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ירושע דעהירה8ני
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 י6ס 33יייס6 כיפילס )פרס 6'ן י3כוקק עכס )'כ6 06 6ף תעסוס0
 עוכס גס 7נויו )פרט 5לז דשסק כו' יס דעו5'06 מיו' עכס )ס.ס
 סכ) יק6י 6י עמן ס61 06 4קיק יס ופת ' סו6 6' עגין 7)16ק5ס
Dnbhעכס 6מס ייג6עגס צפרס (') )ערדכ' טג*ן 6*כ וקס )ס טיס 
 ס")י6ף וקמ עיס)ס וקמ )ס ס6'ן nnbh וק6י סו6 6מל עמן )'ס
 כעו וסח )ס ס'ס 66טס נ"כ ק6י 7גע6 עסולס 7ס יעו5י6ס 'דכינן7)6
 דג6עגת עעו)ס 6סל סעפלס'ס כ) סשלטו כעו יג6עגס יקע') 6)6ריט6
 כ,( ע5עס ה06ס וג6ענת מו)ס עכס )ס 'ס 06 יק6ער ha~hק6י
 י6כח'צ66סעעי' יוסק סו6 6סי 6מר כנע סחו6 דמוק 3דרך כ"ו)עס
 Db stp'( וכו' ונ6עגס וקמגי וקס )ס I'ba ג6סס כ)) עכסדעסגי
 נ043 וסח )ת דג'ס וסס )ס 66ין ,hp' 6מר ענין סו6 עכס )ס ים67ס
 . ע'ס עכס כ)) ס(כיי 1)6 וכו' וסת )ס יט ו6ס כמנ וסעירכי סכסגכו, סעיד סעסס ו6ס סעחמ)מ גפקק6 קס"( סי' גג"י גסדי6 עט6ל וכןחו)ס
 נוסולול סיג עורי כיון ס)(ס ו6פסל עע5ען עוכימין  וזרבריבי רב',זיז)%י
 טיס וכחנ (') ט)עס עסו' סיומ6 )סמכס טססיג 3מסונומיו י)מ*סע6יר
 עכס 67'ן 67ף (') )ען7כ' 7ק") יע.)מ6 נ))6 (ו חנ'ס 7מ' ע)4וז
 תו)ס ח'ס 3ע) )סי3 עסוי גיס וקחס טען binDl~n וסת )ס 'ס06

 06 גע)ע6 ת6 )סקסי" ו6ין . ג.) וכן ס5ייע 3יס מו)ס ס3.י ו)ר3געכס
 3ס*0 3(ס כיו65 סלס3"6(,) ח'לן כ3ל סע6ס סי6 וקמס נ(ען ט)6יו6ס
 דגין ו6ין )גכ)ס )עו)ס 6וקרס 6סס כן 6ועל 6מס "י ד6ס ס6ג'יסכ'
 ענס )ס יס 06 י6ף סכי 5") ססיטומ )כ) דע"כ 6פטר עס6י5פסי
 כ)) גי6ס י6ין יס סעו5י6ס 3וי6י יו7עין 66'כ מו)ין pb נכ)ע6ח6

 טע51'6ס ,th~u יתכס ס6יגמ עכס )0 וים וקת )0 סיס 6סס יכ)4עי
 וסגסומ 7וי6 וסכיי סמרועס קש טסל' נעכס וקמס נ(ען ס)6 מו)סדס

 וכו' יו7פס וכויו6ס נויקס 06 עכס )ס סים 0063 כמגו כו)סט'שו'
 געינן DtDb וקתס נסכמ סג6 עיילי דריס6 עסעע וכו, וסמס גסעמ6נ)
bp"36) כס13 מ7)6 וקח )ס נ6ין עילי ירס6 )פיס 67ין דתעס 
 עסעע )6 ס)טון פסט ע"ע )ימות ו'ס וקתס וגסעח וקמ )ס טיס0063
 )עו)' 6קויס מח6 געכס חח)ס )6 06 נעי גג,ד 61"כ  6)6כדפלסתיכן

 עו6ס )גדון (ס יין ס0יס 5") ע"כ ע(ס ר6יס מ*ס 3פ) 0ס6,3וכעו
 כ'ון 6פסר 16 . סכמגמי עפכס וכ'כ מסעיטעסעס

 ססק"
 כ5 חע'י יו6ס

 יסינס ייין 3גיון וכ'ס כ'כ )ל6ומ 6סס ייך vba )737 וג)'ס 6יכ6גך
 פ, (") סל6'ס כס3 דס6 (,) סעליכי 0פ'רט כעו (ו סנליימ6 פ"י*ן סר6"ם יגס מטוע ני6ס 7עס' לפ' ' נכ'ס וכע'ס 6'נ6 )יערג4ס
 ג7יק, 5)'כס ו4ן )מק)טקמס )ש)ס מו4ן וקמ )ס י" ו6ס (")ס;~קומ
 'ס 06 גס 6י"ח( 3(ת כוי 6כתו3 לקען טס וכיין ספופיס ג7יקומ)ש'
 עמרסס (") סי6'ט סי0 06 61'כ ככ") געכתס )כו)ס חעין עכס)ס

 06 16 (ס )קצק31 קגוע (ען )ס טיס שלוסו וסמ )ס 7יס (")כשכט*י
 )עו), סו)ין ה6' 6'כ )וקסס קעוך טסעטס ~") סרעג,ס כשלו'טפלעס
 6יכו דק)קו) )וקת וקס ג'ן 06 7עע"נ וסו)ך 7עסעס יעטפעיק6על
 כסעסעס (") סרוונ'ס לפי' 16 ו)טעס )מ(ול צעו)ס יפוסר וק6עכלו6ס
 וקמומ )ס 6ין ebI" ס6 טססס מו)ס ע6י ר61ס 6יל5 ייסת 3סעידס)6
 3ג'ר5ופין עסהוח(קס 6ח,כ ioDb]bi1 סעסס 06 3יס כי6יס 6, )כ)66
 כיכמ13 עמסזוים סשפרמ 3דיקס עייף 7)6 6סזכ )םעם עומיססי6

 סו6 כ7כסנ )סק) יעסעפ גוקתס חו)'ן ע6י ועוי ' נסדי6ספוקק'ס
 )ס ייס כיון כמס עגרע סוקמ (') לס,י 7)פי' )ך6ס 6יי3ס 3ס7י6י')
 י6סס וקמסו63 ניע' טעסס 06 6ף 6' נפכס 6ח"כ נעקי 6"כ)6וקס
 3*' ותגי6ו 3ס7י6 י*) הוזטג3וו"ק עסו"ס 370 כ7כח3 ג'פ טתפקיעי
strפסיט, י6סס 1)6 6' פעס טעטס 06 קגוע (ען )ס 6'ן 06 עט6'כ 

 6'כי6'סל" )כ) וקחס נ(ען סנ6 דל6תס סכווגס ו6ס . כג')יעומיס
 DbI" וקתס 3טעס ם)6 )עיחט 57ריכס פסיי6 סלי וקסמ עסגי ע6י6'כ
 נ;פ ר6מס 06 561"5 יע)ע6 וקמומ ככ3 6' פע0 כ'6 ל6מס )066
Qten561") . יק6על )עו)ס מו)'ן ע6י "DS סרענ*ס S~r 606 פטיע 
 עמעמ )עפלפי)6ו עי)מiab 6" 6'כ וי6מס )וקמס 3קעוך ס)6טעטס
 כ'6 סעסס bSn י,רוסו ע*כ str חלעמס )פ" יס6 שע6ס חו6וקס
 3ר61ס י6'קיו )ס6י עשק'לן )6 סעמ'ס נ, 16 )יסמם קעו7 6'פעס
 - ל6'וסי' 5ק6ר )וקסס דקעוך ל6'ס ס6י ע5ילפ'גן ל6 תסייט עמעת9פ
 06 קעוך 3)6 6פ" )וקתס קעוך 5' )פס י6'כ יעיי ' שיו פלקיסנ, י6מ' (")יסלי לם,י פיי ס,ינו 6'כ t(Dnb )וקתס קעוך טעסס נ*פ67י

 ייג6 י)ענין מג'י כסנ כנל 607 גוקמס סל'ן טו'ן גפלקיס ג"פל6מס
 פסיע6 6'כ וקח קנפס 631 קעוך ג"פ סעסס a(b כיון 61'כ Dfנין פסלס"י מו)ק סיעג"ס 6.ן )ייג616"כ 6עמ טג'סס וסלעג'ס יט*י737י
 . חוטסס קעוך י6מס 0565

"bb 
 סיין נפלקיס 1)6 4קסס קעו ל')

bib. קמס מוחו עסי הוחו פיע ישק חס 8סמס פני,אי שש 
 6% יץ"ץ י)עו)ס ג5על ו6פי' - זק,str 5 רס"י tDS) טסקטיס' עספ)ע
 DODS ול6סס ס(רמ וסמס ינפעם 5סץנ וקע') )וסח וקח 1,3ל6מס
 ני5ופיס ס)6 סי6סס כ6סס סוי זל6מס ס(לס 06 וקח 3)6עס6,כ
 65 )פו)ם מ,ס עיע ד) ססי כע"פ וקמ )ס 140 כ6טס )סיי,ימרן

 לו6סנמ0זק ו6יגס 4קמ וקס נין עסעס סחו6 'ומר 6יו3' רנוס6סוי
 ופוד - כע61'גך (bm3 יסוי עסעפ ו)כו)ס 3מר יוחל סס'מל וכ)סוקת

 (י5 סלע3"ן ע3 )ח)וק כסנ טסו6 עסעפ יסו6'ס 3).טנ6 ססדסעיק7ק
 טסקש עעעע סממ(ק פי גייקס )ס5ריכו ט)6 3ס S~rn סקי)1דסלגס

 וקסמו),ן)סק5 )ס יס ו6ס כמ3 ו6מ"כ מס tphi( י5ו' טס" עס3ס
 ים סלי וקסס גטיס לק לו6ס ט*ן כיון סיי (ו סי6 קו)6 ע6יוכו'
 וס" וסס)0

 פייוסו סולם ד)סוי )שלס"י גס)ע6 כע"ס עדנ6 עסו7ס
 45 06 עם4כ טרן נשגיס ףפ ר6סס 06 )כממי)ס )סעסטעוסית
onb)עו)ס7עסעפ סכת3 סן6'ס 6ג) )סעס 6קוימ טוע ג(עג'ס ךפ( 

 ;O~D טעסס 06 עע*ג דקסס ס3נס 4 1,6 נוקת ומעס )עו)סטעטעסח

 הער7כ'5"טיס,ק ס,יכ7עס סוי 6י 36) כנ*) ר6סס )6 16 ון6מס6'
 גססמ ט)6 סלס וקס )ס טיס כ'ון מסעיס עמעמ ר61ס 06 6ףי)עו)ס
 זס וו6ס qb 06 ס75דן ג7ס )ס'טסי 16 מ*ס )גע) עכה ג7סיססס
 6פ')1 טפ'רוסן טממ(ק עי ג3י פכס 7ס גני פכמ13 7)עו)ס יועי'סע'7
 6'כ מ1)סכג*) b'(D י6מס ד6ס י*) וסלעג*ס עס6'כ)פיר0"י )ו6ססו6
 a'SD יס6סעך ו)קעוךפ"( טכמנמי כעו 3יור דני6ס )סמירגי6ס

 .גפ)ת"ס
 קפק ס5ייין ג6ען קפק קפ'ק4 קפק מפכס )סחיי נר6ס ועוי

 טףלן 63 ינע)י6 67ע*נ . סעכס ען טע6 סעקול ען 6ת") סעקורען
 36)סכ6 סעקול ען 7עיס וח(קמ נעכס נח)ס סימי דהסי סייגו עעע6עה6י
 גסעת יו6ת טת'6 עעס 6מל געג'ן רו6ס ססי6 כ'ון )יגר לג)'סד6יכ6
 )נע)ע6 ייין ג7ון יטי ד)6 6מי יעס כמגמי )ש) נס ' נ(ס עתיבשיב 'D"b ולןין b'DVi IDYDtbI' ביון 3לררין  וגס נעכח )קפוקי 67'כ6 פסיע6וקתס
 כית כ* )ססל 'ס קשק6 3מי י"פ" נר6ס ועוד . יכו' 6פסי יניןד6ין

 ו6%ס ג3סיס סתיגיס עי טע6ס ס6מס 6'ן סמויס יען ס'6 ילננןיקשק6
 bYa טמיגיט 37עיגן 6)6 יס עענס 0'65 סעינסס סכוונס ד4ןפסוע
 סעקש ען יס כטגעקל גכ5קס עיגקס 6סת פ"ק (') וכיפייס"עעקויס

 חיגסמ מי7וסי 1.6 סתיניס יע7 עסעע 33קרס '65 יס יחי6ספחימס עי כו' ק6סס 6ין ג'6ס 6'סתי עס' D~D (") סלענ"ס ה37רי ע6סוכן
 נפגיססא היס גע65 5מ'כ כת3 וכן העקוכ סרגסח 656 ענטלסע"ח7ס
 )'כ6 7יין וגגי~ן העקוי ען 630 טסרגיסת עסעע עסרגטמ 3630מ(קמ

 1('5 כ*ס ק" גתטוגומיו וו'י) DW(" סיג וכןכמגגחד'6 'סרגסחעקור
 סר )6 יסלג,קס ס"ג 7עסעפ כו' עדר3נן 6)6 סוי )6 סיגיט, י)6כיון

 סע5פרפ עעס 6חל נעגין 6ומס ע5עיס (ס ינל 6717י חעקוי יססיגסס
 וג6עפ ' ככ') סעקול יס 1)6 סי6 יג)'ס עי יסיגקת סעקור דס5וסס
 וכן ינ)יססי6 מי 6יע6ס7גסת סיו6ס מ' 6ערינן 607 ע14(,) )סעוסיס
 גפלסיסש bh1 06" ' סעקיר )סיגסמ )עימם 6'כ1ffW 6 סוגטס 6)ע6מ'(

 וי6י עיינ4ס 6וערתדס7ול 06 ו6ע סלגיסס עס יו7עות o)tb1חיגימס
 סדול )6 ו6ס ועוטכוס גו סגעקול 7היס ע)ע66גגיע.)60 5" ידמקיכיון
 המס 7ווק6 נ6ער נן ו6ס סו" ע,י סרגסמ6יע6

~)vw 
 עפסס (1 י6טס

 )מנלמס יועס 6מי סלגסס י6'ן nb(pt גקתע6 6נ) סכתג נעוגסיגסס
 עוגממע*ר16 ססימס ושוןססי6סנורס ערגסמ תימס 9lpbo ען סיסו6ס

 סעקול ען טהג')טס )ס גרוי ס)6 כ'ון סחולס ען פחורס יתעומס6')ס
 הקסומוסשמסס יס6 6ינו י(ס . וכעו"כמ3 ע)ח6  דעוכס6 התסעס6'כ

 כעו ע)ס6 עוכח6 זס6המס)6 סעטי)'ע6ע.ינ)'סוכו'7.ס6'ערתיגטמ
 יעוכמ6 נ6ער ו6פי)ו ק6י קי3ן )עגין דה6 המולס ען l'bnw~ וחתס י'7י'3גיון
bDi~65ג~ד6י 6עריגן 16מיוס דס עיגע ~nuD ייייס )ני1ן יעי ו)6 ס6מס 
 עונמ6 )6 )כן 610 עכס 7דס ו6פסי (ס יס ס) עינו עס ייכינן )6דתמס
 עגי5 ע"ע סיכמס W'S' )נו )עס סע,ר כ'6 סלגיס' hSn וניוןה')מ6

 )סוכס' ס,) )S*r 6 סמ)עוי 7)ע6 סוכמ' שס לעס01 )הקסוס)תוספומ
 חס סכי י5") (ען ד)6מי כעו 3ה7גס' ק)6 סי65 גיס6פ"ר יגע6765ע"ג
 דק'))מ)עוי6יססרגסותסווחי סעט ק6עיהרגסח ו)כן הוי ע"לסרנסמ
 י6וליש6 ספק הו6 סר' יינלן קפק6 הו6 )עס 7עסו"י נגי1ן יגסועו7
 גע*מזנ'ון  ס7גסס  65ן יס סרי עקו7 לס 067מ61 חזנסס כ6ן סיססע6

 וני6ס ' וק") ג"כ 3סיגס' צן עספק6 6'כ עקוי דס סו6 סע6 'דעקפק6
 5ל'כין יע'ס ס6'1 ל") ג7'ק' 5ליכ' 61'ג' ימו)'ן גוסס ס6עי 7עס עיגל'ופוד

 יניים טסיי הוקמ 3סעמ לו6ס סח'6 ס7ס עס שיו סס 06 )ל6ומ73יק'
 עכמס )גדוק06נסתנ'7ס 6נ1 טכתנס5ויכין )ססיגע3סוע"3ן כמנ6)1
 ש ו6ס כו' סחס(ק עד י)עו)ס כ)וס 6ינו (ס יגס וכת3 י6שהע7ס

 סין 6ססיעיס 5ךיכס3ייק' ס6ין 7עטעע נרקס 5ייכס ו6יגס נו')סוקמ
 7סקי15 ספופלמ 6ני.קמ ק6י י6י יגיקו עס ר6סס )6 067 ר6מס ע,כזיכ
 עגיע עס )ניק' ס)6 סש)וכו' יסרנ' ע"ס עי (ס )מגי )כחונ )1 סיסנס
 )פ יניק ,s'p הי'6ס 06 6נ) ' nrw ססנ' 1)6 ר6" סוס )ו l'ha)כ6ן
 עסול חמ ו6ערגן נוקתס תעס וקמפ גסעמ ט)6 לו6ס ס'6 6מ')ווקת
 )יס 7ועס 6ינו סיס or 06 )גיוק 5ליכ'ן דס"גו 6*ם )ש כ67ימ נ'6סו6
 הילנ)י%כפטען6ש6 ו6פסלי5על - וק") מו4ן)תק)יסתט6 ו6פ,ססוס0
 (פ 61ין עץ ס7שפ ססי6 קנוי' וסיס' סעקול 5ער סיג'ם' סע6)עימס

 יומל גל6ס )כן . 3קנל6וו )ם)וק עג'3 'סוג %יך ע"ע סעקוליועס)5עי
 פול 6עיען 63 ע7וננן ישעShtnn '6 יעוי' יעסגי 7)עסק;6 י*)יק"5
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 כל סיגועדונגןי6ס'לכר53טייפ' כיט 7ק6עד DbWD1 ע'יח"יתפ0

 הויס חס טס נח1' יה65ת' 6)6 - ג-ס ע0יס נ'ע 7טימ6 י6עלסיי
 5ליך ע"כ 6'כ ססורי ען סיגס'עחץ' התס7נא 6טנהי ליג0טפ
 06י י)יג )ע.הל ,ליכ6 הי6 ה*ל יסלנסמ ויוסנות יעועיס קו0'6)0לן
 גיה6 קע6 )0יגוי6 גס 7ילה6 )הקסומ )מו' הנ,) י6'כ כיכ0נח' )ח)ק'ס
 כ6 7)י 7ידן ננ7ון 61"כ 7ומק ססו6 ו6כ*פ )על סמ57מ' כהו )'ל ע"כ 5)6כן

 7ס'6 פס'ט6 סוס ה)על 61'ן סעקול 3סיגסת יוהס (1 סינס' 67יןקעק6
 יס6 6מ(קחס hnnb 6וקי י6ור"ת6 קפק סוי 6י י6פ" גל6' ועו7ט0ור
 6היינן 7)6 לח)) דק.) קה6 3פ' 67הליגן יס6 ינר 3כ) hn'tltb~iס(קס
 דסלפ:יךכי6קם6 דסרי  יגופ' ריעומ5 )ס 67י0 כיון 16nnprobbnebקי

 ייכ%  דסתס ויוד '  לגכלם 631 )יסיומסחסס"גו
 ריכוסי

 כ6ן עס6'כ
 סי6 75יין יס 16 הכח לס %י רי%  bos' עסמקיגן יח6 ליטז60)יכ6

 דל'כ% . יסויס  יועיי' כ:'לוי"כ  ס%דדין  גדס .)קפוקי )יכ6 ס0סטח6'כ
 )לזה סעקור"פ" ען  7עיס דרוב ססזע' :גד רוב bo b1'h שררבילתייר
 hvh71 רונ6 )ח ו05יכ )שקס "'hDID סהוד 61'כ )היעוט6ים"ק
 6ש)1 ו)וננן ופלג6 פ)ג6 6)6 הוי )6 ע,ה דיידוטין  בסר4 ופ'גסולין
 מ")כי גמסונס(ו )עעגיחי ס6)כתי וכנר הקועו כ6ן ו*ן סו' )6פ)ג6
 ו4כ6 )יני יגל'ס יס (ה 37)ע:ן 5'גו י(ס ' ה6ת פעוקס סיטסס'6

 3הקועו והמ(קח הר31 6תרע 61"כ עקוי  3חם כעו עכס  נדס)ספוקי
 כ6ן 6'ן ח7ס עממ)ית סיי רסיש  יכתנסי ל6סיו )קמק עיסו .מ1ה7מ
 וקח הטעס חסג' לססק %בל .  סיוישס 3ס91ת סיש  ר%דרבסס(קס
 5עוי:ן  וריי סוסס  ~ppD ליון טסיס 3ח(קמ ססי6 ספק 6ין וקתגתוך
  דחוק סוי סרייון pDpn רכמי ו)פי - סגעסרס כיון טסנ' 8oprnbוקט'
 )37ייחהטהייhtD3W 1 י)6 וג') טה6 יס 6מר טסור 7ס עסל6סע716
 עחהמ ייו6ס כיון ווינ,י6 ח6.רן סקורין רג)יס נהי יס 0י61ס63טס
 )דניי 6פיי 6ל6 6ייס ט6נסוג כע1 יפי )יסר 6יכ6 דככי hg'nDנ36

 הו bnb ה.6  דתיו  3סר סכ' 3סר 06ו וסיס ה'ל ע0עח 7סע6יס נ6קם עמעת סו% דסכ36 עי)ח6 עוכח6 )6 יסמס סטעס נ,)סעפע6ין
  יסגqh 06 6 הן6" המהס הו6 7כ36 ע')ח6 יהוכמ סכ' 6ג)סעקור
 ה'7י סי6 הכס והחעמ נהקור מכס 7יט 6'כ6 )ינר 7ג)יס סעקויטן

 ה1סיכס ג6 'רוקס סל'מס סה6 ג6ער ו6פלו ' נסיק )6 טיס5קפק6
  3הכ' ימ)':ן פ0יט6 הכס 67יכ6 וכיון הכס 57יכ6 עוכמ הזע ה7ס)6
biaלק הכס דליכי יסיר  סי"רוןוו"יר גבי 3%ל ו9תס 3טפם niunai 
 וכנר ' גס,כ  כפ"פסרב  סייסריוגמפם לדברי  ושל"ל '  גלפר נג)יסע'
  העקוו רס דלימי שבל .  בויס פפיסלית רי שי  נ%ופן לכולםלויס %סס  hnnv עלנינו )0173 ).ה6 ה6ן כס"נ וסמ ה)יגו ד%  ביוןאי*כ רי" לסגיי כליו  וסיסייר  כויית יסורס בתו9ם דיטס s'r סרש"יבסנ

 . nt(Sh ג:ומ )עגן )ע.הל )ן )'מ סוג'סנ16פניס
 טהו7' ייור דס (ס  ס6'ן 4  גיי 6ועיס ס6סס י6ס (,) וויי) עס'ניעיק  פסוט סיתר  יי עוי

 סו% וסכי . ttDp ס" בי*כ חרגשגי6ס
 נכו3די

 ל% לכ,ר S~h ד'רן
 סרנר וקרונ  ב%ון ב,% כםבו לש וסרי'ו דסרג  כיוו שר כ*ן  9יירסייסי
 (') ההרי'ו סר3 נס - ה61 ויq?P, '6; ע*ע . כפפטסטסקקס ע)ס7'עהרה'6י ויס)מהוס . נ6ע:ות גס6סס וס*גסע6 גס)קען3פיגי

~bau הכס עחוות 7סו6 טונ6 עוכיחוח 6הינוח 67יכ6 י'ין 3נ7ון עכ,סקגיף 
 דמק ימעמ כ.6 לוh '6'(D מכפיס רונ גס 3ופס כיין )ס נפססהורי
 כ'6 גע65 )6 גס יק.גו0 ס6עלי נעו נמ)חו)מ טכס ססו6 נ67ס5רכי'
 ua1'I: ססוסס  (ob . בסורס כיכי:ו יגל . וגור% גדולחיל ' יכסורס  סיבי )יטו) 6חייהס נגיל ס:ני סוי6ס נע)י סקכמוס ו06רי .753יין

 חריס עוקר . ו0ו(ס עגני4 פייף מכס . הא 3ן "ס בנ,ט84*
 . 013  ~סוטומ:ן

 . עמו0גי . סמכי:ייסבבטנפ ח.עיני עעו7 סתי:י  סס:ס :Tlbn- סו% סלי
  ריפכסינתי3לי:שדיררייסי

  ידנרל% .

  ופפדססגשני.  סמפסם סי6נויססכל ס0"יעמ"עכ)אנרתד

 יס שפי יס s'~b י,1 דירי ליגר% ולי מי % r's- ליפבים
 ליולו 1ס פכ"ס כמ3 העוף הן סרגל י*דטיויס סריפולס פילס 'שנבי

ionb13ודיי  פיוי סיס %  ספמייי קויס 'pDp01  06  סס0'יס נסעת נעסס  
 סעויס ע)6ח י6ס הער7כ' הע"ס ו06':פ)פ)עכ'ס ' סספטס 6חר16

 וס:ס ' ןס כ7ין נסוגין טמס 6סגס עכ") ג'3יי 6-עכו) )6 כ(031עסעשטמ ססוניסלמסוי גסכס סיכססיויס a(b .7ע 06 ד6עליגן סמיטס)6סן
  67פסל מסעע s*b  טסייס %סר  ייפס 06 לן יעקפק6 7יין 3ג7וןכ' פ,פ"וסיף)חפ)י5לעסספ)נס'הןעךהמסוי סיסי  סלןג7יך טעכ,60ף

 %קם 3'מ7'ן 4כ סף 7ל6 פטיט6)ן סחיסס וקתס טמטסחנעסס)6"י
 סיייס וס3י%ו  דסילין  p'D תף  סק0י יהDplb7 D'nptDb 6' יסלידע
 ו7י)ע5 רוג5 נסר י6לינן 5רופת עפרס טער6 ו6יס זעהסי ה1,6*ל
 יפוס 0(קס הסוס טעה6פלס

 . מיס nyh ויופס פנז ג' 03 סה"
 ס1עס  דכתנררס ייין נגיון 6ג) וכו' 03עת6 נחעו' ס)6 יח(ק,ומיו5ו
 יפויו  ריפרס bws1 פסיט6 סעופס סי0ס 7)6 סחייס קויס3סכפס
 3נ7ון(סכי(ס  עע' סס'י סכיס פס  גרול 0י7ס 6וייעך וסגס 'טיל3נן

 עקקיעחס וסעס נמלעוי פעוקהם ב9יגיוס,ישיססי%סלבילדרויו4שור
  סס וכסבסי כיס  דפ9יס ריסיס גסלנס פיינסי tnp,b  Dnprnhגריו
 7ג7ס עעס)עח 7ה6 טיד3:ן Db" 6מ(קס 67וקעיגן ז5 מסעטמ"זשוכס

"ו"ז  טגופ6 י06ה6 עעפס כ'6 סי)ל פפe*Db) % 6 ססס כד6"ם5ירגגן
  הייגק 6פי)1 עסיס סיסס סכי )16 60 )כך והוכ7מ hi,iD1קח(י6
 ססכ:יןבשס  כסני ו6חל ' עיונגן 6פ')nnprnb 1 6וקע" 6עי':ן5)ע6
  גרור,מ וסדנריס עעניןסניון סי6 כי(ו )נו ענ6 יוע6  6עלסי 4%סילתך
 כי ונימוי עקכיס פג6י 1.6 3ר6יומ )ה6ריך ידי %ל יי כי  qbtלפסוי,ם

  נעסס bip סייופ  טמייס )6חו qyn ווז) סח.טס )6מו כן b~naיק פמיטס )6מד :עסס 06 קפק תע7דכ' ס(כ'ר )6 סהוי or ))יון כ:יןיין סיררכי ודברי -  ופרפוס  וסיס ייגי 3כעס וחסכ0 יוק פיקיס ל6ס')מ:יו )יעוי כ"6 ו6ין )סניו 1'יוע ג)וי הכ) 6סר כעכ'0 ומכס ):נון 5ויך6ין
 tnbSm נערדכי עינחי ס6ח"כ 6)5 ' ט"יפס גסעת כ'6 טמהןסל6מר
  )הס ילת לסיוס יט %ץ  טסייס %סר  ככסס 06 סו6 פקפ'ק6פכמ3
  גטופומ  דויתיסש~ל':ןגסרס~יס  3כ) 601 וכוי היעטח יסעס טעע6)'ח

 ססטיטספק (,) סנ"י וסנס : ו' 7'ן ט( כ)ל הי6'ם סג'16 וכןנ)6"ס
 i~hrn "bhI וגרולס . כפירס  טסייס nDDJ  טיכיס '7ע'גן 67ש)ו7ע')60 לרוומי ~(vp ויפסר .  ג9סרו כמת ס'ס 6316 סטטסנכוו:ס פסו6 16(1
  (,ל סי%'י דפ9'9  ביון לסיסיר יויס סיס גפיסס סשיס  6סגויי)6

 )סכסיי יס רו63 03ל 67()'גן דסהעח,ן ppn(b)פוס
 וכו'  סג3יגות 3כ)

  t)Sptp DnD)Ob יס 4כ סמ  בסיייס  גסיוס ויו3 רו63 3הרי6()י:ן
 עטעס יוימס  :י%%ס  סנסיס  06 כיירוס דגביניס  ספוסעיס כלס9יו רונ%וכן 3תר רייןול לסלייר (cb1 סיס  ססייס %סר %י  יסייסקו7ס
 יולס סר"ר  3טס ס"% ג9י' וסב"י ליס סורס  ויסרפ%"י  גס"כ ומסקו(ס

b'sD%סקש כטרס נס91ס בסייס  דבסיס 3סרי ' h)b 67'כ  )מעוס ייי 
 טסייס  9ורס נכיס Qb לברוO'h'p3  9 6:ו 67ין פכ6 כל 6סרגן)עס
 -t)bl'b ו6ס ID'pS(~ כע"0 סנקו3'ן 1כ) עעיס עכי סגרגרס ססיעותכגון
 סי% כסירס opro3 גפייס  בסיס 6עיי:ן )6 ולעס טריפס )יהוסיכלין
 יכ1),1  ד1:6 פריפופ  ריל לופר ולריך '  גבציס נגי כטו 6217 גתרור(ל
 6וקיס ל6%עי'גן  יסייס  כיטס ObDDPO ע*י עון נגייקח ע)יו)עעי
 עקיי )6 גקש.ןויעמסיטזסי6 6נו ס6ין 6)6 )נלר  ס6ססי כיון6מ(קס
 דפם ג"כ ניבי' 3ייכון 93י  t)'hp ע' 61'כ וח(קס רוג byb7 6ףיעת
  ירוןסיס 6'גו י6ס סחיטס ק71ס סיס 7)6 חהר7כ' :ק.ט עכן מי6טילס
11pb"וה6מר  רליתרפסייסל%פיככלי' ייפס ימיים וושי היי,כ,:ולרצ  
 סיס 06 וכן ' טייפס  3עיט6':ו

~nDb 
 סריפס סיס nDID'n 3סע0 )עכו)

Oh7ביפס רגכפס  פיייי סיס %'כ  ניייץ  סיייו eu'nD  סח'טס דליתר  
btb6מל0חיעה וגעסמ )עכו) 6'6 עעוטס נסעת נק'ט ו)כן( b*hnl~t 
 דלישיככול:יבי' כיון דכטרס  סייי%  דירן  ג:דון 61'כ סעג'ן ע))עעו7
 יסי י"כ  בסר מיפוי החעמ חסמק (ז)יק ההייכי כע"ס היעוטסבסכס
 יויעץ תיי:ו  067 ל1פר ריין . nprnb  ריי9יי, בפרס  וגסרסוסץ עורדי'ן
 מ6 6"6 טחיטס 7)6מל עמייס ר:כסו  eU'nt, רובו  תוסין וגיר  כורס6.ן
 (h'3b  elh ע,ע  ס%1  ד6מ(ר הקחיי6 נס  גימוח יכול 7ס"הי 6ף)'ת6
 לרברי  כפרס המייס  qh בפר דבסיפוי גסר סיפוי bis פירוטו כ*כטמר וכויו:פ4* יסלס ob 'ודכ t)the ייל,סטר  נסבוספו9עש דסיברורס
 ג)6 61'כ (ס יין ות3'6 סמעיר )6  ס3'י וכן עמע'ר'ן י6)ו  6)6  ססוס9יסכל
  על  לכיוד h'h7 בג'ד דיפסרו%"כ %כ'כ  יכסס יעמ'ס פסיט6 נסימצוי

  רברי ייס3תי  qb7  סכ"ל b~ntpn  כל -וכתס%שיר דיסרס  מסיט6ס37י
 3יינן )6  דגיוף דל 6)ח:ן ח 3סס טססעורכי י*פ ל"יסירוכיי,י

 06 )ן  דיספק% bih קויסטייס :סעי 7)6 יייוע ו6ע"ג גיני'6'עכו)
 טויפס  St)D'b ל%  ייכוים  דבייס  qb  פסייס %סר %י  ספירסגסעמ
 עיכו) 3ק'6מ עמחח העעס 6ין וחכי ' עכ')  6'עכו)  71pb 6(3יעוף
 0(קס 6'כ6 1ס6 יריפס לפס ניולס 0'ע6 61'כ 6שנליריפס י)6י6ס'ל1
bst)1סהוטס חגרע0 סחטו:ע65 גג'סמט6ת )הקסיתי6'כ 61'ן ' 51'ע  

  ספפרסיס כתנו כבר גבינוס גבי  כפו ריבי בסר %~ליין לשדפ9וללפס
 הוע כסרות בספוס רוב כי 7nDb qb %.כ סי%  לשוכריפס1.לרספויס

 י6מסר qbI ג3ינוס נ3' 36) סג') ח'ון עו)ס 'פס 61*כ )ס0'עח ססי)ות6פפר
 טסייס  9ורס  O"DD  יגע0ס  י6פחי כסיס ע'ה עמייס נכסס 06)עהו7
qrnפמייס  גיפס %ו  ' S~h לל'פ  סיררכי רברי bton גגיווס סתיר 
 עד כו' 3קי6ין 1:6 ד6ין גפ'יס וכמp'p 3 עפעס דקירכס עטויפססביוס
 . 6'עכ) )6 סהSwb O"nD 6 ' פח.טס %סר ספ9  יסיימ ססp'p 9יייס לסתיר דכתי  ב ע)0 ע71 - ירך סעופת 6קר )עס 61'כ נפיחס 6י פו0ייונייקס

 וסר6*פ תו' כ0נו יסbpDp 610 6 )16 3ק.6ין 1:6 67.ן כיון )והר61-ן
 עטעס כסיוס 7סג3י:וס eD'nD )6חי סנע)6גניעיפומק'לכ6

~b7p'p סיינוl'h'PS 'כליידי ש"כ ל"  רייס 6)6 . קמק6 טפ.ר עקרי 61,כ כו  
1)byb71'6'סייגו 06 3סק"ס 7סיי סגלנומ סקוקוח כנון 3ק pb~3 
 67ס )*) 6ין סייגו  067 סר6'ס 7כמנ הס 6צ*כ ,p'p עטעס סל'נן )6)עס
  גמעיס %רג רב כרסיי' גריי ל%  ססליוד  תכפי  ג'הי דס6 3ק'6ץס"גו
 סיס 061 עלי לויוד b'b  ססבעימ כל ויפעי ויב ייע bib סייליג ורשי ליו דעירכ% ר,ל bib וכו'  p)tb( ס%י %י  דבועבפיורי יר'ינריס
 יס).) היומר 7ח)סון ו6ף . כנ") הו6 ח'ק ו)כן עועייס סיינו6פסו

  לןכךיפל%תייןיסילכס' 4ס6עת נר6ס ה*ה )6 16 גיקנ PDPגפטיטות
 לסגיי ו%ין כג'ל  סירפוס 3נלרדן

 עסול6" דפר' סגף  פסייים ר%יס
  גנובנלסיריפו, 6'כ כ)ל 3ייקס )י'ך 1)6 3י,קס 3)6 6ף(,ל1וסצסס'ס

qbיכל וג7ע ינרע )וען יס 3דמינן 7)6 הסיכ6 לגרע ל%  93'%'ן רלי 
 נליי כי ס'%  3דיקס )16 יגסקמס יע'  7)6  6פסי 6'ג וכו' )ני)ססל6ו'
hnYniab סיי 3דיעס סרייס בדים l'Gbll  Db7) פלס ו%"כ . כי9ר 
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האיוןושע דעהיודהפני
 05 6ף פים( י6סור 51') סו6 יטזק י*נ IrpJ )קפו לעיין דסויגקהגו
 ג3יגו' יין טכסנ סטרדכי 36) 3סי 3מיש' 3קי6ין 6נו י6ין טפפםהיס

 דגל6' נפומרן )גיוק ינעץ 1% 67'ן 3ש' נח3 סנסיכס תנסעסח163מ
 ידופ סהם % 06 ילך סעועס 6קל )טס קסס גקי6ין 6נ1 י6'ןטי3ריו
 סעפעיס63עס )פי עכ"ס סמ)ק תס '7יעג 6סי3 ועתס ' עחייסטפטס
 . טמיטס גסעת סנעטס 3ה6י ידעינן 6י )יידי גס ונ"ע ה61 גכוןמ)וק
 6'ן יחד טעיס )טגי ד5ריכין הגס'ס ען דגי6ס עכ"מ דכתנ סס6)6
 עפעס (") רס*י יעת ho טעממי)ס כך סרג 3סון דסעם7 ינ")ג")

 עכי1 כ' ו6מ,כ וכו' )סיריף סווגסג נמפסט Offi7 כחג r~ul גק3'5י6מ
 רם'יע"ע )ד3לי )שס 6'כ6ין כ% גק3 סס ו6ין וכו' עוי 06 ו6ף6חל
 הפעעש סגי כ) וק') עקפיק )חוי (ס פעס 61"כ ntbfp3 עפעס6קור

 .36) ו6פ"ס6קץ (") יס"י )טכס )ית' נקנ ד6ין הינ6 ית6יופסוטסו6
 3ח*מ יכמנ מון גטר 6ממוי ססיע6 סתכינן יס ד3)יון יעך סדן8יע

 ספעס יג") טיי ליין גס עטעע י6קול כתג ו)6 וכו' 7וק6 ו"6ג, סע'ף קי)יוח פס ר6ס גDwn3 '3 וכ"כ )7'דן גס עסעע דכסיגפסיפוח
 rhn וע6חר מיפוי 3)6 6קור דעייג6 סע)ס 3נס3ר כ'6 סר3 6קרד)6
 סל' יעדג6 חקו).מ ע)ס ר6ס וכן 6יעג) נ)6 עסעע טלפס 3ק,6ין6נו
 7'7ן 36ק'16ת קעכ'נן סדעות חוער' )חפוק דע0עי.גן bih 3סי 0פך3)6
 סכ6 ע") 3קי6'ן 6גו 6.ן י06 )נסגר נסעט 3-ן ווכזמ טמ)ק כהו)6
 סק'עג" ינר' )16 ו6י . כעזט ג') 636 3ק.6וח ג,ן )ח)ק )ר3 ועג') ס:6ע')
 6עכופ6ייכו)ני3ייק6יו6"כ3ג"יהי,םי' 3סר גמיפוי יהל3 6וערסיימי
 6נו ית5' 7סיי פס.ט6 ו3הn 6(l'af כ)) גססקי ט)6 עי3י'ןדגר6ס
 16 נסקק 06 גק'6'ן 6ין 6'פקק 06 6)6 )6ו 05 הו6 ם)ס 06גקי6'ן
 637 כ'ון הרונ 6יפקק eb1" דטיי פסיט6 6ימקק 7)6 סיכ6 61"כגמעכ)
 כסנ עי ייכמי )6 וה6עת )פזן טרי עעפוח סעעיפ3סעס Db")מככ)
 %עי ונס קק"1 גק.י ע65ת'ו )6 סן3 טס3'6 סרסג"6 ומטוגותסקיעג'ס

 61י:ו ע(ס סק5מ עו ק5מ עטעע רנ"ו ונק" tfiD עקי' קום.חך קטי6ס"
 כסרס עיכי) דעפופ עוכ0 7פמוכס וכמג (ו חסו3ס הנ.6 וסג"' נ))ל5'ס
 16 לכ,ו קי' 51') הממונס ס.6 י6 6ססל גסי מפוי זגעינן כח3וסס

 : רסנ"ן ע') הוןט"ק
 סת'ס ק3'13ת כ) ינעינן )פרס ,1CDb יש, qh~ ססיה'והשאלה

 )פי רק נר6ס 6'ן עיסו )נק3 3'גו )ח)ק 6פסרוה'ס
 ם)6  3תייכי עפויס סגיניו כ) כ)ס 7)ס1ן כן וופיס ה" (') חו3יפח'
 וסו)ך פומס ס" )עחות טחו) 3סר סהחח.) כ'ון עעעס CD'1U (ס3ייגל כעו3י עה)דיין 63' טנסחייר 6ף ע5ז7ין כ'6 ניקנ 067 סינ וסיעגקג
 כנקנ ד.נר(הנסוי כעונ' גטחי'ר rht 06 וק3 נ)6 ס)ס סיס6 5ריךו)כן

 סו6 סעחוי סע6 מיים')ן כי'( :סח-יר ד06 4ף )'קנ 067 הטעס 16 .ויל.מס
 ח'יסינן )6 גק3 3)6 6נ) וגעחס עמ5יס 'ותר המיעוט %3 והי' הטח-)ען

 ק6י ד"( כעו3' דע)ת נ") (ס3 7וגר כעו3י 1.3.30 גכ) ט)ס 3סי"נייה?,ם
 קי) יהרג 6ססל 16 ' כטר כו, ככו3' 16 סנ.ניו נ) ס)ס 606כסיוה"ק

 ו9ג'3 גוע6 כעו חו6 מונח.ס סקס ה':ן הע'ס ס3'3 היינו קגי3יודכ)
 6ג)63עת ווהסוסו66עת )עע)ס )6 ווהס )תטס ונטיוןכ7"()הסכ)ס

 הע'ס קע4 מוסם ("לה" ם?6ג-' ה61כעם'?ו 7עמ' ו)פ. (הוכ)ג ג(כי)6
 כנק3 הת'ס 5ין כי והכסיר התס כד6'ת' נק3 י65 1)6 ו3יק הטח1)גקגו
 5מ7 מנהגי)פקוק  יונ  סבי35סש51נ' וכן כ7"( 61.) כ)) 7)'נק-ני)'מוס
 הי6 כמ"ח ס3רמ כי יר6ס מס העעיין וה5עח ער13מי ר6ית' כן כיס"ע

 ידעסי )6 (כיס ע.ס 7ווק6 06 וע"ם גחי6ס;') כסירוס )6 06למוקה
 עם6)וח'ך כ) 1.ע)6 ' כ6) '3רנך יסי6)' 3:' )עקפר ע"ה גוש~פיה 'וסע: תעיי 63ה3תן ג6ען ' Str הר6"ס כ7:תנ 3ר,רס י6")ס6.3 ע)יי וס6וסי עכוליס עיס 6פי)ו ספוסקי' נג) 7b,3WD כיון חיחיעסיכי

 ס.עיני עע~ד המוינ' החכס סג6ון 6סוי סי6) )נך5סר
 : גן'ו ס)וי עע:יי) עהורזר פ"ח ג.יר"ע

 (") עהוע6"' טה3'6 ה' ס" 63*כ גהג"ס nlh~)a עכ"ח כמגאשר
 זוקרקן ססו6 13 ויודע )נוי תר:גוליס וווכי DS(1 דפומסג'

 ה61 (זל ססקע"ג )ך ונר6ס ):הוג 6יך ר5"ו ק" ת"ס עקפן )קומוסו6

 חו)קיס ר3יס זווי6' 37ייך נכונ.ס הנס . )קול6 )נהונ ויס (ס 373ךימיי
 ווסיס ).ה hptpn7 כח7 ע37יי1 גר6ם כי הכי 3)16 )סק) ג") 36לפ)יו
 עעיי כן )6 61נכי )חועי6 61()'נן עור ד)מני 67וייימ6 5יקור6 )יהדסוי
 6חר טס61 שס נ(ען ייגנן b,o h7lp'b 7גוי עור ד)פגי )סוכימוג")
 דע": פ"ק )מלעוי6 מס דע3כי6 ה6 )7גר וי6.ת . )קען כת"ס מויהעתן
 16 610 סלווחה עסוס 6'7יהן )פ:י עעהס ילהח nha5 הכע.ס 67קרי60

olnD1)6 )עזן ועקריגה גהמה )יה 7תן3ן ופייס"י עור )פגי bu'rth . 
 S*o 67"כ עטיס)מגיעורהו6 )6ו כ"כ 7הbD'nDb 6 )6 6ע6יוקטס
 ק6על י.3 יף )קען 7ה6 עגנן 6'קץ 6ל6 י*נ1 ע"ל 61:ן י6ירימ66יסיי6
 6100 ופרם"' 6י7ו )'וס חכעיס ח"1 )6 6על ר63 כוי מכוו'ס חסי )6ע6'

)ip'bפר מקו )6 5ער ש), ע וונס עען( V'b ק) 67.קור ומירס"י 
 סו6 עול )פגי 7ספק ג5תר ו"מ" 6':י נעור דרגגן 6'סיי Dh7" הייסו6
 ק") י6וריימ6 וספק ד6וריימhptp 6 ס") ע"ע )6כ'לה )וקמ הגו'7טע6
 ד"ור"ת" 6'סורדסו.

 וטעע6 ד16לייח6 6יקור 6י:ו 3ג1. ילמ,ע ס"ת 6)6
 'ע3לו ם)6 6ל71pb 6 ו6ינו )הן והמיר עעד הק3"ה 7ה6 סמסכדפירס"'

SDהס עוכרין י6ין )נן מרכגו) ג3י ק5ה )הקסות ים כי 6תמ סן . ייינו( 
 hutntb 1)6 וכו' עחו קפוע )3ן מרננו) 6סי יג ו3ע6 עול )פניפסוס
 דימוסמופו' סו16)") י167לייח6 עטעע 6)ע6 )חוערntb~o s~r 6זפקק

 דגבי יס6ח)פויפרו7ש6 סיי סויילנק- 6י 6פ" )חתצ' 98קימ(
 סוג6 יג ט*ן יף סס 5ע7יגן יסbntD1bv3 6 6פמ )סק3  מ)ינןופליייר

 יטמר % ימנן וכר ועג6ס'ען' (3גס )סמיפם 6'פר עי )עי ס6יפליו3ין
 )מייספ 6י 'הע'ן י*ן 6מג )קע6 ח)':ן )*י 3ספק 36ע6 וכףפיס
 )קו)'יס6 גי(ו) נטי 6ס' ע3 קסיק6 ג3' ו6*כ )קו)Srb 6'(i~ )6מ)ס 16קנעי
 )מ)ק 5ויך 6.ן דסיג )ל6ס סיס עמס סכמגגו עס DWD1 ' יותל סמע'לוי3ע"ן )ומי 'יסל גכון 6ג) 3יומק )מ)ק ויק )ס גע' )6כי)ס 6' )ן עקפק6סמס
 6פ"גיסי6) עקי)')ן נג'פרסגס3יעים 16ייסי6)יכ6 יגוי עול )פני3'ן

 סי6 7קפ'ק6 7'7ן גניון 61"כ 6יקוייס עם6י ק') עת )פגי 6i11p'b)מ6
 קפק' 16 כפסועו קפק 3ין נעו)ס ק3ר6 6'ן יפמ' י)פ' )קו)66(3'נן
 3חי6 עקמגן 6י עול )פ:י ע) פ31ל סע6 מסס6 6יכ6 דגסגיהס כ.וןידיג6
 דסטעס ד)יסנ6 )עי) ססקס'ה' עס 3חין )פ"( xtbl . 63יזךהק4נן
 י)6 סו6 ספירוס דע"כ ס'6 י)6 ד6וריימ6 קפיק6 ס") עור )סג'עמוס
 )7,ד" מ,גחעס 6.6ימ Db" 6"כ עכיגן ד6י )ח 7)סקינס(נין 671יישנן
 געי דס6 ייייס גסעס )6קיוג' 3ע' ד)lyrn~ 6 כיון ד6קיל פסיע6געי

'J,arbi6סתולס ען 61'כ י7כינן ד)6 פירוסו ע"כ 6)6 )6קלוט גסעס ה 
 כיון נ(וו מכעיס 6ך טוי עור )פגי וקמק (נניס )סמשה ד6'עול עוחןסיס
 bnorbn jeb* 377גן סז6 )סק7גסעכן )(גזני 7גיh,o '3 5י7יסן7)פנ.

 ן6פירס עסיע6"י(')סכמנ3מ"עקי'פ)'מ סלג ע) שיעמ'ע,נעון7-ן
 ווקפק' דסר3 כיון ת'ע6 ו(סי נפנת כעו סנמולס 6יקוריס נכ) 71pb)גוי
 bw'DDbI % )סס 6קול P17p )ע"י 5"כ הקירוק ע) ע15'ן נח 3ני 6י4ס
 )קו)6 ו6ן)יגן 6יקיריס 3ס6ר )גוי 6ע'לס 6סור 6י ספוע)יס דפ'גע"ן
 סלג וכ'כ הפוע)ש פ' הי6"ס ס3י16 (') סי36'ד כע"ס יר3נןיסמק6

 גקפק6 )סועל6 מסיע6" סינ פקק )עס 61'כ קכייות ס, ג9יף (.)חמג'י
 ק'רוק)חוענ6 דסייגו עינס דנפק י6וליימ6 3קפק6 )פקוק ות")יר3נן
 )ט' )וער גס 96יי סיס 61"כ )קוקס טמפן יויע 06 )גוי )עכורס6סור
 6נ)ס6ל עטוס6עילס 6' כול 6יעסוס)פ:י ד'1'מטע"ג נהעס)קלק
 עעעס סו6 י96יי 9ייק יסע6 סי' 6מ.יס עסיס 6)6 סטעס 67יו6'סיי'1
'1DS.גקיוק 6עירס 67קול יטע6ה6 כ)וס קסס )6 3*י וכ)סי3 עול 
 כלג' י)6 נקלוק עורמכ6 7)פגי פוי )פגי עסוס עפעס6עילה)6סו6
 )מסלעמ*, 36) סו6זם כיכמג 6סייס י6עירס נעי'ן bD'tbbtמייק6

 )ח)כסי6פסיע36עיןכיק3יי ק") דסעסרע6"' )7מוק 61פטר . 51"עקסס
 )דגל' )0וס יכתח)ס 7ph' )תעסס ו6פ"ס )'ע )'כ6 וסייס ספוסקיס317

 כין 61'כ 63ע'רס כדק:קען )יס קנסינן ו)6 עכרן 6' טרי 31דיכגיססהזג
"Db7נע)פ6 מוען6 )עהלע6'י bu'~D 1 )ורך נעקוס )קול6 י6ל'גןi'Db 
 ע) דספוע)יס מסעעמ'ן ססקס'תי עס )ך 16ד'ע otnyb ו6ג3 . ק5מרק

 ס)יפ P'ib 1,6 יכי י3'ע פ"ק י)ע"ד סגס עך' יותר )י (ס (')ספוסק'ס

 מיונ6 נל )16 דס)ימ סיכ6 6נ) סו6 מ.ו63 3י דס)'מ סיכ6 עגילס)י3י
 )גוי 3וער קר 6י ספוכ)יס 3פ' )'ס קענעי6 ע6י 6"כ . העט)מ עחיי3ס61
 ob*1cb1 . ו6קול סו)מן ועמ.יג סו6 מיו63 גל )6ו גוי 60 וכוי פימימח'ס
 3רמיו3)4)6ין ג'ן ח'),ק ד6'ן 3פ"ק סס י6עי ה'ד )6'7ך ק6' יסנש'מז)
 ע"ע כן פקק וסי6"ס עזס ע3'י )6 3עי 6י עניי נעי 6י 3ין 6)6 חיו363ר
 )ים סיפוק סמ)עוי 3כ) ע"ן מו)ק rb1i סנומ )נוי 67עירח יק') )ע6יק(ח

 ' ד6ולי'מ6 6'קול סוי סו6 מ'ו63 3ל )6ו יגו' כ'ון סו67bnttth~ 6'קור

  otpptto;  לגויי"% טיסות  ו5ז  סו5 ט~מית גר 7)6ו ק6גי 7גו'וכ'מ
'p~tp כ6ן 6ין 6"כ גסך 6י(סו מי (") ור"ס ים"י כדפ)ינו )חוער, )גוי ס)'חיחדיס 

 עיי3ק י6קי' bD'PDI )חועי6 סמ' והו6 סו6 מ'ונ6 3ר )16 דהגוי כיון כ))געי6
 שגי16 (ו3 המו9פומ 3סס (") סרשנ"6 טכת3 סעח )גו ,65 סכמננו יגתה .וקז)
 מנ'רו )יסי36 עותך מק'כס קהס ס3ת ע)'ו סק'נ) טע' יק'נ 9" 63"חס3,י

 מ)~י3עמ)וקת orr7 ה:ס ע)יו גמ)ק S*r וסר"ן על6כסוכו')עסומ)1
othnh~ע סו6 מ.ונ6 גי 7ס)יח כ'ון כ6ן חגס מי631 נר נס)ימ דס)' ד)ע"ו' 

 7עי)ע6י ד(ס )יחוס 61'ן ' ע)6כס כע'סה61עוסס והוי ע3'רס לינרס).ח
 ע0ס )סס ס6יו גורס דס(ען 6)6 גינחו מיו63 ינני ועני 6סס ג3' סחס7עסני
 3ר,ס 0)ק י3עייסס 1.60 עעון עמס והכנד ס6סס סיו 06 דסחס יעו 7)6כליס

 ת6יפ ס3(עןס(ס 3עו)ס 6"6 ס3ת קי3) ס)6 יסר6) ווס6"כ עי7סיוחיי3'ס
 . יממי3 )7ייימס3ח

 3ל עקיי פנס עק3) סיס יו5ס ס6ס כ'ון W~W7 ו6מסי
 פעוד סחולגי ס6)וף ע)'ס פ3גי 6חד 3מי' כע ייס "יי דשאיה : יוסע סמי ו"חממיכמנחי וסנ)ע"י 3(ס ו7י נורס סס(ען 6)b~rn 6 3ל יסיס ד6ח"כ כ'ון 16ח'631

 : כל"ו נען עסול"ל ל"ע פ"ס נ"ייתיני
 )פיין 6פ')1 1)6סיס)6)יי כעסס3וכש הלכג'יס 6מתעכ"תהנה

 ע(רגי סגס עי 6טל יי' עלס ע) יס יסיני 'קול כי )חם'3 561")נכמ3ך
 )דגליו נו6ק 6עלמי כי מכ"מ י6ער ט63 נכת3ן לע"ן ו6וורתי ק5ח כמ פ5רמ'ס'

 פל כלע6 חי כי עקכש ספ;6י 6ין גס 16 ככמי עמה כמי עדיין 6'ן כי הגסח)'לס
 תכ"מ )סון 5עמיק וחחי)ס גק%ס 6סי3ך mnb' ע"פ יכרס)נ )ייייענ)ס
 )סוס פים געקוס ש6ג הלקס )ו שמס 6ממ ספיס עעד :ShtnD סס6)כמנת
 ינ6 ס)6 3פניו ח'כף סיסספנס )גוי )עכרס 6פסי ס'ס 631 סק'עגי')נק.3ח
 (ס עמעת 3כן 6ומ0 קו:ס סי' 'hia נסר וליע כחוסס סהימ' ממעמ עכס1))י7י
 6וסי ס6) יגכן ה3סי ס'סע.ו עי עכו)ס גטעילס נוי רסוח חחת נפדלעקיס
 (ס 3)סון סגס . ססו6) עכ") עע:ס 630 החל3 עכ"ס עומית סיייפסען 7סנו)י עס6 )6" וה3'6 ' עסו סנדיסס עטע' עמ)3ס סי:קס חעג)ע)

 סטל'פס ען ם'גקס עמעח העג) ע) כ"6 ס6)מ1 ה.ס ס)6 ענו6רהסי6)
 עמעת טליפס קפק ס.6 סספרס 3)סונו ענו6ל כי כ)וס ם6) )6 הפלס ע)36)
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תש1שע רעה'ורהפני
 )(6גש 06 ניין וס6יץ וסמוינ סעך ען י% וסגס סקוהג'ס נק31םקפק

 סנ'י ס)יגרי קדעוג'ס ע-ע,ס נעיני פסוע וסו6 עעניגו ס6'גודלוקס3גקמ
 6'ן (") עסיע6'יוסגסום

~br) 
bu~nD1 67י0י )6 )ר"ו סג*0 ת3רי 3נקס ירקס

 ,כ"6 7)יקס 6ין י)(6ג מ3ו6ל קע*ס ק" ד3מוס עכ*ח כע"ס SDI'1 )ספ)י6ג'ס
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יכהקושע רעהערהפני
 וסווונ"ס סר"ף ספוקקיס יפסקו 0רן סגוף ע) יגס גיקיק ו0ח')ס .גע"ס
strפ)י0ס )מיק יס 0ל'ן 6'ן ועק5תס חו4ן ססס דכ) (") יסיול וסר6'ס 

 עס 06 ומו)ס ע,ם 6ח גהי גסס DDIDn סקוען ס' גיקי:ן דחכ'סל3ס

 06 סו)ין 6ף 6וער יוסי ר' ר" י3רי סגכל עקוס ע) סטס 5מ וכומנסגיי
 riw 6ומיכ)ססס ס(יי' סעעון סטסי3' 06 טוחק n,b(qbססס7'')חק

 סנכל*) לh~,wb 3' ~פ)יגי . וכו' 7D1b ל'מ עסוס רסג*6 0לין 6יןטק5וש
 . וכוסנ עוחק ה)כס ס"י8) 6מר רג"3ח ססס 6מ סו)ין ס)כס 6על )53קר
 6ער גרקי:ן ומו . להו ד6פכי טסוס כער סלכה ועל כעי ס)כס עלז)'ע6
 ר"ס סס:ס כ)עקוס 6)6 ע71 י)6 ס(ייי כר"ס ס)כס חמג6 6ערר3יעו)6
 hp7 hni'nh' ועקיק ל"ח ק6י 6ה.י' סתס וטלי וסקי) כעומו ס)כהס(ויי

 נס סהנ6תי סגער6 )10ן כ) הכת'ק ן") ,QDIh זל3 . 5י'ן 6ו 6ס'יס6חל'ת6
 7לר' סליגי ס[ורי ור"ס יוסי רני 7ע,כ כ.ון )י מע,י וססמhitD . 6 י3ריס3'6
 יעיי . יוס. ר3י היי:ו סיייי י"ם 67)ח"ס הסס עק5ס 5פ')ו חו)יןיוו(י
 י6מכ'  ועסיי וט' נעל ה)נם ע7 ז4ט6 7פ7'7 6ה6 עס:י ע6' פ4מ )66'
 ר-ט רגס ינ"0 כר,טס[ייי. סלכס  ליט6 יש י5חס י3י יוטי פייר3י4(1
 י)6 כ.ון ם;ירי כר"ס ה)כס h51D ק6על סי6ך 6"כ )יס יעפכו 6יכ6ס(ויי
 חס3י סיכ6ייעי:ן

 )הו' 67צכ' hyh7 'דע )6 יכי)6 )ועל געיג' ויוחק .

 '5חק ו)ינ' )ר"' 7עפכ' 67'כ6 ננר'ת6 6'כ6 נוקות 7כ"נ נמעשי כ(כ7 )6גס
 )ו"ס גס עפכיו6יכ6

~lrSI 

 )עס ד6"כ כן טסעע )6 הו'"ף י3'גו עד3)י גס .
 רקינלי )ס3י6 04 )6*ף טמו6) 3ר י5חק 371 דרג עח)וקת כ))ס6,3
b5tDעס 61"כ כזומי0 יה)כח6 פס,ט6 סיטת" 3חד קיע' ור3 יעו)6 כיון( 
 6)6 דה)כסbippn 6 )30'6 כ'6 יוכו 6.ן וה)6 כ)) קע6 עח)וקתה3'6
 61;)':ן הכייע 1)6 ס)סמן דנר' ס3י6 ו)כן ג"כ :ח)קו ועו)6 זר3ס*ע

 67עור6י פ)וגמ6 631 )מ71יי hw~n כ"6 )סני6 ס*ל % 6'כ וכ"ס .)חועי6
 וס)כ' ווקוס 3כ) עעו דגיעוקו יוקי כל' יה)כ' דשי י*) )חוערl)'irb 6וסו':ן
 ו)קען 3רורס 67י' ויס 3צייו3ין סהו5י6ו עי 3פ' כ67'מ6 יחגיליו Dh"כעומו
 ה6' 6ער )6 דעו)6 3נער6 7עקק':ן כיון קסס 61'כ 6'"ס 'orn כוי5כחו3
 עיפקק 6)6 ס(יי' כר"ס יה)כה 6לפק )רג י6י0 6'ן 6"כ ו6יין 6ס'י' כ"6דיג6
 גפ' דס6 כ))6 ס6י )יס )'מ ע5עו וסר3 כעומו ס)כס ססגס נכ"עעו)6
 כוומי' י)6 6ן' רג פקיק קרקע ע"נ סהפרים פקועס 3ן ג3י סעקטס3סעס
 3ה6 ד6על. 6:6 ל"6 ועס:י ס(ול' כל"ם גכ"ע דס)כס bituln )7"6ופיכיגן
 יע6י מ) עכסי ו3מרועות 3עסיכן ס(ירי כ7"ס ס)כס י6על 'ו:0ן כל'ק")
 כ"6 כעותו ס)כס ו6ין כ))6 )ה6' )'ס )'0 61"כ כל"6 6)פק סיגופסק
 bSID 6' גס)ע6 ' 6סי7' קתר' ptih סרנ י3ר' 61'כ ע.). חל3סנסו
 זס)כ' גהדי6 ד6ימעל היכ6 6)6 כ))6 )ה6י )'ס י)ימ .pDib יי3 6"ם 6ס6ק6.
 7ל' ע)יס דפ)ינ ע6ן 1)'כ6 ס(ויי כל"ם 3ה6 פקק יעול6 וכיון ס,1ויגי"ם
 עקיעומ וגס6ך נעימו ה)כ' ה6י עעס7 ומ7ועו0 נעשכ[ hih ק6ע7 )6יזגתן
 ע"ן ק6תי 'bSID7 ו:'ון 6-מער ד6'תתל וה'כ6 )6 עהן ו'ס כעוחו ה)כס ICDש

D19'DS66 יו:הן די' פ)יס מ)יג ול((י6'ח6 6פסל 6!66כ b),D?5 עס6,כ 
 ה)כס ולגיס 'מיי עעי)6 6"כ ס(ויי כי"ס ס'גכח6 6'תעל ד)6 פקועסג3ן

 גס 6"כ 6יין 16 6מייס 6)6 ק8על 6ס6 )6 יעו)5 יעקקי:ן כ'ון 36)כי3'ס
 ינה6 י5חק ע, 6י יוס' ע, 6י 6)6 סשק6 )יכ6 6'כ ס(ויי כל"ס 6י0על )6גה6
 60 דכ"כ 6"ס )6 6ה6 עו)6 6עלס 6' 6ש' 6וער 6:י ועוד ' 6תוי6יס)0)קו
 6מרני'0' 3ע'4 531 ט')' חל' 3ס:סו יוק6 שיוסו ק") 'וגמן כי, 6:6 )"676ער

 כר*ס )3ינ6 3סס (עייי פקק פקיעס 3גן גס 60 סקס' כדפרסתי 6)6ד6)ס"0
'rra6'פ4ג 7ל r'SD 7ע6' עייי פייד )6 חג':6 6'ל עכו)6 גס ו6'כ 
tw)1h'דל by:n ס)י'6 חגיוו לגיג6 (ס 6ין 7ע"כ . 6עללג';6 עי(נמלי 
 6ין ק6ער ס[ויי ר"ס )יגרי י''ומ:ן ו'6 עחלץ ע6י וכן גסעו (עיל'טדק6עי
 ע'יי 67'כגסעיר'מ)6פר'ך ק') )6 6)'ג6דום*סק6ירו)")פיסיי"

 כר' דק") יעוכמ ועוי ' )6י' 6ין 7ע7)"י כיפלס 636 6י:ו דר'6 ס*ע6)6
 דרנ ע(סוי") ' כע"ס וש)6 מי0י גס:סו 6)6 כרס"ם הלכס ד6'ןיונמן
 ק6עי יןס'ס )ד3ר'ו יומ:ן דל, )'ס קיס דר'6 עפ7ס5לפק

 וס6 ק"). )6 ו)י,
 ור"מ ר3יג6 סה,6 סני' 3עקוס כ)1ס ל"י ד3רי ד6'ן פייך ימכי י') ע7י"מ7פריך
 כ)% )ס6' ד)ימ' וכיון hSb 5ה6' )" י)-s'p 0 יוגחן כר' 6:6 עס:יז)כן
 ססקסו (') ססו' קום.וח גסמ)קס ו3(ס נרגיס ס)כ' עע'u9h 63(b פ)יגוכ'י
 ססוי ע)' עסעע הכי ק') ד0ל' כ'ון סו6 דסקופ" עיי3'ג6 יר"מ wi1b*ע6י

 י)סיע' כיון ק'3 כר"וגמן י6:6 עידי עסג' )6 סכ))6"כ עכח ס'6יסקוסי6
 ז6' ' 6'תעל wnth ס'כ6 36) 6כ6% 6)6 'וגסן כ' פ)ינ )6 לגיס(ו

 6'סו ס.) הדר ק6י סקופס 36ן ל"0 6.כ כרס"ם ה)כס ר6על עס6סקוס'6
 16 6ס'יס ק6י יעו)6 סכ' דמסק':1 ועו7 . ע'יי עסני 1)6 י"י )נני 0ייול3יג6
 6מעכ0מ ק6י עו)6 סוי 6י 61'כ וכע*ס סיס סכ% עכס סקום'6 וד6י 5b~bין
 כי"ס ס)כ' ק6על )6 0כ6 יגס סהקס"תי עס קס" ק6י 6ח6 ד)6ו כיון 6ג)5,ם
 ג'ן 636 קפק )גו נס6י )ל6( 6"כ )'מ6 וסכ)) סכ)) ען 6)6 י6" י4ן כיקשויי

 ס)כס6 (.)י3כ)סו סלע3'ס ינוי פ) ע6ת יוס'6 ו%ע ' '05ק ל' ת'ן יויי
 פ"ג מקק גסי7ס ד6'חער סיכ6 6פ" כווס" ד)6 3כ"ע פקק ס(ויידל"ם
 3'ין וכן 3'ניסס 5') 6'ן 61"כ עעס נעיי'ן 6'ן לג)יס עוגי Db7"7כ)יס
 67ע,ג עמגס סכסף כמנ וסס טוש' ד)6 6וכ)-ן עוי6ומ עס, תסיע'פקקפ'
 6)6 ס[ולי כי"ס 0)כ0 י6ין .Gb" כלג ק") סלענ"ס סגמ כיט'ס פקק סקועןיפי

 וסו סלי גס:סו דוק6 ק"h"?1 3 עגו6ר סלי ~bmia' עעסר ו70ועמ3עקוכן
65"eb 6פקק )מס 6'כ מ6וד קסס וג6ע0 כוו0" 0)כה6 גסיי6 י6ימעל סז 
 יל6 1(הו כוו0-' סת61) 7פקק עסיס ש71י כ7*ס 0ע75י ש) גל ס:' זטעסיפ*6
 פי)6 6ער .tffll דר'פ כיון ק") (') יסיענ*ס ישל וס:טן . סשע )סייסכל*6
 536 פ4' ס)'גי דלניס כיון כווממ 7)6 03יורשו פקק )נן 616יין 6פי7'16

 0ל0י ינמ:מו 6)6 )'ק יר'6 כווסי' הו6 פקק כווח" ihmni דפקק סע5ו'גפ1)
 ' ק""ו 3סעעס.ן 6ג) כע'ק ד6.תעל מ'כ6 63חרוס 6נ) כטו0ו ה)כ0וי6'
 63חל:יית' 6ג) ע.4 מיי גסגסו יו:מן כר' דה)כס s'p יר"6 ק') itah דר513')

 י,ין וננדק פקועי נן כגון )מועי6 נכ,ע 61[)י:ן כוומ" סי)כמ6 6י )ןעקפק6
 כעותס דס)כ' ו6מסל גי:הו יר3.ס כיון י'ע פקוע' 33ן ס" יר3:ן יעיייו6ע"ג

 כנ*lh1te 5~ ע"וס סע5רי וגפו) כר"ן 6י כי"פ 6י 'יעי:ן יל6 מכ6 וכןטמערי:ן
 עד3ליסס ופסעכ  6ךי" 'ו:חן 7י' כ[ו קיס'6 נ.כ סקסו סחוי ור6'ת' :)7חוק
 וכמ3 ס[ויי6יי"יק"י יר"ם סכת3 כ"0 נסת'נעס'ן ע85חי י3יס יע'ס6חר - כע*ם bih עי)' נכ6ר ו)6 ה)כ' פלי גסגהז 177ק6 ק6עו ל6 'ו:תןדו'

 % עעסי ונחלועומ 13וקוכן כ'6 ס;ור' כר"ם ה)כ' 67'ן העקם' פ'יעקק':ן
 )יעחהג6ון[")6נ)עס סכיו:תי כ!0~ן כע) וססחי כיניי טנו6ר ס:ס7ע6י
 ('5 הפוסקיס וס6י וסרענ-ס הלי"ף ה76יר.ס :גד ר6וו יק) עי כי6עסה
 % גס קo'blnnI .6 תח)וקח r#s 00 67" 5ל.ן ד)ע"7 7'7ן ):7ין :נ6ועחס

 )עיע7 67'כ6הכ':ו,ין
 77וק"

 )חו7 הו" סס ע)
~'hp סנ'י פי.פ) 7ה6 )7נר ל6יי 

 יוק6 דר.)ע6 געחקין ס6י:ן הסתומ כ) קדוסה )סס )כש3 75יך 6' 7ע"31ק"
 1)י*ד - סויי סס הו' ית:'6 סס סחס hnib 3רור 7ני העל' 1)6 נ)חוי הו"סס

 6ת )ת)וס ד1.6 ס'רוס)עי עז3יי וסוכיח סכמנ [") הקע"ק ע37ר' ל6י')ה3"
 קפי 3סס כת3 והטיר חי) ס) ח.13ה 3' עש וי.)ג עעה 66"כ כו)1 6שיהסס

 מ1ל ס) 6' מ'03 כ"6 3ע. )6 התיוע.מ 37ע) ה3"י ע).1 מעה וכניסהלועות
 כען ת.גומ נ, יגעי:ן )סע"ק %:") טעס )י'ך 61"כ סת"ק 7עמ ה61 הטויוע"ס

 )ירוט)ע' )יס עגעי6 )6 יע.כ סיי 6)ק.כס הי 67:י ג'לוס)עידעקקי:ן
bib'6 עגו6ר 6)ק'כס 0' 6:י 6נל כ)) ח,) ס) ת.נ' 7)'כ8 סר. ה' 6)ק" 6) גס 

 כ%ו עייסו סכי ססתו' כיון 6מרמ נרק6 )י סהיס לותר ודוסק 7כמל3ירוסלו)י
 סקע'ק דגר' דגס יכיון העריכי וכן סקע"ג יכן cncn סתווע' קצסה3'16
 גר6' ע'כ ' 6)ק':ס ס, 6;' גייק ס'ס ס)6 )ועל ג") 6ין סו' י3רי 3SD:ו'יס
 61'כ ססס )תלוח ס'לוס)ע' סר' ל6 61"כ )ת!ומ סלי ד6)קיכס ק")יסק"עק

 כמ3 ו)כן )וו!ותס יסר' ח'גוח סח' סיס ע;וס ס"נו o)'p!h ה' 6:' דסל'ע6'
 כ*SID~ 6 סל 6.ן י6פי' )6סעצי:ן ה") יעד'פ6 )הקסימ ,rb ' "ו) ס) 0'ניחסמי
 סמס ח4וס ד6'קוי יק"י קץ") יי3"6 '") טי' :ottb ג"כ קיס וחם:י 6'מ'גס

 . 56)1 קיס סס עוי ייס כיון כ"כ ע'וחי )סס גן'1; ה~י )6 ע"ע 0סס (ס)ח)ומ דסי 6ע"ג 56)י ססקיס עי7 'ס ד6ס ע"תגרbtt'h: 6 61.כסו6עסוס3;'ון
 סמ י6צ,0 קע.) ו6ק~ל קים )מס נ;'ון ד6'כ6 6.ע6 חול ס) ח'גימ 3'36)

"WDUI("ון עסיס הטצס י6.ן 7ק.)3' 61'כ סמו, כע"ם כטפ) 7עח(. 6)6 3 
 סכ0גו ס)כו מו, ע7גר' עסעע וכן כטפ) עיד עחן' )6 ח~) ס) 6פ"ח'3וס
 7סיעס )סו:'ח וג") ' גע':ן ת.13מ יתרי תממע חו) ס) ח'3ות 513כס'ס
 סס סכו)ן מ'3ות 3ג' 6פי' סרי 6י )יס b'NW נ'רוס)ע' 7ה6 הו6 טפ)עסיס
bn)hעסוס הטצס 6י 6נ) ניעטפ' סס נו)ן (D~CDSDD גרפ פס 7כו)ן 
 3%פי, יה.רוס)ע' )פרם 6פסי דה" ,1tDh ' מו) )ג3' טפ) דסקיוסה יעח(יטפ'

 עפנ ע"וס היעס 6ו ע7יף סס כ.לן 61"כ 3(יון עסוס סטצס 6י סכ))'ה
 65 י[ס עי'ף סס כולן הוי חר6סון 7)טעס כן עסע2 )6 ע"ע גיע ססוכו)ן
 סט 316חו)וכו)ן סס כו)ן ה"ת וסו' חינות נג, ס). 6, 6ל6 גירוס)עיג[כר
 3כ)ל סוי י)6 עוכח )ס"ן 61'כ ' עעי)ס ק"י )6 (ה כייף סה61 6ג))6
 סכמגו פוסקיס ים6י b:D'SI ק5מ עסתע וכן )ח)ומ וסרי גס7ייהו דח:י6הסס
 יסרי כח13 1)6 חו) עהן 6' הפחימ ו)כ) חי013 ג' 'ס לס הסס 6ח )ת)ותיסי'
 סי* 6'קורי יעיקל עסעע חו) ס) 6' 0.נת גס oi~h 'ס 6ס סעימ סכילח)ומ

 ע7קי כן עסעכ סירוס)עי פסט כי ו)ע7"ן .כעפ) סססהעיוסי ס)6י0יי )מקן 6)6 6':ו סס:י וחסס )3ימ).וחסססט.וח7
 דסס)'ס ס' 6)קיס 6) עית.

 תויס ען )6תויי ס") 6לק'כס הי 63;י סהממ') כעו סחירס ען הכ) עייסי1)6
1:.pihtnt)ttm.ד"געדוחולעס0ני6ספקיקס65 6,0ל הי 16 ס'7ק"ם 

 פגע ע6.גו י(ס )ח)ומ 6קור 3כ0וניס י6פ" 7קע.) )ועל 71וחק .עעניינו
 סו6ו6י1מ)וק פסוט סיעסיין 6)6 )6מעע':1 6מ' סנעי'ןדינ6 וכיס3עיי
 ימק6 ס"ע 6)6 עס0ויס ט.יס' )5 )עס 61'כ )פסופ )קסי' )נןג':יסס
 ט4ף ם) 0'נס כס 6פיי הויו0 סגי 1)6 7סיי ק"7 זסוי' כי:וין סגי 16 וכיגוימו)
 עומל ו'סיס )ת)ומ ה6ס,ייו ג'סעו0 ס.טע'י כל) ס3י6 6'ן דעמיו)פי

 עקפ'י 61'ן כו)ן סע"ע'טן ח)ע' טצ)  יומרסהו6יררביירי'
 :י6'גרור ע"כ כ))

 6ע'פ קים נסכ) סגי 1)6 מו) ם) מ'נס גע'נן 6י 6)6 )'רוס)עי ),ע דע'כ)ע'י
 3סני 36) כימ) :067 קדס ססס כיון ע"ע )ת)ומן יסיי ס'3ש סמ' 3יגיסססיס
 ס5 סח'ג' 6'ן 3מ)ומן 6קורן nlW~D יפגי כיון מ% ס) מ'נס עס 1i'Dbהויומ
 סגס (0 גזין טק')ין 1:6 ליסט6 י)פוס 6כ,ג נ)ע71 י3ליגו ועסוך עת.רתן%0
 %טפ דסכיגר כיון י,ין נגיון ויכ . מל ם) 6' נחינס דקגי פוקקיס 136)7פח סי ש מ'נס עס 6מ" סויש טגי )מ)ומ ד6קוי חועי6 )יי י6מי ק6%סו6
 פ6כע כע,ס  נעינינויו0ילמל' וקרוג0י3ל עק5מו נת)1 ס4גו )ן 73י63
 כ'6 (ס ד'ן סכס3ו פוקק 3סוס 6סכמן 637 כיון דסרי פסיט6 6מריו דטפ)ע6י
 מק )6סעפילן ס*) יעדפ6 ופטיט6 ס)וי' )עג'ן ו% )עמקו 67סור)פ:ין
 ו3לזר סמוי0 יקודי יס, פ"ו [') סיעג"ס כע"ס עדלגנן 6)6 6יגו גטפ)דדץ
 סטפס נ*) ופוי ' ע5עו סו6 )עמוק כ"ם )ס)ומ י6סיי טפ' ר3ומ6 7ס')סו6
 כגל ססס עס דגכמג 0ינ6 6)6 ססס קדסי סכגי 6עי':ן 7)6 גס)ת' ש'1)6

 ט5עוו6סורסכיל כקס 0,) י:ימ)כ3ר)סס יכיון ו6מייוו:פססעפ))סס
 קיש 1)6 כסנו 1)6 ס7)ג1 כ6ן 36) ססס עס 6' שנס וגעסס סססקיסו
 דס)כוש 61יכ . )מ)שו סעומל ה61 3)זל 6' סעס ססס עס נעסס 1)6ססס
 כסופל ס)כס ob 6פיי 16 כי,ס ג'ייט  רוספס ס(ורי כ7*ס זס)כסצ

 נ0נוד סנ5עיד קסק נל0י ל5סריסס  סגט0ל וכ'ט לפ,ר ספ'ר5 5'ןגכיגיין
'DDDD1סטי DPP 1 
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הההשע רעהיההפני
 עפיס ט3מ פד 3טפס סנר 05 9ט 6מת ג*ס גט%תי 1"8אףלדץ

 3רסעס 11l'StD וכ5(עוטסס 101)ץ)פפס פר0עס'651'ן
 0ו(לש 1)פפמיס דס ק5ת עפור3 31חוכס פ'טד סקולין ייוקס 5מס טזמעחס'6
 עגיס מסי 5ס חס טופעמ חא יו5*ס 0חלש 3עלו5ס סו)כש 16 פ)6כס"ת פוס' וכמס'6 )0פטץס ק5ם כ"6 כך כ) סשפס 6'גס ו6( גופס )מוד יומסחגני

O'Db16(פסק עפי)ס )ס ססיס טוקסס ס6סס טנית ונס )גע)ס געסלס ס 
 לו6סס5ממע0 כ5יססס.6 לק קהגס)(קגס סי6 כי o'~a טסי (ס5ס

 כל6וי וקס )ס ססים ג6סס נ(ס כיו% 3נית גט6)סיכ3ררנישךנ:דץ : סג')עכס
 וג6 סכ36 פקק ו6מ"כ גנופ' גיו) כ6נ )ס 63 וקחס (פןונסוך

 ססוגס פ'( ומגרם' פעניס 61ח'ככעו7סוססלמייעכעס5סכעו5מסטג*)
 p'p עעפס 0ד6 פיס ע6ון %וכס י'י( 03)ק . נקיי )פ'r-D~ 3גדו)ס
 .  מ%ררימ ען טה6 סעכס ען ס6יגו .iwb1 סעכמ עןטע6

 י'  ביפן י6פ" שוי
 ופיי הדניסס 66'כ ססורס ען יע6ס 6סס י6ין כטע61) זק,) כיון )ססיר)נ6ס
 6מס *ן  גמרומ' ט)6 336 סעקור עו ס7ס טנעקך סעעסמ ג' דף עיסס0ה

 ' )קו)6 6'כקפק6יו3)ן סל61סכחס מ' ליס "bntb עיר3גןיפ6סכ'6

 וקחס ג(ק ט)6 (ס כגק גמון סו)'ן וקח )ס ס'ט Wb37 )סוכי0 ס6לכחיופוי
 וי6' עכס )ס  Dr  ,a'aI  ביר1ו וכ*ס הכס )ס 'ס 06 יו7ע.ן 6;1 6ין 06 6ש13געכס
 ס3יוייגו סוי6ס גיו)י כפי וססכיעו עעגס 'ל6 סיס 06 'תע" 1:6 ס6'ן6)6
 (כורני כ' עמעמס סג,) 6סס )תמיר קסיס 6)1 ינייס וכ) 3-י  מייבממ טיםכעו
 ה6ץ  עכוליל סלג עעי וגתן וגס6 ד4פ6 נליקק 3ק,ק כ(ס העסס סולש3.ע'
D~lb"Sfr סעקור הו גוי6' (ס יס כ' ו6הי סס ססיס הוהמס 6חי יופ6 וס6):ו 
 ק5מ כי ו6ף 6( פעו וססכפגו עסס סיס יג6 וע6'ן 'O'DW  33ג' דס עמ;יקין 6יןכי
  בי1ר סשי obtant סעפרסיס ק5ם טנמנו נעו עס נטן דס 3הס ים עפ'י'נני

 ע)סיעת המקנ) 6'גו הןהגיף(ס המפח')'6תן9"כ"מייייי%%ימורמ
 וכיעוכס  ז,) עסלי"ף סכת3 כעו הלופ6'ס ע) כ6)ו דיגש 3הי3' טקועכיןוכיון

 פ)  6מי  גריומרור )י סס'3 וכן (ס עמהמ )סתייס קטס ררימי'גנען6ייימ
 רופ6 עס וגמן גס6 ע"ע 3סס'רס נטותי טס)כס ס6ף חג.) כגר סנס6)היס6)ס
 ס6יז וכ"ם  בממירמ סקכיס )6 ו)כן סעקור ען סיס ו , כ' ו6על ו3קי הוגסק706

 5ס )סיות ססי) ס6ועלס כיון וקחס נסעמ ט)6 טכת3תי ח6חרון עפעס5ססץס
 ינייו  והנ'6 סעפ)מ ס' (.) הו6'ס הע'ס סו6 ס:)כ"ד  יבויי . כגס'ס6למ
 כונסו יח3לל הסוכו 6סר הל4ם דעי )סכשק ור5יתי קפ'מ נקיען ונ"'סעש
 ממיכס סעסלת סעפ)ת ייס 6עי" גם*ס('5

'DtDb 
  יס עעס  יס 06 7ס סע)6ס

 ומכפיס גחמיכס 1)6 3סשר bSt 3נטיס 6עו טי"6 עסולס )6ו ו6ספע6ס
 וק6ערייייבייי%רממע)6פ)יגי ממ-כס יס bSb ניס (ס7ס 6'ן6וערס

 ם) יוכס 6ין וה'ק גסמיכס יס )ר6וח 6סת ט) ירכס הוק נמסוס פ)'גיכי
nlb~ionbי6פ,)1 מייס*י סל6*ם וכמג .  רמבממימ SD די"6 מ)יגי י3ה6 ("5 עקי5י ס7"ם לכךכ" כו'  )פדוטי  וקט' חח'כ' יס 6)6גיס יס (ס י*ן מ)ויי 

 )ל6ות יג'4ת סנסיס כדרך סן6ס' וכיון 3ממיכס 7ס )ר5ומ 6סס  מל 7רכסקגל
 ס)6 כיון מ)ו% דפ)' ו6ע"ג 03מ'כ' יס )י6וס 6סה ייכ'ס) 6'1 סנך' וינ:ןעע6'
 נוגפ וגס :דס דס יסו6 ו6ט"ג עסוי'  רג.)וח  נ'רגינז כ7רךנ06'

 )גערי 46 ע)וח ס3,י ססעיע יעס'ס ו6פסל DbI'1 ס'3ח נטעפס ס):וסלים  3גסלסלו3ספי
6("btlb'Jn  6ימ6 וכן ו6ע*ג ס'516')  דע,ק 3ר1יסו6 36ג עסורס עי 

 דקל6 נעעעיס ור3)ן ר'6 ופ)יגי מ,6( כ'1 גהי3 ומוס 076 נקפינס7ה"
Ire"גימרמ hS1  נסשפ7מ 

.6'77 
 ססקק' הטעס  יפיפרמ 7עעעי:ן קע

 קוי:ןטפ.ל33סיס גוגעבבירמיבויליפוייי סיס 7*ן ס'כ6 מם'כסשן
 מת'כ' וכן דסכך )ו6ומ ט)6סס ירכס י*ן זספופוח עכה6 קנריתג:ן
 רביר  י1ימ עטס וכן סעלן ג(ס )ר6ות סרנ')ס גיס 7ס (ס 6.ן ס.פגיס יס (ה 6'ן 1ywbv וס6 כך )ל6ות יסיס ייך ד6.ן פ)ויי ס)' 1i'Dbגע'

 ג3יח )ס גופ) סיס נסר 0חיכומ וכעין ס5ס עקור טנעקר 63טסספטון
 067 וכ,כסעוי עכ,5 כך )י6ות גטש דיך )3ע)סד6ין 16חס0י5יןוע'סל

 ס:וגע3נסיס  3גקעיס וסיס סק"ענוקעס t'Db עסולס גממיכס יסל6מס
l'bnP"ר'ס עסס וכן כך 5ר6ומ 7יך DDDfI 'ס)6 3)סו:ו והוסימ וכו  
  ר3ינו וכ"כ המ-5ון 3ניח סיו ממיכוח ט6ומן (ען כ) ע)ר6ומ פוסקחסיחס
 ו6פ"ססי' נועם לו6סדס דלר6ססס'מס כ)סעור  סג-' וכמנ S~r'כומס
 סיס :הסך המ'5ע סגניס סעססמיכומ חו)ס טסי6 הפני 6וססעיסל
 סל6,ס ע)סון 536 פסול נממיכס 6)6 7ס טגעקל)6סיס דנטעסוכיון

 ו6ע"פ  בי%ינז יו65ות סיו 3סל ממ'כו' כי'1 6)6 כן עסעע )6בריב%י

~tog
 16%' 6סס ירך ד6'ן עסש עעסל סיס פ)ויי SD1' סחמיכות  במרך  רמ
 ו6פסל 6יע' )6  3ס6 0שכס נ)6 )חד6 יס ר61ס סיס ish  06  זמגפגץ
  36)  יב%ררימ  יייי ס,ע געכס יס)'לן ד6ע"ג )ס קהפפ6 עעוי'חממצ
 כחנ פכ")עוי 7פעע6)ס )ע'יי 6יכ6 פ5עס סימס3עקור ססהכססכ6
 ע5ר6ות פוקקת סיסס )6 כוונחו ע)ו6ש  פהזימ  מיממ  מי,רינ% ה,סי)פ"(
 ממי%רו  יבימ מתיכות 6קן טסקו (ק כ5 טכמג ילומס יג" ולסין גסלמסיכומ
 סמי5ון  בבי% ממשות 1mbn (ען כ) סכחג סעור ע)סון (ס t~DS יומרנומ
  טסממיכו' (ען כ) 7ס י6מס 6פי)ו כמג נסנ*ס (*) DD(hD"' וסרג עכ')וקי)
 ס:עקר 1ד6י וי7ע':ן סי6') יו 03מיכס סיס דת)ינן פסורס סמי5ין3ג'ס
  סג' ע) ש)6 )ספ64 6ועף ס5עיר ו6ני . עכ") סו6 עכס nwnfilעקוכס
 IDSDI סו6"ם ססרי מעיסס סר6"ס יגיי )פנם 6פטי 6'ך ס6)ססע6ויוח

 דעיסרי7ג:ןגממיכס6ע"גיפ)יפ)ויי דסעעס ספ"  1.1  רי*י  יגליוקמל
 ע)יו וסקסח חס'כס יס 6)6 גיס דס (ס 67ין עסיס ננקעיס ס7סו:ל6ס
 )נ6ום  נטיס זלך ד6ין עסוס סעעס 6)6 יעעס (ס י14 שע)ס קוסישכפס
 סעור ינינו י3יי  וכן  ברירי ענ61ר עעסס ר"ס עטס וכן כח3 ופ"(כך

 כ% פנעו pb טג% י3לי 51פ' נפוסיי 1)6 גפילוש 40י עשיפתי6
"DSר'ם "hh ג6 ססיס זת)י:ן י5"שיק סחפפס כען פסול 5פילסיי 

 נט (מ עסוי גסחיכס 656 יס סיס )6 טגפקר סגסעס שיוןעסססיכוח
 6)6יסח0יכסכעןסעסםתיכף ג7ס 7ס (ס 61'1 גחתיכום)פילס*'יסיגן

 ט65מ סס0יכס  6ס"  רי= %גף גס ססרי גמתיכס 6)6 יס סיס ס6365
 4על ו6ץ ' כיס דס ו)6 סו6 סמיכס רמ  רי5דיוו  בבייימימררמיס
 VSD יכ' ש6 נדס דס יסע6 3ממוכום סדס 30':ן סף )6 רס"י)פ"

 עס7ס  7נ'ט  bvaD3 6ג) גמשכס ש6 טסיס ד0('נן סיכ6 )לנגןנ0חיכומ
 ss~ "DS עמם'כס י6ס6 0)יגן סף )6 מ0יכס 3)6 )סד6 יאסשמס
 סיס רו6ס 06 6ש)ו  בממורמ 0)'גן כך 5ו6וח גס'ס ירו י6ע טפ"י'ס

 6*כ0יע6 06יbynon 6 וי6' כך יס )ל6וס גסיס עך י6ין לון)סד6
 11DS יקפיק 1Yb כך 5ר6ש גסיס דרך י6ין דיפס פ"כ 5') )פ*ןגי1)ס
 06 6פי)ו D'S 0יפוק גחמיכס יס4גן )ועל 5כ" 4ס )עס י6)*כ)יסרס
 6)6 טקפ'ק 6ינו )םול (ס פפס 6פיכ וכו' יי7 י6'ן עסור סו6 וד6' גיסיס

 מסיש דס 6)6 סו6 ג7ס יס ד65ו ו6עלינן גממיכס דמ)יגן גורס שסססעעס
 4' )עס 61'כ וכו' דרן י6'ן 6ע'ג יע6 סו6 גדס דס יה* ייעיגןס66י
 עפיקל6 סעקסן Dg" כעו וי)6 כפירס'י ד)6 נדס יס (ס 6'ן )פיס)ל"ם
  7)6ודסג7חסו66)6יסמם'גס ס,ישרוטוכע'פק7 גיס דמ  דליו1מ3'ע6
 60'1 כ'6 6לס*י פוקיף פילוסו י6ין כיון כך יס )ל6ות לגי)וס 67יןעטיס
 יק מס יס (ס נ6ין פעיו פ5 שיס,' נס6ל 6.כ יס כך 6%וםיניצוס
  גר.פ )'ס 5עס וגס - רג'15ם י*ן עטוס כך 6עריין י)עס יעסגיסוק-ף
 4 מ,ע6 ופוד . 165 16 דלכס 6י פ)'גי נממיכס "'hD כו' 6סס ם)ייכס י*1 "סוס דטפשים פפע6 יכ"ע ניע6 וכוי יקל6 3עעע6 יפ)יגי)פרס
 ד36י כיק ינריו סר6,ס 0ס3'6 ע)לס'יכעו סקוסי'ססקסססל,םי6'כ
 3מסיכס ופ)יג6 )ספופלמ מתיכס 3'ן )מ)ק כ'6  ברבריי )סדס  י%)6

 כי וכו' פ)יגי 65 כ'פ נספוסרמ כ'6 3עיטל 5לי7 סו' )6 6'ככיעע')ך6
 סעקסן עעס גס% ל6ג" יגס כיון )פלוטו גס קסס (ו קוטי6 3ממיכספ)'גי
1'ftw  יפע' ס6י 3עינן )6 יס6 ילן ph7~ יעע6 כ)) )יס )עס נדס יס (ס
  כעוני6ע"טי6י)6וס6'יעעo)eDbb  6 גסיי6 יס סיכ6יח6סמ6
 בלימ14 יש%-י בביייי ןמיוומ  oTnI 06 6ג) כע'ט נ0תיכס 0)'נן סו')6

 )יוכ0הש קוסי6 סיכ6 6'כ )הקטן כיק') ס'6 חמיכס 077 מ(יגן יס6עכפ6
bw'S7"סעקסן כדפם 3מתיכס 30'גי כי כו' ס3'נ' )6 כ"ע נטפופלמ 6נ 
 *ימז  לימי ש) ס"ע 6)6 כעים  במייכמ סס7ס דנרייס6 כפעע6~עיילי

 עסור' ו6פ"ס וי6י גיס יס 6)6 סי6 ייסממיכס  %6עןכ)5מר1יר4
 םי65 6)6 נמסיכס יס 6'ן 6פ" )6וקעי )6גי'  )'ס יגימ6 3ד1מק 3'ס3 יסו(ס
 )פא ג7ו)ס bitp וס 6ג) נממיכת מ)ינן 61פ'ס סמס'כס פס )סד6יס
 יוק6 ו(ס הסממיכס טנlySn? 6 עעעס 656 הל"ט סמיל )נ"י)6יס6

 יס 6ת6 עסיכן ח(יגן )6 יס6 הע:ס ג6 קסדס ו6פטל חמי5ון גג'תטסמסיכס
 גיו)ס קו)tnSD 6 3פ:י חיס סיס 06 )יעמי ממיכס המ)ח דעי'לי 3ר"מ66נ)
 נח)ס )עת wlu 3פגי וס7ס ע5עו גפגי סי6 יסמתיכס ימן':ן כיון )עסרסי6

 סי) hD'7U ו)פ"( עקפיק 6יגו )חוד וכו' 7רך דחעכס67ין כ.ון3ממיכס
g'h~niה6וד )' קסס יעיי : פוגי76י,ס כס,גכ"ם יהעסנינן )6טעעי:ן 
 6פ" ס3רי 03ל6י ויננן 6ססיימי ס) ילכס ~l'bv מ" )סיעחו יס'. גסיס6
 3מתיכס )ר16ס 6סס סל 7רכס ד6ין :יס דס (ס י6'ן עסורת פלו"פ)'

 ybon7rh7 6עייגןכ,6עטעס גדס)6 )7'7יס6י((מ7סעכ')סלינס

 עחרה6" ס) מירוסו נס ' ייטיקינון )נר 3ים ו5ע'י ע5ולות ג7לוחקוטיומ יפי  ילסי  י:ף  יריר' יכ) סר,ס )פי, מילס"' ין ג טח)קחי עס סג:ין כ)':פ5
 טי*מי ו3ימוי "י"ס ס) 3פירוסי ס)וי 6.ן (ס 7גס ע)'ו  )חוווס  יפ3סג-ס
  ס3עקורס נהנתס ם)':ן י)6 סכסג תס  ח3*י ע) ססקטח ס)י הטסירכי
  ססעכס סמס י3ייגן ו6ע'ג ס3עקור נהכס גס ת)'נן קפ*ן גס.עןוס6

  neh" ר14  מריי וקלוג עסול )רס,י גס 6פטו 3עכס ימ4)ן כיין סל*םיו  )פייוסו (ס ענין rbn )ייייס גס סהקור  ריריירו%י4ייר  רממייר%ד%יימ
 עקור עקיית סוי וכעוי)סל"ט )כ,פ קפ*( ג9' 3עכס  רמימלירומי%%י
 7יכס 6ין )רס*י 1וכ51סוגס  (1pio לר7"ריור14 ס'ס 63 סעסעכסל6'ס

nrbin06 יויפ והי גדו) פיון %יך סחכע'ס י3יי י3יי ט) כ)4 .  כע"ס רי 
 פילוש ה)ל6ות פסקס ט)6 סיוי דע*ט סנ"י DD" חפי' וכ'סגוכ))סקן

 עח ח:ס ספ" (ס קע) 6ינו סס)סיו סה)גי ממוות ה)ר6ות ססקסס)6
 כועם הס )ינליו ס3:סי )6 שי . עסול )רס*י דגס ע" גס קטסססקס'ת-
 עיעס 6)6 פהול 6יגו וכ1'1כ)6)ייייס 6כ"סוייסנדם סכסגסל6"ם
 נוי6י ייע':ן Dh" סל"ס י)סמ" קפק נ)מי נלור ג)ע*ד צ'כ נסיכסימ5ינן
 63 חס-כס טפ"י כיון ה"ע סעקול הן דס וסלגיסס עקילס ען סעמס ניסיזס
  ehnbl~ohSsh נייךיויהן י61ס סי6 06 6)6 סיס עע6ס ד)6יסתס
 636 סעקול ען 3וי6י ,651 7סדס י6ע*ג נטשפוס כפו עסויס כירכסס63
  נמסיל ס*ס כד 3ר6ש עך rba, כיון עסורס טפומימ מי סיס סו5י6סססי6
 ססיו סמתיכוס שי סי6מס  כיון  ררביוימוייו  בויברי ס'ס )ר6ומס 7יך6ין

 כפסען סיו*ס סנס'ס כיר7 נ6מס )6 4כ יו6ס nD'D )6 ונ)עיסעו:מומ
 3)6 ויו65 סו6 ההס יס ti'Db 06 גסיס דרך (ס 51ין חל6יס עעו סממיכות6)6

 טחעף וכיון  ררו'  רריי  זי 6'ן סעקור הן יס עו5י6ס טסמחיכס כיון ה"עמחיכס
  ס)נו 3הי6"ס כסו3ין ס6ין 6)1 ה)ות סתו' עס סל6"ם )ם~ן ע3י6ין ייומסורגיי

 עוכס ו)פ"7 פ).סס )קעו7 6)1 ינ:.ס חס וכ67' גקפייס עעומ ס:מ)בומי9פן
 הח)פוד 7ין %פם סי':ו לו6ס שתס טסחם'כות סנ" נ37רי י6ססיגיו
tSDnDעסס וכן ס.))ע.הר מחיכוס 16 מח'כס טסש)ס געי מהיכהיסיגו 
 יס Db7" ת"' סעול כעזס נו6ס  11יסימס  ררמ ס"ע bib עעססי"ס
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יניהח2ע דעהיורהפני
 דרכס י6ין ' טעע6 עסני י36יי טלמנומ לס'טמס (,) סמו' וכ*כ טסורסגדס
 3לור כ"( . ייים )סשס )ו"ס ס"ס 6.כ יסויח עעס נדומ יס 61פ')ווכו,
 דרכס ד6'1 610 ניומ יס 06 6פילו עסורס (1 ס6סס קפק 3לחינעיגי
 ם'ס עכס יס6 (ס ס3ל עמנוח 63 ססיס דעוכח ד6ועדי6 וכ'ון כן)נ015
 bih גיעו חסממ'כומ 'יעי %ג6 די"ט 3עו3י6 5') יס"נ רו6ה סי6לס
 ס"ס %חעמס כ'6 יו6ס 6':ה סע3)עד,ו כ.ון 7עוכמ 7Dtb(b עכח)")
 כ'6 לגערי כילכס כ:סיס 6רמ להיומ לה מיל יו סה6סס וכ"ס דיין3ניון
 : יוסע סע' ומתעת. כגלע"ד דס ור6סס עע:ס גמלס ע)סניס )הסו'

 ' יוויגי עעו7 סמור:' המכס 6סו' הו6 טנ יעכ"מ יפי6 ז,42ילה

 : נר"ו כהן 36רהס זוסו' כג1ד תחכ%וגי 3ס3ח'וס3

 עכ"ת כת3 6סר להעע'7ס 5"6 יעת' )פ' 6טר כ)יהסי להס.3 6ךי6ימ' פ:.ניס ור3 כ;סנ ע6ירס "ש' 6"ייייסדבריי
 לפייוסו לגb7')ph '1 דעסיה ער3'ח' הה.6 67עוי:ן ענתו6 ו6יסוס6.3
 סו!וכרמ הכירח סהגוי 17וסתע6 יין עוכרמ ד1ק6 תסעע 6'כ י'ןטוכרת
 הוליד 61מ"כ . כגנ3 נתפקח 6'נס 06 6פי' עותר הי' ל6הכ'רס 35לי.ן

 עח:ותי עפממ התוקר קכ"ט 3ס" סכמ3 הטור כונח סנס תול7סמכ"ת
 כשן דעי.':י גמ:וח יין וווכר bnopna ג"כ סר") וומנוחו סטור 7י'קה:ה

 ,3נח סהטור ווכ"מ על ג7ו)ה Oh'5D ו;ה ' לסי:ו ק5ח ע"כ דגתר6ע6731
 הנע' ע) 1.קת1ך עח:ימו תלסון ק) 7י1ק על י'קעוך ו3לורוח ני1)וחכר'ס
 .ו1כה "עיר". Db7" דגר,ו לפרם 5ר'ך ppTD7 ופסיט6 כוגחו הכלסי3י:ו
 חיר' דנר ל.ת 16תרהי' יסרין יגי'ו לפרס ילך'ך יגיטין פ"ק י'ס3גע'
 סעסה הטול ו6"כ דנריו )פרס לר.ך ד"ע1ר5י ;"ל al~DI"' ל"ת'3ע"
 761ר3' דח:1ח' ;1 3ט)ס כנו1 ג7ו)ה קול6 'יעון v~nb לפקוק לדוי1חססק
 ח.ין עח:ותו טפתח העוקל סכמ3 )ע.דק 6יכh)D'b 6 לעי7ק 6יכ66י
 ת.'רי הרי סנו ה.ין ת6. ,"ג 3ו.ין פ"סע1כר עחנ1תו 051 עומר"13

 .י:ו עס נכרי הע:יח לע.ל וכ7כמ3 עומר ה"ן 16 עומל והל"ל .יןעח:ומו
 7וק6 "ן סל ם'רוסו ".ן 37ח:וח1 עסעע סנו ה"ן ועיק6מר נויתרגחנומו
blbסחס עמ:~ת ce"th וו1מרו;הו 130 יה'ין 1לכןק6תר י3ר'ס ס6ר 
 וכן דהעירקמס כ'ון ע"ת ד'וקכ"כ )5ה.ה 6ס ו6פ" 7עח' )פ' 5תמ7'וק
 תסעע המ:ות וון ")6 3ייה ה'-ן תן תסחח ס:;'ח 3פ., כת3ו ול6 הפוסק'סכל
 6כח31 7'דן 3נדון כ' ')"ח' ל3ז ד'-ן נדון פל ל6 כ' כח'ר '7ע וה:ה ח:~מ3כ)
 ושס סי)עמו כת'ר -3רי נע.:י ו!16ד קס' "7 )הת.ר )וטה 7פת. סגס )קען5י"ה
 )"56' דף תעע'7,ן "ין פ' גגעך6 דח:'4 ה" ד3ר'ן דלפ' גדילותקילוח
 6חד נעיחומס דר"6 "ן ומ),הי :כי' סל 3ח5'יו 3'ח ססוכר י6'סלוקח
 36ל י.ן נו סיס .ידע סהנוי 7וק6 תיירי חוחס 3חול חוח0 3עיזר3:ן
 וה:'מ ה'ס71. סהלן תקוס נ:ל וכן )ח71 3עפחח 6פ" עוחי  יידע 6')061
 5פ" כנ:3 ד3נחפק יר3:ן " ?' h"?' ע"כ י3הכ' כג:ג :pDn הגי' 6.ן6ס 6מ'לי היין עוחר 'ע,ס לכעה 6פ.' והפל'ג 3ל3ד סעסחח עס גחירוהין
 ו3כ) יסעע6) ויי הפוע) ס' גנת, כע3ו5ר מוחס 3לDh 6'~ סי.)ר3:ן

 חזום, bo' ל,סעעי:ן עהפוסק.ס ח7 לימתתיט ל6 ה.כי 61"כהמ1קקיס
 עסעע)סחומ .יןדסי' גו-)ס:יח13 סל 3ח)יו 3'מ הסוכר לכח1ג3לסון15

 ועל6הו 3יח סכר ,ו סלקח כח3ו כ6' כולס 6נ) 17ק6 ל"ן כסכרו ;המלסין
 קי%ן יהט1ר הרעג'ס 1כ"כ י'ן תל6הו ס6מ"כ 5ל6 קחס סס?י 7ו!ס%עי'ן
 תה יודפ 6.גו 7הגו' ו6פמי דוק6 )י'ן סכרו )6 4פי' ווס%ע 6,כק")
 דף הפוע) פ' 7פייך %קr~u 6 ר6יה להנ'6 וים 6קוך. ו6פ"ה 13י:.ח
 ח"ט דל6 כי"6 1ק"ל יכו' מי'ס 7ל6 מר"ג דק"ל ת"מר ,כיס"ט

ht,~ri3מפתמ 5)6 יגנן 3ס7' פ)'ג חזח0ו)5 גחו7 מ.ח0 עלר'7 יגסי'75ק") )סיטמי (") הרס3"6 ופ" ג1י 3יד חער6 ווומ3':ן )6 מ"ט 6:ן 
 לנפס" הרס3'6 והקסה 6' כמומס ולרגנן מיתעומ כ3' ה1' 7לר"6ומוחס

 ע"ט 6:ן יה"פ ומ'ין סני לח1ד 7לי"36מוחס 7עסעעטסעכח"יסמיעל
 כוו"ס 'סי6ל 3'י ועפממ ג1י S~h מ'וחד עקוס ו:סכ1ר חנור6 ע1ח3'גן)6

 מ'קם' יעכ"מ לסיטחו ו""כ . ק"ל 'QS" 3"י 1hlsn1 ה6רוך חג'ח חורח3קפר
 עק1ס ונסכור חמר6 ווות3י:ן )5 ע"ט ח'קס' )ר3:ן גס ht1S פי'ךלתה
 ד6ה"נ וכ"ח . ולסתרי י'ן 3י טים לגוי נו7ע ול6 3'7ן ועפחמקתס
 )עו)ס 6קול ס'ג6 עסוס נוס:' כ7 דה6 6'גו (ס כה"ג ועוח3'נן7ת1מר
 מוס' )יניי 6"כ יין ססו6 ו'יע עמוכו הגו' 'י'ח פחומ קטן טס:ק3כ'ון

 וקוס'ימסגעי' קג' )מוי ועפרסיי)36,7מ1תס 6הים6,3 ימליגיוהר6"ס
b'o1' גוי 3יי לעולס עומ3'נן ל6 )37ל'הס 6"כ עפממ 3)6 6' נחותסDb 

t)1hobלי3ליסלס3"6 גס 6"כ יטעוס 16 עמוכו סילימ טי63 טסוס יו7ע 
 3'סי6) טמלוקח )סי3ומ וווכימין תיינו עכ"מ ולד3יי עותניגן )6)עו)ס
 פי' ו(ס סגוי יייעמ 3)6 3עפממ דו!ומנ,נן נעי הכי 6'ן סיס3"6יל37רי
 דלכממילס )חין 61.ן כנ"ל מוי עס 3;ה ס:ח)ק 3רסג"6 :;כר ל6"7ם
 טעע6 עס )ל"6 מי.ך ע6י ד6'כ סיי 737יע73 6)6 יייכס ג)6 6פ"6קור
 סהו6 יין tohintI כיסגי6 נייע3י 06 כי סת.ו % י"6 והיי %וחניגן)6

 . )7יענד )כתמ')ס 3'ן מי)וק 5'ן לע'י' )עימ: י4כ5 כ'1ן ס"ע 5)75'ע3ד

 ל3י ל3ימ מנינ6 רגי הפל כמנ' כ) פ' q'p י6עיינן ?bnn~th קלמפוי
 ד3י 6יעמ, עס~ס 6י ייעג6 1)6 6' נמוחס גויס ק) נקרנומ יין)סח1מ
 טסיס 16 כר"6 יק,) עסוס 7ממיי כסג6 3) לי"6 עג") 61"כ'טר6) 3יי וטפמם 3קלון עיומד עקוס )מס סס.ס דעיירי חרס3"6 ופי,גסי6ס

 טויכיון ~3גן ססו6ייוו6סמ ל6ייע ססגי6 ד)וו6הגוי5יעמיניגסי6ח
 סני )ל3נן ינס ס(כיל )6 )עס 6"כ כ)) עעת"סו -ע )6 כסנ5 3רע'5

 . ה01ק יין ססי6 הכ'ר ססנוי (ס ד3ר ידכ כהג6 גר רר"6 51') 'לכ"ע
 וסגוי ג'דס nDD" עסיס כיון כלל מומס 5ריך 6ין ד6"כ ל.ס3 יס erעיסו
 5עטת )עלס )ויך סכ) והערדכ' סת1, דעייתי עו3י6 חגי נס ייע)6

 למ5ק %ע5עינו )פ' 7ומק גיו)ה קו)6 )ענין ונעמילס יין 13 סיס סגו'ססידעו
 עגגגיס י6" וס3'6 עכ"ת וע"ס ' כן טטעע ל6 לסיני וטסט )הק)יגריסס
 3ק, עסרע"6 סכת3 )ערתףסנכנסו

 רעהם6 ר6'נו )6 י6ס h*'p קכ"י
 6פ" י6"כ ע)יך ס)'6ה כוי ריעות6 יייכ6 יייו 3:ד11 עכ"ס וכחגת סר'הכל
 חמיר יח6 נימוס )עח ריעות6 ו)יכ6 ה.ין הני6 הנוי oh עמממ3ל6

 חוחס דגעינן הפוסקיס )י3ך' ועו7 . סמוחות הח3'ומ 1Db 06'עהרע"6
 ריעוס6 5ע"ניל'כ6 6סיי ס.ין הנוי ה3יOh 6 6' נמותס 6נ) חומס3מוך

 6יוס גג3 דסמס ס6נ' ג:נ ס"ע bih 6הי7' תקם. ,6'כ קלסוהמ1מס
 ו3סו) טרוי ג:3 ועוך ' הר6סונס גמסוגת. וע..ן וכו, 761עח' ייןל:קח

 ~ttnwh ו)6ו )מח)יף לו ת5ין כי תח)וף 6'ן נס והרי3"ס רטיי כת"סול"

 נ3' )עכ"ת י6ק סהג6תי הי6'ס ען כי עוי ע?"ת ווו"ס ' 6תי7הכ'
 ססוייעו העפתח6ע"ם תס'רת )61)6 עקר ל6 67ער':ן )גייהתוסיעפתמ

 :כגק ס.ס 06 כ)ל היכר ו".ן 3מ:ות לכ;וס טרח6 לי י6.ן ו6ע"גסהפליג
 )פחומ ג7ו)ה טיח6 )ו ו'ס סק"ט'"ל כ"6 )י עקר ט)6 ד'17 :ייןכ"ס
 טריד כד קפק ו3)חי י3ייך על ת6י העה 6:י כ' תכ"ת ל' '6ע'ן 'עכ"ל
 יין סהו6 יו7ע ח.ה oh'~rh תכ"ח ול7גרי נג'-ה SD: hnTt ז6.כ ;חכתנ
 ד63 טטעס סי' 61פ"ס .ין סהו6 הגו' 'ויע )ם'פתן החס ?h:1 גתפחמסי'
 )עו)ס ת1תי יח.ה נ,ופחמ :וי 3'י ךן הסולח ו6"כ הוופממ סע'ית 'b~bתקר
 6' כחותס t)'Dh 6':ו דתפהח ד6ק1ר ת3י6ר ו;ה וכו, 1!קר 7ל6עטצס
 חורס" 6ג3 קפק גלח. ""1 נ3.יה גתפתח גוי ס)יחות "'קוך :פ)1)37י'ן

7ווכ.חל"
 סל6 הכ:יסס על :נ:3 נחפק סהגha .1:, העפתמ יסע'רמ יק

 סגויס 'ר16הו סע6 ל:;וק 1.י" העפחח )סעור כ"6 )כ:וס רסוח )ונמ;
 נה-י" הר6"ס סכמו3 .תה :יסר6ל 1.ג'יו6חר'ס

 לס)יח 5נל . ;ה 3עו673
 יל6 )6 תפ)'נ סה61 וה71יכו ע%, 'סר6ל 6ע" 6ו6ס )3? 'יו ע)3דרך
 ("ל תרסנ"6 כע"ס כחיתס ה1. ל6 ניכר 5,ן סעעפתמ וכיון כל)הנו.

 מעס הס3י6 צפי 1נ6ווח . ל;.עתו ה61 סל:י יתחן העס6 כ) 6סר3ח7'6
 עלקמור וו:עול לפחומ י1חך קסת ותל, כחוחס עגעיל יה6 )" ,עההע:ין
 קס'6גסי ע"ת )יכי 5.ןה;יוף i?t:np הרס3"6 סכח3 ור6יח. 6'חוחס
 ופחמג)6 טפמח 6מרתי 7לת6 51"ל לפמות 6.כ6 טלמ6 מ"ע ;'וף67"כ

 עכ"ס סה3י6 עה גס . 7'ךן וה"ה:-ון tph? ולכן כ6ן 6'ן :ן'1ףטרמ"
 סס'לס ד6ס %וחר 3טגופה קיו!ן ליסר,ל 'ם ד06 הת1, ס:ח3: 1!תהר6.ה
 ע,כ גפתח ס)6 קיתן יס כ6ן כ.ס וכמנת וכו' 6יתה וומ;יליס היול6

 ליכ6 :פתמ 6ס 6פ" 7עפממ חרס3"6 כהנ מ63 עהו '7עמ' hSלסו:7
 דמיימ" 5"ל ע"כ ועו7 . כט"ס (יוף ט1ס 3ו נ'כי ול6 יע')ת6 עליה)נניקס
 61'כ דיטי'"ך סקורין נתפחמ הג:3י' פחמוכ7רך 6ו עפתמ 6'תרמי7ילת6
 סגי סעי13 תו' 373יי ל7קיק .ס ;ס ומל73 ' 3;ס סייך ק'ען5';ה

 סיס )6 סקירו י6ס ח'.סי:ן )6 3עגופה iDtP יס ד6ס סכמנוהעכעיס

~lyrnn
 עח;ייין היו ל6 הקירוס 057 )יסחי1 סיעו 3)6 6מ" 51"כ 6ומו

 קל 'וחר 5דר3ס 6מרמ 15 פלעח העג1פה ;ו ל' עה עליה ו,גופהסוס
 כ6ן ו6ין )ע"ן D(1h ו5'ן . ול"ע 6חרת )עסימ 6ו ע)מפס 16תה)המ;'ך
 .ווק1עו

 ק"מ דף כע"ם מומס מ1' עג1פה תו' דלדנר' כת"ר '7ע ועוי
 טעע" ע6יד'ה

 7גל סל כ))ו גס'טחי:ו מוחס ה.. hS עפחה תם6'כ
 . יין סהו6 יודפ הג1י 6'ן ~oh גתפממ להחיר ליורות ת)כה לק3ועקסה
 ' ססיט76סרי ע'ן 3ט3יעת היין ווכ.ר 0ה61 כוח3 סעכ"ח ;ס 3ג7וןוע"ע

 סי6יתי כ;ה עפתמ כי יען לסמ.ר עכ"ת עס )ע:ה 6:י טקנר6 גסוע1ד
 מנמ53מ ט3ןתין7י:מב:.יעז ; כ(ה ע"ו) 3דיטל"ך TnnDS ס6"6 וכ'ם כל) טכימ)6

 4קייס 3יעובי יכ"!י
 61,כ גיק" חומס 16 יעפחמ כמגו והר6'ם 6רתג"ס ה)6 עליהסלתעוה
 כדנ7י פסקו 67ינהו ד:סי ;ה 3י.ן נג7ס פסקי לעס 6"כ כחותס עפמחהוי

 3מותס סגי עפחמ 6י וי3נן ר'6 ופליגי וח1מס תפממ יגרס"הרס3"6
 6"כ ומומס 3טסמח דסגי כר.6 הי):מ6 67יפקקו כי1ן )6וע"וו 5'3הדי
 עמלוקס ניגס ולעס לחו7 עפתמ 6פילו כמ1חס עפתח סו, 7)עולס:יוו6
 ו)סיטמ כמומס דסוי ע3ו6ר וחר6"ס התוקפומ י3י73י כיון3מ:ס

 36יו גגי הטור פסק ולעס (ppn(h כן )ועך כן נס 6פטרסרס3"6
 3עפתמ ור3:ן 6ליע;ר ר3' פל'ג ל6 )תח כן 06 )סקסות י6ין .3מנס

 גופס יסי6 כלוס 6י:ו (ה . ל6ו 16 כמותס הוי 6י 3"ן )6 ע'לי 3ס6ילמוי
 עסתער )6 דיין עע"י )6פוקי מומס מון גחוחס עסמטן 7ייןקע")
 סוי ניין 1S'Dh7 נקט6 )לנומ6 ועוי ' סמס כי6ימ6 מומס חוךנמומס
 ס3ימ 3תויח הרס3יי6 3ד3יי ומפסמ. טלממני וח:ס ' כמותסטפממ
 cb 5ף וע"ע הטור )קחו ועסס כן ענו6ר יסס ו6פסי עמס 13ע.יגמ, ל4 הק)ר ונה"ה כמומס הוי ל6 למוד יתפממ סכמ3 ת65מ' ול6ס6רון
 וכה"ב והרוו3'ס הר'"ף כ%ו פוסקיס 7ס6י כיון ע"ע כן כי3ל'ו 613%יה"
 היס3"6 כ"6 (1bV 1)6 סמ1, כיעת מה יס") ל1עי3ינרהסכל)ונ1כ) מכי 6'ן כמ,תס  סוי "י  לכנץיסטם מי סרטניש  נסשם סז)כ'ס ס'061
 יס' פ'"ג י'ס abln.1 3ססגות יגס ועוי וסיע3"ן וסל6"ס סמו' גמ)גי

 36ל 'סר6) גגיח יווק6 (ס 7דין DnDWn סמ'למ לענ'ן כמ3 6סויותע6כ)ום
 ח61 06 6נל עסעע וכו'  3דלס טסניסו :bib  סיפסמ ספקז -bS 6פמ כוי3יח
 ספוסקיס ירו3 51"כ כמומס סוי יטפמח מוי תומל 'SbX 3יי)געל'

 5") ו6ין סמועיס ד3ייסס וסיע3"ס וחלי"ף כמוחס 7סוי פסקוטפתקעיס
דסל*ן
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'ורהפני
 )6מון יעויג פסש6 כסוטנ'6 637 5מומ )7עמ סלת4  שח ספ4גיסנ"ן
 ג)י דטיי ר3וות6 סגי כ) נגי ימיי סנסס6 וגם6י סקפק %סנימסוי5י
 יגליו י5דקו גר6ס 6ג) ל5ימי )4 נר"ו חיס גימ גע) 371מ פיקשקשס
 וכוnbr 7 ג"כ )י ויח(יר (6ח 03סונה תר 'עיין t,ob וג6 ' סכמנמעטעס
 ו3(ס ג"כ ססונמ1 6מ סחכס ויקג) מסינני עי)י ים ו6ס סי6טוגמחפוגח.
 כומנ 63חגתן ווחע)ק ' 3נר'מן ג6ען יניי סכנוד עפ:י ס)יס6סי3

 : 'וסע3מפ(י
 חס 06 .7ועין l:'ha גחויין 3סעיד ים 06 נס6פי חשאלה

 ההן כנח סחפסחן נ6ם למקן קג3וק 16 פסמןמיס'
 חוטין ססק:3וק סעולס ס6וער'ס 3דקוס ס6י וסורףוכןוסקנגוסהו)ן

 יקיס ח1טין הענו :עסכיס רחן סן כסעפיוין העגו נעסכיס6לוכ'ס
 : מסתן עם6'כ6ווכי'

 (' תסנה כ)6יס 7עק' פ"ט יעמניש' btntw יי, פ~סתשובה

 ה63יס 16תר ff1' ס'173ק עד 3הס וס3ר7ק')6')3םסגרקי'
 ע*הס ימקול עי (') סמןקמן3קגנוסיפי,סרע3"ס 3ייקס 6"5 סי0תע7ינ'
 פסחןוו7ק6על הו6 סד3ר6ס )עעהע) סים תסעע גפסחן ספוליס הס06

 )הס סיס נר6ס 61"כ 36זיקס דקעכיגן יני'קס עג'ס:6 עטתע סי73וקעי
 6ין)ן חוע" 3עס.נח ג'לססג6ס5ו שנף ס.ס 7ח(יגן 73'קסזכ'זןסיס

 סיס כמnl~lph  3 ת8כ)וס הס' פ"מ חמגיד הר3 גס ' ע(1 גדו)ס73יקס
 ת37רי 3רור נ') עעיינמ כי 36: . גם6לס סכמנ כעו 063 הדנר כ))עתוי
 סעקועומ גכ) ע5וי 7מסחן יס6'דג6 ק"3 ע' ;") 91DO והמ6ס (')סנ*ס
 )מעוס יס 61"כ 3קג3וס ו)תפרן מפירסן )הה.י 5י'ך תנך גג7יססגוקם
 נעמנ" נ67'מ6 נ3ייקס 6פטר וס)6 ו)ספרן למ(ור ך75'ך )ע'נח6 פקקי'גתס
 למפרן 5ייך היסר6) 67פ" דמם'ט6 ה')מ' ה6 פסמן וע65ן סנדק ת"רי61'
 תעיינוח ר"י 7ק6עי 5עחני'7לעי) כמ3 דגדס 'U~D דגפסקיו blb מייו)6
 נכ) ת5וי ססחן סי' ט)6 ני6סונס ימיע6 ה67 ירוט)עי 3דיקס 6"5סיס
 (")וח6ידנ6 הו6 וכמג 73יקה )ל,ך תקוס נכ) עלוי סספסחן עסס 336מקוס
IOnDמופרן 5ליך הגויס ען סנקמיס 3נייס הי)כן מ7י:ומ 3כ) ע5וי( 
 )נדקן כמנ 6% )חסון ד)רין כמ3 גש6 הסגי, על סני . עכ")91%

 . ויinaD '8 3יניסס ו6ין )עו הכל 06 )פטפם ס5ריך ש, 6)6סכמ03.
 כפסמן חו6 פסמן ח61 06 )ן ותקפק6 6מי עין נינ'סס עו5'6ס 06וס,ס
 כ)) י(סו )הכ' נח'ת ו)6 )מותל' ד6ון'יח' 3קפ'ק6 3כ"ע כדק")וד6'
 כח3 ו)6 3חן עעורג פסתן סע6 סעיוק 3פייק סס ונ"כ 3ו(ול!(ניו)

 לפססם שרוסי דתמנ" י73'קה תסעע )6ו IOaD 06 סו6 06םיגיוק
 'l~hPDPn ע'ן תו65.'3'נ'הס 36!05 5ער כ))16 ססמן ג'נ'סס 'ס06
 סלע3"ס דגי. )פרס 'ס ונן . )18 16 גדקס )af 1 06 כל1ס 7'גר )6ג(ס
 חסויי' הס D7D~D 06 7)רין ג"כ היינו 3פסמן מפור'ן הס 06 ת,ס(")

 3.ןפסמן כגין )כעודכ)ח37ר 6"6 ו6ס 3פסתן DD 16' 16 5ער3מויי
 6)6 מפוייס 6ין 6ולי סת8 6ל6 )עעט 63 ו)6 כע"ס ויInaD '6 סי'נו)ק,13ק

 כחנ 1)6 על'סס ימקור עד כחנ 7היה3"ס 1ע71 . ו57י 'דועיס ססס תס' 5316עי
 כגון 6חי נ8תן 18 עד.0 תפי לו יודע 8ו)י טימקור ג7יקס 7תפרם עסמע3דיקס
 . T7lp'b 6מח:ק 7)8 נעלח6 63יקורן ג*:ן 7ע"6 ג6ען סהו6 )וסעוכר

 )פי ,!ס.ח גו' 06 57פ" עוכח 3ע"ס )קען סס3י6 סל8"ם משו3ומויי3לי
 . 1DICD כ5ן ו6ין עק"1 )הס3.ח ע3יד 7הו6 )16 6י ג6ען ס,סמועו

 הכ) סה(כייה העש:' 373רי טהחחיל pQDJ'1 הי6"ם 373יי עודוה:ר6ה
 )ווה פינוסי )פ' 67מ" 73יקה כח3 1)6 גקנ3וק )מפין ס)י'ך וסייס73יקס
 ילייך לת.למ, פקקמ ולטה 3עסי ספוליס סס סע6 פסמוס 57ליך כח3)6

 ה61 סחר31 פירוסי פסחן 7עלוי 7'hm(b סנס3 יעס )ותי 7יומקחפ,רס
 גסס כמנ סהיי 6יגו 17ה מפור הו6 3פסחן דו67י )וב6 נמר l)'irht;פטמן

 ת6י 317 פירוסו ססחן עלוי 61. 3דיקס 5רך פסמן סע5ף יט0סס.מס)עי
 37הסונהכלל3'כח3ן')-3ר .וכת פסמן גהן 671יים סיי סייכי3דיק'

 הספיו: להתיר ו)ייל הפטמן ה61 קר,3 3עקוהיגו 36) סתפיוס )סחיו6'5
 קנגוק וק פסמן ס6ין 3תקוס כ,6 מ.)ק )6 6)ת6 עכ'נ 3קג3וקחפ7ן
 מסתע הפסתן ה81 סקרו3 סכמ3 לטוד ' התרס )ר.ן כ(ס ט(ס 3עקוס6ג)

 06 )ן ווקפק6 יתחגימ6 37גייס )ייס3 ו6פסר . וד6י )6 סו6סקרו3
 הנקמיס גננ7יס עיייי ס67'ס 6ג) ניקס ~ין ו)נן נ3) פסחן גהסיס

l)tur1וספיק6 -3קנגו' יהספק6 8)6 3עסי %1 גמוטיס סנספנו 6713י 
 16 . )מועי6י6וי'מ6

~nDb 
 כ'6 כ)ל גתסי משרין ס'ו )6 יגעקועו

 3ין עעוינ ע)עו InDD סת6 תסנ" תפלס דסי6'ם גל6ס ויומל .3חוטיס
 פפמן כ'6 מפ'וס שכיר )6 וגס פפמן מיטי כסנ ס)6 גלסוגו כנ(כלס5ער
 קנ3וס 16 פסחן סו6 06 גווור ס'כך 4 ים ו(ס תעוינ ע5עו InnDTיפעע

 6סהו6פסמן.38)הנג7יס סי3יוק נייקס כמג ו)כן נענשומעיןגעל6יחו
 1)כן ע)'ו 6"6)עטוד ו(ס פסמן 3חועי סנמפרו יחייסיגן סנויס עןסנקחיס
 הנקמין 3נגיש סי6"ס 3.ן סייוס)תי 3.ן סכ) ועיירי מפייס י5ריךכת3
 16 ססחן ה61 6ס י7עינן 7)6 6)6 מענבת  גסס סים 7ידע'גן סגויסען

 'יעינןסנמפרו 6י 33גייס 36ל ע)יו )עעוד ש ע5ש נפססיס ענןקגגוס
 ר111::0צממ ד3י ם) כ))ו . o'91ph קכ3וס InaD 16 סן 06 ייעינן י)6 6)36מועיס

)ptbInaDl~C 

 ינן:צנ:צ:צ::צג
 כן)הסנ'מ 6וער 610 קגגו' 6מי 3כפליס V9'rDn יסי6) סטייטי פייועכיון
 ע)יו )קעוך סו6 עונסק וק'ו!' 33ייקס  עליו  געייר g'p ק'ד ח*' ע"כטקמו

'הושערעח
 י6ס 3'5'ס  נ3' פ"ו ק" סטול כ7כמ3 סגוי נ6ען תס)"ת שי 63 6פע61"כ
 06 6פי)ו ע)יו חו6קועכש וייעיגןיעסון וטחולסו6 פ)וגי עוף  פל8תי

 )קגות ע)יו לקעוך  יובסע 1D'P ו6ין וכוי ג'5'ס קיעגי כמג טחיי נויהעוכר
 ס6יע ו6עי  ירסספיל תהגס קיגין טסול טסו6 תכיי'ן ו6:ו ס)ונ' q'uי) 6ועל 06 עסהוכל  o15hlp יסרמ 9י'  בסמ יס ס6ס 6חגי )סמ 6)6עהגויס

 6פילו ע'עי 6סגי )סכי 636 6ח,כ  רי"פ תסעע עגוי, )קגומקיעןווו3סק
 6ץ פ)וני ע,ף ש) 6ועי boh Sh1D'n'1 עסתע 6'כ ניסי6) י*נגחס
 6פ'13 ס6 מגויס )קנות סועכ'ס 67ין כחג )הס 6"כ סק'טן עלקועכ'ן

 6ועל Db 06" פ)וני עיף  פל %'  דיסריל:וסת'ס67)6'ןקוג'סקת
 עסיען  6חד עד b7tp'h 6תשיק י)6 ינע)ח6 ק') הו6יס6 טהץקחס
 סתוכר  כ'ון  דלוימיו  the onp3  bt'nD"  סייזייו  סר,"יבבי4ייןפ'כיכמ3
 Shlnu דוק6 כח3  וסותג"ס 6מ"כ בפב ימוי סיי סוי  בבוי  רבמיירפ דתייריייפרילמפייי Db1( Db1" . 7גר כ) עתנו )וקמיס מסוי ו8יגו)גו
 ת"7' 5' 51'כ  מפוי  ('hlV( נוי ג'ן ~3ק  ס6ין וגר6ס )6 תגוי6נ)

 קוגיס גגוי יגס דס'י ווגו6ל 6'כ ע)יו יסיתכיס וס"י חסוי 3ימי8)נחח)ס
  67פסר 3'י ס3י6ו (") ח3י3 3ן עחר"' ירב  יבפב כתו )פיס *ןדהסמ6
 )פ"( ר"ב  סריב"פ  יסרירברירסיור

~tpb(tn 61"כ גסגיפל6)חסוי 
 מיור  גייר,ל ססיר פסריבסמילס ה  %מ (ה ק~מ7'ס סט771נ7'

~%blh'  068ותסניסס6קקו:יסוןחוסיטח כגוי חסויהוי 6נ)  3כסיוח עומ(ק 6ינוונס חסוי ס6יגו היי7י  רבו?פילס )וער  %ריבימ סיייי  סריב"גו  37רי עפרס סו  
 7הטול ססקס'סי ר6סוגה הקוסי% תמתמ 3עיני נן6ס 6'ן 6ג) ס:")החר"י
  רברי )פרס דדוחק ועו7 .  כע"ם  bD'p3 גס hp' י6גו' עסעע 3נייסחמ.ל

  רייירייי4'ר,ליירליביוייררלז  ,ליי'ברי1  ב1כרברבריי ס)6 תה  כןספויי
 י6פי, 3ס,ע ווהוע6"י סרב רביב רבי,וס רבר'  פסס 3עיני ינרור)חסיי'
 סה6 סגוי  רירפפ  רברבר  ס"ת 61'כ טור עי"ע r"u וניטס קוהכיס חעוכל6גוי

 תיד 063 )נדוק 3כ6ן :ק) 7יוחר 7יין 3מון ה"מ ע)יוי6חןוימבדס9יייימ
 7תוכמ 6)6 עוד ו)6 '  ג.5'ו ליתומ ו)3קסו ס)וני עוף 6חך ת)שץ)פגיו
 16חolihlb 1 ססרי חותו )פי עקימ 6ינו 6פי' הגוי על יקותכיססמס

 סחיייי הגויס  )כ)  יר-י  רסר% כ7כמ3סר,"פ טעע6 היינו 7סכ6 )ח)קו6ין
 7ג0 תקחו )סס3'מ הנו' עוסה ו6"כ סקנ3וק 8חר 3כסל'ס תמ('ן'סיסר6)
 עוף 3י5י כ"6 6וכ) 6':ו סה'סי6ל יו7כ חגו' 06 העור מו)ק )36נ'5'ס

 דתיירי7וק6גגוי )וער הי':ותוכרחיס 'סי6)ולפ"ן ע:הגטחור616'נויויע
 גס . תהפוקקש 6, יו ס3י6 מ(כייו ט)6 7וחק ויו(ו יסר6) ענחג יו7עס6יגו
 שכירכ)) )6 ועויססךיתטולגק:3וס hi1"(p תג,י סת'ר)קגומ S~rסר"ן
 סקנ3וס כי על" ווח(.ר'ס היו  יווק,  יבייויו הטתע סי"6ס וע7גלי . (חיעס
 תטו"ל טר" טיח עr~D '6 )עעוד 8פסר י6ס ועו7  פטמו כתו ע5ו' ס")6

a*b~olול"ל פ"1  ליייר ריסטי  ייון )קמיכחו )נו ועה "נוי ע) )קמ71  06  סיפע 
oibpopשו 3עינ' ועול )16 06 3דקה 5ר'ן 06 היתה oiba, 6(ל5יך ס 
  בברייס 87פסו כ'ון ע(ס  ס6לח  לןפית ס8'ן נ6תןפס'ט6 הגוי 06י6ש'
b)s63עמ:'מ' סס *תונ תספוקק'ס מד )יסמת'ע 7)6 ועו7 . כ)) טומ 

 מ6כ)וס ווס' ס"מ (") העג'ד 7הרנ ו6ע"ג ' 713ק'ס ונתה הני'קס 6ומןדכל6'ס
 )עעוד 7מפסו כ.ון )סמליף תותת  רסבוי ב"% בפב  blitrI סו, er כחג6קורומ

  גכעס כ67סגמן 6ותנחו ירע ס)hT~ 6 87וען כי,ן חגו. עיחח סמ.לוףע3
 (1 73יקס ס(כיי ג6 חר'ן וסנס .  בפפסרפב"%ביו%יב1ס  סייו  ובי"ידבריפ

  רירפפיפי  סיוביר  לרברי כ"ס )ה"י'9 עיחח י6ועו י6פסי כמנו6פ"ס
 ל6ע)')31סוס עמתמ(ס תןהגויס)כחמ.)ה )ק:וח עו3הק פיסייס.תןיבל
  67ור"מ' יייר  למפיר  ילבילר  לבדיוז  רפ,ין ,לי  פפייייייו  ופסיט6סוסק
 ו6מ 6וחו 3פי נגון עגייהו קמכינן 7)6 3גוול6 ס.טני' כעה ת5'נויסרי
 י6ויי'מ' )16 6' עסעע ד6ורי'מי ק'עני' קסנר 6)ת6 רול3  %3וויס פייות נ3י1:3
 ע)ייכו קעכ.נן )6 7"ור"מ' )16 ס'ת:' יק"! )י'7ן י6"כ ' 6ס'הניו קתכי:ן)6

 ד716.יס'  )16  3')יס 7ק.ה:'  1rlnh  בי%יס בבי  במרלץ ונן :':הו 7ק'מ:'6ע"נ
 67יכ8 כ'1ן61"כ

'w'p 
 ע)'1 )קתוך 'Ifi~P עלני:ו ג3דה 6יך ע)ייהו סעכינן 7ל6

 . ק:3וק  כעו  י:י-ר4  פיסויפולו פעת.ס כעס 67ימ. כ' עעי617:י
 ל6יס ועוי

 התוווחס bih 111 נקחית ו6י:ה ברייפ לס  %ץ  תילפ ע"3 דף סחכ)ח פ'תע:חומ
 יןפוז !יילר  ןרהץוז לה 'b,o Ybtn1 rb 8י)ן קל6 5ס  נייקה לה rbופירס"י
 ו"נ" . 076 עכ) כקחת סי'  בריעס )ס סי' 05 ת37ריו עסתע התועחה תן6ל6
 ה)וקמ חגי6 )קען ע"ע סחו6חכ)מ ס6יתר תיסר6) יע'יל' וג6מרג7חס
 הו6 עע6 ופייס"י פקו)מ חסייוי ען  כס'ימ סמני ען חנוי תן תלוילהט)'ח
 פי' )6 יעס )7קיק ויס מייסינן )6  6י)ן  רלילש  עי3ייו הסעע )סען ס)56נעת
  בבריי,זיכעו

 )6 3ו,.ח' סהי6 דע"כ )מון י6ין . 6י)ן  י)6  רמיייייו  רלייל
 עועמס 6יגו 57פי' יעטעע Sb7vn 7)וקמין מנ6 )עס ד6'כ 6ילן )קל6ממס

 ע"כ ת,ת 6.י )ק)6 )6חיפיגן 6י יע"כ6פ" י('6 תועחחוגע')הנ'6
  יעסקיגן  רייללרפ"יביוו  ס"ת 6)6 6י)ן )ק)6 ימי'ם6 י)עי) 36ליימ6פ)יג6
 )עי) וו60'כ . סגוי יעימת )הכי %מייסינו סו3 8ילן ~bip ני'קח )סייס
 סעקקנ* )פ' 631עח )וקמ'ן 6'ן וסעכך 6י)ן )ק)6 73'קס )ס 67'ן 7עסןסיק6
 עיקס )ס 6'ן ת6'  ססך"ח  וררפירפיי )טעה ט)6 הטוס פירוסו )ע'לגס
 ס"ך' 6'ח גטור כ3" ר6ימי (6ת 6מיי כי יויע 6)ק'ס 61) - 6עעיהסנעי
 6)6 )וקח.ן 6ין 6עוו )6 יע"כ סג'י ע)  פמיפמ (") עהו'"6 חמכסיגלי

 ם)6  עינרימס יגו6ס 16הי ו6:' ע'( ססי3 וסנ"י  *)ן  bipolnntבמבלס
  ר,לפירי  3ים"יעיי:ו

 ס"ס 61"כ )סתס ס)6 עסוס כ'6 5י)ן טסוסק)6
 b'atnur  דפיייייולי  3DJa זס3"י ח'יטינן 63 )ע"7 6י)ן )ק)6 36))נן
 י5יממ עוכמ ממב5? יי'פי.בבפי בי"ר  3"י מ3י6ו 7מו)ין פ"ק ס7'1וע"ס
67ק ,,ffp' )ת6י ל6סיגס 6גלייס6 יכוגסו ג"ן 6')ן )ק)6 מייפינן leleo, 6(1 עןגקממ
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'ורהפני
 36ל 6י)ן נק)6 מייסיגן 631 6ווון טפ" סהוהמי ען גקחמ "פ"ס נדיקה 03"'ן
 מיטר6) סהרי נוי 3'ן יסר6ל 3ין wtbI~: סהז6 כ) כמ3 ס6ין b:ppWi כונהו6ין

 תוכמ י3ר q:p . כדפיסמי נר6ס ע"כ 6)6 מגל 61'ן ווועחס 6ין 6פ.'גקחה
 יס ק:גוס 06 6'כ גי'קס )י טיס כיון 6.י לקלl)'D"DI 6 דל6 רם"ימד3ו'

 עייס )סע71 כי6י סני'קה rh7 סוכממי 76 הגוי תן לקנו0 עוחר גי'קהל1
 ו)עטמיעיס סזין 06 ליחן עמ'ד נלמיקפק r~u נהור06)קע1ך הגקגנווכ)

 : יופע ג6ס ומחעח' כמנחי ס:לפ"י טונ נרכת מנ6 וע)'ססיוגעס

 עונין 8י קיובס טעועה 3ע:ין ק7ען דנם6)ס ם5לה יענין ששאלה
 3ע4 י:מלקו הכ"ת יכתנ הקנורס עיוס 6ו העימההיוס

 כלל ה(ס (וכר 6:' 6י; סע:וחן תן סי'ח' י6:' ע"; נרסק נק"קמליסיו
 4 6ין כי יודע 6ינו (") יפה תרדכ' עס"רי הר3 0קכס ,ו"ם עכ"ח ת"סוגס

 וסו6 התיתס יוס 7מונין ר6" להני" לע"י ((oh ססי' תס 6:חו3 6ג)קפייו
 ס)ס.ס 7יוס סכמ3 6' הג6ון 7עת ן"ל הרי"ף הנ17) ;"ל ר3':1 7הנ'6נוס
 נ7ולה והתיעI'bao~ . 6 (0 ינרי )סמיר ר6יומ וה6.3 קיונה סעועה הויל6

 סקנולס ו!'וס תו:ין 5י 3ס3ת קרו3ה סעועס דמווע עוכרע סו6 עעקועוו0)6
 וסוי 3ע"ם :קגר ע"כ 8"כ 3ס3מ קוניין 87'ן ה61 ), יוס סנמ ע"כ6"כ
 ססי6 לי"ס נעס0 ו*ך נ"מ  יש סגמ סף 5' 3,ס נקג7 61' )' .וססגמ
 6מל 63ופן ;1 ר6י' סתוכיח והל6מ. ("ל 3י"ן ע.ינחי 6ח"כ ' רמוק0כ"ט
 קתי ו)6 ע4ו36)ו0 ח) כ"ט .וס סנמ י6י ק3ר6עכח

 ע4ה ba'1 גר6י,
 הת.מה 7היוס ניני סייו ה:63,ס סכל ס"ת כ"ט יוס )ס'1ח 6פסי י6ימסו3מ
 החח' וי6 חקגויס ת'וס סי3רין ;") ו0ר"1 דסיי"ף 6ף טג6עי % 6ס .עוג.ן
 חולק 6ין כן סי3י הג6ון י8ס ד1חק 1(חו התימ' תיוס סי3ר סג6ון ד.)ע6 יוי6יי
 )סתפקו ס% ניור ;"ל הס כי 3מ:ס 3יסר6) עח)וקח לסו3וס ו6יןע)'ו
 כו)ס' נע'נ. ססוט עה5י7,ן ו6י 3;ה קמק סוס ג')ו עיל6 ה5ייין ען63,
 וח)ס עיוט:3ורק (") עהל"ס חרג נטס ;1 ר6.' ג"כ ססני6 (") סער7גי61)')

 :חלקו 6סר ככולו לי)' עקלמ 1)6 ככו)ו סיוס עק05 ידוק' 3ע5מוסד3י
0)3T~5U ס6מ"כ 6ל6 - ססעועס עפסט ר6" ס3'6 ו)6 עהפוקקיס סלנס 

 60ו) 6361 חכע'ס תוייס 67מרו ע0 ע) יו h'ntp, 3'רוס)עי דהקסות65ת'
 קונרין 6'ן וח)6 6פסל וכ' ופר'ך הרג) עי3 3סגח לס'וח סי סעוגסנקח)
 דגר נס :וכללחרן ו6יכ תל3קסו 3םנמ ונהי6סו ח" כטגררה1 ותטג'גם3מ
 ו6עו 36.ו סתח מ. תתל"ג ק" 3ע"ק ;"ל 3תרדכי 3סד'6 על6מי וגן .(ססכי
 6ע"ג הכ)3קנור' סחל' סר. עימ5יסגסכו,עדתיוססקנורי גו7כלוול6

 כח3 וכן לח)ק :ר6ס 6'ן טלס'ס ל36ל1ח 367 חודס '"ג 36)וח 3'ן )מ)קד6מסי
 5ריך ע7 6חרת 3עיר 5לו3 סקרו3ו סהו7יעו ע. סע"ה קיען נהדי036"ע
 עסעח 6ל6 עו:' 6.)1 דס6 )ח3.ן קל קרו3ס סעועס עו!ם וסי.:ו 'is~noil)ח(ון

 ' ע:':ן הק13ר' 61"כ6'1קפקדע.1ס 7.7י' טעוע'י

 . טעו:ה עגלס ' 5פו:ס פע:ח ' 31':ה חכעס רוח ת)6 ויהוס'ע ישש*ש7ךןק
 הג6ון ' י:הור6 טיג6 ק7יס6 נול':6 . 3ת1יה הגדול 5חיס"ס

 : ינ ויסע סליס ר3 3י 3ר ולכ) ס"ו יוסע כתהר"ר 36"ד ת י'הנס'5
 סנ5ת ורק 6ך רנ סלל כתו65 6תרתיך על 6:כי סס )ה71יע נ6חי ע"ההנה

 3סיפו)י 3וע' ל37ר'ך קס' 6"כ :פ.מיעעלע' וג'ן ך76ס נ.ן:פ.ה'לחלק
'817ob ;.6 06 3ועי %י 1תסווסין 6ותה :ומחין כת3ה3"י עקיף הוכגסר 
 ו:חנ 7' קעיף ל"; קי' 3חגהייס רע"6 כ7ה3'6 כס'ר' תק.ף גסי ח1פ כלע"'

 3קי6ומן 'י' ועל 3י ועסעסו ו:פחוהו ת1נוח.ס 5חך.ס 713ק.ס 6ח"ג1631 3טי תר6ה ה.ה סי6 טה" VDn' הר6"ט 3ן ל"' עטס 3הנ,ה כן 3תךרע"6
 0'קף סס עסו 33קי16מ ותסעסו ה'ע3 ט:פמו 'פהוכוחן

 נסי3סי
. 'DST 7'7:מחו סדין וכל ,כסרו 61'ך ע)ת' ננסת' כל ס'ה ל6 דנר 
 ;'קי הגער6 תכח ה'6 גדו)ה סלן h'ntp1 . 33הת' ס'ה"עמהכת1טעססו6

 דהרוח 6.703 נוסהע ו6"כ הו6 ע"ס( ,"6 נס6), לקתן ססו63 )כה1 3':'3'נ.
 כלל עובר rh1~ 3;ה (ה יגוק,ס עקמת6 כ' לתרן נר6' 36ל . הקלומ'ס. 3'ןנכ:ס
 b~h 6חרח ירך 6'ן 67.וס6 6':1 כסר 6נל כסי ;ה 3ל6 :יק3(ה ולכן הרוחסס
 ה3"י טעס ו;חו 6חרת 7יך 6'ן כי הקרות.ס גין סיוח :כ:ק 6ו 3וי6י נ'ק63ו

 הרס3"6סכח3י6יןהרומעו3ר 3י:יהסו"ף היומ )6י63 הרו3 סעלסכתנ
 671י הוhVttbT 6 כסר6י:ו 36ל כן הו6 עקמה6 )היומ יכ1ל הקרומיס 3'ןכ))

 ע"6 ך"3 דף ע3דיקומ ח61 ג") וסנ!קור ס7ין וגוף ' כיכח3חי ווהדדידנפיקו ו6פסי כן הדומק ע.ס )תרן יכו).ן כן תסווע 6.:ו סל' סעסעעית 6ע"ס כיסגכ:,
 נס3ל ו6ס 3קג'ס ע"5 (ס 73ף וכ' ויוי  יילטי סי3ס' רי6' סדף 3סחח)ו'נסנ"ס
 ג:טימ' הקרוס ט:ס3ר סו6 סס ופ'רס וטייפ' סי6 י3יס' גפימי עמעמהקרוס
 רק רע"6 ס) הג'ס 3ע) יעמ ו;0ו וטליפ' mnb גד'ק' 61"5 ס'6 'ו3ס ס'3ססנ'ג
 יפוסיס o)tht כמו3יס עסה זיכ' לך ו6ס . עקומומ 3כע' כירכו 3קלר'סכת3
Dh)עסס 7רכי כ) )סתי לי ס'כתנ לסיפי סחמלס נקסחי נס . סס נעיגין 

 ע)י ;סוניס י' על,הס חו65 63ס גמיט3 )סלס ועלי ג"כ )ד ים 06געלו6ו
 עסוסקרוס 0טעס ("לסכתג3ס7י6 'פס תרדכי ר3. על לי קסה 6ך 'לסלס
 3סדי6 כך סע65 )6 06 3רומ3 טס סכמ3 ל"ו 3קי' ע1ם תכס המעמסע)ה
 כפירוטך ו)6 טר.פ' ונק7ע סרי6ס נפחו ס6ס עסווע ד3ייו ו)פי ת)13ו)6
 נפימס עמעס  בומ3  03"ב  על?ובס 3מני קעי' כות3 הו6 כי הפירוסיסעםכי
 דגייקוס גחג"ס תל6תי 1)6 ויגעת' ונקסתי ס:' כפ,רוסך )6 1(ה 3)פ.חהופייס
 כזכס3מ' תקותומ 3כעס כירכו נקלר0 סכתנ 6ן ;") רה"6 ס) י'ן 6)6כ)וס
 גקלע3נפיחי 06 לסכסיר סגסגו 3ח(קמכסרותסן 61"ככלהנודקי')עי)'
 טעי יסי0 סנס ג' עד ט)6יס לעסו0 ייי )6ל יס 06 כתגמ הקרכוח 3ענ'ןנס

 ומס6חסגוסג כתו3גקפי*ך )כן )6גו5תן 06 לימ' )י'זיניו)ע6דוכ'
 כךקסרכיס 6גי)עימי גס 3סולס. 0יכשכ)יע ועג)יס3נד'יסוי)6ש

משיוהוושעדעה

 ' מסעע כן ס)סין סעסעעוס 5ענ4סק6י

 ינייקומ גסגסו0 36) ' סוכמת מ)גי
 )עעך tDh' ס)ך סוכחס ו)פי עג) סנקל6 (ען כל ותסעע סרכיס טס כומ63'נו
 גס . סחורם כש3 %ן סיונק.ס (ען כל יסייגו רכיס 6':ו 1i'Db עגל'ס3כ)
 סוי נש ני 3)6 י6וליית, 6"ג ע*3 מ יף גס וכו' 6פקי' סי יף 3"ה3מו'
 6*כ לסי ס)6 פייד ע6י קסס וק5ס וכו' ססס נ' י)'כ6 6ע,ג . וכויספקל
 6% . 6מרווי'סו ס).)6'ג קע66'כ מיין לפ' יפריך ג6עו 061 עייי),ק

 6ין )ויגפ' ורנייסוסיענן ל3ייוחגן דסיינו ת"ד סו6נ'נ"לי3'תיר51יס
 י0ו, דעפעע ריסט6 )פוס 36) . יסנמ עפ"ק לך'י חו, פריך 61"כ סהוירנין

 bS ד'ס גחו' גס )' וקסס . )עיל כיכמנתי קפס מירוליס 3' 6ערעסגר6
 יס6 1.') וכו' נרעס וה6 61"מ . ייןמויס ע)סי:וגו 6ל6 ילוס)יסמי3ה
 ול6 סיגו עפגי ל% מינס )6 יעסעע סינו 6)6 ע6' 6'כ וק"ק . גרעהו60
 3ה6 יס6 73ומק )תרן לי ונר6ס ' נותס וס6 וס6 7"5תפגי

 ו6פמל ' תחורן מ:ס6"כ עפגיט:6מ סיין עסירת לפ:ש עס1 ל6חל'6)עס
 חו,טגס

 7סכ6 )ימ' ל7י7 כן מסעע )6 ה)סין 36) . מע6 וס6 ה6 כן סי3י
 סגי 7סולגןגיס סנ. 3מורנן ע'ילי ח:ס ס:6ח עסיס סחי3ס l)'"tbvוהתס
 6כח1ב 6חרח ו)עח לה6ייך יכלמי 1ל6 לגג7' 'רפ סירן 3ע) 0:ה ' וע"ס6י'ר'
 ' b'u'in יוקף עהר"ר )6"6 3ן תל7כ. 6ח'ך מנ6י עוvin~hl 7 יותרת;ס

 ר"עכע0ל"רתייכי 6מיהמכססתורגי6)ק'סיע:0ס)יס יאישישלד:
 ע6'ן הדין עקול 3ייי ס6ין 6חרי )הס'3 נע'ג' קסס סנסינרהם6)וחןל ::ר"ו

 3י'קוח 03ג"ס ס:יס0 עה כ' ,") ו:גק"ס .DS( סר3 סח51'16 חזיןת651
 קלומי סגי גקנו 06 ספוקקיס טהכסייי עעה ק)מ ר6יס לסג.6 .ס 7עחיולמ' )סכשי עעו)ס :סגו כי וססיגו ה3ויק.ס כל 6ח ס6לסי וה:ס וו65חי ול,חמסח'
 3'ניסס היומ י63 ל6 סל31 טע) כחו3 י3ג"י ו6ף יס כ:גד b%i ;ההיי6ה
 גסד6 3חסיגומ.ו כעגו6ר גע5עו ("ל הרס3"6 סח'3י סג'מ 3עסתרתה:ס
 וסו6 מעו ססו6 עק ?nl~h ל' 'סגס

~lrr 
 י6ין 3סד כחי3 סס ;ו 0קע6 36י

 ר6ס ס)6 הו6 ו3רול חנ.יו ע) תגין 6י ו)פיכך סקלוהי' 3ין כ)) עוגרהרוח
 עכיון עע:ו ת3י6ר6'ס הי0 ס.0י6הו ק6)ו 0נימ עסתימס3"י;")קפר

 רי6ס ג3י ננע, 6יר.:ן סל6 )חעוה .ם 61"כ יוכתיס נכעס תוכמ וכןליגלי1
 (יקי י6ווס6 ו60י 6'נק3 )6 ע.ל6י 6י:קנ חמ6ס כם'י' ל6 ו6י וכו'ד18וס6
 סמירס" וכעו הק17מיס 1.3 )כ:ס יסרומ :ht~na עסתע 6"כ h,o 3'לדנ':'
 ע6)יס נפומס brn )ת0 076 י:שמח רומ 3ין )חלק 5") ע"כ ~hlh נהד'6;"ל
 וקויע 3'לך ללוס עקוס ס6ין עז סיוח 6ת יוחס ה'6 6דס סל ה:פ'חה7כח
 ;ו עגפ'מת ל6יס 6.ן י6"כ נס"י עלסין קלח תסעע ,כן )נ'ן0קרוע'סו:כ:ס
 קלעס ס.6 הלומ ס7חתה ה:פיחה כמ י'"ל עפ)עס :פומה סהיי6")תה

 strn )עססלוו ול6ימ. . ה.סנקרע )שמה3מ,יה)6סקי46101סס7י5ה
 יסס' 3(0 וכ.51' 67ווס6 י.6ה וכן ני'6ה ס:תל6 תמט ג3י כעי הר.6ס))פח
 ווי6י דת)ינן טל.פה ע3)653 61. 3נק3 ו!קפקינן ;ה יעכח bnTu~"I n~hb'ס

 ס:קרפ כעו ונ6ער ס:7תה )פ:ייק ר'עוח' l'ha הכ6 36ל גקנסו6עחת'
 לומ ס"י יע' י)6 ה;"ל תי6יס ל;ס ;ה לד111ה 6.; נ"כ גחייה ;קרע ה"כ6ן

 0קיועיס ינפרקו חל':ן יקהס לזח21 61'ן ' עץ)תח ))פוחה נוועססינפ'חה
 לפרועיכתו וס"ל 3חלתוך תבו6ר 6ין ד(ה ביכיסס הרוח כככק cr ועכח ע(ה;ה

 סקיועיס ונפרקו ג"כ ס")) 6':קנ יחמ6ס תסיס h'x7 bctth העעסס"יםו
ho~עעס ohnm 0קלותיס גס ם'פרקו נה5עלף כ"6 1וקפ'ק 5')1 )"1י" 6':קנ 
 סס0ס כעו 61"כ כדכחכחי סע:ס ע"כ hih תע) כס6ר טעס וע-קל ת(ה(ה
bSהקרותיס 3'ן ה;פ'מ0 רוח נכ:ק 6';קג למו7 דחח6ה ה'כ6 כתי 6תרי:ן 
 bib יטרף (ס כ:גד סל6 יס :קנו 7ס:יחס ה.כ8 ו6"כ נמ"ס רוח :כ:ק כןכעו
 ננדון ס"ס 3מו(ק יומר הולך כפימ60דס דרומ מס ת~0 כ5י' ינ3י6ין5ין
 3רומ כח וים 3קי~ססתממון נקנ ס'ס התס יס6:' 3יומק )יחוח 1'ס .ייין

 סקרותיס 3ין6דסלכ:ס
~'bnqh 

 )וער יס הכ6 עם6"כ ה3חתה כמ(חגןומ
 )קרע 0,י 61"כ 7ק מהקר1ס )6 06 6זס נפ'חמ עמעת ליקרע ~btb )י.דק.ס
 לגייקוס ווו:") נ3י6וח ד3רי 'hihtlb י6'ן :"ל 6'ן ונו"ת ס3התה 3ח"נס
 :פוחס ה3סעס נמיי סי'6ה כ'ון ס") ;"ל סהו6 ע"כ 6)6 3גוו' ענו6ר ס6'ן37י

 הרי6ה יכלה סל66"ככו!ו
~lap)i 

 גסגמייס :קרעמ היסס כן ו:קרע ;ה רוח
 כסגס"ס )פלס ויס ' עסקליעס י6" 6'ן 5"כ )7עומס ,i'br~ ר6י' hlan ס6ניוכ'ון
 סגפימס ממעח המממון 0קרוס ו:קרע hS'DI' קרעqipbv 6~ ה'כ6 6י)ע'ל7ק6'
 טוס )קגול יכו) 6יגו תממון 7ק7וס po ly~e(ot 7גק)ף  )יעומ' 57'כ6זכיון
 1tDh (ס לפמ כי6'מ' סק)יפס מקוס ע3 נוע0 נע65 06  דטופ':ן  כ?ורות

 ייס 6"ם ו3(ס עכס כעו עמ(קיגן יסק)יפ' 3שס כסילס 6חל'ת'37יוכמ6
 עקועס ו0ל6 כ6ן (1 להג"ה עקו' מס I11DS 'ס ר'סט6 דלפוס (1 לסנה"ההקיס
 גגי ל'ו גקי' לעי5 היותר ו5כל עקועס וסס טליפח סנקנה רי6ה 5"0 סיעןרים
 לפלס 'ס שת ' וק") ע'וס3 ולדיכ'נו מ3וי סי0 5'ן נג)7 יג3י סקרועיסנק3ו
 גקרע, ו6מ"כ סקגס שקסן כגון )ס'חס ונס6יס תלגפוח ופסקו טנפחוסדתיר'

 ע6לי' יגקרעמ כיון ה3חע' 3ח" גס נקיעמ ססימ, 3לולה י6"6;
~tbDn 06'יהמע' )'סג. עסעע וכן גק7עס סגפיח' דוחק עכמ 6ערי' נפ'מי :קיע'גסע 

 'i'hP 6ף כני סגפחוס ממתמ עסע' גפ'מ' יעחתמ גסע'נמ'מה ק6על ו)06גפ'ח'
 ג")י (ס כל כנר סע)מוסו מ"ע0 )6כ) 6ינו עלמו עני 06 6ף יר")קל0ס ופייסי ע)חו עמעת (bb~ 6יגו גני חפוקקיס דקיקו וכן ' עכס'י 6ומ0גופמ'ן
 31ין 'וחר הע:סג עו' 76יוס וע"ע . 116 סיוססי עס )פי סע:הנליט3
 ונפוקקיס ננער6 ע3ו6ן סיגל ll'hai כיון 1כ1, סס גגי6יס 6ין 06 )יתי6) סגמכן

 6:י וכן 6תס סיפנ  6תוס 6טל עי )סס מ6קה ו)6 עיניך עלוססר6סוגיס
 ד מקוכ6 ו6תות . (ס יגל 1ל0וי לירוס לני 6) סתמי 'עיס כ3ל כ'עוט0
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יורחפני

 ויכ%ן  ט:ס כייגמך (re  % b)p'( 3לסון 4% דילס 3Strn hDDS1לסון
 ' 6י) נקר6 ו6י)ך ועכ6ן פרס עקכ' 3תוויוונייוי  כרייבףה*לךויריפוגט

 3)סון דנס עסעע יכוי הכ3ס ען כו)ה כ)י סרי )י0 יע3ע" ק)ח עסעפוכן
 עכ"ס 6יס 3ג' )סון 6מרי ס)ך ג:דרי' יח6 סנס מוך כגס גקר36גי6יס
 סרך עג) Db1" טנמו פ3לס 6פי' מי") 3)סון נקר6 עג) עס6,כ מן,)3)סון
 סיונק כ)(ען יומגן וסיוט3יר' העור נגעי6פ' כ7עסיק טנתי 6מרעקלי
 . סגחו 6חן 6פי,ק6על

-t'Db1 
 דעגל עטעע ע"ע סנחו 3ן Db7( hilw )ד3רי

 ק)ת עסעע וכן ' וק") 3סנחו עקרי ין עג) ידוק6 טנתו )6מל סויקמס
 6ין ס(ס ג'ר6 3ר 3ת)ע671 ספיסוסו נניעין יע6 חטג) 6ין 3030עקכמ
 ג7י כל יה6 6"6 ו(ס 6גדייס גס ק6' סוי )י3לין ומ7ע . סנס 3ן )כג)פוסיו
 otbitnI )עסות 'יך )6) סיח ו6ס עמפטש פ' 3חועס (") כ7פירס"י חו6רך

 5ו'מ. ו6גי ע6י גיו) סכרן סיס הקרכומ 3עעון )עען כזי טניס נ'פי
 ' יהותר יי' וסלס פעע'ס רק 0370 )עכך ס)6 גדולוח ג3סעח 6ף)3ו7קיס

 כוומ" וסי)כח' סי6 ר36"י יעמנ'ס' ימ" ע)'6ומ 6)1 פ' עיס"' סיקיקחועח
 ונס יקדקת י'פס כ37ליל גכון 6עס סכ) רנ"3 קי' סטור דעת וסנן)37ליו
 כולס (ז) וסר6"ם סיי"ף וכן )6גייה פקיון ג.ן עמ)ק ("ל יהרע3"ס עזם6עת
 חכיומם.ט6ק")

~'ha 
 וחיע . כ6ן ססגפליס דני.יסיע.ירי )טקדון )7עומס

 6ע"ת6 סקסס ו)6 )הען כ'6 ג3" כ3'ימ" ע6' פקיון תקטח )6 סעקטןיס6
 כיון )נלו) עמוי3 ע"ע כ6ן 33ע)'ס 7ע'יר' ד6ף נו'7' )"ק כ6ן ע"כ 6)6(ו

 ו)כן )גדו תסעיס )5ורך Db" סמגnop: 6? )קען עס6"כ סעירס כ)'וםקי3)
 )ד3רי נ7ו)ס ר6י, הס 1lhen1 %לכו ד"ס התוי)קען כ7מי' ספ,רסקסס

 . כע"ס מיס 3'"ג ד' ע"ע )נ)% טעמו'נ  qb  ימבכליסליןוזוזריוש'ככיוו
 :פ.מת דעיעיגן רי6ס 3סיפו)י ענועס ר6י' 1ח63מ ד3רי ע) סססגתועס
 מוער6 יס61 רי6ס 3סימו)י 3וכס ם6גי )דמוי' יכו)נ6 כ' 6ף 3הע' )נפ'ממ6יס
 קו)ומ סינס 03 ועק)ינן ע)יה )מ)קו O'pptD והר3ס נגהיna~lan 6ס6ינס
 6מלומ הינתי6יות סג6מ יכןכ' ע"ע ' עטס ו6יןר6י' )חק) ם6פטלעס

 סרס3"6 עמסי3, )6י' סס063 עס ע5'יך ח3לוחן וסגס )כו)ן דסויו עיל'ן3,06ך
 61"כ הן כעלות 3סעיח דרונ עועדמ סימל נמזקמ  סנממטס  רגפיפ סכח3ז")
 עסס ענו6ר :סגה . סימר נמ(קח סכעי7ס כן ססו6 ו6פטי )ן יווקפק6כיון
 סימס י3מהס ו6עו'גן סן כסל~מ 3סעומ 7רוג 'וחוס כל %6רינן )מ'תיייוק6
 6עלי, )6סול עס6"כ 3מימוך גר6ס b'DV יו גפימס כעוגפוחס
 ם) 6ס" יהגפ'חות גפומס כן סיתס bst ע6י עו)ס ס'6 (ס 6יסדגסימח
 עמעמ 6קול ד3ר 3ס נר6ס ohyh1 ססו6 3מס31ס כענו6ר סוומ 6'גן5יס
 )6 ינמ'יס 1VDht נכמ סיתס (ו דגפימס 6עיען טגקיעס כגוןיפימס
 סיג') ען '701 ע6י מעס ססיaDb" 6( (ו גפימס כעו גפימס כ"כסשס
 יל6 )ינרי גיו)ה D'b7 יס (1 עמסו3ס ו6יר63 ' )631 3חר )קע616(4גן
 lySrb עספיק6 יק V7a כ)עה וגפימת 076 דנפ'חת 76ינס )ןגריר6
 6יס 6עלילןיגפיחמ 1)סמיל סווין 6'גן ע5ען 6יס )פשת Dh7" רונ36מל
 6עיינן)סיסך ו)6יסור 3מי'ססיחסכן יגס ו6פסר ע716 קסס DID )6(ס
 )סחיר עקפקמ ל6יס דעתי י)פי - כג') י"ייגוגסו rlai 6'גן oW)bnיגס

7,737(1ons % ע"י )ע0157"סז חי7י 7כ' סט7ישה עער6ס ע)י חסגמ 
 כ"6 הל6סינס 3מסוגס סקסית' )6 ו6ני ' כדכמ3תי bih כסייסגפימס

 כיון והסנמי ס6ני (1 גמיחס 71,)ע6 עג6535 6י יטיפיגן 6יר3סעפן'פוח
 כוד חדק7ק 06 ג6עס 36) ס6)חך נ) נחך)1 י3ש . ע'ם וישת6סיס

 3מייס יוי6י גמייה נשמסכ"כ 6ג')66ע7שם6יגס5'ןעקוס)ס6)מ7כ'
 ס76ס סכח עתס וקלעו 7וחק כ'כ סלוח ס6יו 6ערמי יק 7611 יוח ע)6הפ"6
 61'כ סנסומ עכח עעגו וגקיע )65ח יוקיס l'ba עד וקלעו הרומ 6ת7ומס

 3כמ חו)ה 1rl~h נחמון סקלכ6 ש:ר6ח 16 י6קbD991h 6מוי3סיעקיף
 Dbin וכסס'6 רומ ע)6ס גמ'יסס'6 6ער'נןיגס על6סרומ ח61יק6ס
 ח4י or ו6ין חו6עממ) כי סימרת מופ 3ה עמגי)חפיסיי6ס סי6רומ
 )עיער ד6יכ6 הקלע0 כעו 3:מ ססלוי עם6"כ37ל רומ nb~ina רק3כמ
 ק3ר6 6ין כי כ)) עסס ר6'ס 6'ן גקרע סרומ 6מ פימס ס6דס כמעמעת
 ס.ח ו6ס עתפטט סי6 לומ 6ומס עפ)6 סהו6 כקעס סרי6ס. יגד')טסכמ
 3ח.יס עקיף סיס )6 06 עם6"כ וק') עחפטט ג"כ 3מייס סלנס יומ3ס
 סלי6ס סי' סיומ 6ת יומס סכח סיס 06 כ' סמוע סכמפוסס סיס%

 פס )סיוס יס 6"1 מוט סס )ס'ומ Pb1 0יי6ס כ)סס פכנר כיוןגקרעת
 יומ גס 1,6 06 נל6ס סמוט ~rh יק ס'ש)ה סגיעו % עיין כ'מוט

 סעתפסטות סל3ס לום גס יס 3מייס 6עריגן סלומ עמעמ סמויוכטגל5ס
 גקלעתסגס סלומ חיתס )6 6ומס ועימי3 עגדי) סכמ סש כ"6 וק')עענס
 6עס 3גדיקש סע65ת סגסזס גכוגס סקנל6 וסגס . ק5ת ס6רכסיס6

 כ' )גקלע גסנר נין )מ)ק עקוס טסיס ו53עמ ע1651 עקוס ס(סוכיגליך
 עכס 3מוס טג67ס תנפימת עמעמ "גקלע )6 סגפ77 יגס ניגי "יילטנן

 6קול rbai לר6ס ססעפם 6ויוח . ג(ס וי' ונפלך סיסנר רק קיעמוחשימס
 otpn 6'ן ס)6 6מס 3נת טתפרס )' עס עססיק עסי ססנמ כיון3י3ר
 עס ק"1 וסד3ריס )סק) עע6י3י וכן ימייו וספסמן ס5על סיממ3רוגעו)ס
 ס6ין כ6ן כזס סי' סנני פס י י"י פס"1 סמוע טקזמ3יו DhV~9ססס

 6יזס: 6סינך ר6יס טוס 6י'ס 3'7י ש)ס 3פו)סו6ס סיניר3יניסס
 ' סכו% סמכס סמולגי 6מי 6ס1' ט)וס 6מ יפגס 6יס יבזט4שדה

 : י5'ו עלדכי עוס' לזע סס% 6מ ע3'ו גועלין6ין

תזוושערעה
 )חסי3ך וטימסי כח3תי כגר כי ספעס עת )ן %תת יד שיהנה

 )כן סנער עיי הכמ3 נ6ג7 פקמ )כער סכחג וגס)מי י3יכ)
 6סר חורס י3רי ע) עען ייגי תחי)מ הגס ו)כתו3 )מ(ויעוכיחני
 3פוקקיס ענו6ל סדגר (ס סל6 ס5)כומ 3'ן סנע65 עגול הנקנ ד3ל כ)ט6)תנ'

 הטיכסרס  5וימיח סו6עמעממו)' קפק6ס 610 ס6ס 3ס"עקיעןל6נס
 קפק קגי6 ספק 3גע' 6עלינ1 גס ' עועדמ סימל 3ח(קמ ס:טמפסד3העח
 3)6ו נ") ועו7 ' לךרוקס )ע.מם )יכ6 ו6"כ סנ") עיעס קג'6 6יערשגר6
 ינקנ החעוו3וס נפ' עסק'גן יה6 )ייוקס )עימס )יכ6 עגו) טסגקג כ.וןחכי

 סנעסס עד סייף סה6רס סג6ער )6 06 עגו) 1)6 עטוך 7ייקסעחעס
 כיון 3עססו "נקינמן 6י3יש 3כ) )3יוק 3ייקס עמעמ 061 לעיחם ו),כ6עגול

 סקנינ סס3סר כגון נמו)' )תלוח 6"6 ו6ס 3ייקס 6"5 3מו)י )מ)ותס6ססר
 עמנמ דסע6 )חוס 61ין 73יקה לל.ך מולי כ))כדרך )מ3 ו6י:ו גי'6סנקנ
 דחנקנ 6עימ דהי כ(ס 7ק נקנ לג7וק 6מסר ו5י דקס ינק'3מו סי6קון
 וסכסימיך קרן כניחת עסהמ ססי6 5י וסנידו 5פכי נ6 רבומ D'~DD1 -נדו5

 וה")פוחית מ)וין היו וסיו)י)ין סהוייין כת3ך )פ. גר6ס ססנייסלזט4ששזק :33דיקס
 )סוקיף וכי עכסייס סיימי )פנ. 63 סימס ו6ס גל.ר.ן ת)ויןסיו

 גועס סנה 3סיפ1)' 3ועס עמעח סכחט הר6סון טעס כי יס הטי'סוחכ)
 ,s'r יכוד . q'p'oi ד)6 וס3ו 63ת)סוסיף חווור6'תיי6ו6תס b'oע5עס
 ס3ועס חטול ו6ס דעי כנטו) יתר כל עיעס ה.6 3סיפו)י ינועת טעע6נחר
 עס6"כ תיוית 3ועס )6 כ)עה 3ר'6ה הי4 3סיפולי 3ועת כי 3יי6ס גקניסיה
 . נק3 3)6 ס)יעס חרי6ה חם6ך סר.ךין פס הס)פוחיס חטו) 05 6ףכ6ן
 ץ ע' ס" ס3"' כיכח3 דע.6 עקועה עס דגיט) מוער6 כוד סחתפוס )066

 . חועי6 עטעס כ"6 חכ' )ן קייע6 ל6 טס 7גס גיו)ח מוער6 כ) גיו)סמוער6
 סי6 סנועס םל יעקועס עויס סכ6 סכ' יק") b~spn יגס ני6סועוד
D )6ס7')'ן h ' 7 D I  ' סלשס סרייס תטיר  סעלפוחית עס סן'רין חט% ו6ס 

 וענ") 'מיית מוער6 (ו נס ה3יעס ען הול6ת ת)ו.' קלכ6 עטעס )6ערו6ס
 עסע)מס ר6י' כדעיימי ע5עס גרי6ה "3ועס 06 6)6 6עיו ד)6)תוקיף
 תלומ 3ועס 36ל ל'עומ6 03 ס'ס )י6ס )עמיס יהע)תס יכיון5עמיס
 יק") כיון כס'רה כ, היחה 06 6מ" ני6ה ועו7 ' סעענו ל6 מצו"יסייכ6
('Dbכיס 3עיס כסליס 7סעיכי 3ועס) יגע' ד3ועס דס") כעסר"ס ס") 6"כ 
 3פוסקש סנ6עלו 3ועות כ) גס 6'כ עונ)6 ספ'רוטו 36ע3ועומ כעופורוסי
 6יגו (ס ו""כ סלפומימ כ"6 3וכת נקר6 )6 ציס ועיס ש 6ופן כ)סו6
 סטעס גס עמט ס) כמו67 עונ)6 ק)מ 3ה סיה 06 ו6ף . (ס ייןגכ))

 עוג)6 3רוhlh 3 3ועה ו:קרי ו)6 6()ינן רו63 703 גק3 עטעסטכחגסי
 ססיס כ'ון נומגומ ססנר6 ו6יינס . סן כס7ומ 3העומ לוג סיי )(ס ג'מוםועס
 וגקרכת)עקו' המוקת ססייכ6 סיחה גק3 עמעח סיהס 06 כ"כ )מומגס
 לח)ומ 6'ן :קנ נ)6 סייכ6 6ין )ע"י מ)ויס קירכ6 גס ' סנז' כיכמג6מי
 . ע)נינn1DID 1 )3יומ 6'ן דע')ת6 כ))nb~o 6 )"וח נספסיימכ"6

 : )יייפה )פקמק 60'ן 3כי:יונלור
 מסו3ס *ן כסיוס טסי6 71115 סי,תי 06 6ף סנס "עקיס%ודות

 b~np ו") וופיווס עמר"ס כת3 כ3ר כי ט"ע עסגסומכ)י
 עקועומ סר3ס וו געייגס גס כן סהע:סג 6סכנ"( 6ון ו6יס וסנ'6כסיה
 וכנל וות.ר לכחמי)ס 6יגי 6ני כי הסדו3ייס סקי ע"ע 36) . )סת'רגסיגי
 סג"ל 3סיתר גס כי גע7ריגה עמו3רין לח3וח 36:יס )עסות טו3 6נ)ט)יהס )עעוי 5גגיס olhln'1 קגיס ח3')וח ס'מגוו )תקן 5,חס )ויה. סלסכעה
 1)41 6ומו מקנו כ3ל כ' סי3י סייתי כ' יויע וסטס ק5ת )פקסק'ם

 : סיסקנוסו פ)יסס וג(למי עעך ידי 1)כן 6)יסס כומג מיתי תקנוס ס)6ייעתי

 1,6 . ע4ו ומ)קמ נקייס (' תקפור ו6מ"כ יעיס מעססומקפור סחח(וי 6' מכס 7סססולי טסיע"ס67מה וטרס סט3ל, 6ססאודות
 עכח3ס6ס רע"6 עסנ116 טס63ח עעס ר6יס 6'ן כי 6ף כי3י'ן סתייןקפק
 rbn וומס ד:י6ס 3רכו 6מל )פסיק טעוחרמ (' תוך יס 16 כמס67תס
 וכ3ר 6, ענין הכ) סו6 61"כ ט3)ה ס)6 ס6ני החס יעיס ח, )סעמין)ריכס
 ע:'ן 0ס61 'ע'ס ס' עוי )סעמין 5ייכה ט3)ס "ס עס6"כ ' 'עיס ת'חעחיגס
 תי6מועל6ימילס 3)6סעסס ע5עס כ'ססעמגס גן6ת 6'ן 6D~D53bמר
 ריסט6 )פוס כ'6 33לור כתנס )6 סמוער6 גסטס וסמעגו ת"ס 3ע)ו6ף
 מועי6 סו6 (ו נ(ילס כי )סוסיף ג6 וסו6 ע5טער'ס 6גו סי6מוג.סוע)

 : יופע ג6וס . כ(ו כמועל6 )נסוג 91pb 3עיני וס)כך עכמענסנגע)ע6

עמותני. ס"ס . עעוקיס ע63רות ' עמוקיס עיס יו)ס עעתקש 1% יגזטלה
 ע'דג'פי%י ממכעוגי 3סגס יוסנ ' יעיגי עעוי

 יוע" )1 - ונניו)ס 3מורס סעטולס . מריפתhitSt 6 . עמי3מ6ר'ס
 : גר"ו קנ') )3' עס1' פזס סכו)) סחכס -מח)ס

 ע4 עליגיס 6סר 61מלי )עמוק כיגם 3פי ויתי סג'עלי ס6חלוןפיזביי
 )עזפ עקכיס b)to' "ין ג' qb עען ו6מן 606 עכ"מיג7י

 "י( 3מ)ק 3' 3ם6לס )יחו6 סי6סת כמגי ע) סעיגגי עכ"0 יגליחמי)ח
 ד6ן3'ג31חילוג סכמ3תי עס סעפסםלי (סו ס)6 יגליך ע) 06עס6וכו, ס'תר 3"(קת נסמט' סוג6 ר3 עיגלי כ"6 עפעעי ו)6ו קעש ע) סייתכ'

 גסיש ע3ו6ל ט3ית ו3סורס פ"6 נקי, יגליו (") סנ"י ססני6 כעוי") יוגס י סר3 כע"ט סוג6 י37 עעע6 וסייגו סן כטווס 3סעות ולו33סעות
 ג3"י פ"6 גקי' עכ"ת עיין סר31 עמעס ס63ס מ(קס ס%גו סוג6 ירג ס(קתיסך

 עס? סימי )6 ס(קס עטעס כפספ" סוג6 ירנ ס(קס סש 135 כ' סנו6לוסע)6
טע
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פויהושע רעהיורהפני
 עמעס סטעס רק מו)ין גחו, כי6ימ6 3סעתס 0מ[קה נהנייה ט)6כיון
 ו6עלת סגיגרמ עסעשח טסקם'סי מס עמ עכ"ת ססגת נסח)קת 31(ססרו3
 גסמטס )6 61.ער ח[קת' SD גסע' דסעעי וועסס סיס יס גכ:) וסכי
 )יכ6 יסתס )קפק דע. ו)6 עדיף 6317 ומ(ק, דיו63 פי יף 3ק7וס'ןכ'

 ס1. כסיימ גהעומ הו3 טרש הנסע' ס'תי ממיס הוי 6י סעוס' גג' 35לעייפ,ח
 (36 ג3י כ'6 סותי' גסמט' 6עלינן יל6 טכת3מס עכ"ס סנרמ גס )קת)קוע[ס
 3סע' לע'ערסעעד )םגינו)'כ6 )יטות6 ד6יכ6 סיכ6 36) סי6 ליעות6י)6ו

 6ינו (ה גס עכ'ל לפגיך -טנ) עקוס ג3' כעו למנ.ך נקונ' דהייפלח(קת'
 סמ[ק' 6תרע וחי' 6מ(ק' י6וקוו.נן נעידי 6)6 :6ערו )6 ינריס 5)1 יכ)כ)וס
 קען' ר.כות6 67.כ6 6ף ב~י:ן גני:וח נ3י דה6 הכי Ir]nh )6 יו3 ג3י36ל

 סגדול' ל6ייתי כלל למרן )3ך טפמ ל6 )עס פכ"ח ע) גיו)' תע'תוג6עת
 על mnb סתעס 3כ"ס 6כתו3 ולקוון 3ג'כי כ) נגיסי r~u 6סיננ3ינומ
 . יוק3י6

~lrnb 
 י)נ 3קוס'6 ה6י ו6עלנ. דחק:י עכ"מ 1163מ כי לכ:יגינו

 יעספק.נן טיש' סמק כל להתיל ירל'מ' 3'נינו קותרח ס'6 5סיוקורקנן
 י3יי גס כ' ע"גת' ר61י 6ח7' גס ליג עטעס כחיט' ל6ח7 16 עח'.ס 6'יט06

 יטנח6 '67 ימסעס6 ס.כ6 רי6' 7ע'כקנ' 6)6 טרי:ן )6 7ה6 סני עסוועסגעל6
 סרי:ן יל6 סכחג ס3ית גתוית 3סדי6 ע65מ' יכן "סיי' מקועוס 3ס6ר60
 6קוי.ן סספקוח כל סכי )16 60 וט3מ6 י6נ ככין ליני רנל'ס 67'כ6 ה'כ66)6
 ול6 דטלי:ןעטעסיו3 כיוןג7ולעג3יגות 5רין ו63עמ 3ה"ג נסס כןוסגי6

 ט:עסו וגגיכות סכתגו or 6ת [ס סותי'ס נכ)פן 0יגייס סנר6' לפי כיעוי
 וגנ.;ות 0י6 טייפ' 37הע' ספוקק'ס נכ) מסעע כו' טר'פ' ו:ע65 נהוו'עח)3
 גל6' )כן כטי' ה3הע' נס רו63 גמר 5ן)'גן 6י עפ"ג קסס 61"ככסרומ
 לת)ות bai~1 כיון 'u'Da* ל6מן 06 ע"'יס 6' לן יעספק6 טייש קפק ינכלי'סנ
 עכע' פחייס סת.נק3 ע5וי דותי סע5וי נתי l)'irb; סמיטס ל6חר 3737טוס

 6'גקנ ;ק3 כם.ם פעעיס ייו3 הע5וי נמר ו6()י:ן סמיט' על6חרע6ורעימ
 3ק:'6כ'6 תלנן 7ל6 סוג67 ספק קעקקני6 נגי (") נ"סהן"נ"6עמ.יס

OD':DD3כעורוג61'כ וסו' סנו5ו' 3סי 61[4גן ת)':ן סכ' ל6ו 60 )ממנו 
 לסכ')ו 7גק31ס כ'ון תע5וי רו3 3תר נ'(ל דכסרות רו63 3חר לע'()ענ')
 7)6 ד6ף 67ערי:ן סיינן ג3ינוח ג3י עס6"כ u~oa' נ)6חן לח)וחולחוק
 3סעת 16 )סח'טס קעוך 67'יע דגיע6 כסיוח סיו3 ע"ע סח'ט' )6מל6ירע
tg.np3דרו or עחייסיקסעיד 67'לע י6פער סע15יסג') יו3 סימי 6י:ו 
 נ' קויס עכת פי 3סוג)7 6ף )סם'ר פוסק'ס ק5ח יו5.ס ע(ו וניולי)סחיטי
 6מ(קס i)'tP'b וטעס סעס כל ד6עיי:ן ח[ק' כעו יכסייח רו3 וסויימ.ס
 חע5וי והוי ע5וי ס6יגו כיון סחיטס 3)6חר לת)ות 6"6 י6ן סח'ט' )6מיעד
 3תר 67(מ:ן גני:ות ג3י (") ספוסק'ס לטיו ו[ס סמ(ק' וקותי 317כעו
tprn'63ידטי;ן דוי6י ס'כ6 36ל חמ(קי 6'תניר6 7ל6 היכ6 וכ"ן רו3 עכמ  ה 
  ריר,יירובמי%וי  ופי.יי  פס'ט6 ולו3 3רול' ח[ק' קווס67.כ6  נעס'7ג6
 מ(קוח חלי 67פי' סע7יל פ'  גכחונוח כ67ית6 ח67 וסכ' מרמי  רסבימביל
 כ) סעעי )ע.ער י)י:6 עכ"ח ווו.ס - וח(ק' לוג6 וכ"ס ח[ק'  b~neעי'ף
 ד6.כ6 ס'כ6 דוק6 6)6 6פרינן יל6 6י:ו (ס וכו' למ:יך נקו3' דסייח(קמ'
  דגט3')ס 61'7ן ח[קחו ע) טע6  סטטך ח67 עקוס גג' כגון hnTu'~lמימ'

b~ltnb6וסוי ר.עות6 67ת')7'  6ף יסירי ס'סימ'  ר%מרירוייןיימ1י'  רמ  סרו,'ביימ כנון לריעות6 3חי6 36) ע"ם 3סיי6 גדס פ' רים כיהיח6  ויעוה 
  פמרלר נחו, נד6'מ6 (ו ק3ר6 פכמ יגרע 'fhnb1 חן6' )יער י6'כ' qh1 )ם;'ךדס

 מקוס נני שייר  פבימ  טמילי  ביכיו  דימ'ר  מירי רג ד"ס" טיבוי% למיבסולין
 'prnb~ פוקע':ן ו6פ"ס גנ7' כ67.ח6 (1 ס3י6 :עי ס"ך גגי'  61"כ [סעטכס

 יו3 )ס7י רו3 6וקי )יע6 61"כ (י י)יכ6לע'טיסגי6 טייפ,כ"ס0כ6גנ'
 כנ,ל תח(קי ערפ6 ל6 לחוי,י וסריעוח6 סח[ק' רק כל) רו3 כ6ן יחי'1ל6
 1)רי7לדחוק .  %"ב  ז"לנומבישבירררי 6ל0:ן  יי דביי  טס9פסיכל עה5"כ
 והי3ל.ס ודוחק והח[ק' סרוג 6ת דומ' וסייעומ' הע15' רוג 67יכ6 כ.וןו)וער
  יייב נמ.יס הסס יג[יר ob ן3 ו[ען גיול 51'ע עעוקיס וקוגיות כתיקיס5)ו
 עטעס )סח'ר פריימי  רביי  יבימ ס)6 עיי ופ"ס ' נהס כ'651 כ) וכל כ)'הסירי

 קר6ע:"ת ק:ר6')8 כילפי ע716 מעה 6:י ע' t~pwק'סינחנתסתלעכ'ת
  סקס' כ6מר ג3':ות עכח הו6 קו0ימ' רל  גוסרי ח)וסי קר'6י כ'6כח3י
 עסרע"6י  Jn?D הגף nulng יגני ר5ו:ך  %3,י'061 והכיח 3עלעועכ"ת
  בבריי' 3ק.6.ן דל6 ג3-נ' ג3' 6ג1 ס'73וק פד ר") ו)6קור )סמע.ר7ים
 עג3';ות 6ה77. עסרע"6. ן3י'  כ)וס  סיי'מ )6 67'כ מptp 67 עטעסשירי

 3ק.6.:ן. ל6 ה:ף ו3סעיטת  רבביןבריוךוזוןרעי' [") עחרע""'ועולס6נסנ
 וסקס'מי '"י( 3חלק 3' )ס6לס חר6סון נכת3י טכת3תי פה בי פ1רמייב1מ

 6י:1ר16י ה:ף גניסנויטת וכו'4גס )3יל' סר6ו' מכ) ותי5חיעסע,טתהנף
 ספייח ibtD'h 63776 כ6ן עחוין  סס  טומבמי חרו5י ולפי טס כדכת3ת')3י)ה
 ק"ס הוי tph 6(7? נק'"')ן דל6 6ל6  בבדועי על'ס לעיקס bJthvסנף
 דעוכחד6ין דגתנחיסס סרי6' קרכומ 36ל גק.6'נן 7ל6 הטריפימ כ)כעו
 ווהס יעסעע הערדכ' דנרי ptp, (36 מטעס )סת'י יס 26"לחכעי' כ)ל 3ייק')ו
 17%ק h'PS 1:6'1 נ'3י' ד6'עכו) יס"ל עכ"ת כדכמג 5") הר'6' סרכתיגס

)loht7ע 
  טיבריי

 סיתל י)נן ,ptp עטעס פיתר 3ק.5.ן  1:6  רייו  ביילמי יבל
 פטעס וווחר 3ק.6'ן 6:ו hv~: הטרמוח יכ) ההריכי סגור ס" לם"( 6ןג3י:ות
p'p7טרסס הער7כ' 7כח3 6'עכיל 06 3ק' 63י:ו 7ג0 ועו7 יוחק ו(ס 
 ההץ )6 לעה ע.עיטת סכ0 עטע0 חחיל סחיט' 3סעח 6י לן hp'DQ~ 6יוג3'
 3ק' 6)ל 7'לך לחלק ו'ס .  %רמיי%'ובן' י6ע6:ו )' ע0 הנ') ס"סעטעס

)לעוי
 [5לס*ס פ.י3ס 3רי סעו"ל עהור"ר הנ6ון ע"ו  56ל  3חסוני ס6רכתי  וכנר .

 Dbi~" 06 נד'ק' נ)6 ק"ק )החיי יס06
  ביר והי6 וו5י וס6רגמ' לנדוק

 הי6סון וכ'י)פיכתג' )סעס'ק' ול6[כימי 3ק"קק)6נ'עי י5ו פר7כיעסר"ל

  סג")סיט3יג3יעוף ועהיע6'י כל0פיקקיס ע'וסצש שפמיסנ")36ל)פי
 נעט גקנ 6יכ6 כי סגקתיס ולונ ע5וי ד6יגו טחיי' )6חר כ)) 1YSnל6

 ס)'נן גג'גות גגי  36) סרי6' גקני 06 קמיק6 חד6 כ,6 )'כ6 61,כעחייס
 כיון17ןילי )'סנכן 67'ן חוןוו37י'סעריכי .סע6גערשקויססמ'טיכ:')

 וגגי נע5וי ס)י:ן ידעינן 7)6 כיון 6קור סטופומ  הייבייייובנלנגי,ק, לעיקס ד)יכ6 וסיכ6 ינדקיגן 6קוי יוך סעוטס יגני יעכ'ת עילכוק5ס  טביי 6ס)6 וח[ק' לו63 6'כ6 61'כ טיע' קוזס7'דעינןגו57יס)6םיס
 סל6סון 3כח3' ג)סיני טע'ח' ס:0 ו6סו' ' נכון פל סכל ו6ס' טר'ג3ינומ
 ספעס ס" 06 ד6קור י5") 0ו6 וט"ק סס עכ") 1ph( 3חפו' נקק"')ןי)6 ספעס סי' 06 רירי6ף ע)סגיריבו 61,כ דק"ק ופתן עס6 6חל טסטכס3ס'

 ססעמס ו~ןשס - קפ'ק16ק') 3ק'6ומ)6סו' ימקיון דס")טס כ'וןוכו'
 : עו5ס 063ליו יסכון ו356כמני

 מ)וגופ דח(קת )ת1  יס3יל6 (') וסרמנ*ס הג16:יס ט) )ס6ו) ססקסחרכמה
 יקפע6ל ולי כל' כע6ן סנחיס ח(קח  עסס"ס וטטג' טלס סלס נעיל6

 עע7ו כנל . )סו:ך ע"כ כוות'יסו ס')כח6 ל'ת מ(ק' סו' ל6)תי 3פג'ו כ)י6ע7י
 ספ)חעופ ("ל3סמי  והינו3'ן סכניס עסי מ"6 (")  מרבסיגיר (ו  קוסי6פ)
 ענן ררב יירי  ריימ  מיל'יי  י"ל  מריב"ו וע37ל' ' ק5ר'ס סענ'יויגי'
 סכל ספע.יו 63ע5כ עונוי סה" הגיר לק חג'רו עקיקכ כ)וס סק))6

 מבירו  ב:זמבילר כיוןימרי)6עסחעס ונ[ק סיע3וד כעו וסוי  ח3ייוגח)ר
 61,כ 5עולעיס ל" uwprio' לו ,1דע 6סי 6מל' כ'6 5ערוכנ6וג'סגס)5

 עעגו 3ח5ר )ס5ט;ע ייכ) ס)6 ס;[ק )1 )חג)ס כ7יין)6ג3יח)רחסותמיס
 prD' יסוי ו" פקק ו6מ"ס חיגף ו5ומ נו7עלו 16 ייועלו טרס631)דין

 סויח(ק' )6)ח) וסתק לו סעניע סנ(ק 'ו7ע 36)6ס כווס" ח'לכת6ו)'ח
 b'Db רב"ז  n(pr לו יודע 6ור 6חוי עיירי דהעה סג6וניס ע) )ק"וו6"כ
  רברי 3תוך פ.301 עודת ר'י גס קיקע ג3י  7עע6 ססקסימ ויס ')כ'ע
  מבירו  ילמ%ר :ס:יממ  סטייך מגרר  פיפבירנסבייר כ'6 קןקע מיס )6  כ6ןרבס
 ו6יולך ר'י ע) 16 '6710 י' כל 16 סעכת 6"כ י)6)מר יס"ל )'ס ק6עי7)יגריו (י קו6.0 כ)וס קסס )6 סכי גל6ו ו63עת . ן"ל  חרע3"ן עד3רי עולס (סוכל

 עכעס ח)וק 'ס )ייין 6נ) כעוסו ה)כ' 6'ן  otDb קרקעליייביר  3יןמ.לוק
  סרע3'ס גדגו' ונ6עת ' דעיל)ח6 עכסוו6  הל  o1)lban  סה3'16ר6'וס
 ומ5ר 3מ טעגס 1)טי)ס ס:יס ג' 5ר'ן 67ין כ'6 טע:ס ם6"5 67.חי ל6(,ל

 36ל כווס" ס'לכת6 ל'ת ו3הDD 6(' 3)6 עחי)' עטעס (כהונ'יססיתפיס
  ענו6ל'1 הג6וכ'ס פ37יי 6ל6 ח(ק' זסוי י,ל 3סנ'1 וסמ[יק טע;ס ד6.כ6תיכ6

 ל'ל מ[קס סוי ל6)תל 3פמו כ) י6וול ועס ו)ריךלייה'בבביל.י5,6טע:'
 ג(ק כעס 'ויס 61';ו טיויע 16 ג[ק )ו טיסיי יתע 6יגו וסו6 נפ:יוטכס6ו
 )וער יכו) סכי ד3)6י וסותק טלס עי לו סיויע סנ(ק כ) סיודע עד מיש'
 כסול6 ולכן . 15וח סייח. ס6י כו)י ,71ע סי'סי ו6)ו עח)תי קלח מ,ו!  יירימי6ף
 ח'קסי י)6 עת'סג 31(0 ג(קו כל לו ו71כ ח['ל  ס.ערו ס6ן 'וס ט)ם.סנעי
 ה'6 3טעיס עח.)ס )סם'3תיכף )ר*: יו7עס'סש 63'גו וריר' די"6'כ
 ג(קי כ) )'ת 6'ת3לר ל6 עיחו 'ויכ סחוqh 6 וססי3 קנל יתחי)תד"5

 7סי' עח.)' הוי נטעוח 7עחי)ס ק') ר"' 6'נ .  ירגיילל  רלוי  וז:ויבולנקוף
 . כווס'ס הילכח6 ליס 6תי ולנן )סחיק ליס חוי 1)6 )נ על )ססש)ו
  רימ'4 סטחקימייס עס עחיל' עקרי 7)6 יק ס)כת6 י)'ת ה3ין ענןול3
 גבל ו)כן 3טצ:ת פח')' נוסוס יסטעס יהסי3 ססי.ע כיון עו7יס 6:ח:ו גסרוי

 :  יוסן נ06 'ק67) דיגי ע) ום),ס  ב,לליייגו וק") חכ' עקוס שסבי ל%ימילומ

 לרש "ש שם המשורם ש.פת כענ'ן ומ'סק'ם בש'ם פיפ'י ירשאלה
 : בא'ס,י'ןגאפגות

 יח,י', 3יק ינרטיי
 'ס67י

 הית'ר6 67'כ6 כיון עסחיטתו )6כול ותוחי לו ונוחן קכיןי יסר6לנודק לתי36ון לג')ות 6וכ) נוסיע7
 )6ו*קור6

  טבי
 6'גו the" ('ל וסי6"ס ח~' ופיוס . יייירי  ס'מ.רירייל

 6'כ כ"כ עור  6)סג.  מייר 7ל6 סהימי מפ:ו6וכ)
~WGW 

 סו6 "ס ד"ס"
 פיסקיס לסגסו חסו3' עכ6ן  עכס.ל ל6 )6חרי:י ע-ע ע3'י' )ע3ורחסו7
 על סחס~ד ע.6 ל'ס יף וווק7ס'ן פקולי כל 3ס' 33כורוס 67ער ני'ע7ססק'
  ג6ען  רוייר  כיס3'ג מקק':ן 3כ~רות לע:ין 77וק6 עע'17 1ל6 7גו ל73706
  עעסר 3הלנוח סרנ 3ססנית ['ל מרין"ר גע"ס 1לעו ס) על 1)6 6מר'ס ס)כ)
 ' 6חו.ס סלעל זעעיי מסיי כ"ס 6חר.ס )60כי) נחסד )n*sbt' 6 מחסוDD: 7~ יגרע עסותדוסרי

 ס)Db 6" ל6:ע חסיי 6107 ע.ירי 7התס ל1פר ו6פסי
 י,ונ,ולפןי  Sbllp~bi,  ימפיבר 6'ן 61"כ ה'ת67 5'כ6 6. 5פ"לס'136ן

 תקסי י6ל'כ ס3ו6 ה6' 5'ל ופ"כ ' כל) ל6'סיי 3כינ.י נחס3 ס6י:ועול
 עה6י דסרי ליס מיסוק 6יקו67 ו6כ) היח'ר6 סנ'ק דל6 הפע0 לר63 ליה)עה
 י6 6יסיי6 ו6כל hrn'o סנק ד6י 5"ל כ"כ 6)6 עור 6לפ:' ע3י 7ל6טעע6
 )ו4 607 כן )וער בגוייי  יס'גן 6ך . לנער. )'ה  סייב כה'ת.ר6 ד[ס עוי )סגיסיד
 כע"ם ס'עיס עי ע)'הס קסס יט.פו)1 עסוס 6ל6 סגכור פ) סכהג'ס:חסיו

 06 הח'ר6 ס3קו ל6 דגה:'ס bU'GD11 3ה7י6 ענו6י  טי"ר ק" וגטורספוסק'ס
 6ער n*Dht 63'19ר ל6כלו עוס וענ17 3ס.תל ה3כוי ס.ותר )הס 7DDhסיה
 למ")' )וווי :כון ס'ת וס'ותר . סי:~'6 ה5' )עיפי :(br 61'כ יכסןיועי6 גחסיי  עי'יי ע"כ כן"ע הלכ' גע)ע6 ו6י 'דו 11 ו)6  7נו )6  הד3ר פל החסו77.ע
 עור D~hI:' גס עו3ר גוגע טהו6 737 ונכל  בירימי 0ג6' לכהן פיםהחס
 גויס  כיותו 7ע.פ 6ע"ג סקל עעיד  נג'עחו  דבמב'ל עי'ית 6כ) 7סו'"'7י

 37עדוחן 6ע"נ געיומ  נוגע 7פק') ונ.רוס.ן  ייייין 3ע.די וכן לג(ו)לח3ירו
 סיק יפק') 6,ס ע'7 )חד ג3נורוס יע65 7העע"ן 6)6 ' עלוס )המ,רגורס
 )13 6מ יכס.) לגימ0  רייימ %ןעס  דסי'סינן )סע'ד כהן 3" יסי6ל7ועס
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יהושע רעהיוההפני
 7מקעע יקמגי )כמחלo~Dnlb 0 0י) יע6י )ע5עו גסימע שפשטלפרם
 61ש)1 - טיו5ס עס ועוטס )ע%5ו סומי וס)6 4 גוחן ועי לכחחי)ס )יסנוחנין
 סי%ן 6:ן וו6'ן 06 ע')ממזק

 קכין למוק )נתמ-)ס סי' )ע)עו )סחוי
 6'ן י6)ת'ס orn ל6כו) יו4ס ס6נו 'ויע ם6'גי ש%ר' 1ל1:6) כ)'וו)קהון
 לו)יס 6;1 6ך סו6 יויצ ד6י:1 וו-ני 6'1 לסכס') מסוד י6.גן הקכ-ן )ג7וק5ליך
 הקיפ6 גפרם ס8'ך 6נל ' ו)6כו) ע)'1 )קעוך )יסחי)ס סרי סיס..י ווווס)6כול
 'קעוך ד)6 )וער 6"6 31(ס ג.יו וווחס ומי יסמוט ל6 סקנין 73ק )6סעקיס
 5קה גייעני eb7" 6ינו י(0 5ח7'ו הקכ.ן נ7יקח נ)5 עסמ'טחו )6כו)ע),ז

 1!67ערינן (")י6י' הג"' (")וס3י6 סעור סקכ'ן6חייוכע"ם ניקו06ל6
 6לע6 טחיט 5גומס 3קכין 7ילוו6 הוי ע6י 6וחי רו6ין 6מל.ס כי )קכין ליה66י

('Db'6 6קור ג3'ו על עועד blb לסחוט )ו 'מן י)6 פי' יסחופ יל6 ס"וו 
 סיטנ"6 כע"ס עסחל' 7'לע6 ל1 ל'תן 6קול 6ח.כ )73וק רו5'ס ob 67מ"וקע")
bnihסכח3ו תוסמות ו!37ר' 3ה7'6 עסעצ וכן ווהר' )סחוט לו )וח:'ס 53חר'ס 
 63חר.ס 6)ע6 עור 6למ:י ימ"ס עוחר ממ'לס 6וכ) 6'ן ך6ם" 13לק-.ה

 3עסס6לן ד'ידע6י פרק ר""ווה6ד"תר'נן :ו6'ן)סני6:יה:יס)ועיר'
 6נל פ.ו פ) ו6כ)ו סו6)ו גסגמ )16 06 ח.קן 06 .71ע 61'נו 11fifiהל~קח
 עעוסרין סעעסרוס ע) נ6ען ס6':ו 6ח? ).' י6ער גענת ע65ו ל6 3חו)ל6
 וו6וד לדק7ק ויס . 3קליס 0הס:ס עכ") 3חו) 1)6 3ס3ח ע)יו סיעךסס

 6ח7 ע7 ע"6 0"מ יף 3יגעות ל3ס ה6סס מרק ריס ד6ער'נן עה6 וו3עס:ח
 . 6יקוי, י6חמ(ק 6ע"ג יעסיפן וקוננוומ וט3ל 6הקדם 7הו. ע'י' 53יסיי'ונ6נון
 קקנר ע6י דח3יי' 61' סו6 לחק:ו ד17-3 עס'ס ד'7י' 6' ס"י טנ) ה6.ופריך
 לחק:1 ד3'דו 1Cb' 3ע)'ס 7עת 5ריך 6ין מ3ירו סל על ווסלו חויס קס3ר6'
 ע:-) גומה סי6 סו6 17ותוקן י7ע:6 6:6 ו6ווי 3ע)יס 7עח )י.ך קסגי61'
 )חק;ו יגי7ו הסוס (ו 3הס;ה נסנמ נ6ען 7ע"ס ה6 וע"כ גתי"קו וקלק6עכ"ל
 ה61 נרול ס6 )הק:ו ס3ייי עס הס:י 6ע6י 61.כ 6חריס ל נמג יכמרזה6'ן סעעסי )סקו7 רו5ס ס6':ו עק )6חר'ס ונותן ותוכי עעגbS~ 7 7ע"ה61ע"נ
 6ע6י ד6"כ ד("6 עס;י עסק:ו הי' רו5ס ס" 67)ו כ'ון ע"כ 6)6 עחק:וי6':ו
 :6ען עיע"ס נע)'ס דעח 5ר'ך 6'ן דע"כ (ו עעס:ס נפרקה,מח סמוט)6

 ' )חקנו 37'יו ,o7CW ע"כ 6"כ נ6ען 6חר ה6 :6מן 6י;1 ע'ה דרויי  וכיר .כמ"ם

 6ער'נן צ"ה ס6';י ג6דס וכס"ג ל6חר ספ'יומ ה:י 7ע.ה ~t:ba התס ע"כ6ל6
 ו)פחות עעוסר 3ח(קת וסוי ל6חר עחוקן ס6ינו 737 עוכר ה" ס)6 עיסרדו67'
 6חחיכס יסוי ו!'י' )16ון 6חי עי דכה"ג hllp'b 6וחן.ק ל6 והוי הו6קפק
 החע'רו 3כ"ה 36ל ה:(כו ס6סח  מוק כד6יחי ח)3 סל ססק  ילמויןקפק
 הק')ו  י3דע6י 6' ע7 60ר כעו ה6עינוסו 3ס3ת ול:ן %עסרו )6 יק)תסגיון
 עעיnbl 7? כ6ן 6.גו ע)עו וסו6 )""ר  רלימכרו  בפלימ בב'מטיי7יטסי, סנ"ל ס6סה דמרק ט3) 36ל ו3כתו3ות נס3ח כ67.ח' סס עעסרין ע"הררין
 . נ6ען כ"6 6ס לח)ע~י6 )י, עספק6 6'קורprnnb7 6 כיון 3ה6 עתוקןקסו6
 ס6':ו ווי 7כ"ע b~lp'b 6תח(ק ל6 עקר' געולס טנ) יכ) )ועי :וכ)ועוד
 6דס עכ) ל6:יל סעיתר 3סר כ2ו וסוי מ'רוח-ו וועסי 3ח,קת הו6 ע"ס3"(ק'
 חסייי ד)6 כ.ון סו6  ;מלס 3סי סע6 ו)6חי'ם.גן )סעיד 5'נוכ6ן6פ',
 ד6גן 3ט3) נו'ירי ס6סס ופ' h~u ונ6תן 17ועסר רג'ל' ה": דסמט' רג')'3סכ'
 7'7ע:6 הכ'י (ה 6ך 30) 3ח(קח וסנימו עמרוהו )6 סה3על'ס 671'ידעינן

 7bhp7 hSh דגער6 6:04 חסו עס0  גן  ליייי נשיימבולימיסיוימיס
 חו6 'סירס ליס:6 7)כ6ורס יעתוקן '7ע:6 6)6 ו6עי 3על.ס 7עמ )ו'ךקסנו
bo~"ע"ר' 3ה6 פירוסס לכול hih וכיון סרסיסו  בימבם'לי. דידע:6 דר") ס"ה 
 ע'6 עס;' )6 יכס"נ 6'סייי ptrnnh 6"כ  עסיוסו )ofiuiaI  6 '~דע'סי6;ו
 67תמויק סכyb, 6 יוחר )כון הפ" ו(ס לתק:ו ג'יו הו666'כ

~llp'b דמס כיון דגע"ס דכעו סו6 3י7י )6ו וכה"ג יוק6 לחק:ו 3'17 ס'ה56י'ך 
 יו67י נייו )16 וווקי' טלמחו ע) סמק or ס"ס  יערילירבירר עעסיוטל
 )ו ווס 6מריס )הכסי) חס71 ד6ין ו6ע"ג . 6חר'ס ס'6כ)ו  גס3י) פיחל6

 ען ר6יס );ו 6ין כמי עד י"מ" ס6ע.גו )6 סמור' ע"וו 3ח:סלסכם.ל
 גספק. וסלק6  למק:ו י6'ןבירר ;t~lp'b ד6יחמוק 3יגר נ6ען טהו6סחול'
  דע6י רגמ ג,טס 6עי'נן דס6 )6חר'ס  במיין  מיבימיבי  ל'יב כע"ס נו6ספ.כ
 3ייקח 6י5טרך וע"כ לקנון 3(ס ג37ר ועוד סס  ("ל רס"י גס יג'טץ ם"קחחו, וכע"ס )חקנו  רבירר עסיס סייגו prrnh7 h),p'b 3עלת6 ג6ען 6ח7דכד
 6י סיססיחט 1)6  )סכסי) מסוי )6ען6כ"גד6'גו )6היס (ס ד(ולמהקכין
 מסוד י6'נו יפסיט6 6ע"ג כטל 6מד 6ע7 7סוי מידי מ"ע יפס דקכ'גו)16
 73נר כ"6 ג6ען ו5יגו עטקר .יילה6 דמייטיגן 3ייו ט1.6 3י3ר ה0יען ל%6"ע
 ו)6 )י' עתקן מו' )סקגו 1,3 ססי, ק6ערכיון קיספ6 ו67י 67עלילןס3ייו
 )מקגו  בירר  ט610 4עי  שיד )D~d  6 י)6 כ'ון עסיעי 1ג3. סקל עע.י0"
 סקי עע'י סע616,כ

  מייס'נןדתסקן וטחפ )קמופ עע5עו גט) 06 ו6פי, .
atDb6סגי0 % 0יס קכעו ע65 )6 061 (1 ל5לי ל1 הס לע'%ל 67'כ( 

 ככד שוי גייו מקלי )6 פל0 )6 ימס גה65מ )6 67ס כיון עסשן )D'Db6 מ)סחוי

 DWa~5מי
 e~tb (1 %יס עס)ו )ע.ער h~'b יגטסחס 3ייו rbn גדנר

 דנ(ירפ 616ססל עגורועטקו 6סל 6ת1 כעוק טעס )ו יס טע6 4'סטי'גן
 קיוג'ס כווו ס3ייו עס )6 06 )עי)נ( )ע"6 ס6וו'גו )6 יסמורס 610מ)ך

 )י קט0 6ך . עס'עגיוק") )6 )ח":0 עס0י6סלן Dh7" עלךסו6דג(ירס
'hnbו)סמ'לו )מקנו 3'יו 6'ן סל' גכול 3עוס 6מריס נסל י:6ען רס3'ג 6על 
SID'"תע ה46ו עוס  בי or' 6ססע6 ע) )6קסויי )ינ bnnim יפוק 'nbDi 

 דס6 0דע ' גס יסקי)ו כטר 3כור גע7וס 7דוק6 די"ל . כלט3'גפקקינן גמס,י 6פי' וס6  בירו  ימייוברברשייו 6י  כסר 5ס"געד )'0ימקפק6
 שקקיס וט6ל 5סלע3*ס 36) . 3כיל )עיות כסל פי עפי עי ד6פ"עסק'נן
'SbV"פוכס 3ט)06וש ג6ען סקה 3כלדגל ומקקו גסייס "Db7 ברבר  

l'bP4כ6 %ע0ו 3כוו רםזדח רולי  רש IPSDSI עהיו4נ ח )e~s זס)ך דפעעישו וג") . קס'6  ל3כור  יג?יס ס6י )דפש ל10 עכ6י6)"כ פמש 
 סמור' 6ג) כלל6, יק6על יכו' סי3ר ע) סמטיי 61ער י"פ תדפליגפוקק'ס
 פון כ5% כלל6 ווו6י ג3כור  6)6 %עי )ל"ע 3" סוי )6  3ע)%, ירריוויירי'ביי
 יפ'כ 61ע"ג ' %'6  ג3סור מפק י6ין ט"ע 6)6 געלע6 ליס הודסיכ4פ
 פפי פי פקו) וני'6 3כוי )ע7ות כטר עי עפ' עד  רפי טפי ק')3כור
 06 6'כ ' נעיניו ק)ס יו ועניי' טקר )העיי דנמטד כיון ם6ני מסוי fi~fiפי

 (b'tw געיניו 610 וקל סו6 ק)  דרבר 5ע"ג  במלימרימ (1wh ק) ניענמסת
 (סו 3דגרחעור 5תחנירו itarbin חעור סחסיד3י3י קלק"ו נד3לחנייו
 דיועי 51,) . עסיהכי ו6ע6י 3ידו הרי  קסי6 וע'פ סוסקש 6)1 ט)פעען
 טע6 0וסדן ס6:ו 6)6 למ:')1 טהעוס כ',ן h71p'b 6תח(ק ל6 ווקרינכוי
 :b)V"bSbtrb7 6'קץ6 6ממ(ק מק4 )6  ימ  במרי דגחסיו גכונ' 13העעו
  בירי 6ין 5מ.י הסיהנ"%נן

 03טגות סל36"י סהקם' כעו הרע3"ס ע) 7קס.6 וע5' נ,יררי  רו'ייייי  דקס'6 עס כל )'סנ ר6ינו סכחגנו הדעש וע"פ .
 קי'פ קי' 3י"י סר3'י סהקס' וכעו 7וכח6 תס6ר י"3 31פ' עי~ח יס'מ"6
 סר3%"ס ופקק 6חר'ס 3ס) :6ען יחסוד יס3"ג ט6עי יעס סכ)ל ו(ס .ע"ס

 16 6'קול6 6תמ(ק י)6 3עי)מ6 16 ירכ'ס 3י נון 63מד ע"כ ס.ינוכותיס
pr~nb767.3ו ו0ו bD'~D7 6 7חס1ד( qt7D htun 3פלק 67עיינן כסר 
'Dbnפ"6 סרה3"ס ט) י6יימו ו(סו 6תחיק % 16 טני7ו 3עח כ"6 נ6ען 67י:ו 
  כעגו6ל  3ייו סו6 וסח'ט' ווסח'עה ר6י' וחני5 נ6ען 7ע'6 סכתנ עיוחתס'
'DS'עפע ו(ס סנע)יס מק;והו ד)6 671י 7ידעי:ן פנל 3וי6' ו6"כ ס6ס 
 נ%6ן ע"6 סיה % לע') וכוו"ס )חק:ו ל6חד הנעל'ס סהלסי עתוקןדסו6
 נו"ר ppD  רושיל'ב'בו סו6 3'יו עפכס ג6ען סהו6 6ן prnnb7 h71p'hכיון
 ימ(ק' גייו סוי ל6  5פ" עסיען )6חך'ס יעכרו ה'כ6 6ו תקנו  6ס יףכילורו,  ו3קסע6 ' גע)'ס 7כת 5ריך 6ין  מ3.רו ס) ע) עס)ו סחורס חרווו~תעס'

 ו6ע"נ )עי). טס,כחת' כעו  prrDbh) b71p'b ועקרי סווכל קויסדעימר
 גע)יס דעמ 5ר'ך ד6ין פקק סהרענ"ס כ.ון כ)וס עוכח ל6 הרע3"ס7ה7גרי
 ס6';ועסה6רן8ף עי ינ6ען עוכח עעת:י,ד7ע6י ע"ה כע.ם 3י7ו6"כסו'
 5)6 גע)'ס יעמ v7CDn ('67  57'כ 3'17 חסיס הטעס )~ער 6'ן  דהמסנחו)

 כען 6חח(ק כ6לו כס6ו ו3דעbll~'b ' '6 )66חחוק עקרים"עכ0"ג
  ועס16 עצסי ג)6 סוווכר,ן ק"ו וועסר נ)6 ו5ו:ל'ן וועסר'ן 6ין כ"היק5ת
 ת6עיגמו גס3מ וע"ה 6מר.ס 3סל ק"ו 3סלהן עעסיי  רוי  יייו  בירי hD'1כע'
 סי%ג'ס  וע"ם  3'ד1. ו6ין Ihltp'b כ6.תח(ק דהוי כ'ון נ6תן 6י:ו %3"ם חסכס36ל
3'uD'ג6ען עתוק:'ס פלוני מירות 6ער 057  עדות עק' 6' ופ' עצסי ווס 
 prDDbb57 עענו טק:ו hnnps 16 16 סלע"ס trhn עלמירות ס6וערפ"ל'

h71p'hסהו6נס)5מ7יסיה6יו1מ6 כ'ון  ע7כסי כעו ע"ה הוי ו3(ס כע"ס  
 גפל  סל3%'ס ינקט סוr~Tn 6 פלו:י 3סי' ו6עי  בויר גסי )פכורדגחס7
 עחח(ק ד)6 גפ'רות עירי הכ6 ה"מ b17p'b 6מח(ק )6 והמס עי'רימבי
 נל6' כס . 3עיכי פסיפ ו(ת )ויירי עייס ד3פייומ כלל נסרת3"ס ס(כירו65
 עמוקניס נח(קת הס 075 כ) מ) פירומ דסתס )ע.ל 3ת-6 3).סנ6 כע"ספסוע
 6גל 6'סיר' לכעס )עימס ד6יכ6 075 3)י סתס ע6:)י  "כל דה"ס עע-סחון

 6'סיי6נס6 כעו5חמ(ק דעקרי עע"ס סק:ה  רייירי גע"ס דחסגסהת:ימ.ן
6'ן

~)aD 
 כ6ן61ער ע' 71161 )ע'ן ה;כ:ק נ3'  ביריסליי 1Shn ו)כן ' ג5מן

 63כקנהו חכע.ס ססק.)ו סו6 ק) .וח:ן 6"ל נ6תן וע"6 ג6ען פלוגי 5'ם6חי
 סח4 ע)יו סעע.י (ה 7סע6 נ6ען סע'ס לווה ע:'ר ס6ינו כ'ון ;ע'דסמס
  ותלג"י.  מייב"ר  קוסיית כ) נסת)ק ינ(ס hltp'b 6המ(ק כעו וסויע"ס

 630 וחו6 5מריס 3סל IDb1: עת-קכ'ס פירוח 6לו 6מר סרע3.ס61ע"נדכח3
 טנכנס)ע'ר 3מתרן 3'6ר ילע') )") סנ6ינועכ"ל כמו ק:וני6 כעוססיי6ו

 )16 ע'ס ס) ע) 3עעיד יעיייי עס%ע ע'ס סניהס וסמס )גוע)'ןדחייסי:ן
 3מרקבי כדהסעע כסר ע"Db 6" נ8עגין 6ין )עו)ס ד3גווו)יןקיסי6סי6
 עעסיע ע"ת ייו3 טפ' יסוד6 ר' ע'ק) עעסר ושרו  בן"י ריררבמרימיבופ

 קעייי גע"ס ל16 וסתס וכו' כסן חנ'רי כהו לגועל.ן חייס 6מר ו3הקוססס
 חיעג"ס ,hu( 7)ע.) גזע4ן  גק67 עח )מ7ם 6)6 סנ'6רנו כעו ר.ען )6וסרג
  בייר1יי'נוייפ' ע)סרע3"ס ססקס'  סרג"י כ) וסח'וו6 . גווולין עקר'דכסזג
 ע4ד 1סנ"ל ע).5סו 0גנת, 63 %ע"ד י"י  בורמרייימ מלירממן:ובי.יימ  וסג*י סיוס עמ' brn b"'e סס'גו יסי36"י ונע)ס וכו' 'D~fi יחסכ'עעתנ"
  כונמסלע3"סכמנתי:  פ1יי קפק ג)' גיול1,
 6יגו פרמ י)6 )ת'6גון יעסשד שףbipn 6 עס6י יגקעינוללא

 ם) 1W5D tW"tbt גסל וכ'ם )סחוט6פי'3ס)6מויסג6ען
 )1פל י6פסר 8ע"ג ג'7ו )16 עקו' טימ 7)6 כ'ון ש6 כסר, ו5ע7 מע5מן5מרס
 ילסיס lb~nh סו6 3ייו ל6ו יעקלי כיון )סכסי) יטמפ )עס (1 5%י, ל1עס
 S~b יסויכעיט6'ןבירר. כיון מנעו )סג6ס 16 מן 3ע615 16 ענץעעס

 סיס ם)Dttb 6 כי6וינ6ען ונטמן סה361סלכטל6סעעיע)ס)יסי6)
 עקלי  ריפ ג6ען כסי טסו6 ס'ויט עע'י וסו6 עלמ 7)6 כע"ם )סחויני17
  קל31סיגל 6"כ ממוי 61'נו  לסחוט  ס3ע)בירבירר כית b)tpi 6מח(קל6

 6'קוג6 י6סחיק 6ע*נ 6'קור קפק סיסל קפק כעו סך ו)פמוס סחוטי'סו6
 %5 מקי' vltbn מסוי י6יגו כיון ע"ע עועימ 6'קור 3חיקת נח'יסיגהע'
 . ונ6מן6ממ('ק

 סו6 תעוס  ררבר 6תח(ק )6 מקל' דכס'ג )סוכ'ח 1)ע'י

 ג6ען ט,ם ס6יגו 8מל הDb~W7 6 גע"ס ג6ען 6'נו דכ"ס דמנן יפתגימין4עי
  ג16 וייבר בבימו יימ יביר  במבריי 60 )6מי סעכון' גמט6, 7וק6שעי
 העפטכ ע) עקפיי 6ינו יע"ס כיון ט"ע 3(ס יעירי ו6ת"ל 6מל 6פי' נ6הן6ינו
 l'hth 653 6מייס 06 מוסס 6'גו יסו6 מכר ))6 עכנ 3'ן )מ)ק טייך)6

9nDD6(7 שימקן פ*ס שוג 6עלו כך 6)6 עפסנ %וכלש ע"ס לו3 6מרו  
סס
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ההו,שע דעה'ורהפני
 - 6תמ(ק )6 תקי' יכס*ג ס'ע 6ל6 3טמס תפטייו סלמס 6ת יפסתפסס
 % יתקל' ט"ע 5ל6 כ6הן bnht* 6'קוי6 ו6ממ(ק סגל 3מ(ק0 סססיי י ת' סס עעסמן O~D ילונ נ6ען פ*ס ס6'ט 6מhw3 7' זוק6 צשלח14

pmnb6רי~ן 5ריך 6י למצעוד6 לי0 יעקפק6 ע6י י6למ"ס - 6קול 
 3ני0ו ה6יס 6ין 05 מ3'רו סל פ'17ת )6כו) bp1' 6דס סיס )36פ)יס
"Db06 7 עד'DW 6ענ6 כצ) גסיו6 % ו(ס עייס סגי סימ, עד פציסס 

ly)nbמנר דפקחיס קמ6 ונפיק יג7ס סל 3פיק nfia' מ)6ס תנול, וסנימ 
 סס ;a~Dh rh7 5)ע6 החוקניס נמ(קח הס סיי 'ותן 3נ. סן Db"פירומ
 וט מים דהו6 ס6נ' ימ3י )7מות 61'ן . מחוקג'ס גמ;קח הן טיוחסוס

 ס6יגו יגל י7ו ממממ עtyha 6'51 מגכ כל מ(קס6פייגן
 עספע וכן ל6 מגל ס6'גו נ6ען 6מר 6יס 5נ)תסוקן
 5סיומ עליו סמקנ) מחי)ס סכמ3 עטסל ת0ל' פ"י 1*ל סרת3"ספד3רי
 וכו'1כס'3ו16עייססקיגל 6וכל ססו6 5מ תעסי וכו' התעסיום ע)ג6תן
 העוסייס סהן פילומ'ו על ג6תן ס"( גססמתיי ורגיל גי3'ס 6ל1יגייס
 פ'רו' וסגימ סתמ ת"מ וכו' 6חר'ו 3י'קס )נ'7 61.ן ג6ען )טו)ס ת'חכצ
 תכתע . סיהנ'ס עכ.צ עתוקניס 3מ;קח סן ה7י יוס נ6זחו גככסי6פ"

 גי3'ס מנ'רומ 7גלי )קנ) י5י'ך 6יס 3נ' "onp ס'6 דגר'ודנממ'למ
fb106 ונ6ען 3ד'ק0 5י'7 6'ן ומ"מ ' נ6תן 3סן רגי) סהו6 עעידין עדיס 

  טתס  ח"ס כשכמנ 51*כ כע"ם מלוק 7ינס 3"6 זקמס  דס'ס עסעעלעו5ס
Dnan6נכל ימ:ן 7מ73 יוכתיס 3כת0 דתוכמ 6ינו יה 6נ) ' ח'ח דוק 

 6תיי' ל' יף ס,ג 3ניטין נ8מן סהוblb 6 מח ס6'נwb 1'תקוססייגו
Sb7V'עס8ו סת6 ח1ססין 6'ן דת.1 סילך 3ין' ל6נ.ך 1ועכר )וי לנן ט8ער 
 ופל'ך ינו' 'i'nalo 3'7' )36'7 עעסי כוי 6מר עק1ס ע) תעסי תיותח36יו
 דעי'לי לן ל'ת6 ית6ן פר'7 ות6' הוווקף תן סל6 לתרוס ח3.י'ס גמס7ווכ'

 מ3י נ,כ ווקרי ג6תן גס b)b ח,ח עקרי ל6 יחנר ס"ע3ח-מ
 ה,לקיס .

 ען כג8 לחנוס כר. 7הנומוDSD~ 0(1 גמוס' סס ע85מי 5ח"כ כייוזע
 6.ייי והנ6 גחסיו )6 מניו'ס דד~ק6 תסים.ס יס גסס סס זמרלוסעוקף
 5נל וכוי כ"ה )כהן נ~הנין 81ין מעסי לו סג1מן לוי נגן 6י'יי יה36חנר

 תדנר'הס תסתע ט*כ תוקף נהלנוח l).bnqb "b'ps תסקי7 075 כלעסקיי
 078 3'ן דהח'לוק לפרס י6'ן ' 076 3נ' לקמס ח"מ 3'ן סו6יסמלוק
 גוחנ'ןמר1ת' 7ה6כחג671'ן ע"ס ונ.1 לקת: כע"ס חני נע' 7תקליג6ען
 הני" סכיי ל0'מ כ.6 גומ:ין י6'ן עסעע והמס ע"ס)כסן

 ימ:קו IDDi' קי6
 3חורמ יעמ(יק ו"פכי וכו' 1ו:מ )י יס ס' 7103מ הממ;'ק כ) ח'3מוימ

 3הר3' )מס7 ע"ה תכ5.כ 3עלומ סתמ(יק hp,, bih סלותד פירוסו 6יןס'
 7ה6 נ6הן 76כ( ג) 8ל6 0.מ יוק6 ל16 דח3ר ך6'ה לה3י6 וג67ה .פ06
 תמ6ני ה5:'ס לך לקמ ל8 לח3'רו ס6וווי ל"3 דף מכר3" נכל 3פ'6עיינן
 )8והכ' ה" 7'ס ופירס.' לעכר 61'5 5ונל נמנר 36ל 3ע.ה 3ד.6וכו'
 ככו6 הה לכסר כליו כמ1טל סל'מ סה81 :ה 3ע-ס על קעכ,גן כו'1ז6'
 סהר' נ5וון 4-ס גגל ס-ך ~ס ד.ן 6'כ ע*נ )ע"ח 6.סול 'iJh'ihtגותן
o~bנע-ס לוקח כהו6 ותה מוני סה81 מה )כסי כ)יו סקינ) הו6 נ6תן 
 וכו' 3חנר 38) 3ע.ה 3ד.6 7עחלק תונח גר6ה 1כן ' סרת3-ס גססצע'ל
 5"כ ח'ח דוק6 הו6 מנרו6ס

 ד'וק"
 ד.נו ווה ג5תן ד3"7ס 5הי7י קחרי

 3ד"6 להיסך רכ2.נ 6תר rfful זלריך פסעע hD'p1 5.67 תסעעזליס6
3ע'ס

 מןהוווקף בל5 ס להי מנ.ייס נחכזו 7)5 וכו' 16נל 6')1 35ל3מני
bn)bככ' 5תר'נן נ6וון 076 נכל :fiDI 'מגר על מ:קה לקתן נו1. 5ערי 
 תכלעח וה7טמ . סי'ן ה:18ו:'ס כ) hnib יי1 מממח עח1קן ס6'נו מו)'6ס"ינו
 עליו כסקנל 5"כ מנ-יומ יני' עליו ס'קגל עד נ5ען 5'): 078 ס1סססרי
 bttDt עעסר עה' מ" ה7ענ.ס סה3'6 ה7'נ'ס כל וכן . ח3ר הו6 נסמקרי

 הו6 סכל סיעסל כ7 "ונל ס6ינו עוכר.ן ולמגר )ע,ס 7ע6י עוכייןס"יו
 דת'לח6 ס-ת hlh ' 3מ"מ הד'ן bt'D ר'ס הרת3"ס נקט ו"עפזכס'עסר עי נווכר ו5.כו סיעסר עי 16כל 5ינו הו" גס קהי. )"ען 076 3קהסגס
 ת"ח נקט" ]ר3ומ6 16 . 8מר נ6תן וה"ה הנ6ת:'ן 8ג' טה61 מ,מגקט
"Db71 זל6 ס"מ)'PTS ל'ה 

 ס6יגו מוקח 6נור'גן 1%h) n~Dh דיקחוו"
 ס'ס'ו 1)י'7 ניגי' לק3ל דלי.7 "יס קחס כ"ס ממ1קן ס6'גו 37לתו5'6
 תעי7.ןסדיס

 8ין ת.ע ס.ה.ה 7.5 .ה.ה . ה61 תהוקן 71"י נכך וג'ל סהו"
 ו6ס כספיק6 "ל6 הוי )6 1)פחוח ו57י טנל נח(קח סוי ל5 זפירומיוקפק
 3'דו 6ע 06 ו"מ" h71p'h 6הח:ק ל6 זהו' )5תן עליהס תעיי 6'פד

 כתו דתקרי מסוד 15 ע"ס "ו )מק:ס 3ווס לו ו8'ן עני ססו6 כג1ןלחקנס
 . "חמ:ק )6 7תקוי נ6תן otDb )ע') כע-ס לחקגו עומ דל6 גשו%ו

 דגנ. נ5ען ע'6 יף דנ.י'ן ס"ק ר'ם ן"ל הה1ס' דנחבו הה6 ר6יס להנ'1.616
 ססי' כיון ע"נו כנר סמוע סה61 כגון גייו עחה 6.ן ob 6פ" נ6עןסחיטה
 ס6יגו כיון 6תח(ק ל6 תקרי ד:ה סטכס נמגו 1ל6 17.3 הקרי כנר3.דו
 עטעס )6ען פהו6 ק6י געלעו הניח 36ע) 7סתס 6ינו (ס כת,סמקון
 )8תן היס )b~7p'b )fiDh 6 6ממ(ק לDb 6"  3.ד1 ס6.ן דניני הו6סגידו
 DSb7" כחנו וע"ן . ה51 37.דו עסוס 6ל6 ג6ען ו6יגו 7373 דנוגעכ'ון

 5, עד 36ל 3ידו סיס העיקר6 נידו 6.ןכעמ0
 )עקוס עו)ה יהכצ יעייי5פס7 6.סיי6. 6תמ(ק 7ל6 עטעס ג'7ו ס"צlub) "Db: 6 מגירו על מעיי

 תחח.לה 3.יו היס הנ'ח סהנעל כ'1ן 6'סיי6 6ממ(ק ל6 דעקרי יהטעס6סי
 פ.רוח'הן תעסרין 076 3נ' 7קמס 3תעסר ס6עיי כ7רך סחטו עקהמ6צסומטי

 : ם3'רןכנלע"ד ס1וי:ק:יןכל6יסיריןווהה,ה

 : דברינו מתוך דשול'ם ר"נים פמכןקיצור

 וכיס 6מייס 3סל 6ש' צפמיט (pb 5יגו ערמ יל6 )סשנון עט1פיא
 צסכס'ל יםחופ )עס (1 צ5יס צ1 תס )וער י6פסי 6ע*ג 3'דו ל6ו תקויע7מ %61רכסירססה,כעןדל1* עפ5ט 6מייס סל במע Db1" פ5יו3בל

 15 ח1 )פ)ו6 16 ע3יי טעס ד)סיס "תלינן סי6 3י7ו tbS יתקליכיון
 ססו4 'טי6ל טל על תעיד 06 6נ) גייו ס6ין כתי דסוי כיון מ3עו)סנ6ס
 לסמוי ג'7ו סיס סלD'Dh 6 ג6תן כר6וי עסמע3סיכסי

 סרס כפ*סיל,,

 טק hlp'b "סמ(ק צ6 תקלי דוס  )%5ן כסר ט510 טיורפ פע'רוסוי
 ולפחוס סחי ססו6 סיגר קלו3 6'כ מסוד 61'גו )סמוי 3ייו נסלס3על
 וכו' 3מייס 37סמס b71ph ד6ממיק 6י"ג 19,6י ספק הימל קפק כתוסוי

 : וג6תן 06ח(ק )6 תקרי חסודה6כ)יו כ'ון67'גוע"ת
 מס,י 3סר על תעיי ob וכן . וכו' brnto ס3יק ול6 הו6 י3ייוכיון ע)תי גסל 6מ" נ6ען )ו ונח:ו קכ'ן סניקו כנון ישbri 6 י6יב
 ו6ע.פ ונ6תן )מקגו סו6 גידו עקוי 3י7ו גיוק קכ'ן ים 06 מ(ינן6חי
nnupסכנר 3ייו 6,נו Do~) וייעינן )סמוט כ3ר ג'יו פסיה כיון ע"ע 
 (D')Db ו6סס 3ע'6 יג'ט'ן מ*ג מוקירים נ6עןכה"ס 3י7ו 3יוק קכ'ןסקיה

 3ון ססיס כיון מ'ת כ3ל סגסמט עסס ני7ן 6'ן 6פי' וגיקורגפח'טס
 הקר' י(ס ג6תן מיגו סו6 6מליס יס) 5ע"ג גל6,ס 6נל החיעגי לסמויכ3ר

prno~b7lp'b כע' סו' טרמול6 מסוי סמנ,יו וכיון עועי0 6'ס% 3מ(קת 3סייס י3הפס :l'hV' 53,גו י7וק6 כת'ס )6פן 51'גו 6.קור6 ו5ממ(ק נ'יו 
 ל5  עקו'תסוד

 מיד וורי0 - סקמ  bnnpm  5זעיו דגיון  כ'9 005יי
"Dh7oh 7ה6 סס מוק' כמ3ו כגן 7ס6 ג6ען 6.נוכר6וי  סגס0י  ויעיר  לי0וט  יויתס 5'כו סו5 5ס 3'רו 3יוק 9כ.ן onh7 ג6תגח qb ע.ס 
 3עייי גרול ו(ס למכור 16 ללתוד לכמועהינועסוסיגרס נקי6ס67י)0
 ק*ו טומ 1ל6 מ.יס יפס סכ.ן ח'פוס טרחמ ע) ד6ס 3פסוווד סי'ךיל6
 גע'ס י6פי' 6מי'ס נסגיל עעוגו )הו6-5 סוכל ס6'גו וכ'ס ))עון טיחיל6

 : גתסועי ק"ומ'יסיגן
 נגור 3עופי כ%ו ג6תן 5')1 פל1וו גסל כצל דל66ת0(ק6יקורbni'm 6ג

 גסל וכן . 3עי) כע"ס 6-קור6 8מח:ק דלDh 6'1 ע)תו 3ק) )6תןד6')ו
 תעיד 6סהו6 ע)עו גס) וכן . כסלט)עו סו' נדגר )וגע הו6 6ס5חי'ס
 . 6וכ) ססו6 גדגר )6 05 עוי 6למני חסון ד6יגו ג6ען ל5מייס)ה5כי)

ונר6ס
 6ינו דכסל עע.י וסו6 *תו ל6כול ר51יס 6מר'ס ד6ס נע'נ' 3ר1י

 עע)עו ה8כ') והו6 6יכ) סהו6 י6')ו )6 "ס 6גל גפסי' תרע 7ל6)6ען
 : 'וסע סכומ3 נ6ס נ6ען כל3 גפס" תרכ סו' 1)6)5ח7'ס

 סליס עוק7 ' וח1(ס עגq~7D 8'3 מכס . מה סנה65 פושאלה
 'תיכי עפוד חחולני ס"ס עיח 3ן )חס - -3(ס ,סועומכן

 כ6ור ה"יכ נרו תעתיל עהף נ"י פ,ח י'ע . עיצני עדיני תחכעוכי 3סנמעטכ
 : היתיססנעח

 לכ~לעי' היס ל6 כ3ר לפגינו 630 מיס 73ני פ'מ ייעיקמאי
 עגול סו6 והנק3 נסיתכיס 3טמ1ל תפילם גקנ סנת65געגליס

 ינפ:ש הנק3 קב'ב תק'ף הטמ'ל ועור גנק"6 סקיר'ן תענע נתווגיול
 גסיעכ,ס חנק3 )6511 פעס ונכ) ה3התה יליימ תסעח כן םננר6תסנינל
 סי6 ות"ע יקס סה.6 ל7 ל6'תו הכ0.) יוחג )ספח קע1ך 6'גהק1ס
 06וומ 3עי'לוח עג)'ס סלרו3 ירכן סכן 6ותייס 6נסיס ותק5מנס-ע:יה

 פלמל עכ"ס וסנה . 6ל1 סגליס סל ד'נן עס )התס עהכ6 פיק6וח מתסהכתו
 )סהגיר עקוס )נו ס:ימ סל6 כעעט להימר הן ל6'קור כן ה5י7'ס גכל51'77
 ד3:קו3'ס ר6'ה מח'לסלה3'6 1ר6'מ' 6נ' מ)ק.גס 6מ 5כגס ות.ת 'גו
 נימס ד3ייגו וגמ.ך וומוליחו כל ננר6 15 ח11 עמעמ גיקנ 3'ן מ,לוק6'ן
 נר6ס ס'ה עכ18רס ('ל היסג-6 תמסי3ח סה3'6 עה תכ,מ י5"0גס

 גגי5מ ו3ין חולי תמעח o~b 16 ניד נקונס 3'ן מ.)יק 7יס ר6"הלהני6
 כטולה ומסיקה גקיגה 3ס.ני להכה )6וורו עישומ טענה עול4 תי4וורכך

 כע.ס תמולדהו מירוסו וחסייה ח1)י 6ו 078 3י7י פירוסו ונטולס וכויוחסרה
 מרו"הווג3י )חי לגעריקמס'ג נטול'ן יג3י 61'ככ.וןהרת3'סוסיס6.3("ל

 גקונה היחס 05 38) 6מ"כ סגיק3ס דוק, תסתע מרמ. מסיג ל6נקו3ח
 וס') ('צ סי3%"ס על ד0ולק סרסג,6 צןעמ נו3עי' ל6 נ5*כ hSתנרי6מס
 ס6' ל)עדך וחקירס נטו)ס 7מסי3 וס6 חקי ה'ס נייצ 67ער1 היכ6יכל
 ד.ן צנע) פס פחמון לימן סל6 טר.פ' המו)7ס מן גמקר ו6י נידגיטל
 ו6יכ ת.6 3קי, דנריו (.ל ה3" סס3י4 כעו עכ"ל לח3'רו 6י ניןלמלוק
 . ינע*ד תמלוקח olan מימ' נקיניס גגי נס לתגוס )עו)6' סיהל37ר.ו
 דועס (ו גטי'פו0 6ועריס 67'ן 7ן.6 3נטול'ן ססת.ענ' דכ3ר למוןד6'ן
 b~'b עססו 3נקג 36) 3ינ.הס חילוק 6'ן 6יגו ה36ר גסכל 77'לת6)(ו

 דנטומיס כ,ט נהס סנטרמו הנקו3'ג( כל 7סרי פניקנ גרע דנ.טצחילוק
 6'כ הנ.טל ניקנ ללעוז 6ין 61"כ ה6.3ס ותכ'מ 3פוסקיס כתנו6ר3ניטל
 3ניט) למ)ק 7כמ3 (.) סרת3'ס )יעמ -hw'nD h'pp7 . 6(6 "Db)ד.7יס
 ילייד'ס 3תוליס 1)6 3'ד כ"6 טייפה 6י:ו 3)יקג כ"כ למו)ד0 גיינ.ן
 דוופולס סיכ6 )6 06 ניד נ'טצ י1ק6 למו7 גיט) י6ער יהיכ6י6פי
 7הס ג'קhp,, 3 הוי עפורס ד6יגו 3נ'ק3 6,כ ו3רגל 3ל'6ס כתו מקריגס
 ומ)וקז 6מ"כ סגיקנ פירועו נעי כיק3 ס"ס 3לי"מו "חך פ'יוסו )יטלל'
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ההוושע רעהיורהפני
saסכ0נ כ)ל )' .גסו6 )6 עכ"ם ami מי3ר' )יקיק טר5ס ט' 37רי 

 כוש' כולו ניט) 06 כך עייפס גיקנ ט6ס 36ר סנ) (')סכס3סכע3*ס
 "לוק ס6ין ע7כ0ג b~m ע6ן ויקיק 0קי סנגי6 גין ג'7 גין נסו)'3'ן

 ססיג ועכ.0 . סמ7ק-ק 737י סס כל ש)וק יס סגג'קDfi~n 3גלט)
 06 טויפס גיט) ס6עלו עקיס יכ) סכמג )טעע'ס 6(י) דהלע3"ס7)'ס6
 ניט) 67עלי סיכ6  77וק6 מ.לוק 6'ן יסכ6 כ0נ ו)כן כסיוס חקו7סגנן6ח
 6ג) ח.)וק 6'ן 7:'קנ עק"ו 6מי 7גיט) ס'כ6 6נ) )מ)ק יס ססססייפס
 0'611 ו(הו )63י הו)רך 1)6 גי:יהס לח)ק 0'0י 7עסי מי)וק 6'ן3גיק3
 יעסעע גיט) היקחגי נניט) כ'6 טר'מה סו' )6 טליפה גיט) י6וורו7סיכ6
sut)37ס)מ6 ' )כחו3 הו)רך )6 ו)עח 6ח": עסעפ ג.קג גס 6"כ 06'כ 
ob67'ן כ'ין 6ג) ספ-ר 6מ- ינט') טר'מיח עחעמ דוק6 מו)ס סיס סטעס 

1~DU6'6"נ גיט) 7חל עחמת כ o'5Svb 'חני ג'קג ג3י ינס ח,חי סעה 
 3יגיס' מ.)וק עסוסיט ח7וייהו מ7ע;י ס'6 הוע3"ס ו6ע"נ77.~ק .)יקנ
 ע:' 7)6 )יקנ נני 6'כ ).ט) 7וק6 ע;מע הו' )יט) b(h על חוי )616'
blhלע.יק 5יכ6 61-ן3ה ' גנ.קנ כ,6 טר.מ0 י6ין ווסעע גיקנ  h~e'hi כ'ון 

 6נ)גיט) נ:'ט) גס טוימס ג'קנ 7סלי טפ' גרפ  דן'יל  י"ל9.ל7סרע3'ס
 העיקיק ס) (ס דקיוק וע'ע 3נ'קג' המ')דסק'1 טרמסכ.56מ7*נו
 ר9 ספס.9 ל% דל ססו% יודפ  סרי3.ס סנ9יבדגר'  דכן ענ.01 7ק7וקסו6

 כפ'י  בסליור  סיני%ריסדבר'ס
 עת.ך ייפלס יס ולי פל.ו  סיפרט-ס כ)

   נפו)ס סרו"סו  בסלפוד  דפבויר י3ר  נסיייו 61"כ פ)פ~) 16ווסעעות
 נחקרון גס llnSptt  3:כי)ה פר,מח  רפק!סן  ימ'יס בסי סיח3ומסייסכעו
 בי9ג  3סס  יי:עו ה%גריס %וסן נכל ס"ס סוי די:'סם כסב כ"ן3סולדס
 הוי6פ" ע:יקנ 067' היכ6 ע"ע  3י:'סס ס.יוע  דנייו4(%יב% ימגיריפס
 סרוייסו  3סליוד  פ3ייר  ס6.ו 3:יקנ 6נ) עכזמ וכע"ס ע:יקג כ"ססקלון
 רובסי 3כפס ס3" וכ'כ  3סלייד נזכר  ט%ין  ביון לכסוב סר3  בסיס לשג(ס
SJh%'ריריי נ)) י6'ה 6'ן ג)'ס:6 הע":ין יבליר ' גרולס רי'ס ר%ייסיס  
 סה'ת()סו:יט)ס ~DnC י:טו)ה )נטו)ס  3'ןל9ובס 3)סין גיו)  סילועיס

 7') גקיגס עקלי 3הע7חה 6פ')ו :קונס 36) נן נע6ת )6עע:61'כ
  כרוירינן  3סולרס %סי' :קי% ו:קנ ט3ס ס:ק3 ע,ס ד:קר%מ  כ39גע)ת
 ע"י 16 6חי ע'י ס:0מקרס מ,יקו ס6יו מקורס  כעו  ו9ביס  ויגינווגר6

 ע"סס:ט~)ס :קי6ח 1b,.th גט~לה 36) )"ס uo(סיכה6)6גמ)חחקיון
  1(nrpl יססילס ו%"כסיסס ל9.סס פירוסו  ד:יילס  נ3ר )ס ה'חס ט"כע"ט
oftג ו%"כ נרור-wh: ו:9ובסי9ובס ק,יי 7עול% כיון  פ"ע 0%"כ  ס:י9נ מ0עע ד:יינ tb~p) 'נסולרס %מי v~n? ג'ג.הס )מ!ק  ס6'ן ל:ו גילס %"כ . 
 הר"ן כחנ 7סר' עוכיע סןי  ויפ9ויו ס.לי9 ריין %.מכ% לסוכ.ס  :גויועמה
 כ:ייל  ס'רוסו  סיפרי  7עי  ר.סיכ:מול ע"6 3"יקי' ("לסנ'%ו  סריג'ן3סס

 החו3ר'ס טחו)ין סי )ס ה'ס 06 ולפ,( עעו ועקועו )ו העמו3יענוקועו
  3קויב'סי.כ כ9ג וי(ירסי:י  יפ9יפו סיתי ;יט) כ6)ו (,rhגקועכ-ה
 גמקרון פ.ייסי  ס6עיי דע' כנטו) ימו סהוי טלימס  3סולרס רגם פבוירסרי
 כ)יסר גיג)טר'פק ו'0ל מקי 6נ) מי ו'מי יסיר b~b )'ס 6ענופהו'
 כסיר %' יוסר בסייי  רס.י וכ"כ 4תר 0סן טעדהס עסעע 7ע'כנטול
 (") סו6 וכת3 כם'רה נחקר nD'OD )יט) 06 ס6עוו 7כ) הוענ,ס יכ,כשי

 7ע. יכ:טו)  כס'לה כנויס ס:' נע65  6ס ס7ענ"ס 7)ינליועיס
 כחקר פי7וסי

?Q~173קיעכ'ס רס"לל9נ פיפנ  סר31"ן ו%"כ  כד3רי עני6ר סוי כסיוס ס:נ  
 ג6)ו ע0ולי0ושווסו

 גנר"
 7חקר 3רורח ר6'ס  :ע)6 עקיהו כס חסר

 :קט י)6 עסוס סת)ו מוקק.ס ק5ת עליס דמ)'גו ו6ע"ג טו'פהעמ~)7חו
  b*an~o כע"ס עק~עו עסגניו)

 3סדיי
iSJb סוי  U'p)  ק('6 ל% סכי  

 :מ)קוהפוסק.ס )6 נס ע0ע07ו טרמח  כסל9ויפוסיס% ליטידידגסי
 כ%לו  לפיוי טיסב ס3.י יינרי  ססרססי כעו כמקל פירוסו דע'יכ:טו)
 סכסנ דפ).נ סיס3'6 תיגי' DnCD 7)כ6וי0  ו6ע'ג ברגר  olb כסל(%

 כ:טו) 6)6 כחקר 6ערו 7)6 ם16תר ע' ריט  פשולין  גי ג3י סק355ס,ה
 6ל6כ:טו)ו3ח*ס  כמקר סוי רלי  UWCW13 37וק ססו6 עסעקותוכ)ועל

 %נלסלי3.ן  ו(,ל סדענ,ן נסס  יוחי 6.3י יג) חקומ ג3' )"עסירוך7ף
 כ6לו חיתי 6ותו ס7ו6ז כ)וען 6תי'גן )6 כח0י 6יריגן דכ:יו) כ0נ(")

  רב:יפל  פגויר סי' וכו' טריפס ג'ט) 60ל1 וכ) 6יס כ"ג'ט)מעקועו
  וניט)ס לו ססיס סייוסו  ד:פול לכיל דכס3סי  %9יר51ל'ללפשי %וסט*י

 3פלט 6ל6 כוגמו י6ין ג") ע"ע עעיקי6 כמקל מילוסו 6ין 6"כסיענו
 לט))סון

 סיס )6 סימל 067 י") עע:ו וג'ן)ס ל1 סיס כ6י)ו 7מ'7וסי
 )6 .כ6'לו 1rrn 6' 3קועכ.ס י13קיס 6פי)ו ימו)יס נסגי 6"כ תעו)ס)ו
  פעוסו  כ:יול bb  יפולס  כין סט ר%  כנ~ס  פל עייפוס כ6ן 6יןסיס
 1DD עקיעו געקל ונעקל ססיס כיוו 61"כ גיי) 61מ"כ נממי)ס סיהכ6)1
 ססו6 7עיון 636 6יגו כנטו) 61'כ נקועכיס גיקנ  וכילן  ItJnvo)סיטס
  יסיגו ליול טל ~מ  ברפיון נ3ל6 בילו  סירופויסו% ו)עו)ס )ניול7ועס
 ו)ועל )ס6ויך %ין סיס כמקר 6ויל סיס 6)ו 6)6 סעקוס גססמקי
 עס עעי)6 ססו6 כגטו) ק5רס )שן גקי ולכן עק"ו עס כמקלטסו6

 כ6)1 סו6סעקוס7ס.סר
 0קי גגי"

 ג)) ק673 67ין 0קיוןקסו6כגע1)
ת דה1"ר4*%ר 1 5 1  4"*י. יי*1י4 

hlnD1 1**י4ה חרהי*4 לדיז ==%חי" *א* 

 יטחעס 0קילס סרהוס טינר6ת סילוטו והקרס 6ס*כ שתסו דג'ק3ססי6
 6דס פיס נמ)ק )6 ד3(ס סמסרון עמעס כ.6 יליפס סיסס ליס:קג
 יריפס  וסגפר סעול חקרס סרי6ס 067עטי)ס

~ffD7;  

 פל ס0וק, ג0)קו ל6
 9יגז וביר  וסיור סר.%(  פן ו9דע  9ין סיס סקרס סיי bib obסרי3'ס
Sab06  ו3סר פול  "po *נס גק0)9 ונח ' ס6ונוס עחקרון גוע )6 ה 
 cb  טסירי4  סריב.ס דברי  SD  עססהסיגו 3ס")"יע) ה3.יסהסע7מי
  נ'קגס ס)6 סיווסו יחסיה 3נע' וום:י 7)6 עס6  ביעגס 1)6 סל'6ס עגוףססר
 דמקרון 7ווקסן יק"י ת6י י)פ.ס 6,6 ה': 67ין הנ'י ו0'ין וונו:ס חקל6)6
 'b'rP ינרינו י)פי כר*ס )6וקעי 67יכ6 )יס עס7ר גק3 ע" 6!6 סוי )6ע3ח~ן
l'o?.'הפירוסיס )כ) 7ה6  6!6ס:ו)יסכד בי39 פ3ס,ן עעס 7חקרה )ם:ו  

 כעו עע(יה') יח0יה 61"כ)'ס:י כן עחמ.לה נו)7ס ה7י6ס עג,ף%יחסרס
  רריפסוגמ יפי'יסיליס  סעיעוי3ס 5)"לוגלןיל% ו6מ" יעקשן07"7

i"'UCDD'סו'  סכס.יו ד)6 כן עו:ח יתו hibi icbl נלסיסז  ויולי  קיז ובטר סיור 
 פר'סס ל%וסכיסן

~trh ד9%ר סרי3-ס %1!"ללרגיי גסולרס רסוי tS'Db 
  גיקג 06 ו)כן טפ' גו'ע מקרון  7י)ע6  לרחיס י(יר bib OrD :יעבסבל%

 cD1tniab עחול7ס כטל  6ית7  סירוו %3  יריפסינלב:יבגססצול
 גיקנס היי6ס bD'tD7 cb כן תץ2ת והיעח גיולס גוכחס הי676מי:ס

 יו*'כ  gl~D ו(ס btb 31יסב לס%יבסרוס  olp'tV ניון טייפחעמ.)7מס
  ססק"ס  כיו  כייביס  טיר ס"ס בסולדס יפיי פירויו סר'יס ד:יקגכ'ין

סרסבי'י
SD 06 טר'פס ג'י) 71167 עק.ס דכל רכסב  3י%'  סרן3.ס 

 טרפס חק-ס ו6פ')ו נ'ט!ה נס ס6עיו :3ך bo1 והקשה כס'יסחקוס
 נטו4ן ול,גפ,ר סכי סוי כבר  נ3י ד)ע6 קוסי6 וע6' עיס )ה 6'ןפהרי
 ספק  3)סי סעע'ס נק3ו וכן  סכלל  כל יי:ו%יס:9סר  סס:לל כ'ון636
 לטף גכ:ס0 סריעי סכ) הטעס סהרי עכ"0 וכע"ס ייפה כל :נר056
 6ך 3(0 ספחיס 7371 געי עכו!7ס נקנ 6(" 61'כ )סמ.וח )ס6.61
 317  ס) דוך סכן הטנח'ס  ס116ול'ס ויס  . כלל  לסכן'ר 6'ן (ס ע)7 6'כ)טוהל
 סכי יכי)ן סי:6 6)6 כס'נ המ.יו י)6 עכ'0 ופ)פ) 6חלוח געיירותסעג)'ס
 31(ס )6 סכי%,ס:י'  לו63 6' 36) 3.7' וס:.6 דוולי6 ע':ו:ס6 נגין6יח:סו
x~hי'עו )6 ע"ע ככו)ו יו3ו ססולס  י3כ) )0;'ג י'פ 6ע"נ עעל 7ס7'ן 

  ע7גריות טגעכ)חנהעוח ttbbib )(המכעיסהטנע.ס(ס
 סכיסוי

  36ל
  הלסג*6 ע) ת:"מ סהס.3 ווה  6נ) '  לע37י~מ נ.ימוח ט3ע IW~fi 6ין3)6"ה

 נס1פוע וסולך לקי3ה קעוך 3יקין  ap:niu isn:a י"ו ס3"י9ייוטס)יי
 דכן o'~ih עלס p)ntht סגספס יל'רס  סינר%כןי(כס עע:י:ו  ו:67'זכו,
 ט%ירו ofn)h  %וסן  סוסיין ו*ן טי'מה ססוש וסייג ס3הטוס רונ סלרוכן
 'tSttb1 7י") ה:"מ 1bol'1 ע"כ עתס  3רבריסס טייו  3סרס רת סל  ררכןדכן
 וה6לכמ ה:'6'0:הו ד%כ)הו  פפטכיין  בד3ריסס  6'ן  כר3ריסס 6עתהיה
 6עמ ה.ס 06 7)37רין ה.6 סנ:ס (1 כ' עכ,מ )י וסי6 עחרם") 7נרי גס)תין

tttubtכל  בגירש פוח6 נפ) 61"כ הן טרמוס 3העו0 רונ 6.כ טייסי0 הן 
  מכי"י%ולייובמן ססני,וסריייס

 ספרופס פ41ז י'יגני יף ס'ע 3סולין  רוני
 י6(4'3מל י6.'עס"מ יס 6'כ (ס נק3 עחע' טרמויסס 3סיוס רו3  ו,סופר'%דוי'
 6עח סיי 06 6ע"כ הפ(ח)מ וסעיר 76וע' ופי' ענל,  נ3י ח.יסי')ה עי)6עע.טס

 6עלו 6)6 כן ה3סעויר31ן ען י3תין5' 6ערו )6  ה6:ס" דה6 כסרומכד3ליס'סיו
 )פלוסך 6ימ6 3יי.מ6 מו' ג3' יגסלע6 ס3עי)ס ס3התוס רונ ס) 7יכןיכן

 ווב ו,פיס ירפוס  סס דגס יס:י  לש סירנריום  רוב 36) כן כי)ןססע37ריות
 סבסיוס  טרוב  ס6עלו  סי3סיפ %בל כירוס בייסוס  ססן  ט3כולם3ספוס

 ססן )ועל 6פסר 6.ך כד3ליסס 6עמ היה  06  ילסגיפותו%"ככומסושי1
 ס0ס יימי )מ6י  1l'rh1  סן  בסרוס  גסיוס דרוג עוכח החו7ס ותןטופיח
 כרפיק'י ,hs~b  9יכי:י יפ(ר  דלי סיכ4 סיייו וכו' %ססר  י6פסי דסיכ'3געו'
  מ1 (ס1ס  דייפם %ופו י:'  ופוז . ל%ס,ד רו%3 4כ% %' %בל בסדי%("ל

 6,כ 3י'16'1סעיגו0 גייימ' 'ס' סמי )'ס:' דוק')מד )16 יכ) )הוכ.ח יסה0לשי
 3העומ 6"כ טרמ-מ סן דגס עס:י )6 יו3 36) 7וק6 67י 7וק6 כ))6וע,כ

  סיטסלס )סעיר גס ו6יפקו)וס o~rn  )נגי סקו)וחססע':ו0
  סי%וילססויקרי  ילשגד3ר )ש*ל נ!7)קי3ע6.( פסילוסדסי
 פלידיבורסכסובשתר

 לר9חש יט  ידגריוס סירט דברייסי 9ןי לליי:י  יפילו  וכן . סבכררוספזסד
כן

  7עוכ"
  06 '  י(גפ  לגג' כסל ע6מל 7סס ע*ן דף עו3י'ן 5)י פ' גמחמ.ס

 סטייכוי 1% סירגריוס כסרות שימכסו סכי רובן ,Dh7 וידחס ןכית  סי5עי)6
 6ימנסו סכ' )16  כולן  כיוורבספמ יסמ  שץ%-ע0שגלס3ייסוסוסכסוטוס

 כןגס 6פסיט'מ65 6'מגסו כ4זוסכי  1bisbth יפילו  גבייסוס)6'ע65
 וש  לפכפיםבביסוס

 דוסי
 דסריכתב  עקסגt'b 67(b י6ירנס נטיג' גיו)

 ע5 6ע'ן ווסס )עיין ו6ין עלס )סס ס6ין שמו0 ייק עלס גג' ו"לסרי"ט
 6ינ3ס 61"כ עזכ סו6 6מי עין סנסעוס דכ) )עגיגוס6 זעי עיגוו)6ס*נו
 יע%כ2 ס)6 עעס 6מד יומיעין סו' O'nDD5 יט65 )6 נעינייו0 גס6י
 ד9 ל% סורייס  י1נ ויכ"ס  יסמ  לפידן יותרושין  3יזימ סס מ)וק'ס67ן

 וכ'כ  עיגק  ~סס94מן%ר עין 67ץ -עיגן ח7י 6ימ:סו סכי )631 61'עיגיס עס6י מ)91 ד6ין לע'עי )ו י6ימ עטש 6)6 סוי )6 טעמ6 )עיקר דסריטכסב
 )'=6 נס סש נלע ח%ק'ס ע'גיס סוי %י סו% b3D'h  ו%דר3ס פעע'סנעס
 ו%מ המ 4חד תיז טרו14  1זר%*לז ר' ויצר ורו' "ח חייו fnlai יו*ח 44ייי""

 bsbl רקי כלסו דנייע שטה יסס לפילט%פיר וכסגתי 31ריך  פ9כיסha(' רלסיפ' %טר לפפיס כווס'ל  לפסון כוס3 4יסיס וסן5ר ס%רוך גסיסדבריו
  סריפוס מדגליו0  יפ יגס 6פסי 6יסגהו סכי כו)סו 1% 6י 6)6 עיעטך65 נ3' נעיגי 3רול ו(ס כיכס'3נ6 מ'ע 6)6 סכי ס*ל נ0סי טכסנסריג,ס
 סכ)ספדגייות לשו י6'6 סו6 ימ*ס7גריםו 6גו סני כ)מ6י0נסו 6ג)6' סן לי6ס ג3י ננע' ע6'7פנין 6*ע יסעמbniw bJ~b 6 ו%וומ6קפק.

 )ענץ 7יגיס  7יני רוכסיס  דשיסירו3ביס פל0י סכי כל ד*כ 'ויוד סדיפו' יס" סיינו פבסוצ שי4יי  מ9יס ת6' סססמ %ו  סבייבס עלי6ס כק,מוןסנספכס
 קורן וסיגו סס עליפום כ)פ 6י סקי וילד עע) סרו כ)ס ד3לס %כתסשוק5ס 6יגו יגק3 ק,י ו6י כו' לכ*ס 6)6 5כיכס ו65 י3פת 5ע1)ס ועסניגייבס
 מ)1קף כיהיסס ק עכ*סכווגמו סגס ו6פסל ועטנ 6פל פ)יססיועס )6 גיקגה סייגו הקס'6 עג0ת ילע1)ס עטני 65 6ע6י עס1ליסשק)
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תההטע רעה'ורהפמ
 וטייפומ סו6 נליימס 163 מי)קין 6ע 6ס 6נ) כן סו6 גריימס %*כ נתינס)ג%מ
 ל*ס ד6ין )0רן 6פסר )עע ססקסיחי עח קפי6 61י . ג)סוגו סק'5%)6
onwכסיוח סחן ר6יס 3ה3י6 45ך סיה לתס נקי סף י6' קי5ל יסח)הוד 
 ינליימס 1,וכמ ihilnm סוי סכי יכ)סו 59ר "בן תי4 ויס6ר סתסס)חטספיר
 36) סן יכם7ומ טוכמ תרו63 נס ו)עו)ס סן פרשומ טנ)סו )וסר י5עכן

 ' טייפוס די)ע6 הן כסייומ ע)ען ס3עתיומ 0167ן )ית6 ע6ן 7'ין3גדון
 סיס Dh7 06" ה6עמ )פ' סס'ג ססרס3*6 סים3'6 דגרי זכ"מ ספי'עס וע,י

 ד3ל' 6)6 כה"ס כסיוח ע'כ כינריחס סיס ד6ס ("6 סן טריסומכ37ליסס
S'a9DWיקיק סיט ועס ' 3(ס י5וגי)ס6ייך ז6ין עתשרס )י ויס כיקל( 
 6ך סו' כי,פסש כ0נשו 1)6 4חומ יס תסניס7 *פכ6 ק5ח סי6'סטזני'

 י6פ" מ:ס ע) (ס StDID3 כמ,ל נכנק )עס ייטמי )6 כי )כ0יג ל6'מי(ס
 ס)חס סעג)'ס סעו)ס יוג :גי יתכוט6 תיפוט6 חן כן כי)ן ע"לומ 6ומן6ס

 גס)ע6 העו)ס עיעוט והס טי'פומ 6ית6כלסו 6"כסלכף7וס*ן)ססכך
 סוענס ס6.ן סות:ס עחעח כגין סיגוי סוס )הס שח ש'יומ י6ותן פנ)'ס06
 ס'ם 16 סרנס חטת:יס דענ)'ס )והי )3פ'7 פס פמחון סיס r~bo כ)כיי7
 כת-פ כן יע65 נסינו סנס 6ססי 61'כ 6.ח:הו סכי כ)סו ס'3ה.6מרמ)סס
 עג)'ס כתו הס עליומ  י6ומן  o'h~lttSJhbn11% חציוי 4סג6 3מייס*י
 טריסוח סן ונס דעעיט' עיכיט6 הם 6-כ כ)גו הת'ן הן וסן זגן 3כ)ט)נו
 תד3י'וח ססן ג6עמ מי)יק.ס סהס fiWD ק"תיני 6.פכ, 6)6 מלק'ס ססס)יתי י 6,מ שגו:ימ' )הס ס6ין טתה ס'3ס נוהסי33 ועסה עכ*מ סכמג כתו)6
 ' ס)גו )3התומ )הו ה5רפ'נן 1)6 7'7ן )גני oyba hDt~'D גורס (ח סתיגוח15

 עקיף הטחו) סעור תכ"ח כמ3 6סר D"D 7'7ן נ:יון )ה'מי )ע"ד ע6סוע'י
 כעו חטמו) 3עור תכיקה ענפ:יס ס)ס סהו6 :יכר 6"נ טגפ:'ס סנקגס3יג
 )פ:'ס הגמון פ'רוסי דנ'קג כל) הו6 )קנ )6ו 7;ה נ,) הו6 דהכי וכיון)תע)י

 ת'ס נת65וגו ד6ס (') העריכ' כמ3 סהר' (ה3 יינר כעוג' :ס6י מל6עי
 1)6 כסי גיקנ ל6 כס3י13 ה3סר 06 ח')וק מ) כי6ם1 ה:פח גדול6פ')ו

 כ67עריגן ע3חיץ פ'רוכו יג'קג פסיט6 ר6יה ו3ל6 הו6 :קנ מ)16 ניקנ 6ינו06 כסי כן גס"ר )1itDha 6 תסתע ד.נר כעו3. וומהת'1 ס'ס6ר 50יידס(כיי
 6)6 גק3 תקי' )6 י.דן ינדון ו:ק3 ג1ק63 ס"גו וונמון ;hrithת6'מסיס

 סרמ3גו הרי6ס )ד3ל 3רורה ור6'ס . עקוס נסוס ע5':ו )6 1(ה סטמו)מקרס
 'bu.cD כ0ילח ק"ס הגסר ועור הר'6ס תגיף מסר דיס (.) הח,' סכמ3ו)עי)
 6פי)ו ת:ס'ריס חו, )37ל' דה8 ענר 6) עע3ר עפילס Itlpon 06ד6טי'
 ע,פ )3ו-ג נק-ק )והנ'ן וכך כפ.פס ti'Dh ך' נת'ן עלתט' s'~a 610סמסייו
 ועוד ' h1D'b b~anpn 6יי3ח גדע ק"ס סנ'3'ו וכ) 63ה5ע 7הו6דעטוס ק"י וכי ת(ס ג17) תפי)ס )7 י6'ן וו:סר':ן גפיפה כ' Db7" הווור'סניו)'
 or גמ מרי  כוי גקג 7נה,ג ק'7 6' עסו)ם נ53 6סעו 3י'"ה טייסה 7גקגכיון

 מקיוןומקרס (bihap (מ ק.'ס6ין תנפנ.ס כיוןסעור ס-ענקנסו66)6
 3טריפומ nlb('o 67ין לדמות ד6ין טחו) כ.ם 6.כ יכסיס ימו' ס')סלי6ס

 סכי 6ערי:ן חוי נס)תוי 16 נתס:ס עגו6ר ה31ר הוי 6. יוד6י rs' יועס(1
 1i'Dh1 טח.) )' ועח ר'6ה ל' עה 6.כ ה;ני6 י6ס כיחנ'ס סהש' כיון5נ)
S.nbגיו)ס נ"יה ת"ת 3היי6 גר'6ס כה3ו6י הו6 סח)עוד וון מו' יד"קו כיון 
 כה'ג נר.6ח גס 7')ע6 חו' 7.'ק6 מ5' כה"נ סו6 נק3 דכה-נ ס"י 6'ח'6

b7DObי5ר.ך נחו' ק'ל 6'כ מסיס קנו'ל )6 קייס 
hp17 

 כס"ג )6:תעי:ן

bibע'כ 6ל6 כה-נ "ם'לו טיפ.נן "ס-ס ~וייס נקג 
 תקגל"

 61"כ הו
סיע(

 גיקג"
 ע5י:ו ו)6 הטמו) עג.ף מסי 6)ן ה61 נקג ל16 כה.ג כל ס*ת 6)6

 4כ די1 3:יין )6סיי 63נו ו6ס נר'6ה 6ל6 כה*ג ס6סי ססוסק'ס תן)6'
 כסופס כ' anr 16 כיינר גס6י ס)6 עד 3עותק 3פמו) וקיק קהי סיס06

 יס.3 וע6ן הטי.פוח ע) )סיס.ף 61'ן עקיס גסוס ה5י:ו )6 ו;ססיסטר'פס

 סס יס 06 טי'רוי ג6ותן סיג7וק עי תעסח הכ"ח יעסס )6 עדתיןס6גו
 סס:סמטיס עקרס ס-קיס הדכמ על )הכיומ 6'ן ;מ גס חנח חרגס ניו)ות3חתו'
 עהס מתג7לן פי כסיו0 רוגן 6והן סהגי)ין ענ)'ס ום6ר טיפוח יוגן'סיס
 נסיס טס'6 קפק ג)י rht כ% טי'פומ (ס ס6'ן הו6 ס6המ 6)6 עדריטפיריס
 )כרק סכ) ד3וק 6'ן ספנ ר6פו סגס סו6 6עמ כ' סיק 53ד סו6 06ו%*)
 גר6סו )נס סיק )י גץ למ)ק עכ'ת פכח3 ע0 36) - כסיס פסו58פגיס 5מ7 6'ן סגס סרסוס ס*1 %ל סנקג ו6ס גיכר וי'סו%ו ע"( עתימיכ5סל

 6)06%6 ):ו 6'ן 6ט wf( הס תהס)6סעי1 )פרס תס גםגו סגססע3ע5תו
 נר"ו ניקך סמויגי ססכס ה6)41 כי ושן )עלח )סס'3 ל6'מי ע'כגעקטשסס

 ס6עס תילך נטימ 5י nr~h 3י3ריו ים 06 סנס ננמי5ס )סטי3 'עיני ע)עפד
 עריני 6פר כפ' טטי3 6ני וגס צ'טר5ל ~Sba" ס61)י ירגו וכעומיך :ba()יכ"ס "D'P"Sh 06הכ) וסגס סתס'רומ קכ'ן כיפ)פ0ו (כומ )כףייגיטעכ"ח
 פס )פ,ק ,ס מיי מי"1 עד)'1 תיס י() )קדר סומס (03"0 יוסף תסו, )6,6 גןיטפ 8סנ0ך זיסג5מן gD11 כספןגפסו לכי עכ.חיגי) ס)וס ונכןקססתיס

 : קר6ק6ק-ק

 טיס ס) ייגס )יסר 6טרומ %%וס ס)ט שויס ס6)0 מהשאלה
 תיסודי' פכירש 0יו IInSpD1i )6מוש )עטי )פ5תו פטי טק)חןפס

 )סגי6וש סנויס 83רל01 סס ס"ן עעס7ין שסוד' ז=ז יין 4פס )עסימ5ס7יס
 פתילס גירך פערו0ו 1ג0 נכסלו0 פגעסי ויעייים 5תכור יסוייי)טקועהם
 פוסי על וספעו עדש ג6ו כך 6סל ל6סליס "גס יכרו וק5מס כיי:ושנמ)ס

 כ' שן גפס כשקש )סס סו6 כי וססעו כן עום'ן 6מס )ת0 נס0פסמיו
 6מלת עסקס סס 61'ן נטן 3%וס ס6דס 6מ ויני5י' לפיס סתיס סג,)63ר015

 )ססומן סרי 6י ס6גסש סס3י16 'יו ס) ליגו עמ גוש ט) יין 16 סתיס 06כי
 : 16)6 עיותן פ'ט)

 עס מסודיי blps" סיו 06 מ6גסש Sa 1(6 דינן פלר ממאתשובה
 ג6ען 61'גו 6מלי' ס) פ3 נ6תן סד3ר ע) יסמסיי ג'סר6) רוומח ס)כס כגרדיגן
SD(סדנר ע) סמסוי י6ער כל'6 י)6 סתוקדסי' סקו)' כ) 7פ' כרסג'ג ט5הו ס 

 עס4 סרענ'ס(') כת'ם nwD יף ניות6 ס)כ' וכי6'פקק6 הע-ו ו)6)6ינו

 וסעע עיומ טס)' ומי'6 עמכג עטע6 עס)' ופ"' סתייס תס)' יפ"מתעסי
 גס ס6מיוניס וכ) סשקק'ס 317 פקקו יכן י.ג ק'תן נססו3ס s'rסרי3.ס
 ('ל יסי6'ס סכי )סרס6-3 דק') 4 נו6ס וכן 3ססוגי (-ן htan~n גססכ*כ
 3עסתימ כ)'וסיסנ"6 וכח3 סערג' רגיעי חגימ3ימ 73ק pa' חכ'פסק
 תססיקיק גו )יק7ק rha 6' תענ'ן יג7 יסתמג7 כל1ס הסנמו ס6'ןסממ
DD~D6(סה6תמ ע)ד3ייו נמ)ק ס bib1nb וק, 6ח7 עענין דינל סחתמגר 

 יס"ן גסיען 3מסיגומ.ו 33'6ור סס(כי' כעו 3ע5תו סרס3"6 ח'גר ס3י'עסתר'
 )יקיק ס'ס תס סרם6,3 ני3ו' 6י'ס  p7p7b ו)קתן 7וכמ" תכעס הוכממיוע71
firJוסנ'נ 6מ" )6מל'ס )תכור )ע%ן סעסו ח6נשס 6)1 א )פ' כן ו6ס( 
 ק.'ע ק.הן הפור סכסג וכווו f~DI מסת'ס והס ס)סס ססו6 כיון נ6תג'ס6'נן

 וכך גהן ע)יו )קעיך 6ין י3ייחס ם) 3ין מויס ס) 3'ן 6יקזל )5כו)יהמ(וי
 י-ג קיען סר"גס 3חסוגח ייין כ:יון עעס חד3ר ות3ו5ל הסוסק" כ)כמגו
SDo'pt)b' קחס ע) סס סחסוזיס מון יחס'3 נהכסי ס:ע0ס "ן ע) סהעי7ו 
 3מסוגס 5דקדק ו)חען 6קור וסיין :8ה:.ס th(o 6ומן ססימיס גוי עגע וע)ייגס
 נ6ת:ס סיו )רס3"ג )כ6ור0 ל6חל,ס 0טסו ה0כיייס bn(ota 36) . 6"ס(1
 מסיייס גקר6.ס 067 ני6ס נס הכי:ת כד 36) ' 6מי'ס ס) ע) 0תע'ד'סכיון
 ס ימ(ק 6מיש 503 יג6תן יס6 3יעתו ס"ס סיתנ"ס סהר ע" נס נ6הנ"6'ן

Io~b1.b6החפקד כ) )פ)ס סעמוינ'ס 6ל6 סכין סיפ9יו ד' )6 כי6וי 'סתיו ו)36כסיומ 'פסי )6 ו6ס סין לטסל טסכרוס 63)1 סיך )6 ו(ס )ו 1)6 מוט 
 תסכנ עטע6י וגס)' )ו 1)6 (ס ו6ין פ)סן כ) h~h תכייין 6'ן כן 06 ס'סכדין
 ע(ס גהגין סחן כ6ן 36) עכ') 6חר'ס 13 סיסנו כי' מוט6 6'ן מ;קסכחנ

 t)p('b כעוסין נר6ין 67פ" הרת3'ס כחג nbrn ונ7ו)ס 'מוט6ומוט6חו6
 ל ס יסן מ3יי' יס) חיס ס)י 6' ו6וור )כיר סגכ:קו 7חתר'ן כססי6olnb)I 6ין
 7ל6 תיי7י ע-כ וסס לנות)ין דחייס.:ן נ6תן 6'ן עמיקן מ3ייי וס) תמ1קן6ין

 :6תן ו6על )"י נמ)ק 6ין ועו7 פס'פ6 כן י6ס קכוגי6 סעסוידעי:ן71"י
 שיס'נן ית-ס ורגגן ר"י 7פ)'ני 7"ד יף יכחו3ות פ"3 3גער' 3סדי6 6ימ16חכי

 מטו 06 51"כ ה61 נע)ווbaan7 6 3סיי6 )ך מייסינןס7י וע-ס)6)נוע)מ
 ק"31)רוך סל בגו ק-ו עוסס  הו6 כד 37סנע כ-כ 3יהס ס6יגס חנ6ס)קפק
 ' יס'%ן ר% פסיי  נו 6זעיר עוכרח  וסו6 ס:יס לו סיס 3ור6י דידעינןדידן

 גח"ע חעור כת"ס )גוה)" חייסינן )6 תתון טדומ ג3י טסרי (ס לרגרור5יס
 ח3ייו כ) תעיי Su~1 3פג. קך מייג 6' כ) 6ס Dnla,, גי סע3 3סטל 'f~Dקיו
 5וסמ מכעי 003 )"( קיי הנ"י כמ' וכן מי:סינן )lllintast 6 גוגע ס6.:וכיון
 ו6ס 3ח ס:6ס 3ויו6 )6 גות)" 6)ת6 יעיי" פסיי 3י3ר 3:וגע ו6)ו(")

 סרת3'ס וכךכת3 . גדו)סנ;ו )גג'עס )גות)'סמססוק"ו 06כ631'קוי6
 6יגו יסי36 ג3יח כחן יייעח ס'-י 9ת1 סטוי וח3'16 3כויומ תה)' פ"גגע'
 ~,olr תכ) 6מליס sa פ) :6ען ו6תל 7פ)יג כרס3"ג )ן יקייע6 6כ"נ:6ען

 סעוסה )היעל י6'כ6 ד3עי)ח6 ת3ו6ר היי )ו סיסנ:ו כ7י תעיי סמו6חייסי:ן
 הי)ס4 עיקי 7רס3*ג כיון כן ו6ס נ16ון ד6יגו רסנ"ג תויס ס:6ה )דהסוס
 גחלקו יהפוסקיס ו6ע'ג סכי 7יגי חוי עקו' 37כ) היניה סעע 6mnbס6
 דהויו ננ6ס 7ידן 3ג7ון תקוס תכ) ש"י 3ס'תו סיור כת,ס נ(ס חלתנ*סע)
 סקר סיעיד 6תרינן ו)6 זי6ימ o(nh כ6ן 67ין החס 6)6 נק)קו )6יע-כ
 כ6ן ס.ס הכ6 36) )"מ7י:6 7י)ע6 )'ס דיסיג ייעל ית6ן PDPתסוס
 )ח)קו י)6 )ת'עגי 67פסי ט75קי יכ) י") תסרי"ק כנל יח6 תויס 671ימחנ6ס

 וכמ3ו המס כ67יח6 ג6עני' 7גגווננ'3יתונתיספוסק'סעגי'גןו6ע"ג
 סס הרתנ"ס כת"ס 4 ו)6 מוט6 76ס rh1 יעע6 געי וסיט3'סס'יגוסטול

 עע.ז")ו ס)כמן 3ימו 61פי'גגיוונגי 6יסמוע6)6מר ט6יןגמגייועעיך
ע)

 טצת6 הו. 3ימו ג3גי דגס תגו6ל תל' ככ') כגומו סח61 ע6סמו מין סגכוי
 כהגי וני651טס ' ע(ס סנ6ס )סס ס6ין כיון )6מי מוט6 6יס 67יןתסוס

 336 )1 ו)6 מוט6 6דס י*ן תסוס קלוג 6פ" ינ6תן ס)'ס נניכ)סשקקיס
 וסטול3ם'י סמיוטומ 3פ) עקי0יכ,כ ס6יםנינליסר,רפלק ע3ו6י טכירחו )1 )יחן )ק)קו יוכ) 06 ו)ענין נ6ען 6יגו 3דנל גונע סו066

 ס'טןקכ'6
 פ)סרעגיס ויס4קיק . 3300" ע'ין ססו3ע)עמו) ר5ס "גו"סקע'ף
 )גות),ן61)ו מ"סיגן מגירוו63 ענ ג6תן יכסן גכולומ יח4 פיק3'ספסק
 6סיד )תיעיגסו 3'כ6 ע5ען וסהסגיו0 )גות)ין ימי'סיגן פקק יהססל "3ס'

 דתמגימין ר63 ומירן 6גייהת6 תע0ג" ך"3 יף יכמונו' 3' פלק 6סיד' לעויכנל
 ג)6 36) 4ס (ס גוע)'ן פסן סי3ריס  דגר6ין ני7ו 8ותגמו גסנ4 תייליייפסר
hintah6( ססת)ץ נתו יס)תוי6 סינוי6 סססתש סלת3'ס 6ג) )נות)ין מייסינן 
 קסק" סס עסנס סכקףנעדו

 קגק 6)6 ם6'נו 3כור געות' ייוק6 )0לן י6'ן .
 עפג*נ )פסיק 4ג' n(lff כן י6ס מייסיגן מסת" 403 6נ) )גות)יו חתם'נן)6

 67על ס0.ק ע) 6)6 6יגו ילטג'נ hait עיקל י4ץייס כיון 6יקי"נפ6י
 (.)י6יכ6 סר6"ס תת"ם סייסינן )6 סגל ורס3,ג )גות)" )כסןמתסי'יכסן

 ו6ס 7הלעג.ס. עעע6 7ס.יט ס"7 ק" ל"י חגזי זכח3 סג' יק")תרגוו0'
 לפג'ג נס ד)ט6 6'קוני' 603י 6'כ ק6י 6מ6 ילס3'ג פ)וגס6 יע'קי כיוןנן

 סל6נ"י ס) ספגחו ו(סו )" ק6ער 5ישל" גכ) לס3"ג ו67י 6)6תויס
(.) 

 ו0ע)ץ גכול 3תותי כ"6 כלסנ"ג ppg,,, ד)6 ק') י6'סו תמטל יס') '*3פיק
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יחההוושע רעהיורהפני
 דק,) )'ס3 וגל6ס סכ' לת'ת7 )יכ6 6'כ 6'קוו" גכ) כלט3-ג דס)כס3פדו

 לסגיס' פ'יומ ט'ס 1rrm חתו'ן גני 656 )גות)ע iynffn )6 יע"כ)סימב'ס
 דתייסי ס6 )כן 6מרח גכרך )י ט'ע'י כיי (ס גכיך )ו העיד ט0ז6 ח"טיגן6(י
3WDכ0ן ומנילי כסן 6גי י6תל כס'נ )שי תיילי ע0נהמ" 6ס6 )תלע6 יכמו3ומ 

 ססכסן 3כוי ג3' 6ב) )טע4ן lyP"nt 5ו7ק עכייץ 5ין טססטגיססכתט76

 )ו כטיגע יגימס 6)6 גכור פמס )yb 1 ה6מד ו(ס 3כץ ל1 סים )(סעטןי
 (עמיש לם"י נת*ם )1 ושץ (0 כסן י63 שס ט ויע') 0סיסי3%כת

 p1Swn )6 )ה6 )כהן כסן וס,0 ז,ס פ'ג )'ס ד4 סהוקיסש StpD' כלפלק
 )630 0ישון 7)6 תתץ עיו0 גגי תוכח 3(ס כיו65 )הג6 הסיס טקרטי0ןד
 1)6 םקסס גם'פ ח3" פטס יפס ל6 ולפ"( סנ6ס )יכ6 יהסמ6 כיין טקלטיפיז
 סיהג'ס וע) )נוע)" דמחסיגן עוס 3על נכור ג"כ סתעיד לכסן ט6סיסכסנ

 ג3רור תכ)תקוס י"3 פרק תעטל נס)' סכמב 6תס סתך ד6יהו*ן)חתוס
 )-כ6 מוקקיס דנוס6ר ו6ע"ג עלתו כס) יסוי נוור ע6ח 3יגי חנ6ס סים)נו
 1nwlb נסכל' bib )נות)ין חיסיגן ל6 "תר' יגנ' ס"ל י6'נהו ד6פסרי6יס
 לועס ג3י סג6סכגון )0סם DbI" 3)66תמל6 36) 73גר binnbI ד6יכ6מדו
 3יור0 ר8יס 6'כ6 סרפג"ס יתדגיי כיון תקוס תכ) גועל" וכ"ם מ"סינן )6כסן
 תח)וקמ ערבי:ן ד% 610 3רור ו67ית nbm3 3ס7י' עתו נח)קו )6 פוקק"ו750

Sb"?3סתעתח6 רווח התי)6 וססס6 : כ)) )הק) ו6ין תהר"ק גטס כת,ס 
 סהו6 תתי )' קח ג6ען ס6י:ו )ה' ס6וער דית6' פ,7 י6.ס6 הס 3(סט)מיס3
 3חורח סרם6-3 דקדק ות(ס פי'3 סרה3'ס tb'sn1 נ6תן tyh ו)קח וס)ךנ6תן
 ק:ס גויס ם) ג3י:ס )6כו) ס"סוי )ע' יס6ותר קי,ע סי' היון וסני6וס3יס
 יס)כס כיון נ6ען ;1rh לתס קסי6 כן ו6ס נ6תן 6.נו סקנס 61תר כסרס פינה)י

 הו6 דס.'1 כיון עי)ח6 יגס6 ספיר 6מי וססמ6 6מי" ס) ע) נ6תן י6היכרס3"ג
 תחוינ )6תן תס6'כו יקנ' ד6' הנ6פן טקג, )ותל סו6 תוכל' )ק:וי ססו)מו כיון3ה

 )ו י'ס ייין נניון וכ"ס ע5הו ס) גקי' (ס 6,כ ם7לס י)חקוניס תעומיו)ר,ח(יי
 הרסג"6 כ) סכת3 סג") ג'מ סטמ 3דק 3ק' ה65מי עיוני 6חלי כייייע :ptih" ו6) ' כע"ם 3עהל' עם18 ס)6 16 מ6יי סעיי ס)6 סי3' ו'פטיי ע(ססכל
 גויס טל )ג3יגס חוטס מ'נח )' 03ל גויס ס) 3ג3':ס )חטוי ם6על זתיטכחנ
"Dht7'DD 1( ע)'ו btna יס'ע יסל'ל על,ו שכינ מם71 ססו6 כיון כסיס 

 3סק")כיםנ'גוססינסיס3'6 טיך י)6 גת)ח6 .ג) 03 יטיין3תילמ6
 ניס) ע5עו עס) סה6 ימ'יסי:ן עסג"ג ת)מ6 סייך )6 7כ6ן סב'0געסתיח

 o'illbl ג(ס נוקי)'ן ר3יס ס.ו 06 :6הן 6י:ו ת6חר )קח 6פ" 6ל6 עוי ול6)ו
 סנ") סקיסי6 חיין סרט3"6 סיי ילעי) עס:ימין וה3יthm3 6 ס6עיוכירך

,lelh~
 61'כ לרו3 ו6וכ)ין 3(ס עקי)ין סר3.ס תסני ד5עעס טכמגמי 8חי

 13 רגי)'ן סי3'ס 60'ן י3ינר וו(ס ג7ו)' קול6 ,65 6ג) מ(ס ר6'י )גו6ין

 . (ס 3ד'ן עי~ן 51ריך :ס 63קור רגי)'ן סר3'ס ס6'ןוכ'ון כסי "ן )ק"תי )ותר ג6תן כטי י'ו )ני קח )חסיי 8תרו 6פי, יינ0 קהסגנון

 3תילח6 ה"ת 7D'WS )'ס דסוי סכמג כפילוטי תטמע גתי "י6'סת)סיו
 כע"ס ס,ע ~bib העותמ' תן )קנוח תענו סנקם גתטנמינו 6יכ6 סייכי ותסיטייכ'
 הרס3'6 1ר73י ' 3ח טייכומ לו סיס 6)6 ס)י ט6'גו Dfinn גה יטיכי )טיוו(חו

 )6וכלן נהס תקילין יניס נויס ס) נניג01 דנייו )פי יח6 בש:' l'otw)עג"ד
 לועל 6י:וג6ען גויס ט) יננניני 0תסנ' תן ומו)'tbn?~, 7 6ו0ן טתיהסכיון

 כיון גויס סל גג3':' )סעיד סחסזד נ6ען hnb' )ינריו י6"כ קג'מיעעותמס
 3ם) 6פ" גייס סל נגנינ' נ6הן 6':ו ימטוד :הי סכי 7*ן ו*מ 13 תק')יןסי3יס
otwhקכ'ע 3קיען טכמג ססופ 7ג7י 8זכ ת7סנ"6 )זנלי (r3tup 

 ע)6ו0ודנל 6פ" 3ם)8חי'ס ג6ען תעב.לומס3מול' נ6מד תפויקסטסו6 זמ(וי
 י6'גו כי3ר'סרס3'6 ס)נויס נגבינס פקק י"י ונקעיף 0ו6 תומר)ותל
 67' לותר ידיחק מרי )גי "ין6 ה(כס 61": )והרתןסכטי')קחמיג6תן

 יני'ס'ע3"ס5'ע ופוי)יגייו - מו(עג3ינ,ע)גוש פי, ס3מוי,עע3ילומ
 עחיקכ'ס ססס )יהל 6מייס 3ס) דנ6תן כרם3,ג עעסל גנ' פקקטסו6
 קסי6ד7" 6"כ )קממ' סתותמי תן )ותר ג6ען י6'גו נעסגחיגו נ"כופקק
 ו5י) (ס )")וק s*p )6 סשסקש ס6י דכ) ס"ת6י'די'

 יסכ6 כת'ס דס"י
 . ב(0 ט"ךהס)ש

 D'D3 ומסק (') ר"0 סכס3 כעו )ח)ופי י0ייסינן ועוי

 ספפפעסומ וע*כ מו0ס 3סוך מוחס 5לך "טוד ייסו6ל כוסיס קי"ס3קי'
'et~hיערחמ ס6כי י)סקן 61פסר )מלופי מייסיגן ק"גי)6 קי"ע גקיי 51'ע 
 עסנר גס6נו סגס פי . )"4פי מיטיין "טי ע"י יס)0 0כ6 וע"תעפי
 . 1% 16 מסוךיס סס 06 גדקדק ופסס מסייש גקר6ש ס6גסש סיו06

 ט16כל 6ע*פ ס6קיש 37רס )6ע) מס71 סו6 י5ס 0עץ עדגלי גנ6')כ6ול,
 )סכגמק כ'6 3)60נון תייי )6 ססיץ 9'י ד6' ג'כ לתכור  מסוי סו6)60נון
 כמב ל3ל 60 6מן )דנר מסוי 6יגו 4' )זנל יחסוי 6ח"כ כח3 6יך41וכ
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