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ירושלים- 1י'פסקיב

,~ 

ר S ו::כגרמכיע::וחועיקונו Sופוסקיסתו Cכקחתמקככיסכי, C ו::ר S ו::ע"יכ::ויכזקעכוכ Cחו::ותכיע::ו,

טעכותמוע cכומככיחחרר Sכמעמרוזחתכ::ויכזק,חוכ::ופסירעכוכ::ותוכע Cח Cכוכחוחוכריון,ערכי C ו::

 .ו C::וחפכככקווככמועררריס S ו::כיןכריוןמוערקכיעתכריתוךכגריות,
עזוכככי cמ cמו S ו::כככר.חחרר Sכמעמרח S::וו Cגסמ::וסופי,פס"רמ::ווו::וחיכומכיע::וחועיקוכו Sכ.

חועיקוכו Sיח Sמו::וריןכיתחיןכפיכך .::וריוןכמוערער Cכמכקכוזקיס::ופסריסכמוכעכרי::וריןככית
ככי::וזמןכ::וחוכתוגוס C::ומכק Cכמקו::וו S ו::חתומפקיערריס, S ו::כיןכריוןמוערקכיעתככחמכיע::ו

ריכויס.

 , cממכ::וחין Cוקכטוכיתתכיע::וכ cכמקו::ומכיע::וחועיקוכו Sמח::ו Sכתוכי C ו::ר Sכ::ופסרכמכועכריג.
חו::ועיקוכו Sמח::ו Sכתוכי C ו::ר S ו::כ c::ופסריסכפועון cמ Cי Cכסףסכוסכ::ופקיר C::ומכקמחוייכ

 .ו Sמ::ו::ופסריסכוכגומוחכן Cויסו,רוככת cומקכטוכית::וית::ו::ותכיע::ו Cיתכווחס::ומכיע::ו,
ו S ו::חת Sכ::וו ו:: Cככקכי::וריןככית::ותכווחסריון:כטוסו S ו::חת::וריןכיתמסיומסויימיסכמקויס.ר

עכחותסכי C ו::ר Sסחס::ותמכו::ו;חתוכת cככ::וס Cי Cכעכיךבויס Cחפוטיס::וריןמכימ C::ומכק::ועכיס
יפסוקחסכקרמותוכ S::ומחתכ::וחזיומתחייכחו::ותכיע::ו,סכוסחת::וריןכנית Cכי cומכוווותכתכ
 .מיותויס::ופסריסכוגווס Cמכיוןו S ו::חתכ::וסיו Cומכק::ורין,כיתכך

חו Cכו S ו::ככך,מוכן Cו::ומכקחחו,כני"רכרוןכי C ו::ר S ו:: Cמכק::וריןכיתע"יו S ו::חת S::ווכחחוחס .ו::
כתוךכי"רכחומויפכ::ו C::ומכק Cכמכחיכי, C ו::ר S ו:: Cכק Cכני::ו"ררריס S ו::כי Cכיןכריוןערכתוקפו

 .כמן Cו S ו::חמ::וריןכית,מפקיעכקכעו Cימיסכחותס::וחחוככי::ויירפכ::וכח C::ומכקחסספוויס.ימיס
ז::וכעכין cוס cמ::ומכיע::ו,חו::ועיקוכו Sכ cמוקפועכז::וריןכניתכרוןזכומועכ C::ומכקעמרחס .ו

 .ככך::וריןכימכעכ::וככתכע,ריוכ::וריוןכעיקוחסגסכתבוע,ריוכו S ו::חתכ::וסיו C::ומכקר S ו::
זככייחחככ .מכיע::וחועיקוכו Sכעכיןגסכייירכ cתוקףכו Cירריס S ו::עכי::וסקככו Cזככייחכ c::ווככז.

C כע::ותוכעכיווS תוקףכוחין::וכתכע::וסכמתככימןC כפסוקכחכו,וחיןכי"רכS מכיע::ו.חועיקוכו

קעטעמיזכרךירישליםפסיידעפיי'-מביעהל~ייההלכהמקיר

רמפסיר Cכחיכ::ווח,רוככןרתקכמח :כתבוזייכ::וגחוןס Cכחמי Sמוכן :ו::סייפייקק"כ :I::ווחייכתכ

יכ Sכ::וחרסחייכ :I ,::ווחגמווריןחכחרוככןנתקכתחויככח Sרכחכוח::ווכי .חכיר::וכת C ו::וס Cמככסי::ו,
ח"גייך Cמ::ווויית Cכוכתכ.רסייז Sככנ c::ווח"ויית Cכוכייכנמיעכ.רי Sרמרקי Sטכככקו Cעומירוק Cע

וכו::ומכו::וכמיימייכ cמעפ"יומומח::ו,מוחזקכייירוקחוכעככחי Cוריןכיתככחסחכ::ו Cכרן Cכחסיי
::ווחכ"חחכז::וכחרייכיכככחין c::ורין,מןחוןחפיכו::וחמתכפי::וריןכחתוךכו Cי::וריין Cרייו::פייכ

כעככסגיריןכיתחורייןככ C::ווח::וחמתרמיימךיי C::ומ::ווומסיקוחסירות,כחכמ::וומוחזקוכ Cחכיייר

יכ Sכ::וכריכעככחי Cריחיררייןגס C 73עמיככרךכפר"וורייקו .ומומח::ומוחזקכייגי::וי::וכח cחעייפ

חכח::ורין,ס Sמע::וחייכחתכחייכ::ורןכיייר ו:: Cמעכככחיכו::ועיכבו ו:: Cמע cכפיקו, :Iעמירוק Cע

מכ::וגכוכתכ:זסייחייכחכז Sמחייסרכויו"ת Cכו .קו Cעומירוק Cעיכ Sכ::ומיוחרת::וככ::ועפ"י ו:: Cמע

 .ר::ווככטעכסעכחפייכעקכ
יכ 5נ::וכרימיוחרתמ::וככ::וחכח::ורין,ס 5מע::וחייכחתנחייכ::ורןרייכי ו:: tמעככנחיכועיכבוו 5cוכיון
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