ 6פי)ו נ6ע:י' זסג(3ן.ס טס כפגו6לפיש
 3פ'רוםבייי סכ)  ב"צריר  מיב  גיתימ olynbn ם6י:ן 3סייוסספועגיס ועוי 0נמ ע0:ות )נט3  יררבס מוגע" סס ססי' יעוי ססק7סגגי
qib31)ח' יס"ו ptp 6חועז3  גק" גס תרפ'ג ממונס עס 6' מם31ס ססי 
 )1 ס:מ:ס עען 61' קיק2 6' ססקייס גכ0"ג ג,כ יעיירי עמוכו הוכחפ5עו
 ממיקחן 6ין 61,כ )ע0גח ע6תינש 6י:ן יסגונריס ססקייס קודסגעמ:ה
 ועס . כ)וס יויע" ד6ין כיון סוד6ס ס'יך י% כ)וס סוי6ס 6)1)ינריס
 כיון 61'כ ע:יס נוס וופקיי 1)6 עימי ול6 ט:סרס)י 6)6 6י:וסטסקו

 ונע'נן סחיקחס ס(יק ע0 כ)וס  'ויע"  עייו רייי'  ויבו לפרייוימיוגרימ
 )עס פ)'1 למיומ יייי  b~anle  י,יבמ )hinih1 6 פוכרמ סו6 (סמי)וק
 סץךסוד6י: )6 עיעססור6סוכ6ן obDWl'h 6(6 7וד6י כחגס )6)עס
 ספקתן 6'ן עזע )16 06 'יעי 06 ייעי' 1)6  סג(גליס עתו 06 6פי'")6

 ג6ע;יס קייהח ססעמ;ס ופעיייס נפכיגו סיו 06 7ת6י כ)וסעפקימ
o~gnבדבר נמיס)ו סע6 ס0קו 6)6 כ)וס ספייו ס)6 כ6ן 6נ) עיומ  
bnipa6'ן 16  מיי  מודיס  יבודלי סכמיס) )ועי :6ען 6יגו ע5עו מוי 

 : גולקש עסו bS  סע6 מ)ק )סס ס6ין מגמס עם6'כ נס)1 )סמיס)עסי
 זעע'7" עחס )פגינז עועיי, סין  06 יפ" ר%לצ  ידוס כ6ן ס*וךתדע

 (ס 6'ן י.1 כו'  ימביר דכיון כ)וס עיומן yb  ימימימ יויעי,ס6ע
  )גס סמו 7)6 )עיפר ו6יכ6 סמקו 6)6 עעס סעייו ס)6 כ'וןפ17ס
 כעיגי' כ3 )16 6יסו יגק!ע6 כוי סנ(גל'ס 1DW נחלס)6311 6י61, סכתנחסו
 סו6 ס)0ס )7pDDD7 16 כון  סמ3ייס סמיקת 6ג) 6גפש' י6פקי7ו6יסו
  הרס6,3 נקי ייכן 61פסי ע:ייס יפקיו 3ע5)וסס 67פו סכ6 )תיעי*כ6
 7ם.יך יעע6 נקי ע"ע כע,ס 75יך )6 7י7י' יג:יון 6פ-ג יעע6ס%י
 : )פגיגו ס6יגס כגון י)ע') bnD9 ס6י סייך 7)6 סיכ6 6פ" עי)יגכ)

 ו)6 ע)ס 6מיין )סעגו ע) סו67ס יעיעס דסחס כ)) עסס ר6" 6'ןלשגנ
 )יכ6 ו3סמיק0 כעזס טמי)ס סס ס.י7 6ין ססיי כ)וס סעמ)והעעס

  6ג) ' גע5)וסס ע:ייס )ספסי7 ו6ין עי0ו ע6 גסרס)ו דסע6 נעולחסוי6ס
 כ'6 (תן נסלו ל%  ימרי עפי)6 גפמ) 'tbD(~D חנעו 1)6 גמלס)ו 6י 6פ"0כ6
 ס,ג פ0י)ס וסוי !תנוע Dan  rtntrb עי)6 6עיי' עיס ויוסן סיר6סכ7'

  דביחמ כ.ון עטי)ס שזי )מנש tb D'5'DD(o 7373 7נמום)1 גתי3נ(גלש
 6ע פ,ע )(ס (ס סווויייי %דירוז רידיס  'סבייולמבר% יפי' ורוד  רי,פ16זרל
 כעג61ל גן3יס ססקים ע) וענס נכסיו ס0קיים נימיי פייוי 7סחס פססל6י'
  סקדטוג(גר"6ץ n#(Ste ני0'י 6' פס כ)סנני6יס וס:ס ק;,ו  qibגקי'
 נלל  לסבומ (ha'  שי:ו פ%ו סצבשי כ"ס כ)3 )סגות מפיר ביי $'דגמ

 ספיל נגי מע גסגש יכו)ין טעיל ס3ני געקוס 67פ" ס0וק' נמגוססלי
 י6" ס6ין g'11:SIDDS 3ייס ס6'ן  מפ ו*י  ל9יופ  (tha' 5ין גג6'5ג3

  ימיםבזגי,גיישזן  מרפבשפמטיג0
 נשיברור ישה%,מ ידד חש4י חןשי

  י*נןDSWmd  4(6 6ש* וסהל 6ת6ס ו6ת06ן געחנס מתן)עסעש!6 רם76 6ין לפי61.5"כ5דיי" 7גרי וכעזס רס*ן)סגוס 6יןז)פרנקיסע7
 ל"נר 5מל וכפזס סתכרגו 7כסו דכ) )סנימ  רר9ייו ניד 6ג)כסלוחיס
 (gD חר9וומי ס'  יויי  קרלז פסרזי נמיומ  פי5יסי 6)6 )מ(71יט)

 ויפ עהס )נערי עק)קין ע)יסן נ(3ליס ועעגין %יקס פעומ 6קסעג'0ש
 סהרי סרפגז6 פחסי3ת י6י' 6ין פ'ע )מ:101 סעיר 3גי כעו כח)סס
 סג63.ס  Db"  יספררב ייח'י )ע') רבריי  sb3D1 מרי'1 יי'  יגזגכנר

 עו3יל4 טסרי 0קרונס פה)*ס ס5יגור l'ba )סגותן יס* 6'1 ע)יוטנחה:ו
 ע)יו ס;0ע:ז 0ג63יס עיעס עטו חי"1 ק"7'7י'

~btatn 
 כת3 61מ,ס סס

 פוסל הגג6' הדעמ  ה4 6ת6ס )סס ים (ס ועפעס )סממי  רייי'ס6'גו
 ני7ס סיו ססיי 6וג6ס )'סוי )6 סננ6י עיעס סעסו כ'ון 6'כ)ס:ומו
ק") הןי  ימבמי וכנל כפגו6ר 0)'6 3ה6 601 הננ6י פיעמ מסי' כיון)ס:וחו

 ו במי כסךסב,י
 ססע*סי לעס וכזם )עי) ס7חיחי כעו עינריו ר6י' 6ין ג)6'0ומ"מ

1'h?ח(רס ני'ן ו)יחן )יס6 כ)) 5ריכנ6 )6 6'כ כ)) נ;'7 6ו:6ס 
 כ)וי 3.יס כח 6'ן כרכ.ס ד3סל י3ריו )סמן,ק ח(ר סחכס (ס כי ל6'תי כיו'ען
6(1b)bttn 'כיון כס)וחי bnD7b7 חמגרימ, עינוי 61ין התנינו דכ"ע 

 : 3ר,רס עינו'דכ6ן
 ולס6" 7ח"ר עס י)ינריו ע)יו (b')tD י7' ס;יח 6וקיף 6גי גסוקנה

 6'כ כי)ס )עגיי דמעחוי וקי") כו, מעסוי קומס )עמות סעיר3ני
 )כל סיס כ'ון לס:ות רס6יס סעיר 3;י ו6יך 3סס מ)ק עו)ס ע:'י יכ)יס

 ו6ין עו)ס )כל סמ:י13 מפחוי nffw 3כמי הי'רי 6' ו6פי' גסס 0)קסעו)ס
  3כ5 ורג)'נו י7י:ו ע65:ו )6  ברוריוו  מ9ובי עי"  ג7ו4ס6'1 י6., ו(ורס6יי)סנוח

nliop7כ) 76עח6 6-כ עו)ס 63' )כ)  פן"5יקס ס:ימ:יי  ייר,ן חפו5ומ 
 כ)) הכ:קס  )3ימ ית' 637 ס,ע 6)6 סמעגו עו)ס  יפ:ף 7hns~bכו,ס 1י  לרבר כרכ'ס סס קח)וח וכ) יס:וסן רס6'ו 6'ך 6"כ סס;דגוסכו)ס
 י3'דמ וכ'ון הע'י י16תס ופרנק" דחקח) hnu~b  עח;37יס ה5דקוחיכ)
 יעס6החס'5676,ל gb' י3 כהו כעוסיר5י )ס:וח לס6'ן 15ra כהולח)ק

 ;wSn 7עמ 7ע) כ'1ן )75קס טו;תן 06 "פ" 'hib פיי5ו עס שעמובפירופ
 גסס ע-ס גס : 6ו:06 יסס 6'ן 61': )עיל וכע'ם ה(ס סס עקולק'סנומ:"
   סעטמ:י,  נ31ל" סס 06  במירן ח)ק )המעיי יס i~'tbD 06 (') ה70ס7'ססן3
Iwrn3גזי סייך )6 גק075 עזכ החי)מס 3ק3') סע:לס 'ססייי )6 )ופן 

 י0סיעף
 7.6פ 06 ו6פי)ו חמחי0ס 6חייס וע':ו סי6סיג" חגוניי'  יבבירוילר  יבסיךס1וף כוס עקרס ס6ייע )יער 6,61 ק)ל יען סח61 ס'ל6ס 3כ7יסו6
 6,6 נס וסמקו קפן ססכירוח וגנו )סס גודע ססגיי' סג(3ליס ס:ס כ(סעקרס

 עסס6יטמ7יע)06ל* נומ7 )6 סער Vjbt' וחמע'ס ח3ע 6מפסיבירו
 יויפ ויף נ'סגיס  ססו6 )מ(קס די )Inh)b 6 סיחגעו ח0סיסססעעוגי'

 מפוי  ו9יי 9כברי  בייימ סמייק06
 9י%י ביפ גגי  כימיימ'י  ברמיימ

 ב4ין
 תע6 16 6מנירו קוען 6' 16 סמ(קס חענט)ימ 6' ספלחק כפ0 ס6ר  בימוייו%%
  מיוירימ לק )סס ועס)ס עסממס ססו6 ר61'ן סכ6 עם6זכ  כגרע'מו

~pDi וסדגלימ 6כ"ע סגס ומע5ס 6סיד מיס3"6 מסרית 9מי  9יי9מ והס נ(ח71י 
 סקתס פחרי*ק  יגו' נני סס ס0כס (0 וינלי קע'פ 3ק" כענו6רסהנ'ס  בוי וע0רע,6 ק6ךו עסר'י סע6ורומ ס:י גס, 3,ס ס7ניסו וכ3רעת'קי'
 קוטיSD 6  בירי ים 36) )פרם 6)6 )קתוס סרנ  בוי ו)6 נכפל'סיוק6 7ע'יכי 5') ו)י3ריו ג(גיי' י6'כ6 0יכ6 מ(קס )סס  ים  ו3'ח ע:-סיסקיס

 ן יפייויר ייימ  י%  מבי:ןמ  מני)ית ססינוססכז)
 סיס6,3 7עזס סכסr*hr 3 סיסיין פ7גמו סמכס (ס SD )' קוי6ימזמ

 יסום ל') עיומי'ס 3ע)י, י)יכ6 המי ע:ייסו ע6ן ענייסגגי
 כלך ססו6 כיון 1Dbi'(b 6)6 יסיגנ6 )יי7כו )6ו )ע.פי !סו )ע'י0'7ע5'
 ט61 גזי עזפ )דגריו 6'כ ע,כ )ו יקץ דפועגי'0'  כפג" מרי  ביפר6ג)
 וס6וין )עי) כסג ע5עו וסו6 )סו )עייחי י6יכ6 סנעו ע)י )6 ועגיי'כלך
 7:,יע6וי

 61זכהיי כו' OD'SD 0וק געסס ון,)וכנל יוכימ 6סכג(י' גקס)
 63מליג4 6)6 3די7ךק6'סיגנ6 )6ו )ט'טי טמ ו% סוגע" )1 ם'ספפק

 . 6' 3נו60 ספכיס ט:' סליעזכ
 ינסכימו* )הכילס סכייוס 3'ן )0)ק ייס ססמ6 גיגמן %קיק יסעוד

 וסנ" עלונס (ען )06ר 6מ'6 עמ(יל 6)6 )0גל 9ווימ כרי  ס"ד)6
 השהך  כירו ריפכירופ במג  רבירי)ומ סנתג ;)סזס סקעזע 3פ) עוני7גלי

 ו:מצץ (ק ע3מ 3נזי וסל6 )סקסיס ים 61'כ סמנל עיעס (ס)חעוק  ס"י וסקכש סט)ועין ספס פ7 )סל6וסו דיכו 6'ן )גקיף 6)6עטת)עס
 נכמג ססופיס 6טר  וע'י יניס: rb3 pbtwtb 3ם:סן סטכילו0 דפייפ:ו ק3ב וג(גי גן3ר כ3 6)6 ס6וג6ס מגע )6 )עס סו6 ;'עגי' וסמ6  9מיוכ)

 ג'ג"מן פקעין ם'ם כיון גע.)ם עפסיסן )כ6יס ס:ס );ס (ס קלו3יסהק5סס
 כסלומ כו)ס לסיוס ם5וצי פסיי6 דנ'ג פ,ק כיליח6 עעוגו0 כי'גי סו%6קס 507ע כיץ )סס 6'ן )מת י(פיק תוקף 61פ" 6'ס 3עעפי ד(ייס חוקף )סס6'ן
 )6 גנף )ענין 336 סחס כד6ימ6 עסיפני יספוגי 6)6 6מיס 3' סכסירו7ל6

 )עגץ דוק6 ד)כ6ורס ו6עזג ג' ינעי:ן 0)1קס )עגין ס,ס 4ןדבפיומפימ
 5ללה2 יומז י6ז 3פ,ם 6סי' ס5יקס ע) יפעסכנץ סריוס6 י6צ6 סו6גגוי
  לץיכדכ6  מ'יבל9%ררומ% 6יכ6 סייוח6 ע0 36)0)וקס כו' ס5גיפ)

 עפ )כ5 )קעש לס6ע טסנ' *מרס פפק סעפיין ט' W(bDtי*כ6 ועוי דן פטוס )' ועס פיייס עסוס )י יעס כסריס 3עינן סו6הפו:וס
  בפמש גיגיסס קמנ  יי 1"0  כם7ש  געיק כייפ ססו6 כען 61'כם'י%
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חיקפני
 חם-שדס ישס nb)tb סכ6 יץ דל6 אעיק %יגי ע5 ש-1שיש
 )סנומ כלוס 3עפסיסס 5יו 1%1 שי6 3עס ו)סגומ 3יס )יק3-ס
 ע5'גו )6 פעון גיין יגס סו6 )6 כלוס ~IDID 6ין גס 6'כ סקוגלסטפני
botnכן ע5'גו י)6 . קרו3 עסיתגי' 6' גע65 06 3ע) סדן bih נעייס 
 7עכ01 נ' פ' (bD'b7 )סגש ג' עקש ")סס 16 סגש D~DWזעשנן
 עעונו' דנ' 6י ש 6עיינן תסד6 )6 עעונומ גדיגי 35) יקגהי7יןופ'ק
 6'ן וח)ע.יו סר3 וננו ס36 כו' עכווו ודיגי גפסוח ו7יגי ד'ע 14דף
 36יו עס )ענס ס6.ן 6)6 סיין נפ) ו)6 ימי3 דימוג' תסעע 6' 6)6ווונין
 53דו יסנ )6 ד3)יימ6 וקיפ6 ס0ס כמ3 (,) ירס,' ו6שנ 6' צ7ע50)6
 פם'ט' גז'עג7 36) )כממ)0 י(סו נ') כ"כ )ו וסולן יפעוי 6)6 סותקי6פ"

 16ח' יעגו 06 3ט) סד'ן כ) וס)6 6' 6)6 עונין 6ין מני ס'כי 67-כזכסי
1i'bbפ85מי 6שכ : 3י) ססיין )כשג ספוסק" עו מי 6'ס0פיט )6 וכן ל6מי 
 סליו6פס'י )חס עיגין עעו:וח דמ'גי סגסיוין ש)כ" שע וע סיע3"סטכחנ
 3סעה 7ס"גו הכ,ע גכל ם.רם כגר כסריס הכ) )היומ 5ריכי' דין גפרז3סכת
 6ער )6 דין נעל 3כע0 ו6ף ע)ס )עגין 6נ) כו, (כ6י 6חה כ)וגי 6יס"6ופר"
 עו)ס ס6ינו כיון סכמנ סל36'ד )יגרי ו8ל') סס )ע65 06 גט) ססי'ןסיע3'ס
 5p1D 6ינו דין נעי נסעמ ו6פ" 6חיסי )תח(י ס6ער כעי הו6 0יי סמסגון)עג'ן
 סקלייו כולם סנס לו  סולך  סינין מן סגיהס סה'ו )וע7 5דס יעע0 ס)6386
 ס6סיי 753קה גס : 70ין 3יטו) כ6ןז6ין

 סנמסגו עסוס 0ייגי 6מ.1 3,
 ס)ס סמסנון ס'סי, כי' עס:י, פמומ ה5יקמ ע) סררות כוסין 51'ןכ6'
 61'ככ6ןססחסגין יסמורס 6.ן המעתו סעכסה סיגט) יסנקרו63נ))6

 ; שקל'י סקלוג'ס 5ין הקרו3.ס 3ל6עעו)6
 מ0וור' l'bD סס6)ס ת)סון סנו6ס 6מי עטכס )פקו) י6וי סה"אלא

 וע:היגי 7wDWn 6גסי 1)6 והנן3ריי ה7,י:" כ;6 ההו36פכמ3
 הק,ק וע:ס'גי העעע7 מנש 3רסש ססיה עעידש סס'ו 8)6סק'ק
 יסוהענסיגי, נס עעהס ססקכיעו עע.דיס סהס עדומ כ6ן סרי5'כ
 ע)יו סהסכימו פעיי I'ba ונה65 3ט)ס כדומן קרו3 3יג.הס סיםונ'ון

 רס6ין סע'י 3גי י7וק6 סחוספמ כתנו וכיר סגן3ריס כ,6סענה'ניס
 Dhl ?nh)oh'(1 6'ס עס ntDr עמעע 0כיר ונ:י 0נן3ר.ס 1צ6)סגוח
 7כתגמ' ו6ע'נ . 6'ה ס0'ו )ן 1ע6 ע6ן עזה )סנוח 'כו)'ן )חוד67'0
 ע6ן)יע6)ן ת"ע הע'ר 6נס' 3תעעד עקר' פרקוס ים י6ס סעניכיגסס
 : המכס :ה וכע.ס ק:6 )'כ6 פסו) יססטי כ'ון הסכילו גכעה ט7סיסטיס

 ה.י:ו 3סנוח לס6י 6י:ו 7ג63י ו6ער יפ)ינ ת"ן 67פי' עהר"ק יכמנזאע*נ
 ע:ימי' נועוס ועגימיס תסת)ק" גסס כס:וחי 36ל כירס 53יקמגג6'

 ת5וס )737 ו(.ינו י') )כי) ד3ייו וכעזס סע'ר כנני וסוי 7נן3רי'6יפת6
r'D,יגר שה )סנות 6קול 7ג63י 67ער 7"י 7)37ר' 3חזי6 כעזס ק6י( 

 עסי" ק6יוכיכ היידט'( ע6ןיפ)יגכו, eht" סר' ע5וס 36ל)י3רהרסוס
 ה'מיד 3'7 סרסוח 6'ן סימ'ד גיטח ח)ו Db7 08" קג'ג ק" 63'מק6רו

 : ס)'3ור 3הקכעמ 6)")עכוי
 ע5רכי סיי5ס הס יכסס סימיד נדעת מ)ה ס6ס 6ל6 כ'כ )6 ס3יזיאלא

 ת7עמ  יסב נהנה-ס ועס7ת6" הל'713 נ0קכעמ ו((כ'7 ו)6ה)י3וך
 ע,ת עעסרי'ק י5יס 67.ן פ)יו )יון ס'ס DDbt*' ג63' 7הס*יטחייזק
 וכי~ן ס'מיי 73עס עתלו סגן3ל'ס כ) גרוע יל6 ופסיט6טסיט6

 : )6"ד 7דעי'ן דח)עוי 6ח'ן h~b '3 'ה6 )6 ס0ג7גו יעחן7כ)
 ס3" נמ3 7כ3ר מנס ע) תס:מו סמכס 'ה ס6ייל 3כ6ן דנס 7י')7עול

 כ) ע) ההקה) כדיס )ק3) :הנו דככס'1 )'( ק" נמ"עוהע'י
 הד,ינ.ס קורגמ כ'ס 61'כ - )קר31יסן 6ם" רסי.ס סק7שס ועצ תקס)טג'ני
 ספק 6ין דעמי )מי גס :טזס 61'כ6 כ'ן D'7'Dfie כסליס ע7יס כ6ןי0לי
 6:סי )כ) סיגייס יגמפרקעו פסיט6 ס:ה 6ר3כיס ת6לוך ח(ען (ס37כ)
 סיען (ס עסך טכ) כ:ו ויסוע (יס 3סני6 עמ(קתו 6דס )סו5י6 וקסססעיר
 פיח5ו סחטניר 3'0ר6) כה"ג סרי:ן 6יקור6 נDb7 '3" ע7י'ן גספלסס)6
 3)י סגתמיקס כיון (,) ג6ון ה6י י3יגו ססח'ר (1 6חר (1 סגיס כתה)גו'

 הרת3,ס כדעח ה"ס ס" 3מ'פ הגזי ppD יכ3ר וטוד ' ס(ען (סקפקג6ולן
 Dh" כסר ססעי )חמוס כו)ס סיסגי ע7וס 6ין 08 פסוליס 13 סחתעויפטנ
 נמלקו והטוי ,Ybht a~b7m סנ6וניס כ7עח גקוף וכ'ס נחמצס ספקו)'סחמפו
 כ3ר ק3לו קוסינד.גס גק'ק סגס סקו) גסוף מ0ועש סס י6ס זכסגפ"(

1gtb1'גסי' 3(ה סייג,ס ה6ריך וכ3ר צהו דטפנ.נ'ן ס67,ס עודס דלחע 
 DU(D1 סרגס סים כ,ם עמוק0ו הסיכר )סו5י6 סי'ן גרול :ר6ס עזכ 'ו!י'ג
rh~16כ oh)1h סס6)ה סג6 תס )פ' וגתחי גק6סי (ס כ) . )כ') וכעזס 

 ו)ימן )סיימו סרס6' יסייי כ) עפדמי rst1 )כנייס סקדם סס,מס3קרקע
DJDDJ(36 3'ס שחס ססקרקע 6ח07 ג)סון חס6)כ ג6ס הם")ס גקוף 
 3ט) סעקח טעומ Dh7 633" תוכמ ו6'כ ססייסה 6מל )(ס וססכירוגס,ע
 סחכס (ס )7כ0 פכייהם 6)6כעו יס ס6ין 561'צ 0ו6 יכרכיס דג'סכי

 561') ב(ס )ס6ייך 61'5 פסוי'ס י3יים 6לו וכ) כפלש גסל 6פ"67קור
 63יקול סגיכר 3'ה וגו67י סמכס (ת כה'ס 3דון סצ ר3ליס 7' 3ה טו"הססו6
 ועצס ק6' 6ייט3י הכ) סע'ר יננ' עמגיי דס6 וחיע גט) עכרן 3דיע573פיי
 )ועל 67פסר ו6ע"נ )6 3ייכ3ד דכרכ'ס6סי' 6נ) יכפריס 6)6 )'ם5ספר
tbDnfע'ע כו' )עכוי 7ס6יס סס" )'ס ק6' וט'ן ספיר 3גיי'פ סרזן כע'ס כדן ס)6 63יסיי כסעוכרו עיייי )6 דעמני' )ח)ע1ד o~p1tn סקמעו 
 )קפן ע5פו חי,ן וכן גט) נייע3ד 6פ" יכרכ'ס פסעפ גדפ3ד סנ)וכחט
 עפכל עעכין ד'עגד )פון סכ) כD'b 30 געעעד סל6 (י,ס יעכיו סיכ6גג'
 סייכו קיס דסעקם דק') 63'קור סנעסס )עקמ דטי 1)6 סוmnm 6פ,ס

ח*נם.
הקושע .

 '*י06
 עב ספוקק ונן כ)) 6ע4י 6'ן וסץס סוס 7סוס יע6י ש4ח

 פ3ד סכ6 36) סיוקל 3ספח סייגו קייס ספקס סספר י% םל6 פשסמי7ש
 bSDe b5D1 3ספ)יq'pth 6 6ך : דגס) עסיט6 רוע6 יוע6 כ)*קוי6
 ס1)כס ועפ)מס טעס 6סר כעוסו קודם וקס) ד פס ע) nbo מעג6יך
 חעיד 0ץ0 ע7למ גס ויס וקומ7'ס ע)06מכע'ס ה61 כ' 'סר6) כ)גק7נ
 מינוקת ס6פ,י 3דגר 1DD ו6יך סעו)ס ו)כ) יסן6) )כ) 'ו%ס מורחועהס
  ביחמ ועוסס ותערער פס פו05 סי' ו)6 סו6 ר3 3' קר ו(י) יודעיס י3ן גיחס)

 (כו0 כ)יסס ע)פד fha(1 ע' כ) קמק 3)מי gh( ל3 3קה) *קץ)טסימ
 ע)'סן ))עוי ו'ס ' ס.ענו גומה מכע'ס יוח ו)6 י'ס ספקוס דטס6יי
 ח)ו ד06 ח3'י כ0נ וכ3ל והנ(3ל" ס3'ד כ'י ממ)ס ג'ה 3נו סה6(כיח
 37לי'כעו סד' 6פ" סיר5ה עס יעסס סנק)יס ק) 'Db" ה'0ע 3דעמגמ"
 ימי67ס דסר36'י כעו וסדין וכסטוי וכסי6'ס כחרענזס ופסק כסרגס)
 n"sb7e כל סטכו (ען 1eb3 וסמכטיס פסל0ס גנ6וס סע6 ופוי610
 סננ5וסעס)0ס יזוע 5ס סיי כיז גס3 7ק'ל67פ" פ,קק" וס6יוס6'(
 זספיק6 וכיון כהכרכוסי ק') )6 הס סנמ 3סיפך הכייכ דסנ"ו6ע"ג
 6)6 (ו קדוסס י5'ן נס7'6 סכמ3 הר'ן )7עמ D3W" 7)6 הי76רג:ן
 יסוי 6פסר ו)7.די' h)'7Db טכס יכח3 סיפ3'ן ~עת 6ש' %6עעננן

 ע5וס מו')כחסעיסי 7ג"רגוגסרף כיון ע'ע  ילומ סייט בסייר"ו7"ס%
 3מויננו Dh" 13 רו5ין הכיר סנגי :ען סכ) 7כמנ ו6ע'ג מ)וומן (ין)6מר
 קפק 3)תי תזע )3גוחו סר6וי :ען כ7יין ע3ל צ6 סחיי קדוסס יו:והגיס
 וכן ה61 תעסה יעמוקל כ'ון עעס ע5ומס כמתן ד6ר-מ6 קדוסמס6'ן

 סע6 ועוד 6ן)יגן )קו)6 יכה'ג D'VDI' ק7וסס גו דנוסנ" h)g'i ק5מעמעע
 )מ(וי htbn י"ו ססי6 סיוימכעי

 וכ)ו)י וערורי הרמהק"י עכתה ולננו0ס
 עיני ע6יר נע) י)ה"ה ע6'ל עוה7'ר סג7ו) וסי3 סנמון פוי. כתנ 3(0וכ.651

 6)ו סרת3.ן פד73י 3רויה י6.ס )ו סיס ונ.) נ,י ק" 3מסוגוחיו יס0כ
 לסו5י6ס סי' ל3גוחו b'b1 (tnb~to 087 עגו76 ו)ננו0ו )מיור סר6וסכ30
 עח7ל.גן )6 הר36', 7כח כל סמכפ.ס 6)ו סתכו ד06 פסיט6 ,6'כ :3מ,).ן
b73TD6ו06') 7כ0ס כ3 גנ016 ססק ספיק6 קפק יהוי ופוי 7רננן גספיק 
6(bna יק') מוקקיס ק05 יעת עלימס 3ה5טרף וכ'ס כר6ני,ה ה)כה 

"Dh7עה7יג') גסס כ0נח' וננ7 5.ס געעע7 מס'ה )"כו7 ס7י גכןל 
 . p'p תקל'יכס'ג

 )הסמעס ו8קור קסיק6 דהוי ת0נס ג3' כח3 'יומס י3':ו נ' 6ת0הי
 ע115מ1 דגסעמ וקז) כהיע3זן יס") 6פכר למותר6 דקפיק6עסתע

 ה61 7סכ.7ות ועזס : )עי) כת'ס 7סרי ק') גמור3גס ית,ע ד6ייי'מ6חוי

 )עכילס כ.6 )סכ'רומ )דתומו נ)ע'ד ד8'ן נחגח' כ3ל. כמר'ס 3ס) Db"ו5סיי
 ס)6סו5י6ופ ק-ע6 37ק7וסס הו6 7סכ'לומ דטכע' כ'ון (ס 7,ן )ענ'ןוכ'ס

 )ק7וס0ס חשה הסוכל תי7 וכסמ)6 ל(ען כ'6 סכ7וס ס)6 )כו)סהקדוסמה
 6מייו ו)(יעו גו סהסכירו כ6ן 81,כ 3ה )סעס ו6קור נקייסמה 0י66"כ

 3(פג1 הסכירומ יסלס )ti'Dh, 06 6 )טו)ס תק7וסת' ')06 כ3ל)עו)ס

 עידי פ)וס כס6י הסכילומ )'מן 1016 כופ'ן hib ע3ייי 3טי הךכייימ6'1
 ימן )6 סע6 )סהעס לי  ליי 3,ס פכיי 05 5תיינין 7)76הו;'5עכ'יה

 ו)6 ע)יו ע)וס התפומ יק )ח(~ר יגול ha'1 ס'ט 6)6 נהס הח(רועעוח

 והמגו )עעומ %יכ'ס ססיו יומק עחעח תכלו 06 67פ')ו ד:)ע'ד 5ל6ע.י
 סע6)6יחן י)66עיי, להסמתם 6'סול 8'ן ס.ג צ(ען הפעו0 )'סןה7,3
 3מ)תוי כענו6ר rtrh' ונמ.ק עיי) כיין 3ט3 העקמ ונע65 )(ענוחעפות
 ספוקקי ען 6' )סמה'ס 7ל6 וחו(ר)ק7וסחה 31פוסק'ס ס6וע:.ס ס'33,פ
 דוק6 סעעומ ס5ריך)יחן 16 )6 16 7וחק תמתמ עכיו 06)ח)ק
 סנמ3י) )'מ sD hto(hn't הכירס 7עחה כיון blh )(ען צהקיף ו)6ע.7
 7סכיוומ כיון61,כ

~lpb 
 סקדוסמ ען .65ה hSa 3ק7וסמס דקייע6 תטעס

 )6 (ס ו:ו)ח כעכירס סוי )מ:ור סופס Ybn כ) 6'כ למ(ור nD1pסתרי
 11pb 36ל וןז) קג'ג 3קי' סכח3 והטוי הסכירו0 ל6'סור טעסייעמי
 3ק17סח1 נס6יי' סעד-ו סעיר ט31י (' ע" 6כ" )0סכירן "1)עסכנן
1'haכ)) וס )סון )הגין 'כו)ח. ל6 עזכ ט)יו קדוסמן סחחו) 6' י3י כ6ן 
 07'5 סכילוס ג3' )1ער חעל' 08 ו6פי' חסכ'לוח תעוח ד'6 כ8ן 'ס7סי'
 הסכילומ יתי וכס'ס)עו ד'6 כ6ן 6'ן כ6)ו הי' ,q'QS 8)6 תסמ)עמ י6יןכ.ון
rbהק7וסס מצס 6'ן (ד76רנס העעומ ע rb; 7ח)עסכג60 פ.ע )קיוססס מו 
 ינ0 ככ"ג ת'ד עפומ וגוט)ין 3,מ כל הפומ )וין סהיי )עיעל 6יכ6יס

 )סו5'5ס גחס גק r'h סמסכזן 15 הסכילוח 7עעו0 ור') כן כוונ10סטול
 סק7וסס תן תו)י6'ן ו6ין )(פן כ'6 עעומ נומגיס 6ין ססיי )עו)ספקד1סמה

כ'"
 ס9:ול )6 ו"מ.כ )יען סקיוסס ען 650 עזפ )סו יקס'blb 6 ):ען
 סחמול 6מר דנר כ6ן ס6ין כחנ ו)כן כנר )מו)ין יי65ס כיוןצקדיסמה
  ויפפייטסשייי'ופדוופ כנ'ל  להולין וסיי0ל5לכולט עלו עו)ס,7וקמ
 )ספעייי b.hn כפסט6 ת)פיסו (ה יומק )ס3ו) טונ ס5י יולי אנט"

 : כ)) )ע'דן
 6מרעצמ נ,מינס 16 סמ" ענ'ס ס'ש'brDnpn7ואלמלא

 כו' ד'6 כ6ן ס6ין 6סור )ס)וומן וכן וכ5')גקיוסת;
 ttnb ~,ph(lo גנפי6 עגו6ר וס61 סלו6ס ע) (ס יכסוק6י

 סיע3'ס יכ'כ
b"D'סטול ע) ק'ק (ס חע0 גע5הו (מ טעס עס ס)וו6ה י'ן חפ)ס עה 
 ן פלסר6סויי (כומ ללעוד 6גו )ר'כיס כ))6דע)מnbllie 6~ ססעיידן)עס

D~filר סיעכלו ענייס יטו3ח כס4 רמ 3 סקס) )פ-ס 1'ך6ס לע5פו ימוס ה)וקמ( 
 -ן ע )נ,ס יס 06 )1 יעקפק6 ע6מי נען סימל ג,) וגעכייס גפורס3עכ'לס
 ס% כול קלווך גוק' )מ)ומ ד1.6 כן עוכימיס יסד3יס )עי) כע'סכוכ"

גמכע'
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ההושע ח,םחיקפני
 3ססס סו5 (ס חו)0 עכו 1פ9 עד 61( סר6סוניסצשני

 6'ק%י
 ס)

 6ע630פס1 ין סילס יסל") דיגי ע) וס)וס כמנסי סג)ע.7 ! ס4)סיעיו
 : 3עחוויגר

 ספ)ו מפיס ומק'י י0'ק כ1)י כ13ד 16תר 3ס'כיו 3י י3 ידי קז?4שלה
 כתסס פניו 1S'D 06 ד' 3'יך )תרסקיס הו)ן הטו3 ספו(

 סמל סנ6ת וסוגי עיגי 9ספ7 6דוגי 6סוני ס'ה סלו)ו יעל) פ'וכס))
 חמ7יף וי-ע הימל6)י 36'י פ-ס ע'ס ג" 6ולו קרמ )כלס 3דשוספוס)ג
 סעסומ 3טו3ט סיעיס ס3פח כ6וי י6יי נרו יסוסע כהוחר"ר פ*ווסגק'

 : טו)ה.ס ג3יח ומותיס )6וריס הניו) חכהן 71WD עינעיעיס
 ו50כיי הקפן 6נכיהגה

 נ6מי סיוס דפן ת)שד תקטגי יוד6 נ6)פ.

 0וק )3)' פ'ה ספטיס י)ו5ס 3קו)יק 3עיו5ה י065י פמ'5ח'טגדי
 )6 61גי סע)ך )פנ' )63 כ7-מ )yaht 6 תורס )עג' ג63 הולה טלמוקס
 חדיך 6ס להורומ יקי3ני 5זק! ו'עין .סעיגי 7תר פנ11מ'גומו o)nbגקי06י
 ו(ס 6ה03 גסנע סיין סתמ ססויס תקו)ק) מה6 )ג)0י 3ה נ)ך5סי

 : 7' 3סססמ)י
 (ו(י (ו(י גפיופיט טפנו )סוס תה תגח ה"ר6ונןהיימי.ג)סעעון סס"נךמעשה

 ומגע. ס)וס ער6ונן חוגו )קחמ סנוסה סתעון 631 )מסגוןונ)טיף
 ה10)ס )ס)ס עסנח י15גן י7 ס6'ן זנהי01 )ס)ס 7יני 1.ל" )דין7015

 קך תג'מו סנ') )י316ן סעעון ס'גכה 1D1ba סנוסה לסתפון 3'מו 6חומכי
 י6וגן המ:ה הספס י63יחו )כיסי תה סך עו7 )ל6ו3ן ו'מן לו סחי'3תה

 י' יגרך 063 ה3,ד )פני דסי'נו DS Q'7D(~ ה)וקמ סעכון פססהוכר
 )ו )סח(יל סתעון סהמויג (ו סנח נחון גימו לפיומ ייו סמס.ג מ.)ו6מ
 ס)0 .עיס והגה)6חל nJfp ל6י(ס 'I)DD געסך ו6מ,כ נם7יונו נמלמו6ת

 ל6ניו סיחי, סתעין עס )וי והמגה סתפון כס נער )עס,מ ג:ו )~י 6מ3167ן
 עניח 6' גמדר ו)ופ.ס סגיס מעסה ת3ג.1 )", 7.וס סיהי' ה(ה ה.מ7וןר316ן
 '65 הסנס סוך ופכם'ו ס3.גיגו כ7רךכ)הקנ"1מ )סתעון ק-ק ועסהס(ס
 י)ה ס)6 ג6וסן ו(גולן יססכי )יחו67 סעכרו זה.ינו ה:.) סעע1ן טמ,.סג.מ
llDWa('התכירי ס) העעומ גתס)יפין ו(3ולן יססגל עס עסק )ו )ה.ומ הנ 
 ס.נ.ע הס התמלס ס) סעע.מ )ו יס)ס סיסוי6 יהו67 כ) עיג.1 סגמן7ק
 0גימ עכר סספעון ס'3ס כ" )י316ן סנו7ע ופ'7 ח.נף והנס מ)קס כלנס
 כן tDh1" גקו7 סכ) סנעסח 7ק סעכירוס ג) כ7רך 33-ה סוכרן )6 כי)6)ו
 ויו5ס ס)וקחיס )6ל1 ונס הנ,3 )ספפיו החר"ה כסה פיד הנ'ל לר6וגןגודע
 י6תן עס )י ם'ס 3חג6' כ5תו ספחן'ק עטעס פתהס סעסס העקח)נט)
 סו6 וככסיו פממ)ס )סעכון תכיו יסכי 'bnD7hT עספעון 6וחו )פדותסיוכ)
 ספכ'לס 6.כ lrronl יו5ס 5יגו ו6ס ס:תו נס)ס )6 ע7ין נ. )מיוחוטוכן
 גיגינו מנ"י סכ" סדני 6תמ ו6ופי )ד3ר'1 ת1דה וטעעון b7p'Dnגטלס
 כדגל פעכ3'ס סעה מתנו סס)וקמ" 6תנס 6ך הג'0 )7 )סמ(ון פוגן61ני
 ייו3ן )ו סעסס 6מי סהקמ פן 0יכף מ(י יהוי6 כי 1(גולן יססכרדמיינו
~hlno

 3עקמס תמ(.קי ון3ולן יססכר 6נ) 6חוח ק'נה nr~bl 16 כג')
 )המ(יק' תידס ס3ימ עכירו0 )הו5'6 נ6פן "')1 טהו6 סעעון )גזזפוענ"

 והמנס גס)יחותו 6מ.כ )וי סנ6 כיון ת,ה נ.ניהס סה" המג6י תכמ י6ו3ן3'ד
 63ומו ס(כיל ול6 ל)ומ" סניס עמתסה ה7.רס ס) ימרון ל"3יו ם'הייס0נ6י
 ספעון עס )ו' סעסס 3סטר ג(כר ס)6 )יגי ור6י' חר"סון סח)6יפעס
 חג6י כל תמל 6'ו סניס תמעסס היייס ס) המנ6י רק )פד1ח1 כמ לוסיסי'
 ס0נ6י 16מו גספר נ(כר סלD'Dh7 6 עענס ס"'גה תם'ג יי16גןה67סיו
 סהחגימ' 3מנ6. ע5עי פמ(יק ו6גי 3ע,פ גיני:ו מנ6י הי' תוע ,1nl?Dlטיוכ)
 ונומן יוען י6ונן ס) ננו )1י וגס )37יי פודס ~l'una 31מופ סתעוןעס

binnhימ 6ג' 7גיי 6מ )3ט) (ו 3הכ'לס 63חי ל6 6:י 161ע7 )37ייו 
 סס:6י 6וחו כמגחי וע,כ סגש מפסס יגריו על ולהוק'ף )טוגחו063י
 ס.ימי לפיומו טיכו) עתו טהמנס המ:6' נ"כ 'ויע 0יימי 61ל1 (הגטטי
 כ5תו סס')ק ה"חר ו6ו3ן עמן עוד כ)וס ת(ה 'דעמי )onb: 6 ג'ככוסנו
 טתכר פס ההכירס מח)0 כי תפ)הו התקמ גטל 6.כ יסודס הפקמע(ם

 יהו67 טגס ח3וי סהי' 163פן ")6 סי' )6 ו)(3ולן )'סטכ7 סמססטעון
 התקמ 3ט) 6'כ חג') יהו67 עכסיי 13 סמ~(ר וע6מר עתחס סמוףי0י'

 b~b סי' )6 ון3ו)ן )'ססכר הגימ סעע1ן סתכי עס הפכ.7ס 0ס)0 כיהע5עו
 מגעסס ע"מר טוען עו7 עפתס סימף יס" יה671 סגס קגור ס0ייג6ופן
 ספכילף כ) כייך ג3ה,כ סעכ.רס כל הכיי( ס)6 ונעימ0 גק71סהכייח
 ופכ-ם סהקמ פ) פמ6ה ססכר(ס 3סע0 סינף עוסס ח" ננשנ חוכח6)1 י hDSPJ 610 מקפ6 9ה יגע7יס p'p3 סזע געסס סכנ5twh 7'נ
 30'7 )סגי סה3'16 רק 3עייס ומסוס כ0ו3 )יזס עכ'רה הסעל סג'ע)6 סנ*י למני טכתד1 3סעס 6פ" ו6ח'כ (ו המר6ה ר316ן סעס0 יגסעחטסוען

 ו6ומו ע7יס עד9ן tfiu ממופ'ס היו ול6 עכילס סטר עליו כתו3 טס"ג*י
 סהו6 7סי'נו ה)וקמיס טן )6, ססי) סס" 6' גיי עוס)ס הי' עד'ס 3)6סססר
 נמחס ל6 פד'ין טכירס ססטטי י"וגן סר5ס וכיון סקוגס יססכר סל36'1
 )עייס כפה סכגר 16 עוי ספפ7 סיח0הו ספ7'ס 6מ )כפוסעתד'יג'ס 616מי הס)יס לו5ס וענסיו ימ0עו ל6 טסו3 חלי )סגי 3ע7יסססלס
 טסו6 עפגי גדגר גונע סו6 31"זוס 3ט'לו ו0קיף ענסיג סהו6 פפגיפ-(
 )'דס 0ספל 0גיע )6 ססמי6ס nDD3D כיון 61"כ כנ*ל סקונה ט)6ג'1
 ס3סכ' יIDD 1316 עוד סהקמ נגעל )6 ע97ן 6'כ עי'ס 03"י וחסוסג0וג
 ע'סוי6רססכל סעכיל0 דעי 0עוכר טעעון עייין קנ) )6 (1 סמל06ספסו
 עיקר העק0(ס סטכס פ(ס )נפ) וו5ס עעהס61'כ תססססנס כפ'וכו'
 י6סנמ 1).0 ככיוכי6 ו5וט ל"וגן ת0לעס ופוי : פענו0יסס ופנו6י60
 פסק טסדינש ק)ם )ו )'0ן יומס ס6יגס ע) )ו סגעסס ספיתס פ)3"

 93 3כ5 פוחס 3עירו סהקיף סיצשג 6ומו גס ומ0ש כמ31 פ)ודץ
 3ע9ו טעסי סססי6ו0 כ) וסעוג0 כ30 סש 5זק עייסן י0גו ס)6ע7ו
 עפקד )קסס ר6ו3ן ם) סדן פי0 (1 ו)קינס פק5מס ו)6 עיגס )6שס

 : פספפ3)6
 לפ9 ו)פגיס )סגי )63 יכו)מי )nSID)n 6 31קי03 גפנייהקטןואני

 סקשסס סנעוכס יעמ. 6ת ו)סרמי3 פוניס 6ל" ססכ) ס0) סו6עולי
 סיין עקור גורי' SD1 '16פניו פ) וינר י3ר כ) פמיפוס DID'n )0פס.ותמ)וסס

 סמ)עוד סיס סו6 לעו65יס' סס מייס היס "דיייס 3ע'ס ו)))ו) מכפסטקול
 פ%0ש ע6ג' וסו6 ינו לפני כ0)עת פו'פ נעך 0~ו גסוימיש נ6סי6פגס
n~bie)שס רסיס6 )שס סעעץ מה וסגס 6ול גו יסכון 6סי ס7רך ו6קס 

 ע0ו'3 ססגי הטזכר וסעעין ססגיי' העכייס )3ט) סי6טיו ספוכי י6וגן גייכם

 'ססכר )דנר' tDDh7' פסו9 סיעיס )ו כספחייר 3ימו 06 )י6ו3ן)המ(יי
 סס0ג' ת6סי ספד'ון סל סמנ6' ל6וגן ס) 3נו )1' ס3'י) סג' ס)וקמ'סמ3ולן
 סויר0 ס)חחג"'

"(1 
 פי( )עיע7 57ו3ן יט) 9ט ~Itvw ס) ס0נ5' 0(מן

 סמג6. הסלי0 3יט) ד73יהס ט)פי מ6מר (Is~h ס) 3נו ליי ס)סס).חות )גסי
 יפ'6'לפג' כהמ.6 )עוומי ו)" )חקוגיסדותיך )ופל 'כו)ל6ו3ן 61'כהר6סון
 פו))גג')ג )קורי6 ןען י3 "'ק)ע וכי' olnhtt כמו03ה ח'0ס ע)ני(ונמ

 6'ל 6')וכו, עלי ;)ימ  דעע0 5,ליש*ג יייוכוי י'לכסיג  סוגיססריורנ
 6'ל תמ סס)יח דפעס סיכ6 36) וכו, ה'ה )ק7קעוח ob)1b 6'ןוס6תר

 פל וכו' ה6מיססמ)קו נחפן י6ערר3 ח6 ג3י פקיס ס6ים גפ,hn'hוכ, : כו' סירמ'ך)0קוני
6(I7Db blb 6דל b'ta 5תקוגי 6,) ס)ימ יסי'6 ס'כ6 36) ס)ימ 
 ט)ימי'וס3י5? פס)' וגפ.ס פכי7ס תה' י'ן גפ' ltan)o וכ'כ וכו'סיי0יך
 קיקע )י והכול 65 )סליחו 160תל הרת3,ס וכמpp S~r1 3'3 3ס.' מ"תסטור
 ק9ס'ס עכסיי וכי ס)יחוחו ועוסס ו)וקמ תוכר ס-ן )י ק:ס 16 פטלטל"16
 (') הרוו3,ס וחי)ק כלוס 1ל6 עסס )6 הפם)מו SD nuv הסלימ ע3רוכו'
 ססו6 סוייעו ל6 36) וכו' לפיכן פ)וגי ס) סל'מ סה61 ססודיכו6.73
 וכו' וקנה פעס תס)מו ו3ין 3ינו 7'גו ויסי' ספקמ 'p(o פלוני ס)טל'0ו
 ס')ס ס)DDb 6" גנ'ד נס ויכ )עושי ע6 סעשן )ו)סקול ס'6עיעד

 ג'סנ 16 פססות נפמומ סתכילr1D3 0 סטעס דסי'גו (ס נ6ופןסם)ימ
 עגל 3כ6ן נס 6.כ וכו' סירמ'ך )תקוני )ו )ומר סיכו) ע6חר פ,תתס0וח
 פס)ש ע'י ע3י וה'ן יספדיון מנ6י על הי' י6ו3ן סיעמ דה")ו עסלמוע'ד

  רויליילרנר וכו, סילמ.ך )0קוג' )פ'פל דת)' פסוס פכ)וכ) 3ע)והם)ימוח
  תדפס תסנסג)דהו סהס)'מ 0יכ6 1(.) ק"ן 3סווס עסוי,ק סכמ3תהה
 יט) )6 עוט0 ע5עו העס)מ ה" ס6ס 3ד73יס ו6ש)ו 3פ) הט)ימו0פם)חו

 : על'1 פוען סל'מ ע" כסנכסה ע)יו)טעון
 נ067 ת,ה עס0ומ פמומ 6ונ"ס ננון ד73'ו 3קוף סתקייסואף

 חי)כ) ססי 3סוים כתו3 ססר סס4שs~a 0 הוי נתי ינ)יסדע'ו עתי
 סודיש)0ס וגס דספדיון המנ6י כל הית0 סדעמו ר6וגן ספען ת6מרי'ין גגידת גס ה7' 6'כ וכ) תכ) סס)'מו0 3ט) 1וס)ס1 פזעמ פטנס ססס)'מס'כ6
 ס)'סו ססו6 )וי חוייע ס)6 ו3-06 : העקמ נפ) 6-כ י6ונ) ם) ס)י0יססו6
 וסר ר6ונן סל נגו ססו6 פ6סר ס)ימו ססו6 )סתע.ן ידוע סיס פ"ה [lalbס)
 )1 סנ0ן ישינו ש6ח סטענס נססי tDb,: 06) ספקמ נעל )עגין סו7יעוכ6)ו
 )פ'כך ו(') סרפ3'ס כט-ס קיס הסקח ומס )שוו0 3ין )ח.קון נין כמל6ען
 תגס סוס )ו עכר 06 )עיוס 3'ן ית'קון ג'1 ס)ימ סעוסהו עפו סחגס06

 יספכרוכו' טענמ המנ6יע"פ סהס)מ)קייס ומיי3 13 6'ילמ(ור עוי3דיע
 nD(tb ח(כ'ר ט)6 ע6מי סל6סין מנ6' )וי סניי) סטען 3פ0 עענה6ינס

 לוסר יכו) וסוי ספוכל גע5פו ל6ונן סיס ה6)ו )וי גרפ ל6 יסרי3ס'ע
 סל6סון ג6י סס ע) יעסמפ6 3ס-ת שכ7ו סלDDhllnb7e 6.-י סמג6' מט)ס)6

 . :כמ3וסו

 יא ס" גמ'ה נ0נ*0 סלת6'י 30'16 ק'ן קי' סריגיס סכ30 פעסור9יה
 כת3וסו ו6מ,כ ח:6' 0מ:ס 06 וכן ון') ל6ו 06 קףס סעקח 306ענין

 עסו' )יעו1כן ל6ונרכו) ס) 3גו )וי 61'כ כסגוסו סן6סון סג6י ע) וי6י סתסספר
 תכירס 56ל ונס ר6סונס פכייס 3סעמ והיו חס-פ סכ30והו סעי'סי6)ו
 : כ130ס1 סר6סט ח:6י ע) 3וד6י סעד" "ומן 4כ )ף כ" סנעססס3'
 יכול 6,כ נספר כ)) 6מר סנ6' נ:כר ס)6 מ.ילי יהתס עותר )מ)קואק

 לוי דגמימ סכ6 פס6,כ ס3יגיסס הל6סון ע,מ סטטל סנכח3)עיתר
 ע,ע 6'כ ~כל )6 7הפייון ותנ6' נהס,ע 07יע0 תי-*י P1D1)תג6"
 ס'גס 60 6יגו (ס : ספמ)ו 6'1 יספד'ון מג6י כס3 ו)" 3סטר מנ6' ה6'ינכמנ
 סי6פת מנ6י פ) סמגה ל6 סלוי תס6'כ נ'כ ~ll:ah ה0ג6י נעל לוי ה"06

 obin'1 6ך דחפ7ית כ'ס סעעון ס)וק0 עס ס0נס ר316ן 6נ'ו לקדספ7'ון
 36וו לפונמ סהו6 פס )סוס'ף .פנ6 ופוען 6ניו 0עכרמל וקתס63)1'
 ע)0פדיון עססעפון )6גיו0נ6י סס" 'ודע סי' 61)1 סדירס ע) חס:סו)כן
 36ץ דגי1 )קייס סיי (1 גתכירס כווגסו עיקי 6נ) 3סטר כומ13 נ,כס"

 סספעון ופכ'ס 36יו פסחגס עס פ) ו)פחול ד3ליי 6ח )3י) )6)עונמו
 לר5י3ן סקיקע )סמ(יל ולו5ס ח,ס סמג6י פכמיס 6'ט תל6עןהקונ0
 ססל6ס ל316ן סעסס ע6מר 6'0 ר 3סג.6 יס נס ס3.ג'סס th)nDעכמ
 סקלקפ קגו 3עס כן 06 ססני ס)וקם )יד סס"ע סנ.ע )6 פי.יןסנ'ל
 וגספר גכקף גקגין 5"ייש )סן פיס נכסיס יקיוסיו פ*קעדסנן
 נספי 36) י0נס 3סיל 6)6 סעו6))*ס 6על וכו,וגס(קס

 )'קפל פכ.
 r~o וכד סנ"ר ע) )ו כסג ש)1 נסעי סענונ6 ר3 עסי3 יעיס )1סי0ן
 וטמס עפל סיסו 3שכל מפלק)ס וסו6 )ס עומ.3 0ו6 ונסינ0פכיר0
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 'פני

 %ם.
 )טיסיל ט4 7)6 )4קח סטר6 7)יקוס )ש עי60 יפמס אגי הויי
 )עסס טפגי עכר 7)6 סיכ6 )פ,; עסעט ק5'6 גוי ס"ע סטש וס3'316'ס
 )ויפות6 סל0' י6'כ6 כ6ן גס 61'כ זטיס 3)6 נסטל )יח פקני ד)6 )'פכ,%
 )סעפת ע7'ין מגיע )6 סתכירס יפי ונס )ס)וקמיס חס,פ סמעם)6
 איעיס ססמע Stnb ו6פ" ס3יג'סס ססג6י כפיסטוכל

-( 

Penn פ*ט 
 דקנ) סיכ6 ססיי גקנ)0 4כפ0 ד% 61') סלוקח'ס )'7' ססטל 0נ,ע)6

 קוקע 3סיי 6ג) bf 3קי' ספור כת3 )70'6 טהכי b*r סעכייס יע'סעוכל
 סגוהג'ס 3עקוס גסטי ל1 'כמ31 ונס ' יעיס טיחן ע7 נססר קגס65

 י3(ס,ן סייו 6מ" סכ) ע6חי  ובור,י 3סינן ימרמ' פסתע סטרומ)כחוג
 הר,ן 7עת (ס סו6 וסנח ע)ייס וסקרקעג'קנת סס קנ'ן דיןספי"סיר

 t*bnaDw 16,30 ה3ז' כע-ס סעפוום'ס גסס ו0"ס וסרס3'6וסלע3-ס

 געיגן תרת' 6,כ6713' . 3חסי3ימ,ו כ7עמסר6'ס )6 (ה3סנסומיונס"
 ה6מל סעעוח ItD"V סק'ג) ,Dr "DDh ק7קע 30' ח)וקחש קגו ס)5גע65

  עעעס (Dh7  וצוד 3פזיס זמחוס כח31, ס)"ס ס*מ הנ' 0)זקשסס%קג)ו
 SD ק"ס געסס סכ3י נ6פי 06 6מי' ההקמ )3ט) ע5עו6מלקיכו)סתעון

 סמ:6י כפ' 0ית.ס ק.3) ס)6 כיון ע"ע עופ07 )כת'3ס ק:ין ו0מססעכירס
 קג.ן 6'סער נ1")'ן יס מ' 67יס6 עתס וי6יס סעקמ. ל3פ) גו )ס(יי יכו)ם)י
 נ6וחו סעקוק.י ;מן כ) 6ועי יוקף )' סיוס3'ן כין 6על רגמ ח1(ר 6יעמיעי
 13 )ח[ור יכו) nblb' עי יש, .,qp כרי יס)נמו 7סעעמbippD1 6ענין

 6מ,כ ינו ס.ח; b'(D עקני 7חכי 67יעמ6 )רנ:ן )חו דקיס ו)3ט)וטקגיגו
 3ח'ע 0טור וכ-כ . עכ'ל נעור קנין )עסותו ;0 נקג'ן )ו 6ססר 06וייע
 סעקוק'ס כ'ן 03 'כו)י;)מ(~ר סנ'סס כל6י' סקיין סננפל 6ע'מי וי") ק5*סק"

 3קגין סינל סגעסס 6ח') 6פ" 3:"ן נ'כ 61'כ וג~' הפקיקו עג'ן63וחו
 יפי p'7U קי3) )6 חתוכל סתעון וגס )'יס המער חגיפ ס)6 וו6מלט"פ

 ס" יממ" וע71 . 13 לח[ור ו'כו) עכ'ן 63ומו כסוקי, ע7'ין עקייסעכירס
 מ6מל ה[ס תע:ל )3ט) )6סין ספוכל  ל6ו3ן יכ~) פ*פ נען'ס ס"טנייס
 כייג6 3כפי)6 ח~כנ, ס)6 3'ע . עק5מו י)6 עגי' )6 נגס,כ סכלי(ס)6

 סעקמ )3פ) ל6ונן 'כו) 3ו67' וע,י 0:לי; )6 נקחת6 6מיי 6ל76פלכומ6
bD'h71ק,י ס" ח"פ נפור 

. 
 חסינמ 3סס Pa rffg'* חס'ע פ'ס )פ' ועוי

 נס "זכ ע:') העקמ ע0נט) 6וע7נ76מוכח 6'כ6 6' תיהו ח'3סי6'ס

3ג,י
 טמעס 636 סנימ עכל )6 סי16נן רו6'ן ס6:י פ6מר 'bJ~mb 3תי ג'(ו)

 גפס )ו ס', 1ל6 )יין סמנען 6מר מו13 3סני) סקיקכ )ו גתן ס0ריו0קו
 6"כעכסיו חקנקע תוכנ סי, )6 )ועעית סי' ד6)ו )ח7'6 עוכח 6'כ)ס)ס
 בסובו  סיכרו 3מילוס ת7"תל )געליס הקרקע תח(ור h?1~ עעיח )וסיס
 bnutb גכק' 7(לן  7קיי~סין כס6י דועי6 וסף )ס)ס געס )י ס6יו)פ'

 כן נפייוס ע6תל יכיון י"ן נ9' סטול ני עוי דס64) )6וע6)טיסק
 )חמ(,י סעמוינ וסשט6 3יניסס סנ6' סס" י6תןסטשן וימי נמניל0י,ה גפ" סמוס tub b)p" ל%פלס ושמ':  סיכר3סעמ

 עייס )1 כמ'ס ל1
r~D16 ינר'1 עו7ס קגוקס( bwb7~ 'ו יגמן חסיח )1 עכי גסד 3פ( 

 0מן'רס עעומ 4 כס'ס'ס 51') סי0 )ו עכר נ'ס )ו הכי וכו' יפ'סעק05
 D be'p(e'~D )'ס 6ער י)6 ליסbD'p 6 וט'ס י'ס6 פ'ס וכו' 6קול)'

 ססס:ס מ6חנ )'טל 'ס 6'כ יון ק.' ח'פ גטול כד6'ח6 וכו' עיע0'ס67')
  )ה7י11WO 6 כע'ס 0תעומ )1 כסימן )1 )0מ('ל סעעון 5ר'ך (ס חנ6'י316ן
 3'גיסס תנ6י סחיי )ומר )6ען ל6ונן יסD1- 6( 6(ntib )6 וגס . (סגק"
 rr )6 סעיץן ת6מל )עריו תו7ס 6ינו 11Dfin ונ0 עגר עדס 6ין5פ"
 יפכמ נקרקע ע5עו ועמ(יק סי6סונס ספכירס עסע0 ג'מו מכומ)'67ו3ן

 : וסעעיס קע6 עייס 3ח(קת סקלקע 6וקי י6'כ - ס)יססנ6י
  לישיריססי6 ג'כ נממ)0 סספכירס ע6מי ספקמ סיס(ור סיוען פסנס

 ' ס'6 גלוע טענ0 ע,7 )פי 13 ס(י ועכסיו )סעעון סעעוסימן
 ע-פ עצו)ס סטעון כס מנ6י סוס )ו6וגן פ' ס)6 ד6עפ'י גי6ס ס5'ןכ) ועלגי

 וח3י6ו סכנ.ס עס)כומ a~DJ סלעג'ס ספ,ם וכו' 4ססכר לק)ק ר"וגן'כו)
 סעו0ו )'ס תס)קו סע5ין 3מו3ו סטויף 3ע*0 1(") קע-ס סף ס,פסעול

 ס)וס 06 36) 03 ממן ס)וס rbn 3י,6 עיעסו )וס חנגיסו ל'ס גסוגו3*י
IDD03 עכ') )עו)ס חדר6 סוע6 כ7קי') )עו)ס : 

 ח.ו )ר6וגן ע5לנש סני ע6)ו עדמי )6 ס3' ס)וקשס ון13)1 .ססכןישע
 סלי נה65 )6וגן 3'ח 6מ )'קס ה63 סעעון 6מ )ק)קיכו)יס

 עת סיע'ס )'מן 6מ,כ ייו כסיס'ג )עו)ססע5לן יססכי תיד )היp1b1 6'5 3יי כח יס D'Db ס)וקמ עכמ l~SDn כםפייף
~'Dp 

 עכ'ס 3חוגו ע)'ו
 3מו3ו טר1316 סקרקע )יקמ הנ6 עסהפון )קגו0 רו5'ס וכו' 9ססכרפכסיו
 )6ו3ן גיי כמ שס גומן סס7ין כי6עין ספעון פס סעקם גנעי )6ועייין

 ; כג') סעקמ ס'גתר שיס 3'ס סעעון ע'י ס)י קיקע)פ7,ס

 י') ע'ע ק'יס יסעכ7 כו' 6ולתס 16 עי3גי' פ'( )פקפק ם'סמשעפ'י
 עס6,כ וכו' י[גג0 )יסג6 תסעע יסכ' וכף (גגס סכ3ר תירידסתס

 ו)וער )ח)ק ו6ין כי6פרן ס3' ס)וקמיס עס סעקמ כנפר )6  יפייןסכ6
 סימג'סיפיס

~lrnnD 
 ע) 1)6 )מוד 3'י 6מתוסו 7וק6 ק6' )ע31ס )ו

 גסנ.ס פס7ת6'י )ט"ס סי0י'ן לעיו סלי י6)ת'ס טיע10 )שפסנ3'סו
 ענ,) )י, עסעע6 % 3ק 3)6 ע5עו )ט)וס מס ס0נג'סו 1(") ק'גגק"
 היפ3'ס גסס כן ספול כח3 נופ6 (ס 3קי' 1)ט" )טו)ס )ו יחמ(יר עסעעוכ6ן
 ק6י )סוד 3,י 6סעוחו )פו)ס סדסו ךמסיור זת*ם )וער 6פיכ ד'נ3סהמם
 ספי' דעס ק'ג 3קי' (') רס" ה)סון סג'י סוכים 7ס7י ט)60 );6011

 עכ5פו )י' וקס )וס ס) ע'כ )עלוס 3'7 ספוסו )6 06 כ)וער גמונו6ג3'סו
651v)nb היכ6 7כ) עד3ייו גי6ס (30מ31ך טו)קרקכ )'0 ו6פל )י'ן 

 תקיי bmn 3מוגו קרקפ )ו )'סן נחר5ס יפיי 6ע'נ %'7 )סגי6ו7ילסוסו

'הושעח,ם
 . סמגפ ט6סל דק גגי7ון נס ו"כ ק'ג ג9' סספיע וכ'כ ' טכעטת6

ItDg6פ'ג )פמפון לס5ס ע)יו מסקו וס3'י )יין מוג 3ע) י6ונן 6מ 
 סעלימו ע'ט גמונו ח3'ח )י 4ח1 נחי5ס סטע5עו רק 3'י סנ3'סוי)6

 מל ע6ס )3קס 63סי עוד . וסיי6 סוה6 כטו ספיר עקי, )נץ)30'16
  ומפומ יסוב סס9'ד  4סן רולס  טיצו סדין 6וסו עס ס7'ן  06  לסוריפגיתול'

  ופסוי סו6 פסוט  ד'ןסןי
 פסבמר סדיין רו,ס ohn ניוספ%  בגיפוס%

  יופרלרייכיסכסגי  סבצ,י 06 וכן ינו פעס פ6'(ס 5מוריפו  %ריךסיייו
 שוסוילכסייש רלו ויס י'י ס"  גס*פ כי6יח6 וכו' רנמוני סעס טיי~סלי
 6פ" 6)6 )מלס 5רן 6ין וסניומ טעס 3)י סמק'י )ו )ימן  סעחו'3יס)'ע

 . 3הגה,ס רפ'6 כת*ם 6ומו יגו טעס וס7ינ"ע6י(ה יעפיס )כמונעמויני,לו
 ס6) 3הס וסתלס 7"ן 6וסו )פי )דון ר5ס )6 סל6וגן ע6מל  ג:,ר גסו6,כ
1ppD'16 סנ7ול נ*י לפג' יק )פ:'0ס ליון ל51ה י6'גו מס"י סוס כ)יו 
  ע)יו lp~D ויצפ"כ  בסכיס עע:ו ניול סהו6 )ע.רס קעין סמכס)פגי
 0סיע ית:ו לן  לשס "כ ספקק ol~p'n  יותו )כפומ ורו5יס במ:יוס%
 מ.1 ו)6 עוזע  בדרך פורי 7DS' %31סי לפצ.ד כס3סי כ'ו : וססיסכסוב
 161ר' עיגי (.ו עורי )סני לו"י )כ)ומ כחי ותס 6ני תה כ. ר3ו 3פגיכעורס
 ~D(O פעגו. עגפ)6וס 3גיולוח ל')ל 3ו0' 6מ )נ)ומ  י6ס' h~bו)הר.ס
 3חורתו עיני 6מ )ח6יר ולקתכגי )קעדנ' ו)סעי )ע;ר )י יסי'  סע71י3קסמי
 ו3(סח6) .  3'סר6) וערוו"ח פקיקה ס)כח סח65 כ7. 6עמ)6עתוס7'ן
 3נמ'05 סכ~מ3 מ)עייו 6סו3ו כ,י טו3 3כ' ')'ן 3ער3 רפו3 כנן 'מנהוחטו3

 מו י6ס)מ0לחגי7)6יונ'לע65 לסיי י~סס' 3ער3 3גסף ע716ר3סע6ו7
 : כמק 3י"ח חי"1 סכמנעיניו

 : כלו' 5י3 פו0לכ 0דיין סמולכיי ס6)וף 6הוני bnt1)Tha מייי סמע מוי עעל י' קאשאלה
 צס  יפונום 3די:י  nibVn 3עגין 7עמי ע) )עעו7 עכ"ס סר5סמה

  ססייסמ כן כי ה5דייס ען )6חד פו!ונומ נרילי  יסעי  6'ן כיסיות
 )עספטי כסיות  סיוסביס ען סו6 הכ*ת כי .ען ת'ע ~%'לסיסרו:יס

 htJb %ך . לכ:יר  0רין  ג6 ספק 3)סי כי )סס'13 6תרת נקהלמ.)ופ0

 גיט.ן 3ייג' עתוקו' ס6).ס קנ3וגי נס ק13נ' כ6סי ת"ע דייי יס %יי ייס9לריי4
 ייייפלילספיצ  ובסן 7נליך 63מ'עק:ק:י ו6ומ(ס 3;0 )ה6ליך 6וכ) )6וקייומין

 %כסיב יי"ס כסבי  ובסוך  בפסילס  %ורך  ללי  דבריס  סס  גסלפולך 3ססה6רכת  6סי  סדבויס וייר '  וגרור DlnD1  6עס  דיו סדין כיג~ס  לסיויך  ט%יולירךגס
 כ' הגס ה716  9סיפס סטילס כי  %ויר וססילס  דגריך  ילס פלססירס
 יתקיק כעח כ"6 טינס תסקינן )6 ס7ין )ע'קר פ"עחנוגע פ6וי 03ס6רכח
 עוע7יס 3מניהס המג6י סנעסח ה3'7 06 0763 )6 כי כל63 עניחע)6
  ph1b  בדבריך הממ)ת כ6סר 3פניחס (ה מג6י ססימ ופעיי'ס עע7סע)

 ס3'ר שין Db וס:ס : רגריך 3כל כיוכי  סלוקס נ"" כ)וס עני7יסהנ'7
  )06ליס  טיכר  כיון . ככ"%  יסילו  ל%פן  סלו9ס  ס6ין פס'ט6עעי7ש

 : ל%סריס  סב ססו6 כ.~ן לק:ונ.6 מייסינן נג7ס עעייועמס
 ופקמו  3עט)פ).' יההס עכרמי )(ס )וע7 עוכל )ג6מן רופס bfישין

 . 3'17 ווקמו  ר%3ין  %1פ,נ ' ל%  3ידו עקמו 6'ן 06 36)3'17
 ו6נן עכרתי )6 ול(ס טכיחי ליס  רייר  ססס  bp:' ע"ע ~h*D )פמותג6תן

 63 סעח0 6)6 3ע7יי )6מר'ס וי6י סעכר הכ6 36) עכי )עי ייעינן)"
 לילונש דסייס"  hwpt לי  טיכר יי כס ס:יי לו  טסיס 1)וער סעקמ)3טל
 (כומו כ'6 ל0ס ו!וכל ס6'ן עעהס סחנה 1)6 סמס )הס סעכונ'ון
 סמ7יס "ו  סרייכץ  Ob שבל . %ורך 5ל% bol  erJ(nir  3ס )יס.ס

 כפיס  נ6פניס  OnD ברור לריס Of3 רן  htDD פעי7יס גפניסססגעסס
 נת3פ) )6 ע*ע סחג6י ס(כיר )6 ס)יחו י30ן Dh'1 61'כ נע"0)קפן
 . סע7יס 16 70יינ.ס ענ6פגומ ו6מ*כ . ממלס ה(ס )י3ל ור6ימיהמנ6י
 יסע ס:ס סוס  תוך סלויס לו ט'סוור  במסלס סמנס 06 3רויוגל6ס
,qb

 יפכ'0 עטכס ו)" המנ6י גסנט) )6 סחנ6י מכיל )n~inop  6 ש ע)
 blnIwr 7כ) Dp'3 סיען סטוי כת3 כגר יb'r7 60 יע'וס ס.6יס)'ח6
 3ץ  )הקן  3ין ססלחו )וער העוכר יכו) )מ.קון רק ס)מו סל6 חעס)מיעו
 וסמוכל 6י'0 תן )ק וכע'ס טוח(ק ס.6 ס)וקח הכ6 ס"0 י0פע,0. .)עווס
  כגל )עוכי )הח(יל היו5ח סהו6 ו5וומ 1W1D י)וקמ ו6ע,ג )6.510רו5ס
 : סל91ס ין  ילקסו )ה)וקמיס טפגיג'ן (כומן כ) ניען'61'כ ס)וקח l'baכחנס.
 Sei דשלזס  יי:ו לכס לר טסיס  סליפויו 3נ1 ססיס  פויס יי סביוי,כ
bD'D

 )גו עD'5b 0 סחו6 כ) קח7י 7)ינ6 יכיון עומגו ובס:ס 3בירי
 ל0יו  %ריך  ספוכר  ושין  כליס 3:י  ייסס 6'ן הרי )עווסו 16)חיקו:ו
 סגס 3גו )עעסס עסל5ס ססו6 ו6פ.פי גנו נעפסס )ו יעס)סענחו
  rbn כיון ני7ו עומס עי  רו)ס  ס6ינו ותס ע0ל5ס עמר5ס ססו6)עס

 ילעו)ס ס6תל ו6פי)ו כע*ס ספי 16 עייס. סיס עוכח 6ע'כ  כ)וספפטיסן
 עיע )עוו0י TD~" %7 עגו )ו ים פ'ת )ו תודס ססעוכר bib עי'ס6ין
 06 ימס'י6 פלפו)ן )כ) 5ולך  6ין ושיכ - י4מו  ס6'גו 6ופל 3ע.67י
 לפפע יייל b'Dn  ךפ,י ' כלומ  ייפיו 6'ן סר6סון לתנ6י סס)'סתמ)
 . טליסו ט%ייו בייבו  דפמר סצס וסס4מ סס:יי לכסוב תו  לטן'סלוס

nb1:bbרימג ברור l'ba  פרימ  hib ספורמ "Dtb 1(סף טט סיט 
  סישס ניס ש ססרי  ליפטי  ot~pop ססיי 67גן כי'ס געקוסטנו
1D)Dעכעל 1)6 ם)'חו10 קנל ססעוכל וע3יו OD'5D bi~ih1 ע עכהס 
 1htD'Sg3  סצס 6מי)ו י6-כ - )עעסיי 0סכיס 6'כ עיע סיס )6כדין

 : סס)ימומעמק'יס
 סקכש עקמ יל% O~DD1g גני יפ'ו גס"  ס9ייפ "ירי3פל יכסגחשע.נ

 סטפפ כמ3 חלי )6 3סמיקס 36) 03'ל01 0קכיס כן 06 6)6)טעפיו
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8ר ה48שע' וים,חיקפמ
 סוסש ~b'D כיון )ששמ סש עס נפסס יננל טשס bto ש0קהס
 ס)חסי, )w1S1 6 ס4סוסו )3פ) 'כע סס" סכ6 6ג) עעו מ6 עסק )ו 6'ן1)6=
 סכס ס0:14יו פ'ע וענר פשמיו 16 ס4ם עסישו 631 ס)י סגשיעעיכי
 עטעס 36) . כ)וס 6.גו (ס עעעס 61'כ : ת;ו גדו)ס סקכעס )ך6ין
 גספס סגזי גפגי סססגס כית ס0ג6י )קיש גרוכ גר6ס טגסנסיי6סון

 סמג6י ס(כילו ו)6 ססס ססיר כמגו 6ם*כ 06 6פי)ו סגס נפילוססתכ'לס
 1'ס )ייןע)'ס ייס סס63חס סי*' הן 631 : סי6סת סמג6י נע)ו)6

 תססכעעע כ' ע6ס עפעזז ססס ססג'16 ;') עסיפ6" סרג כ))מהוס
 )ס וסיס קעגס כססי6 3ח1 ססט'6 ג6' קזג גק" וסו6 )סיפךגו6ס

 : 5ד6'ק ונסכמונס
 3ערכ6וס וגפסס קמס נכקיו ע) טסי סו6 ט675'ק חחסי3ס עןוגר%ה

 : מי'1 יעי כ) ;ס 53ד6'ק 6טס סננס ס)6 סנפ) המגה יסנס טיסם)
 סטיב וש( 6ג" bm' )גפ) )5חס ס6סס וכטמ)ס (ס ע) ס6נוגסגע
 61עפזי גע)ס גמיי מגנס ט)6 0נ6י ע) כ,6 גסשע )6 ה3כ) נ, 1;ז)310

 )ססו6 ו)*י מסם ה(ס 6ע קסס קייס סכס,ג נפגי p'b75eסכסקהס
 קי'ס וסעק0 יבן'ס 6ינס ס3)3 7ינריס כר דסי56 )6יפ6 )עיסקד(3'ן
 טכיי 3יעמו סג')ס 6)6 עמ0)ס ג(ס סמגס )6 דססס p'SP י)66פ"נ
 סגלב רברימ סוי  סעכירnDDJ 0  כן 5טד hia וכיון ינר0 סר5לבו4מ
 יסטנס זס5יל

  נפירוי
 5י*ק )ס יעסס ססו6 3ע*ד ססו6 ס36 כס

 6ב3 קמס כו0נ'ן 6)6 שס מנ6ש כומניס l'ha~ כוס'ס ססעלכ6וסכדיך
 . קייס (th:nD ספק *ן סכמעס גנייח 3עס 636 '3קם ס)6 מנ6ייסיס
1aD16סתג"י נמקייס )6 דסס הנו6ר סלי עכ,) ס75"'ק נמקייס ססי 
 61'כ מנ6י קס כוחנין ו6ע סמס ח675'ק )כ0וג סנו.ס סדרך עטוס6)6
 גכ)מ6 "3) סגויס כןדרך כי 3)י6זק )כוח3ו ס)6 סתנ6י נןסיסע'ד
 י6'כ )סקסימ ו6ין נסטי )כומנס ס*) קי'ס 7סחנ6' 6ימ6 067 )ן4ה6
 לק ססגו )6 ד6י bv31U ג3י דסמס זלכמונ )מ)ק )מי'3'ם )'ס)עס
 תם4כ הכעס גטעמ )סמנומ יסו') 3'ס ח'פוק וכו' ת)מ6 נ')1'טס.ס

 כיון נתי דסחס )'ס יקס.6 עסוס ס'6 קוס'6 )"ו )נמו3 עך 6ין6%3"ק
biaסטי )ו סיס ((כ br)7 ('ענר נע'פ 6)6 גספי סתנ6י 3כמוג סו 
 כ,6 סי' ס)6 כיץ מיכף ו)כן הכיס נסעמ )סמגש %יך סיס ו)עס6*כ
 גסעמ סמנ6י יסיס סכ6 36) : עכייס 3סעמ )סמגוס סו.) ה)מ6ני)ו'
 יק7וק 5יין ע.ע . סעעס כע"ס ססנ6י נחגע) )6 כמנו ס)6 6ל6עעטס
 . הכירס גטכמ )ססגומ 5)'ך ~ph העס סנ6י סיס 06 זהסעעק5מ

 כע613ר כלוס 6יגו עוכר סו6 ;ס סעסוס תכירס קודס 3פילוס 6עכי6פ.)ו 1;,"
 1)6 ימנס תי יעס hnh ג')1' סכ) עקרי עכירס דק71ס )ועי ו5ר'ךגפוקק,ס
 )פעג,ד גר6ס מת סיס,ס' 6יך יסיס ע7יין עכי ס63 כיון כ% מנ6יטייך
D1gDנרגרי דע3ו6ר סל'לס ע37)' ר6יח 67'ן  p*h~b7  חעעס חוי 
 סל3 וכנון : ילכס כן כ' נ675.ק סחנ6' לנמע ס)O'h)oD 6 סיויכן

 נטני' 67עלינן 1!ס6י ר6יס )ח3'6 6ין גס . עוג0 3עקוהו כ3ויויסעל6.י
 י6פי5ו פוסקיס ק5ת ו6ערו י73ינו ס'מ מנ6י :ab ו6מ*כ ספפר ע)ס0וע.ס

 ו6זכ סוbnSn hnt~nb 6 יחז6י ג6עגיס 6מר העקש יו65 יזס כתג06
 כ)וס נ6עניס Ifb 6זנ סתס סטר פנכמ3 כיון יק6ער נ6הג'ספ6'

 סחג6י שמ) קמס ספיי סגכמג כיון ע'ע =6 גן מנייסס 06ד6פי4
1i'Db16מרש עי'ס עיע 6מר עעק' יו65 ייס כחנ 06 נ6עגיס 6ין )עיי 
 3ס" ס3*י כעיס 6סר ההקוס 'י65 ססעי יעייי 'זס כמג ob 6פ')ועסיעגי

 כחתמ סנסעמ בפ'רוס סנידו ססס עיירי יחמס 7י') ר6יס 6ע חחסק'י
 מנ6י כ) ם6פרו 16 הפוקקש סכ30ו ח)סון עסתכ וכן ססג6' סיסססטר
 ומדע : נעסס ססטטי תסעע נכסס סכמ3ו סיי סמנ6' גמקי'ס ו)6געסס
 ש3 ג9' ספול דכחנ יסb1D'b 6 י6'ס 5ה3י6 6'כ6 6די3סי6לס,ס
 'ס ו6ס ע7 ונד ט'ול סוס גל6 כחג ו6ס וכר געסס י*מ ח)1ס 6עלד6ס
 וכו'עסהעיעססספד'ס חסטי ם6מי,עדי (nb(ot ע7'ססע.סגעסס5)וס

 . סיול סוס 3)' כמ3 גד)6 גזכ וי הג6ענ'ס
 6'גו ו"ס סעור פיכחג ועוי

 תכ)) וכו' )פגינו סע7יס 61'ן . וכו' 6ועל וס)וס סיון סיס 3)י 13הפויס
 סטעס ספור כמנ פסלי כו5ס ע) ניו)ס ועו7 כ)) כדיס עסני 65יססס
 סספYlwn 7 "0ליס 7עייס ע3ז"י סלי כו, חפפר עיף ס6פיי עסנייפ7'ס
 ן ס7 ען )נ6 77'1 ססיר עיי יעסיעני עע6י DD~ עסני 6מייי)6 עייס 61'כ'4ף
 נה'ם שץ פיס נ)' ט כמונ 06 עס'עגי ד)6 "י6 3רול ססער ועי7יוכו,
 ונחבו עכוס נסעס כפסחנו יס י3ג'דון pb'7 ו6יכ ת' ס" 3סד6ספזר
 ט'ור סוס 3)' גו כמוDb 06 3" עסיעגי % 6ע6' 6'כ גהמ) 65 קסססטער
 7ניי )פרס 67פקל עס 7כ) )'ו ק" סעול חני16 (,) חנעג,ן כתנס)6
 עקסיי ק6 קוסע6 דמלו"סו )יע6 61,כ עפים'גן 'r*br יכחיפו ס)6סעייס
 עכילס גסעת וס"נת תג6י ססיס 6עס 6ועריס סנ6' סס" חעע'ייס7עיש

 ק6עלי קוסט6 נעי סנ6י 3)י ספער טגעפס טכמנו סטי וכ'ד סס)ו6ס16
 כיון קייס חסנ6י ע,ע b)D' סש גפנק(ס שכילו ו)6 קסס גכס3ססטפי
 סטיר סגכמג כיון סזה hlhD 636' סומגס חס)וו6ס 16 סתכ.יססנסעמ
 )bJD 5' 43 כמ3 06 ו)כן תעס גזנליהס 6'ן 61'כ סמג"י געמ)קסס
  עיייי ססטול h1D'h hlh nwa 67יס חוי 61'נ 5ח0.7 פ17ס 6ע"יסגי

 כע'ס ס)סיו כיעוכח ססנ6יס ס-ו סספר כמי3ס סגסעמ עעידסססעד'ס
 י)6 ע'ייי 57ע051 %מומ ויס . )מוגס 1)6 )וכוס )6 עסס ל6.ס 6.ן61*כ
 3ע)"ת7כסגו 7בריס' וע-ע ;Dbttin- סעת ע) 6)6 ססענ כסיג0 ע) כ)וסעעי7"
 הם"סנ6' ס)6 כסיגס 3סעת סג;כר ט'ע 636 מ)כח'כסגוסו 7)ע6' מנ6' פוסג)י
 סעד' 6'כ ססין כמיבמ נסעח ט"יי 6י ססיל ע) יקסי6 ט6י a*bנס 5ג'י י6'ס ים 6יר3ס חססמ6 עסני צ6 סעייס 37לי 61'כ סח:6' נטח)61'כ

 6שמפ פד" יעסני )פמות ספזל כסב )6 )עמ וי4כ גפ" ש"8כימע
 ס" סניל כעיס עפקינין )6 פמק ה4 )" הקרשץ ל6 ג'ס עגלגן7)6
 קסססעש פדוסחץ1)עס 16פש4 קעגיס nDbewb עדס 6י יניע'1

 כמיבס נטעת ט63 ט-עץ 6י 6ב) כ% הסיעגי )6 ס'ור סוס SJv'7עסעע
 מומ ב4 יכיקסגכסב עסני )6 סעייס יברי 61פזס ק6פרי קוספ6 7מלמיסו6ב)
 שי, ם)6 נש' ס0ע עשידן טסמרט עסעעסיש

 סמ4 נטמ5 61'נ סנ*
 טוריו Dtb bia" דבריסס עסגי סיור סוס 3)' כמוב 6'ן 06 6נצסל6שן
 ססנ6י גפ0) 7)6 קהס ססנ6' עזע ס)ו6ס 6סעח 6)6 כסיבס6סעס
 כחוגס 6טפס עעיד י)6 ע'יי סעו7 6ילבס ו6זכ ' ק0ס סספל3כמיבס
 וגקש עםרויסו עירי סיי ד)טון )הטנ ו6פסי כן' פסעע ס)סון ט6ץ6)6

 סטער כקותיע סד3רש יגרניס 6עזג עסנ' כתזס גספח ד6פ")לבומ6
 גכחג דעסמ )עיל כסג )6 )גן עתרוויסו יעיייי וכיון ס)ו61ס ג;עןוכ,ס
 כי'ס )גזד טס47ס ויס סטו7 7גף )פ7ס כ1גר6ח ש3' 3כ) 7סיילטס גקי 7פקיק6 עיס6 (ז) וסו6 כמיגס נסעמ ם"ן )6 (ס ייין סג6י 33'נו
 ס6עת ע) עודם ס6ץ גישומס))ו ונימוז ע'( גח5 יקה ט6יו)גנומ636
 ;'5 יכמנסןטג'6 עס6 ייין גגען תעם נוהס י6יס סג,))סני6 סס6נ)

 )1 ם8כר. ע)ספעון סיר סטו5י6 ר6וגן "נ ע"וים ק'ט סי' ס3ז'סני6ס
 פ)ור )(ק ס)וו6מו )1 כס'ס)ס מג6' סרר, ע4ס עג'6 1ס)ס 6מ7כיס

 ס" ס)6 נשרוט העידס סטטי  עיי ט6פיי סעוליס ופסקו סענרנסגט)
 7סיריסו כיון ס'6 י)6 סטי3 (*) וסו6 . קע6 ע6ר 03(קח 6רע6 6וקימג6י
 ג0וק0ו )ס6ר וסכרס prn~w סו6 הקיי (ס )כרס גיין ס)וקם סיויעעידיס
 עס יסחן קפק 3)6 כסטסי, ס7ג פקק )6 )הס )סעוס יס ו6זכ .עכ,)
 3שיוס פעידס סטפי פוי סי' ט)6 גס6)ס סס6)ס דס" כיוןס)וקמ

 ס6ש,6סספ,יוכו' סגועש טססקו כע,ס ס6סליס סעד'ס 6חותכמיטיס
 )סרב סוי) ויכ עעע,ס שו 06 6שי O~'DD 6(6 1,6 ם63עחעסעע
 עכמיסין ססינ כין' ד6ין דכית ס)וקח פס דסדין סגסOD~ (6 ע))סק.3
 סעייו כ6סי סחנ6' סי' תכירס 31סית 6הח 6ערו חרוייסו 6'כ6המן

 ססו6 קפק היעס פקק ו)עס ססנ6' וגנומ) קסס טגכמכ וסטסלסכ7'ס
 )יבייו עויס 6מ*כ 06 16 עניי tPDD(~l )6 עפ)פ)'1 ספס 76 61,כעומ(ק
 יגקפי סגיהףס )ינלי סט'3 דסלג נ6ער Db" סעררס נסעס מנ6יפס"
 סס'ב % לג601 וע3 וכי' נפשוס עעירס סספי עייי 06 67מי'רנוס6
 pb יידס דנכעי6 וף6 סכי דיג6 )עי מוי 7ידס יגפו673 הסהעע'ע
 יכין עניס פפקיגן סממס 6ו נעכעס מנ* ססיי חהס ו6פי' ספקכ6ן

 סעד'ס ספי7ו Dba" סג7ולש פקקו סי6ך וכ71 - מיכף נפח3 סחסיגכ0ג
 4מס כו)ן דנין סייו ד65 יססס6 ח,6 סעיח ט)6 כ,ס ~Dfinוכו'

 טעמ ע) %6 חעד'ס סעידו )6 יסיי חנ6י הכילס גסעס ש" י6'מז6)ו ד6ל~
 וגפ6ר וגתס) מנ6י סס" 67עף' o~e וסס כסל ססטר 61'כ .טמלס
 ששס סחנ6" געמ) )6 סספי 7גכח'גס עט6י ס*ע 6)6 ס)וקם ג'יסקרקע
 bn~w כ4' העידס ססטר עידי 6'ן Qtot 6( bt~an 06 ' גי)סעכייס
 ופג'סס )עד'06יש סספי עכסיסיועהי .7)6 קע6 ת6ל' נ0(קס סקרקעיגס6ר'
,otnmhססנ5ר געמ) ו)6 קמס נכמנ ו0סיר חג* סי' ערלס י3סעס 6עמ 
 י6וקי סועעין 06ףס )פ7ום עוע 3פירופ עכמיפש 6ש' 6)6 גי)סוסעכ7ס
 סוז5 יפציג ק'7 י6י - עזכ גס6 ע)'י= פ)ינ )6 חלס3י6 61'כ וכו'6רע6
 קפק ג63 6ש' ס)וקם פס סד'ן ו6יו3ס זס ניע גס עעו ג' 4(ם'ב)סרג
 ע'ע ' ג1חתייח1 קי') פ)ייסו יפ)יג ת6ן ab("l, ועי)6 6ילגס משמ)יסמנ6'

 טךי טש)"0סעקז 77יגו 7יד'ס )עובי6 גס ססיג דסלפג'6 סכמבחיעס
 f1Dn כ7יס6מייסיפטיס 67ס )רס3'6 ק') י6'כ כן 4ער 6ש גפ'יססטל

 סט6 סנ*י ססיי ו(ז6 ומלי כמיי ח1י עווקק סוי זס)קמ יסיעני )6מנ6י
 PD~1 מץ כמי3ס 06 6פי, עסיעגי 6מויס דעייס 7קי5 (ס )מגימסשס

 סנגוס6 ע) יק ססינ דס7ס3*6 5') ע*כ )עע וכע,ס 705 העקוס יו)6ססע7
 גפספ6 6ג5 סיגוס6 ע) 6)6 57זפ )י3ריגו ~D'b ים הכ'ס61'כ

 or ס)פני גמסי3ס ע5עו סרסג'6 פיג7י 3רורס ל6יס ועוד . עעמססקכ,ס  תה'ורלי
 עכחיסץ ,Pba חיי תנ6' )וער נ6עניס 6מייס ססעזש טכחג עסכונ6 טייגני
 ט.ע זעסיעני oQ~ וקפס . סו6 סעדומ נעיקר 3ילול 6)6 ססערעי7י
 גכל )סו יעערלן נו'שסין ו3ימוד סהומכר 3ע) עיך 1וו4"'ן6.ך
 עייס שימויגסגיכס' גהח) סמס ססעי סנכמג וכיון מנ6' דסו'הקיס

bt'DD7'סנ,)וגססוג, חנ6' מכר ססטי)6 ע5 סמחש'ס 6מיח כת דנמנ 
 6)6 סעסננמ6 פ) כי6 כ)וס ססטי כחיגס ע) סעידו ע7'ס כעס כ)) נ(כל )6(ו

 ש4ק )6 קפק 3)מי נרורס ל6" ו;ס קייס ססנ6י פייס כתומ גסגי eb"סש
 : ופס5ס5 עיקס כ'6ע5יו

 61'כ פ4גו סעקסיס 6מריוס 6ין כי חהלחמוס גקפר הרע3*ןכמ13כבר
 6מס דן ססיין ףכ (שנו 6ולמ6 ו6גנ סחנ6י נמנע) ט)6 )7.ן(כינו

 כיעי)ךגייסניטסיריכ7ין גסד6 הרס6,3 כפ*ם שח(קס)וק0יסכ6סו'
 נח(קס דקרקע טכמ3ח כד3ליך 7)6)קלקע

~bw 
 גסב6ל י3ייך עמוך קת6

 תס.עגי  "מן'ס 7כ'עעייס סי' חנ6י )ועל נ6עני' חעד.ס 16 סמ7ייניסנזכ
 רספי' ע5שן י46מו ו6ע'נ 6חל תעקוס יי65 סספי עייי סל כ" Db1 06"ע.-
 סוי  ססוסק'ס גד41 ק5ס ו)יגרי 73יג'ס )עסס סעקח סוי ד)7ג7יססגגיי
 שובריס ד5לו בל'ס עברו וי'כ לסיריך ח,ין ולוו5%צר 5ם גגי ק5'5סרי3'ת
 וע)וס )וס גג' כעו 37ה"סו פ)ניגן  הזע וסעדיס וכו' סיווסיל'ס
 סגנער סעעידין וכ'( ;'5 חי6זם כעזס )עיוס כסרן מניח דעדועה
 7)6 נעול 3קגין עעי 'DDbt bsn" כל6וי עעומ גפקיקוח גפנשססעקמ
 נני nb)D טינר בסי'6 כייוכס עררס טעס עק7י ע,עעס7ר

~1DD 446של ספפר סכסנו ושיס 063ריופ ם)6 ססט (ס 7)פני 7מיףי 
ספ1כל
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ההושע ח*םחיקפני
סטשל

~aneb3 "56סננפל כיק 6)ט6 סס כג(כר טטי )כמע סנסגז טקום טס" כיק3סן 'ט)'ן5מיי ס'י סעי%ו 6פפ"י סל6שן סג6י ב0ל .י 
 )6 06 6ב) 'h'SD9 סנ6י סר )שול פיכו)ץ 6עפ"י יעיס 3פק,קוםסעק0
 סג6י ט) 6טכוכ 6טר ססעוע ניגיסס יגלש סס" bib כ% טק0 גטלס"
 כ)וס 6יגו סעכירס פקויס סי3ר'ס יכ) 3ס"ע כפיס ט)מ6 ג')וי ,hbh (ס 6עכך
 ו6מזכ דו0קו ט0טח קרקע סעוכר כ) ד)יגריך כ)) דעוכ0 6וטד כ6ן61ין
 000 ס6ני 6)6 סעפ 3סס ס6ין יגליו וסעס 13 )0(ור יכו) טעותססיג
 יכ% ס)6 נ5וך 1)6 )6" )ע)ומ עוכר כנון ג5רך )6 סעכר ס37לי%ורך
 -eb" ו6פסל גע)טו חיעומ fnol 1(6'1 סס כי6'ס6 טע5ש ע)ס )6 515ע%ס
 סו5י6 06 6ב) ספכל טח )5ווך סטעומ Sb, מו5י6 )6 פ,ע 06ף'טפופ
1Sb5ויך סעטוס( Dr 16 עכו0 06,כ )י וג(7ען 3סס וקנס )0יט'ן ג5לך נגון 
 הכq'p, 6 לי3ר 6ין 6,כ )מ:י וי51ס עעומ )ו ונ(יען שר ו6ם*כ 63'יסע)ס
 )8עכ0סת;6' 06 13 )0(ול 6'6 סקנ'ן וגגער מו3ו פיע סכני כיוןגט'

 וכן העיון 6מר עכ5טו י3'ן W~D1 נסהשסו )טיו0 ו6ין עונמ געקוטווכ3ויך ע6וי סג'ת ענין ג6וסו וכקוקיס הקנץ l')ua עכ'ס סכמב ועס 'זמם'ע
 ~כ) נקיוסין סי6 עלוך הש)עוי עיוכס 3י'הש6 סעי 3)6 קניןעסספוסין
 סקוגי' וגס ו0(קס סטי 3)6 קו:ס )גי דקנין ופסש6 שס ט%'סספוסקי'
 עכ'רס פ)סס טכ'לת עקני ו)כן ק'ק ח)וק0 )סס עסס קפק ג)מיססגיי'
 יסיעג.ס ע,ס סן ו6עמ'יס )כוג'ס 737יך כ) ס:ס סיר6 טוע6 בענ'ן טכ*ןועיס

 סטימוהו כיון  טיעסיי 6ג3'סו עקרי )6 יסכ': ע'ס סן ק6' )0וי ג'י6סנניסו
 מקי3 )6 )גרע6 )ך קמור ק0וי טכ"0 קי'ס )עס ט)'ך bD'n 6נ) )ב*ד535
 )6 וכ~, mtbt~ (3ג6 קי') יסכי קיגס )6 סיין ו8) ס)כ60 %ין קבינכ'

 6טס יין סיין 36) כ)וס עוסס טפס (ס 6ין )כן ג0יס 67יע6 67יפס6סיי6
 ייג6 י6ין ד)6 דיי:6 וכ) קייס סג6ו סלי ססג6י ע) פדס יס 067)6עפ1
 )פגש 5ליכס סס6)ס ו6ץ )סע136 'עיגו 3.ן טעונומ גדגי יע )6כס6י

 :כ))
 6סיעעייס קייס ימסג4 ג0ימ:6 ונסb:ptip 6 3ח6 זט)ס6כלל%
 : יסך6) יייג' כ) ום)וס,
 )סון ס3קויס ו)כוי גגו ו0ייס נפיל ו06,כ גגיו 3יןי 6' )נגו 3'סו ע) נ0יו טחנס סיי שן %וק מ5שאלה

 ו)6מר עעגס'1 סעעון )גני סנתמי 6'ן נעויס נחוי6ס 0"ע 6ני טויסססטל
 עס 3ע5ייו סייוע (") 6'ט ס) סס., פ)ו:י 3ק"ק )' ס.ס 6גגיס ס) ס3י0טוחי
 ועומי - ו)ימגו 63לכו רק.ע לוס עד bD~h עתסוס 6)יו ו(פייךכל

 נ:קי כ)
 סוס תורחינו יס כפ' גיניחס חלק ס;") סעעון 3גי ויק0 י5'1'ס)קו3גי
 :תתי סג') כ) fi1W~ יוס עי וס)6ה וטסיוס ס)' יס6 סנ,) י3ימ וססכייוסגסוס
 המ:ס כ) 3מוקף מן") 0.קון כפ' עועי) סיותר 6וסן 31כ) p'p3 סני))גגי

 ס'מ6ו עייס כ) פוק) וסרט וט' כ6קעכס6 7)6 ששיקעס ג)ף'סגש)ס
 סעייעל ו'י סע)'ו:ס ע) סג') 3נ' יי צקופק )סון וכ) ץ טס:ס כ60לפ

 סוס 6% 6:י סגעולכ6'ן עשיגגי ק'יס .651 ססטל(ס וכ'(פ)ססממוגח
 כUt~ns 0 טענס טיס )טעון 16 גסבט)ס (ו סעמגס )ועל נ6ען געו)ס6זס
 יו,ס כ) ע) סק) ני.3ויס :6ע:יס 'ה" ג6'כ0ו 16 עלקגט טמגסחטת

 טט' 0מעמ' ונל6יס %(כומ )עים ע%ס עי וק"ע6 סייל6סט0גסיו
 : וכו' ר6וגן סק' ג6וס )מ"ק at~a 36 ר'0 3' 'וססוס

 0)קו ע) גוקף (ס 3גיח סגן סקכס 3זץ עועע ס6ס (ס סטר ס) דטכשה
 ססטל סב6 5נלל סבן 5ליך 06 6י עימוס סוס נסט' יס 06 16 6מיועפס
 3'נו)גין )ו6נ.וק:ין סעטס ג6טןסגן)ופי 1כ61ס יסתס36"יוקהס

 : וס8יפרעיסע5עו
 ו)כן ינעל6 יינ6 ע,פ ריכסי עיוכ63חלי ססיי ימייסי!תשובה

 נתחי ס16על ע' י' סס%מ פ, 3נש'ן גרגי' סגעי6 )סיו6עס'ק
 ק:ס וע,6 )פ)וגי 6סננס ס)1 סי6 תלי ס)ו סזס )פ)וני גססיי )פ)וני פ)וגיסדס
 )ו סכתג סי6 כומ3 דקסגי ת6וער ס6' ופ'רסו 3סטי וכו)ן ליי 6טר )יק01כ'6
 עייו ),ק סו6 כי )טיסדר %י 3ע)ע6 83עירס 336 )1 שסל ס)% טס)מוגוס6'
 6ע6י (,) סל"ן וסקס' . כו' יעי וכטקוייס ככמוג'ס  יי3יו גיע 16 ס)ש"פי
 סוי6ס 3דרך 6ער יכי יז) 3ע"י  סוי6ס טסוס גמסי כ6ועל גע"כ 6פי' מס:י)6
 עסרע6'י וסן3 כה עקק" ס))ו עס)סתיס 63' ססיס )ימן ג63 סכ6 36)סיג
(')b~O ועי'ן וקי'ס יטיס ק" סל,ן 37יי 'i'DS' "הד3ר.ו נל6ס ס' קעיף ק' ק 
 ח)מ (מיי3ל

 ותר36"י סלי"ף 3ט0)וק"
 וו0עח גו סכחיג 3סעל סג0)קו (')

 ומסש כן פכתנ nDV3 גרפומו ס'י 6% עען ו6מ*כ וכוי 3עפגס ייגלן ק'מלמ7מ
 י)5 ייע"י ' "6 3)סין 7סי*ן 7'ן נמ3 ו)כן עינליו גר6, כן כו, נ0ן 6'ך06).1  ירידייי 61ין סי6  סוי6ס )סין י:מתי פ)יו ג0)ק וסל6ג*י :IDh יס61סל"ף
 ו6ין היקדק"6מייו 61'ן )כ'ע סוי6'עסגי כ)סון יויtra: '6 חר*ע פס 6יסגסלק
 לעי, סכח3נ1 טטפס, תך 3מר י6פל', דססו05 ערון מ)טת עס ,~qeg,יס)וק
 5 סע6(שס מייס" )י גמן 63 6וער וסו6 )פ)יגי (1 מיס נחס'ס6ועל
 טק, 1)6 )1 גמן פעIy~nh 6 ו)6 גו )0(ור יכו) ס:וסן 61ין 706ע"י
 7WDJ יסוי6ת ס'ע 6)6 עסקלנ" 6, 3סיס )ו סקגסו bst ססטל)11

 כיו פ)ינו גסיר סחס 636 ני'נו דפסיטידגסן 6ס7יו 3ייק'1 81'1 פזיייעיכק'

 3גסוו(סומכס, )וססיס סטקגס 656 ק6על חוי6ס ייל 7)16 "75נספי
 סי, סוי6ס )סון 1)6 ס0סמונס ע) ססטר 3ע) ייי ק')לר"ףסיין61'כ

 יכס*1 ק,) הר36יי 6ג) 3יסוחו סיס ס)6 )וטל ג6ען 61*כ סקנ6ס6)6
 3ית, )סק:ומ 3ג6 ע'ירי גלע'ן יהמנ6 6)6 סו6 סוד6ס )טק)עו)ס
 6ח7י, (ס נ)סון ט זכמונ )פניגו ה63 פס7 קחס 6ג) כל שש6דדש'
 3)ם סכמנ סיכ6 6ני עמ)וקומס גיול ג') כן סקג6ס 1)6 חוז6סוד6י
 סו דגס )פרם 5פטר וס" יפ"ג ע6ן )'כ6 סוי"ס ססו6 גפירססקיל

 מו6 06 פטר קמס )קטן י6תי סיכ6 ק' סי' ע) רטן ופ*( כןכוונסו
 יסר,ן כ'ון b*f ג)סון סי*ן דנר כמ3 )עס סק' Db)pn 6(6 16סוי6ס
 בירך ססה"  ~lywt טסעי כף ס*ג סוי6ס 3ירך 6טר יכי 1(')כחנ

 YSD גם)ק טי 61*כ סוד6ס ייך סוי גמי יק0ס נ)פונו כ)) נ.יען וסיכןסוד6ס
 סקנס פקפוק 1.6 נ(ס סגס גפ" סוי6ס ג)סון ססו6 כיון )נ'דונ0(ול
ybt((כע*ם )'דו ספטר ססגיכ )ו6" כ S'Sbt נק,ק סימן ססתס נ6ן 
 3סנ'13 6מי )יי 16 1ד1 ס'ניע 5ריך 61'ן סקנין nDDn סנן (כס גע6'כ
 רעי( ס" סשר חמ6ס גוס כ'6% עעסס ע) 3מס31ס (,) סו6וםכע'ס
 631 חנ6י ע) גמן סע6 הגוהןדנ0וס ניי נע5עו ע0גס הסטי 6ין וגכ6ן ט"ןקעיף
 עוי' סוor* 6 ס3טיל נר' ייו עח0ס ,1)6 (1 סטחנס סטקיי'וכ,ן גפמ blhiנ0קייס
 )ח0יחק'וס( ע5ע31יזוכ))ות61ע5עו: ע0גס הסטל 6'כהרי )וסהקנס

 1 סגתענהגנ6'שיקופס ר6ען 6מ 0נעו 6' קסי מגשאלה
 ות)וס 5זקס ס) גניס יעומ חוגס שי' ס)סס5יקס

 וסעעת סכנ )טם5'ס י"ח ע) כן כעו גג6' שס.' סעעון )מ3י7ו ר6ינן6ו0ס
 סמ('קו וסגריוח )6עוד ה3ריו0 3עי;י עומ(ק הי' וק גנקיס 6חויומ )ו6.ן
 סגכ6י)1' ני7ועס ל8ונןס)6 עסס וכ'( לו ועקיפ'ס ה)ו'ס )נ6עןוסיו16סו

'D'Sgnו6מ'כ וסמק טןסס)~ו6ס וומח5'ס יוחל )ו כסח)וח 06"כ )1 נייכ ס)י' יק 
 )נעלי עככק'ו סעעון ,77 ו)גקוף %קח 0) עכיק יומל )ו ~ן)וו0 ל6ו3ןהוק,ף
 6וש מו3עיס ועסס סנ'ל סחונ ען גיו) ס'(ק )5יקס 1'ט )ס)ס 'יו )6) ס*ןעי

 30'וך נ'זשמ ס)6 561') 5דקס סל געעוח ו)ימן )יס6 יסות )ן נמן עיחקסל
 וס)וימיס )ק5גתס D("O ע5ורך יוחל סר3ס טע1ח סי' כי חס'3 ור6וגןהנ,)
 טענוס ינל' יס6י עסיייעמ ה%ס ההס )עסימ פירות יעסו )עען ת5יקס)טונמ

 : עי עסחדין
 חונע.' )י i)tbg נקנ6עטון (ס עעות ob )יקיק 5יד חחיחתשובה

 סלק כי6יס6 גי7יס ע(יק סי, 06 6ש)ו פטוי ר6וגןסייס
 סיס י6ונן 06 )יקיק 5וון עזי'ן תוגעיס )ו ס6ין עעון גקל6 )5ו ו6סס(רוע
 1)6 )סעול סמו3) ס'פ עק" )פסיעס ססיעס גין )0)ק .פ ימס פופע 16עסנס
 נגל6 ד60י נני )כומנייס'6מק7"ל" ד606 ד75קה 6ר:קי ס810 )עני.ס)מ)קס
DnDIכו' )מ)ק 1)6 )סע.י מני6 וס6 36יי )יי 6עי רז' 0יי3י' 61'גנו3 נה 
 56)1 יחפקייו )סטיי ופירס סו6 . ו)מעור )סז ק.ץ ט.קן ימוטגי'ת6 עניי8*ן

 קייגין ד)6 )ח)ק 16 )6נד ע*ע 56)ו כסססקי7ו ו)6 3ססיעס מף3)סעור
 Di("O קס3ע וט6ן גי:סו דהפקיי )6ו סו 0)קסו 60") דכ'ון )סתיר3"
 byanbi 6)6 יסי3ג6 )דייך )16 6') ע5י ו0ד 0י ד)כ) )" חגע. ע5')6

 )"ח ם6ין וועון יסוס עס1ס יפעול דעעס (') יק") פמעע ו)כ16לסעכ')
 )סס )ססי3 עמיוג 6ינו )0)ק ).' ד'ס3י כ.ון )ע'תנעי' 11uri 6( ~sw ג:ינס

 העות 15Sb סספקייו הי דס6)ס רפ,ס (') חרע3'ס מ37רי ני6ס וכןעע:ס
 מו3עיסכו, )ו ס6ין I7WW סי6 וסלי )מ)ק 1)6 )סע71 סנ6י כ7 כו'ענ-ס
 (')נס7'6 עסני'ק כס3 וכן י"ת ס8ין עמין טסוס יספעס ק5חעסעע

 והקס' מי3טיס יי ס6'ו עעון תסיס יפטיר סו6 יסיעס ו, סויסגמטו3ומיו
 חיפוק)יס )'ס ס6ין עעון עסיס )ח(מר ו.) )סיעגזס )' )עס (")ע,(

 3(סעסע' וכ.651 עפס'עס 6פ.)ו )פועלו כדי 7עס"סשכירו וס'רןמ)סעור
 )פוילו יי)ע6 ו"ל סכ30 ס)עס ס) יס גספרו (,) עסים') סיגעינלי
 מסמפ כו' ססיעה כ,6 6וטעע )6 7טיעהו 63 גיייס כסתמ(יק6ף

 ו)י נס(רוע כי6'ת6 עטן.ק 6פי)ו )פטוי )'ת ס6ין טעון עסוס w'ahיע)סעול
 )עס ס6)"מ עטון o1Dn הטעס סוי ד6י (') דנריהס ע) נ7ו)ס ס.עסח5עיל
 יעהוןס6)"חקבר6 סליעסעעפרקה(לוע כ)) )קעור )ס(כיל )0)עוד6)"
 דסו' הסי' ,or e*h יכת'ג עסוס bn'h ו6י3טיה 7ק6ער עמ-3 ס)6ס'6
 טעון טעע, 3י7יס p'rn 6פ" פטול קי6 7ג)6 גסיי6 עסעע ס6)*ו(עעון

 6קי6 קטוך ית0ס לועל י6ין )מ)ק ו)6 )סטור )ס(כיל )') 41כס6)'מ
  יוכו(' )כ) :פק6 ועס:6 ס),ת עסיסעפון ע)סעוכ סולס )י'יסכ6דמטר"
יס")י60

 דגקל"
 גסד" כדפי'סמו' פסיעס "ס כי )פטוי עסעע )6 זסכי

 סלי וכו' טפסיעס קי6 )י' יפפל גסו פייך hp ס6י DW'n ורע':סוי,ס
 חפוקקי* ל7גרי :Dbt" ע:") ט(יק 61'כ פסיעס כ'6 עסעע )6 יגקי36ס7י6
 )יי חיפוק )0)ק 1)6 )סעור )' )הס די'יק "ל 61"כ סקים 3כ)) סו'%יקת
 (יל עסים*) וניכמנ ע(יק )עעופי 6שכ סק7ם )ן יגמק6 עס'כ6עלעסו
 )קרוע 1)6 )36י ו)6 יתי:ו ירסוס )ס6י )ממש 6י5טריך ע"י סנ')נקפלו
 וע:'3 3'ייס ג,כ פיור ו)קלוכ י)6גי ילס6 )הנעוד6 ק') סל6 )סקסו,61'ן
bnS76( ק %ק7ק נז6 שר5ו )6 7חתוש 3פפיעס 06 כ' חכפינ פעי 

 פסיט, י') ל"י לפ'רוס טנעי6 י)6 מ61 קופי6 )16 עף) עקי6 6ג)סגני'ת6
 06 )קלוט סיססו 1)6 )סעור )ו סנסן כ'6 עסעע )6 יע)סמוי כי.ןי6,ס
 פטור 6ינו י6ס 3קלשס פטוי 'ר5ס 6ס )קרופ סרסהו ד6ס עוכמ 6'כ'ר5ס
  ל'ין")3ס7'66)6  יידכסנ )סעורקחס סנסן כעי וסוי מנ6י כ6ן 6'ן6'כ
tsttbפ'כ י)מעור )ס:6 יס") מ'יי קסס )6 נטי (*ן 7תוק' קה6 )פייוס 
 5ריך )6 )(ס סעורס נמוימ S'hbi7 סיכ6 )עטי 67י לקווע06')עעויי
 5ליך )6 י)(ס S'p ח'ק 36) עקי6 (ס יגר 1' גפק6 געכו)הין יר'סקי6
 דעפסיעס קי6 סעיי' עידיס 6פ" פ'כ 61'כ 6מי לקרוע )עעוט' 3tDhקי6
 המס וכדכת13 פטור סע,רס Pai3 )ו 6עי ס)6 יק )קרוע פ'ע ג)68פ"
 3סי"סתוס'

 ג6ער 06 ו6פ" 3ע(יק דפיול עג') 3עג"ס י)30ק ירס6 36)
 י)0)ק ירסמ נס 8'כ נייש 6ש' )פוטרו 6סי י)קיוע ילס6 יע'ככיון
 ירעף )ס6ל י)ע6 )סקפיס ד6'ן נפק6 קל6 טמד דמלף'ש מון 6מי)סכ6

 סקיס 6'נונכ)) 757קס ספוקקיס ו%נוי %)ק b(h %1 "ש)0ה'וז
 ד,י5 טפס'פס ו)פיעט 6ס' )שי6 )0)ק )1)6 י%טt'bI 6(h )סקסומים

 נפקקש טפס )פים ענ') ס'ע6 ט'ע 6פ' ס7רסיס כ) 7)עפוסי טסעעי)סען
ייטטי
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פזההחשש ח'מחלקפני
 זירס כ7'ס י6סי ק'י וכ' טעס 5ליך )6 יקר6 סחשס 3כ) עג"ז)שער
 י)6 זעוי יוכס' גכעס "bntb טומי, י bn~p )6 וס6 יקי5טשעי'
 דפם טסו6 סעמנל סנ6ון גכי טטו6) ס*ק לוג,) ספוסק'ס ק חי4ססעע
1tDp~עסוס )" ס'סוק וק' )סעול עטטס 3ססיעס 6פי4 לעניש עטוםג3, סיול 61.כ דעי, כס'ס ל6ו 6ג'יס סועי 6עלי' ז)6 כלכ" יקגל 
 ס('ק 6פ" ספיוי n*SbaI 1,6 עעיןיטוי

 3יד"
 )ענייס )מ)ק גסנו 067 )עכס3

 כ'6 ונסן ונס6 פ)פ) 63 (') מסל"ק ד"מ" נידיס מיק 06 6ש' פטץטיסיי
 ימלי 3לוי )ל6ה )כך ע5'נו )6 3ידיס 6ג) עפסיעה 6כ" ספטור י6.י)סגי6
 דסי'נו מו3עיס )י יס 6פ'לו ססיעי 7פעיר '(DDW 6ס. לסתור דקר6 גיגהוט'4

 : סת,גע.ס העיל גגי 7סוי הע.י 3ד ע)  7רעו 3ע;ייס6פי'
 מיי3וחו דל6 ססועי פטול 6פ"ת לפך:קן סס עמו'ג'ס )מהס ימקלדשט

 )ו )ס0(יי ועזעי ה61 37ע) כי'ין והפקיון )סע1ר )ו גחגו 66'כסחויס
 )6 ן')ומו 7ס"י סכמ3 ו(הו )ו )סמ(יי 7W1D 6.גו )0)ק )ו נחנו 06עם6,כ

 ועכמ כף )י' קמגע 7ע6ן כחג ול:ס העפקי7" סס והס סו6 עני'ס ס) ט'עסו6 דטפקיי יל6ו נסי סקסס עה )70ן סו6 קסנט וע6ן 6ח'כ וע,ס ג'נהודעסקיי
 עעס גע('ק ו6פ" ח31עיי )rha 1~ עע1ן יהוי קל6 3)6 6פ.לו פטול סו6ענייס
 ס'6 ק" ") ( הקע"ט עויי 3ינרי שווסו ע65חי וכן (') הוענ,ס י3וי מי' חו6וכן
 מו3עי' עקלי ס2'ר י3:י ילסעיי קל6 תי6'5טיין 1rfi עלס 6': מוכ7חזהו6
 גיהגי 7גין 6ין ע,לי )ענ" ע:ה מ:ו מ(קת ד6ער'נןפ' עס6 ו6י' )חני6 ו6יןכע,ס
 היילי דגהכי עלייכו לל%6ו כיון r~D ומביעס יין דיע עסעע 6"כ סעיל6וחס
 )כ'6 )הו ,r.p 3עני" יע.ילי יי') סי6 ל6" )16 31פוקק'ס 3נ"י כ67.ה6סחס
 סגני 6)6 כג') נסמ31) כי"'מ6 הת31ע'ס הס העגיס 61"כ ע)'ו תנ'עכעס
 ס2.ל גני ולעו)ס סמס כ67ימ6 ה:6ס לסו י6'ת 3י3י נונעיס הווסע'י
 סס יגי'סס קמעו 7המיסקיס כ'ון ג6עי ti'the 06 )חגוע יכול.ן6'נן
 ק"ן ע.קן סי'ך י)6 6פסך גס ע.ייי ע)ייהו יר6עו ענ-ס ינכ)טסעע
 עס6'כ עהקומה גוט) כעה ק5נמו לכ"6 סיס הכי7 נגי ס) ג)7קהכ.6

 כנ"ס לכל ק35ח ס'ס לוער ס'יך bS  יהמס נ:זו) לענייס  הענינימיי
 3נער6 ל6 מנו6ר or1 1:'6 )כ"6 )'חן כתה נע5עי קכג סהגוחן )056
 1, סייס (") עהל'"ק כמ3 יה6 כ)) מסס ר6., 6'ן ת"ע 3מ.קק.סז)6

 ה5דקס 06 36) 3עין כס6יגו סי'גו הע(.ק פטי7 ס")"מ זעתין67ע"ג
 ס.ויע )עי (') וערס"י נגער6 ה(רוע מי 3ח7י6 עוכח והכי ליה כפ.ג.ן3עין
 מ:וע:ס ס5עי עי.לי יהתס מ(קת עפ' o'h1 5ין ו6,כ יפתעח6לוימ6
 5וה 61'ך כן ס5וה )(ען י6'ס rfft 51ר'7 היולס.ן )כיף ר51'ס ונ"7 ע'ייגע;י'
 ר6.' ו3ל6 נרורס י6.ח נ") )עי) סה1:חת' מסמ31) 6נ) י6יה ocn 6'ן61"כ
 ע)יהו יעו יהע:יס כ.1ן התונע'ס חע.ר 3:י 'היו )6 7)מת מוקה קגר6ג')
 ת61 ס)הס סס(.ק 6.כ ע"ן 6ומן וכיפ.ן עחקורס לעל6וח מחי'גיסוהס
 16 וס(יקן 53רכ'סן והו5'6 תעוס הקה) ען 6' 3'י )תנו הקה) 06י6טו
li)baמטור יהיי qb 6(ג.חן י rrnni הו)6ס 16 )עג'יס )ו ועח )הס( 
 ~olblni סעמוי3.ס כ'ון 26"כ ייג.ם 7.יני ע"ן טינו תס 3כ) ותצס'ס6מרת

 ממסגין 6'ן h,:mI עה6 ר6.ס )ה3'6 ו.ס החונע.ס הס הרי ווכיססהחק~רס
 63תוגס כי ס6:ס'ס 6מ ימסגו ול6 י6יה ות3י6 כו' 5יקס נ63' עסג5יקק
 5ריכיס סיו 6סגמס7ו ה6 ע"כ נמסיו י)olcn 6 7העעס עוסיסעסעעחס
 וכן כו' סכס'ייס 75קס נ63י 3"י ל:"ן ק" 3ה7י6 הטוי וכ'כ חסגון)'תן
 ית:1 )6 06 6ף פטוליס ססס כ'1ן ו)חפגו:ס )נו ועס (') ה3"'7ק7ק
 נו6עונמס יט3'יוס מסגון 'מנו )6 י6ס )ועי וי1מק חס7 ויה" 5יקחס13ן
 ל6 מם3ון יע:ין )סלס 5ריכיס סית'ו 1)6 63עונס עמ:הנ'ס 6.ןדסע6
Dl)cn.דרך עסעע חסגון 36) נ6ע1נס ממ:חנ 06 כ)ל דרן מק.יה יק חכ 
 )ימות ויס כס)ס תמ.ו3 יש' עקוס 'Ob1 )6 ס6ס העעומ נמן היכןפרט
 6ומן ItDIQ1 56)ו גע.1 ע7יין יהעעות 6ערי' 75ק מסנין נוחן 6'נוז6ס
 דהק:) כוויס %6ת לי גי6ס וע'ו1 לכיף ס3"ד עמיונ ינעין לעיל כע"סליסן
 6פי' )חונעו יכו3'ן ו6ין מטול הי' סטגייס ע5י 06 6ף 61'כ מיגע.ןחוי
 3ס(יוע כ67ית' 3ע(יק 6פ')ו זמיול נגיס ס6)"מ I1DD יסות גיייס ה(יק05
 ו)6 6וחו מונע'ס 06 מיינ ג.י'ס סן'ק 06 גי6ה הקה) נג7 עקוסטכ)

 61'ן סכי (") עסיי"ק דנרי גס למרס ו6פסר עפסיעס כ"6 סח1רסטוטיחו
 מוגע'ס עקרי י)" פסיט ני6ס 6037 2)ייהו רטו 7)6 6ענ.יס יק6- 16!ס6ן'ן

 ע)ייהו רע1 06 6נ) ע71 ס)תס ו6יגו לח)יק סגמגוהו כיון5פ"/סקח)
 ים)'נו טק-ס ה6'ם 3ק"פ מ(6מ6ערו וגיו)ה ח.3צש י%קייגר6ס,פפוט

 3יו3' יפ).גו עיגיהו יחי ,s.p מ3'יו ס) טג)ו נגונ3 'הוי6 גו וו"7'
 כ'ס ס)ו D(nb טו3ת עחמח ס')'ח עעון דעקן' )ו3' וק") %ת'ןחג6ח'
 ע(ס ה.י י)6 6מסי renr37 6צ'נ 61"כ וכע"ס טו63 עעוג6 דעחקל'סכ6

 נע5עי סס ~עקיי סגת נכ) ק5גת )הס יס כו)0י 7יין יעניי ניו)הגפקוק6
 גומן ס" יסג63' י'דן 3נייון ע'ע (") עסרס') חניו) הךג וכ7כמנחונעי'
 %קח ס3 3כ'ס עומי סהיח עה )6מריס מ)וס היה 7ק ק5גחסלהס
 כיון תינעי' יגקי6ו נר6ס הקס) 6נל מו3ע" עקי, העניס 6'ן ע)60)ס6

 סע6 סעותר ויסעיו )עגייס סק35ה סימלקו n(oh otbJ הקה)7עע;'ן
 16 עקי6ומ ס6ל 16 53ולמ י0ק עמעמ חענ"ס קל3מ עי )היס.ף'5טיכו
 גי6ס עלק:ס העוטלי' י3ייס וס6כ 3*ה כגון 6מלמ ע5וס יהס)עסומ
 פוסע עקרי (ס סג63י 06 61"כ פטוי OD'CD3 7ק מ.'3 ק ש י6ספס,ע
 כיון )י6ה עכ16יה מ('ק Dn'D 16 עקיי cb )יקיק 75ין 61,כ סו6פטיל
 יכחוגוח 3תף פיק כי6'ח6 עגייס 3ס) עסת:ל.ן 67'ן ג'פל6) רוומס7ס)כס
 )6פיסע גקי6ע(יק ועסנה 1nlnligs סינס 6'כ ע,ן טנו סג63יז(ס
 גניזה6

~'Dnlg 
~tvnb געו-ע עסיקיס סגהסס ו6ס )(ס וה סכן סוע7י יסס 

 ו:תן וג60 סס'נס סי0ף ונ3' נגע)יס פס'עס י0ו, 3פשעס Dh"פיתש

 ס3 ל6 (*ל 610 מיק 851 (*ג ס7טנ'ס כיכס3 מ"ג געדיס גסט ס%טס
 קע4 סגו(ל פ7ק ננטל6 שכם שן )16 16 ננעליס סיו 06 גיןספקקיס
 ל'ן 6)יע6 י"ע סי וק6ענ 6גפפיח )עלעws 6~ י6' פוסע יסר 67ערכי*ע י6סי וק6ער סו6 פוסע סו6 ע(יק כו' וגיג)ס )ינם גסעס סגומןיק6ער
 ו6פ"%* נייש עדק עקלי 7סיגמ 6ישיסעע ד%גוע סינף 3ה6יס4חומ ס':י עיפס ק'3 דף ולקפן פינ,ס קל16 גיזיס סתס ס0ול ענש 6דוסי%גוע
 )', גימ6 יוווח עיזי יגכ) סו6 סיגס י)16 עויס י)קסורס תסס יק6ע467של
 י6על )ע6ן Dht" סינוי סוי )7*ע eb" סחמו 06 36) הומי7ו 06סייגו
 סדליס י)תקוגי )(ס כ)) ס)וחו 67.נו תויס גס6 נסיגוי קגי 7)6ד)י3וע
 ד6פסר ו6שג ח-3 סי' or נגי סיגס 06 61,כ )פס.עס r:D (ס 6ין61,כ
 עטטס )סנית 4 6סוי יססס סיסמומ 16 7ס04וס לסיכר יעי 7ל6לוער
 סיגויס ס6י וכן h)7'pD ונס6 עלוומ היהמי קח:רח 3ס6' לעיעל יע5יתפק7
 סיגוי עס6,כ ' כ)) ל(ה ס)מו ד)6 )ע5עו הפקי7 והפקיד סיגס 6106,כ
 )6עוז 6ש' יסDO 6~7 תסוס חטעס 6'ן עג"ס 3עעוס עסמכ7'ן Vb7'(ס

 כד6ית6 עגייס ע5טרכי ילע6 יק הטעס 61ין 6קור עסכינימ וע)ס63עוי'ס
 כיון מיינ סיס6 נייעני סינס י6ס )ן )-ע6 ע6ן ו6"כ . ג(ירוס 7ייניפ'

 מכמיס 6מק:ת סע3י רק 'סקיי ס)6 יהיינו העס)חי' ע5ד ססיגוי טעסס6'ן
 קמוי' 7סוחףסעס' קפ'6' קי חטו('ל והני6ו ('ל סיעג'ס סכ, לה6 4שמתי60

 ע3יי' סעגר DWi:' סטעס ועדמ). ע3יי סעגר עפ:' )ע5עי3נג.לי,1סן'פ1,יהספק7
 % ('hD )6 )עימ' ע5' ע"ע הפקן 3י' 67יכילעמלי 3ד3ו ס.גה :ihia,t*Dehעסעע
 )חייגו' יס ל(ס נג6י )עסמ ס)6 כיון וה"ג ס3"' וכיכתנ ה6ק,ייסגדגריס

 ו6ין - 'ח1עיס כעעות 75קת יעע1ת ע"ו סער (') החיוע.ת נע) כתנסתרי
 גכקיו דעמפו )גגרcb 6( 6~ לע;ייס ע5,י סיסי, 3כקף כסף 6פ.'להלוותס
 כ3ל ססל, כעסגה )7ונו לי נר6ס ס6'ן 6ל6 י גכס.ס 6מריומ 4הו6י0

  לריפ עעוס סע)ויס )היחי היגי גחמסע סכנר גססיו ("ל עהרס') הינחע'י
 ק05 עוכח וכן . ססיגוי עמעמ (ה ננ5י )ח.'ג 6ין 61"כ ' חי') חקגח עלועו3י'ס
 עיכתנ עסעע נ~, )הס 1ל6 מוט6.ס והננ6יס ק5י5ה 3וינימ 5יקהעע.ת סטלויס גכל%)כההס כהנו סכ3ר סכמנגסכן 1flu קי, (') טהי",וכחפו3ח
 )6 3ייס ותו6 הננ6יס סגונ'ן סע'י גגי ע) 5יקה געעוח ית"ר'והג63יס
  סנסט כיון 61"כ . לענ.יס וסמילות קץס הקין פ'ס" נמס נומי ס:ו7יין53יקה

 כנל' כס'מל (ה 6.קור ספסט  כ'ון  י:ויגי  01GW לחי'גו 6ין כד.ן ק)6 סחו6 6ףכן
 )6יס )ס4ומ לו סחי' הוס סומע nfffil רסות 4 טיתיי כעי פ'( 6ה(ועינו
htDPססמ6 6ג) מיינ תי' געג.יס ק"ן הו. 61' 6מי.1ח )הן ס'ס 3)כק', ססוי  
 ;"htr נר6ח מע'7 חיגי)ס קלגת0 )עגי.הפיס

~7DD 
 1)6 5סעיל עעעס הקח) ען

 על )תוק.ף 'י6ו 6ם )ע:י,ס הן נחו5'"ס כ'וןפזיייפסטגירסג63יס)חלק
 .  טי,ו  לווררפ הגג6י ('ל ההרי'ק גס ססער וכתו 6חרמ ע)יס ע) ס;ק35תס
 )6ים כ"6 )ה)וומ  רפיפבירי יןרמי%רפיזופייו רון  לייר 67פסו61ע.ג
 עעופ לס)ו1מ המוקקיס 7הח'יו כיון גס (ה ע) עגר חס )כשס 6ח7יוח )וס'ס

  ניטןילייליסי:ריזייט  ייויס (ה 6"כ )הסקד וימוק לסכל קרוגה5יקה
 ע' קי' עסמט'ס קפי עייעו:י נמסוגח (') עסי"ע כמנ וכניגענין

 כ'ע ג")י1% מ"ע - עק)ק'נןל'ה (ס נ7ני סס'גה ס'חוסד6פוטרוססס)
 ס6עין נססו6 סנס hn5D כו)' (ת להלוה D')'DhD סה'ו געיייוכיון7'נ6
 ('ל י6'ל ייתע' סכי6 ג3'  גיפיבימ 67עוי:ן לס6 ע)ת6 ה6 ק5ס ויע'6גו

 י .4  %2ישיש, ירצקשאלה
 גפו0קש מהעה 1.1חר נ",מון מיי"י'ס ה",י :יייש יי ג' """ aD 312ת'1,את

 ג"ה ".ן ג. ,עןמ"ע
"!3 

 גס!יר מכו"י ה;ה : 3נ"וי הונריס ":ח1נ מ.ווס
 הט,י 1;ן ו"! היענזס 1ל" נמ,1:  %רינ1 פ. 11ט! הננ1ר 5יןגי

 כפו ריי) ךהסעס ג'~ן ס,;1 !ממי;1ת הס סנתט  ממר נ.ן !ח!ק ס"'ן ויס.ס" ו1ט!".ן 3ססר 1"פלו הפוסק'0 וג,
 eb)t 1'וס, "הי,1. תעות 1ה;' ;'ח;ה !ה1,"ה דת,1ה "גי.0 ס3ק (1(' ה;' ד)"ור"ו'

 )ו שס D'Db  ה*ט  סחך נעעו"ן נס ו.: (,, הרסנ,ס גע.ב רמ' גהס "נ'הס ש0וק!"
 (1(. ה:' מ'ת גגך עה נדו! גח'פ~י

 ע) חוג4( סטי' וג,ס ה." ופס1ס ).;הו "חי';"
 נ~'ססי'1'ס

  כב'ס"
 : גה !ה"ריך ו"ין ג!! "ת1 וספק נמ1ר ר"1' וה,!

 גש ררחו ררך 3תעו;ות ני'יי" יהיית ג"ון בי"ט יעיש מ!"א י'! " *לבד

 נ, דק..!ג..ן
 פ!נ" עיסק"

 ע!1ה
 דפקרח ha)Di מן לס".ח הנג1ר ו1ס! ",ג פקזח ~פ!נ"

 "ערו סהרי ק,י דעריה כרכוס" סקדת 4כל 3עלוה סניספי
 3בהר"

 פרה לו היתס רשם
 פהסי דתתי נסכסhib 8 החס כלינו ל6 דע'כ פ"ם נה גוטל כככור "מויס 3'דמוסכרוח

 יל וריר"שס ר,רעכים רסייכו ר~צוסקיס גס 3ס רנויל ריין וליע ר.ן לקש נופ6 פרס 6כככרת
 נמנח" 6ל" )מלקול"

 כגיס פי )וסל נכוו ר"מר כרני 11 נרייחת ריתי6 עסוס
 נסנסי

 ול"רת?ילי
 6ד 3סכירופ טהי6 לי תה ו""כ רסקיל פממצת הפרה כנוף "נל כוותי' ק"ל

 רל8 "ע'נ הפוסקיס כל כת"ס כהו;ה געכיר' סגיס ס' הככ1ר ס:וטל כהו;ה תתנס וכןגפקרון
 מספקיר תפקדון טוכ4 יניוע לידי' "תי ל" ת"ת קתורעו כעו רסוי ו"ע*נ תעו5ס 5ירו"תי

 ""כ סקיל ו"פ"ה עידויו"
 מפלג"

 : רסקיל גרור רפקרון
 ג.צגטפקד מי( :: ינוי נשע 4::ג מש)שראע0"י

 גגר הנוהן !.' ר.היג %1(. 3הן מ"עסק העיסק,מקנ!
 המ!."

 מו;ש עסות עס;~ר"ס
 ה! ער,רי,ק רגחנ "חר גי !המת ס.ס "טחפ1מ דה1ה ע'ו' רסק') גרוי !' 1י"חמיע
 הק!יפס גנך העמ סיהן רהמע4( "עפ.' 3ב1תפוח !1 י.ס חיקו ע1ס%ן רחס.3 קמ,:קורס
 ף! גחג ו"פ"ה פעמ'סגמה

 ךהרי 3ס!ו מתעסק סחנ'רו עה מ!1ה חס.נ ך!"
 ג1י

 העוען

 סג. סוי ה,ו עג,!סי
 רנו"

 : ע4" וס ו"'ן !1ורגו עחעסק וחן'רו ס!1 ר(2מת

 )ע)4? וע' ך)" גיון פיס סשו! רווי ךמל4ן 'hl~DD י8סיי ,ויו 'ס מן""יבדולה
 ah( וי11;1 ג"פ,ו גה nlGDS נח1ה ד,הו1"ה"מי'ת'

 פ!ג"
 ס.גר" ג" )מיבת' 'ג1! ד!" רשקנ! נפ' 33'מ רק-!גקן דע'סק* דע,1ה

nlGD% גי 4. רו*ן ,רגץ גהן 
 : ל, סיכר6 3י' לפטתי ינל נ" ל"צסוקייהני

 נ') nwfi"ג, קשי דמרה גרס~"" "יג סס גמני"ר נו'ו "1! עס!ס!ק יעסה י" מ" 5סש
 ד)"

 1סע'ך blh 1"מרן !" ךגרש bh 7)! 7עטה hlhD כק'!
סנוסן
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 הושעידז'מפני
א 4ש ש"שסאו  oa " ישי ישק שיץ' ש' 

 3הו"
 5לסס ומשנס עוומו (ה וגר הו* קנה מעה לצרך ;מותר הסיט 1ס לשלם נעור סקו l'hv וקל גק

 סנש 5י ס%סכני
 3ע4"

 גבוס !יקם לך סהת.ח נסס 4מר )הס ה4: גדר פרעת !הציר !ריס עת יצלשלט "פיל. ושלירש גהו 0פ!ן גל שסם קישקש נהגו bnkn 1061נ דסקיל נחר נזלירקרק סרי נ0)ס ל'ק0 6נל גמגייה מיי ד% 'Dlfil' הל לביטי ועיד ה סעה מפני לדשת לט 01זכ פ"נ* "גל עקרקע זה עריץ ל6 "'ג קרקע לל4: ים 06 "פ"%
א מנל.ס 61יןלפרכו  nDDD )4 6ס הו6גיר גי')ח דה6 העלך גפיאושלס "ם נס רע0 ל.טל "שי הוי שלע תדע כעס: הף ל(עוקר שה !פי סי ג0 l)'Ph "עגירס ס 
 ,דמותנו ר"" ph המלך ~מפרטת . המלך מפרסת ספי hnu1 ה4* נדר ריוי!ת1"'ת !קגל המקוה מחויג )"ופו טוגן ס"ס ,ום 3גל מעקש 4:וכ הכל על 63ונ0'ן 0ת3זם"
naaלסשס ש.ס 16 רגסד YDhI סה4:וו געו דהוי קסז0 ס.' ג.'ד מהוגני גמ,ס )זל h~bבעה ,פ. ~ה דגר הזה טפי דהו. נדר פרי!ח 6פי' לך סהתיוו כלן נרר מתוילת ofi: 
 )עי פ!,נ' 1"'כ נדר !פרון ד"רר מגיס המלך פחת ר"סור ולוד משוקת הרגיםכן ן פקדו %עולם טה,תט גע' חף נך רוהטני כק י ;,לה נקות ש6 ל* ער.פקדת ש%ו(*ס

t'DG: onnb נדר רפודן דין ידע !6 "'ו מג'" סה0כה סמה ספ. תקב' ד!ו,וך 6)י קומר ופור 
 גמט"ר ע'1 מ4ן,ר.ס גמם .סד ורן6 נקהל !לסרו ונקבו עזו בלילו ילק 1"3)רועלול ",לו העסג)1ת מחדק והלה גוש סי מסגננו נרכנות כיתר בעש.ן ממיטתושעיזן

 דפס! נע (lhg 06יעת פליזומקגל
~ffg 

1'Dh 'גל שוד - 'רע !" 61יך ז: ערוי 06 ע' 3ן לותו ~סקלו ני3מו0 בקול ל6 רגמסינ למ.ד ד6'ג m))shn מש"מ ספמדו 
 המסגנו" ob ה'עו הויל ;ורם יל OD~-ק 1ה4* 5יסר.3נור

 כי הסיגו בפס blh ג'דע קמר obl ~כחמורה הסנינה גד"" גמבה תרס !מדומרעזה ;ס בגתנ ODDD ועת 6))ו
 i'Db 1.ל 1!1" 3"ו1סי' ח"נ 6')1 ליי' O'nDtO גר",ו' מנף עסכח קוה %ישרול

 נדר פרן ומלך מלן "תה "נ! 6מד1 בהרי גן DDGD !6 הוה הנ6 הי; החס דסריהינ"
 היסקל ;מ-ג הג" "ג! נדנריהס גמט6ד ממגון נשה מ0!וקתס לפי פצר וקירהכנסיגה

וה!"
 ענורת לפגש "פ.!1 מנה לס0ר0ק ,ויך ס"יוך ס!ש ק.וע ס"פ.' h)h ידע הו6 נס

 מפס גלעני !1 הסיגו למה מג'מ סהק;ה מה נס ' לריי היה הי* נמור רהיחרהד.ן גל! רצוי עם עסק Vbl 4 נקנס מידו רשסנח הטי יקח "ס h(a נ"1)סק %'!וסוקסת
 7פר0ת דין 6מי ~!6 נדר פורז דין "ער !מה לבמה"! ממ0)יתין 11Dh blpDD fnrnול6 לו !ר,עייד גז6 מקוית "ש הרעשן יקר"! ררתי !הקשת קין !4: "קו bnnD,1'כ

nnuanoג'" %  i'bG סוס דין לו סקו 3ק)הדדין ה.1 נקי" G1lbn ו!6 עס "עוס המסנה "ל"רשלך ד3.דו .תנן 61.ך סמם פי )וט! רוטר כיס !6 הח' לידו רגמ'ר "ס 

 גירסת ח"מ'ר oh 67פ.' ,ו סקו O)l)D ק, ה61 נדר יצרן יע0' ד,פ' ושר נ"נמגור והרטן כזל הט, עס עסק !,סטן ".ן !.דו ה0ו.י "ס ונס ף6 יש! 06ר ~ג.ר '%0ל*
 מתויך ה." !רירי טפ' עדיף הנור ופי')ת !משתיה גס וער - נזל 0ןמר6 מין נוההמנך !י0ן ר,6 ממ~.3 גסוס הגוי !ו י0ן !6 6ס 6פ%, "חר'101 מי ופויט לר.0עסקעשיו
 !ו 1הס.ג. ,המוט מוסי 0ל'פ.ן 6ס ס"ל יוד ".מרקיני המ,ר3ס.חפ.' ה6לע";מהר.'ק;ויק מוסוקנדולמןהו,'ד "'ג6.ן!ך ,העי תהגיפגיסו
 הנדר פרחח לו ובלקן "!יפין כ.ס !ך מחר הנרו פרי,ח 61פי6 ט' מלך "חח 36ללעסוי 163נסין 0יי3 העת דהחס פ'ב סק.ל ח" המת סל ניון הע iobn עו.פ, ל6 מ;,נ .יב6ם
ohס("הנף י P)Gh1 הג6 "3! לנוי מזמו ה% סהרה געי והוי Ph ערס ורקעת המלך עפרס0 ק! וכן 1"רוגס גך !~מר וקין הוגרתי גבר "3ל ספיועד.ץ הגני מס עקק !ך 
 דפקט 7"ע'נ ('SP "פ;7 קעOn'a 6 ג. D'hll' התוס' נדגוי ועיינת.0ןוסי וגהץ סל'ש 6% מלוה מקר. ד," tnv~nh ס, ,גו.ס בעור 6ש0ר,פוס 1batn גיי4יי
 געו בלורביעון

~ma3 

 ספי ברי קם" !ל.ס)" וחליפין מ!.פין ע.. מומר "פ והר ס", ע,מ . !עלמו "סוררוכלך הוי "'ג מלה מקוי ו", 1wlnh ע! ba עוי' ~ער.ף רלעינ
 rh 3חיbilrn~ 6 6ג! לג-ע לכרמו "פלו וסר' נדר בפירן דהו' בי' ד,ד.דך lyaoIובס "סר 3ל סקלה המת ה).0 קלו גססן להיות רע0וה 6ל" עקוי )פקד י!6 וקזלרגית
 הדרה 607!ה Dh'1 פיס דסקיתפש%

 3ע'1"
 דוקק :ה וג, "חר ה7"ס~ן נגתנ' ההג'ק את לג0וג חוה 00רן מכית ,.סג ohl גןלומד וגוץ מון גתגתי ג3ר גע'61 שרה !6 1ה

Iwmoגרור )ד6ה לגל מוחין עקר' בלו Ypn1 '.4 המבגון !1 בקלט גמ' דהו' בזם מנha 4 ;ק מל ה וע)'1וגי IVD1' 0,'גטם ממם ,וק0 6חה סטן ג'ון נדר !פר h~h ורך ;הולך 
 ~עלויי גוס ממט )וק0 "ק "3ל ;דהו דון ,הנ.0 ממ~.3 "ינן ;ה4* מה;יה1 : פ'ס סק') 'סר6) סל רנמקטן נבוסקש מי% ושת גיר 3מבג11סשת"ס

 ונדדן ב7;1 ),
 דעתו (he ה3יh)1D 6 "יפכ" !יון וים OfiD ברין המליט ול" '" נלסוןף, סיוע ". "פ" "קהי וה דעת' ד!ב' 0נ."ח1 !ן סמ"ק מעה וסדה רמי.י' !ן !.מ,ומ"י מהרקק דעמ מדה3'6 כיש ממלוקת סק מרוע"א מדגרי משע נף %ישטןאבל

 1ל"
 "~מר "וי ועור . תס0.ת גל olGn משרהמלך

 דקוס'י
hlp'DD 6ח.! lhm "לן לים 

 6י !הח!'9 סרי "' !711 ל" ומגע" bllDh' גסונו ס'ל המלן שיבח ועח.וד;מ61ל : bnD1 גי' ופסק, דייזי נה.ני "מר 0~!ק בוסגח3
 ר,במ.טו ונסזמ ננץ מהרתק rel הגק יהל' ט11 נעים אבל.

 ול"
 "3ש1 גממח עלמו!ה,.! )ו"ה "ולק

 ו!מ"
 גלל !1 ;,ש !" מיד ו!ה6 3וב טמון !" רמ3עי' מזל

 רייוי מפיסי וריי  שיפי פסקרש
 דוד ב") ו"'ג רקס (hnfh1 ע;ע..הו 6מר.והן 1)6 !בתותם דוד ר"ה 1," מנך "מה "3! 3ג~ר ג3. דה* cto מן הקני דורס, ונ,! .

 בהקסם עה על ת.יון !מותי מגזת עדגרי 631מת גמלך !הת"נ רקה ר!6 הדירסדין החס כחגו רהח.' ד"ע'נ !,; רהט ס'ו ר"יג6 גירן פקני מעמו ע4ה ג3י מלמרוחמסק
 ס"ט הי6 וכמיסרתקומ

 דוק"
 משוק שגגות החס

 כגל מלן סט" מחמת !הסטי י1ח bb דילמה "3ה !" מ"י יזה ףל רם" ע)החוס' המע'ה !מזמר " טוי נמיה הו"
 בג'ק קיימי מר~ו.,:1 ג0וק0 ,וגס' מוסדק l'hP '6 ג6ן 6ג! ה." 0גמ.ס דתק,ת פי'מעסיה

4עת"
 חסו3ס P51G . 111 ה" !6 ל;חוחס רלה "!ו וה6 חגה31 !נו מירב מ6י דן,ג "זס

 I~JPD ה.1 לף "זג h'Dlp 11 עג0 עקשן l's)P1 ג"ן התץ ה.ו 7"ס לרשיךניולה : בכ. ורתעתי שגתי 3ר~ו רגלעזר ג0פק דיקוקך עוור 0כ,7ו גששפוק
 דד1ר לעמי hl~(h . 6חה מזך 06ה "3ל ג)! !ו הס'י !6 וה !מיד וה" נזי וס,יע! מותי קנוס * nDG עמון מן 4 סלתן חמין מ! מיה בטר ל6ג4י,ם קק יבאיזזו,'ז

 ר.קכו !6 1"'ג . 7במעת'ן hDaD גומבמ% הוטס דין !סול וסי נדר דפ1ין דין'דע הנה ~מן ט 1.6 ונס מהיום נסטר גחcba 6! 3 3ר~ר נרזה נ4: מעי 3סיוש
 דסמון וין מבוס (hff סO~DD!6 (Th WiD (GIP" "מר" לס3ת6 ל' 24ה 3ח'ק נמשה התה דל* נען 3על 3%.ריר מבום ~!6 גלל ")ס'1 ;רפו ד!"  ושל "יס"' ד%'נ' דמסמע הח1ס' !ונר' 1")'לנלוט רשי קנת6 נק" 3רת" סגיני !ירחוני וג0רhns5 6 "וגס. והוי עי' נשר ר6ו'ר"ל

 וסג" פ;'0"
 לעורי כס פג'נ' דקך נומר 1"'ן חכ. !מ'מר

 גסוס. "'11 (ה מותר המלן שסח "י פ!ינ, יוסי ודי רזי רהhlfil 6'3פ!וגח6 ד'61 נ'ג דה1' גמ4' וסנינו מ.0' %ר' (hm3 נג0' מעוה ר6. ר5ס'ס, לף6 1*0רץ'
 Wb)3 דה"

 311)ה סנת6 קדמה ד"י ה'oDDn 6 1"6לסכי
 ~3ע"

 וא גליכו'דח!.פ'ן ג." !.סו" (1vb בזל !6 דשו"! ,'ל הקו' !ד3י, דנם נש)דרס'הוגחחי "0ת סעה 6,6 קנס ב," כ.ון ה,נ
 מי% !ימות .ס וזה נח)", ,ת. וסמו"! ר3 נס דה6 ופור גסמ4*! רסזל יוס' ריהסה 01ן ו6' ר)'0 ס" הסור שב"ו דל הדם-ה כמ"מ מנירה מג.רחו מגי ob עוחוקוס
 הו6סו)ה ק~ס.' 36ל עקמו (fhm ד06י ר(:!מורהכזיוו : ר6ף דררזל ספק גלתי "'ג קהה נתר* ל06ר 6קני)הו ו*ק'ג יס לעיר שודפתי:

 קס'"
 % 3סמ.נ נס ד3י מוץ .

 syrs ניו~ח.ס הס מקוס 3כ! ור3ריר.0 וו0קיס סקי ד3ד,ר,ם !חין י" החוס'דגרי גמרתם הוזן עליו מ~ג.0 ס0ו ;ל ~מט וק"! נמסר 4ון סגתנו רפסתם רין 13.י,י4,כל ו!4%- )הרי פגעו ומס: - דוד ק1ב.ת !6 "0,נ קוסמו רק דוד ק,ב.ת סהוג.רמהחי
 : 0ן!,ורעי, עעגסע הוז, קנ.ן וכל קלט מחטת גס0ר ג1ה~נ קנין גו קש ושר עקהולשר

1bbNחי מ'חע' מע~ח ל:ו,'6 כדג ה6נס'ס תעוין ;גת03. מה הזףלש%2וןה י6.י מקי' !6 מיתה .!"סי עה,וס "ו דעעגסיו ר"וי הו. !6 "יכ רנימ סי' הגל" h'a 
 - -י סהגש 31!גר ot:c פ, ה3כ1ר דסק,ל ~Pe שתי הלנך רמ'ס 3ס.' 030* נ3' בשנ3'

 י3 רינ גיוס 11'!)6 3ק'ק פרייר עקמת )טוריר והרג שיר ' "י 1 . /
 ר%,ק לה11'6 ורף ה3ח.ס ~ה מקמת ולפפו יגו!11'ר סלית hmn עליו ו0ע1ן מנרל'ס בנפול דקסרhDt1 6 ער ~גה דל" 03..ו וגה דל6 גען רשי רמז! הרי ושע 6נ'הס ),רמסטו

 : ה,תומיסמן : יובע ;מ. ומתמחי גשתי קנ!ע'ו - רניח ס" 0יייהסש'ע גרגר'גמי,6ר
 לפ' מיג?" fis ג' o'all~n מן !הו,." oto~n ע.)ין !בו, 1'! 06י ערס. פל 1D1DOהנהו
 "ו 1'ל ממט "ס הות היווכח הקב ,1,ה מ. מב!. שפק הס סהר3רש רגריך ' ' 3ע1ין תמונה "קי 0,מ יעהמ.מ מיז"מקה יהנדס י"ת,ש.3 סרחש%לה

)~DDמ.חומ'ס וג.ס הד".י ע!,1 עמ3.רו והמ6.11 ויק ולית י.ן ולק פק.נו ממסוקו - ע,ס 3ק,ה "פריס ג.ת נספדי הנרפסה O')Dp 
 מקנלז סכין מכנר הרגינת )נד הזר סהעמ.ד פסע 1'! סק4* נרורס ער~ס ש %עוh)h גרגרי מקיק "נ. ,ס "תה וגמגת ר(2!ך פרסת נענ.ן דגרי סל גזת סהס'3 עהוכמטנק

 המשור נל ד"ער גייס ק-ל דה" ממס נו "ין הענות יקבל "ס כפילו 6!6 הקסנש על עדות מה הדוסון 3גת3. השת. גנר להדיוט עופר "ס ה,: ון רבעתר(ו%ע'ס
 מ3י6ר'ס הוגד.ם ג"בר קרקעות סותר. נמו וסכרין הגיח סטווי 1"'ג דם. נקרקע!קרקע 3(ה להסיגך שתי ל, 6ני גי 16י "~מר : עגזן לעלמו ער והקעת ווץתר רי 3וסיס

 ק'.! נדגר מיוקח ה'ה oh 96 ס'6 וק" ,יה ס4גסזע 0ה* ס," ו!תקוס התוק' רירי ע) להסיר נ4* מגות כמרת ".ן כי "מרסי גי3מ0)ס
 המווי"

 היחס ע!.1 מהג'ין
b~Dwnי!.טי" 0'! ~ע "שדפס מסה ו' הנרעה !פיוענש בעי ועמה פיגומי לסתו עלי סגת1חך !6 ריחות קהת העת שזן - גסשס כלפנ'וו hlrJ רה6 מפטיר ,'ה 3ס" כנחס 
ebnס,* ס",קמן מלך 6תה *נ! ,1 הס,13 עה ר",נ בסקסית עה להסוך קערתי 3י )ר.ל0ס ג6ת גי onp מה"' מסור 11סר9 ג'0 דהסו,ל וקמר 

 0עמ"
 נקרקע לקרקע 7ע0וגר

 כיון עלמך הגע רמי nDIG~) 1601 a'~DIG נט", ד"ת0 גפס'עה שמריס פ"ר והזהדע. - המלך מבפט יגיע יה": !6 0קגשוי גססת טס3 כמוהו ;המלך גע.ניהם נ0ס3 היהוגי
 3.מי 1גחג סעו6י ספר וה" הו" ר3 טה קרודל

 פטור 3פטעה ~qb ק-ל 7ה6 פטור 3ג;.עה נס "'ג גקרקט דהו. מסוס 11gD רכבללfillDD1 16ג'ר nsh 1Gh קוב.' וטע .
 פיק (ה :1lpD נגע מסם "סר ד! המדוג. מן ,ר"ה מוח 1.וחר ע'; ס'6 סי' 3;'עגמזם רדי י'! דה6 דחוקה נגיהה נגוסת וה מסמס 6סר כלל הקוס.' הו* מס ,דעתי 1!%6הס
 ס~"! רוקק מסמע ומס היחויןס3ועת !0ר כטעון גמו תג", 3.ה פליני דהי ~D"hl 61עוה "1 עיטו הקן פרסת 6ס יע ל,סוך(

 לדגות"
 פופ! ה ו!פ1' ג0'1גס ב.מריס כ"ד וגזב

 ג'" געח,'תין )ק0 מדי" 7עחיהוסלק, המלך ק"מ oh ליה מ0פק' דדוז כגי יי) הזו ליה ע0פק' ~רוז תקי גי' 'ueP1עזו
 1," ~בזן ;'ק

 והעלה ק.י3 ונועג Lsnani ב"ל קחו.
 שנו נד.ן ;."! דנס 610! )קס ~6"כ ג.' 3.ת דט"! ,הוג.מ .ס ~מגלן פתור סו"!7נס !הדיש 11Pb ד0!יפ.ן ריביתו והס להריוס 6פ" !כמרי מטי 0ל.פ.ן ;סף סמל ולגןהתר

 6פ.% שחו מלןויתם.
 דהי')ו לנן דמ". הרסון 17ה כ~' 3.ת ס61ל ~לנן '(Dp~p רהוי ר'ל ש!ק.ן 1.כ )יה פ"ו') - ג4: הגתת לנו שרוס עה 'DtD' וגו' bllp'h ו6יג' ה,6.) "מר לסתותם די 6גהרי6 "'0רלס סבה ר' מ'ס ה'30 עיור וגוה 03טנ'ר,ם סומר'ס ח"י 1ג,ס גפן פיד "זך3עקוס לדוד h'p !.ה מסנט מ6י ";)י' השמיי נס ותייסג וגה "!.פ.ן נ!"

ftwY  ו"נכ גקרקע והו. "!פנו 6י' !מעוך מקעין סוקל גגי ו"ב'4 !"נמוע.נן hih bnh1הך מנעת הנתור הנ.ר שה - גלל %יב סקס ה.ה ל* ג1% מיס !;מש תרס ה.ה 46
 )סשתס דוי "בה ול" עלמו ס) ריעיר הע'סס%ת

 קועי" וה!"
 שקק מ"ק גבס הקת בבסק ק"ו גמוד גת3 1,) 7הנ" "71יע"D71p "011 נס ממנו קינו (ו

 גוז"
 1'ל הו" וג0ג

 6ת המוגי פיק כנ"נ ערוגה גערך 1'ל 61סתמ0ת'ה סג'! הג. ד'6 "מר היגן .רעו" ל6 : עגול nSla ה.ה ל6 רקה ל" 1bh1הסליקת
nrunידע ," ונתפלה נ3יל6. בש6 רבי ob ססהסית יורע הש ר6ס וחפיר ל"ו 6ם מותר ftWb ,,3הד 

 סהיח.מ.' !דין ונ.)ו גי !ע:י)י)1 01ו.ר רע' :(Dp~p !קוקע דמבו3י
 "זג !ו !;,ס עקויג וגדע'הס ר.מבג.ר 6ח D)1fi ספסר עצמת OJ~os גזי ohlפ10ר.ס ל.ס מבגח ק6 רועש בהה לVDhl- 6 רוטתר !ו סאן עתה S3b סולט סרסל"-
ק"
 ריכוני פוק שרכי 3ראר.חור"ת רעותר  ירע !י  רססי %5ו ל2ס יכני רכפ0לס% ילסיטהוי ירי כי ווענו רצפט .יל הטי ")ל לו ומה ה.בי"ל כס "ל6 ד! "סי סל ד.11 ד".ן "ינו ןה % לסלם מסויג רל"קי !'ס עסנ0 5יע הדיוס דין (nkp Hhc רמ1חר ידע דריד 61מר 6פ.' ען 1ל6 .

 כנויוכסייל' סי9 סקל  רר6ונו סז0 כ'כ ס" סם'כ סיירן
 מרדני השח ש3,"1 סט.' דמי h~h מסקס היברך! דפין הרגה מרקס והנהי וניירליסר%ל סכיהר נ4 רסורשו סיסוג ימר ולגן ריר סטירות ירעש לי ירי ob PDG י6,כיעולך
~tPhS

 ס5 6!" מכ!מח 6י1ה גו ~פסעה ה" גק9 ב! ו",! !"כה וה3 ותר הזומן מפ, י"קהניל נפ,ר.ס להוושעי !כתש לו רשה ;סקסה !6 "ס לסנש ר16' ה61 סוס ;0ס ל6
 עלי קגילס ריר-"ל  )טירות' :~1ffl ס'ה ררסגיע'ם יל6 פליט קילס 'hDP11  שסירס,לסף ריין גזת סקסית לי גי יר "ץ3סת י3ל  עטסס ל"ר נכתג %מס ;לת וליפיה דוררירע
 3ךע4-.ס רנס טם'יף פרפי יזהר יונקם תעליל  סיי רסתס לסלק )יל ויק גנוי )ס'רית'141 כ0ס3פו גי)פנ4( ר1דיע יר.גקונ ופור וכמיס רירי כפו oshn בץ)ת  לפרם מכתיבררך
 יבל ס3. ססויל  עלי קיגל לי וה מפליל סכויי hbb הפיץ רכי ג,* תייכ ש"טלפסו על כעויס פי שן סרו 46 ושעת . עוגסס הוי סלת יעח כר )2), עכסש וקע גללכן
 !יסרבל 0..נ נ'ג ה3' דהסוגר "פטר ח.י3 הכויץ 7גרין.הס hih עע!.ל הנוי ד"'1ר.כ, יס סליו פרכתך ס3הז סוויפ פט *נל גי3רשס ר% מץ לירם מתעלס הישי ליונרץ
 הנוי ס, דגייס נטל "'11 ע'כ "זג כסור הג' ה.סי6ל הסק דנג' ג.ק רמזת נע ל6וה דגי' סהג'16 מ"מו)' ההנתזת הה'ר1 ול, מנחר סעה י,5' "דב ורק ה0ש' 3דנר'ר)מ

'elchn:4 h'h 'יי סל דינו יין ייכ מנוי  סל סבר'ס 3על הויוחי מה . "ילך לחמת מוסכם הרהר "ס 1.דעמ. יחן ומ' פריס גבנם לקג! ל( ג,י P)D ע4ו סרס טעל'לם יכל 
 "ל 3,ר טוי סטיסר,ל גייי הכי ומזה לו הכמגיר יכייל סל רינו בעל הוי ע'גh(h סיג לעולס חוטר )רר רסרי% סיכ' כי ומסיפו ~O)lD מותר הוי גרר ופרי% כתם5כ5נס
  מן לסוללן  ו3פרפ נסוגים סר3ריס לי1.2 כי ,qb, רין יני JDD ל' יץ יני קי3סינוט יכין ולי רופרס ורי5רס רכיי ;a~lh 4: כנין ו2ט ס2ס לפי לך סלרן' לעסיסשטר
 גל וכל  ,ל'סס ס3ר6 1ל6 73ודס ר46: !דיךסישמיס dwhI !עש מסמע מוצר הו* "ס היתש דוו ום6ימ ושו - לר% *נל6 ני 5ק"%ירי

ע"ע ר61 % ההריס טל נם DD~D )ha יסור ר%וריי 4 ים'בי מס-י  גלונך עי"14"ט נסם-* לקלק וייס לסגיי כעוביי

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



יהושעדנם 'פני
%א % א ש%   שון )4?ספש דחף וש6 6רס לשך היסנו"ס OG1i ~het)n בס ישו-ן הל הועג'ןיתןם' 0ייכ הרגשן יתבומי ה.ג6 =שוש יי 7ינ גויה *ה 
 נג3" כמריצן רנהר" לות" וה" מי'נ ~תהיה גן עין לסיכותילך דיבשי :agn למלק וחץ יל רישפת דגמנו לעו ועסוין תרזו לפתה דרס צ'ט דץהגסס גס ד.;' כעל ננד מיג ס"ני ג.ון '"תר ג:נ11'"זכ DP'1 הג' והסומר נסמנו !1 סממן)נד

 qb1 l$v 0? 6'כ ט' 06 ג6ן 61ח לנף משסר נא 6ש 06 השנת "% פש0ר6ק דץ השקל פרק מ"פ,
 %ק' % 6ת 4: סותרן ~rr 0ל6 גרי עזג סייג ה6ס עבה ריס oh כי 6סגטן קם ופריך הו' שגה 16 הס בו": טבחו שגסי 3על 0מ6 נר 'ומ" דנעי)'1
 ה," בונך 16 ש6ל ,.מה

 4? וטיק טסם שנגר לבוי יי פל %ל לנף Oh גי עשש קין רינונם פרק וסג6לסלק ו6נר6 כדון ומסיק פטור 3נס!'ם ובנירצה ובשה נעל"גתו פסו ה.,
 והוו מע"מ" פוח"'ה'

 נ30"
~1DJDI דקת" ננ' 36ל לט' עזי !החנ3ר סלפו ה"0 ח ס.וגלגנת בהי "ידי דיגי" הע" !מיגע' ,,, למ'דק "'כ" ~הבס" ט' בצגי * ה;' ש%"ז 6ש 0ט0ם עבעי נקוע היק א י0נ3ר ע)ו'ס היום לטי דם" כפן נעלס המדקהוי הו06ו:" לנעל.ס מקלס ד"מו ,01' דרי ",י63 !'ה 

 DYn tDm חק "למלק
 נהיר מעלמך דס"לה גנח 0.יh'o1 03 היג" "סעו למיגעי הוזלפסווס

 נסג"
 ר(1ח fiW)D' יוי0 גל! משה הרוס היה ול6 . ל%ן 11פל היקח" היקה לקון:פון דה.6

 ("Dh ומנעי" ,ה המס"יל רנןק-נח
 הו"

 יירש 4: ונס ד! שמחזן 0דוב. Og הרע נספר ח כ! גע.ב הה.ק "ת 3ר6ט6 בהעכ".ל ייק הו" דנע,יס "ע'נ דניה ס..כ
 דיו נפ! :va 0.י3 ה.6לו

 וגע"
 ק" !" ,ררן "מר ולמה ,רטן נס תה.' 11

 מס' ריץ0 ה'ס :pnGn ob וט' עמ' הוום שהש !"רן )פ! ס"ס ףל מדגמ3הימ3זןלתייו,' מנעלן
 h(h )'ה h'u3D ק" !" ע'ג %4ליה

 דה'" "נו" ר"'ה' וווק"
 גה" פס~רה

 הרוס ע" לה~.ק יטל ג.וןמ"כ ר.י ק"עד
 ר11'"

 .ג~, ".ן דסבו;רג.ח ל* ריש 4: ;ר נ3' ונזר הטוי ע" דהנ6
 ' (b~iD יו! ומה3' גלום מעה !בו,."

 נר" ש"ל דה"
 נפשט רפס )נר6 ה)'טז הלגת כפ" "!6 סגעעס יורות 3ג, "פילו להדק ר"ויהיה 3על הו.

 להסוגי 1Dhl יה3'דיץ
 'hJh בטעתן 1ד) r1:h ד,

 ע'קתע')"
חסור גדגחנו בו"! נהד' יע,

 1.!התוספה ל" ו;ש6 הזירק ס.% כד. ננשל מכה דר,הס ר,פס'ב עתקת הס), לנן דמי ו!"
 3הו'"

 המפק.ד פוק
 ר"

 גו'"נ, פרה הקווו ויה !'ה
 ד.גו) ה.ג"

 להר)."
 לר5ריררכיל

 עשףג קודק הו" עימו הנן רסוס  עם טנזל רף שפיר לי פרי 3נפרי
 ליען !ועי )דיך ו".ן :נדו ופסוע ה3' וסומר 1.:1 נע! והותהתיר גיא 6ם ער6 עבט תנוה1 סל, סה!ך ס)י,וז 6!" ה3ה.ס הדלוק ל" דה:י,וןהג6 ובוער דיט נפ, היי הריכון דהתס6יל יפרע מ5ן !.נ* נה1ma 6 גהו. גנן מהי6בוןנם

 : ג'ק שגי"והקב נעל דהו' פסיס"
 רגיי היה גן !" ohv לצמר הגי )י,ו YDI הננגש ב.תנררו גר' ומבלב כויליאני "ף "ן כוית שי ו".ה. ה.ג' נ11ל קרוב עוד ס:"מר !" ah ד3ע,יס ל" דשמרדירו
ohבוני פעלה 

 השסקיש גל ונס "לו pln1D 1!" rb הימס יפרק יבשי !6 דפרק וילר'. hnp1 ה'גי נדל 1.ן מנין י," ו"'ג סייגת טה." גתן "..3 הו.
 סו"!הו'

 וותר"
 נרע" עלו" 3יוהלפזלו ד"ערינן עה" פרורה ו"" 'ס ת'ע עהה לתפוס ב1ל"ת' "!" 3פו0ק'ם ממ"ר הדרידטה' וקח* וננ' IpD~1 גתנו ו:ומ3זס נ'ג והסזע בס הי"ז0ו'ל ונס ק;'ה גס.מן הטור רה6 קפי ,ריךר"" ס"ט מטד 11ה דה"'0.'ג גין 3"1:ס'ן נס מ"ג סונר הו'

ג3, השסקס גל פסקו 0יה נס" 6ב ננ' 1"!1 ופסטר 3ע!ת,
 ש"כ מצויה הרוק "גל מצויה 0"')ה קי01 לנוו 6ס ג' פטור 6'ט "וי 6ת המגז,Ylo דניועי 0נס לסומי במסי סגר סומר h'DJD )6 לב~מך 1PDG בצמך גגי .ז" דף קע"
  רהתס עצ h(b . "הדו' Gp"6'ג והתו' !פירס" 1"ף 3-9 יה"' ג'ון מ"3 ה3' הסיגר נב הל" )רפ' 1,' !סמ'י"1ליע'

 3ך"
 מ%'נ - ההפק הרוס

 ה" מזת סעיוה ,עוין ",6 פוטון !ע:.ן ת"יי ר,6ד, סהייק ט6 3ו6 הנ"
 ה.ת ה"0 ו3רrlf')n 6 הרום הוגיך "לו ;"ן וג,ב הרוע עזי לעות "פסו בה.הכיון לסמור :פס.ה מסו ,עה פ.יב'.

מבוס
 דהו"

 (D)p "כ l*Dbl עגומו הצן ס,6 ניון כעצתו הלך והיה 11DDבט.ס" 6פי וגל ר'י:6 סע.ה ל" הג' דד"ין מלן ע, "," 0יי3 השי נס ה!" מ.יכ
 כדי. הנר "ח הו"

 פסטר וה3' 7373סוו.ן
 ו3ה"

 רפוי 6ק הזן מעבה זה :ר סל "ס חג" וגרס הסור הי"1' מן תמר 1:ד,'ק קמן 6סעסה מ3"רות מיס 1ד,'מ' ת', ה,רגת' הזה - 1ג1' 0נ'יו ס, נפרחו סתויה עוסה הלהדה".ן חלס הדלקה פגה לפי הגל י'ס "מר מאח ונרולה ' "סי ah !ברקות "ס כילהזיק גר" קח') 3הן :נדו ק"ג וקג' :נדו חסוי i1chln1 ה.גhih 6 הסי על גלוםד.נו רפוי ה.ה ל, הטילון בןה טון . 7פסור הזע העו.ק !תקום וזפ! לקרן ה;.)וזס'פול !3על *ן ד'ט 3ע! :נד מיינ דהי"סון ה.ג" !ד.ן 1ג.)1
O'p~D

 עע ע6ה ער "י'!ו והינ עצוין ש"ס ל:גפפת רם. במ6 להקמות "1 נסלהיסק כפ'ק ס.מן שזע והבור הי"'ס וני' וע! הר', מרונ' הנהוה ו3ר' ע, י"" 1ה1"
 פ') פד עמל דרך "ס ;י ,ילך רצוי ס,')1 "!, ' הטס דהי,)1 העיצם התיק ג'נרהתס bn'b והכ. פסיי היכר"! הנרך "0 ע,י' מעג.ר דהנו. "ץ נ"נ נהג נו' כ, פיונ3'
 ללך ןס 06 0ר6ו' "וריס פ'יוסש "1 "חוה מסה פרירות DG~ גסו יי0 גון PGונ'ט !דמות ו'ס ה'בי"ל עס "!6 וינו דין מי גסניל 'ב"ל שסגין מסנון נג. יו.דנהור
 ולהדק לצך ר"ו' היה ו!6 קטן 6ס היה ",ו מבנ"נ תנעיר :קר, 1!ה1'ק הע"סלסקוס "' פעם פסקת' וגן "0ית ,ר"1 )~רן "'ן מ3ו"י'ס הדנריס fiD1' לי' "גל 11ו""
 % h~s נ.ון ופסור hD'CD והו!.ק Gh ו3ר6 ;',ון והוליך רוה ס3, "לןכלל חוחה mnb hlnG ('1 והסע)ה פטור b~nc כפסיעתו ו:סרף 3'ת יצוגי !עע0ההצגה
 לה~.ק רדוי ה.ה לפרעו סקסו הרומ לליחו רעי %, !הניק קיוי היה ל, ח,10 העיקעמס לנר עזו מוען היתי סלי ספסר nl)lGhln טענות *לתל, כי %סיר hS1 6' ?ס6סר.'
 הה., קס" הג' תימד !" רח' !13'ע" גג0ו3ה !ה 6'ן רגועה 3)6 עמה oh "צ !3)ע nDIJa מורס "וס "'ן יק'"ל '7~עג'

 דרק5"
 ננוע בוי41( גבן הפק, 3ר' מס נס וק.!

 ותילו ינון משול tprn 3י" !" הג" כסלנג - מ', מחה ער )',ך הע"ס למקוסט1ד"' )ר"ה הי"סונות יסע:ות סנף !עמומו מ"מ ,'ו מתן י'ס עזי ;36ן הדגי גמ3ו"רגלוס
 לו סמיה פוסע "סכי קסמו ועל עלי המת )פל נ3י פ.ק צהרי ג633 הרימס סכתם ויל רעמת "רנרילסמוך

 לשסוי
 1)ל 'סודי נ).תי זה וע! שער כר.ן ספת לסמור ירעהי'

nDDהרב יגךי וריס ,!יי' 0..סי:ן ל" פת"וס 
 מיי:נ,!"

 ע'1 )היות hthl פסוס עדון סוס לו .היה ,6 ג. !יקור "ך ספחש ונר דפח. !פ.",1 נ"ל ריב 3תקוכה ו,! והי"'ס
 : סקי ע)'לו0 יק 1הנ! 3וה 1ד. :ערו עיר "ו חייו ה6ס סיב)עדות הנית ר:% רריהם* גתג )' ג0יען -.סר גי "מת הן ~ה גדין )מוען )הנו ג. העידפנה
 מיע בכרעה )פגה דפן :גס'ס לה די.0ימזיי

"'(1% 
 6,5 ר.י06עה נ0סו3ה' סגת3ת' דת נ' - D))G היSD 3 געע' פ!'"ה "ל alnh~גם !6 דע5' עלת ,פ' פה"(ומ'ס

 גין הנו' מן "1 מעי מן הלס י" :oh לת"נ "רעת'ן תיסק ר!6 'ותר ה לדין)1'ן וריס וי',ג'" הי".ס ג' )הר ו!" הן6 עזוופבון בנחג ד, פהנ" והת'ש h1JIDענותן
 י"סר ,פ, נג' וגס" 'קו הו:1ג1 !" גולם תי~ס3ויק ונג'סמ"נ3'ן6

 ה3'"
 הששקר הכליק 3ען'ד בם" להסע ר,'ת' ," ע'1 "3. 61הו3' . וו! !ם,ס מ"ג והמקמר ד3ריה' 1'! עלמו

 בעו קץר(*עת הת: "ס השת לגייר ל" נס ע,עו ב.מ,ת ר.'ן קש לב על יעלה ל"יה ס.' דל מרושעי המ6 וגן )גיס לה טמר גל! ההזר !DG 6 גס'ע הי6 נס )'1סימו
1',h)g1 11 על פוק בהיה הש!ן,ר הרוקק ףל סו6 ג. הר6ם,)ה מסו53. 06רי ל'ההניו לקו0ש הס 1'! ברוריו גטן קיווה ופ0)הה פג,יתכ והרג "1 ימ"וס רמתho 3גל ועתי !פ. גן "ס ע.':3'ל6 גהו,ב רהט נחג וסם פזה וגלל הו"זסתחשנה ועיי OIpn :4ג.ט ר.סעמיס לג) !ה מחין ועטש ל:גפפת רועה ה'ה "מת ה-: זה "ס הסקת :0,ק 
 ופל'נ נסי, גוק.ה ס'! דקך גןס"

"703 
 "ס

 מן'נ"
 : לעולס היכר 'מניי ל6 6נ! להסקסר,1'ןה !עת :פ! גזן סלוק "'ן רנמך'

.obך "'נ סוני רופל 6ת.רו!ו ד0מגינן ,!" גלם 6צ' מח:הה נס גן." 
 )ווי"

 כרשתו b~ta 0יה :פס גל עמון ;1ק. רה,' פ" יל הרת3'ס ג"כ גיס( )סיפםמ, עה.ווס.ן
 די)" דנכיועלבו

 כיק רמת)י'
 רעספק"

 ים Pb שר יט9 גי סיער לסלם סירס הנעליס פהיקה mbסל ' "3ל הכעל ,ועי. עחוקמ נמויין ר6ין "פסד הוי לן
היג"

 . עכל נהח: 6!* נשר הגתוג וצר י6 . יכיף ומזן נהמה ג! ו06ו הסור %ר רעהו שר ויזו פיעג'ל כרוס ק.ל 6י לן דמסיק' מהיו יויכין "'ן פושק הנוקט הו. דמנרכ
 יגון 6'ן עה.מועט נהי)י6 יקה וץ סהנסל תוןשיין

 להו)'"
 פבגם בור טר ד'!ס'ק גה ורמן הפיה רס"פ oJGfin ,סט ולסופו סגתה הי3 מדגיoh17 שקה ר6.ה דעת. !פ. כ,

 גרזם קיל "' ספ'ק, הו' הבחות כלגלה"*
 ת"וכ'ל"

 רשר גון ופוץ ג0ק ,ס.'3 ~רנ! ומן נקרן שזן tap~n ד6נת'ס הו" שגיס רג'וגליו סל6 לעע!' סג35ת' מה ולקמת מהניה
fntfn

~DIP 
 1'ל המוס' ג0גו וכן גת'גוצעורה ע'1 נס ;' "ומי 11.ועתה הנזה פהיעל" הו).6 מה.גן ריקי סוס ה.' ,3ד עזן

 נהר"
 ת0בפ ינק דמן וכענוה רונ! נקד פרק ריס

 שלק, !,ל ריר נסמור ציי "תר פרד 4: לפי הפס דוש - עד'ץ ספי נופה עיפיה,ע.לף 6פ" "ו עע,מו "1 הפס והזך רוקותו "ב הדליק כן oe "," ענעיר (h~p ד,6 %ום6י:ו דמוי נטן :~bSi- הא דפן 'flnb~ 1"'ן מסנה שר מבור ,ק תיפוק ועה'ל' נעליס ליה ר"'ת;, ןס דנם :ר"ה "' מגס יעה ע! מעלה געו שנגהם גד"'% נרו לתגה "פעו ד3רגג, לגעל'ו 'ס'3 עכסי ר"מ" התם ר"מי':ן הגור )פילת נג' ל' ת'מ6 ולזג תוה עוי"גש3 דמיי 6ס מגהור cDDn ל0י3ו 3":ו ohl הדג- )נך 1ג'10ד DIiD התן 7עת' לפ'ג. ולא 3טר גתו גלש 3ו לפטוו ד".ג ""ה !קען וגיס 6ת' מנור דקי: גומי 61יןעפיכן !)ורך hla הס יעם. לפ. הדנר'ס וגל  מ.תומ.ס וכפיט 0ד'ד ךהו' נהו,'" יען לסמוך'ם
 העק ההיה גיח מ3ע.ר :קי6 "1 1ה1.ק מ,ו.ה bl~fiעזי

 ;3י"
 מסכפ הילץ שר רסס:, לגחונ !י ,מה ולגעלי !מה,!י דמוי ,רען נס ו%כנקי" נה!יגתו ;'6 ר,רו0 סחע ו,6

 פגל6'ס elh' רעעעס')ן התס גר,ערצן מע"י "עע'ע וקרם נחן גי,, סים נעל.עגל הו, גי שנעיר ;קר, 4: "'ן ה6ס ועסה )לון ונפל רירו )ר רק בה": זה 6כ!למריוק
 ג'" הווט ס.יע ו!6 )נר6 ה.וק hk1G גי ה6ב פרא%

 ול6 הקשתיו !השה 'נוסמרעען סה'ס ה 6נ! . למשוק נה!יג15
 !ף"

 !" )ע' וגל,ס
 onon ,ת.

 )קר, (ה rh הקב ~עסה נינת ונפל כידו )ריק גרש רסנ.קת קיחל רה"
 גל'ס ית' סור רמויי לפיס 6.ן ה;. וח"ו ק3ק עה' כזן 1ז, הימוסס כמיס ר16ייית6 .,,ו בגיצו י"ס הלס עסה !, ה4, גי ע3ע.י

 להסק ר"1' הזה ל" hk1מעסה
דפסש' רשו'ק הנחן היום פז. "ו מפרפו ;)פל %.)1ז 6ל"

 רעה"
 לה וכתג 0רל wh דמעוו ר6סינ %,ל מיס פעלי ג'6 פ-חתן !6 נ-ס

 ג'ל 6ה'ל6 לים רעי רל* ריי וקופר פר וגו' 6ם רסוס מיג דל* לרזי קסם* לה ממעי רק,דק, !6 רמסנת צ'וק גין גע~'ק נין גן'ג יסרי ג'ון ג:!'ס ,3-0 ע:'! חקין ,' קטה "ך -b~p הג! דגרי כ'1 ד9 וחיור ל6 ופיק התוספת סהק0ו מסה ל31ר ניודה ורעיה!שלס
 רג:תקלי

 'hm ha~ פחוד עפצןשפי!י סח' 6ל6 רן'3 !6 ,. %.' )ר,ך
 0'ע לע:?6 קר6 דפרנס.0 "מור 16 סיר רכתני עמור 6ל, מנור קר, 3ע.נן ל6ופוג ר.נפרה 06 המנפיי כרגתצ !נדו nbo "ת רסקים גבעחשם hih "ס מסוס סי3דפן

 ג, ,גוו עוב הגי6.ן מ,~ח6כל ר(ה0 עא הולגומ 1"ס'ג רויות סחעג,"
 ~b(e הריגם יגעתי ;חב ול6 קר6 )רזך ל6 מ.!י ג! רלר3ות ר,הי; הן ועזן גתיםדוקק ע,' 6!6 ע'קי

 ע.עוס"ahn olan ועבה ה).)ון בהלך "למלק תז) עיקי גל hnp~ h~h הוי ל" דוס ל6 ד"'הרוק
 למורש ס,ע "ל6 6תו גולחו פיצע" דה" ע'ותרין ;ons ג'ון ורעיי דשר

 ו!" המוי Olh ול6קור ופס.סhD'GD' 6 13 ומוסטת נ"ו ס3עולס הילות גל "פ.!ו רגתש להיליק רלי הגר היהל6
 דבעb~p ' 6 3ע' כמרק 6ך קר6 !ין !" 3:'(ק ולעולס גסס

גשר כ!" כתן מ"מ הדק %3מו ר,6 הרומ קהויך hnpln1 הסס זעה הנכויס ~קבודפסוי
 רוק"

 למכנו רקעי !רג לי קסה מק:1 ית'יה סע'יס ונע. ?5ר ,הדק סררכן "-נ
 דגי. ר:וק'ן מנרעץ רגוע פס'ט6 נתת ע" בכעסה "ק 06ג. ועגיל לערן ששיי ררן נ' דף התו0' נפזם קרן והינו !ערנו עםורי *פקר')רג hbומגעו גלים עסס ל, ר(:'זע nDg3 96 )ר בל ס% פגזם פטור הרום עז' גיל גלוס עורההת:

 גז" עקנת !"תויי רליג6 כנח מיל' הנילטיחי. הר3 וגרגרי הלמי"
 : וא געזOt'D 0 3ע),

 נסס .~חי 6לו ההוספת דורי oa עוור ה;~:ס 5רק שמה סל כ.ס די פהוילר.נ17!

 יתזקק הבורא בעזרסליק

pnp1וללה'ה מלמרזב בדגאק סף יו ם חיי השעיר עזי והונה 

כשיר?
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