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O')Dtpצ0קן 636 כוונמו 0י0ס ם)6 )עומקו עותר ססס ע) ייו גספך ס6ס . 
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 יססס קופ7יס )עסכ0 יעי ד)6 די") )מקן טומל 6ם י6וס כדק6 כיע6 ס)סד)6

 636 ס.6 )יס קרו כ"ע סכ6 36) ' )נעיי ס6ו0 5ש0 3ט)ס ייו טיפסכפנפ)ס
 ס) ספקו ו(סו ' )עניגינו ס5ורך ס3,י עכ') וכו' )גגס 3גמע0ססגפס)ס
 דיו )טיפ0 יעי 637 די") ג-כ סכ30 ע"נ קי' 3כחניו 6יקיין עסיעסג5ון

 וכן וכו" דקיוק 6)6 עחוסי 6ינו 36)כ6ן ס6ומ דגטסטם ד6ייריד6ססי
 סי, ונכמניו ת-0 ק" נמ.0 כ:ון ססי"ן גגיעס 3ענין (') סו6 ספ)פל עקוסכ)

  זמנעסו"קלון ' 6סכמגטח'ההס6יןגזקפקזפק% ג"כיה6יס'ס6"י'
 plpDW1 כ)) ס,6 6ש כ6ן 6ין יס6 3ע)ט6 יקדוק or 67.ן פ,ס ססו6)כ) סגיכי גענין דנויו צפיס 67ין כס'נ גע' כוגסו וע"כ . 03יי6 ע'36סייס
 ח'ח סי' 7י6 יעחיי ס-ת hih וכו, חסי"ן ססי-ן יכסוג ס)bpD) 6וכסנתס
 יוקנ6 )ספי6 מ(ינ6 גגתל6 כי6עיינן דקיוק 1(סו כיכי' 0)0 ד)6 6)6טעס
 )ג71יס תותר צח"0 דועס י6ס נסנ-ס (') הסיוו6" וכ'כ ' h.ov כרע.'דסלו
 כ30 ססרי 3יגייסס )דקיק ךס . עכ") )ססחפק 'ם ס'6 6ו0ס קולין 6:(5ג)
 )גוירו יס 0פס 63וס'ו0 י3ק יס ס6ס סעה וכ.כ 7'י נפס וסע77כ'סי6"ס

 ס16סיו0 וכס0יקן כס)כסן 0'1 )6 סס6וס'ו0 6)6 3קיוס0ו ספס גכח3 כ3לכי
  טט9כס9ופריספכס03י )(ס ר6ה0 30'6 ועייכ' ' עכ") כס)כמו ססססיי
ifDi' דכ'ט  פסיט6 לסבירסס 6' בדגיקת5וסיוס ססרי לסקסות יס 51,כ 
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 יסטור סי6-ם 00יו ספעין ננ' ססוי גויל ס'קף תן סרגללגג ננגיעססיוס
 עקוי )6 סדנק יגריימ כקדין ם)6 סוי ו)6 )פגיהס נח3 06 6ף סינק)גרל
 נק7ין סל6 דסוי 3תפלין )מקנ0 סי6'ם פק) b~on חיג) נגג'עס י6)וכסי3ס

 ס"ע מדסס כת'3ס סרנ) מקון תקיי 6)ע6 )'ג קי' 6"ח גטויכד6י60,סכ)
 סג0נט) כיון חדסס כתי3ס סו' נחקוט "נן נע'עס סיות גטו) עקיוי'ו0ל
 גשקף כדינו גכס3 ס)6 6)6 ס6ו0 5ורוח נ30י) י6 נו') 3סיקף 36) 'ס6ו0
 ~1hunl ע70'ס גסס חע77כ' כע"ס 0)'6 דנס6 ס.6 כחי3ס )6ו וכסגויךנוי)
 דמיגוק נמ0י)ס גיכר ס6ומ 6ם ס'6 6וס 3גגיע0 ד6פ')ו )"ג קי' נ6"חסיג"
 6ח'כ עתקגו 6ס סי6 מיפס כח'גס )16 )קרו0ו יכו) טיפס 1)6 סכיסי)6
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 סטוך ד3לי נגד ססס נסג ו)6 סן"6 ז3יי 1W5D (ס 3ס.' 3"י 'b~ao ד3'ישה
 סנניע' )0קן ג6 ד6ס טעת6 6)6 ת'ד' 3סb~io 6 )6 י)הר6"ס י')טיסו
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 סיו"ד ה6ריך ססלי כחי03 (0ו ס6וס )נוף סיו'ד )חע סעוק'ףדססוקפס
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 סג-י כע"ס גולן ו)6 "תרו כקירן ס)6 דכתנן כחי3ס סוס ל6 גרירס 36ל .
 ספקי יומי סו' גו') ס.קף ו)עו)ס יווק6 ס3י6 )ה6 5ויך סש6 גנמע0 1)כןסס

 ס.כן ייעינן 7)6 כיון כ)ל 016 עקרי )6 גוי) דגסיקף סס-6 נגיע0 ען0160
 טעת6 ת60י גו.) סיקף 3)6 פסיי גט דג3' (") ס0רועס ספן כת-ס כ)סס6ו0
 גס 67-כ r~D למש0 סיס 6)6 ' ע'ם ע"ס3סת1 ס" וכח3ש 3פק"יסכע"ס
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 bia 6)6 ע-ן ימ)וק )6 טסית6,י Dbt" נזי) 2סיקף )ט0ע.ל ינסגוקכ-ס
 דעמ 30'6 )6 ססיי כסי 3ד.ע2ד )ס גימן 06 נלייס 3)6 36) )כ00')ס)נוירס
 סטעס סו' יסנרוס ו6פסי עעס ע) נ'6 מ)ק 1)6 נ'טין עסדי נ-6 (וס"6

 ד% 61מנ כס'נ 6ש6 תוכש 0ק סוסקיססוי י)ק)מ 0וכו0יעשיכמק
 ד6פי' סחרועס כיע0 )תיכסS*e 3~ 6ית6 ו6ס . תמעריגן 3גע ע,ת סכיק.י')

 3)6ס.קף 0160 עסעעד)6עקריספסד 61'כ 0יקףגוי) ג)6 פסייגזיע3ד
 נוי)כסעמקן דתידגסיקף ד)6 יומי נר6ס ע"כ . עגגיעס ס,ס 61-כנר3
 6*כ ססס תו0ק הקרי (ס ו6ין סדנוק 6ל6סג7ל ס6ומ ננוף גונע*נו
 נקר6 )פמו0 סרג) 3עמוק י5ליך כ6ן 6נ) סיי ס6ו0 לורס 6bia VPD1ע*פ
 )ס3י6 לר" )'ס )הס י6'כ לסקסיס ו6ין סר"6כסמל'. סס6רך כטועומק
 3סס' גוגע 6יגו דס6 חססכ)) תומק :קן6 כיו1ז)6 קופריס עעסכסל*ס

 6)6 תומק ,ס י6ין ססטס סוי דס0ס כ)) סיפר'ס )עסכס ענ"נו י6יןוטוי
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 ~nfb ש(סע0קן 0טשס 1נפק%57שש*סוניר פ)ס*מ סגפ)ס)פים
 ד*שן עקףסעל ו0ח'שזתי0מסע) )נעמ  )פמעורלו 6ץ גס 0וכוי מק סףו*כ
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 . כע-ם 5'ג ע,כ סשו0 מק 0וי ינס'ג ס-) סמ"ס וגן סעי ע)ססס
 ס6י ס,) סס גס וע,ע . )קען וכו!,פ 0עליכי ד3יי ר16 ס)616פסר
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 כס)כמן גכ30ו )6 ס16ס,ו0 6)6 3קזוס0ו ססס גכתג סכנר סכ0גדסטוי
 כן ס016יו0 סטומק 6)6 ספס גוף טו0ק ס6ינו כת*ס פר') (~rbוכו'
 ס0טפ פ6י1ס עסי*ט 3חסונו0 ור6'סי ' 6)1 פוקקיס דעס פסשגי6ס
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 ייל יס6 )(ס (0 )יעשן פסיע0 נהך כ'כ עקפס סיס )6 04(ס
 ס0רומי ס' כי3רי כ)) 5ומ סוי )6 נף) יסיקף ק") ר-י גססדסת7ד:י
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 rb תש סגס*ס וז'ת0 סקסס e*th1 כן ס3ץ טפ6יוס תסי'סדנס
 סו16ל6ס נ0י6ס ססעסרע6'י וכיון ' כע'ס ספיר )ח)ק דים מ'ע6כ6ן
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יהוושע חומםשורחפני
 bD*w 5יקח (1 גפיך א9עוntbw 0 ג7ר (ס %יך ומ' שע (וש0ז
 מ.ט D~na דס6 תיפ ' )6 דבייס 5ע:ין 6ג) יב'ג, פ,ק ערדכןבסב0ס
 3סקיס כ"6 פטזר סקים1ס 6חיו י)6 סשריס סנוטת 5עגין פסק 5'ס9"
 ע)'סן נסגעע ב(ם 1כיו65 )ק.מ 16 5גס'כ 16 )עגיס סקדם 6ב5בבוס
 כ'6 5ס*חמן י6'ן פקק . קיק ק" נ"י כ,בי0 5פרן וכן סייוט גכע'נשנ

 סטור כע*ס bD't~bvl בלציס 6פ" פרי גיי דסקיפ 6ט*נ ירבגןבכיגי0
 עסלע"6י פ9ק רנ"מ ק" ג"י ו6ש (") bmw" 0ו5ק )6 6)0 ונכ) פסד5

 61*כ כע,ס 6פ"כ 6עירס 5חך ט)6 5ני 3ע0מגס 0ייב ד75קסגחניס
 ti'Db פגסצס דני עיגס מג'6ץ ד63 )ן 5יט6 0ציןט6ן סו' י5יקסביק

 ס0ו)ץ הן 63 6ין יפק0 יס6 (כר)יבל )י2ל ל6יס פ6'ן 61עיפקרגגו0
 פסמט%ש6'גסג6 ט5ריסעס 8מק0 פקמיולחם גשס0ודס )סן*6יי.יף
 6פסי ודג'ן ג)זיי וכו'וכי י"י ופריך וכו' יורחם סקם 'qb ס%0ע טן6ל6

טפ6י6פסכוכויו6ע5"
6"6 h9~a 0פ)6סקחגוסנ 6"6 סני עעפר טסי 

 36יגו טיעקנ י)פומ6 עיקן פ)גו טעסר 6ג) סי6 65רן 5107סגט5ייס
 נס hwi'n )ך 6עסרנו פסר )י ח0ן 6סי עוכ3 גערס פ' 3כמו013 כד5וס66מי

 Db'1 7וק6 סמו3'ן מן יסני16 ה:") וגס !b.b סף ו)סס הטט סבי316ט5רס
 סגי עעסכ ינס ו6מ"נ ' כע"ס חו6 גסור ס,7'דס06ו4ןשס56'כ6)הי)ף

 די4ע גריס (וסר6 טר 4ס 6ער ד6טי" ג' י4 עקוען 6'(סז פ' ש4ן )סקרי
-h9Sע6 7ק עפסר(סג' 6טעסי וס0ס סו6 ש14נע 'bp 6יס il)twb ס0ס 
 יו') 5') ע"כ סס רס"' כהזס כמיג סג' נעעסל וסס עעעסר סס פס6סי
 3כ) דס6 ס)עי ען 5הי )עיד'ן סמס יק6' דיג6 ס6' )עגין הו6 3פ)ט6מו4ן

 כ10)'ן):2" סוי טעסר ס)טי0וןטקיסיסוגגי לטדטן י)מ'גןושמורסכו)ס
 קידוסין בס)כות פקקינן יה6 סו6 יסכי וסד ס)ט7 טן 5יד i-)tbnSwס6'
 טס3' פ"ג (') סרענ"ס וכה,ם 610 גטס עעון ס:י דטיסר טקיס ס6'עפ'

 סו6 טס)י )1 6סר גניי טסטע כ'ג יפ פיק ג0ו14 (ז5 רפ,' סניועך3:ישעמל
 יילסי:1 גפק6 )1 6סל יטמי tvnb(b קר6 )ליך )6 סו6 גנוס טטסי6יר י)ו'9 יסעע וט' סו6 סייוט עטון פני טעקר י6טו )ל*י 6פ" ופו9"יטבי6.וכז'
 ססו6 חיוע0ס)סכס ש'רס'י t7PSSwb51 טב'6 6טס5וסו6וממס6סי
 )י' קרי )טס 61"כ . סי6 גגוס כמעון ס61 קדס גט' סג' יפסל WD1 -קיס
 י6ערינן עס6 כ6י' 3סבי6 )עכ"ת ס" ויוסל '  כיכ0'ננ6 פש 656סו5ץ

 פויע נה65 עני טעסי 5ו :ותן 6יך גן טס) כגוי )טיד )"ג דף3ךתם'ו
 י עכי 5עעער ס5כו עעסר הפוקקיס דיטו יוכמי' ובכעס ענייס 3ס)סובו

 וףוב 076 6ין 01)6 טוס )פרוע ס)6 כ)) ק'י סיכי געיגי פ)י6ס ג6טס6ב5
 6עי:ן יס6 (ס ע) נפיגן י63 ופעיט6 נכקיו טסוטטעסר )מ%0קסכ'6
3#SSע5עו 6יס יעגע 6) )ע1)ס D1nD 65 ס6ס הפו9ק'ס וס-מו סק) טמ5י 
oaD6)6 5יקס ה5ו0 ק'ש ססק) דבט50י0 טסעע 5יקס ע5יס קיס )6 ק 
 כט"ס עפטע וכו' ד'עקג 6קי6 ו6קטטס טפקן 4סן סטובמל ק סה5שבףט
 טעסרס 6, סו6 גינו:ו0 7טדס (') סיע3"ס )ע"ס רמ( סג'י ט65 )6 נס ~0strב*י
 ט0ו'3 6':ו 6"כ חקס5 סקגת ע"פ %ו0 טפוס שלפ ססו6 לון 61'כומ'

 כיון סהשר 'ה)6 )16 061 סש )חהכסי טג'ע ססד 06 עיסר 5'וקטוי
IDgטימר 16 סמ 5עעסי דעי 1)6 מפטיס סני סעעסר יסן 5טס טשנו( 
 גזבו6ינו ק'3)י4וערכויהמוי3)יסגו ו6ס טענו 3קן סש6ט0ועפגי
 'תן 63 ע15מ ימן 06 עם6"כ ' 9כתנתי סעקלDWB 6 טמעסרו 0ע1פצע
 SD ססקסיחי והכ"מ קפק נ)סי סו6 שסש פעעש ט0י י0ן ו)עסמעפל

 דוסעממ עליגוי הקלע י6סי' וגי3ומ טנדריס ייי0י ר6י' ע6'עסרי')(")
 n1DW 7י)פמ גי60 הי ו)דייך 3:פסי' )סקסית )גו 6) סמ 1)6 וכו,ג0גיך
 ע) הכ"0 וקיסיומ וק,) כה"ס הליטי 6ת" נ'כ OnD1 סנ' עעסי עןטפמר
 עריבוי 06י ד% ג0ניגס כפירס.י s'p קג') יעסלי") 4פנ יעטסל"ל
 656 סטמס 61'ן מטמה 656 ט,:יס 3ט' ד65 כיון טסמטעו0י' כ"6יוםט00

 ג:דון7עסןי*).ו6מי')פי'חסוקפוס ס.ס 61"כ פכ") סו36נסלוס6יב9ל
 ו:ג' סי6 ימוגס סט0ס ט0 !ח עיימי דעסרי'5עק"ו 6הי'טייי")7טי'בוי
 דידיס ):7ון ק"ו קי6 ר3" 6פ"ס ס10)ין הן 6)6 נ6 6י:ו סג0וגס. דבלקיבגוס
 6ג) 3ן הס) wh" כ"6 פליך סץג6מ')עעי)6 )טמ0 6ס'ג פודעיגי'. די)פי:ן ע6כ"1 כבר ס:ת%0ג המס 1)6 ה0ומן מן דיג6דוק6 6סכ0ןד65

 )פןנסו המוינ ה'ע 6ג עם) 3ה'7 ד6פ" a*Dh פליך 36)6)פייטס)
D~DSגו0ן 6'ך )6יריך )טס ו6זכ הכ"0 כה"ס יכו) פסו6 עס 5פי %קס 
 שמיג6 נס6 יהעמ6 כ))6 ' סו6 0וב 165 75קס גמע0 6)6 עגי 8עסי6

 עעסל )יעות ~or ס6)ת )עסומ 03ש טול0 יע6תגיג' ק)קיג6ו603
 וססנמי ירמת' )6 ו)כן ה:הג 6)6 ס6'גו גע1)ס י6ור"ס6 עעסלמ5ג51מס
 ננה' גל'ל' 7)6 גע')ת' נס ג(ס כג'ס יגל'ס כ5 כי יבייו 60ל ט)5טכזס

 כט6 ט6' מ(י ומוק ספ)פו) 3פו3' )כגק ירכי 6ין ט:סנ כ'6וגפוקקיס
 כ6סל סיט3 0סגו0י ביבלי )פיין )טט6 פ4ך יס6 6) טטכ"ס ו3טפו7בר
 : p'h ס)"ע יוקף טש, 3)6*6 יוסע י'ס ויפםיסשגם נססך כ0פו מ6"ס ס)וי עכ,ס יקג) וגכן ער0 3סשטת 6ני שעסימי

  ~rir 11ר' יהעפסר כס0כס מי גששלה
 ו)סע'ס0גןמןסגי

' 

 עטור bnatDw רים ס61 ס)6 . יבר עמוך דברעבין
 ' ססן) 06 עיו ניטמן 1-6 . סכו% סמכס ' ס0כעיגי ב9ג0 יופנ .סיטיני

 . 6גודס כגוי יכ5 ' ססעויס טכ"ת 6גלס : גל"ו הלדכ' טהו' פ*סג"
 )קבי6 1)6 7ייי )גע' )6 6'5 הכ,ס כי )' גוול כי 61ף חגיעגי . ופפ7ס פס9נ5

VY7סגי0י 061 5גבי כס כ6חל ו6סי3 . סגמני גיו)'ג( וגילך - ו:רגגי יגוו:1 ואע 
  ליירויל'ו סר9 3וין 6' פ6)0 (') טכ'פ )שן 5ע7יק ו00עס . ע9ושי 40ן5מו
 סעעכיןט4ו טיג'ס ד O~Stpbi 5ס6ל )יטותו יס 06 סיטיס 3פ6ל פ5'1 5ברך05
 ע1.5 כיוןסגסלו חס עגומ ען פ) סקפ71ס כיוןדתורס נ6טר 16 המסג69ר

~gb' 

 )סמטיל נסג*ס עסרע"6י סכתנ 6מתנ )0תצ' )ייתוו רם )נטו'סנץס
 ד, פקו)' כ) סע3יכ'ן פסוט ג)סין סכסנ ט)סוגי גר6ס ' עכ,0עג")
 %עת כ"6 6'ט חס עיף 6נכי כן ו% כן יק") ס.טיס בס%טיגים

 (*ל כסר6"ס , קייט6 1:6 6נ5 ג9יע טומ" סמי ספקק ('גסלטג'ס

 )קשס ס6י:ו לק סיר דסו6 מקר כ"6 סיטש גס6י כסל 67'ןוקטע0י
 ס6)ת 61'כ סיטיס נס6ר גס פקז3 סין טסוס StpDO כ) 26)תעס
 נמ(ור 6יזס ס'טג ב6י 636רס Wff~1 5פ:יס ס6"5 כעעי or )פיטכ*מ
 6וכיph1 0( גק'ע סג"ס יבף ע4פ (') כהל6'ם ק') י6ס סר6סון)עגין
 סגסמו דגר' מעלג3 סהכיינ" )פ:י עפסו) נ0ן 8סלע'6' והיבנע'ס
 6סר0 דע0 סי6 7עחו כי ונ"עח עטו מו)ק 6'ן ג6)1 סג"י 31רי3חוך

 'S1PD כ,6 סגי 3י"ט סק31 6ין (") תרע3,ס י)ינרי סלמנ"ס עס5101קמ
 ספעעיס פ6ל 6ב) ' טינס 69ינו 14 ססייור סקילי 16 6כי)ס 6יע,(
qbססר ס:י 3יק סע 3עי ד63 ס:י ג"פ כסל סיל טפוס ספסו),ן 

 ס6ערגו 156 ספסו4ס כ) כסנ rDbt פקו5י' כ) עוגס פ*str 0סלטנ"ס
 סטוטין 5כ) יק6י עסטע פכ,5 סג'6ר:ו סעועין עפגי פסי)'סססס
 ריס 3געו6 כענו6ר יגס כעין סע טמו' פקז)יס יק5חס ו6ף (ססנפ,
 ס67ג'י כחג זכן סג(ו) )ו)גפיק

 עוייס סכ) 6ין 6.6 (") גססנס (")

~fa3
 גענץ' ס63ס עלזק טסו,  גיול eb סדר עסיס פקו)'ס r'bn ד3ק

 3י3ס עו7יס סכ) 6ין סלטנ"ס עיכס3 טסעט פכ,) :מ0 ייעיויגס
 )6 ע5עו (") סי6נ"ד וגס חי7 גע' 7)6 3י3ס 6ף טכסיר (')יסיעג"ס

 עפיס סיס י6ס 'DD~D וכו' 6)6 סיר יסוס סטעס ס6ין כמב ססלי ס7לגעי
 וטעטס כסר סיר עפיס 6ב) 6'כsh 6'(b טעע6 6)6 כסי ס'ססע
 עיגיס 7י בפק%י 3הסגחיגו ססנוייס ספגט'ס דכ) סגויניס כדעתדק.)
 סגי נ"פ בע'גן יסיל ס:ע פיי ריס 3נער6 י6ערי:ן יט6' סגי Dff'3*נן
 36) ד6וכיי60 סיט'ס וכ)(' ג' ייי דגס געקיס ר'3 מיס ס) 3'"פג'סייגו
 0ג'ג' יי' )'נ יף גגטר, עי6טקיגן סדל 3עיגן )6 עדלנגן יסו6 יידן 3'"ע
 דנע':ן טסעכ (ו הגעו6 6יונס וג6טתס5"עיס6 וכו" 3ית יגפיקטטב)
 קסי6 ו)כ"0 וכו' 0ג'נ6 רבי ש6על *ני )ר3 הקס" יסbmt 6 )כו)'סיל
 גכ) itpe 6"כ ס7ר (ס pb רג י6טל כ'ון ד"ק מכ 6)6 ק6יר6מון 6י'י נוכ יג די)ט6 )לג עקסס ט6י 61'כ וכו' כ6ן קסי6 65 עדעפגי'
 סיטיס 3כ) פקו) דסיכ ht~ns טסטע ("5 פירס"' וכןסיעיס
 פק% סיס6 סייגו סיר 3כינן )6 ע:י 3יזט דווי6י )תלןויס

 טטג5 סוי )6 סיל י6יט ק") סוס 0:יגי6י צ' 3סיי ט5ו' )כ00י)' ט"ע3ייע3ד
 לק 610 יסיר ,S'p רימ:ינ6 671י 636 נו )0% סדר ס6יגו )כ00')יו)עסותו3יס
 סל5וסו כ2ל )סקשיט"ס 6פי')כת0)"61ין נכי' )6 1)ק'0'תטס )ק'0'תטסס6ייו
 פסייs*r 6 הלהביס ו)ינרי סייסינו )פי נס )סלן יס וכן סג') פלק רס0ו,
 ש (ו עטס י)פי סג"3 פ7ק ("73יס פי"ן כס3 יס6 כסי ע)'ו a)aI(1 סיקינס

 D9nwD ב)סון 0כעיס סמ 'ס פסיי 7ח6 כסיש יכ)סו טסטעס:, ביוי כסריס ס7ל ס6'נן עפגי ה'גיס י' ס) 3פגטי, (') 0כעש 9סגוספקו)יס
 3ין ו6ין)מ)ק . (") )7,סכדכסנסר6'ס רובט)יו סגסוו פייס ס(סוע)יו גפלי

 גס6רסכנומ ס)6 סי.:ו רובו יגסלו כיון כז)ו ):סלו י131גסלו
 יגי' 3פ. מהיי ו6ס0:. ענו0 כ6ן כן1.6 06 (')כיכמנסי6'ס

 ע3ו0 געי:ן I1DSD1 '6 היק גג' nps' סכחנ (') '1ff1D )יגלי 561") 'טכ'ח
 קן נכ) עין 3י :כחי'ל 06 סעכסיכ סל6'ס דניי וס3י6 ססיק 6ולך עיעול%)
 ג0)ק )6 הר'ן ו:ס קן בכ) 6' ונסתייר סיו3 ס:סל ס'-:ו )פזן ע)יו גפר5ו6"כ
,,SD(קען סכ0נ לק פירועו וע( Pb" ipnb כיגליו פייוסו ע)'1 :פר5ו וע"ה 
 עכ) 6' גפ6ל 067 (') סר6נ"ד כיעת ק*) 06 6ף קן מכ) כ)'1 רוב ס:סיול")
 יגס 6)6 ע)יו )צ 6% (ס דווק6 פייוסו ע)יו יכפר5ו כ0נ )nffn 6 סקו)קן
 כ*6 3טמ:יסן ג(כל )6 6מרוג יממיכות מירס טס6'כ ע5'ו :פל5ו בנ55(ס

 כ'6ס6יגו 06ל יסוססק% 1)6 סיר עסוס % סס חטכס כ)סס6161יןמקל
 0ו6 פלי 50י וס6י ל0עג6 6טר פרי דסחס 3יגיסס סלנס 505ק ו'ם כ))6מרונ
 6)6 ע5ש 6עטס 1)6 פנומ ססוtb 6(q כ'6 מולס סקפ'יס )6 סכ6הס6"כ
 ספלי פ'יוסו סיר יכ3.0 י6ף סיל ען דפף יומי6 סיר עסוס ע13מיגש:ן
 פסו6 ע:ף פעשו ה:6 ס"ס ג' ג'וס געיגן )6 ע5הו וססיל בגיו)ו סילסס61
 פכמנ כ'ון (") שיהג'ס סנ6וג" ד3ר )פ' 3עי:ן )6 ע5הו וסענומ ע3יתגגיו)ו
 ש5י6 )6 יס)6 טיגו ס6'ט בכ)) ססו6 )והל 6'ן ונס ' כ:") ספק%ין כ3קסס
 ססע3ות 656 סו6 טיט (ס 6ב) ש:וכ3) ס6י:ו וס5פ5פס סוטס סיקכ'6
 תקט ד)6 )פעוסס סמ) פיק ליט ותל6יפ סמוק, סכתט )עס יועס וסויגיע)
 יעיקל (") )סג6יג'ס ק") כן ס)קימס נעיקר סמ)וי עת כ"6 3'ו"פש"5

 u(nobi tnrq סו56קיטג6 יכ0יבנ0ץס יע3ש 6)6 סע:ף סו506קיפס
 ס)ק'0מ עיקר סו6 ססעבחם )6 )קיען 610 סססיר סיל ען פוי כהו ע3ותפסו6
 ססו' ס)קי0ס עיקל כ6ן 6סלונ6'ן 0תיכס טס6"כ )'ס)ס7ר ינעיגן6)6
 ע5עיגו גימיק Dprn . qb, 06 קנל6 וסי6 0מיכס כ,6 (ספלי י6עספל'
 ס(כ'ל ס)str 6 סיט3'ס י3יי ה,מ ייגו ס6יגו 3כ)) ס(סו (') סל"ןגיברי
 וגפלק ספלק )כ) ק6י פקו)ין 9סס ע6הלגו 136 כ) וכמנ היגו ס*גוכ))
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 !יPbae 5 גיג 6ספ )סנס . סזס כ7כמגמי וכו, rm~D 6)ז כ)ט7כהנ
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ההושע חחםשרחפני
 סו6 ופסוט נכו)1 יונו גכ'ע דק") סכ)) ק '651 וס דן 6'ן ס'ע bibטעכג
 61ין . דע*ס סעיל סו3י 3(' ה"ס רוג6 עסני יכ6ן סיכי כי 61זכ .געיני
 סעיר יוגי (' כ) )'ח עסעע סעיו טוגי (' 61תל צמגינ6 גח'ת ד3(ט*סצוטל
 יינ' כעו ככו)וימו' עסכיע.ס ילונ6 כיון כ) סויכתו ייונ thnr(1 ' לונו)6

 6ינן 6צ066 עיטט 1)6 כ6ן ס"ה יוכתי גכ) וכן ע' סו' ויונ 3סצססטעוגות
 : וכו' )3עס כ)סו6וי ויהוינןיו3עקכימיס6וס*ןכ8ןכו)ס

 כ) כע'ם ייעס 6סיי מס עקכיעין 6'נן מגסימס סיגסכמ03סאר
 סעיר טו3י 3)6 הט'ל 3ג' 36ג 3ע6"ס (ט"ת נע'גן ד3(ריעסספוקקיס

 לו4ן 6י פסוט ו(ס תיוו'יסו 37עי:ן סעפרשיס (ס כצ ספי' כטו הסגי)6
 )סנימ לו5י' 6ס 67פי)ו 6מן 75 עכ"ת )פע"ם 36) ' סעקוס מ(ס יק נן)עסומ
 דסו' 6סל גמקוס ו)3גוח (ה עקוס )ס:'מ 71pb קדופס 13 עגסג פגויסעקוס
 סנס ק5מ ג(ס וה6יכת 3תח')ה כ6סר עתה ק7ס סעקוס ד6ין ק7וסס סויזתכעו

 סרי סעוי.ד 3כך וטס עקדוסס סעקוס יעוייד ס:תגת )דעין עקיס 6יו)מט"ס
 )עטומ ס)יקח יס6י 3ה"כ סהכרו סכפייס ינני ספוסקיס וכ) ננוול6עגו8ל
 6ג) סע.ל טוג' ע7עת ס)6 סעיל נ:י סעכלוהו וס-ע דגל.ס עי' rtD מפ5ו כ)3ס

 עקדוס' י"ת.עוייי.ן 3)6 העיר 3ני 6פ" סיי - סלו ד3ייס י' 6פ" ט"ס3דעס
 כ6ן3"ס הרי ככו)ו סוי 3:יכעי7 דיו3 ססוכמתי עס ו)פי - דג7יס מד,0ין
 נגמי6 ענו76 ס6ינז כ'~ן ככו)ו יונו 7סו' מסיט6 (ס גג17ן 161) ט"ס3)6

 . עייוק6 )ס ייח6 דפוסק'ס 6)6 דווק6 סעיר כ)7נעינן
 טו3' יס6 ועוי

 6'כ כע"ם עעכני )6 דוט'ה כ'ון 61"כ קס) 'מיי' עס6י נועי 637 פטיט6סע.ר
 טוגיסעיל (ט"ס6)ו)6היה 6)ו 6'כ עעכנ. יק5סיחיייסקס) 6פסר6יך
 )6ו ס"ע 6)6 וכו' 63יע6 '5י63 גע65 עעכג' )6 ט"ס ססס ופכסיו עעכניסוי
 סגייס עק7וסס )סוייי 6פי)ו 6"כ קנ' סע'ל 6נסי רונ עכרו 06 דס"סיוק6
 ס6ס עד'ע3ד עי'י' דסתס )מ)ק ג6;ו ו8ס )קען כע"ס עיי'י'Pba 1 חכ6כ'ס
 צכחחי)ס דגס ענו6י סגס )ן )יע6 ה6ן )כמחי)ס 36) עק7וסחן וסולידועכלו
 כעגו6ל סנויס )פייון )עכ%)נתמי)ה6פי)ו 6שר 3נגיגו נס"כ דת6יסל

 מ"ע ס"ק;'ו ג6'מ חג"' פ)פצג(ס וכני לג"3 י"דקיי ("צונטץגסיעג"ס
 כניסס6 גי ס6י 3גער6 6עיו ססרי )כתמי)0 6פי)ו )ימן יכו)ין סקחיונס"כ
'DtSDעסעע סיי חנול 'hDD 6וכן )עכין 6ו )כחמ')ס )מ)ופ;סו 7טי' )יסנ 
DWnb6סיי עכרו י6ס י") י3ייסס )פרם הומק ' דהפוקק'ס י)'סנ6 פסט 

 (ט"ס 3)6 5פ" וכויעסעע נעח;ס )יחן דיכו)ין 3פ" כמנז ססיי גגס":)ססמעס
 י5)"כ 3וט,ס מיירי )6 יר'סDWCW 6 נש"ח Dh" 6סיי מסכונ6 6נ) כמ3וטסיי
 לסלוסי ס.) גס קbob '6 ;ע' 7סיפ6 פסיט6 ג(ע"ס דוק6 דליס6כיון
 נכ6ן סיס naur ' bih נ)6 גר6סדסרי6פיי 6'כ נ(ט"ס יוק6 ייס6יעמי'
I1enDק7וסס סויכ8ןחוידמ 67י )פי המכלס גלע דח6י )מ)וק %עצד'ן סס 
 ד"6 ע5 ח) הק7וסס חץ7ת 6ין ס"ג ע)'ו סקדוססספמו) 6חי י3י כ6ן ס6יו נקיוסמן גס6י  יכדי'ן כיון י6סיי וסכייומ נמסכוגססוי

~lpb1 
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ob~itי3 6ער ס0ו' פסוט עיין ע'מן ססט)עס 3עיגי b~pn 6( יסתי( כג'סמ6 ג' דג;ו עד כניס60 3י*גס bnt)nb סרי תנ:ין 67חר הגו6ר תיי 
 3ס,כ סנונין יע"י' )7",ח דס ו6ע"ג ' המקוספגזי ד'ס6ל 6כ,גצססחל6
 י)6 יפם'ט6 ע6סכ)) *ן סמקוסקיום סנס6ל סיסו קגי3)3ס"כסמ7סס
 ע3ת"כ 6' גגיכות) (") הרע3"ס נע"ס כן )כחו3 ספוקקיס ען מי4סמעיט
 הוי 3נע67 6עיו ססי' ועוד ה:י סעלע'כמנ ס"נ ג5דסען )3גומ50ר'7
 )גני ו)6חויי )מיקתל6 געי וסוי עת.ק6 כניסמ6 ססי6 סוי כגיסת6 3'גגי'

 וכו' רייי91%מר רר"ח יסיס ר"שר  p'pnt לססס טיניסוט.ו5'וכסורי
 דהתס 73מות '1,6 . סיסן 753 גונת סס'ה עסעע )6 6חר'ס6 י3ס"כי)יסנ6 ועוי )סמס וטיי)י עינ'ס 1hhS" עיק6עי 6מן געקוס נוגס ססיסטסעע
 6"ס 3עעעד כוט"ס 7סו' עק7יסתו 3ס"כ )סו7'י יטל' ימיי ס) ע3"סעיייי

 הו6דגס וגכילוחפסוט כמעכ;מ' הוי 7וה ד5ערת )ע5י ע.מכמ,עחפוקק.ס
 גע' 3(ט"ס יה6 ד'6 ע) סקיוסס ססמו) 5)יךג.מיד

~tpb' 
 D"bffi וימ'ד עסכונס

 נעקוס6חל סעותר)3נוחס קפק ני6סג)6 ע'כ ת'נ"סו qt7U 63 6"כ6ת'
 ע) עלה 5יך וסחיע6 . פנוי העקוס סכגי סכ6 וכ"ס העקוספנויו)סניח
 גס"כ 7עתך )פי 6.כ סק7וכס )הור'ד עעסה סיס 'IDIS ס6'ן (1 ק673דעחך
 ע5ינו 1)6 ק17סה הור7ח דהוי יו5'ס ק5מס 08 7וק8 )3גוחס עמו"3'ספמ37
 ו)37ריך וכו' סחי3 3ה"כ 7וכח" 3כעס ע5'גו 78ר3ה (ה דין הקוס3סוס
 הר' רו5ס 8י;ו 6מ7 6ס 36) 3ע6"ח n~Dr כו)ס ססקכיעו הכ) )פיסעוכימ
 נכ) ועעסיס כ)) )16עלס 6'ן (ה ו7גן ק17סס סויית ותוי עקכיעין כו)ס6ין
 ק"ק עשנעקועי וכ! פ51ספס 61ין 6מנ 3עקוס סכנק'ות גמי סגוניסיוס

 : יוסע סעי וממעתי 3(ס ודי 8מל 3עקוס וננו ססמסיסן76ג6
 יוסכנסוג )וערסהי)יס3כ) מנויסגגס"כ )חס שס "ת ה"טאלה

 ומחמי) עטלס עמק53יס ס6'ן ופעע'ס קי'ס 6מייוו6ועייס
 6יוע יסנס קי'ס ו6וטריס "תקנין ו6ן ס8הי גיוך עד סגיכות כסדיהס"ן
 )יט' Db7" ו6פסי וקדוסח ק7'ס פוג'ס ספיק ד63עלע ק"צ פוסק'ם סק5ת6מרי קתסךעךיוי קייס 6ס)וער ונסחפק ס8עי נגיע 6פ" עסיה סיסס)6

 1i'DhI 7חכ6 עו17 סכ6 (.3 3ס67"ס כז6'ח6 עוגין ד6'ן סמס דק")ססוקקיס

 0פקוק כופ)ין עכן גטוי hD'b7J הו6 7(הר' ,q,p7 'p'pt סוי )6 ספבק'סג'ן
 3ק'5ל: סס6)ס עכ") ספרקיס גין )פ0,מ יסת3מ קו7ס זי)ע5 16 ס' " ח' ס'כ'

 DSnb3 קזיס )ענימ )יס דעיעי' סנלמן ופי נו"ו Db' 6""יתשובה

 1 י1
 1 ק1

 - קי
ק

 וי6יומ הטעס עיקר 7ה6 טפק'קי' 6'ן תפרקיס 3.ן ד3ק"ס s"p7צע5ן
 כ)) ענו5ר סיגל 6ין ייין 3געל5 יס6 7(תי6 3פקוק' )י3ן l'baספוקקיס

 ס)uSnh~ 6 )ספק'ק 8ין 1)6ח)יס )סגיס 3רכס )3;ן דחקינו כיון 7on~thlק

 1,) יין ;DID' 6ין פלק (,3 3סיי,1 כע613ר צסגרכוס ד(טו6 פסיקי 3'ן)ספסיק
 וכף )סמע' ד)6 )6'גס 4ס ע3עי וכו'סי)כך עקעי":ו גלכ' )טיעל ו") ר3גןומק'נו
 סיעס  דעיקר או סקפק סוחל 61*כ סכתג0' כעו כ"6 קסי )י 1,6 ססעכך(סו
 נין ס6)ס )6 )עס ם36חך )פ' וג6עח ' )3יכס חער6 פסיקי 3ין )ספקיקם6'ן
 ונ6עמ6ססייח' ד(עי6 פסיק' q'p )6 6ף6סכס'סיס )יסמ3מ סיססיר0
 פקוש 183ו5ע 6פי' עוחל ססיס קפק 6'1 קד'ס )ענית 7יעס ס(ס )קג7מךעסכיס
 צקדפ יעפסיקין ספסקי הפוקק'ס רי3 כ6וחן ג'סל6) סצכ' פסט' כ3ל כיד(הי6
 וג6המ (")- ס6ל"י סקדוס עגסג סכוגת 3קפו עגו6ל וכן 83ע5ע 8פי)וועכו
 עע6י (") יוגס ר3'גו ססמ8 גדוצס סל8י, ע) דמיו, פוס 4יע חכיתי ימןמי

 סתפי)ס 'uSDba ד6פ')ו יק') ע6ן י6'כ6 סעחו עי פלק )קען 6עוי6ידפ)יגי

 עוסיפע)סי6י'י)כ)ספיסק'סס136 י6גי - str וע'גסי6"ספוסק)'סס"י
 פסיע6 י6' נק,ס ג"כ )יס עינעי6 גמפי)ס )ימ דענעי6 5"ציסנעייןע"כ
 פסיט6 י5' טפסיקין 6'ן סץ6' מפגי ד6טעו חפעס עכ"ס הסס'קיז ד6ין)הם
 b'D31r 5") ע"כ l"wm hib ע)יס פ)'ג ע6ן 6"כ נק"ס דהפקיק'ן).ס
 יחפ)מ סנע'6 י6פס,ט6)'ס qh~tht- 3ק*ס 4 דעיגעי' ו6ס*ג 3מפ')סצ'ס
 )ק"ם צפסוט nSDnW rb 3מ)עוד )יס 6דכר עיצ6 )יס הגעי6 ק"ס6כמ'
 לקו63 ופסיט6 קפ'ק6דרגנן ס'3 גקפק גס6ל 06 כ;"צ6'כ מעורסדחפ)ס
 ג'ן חינוק 6ין עד6ו7יימ6 67י ע7לננן 5)6 6'מ 3ק"ס ספקק ד6יסייגקט.נן
 דעה)וקח0 קדיס )עגיח דמי 7)6 ני6ס 4 6נ) )עג.גי;ו גחוול - וק') ויל6הכגוד
 כיע הכ" עס6"כ עגולך יס"סר 6ען )ענוס עחוי3 סס61 קייס סעע 61006
 סהג'ל ט)דעמךימ'ד מעצס דכי גחשינו 63 מס')'ס 3סעח עסיס סףדצ6

 עקוס גפש ע65ג1 )6 וס)6 קיים )וער עסלס )קנן המוי3 סו6 וכיתסי)יפ
 p~p "י )ספס'ק פיס6ק נעקוס עקלס גמק153 06 וד6י כ)) סעעגו1צ6
 61ע"ג )ססקיק ג') 6ין כ)) חי31 ע)יסס מ3 ס6ין 3עקוס )ספק'ק36צ

 מסי3'ש 3)6 5פי)ו קייס )וער עממוינין יס (") ס6ר"י 60)קי הק7וסיעד3לי
 קדפימ פנ' י5רץ ה") דס6 סקיופס כוגחו 3ש )ע5וס כ"6 יעמי )פי6יגו
 כוגסו D~D וגס ס6מר 3יוך קויס 61' סקר3;ות 6מי 6' ס6מי גיוךקויס

 ע,כ '3'ן וסע3ין ס6ער 3לוך קויס סגייו )6 06 ס(ען ענר ה6סקדוסס
 לb~nb "6 416 'ומל Dh"1 ו6ס )ספשק עגסג צקנוע ~rb עק673ג")

 : יוסע סעי ומחעמי כמנמי )ע"ע וסנ)ט"דנכ"ס
 פ"ט ר.ע סיע.ני טעו7 סחורני סמכס ס)וס א ימי ושאלה

 ס:כת3 געגיןס"מ עכ"ס 600) תס גי"ו סמי8)עסור"ל
 סירכיס כ) יכ"ס סגי6 וסגס 7'נס הס סיטין 3סנ' מ3 3יח ת'3מגה
 str סנ"' 3יגר' )יקיק תח')ס ר6'סי ו6גי (ס נגדון 1)'תן )יס6ס'ם
 יסס 3כמ3יו קפ"מ 3ס" סכס3 (") ת"ס גע) ע) סכמ3 קכ'ט ק"נ6"ס
 סו6 וכמנ 6ממ מי3ס יכמ31 יי5ס 061 שגוח )סחי ימיק 'ל5ס 06ייץ"
 ס'עיז 3ס;' )6 336 6מח גשעס 7וק6 ס"גו ת'13ח )ססי יימ)וק דע"ס(")
 סמסיקס ו6ס 6חס 3סיטס כ"6 קפר6 )'ס p'pt 7)6 )עועל עכיי עי'ףי)6
 טהר,6י י3יי עפלס יסג"י %סעע )כ6וס עכ"צ דפקוצ מסעע שטותגסגי
 וסגי6 סייוח )נ, דימ)וק סס 3פי' ססרימסר"6יכח3 נן ),מי 60"66)6
 ד.מ)וק o'nps געלני ד6'ח6 יס))ו.' דומי6 סו' י7'7'ה יעקמע6ר6"
 ג"י סר3 ע) )סקסוס ויס תסל"6י נסדי' ס)ינ דסנ"י 5") ע"כ ס'טש)ני

דס'כ.
 ויס מו) יי'י )פיכך )סניס גח)ק ידיד" נע'פ ינ 67עי 7ה6 ס"י

 כי6ימ4 סו6 6' סס 6'כ סיטות י3' )6 מ'3ות )ג' יגמ)ק פ'יוסיקויס
 י6" (") סי"ן מייהי ועיגס (ס צפני ת3"י ססני6 וכעו טר'פומ 6)1 פ'גמו)'ן
 פוקקימ )כסמי)י Dh7" מי3ליו ועסעע נסל שנומ )3' 6' סס חמשקס6ס
 יר'ס )ע"י יס6 ק7ס י'ס ענ") ידייי' ו6"כ כן סקו3)ין פעימ 6'3סטה
 ע"ט )סניס גמ)ק 6ס 6פי)1 4כ סו6 ס6'ס סס ימג)) מו3 'ס סוי סו66מת
 וכי לעועל צכדל דדעי 6מ"כ סנ"' כח3 15) פיס 607 חו; ס-) סעו 7(ה1כיון

 )כדר יעי 671י סנ"י )ינלי סיי 5ויי וכן קיס ו5ור מול יפ7ה יעחך עלמע)ה
 כך יססס ס-ע 6)6 עקוס גסוס מכר )6 (ס ק71ס 7סי' ק"7 וכ')עועל
 כיון ייידס 1ל')דס6ני )עועל )כדר ימ' סי' י5ווי נסייג'טע וכ"עסו6

 )3' ;מ)וק 06 6'כ החס כעפויס 6ח3ו וס' ע"ס כן 7נקו6 קר6דעמוס
 כיון צכ6ן יס סנין ע6י ד6)"כ ס6סגו 3"ס העקוס D~D נקי6 יס ע.כמי3וח
 נס)ע6 . כ)) פ.רס )ו 6'ן ו'ס סגי )מוי יד'י 6"כ ס6הג' ע"ס 6)6 כן ;קר6י6'ן
 סי)1)'ס פרוסי וסגצויי 6' ת'3' )ס דמפלס )ריג") ס))ייס כהו ס37ס 6ה3מור") )י7יי סי'ך וחכ) (") סיס3,ס כע"ס סמתיי כעו ידיייס סוי ס'6 6' תי3ח06

 לג'  נחלוס ס6ין חמשס נעז רד )' ש'ז יס 6'ן מי3" )3' :ח)וק 06 6ג3סלנס
 ת.טס גסתי D'hnI סס סיס דסמס )עומר )כיל יטי 631 )כ6ן 'ס עג'ן ע6'61"כ
 צ6 הכ6 36) סי' ו5ולי 5ור פדס וכן כן 1fiaI ססיס ~bSh' יעס ס~ס יודטש 6גוו6ין
 6'ן קיק ייס 6ע"ג וע"מ כ3) ש' )1 6ין )פ'( ויס כע"ס ס6ס3ס סס ע) 636גקי6
 וע'ס נסמיסן סענד ס)עס גקי6 דסי' סו' 6' 6יס סס שו71ע.ע סיטין )3')מ4ק
 י77מם 6נ) מס וכ'651 5ור פיס וכן תיגש נסתי נקל6 שס סעקש6סגת

 נ))8ס 63ס~ימינסנע%ס קיסי'ס 1lnhith נ)) פ" 6ין)ו06גמ)וק
 6פי)1 3ע)מ6 נס מי3ס סו' וסיי 5ור 6ג) ס61 קדס ס"ע 6)6 קדס סוי%
 ש' )l'ba, 1~ 6' סס )מ)וק י6קור סר"ן )7עמ 3עיני ו3וור . קים פסג)6
 ש' )6סוי )סגיס מו)קין סיינו 08 כגוןיסוזס מיגומ3סתי

 (") )חרע"3ן ו6ע"גד3ססו13ח סקוג)יןנן סמוח סר"ן סכמנ ו(הו )מ)וק6'ן צמרחדסכצי

 67קול)מ)וק ססצי)ס כ"6 כחג (סהנססס)6 ס(כירמ;6' )6 קע"0קי'
 ר3ינו ד3לי ו)סעעי7 )פרס 8פסל 06 3ע'ני קסס וע"מ ' ע,ס l'u~a)נ'
 חו6 6ממ ייד'י" SDI SW1'1 ימ1)ק 'ומ:ן י' 6"כ 5' 6סיטה ק5י י3 ד6סג"'

 כסי גח)וק 06 דייי7י' 0ו8 פקק )עה 61"כ 6מח נסיטס 6פיי )מ)וק י6ס,יס"י
 7לנס כיון דטעעי' )למות יס ו(ס ' יומנן כי' ס)כ' יוחנן וו' ינ ק')1ח6

יק6ער
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הההשע חים%ורחפני
 )נגישו שיי6' י"בן ר' ס*ל 610 טמש  דרי" לגדקע שיק6תושמ3

 ק6 )6 ד)י3ה (*) חוממסוכת'ם
 ע3ע"

 3)3י ייק6ער )ח)מוי6 )'ס
 תנפני '

הס7ע
 6יקן*

 י"ק 1)6 רנ גגד כיייגצ ס)כס 4 עיפ)פ) כן ק05 הסעע
 3פיע0יס ל,י )יס יקס סר,בי) ס)כ' 0כ6 וע"ת גנדו כר3 0)כ' 06 ד"פ"כפםפ"
 תיי0. וסשך 0יי ית תיי וס*) עג 3סיפ0יס ק6י ירגס עסיס ט'ה6%

 צסו חפ3יגן )6 ר"י גסס ק6מר מקי' די3 ו6ס'נ ' גגיודס)כ'כרי3')
 נס))וי' דם4נ תיג') )מת" ו"י 0ע ענפסיס anbph57 רוןמיש
 כיון )סעוך 6'ן י6ף3') ועת ' b'Sn 60 603 7)6 טוזס י3יד'יי'6פס7
 דס3'י)6גרקי'י 616פקילוער ' )קטוךע)ליג") סיי05 ננחגי6'ס7)'ן )עחףי ק)ח קסס 1.סו 067ריחי מני'סו סי ייעיגן )6 6ייי" י'ד,'7פליג
 ו)6 י3 גנד כוי3') 0)כס 5' דפ)פ) פהן6" נכחני ט"ק וכן י*ס כ'6כ))
 ס"ע 5)6 סס ע5עו חו6 כת"ס ר3 גנד כתומו יס)כ0 דפסיע6 תי"יעיימי
 61'כ )ל,י ק8תל ו)6 ט6י )יז0 י0 ער30 7ק6ע7 ק5ח תסהע וכן רזי %קד)6

 כנסי6י ד)66טליג;ס)כס כגו7ע סו6 דרג-ס כרנ י0)כס פס'ט6 יזפנגי
 ע65גו )6 )פ'( 67'כ קסס 6ן . 3(ס )60י.7 ו6ין ו8י)ן 6371 ע36.'6ל6
 לנס כ"6 נס6י )6 0י6 6ממ %זמ 3ין 3% ג'ן יס דכס 33,הט ורנל'גויינו
 0(,) עירסי כ) ע)ג7 )סחיס יס כק נמ)ק דנכ)ן 0ס tPD('l סל:ו ס.מ כ)61,כ

 תן מ.גומ 7סגי טסעע 8'כ וכו' וכק6ס)ס סלס 0כס ס4ן (")טסמ"יס"
 וקפ7יס 0תירסיס ע) קועכיס 61'כ סח)הוי ע) 0)וקיס יסעירסיס )ותרו7ו0ק

 סימין המ)קומסע)נסמי 06 536 . פגייי:ו עלוך הת)תוי וגגימסמי5וניס
 תירם וסעירס )סמי, )מו)קס מי ע.ה סי6 06ס 07'3ס 6עזג י)י'ס ספיי6מ'

 6ומ')םחיסוסיכ6ד6יכ6 חונקש ה"י 6'0י6 ד0יג' 61ע"גפ)ס0ימינהם
 ק6על עעס ד:מ)ק חצתוי6 7וק6 )סגיס ג0)ק ייייי' י6עי ורנ ירס'גן)תיייס
 עעס זנמ)ק רון קתס ד0 6'ס %נן כשס סלי י)כ*ע פסיע6 מזו0ילפ0י
 ונמ)ק 6' סס bniv קודס 7יס י4' 6ין חינות 3ג' )1SD 0'(l )6 6י 36))פניס
 סתקוס סס ט) פירוטי יס סוי )עולס 'ן'ד" יגני ע~ד געיני ונר6ס 'נתזפ
 6) עהג1 כעו 610 ססס דגכ)) כיון )ע"קי ס6סיי )עגין ק7ס סוי )6וע'ע
 סי' 61זכ )סניס )מסיק דיס6י חהפרסיס וכתנו חטקוס טס ע) נקל6דוד6י

 כפגכחנ 61'כ 3ו כיו% וסרנ' ס6)מיו טח' כי עזס גקי6 סעו6) וכן )עחקו6קוי
 706 נסוס ע5'נו )6 גיו) מייום ו(ס 6קור וכסנמ)וק )עו0קו טי' 3,6מי3'

O'pp1D~Wכ'ון ע"ה עטמ ססטקוס סס ע) דגקל6 6ע,ג מ% 6)6 כן טכחט 
 סייך )6 כ6)ו "יי 'rD'a )נ' נמ)וק 6ס 36) 'ד-" סז0 פיי סו6 עהס טסד)18
 ו)כן לעמוק עומר 1wa ע) עכס'ו סקוי'ן עע:ו6) 6נ) )עמוק ph,(יקי6 36 יעעגו סזג י6ין )דמומ י6פסל י6ע"נ - עעס סס וסוי כ)3 ח6יס)סס
 ע"ס 6)6 העקוס ע*ם (?h7 )6 יעכסיו כיון ם"ע 6)6 ווי' סס)עמוק סיס6סיי 61"כ ק7ס 7יס מ)עוד6 דק6טל יע"כ5')נידייי,כן ס(כייו)6

 6' 6סתהיע י)6 )ע0וק 6קון יעתנו6) נ,) )nffni 6 )ע"וק סיי יקר6'יידיי
 %7עי' ס3"י ע) קוסי' כטו )ע"ד ו(סו כעזס ני6ס ע*כ כן )כחו3עספוקקש

 וסהו6) גסעענו6) 6"כ קדס יס סוי )'י-')ג'מיגש )0)וק דסייכ'ון
lb~nibal7כקל6 ועוד כדללעוטל כהו ח'3ו0 3, דקו3).ן )0)קן ייס6ין יניוי 

 rb קיס יה 67עי ע8' ד30'י "עמי . קויס 6) סי' ידידיי כ%ו סעקוסמס
 )סס יסיי7 כיון )עו)ס )ת0קו הו0ר ית6י )ע0קו י6קת )ע:.ןפייוסו
 61.כ סו6 0עקוס ע*ס 6)6 )ע') כע"ס סר3ס 6סגמ מירוסו י6'ן ל*) 6)6חייוע
 : תיס )ינר )0)עוי ו6ין5ולך 6מ0 מיג' סוי 6י ebI" סו6 סתקוס יכ'ס פסיטי6)

 סיפין 03:י גכמז3 6) דגית 3רול דנר6ס ס8)מ'גו )63רגנ6יוקז?רנא
 0עקוס עלסס יגק67 וכיון 6מ0 גת'3ס ינכמ3 עידי"ק"1

 5)קיס 3י0 ע,ס ו:קר' 0יגו' ג3' )עו)ס דגכ30 6) גי0 כ.ס כמ'ס )ח)קויס8'ס
 )סוכ'מ ל' ונר6ס . )ט)קו ירס6'ן 36קיס גימ יסי' וגוי ס(6ת וס6נן קל6כת.ס
 עס' 0ן 6ממ ו'ד'ד" יס))וי' רז0 קע') ע6' )יקיק ייס סכ' יסעעחס"עפסי6
 דנגחנ ד6ע"נ 37ו0' 6'כ' 'tD'b' 8סתעינן 6י נס)ע6 ' סמיס יסו' )ותרחיח'
 דקע,) )ועי ודוחק ' ייעיגןההי)6 6חח 6גצחיג' )ח1)קן 6ממסי'ג0ינ'
tpt~biול3ס י3 7נלי )סקדיס )1 יסיס כסעו סוי ל6 ד6'כ תיגס על63י 
 מידוס 6ין 7"0 דגי3ר' כיון סן 08ת bib סי6 )6 )ועל יזח דגרי ו6מ*כ ן ה7סמש
 )6פוקי ה" פסיע6 י"י דנרקי:ן )ניק0'נו 561") . ויג0 ל3 יגי' מקיש46כ
 סס'ס וס))ר' דד'ד' דס"י עיתרי' 3ססי' דע0י' ג)ס )6 371 6מי6חיל3י
 וסנמ סס סף 7ס))ו'ס כ'ון יק') ל"' קה') יס6 ס"ע 6)6 6חרמ6 מונמ,6)6
 סס 0וי ף0 6ס3' סוי -יי ונן למו)קן פר Q'b פס כ" וקם ס3מ דס))ופ"3י0ד

hn)hlewpג'מ 4כ 0ן יססיס 6ותל סיימי ד6טתעיגןן'י )16 6י Sh~ 6(ד 
 ז?גי' יני)ף )עיעל י)יכo~na 6 דסוי פסיע6 6י דסוי נסוסיוכמ6פהעינן
 ס"ע blh~ ע6י 'ס ערמ3 ע6י קם כק )" קענע'6 ה6' ד6'כ ה0יי' י)מי )6יע*כ
 ד)6 כעס כנ רוו מם'י6 סס ו6ל ני0 סוי יניס כיוו 61'כ ל(ס (ס )דעוחן8ץ

  לג טיק6ער ,b1D'b ער3  דג'7וק )סקסומ 61'ן . ססיס סו' 610 י6'סתע':ן
 3'מ6 60 עסייי י)פיק )6 1)י)ף )6 תי4 סס6י נוכ)) ג0)וק וס))ויסיי'ד"
  7קה,)ר3ומ6 ועוד . ס; 006 ד6טל דטתעיס 'ומ:ן 6'ר פ)ינ וד6י 0377ד6
 ינכחרס תעי ס6י כ"ס בח)1ק ,wnh 6' גחיג' דכחגינן וסל)ו.ס 'י'7י'ד6פי'
 ד6יחעל ע6י סן 6ממ ו6פ*ס  מיבימ  בבי גנמנ י0 ינק 67ע'נ . ח'3ו0נ3'

 דטזכ5*)דקה,)ד)6 6וי*י ל'0 36) כטוסשכ0מי עמדיי י)6י)פי6ימע7
 סכ' :twn~b )6 6' 6פ" nDb 607  .6( י6חוור עמ' 6"כ סן טסיס )ועלניס0
 103 6ימער 1)6 0י3וס פמי יגכח3 ע6י ק'1 6'כ 0ן טחש 0כ' י6פי, 8וטןסף0י
  סיטוס ' בג  גכח3.ס ISb~obbnt עענו6) וגס )פ'( )סקסומ 61'ן - סן סחיסדוי6י
 רון ע0דיי  l)tDSt  6נסיס טטו0 יו67י 6'לו (ס . כט"ט נסיי6 4מע17 7)6ניון

  3קי6 בפיויר  ב*ס חעשס ע*ס נקל6 יו67' 6ע*נ ס'6 06ח די7'7י' ר*ידו"טל

 ייט Ybn לפי) כ%*ס וסויסכ5פסס5הם51עפ*בסויסטס%פללססס6יס
 5י קפק 6יו י0חס 5נ*מ יס 6ל36תרס3 כגעי6 5ן 6'3עי6 )6 ועיכ סעופסנ'
 צס?5 ונסיס סיעש )ני וג%יס סן עטס 0ינומ ד3י פטיע6 סתקוס ע*ס סוי'ס

 DI(DIp~  ריי )עיח3 פפ)לתיטיד0וי פיש- 'bD'ab bb'  פר%  פמ סו' י0 5י עטס פס 5יע יס 7הל30 כ'ון סמיצסיפמ
 פושי' כעו יסוי 3סו סרס,3ס ולכזמ"  56)(0

 קיד" י  יבפיי ו)7ג מ6י הי0נ ע.ט חחמהם  כעו  מרי %י  דבסו  בידירי' כן ס"1)6
 61*כ סו6 )נטלי ק7ס פס 16 סזיש פס סו' ה.ע גקל6 סטקוס b~D7 נ0יע6י

Sht)nu0יניב כט,ס דע"ס י7ייי'  סויכטו  ז)ל*י עט"ג ג0)ק 6יגו סי6 6' דשנ  
 פפל 7סטbnSD3 5 )תי)ף ו4כ6 5'0עי ד6ימעל ט6י לסגיס גמ)ק זייייי'6ע"ג
 סטקוס פיט וי5י ד5ל כיון קפק 3)י 3עיני נרור םס ד%'גו 6) 3י0 6ג) .ש6

 יט*ע )ועל מט65 6ס 61פיי ' סו6 6ש סס בילרויו  רמרי  בפ )עיתלנק4167כ6
 כ'6 ח)ק י6יגו ט5'גו % 0י3הם  ויבי סן 0י3ומ ד3, כיון עזע סו6 תקוססס
 ובי 3יול סעכך נ*ס סטקוס ע'ם 1)6 מ0מיס כעו יסו' סטעס סוי וסס י0גכק

 : יוסע עתי וחסעחי נחנחי נ9( 0ןתינוח

 )סס וס" p'p b)7b7D נגון מעס געיל ס7ריס קהל ושאלה
 גסש ע:ו סק0) נעיכו 0סייפס ו6מי ונטיף נס*כ(

 סג'3 ננוס גיו סקס) ועסי  סריפרורמירמל3  בסזי וטקוס 8חיגתקוס
 6חסעס 1צס(סיר )ספהל b'b כי YDtnbi וכ)(ס  במ יסמעסו )6)תען
h)a0ולץ מקגס יס 06 מתיי סג7ר ספור5יס גו'ס תמעח סס יסחעטו( 

 : צ0סמיטקס גכק עך )ת615 16 )0מ)'פו 16 עמכיו מקיוסשסתקוס

 )יקיק 5כיך ממייסרנשובה
~rtbi 

 )טכול סעיל בבי  3'ד רטוס גס"כ
  גני פ' ליס נעני)ס גלסיגן : 3ע"ס ס6)מנו ג63רו6מ*כ

 סש% 6ע . מינס עעגס )וקמין נשכ וכו, פץ Sa  רמרבפ  מירררס%יר
 דפעלע6 כיון נ*סס)כלג'ס 36ל כפייס ס) o~s 636 ל,ס י"י 6ער3זנ
 ~bDp'1 3' ס6י  6סי י'ר י  7לגש יסי) )0 ע(גגי ה5ו )6 )ס6מו
bnw6'1 ע0ס*Dh 6כיון )0 ק6חו יעע)ע "DD7h7 געיג% 6י 6סו יייי 
 עסו כיכיס ש' )דקיק 1)7ין . )עגיגיגו ס15וך סס"ס טכ") )סש3נ'

 5תוכיס גל6ס 03 עעייגמ כד 6נ) . bnSD3 עיי tS'Dh1 כיך גקל6 0כפלין )טטס ססו6 עס כ) 6.כ ס7י כפייס טל  ב'מ זק6על כיון )ן06ד)כ6ונס
 l'bsn וייידיס סווקיס תקוס 6100  יובברולומ גדו)0 ע'י 6)6 כיך הקר'ד)6
 ט)פעטיס :D'Ub סווקיס תקוס ס6ינו גדו)0 עיל 36) מעיי ס5די'ס ת:))סס
 קע6 פ' יגרקינן ל37ר י8י0 . כרך :קרb 8'(o עע)ע8 8ור0ש צסס63יס
 )ע:ין  ייררובכבר  בילויובר  יירמ ס6י;  כ7ך  %ריב"ל ע'ג ג' דףיעג')ס
 3סיי טיס כ) נ7ו)ס עין ע6יקעז)מ:ינ66יןסו ופוין - תעניל0קן'6ת
ll,)~vaתכן פ0ימ r~o' 4י 5.6עריכ6 כ77 ותסג' כמי atub 'טע)ט' )" ד%ק)ע . 
 סגכגקע עווקיס סקוס 6)6 6ינו כי7 דכ) D'S 56ע7'כ6 כוך s'rיפיוס"י
 6:עיססרגס עע)ע6 )0 יטק)ע' ג7ו)ס וועיי יו0ל חו6 ונדו) )ד הכ)סס
 גטףגן 6פ*ס נעקוען 6)6 ט)6כס l'a'u ס6יגן olhinn 3ט)'ן IDD הרנסףס

 עווקיס טקוס כ'6 הקי' י)6 ס"ע סיי עכ') עסמכ0י י)6 ד(הגיןק3וע.ן
 קס 6ין  י6' ייליי  "ב1לייו יסבמ פעמיס סיו3 ועסעע % הכ) סספנ6יס

"iI1)iva 6ע6' )מעטיס ר ow51b גיו)ס 3עו ינס פס'י6 נ7ו)ס עע.ר 
 ס*ע 6)6 קטעש  בפוריו "  בס 6.; 6פ" נט)נין י, סס ע5ויין)פכעיס
 3עטגס ססלי  כלך  בילל 6'גו מו)0 יעע ס"ע 6"כ ע"( הוכימ יט'יו)סון תס0כ0י )6 ןל(עגין קנועיס ד3עיגן 6)6 3ע):ין י' נס ש פעעיס  לתרבירך
 6ג7ו)ס דוק6 ק6י כ7ך  ס,ת 6')6)6 כיך "פ'ס ה1)0 עיל 6קסזסגיט

 פי, 7כלך 3סיי6 (") סי'ן ויכ יפנה%וס
 ע*כ 61'כ  פבבררלרמ ניו)ס עיי

 6פ תוכריו 6.ן ג%סגס )קתן סני:ו ססרי ותיע . בן פרוסן דסהעמין כרכיסגס
 6ף 6,כ )1 6עלו ל*ת 7נ7י טקדוסמס 6ומס סתויייין DD:' )ימיי  "OYJבן
 גיו)ס עעיל )עכוי יס7י 03יי6 תוכ0 6'כ קיגס )ע'ר גיו)ס ע'ל עס3)6

 עעיל ועסני  יגגן ק6עיי ספיי ור'ה 000 כדפליך עויס רזע כגון)7*0
 סר ד)6 עקק'גן )ע') 7ס6 06יי' מ.קם' 61'כ רזע יגס "D~D וכו'גדו)ס
  מי3ס כגון יס.רס  יומר  ,ךריג'ס גס )ק:וס 6מ" כמלש ס)  3'ס כ"6)תכור
 lbn'ip  bng17p  יררבמ ק7וקס ע)יו מוסיף ס)6 6ח7ס עיי )3גי )עוכלסוכ.ס
 עיק( )ג"ס דלתכרס נ%6ר ו6פי' ' סחס hnlb~1 תלך סדרס עס דעונק5ח
 גנ6י 41ן 6נסי0 ססו0)פו לק  רבר נ0 הסנ.ן ו6ין סהיסח כווו 7גס6וסטפי
 1כ1 ימ'רס קיוסס גיעי' דלוקמין 6ע*ג לגתל' עממ))מ קיוסמס 6ס כעוכזכ
 )סס ס6ין דססעס כיון ע,ט 7י'ע 6)'63 06ל 7ין )עגין stri סל("סח)ק
  וסר6*ס גמד כדמיח6 סקייקס סעו)ס כ) דעס  דע) ס)סס ס6'גס )תכיסכח

 וכ,כ ' )עכיס ס)סס 6יגס סיי 6חל )יני 16 )ג'ס )תכרס )י עס(')5'כ
 ן'ליס*י

 נסדה"
 6'כ6 6'  הוביויפדי  ר,מ (*ל קינס  )עיי ג7ו)0 עעיל ג3י

 טסכ0מ 1)6 ע)ן עסוסברוןעססירס )עימס 6יכ6 )עעעס'גליימפביורב
 כ5 טעו)ס גקיוסס )0 ועע)ס דתי דפק')  כ'ון  0ייסיגן )6 6)6 ג3,סטכירס
 סכס3 סלי עכ') קיפ6 כיק0מ ד3ליס ע7, מון עגיי )וקמ ד3עיהס

 3סד""
 67ף

 ניו)6 6עיר bm יעו)ס )קדופס  )יתי' ויפ)ץ רבר )כ) יוכרע גדו)ס)מר
 י6יכ6 סו6 דפסוע יקעע  בג*ס עכ'לס עסכ0ס ו)6 רכמב )יסג6 גס .ק6י

  סהכיו סעיר גגי )ע.) סגן סיכי כוונ0ו 6ע,כ פסופ סהו וסיכן  בבייטכירס
 7)ע'ל עוכח 6)ת6 ג7ו)ס געו עכירס )'כ6 60 מו)ס 6עע 6פ"  וק6יב.מ
 61'כ דגר )כ) )%כור סרי גט' גדו)ס דעיר bnib ק6י גע' גיו)ס6פיל

 )ע1)ס תוכלין 6ין  רירייו 9ימב  s'r  ס7ע3,ס עד3י' תסעע יכןכע"ס קם'"
 סמוקקיס6יןגס06ד וכ) סית וכן  ב*מב9דופממ. סמם6ל 6ש)וטסטע
 פן במבו 4~ש  יסיפמ  ייי בומ ימייר שפיי  רברייו  ב*מ )טכזלטסמ'7
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יץשע חהםשהח%י
 n*~blb "אשמ  ר4זיהדד1ריש 4כקש5פמגשק גשפעק4ג0

 פפיס %% 0יץ טס ס63ץ קשיס ועקוס טגבה)חם גח5ום טס" ס6רדט7
 )ס ק6ש יטפ)ה6 ד*ס ססוק, וכיכ סס ו5סמפ)) טס )ג01Xhbl 6שגי)ץ
 סף כו' )0מפ)) סס ))כס לג')ק 6יס גגי ע7וג כית סמ )פלסטר6ס
 6ג5עפגי סג" נבגס 6יפסס ת4כ )סספ)) סס רני)'1 טסעו)סססמגו

 %רשסכעמפעעש כפרס6ץ3ס )ן 5פןד6ץ 6וי7רס סס ס-םט)מעורס
 ס0ו' ונהנ7י . 3פיגן 6ולמין חדיל סש מ)6 נ)) געכל ג*ס 4ן 51.:נסגס
 סערימ הדבי עסעע וכן ' 6ורסין עעוע )SS 6(1 076 3גי ירובפמעפ
הק

~3DV 
 6ש)ו יסכפרס ספ" (.) ר6נ,ש 3סס טכסג ק:יג נק" מי

 יסי-' דירסו bntib עס לוב )ב6 רגשת סמין כיץ )סס גתגו6סרס
 קמורס עקוס כרכ'ן נני 36) עסמע6 6עלינן סכי ג" פגדו דגע'יע5"

 ('5 סר6'ס ס6ס) הדגיי עגו6ר )ע'ד וכן : וכוי ל3יס סס )ג76לב"0%
 nbro )פ'ל )כ:וס סרג')ין כ) סקכיעו ו6פי, סכמנ 3עיגן 6ולמ'סיבודיר

 וסי,רני))יכנס03 )עירס(6ת סשך פסיי סעו)סו)טכרסספ6ש6'3סוף
 סן6ת סע6יס6'סהידגעיי 7beb(an ויס5דקיק עכי) סוקדטסע7פסו
 )פ:י כדכמג סוקיסס דכ,ע ד6דכת6 כיון 4' שפוק ס3י6 ס6י 4 לעסוס'
Dr(.כיון ח bnSDw7 ו6'כ סעולס כ) )דעח סיקיסס סעיר נ:י )ס 6מו 
 nDb~6'ך

 סוקימו סרי סקעוכ'ס סקכיהו ו6פ" r~D סכו)ס כ) סיסכיעו
 )יס יפסיט6 ס.ע )סס למוקיס עעקועו0 )פעע.ס ס63יס o1D7tbo ע"דגס
 )יעמס יסקייחו 6הריגן )6 פפהיס ק)מ יעסוס 3כו0מ6 ע3'עס6ישל
 m7b' 3עיגן דתד'ל הוכמ 6'כ ח7'ר 5סס )כ:וק ירג')'ן יסיס6%

 ~(Slrno לסס 5'כגק חרנ.),ן דוק6 ססהיכ'ן עסוס 1pbI 6(6'(I י)6 עידועסעע
 )עימס ד)'כ6 6' סוס )עיר ס)ךהןססמ~כע ס)6 )ן 73וי oob1"גןניט-ות
 יג6יס 0די7 6ורמיס ד6יכDb 6*1 סו' סוי וכו' סעו)ס נקוף 6' 5ינ6טע6

 ססעוכין ען 6)6 6'ן6וקלין ע"ה יו65 ו(ס נכנק (ס סעקועו')כ6ןעסוהסעו)'וע-)
 )Dh 6('o ג)יוס טנ6ק t'Dh סישקיס )6  נקניעוח חש7 )63חלף)ק
 ' )סס נכגקין )קחילס כסנ6'ן 6)6 )תס קנוע (ס נ,0 ס6'ן כיון עסימקר

rbnnI~two עסעע)יסג6 וכן ' ט)סס ג,ס שקלי )0ס קטע 3"ת (סו 
 ע)סי:ו עסעע iSDnnil טס ))כס לגי)'ן נ-6 פיונ סכסנו )עי) טסג6מ'07ו'
 והה')6 )סמורס )מ י6חו פילוסו 6ע )ס 6מ1 דהע)ע6 נגטר6 יק6הייס6
 ג'ס )ס6. סועכ'( יג'ס 7גנ77 )0חפ)ל )ג*ס 67חי שיוסז 6)6 )3'0גכגקץ
 )תר6'ס 4' ע:6 )עיץ יס צ6עמ - ס)0ס 3'מ 6104 )סמפ)) טסוסעכין
 כיון 6סו)סיעסהצ דעע)ע6 כיון 7Wbpb) 6(6 (ודסמ)הוי6 ק3ל6וסמו'
 6יעס גס סוקיסס W'D נכנסש 61מריס יו65ין 6)1 06 6פ" סעיד 6ייייספש

 63ע )מרס יעג.) סס rno ססס כיון 6וימיס %ורך גס ט3ג6וסו16רמ'ס
 כרכ'ן ס) שכ'ר ד)6 סל6'ס ד3ריו ססני6 הסירוס)עי סי, ד67י'0ס5ימב וג)ע*י - מייל ס6)1ע5עןרגי)י' )סס סקעוכין כנון )ס0פ3%ק3'עוח)0
 סס לנש 16 3ע)ס סו6 םסימו עסעע ר3'ס )פ5 יימ'י 3,ס 3ין 0י)ק6)6
 נס סיח 3ע'כ יהיי' )קען ימנן וימיי כעוס)ל3ש ש' 6'ן ועיכ3פ5יס
 610 03 )כגק ם3נ6וסו פירוסו ימיי ס) וכן ע5הן סס 3ס )יכנק טנג%16ל3יס
 6פסל ייס עכ16 פס)ך סעעס q1p3 יס סע6 סייך ד6'ן פסיעDf37 6ע5עו

 ר3'ס ע'י סננ6וסו היר' 6)6 י ע:6ן ס)ן 6' 06 )'יע חי3ר ע))פעוי
 4דע h'b ג(ס 3ע4' )סוסס 6מרס העקועו0 עקעוכיס 03 )כגקסלגי)יס

 סג3גת 3כלך יעיי' )פרס י6ין ' )ו וס)ך פרס6וס 3כעס 5ס סעוך ס" ועישף
bnulbי0)4) 0ני עסהע )6 7ג,ס ס) ד3'ס י)'סג6 1כע"ס 03 67חו דיג'ס 
 ססס ייועיס ס0יגיס עסעע י3,ס ם) 6נ)ג"ס . כמ)עוד6ס):וג'סדכרך
 5ס יסעוכין יכיון כדכתינ:6 6ל6 )ס עפכמת )6 61'כ ע)0ס וסי36פ5יס
 6ג)ק5ס ' כך6פסי)'טגד3ריסס וס)סןס" 3ע4' נקי6 סס 03ולנ').ן
 עעקועומ l'bx טכ7כ'ס קחס כחג 6)6 (ת דגל סעץ כחג 65 )עסקסס
 נכנסין 6)1 6)6הפרס נקנ'עומ סס טעמפ))ין עסעעד363עי:ן6סרס

 36) סירוס)עי )סון )פ' כמ3כך ק')יסו6'ס ו6מסייסשל61)ויו65'ן
 ס)הודס ט:י וע,ע6ין . ס)36קניעוס Db" עיי7י יסהעחח' סו06)מודגו
 ו6ס"נ 3קביעומ 6ורמיס עכ"פ 5רי7 3כלך סDh 65" הירי דסילוס)עיס1)קין
 60)1 )והל הסי4עין ו6ין יו65'611)ו63'ן Db 1(6'~ ר3יס ד6מו כיון3כרך
 סיור י73' )פיס כ:') סקי'סו י6יעתס טכע6 הס6י נה' 6סור 6פ'סיי)'ן
 36) ס)סס קבוע 3"ת נ*כ והקרי ע5וין סס סחעץ מון סקי'סיד6דפסס תע'י 3ס )מ)'ן ס6מריס 7בעיגן עי3ן'ו ש)ת ע'ע ו)יעש 670'מ)יעמ
 . ע)'ס כרך סס 6'ן )מעהיס סס נ4ס ט6וימיןעטיס

 סכחנש עס ע,פ ו)פעג*י
 סל3ס נע)6 )6 עע)ת6 3ס)גין עסרס גס נע)16 פעויס סי31 ק7ידכלך
 גטגס ילץ'ס סרנס גס סיט כ,36קסי)פ ט'ו ד'ן(ס סיס6 3עדיגסקס)וס
 ס)ויך כיון )יעסס מקייטו יומרד6( 16 םנס כעעעמ5י סס סתיסאורם'ס

 60 )פ*( )סקסוס 61'ן ' גס3(ס דסלי o*tbalnlb ו)קהן )'כנוק)3*ס)סס
 6פלינן 60 וכו, )ס 6ש דעע)הDb 6'1 החסי6 עמ6 יס6 6ש )גי6עכ
 דכרך סך' עכפר ועפק6 עכרך יעפקh'p~D' 6 עח6 כנון דכחו3ומ פ'קלש

 וה')ס6ה63סיס*פדפע)ע66ש כהוססונמת' דס6עמ hor'(1)6ודוק6
 6)6 כ77 0ימת % ולייס  נטיע גשיו סס  ק3ועס nneiaal 7'ש3ס)0

 עמק'6 עס6 יק6על )'ם)6 1(סו ליסצמס נס חל3ס ע5וין סיוח)עיש
 עס6 סמע16ס6י )יה6 16 0י6 יכלך Db'1 ק6הי 1)6 )ס 6מ1 יעפ)ה66ע*ג
 3סס סנזי ס3'6 וכן )ס 6מו הע)ע6 ו6ס"ס כיך סימס bia, ס"ע 6)6ה"קי6
 יטיגמ1)6ס" וק3עפס 6ע' ר3 ט)636 יפד וע6ס ו") קג" גק"ג"י

 ו3פלע נ,)דפף' (ס היעס 61"כ כע,ס סלי וכו' עו)ס נג' סס )63נג*ס
 גכגק ס6יע יעעוע6 ועיעוע6 עקפי עחי פ6גסגו %6 גל15ממ

~I11DS 
 כ))

 ס(ס 'Infs1 6מר otw )טפץ גי06 עת . קפק 3)6 סPh '7 , כיןססס
 יכלשס ,s'pv, סעפרס'ס )דגרי י3פי6 י65 ועומץ סג'ס 13גע סקס) 6יעמכלסו
 יייעילן סיכ6 61יכ ס3נין )ק'וע עכיקס גחה:ש יכ'ע הפוס סטעססף

 פיקיס ונט6י ספיר 3נ' גפי 6מל"י 3סגס4ם וכי6.ס6 סר' עפ)ססיבג6וסו
 כ'6 סעעי0 3נסינת 40י ס6'וסד3ר וססף וסל6*ס לס" )ש'6636פ9
 קתי)' 3כ) ר6סיס טיס ס(ס נ(ק 0:ס חש)ס כ) פ*י 1016:3 יבכלכיססטפס
 פיר5ס ע' )עמותל63)3.ס6ס וג-ס יג161 ש5פיסס פיססע16סעסע)
 מוכליס גס 35,ס )כנוס 5גכריס ntnDS 3'יס סיסוס סקס5 גגי גמרגוו6ס

 3)' ע6ס )יי ע)יס 304 רם4 6סר ז6ע 'יוע הקועו וכ,6 גגזסעקועוס
 יגער6 פי3י6 עהס סינו שו גדו)ס - 6סו ד'יסו bnD7b )ך ד6יןקפק
 י6ינסו )סגסועפרס.ס ספוופו עגד ו6יגסו סוי ד(ועה ס)ערסייסד3"ס

 סעקוס לסס )ל ו6ט ע3דו ):פסס קס)וקס) דכ) כ3דווס,:'7'ע)גפסייסי
 סעיר טיג' ס(י וכיין ע3דו דייסו 6*כ ניניסס )ססער3 :כרי סוס עממץ6ין
 6גסי 3עעע7 ס)6 6פי)ו ע)מיסס )עכור 3כלכיס 6פי)ו עסני ע3ורליססס
 D'3b9D נסס יסן סער7גי נפס סנ,י וכע*ס כך ע)יסס סק3)וס כיוןסכיל
 גג6וסו 06 י'די0 3כרכיט)מיסס tYDb עס:י ס3ורריסי6סיס 0(סד3(ען
 . ג"כ התני דייסו bnD7b ד6חו כיון המלסיס ס6ל )סיעס ועהע6 -עסלסס
 כן סנסנו כיון 0עיר 6:ס' געכעי ס)Db' 6"ונ)ע*י

~ttsb1i 
 3עעע7 כח3 ט67ג'י

 ה6:סי 6י ו6ין נ5יוס כר6סי נעילי:ו סס עסס 6ג) גסגו )6 דניעיו 6פסך6יס
 ססו, ו3יחוי ע"ן )קהוך ג)ע"י 3עסקיס' ר6סוספייעכניס

 ר"
 561') 7לג:ן ווע)ס

 ס6נ' דלג,ס וע5וס ג(סרין סעס ren 603)פ פנ6 כעו 6יסיי'נעקוס
 חפקר נס סנסגו טפמס ד0יי הערגון גכ) פ' גע'מנץ מו' יכסנו ססי)חונפלק כי5י 3פיק 33לכומ כד6ית6 ייג'ס ע5ש הסיס עטס וימס עגדו טמררדל"6
 7ון גהון ש"ס 3ענעס ג:ט)יס יסיו דרג'ס וו5וס הסיס סיינו )פמררסוסמירו
 : יוסע סעי ומסעסי כסבמי סנ5ע"ד סעיר 6נםי בעעעך 5סמומ דסרי כ')ולכן

 3סג0 יועג . יע.גי עהוי סתורני otia 0"0'106 יגע% חש%לה
 פסומ' הכסג ניו' כסן עסס הסוי"ר פ*ס ג'י ר'התמכעונ'

 'סויי גענ'ן דעח' ע) )עעוי עכ"ס ר5ס 6סר סגיפ:י עכ,מ ע(כרח קדסחוהס
 ופג כגסוג )(קקו סרף גין כגי ס:חנו פ:יק 6י(ס ו)קמ עסס עוג )6 6סל6מד

 )ג7יו0 ע7הס ז0" עעמי0  סוסג )6 6סי 5מית עגיק נין זעי3זעעה'"
 33'מו סנסנו 0סע'ס וון עסוי 3)מי הקרי )פניו סקרס וסגס עו3 3ע:יס5הכרו
 )עסס (ס ויגר npb %יד 3מחו ט3ס4 ס)קלין 3סוך סעעוי3 סע:יקמיס
D'b3י)עעעיס יגי מטוס )6קיו סמוויר שכ'ת ' (ס )ק7ץ ס) ד'גו הס 
 עמעת 6)6 ע5ע. המעס י6ין כ'ון נרג6 3י' וטי6 ומ(ר . נע') )6 וטעי6ע3'י
 עדגלי )6קור סקכ'ס ו6מ"כ . ס6וקר הן 'של 65קוכ יכ1) סנ6סי 6יו סיף9ן

 66ליך )6 וס:ס - ()ס,ס עיעין עס6מ והססונות (5)0*0 יפסהסר*ס
 ד3)תי גרוג 6מר עגיק 03וך 3צם צט ~DD('p נתבע) סכ3ר העעס)פסיר סנ)ע'י עס 6כמוג ע375ליסס6ך )ססצ סנ5ע,ד עס 6כחוג כילקען3(0
 3היעשו נמנע) )b, 6(hin סעיוס סרהס כיון ס6יסיי ע) ר3ס ססיחר סי'קפק
 סחעל131ת סגו7ע קודס כני ילתנע) כיון 61,כ ניכר ועלהומו "ושסיס
 סהצלוגום גו7כ ,Qh סנסק ני7 3פ' סס6ל'ך (,3 וסר6"ס הרוגעגורק כסל"סק')
 6פי' כ' ונודע )סמיך 'ס ה7ו3ס י3ספסד ופסק גס*כ str הסרע"6יוכ"כ ק'י סי' גסעי סטיל וכ"כ סימי )חיות ס6יסיי ד:ספך סיי סנתנס)וקתס
 ' 3'3ס נתנעל דנ73 ס7' 3ע"פ דגמ3סנ כ'זן 61"כ ע7וב0 חפקי "ח7י)עסי7

וג')עוי
 דס6 סכ6 ע71ס וסו6'ס יפ)'ג6סן"ס (*) )ינריסרס3'6 ד6מת

 עק5מו כ"6 סחעוונוח כ) 3ס)י )5 ד6ס ק*י קיי ס3*י וסני6ו סרסנ"6כמנ
 נהק5מו נס76 ס6יסיר סה6 6עלינן 61' 6' ד6כ) סף סט' %י שק5סו 6')%

 D(DD( ופסיע6 כ)ו מעניק 13 סעו ט)6 יפסיע6 מג6 כ"ס 61'כח6מר
 ט3ט5 0מס והס עק'1 סלטנ"6 יעס 3)6 טיי דין ינ:יון 1bns 3הסהונח גס6י 9tp'bo 6(6 ען )6סי' סבס)י שס סה6 6ער'נן :bu9 6.כסי3ס
 סכ5 נס) ד)6 סכ6 כ'ס סי' ו6פ"ת )כ6ן והק5מו )כ6ן עק5חו טמ)קו 6)6תכ)
 ען )קח )6 סע6 ה'ע ססימר 111 גס )קמ סbthn 65 )והר סע65 06 6פ"ועוד

91p'be6'גע'ס- )קען כע"ס 3,מי )3סל ס7י ס7סל6 73%י גס ד6( הק' 6' כ 
 ,s'p גג עג ו6ף ' ססקר "ו דפלים פס'ע6 קפרים עלוגס דכ)דפריסועוד

 סייע קפל.ס עלוגס 7מגים כ) 6הר'נן )6 טסן 6, פילס 06 6פ"י3סערו3ות
 6קור פילס 06 6פ" 61'כ קגיעמו נהקוס סו6 י6יסיי ס:סעיגניעססצ

 יקמ דסה6 ג[ילס ס9ך )6 כ3ל פגסני) ססי3 ד3ר 6ג) סק3וע ען יקמ סע6ג(ירס
 6עליגן ססימל ס" ירונ כיון 41כ סו6' ופסוע גחנע) ססלי ויקםייקמ
 י4כ כה"ט סנ) סגים) הסוס ס"גו or כסנ ס% וסרסמ6 . )קס 0סעזרק
 סף ספיק6 יכ*6 כת3 ו)כן ס6מר 3עק5ת י)ה6 עק5מ נס6' )ס)וח ל6יחעס
 .061 עץ'סלסף6 גג*7 61"כ עעע6 60י ד6'כ6 סשע6 סכ) גס) ט63 סכ66ב)
 גינר 636 יגס גד3ל 3יג' 6סד"3ס ד)nsts: 6 י3ס כ6ו טייך י)6 )וער63נו

 סנ6סל סגס 6'קת 13 סגתעלנ עמעמ phw" ינר 6נ) ע5עו המהתס6'סייי
 דינס דק"5 יס6 י3ס סיי 6ס 6פ" נעלעצ סי' % וס6וקל ס6וסר כעו6וסל
 עמעש סג6קן נס 6*כ געש גי4ת6 נעיגו ק)6 )6 6ג) ני:ו סייגו נע)3'3ס
 6'כ ס6יסיי ען יוסר 016, סנ6סל י6'ן 6יפכ6 6עלי' ס'תי דנני כעו נע65יט
 פרק סר6'ס דכמ3 עס6 )יגר ור6" )סמעיל ק'1 ס6וקל גסר 6(4גן )ק1)066
 ס6קורס ס"ע געעס 6יגס )סמכני סו6וי 0סיכס י6עלינן וס6 ח") סנססניד

 ימ0'כ' סהפלס )7גף 6ף %160ל עעסען קקג)ס סיסל מסיכ0 6ב) פ5עסטמעס
 6)ע6 נק, סי6 7נעי)ס סכמנ וניון ' ענ') 6יסתש כס6ל 3ק' סו6 נני)סנעסס
 כע*ס' *5יגן ס6וקל ינפל ט"ה 4כ גצס '3ס 6יקוייס כק6ר גלוג 3סי5ד63
 6פסל ג3' סנעל כ) נפרק ים6 (ס 6ס ש שסליס טו6'ס דנמ י6"כ 6יגז(ס

)9ימי1
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דהוהק הש'שוחפני
Iwffgs30ק' כיס אף ט)ס 6ת יגט5 ש 5מן ס5נ טעס סק3)מ דשיכ0 כ 
 06 6קורום סולרכהם כל עכירז לין 061 עוסלח( וסס6ו 6קול' מ0ינס0015
 סתיכס 6ף 5'קהמס ס6ל 6ג) מ)נ עס 3פל )ססכנד1דוק6 סו6וי מחיכ'סי6
 )סחכ3יסי6ת

 סמ )עפ)סעכ') טכמ3 61,6וקןי6חליסו3פ)תגרו3כעו
 )6פוקי ק' יסיעו נוגיס פעוסו יגלו3 )ועל הומק - עוג יגט)סע3ו6ל

 ימני) )פלס עפרטיס קיס טנ7מקו כעו 63)ף 6פ" גל3'ס 3י)ס ד)6 3ח)נגסי
 5ר1 יפוסמ btse' י%כ 6,נ1 יס . גי3'ס פ,ווסי 3נעי6 ימוין73ו63
  גיר0לפ'כמג3פירטרמתיכ'0קבל' ק'פ (ע סחלס7ין ועה . ז73'ו)מ7ס
 ק"6 ק'י ספול וכן - גרוג ד3ע)' עט6ר סלי גלע 16 3ק' 3ט)' ה6יקולעעס
 ס6ינס ד( )0 ד'ס גפסיטח עסעפ )סתכגי סל6ו' מס'כ' רן )ח י6'ן קססכמנ
 5"ע גק' דנט)' טכחנ וסי6'ס 70'ן ינרי וע"ע - 3ק' ו3ט)' )סתכ3יל6ו"
 7)6 סר*ן וכן סטור כתג יס6 עינו נס6יגו דעייךי 51') ' )0 עסכממדסיכ6

 סיכ' 61"0 ' ק' 5ייך עיגו 3ם6יגו 6ני 3עיגו 6)6 3רו3 3ט) גיגס 'גם5ער.נו
 כחג סיץ גפ)ע6 ע';ו נס6'גו )סחערג דיכו)' )ססכג7 סר6וי מחיכ'עסכחת
 סי6וי, מת'כ' 6נ) עיגו נס6ינו ניכי ס6ינו יקוח )ממיכותדנחתך

 ע"כ )סתכני
 6'כ60ע גפוקקיס כ7*מl'nutan 6 גע) ע"כ גחחכ' י6ס סמעססס.6
 דתלי סנמעל3 ומ)נ IWIDD דעיירי 51') ' עיגו 603'נו גר6ס ס)6 )סחעיניכו)ס
 עסכחת 16 ס6גץ גסס 5'ט ק" ח3"י כע"ם lylrb, סעו דנחר הסעינ.ס
 33סי)ה

 ע"כ דומק ק5ת סו6 כי הגס נ") כך גיכל 6ינו כסגסער3ו י6"כ 6י)
 )נס)ס 63 6ס די")6וגק' )יסנ יס סן"ן(') וי3יי ' כן )ועל)ע"57ייך

 ו)נס)ס סטיס עד ע)'הס )כרנות עותר )כתח')ס 67פי)ו סן'ן כ7כמ33ימד
 כלס3"6 7ק") 3הזי6 כ7כתנ כ6, ענס)ס 6יגו ~ob 3לו63 16כ6מד
 )גס)ס יעותר דק") סר6"ס י3ר' 6נ) - ק' )'כ6 6' 3'מי ל3ס)סי6ין
 טעס קנ)ה 067 ניף)ו ע)ה ע"ע ' כע"ס יפ7ס 5ייז 9 נ)6 6ש,נ6י

 ווס כ"ס )סתכ73 סי6ו' מת'כס 6פ" גרו3 3ט)סע6חר
~rb5 "61'כ י6ו 

strb)ועתס . )7"ס ספק גמ סרי ייין ני7ן 61"כ ' חסס6 ס6י )יו a~nb 
 3ק' סבעניק מען טעס ד3פ5 עטעס נס )תמיר דכ") ע?ענו ע"ם ע5ידי
 6יקורו 67ין געעכיון וטפע6)6 עגע מנ)'ן)עעע'ס %עי כ6ן ש'ל1)6

nWDW1DSD נ)נוס (") עהרע"י סג6ון ען סס63ת יעס 6תס גס כע'ס 
 ס6ול ענית דגרע סיף )יין עוע)0 סנע)ס ס6'ן סגע)ס גע;ין)סמעיר
 ע5טעלין 6נ1 סר6סו:יס יכ) 6סיג ע"ע (") 3קפלו )עיין דרכי 6'ן כ'סגס
 ענין עס ע"ע 66יין ע6 ע)יס )0סינ ויס עקגיחו סמכס ססמעילע0
 פוסקיס הרנס הר6"ס ע3י6 מלוקח גימ ס)6 חגע)DS 0('l גק'ג'י)
 חען ססו6 חוען עסוס סיעס סוי מ?וסת ונית סנע)ס עועי) י6יןדק")
 3נ"ט 3'ין ימוען ק"קי"3 3י*י ספול נק'כע"ט 3פ) גט5עו חועןו6פ"ס
 31ט) ט)6 ק3למך נט)ס ט6ור )0.3 סוייועס 6י 6ש' 6'כ3תעלוגומ ס'ע,י ססו6 נק"6 7נט) ג"ח פ' 6עיינן ס6ור וכן נדנר 076 נמ)ק1)6

 ו6מסר3פחוי גט)3ק' טוף י'ן נכותמ76ג0 ע3'עמ' יוזול ופ1גיט636)ף
 נות:י' 6ס י'"ס וכן טעעו ד3ט) כיון 3ע'ס ח)ק'ס 3ססס י3ט) 3י.,גכדק")

 הליח כ"6 יי'םכל) י6'ןכ6ןטעס פסיפ6 16עסייס עיס ח)קיס עסי3ז
 ינכנס 67פסו עחעיי 6:י גס חגע)ה ס)ענ'ן bSh ' סי6 עי)ה6 )6וווימ6
 ס6'ן 16ר כ"י חסעיסי יס~י י6פסר סנ)יפ0 עו5'6ס חגע)ס ס6.ן3עועק
 )6יק7קת' עס6חעיעין (ס)3טו).וחסי3ות עלן ו6ין 13 עוע)חסגע)ס

 סגס (יכח עיעס עותלת t'ha )ענין 6)6 )כיקוי 7.עס hia געמי)ס3ו
 ססמכס 3עיני וקלוג 3מנס 03חעיל עגיגי;ו 6) (ס קיג עnl~plh 6(יעס
 (יעה סוי )6 7""ס נפילוס סכמנ (") סל'3"ס מסוגומ ר6ס )6(")
 )הוכימ מעות עעוקומ 3ס'טמ ונכגקמי ע6י גיו)ה תסוגס מ") מ3יחיוכ3ר
 מ(קיס עקועוח עכעס 3ת)עוד גדו) 'i1DSD וס63חי סמורס ען חען 6ינודיי"ס
 קויס ~qih 6פי)ו )ינט) י)6 כ"כ )סחע.ל )ס91ף ג6תי ו6תס עו5קכי6'
 3ע(יי פסמ קו7ס ות"ס פקח 6חל ע;מעלנ ר6יס עכ"מ ססני6 ועה 'פקח
 ע'רנ 06 י6טו ע)כוס )3וס ען ל6י' כ' 6ף זק6עיס ע6י י7פס. )6י6סוי
 6קור 'ה6 ק' 67יכ6 כגון גג"ט 3ו ו6ין )6כ)ו כ7י 3ע6כ) 5poיס
npDJ6ד)66עיי' . 3ע(י7 סעסס 3כך ועס ו;יעל מו(ל ו6ינו נמ3ט) כ3ר סל 

 ס)or, 6 6ג) ה6'קול )3ט) 3עמכוין bib )6כ)ו 6קור 3שי7 6יסיי7סנוגט)
 bib 6.:ו סקנסו וכ) הו6 געוי סימן כסעיר3 67( ס6'קוי )גפ)נתכו'ן
 3פסח )סחומו כ7י ;חכו'ן 06 ו6פסל ' 3(ס )ס6ריך 61ין סנומעיסיסען
 6יסיי כע3ט)הר

. 
 י6חי

 1i'Db )7עחו כי וע65חי נטול עיינמי כחג,
 סר3 06 61"כ ענו6רי' י3יי 6"כ סי' 3ע(יד YDb, )קסותו דכייסי,י סעמן3עי וס3"י פוגליןע)מערוגתו rb 06 סיי )ססוסו כד' 3ע('דפלנו

 ול6יתי קפוו 6מל ע)חתי 6ח"כ ' ע)יו )סעוס יס כדעסי 7)6 כותנווסרע"
 ויוקnpD 6 גכלDb 3" פקמ קויס דמען3ט)גק' ס"3 תע"1 נקי'סכתג
 )קסותו 6מי' וכס"ג6קור 6)עורי"6 סעסס כגון 3שע 36) 3סיעסנתעינ
 06'3 עס '7עח' 1)6 עכ") מע"3 3ק" כענו6ל ו6סייסו 7קנקוסו פקמ6סל
 עקלס דרך hg 1"DW 13(' ו)פכעיס גספלו ))וווי דרכי ס6ין סחכספ'(
 וס"ס נסוגג גי"6 כ' וע"( גק' כסנמגט) טסחמי) דעחו )קוף )ירד יכו)6'גו
 מע"3 ג9' נטוי כת3 61)עויי"6 וכו' 6)ע1)"'6 ספסס כגון 3עייי36)

 ד)6 טעע6 דיס.3 'טגוחען ע"כ6)עויי6 6"כ פקח 6מל )6כ)1ד6סיי
 (ס 6מ (ס קוחריס סטול זנלי 67)"כ ע)סכיוגח1 וכו3)יס ק' ד)יכ6גתנעל

 כיי )13% )כממ')ס 6מ" עומר טגחגט) ד3י3ל rIwnt'psססייכסנ
 330)י כוהמ כעו תעי31ת1 ע) ועגר'ס גמגט) ד)6 עיעי 6ע"כ,ססותו
 3קיען כעג61ל סכמג 3ע5ע1 ע)סיל1 עטעע ען . סייס )6 יפמס גפס61"כ
 יס6 3ט') י)6 ל3ס טעע6 67יכ6 1כיו65 ס3ג)' עכוסס ע")' וסס10!,3
 6וסו 6יכ)יו ס6יו 5)6 פלס אכי)מ 3כיי כ(י0 103 ד6יכ6 גגעי6עליגן

 1hnh ט41ן ועמשם o~b כ5 556 דפמו נט5ס יגטץן תעמגם יש6)6
 גפיי סעז גיס 1"ס גפק 6ג5 פרק 6ש)ם גכי' כוימ סר 65 גפע16תו
 ופויף מעי3 קיעו סטור 3ינלי עג61ר וכן ' פעע6 י0גי כ)סו 5וש*פ
 5ערגו )כתח')ס קל' סג3)י כותח tteh ()ס-ס ,ptih לג ילדעתסידוס

 ל6ס דש6(,) 61פסר ' )סו)עו גגל 5ריכ.ס סמכס (ס 7גרי 61'כו)ססותו
 6צי46מ סל3 3טס 300'6 סל6,ס דגר זשן נ3י חפ"3 גס" סמ'300'6

 5ערת 36) גכווגס ס)6 דעל3 סיכ6 כ'6 סי' ד)6 66)עורי"6 7כס3(')
 ג0עלג 6פ" ד6)'ס טעס ;תיעס ט 6ין י6)עויי,6 עסעע . )6ו)סחותו
 י6יל סר6פון 6ע'ד דקס'6 561") . .כותמ כעו )ססוסו 6קולעעי)6

 עסיפ נסג6ס ע,מר ססקמ ע11 סענר חערוגות ע"' 7מען עיפס פףד6)עו"ל'
 ' תע'( ק" נסז'6 0יול כע"ס פקמ )6חר 6פי' 7tpb ס' י3ד)יכ6 ס'י6'כ6

 ד6פיש s'p ועמ)וקמו str 6גר5)וגי דסי3 י'") 6לי' )6 60 עסוס6י
 דכן ל*ס ק;יק )6 וסס6 ענל 06 ע"ע )סהותו ד6סץ Db'1 ס33מכותח
 3)'ע סם)יע)6קול ס)6 הג" ע7גלי כ7ווסעע סכי דק") פוקק'ס סיגסיס

 י)6 עסעע עפרס'ס ק5מ גסס סעגיד סר3 וכ"כ סכ' )ו דני6ס 636עוניין
 tytnil'b~" סטול עיגיי כ'670י'ססג6מי כו)יה6' (1 קגל6עוכימת
 6יגי כ' ס0כס(") 373לי תטיימני 6) דגי סיס ווכ"ת יס6) 06 6סו'ע"כ
 דגליו יו6ס ha(, פעס 31כ) וכו' נרוח סיט %ס "'ן ע)'ו )ססעכי6י
 דגר 30 כ))ו ' )6סוריהס ע3יגיס ס6יגי 3ינר.ו סמיקומחל3ס )ינו)דיס
 . טעעיס עכעס כ6ן יסל' ספק6'1

 6'1 )6סיי עכ"מ סכתג י3רס ס6י
 63ינר0 עכ"ת סכמ3 ס6)ות ס6ל tniuw '3'ן עכ"מ כ' ע)'סס )הסי53וין

 6י"ס ע)'סס גס 6סיג 6ותו 6ע65 061 עעיני כמ3ך :חע)ס סנססל6סין
 כס3ת 6טי 03600 וע"ד 3(כרוני סה'ס ווה hih כמ3תי )6 סנ")וכ)

 ע6חלוכיס סי3ס סכחגו הקרוס ו;קרע ס:סחוה רי6ס 3עלן סס:יג*ניח
 )ס6ליך 5ליך 6יני 3(ס סנס ' סלך ק"ק גני עכ"ס ע) וגס)קו ט7מססס'6
 6ח7 גקס')ס ר3 סת., (") 6ח' )סמכס ה6וכתי סג'ס ע" יומל כנלכ'

 6סו' ו0גס ' )עכ"ת י,ת מסו3מי )חעמיק 56ומ וגכן ג"כ נ(ס ט)'וונמ)קו
 ו3כ) ג)נוג וכן . געור סיחל וסו6 וחקלתי 7לססי קר6ק6 ק"ק פסגס

 כי 3(0 תמ6ען 6) )כן קס.)וס 3ס6ר גס ס:םעע ו)פ' ססיימיעקוס
 חולס נכי 'סיו )3י ור-עגונ תויס 3גי 'סיו )6 גיו)ות קהי)ומ סכ)6פסי
 סיתס % 06 6ף סגס"ס ים3תי וכ3ן 1דייך ע)יך סעוט) עה עס.מ)כן

 יריפות 6וכ)ין יסל6) יכ) ;יע6 ד)6 0עגסג )קייס 5ל'ך ע"ע ספעוסקונ)ת
 ע)תס 1)6 )(ס )3' 6ח 6ני גס סנחת. סניס עפ"1 יומל וסגס מ)י)0הס
 ומתעת' כמ3ח' כ"( סו6 געור סיהר 7עחי עפ' )ני 6ח נמחי ו)כןג'7י

 : יושעסעי

 3סס געי7כי דכסג )ט'ט שגפ) ס)קעמ סק בעניי כם,42י*
 עסוס 3פקח )6כ)ו 67סיי (") עווינ6הן"י

 דסל"' 3ע,גי קפק 6ין . געסהו 3פקח וממן סס6י עס ונכ:סיעפרך
 )מעוס יס 67)"כ נפסח ונ'עי חוןר פסח ק71ס טגמנט) ימען 9")עוויג6
 קויס 6פי' )6פוph 0?( ססו6 יעייי' 373ריו דו!613ל כיון (") ע)יוע6ד
 גסעת יפע6 ייסיג ועסוס 3פקח )6מות נ6 06 יעי'ר. )פרם 67'ן .פסח

 וכע"ס )6ענטי3.יפה 3קעמ6פי'97")7קעמ
 ססע"ק("י

 טתלי יכ"נ 3ש'
 עיקס כעו יע65 06 י:ס):ו ויה הפקמ 15רך 6חר קעח )'קח ו5ר'7כתג
 ספקם קויס נחי'3ס 06 ויוק6 ססח 6מר ע7 יסערנו והס6י י(ריקנו3ס
 61"כ עכ") הכ) יייוק געססו 67'סורו נפקמ 35) 6וחו סע;ה) כיוןנכ) ג"י 6ין וכ6ן נ:"ט נ(עגו ס)6 זחען הפסח 6חר ע7 יכו))סוערו6ן
 ד6י פקמ קויס 6ומו סעגה) ע"ריע"כ

~pD3 
 נו ו;כנס דעיפיך כיון

 ניס5 כיוןס)6 ועוי ' 6מ"כ כע"ס 6קוי)סהוחו 3פקחהי. עסהוס6יקור
 גיס) 37)6 עסעע סעגס) כיון )'ט 6'ן כע"סוכ6ן 6"כס"נ"טקויספקמ

6ססי
 יס6 )3עלו מי'3 וס" )סהומו 6קור ו6"כ נ"ט טס" הר3ה סת',

 כע"ס 6יכ6 עיה6 7יננן bntfyb7 )6ו 5ו!"י Dbl" 167רלח6 כעיקוטפס
 ח.ס6סור 6ס0יסנ"ט עסעעח6 וכ.' נ"ט וכ6ן6.נו כתגס61ע5עוסהיי

 Dpt3 עגס)ו גיערו ו)6 וע3י npD ק71ס נ'ה)ו ד)6 נדחוק ו6מ')ו .)סהוחו
 כ'ון נ"ט 6ין וכ6ן 3ג"ט 3(ענו ס)6 ימען כת3 ס6,ך ע"ע נ"ט 13 י"6סל6

 כיון ועוד6י1ק673כ3) . נ"ט ס)36(ענו)6).ה)ופדיןושס וסייסענת)
 י6פגו 6קור bo1 )עס פסח קודס טנתנט) כ'ון 61"כ ' סר6סוגסb'a'p ע)גי - ס6יקוי )סו5י6 3ססמ ם'ועי) 3ססמ ג6יקור וגכנס יי6ה 33)טעגל
 טע6 מייטיגן 3פקח )6מות  ג,ררך כ'ון דק") ג6ער ו6מ')1 ' פקחקודס
 ע)ח)וחות ם5עחו מ.טיס  ג3י ס;") 3ק" סקע"ק וכע"ט גפקח וועגוי6פס
 . 3פקמ )6פות סו6 ייג')וח 3פקח עע:ו '6פס יסע6 סכ) )נרור י5ליןס6ין
 י6ף כע"ס יותי ((oh ע"כ . ע5י:ו )6 6חי קעמ ו)ק:ו0 סכ) )6קורע"ע

 6קול ד6'[ )הטהותו יעותי  6)6  בפיפ וכ'עי מו(ר פסח קויסדנח3ט)
 סטור כסג Dfn ו,17)ס  3וסד3רסנ"ט' סנ3)יוכיו65 כוחמ כי6ס)סססומ

 . ולססומו )כממ.)ת )ער3 עותר מערו3מן ע) עו3יין ם6ין י3ל דכ) תע"(קי,
 br וע.ע  npDJ וניער חו(ר י6ין ס") י6יסו ר6י' 6ין סטור עןועיסו

3לוי
  טפסיביייתיוב (") עמוע6"' ע)ת37 יסתוס  nfnfD'a  1יך  יטימ .

 ס') 6'כ  בופשיט יסbia 6' כ7 כ"6 )3יוי 5לין ד6ין ע)מ)וחו' ס5עח סיגןע)
 י6ל"כ )נווי י6"5 סטעס י(0ו וניעל מו(ר 61'ן 3ק' עמנט) 3קעמיקעמ
 ס5ריך כס3 )6 וסו6 ק"י ס" נת"ס וכ67יםInpDJ'  6 6ש' 3סע0 טעע' יסי3ס6

 טדנל' טכמ13 עסס סדלכי 0עיפיסש י3ר' %קו 1)6 פסמייק6 קו7ס)6פוסו
  דגיו 6ע*כ גפעו כן סכתנו עייעון סנסומ  רברברי  ברבריר פילייברירבררר יייי  DPDS עפנו )6פו0 16קי הסע"ק טסר' עיגלי'ססע"ק סו6מפיע6"
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הוהשע חיםשורח8ני
 3ס-'6 פקק וכן וגול מחל %ין תאבקע סיג ק" 3שו כש% א*0ח0
 %)1ק 65 )עס )משס יס ה6"כ וניעל סהר י6'ן יגוסנין גסי'6 חע*( נסל')ע')
 עסוס סעעס ק'י 6' י6פי)י lwpn 3ק" סס"פ סס3י6 )פיע סגפ) 7סק (ס יקע)

 יקעמ ס5ע0 7נ! 3דן סג"ו 3ק" עוכ0 סכי ע'ט )ש) ע'ס נפקם )6ש0ו7יג%ומ
  יר%סי ולי כבר גחנס) ז6'כ יפ0 סמ3ע)גקטס

 0לוי
  גהס 4זיוס ('ל4ין ג" סיג ופל סוי %93ס  ק%ם %ש ובמיגס לייס  סנפל"ימ  וגפחן סנ5עם ען ג'ן כ))

 יעסהע כ)וס נכך 6ין עכנר ע6כי)0 ססייין עלו )6 ד6ס תמנ ג9'ספסק
 סטעס סיי )6 עכ3ר י6כי5מ 7י"ג וגיפל מו(ל ו6ין יפס המ3פ) 3קעמ דקת0סס'5
 סקסס ססטס פמ0ען b'D רמוקס יק3ר6 יסעור 6'7ך עיעס כ-6 ג,ע)עסוס
 )סרת3ון 3מטו3ימ וסי6 (*) סרם6,3 סכמ, הפטס ונס . סעכנכ ט3פי DDWiטלוק
 גע) סרג ע) 36) . סג'D~D 3 ימ3קעו )6 וגס )נ0גקעו סניעו ס)6(,)

 bD'nD י3(ס חנהם) 6מלי סקמ קויס )6פומ1 פמומר קפק ג)סי וגר6ס ' )יקסס סנס'"
I~'ba1 י4ו יה"י )ט6י )כ*ע 3עו)ס ססםr1o פעע'ס כהס סוי'מי וכן ימפר ' 

 ומנוהסי ה)כומ ס)3וס 3יגיי עיינמי וס 6מל סטע'ינש )ג )פורל (ס כ)וכ30ס'
 וג.על מו(ר 61ינו שס עמעל3 נקעמ 7קעמ חע*ן 3קי, ספקק ע6ו7 0ל3(")ע)

opa'קודס )6פומו י5יך ס5עחו 0שין גגי פקק "נ*ג ונקי npD '63פקם י 
 ו') ססע'ק 7עס ו(סו 6קול 6100 כ)5פ'13

 סס3י"
 וכד6יי חפכיס סגי וסס סג"

 סח)ק הס ע4ו ג?1)ס חיה6 ועת . סטול כ7עמ 6ית ססמק י7פמ 3h~osפיס
 qihn 6מי 6יגו עכגר דג6כי)ח סכ30 ע5תו .q~p ג6ומו פכגל )6כעמ (ס3ין

 סו6 כה"ם עס' 6' 13 יה6 ס)6 3ולר 06 ס5המו מיטין נס 6*כ 3סיטתןוטס3ט)
 נסעמ :bnuw יסי3 ד6י עמיגס נסעמ ג0נע) סלי ספסמ נ0ע "פגו % )עס(4)
 ויע' עכ3ר 6כלמ נג' חטור ייעמ b~voai סמ'ס וכ.כ כן עכגל 6כיצס גס6פ"

 נקיהן סכמנ (,) ס(ס סר3 ע) )מעוס יפ עת ' 3המ)קומס סס 3זאסקע"ק
 סרקת הסגי )6 ס)0)ו0י0 נסעס 06 6נ) str )מ.ס סנפ) סק נניחק'1
 06 3פסמ )6כ)ו ו6סול ר3 ועמע סגסס ייך ויע3ורדעפרן

 סיס.
 ע)ומלס סר3ס

~bSn
 )6כ)1 עו0ר סיגס סיס )6 067 עסעפ עכ') וכו, וק7נו 6)6 3ק' גמ3פ)

 3ח סוי 3קעפ יקעמ 6ח'כ כע*פ וגשל סו(נ ו6ין פקמ קויס 3קי 7נמנע)3וזקס
ObYb1DS3כגוס סריקוי הסגי )6 67)'כ סי 3ו 6ין סיי ק71ספק0 ירקזנו 

 ספקמ 706 עי יסהרגו ו)עס 6מ*כ )6כ)ו טרי 61'כ )פי) סעו7כי 3ססוכט"ס
 ק)6 61עפ ק' ט סים יל6 גס3פ) )6 פסם סקודס 6)6 ד3ליו )פלס 6*6ופ"כ
 )עי) וכע'ס 61קי1 עססו נו גכגק סר' 0יע6 ו(סו npD3 עלק7ו פקס קתסלקיו

 : 51'ע עע'גי גע!ס (*)וילכו

 ק05 עגקלע יד פ) מפ')'ן גי'ו יוטע ע' )סלנ 6, עג6ון ם6)ס יט84לה
 )פק%: 6ו גסכסיי 'ס6ס

 לגיעוקי ענע" י)Ot)DS; 6 5רכס (ו סס6)ס ס6ע ע6ס 4יתשובה
 )3ימ 3י0 3ץ כ*6 גקלע ס)6 עייכי סמ)פוי ד3)י יכ) 7ק*)יוקף

 ס)6 געמיקת6 גגי )עפס וכן %ויל 16זר 3ין כ'6 כ30 ם!6 מ7גליו טטעע7כן
 קג'ג סעול סנ) סיגו קייע0 ינ)ן יפגי stpi~ (') 7סו6 עטעע )0ון סקיפז65

 יוק6 )16 ע)הע)ס גקיע 63 והיס ט3נסייס 63רר כ'6 נקרע 1)6 ס)סט3סת
D~DTה5י 6פ" סקלע ע)ס 1)6 גקיע יגגחהס דכווגמו רק 50י7ין פן or עז 
 טשכרמ וג') ' )עע)ס סכ) עקיע עג0ון 6פפי 16 ע3מון גל6ס עיס"3עע)ס
 וצ' . גיח 4נ 3ק" סנ30 הס עיו0יו suI 0פלי( ג"י ול3'גו 'r'ws )ע'ג37ייו
 ד)16 יגי'ו 5פכט ג6 ססו6 ו6ססל כן כוונמו סג,י דגס פסון יגל6סגר6ס
17ק6

 ע)עע*
 דגר6ס כיון ח5י ען 16 )עע)ס זע,ס ג'גיהס )0)ק 6ין יג6עת

 ע3מוןפסיפ6 סוי דסכ) י7 0צ 3מפי)ין 61'כ מ64 י3ס6 ק73מו D~Dהנסק
 סכס3 עוסג עור י*) עג)ן דפני (ז) וספלוך (") גפיס,- 6ם')ו 6)6 -67קול

 כיון המעמ bto קפק נ)ת' שק)ס 16פסיס(וכגה(1גיון7ססעס7ט)ס
 ע7עכסליגן כ7עסעע ס3מ" כ) 1'מק)ק) יימי יפסייי כ6ן כי סקעקו)ססגיע
 67'כ6 ל6ס 3ס) וס'יגו נוק60 )6'7ך 3עמיקח6 16 נוקח6 )סי3פדס6
 3'מ 0ד6 טכ) כיון ס6'7ך סני0 'ק)ק) )6 סזו6 עקו)ק4ס סגמ" (ס 6ף)טיעל
 3גימ 6נ) ס)ס 6, 3.מ )פמומ ויס6י 6י מעור ססו6 6ף סו6 גפס"נ6גש'

 סו" 6' סעיי כ.ון כ)ס ס3י0 יסק)ק) ת6י 3סמק)ק) טססמי) נטן4
 נ)16 וגס '

 ס3חיס כ) ימק)ק)1 סע6 עסיס סטעס 67'1 )מיס י6'ן ס)ס 6' 3'ח כ6ן 6'ןטכ'
 (") )שרסזי פ3)ן Db'Dg(' יגתק)ק)סק)ק)גסהמחץ6 טעעסכ'ון6)6
 'ס סיעוי עמפסע)6ין ססק)ק) רו6'ן כ'וןט6נו י6ס י3ס) גפי6יפכ6ו4כ
 סעספספ כיון עקו)ק) ססו6 נעור ת)וי ססק)קו) יו6'ן ט6נו )סיהול6 גס)טוס

 6'לע י)ע6 סעור המעת ס'6 יסק)קו) 5ן ליע6 ע6ן '7 גס) עפ6,כסק)קו)

 :gtbw כמג דס6 6יגו 7וס )תיסון6 סק)קו) יגיע 1)6 וגקרע סגס)מ)מסד3י
 5רכס סח'מויי6 ד6'ן ע3 עור )וק0'ן ),3ד'ס ספור(,) וכןיי%דרייו.ל

 6ין עקו)ק) סנמיס 7עור 6ף 6'כ עיקן ז6ין וכמנו ס3סיס פס 6' עעוכ5ם'הם
 ו6ע'ג - יו0ר ו6דינססו6ענ ס6סר סעור ל6'סססמקלק)ססימת6ק)ק1)

 )וער וגוכ) סע3 עת 6וסו הסיס 5י7ין עג' 1bn)Di סיק יעור ו'צ סטתהך%י
 יס6ליעסס 06 6)6 ספץ;.3)6כמנו)עכ631 וגס כ3) (ס ס(מו ~bS,") הינליסל6'סוסערדכ' כן 6יןגר6ס )קי5קו5 1)מוס h~ln'DS סייך וס7ג0
 י)6 )גערי ס'סק)ק)ו סגתיס קעקו) עסוס bih ססעס l'ba 3לור 61,כגן

 צחוס 'ס וגס ט)ס 6' צ6יס6י ו(יי 6' 6צrba 6 יי ו3סל סלס 6, 6פ"'60לו
 יומר ימפסע ו)6 737 6עע (ס ד3הקוס כ%לשי סני6 6.ן 6' יגניח)קי)קו)

 "סו6 גי6ס סיעו סששנ6 קע9) "שס עפיפ 06 6ש' 7ע6פ עת1)6
 ליו0 ייס 6סר נ3'מ פוגע 6'1צ6 ג3יס עס) 7לך י6ילע )1ער ו,ס גסש7'

 נימ עס 6' יגנ כעעי יס61 גסק)ק) וס ג'מ 7טלי ממיסור6 6ף ו6"כגיגיסס
 ץ גק) 36) נ50ק סו6 3'ס סכ) כ' 'נע )6  6סג'ס  4ררץ שע סג0ק)ק)(ס

 btwnD וגס 30ץ( כ) ג0ק)ק) 0.ס' עס' כוסי ג0ק)ק) ו6ס 6'יסטח
 סמ)ם עכ"מ ק3ר0 טגץ 61'ני hS~Da' פע1ד6'!עקפיק)שכיוןנמק)ק)
 גפרסיף  ח)ר  רליו י6ס ס) כיו סוי 6' ג3י0 0פלס'ום עכ) כיון גפר9ומסיגל
 ל" יוקיעויס)י ל' 67על ע6י פ*( ר6יס ק05 ויפ)סעוך סכחנ0י כיסכ'6
 פוס' כעסו6 עעעע וכף ל6ם ע) וופי)ין ע) עונ עו)ס יי ס) מש)ע )1 "ל4ןש
 6ץ 6' ע5י 6סנקרפ י0מסוד6' יי מפעיןם)ר6פדגונפ) טעם 0ויכן

 וסר )6ו0ומ 1צ6 )6וס יגעינן)סכס'רו
 עסי

 ויו0ק . 3ת'ס י' נל6ין סקרע
 דעו שף נן )עם" עומי )כממי)ס 67ף יתפעע דפקו) ס*י 6ין דסתס)וער
 ס0ס גס 14 3עיסס צס)ק ספוסקש הן 0ד )יטחעיפ ד)6 יעיי ייכם)
 )0ותי6 )מוס 4יך כדכחנמי  גה6י פק1) תצ סנ*י ד)דעי מון :sts 61'כפקו)

 : נ') פקו) עדיג6 )ע"ד כ' 5ר'ן 4נו36)

 וסגשוס סמגוללסלשס ענ וצק0וס 03נור מ5ססנמכפ)ס י%זש%לה
abni~hס6ס ססגש עי וסכ0וס  %מבכיררבייסמרור 

 DfiDr קדרס56)ס6ס נמגט)ס  -גס  ב%ירר ע5וס  ירייו  ופרפמוסיר46ח

 01063: ס"3ט)  וסקייסייגןטלסילימס4לי

 ע4גומו3ות "י י6"כ חסגייס (ס 3י" "לfir 0 ייץ י"סתשובה
 כ)פלעיעגיגיסכ( 3וול63ל ו)ס6ליך גונס חס יין(ס3'6וכ

  סיס נעקוס ק5לו (')ס*ס י'י חיור י3לי 63יו 6טר סעמגייס י6ימיכ'
 עי)ס גק4פי פסקיקוסו 0נול סעס כ) 3פי ניקיגן 6ג6ל וע'כ .)ס6מך

 ,tpb(' ספס 6וער ל' ספח 06 גו 6פס  י%ן  יטו יוסו מרי  ירמ  יליל4י  3קסין16

  ג'ן htmn1 שסרמ ספמ י*ס גמ)'ס עיג גס)ס עומיס nDDI 6ועל'ס01כעיס
 ד6הרווו.נ לננן 60 6קוי (וו,נ ד6ער ל' 60 )יק יסןיו5ןועקיק וג'ןסריי
 ע*1 נעקכמ6 6קקיג1 וסכ' . כרנכן 7ס)כמ6 (') וסרי'ף סי6'ס וכמנו .תומל

 קער דד'י  DWV1n  בייומ יריומ  ~ורפיוסמסן  בכבין  ס5ליימבפריין
 I1ptPD1 ת)1 0יס סי)כך וכו' כל*י סלכס סעו6) 6ער ו6עיי' עשיוח"ג
 6פס ו)עגין פוד וכמנו . כ6ן עי וסיי וו('ג sto1 יס'מד6 גע5יס6ש1
 . ע"כ 3פמ ע4ס סג0 ייס 6קולס ספס י6על כר' ס)כס ספמ 1306

 נשעעומ יוק6 ק6על מד וגיי סעו36 פ)'גי גם)יס ע'ג  ובבילס סל6'ס כמ3פוי
 יסלי וס6 5מועל6 וע3יינן הומלוס )שסומ 6ש' h'm~ 6קויוס )ו0סומ36)

 6פלן סגקרפין כ) וק*) נפרשס וכ'סידינן גער)ס דוק6 )דס3פועעומ
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ההחטע הרם%ורח8ני

 עסו עעת6 4) 6'כ כל'י פוסק דלינ"ק כטן 5סקסומ ת~ן ונף טפיי*1
 "ל יי"ד לי  י*לרר"י 3פן יסרש' )'ס מ.סוק טוום)טי ל6יי 16 קגול,זט5רין
 גספ 6גל 04 כ67'0 ו5ר'ח )'ס כS (') 0'67(D" נ'פווו גסכ0ס)6
 גקגוו יפ0מ 5'ע ליגזק 37ל' 67)'כ כן 5') וע'כ - קטי' יגעי (*) נ31*קק6, יע' ס,) כלננן ף גמטןח 51י*ס פפו0 1, 6מר )רס"' ס0ו6 ניפויונטעס
 י3יש סיוס6קע,) 3כ)מי6 דיינ"ק ם"ע 6ל6 כר'י נסרש' O"P1'כרננן
 י3 גכ5 7ססג0מו י" יעת' 4ס כי6'0 6מי )כ) גיעויו גספח ז6פי)1קשש)
 ינסלש טעויו 3ספ0 ם)6 וכ'ס 3כי קגוו' דע"ע )כ)גיס יס)'גו )66פ'ס
 51 )6גפ'קטלס וכס'נ רס6י5הגימו)כת3'ס י3ל 3כ) ספג0הוגיט1וו גסעי Dh'( 3יעולו סכ0 6חל ס:6קרו:ע65 ז6ססס)יכוקו7ס 6ערו6ם'כ
 )י"גו ע37רי עטעע וק5ת . סי6 סג6קר קויס כיון כה'ג ג'ריס)עי6קול
  כיע, סם 06ר תסעע דפסטיס 6'קורו (ען 6מר יע65 ו6ס מינ30 כי"מיק?)
 סכ, ססו6 03ג6' ס:6קל 6חל פ'יוסו 6'סורו יען ז6מר נדמוח ו5פסי 'י'0
 ו6ח, כלגנן נס"עס5ו כמקק )0עשט)י3יט3'יד) יתג);היס -טפק
 3ס:16 סג6קל קייס חסליכו ד6ס ס5כ' לפסק (*5 ני'גק  יפ0 סג'6גך
 ו6פסי - 3סדי6 (*) לי3"ק  כדכ0ג ו*י )דפ0 י(ין תסס 4פ754'ך

 יקניי,
 י6יסו עסוס  סייגו זדיי 6)'ג6 ע.05-ס גקע ר-3'ק יגס (,) )הר3)יס

 ק-
 )רנג דקנול0 יי:6סכי סו'גטו %לןי9)כר3)ן 6פ')ו ג6עת 6ג5כי*'
 נקנוכו  דפס0 ע5נג ו6ף יוק6 קגורס וגעי )ר*י סריסס כע1 י5יססוי

 יס)כמ 46נ6 גקע 1)גסיף יכ'פ 6).63 :קט ג0ח.)ס ס:ה נסל'פסוקייס
 )י קכה וע~7 .ו7ומק
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 מותר6ין3ג 6)6 6':ו קנור630יקוליסנ6ס

 נחי, פ' יים נסי'6 1כי6'60 3כך סת5י0ו 631 0ק)ס 4ד' 04' י)6 סיכילכי
 ס6י י6כ) ע)6 י:סק6 חען 0יש קסס ד6ל*נ :סך חן סני נגיד%ץ
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 כל' וסחס 0עוי' עקוף י6" ע.ימי ל"כק יה6 עמתן דנפק6 וכ.0 ערן0נ5,
 טסיג )י )עס נסד יין סכר גגי יפין 3מל6 גפיק י6*: יעיי חר-פס 7העןק')

 מק),ו6פ' 6)6עדרגגןעסיס 6'ט ק3ול' ס.ט )-העחען6ל6חקגחהיסוק
 )6מל 6)6 שרס 6סי0 )6 ס)6 67ורימ6 היי r~o יגנ'06.)

~pb)a גסעל ס)6 36) חורס 6קרס )6 ס:6סי ק,7ס סהכ4ך ;ה 6נ)גסג6ס 
 ' ו5.ע ר.3"ק )'כג7גלי כג.)שריפה ה5וי קייס 65 6'כ עסנ' )6 ק3ולס 1i'Dh1 3סי.פ0 מ4חו 6.ן3'שיו

 )סס)'כו 6קול י6'כ )עגיגיגו גמ(וי
 'gth*' 5סטז 'ם הפקד ד3עקוס נר6ס עיע (.5 ר-3'ק )7ע0 הפקיגמקוס

 כ0ו str וסו6 חע"1 ס" סג*י כדכמג הפקר )עקיס )ה:גיכו זסוי(*)
 ק") 7נר גכ) 0סנה0י י* סע י'ס' ה' יף תלה עיו'ע ס.ע גגיגנט, כ0ו רסיי(') נינף גסד6 ע65ש ו6:י הכי ס") סהטור רק ר6'סי5י

 )6כ)ה ס6וקל 0ירו:)ע' רס"י )יעמ )'ס3 וג6ת50ו'ך ' )ג)3-ס5סכ3'כו ובי גכ5 ססג00ו 6י 3סייs.r 6 רס"י כהחיר הרי נו' )כג3'ס;ם).כ:ו
 תדלגט רק סו6 ס6וקר דשרוס)טן 6ועל ה.ש. סנ'י )6ו 61' ' ס0קי)גהת0
 ילוקעיס 6קי6 ק6י (*5 ונס"' )קען ט6וכימ כעו נע5ע6 6געכ60וקי6
 5ס6כ)ו סוי  ססולס  ריו  בסריינשי כי:תנ לכ)גיס ויס)'כנו ג"ס)קר6
 יהטונ כמstr 3 יסו6 כן עסעע )6 סנ*י סהן 6ל6 . וק") ספקר%העמ
 o(b )7קיק ים הר וג)16 . ספקל 3עקוס )הסיכו 7תותר טי'נ6קע
 5מ, ו5י.ך ספקר )3סט0 )ה6:% ד6ייל מט"מ ק" h~vos ג0גסטור
 3י7יכ )ה6כי)ה 16 161כ)0 6.06ת6)'ס והגהעה הפקר נעק'ס סס)יך3'ן
 ג'ן עיי3:ן 6)6 *גו 'ס י6'סיי כ.ון fi~w סיסיס 6'ך יהיס 'וק')
 י6יג( 671" - עסעפ יסמ 3פ'רס ה3" סכמנ 3.מוד יס"י ד3ר' פ)5קתוך
 6שי1 '6כ) ע)6 (p'D ם;קיס סע0 כ) גפרק )קטן מי6ערי:ן עייג:ן636
 ע,ה פ)יס דפ)יג 6גסו ל' 1i'Dh1 6חלימ6 )דרס6 )'ס תנעי 6זכ0ג6ס
 1)5 3ע(רס ס:טמפו P57e ועטמ ני:'יהו ע6' נגע' עיעיק' )6פ)ינ3ה6
 )עיכ0נ 5' )עס ו)מ(קיס כ,ג יף סס פריך ע6י עיע ס,ת 0רמי )מ(ק'היגס :6ע' ו6פי' שרוס)פי )ירסס י6כ) )6 שקי ע'.6נש 6'נ or זד'ןטס:י
 ע5וכי:ן ד)6 :(יתגו סס S*r עפ'רס'י ק05 כ7עסעע יס ייו סי.ד סמסינס )הפקירן ד6קוי י6כ5 )6 יכמנ )יס:י וכו' )ע'סי' )כס א0' שכל%

 נ(יע:ו ו6ס )הפק'רן גס3') סר5יס ס'5וי סס סי'ך ד6'ן 51') וכ,'5מפקיין
 ג'יוט)עי יה6 נמנ6ס יוק6 ל16קע" 67'כ6 כיון סנ6ס ג)6 6מ'15כיכ ס"עסעג,5)6סיי יתלמי )וטל גר6סכ)) 6'ן 36)ה"ע . )ססקירן 6*5)1

 )'כ6 )סנ6ס קר6 5יך 6י 6)ע6 ס:6ס סי'גו )כ)3ו 6י ק'יעין 6גן 3עססמך
 וסיריס. - הפקר עג)ן )0;6ס קר6 געי ימ(ק'ס וכ'ון ספקר כ)נ )6קול)תי5ף
 "כ5 )6 ו3ע מי)וחגין)6י6כ) 36סו7ק')י6ע ועויז)ו'3סעסספקל. נפק6 "כ3 וע% :ע' סג6ס :פק6 )חודיס '6כ5 יט)6 כו'6 ד9)5')
 מק16)6
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 וכגל . כ)) ח:6ה )'ס 7)י0 הפקל כ"ם ע'6:) ס:06

 ")6 י6:) )6 דרס 6נהו יי' יגס )מיס 51'ן - פ)יני )or 6 ד3ינרהוכמ0י
 '6ה) )6 6"חל ~:Db )6סיי 1016 דנמ'ג סכת6 סך' הו' וססקרפג6ס )6'סיי י6כ) )6 עוקעי:ן סוי 6ו0ו )6ו 6' ו5כן ס'ע יתיו~' קזלז)16
 )6 '6כ) 657 6ג0ו )ר' יק"3 טסעע סינ.6 יכול'0 6'י ד(ה '5ספקל
 6ע'כ 6נהו כן' ו637 כ0(קיס 7)6 ג' עחיוקמ סלי )יה עסעע )a6(Db' )6.קור נל"גןנויי)6י"כל יעס:' ה6 ד6)ת'0 ס:06 6.קור כ))8סעע

 (טן 6סו ט7ק סו6 063 ה6:0 עיוי 1)ת6 קוסי6 ות6י וכי'גייקס
 סג6קר קתס מיילי דינ6 607 רינ,ק כדכס3 )סגימו 6קול י6(ס*קור
 גגטק ס)o7 6(h מ.7וסי ועיקל המטס )6ול 3ויקין 67ין ס0;6וק6ער
 % י6,כ 304 ויס ' כסלכמן 73ק ם)6 ת%לי נ)6*ס יה6 סמתסנמ
 נכ5 יססג0סו גייקס 5ריך 6ין כר3גן ק*) 67' עעייסו כחי ס66:0מי
 60 י0וי6 כל' ק') ו6י כ:") (תןס6'קץ ססקוים ססתן סג6 כיוןיבר
 כטר ,s'p ויו0ק פיניס )עיכ) 06י יי)ע6 )3דוק 6'ש,6סון ;ען י6מל י'י6על
 pr 6מי סס )ס:שו י6'ן ליג"ק ד6ער י6ף ועי') . 3מי6 וכערגחי6
 יק6על וס6 - 6חי'ו גדקס 6'5 6ג) מען סס רו6ס 06 סינוס6'סיי
 ח6יקור (ען קויס )פס 63 067 ר'5 וכו' 6'5 7מיי ל' ט' וגה6ייג'ק

 6מזכ 6פי' ג7'קס6'5
~*bb 

 - כנ.) ).קס:ו עמוי3 0מיו י61ס
 6גלסס טסו' ע5ני עייגי 0מכתוגי נסג0 יוסג'עי:י פטוי ס0ויגי סחכס qliho נ'סי 106' ע4ס % '"י ינש%לה

 6י)ס0'רו גזע "כס ע6ו,ול%' ת% לג וססי(ק ספקף ע)יו ופנל פקח קו?,)גרס פ)י י'*ס )עכוי ססכמ יטל6) 3ע:ין דפ0י ע) )עעו7 עמ0 פי5ס עס 'גל'ו
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 ינמער3 סיכ6 06 כי לכחמל' )ני) פקק )6 5'מ ס" 3י"ד 037'ע DhI'1לכתמלס
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 6ח"כ ענימו  רי"ייברווסולש,  ויכיסימב '  נמיב"ס כע"ס 3עלוו)6

  נע5עך סהרי ע0כ) s~ro מקנומ ו)עקי )(כוהו סוו5ה הכ"ח ענסמיע,
  י"ע %1סר כל' כיו רכופס  ני"ן  ספן  ht~lno גני  לייס כסגסו3כ3ודך
 ים  י%  ונלססליוד לפרפו  סיסוע סרי  ריפון  י"ט לימר  ופיריתסורמו
 ססרי oanb  סיובסיך סוי ססבים רסירומלמי גסוליסו  ייס יסוי"כ

זיהושעחיים
 3ך ייsw % ,8 טסל' 'fipDO  יסיך 06 כי פקח )6חר ק6' )6סירוס)עי
 גיעול י5ייך  ותיס עכ"ס גס ונפקח 3ט)טי6 לו6ס 6סס 6גbotlaw 3ייס6
 ועיע ')6' 3) ע)  עע  י3טט))6 ק* סחוי0 תן 0ילוסלעי ס*ע 6)76ווק6
 nuDIn )ס%י6 סמויס ען 5ר'ך 3ט)ו 06 ק')י6מי)1 יסילוס)עינר6ס
 יכ*ע ינגיס  עסעע  בפלייי י:6ס 6מס 36) גזפ ו)כן 3טח ,"hSס)6
 bb  גט)ו 6ש)ו עסעע )ן כתג 7)6 נ'ון 'עש )6 גג' יק") 7VDbt .6קז7
 9גיגייל'  יכוי פל  סיך  ד9"ל  דירו כסייורי  ר%  b5n1Ssb  פפרסוילך
 )6 נג' )ך כסג 7)6 60 6חי 63ופן עחין 7'ין וח)עוי6 י"ל  סידפ1פל
 ()ס*ס  1,36  ססכס ל9ברס "D"p דיירוסליי ו%פטר  גפ9סיס עי'ןיע65
 מו,ל  בדברי עפקפק  יסןםיסלןיולרזססוי  ויס '  נירו וסרן כטיג)דסו'
  S1W'S ע0ג' )6 סס יוק6 שי1ע גחען יכוונמ'גו 6ענך נעח.)ס 5יקמ)6
 עוכיס ס7י דהחס ווועט  גדבר )עכייס יו1י 1)6 3'דו פו3)וסין עקרידם
 העפח" )י  ייפו  פסרי )יקח גוי  בידירסומ

 ז6ין סכ' )עיע73 )ערייסו ניח6 7ל6 פסיט' התמתמ וע5כע  בסררווקגי, )3י 3)13 סתנט) (ס 36)
 )3'ן  6ס.)וחפקיגיגו יח6סי' גע1ר הפקר 7)36עינן ו6ט"ג כ)) ספקל(ה

tD5Dמסיט6 נחדלו ות5כיע  בתיןידוןסיומועבביסו ע"ע rb7 נדולנש (כיס 
 6ומו  וע5ניע  סיייין  פכיפיומס  סלכעייכבירס  סייסי%י  ויפסרע(ה

 )6 כן  סוגר ס)נו חח)עו67 גס ו6ס ע67ול,ימ6 6מי)ו (ס 6קוי עוס)תיו)7כת
  )סטעין  דיפילו  פוייים יסרבס ר,יס  וסבימ סרייווס 3סיוגסייפבס' כבי  יבל  בנילו npD %סר רי9יר כנירס כוניי  פן עמע)ן ל6י' )נוסיח
  בסררוורי'ייוויפי:ובבור 16 ננור )0טע'ן ועח)' "י6יי"ח6 סיי33וי

 60 טפ' q'7u נ3ול )הטע'נו סע51'6ו כיון ג6ער ו6מ.)ו חיט'געטתיג1
 ספ"ו  יבויר93יי  סיורגרברי

  וביסיו%י
 :15waohIYDh1  פיסב סיךבביתו

 .  בנימפרילסייייו 67ס')1 עסעע הי' וכו' י6וו"ח6 "יס,י כ5ןו6ין
  ע"ויג לו סירוי יביסיך גו ירי ו%  מין  סע65 ס,כי דססמ לדחוםויפיר
h,o16'5ט7ף יין )סס  בךפים ססוי  בכלסיךפל:ו וכן 7'7ן גניון ע"ע )סו 
 סו4  וירונ  %ב.ך דבוי דלד9ו  סל'י4 סג'ח ען ע51'6'ן 61ינן )6)פ.ס חעןוס6ר
 כיון עו5י6ו 6פי)ו 6יק1ר1 (ען ו6חר סייוסלעי לפ' ה61 י6וריית676יקו'
 )קעוך ססיט6 ו6קור ווילגגן וככ"פ גע1י ניעוי 5רי7 הניטול הסני7)6
  0עעריע'ס רבימ סוי דוריי (ס דבר  גדיב:בד להמיר לך וסלילס  בריפגד 6סי)וע"(
 עעסס )עסומ 57ייך קוגר 0ילוס)ע' W"b1 ע"ע 30 )חע5ן עעס'הסוקיו3

 יוי6'ח651מפ)ט'6)6הוי3יעול כן תיי1סלתי )מרס וע"כ5רי7)ססחמקר
 16 )7ומ  ו)(יוח  )3יר גווור 3.עור ה5ייכו ע"ע 6ר"י 7פ)'ג' ר3נן 6פ')יכל)
  %"ן3%ילו.וו*סיס ליןרי רילוס  גרכייוו  רירו  בירוו 1עו7 ' ו7י3(ה)יס

  lbll'bt~h  רירר  פלי  oian))~nhobl  כיוור9ברפיייר  לבילסברכסו
 י6יעתיס 67עוינן )7ר3ספו6 עווס (ה נ17ן 1יועח נוכיוס 1ל6ל6המקר
 יסיס ססגוי ע5מס סיס 161). )גוי )'חנוי 6)6 עענה גתיי6ס ס)6 6פקניסי'7'ה
 ישוללו ימן % 06 6ף )עוי נורס1תו 6ע"פסעומ' )ו 1.מן ו'ח(ול6וה3ו
  סכת3ס עכ"ס 7גר. )0יפל ו(ה ר15נו 6ין )גנורי  יבללספייר  יססעיסה"ע

 ו6ס ספקר נמתת ו)6 יס:ס בסורס  מכסייין  6עמ גיכירסוסיפתפמית"%י
 יס"כ ו%יר  סיינליפרס קג)ו 6ס 6פ')ו 7ה6 ספקו כ6ן 6'ן גט')סהעחגח
 כ67יס5 חפקל סוי ל6 עמנ' היח' b7p'sn hst  בייל' סיסס  סספסכסלפין
  חגע)ת גקג' ס)6 כ6ן ק"ו )ע"ה ק" ח"וו 31טוי הסו)מ פיק י'ס והר6"סגתו,
 עיעס סייגו 0פקר סו' )"63 )סיו 6ער 06 דסחס 61ע"נ לעי)ס נע0ג'3.ח

 סו6 סן' )ס53 עגט)ו ו6ח"כ 13 ס(כס כ'ון ססק'יו עמנס 7העק3)67ער.נן
  י1סורייסברירס  )גד 6)6טנמנ' עכויס ספקילס )6 חנומן 36)עפקילו
 7ע60 גילו' ע"ע 7ע)ע' נספקר כעו עהס ספקר ל%בכי:ו  דבמפן  י,יןלידין
6(7hot) ביולס  נגו'ס (כוח נסוס )'ה  l')DS 7ע0 גילוי כ6ן  6ין וסכי 
bibעכוו סלמ  י6לי  וסין ' ניסיליסובי"ס ל%  בספ9ר ויי)ע5 ליסן( 

  ס"גט'ו(סחלקו  דני0יייסב0סקר 5ע7יגן עי  31%סליסווי.יוליייבר3סייי
  )גע)מ סגחגו 7'7ן גניון 61"כ.פסיט6 עיסומו )געי' הו5'16 ל6 6"כ קמר6ינ  ג3י כי6עריגן 6חר גספקי ולbp~tv 6 גססקר)(סחכת'סו6עיו7נימ')'ס

 04  ויס1יר ייס  גכל חע5ס )ו סעוכרוה סעכירס )סגו' היה וד6יסביס
 1)6 )ו  סימזוררייךכ"ב

 גיח6)סבספעירי
  tppeab~nnI  וי"מיכ"ס ' רי"כ

D~iplnדיוסר  
~'pDD) 

 ימרפ ס:ס  %פרסם9פוכו'  גו )(כוח ע"ע  סילו
 סבוצור ליייר  ברכפיס עכ"ח נקט גדו) וי3י סה"3'נ3'ט) 7ני'והכ"ח
 עכ"פ %נכי סו5רכו )6 61"כ )געוי ההיתי פחח ו)פחוח )גהר'יירגיו
 ו6ס כ; )עסות )כחמי)1S'Db' 0 סרקנ"טי הימ' סתר. עירח' לסיס ו)6 הכייה)סיס
 סר3"ע וכע"ס עייגות עכל הי6ג7'וס עכ) הכ"ח יטו) גדו) סכל נחון י6ת'סהע
 סכל סרוס6יס ע"ס נטרימות ג7ון ס6ס (') סלעס חסי6י 6מי )חכ0(")

 יג16 ס)6 ע(ס גסערס ס)6 העכ"מ מע פ)6 ו(ס הטנחיס הן תטול0יגס
 וי6י 6)6 ח"1 עמחל) סעיס סס וגה65 (0 דין ויסחו 6חריך ס63יסחמ)הי7י'

  סס63ת  סרסג"6 עתס31ח )7עמ סר6ימ 61מס  כן  ש6עי ("ל )העקוג) )'סחס
 סרקי,טי ע"כ 636 )על וכת"ס 'npD 6חל גו )(כומ ו)כוין ל3פ) י6סול3ע5עך
 3יטול 3)6 ווופקירו )טוק ועו5'16 76ס )כ) )געיי סעסק.יו הי'יי נועסגהפקר
 ישסגסו  o~b1s יג4! נ41י  בגוו!ז'ורבי  וזוו1בביליוו*י"ב !וי1י'  ונויויו3ל3
 )01ע15 קיסע71 ו'71ע סעכ'יו )גו. ס)גו כשעכי07 עעס ו(ס הין6ת1%1
 ו6ל 3ס7רו pvnt1 מעיר6 כל ט'6עי )6 סר3 כונ0 יסו )1 ויח(ול סחג 6מלעד

 סלקג'סץ נינר' עייגחי % %1ס  ייסגסי נסעס כי יויע סו66לקיס
 עפיק סכמג סילוס3ע' טס3'6 ור6'סי )קרוח נעדס' ו6ח"כ ד3רו תח')סכ'6
 סירוטליי%ריס לדפס לכוין סדנני סי9ום  וברוך ליס  ועפקלן )סיק6)יס
 )ץ, עעסס יגי OSD  DObI  ויוססרסי זילסרב

 )גוי חע5ו )עכוי סשכח 63חי
תסנחחו פי דליסר  לי1ירים  יכדיו גוט 3טני טיס)כנו ו6הרמי סעוח פס 6מיונ(כר
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תהו,שע חייםאורחפני
1DnJDD(סמ(יליס יגימו )6 וחנויס עסס וי)ך פוקקש סל3, )יפמ יגל 3כ( 
 3פ:' 3'יו וע)מס עסס וכן 6וס3ע ס0ס ספקמ 6מר יי )1 יסעיט)6כל
 . סו6 31רור סיקג"טי )דכ0 יסרי ו(ש Sb)pwי3יס

 עדגריו :ר6' ועוי
 ססמ6 יהס ' עעס 3ספקי נע' יסעוט5ש  גי"י מת15 ספקץ עפיסססו6
 ג(ס נס ג, ק'ען סלימם עדגיי ע"י( ק"ק חע*( ת6לי' )סךין י6י,טמם
 כג גפ' נפ'רס כוחג סהו6 6סייי הל"ן 37יי תקסו י)י3י.ך סעוסי' עכ"מדגר
 יי6' 3) 6פ')ו יפ'יוסו יר8' גל ע) וע3ר סו6') קגיס קbp~p 6 יס גניספ0
 עייגנן 6)6 ו6י:ו 610') :וקסס 7מתן 3מ'רוס כתג עוגרין 6)1 ו3פיק ,די3:ן
 ס6גי תייג:ן נוקסייע'קיי חפן ס"ה 6ל6 פסמ סליל6סר 6ומו ססס066
 טל:ו הן'3"ם 3ניקמ8ומ 7ת,ס ספק 3)י )י וגן6ה ע5ען סרי3"ס ד3ריז(סו
 והיס :יס'ס ל3י:ו הר3 וכ5')וכ,כ blnptt 0)כוח 3נ" נמען ר3ינוזכח3
 ו6ס עו3רין 6)1 דפ' 0ר"ן על וכוו:מו ס0)כומ פירם עטס הו6 סל"ןכמו3
 3יטו) )תע)יות6 מרמי 67'כ6 3גט)ו דפיייי פו3רין 63לו סר"ן תכ"מיפרס
 ל6ו הרי3"ם יו67י 3רוי גר06 וכן כן הו6 הר.3'ס י3)י נס 6"כ כוקסס1חפן

 סהיי )גזך ר6י' הו6 י6"כ סת3ט)ין 6ד0 3ר נסתס 6ל6 ע.יליגפ3ייין
 געור ד3מעןקייס

~,pb 
 לתעוס וכ"סטיס . 3ט)ו6קור עוכמ67פ')ו 4כ

 6פי)ו 6קול ס:תל6 דחפן נהייppD: 6: וססש סס"ע תן סס63מ עסר6י'ע)יך
 כ'6 ;כוח ו6יןללתוי buoni ;כ'ומ הכ) עכזמ לע"ינק' יגל ם) כ))וגגיטו)
 )6 .דו:י תע)מך )גר יתי ספמ ק5מ כמנמי 06 )ר5ון 6ערי )6 ויס.יסגע)1 ונ.חוי יס"ע הרינ"ס כע"ס וסרי )וקסס מען סו6 סיף ד'ין טכחנמיוועס
 נכעק סל6 גכו:ה טל6 ' סכומ3ת 'י סגיע' הוnthr: 6 ס)ה3ח כי (כומ)כף

 )תכ'ח 'ס)ח . וסיפה 3קערס דרכו 6סי וה6) . 3סיפס וחנ ו6ס 'וע)3ת
 1:פס ' והכמומ, המעוד, נמסו גמפז ' נרופס ול6 קטותס ל6 ' ומלופסנהל

 : bph~p biu1 3ק"ק מי:ה .,qp עהור"י נ)6,6 יוסע וטוגסוי"ס

 ס)6 ספסמ ע)'1 שנר הססמ 3חוך עטסו טיחעונ "ק פו,שאלה
 גס3יעי ט:תערנ כגון )סופו 6'6 נס העועי 3ח1לסרפו

 ססכמ 3'סר6) )63ר גס . ל6 6י npD 6חך לסרפו עמוי3ין 06 פס"ס)
 3מוך וכ;כ7 גרעינין עי:י יג6ר ועניס סקד'ס תמומת 5וק"ר 3)י)ומלגער

 : 7י;ו עסספקח

 סו6סי:, 3ס6)' חח')' יהגיור (.) סו6"ס דעמ 61ר ייןתשובה
 בפי  רמלן  ססיריבר)ז סני דכל הטור כמ3 סע"3 3קי'סכח

 דר"6 כליס 7מליגו )ל3)ן ה:0 גסס וכ'651 ה33)' כוהמ כגון עוגרין46
 )0טחוחן עומר 3עלת6 6'קוו6 פו3רי61ל6 6)1 נסער131ח ל16 י6ין )סווסניי6
 )הסהותן תומר 6ע6י 6יכ36הן ד15ר.ימb91p'b 6 וו"ע יכיון (")סקססוס3"י
 סמ'ין עה ימיין גסן י5ול"מ6 6,קול6 י6יכ6 וחטור י3')ו Itnswודקיוק
 ע5תו קיתן ג6יתו )קען נטול ת"ס )הרג 67סתע'טמ" ו)עג"י וקסיוושר
 )וקם' גחתן ו)6 מתן גחעיו3ומ )6 )16 ט6'ן כמכעיס מקק :peib ורב1(')
 תי3רי )הוכימ ו:ר6' 7לנגן 6יקוי 6ל6 ס6י:ו עגו6י סלי יל3נן 6'קוי5)6

 ליכ6 7ל6ו דכיון יר3:ן 6יקוי 6ל6 6':ו 7)ר3:ן נ" ס?3 טסמ6 פ5עו0ל6"ם
 עי16י"מ6 6ק.י ס'עו7 7מ5י 7ק") עסוס 6י תד6וליימ6 )6וקר, ענ)ן6'כ

 מ5' תיפס תד6יימ6 6סיי מען חעיו13מ 8'כ6 7לי3)ן 3;0 ("ל סן"1וכת'ס
 'ק ס:ס . עכ"ל פ"ס pbi~1 סיחי פסי )6ו 3יה י4כ6 כיון נ:וקס' 36)טיעץ
 b'us~n 7ל6 טיעול מ5י עקי' יי0 )הר6"ס ס") )6 ע"כ 607 כ4ו ו)מעוס5יקיק
 תסיס ס-גו ה3'ס ען סמען )געל ד5ייך 7ה6 סר6"ס טכס3 אר6סון)סטכס
 עגלו יל6 דפמג'מין 0:ך 61"כ 31"' 'ר6' 33) כליו לענור נמתן חול'יסמתיל'
 הקיי )6 כ"כ 6'כ גסעו ס3'י לפג'גו וכפ'ט )נער 5ויך 6'ן 33,'ע)יסס
 )פ)'גו וכת"ס לנפר 5לז סיעיי מDh '5" יחתן 3כ"ע עוכ0 דס6 טיעויס5י
 5ייך 1)כן )תיכ) 6מ' hnltf )3ער יס5ליכו סנ' םגי )טעס 6פ" 6)66י'ס
 ח"ס 7כס"נ יס3י ק"ד 61' )ת'כל'כהו 6מ' 7י)מ6 3מסג" ימ:ן 0ר נס)3טן
 על'ו ט3ר 7)6 י6ע"ג מ"ס כעו 6ומס )נער 5ריך דתד6וליימ6 )יס 0שוקסו6
 וק8על טי3ט) 5ר'ך סגודק גני מ"ק 3סד'6 תו:מ 7כן 5ר'ך)נעל 'ר6סגנל
 חסי3' 6ג33ימו 7ע:פי6 כיון וכ"מ ס6)6מסי3י עסוספלולין 6י4ע6ע,ע
 תי6ור-מ6 פירס והמס ס61 סיעוכ ח5' וה6 ו6ע6י 3יט1ל 75יכי מטיני 6יתסעט

 7וק6 יתיילי )וער ו7ומק . כגויפ כ)וס עוליד ו)6 עע)ס ג'טו) 6'ןדעדל3גן
 וה6תריגן מה')6 ינט')' ק6ער 607'ך י6'כ ח'6 שימ נסן סיס3פירורין
,p'D'5מ)יגי ו3מען גכ(ימ יי6' 33) יעתר 1603י עוייס 3'ס ונין ג'ם  דגין י3י 
 ו0ג' סגי גכ)ת6 33'ט5 דהי6וריימ6 תפי65 גטו) 61י 3כ(ית יפונל 3*סוק*)
 גחון )יס יגימ6 3פי' ד6פי ייימ מעי ייימק ' התקסו כיומק עהי)36ע')י
 D1bD1 6(7 גסכ' 7וק6 עיילי )6 וי6י וקר6 ק6י 6קי6 סחס יס6 תנט)ןאיני
 פ)וגסייסו )פרס סעפלסיס תן מי 6סמהיט ל6 גס )6:יען מ)תת סמיקסף

 דסעעממ" יפטיט, וע1ד . D1nD ו(ס 33'י כו3ר נכ(ימ כסגו וכ6ן נסכייווק6
 ו6י )ס6רו ס)6 61'6 הפיולין כ) סיגער )3ודק b~b7 טי3ט) י5יידעסעפ
 ת"ד למד 3י5ס כמ5' ססן כ6לו נילש יסלץ'ן פטיע6 מימ 3סן טיםפלולין

 ע"טס)6 יפריך ע)סעקסן ספירס יס'י(,) טינר' וכן)ל6ס '5פטל)גערן
 n(hh כ) טנער ומל6 כו' פיויין תטוס ק6תי 6ץ 61'כ ס:ת65 כ)ע3סר
 )6 סע6 מייסינן קעגיס 7ר'73נשלורין ס"ע 636 סמס נעי ט6'ופיוולין
 'עbna 65 ספ" סר"ן תדנר' ק5מ נל6ס וכן )נערן b*b 16 ת65ן 1)6ל6ס

 גלוסק6 תכל)פלולין של6 כ) 6)6 יפס יוק*ג)1קק6 )6ו וכו' 'פסג)וקק6
 כ(ימ נסן יס יסילו ע9רי רפרורין כיון  לפרורין 'ס ס'פו7 ו50י ענ*) )ס קל'פס

 ס6פסו  עכל)ן יי5י ו%ס לנטרן י5"6 יןלהז  h)b פרךרין פקרי רלי%5סץ
 סנמוכ'גט'5 יפרהין יייכ5)עיעי 61"ככוסם ג)וסק6 תקלי יישרן)ע)וא

 5ייכיוגשול 6'ן 6ע6י סיע1ל מ)י פקרי כס"נ ו6י גחו )סו :ימ6 יה6עפ.)6
 מ'ם פקרי )6 כס,נ ס"ע 6)6 כה"ס ניע'ל ו5ליך המורס תן 8קול דמ"םכיון
 וכת*ם 33ער כ(ימ  י)ר'ך י3י5' פ,ק 6פרי:ן ח6 )סקסימ ו6ין )קעןכע"ם
 לענין סיכ' דכי נמ,ן 6ש' b71p'b 6ג3 י3"' )16 )ע:'ן יס-:ו "5)כ-)
 . 3יעור )ע:ין ס"ס המ0 כי6'תי a'jbn נעול י)פי:ןס)16

 י6פפל ועוי
 )ענין )6על ל6 סמולס תן 6קור ס'עיר מני 0כיפול'ס 'וס פ' ד6עלודת6'
 :1pth( ומזס )16 נכ"ח 0וי ינ6כיל' ה.כי יכ' 61'כ ע')י )כ) 6ל6 3לנד6כ')'

 b?t" ' ל6ו נ)6 6קול כ;יח נ)6 ה:0 כ(יח דגע. נניעור ה'ס )16 ג)6נעלע'
 ל6ניי דתקקינן ער'3ה ס3;זק. נ5ק עונל'ן 6)1 פ' ת67תי'גן לדניעוך

 6פי' )"' ו)כ.ית לגער מ..3 נוכן.ח פמוס 6מי)ו עיו:ח 3ספ0 יס'ינם'טח
 ער'3ה ה.מת ל6 נלציו 6:י הערי3י ו)מקן למ(ק עסי' 6ין 306סול"ס
 התור, הן ד6פ.' 1ה.כח ל3:לו ח.'נ 3ח"ס ebbnib" ל3ער חייגעחוק:ח
 3גל דעונר 6לע6 וע'גי מילן 6תריגן דה6 תדר3נן לפרס ד6ין )נערחיי3
nh?. 7'67)ועוג7ין עמ:י'  ירפיריר"ס עע)סו)מן עיגר לפרס 7ומק ו)ע 
 עחל' )הע)ומ וכן י"ה 3הי'6 סס רס'. וכ'כ כן עלפרס סמו' סותק'ן הויד)6

 . .י6, גל ע) מילוסו עו3י דל6 וכו' ע)'ו עוגי ו3כ(.ת S'bln וכו')ערי3'
 bYnn 3ט.)י 7פרוי'ן לעי) 6תר':ן דסO~SD 6 מ"3 6ע6י )0קסומו6ין

 6ג) לע'ל כת"ם )עו65ן h~bn קע:יס פ., דמר1י.ן )פיס ד6מסי61ע"ג
 ו)6 ת6ו7 קט:יס ,פילו הסמפ תכ(ימ סחומ ננלל ת"ע נע'לי ל6 ק5חגיו).ס
 ל'וז מסי3' יל6 תפיל6 נע.לי דסחס דתי 7ל6 י"ל נ(0 כל) הפוקקיסחלקו

bcn5)b6י:ו הוי 8ע"גד)סיטמי'י ליה חסיגי הק7ק סהנ5קקומס כ'ון 
 להחקייס לס 6מסר סהערי3ס ס-:ו סקיק לח;ק עס1. ס6י:ו פ.רס )חוקעסויי
 חעור לסין תסתע וכן 3סכ' ע7'פ' והעריג' קומס הו6 ה6 ע"ה הנ5ק3ל6
 עמקן היה ול6 טגעריג' הקזק לחקן עסי. ה53ק oh ר"י 3ס.טח סכחג("ל
 עקיי' עקן. ל6 יומר תמ;קו סהו6 6ע"פ '1nSIr עמקן הית 6ס ה6 תסתעיולתו
 מלעוד ה8 יר6ה ג3) ע1נר תכ(יח 7פמומ לותל 6מסר 6.ך קסס 6ך .)מ;ק
 עו3ל 7הi'DS 6 סתר5תי כתו למון 6"6 והכ8 כ;'מ ינע' ינ'5' נמ"קעיוך
 מ-3 ג3'ח ;ת'ס ח85' ד3' עו3ר'ן 6לו סרק 6עי')1 6'7 קסה 1ע71 .קמ;'
 דכ:.סלחו ד;ת:'ן כ)ל ob wtnlth 8פ" מוט כ"' נומל'ן 8'ן 8ס Dh"לנער
 סחרי כלל למוק 3עס1י עיירי )6 3נית ה6 6ה77' :פ)' ול"ל 6ס7י'ו:פל'
 ;ימ וח5. 3ג.ח ו.מ מ5י 3גתר6 37כ. רת3"ס'גגיה6נע" עת"סה כמ3הר6,ס
 :hib' hnith ד13ק.ס 17ק6 ל16 3כחליס דנוק'ס ;ח.ס ח65. 67ל1 הה1נע).0
 עסיי 6ין 4.כ 137ק'ס 67.:ו כיון מ..3 6י:ו bnh' 61"כ עכ"ל :קע7פ.לח6
 7עסיי 33יח לותל ע6ו7 קטה לעייי גס כע"ס עוגר (ית ח5י 6פ.)ו 61"כ)מ;ק
 הן'מ53ק נ)6 עחק'יס ה3'מ ס6'ן לותי י"יקססע16י )ס'טמ וניחוי)מ;ק
 חסונ יל6 תתיל6 גט) כלוס עוסח ה53ק 6ין יגנימ כ'1ן :וח;מ י0'6 )חרןוים
 יכ5 גך6, ע"כ ' קסי6 67סוגי קיסי6 76 ' 6הייי יכ:סי טעע6 5יי7ולכן
 עקיתומ 3סר3' 6ל6 6חד 3עקוס כ;.ת l'hr תיירי עונרין 67ילו פכ;ימפמומ
 וס גתק י6':ן עסתע וכו, )6ו ו6ס 6, 3עק1ס כן'ת 'ס 5ס חעס:' לסון עסעעדכן

 0:סהער'נ' )מקן i'hoh1 '1ce נימד כ;ימ 'ס פקועומ 3הר3' ות"ע6חי
 ס)ס'ו דעי.3וח ;"ל עמר'"ס הר"' נסס הט1י ע'ס 6"ס והסת6 .ע5טלפין

 ו)?6ור' ע"כ תלרפן והעך'3' כ;.מ סכל נין '7hD סל6 לנקרן 6"6 ססנ0 כל3סס
 עכ)) ד'ס סכמנ יס"' תדניי :ר6ה וכן ספ') 6תי לסרגה6וססמ6ע:')
 3עקוס ולS'bl,. 16 טוbn~r 63 פ)ני 3ה ד8'כ6 ו6ע"נ וכו' עכן'מדפחומ
 געקוס ס6ינו פי' תכ;יח 7פמ1ח לפיס דכוו:מו ("oh מסיגי )6 )')הו6מד
 טק)יופלי ת60 ס)ק6סעעתמיס וסנס . ג0ןכ('מ כו)סים וה"ע3ין6מי
DtDbתענין ם6':ו nihVi "ו עונר 6.גו הכ(ימ יפח'(וע"ה נל6ו ע b)tplb 
holn6תתיל6 3'ט)ו יל6 ס.כ6 דפרולק עעסתעו0 פסוכמסי כעו 6'כ . 
 ו3כ(ימ . )שק עעו' rbn גתקוס עוגר 5'רוף ע"י כייס ד6יכ6והיכ6
  ייוסל  דיטיןי פע')S'us 6 ד)6 וכ"ס עונל )מ(ק העקוי 3עקוס6פ.)1
 דס6 עתי)6 עסי3ט) כער'גס ד:עסס למ(ק סכסיי 3עקוס סיגע)קנר6
 למ(ק סעסוי 3תקוס ו6פ"ס העי)6 נטי)ה )6 ג)וסק6 כ:ון נדולסמחיכס
 ערי3ס סדק )מ(ק ועסוי )יסח עקוס )לם"ייסל6 0ערי3ס 3סו)יכגון
 מו)ס נ)וסק6 6פי' hlb דוק6 )16 כן'ס bD'~D7 )גער מ.יorb 3)ר"י
 דסחס ל6'ס והל" 3ע)ס דל6 ס6ור פכופמ ר6יס 6ניי עיימ' יה6ת6ת
 יפ,ק יפלולין טוכח וע(ס 3טל )6 כ(יס י6ס"ס כת"ס )מ(ק עסף סייךי)6 גימ דגגי ועוי ככ(י0 סוי עכ;יח. יוסDh7 7" ס"ע bih עכן'ח יוסרסוי

 : תן6'ם )מיע0 כ"( עע')6 3על ל6 דכ(ימ נכן'מ עיירי)6
 6נל נטתש דנוקיס דיוק6 הלע3'ס יעי ע) סכתג 0תגץ "תאבל

 35על סיי3 נע5ייס וח"( 3גיח (ים ס5י Dh" דנוקיס63ין
 6הייגן ד3י5ס b'Vp 60 p*D (ס )פגי וכת,ס )מ;ק עסוי עקלידגד3וקיס
 סיז ל6 וד6י  ינגיח עע.)6 נטלו ל6 6,ו6י ועוד . כ(יס י3פי3סי'6
 חסי3י )6 60 פרול'ן עמוס 6,ל'ע6 פ"ק נמקחיס תקטס ה6' ד6ל'כ5ייוף
 ע5רפן וס3ית כייס כולס ג'ן ס'ס'ס ענס6ל מ-סינן י)ה6 קוסי6יע6י
 ק"י6 61,כ 3טי)י ע"ע 6ילינן 61פ" גנימ 5'רוף 6פלינן ד)6 ס"ע6)6
 י6ינעי שס 3פניס (0 גתיס 3נ' 561") כע"ם ע67וליימ6 35פל מייג)מ0
 )קע ו)6 (ים ס5' גקע ו)כן פרורין עקל' )6 (ימ מ5' 6ג) גי')'וסס ת6וי קטגיס 0יי:ו דפ,ק יפלולין יק") 1)') . טי5לפו )וער 6מסל ל6נגע'
 דק6על ל3על ומייג 3עי) כע,ם קטניס 6מי)ו עטעע יסוי פכ(ימפמומ
a~nbוייו תני) דנדנוקיס הרת3"ס עיכפ3 ע"כ תד6תיימ6 7פייוסו 
 57י ססה0 ען )3על ומתנ עגוס' חייס'ק 5י סימס 67געי' עוכמ5'כ

 יעס"מ ס"ת 6ל6 תדן3ג1 6)6 6יגו 3)6"0 60 3'פו) עס;י ע6'עיר3גן
 כמג ופ'ן )קו)6 61()'גן עדלגנן כ"6 סו' )6 61( טגט)1 ו)כן )קתי3עי6
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חיקהשע חיםשרח8ני
 )יסוק י6ין . ססורס ען פילס 6)ע6 )נער סתג  דגוקיס l~bs1 סעג'דסרנ
 16 פ*ס Dh" )3על ומיי3 )כנוטי מיישיו 6י bttanp יני3וקיס1)!על
 7נוקש ג6ין 36) דיגוקיס כיון ט7יגנן 6סי' פעוי rbt )כנוסי מ"סיגן)6
 ע3ו6ל דס6 עדל3נן 3יעור 5רך ע"ע סתויס ען זפטול מייסינן 7)6)סי

 י6פיי עסיי)מ(ק 3עקוסס6'ן יסויכ53ק מיג יגוקיס י6'ן3ד3)יויהטעס
 ע,ס דמי'נ )פי) סוכמסי ו3ערי3ס ו(,) פסגח סכקף ונ,כ דת0יעח5י
 ם) כ))ו עכ.). 5ירוף ע"י נפריגס (תיס ח65י גסגי עיילי עוגלזק6על וסת)עוי חזס עפעס עי4וייית6 ימי'ג כ.6 יל6ס 3ג) ע31ר 6ינוי"ע
 מען סעווגוה 06 ""נ 3גוי מ'ע D~m 06ד פס סגני6'ס כליגל
 יסיינו )3על דמ.י3 יפשט6 נפלפו)ו 3תל6"ס 5ולך *ן מלס ח'סעקלי
 עמ5יסיעול ח.י3וע.ס 67ינו יכח3 ))יטג6קע6 ע16י יקסי6 561')""ס

 פטול ח"ם 1l'Dh 06 6)6 עוד ו)6 )נער מי'3 נג" מ"3 67יגוי6ע"ג
 (ח" נוכעס יומי 671' גכוממ ים יהל' ס)ס ם'עוי 7עקלי נר6ה סכ6יכ)וס
 b~b 7עלרפי נעל'נח D'nr ח65' עתי3ס %ע )4 6מן 3עקוס ד6.גוו6ע'נ
 ומ67ולייס' טעס גומן ם6יגו כיון 6יגו)נמן' כ6')ו הוי מפרונוס יע"ס'ע

 קי' 3י"י סטול דכתג 7ה6 ה'נו גס6'נו 6פ" ח'מל 3רוג 3ט)ס*קץ
 כעוםסוכחס' 3.3ס3רו3ןהווודרגנן יגס eh" 3ט.) )6 וויגו י3ס6'גוק"ט

 גם4'נו לתערב hp,7 ob היגו ן4וייי60 חוי 4' ו6פ" ברולות3ר6'ומ
 טעס .תן 6חזכ סע6 3טי) )6 ו)כן גיח7 6מ"כ 06 טכס )ימן ור16'מ'נו

 )קיוס6 כ"6 טעע6 יהיג י)6 סכ6 6נ) סטור 3י3ר. וכע613ן3סיחר
 3.3ס '3ם כעו וסוי עיגו גס6'גו Db~) 3ט3 גס7י6 סטור כע,ס3כ)ע6
 די3נן 6יקול כ.6 1ני651 סבג)י 3:וחמ 6ין וסטור 0ר6,ם )ינלי 61,נ3עיגו
 מכע.ס דסמעייו סטעס 06 עגע.6 ד)6 הטעעיס )כ) )ססומןועומי
 33"י לע3וי תורס 03 וסחעירס 33.ט1)הו6י) קגי 1)6 ס3ימ ען )3עןגחמן
 וכע"ס )6ו 7)'כ6 6ע"ג 3.ט1ל 3)6 ו6קיס מויס סמעיל' ע"ע מ"םז6פ.'
 7)טעס Dh" 5)6 עירגגן tl'Db טיי סולח סחעייס ד)6 גס6 36))עי)
 6מי 7י)ע6 וח.יסינן עיניס 6ינסי 73.)י ו)6 חו6י) חכעיס 7סחעירו .סטני
 כעו דסוי לגנן גירו )6 עירננן 6סול כ"6 63כי)תו ס6ין ג(ס ע,ס)עיכ)
 סי.גו)ל-6 )סססותו ססני6קור 7)טעס דכח3סו6'ס וס6 )ג(יוסג(ייס
 ע5 וסקסס גפלפ) ק4י 4עתניסין סר6'ס יהי 1633 סעובר נכותחיק,)
 וססת' וכחג 6סל פ" וש' סקסס וע"( נ3"י nyD עוגלין 6)ו סכחגרס"י
 ספי' )פ,רוסס 61"כ כל"6 י6ת'6 ק6' י6עמנ" 3ג"' עסעע כו' יעע6)סל

 )ססחומ סר' bnDU 61'כ)6'7ך ענר ננ"י)6 36ל ססו)חן Sunt~tיעוגר'ן
 36) )ססהות 6קור סטעע'ס )כ) 6"כ יר6ס 33) עו3ר'ן יכ" )פירס"י6נ)
 יס6 טעע6 )6'7ן טר' )ים"י Db7" כ)) י"ח )ש' סייל יס עגין 6ין)י3נן
 61'ן ' נסס.ס וכ"ס )6ו )יכ6 63כי)ה Dh7" וק") 7ל"6 עליס פ)'ג'רגנן

  רעודו סיכ4 )רבר1 נס י") כר"4 ס)כס ר6ין כיון היניס ~ס לפק4 ע4')חקמות
 )ו"6 3נ,י 7עונר.ן ו)פ.לס"י p~D 6כ-)ת נכ7י כ(ית 67'כ6 ס.כ6 כנון)'ס
 ק6י פרק 6כי)ח 3כ7י 3כ(ית ע)יס )גנן פ)יגי ד)6 3גע' יק6ער ח66"כ
 hp7' 6ג))ר"ת סטעע'ס )כ) יהסתותו 67סיי פסיט6 61"כ 3"' )ענ'ןג"כ

11p'bb33"' ול6 63כ'5ס כ'6 06וי י')ו 6"פ בנז, גכ(יה גס 6"כ 6כי!ס . 
 5D:D סי)כת6 )ע6י סן6"ס ע) )ממוס 'ס 3ל6"ס חכ'57)"כ )")וע'כ

 יס 61"כ כיכת3סי ס"ע hlb כי"6 ח)כ' ד6ין כיון פ'רס"' וסמיגעמנ"
 סר6"ם כחג 6' ד)טפס סטור SD ססעס מע'סחו ע) ס3" ע))מעוס
 )כ) )סהומ סוי %ננן 6ג) )ו'6 כ"6 כח3 7)6 6ינו ו(ס )ססומו67סיר
 חמן מעיונות )סססומ ס7י וסיוי הר6"ס ד)י3ר' וכיון ססק 3)יסטפעיס
 י6'נו דכ) ת)י6 3ח6 וה6 ע7ר3גן 63כי)ס ס6סיי 6פ"נ יי6ס 33)ס6ינו
 3ת6 דס6 כיון )37ליסס 6"כ 373ר'ו כעגו6ר סיי')0סחית י37נן 6'סיי6)6
 ג6ני)ס 6סץ 6.נו וגס גנ"י ענר י)6 כיין פסמ מון עמסו גחפןDh 3"ת)י6
 6)6 6יגו גופ6 יג6כ.)ס כ.ון פס" 6חן עי )סהוסו עות7 היה ענגןמ6
 13וינ1 3'ן סגתולס 6יקורינ( 3כ) דק"ל )ע6ן 3עלע6 חוהר6 עטוסטעס
 3טסהו געיגו חתולס גכ) 7ס") )יס"י ו6פ" כי"ת 3גזט 3עינו ס)6ג'ן
 דכ'ון )ימוח ,ס 6נ) ' ימען מועו6 עסיס ג(יוס 6ל6 6יגו 3עינו ס)6מ,ע

 סטוי כת3 31ג"ט כנ"ט הו' 6"כ מולס עד'ן ".סירס 3כל נעססוינע.נו
 עינו ם6ינו ג(רינן כ' 61"כ 67ולייח6 כעיקל טכס לן דקי,ע6 )ססומוד6סוי
 6יגו 6יקוריס גכ) 3עיגו 7גס )7"ת וע"ע - סו6 כע.גו 7ינו חו. עינו5טו
h~bיו3 כיטח ק"ל וסכי חועל6 עסוס 3עססו סו6 3חען 06 כי 3ג"ט 

~'pptDO
 )חמי?)עניוססי' ד)6ע5יגי hvnt 6"כ 5"0 כוונוירגי"יקי'

b9'VD1נקט ו)6 )3על דמיינ )ע,גקטר6013ימירס ססקס)עו67 י%סוי 
 6)6 שיוסו 6'ן עזכ (ענו 7)6חר 6קול וס6' וכו' 6קור 3ע'נו 3(ענוס)6 6סיי וכוי 3(הגו 6ער ינ6 סחרי וגהג6ס ג6כ')ס י6שי ספ" כ"6ח)מו67
 531ק עיינס סנסיק' נ5ק נ3י כיקחגי )3ער 7מיי3 קמג' ו)6 3סג6ס6קור
 נג'עול מייג 6יגו 67ולייתnpD 6 )6חר 7מען )ל"' ד6פי)1 ומסיע6החים
 דסנייקס )טע1ויס ייס"י פקס )6מר ר") ו)6 מו, יכת13 סס" סעסופ'לס"י עועי ל6חי י3יוק )6 העועי 3תו7 3יק )6 06 ר"י 7ק6ע7 פ"קכ7עוכמ
b'oופסוט ג3"י עוני 6ינו פקח י)6חי עוכח 6"כ 3נ"י 'ענוי ס)6 עסוס 
 מף3)גער 6יח6יעייגנן 061 כתי3 )6יע65 יעיס מההי7ס3עמ דעסיסו6

 גסג6ס 6ע,ג67קול מיי3)געל 6יגו יעד6ולייס6 כיון )ס יסויקסמפסיט6
 3ג'עור עייך' 1)6 גסג6ת ו6קץ פי' 7מעגו 6'סול גס 6'כ )ל"יעד6וריימ6

 )6חל 67ש' עוכמ hvi?(hs )יקזק יס ועיסו ' DD' י3ומ6 )6סעעיגן61'כ
 סעוע' נחוך נדק ל6 י6ס )עיל ספירמו חפוקקיס )סקכעמ )געל מי'3(ענו
 )סססו' ד6סיי 6)ע6 3ייקס עי5ייך 6'כ עעם עועי )6מל DQ~ 636,(ttgד)6
 וכעוססי' עיגיס b'a'nh די)ע6 סייס'גן עזע 32"י ע3ל a*Db %7סמפן

 סו6 1)געל )3יוק יס5ויכו יס6 יקז) טעע6 סך מ3 )סקסיס ו6ין ' ססשי
01DD'3ז. 1כ6 פקט )6מל 601 3ג" סורס 7ססע'ל D'Db,- 6'1 )3ער ס5ליכו 
 דס'סש ס6גי יסטס כ)וס (ס י6ין 3עיכלי" עסוסיי)ע66ת' סו6סטעס
 קויס)גדוק

~pD 
 כוסמ yhnn פקם מיי63מל נ73יקסו)כן גתמייג וכנר

bS,'~tכגר ננדיקס טגסמיי3 דגר 06 כ%ו*כ נסחיי3נג.עול 65 3סס 
 57ליך 2יעוו 1)6 ספקס ע)'1 סע3י סען כ"ם ו)נעי פקח 6סל )73וקמי.נ
 סת)עוי6 יסעך י') נ'עול מ)עוד6 )קיט ד)6 ד6ע'ג מ(ס O'h9 6'ן 61,כ)גער
 עוכח 7)6 6ע"נ ג'עור 57ייך עסמע סעועי )6מל ייגדוק ptD7 עסנ"פ)
 וד עס"פ סענר חו, כט"ם גחטו יכס) ס)4 רגורק יי1ל עטס 3יעול ר)ריךסס

 סספיק (הו עע"כ )6 עעס 3יעוי עס6'כ סיכל יעסס 16 ס3ית עןשו5י6כו
 )יס' 7)ן6 נ7יקס טעע576ויך )סן )דקדק יס יה6 6יסייימ )ם6י המען3ין
 עגו)ס יי כמן )ססומן 6סיי 6.קוויס כ) סלי pm חועל6 ע6י 6'כ תק)ס)ידי
 ,bib 3(ס כיו)6 וכ) ערשס סלגגו)ס גג' ה6מרונ'ס וכ"כ ים3ח פזקכסן 3יי טע6ת וסרועס 3תל6 סגו() 3פ' כד6יח6 סנטע6ו סיועס םלוסען
 )6מר ינד'קס DWnn יוק6 ע"ע עמם )געל 5ייך דסכ' הח')וק י(סום*ע
 לעו' משיו ס)6 ספוקקיס 373יי 1כ5") )נע7 1ח"3 עועי כקו7ס סויעוע7
 373רי עוכח וכן י3ליו )פיס 5ריך דפוקק ק5ת דוחק t.D~b 6100 ע"(קעכו
 5ריך 6י עוול ל6מר 3יקס גדן סמ)פ) טעם ב.עוי ד5ריך הונג'דסרנ
 ספק ג)סי ע"ה . י6יה 6ין orn 6"כ 3יעור 57ליך עוכמ IDD גיכור על3יכס
 'ומגן י' ע"ע תטוי כע"ס י6וריית6 כעיקי יטעס נ"כ )3ער מי'33ג"ט 6סוי 3(ענו ד6עי ע" 61ע"ג )3על מף3 ק6עי ע7)6 3סג6ס ש'67קץ
 6ב) 63כי)ס Dh" תוחי דעססו ו6ער ע),ס פ1ג 6קוי ק6ער ירנ6יידי
 . )נטל יח"ג ו)וער טמ.ק סוי )6 3.עור 57ריך 6'מ6 6' 6קול דק6ער נופ6לג

 סגמ3ס) מגסי) חתן עס' נס"ס 0כח3 ע3ו6ר nby סרענ"ס 373ר'וסעיקיק
bSnllעו5י6'ן גח3קעו י6ס 6סיי המנס.) כ) סל' כו' סעוליס 16 חיטיס 3ו 
 עסעע סמגסי) דסולמין 3ריק6 כתנ עי)6 ע"כ עוסר והתנ0י) וטולפ'ן6ומן
 3יפ' 6סייימ ע6כ)ות עס' ט"1 פ, עיכת3 תוכמ וכן Oh)DJ כ"6 6סייי6.נו
 )געל 5ליך 61( פקח )6מר עח'ר'ן )ו ס'ס יגר יהו' עסיס S'D3 7)6מען
 מכעי' ר15 )6 סיחי )ו סה.ס כיון טעמ6 סוי פימע ד3י ס6 סי)"ע ידגרס.כ6
 ונרו)ס גיעור ו5ריך עעולס סימל 5ו יסיס 65 ווס olp~hn )4כול)ססיל
 פמ.רין לי סיס ד3י עקרי )6 6510ומ ע)יו ם5י.ך ד3י 67ש)ו 6עווע(ס
 )ריך גנ"י ע)וי' ק6' 7)6 6ע"ס דכומח יק") (") סל"ן ,Db" . ה6כ"ס
 עססו נחעיונוס ע"ע כ)וס 3)6 י)6ע3ר 67ערי )לננן נוירגנן6פ.'ניעור

 כיון נחען עתגי 6י 7סי)"ע (ס 3טעס טעס עדפ)ס)3כ) עודס 3פקחסגתערנ
 פליך7ס66ין ו)6 ום6יססירוח גע'גיסכ"6ע"יתערו3ות מת'י'ן )וי6ין

 כעןדיס),ע וסקטס כת"ס ל7קדק 57ר'ך bih . 3'עור י5ייך כ)))וממירין
 שו' יקצ חקס נמליו גססטין bbb 4עלו 7)6 6ססי טררבכן 6)5*נו
 )'ע ם6ין דגן )ל"ם יעי6ויי'מ6 כיון 16עריס (ו 6ע"פס3ע)יקגר6וכח3
 מ67ורייח6 חוי ס'כי וקסי6 כו' SD'1 )סק) bp)p 6( 63 ע0וסס6קוו
 ניעוי 5יין געינ' חמן וה6 עתיר.ן )ייס

' ("51 pnb~ סוכםנו דכגר ו6ע"ג גכ('ת 06 כי 3ב"י חייב ד)6 טן6וריימ6 עהיועלו  יי  רוט ק6י נעססו 
 כ3ר סנס ג3;' ע3ל י)6 6ע"ג עכן'מ מחומ 6פי' נ'עור 5ריךיתי4ור'ית6

 יגוכ) לי"ס סיי nPD ו6מר )ס(הומן 0י' 61"כ נט'לי חס'3' 7)6 7כ.וןכת3גו
 ועותל עזס 7.וכ))3ט)ו חכי עפיס 7.)ע6 עיירי 3כ('מ Db7" 3פ"ן)ועי

 י"ס pb(~ ד)6 ע7יגנן 6מ" עתירין )ו ייס 6פסי חס ו6ע-ג .)ססוש
bibיכ6 נוכ(יח ופמומ 3'י יעגר קנס6 עסיס( bp)p טעע.ס סרנ סנס( 
 61'כעסש 3עתני' (ח )פגי כע"ם י"ס p.)p עירננן 3יעוי דנרי5ר'ך7גס

 סער131'. ע"י כ'6 הפסח 6חר עחירין )ו 6'ן עיי3נן 3יעור 57ל'ך כיון3עיניה
 6פ" חערו3ות 7ע"י עוכחוע"ע

~pD3 סוי )6 סכי )16 67' )סהותו עומי 
 ס5ריך סל6סוג'ס ע:פוסק'ס 6' לסוס ע613ר ע65מ' 1)6 עתייין ל1יס

 סגע65 מרגגו)ת )סססומ ס6ין סכ' סעס כ) גפ' (") סערדכי כ"6גיעול
 ,bp 6סרון ני,ט סו6 067 תק", 3קי, הטור כע"ס 6מרון נתט כ'6 מטהנס
 ר6יססי6 ד)6 י") )סהותו חוךפקמ6קור 60 1וסעע )סהותס עותרפקמ
 כ)גסי סנע65 6מטס ק5י7המס

 עפעפע l'ba יק') רוממ 3ע)ס 16 לל.
 ו(סו D7DDD עקוס יחומך 3ה7י6 כע"ס נטי)ס כ7י 16 קליפס כ7י כ.36כו)ו
 67ינו להק) ו)המעיר)סק)

~lpb 
 מתפסטכו)וסוי 67.ן יכ'ון ו)החע'ר כו)ו

 6ק1' 51'כ קטן 6' געקוס כ"6 סלגס 1DDD~1 ם6ין כיון עעפוע 3עקוסנ"ט
 עוסר 6מית וגי"ן י"ט 6חי סמתך יקוס וינטר שהכנbih 1לטסומו
 כן 5') יע"כ )0תומו י6סיי ע37יי1 עסעע )6 36)3עססו הכ))חססומ

 פסיי' סגס )סתומו עומי יי3נן 6יקול 636 03 י)ימ דעי7י כת3 ססטורכיון
 D(p3SD" ו6יר63 גוכ)) ק)6עמ( )סחוסומס 6קוי ד3פקמישסכות3

 ס(כ'כ 63 61'ך 63כי)ס יוק5 קז) דסי6ג"י גסנ6כ 6סיל סו6 06מת'ן
 ק'1% גכח3יו (') מ"ס נע) סלנ וע"ם . 3רויכע"ס גל6ס ע"כיח'ינ)גער

 כ)' כפימ 5ל'ך נחרנגו)ס סנע65 דחטס סכמג סמליכ' ען )6'ס וה3י6קק"ד
 דפמות ג'עול 6"5 ימטס ק6י י6תרגגו)ס ן") b,o ו7קיק גח"ס)סויפס
 3יעור 5רין .מכן'ס יפמומ ומוחל די ס6יכתי כ3י סנס 6ז35יעולעכ(ימ
 סרענ"ס נינלי ענו6ל וכן עיל3נן 3יעור 5ליך ספחוס ו)כ) 33זי ס6יגו6)6

 קעך ויס עסס 1th1DIb P'b)l'h סעוריןסויפין 16 מיטש(")עכתנד6ומן
 6נ1 מיי3'ס וע"ע . סכתנת' ספוקקיס עיגרי ניעול געי ם)6 ע)יוג17)
 הו6 ניו) סספקי סיחק ונסכמ )מולפס כ)יהס קק3)ו 36ומיגו תנסנ)קנ)
 העלדכי טחו6 ימעעמס6 טעריס 551") ע"ס' )קעוך סוקקיס 136 סס כי6'עגי
 פגל ו6ס . סשעוופ כ) )ספוס 6'ן סיסק נסכח ו5זכ )גויס )עכולסחיל
 י*גומת3)2על 37י י6פ" יסזי סל"ן ,DU'VS"Db ישתי פשט6וסס6

כ'6
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יההשע חיםאורחפני
 פקמ 6מל נ'פור 5ויך נוי העפקיי56) יטי6) טל מע15 גנון ידל3נןכ'6
 ט"מכרובומל6 נפיניס6נ) נכייוכו, ס) כ)םעסגעממ'0טן 3פ'גמ,ם

 לר3גן כוסמ גנ' עועין 6)ו פ' טכתג 6די7יס דיזיס קס'6ד6למוס
 6ותןו)6גטלועוסרנסנ6' סססס 06 סו6 טדר3)ן3ע)ע6כיוןזגעו67

 )ח)ק )ע.)י6ין וכע.ס DPD7 מטהו 461כה*ס ם6ני ע"יחטיוגום ם*ע6)6
 וכ'כ . )ע') וכע"ס ד'ליפ עס6 עוכמ וכן ייננן 3נעול פעט6 דח4כיון

htlos1 ק1יס ד6סנחער3 גם'עס)וbnpD וכניט)יוהפסמ נמוךהפסמ 
 npDn 6מל הותר )סורפו b~b7 ס)פסמ גן, )ע)6 06 ו)שןגט)3ק,
 ק673 נממ;קס הר3 וע37ר' ע"כ דסהס ועכ"ם עותל וסהס כבל ס6פי,עק,ו
 נ(נל ל6 הר3 םנמג (ה דין טהרי פסמ לקודס פקמ תון ערוג יעיגו ע,סס)גו
 6)ו יפ' הר.ן ס3ר0 ע"פ ~b(b כמג ס)6 הרמ3'ס 7373י ו)6 סטור 3ד3)י)6

 יוק6 טע6 ע'ע 5מ"כ עומי וחסהס ע3ר oh עדלגגן דגעווו דד3יע31רין
 47ןלח)ק61'כ יק"ל ס"ע 6)6 ענ") 36)3פקמ קויספסמ טגמער3סמס
 ת1ך )מ)ק 6'ן וודר3)ן ט"'קורו ינל להםה1ת )כ0ח')ס ימותר הפוי)דגיי
npDDסכמפר' עססו מפן )המהות דפוחר 3"י 05ך3 דק"ל לומל יכו)ין ו0יינו נעי 
 עבוסלמ גמרננו)ה סננול6 חיעין נגי עדכמ3 כן עטעע ס6יו 6)6 טסמסוך

 )'טנ. 6.ן 371י'ו ק1דס ל6 36ל עסעט להסהוח מומי npD ס)3טעיני
 יוס 6'רי6 ע6' ק5מ )יקדק 'ס ומ'ו, ' ק6וור עגוסלמ יה6 נטול )עי)כע'ס
 51-ל7גומנס 6קור נט)עול YDb, )היט6073 6'מ)'ס tbn~r 6פ"יוסמ'
 נפכימ3.וקר 6'ן המטה דבטגי) לגו' (סדפו0ר)עוכיה כדכח3)פגי)גף
 ל'מ' ד)6 )ו לימנה גוי 5מי )ה7ר המוינ סניע. ג'וס 61'כ פ0נ0 כ'ס61'כ
 גהי 6' הו8 מו) ססטק כ'ון )כחמי)ה לסס~תו עו0ר ח' 3'וס עס6"כ מקלס)יי'
 סח'י' hib )בערו )הי3דמיי3 דק") י6יס 6ין י8"כ כ)וס 6'ן3כך 03'כט)
b'5tobהתערונו0 לו 'סטיל והנוי )ה51'6 6פסי ו6ס נס יכט) סל6 עגימו 
 7סי' Db'( )ע'7 נ067 )הע71 וגס ס""333יפ71 כח3 ו)5 נעמסוo3(Oh חו;כיכ"6ם6סיי עי)6 ס73תו נר6ס וכן ג"כ 6מטייע01ר npDDעד6מר

 ספול )סנומ הנס נוקסס מען 3יין תמי)ה )63י סטניססס6)סןע,ך4 : נ(ה וי' יכט) סל6 כביס ען )סו5י6ס )ריך ע'ע)טסות
 נגע' עקקינן דה6 נוקסס מפן כ.ס 6-כ )סהומו עומלדכוממ

 )טסוסו יעומי פסיט6 טשו6'כ קי) 3עיגיה דנוקסס 77" כוומי'יסגי6
 חפן 1!חלכות ס' פ' ;') היע3.ס עד3ר' נר6ה וכן מפ,3 נק" 3סדי6וכע*ס
 סיעוי ססס6 16 נסעפ סג)ק קו) 060כ30

 וכן עיד המעקויסרוף כנר ע.)
 ע)יו חי'גיס ו6ין )6כ)ו 6קור סכיומ.ו סעע7ו כ76ס סג.ו הכק'פו5ס
 3סיכוי ועזכמג עכ"לכימ

 6כי)' 6יסור 6)6 כמ3 ל6 פנ.ו ו03כקיפו .סיוף עי)
 וס6ול יגעי6 ס6ול סו6 פלו דסכקשו נשסי'מו 6.קון 6ין גוקסס6)ע6

 'ם 6' עיסומ םתי ס.ו וכ"כ6מ"5 ע31ל.ן 6)ו כי6ימ6ן.ספרקסו6נוקטס
 נעי 7וק6 נהו7 דמען עוכח 70י נמץ 'poln סמיסן קו) )ס 4ן ,btilp'~)ס

 יי6 דס"י ו6מסי יסיף ס16ל עתני' כסהס 7)6 פסק )עס 5-ע ונ6עס .ם7יפס
 פממן יותר נרע ו;סו 3סדי6 3עמ:י' כיעפרס חג3.' כקרגי סו6 יפמגי'יפלף ס6וי יי,עסןסוסכסשופגיו36) 3ס6יי hlb ה61 נוקסס6עיינןיס6יי

 סו6 געור מען 6י )ו,' )יה עססק6 8י לן וונע'6 יחול'ן פ*ק דס6נוקסס
 0מר6מ מסוס פכור וה6וכלו 'סיף ועספק6 הו6 געוי 'po7 6ססי5)פ6

'b"Db,ptpחוי 3לי hn'ht ע5ס 1)6 געור ממן ה1י ל6 ע,נו התס 
 )מלק יל6 לועי ו6פכר . מכ1קסה ע,ע גרע hnt~nb עילמ6 6)6געולכ
 ע)ה )וקסה דהוי ד6ע"נ ק,) 6)6 נוקס0 הו' ד)6 )1מ7 די"ע 603ול7*'

bwiun6י'ייס ס6וי 6ג) סי "Db יחנ6יס ו6ע,נ . מנוקסס ניע הו' 3יי 
 ט5וי 61י;סו כימ מ.י3 ו;ס ;ה67עלי

 דיסרוף 1%ba ס6ור ד6.(ה עסווע וכו,
 . 3)6ו ד)וקסס דק") )טפעיס ול"ע החס כי6'ח6 ),1! סו6 חכעיס 6)וופעול

 0יג ס6ה )ר"ע 607 6ויס5קJwhm '6(th אדק7וקכ))ועוי67'ן
 וכע-ם ופכרמ עע)קומ לגעיי דעסעע מטור ה6וכלמ קמני ור'ם6מ)קומ
 ות'עסל"ף . נסעןווותכ'טגוקסה כי"ע ק") ל6 טסו6,נכיווי6נןיס*י

g'b)ot1 דס6יריסיף 11דהני116ותני' י7ימונמן '165 63 ('לnrlh1 כו' ס6וי 
Dfinnעמערו3ות ג7כ יגוקסה לגו נלו ו6)ו פ,רסו 1ל6 עדסחקו י,םרף 
 דההי )הס0ומ מומר 6*כ כלוס 3)6 7מערו13מ טפסקי כיון 3(0 ד'סיס
 עיעתו חימי6 סייסיף 0ו6 עי 'ע85 ונ) יר6ה ג) 67'ן כ'ין ל6יקוי ג)עודחימי
 סל6 ססת6 36) גוקסס כ"ס 3ח)מוד )יכר ד)6 כיון עעננן 3סשס)6סיי
 )0חסומ עוחר 6י 6כוחמ הר6"ם ונמן טנס6 עס ~ק7ק ים ע,ד 5'עס(כ'רו
 ועת סל*ן ססקטס וכעו יסרף ו5פ"ס גרע סס16ל כיון )סת'ר ח.תיועסי
 עסי' דק'ל 7עעעp~ph7l 6(b פייוח פי נבי כתנ סעס כ) זנפ' עליו למעוסים

 סוי 7ל6 עטוס עמ.יב י)6 7ך"ל עסעע וומתי5ין 6ין פייומ ע.7קס3ר
 יסגיי, היי )סינו כ6ן עד SD'1 ונ.לק' סו' עיכ6 נוקסה 6נ) נעורמתן
 י)6 כמכעיס מקק י03כל31ומ כיון ת'ע6 ו(סו עליה )קי ד3נוקטהליס
 nbr כמנ ;") יסל3 ו5פסי ' סכמ3' כנ!ו טס' יגרע גוקסה כ"ם)קי
 סכמג מעיונומ ג3י לע') וכוו"ם עו3רין 6)ו דפרק סר'-ף קניתקודס
 6פ0' גס ל7בר'ו 0סכיס סרי"ף ס3רח כספ'רם ול3סוף O('rD" דונ'5)י63
 3סען עיסס לסין 5ין יסניי דלקפן עס '(?Gp' 0וי  סירו0 דע' 7"" ס30'6נען
 6.כ )יסג)16 6ע: דל.6 כ)יס )קי הוי לסכי מיים. 0וי 06 60 עסעכ)סנ' מי'סי )6 ד6יגה1 וי'י ל'6 ג;כי גני"ס6(1 וה5ס ה.י חטייף )ס 061 וד3םיין
 )ר6' ע-כ קסי6 0י6סוג' קוסי6 עיהו ל6 16 6מע'ן 6י hlb מ)יג )6 3ה6מ,ק
 ס6ור 36) )דיין 9'7וק טהו6 מנ3'ס נקינ' 6ל6 יסרף ס6ור 6ערינ1 ד)6כע'ס

 סרע3'ס 7ד3לי וכ'ון . ד3ייו סס0ס 6ל6 להטסומו ופוחר מען סו6 פניויהכס'פו
 עומל 6'כ וכןגל6ס סלי"ף וגס דסי6'טהקכיסכן וכס3 ט3ו6ריסוהעו7

 )ש סג0 קימג6 דס6ילנ6 ם6לה ולעג.ז ' עיוחו ע)ינו וג6עןלסססומו

 tnbba וסנס נוקס' מען 6)6 6'נו עיס עס פיכוס יע' סקכיעוספוסק'ס
 נ5וקל 16מן ועתפ'1 נע'ס ס5וקי סע3ס)ין ת)וקל ע)6כמ כי e'7mbtס6ועניס
 6)6 61ינו עיס עס 'nlfD הי סוי 61'כ סכי 1%3 )מפו0ן ק6'6 4ס קעמ 'ו5רך

 : יוסע ג6ס נוקס'מען

 עמ;מ 6סל ' 3ןשס Drn - )וי(ת יש 6יס כ(ס סנפ65 מזוטאלה
 ר6ע . 6נחן ונל ע6ויין 46חן. 7עי)ע . 'Drnסד

 מס . )'עקגוליסר6) י6עי - יסי6) גי .נו)מ6יי6)
~DD; 

 נ116 מפ6רת - 6ל
 )עקוס נוס.מ ' 6שנו רומ . 3מוכינו -Qtpib גסי6 ' ע)כינו יסי6) חיים .עויינו

 (יע 'זר06 ' ני,ו יסוע ווהוי'ר ו36*ד י'ע . סג'ננו 0סור' )דכתעקיסינו-
 : .עו)ע.ס ע*ו)עי . פיע ם.עול ' יעיסו"6ר.ך

 י3יפו לנוכמ עיני 6סר כת"ר פני לוס ע6ת סו8ל 6נכי קפנה 6"משאלה
 גהימר וגוסגין 163 עק7וג מדסיס יחיו עעינו 3ג' כ)נל6וסי

 י8מ סימק טפח 651.1 3ריט"ליך טקורין ר8ס'הם כ) ו:ונע 3סבתי65ח
 סי0,ו 163מן 6ומן סעמ;יקין 076 3נ' 3סס )סמנ6ות כl'aluI '7 6מרמועוד
 ני '65 ע6'ן כ"מ לוס לפ:י 56יע וס:ה ' י6סו עעל כ6נעון לכוף ו)6קסיס
 ימ(וס ו!כ-0 לוס )פני 'pl1D' ונקסמי החיחל )5ין ע)8מי יע0 )6סייסקפק
 . יסי6) יעמו עה )דעמ סל6'מ 61תס )כסומ עה כדמ 6יע )פפןיעתו

 סיח6נריסדרג6יי' I'YDn yb פ'העו5י6 וגעירוגין פ'מו)'ן סגתגפק, גוקינ~
 ל0 ד)ית ה6 פפמ גס ד6ימ ה6 )'ק 6סיי' byp וה6יתער סרי 'h)tpה6'
nDU. 6(6 7ע.ה7ק 60 )"ק 6)6 דע0'י3 ה"ג טפח נל,ע6 סיגג עכתס 

 נר6ס סיה huo~y ולפוס . )73 כוגעס) fp(h ופירם"י . עיה7קה6ד)6
 עסיס ד6סיי וה6 עסמ 03 67ית 61'י' 6'7' כלועל ל"מ 6)6 )פיס)י

't'D)Dhר6טו על הכו3ע יע'הדק rb 'ויסהוית6י ל6סי סעונמכ) רקעיסיק 7)* סר דק6 יס6 ו6סיי 6סל הו (יעי 6ס" Jtuh דק,לד6והל 'D)h 
 D(tVh7 סמנימ0כ,3ע סכ6 35) מ'7' יקעג'י סר6 ה"מ 5סזי 6נ)פטור
 עפספיקקי) 36) ח41ן מ, עיס )עי) עס6דגרס" ול6" . נוי7י קכניד)6
 6הל ע3'7 יססמ6 6פ"ג עפס גגי ופירס"י לכתמ.)ס )נטומן עוסר )6ו6ס
 ד'דן דעטס כהנ6 )ונ י3 וכדפסיפ bDSD3 6)6)ימוני קפניד ע'די ד)16סי'
 )עפס niDniD עדולמ6 ס6' 'הו67 ל' 6עי סע3י6 3פ' יגלק'נן וס6טר'
 כ3ר 6קור )עי עטס יפסעע פורי6 וכן כ7 כו' 6סול )עעלס ע)עפמסרי

 )טס מ1' סמייו יה o~un גס עני5וס ל0 טיס 3עטה י6חי' סס מו,סטינו
 5פי)ו הו. ל6 ממ'15מ )ו י5ין כיו; O'ipDP כ"ג InITaO )סג'מ חו4ןונפ'
 ותיהדק 'קטור 06 36ל י6סו :SD סכובע סהג'מ יידן נגדון ס"ה 61.ט 6יעי6סל
 ' ע3.ד כ)וס)6ו

 ע)עע)וז נעו הוי י6סו ע) הכוגע סעג'מ 7ס6י ומוי
 וע.ה7ק יקטור 36ל6ס ל6סו פל סכונכ יקסול ל6 06 יוק6 וכ"ן וטיי)מטה
 10, סכסגו hnrD3 כו(6 למ)6 7עי6 עיס7ק )6 6י 36) 6)כי lohכ3'ד

 י6מי)ו מו)יןצפ'
~lp'h 

 סעעמת6 )פע"7 )פוס )ענ"י נ"3 וסיה )יכ6 עיי3גן

 60 פ" ויסיס לקען סיג6ו )פיווסיס עס6"כ וא,ע סנ) 'ת"סג יה""
 ד3רי )פרס נ'ל וכן ס'ס יף 6סס 3עה דפ' כה6 ע.מדק יל6 ס6דע.0יק
 ווה7ק'ס ס6'ן סלנו כו3פ'ס לפ.ן 61'כ יגר' 3קוף ם6כמו3 כעוהיע3'ס

 ל6 כען וקס.ס מ;קיס ה'ה tl'Db מקפוק סיס 3)' עותר סית הר6'םע)
 8עס0 עה 6נ) ' 6קול rb סקוסר ד0,'גו וו'ס7ק וכ7 כע"ס 06לעקי'

 הק)וס' 3עלהדכח' )עה טל6ייעמ' 6ע"פ 3פ'רום(ה 6יןלו5'ססי13ח'גו
 ס)6 עסיס hih 6ס) עסיס )16 עעע5 6)6 1("ל שרס רס" וסגה55)דפמס
 ספ,ר נר6סי עיהדק לכך 6פומ 6רנע %מויי ו6תי עי6סי הרומ'גנ'הנו
 )מלוווי5 יל") (ה מ.יום על )' וקטnDD . 0 03 )ימ 6פי, )6מף' 6מ' עסיס6)6 6סיי 61'נו ענין בכ) סרי 6ה) עשוס )פייס-י וססח6 6קור עיסדק )6דע.
 607 )וען ו*ן - נך"ס כ6ן 3ג-ת כ6ן 4סגי עיס7ק 3)5 מ'70ק נ'ן)0)ק
 עע'קי6 ד60 3ר-ס ד6חי' ל0ל67% ק'ל סדדק'ג6

~ap 
 נמת 6ש' י6'יי'

 דק6וור ה6 )יסני 3י"ס דוק, עלר' י6סיי' 60 וססת,דעקיק 06) עטיס פכע'דסו'
 מיוס"י לדמומ כד6י 8יני n~Dh סקסה DtDb . 33יס 17וק6 6ייייס7י
 ס3ר ג-כ סהסע"ג וגיומל . קעס:י עי:י'הו ימי6 7י") ;ו ~btalpעמג'

 3כו3כין '651'ן ה6'ך 5'ע כעהן הסכיס ח7"ן וגס וקע"ג לפייס"י 61"כככירס"י
 . ל"תו" ל6ת' מייסינן 1ל6 דנפלו סעעיס כו!ס יו6ין ס6נו וגפרטה)לו
 עיהדק ל6 כי 6סוי ל6 :עי )רס"י וג"ל ון"ל כת3 ס"6 קי' 3ע6"מו30-י
 13 עכסס 0760 כונע 6ג) הסעס עפני )סגן ~hib עסוי ס6'גו נקע66)6
 ויע"י עכ') )6סויי 6מי )6 דגפ) ו6ע"ג סי' ע.ס7ק )6 כי 6כ"ר6סו

~pD 6ס )65ס עומר 0יס ולפ"( יסס'חר rb' ממ0יו כונע יס 6ס 36) מחמ.1 כו3ע 
 ס6ס bllpb גפים כו3ע.'מס 6מ כ31"ע יו3ס סן6ת 63רן סעה)כיוכפו
 קנרמס ג") ס5יו 6)6 הל6ס נגי)וי ילך bSt )הקיעו סני )ו יס מהס 6'יפו)
 8ין 3'ן ממתיו כוגכ ים 3ין ולחלק )עיער )חלו!ו67 ה") י)יי7הו מי6כלל
 )מלעוי6 דס") )עי7מ6 6יכ6 ד;ס a~uh1 ' עיה7ק 7)6 ותיוויהו תמס'וכו3ע
 עסעע 6'גו רס"' למון 6ג) כונע ול6 הסעם עפנ' )הגן עסוי bih 6ינויקינ6
 עסעש וכן onp כ1נכ ס"נו דקיג6 דפסעע )3י ס) כוגע b)'p 7פ"כן

 3י6סכס0ו6עמויק3ר6מו סני0לן ס))ג7 פייכו3ע סכת3 703י35קי-ג
 סלי ע.ס וכו' 3ר6ס'סן כו3ע'ס )ס6מ 63סכנ"ן גוסג'ן וכן כז וכו'עותר
 סעו5י5 3פ' לעעיין נתו, עסעע ינן 6יייי ס~י כוגכין כעין דכו03ון3סזהו
 6ייר. גכו3כ.ן 7)לס"ימפ')'ן

 D*D3 סהרי 3יס 770 גופ6 0ו6 כי ולסע-י
 סרי 6ע6י )ע6י67מינן הירז 61"כ 7'ן;ה עמלק 61,ג1 קמס דין(סס3י6
 0.73 6ל6 6קור 6יגו 7)7ס"י כ)) ע'מוס 3'ח ד6'ן)נו )' וני6ס .)65ת

 וסי, סי'סע"ו לע'6 3סנהו' )כע"ס3ם"ע ר'סכמפורסיס ל:ו36)6גו6ין
 מש)ז סעו5י6 3פ' סו' עיקיק'ס וכן )גדרס ג(יל0 וסוי כלעל'מ 6)6סג,ן(
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פההוזשע חיםאורחפני
 גיש ab ד )6מף 61מ'טנ0ט

 )6פוי
 יעפעפ 3ט'פ פ6 וק כלע04

 36טן ת6 יף נטג0 ינליגן עס6 יר6" סיי גכיע)י0 6ג) עיסי11ק6

 ו6גן ג(ירס גופ6 סי6 6על ר63 סי6 סי6 6על 36ה טסו כוע)'מל=
 61'כ ספוסקיס ופקקו כל63 ס)כס ור63 361'י )ג(ילס נ(ירס וגמירקוס
 דג6 ג0* 6)6 מל י)6 ייק גנייון עהס b~u ו6פי)ו5גף - יק גנ7ו(סיס
 rDDD רעסיך יסכם סע6 מרק 3יו וממן יסו6ע כף 3לס" 6יס יעעת65
 ג3גיו ממו3ס ססע"פ כיון 6ג'י קנן 3עחיו סמיע ע6 63 ננ' וכן1%5
hnp6)6 6'סיר 5י' '63 )6 3ר6טו ססנגע יין 3מון 36י וי% יסכמ 

 6ניי 60 סקסס ע0 ע~יס3 וג(ס )נ(ילס ג(יר0 נ(ר )6 ו:ה יפו) סע6חה9;ן
 )עיחס מכ6 דס0ס ס"ט 6'1 )ג(ירס נ(ילס נ:ליגן י)6 05.3 גרים 5"6יס

 16 וי6כ) סגוט7ין מירו0 4י' '63ו טע6 )ע'0ט 67'כ6 636 %קזרסס60
 טע6 0.יסיגן ג3נ7ו וסעחס ג'דו קסכ)' סכ6 עם6"כ ויס0ס ס(נועסקין
 )ס6ל סו65ס ג'ן ס0)קו 36יי 6ער ני"ס סנמ 3לים כתו' י63 חסו וע6יסכמ
 )נגד 6'1פ70 5)ס" 61"כ - ג)יטעס כי3ליג3י6וס גיגייהן פבו6יקויין
 6לעי3 טקויין ויס גנמי )065 עס'ר 6:י (ס ועיעס 6יקול סוס עממ0פיגיגו
 וסני)י ס6נור יעת וסו6 ו)0חהיי )"ש טי16' י'3 סעיף סז6 ס" גס"מסכמ3
 ידס 3סי 3סגי 6יילי דטס )ח)ק ים זג)6זס D'Dn ' )סס ג" 300'6)קפ
 ס)ינם 60יעי5 36) ס"חי יד ס3'ס טלט) 6' 3ידו 5רכיו יכסס מ6ס ידיו3מסי
 9ס ו)ס'( סל 3יי ה)ו3ס עו סמת יסי0 ס6' כ-17 י0עסק 6ס י7יו33,
 l'SnvbD סן6.תי60וקרין כעו ו)6 %יייסכ)סיי 6נ) 6קול יייס 3מיג'
 ס6ערו עעי ס6עס )קג) 6גו 6ג)5ייכין לס,י )דעס )י oh~o (ס סולו עו3)6
 עיסיק נן6סכע.ן6ס)1)6 67( ס6ינונכפף י'מ פי' חז) )"ס 3סס 0ו,וסס
 ו*7י 6יד )עעס D~D' hib %7יד" וגל6ס 06) גר6ס 6ין rb1 ננמףססו6
 עע')6 גכסף ס6יגו 6קור יסינ6 וס6 סיכפף טלי דס'נha~ 6 ספמ גסי6ש
 סו6 5ורך )!6 6)6 נריק )6 טר,ס 670'ט וע"ס נכפף ס6'גו סייג)'ע6
 ננק י)6 י,67'ס 1('ס ' נ'כ )6 ל'0 ט) נקפלו כן ע% )1)6 ספקוג)ש
 וגעפיק 6ח) o'cn 7)ש)ס פ'י (,) 0ו)'ן נפ' ס-חנ )0לזן blb ntDDbiלים

 סיע3"ס ומכ וטלי 06) סי )6 היסיק י)6 ג4ע6 336 06) ישישי0קן
 0).) 6)6 סכי )עיהל סוי )6 י6'כ גס'ן6 ו)6 סנת עס' כ'נ גפ'(ז)
 6)6 גרק )6 יסרע3'ס ק3ל סו6 עכז5 הי0יק )6 0חס עיסדק סכ6סכי
 וגליעnDD 6 03 י)יס כ6ן טפח נם י6יס כ6ן )"ק h)'pbI סיג6 פ.ווסורסיס
atDbטיי טממ י6פיק ~iDW סי6," כעזט סנכסף 

 0י6זס ו(ס6-נוד)6כמ3
 7)6כפ.לס"' סעיעמ יזת)מויש ס) 3ספיו כתו3)פ:יו ס.סס סכן hibק
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