
כד 'יהושע ' דששר taaיפני
 ס)כס סנווסין ו6מל ע6יטס 5' 3פיר שחעסס ;onb ס5" %שאלה

 נממעמ עירד 36י )למ ו6סו3ס 6)כס 6מוס כ')ינכס
 )סו4נס Q'ho~ 6100 וסעס 6' 3מקוס opb נטוי פסיס 3)יפ) 6'נ*ט
 )שי הפירוס)כו

 ססימס tDS( ססוa'hD 6 פס מ(ר0 ו6ם"כ סיפ;ו וגמע3),
 כ"6 נ)י)ס נ)) גמייחיו 1)6 6מנ 3"ס 56) כ'6 וגמ6כקגו נסמ)סנמו6ס
 ג'0י ויגיו פעי"' 16 פטס 3'וס גמ5ל ג,מד 6וכ)'ס 6ומס טן16 סע'יוק5מ

 גמ5ל עפס ו6כ5 ע)ונס 0ק: ססס 0סקים )ממ ט)י %ה)ון 3יוס טנ76ס'ינו
 נע4 סוler 6~ 6הנסהמ)ת' תעו3רמ סי6 עווי וכקס6)ו0 וכיו65פ'יומ

 3כמס וס'6 6סמו 55) וח(ל הע%ס 3רמ נ, ו3יוס גע)ס ססו6וסחדקוהו
 גמ3'ים' כ' כן 6פלס יק גע)ח ס6'גו )ם'ס ק)ח גפני נ)מס ס)גסיף עי6מי'ו
 פימ מנמעגרס4פר

 %"ד סכמגו וסקס5 %חי3 כ0' )קמ0 5מ"כ גס 3(ג"
 ה(וגוחושוע יסןגס 6ו עע0 )יול ס'ג66)יס ;סס'כמוסוט3ע'רס3)ש)

 כיו ו0גס . 13נוח )סענר0 כק לו נסו6ס ס6ינס נסיס נפ:י מקמלמס.מס ו0עיי )הינקמ וססכילסע5עס ו)יססממנו 06"כהמ מעגו גו טים)סע7
 סינל 3'דוכסגודע לסומ נ)6 )6'ס ונס6מ עה07 (ס 6חלי סנמי'ססנס6ו
 )קמס 1ל6 נליע) )0 (nbp )6 סמעי)ס וססי3ס 6מל'ס סנמ ס3עץ)י3
 מתיי enib פ'מס כי סולי )5ורך קיוע )ס D'D; )כוסו כיי לק ה6סנוסכח,
 דע0ס ס.תס כי עתס )7ול 56)ס )63 6והו ס.כופו כמגס ו)כן סיס6:ס%63ר1
 סקל ונעויסי65 56)1 סו)י 6ויקמ R:'pOi סיתן )3ע חמגענ'סכסינ6
 סס סע7'ס 6)ו סה,ו הקוס YD3" ,6 וחמיו 0וגס וגשס 6גס'ס 63וגשו
 סיס סח61 6' וגססעיד סג") 006 )ס6 הנ-) 'cfhn 6'7 6' מעס קלע6

 ג.מ7 ונתיימ7ו ו6סחו D'b 3ח(קמ סג") ו6סס 6יט )סס 1631 6'3הקוס
 6'ס ססס יק ד"su 6 דע0ס ע)מס )6 הכס וכ) טס 6' 03יי ססכ3ו3)')ס
 סגס6מ )3ע)ס תוחלח 6' (1 6סס סל 7.נס ע0 75ק ה1רי יעינו עחסו6סמו

 נכ6ן 1.0 ו6טמו ס)וגי ס)סון 3(ס כמנו 6' הפקוס כמניס 63ו גס )6 18 עחס)ו
 : ספוייסג'עי

 4 ססות ומ0 נ5עס סיעיס ס'1 סנ") ס6)ס 50עמ' כ6סי סכומ3ששמר
 עס)כו פקוס טכ) 6'ך .15' סכ:ניו סנ6ין ס) חט036 3כת'טכחוג

 hni(D" לק פעו)' עייס חיו )r~u 6 כו' )%8סטי"יס 1631 י6סמו g'b גמ(ק'ס'ו
 סס6)ס סכומנ 70יין פ)' ,(lwh( DibG3 כמ"ס כל ,65 סמק1) 0ג'ד1 סג")וגסיס
 טי'1 410  ויד1פ טכמי הס כמנ וע"פ העמס 3סעת מס סיס )6 סו6 כ'3ע)עו
 )סס'ג ס'י5ס פ' 6סי IDDiI~ (6מ )הו7יע ו6תרס' דגיי' קו) כ"6 כ)) ע"(עייס

 : ע"כ . )ל.ק עע)ו י0יס r~D 6(1 יקת יג:ס)6
 6ססתשובה

 ח3לו קנונין שיי, ג0חיל'0ל3' 'ס כ' נ7ו) ס)מת 5יכ' (-
 נממצ' ס6פו' כ'ון :6ענ' ס'6 06 5ג6י 5ייך י6טי:, . ימזיו)ס

 )ק17ס.ו מ%טי' )6 6' ה3, - גסי6ח ס.6 )תי :הןכ'ל0 3'מ71 ופס )ו 6ניגסי6ת
 סגמשק' כיון )ח(ק, ח"טי' 6י סג' ' פעפ'ס כעס ע7יס גפג. עה' ט;סייח7סכיון

 npfnJI 6חכס גפע :ממ~ק' טטיעפ 0סהיעס ~Dfi ו:ס 3ע)ס סהו' 3ממ)'געירס
 ע3 וסייפ" קוק)ין כיק") וה)ק1ח סק')ס )עגין מ(קה הק7י כס'ג 6'גסי6ס
 פ'l*rnnb 3 כי 0%6 חן 6גי 6"6 ם6מן' ד3ורס ע5ד מח), 6': 5' ונג6ליסהמ(קו'
 ;פס' סוי, וס6 ופריך כ6ענמ 6ל פנויס %61לס וח(ל0 6גי b'h 6ענ'7כס131'
 6"6 %6רס סכ' נה' וחני6 3ד3י'ס %6הל6 זנמנס נגון יתסני ד6סייימסיכ6
 כ"6 י)'כ6 סחס יס6נ' )מ)ק ד'ס 5"ע 6ך ג%6נ0 )יגי'ס hinnb גס;' ו6סכו'
 ס6פלי נגוי נ7י)0 63ס' סמס 7הי'מ' עו673 כ0הו' יכ)ע' 6':.ס ע) נע)מ'דנור
 עפו ט:חיח7ס (ו 35) . 6;' מ:ויה 61מרס 6מ"כ וט(ל0 6:' הק~7סת 6יס)3ני
 עעו73' חי6 סע%נ1 ו6הלס 1WD 0631 תעו3ן, ס'מס גס סטמעגו סקול ע"פחהי7
 )7גל ל6" -ם ו)כ6ויס . )ד3ר ע4ס סים כיון יהסיהנ6 )ן 4ה6 ה6ן 3ע)סוסו6
 דס6ו%ן' נ"י, ס)ס ג3' 7ג7ליי 3תי4 ק"פ ד"על" bon ט6ג' )7גלייג)'ס
 עוגי' הי'חי ז3נע' נ6חר שנ'ס סנמנס דמייס" )יגי'ס י6י, סני6 )ן 6גיטה6ס
 6רכוסי 'h~tp'b 7עג7 6'מ' ד6ס סלי6 5ממ6 עי hnnb )ננ' 7ע3 )ו6ףגססו6
 ו)יתות 7)'כו) )'ס )ימ5 6יקון' יענד bn'b י6ס 6מלינ6 עוג67 גס נונכקסו'

 (nlwtb מי'י' עו3י' ה:' י)כ6ולס 35) י"ס ס"ג 7ף 6ע"ס מ' 0מויוכמגו
 )6ו ס6 דפסעכ 7)יעומ )יס נ'מ6 15 ד6לכוק' עעמ' )") 6")67)"סטה6ס
 - וססע0 3קינוי 6)6 גקח.יnSb) DSD3SD 0 006 6ין הbitpb 6הג'

 ע6"ל 'mmbs תייי ד)6 והר)ו כו' על' יפ6'ס גפיגו ד)סיפ:6 0קמוו6מ"כ
bnDbthf)a ווטפס לסמ'ר0 נר6ס 6ין 6") טה06 ינ6ועימ ו:"נ כו' )גוע) פ'י 
 ה6 )37ל'ס' ת6י קס'6 61,כ עכ") 79"6 גמם' יסו" כ'ון הלכס 0ףי6רכוס'
 ר5'ס ומני, כוי גמ:ס עי:יי ס6% 0-'ט" כ6") דס16עכמ 0'6 ס)יספט:ס
 סס סמו' כ%"ס )עקס )6 ו0'6 גכגס פהס )(נוח ותקתת' גמדלס '(qht;סמ5"ו )דגי )גל" ד6'כ6 כ'ון ס"ע 6)6 מי"6 גסטס דסוי' 6פרי' )tbtb, 6)יגויס
 רנ"3 ס', (') ה0ר6"י גמסק' כח' (ס וכל DD' גלע דכס"1 )תוק'ק")
 סתוקפות 7גיי כ) (6ח כמנ (") וסו6 ק)מ סקי5י6)6

 טויי וס6 נ"כ והקסו ט6-) נ6וערס עו3ד' )חנ' 16קה' וסס פ"גי.נעומ
 חל3 ויקיק ע"כ כו, הסקיומ נט.ס דכס,גווג מכמיס ין16 ומיל5ו מד'6גכט'
 6ח"כ . 5המני, (ו קוסי' סקסו )6 )מ0 ד6)"כ ס6ג. לנ') דע'כ ~1BfiI ?)b'נס
 ppop' (,)  6יי), סהו6ל עסי"י הג6ון סמ3י גסש ל6ית' תקלס ייך יעיסכע0
 ל0ק"ומ ו6ין . 0נ") עסל6'י סקק' סיג י06 1)6 3קוסי6 וס:יחס (1קוס.י

n3v~b?ללגל ל;4ס פ) דוק6 מלי5 קוסי' %קס" דסמוי כיו) 6'פכי ר6יי עסס 
 hlwin דהקט' ה6 6"כ חי'6 (DD~ יסוי6 כ)) 6מרי' )6 לגי) 7נ63עסווע
 דהקחע' )מ)פו7' יק") ינ") ג67.כ6 גתי ת'י7י ע"כ ח7'6 6גמטי' סו" 601הכ'
 עוכמ 6המ)5 ט:מ:0 כנון עסני ו6פ"ס רן'ל י6'כ6 6מ', פטפפ נ6הג0קמ:י
 גרג") קתע0,' לחעעיי חו6 גזו) יומק דוי6י .") )6ת:ס (bSnnb גוג,)ד6פי,
 מי"6 6.נ.ק סוי, גע)מ6 37דגין יוכתי גכפס 0ו6 ונלור 'ghbb~a, (כל יס67'ן

 פטשהם דגסש מ:ט" ל6ו 3ע)%' י3דנוו )תוי קע 6'3 גסמ6' 6ן6גפסי'
 כפזס 7ינעוז 6מף ~t'uh יפי סחוי פ4גי ופיכ רג') י5יכ' כיון 7הסקיי0נ6ע, ד)%י )10 ק' ~btal גי6צ, 6ג5 ג5חכ הוהני'עיג'ס' גע4סן גגיסנמק)ק)ו"גש'

 ע'רס סנתנ' שס סייד י)6 דעטקלו, )ומל טיין י)6 תינ6 6נ) סנ")נסקקמ
 יעסג' w?bI ה6ן 61"כ :DD' נ7פ רנ,) ה"ה ח7'6 גסי" גע)ט'טוי, נדנו'נ6מ'6פי'

 דיסל4 גיויספס6 יוסל ל6י' ועוי - סינר6הס יגר6ס כיון bionbג(ס
 6פכס ו6מ,כ נטם6)חם טמקמ טג0מ)ס כנת פירי  יסחס ועי,) 6מ"כסש'
 )שה )חו' )ש פס קט'6 61'כ ' פ"כ ס0'קותס ~SD טעס ונוסנמ פת6סי6'נס
 יייכי כ.קוס'יסס גוקפ6 טmmba ('6 יתייל' גקוס" ק") 7סוי עהסנסס

 ק"ד וכי %6רס לפס לי3לקם עעס ונוו:ס גס וח(לס ט5') עעיקר6ס6עלס
 %6ם)6 )65% גוכ) גפולס סיגלום נכ) והל4 בן 6פרס )עס געו)ס פעסד)יכ6
 )סעמ ספלידני ס)6 כן 6מי0' 16 וכך כך )0 סעס0 הכג' )חקגיטו כןס6הרס
 סקם )6 כיפהי
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 יכחוגו,סכמ' 7פ'3 גטעעת" כי6הוי' עכסיו)ספט כח

 וכן לגיס 6פמ)6ומ 3(ס וכיו65 6:' עסורס ו%6רס וח(רס 6ני ין06 נ3י5עי5
 6פכ דיך כמ3ו ו)עס )קהן וכפ"ט נכס"ג 6ש' 6הת)6וח 67יכ' 3סו6"םה:כם
bib%63ס)' 6פ" המ.הג' 1)6 מי"6 נפטס סוי' 6מי" כס"נ יגס )סו' יק") ם"ה 
 ד06 )מו' ק*) יסוי כיון 60;י ד0תס )מרן ו6ין . ס(י:מ, 7ג") ?brhכיון

  דפ-כ63 ס631פח)6 ווס:י )6 6,כ נ6מנ0הטוסעיגודע6יק י6')6וולס
 סר6 געפימ )6 י6פי" מי'6 נפס' יס" %6לי, י)6 )ענין b)onb 636%סני

 נ6תנס)גגי )6שמס נכט' 6י%וסו,י כןוסחס 6הל0יעסוס5מת)6)6
 )מ(ור נ6עגת %6מ)6 6'כ6 ו0)כך6' )0 יסו"נטסס6עי" הסיס 6)36ע)ס
 %סי%ג' סימ' )6 6חי  ק'יס' 06 כו' גפס' יסוי' ווסוי י,פס'6"5 6:י הקויס'כגון

 סיכ6 6נ) 196לס כו' גפס' פוי, פסיס 6)6 סקיטס 6ומו SD )6סרסבד.3ולי
 ה0ני 1)6 ע)'ט הע'יי' סעיי, כפו ס"5 6מליס )נגי 6ש' גהיגודהסיפנ6
hinnb637 כיון 671י 7סחס 3טמקס 7ע'ייי פ'לסו 1)כן D7th כלוס 
 סו' סכי )מ הוקע' 0וי 6י 607 ומדע סמיקומ' ע) טעס )'מןג6ה;ת
 ו6י ע)סיחה 16קל" 6ין 60 עלכס סוי 6י 6קולוע b'o )עס 67"כקסי'
 ז6צ6 כ'ון )') סי'נו ע"כ bib %6מל6 לסגח 60 פ6') ד%6רסהשס
 ססיתס וכיון ג%6נ0 תימ' הסמלס ע6') 6הלס וגס יהלכס לריכוס'חלמי
 %סגי )6 3היגו י:6טגמ כיון הרכק 3)6 ס"ס 6'כ 6עמ63 תסגי )6 סו3נ6ענ0
 5גי י0ורס ו5ירס ומ(לס ניס פמהמ ע6") ג6וירת ססר' ד(יי6 .%6מ)6
 ניס וי6' 7סימס ו6ע'נ גע0יח' )וע7 נ6עגמ 061 60ת'גחן יהמולסלמ%נ' 6עי )ס e~DP17 6;י גדס )נע)יסן 5והל סגסי,נ6הנמ 7כ) 6ע"ג ג6ת0),ג6עג'
 7פלכק 5') ע'כ 636 6המל6 תהנ' ו6ע"פכ הו6 ופסוע לעוה6ס דנ6הנמכ"ט
 ר6" ים טן'גמס-ז6"כ ג"נ פתס סס" כיון ט(ינתס עדיס ס'ס כ%ו דסויס6ני
 ספ)סול ד'3מוס פע (") סו*ס 3דעי ה65סי 36) . ס6ני 77ג") סח1'היעי
 מח%ס 61) ן"3 נ"כ וסקט, ט6") נ6והלס ו6וקעי:חו  דגיל'ס עו73י 03גיג'כ
 מכפיס םר6י ילמי וי") מי"6כוי )נפסי סוקם, ס6 )נע)ס יו0' יחיריס"ך
 מל" 3ס)סי טחס %6וי וכת"ג  יוי  63חר עילס'  שיטימ  ס:מ:ו סיולתק)קו)
 זיסו נ;יס ע3 )פ( חל.6 630 נמווה0 6וכ)ס  ישמ 6,נ ט6") )3ע)ס6מרס
  הגו6ל סלי עכ,5 )7עיס ~hinnb ונמנס 3ס נמון7ח 6יילי יסמס )ועל6סטי
"Db7("גנוחנ0 נ6ה:מ 3רג binnbI פ'וי יסי6'ס ס"י 67י סכי 5"5 יע,ג 
 היירי  ברלייי4ג") סהס  יים60 הרג ל6י' ע"ת' ה6י ע"כ לג")3י)יכ6
 (") וסל"ן גפ5יו (") סר6.ס סס כה"ט )6 6ו ת0עוג' פמרו%ס נפם' לייוריי  וקפגפי'  ישלס  )גגי ג6תנמ 6'נו ithui~ ס6והלח זמנן (ו 3עי' ק6' 6תמ:"607
 י6'כ גכך הח)ק 6י:ו סן6"ס דע"כ (") עסל6"י כ~רבבבו5יויויווז:'יבניב:ן  לד3וכ  ינ")  גין טמ)ק 6'ן ד0י6'ם ס'פ 6)6 דרג") (כל טס 67'ן הו6ופקוט
 )סנ6"ס ק' 7)6 וכח3 סי6"ס יגלי 0ני6 (") וס61 כ)ו, ס) ל5י' הנ.66'גו

 יהסגי כיון )עחי6"' 7ק") ו5-) . 6'גו ויס לג") ד6יכ6 ס'כ6 6)6תהמ:י'
 6'כ 0ד'ont)b 6 יסויס hrh~ h)ita1 l)'?nb סיכDh7 6"עוגד6הוכמ

 עפמנימ' )סי6'ס 3'ס קקס דל6 6ל6 רנ"ל ד6יכ6 סיכ6 5מ" תממ' %יייילס"י
 גי' י%ס עוכח עונד6 עסג' 36) רג') ג)6 ה'יי' הס;" ד')י6 7ח';ןיסוי
 6פסג" קD~be '6" גו:6076 03) ה'יל'  ב.ס.וז ר3 גס 6.: גונ' נכ)פ"י'
 73ג")06 ד66')ו 3סיי6 הוכמ  דה0ל6"ס ט"י כ))ו סמיל סקסס ו)כןכ%'ט
 %דנו' ק5מ %וכמ 5%ח ער51ס נ%6לח %6מל6:ומלמ

 סהם 6י  י6מ'י סר6""
  עוג67 7ס;י )ועי )חי6"ס הנ") ד6)"כ  6המ)6  בייסיס סר.' bnnbעלכס
  עוגד, סני נס ד)ע6 יתסקיס פסיס %רכס )6 6י ithu htS 63ומרחעי'יי
  יגנו0נ0 יק") ט"ע binnh bib ונמנס נ10יס ע6'ל 3ממ)ס ס6הלס%יירי
 עונד' סני ע) 63עת ק6' 07ל6'ס )ותר 6פס7 וס'ס . סנ'6 הוכס 6' 6מי'6הס4
 ד%'ינ' 6פטל היסו וס)") 6'ייי ה60 יס6 סכ' הסהע )6 ד0מס י)יק:' 6)6ג'כ
 ד63ועלמ )6סעוע" כ1:תו הי' 5ס דנט5ה, טמיל 6מ' )6 דמיסו 7).טג, ועו7כו'

 ח)") דק6ער מיסו )סון עסו 6'נ 7'נ' )ה6' שימ )6 ייצ יי'ריפיררס DD1(t כו, ;פ"0 סוי, וס6 תחעח ו6)  )נססי' ועקט' .itbr, 63ועל' יה0סי'") עלסשוי 67וסי" עו673 תהגי  :6יס  ימביי  דייו  ריע,ווירי 6ל5יי:6 )ס6י כ)) 670"ס 6מ' י)bnVD 6 36ל oDn (D'h י6יו 3ימית 7יסי") יהי0ו ntSi(h  %.י הז?יייוברי  יבהלריים ו0'0 מי'6 גמס0 סרס )6ט6')
 ל6'ס יע"מי hp' 7י"ס 6מ)מ' גיניס י6סי)ס' ס"ע 6)6 כו' דה'ינ'וע'")
 ופ"1 3ע6"ל עו3ד' )ס:' )6וקעbQ'b 6 61"כ כמ"ג ימקרהם (o'D דלונ%':0
 ו6ס דפסקלומ 6עיי;ן 63 ת7"6 :סט' סוי' כ. 7)עו)ס )דמוח יס עיסוכמ'
  מוברי )הני  hnpthi )יכ6כן

 ג0%6)6 מץי' יי"ק ל6" 1.6 והל"ס  3ע6")
 %6מל6 נומגס 05 5עמ  ור~י'  וסרברים יג") 67'כ8 י6ע"ג הוכמ כן05

 י(נו' סלו5ומ 3כן"ס דסג'חי רג") כ"כ ד,זן נני.ן גר06 87ין ושי 'נ6הנס
6ותיג, (ס 61ין ע)'סם ירחפו )עען )תקוס העקוס  ומוברום נע)'0ן טסןומופס
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חהווטע העזרשבןפני  )5קנ' ס*( עכוג סעג1. 5103'6מ 61)") ססגי 3ע)0 ע) )6קלס 7נהכסלשס7ג,
 ' 3(0 לס6יך ו6ין 6וער0 ססי6 עס סי6 גלתס nhinnb חצ67יפס'פ

 ע"ן קיהן סג"י ס3י6ו (*ל סר6'ס כס' וכנר גסק7סת )הי יס(מרס61פיג
 ג6פמ), 6עי' 6גי מנוש 4פר ג6עגמ סו63יגס נ0ק7סס' לס)1' 16עלמי5ס
 6ג) ג7נליו כענו6ל פהפ ע5עס 1לסעקיפ 5פ)תי )0ו3 סיעגו כ) 0637יפ

 המסונח0ל6'ס ופויגכ6ס ועסועסה". ססי6פגויס עויסג37לסכ6סו6
 גיגו 7קדסס 5כר" 3ע7ש קדסני 6פלס קדסניול6 פלוגי י63וער0ק"34

 סגי6י ו(,)סר6"ם נפסס0י"6 ול6טי" ג37ריסכ% 35nDDl~1עע5עס
 ס0ימס )וער פוללש וה'ו עלנס )ו טסיסס "Islb ע) ,r.D וק" עיו ק"חג"י
 Dtpb3 ול6 סיעייו ק7וסין ספו פיייע ט' 0לסע)כ) יי0נו 3קיוסיופעו
 ק7סני ס6סס ס6מרס כזיס יס 06 6נ) כוי ו)קרוניו )06יו עוסל0 קס'66יס
 6ערס 06 36) ינורס ע,פ נקרו3יו ג6קלס )עדס"י וס)כו פדיס סני נפ:יר6ו3ן
 ההש סניסס י6מ" (lloy קיוסין )6ו ע7יס 3, גסני 6עלס ו% 3קחסקדסגי
 קמס קיטני 6ווורמ ד6ס סהוכ0 סיי עכ"ל ה3י מ0ו0 סגערוס 7נרס6ין
 גע7יס סקידס0 6וערח Vbc כיון ע)הס )ג'ן 3'גו סכו1נסס 6וסליס6ג1

 ע7י' סיו דסע6 ח'6 כ7ש ola 163 1)6 0רס ינמגו 7ס0סס6גיי6ין)מרן
 דכחו3ו0 ע'3 כ67'ח' 3)גע0 יהק7ס' 6ינסי דכ3ידי )עד"ס סס)נו6סייס
 כווגמ' קמס ק7טגי 6ונורח 06 ד3ע)מ6 )ועך כ% ק3ר6 6י1 ו)כ"י כ*נ7ף

ra~7pג'ן 7כ,ונח' 6מ7יגן עיומ כיון7)6ג6סוס 6)06כ6 געו7יסגע7יס 
 נע)ע6 דקימגי כיון ןו סני6 )הל6"ם וענ') )ע"ד ס'6 גיו)' יקו)6ע)פס

 )עס גהוליסכונמסק7הם'ן
~h)hS 

 16 התו וסכ7יס כן יגסחכ6כו)מס
 וסק6 קדס0יך 6וער ג3י דסריך ק"ת דף ס6והל פלק 3גער6 עסעכ וכןס)בו
 6י ומליך 3קרוגיו הוחיח וסי6 3קרו3וסהם 6סיר 0ו6 קדמ0גי )66והלס
 60 סו6 6סיי 1bnb ד)יכ6עדיס 61' גקלוג'1 מומית bnb' עד'סי6'כ6
 קיסחיך3עגיעלוגיופלוכי י6") ס3"עכגון - סו6 כ)וס )6 נ)6עזיסעקיס
 גקסע' נ1קע6 כו' 7ק7ס' גש' 67עד )0)"671 )") ועחס ע'כ )ע7*0 )ססוס)נז
 61ע*נ ק6על 3עיש והקהע6 קיטמיךי6פכ

"gDh7: 
 6פר ל6 ד6י לופר

 6'6 גקרי 631 סי6 גס דסמקר סיכי כי סלך עי'ס "מוי )י' 6עריגןגמי'
 ע7יס 3פני ק7סכיך ס6ועל וכס3ו ד3ריסס תמוקקש כ) עיסחפ1ט"מ
 עי0עייס6ו%לא ו65ט6)ופו 0כי 67עכ 5י6מנע' עטעע )ססור.)ג1
1%b5י6י)6 פטוסם6)' סכי יגקע' סימך' סנ3י6 דעיסו6 6קור 6ינו 
 7עקתפ6 ק46סו )6 6עי' )עו)ס 91pb ע5פו סו6 6נ) 60), )ריך סכ'6טר
 יהגו6כ ועוי 1pb( 6'פ 7כס"ג עספע 6'כ 70'6 6נמס' וסף' ק6פר3עיס
 6נ' מגה ו6עף ושנ' קתס 6גי הקז7ס' 63והל0 עס r~D קשן ס3"י373מ
 עיש 3פני קדסגי 6ער' 06 7וק6 0'ינו n)toh) 6(3 b)nth 67'ג'י6ממנן
 (ס 7ין על וו"( 3קי' סנ"ל סל6"ס מס31ס סגי6 סש6 נ6עגס סחס36ל
 0י6 גס ס0לי ג"כ phi(t כ7י )e  0"(Iy טגוי6 ס6י טייך )6 (0וניין
 סכ6"ס 3סס )עיל כע"ם סס כע3ו6ר לעי שכימ 1)6 קסס 6גי עקויפת6וטרת
 יג0גו סר6'ט חסתמ ממ)מ ס3י6 ו)6 מ"( גק" ס3"י וסגס כט,ס ע3ו6ל61'כ
 י)ש)ס עסעע קסס )ק7סגי 3ע7ש קיקני 3'ן 3ס)ק סר6'ס ד3כי קוף כ'06לס
 סס)ם פ30'6 עס על עקעך 4ער ייוסק עדיס 3)6 פינהטו סססק7סגי
 706 מני1 על יגריו הס)0 סנש ~oO 5מלס ס"ל כס*נ יכ) י*1 3קיפן יס370ל
 )עג'ן ול6 פקוש סס כי גמס 604 וווסל 5סס י6נק 7ס0ס )ק" יסייךטס

 ג6יקונ )סק) סעעיין )עגי ג(ס ג%7 ענסי) ס'סן 37לו )פן' ו0)')' 7'נ6נ%י
 כ)ל' נ(ס פילי )6 יסיור כ)ל סכ6 1)6 )נעלי )קען ס.) 6סתס סעך ו6י6"6

 מניל ו)6 6ני עקוךסס ג6ועימ יפילי ספי ע)יגה 7ק6י עסעעוהינליו
 זעו7טסליכ0נסלג פדיס ס60טלק7טגיגפני ק6י7)רכ' 6061שס0לס

 ק7עתני 63ועלמ עג61ל ,0 ע6מר יגקיען ע" ע"כ (ס ם6סל גק" ססוכתס
 ט6)0 הסוס 6)6 כן  567') הלי9*ר  ידים 3עגי ק7פסגי סס6פר5יכ'
 (כר 6ין 6"כ 0רס נסגו 66'כ 6קור' נקמס 6מ" גמם' )6קור ס6 נ"כ)6קף
 סש 6% סס31, ע04 ט6ין נ7ו)' ר6י, ון1 כ)ל (ס ט6סר גסיטו ולעי(' רע(1)6

 פגו" ע0(קס ו)סו)י6' עקסק' ל0 6קריגן 631 ק6עלי 3עלע7ra~p 6הסמע6
 גע)י י6פר' 6ע"ג עקדם'3עדס 6הל' )6 ע"ד גס 61'כ דע"פיטסמי'

 סחס כמז יע" סחע7' עי ס6סש0י6 וקנע' נ'ג')ג'ןע5ש6מסי7קי0'
 טכמ3 (ס י.ן ססלי ת61 3פ)י 6על' עין 6ני הקו7סס 3ין )30ק כ% גנ6'61ין
 6ערס נ)סון06ל 0נס3נפל6חנ6)0 עק71שת6גיכו' 6טל' I~W"pספוכ
b'hסעוכ ססרי 0י4ק 6ין 6)ע6 ע7,ס 3עגי )ועכ 57ליכ' סנ" כ30 ופין 6ני 
 ג3' סס 3עיס דגריס כי 3(ס )ס6ריך ו6ין סוD1~DI 6 עסס (פ 7'ן0ו5'6
 לק'יוסן 0ייסינן 6י עענו סגתע3רי ש"7 ' 6'ן)6קר'כ% עס"י 6"כ .סמק
 ס)כ' וכנר יש סי' (") חיס נע) 3(ס ס6מך 7כ3ר נל) 1עמן הע6 6'5נ(ס

 נעי)0 נע')0ו שט' 076 6'1 6ענען )6 עייס 3עני 3ע)' 67ש' 3'ע67)נ0011
 סגסענר0 ו6ססי ימת ע'ד כ"bb'S7l 6 סכ6 ולס קמ"ע גסי' כעגו6ר(גוס
 3(ס )ס6ליך ו6ין נ(נומ מרון ססו6 (ס גנ4ע) וכ"ם עעיגו 3גי עסר'5' 16הנוי
 ;SPtP'1 וק") 6'6 03יק0 6הספייס גק'ק סתומ(קו המעס ס5"ע מ0 6ך .כ))

 עסהלו ומנוקס מיגוק ו6ס' 6ים l'Pnv " פלק וירס"י ס0וקוס ע)וכינפיס
גמעסני0

 גשק'ססק"
 גהול' 3עיומ הכילש 6כו 1*ן נגקןס 61)1 6סמו

 1:עי"ס abt 1630' 6ים י'ע קי' וספור 6'ג עס4 3מ,6 (.) 0כט3"סוכ"כ
 6סמו ססי6 יוס )' 3עיר סושקז 06 6טמי (ו 6שר וס61 נכ)' יס :0albש

 סס פששקו ע3'סס ישיו 06 6,כ סולגין 6ין ל' חוך 6נל 64 מסוס ע)י'סתנין
 גר6, ו)כ16מ - 6קול' יוס)'

 מ7סוקנין 3סס )0(ול ל"ה hinnb 6מי, סס 3לוי
 ועעגינן ס7מ'גן ס6פסי (כו0 1כל 7SO' 1ס)י13 סכמיג hinnb טסגי י6'טק

 העיגת כי היסו . binnb 7הסני פוקק סוס מכיל )6 עס גמם01 73יניכגהע
 קנ16 כגק כ3) 3סס יכיליס 6ג1 ט6ץ טילי 07סס כ)וס 6יגו 3שי נ"ןגס

 מנ סש, ם(ו יהעיס ס6נו סכ6 36) 3נהר6 סס כי6י60 כספ' ע) )0הויכ3 ויסיס גנס גמ(קס ככיי ס0006גי)גן 6ו י0ייו וייורו 061' 6יססיס0נרו יכך י1.6 ו6מסר 3ח"), וגס6, ע7'ס גפני 3ע7"0 וקיס' 0ן ו6ס0ו6יס וי6י כן וסו0(קו כן ס16פליס יכיון 6פריגן 61( 0עוסקיס נכג כע3ו6לעטדס

- 
 ימז וס)כו 3י0י ליפ כ"6 קיוסין 3מתמ סל6 ימד וגח0גרו 6סס נטי' סיסו(ס

 6עליגן כס"נ י6סמו 6יס ג0(קס וס.ו גי0ד וגתימדו 6ומס עכייין ס6יו)עקוס
 קךסס סוד6י לופר כ)וס עום' 00(ק, ו6ין י3ליסס ותע)יעו גחכונו7)(ג"
 370 ועלמול כוי עהנו ונסכ3ר' סןס'ס כפס)' עפס ויסנ ל3ש b(orno'p7 יודכש וסיו ייטוס nproJ~ דבר  לכל  כיססו עעו גט0ו ויסג, עד כו'עהיורק, נ06 6מת 6סס  9'ף  ימייבססריב.1 וי6י,לד3ל )סס וס)כו עדיס3סגי

 DD7'pbna 2::סש י עי::י%%גטנ:ב:::2

 ססו, יוס יל' 'וסר בעיר  ססומעו prD' היעס סלג 6סי' ל6 ולפ' מ6, ע7יסן
Pbדבס וסלכונסן גיירן  עייסין  פדיס בסני ירסי ור5י  ולופר וייתו  

~nibs סייפייןסכיר 'vp7 'ל% לפילוסר3 כי"ס ב5לכ SD5D' ~bib '4 סישינוסיס 
 תמס 7ס6ני תיע6 וכי - סס כעגו6ל קחסין )סס סיס פיס3פל'סנתייסד

 דוגן4 גפירי'  קרועי' ,ס"כ ערי % ור%י  ס:ויס  בייי9יכיווסססמיללערס'
 עיד  6עלינן שי  ונס6מ וסגןי4 וו6גי טלש  'tJDp :בי  וסיו4לבסיריר ר3דפ4גי
 4י 'SDID רייי גבי, י סססוב  כל כסן' די"כ סיי ל4 נופל סריסונשעדוסיו
 גימוי 0"י נוי יורע ירס גפ4' 5ו הט"פ 3פתוס עהן' גבי 3סידירוכהיירילן גיוריו  9דוסין לםס  31כל כלן סנויס  בייוסי טיין יורפוריי סי,רסיומירן כ"י bSbI כי"ס  %ס"כ. 9דסי % וד4י  במייסיסגים יערסי  כיין סי בבי%י9רס'
םפי

 דידעיגן  כיון ייסיייינן רית~9'כ1ו tt~bib' פס"כ כרים  בסני יידי,
 סיפס רי%רס סנילפרען כיס גיסד רסיו ;a*Dh  קיוס'ו 3)6 3מח)' י770גת30רו
 סגוחג'ס  כ'ת ו%יתו Vh יסו  -tlnbV; ו5כ'ג  דבריסם 9כנדוופכלעיסועום

 Db('1nvblb  ht7D"  עוס' 67ין0ד3ור כע"ס)ע') ג6ענת6עס)6)7נל"
 י9ר, ול% 4  טלפשת סעול סלי פד  וליי  יופס  ייורכתו כסבייווךינסייסר  9פ,כ קי' סכ" ס3ין' ק4מ ס" ('ל סריג"ן פתיו3ת  פוכמ וכן ג6ענונ6עת)6

 לעיעל 6יכ6 63 הי 06רס נכיי 16 סעיר נ6ש, )י ועס 0(ק' עעעססרב
 h13p'bo דסרבל4סוכיר ופור 3ס0רכע,טלייל6עי'63ומ,פירסנם5ם

 פלסיסי*ס טלשל9יים 4"ז  סייויייוסל3יי סכת13יודכ"שביפמסני
 יסי,  מסיג' עיד 'ע)16 רגות' !)עי . )ס 6ת6 (ס ע0עח ל6 קמ6 יעעספסעע

  גייס ע%עין 3כויום  סיססר5יס כירביסוכסנ'כס"גופכסשבכליימיוכשו
 ד~סו ולצר'נ ' יי4ס חוטסיו ייימוויין Dth' IDprD3' ~gibl'  ופס~ייין כפסןפכויוס

 גס16 כן סו0(קו כ6סי כ"6 )פגינו יתרס prnDi'  ר"לייין סשיוס כל  סוי4ןל'
 ניסו6ין 3)6 ,))1 סנסמנר, יו כגון 6יפכ6 שק' יס 6ס 6ג) הע31ס )(ס(ס

 על עלק'ן %פרינן l'Pnv י' abm' נשפנס43ים%  בסי9ייפורי ר:סריי' )ס3י4 יס וכוד .  )סי5ין 3ל5 456 סי6  דפייין W'ob  bnt~np )0עוקעינן
 נדס סהיו9' יוד, כדר' יל9וס  ועייר  ופורפיופוסתיעות וסוק)יןסמ(קומ
 גסס יפ"ס סי' 3י"ר  סיור וכ,כ כו'  סו9יין גרס יסיס כל" ליעי 3פל'בטכילותי'
 ה:י ותיפ5 סכי וסקי' 3יית% -(D)Db ייני 3עכיגוס" ירי לסוסיק, 1"לסרפג"ן
 סנ"י וכמ3 - ע"כ 63עמ% 7ג6עגח 6גי עע6, פ5יופרס3פיי גרי סוס~9,פריף

 6ני ו6עי'עה6, עקרי ~ip)tb 5ו  בוסם יהסיס שיון יו סיגי'3קוטי6 (עיסרסנ"6
 דבסוסוקו פוכס 5"כ כו' לוגטס יייי יר'  גגרי ))נו' 60י ט4 פפטי6נללככות

 ניי  רידו  וגגךון גע" פליגוכ כייף י)6 63עמ)6  גיעג0  עעס' 3)6 )0!37עיר
 עעק' כטש ססמ  ר3מליי כלל  %ייום ר5" יס 5יו סכסייסרו דיס פפס'ל,כי
 מוכיל :bSD לופר ילל לר5' 4ין כן קגורוס סיו טספ%ס %ו ייבווסhShblil יסיסרי ל~נום b~nlih bnp נדי טסי4 1 בפיסי וסר5ת'  לדוס)מס

,b)D~b'*סיור יכסנ 6ני י6הליעקויסס כ5ע' סוגי6 עס6י ושלסבי5ר anhb' 
 נ4יליר5ל)ז'וט לפוימ  biDnba7  פספי 6'כ binwhal כ"6 ג6ענ0 6'כ' יי13לכיי
  ל'עיס דייר'  גדיל' %3י' רגפר% יובדי ססי4  וכן ל'  סוך דו49 דפיירי  5"לוויינו
 י6ס 3י6' 6קורי ה0' פ'4  סרפ3'ס כי 7סלי ), מוך 7הילי 5") ס'ינו 'e5Dוקים'
 ג3ס פסני י0(ק' עסעע יסוס~ע פר דבויי  כק 6ות' תעיס'ס 6ין 6גי 6"66טכ'
  פספכ  ז)'ט'ס ל'סנ4 פקו'6דר3' 3טוס נ(כר י% פס 4 תוך t?w7 5.) 0"גו5"כ
  נ6עגת ב(ס דוייי  ס6נ' סכ6 יע"כ ני6' ה'סו ' 3ע"ס )קוון וכע,ם ר3יס)יהיס
 קוגי6 60י ססלי ו6ססו 6ים כ7רך 3על' עס פיח' כיוןס65 סנס 65מר6מ"
  0לעג*ס וה"ס  3ע) טוס כס גסייסדי י4 ו4'כ נסקים' לפי  6ופרם  סיר'ע"לי
 הכתת וכי"סליין יסתו כס ס4יי יסיי לפגיש ר"למ~קיטכסב סתוס~קכר

 67פסר י6ע"ג .  )קען וכפ"ס 910' סוי % י3לבדי3ורי יס  פל0~9יסלהגיסוי3"ס
  )יין ןופי 151 י"ש nprDJ' ווין :Ip*pi כתב ;npib~ פס  )העסי דהי 37נ,ד5והר
 סושק, העעט' ע"י נדס גני 7ססס סי6 )6 . כרות' 3נרי 3לובסם "ן  סרפ3טכת3
 ושק)') :~I'PSt 6ת6 לס עיימי הס)הוד 7ת6 גווור' מ(ק' והוי הץ 3טכנומי'מס
,SDמיד 0עכינוס נגד 0(ק, 67'כ6 כ'ון 6'כ לע')  7חלע671 4יי4 כע*ס ה0(קוס 
 6)6 יוס ל' ססס 3עי 7)6 הץ 0(ק' סוי יגי' דמ(ק' יממ)6 התגי )6  0העס'פ"י
 3כ) כעט6ל וסנג) 0פנ0ג ט61 כי פיך נומח(ק כגד, נו)ונס'ס 6ומו ירו6יסכיון

 מ(ק, 536 י )קפן )סונו 6כתו3 ע"כ מלג"ו 7ף pDib' נחגהומ 31יחודסהמרסיס
 prnnh~ )6 ומכ6 ו3עור 03למ3"ס כהנו6ל יוס )' ד3עיג'67"6

 גלמ ססרי יוס ),

מ'י
 1630 כיון (ס ע3ור מ(ק, סממסג ג)ע"י  6,ן גשר  גיום  ספפיס טיכלו  ופסכלן יסיסךי %ש 43ל'  יסרי ו6ססו 6ים  כדלך כ)) גימך סוי )6 3כ5ע טסן' ועו7 .
 ריי' יביי וליפן %סתו סחי3 יס  גט3'ל וכי (6"( ווכילין !סיו 06ד 3ענל'3י0ד
 סיול י% ול4 5ססו ט4יל, נר5' (ס  כלפו 3פרי 7WD סכ,5 כיון ו%ררב5 פ"(9לת
 61פי, ינת' וע"פ כ)) הוי6' סש מסיו 6ש' תו5י6 )6 וסו5 35ד דבווי כ"פכ-ש
 ס(ק'- כ16 6ין 61"כ י"ס 6 )קען ס6כמו3 כעו כ)) 0(ק' סוי )6 קנק(ס סוי6סע'פ

ועוי
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כהההו,שע העזראבןפמ
 נ6'6 סשיקו' סחחוע" ס6גמנו נ)) tpm תקר )6 ע6ןזיי

~bm "עס" 6:ס 
 סיסיק' תש)' רו3 י3עיגי ,nDbt' גס" גפגי 0עיי 6מכס כ6סי גפנויסססייקוס
 65)ןס גי1) 3קס) גשה ע4ס ס6) המ עכירס 1י סש(קס טי יגשגיועה
 ~pbt י7ם ו6ע ו(וגו0 ו:טו6וס ס:וימ ס6רן כנפהו טי' 63יס ר3ו כפו רגו6מל
 גכ) ועעםל*וין ע6םכג"( גמרגו 8סר מירוס 3םעח )פ,פ ולמה סס יה3קם
 6תס(קס 1)6 פגףס 6ו נמו6ס שlbtg 06 6 6)ף עני 61, )כ6ן נ6יס ויוסיוס
 4וגס ט0ס3וס 6פסכ וכ"ע פשנומ סי6 תתי סס6)וס 6ו0ס נעי:יכ,6

 נפי ד)6 9)60 סוי סס6)וס 6נמגו וגס כםגעט'מ6מ'כתס7ססו3שוי
 סרח*' כ5 6( עתו עס סי6 06 נן ס6ין יס ונפנח טס0 סי3ר וגס0קעפ)ישו
 וטוניס מ(קת )6 כ,ע גפ:י כן עוח(קח ססו6 ת"רי יגמי ומ(קח . כןימ(יק0
 )סוקיף ועג') תע גoprn 6"6 סוי OaDn יע"' שחק 3סוס ט5'גו 1)6פעס
ntpro. '61 6( 9כ7ח'ס סי:ו סנ' 6ערנן gn's יגמס 06 יג:,י) נט')ס 6הי 
 3פוקקש ע%כו )6 גח) מיים 6וססח0 ומוגקיס תימס חי'3מ ס'מססכסנ
 עינייו DBgn1 סמש(ק 6שסמי תעיסין b'b ;l'bt)b סי3%"ם כח3עצ

 פסמס ד6ס כחנ 1)6 פ*ם 'וס )' דסינו 63'6 (ס )פגי טסו(כר חמ(קסיכוו:מו
 עעסס עטוס ע)יס )וקס גע)ס גיס נני טסרי ע'י 16תס עהימ'ן ט"(עעסס
 )סל6 ס7ע3'ס דלן ד6ין ו6מ") דג6 סDnabi '6'(l ס") 6גי 6"6 נני8'כ
 )תס קסס טפס חח)תוי פ) ע"ע גקפליו )גקי כגויע נמ)עוי תגו6י ם6יגוסס
 עיי קוק)יס h'b )סס עעסס טסת0 י6סנוו:6 גמי וגיס 6'6 מפיס 1)6 'וס 7)' 3מ(קם וקוק)ין יוי6 גירג ת5קוחעפרס

 כו)ס תיג7י יהסתע ומדע .
 קפק 3)חי 16מס יסעסס 6פ*נ ,b'b 3ח(קמ סג'ת גחו7 חניי)ו eb" )'ימ~ך
 וו63כש ק6י חעפס וס5פוח פניו גס507מ )3ע)ס 6סס סעסחעטמכירך

 שכיר 1)6 יוס Sbih3n~b3PPID) עעיסיןועוס )נכ4(6יןסח6ססעוסס
 נתוך סהי)ו banhtI יוס ), סון 116 סטסס ם)6 וחו6 מ:4 )חטי) תחס6'

n'aoכס6ר עעסיס כעח עוסס ו6ע*פקסי6 ג'חד ס0סעיס יגת67הקעע 
 ורון כ% ח(קס חכ6 )יכ6 ק"'נ 0מ(ק0 עוטח חעעטס י6ין ט"ע6'66ל6
 פליו וסעוקיף ליינול עעטה גין לח)ק כ)) לסיל6 63 וגס - עג"ל מ(קסיליכ6
 סיעמ גיקפק 3עי:י ג7ויופעש חס ' ם)י סכרס עקנוח )6 ר6יס)סנ,6

 m(~bt טכמג0י (0 פ" סגס גטעס )ע') כע"ס מ(ק1ת י.ן טחגי16ספוקקיס
 עקס כ'6 ע)יס ימ)ק )6 תועח כתסעעסיס עסי ס3'חטסעע6פי)ו3חוך

 גספר 7נ"ק קת6 פרק (") סיעג,ן כע"ם עלינו עקסיס 6חרות 61'ןוטמ)%0
 bb י(ח כת3חי כגי 7גולס פ' ע5 רגיס יעיס כ6ן דסומ(ק0 וס6 'סת5מעוח

 גדו3ולס 36) 61סתו 6'ם כירד טסחגסגי י6סש נ6'ס bib ח(קספ)ץי
'7pwhl1 עמעע י)יעיס נ:ער6 כיעוכמ מ(קסi'Db וכן 7ניס )יה,ס 

 6ת7, ד6ס עינייחוו)כתונ מד )יסחת.ע )6 די:6 סth'3DV .6 סמוקקיסכ)
 תסתפ סחס כמגו וכו)ס עס:י hinnb 63 6ערס יוס 4 ו)6סל 6גי6'6
 ו6פ" ג7'גורס מ(קס 0ו' י)ע1)ס )ועכ ג06 061 . סגס )6ט7 6"')1יעסני
 6ע%0 תסגי ג0:קס 1S'Db7 %ין י(כי:ו מסיפ6 6'כ 6ע630 תס:'סכ'
 6'ס ס'ת:חנ'כעגסנ עי ס(קס 0וי 65 דגיגור' ירכו ח6ע'יויס 6נ) (S'Dנטיס
 6ך כ)) 0סט 6'ן יכ6ן ע0(קס 61'כ 6)פקי סג"סס נ0ס )קען וכת'םו6סחי
 )חו64, י6ק גרוי :יD~OD1 06 ' יוס סומ(קו4 63עסטריס סע8 )מיסש

 כך ,65 קו) 656 63עספייס ססשיקו לס:יט סעדס :l'bo כ'ון ע0סעגע)ח
 . יס מייסיגן )6 גטו6ין דנתר ק)6 כ)וקיי')

 סשיק ס)6 קז) יס*3 ועוי
 ג)סס כגי טסר 1DP וסוגיו ק1) דסוי פס'פ6 דסכ6 קו3 ענפי6 ד)6נ3"י

 ע)'ו ו:סש 6:טיס טסגעו ור*ן יק*ק ק% 6שי 6% :0"6ס ק6יגס )נשסמ*יי
 נג"י סומ(ק65

 )6 גמ5עוד י6קם6 ק)6 יסגי 3וו:6 חר רליכ6 ועור .
 61'ן וכף עפ)1, סעע עסיכן פ)וגי ש6עי1 6)6 סנלס קולם'סעעו
 נפ"ק ד6מיי:ן ו8פ"נ 3פוקקיס ענו6רק o)hn ס-3ריס ג(סיכ)לס76יך
 6' עסעי 1קb~pn 6 רג ימ'3 יכומ)6 63גג6 ססי6 גגידקייוסין

 6יכ"
 סוס

 %3 פיש עד וכ~י ד,דעי 63ר.ח ס0די 6'כ6 וס6 ל3לן 6'3 טי )6 6'פלופס
 63יסף ניק) נסנויס חש)ו  י6ס יי"ח 60 ק") )6 ול63 6גיי ש6קר6קסן
h'h"1פ t~fio, (") כתגו6ר ור43 כ6ני. ספוקקיס ופקקו פדיס סיס סקו) ייס 
 ועסעפ 6חמ(ק 3)6 6פי)ו )ס מייסי:ן דכח"נ עיכס 6,כ כו, לס מיים ו%יי'ה גס 6תח(ק גנ.י67י 6חח(ק Str hib~pthnv סי*ן וכסנ biIn.pגעור
 'teit(b קrff~l '6 )6חי ס:חקיסס סו' יר'מ ע6731  יס6 ופו4ן )6סל6פלו
 יסי6ין כ6מל  סוי 6ירוס'ן ו6סר 6ירוקיס סקי)6חי ,65 6ש5ו עסעעי7"מ

 סקו)קוז' ד.5מס ד6;'7י נסססל6'ס סל'ן כחנ יכ3ר סהגרסגי6'ח6סיף
 וק.3)ס ייס ספספס 671' יייעי:ן ס6:י יסכי עוד וכחג . ע"ס הסני715וקין
 6נ) )ק)irn~o: 6 כס"נ פרופח סיס 3ס סוס 8י  ייעינן ד)6 656קייי9יו
 6חח(יק ד65 )ק)6 חייסינן )6 עסם6 גח 6ית 6' נוי)ח6 3כו)ס זעקפק6חיכ6
 ס'ו "ס 7וי6י ימיס ק5מ hlb פס העו)ס הו0(קו )6 טע6 )ן עספק6 .ס":כ))
 דועס 07ית 6מטי יוס ), 6יחוי  ייע'נן )6 6ך סס ססוח(קו )פני:ועיש

 סו' 6. ייפינן )" 6ך פס ססומ(קו ייעיגן כען קידוסין וקנלס ייס)פספס
 6י עי יק 61.ן ס:ס16 ססתעו ו:סיס ו6גסיס טועע.ס 8)מנו 7נריס קוגייק כ))תמ(ק' חכ6ד)6ייעי:ן 36ל ס"פ חו' 6י ייעי:ן כמוסתסד)6 יוססו')'

 חגרו)0 561")דסכoprnt 6' )ס51י6ס סוbtD1 ol~)1bi 6טעידסהוח(קו
 ר)6 ופסיע6 (o'hlp 6חמן'קו6ס7 י)6 ק)6 דסוי hnl~iun עי). כו)יי0ד.ו
 וקיג4 ידח פסעס 5פיYPIYb- 4 י)6מי סס סי6'ס 3סס סר'ן כע"ס )סס"ם'
 ספ)י:י וף'ן "p'e דכתנו ו6ע,נ . )ס ח.יסי hS1 י,חח(ק עק% q~D )6כוי

 6ע'ג l'DDtn 6ין נטו6'ן טפס ,65 י6על'נן er( bipn עייף )6 טס ס'וו6סמו
 )6 3נעי" וכמ613י סגס"ח וגסיס6ועריס 6:סיס 3עיל סעעי' קפקינ)ש
 ס:ל 65וכ עוו0 וגסש וכו' דו)קות :רוח ס'סה: כי' bSh ס3לס קולטשעש
 fih ס.סעעוקו3ס3יס 8עלו)6 גס קו) ס'וס(0ו פ)ו:':חקיססו6ועימ

 סוס(ק גשגן ו6פ*ס נמקדם' גפ" ס6ועו דנפוי יק)6 6)ע' קו) "ע 6עווכף

 ומקול גפיוס סעעמ ט46 סכ0ג פדף )6 61'כ נש6ק וקחה חק36ג*י
 קע'ע ס" מי סס3י6 ג0סף סלימן כע*ס סס סגסימח ש0וי ט0עמע6

'nbsoעמס עו70ס ססי6 3רור נר6ס פ"כ )פל rbn~ פגימ גליס עיש( 
 נילץ: ינל )16 סש6'ו6ס ט3ע4 ק5פ עה עתי ת)ג'טיקכיעו 6טםפל'יס-ק
 טןסם6)סטס6ט' 61עמ)עססמעפס ס6156ספי כיק5סס)ותישן
 tgbnI וס6)ס 65'ם גפמיכס )ס 61תלס 6טמ ג6סס . פעס פגעס (1י

 וססי3סכיק53ס )ךנע5 ש rb11DD )יול )כוף306ע)ךש)6)קמחכמג

 06 3י3יס ולי0ן aba3 60'(1 136 י3ל" גס )כחת 4 סיס ו4כ עטמגי
 כי יהפ סו6 6)קיס 6) כי ע5י )סס:% תחי)ס 6תלמי 3כ1 עמעחס6קשס
 ג7נלי נם6)ס )ס6ןיך ס)6 9קיעו:י סני1)" נעק3' )%ך ג0מי)ס סיסיעסי
 פעמ" כעס ס6עיס גט6לס פת613ר יון ו6עלה' נסס מ)וי סיין וס6יןסעותר
 ע6ס )י עס פעטיס ע6ס 4 הס 6'כ גע)ס יס61 סס6)וס ע' כ) תקועומו3כעס
 61מיפעת'ס

 עעסס קסל' כן 60על פעעיס כעס קיעור גתנז ('))6 ומכעינו .
 63ססססיס

~Dpa, 
 נכ3 61ערס 6דס 3ני 6* טקן15 6פקר )קיסס 6יס גגי

  סעלנ"  רבריממ כ) )קפל DW: 4 61"כ )סיפולין ד3לי ו:מהי 5ג' עקודסחפעס
 נעיניס, 0כעיס יסיו ס)6 6ע07י תעופ7ש סס כי לו* 6חל' עתס 36) .סג3
 6ו0ן ט) סכ)ומן סמפ כעס עד ר6ס )סוייפ 6עי0י 3(0 חדק סמו)ס)והר

o'n)bDדגר )6קס עע*: )ס6)ס ו,ט פיתס 'ם5ס וסנ) )קעמ'סן מסי )6 וכתס 
 פ:ויפ b'op ו6עוס  וי%סמוסבמ ק6)%ספיפברפס %טלס הס4ג0וס
 6*6 6עיס 06 וטס י"ס)חכעס Dfil' סמרסיחייסיו ימן עי יעיסוסשימ
 )קסור binnh :6ת:מ ע5עס ו6וקימ b~?p'b7 ממיכס גפטס דסוי0'6:י

  געפ:ס גס ע5עס טסחירס 6:' גיוסס ק"ו ם)  ביו 3ן ק"ו )סיתר ע6יקויד73יס
 ס6פ'4 נעיר עוה 6)6 עו7 651 )פיפול עפיפון )שור יג6ת:ומ  bu'nsזר

  גכ)וס פ5עס 6קר0 )6 6301  מריפוו  ברבור פסמס עס כי :6ע:מ 6עס65363
 יוע) )6 31לסו3וח גסווקיס ת7ג7 ס6דס ד73יס וסי3ס  ביליו4מר%וריברר
 נלימס ז)6 3ע)ע6 )סחוק כן 6עיחי )פ:יס )וע' 7יכולס ופטיפ8 .דקו1)6

 ושוי6פי' ד3רייכיו6365לו וכעס כוי לימךליפייייי'ו?%יייביריייי
  רט4 6י  יימ נפ:י 6)6 6עיס  lhSp כיון עעס ג(ס 6ין סגס נ(ס ע5עס6קלס

 b*b 6' עי גפני ו6ס" 4 ייס  בפרי 6ע7ס  י6ס  סוי  וברור ופסופ)סכשטס
 mDh' טקר )ותי ויכו)י binnh 5ר.כס )6 6גי פ:ויס ו6ערס 6מ"כ ושרס6גי

 מ7"6 נפסס 10י0 )6 61"כ )סכמיסו ויכו)' כלוס 6י:ו 6' ע7 ג' גוו5מק0י
 ייכ5ס גענו ג6עגי 63עמ14דמ' 6ע40ע*ע ד5ייכ' ו"פ"6ח"ל קפק. ב%  ברור(ס

 סדיו )כ)וס 5ויך סיי0י )6 61'כ גטגו קיו :6ע:0 עגו 3)6 06 61'כ5סכמיסו
 6*6 יעסח)ח  הכ)) יוי ברוימ  היירמ יכ'1ן 63סיס 63ח' ו6ס 3מגסוסגייר
 רמימ' חויס0 61'כ גיפךו6:ס:סגוס0 6"וי 6"ג67ער' וע)חגיווסןסימ'
b'b' וכי עעו5ס שעעת' גער )6 נ6)1 ס6 דלמ6 ס6י דעי קפק  סר%בלפי 
 סגי ק'1 נפ" o~ha הס ע) סחרמס ו6ס 6ג. -b'b  3פי' עס6ומר0 60גרע
 61,כ . ע(יקס  6י:ו ירי  דברוימ ררגור%  ישבור  ויבר 5מ. דייה דתי'1ק6ע')'
 0ר6מוכי' 3יגיהם פועדת  :ם6יס  Ob7  6פסי 6)6 עון ר%  זים  )ס(כיר 5ורךתס
 4על ייכ1)ס מעך 6חוי כ)) )ס  ו,יוייירימ  סרבמפויזימ )ד3ל' :6ע:ומג'כ

  סיגספוקקיס ססף סש )ת7י:0 )סס וה)כו רמלולי בפביפ:דייבסברפסי
 1ח(לס סייתי 6"6  6ערס  ,obn ק:'נ נסי' כח3ו  (") מעני7 וס37 סיוןוגגיסס
  ברבריסבו :(כר 631 ע"ם 7'3וי כדי )6מי 6פילו נ6ע:ח 6:י נרוטה61ת7ס
 י סל6טוני' 37יי' קותלי ס6ינס  יירו  רמבריס  בפוי  %ו ניעך ;tDb' )ח )וערם%'ך
 נ6ע:פ )י3ריס 6עס)6 נסנק 06 ו)כ'ע יי3וי  כ7י ר5ריך י"6 3)סון כמנוסס'ע
 ?סני twa3 1")וכן סר3ר3'גויונס 3רנרי  ניור כענו6ר כ"ר )ימו6פ')ו

 פססדל6סייחי 6על60י6סיימי nnibintb :וח:ם ד6סנ6עמ)6:6עגס
b'bבררממ ס6ע7ס עח  עכח(ח 6'כ תפו)ס  'shi יסברי'  רשיך  oh,  6( ס'0ס 
h'hבמויפ  פסיפ ס6:' יסכ8 וכ"מ :6ע:מ 6שה htb ס 5פני ס6על'  כיון) 
 נ6עהי616,כ D1thlb'Dn וסו0ר די כתגנו ס)bton 6,6 6, 6נסים סרנ'3פ:'
 עד3רי ס6רכ:ו)חו5י6 ח:ס ס6ווי':6תנ'כ עס עסע(יחי b,htb~61יגו

 )5ולן 6ין יידן ד3:יון הו6 נוור כי )5יין ס)6 67יח וס63:ו 6)1הס61)יס
 'utihn עוי ' נ(ס 71' 6' 006 ונמ:'  'bnlDS  7יגול רק סי0 )6 כי כ%)6ליכוח
 16 קוגס 16 עעס 9ייי כתנס. עע:'  .Dnpin  פביוזב 5' סכעדועהסספתפמי
 ופס  3כ6ן  סי63 כו:מ' ס"'מס ס)" hlnnb ק5מ סיתל סיס גע ל,חןיכשסו
 . 4603 ,,ת כסגח. ס)6 ו6ערחיו עסס הגע )ס סיס)מ כמ3 סהר. )(ו:סיכפוסו
 )' וחסי 3כחנ 6)1 י3רש ס:כ0גו עעו)ס יגויס סיס pD1pn 08 6:י כ.יען

 עספק ' )6קי י6'ן bD'rDt  ברתיי בררריבי  מייו:ז  oih~J 7נייס )כחונ)חרפס
 )6 נס 3עי:י0ס ))עג חי3ייס והם'ו )ערמוק ד3רי" ')כו 161ל' כך כס3סס)6
 )פי וכ"ן ' ס6עח יזדע 8)קיס 6) ס)י העעס ס.ת (ס ע) ו)ימום נמרי דלי)יתו

 06"5 6עח)6 :וחג0 סי6 כ' כ)ום 6י:ס י6ח גס ג6טת 36) סעקו)ק)חקגלתס
 פל6סח1 (onhhn חרס ע) סעגר )ופר (ס 3גפ גפסי, וירפ סס 6סס'ס), כי יען 16פן גסוס גע 'כמוג )6 כיסו6 ססיחי(6ח 6)1  דגייס כתוגיסט0יו
  טכח3' עה כי ט)0ס סי13ם.ס וסנן ור6ה )ת(ו:וח 61כפוסו עע' )יון )כ6ן1.ג61
 ג6וו:ס ו6פ,ח  וקידוסין נמופח )ו ס:ס6ח גךו)ס יומר ס1ד6ה ח.6 פתסטידול

 )סול'6ס עעגו גט טר05ח nllDU כעס )עעון טיכו)0 חגט :מי:וח ק"ו163וח)6
 : ors וכ'onnnfiI 6(1 )'060 וו5ח 6יס סיס ו6ין ע)יס סיו5י6 ס)ע(תן
 מים 3ימ גע) 6:0ון 7נוי 4 סי16' ג') סמקונס געלי 6מיי 0כוהגאמר
 ,s'pp' 7מ;ק' והיור  סרעג'ס יכ' דס6 פכתי "מ 9" 6'ת נפול ת"ס;"5
 1016 גיס חול ס6,ן 6מ7 על'ס 63 06 )ע:ין 7וק6 סיי:ו יוס ), )6מ7 סי6וסישס
ehDדע5' 'וס )' עמ(קמ 'ulnnDbi 6)6 6ס0ו ס6י:ו קגור ס'ס כי ו)ע'ער 
 6י"ס )קען 6כס3גח ע,( י6י' וסני8 )' חיך  6ש' זו ס(ק' Dwn גסרגס וי6ימיי'  36ל %סמו ססי" ג"(קת ו6י:ו תפויסש 6י:ו יוס )' סוך  כל  גסו 0616וסו

וכוו:ח
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%בן8ני
 ט(ו wb1 סש עפרגמ 6טס פס ינג6 גל6' ת*5 3סיי6 (ס )פגי כט"סוטם' 3%י תר ערס נע06 גפ*י יסה06 סוי6מ' עיפ nmb ססולניס סונובוגמ
 6ף ס0רי גיוגין יוס 5, 04וך 1S'thI גפייס פ5יס ע6 6עו 16 נסו 16'4צתו
 4 תוך )י כך 6*כ  ג)3י נמ(ק' 656 3רורס נ6'ס. סס סיסיס 6י6 יס )י45מר
 6ניס 6ו 06יס שס mm וסו6 3ש 16 06ש1 ט,1 טודס ק(ס וכיק 4י)6סר
IDb~1Dגע'י 

 6ועל תם עעיסוי יג6יס 6)6 (ו 0וק, עיפ וניוגיס 7ש O'7D כק,
 פ0ו0 0(קס(ו iutmbi סולגין 6ע ע)'סאסנ 6% גפ4 16עו0(ס(61עמי1(1

"Sbדיין י3לדון יג7יו 5סי 61*כ 37ר'1 סולף פכ'5 )עי5 טסע0ק0י נעו ט' יש 
 6וסס )סלונ כ) )עין סמוסין סיגייו ע)נ7 6סר ס0כס פי( rah שמי),1כ1, געע יסוי06 ע5עס לנני 0(קס סוי גסו6, ססי6 3כ6ן ט6על' סוי6מ'ע'פ
 )6יס 'o'alln ס6ין 0ינל נעעס וס6ריך (*) סיענש כמג וכנר סה06יעיפ
 סורניס 14 6( ספגי7, טעגל שיס ש6 06 דסיינו )'ס3 %ר'ך סה6משפ'פ
 5פג' 6"6 ססי6 סס1די, סנ6 6נל ע5ש 56) יקלףסו6 לקפ 1D5D עשי 6ד0"4ן

~rawbs~tt 06ט'לספע'יו סי' 06 ס"יכון 1(ס 16חי טגרסולגמ יפק'81סזכ טוס  
 פ:ויס ו%5יי יניוס~ר' htb 5פרס 05 יי"כ 6%ור ססבס פ*1 לתיוס ופ5בל
 סוי prDtI' רברש DffDlpm1D סרי  6יייי%5:ת לרבריס binnb ונסנס5כי

 וכע'binnb' 0 עסני נ0(קס  יגס לסרב  רק'ל ו5ס'ל ' י'פ 9ויין טסליג%ריס
 פ"6עסי סיעג'ס,") י)6כי3ייוו(*) 3י3רימלע3יס עגו6ל)ע'5ע*עסנ'

 16 ססי066שו סריסשח(ק כי5י ט)סשקוס דקיק4ס6'ג7ג00י)'סגי6
 סוח(קס 06 כוי 6סמו (6ח 6וער סו6 סיס עעדגמ 1630 ו6סס 6ים כו'גסס
 3ת1 על 60ע1 ס6ג כ0נ 061ע וכו' הס ס0ומ(קס . 60טת כף יוס 5'3עיר
 גסרנת 6יגס (ע0ס 06 4ס a(bn ג6ען ססוDtUb 6' )(ס עקהס0טסי6
 עדש סס ס'ש עי פיס ע5 גסלגמ 6יגס 6ני עשיסמ whp' ס06' וכןוכו'
 שק, ע"פ 6)6 מי0 ע) סולגץ rbn כי3ליו 7)6 מט6ל סיי עכ') פסומ(ק16
נס

 עט6לנסיק"
 ס0(ק, 7ל") ס0ו0(קמנ61ר עי פסליכ0ג 4יוס ינוה0ו

 3ע'6 ימ7ם )6 עע"ן גכ) יפשפ6 0'6 מ(ק, )6ו מה06ו 6ג) (ס )פג'סכ30
 עקודס' סי6 )עי 6ערס ט)6 עיירי יחתס )מ)ק ז4ן . מסור פ)יס ט4ן ל6ש1(ו
 כ'ון b'o עסו3פ0 7קנל6 יע)3י סולגיס )פ)וגי 6ערס 36) חולנין 6יןו)כן
 )6 ג)6זס סנס הר עדס כע6ס 3עע 7סה06 גסוי6מ' סיין ש4םיסי3
 b'o עקהס' (1 נפ ע6ע7 067 כ7ענזס כמנ ומ )פגי ס0ל' כ( ע7נ7יוגל6ס
 )עי 6ועלת 6פי)1  דעילי סי6 ייים6 י7וע'6 עסמע ס6הי' ס6ס' וכן וכו'5(ס

 גסקדטמי ו6ערל*6ועודג6ג6ומל0 יקוק4ן וק6עכ)נ6סיקדסש6מנ0י ס6עי ס6נ ע" )קקו) עסו )סו 6יגעי' יק6ער 'ומר מוכ0 יגגטי6גסקזס'
 6נל קסס עקהס0 ג6וע7י סייגו 9וק4ן י6'ן יס6' ס'י 61י ע'כ שק4וי6ין
 ו)עעם' סכי סי)כ0' 0(ס סמכ' )ינלי 607 0קי6 ולג )רג ti'ah קוק)ין5פ)וגי
 ריס6 עיירי סרעג"ס ליעי יס6 יק6על עוי'ג6 ע6י 6'כ (*ל סמכס (סכסגי
 פסע6 עוכמ וכ! קוק)ין 6ין 6על יל3 6י6 ול3 ינ יס)יני לפ)וגי 67ע' 6גנג'

 ופין*טי )6נ למענ6 סיעגי' כי יק6על לפ)וגי 360 י6עי ליס6 ימיירי7פ4פ0"
 עיקר ק6' וע"ן )מ5וכי י6על יעיירי ענו6ר ס(מ )6יס נ00י גה' 06(*5

 )פ)וני 3גסקדטסי 6יר3' שק)'ן 6ין ינג0קיטמי )37 מויס מס 6'כעמ)וקמס
 ע6ג קי)פמי ד:תק7סחי )6סעעינן ח6 וסגס63 7קוק)ין6פי)וינעויס

tmbo'גמק7עחי וננ' סיק)'1 י6ין ל3 פ)'ג 36 גג' יס6 0עור גמקדטמי ו6עג 
 )י לעס נסטי ועטכוגי סכיעיס 3עסעו5 נ7ו) גיו0ק )שג 6פסר וסיסעהס
b'atp~,כמ3מי כ6סר כ'6 6חל נ6שן עפ7, )6 ס6עת ע) עו7ס )כ5 יסעעטמ 

 ע)6תי וכן נסו67מו סכ) י0)'6 סמכס )יגר כ)) סגר6 (ס 0)וק ס6יןי)גי
 סוק)'su: 1 טכמנ פז3 70,גו דף ''l'PM י' פ' ") ס6)שקי סקניג גסג'30סיי6
 16מס סרי6יס וסרג) סע:0נ ע*פ frnl 6'0 ון') nlprnD ע)וטתפ'ן
 כירך וגוסגת ניו0' 3גיי )ונסומ סגי' וכן 3ן כילך 13 סגוסג0ספו)ס
 6יחס עוס'ו 4ן סעגסג ע"פ סו0(ק' 6ס)6 6גל עומ(קס ועזפפ5ע'גיס
 סמגו"ר כעו יוס )' 0מיק' ס'6 וכעס ס47' 3קונע7.ס כע613ל ע5ע,ע'פ

 ס63לג1 כעו 'וס )' געץ סעי סמשיק נעי 6מה 3(ס וכיו% 6*יג0)עו7
 נסגס"ס וכ,כ ע5ע' ע"ס 6ומ' עוגסין ד6'ן ע3ו6ר 0לי פכ") נ)סגפש

 עזפ 16 עענ.0'(ע'פ60ג ג,י ס6ץ 1עונסץ סהכו0 סו(מן ע*6 (ס)פני
 ט)עע)' גק" ע3'6יגו כעו nfiD כעו טסו6 0(קי עיפ 16 כטיריספ7יס

 )6סהךמ6יפ:וי6 סתס גס סי'ו וע5עו-סכ) י6ג ענו6ן ס7'כגרעכ.)
 ף) סינ 7נל' סיסל חס נע%ס 6קהיס )כ) י1% )פגין ק6י דס6י)עי)
 עיגרי עוכימ גס ' תי3'וסי3' ע4ו )מעו, רס ס'6 ח(ק' ע)ע1)16יעש
 ahl' 6יס כ)) ס(כו )6 610 פסלי יוס 5, 3סמגן נן ג3י יגס עסנס'ס
 עעו סלסגי סע:סג DWD 7וק6 סי6 יסס(קי כס1ffD1 3 3ן כ'6 ס(כור651
 7ק6י ענו6ר 'וס )' סמ(ק' סי6 וכעס וכמ3 )6 ע5ה, פ"פ 6ג) גןכילך
bn~b30גס 36פ6 'וס )' כן מ0כסנ וכעס סמנסנ ע'פ ס'6 י0(ק' סכ 
 וכן ל"וס 3עי;ן כנן עעו ע0גסגמ Db7" 4ין ו(כיגו יוס )' געיגןגגן
 63יס גס ו6*כ 73'3וי' ול6 כ3ן עעו גמי סמסנסנ געיגן יוס ג)' י6פ"(כינ1
 . ס6ע0 ע) ועו7, ע3'ן )כ) דגרימ כ5 1)מקייעו סכי סויו6ס'

 )מ(ור נתקיסתי4נ,ג6ענמ )פ)זגי 6ועית י6ס 3יגליסל6,סן,)יג61ל ועוי
 קיסס ט)6 עוי' סוDDnD 60 06 6 )1 )0וג חיעג' כ) י6365ע0)6
 . Wb) binnba(D יג0(ק' 5') שימ 4כ )עע כע"ט bin~hנ6עגמ
 ל6" 5יי3' ):1 יס 41כ 63עת)6 :6ענמ 0(ק' סית, 6פ" 3נ*דו4כ

 )'סגדגליסיגס(ס יס עוד . יגג'דג6עג0עיג7יסיג(ס
 st:o חגתזס 2טס כעזס חענסג ע*פ prD' )ליך דעכיס יר'לג7גייו (')6ע*פסק)י

 6ך 6סמו עס ו6ים 6חו0ו עס Dh1 6עז עס גן כילך ם'מגסגודס9גו
 ו6מו נן טסס חויו וגס 'ע'ס ק5ס Dh" 3'מ7 כן נסנו 06 .סר3כוג0
 ע4 חפיס' 6ין 61'כ קנ' 0יק' ק5ס עס שד6' י6'כ6 וניון 61ט10ז6יט

vannשר
 טמוס(ק פי :סקדטחי 6עכ0)פ)הי קני5ש' )tb,g1 6710( 6 סח)עהק
 ר5הס )נו ש סיל )פ"( 61.כ ו6סמו 6יט כירך יסי ק5ת  יחלופש

 ע5טז גפיי עיד מ6 16ל3ס ניסי 177 65 3כ16 0סרי b'9V יייןי3נדון
 ולין 5עו)ס נלוס  1Dtnbi השדישפל נ,6 כ6ן ו6ץ כ% כ6ן ג90מד11)6
 prD7' סלע3*ס כ0ג 61סש nfb' יג3' עוכלשס י73י1 7)כ6וי' 06*ל 6פמ4מנ ל6יסי ועפס . ט6 נפ)עb~p 6 67עטפכיס ס6רכס' וכ3ל ' כל) ס(ק'כ6ו
btbוג3' יוס 5י tNDb' ולינלי יוס ), 3עיגן יל6 עפעע יוס )' כ0ג )6 נ0ו 6ו 
 ע,פ סגס 6סר לגגי ק6י י6סס 6ש פס4כ ע)ש לנ3' סף חס ניח6 ('לס0כס
 דגג' 'strn~ ל16 דכך וסלג) 3פגסג ס4י יסכ5 ס'btep, 4 )6ו סג'5 סנ*סי73י
 061ס 6יס עס6'כ שיס ק5ס 6פ" 61מ גן געי0 )ססגסג 6'5 3061ן

 טפססו יטע6 6.0 כ6" )6ו לנע5' 6סס כ7רך עעו ע0גסג0 י6מ"6פטי
 7כןי16ם(,ל )76וגו 16 6ו)36'ס גיכ)6סיס יטסע' גסו 1nlnbIb 16ס'6

 05יסו ג3י 1)6 יוס ), ו6סמו 6יט נגי טשכע 6"י עמ)עה י%קווספוקקיס
 כ) ס) ילכן סי6 חו )ני' עו0(ק0 סי6  גיוס' נגיי יכס4גע0 סע:סנ סי6יכן יוס ), געיגן )6 7ססס גיס 'prmnts) ססני6ו סנ,) סלנ ר6יומ גי עיוסגוטס
 שק 6ש6 הס יגגי )עע סכמגגו ג"נ )יעי:ו ו6יי וח עוונ)יס וטססנסיס
 7"'ם סס 6ז6סי0" 6מוש סכ0גיגטנל406טגעזפקע0א0יגע5מי ועוי ' ע)ס מ(קי סי6 (ו כי גכך ססכגום סשיקי ע)ע' 0'6 6'כ סע:סג ס(סוש11
 סלע3*ס ע"פע,ס למייי3ליו )'גל6י כעומוך )' )06ר לי 61"ככך3רוי'

~*)otp

 ועג'ן ומק))'ןס'ועת 6ניו עעכ' י6" יס יסיקל'וע)ס0(קומ יס6
 6ג5 עכ'ל 3מ(ק' קיונש ס6ל וחז: נשק, 636 6מו סיס עהי י6י'5ג1

 גג' 61פיי (גס 6עו ופע6 גתו ס(ו י6ער עי כ' )עו)גו )ס0גרל 36.6קלוגי'
 י)יס 6חלDphtt~bIb 0 טע66סישססי6 ימנרר 06hi~9PDbוסוו6עו

 וש )זע 47 ס6:וק' ענ (l'hD1 פ 3נער6 ה6ימ6 סו4ום וגמעל3ו3עעלי
 )סמנלל ס6,מ 3הער' :630)1 31ע)י וגני 6גי 63ומית קי,ע יף 3סי6ס6ס'
 )' )06ר "'0על ו6ססי נעד'ס ס.קיסגו ס5רך 61סח1 6'ס 6ג)5ע%ס
 יע סגס קיסי' 6יך 'סיי שגרל Stb' כ' יוס 4 ועת;יסין ח(ק: סו' )6ו)כן
 עוכס ס:') סגסזס עיגלי כי סוכסגו כנל 36) . )6סמו 06ותו 3ין)חלק
 וסעוכ סרענ"ס כל )6וולט0ו5ק 61זכ)ע0 'וס 3' 3עיגן ננן 67מ"טמיר

'D1pD1ספול יגרי על סגנורייפיוקדיס  סלעי רגרי כל כי י דנריס ע(כיר סס,י  ו3לור 
 סם סו3 קברח ופזפ %וך יס"ס r*u סוי גס כתט לכן ויסס פייי דכתבו6זי 0)עוי 6"ר י:עסך 6)6 )6י:ך שש ו6יסו בייס  (up דסר%נ*ם רק"ליכיל
-btb

 גפס:יסט פיירי לבריווסו5('ל לתרך 5פיר וסי' סנ"ל ות י5 פכפ' לפפיך'
 6ל6 ל6  )נדי ס'6 עם6"כ 3)יס;,  גסר6 כ7ק6עי 061שו 061 10061 ס6י,עוייס

 5פר ט360 7עייוי 6נ גג' יסווע  רגוזלפוי כ7נייו 7ל6 עוכ0ח סג-)טל6יימי
 ק6י  עפי ין לו 9ס:סיו D'DbI סיהג'ם כ' ססרי 9 יורי סוי וגס 4מ9דססיי
 סרi'DSI ' 051 3 כע"ט גסכי 6ייי כחקרסחי נ3י 5"כ 51פלקיסחי' 6'536
 נס 6סמו )פו)סססו6 3כ6ן עפ.ו לסיפ ול5 פכ0יסי ססוי 3ג"ר כ ון בסכ'שתלק
 ס:,ל רגיי כל גירי 05לי כי יודי 5לקי ו5ל . ס(קס 6':ס סרבלרבל'
 רגגי DSDD1  3עכין סס6ריך 6' ס" ("ל הסוע6" סנ5ע  נתיובתע065י
nwb5פי' 5:י 6טת nprmo %5גס יגיס ריס:  b~nnba סי עפל כיון 
  הלס 5סס ססיי ונני  לייל כסבסי כ5טר 3': וכתב . סוח(9סרגורס
  וס*ל . D't'V 4סלי  כדפספפ  רגיט יעיס 0%ו ע5עס ק7סס 6מי'ע-וי
 ס:וי5 3סד הס,ל  ירבריו  יעקעע  blh71D ול5 ליפתויהתי

 רססוי
 וקויליוז

 : 3" ויי חסס  נין 4ין י'כ ב6פחלש  כיפנת 'o~h ע"י דסוס~9ס :a*uhוטורפין.

 כי :ויפ ynh1 וי:יס 'O'D יגהס  יוסגת )6ס ט6יס ב,שאלה
 ונלונ קס וכסמעe*nh 7 גייקי  בין 3פלס%ס סו%35לס

 W1ntD1 יורס יל קילס 5קס5ס  ס%וך  סגי5וסו 0יודס וססח7)וסס'נ'עס
  סכל ל6סתו וליסן  גי לכתוג יותו ו5וס  ופריס וסלי0 קוסר 'סורבר S'P '  ג'יין 3פני1  ג9י  0כס ש0 3'ני0ס 0יס tnVh bst 6סטגיוס
 כלל יכיר ויי:ו 5פוריס גכסיבס גיי btpi 1:'5( סיתרו (ס וס:סכר5וי

  5סיוט ו5ויגו קר6ק, ק' סיס לפ:ינו r~DD oro 1ג6 '  סגפ3כס'3ס
 גס . ו6ח 6ש כ) ע) הקיוקיו פעופיו כ) עס תנע )סון גוק0)פס
 ספלימ 4ר  ו:סעתו  סגי כסיגס רייי  כל שפג 63ל כ0ו3 )ססט)מנו
 כי ל(ס  ספיוסר סקוסר סס שסט ' ג%לס osn פל0יו יסי %"ס סכל ר9שדפסן דבי כיל6פסו וסופר ' 5ו%ו לייךלוססכללפדנו תלליפר דבר מסר%
 ליגי %לת סישי סכסב י55:ו סיס בב5 יס:ס 5דש בסוס ס:ס ל63 לו4ז6
  3סלי ע)ס 6ותי קויין 0כיפי ר% תינוקת וסר3ס כי לי סינות לסתינסלק
 עעכ3ק ס4ן  %6  גגפ יייסו % 6סי תלויוס וסיבות דיייס ופיית'3וס
 . לוי סי3ת סו6 ופיקרסטילס פ:ון3פ9וס

 פ9יל5י ססגי  ו,סלססוי
  גיפין פ5ס 6מיי לכתוב ס%יופר לוס כן כי ו5כתגו לה(ור ס9וסררפ5'
 .  נמסעס 6יז0 נ7,76 כ6סי סרנס ג(ם )מקפק דק . כ"ן 6' ס'ס.סעי

 י  גיייו גריכי נקי6יס סיו ל6 ס9%דריס  :י יעו לפ49 יסגס5ס
  ס9לט  ססכס סג95 סידפלי נגר ב' י%תי 5יגי וס שגסתנךרבךףן

 כי וית3  קכ"י קיי גססובותיו חנ'3("ל 3ן ליפסי7
 ססכטסילסיסו' סג5ון pbe)1 1'5% פקול  סגי תיבוס לססי 4p)mnכי
 סו5 כי  1,ל ר3 3י פסר.י סגיון סנרול סך3 רגו 3יס וספיד ('ל יר6לי דייסס

 S'aw ס5ויר סחכס ברברי 51תן hnht 5:י גס רפס יסוט בכןכסי
 b7PP לריס ס*:  י5פס 3פני ס.גס לי רכת3 כיון (ילנתנ  יסוי  ע5עוס:"ל
 סגע 3כוונס סי:וי וסו5 פ5מי 6ס טיטלם ו% וילמ וק"ל פ5עו 5ספסלס
 פקוneD 4 כלל ופי' סגגס לס pb כ' פלמ סלס ,ס פי' רלסיוופזג

 'סר6סון
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שכןפני
 )סגי6 לע*י רס . יעיו 0ורף עינ סל8שן Swo pwbb 06 וגי)3פקו) קרע גיכ סש6 פ" לם ס6ץ עלס ססוקיף הפגי וכי מ)ן סיכן=6טון
 יל6 גגמל' 6ערו המרי ק י6יט פוקקיס ק4ת ועי3ף 00)עה מור6'ס
 עפעס 04 סישק פעע8 60י )'ס ו)ה0 עסך )' עמעפ 3" עסך 5')כ0ג
 ס"ג 6'כ se יו 6'1 תסך or 7)0' וכ"ס ע5הו 6ח סעשמ יעטעע)י
 יגקע Dh1 ("06" - 3יס מ,י Sptb י6פק) כיון 6)6 פי' ל1 6'ןכי

 67'כ6 6' מיגס כ0ט 06 8פ" פקו) 610 (ס עעס 7הטוס (סטעס
 חוס כתט 06 )'מ הס6"כ 6י מוס טttbwon 06 61' )'%רט
 0יג0 ימ61 כיון כ' )י )פרסי b'b כ' ).ך 6)6 כווגמו 67ין פסיע66י
 יס ע0ן 4 6ג) )'ך פירוט1 כי ייעו יסר6) כ) 61"כ פי' )0 י0יס )6חיגס סח5י (ל 3פי, 6ומו סיפיס סקג) 610 עי 4כ כ% פ' )ו 6ין וכי6'

 כס3 יסיי ה'מוס 3'0 כ6ן 6ין פי' )נ 6ין ס)6חייס פ3סי6ס עע" "י ,ס,י ים;2צ1%41במגהצעייהשתש
 13 ועס לסון יסור blon ו6ילך (ס עקפי טכ' עס רס" סכווגמינין עילי )ו סיס עי כ) וס,נ ו6י)ך (ס ו!ק0ל תסי0 3י עסך )' ע) רס"יכן
 ntss יתיגוס )כמ ס" יע0ך מ0ך 4 )כחונ 0") י6"כ מלך ),לפים 140 פ" )ו 8ין יסך 6"כ 0סיס )' גסרס ד6יך )חרן כווגתו 6)6גכך
ר") 7עסך ע"כמ" )כ0 )' פ" )1 6ין 61"כ )כ0 ס" הסך ו6"כ )תסךסו6

~Dpn 
 כן פ(סו6ס ס)(תו6"כמחךכעו מלגוס כיהךסו6 ו8י)ך ,ה

 )יגל' קוח7 (ח 61"כ עסך )' יגפים )0ום 6ין כן הפרסיס סייע )6 06עסעע
 ע) פ" ))ו היס )6 06 ית6י 4ס וסטמ6 ס)ך )ס'כן הל6סון יפקו)והחר")
 פיי )סרס 3עו)ס ק3) 6ין 6' 03יגס דגכמג כיו1 )כ)וס )מוס 6יןעתך
 1)כן כן לפים ים 6' גפ3ס bnw53h "Db )ופי' יס'ס )6 מ'גססח5'
 קע') ולנוח6 0ינס נחי6 6פ" )עעומ 'ס 47 :ס פעס סמ)שיגקע
 ע)'ו )מעוס וש )' קסס ה"ע ' טשמ 6'כ6 ה0'3ס )ח)וקס )חוס 6'ן 6705פ"

 י, 3)6 לעכ0ג סוי ס)'תרנסד%נלי61יןסחילומכמ.סלכחנליכ'3"6מר
 ס)6 סת)ו!וי ס6עי )החנקג6 כעו סמינס יח)וק סע6 (י מסם6עטעס
 וימלסוס ת:ק63 1!1 ל6 ירחיק סע6 ופירט"י ח:קנ6 )6 יעסמע נ6,יכמונ
 'רל ס(ס סי3 ו0ג0 כי )י עסעע ויסי' ייחיק ס,ו6 )ימ1ם ס"ג ח:ק6363

 וכ"ת . 0(6מ סג7לס 3קוט'8 היג'ס )6 61'ך)פ)פו)ןחיח"ס'ין)מ)וקס
h'b77כג7 67ע"ג סו)יכי 6יןפעומו),ךכ"6 " 3)6 6מן7)ר ג4 )כחונ 

 הך' עס יעטס ועס )ג7ח סך, הן )י יי"יק י)bu'~D 6 י6ן ה'מוס כ6ןי6ין ל'ך 7'סו' )יכה3 יה") קטס יחי6)ע"ת ה"7 סי"פ3עס גסס 13כתנסכ)
 ם6ין נס3י) ס61וכי כס"גפקו) 67י ועוי ע5ו!0 נפ:י חינס ס6יגסכ.ון
 פס% 63' )6תגקנ6 י60 3פקו) גע )כתו3 :מיר 6מיות 76וו'מ נ!)ס)כו
 פעע6 7חי )'כ' ס"ס 61"כ (") ע)נ!ו ,וסי") כה"ס str חרו!3"ס )יעתהעס
 ס6:ו כעו )ך עני' 3)טון )כמונ )תקן וס") נפסע לכמו3 סמילו ו)עס610

 וכעו 6יס )כ) הומ07 6ת חן' כהו ע3ר' 3)סון גג'טין 37ייס חר3חכוחג'ן
 נ)חון ותק5חו סקיס ג)י 7עק5חו קכ"ו ס" Str ע0רע6"סח6וץ
 סמילו )תס 61"כ כ6ן גס סייכימ וכו)ס טעעיס עכהס עותר8ועית

 )כמו3 י6'ן ק") (") ילס"י י)1ער ניסי6) עמ)וקמ )הי13מרדשןףץיץ : )יכ.לכתו3
 י6'ן עסיס 4כ' )כחוצ יכסר ,stp 16 יח)וק0 עח"ט 3גט )יכי1

 ען )י יימיק טע6 חייטינן י6כמי )כמו3 6ין ו)'ך 'ו"7 3)6 )כ' )כהו3יכול"
 )'כ' סכומ3'ן 61:ן סקו) 6לעית ג)' יעק5ח חק.ים 3)' 7הק)מ ג"כ יס'3ד'
 ק") ח:קנ6 31)6 חינומ 3י 6' עתינ0 )עסות מינות )מ')וק חוסס'ן 67'ןק')
 סע)ס וכהו כך )פלעו 'ס מלוקס 3)6 6פ" b~b )מ)וק0 7מייס נרש"?)6
 יססוקק" 5' ב9ס סו(כר hsn~ ימלו9ס  כפס נרבס ו6"כ פסר"ל3ססלס :OD7פל
 ו5"כ יוריו גג, 'סבי רכוסני' יודי' כ"י  דססס לפייר  5'כי פ5י ריסגי'ופור
 יס" ספיגיס  ניייססטגי %ל%  למ94ס  ייוסוסטיו tb7,eb להלועסיסוט
 לפלי% יוכל לסל,9ס דחייס יס"י דלדביי  ים9'ע% 5סי  ייפו  3טים ול% פילסס
 bwn 3יי'כי כעו 6חרת )כו:ס )פלסס נוכ) וע'"ן סעחח)קומ תי13ה כעסנ:וד
  nintobtn Ste1tn~u וסרי 3ידי עסי ל5 וייניס 1.פורס כי הן 3ייייל0יק
 כוכס פספך %"כ כי בלפטי יכתוב סיי בלסטיכ' וכן  3יך עמי )6)עכמ3
 ס"ל ו% ב(ס וכיול, 3ו  טתילוי כ"% ולסתירס לגריס  טי'ןכו:סיסג'ווטין
  ויעגד ה)6 לכתבו יגסג %5 ייכו bm י' 3ל% לכסינ 15 כלל עסטיר4תונ

 : 3ט"ע כיכ0י הו6כסר
 4מ 0%ו43כ 7)6 3סע1 סכלנו טכת3 ס6תנ)י הי3ר' עהמרק
 )מוס 6ין )יכי 3ס6ר 36) 6גמסי 6גמ כי 4 )'טמעע 7)6 6נחמ,1
 )'כי נס6ר גס 8"כ )0)וקס ימיטיגן רס"י ע) מו)ק י6ין ימוכמגו וכיון .עכ")
 מטם"כיון )6 ס"ע 6)6 )יך כמו )כ' סוי ד)ייייס  כיון לכי )עכח3 וחו") %וט0")
 (") סו6 כיכמ3 כי )ע)מ מ'ר' btm 6:ממ' 6נ0 ג)י' 636 פי' )ו 6יןיכ'
 ועו' . ניס (") הסי*) 3י3יי )מוס י6'ן 3לויומ ר6יומ 6)1 וכ) מיסינןס0ס

 מיילכפט"ו%"ס  פדרביופסיי לק פק)ו ח61 פסהיינ:ןסתלי 6)8  6יטדגס3%ריו
 ל5סיל פקו4' )סכי דוע, ש דפקול עסף סעגר, פי ש עגיוסקול סעירו )45וס

 ו"ל פסר"ל 9פך 1"לופיו סרפ3"ס ססיי  סיהפייסבכול' יסייליברי וססיבספגרי
בדכסנבסדי%

~t')DS 
 ספק)ו סר8קק טס'6ספק% עקוססמע65 גביניל

 דטלי פ"י  סריב"ם כתג וכבל פ9ול גי טסוי %b כסנ % oa סטסל3

 ל% כט5ם ~ob7 סיס% ולכתסן'לש קופוי' פדברי bibt  פ9ול5יכו יכ' טבי"יגרוסיי
 יו5ורי לגעיי  סגס' פביל יפי גיפ וליכי דקזבי דפ9ון 9"ד %י ח%'כ וסוליב9רס%

hD'N1"  ס,לnPbi ים סב1כוי' יסול' יסכי יושר  גסיגרט )ס(סר דס,ל 

כוקהו*שעהעזר
 סרעג*ס  7כח' לין סיעימ' לפמ פכס1) גחן י6'ך טרע3יס כיכמ3עיל3נן יסיצ פטל ני6 כמי bS שש ס(ס יסר3 ופוי עד5וכ*0' 8פ" 3עלחס
 ועשצס  הזכן hib 5עו  י9ול דכל סס סוי  כדכסג סעיע%חמו6100

 ~enb טע88'ן סו06ד8 י0פקקפיק6 3קו)6עו, יל3נן6()יכןי6יגו6)6 ומיכסו%יככין רספגרספ9 יחזרפסכי סספיבש דוכסיט%ססמבכפ'
 כסרע3*ס ס)כס pbbnD כעוסו 06"ל פקו) (0 י8ץ פ)וג0'ס כ3ר 6)6כעוס1
 פ9ל דל% טימבי ג5ול" סרבס כ5יך b~h סת1 פיולסכסנ

 5ל% גסחצרי
ביופדסנפל

  6וסשפיעפי061'כ  כסבובפליו דוייכטסבפל וירפרוי,י
 סעמ)וקס סג"6ו גם"פ וכן סרג סס טס(כיל כתו גמכרן י)סט ועלעל  ס3ע)ג6
 דכס"ג 1"ל 4 בן יסר"י כחגוכ3ר

 9פי
 סהש כסב דכבי ופוד סו% 9פי59

  1016 דגיי פל  9יפך סו% גמ סיס יגין רבפיוס  פילגי סרב רברי ילוספיג
*D1bln0)ך יכגי )פו)ס גע עה מטסי) י)6 גי1)יפטיי6 עגון 610 וכ6ן 
 גק5ו, סרסוק" ל5ייס 'טסלסוסו 5ססר 4ת  החיש גויע )6 )ע)מע' יע*טש6
  06)6עמס גירק-'br3 לספי כשסרלוסו  ס9יפרגי5סר ?סונ וכיססירך

 :. גכ0וגכלס5ולן וסס גט6מל נייו)כמוג כ0סקופרס4מוחוי6ין

 גסטונ, 9כסי 140 כטר טכס"ג ("ן סר5"ט  ירביי רשיס  )סגי' גר08-ערזש
 . יכ"ו ס"  סיורס3י%

 פ3יורגיפי לירח כי נרנ'פי כסע פסיס  3גי
 סיכן ס51ר5 ור3'פי סי 3יוס סיס טר"מ יירופ כיון כ"שטביובס3סיס

  9וסרין דגרי ססרי פפס די'כ סחרס י3'עות גר סיס ס% ס9ופר3פפות
r*brhtnoh יעס6ו וע"כ ג' תס הרחו6 סו6כ'  ו6ס כ"5 סוי רביפי 

 סליכן  סלכך  ריפי יכיסי % סן3ופ  ו3ייי לרגיעי  ילי9י 3ין 5ו ססדט3ק3יעום
nl~DOתעוים וסניימ טסריכסג  טגירט%ותס עוכח  סגי כל4 (%"(ססרי9ותרין  סגי 9סלידנרי סו5 י"9 פ"ב :יי (ס  ג:דון %1"י ססרט גקגיכוס 
 DSDwn יעטעע ני )י 5חץ יגמו3 ו6ין ה6מו פסיתס ססו5 סוי יסיניוסרוכיס

 ולסלי יסויל'כ' ודןדי ג3'  סיסרין נלייי  יכס' יי7ן יג7ון 3גע כ"ם ע5ו!ו6מ
 וכל  לפסך ופלע%ס רסמי  ססויין די ליכי ית'כ' וסרוכיס סעריס וכרו כסי1ס
IIDSססיפו  'דעיריפס וכ"ע  5תפליו  ופגרס דבריו 9יתרית  סגיויס"ל 

וסילוי
  יטעס  ליייי דייכ5 סוסיפוס  לישר  סגעלי% ל' רבס%ר ססעוס

 ועעס מ(י ו)3קוף 1W5D 6מ ז)6 )נרסס  ק3ל טעתמ)ח כגון 3י.ן ו!הסג6'
 גמ)י י)עס ע5עו 6מ )גלס וכוין (0 3טעומ ו:ט6ר 1W5u %ם  רלריךלגרס3יין

  )המלי ד5'כ%  רפסיי5ביין  'houe'  גרין 671י טעס 51.כ  רמוק  ג7)ןסעעות
 5ץ כ' דילס  וגיסוד נ"גס טועח כט,':'ה )הח 3יין טעס ולי  סתלויסכי'עו%
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 סעיע )6 6פ" (.)  ופי'סי 0ו:6 ירנ 60 5ש סתש )eb 6" עעסס טקקיס6
 )6יבימי 16 60 סכימ6 ת. כ)וע7 עתסן עקק )1 יס6 י)6 געי ניט6 תי5יס

 bo )סודיעו 6נו 5ריכן וקיוסין ניפין ע) סגמת:ס ס6יס 1D'p1D ,ז)וס0י'
 )כחמל' סיין סעקע סייע 6ש' כ)) 04 סממ6 7)6 זט)מhnlb 6 6')ד7"ס
 דגיפין פ*ק ריס עט' י6תיינן 60 ע5 סמו' טחקסו תס נתי 5ע"י וףוסגוג(0
 ססול" תס"י נקי*ן י6ין  )סתס newI  רוייוז לייימ בןןיייו  געייו )פי 6ערר3ס
 פקו)י'('6דס6 )ס6ר וכו'וס'ס פפ' יפכ'ח6 תסוס )סיס ד:קי וכ"מכו,
 6'ן )סהס 5ס סתסח 6)6 0ן 3ק'6ין S'PD'1  רביל י"ת ומילן וכו')קהן
 וחג' כו' ס)ה7ו 1)6"ר חוססץ ל%ן שרוסו נקי6ץ 61.ן עיקר ת*ס )3גי:ר5ח
 סכימ6 י)סתס יק'))נס" וססס66זם גן ספ"  l'bvb17Da (עכחנרס,י

כע'ססמו,
~*pbs1 פ49'ד)6סניס6  פי"ף'%ןישיוצספ%ר יסזספ6י  

 ספ4גו )עס חמו' פ5 ק5מ ק, ונ6תס  בממ וטעו 3סס מ7ען סת6 חי') טסו)6
 יק17סין p~rDn ע5תן  תיגליסס יסוכ0:ו כ'11 פסע" ס6י וס'ס ו6עלוה7רכס
 ום6ר סעו ס'נס 16 תחיגל פסי) דגס יק"5 ו6סטי 4ח סכש6 )6ד)ת)ה6
 עסעע ספי סכימ6  רליימ  סכתנו נטרר'  יוימ וכן יבימי  ימ ס0(כ'17פקז4'
 יכ'ון )עגיגינו גח,וי חפיקס כ* 6'ן רס,י ע) וט,ת כזכ ו)6 סכשי 6יגךדנס

 3)6 )0וס  6'ן  מיי רפיימי  רויייו  פיה. יוג ותטקג" הנו76" גיטיןדגסדל
 10 סס עסט3ה6ר 'ומר סיפנ ג6ר מסין נ)ק7ל ססעחקגו5הססכיחיוכ'ון

 )0כ' זר6קהי . סדין 6מ 5יחן עסיי כדין ס65 ססתענ:ה לי6ס ע"כ 5מוס6יו
 גיעין יקיוקי כ5 )סס סס)מחי תס פ)' ומטה על' ססס.3 סד:ר וו0כעי6'

 6עמ:ימן ממי  סכסט עתס ר6'ס וה3ש סגפ 04ן (ס פ) וקעכמיופיוסיס'
 עועד פגיו) וסו6 3גטר' ו6ע7י:ן 0ס.Db 1" הגפ 6ת )כ0ו3דסכ)כסייס

 תסש תתעי 1)6 ני:סו ק7י6ס 3:י ד)16 תסיס וחרסוח נ0רפ דתתעעe5'Sen  וסקסי סהי' נחנו 61מ,כ )סעס 5עסוח וע(תירן וע5עדן סמו' ופייסוע"ג
 כגדו5 סוי )סעס )עסימ 6וסו l'rort יג'י הסוס ומר15 גיגהו כוגס נ:'ד)16
 ע'כ עזנ ב"רירידען  רב4וירוצביי4יימל(למ תי3ר'סס גי6ס ' פ,כ עיגעותד
 נךעי יק )6 הוגמכ'  יבביריביירשד ע6ד r~bo מ נק5וס )סוגיחו7ף
 עי 53boasa רבעיקי  מלי5מ מייברבב'  רמברב"ד ססמף דעס ה)3ד מסחף
 ע"ג סנד1)עופד וסו6 סגט' )' וכעסתפוח 3*ד תעו)סטלריכן ססע:וגפ65

 )6נעיגן636 סותיפ"נ 6פ"ימיי ע,ג ג7ו5עותד 3"דסגסנסו)6ק6ען
 ע'נ 7WW נ7ו) נעיגן ס)כך )סעס )נתן עעי ו63 :'גסו יעס גמ ד)16נספזו
 דעס )סס י6'1 כיון 1יגע לגע כ) )ק)ק) הועד'ן כי )כוין ))טדס כ0ינס3סעמ

~hns5ab
 0מ)עו7 וכ) 3נ'ס 'ד'נוורג1:4 )676)"כ65ת1:65 פע'60ר15ח

 כ5 טום)ךבבירו6וטל פסיס ע' וכן  'e~bi נפ כסנו )ג, ס6ותל נגיפיןט)6
D~lan4סי6מל ד5ייך עספוקקיס 6, 3סיס נ(כר )6 )6ססי גפ יכמו3 קו  
 ו)ntS1ho 6  סגפיי )נדו)י' 6תל 6שי יעסתפ hutaD1 7וק6 סכע'ס5ס)תיי'
 6ותו וט)ט7' ע'ג פותייס מו5ש יוק6 י%יך )נחו3 עספוסקיס 0דטסתע.פ

 סי6ן גיפין ס4 ללעיס. 6:ו י5ליכס 1ד6.  (tb'a ינרי 6)6 6)1 6ין ס,ת6)6
 %ס(סו, שג לעעת 36)ימנסגו

 סקיוס" יגוחיגו סעווס bb ע65)1 )"
 גח3גו5סס 16 *ך5עסי0 6ש1 ו)תיפ ntbtibgt(t )פניגו ענ16 5'6'כתס

 וטט6) שין 0ש )6 כ' ותשזיס גפגינו  עועייס ססס ו:יון סיטנ 63ר ינרכ)
 : ט(ס וד ס(ס עיוחנח) *ן)ן ק5רנו6וסס כסעכ)
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אבןפני
 וגכגקס גסה~0 נסע0 עס וסימס 6יעגס סגם6 ששן נשאיה

 (ען וסגיע גע)ס עס mD'nll סמו) ג'עו0 5מופס3גיחס
 : ל6 6: סגח ג3') ר6פוגס 3'06 ע)'ס וש6 ס0ט%3 עש סג0 3)ע39')סס

 ג63ל 061.כ ספוסק'ס גדניי oiwn 7קיוק %יד or 737השך12זק
n'nlihP606 כ0וגוח רים כח3 (') סו6זם p'~nbv '6י 

 ל16 יוס נכ) 50. יש נכ) (onh nbD יוס גכ) ג'7 יק3'עי יוכמ56'כ6
 3ע,ם 6יע)0ק יכגקין 6י)'ן נירוס)עי י6עלינן (nba 6ינס 030 דג'וסדוק6
 6ין ס6לענס לפי 3ס3ת ק:ין כקונין ני6ס יה6 ס)6 יוס עגעוי )כגוסלן'כין
 ש)כך ידיס ו3עעסס 3הל5ס0 (וכס סו6 3י6מ ם) ימ171 ונסעת מופס5ס
 מופ,סו6 יע"י גסו)י)מושנע"ס )סכגי' 6ין סלכך ע3ע" גע,ס )סמימ'עעס5ריך
 3י6ס ס) יחויו (0טכמ313סעת 0נסלסק ' )עגיג'גו 50וין ענ') וכף(וכ0
 )0ג'6 ))עזי וכן ווכמ גע) ט)6 6עזפי )3ד )גי6ס ד3ימוד עספע (וכ0סו6
O'b16 ס0)עוי גיולסען(7וק6 06.3 3עינן י D)Dib3 636 פמו' גיחוד( 
 )פקו)ו, חופס יס 6על רג ג'( יף ינהמו ע) ס63 פיק 3י3עו0 דגיק'גןקו:ס

 )6 גע' ועעיקר6 ע)'ס 63 1)6 )חופס כ0ן 3ת 6)עגס ססכניק כ,גופיוס,י
 וכזכ . דעי6 גכילס ככניקמ דמופס )ס6 ד3י עמרוווס סק)ס ;o*tbקדסס

 וט'כ ' מומ0 יס Wibs(D דגס ע613י סיי פ"ס )סוכמס (6ח ו0פסווכו, סייוע לכהן מ)ו)ס גרוס60ו 6לענס)כ,ג ק'ש6 י6עחניח' 3ס7י6חוקפומ
 7עיייי 0חו, )סיסיnilpD) 0 סשס 7יס ר3 קע.ירי 3ע6י 5D'nlb1'3כן
 )חופס ונכגס0 ולהע(ל ל:מין ס:סק7סס כ0ן 33מ 6' קייוס" 5ח37מוסס
 )'סי6) ד6פ" ,nwib ש )קען כ7חנן החיועס 6'פקל6 ק'יוסיו נוסע0 0ריעהו
 כ7ק6ע' ע3'למ ק'7ום כזם 3סלווו0 כהן 3ח מ6כל l'ip1D hSn; 6יוק'סכס7
 ק'דוטי ועס ר6'0 רזע ומיימי פק)ס קדוסיו כסן 3ח )כזנ י6לעג0 )פי)ל*ע
 יק7ום' כן סו6 י6עמ עסקי וסמו' )יסנ6 3מי ופירם'י וכו' פסו)יןרסוס
 כ"ס )6 ע3'רס ק7וסי ba'(D'pl פק)מ כסן גח שקיס 1עס.ס367 פ"יס01

 )ה6כ.) )ו 6ין 0כ6 7גס סכ6 סייכי )6 לוז% סס ס0סיג ור'ם י'6וחטונוח
 נעע(ר 7וק6 דעי'וי )סעעיי ודומק . נמ'ן וכ'ס יסי6) עע(ל ססו6 6חר3עקוס
 נ(כל )6 י(ה יסי6) 3ח עע(רמ oh(bD )1)60ש) וים כסן 3מ וקדםגסן
 ' ,י ענ'ן פ.יוסו ד0י0 פקי)ומ ו6ער 'קמס 7סס)עוי גסדי6 עקוס3סיס

 סיעג"ס וכע'ס געור,י (ליס ססס ומ)) גחן פקו)יס ס6ר 6ג) עע(ר יהתיגמועוד
 61'5) 03יועIW5D 0 0ס ומקונ'ן ינל )כל כ(י ססע0 עיסחרועו0(")פ*ו
 . 6' 6)6 6'נו וח)6 פסי)יס hb~ 6'כ טעע6 ס6' גסו סיך )6 ה6כי)'ןס6ין

Of1n'filו6ע"ג . נוגרות סנס6 נכ"ג 16 :"( יף סמס כי6עליגן 6חי געקוס605כי) )י י'ס 3מול0 יסי6) 03 כ0ןסנס6 7כ6 דע.יר'עפ5וכ יס)סון 
 ל0 מסכממ ממסע'ע bD'h71 3טנרומ כ'ג עכסירס ק6יו0ס7)ל'6וי'ם

 פסייימ ו6כ) 6ע0ניחין 7ק6י דעסעפ סי6סו:ס קוסי6 ועיסו ' כןנעוכמ
 כטיו' יכ) דעסעע וכף שק%ומ כסיימ ו(ו (ו לס6ו דקחג' י)קהן עי'56160')

 דמופס יי:6 ס6' גס7'6 כמג תרוהו0 ע0' פ"( סרעג'ס וכן סווסופקו)ומ
 מופ' )ס 6ין ~nib(o י6ס ופסיט6 הי.וט לכחן וגלוסס )כזג ע6להנס5סקו)ומ

 כסלוי 6פי' 60 )פקו)ומ מופס 7'ס ר3 קנר סיכ6 קם'6 61זכ )ח ;yb גרוססגס
 ד6)עג0 6ע'נ עיי0 3כסיו0 36) 3פס~לו0 6ל6 פ)יג )6 טעו6) ו6ף )סס6ין
 עס' פ"ן סרענ"ס וכע"ס 63'קייי כר3 י0)כס יפסיט6 סי5616') גרוס150

 חע, חיפ0 חיי גס6 י3י עמיועס לפסיס לע:ין דדוק6 )תין ו*ן :מלועומ
 קני 7)6 כקף קייוסין 3)6 3מופה עייוי )רס" יס6 ותדע ינ7'ס )ס6וו)8
 3חופ0 סק)ס o~tbt סונ6 )ר3 0וי )חוי ק'דוס.ן bib ו)כ)עי)י )'ורססל0
 )פקו)ו' חומס 6ין )ווז7 67פ')ו המס 57עי.:ן קסס ע"ע ' סס 0וי כע"ס)מוד
 377 0מס 6עייגן י60 יטר6) גח כגון 3תרווו0 לס6כ'לן מיפס ים ת"עכע.ס

 כגון ופסילו' נסיו0 1ע ד ג.ס6ו דחנ', סנ5' דס:סו גפלוגס,  פליניזסטו6)
 %ויייל%9'1גייס' 3"ר  במרוייר"ס  %וכלוייסלוויוגל'  נבעיו ולמ לסופ'טגכ:9ו

 פקו)' ימופס לר"ס יס') סיSb1V': 6 גס 6ס ומייס"י וכוי ע8כ')'טיכיליייוסים'
 י6'ו"יפס עדק6עלר"ם 61'כ וכו' 3'6סלחופס ו0"70ווק'ם ע6ג)ם6ינ0
~llpD

 יס'י לס'עת סמ 03ד'6 ס0ו' וכזפ ע6כ)מ קגר דת'ק עכ)) ע6נל0
 גחיונוס 61וכל0 )ע'ל יען ע0געמ גלכ ל6 ע"ע לפס%ות oD1n 6ין י6ערד)0.ק
 3מוותי פ'ווסי 6ין דמ"ק גחלועס ו6וכ)מ יס* סוס' עדגרי ססונל6ס
 6)הD~D . 6 )כהן סג'ם6מ יסי6) כד.ן3ח גע)0 6)6גמרונוח )760ני

"Db76ין דלל"ע וס6 )60כ') מופ0 קני6 ע"וו )פסי)יח מוש 6'ן )ע'ד 
 קונס DD10 שמ0 3חומ' )0 פסו) 0וי )6 6י 36) חופס ס"ס וי6יגנ.6, יק:י 6ע"ג )ס פקו) 6.37' סיכי וכי ימיפ'כ3'6' יק'ל תסוס סיי:וע6כי)
 וו*מ יף געי' פ' גכמונומ יס6 עי)י ולס6י )'רוסח' יקוג' כ'ם 6"כל60כל'
 ד6סי' 5)ע' עמיוע' מון עי)' ו)כ) ירוסח' ה0ני סנע) )'7 יעסיימ'6עי':ן
 נ"3 )סגס,ס . הי4 לכ) ק"ו )מרוע' ק:0 )6 וויל' )נל ל0 סקונ'גהקוס
 60 וג6ער ג7מ' ,Db" 7367.ן( על וחנ) כ)) רוסס 3ה ניכר )6 6ךעכ*י
 (ען ע0געת גרע 7)6 עחוס b(b לס יק:' עטעס )6 כ6ן ה6כי4דחופ,
 )עטגס י6ש' 0דנר וניץ ג'ן דף D'Dbi פ' ססנ'נו י6סוג' כעסנ'וסיינו
 סגיח ס'5ו)5עסגי ד6כח'6רזק' ג0נעמ(עןל6קנס)0)כ)ע'4י5סונ'

 כוק 0סק6מ הסוס ג(יו ויג:ן גחרוע' 6וכ)ת 6רוק' מוי' 7ד3ך ל0יוע' כ'6(ע1

 סה6 6רוק' ע"ע 36) י6סו:' )עס:י ג(7ומ ס:. סייך )6 (ען ונסנע0 סעס'ן6י
 י6פי' )ך 6'ה6 )עולס 61'נ יוק6 )סו6, סח60 3סו ינשנן וו')- )נ) קנ.ו)6
 )ש S9hei' ע"ע 37'גס6 וקנח)ס)פק)'עתליה' DID'(nitpt יס)ע'ד
 קול מוש י*ן )i'pD 0 סוי )6 6' 6פ" עסגי )6 יגעימופ' 6מיוי,עט:,

(;niba'(36ל כ0ן 3נס ע0מ' יעיק' סיעמס לפי 3מו' 0מס עסעע וכן . )ת6כי 
 ל6 ימופ' )0'ק bnib ttDb )ס6כ')' מופ' p('b ך)6 עויו י'ס 'סר6)3נח

כויהושעהעזר
 ססף' עוקעי ל6 דעזכ גסיל6נ)) ע,ע% . לס6נילי )6קני6 ע*עפלי
 6נ)סיכ6 מופ' נh':p 0 ו)6 ק6. ו0ו)י6 דנעעוד 6)6 יסר6) נגסעמל
 6)6 פ)'גי 7)6 3כסיוס קו;' ימוס' טהעשי נכו)י יטעע 'bnDu ס6י סייך7)6

~D7ilpDS6סתפון כוד יליכ6 עסיס 67כ)' 6ל6 ד036*ס מופ' קתיגס 6)ער שע 
 6)% 6כל' 7"ח י6רוס, כיון חופס' י6כעגס )6 )עס נה. פסי)י0 6ס"6'כ
 יקווג' הסיס ייום -WDD" וג"ס ' ת6כל )6 )עס ג(ירי )יכ6 וכי ירנגןג(ירי
 60'ן 3(ת יעו7' 0"ק ע.ע ום" )ס'ע0 0ו' כע"ם חכע'ס גס ה0עירול3'6'
 דקרונוז עסוס מרו 1ל6 לפקו)ומ מופס י*1 דס') Dh'1 תו' )מיעמע6כי)
 י)6 )פסי) 6גל נק:'ן 0ל'6 ו6כי)' גפקו)וי ק:'ן ז6'ן לס'ק 6כ)')6 ולכו נקי'ן7מופ' 7וק6 מל'6 ס"וו67כ'ל' ilbthioni hib 6'כ)ג'06
 נ(ל דר"ס 6ל6 7וק6 פק)ח' ד3'6' מפק') )עס ע"ע דקג'6 ינס' גקמןמ)"
 )דקדק 9.1 . סס 0תי, ל, עטעע וכן נ(ר ל6 ו0'ק )ג'6' יקרו3'עסיס
 פ9) 6רוקיס ו6פ" עןהתריע' שקלמ כ'וןדס"ופ0 ל'סו6) סנס6תיסן גם %1"כ משי ים %סיוס ס%  לט9יליס מק, 6ין י6עי )סש6) תוי)סיעס
 ו6וכ)וח וכו' ופקולומ כסרו0 )160 )קען 0נ'6 סיכ' 61"כ סס כד)קען)ה

 )ס,ק ס") פקו)וח החי:ח י6'כ itpD)t כסן 036 יק6י סתו, ופ"3מלוע'
 036 ק6י 7כסיומ ו5'ל 3ה hnh 5'pDhl' מופי ד'ם כסיוח 6נ) חופ'ד6'ן
 0.0י עס. קע") וו0ו 6.כ קפס ק5מ 6ך ' 1מר6) ול6 דוק6 )כסןכסן

bpt'niממו, ד)ס'י0 לעני:י:ו גמ(ור . )כסן וניס06 כס:ת טסי6 כיון 
 נ6)עג' קונ' מופס 67.ן ק'7 י6' וכו, 7"ופתי לסון עסעע ,כן קני06ופס
 קינ0 סכן סס~ת לה5י ע0 0)7 3וות י)'ף 0יכי סונ6 רג געי )דידסו6'כ
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 ריסו רררימ . ימור  במיב"ך  בייי  כמב  ביימסרוזבירדכי
 ממילי

 נין טסיס
  סכמנ ו6ה' חמיר והסו'( ע4ס )pb 63" סעחרי*) (") )!נקע )עסי*;עס7'4ן
 6קון 5חחימד  ויפילו הייררלגי  נמב 3מס3,ן גס סלי  כורממיש%בס9ב.ך

  דוק6  בשס יק,5 כן 'ttDb 6קר והחיי")  מם גשמיו וסכ)ס פסממן נל6ספ"כ
  6ין שכיובשס לש מימריימ  י%ו פבפלימפ,פ  יכיוו כחסג'ן ק')וע70,,
 3יסוי וטלי עי0ס 3'מ כ6ן ד6יןקפק

 ר6ס פ)6 גי6' גיפ6 עסי.") והי3רי .
 6גודס עז3רי סנס סקייס 656 טי 1)6 עסן,( )ו סס67ס עד  סססג,ןי73י
 ימוי כח3 3יוע6 67גודס ט61 וס6ע0 כןתסעע

 יהימ בי,מ כמג ו3ני5ס .
 ועסס . עיגשמ נ7ו)ס י6.ס ס63סי ס)ע'ד וע"ם  ביררכי  פיר9יי"פוג'ן
 חי6סון דרך )פי כ' סכמנתי חעכ'ס סתי טן "לוק יס כי 7י7ן )תוןת6

 יימר יר?ויי  9סיש דין 3:חן ס:ס  7וק6  מ6ס למס 5סמיסד ס%יךעכח3מי
  ob'aogiiעע0

~ph 
D'lDhai  36) ' ס)6))ורך ע3')ס  ביבמוייילימיי 

 6יכ6 )3י6ס סר6וי יחור נעהיס 6)6  גי6ס )סס גע':ן ס)6 ססני ד7ך3פ'
 יורטס הוימופס)עגין גיס חומח  6ש'  פסיימבסר%'י 7ס7יכ6ן)עיעל
 06 שע עעס ס:חיחי כסונן ס)6 ספסס D'Ubi 63)ענס גס 61*כ עי)'ו)כ)
 עידי סוי סכייע 1)6 דיעומ סגי  30'6 ינס'ע 3כ16 גק) )6 )ע0  ויפמעע
 י0ו7 גע')ן 637 כיון גמו)ס נני מ)'6 603 יס6 י') ועיהו . ו)קי)6יר3:ן
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 )פ:'כס סנ6מ' סגי) 60)ענס ססגעתי "מס יבר  בכ?עממ סגיתסגגמס
 6ננ עע)פ)'ן ~60י סגע 0ג'ח  6ומ0  סגבסממ סמבופמ ו6מ7 כי6ףע0ס

 עעכ:'0 כעס .65! סנ3יס ו6מלי  בוק5מ 6דקיק 6י*ס 3טו:ד סו6 כןעקלקע
 ו0:ס '  3ע)ססנ3ח, גכסי עענס  היירריז  ,jibn,,aas(t תו5'סע)סעחס:")

 סו6סוגיס כ0גוסמכעיס סכ3ל סיומ ופס ' 3ק5רס עכ')  3יין(סנמ)קחס
 ימקית. 7לסחי יען ע,ה 50יייס ען )6י עעוגת גייגי עפי3ין פ6ין ו,)61מרוגיס
 קמעו ךגו6ו חעס 6%ו פיו וע) תספע כקSD 6 סיוסג 610 הכ"מ כי )יוסומ

 כק6ס ע) סיום3'ס מ3,ליו ס6ר 03קכע0 גם6)ס (ו 60)ח 3וד6י כיכפייוסי
 3שקקש 1bunt" פסון" סיגליס כי ויען ע4 כירס'מיובמ 6סיג %ן6חו
 פלעי ,SD' 6%ל י6י(' פסופיס סינויס 6ע*פי ע"ע כ)) )פניס 5ויך61ין

 עכ4ת 16מי חו7'ע 6מלי  0גס - ח7וס 6י(ס ינו316מוך7גנ" 16)' כי0ינר'ס
;l'ha6כ)חש נ' פס 3מקגוסיגו עקק )כס ו6ין (ס 3ע:ין מקגס סוס נעדיגחכס 
 15לך  6ין ה"י  ר"דריימי כמו3ה כ,6 )0 ו6ין  יימ )כמונס קויע'1 מוגוחט3ע)'
 פ,פ כ,6 עקק )' 'סו0 )6 ליו  יידרסמ חוימינו ויין דמ  D~D )כחונ יק)גו

 ענ61ר  מביפסומ  גשליו  יגליך מ0)ת .  'דעג6 חווס)6 7'ן סגסכ'סמויס
 )גנית בבזמ%ייקתעמ  בויו קויעומ  6טס  במרבמ  י6ס ק*3 סיען 1rDג6גן
 א גגיק וכ"ס עי7ו עו5י6'ן סע6ומרוגבס  רימקדס  יירר' נס6ו כעוקיקע
b'~aבסס  %יך דיו לימ  בבי פמס  l'haI עע0 הו5'6ין ae1 5יירו הז  בלרוו 
 יוהן מ44מ סייס  1מ י%%'רו בייו  O~D יס 6פי)ו 61*כ )קי0ומ פ1רףtrbn יי כ0ינ0 כיין 656 )חס ק1.6 ע,מ ע)וס כעו כ,6 6י:, סהס עהר:*'636
 כי6יס6 גספר 6ףעי0 ע6ומ7 קתע1')ש3 עקו7עח ע*פ ע)ו, וק,) 6מחסנס6

 כ3ר סכ6סגנסס 6נ) סנימסג3,6ננות 63ו ע*ע0'ע6ס ק'30מ,עסיען
 וע  גע"פ וע)וס )0 גהע  (tbtb מיי  יבבממ יכיון עי7ס ע51'6'ן6ין

 י3מ כ6י)ו )נ16לס סע06 עס sai'n ו3(ס ' "ימומ גונס 6'נו3עעין
 ייוכל  פבפבבספי4 9'ר קיען  (ס3מיע 06 (0  קוח7יס ("ל  עס7ע6'יסרג
 6יכ עיח ע51'6ן 6ין ונ3ו סע6ומל קדס 6מ ע,פ ע)וס  6נ5 בייו בילוס1מ

 סקק י'נ גקעיף ו)קען עקודע0 ע"פ )ע)וס קודס ע6ומל נסער יע)וסיסווע
 eni(wbe מי)ק 1)6 ע6וסל0 3טטר 5ה4ס קויעמ עקודע0 ע"פ 7ע)וססם"ע
 עי3ל' 4קחיס 6' 3פשף סעס  7נניעסיע6" כי )כ5יס  סקום" ויו0ל .עליו
 ל3יפ עס דפ4נ ("5 סל"ף נטשמ stp ,סי*ן לטף ססיס הי פלק ("5סי*ן
 61'כ ע"פעוק7עמ קודעס)ע)וס ע6ומימ 3סעל6ש)ו 7ע)וס (,)וקילס6'
 סשייוי6. 6מי מסח6 6ג) . חרי )3. פעי6 ע(כס (,) חלג כ6י)1גר6ס
 גמיר עוקיעח)ע)ה י%הע*פ )סימ6" כ6'ק.) )ג3ו0 163 מגיחס06

 קיס 06 36) עייין ג'קטעמוסלג3,יג6 סיכעכל )6 סעי יסיע3ו7ט6ומר
nbnDכעככ סגגוסו. כי ע6ומי0קויט0 סי6 כיסע)ו0 6ף וגנס נסער 
 גניס 607 עעכר bD'7D  מגבייי  ר,ירבס ח(דפ ' עסעניי פורף D'D ה)וסו6ין
 עס ע'י ו4נ6 ננס  יבבם עס )ע'י ד4כ6 נח)יה גמ)קו וננס סקיסע6ומי
 61י% ורנק נ:ק ק ל"ם המ)וק0 גני נסוי טסיס יי  פרע  כי6ש6 ננס 65יצבס
 3כ) ו6ין ם6מליו ע)קומו' עויף עוק7ס דספר עויס כזענעכר

 ס%ס סח5טוי
 עס )ע,7  גש.  פריייסמימ  1יריי  קוסי6 חו, סקסו וכ3ר . כ'( וע5מ5ףפס

 6עס ונןכחרומ י)ס 7עדףעסשגש)מ וסי%ו ע7זע)וקםסננסגגסהי
  נגס ihSi  סג3ס עס  לט"ר ,פילו יי.כ  ר%'פ מגו6ר סרי ע"ם hrnI טסוסעי'פ6
 06 ע7יף )6 כ*פ דע5וס ענו6ן 6"כ תעעעי:ן נעמ)1קח 5סרגוס ק)6)עעט יו*פסי יס יכ) כ)וקמ 0ו' 6ל6 ע)וקח גרופ נ"מ ד)סוי פ)'ג )6 נס6ע'ע
 עוף כ0ג 37יס וק5מ . 3עיגי פם!י ;סו וגנו כחונס 16 3ספ' ע)וסק7ס

 ג4ז 5שדי 4ט bpnpn יס ירימי הש ילייומ שרמ.ב פ4לי  1.ליליסקע"ע
 כ%ו6*נעח: פקפו:ן 3)6 סי3ליספסוייס )ע*ד כי 6מר9מפי4מרובורך
 06 עעגסי,סי)ז פורפיס 67יןסעעי:'- דיין ייןו4ח )'מ1ספבגבמסיבר

 'פ 06 'ונן פטוע (ס וי6י עידי ע51" ק' ה*'ן ספק וסו6 ו67י עוקדעת  ססי6י9מ לכהעבונן ר9ייםז.  ד9%יס' עוקדס טס" עיש כ6ן 4ן 06 וכ"ם . עוקיעי'סעס
D'7Dקגס 061*כ ו)וס )וס וק'5 עעלנו0 ס615ס 6חר סנ'ח קגס ד5 פהענומ 
 פיץ 5גט0פגיסס 0ג*מ)פגעו סג' 0יסנ6'ס 06 61'כ נוממענ7)מניס'
 סע6המרת סלוו6ס 6מר פקנס כית מע עוקדע0 ססיD'Dh~ 6' ק.)וגנמונס
 מב*מקור,  ריוירושש  בסמ י6ין וכיון )פג'סס ועט0ע3ד ערויס ריוייובממ
 מקכ6פ כיון קיית0 דין (ס 33יח ס5ון כ'ון 3"ד ע,פ כ3ר פגנמס עכסיוע"ע
 כעג61ל זכמס 3'7 ע'פ וגנמס קיעס 06 סגס כע'ס )סג"הס סעססכ3ד6"י
 סגיסס 06 6פ" י6( )ח)ו6ס  מרמיבמ נין קנ6ס 06 וכ"ס . ק'ג קי'ג6'ע
 . פסיפ רמיזמ  רייי:י  במזובממ סכסג כיון קודע0 סי6 כ6, )ג3ומ163
 V(orJow  ביילסליו 6נ) נסנ4קע fir כ) 63ינוסג0

  לריךםץי
  ק05כ'1ן

 נכ0תס יקלקע 6ע  #rSth )כהוג ס)6 גוסמס יעכסיי טס7עייססעץ
 6סס )כ0ונמ קוי' 3*ס גהע)פ)'ן וקי) ק7'ע' יין rbn 003 עע)ע)ין סוי6'כ
 ה6'סף ק'ג 9" ג4ע 3ס'ע כי6י0' עוקיהח סיס 606פ"

  רבמרהי
"Dbt 
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כחההוזשע העזר%בןפני
 דה51'6ין נופ' ר69 דדע0 ק"ג ס, 03זפ )כ6ורס תסת, 1חסקס קיתח06
o~w3גוסס מסעעסיפש (') וטס,מ תסיה5 6מרוגי' סולו יכן ע"( וכח 
VSתץ )6410 גשס יע0. 6ע וע'ת . עצי6 נס ט3יו ד5מלוניס prDDO 
לון

 רשפקי
 )יסיס 3ס" סכס2 (') תסי"ז פ3 )יט ם'ס ק)וג'מוי דיוק עחתסnibo(Ib חץי IWMI )%0'6 תעסס לפסיס yb תו0וקס וסי8 סו6  דייג6

 63סלי וסגס ' ס6טס היי 1סו5'6 תסנ'ס כהו סיו 6סל תר3'נו חסיגסגקז
 גסיע0 מתיי י6(% סעי פקק ונן תי7ס ת51י6ין rb7 3סיי6 פסקס)פגינו
 י- 4:%" ח*ן לר6' פיכ 36יו0ו*ם

 סהגני0, סכמג0 ע)יך ה0יעי . 55טיס
 תסמע3י י)כחונס )ותל ר5ו:ך 06 עקרקע 6ג3 תס)י)'ן5מ

 6נ3 עפ)פ).
 קיקע 6ג3 תפ)ט)י נפירס 3ס וגכמנ סכ)) הן י)חס (ו סכסונה )ךס"יפ סחנלר )6 06 כתזם 6גג כ0זג'ס 6':ן ס)גו נכחוג0 יח6 6':ו (סטקיקע

 תןלפלין כחDb 3" (ה ד3דין עסיו!6'י דכחג ז6ע'נ . 3עקלקע כעוקדייס P~or3 סיס כיון לדס תו5ק"'ן י6'ן וסק,ט6 כ)ספק יודי סכיי651יס411
 קדיתס )ע:ין 36ן ק' 3סי' סס כד6יח' ססיק מק:DD 0(' עה)קוחומיורפוח 6יגס תפ)ענין סו6 16 סיורסיס עכיו 06 )ע:.ין 0יי:ו )מוט 6ין יקיקע8נ3
 תו5י6ס וגגס סוו6ומל קדס 6פ" וכן תתגס ת6ומר צ'ח ש6 )נטח 06063
 ו"ל כי,ססגי' ססוק 65סייךחקנס סקדסיגגה ע016ר דלפגיןל"חטעמ
 וסמיה6 ' (") ק'תע שרי 4ס וסקרס קי'ג 9' 3ס,ע oc וכ"כ ק, ק"נחזפ
 כחנ 06 ס;ס 3(תן )חוס י6ין ק'3 קי' 63,ע סני6 סי)כת6 )ה6י תסרע'6יע)

 ה"ומר ו3"ח נש3ס 3ע:ין 6)6 עיייי )6 ק'3 י3קיי כיון קרקע 6ג33כחו3ס
or~עס 06 6סי' סטוק סק:0 סייך ד)6 6ג3 תס:י (ס דע ו)ענין קויס תסן 
 לע7י קי"ג סי, נח'ה סקרס יסי3 ורון )פגיגו 3ססגיסס וכ'ס ת16מלנ"מ
 Yo(hn לע6י 4כ טס ע4ו גמ)קו )6 סחיי 3(ס סטיק חק:ח ט"ך י)6"גוי
 לט( ע5תו הר3 וסגס )6ג3 חי3ס )חוס 'ם (ס 3קי, סכחנ )עגין סDf' 6 3ק"כמ3ו
 . 51.ע ססוק חק:ח הפגי )קומומ )טלוף )פ:ין 6)6 ה(כיי )6 וסס קי לקי,):ו

 פקפוק ד(כחס43 פסיט6 גכ0ונס(ו 6ג3 )עכ'תסה"כמנ61"כ6סגיוי
 קיסו6פ"

~Dtbnn 
 ג)6 6פי' ג3'ד יג3חס נ(ס ג") ועוד - ת'דו תו5'6ין וגנס

 גנג0' 6)6 ע'יה )סע" 6מלוגיס סווו )6 וע*כ )י*ס תוס hhn" 6ין6גג
 קרקע נני דס6 )37ר ול6יי . ה'יה h'SIW"- 6ין ס3*ד סננוס, 6ס 6נלעע5טס
 )נ3ו0 ג6ו ו6ס קדיתס זין נס ו6'ן )ק:יסס 7תקסענ7 1)01 ס:ס6 6מלטקנס
 עייס ו!ו5י6ין ג"ד 3)6 כנל ג3מס 06 ו"פ" לנת7י ממת ו6קס לג*סגשגש
 תתקלקע נייפס )6מלוגי' )ועל )נתיי סקנרוח )הפך טמ)וקח ענס )עתאץיס תו5י6" 6'ן תט5תס 6פ%ו 0פקס 06 )ע"י ד6צ6 3תי)ט)ין ק,ו )עי)וכהיס
 מורס)סרגות btr?(n ת51י6י' 3ג*ד Db1" )ס:יסס סגסמעני 6חרסקגס

 חעמ)ו' )סינו' ס63 )ועל י6פסי ט%ק' דכ) (.) עס*ויק כסג וכנלטעח)וק'
 לותל )גו יי ת,יס תו5י6י, מפקס 06 כ"6 ס6חלו:יס כמ3ו יל6 וכיוןע3ייגן
 3ג"ד גפי' lyD~nhI ד)6 כיון התו D~D 7,3 נגסס 06 336 תע5תח מסקס06

 . ג(ס תי ססק נ4 ת'יס )סו5יtW'ih bip' 6' קני6 1(1יץ64'ן
 מי)וקי ושי

 תטד 6' 6סי הטרס סט6)ס nh(o ' )(ס 5ורך ו6ין )ניו:י6 כחוגס ג'1ריויבן
 ל(ון טסענוחנחמיינ גסעחסעכירס סגwnnbnh '6 6'חסירופויעד

 נופרמ וסי6 נ") ס6)ת:ס 6סחו נ%ע ס" ו(ס מייס ית' כ) )ו סתעס 6תו06
 '(atwb ססער יען' )טיי ספוקקיסד6יכ6 גין יח)וקח דס ינוס4מךעען
 נסי' סס"ע כע,ס 6ח7 תתקוס יו65 יין כDh 06 30" י3רי:ו)וטרמג6יס"

 ביל יורי ימפירר יבר דבייבי מיי  יחדהצמ מת :6י:ש 6,ן 0ד2יש ד3כלטז1
 6כחו3 ו)קען ע5עו סו6 כת,ס סו6 7יומק 6)6 ק6י הי4 6כ) 7)16 ע'(0ק'עע

 )ה6י 61,כ נ(סשוי
~ffn 

 סיי03 3סד" 6חן 67יכ6 וכ'ון ע'( ג6תן סע7 סי'
 ת,ס "6מרון תן ו6ממי) 8' 6' עכ'מ דגרי )קחור סחי)ס 6כחוג ופתס ')(וגס
 bw 6%' ס)יי סניס כי.ן 'סיו ויכ נע)ס פס יססי3ס ד6סס ג6מרונסתכ'ת
 nrs פוי וס6יגמ' ח)קו כ'6 פתם)ס (ס געי (ס ק3):יס ער3ס טיסיוגספיס
"DhSaכ37ייך יפ' )ו סנס עכ') תתסוע3ד'סס)ו טיפי ד)6 נקנץ סח:6י 
ifbו6.כ תמג'יו נוגס )6' 6'1 ד06 ק'ל ס6 ס4ו נסרס דסוי ג4ס מגרך 

 . גח;ס ס6רכ0 תתי)6 גו3'ןסכלתס6סס "'כ )כסי' ס:ש0גע)סעמו65
 %'כ.ןכ) 6:ו ו6ין ת6, ס)וו )סגיס עלן nrl'h~b?S תעיקר6 ד3ייך5ג)
orob1ieb11 6( תכירס 3סטח סח:ס סגט) יק 04 עעו)0 גמר5סס6סס 
 :מקייס )6 6'כ )(ו:ס רו05 סי6 ו6ין תח ועתס קייס יהי כ) 6תו 6ס4ון
 ס3י0 תן )גגוnlhn 0(o חוכ) )6 61'כ תעיקר6 סטקמ ו:0נע) סעקםס)6'
 ח%  שיוו*כ יועממייי וממוו  פ%זרררגי  פר%ימירור%י סה(יר 050רק

  ו0ג'מ עפ)ט)ין יס" ס6ס 0ח;יו 06 סעכיי' דתי כי שס נפחיח6פג'
 )6  י6מילו ימ  ברץ 6סס )חכניק סטומח וגמגס )עי) כע'םקודווש
 'tnhp כ6ן ,ו טפ:י ),כ6 ו6י כ9ס גיו)ס טעגס )6ת1 יס טעו)סנממויני
 מיצח ס6ם' 6ין ד2ייך 3)6 ס:ס ל51ס oitb 16 סיפ01 )סמיירל%ן5ס

 דסי' כיון ק:.ן 3)6 6פ')1 מיbtDbnips7  3  ביייו  ר%4יצסג)וסכיוןט)6
 3חיי כ' עע:ס כ)וס קנחס 630 ס.6 6נ) )(1:ח שיג יכ'לס 3סעח0מ:6'
OSDSגע)ע6 יגי'ס ב)וס נכך 6'ן ו:חר5ס גסחיי3ס 06 6פי, כ)1ס 6'גס סעי  
  וכיט )נעוי נס) דסעקח טכ' תס סי6 עע:ס סעיקל 6ע'כ קגין כ6ן :rha כיוןסס

 תמת' 6ע1  356 מוג 6)6 )סתמ )סח(י'6ין תעו' )6ת1 6'ן 06 ס:ס 3פ)יסעקח
 'ItStiun כעו סוי 6תו %6 )ו פים חו13,קודעיןימו3 סנפ)'פומב%וימ4רש"ר%*ר

 כתי)י)'ן hSb  6י:ו  בפיר מו3 ו6ש' פ"י דף סכות3 3פ' hntb~)I קתסצפ,ח
 ohnr3 )יקיק 5י'כיס סיינו 61'כ 6ננ סכחו3ביפעמ ל6 06 קהסע,ם
 'bSn 3עיגי יניול לה6ייך ט)6 ל6יחי 6ך סעקח ח(ר 06 נספר כט4ססר

 י6עזניש6  כת'ס קו7ס  nt3hghnSD3  1יייזורפיבובמב%צבבב%יבמ
 קגזלס טסיסי 3שקah  0 גנמס )b'w 6 כ)וס or סנקח6ין ועמסקיתס
 תעמ1tbv 6(it 3יעש עחס גע)0 ס) ט6.)1 גתנ)ס ועמס  3ע5ס saססי6

 אאמ  ביב~% מרב היבויבש  בשזדמ"1וכ )קלוקי 'ט)ס Whb~1ס6':סס)י
 סנ6י ייגי נ6ן ד6'ן שד תכיDffm 0 . סנגשי סע.ן נל גפ) 6'כקוינמס

 ע5עסטסי6 5ל6תכיס *ןש %ש ל0נ* (ס ו6עעיק כ)1סנס(ס6'גס
 כ66נ תכ'ל, )יעי ם'יכס סת(תוס וסף ת,ונש ו3פי סעעוח געי ס3ימיכר'
 3ש%' וס40' ת(ועגיס )עפוס נסן סם4ס (סו3'ס %q 3עד טט5 עידטכל
 פריבי4ז*ז 1)6 וכך קךכך נעי תכר ס6ס כש מנ6י ידני 6'5 61'כוק")

 גפ'5י. סליסעכיי, (גס )6 061 ע5עי תכירי 1"ז 1bm לדייי רי"להממי%י
 )0קייטס )wllNb~by 6 רו4)(וג' ~t)nibnobt1Dbוגד41ת(6מנל8'

 כטן 6פער גוס 6ל6 )' נוס דסר6סת 56)ך )תיכ) 3עינ6 י)6סלעוגי
 דיוק6 )דמוIpbt 0 . עעס )תיכ) וקי3)' ס73ס 6"כ נסם)י ס6ס' גסי:0ר5'

 סתקס )3פ5 גל6' 6.ן ז(ס 3)גד פטס ו)6 )0 ריש1  ביל,  ססי6 (עןכ)
 ו6ס . מייס יתי כ) ס:קס 1נ'ס"יסססת6"מי1 )סתייח יס') (סתשס
wh'ס"ך  יזמ (ו סנו6 י)סי ס6וער i7D~DS 6תן ססער עי 6ין 6'כ: 
  יבלפינל  בי  כסוג  סהלי )נתף ססטי קומל ד8': (ס מנ6' יס")והל
 קסד ו6:ן נסטי כסנ ד6ס חעוי )ת"ס דועס ו(ס 5גתלי  סעכיל'זי

 חון)'ן ד6'ן סי, ח:6י )ותר יכי4ן 6'ן נטיו6 סיוי שי יי6תקסיי:ן
 תכירס יע' עלכל קנ)ס סכחגו )סוזסהס יס  יחכ6 הר hb7 י,לוינידין
 טס ר*) 3ית:'ס סקג) טכתנ ו(סו עיי )ימן 5יי7 סס" עס סיי:וסגית
  יזר סוי )6 דע"ס סעדיס תפלסי 067 סיור ע.ס דוגעס 4סן 5יךטה"
 עסית'6י ע'( וכמג התכל גגיף ס'ור ה" ט)6 6)6 מ:6י )ספ) ל6פירוסו
 ,y~h דנריסס o'"nlp 'סיו ס)6 ד3ר 3כ) ססעי לפרט ססי'סד'כו)יס
1Sh7עעידיס ועיש גת(וע:.ס וק5חו  גסקפ' ק5חו )ך סתכרחי סעכ'ר' ית'קך  מייבל(סוי ס6מס ס)וקח ספיטן חתכין' 3דתי וס)וקח סתוכר גמ)קו 
 כו:0ו תכייי  דיתי  פס'ט6 (ס נמון ע,ה 1filpn כ6ן ו6ין ס4קח עסדסדין 6פסי סעכיי' טק'3)כ)דעי )ו עקיע וסעי )סד'ס יוען וה)וקמכינליו
 תקף )6  מסיון בפי  י1מ  שו:ו0  ימביימ תס ע) 63 עעו0 טנתן עסע)
 יגרי )פו' ענ'ח ד3וי סנ,) 6)6 נ6תן סעד היס 61'כ עכיו'  רייביוו
 תטוי:ה סון יכחנ כ'ון תת:6' מת פי' 6)6 דוק6 )6ו ינר 3כ) ת"סס3"י
 r*br. קוחר'ס  רבריו  יסיו ס)6 6חר  ביריו )פיס ), ויס מ:6י ס(כיר )66יך

 ספיק6 2יין סגס ם'סי' עס יסי' ' פ"3 גקיתן 13 י0(ר )פר' :כו1י0'ומר
 5ר'כ' ס6ס ס.0' 61"כ ס5ילן כ) l'nltDW 6'ן  ס3', 7י3לי כיון :פיק)6

  גמ(קם קרקע )ן יקי' 6.פכ6 :') 36) ' תומ;קת סס6)וו:' כיון י6י')סני6
 י7':6 גססיק6 ח6ס 3מ(קח bD~b 16קי )ן יהקפק6 וכ'ון  ק%עסביב0

 וכזכ חריבמריסריובי' 16קי b'wa 3ל ג3י פרקס6ס'סגח6רת)'כי6תר"
  סס)וקח  D'Db ים;ן  ריל  בפבל עיס נ3' כור 3'מ פרקסיסנ"6
r~rnin'לח6ייך 1.ס ק'יהת 3ע4ס 3ח(קח 7קרקע תו5י6 תקי or3  סרבט 
 33ע) מפ5ס לע:ימ  4ל 6הו י6ס גי6' ע'כ .  סי3' נ(ס 1mlbnררבר
 וסעקמ עומ(קח זש6 עתס ס7ין שו)ש תהי סקנ)' סדת.ס כ) ו)סמיילסתקמ
 6נ) ח6)ה:' 6וש prn 66"כנע)

~'boh 

 3)מיססק כ6סרסו6 )6)עס
 סוי ךוק, סיקמ לק"ס tibe(t 06  וזרבפיוז וסי6 לקךנרו) סקך יעל'כי

 t'plh נעי:י וה'סי מטו3 6"כ י6" )תג'6 ס6ס SD1 תוס(קמח6)ת:,
o7b1פסרח  )עפוס "Dh, ועעכס ס6ס וכן ק5ס ס6)עג' סחווחר כומן 3על 
  6עס  מירי%  טרירי גוס'  סדעמ 06 סכ)כס געין )ר6ומ  לוימיןבדבר
 נס)וס יב6 תקועו ע) 6.ס 61ן ג0יסך ס.פך ו6ס ע0ר ס6ס ל5ד )סשסו6וי

 :  יוסע  סתי וממהס' כסג0י ס:)ע'ד Sbwt ד':' ע)וס)וס

 סע(כס סלוס ה6סס פיק q'p )ן  ~niba 60 h'u3% השאההק
 )6ר  %ו )ס סו6 זכוח פסו קעעס נעקוס 65סתונפ

 כח3ו ;') פוסקיס וק5ס - bin~h ת)עיחנ יו טן )למ3 דטגופס'פ
 דעמ' 3ג3ח' ספוקקיס  :ה)קו  פימיי 6.ך יסי' . btne'h י)6  גע.6יסוי
 כיון י"6 נקנ)מו ת'י תחעסח 06 )ס)ימ גפ סנע) ח'כ' 3ס0נלטי,5'
 נסס (') הטו7 גת"ס תיי ותגורסס )ס סו6 (כו0 )סמגו' 00פ5' יעמ,סג)ח'
  :מלקו  ביקןוי'ירמיררימרזןזין  נירי.1(1'ל ות3"3יוז (ז) ספ'פורגט)
 )סקחפק יס finu 3ס מ(ל' 16עי 6:' )0סגי' 115"ח wbn) סירוס)ע'3סס
 רו6'ס ס6:ו כיון :ח)קו גסב1מ 06 לעס )ס )סל6 3סס)ימ סע:ח'נ6ס'
 קנ)ת  ביומ זסע6 מ)וק 6ין 16 מ(ל' )6 ג(ס ס)ימ ותגס' טעס'ספסמ,
 : ו:סל5ס שרי 8( סע6 לס גססל6 6מיכ סגע סיקנ5ם ו6ף נ0הרפ'חגע

 % כסזג Dh1" י)3יי ""יעיי " מי3, יקיק י4סיתשובה
  )הג'6 ד6יו 167 יכ)סי:ו כפ' חפוקקיס י3ר a:Stתסל

 ו6ססב ג'ע6 4 פttho 63('o ום' ססק3) פרק רים ד6תי'גן יס6י6י'
'7Db(סג'ע 6פי'  רג 16וי ס6טי' כתס סי)ך 6תל 6101 ניט6 )' ססקנ 

  76גוי6 י6י קסת.ך די" י6י'3ול6 ת':' סתפת ענורטס ל4נ' rs'גי
 זיי'ס 6ינוי6 (') ו9לטיי שנ7' תשys 6' גיט6 תט6 כי קקת'77"ף

bnu~b6דתס'וונס ס6ערס כעו סילך ס6' )'ס ק6ער יס),ם דינור '( 
ntSpnכך 06 )קג)י(בצל'  יסיביי רבי תגורס0 6.:' ס  bio') bnD7b  
 סוי )6 )ק3)' וס)'ח יסי)כ' bnwb ול16 ג'סל" bwnt יק3)'דמ4מהש
 )קגD'ip 4 סיי )bnh 6' )7קדק יס 61,כ . עכ') וכו, תימ,ו0פסיע

 ס0ם (~hnth סו5 )קנ)' ט)'ח סר"  גר )16 ינעל תסוס ספעסעזכ
 3סיי5 טס (*ל כדפירס'י )ס סו6 זסונ תסוס זססכס טעעמס36כול'
 6ייס 61ט6י 05 סי6 ו(כש )ססע' ס" חפ5' 6'כ מ%כ' לןאגי, גע ט04 סי6 סף0י יככזפ כיון קסס וכו, ס)יח פו'סי' ד)6 עעת6י*ס

 ט*ט 6)6 3געעדן דחפ4 ניק )קנ)' פ)יח )פסו0 סו6 יונ) 0)6טגויסח
wh www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



'הושע העזר%בןפני
 ע5י )ק3)' ס4ס 610 סע'" bS יפהס ר6" 6'ן יע(ס )וער ד'ם .)'ס
 Dr יעמ וע) )קג)' טלס 6וחך עסח' ססיD)WDD '( 6 67ע 6ל6ע5עו
 וגס )ק3)' ס)יס nbD' )6 ו0י6 קקטיך רידי ~b),svb קי3 6י צונוסן
 6'ן נס . כ)) ע4מומ  כ5ן  5ין  ט5סו 0ג6עגו0 06 ל עס16 )6106
 נ'פ" )' 0תק3) 6על' ו6ט0ך טט6 4 ס63 0*ם )קען ז6ער' עכ6ל4'

' 

 )ס(כ' ומן ש)1 6עי וסו6 גיטibao 6~ 6ער' ו6סח7 ניט06תקגל4
 קנ)' )16 ע6' עגורסת )י7' גפ עטהניע ימדר )השע ל5ס 03 והמקנ))ס

 '1itDb' קנ4 6י . 6ק43 וסו)כ' 6סז)כ' קג)' )6 ' 6סו)כ' והו)כ,6ק3),

 ייייס 67ייגוייס עיגי0 סעפת ניט6 )חוי )6)חל )'ו' גיט6 עט6עכי
 ס6עי' כעו סי)7 6') )6 סכ6 ס6הל, כעו סעל 34 סתס ססמ6 הכ'קקע.ך
 ק6י 07גי וממקג) (כי וכו' 6קג)' ק3)' )6ו ע6' וכ'יס" סגהן6פכ')

 ש'6031 ענולסמ )ע' גפ הסהרע גמ7ווי'הו וקחנ' ס63 5עוי66סתך

 חתק3) 6וער וס51 סמקנ) 6על' ו6םתך )י סג6 יק0ני 6קנ)' עקג),יר3

 65 נעי ו6ית. סו6 סכי 3ל %ו וגע) ק3)'  נמור0 ניס)' יסנ'ינסד'6
 כ7)ע') זנו' %יס' עינ'ו טגמן יליון )ס%כ' 40ם י.ס0 יסוי וקתגי"וימיי

 עכ"פ שימ יסוית" כיון חו6 סכ' 3ר )bnb 16' קסס 61'כ עכ')וכו'
 ע% 6)6 יי7' 76כת6 )תן 1)6 ס6הר' כהו 0י)7 מו6 6על )6וסכ6
 ס')ן נ'ן ס'ס0')יק ייע )6 7סעקשן ונ0י )קנ)' וסייי' סמקנ) 6היע5עו
 כעקסין 6ג) סנ' יעמני 610 יסמ57ן  ס6ען' כעו 6ען )6 16 ס6עי'כעו
 ע'ה ע6ע7' כהו כע*י ס') ס6עי' כעו 6עי )6 06 67פי' ק')סו6

 )6)תל 6קנ)' קנ)' ד6י סו6 6חו)כ' ק3)' יפ"כ חוכימ )6 לעסס0ל5ן

 )סוכיט ע5' )6 יחתן5ן יי') . ס6ער' כעו 6על י)6 כיון bi'a)סוי
 מי)וק 7יס עטני יסמלט ד6ע"ג 3יניתס חי)וק דים )ן )'מ6 דמ6ןע(ס
 1(י) ")יק 'ם 7)ע6 סעיך ק6 7יד' 6713767 עינ0 )9פסע י4כ6סיינו

 מכתנו כעו 1),עעה7 )עיעל יע4 0*נ י6'ן ועוי וכו' 4' עי0י ק6סכ6
 610 ל6י' )ס3י6 סג') עס 36) . דוכת" 3נטש ד) חפוסקיס וכ) (,)סו,

 ק6 דד' י6דנוו6 מפסופ 1)6 06ו)כ' יקנ)' ס6עמ )פי יעסגיעס6
 כעו 6על 7)6 עסיס )'7י, גיט6 עי6 כי )6למר עיניס' )6 7ס6קע'ך
 עסמגי )0ו)כ' טימ י6') כיון ימ(יר ו)סכי ייי' h91$7b סהד 1)6ם6על'
 וגמן וגעי 3ק3)' סימ עום' bb'1 יויע 6יס סמקנ3 6*) 61'610ססך
 )קנ)' עוס' 6ין bnb' קסס ו6*כ וכדכ" ק6ע7 וחו)ן ו0מקג) סו)כ)קס
 67ינ1 7חי'סיגן )וער השק . נגט ס"פ5' 7עת' ג)ת' שיק ים)ח'כיון

l'nbDסי)סס ס6י:' עטקי ססו6 וקוגל ע6מ' ס)'מ ססו6 כצ) )ס4ם 
 thaD1 ס)ח' טחיrnbn 1( 6 סע6 4פכ6 גשף י4כ ~nwr )'1, נפם'גיע עי נט 6ינו bp'epn ולכו  nbp וסולך וסתקנל לקנל'  Pbn 'a1Dרהע
D'SV'(91* 3חועי6 ונ':) "'י טנולסת 61'כ צקגpba 06 וכן ' )סמיגס 

 63מומ' מיפקיס קייוסיו ו)עגין גט קידוסע)רעליכ' קפק )'סו'קיס'6מל
 6יס 006 דחו' 'מ(יל )סמ(יר ר5ס 067 עטעע bD~D31 חועלומוכטס
 וסו6 סחקג) 6ערס ו6טחך )' ס0קג) גגי ס0ס כ67עריגן וס)')געול,
 יוי 5bptpw~'  %סוט ומהלוס  וסלוס' ס)ים געס' רנ 6ער סי)ך6וער
 'hpDPD7 לויר יין ODDD1  Dr סג%ל S~hI טליסוס ס~ר' ל5 לבבי לקמןוגן

 ו5פ"ב  נ%*פ סו5 וקסק סל"ל ד5'כ  קייר סת39לוסולך  דלי5לןלפסוי'
 6'כ6 66'כ ק6ער וס.)7 סמקwh (3('(l 7)6 עוכח6 סס סיגיידכולי
 )קנ), n~sa עופ' ~r'b ירב' יסנע)טעע6

 06 60 ש%, )סס ונמן ונעי
 67'מעל )קען י6)'כ ומיע ק6על 7חתקנ) 6עויגן )קג)' ס)'מ עופ'סנע)
 6וער )ס וחן סי)ך 6וער וסו6 סמקג) 6ערס ו6סמך גייי )יגתק3)
 6)6 כ(כי סו" 6י )ן עספק6 03 ח0ק3) 6עי 06 וס)יח' ס)ו0ו7נעסס
 כדפייס'י כו' יודע ד6יס עסוס סעעס וע-כ ק6על וש)ן סתקג) 6717יס"ע
 כ,6 )סנ'ria 6 ס)מ' 05 הסג' י)6 עוכמ  nnDDV"  בייבר1י וכןו")

 ס%ך ס-ע כו' )קנ)י ס)'ם סיימ" 7)6 טעע6 6ע7ינן סעע0' גל'סלקנ5'
 סוית" ~b"tb' )קג)' ם)ימ 6על7סוי0י' )עס 7עי ו6יכ(כ' וקס' 7עיכ(כי

 ככ) נקנ)תו ו(וכ' עיי )0 6יכן'כס ימ,)כ(כי כיון יס(יל )6 געי)סו)כ'
  סהס)מ ענול סס)'ס (כ0 4יו סג6 סעיי 1Da' עכ')מין 7כו)י' כוכ'ט1)ך
 67ע"ג וג6ער גימוק the" . כע*ס גג'יוסין 7מפ5' כיון כ6ן 6יןומג
 כ(כ' )16 חו)ן גוכ 6עי קו6 )ס53' ס4מ פייתי, 6' ע*ע כ(כי7סו)ך

 י)6 סמקנ) עיק0גי ייק ס'כ' ע'ע ' עעס )סקכש כונתו 7עקמע6יעי
 ס*ס טנים סוי0" ג)6 7וק6 7סחקג) ס.כ' 7כי )עייק 6)6 )ע'תגי6י5פיך
 )6 )430 פךמי' 6פ" 7סתק3) 7ועי6 סוי )6 וח6 תו' כיכמנוסו)ך

 כ(כי יסו' Db'1 גסו)ך ו6)ו )0 ש6 ד(כו0 כ'ון ע3ו7' ס)ימ י(כס'מ(וי
 פוקקיס 7סגי ו6מסר ' עסני )6 נ0נ6' דגס ם'ע 6)6 נסנ6' עסני%
 כססיי' יחק 6)6 ססקנ) )עימגי ע67י5פלך ייייק גפירוסו כר"( ק*)%

 ס'ע 6)6 103)ך '0יר )קג), ס)ימ סויש' ז6ש' לטת6 מל )6ד)עס
 b~'b )עידק VD'b( ש6 יסכי וכין str עש7ס*י עסהכ וכן דעיכחכ'
 דקתנ' וח6י כסו)ך ימ(יל נעי nfsa פוי0" 6' 7ס"ס דעסגי סמן5ןין
6(3f'nlla (ס4ח סיימיי  בי )6ו י3ע) כיון גק'י )" %יך יו סמקנ 
 )ס63ס ס)יח גסויח" Dh7" לנות6 )עיתגי ס') 7ע'ע קסס 61*כוכו'
 6)6 טפי י3ומ6  יסוי  ובויי 6% 3נע 07פDh '5'( גסמקנ) 6ש''ש,ל
 זעתנ" יפסיטי, DU' ספיר 6תי סוי סעסג' ססנ0 עס )פי סתכ6פנס
 ס0י6 כוכ0ו ו6ין י0(יר )מ(ור ל5ס י6ס lyunnbi הס:6 דכי:תעסעע
 עיקר 6ג) ע7יוק 6)6 עסחעט  יוז)6  )יז' סגיפ כי 6)1 ג)סי:ומטגולטח
 יגות6 ס6י קט') )ס063סוי מ)ימ גפוימי, 61'כ די0('י %סעע'גןכוג0ו

ntpbib("07 3קג)חו ע'ד יגורסס 3ךייסין סמפ5ס כיון ישיר )6 יכ0'ג  
 )6 יסת;6 סו6 קוסי6 י)6ו זי') - נכס,ג טו6 )קג)' ntSa סויי בררבב'נר
  נעקוס 5ס סו6 (כומ 6י 05 טינע'6 דס)עוי6 67פ'ג כ)) )ר3ומ6 וסק'5

 3ג7וס' מפDbI '5" )ס סו6 ימוג )פסופ עמ(יק יסמנ6 6פסל ע"עקטי0
 סו6ן פסוט סמנ6 61*5) מי)60 3סזU'5D 6 י6עור6' פונ6 6יכ6יכס.ג

 יענויסת רגות6 סוי ו%יני )" פסיט6 'מ(יר 61"כ כער 16 כעי*
 )קען ינס )פג'ניגו גח(ש . עו' סיח סויי 3ל )16 7נע) 3קיינ))
 סי)ך 6ועי וח61 מ0ק3) 6ער0 ו6סמך ניטי )' סתקנ) יתגי6 עסנ' י)6הוכם
 כ(כי סו)ן stp7 'ס(יל )6 )מ(וי )5ח 06 )ס ו00ק3) )ס (כי 5סוחן

 Dh7'DU" ר3ותP'Dnnbi 6 ססק3) )עימ:י )מג6 )יס )עסדהיוססח6
 כט*פ עסגי ד)6 6פסל יעי יכ(כי yub י3סו)ן וגסי 'סיי )6גס63'
 כ,פ הסגי )6 הו)ך )י גסמקג) ד6מי)ו נמן די' גר3וס6 ח;י 16)פע
 )SD~7  6 ס"ע 6)6 ינומ6 )6סעעיגן סז) וססק3) נ(כ' מ"ע )ינה63
 )יקיק יס קפק נ)תי כי םכמנגו 3עס ויי )סממ' "פ5' 6פ" לק43עסיי
1be3עגע'6 מ6' 6"כ קסס 6ך . עוד כ6')ו יקדוק'ס סעעחתיי D'S 
 עתו קייס 3עקוס )6סמ1 גפ גשכ' ס)1, ס5סס  D'p  נורולי)רגיג6
 61פ" טכסננו גוייחיח עסנסו פסיט )6 31עס )ק'ס עירש )יסופסיפ
 כוומיס 0:י6 ג"מו,י )0)עוי6 ח,) 9ה 6)ו גויישס -ע ד)66מ')
 שכ' 6יט )0ני6ס ס)ימ י3עססס 67שג ba(, דקטפס )פ' %")ענ6
 )י"6 )6 וג50 56ל' ג6 גע)' rha עגון עמעת  ווריי גסי)010ס"נו
 ויג6 13 ימ(יי Sth' כ'  0נילוסין  סיעסכו צס ילי60 עיי סממגרס)ס
 כיון 6ומו tpD(nb ננייוסיו )ס נ'60 עעס קטטס )ו כם'ט 36)56)'

 . )ס )(כומ יכו) 5ין ניט' )ס3י6 יכסס)מ, עוכמ ע,ע עעססעתקועי
  ויבש כק6ס' יק') חעיטול גע) ע) כסגח)ק ק'ע ק" סטול דכמנוס6
 6)6 גר6' ו6ין ע)יו הטול וכמ3 )ס )(כוח 'כו) גג'לוסין קמפ5'יעמ'
 עסת,  hounpn וכו' )0 )(כות יכו) 5ין e~ir 6ומו כסמה bia (הןכ)
n'Sa(וריבי1עי3רי כ7נמי3 )קנ)י 6)6 )ה63, פ)יח עיילי 6ין 4כוח יכו  
 סנמגרם'  גו רו5' וסי6 )ס חתקג) 16 )0 וכי 67') סיכ' 067 סעיטתגע)
 וע'( וכוי חג6ורס עזס פכמנ )קנ)' o'Sa עסמי )6 6פיי 3קג)מוע'ד
 שים סה61 כדכת'3ג6 ק") ס)ימ עסח, ס)6 (הן כ3 6)6 נל6ס ו6יןכמנ
 כן סעפור' ה, כוליגי 0'רוק)עי הן ספוקקיס ססוכיחו עס "'כ)קג)'
 ע0ני יע0ס ימ)ו' יק') מוקקיס יס:' ו6פפל ' ס)נו 3ת)עוי3חדי6
 ס6טן כעו 6עי 1)6 6הו)כ' ק3), גר סטעס ספ" כעירס" י)6עפיסיס
 וס%ך וסמקנ) )קנ)' ס)ימ עוסס rbn יויפ וסו6 סר0י' יסו)כ,סם)'מ
 ס6פמל כיון 0כ6 6)6 מה:י  ביו-י )קג)' ס)'מ פו" 6י וי6יק6ער
 סס)'מ 4ס מע'ס 7עסני גיע6 7)עס ק6ער הו)ן מקחע6 וח%ן חחקנ))פלוס'
 ססק53 קסס סעעתתייעסע' 7גכו)י ויומק ק6על ו0ו)ך סחקג) 67פס')פן'כיון
 . וכו' יויע י6יס עסוס ק6עי דסו)ך סהוכ0 )6 06 סו6 ק33,)סון

  3תו1עתסיסו עתס6ינו חז0  רביי ססגי6 ק"ע קי' (") 37ריס3,יור6.מי
 ח') גט )0 )(כות 6סיכו)ין מועל 6סס 3עגין )חכמיקו ל6יתי 1)כןס):ו
 פש% 6יס  ברי  ש'ום'לו 3קס' שעי 6סת י6ס ס:י6' סע4 37ויווגקוף
 ~ttbb גלקיגן 37'יוס)עי ו6ע"ג וכו' )מתיי 3קנ)' ידי וכו' )גוס'6וחו

 0כ6 7ס6נ' )עיעי 6יכ6 יט' 03 "(י' סע6 6עיי:ן 6גו )סחנר'ג5יומת
 דילוס)עיג5וומת ססי6 6'נ עסמע6)6מיר'3ס. סו6 עוער 0067יכיון

 )פמומו 6יס ענגי  PpSD' ו6מ 6נ) נ)צ D'Sn עענס 6יג' עיסו)סמגי'
 )קנ) ס)ו"יס 6וחס ע':מ' וכ6)1 6ותו יפת' מסיעע כ) 6עי' כ6)וס*צ
 נס'ס כמונ 6'גו יכו' 7כ,יוס)עי ub'( ו)סון עכ') כג,) דעי6 רפ6)0
1)svגיגל'1 ע3ו6ל ע*ע  ח3י6 סס3*, כיון 3טכומ סגסעפ ססק ונ)תי  
Ob7'ל6טק 3)סון ועיח')ק )ס דע(כין (') 3גמג'ו 3רור וד6' ס)ימ עגת 
 6פי)ו עע7' וכו' 6'נ סכתנ 6מר דנ)סון עסעע (mnb עועי 6סמ3ין

 וכע'ס 63'(  בבוי'רולךוי5"ע Dh ottp1'1 ס4מ 3עלת' עחגי 61מ'ח63מימ
 3גי נעס גגי יעת' סגי)ת' דכח,ג 6ער.גן 06 יק"י 6פסר תסעוסמי
 ניס י6ס סן6'ס כתנ ק'יוסין  דגגי ד6ע,ג ס)ומיס כ)ס געסו 606יס
 יעקויט0 )1 ססיכן יקיס' )י עסיך ססו6 נ6ס' סח0ן )פיכןיעתו
 1צ16 6מליג6 6'גס ס*ס עקמע6 דע0ו  Sua' כיון )ו סו6 (כות7וד6י
 ס0'0 ק6' ע'( סיכן זוק6 עסעע יסמס 63*ן 5*ט ע"ע . סיכןיוק6
 נתסיגש 63'( )חיי6 מסעכ וכן סכ' גס'0 קייס דס6 ק05 עסעעוכן
 חעם6ועמן bprtD7' עסעע 6*כ D)'b b)DDh יס'ס סעמס יניגוגסס
 1ל'י י)ס1ן 6ל6  7עסנ'  בב'יייו גרור 1ד6' 6פסל ס)ימ ענמ' 6ס6ג)

)'63 

 )קיושן נע ג'ן )0)ק ס'פ  ד5'ע  DnDwT עסעע )6 נט לענ'; וס"עמ"31ת
 י6עליק ע60  0,03 עסגיו)יס וחד  ססגי6 וסר6.' ע*ן )קקוך 6'ן61"כ
 כ(כ' )16 )סו)ך נ,ע סגע כס)'מ 610 סלי עמנס 040 נקפיגן סטי)חפ'

PnDDכי 6עי י6ס) rb (ור יכו)עציפ(ט פי6על ולוס סס)י0ו0 י3י) פע6 ר6יס וסיו )6סמו נפפ0)0 6סי עסיעי  ע) סעול' ין ועכ6ן  בי )ס( 
 יו 0י6 ר6" 7ע6י 0יעמ ו(חו עכ") 3'ס סה ע5' )6 ומו )6סש (קנגט
  )ס4מומ" פקי.' סו)ך סנע) 61') )קג)' פלי0 ס'6 סוימי' 6י ק6י דסמסד*)
 ועמ)וקת תמקג) פלק  יי'ס  יייייי כ) קr*D1 '6 יע' כיכ' )16יחו)ן
 עסג' )6 ס3'ם סיימ'ס )6 36) עס:י כ0*ג (כי 36) ול3' )מן וףדלננן
 טס63ס' קוגי6 עח6י נסיק" עוכח וכן סחק3) כעו ק6עי וס)ך7(כ'

 6ועלמ 66סחך ק6' וסתקג) יכי דסייגו 6סו)כ'  גרי'ת6ב1ובב,)ע'3דעוקי
  )הג6' צממומ ס)יס יסו'סי' 6עזג יח(יר צמ(ור 63 ד6ס )',וקח:יסג6
DffD3ע'ס גיו0ק )יחומ ים ו(ס דכס6 ג.)וי נ)6 )מוי., (כי כ"ס ס)'ח דנרי 
5'DS6גע' ל'ע 6וימ" 61נ3 , חס)'מ  עיניי נוס:' )6 דעקחה V*ns 
 6פ" ס6על, כעו סי)ך ו6ער סחקנ) 6הי' ו6סתך גיט6 )י גהנ06טול
 )עסוי נעי 1)6 יס )ס)יחמ ס)יח (סו יעקר ענולסת 6י:ס )'יס גטסגיע
 )ו 6יענ 06 6ג) ס6עיס כעו ס.)ך )יס 6על 06 ודוק6 )סו)כסס3'מ
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אבןפני
 ק3לו דסכי 61דעח6 ל10)כס םלט עמס tbe וי6י )0 (ט 16סעד

 ה6' דס6פייך גגי0קוני6 סא זלמד עכ'). טגולס0 גפ)ידסוכסיגיע
 סו6 סכי 3ר )16 כעי וגע) )קנלס ט)ימ מוקמ" )6 ד6'סו ;ni~ph ק3לסל16

 60' )' י)ית )רג b'DP1 שיסס עיגו סגתן  יכיון 5ש)כס ס)ש 0ויו5ע,0
 לגרסס טיניו סנחן כ'ון 6תרינן %7 דק'ל וכ'ון 6סו)נס קנ)ס ל6 ת0'6739
 סנתן כיון 6ערינן 1)6 כ% עגולסמ 6יגס כע.ס י3הי)ך ק.)כר3 יה6וכו'
 "ורס0 ע"סו6.:ס ק'ל ס"יכ1וס" ו)6 יחו)0 וסס"ס (ו פריךק3ר6דעלי'
 ל6 61'מו לקנלס ס)י0 סוף' לס (כי ד6') כיון ע,ע כמ'ס סולך 6עי 7)616ע*ג
 וגס כו, פרס0 עימו ט:10 כיון 5תליגן ך14 כיון עס6ו % ו)סו)כה סכי6ען
 לפס ד%ל*כ וסרפ . כלל סלימוס כין %ין הו'כ לקגלס סליס סוה(יי ל%סי5
 כדס"ר o5Jpb עבלס  דפיירי (by %סולנס קגלס % לסוו.י' למלתודיל"

 סכ' rnh סמי5ן כ67ער ס6תרס כעו 0ו)ך  6ער ם%:ידל%הפקסווהכ5
 טיו7, ס6ש)ועי 31)וז'קפק - כע"ם 6תר חכ6)6 6תרכע"םהסת6ססס

 )ח)ק קת6ות.לן תסנוייי ג" סדר ד0תר5ן )6יפלם יסעעחחי' לויח1רק
 ניי  סדי ול6 ססס6 סכ' כ"6 עס;' ל6 יס6 כת*ס 6ער ))6 כע"ס 6תי3-ן
 יסעעס 6קנל0 קנ)ס ל16 ע6י לעי)י"ס יס"י וכ,כ נסיי6 רס,י וכיפכלל
 פ:סו יכיון עסוס הו6 )י7ו גפ תסהנ'ע תנויטת 6קנ)ס דקנ)ס יתקסןדק"ד
 6ער גל6 6פי, כל) ענירסח 6ייס קנר6 ס6י ל16 6י 60 כו' )נרססע.גיו
 תוכ0 ד)ע*ד יני ת) כל)ו . גדו) 5'צ 0יול יגרי 61"כ נדנויו כענו6רכע'ם
 לס3י, ס)'0 ע:סס 6ם 6נל ל0 סו6 7(כוס 6ערינן ל6 סליח נונסס ד6מי'0יפ3

 הו6 עס'ט6דן:וח 7כס"ג ד6מסי להכריע 3ד3י עס1עי6'1)סנעע3כ)0
 3:' תכעה 3נקסס 6ל6 6פסר נ)מון כסנ )6 ש*כ ס,ס עינלי מתסעע)0
 ל0 ולסני06 גפ לק3) תמחילס D'5D (36 roiP ענ0ס 1)6 לפסומו6דס
 עסועד 3נפ ;"ל 346י, י:סינין )ע6י 61"כ 3עינ'1 קפק 6ין )ענ.7 3)יר3(ס

  ס0)דיייע'נו ~hr5V:  ויריפיס )סו)כס6ס )קג)הו06"כ)עסוחס04
 נ6ס 7373 עוד נע"ן ו3ע'ס עי7 סעגולסת 'f"D )קעוך קרוג לייס הנטטנ6

 :יוסע
 עעסר' 'וחל )ק ןס ג)'על 6'ם מנע)0 עגונס יסנס 6מח 6סס ר2פ84לה

 מכרס 0עיכון יעי 5ס 6ככו כי ו3ו6וחס עתנה ס3למסכס
 )עקועו' ו63ו נפ לס להסח7! 3ייו י5)ימ 6ולי 6מייו ו)מקוי ל7לוס 6'ס)'0
 יומר עמס (ה 6י 6.ס 3יי גע ל0 הגיח נע)0 כי גודע 7ריס0 ו06י'6מריס
 קפיי'י.ס 0כתי ג' קירסו יסגע סג.ס עפ' ו)ויותר המלס (קן 63יס סניסש1'

 ג'יוסרס6ס "Pbt1 סג'יי וססל,0סייסוקייעי, העיי' 6ך כ)ל ת(ס (וכריס 6ינס וססגיס 'tr)'b ס6מד פורט,יגע(וסגקר6.ס
 כ"6סגי

 סיימ )נדוסגס
 חגע לייו יסן vbb~D סססלי0 ע0ס וגיקק )פנינ"7 סס 63 סנ*)0060
bto1ועקיו עעסס ועפו סנ,ססלימ סניי גסרס6ס סכ(כריס 7גיימ ק5ת על סעכי ו0ג'7 ח6מס )ת יג'6גו Dan 71;"ל ג.כ 0יס6ס וכמגו ס3' סס4ח )י 

 פלוני סעכונס D"JD )קיעג6 ו6סhyleI 6 מ)מ6 3עוס3 כוי 3סג30חה'סי
 פלוני 6ירכסיתו וה0רס6ס D~JD 6מ6סמו 13 )ניס סס)0פלם גפז3'17
 סנעס' כך סע'דו סגפ ע'7י ונס ש"ל כ0קון ס)'ח סנעסס 6תר ס" 6כןסגע
 עם16 ס:') 30*פ ססנעל 6עס ה:"ל פלונ' סל וסטלימוח ס'קונו גכ)0גע
 טל'ח סג") D~JD וסעסס סגט טקדלו והtncbi Dff3D 7'3 גע(ס להו)ךסלימ

 מ('ל וחקון כי6ו' י3ר כל סעסי קמר'7"ס ו0כע' סדור ג7ול' סיולפ:יהס
 ונס 0רי"3ס חסונת 3חס קע"6 ס.י 0נ"י סכחנ תס וע) על'סס קותכיס61:ן
 6פ')1 ס:' סיימ עוטס י6ם1ן יס)'מ 'b'tp"p ספור ת)סון סעוכ0עןהה
 סתכוגס פנ"פ י6סון סס)יח עינס ועפ"( . 0ספו עינון תסוס הרס6ס3)6
 גכח3 3פני 6הר ד.גוי כדי ונתוך )פ3'פ סגט תסי וגפנינו פיגו עלפ)וני
 סהרס6' 37יי ו760 )ע:י:גו ה5ורך ה0יס6ס עכ"ל כוי פנ"פ )סס נחסס31פ:י
 כחג עו7 ו6ינחן טן ו3)נוס געול חנח1ג0 ס7ס6ומ ס6י 3גוקחנ0ו3ס
 6מר סק0י)ומ גכ) 6מר 'סר6ל ח:ת' )כ) תיו0ך כס3 הנ"ל ס33"י0ניו)
 וסגי כח יג'ע3כ)

 ס:') הסני 0סלימ סנחוי סס5יומ רונ סע) 'יעו סנ')
 Dthn ומה" 0"ו 'עות מן 0ממי ס:'ס )פ' קיונ 610 6טי 0ר6סון סלי0ו(קגח
 כיי סנט וסי7נ1 סיו0ק'ס )כ) גכנקו ינס ע5י0 עסוס 0"ו )עו)סענו:ס
 ומ!וס ניו) (קן י6סון ס0ס4ח .ען 6ערנו יעיי 3סיף יסי'ס ס)'0 ס)ימלצסומ
 נס סל'מ ס).0 לעטימ סתמ,ייס )יעומ (ס 1)'רפ:ו נ6;ק 16 0)ס כעו סו'חפנע
 0:")סעס' 0עסיר עסס כי'ן 06 ע'ון 5ל" וע0ס צכ"ל סרס6ס :6ניס06

 : )16 16 סיימסליח
 o("s 0הלם6מ ס:36ד )נו ייש ס6ס 9סק 43 ע1י יי6התשובה

 כיתמע' ם:6ניה hlh 0ו6מון ס3'מ ניי סהוח6ס ססימס7")
 3כ) ססרס6ס גוקח ס:חפמטס י6מר עיחוס 3יח כ6ן 6-ן דעסדרע)ימנ6

 0ס)ימ 6ת תרסס ססנע) 03 ס:חו3 (") ו30"י ע"פסטולמפ1)1תיסר6ל
 ט1.6 0מיסקיס כל ססק:תומ 6)6 עוי p7,b 6(1 3)6 6פי)ו ם)'מ)עסוס
 16נק 3ל6 סל.ח סל'מ ס'עסס כיי )להוי 60 תסוס כל)רק )חרס6ה5ורך

 קס[ ג)0י 0ר6מון )ס).ח rh~ln טכחנו 0נ"י 6"כ נס"ע 3טולכענו6י
 0יסוהו 61"כ יכתנינ6 טכת6 הc~cn .6 וכת3וה הרס16מ ס6לסכח3וס
 תו3הק.ס הכמיס ca'1 מע'7 הנ' )סיח הגט ס0תק7י וג'מו7 ס)י0 )עסוח0געג
 ס!'מ )ת.ענ? יתי ספ.ל 6"כ כך16' מ:חנוה וי6י ר6;ון )ס)'מ הגטעקיי'
 )וו.מם 67יכ' הגס 7גל 3כ) ע)י.סו יקתכ.)ן סיכי כי ק' טי ס)י0 ים)י0טג'
 6.נ6 ו3קל 137 כווו ר3ו ג.ט.ן דיג. ני 7ינין 3הר3ה 3ק.6ין 0וי ל6טע6

 ו:ו, וק-ווין 3ע-3 3קי 60':ו עי 6עיו וע*כ)טעות
 ו6:ו 3פוקק.ם כענו6י

 ס.פכ ג6ר ו!513ר ו;ווס ולנוסי"ס הס"צ 9פיי 3.סר6) ס:חססט כ'וןקווו;יס
 (~rb כי ;והס ס!3י cnlh; . פסוע וה הכ6 ה"ה הולכ'ס)16רס יכרל)וכל

 כך ל: הג.י תי כ' 3ינו היס6ס סה.ת' )ו 3יול ס6'נו ויבי  וישו;וררהזגרי

כםיהושעהעזר
 עעיר 6'נו ntS~o סהרי עעידע"ן ס6.נו עדגויו ע)עונר6ס%רפסס)'ח

 סהמס תסמע6 0ן') כמקון סגעסס 6מר תסעע 'stro כתיקון סממ ס:עסס6נ6
 פל.ת' יעסל ק)ק6 ו6י סלי0 )עסימ 6ומו סלסו עקחע6 16 ניזו0סים6ס

an"obmnoססרטוסוכיוך גפי7וס  0(")היס)ו)סע'7  לוו4(קט יירופס 
 פססליחסו5 יגיתר ססרטוסו5ס% ו3סגסוג וד%יבירו 0סרסיסס0יסס
 סויל כסיקע סעסו פליו  ג9פוך %.ך פ"ס ססו5 הכי ש"לו%י  כתיקוןסיסו כיון  סרסוסו bnnpm עיכחו  וסוסי גסרסיס כסוג יס יורפ ו5ינופ'ס
 כלל גידו סוסיס סיסס %י לו סעספק6  מע hihitrn  סיקון לו סעידותי
h~b1 ה"'כ 0("ל כחיקון סטסו כיון דתס0י6 סתפיד'ho יודפ ססו4 ימכן 

 סעירועדים הית"לסגסניו ' ל"  פליויקפסי 3ירווספ4ח סרסיסטסימס
 לתסיר )י' )ת0 ע"ע 3'ט 0רסימססימס

 5סנק"
 ג0, 5סר סטליס רע"עדג7י

 ל5 ו4י סרפיס סר%ו לפנעו ססיייס לוווי ודוחק . וייס נרגורסל גיןיין
 5ס ססימסלוסוי5ס ע:5ירפו 6"כ 13 סי'כסונ פסירעו

 לפיו' ססרסוסו סקוף ריו ול5  ליטתו  גי להוליך לי ססיסוסו סרסיסתסילס )5סגקשךסו7י
 כ))וגלסי כ)סוועסה ד3ריססליח5ינועע.7 נללוסל הרומע' יכלס4ח
 נמיקון סכסי  %ויר  סס%פת 6מיי ע7עחו  סיסין הו6 6וער םהווקדר עסקפק
 1%DD תע.7 כספלימ ifob1 ו5ורכקי'. נירו  ססרטיס הימס bnnpmiמו"ל
 5ץ וגס %י,ס 3(ס )5ריך ויןפן 4ופיי  :%פן  ססו, לן ל'ע6 ע6ן ת-ע ההרפ6סע)

bhy)5-כ סלו0יס ק, פר ימיי סלימ סיעסס סגעל לו  5ופר ססלימסנוסנין ת3ו6י סרפיהגס  סכיסנין ווגו6ר ו3ס"פ  גיפ.ו כ'1וסגקדרי  ל9ייך br): 
 )והס )3י ע,ע עו03קיס חכעיס סהיו לעיל1וה  וכי.ס כר15י 1DDטיסמפ4

  סיוירי' O'~Dp3  כפ3ו%ר ימרי לכך  סהרסוסו נפ'רס נן ווע'י סס)'0 ס1.6על
 סגפקס ס%ותר blb; סכל פסכח 5פפר ס9דר ס:סמ:1(ס  כיוו 51,כ 3פירוםכן

 קדרי ע4ו נסת:ו  bibnnpnl סרסיס לסיר חו"לסו5כסיקיןמ("לוסס'קון
 ע"כ6ירסי bniD)p'h 6טח !גרלהחיר rfit קססל9עוך וע'ת .3ר6מ'ח
 ססיסק ו,חר סל.ס סל.מ צסס ob~ 3דיצ3י כסי baln' גלDh7 5" ר"יסלסגי'

 וססיפ  לסטסיללעולם חוכ) ל6  סענעלס כ'43(י9סקנדולופ'ניןלכולס
 'hTne' כיון כ3ר  טית סדגר קרו3סריפון

'pr, 
 4)ך ירס %ל ו"ן לגגורות והג'ע

 גדול דיע3ר לך nbrlI ,rh  לצס h~np גרול מ.רוס  3ספס ו3ימור ירחק'ס%רז
 כסן דוד ' עחו והר3 ייפבר  1פ'גיןיקר' סדמק סצמ דכל ("ל ספוקת" כ' כ%סרע(ס

 עסעי הנע 37ויימ'7כ) ע)7,3פמטי ה:ס סוי נס(וגויוהר%.'רסכ' 3(סו,לס5ריך
 רס3,נ ימר גיר יסלמיו סוליל, %ת 'ob'  גיי יס)מגו )6סמי ת:.'סו)לנע י0כ'סכ'

 סיפור9פי' כלספו9קי' וכו ייפ3ד ול%ס(כירו נכתחיל' כ.5 ל55ןרו3ט:ט, לרסגע יו הולך ניס ביןלוג:ן רלכ,ן סרי ימר נ'ר 'סלמ:ו ל5 י3"כ כך5ופיגין
  נדיע3ז 7.גו תס כסגו ולי לכהמילס כ,% הוכ,רו hli'r יסר%'ס סרי'ףכנון
 סו)ך לסלוחו ס5ויר גירוט'1 דהל' כ,פ סכח3 יומר ה3י5ר ("ל הרפ3.סורגרי

 6חל 3י7 עטל0ו :%)9 %ו ומלס סולך %ס Th הולך לו  סייר גין ל%ססי (סגי
 06כ 3יי טלחו ו6ס 6מי ניי ל6יסלמו פלו:' ממן ס'ע;' פול )ו 6ערו6ס
 כך ו6מל ממי)0 הנט )ס גתן תג.רסח כוי סקסן ו:ת:ס )קר6חו 6ססוי065
 כ'  1יין3ןין3יו3ריםיל% ילכתמיל' יממן:'סיין ת:6' עיגג- כי'סרי גי 6'גוסחמן

 5פי, %ל% ל:וזמ.ליול"? כ"%  כללי(ייר%':ודיןרד'צ3,
 לכחמל'4י

 כ,5 בגי,ור כ'
,brbtp1%

 יסלסו 5י:ו גי'פגר 50  וילפ,גןפריוק' תס!חי רמל' hlh כי ססר"ל"
 לכח0')'. 'למ"כ"מ ל6 ע7יוק' רס, 'פקיל ר"ם"ןזיכנ Hir סרנ קפ,ל ל5 %יך51'כ
 סליס פ,' גי סיולמ פ"5 9כיי -ib'np ג9י' סכמ3  הפיר  3זנר. ת3ו6ר )ר6סוכן
 ססרי גט  ס6י:ו פ(יפ6 לס  ו:ח:ו ל,חיים ו:ת:ו 5תס bibi  לס י:ס:ס ,ל51'ל
 גיר יסלמ:ו ל% 9מס 0ולך ליי יהר ימ" hlh הו% "ל, 4( י:ת:ו סל5מיי
 ל6  ק6עו וגסולך9תס  גי %יגו כסנ  י3עמירס סר' כו' ג9:5 %ו חלס5מי

 ר5יס לסגיי סר,'מי 5יי . גוור3יי:י גריס%ו(ס  כיו ךסג ול5יסלס:ו
hucanקת;' ססרי ("ל וסרעג"ס וסרי"ף פ.רס" ע.ס  7סעיח.ן hD'p לויער ו5ס (היע:ק טו TDn~ ')lSD' 6ניז יס)ח:ו ל  ?nh נעי  דני ייייייו וקפייס 

  סרע3"ק תפ" וסכללסעולס כוי חסן ליס ויסנ" פ" ל% ר:פק, סיכ5 סו'ל5
 ניט6 )0 ה3 וס7ר :irDO פו) )י'  6עו 6מי'  הפל'מ ס'יס רל% ס.רו? רכלורס"י
 י)כמסע' 6צ"ג rDnn סמתן ע7 הני כ:מי:מ לצג:ס ור5ה הגצ גת'גס7ת,ח
 ch~  3'י 'סלמ:ו)6

 hD'a ות'מק) היט3 נהן 'דק7ק ול6 הטעס 'ס:ה סמ6
 ססבי ס':ס  פלסוול5 06 "מ"ס כהוו"מן ה37ר" )נ' 'עקיל ל6 סר6סון16

 טל%לסלמוגיר  רגפלפתפיד צ"נ דכלכס"ג%ף וכ':ולרין %1"כסויסגענע
 3ריט% ה"ס ס':ס  געכלסל% הויהגפ וסלמו יסעגר ntDb יס:סימרסוו5

 0)ס 37ל6 03לה ת"ו' דייפ' ריצ"ג  גי% סוי  וסלמ עע ~oh מלס גל% ס:"י3ל%
biJvttbיסלח:ו ל6 חנ6י  bln~lat1  כפו 9.פי3מליסיי וי"ע  

 ריסי3לי
 רסיפי חלס

 ד4יכי 93יסי  דיס דכ"ס לפ"ר י:ריס  נריס" ה"0 ה3צ) 7קן.7 עסוי 'סלמ:וד14
 ס%ס' ביר פ'רוסו 5מר גיר סס-ו:י טיס' ולו:ו 5.ן סו' לעירן" יס5קם.יילפ:'נו

 סס 3גמר6 וכע"ם תפ.ו (1 ספיר6  וטיע:ו צרססתן 3צ.גו:5 לרגוסהסרולס
  גסירוט סהח:ס כתו יהוי ס"ע וכוי ג'מין 'h?b הגיסי 6ל לו כ6ותרנעסה

~the: h)tb1 גיר5מר יסלמי ,ס  לפ.מסD7'rpo'1prnhl כפלע"ו %פ"ס3ריצבד 
 3כולך דכו:תו ריפסר רקפיר ח~'רן רל4 סילך %3ס 5מ., %ו מ:5י 3ל%גהולך

 ד3דיפגדכסי וכוו"סרס"יססיט6 ס'ג'פנעל'ךסלווורערתעד
 יסי'"ססר .

 5חרדוו%יימחלס סל%'ס!ח:ו3יר דהגצלקפיך  היצסליחוסדנ9ן5%ץ

 ,Slb  'פס:ס פל, סת:5' פל -hlb קס'ר ול, כ"י5חר ססל'חיס על ד קםלי
  סגע יסי' לי סגי סטלימ יס:ס %ס 3כך קפ'רדווסליפלססליחוסל%
 5ינו ליהתנרט לוסמפזו%ס הת:רפתסן chn רקחפן לי'גיול5%יכפת

ois)55ל o'nrna  ל:ממ.לה %מר לסלחגע.' 5;רוהו bna; )ipD' ותתעגך ה:ע  
 סהסיס  כפו סוי %סר ביר לסלחי סי% קפיל  ה3צל  ספ% דמיייי:ן בריס35%ל
6ל6 - ענורסמ 5ליס:ק 5י:ס ולפסוח עגורטס וסלח4.:ס פ3ר י4י ל;!חוסל%
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ההושע העזראכןפמ
 סכר ob1b~p ק" זסנ"וסלי טי'ו (')9' הליגעת סע65מי3יגוי5ג6
 ד6יכ6 6ע'נ ס)ש וס)'0 ס)'0 )עטף יסות ה3ע) מנמן 3פילו' סס)ימותבססו
 עם וקמי )ענ')'גו סרייך עכ') קמיינן )6 6נן קמיי )6 י6יהו כיו(מנקי

 ו0רעג'ס 0רי'ף ד)ם'ימ כיון 61.כ 6הו תוסס מנע) tpbi 96 06(~ ה"סכמגהי
 שייני )6 7גה5 י.) זסר6"ס ח1' )סיטם וה"ה ג7.ענד כסיורם"
 )6 )ייס גי סכסהניע סר6'ס סכמי הטעס הס)ימ הנס )6 06 פניני6)6
  קרס סני כגל וכמהגיע Itnb?n~ האל"מ )'rD~n 7 ס'נ'ע עז עגור0'חימה
 )1 סי' )oh  6  ביינני כ"י ך)ס'טמס היד הי6 )תגרסס )6 קנלמוו3טעח
  פעיל  37ויס' )כמו' ע.נייסו מי  )יסתעי' ולי טיכסו  ל%  וסרסו  ועני 6' 3'7)סרחו
 העגין )סלמינ 6ססר והים ' לכ"ע דכסר גלה ה(כ'וו ל6  סמור וגסגריכ3ד
 יטו) ה0)'מסן6סון 06 אפי' 3יי6מר לסלמו 6ין הר6"ס לסיפת 7גסיומר
 נספן מגט דמ)ס כיון הס:. נסל'0ומ מפן 7הגע))6 כיון וו-fiff תמילההממן
 ולס סלים לביות  פייס 1baD ל% י'כ ביד%סר מליורו  סיסי יסוגווקן
 נסרי%  סרי.פ כריסי כסר  ופטםפגר

 ס) ל6מי' bpDJ7 סיכך  יפרט דמוי
 ט,)  רסבפל%יר פ'ייסי יכ"י שתפך לי' י'הני'0י6ס,(

~TDn 
 הגע )ה עקמן סב, יככב סלי  סירייס  דלכך כסב פטרי 03פך  סגררסלס גיירי 04  סב והיר

 סע '3ט3 !6 נממן הגט מיה )6 ו6ס הגט ינטל rh1  !'17 המפן סתתןעי
 הל6סיז )'7 המפן ס'נ'ע עד גחניסה  יל6  יטר 6)6 הגט 'נטל )6 לקה(מהיי
 ' )6נמגרם0ומ0וטהו6 )עה ren3 הנטחלוי 6'ן 06 36) וכו' 0517סאן

 דגיט16וע).6 מליג' )6 כ'ע וכו' 1.הbpDJ7 "Dhl 63 ה.כ6 3גער6ומדק6ער
 ולכלן Irbn  ליכול מיי להיכבר דיי  טפ'ר )כמ0')י 1SIDb7 ק5עי 'bS1הג'

 .  סכיולןלסיריךב1ס לייפנד  דלכסתילסליכיר  סי bibסגכ3ידיסר

 סייג מוכח סיה.ס  6יך יסי'  ון,י ath~n לי'כס %ים  דין סדין נפריס%לי
 3נע' מקקינן  יסרי סייעני )טלי ק'7 דל6 כו7 ונראה ' כסר 3דיע73י)כ"ע
 וכו' )כהוי )6מר.'  יעוורו רלי לפססי  נב סני  לטייס 167מר עמתנימ6 רעיכי

 6'כ6 קס'ד6 יע6' ופירס.' קסי7 )6 3על הכ6 37כל 3('11 עמוס החסועסג'
 ?hniw יסהכמ" תמסט6 נראה ולכשרו: . כלל קס'י6 דל.כ6 ענו6ר6'כ
 נעמס טוי )6 נעי 7ניפ6 ;עג.ן )קען מדמעי נ7יענד מספגן )b7'Dp 6'דקיכן
 awhphivt1  בכליס  בטיילנו וגרטס  ,יבביס ג.ע'ן 6!6 חנרס' 6! )1כקער
  נהולך ימי'לי  7עמגיהין רויי' גסי%ל וגרסם  נייין גרטס ליס כאוירככסס
  7וק6 )פרס 5ריך -b7'Dp י)'כ' 73737 ס"ת ניטף והנ ממן סו) 16 הסך 6מ16
  יט וכן . נ7יענן פס,) אינו 7סס אחוד כגיסה סגי ול6 כך blb הגרסה6)

 סכחנ הטור מ37רי4ק7ק
'rp 

 יינו במיסוס  ייייס סס)'ח וו-( g~tp קע'6
 )ה5)6 6למה:הו 6מר 3עקוס לה סמנו מלוני 3עקוס לס כילרת:סוגר'

 נסדיק עפיי כסב אירך  וגבי פלוי  גילום ם:סו  סייר יטיס גבי  וייבס3יבין גי קעו  ניילל יוסדו  עיין %לי מסיסי יל 3כלייס וימייבביס
 'p~D נק7וס.ן י6ערינן עקוס נגון %.:יי  ריפרי :hnilm ן,י  כך hihlo1%ל

 וכן )יס נ'ה6 ל6 6מר6 וגה6' )ימן ליה )יח6 6תר6 37ההי6 7קפ'7סלועי

 סקפ,ד פי לך *ו (bnlpD -וז %גליפץ גי %י:ו  סתיוקמעו
 וכןיס . ו6ינומ:6י 6ער דוק6 דליו  1y~h למוסכי ס%  לריךלמרטגוס
 פלוני גיוס )ס חזהו 6עו ס6ס סם סגייוסמורג"כ  סריב"ס  טיניי)יקים
 עלמניו  גין לס ונחנו מלוני כיוס 'hlb השהו 6) גב לנו סגתן במוך )סוגמגו
  ע,1 הטול וכתב עב") יום ס) עלו כ) 7fDpn מהוי גע 6י:ו על6מריונין

 7לסקי" 6)ע' )6מי יוכ) 6נ) 'קייט )6 פירי  3עס לס ינמנמו עינוייו7עסע,
h'b76ול' כ' עהרס פחמגרס רוקה סמינו קמייך 

  סיבייפר9  בגירי  בווכר%יריון 'מצי
 פיפ כ4% סוי ב9תש יפ"  ~:D'tD פלע:ותיה 6')ס נקיש ל,

 כעיני נכונ.ס יקיוקיס 6ל1 וכל יוק, 3סדי6 לפרי קריך קפ'י6  יליכ6 ליסרשנן
 ד)פ' סגי) המקב) מ' 3קוני6 והוכ0מי נחסינס ה6רכמ' יכבר 6)6 קמק3)'

 שפילו פרי %י %ר"%  רפליני רלרב:ו  יטיי (") וסהו'ר"לס"י
  7ליכ6  נפילסי

 נין ו%.י onu 013 לדיריך  וי.ן סול סקסי ולו  S93D 67על עת6'קפ'67
 vb)n עסקי ע'ס :Q:b "י  בסיע סתיוו 8יך י6'כ 4 קאה  6ך . י1סל8י'

 גכ) -ti'Dbולסיר
~olp)1h 

 קמעו ס'גס 06 לקוי rDD עשה טו) ננ. )קתן וכן
 ' p),b י9ורשפילו פלסי לסבפ9וס שסו וכןג3י ספק נלי קונסעמעם

 ob DISVi 6)6 קמ.ד דל6 קמיל ל6 יגמלו י') עילח' ס%4 וקפיר% %'3טלפ%
  163נק DSD'I ס)6 נמ.רס פ6ער כעז וסני  קפיר )6  83ונק 6נ) 6וגסג)6

 ד3סל' ('ל  סר,ן ידנרי  פספפ  וכן לפולם שפיד rw  נעול פס%.כ יילמוב%ו:9
 רט"' יעד3ר' ועזי ' ל"ע רסני תסוס קפיי6 אפילו אסיר 6' 36) קמיד%
 %% ייכף יסידי ס% יסידירלייף שיךגמנ  רבסלסל%עפיר blb ס4? בלי עידלסיפיר דייביייייויי9,ר יפיו%  דגשי בסר.%  רסס כמ3 יה6 קפיי )6  גססם י6מ')ו bib כן עסווע)6

 רנסי
 ססלעוד ס% וכור . ליס DD1'bi ל%

 שמסרסיי ת6י 6יכh7'Dp 6 דה"י סכמ' ורסיי קפ.ד )6 סכ6 3סן'6ק6ער
 rb7 לסקפיס מ'7י 7)יכ6 עסיס Dp'7 )6 )הס טעם )יחן 630  עטי3(ס

 oa7 5'ל סל,ן ו)דנרי ' כקל קפידת 4כ6 דהכ6 6)ע6 כאלו תקמי7יסמעולס
b~o6פס פסרין וכל %ז  ויפיר ולי 4ס י,כפפ %  3סלס 6)6 קפיי6 6יכ 
 וסקל סעקפ'דין דגר מכיר Dp 6(1'7 ס)6 סנע) ס(:'ר והכף עריוסיקפידן סיגי  ססו6 גריון ממס קהגי חיכי כהקפיד יני סיס 6יכ6 סכ6 יגס ת"י61י קייי 3על)6 סכ6 ינעץ נ(יון עסוס טכעOnD 6 %9יר רסקרפ"י

 %%ב1יוו9פידוסכ%
  סחגע) 6)6 חעקמיי ד3ן סכ6לאכ6 גס ערדדסי

 וקט 'DYDD1 דבל סוי זנל)סקמיד1)6 סוס י6'1 עפעפ ואסון עקמזפנו
 : יוסנן( עסעת ניכר רפועו 1.6 5ך יפין עפני יוסי נ16 ס,נ'ן)סעח3ר

 ובל'לש כיייופיו ופכי לביסו לפוב  ביך 0)ןס6)סנ6וק זשאלה
 שמר  גדול גיר %לבקו
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 כי  בנסר מגער עם) )0מס סבך סנטר נס יליו  ליגור דרך %3י1ססרסר
 וכגןבפ גכסר רזונן ווסל לסלילו ריוגן ע%  וליקסגער סתריו סקרםיפגר
 כי מירב 6) )1 ובעל D(9D 6) 5עק גמי)חו 3עמ ורקונן סי יל%וסיכר
  בגסרו%שיוסו הפסוסו 0קיח ע) עוגת ס"ה ,(lah~ פ) כובע כ'6 ע165)6 ומעסי )ו D~D עס גויע 1)5 קוקו גסעע )6 במ"כ )ה5י)ן עיי היך636

 יטוס ייס  רעובן סליל  סייוס עותי 9גיג נקרס סג0ר ס.ס כי עי'סוספ'דו
 עיגיסס ע"ס לכל סכל  וועופס rol( ,יום כפס ייס פסוס סיס ושסעייס
 ססג0 ו)חקומות  עעגו ריר  טום  טפסו ול% גוס  כיו  ה37ר )עפך6מ"כ
  סגענכ פר9יוס  פסיפיס יומר סכמים עעקוס נמוק nh? יהודי גויסע165
  סס  6סר )יהו7.ס ס7נל )ודע 1)6 וקילוסו עע,מיו 1)ק0וסו והולי6וסוננסר

 קנור כיסים חמת i p7Dn(Ob )תן הסת7לומס ו3ןו3  יוו.ס כפסכיישמי
 e1Da מכירו כי  סופו לפי מגיד וספר.ן  פין  3פג.כום סכ'רוהו ול566לו

  גיסיטמי  סעורין  ריסי ספיר ססיס נגדיו לנוס סייסמיסורי
  הסעק)'ך גם '

 לסם וסרוס %דוס סקי-ר OD  יססתיו  ס3גדתפור ורמ3'סוה'1 )3ג.סה.ו
 בכחות לנוס פסיס  טופס לפי סגידה ססרז  יוטס ' לק'ען הנגד ען  כססךססיכ'
 httu  ס9ורין כנופו ומנור כיקו )ו סהי0 הגיי 6' ופרין . הסעקל'ןעס

  הןהסוין  סיס  פייסו  סיכוסוסיסודיס ילקי 1ב1  %בכברו"ן והיהגוט".ל
  וסנייוספסלפקף נגריסכור מתינות  ססוןשו היסורי טפילי  נפקוסהיו

  בגופובמייו (p,b מהיה M'p('O נהינה קנביס הנייוסו וסם חג")ר15נן
 כמו סלהס 5נע טסיס ננמ.ס טניעמו  ביכס לנום טסים סכידווילפס
  ערריי ספל  3ייופי סגם 7-3 מעסה חופק וזה . סע)"ו סחמינומ6)ו

 : מחוכו סע7י1מכיקר

  על7כי בסרי  יסל6) כעל b1W7pl ו6ת6 הויכן כמדקhoinבמותב
 עס למערת  3ס6)0 סג(כר עה עדותו וע'קי 3ח"ע)הע'7

 53)6) 6פח לגרפס 3ח !06 )קיע:6 ו6מ6 ' כנ") הפני הפרין0הגי7
 גיסר,פ נלל%ל סייסס סרגר %יס עדוס נתורם  ומגיוס 3י.ס  סלי3פגיסרר"ס

 לתעלם  פוזריו  o*bg  פיעיי יוטס דהיינו כנופו כ6ל1 סיעגיס לוסיס
 ס56נע ע) לו סיס  ירספיל  SDoal ללרספיל  וסטישויס רונכיסיפו
 סע6ל 3ינ4 עיומד קינן לו היה נס 3"י'י 3ס:י1 ע5ע1 פחתך עמעה :~ODIג-כ

 כל  כררך 3ל'רו סכ3 1)6 עקיס ס6גו7) 560) ה356ע ע) סכ3סס6נ1ד)
 שוסוספעיר  פסכם עכס יסית  רוים  סימלו סיקל  כיו 'S~b  גט 'סנרייום
  יורפ  סיס  nnhx נטוס )6נ'י  אתוס סייס בפייסו סג'רס (ס וכלככף
  בכונס. :oo~sh גן סעכון כער סכיי וסיב . כב,) כך לערה  מעגלהטסלכס
 356ע ע) הסע6).ה יזו ע)  ר6י0י  מפס  טפסוס'  בטכס 13של במ"כסרס
 שלגורל סיס ספפיליס  רגל ין יגס כליחס  ביין כג'ו בולך וס"ס כתלסרויס
 פלסטיים n'hla' כוורסיכווסכ"ל סטיר וסיב גל.ל.  ולנעעקוססננכל
  יסיפוי  לפכרם  בצווארו ראימי גס ' עהעכה  רומס סע46מ טין 56ל  סע6)כלר
  קווו npD ליגבר  כיר מעיר  ככ"לוטוג  רוטמגיול  ללרסייל :וכסכי3כ
 SD ססע6)ימ ידו ע) סרקה סעעון כסו סהע'7 עה רי סדין כבל3ס,כ
 גל יחו67 כער סעיד עוב . ע"( ססנמת' ס)6 ל6ית' )6 ;ה מנוסס56גע
 וגס ' כג,) ~otp ס6גו57 ראיתי סעח טהרמ' %לי  ב(ס"ל נמ"ע סקנרן06רן
 יסיכס  רוים בליו%רו ריסי  .וגם כעל בלישי  סספ%לייייין  בידו  56גע עללאתי
 כער סעיד 'סו3 עכ") פלי  סיגמסי  כילי רסיסי  9'י:י'לי  כנ'ן'וסיר  סע6ל3לר
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  ויובסכירכירי3רסמ עב"ג סעח 0ל כחייו ג-כ י6.תי וזה כנ")סע6לימ
 ס:'לב:*ל' 3ריסרן  כפרסיכון 5ן  ככרום 63וח 6ומ נמ"ע  יעקנססס"ר
  סלסיסהיופמיוייס נסייו טרי'סי  %כרסס 3י pr'1b  כיר סיירוס31
O'JDSMb סל נעין ייעחי )6  6ן  סכין Shnn יצעיר וסיב . עכ') יעין 6י 
 3סייו%:ס"שסרים  גם  ילס9יגרלי  יוחף3ל יסר6)3מ"ע 36רהס3רכעו
qpt'nונס עק6.ווקי 35ע )1 זה" ע-ה 5)6ל  טל  גיל3וי  ר9כ פיל 
 נמיי  ו(*) 'עקג 3ר ,5חק כער סעיד וסוג . עכ,) מחוו 5נע 5ל6) סינמגוו'
ibib3560ע זר6'ח' 55)ז 7ס וסקי( סלו מעימן )רמון דגי) 0וה גמה7"ק 
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  1כסגrr S'1D ' 16 ס7מ ערס העקום (ס )י  631 7חוקיס 3ענע)יס 3י)יומי)')ך
 : עכ") סג.) כן נ,כ ע65תי עקו' ה356ע (ס 6מר )ר6ו' סן6יגי בק"ק סעמטס

 61"6 קרוסים סעיס סטיו עסעס abo' "סיר  t:ha 6סתשובה

 פעע6 ע60י סימר 6חי סיס nDWCa' כעו ע0ס)ע)"
 קיוס סיס ססנ0ל )ן 4ע6 7ע6ן טעע6 תהיי )סמ'ר' ת6ן קטם31עיגי
 סיייס עיני )על6וח פיקסוס סמי 16 פרקה כ'6 קיוס סים )6 7לע6כרס

  עונדך ג3' מפרס פ' ייסב  יסרי עמס פפומוכלס יייס  גו D'Dולמ"כ
 טפס יק6ער מעש ממח סעימ סחי למרס דימסר רו%9  בו סליכשררי

 לסקוס סעי0  מס' סעיס חסrr 5ף סע6 6,כ מגיס וכן סקוס 4)ר6סיגס
 נקלס פסיס עעעין סע7יס סיו 06 אפי' 6)6 עוד 1)6 ערס וססלמצק
 ט ע"ע סעיס נססי פחות )עקוס )נ6 לפסל סיס ס)6 פרספומע06
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שבןפני
 ו)עמכ פ0ומ סו6 וע00 6י. 6, גקרם טס" 0נ0ל עך כן כ' נ'כגקיס
 פי קוף (") )ס0יןעס6יכח3רסזי ק5ס 'ט)יון כי 6עמ סן נקרםסו6
 6גע6יעקקי י*ס טס כסג יעסקי b91bs טי)6 יוי סו3י6 נגי וגסס6סס
 וכוי )עלמוק סעיס פגי ע) 5שפ יכ% ס6יט 7עי q'p )סס סיס כעיסכו'
 פגי ע) סע סע6 מיס q'p )סס I'ha גשץס 7ספעס עינן'ו עסעעס7י
 סמיס כ"ם )מוט 61'6 סמיס D~D סו6 ססקל0 גכ6ן 61"כ )ערמוק0עיס
 )עי10ק סיסוי מכומס 7מסי )ן )יה6 ע6ן 6'כ כר0ו פ) סעיס 0מ0וסו6
 )מיו0 י6ססר a~ub כי סוויס חממ )סופ)ערחוק h'b 7סע6 סעיסחמ0
 סעיס חחס כחו חס 7כ3ל כיון 6,6 טס )סון ע,ע כע,ס כעוסנסחי
 יע.ס כיון מ('3 ססמע'יו 3פ" ע5'נו סל6 עח הועיq'ptoi 6 )ג!61.ן
l'ha1 קוף )ססW5D 6דרננן חועי b'o 3פ' 6ג) . גע"ס )קען כע"ס 
taboמ00 5ף סע6 60)'0 עיס 7זס 3פי' רס"י כ30 קפ"ו 7ף ס)וס 

 )סח'וס וכיוןס6עיוחן")ס6מסי )סD'Di 6' 6יכ6 0כ6 נס 6זכסמשוכוי
 )מ)ק3'ןעיסק7וסיס ע)3'גו ק3)6 )ניוס ספוס6ין6נו כמסתחת0ע'ס
l~beו6ף7עק3ר6 הנו6ר (ס מ')ק ע5ינו ד)6 כיון קיוטיס 'DInD 6'67 

 עמ וסו6 ס5ידיס עכ) קסוס 0ו6 כי 6ויר טוס )rba 1 כה'נ )חיוס)1
 וכו' ניני0 פ)יס כפה r~D 7ף חנסיפין פיק כי6עיינן ט5עו ס)31סג)
 )1 ס6'ן סכ6 וסס דסים6 ננ'מ6 וכן גס3)יס עס דהו6 סססו5עליגן
 יר31ן קיף )סס ס6ין גע'ס StSht עקנר6 6סס מ"עקס0)סשי כ%ריו0
 יעפופי דמסיסSh 6'1 עיכופ 06רי ו0)כו 0כעיס החע'יו ו6ס'ס)6נוד
 )עיחם 6'כ6 ס'נ )עפוט' חסו י6'6 חוער6 מסוס 6שס סו6 סרמ7)6
 י6.6 סיכ6 כ,6 0כעיס ססילו 1)6 )חיומ ס'כו) 6)ף עני 6מי 6יכ6יי)ע6
 סי6ו ססכ6 כ3ר נהנס' ע,ע עקגי6 )סמר 6פסי סוי eh, '6" ע0ם)6
 : טפוו6 עס6י )00ע' 6ין ו)כן מסומ סימס קלונ 3עקוס סע6 )ע'0' 6יכ36)')ס

84צני
 סס'י ס0עי7ו 3רנ)ו 63נת) 4 ססיס ID'PD עטעס ע6ס)0שן

 (ז) סך6'ם כח3 :כגנ סכו)ס כדיל hia ס3ייו ע,ג ועוגמעקוס

 Dh" ופוד . ט5יו ס6סס וט0ילין ע31סק קיען סוי פ36רו 63י7טינוי
 Db" סגס 06ליס סיעניס עה 7יס כיון ע,ע עו3סק ק'ק סיס )066
 כ30הס7ד*ך וכ3י ' ס'עניס סי3' כ"ם קזע סוי 3ס5טלסס 9עג'סעגי
 רנש יעיס )י ו(ס סגעו3סקין ס'ע סו' ס'ווניס 7סגי ט'( 3' 03סונ'(,)

 9' 3כס3יו טכ0נ 0"ס נע) עס 0יג 0תס י)6פ)יגי יגר6'כסגסי

 יסייייוע 6חר נענין עיייי כ)וסיסתס 6ינן ס6'ע ק'עגיס ק' 67ש'רכ'י
 י6ייימ6 סיהגין 6י Db7" כ)) ט6'ע ס'עגיס יס סס קיעניס תיני7נ'
 פ' ונקוף ע5י6ומ 6)1 3פ' כד6יס6 וגון 6רוך כגון כ)) ע5"סו סעכיגן)6

 ו3סID'iD 6' 6נידס טעמ'רין ק5ס ש3סקין סיענש ים ט71 ' יינעוס3סר6
 ופקקו עניסן b7tp'h )סמיל 7יגנן 16 י6וריי60 קימגיס 6י )ןפגעי6

 סיעגין 6י י6פ" ם3עתסקיס ס"ע 'ס פת ' ע3גן יסיי )מועל6סשסקיס
 עו3סק ק" סוע7tDS 6 גגעל6 כדעוכח 6ט0 )סהיל פ4יסו קעכיגן7ר3נן
 ים 3נק3 ירגגן קיעגיס 6' 6פ" י6על 3,ח ירנ נפתי6 נס ועיסו6
 3סני יעיי7י כ7נייו עגו6ל 0ז0 גע3 0י3 61,נ עסגי n'1tSDI 016ג75

 כעמולס גיגוני 61יט סמורו0 וסעווס ונון 61וז כ)) עוגסקיס ס6'גןקשניס
 ופשפ6 סס ססר6ו (ז) וסל6'ם ס7ענ,ס עיידי וע(ס ק6' י6ס6נ7עיו
 כע0 נ6ו וגקנ5ו כ)ס 7ע5וייס '1D"iD סעכ'נן )6 ע6ס 6ש' נ6ל71סיעניס
 O'pDSIWI סיעניס 6ג) 6יועו0 ופניסס סמויו0 וספ17ס 6יוכיס סהס"גסיס

 ופסיט6 גנוף סינוי ד,סז ופקעוע'ו0 יוסס יע0לי,ךפס")י ככו3י6ק05
 געוייס עוג0קיס סוי מ)מ 6! 0יי כסגי !67יקיהניס D'iD 36'י'7עם(יי.ן
 טיגוש ~'bD כ)) סכש ד63 ופסין6 מסיפ6 טכים 7)6 עטעם פ3"סוסיינן
 6מלי סגיס כהס כי יתע 'olpn ' Sb1 olpib 63ו0ו נ*כ 6מ7 63יסג6)ו

 . עונסק כס" סוי קיעני' 37' כן ppD7 (") ע(רמי עסי*6 סגיו) סי33סס והע'י כי3ייס6)! נ"כ (*3 סו6 וכת3 גגיעין nban ספל מפסכ0ג'כן
 י6'ן פ"ס 6' גהקוס סא Dh IrP '6 06" מסח"ן ס0יר מ(06וגיו)ס
 ל6יס )סל6  נ67ס ו)ע'ז )ססיל גל6ס קיעג.ס 3סג' וע,ע . ג(ס)ס6רך
 כיעעיי)ס)י 5סעכיס )*6 6") פ'6ותוו6מ3גו י6עיינןננע, עס%6עי

 מזססין 6.ן קקגר 6)עS'TDt 6 )סי7י 77ע'ין )סגל '3ריקפקעי'ןכויגיי60
 כו' הננ ג6(ניס יסיר דיע.ק (') ופ'יסז' 67וייימ6 וסיעניס 360)(רע

 7קעכינן nff~ 60 ע4הסו 6יקור6 וסני 6קיעגיס ט7סעיך 167לייס6!קיעגש
'ot~1pbגעעוג6 ע%סו יקעכיגן גסי יר3נן 7* 0י6 67הה60 6גו0 גחיח 
h71p'haע5'6וס !63)1 ג6יקור6 )0קן ל3נן ט4 7)6 ע)יס סערגן עי 
 n'Pti(V פוקק (") יחיעג,ס קטס 61'כ ' פכ,) ד7גגן 16 י6וליס6 6י )1ענע'
 נר6ס ד6ין ססוע6 ע) rba' l'PDn ~ילוס'ן עס' ש,נ ע7גליו נ7עסטעיר3נן
 עעוץ 5ין 167לייס6 קיעגין 6י tbv" גגעי6 יה6על 4סג6 נס6י ס')ז0ל3
 (,) 0ל3 7יך 607 עינ(ס )6מל )סס0נומ ועסף' ני)ו 33ן עעע'יע5ויס ססוס6פ)

 ס" (") סג.י וכע"ס גסי6 כ4טג6 3כ"מלפקוק

- 

Dth~l 6תגו6נ 3מי6 וניסנ 
I~bvגי)ו נגן ע)ויס iyb1 דספעס ס"ע 6)6 עיסס %סר 3סססנו0 עסייס 

 (זי וכןפסק0ף,ףטשסיססיטלןע3גן
 3עקגהזיו סעד יסרעג'ס וגתע

 676 ע6י עעיי.ן ס6ין 370 סכ30 קשגש ס6ל 36) סוע6 ס0יגמ ועו7 -מע.י

 יעטעפ ועוי )פוס 7ס)ז) כ)) ס6זע 6ק,עמס יק6י )ועל ד7וטק)ע'מי
 ססס עסשרס7זיוי

 דועק"
bntg~l - יסו0 ו6ין( D'h7 ו) ננע' כ0ו3 יג3'ע 

 )6 קיעניס 6כ) יק6' )וער יס 61'כ עשס 63מל )0פסנוס עסר1 סיענשד)ן
 ויס )*ע עסחגות ק'עגיס יכ) ~ק') כן ג7ק ס7עג'ס דנס "5 6'נ 7 03סומ6
 סיעגי' סערו0 זסני גקיעגיס 3יק ינכי סעס מ' גפרק 67ערנן עס6 5מל(כר

 67'כ סססגיסח'6 ס6ל9ענ" תס ק05 עפעע 6'כ 1כ1, )0ס0מסמפרן

לההוזשעהעור
 ו6פזפ וכו' פניס פל5ף פ) 6)6 עעידן י6ץ 6ע0גימין גזשY~D 0ס6י
 ועסר 3כיק קסיי ע)6! ויעיגסו ד6ויי60 )16 דס'עגש )טימר6 סיענשסים
 167לי60 ע'ק קעימ)גי 603 %ו ע6י וכו' ו3גן ס6 עס63י גן ל'6 3660יי

 ל63 י6על )סך שרך ענגן 6ו י6ץיס6 יכ*עסי' י63 ת0יש*סייגגן
 גטץ ט0גימרן b~iv קוסי6 1ט6. ט' ק'ענין סיס  6ע.פ קמגי ח6 157ל"60ק"
 ינס6יס'עניס)6סייךס6'עפע6 6)6סיע פעע6יק"טס0גש63"עסייגו

 עפ0נש 6'ן קיעניס ס6ר nfffi עססגש 3ער6, סח)ויס יסי'ו6ע"נ67פסל
 )16 עסני' יפזכ ו6ע"ג קהכיגן )6 קי' 67כ) DnDW ק" ס'ם קת:י קמע6וע0גי'
 קיעניס טתס 3כ)) שי )6 הונסק 7ק" י') קעכ,נן ע31סק'ן 6ס" יס6 תנןיומ6
 כעדס סוי עוגסק ס" 36) פ)יסס 35'יס סעמ('יין 6)ו עקרו 9עגיס7ק0ס
 6,כ )ססיyh, 3, ז6ס0ני טכה6 60י סייד % ס.עניס 37ס6ר סיפ3 עוכ610"כ
 01361 ג(י)ס 3ס' כ0גח' וכ3ל עז( דכ30 7ל3:ן קי' ק") 7סרע3זס 3ס7יS*r6 סעניי סרג עד3יי עסעע וכן . ע3נן 7ס" מטפס כ'6 יהיעג'ס יעע6 )פ7'8ין
 כ*6 נ6ן נתכחן )6 ולניגו עד ססויס ען ססן ני~תן עו3סק.ן סיעגיןסיס
 ססול' ען 3יו0י ווו3חק.ן 7קיי ועיכ0ג עכ'ל כ)יו 36ידס סיומ(ירין סיענין%ו0ן

 דגק3 גייוסין עס'  פ.נ  בדברייריג"ם וכןעוכח ע7רננן סס  ד6.יךקי'טפע,גסיי'
 סי' כע,7 ו(חו עסני ל6 )חוד יגגק3 עסעע r~D גפ עסדריכן פ)ונית 6וס753

  33'ע כה3ו6רדנ3נן
  דן(ס"יופרעכלסוי

  3%לרןב מלולימ  ודוייב%ריוס

 י6ור"60 6י עסעע a"1b(il 67וריי60 סיעני' 6י )'ס עקפק6 )6בפליי
 סרע3זס י3רי ע) י'ן סיי (') ספור וכ'כ סו6 ופס!ן עסגי גע)ע6 נקג6ס"
 גו סיו קיעניס וכך כך 15י0ו וכך נך פ)וני 3עקוס '0ויי ע0 ס6הר יסי6)סכס3
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 חסו עפויס גגען6 וolhS~ 6(0 וקו))עלן ו(מ ע)6(גיס מ9עכיןכ)6יס
 "1 קי' 637'ס היול פ) קסס (ו דשם'6 61)ז) . 67ולה60 ק" )ע'ייוק6

  כ%ש' )עגין 46 ק'עין ע)  ר9יבען כמב רל.ו 9יי  דרביןובי'ר  ריייביוגסריי
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  יייייויובמייולבמוי סס *מסחנ3 6)ו יסיעלן שיוסי י6ורי60וסיענ'1
 רסרי ביוסר  יובסייו  9ייביו סוי ל% רלרידיס  דיוריימיולירפירפזי ודשיפסס

 טיייי ת4 ירננן by~b7' 16 6י גנ,ע )ן יע'געי  קיעגיס סםסרךופעדיו
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 Pb ש' ייוי9ייו  דלי לדבריממ  דילצ יפפרפי'מכי- ור'פ  %ביי. דברירנם
%ו

'rp' 
 67ויייוו6 י9" הס יק3יי ק"7 וכי ו7,ט %נ" ע0ג' 0!16)הס הוג0ק
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ההוזשע העזראבןפני
 יייס ית יי3"י0יי "עייס 6י ~Db" ?ט"י 6י% סישי יטי"ביתי
 6לו3' קפכיגן סעד6וליימ6 ילננן מוער6 656 6ינו סיף )םס ס*1 ,'
 6י )ן ענפי6 )6 ע'כ 6.כ גמסו3' (,) סרי3,ם טח6רך וכמו )36ויילו63
 6פיו הס ענגן 6יקץ )פנין 6נ) י6ולימ6 *קול )פנין 6)6 י6וליס6קיטגי'
 סייגס 3ע.ל ח3'ו0 פ65 6סי לנ יק6על ע5ק*ו0 6)1 פלק מוכס וק 6טרווסס
 סר' )עו65ס נסמ'ס פומי0 ק,ען 03 וגמן 'מל6) 63 ס)ו 6)1 סר'גיס

 :קך כיין 1כס16 ייגס נסמס ע16ד דסמעיוו Db'1 גקיען ייגס קמסססמוס
 ו6וקי יפיו דסופק ע'5')כ5

 דגעעג6 63*6 7ר3גן 63יסור כ*ס ט0ו נכ)
 3נכורומ כד6יס6 עדומ 3קוף כי6 עיומ נחסי)0 סקי)ו י)atub 6 .סקי)ו
 עסגי ;hntt~th?m כ'ון יי3נן 63יסיר 6יקורין עם6ר עפי )סק) יס עקוםפכ5

 )כ'פ 6קול 67ינו קיף )סס ס6'ן 3עיס )וער 5ריך ו6ין )גפלי (ס עדוממ0י)מ
 ד6י ;l'DD פן סגסע)ס 3סר גני הנסס נ'י מ' %וכ0 וכן )כממ')ס 06כי

 ססעח 16 טג6גי גנסל סשקק'ס ג3 פקקו וכ! סלי ננוס ק'ען*0)י'
 ס,ג גגי)סס'6 מססספ6 פסוס ד6סיי 6כ,ג סיעןעסג' סגי 3כ) גוי יי'ע5

 7ען כ'ון עקוס עכ) סו6 6מי 6יס סע6 6סולס 7עיר3נן בג ע) qh דין3ניון
 Dpbn ם, כמגו סחמו, 6עסס טס 36) 6קיט:ין קעכ'נן פס וי6'סמורס
 )"ס ס6'ן 3עיס 6פי' סגס עו3הק סי' מיווסו סיעגי' דק6על יע6יס)וס
 י)פ'7 5'ע יגייהס וע"פ )0)וק כי6י 6גי ו6ין פונסקיס t~wpס5ריכו

 6יקור 3'ן )מ)ק ועג*) ג3י)ס lpthn(, סה63מ' סו6'ס וגפלפדברייעוכלמיס
 כ'6 ג,כ 6ין פל7ומ יה6 )סיי' )0ו עד%י ימ)פו67 כיון b'b )*של(ס

 3ס" עיסמיי 67וי.ימ6 יקי' יק'ל יל.6 3עו673 ק6פר ו6פ,ס )616יקול
 6'6 ג6יקור ג3'מ )ן buJnp וכי sbn' )16 .6'קול b'ntp bnhומ6י

 06 61'כ סס סוין ס'ע 3ס7'6366 המסכך6.מ6
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 6קץ סיס 6'6
 %פעעיס ע*ט ל,ע )ח)ק m(*S נגי)ס 6'קור ס,ס  ודברו 63יסת6פ"

 ופקנו6 קלוס'ס סעיס ססיו );ס נס5פרף כ'ם 5סמ.רס ג)ע'יהר6סוגיס
 וע,ט 3ענוג6 כ6)ז ח~עלות )7טס מ6ודו6'ן ימוק כ*6,67773,6)ח.01
 נ16 061 סנדוייגו סעונסקיס סור6ס 3ע)' עתי סיסכ'עו עי37לי3נךל'ן

 : ()ס"ס יוקף ט0ר*ר )6"6 גן יוסע דמ3לי6 (עיר6 ח5ע'ל ג6ס נע*ןדנלי

 מ0ור-י עחנ6ון חסוגס גכ0ו3)כ6ן
 ספמנל סג6ון פס ססקכיס str יו6)

 0וש גיס 03טונ0 גןיק סכ3ל סר6יחי עייש ססיגמו ססתימי 6ךגרא;זס
 : ע*ס( ק"יגק"

 6%('6 )ע7יגוrD'p~ 0 ק,ק עפילו ס)ן 6מ7 יהתי "יס דקן111ילה

 סנ") עק'ק :' 6' ופעס מ(ר ו)6 3דיך  ונחעכגס:')
 90ל כ)ש 6ומס וס6) פמ6וס 6י פל.ן 6מליסס ס)מ ס:') פע7'גס 6'3ע.ל

 נגגי61סוקע0ת וש)מיו 6י יסויסלונ נענ)0 קסול יסיס )ח5זיסע.ך 6,פסעג)סנ6פי )סססקוק  עדע'ס6ער )וס6יגס 6'וסס'513גסיסיןי
 וס)ש סג-) )ק,ק סןגר סוךיפו וסיסודס ססלונ )כס 6;י3 עתץ נך )יפ0:ו
 )סס סר6ס סססמי~מ ו6חל פכזפ י%יס נ' סיגר ונעסך נססחי)ום)ססרץ
 סעף? ועוי ' ק)ו (קן גק" כ'6 גפי5ופו סכירסו ו)6 זגט)'סו ק3ילססרוג

 גמרפס ס)6 3נופו )1 פסימס גסיו"ר סקירן 3עורק6 ק5חסוחכירוסו
 סכסל )על6ס נעסנש 6יועס 03ייו ססעוס ער6'מו נסמגס וסטכס3מייו
 כעו (1 )ער6ס עי0ס )6מל )סםתגי0 (1 עכס כירך )6(ףר סקייין5גפ

 יס ועת . גסיו )ו ססיס פקוס עלנ) גנופו קיטן עתיס ")שס'עעפ-ין
 6יסמ6 סני5 יסויי 63סמ )עסש עס מ0 ח1עסעמס )פיגושפקשין

 6סד יוס 56)1 סי6ו ופע)ע)'1 ק0ורו0יו פ3 סעידו וק5מס )6ו 6י5סגם6
 : פ"ן עננ3ס 3"ד געעסס סכ) כעגו6ר ססליגס קו)עקייס

 % ססימס פ)סתכס ססשן %פפס ס6פס פי51סמי 06תשובה
 מכס 1פ165 ססליגס ק1) ל;ען סעיד (1 געכס ור6ו3מייו

 ש3סק סי' סר כ(ו %כס כי ג6פר 06 6ף 3ח'יו סי6סו %קוס 63ומ1(1
 )וען קטס ע5עו ספ:' ע5ד ספק י3)חיי6פ,נ

 יפטיע6 שגסק סי' סס"
 נמלפ6ס ס65 מו עוכס466) )הס ס'ס סלנס פי6363נסש סכ'מ6יכס,ג
 1S'Dhi 06פד'ן

~bDID)i 
 )סעוך ד1.6 פסיי6 געקוטס ")קמ לוסס וגס6ל

 פולnnbl'D 0 )ו ססימס 6)6 ר)יפ (,)גקי' נע5מ'ס סמיכ )6 דע'כע"ן
 ס3שנסקיס עונסק חך6י כ;ס )מס סעיד עי ל)ק' פ)ע "hS פ'ן tnlhD1,וקמופ'
 יו7 מס7י7 סנג כ30 זכ3י 0370 סיעני, כ6; יס זעז7 כס'ג סנ'ס6 7ג6כ61
 כמנ0י יפיס )' ו(ס ס3ע31סקיס שנ0ק סיעו 0וי קיעגי' דטני סני 3'מ (")כ*ו
 י6ש' סייינ'ד 3כמניו סכח3 ח"ס 3ע) פ) סר3 פ)יג ד)6 (ינייס ד 3ק"מפ'3
 ג, טיס עופ יסוי גע'6 עיעי דסמס כ)וס 6יגס ירסק'ס סמ.ע סש:'סק'

 6ס 1i'Dbn גנ%ל6 י%6ל'גן ונת 6רוך ננון נ)ל עשהקץ ס6':ן 6' ק.עך'ט,י
 . ג0ן76יגעומ פ' ונקוף נ3'פ ני6ימr~D' 6 קעכ.)ן )6 ד6ורי'מ6קיע:.ן

 גמ)ש667' פספק6 ו3ס6 י)קם 6נירס מתמ;ירין ק5מ תו3סקין סי%נ'ןיס ופוי
 ' דלנגן דקיי )0ופר' הפ.קקי' ופסקי )16 16 ע,ן 6סס :המ'ר י6י-חיס'עין

 סכ) ע)'ק:וכ3%ו6ר יינגןסעניגן סי' tb"tba ס3עונחקין עוגהק .סוטי7
 וגת י6יוך כ)) ע031קיס ס6.יס שפ:'ן ע) ק6' מ'ס 3ע) סר3 61'כ3סוקקי'
 סרעגזס ע"יי ופ(ס נס7י6 נדנליו סס כעט6ר ניגוני )6יס כחויומוכעיומ
 ע)יסס סעשנן )6 6%: 6פי' כ6)ו 7ק.פנ-ן יפס'פ' סס ס"S~r ,.3 והר6'ס(.)

 כפו73' ק5מ עונהק'ן ק'פ:'ן 6לל :ס" 6 3כעה ~1S'rh 1נ6. ו:קנ15 נכ)סדע5י"ן

 36ידס דפמ(7'ן htfctt~ 3ניף סי:וי פ(סו nt'blwpD11 רוסס לו סה.ה כ'ןיטהלזי
 עעעת ו0יפ0 סגתינסק" ט31הק סוי 0,מ 16 מיי סיפ:ין ח:י br1~כגיה
 סיסיו סכיס )6 דס6 1פסיי6 טכ.ס 7)6 ט4ס סניגן 6' נטון עו3סק ק.'י6ס

 6מי 63דס גס יוק6 כ6)1 סניססיגהץ
. 

 עס6 ר6יס )ס3'6 גר06 ו5פנ,י
 כויגיי60 )י פע")מ כי )סעעי0 636 ר' י6'3 גנו ו6מ 6ומו 3פ'67פי'גן
 ושעל' 36 מיע 0וסשו 6ין קסע 6)ע6 ופיי) )סד7' י7מ'6 )סנך ע'וןגליקפק
 תיק%יך י6וריימ' וקיתכין וכף וזכ3 63(כי' 5ס7די 7דעיין ~str ופירס'יד6וריימ'
'tn'pb.67ווייח6 36'07 גח(07 6ק'עגין 7קעכ':ן ה6 ס"ע ע),יהו 6יסיר' וסו 
 פ15 י)6 ע)יס קעכ':ן ע' h91p'ba נעפו:6 ע)ייהו 7סעכיגן נחי יו3:ןי6'
 חויף ע,כ יל3)ן 16 67וריימ6 6י )ן עיגעי ע5י6ומ ו63)ו 63יקור6 )מקןלננן
 פי'נ פיגל'1 כ7מסעע ענגן ~ppD7 "wP (') יסיפ3'ס קסס 61"כ)סונו
 77גגן ס'עני' כמ"7 ו(הו hntD 6מ" סס'עג" פ) עפייין 'rbn גירום'ןפ0'

 1b7 60 I7UD(brד)פ'7
 )'ס:6 ק')כה6' יהל3 )ר6' ד6ין ססופ6 ע)

 סטעס הסוע6 ע) פעידין rh ד6וריימ6 סיפנ" 6' י6ס')ו 3גפר6יק6ער
 )מקוק ;') סיג ירך דהלי עיחס )6מי )ססחנק 16עסייס גי)ו נגןדע5ויס
 )ססמנומ עס~'ם 61'ן בי)ו ננ; 5%וי' ד6י; ע3ו6ר וג)'3 3מו6 כ)ימ:6כ-ט
 ס6ר סוע6 החי:ח ועוי ' S*r הף,ף פקק וכן יי3גן יסיי עסוס הטעס6נ.6
 כ)) ס6'מ 6שפגי' יק* )פלם ידומק - l~ha I'tDW' ("6% סו3 סכמנס'ע:'ן
 דפ"ג' 3געי6 נרק'גן יג3'פ )דחומ ים ייס 6)6 . 5מרס יס,) ונון 6רוךכנון
 )ופי 6מסר 61-כ )6'ת לסשמ:ומ עסוין סיתגין6'

 עסוץ קי%כי' דכ) יס")
 גנני עעסס גני סעמ עי פי' ג3'3 ק5ס וכןעמעע 353י סוע6)ססמ:הז)6

 3ס7י6 פסעע (") הפניי סי3 מיגלי 36) )הסמנות עסויו קי' ר"פ יק6ער3רק
 סיע ו6נ'7ס נ(י)ס 3ס' כמ3ח' כ3ר ע-ן סכמ3 7רננן יק" (')ק')יסיע3'ס

 )ק'עגן 6)6 3כ6ן גמכו'ן )6 ולג':ו ע7 סמורס ען ססס 3'ומר IPD31Wס'
 פסט' סמויה ען גיוסר עוגסקין ססקיי ועיכמג עכ,) 36ידס פ)'ססעחייי'ן

 גיוס'71גקנ fibJ~t' ע37ליסי3%"ססכמ3 וכ"נהוכמ 7י3נןד6י7ךק"סס
 ונמי מזי דף 33"ע כפ3ו6כ נוסכי )מודי' גקג 6כ" י6ול.יח6 7)פ'ד יר3נןק" כפ.י ו;סו ווסני )6 למודיה יגק3 עסעע הנע ע)יס פס7ייגן פ)ונימ 6ומג5י
 ע0ני )6 3ע)ט6 גקנ 36) פ)וני0 015 753 7זקynhp? 6 כ*ן יף הנעכ)

 נקנ 'Db" עהנ' 167רייח6 6י עסעע 7לגנן 16 167לי'מ6 קיי 6י )'סעקפק6
 עח ס6עי יסר6) סכ30 סלעג"ס 376לי 63'ע ג'( 3ק" הטול וכ"כנע)פ6
 יק") עסום ופעעS*r, 6 כ' כר 3ו סיו קי' וכך 15למ1 וכך כך ס)וגי נהקוסיסוי'
 ה7עג'ס סגס סיי עכ,5 6יקור6 )פנין ע)'יהו קעכיגן 631 י6וליי60 )6וק'י
 סקי'סעונהקין DS'I1 פס' "ג סרפ3'ספ' ע,ס 51*))פ"( . ק"דלננןס')

 וכו' ספטק3 16 ו0ע7ס סולס יין עקוס נכ) פיסס ע) ודגין IOtsuקופכין
 וס%יס ירננן קיפנין 6י 6פי' חור0 דין ע)יסס קקוטכין יעו3סק 6פונסקכוגמו
 יסלעל390ילח מכמ3 סווגיד וסרג )נעלי פוגסקין ססס )יס ס3יל6י1וסק)
D'Sדיגגן יסניי16ס גילוטין נה, ענ61ל ססלי נעיגי מיע6 ד6ורי60 דקיען 

 ע"ם 61"כקסס )פניגיגו ג0(ור . )עי) טכמנ כפס כן ע5עועסעעוע7נרי
 כ)6יס )עגין וקו) חנrh 3(ot:rP Iot ססיעכיןע) כ)6יס עס' פ,יסרע3-ס
 )סקסוס יס (ו 7קוטי6 561') י6ורימ6 'סי' )פ"י יוק6 י(סו עפולס נגעל6וה)6
 ט) יסעכינן כ' ס"י4( ו3"ד יי3גן 7ס" טפול'דק.) "1 ק" ד53'פ סיוי376יי

 ו(:3 7"ג.ס 6)ו ק" י") ד6ורי'מ' וקי' (,) סי,ן כמי' ג6ע'יק') ו6פי'קי%ני'156
 סו' )6 ד)7'דיס כפיר'סי ו)6 ד6וליימ6 וד6י ססס )גפרי עשסקיס קיעגי'סס
 ש3קקין ויסושעני' )ןגנ,ע h'D3W7 קיעג" סנך סו6 )פ'רוסו יס6ק'ע
 רר' מעוני6 )ס י)'ף דסלפנ-ס 6,ג )ע,7 %'ע 6נייס ע)'ס סעמ(יייןק5ת
 (סו ד7וו"ן גס:ך עין עלק6מל )73 ו(גo'1rh' 3 כ5 יספד עסטע דסתס636
 סכ'ן וכן  3הדי6 יכפילס'י  ייי'  ס'ין )6 יג(ס ק1) נסטיעמ ו)6 גער06יסעע
 דסלפ3.ס גל6ס ע,כ וקו) 1(ננ 'b~(ot ימ7 כו)ן ת%'כו וסטול וסרעג'ס)סיט0ו
 עי65 ירגגן סיעניס  )ע'ד 6פ" )פו)ס סעכייו י6תרוו"סו %סעע וקו)יעי6ס סק'תגי' כ)  וסג'6 3קיע:ין  רובררן דעקסס סס5עון עקוסיוח (ס ייןס51ה6
 ק%6ר )%מ נס כו' bb""h1 )%'י 656 דל3לן )%"י סגימ6 מיקסןק6טר

 :bDD הןי  ייריויביי גס דס6 ר6ומיס6 ושעניס 6נ6 ל' 6יגלי יוק6סמ)עוד
 ענייסו סמ)%וי וו7פי'ך סלכס )פסקג6ונלו

 יס"5 ס-ע 636 סכי  לדיבריןברי
 וכ) 6.מער 6סידי ור"פ י36יי דסעפ0 )כ,ע )6פלו וי,פ  36יי דיגרי)מ)עוד
 btn'p חי יק6על 6)6 6?מ3ריס ושסיף ימנמס סקי' ג,כ 9י עי:ייסוט67

 6ף ע'נייסועסגי6'כ ח67 6ערידכ) ד6'36ייור,פ עוכרחיןו)פ'דסינריס
 )סוטנ-ס עופענ,) ק6ייוק6 ד6פל6ס  דע"ן ע)יסנ6 )יייק ד6'ן ג6ע'06

 נס ד)מ6 3עיגן דס)סמן וק-) וכש 3676ף פ4ג די.6 ו)ועל יח)וקס)סרנומ
 יו0ל יעקי) D~nb ר,6  1ררבטורברי 3ק1) 16 %3ר06 16 יסנ' ס"יר"6
conו)6 ק',ז16וייס' עינ" ע77ייקיגן 

  %חלבי1רזברןייי
 ון'פ  67גי' 5")  6שה

 ו)כן קני  )ני ~h]DS' דק6ע'עייןעפעע ל,6 6נ) 6מנר'ס qiptnI יכ"6 )%יפר6'כ6
 6ס" קעכינן גס6 יסגניס ק,5 7כ"6 כיון ור,פ 36ת 6ג) br~tb7 יס"י%ק
 %ונסקין ו(:rb 3(Io1 סוי י6י סל'ן ככ" קזן ד)6 עוכמ כן ו6ס ירגנן סי')ע,י
 0י6 י')פ6 ו6הם 6ין ול'פ טד6ני 36) ס'6 י16ר"ס6 ס,) ר'6 ט)יסעדק%יך ק6עלסס)עוי עשסקיןו)כן סוי ק-)י)6 מנ 6)6 סגי )0וי נק"(60פ"
 עסגי )6 יסי6 6ע'נ קעכילן סיעגי' י6סג' ס'ע 6'כ כפ'ס )6יגן וס'סק6פל
 קיעני' סלנס פוני6יס*ס 61,כ כפ"ם פכרעס  יטהדין גס5פרמספסניפ,%
 3עו3י6 גמסו3ס ימר"ן 3ע6731 עסעפ וסכי %סני ל6 )חוי 5לקם פס6'כסוי

 ו)פמן יו 6מסתס str  ס3,י כע"ט סמילו 1)6 55קמ )1 סחיס פ6),קיד%י,ען
 ק" פ%5ס)16 מעכס לסייע5י דיין 3עונד6 5,כ 6י,ס ג(ס עוי6כחוג
 מקוס וג6ומו 6ע נ6ותו סימס (1 פעכס ר3יס סעייו יען ע'פ הו6עו3סק
b~'bעוגסקסו6 ק" ד)6ו דק,) דסוי6סיע6 סו6ש7י עי3הק דסי' )ע.%ר 
 פסני פ)וגי נעק'ס פ)הי נ6נו  ריויי כ'ןביייבמיליו  ווריר נתנ0%61
 . )ס'ומדעס:'  העכ0יכו) CD'D עעס עקוס סג6ומו סע7יסעע.7יסוכיון

 עו3הק6ג5 כס" )סוי 6'כ פקוסמכ סינ) סניששניי 'ם כ6ן סנסופוי
כ)
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אבןפני
 wtbw סנסחגס (ו עכס 36) נ0ה כמו נמר6שס סענס פ0ס שו ש%
 5קעי6ע

 פ)'ס
 ית"

 סמי6ס כעו (1 פכס סר6ס סיס0 03ייו (ס 7תלוג )ן )'ע6
 סוע6 6י 6)6 3נעל' פ)עי % יכ'פ 6סלס Db1"i )0 סיס )~bwit סססר16
 ג0יי11מ)יגי 6, נ6דס סר16 סר6פק 8ר6ס 5ם סיס ול'5 )6-ע )ססמגוסעערס
4;l)"Db 66י 36) כן סיתס )6 1נם"1 סטע6 וגעמניס סו6 06י 076 טע 

 סעכיגו י)6 יפ)יג 68ן 47כ6 פסיע6 6פל ג6דס טל6ו עי6ס )ס 6יןססוע6
 עכס כ) סעו)ס  7ע' ט)פ' ו6פ'ס 13 סי6ו סעל6ס סיגו )16  דס6פ)יס

DtlnnBספכוס )כ) 6ץ 3מייס ע'ט (ו יפן6ה n~bw עורקום ו6פי)ו טוות 
 קגי3ומ גק3יס טים כ6ן 561") ספמו) כען6ס 16 ט0ויו0 עסן 6יועומעסן
 גי6ס ות*ע סעכת סנע 03יו ססיו קעגוח סעורקק ט(סו )ן )יי6 וע6ןסעכס
 סו6 06ר 6יס 6717י )ומנ ע,ס סוכ0ס ט*ע6'ן otsu )קעוך ד6יןי6ע'ג
 כיון77רך כס'ם3ע"ס סו6 עונסק קי' כי 6ף 3גופו 06י 6ק" נקעוך631
 3ס0יr7D 6; ס) עעע6 ;10 יעתי י)פי י6ע*נ כ6)ו )סינויס 05סמגומיכת

 וכה 3י6טי ס" )ו טסימ הק" עפעס ס6סס הסיר "bS ס"לק" 7יע*ןעו3ך6
 yb~'ht עו3סק3(רוע )וגן' 0סיס כ0ג סמן0נישק געוע031סתתע'
 י6':ו כיון עוגסק )ס(כיל )ו זעס טו03קיס סיו 65 ססק" (") ס3" כע*ס)1ע'
 יני'1. )פר0 5ייך ופוקקכ)וס

 סר ס" ינ' עסיי*ך 3סס כמגס' סכנל ועוי
 קיע:ש ססיו עייף סל"ן 07סוי דקיעגי )וער עוכר0יס סיי:ו 61'כ ע31סקק"

 דנגהי6 י6ע"ג ס"ע )עקיי טייד 7)6 פסיי6 י6,כ וסיעקי 0וורי כעו כ))ט6יע
 ע'8 פ"געס'מילס (*4 סעניי סל3 וכע*ס ק,ע 36'7ס )פעעיס)קי'קלו

bin'ba*tp~ע)עסלי"ך מו)ק ס'ססר"ן ו6ס סס (ס סל3 כע*ס קייעשסק 
 1nbphi יע'כ )0)ק rb סניסס.גס ססנ'6 3כ0ונכן סלי סמען סמ%

bih1'7aODס56גע ססיס ייייס כעוגי6 5(ס קר31'ס(0 כססס'עגש DD9 
 טטני:ו יעס כמנ ססל' 6ינו 7(ס ק5ת )ודנו וכעיסעע ע)יו ג174 ורו0ספקוס

 קיעגיס סיו ד6ס יק') עטסע 3כ)'ו 16 סעוסו ונכ4ו 1D1AS ק"6ע"פסיס
 כסג י6ע'ג37ה'ס ונוף נוף וכ,ס וכ)יס גנוף 6פ" ע)ייסו קעכינן3סגיסס

 כיע"ת' ע5פנשגן )6 י)6ועיגוס 6פסי 6ועיגוס )60ל כ)'ס ס" ע5רצגן7)6
 )קנל6 ס'ינו )40ק י6ין נ6ער 06 61פיי ע5רפיק סגוף )ס" 6ג) ססי6'ס
 עסלי"ך b'7DS (36' סס כע*ט נעויס 0סס6 חסו )ס56ס י0יסינן יק')7ידס
hS0"0 קס6רכ0י שעי )ס6)ס S'D' 0ייטיגן 7)6 סר3ת 5סוכי0 06ס 03טונס 
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 מההרוג עחעמ הו6 (ס כלדון )סו, סים ה6. 5ג) )ז!כיל' נ.מו' )עם חכ6וכיס
 נמלווס 6חר 6יס bnD )תו, ים ו6"כ מפרין למקר ה63' נעג)' קמור לק סיח)6
 געלה afhn uhio מ~ס6)'ן הס פי סערי ואכריז יה7גוחו 773ך36'1
 כמג כגר ע"ע ה'6 יחוקי טמסס6 לע"מ געלווl'rh1i 6 ערק bla הכנונהט)
 6ף כליס קיעני קליפס %רף ע16תדנמ סעכינן 7ל6 כפסקיו קם-6 ק" ת'הנב)

 : עלי החולק'ס ינותי )נד נט)' יכמי לסקל, מוס' 6')1 6)יכי
 חיעס5ע,ע )פ' העקימ.ן 0גי.ס  מש העעי7ין עעעס )המירי גימ'ז'כנ

 וע) שיר 3הי*ר פסה כפר סל עדומו על כי מס נס )דיןסיס
 ווידוע מנעגס 5גי כ.ן סמוך) יסי6ל 3הן"י יוקל כהר סל סר6ס1ןפ7ו0ו
 הכדוח טת5ד ונהי פעיקפין יויי כ.6 סעו מגוי ה(כיל סל6 כיון ע,(להמיי'
 מכמ.ל גס'ס )עיי הסייכ' ע.ינוונ" כמסילות כ7ת1כח גהכי קנילפקעו
 6פי 6ל6 ג נהל סלוני 3פי' העיד )6 מהגוי 6חל o)nb ו(,) ('למסייס

 סיהו7,
 ססטל6ח(רכ'6(ה הדר 'הודי סיס ע016'הע.ל י3יקם)65,6עעייפ)וגי
 יהודי 6מר obn 3פין' הרי כי' סעו טכ'ל מל6 כיון חים חכ6 וכו' לרגםי6פ"
 hlnoiD ן,ל ה3.י סרי6וגןהסינ ,ס 61.)וחקרכ"6 עחפס.ן ob פרוכיעפיי
 ע) מהעל, )'מ סהסיח' נוים ע-פ סהתיי ("ל סרוו3-ס 'oas טזו65ו0טו3'
 חסר ס)6 8'ג ם'גוי6 מי והסיג נפקקיו יעים קומי טהו6 ניע Pwnlיעותו
 פ)וג'ת תעד עתנו '65 כ' 03מיו סהרמ3-ס ו6ע-פ עכ') (ס כ'6 נעכז'סה'

1'eD~Wס דגר יויע.ס ו6נמגו עזרו 0'ל6 פסוס נ!ספע כו' העיר נקותה) 
 י'ל )6חר iYD"n עסו "ער ול6 פלוני פכיי ם'65 8הל ~ob ק5מעטתע
 סי65 קוער 6)6 טס היי נ!סעע סוס פלוני תכיר ה'הויי 6תר 7ל6 ס0סטעני
 דרך סנוסע.ס ופרמי קרמי 7גהה י65 כלכד סו6 דל6 )ע.ער h'ht מלוגיתעפיי
 חרמן-ס פלג 7)6 נריה מסוגית גועיי היהודי 6ער ob 36) תסס 1'551'ן0נמל
 סטי"ל לתימס 6יכ6 ספו הגוי ס(כיר פל6 כיון (pDpD טיס עה 6ל6יטר'
 קחורות עכ כן ת65והו הי-7 ההלוג 6חן סחטנו ה.הו7.ס כי יעןממועז
 סיהודיי כיון 773ע' ד6על לוחי 6761 על6 ס6.:ו סיף יין ומניוח%)1

 67ש'  עע.קלי'ן .ודי מנהרג  "ופר b1D כן וע5"והו 5מ7יו הסכומעיקע*ין
 ד6יכ6 כה*ג כים מהיי במוי PDib (,) 'tDb וסרג 73זעי 67פר 3Ira~nע"6
 0סקרו3'ס _D'Db דכת3 חג-ל עהר.ס )חסונות יעי ו)6 לעיי טסיכזיפי
 60:י ס0ס )'0 מסיח 0וי הגו, )16מ1 ס6)ז ט)6 כיון מזע לוחו המפסיותיו

 ליח תשת וגו' 6מי 5יס עמפסיו סס'ו 6ל6 חיוג סיס גע65 )6ספזיין
 Db יייע'ו l'ba כיון תסקר חי0 )6 ו3ת6י ס5לוהו ל6 76ס לוחוסנס7ג
 דלעס 3דדע' לע'ער לי6 נסרג שתר והו6 )הס סנטני 6ל6 )16 06נסוג

 הוי דל6 כ'6 עהר.ס כ"מ 61'ן עת 16 הלך סת6 לעעוח יס ונעה סנה)ג'6עי
 לח)ומ נמה )גו 67'ן מחס לעותי ל'נ6  ניזפ' 36ל טס כענו6ר כט6:'סמפו'
 הו)'כסו עעוק,ט.ן ויהו7יס כמי סחויוח OD נהרג יסו7' םע165 כ6ן 36לכפיט
 ממק,עין .71י hvln' 73דפי וקומר פספר הו6 (ח טע16!קן' )הח'6יכ6
 קופר b7on איחוי )כירו וסול'כחו וע65וסו חפסוהו עיר 16מי 1a)ba כיוןס"

 סכ' 'D*tb1 ' היהויי טע65הו והענין המעסי (ה ע65ו )6 הסקן ו6תסע10165
 )נינוקפייהכ6ס6ג'םהעק7' פ"ע 3דדפי 6פל סע6 נל"ממכיינימו'גכ) נ.ע6 0.נ 6,כ טס כת"ס ח(סיוח )כחס 7ג'חו' ע"ח עב) 67" וה3'5מהריס
 (,)3קי' כן7עשחטכחג0-ה )ופ')ועל והדעס לפסיגו סי6 13 )מלוםטים
 ט"מ הח6וננוח דרך )חצילו כמנ 6' ובמור D3DV הקול ,65 ט6סכ'ע
 7טע6נח3(העחעתכקו)ס)6 0עניכ' היכיר טל" 5ע-פ ע'( קועכין6ע
 DDb1" ננ"י כים ולע"י עע)י'חוטעפ

 טהנוי התעי-'ס 6לו על thv" לס"(
 ot1nlp 56לו ע165 כי יען :tSD(' פנסרנ ע6 מהקל כיון לקעוך 6.ן טעוס(כע
 וסני ע'( מעכירן ל,  ותייננו סעח סו6 61פרי מהו ציור העילס ו3עיג'כ6)ו
 לכן 671י ה61 עה העלס ט3עיני יען סיף )סס סטין כמ.ס 7ס"ס כגיוןממס
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ODb oh כיסיכי7ל6 וע"כלנעלמ,ס מחס מתת פע'ד 
 ,65 קו) ob )מי )(ס כדוע' bib דמ'ס נדון 7וק6 יללו 3סדי6 (')טסרפ6'י וכ"י ביניסס לסלע לפיל כי.פ ל-ל סוג  יסו"ס  ססובוס  וירירי'מקסי

 1ססושוגספססגת כי  וכלסןסןןיד'ןויגירון  יליס9ולפטוי  וע"רטתס
 רייס  ~l'bD נרפס  ספל יסרם יתטעס ריי' h'3Da, עג.% נ9"מסרי-19*ל
 תסרג רוקם גוי לספי' רודמים סיו סויססגויס סכי  יע31ד6 הספפריע'ד
 סגייו והרודמים פ4ל' יודי מסרג סרולח טיסו %1פר %, גוי וגספויר %'יסורי
 bSD עטעע ע"ע  סתם hn~bu רדפו יסודים  סגת 1%'פ סתם י%.כ סגויפסי
 )פי עק'ח 671י פלוני וחפן גמכיר הגוי חמס סטפוך יודי דם לוקוס כ'6לרפו
 מת ייסס7יעשסנוי הלתפיס o~lan 6ס 1DSbpDpn7 6ל6 נעורסו6מוען
  וכמשיבי  רליגילייסי כסג hnb1 סם כדייסה  מסופי  סכברסגירלסס)-ת
 לסם'ב סיט ויפיג כך לסנינו יי'רכ  ליסליססרוסייסובפקר' ר4וכו4 לי,רפנין
  נפקוס סוכנ יסוי. טהלונ 6עו סהגוי יס (-) עהר-ס סטובס  3ססלססגם
  עחפסיס סס9רוגיס  סרו%' נדדת. הגוי 6ער ויגעל ת3י6ו סיימי ו6:'מלוג'
 טוי רלי pDpDiI יס  גס להלן יי  פ.י מנסרג ~ס ודיי  nibJtb( מיסודי1ס
 ר.ל,ן כרעם נסרג סיגי כ"6 :ס ot)nb DU  ד3י'ס סל5%עוי תל.תכקן
 ס(כז ל6 סהר' כל) לקוווך  6'ן  סרייון כלסי.רלי~ר כלסרוסו גס :ייל
 ינעו3ד6 נ;מ 'וי' 671' סמקי) ("ל הי6'ס 61'כ כלל עירו סס סתוויך כ'6הגו'
  וסס3%יו העדספ1 ס(כיידייי'

 41:%ליכי
 לפיסייוליס%י
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 לאויר %כ"ס 1"ל פסרפי"י וכ"כ כליו לסיבוך סיין  פסוי ל3ד ספו  3%לילו"ל
 ע.ן לקעוך  6ין י'י %ללז יעד טוס  יודעים וילמדו טבופוס סלמס 1ס  יללוספפר
 ע7ותוס) ונסע) ' 56)ו עמד 6מר גס וסע6 3פדיג' 6'כ6 לעוו"ק בעהכי
 ".65 81ט'פ ספ65סו  ק~יס סגוי ססגידו DiDb לק9ס9  יס כין יו8)כער
 ת.ו!כי~ן עהר-ס קהינמ פפם והול הו6 מי )מנודע 'סייע-ע מנהרגהקול
 .byb7 ולע"ג תחפ,ר'ן .ס יפיגוימ)-מ  מטיפ 6מך 1)6 סעעמי עע.7טסגוי
 0מס סעעמי 6נל 6מר נוי עפ. פטעע קופי סהגוי 0יכ6 ס'פ)ע'ער

~nDb ספון  ולטס 'וי'ס עמ' טמע ס% 3ל' 3ג'7 ע"מ כסייס '71'0 תפ'טטיכ( r~u 
 למשך סים  גרור )67' החג' ע7ומו S3h . 5מל'ס ג'כז3ן'ס 6ע7 0ל6וע"י

 D1CJ )0)וח  6ין יגס  כלו 7PDn  סרולסיס טסוליכו  סטופר כיוןילסבוי
h)7D1bסע6 טהוליכסו  ייכ 67'ן ם.65 להקו) כ)) ענין %ין ו1ס  סבכולס 
 עניןה3וול על  טיפירעע5ווו ודקי גר%' יס  ם3רס 16 631נמ65סינוהו

 ר%יר כיון מנ"ל 3תסו3' יסר-ס כסג כ3ר יייס גי '7Dh פשל ססנוי  ,tsh()ו
 ' צרור יגר על ומעיי ג' לסוך יפיס  6מך')ן ייים כפס  %סר אפי' בסרגמלוגי

 ינוי וקגרמי ד3עי י"ל הרהנ.ס )ד3ר' למו' ל'(י ל' סל געדומו )סקסק  63:וו6ס
 6ער 7)6 7נו.1 הפפוטש המוסקים )יבלי הרמ3'ס הוי ;ס בליון 5")ע)*מ
 עכירו טחיי ני6' ר"ל טל ונעיומו ל6 הפכייו ינוי 6נל הכירו טסינו כגוי6ל6

 )סוכימ וים מכירו  הפיקע'ן  מסוי פד'7ע תט.קט'ן טחי, יודי 5ו0וטיק6ער
b73p1) היתסס 6הן דל6 לכ'נ קי' גפסקיו מיה 3ע) 7טח3 פה6 פפ,נ מהמיר 
  וכן לפילוגוי 6ס סגוי טידכ ת"ר %גל 5וסיס lolhl( מגויס ירפו רלי  פסוס5)6
  יברת.וססריייר 6פי,3)מ ע).ס גוי ע"י סהמ'ר הסייס  בסחוביםהוכם
 קנרו )6 6100 פטפע כו'  מיום  43ותו ססוכב סיודי  יעוניין  הינכס  ליסטעי
 ק6פל )6 דה6 עכירו הגוי סי' ל6 יו!הי"ס עונית 1ה6 ומיעך ככ"לכו'
 פלוגים תכיר סיורי  דייר יי ססטעי  ובמפלץ סס יוכג  טסו4 היוד.636

 מסלי דכוגח ינהיג נפעל ו6ס סכירו כ"כ bib ייע וע:6 פלוני ונעיןמה61 לועי טהו6 כיון כע"ס  ubib*( טסכירי לן ליקפ"פ)6ה(כירסייופ%ן
 ההליס ממסונמ עוכמ סכי ומ"מ תכירו 3ל6 6מ" החיי יעהל.ס לותר (.)מיה
  (-) סכייסרנ טמרי  סי'hnnb 6 יהbD'DD: 6 6.כ וק3ימיו 3ע.נן דל6נ')

 כך  דסיבסג כתב ישו כיין %1'כ וקברסיי 3ע'ט י)6 הו6סהעגהגכםוט
 סע37)י 6ל6 כך על6ין  דבריס סל  דפפוין וביית כך :סגו מכירו בל% יס"ש"ב

 פסופ וכן ע'( וכ' פכייו )60'נו עכ.רו 3'ן ומולק ח'מ דעת b.3oaמהיפך-י
 61'כ קפ6 כמ'יס יק-ל שול 61*כ ח"ה ננד כעגסג על העיד ל6 131י6יהענהנ
 )עגן 017300 כ) "ועני )ספז0 נ)3 ג.)  6.ן :oa1 פוו,ג להנסיכי  סיי hnnhח5'
  rh 1,ל osJD1n ירברי  וכיון  or3 כ':65 עי י' 9' ('ל סרח-ס כע-ס (ו6מ

  כליסס  לסו9י4 יין %*ב  רופרף  כובר% יכק'ט bih ספ.ר ;') רכתו .כל)עעו7

 ופוד  לססריסס. יס עועפ ובמצוע דוקי דמוי לרפסו  בגירן  ר%.סיר פי'כ"י
 ישוסו 3סטכי' ולנסר  סבגי'ס %3וסן לליל' חיוך  'I1Dtbla יתרי יסו9'מסם% סיי כלוס  ליחוס ר:יהיי 31ימוד לערף  לפסלנות טעי דויכן יס בנדוןרור%י
 ליש ודויר יתבגריו לו ווטו ב4ל' 4 כסלו' nb1? 43ל' נגויו  סטעיסו%.כ
 תורס ושנעלס כ"ט  בסם גפנך נ3ג7יס 6מ7 טיסו (') עפ7וו6'0ווסר"פ
 מסיען כ) ועש לסחו סהכ'י' הע7ומ ען לסס'ר' יס וכור .  ברבריססייבו,ר 1.ל  דסרפביס (ו ח3י6 על מעהיס ס6מלוגיס טכ) וגימוד ח"ו פ)ק0ר)פסימי
 כן נת65 ט)6 ניול לגוי כיו 'hS1 החחטן D3(p ע5ס ססי6 3ינלו )וטחיה
 ג3סוס.ס כעו עעס ;1DtD וגילה 3מ.'ו טס" כווו Dri עחפס עקום ומיה 6דס3כ)

  ספסר מוגהק ס" דהו'ע)סחופט
 סלנ) מרמי י6'כ6 כיון מעיי  רירי
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