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 סהשגס ומון נ'כ ימשיל וט . וגו' לגס 6מל וגו' )סג)וניח מופסק%ר
דצו

 גזיי
 נדן _~pnb יוזרר6'י גדפם פע0 יבכיר וסו . )ט3יומח ו%ססק

 ג"( "פסק א') "ינww 6*1 סלמון ע) חשיטס ניג יחכ"ל וגו . מנחשלזפ
 ס0ג)ומח פ) סני כשן פפלער סמנן 06 דין נ"ל יחתל וכי .6,ומר6
Qmht0ס(ס rnt~p: PDn) פב בם" ; כו מטנימין סכין 

 ונ'טויס "כ כח 5חח נערת ק'דט ו'אל טנק פ'! כן 0סו6 6מז נעי יץג
 מנפו1)6 וטיס b'P מנעלס סנדק, מע"ס קייוסין מעת גוס 'פ 06מזפיס
 פיס)ס

~lD'O 
 סימן ג6 דרק סס)כס סיעת כ"כ יתנקר .וגו )6 16

 נמיט ב"ס נכדקוח סנגדשח ק) דקסוי ול.ם וריי יסיק 3ס)ונח6וכנמרק גגלייח"
 . כר"י וס נדן סדק 3יכמות ג"ס וטרק ר.ל'"ף דירי יחנ5רו וט .וגו'
 כסלוקין תיטוח דס)גוח כמ"כ  סרמכ"0 ופרי טי מצר נ4כ יחכ6רוגו
 מלמכזב דלי פ! מסוס ומכסף "ממד ס4כ סכסג ממס ו)6*קי וגו'מנת
 סלפית ומדגלי קוה 3סימץ 6'ם כסור סכיי מיכלי נ'כ plbh)1' .גוס

 י,סומקי0 ס) ff, OD9( יסג5ל וגו . קסיו וכסימן קבס כסיכסגס~חיו

 יריה וסעעף אשתו ונכסי אלמנה ונתעבת יחוסיםדעי
 1 וזלוקש דינים ו'ובו

 גטם נמפסס onbe isP)v ישף עי'4 יעי ש וגשו %ש נג9 יוא
 לפרק סוניי' וכילול גכחעתס )6טס 1mb טמץ eh קדוטין ס) פגעם דןב: קשבסי' . ססססו"ץ
 ים בסי' : פרזלי") סגרת )י וגו' מדלי )6 קדיפין מזלי מוסר שמסמי
 מעטס enfi סוונות מקוו 6'ל מזז יף כגשטק 7סמעסס6 טוניי' 3'6ולג

 )מ)וק וגחכנו טס נזי טבק וקסני0 ניוחס יסומיס הניס ממח %יכן חה לגבטי : ק4!ס כלגיח D'D1fil מעוט פראק 5יסלוקס ?קזש לב בסי' : ועףיזיס
 מסע;טן משח סך 6חס סמ4קס שדם ניפוי ס5סס%פסיס רוניםסילופם
 סי' 6"ס סמול דכרי ית%5 1ג1 . קסני0 קטני כססם גנע קוון 6יססויג DtP1 ~DDb טמעחץ יח65ל וכו . ספ גני סטיו עד וכוותע כניו )נוןמתג %י  יגל מעיל סם ללוי 1PUtff מר יק9ניס  Ott~fil  תרופט גזי שמשעי
 עט? בסי' : וגו' )נונן מייג נמיו 8גי גמזםק"ג

 כגוסס לק כמדינמו כויינ וסוגיש מצח נ' שסו גכאוגפ סגסכ לוהק יעך
 סוקוק מגוס סיס )6 סיש5ס וחחיפח וגחיגח ht)o'1 גס פסיושיל
 תסס סחיי פנת SP 15חס )ס6 וסו6 רכוכן נעי סס61 גנש ג"פשלס
 נפיר סש4 מסך גפי כשגיס סך )ס ניסן מוריג 05 געילו פמ1לדור
 מז בסי' 1 סס )דור מיד עש סס)גס פ6מרלשק

 ונוחס ס6,מנס ס)כס 61מ1ל גחוכחס יף )ס סוים .ון6 כעוס ספח 6סס דקן
 עד וסרוימס סנכפיס ושכיבס %מן כט6 עפק יעשק ט6מליסמשפ
 . )6 16 'פופ'ס ם) 1)6 %ס גו% י.ליוח 6ם סכחונס מסך יוחל )סטש
 קש בס" : נ'ס שטן עף %ס פעול ע4 כא"ענק חדכלי וצעקי טס וסל6.ס פסח מי p9D1 סרסכ"0 דגרי נ'כ 'תגירוכו

 : חשקים רעים כ' ובו ועקהרעי
 1פ1פנח כעיט מיסי 6מר טניס כמס כמח nprnw טס'חס %6א %א )"א

 ספר DD(' ולכר נכמוכסס סכיפ סכיי )ס ונזו ישבוס עי נטכפסטככל
 פנחולט ~D3D נסג)נ)ס . כך ולמל טניס כמס 3*ר"ודע ססמדק 6מי יטב: לו בם" : ככיח t~pw טס'6 מסעם ויפצח ob~ Nho גפונמ'הסכעפ
 מוהל 05 עניו ורומק'ם ט ספוטים כ4מ מ% ונס ספר נסגחמסע'ל

 : סמקוס 1SD סן סדין פנד סן )h~tb 15 6 בסס ולסגול פס )דור6וצ )41"
 סבבטי

 : אופז חלוקה ובו הנרצח נפש בער ממץרין
 רקונן טי סכ'ח יכווין 06 נגסו גופר סוסרנ דמי סמ1מ ואן טנר%נ %יק "א

 פו בסי' סנינמ; נסס כעז י.ראמ פנחן סטיר *ש ייונן 'DH~)קרנסן

 ו ולוקים ריגש ב' ובו סטוררעי
 ומיקח *חו (pyno יונס יס6)ממ( סיוק שח גוס ומס 5פשישי ונגוח קוימין טכזמ כי6 סמדינס נתקנח. עס'נ לסני טסניד 6ססלוט0 יע61

 גססמוזס המווי ששך ספליו ט) סחקיס עק שחיף %ז *יס יטב כו בסי 1מסול
 וכסגת . נדוד )יימ'ק ממוסי ושטך צוחו "SD %ד ע) שדסכפשנה
 אסגיל סו61וס )ס%י6 וסוגומ כ'חו 5) ו)סוכ חזר יכו) סיס י6משסל
 סונ*חץ יו )טקס ממוסר מ"כ w)hSDD 05 גערו נס . 1%6 בשוכני

 וגרי ע! שוב יחג% וט . )ס)ס מ"כ ס,%וח Wh1 . )6 5ווסד9תע
רן טא בסי : 8סזמ (en1fiW ימיו "bS פפ1 גד'ניספודג'

סוסי
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מפתחות142
 ר,ם'מניס וע) גסריס עדיש ט.יכיס המלויס פי ספרת יעי ג'ינס בדיניפוקשש
 *ן ס6מוע מס נע יחג% וט . וט' אשנץ פר.כאס )ופר פורנסבטיפ
 קלפ בסי' : וכו' פפ0 6)6 )כנרות נעלותגין

 מיק לקיוסק סנה' שנייח מב יחשר וגו . כני) סכש)ס 6ח סקיס נעל דין!ש
 קם בסי' : וכו' כילך 6כיה קיפס לחמר יוחסיןעפלם

 : חיקית חנש ט"ו 1בhtNP 1 נשים ההרותרעי
 btP פ;'ס עג' .ע) hpb~p, (ptp סמ,ן "נהלנ 6!'ןפ '"ל6) 6עת הצפ דןא

 p(1D~I ו)6 בכיו סט 1)6 עייו קט )6 כריקוח סווכל bs1 פקח נכליע"ח

 1 בפי' : נפיס ממפלק י'י0 הלגסופס

 n'iDa נגר' עטת י"ס ג6ליכוח כחמק) נר 'ש7ס כמכל 6פפ החי" יעב
 1 בסי : Ot~ib1 %ש מסלו1ח מתליניושמש

סהונט העסות ע"פ ל~גפ",ג 1V1p ספה גל 'טיה 6פת סתדפ7'ן
 6"1 ,ס סוחרים סס onip רועד סזכר' qbt . מח סיקוסו לכתףגק6פ9ו?'ינ6

 ח בסי' : לויס גי6 מסגת נתקייס )6 ונס קטלחו ט נוכל )6ונס
 ססע'1 6מי ע? ע4* פוסל לנס optpr ססיסס שא %6 י0 יי" ייןד

 לז בסי' . : שפל *פונמת
 נאבסי' ; 'עקב כר 'הרש רכ' 6סת ההלס 13'ן ימתן ט"5ה
 DID" פסיה יגסס גפנת ענונה onh החרת 1'ןר

 עקושס לנויו ג0ת' "'0מ
 ים 06 פייות קוה ע'" פסח נטע ו6מיכ )מלחקית ואך )פרסורכיכות
 נפזר כקיום י.ע17ת כ) נחקישו )6 וגס . )" nw1po 15 *0ן ע"ס)המטס
 nDi(ds pt פכ"ג ורומס רמנו ע) סעס 'פ%3 וט . מפרות פ% קיוםכרץ

 ?עקמומית טכ"ג מר.לז1ך דעת יסנ5ל וגו . וא' t'pNID 6ל"6ם'מניס
 )ע7וח כסל סס)יח 06 כן נס יחג% וט פוכהק. פיסן חוי כנדו ורוסס6:כע
 נו בסי' : וט ע) טיילות פופ) נעטר פשס)מ רכלע)
,;תפויס לג,5 נקוסטע"% פסונגו עיית D'P עשה %ס החלת ?יןן

 גזבגי' מהגני "מת מחימם ע) 5' כ) עדים ג' טסעידו 4כ)'ין ptp'שה
 סל1וף )ו מיה פ)6 כעגול %1ש סליו ו)6 כנרגל 'הויי 6מד סרוג פמנ* יתדץ

 חוגוח'1 ט רסס פסיס 1%6 מו61יס פהיו פרו סמ0ע'ר 1% לק ומופטש"ס
 סקס !וט נשל הים נס 6חד 6ים ט פשל סיס 6.עי4ו מ"גיס חץפפ;כרש
 . 16!1 לטוסות הנכוסח מסר סמן ו6ש כפכ נע) bwa ט סיע פסיהמגד
 6סש 06 . עיניהם גסכיעת טוחו ויזכירו ")ו הקנוס כך 6מל גו%נס

 סיין פיס גטין מוורידן ר'6 לנוי ק(כ%ו ומ . )6 16 )ע)פ6מומלץ
 פם בסי' : סוף)ס0
 כמסגל שמוסו 6מר כענש הלו1מ הו61ת ע'* עצנס 6מס O~b סחרפ יעם

 נס . גע)ס 06 סי,רנ עינוי ג)6 סורס טס 6סוליס נפם רוגמי 6טרמשט
 ~atb כהלינח גה,נ! תסס ס)6 ע) הדין 6ת ענפו ע! סנדק 45ש עיטקו?0
 יפלק רגמ' סונייפ יסבול וט ."וט

 גחל"
 סיסת VD גיסר5) וחגן ?יגמות

 פיסת ניכ יחקיר וגו . עיוח פלוסו 6ין כפוטון סיס 06 וגאלימתכוון
 1כ1 . וכו' (Db(e ססונ?קיח )כס0היס שמלו כמס יגשח יס)0'הס)כס
 ממש פ;קך6 היונח הו61ה בוק קכ'6 שרפ מהתיק לנלי כן נסיתכבו
 קי בפי' : תומו)ש
 נכייס עדוס ע'" סמ)מפה מ') 3'ן כע"ז פגהלנ סטנה %ס ינייח ר'ןי

 העידו olpn bsl שיו 6 סה'ה סס'מן פ" 1צש וסכ'לו סנסרנ עלומסעיו
 קכח בסף י6; 16 מונסק טמן וסננך6 06 'ינ' וט סקגורס.ע)
 מסי 1DDnC יפוייס חי0 סמ)חמס גע0 גענה ס;הלנ עגונם 6סס שות דןיא

 7ס' סנפי6 סונ"ס יחג"ל וט . סנר,לג גמ"ח סויידו שלינים 0וההסוכליס
 ימחול 37עי מטס כעולס סקוס מג" וט' מסו גמ)ממ0 6מ1 עי שוסס6פס
 קכש בסי' ! גע!)סמלממס

 יסמ!עה ~ע'" סק?ליס 3ין נוגה סדה 'גס יסס'0 עטנס 'נמס ספית ייןלנו
 סטייש סס סיו )ob 6 מסקורים )כלי 6מי יסטי e'7w'o פוטשמהע
 fi111D כיחד מוכדיס והיו עש הוי יגס ססי0 6יך )הס מגיר גס"סעתל

 ית' מנמל* היסס ק% יחג% וגו . ס;') סימני פסת עי ר,מפינס ע)פלך
 דחף י,ר'ן זגר' נ'כ '0ג5ל וט . וט' עתטון ה'ס 06 וגגכל' יינשקגתל6
 נסוף והחוסס~ת סנמל6 10ג"ת נזם הוגבר וט , מ"א גכמ גן'1'כמופ
 עPbn Pb'aD "4 ל'ע ם6מל,נמוח

 וכו' )וי גב' מעסם 6 קמרו 6סס
 ל בטי' : ממס נכר' כבן קענה שלפ מהריזק דגר' י'כ 'חכ41וווגו
 געי'סן סנאטט גמעת פסע'זן וכריס עיול ס-פ פנונה( נפיס נ' סו'לח יקיג

 ו)6 6ג'ר,ם פס ו)up~ 6(o ענק כעלומן נוגר ס)6 6ף וו6)ימ'"גמל,נח
 סעייס ר* )6 נס טילםפס

~DIP1 
 יגלי ע! 'שג 'תג% וט . ר,ר,ליגה

 הפור ע) סתמה סגיי חמ,סח ע3 'שכ ק נס  ?פי'נר1מכיס
~ffb 

 י*! סימן
 קלב tDa' : 11 06 11 סמכמי0ופ 8טס עמחנזין
 מהוכרי' פסמעו ווודיס פווח ט'5 נפלס פנר,לנ  פרוה 6מת 6פ" D~fifi י.ןלך.

 גמ!.ח סיס וסכ! 6מוי0 נכלים מסי מעיו" סומעיס סי' ג'כ יכייסורוסן
 נס יסגיל וגו . סוף )סס פקן גמיס םנתנע אופיס סיו מסעריםוק1תס
 העסה מסיופן וט 6ת זה כמכווסע סעזיס יכרי נחלן סג) (eb סלעכ!
 גן% בפי' : ת'ה0ע)
 כן נס שכקר וגו . זה ס,סנ' נסין הק' הטה שט! ע) הללח "חלס עזיטד

 )שים ממנו עג6ח שנס )התילך 6תז פעם 7ינ6 סל פגונס שפס ohitn,6מל
 קלר oa~ ו הל"סוניס "ח ומכמיפיס 6הה0 ס?י0 למ"כ כסכ15"סי'
 כנסוג l'p"bPn *ש ומש %!חמס כעם סנרינ עגום 6סס שלת יץמז

 131 . מקח נלין נילו0ין מהוכוח ד6י'נ סלמ3'ט מלי יתכ% וט .גיריים
 וגלה געו!ס סוס דקתני סקוס ס6סס ס' ילים וגמלם המטס שנייתיחגיר
 ניחמס 'ס 05 וגן סגחכ 5'ה הקור וכל' נזם *t)bsn ים . וכו' מחקמלה
 קלו בסי' ו מקח נקרץ 6יוה 1י'ןוכו'

 : שדוגרם רעים ד' הצ רע שם ולצתותרעי
 פכור מיקס כע4 מכי סיחם פ6 נ% =0 ש % שי שאי6 6צ קא

 יפנ% וט . וכר חס% י5 ת4ל יערכע ססי6 נ'נ יסג% וגו . (bDhP,%ט
 ע גסת יעזי? יעת ננד גוס יסע פ)6 י,לטג'ס וכרי ע! קצם קגס
 מה בא' גישוש: כ646 קנס% 41ל"! גי פחד אתשגס סתוי סח2:
 ונע שפר גן וקל15 ונידודך מירוסין גדורי מכירו 06 טליי 6מד ייןנ

 "63ל וגו . ltothn 6% )עז ע)יסס טס6,11 6ירי6טס גד
1D~DS 

 כן גס שגררו וט . ה"וסקיס דפח )"י וט' b'b ע) הנעען ייגפותדפזג
 יכו' נפלם מהם מצפי פי יתסוס פסלגוס גיכ'ר מיסב ירפג-סרגוי

'p*bit'ויל  פסטלל רביי פל  ספגי '0ג6ר וגו . וסס'פ נ" פדגל 
 סכסג מיציה ספת יס' סמידכ' דגרי ט 'חב% גס . )'ד  סיפןנסשגוסי
 דגתי גו ויסכרו . ייורט וגרי וכוט ונן' 5סס  5ז סופנת כעדולסי%
 כחג ו6מ*כ רעול כעצי %ה rhatD סגפכ אדד גשוחוין 'סיו סי6מרברס
 פ בסה : obnipגעי'
 , חלקש דשם ג' ט שי טאש וטעות הנ" על אפיןושן

 PS הוכנת חויי $o נוד 061"כ סיס כמס עמס חסם %ס פש6 י*פ דןא
 ססתג'ס הו'נ'ס וב) *חס כוסת וגפה . יג חש" )סמר )נפ )טעם יכו)05
es. געי סי 1יסג5וו . פ'ג כלל  נססותיי הר6'פ דנכי 6מר גוס וס!)כיס 
 4 במה : פסדבריי
 וידוע bnttml געי נעיט מם) שססס עיי מ*ס נעיט ע) סיע% %ס דןב

 מחוגי )צ)י פנין )ו פיס%כיס
 סו, בסי : D'hn 'SD )משן

 גדפופ כחמוס hI('O ו63 סירופ כ)64 פקצע קפד * )רוס שגריס 0% זץב
 eh" גפ ממי )קב) ונייכס )כע"ס ניפרח 5ס סרת כנמוח ונס;ישגעיס

'~lVSD(קנת מוכימש סדגריס כצר גרנון השם ש"ס יטפל פעעס יפול 
 )נלגעח or ולמוס ים 5ו ג16נפ 'ס6 6"" כסן )כע)ס סטטוס יכי * חע)

 כ) פ"י %וס0 פ' רים ODID דמסג0 ספסנס ם'פת ניכ יחג% וגו .גראס
 6י5  ים טיפסו סהיס' מסייס סל יסוט ג'ל יונקר וגו . יר' יקזזסכריופ
 קצו בס" : ויו' גרפס יפפויי hln)o~ופסיי

 : b~aSn רעים ה' 1ב1 מרע עכיב גטרעי
 פתר קך יולאו  ליגמ זקוקם אפסו סמי סל5 ביי  יריי להן טיפ ט הא

 15 ,ס נגפ פנסלס ע1פס 6פ  יהור מסיי onbo יכולם 5ם  פסליספה
 ר,ץ6  וסך ויאי דס' כיפ' סונייפ נ"י יסביר וגו פלפלם. יהר  גססוריות
 bp דחיס olu) bnv~h סו6 ותיפי פסו עד וט' פצש %ע6 שגיןגגי6
 %יך גוסן גיבוס . כש) חג* דין נ'כ יתנעל וכי קפ"). ניס" וישגגביר
 k1(b רב 6צר wnba פי tpv יגמרו נתגייס  ג"כ יקכ6ר וגי . 6וש)סכיי)
 כווש ע"מ וכו' hthnn 06 tnab דסק מיימ פ' ושניית וכי לפסיסי1שו
 . ס'מ נס גחינת נתק fD3 ספרי'פ ריי דגרי ניכ יסנ"ל וט . וסום'מסז'
 toff ל6 5ס סוגו Dea נגע ססיש  ספ51) תקנס ע) סעס ניכ שכ"לוגו

 קבב בסף . ift~bD ר4י לפסוס סביל יינם גין סיםוסיסרפ
 צ )%ס ט6ע ס"סק 1נ') 'פס פריר מהריר pb)O גפם כ0' סע נס יץב

 וץ רשרשן יגע)ס וימיר )פוג סיריוס לק 6מל נפ עיי 6פ" )ע!מ6מחרס
 סנה' שפח 'פל .וט סנ6ס O DDDD('ID )גפ מלידס יגיען נח לן ולקוקיפ

~wv
 מיסת ע'ס וכו' e7h~ 06 w~h 'נלפ )6 כס.6 וגמלך מסוס נים'ן פם'
 ה 41מן . 1ג1'. פסיק נן ריי ררפ וו 5ס  רגס ס"םס ס' דיכמ~חספם)ס
 סג6ון ספמכר יכל' 6י'1 פותגלרו שוס 4ז) 'סס מידכ'  מנסדר  'Ithaeערבל

 קכנ בסי' : ינ') מ6יפוהיזר
 %.1 מסריס סנ6~1 סממכל יפסח st~r י"ס משכי מוהר"ר tth)o ססכפתג

 קבר בטי' : סנ,כל פכ'מ גסגדע
 ש)0 נכוני יפיגו0 )הל06' 11"י 'פם מרדכ' "וסלקל מסנ"ון סום)מ כ0נז4

 קבה בסי. סנ"י: סזמ נפ מעסק סמיינס ופרנס'ו)ר%'
 ופרר סקגט סכם ג'ל  יסג% !ט . "נ.) ס"מ גבס עסמק')'ן )*מז חפיכסח

 קכו בס" : ביס פסרי4ס ריי רפס  וניהר D'Vנפ

 י חלוקים דיגש ד' 1ב1 חליצהריי
 שבטי 6מ6מל: שד )ו וש0 96לגלנ)'ו עי"ס יגס *% דןא
 olwn י'פ סמ0 תנכי יולדים ס% ופס הכלונס עם ראיין מיוקח דקב

 "תחן עז )ס )8)1ן מ% *% eawn '1ט6 עניים יגפס ופניו סופ)ס 'בס דיןנ י בס" : יגס סמייכיס סדיניה וכיסקרניות
 16ש נוסין onb 06 כגל )1 ים ונס filnD י7ס 6ין 6פל משג סך)ו

 לח בסי ן )ה"ימ)ון
 וט כס. נס נלו ייס טל5 יילי 5' בג'ק לויר  רמוין 06 משש עס rlioi יין!י

isP'נסי וכי פססו 6ח ספנרס דכחוטח דפ'כ הלכס פיקח D~DnD רביי 
 דכריהלסכ64 יחג'נ"כ .וט גה נס )גו נקל6 *א שכ'נ'כ וס potb'".ופ%

 כ! )יכ0 ירום כין ק1ח )מקק ד6יג6 ו"ע4נ בלפ ליס סי'אסונותיו
 דוהיי

 לסו

 ס,וטנזא. Pgff~ ha רס' סירוטלפי רלרי  ויישר ילו'. יני כי לסררידגיימי
 קלא בס" הדי: ריסובוי ים"ג יכו'  רנתי  גלגל דהי5 הסוס' ,י ג ' יסגובו

 : חושרם רעים ד' ובו נרהדיני

  גלופן  רם מ51ם י5ת"ל פסנתר סניסרס לטהר  גפיי עט  טטמטס %" י'!4*
  יפי יישים 19רמ ורר  וסירוס  רם שהו סיס סממנו סי5  גיירסבבילור
 ט5ט וס"ס יOh 15 יום ר"ייס בטפס פרזיטי ל5 "ך יפייסמסיסי

לוילים
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 פ*% 6פו כנח סלו06 י ולק חשתק מנא ק%% וט :שמסכתא

 )י.טסופ סיס ט)6 קעשש כטפל ד0ד0%ז6פס
~'Db 

 טפיסרס כויקמ עי מיסר )ס ים 6ס מעמיס ה' פפ' יפר )0 6לע ואסירס ג )ירי נכדי
 ססנס גו שגל . וא' ד0 טת% סשמ9ס ח' שגא ינ' וט . 6כוש
 נ3 בם" : ץ נשנש לטיי פוח כמחל סנהע)

4te~1tuw)oelmaDnbn %ן:1::גייון: 
 סננתיג'כ

 סנס' מתנ"ס וע"פ וכי נממן פוכ פירס גש מיי כ) דפלק סגפל6סוגיש עז" וכי סטפיפ ממפם ו0 סוז6ס פזל ההמקוח ל0' ! סנפל6
 סבר ע) ססשס יסנדל וט . וס' ילכס pb דמע 6פל לג6 ספפ)חינ'

 0נל6 *ג"פ שכ% ום פ09. %13ס1 )י יט פכם 4פל onbכוענ%ח
 ק6 9 וכף פש דסינש סלא נהי% כ"ל יש ל' סירס נפ6 ספע)תזפ'

מסד"
 %ס נדק קרפ פי' "ר נשל סוזי דנף 'פ%מ וט . ומ' 4'
 קיא כס" : סשימפ ו0פוספס

 1 חלוקים ריגש ר' ובו פגרנה ה-עי טקחזליס

 )מגוי D9D~ 16 06 טנא כלע 4י5ס שמפס שט יוא
sts) כען טיח כניטע;rbn lfiW (ננ בסי : כס3פ "פס כפלופ טפ 

 פק"? פ*ש ממ"כ גחי טיס )ט6וכ מוסר oh נומרו טופייכש מש0דת
 eh ספים כ) טס טיסקכ% גד סמקה? גיס סקטעס סכי )סוךעפשך
 ם בס")*1

 bwo כ34ס כס ונע ט63 וקילע כעי כפיס ו9ס ו' 4י טיגנו *ס דץנ
 סשססש סטכפח וא' ים ע) מחלנים 6וא טש"ר ר6פס ו' גססויפ'מלס
 טי6 פ*צ י6 6 טגח כ)ע )מ9ג) ס5תס ריי 06 כמלס סכי)סנלעס
 עא בס" : שינס שאפניקי

 . וסוגיא  סו0מס ע) כנס'ס ושמזום )מ9ס כשויל מממקש own יץך
 צו בס" : טגמשס פן ט) ססייטס ע) טפנט o~)oעץ

 : איא ולוקה ובו יבבה פרתוהן
 סס0 ד6יס6 יכפש ע) ר61 דפ' סעייס וכיפל יבק אמס קעס *פ "א

 ו'): סלפנית )פיסנלמ o'e כע) יפפ עיס וס' כמס מן סר כרסכל
 אובם"

 : ולהקם wm ל'א ובו מדפקן מיני תשאר ובדיקכן n1%wדעי
 ו4שמ' קוק שמניס מש0 חא

 מממפ סקנסס עש ס6סהשס ס16טם לקטי
ea~6%תיוק גדפם !)6  סל6שס וסטלילמ ימסרטיס ופכמס . גקג טא י : 

 כאבט4
 מהבסי' : )ק9 מא ס%וק
 ע) מר1רנרס "oS מגעת 6% שמקס גש אש כסטר שף משש "ב

 נרבסי :התכין
 גהבס" : דוולד6 יעי*וס6 גסירמס נתעו יס 06 ייןג
 ושף מש וט' מטח ש דפמ9 כפמ9' =ס בטי דפ' סנמ' סונ"ר הצכ דץ1ש

 פתע סעע0 "תנ% וגו וכ!', ירסוס לכי דגר )ט* 6,צ כיסף 6'כפקוע
 )פגע 6' כמ09 ושף ומס טמע וגגי גר" )מוסרק 09ל9 בש 51" 1016גס

 מפ'כ גירוי !נירק. מרפק ק מממרי- כוי נ3י וכן . כמגק p'pw bsySלסף
 סממו זס נס וכן כישי 6וש )כ) )רעמך פקפק עמפמק )6 ושף מיסגגי
 טה בסה : ס0כץ נכיופש)
 . פסכלפ ספלכ ונרקיח סגי.סוס נססט9מ גפקאין מטלס סיס %ד גי "ה

 פ)6 נחק 4 וסלמס סשנ 'ףס 76 סלה סעיד 3%1 לכלם וטפפפל מחי י6ס ו6י) הילילי וקלל נפלס ממוג RODI ל6% ספלפ סו6% 6פשוסע0
 ע) מפס ג'כ שג% .וגו )6 16 נכור ט) %גלע )פשך יפ 6ס )עלפםסיפם
 "דשמיתיח%ה גסנסו"וו סגסג פסלרמ6"י מעסם pwbh' טרח פש כשה כספל6ש1ר

עיהשא%%שט%א0שפשפאסחש %  %סכ4טח 
 1 כ6 נסה כנת) n1DIDW *וצח לשי כוץ כ"ש ש6 סשלי0 דעי סתיפז ש ב%שא:

 פהבס"
מדע"ה"צ%ק4מש"שא%פטשש:

 6א"טמגח?ע) יכש תשעעס יי' % ישי ד"*1%ם
ownפכפכתי pb משגץ pb~ נע יחג1% וט ומכי' . וגר ג!) כדיקט %ן 
 ניו% אשסה יג שג% וט א. בזק טמיעס סיג' גק'ק סלסכ'סוטה
 סמיעם לךי0 5מר סד ערשפ 5)ו נס' 6י%י ש הויני מי% דןיא צובסי , : טנא נזק שייף יטף ע) ומצי טסק9'ש שע קי צר בס" - : סג"עי

 כוס טכחכ ,ז) מריגוזן ngw 1)%6הד וס' סוועס חמר 6פר וסומליט
 סס'חס שכעס סכ' סרמכ'0 י"מ נזכ שב% ומ . ט4 לפס ס) יסכפוף
 קבו בסי : 1ט' מא' ווקלגמ6'

 ! ~Dyl רינים י ובו מזקיר אהאדרעי

 wth טמגס)ין סטכר )תמס מוסר 06 משתכש מס סלסום סגי שס י!ב יו בסי' ' : פצר ג.'פסמ"ג קשר יס 06 שגס 6מר טטנוס ט) יזם טמ ומ4 כטכס שמע מ)כ "א
 בו בסף : כישםסס

עבפוחתת
 *ש *שס ,ידן ש3 שמוושפשנפגעי)ס) אמן 1ש"ממ % יקנ

בדגש %ק: מtwnllfifD4 ס" 6א טש יא,יא יח שחס תקש משא מש* קד %י% -שהשמד: 1ץנקסממטכשעשעמח.
 ו%*י

 ~stfst.1i שצמשי3לס י%
 ב0'צכ ד ישחאמ"לי 5ש מ%נפ)
 ס*קסיח מין%שצש* %t~hnN יא ס*שס ק1

mhe1  מןדחא מקלט וי משר מק % שק0 % א וט*8. 5סק ק ehnwiw פק שח קטאעח"חחיחשכמאסן
 גש"ףאמס!

דיחסץשצהחארהןישלטיויםח"ש1
 %שי "נ  ד", ט"*שישלש ש% יעטחצהאך "א

*wo'"פ מה שןיס: האמחהו 
1D01aeebpv1ל בסי אמק: טי%0ץ ושממטף 

 כשמו מהש %סט% תת? ש% סט%ק
 ס6ש"

 6ק למש
I1SNSסישק :NDVl9bS 9מי "פו סתמי י וער גדעת nWD א!* יקע nnhw יע סאק 9ס 
 צא ודה סלעו%, מיףאמ% פ% ח ופשל
 9חטן מס מ5ק ק % לס % אמס nSDb) whn טמ%ח osn "ה

 ק%מ ומ שי. שפ% תא חמס שש גש ,אש ןסאמ)
 קסאכ%ס שס ואפק . חמס פלס פ% $r מי?תם

 בינה4*ש:
 סיח פשו nDD % מעש) %פל ק 06 קן

 גחי
 לס % סמר

משף*%נס:
 ק-שאקח%יחשששטס%*מגחגשמש:ז ביי
פיח ביר נשעשא שהחש ס 4ש %טשאע ט=ש DnpSGonbny1ה

 ח rdnק
 ו5י

 ! שא

ש% י ש%*% ימס יס06 ישחס9ממ""י pnptSn "ש "א  
 שן םןחצידק

 ח4י
 4הז:

 6% שק )6 %6 =מש pD(n )1 ונסן מסמוי גיבוס מקש של% מןא
 ).של% r's we 1(1 י,נס 5'ס וכזכוי מסו *א !עזם מכי דומ"ק
 4 ט)1 ס1YD *4 ייסרק) pa(5 קוש שיר מס טכ) תומר סט6כאנס

 )סומ6 כיי כממת סנגרי ופחס מוצייכ וסיסר5) כסר ס!6 סוגד א06
 : פספק גסי קדופס סוף )ו0 ש 6ס וגס . )6 16 סוכרי יד מממסמנכור

 לאבס"
 ד' זל זם וקייאת בקריאה שפעה ושזצ וגךיאהה טיתדין

 המנדט: דיניפ הובו
 h'O סמכילס 06 גציו) 5'ו0 ,!ולך ס9וכ כלמוס סקס) כ) ספכלו יפ קא

O~)Dנ: םכ בס" : י6 * נמורס_r: יספור )ס ונסן ר.שזט כמ)6כפ )ו טסטיע 5טס1 6פ ט!קמ שסו 
 06 ס*חעח כק וסנגישח סזכקוס )גרור נס ננייין יסח שריעותוכמגל
 ע5 סהקטס b*tpN סגר פ) חסיכם יסכ% ובו . )6 16 סש)ס 11טיפ

 ג9מט מכ"י ע) =ג יסג% וט . ותפיכן כרס סמ%טס דטינלמגיס
sp.י4ס פסיס דשי מוס טסט ע"ס ט) שפמו יחס% וט ושמניס( 

 כדין מישני סנראפ דעי )סי ריס דגלי וגיבול eVb. עק 4)גו6נודס
 מת בס" :01
 . ~mw סיע סעדכן וט% משע וימי טגפ' סיומן r~a י,וג

 סיפניפ מכיס )ס ססס ץ owo כחכי כ) נפרק ;ye ךכלי יחגור1ג1
 סני מדפס 1)6*קיוכף

 ממופז)
 עה בס" ! נזי

!אהה שמסית: חס%ימש"סל6 קיטסך  ח ס 6 % סמי י סי* מס eyn Wb ס מש ש6 מ אנ* יס "ה
א"השליסששקחל"ח4שס="יחטא

מ Dtlp)t ץ לס % 4ע ש % . ייחשאי מ%פי  fiD10S n'es לףס b3~S )קוזס 4 תסיס מק קד טדי h)ea~nolmw:יישח 1 
~9ff 

 ססיק6 )מפפיל
 ו)קמפ רמוי ורק' ob )כממס נרגם נס ס9ל6 ורוך פסע ונ%)גד ואיי כיש 06 כ' קךbSt 6 ופסע t~tsaa וגט ספמ גסס רס"נוו'!מ6
: DWn3 חס טא ח ש* יח קז פה בסף : )6 16 . כשמריס ישם וסכלך ר,סזלע) ח  טמאק יפ מןה צ מד . 

 : טד 6% %6מ תחג %ים חס יד מחאי

ביי  אתז: !עקה ש ביהצמאוק
ס ל ק -)*hptSptp1 יכציהסש)4מח מוא סשהס% wnth 

 %ח ח"ו כמק הט=ש חתר "ע מס תש סיע)מהס
 יפ כי סמזס0 נ"מ טין ע! איש סמקם וזפ' כפיס עריס סיגנופקס) )עדי הקרקע "וטס )מגזר סק") !מסיני סימל יט 6ס pvb~nמקומט

!ומס
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מתחחותאן
ש . * " * * ח * 4 9 * % ש

ק י4%שףק%% ע4 להתיש* א   
4 * מ ש ח 9a~a 

ש ש מרק ט %י ט  א  
ש Pw ש% מ Wb9 ק"9 "א  nbieb א א ש  

%* ob ח שע *ע א %   ש ג * * % מש 
abaeה ח מ ש א ש % fb wnb -א  י.6שאחי*א"ש*הש"חשמ vu9 *ט 

% ש א ס 9 %  מיא*"ש*יאשקמ
 %י: em ל ט שי ש שא תמי בו*פ*:

 b~G' פש% *4" מי"אחס*ןסי)אם*ןישל מ וש" פשקו6, עסמ%י"מדת6%י* % ןפענ י ס"יישמ vaא
 יא הה שפ (~b%uau1%1*w1 ma יי. Sp~lאימ
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