
יהושע ח*םחדקפני
 יתיגי כעוי סמורל' סמכס 6סי ט%ס 6מ יענמ 6"יס אשאלה

 : גר"1 מר7כי עוסן'רל"ע

 פסיטים ונגיס 3כול וסנימ עמ ר316ן lo~bn תייף חת 6"'שאלת
 ות;ת מונ סטי י316ן ע) זי65 ועוח(ק 67וי ננק'סוהגימ

 ol~o פי ה,6 ויטו) סר16י ען חו3 )3על לסלס 6מר 3כור . 3גיסגמלקו

 תן ס:יס פי מטול ולprnlnn 6 ען לו ;ס)ס 5ערו פסוט'ס והננ'ס .געיח(ק
 ("ל מסרמ6" מ"ס ר6.ה 67.ן גכת3ך ר5יה וה3"ת ' מי עס הי'ןסר6וי
 וסטי :כסיס עסוי )ע;ין קי"ג קי'63"ע

 167ריימ6 ותכ6 7ל3:ן דהמס וכר מ5.
 : In~bg תורף )סיןכ"כ

 סח'6 עכי_ו7ך געח'3ה ~העחקח' ביסונל ס6יחל "יסתשובה

 על'ו 1ה'ה 4נ'ו וע) על'ו ה3'ח :מ! ון"ל סעמ עי פיק קיף 3"33ס"ק
 נק1פו ק.7 3ס" (.ל הט1ר וכע.ס הר16' תן ג1נה OHJ יי'ן סס 7מנו"ר3'מ

 סער חיות:מ 3ק' כי6ית6 )היפך מפרח'ס ק5ח סכחנו D'Uh1 ' ל"פו3קי'
 "גל ' הר6ו' תן גונה 3"ח ד"'ן 3'סן6ל ער11חח 1חלכ' י3ר'הס :דמו 6ךמ"ג

 6ת ר".נןה"לו)'רח כנין טנחלתיד ככלהר"ו' ך16' עהסגחנת06כו:חן
 סיעגו7 ס6.ן כ'ון 6נ) )נ3'ו( ר"ו'ן 'עק3 גכק' ה") 6ניו 3מ" ותהי3'ו
 ס'ע3וד ;1 ס6'ן כיון 56לס 'דמהו סהנכור 7עהן כ) חעלה 6.ך על'הסו(3"ח
 3נימח" מ3יעת' 'וחר hD'~etע)'הן

 3"ח ס'ג3ה O'DICD 3:'ס עס סה7'ן
 סה:יח תליה על כונהן oh1 . 3סס 5ר'ך 7'ן ול'ח לו העסוע73 התח['ק.סען

 לנ3.ס ר16' ותקו' 3ת)וה סנ'ס פ. לו "'ן והנכור לו ח"3'ן סהיוי316ן
 1מ' קכ"ו 7ף ;1חל'ן 'ס פ' 1(1' סהעל' כתו 7ר6ו3ן עתל1ה נ31ה 3"ח5נ)

 וס"רפ1קק'ס ק"ק"ן וכןהטור סס ו[.) ופקקהי6"םכן ).3 דף 3כור'ס
 לנני 6פ.' "6 ול7עת ל3"ח וכן 3גור לנני ר16' 7מקרי olinb כי:מן61"כ

 "ס ס6)תן ונ;ה ~כת"ס ר6וי מ)~ח מקל' )5 ג"ח )גנ. 6ג) ncbכהוג1מ
 עס סק7.ן פסיט (Oh1 3[ה גס ס DISD~ ה3;יס עס 6ו 3כ1ר עסס7'ן

 7"סחע73 תטצס הו' 3"ח ר6ו')ג3' תל1ה יל6עקי' סהעעס כ'וןהמסיע'ס
 31פ, ;וחל.ן 'ס ס' היסג"ס וכ.כ ל"6 7ף נפקח'ס כ67.ח6 גחן מ,'ר3')"

 הפסיט'ס עסה6ח'ס דהד'ן הו" "ת"להת3י"ר נתן 7מ7ר' וכ'ון נכוריס
 הטוך כע"ס לל1ה :כק'ס ס6ר )ו 6'ן blh ;'6 נתן תיר' ת.5'6ין 6.ן7ה6
 העל1ה ל6נסחצ73 6"ר.ס )כק'ס ס'מכ"ן כ'ין 36ל סס והס"ע פ"וסמ
 ת'חת )6חך העלוה ה'וים'ס ינני ו26"ג . מע)יה גני hD'~D1 6(7גלל
 ר"31ן וכסתת )3.ח ווסחע173 ל6 :כק.ס 7ה:' כ'ין ע"ע ניס1חן והו6 הן6נ
 ו[כו הפם,ט'ס 'חת' קת' ;כק' נפלו כני 6.כ "חר.ס גכק'ס לר316ן דה"כ'ון

 36.הן ת'חמ סנטעח כ.ון הנכ1ר "יח0 '7ח' 7ננו 37הר ק"ן וה'כי3הן
 ה" ל6 ר6וגן 37חי' כ'ון 3'ח לנ3' י"ו' כמו 7הו. וכ71 . הפמוט'ס נ3ר,:ו

 ר"ו' הוי ע'ח' 5חר ה'הווו.ס ג3ו כ' 6"כ כע"ם')1)לג13)(עתלו'
 דפם.ט" 61ע"ג 'ט.חה )6חי לנ"

 עהס ה3"ח 'נ3ה דל6 7נ'ע6 עמס י5ו' ה'ה 7ל4
 7ה66'ן 4.:ו7ו7מ'גונ'עהס 7[ה ר6ונן :כק' ס"ר 6סחדף "' כנוןכל)

 7"'כ" ה'כ6 נחן ע7ר,מו6.5'ן
 ע:כס.ס גונ'ן 67'ן הו6 הטעס )לוה :כק'

 הרס3"6 וכ"כ 7כמוגות פ"3 וייל הר,ן כת"ס חור'ן 3נ' ם'ם 3עקוסהתםוע73י,
 תכוצגי'ס ת:כקס גונה נ:'מורין 67(ח7ף קי'"ל ו36ן p?"3 ק""לף(")

 מקרי ל6 ו""כ ק'.6 נס.' הטוו כת"ם נכו. סה.ה ע' סרק קוףכ7"'ה6
 6חי'ס i(o~pJ ס'ס ,תן נ) orn 'גנה ס)5 י6ו' עקי' (ה )ג3' ת"ת לנתי'ך15'
 6חר.ס :כק,ס סהי1 [ען כ) מהס לג3ות יכול היה ל4 6ניהן כנח'יכ'ון

 7ס:' ת:וס ס'גנה ;5תי מיחה ל"יר פגנו ה'הות,ס גנ"ח כעחתח5)"
 וניולו( . [ה לע:.ן מיחה )"חו 7הו.ר5ו')63  ור"' עהה הכל3רכוהן)כק'ס

 כמו3ת )ע;'ן  בויר  ין פי 1"ל  ו:תיי  לויליו יפ פ'  (.ל חי6"סש,הנת3
 דגנ'"מפ'הנוחג  ר".י  Tb~3T1 עעלוה 06י?יבית,יסברבי ספלכנו4סה
 החס 607;י יו ר"" דחו ו"ח"כ ' 7גנ'6 "חר.ס 3'ד נוליה ה:'ח ס6ס ססדתנן
 6':ה 3.ןעעוח גנוביוק-קע "סגסה'תיוו.ס "נל עד'ין גנוה'הות'סט)6
 ה.כ6 תן  ר6וי טפ' ווקרי  כ3י היחותיס גנו ס6ס היי ר16י ךהוי תהסנו3ה

~ha)a
 עטצס ר6ו. הו' 7ל6 7מק.ק נה' 61"כ ע"ם  יילוי  3'י ע-"ן המ.3
 :כק'ס ס6ר לי' י6יח ה'כ6 נ3י הו' ל6 6נוהון 37ח" 6נוהון 3ח.'דמכסע73
 ר6וי כמו 7הו' hu'ctt הויה 6':ס ;ו נכק' ס6י ".כcb '" 6" 'ננסוהכמ6
 ע"עי6'מילה6.3ר6י' ר6י' 5ר.ן )" הסכ)ע"תחו [ה סי3ל 61ע"פ (ה)ענ.ן
 :וט) ו6':ו נ1חן 6.:ו ה3כור "תר ו6ס קכ"7 7ף נוחל.ן 'ם פ' י6תרינןטה6
'hb7'כיי:ו מו3 3סטר גוטל 6';1 5עי ו6ס מפרס.ס ייכ [") רס6.3 ופי  
 יס5י 36. ע) ה.651 3ס"ח ס:יס פי נוחן ו"'נו סנ'ס פ. כ)6חויס)36'
  D'D עסטל  רי:יחלוק  ,ייר  ב'ליבייו  מיי%,  סב'ביר  ם'סרי 'b?o געורוס3יס
 הי)כך  גגי עקרקע  6ל6  לו:'וזם'ברילב"ון ל6 7.תעי דעטלט)'ן 6מריס ע)%ניהן
A'Db(פ' נוטל הו6 דנקרקצות כ.ון 36יו  ם'ל הסטל נון 3כורה ס)ק יעמ 
o.Jaהי6סיו ע:'ן על ל7ין [כי:ו סרי . עכ") סנ'ס פי לע)וה )סח[יר ש'נ 

 סכ6 כעו ה6ח'ן )7חומ  יכו) 6'ןויבירי ל3"מ  ררבררןו11ג,?יברטנמננו
 6ועל כ'  סג'ס פ' )ס)ס לו5ח ו6י;ו  ס;יסיירייר? פ' )'טו)  הנגוןדנו5ה
 ו)1ער ה3'ח )7חימ רו5' ה3כוי Qb ק6' 7חחס )חרן ויוחק הסטיומ כ)יבימ  סיעגוי 67.ן לו כותעין י6'ן הרסג'ס כמג 6עפ,כ הסטיות ען  ה3"מסוע
 'גו)  י6ן הספרומ מן  וחג3ה לך 6)6 קרקעות מן סג'ס פי )ן 6מן ס)6לו

 06 הו6  ס6)הל 5נ) סקרקצוח על כ"6 המט)ט).' ע) 6יןסע3ויי לוערס3ע*מ
 םל6 כיי ילס הפסיגץס ה6מין ha'1  ס)6  )נממ מלומס3'0

  ה3כול 'טוי
 ך6"כ 6יגו 7[ה ערו5ה ססמח כיון הנכור כס יהד'ן ג.ע6 3(0 גמוח(ק ס:יספי
 פמ  סנס3'ס דסס)עס

 עמו)ק ס3כול ק6י h~b סניימ6 גס  ריליי רי,י

 עסקרקעות 16עליס ו60מיס נסטי" ה3"מ סיטול י051 יה3כול l'nbDכס
 vnbb "hp כ"כ 6ל6 החונ סיסלס רק 'תנו 6'7 3כך ל3'מ דעהה6ח'ס נגי bp' י(0 סניס פי נומן 3כור הכ' עטעע  יג7'ימ6 פסט6ו6יר63
 6יך עססטיות )גנוח ה3"מ לזחות רו5ה הנכור h)D'h oh7 7:'ע6ועוד
 י6ין ר3גן ימקון ה6 עכ7י  ע)יהס  שעטד ,'ן לוער  מבימ'כו)

 נחק:מ DDb' 6י 6ונור הו6 6ס 61"כ ה'תועיס לעו3ת ה'6 עסוע73יסד.תמי עע)ט"
 5'ן מעטלט)'ן ה3"מ ל9יק סח.תימ"סיו5ין דעמל על תעלה יכי לו סיעע'ןחכע"
 6)6 כע"ם 'ח1מ'ס )ט~נת סעסו hlh העטלט)'ן ע) ד':ו ע'קר 63776'כו)'ן
 לן3רי ג"כ י6יי 'ס ועו7 . הר6סוג.ס ל37לי ר6י' יס 6"כ ק"' ה6ח'ן י:גיס"ע

 6חריס נכ9'ס סיס [ען כ) הע)וס ע)  )3"ח ס'ע3ו7 67ין סכה3ת'6חרוגיס
 עחי' ל6 ע7"ן ג3ו סל6 6מייס 3יי סה'6 ,תן כל יתייה ס"י התו'טחיי

  Dltr) הי6"ס כע"ם י'תעיווטלטלין

 מ.קס. ו6"כ 3כוי .ס פ' והחו' נ1מל'ן יי
 גומן )וןל61'נ' "';' 6עי "ס גנ'  ירפבימ סה3י' ה"ע וופייוס התו, :6ךו)תה
 פי, פ'רסו החו' גס 7ה6וכו'

 )6 סהלי סי"ע כפי, פ.יסי )6 ולתס  י? 5חי
 עקר' 7)6 ל37י,חס עס6"כ ד'חתי טנטל' ית תטעס כ"6 פ'רוסס הרסג"ס7חח

 5ר'כ'ן ע6 ה'ש יפ" כפסט6 סתעתתיה h'nh 6'כ ~s_1 סל6 [ען כ)ווטלט)'ן
 העלוה על ס'עגוי  ל3"ח ד6'ן ס"ע hlb 6חריס וותקיעות נפקוח6)נקן
 נע. טעעblonn 6 )ע.7ח' ת). הו.  י?ריב.מ ' 6חל.ס :כקיס ס'ס יתןכל
 )6 6י 6פיי 7יחת. "טלטל' הוי דת)וה כ.ון )(ה 5ר'ך )6 ד.7.ה 7לס.ט'6ל6
 (ען כ)  דיתע' ע)וס ע)  לןימ  פייביר 67.ן סנרחינו עוכח 61"כ  ע7י.ןגנו
 כלוס 6.נ, 3ג3ו דגס פסוט (?nb 6נל )פח,ת ג13 3)6 6חר'ס נכק'סס.ח
 סנכור 1.6 3(ס יגס ע.תם ל6חי ;כ9'ס 6ס3חי?פבימי כונחן ו"ס 'כע"ס
  יתועיס 6'גוכל1סי6ססס3.חו ות גס '  3"מביב?"וירי 6נל ם:יסנוטלפ.
 סהס3'מי עס גו3ת 3ע"ח ד5ין פס'ט6 6חריס סנחיס 16  נ:':יס ית.ע'ס מ3נוכגון

 עעי)6כגון סס3חו  h?bD'r~1D3 וענו6ר העק3ל פיק כ67.ת,ימוה'ס
 תן  1)6  סיבי ען  ייבב? )ועך  טייך  בין  6'ן סרס  ביבס 3'מ erJסהוקרו
 ' ת'למ6 חל6 כולק ה)6הקין

 ס'עור p'~nbi 6' הס3ח ען גונה hD'1 ועוי
 ינר ס) כ))ו o~DICD  ברבריני )ס6ר'ך ו6.ן 6פות'קו ThtD ול6 ,סנח66רע6

 :  יוסע  ב?ב?ייר%יו,:ובמך פסיט לפע:1י כ)וס  וזביוי  רבריס6.ן

 ע5עו ומטע'ן 3עיי ט63 הה3"עס 6.ס' כ) '15 6מ' סלמ בשאלה
 6ומו  כתנו  פבירררי 3עי ס:תן ע7 6ותו כפו כ' ח3.לוות3עו

 ד.נו תה ח3ירו ע3ור )'תן תלחתח ס3ע) והכלימו 6' מלחעה )3ע) חנילוו6ת
 1  %ו  lhl)olni  ח3'רו 5ריך5ס

 וח)קמ' ופקקח' )פי' פעע.ס כעה נ6 [ה ן י מ %. יי יעתשובה
 ע5יף )כתוג כע:חנס סנח'ס ע) סנכמנ ק71ס נרמ 6ס3'ן

 0ו6 הכח.3ה קויס 3רח  06 בי  מר?יב? ל6קל 16 ל6חי 3חיס ג' 6ו3'

 )פרס r~D עי.:מ, ועתה . )פקוק רג') הייתי כן חיי3 ת.כן ול"חרפיוי
  סרנו3*ס סכת3 מטכס )חיי3ו  67.ן ס6כסו3 כעו הו6 6חר 7ין 3עקיתך ע"ע7נר'
 ע) ע3ורווה6ו כ"6 וח.'3  מנירו כ) גממס עי לן 7חין ח.3ל עה' פ"ח(")

  וכו(3 ' עכ"ל מ.ילותיו 16 ע"הס נענרו לע)ך D'h1 6'ס כ) ס:ותןהחסורה
 מ"ם 3כל) [ה דין יגס נימ6 ו6"כ  3ירוסלעי ה6עיר  ab(int דו?י)זר3וזללביר.

  כתנ 7ה6 )ו )סלס עח"3 מנירו גסנ.) ל6' מפק 06 י6"כ מ.י)ות.ו16
 סק5ונ ה9 3ס3יל :מפק  06  ,"לריעי  הרע3"ס 75גרי קכ"ח ס" [.להט1ר
 ס:ות:ין סחסיוי על 67פ" כתנ ["ל  הרע3"ס דתךי  כן  ר,ירי?ב  1יל סבירברברי %וירי יפ ולכיירי .  פמור  י%וב  ס6';ו יי  3ק3') נחפק SJh 05נו,
  עיכתנגע3יו  ירייימ  יייבבילמפיי  רבריי'בי  יייי 6,ח.יל,תיולמלן
  3תס הטול דכתנ דעה 51') עליסס סעני סנת נכ) ק5ונ (ה 61.ןעל'הס
 ית;ונס 6'כעת כ) ע) ק5יג סתו6 ר,) 6)6 ס:ח 3ב) ק5ינ blrD טנמו 6'ןק5ינ

 סנומן סתסייס כל וכן סגתג י)יסנ6 פסי" סעסעע כמו 3הכי ת.יריהחשייה
 וסנ'16 מונ) עה'  סריב'מ1ילפי סכחג 6עח ק5ת עסתע וכן ו6'סכל6.ס
 כ)3גיע'ל ע) עקהק5ונ נ'ן 3-הן 6ותו 67'ןממי'נ'ן ת"מ קק'גג3יג"ס"

 33"ג  ד6ערי:ן עה6 [ה 7'ן חל' ילע7 דני6ת י6'ס 6יס כ) ע) הק315 תס31'ן
 3נמ, ועפרסי פטור'ס 7ת"ח ע(ת ו)עיו ע)'הן לע'רע6 סל'ט )6 והלך 3לווו:דו

 [') סי'"ף סגיו) הי3 ימ" 6רגוג6 (ו והלך גלג)ווו כקף יו 3לו העלך ע:מ וווונ7ה

 כ7פ'יס'י סעיר 3גי ע) חק315 עק סו4 7ע:די וס") סתסור' ד(הו  (")  הרע3'סוכן
  ק315 יוק,הו6 יג)גלת' )פל' ד6.ן vhtI' 6'ס כ) ע)  ק5וגיס הס סי3יי' וס6ר[')
 גס לכתונ  ס")  רוייב ק5ו3  6ינו  1ילויבל1ירבריי  סרע3"ס )ע7 )73 ומ[ח 6' כלע)
  63יגוג6 גס (") תוג עיירי  hi~bI' גגער6 ג(כל  :l~nica כיון ק5י3 ס6':ומק
 כ7עסעע יסטור פם-י6 ק15נ ט6יגו עעק 6מ 7ת'ח כיון 7ע"ע לחקסו'6'ן

  סע3ו6ריס כ'6  כמhiltr:  3~  ז"לריילה?רי סי3 כמ3 )6 לעס י3"3 כ(ל6מחהף

בבןריב?ריי
  סענו6ל עס כ'6 )כמו3 7רך 61.ן כ'כ עגו6יס  6'גו  רילי:ש

 ועפלסי 9פי'ו קור6 )כ) כגויע סקוג'6 מתיך סע)ח עס ל6בביריב?ריי
 'str סנ"י ס6צ' ועס ימן כווס כי6 על ק5ונ סו6 67לנון ע3ו6י 6"כינריו
 טוגמ ויכסיתס סגס 3כ) סק5וג עק  1יל  סריב'מ יפב ר?יייפיליב  טכ30 ט:)מד עעס כוו)מו 6'ן ("ן מיענ"ס עיגל' ג)עוי (ס ייני קכ"ח9י'

 סר 6רנון יגס כוונמו 6)6 ד6יגון סתוי וקסי6 טנס 3כ) סק5יג כלסטור
 str סיול טחו)ק יעס )פיס יס ועוד '  1.לין.פ  ברבריטריב"מ כהנו6לק5ינ
 ק15נ ס6'גו 6ף  בירבייי  רריייבל  ביייו  סיעו ק5ו3 לס6יגו הק5י3בץעק
 btI((t(b ג)גו)ח טכמ3 מסילוס)עי נ)עוי זט  ררבר כיון יעי)תOtDD1~ 6מי3

 :a(b  3כ) ג)גו)ח' כקף נומ:'ן פסי' ס:ס 3כ) 6'ם ע) סק5יג תק הו6וג1)גו)מ

 סייומ)ט' דנלי ע) )סוק.ף 6ין 6'כ קק"ג ק'ען ונפוסקיס  דוכחי'  3כעסכ7תסווע
,*) סעגיי סגנ כדכפ' מ3ירו נסנ') 6' 0ע)ן"יפלפ סוק. ק0ס rbp' bih(utnוג'6ל
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מםיהושע משפםחושןפני
 סמ 03גי 7וקb#S'ii 6' נן גם6נ גס סו6 סע)ך יחוקי )ן )'ע6 ט6ן *ניע

 ('5 סלטג'ס 65נסנ ו)ק (') 0כעיס nnha טס ע) )0וסיף 6יןטי4ו)נן
 סייומ' 37ני 3)סוגו )ע( )ס)'6)6 0גי17 מיי, 30'יו גס3.) סגתפס טי ,l~PW'7נכל
 דסי7ופ)ט' כ'ון סייט ק5י3 גין סע0)קין עס סעול ניגני 0י6סין )פיוסו 5י)וכן
 7וק6 סי6 סע)ל 7חוקי 'זע יהפול )ועל געיגי ידו0ק גק315 כ'6 ע"י'65

 ~09SDD 3כ) )ן )יע6 ע6ן גסג פ)ו עיך 067 גני8וס 6)6 (ס 67-ןגק5ונ
 ס) ptb('SD b י6י' )גו 8ין ספייוסיס )כ) 81"כ S*rn ע7גרי דג)עוי6)6
 פסו6 ע0פורס ))עוי 61ין סירוס)עי ג7גי' ני:י 1)6 כ)) ק5וג 6':1 ססו6ע)ן
  סע77כי ינתג עה6 )יק7ק יס ועת . ע4סס סעש3 עס )6 מ6 סנוחןע0נה

Stun'D6קק"ג עק 3סג,ס (זן טס67.י (")וסגי6ו טס7זס ויקגסס נתי 
 עסעע פטול'ן עק05ן 1073 06 ו6יגונש ס4)וס 6נ) )עק'ן סותפ.ן ססיסקס)
 ס"יג, DDb*' ק34'ן ס*גן עק'ן ססס עסטע סכח3 ו6י:תו0 ע)י)ו0עלסין
 תדתי סגי6ר6יס ק315יןיהl'PWbi' l~ba 6 8רגונו0 י6"לדוק6על'לו0
 כ0נ ווסיע6.ין') וכן יי:6סכי הוי ק5וגיס ס6י:ן עק'ן כ) DfICDכ)')6

 וכן . הק315יס 3עק ע)י)ות 17ק6 ק5י3יסתסעע 3עק.ס סיתתייסקס)הס
 י6ע"ג . ע,ס )6 ט)')ס 6ג) וכו' ק5יג טק וכ) סכח3 7ג'טין פזק 3עי7כיכ30
 36) כיין ס)6 כ)י)ו'  דיי%  יייי  יבלילילימ  ירבמב 6יפכ6 )הייקי6יכ6

  גכ) הו6 ט)נוס וחוק. 7יג6 7ע)כוס6 7דינ6 כ'ון ק15ג,ס l)'ba טס'ןס6י
  ס6י:ן 37טקי' )עי)  רישבמי טעס עוכ0 ב%ריישוי"ן  ןלרביי ס6':ן  עס.1תקוס
 סטוי עיכמנ קכ'ח ע9" היח שיי סוחס-1 סוי )6ק5ו3יס

 wbn 1137ק (')
 ס6 7נסוספין Dnla'1 סוי 7)6 עסטע 6'כ מנ'יו כ) גמסק 6י' 6יןק5ינ

  יפ)'ג י3'ג פ"ק 3ע77כ'  ;")  ירבריסר"י הסט' וכן . ors (ס ועלנ8ין6חר6.ן
  י6יס  וסג'6 פפויי' הנורמ'ס 8יו עס סע)ך הס-) 087 וק') ('ל ר'תע)

 גחפק "7ס ד6'ן תס6 י6י' סני6 6ח'כ וכחנ ק315 ס8'נו ינעס עסעעעכ)י)6
  ק15ג ba(1 נטק 6ם" 'נוס)עי 7ה6' (') יסו6 ע(ס י6י' סני6 6.כ וכו,וסף3
 ע"ס 6'כ r'DO1a סו' %  קt),bai 3-5 דב9%  י,כ ל"ל  9.לברזי דלי להדו%יב

 ' oi~iuI  ררירי  בבליבס  יויב ס6ינו טמדס סע)ן עי7י 7כל  ו')  יבלסו%מיררבי

hib9יילרייי  
 1.6 ילוב  יייבו ונעק 6ח,כ סכס3 (') ווס7ט'6' סרג ע)

 )הפ7" 36) ל0ע סל6 התיגח וכויוסג' )הפר'יו 16 )מ3'יו )הסמי) יס6יסשיי
  ינש יכ6 )6  עס73'חס ספיייס ג7ע וכ' יפרד )6 )עס  שחף  ס6'נוכ'ון
 .  סבירמ מטוי 6פ.' 6חריס  ע) מיר ורב'ר  בנויבלימ  ופכיי6 פרופס 6מי'והן

 עסעע ה)סון 67'ן גווס סו%  בנימרלומו טכ0י) הו6 י6ס לוער ניו)ויוסק
  י8פ')ו  ויובבירמוימרי' זוי' סו6 סס0י)וחו עכח סעעי)8 עטעס עסעע ~blbכן

 סו6 כ6ן hton כ'ון סנפי7 טס6'כ פטול הו6 י)'ח' כיון הג7וס ס)6נ6ער
  סוחף  ס6יגו כיון ייו פ) ס.מע סש(ק )0תג תסוי יין )1 יס )עס ע.טסיי3
 ע)יו סטג'ס טס )'מן )ו ד'ס יגס' נמכע0ו נפמן  ברמ16 136 )פטולרכו)
 גסי נן0 7גס קגו6 6ין נ'נ ס3י6  6'1  יבל"עור  רי"9  בייו  סיסנוכיון

  פס9יגומי  ככסיו נוח7)כת0י)ס
 מטסהע  ב9ביל%מרימ עססג3'ד1 יחן )6 )עה

 . פפווי o'Dht 6מריס ע) ימבביר  בבזן  3ססויבג4ל% 1"לביבריר"מ
 וסס  3מרinanai.r  8  ט7גייעסך'ס סו' י371רי'60 הג'ס 7סי. נרור67י' ועוי

 )זע0ס רבו9ספלס  יי יי'ס  לספרירובמב יס6י 6. הפייו7 3יין הכ)סלפ)
  ע3לי0ס נ6י' ה3י6 סלי וכו' עכ)י)6 ון6'י וכו, ק5תס יכו) "'גו )3173ס0פסנ
 עס7'ס י3ו' פירפ יחכי )סקסו0 יס ועו7 . ניו)ס ר6" )(1 ע(ס 7ע'.מ')פלייס

 עכ3'7 ע(ס עקי) פסו6 סעס סכ) כתנ יס )פגי 7סרי ק15גיס טסיס 7עלו'(*צ
 סרב עכח3 (1 0גס'ס 7ס6 6' כ) ע) ק5ו3 ס6ינו טק עזכ וי0 ס6חייספ)
 כ% ה3ו6ל 6.נו וסם סס (") כ"ן 6נינ7ור %ר  עיגךי סו8 עסיי  רסוי1הו
 ' ק5וג ס6יגו 3יק יט'ע' סי3 פיי ו)כן גוהן סו6 כנוס ק35תו 6' )כ) יסיה6  עכ3יי סו6 ססייעקי3 עה  סי'ן )6  לליג דגטס ק') (") יסיג ~hih ק5ו, ם6ינוטם

  יוכם ה,ה ק5וג  ס5.נו ב9%  1,לד%יירי  %ביבדור סז7 כ7ניי מוכ0 "ס"ש'
 ע6ינו טחיי (') טסר'ס ע'כ 8'כ ק5ונ ס6'נו 16 ק)31 ע"ס 87).ככע'ס
 ינס עסעע 6'כ )עסין וס"ע l'Dnla וסס חו)ק סיחף  רייו  סיימ  ררמבקיוג

 ס*ר  ברברי סענו6ל עס כ) יה6 מ%ה ש.עenla 6( סיו ק5ינ3עסיייי
 עס67ש  רימדברי  דיוייור  ילגד  (") עסו,ס בדברישב":רוררןןריבריר

 סו5'6 ;') 7הרג מכוט )ר6ס וכוד -  כן עסר'ס  7ג7י גס ק315 3כ6-גועי'י'
  במבורייי כ'6 ע.ילי bii'r דסה,רוו טהר.ע(')7'ןפרו7ה7נרי

 ב.יסרב
  1.לבבייץ ס%ררבי  רי.י ברוי 'hs'  לכך ילרג  1.לגיירו טיר*מ רברייליריפ'

fi~fi1  סג'ו3הס גכ) ק)וג ;') סיעג,ס גס יריי  גויוז ק3ועי'3כ) הק5י3ייר')  עסי'
 עקה) סנ'נדונל  גכ) ק3וע עק )ו סע)ליס ךק 8' כ'כ  ללוב ס6ינו ק15יי')ס6יגו
 קנועיס ,tba(o הקיס 6נ) ק3וע ר") ק5ונ געק עתדי ו)עו)ס עקס) נייש  עק1035 פיממ  ד,ירו  ייביר סו6 טק') טסו' עס פי.דספיי כר)ונ'יכס עטי)'ןוסס
  סיג 6וגוג6 וכן hSti1 עעס  ר1מי שססיס 8יגס  במ :~bUD" טח7ם הע)ך6)6
 יכי)  ק5ונ bDI'(1  דג9% 9סריימב  לי9ן 6"6 הסווו6'י 4נר'(ע

 כעו 5ספל'י
  קגומ  b.on ק5ונ 3עס עיילי )ע'5 ע'כ 6.כ רכו0 )ו 67ין כחנ ו)עעט.ר5ס
 י)כ6ורס ק') וע"כ וק')  מר9 געק תיעי ו)העס רפוס )1 8ע ו)נן טגסנכ)

 (') דהיע3,ס :') 6סיסג,ס פ)יןעהי,ס
  חייג 0ג'לו ע) 7נ0פק 83רנוג6 ק"י

 ה,0ק מייי גשייייש בסדי' דבמב  0.ונח8  ס'7וס)עי זכן 7סט-7 כח3וסו6
 ססו6 33,ג 'S~r י"סי פפ'רס כעו 6י:וג6 הו6 י6ס ייוס)עי 6לנו:6 נין)0)ק
 סס'6 63ינונ6 עיירי ('ל 7עסר"ס ע6ס )נן סנס גכ) קנוע סיי גסעומתעסל
  ויי0כעזס  סער3"ס(') גס ימןוסס נתס 6'פ 6נ)6'נוק5ינע)נ5פ:הס
 כ)עקועו 6יס וכ) וק,) כעס 6-גוק315 קנוע536 סהו6 7ע'ייריק5יג)עי) ריי  דויי' שיייי'% סרי וסימי  יהרבמתי נעו (') עהיזס טיי;י ,5DD7מרל

 כעס ק315 6'גו וגס טגח נכ) קגש 60.גו  3ווס  ילרגר נל)וינ6גבלימ:
 )6 06 (ס ת) וקז) טעס ס)פנ.ט ג7ון ההו ה13רסין יפע1רן פוספיו6יגן

  יבגרבםמקב מליפמיזמק  יוסבמימ14 36)06כסגזכ30זפ)סגומס
 hon  ,וארי0טקייע 605 )7עחם .וגר6ס גפ5טן פ3ייסט5ן"זיב496בבי
 0)סית סכ3ל 0ף3 3פ) סעקמיי76ס ד6ס06רק3יפומיכחגסג"ו'5

  גמפ?ר טחי5קתספ5 סט)ן סעקש6ס 87יס3פ5פעהע614ע'גדגר6ס
 יהפ'ס ו6ימ  קחס  יבלייייוייו  3סגי)ו עכ3-ין 7סס ס0ס כ67ית6 עין.גני ופייתי נע5ען סטלך פ3יי  גוגס 66'כ סגער' טייגוסו 7)6 ג'ניס' עמ0)ק"וסס
  מיצן  פגיי סיו )6 דסט6 פיור יסו6 ע06 )כ6ולס כ)וס 6יסמס

~pls, 6יגס 6"כ כ)וסטענו o~Dn1DI רפומ )1 ים 3ט) י78ס נר6ס דס6 ועת .  בשע 
 5יך שט לקופ rb 4 06 וגס סע)ך טן מ5עו )ספת סעק סגקגפוקתס
 סו40 ס" ו6ס סו6פסת גט) 6יס DD(1 8ס ססק סקגעו 7קודס 3נהרי6תר1
 זיל י0רש*י  יסבי15  1.ל  יסרימ כיכח3 יפפרו )ססר יסי0 8'ןס)6

 יסני כן כ0ג 67'ך (י) סטור נינרי טיקדק ס06ס טס 6ןשהו,  "%רייוצןוסוח:ב9מ
 150ג טל4גו  רבר פ(סו וכו' התסויס כ30י6כ" strסיוו3'ס

  סגססיעגור ק5ו3גכ) (ס 61'ן ע)י0ס  גטגרו עיכת3 כיטסעט פגסגכ)
 6ינו  ד1ס ייליליממ

 קוס."
 5ריך וגעק 6ססירס ו)6 6עק hp' דהסור

hp,,ייובמבילפומי,דןירבפ ס*נו  8ע4פ  ובמ9ורס סנס  בבל  ילרבמ  
 yb  יליב ב9%  מיור 9ימב  ריס  רליל  ימפבמ ועס ' ו6יס 6יס נ)ע)

 התחנל ס)6  'חן  ישביס ק5וג ססו6 יע 6)6 סגס גכ) ק)21 ס0ו6כונ0ו
 ו3קת,ע 61'0 פ)כל6יס סק315 סעק עפני ווסנחסס מ1ן 3סי'6 כמ3ס.ע
 61'ס 6'ס כ) ע) סק5ונ טי'ר 61,כ ע'ס Str סייכ' טסנזהסי )6פוקיכ'

 )6 61ים 6'פ כ) ע) יק ק5ת 6'מ המסויס )6פוק' פומ  ביל נעיויקנו3
 067 הו6 ק5י3 7ד3ר עוכ0 י6יגונ6 טיק7ק  ל%מס ווס נס . סנס3נ)
 פס)סמן מון ק)וג ס6ינו הק נס (')  )ס7ענ'ס )כ0וג ה') ק)וג6.נו
 סק)וג עק ועס סז6 יכיק ד.') גיו)ס הוכ0ס (ס ד8.ן  ג-)  בב%,נ37רו
 )כן s~5p  סיייו טק  יב,פ  פיוו 6שס מ'0 ע) יפיי  albt 5'ס כ)ע)
 05 38) קק*ג ביי'  גפוי סענ'6 סרענ'ן קע0 סו6 כן כ' )כחונ6'5
 וכו, ח,ס נפגי) פוועין עי0 "ין גו)נ)0ו כקף 4 כ) laa סע)ן6טר
 ons. 45 ס)ן הקוסי6 ג'ג טמויו 81'כ 561') סו6 וכ,ס ק'1 6'כוט'ס
 יליגש hl~en  ייייי ק4ג ס6יגו עטק  רפיור  פסיפ6 זמ,0  כיוןכ30
 יבויר  ווייוו רבר )כ10ג 7יכו 6'ן 7סרג )1ער  לרייין ינו ,Vb  1וד"ל'ל
  ילש  Df  מירוןבי

 כ5 ט) סק5ינ יגר י6רגון טסעכ ע,ע  hb  סוי  רמוי
 8וגת76ץן)ס)טוןסעונרעעקוס ו'0 גסס ההוק' כן0יסו כי 61יס6יס

 'p'hi סי)ך וי63 ע)סון ייס)ך ופילפ 6וומוח ועיי ע'ר כ) )ו סייתן)טקוס

 וכן סי.,ף וכן  8לגון *ז  רסמפררס  סיב,ד סל3 נ7גיי ו(ס יס'ספס'י
od3n1D7י3ר(ס קמ0 ייי  מביז.ל ניכ טנ0נ סס  ושיי ימבסי  בייר 
 )WDb1 6  ברל9רמ ק5וג דכוג0ו )סיוס  יכו)  היט3,ס 37רי עכ))נ)עוי
 סגס כ) ז)6 61.ס 6'ס כצ ט) "ק5ונ סחסיס סו6 י6לנון ע6יגוןקסי6
  נן3הד.6נתים  גרגריסימבר9:מב כעגו6ל סגס ו)כ) 6' )כ) ק5ו3ועק
 וגעקק6ינך 06'כ טסן6"ן')סכמג סרג ע) טיקיק ס6חס טס נס ')טי)
 יבפררין  OD3 טעסס  nDID, סס יגס)ע6 7ג') טחגו0ה הפוייס ניעזכי יפריי 5" לתס פי0ף פ8יגו כיון )המיי17 6ג) )חגל  ~bS סכרג0 וכו'ק5ו3
 )יוףד יסו0 1 61 ודל ע0יל 7ין )ו יפ )כן 1)ספליד )6מן'ס )הדק )סלעינ)'ס
 חק ס7ע 06 צהפי-ן 16 קס) eebi ל30יו סע)ך עס )נר,ס )קס)16

 עוסמ 6י:1 ג0גרמס 536 עסוי דו )הו יס כיס  %פימ עסו "ס)6וד'ס
 ועס ' וק.) ס5ען %ה5ע ל3ווח ג"כ )סס ע5שיס" 06  סע4) 6)6כ)וס
bunnסו6  )פן'יס טנויחס ריימ h'an (סוי סכ)')6 7גס סע)י)ס ע 
 טטפ כך שעס נך פעס ק5ו3 טל"גו 6)6 על')ס סל":ו נעק %8ע)עס
  06  במבאז ינ0נ שנ(כן ה)סון וסנח  גבבמיס ק5וג וע*ט ה7נחופעס
 )סיחם סוו) 6ץ קפק )סון 08 ועסו p'rn וד6י ס)6 )6מליס טדקסרבר

 כ0ג ו)כן וסנס סנס גכ) ימן כתס ק5וג l~ba כיון טדק)ססטעפס8ינו
  ס6יט 3טס 7סנ6עיילי 7סי0 4 סיפ והכ6כמנ לסק )ו rba )כ%גיכ

 סכ)כנ5וע י0ן פ06י יכול)הפריי67סיו5סינ(וכ כל ופעסק5ו3פעסכך
 ו6לנונ6 יכ30 וי7ונל 6סרע3,ס פ)'ג יסו'ס 56') וגס  סרייייב  ב9% ט'.7' ו5ע') סיל5ס כעו פגש) סרי8ך  ר9ימ סגה ס)כ) סעסכיון

 6נגונוס 1)6  בסגקזרייל,יומ ת3י6 (י) עס7עיי 7ה6 0דע . ליפוע)ץ רגיי ם)1 ויתע6 יועיD1i'St' 6 כעו 6כגוגmD7 6 6נ) הגע' )סון כן7כתנ דנ,י
 06 ו6רטגוס פ)יצוס 6ג5 נמ3 1)6 וכו, טוממין 8.ן 3ע)')ומ 36)(')

 6ס)6 ס3ס.ס פ5 כחגו 06 %0וק3ין 6'ן ע"ד ונס)סי , a~D וכו'עק5חן
  ג)4 )ע)ך כעו 0קהס )הס סנוסג'ן )וף)וח'1 יוטיס 6ינס סס זס6כ0גו
 הטדנס כ5 08 סעזיק פד שעה וג4 עין ג)' ומועקין ו0וטפיןנד)ס
  וטסיע6ש  ימריי כשס פי0פ.ן 6יגס גי)עס עא גי%ס nS'SD )ךי6'ן
 פפו7" 03כתחן שפוו 16 ק05ס וע10 נ%ן פ) סח'5ם סס)') Db1"גסו.מ
 067  רט'6(*)  1טגי36סג'ס נ'י דכמנ 4ו60 יקיש )פייכמ 7וטסו6יגו

 ק3פו יס0ס ע)'ו חיוג סכני0) 0יי3 נפ) 076 פער הטק קנועו060י
 סעס גכ) l'Pnlm גז(4ן 5)8 קגע )7 6'ן "3מטו0 גע4 355 8נ)חעק
 irA(1' 6)6 אם ו6ין )דר16ן סהו)כין nalnb סעס פד 30 30 8וערסוסעס

 )וער)פעול3נ6ןיס6שקל6 שודיפ כג*ן. עס ט%. המ)ן תן1טיט3ת0
 סגס נכ) ו6יס 6יס כ) ע) סק5וג עק סו8 חגוו כ) )ספס 67יסי7'ג6
  וכ6ן  גיירי  ועמו  פלגי  9בבלל עדס ע'ס יוק6 וסו6 התעתס וע)וסנס
 30ימ גע) 16 )(ס עדיס עיחד ע)חסס סגע) וכי (ס ע) סכימ עייס6'ן

 פסיס6דפיול נכ6ן עייס)כן 06יטס7ר
~cDh1 

 8ועל" 6יגס o)'l~b נס
 ס5ומ 3פגע כ)ש6ס ioN'b" 6% )וקס הו6 פ)וני(ס  כגטגי)גפינם
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תהושע משפטחושןפני
or16 לנ(1ל כויתס %' גמש ג' 16 ג' סכמ3ו ועה ' 6מר פ)וגי 3ס3יל 

 נוטי 6.נו (ס )ו ימן )6 ו6ס 3סיסע0י3ס
 ינרי' 61.ן 6ועל 61.ן (ס 303')

 ג)6,6 ייסע עעני שי6 דסעי6 וסמעס' טיג ע(ל )פ' סעגי פטולין ו)פעעשכן
 : ()ס"ס יוחףכווהר"ר

 סנועות 3'ח37סקפסט)סס0 עיגל'ות ק:ו יסתעון י6גן נ,שששלה
 העוכר 3עיני נטה הי' ול6 8עו7 6'ס ס" ל6וסעע1ן

 קגוצו' י' וחו7 קחונ קך ע) ע5תו על pg.-ק 67ינן ונחן גטוח ס.ס671ו3ן

IW1f1והרו'חו ט3וכומ ט,1 על 3הקפה העינליוח לו ועכרו קו:ה להס 
 קך U9D1 3ייומ עעוח ו)קח 67ונן ה)ך סגועומ ו, וכסהג.ע ע16חכעס
 ען חמ.)ה ליקח י6ונן ויו5ת סלהס החו3 ג3ו טגוכוה ט"ו ו3הניעסמו3

 וסעצון םנועום פדט"ן סנוכומ ו' ען סעעות ען ככוק כליומססוממוח
 עמלס 3ר.וח מ)קו )יטו) רק כ)וס הריומ ע) (D"D עמלקו )'תן 50517יגו

 : עי עס ס7.ן י3';ו .לע7ינו עתה (ה 76.ן הד.';יסונמלקו

 סה-ן 61וער החו)ק עעס התעתני "6 37רד קתעח ע"תשובה
 וכי הד.ןעסר16נן כי חפק 3לי 3רור גר6ח כי סעעוןכס

 עכיו ל6 6לו כ5תך הגע . הפק'7 ע5תו ע) חו3 טטר ר6ו3ן ס;חן303'ל
 )ל316ן ל1עי סעעון יכ1ל וכי הפרעון (תן והגיע כ3וכומ ו' חוךסתרגל'~ח
 נעכר 16 3י.וח 1ועיח )קח 16 )ועי ל316ן ס,כו) פס'פ6 עכיקך0טלס
 לערירנוה ס".1(ע1ידוע '7ל6ענע.'3סחורה(ו ו:ם)ס ט;וכ) כעוסקחויס

 hD'GD 61"כ ס'ל5ח 6.עח כ) )עכ7ה 16 למ)1ק יכול מהכוחפיס 6'וכ)
 הסמ1רי ;מכור ה;ה 3ריומ עע,ח ליקח חו5ה )ob 6 לו לותר י8וג;7'כו)
 (עןי7ועלעכ'למה לה ס.ס סחורה הימה oh"Dh 6)6 - ו;סלס ס;,כ)כעו
l'ba'6 כמנו6ר תכ.רמה יען ע7 ו)עכיה חנ'רו )הכרימ .כול תהסומפיס 

 וסקמורהתה"ע1גחס עכ'קי )סלס עחו.3 ט6ין167נן 3עיגי 3רויגפוקק'ס
 עצולס nrs י316ן נממ"3 7ל6 וי6ונן'פקיDD 7' 3ה סירוימ כעעון)טו3מ
 6ין 3עעו0יו קג6ה ור6וגן גוו(וע;.ס כ"6 גהקפס b)p, ל6 ד6ס7נסי
 ה"ל כה'נ יכל תעי0'ו ס6ג3ה כי' (ענס קויס נעכיגס לוער יכו)ל6ו3ן

 קנ6ה עסחע6 (ען'7וע ס'ס)ה קחורה 3וופות'וסחס סק:16)ס0;,מוכ'ון
 גהקפה טק:6:ה 7י7ן 3;י1ן w~w . ססוט ו(ה העו)ס כ7יך 3(ע:ס%כיס
 ות7ע . )המ1כר ולסלס לעכרו יכי)יס ה:תן סתין כ,נחס 0ימס671'
 י5טלן )6 י6ו)י 3קסס 31677ן 6ת"ל 67פ" ט'3ס ע5' (ו הקמסד6ל"כ
 דעסיי3 וכיון סיתן 3מוך 5פכרס כונתו די6ונן ונמוכו דעוכח )נכיקו ומ53ה(יל
  יכרררוויוולסווסיילמ )קתןגע"ס' כמ"ם ת:'קו יהןהו6 יעכרנה6ס)6
 טי3ה ע6' סעע'ן  61"כ  בסזפס עתמ')ה וק;6ו0 3הקפה  Do')D7 %7עסעע
ODpn31hnll1r 'ל1ער גוכ) 6רו7 ל(ען סקמס היחס ד6ס דנה' )" מ.נע 
 עס ו)יהן ו)יס6 לח(וי כי' הקיפו ו)נן 3ה שס'יו 16)י כי נתמוט0ימס
 6נ) O'~DD כעס העעומ עס )היוימ כ7י עטי 16 עמקויס לתל6'מסעעומ
 ת(0 לסלס ה(ען חוך לעכרס  יייפמ  פסיסס תתו:ו ע1כמ ק5ר )(תןסקמה
 '5טרכו")6

 )'ק"
 3.מד קחורס סק:ו 07;'0 נר,ה ועו7 ' )ס)ס 3ייומ וועות

 6תי" )6 כך 3'נ'הס ' המג6 ה', sb1" הקחווה כ) נכי קתס עעימ-ו גתן61'
 ד6תר" 'DD' 3עס6'עתן מר.ף דמיי  רייב'רס%ר לרין  וסב' n1DW )6'עח1'נ

 עס 3סוה הק, נע) ד:1טל ר' ו(ס ק' (ה לכיק סהט'לו  טנ'ס  בביגיריסלהי
 והונ6 ס' ערווח ד6מ כ7 י' ערוומ;b:b 6 7115 דע5' 3ריוח סר'3ע)

 לסלס ח'י3 ומנ'רו התעומ תח5.מ  )ח3'רו הלוה כ6לו ס"ל bibבפוין'בז
 )עע' עהממסי פטול עעות סנ'מ ס)6 (ס ס.ס כה"ג 6'כ 67)מ'ס '5ו
rbtלייי  בייילו  פבימ  ז"ל רי%  בספיד 1)6 נר'ומ כ'6 ח)ק )ו  rr 

 סעע,ן נגיף ה'ע וו'ע u~nhl ג"כ סיי  ר%פ"לייררסספיר ר' תסי
  עגיחו נ' עסלס 6'נו הכל נפק? ו6ס ע3'תו לסלס ל%  יבלטרטספבר

 6.רעספקד 5'כ"ס כלוס ל6  רמייי עעות ס6"ג'ח ס:סמתפי כ0'ג61.כ
 ה:.מ נעי הו' ק' על געומר חתס ל' 7ע0 כלוס ע3'0ו עס)ס הו')6
 3כ) 0וי (ס סי0 להמס7 כל.ס ע3'תו )'חן 51"5 יומר ס;'מ )6 וסג'6'

 י1כיחו יוס 3כ) ועעסיס וועולס סעע:ו נ6 ו(ס דהמס עימר כעוססח1נה
t)'bvכן bib סלימו ה3' ס"ל עג.מ 6י;ו ה6' י6ס 117. 7)6 5'ל ע*כ 

 עם6,כ ' התעומ ס:יהס הכ.מו כ6לו סוי ע13וי ומן סח5' ס)ויגיכ6)ו6.ל
  סיירן  בטף מ%  יפסתפו )6 ל' 61' ק' 6'גסי')ו

  מיפופי
 יותר 1)6

 ,yh מ3ירו ביר יבי ער3 גכ:ק כ6יו יייןס,)ס)ימו 3)יק61'כס*ס
  3חו3 נמח.יג חו6 7נס יהוכחנו 7כיון ס(פן כסווג.ע )פ5.חו  מגירוסייג
 מי'3 ס(תן 3הניע 6,כ פגזרו ע37 ריינן  ;זמבירר  hib  בלברו  ח3.לו )6,ס

 ד)6 וכיון נשי )המ:ומ ל,מ סוי ת"י bo' יכ31י ע3ויו מס)ס )וסזמוי)וס  ובסגיי  פבורי כנ3 ט'ס6 סת;ס כ6)ו יס') 6עו';ן ד)6 7סס-ע56ק)קו
 ו67יתי ' סמ:ס )6 המ;ה ס)6 עה ס:ס עגויו ס*מ )'מן 6ל6 7נממף3שינן
 ס)ומו והו6 ח"3 מ3'רו גס כ"6 לג7ו  סי% גמחיי3 ל6 7כס*ג ר6יס )הג'6עוד
 תסיע3, חט;י 06 עהן 6' ס)וס נסימפ" (') הפיקק" )מ)קי ע'( 3ק" 7ה6געיס

 %ויך ה61 06 נק:'ן פעו  ה3' ס" )1S'Dh 6 עסמענד (.)ילסרענ'ן
 37 ני עסר"י  Str  Ob3 סב.י  רבפב ל6יפספבד (') 1לסר6,סססיתפוס

 וכ6)ו סעעומ ימן וסו6 )נדו בר% יייב  רבפ"ב 9.ר בי ריזיסטיייזב  מסחעגי ססוחכות %ורך טסו6 סע:.ןגר6ס עסוך ohi'h~ni דגס(,ל
  ייספבדסריסתנס bnh .:ao~ 6'כ מנ'נו סמע.0ע6 יחן ססו5סחה
hnaח3ייו עחיי3 סכל גפקי ד6צי' 6)6דעסעע עוד 1ל6 עכיקו יס)ס  
 כעו )ס)ס וח"ג  יימיבר יסנ' יליסנ6 ססט6 עטעע דככי 0)קו)ס)ס
 כ5)ו ע)יו געוכ מו3 יסז6 ספקיד 6פ" )עו)ס ססו3 5ס)ס סעסו'נסנ6סון

 0"ל עכיקו )םלס עחוינ דמנייו מין ~thtbt 3ש'ן עעו ו83 הו6 גסהלוה
  סג'מיטוס3סוחולגקיף 3החי)ס עסיי ל' ו(ס ק' (ס לכיק  יספילכטניס
 לס5ם וגת0"3 וו6מי ס)וס סה)ו6ס יס'יגו עוד וסני(  יילר  מ3ירוסוחיף

  נסותפחמ ס,;ימ סעמון נוף כ'6 ענ'מו )סלס עסחע3ד 0סנ' 6'ןוכ)כס"ג
 י%זרוכי*ט  OnsrD )וו וכי% סו%  tot?n נ0"ג כ) ס"ע 5,5 לע')כע'ס

 ח3ילו נס ח"3 עכיקו עכיתיו וה:ימ היס.ף ס8' הס'מף cb 6פ"יהחס ד6פטי ס6גי דסמ0 ל7חוח ויס ' ל(ס 1ס  יינ~מימ דסוי 3פ"סרע3"ן
  כליוסנמומ2"  פררסטסוייי,ייטןופרסוינו;יגז  מיירר "0 ח),ילסלס

 1)6 עעות'ו עג'מ ו6, )תעיח 5ר.כס והסי0[ימ 3יחד ו:וחניסםנוס6יס
 המס)6  6צ,כ  יבלסיכיז נהפקד נ"כ  סח3ירו ועלס5ף מהסעע:וס1לה

 ')ומ להעוס י5ץין סוס ה61 הס1ח2'ס 7יין )כיק סהט')ו לס:יסיפ'
 (סק' הט.)י 3חמ.ל" cb תם6"כ 'cla וחנ.יו 'ל1התס)ו 6'ע6חי'ס6ו

 6נל3גייון '7וע ות:ה הקחורה ro'.1Tib למ6 'יפ וכלוה)רו1מ6 'ו(הלי
 8)ו התעומ ולסלס לעכרס 7'כול פם.ט6 סעה כ) לע:ור 7עות-מ7'דן
 יתיהן ל' נוכ הן ל' עה 3הק02 סתגר' עחק נס ו6"כ 23'ן הקמ1רהה'מה
 16 הח31 לעכור 1יס"' העיגל'1ת חמת הי6 חתיג)'ומ ס) המ~נה?י

 ו3פמומ נפ(ותנ'ס bih 3הקמה עוכי ה'ה ל6 ר1לה ה'ה 06 דהר'לה:כ':ו
 חע5" "ס ו6פ.' יכוחו הפק'7 ולן תע1ח.ו לסלסכ7.

 הערגליו' סעכר כ.ון )יער
onp6דהוכמנ1 ת"נוכ.ון חונו ס'גנה עד ת:'קו ")ס ס" דעחו המנה ול 
 ע) 5'כ ולס~ס הק"ירה לתכיר סיס  פבירי כ'1ן )יס עע1לס  לימכבר7ל6

 חלק ל'קח י,5ח כ'יןו(הי6 ווכי;ו לסלס ס:חמ"ג י6.ה להנ'6 הנ'חסוחף
 עדעמ להו5'6 כ'5 ה6-כת. )5 נ7ור ו(ה ר6יח )הSD 6'3'1 עמג'רו .ומר3ריוח

 : 'וסע סע' חמעמ. f~D1החו)ק

 קיקעי3יזסעימזתי11316לפ:'ןהק:הםוועון ק:יכקהי ךיט~ילוק
 7מוק ג-7  יביס קיק:טלסירחך "ל) תי316ן קרקצג.כ

 יס 1גס 6תיח כתה  סבררלתימן  3.ן פ:ו' סה'ה ID?b3 התרחן תן 6תוחכעה
 סוועון ופתההלך  63ר עי פ:יי פ:ויודרךווקוס העק.ס 6ח~לי 763לקה)

 ווג.ע סלו קיקצ גנול  ומ5ד הנויהן  ללר הפ:ו' גתקוס ומחר הנ7ווקמי
  במזןססיןרמפןיריבייריי' ה:'ח 1תרל1:ו הכימ) עי עעס התרהןכד

 : עי ע0  סרן  פבירי ו3סטר3ע7'ס

 ho qb 06' ס טעת תט? %ש ייי 3יני rb7 י"יתשובה
 וכן בב"ב  דוכתיס 3כתה 6עריכן ה6 )1"ע סו6 כןכדגריו

 התיק' 7כח3ו 7"2'ג )ק)קלו  6ן'ר  ר3.ס גו סהח(יקו דע)ל המ:יחפרק
  ינ' נרסיו( סל" )המן'ק 63-ס 06 36ל  3יס1ח כסהח('קו יה.ינו 7נ"נפ"ק

 סעעון 'ער sbt' ob"  הו'  3רסימ הכ. ת,ע ולית3 פ(ר6 1):קט 3י7ןלעחוח
  סכמגו חיקפת כוגח 6.ן ע.כ ע.וו ה'fi1DD3 6 ותמ')ה נ3י' הוידטעומ'
 ר6'ס הנ'16 דה6 6י:ו ד(ה טעוח 3ל6 מדכמ. )הס ס:מן נרסיתטהמ(יקו
  עי3ר0 היניס ירן סח'תה ע. tbp7 ה.6 נפעומ עח')ה והתס הענ.מטפךק
 ופייך הג.כ ל6 וסלו נמן ס:מן תק ה75 ען )הס  פרסרנב'לסויסובסוך
 וכו, וליח3 פ(רול)קיט

 המו' גיקק כן כו, ;הן ס:מן מח rb~' הכי ו,' עי
 סהמ(יקו ע5ר  'ון6 דר3 עם1ס ועס:' וק'  ל"י רי  בביב (.ל  סריב-מוג"כ

  7ון6מיסקיהסו3ר  ילסולזמ הו.עחי)הנפעוח ההס 61"כ וכו'3ור3.ס
 S*rn*rlo ו:"כ טעוח  סר:וביסגסרי,ריןמ וכ"כ הר6סון לויל7ס.יח(ר

 3טעו0 7גס"סעחל תו:מ 61"כ 6.0 3פעוח ;;חילח (ה ה7ין3קס"הע6ור

 ע6י 3טעיח סל6 תתם 3רסות כו:0החוי Ch7 ,עוד סרני' דרך )קלקל6קיי
  סחמווסו  רבימ פבמ'לבו  סרפבימ פיי פסרי  יוזירייי יפי'  ר3.ס6ירי6

 עמ) 06 .ו67 רנ קת.) ע"י 61"כ עעס ח(קה נו עסו 6"כ לה')1ךוהק:והו
 רלי')1  רפייך י'  די  בסייבר  ססי;'  ע37רי ק5מ ע:תע וכן . ע7עמ)הס
  bWlu3  גנר.רה מ'קין סי0 3ל" עמעע דיך )הס דגייו )'ה ק:1  בייייב,ס
 רבריר% 'סליייב (ה וע'הו . 6'"ה ע(ה עוatn:h' 7 ולקען קת") ע6יד6)'כ
  וסמק יידע ל"ל 6,6 עעם רסימ )הס כו;חסס:מן 8ין ימיי'רכסבו
 כר3י ק") ד)6 ה.6 כ)1ס ל6ו  rpnn  ב.סיד דכס"ג  ('ל  הרס3"סכע"ס
 ח(קס 3פ' כי6ית6 ח(קס ה1י (anlb נפגיו כל י6תרי 'כעע6) ור3ייו67

 . עס:י י3'ס וע3י6 פע:ס כע0 סיס מ(קס נעינן blb פ'6 דף0נחיס
 פ" העוכר פ' (,) היע,ס נסס str הנ" וכ'כ להם'נ rb הל6סוגסקוטי6 וע"י

  ה15 תן ונמן גטלס 7מת:" כ:דן 3פעומ 6פ.' 3כ).ס ת7עת סמי'קוי6ס
 כע'ט 3טעז0 ססיס )ועל כעי:יס  כ)  רליו  ביירפיינוין 561') )קלקלו6ק1ר
 י3יס ייד  סעסי  ריןי  רפ"פ'רופו 3ו ס0מ('קי יע% )ימומ 61'1 ')קען
 ירך ע5עו עם:ס  בירתו  פירופ  בסייבר כ67עיי' 5עס רומבי"ודסיילו
 ילך הסעפ פונר0 סרבימ ררר  פסיפס bP73 דמ:ן וכיון 5עס י"וכר3יס
 )6תקריעיל  סיפסרסבסי'וייי דייןסל6 3גיון 36) כייכו עעטסר3'ס
 טסיס פם6 ירנ עו3ד6 גני 'מפוי ל6 ק"פ ק5מ עמעכ וכן י3'ס 13ססשיקו
 סו:י דרב  בילרימסישי

 ל"מ ו6ער קו55ס 7'ס והיס  יסוין ררב בריס
 י% 'וי6 דר' סהו6 )יס ד6ערי עי ליס יכ)י t:m' 631(h כולהו16ורי)יס
 וכף 6עס  ',ו  במיך כ6ן 6עלי ל6 6ע6. סתס וק6מר וכוי  יגיס 13ססח(יקו

 1'1 )מון  י'1  3ין 7עמ)ק וכ'ון  סריי ררב בילרימ  tptrnn  ירגיס המ.'ופי'
 י)יס;י'סיע3יס וטפמס" 6י'וק6' יי3יוי6 מל.6 3ה6 יה6 ק05עמפכ

 ס7טס 77ך סס'מח עי עעון 0ש OD('  פתן  בפ.רופפבייבסב(*לעסעע
  ירך לוחג וכעס P~r 13 )6 ס:פ) ו(ס ע7 כוי (oiu ס7הו 3ח.ךעו3ימ
  6ע1613' ק6'  רבזב פ"ק יס6 6'נו י(ס ק6. דפ,( D~CW תי'ו פחות 6'ןסר3'ס

 פ)יסס %ענ3ין סע'ל 6ומס 3גי )קומען  31קסו שמרפ ליקוסיפולירס
עשס

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



פיהושע משפפחושןפני
 יין ירסן )ה5י יגעי1 סהיו דרכן )קתוס מל5ו ופירם*' ית6 זיגימיס
 לר*ס י3וי נין Ip1S'no ד1סו ככויפ יעס "ו  יו0ג 6וו עט' וקמ'סעטי
 )סעייד ר)י 6' קהל דיס ("ל b')eD גסס 0סיגס (,) ג'י ס3י6ווכן
 6יסחתיט )6 (ס pti'nihn:b י6י ופ(ועסו6 ו3יס 13 ע)ו0הח(יקווס'ל גי לס0מע0 סמ(יק סכ3ר לעכג 3ענוי סדריס יכ1)'ס ג6ע25 גוונוי7)מ
 טסנ6תי יחפוי ל6 דפ' ווס6 נרורס י6יס וע71 - (ס )כחונ ססוסקיס ען70
 6נ) לקלק)1 6קול ס(ה 6וווס rffw ת.ך 3ין ח')וק ד'ס ה0ו' סס וכח3ולט')

 ד6ערינ1סיף .bo1 ע"(כדרך)'ס כיון7סו6 )ק)קלו עיחר 6עיממון)ט"ן
 :(helt 57'כ6 היכ' 6עלו )עקוען כית)'י )השץ 6וקל ע"י סנמ.ס מיקחע'

 כיג ק') יו0;ן ורגי ט'( עני0 763 הו6 ור"ל 'וח:ן ר3י 7ו,ח)וקח )מנ.נוהי. )ט'( כוה)וחון לסח('י ווותי י"ו רוומ6 6יכ6 6נ) י"1 7).כ6ר11ח06יינו
 כו' והלכת6 דסל,כווס" ע(וי יודי כר. דל*י המם 6עלי' )ק)קלוו)כן 67קוריו67

 כע"ס דווח('כ עודה ר"' לס"ן 37תון ט.ן חיך עיע7יס ;הכותל" פ"לי עזכיה., ק6ען IHD ל0נ נ5';ו !1i'Sb ץ67 יו' סמ.י עיכח 6,כ סס הרסנ.ס כע"מיוד'למי
 יס0וי9ו  רילר :lfp כ"כ 6'כ ג'"( לחוך 6ם'!ו סי' )הח(.י 7סר' לי") 61"כסמ1'
 )ק)ק) ע1מר  כתוסיע"1 יפי'  רברסנ רסנ  נררך;%י:ו דו%9  רנ'ספי'רי3ו

 ר3י להעע'7 כר"' 6.חנור מ:' 67 לוער לחלמוי6 )")י5ל"כ
 דלר"י פ"ן מיך סעועז'ס 3כח:יס ופל'ג' 6סיר וו"ל סי' יר"י כיע2יק-6ל1קע' יוח:ןכרנייון"

 כ"%נדרך 5סר 'ודיל5 ור3 יי57 כ37 7:(') תק)ק) ה1'ל6
 )קיטס דוק6  6עס rfluJ יור%  רג 6קר 7לר"י ע'לח6  גס%  'h7T 3773 ג"כפל'גי  דסיסי ל6יקיעס' דה6 חלוק 1.67 קנן ור"ל 6עה rvD כ6ן 6'ן והכ6 6עהט"( סר3'סססוי

 )פןס 61'ן ' רווח6 דליכ6 ונ76 ק)י 3דרך 7וק6 67קר b:D'h כוי ו)7")(ו
 גס 7ה6 7וק6 ע"ן 3מ1ך ול6 פל'גי יקחע6 דעסעע הכ' 'bnp'hi נ7.2ל6
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  סויוכ1ו,י

 רגכל רסנ*ס
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 D?*h'1 עחולק)םג.ס ק.י יס6ח.גס ס)6 קת6כ7י ))ימג6)פיה6פחע'כ

 יעחג'ת' :hw~t ע": %"כ (ס רגר למר' ססליור  סולןך  ופרןי  ר%9ייפססמירוס
 ל%וזו5ו7 כוופ.כ ספיי  יפירלו-ורריץ דיג% 7לל"נ כמנתי 7061 כןסו6
 ע"ע כן חם" b*D 1.6  גפי btu3 לסוי וכן לל'ע רע  לן6!ס דסייס.לןלויר
 פ.פכיע פ.' פוס לפרס ססלהוד הולרך ל5 1מכ %3סן"  סיין פרוש 37'יע

 לל*ידסלפירי%פ.רי
 61*כ  6תס רקיי נכליו ל'לסמ" p'ss דנרוי*כ

 וכתבו דבריסס  ד9?פו יסרי"פ  סרי"ף  וש"כ כן נעי חו6 מסע6דונתני'ע*כ
  3כליפ עס:י 1)6 6עת יק6י ))"ק כפי ססי' )טיר ו6'כ  bnnp דיביי*ב
 0" 1,6 ע'כום.ס ענ, 6י )סלס 7ים יכ'ו, ט'ע6ם"

 סי6,מ.
 5ים. ats~p*in  גסטובסי 6;י הוכממ' ו6טי ' )עלם 4 פ, )קיל6עמיס
 ר5"5לי

 דיל'י
  ו63ע0 6עח דק6' הו6 גע'  יעת;" hDtD' ק"י רססליוי  ס(יבן

 ספמ l'hhn'h (וס6י3עימ רלל'ס:% ftw'  סכסנ0יבחטינ0י  גועמס0ו(רני

 ק6' סלםו:ו0 7)כ) כן )ועל 5ר'כ:6 ד63 6עס ו)6 6כ).ס יק6' ))'קכיוי
 ג0יוהה עוע'ס ק'ענ'ס "ס יססזו עפרסי:ן 3סי6 י)'וג6 רק ))'ק כעו6עח
 ף'ם  1.3 וגיך %רוך נגיפו צועט ס" )עת שס וכן כן )עי סס" ו'ס"וסיענך
 ס0ליור  סולרך % כי' רר53 !ל'ג בפי וכן ו9ויעי  סוורו  גכ)יו גרופ'ס קיען)ע0

D רונכן  ו9-פ:ין  %"י סס וקיירכלי' רים,ל פיוס לן%לסלפידס'יסי' ~ D I i  גיוטיפ 
 bW13 ו%.ל .  בכליו יובס9ין n'ha 9יו ליס סיפ גגונונ'ו ס"פ%-?ליס

  סר5.ייסרי'4ייייסטסוכסס'גדגרי
 ס9-מינכלי יסט כן  ר59י%פסיס

-qh
 פל 6ך וסריוף סר%'פ ברברי ר9 פייי % ע ר9וסי' פס:י לי 9"י יו  ני,כ

מתלצודי
 שוול עסור0 סיכ6 עקוס עכ) 6עת 1)6 6כ)'ס ק6י  י6ף 9וס" %ינס

 5 )פים חעמג'0' י6"6 ע"כ 6)5 'גין Tt)h מם,דס ס'כ6 געת 16וקיעקי
 יק5' ))יק כעו 0.רו5.ס )ס:ך געי )פיס ע5.גן וע*כ 6נפפי' ו6וק'מ5וין
 )6ינעיפ וקומקי 3ח'ולי גווע 9.י %י דרג' ))'ג 3כ)'1 6'ע סס ,eh,I Irpn"6ע0
e'hד3-0' גיי ס9ספו לסוכי0 '9 הר.'ף  סי5.ס מ) 6ך כפ'9 פפוי  ס6'ג1 6ף 
 סש קיע 16 ט*פ ויפ'לו דבר סחבר ל% גכליס %1,כ 5פת bp'סי'
 )ג3י עהגי )6 יכ)'ס עין 3עניעמ 6פ')1 כי0ך SD 6)6 )פלם)סס
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חחשןפני
 6פמ ק6י ק" ימינס לק 6סל פ" 6'1 י)כ1)סי 4,7תניי נפ" סחשו5שש1
 ).ק מו, )י3יי וגס . לכל.ס ו)6 3ע0 וק ק" 5ריכץ 6'ן 607 עקמ3רוסמ
 ו3נעל6 6'פ6 )ס6ינפ" 16 )ס6)ס 0יסי:ן )6 )4ק ינליסס פ'יוסי ססס8ץ'
 דגליסס ע7קמעו כן ס3'י כ0נ סיפס עועד 6גי געקועי וסגס . כע"ס)ק'פ
bb~(0גם03י נ) ע0 ייעמי )6 יין ען 1)6 6עמ טסו6 6ף 7עי)מ6 )רוומ6 
 יססיט6 6' 3מטונ0 כסנם' ס)6 ח0וס עס וידעמי שן ע' ס)יטי' עכ"מ כ30ש

 קוו'מ)ני עוגסק 9' 3סוע6 67על עג6 )'ג הג'6 )6 6)יי ס'76עממ'
 7עסגי 3נוף סל6'ס טפי, עס רק )ן 6ין ויכ עסגי 6'נו עונמק ק'ען י6ש'ט.6

 6'כ עכ"מ סחקס0 ופס . ס'פ 6ש' עסנ' י)6 כק0עha)I 6( וגכ)יסקיי
 כנכ 630 ס"ע סוע6 ודכ'ע עחנ' עוגסק קשן יכ'פ )ועל )יג6 )1טיס

 ע*ע 3ו סמו;ל ע0ס פכת3עכ'מ ו6ף 6' גססונ0ו עכ'מכמנכןכמ3תייגס
 %נר' ונ6פס . מ'פ6 עקוס 61ץ ר6סין עמס כמיס 6ופר 06 קוס" )7יי'6ע

 נ;ס ויי מיעיו ש3ן סו6 06 כ"כ )ס6ליך 3פ6 )1 זעס ע6ען 6גיסו6סולס
 כ' הכ"0 37י' ס6ל ע) 3ססי3 51,6ורך כ"כו3(ס הי3ל'ס )כמו) 5יך61'ן
 qb l'ba סגס ע5יפ6 6337 3סיג'וח עכ*ם ע*ס 6ן ' 3(ס טיוט3יסיוגס
 כמ3ו סס0ו, 3עוסכס פכ"ת ע"ס כי ע(ס נס ידי hI('D~ )6 פ,ע )ססי3 כ'כ5יד
 ניו) יומק ססו6 עמ )ס6)ס 'I1a~D עע5עו 7גס עכ'מ סוכי0 וע(ס ספקסןפ5

 רלפסלסקסותנן ייונל%סכן גסיניוססחוי גס סס*9ח"ינונכןם3סיג'ו0
 כולסו ספ9סן %רברי כן סכסנו qh; מכ ס%פס  לפי ס9סו ו%פלספיכן

Ibg9סס %,כ דתו' לסירול' לס9טיס ייו  ופ"פ כייס לפי "alp; כלסי9(ן תוי  
 ע"לי ו6י 5ג'7' עס(יוין 6ע6י 6'כ 7ו3גן סיע:ן ת6י ,bih לס%לי גיססדן9טס
 סמע6 רק העקסן ינלי ;ס ס4ו ") )0360 נ'מום פו.ך מ6. 6'כ עט)עו3ט1%
bs7('פ65)1 וכסג0 וכו' יחנ'6 60 6)6 )ס6)ס ימלס':ן )ע6. ועי' סק 
 נמ)עוילגום

 %7'ד' יי') חפקס' )יעי ע)י סחקסיס עס נעי ע'וסג 31;ס .
 כו:סו 67ין כ)) כ)יס סג6 )ע6י קוסיי' )'ס 0קסס 6'כ )ס6)ס סייסיגן%

 וירי סקי) ימ)ש67 חמע6 לק יינ:ן וסיפן )ס6)ס 0ייסינן 7)6 ו)ועל)קסול
 עכמ סכי 3)16 סעוכמ ו6ף hni(o 7חייטינן 7סנויי 36'63 סגיממ6)יסג
 1)6 נס7י6 סג6על נעס )פרס י0)עו67 6ולמ6 ע,ת )ס6)ה 7מייס'גןקוסית'
 י3לי' )פי עכ,ס כע'6 1)'סעעיך יסע,) 5.) 6ני 6'ן ונ(ס 6מרמ עקוס")סוניט

 thSnn )וער גוכ) נססיעגעיי3נן 7יוק6 המו' יגל' 6מי נ6"1 )יסג 6פפלשוי
 סיען 6י עס4כ ' 5ורך)פיס ו6ין ו6וקעו)ניץח6כן 7מוק 7פ"כעפ)עו

 גע165 י6יייי )פיס )3י'ימ6 ס") יכס'ג Diba7 ק1ס" כן )תין 6יןי6תים6
w~w- 0'יסחג6גקט גע,ס)מל(העסגס ע)(ס כי6יןהפ.קס ווו"סעכ 
 67'ן עכ"ס סגת )הטמנומ עסו'ס סחי' יכ3 דטטפ6ינופו 'hY1 7)6כ)יו

 הס" 7כ) כחנ נק עממי)ס כן כחנ ו)6 טמס סח;ן כתנ עמ0 מסני ע3'0פיקס
 עני 6, ים י6י (ס ת'יון )ן6ס 6ין עכ'מ סמ(ל עתס qh~ והגס )סססניתפטויס
 )ועג6)ף

~qb7 
 60עמ  סע5 )העקכן עג') )סס0גי60*כ עסו.ס ה9'טנין 760

 06 פוממגי דגליסיק טו7נס6ל עייגם' המג6י)6 ו6פק וטר7ס' .סו6כן
 כח3 כ6סי הו6 כן כי עפסי 6נכי עס נסיפס והג ו6ס "rDDna פזס6סגס
 כ6)ס )י3ריס פ5עו פיפגס עי יעיכוט נרפוט עיפט.ס סע0 פ)י' טגניעכיט
 כעוך סקו7ס 3ע3תמ ו)סימ )כעוד עמה כמ' 6ן ככח' מ') 6כעוי טעסלמוופ)
 ע)ו' כגחר 6טח וכן כחנמ 6סר המש)'ן 3טנין 7עמי 6מיח )עם 6כ0וג גסכפוני

 : ;נוו') הווכוגס סעו6ל חעיי 7'כ 6הו' ועעגיט6'ס

 ג6עגוס 13 61'ן סימועיס ע) מת סעד %י5" עיגנן 15ע6 ושאלה
 : )6 16 )זיג6 04 וע(זקינן עדרגנן 5ווג6 )ס6י עס3יכ'ן6י

 יה463מרפ 607 73'נ6 עייקיי1 ד63 ייעי יי6ס סיס D9thbתשובה
 יהטכס )נ6עס ע06 גסנועמ 6)6 יסופ )6 .סועיסענכקי

 6סח3ע טע'ן הוי 6י 361והן )פיטפן 36וסן פ5' דהוי עיד 4מעי  יפפלגיןש6
 סרק hrb71 )דיג6 )יס P'p7e )6 ערנגן 5וי63 גגד rDD7D .י)46

 ד)6 ע'די )ימעי טעגיגן 7)6 נ"3 יף 30מיס מוקח 3פרק ו6עו'גן Yy'veטגוטו'
 טע:ינין ס3חיס חיקח פ' דסתס פקקו פוסק.ס  ייוג ד6ע-נ )ע'טפן 36והוןע5'

 דססטיום כ'ון יפעע6 הסס כמנו כ3ך ה)IDW'DS' 6~ 36והין ע5י ד)6 6ע"נ5יסט'
 עמוי3 ר0.6 )06ו" SD1' 37מ.יו 6)6 'מפי 03(קמ עוקעיכן סעו ע)י65ום
 פ, 3מו, סע)6סי ו6ע"מ - טעגיגין )6 גע)ע6 36) מפוחקיס כע"ס י6'ס)ה3י6
 36והן יע5י פטעס סוי )6 (ו 7ס13עס 3'ן עס וכ' ד,ס ע.6 7ף סייג'ןס3שת
 עמיינ עיע נ6עטת )ו סיס כגון )עיטען 6נוסן עלי % 6' 5פ" 607)ע'עסן
 כ))67'כ6 ר6'ס עסס 6'ן 61'כ )עשען 6נוסון ע5' דUb 63'1 4סעילגגן ענוי מקגח6 ס.ע עסו0ו ג6י ע) גס ג6עגומ שכתוג ע7 עיסטן לנג01לפגע
 7ן3גן pm(bn 'מוע'ס גג' לי'ג6 ע(יק'גן )6 6נוסון 7)גני 6ע-ג)עיער
 רנגן ענ7י יחועיס )טונמ כ))יו67י )ח)ק פפ'יגמ6'ן כ7 ע"ע . ס6י'ס'6

 6)6 גגי 7י7סו)6 עיגייסו סגנכס ג)6 גנ' סוי דט36והון י6ע.גסקנת6
 ס)6 %ינ6 )ס;דקק ס)6 ח"מ כ3וי עסוס רגגן יכנ7י עי)מ6 60 6נ)גסנועס
 ד6יוג6 4מע' תקנס6 יסוי יעיעי ם-7 )6 נ(ס 3'ס 7מסייגן יעמ(י)ססגיכו

קלק)הסס"
 דכ 3'bbb(h - וגני שיקען %'מי גני )6הוי 7ע6טסון

"30(
 ל_, )'נ יף סגמיס מ;קמ פלק ד6עייגן עה6 )יע6 7ש7קי:ן ל6'ס

 לפ עסייג6 6י 'fnh(b פי 7ימעי 6יע6 יק6כי) ק)6 ע)'ס נפק סרסוסגי
 D9D'SI 630 רגלן ו6ייי ד6נוכון נ3י b)'7Dh ,ו(י )' 67יה bltnh1 3.מעי6לע6

 נלסלסיס מסלגס 61'כקסס)פס נפנועסוכף 6)6 ימרע )o~niw 6פנכקי
 1)6 כ3) )1'ר' קיקש ס)6 )ע'מס )יס סו' מ'גס עד'פ6 נכנוטס 6)6 ינ3סס)6
 ס3וטס יגפי לננן י6עני כ'ון כויסו י(ס געי הכי 67'ן ג6עו ו6פי' ' כ))ונס
 וע6י בסיי' ייג' 6קספ' ימעי ג7)ס ו)מ יק6על 5ניי עש 13 קיקקו%

ההושעמשפפ
 6קתש 3הדה, "5 רס3*ס פי' וכן כ)) ניג'סס עונו )6 ס)6 עפמעידנ6
 - ומט% ססנע 6נ'הס ע3 )ד ם.ם מוגך סטר פ) גסייסוייג"

 גיסס 06 61פ',
 67צינ ספוסקש סכח3ו כע0 3ייך סרסוח גז)ו כי )'סנע מר5ס 06 ס"קי6ג"
 נייו סכסוHwts1: 0 ).סגע י5וגו ח*ח 06 ע"ע )דיג6 ע(יקיגן % ער3נןי5ורנ6
 )ספכ כגיס:6 פיסיס גל ר3ס יק6פל עס6 (1 עעעם' ל6יס לסני6 יקע*מ

 )6סר וכ*כסנ"ן*5סגס סר6"ס(*) וש' ס'פור(1(6'1כו, ו6יכ)סעסכגח6
 ד6נat~h: 5' ל'סנפ פמו.3 ע-נו )16 ו6י געיגו ט5עו שפפש 5ליך סשיומסי6כל
 'SID )6 'ח1עיס עגכסי D7D'S 630 ר3:ן ד6פר 60 עח6 וספעינומירום
 יעסתנע עד )יס וע(פס'נן )'סנע )" 3:3ועעח"3" ס)6 גט) 06 3סנוטס6)6

 ק'יעibD7b'gp 5 6נוהון סיס)סנועסה)וס י'נק יחוע'ס 7סגועוח61'ק'7
 עיגיס עפח'נין % סגש0 ג)6 מפק י6' ערנ:ן 53ווג6 0)וס נסגועומ)ן
 סנופ0 פיק (.) סי6'ם כע,ס סנ,פס גל6 3'ייס וס3קי:ן )יס תסעח.נן6%

 637153 6נ: )יס עספמ.גן by~b ד63י:ס 3סד'6 סס (,) חל"ן וכ"כסל,יג"
 סןז  גין "-rh  pa  ס'סווס  יסבוכוס ס"ע 6)6 ע.ני0 עפק'גן 63ער3גן
  יתויימ  ריו סוי  לסול., י5י לדייו  לס1רסע ס)6 י)ג3' )וער נהיו6 ו)6 .)6מל
 בס'ס %פ.' %?וליי  ביתוי-ס ?סז'רו הס9  %בללש:ין%ס  ליובסס שגוסוןכדין
 )עךוסו סהפוסק'ס 6)6 נגפי6 ת3ו6ר ני 6 פתמס יח"ח ;ה  ד.ן די% שילוד1ס

 ו9'ל:  גפיגיו גמען ס'מ 1-67 פ-ע 0'מ ן )י שיקקיגן 7)6 7כ'וןעקנו6

ק זוששיה  6סו, - וסניש תיועס עכ) הריס יייי '4)7 ספ5ייס 

 פ,ס נ,י )"ע עי)גי ע7;י  יעיג' כעוז התורג'המכס
 לריו:  יססעהור*ר

 3סיק סגע65 סינל 3עגין סלכס בדבי סדית הה הרעני עכ"מששנררצ
 גונו ntinnob עו7ס ס6יגו גפ)16 סע)וס עודססע.יוה)וס

  %יך סיעו ע%  בס:יתו סתטטל D'DD נ") 3יני וה6יכמ )6 16טטיו
 שיר  סיי'ס  סיי%י%ז )כחו3 מוסק סוס 6.סתעיי )6 7ה6 ר6יס)סש
 ויס4 ווי7י' 7פמקי:ן 671י נסטיו נונס ס'ס )6 ו5ס . ויסיעונמסילוס
 סייטי ו%  ס(ון  בגי  גס סכוסב וי' דכס'ביס p.D  013 כיו65 כדפייךסע)וס 3יי 'סיס )6 וססונל  סטו6 גסיי  יגוגס t~b(h )נ*ד strb ד)ע6עוגמ
 )חגי6 נ*) 3ךנר עקחפק  כעכ'ס tp.bln כ.ון  76 .  ויתן לסרבסייילריך
 )עירף 1enb וכ' )'0  דיסיריון י:ס  גניוי  י,פ  דף  3נ,ע וטי' יסק'3 מס6ר6"
 ;ע, ס,מ גני ופר.ך )י7ך נימ6 עט6 6יעס )6י0 6'.0י )ה6פיינן

 ומ גיסיי
 וקח3פ )1קח יסי ל% 'D~D וגבי b~np סססלו9ס  ויטני וכוי )עיטרף6מ6
 ס%ן כיגרב1ין  גגי 61'כ וכו' לע.גנbu'cD 6 ני0)יי 76רוס ס')כס76)ע6י
 ro~I'1 )6  ד%יריין פורססיסס
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 כהיבט נ'נ? ה6(0 י6יו ס,י 6- );ה 1)6

 'ח;יי )6  דייר'ון ס%ש'כ
 עעץ )נגוחס ענ)ס ס)6 0טכס 6.ן ע'כ )נע)

 ~hb  ג4סשליפ*כסיפט ייגר יגגו רלש יה~יי ל% סכי5ח.נ 3ל5ודה%
bnbויכיף סלעוסיס %וייר פירס יכסיבס רולייכססטער סגכל  Dn~h  

 נמ:ס 1)6 טכסג?4פן סייר%'ס  דרלי%י.ימי כדין hSn סכתובסלמחיר
 סע6 ניין סכהונס 1.6 61י הסוי טד )'7ו עסס דלי ר%.'  יגי6ו 0)קומו160

 .ר61יכ יס וס'ליךל% לגטת  ביס  )הס י:'ס  ולי  בסוךלך סגכק'ס'עכור
 6.עת ל6.ה 6"ס' )'ס 6ער')ן ס:מונס )הו5'6 6ח6 וכ' גס7י  י)עו)סמקסי
 )ש דחמס )'י0 כ)) פט6 6י יb'snl 0'6 5ריך :גיס 6ו )וך  סיירווט6
 ומ3עו 6ת' יוי6' וסוגעו 6ת' 1)6 גיס)י' ס.לכמ766רוס )יעי7)ע6יםייך
 51כן עייו ,:קרקע ו)הו6.5 )ג3ונו כוכ) ד)6 היכ6 כי ניכלי' ז76רו0 ס6י67עלי
 610 י6מ6 ססח6 336 עעגו 4בוס סל% לו%'ס גירו 'bnta  סטוגר 4נת:ו

  ובירו סיובר  3ייו 1hv ו6*כ ר6" 1)'0" )ק') עיין  סכסעס)6פוק'
 44 דעם:י רכי לופר  גכיכי ג7ו) ו7ומק ' ע(ס 1ס  יולי%ו hS1סכסובס
  רביוו  סכתובסיו:מת סבפליתסשר  לכוגס סכו:ס כיקר nrib~1יס1י4ס

 61'כ עוגח סכ) ויס6 עיין סכסוגסג,ב 3'דיליסו'ולייוס'סיסיובריולס
 לוססוגר ט'ס:ו ורילס  פש יסירי  סבכל%  06 ס'כ  ו%ין כי"ילכילב'רו יסי  וססוברלש ר'גבס יסר ל3,ר ילכי  דסיי  לייגסו כע"ס 0כי עג7'1ן)6

 6פי' עסעפ יס(ור דןי כלוסכ'  יספכ  רל% - לו נוסנין  בירס סכסעסוסטיי
 פסיפ6 (ס סטל )סו5י6 התג6 כווגס עיקר ולמ"ן כ)) עח;ירין 61.ן ר51ס הו066

 יויילס רב% bD וכור '  כן  ד3ליסברייס' ס'מרס 6יס )ך ו6ין מולהי6'נס
  פוגסס ;botn סכסובס  דפפ9'לן לפרט ליכ' ו%.כ נירס כסונס  סיר רסייןשסי'
 גס . )'יו הסו3ר יח(ייו )6 )פ0 6'כ ס-6 ס'כן כתונ0 כ)) י7עיגן )6דה6

 3'יו י0ן'רו עוגמ יס%סטיר ליס  קוסיומססליוד עע'קר כעןיע)0קסית
 רסכי 16מובירו ינימ פוג0 יס% דליי  :DnCW ttntpbn וכו' )עיגנ' 6ח6וכי

q'7D'ססער עס  לייגבי יתי וכי  בידו )כ"6 י'ג'מו גיע6 סכי גס 6'כ טפ 
 ולסעbtD'b . 6 6עלינן הסטי עס )6מוקי הנפ) 6מי 6י י6י'1כן 6י'מ, )י,6עי'נן
  7עה7ליגן)ס  גי  ד%פרייוגבי  ע.יל"לייי רסי )ע.חס )יכ6 6מי )3*7י)ך
 ומ,ק תכומנ פ' ,q'p כ67פל.נן הכי ע"ג יכמ3'נן 0י'גו )ע.נ63 6מי וכיוכוי
 0לד סע6 נימוס 67)מ"ס וכו' יקיע.נסו 7ג6 גיט6 גיט6 6ג3יס 7כחנינן37"וו

)3"67מי
 b(b וסננסבו 0ד3ליס 'סכמו ה'ע'ס 3ריthSDJC 3 ידעו ס)6

 סוי וברור כפ"סכ.כ
 ר%.כס'ן

 ככבידסכיוליכי
 טסו4 דביזן פודס  ססבפל' 6מק ק4 יהמס ו6י, 6'ן ד)עי)יעסיג'6  ג6פי ויפ" . %יסן%ידי

 ס6סitha 0~ כ6ן 36) וכו, 6מי וכי 7גי0דר 6ערינן )קנונ'6 דמייסינן  6)6פורס
 ד)ע6 (ו ו)%ס )ו דיס כע"ס ע)'ו נכסוג 6ס כ))6ע"נ  עסדיינן )6עתס
 3סיי6 עוכמ פ.עוכן  סכתובס יו5י16 ע"כ )ע'0געס )עימס 7עת"סו 6ק639

 ליייו לו ריס ובוי יורס כיחיינ  ויו9ית' 'מ;'נ % וק0ג' ס'מ  2לזפן'ן
 מפ ורייע %רבי ס9סי  כפ"ספ"פ כ"כ %ל% פורס כססייב רייירי כלללסוכיל
'D'bSbtw7) רס5 פי,ל hnb Sbttnli גפ גני כעו ס'יגו יס(י' עדקחמ 
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כשההוושע המשפפ שןחופני
 *כ לסקס01 61'ן וכו' )עיכיף 6מ6 יכ' סחייי נע נר ען ד)עע6סס
 )6סס 'מירגו ונו' )006 )6 ימ(י )6 )עס 3סיל נונין 06 נ'כ )0יפךמקס'
 ל6'ס 30ע) ע'ימ' י)ע6 סי6 קסי6 )16 671י bO כמו3ת' נעס b~Dgמון

 ותוכ) )0נעי נעס )ו יס6 1)6 כנל תקרעגו h'a סו6 עעמ6דסו3ר
 וקו7ס fnb הכמוגס סעכוי סע6 7מיישנן "ל וע1ד . פעגומ כעס)טעון

 )וער ו6ין ' ססו3ל )ו ו0מן סנט) עס קנינ'6 0עסס סגמוגססתעכור
 מיס ס31י )1 תתן 067 )'60 ח6 חיס סונר )ו )'סן סכ' 3)16 'כו)סיס6

 36) )ס(סר )הס וסית ק)6 )ס ד6ימ 6גססמהו 17PDh7 5יגסו)קומוח
 כנל כ)וס ס6יגו גח(קמ )ס ססמן'רו כיון )ס;הר ת)קוחות יזעו )6 ס,3רס6י

 ועכילמ סיוס )י7ו סתגיעו [D'h יכסי63 ג5'נכ6 )ו 0תן והי6 חק1)גסגט)
 )6חויי 06 כי 3ע) נעי )6 דס6 כזין 'bsn יפקי7ו 6מ"כ היס נתוג'טט7
 ספיל 6מי פסיט6 1)רג6 . ג0וקפו הסי3י rh1 )ידיה עט6 6'וומר6יי
bnitfי)6 חטעס ג'. וכ"כ ססונר )ו 1מ0ן קנונ'6 עמח ו0עסס ג3ר ;גנס 
 ל6 געי 6יסמקמ ח6 כ)) )ס)חו7ות )עה 6"כ 3י' נ3יגן )h1tb1 6'וכו, 'חןילנשוססע6כת3ס)י0ן3גיקן ע'סח עוי' טס6ס' 3גען36(עןמדפייך נטעי 7נו3'ן מוכוע יעתגו6ה7עמקזמוסו6 . מסעסזנמג'נ(ע"סיח(ז
 ססקסית 37ייך ע) 0סיגס ו(סו ' עולי7 6ו עע)י סו067י 6ין 61"כ 03ג3.ג,
 ס'ו הוי6חו)6 37)16 פקי67)נ-מ 6ין גו3.ן 6ין 067 עוניסקע"ע(-)ע)

 ע37ליו סהגגמ עה י)פי 5'נו ו;ס עכ") )קגוני6 )ע.מם )'כ6 61-כנ31'ן
 )קנונ.16ח6 7נ'מוס 3גער6 עס6יפל'ך 67'ס )ו 'ם ;ס נם'ח גו3'ן67'ן
 הו67חו 76רגס גו3ין ס'1 )6 גע' חוד6סו דג)6 כיון קגוג'6 סייד)6

 נןן'3נלרנ"וןע%ןגן::,ם
 עס ויטרפו סקר טססינ7 י6יס ,נ'6גו bea סיי6 ס)קו"01 ע'7סכמ31'
 יני6ו 061 סגכקיס יעכול וסו6 חנמוגי )חו6% קגוני6 עוס' ו)כן0כחגס
 כ)וס תקס' )6 עכ,ח גס 6"כ )עע)י וכע"ם )טיוף נעס )סס יסי' )6ל6י'
 . ו)6חגכקיס ויטכוי  עידו ט"מ הע)ו' ט'SD3W 1315 6'51 )ספקיע קגוגי6 עום'7סו6

 ס'וכ) עענו Db" )גנוח 16 )ט7וף 3עס מינו )3ע) יסי,
 י3ויך )פי ע)'ך hnlon1 . כנודע טטל נ)6 טעגות כעס ו)טעת)כפוכ
 . קנוני6 6ין 67"כ נוגס 67יגו )ועל ם6-6 ;ו ננ6י' סטגממ )66'ך

 וימ;וק )סו3ר יעפיק 3הד.6 פי' (") דרם"י 69 ג7עס ל*סוג6עח
 'ח(יק 3)6"0 וח6 גו3ין 6ין 61'כ כד'ן ס)6 )כסו3ס העיוחדגק7קע
 pDib: 'S~rI' ר3 עד3וי עטעע וכן וכו' טולף 3;עגו טונל י"ה חו, וכע"ס3קרקע

 עי7ן הכחוג' קיו65 )פי )עי)ס ס'מיק ו-ל 1.ח(יק יס-י יגר. )פיםו7וחק
 06 ינס עפורם כ-ס )פלם 5ל.ך h91Db י"י" )גגוח גטס יס",לססו)6

 סעh)h 6 'מ(יקו ז)6 עיזו יו5י16 67" .נ'16 06 עי17 סכתונ',1ל'16
 ג)ת' געיגי ו3יור כ% Str רס-י ג7גלי הו;כי )6 ו(ס יכסול 16ענור
 יוחקיס )גו)חפם 8'ן ני3ר7ו"ק )7מות ס'ם ו6ף ' כן "כוגה ס*וקפק
 סחטיג 3עי)גקח)קסססני סכס3מ' ונ(ס ' כ)) 17"ק ס6'ן גתקוסגח'ו3
 ונעמ')' 13 גו3' ס5'נו ססטי ע) כוגמו 6ין ע'ד )פ' כ' (") הקע"ע עוני ע)עכ'0
 iyV"n עו7ס ת)" 067 )סונו יסינימ 3סעי וכמ03 העדמ' 6עת ם)6עכ*ס

 כ)) סו6 ס(כיר b~a כן 61ינו 3טעו )םונך ע"כ 13 גו3ס 61'נו)קגוני6
1DV6'עמ('יין ס6יו עס )יגיינו 5-) ע"כ 7ה6 כע-ם וכונמו סו3ר כ 
 דגר )סוס )עימס י6'כ6 עטעס חו6 נעפר סגו3'ן כיון )ע)ו' 16)6סס
 סתי5ס עס 6סס ח6על 16 געו)ס הטוגר יסי' 1)6 ל8י' ם'63 סכמג0' כעו16
 16 ל6יי 177311 06 כגון ))קימות 7יעות6 'ס',סיס )ע)ו' ימ(יי 63606 6סטי י)6 ;"י סחע"ע עיי' גס קfau1 '6 ))ו' 3סמחי חטס 6'כ6ע'כ
 דחתם'נן 3ה6 עוד 6פסי)פ)מ) עוד השי, . קגוגי6 חסס 61יכ6 3שכיו%
 ועגין מכס ועכ-מ עקכיס baDD~'bahlh' 3ס ו)סוכי0 כחו3וס )מסיל63

 3ע). ע) )קנוג'6 עויס חע)וס 06 יגיחוס סהקס.ת עס 61'כע7עמו
 %יך ע"כ י)ס'; נסטרו ג.נס 6'ן qb 06 ה5דייס )כ) קסס ס)1מוט0
 וי' נימוס גכ6ן נס 6"כ וכע"ם סכחונה )ה1)'6 7ס)עוי6 קנוני6)פלק
 ופשיט6 נכון הכ) ;ו קום'ות 3מסו3ס 3ינלי7 וגס ;") עורי 371ר' .ג(ס
 כיון דסחס כל) יעי 7ל" ס)יס ג3י הטוי ע"ס ג)) )6" )ס3י6ס6יו
 bib 6.גו י6י גפו3י עעס סיס ס37ריס ור8.ן סס)יס )יי ססו63073

 b7Dp7 6)6 כיוןס)6כ0נו סמס 3יד )סג'מו ע'17 עו5'16 )6סו'כתסמק
 סמנימו וכיון גס"ק כ57ית6 מסעסות גין י63 סע6 טכ0גי 16 )יס5יוזלעי
 16 סגפיע)ו I1D~D 16 )סס וגכ0נ 3'ניחס י3ל סוס ס" כ"כ ס)'סגיד

 )6 סע6 3סוק ob(b~t עס6"כ ומייסינן ניחן)יכמ3 6,כ ע7.ין לוסיסרכ
 ו)6 3מ;ק0ו הטטר 7עוקע.נן כעסמק 6)6 סי' ול6 עעו)ס ה11)ו' עיד.65
 bpb~p עק"ק יו6) עהול-ל הג6ון הסכ'ס ינן גסוני כ"ho1D'7 6גע65
 וכס3 )ע)ו' ווה7יינן מ71, ה)וי 067 עססט חסן ע) "עס' 3קפ17י5'ו
 ע37ריו ק5מ סנר6, 5)6 נסער י)6 גס31י ליעוח6 גע65 3ין )חלקנ,כ
 ן'). עויי על כע"ס 37ר.1נ,כ )פיס ויס נסטי נונין 6'ן עו7' ה)ו' 6'ןד6ס

 )ה71יעך 6ערמי ו6נ3 . גמ(קמו סהטטל 3עיגי קפק 6ין 7ע"ס 7ע')ת6כ))6
 ל3 יכתנ 3ה6 ;.) סי8-ם ע"ס סניס י'ט 16 סנ.ס ח-י לי ש ססוקס'עס

pn~b(') 'ר3 7נלי עמוך  ליריס עט6 ד)6 "ע"ג סוע גנ pDSb עסעע  
 . מכו)ס )י7ו ע6 לDh 6" ח0יעס עסעת 1כס ירו  סמפ  פכבי 373ן38) סטי ע'י )יכות הסטי עק3) ס5ויל ניע 6)6 )ץ'ס עט6 נע'נןי)6

 %תר t:hv  רסיסנןפליסערןומ' כדבריו bS7  יפיסטליפס ה6ההיע6
 סני הוי ע6י ע)יהן גע)ך וכי ומייך )י0)ן ס)6 ע)יסס וגע)ן סיונסעיו
 )וער 61'1 ' יזג דף 366.י )עי) ס)עוד6 כדפייל . )ו (כס 3סומעיועד'ו

 גס טפיס nw~b דסי6 סיכ6 36) ס'וס רס סדר6 7)6 היכ6יס-ע
 עסדניגן ד)6 6יע6 3געל6 כד6'ת6 עהס  ס6'נס יפייסץ שייייי3סכי
 . סכי ג*כ דניע6 וסימיור עעמנח כ)וס עקטס )6 סת)עוד6 נס6'כ

 סיכ' ס"ע סכי )עי) סחון דמ)עוד6 ד6ס"נ ק*ן (-) יסרי"ף )'וגימי
 טעעססי' כו)ס 5') יכן עדיין לו ס.מנו ו6ועל עוי' דסו6 ס'כ6 י") )'דיסיעפ'
 גימו'%19 ד6)ת"ס ן6מי ליייי עט6 סוי  סיוש  לירו  כסיסיו 6וטרכססו6
 (1 קוגי5 31)ע7י מסונס ע)יס גע65 1)6 6'גל6 עיפקת (י b'rPnמ 6ער סק"ך(*)( 0דו')הוSna 6' עכסיי  סו6 פמכ'6י6סל  ו(כולגי עטי)יד'כ)3')6

 ;Dbin~ סגט כתס י6סר . כע"ס כ)) ס)כ' סל )עועק6 יד )6 כ'ל6יחי
 ססו6 עכסיו 16 כנל 16 ליייס  רימי סיבי  סיי סכי DD" סויוי'ב  bwn3 7"ס י"ט 7ף סו' כתנו וכן המ)חעו0 3קפל גן (") הרעג*ןסכמנ
 elpnbib %דס עט6 גקע 1)6 6יועוי0לו)6 6ג) )ו )'תן ו6וטלעויס
 עו7ס )6 36) פעויס 6)6 )ין'ס עפ1tUb 6(7 6 סונר עסוס 6נ)טסגס
 לסרפ  %ריך פ,כ  )6ג.י יס6)6

 סנרייסי
 עהס ס6סס  6ין דימני סכי

 tb(Db e" וסקסס סע)חעוס 3ס' (") סרט3"ן מ"ס נקת)ק ו3ס6וכו'
 עוי' )6 36ל עויס נקע 7יוק6 תוכמ פנמננו עס )פי 36) געיעתס

 : יוסע סעי ומתעמי כחנמ' וסנ)ע*7)6

  י%ל1ס Dr  בסיס  ייי )חס סיס וסעעון י6ו3ן )ס8)תי חזטאלה
Oe'1alגביסו  כליפד בוי otpn לי5ייס I9De  'יסוורי 

l"'nbpס 3שעסן סוין סק6עינין סגי וחיו עגגס  ליי4ז  יבויפ  פל) 
  ריובו  סל  יישייו  ליילס  גיסו גנין וסג3יה טעעון נע)ון ועחסכ;ה

  בר%ייי "יקגו פן 3ימו )ק6עי"ן סו0 ס)ו ק6עי"ן ם'ג3" עו6ונןוסוגע
  קהס  בסיסר ס)י ק8ע'ן גגיסי כ3ן יוען ון6ו3ן עעגו  סיו%י  ביפן%ו

 : עי עם סדין סלך 3נין5סנ3חח
  ענה,ליס  ויגר  7עגי נ6ט% ח)" " 1)מ6 ש כיתשוכה

 'b'b כי יען ע'ע ו3סעונמיסס  ומסו9יימ  ברברי 6)ו7יכיס
 וגס 3קי)ור 6)1 ייג'ס פיטי ק05 %ביר ר%ימי סירי  hls העעמ)גיס
 7י%ו' ססקק 3עגין עענס סעמין ם) טמג0ו 06 ממי)ס )63ר ל6וי ס'סג'
  06 יכבס  פיכיסו  ~ob  מפילס  )63ל 6עלמ' ע-ע כ)) סי;ק כ6ן6ין

 ו6יימ  בדין 51va כ)) סו6 כי  יען  גמיפר טעטס נעס טכנס ל6וגןטעגס
 ס"ס ג(ס ספוקקיס עח)וקמ ע3ו6ל  יבר ' 3ריסhn~pb 6 )'ימניג6
 פ' ררינז  bulpe  3פי' גס)קו וקייט0ס ור"מ ור"מ וחייעתס ורס"יסרי"ף
 דימד  לרגי 3גענ6 סתס דמויך ס'וק ען חעסיה ערמיקיס ג3' ייפורל%
 י0גן מס6 וסדיך קועך  6יגו  מ3ירו ס) ע5ר 53ד 3ור )סעוך ה63גני

 פפ6 6"י עי כו' מוען ירק )יכ' 60 ילק b)'b~I יעע6 ס'רק ען  עטו,ערמיקין
 14קס סיסו חלי ויכר ירע סיסו בסוך r(u סביס  5D3V פייסג)וקח
Dp,)D1סען'ק עג וגנן יקס3לי עסי' )העע'7 בי 

  לסרמיי
bb ע5עו 

 )סנסיק סגי(ק יע) וק") פ%ג  יוסי ררבי 3סיסר  סר%טון  סקעד6ע"פי
 )6 קזוס טס713 6ע'פ' ינור סקעו7  6י)ן  גגי 3עחגיתן כ7ק0גיע5מו
r'p.חת טפ 3חוך חופי שה DD1) סי רלש  בכס'ב וס'1 פ4  נסוך 
 ע) י)י3נן כיון 61,כ )ל3נן ר,י  עויס  ריליי  בגירי  יבי די%יסגיריס
p'rne1 )סימיקi'Dh סוי די)'ס 3גוי 7עויס %" 6"כ נ0ימל 3קוען 
 )6  דבס% נגיייס סטני נונח'ק  בסיסר 3קועך 67מ')ו הכ' י'נ6געי

 3דעס ח)1קוס 7עוס סע065י 6)6 קג-ס נקרן געוי כענו6לגמ)קו
 %? )6 יע,כ 7כמו פ'יוס סע)חע,מ 1Dp3 (") 7חיוו3"ן (')הר.-ף
  כגון ,p'rnk~ prt1D  סיעס  גטכס  בססיס bib בסישר  3סייך3סרמיק
 עסי' עכי 16 ייק ו)(ס עטרס )(ס ועכי 1.וק עסרס בפדסו %'ססש
 כ63מ ס") )6סוגס "סעס ני(ק יחו6 ניון D'h(h וכ-ס )פגיו ייקיפייי

 וס)ס עטיס  fir )קמ 06 36) )עמו0 ויכו) 5חס 33ח )קעו7סגיהס
  ס%ירס ביל %'ל יר9  לייוס63

 לסרסיי
 גסיסר npDJ  רספפרמ  כיון

 lilho  06 רסגן  ובור  דשילן יסגי'  וסיייו 4ר' eDDJ  baV 'יק  נ16ו)6
 כס)י 6י)ן 3)קמ נעי עחגי' ועי.ךי 3כ6ן גור סיס ס)6 כיון יקת )6ק7ס
 עדעת insp  סריג,ווב'כ פ' י'1 בור  וייס העוכי נע)ך ו6ח.כ  3ררסיס

  )37ל סע71 סיסו חnht 2 '5*?3לי
o3lbaw': 

 0ייקו )ח)ן לל'ו
 6פי)ו  (")  רס"י  )דעס  prun' . (36' סרבר סיס npno  רבטכס עסתעעכ")
 רים 3ס7י6 לם"י כמ,ס )סימיק 5ר.ן 0עקמ נטעמ סר(ק ה7ע סיה)6
 עק5ס עכל  ירסו  3פיך עסיס ~ס  נוכטס 8מר 3)וקח 1;") ימפור )6פיח

 6מ-כ5לין)סימיק  6ס(רפ  ti'Dhn הי' ייק סס וה)וקח;יעסדהו)6מל
  גפעו 6ל6פבוזסוגסטסבי%סייר ע71 1)6 3סעו נהיי6 (-) הו6"ס1כ"כ
 ק6י סס פסר נן תו6 סוי"ף )7עמ ~qh  3י6ל כ'3 סע.ף קג-גס'ען

 ל3ימ  בין3יסו "p'pt יסר ביס וסיס  סלונוס  כס  ניס )ו סה'סע6וגן
 ס)7כמ וכמנ נו6יס )זי 8ח (Islh ען.ק טעמה 3ענין ה3ית ונס) )ויסל
 טנססילס  פיכ"פ סרי בסיסרוכו'  סכסס 5ע'פ )ה7ח'ק 5ר.ך זסר-ףלס"'
 וגס )סיחיק 75'ן סגעטס עתס מ-ע כל) n(pr סיה )6 )יו ע(יקס%3ס
 ג%וכימ ליעס י%'כ 3%'1 דברי ה3'% ססרי כן )פיס 5ייך העור737'

  5ר.ך סיס  ריי"לסיסי בייי סוי 1,ויס prto1  כיוו  רידן  רבלדון ברוריוי
 ע-ע ע% היתל וסיס 3ס)י סעס6י גדול 3סימר oh": 067 עק-ו)הוח.ק
 370י ס'יח,ק ה6חר עוחה 8חן )יד  ,bs1 סעכיוכיון

 ימ  בייוו כ-ס הען'ק

 יםן:נן:% hib :11: :ש:תך:3:1:מ:::::
 ש.% 3רטוס  נפלי  יקיך גפיר נסיסר  ni(D~D כעןי3)וקח

  לסרסיי
 )עו)ס

6פ"
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הוושע המשפפחושן%י
6פילו

 כטיגי
 )סלמיק סעויק ט) וגגן 7קקנני עסגי וגיג6 36) ס:(ק

 סי' ל6 מנייו )עי5ל כסקטך גממ)ס 06 6פ'נו 16 6מ"כ סג(ק כם.ג55יע
 rhol"1i סע(יק )קעוךגתחימה7נר עותר (ס יטוס 6'כ עי0'ק :t'Db ע*עסגי;ק
 יקוומיס וער6 עי6 7כ) עסיס ענור מ'ן 'רחיק כסשי' ו6מ"כ גקקסס

 וסיי*3ם סע)מעוח נסמר דעתו טה3'6 כעו עכ*) פיד וע(יק )6רע6יטלפית
 ה,ע )סלמיק 5יין סיה )6 7)וקמ 6ט"נ )דעחו נס 6"כ סכ,3 גס"(*)
 סרוומגו סג,) סן6'ס ועמסו3מ - )ס7מ.ק 5ריך ע(יק ססו6 עסססנקק סד3י סיס 0)D'Db 6 מ3יוו עי5ר 53י טסהך ועק כעטיס הוי דיןעון
 מ5י עכר 06 6)6 רס*י ק6ען יע'כ)6 )גע*י פס)מלוק itDnD יס6ס)6
 י6סיו)ס:ייכו, עסטכר ד6על'גן סיוכי 3יי גס"ל p'rwnt ))וקמעיסו

 D11rS 06שהיו5' סעסיח סיסעיח.קלפ5עו 06רו05וכיוןססעוכלע5עו
 חעסרי סה:ל 6יפכ6 36) טס סר'3"ם כחג 3;ס ~,(bStt %ין op,Sn גסעק
 עיחיק 6ינו רו5ס 06 7תו6 וכיון ס)ו ס;כות לו דעכי b)D'b 6עריגןל%י[מ
 yh, 05 עינ7 יפס געין ד1~וכו עטוס טעעו 16 . עימיק 6':ו סלוקמ04
 )נוסו ס)6 עכ7 יפה 7גכ'ן להומיק 6'5 )טיו סעטוס וסייו סיט ל1עכר

 לסרמיק ס)6 עכו יפס געין 6עריכן ~b1D'h 6נל יוק );יוע יוכ) סל6טגנו)ו
 ;ס על ;ס ח)ו:ומ )הס 1.67 י6עיינן סמ)קו )6מ'1 עעס ת6 ויעי6סעטל'
 (' 7ף 7נ"נ פ"ק ש' זלמ" ו6ע-נ . עכר "ס וגע.ן סן י)קו0וחעטוס
  כדעת ,s'p עםעע (ס )סי, עכ'ל 6ולו קתיעמ ע) לעיער ח)ונומו)6

 יכול rb 6מיו 6ג) 3פג.הס עלגנומ ו)טמוח 3ענער יכ% י6'גוספוקקיס
 ססיגמ ומ"כ ק") סכי ילס'י ק)'י נקיען גג"י עמעע וכן מ)וגך קסוס)וער
 ירק );רוע יכו) סעוכי ו6ין עכר 'פס 3פין 6עי':ן עסית ס)וקמ דק:ססיכ6
 ססו6 ג(ס וכ'ם 6ורו )קמוס )3:ומ נו סעשס כעו עעס סיס י;ח)גיסו
 כח :ס6ר 06 36) 3ייו ע1מ' ph7 פס'ט6 כנל עועי וסעםר' 06"כ(ולע
 יהמס דעי י)6 "5 ח)ו:ך  סחוס כ6ומר סו' 6"כ )גיסו וו5ס ו;חנייו

 ס)6 יפס גפ.ן נעי )ייי'ס עכר יפת 3עין וווכן 1ylnb1 )קיחוחטגיהס
 עוכר מ7 6)6 דליכ6 הכ6 36) סכ"3 נקיען חליג'ם כע"ם המ)ון)סמוס
 וסייר מ5ר עכר י6ס ללס" ק") מלון iit:us וגס עכר יפס ד3ט'ן6עלינן
 3ס' וי-1 טכמנ כן ע65תי ו6מוכ מ)הן סתוס סלוקמ )ו 5וער לפגיו3ימ

 וס,) לס,י 3סס כ'q'up 3 קג,י קיען ג"י וסגי6ו מ,ו ).6 כסי3ע'סויס
 עסעע 3פניסס לנ:וח י'כו) D~a3 סנ"י ע,ס )פ"ן 61"כ - )7טמו כוגת'כי
 ו6ע"ג עסס י6יס 6ין סכמנמי עס )מי rnhn )ס וי)'ף יוכ) )6 לקחוס6בל

 7ע6ח'ן סכחhlh 3 )ע5עו ססייר ח;כיל )6 דסיס3'6 ת"נו כן כמגיסיס3'6
 וכו:חו וכו, ע)נ:ומ גע:ע סח5ל 3ע3 ס)וקמ ס6'ן מ5ר נעוכליסל)עוד
 סח5ר 3ע) ס)וקמ ס6'ן סכמנ )סו:ו ק5ת עסעע וכן ס3ית גס עכר 606פי)ו
 סטיבמ פ65ת' 6מ-כ ' 6מר לוקמ טוי טיס עס"ע קחס הלוקח ק6ער1)6

 h*3D)DS רק'ל טס ענז6ר כ' עמויס ק:"י נקיהן 3"י טסג'6סרם3*6
 יטע6 כ6ייך )רי'6 יק') ו6פסר כן סכח3 36י))ו:י סי" יגרי 6מי'סגעסך יפיי דסב.י hp ' bib' 5ל3לות וסתס  סיונר 5ריך OIDPIייפילו
 3יסומ טנפחמ tJDW )קמוס 5רך י4ן יסטטס rnh גגי סרג"ססכמנ
 3סימל ס:עס' ינ)וקמ עיגס 3ן סי'י וכסיסח ח5ל ס.ס3טוכי 61"כ3סיסר
 וטעס יעע6 עס6י )סרמיק 5ייך 3)וקמ יגס כט,ס ס") יס'י וע"וו )סיח'ק5.6
 )עס י3)וקמ רס"' על פהקסו סמוקפות קוסיוח ג(ס ונחיס3, . סו6גכון
 יפסעכלכעונ3י י3שן יסיעס כ.יןםעססגס'חיו)שע"ס)6קס'6יימיק
,pnbt~Db' ועטעס קותס ם6'גו 6ל6 )פמות 3פניו גוג' ע"ת גרסות ססעך 
 6.ע6 עעע6 ס6י ס'יך ד)6 ;ס 3גדון 61,כ )סלמיק סכ6מיו 6ב)י)עע
 עיכמי6'ן סר6'ס יימסי3ת פס6עס, 36) 6עלסישק סעד י3סיתלכיק
 ר'ג'ס גסס כמ%ו סמו' גס עכ'ו' ס'תח )6 גע' ייייס גיק יחרי)מ)ק
 : יין גגיון כ'ס )ו עכרו יפס יגעין 6ע*נ עלמיק טעיס )ק0 )וקםי6פי)1

 עסגו"" שי ענינ6 ק') יסס ד) ה'מ י"מ דע13:0רערזה
 דר'פ

 6.ע )ס7מיק rDDi" וע) )סרמ.ק 5.6 ססע7גסיסל כיון יג)וקחוס")
 טח" טרס 3ס'תל מג'יו ע'5י ג5ד קעך 06 )וקמ 3)6 67פ')1 )ם'ימס '")61*כ עגוי מון טס כס6'ן 631 עומי' 6( סג'(ק יני סס ייס 17ק6 ע;יק Ibtbnbפיוזסי
 סתייי*פסקסס גסי'6 וכןע1כמ גג'6')ןוגול )סיקכעו 6'5 ס:י(קיגל
 ר"מ ו)יעת ע6י)ן ע.ם גתיסי סעם' כיון 'רח'ק )טס ג)וקמ י6ס יס'יע)

 6וקעס )6 ססר' ג)וקמ עיירי )6 6')ן גס 6,כ ד)וקם ל3'ג6עס:וי6דמ(ל
h'h)6ין 06 6פי' קיעך י6ינו י6על )לנ6 דקפ'6 עעיס 6)6 3)וקמ 
 כי6ער ועס:י )מ עסכממ סיכ6 קיס 6ילן 06 מגן סיכי 6*כ סל;ק י3יסס
 פקוס י3כ) )י63 וק,צ ס:וי6 עס6' סמ;י עסס 36) 3)וקמ ס'נ ג)וקסי'פ
 עסר' כעו גלוקמ hnpinn )6 מו 6'כ עגור מון מגקק יע כס6יןקועך

 61,כ תו6 י)עי)ופסוי סנוי6 עכל סדן יססת6 3סי'6 וסי6'סוכ'כסמוי
 3ס)6 3סימי ססעד כפמעיס עי'רי ,r'p )6 ק7ס 6י)ן 06 ימ:ן 6')ןגני
 . יר" 3גיליס לל,י וס"ה )וקמ ג)6 6מ.' )סרמיק 5,6 3סימר 6)יי6 3ויסיס

 )6סיס 3:יון;ס 61-כ נל6ניי"כת"סלע.) ערנ:ן יוסר גגיייס)6עממיר
 : ג'תו 3גין ח3'רו מסגניח קויס 3הימר סעס16 כיון5ר.7

 6':ו 1Db7 וג6 ע) סקסי ססיגי6 גחמ.)ת שסרי 3(ס יזק7ק %'ו%ך
 םל 516לו תחמ גממוט,ן ט) מנומ 6זס יפתח ל6 יח:ן 33ור,עסס'6קועך

 געי 7יק6 ס6גי זירס ועסגי קועך 516ל )יכ6 ה6 516ר י6יכ6 ספע6מ3ילו
 סתוקפומ וכן ומירם'י ס"ע עומר %לר קויעומ גקר לפה ק'ס 06 עלסזקס:י
 6ג) ,bp(t יךנס ם"ע סכי ת:י )6 סימקח ~גכ,)ם זהסז6זוק6 ע)סע7קסנ'
 5רן יפילקן סרמקת ד3כו)ס ווטעע 6"כ )תרמיק 5ריך סר6סיו 6ף6'נך

Obgb'p1D9OS1WPi כדק6ער ת6עמ )פי גס ק6י סדק6 ססיי גס'מי b~g' 

 סר' נוי עמעת ח63 גני סר6"ס סכסנ דוגעת . עע')6 נס ססי;ק 'i'baכיון %1י בידס סויני(יקו בכמ1 י1'19 ססו5 סיטי ג0-תר  פסער %ף 5'כ%ת'  מכ0י נ'ו.ס יס';קסו6 כיון סו6 עע)י6 יקנו6 יסי נוע יג'רס ס"ע6)6
 לממרו )ס(.ק ס)6 עו(ס7ין '0ר6) כ) כי )עסות 6קול יי~ס ניייס ע,י כגוימו6
 לנערי b'M1 7ל6 ו6ף עחס כע;יקו סוי ני7יס ססי;ק עוסס b7~D כיוןס.ג
 עוכרמ סתו6 כיון 6יכ6 לי3ר (כר ע"ע i(n'rD נרס וסו6 3'תו סגגיסד)עס
 סיע3"ס ע7ניי פסהן דכן 7ייס סו6 נ'7ון :דון דגס )וער 63נו oht - כן)וער
 גס )עטית סממן 7עחו עייס 3ט3 גי)ס 1(,) :תמועין ם) מ:ות נ3י סכמ3;,)
 b1im 06 607 ע37ריו ע:עע סרי וכו, מגור ועמס (ס וקדס וכו' 6ערנס
 61'5 יי'יס ס.'7 גמח:עין סל סמגוי יגס 7'יס עסיס עותר 5163י קויעיססיו
 36ל  י'רמו ו;סו עמ.חו ע-קר 7;ס סחס 7ס6:י למ)ק דש ו6ע"ב מ:ורו)ק)ק

 )גימ מ:'ל גל6 י'רס י6'ן פסיט6 7ה6 לק)1קי 37עי bn'b מ.:וי'סס6י
 7עי ד)6 :ה.י6 ל6 לע-7 ע"ע סעסן )הו)י6 גגין 5ייך ו6"כ לפח1מחחורף
 זילמו 1phi( ל:ו ו6ין יד'רחו לגערי 5וסו יגוסו סחגו7  יק)ק 6סדסחס
 פס'ט6 סלי סק6'ע.ן ס.נגיס ;hih :ן 3עי 7ל6 דידן נ:דון 6גל רס"' כע"סע)יו
 הhu~ntt' 06 61 ערמיק'ס נהס ית:ן .חפיר י% ססי;ק סי)וק עם6י עי'ףד)6
עחוצ

 לסו5"
 גדע חי;ק )ו יס 16 סס'יוק ע) יעון

~tDb 
 גני כ7ס:ן מי'נ

 : )סנ3יה עמויג סיה ;ס )פי 6,כ ה:D1rD1 6 גות וכ'651 ,קון6.)ן

 ;") סכמ3 סע6ור נספי ה65ש St)o ל6ית ססנת' 6ח7' מ 6עמהי
 ס:ן כ) )סו ו6י7חו' ק") דרג'ג6 יכמילו5. וכח3 וי-ת ל.מסיג'ות

 סימ' 067 י7קי:ן וייוק6 ע5וי סמק כס6ין 3כו)ן סיעד ו)עו)ס 7לעילפייוקי
 לית6 3עמ:ימין ית:ן 3ס6ר6 חכי ח:י י)6 עומי )6ו5י קו7עת גקררפת
 וסגי6 עכ"ל געמגס סס:יי סי;ק )כ) ות-ס גס6 ג)י 6ערינן 6)6 דיוק6)ס6י
 67ידמי 73גר.1 עגו6ר 61"כ 17כמ.ס ועס6ר טריפות 6)1 ם' כס-נ יט5.:ור6יס
 יע'י' )זקיק יס 631עמ 3".מר סעסס סיכ6 7וכח6 נכ) וטרי ע.למ6ס6י

 וסגי6 פייפומ 6)ו פ' כמג ע5פו ור"ת י"ת לזעמ 6)6 ;ו סיטת סו6טעע6
 6עי.:ן 7ל6 ס.ע נוני 7יק6 0לעו67 ע7ק6ער כסעו6ל סס סלכס 67יןר6יח

 יהמסק6' )מ)ק וע"ווים וו(ס. ססנ'6ר6יס 3ספי0ו!6ורכס3יתסרן'ס
 36) ד3ל'ו קותר סהמ)עו7 עסע' טליו )מ)וק סעו6ל י3)' ע) :עיסדיק6
 כתבו סמו, 6מ,כ ע65ת' וכן ' וק') )ע' סד'ק6 ען הח)עוד ח;י 6יי3סכ6ן
 דס") ק5מ )יקדק יס ילעיל סר6.ס עחסי3מ 7נס )ענ'ג':ו נמ(ו7 . ע'ס:ן

 6ססעך 6ע"גי)ק3רמס גסרמיק 75יך ור"מ )"מ )737י ד6פ', סנ,כסרן'ס
 9עד 06 דלס3רמס 3ס7ה, סכ, סרי ע"ס ס6גי סמס )סרחיק 6'5נסיחל
 6מלו:ות דק6י יידיס l'?:h כתנ 7ס6 לסרן 61ין ' )סיחיק 6"35סימר
 ד6פ')ו ול"ת ים"י נעמ)וקס ס)וי 6ין ד;ס 61"5)סלחיק דירת כעווסוי
 כמג )עת לעי7ק 6'כb~'h 6 61יינ6 ס7מקס 6*5 גשמר י'יס)רס"י
 DYi" 6'65ש' סי6 6ירגתכיון77יוס יסלמיק 5י'7 רם" 7)סשתג7ול
 6ויס )סס .ס ינל6'ס  )רירס 5ריכין י6'ן ע)חלו:ות ק6י יסר6*ס 5*)6)6
 גד1) דומק 36) )ר-ח )היחיק 6"5 7ירס גם)6 י6ש)1 ע37ליו י6'ס4כ
 7גיון גר6ס ע"כ ידייס ))יכ'1 ד*ן גמ)ו:ות יייר י3ייו )פיםגעיגי
 ס'ס כ' כ)) סכ:.ס ולו' ר16נן סוי )6 סגח"עס כיון ))וקמ 7ע'6יסל6'ם

 )סלשק 6'5 י)י,ת כתג ו)כן 3ס)ו thnun כעי עעס ותוי גיגיסס עפק'קג'ת
 ספוסקיס כ) עי3:י עסעע וכן סרמקס 5?ין 3סימ7 סעי5ר 753 נסועדו)ע)ס
 ו63.:ך 3קל ולפת 3ח:ות כ-6 נק)ק י6'5 סעדגס'מר ד6ס כחגוס)6
 )קעוך דטו0ל ר"מ דעת חיור דכ' ו6ע'ג . דגעי6 וכייוק6 ת(כירו)6
 סיגר 6ח-כ ג6 06 )ק)ק ד5'5 כסג )6 נ!'ע הג';ק ינר סס 6'ן06

 ס7י3,ם עתסתח גמרמ וי6'ס לי 6ון וכע'ם.יע65תי גמ:וחסנ';קכ'6
 גסימר 6ם" )סלמיק 75יך יגנ'ריס ימפוי ה)6 עסעע יס6 סכ,ד)טי)
 6ג) כוי ע(יקו ס6'גו 636 )יקיקעפס סיס סס גקוטךוכ3ימג'רוס"גו
 דלייי" ומ)ק ע.גס 3ן סי"י יעח כ' 61ח"כ )סלמיק 54 סתפקל ען3(וכס
 י(כק דעמו כע,ם 5י'7 גסיסי 3סיעך 36ל לסיחיק 5.5 ילקימס3יסימ

 3לסות 6פי, רס-י ד)יעמ כתג 6ח'כ . ד)ק'מס )לסוח יועס ספקלען
 עקוג" יו1סעע יכת33חמ'נס דע6י ענו6ל 6"כ ח)וק. יס ע"ע 5ריך7)קימס
 ח13ק 13מל 6ין י)יס"' רס"י יעת (ס 6.ן 3סעוך סרמק ד5ריך 'חם.לין6
 )ס)ק 5)'ך ו)7ידיח )גי קעי7 ז)6 5רין י)קיחס יסות eh" י)יי7יסיס
 סכסנמיססו6 ;ו ו6יס על טכווגתו 61,כגרור )קטן כע'ס וספקל פקמ3'ן
 מגייו ג3י מנייו העי 56) גסיע1 6נ) גלוקח 6)6 סח'רו )6 7ע"כ)י"ס
 הם3י6ס ."( סי' )סרע3'ן 3מסונוח סע613ר עס וכן . עוד )קען וכע"סי )6סס
 ס;קס ס6'ן ח6וער )דגר' י6פ" י' עמייס גס עמו7סע,ו ק:"י סי'3.י

 6' למ)ון מ5ל SnS 16(t מ)ו:ו 16 קדס ע' יויע'ס 1:6 ס6.ו כל י6'הלח';ק
 )ון3קו יכו) 61'ן יכס )מ5ר מלון ק7ס ד6ס עסעפ ע"כ )פ)קו 'כו)6מס
 סו6 7לוקמ כ0מיי6 עעס ם,חו מ5י סס פסיס טיס חפקר ען נ;וכסס,י:ו
 l~?S עתס ע(יקו ס6'ן t'uh מגימ מ5ל ע) נקוען 36) סר'נ"סוכע"ם
 וט) יי") ,rff עמויס נ"י ססני6 נמסונס 3מי.6 סלסנ"6 וכע"ם)סלק.ק
b7~p3מ. )עיכומ לש 3י6ית ען'קו6יגס ועכסיי חגירו ח5ר ע) גג ססנו:ס ס6ו!יו ח:ע'ס עק5מ סעעסי יו 

 )סג3'ס סגירו ג6 יע'ס ו)6מי מנירו מ5י
 ~pnbl )ומן ם6'6 סקוי0 מ)י7ז סצ מננו נ67יpr,) 0 כן ועח1ןגגיגו
 עה' 6ני ס6'ן 6)6 לט5עך סי;ק גיעמ 6מס פוען סר6סון 76רגס ת;יקןק)ק
 3סוממ 6ג) וכו' )ננ~ח עסו.מ סחי13ח )ש חגירו ח5ל ע) גפומח (ס3ד:ס
 ספקל טן );וכה שען נין גסי'6 סמ')ק סיי עכ') (כח תקויס כ) י-סעל

 כיעתרס.י 9') ו') יהנpb1 6 6ין סרסג.6 5)6סע37ר -וכ7עתפל'3"ם
gtt1D1קען 06 61-כ מס סג(ק 6ין 6פ" חנ'וו ע'5ר ג5ל )קעון 67קיר 
 עיכ רס"י כיעמ יק") כי1ן )סימיק 5ריך ג)וקמ י6פ" ו6פסר לסרמיקלייך

קוגי6
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כבההושע ה%שפפחושן.פני
b'1tp6% ט)ס וסר3'ע 6)6 י)וקח עסגוי6 לג'ג6 סדל 1)6 מגחו עמפלסס 'מפת O'7h1D ר6ר סש לע,י 631ע0 ו0לי'ף רם,י גסיפס 

 כסו43 )סלחיק 5ייך סג(ק סהם כס)6 דקעך סיכ6 5ר"ס 7גס 3לוכ' י6הם יס") סי6"ס עס יפלינ י*ן סעיף קנע נסי' דעתו סג*' סני6 טהייק') יעיי - וסי6"ט ור*ת י"ח )ני ענין רו3 ס0ס כיון כהוהס ס)כ0 )ק13ע כים*י ש*כ ע"ס- יפי עייף יגסמקל סרי3*ס )סלמיקכע*םדנספקל6"5
 )סר6,פספוח0 דק') יספיס גנ ע) דמ)ון גופ' וטיי6 סק)6סג(קעס6י ס6'גו 6חר ס)ו ס)רעפיס 16)גג ס)מנייו )מורגחו מ)ון לפמימ 6יסדיכו)
 ניגייו כע3ו6כ )קתע' וכופס ס30ון יקיל גגו (ס וכס'סמוי סגג ע)6דס )'ס גימ6 דל6 עסיס 3ייו )עמוס 30ירו דכע ס"י והו6 עחסע(.ק:
 )עפ 61'כ י"ת גקיעס ק6י סל6,ם יסנ' ונטור ימשר % ע7קל'ס ש)6 ריס חר6'פ ")הג'6ס 'ונס יניגו כויכעזם ודי.נ6 גייג6)תיקס
 המוקשס כ) סגס מ(קס עס1ס סטעס 3סעי כ' ו6ע"גיסל6'ס .שפץ

 ו7ייג6 ייג6 עסיס כסגו ולי3*ם והר6נ"7 סרסג,6 כנון גסיטתוסעועי'ס
 חיקס )1 'ם (ס ועכמ לתשס יכו5 ויייג6 יינ6 7תסוס הו6 טעע6 דמדו6מסל

b סיי3"ס כע*ס יע0ס 0665 1 7 D a i  ע) מו' מעיסת נקמ)ק0 וג(ס ע"6 מי סיי 
 גימו 7)6 כים" ס'5 יסרם3"6 וי"ת ילס"י געמ)וקת סלוי ;0 ועח)וקח .ר"י

 ופי' כר63 קועך 6'גו סי(ק )יכ6 67מי' 91.) ימפור 7)6 סר6סוגיסהה'רו5'ו(
 3חי.'סגי6'ג.' "רס6,3 וכ"כ 3סעו סי6,ס כט"ס וייינ, ד,נ6 עסיס הטססה,-"י
 ת;יקו ס6,ן 3עקוי סנירו תי5ר מ)ו(ע) )פמו' יומ 6, ס6)ח ה7ס3*6 1(") (ס)מן

 ג'מ6 7)6 .יו ע) )עננ סיט) עלמט ק3)נו כ7 6ג1 מסונס נו,0.673
 53ר )קעוך ג63 ור63 י36יי "חלוקמ ו(סו כו, t?"(b 73'נ6 )עיקס4ה

 יונס רגיגו סו6 סכתנ ר3יגו ס0ינח ו;") כו' קועך 6יגו ד)רג6ס.וי5י
 nrItpis כן סכוחנ פעת'ס סיג0 ;ס יע65 3חפי13ש1 עוגהק ו3וסה'ח
 ע613ר כן70י כוול10 ל". סנס סכ0גוצ ob )יגר' ק.וע ו;ס ע.ן~כווגת1

 bSb יג6 6ער )6 7)ל"מ רס"י כיעמ ו(ס קוווך 6'גו י6יל )רג76(ה
 7ווק6 יעע6 דס6י ק") יונס ל3'גו 6ג) וכו, וער6 וול6 יכ) תסוס7133
 ד0ל,י 6)6 3סר6,ס כה3ו6י ויייג6 יי;6 תסוס 6קור )יגגן 36) יוקי)י'
 דעסגי ס"ס גיליס ס6יגס 373ל סטע6 ס6י תסגי )רגנן סיכי כ.ק")
 31(ס ' ר6יס 0י(ק כגון ועי6 טי6 כ) ס"ך .bS סיכ6 גגיי'ס 'וסי)ר'

 סכמג ע"( 3קעיף חטור ע) ססקסס עס קנ"ס נ9" 3"י תתיסתגקה)קה
 סנימני לותי יוכל 6ינו סתט)ט) יגר )קעוך oh 63 6פילו רס"'7)7עח
 וכנויו וכו' ו3גן )יעח חו' כחגו י(ס וסקסס וכוי יתע)) סע6ו)עמל
 h~DD bib 603י י')'ס גגיריס עויס ר"י 7גס דק 7)6 עונמגווקוווו
 )(ס 5ורך 61'ן עי7 די)'ה ניייס 6יכ6 גור 7גגי טעעיס תפרסדי63

 'וע0ס0קסס וכע"ס 'ונה )37יגו סקס0גס )6 )עה ע)יוהטיסוהחיע6
 %עתו סטול ס3י6 7(ס יגן'ו סגנה' )6 וכו' יכ) טעס גס ה6.3דסיול
 נ;ק 6'נו י6ס וס") סילו יהתלעוד ל)6 'וגס כל3';ו a~hlnl 6(7י"מ
 לעג'ג'נו גח(ור . ס61 ופסופ וכו' עי6 כ) טסיס עגול חון )קוווךסרי

 6תמ נס6ר 7(ס 11DP )6 ;יק ),כ1S'Dh7 6 מ'וס"י ק*) ו7"7ה7ס3"6
 7עת קהג'6 יחפו7 )6 פ7ק ליס נג" )נ716ס עסעע ונן ' יע0ס)מי

 ורס" סיי"ף כיעמ סי6 (") ע"ס סטח3ר 6טר וכמנ יוגס 1רנ'גוסיסג"6
 נע) ע) )0פ)'6 6וק'ף 61'כ עכ') ;") 71'0 )"0 וכ*כ כו, 0ר6"ס6נ)
 וסיי3"ם וסלס3"6 .ו:ס לג'נו )דעח והסכיס כן כמ3 ג3"י גסס9"כ

 ס) to(ina ע) מ)ונו )פתומ )עמות ייכו) ז6שריס הל6*ט ע)פמ%קיס
 6)ו ג(יקיס כ) DInDS עומל וכן ו;') 3סגס"ס 3היי6 ע)יועסרע6'. וכ"כ סל' ד3)וקמ וו"ח כר"מ פקק קכ"ס ו3קי' רעפיס וגנסנילו

 כת3 עוי6)6טננ"י 1)6 תלי )3י סטר6 ע;כס וגע65 וכו,כם6.וססג;ק
 : פ)6 י;0ו ורס"י הל'"ף 7עמ י(0ו סג"י גססנ70י6

 )6 מישה 6ג3 סהנ" )ע"7 0ע)6 גג"י n)"Dfi מ %שאבל
 b'~o סנסחי4 6מן עגין רק (ס יין ע) ;ה כסנ )6 ססנ"יע'ין

 טטעס מ3ייו ם) )מורנחו מ)ון 6יס שממ ס)6 וסל6ג"ד הלסמ6יעמ
 רג'נו דעמ כס3 61מ"כ 'מפוי י)6 עסינק6 ל6יס וס6,3 ו7יינ6דל6

 41טר )יחומ יכו) מגירו מ3ירו 3ית מקרת נג7 גג )עפוסיוגסס63
 עעקס עוקס סי5כך 3ר6יס ושקמ גמ)וגוח ע)'יס 36נס 6ני נספה6
 (ס ר"ס 5יד נסגי נג'1 סני י36יי hwb ק6י ;פ ודין וכו' גגו)מ5י
 כ7עת סו6 ;") ת"ם סעמגר 6על כסנ rfful וכוי גגו )ס5י תעקסעוסה
 ופחח 3סי0ר טעסס )ר"ם 3פממ 167 6ותל ססו6 עס פי' ולס,יסרי"ף
 6פי)ו יק") ויס'י סר'"ף  כ7ע0 ;מו ח3'רו 50ר ע) )6 ספקר ונקוסע)

  ס4ן רמב סל6'ס 36) ק"ס ססרי ותדע . )סרמיק  סע(יק עלג)וק0
 סר*ס ע)י ומחעכnnbb 3 63מל 16 סיוס ו)וער ח3'רו ע)  ייללירב%'

 ר,% כסג וכן ותקייס ס0פק7 טן  מורם  מוי  פפממ ו0ר6סזן הו6הפק7
 יסיס3*6 סר6"ס 0%)וק, ע) ו6ס bp' ר.ס סע) )עחו"ס7י יכ% ם6יןוך"ת
 מד6 )כ) 706ינ6 וטעע6 כ)) )סייד' סייכומ 5סס 6ין 6לו71,)ש העקי ש 6ין וס)Ibb 6 ספקל ענין עת )מולגת שת0 נענ'ןגתכוין
 ע0פק7 י(וכס ד6ער נלי'3ס י65 )סנ"י וס"5 כיכתגסי ס"ת 6)%6ליהו
 נ0סקר ס,ס וורחיק נ)וקמ י)לס"י וכיון סוין סלסס מ)6 ת)וקמע7יף
 ין 047 ת7סגי6 סע  כלס"י יסרס"63 עוכח וט"ע . 0ו6 ופטוטגיס וסר6"ס יו*י עמ)וקמ קנ"ד  ק'ין  בפרש סיול ס3י6 וכן br~'bו)ר"0
bul~o6(7 פקק )עס  ס3"י ע) )תעות  ייליפ  ו  יירביי  מריב"י  3ססר6הם  בסריי חני6 3ג"י וכן תיניס גיס סןל ה6 כר"ת ו6י יחפול 
 61,ן .  גי"פ י"י רברי  ;'מביו כפ' לקיטמו וטכ"ם ור"י נרסנ'6במויו

 ג)וקמ 6פי)ו )ום"י דס6  י"(  ייפרדפ  מיפתס  )עי) ob3on'ב%יובמ  כעגו6י )ל"ס 3פותמ הסיי 5עס ק") רס"י כסיטס סרח3"6 06)הקסוח
71phסכ"3 גקיוון ע)וקח עייף עהפקו 7(1כס הרי"3ס חילו כבר . 
 יעי)ט)ין תס:ך כ"6 עכ)סו n(mw ס7ר 7)6 )נ"י 7ק") )0ין61ין
 ג'ס ס7ל סייועיס וכ7ם'גן עמר7) נס 9הר. מ)ון עק6"כ ל9ל9ודנזמ
 )ח)ק )סנ"י ענ') יעוי ' וכלים'ס עמייל יותר P~e גקח'ווס טוימו6ין

  סיג7יסהעט)ע)ין 63775  וס(כי7ו  trb'1tpD רשימ  מבייונסיר%ניוויסמ
 וסי6נא יוגס ע3יגו  ט70טס6 ג(0  0לוומגו 61"כ . ו7יג"ס ע"יעיין

 ם6ני דסלת )ימו0 נר5ס 06 ו6פ" במ'מר  יפפפ כיון )קסהוכופסו
 סרם3'6 וכע'ם 03)1 ינר עוסס סו6 06 עס6"כ מגירו 63ויריעסמעס
 סס הנ"י וכ"כ 6' עמויס קנ,ס ס'הן כים ג"' סגי6ס )סיטמוג0סוגס
 קויס סח(יק ן6ס סר6'ס כח3 )קען יוג6ה מפי ג3' סיי ע"ע3פעו
D)3Db)7tbD  6( קס הוי)ט0ות יכו) סיס ו)6 3היתר ססען כ'ון ח( 

 כ) )קעוך יוווסר וק") ילעי) עסנו.י ר63 3"ם 7סדר 5ציל כיכמגמי13
 5ריך י4'1 עכ,ס 6,כ לי וקסס . ע"כ וכו' ת3ור חון  פפ סנ.;וק ם6ין(טן

 .  במיוזר  ססתך כיון סמן'ק )6 06 6פ'לו)0למיק
  יררפי

 גטץג' גדו)
 ק3יפ ד)6 עסים גסיתר סטן 1i'Dh 06 )סימ'ק 75ין דבסש  זק'))וער

 י)6 דפסיט6 6סר'י וסגסוח מו' וכע"ס 3סי)יקו טוימ 61.ןמסת,סחיס
 ססעיסיסו קניע ד)6 ס;יקוח )כע0 י:,ע י6ת )כחונ הי6'ס םתיקסוי
  יסימי ti1Dh )ס)קןי5ייך

 )ע0ות 'ט) Vb7 כחג 5דמ ילם'י  יירי .
 סכי סוי יווק6 ר"ח י)סיטס עסעע  ליהי  ר%"פ  במשר סקתךעסוס
 סרי יס*י )סיטח גס 6"כ 93)יקי פוימ י6'1 ס,) 61י רס"' )ם'טת1)6

 ווי6י ס% ו(ג) ענסת פליך עbn'D '6 )ע') חי6"ס סקסס ססרי)קעו7
 ותין סע~יק יקיל כ4ס ו:פ.גנס עסס כ)וס יי ש'ק ha,( )קעוךעשל
 טו7ס rbn נ(ס 6"כ כו, ימע5) סע6 )מוס ויפ נס')יקס פיימ7'ס

 יסיגי6 סדל י)6 6ף )רס,י 61'כ )קעוך סרי 7)ע') לקוגי6 נס3ק)וקן
 6)6 ענ,) גס 3מנס עחיקמ  סר%'פ  ירגס )עס 61'כ Dr3  פרי7)כ')
 פסעד 6ע'מ' יע ינכ) ס-י 6)6 סגוי6 ס6י )הר6"ס ק") י)6ס"ע

 מוי )6 יווי6' נמלון כעו )סרמיק 5ייך 6ח"כ מ"ע נסעוד ותותר3ס'מל
 כס3 סטוי קס7י ,ועוד . סכי סוי ח)ון ננ' זיוק6 סטעס )כחו3סח.ק
  nvD ייייס מ;קס סוי )6 3סיחל סתך Dh" 31'0 קוטי6 זגסגסעו
honot,06 9ץ  3טיו  סמור  סימב ע0  פפיר  r*,p לפהי*פ  י9*ל 9'פ 
 סיוס לותל מ3ירו 'כו) )6 3ל"ס גע)ייתו מ)ון והפוממ  יוגס  ירבייור14
 ו)עס וכו' סספקל ען  רייימ וסוי סו6 ספקר 7ר,ס כו, 6פתמ טמל16
 כ6ן סגי(ק rbn כ'ון גייס ג)6 6ש)ו 60 כ% תספקר מן ס;כס)יס
  1)6  בילו  1bpua כיט סמק )כס'ג6 6ש4 )ק)ק toutal 541טיי

 סיעס כסג ו)ק 6מ*כ )ק)קו 57ויך ס"ת bih מג'7ו ג16יוגסתעס
b~r7קנ'ס  3ס" כמג יספוי ועו7 . )דגר' ר6יס (0 ונס סספק7 ו1ן 
"Dpמסמג, ע00 עי בסמ פרברט סרמיומ ס6י כ) 5נ) 1(") ע"ו  
 סגקק 37ל סס כסיסנו  3ד"6 )סומיק ומי.ג עיד  ג6 סנ;ק כ5י)ו)סו
 כ) סכ% 0רי וט'  עטי  מיך  ל9ייר יומר t(prt רנר  פמ 6ין36)

 "3'יו 163'ר סעססטס  nlp'rn מרבמ  יממ  ס.ס DtDb7' 3'מי0(יקו0
 י6%'ס כע*פ 5פל0יק %'ך  יבסמ מ3'לו )מ5ר ייס סיענ4  1('(ין 0)וןכגון

h'~DS66 סמק 630 קודס ק6י )מו7 6)כסמי)ס יסטור 6)ע(1 ס(יקו0 ירו3 טפי י3ומ6 6סעעיגן 63 )תס61"כ 6יש3י 1i'Db 6ק כסיב)סג 
 :  סוין דמז:ך  ר9"ל  ס"ע 6)6 )ק)ק 5,6 ,ן

 %ריך ססיט6 וסלי*ף ילים,י שרי6 סק)6 עס6 יגקינןנ74.וךא
 ורגינו  סרסג"6 3סיט0ם ועעדו כלוקח 3קועך 6פי)ו5סרמיק

 טמדס ססו6 3ס(יקומ דווק6 יס"ט נ") תיסו וסלצ"ס וסל6מדיוגס
 גכ)  בממ טטעס פסו6 וסגור ו(י;ון 5'גוי נגון גג'ליס 0עץ יוס3כ)
 65 נסי0ר כםעסס וכיו65 1(3) גפ0 כגין  יחפוכ ד%  הייררסבייימ  מי%יפפ%ירממאפ  יבלי%פ %ריימ  במבל 16 געסן גמסוויטו וע;יקיוס

 ש6עע')6 מסקק 6)6 כ4ס עופס 4גו  מרו%ל  כסגעסס ו6ח"כסשמק
 סדקו1tbpn 0 ססייק סיס )on~lna 6 ינסעס כ'ון געיס סוי1)6
  גקוג'6ר96ונס 3ש' הנ*י וכ"ב סיססנ(ק עחס יש כ) עוסס סו6י)עי)
 6מ0  הנס'ס  יפיר 06י or ו)פ. ' 'פפירר%5

 נק" עסלע6ץ  ססג"
 ס,ז9 ר6ימ יסי(ק וק,) מו)קין ים עיסו ח") הנ,ס נקיף י"ו 'Dp"קג'ד

hl~wf6פל בסימר  פפ9ס וכ'ון סו 
 %מרמיי  מבי1י

 3וףי ועיי' W~u %ס
 קיילינעיגן יס6 )גע7י י6" סי(ק 7'ן ,ני) גגירס  hnla גפ) 606.כ סו' יל6 ר"ל 06 סוbi~nv 6 ד0י(ק כווגחו עסו ש' ו5כיך עכ")קנ'ס
 .ניריס

  גק" כסג סו6 סלי )סרמיק סגקק ע) גסימר סעסס סיכי ועוי
 יע*ע )ייטג ש חס )הימיק %" גסיתי Dh7" וסריף  רע"' רפ9%ל,ס
 סן4עגמא יע) פפע 6ש rtDS 36) וסעע"ס סוי 7ייג6קסיק6
 )חלמיק 5ליך 6מ"כ ונעפס י6יס סי(ק סיס ק)6 גסימי עסס ד6מעכ0נ
 כסעס16 6)6 גיייס טקלי )6 י6יס דסי(ק וקע מו)קין ייס כמנ r'u)כ'ע
 פוסס ס6יגו כית ג.ליס סויהל6.ס סע"יק()6 6חן 36) ג')יttnrb 0סח)ון
 )כ*ע )70מיק 6"5 נסיחי 0'מס  ימיסיימ וכיון 6תי עי% 6)6 עעסתסוס
 לע)ר ו3קוען )סלמיק 6"5 ד)וקח 3ס.0ר ור*מ ר"0 ו)פייס . כע,ס )רס"י6מי)ו
 חמוסק" נמ)קו )סיחיק 5ייך 06 סנ;ק כסt~Db1 63 )קתון תו0י ~(pr ססו6ין

  הריג"ם וכן הכ6"ם 6ג) )סימיק 5"5 סה716 ו3ע) 6ס"ר, ו0סגסומ ס)גוד)0ו'
 י6'5 03י0י סיעך ס(כ'ך bsn  סרט3"ס ען טסעע וכן )סימיק י)ריךק")

 כיון 7יין 3נ17ן 61"כ ' כטזט 11DD וכן עי)' גק6ר ו)6 3חנוס כ'6)הרמיק
 נקטי:ןו)כ6ול' )סר0יקוסכי 5ייך O'pptDD )רו3 מע.7 יוס 3כל גיר,סדסו'
 6סול)שיק יb91ph 60 יסוי כיון סויע"ע קפ.קfb 6 נר6סד6מי4סיס
 -  b7~1D5bptep  מוי יפור  ברישבלהיז  ד%פיני  גנטל6 כי6טליגן)ס3'נו
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'הושע המשפפחושןפני
 נע) י)כתמי)0 )6ו% ויינן דונגי נגולם גני סשקשס טכח3ו טל6י0י6)6
 - כסיסי יעטמ חכ6 כ"ס 61'כ )סקיוו 6ז) פתם ו6ס עריו עפכנ60ולר
bffD1(גז 'tb)m 6מו' )דגרי ומוס כ7' 0ו)6ס מ5' )1 ימן עהגקק חו S~r 

 : סומים 6נו עיע'חס6סי
 7)'קס טמעת prw וא' )ועד 6סג5)ו ס"ק "י' * ס3'והשאלה

 כ"ח נונס לימן 7י"5 קיליכן תנור נ3י יס6 לכ16לס5"ע
 עמיה ען יומי קפק צלחי סים הכ6 81'כ ולתקיס סחנול ען )עפ)ס 8עו',ד'

 ס0גוי ג'ל6עומ
 )מזק קינו מהגג )נו זעה ולגג ח6ס סעי)יק'ן olpn י")

 מגור נ3' גס 8"כ ינ515.מ מחסתן 67' 'דליק )6 יהעסן סעפן ')'06עעקוס
 6ז) ע)ייס גע) גס סן' סיני גג ונ"מ נ5ולימ עמעם 6עומ גי' קני)6

 )'5י6ת otpn סים יהיכ6 )וסר גטנו ו6ס 6תומ 7' כ"6 )גג ירננו)סר0'ק
 6ין יקער לגקותסטמיויוח o51'ob ו6ף הסחיורות עמוס פפ' גלעעמן
 דכ) ייינו ע65נו )6 67"כ 6יגו (ה . פעם גכ) לכומן ויייג6 גדיג6שוגי
 ט)6 מיעיי ע7 נ)'ךו גג 6ין 6ס tisb סק6"עין )סגנים 75'ך סיס%ס
 06075 כ) סל 7ה6קווין 610 וגירי נסהרויוס ה6ס ~1i'Dhi rnb1oיריק

~brnbt
 כ"6 )רין ס'עס6'ו הסכניס6ל6 ישק סגגסלי 'ילק נסחיויומ

 ל60 ו7עי6 הרחקם ס5י.ן סהיוק טוסו פעס 3כ) )גקוח ססמרויומ)ס7מיק
 סו' 7מנר'ס 67לכ6 3גומpir~nb' 6 67' הכקט 3'מ גני (ז) חרע"סיכח3
nprnוכו' י'ח6 7לקח)יק ס'כ' כ' )נזה לכקו" )יזך זעזע 'hth, 6( 6תר'נן 
 6על קפינו ויו"כ חקה ל6הו' )'ה עכסי 6')6 7ח6 3י'ג6 ליס גי60ז)6

h)'p)W6)יהני וט( ל7מומ וים . 71"נ6 7יג' עסיס nSDU7 1) 6( ענעלמ 
 עט6"כ החקה קיית6 לכסית טיילה קוער והוך )פהוח ד6ממ;ק וכיוןח0יקס
 6' עסו עסיס 6ך ' יכח3תי עעעס כל) גסייך )W~fi1 6 שקה )יכ6סכ6
 סרק חוי י.1תh31V 6 עסן (0 עמעח blo~1 7יויין יגשסי כגון סיין laDסף

 יסר6ל 7.יגי על וסריס )6ו '16 תייר עטן סרי 6י ח3"7 עיני ל6ומו(סו)פי
 : 'וסעעעני

n~woמסוג קך )סעעון מיי3 מסיס נר6וגן עכזם )1 37ייק ע* פ 
 לר6ו3ן כפו סתעון iDpn1 לו )סיוע המטי );ען סעעיןותמקו

 hpenphl סימך 5י otvI 3יגיסס ה'ס ו)6 (ען לו טהלוימ חסוד קך ייומ 6)ימן
 6פ,ג דכס'ג ק") ימי כיון סמ)1ס 6ח )גט) גסנע סעע1ן חוי 6י )עכ"ח)הם
 1tpb הי6 ק5ו5ס ירי3ימ וכדן ק5ו5ה ל'3'מ עקו' 0)י6ה גסעמ קנז7)6
 psh כסיג היד 7)0ד כ.ון 7ילע6 16 סע15ס 6מ )גע) שנע 61"כ )יחןלעוס
 גט"ע כעגוני סו6היריח

'w'p 
 6' )ן י6'קמפק4 כיון 61.כ onfilns קקה

 ססגי6 סרם3ז6 גמסו3ות כע3ו6ר מנומן ע) פסיי כ6ן 6ין לי3ימ 6נק7סוי כע"י הסכה 67י קפק ),גיח 61'קfifo: '671 71 מ"כ ונקוי כען 6ו נע7ס)כס
 יוגעוח ר63 5סיי6 ו)6 ;וע6 6'קור6 י)'עגד גיע6 6"כ קזק לק'ען (')סג"'

 פיעי ים טת ססי6 הטיס עמוך העו)ח נ)) (הו סג") 3חסו'סגסגסיקג'6
6כמו3

 )קעי
 : 6י"ה דגרי בחוך nDbl 1htra' בי"ס

 עמות ק33וגי גס קגול )ע"ע כ' יזע 6איס 6י כי qbתשובה
 לעוג'ל כייוע סירי קורס מה כנסוג לסערי לעומתעי

 6' יום סנתעכג 3דומק ע6ד ע6ד ילע סדרך וגב) דומי סט3 'מגוג' ל6כ30י
 qb עטוי נקולס 6כן עכזת מדגרי )כיין DDnD 'ppDb ען עעי פגשיעזע
 טינימי)סון )עכ'60סר 716'ע ונמחילה 1hoiotpn'1 כ6ן יעמייםכ')פ'
 פמ)וקמ 7'ם הנ") הג"הס ססג5מ 6מל למונד (ס גכמ3ך 6סיסק5)ס

 כתגח ק515' לי3ית6וי.3יח 6נק סוי 5י עתח')' ק5ן h)ob סעוקק'סגפן
 )יס והוי ק5י5' ייג'מ יהוי כע"ד הנגז סע6 )יסןריו0 נפקוק 06ו)פ*(

b)p'Dnע)סגומן פסיי מל נוס 83ו)י גס ד6ון'יח6 סערו, 6מ )3ט) גסגע 
 סו' ד6' ח67 גוונ' 3מר' )פכ"מ ל" יעקפק6 עטעע עכז) 6' דעתרפי

 ד"ורי'מ6 י'3יס הו' ד6. הנ, וסקסק . דרבנן עלוס כל37ר חלסמגוע, דרגנן רעית הו' 6' 6נ) כ)) מלס סס13ע' 81'ן 67ורייח6 סוי ק)51'נ'3'ח
 סכח3 לסוגו ונתוך עטתע (סו ריגיח 63גק עס6"כ ע)סנומן0וי60יקול

 3תסו3י (') סיזן דכח3 ע6י מלכ"מ 6סמעיעסיס כי 116ו7 וקני וקז) ג16)ינס

 יס י 6'ס1::יג 0עגר כל) 0לס הס3וע'יין
 הסנט! ס'ענור וסוג

bSS'6"כ טס המ"ע מקק וכן מעס' 61) 303 ד3ייסס 7סעעידו י30 מעס 

 עלים חמוסקיס דלוג 3רולות  רקעת b'3h רעתי טפי ומנס )16 06סרס
 סותיס 6)ו עיעיחס 4סל ("ל מוקפות 3ר4סגכ4 (1 גפורי ("ל5סרסנז4

 3)יג.ס  )וס 67וור b(ba 3גער6 פריך ע6' יטס 41"כ כבזל ררגגןגיביס יירי עדוילויגרי3ית קלול'  ס%יג''ח ווי' עחניתין 7כו)' גס'ר6ו%
 נריג'מ ה63' עלו,  ופסני וכוי ננ'3יח ויקוה תנן 4ין וס4  לירותפקול
 כיון סי6 כפססך נותג'חין סל6 דמ"ק, קנו'6 לסג1'6 ל" לעה גס שיך1ע6'
 ' מנוחן ע) ול6 העקג) ע) 06 כי אקור  6ין דרגנן  גריגימד6י.לי

 דה6 וכוי
 גירק6 עמקו 7ה6 7ן3)ן  ג3.7יס עמניחין ייי נו ס6עמ )פי ("ל )חוקסוחקז)

 דלפי כיון עמקי 5פיי ריורייסי  גויגי0 עייוי  סלית 'DS' ו4י (ס  פייסופ3רוס
 דגס 3רי3ית מג6'  על,' סח)עו7 עפרם הכי Dh1" כך געסקנ6 יס6יסלמס
 מטיבי על" סטין גדולי ר5י' ווו פסולסוי דרגכן  3ריגית יפ" 6זכ סקולמלוי

qhtth1ס עיין סוספוס יס7יי נר8' 6.ן 6מריג6 סנו'6 עסנין סחוספות) 
 פ"יל;~עוח::ננ~גויי:1 :י%:ןגןמי7ייע1ךע :ץבצ 1'ל סרע3'ס כס3 וכן . תליץ ל5 גס6 דס5 עלים סליגי )6 עכ"ס  (סי7'ן

 lStpl ל5פזכ
 ntDptnD נפיי לזל % 5י 4ף  נגפי פריך ע6' 5זכ רחוי סגי כטלויי

 פרק דס4 סכי  0פינ, נסים פזפ דרגנן 3רינית חייי דפתכי0ין דפוכס(זל
 ו4'כ רתנ4פקולירוגגן  גגיר4 ועפו' נוינימ עלוס 1tab)n סנט3פיןכל
 יגריגים דרגכן מליחס ד4יירי פירוטוע"כ

 ד5ורייסי
 פד4ווי'מ4 רפקול ק"ל

 ע3ר דרבנן גריבית יגס סכ4 פוכח 4זכ סכ' נפרס יחכוך ע0נימין גס61'כ
 :זל רססוקפ'  כיון ו4'כ סכי כסייף ("למנזל סר"ן פ0סו03 עוכ0 וכןמלוי

 סר3 על לתאום יס דפסי לסי 5'כ סכ' ס,ל כלסו ("ל והר"ן  וסיורוסופב"ס

 מלוי irb דר3לן דגרי3'ם קיק 3'"דרטס" onQ 3סג"ס טכ30 וזליסופ4"י
 ססס Otpp7D כילו יסלכ' 9פק 4ין יפתי דלפי פור ילפג' כ"5פוגר
  סססרנריהר'ן עססטיטספ)הסג"ס גס)%6קו7עייוכי .  7עגכווו43
 רירי מן מורי (ס ומי סכי ת"ל יל4 סוזן יססוג0 0ונחמי דכגר 13רר (ספ'

 סטסופוס בר31 סלינוסגיס גס סכי ג"כ נסך קיאו סי סכ0נ 'סליי
 כרוך תלפור רפסי ילפי ופור . סיחין 4לו  פיייסן 4סר תוקפותכדגר' ופסיי

 4ע ספופמו'3.ח עפני כן יפסיח יחסיי דףי' קוו,דקירוסיו מרקסו,
 3%ק כןווכ"ט לפסים יסיר ופיס יגרפי5בק הפופתו'3'ת י4ס"פסמש
 . העמקיטת 66ס' )6 8ווק7' 7ק6' עטווע רליסניר'3'ת

  3הד'4 עס7ע6"י וכ"כ .

"9p'p 4דגריו וח"כ כן לקרי דחפור י יהי o~tip )"5) ' 041 יחפר 
 היליל "51 י"6 כן תסיע ל6 ד4סג6 6פ"ג עור לסנ' "o1Cד4סוויפסוס

  3דרכיפס0 כע3ו6ל המלתוי עןדיןו0
  וצפרי

 יפניהערית ד5סיר  יבוחר
  וחין סדו0קלסרי (ס  נקני'  ע"עיצית

~tphn 
 כיוןי4יכ5 רק  פסוסוי3יס

 5זבנפל' לתסוס חבלים ' הולי פור טלסכי לפסות יקור ויביםמערית
 b~lph עילינו 371 טדקיפר סו4 ו6ייתו יכייר 33'ר4 1"ל סרי3"4רצות
 סוי ול6 הל") עזע דס4 עכ"ל סויפביר ול5 ול4ק5ער סוי9סי ל5ליייס'
 דוס ליל עזכ h)h סיפפסשלסניפור לפסח ויקור  כרק5ירסכ4ע3'7
 למין ו6מסי עכסי)י רק 4101 הוטס הוי סכינו כ' לעסות לסין יוסריל4

h),pb76( הוי 'DP עפרסינן עמד סוי )6 8יקור6  6עו סוי ו5י פור לפני  סייגו  
 ע(ס התסעיר נ;סל )6 גקי17ט'qh 1 קפ' הו' יק 11pbni 1,67 קע.) י.3ימעמוס
 כיון oan סולים סר3 רק 'bp 'ahb'( 3קירוסין ד4ס"נ  נחפר 15 . כלוס  3כך6ין

 כ) 6נ) פסיי :yh biwn לפניב:ור ht'b י11יל4  לילו' ריבית  סכופסדקיכם
 קלס וגס . 4יידיס ק5י 41סיי ליס  DJM' גן לעסיח 67קול נ") 6ין(ס
 5פי4 ט"ד לסד  רי3יס העומת י6'כ6 כיון טסט  ללמוד לרב פשללטס
  6.ן  סע6 4'כ b1DP רב גני קס"ג דקיי כ51יס4 0ו' ל4 רירית34ק
 (") סרס3"6 )יגן' 7גס ק5מ %קיק ים עזי ' עול )פנ' 6פי' חלוםע)

 סיקטיליידי' וחל"כ קלו)ס ויבית הוי דכס,ג יקזלכ,כ %קור דירןגגדון
 טיינווגין ליי סלו0 למקריס סלקיי לטך 4י("ו בקוף  ים3"י  ט6ערפס
 וקוי דרבנן hllph דס4'  לפייר ליכד ("ל סרס3"4 ובלעסונוי

 יקפכס4
 פס6 נסן עסיס כלוס ללוס ,9ור 4ין  ביפון יפילו כסיג רם4גפלפ4
 41"כ ר14רי'ם4 ר'3י'  יסוט יפ"כ פור DS(' בסי' ריבייל4  יסו' 3סדי'ד9%ורקתגי
 ,hlb עממי)ה ,r~p י)6 כיון ע67ולייתtph 6( 6'ן נתעון  l'Db, וסלףקסם
  01300 8'ן ס7כוח 7)כ) כ.ון 61.כ ההולס וין 96ור יכס"ג ס")ע"כ

 ריסיי סכל ע"כ י'3ים 34ק דקק  רפקן  לטיילן רסכי (Dh1 רללסלה
 כין 4ין סרפום %ל ו%'כ רר3גן סוי דרט3"י ה4 לדיריי דכזכ ללוסגזכ

 סוס3ז4 3סס 1tpp h',os שי' ("ל סקי טכסג מלחתי 3tDb 'ס3ויס
 כלן קמק 3ל4 פלוס כופיו ריין גרור וכזל קלו)ס ר'3'0 סו' רכ0"ג("ל
 פפכו ליקמ יקור רסילוס כיון יקר ייכף 3ס4' תיוסי צילי  %43ם34ל
 עונן סלוס סל6  הפלוס  עוכל 7ע6י נכוף ע6י 6"כ 4קמ 3.דו עוניןושיו
 דופס (ס  לפס ho  ט3וכחו ידי 'bSt (ס 6"כ )יקה מקור והעמוס )וטמן

 שם יפסך על תכלס וכי תססי 4י שויר ומלס פסיס למגירו ניסן4סגכ
 לימן לוס סנכוף סלררין כל  לתקן רוכל 5זכ יגלר ל4 ספ5ירו כיוןפגר
 סו, ט3ועוח ודיי  כלוס יסנור ל4 ו1ס גדרו יוי ילק 5"כ ליקה טל4ולוס
 לקייט עועי ob קטי סס4לס 35ל פייר קלו)ס ריבית דמוי לפידסכ3ר
 ה סין 3יייי  דברור כקוס 'עצור )6 ותפ"ס יקייט שער 61גימטועמו
 ו6)1 לו )'חן כ"6  גיי ם)6 603)ס ~nbs כחו 3זי ליד )יחןעחוינ
 צנו וע"כ לו ליסן גסירוס  DD" כ6ן ק"ו הנודר כווגח 6מר 3כ"עסולכ'ן
 שסו,  דבים מסלי ברף נטך ייפו כריי  נדיטיע לידו  טיסן פריוגר
 רי3ימ הו. Db '6'(t 6"כ ע'( )ע713 כתיגה טיה6 גרפס 6ין )ו קמןעוכן
 כיון תפעל 18 ' 'ק0 )6 וה61 )'חן שוען סיסת לכותו גר6חק5ו05
 כלל סגופחו su עוגי 5'יו תענו עקנל bib l'hV נווכן ה51טעעיל6
~obqb'דלילי ריבי' שיקוי פל 0לס סי Ioh~p, % 0כזס יק htnob: רי3.י י3ס % 
 . לקבל (anbot' 1yb 1ba  ליסן לכוסו לטילם פקוס יס כללירעסי

 כל יכופין לו לטפול שותו כוסין לקבלו רסקי  סיין ע6חר גרורנר5ס וכוי
 פטע4 ונסק סטנועס פל  סת3'רו סיעגוי )ו 'ס nb)o 7ע6' קרוסעימ
  סטוספין סרק מנעו טסלי תבירי סיכם'ל לו  יס הנסס OD7 כזעיעוין
  ל'סו ללוס ככוף 6ירגס  לופר יכול ו)5 חלקו  ליבור מכודר 05וכופין
 ססטוב0 ודגרי ס"ס קצן כראימי יקור כסס דיפילו סקלו ססר'3פמכ0
 עסעע וכן לכוסו יכולין 5ין ימילו פלר' 4ל4 5:כ' נ0י0 דל4נר4ס
 )ו עוקיי 1(ס פתר  טיקגל שיזפי טכ0ג (זל רטגז4  דתיוגת קלחל.טג6
 ע0. סיסי  סיקס )וער 5ליך ע"כ )'קם תומו הכימין 6ין והש עונרועה
 סילם מקוס כין טלין גרור לסכיכסגרי0  סביו צידן כבדון עט6"כמיסי
 6ין ו6ס נחגס לוחו גכוף עט וגס כלוס כוחל (ס 6ין יקח ל6 קוסכיון
 ~זל bt3a9o 3דנרי לדקדק מש  יס עשי )מעוסע76 'ם כן הם6)ספ"

 יהמולס סמווה מן פוגר דרבלו 63קור 4פ" .כור לפני די9ירדנריס
 6מ 6'כ (ס י3ל 0('ל t~pbn כיון yb 6יס )סכם') ס)6 קסס6ער0
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 1842ומ"'וויי-,"י
 וי",'י,וושה

 2ין,',,ת'_, ין":ם2ל,ן לן'ן:'"ן,)ע'ןמ21זיע
 צ):)%:רע7י:במי חסינ"צ,כ: " lph( מ  77נגן Ytp'b סנ) ע0ך:ון olp טס :ןל:,ם

%:י*ייש6 0ייסעישיעת0ע0   סטי' רמרי  כיון  בגיסיפפי9ופ )גנומ 5ריך ס'ס ע"וו  6חי 3'וס סנ'ססי 30 ש ו6'יישי י7:ם ("ינעס כיי" יע %ס3"6 ס"י " 
 קע'3 פסוט7ף נפ 3פ' י6ימ6 ווה6 );ה ול6" ג'גהו כיון hutr הי6 עסה קוס רמ:י יכ"ב פיר רלפ,יי  .ויפפר וו6וז)תעוה

~b7hnh 
 ר63ס6י

ע ' )פו ם:ף :ייש114:גך:י':.ה4שומ":,י:24,"ילהי:
 ג7ין 6ותו יכוף ס)6 0ניס )ה'ות ל)וה הוr:1~iD  6 עע)וס ך'נ בפ'  סריב"מ 067 61"מ 30 סו6 )עולס כור ד)מנ'  "ל ,ו .  יירפעו hlh 6קתפעז

 ;%יי,ן"1:,",ין-",' ב,נן":,",,%',.,: ,'י:ושלג,?',4"?:ך',:ן:1:מב ,.וםפי1;
 a~ubI סוIID~e '6 6 7(ען a~uh 6, 3חפיקס ת0עע )ג3וס 'כע 0ינו 0טיות0ני

 ס'מרויל  רבר%יו הגורס הו6 6ע וו"ע 6חמ נתפיסס 4עו) )נ"7 63 7ה0ת6 הט)ט)ין )גנוח 631ש סר3ה 3'ח ע3'ו טס ע' ס6)ס ישאלה

 ווענnlaal' 1 'כו) ה" )6 ד6ן הו, סיס הסטרוח 0) פיעון ;עו  יפ,ין ועכ"ס ק7ימה 7ין 3סס ו6.ן נהס )גנות 135 3עי'נוח bs7'ho 0גוהג'ןתעל"'

  niwatit~nr  ובהז 03יס ס0טלות )מי דחו)קין ((ibtno Dbרלי
  3סוג'ן  סרברימ  פל עפסטן  רריפיי הוגה ח)קיס נוטג0370
 6עתניתי' 5"ג ג0וייף סהיו 3מ'וו' 67'ח6 עעגח '1)6 (ס 77'ן7סמעחת6

 6גי מין 16על  לגי )תן )' תחגת (1 תג" וכו' נסיס נ' נטי סשועי
  עע0 3סוס ד"1)קוח ש,ר0"י גסוס חו)קת  bib  לפן  ר3י 0) 7עיול61ס
 סעגו)כי  יייס  מילייו  ספ,יס ככיל"מ וד)6 וסע~ו והנ5"0 סלי"ף(")וכ"כ
 6חו6ין סגכק'ססס  דכ)  :olfin  ויסו9פופ  ברפ"י 0ס ת613ר ו0טעססיעת
 סחו)קין 6מ, 3.וס 0;ענס  16  עדייפ  ריו  בסמ  l'ba עט)ט)ין )ג3ומיביו 3"מ )ט6י הפוסקיס לע7ו וע;ה '  )ס' וכווו נ' )גע)מ כעו ק')3ע)0
 03יס חו)ק'ן 3'מ ה61 יהכ' וכיון . ק"7 ק" 3ח"ע סטוי כמ"ס03וס
 )ג"0 וכעו ל' ס)  ל3"מ כעו ק, ס) )3'ח rh~nb סס סנכק'ס  דילעטעס
 י' 16 ג'  פיו%יי ימר  בבימ סכ6 גע. 6יסhnaD 6 סיי שי  ס'ס)

 לסן6סיו ע5עו  בפיי  9DD1 סטנ 5כל  יסרייו  O'p))D  בל  פבךויפיפירופ
 (ס עפעס b(b 3סיס 3"מ כ3 סיפ)1 6עוו ג6 דסלי ע5עו  בפיימ)ק ו0טי  0טי  ביל  סשע סו6  יעי  פפיר 61"כ  לפלייי  כיו  ל0נ'ז)סגיכעו
 6'0 לע' טעע6 עס6י )ר, כעו ק'  יל לבש  סוריימ כל  ריפיברו0כך
  0ט7 י)כ5 עסוס ע5עו נפני ")ק 0טי 3כ) יטו)  6מי  30"0 )עיענ5ן

 hlh 3הס ח)ק יטו) ו)6 הגכקיס כל ג"כ )הס  פיפפפברו וס)י0,0גי סטי 0) יכות נפקע bo1 הנכקיס37ע6י כ) גסתע73ו מ5עו  בפייוסט7
 כלסנכקיס גססע3יו Dfft3 ו0טל 0פר ס)כ) כ'ון ה61 פסוט ד3ן671י
  ג673 דסד בירי לוסמ  013  )ן ייבפמ ולי %' מלע  בפ"פ וסט7 0טלגכ)
 )ו  ייפספברר  olnw  רבפלפ' ר'  3יל  )ע י'  גע) ס)  יסי ייפיררימ
  ביל כסו  DD'n טטנומ י' 16 נ,  לר  פיפ "ע3"3ג3ר6 ס"נ 0נכ0יסכ)
  נ3י 6עליגן 657 )וער 6יס )ח0וד 061 ' גומ.0 טעעhon 6' י0טי0טי

 מיירים  לנל 6)6 "1  3פ  ופיר ייר לכל  שפרייו  מבייימ כ)  בורייו יפר .פ3
 נ3ל6  ימד  גיד6 סהס כיון  6מי כפוב  s)o  דרמיר  (Q'p~SDi  רימיברוימד
 )סג" )ן  י6י0 )'60 60 6' 0)ק כ"6 סקטלוה 3כ) 'טל )316כ1

 ל6יס
 636 6מי כחוג גנל6 רמר  ב'רי ו0)מ0טר )תלי דייניגן יל6ענורל0
 חי6 נ63 6ענ 9'ר  ר4  9וף  בפיסייבל 67י60 עס6 עתח)ק'ס'כמו3וס
 3'מג.)ות עקק6 דיסיב  פירפ"יייו וכו' יע)וס מק'י6 סט67 וסליפיקק6

 נח3ייחס וע0סכר 7יעש ס' סקין סמ3')ומעיעי עןגמגסועפקי637ממ
 כגוף "0'13 )6 ענ6 י0י ידh)wn 6 ימני עוכח ע(ס וכו' דיעיספ"ו

  במבוומ,ספ כ0עמסיי הע)וס לעסימ0'י 6ח7 6'מ6יהויכח531מיי6ס
 ימת)6 6"כ מסיגי  6מי כחו3 0)6 ייננש ט"ו  ב,פרפ ועסתכן  7'עיסה'

 671י ;b(b יע)וס פק,י6 סו6 ו)עה יח)וקו ועו0ל חרווחיס ען מח,)ס0קרן
 עיגייסותלי כיון7ע3יי ת"ע 3;ען6חד סח3')0 קגי יעק7)ו 6ע"ג6עלינן
 0"נ 7ע)וס h7'pD סוי  פפיר ו)כן  3פ"פ חו3 ו6ממ 6מת כל סוי0עי6

  כ'ון %סר  3יין  דיפיס 6ע"ג י'0ט7ות 6ז נ' )ש טי0 כ.ון3ניזן7יון
Oi'DOD7סנכק" כ) נעסו 61' 6' ו)כ)  בפימ סוג 61חד 6חד כ) נעטס נתס)קס 
l'b)nbססטיוס גכ0י כק)6 ועכ"0 6חי ח)ק ו06י 6מד נכ) וגוט) ועיג6'ן  

  עיכ6 . מרעוןילשיפליס ;ען 6ח7כיוןד6ין 7)ע0ו3;תן 6ט.ג 6ח7ח)ק
 מלו, הגיו) פרוע )ך7.3י ספן ר63 6ער דקע"ג פס1ט 67יחינמ'גפ ווס6ג6ק0ייי
 ו6ס"  נ30"ס ומייס פרועיס  כולן פירוס פרוי  בירי )ך חו3 פיוע 6ינווהקטן
 .  רעימבפירופסרבס  nbl)na ספוביפב

  9וי  וסמיגיסי
  עסעע ק"ה ע'

 דירי ,סד ח31 עקר. 6ח7 6יס 7,3 הרגס דסטרוחעסהס
 יהמס )יח6 60 ' עיקרי 6' חו3 ססטים 7כ) עסיס פרועיס הס ה0טיוחיכ) 6עלינן DtDhl פלוע 3י7י )ך ח31 6ל6  )3,ס )0ון DI9D  בירי )ך ח31ומ 6ער65

 פנועע הס  הסטיות  זכ) 6עריגן )כל סמחחונס ע) ססטי 3ע) ד'י יכ'וןס6ני
 עכויס  )י סיס סרמ וועחס bib ))63 ל3ינ6 )יס דפייך ~bnh המסכיעקיק

  סיסטס ומיר0 הסטלע)החחת1נה' י37על תכור.ן)וסחס כ)ס17חיו)ך
hDi'D16317 (0תממוגס ע)  ספיר 3ע) 7,7 טעע6 ה6' עטוס נעי לעי 
 עכ') l'DIID ע)יו  13  ייפ  ספירופ  פרוירל  לובירי ח31 סי)כך מ)וסדסייט
 3ידי )ך חו3 )ו 9Wh7 כ.ון 6עייגן החחתוגס ע) ס0טו 3ע) יי7 עטעססני
D79D'6713 (0ח)0ע ל6 6ג) חו3 הסטיוח )כ) קל6 והו6 ק6על ה0טרומ כ 
 ריל  וויומ  דיי 6י7 חונ נקנ6,ס 7הכ) ע0ש הסטרוח )כ) תסעע יה6"וג

 6' מונ עיקי' )6 הי3, 37סטיytb ,1 ווי7. עסגי הוי )6 6' חו3 נקו6י'ססטו,'
  6עלינן  פרו'  בירי )ך חו3 6)6 מלוע 3-יי )ך סטי 6על 0)6 כיון ט6ני יהת'6)6
 ייד עסש הס פיוע'ס צלן  6מי חונ סטיוח עכ) ססמ6 ע0ס )ע5עו7ה61
 0ף 0יי01 7' 16 ג' טעו5י6 6חי 3"מ  %בלבי"רג3י ע)יפפ%ייפ ססירגע)
 : 6חי ח31 עקרי )6 סינס 7טטיומ ווסיס ע5עו  בפיי מו3 6ח7כ)

 0טוות )1  סיס ,ה 0נ"מ )הוכימ רו5ה סו6 עיינו מל 6ח7רכמררה
 י6'מ6 תס6 נ"מ )ס6ו 0וס 6חד ח)ק (b"iu1סר3ס6יגו

 סוויי  ו6על ;ח' ק' 3ד סעו6 דנקט ה6' ינ6 6על קכ"3 דף פ0יט גפנפ7ק
  ת7עת  hsn  רפג"מ ומי' וכו' )יס עסוינ' )6  חע0ין חעסין 3גי מייניס)י
 3ח"ת 3הג"ה עסיה6" סל3 וכ"כ )יס תסוינן ה)וה ע7עת 36) עסעעס)וס
 ת7עתה)1'  0עד5  שי%יייויבוליממרי דימליימ th'a  לבלב"מרוגיל)0לס  ס6ין)י 706 )וס על סירות 716' ג'  ייילי  רב"ס,פד ~brb ו6ס ג,גק"
 (ס ויטו) )נו)ס )פרוע )יה ו)יס סיגס 3'ח 0)וה ע) יס סע6 )יחו10)6
 סירוס גטני נוט) י6ינו וי6י 6ל6 נ"ח 60י ויפקי7ו ח)קש 3, סטרוסגסני

 'חיי0'גן hnl1(b כ)) סוכחס (ס י6'ן ו)יגנ6ס . ינליו 6חדע"ככ"6ח)ק
 ע)וס יסעון עעסס ע"י hst~nbi ע'י  ד%ש%פייר% bt9hibביליעומ 7קנוג" 0טט6 ע5'גו 7)6 3"ח )ט6י )0פקץ הע)וה עס t)p('Ib ס)וס7'עטס
 יוככ וכן סיס6חמ רק כס6ין)ו ס)וס 0דס0) ע) גנדסתעועו )סעיד0נ6
 )קגוני6  רמיפיוו  19בר  ססיס ע) סעעוענ גע )סעיי פבי  ביפריוס0)6

 עיו' ffD' %חר תי פקע6 6'כ6 י0ס60 ת10ס סייגו )" סי' גטח"עכי6ית6
 מקיד6 67יכ6 עסוס )קגוגי6 7מיסינן 13 עהס לוס קגע65 0פנ ונן .ש
  סנ6ס  0ייזל 5ריך )גר0ס וי5ס גכמו3סס ל6סס סעל3 וכן . )לקוחו0תיד

 . )קמני6 )עיחס )'כ6 ג"כ )6מייס מ'יbk'7 3 הוbnSD3 6 חbib600 יי brpp ד)יג6 סיכ6 36) ת'7 עטקיי  רספרב עסיס )קגוג'6דמ'שינן
 ייפי)סעnfia  (61  3י"ס ך' 7ף דג"ה נמ"ק גחו' 3הדי6 ע3ו6ל ;חומי)וק
 1'י51  )כו)ס  ו%יסייפנשרוי  ליפרימ 01Dr מלרפ  מייב יי)ע6 5עימ0 )ןויימ 0)וס חעס.ןעיעמ חעסע גני תלי  נ4יביברכך יעי סעיל  פמ'ולכן עייןוכו' עיי סעל3 עפקיי דסתס יהי )6 וכו' )6סס כר3 יגני ו6ע"נ 1("5 0ססכחגו
 btn'ns סתק3)  בפרן )63 י6עי הת6 י6" )הני6 סנ") העוי' ל5ס.ערןש )0ג': מיי0'נן )6 )6מ7יגי סק'67 4כ5 07קס5 כיון מ)קיס~סבי
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www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



יהושע המשפםחושןפני
 כך כיעטגר06 י)'כ6למיער ל6יס לס3י6 )ו 6י0 כג*)61יל63 ק"ס נק" כייעאיםקיי 4'0י0יסטר6 גכסוג סיקק6 דגמי6 ק9) עת' ע05דת,

 )3"ד 530 )6חלינ16קויס )מ'(גן יכו) נפ' bnVW סטיילון 6)66פמגן.. ימגלנל סע6 6"י סיי כשפס' רעס ע5ס )ה4' ל" דסו. 6מליגן ל6לפס שג56נ'י דס*לפקודס (כוס 60י פ0גי)יס 0ו)6 ד0יגנל6 3מיג-6 נו3,3'0לקיסכס1%))ף)מלמ)נלג'0 ל"מ6ד3מליסיר8 061סת)ויוכו'
 'str1 ע"ו 3י0"הק" פסשוס61 גע 3פי סל6"ס נפקקי י6ש6 מ60 . גידו ו4 - י3ייו מ)קשע"כ מיסיט%ג' סערוס ד )ו טיס" לו וטונ)כולס 33"י כך דנל5ס 6מנ (כוח ה6י תעש פקע ל6 )6חוינ6 )פק3ן ינ1ל 0יס לסיס ל1 יס" 1ל6 6מייס לנ"מ עת מיע רסמ 3פיקק6 סשק'יהד3ל

 טוג6 סכימי דה6 ' יסכימ מ'גח6 נקט דלג6 כל) סוכח' ל"ן (0 יגסגל6י

 סיפק-

 טגחגו קתס מייי' כסי 3קרו3יס ת)6סו ד6תר 60 ") ( יתס הנע כ0נ

-( 
hpp'D31 ויוק6 ' וכו' ס)וקח 4ד 6! מלוס 63מר0 ויסתכר 7ינליס ה' 6ממ 3מני)י שקיי וסע6 ק5ת וייוי0 ק5חDbinn וכף וגחתס סנכח3 3יוס 3קרוגיס 
 סצ6 כיי סטי6 מד 4' נכ0ונ כיסק6 י3מי6 )י יונ' ט5ה לכך יי:ריסט.ו

~*nibv 
 סו6 כסר דקטכ הטיס כסי (פן )6מל גקיוניס ת)6וס1 6מי)ו 6)6

 )תפיע6"כ סוכסי 6ו0וח;ס פטס סנקמ)ק וכי1ן (ייף מסס 13 סס'ס 6ג" 'hit1'pD 6י רע0 ע)ס )י' 6מ7ינ6סוי י3גווגatuh 6 (0יניעלוהפסד3דרך
 סקו)0יי סיייו סגי סכמב הן 0עדיס סיסיק6ס )ה6י0גי6 סיכיתסכממ לסכי ל6חיים כ"כ ל6סכ'מי ד6 ד3גוו:6 כיון Wffnיהיילולס)סלכל3"מ

 06 עפיס.ס וים ' )סעני ולסכסיו נקיוג'ס לת63ו0 לו '6פל )ג"י כס'63 (ס 53ד להלו' ל" טו3' ע5ה יסו' רג6 נקע דלכך וכוד . טונ6 5סכחןוכס"נ
 630 נ'ון S7PD נקרו3'ס סע)6ס1 קהס )נ"ד b'at,~ טעה6 60' ימ 7פסיק6 כיון כך ל1!'פל )" גימ6 נו"ה רע0 סוי 6חר ינ675ט,ג

 )נ-

 מסס 13 שס גע71
 גסי.6 כמנ סל' ' הו6עכ") טעפ6 נ)hniw1; 6 מקגס )ו 6ין סוq,,r 3 טו3' ע)ס וסף פסיי6ילו'סו6 סטר6 ומbpp'n 7 דנהי' ם6הר ,%boi)כו)'
 ס:ר6ס כיון חקגס לו 6.ן ;סיג לותר הbnuu 61 ית.)מ6ג)6 .ו:0 הר"ר כן ~tff רע' ))ו'ע5ה ל6ה)י:ו)יי והמס דנחלי'ע'קק6נכמונ0ר'סטו6)הלו'
 כן גג"י oh~a ג(0 (כוהו 6יגי ד)6 6ל66פליגן טנתקן קודס 7.33 כך דנמ67 מלמ36כך )י' יפקיק6 )ע)וי טו3' ע)ס 7הוי ס)7(ה 6וול %לכך3סוס
 ד6להיי0 וגממס 3יי,ש:כח3 7וק,)0כסייי ס)ל'ך מוכימ ו)כך )מקן עוי )י 61פסי סוכמ' )'כ6 %כך )יןל טונ' ע5ה 0וי עיסק6 ונחל' לתלף שני ע5ה הףע'סק6
 1DWI;" סיס )קנרמ ססכ'ס ד0ר6"ס פגו6ר דס0ס ו6ע'ג - S1pt1 הוהיס סו' דמי 67,3 סטי6 ןתר' (ו bln'Dn לעפל' 0וכמגז כ3ר ו6ירג6 . וו0כ6כצ)
 סו% יגו5ר עעלן ת"ת תקיס יי 5י1 סינ נ3"ד ססילו ס:ר6ס כיון  וכחג כעו 3מ"ע ")ק וסט7 סט7 3כ) ;'טז) הו6 סס.7 )כל 6ח7 כחוג הו' )6גנר5

  דל3%כויוו?י סייוס תין סתלו' oa יל  0כסעיס  %1יןמילויביןטערות לעיל'סכסנגו
 סהר0יקו סטי טסחקיכו )חקגח6 י3נן הסוס67למוס חק:ס סו3 )ו י6'ן 3כל יטו) 3כולס פתרנ'"ס כהו 3ה0 ינ3' 6ומס כלחתו5י5סכמו3.סקמס סיי דסנרינכווס יתגכך  דדוס%סתס לותינס דיין כהב

 7הו5רכו נטעפ6 תילמ6 טססר6"ס כדתס'יס פקו) סו4 סיטין 3' 0כז'ס : 6חי מ)ק וסטיספר
 (0 סטל דח:ת'ססוקלין 0ו6 מע4ומ6 יק3)6 ו:") התס ו(") חקנמו)מ(ק פסטיי מ"ה 6' מלק יט3%כלסטי י)6 קעמי or )מץ' 4' 6"ס3ינ1ראף

 (.1ףסית נעססנו 1)6 3"ד )פנ' qt'r 061 63 תסיסמסס פע'קי6 )עסיתו ייי')ניהתול' סטן'מפרני"ם די ג'16 5י )תלו, לי' 6י5ימהתרג"י
 3הי'6 כחנ הו6 דגס הר. עכ") למקנמ6 מכעיס י6לתוס 6)6 להכסייור6וי ת"מ סמלו')6ק,)ס:י סס כ) סנעסיס 37סטלוח Attb מלק6יסגוטל3כ"6

,)ba'יכוסיה ד3כל הסהע )הכם'יו היסל6וי הנ"י למנ' 63ו6ס 0תלו, סס על דגשטיומ.הנכסיס ע)סס0פ)וי תפרנ"י0נעסיס סטי a~Db 06דני 
 סקמ' ס'מן סנ' עי'ס י3הרח.קו 6)6 )הכס'רו עוי יכול ס:מקן קו7ס)נ"י פקע )6 וו"מ ויקין' כח'3' ע"י )6מו.ג6 ומטי סטר )כ) פקר י0וי6ע"נ
 )כך )תקנחס חכעיס י6)תוס תסוס מקנס סו3 לו י6'ן הכרס'ן יסלק3רמ )גגו0 יכו)יס )06יו ולכך )תמו)פיי'ן יכו) סהוי נ6טיו סל0ת)1'(כומי'

 7ני6ו 6כ"נ 33,ד כ6חי תתרנה'ס טטר 7, 16 נ' ססו)'6 6ח7 33"מ3:"י 3סטריהפרנ"י 36) ' ק3רח1 6')פי )ג3013כ)5מימלק הסטרומסלוקמיס
~inowחק:ת6 ס6' ל'ס 6.ת)ן ת'ת 3'יו 33"יכך 3ל6 טטיתפיג"' ויכוללמכור כלהתי5'16 גסס ם'ג3, קחס נפסי Isr'ti hrlnbi 6כ6 דהכ'( 

 )חקנחס)כך חכתיס ד6למוס )פיווי למקנחיה הכ6 ו)'ת6 ד(יוס6מסס6 ד3ר תפיג" 3סטי סמכל 0מו3 )פ0ו) יכו)העוכר וגססו)6כמ'3'ותקיך,
 כיון )ות7 הו6 טעה6 3)6 דזמלה6 יו:ה 0י"ר ל37י' מ1י0 הל5'ס06')1 ל6חר 61ח7 5מי כל ל3"י 153 קויס ממרג", 9DD' סעלו, פכל 06 חו6פסוט
 1613 קודס ונס )תי(3ןהסת6 וכיוןד'כו) pnrb(n 33"דסו3 כךד:ך6ס סיוסעסהת)1'סס)ותמח'ל'.וכ'ון דגעסוכ6לו 3פ"ע כ"36סטיומ)קדגוג'
 3פני מלק 6מד 3כל ,גו3ס עסו. כ3ר כ6לו 6:ו ר61ין )תכוי יכו) היהלנ"ד הס הסטרומ וכל )3.י 63ו קו7ס '(by~h עכל יל6 6ע"ג נהי ססמ6 הו6דסכי
 ופסל03גדול ה)3וסיס 3ע) סג7ול הסל3 י6'ס לה3'6 וחו:ר6ס :ע5עו 3.ח )ס6ר ייכיללותי 3פ"ע מלק 'כולהו6לג3ומ3כלשטלעפלג"י 5"תגי7ו
 סת לVbn 1 לוער הוh1WU 6 3ל6 דת%מ6 נססייוח יממסי הקת"ע3על ק"ט דף 3כחו3ות כז6'מ6 )6מרינ6 וו(3יג6 ל6 ו6י סחק'0ו סמקי0ו6י

 קי' סוסו 3ע'ר ה)נוס'ס 3על הי3 7כחנ עס6 ג3"ד כך סני5' כ'וןחקנה רו6'ן עד"ן ווכל דל6 ו6ע"ג קת,מ ק'תן 3ט0"ת ו0ו63 סדסו ייך )ו363ד'
 נכמג))7 1)6 ל6:נן ע)'ס ~olon מת7,)י ז_נ"7 שה1מ6 ת)וה 3ז.ןת"מ עידימ לקמ נ3י ק'"ט 3סיתן נרי7'6 הטור 7כןכמ3 כ3רעסויי ה61כ6)ו

 (h~p )נל"6 הלקס סה.blh 6 פרעון (תן 1ל6 ה)וו06 קך )6 כ*סשנ' 6נ1 רו5'ן 7כ)תהם6יס'כו)לעסומ )ומר)כי"0ךל ו6י:ןיכול.ן ון"ל63מרוני
 כי6ת לפקילהתעל.)- טעס לת5ו6 ססהר3 וה6רין נגהליק6רט":3ל6:,קי( ל6 06 6פי' הך6"ם htb וכמ3 ון"ל העור יתק"סטס הו6כ3רכםויכ~ו

 )7והק ונכנס מ)קס כסה'6 'ד1 תתחת הפי":' תו5'6 076 6'ן מ(ק0 וועע' : )" 't)DP(l 6)ןטען
 )מס% עעס מ)6 )6 .ו)תה הגיו)נקת,ע 270 ע)יו 63תמ:מ)קג7ולכ6טר כ'ון ר0,6 )ה3'6 7ו5ס לתעלה ס:(כר הג17ל 0מכסלדחכמך,שה

 ומו מ)ק' ע7י'ן והי6 ח.קו:ו קו7ס ג3"ד כך ס:ל6' כ'ון הטעס י6ת התר"ני ת0 ).ס תהני צ6 מו ני7ו 33"ד נו6' פמונ'"סדסטו'
 3)6 ית.)ה6 1ד6י b(b )3"7 קויס ע4ס לכתו3 .כול ססי0 וו0 )'ה תה:'ל6 ל"6 ס" 3עמ"ת 67יה6 תה6 )3"י 1613 קויס ל6מרינ6 )מכוי יכולסה'0
 הר3 ות37ר. ' סס ע.ין 6הר טעס )3קח הולרך )כן כך לפיען הו,טעת6 סגי הו)י6 6' מ)וה 5ס וכו' (1 5ת יו התכמ.סות עדיס כיחומ3קסי
 מ(קס לס6' 7ג'ת5 וכמנ ת"ח 3ק', סס ע4ו (pbD' 7סו6 יומר תוכמנקת"ע ח'0 !136 הקטן ")6 ג31ה ,u'h כתוס 3' מ6)1 6מ7 )וס פ) כ705ספיומ
 )וס דענד כ(ו התרנ"' להלוה )ה4ת'ן סו6 ידרן )מ.וור )'ס ווקחנר6:6יפכ' 6תריגן )6 להה 6"כ Sl~anI 6ת נונס ה.ה )3"י 630 קודס סקטן 5חשויף
 קהי)'6' (ו 3ו,ורנ"' :ו3ס 7הוולוה יק"3 מינל'1 המס והספע וכו' ת)יה)6יס שורף ה.ס 3ע' 67' ת.גו תטעס כ"מד כשה51'6ן 1i'Db 0גי% 5מסיע0
oh3"ד 630 קו7ס הקטן( bih ד4מ6 ל'ס ק3יי6 ע"כ 6"כ 33'דמלקס דססת6 כ.ון (ו טענה מהנ. 7)6 !!67י 'bDi b93p תיתר( (7כ bb1)D 
 לגגוה 'כול ס'5ך 6"כ (6ת לק3ר6 6יס6 י6י מקנס ל! 6ין סי3 33"דכך ניד :ל16 עערנ"י טטרות יי 16 יג' 3:"7 :מי הכי 33"7 טגיס0ני6ו
 0)קס3וועל"ני ככ"ל ל6חר.נ6 למכור יכול ססיס ווה ).ס תהני )6 חו 33"7 כ6מ67מ7

~br 
 ל' (b~b '671 Ob1 מ'קונה קויס 33"י כך טנר6ס כיון

bo4ס:י4ס כיון מקגה סונ ל1 .י6' י)5 כך )וויער סי6 טעה6 י_)6 יפיל60פסוט סייממ כלל ת0נ' ל6 3"' סר3 פייס )פ' מי6 מסס ר6יס 67'ן ליה 
 המכ זוק6 ה"כו כילע') תפרס'ס 'ם )ק3ימ סר6"ס יססכ'ס וח6 . 33"דכך ו(")  בסב ססל' וסורפו קטן סטי )1 סס'ס לנ"7 610 'דוע obהקען
 יפס ל:ו :הנרו הו' ' המ0 3הד.6 כך כדכה3 למקנמ6 ר3נן ד6)תו0פסוס 6מר T~iu סחהוהיס 6מי סטל סיף onp ob הרס 'מריס ל6 לתסותיוו0
 3פ:' מלק ו6חי 6מד גכל )ננוח ?.כול ה61 יססיט6 מי)ה6 עמר":ידגסטיי ת0 )'ה מ0:י צ6 ו67. כ6' כסהול'6ן (ה פ.רס )פ' 61"כ כת1מתס:י
 לע'(נן מ)' נע' ה;חbrln~i' 6 לפ'ן3ן 'כוצ 0'ה )נ'י 1613 יק1דס כיוןע5תו ל! תוע'ל ה1ס ל6 סייפו ה'ס 6פ'לו דהרי הקען 5ה )טיוף יכ%ססק
 ו6ע"נ קי"ט ס" 3טח'ת b?h7J ע3'ד כ6)ו סו' עניד גנד)6 עלו6ף הג7ו) סרנ הוופלסיס לפייס 6פ.)ו ועו7 ' )ג"י ייוע סהו6 כ'וןכ)וס
 ווד3ל' )עע)ה ט0וכמ:ו כעו 3סכ' ת'יי תפק.ד 6יגו 3ייו 7,33 כךיגי6ס כטיייע 6פי)ו סקטן סיימח 4' יתהני ח7ס ניח הגזול והר33קת"ע
 יע) 5ע"ג  כך  בפסימומ  Ippnn וע50מיוג'ס ועה67"ש יונסה7"ל ג57ס ג6מי כשהו)'5ן החס bv(' עהמס tvnbi 0'57 )יכ6 ת"ע)3"ד

 קני6 ס6' להו תסתע מ,פ פירכ6 לן 6'ת מלק0 תמ7"ני שתי5'6 3וולוסייינ6 6תי,נן סחי0ן ל0כם'ר 61"6 הו6 113י6י מקיל תהן י6מד 3נ"7סססיל  ע'ק7"
 )ו 6ין 310 ח'קולו קויס 33"ד טנר6' דכ'ון )פ'פל הו6 טעת6 3)6דת')ת6 ולכך ה"( דף הגם3מן כ) 3ם, יס"' כדפ" סהממוגה ע) 0סטר 3ע)'י

atDh1 ו0'ס הקטן לסייף יכול דהיס~ofi; מקנס ופקול מ:ינ1(יום6 הסח6 מ"1! )יה. olnh 6לדינ ob1) גונס סתלוס סס כ) סנעס'ס 3סעיומ יגס )י 
 : IUpl1D ק"ק פה תענייל תנמס וה5עיל הקטןכת03י 6מד חלק 6' 3כל )גנות יכול נעי הטמ6 6מ7 0)ק גכ) לג3וח תועיל0יה לע"י ה:י6ח לס6ליך ל5ו:י:ו phD )(ס ור6'ומ ל6י0 ל30י6 ):ו יםועוי ל3"י 630 קודס 6מיינ6 לנני6 סטר לכל הוכי הש ו6לו הסמ6 כ)ל;יופ6 3פחמ37ליני לתפלס ססוכמ:1 ע)הוכהו גפני p~o וסטר 3כ)טטל 6חי3.מ 3הו ול'ת תפרנ"יכ6מד ד'טערי 16 ג' חה51'6 6מ7 33"מ 3:"ד 36)גתור
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