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 וסנסי*0'פכ5 עכ,ס חסעוס סניענו כס עד סעגעס 6סס טין%
 כן )חע65 רני) ס)6 טח נ17) 6גו( כעו 3קרקו)ו )עטי נרנ)ו סוקי""יו: ססועי %ס )סמירס SD'1 )%יע)ך הכ'מ 3דניי עוסי סיקוישקר

 qtihoh~n 3ס)ס' כס ו)ו ג6ססגי עכ'מ ונס6מל (ס עמתמ עק1סורנ)ו
 ו6ין כי6' ס6יגי 0גס גנן - (ס טכמ צסמ'ו, פממי' כתהור'ןסעיועס
 6ךורק עו)ס ס) סטועייסניועו כ6לו מעוריס נעגינ' ר6סי )0כניסירכי
 יעמ' )מוומ 6ערמי ר3יס יט-ס נ)עוי, 'וסנמ (6מ סחעגי:' הכ'מ הפינסתכי
 )'3 ס" ונס"ע 3ג"י )'י קעיף י'ן ס'טו 6'ע חעור יכ0נ תה6 כע0ו 6:'ג6ף
 סועכק גרג)ו 3'ותר עו3הק גסיען 6חד רג) והע)ו קוף )הס ן ס* 3ע'ס נפ3ע(')
 וכ"ס תו3סק קי' ע"י סס'רו )3דו 3לג)ו ו6ס עכ') ס:פ) ה6.ס ס) סהו6ע)'ו
 סי' יסוי מסיט6ומסיט6 ניו)' רנ)ותוג3סוסמכפוק' כקתוה.ימ 6ענסכי )סמיי סים תונסק'ס ס6ינן ו6ע'פ 8עיתיס ס" עוי רס:ו ננשי ס)ס 3ס'וחוק,ו

 ס'תן י'ו ג' 3ססו3' עהיד,ן יכח3 )ח6 תטס ודוטה דמו3סקיסהוגסקיס
 ).ס וקן' ע4ו 16 גליו רוסס סיס ועוז עקוס עעט סהיה 3583עס'6
 סעמנל יכמ3 ה6 פפיו )ן 6מי ונסכ' . ה'מ:ו ס8'ן)תע3' ס3עו3חקשק-ע
 'Itgb ס6'גו ט0 ג'701 )כחוג q'p'o 3)נ)ו ג'ותו ט031ק i"PS ")סזע
 )גו )סורוס סג6 (ס זין 5'ע nwfi1 ' סעעמחיס h'oo7 7עו3י6 ען6ה3"י
 6)'63 עשסק 7הף פ)וג'מ 6וס 53י כגקג 3'ומי 9ע פהו6 3כס'נידוק8
 nbm~ ס3ינוני קיתן ~tptDb )סח'ר יס7כ'ע

 7עקעועיס טסרד"ך 7כ30
 סיו )6 6פ" )חמ'ל יכו)ין סייגו סנעונסק עוגסק הו' ג)ייו ורוסס3560ע
 )דחוק 81.ן ' 6'ני'ו נכ) ס)ס כטסו6 עכ"ס גל3י 3רנ)ו bib עע:וווו65יס
 והפיקס הלג) סעקעימ'וח ה6סס י3יי סתסעעימ ;ס ננדון 1צוערילמ)ק
 )עקועו מון מע5ס ,65 16 יג)ו סעטס געמו) קוסז 3היו0ו :עסו 6ח7טמעורי
 ס6יגן ס':וייס סחס הס ק'ט' סג' ע,ע גכך עה נחכקס וגס פוקסונעסה
 עקטועיו0 0763 )פעטיס סגע5' ת;ס (ה הוכרמ.ן ס6י:ן ועוד ' 076 גכ)ע5ויין
 61'כ עקטוע'ומ 3)6 סנויס 16 3ע5ס סנ6ס עק.גמ פוקס ונן פ1קה ג)6יגצ
 ססו6 סנס מסטע תהרד'ך תחטונמ ה)6 י'ן ען ו3ל )9ית81' )החסיגס6ין

 תעע ונס6ך מו)י or~b ת5י 3563כ 7וסס )ו ססי: טויסכחיע~גד6סכי
 נ"כ נס6י הרוסס פגעסס מו). סע6ומו 3חדי8 עוכמ ונס76 וע6וערועקוס

 3מיגולזיכי הסן7'ן גהעחקסתסו3י ע)עהיע6'י יסצמעוספקוסוג6עס
 3563ע מולי צו ססיס ("צ וסעמיק כמ3 ס)ותפת
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 נסנ"ס סי6 וכן ע"כ ע)יו 16 1753 רוסס וכן ק,ע סו. 356ע דעקעועיוססרי6
 וסיו6ס קגי מיגייסו דמי גסיי6 ת;ס סנר6ס וכוי )לוסס וס'ס (,)ס"ע

 עקעועעמ ימד ס:'סס עכמ 8)6 סח.ל ס)6 גהזי6 יל6ה תסיד"ך3חפו3ס
D~lho6100 03סוגו0'ו פעט'ס כעס גדקדוק 3)סוגו ע)'ו ומ;ר ג5דו והרוסס . 
 ג7)כ, סכמנ דס 8י י'ייס קסי6 קנ. ט.נייסו 37חד עהיס6" כד3יי 06ועו7

 7כ'ד קי' 3מקקש ווסר6'י יכח3 ה6 3הג.0 גם'ע נס גקעוך )(ס קויסעסס
 ס'ס 5"כ 6)6 )סמיר Vba ועקטותיומ החועס ר)"טגהננחוס קי'ונח'ס
 עקוס עעט ;u3ibo סהיה יעהלי"ן ה6 סנ'6 ו70ל עעט כסהו6 1)6ס37ס
 6יגו וכו' )רוסס וס.ס סמ'ס צסרן 6מסך סיס ס,כ ו3סגסו' ס6סס)השן
 6נצ ס6עי )יס 6דקטיך 6)6 עוגסק ס'תו סו' ס6טר דכג'ג' 6י'ס6עוס3
 ססי' דומק ש גס D~W1 סיתו סו' )6 3כת,נ סגס וכו1גח ל6 עקוסעעע
 טס עסעע ש3סק סשן 0וי )6 ח37ח 1S~tbI גיו),ס סניס 36) 6מ'כ6ער
 כהה6י )מי 64 יעיי ס"ע וכויסכווג'סס" )יוסס וח,ס ס6ען דן'ס,ימ.)ח, "גס7
 סד3'ע0שי'1והרד,ך טו65 סהרי ק6' 'קם'מ'כ' י6'כ ס"ת הו. 7)8 6ריסיק5יס"ס
 סייף 6)6 עשס )סמי'6פ"גתעט כ' ID1bn( 6(6 ו3;ס ה)סון כ(ס כ' ל616יסו
 צפרס 6"6 עסח דרכ' 3חעמק י'ן ען ו3ר . ע)יו 16 סנ5ידו סיסיעס04

 ס)מון נ;ס ע5עו עסרי'ך כחג ססס31סכ6)ו ססייסעחיק ת,ס סלסכי:))1
 מי3וס 00. סגס"ה 3י3י' סה91ף ת;ס ינרעיומי הס)3ו"ססו9ף61.נוכן
 פ)י6ס זגן ,q'p 6ופן נסוס 3ייס3 6'6 ו(ס ק'ען סזוס ת6'3י'1 ג6' 16וכמ3
 ופוקס ס73ג) סעקטוע.וס גל6ס 3ע.ד ס:יון )טג.1 גח(ו7 עגי גסג3ס תענייעמ
 ע) )ססירס סס וכד6י עסיד'ך דמסי3וח כס0'6 עעס סוי סגקרקו)יומו)ס
 עסול*ל oo)~b 6'6(3 13'( 3מגל' rntbn וממוומי כמנמי ח:)ע"י (סה"

 500'( 'דעמיו כי ח')קזר יוס י(לח 3וקי כ6ור "יחס טפסטי.1ס6,ל()ס"ס
 :)פ,ק

 כי סלס עסן )ס or ק67ק6 ק'ק פ0 עגוג0 פס'ס3ס ישא7ה
 כמ13 כי ס'וח עס 46ח )מ(ול ייס ו)6 עתנס 3עצסס)ך

 6י 631)זי7 )עו ס' עקרסס6ינס סקרה ע7 )13 סמ כסניס)6 כעס6מריו
 פער5ס עד )ג'ד וסני6ו והכייוסו קי6ק6 3:. ק5מ 00 וסיו ).ע6געייגמ
 י3ל'ו 3ש )3י נסס 0.03 וכ)ס סייס פ0 ס'ה תג)יע) סס וסגס גט)יסן
 סי7ס סס ולסמקע גממ)' סטו הקג וסס 6:סיס ק5ח עזפ ת6ע0 סו6וכן
 סגסס:ס מתויוס ס3יעוח ע"פ ה3'7 גפ:י סס סגין 430ע) וסנס )גער'פ3'

 )ק5ח )קזמ קול.ן כגר )ו סס-ה סיים ספס כ'ון ע"ן וטתח )גפת4 3מ)'וסעי
 הכס'3ה)סס5גי פ)הקיס סס ססי6 :פתלי )סס סס4ך )כן6גסיסגפח)י

 כיון ו6טיו 3דין טעו כי חעכו:ה 5ני דטחקיי גמס)י עמ)וגתנו עסווהירס
 עיקDJID)~ 7 עקוס סס יעוסיס 67ע"ג סיקי Dr סס הו. גמ4ו סעופעסמנה

 3(0 זס6ריך (ס סס סו' מו)' תחעמ סי:וי 36) נניו:ה סתי סו8 3ס'גס;ס
 תכסס ועסו ע'( ו7יו י6נינ"י ס6יו ח63י ג37רי ס3י:יהסהגדי)וחע'קר

 'ט5'6ס1 יע'ס צרונ 6ס יודע עי סנ)'ע) ס)ך כי 53וו6רס העגונה 0ק1)ר1501
 ס)עגוג, 7'ג' תס נע1ר'ס -ת' ע) 13נה 0עגיה כ)לוגס6יס יוו)'6ס! )156

 )סם)י" )ם)ס ר3 תעו) 3(3;ה 6סי על3ד(ו
 י3י )6 ע)
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 וור ~obt סעטנס )טמ)מ מרופס לע65 ט6ת קסס 44סתשובה
 סקר 5פ h,Swi ע6ס סיטנ גס עעיגח 36)כי )סופ6

 יעו חה4 סנס י5'ו סדש מכע' גסקכע0 )סמעט סג") עס  דעמי 6כמונוצכן
 מץ 6( 06(h*b 1 נמוטי ו)כגוק ע5תן )ק3)ע3 )עוגס ה6ויסנ"דחנ*)
 סעגיפ סכניקו סגפ עעפס געפס )6 6ש4 6)6 סשמן ע"פ עעססגעפס
 )6(ניס ו6וי ספי)ס ס))יס י3יס כי ג6תר וע"( ענל6סונס יוסי סעיגוןנט6קר
 3דגרי ט3ו6ר וסגס 6י'0 נ(ס טוי 6כמוג ו)קען עקוווו כ6ן ו6ין גיט'ן3, )כמוג 16 סמכעיס (קגי סי 06 )ס6ע )סס סיו גקמפקו ו6ס פיטעומסכך
 עסימ )ססנס 16 סעו סיגו 3ין מ')וק י*ן 5'ם סווס (5)ס,ס ק)וןסהר"

 3קי. דנליו (') ג'י וסני6 עיקר סנסינס עקוס ססמו)י)עו)ס
 : קכ*י

 עמלע 6'ן קל6ק6 ק*ק עקוס יגני כ'ון 6' זעי' 3ג' )7קיק ר*סיאר
 )6ק41 6יכ6 6י סכמינס נתקוס 6מר סס )ו סיס כ)) יויעיס1)6

 עחץ'ן (') תספוסק'ס כמוס סהינס כיון 3ייעגי פסול מ61 06 והני 'עפ'

 6)6 פקע3דעט ~1wbhihnil 373ייסס יט)דקדק חסוס)יס גס73'עני
 כוסob53botn 3 סנ0':סגוכ) %קוס עיקרוכו)) סכחינס עקוס6סכומ3

 סכמ.3ס סעקיס כיון חילוק יס 06 וסג' ' )ד"ס תוחי 3ש' הסעותסגי
 ט 66לז סג' ספלע (ס D"b 6פיס וכ6סן יוס )' סעו סומ(ק )6 סנ')3.ייד םסח"

 %פוס יכסר 3%ע'6 1)6 כסי ייין דננדון סנ') ר6סונס נח)וקס וה:ס 'ק5ת
 פס%3קוס טטס סתו סומ(ק ס)6 כיון ע"ע 3ל6ן 8חר סס סיסצו)פייהס סגיי יסג)יע) ג3 ע) י6ף עקותומ n1Wa '33 33, ה8יס סוח(ק )6 7ידןדנדון

 'יעו 1)6 קי6ו )6 גכ6ן יגס זכ16 נסה. סס סעו)ס 6ומו קי6ו סל8חכמי3ס
 :מיגס דעקוס סס לנחונ :Sth 61,כ פעתו ננ' סומ(ק )6 61'כ יסמסעסס
 ותטוי סי6'פ )ד73יכ%

 יגמקוס נ6תר 1i'Db 6)6 )סקדיס 80'5 וכ'ס (,)
 כסל סהומ6פיס סני ל1 סים )הס כיוןססרד סעי0 3ג' ס1מ;קסכחי3ה

 ('5 חם1)מוהטוי סנחנגש (,3 סל*ס )יקיק3דעי)הי4סי)נןי6ימ'
 ם6יגו 6מר סס כוח3 ססיס )6 נו' סעו תפ:ס סיס גר6סוגס 6ח7יונעסך
 )מגו0 סנו)יס 7רך סכך 3ל)י) 61, 3שת6 8י סהומ 3י )ו ססיס 636פ)י
 ט6ס פינף קורn~waa 6 טן 63' טנרם סו6 ו6ס 6מויסס ירדפו ס)6סעס
 סגסיגס צ3ניהקוס סינו' גקן6 סס עועי 6100 געקוס צו גסססיסעגיס
,rha6יפכ6 וכן עטלפמ ס8יגס ו'6עיו 6מר געקוס ;ה סס )נע)ס סים 'ויעיס 
 '6עיו סס 4נס6 16 כמוגסס )גגוס מנ6 ו6ס סכסי3ס תקוס )3ני פינוינקי6
 געקוס ס6פה )סמיל טיקר סהו6 סנ0ינס הקוס פס כוח3 גכן עגורסחס6יגס
 )קען כמג עה טפ) טהו6 סכמיגס עקוס )כ)ע סס וכ) תשנ עותיחססי6

'ghyb613'סעוס סעקועוס63)1 סשמ;קנ'כ פ" סע6 נסוי ד6תמ(יק 1ה 
 4 סיס גסס עכירין 8'גס ;ס 6יס גגי 6גצ סעש פגי )י ם'ם כו6סי17ע
 סנם'גס נהקוס 3.ן ק)קול 4ד. 4ש 7)6 סניסס יכמוג 75יל ס.)כן 6מ37מקוס
 סכמיגס געקוס 'ויע" ס6ינן פהוח 3ג' 6ממ(יק )6 6נ) סנסיגס 3עקוס3ין
 )וסס פיס יויעין 6ינן הכמי3ס געקוס וגס 3תקיסס:מ,נס 6מר פס )1סים

 סיס)ו 6ח"כ 1% יזוע 06 ו6פ')ו פוס וכ) )כתו3 6'65מר3עקוססנחיגס
 וסגס ' ענ') טסמ;יקע5טonb)b 131 לגו 67'1 כסי 6מר 3תקיספס6חל

 עימ(ק 6יגו דגתקוססגחיגס 67ע"ג נקט"ש י4גו0י' וכחגדנ')פלמלסנ" וכגי )סו4ת גגן 5יי7 יודע.ן 6ין סנסינס געקוס ונס סי4ם סכ30 ה)סון;ס
 34כן סעויוע'כ וכמזס נססיכ0יגס פ" כסר נק"יןנו ona 3סס6)6

 פס טיס)ו יויעין ס:סינס דגתקוס סיכ6 וק')זכ"ס כ'ם כ8ן 6עי6)ס'ס
 גמ,ג ירומס יגיגו ע,ס ג0 - צק)קול6 כיכ ז4כ6)טימס סכסי3ס נעקוס6מר
 6'פכ6 וכן מ6מו 3עקוס 06ר סס )ו ס'ס עקותוח 33' סיייעש ד6ממן.קוחו6
 סכ0'נס 3עקוס 6מי פס )י סיס הנסינס 3עקוס )66המ(יק ר6' )עיערה)16

 י(י6כיון כסי סגמינס ס3עקוס עסס6מר יוזעש ם3עקוססכחי3ס6כזפ
 6ג) -str סל"ן ופי, עפיו,ס' עסהע וכן סע6 3תל' ptronh כסי3סי3עקוס
 6'גס ס:סזס סנעקוס 6משיק )6 6ג) כס3 ד' קי' ט.ו כ)) 0ו6'ם3חסונות
 i(bih1 ז*ן וכ)סוס )כסוג 6'5 חכס'3ח נעקוס 8חל סס 4 פיסיהע.ס
 גטס 6)6 סומיק )6 סגחינס דכסנטקיס עסעע ע,כ )פנינו 1D5U ססח(יקסס
 (1 סמסי3ס דעסתע קסס ועו7 . תקסגלb)pfb71 6 סיה6 ו(ס טפ' עדיף6'

 סגסיגס ס3עקוס ע6מר 6חר גסס הכ0יגסגקן6 ס6ע'פיס3הקוס)כ716ה
 פוס וכ) כוסג 81ינו סנתינס עקוס סס כוח3 6מר סס )ו ם'ם יויעיס6.נס
 3פקקיו וכת"ם סניים torI נ6 )ועל סכמיגס געקוס )ק)קו)ס ד6סי מימ6 (סוגס
 גסש' )דקיק מסס )6 סנזי יל3'גו מורסוס י6ג3 נ,) 61)' ' ענ")ו5'ע
  דשקר ועיקס גפח) 3הס. 6.ן )ע'ד תגו6רס ד3ייס (yh7 דסססי6'ס
 6ס: יר3 סר6"םכזונמ

 3נ' ע'ודע.ס כ'ק ל"3 וכו' prnnbv וסו6 ד6תי
 טוס וכ) )כסוג עוכל0 6'כ סעקועו' ע6)ו 3כ'6 6מי סס )1 סיסעקיתוח
 גס 6ותו קול6'ס כ6)ו ס*) ה6מ? %סס 'ודעיס סכמ'3ס ד3עקוסכיון

 סגיסס )כסוג 1)ויך פעימ סגי לו יס 61'כ ס6מל 3סס הכסי3ס3עקוס
 גטדינח 3כ6ן גס 6וסו r7tpa ד6המח(ק וסו6 די'ע סר'1 סנמ3יוגט6
 6י1 06 6נל )געלי פקל פוס ונ) כתג % 08 יכס'ג סג6'י גסססיס
 )יס 31ז.ע3י ס.ס וכ) כוס3ין לכמח.)ס פנכ6ן גסס 6)6 3כ8ן נ)) 6ההוקורין
 'OD ע11 )ו 'ס הרי 3כ6ן :ס 06ל סס )ו יס 06 סו6 יסעיקר סר' עכ") 3ה)ן
 גילס סל6 כעו דס.) blpD ל5ו ו6ס טניהס לכמו3 ו5ייך סתומ 3י )ו יס6'כ
 D'Dh' קילין 6ין 08 36) 63, 6)6 גיום 1)6 סעומ )31, סיס כ%כ'יןה61
 סי6.פ 61"כ 6' סס 6)6 )ו ס6ין כת' וס,) סומ(ק תקיי )6 סס עוי )ופיס

 ג'סמוחטקיי עקוטומקיס)ן 67סגוזעגג' נ"ככזו7;0קעיסשהד7.ס
 כ,6 גכ6ן 6 גק' םלt'sh 6' סניהס ו5ויך סמומ נ' לו ויס סעומ aai~טומ;ק
 )נ1 :ודע ל6 36) סעוח ג' )ו סיס :h~p חס סעוח נני סוח;ק ט-ע 6יגסס
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"ישע השראבןפני
 כסעס 3טעם . 3סס כ'6 גכ6ן סוס(ק )6 ס7י כמ'3ס גטעמ סכסו3ס3עקוס
 ס6מו)6 וטס 13 )וגירס טס"ם פטס גיס ס7י ס6חן 3סס :prDt~bipומון
 )ן )'מ )ש 67יכ6 6ע*ג ויכ )פנ'נו 13 טסושק סס 6)6 )ך ו6יןסומ(ק
 סג*) סי6*ס 3סטיעמ ענו6ל וכן פק)'נן )6 )חוי )ען 7עסיס 5קען וכמס3ס

 ונ) פ)וגי *ס טמלן סיסי ר*ב מיקן wbI(?'DItVO l, פ' סייוע)ס'טס3י6
 סנעסיס

~SD: 

 פ)וגי 6גי 6)6 נמעיס טעעין o1Dai ו6קיק 67וגן סעיס יסוס
 6חך )עקוס סחו)כי'  076 גגי ע) מיקון סל"נ )פי יסש )י פיס פס כ)פס

 סיכמ13 נסומיתס כסיגלסו יג שיקן סעס )נ)ומ )ס6ין ס6ין )ש סעסועסנש
 I7DDa סע'ס ו6ס.ק ר316ן סעו ססיס סלי כ)'ס שייד טיס וכ) פ)וגי6יט
 ס6ינו וכיון )י סס06לסים וכ) י)וגי 5יס יעסעע ם)י"ג סקנס סוע')עס

 6)י דעסעע וכו' tSD(' 6ני ועסני (ס ננט גלטס ס)6 פ65 6'ספ)וג'נקל6
 יס 06 כ4עי )י סיס הסס כ) עס ס(ס געקוס כן טעי 6מ ססמ(קס'פ)וגי
 6פע1 פס% סש 6ס יסינס סיכ6 6)ע6 סס ג6שו ענולסס חס6 6מל סס)ו

 7סינס סיכ6 טסיש דעס סר6*ס י73י 6פלס וףמי)ס : עכ") טוס וכ)כמנ
 י') טש6מ

 ס)6סוסוי
 סס6)וסו גמטו, סל6,ס סכמ3 כעו ס6מל טס 163ת1

 סיי5ס סס nPb )ע5עו )קלומ יוכ3 06 6סס )'קס טתה)3'גיכסש51סנל
 3עיל prn1Dh~a כמהסכיון 6.נס כמו3ס ט6שס וחסי3 גכסו3ס כךדכמוג
 פסוט גט 7סנןק'פ עס6 ל6יס וס3י6 )קען וכ"כ ס(ס סיוס עי סס163מ1
 כו' מקנמן ועס וכו' טי,מ 'כו)ין)חו5י6 6ין סיויס3עיר6' יוקהמטסגי

 3ןכ1316 ויכסו3י5מק סעו 6ת יסגס ס;ס ס7יק7וק )כ)1עס6נ51ליכין
 ס"נ דעי יית6 כע6ן (ס וספר ט חושק ס)6 סס ו)כמו3 )פנומ 66,6'1

 כע6ן סוי 13 סומ(ק ס)6 סס ענו6ן סרי עכ") דעי 7)ימ6 כע6ן (וכח31ס
 י') גקר6 ס6יגו כיון סירום)עי גמי' גכח3 ו(סו כ% פנלסס סו6 1)6י)'ס6
,bSn61*כ י)יס6 כע6ן דסוי (ס 3גט ניטס ס)6 נע65 סנס ע7 כן סעו סיס 
'atb6 536 סג.סס )כמו3 ו5ניך טעית סני )ו יס 6*כ סעומ 3נ' מוס(ק י6ס( 
 )ך rbi )סון ו(סו )טחט 7715 ו6ק כ)) 3כ6ן עני סטס )י 1,6 6'כסומוק
 וכן )כמ3ו 5ווך 6ין 13 עומ(ק ססו6 ין) 5פנ'גו ע5עו 13 טמשיק טס6)6
 עס ח')וכן )קק )עעכח1nb3og 3 כססס,גע5ס"ע 3י3ליסר"ןעג61ל
 6מח(ק עקר' )6 6פי סס )1 טיס סכת'גס ,קוס גהט  י6פי, טפי7טועס

 'ס)נו)פרס ע67)6 3עיני סעום6יגועחוי נקו6סס3ל 66*כגסליסס
 t~ub' 6מר 3עקוס סס )י סיס 3כ6ן יהע.ן ט6גו דכ) ד6סס(ק וס6כפסופו
 06 י)יידיח עסעע ע*כ וכוי סש וכ) )כסונ 5וין 6, 3סס 6)6 גקל6ס6יגו
 סוי סעום 33' דלקל6  דכיון יי,פ דפעע6 וכיון )סי'ע גקי6 כיו סוייודעש
 סומ(ק )6 י6ס W~b' סגע 3מסי' סר6'ס )ינף סרי )סקסיח 61'ן -כיים ענ61י סני סכי עסוס טעע6 סו' )סל"ן נס 6'כ טגקסס )כמונ 5ליךעוס(ק
 ד06 כסג )עס 61*כ כ)) גילטס )6 כ6פ יש) פקו) ננע הכמנ עס63וש
 )כוחנו 6פ'615סיי ס6 כ)) )כוסנו 54 טע01 עסיי סעקועוס 3נ'65גהע

 סו6 מ)עי 6יס כן 06 טוס וכ) פ)וגי 6יט יכמ'3 יסתס סי656
 סכו))ו סכ6 36) סוס וכ) כוס3 6ס 6פי)ו פק% )כן סקל חסו סטספיקל
 סכ6 ועוי 6)6ד)56ליך פוק) 6'נו 5עיקל 6ומו טעכילין טס וכומ' טוסגוכ)
 חת0 536 י)'מ6 כע6ן סף 1)6 6חן נעקוס עומ(ק ס61 ס6סי סס דגסט6ני
 ס6יגו סס גגע וכומג סעו עסנס ועתס )גערי עומ;ק סס 06 כ' 15טל"1
 61'ן 6חשק ד)6 נסי 5חקשמ 6'ן נם ' גוו7 ו(ס 3נעלי סו6 6יגו 6שעוח(ק
 י6עיו ה()6 כס7 )עס סעקוס )גנ' וסיגף )ע( 67יכ6 כיון ע'ע  יודעש6ג1

 סנקו6כן 6תשק3פגיעעי "ע67י כפשס מיר[סו*ן כנלי6'גווססעגנס
 וג)ע,ד ע"כ i'pDI % גי ועיסו 4נ6 )ען גקל6 )6 %י 3דענד פק1)3כ6ן
 )ען ד6יכ6 מד6 ריעוס6 סוי "lpD' 636 ola'(I )6 )סוי )ע( דעסיסיסיפ
 6)6 )יכ6 6סס(ק )6 36,6) לק וכום3 סעוס סני )1 ייס עעס סס טיגווגס
 )מרמי3 ה6ימי . קפק 3)י וי5'ג 6עת ו(ס פק)יגן )6 5סוד ס6 ועטיס3פ(
 יתי prDDh3 657~ סמסס יכותנ סן6"ס יכס3 607 7גל6ס ק5ס (סגדנל
 סעעסט) ח)שסף )כסונ656 ע5ליכיס סכהסיעסיס)ע( ק)ק6%ץ)מץ
 75יך )6 7עי6ון"ת6 6עזג ססעש סגי 3כמו3 מיקן יל*נ ססינויוף)פק%
 י6יכ6 כיו1 6)6 שנף עקלי ו)6 ענלס סו6 סיי ס6מל ססס נכ6ן טסט(יקמת
 עסנס סיס סר6סוג' (ס )פני nj(V'h וכע,ס ל"ג ופק) חסס כטינוי נר6ס)ע(

 וע'(כמנ וכו' סעקוס )ע' סינוי עי(סו כו, עעס סעו עסגסטע1)6ססיס
 ופק) נעור ססס פיגוי סוי 61'כ סעוח 3' )ו 'ט סל' עקועומ גג' סוח(קוז6ס
 עיגס יגפק  יכין )ססול י'ג PPnnI גולס 7סק)ק51 כד)עי) ק)קו) עטו'ליג

 ollno ען זפק% )געלי סחד  ר*צדיטבמ סססטעע כס'גו' נ"גק)קזלע"6ס
 ו6"כ סש)ם פ, גמייוסיו סוס3*6 סגתנ וכעו )טעס ט)6 שוי ענרט ס61י)6
 חמורס ען וכסי ענלס דסוDb 6'1 עטעוהיו 6, סכומ3 (ס <oa גסיגו'ס*ס
 ס6ינו otwtb 7סס ק)קו) )'7' ו6מי 6' עקזס )3נ' סינוי 7נק67 כ.וןפיע
 כ)וס 6ינו )ע( 67'ג6 6ע.ג 6סמ(ק )6 6ג) נעוכ נסיגוי ופזי ל*ג תיקןענלט
 י6י )ס.גוי חי(וק 636 6ינו וס)עי טינוי עסוס כ"i 6(rD עסוס ניט6 עפס)1)6
 3ע(דסס6ועליס 5ךעסיס עעט פק)וכיהדסו6 )6סיתחג סש)ע(65

 3)י גכוגס קגל6 ו(ו כ)) עגלס 6יגו 63עס 5סי עעס כעינוי סוי ענלסס6ינו
 יג') סמטי3ס דנלי עס נפקקיו חר6'ט יעי 6' )יסנ6' ל4חי-עך2ךץ -קפק

 עקגי עקועות גנ' יויעין 06 6'כ )7יעומ6 חלתי 7געינן רוןיק')
 3ייכ3י 6פ" יפס.) וסיגוי 5כ( )ליכומ6 מלסי ס')טעוס

 3טגיסס 06 36)
 6ש')כחחי)ס 5ין5ףךכ)) י6ינ6לש 6מג כ)) )6סוח(ק6יןיהשססיי

 סי6'ס וכע*ט )6סיסכ)) כ6)1 וס'5 13 הומ(ק ט)6 כ)) ט6'גוטע1בית
 געקיס כגוןסיויעיס tbo.pna סומיק SJhbv57 06 כע6ן דסו'גמסיגס
 ק5ת סוס(ק ונס )ע( 67יכ6 6יפכ6 16 סכס'3ס געקוס 6' טס )1 קיססגמ'גס

 גג' סוס(ק ד65 מון כסר נדיגי 536 פיס 1כ) )כסו3 5ריך 5כ0מ')ססנס
nlwlpDn'וסעול סי6'ס ד3רי דה6 הו5ס קוסי6 נס"סג וססס6 . סעוס ג 
 וחנ' יויע ס6ח7 מק% יויעיס סעקועוס 3' י6ס דנסני 6סדד סדוקיסקמג'

 6' יעעעעס6 יודעיסכסי סנקמס6'נן 06 ו6ם'נכמנ6נ)6יגויהעכסל
  ריין רבמב ק5ס עיופג סט' 1)7עי - 71.63ע

 6יגו סג' רינז ר%יזב  לרבימי
 6'י עקוי 7סי ימון 37ופ' ע6'  ירימי )6  ס)פע,1 6)6 כפר o.nh ו6יכ')עןיודע
 6יכ6 סנת'ג' יעקף י)ט( ונחי עקועו' 3, 16 6' יעקו' )ען )י ועח )ע( 6'כ6ס7'
 חכסינס יעקוס 'ייעס ע-ע פוקקש גק5מ כל6" מעי ס"ס'4ליע דפקויכגוס'
 )ד'יי 36) 53,ע פהנימ כעו סמט31ח נתהט3 )6 )יייס נס סי6 ל3וס6)16

 כסר  רבדייבר ):ממ')ח 5ויך 'הע מד ol~nip  )"6) 067  גיריין"י  רוייוונזייג'ב
 יו7עש 631ין 3ד'עני 6פ')1 פקו) יג'ויע'ס גקיפ דפסיקת6 עי5ח6וסטור
 ע6י 6)6 כ)וס 7יגר )6 ע(ס יו7ע 6יגו 61' יודע 6' 36) )כסחי)ס ~tS'Pbכסל
 וזרוי'ס'  וזג'יבילז ה6י כו5י )יס 3יילס ד)6 ו6פסל )נעיי דפקו) ~tgD חידום6יסו'
 61'5  ףיי%רייבר 37חסף 5.) ו)ין . דיגיס ע6י יו7ע 6ינו ו6סי יויע63י

  ola נ)6וכ) י6פ" יוק6 סוס וכ)  ברייברבסרביירמוימ י6"5 פי'5כמו3
 סיח6 סל6"ס  רברי )7130 ס)6 )סעוע קיוג ע"ע י"יק ס)ס,ו 61ע"פ '  בריל,בכסר

 37עיימלוו"ס1 עסעי  ורממיויויפייי כסי  יויע  רבמר  רבמייייוי י6"(קומרין
 Dr~ )6  רבימיבמ נקע ו)6 ירבי ב%  רבימימ  בממרבמ תל6"ס ונקט ועי65

 גיע ךס)ען מגתיגח עקוס 6פ'4 6)6 כל כ) 5ע; י4כ6 מם'פ6דסמס
'DDקען כע*ט( D~Dh; סגסינס 3עקוס י6ס עוי )מיס נ") 36) ' כסר  נייכ3ד 
 עיקל סו6 סגסיג' ם3עקוס כיון ע"ע יודעין שכחיג' ט3עקוס '~DtD 'ו7ע'ן6'ן

 סי) יודעין 6'ן סנסיג' 3עקיס 06 6'כ )יפ) וסכמי3' )ע'קר כומ3יןו6ותו
 ו6ס עיקל טס61 סנס'ג' 3עקוס  'ש;ק  ימימ  י3עינן 6' סס 6)6 )ו l'haכעי
 prnloI כס63 סש )ען 67'כ6 6ע"ג כ)) סומ(ק )6 כ6)י ה-)  ימ סש(ק)6

 t'sb יהעיס סגמיג' געקוס 06 6ג) 6'5 )כחח)ס 1i'Dh כס7ירימרמגף
 ופיט6 ק5ת תוסוק עקלי  עיקר  ימימי' כיון ע'ע יהעין 4ן חנש3'י3עקוס
 )6 כפסעןי6' סל6"ס דגלי 1(rtD-ס") . )כסח)'וע"עכסךברביברד5ריך
  דכומגץ עדגייו 7עסעע סנ"י ססקסי ועס )כתמ)ס Db" 6'5 ננמ'ג'ידכו

 6ין דנסניסס 91DD ע"ס ו)פ,ן o*1b )קען 6כמונ יגסיגס סס)כסם)ס
 קגי )6 יו7עין 6ין חכחי3ס דגעקוס ג3 פ) 67ף דן") סכ' 5'3יהשן
6(6ob 6י 36) )כסמ')ס ייעי5לין ד6' יו7ע.1 סגתיגס6ין נעקוס גס כן 
 3סי3 דק,) כיון )עע הו)ס תיע6 וג6עמ ' )מוי גס6 סגי גנתינס י7עי)6
 )6 עקווווס טגי 06 ד6פי)ו ק*י סיכ6 פסי)בריבבר )מו7 )ע(  ריירמג*י
 ' כיכתנח' נ67ס ע"כ 51'ע ייעי 4ד)6 ועס )עrr י6יכ6 כיון 7כסרידעי

  יכסגו ו)כן )ען יסיס יכתגו דכס)6 טעוס י' )כסו3 מכעיס ח5י'כו ד3'דע'י") עפי )ע( 6יכ6 סנמינס געקוס ייע' )6 ד6י דסקסס סג*י  קוסייפ )0ר1ג') ועוי

 (סו י6ערו סעש סמני סכסינס  16  מרמירמ בריייףימ  כסיר6ו ח3ען)ססיי
 וסי6*ט סטה כע'ס סו6 עח 'דענו )6 6)6 6מי סס  )ו סיס  פירירר ססגיסטס

 6'כ ידעי )6 סעקוע01 סגי 06 36) ס)ש נחחלק %"כ ססה גמג)'וססמ6
'tDb06 ע,ע 5פ(  ייימימי'  סגי יכתנו bib~nv וסס טסיי עעו5ס ידעו(  
 6מכ  oa 61"כ %'  ביצו כ"6 )1 6ין 7סרי סגיים (סו 7)6 6ערי סיר 6"כ6מל
 דקי6 (') ל'ת 3סס פוסקיס יס6י וסר6'ט סח1' כתט 3(ס וכיו65 3')עס
 כיגוי 7)יכ6 (יענין )כ( 63סוק' ד6ח' סג'ע'ן 3כ) סוס 1כ) 5כמונ ס)6חגל
 )ו ו6ין מ:יכס )י סיס כס3ו יס6 סנירם (הו י)6 וה"עיו מ:יכס 1)%6מד
 דני7עי עמ' ע7'ף סגת'נ' געקוס ייע  37ס)6  ס3"י קושות נקתגק'וססת6
 ו)פ'ו כ)) )כחונ 5ולך 6ין יקמ)ק י)6 ייעי גג.6 6ג) ס5ען )ק)ק )כחוג5ליך
  'זעי 6' 6פי)ו סגס'נח געקוס '7ע' )6 י6י סכ6"ס ססו3ס נס )'30יס

 )6 סיס וכ) יע*י ניון סוס וכ) 6'5 סכחיגסגעקוס
 יסס"

 סגמינ' יעקוס ס)ש
 6"כ סעו עס יהעין ד6ין :'ון ס6' כ%י 'סס)ק )6  מימשמו6ש315עקוס

 גסיג'  יס) סל6'ס דכחג ו6ע"נ יסמ)ק )6 3)4ס סנס 'סמ)ק 65 נמיגסיס) ו6ע,ג )נעוי סכמיגס 7עקוס יסס)ק)ען 03הומס סכסי3ס עקוסכותגין
 עיקל גחינס יס) גגת'נס)כמע )וסס ייס נכתינס דידע' כ'ון 61.כפיקל

 כסיסח)ק 636 ע.קל סוי )6 7ע"כ י-) )מו7 6ותו יכסש 16 סיס וכ15)כמו3
 עע(רומ חסס דה61 יותי מ% סו6 גתיגס דס) ד)ע( נחינס 7ס) ס)ע(בומ

  חרו3 דגמיג' 6נ) עקועומ עס6י 63' ססנס6 יע)ע6 לוג6 נתר 61(4גןיס  יוק6  יב"במייי י)bu'~P7 6 כחו3ס עסיס 6)6 6ינו יכמ'3סעם6'כ

 סמס' ועיקי )קגיף גסו6'ן 3פקקיו סר6'ס 7נקע 6)6 ניתס סס ני נוייייי
 נ(תסלע(7נחיגס pinP~oh  סן6*ע61':  בד%סיבימיובומסיימבמובמ
 610 דנמיגס 7עקדס 7ס6 5,מנפיווס atai עסלי'ק עיקרוכ'כסויגסינה
olnw6*כ כע"ט  פריממ  במ?יבי  רימימ  סמ4ז יסמ)ק ס)6 סכ6 36) )ען 
 טסוח(ק סס ד)עו)ס דכסיגס ס)ע( ו)מ(ק 3מוד )כתנ1 עיקל סו6 יסיס)עס

 )סקיכ עיקי תנמ.נס סוי ס)ש כ) )ססיי סגיסס כוס3יס 06 6)6 עיקןבפייבי
  דכמ.ג' יקמ),כ,כ )6 סגס  6)6 כע"ס יקמ)' )6 נחע' 7ס) (ו (birnונק7ייעקו, סניסס גכחונ 06 וסכ' דכסיג'עיקר ס") ס)ש 'ס6ר 06 36) 3נמ.נ'ממ.)'ס)ע(
 5,6 61,כ ע'קל  רימיבמ  כס3ינן )כן ססקייעסו כ.ון, ס'חח(ק pth1(ג'כ

 6מ' וג;ס ' 5נעו' 'קח)ק ו7כס'3ס נ)6,ס 'סמ)ק )6 נמ'נס יס))סג.סס
1'Daכחג'גן כת'גס נס) ייעי ד6י 3מסוגס )כ6ולס יעסעע ח3" סחקסס עס 

 כימנ  סיסי ל'נ סחק-1 סל6'ס עיכמנ ייק (') טסו6 עוכימ 6'גסזגחינח
 וכ)סש )כמו3 6'5 וכו' 6מח(ק hiS3b וכו' )מינס געקוס )י סקיייוסעי
 יגמיגס  7כומג יק6ער ק6' 6)יס6 דס6 )מוד  ררמייס כומ3 6)6 עסעעוכו'
 1)פי כיתג 7גתינס 7ע'ע DnCn וכ'ם כותנ 6יגו 6ממ(ק )6 36) טיסוכ5

 סף 6(  סיס 3וכ) סלע( 'קח)ק י6ן 7ג6ת"(ק ס*מ עוכרם6י.6 6יגופילוסס
 tSDp'I )6 ד6( 6סמ(ק )6 6ג) וכ'ס כותנ  7כחיגס )ען ועסוס ע'קלדנת'גס

ס)עו
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יבת14שע דטששאכןפני
abo0ע5טו ע00(יק יג0'3ס טקוס סנקינן ד)6 יקל 4נו ת4נ ע0יג 
 )6 סגה:ס 1)כמע סכח'03 נעקוס ס4ה 4אק סגחי:ס וגכסעעשס4גיע
 דכ0יג. כומ3יס ע*כ 61"כ prnD'g 6ססר יכמ'גס ונס 4סיגס כ4סיוו)
 5ע*ל :ט' סי6סון ו5פשוי סל6*ס. י3רי 5י'פ3 כגיל נעס 5זכ) 5ורך 6.ןה4כ
 ו6פסר כמכ סגשגס עקוס כסג 6פי' 6'כ )ל'עוס6 חיתי יטמ' קפי6)6

 : כט*ס עיקל י610 כית )כחחי)ס6מי'

 י3עשס כיון יייו 3:יון דכסר פסיע6 ס4ו הסמ י)פ" יס-עךהץןץ
 כט"ס עיקל דכח'גס 61*כ ס)ע( יקח)ק ול6  ייעי )6סנ0ןגס

 עטג' ייע' יגכס'3ס כ'ון ניכ דכסג'גן מע )DNfi1 6 כ)) 5גסילס 15ךת4ן
 )פעום Db" 6)6 . .סמ)ק 65 3)4ס וס:סיגס ס6י כו)י )ש עיכ6סעוס

'Pahl~6י יוק6 (סו )יישת6 0ות' י3עי:ן 0ו6 דספעס Ipmnb סעקועף 3סגי 
 י)ע( 6עזג יכסי3ס 6)6 שקל גחיגס חוי )6 3:חיגס סוס(ק )6 .36)

 גסר יההר irh~(; 3חל11ייסו חומ(ק זנכמי3ס כיק ע"ע יומר גדו)ינשנס
 כחג'נן 3מרווייחי 6ס0(ק 63 ד6י סעור כמנ י60 חיע ' ס)ען ט3סי0(קס

 יכס'גס ן יכסני: )פרס ד6ין ' יומל גדו) יס:מ'כס יס)ע( 6ע*ג עיקרדכסי3ס
 6'כ 6מל עסס יהע'ס 6'ן יס עעקוס חנפ P'3% (ס יגעקוס כיוןעיקל
 )כחו' 6*6 1ס)6 וכו' 5.6)כ0וג כמנספול ד6,ך ין"6 706 ססס יכת3ו6'ך
 06 6פי)ו סכחי3ס עקוס כמ3 י6ס 5SO~ וכך 7060 עסס יו7עש י6יןכיון
 סע6 )י0וס יק"ד י5,6 יס"ק  1S'Db1 Stnb - כסר 06נ פס )ו סיס 06,כיוודע
 י6פי)ו קע*ןי6'5טיעקסס6יךפקק0יור וכ)סוס 06לוגכמו3 )יססיס
 ד:סיגס 06ר )001 יס 06 6ש)1 תסעע 6חר סס )1 סים 06"כ יוויע06
 כחג )6 6ס penb ג3י סיול 'oenv ס3" כסנ וכנר עיקל י:0יגס כיוןלעס

 סוסגס3'5 וכסנוכ) 7636:חינס גסי6 יגמיגס י6ס)6כח3כןח65ש'
 כסלכיון ט"ע חרווייסו 6מחוק 633 וח"כ עיקל תחי:ס כיון bSnסנחיגס

 ייפרקיגסו :נר )'ח ,)ע.7 ע4ו מיסמי וכג7 ניו)ס תסטע76נמינסע'קל
 33, דכס0ומ(ק 5'5 ע'כ 6)6 נסמ0(ק כעו )ע( 6'כptr~nb 6 7ג)6שון

 67'ן כ'ון 6משק )6 36) עיקי ז:מיגס כמ3יגן סעומ ג, )ו יס 6"כסטו0
 סעדס 6עזפי )פגינו סס0(יק ססס ;ס 6)6 )נו 4ן סגס 6, סס 6)156

 )י:יגו (ס גפס proln סו6 06 )כ0גו 3עיק )6 ע"ע 3גמיגס )ו סשפעעיס
 ס0(יק וע' סקוי חס כה"ס חרווי'סו ייימי סיכ6 3ע)י6 עיקרכיוןיפס(ס )גדכסי דג0':ס גתג 06 דכ,ם ננ6ס וע"ע וסעע זעמסר6'םכמ))"סג

 סנסיכ' י3עקוס יוק6 סכ0ינס נעקו, )פניג1 פ'ווס1 6ין י)פגי:ו )פגיגוע5טו
 סני קוסי6 מס סגמ"סנ )עי) כסג0י וכנל DD' ועייף )פגי:ו נעיעקדי
 )0ת י:סינס כומג -עי )6 ס:מי:ס 3טקוס -6ס סר6,ס עחסו, 7עסעעימי
obי יס עקי' )6 ידעי )6 דג:מי:ס כיון ףס ועי  יגכח.3ח ו6ע,ג יל5ס( 
 6מ0(יק דג4 קמק 3)י סיי3 עוכם nffn סיסיס 6ין 'סיס 6-פכ6 וכן סטומ3י

 סו6 סכמג0י סג' 7ספי' דג.) 561*) כ)) שקנ 7:ת'גס סר )36סיתיסו
 6ת0(ק ד)6 כיון ייין 3גדון 61'כ חר6'ט יעס  )'י30 ט6וי )סתוע וקכו3גכון

 63עח 6נ) סייסס סכחנו 561') עיקי כסינס סגס סס עוי )1 סיםגגמרגס
 עס תומ(ק גקרor 6 67ין נמרווייסו  pr~nb לש  רירו%ערי יגניון 3רורג'3

 6ומס יקץ'ן כמ3ו ספוקשסכ%ס יכ) סס עוי )ו סיס )סס סהיעסג)יע)
  'ויי'  oStDtn עסעע 6מל  פמ )י סיס (ס געקוס סיויע'ן 16 וס נפספס

prmn1חסו13מ נסס )ע.) סכס3מי וכעו סו6 עכן עכויו כ) ויויעין 3ס'סס 
  פסף גע בס' וכי6ט7יגן 0(ס 9וס עי פס 63וחו געיד  prnttD  וצייקן0ר6*ס

 )י0וק 5ייך l'hv 6*ס יסס60 )י 0וססין 6ע יש )' 3שי סעו פסש(קפ)
 6'5 סטם טג' יהעין  6'ן  מייייימ  יימבירימבירי וסעור סל6'סד3לי
  06ר  י9מ יוזעין 16ן וס)6 'כמנו 41ך פסיפ6  ריימ כו' דנמ'נס 5636כתע
  סוגז כסינ' 37סע'  6עע  לימי  ויי,פללילרמ9מי ק6'  הלרישבר )ימו' ו5לי7כ3)

 י'ין י3:יון כיון ו6זכ כ)וס 6יגס prnlo ס)6 כיון  3:ח'נס 06י  9מ 9ס)3'י
6(7penb 'ענסיי'1 חעור סחי6,ם כיון 61'כ עיקר פעססיימעמ 6)6 פג'ססיימב כ'ס )0וד 3כס'3ח חר6-ס )דעח ספק 3)' כסר עקועוח 3נ 
 ע5תן9יפבר והיוי סן6'ס 3דגר. כן יתוכ0 ועוי ' ע)'סס )קטון ססכי4

 )י  סיס 3סס ענילין 6ין ;ו הקוס 3:י 6ד תקועומ  בבי טעוס בביימהתי
 ס:שג' סס כומגיס 6יך )יקיק ויס וכו' סיקר מ:חיגס סס כוח3 06לגעקוס

libb~16)6 סנח'גס סס )נ'ד ססוגי  ס'ע 6)6 6ותו עכייין rhn סעו)ס 
 יודעש 6ץ כ(ס  ניזיעסיקרי וס'ס עכ'ל'ן 6ין עקר' 1ס 6)ע6 סססעמרס
 סכומ3  סמיסכח3 6,300  מר9ב.% 03'7וסי  1.לירווררי  בב"י שיסססנן

 61,כ וכו, סכות3 כיון 3פס(ס 6וחו טכ.רין  6.ן 6ע,פפבימיבי 0ךקרדנחי:י
 )יס קרי יק6 כע,ם ס,ע 6)6  ימ 6וחו כוחגין 6'7 סס 63וחי עכייין 3ג0.גס06

 : עכילין6,!
 הכסיי 0כפיס וו)סקח 7ר3יס כיון  ג' 0)וקס עפעס )סתירס גי6ס-ח4

 ולג'גו סיץ עחוכס עיקר  ייממליימ 3OhUD'n3  hS)6*ס
 כן לעסימ מ:י ססחוספוח שון י)'סס )סעיד כי6י 6'כ כן סקכיסישס

 )ועל  ברייברירי 'Dh" )פסיי ):ו 4ן 4פכ6 חני 7גמ)טת Db'1)כח0עס
 פכמג כעו עייף בימייל?  רלייירי  )כת0')סיפ4גי

  ימרייי
 עס דכ) ;')

 וס,) עקועו6יו נודע סי6 סי0ק נסעת ו(ס עי'ף 3עמ)וקמ 5עעיי6ססר

 . כ:ו7ע orn גיו)  ר.יבר )ך  רביוכדיעגי
 שסקיס ח:י י6פ')ו 3רול גל6מ ועוי

 בל' ןפ" רירלמיר' iohi~bI  בייו9רנז כ)) ויגמ'נ' יכח.3'ע'ק' כ' 06 ס":ויפק4
ררמ9ריי

 טס )עקוס גמ.גס דיעסימרוירן 4ביימבייע5עו ריט ריר
 1)כן פפ)  וס3' ע.קל סו6 51חי 6' נעקוס סעיס כם:י יסוי כ0יגסדעקוס
 כמי3ס נעקוס 3עגלם י6פ" סק1) סיס וכ) כחנ 1)6  כחינס  9מ  ימב  רימכמג
 ע'כ יחעס 4מ עפ) 0וי כס'3ס ס,ג פסי) סיס וכ) כתג ו)6 סיפ) כווג6ס

  סעו0 כ30סר 6'06 נעקוס כיוןדק') סיץ)סע0כניע61'כייוי,ג6טן
 ט4נ ' "5ס כעיפסלי3*ם  קתס קויס16(ס ש 6סכסנ ש4ק 6ענפזם
 י0רע46 )סךג  סל6יסי 6)6 עקשומ 3ג' :WO ו6יכ גטש פקק וה ס3*י1ס3י15

 יכסיגט עסס 06  ריי9רשפיול  ItaSJ; מזב  ה4יני  יפיויי כ30 3סג'ס(')
  סכחנ 5'0 ק" קו)ן טסנ*י  ברברי ע)6ש 06"כ - 4ס עג6 ייעמי ו)6סךקר
 ספט6 עסוי פס% ססגע גלור גר6ס ח") ית6 )וי 13 כ30 פסיס 06יגנע
'6b51W 3וגה סעפ) ססקייס עטעס וסנ' יו67 דימקיי6 )1י כמי DfinD' 

~ppv: 1 3ייעגי6פילוi'Db' עעסרהק ל6'ס 6'ן עיסו . י'י'ס כגדת סעת( 3' כס3 6ס 
~lbm6יעחנהי6 6פ" כ0' 4 . 3עקוס פטיס 3נ' 6פ" סוק) 6'גו (*) ססו6 5'ע 
 יויהצ  Sb'59bs 3(ע:וו63 ס'ס כי)6 סרינ*פ )6)6סד3רי 610ן,)כי

 : גסנכ6ן סיי עינ*ס )יי717ק") 6ג) )עע314ספונושסן(
 ~wbh91 ס)0ש סדנליס כ) וססנמי עיוני 06י ני יהפ 610 6)קיסר14וץ

 ור6'0ר (*) 0דפ 3ימ וקפד  (') סקע': נע) עויי קפי סנ6וניסקפר'
 סעור יגרי טפי'  3'י סר3 ע5 סחסיג (*) itavnn ס:6ון נסס כת3 טוייכי

 דכסר ש6 וסס'ג פקו) ס:שגס תקוס סקייס ס)6 י') כן finD )6 3061ע,ם
 יסיכ6 כ0נ 3"0 גע5 נס ע'כ' )עי) וכע"ס )כממ')ח 6פ" ווכסיס דססו'כיון
 כו:סי סג'5וס:ס ריימעלינזס  buot  בי"י'  כסר נפ" כסו3'ס סטוס37'

 9פסלבמוי% י"ן ימר'.9  בילבימברירי יקדק ס)6 גל6ס 36) . ח.))יעחס
 6מר גע גסחי) )6 06 )געוי ע)'סס )קעון ץ6וחן סעכסיי'ס י3ל' נר6'ןוע,ע
 גוכ5 65 ו6ס 6מך גפ )חסמי) )וכ) Stb' ס:ס מ5י כעו סיעמין גו6סוס"ט
 סג") סנ6וגיס פ)פ)ו כי ר6יסי עוד . ע(ס גיו)  רייבר )ך fir, -l'ho גגעמ:ס6
 (6י( קוחדיס יס7יוק'ס יק7ק ס:')  עווי  יבמייבמיורבימור סר6'ס 373רינ,כ

 האר עססיבי%' סד6'סי0סי 3מסי3ח ונע)נזמסגיס ס3"וחילןכ7עח
  דיין)עקום  מימיבמריררו עקוס )6זעי 7)ע'7 נ,))המעס ס,ס,ןןש : כמגת' סג')עה

 פדעל 6100 ייומ חכמי3י עקזס  קי6י 7סמ ס ספומ9  מלמברכ0י3ר*
  ימרייבמ9ילם ,gtb~n כ7כחנ סס עועדח סחי6 עקוס סגחיג' וטקשסס
 קני חסו עועיס  בייימיסיי ח6סס )סמיל ע'קי סגס.ג' 7טקוס ג,כוכמ3
 ס6סס  )עקום רר  9מיי סטקזסו  9רל9 סגע) bnnpw ונמי:'  כסיגי)יייהו
 סס עועדס ססי6 טקוס פ" ונמיג' כסי3' יעקוס 3סיי6 סערדכ' וכ"כדיס
 חגפ 1כומ3יס סיכ6 כחי3'  (olpna7DS~DD ס)6 ינ(סיגר6ס

-1S'Db 
 יל )6

 דסס דרסס יקועף 7ר,) פ" %כן ילס 1)6 סגט  סעקג)ס שכ6 ו:חיג,סס
 סר'ן וכע'ס 6ומס עכיףן וסס סס  עביימי0חל סעקוס כיון סס1חסששק
  בימורי 6' נסיס ססי )1  סיס טי המ)עוי ע'ס :SD "עגפי'

 ק0י 1)1 3ג)י) 61,
 בימררי  ייייי פ) 3סעו  סינרס עד וכו,סע1ח

 706 )טקוס '% עעו נ3') יינז
 סס pg'D' וכו' י6יסמ(ק 60 עעו ג)ע סס 6עימ וח6 כטר עסס ג6'ונירס
  עהסעות 3כ'6 גקל6  בן.י עקמע' עסעקועומ 6'  גיו 6סס )1 יים כיוןיי'ס6
 עי ק3ועיןסס36) ססס עעקועוי עיייי סמ)עוי סיי כן סס סגקל66מח(ק 0י עקוס ררבייייומ  פמיי י3עקוס סיי כו' עקוס  קגיע, גכ'6 )ו סיםכיוו
  יימורש n1WD '6 ריייייס:י  9רמבי,י כיין עעס סוי עקרס ייך )ססםג6
 סס  ססו6 ג'ן 6' 3סס 6)6 6וחו עכירין rbn געדגס ו6פחו וסו6  גנ4)61,
 '65 יס6 סו6 סכי ס,ג עסן  י%'  ירייבר י' טעומיו  ע3' 6י טסו6 3ין6מר
 פס'י6 סט1 סו0יק )6 וכ6ן 3טקל' 06ן נעקוס סעו סס וסומ(ק רר  יסריהע:ו

 6סס יס)ו )'כי מוגד יי  ג"פו3ימוד יוסכו6ימ36מרק 3טי:ן)'י)פמומ

  עעי'ג0גס פימררר  .  ייעכרבריסגריימ% berhnשמרמבייומימוי
 ק3עו והס 3ד73י0ס כטגו6ל 06ימ )ע,ר 61ססו חו6 י.65 ע'ירי דסחס  סי6)6

  עסיס :ע65 סו6 ה)ען דשקר עקועות 7ס6י ))ע( 0וסס.ן 6ין ויכן ססיירחס
,holhln)י'יסס 3עקוס 6)6 0י'סי:ן )6 חס כמו3ס גגיומ עסוס hnWm 

 65 יעשעומ06ריס )מ( 3600) גכנלו ותעס :כ9ו וסס ומ:ס6ססתש'י
 )עקוס ה5ן וסו6 :ס6ו' יס" ס'כ' 36) סס חג3י  16  ממלי' י6יגי)פכ'מ(פ,יפי:ן
 3יולש6  ד'יחו עעקוס ס)1S'Db 6; גע 06רוס)ם)ס סס )י חס סס ויר6חל
 סחח* זטקוס7יימן )0ה ד6יכ6 כיון עיקל נחיג' ועקוס סנ'0ס )נש3י5ויך
 יליכ6 ם6ער י5"ו 6' )עין עפ' ססתעס' עס געי :חח)ק ס:מנ:ו ו3עס -סעיקי
 יסי0 ול6 סגפ סקנ) וסס )עקוס6מי ס6סס סמ5ן )737 חקגס ד'ין3ניק
  1Dholpws סחק3) 3(ס עס כי ח43ס וסנ) גיו) סעוס ו(ה שכ נשלעקוס
  וכסתג6 סעייייו ססו0(ק עס 7'רסס דעקוס ח)ען 656 גורעח 4t)1fitoן

olpnaha)~)רירמי rD)tb~t'  . ופ"ג'כ פיהסי)0 סיזן עי1)סע(סכחג 
  בפמימ יג'ס  ,עיס  אימייבמב9במייך 6' 3עקוס דר'ן וס6סס ח6יםססיו
 וחיול סמ(ול  יס6סס בילן  תדייייו וכ'ס סעו יס 67.ן )ערער סנע5 וינ06י3ר
 - 6חי געקוס סנפ פק3)ס ידע וע' 1'כיעל סגעhp 3 סיע'ס '3סעסך3כ16
 וכו'  3ג)י)  בימיריר%' 6' סטוח ס0' ו)ו ימנ'6 נססו)מ 3יייח6 ילסוןו)ע:'י
  דכ)סעזיגס ע5טוטסעע  בימירי  'titDbtnr  3טיי 61' (ס געיר קח:י6'1)6

 רירוקו  ביעהמ 610 סססס e'tb' 6' סס  (ו  בירייי )ו  סיס  וכ'ון ייירי'9ייבי

 עו0(ק וס') (1 3ע7'ג' ססיירסס ג0ר lylrhtnn עכייין עי'רוח6יןוס6י
 טערי' ס)ן ו6פ')1  1ר  בירייי  רר  ימהי כיין (1 דעיינס פיווח זמביוב9מ

 חש 3כ6ן יל  כ6לו  במבמ%ומול 6סס )ו ט'ס כיק ט'ע 06רת 3ע7'נ' 4ור(1
 ע*ע (ו 3עי')י 06לה )עינ ס)ך 6פי)ו ייין גגיון 6יכ סע7יג' נכ) סטו0(קסעו
 - ג0ינ' כעקוס ודגו סס זל כ6)י סטו סו6 3כ6ן )י סיס סס ססי6 זייח'סס

D~D1מריריממי:ס  vniibi~ סעיי:' יכ) כ'ון7כמגגו  יען ננדון (כומ עוי 
 )כו)ס 6' וע)ד 6' 3עייגס סד סעקועחם ג'  לין ג:ית 6"כ מ:הי:פ כעקוסייגס
 OW~D' 6(1 בירי  ירדי כי6 יס0ס ונ)י) )'סוי6 דעי 1)6  גיגיסס ח'יוס1)'כ6
 ונ)'5 יסוי6 סחס סכס6יע)ס 6סס ופ' שקח פיק כי6עמ:ן 14 שופכיחי
 וסקומ6 1)טגש01 )שקס 6ו5ש נ' 7נייס געס )עלן ו6עליגן יטי 0יכוסכסע'

ששס
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ח18שע העורtawפני
 סייך חס יכיש ש6 סטם שש'ס סטמדס 5יס פבמ יפעל' טיק ע'(יוכמ0
 עפסיס' 65המ )ץ יסמחיעץ 3עיטת שי)(51ש) סכיר 7)6גטיינומ
 סס" ש%ק גס הר 6'כ כ)01יועעש

 וסי3 סגמיג' עקוס כטו סכמונס טקוס
 ' סמגזם נקס )פי) כיזם יכסר י6(פםיט6 3פיל6, ס)'פעוח סיס)וכעי

 חכמ'ג' עקוס 5מ )פ", גיו)ס קו)6 עירס יגפק6 יפ0י פ) קועך ם6יני6)6
 כיק') כסר 6, טס 656 כמ3 )6 06 61זכ ל4 כעקוס טו' 6' 3ע7'גיוסנחינס
 6)6 כמנ 6,)6 יגמקוס5' וק') כסל 6' סס כמג5)6 )6 ל" 6'יגעקוס

 כמ3 6י חעכסיוש ספוסקיס )737י  67פלו עקוומס 3נ' עס5זכ כסל ספפ)טס
 כ"כ )ס%'ן ר5וג' 61'ן פקע 6' כסנ 61' 3עיגן ת7וו"ש ע'ע פיקלדכ0'3'
 3עקוס nifiD יג' ויקיקו טכמנו ספו)מ ש מ3ו376יג7יחו' (ס 377ל6ע'ג
 וים ענ.) כוי גיסו67 סהש סני )ו סע קחגי bi7D סג'סס 5,6)כסו53,

 6' געדנ' סעיח 3' י6סי' עסעע סוי ניהו67 ס"ומ o '3(b 6' 60)יקיק
 יגעיינ' ם'ע 6)6 5רין )6 6' 3עץ 6נ) 75י7 כס'ג ודי)מ6 5ייך )6 פיייומג3,
 י5לין עיינס tn~bs גום 67פ" סכמנ גסן6זם עט6ל וכן 75ין )6 נעיכו)ס

 עווויין ו6סס ip~bg 7ר") סכסג גקע*ע )עווי 1ר6י0י nla~a נ' %תו%3ממי)'
 תקעע ד)6 6)6 טצ'עס היינ' b'o ייהו7' יפסיט6 )(ס 5ויך ו*ן גייופיןנסע0
 ונכק 6פ0 יקיוקי וג)ע.7 )עקוס עהקוס כמגו טכו)ס ספוקק'ס היגליכן

 סנמיכס 3דעח תו5ה ו6יכו ה61 ניו5 307י0 ס37ל 3רול וע"ע . 3פ5סיפמי
 ומ4)ס ורמ טעס נ)' ק)b1D1i 6 עהפוסקיס 6' גטוס (ס סיתר ג(כר וצ6כ)3

 נע)ס )ס וגמן סגחיג' )עקוס ה6סס ס)כה נ6ס יסייגו וגל6ח ע4ס)קעוך
 OD bJ'b וי'וח' )כ6ן סתח(י' כיון 3כ6ן סס )סקדיס 5ריך ניי0 הנטע5עס
 נמימג' ונת6 ס)'קג' 603 נכן . ועחעק' על כ'6 ט)יי 'מ)ו' ל6 פסו' ו(ס גיו))פ,

 חנ:י )16 ו6ס כסר גט )יןינו יגיפ 6עי סגס 50י כעו 7ינן ניט6 )טסו"יגעי:ן
 : עכסורס ס.63 דנווטי סיכי כי חפוריס גדוצי 3חסכעת וה)3י (ס נט )ימןעקכיס

 הנ6ון סהקרסעס ש3,)ח'ה טש' "סשי0נ5,טע יאשאלה

 . ון')כ))
 נמסו03ו וס6רין קר6ק6 עקזק יוסע ע0ור'ר llblnD גם6)ההס6)טז14רן

 ס6ריך )ו ל3 ידיו וסס 03סי3ותיו כפנו6ר (ה נפ סיחכו ע"יוסמילס
 וס)6 ע(ס סי')עגו' וווסר16י 6ני גס רכחי )נ)ו, מ,ע עעגי וניק' געיש'נפ)פו)"
 ססדץ 7ע' ו6מוס )גיו) קי3חי )6 עזע 6'קו'6'6 )חוע' 3מי'6)ו נמממ')סכנ"
 3ס,י ס6כחוDDD 3' גפ(ת "י סנ.))סחייס סי3טס

. p9D3 6יח6 ססי)ח 
 כותנ סי60 ס(קן 7'ג חתקין וכוי וסע' וסש עסנ' שס נל6סיג,געסג'
 סכן גג)') 61' 3'מה6 6' סעוס נ' )ו סס'ו נגער6 כזעפי' bib ס)יס6'ע 6מי סס כוחג סהיי )6 סעו עסני סי' m(b1 60 ח57,ס וכח3 1כ1, פ)וכי4ס
 06ליסס יריפו פן עקוען סעסניס עע1ן עמעס העקועס סנו)יס 3'76יך
 סס נ6וסו י%ס 60ס ס.:ו. קיי (סו ססעומ ען 63' עגל' סו6 ו6ס וכויפ,כ

 פס6סיעומ7חכי המקוס 6:ם' )ג:י פומיגקר6סיגויסיס)ו3הקוסטסו6
 ו6ס 6מי געקוס (ה )גע)ססס סים .ויעיס כי6ינס מנויסת ס6יג'"עלו
 ססו6 עקוס 6שו %:י סינוי גק67 כוע7ת Dbni' 3עקוס )י סים גססיגרס
 ס6ינו י6עלו מקוס 63ו0ו )':60 16 עגכקיו )נגוחו ה6ס' 630 ו6ספועד
 4 ח:קר6 סס שי )ו סיס סס וכ) פ)ונ' 6יס לזג 'l'pno לנךענויטמ
 3גוור6 וניכמ וכן עוהדמ ססי6 3עקוס ס06' להסיי עיקל סה61 הכת'3יגעקיס
 עממע עמו יג)') וסס סג'הוי6 נסמו סנ,ייי6 5סחו ס'ג7' ע7דק6ע7
 י6תח(ק וה61 6סי ד6"ר עס כ) ו6חזכ ' טפל סכחי3' וסס כיקר סנחיג'דסס
 )י סיס סיייע סעומ סני 63)ז ססומ(ק פי, 1WD'גח7.

 גגי 6נ) סיומ ג,
 סג.סס )כסו3 5ר.ך ס)כך ~vnb נעקוס סיס)ו 3סס טכייין 6יגס Dfהקוס
 )עע כ7פייסיח סגמ'נ' נעקוס 3'ן סכת'ג' 3עקוס טן ק)קע )עי 3.מיי)6
 סכמ'3' 3עקוס 6מר סס )י סים 'ויע'ס 6'גס סנמיג' נעקוס וגס סנתיג'3הקוס 6מי סס )ו ס'ס סכמ'3' געקוס יייע'מ ס6יו סע6 ג0לי 6תשיק )6 6י36)
 געקוס 6מי סס )י ס'ס 6מ"כ )נו יוויע Db1 06" וכו, סוס וכ) )כמוג6'5
 כ' or ו)סין . עכז) וכו' ע5תו ססשיק עס 6)6 )נו 60'1 סניכטר6סן
 3לbD'p31 6 וכוי כ'כסתו) )6 ו6ס נסוח(ק גליס6 ססוסיף 6)6 העולנס

 6)ו ד3ליס גלעדי ר3'ס 3יהש וה:ס . סכח.ג' טס 6)6 )כתו3 6'5 קישסוח(ק
 הקוס ס) סס כסכוח3 3סש6 כסן יסי' י)עס )ס3יגס 'כ)תי )6ג6ס,יי
 )ען )ך ו6ין עיקר כ) (ח הסס יויט'ס 6ינס חגמיג' געקוס וה)6סכ0י3'
 6מי .orbSb גכחו3 1)6 ע0ומ(ק טש ניע יוי6י מ(סג7ו)

 כתג סגז, ות:' .
 נקט" וכו'5'לי)רגות6 יוךע'ן 6יגן סנס'נ' געקוס יגס סי6,ס יע'ם3(0

 וכ,ס כסי 13 3קי6ין סחס גסס 6)6 עומ(ק 6ינ' סנתיג' ס3עקוסס6ע'מ
 )עימ' ד)יכ6 חכמיגי נעקוס 6מר סס )י טיס 'ויעיס סנסיג' ס3עקוס0יכ6

 ס:סי:, נעקוס יודע.ן 6ין ג6ס ק)קו) דים כיון )' ומפיס ' עכ,) כזכלק)קו)6
 6מ*כ סקס' ע)עו ס3'י bio1 כ"ל יס6 ג6עמ )עס סכמ'3' עקיס ם)3סס
 נווקוס 631 ח:תינ' נעקוס 6מייק נ6ס סססיר עס ע) סר6'ם חסונמפ)

 טג'י' (הו ל6 )ועל 0כמ'3' 3עקוס )ק)קולי י6ת6 כסי יסי' 6ע6יסכ0'ג'
 . :חיגי נפקוס )ק)קו)י י6תי הכתי3' עקוס ס) עסס סנמי:י 3עקוסיויכיס 1-63 סעמיי עס פ) כ6ן )חקטומ )ו סס" שו עמ) 1)'ע גפקק'ו חו6וכס'ס
 י3ריו וסי9 וסטון סר6*ס י3ר' 63י'כוח s.r "Dg 3'ח גפ) )עו*מוי6'ת'
 סס 4 סיס חנ0ינ' נעקוס 1)6 סכמינ' 3עקוו( )6 כ)) חומ(ק י)6דעיילי
 ו6על ח:מי:' גהקוס נ'כ 13 סומ(ק סכ3.0' 3עקוס טסושק ססס ש 6)66ש

 60ש, 01DD ס'עויעע6 03 מייס':ן 7)6 גמיג'ו6על נעקוס ו)6כמ'3, נהקיס 6מלס6י:ו)6 נעקוס )1 יס טע6 )חו' כי' טיס וכלי5.6צכמוג
 )6 ו)'סנ6 - ככ') כסי סגי 6חר געק,ס סס )1 ס'ס Db'1 יוויפ05

 סכסע' געקוס 5סר סס )י סיע סכחינ' נעקוס 'ח,עין 6ץ 5ער יפ6עפטעכן
 9יפ6 שויס6 ' טסע(ס יהעיס ס6ק 6גמ 63עת סססס6סל סיסעעעע
 טעהש סמל דג7יס6 6)6 גליס6 כעו עקומו0 3גי סעוח 3' )י ג.ס מייייג'כ

 גלים6ו3קשtbv,, 6 ססעום סי)וקי )ענין 6נ) סושקו )6 ווקיפ6סוח!קו
 נרייונ' %.םנ%ימ לסמ  וסמויפי9ט' 7הל6זס י)ק'ה יסג,)פי 'יסקס
 636 סעומ 3' )(ת ס'ם )כל עפורקס ו(הו עקוהו0 33' סהות נ' )וט'ם יס'י YD~ 636 עקקינן 3רסיע' 6טו כפסויו סו6 ד6ס וסע'  סעו שפן'ס"
 4דפך וכן ח:ת'מ 3עקוס )ו סיס ססס הסו י71עיס 6'גס כסי3' עקוססנגי
 נתעס געקוס 3"עח יעמ' ימון ע"( ווקשדס 0ר6טוגיס ש' צ6ומס
 'ם נעול גט rh )גזי ספג)'ן עי'ס וסו6ע,פ געקוסכמיג' )1 סיםגסס
 סיו )6 3ר6סוג' יויעיס o:~hD 6יס 3פ:' יע' "סס ס.ס 6)6 ווד'נ6כ6ן

 ו6מר ס)ען )גט) חק:' ועסס רזג 630 עי כסי סעינ6 כי,ן (ס ))עןמוססין
 סנפ יהrn:b 6( 6 סענפל סכל עעס י.ן יפר )ס נמ:ו סקנתוס:0קג,
 מסס סעפ:י bib כסי ס7ין דען 3עס:" 3סיי6 תלזן וכזכ . כ)לכסר
 6)6 (6ס מקג' )עסות 3יק' ס)ot~mb 6 6גו ועס ' ע'ס מסו3(ס)ע(

 כיון סומ(קו 3)6 עס6זכ סהומ גג' סהוח(ק כגון ס.סמססגפ:י:ו3עקוס
 )עסי0 ):ו עס גיס )תקן צי'ג )ו ס'ס עח orn (ס כ% 'ודעיסד6ין
 b'D3'D ד)6 יתע'ס ס6':ס עס 3(ס עייף עזכ לפנ.גו ר'עומ6 י6'ןנ(0

 מיו3 סוס ע)יסס ס6'ן כיון )ה י3ע.:ן יפסיט6 כמיoTpn '3 ם) יייע'חוסי
 חוקר 6פ'י bib סכחינ' עקוס רק )נחונ 6*5 יייע, )0ס ס6יו כיוןמ-קון
 סים ,nhe יייע' 6ן )סס חי' 67)ו (ס )ס'תר 5ליכיס 6נו גחינ' ווקוס ם3.דיע,
 כ)6 סו6 עזע כה)כ' :כת3 סכנך t'ub סכת'נ' געקוס סס עת)סס
 06)6 יפקו) ר"ג חקנת עז( ח) 0:ח':' קויס ס:ו7ע כיון עדי'ן)כחנ
 )ט( דעסוס ג-כ DD" 'וסע עסר'ר Itbaoi ור6יתי : יכו' סוס וכלכסג
 ד6יכ6 מי6 3חומ(קו יסייגו לייעות' 3חרת' דוק6 6)6 לפקי) חססו)6
 סטט  טילוי  ויזלרגס יתר  וכומב סעזת 3' )ו דיס עעס סס סינוי ונס)ש
 )6חדיס 36) געסני סרזן גה'ס )עז( עסס 6)6 "דן הו 51PD 6יגיס(ס
 רזג ס) חק:י סי'כומ 6ין יג(ס :.ח6 וכע"ם ניין0ס

 וח(רומרבי
 גכעו0

 'י,עס מוסי סיס כיון סיין ע) לק ס)ע( ע) חקפידו 7)6 3ר6סוניסס"
 תסי03 ג" ווזס נימffDD1 6) כ)) י,נ ת'קן )6 3כסזג סעקיעומג3'

 קיסיוס 3, עז( 3"י ותקם' וכו' ס.ס וכ) )כמונ 6'5 כסי3' גווקיס 6מיסס 3י סיס סגמ.נ' נעקוס יויעיס ס6ין סע6 3מרי 6חח(ק )6 36) ין')סר6'ס
 3עקוס 16 כ0י3' 3הקוס סן 3(ה עדיס6 'ךיכ' מוקר דוי6י נ,מ6וגה,ס
 מוקל 3עי:ן 6)6 דוק6 ),ו נמ':' יעקוס ידיע' חוקר ל:קט 601גמינ'
 ווקוס ט) ידע' מוקן 67פ.' נקע דלנות' 6ל6 כסי3י געקוס גס'ייע'
 b(h רזנ מק:' מ)ס י)6 ס6ערנו )פ'ייי וסגי ' ע.כ כ:"ל 3עי:נגמ.:'
 6ג) 6חר נעקוס )י ס.ס עסס 6מ'  ביייט  ירייסג'ס

 ידיכס גמוקי
 ס:תינס 3ווקוס לעי חסם ס'ס p~rnnh D'Dh1 )6 וקיוי וווסי3ס:יסס

6(I)')PD (3סני or bih כע'ס ל"נ 0ק:ת קו7ס ססיס כעוח ס7נר :ס6י 
 עקוס ע75 )עיפס) 3עימ ך6י (ס גט )ימן לסמיר .ס 3:'י גע65)עע

 ס:טס:' יודעיס ס:ח'ד נעקוס 7גס קנור.ס היו דמס ניס פקו) )ן 6'ןהכמינ'
 35י דע0קף נפמ)י 3(ה כח3ו וספ'י עיקי נפחלי סס 51"כ חליו המעחסהי

 ע)יחס ח)ס )6 עמ.ל6 6חך נענ-ן )עסיח סס )0 חיס ו)6 הירסתעכו:'
 כ% :סת)י הסס יויע.ן orh 7סס מסס 6ין ס:סינ' עקוס וה5ד רזגחקגס
 סיסי, )ס עוקעי:ן לע( מסס ס'ס ו6ע"פ 3כ6, )פסו) ר'ג תק:ת מ)ס1)6

 עסרי'ק פסי) 6ע6י 6'כ דקס' ,Mh )ע') ס6עי:ו כעו צ(ס חסו י)6כי6סוגי
 3(כו0 )חפס )גו וים elo'(' סס כ' ס)6 כל סו)י עחעת סהו3גסמגי
 ק,) וסרזן ייוחס דר3ינו ג"י יכח3 כ-ון כעהר.'ק ק,ז) דל6 ו)וערסעגונ'

 כתו3כן )6 ו6ס הטונ ועע'ס שק: כת'ט עקיס עוס' 06 קקר73יע3י
 כה"ס סכמיג' הקוס ע'קר כט"מ ע) דק6. )ן )'ע6 דע6ן ר6" 6יןסקו)
 סס עכיס )כמו3 ס)ריך 7סי'נו 7ע'לח6 ע'קי6 ע) רק ק6' 63 די)ע36'י
 סיס וכ) כמג ול6 6מד טס לק כח3 )6 ו6י וכו' סוס וכ) ו6מזכ6חי
rb(י6י' ויס פסו )"ע,3 )"7 3דף סס סכמגו ססי)ח מ, סמוקי פ37רי ע 

 )י טים 063 כו' סוס וכל 6' סס )כמוני5ר.ך
 סעקוהומ 33, סעות 3,

 וססמ6גי6סומ 1(.) כתנו ו6ח"כ כיק7 ס.6 ס:מי:' דעקוס61ח'ככמנו
 ע3' 6י סס 6)6 כותנ bD'1 עח טינו' קוי6 כו' יסע' סהי ווס:'סיס

 פקוס סעס' 6)6 ס:יהס כומנ 06 סיגוי למסיי כמ3ו ו)6 כויסעקועומ
 3ייע3ד 5p1D 6'כו כתיג' )עקוס ע'קר סעוס' 37(ס עטעע עיקןחכמי3י
 bib עיקר כמי3' עקוס )עסות 5רין י63עס 6עי.גן סגמוקפמ6טפעס

 נסם קע'ע וכ'כ 3דיכגי )עכג )6 36) י'ךן כנר'ימ6 ע73':ןד)כתח')'
 נ' 3ק3זמ וווזמ וגס פיקי כמי3' עסס 06 על הטול ק6, ד)6פתרםז)

 ע'קל סכת'3, הקוס שוס' נפעו' חסעש ס:' גכומ3 וווי' סטיי7גס
 7סו6 פ)ונ' סס יעמקלי כתי3' עקוס סס ססו6 פ)ו:י 6ני סכתו3זתיי:ו
 )מי יכ'ם ' ס'ע כסגהמ י)6 עזג סיי ערי3,ס עסעע סכן וכ' גתי:י עקוסם)
 . גקפוך סכמ3סי כווו 3(ס ס'תר 7'ס" יטוי חי6"ס יגי' )עי) ספיסתיע0
blb0כתיג' סס כמ3 06 )פקו) כמ3 ס'ע ד3חגהמ כ'ון )וער )נו י'ס 
 6נ1 ייס ו3כ) יווסקי' 31לסון ססעות סס 3פירו' כס' eb 06"עיקר

 גיע6 ספיי געיין 06 36) כעומו )חחעיר )נו ר16י )ס)כ' 37י,והח33יס
 p*11DW נפסק טו63 )' 7קס' דכסר 3נ'7 הו7' רע-6 י6מי' עי)ת036

 עיקל )0י:' טס 6עלינן ל6 7עזכ 60 )'ס עג6 סו)י המעת 31DDגטת:'
 וסס סגג% 3סס 3נ)י) 6ממו 6מ סיגר' ע7 גגערDen" 6 )סוילפיגן
 ס% הע5ס גמס יוק6 6)6 סנמינ' עקיס 610 סג)י) fiel(1 טעודחת'
 t~tubl דגל )כ) יומנן ס)י סע5ס סס וגיסודי ,,qp סע)ס טסטנג)')
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שבןפני
 כטן ענמ3.מ 3ת0י שיסשס ם) עע)' 6י(' ס)לו סטעו0 3' פן ל6מישם

~1Db%bto' ,6תרו ע"כ ססגי 3עקוס ססולנ) לטס עגפע )6 טיע ם4 עס51ד 
 )נעף סל6פין )יסטס 6(י) ח1)' עמעמ סעו גגפת:' עס6,כ פינ;רנחיר
 ק כ6ן סי6סע סס )3פ5 טייעי) וכסס ססמ 3סס סס 6ו0ו שנץ5ס

 )ק"ת 6שו קתין סיו ס:סיג' לעקוס ג6 (ס סי' ד6)1 ססגי )פקוס נסשס עפ4 סופ.) )6 )עס עע4 סגסחג' (ס )סס שס גת% סעו)ס ננ)'גפ)גו
 טס ו)נחוג 6ש1 גנפ) ס6ז ססגי ססס (ס תכ)ח ת5י חח)' ססג'גטס

 גסס )ק*0 1016 קתףן מו)' עמעמ טעי סיסח:' יתקש ומו 'סר6סין
 6מר סס )1 ס'ם עכ'פ ייויפיס כיון סקי כ6ן 6ין חע5ס ע5י ס0ס סעות9יניי 3ס6י bnins ממ)' סי6סון 3סס גגי סססקי וס6'ךיכחנו סמ),סמני
 דכח(נין דסכ)י6ע7ו טקי l'b(lh; תי0ומ יייעיס 60י1 6)6 ס:ס.נ'געקוס
 ס)6 ע.קר ססר6סון פ)יו י6וורו 6'ן כ6ן עס6'כ כיקי ססו6 ס:מיני עקוססס

 3כ.ע סי6סק וננע5 ססגי נסס מטל6צ סעי 'קל6 שוס יע' סנו)יכקטן
 תקוס געוס' לע( ססם יים סיכ6 כי )(ס ר6י' עחרי"ק טחגי6 ועסס0ו6
 עע0 :תינ' תקוס ))ען )מו, ים וישר SD3' סס (ס 6ין סי6ערו עיקלכחיגי
 ע6מר סנחנרס' 3ע)' (ס 6ין '6ער1 טע6 צת.מ' 6'כ6 ס': סכסי3' )עקיסס'ס
 tbnbib יעס1 לקוף )6ירזסי תחתממו)ו ססוקגע סס:י נסס עכיריןם6,ן
 6713י סעו עיקר סי' כן 636 כ6ן עעו)ס (ס 7גר ייע:י 1)6 מו4 עמעחטעו סנס0גי תויי (ס ס:ס סכ) סי6עלו )כן י0י'נ"כ יעסקלי סחו)י סס ע) חכשג06
 דסס סמ)ס ססנ' טס קכ'ר ד6ס ע)ש פפ' גרע י(סו סגייס' 3ע)' (ס4ן
 ג(ס 6'כ 6ח: 3עקוס חו)י ע0עח סש :סת:י סנת6י וי6עיו מירון )סס'סי'

 ספפ) ססס כומניס סע5':וסלפעעיס ל6י,עס עסרי-ק וע,: :6י;מ.רת
1פ)

 עיקר סמו)' סוססס f3D' )0ולי יותי D:l'h יהחקרי כוחגין סעיקי
 מי)קו ת7)6 כיי DffW נס hiD1' עתיוס כן 6וסו .קר6ו סעקועומ 3כ)וגס

 3סס 6מי ייין ס"י "ו)י ע0תס 16 ע5פו וומעמ חג6 סי:ו. ג.ןספיסקיס
 )פע"דר6וי געינ.עדכי 3יוי חו6 וכ*ן ו(סונכ'ע 6חרסחו)ייגעסיעם) סר6סון )סס מסינוח )'0ן כ)ל סייך ג6 דג(ס 67300 ע) יק"כו)קש
 )חקדיס ס6' 6חל געקוס חו)י עחעת :סס:' 06 0גיון ג(ס לפ.ן ס:י)מ0
 6נו וסג' עסרי.ק 3יני' 3מוי ממ)' 0ל6סון טס יקדס 31סגי סו:יטס
 )עגין ס'נוי bDI( מוס מו)י תחעמ ד:ס0:' כ6ן סעמ'ק )6 סרה'6לו6ץ
1fil~Dגעיניו :ר6ח צ6 ה6י 6)6 כן 1)סוכ'מ )מי, סמסי3י 3ע) סטרחנתסינ, סגע65 עס )ססעיפ ירכו 6'ן כ' נן עמס תכווגס 3כוני טי6' פיקל 
 636 יפקו) נ6ן כסנ 631 עסס6ומועיק7 06 ס)מי)' מסיגוי 3(0)פקו)
 תתקוס ע.קי נכסייח )פקע טק4 נפול מ' חטח )פי וסיי:ו כפמזעו3ק'גף
 b~nner 3:י11 6ער מכס ס6ין, יוסע ע0ל"ר חג6ון ע"ם ו)ע:יןסכס.גי
'GhD(ע)יו וח)ק (ס נסס סוח(ק ע)6 געקוס 6מר )עקוס הגי )קג 
 עועדס ס6סס 16 עונוך ססו6 נעקוס סו6 יסעיקי חנ') סינ עססיין
 )ח0 )סעחיי p(,q 0ליני סכ*ן והכ) געיני פסופ ו(ס סנס כסינסגמכמ

 : 13 עשרח וחסיס (סנפ
cb:70קפן סו6 דו btbSJ עהר"ר Sb~bn 'סס סמ*(() : 

 טסעידו עי ע6וי פי ונססטית 6סס נס6 %יק ם6י' יבישא5ה

 31רמ31ומ נטיוקש וע.פגפי' וענעפי' 3גיי, גסי)י ~שע6מ' ננטי' (ונ'ודת0
 גגעל וו6כ)ומ 43קור גע4 6" ותכס)מ ס:ל ו3סי)קמ 3ח), יחיל, 6.:,נס

 כע3ו6ר ל)')י יש וגין )ןע עוג 2'ן ענמ:ח ס6יג' טעומ' עמעת וחכ)וח)3
סכ)

 3ע)' ע) כחג סע'nbo 6' 36' וס:' תעס'ס על ע7וח סגנו 33"י
 63 מ,ע נפ:יכו חס3וע' :וסמ ו(חו )כולס )ג07' ס)6 3ס3וכ'סנסקסר
 r~b גקס7 עלמו 6ח וחמקס7 יח(ק5) גכעחייר טונ" כח7'נסנע)'
 י' מעיו וע*ד 6ססו יעס פ) ")וי סינ6 6ורי ל' 3מ פלק6 ערס6ט0ו נגי סטגועוח ועו( חוקף גכ) ו3מ"מ 67ויי'ס6 ו3ס3וע' 3פוע) 3מ,כש(ק
 ס)6יוכי) סלוי סיג6 6ולי 3ר '5חק כ0ר"ר 0:ע)' נ'קו וע"7 סיג66ור'
 לסמנ0נ עחויג ססו6 1.6 ס:") ח3ע)יס ר5ון 3)חי 3עו)ס סמי'שס
 016' לפיול 'b'SD ודעסו י13 כל .כ)' ו)6 ומ03 63ס3' ס:") 6סחועס
 ס:") גסנוסה ס:") כ0ר"רפ ע)עו על :תקסי (6מ גס ו6ף . יעיס כ)3גט

 )0 )סר016 יסל6) 33נה( 7:סיגין יסר6) 7ס כ) ח:") 6ס0ו 06))עוי
 1לקייס )6סי כ5עו ע) סל*פ קנ) 0נ'צ כ) 03 0)7 6סי סיסיסירך
 הל7כ' וג6ס כוי גגיסין ג6ס . )פ"ק מ6*ו ס'יו כ*מ 3י יוס סג')וגסגוע, נ0"כו3ק,נ )פיינו גפס' כ)(ס כו' כ6סעכמ6 ד)6 0*ם ועון מוקףגכ)

 וחעייס וועו)ס געס' 1)6 סקל סכח3 כי טרס 5וכק ותגכ) סכמנעכ')
 : תי עס סיין עסס (יפוס phn) קווני 16סקו'ס
 גסמו103 סת6ריך גו"1 חס)ס סמכס l'ho יטי י6יתשובה

ה6וי
 4נס (ו וס6)' מנס עסנש ח6ליך כי נל"' ו)כ16),

 3)יסוסע% )סיסל)ססו6) צס?ות סמכסעיו סו6 ונ7י נ% )שיס5רינ'
 פסס'ר )3י סס"כ כ"פ כ'6 3עו)ס ספר סיס 5ל'ך ו)6 6מליס ת0כע.סוקע7
 וסגדע6 נ)) )ס מסם )6 6)ע6 כ)) (') י'ת יעח (כי 1)6 קמס ע5ה3יגי
 91pb ת,ע ול3י' פלי' ק'ש ו6פ" - 0ור' 31)עו7 6סס 4ג6 כ,96.מ עוכ7" ו6ין וסקו),כס"0 סי6 גיו)' ול3י'ע5ו' פלי' 7ה5ו' 3כוחמ6 ע3יפו0'יו0ר

 str 1S'Db סי,ן ססיר nbrD וגיו), ספוסקיס כ) כע'ם 6סס נ)6)כתוי
 תפרק ר6י' שגי6 ע5ו' 5י 03 סים עמתס לגיס ע*ד הי )כת-י0063
 יסי*ן ו6ע"ג טגט)ומ' יוסר 03 ה5וי יק6על ע5ה( )0 קרי עק7'ס6יי

 7ע0 תסוס סיינו )ס0עיל וסיכך (ס ע) )קתע 057 ד% תטתע יו3חסוג,
 קפק כל*60'ן %7 7ק') 6נ1 36) ' טסייין ע5ו' )כל %7 יק.) S'rי'ס

יר~ganיטד
 ר6יסי ר4ןנימסעיףנ)6םיי1' ע,עיק ' סדיל ש0?תטשכ6ןע4ס

 וג6ע0 גף 6תיי דגריו YSn' עס)יך ם6גי י5"1 סעם'3 00כס יססדנו ס)6ע'ע - סקץ 3סס0)ס געדנו0עו כגסוג י5'1 סגי%' יסיגחי עקס'3יסשמייש לפרדת עקמס ספג6' ס6'ן ס'וס ועס . ננ*ד פקפוק סיס נעס ק5ם)ס6לז
 נס6ל :7יכי ם)6 סק5ר 03כ)'ס )ססי3 תעקקי ק5ס סנ.מי %כן )ר6פי עעףחס

 נר6ו סל6 3עמ ססכס ע5 ק5ס 6סי3 6למי ו6ג3 ק75וס ונל6יוחסספונוס
 )פקפק יס ח0)' - סכ5 טן יומ7 6סוג ס6עמ כי 6.ס פני 6ם6 1)6 גפ'נידגריו
 )י3י פעמיר.ן סיומ יפס (ס3גדון

 גקיטו סף3,ם כסג כגל עיע עייר ttDb, ע5ו,
 ת5ו, )דגל 6מ" סנדר )0מיר ס)6 ותומי' עועדיס סרניס י6ס0ק,'6

rb' עסירץ 
 . כרמס פ) נסי 6ד ו6'כ עסמע'ס 1-6 וניסי ומעיו ם6ססו ספק ג)סיוננ,ד
 ~DS(t גכך ירכ' ססיח' עפ:י :עסיח פססנע, ע0ע:ין ק5ס י:ן6' )פקפק יסעוד

 ססנ.עו 3כן ינלסמ ס)6 )גססס קרונ'ס 1'י6ו צפעעיס תפויפ0 ססימ'סמנוע'
)ptb1נ(ס גכחוג ו)קתן סנסגע עי דגליס גם6ר 14 כקף 473 סשיקוש 
 יכי ו)והר )מ)ק 6פסי סיס ססמעוסו (ס םעסוס ניון 61יכ ottbנע

 סחסו)6 עמח), כסגסגע ע')' סני עי"ר ספר' )ו ים ע5ו0 )7גר6עריגן
 0תנפל (ס פעמפס נודע 61מ.כ (ו טנוע, עמעס סע)ו, סתמנפ)'יעו
 06ריס ת)עייס ס.סינו קנוייס סיו יהחח)' דריק' תקר ססו6 כיע)יי
 )יס:% DWCn וכן כעוחו ד6ין גו7ע ו6מ,כ עעגו יוסר 16 כתוחופו3יס
 bpip 4כ ת165 1)6 ע)הי סגקסי עסעע כוותיס 7יייק 6סחכמד)6
 סייע (ס גהון 6ג) . 3עס ע)ה' ו)6 פ31 6חר ע)עד פיע165יעמס
 0סל' יס יכ0-נ )ן ).ת6 ה6ן עסמיי סעסס 6)6 וקנ) וס3י 3כך9ירכ'
 )6ו 06 ססגופ' פ)ס 06 6"ס )קען 3(0 ס:כסג כתו סם3וע' יח4כיט

 י6עיי:ן ע0סי6 (1 )ק3ר6 ר6י' )ס3י6 יס י)כ6וו' גפתח דק4קג6ונע6י
 מו:יברי' רב  סרי  רכלוזימ ערג'ס ע5יי 3ר תסDp 0'7 יף געמסוטפ'

 י)יגלסי ע5ס ילק3" )יכ6 6נ.י 6ער ספוד' )יס 71מיק6  סרי  טרברו%ררבוי
 תנן סנ6' יד'רנ' וח6 יג6 6") . ו)ס7ר'  ייביי רמיבמ'  יוזמבש)ד3י0חו

 3)6 יפיע סע6 ('3 סמוקפו0 ופי' עגי' רירי  בבי סעגרי כ) 6יו6')

 וינרס' די)ן נ0' )סתוספוס  )סו  7קסי6 חו6 71731 עכ") סה' 3%31*י
 0גנ' :סוג0' )גנומ כסמנ6 ע.ע כ'ג יף נערכ'ן (*3 ים'י וכת*ס53נע'
 ס6ע חו6 ייני)וס ויי'רוסו 3'ג'סס ק:וגי6 .ס 16)' שופו וסנ'יג3'ד
 ס)6בב'ר יפרפ דסע6 פילסו ו)כן גסבב"ר ס'פיע ו5ו6' כ'6בב'רפולעין
)tb?60 מיו 'ט4 06 קפק  קסו6  גסע6 )7מוק למ%שרד לו ימ  יפמ 
 סג6ס ייי'רנ' כ"ג י4 נערכין עקקיגן דס6 גסיוי 6פ" סק:ס66ינ6
 6פי' 41כ ה5ו' 5יע ספל )י יס ועי'ל  רגיס ע*7 )י, יעזרנן סיי:ויעמגי'
 נ17)' ע)ו, ינ7 )ך ד6ין )סמ(יו, רם6י 'ס6 עי*ר h)D~  סוג6  רב .ד1ל06
 ספוקקיס כ) וכת'ס כו' י6טע' 6סמו סטגף וכג ל6סוג, 6סתו 5סמ(ילה(ו
  פי*ל eh'~ ועסירין ע(1 גדו)' ת15' )ך 6'ן )6סחו 6'ס נ'ן )ספיייס63
  וני0וד סס)וס ופסועסו6יגדו) ע'ס ע'ד  יף  הל  בפממרוו  סג,יוכמ"ם
 עיגיס לער6' כ'6 סג'מסין שו ו)6 לס0(יי' י"ר  מירר  זמי' ס(ס3עעס'
 עסר'ס 3סס biDD' ספי q,p3  ט"הוגי'  במטרבומ וכ'כ  )3יג' ג.טוס)יס
 6מי'גסררייין% 61*כ ועמ'רין ת)וס חו' 4סל6סמו 3'ן ס)יסד)עטות

 עחנ" ע,ת כ)) עול ס)6 6פי' ע5ס 3ס9י16 ר%מ  ריביי  ~rl'nh ר%פי' .מיימי
 סמנוע' יסיו bSDi 3(ם 0ועי)  4ע0  יריומ גכמוגמ שפמ  רמירב  ריגשד6עכ
 סע15י  י7ע ססלי גיר 'DW5D3 (ו ת5וס דע) כיון חכ6 דnNCS ':60 6)6 'כע"ם
h'oטןילממדרמ יריר ירר  יליו יי"1  במבורמ  ,זיומויימי ייי%רי n'Db 

 )ק,יסע15ס יסכ6ט)6 1:יר6יעס6  שברוק3ו) יכ3ר 6ין)סמייסשע5וס
 עון סעוסס 6עיפי י6מונס 6ס0ו )גרס ניל י6ס יפסיפ6 (ס su מ) ו0גדר(1

  ברברי' )ס6רין ו6ין וס ע) ח) וסניו ו)6)'ח עפס )6 כ6ן 6'ן ת,תגנילוס'ס
"D1nDe: 

 וסוכ'0 נ"3 סים (,) עסלי"ק ססקסס עס  ריי  1'ויב מכסגנורכ:כשדץ
 סע5וס 5קייס 6"6 06 יוק6 656 ת5וס 5ינר עד"ל עמילין657

 ריי'  רמויימביי  בדרך 6פי' ותסעע )6 )ק'יס 6פסל 06 6ג3 סניל סשיועי
 וקהס כו' פ)יסס )סס6י) ע5וס ססרי 0פרס )סס 'סיס 6יקול ניוי כ)ד6)'כ
 )'ס DW"(l ר5י  יוזנירס ת5וס )יכ6 יעגוי ס)6 וי6ער 6)'סו .63 י6סכיו;

bup11) 6פ)יס )סס6י)  יירב 3ניוו עניי ע5יס ן)16 וי7ע וקנו) ריביר  מממדיירי י'י  במייש%מומימי (*)סלגיס סי6 וגס ח6י כו4 עלחמ6 צ 
 וע)סיו תסענין טנל6' נעו כלד ע5ה( ל6 שיכ ייזן 3נדון 61'כ נירו6עפ.כ
 06 כ' הצמי וספ7וף סמוול 6פ"6ס עעס 1ק3))יור קע ו6עפ'כסטפחו
 נסעע 6% יגלסס 1)עס ייץ )6 חימ' יפסי )ס3ועמו 5ולך 6ין מ)וע'סס6ר
 )נפסס סיל6ו ס"ה 6)6 6ססו ינרס ס)6 מגס עצ 6חס3ע) )סס3'עתעו)ס
 סעסיג סמכס ע) )0שס ,ס ונ(ס . ססניעה(1 ש" שפיוף 00(י630
 עסעעיעסוס  וימיריו  ספברפ'  ריררגמיימוו  )הל'6וגק"  סדמס(סע'1
  ססמ(ול ויר6ו nD'SDD1 (ס )פגי יעסס סנפרפ' )ש וק3) וסטי סס3'עוסוסכי

 ס0ס' ממ)וס ו6מ"כ ומפיף 0שור 06 6ש'  יגלסגס  ימטבייימריילומיר4
 th(p'* ):ירי or פס 61"כ ע5עו ע) קנ) b,ot יגרט:ס )6 גט )ק3)ל6ויס
 שיפ 6וגק %3 1%6 )קעה 'וכ) blb 06 גיר י0מ %עת' )16זסמס

 (')ססוסקיס
  פמביי

 ו6פ'15 נ7ר  ירימיריבי  יבלמרי  ממיממ1מיליר
 נס סיס כך טסי' תעס' 7)ע6 גפיק )6 ספק6 עייי ט,ת וד4 סינל 6'ן5ס
 נימ )קייס לו י6'6 ם6ני ד6עק" )' ע6ס 6ין 6וג0" %עי (ס סייעסטס

 b*hpbtDDiD 561,)  ביו )1)סגימ טתקוס6חיס6*6 630)1י0עס6ונק
 נ"6 ג6 ס6ונק י4ן סנ6 336 )')ןצו

~bD 
 פפ %ור רו5ס 6יגו 6100 כ5עו

 בגר  D~lD1  שרגר סיס יו5ס ס'ס ו6ס פעס )יוי נו0ס יפש 61יןעפיפס
 נרר b'DV 3גכמיי ti'tbv גכסוטס ט5'גו ססל פסס )7ול עק3) וסיסדימו
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ההוישע העורשבןפני
 סרגס סגכפ" גפחס )סמיס3 4לץ עהמ )עגין סלטמס כיכמ3 יו0לטרנס
 סופ' דעמ" קע סיעס וגIWDS nDIWn '3 3י6וחן גסע0 סגס גכפי'דו*רגס
otnD0'כסל וגסספס ומןר ונססעס דפק0 כיקי) כסר ח)'ס ססו6 נעס 0ל 
 PbaI סל6'ם פסק יוס 3כ5 סהססטס 3*סססרי שוי פפ' ע6יק גכמס גס 6מליו עיקדק" ו6ין סחס כסר ס)יש גפמ6)ע6

 חטול כפ,ם )סלי6 טפי,

 סהייל פיק 6תריגן ו6פ"ס דכופ" ע'ג כ)) ppn גנכפס 61)1 קנ"י ק"נעטי
 ס6יגידגכפס

~nrb 
 ופטיע' 1ק3') וס3יר I1DDS 'כו) 61'נו ס3נ)וי נווס סוי קגוע

 גכפ" ומסעע6פי)ו ג;ח ס0י)ק )ךפוקק 61ין )גכפס גכפס נין ס)וקז6ץ
 ס6ין ט'ירי דע*כ )יחומ סיס 6ע"פ' - וקני) סניר D'Db טעורפססיפחס
 קיוסיס סו6ו6ץ סשס 7ס6 כ)וס קיוסיס 6.ן ק ~biob עיהפחדעסס
 ו6פ" ל)ו)ס יעמת ילפפט" ימ"י' ") ע'ע עדס 6% 0יס עי73י 65קיוסין

 מסלע6'י וכעזס מוססין)ק7וסין 5)עסת'ה 3עסט0'ת')6ייעגו6סקיפס
 שספוסי,ימ  מר )'סחהס )6 וגס'נ ייד נו' ג6'ע"5

 לבריס בכפס ניו למלי
 י3כ) DnDfi כפ'סס נטח כז6 טיורפס ס6':ס 3נכפס עהו' ח?4ל4צדתשרי
 )תימס 67'כ6 3סנוע 6' פעס 6פי)ו 5)ו)ס יע0ס )פעע'ס 06 יער'גכפ"

 סי6 סועח )סוטס :כסס  יךי? 3ממ ס6ועגין פ, וכן זקנ) קגר)קחסיס
 ו6יכ' עתס )יור 6פמר 6)ט6 ת'3 כל) (') סי6'ס ג0שג0 כת' וכן ח'6גכפ"
 )6ו ו6ס יגע)גס מ)ותס מה'ס )פעהיס י6ס גנפסו וי'תס וק3) סגר5עיעל

~abw
 עקייעי )6 דסועס י6תל'נן חים טפ' סהכס טסני6 יסר6י' 3נפסי

hntpnדעס ו6ין 3יניסס ס)ו' )סיוח 7יך 6'ן 17י6י כ)) ל6י, זלננן6ין 
 נייו תוחס ת. סטוטס טס )יול 1DSD עג סקגל תי 36) ' ג(ס גו0סהגליוס
Wb31כל) סחרה 5ליך 6ין דכס*ג )וער סמכס ;ס 3דעתיס גקע גח) יע 
 '5טרכו טל6 3גין" פתם" ס37ס יתל6ו י3ריי )פ' ו)ייי 6וגקי' גיר'כעו
 פ' גגיר" 7"ווריגן וכנוי כ(ס ג7ו) גפממ חו6 י6וגק י6עייגן כ))סתיס
 ר5ער' נעור על שס'ס ע;ס גיע 6וגס )ך 6ין סמיס יריך 1לתס י*טוססירו :ויי סהמי )6 ר6מן סער עוכר 6מס 1S'Db )6' ס6עי פק'63 3"לל'6

S~hgb'6 כס'ג ס'ע 6)6 פ)ספמ0י( 'עקר p)tb 5עסומ ס6פסר 3י3י 
 סמ ססגועס גסעמ תטורפס סיתס 060 סחכס טכתנ נתס 61*)) - סד0קע*י

 ר6'נו וכ3ל וקג) יקנור ססוכמחי כטו סטדס ע) יספרי( יג') סו6סטטמ
 ססהם, 6פסר גס 0ייסס יע' כ) 3עיומס גסיחיסן עס מעו ויהעי' סכט"5גסי'
 פק0ו, )סן יס 06 דעח' וסנפיפס וססועס ס0יםס סיי כ) ס' 3מס ססגיגויעו ו)יסלס ו)סטג')ס ו)מקגס גייומס פממ )סתור פקממ )'ד )עקלסגוונמו
 6יס גגי סר6'ם תדגרי וגס נתיותס )6כו) 6ומן ועי3י)ומ 5שןטטקגומ
 ייסוגס פסיע6 י6'כ ססוע" עס )יוי י6פסר ק5ס עוכ0 יוס 3כלסיסמעס

 3תס 610 ם3ועומ יסוי כינל.1 ינסי 4 חיע6 ופו7 . )ק3) 'כו)ס 6'גסלוטר
 סגועוס ע6' )עסס bia 36) 3סיע" 6ס3ס ד6'ן ג6סנס עעס 3ישסגס3ע
 ססגועס וכיכ) פו6 7עי ק5מ וניגיסס יעיס כעס ע) beDUn'"נס3ע טי 61.כ ' ספגוע' כ) 610)3ע)'( ס3ועח ססנש, גטק5י פיס 303.) 6ע'שיסי6
 ט5יס ם5 גסיכס )'30 ם)6 סט5וס )נן5 3גסנע ע4גו 6שכ' 6ילנסגט)ס
 06 )נע) זנפנע סו6 פגועח יסף 0)ס ססטעס 6'ן גפקמ ט5ס )5ט)6%

 פל דחיע6 עיט ילסיס 6פי' סיכס 3סיס )'סג ס5" ק0ס גט3ע 1361סט4ס
 סו6 כ6ן 6'ן נ6תס 6ג) נע)ה חסגועס יכ) 6ערינן 1)6 סעלוס ע) ס05סי0ר
 י*) י6ף' כסס"יע סיסי ירך 6וסט ל)עוד ס:סנע מח נס . 7עתו גגי פסוqb 6 עתס 4וןוכ") סי'וי ו)סון יפטר6 סופי6 6)6 6יגו נ6סגס עטמ )זור פכ"ט יטסג))

 מ)וטס עשס סופ, פמיס 0ס61 סייע ע.ס 610 וסגכו[ ))טוי
 דג)16 4ט)ס סנועסו היי )כ1)ס טיויפמ ס0ס6 ניעש 4ס 4obtיסס ס)6 גסנע ססיי ומדע )פעע'ס עטורפת ססי6 6ף סטס )7ה י5תס ע)קנ)
 יטלוס י'7ע יכיון )פנ'יג:ו עשור ' עעש0 *6 % יג'סעמ 74סס 6"סמ
 כיון טלוס )י73 6פ" טת.יין י)" )תיער "'כ6 גיר ו6ע'פכ עעס )7ולס)6
 סהלי ;ו סנל6 )ק'יס 6'6 מעיי:מ כי 6נ) ע5קם סגדר ע5טס סע5וס bwIטס"6
 6ד7ח י6פ" נס)ו ו% גי)ו 13 4ער י6'6 6עלינן DYan 6וגק גניגטטמ

 כ5עס ;ו ט)וס לגע) גסגע דס0ס 6ע"נ ספרס לס 'ס 4וס )ינר לניסע'י
 וכפים כ))  סס3ועיחלס ס0י'ז6'ן 6'5 פי'ר 6פי' י6)'כ ס)ס סס3ש, סמסיפ'כ
 י)ע%' :י6' תחייןפ-כ 67עס.: 6)ת6 סי6 דססוע וכי וע'3 ע,3 ע,י דףס3'י
 ד6ס סי6  3ע3ירס ס63ס ע5וח 7ססס  '.ל  ירס3'נ יתחגי' ת5וס )יגרטמיוין
 6סמו קנוגי6כס סיסס גע65ג;)יירר סלדלויס6נסי7רר

 )סו5ק"
 סכסו3ס

 6ין )יס וי0ירוסו סד3ל ינ)ו ול6 706  ון*ר י)כו סע6 )0ום 61'ן ר.ערגשזי
  n*nbib ססטצסע7יכ פהיחס )6יג)ונ-כ )ד3לקוףסמ56חוסי6'כ6'ן
P'at*nbbbebi63יקור יסג עליס כ6ן ס6ין יג)ס )6 6ס סכ6 ס"ס 6יכ כ)) 5סהלס 5ו )עס5יכ .וכ*מ6סע גענ)שיו חנ'ייסנ63סיי  רשמייירב4רי 

 סעפס  ס3"ד 3פ:י עג)ס ס.ס 06 י6פי' 6פסר פ5לי  יר 'nDD ונגי ' 'ע'ו כ)כדל
 ע5ס  thtpntt~b 607 עלוס ס'מס ;ו יקגוג'6 )ו Vrnw סיוקטג"6עפיכ
 ל5ס ד38" יזן עיע ס0ס כי6הם' ס6גי הירבי4רביו  יךייי ד3ייס"גתי6(1

 )ע"ד פקשק 6ץ ס5ד ט;ס 61-כ )עי) כת-ס כ)) ץור ס)6)יפ)ו
ףיייושאויש4יק :כ))

-It~b)D 'יפ וטומ"ג(ס יעתס ע) סנ7ל ה6געיס פעוע7י  

  מכעיס כס'ס 3סוס6ופן ע6כלוס ה6'קור' תעגס  ומיבר ז6,6 ענילסכ6ן
 יוי6 זק6עיל' מ)ס קו5ס)ס ס6יגס גני6טספקחימ סטייל3כחו3ומפ'

  6יס )61'ן וק6ע17 ו'פר'ם6מייס ימן'י קו5ס)ס0)סקץ7עג6פ0וס6'גס
 לעסוס ת3ע)ס ויומס פקחיס ססי6 סמס עס 6,כ 6ממ נכפשס נמם כסרר
 61כ,)  יטקלי  ריווין  %4'%ורורור4  יפיבמ 3)6 תו5י6ה ,Dibt'1 4הריסיאהז עפריס סנט)  ס:יי ועוי ס6' כו)' סכימ ו)6 עקוס)עסית עדסטו65ס0עי

 6מרס 6מקן פימס61ש פהל4גי ם*ן חייר ועום' סשס ססי6 סכ6ק'ו
 ינימ )מוס סיס 6'0יי י3רי וס6ר  בב*ר כתט6י 3סל )מוך  ילב כ)י4שריב4

 )ע'5 כע,ם 0קגס נחחסים יפתמ 67ע'גי6פס7 עעספסיפיי96ול)יי
 עשופ ססי6 ספקקס סמנ.ז עד 56יס  .SD~D יקל3 ו)6 פקמימ 3'7י)עסלס
 nSDi סטכיגן טקו7ס ססי6 16על0 ספק0ת י6ס מד 7כ) עט0ני' סתסעעוכתו

 61'כ טסגס 5ס;סר נסוס6וסן 6'6 6יקור ינרי גס6ר טש  ביר"יי161כ)ח
 יכמס וגע)ס )סס סועסי' 6ין rott 06 67פי)ו כס.ג טויס דסרינ"ם6פסר
 . )סכסי)1פרו5יס

  סתפג 16 פ)הסס טוע)ס סס6 ס)6 גיגל גוגע'ס ססס ועוי
 כ)וס יעמס 6'ן 6'כ 6מי גע) )ס )ססיג יצ)ו 1)6 3נמ'ססעגונח

 יעחסנכון  I'ba יויעי' כ6ן 6ג) נדעסס tnn~ohbibפסו6)6גם3ע
 ר6י"  ויס)סל6ק5ת ' עסגימיי3סס  דימממיי4ייורל4דבממיייר'מקר

 )6סכו0י 8'כ6 ;ס ו)פ' 3ע)ו ו)6 3פ)ו 3גת' )ס תסכ0מ י)6 סגירס ט16גקג*כ
 ס)ס 5לו0 כנון ננ'רומ,ס וסעס" סמפ5יס 076 3ג' ע'7 6ותס ה7ולפיניפגס

 ס6סס ס6טיימנע.,פ' ס6רגסיס 16 נ'רךחניחס כ'6ד6ין6ססעחקג6ח
 6'6 ו6ן נע)ס פינרסס כי' נק:קעס וספ5וח DD:b ססיג16ת ק*ע יףס)ו'
 כיון כ)) נ)ע'7 6ין ידעוסס 3)6 יסמ'ר ו6ף ספק גלי 3ו יעמו 6לו כי)סתיר
  )סוכש וי5ס  ס3,' סכמנ ונעו גנו3' גגג6 (ס 6.ן כן 6ס - יעהו דוי6ייייעיגן
 סיס ד6)זכ ע5וס 4נר טחיייס ועומיס עועייס סולס 06 י6ש)וע(ס

~ph, הל"גם :ני יכ0ו ס3'ט3 תסטי דסינ תסי הוחי' סיו יודעי' סיו 06 סע6)סתיל  
  ג7נל 36) סו6 ט5ו' י7גר כיון עוחי' ס'ו )6 עסמע6 6עיינן י6(3ק0ע6
 דדגל כיון כס'נ 7פח0 ינע)ס ס,ע 6)6 תמ-רין סיכי 671ידעוסויי7עיגן
 כס'נ יסס3ועס ג') nbrn . ר6י וסשר נעתוי יתיו יכ) 0:16 נג' סו6טגיר'

Dinb)3יגר6'קול 6ו0ו תכס% זת6' סו6 ע)סע5וס כ5)7גסגע)ענול  
 ופ" עס) ק':ויו על סתמ) יגע) ס6רוסס פרק נקועס יטסק':ןד6ע*ג

 סנע5 סו5ס ימ מ) עונו0 )סו ד6יגעהו סנעי6 )יי יפסיסססוספו0
 טפ" 47ן (*) סשקיס פקקו זנן 7רם6י )פסט ושס יס* 6')קהעס
 )ס 61'0 סיD'0pDT 6 ס6ני ססס סי6 עניוס )16 6)ע6 )סו5'6חס3ע)
 ח? ט) יעועPPn 0~(l דס6 3ס סמרו גס סמס כ57י0' י3כ)6יהמ6
  במוכטוספ" ס0"'יי 61פסי כ0וגמס כספקיד יי6ס 6'כ סמר6ס5ליכס
  דסגועף סכחג טס ג'כ ס0כס כוונמ ס(סו 61ספר ' חו6 סת5וס ט)  ליטרגס3ע )ע*י 6יסיר גטוס 3ס סיכ0) קטק ונ)ס' הג' כ) bri7 כ6ן 6נ)רם'י

b1Dbtnס6ין יכ) כ)) סז*ר יקוס כ6ן 6ין 6'כ ססןעס ")ס ס% וכיון 
 סיפנ"ן3ס0 כע'ס )סמת'י עע)ס16טו7י7 סיג'ס 8יןיעמ מ)ס0סנועס

 ('5 חר'ן 3מסי3ס עטטע ת;6ח ומו)ס ' הוDIDD7 8  סביי ונמנסרפג,6(.)
 וס)פ) יכף יטג6) %נן )ענון טד.ן ם:פנעו )וי סעעון  ברירבו פכתג )'ססי'
 )')ן י5וגס l'ha כיון 6פתו 06 )סגי0 'כו5 י6ין מ)ס ססנועס י6'ןסס

 . סססוגס ונקוף orJ וס6)יך'
 כ)וס ע7'ל גיל  י6'ן  ר4.י  יוזב  ררבר ועוי

 ~pio תי טים ,t'Db' סרסש )י3ר גגויר 1)6 מ5וס )ינר גנודל6)6
 7עl'bv 0 פכמ3 עס ופ'כ 3סו:ו כ6ן פד פכחגסי עסטעעיססו6 6'סיי ד3ל ו(ס tpth( 0)ברבר הר3'ס יעמ rba עו7ש תקוס עכ)ע)יו
 3דנל 0)יג'4

~7ph 
 סת5יס 6מ )גע) גסנע הטעס כ)) ח) י6'ן כונ10 6ין

 l'bvI (ס לפ:י סכמנ 3;ס תילי ס0סו3ס כ) יס7י כ)וס ןו 3ל6יס 0יס )6י5.כ
 ו6ח*כ סע15ס 6ח )גט) גסנע דס') (1 ס13עס ממל4ינס

~eSD: 
  3סי0ל ד)פ0וס

  גגויל עד'ר סוי ד)6 כו, פוכ.מ" לס"י זד3יי  ופו7 ;ס ע) ל*ו'4רייוח3י6
 יתסגי דתודיס טסעע ת71'ס ג;ו ע)יו סחו)ק" ti'eht סה(ר ועסגי  מרבי4לרבר
 ספגועס 06 6פי)ו ירז) עכ') כ)) ח)ס 7)6 הימל 3עי ד)6 סכו:חו )6סיחי
 יס'י ע) ג0)קו י%  כ)ו'  ב1מ ע7'ן *ן סו6 67סוי6 כיון fiwwi כ;ס Wbi( ע)מ)ס
 עיי ס'ט מ)ס סטטע' Dh~ 06" 3נ'י נס י6'כ 6סיי  3י3ר )6 תלסוח  גיגי5ל6

~b71phמר'ו  במטר3יז סכ) עטס 5ותס ותת'7ין כ)וס 37ק ע.7  61ק %י  : 
 6יגסת)טרפ0 6פמו ם)יעסי טפגי ;ס )השרנ:דון )' סגו6ס עסשבל

 5ס5עש פגיו 'DSli~ 737 סנע)מ ססו6 כיון עי'י יסיח סט0טמס)ג'
 כזיס סני 3פני סנס3עו 1)וי וסעצון ני6תן סי,ן עמסיגח  ורבר י6'ס)ר3'0
 סר3יגי ע"ע ;1 סגועס  'Il~ha"pDha  וטו7 "ג .qttp סרג וכמג כו' ל6")פ3ור
 רס.י דעס וכן  וגיניס פד'ר ססס6 עד ע7'ר תקי'6 7)6 כ0נ ;') נ6וןס6י
 דעת0 ע) סנסנכו Inthg~ ססיי עחו7 יו6ס 61:י ססו)מ פ' כזהוכמ ס)ססוי3יס
 0'ע6 61'כ - טכ'ל סעד'ס יס":ו טגש  bib1w לש  ב4יממטברימסס'ו
 603)ס סס כע3ו6ר ,ס גתעעי ג'כ סיו )ף סעטון ר6ו3ן ינל ס3ע4וס6
th3aסססו3ס  ירירוי5ךביר,ז יעסס ע! ביר  ייבררביבנירבריזמ )פגיסס  
 SD59 (ס )ססוטמתמ )5וומ )סג6סס סיתס ;1 סם3ועס סו'ן 3י6ל י'(קטיף
 ומ.)וק עיעמו 6)6 סתרין  ייירורייו ע,ד גס3ע סכ-6 כיק דעת' 5ליך06

 61'כ6יך טונס  3)6  ריביו  י4בירררביו * טו3ס עמעח נס3פו44ביויי
 סיספ"  סגי 6חד עזיסוכ) סגי 0ס ור3.ס  יגיס וסרי עי"ר סו' ד% )עי)כמ3
 ר6וי )הת') ו)ז' ר6ונן  רינו)6'קכיעו סר3 ועויקק-ס  וריררברבימסלי

 רו3" וסל' סכמ3:ו D~WDWn טפגי סטגועח5סמיר
 סתס  גי3" טיפעיו ייוג6

 ו6יכ )סת'ל ומוח"ס)6 עוטד.' עסן3י' ק5ס סרי ת5וס תשת  4:תיריר4ן
 יה3ע)י ס,ע bib נל3'ס סוי סלי  ברבימ  היימיי  סג' וסטעס )0מ'ר6קור
 )הוס'ף 6מי'ס ע) כ,6 כוגחו 6'ן  דעי'ר כן עכיעס רמרממ  רבינו  גכל) )8ודגר
  סגסנעו 6:סיס נ',נ h*pn  סיי[ סרי3,ס  טי3י. עוכ0 וכן )דעתו סקכ'שרבימ
 6מי כ) ינס3עו ruht עד-י  נס3ע ד)6 כיון )סחיר 7יכו)ין סקסל תקוגיע)

 פלפ5 ;ס עמעמ 6סר סס כת3ו6ר סקס) כ) 5תוע)ס :סגעו יסרי 30.יו)תוע)מ
 ' יראו רירי'  סבי:( 6'ן פזע 6)6 מגיו ע*ד גויל כתו סקס) כ) דעסס4'ך

 )חוע)מ 6מי  שריל  ב.רייפביי  ר4י54 כמג קפ"3 סייס עסלי'ק כי 6עמסן
 מימ עטסמטי פ5עו ע) וסקסס .מג'ליו נ' ע'י גס3ע  דכ*6 עייר דעקלי0גירו

ש
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לההץהשע השראבןפני
 כס' וכן יטם' סגי )ג3' י0ץ סו5 מסן"ק סנס . 53יoe71 6 (ע סנ3%'1סצ
 כיע ו46כ ע"ס ג(ס עהמ,ק עס גמ)ק פסליטס תטס 3עכי tthwtפונ
 ושסס כעקמפק 6% כסג ל6 יעסלי*ק ועוי ' כטוסס ס)כס ק') עינשפסל'ן
 3כתס ס3,י כע'ם עסרי'ק םצ קמיקו תסני רגוו60 דסיי ת6י סגק'נן1)6

 P'1npl צ6 6פ,נמ6 6ותס ס7מס teb1 גניו 00 סלעג*ן סי3לי ועוי7וכת'
 י)6 גפסיים פקק סטי וסר3 - צחקק5ס סיס כח6363 )6 ע5טי ססוישת
 מוצקי, דיס כwhwlnDJ '0 סי3 כי 6ממ סן . סגסנעו 5נול ג3י 4 קעיףגדגויו
 יוכ0' עכפ' כיטספ' ח7'ן יעס סרנ י6ס ד)6 נר6' 6נ) טהי'"ק 7ע0וסו6

 סדסק 3פעס מעס י3וומ6 6סגי צסשך סיס גטח 16על 61'כ ע)'1 ח1צקי'פימ' 6חי יעחו סני6 )מס ע)י1 )0עוס יס (06 )וצי :י סר.ן 0סעס )ו סיוס"
 )6 דגר גסיי3ע)' )ומר %ס )חסך ו6ס - ד)עי) יעמיס סני 3חצטיףון'ם
 פוגס סעסיס 61ספי DDDT 51ייך 6טסו צמוע)מ נסגע סיי ת'ת )לג'סטצייפ'
 חנס עצ דוד6י גר6'ס סי3ייס כ6סי כקף גיצ' מע'י ספ'יסי )0גסגע
 6ש)ו עסילין מ5וס 53ו7ך דוי6' 3ס6כיך 5ויך 6ין 3(ס סנס (06 עפס)6
 . סדמק גסעמ ק"ו סדמק 3סע0 ס)6 ע)יסן )קעוך חתו' סס וכיי יעמוג)6

 )עוצס ינ6 ס63 ו6פסי 046 ק37 1)6 ומ גע סו6 סט6)ס צסיו י)פ' כיוןועוי
 הפוקקש כעזס יעמו tS'Db' 6(3 %מ'יין 6וסו )עס3'ע חג6ס 6'ן 067 וקזן6)'0
 ih(a~ ל6'0'וגחן כ)(ס 06 וי65 וע3י פ)וני פעיי קון bsn פיסנס3עע)

 )סט'3 יס כי סנס סמכס 37ר' וס6ר ס3וע0ו וצסחיל ה5וס צד3י קניף)סעסיח
 סגס )כסונ ר6יחי עוי עקכיס ססג6' 6'ן יע1כי )ח6ליך (wh )6ע)'סס
hSn06 עמ0 %יוטגח סימס 08 67פי)ו עזן נס6)תי n?b 6ין גי צק3) רו)ח 
 3קיען ססלי וסל6י0 כימס גע) 6סס )גלי פ)6 לזג סקגוס טסיס 6וח0כופ'ן
 סכופ'ס נדו)יס נעועין 636 עוס מסוס )ניטס יכו) ס6'ן עסרע6'י כמנק"מ
 כופין 6.ן 63יס דכסזג נסטימ 36) 6שס גס כושן גכפס נמן )סו5י6 ס6'סנס
 כ%זס נפמטס 06 כושי l'hDn~hi גס סי6'ט גסס )עיצ כמ"ס נסמעס06

 סטנוע' )סון )פיס נעיגיו נר6ס l'baI סמכס סכמג עה ע) 6ס'3.טףצךץ : ע"פמקנתי*ג nth,o)ע')נסס
 ע6גסגע ע)6סמו 6מ7ס oph יס6 ס)6 גכצ)3ס3ועססיס6

 ע'י 63ח3ס (ו כס גס וינסג 6חרמ סיקמ 6פסל וסנ0 63סנס עמס )יוללק
 7ס6 כו%סכ) הסגועס ס)סון גיור גי6ס ו)עזד (nblnSD גס106'6סג

 פעס סייול סיס חגודי כונמ כי קפק ו3)חי סגודל כונס נווי 6[)יגן3גילי'
 וסו6 6סחו מס'ס וס(ו huppJ גסומימן עס דייי' יחוי6" גוגל"כסצכ0
 6דס l'haI ו%ס גסומיסן עס עמנחגי' 6נסיס ס8ר כ6סי DnD )ס0גסנגס3ע

 עווס סץור ס'6 סס13עס יעיקר )עע כמ"ס גסחו6 יעסס צ6ססו עוסס6מי
 bSn ע' 6מ ~0ונ t~nih*bt 6סגס ע) ססניעס ו6ין 6ססו סמסיסל')

 יס ץ גס6ת וי6ס3 6מימ סיקח ס6פסי עססכ0' גס ט%נו דעמונחקררח
hiDniפקממ סיקמ ע)יו snbtt נדק סו6י'יועס 61,כ סעיורפס 6מ גס( 

 ' ע" צקמון )עג"י נ67ס 6'ן עזכ )6מ סנו6ס ני ה' ויי6 ג6עי סס י6ש'ס)י

 )1 יועי) ס)6 גס13עס 9ha( יכיון 5"ע 3ס" עיי3,ס י6,י טס3י6 עס6ג)

 6וגק ,1P"Dh 1)6 )פ'יקוס 7ח.) גמ6י פטקוס 06 5'כ 3ל)ונס כ.6 חתיסטס
 כ,6 ס[כ.ל )6 י3ס3ופס 6טזנ סי6 גכונ' ר6ת' נ0%6 (1 נחסו3ח כ%נו6רסו6
 ע)6סת ע5וגס6נ) צ6 06 סמן' צS~utnhin 1 6עי r*u1 3גט )גיס'ס)6
 נסגע )6 6ס :פפך עס כן ו6ס 0מרה 5ליך I'hal~ כ'ס מזת כל) נסבע )66מלח
 סגסנע 6'כ ה6מת ג'צ כ6סי סם3ועת גכ)צ סו6 ו8ס החו0 5ר'7 י6'ןפסיט6

 עכסס )עג'ן 76 הנ6ומס סתימ ,D~D 5מרס 4מי ורטיי  enb ו"'נ' 3onuדי
 03סו3מו ווקומף 3כעס ע)יו מלק סי"ן ל3ו יסף 3(ס הרי3'ס ט) )סעיד נ')6.ן

 3חסוג' ססי' מכ' סמר' נצDbI 6" ח61 מוסי יכס'ג הסתי הו'3'ס ע37ר'יחוי
 כ% סמרס סס ג,כל )6 כי כ)) סמוח 3)6 6ס' נס6 סמ6י, מייליסי'3,ס
71D?'ס'ה )6 ד0נדר כ'ון תוכרע חו8 יעעקוע hih "1)6 )סיסס ס5י bp~lth 

 3יחותס "נ גקי' תנס כי סר'ן י3רי גנד סו6 61'כ סו6 ופטול נירו קייססיי
 ו6סיס עיזי ס6פטלופק סחס3.ע'6'

~lp'b 
 ר5ונו ג)עיי סמקנ) קדוסי' הכ)

 על )ססי3 6ח"כ הוק'ף וכן תיעמו ס)6 )תמיר' )0יחועס היתן סיג ע65 )6כו'
 6פ" ה0'רס )6 ו6ת6י 'ס 63'סיי הימר סוס רו6מ י6יגו יס'י' יזס נס" (יס6)ס
 6גוסס הי' למ"תו )ס סר8וי 3עה ס6פטיופס np"DI 08 חכס התלמ3)6
 3רסות כ'6 חנס6 ס)6 טגמקסרס 3ימומ0 ספ)פ3 34 3סי' וכןה'6
 )6 כך )ו מחן וס6ס גיו)'ס ע3קס סקרו3 ס6ס ופ)מ) סר3 כמ3קיונ'
 )ס ולוו0 עיעמו ס)6 ומת'ל'ן מ5ו0 יגל סוי )ה )0נון )חנס6מוכ)
 'וס7  )עסיח )ח ותה 3,כו)תס ס6'( ניו)וח עגקס סהו6 כ'ון כ))סמרח

 . ע'( )סעו7 מעסה )עג'ן נר6ס 6'ן ע'כ p"D'h 1)6 6וחו יפמססשון
 לסון )פיס סיס חחיח 3)6 )ו )חח'י 3גיון גי6ה 1.6 )ר'3'ס 6ףועזע

 1)6 פי'סיס ו6ס 3י5ונס )6 06 מכס חמיח לו מוע') ס)6הסנועס
 ע) )קע71 סי3ר 7קסס )' :ל6ס ועוד . [ו)מ )6 )חמיל החנס יס6'6'פייקו
 6ני 6ין ע,כ )פ.יקס ספיוקיסר16י עניע כמה עך נדע יפנ6 3(הכיו65
ID1pSD חכס 56) וי)7 מספיקיס ס67קוליס הטעעיס ות"מ 6)ו טעמיס 
 ' 6חרמ 6סס )'ם6 6נסיס מ6ס 6ר5ומ ענ' סמרס ינקס ו6ח'כ )וויחיר

 מסונס 6סה )קדמנ6 ו6ת6 סוינ6 כחי6 ח)מ6 נע1חג י"בשאלה
 ע6לן 'D'fi עקל3 נ6הס 6ער ציב יחוד6 3מ מנסתומ

 וע"ס ו:"ע מנ,ד )6 063 נמ"ע וסנידה קונסטנ,8פי) מקזקחורנע"ה
 6' והיס ס13יס כמס חג') גק,ק 56לי סג'ססיו ד' )פג. )ערל ון")סחלס
 יעק) כעי aD'p1 33'ה' 56צי וסמו )ו3כן עקזק יכקל מפו עכנס3'ל'סס
 עס יר ו)6 3לס6,גקי 16 63רסטס,6נקי גק'ק נע7ועה 6סס ס:ס6ס:")
 ו163ח1 עכו0'ו 6מל )36'1 גקע ו6מ"ן סנועם עסיח 16 ססעס יק6ס0ו

 גע3זס גע4 ו6ו0ו 6ניו ל6ם 06 שסכו קילייס 63ו 36יו 56) סשססעס
 עl'*Pben 3 עמפ0 ויורי עו)ס 15לסו וסיס )גן צ6 היסס ס)י151רס
 וסזפ .ק% 1)6 6יון צ6 3ינוגי 6דס וסיס ג*כ סמוטס וע3 טספספג'ס

 מסיהמ עעע)ו
'pr, 

 )קזק עש 6ממס יסודס סג' עס סג"צ 'SpD וס)ך
 פ9 וטס . טעימ כיז גמת י) D1~D'U גרעפ סס ופמוקוגסעג*פ')

 יסי6). )ק3ל 163 וט)סמן סינקר יויי ונ' )י3 כע7 6' עעו ססיסיסתיס
 פסגיס vaiw נ"כ 63 6סל ג6ים6וו*גקי מקזק 'סוי6 נכסי'ל יוזכען סשי סונ . סכח0' יק 6פמו וסס וח%ו0יו מתיו סס 6עי סנ')ויעק)
 סג') גק,ק סנר היסי s.rt סג,) גשע גפ:ינו וסשד קוגסטנ6,פעעקזק
 גסקלפ 6ומגו סקסצ וססכיגו נ"ע מו)6'ס ונעסס סגויס כמס עתיוסיו
 ('ווני*36 %ק'ק י6טו,ננ מסס 3י נמוס ספו ונקל6 3יניגו ס3ף"יס
 6סניך וסנימ ג6גIIDnD 6 סמו ונקר6 6' פת תס ' סס nbro 3עחופס

 וגקל6 6' 3יגינו סיס וכן ' סס- סנג6' 56) וסו6 ע6ומ סגי )טיךירוטס
1WD(סיס חקגו 3'מני 6יס ושס 3סניס רך עדיין וסיס %יוגען יעק 
 פל סג*) זוד כעל סעיד גס . עכ') פכס 63ומו ג'כ ועח קטןעד'ן
 חקד גוט)0 ונע)ס מסוג' ו6סס טוניס 3ח h'on חג') "נס היתס6ס'
 'rrDn 6סל 0גזן ת6ס' גיי כחגיס י6ינו ח"מ תיין ע) יוס3' 6גמנו נס 'ע?')
 )פזק 0ן7 חטח מ' נ' יוס שוס וגח)כ' נ7ח שננ' ת6ה משג, 6סס ~htonעייס
 ' b9'Da (5)ס*ס prt'b י5חק עהוי"ר 3)6ז6 עייכי ' 3h)up קזקפס

 יקתש ס%כוג' יעקג 1(oh ' זק,ק ייין י)ס"0 [)תן ס)מ' תחנזי נ)6'6גי)'6
 ;)סזמ: יווס)יס 6יס מי7כי 8ז6נן

 )פש ו(') ג146"ע. 3מ"ע והנ'ן )וגען מק"ק מנמקיהו67 נכפסי*י 34 כס7'ו יקיתיhJ.o hnbt 6 מי6 תיח6במותב
 3ן יעקג טטו ו:קי6 עעייינו וסי' )ו3טן נקזק 56)ינו 6מל ג6 סניסכהח

bphttn.פס" קנקוך ותכח קטנ6ג עק,ק 6סח סגס6 פעס 63ותו וסתטח 
 ופסס ס)ו סגדוגה, "מר נריק6 כען י6ניו נסע 6גרסס כעי 6חיו עס)ו

 וקט קדריס 1630 קו) '65 6ח'( )31ען )ק,ק קיוb'7U'Sp 3גת)6כ10
 rtnbt סקייייס סמרי13 תעיידן וגס 6ניו טל )עיין 3י6מו קןס6ומו
 סג,) 6גיו 6גסיס ח3י16 ז6ח'( . גסני' 36'1 נ"כ סקדלייס גט)ו ימיסכעס

 סג,))6ייפט )ונעןוגגוכעליעקנ 3ק'ק וק3רוחו סקדרייס 6ו0וססעימו
 ס3ומו0 6מי סטס כעס 6ח,( 6ך - )16 06 6ומו tntnnoh )ו ח"מס
 ג'כ סי6ו הס)"ס נפ:'נו גו'ס וסג'יו 3זי מיוס7י 6' היימי )פזקחזס
 . ,ph3 עמ טכ3 סה" ר6ו והעס חקילייס נ"כ סמימו 0ג,) יעק3סכע7
r~nb63 גקל6 6חי טנוי 61על רופ6 י1ד6 ממן י5חק כעי 3פגי Iwibt 

 סוגש כ'( מיע יעלקפ 3די שס6 סנ*) יעקג כמי 6ת טפיווסס)'ח
 קנז)' יפל6צ ' )פ"ק י"מ מהון "י 3' 'וס ס'וס מזמ 3"ד 3פגינו ונה)כ'כדמ

 : ק67קוף) ~oita עסס . 6..)וס36רש
 %גסס ש06 "6סס %ן י"י" יכ6יי' סץ" כס כי מ6'תשובה

 5טלי ת'ע ' (ס 3תון ס:פ)ו nr'Dp כעס עחעמ)חמי7'
 נסקכעם פקפוק ג)' )סמ'ר' נר6' הסמיס טן י1רוגו 6סי כש ועחןסטס6
 )סךיו יס כי ' 3(ס )פקפק ס.ם עס 5כמו3 ומח)' חדול מנעי ק5סס6ר
 סשסיס 317 ות37רי ע'יו וסס סתו נ(כל מנ0 מימ ס) ס3עד~ח' סיומעס

unanוססל גסעו סג' 637 פסקי פוקקיס 7ק5מ 6עזג קנ' עילו וסס ינסטו 
 ע'1 עמ)וקמ דיס ססעייו (') 6מרוניס 3ססו3ס י6'מ' כ6סר )מורעילו
 עדוסו לסכחי' יוכ) )6 עזת כ(ס 7מורי פוקק סוס ר6'מ' צ6 ס6שסנס

 גלור עעס'ג') )עגין מזע )מ,ער6 6[)'נן Sb' 3דיגיס ממ)וקמוק"לד3כ)
 סקסליס כ) 61זר3' יסי6) 3יונ ד3ריסס נתפסטו )6 דח6וקר.ס כ.ון)הק)

 6,קגי 36יו וסס 3סעו b~h פ)פ)ו דסג''ס)6 3ינר'סס עמ6רס)פניגו
 )3ז גסעו 6)6 עייו נעי:ן 7)6 6יעי'1 7יס נזכ עירו 3עי:ן 16 ע.רוג)6
 סרמ3'מ 3דנל' ענו6י ונן סנ' עייו וסס י3סעו תסעע 36.ו נס כסת(כיי)6
 עמגו יסודי 6'ס עח ס6ע7 'סר6) דגריו (') וסג" הטול והעחיקו(ז)

 מ)וני'חו6עי ס7עת 63וע7 6ומן.ן 6ין כוי 15רח1 וכך פ)ו:יכןנתקוס
 י6פסר Dh'1 סגי ע'יו וסס 7סווו עסעע וכו' ע'יי וסס סו!ו 1'כ'י כו'סיע.י
 עס6מוונ" 6' חסו' 3)' ר6'ה' וכן סתו נק' דהכ) 6נ'ו גססס הו' סעו יגכל)והר
 כח3 דגחי6י 03ן6 ססו6 הסזע וכן חכי מסמע )6 הרע3"ס 7דנר' פסטי'מ*ע
onpוסס סעו 9'כ'י עד תע'7'ם 6.ן התוסמומ 7י3ר' פסט' מסעע וכן 
 ספסוט'0 נינל.ס )ה6יי7 5ורך ו6ין פוקק'ס חל3' תד3י' מ1כמ וכןע'יו
 06לת יסעי' ר3ינו כנון 6מרו)יס )ק5מ )מוי יס מזע . )ח1' 6ין (ס מכמ -61'כ
 ד3סעו חכס3 עזה 3סי' 1.737 ('ל ע(יהי 6).' עהר.ר הן3 סחעתיק[ז)
 עסס6יס6מרססטו b5'hlob סעיר 3(6מ סימססו מ.ס1י 3עינן עירווסס

 7)6 ע"ס גקי' הר3הך"6ס 1כת3 . סי3)ד3ר.ו וחסס גזכ ו)6ח,רכססיס
 )6 06 36ל פלוני סממק1ס פלוני סיInro 65 ס(כיל 6זכ h~h חיפויעהני
 וסמכס ' סגיס כתה )פני כסעו ססעו 6' '65 סהD7?' 6 פי ה[תןה(כיל
 6ס7ייד3קי' חנ"ל סר6זס י3ר. הקס' "מ ס" 7"נ 03ס131ת'ו לג 3ןטסל"י
 ס6יכסי וכגר נ)"ע וס:ימס יעסני פקק עז1 ונקי' חיסו' תהנ. י)6 פקקע"ה

 ע'ס 037מ )תטוג' חסו3' 3'ן )מ)ק סי5י י5ז) סעדינ' מחכת' 6ח7 )גי1)3חפי3,
 דחייסינן 61()6עסג. מלוגי יו7.מע.7 ססע.לו כ'6 סעו ס)6היכ.רתיייי
 סעו 3ה[כיל מיירי ע"ו ונס" הי3ר ונסנח ס:יס כעס )כך 6ח7 עססס.)6
 עסוס סטעס 67ין 7[,6 )1 הסגתי ו6:י )סכחי מ.יסי:ן )6 61( כ.רויסס
 ~b51bD הטעס hlh )סכמ' ח"ס')ן 3ה7י6יל6 ;ז)כמh1D 3 ז76ר3'סכח'

 5'נעו)סעחס o1I'ht (ס ס)פגי ג7ור ר13ח o~bn ימני6י
 ס6יו חחמיו 6מר 7וי יכמסקס rh קטניס 1%1h י6,5חו 3סעח 6ןסה" מיוסגיסשי

 סגיס הסס ס.65 חעיר ע*ס :קל6 סיח )or 6 ט3פי ,D'Db כ)) עמ:ויודעיס
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יהושע השר שכן' 'פני'
 3עקיס יופו ק3פ 067 0' ק" n*SpD 3דן שמשטפיו ס3" ש8קוטם
 ייותו סקצפ 5ן )יע6 ע6ן י*ע י6סוג, פיל טים3י 0ו טק7י %5%5זר

 )עיר עפיל סעקנ3'ס ס6גסש כ7רך $nb וגי גע סיס סי6 6מר3טקוס
 שכיל מן 0')וק 6'ן ו6*כ ' טגיס נעס )6מל 6פ,י p'p י'סנהק67יס

 3יול 6)6 מייסיגן )6 67י" )סכי דסיסען ימיפ q'P7b' ועסס )6 16סטו
 פמץ ש6ס ספע ע6גסי יקל6 כטס 7עי )סשליס י3וז גסס ע*ע -0(ס

 ס6גסיסניה 6)1 סמסגיע. י65כטס סע6 סייסינן61ש6ץ
~wlnro 

 עפי
 גע'ר ס6נסיס fi1'fiI 1(6 עיוס 0ישיגן ופ"כ עסרש 16 עסל סגיס כעס'קל6
 1)6 סגיס ג' 16 ע' ססו6 ו6ע,פ סמי נסס )קען וכע'ט )חל ~oaטג5ו
 ימייסיגן 61,כס,ס כע*ס ט"מ 6)6 ע"ססעע עת נקן6 סיס ט)66טלינן
 עקועו כ6ן 61.ן ע)יו סס3סי ועה - ני1)מ, קויס 16 0613 )פני 'hSסע6
 סו6 דסממוי סג'5 3תסע' ס3,' וכ"כ סנש טכטי מפו' י5ריך טסטעוטיע
 6ס7 טסס ,65 )6 06 3עיר ס'וסס טיוס עסקס) עכ'1iba1P 6 סגשטכ9

 סעיססימפ, ויל6 מכסמועסי נסכ0נס5ריך ע'ס סצ ו)6וסגימניסוסס
 סעו 1)6 ע'לו סס כ,6 0(כיי 3)6 ק6י (,) 7סו6 6ע,ג ספפו' 3פגיןוססומל
pb,6כע*ס )ט)ק ע . WtD1 6( 6 סגע'י 6)1 טע6 דמי, טי3ריו טסטע( 
 1)6 3ע'ל ח.ותס עיוס כ"6 סמפו' )6שכ'ל ססי 3טפמי5י6' 3עו)ססיו
 יוקp'us1: 6 5סי3 07"5 כיון יטכטו "ספר ט0ט '65 סיוסס )פגי ,bnpס"
 ע"0 גקר6 63סיס ג'תו סנש % 36ל סס 3י0ו וסניס עטס 06'665'3מ9
 3ימו נס6י ע"כ 6'כ ממו וסנ'מ ס'וסס קויס י65 6ס 61'כ טס כע3ו6לספע

 סיס )6 חו סדר 6'כ סיומס קו7ס ס)כו 6)6 י6)'כ 156 סיומס (ע1עי
 )' קקס 6ן יהעיס ס'ו (עגס כיוןטגס6י3'מועי 61"כגקי6ע'ססע'ל

 ס)ן 067 טגיס ג' 16 סגס ען נמפו, קני ס6 סיוחס טיוס נייק, 4י6'כ)עס
 h,D' ספע ענני )16 יסו )כ)וס !מף rb טמו סגימ 1)6 סג'ס "5פגי
 ימוק (ען גיסו נעקר 067 (עןקוו3 עי 3יסו3כ6ן שכסיס סמס3שוו6ס
 ררריפל ישוילוג  %מפיר ab" וכ,ס יודפיפ ס=נו  rbt גכרי ס")לוור
 ד)פגי סקרו3 (ען עי -ob  בי ישש"ימיפף  פ*4סייר וקרי יבש סי %יה
 סיס 1)6 עקעי נכקי 6"כ 3כ6ן 3יתו סיס )6 קלת InfJV' כיון סישיגן 65(ט
 . 51'ע קלונ (ען סו6 כעס )סיעויין דגלז ג0ס רמח- ופה סעי טגמעת
 סקס) 6תכ) )ס%6 סו6 ו)ע'יקטס ניו) 0פו, עיע5לד 0שי, 6זיס"

  561,)סיס . ס'ומספס מ.וס DeiD'7 )65,6סוסיעק)5ס6ק,זנליס5ס
  DnbI נט6  וייייילרביו4מרי  ori יעק) ש6')6 ס6ס' י3ל ט)פי (ס 3ניון5פקיק
 )0ו, יט כס*ג )ד"ס 61"כ עו)י0ו ססס )תפן עק'ק 0גקי6 6)6 6סלטעקוס

  יב*י  יי'%'  במייב' סר'ן כסג יכ3ל סיי  בורביו טנו)י 6סכ יפק5סטפ
 9וי

 סעייס ו6ין קו) )חס *ן ל3ש טניס (ס 3סס וס)ט  3עיל סגו)דו  ה?יויימירשז יי'
 ס6סי יפרק סת)עת טן 6'  נתסוג' 3%ף1 י6" ס63סי 61ני lhtbיויע'ס
 נגסליע6 67סחכמ ג'י6 עססו6 י5סק דסייסיג1)0לי 6ג'י ל6י' 7ט"פי%0ם
 סעו)ס כ) '3דוק 6"כ רג6 ופייך כו' גסריפ6 6מ,%ימנ)* 13 כפוגיסוי
 וע6י ע"כ )1 וס)ך גגסריע6 סיס 6סי 6גדרוג)6י סע6 ופיר0" 5יסט'3עי
 גמף ו6יך גגסריע6 ע ססו6 עטעע ק6ער יסריע6 6ג7ת%* וסליקתף6
 גו)7  ימ כ' ווו)7תו ע"ס גס77ע6 ע5טו קו67 סע6 7פ"סיק ס'ע 6)656סל
TS~טייסרגיס btbb 3עיר עוע)מ 6יןנייק, כס"נ t~ibtb1 סנו)יש 
ovדסחס סי.ן נוי3יי סס63תי חי6י' 5דסוס 6'ן (1 ל6י' ועסוך 1ה)כו 
 3דיק' 36) וס)כו סנו)יו סחיגוקת כ) יכיי ס)6 פסופי ססס ק6י סגי6פיי
 9נש ימ  רי מייג ימברי ירברי4מ  מימ כו)ס ש 'tSbp ס6ס 6פמל סשלגכ)
  )ימ1ת 6"6 סת)עו7 וון סל6" ע"ת חכ) 'גולל כו)ס  וע3'ן ס6מל יס(כירי1ףל
 כע"ס סדני ע) 5עעוד 6פסל ע5ע' 3גסר7ע6 טיי סעו)ס כ5  יברגן 6ע5'י6'כ
 מקועו גגי ו*ן וס)ן פי'ס עכע' 6' גו)ד טע6  לבוך 6*6 כס"נ ס*ע656

ot~re6(1 מביי  במם'רבוז יכתג דרמו טקום ע'ס 6ו0ו טקולין 5ע' תרי 
 גזו) )סש' 5ויך 7)6 )טיעו 6יכ6  יטס  בייו  בי4ו סגש 65 06 סיפה7פפני
 3כ6ן 3ע(ו סני0 061 סעיי ע6גסי עו7 6ופו קורין סיו )6 טכ6ן '65י6ס

 ' )3לר 6'6 כ6ן 6יגו וגימו עו)ימו ע"ס 7נקל6 כ6ן סט6*נ 5גלר י6מטלפס'69

 עעוחיו 6מר 6ג'1 56) ס)ך ס0מוג' 06י טסינף טסגיז nhD' סעייי'אעיג
  סגס6ו )3ללע'סו6עןסנו)דיסנעיל 6פ0ר 61"כ  ר4במ 6101 36יווגסלג
 .נס 1נעוס )מ13ע )6ניסס מיכף ס0סונ' 6חר ג6ו 6סל  ב4194יסיס
 עת Vhn טגיס עכהס u?b (ס סע6 ט,ע גסנ' ומו6  36ע טגסלג ט61טי
 סס עעס וסיו65יס 6ניסס 6) ס63יס סעיכ גגי ג) 3יעמ יוכ) וטי טטגו(כר
  יו67 ביימויזר 4ג יבי  סל  ירומו  ביליו  D*'b 6כתוג IWSt .ג6יס
 נ") 36) . (ס 3מון נופ)ס ס0פיקהם 6)1 סנס )6 16 פ"( עע,י סו6 06פג0ק

 ה% מפו, 03,ע ע6  ס3" 3סמיו ס(כיר bSn~ גו שר ט5ט1  ססמיגלי
 כו' עמפ0" פ)וגי עעיל עעגו '65 יודי 6)6 6ער )Db7 6" נסנ blbג)5
 InrD ע5עו (סו עעגו י65 יי,)7וי6י נ7ו)י6כ*נ שען "פוי ס%יד כסג1)6

 '65 )6 06 3ויק'ס '1Yb ועסס י5י6ש 0ייוע 16 סגוי '65 עסיי3ודקיס
 ט'ע - (ען עקרי דכס"נ ס6מלונ'ס גססתת ק5ס ע0עע שן של ס)6 6דסטה

 '' ' רוויש 'מירר ' ''  רימרי%ו(% ועת1064

 '665)6הו6מנס6 6ס)6 טחפסיו63וחחסעיר פ)וגי עעיר6טל61ח7'65
 .6טסו

 ע)כ5 ח(רנו חעחמ)ס עייעוג. ט3חסעוס יסל"ס ד03טי3ח וכוי
 סס סשיסודסיר'65ט6ומססעיר  ם'נוי  וזבררלן פ)וני עע.ל כיו7י 6)6 6ער )Db7  6" כמ3 כף %דס%'

~rnhln 
 סממוסע6'(ס וכו'1)5ס(כיל

  7)6 ט0ע'  בים'וב9 כג7 כח3סי (ס ונ5  ד3ריו  ו%ר' 5ויך  PDIDTI  ופסיט6(סן
 ע1)יסו ע"ם יגקו6 ט6ני דסכ6 )ס)וק יין )לע) יט וט"ע ' כך כ) ס,פוטגעיגן
 6ך .  מש'4וררל nlDDil "75 מפוט עסגי י)6 שהס ס3,' ס-ם טסוסס6

 חתוגש 6חנ םכף  סגס3מ 4מוי ייירפ  onbon, מק נ)) gtDS' יסכ66ץמ)
'Dpbb11  לגיסס סיס חס ס13יס %)ס סיו סג'ס ז' כעו ססיוס 6ועלתBnDI 
rbnפיומס פס כנסוג )כ6ן 631 מ-ס טנפיס 16 סקיייי מיי סנוי חש( 
 fi~D'I ט6ס  גפמברר אפסר טנ'ס ד'  כעו י.י  מרבר 6ין 4%כ ס)סס  3ק'קוסס

 6וס' י' (סן 0מוג0ו 6סל מיכף נסגס י1 ס) נע)ס 9יק) פש )31ק3גי
 סהן 6'כסי.  6סלכ'6יס  otpwoab סגס6 6מרסס יעק) )6לססגש

 "ך  %ליבי b3orSpD'n כ)וסיק  סס3יס )6יעייוע)(סויותיח61פ')ו
 סע6 ג0ו0 06 ו6מ')1 )6מן עוי )מוס 67'ן קגי סגיס6חיטעומ.ו  6וסיף
 וסיפ פו7 (כל )ו 61ין מסוגמו 6מי נ'כ  4י4במ לטת סגי, )פגי יעק) עודסיס
 ע"ע ופי6וסו חסגרס 1.3 63 1עחס (ס )פני יטמ פנ'ס סן7רס 3יייס3ף

 גטט עס' 6נס'ס נסן ידעו 16)י עעו ס9ו  מפבוימ ייי  סרבר כ) )עעוד6פסי
 מש  ימ  ריפי%4מיו4י% 6'  במבירמ גסנז כו)ס ת6י עעסס ס'ס  ס(סוכיון
 עיומו ע" ס7ע )המעי 'ס עיע 'ח7 כו)ס ופי6וס  בירימ4 וגיס יטשטנוי
 ניגיסס ס'ס סיס וסעיד 0מי ע5עו 610 ססיס '671 גנעסי"י 7וי כטיפ)
 כטר טעכייע)יו (ה 'ipD' סע6 סנ6הר )1WD 06 6  ייבמ 06 )ס6)ו יס61'נ
 כע"0  6מר .ססשבררר 16 סניס כעס וו)פג' נ'כ ס'65 6מר 'עק) סו6יוד
S'D)נ,כ סיכף חמוגחו 6מי וגס3ע ג"כ6חל הו6 ט)'1 ס6סס חססטעייס 
 סייסיגן )6 וד6י ס6י וכו)י מי ועודנו נ,כ נסנה (ו 0) 3ע)ס ו'פק)  רבי4טימיס
 מקלו וסגהסס טקלוג 61' ט6ת  7גיס קדהו:יס ע.עיס 6' נסנו  יעק)  ססג')ועי
  סגי סיעק) פגס ועוי 63חר ט:יסס ועחו 6ממ 3פעס )קוספנפין ע6וטגפדו
 קיעוגש ט6'רע3יטיס ג"ככטו 6נ'ו והועת חתוג10 6חר  י9במג"כנע)ס
  (') כ0גטס7י*ק כ(ת 017וכ'651 זרשת סנ3 נ"or 6 ש( הו6ש(יסיעק)
 עכ'ג . 3רור  )"ד  וןי  יממר וגוד6י ע6וד רגומ  סמס )מנ' סיעטגעס' )ועי ס6,ן  מסיפ6 61'כ 3סניס רך טסי' סעייו ססגיהס ועו7 קפ'ססוי'
 מחוגחו ע) ה)ו3ען נקכ (1  ס)  במו'  סיעק) )ונען  3גי  יעי7ו  obaבררר
 )0קמפק bla 7י ו3(ח  מרגו  36יו ו6ת וגסכ'. 36יו 56) 63 ממוגמוו6מ7
 ו6יכ6  ברבר סעמ  ייוירו ועס )עע כע"ס סמ 36ל 56) 33י6מו "ש'063ן
 6ך ופסוטסו6. ס:קנר 6עדס  l'bor3  tyoDatni  ררברמוייו4י')ע,7
 0סניר  דגריו סכחקכי5מי 3כו7וז'לייד6 5י3 ל3י סל נעדוסו 5עיין יס 6'37ל
 כ,6 3)וגען 09 )6 ו6נ'1 6ניו 56) מחונתו 6מי 63 ע)ונען 'עמ3סכט'

 ס'עק) 6יגו פל9במרי.י %ביויר מביכ%מן  סי4יריוילבן9ומפפופיו
 סקדליס ונ6ו 6ניו %6 ססיה סג'ד ססו6 תע'י' ססי6 ע)'ו ס6ססטעע'דס

 קוען b'r 6יגל קייי' ייין גיוועיין מ6פר 3יי6("ן ער 6,( trb ון") ע)יחססס
  נ63רסמקי 16 ננ6לפסינקי 6ותימ וסי6 3קפ6נ3 6סס סגס6 6וען ססו6ועוד

hiS~b6חי  בי9רמ yb, 1.עק) 5"י ע*כ ס6סס יגרי )ק'יס 63נו 06 )דגריו  
 נ'לורגגק)67סיע'יו  )יד' '(ha)ll 7עקוססנסי6יו ג67ס 6ך ' 706610
  רבריביר,ר 6'ן 6"כ (1 06ס גס6 ת)ו3ען עייק6 3ן סיעק) 63רסע6ווק'3ני
 blh  בביררר תעיי כתוו") ס6'ן ועוז סמק  ייררבווזי סו6 וטכוח  כ)וסויב

I1DthV63רסטס16וקי 3)י 06 6פי' 6)6 ע71 1)6 . ס6טת )1 הוה )6  16יייב  סעכ ע6 6דעשס י)6ו י6פסי ססעועס ווס. מר7ן 61'ן כן )ו ססוגד  
 ימק ה-ק6 )ק נסו6ח ט9סס )ועו נ6ענח ע5טס ס6סס סנ0  רלוב'  ירבץ63

h'naעפי כ'6 3נרי 'תע סעי ס6יו כיון ג6ענס 3ע)י ס(ס )י עי 6ועימ 
 קטנ6ג טק"ק עוד )גרר  6פסר  מפיייי9גס )60ריךברברי' 61'ןססעועס

 )6ג'ו וס)ן 6סס 56)ס סנס6 ע)31כן יעק) סוס )סס מקר ס)6 'ע'0617
)rnbi1ייכ  bus: 6ש 9ויבמ  י9בירפ וע,7 .  ימרר*לילרמ דברי  9ייו 
 סכן 6וער סחע7 כ'ון כ)וס 6י:ו (ת גס  :ס3ס (ס סקויס 6ועי וסעי6גיו

 כ)וס 6יגו סנרס פ'7קו)  (,)קי'  רמריייו  ב99יבמ כמ3 וכ3לי65סקו)
 3עיוססק'1)6קור 6ע,גדסק')ו כ)וס 6י:ו )סמיר 6פי' ו6ס ס6סס)סמיר
 06 6"כ )סחעיר ו)6 )סק) ג6ען מועו )פי דעסימ טכתנו עסמו0קי' יסססרי
 י3לש כעס (ס טמטמ )וער כי6י (ס 6ין ועוי )סמטיל ק'ו )סק) עסניקו)

  13תייק66'כעיכ  blnDnr  יריבמר'י טטות 6מר ושי)מקומסDnhhnll  ימלי יכק)6מל 56)ס ס.ס ס)6 סמימוס 06י  יעידו  9יר'%יב9ו כיון7מוקי'
 )1bn 1(tu ק7טוני' ע.עיס יעק)6מר ע)'וסו6 עע'יס סס6סס5')ססיעק)

 ס)6 6מלי כ"כ הוו'7'ן  רבריו  ר%יו  ופסיע' itDS וכע,ס כ136 טעסיסנ*כ
7'DD  פעדס 3"ד וו'וסני ססיס )י3 כסו"ר טסעיד וע"7 . הנלול  ברבר
 6'נו (ס גס  ליבי סוכנ ול6וסו :סינ 'עק) ntSpD r?rn גו,ס תמ'סעייו
 יעק) 6יגו ע)יו טעייס סס06ס יעק) 06 גמסך עס עותרת סנס .כ)וס
 ע)ז3ען עייק6  ייפילבן  מיו4ריי  99ל"מ  מווימ ןש  יומרמ ס7י טייק36ן

 יס6 עוסימ סי6 סיי (ס שק) ע) סניסס כוגמס וסגויס ח6סס ו6סנסוג
 ו6מי6ועי 6ועלעתק"633'

 Db1" ט*נוקייס וסניססעעידן גסרנסו6')
 עכסע" )6 יע"כ 3חקילוח (ס 6ח (ס דטכ0יס" סכ6 דט6גי )וען מע0665

 חי"ןן") 3היקויכת"ס 6nbnr ebnrסעכמ.ס"
~buDr'D"p'3%D3 סכמסס 36) ו0קילס יר'סס 5ליכי נסיס כ7י 6ין גני "1 3קי'חלי 

 יריסס 5ריכ" י6'ן דכיון סל'ן כסג דכסרי' העעם יס6 מדע )6נמקירוס
  7פקו5ס  יבוריירר4  ר4רמייו  בברייומ 7סכמסס עעונוס כייג' ס")ומק'וס
 מקיוס נטני 7עכמ'ס" סכyb1 6 סכ6 נס יפקל כ"ס עעונוח גייגי6פ')ו
 ס6סס ד3רי ו)פי סט3יס 3ממי)' טיי גסלג סנויס 37רי ס)פי 3(ען7סיינ1
 סקרר" סע1)יכי' כגסוג  גיגיסס גי1) (ען סיס סמק סג)מי ספדיון 6חרגתרנ
 עעקוטו, גס סעכמיטי' ועוד ' 6ותס ומויי' )קוסט:ט"ץ עו)יכין ו6ח'כ)6ר5ס
 6פ" פקו) ו(ס נקוסעגט"ץ עהמ עעייס וסי6 6)1 63ל5ומ סגהלנ העי7ס(ס
 עעיל 6מר יכק) .65 0)6 )ו3ען 3גי יעי7ו ג6ס 561') כגודע 73nll1ww'גי
 ע'ע ' סכIYP'n 6 65 י3'ס ד)יעיס ,btbr עכמיסי' וי6י 6*כ  1מ כ'6 0יר1)6
 ו6סכן סלו3 6סר ס)ך עיום  יייריי ק,) יס6  3ניון7יין )סכט'לגי6ס

og~o

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



לוההושע יהשראבן.פמ
 6חל 0ו)כי' ה"כ הפיי' ע)סק כדעוכ0 סן לגיס ונויס יס-ס סי6ס6סס
 3סל6 פיס6סס (ע ' סעעכי כט"ס ט7ש כפסי)י יילן עק)"ם וגושסלוג
 )סמ.יס 6ין יוד כער ם) טיעזומו כיון - )"( גסמס עסרע6"סני6ס
 סיו וסנויס ס6מם עדומ כ'6 ים6י ו% לניסכע'ם )יטיס )מוס ייסנגייול
 גגי קגרמיו דגעיגן )9י ו6יכ6 קגיתיו 16על 6ינו טסו6 ועוי פכ"פטכ"
 סס ע(כיר סגוי 067 ספ:סנ יגמפסט הסרע6'י כ0נ יכני ד6פ'גקגיס'ו 6היי ס)6 כ.ון סגויס דגרי ט) )קעוך ם6'ן וכ"מ ' 3מוטלl)'Srb 6י3ר
 סעו וס(כייו 0כילוסו סשחס סעדיס ו7%גלי קגימיו 5') 6ין ועכירוסעמ
 5גיו סס ו0(כי7ו ט36'ו יחוק )6 סוכג סס'ס 6עון"ס7י

t~fi1wa1כנ(כר וס7גו 6:ס'ס ססנו ה.חס  ק7רי' ע)מעת סעמ 7ידן ניון 
 געיגן )6 עסי"מ יננוי 6ועי" דים ו6ע"ג - קנרמיו 3עי:ן ו3ע)חעסגעיות
 6לו גז'גיס הסוסק.ס ס:מ)קו עקוס  יכ) ק") 60 נע)מע' titDbק073'ו
~P'Yb5יטי'6 נ"ט חכ6 ע"ע ' כ)יס עקפ'קין הנויס ע7ות 6'ן 61"כ )מוען 
 עס כטי' 61"כ עת )6 וסע6 ג77ע. 7עעי7 עס1ס סיי:ו vn)~pi ינע':ןדס6
 6ין 6"כ rb עמ ט)6 )6ו ו6ס כסרס סעמ הגויס כיגרי ס6עמ 06גפסך
 פעס סנ6וחו 6עמ 6100 6ססל ס;יסס דדגלי ס6סס 06 עכמיס"סג,יס
 ט)6 כטי6ו סק77י' )קחוחו ו6מ"כ סעת וק3רו )6רן )מ) bih עמ)6
 סס ,עת )קוסט:"טין והמ6שו סגימ סעס ונסגס עע5עו עהן ס61 6ועמ
 ע3ן':ן (ח 6ת יס עכחיסיס ס6יו סעד" יגי' לססי1מ 6ססל דכ)וייוע

 כו)' ע7נרי 6"כ 3(ה )ס6ריך 61'ן פוקק'ס סר3ה וכ"כ )' קי' גח"עכד6ימ6
 חכתי (ק:י ק5ת פ1י 3הסכעמ י3)נ7 )ס'מר י'ינו ע3יס (ו 6ססי65ס
 תסיני )פ:י סונ6 ס:") כ) כחנ. ו6חר - 'סר6) 7"ג' ע) וסלו' נר"61ר5'נו
 כילו וסס סעו עחע0 3ס.מיס והסכי' :י"ו קרעע:.ן עק"ק מ.'ס וו0ר"רסג6ון
 pDp יצ)ח' כע"ס 3(ס :ומס יעת' 61'ן פכמגת' והיר'סה סמפיס ה(כילו)6
 1כן רID(D 3 )חפם חססו יכולס %6מ טפמ 1Dp1 הע(לחי תסו3ח י6ח )6כי

 )החע'ר )ינריה, כל) מסס )6 6.ך עT'iD 716 קס' 6ותס 67ס 57)1 ס3"יתסו3ח
 כי73יו )כחמ)ס עעס0 )עסימ 6ין ע"ע שר סהג,י3קפיו גיור כ. וךימעס

 כ"6 עקכמח יעתי 6'ן כן ע) תו)יחו ע)ע'ר נ'6 העייס ס% גכ6ן3ימוי
 יגן עוד ):מו3 וי6ימ' כע"ס קע:גי 16 י63סוגק6 )וגען 6כס' 'DD'73)ים,

 3יגל סעת כ.ון )3דדעי מ'יסיגן 7)6 סכת3 :ר"ו ס:") סג6ון גכמג סו6'ח'6'
 עכי) 3קו:סעי6פ) %טתו ע) 7.163 דע0 העי7ו דו7 וכער ה6סס דת6עיעס
 03%3עס ס)6 פירוסו עימו ע) ימת דק )6 ח1וס'ה י6גנ ע6י'ס )י'וסי6
 דלע6 דיתי b~(h עדיין עטמו ע) 63ויר יתמ 16ער 06 6ג) 163.יוס)6
 ג:יון וכ"ס ה%טה SD ססכ3 לי ועס תח 6717י וסגור' ג6ו.ר 10)ה 6וחול6ס
 י6סס סע6 61"כ 163יר 3הק7, סתח %6יו 6)6 העט0 ס(כין' ס)6ד'ין
 (ס 3טנ') )סמ'ר 6'ן ע"כ סו6 1פסוע עת (ה סנס וקע0 3סק7' ס37'מעמו
 'ס עוד . פ)וס 717 כער ס) ע7ומו 6'ן ו6"כ ס:ק3ר סה(כ'רס עסוסכ'6

 ה6סח ס:י' 'ס וכ6ן סלוג 6חר סלכו עיומ י3פקי)י יכה3 עה)סס'געל'1
 נסהנו" דחיי ת'ע6 גסיס )"0ע"כ גן"המק'מ" 6':ו6)6זכטייויוסס

 דכל עד3ליו ני6ס פ:יס גגד ס:יס הס ו6"כ סג.' ע'עיט דרונ סג" )פמו0סס
 ה:ה כסר עד חו6 717 7כעל סכמנ הס 6נ) ס)4' והו6 כ6' 636 6י:ןי(גויס
 כקן 6' 7ע7 זק") יכיון 6תו סה6)ומ 26סר יו7 כער ט) ססע7 ינריו)סי

 ג"5טיף 61"כ ע)פ)ג6 הויכפ)ג6 )6מ0 6וער'ס פקול" 1ע6ס6ותיעח
 הס:6י 61ין ג(ס ע'1ן עוי 3' ס5ל'7 6)6 רג'ס סקס הי73 קיונ סעד 6)ס6סס
 (nlpD' 6'ן 61"כ כ)וס יוי כעל ס) עיו0ו 67'ן כ0נח' כ3ר וע"ע )ע"עפקכי'
 : ()ס"ס יוסף %ה7יל 3ן)6'6 'וסע סעי וחמממ' ע'7' )6 10 (סוכעמפכ)

 עהור"ר פ"ה ל"ע יעי:. עעו7 סמורכי סמכס ס)51 " 'מי "דשאלה
 : ני'1יעקנ

 ס6)ות גק5מ יעחי ע) )עעוד עכ"ס טר05 עס סמע:י "כ"מאגרת
 סן6טו:יס ג0ס 37יו כנל כסועיס סעס גס6יות ה5תוחנח

 כך קולין יהוייס סכ) כ'11 הוt?~D 6 ד3ל 63")ף טר")6 )גמ31 06כנון
 נותל' 7*ן פסיט6 כ7 כוחג'ס כ6ין 7עעוטי ע'עועי )1i'Db '4כ6 כלזכומג'ן
 ו:סכ0 )גע7' ס:וסו 06 סטס ס':ו' bib 'ה6 י)6 כוח3'ס 0עו)ס כ6סרכ'6
 וקר6ו סעו)ס ס.גו 06 וסעח 6סעו יסוי ע.יי הם:י כוחניס סי6סוןסס
 ססיט' כ)) סלמסון )סס 'כי 61'1 כל )סס ק1ר.ן 1ב1)ס מיסה מ:יכס)סס

 נדי:נדיוקי)ק05פוסק-ס דכטי ומ:יכמו )כמנח:יכחו דעי 1)6 כוחגיסססהמ:יכה )כממ.)מט6פי)1
 כגון6ס 0עו3סק )מכע.סנסלטס סתסיס(כר

 36) )כתמי)ס סח:.כס )כת!D'b7D 3 כע"ס )חויח 6וסו קויין 16 ע5עומומס
 כומ3ין 6ין ד)כ"ע hDtnb )6על 1)6 ו:סמקע כ)) סעונמק )סס (כי 6ין05
 6וחו קויין 61'ן 3מ)יו סעו ס:סח:ס עי גג. ה3"י סח6ריך וכעו חמ:'כסכ'6
 סל6עון העוגסק ססס ע) יעתקיי6 כמ3ו ס6ס ה37ר יקי31 . כ)) ח3,3סס

 ומעסמי נמסונחי וכנלה6יכת. ' כ)ג ו)6יקן6 גכחו3דהמקייפקו)57'ן
 )ק"ס ע)יס 37מן סב6'ס ע37ר. יעוכח סכמנו ה6חרו:.ס הפוסק'סע)

~l)firh
b~rt ע37ריו 6דינס יהוכמ b~t'b סכ) 3(ס 61"כ ' עקועו כ6ן ו6ין 
 ע7")16ע, דכות3יס bD'e1 פס.ט6 63')4 ט7")6 וכומ3.ן קו7יןס'הה"

 וכה"ס 3פי:ן 'סו7יס ג:יעוק' 6:ן טי")31 גלממ 3כמ3 בותלן סגרס)נו
 כיון כח13 כו:ה 3)6 671י טי")י סכת3 ו(ס קכ'מ קי' 3"י סגי6ו (")עסל'יק
 סכיגוי" ר3וי כי ט:.הס )כמו3 .פס וע"ה ' כן ק1ר.ן גחס ל6 יה71יס60'ן
 6פסר וטעת נטעו כס"נ )פקו) הדני )ע')7קרונ סכמגת' י(יקו5עיש)6

 nbro )עיי טס קר6ו סהמס ,65 חגויס ען הכיל סס כיון7עיקי ס6:ידהכ'
 ע) 7ע0קיי )כמו3 נכון נך6ס מ6מס ,65 סססס וכ'ק כך נקר6וג'גיהס
onaסכומ3'ן עה עכ'ח כת3 כ6סי ע"ן מוכימ יסע:סג מע:הנ )ייסג (ס וכחגמי 

 יסו% סס י6ס (,ל עסרט'6י וכ'כ פחנר וכן ק6דםירס  דעמקר ק6(ערפס
 יפ וכגל יעחקרי גוש וסס פיקר יסר6) בוסגיס גויס עסס, ק5י סף)6
 עסרם*ל סגיו) כ30מהרג פב6יתי סססוכעדועס סו'ק5ר 6סכס*נ)6)יון
 6)6 *נו sbgf 7סס ק6אל' דעמקל' נכ5ן טכוחניס ע) סעלער(")

 יעיל )ח)ק 6ססר וסיס - סעל0נכך כגרפסע לע מס SbiD1ק5רססס
 )ק6(יעינ' יעי )6 61,כ ער)י 16 טי)6 קורין גךס סעון סנס כמדומ'ער'%
 וחוחטי סטיל סימ כסני דנכמ3 כ'ון נר6ס nffw ק*עייי 6שס קעיןססנדס
 סטבומ מתיעוח )דןן כעו שוי 56)0 סעשסק ססס סו6 טר)ינגק67

 ועזעדרסתישעד . כל"ל ה5חרוריס לזעס 6(4נן (ס י03רוקרי5סלמורס
 ס'ס היס6ס סה.6 )41 וע"ע . עכ,ח כמנ ימה ו)כן טי)וו6 קורין  ססטון כילי

 גפ) עקועומ י3הרג' 11"י1 נטי' 16 33י טר34 )גסיף )כחו3 06 יקיוק5רי7
 סתמון)סמזס וע'דה:סל . ס)ס סשי מותס )עתודע) 6פסי ו3(ת תקפק(ס

 סיסנ,6 מסונוס ע"פ ת51פסוע
~'hDI 

 ססוכס' כתנח )עס ע)'1 פ)'6ה )כתנו
 6)6 (0 6'ן גסגס"ס ו3ם-ע 33"י וז3ו6ר הד3ר כ3ר והל6 עע5עך הוכממכ6)1

 ו)6 )3ד מעי:וח ועי 63רוס עי כוסגיס 06 גסלוח Phn 03עיל.זן"ךש :6ריכומ
 636 גס ס6ין עיל קע*ק נסס גפ"י ע-יעון הגסומ 63D~Dלומ

 סיימי )6 ריקס עסינפ:יך ס6י:י )ו)י כי עכ,ת )י י6הין ו6געיסכוי3ורומ
 )מסיג ס)6 כ6לו גדגליס כעעע 73עחי ססכעתי וכנר כ)ל r~D )ססינ )תנ(קק
 וגס 6' גפוסק כ"6 3פוקקיס 1)6 3ת)עו7 נונו6י 60י:ו ד3ר כי יעןע)יהס

 ס;יןעס הו6ס:3י6 עי כ)ס15רך גו עפויס i'hlolninpיע'פוקקע5טו
 וע0וך נ:ע)ו )6 0יי51'ס פער' כ' עלסכי )הפסי קי31 1סד3ר 73עחוסעלס
 כונת 6'ן 61ול' תח'יון 6מר סשסיק עס סו6 וע' עחויס יין תו)י' יו65סמ'לון

 מכעס ס6פסי67יותכ)יו ו)חעעיק373ן )פ)ט) ):ו6ל6 6יןספוקקכן1:6
 עסנים מ)קח עליך6סר 6ערמ')ססי3 ה'ע (ס ג'3ס יה סמיסי וווסהקועימ
 ס)6 ))ע( )חוס 6.ן 67( )נהר סכ1חנ" געקוס כ"ntabs 6 )כחונ סי6עלע7
 3פיל כעו 6ח"כ 'a(t~u )גיטין ה63רות סנעסו ק,דס ס:כמנו גיט.1 נ.ןיח)קו
rhnניניסס 'ח)קו 67( :ס7 3ס ס6ין גע'ן 6ייי' 7סמס ו6גע.ס נייוס 6)6 3ה 
 ogli ג,כ )כן כו0ניסקודס ס:ס7ססיו סכוחניס ה:סלכיון 6סכומג36)
 )ח)ק ע)3ך ס3ר6 )נדות ע)יך )תהוס ס'ס %)3ד ס:ה י3ר'ך חויף ע"כ)ע(

 גם0י)ס כחגו ס)6 עס מזס 7גל סכומנין כ'ון סכומ3ין נבן ועס דיק1)נ:ות
 דקזקוס)6 נ'ט.ןסר6סוגי' )חו5'6)ע(ע) hiPi מסוחכהיס נ(ס1גכ)כיו65

 וצר ס) כ))ו כגל6סויס סומ סגט דגלי ס6ל יכ) 6ע"ג קטן ד3ר :1S'Dh)חדס
 חעליכי כמנ פסלי )סעעייס b'h סנ)6"ח 6)6 . (ס נינר טעס סוס ע65מי)6

 עוניש סיו גסי 3ס ס'ם יעיר (") עפר"יס הל"י נסוס הני' גס סג"יוהגי6ו
 16 63ר1ח 16 כש3יס גסי *ן ח6 עסעע כו' עעי:וס ו)nt~bs 6 )6ע)כמוג
 חס)0ן ען )7קיק 5י'7 ס.ימ 1)6 :סל נ)6 ג6רומ כומלן י6'ן 1('6עע'גות
 63ין פ"כ עיייי 63רומ כ,סניס נ6וו0 עעי ס9'פוק0 הצ'ר סכחנ עמעסעווך
 D'Db1 3ס6ין:ח7 6)6 סכי 3ת7 נס"ע 6"5כדכמנ גחל 67)'כד3.ס)סי

 סג"י )כגוז גך מ(לס ד3ריך )פי כי 5תך i'hp 6ל6 יקדק' ו,פ0כו30יס
 סב,. )העטידמיניי 6'6 ד3)6וה3,י סי6 ו)6 ע)יו )מ)וק כי6יס 6:ום6'ן

 עפלי"ק דהי"י 6מ,) 61מ" ט5עועפיי"ס

 מו"
 יס)וקס ונלנס ע"ע,ון סגסוס ע)

 :~pSt שוי6 טונילו %צי6 ס%חכי סוי ה"% 3יג7יסס ג(כל ס)6 ט0ניסו6)
 'פ י6פ" ימו)ק עסעע סע'ר קמוקי כ) 3למונ טים וכמנ %פו"'ט הר"יע)
 נ*ן וכ*ס ג6לו0 כומנ גסרות ג6'כ1i'Dh~i 6 7מו)ק עסעע כו)ס כומנגסי
 נסיום 63'כ6 כ"6 כוסג'ן l'ba~ ממר"ט מר" 6שכ6 סנלמו סיס ו)7גייןנסיוח
 )כפו3 עפל*יססכמ3ם*ן עוכ60מ'כעל"י כןוכן )פרס 3)יכ6ומ)י)ס1)6
 ו)י3ריך )710 63לומ 61פי)י קני עי:ייסו דחי6 ווסעע סע.ס קפוק פיקיכ'6
(ן"

 ו6ניס גתוס 6)6 גס ס*ן געע b1D'h (ס מ)וק )ם)וק )67ה ו)י .
 שג0 6נ)גסלום ו6ג%יס 6)6נולוס עעי:ות ו)6 נ6רוח )6 ס6'ןגסר")

 ופיר וכחגח עייע,ון סגסומ י3רי סהעתקמ ג37ריך ול6ימ. ' עיירוסכסתס
 יוכ' סג'ס 65%ח 6גס ייעח' ו)6 כו' 61גע'ס 3ויומ כ"6 3ס:סיותס6'ן
 כיג7יל תעמיק' 'bS ס3"י וס:ס ס)' נעי"עון נ)) " סמס ע65תי 631 ינעמי6:י

 6יפכ' סוי ססנסיו,61'כ סיס יע-)י )פ' גוכ) 61"כ כמג'33"י כמנ'כ6ס'וכן3ס"ע
Oh7נוזע דסרי )ע( תסוס )ס(כייס ו6קוי ו6געיס 3ורוח )כמוג 6ין גהרומ יס 
 ססו 1)6 יגייס גסר3ס ס06לוג.ס המעילו ד)ע0 י)"ג סי' נח"ס סכמנעס
 )כמוג 6ין 'סילס וחועל' (יקומ סהו6 יסדנר ו0םינ סר6סו:'ס ניטין))ען

 ו6"כ ))ש ע)ח1' )סמעי' עוטנ )ס0ע" סיס קפיק'ו5י7'ן 3י3'י6יכ' 6ג)מסוי)ע(
 'ynnoS סנסנו 6)6 קג' 0וי )מוי יננחיומ (סילו0 כ'6 כ6ן 6ין :סרוח יס06
 ו)כסוג )סמעיר ר6וי סיין ען 6,כ גסיומ 6ין DS (36 06' ווסוס )כמו3 6'ן6(
 יק)ו ותילוז(ס ללע( )סוס 6ע 3פוקקש סוי1ככמ31 עיעומ סל עסוסס"
 פסיועונעיס הפיי*פסכמנ ר'י ,sal~ni ס(0ו ע)3ז6פסר 3יוי הוי ז)6קעד

 6מ"כ )פטעיס נו3עיס עעיינוח דגס ועעי:וח ננ6רוח ))ע( סמססי 6"סדיכיגו וע"פ גיגל יס 6קור ועס tphl(b סמססו לכו0גס י5ו ס)6 עסעעעלכמו3
 דגדין יו67 רג.' 6ג) ערונ' פי 33"ק וכן 3מחי4 סי51' עעיין דע"ק פ"קכי6ערי'

 גסרומ כס6'ן כ"ס נ0יש יס 06 6ש' מוססיו 6'ן 1)נן חשי ספיקי כ) )כתוג'ס
 )כתש 6'ן הנסר טל 'וסנס סע'ר 06 כמנ דנמחי)' 606 ג"כ ק6' 3ס"עוס3"'
 ויפ הנהל ע) יוסנ0 067 לס3 37מחי)' וי") כו' 3ס ס6יו עיר כו'ו6מ'כ 63רו')6

 וע6ס ב% י(כייי )6 כ' 61מ"כ )כחו' 6ין )' 37ממי)יכי )7קדק יכו)י'3יגרייה.יגו עזקדפ לו4')שז חי':ו 3וו"ו6ס 6)6 63ר1' 3מ 6ין י6ס עעיי:ויו6מ"כ63מ"ו
 כןופוקק ד)6עקעע )כחו3 5ורך 6'ן י') alnb~l'h ית"ס )מרם דוחק3עימ
 )כסונ נכון 7)6 די") ע,כ סיטנ נ6י )מיס 5ייך )6ויו ס)כו סעו)ס סכלכ(ס

 תיעיס nl'DS 7גי)'ן ועעייגוח י763וח כ'כ 5קול pb וע,ע סכמגתיעטעס
 .קישי
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 שע'הו השראבןפמ
 63לומ מפיו סקמנס 7יי פקק ג)תי 3)פ7ן btb סעיר סעוטי3ש טץקיעוגיס
 י4כ6 6פסל סגסר61יכ 6) קוען )סיה( סעין )כ)) ~b'b כי6 5ורך 3סןסש
 נכון 6ץ סיז )6 יטע6 )ט( קפק ba~1 כיון ע'ה סשכל O~tDS7SS1)פו

 ע0מירוס עקרוג יתתמדס ודיכן גסעיס עעי יגמע)ו 61געש טרומ 36))כמגס
1nugען ד6יכ6 דססיע6 כ)) )ס(כירס 6'1 6)1 ס6לן וע3קיעוח 3עיר( . 

 עעס סגפסס קודס 6'כ גסר סס 60'ן עכ'0 7)ד73י כן )ועי מוכי0ז)ע'י
 עג.ת עיס הג'6יס ססיו 6)יסע 3'עי כייימו ימישי 5') וסי'נו פיי גניקמו
 דנמיז oI(h*sn כזפס וק'צ )0חוס חון נסר )הס סיס יע'ילי צפרס ידוסק55

 3המ4קת ג'כ ;ס יין סיס 61,כ סגסן כותג.' 6ין 5רכס כ) עקמפק'ס )Db"5סמוס
 חיס ל6 61'כ טרדכי ו3הגחות גו גכ) מ*ת6 3(ס סיסג,6 ע) גח)קו7טלני

 ועוד - ק')כווסיס סנססקעיק כיון כסלס6.3 ס)כס 06 )פ)פ)סג*י5ריך
 סו6 ועי כ)) ;.) סרסג,6 7ין ס;כיר )6 ;ז) ק6רו הסי"' ססו6 ט'ע 3פ)סלי

 תמי3מ 5'ס וססמ6 - )דעיך 7)יח6 ג7ץ ע6ס ע*כ יג7יו 03'ע ט3'ןסנט6
 סיס כ)ת:סיומ ד5ייך)כ0וג ס6גיכיון מדם דגסר כ)) 43נעגוסטסר*)
 סיס יכ*ה כע'ס ל)ען לחום 5ין 5'כ (סירומ עמממ ו)6 עי.ג6 )כ'ע3עיר

 דגן ;bmw גג.ט.ן ךYPnb71 63 סס דעי'ס' הגי כגון )כ( סוס עמעמ)סממיל
 ת7':6 גסיו0 נ3 כומ3'ן יכ"ע וכ6ן טוייי )סגי דמ"סיגן נהלומ וכןו)ע)ס
 יכן מוסם.ו 6'ן כס'ג 6,כ ע-"עון וחנהוח והערזכ' 13 תכ3 נמס סל'כמ'ס
 ))ע; ;~'lya כס'נ 6י סו151DSD 6 דכ) (") טסרי,) 3מסי13ק  3סיי6ט613ל

 טגי6ס מ'ס ד3ל' 6מ קוחריס ד3י'ס ו)כ6ויס . :bnisa סוסו6 16 ע7יג6 סר*
 1ד3י' )ע( 6יכ6 עדינ6 סהו6 ועח )כ( )'כ6 3ע)ע6 )טופר6 ססו6 י3למדנייו
 פ) מקסי )מ( י63עמ סוין דד3ליסס )ר6ס מעייגס כן 336 6שכ6 ססח'ס

 )קיענ6 ססוקיפו כס'נ  7יוק6 עכ") ג"ן סעט"ג( טן מ"ס סמ3י, . סל6יסעסי*י)
 ס61 יעיקי6דתקג60 כיון ))ען חייטי:ן )6 כסזג גסיי6 כדכמ3 )ע(טםוס
 )ימ' עועג )ש 6'כ6 מם עס כ'~ן ת67סונ'ס יג'ט'ן ))כ( מססו )6 )פןמטוס
 ימק)ק) ס)b7D1a 6 י') דנין6 םופי6 ו(סו סר6סוגיס מ)ש ס)פנ'גו))פ(
 י6עי'גן סנימ 6ת תעוכר נפ' יסופי6 7ומי6 (ס.רומ b1D1a, סכוגתו )6 )ע(שי
 טט67 6פ,ס קגי כמ3 )6 ז6' 6ע'ג וכו' ומ6)'ן דק)ין )ך קג' נעכ0ני5ליך

 ע'יעפש ס)6יסק)ק)סגע ף) ס"ג עועין 3.ד עסוס (') חים3'ססי6וש'
 חי6עס 1כ) ס6עס ס(סו ספק נ)י ענו6לין 37רי סרי ת'ס כיגל' חהו1)ע(

 ס63חס ס)6 גיכר ע5נע ועד3רין סעממס כש,לי יקין סס )ד3מו יכ'סטסג'6
 וגכגקת עסרי'ק 737 06 ספיסמ עס 31'0ון עע"ס )ל6יס )6 גע)ע6 5קיופכ'6

 ו6חף6יע5ן ע)סג'י וחעסמ מו)7ס סו65מ פילוסך וע,פ3פסעי)חכרטש
 636 (ס 6'ן כי כ6)1 דעיספוקקיסנש' )פיס qp~n 6) 6)קיסעעךרסי
 ס6ץ סזעמו כפסטן סס זוסיי'ק וינרי  ילנגן כמדו67 3יסיגות 6ר5'גוילן

 61ז5 עעתגומ עעיינות 06 63רומ 63רומ 06 סעיל קיפוקי רו3 כ'6)כמוג
 ;ססדין יכ130 המוקק'ס כ) כס6ר ססגסר rhh'bP וכ'( '310%סגק0ס

 וכומ3יס נחל l'ba היירי כו)ס כו, 63יומ כוח3.ס עג6לות עק0פקיס067

 6על ו6מ"כ ע5עו Dff5D ען סוכ'מ סענ,מ וכעו כד3ריך 636 "מיש0ס6י
 ו)6 63רומ )6 כומג'ן 6ץ גסר ים 067 עקורזגי) ור'י סרזפ 3סס גע65יגס

 ע6' הקמפקיס ולונן ועעייגות 63לומ 'ם 06 גתזח י5יס ע3יDrD1: 6טעיגומ
 דעקספק'ס 6ע-ג כיקר הו6 ססגחר כיון ~חס כעו טגיהס )כחו3 6יןעסס
 וכומגש )יס מס3ינן טיקי חנהל 6פ"ס סנחר ען כעו ועעינומ ענ6יומגס

 ס63יוס יל6קסכומ3יןנס וג')סי')ס6ס )עעומ םל6'ג6וסגהר)3דכדי
 עישס ס6ל ו6ין הע'קל ס:חר הו' (1 ם3ע.י כיון סכיר ;הו hia יטפוועעיינומ
 נחויס irb~(l; העיקו עהס 6' 06 ועע.ינוס 63רוח ס"ס 6"כ סס )כ)וסשסניי

 3סדי6 סו6ע5עו וכעזם סעיקר ד6' כ.ון כמ"ס טעש הסוס סנ'1)6כמ3"
 כסר"פ עסרי"ק דגס ס3"' ע) מהיס כ6ן 6.ן 61זכ קפק 3ני כונחו סו6 כן6מ'כ

 bob' גסר ועעייגותג)6(6 nl~hsisI 6 (h'so o~h 1)6 ק")ויזיטקויג'3
 חכי 671י י37ליסס רמ'ס היעני6 61דר3ה 6ומ')נד כח3ינןסויסעיקי6י

 67מסר ו6ע,נ . כ)וס ט) י6יס כ6ן 6ין על"סו דפ)יגי פוקקיס 7)סג'ק')
 עףלי זסהס ע:חי וע7יף נמרי' 6()ינן ע.קר Ob7 '6 והעייגוח גג6ליתיהויו

 עיקר חגח7 הוי ד)6 פוקק.ס )הני ק,) ועע-י:ומ ע63רומ גססעקמפקש
 (") 7גליווהיע6"י ~גס )יכ6 מדנריהס ע"עי6יס סכ.ר ספוקי כלוכומניס
 הקורגי) וריי כסיזפ ,s'p 7ח3" עכולן כסעקחפק" 5)6 יעו )6 ;") 7חס6.ם
 ווו0יע'6יס") ס.טנסו כ.ון והעייניח ה63רומ גכת31 )ענוע הסר"יםור"'

 ד6:ת SD'1 כ)מע'המך )מעוס ו'ם . ההס גס טעקחפק" כ'ון כו)סדכומנ"
 6עמ הן עכו)ס עקחפקיס 7יונן atuh העיי ספוק' כ) )כמוג טהרפ6"ס(כיל

 1)6 קפוקי גזכ עקמפקי'זוה3'עקיי חט5וי עועט 06 הסתפקי'וו6, סיו673פ"6ס
 ד).ס' כע6ן סוי דעעוט. יעעוטי 3יגל.ו כענו6, דעעוטי עיעוטי 6)6מיעיעסלי*ק

 )6 37ק"קק ג5רומ העח'ק )hpb9pi 6 7ק"ק i(Opl סהעח'ק קנז7 קי' q,p3ו)כן
 עכו)ס נעקחפק'ס 6)6 ד3יו )6 והס סו6 דוועוטי DID'W' 6)6 ג6לומסוי

 עקיל3י) וסרזי דהי"פ 7מי)מ6 כ))6 ' כ)) י)'ת6 כע6ן סוי דעכוטיועעוטי
 )כו)ס עיקר הוי סגסר ועעף)ומ וג6יוח עקמפקיס לוגן tS'Dh 06קניי

 הוי 61' וטע"נוס 63יומ רק נסר נ6ץ bSb נחנ ונ6 ל37)'הס ווודחומסליזק
 6.ן 6ס 6פ,לו נהי נ,ח3ין 7)ע,)ס הג" 737י גזכ ג(ס ז75קו 753177וג6
 וכ"ס טכו)ס מסמפקיס ד6ס פ)'נ ועהיע6"י עיעוח עם6ר קיפוקיסרוג

 סנ)) כ%(סו עחס עקמפקי, 6ין 36)06 גס6ותס כוסגיס6סהסרו3ס
 ג6יוס כומגיס ענ6רומ עקמפק'ס ז6ס br )פני נס'ע ג"י םכמ3עס

 : 7עי 47מ6 כע6ן סוי ועעוט. כ)ס עקיי 77ו63 עשן עעיןו5ס

 י3רי ע3 )קעוך י5ו ד)6 י') סע0' ועפ'( סו6 כ)וס )16יטעויי יעעוע' 3פילוס 7נל'סס ני6לו )6 )עס ק5מ )חקטומ ים כי 6עמהי

 גירמ סי%סי 656 טפוכקעיס נפוקנףס י3לשס ג(כל ד)6 כיעסקהעכקי'
 יטמ פ*( עוכימ קי6ק6 ענסג נס סקוגעלקי, י3לי מסרע6*י סס3'6טמס
 כומ3יי ס6ין :~bnSb ג5לומ יס דעתי )פי ועיר עיר 3כ) נס ג'כ 63לומ כ6ןים
 ס61 סכן גסל בסיס הי6 דסעג"ג )1פר 6פמר וסהש - ירו63 סרו63כ'6
 )נשג ס*ו סדן ען יסתס סכומג'ן 3כ*ע כו)ו פו)ס רו3 ם) דלו63רוג6
 סלו3 )כ0וג כי6 נסע 1)6 גשנ סנסגו תוח סגסגו 6)6 כי) um"1נ6ווה
 3תר 6()יגן )6 )ע51ס נסל bb 6(3 פוסקש חן3ס )לעמ כ)) ם6'5כ'ון
 ען עקססקיס דעעוט' מיעועי כ' ירסס' פס וסנס תכ) וכוחג'ס כ))סלוג

 ס)ט*ע 3ע) 3סס מכ"מ ש*ס סענהג גת"ס3 61'כ מעינות ען ו63יססרעלי'ן
s~rעס 6ייייס גפסי ועמכוני כ)) גקפיו )עין דלכ' 6'ן( Sab*S; דגריו 5יקו 

 'str- "bnwm סלי סם"פ 3ע) סנ6ון דע, ססו6 3עיגי גרור וכן כעסוי"קספקק

 6פי)י DIDD7' דמפוט' 3'סר6) פסיפ י3ר ע) ססתכו י3ריס' יסתעו"י
 כמום וכןסטגסנ )גי עסן ע6' עקספקיס ועקרי ה'6כ% כ)וס )16)ל'ונ
 ע)יס' )סטי3 6פסי כיון וגעעט ע)'הס טקכיס b)DO' 6ין עכ'מ 7נריוס6ו
 פכומ3ין כת' י' 3מומ תסותק נסשי גפ) סט*ק חג,. )7ק כי קפקונ)מי
 ד3ניו- )פל'  סכידפוקק5ריך עפן' סיה s'p הוי 6י סחלקת ומ)וקך63רומ
 גסלות )יכ6 ו6י סל6סיניס ))ע( מייסינן )6 ל6קול6 )מימ' ו5יכ6כמ3'נן כתןיעמעפ)עי כופ3יס63יות י3)6גחוומ גכון כ) הכ) 6'ס ת.רו5יו)פי
 סל6סיני' עסוס )כתוג גכון 61יגו עעיגוח ו)6 ג6רומ כו30'ן 6ין ה3"י)ד3רי
 סעיל כ)ספוק' )כס31 יכמ3 ססרע6" וד3לי 3ע)ע6הו6 ו;מייומימוער6

 3טקוס ו6נטיס תתהו סי6סוכ'ס )rDSI סהס" )6 וסדל )כמו3 ע7'ג6סו'
 ע*( גס)ק )6 ועתלע*י סו6 גע)עb:mm 6 כיון כ)) )ס(כיוס 6יןנסלוח
 ד6'כ6 כיון )כו30ס ד6'5 גסרו0 געקוס ו6געיס ג13לו0 עו7ו דכ"עד6ססן
 ע) ס3*י כע,ם )יכם ועסוין ק3'ע' ד)6 סמץר קיסוקי 3כ)) 6)ו 6יןגסלומ

 : עליכיחנתומ

 גיפין גסוף סכמ3 6)1 סע7יכי סגסומ ד3לי )פר' ליתי 6וןמ'ר4פנבנ
 טימיס 61'ן '3מו ו)סעמיס עיס 6קש0 כ'6 מ,ס סוס 3ס ס5יןעיי

 וס3'י עכ,) )עיעיס )ס סקעוכ' סכיר נס יכמו3 סג6קפו היס ע6ומןכ,6
 (*) פד6ווס עסל*ע גתסוג' ע65תי כ' 6והל וממ')' נ5"ע וסג'חס ע,ןחיס
 קפק 43 )ע,י סנכוגס סגוקמס וסי6 וע'ע'ס )ס סקעוכס סנסר גס'כמו3

6)6ס)ע"י
 פ6סשסעיס '103 וס,פ5פפעיס סגסר 51')סס סגססו6ט"ק

 עעקו' )כ6ן 1Wb עיס 6קיפח ס6)1 י.) ttph)a עיס ע6ומן כ"6 םומין61ין
 3כ6ן פנמינ, וכיון )כ6ן תע" (tph" ועסס קעוך נסל ססיס כנון6מל

 )כ6ן סג6קפיס פ)סס סמקול טסו6 עסגסר כ'6 עסמפקיס 6ין וכן)פעע'ס
 ES1 עיס 6קיפת 6)1 נס )כ4) ועיעיס )עיל סקעוכ' מגחר פס 'כתונ)כן

 'עעו )6 )ק )פעעיס יגסו ס3ורוס 60)ו כיון נויוס ועי סנהל כסיכמו3
 עןסגסל נ,כ 63יס ססס כיון נב))ועיעיס יכ))ס 6)6 ע5ען 3פגי דנר6ומן
 דכו0ג'ס י6ע*ג גן6ס bwD"i )פוס וע*ת . כג*ן חנסר עי מכ חס ס6סיפסזעי

 ועור ' וייעיס וכו))ן סנסר סס כומג'ס הכ6 דס6 ס3ויות גס כומג'ססנהר
 ' סג*) עייעון סנסחמ כ7עמ י)6 ו(ס 3שרוס ס3ולוס כומג'ן סיו י3סי )676י

  נדגריו כיט6ר )ס קעוכס כ'6 3עיר ס.ו )6 דסנחר ל6יס י6ין גי6ס36)
 סכג'קס ish מעגס סוסין כ"6 חססעיסיס )כ) גס מסמעס'I'ha 1 כיוןו6'כ
 יוככמיס סיו ס.ו3ם )קינמ רק ס6קימס עעקוס מסתעסין סיו מסהיסיןוס6ר
 םוסיס סיו 6% ס6קימס העקוס סימ' ססחיס סס 61פפי עהגהל)סשת
 6( סו0ש סיו ו)6 )פעעיס ס'3טי 6י)עי) 1ק5' ס'וגס 3סעס ס"גויק6ער
 סנסכ ען ג6ס 6סיפס פגס כיון 6)6 סנסר %מו3 5ליכיס תיו )6 61'כ וכו'כ"6
 סיו )6 י3סו )6 6י 36) ע.היס גס כחנו למוק סנחל כי יען וע"ע הנחרכתנו

כומ3.ססנהי
 1(סו oa'pbD 6)6 ו)6סיוכו30'ס )שר מ~ן סש6 כ'ון כ))

 6עיפ . עיינ6 סחו6 כיון 3ורומ 6פ" כומגיס נס7 60'ן 37טקוסכ37י'
 עמ,ס עוכלמ סחו6 י)ע,ד ;ח מי)וק פ'רטו ו)6 יגי,סס סתעו D~Dס3כלי
 סיען סיס יכמ13 )6 6י )ק)ק~)6 )ע.ח' י6'כ6 כיון )rull מהם'נן )76כה"נ
 נס קופי6 קוסימד 06 דעמי ו)פי גחר 3)6 63לומ סכמגו גיטין ל5ימייכן
 ו3כ)) - 3(ס וי' ע'ק עעקכס הג6תי כ6סר 5ח"כ ד63'ס קסי6 העעיןע)

 וכ*נ י' 3)6 פעט'ס כעס כת3מי 6:ס) סס . ס)ך ס3ע'ומ כ) נססטידגר'גו
 )6 06 63)ו כ'651 סטית 3כל ()ה"ס ע)ו43ן תר(ל"ס הנ5ון הוריע37לי
 ו)6 סעעמי % (ס קוין העד'ס 36י סעית 'חין ס)6 וכ"ד . נ" ע5מוסחומס
 ה6חיון ס61 כי )נו הוייעגו עסרוו.6' סרג ססיה ופסיט6 )ו )חוםר"ימי
qpbn,(1 )מוס 61ין נעי יס גיט.ן סכעס )י וכזו7ווות 6מיוגיס דגיי )כ( 
ilSQ6(1 .ע65מ 

 הטעס סעעמ' 6)1 ו6ססל כ)) עיגל.ומ עסר,י ט) ניעין 3קיי
 67ער על3:ן 5ור63 וס6י )יגר טעס 'ויע 61.)י CW 1'bs'3 16 מסכיססיימי
 סע6' סס)י0 ס3יי קטן סכח3 וע'ד ' 3:דס כ67יח' יעע6 3ח )יע6ה')ת6
 תנ6י יחוי 6ת") 6פ.)ו 6גלע"ע סגע נמחי כי)6 הכמ3 ר6ימי )6כ0)6י
 . סז6 3קי, סרי'3ם נסס תכ,ת וכע.ם ד6'נו גפוקק.ס ענו6ר הד3רה)6
 יסךי )ס גיחוס יע6. גרסיס קייעו וסיייניס גרסין obn7oJ המחוס כ7ועז7
 כגל ט,ק ג'כר סחו6 וד3ל 61'נ1 ח0עו b)e)ha כמ3ו 7,67 ט"ק סהו6ניכל
 עחע  ביליו הצפי ע) )עעוד עכזמ סר5ס ועס ' חייסי:ן ד)6 הי"6סכת3

 טסניל לק עפו)ם ס6ינו 6)6 ס3סר עוגי יו3 וגס הכ.ק וניק3ס3קויק3ן
 כ3יכס' פסוי (ס יגר סלס נר6ס סס3י) טע) וסנסר חקויקנן ע3טייו)6

 ע) )סוקיף )י טח וער6סו סקויק3ן נטר סו6 סנ)יטס 3סי 06גכומח5
 עי6סו *1 ש1 ס3ע ',O'DUDl! bS 36) פעתיס כעס הנסימיו ונןסטייפומ
 ועייפ' קרזס 61'גו עכס עמעס וע)ס קווס 6100 גו6ס ;סו קווקנןכוור6ס
  דכסכ דיין 31'0 יין )יס עגופו ססו6 ומכר סקורק3ן עו6ס סו6 606נ)

ו6ין
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לוקץהשע השראבןפני
'rbעסטע6ס (ש ספעוגץס 313לס 5ס6מך 

~ntSbtsI 
 תי0ן ס4ס 61מס

 : יוספ 6סנ0ך נ6תן כנפםס5וס

 ס'ו0 פ5'31קפל ס0ו5ק 070 ג'מ נע5 5סג6ת 0סו3ס מפך,ש84*
 : מעונ0ו ו(סו ע"ם פשד 3קיישו

 0גייל 0גש1 ט0ו0גי 3106י 0~6 ' ע%ע1 גחתו יכ06 ס)זעו. י6ינדל
 ויוטנ זין %ורו 7Db דבר ן1%רו שר%ל בר ומדרו סדור5יסס

 וסו%ב"חץ מבשתו %ס  Dnl~D" 4סריספס גיסגס ונריונטיכי9וייףבס
 יבתב ' סיי'מ פבעס כיור י%יר  לריו 'Sht ורבב% צרגש רע פשה?ומופ,ס
 פלפגונ'  ס%לסי פל iDbD~'an 3'DO  סוריפלסך mabepפמומיסוסס

 6, מסו ססעע  run'b ופד נעלס ספמ ר3"  ססעעים, פ-% פיסטטפ'ד
 DD ,6' ססעעו עעיף' ויגי' סע0 ל3" תסי ססעע עעע ע'6 06 וכן עח650
 5:ו סס3'ס )6 6סל של56 56סי יי, 3יוך 61ער0' ופג'מי קישי טס650
 3י0י56 סולס יס V'~D ציע'ו קסיקומיגו 3ינלי עיגינו 5ח6'ל 0יוסנ61)
5*0wwt: עעיטסיס b)'Db 6נ7 5עען עע)0ך יגיי ע5 ), סקסס ט0 )0ס'ג 
 ע) 5ס9יג סרקיס 3י6סי דגריו כ)p'nDnl 5 3עקגוסיו 561ך 7עסך5ק1ף
Pnb1. יג7'ך פחמ a~b' לג כעס 61על0 סודך כגו7 עע)0 ס6םעתני 
 קנס ע) 6פי)ו קעג0י 1)6 סכ7ק טקגית 0ג') ענוגס )ס0יו ר5'סי 6חינצלי
 7כתנ כסעס נלורס  7ס37)'ס עכ,ס כס3  עת ' ססעוכס 0עלש 51סק5ר5י(

 סעכ0'סש עדס כדן ס') עס 65 וי'6 עס  ריורפי'ש 3ע17ס סכ0סססגעסכס
 י6ץ מ65 גס6ס 06 י6מ" עס 65 6וע' b'Dtl ת0 6וטל 'h*Da גפמנו(6*(
 לין עסכי 7סעע פד ונ'ן ע0י דם"יי סלי 16 טי 3'ן 5ס)ק 61'ן כ% פ7ו0כ16
  1tDnta נ2י65 סעגיס (')קיפ סל6'ע ע27ל' (o'h 1סss~t1% 6'3כ6ן

 עכ") OB 65?1 יסרוסד  שבלסד יסרי 1D9Da~lm  ו%ירי יכסביולשברמ
 עי  I'btnnnl~biIptme  רכ*כ% יב,ס עויקייס  י3לי סעסיק"ע)פןכן
 ססו, כע'ס )ס6עין סגון דסדגי נעו5ס 5י טסוס סכ0מס 573יכ6 6)6 עיטפ'

 יעח 5פגימ יעע'י" פ7ומ פקו5י יסל 636 סכססס 6.כ6 6פ" כי 6.(54
 526 5חועי6 3ין biWS 3ין דעוס רו3 3סר ll1'iQb עס 65 6וטל וע'6 סנ'ס0ס

 וסגי סעס ע0רי ססעיעס עפי 6עי יסי סעדוס נ99 סכ0פס י6יכ36נ"י
 פגול0(0 71'גסס) נ)ש ern עד9ש 65עס65 ע0י ספעופס עש6ער
 וסעמקס' ח65טכ.5 גם6ת 06 י6ש' עס )6 6ועי וע'6 סס 6וטר פ'6כיץ
 6ס ססריגס 6ינו  בבו4סצרותחס ס'6 יססכ0פ0 ט0עס 7יייקעכ5כ16לס פסיי כף )qai, nllufi' סכמסס ד4יכ%  2גץ 6ג) טיפ שס ק0זס ש6 כ'5מופ

 כ%יסמכמפס סי ו*שבי  שו ים שויריסוסלישפלילש  פיס 3פניגו :r~brטכסיפין
 5ס5ק טכ"ס ימנח 5'5 ע*כ  656  דיוי במר,ליב  I11'brb 44פיס סיווםי4%
 סגי  טדיס 'oh  וביו  גפביכו ,r'b  %במיפיו  מישיס סל16 מ5ק סעדס 306ץ

 וספעס כך  Dr1 רך  DDD פ1מ  בי%ויממ r*br ועכחיסי' ססעופס טפי0כ0וס
 עסי6" 5סיו0 07ושקו %6 עממ בסלי %פי' פדפ9יויוממורי יידפפיג'ין
  סא(קו 65 03כ0ס0 536 סכססס גל6 יסתגו סו0(קו י0ו0(קו 5ע6' טי יפ'עי
 5ויך כך עסקל עינייסו דמ7 כ'ון כ% עיו0 כ6ן 61ון פול0 )יין 70ין ו0(לכ55
  ססעועס 1bnblen רבביד  רילייוו דייי יר  ביזררימב יע5ס 7גנ'ד5פל'
 זס'5ס כפ) וכן ע5עס סל6'יס נעף קס'6 ססכסס0 טן עפי גלפ סכסס60יכ6
 5סעעיד 1gtb~ יסימ 06 פ6ערס 5טי ר16ש שש ץ קנל6 פעעש כיסנ0ע
 סכמממ 3ע מ')וק סוס ,יע0י 65 (ס ו(ו5ס נע"ס 6כמו3 כ6טל יס5וקס3)5
 ל6סין ל6פון ע5 5ססי3 ר6י0י יע0ס - כףפ 5פגינו b'DP' ססכ0סס וגיןש
 )ע)ע' 6'6 )0יד ,ap(fn ע) ס6קטו7 גנ0ני' עע)ס7 0סי )טס נעיני פ)י6סכי

 סינר ז6ע,פ ס5סון 3(ס כ'6  כמנסי %  גדבריסיי כן טכ"ס ר6סאגס
 5פכ'ס 3'ס 5יט6 ע6ן י6"כ :stf סר,1 עמסונס )י6יס (רתי עיע ט6עסוססכ5
 כןי' 5י)עסוס ס5י)ס עס3נ6 טסיל  סי0י סיסל6יס ט065' 65 06ס6פ"
 כרויסץ  ג%י9ף 0סעוה*פ 6פ"3עגסגי סול6'מ*ן עו6י 6מ כי עין סעי כ)ויע

fi~eפת  סר.ן651  במייבס  ייבם%סיגממי  פלייכמב b~bib סלו6ס 
 כסנהר 65 כ' 6יגו Of1 כנר סעתגס וסמיש )פני 63 סעעס0 יס3תי3ר'ך
 מותילב"  רפבדיו בסר ב3רוכי 9סתרתי % לסג% לפכסס ישס כ"יליכ'ם

 D'SD ססצ 651 ס(כילס ועכ,מ סנ'ן מסוג0 פ5 מ6וכ)יסיי0סונ0'
  3טסעס סל6"ם י3י' עכיס  סס3'6 טס )גיון וגמ(ור - 3ע'ס 6כסו3 כ6סלכ)וס

 עלסעור  ליממ4הפוס סמיס  יבמבועייומ  ילי  י3)'1 ססעסקמטעע5חך
 650 עס 92טו וסעי7 0יעס טכ*ס סוקיף סגס סר6'ס 72גדי כן ט65 6גס(*5
 vrm 0ל' 536 6'פכ6 כ*Dt1D 65 6~' 536  עעו5ס סל6'ס כ0ג 65 כי0יס

 ס'16עקיק עע)יימ6 עיו0 עיפד'ך י6'ס פסמ6 וכעו יגייו סיוי סיסיק165כן
 טפי יו ס'סטע ע7 ל,מ ט67טל ועוי 03יי 67י')י טסטע )ט"ס 3ססו0)כו
 סחי5 ס'65 0ר6סירס ס0עיש 5סני6 סו6'ם כוג0 פכ5 סני עכ"5סכסכיס
 0ל6"ס נדעי מע 65 60ע5ע'ס סעדיס 536 פגיס סיו וס5מ5ע"סטפיסס
 OtnDSI ק% 7כ0,נטק7י  ססד"67יטDW' 6' טשי 6' ע7 06 עסג' 7)6כ55
 ו63ע0 1016 ויכסיש עע,ס 6סו י5ע6 עלסמ 651 עסגיס ססטע עעיד 60'כיון
rha6י כן )סי6"ס יס'י  סיורטג,5  גרברי 75קיק ויס כ)5 נ6'ס גיגר'ו 
  7וק ירהזי ידרייים סבס יו' יסרי ורוייסלי רבריו בסמיית  סר%'%ייכ0ג
 סד%מרי דיפי' ימירס כס3רבוס% ז)6 )6 עס7 36)תר סכמג bt1'bI;טקיפ6
 עהס ט0י נסר' ('5  סלעמ( ססיי עסני )6 ו6פש טניס עפי '65 0ק%סמח03
 גוכ5 61'כ DD' רגומ6 7הוי הו6 ו3רול ופסופ פמנ עחרי וגחי ק65 סוי657
 7ט60 ע0ר 70י 7ק"ט' ו60 ע0י 0יי )טעע ב,4 670יס כונת  ס6.ן  ביס4טג
stwp'עחי 651 יוק6 טמ7י סיסעע %יך מיי י6פי i_1b 6י6ש 6ין  6שנ 
P13Wו5גני  רסיי דברי סי6.ס ס2י6 מ0יי 6'פכ6 5סייק 6יכ6 6ירנס)  
 5ש עסמקינן י0יס 16 0יגוקוס טפי .65 קי) טעעגו 06 שיסזי ק65טנפ)'גן

%5~bb 5.6ישצ פ)וגי 161עלש ט  ~ttsw  יס;סו(קען ו tnrit~g)v עסעע 

"Dbvכל5 גכ6ס 61ץ נרויס נד6'ס 37ריו קסר כגנ וס65כ55 רביירם" 0ני' 5עס כ55 קו5 מף % יסרי דפר פפש 5סי6'פ יקע ק*י 61י%י %י ט3ט4גןק% 65 עס15ני יסיעו קו5 סו5ל4 חמגוקחם גשס 6ס IpSDS!  פדימ ביו c11)DbI %4ייצש
 יסגימפ" כו' טפ5יר 7פעטי ק1ל  tbi1W שפריש חירמ חף%י

 סישו סקיושו5לכיס ע) פסמ-ו סל6שניס טפי  יפפפי Pt~nbotגג0יס
 עצ6שרס  י6מיוני'  76ל3' סכ' (,o*gI 5 עקנרמ 6יפכ6 וסוי טנימ עפיסגש
 ו6עינ ג7ול יסק חס ע5טו עכ'0 כעיפ שיי :Db" וג6ע5ע סג" סג"5כיכץ

ntb)m0דל5" פני מיי ימו9ם טסעע כו, 5ול0'_דסעעס, 51סוס 5קען קי 
 ס(רל יל6 )ן 5יט6 ע6ן טיע וספור 0ח יכע'ס סר6סיו פיי ס(כיר סד65ורקו
 0ר ינס'נ 7ח*5. )00טיר hlalhI גיע6 7)ע6 כ% קו) ס6'גו 3סקו) 7ק*)טס,ס
 ,yp (*5 דסו6 פעעו DS" ו6טפר 5'ס ט3י5'גן 1)6 סרט2*ן גדנר' htSuniקו)

 י' מפס )כן ('5 טסר"ס פסוכש כטו .bSpph3t ססמתי הן יווונ0כיון
 b'pr7 5י"רלפרסכיגסו  4זעליך6פסר ל4י5מסיש*ס%בלבפ"סר%סון  סקי ססקו5  ע5ען  סייהימ יפי 'ר  לב סגסגרר כ'ק 5גע5ו יוסר 7נועסס6חרון
 י% כפב  וביסידסכגר  ס)6)שיך כלל רי9 הר מבש nw)b'oברוגוז

 wh1' 5מ5וק כד6י  ת4ני ר%יערי ניבד ספיד יסי"ר DnDbבהלרי4בלומ
 סע)0צ ט)710 זפ)יblf~enlo  06  סר4.סבס סיסכסז2גיגףסגגז009ו

 9פן ובלסי 1ו t'sbI דפם כ.%1ייל4מיור בקפרך  יימבס עס 5' סעמקס650
  מר%"י  ברברי  עין ולי  גיולפיך פנגם ,65ס יער פיססיס יצבבפילי

 כסססע
 6ג5 סיופ ג% 2ס"ע עע'6165ין סעעח0י' דנווק6  6)6 טעגיגגי פלי4ומן
 ohi)lb1  סכ6"ס6ין י%ב  דכן  יבריו כ5 5עע5תך 'ס3'גן לי6פי'
 ו6ס'5נ סמגש יסום ם3פרוס רבר ריין יס9דיס לויר  m'wl' 65 ע*6 דסשכ55
 ש6 גג' 7גסתצח פע סי.1 יכטיס הסיען . 65 6מר 31פני גפגי גסקיסמ6ועכ
 טסלס ססעע 6וטר 06 כ6טן 6')1  ססעיעס ע5 נס 6'כ כו, )סקיסס6וער

 ע7יס כיוןס6ע ומ' פ2ערוס יע י6ין נופ6 יעע6 עס6י 3פגיסספג0נףפי
 יחדביך כ9ולויוברו  nSp~ 7סוי סף )6 ק)n*bwi "DbvI 6' ק'5 ו6,כ5פנינו

1nSWDb~g6'עעס סו6'פ סכסג סי76ונעמ כ5וס 65ו 7טז6 ייסי כ'ע ע 
 651  יעדטטקר  ד4ססי  %בכים4ץ ונני ע5'סיק7יס53'מ6 דגפק 60ינ2י
 6ססעיטעץ ג6עו6'כ עד פרשצי  ובו It$'nwi  בכזרדי*% כ4ס%צלסמע
 סעד0 טן 6גהגו3ע5ט,נו ססעפגו כעו סע דטס'עגע5י0 כין עסגשססטע
 סגרור כיון 0ר6סונש ספדום %סךי גלך % 5פס %'כ  3ס:ימ ע5טן 0סז0שיו
 רס עסע6י 5יטדו טע5יוס' עי5' סגי כי 7כ5 יעו6 כןויס6 סעייו ססס5ג1

 עסיק 65 7ע.6 כיון 5א )or סנוס6י, יעיס 6ז סע5סך ס1ד פי  סרבס5סס)'6
 קס ג6עי )עססס

~b1botaI 
 עסעגיגן 637 רק 2פגיגו ע5ען סעי" סידו

 כוו3 כ6פר  גי6סעס 3סשגסי 2ניר 'קוי כ5 סיס חס יטמקי ו6פסי5'ס
 כ030' כ6סל קרינך 3וקי 3' וס5י גנ'ו מלצך סםכס פסנין ניו גפחיו%פביס
 7כיק7ק54 0לין 0שי %טר קוסות (ס 0'15ק 5ע*7 סגס S'nb1i 0פטופס ע7'. 3פניגו ל6יס עי 0כ0סס 3ין טכ'ס טמי5ק 1טס . W'h1lh1 6ע 5צ'ד ו6'כ%
 כ6ן 6ת 3סכמקס  6ג5 מממסמ 3י4כ% 6% עד טפי 5פד לנגן סיטפ י565טל
 6פי15 7פי6ת'"ם6 עח0 כ" 6ץ גסי סגש עפי עעידס סגיס 6ס 61.כעיוס
 653 כ'6 סקעו ד65 0קעוורון hou~37 עסיטנו6% 65 0ני תפי0יי

 סעהץ 067 סד'ן כסנ ו%ס נפס ע7ו0ן :Vb 6'כ  65  יגלבסכסטםסכסמס
 105ט60161 5קו65 גץ יעו0 רוג 06נ ס5ך טכסיסן ס7 טפי וס7 0ג'טפ'
 יסר סוי ר4פ"%מ ביש ילמיב' ו"מס ז1,4  כל~'בייוטיכסשץ "5 פיו' כ6ן*ן

~nhlgwn6ו יהרי 70י 2עו4בין )ק)ק 6-5 עיז'61'נ 6"כ6ן עמני  16 פ0ד חד  
 4.יומסרפפר  ב%יייסבביסדנעוטסיר1ב 6ססר'ט0ד'מייע0י7טעיג
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 עיכסכפסס bib1ttt*wn )ענוגס(01011י0ע*פעז6ססעשיס)סעיוס

 %'נו%י  י3ר  פל עמיכ45 מר 0יי 6'כ עיו0 י4כ6טעעס
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 ניי6 קע'ג  tPi'r*  ומבייוסייר ~Iaatb דס' יילמב  סרפב,מ כ0ג פ0די6יס

 קרי9 סכירי סו% 3יליו ביריו5ו יסיו שי סומזכו ס? שבן ספת  93יי19
 פכ'5 )פי)ס סי' עניu~bn 6 ת% גקן6 6' 1.וס  פניס יזו  בו  כיקזיס6זס1

 דכפ 7מ5יע ע3ו6ו נס יפר wb ר9ייע יבי%ר סרי סו% רייוי י*ז  ב*יוכח3
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הקח2ע השר%בןפנ4
 3חד6 י%סע% (ש tnkDI' יסתשס 656 ישלי סייס סף bS טיט ו6ע6יס
 ש =' סקש טסי עליד ט4ט ש6 מ%ס ספק)ש דעס סשקקיסעיעי
 ועוד וכו, עו 6עכ דס6 יו6% 6' ג.5ס 6)6 )1 ס6'ן כ) פ*ס יףסערל
 סורס פק)10 6פ*ס ד)פ6 קו' ש6' סעו4יץ גש סדגןכעס 60 6יס 3'די6פ"
 'ויו' יכ6ן ענ'ןטו)י' ו%ס וכו' טו)יד פערי 7גיטצ' צמצק יס נ%6'ם כ' 06'כוק
 סה* קויק 6'כ עוצ'י 6יגו 6מת 3י5ס ינפ) סיחס)עי ח3'6ו ססל'ל6יס
 סי1צר 6פסי 6ינליס וגסצס ('צ סכמנ סניצ פ' סרעג"ס  3יגלי תנו6לוכן

 כ'5י 6צופסיצ ענ'36ריס 6' וכיוןסנפ5ע תסט)י'כד נגייו3ג5'סס(כל
 סמ)0סדנלג)'יסוכ30 6'עסןוכו,סמ 5.30'40 ג:ומו וכרגפ5עסגיי

"Db1'6 4ס ע" 6' 3'5ס פגמקס כיון נג'י סו6ו4כ ופסוט פקו) סהן 
 עיע 6'3 יס' 1W'DI ס53ש ג0וק ס(כיר צ6 יסלענ'ס ו6ע.ג סו6 6יסקיס
 ססי6 וג)ע'ד יכרו0 ונמוק ה61 ע% ופקוק 6שומ דס' פ*ג ס;ר7וסלי
 טעקוען ה3'5'ס סגתקו וכיון גסס מלן סס53יס סני4ס מוס' )ע)וגכ))
 ע"י 1i'Db דפוסייו )רם'יוהי6'ס צ6הגעי6 המוטיסו6"כ טג0קוסטיט6
 4עמהלע3"ס 6פ')ו מיעיו6)6 סי165 ת;ה "י)'ג7ו) )ל י6'ו פשט6סו)'

 7חופמ6ךס שי נמןסנמחה טקוס ענ) o~a 3ייי עקוי ימו)י('צ7כס3
 . ני7.ו סגמקו ת(ס גיוצ 6יס ניי' )ך 67יןפשע6

-'h'hll 3מחיע'5' )סי 
 0103 )6וי 6ענס כסי 6' 3'05 ד3עצ ר*ח כדעח תק')ש ין6ס ס"ה סכ30('ל
 כינלי י6וי)0ום)מייי6 ה'ה 3גיןכף6'כ)פ,ן רוג סהס סעמעיליס5י3לי

 )6 דע*כ ננ*י פ4ג טסר'ח)6 .)שי )סועי66נ) סהי43.)י,0ניון
b נג'מוק 36) )געי' גגיסלס bihפ)יג e n i  5פסי 3י5ש חוט' )'תוק עמעמ 
 )כגון )מוס ים ננ.ן לו3 ד6יל6 כי~ן נר6ה סימ" עהי וחיח' כנפ)ע7סוי

 ע06 סיס )ע'י נפי ס6ס ע) )סעון 06 להקמפק שס 6)6 .ו)סמייס
 ~(olnh סניס צכ)) נ6 067 ק'י ס" וגני כס'עני' הו' קריח י0" כיוןלקטיך
 3%'6'ם עעו)'ס סי31 כ.ון הטעס 7ה6 (ס 3נדון ה'ס ויכ פסעש 7hatגטיס
 )ו r'ha נג'7 ס'ס 9" ה6.3 סוד6' )ועל נסיס ע) סועכ.ן פנ'ס 3י-גקי,
 %מע0 גס יעסי עצ נ[ס סועך ס6יגי 6ל6 הוor 6 עחעמ ה6י מציגן9י'
 סכלו ו'הי' עע)מך ס1ד 'שנמ ו)נן )סינומ פנ6' ו*ן )ע-ע טיויפ6ני
 ופסיט6 קטן י3ס ע7יין )0 יס כ' 6הו' ויע - יסי6) נמ )עגן ס)6 ע76סונס
 )פקסקמנסש כ'זןסים לכ)סג.ס כסיגיע ע;ס hD'7D קטן דח54מ)ע,ד
 ! התסינס ו(-צ ג(ס גיו65 כענין ג0סונס ה6יכמ' וכ3ל סקו)ס מ)'5ס ס'ס06

 ו0גיו) עע0 3עיר סו6 קען סo~nb '6 סגי )מגי סנפ)ס 'OD3סאלה
 ע)ויומ סיירוח ו6ין מיק6וס סמש כ%ו רשק mnb נעירסו6

 וסקטן )מ)ון 56)ו ))כס ייס )6) 61'ן גיו)ס עגיס וס6סס )ו )תוי'עכ))
 : )סצון ת(ועןסגפיל

 Itb'up~di 3ק'ק נהייש מוופי לעי )יד פעמסכ(ס 63 כעתשובה
 יריד שי Sb'1 )לן 6ו )ה'גס )0תש גק) ישל סיסוסס

 )המע'ר יעס' היס ו6ן סס יל' הפי'רוח עסמי ע5ויומ היו חמיייות 6סלצוג)'ן
 מו)ס המולן פרק טסגיגו תס כי ו6עיסי הח)עיד ין ר6יוס or1וסג6מי
 סעגי6 ססניגו דניט'ן פ*ק כ7עוכמ עי0 7וק6 הו6 עעז0 ס'63 עיגגיוצ
 )פי 16 צסעס 3קי*י י4ן עסיס 16 חטעס 7חו, גגע' ותקקיגן טמ,סנע
Vhn16 גע.7' 5י גקהוכי סנ"י זפ)יגי ר(מס 61ערינן )קי'עו ת5וין עי'ס 

w*cg1b6עס ונממ, וגס6תי 3ח7" סס וכשנס" לסוק ס'7' 7ע,ס 6)מ 
 סכידכ" הן י"י, 1ה6.3 )סקצ יעש וסס.Dtoir 6 פיי עסן'( ססגססג6ון

 )1716ק6 מיס 6)6% כו, 6מר0 גער הג?ול סיס (זצ סיתנ4ס )סוןטסעשק
 תקוזוו0 עג' ר6יס ס3י6 סנס 6מיח %3דינס סנמ3 ס)נו (bnpt )פי6פי)ו

 ניעין 3ק7ר סכשנ0 מש' ס3'6 ועה ע'ר וכוגמו ע7'גט סכמ3ג7עג'ס
 37גער6 סקטן ל6מיו )מצון יהשרו יוסי6 3עד,נמ סקם נדולסלופסי3ס
 נע'0  177ק6 61)ח7מס מסו, 0163ו צ6עססינןוכתונ עלוס ס'סוי6ענינן
 ע16י רמוק וס61 ציס טפנלפסו6

 דסלי כ"כ ימוק 6יו ווס."6 תדנח 36)
 נפר"ם ס.ם ועעסס ח') 'ס'נס 0סף ו'ס)נו 6מרת כמנ3טי'גססלע3.ס

 )6 וגס פרס16ת ס' ח'ס )6 צקויס,6 עפליים כ' ו6ף )ח)!ן סקטן 6סכפו
  סג6ט דגרי כ'(  ביןרי הסי6 ה0סו, עכ,צ כו' )ע'ס כ0ו)ן  ומס13 מ'7שסיס
 כ7ניי ס6ע0 כ' ונ)ע'7 נמ,ות' סו3י 6מרי ועחה .  ר6'וחי כצ גסיחסחג*צ

 ס6ני mnb עדיגס פה3'76צע6 סמסונה )ימומ 6פסי גסכיסג6וןחג,)
b57Qb~צה3'6 ו6כ-נדיס כ'כ ע5!'וס הס"רוח 6'ן מיווסע'ע ספת הוי 
 עלויות סיירות ת)מש נסמ' 67מעו מ[קמ פ, עסעכ מירוס סעס 7ג)676יס
 עמ6ס הוי וג)')brln'1 637 סויתמ6ס נפניו 630 גני סמס )6כן7מיפ(ו

 ועסגי נה' %לכי.ח ס6י 6פי)ו וג).) יהוד6 וע,ס  ומקסי סגו חייוס3סעח
 3סכח 6פי, וג)ע יס671 רס3.ס ופ" יע' 9יוס כסטס וג)ע יהוד6יסמס
 סו'  נס*ס 6נל מ,רוס 3סכמ יוק6 ט)כיומ ס6י 36) ט15יומ  ס.י7וה 6יןט)ש
 7ל6 החסוי  ק5מת)סין וכ*ג 0ירוס 3)6 7ס'% הליתונם כ"כ ע15יומ"יירומ
suהו'פעח גקע7)6 מנס biho1?n סה.וסץיימע5ויוחה"ע )6סעע'גן 

 )י)ך )ח קסח ה6סה ע'% ע4'ות 6ע'ג7ס"ר!מ ע)כיומ יסת'יפצימומ
 ול6 גקט ו)נן ה.3ס 6מי הולכומ יה'3ע' סס יגי)ס ס6ינס 5מרו,צמ)נות
 u(hi,w דקס'6 כת.n~Dht 17 נט5תס )')ך 'כוצס פה'ח0 מעוס סעתסהם

 וס,'יומ  הי3' 6מר כו)נמ 7ס'נתה כ'!ן )סק) ענ.) ע7'גה 163מס 6נל67חח6
 6מרת 3ע'ר העה'ק 7סער7כ" ו6ף )הק) עג') יו נע)כות יגעס וה"ע%'ש
 דט'ק 6ססר 6": סלו 3ס"ע הנ'. העח'קס וכן כך גגה3 )6 סלנו 3נוק0'סנס
  סלגו כ:.קח6 הרענ'ס )כון טהעחיק הנ'ל המסו, מי3יי !כן 3הר7כ'ה!6

 תסווע ה7י עכ.ל רענ"0 ):ון ומנ'6 הםו)ו פרק 3עי7כי וכ-כ ;.ל ססוח3י6

 כמוב 6י ו6פ')ר ס)ו bW~S כעו סריג'ס )סון כמע סיס ס4ישמ"ר
 6סלס עיר ~ob ושק"י י6)ס"ס 0706 3עדגס גטי 6מוסכע0ו עש3לט3*ס
 כ%סמס6סע'ל ליטורין געי4סחרו6זכנ0מינריך י'ס'פרק6שקלונס

 ע5חסעפס)כ". ס6'וסישומ סיכ6 ע'ככונמו bib 6ו6%סר0וקס6יד
 תלוס 9שי יס 6ס ע)כומ  בירמי י6ש' )")ק פ6'! ג)פ"ד  בס עפ"נח כד36)

  נקסן פיעיןס)ס עעל6 יס6 )6תטסיגן סיסף קלת ע)יו6פי)וי*יסגט0ץ

 ע6 ע5וס סי0וי סיעס סו' 37סג'סס Dwnn 639 עי טיל 16 שמ')עי
 סלס פסל 3ן 610 06 נין )חצק 6פסר א מ*כ סימע טי נקטן 61'כעססיגן
 %קמ קט! צפיפויי,יס6 6יי*כגממדנייך יש n1DD סניס עסיס16ס)ס
 ניס6'כעד ה)ינן יוס6' 7פמומ ח6ער 6"כ6ס ויוס6' 3ןי"געדט'ס6

 כסינ שצ יו0י 16 6ופמה( טסלש 16 30וע01 עסר ד)עIrSn 6 )6כעס
 יוכ) ומעע )0)ק ח31ע0 סינעס יכ) ס'ע 6)6 )6וד6ן י5ריכי'פטיפ6
 ת7טי ססמצעוי כיון 61'כ תע 6פ')ו הססינן )6 גקפן סחו)ס 6)6)חל1ן
 נניו) ס)יגן )6 כס0ונעמ תיי 6'כ ס'סו' הסוס הטעס סי' לת'ס גסולןדנס

 ק5ת6ס טי0וי 03 'ס 06 קרונס i'Db'  כעסעעו 6מלתביררביגןוסויעיר
 ל6'מינסש ס)6 3עיני ו(1ר6'ט3לויה 0ניוצ )ס הסימ)ון יומר ע)'וגעחין
 טיגיל עי ע)יו 0סתתגס יסיס כתס עד 3קטן סיעור סכתג טספוסקיס5'

 6פ')1 ע)יו צסעמין ן )ח] יכסו טל oiyn 3טו)ס 0כס פש 7*ןופפיט6
 וסטעס יומל filnD 16 7)ע6 ;ס סיעור )סעסין צך ענ6 )ו נ6ער 6717יק5מ
 סמסו כעו הט5וס וחני) ססעס מייוף סט6 סן ק)קול צסוס מגעיס ד0סוג*צ

 היית סד 6יט'ינס 7י)ע6 יק6ער 6סין 7י פיק ליס עע'ס ה5ות חנט))סע6
 ס6' כו)" סכימ6 )6 פמ16ס כיגע יעי0ס 6ע*ג '3עין, ט5ות וקגט4ס5'דך
 6וומ6 גע"ס ס16מנו 61'כ 0ע015 תמעי5ין 6'ן )מגיגו הוכן סהיגס כיוןת'נ

  )ינס 7)וגו 06 )ייכ נוכ) נס פיסוי )יכ6 תסמע6 קרו3 7געקוס קמגי7ע)ח6
 YSD )סע0ין 5ריך יע0ו פגי)ס כגון )יגס דר)וגו עעינן 6י 67פפי )166

  פסטיס ונ7טס"ע 63 15 3נך 57וגז 05 )ן 7עקפק6 9כ5 6)6 חגן %!ע"כ
 '57ס צ6 06 13 וגה)כיס כו' ל' סעמיגו סגדו) 6ער סכ' דסרע3'סיל'סנ6
 י6ין ע,ייי 3ה6 ד9יפ6 ט)60 זגס טסתע כי' ג%זח חניו) היס 06 ינןצי3ס
 . סתחגס 57רך 6פסי עניס פעעינן 4 6נ) דעתו'תכיס

 חגן יח6 שוי
 06 )יעמ יוכ) 0יסיס ג' גתוך 6'כ מדסיס גי גס סיס6 כי חח)ון )6ייביט
 טספוקק" 6, 96מתי, )5 )עס yb~l [ס נפירו' נומח 7עמי 6ין 6ך ' )16 16יי3ס
 דוק6 ע) צקשך וקסס לה%מין י)ליך וייגס סמול  סע6  '7עינן י6ס)כמונ
 כיון קרו3 ד3עקוס )והר 'ימל וסנכון יהרנונ*ס הציסג6קצ'ם6

~aDb7 
 יסחץפ

 דל6 )קטן יכמינן סס'י6 י5ונו  נייין  ססי3 6- ת%,נ 6,כ  מיסש ג' ת.ך)'נס
;)'OGW6ין 1ד6י ס(ען (ס כ) תוך נ6 )6 06 6'כ סי3וס )[הן  יייבי הסינ ו6ס 

 ס(טן 706 (%ן)נ6 וכן6סקנע וכפיגןלקטן ציגס כ)6ר)סר15נו3נךוסוי
 סיניי) עי דגקטן י6ע,ג )0)ק ו6ין - קע*) ק5מ גהסין bn'b סכס 3כ)ס'ג6 ו6פ9י ינ6 עמי י7עיגן nwts 6(7 36) תססינן 1ל6 ט)וס סיהו' הו'המייל0

6(rynDD~ ((6'גו י[ס ק5ח פליו וועס.נן גג7ו) 36) גגדול דט5ו0 כיון כע'ם כ 
 %ח)עס יעדפ6 6עיג bnSh עססיק ד)6 ועסנ' נעמין עייפ6 קטן 3'06)ת,7 גגי pm~' 3ס פ)'גי צ).ק קטןעייפ6 3'6ח 6' נגטי6 וטי'נן סק)')ןיה6
 טכמ3 היע3'ס ספקק וכ'ט עד'פ6 קטן  ב,יוז )כ"ע ו))'3 כ% עססינן )6מל
 6)6 )0)ון ל51ס 6ס Db7" עסהע ס6םיס כ) ע) Vys~n  ירריול(במ ללס)6

 hD~D יני6סו 3סלעור גס 7ייק 61יגס הקטן על עם['רי' 034 וו5סס4נו
wllh)h6(7 'לשמ סכתנ ס7תג'ס 6נ) גמ' )מ)ץ )6 57סש  bl7DDV"  

 (ז) חרי'ף  יוכס6פוסק 3כצ דה6 גרור יכ'ג  יהקשן כיסזי מיווסו הו'ו5ס
 - ונכעסיוכת" ',ן קי' 63'ע ה3,' נ;ס7ייק וכיו65 כל'גננען6וסרע3'ס
 מול5'1 )6 יסימ עסיס י6לו תסי)יו  מ1 "פ נתק' דגרקי' ה6 6,ם פכמ3נוונעס
  ועפגי יריל"רייי  ייייררפירייר4ש41 ע5וס וס6 נגע' ופל'7 ע'3ע'ןו)6

 67'ןסג7ו5 ע.ירי 6;1,צכחח')'ו6י 3חו) ו6פי' ו6ש'4גסבד%ירייעסייבירימיי
  עייפ' 6קטןי3'106 עסירינן )יג' יו5' 6'נו סניוצ ד6ס כנו,ס 3קען ת5ו'רו5'6'כ
 יחני' 4' מקס' 6.כ גינסו הייי  יכי )%'י  מקס' חול5ין 6ין ועוי 3יי'ס ע5ו,6"כ
 סיי' 7כי סגדו) ע) כעו ע4ו ע5וס סלי גיו) י6יכtDb~ 6( רסומ צס ק6.7ע6'
 ו6יכ )עז0 קודעמ ינוס ע615 כת,7 תסגי' עוקי ת'ד יח6י גייסנ יס ו(סוג'גהו
 ע5וס חכ' u'rnt )'נס יס') )סימ קיי ינוס )גגי כןמ)'05ו6ס

 מ)'5ס עס 6)ע6 ח)'5ס קויסלע5וס כ7ק6ערע5ומינוסק5ת6'כ6
W*Dיעי'רי ילכינ61'ס )פי 36) ' ק5ס נו5וס יו6יסוי ופסוט ס.6 ע5וה  
 ע5וס סוי ס7ר 67'כ 3ט,ס דהו6 עירי )6 ועיכ לפנינו ס6'נו 6)6 נ7ו)י6'כ6
 מ0ס כ67ימ' פ'( )יס וכפ'גן וכו' מ4ן 16 הע5וס עי'ך 3עמי נ67עוינן3קטן
h~hסית0 העלוה 7עיקר כ"כ סעוס סוי י)6 קרונ ג%קוס ססו6 טיייי riu 
 16 מפ05)המינס סס'6 6'כ6כיון ק5מ ת5וה כ'כועזע ס6'נוסהומ6מלי
 ני)ומ ה(ען 06 6פי' יכייפיגןל'ס 3קטן מלס כעו 6והו כופ.ן קרוגנתקוס סק* 6ס 6מ" תוכ0 נקט! עיח)ס 7סוכ0נו )ע6י עספיק (ס 6'ן וע,% ')מלון
 6נדול6פי)ו )6עה0ינן 7ס6 ס,לע5וסנקסן ה7ר כן ו6ס כת"פ לנ6קיו3
 וסי6 חיגסמונעס)יגס מוגעמכ%לק י6'גס יהיירי ו6סנ6נולוהר 'ק5מ
 06 6פי)ו דה6 מונעמ פ6,גס כיון צ'ס כפינן הוי צ, 7נ[ס ננן הע6נמ6'נס
 וכו' מוטו6)'7ס ינעיג6 טענס ע0עמ bh 0630~-כ 4ה כפינן )6מינע0
 637  פס.ט6 מונעמ כס6יגס ועכ"ס 7'ך ק" 3" והני6ה  6סיר' גהג'הכ67י60
 6ינס .כיוזסהק* 6גינל ל6עמוני יה"ל ה6י כולי )יכ6 ע5וה 61'כ צ'הכפ'נן
 )מנינו 6ינו טס61 כ'1 6יכ6 י3וס ט5ום ק5מ וע-% עינון סיין 1)6חונעח
 )פנ'וו 6'נו כסהגיו) עסעע ת5וה 7פ)'h:~'Sv 7ו6ע,ג

 תוט)י
 ):ע7' התלוס

 . יבוסעוט)מע)'י פי!טל1מ 6.ן "ל7עליךמלוס כ)) ג7ו) כ6ן 6.ן כ6)וע)יו
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רחההווטע העזראבןפני
 י5וס עינקסף עסוס 636 3גיו) ינום עיקל )ענגס1)ש)ס ס)6 ע45ם636
 ~bSt וכוי עלוס יפשוי מ5וס ע74 טכמנ sjr מי DD,, סמס ק05 ומע3(ס
 סט5וס עקר 6ין ענון ו4כ6 חפי5ס 6יגס ססי6 סיכ6 61*כ שכ 0016)פק
 7סגיו) 6יייי לעו)ס 7)ע6 י6'ס כ6ן 6ין 6'כ ינוס ע5וח עחע0 עצ'וטוטצת
 וכע"ם ענון עטוס סייגו ע5וס ע4ך ד0:ן סנדולוס6 עי סע5וס ו6פ.סנע"ס

 6'ן 6מרס 3עדגס סני1) 067 ינוס יס, פ'3 גסיע3'ס ע)6סי (0 ר6ס)ני
 tyb וסו6 )'נס סנד1צ כמני6סמגעס 61ח"כ ע).ו צסעס.ןסקטןיכו))ועל

 נעייגס עחן 6' סיס 6פי)ו עוי ו)6 טוין כלן סגד~) סנקמ)ק כיון עורדמ6'נס ג6מי 636 יו5' 61'גו )י3ס חגעס 60מ'ן עס6י 81' צח)ון ול6 )י3ס צ6לו5ס
 קדעס דן טמנעס צ(ס :l'ha~ כיון עוידח (ו 6'ן ע)יו עעח:מ 6ני 61עוס6סוח
 6ין 3ע"ס וסנדו) כ6ן סקטן ד6ס 6ער דלעי) ('ל סיגיי סר3 והקס0ס)יו
 צוער ס.6 מוכל ס)6 גסוין דכ*ס נר6ס וסיס על'ו סמ0.גו )ועל יכו)סקסן
 רו5ס 6ינו וסו6 סת5וס ועליו )6ן טסנ7ו) כ'ון "נ 8ו0ו עעמנת סי6סיי
 )עע)ס ץ עעגס ~(I1DU יטצם ס*ס כמקנ0ס )עשמ סמ5וה l'ha וגמל6נס
 סיי עכ"ל 5מל כ6ן l'ba כיון סע5וס הי6 וע)יו (ס 6)6 כ6ן*ן

 סכ0נ כעו 6ל6 0יצוק ו6ין יו5ס לסו6 3סעמנס יו5ס ס'6 06 סר3 (ססייעס
 סו6 0קטן ו(ה גע'ס סניז) 06 ינריו לפי ו6"כ כו, יו5ס ו6יגו כ6ן הנ7וןגין
 ע4ו ס'6 יגוס דט5ומ )געלי עוכמ 6'נ עץ7ת 7ו4הוי 6'גס וסי6 )'3ס ולולג6ן
 "פ5ס דסי6 ענון כ6ן 6ין סל' ענין עסיס י6' גטו)ס כלל נ7ו) ס6ין כעיוסוי

 גש לעי) שס כע"ס עויית הו. ועס'ס עליו '3וס ע5ומ ס,ע %6נהעתגס
 ע5ומ סוי דגע,ס ני6ס ע"כ עור7ת סו" )ו להש3ס רלס 61יג' גוסחע5וס
 76י03 )געךי ע)יו ע" 6.ן קרונ געקוס 6ג) גיוצ כע31ם6.ן ע)יו )געריינוס
 3עקוס סעעתח.י ועיירי ע15ס וק5מ 6יכ6 רסות 38) ע)'1 )סעמין הע5וסע.קר
 יס'ח ק5ח :ל6ס )כ"ד גע*ס יוק6 ע.יךי סוי 67י דס)עו67 ליס:6 זכ'עקלו3

 כנון עג1ן ד)'כ6 וכ"( 3הכי יוק6 יטיל' כיון גע'ס גיו) 67.כ6 וומיסס)עוי6
 37עקוס )ועל סי'6פסר ו6ס . קיו3 געקוס 6פ.לו )'ס מונעסכפינןי6ינס
 ס'נס 06 6'כ6 עלוס וק5ס לסיס 6ך 3ניו) 7עלוס כל) ציס )6כפינןקיו3
 כן )ועי b'h 6ן דעסי)יו סעעסח' סיטג ע.וס3 ס" ו3(ס טפי 6*ם סו'קטן
 לינס סיוס ל6ויי י6ינו קפן יס6ני סנ6ט7 6"ל . נקטן עיתלס ססוכמסיכעו
 צע'ס וכןס~)ן גי)ות סיען יניhihnnSi~ 6 יגיעצנ7צומ 06 ועייויעכ))
 )6 קר31 וסעקוס סיומ ח[' יגנ67 כיון )ווג נטקוס 36ל '63 ע0' יו7עע'

 י6פ'לו פי,מן,ל ען וכןעוכמ כן עסעע יח)עול6 ציט:6 ו6ין סיהויעקי'
 ע5וס ו60 3נעלr]D. 6 יס6 נטעו מו'  יפ" )ע6' סיסוי עקלי ק5ספיחוי

 עסעע ס6י כוצי טלוס 7)יכ6 ג7ו) 67'כ5 ועס:י 6קור ו6ע6י פילסוקעגיי
 ע"ע יעקדס,ן 60 כז6 ייגוס סני6 )6 יסו6 ו6כ,נ lwa3 (ס פ"סני6 מקכ"י נקיען סטוי נס 3טעו סן'ן וכזכ וטרי על1ס סוי ג7ו) )יכ6 6י36)
 דסעעממ'ס 15למ6 ק5פ )עעיין 6מי גענין י6,6 סכי ש' נ'גוס נסע*נ
 חכע.ס סעעייו )6 לעס טוג6 4 קטי6 61'כ יגוס ס(כיל )6 )עס גנוי חע0וכע

 יוס עסו, וכי לעחל )'3ס 6פסל וס)6 (ו ט5וס פסוס ועקיוסטנוסי3ריסס
 ד3ר.סס 0נע'ס וסעעיו ע5ומ כעס 7קחם'hD'p3 3 וס6 ססנו0 עמס6,

 גיגיי ג[כ' ל6 י(ס )ירכו סולך דס'נס 7וק6 י6יילי )וער זיומק סע5וסוגי)ו
 7עת:י' כצוס צ'ק גיוצ 3ל6 6פי)ו גיו) 67יכ6 עסגי לעה 87,כ ועוד (,לסר"ן
 ועג'צ ציפלוך כ)צ יעקסן קיי וסיכ' ננימו נס6ו ילע6 ס.3ס דמולךעיייי
 ויי סעס6מד 6פילו צ6עטס'גן ע15ס ס,עיסהו' 8ל6 ע"ייגסכייממנ"

 :3(ס
 סעכון ונפטי 6)1 6י5ומ כע:תג נמנס )ס למ)ק"ל'05 סטי לוי )1 וגמן 6סס טעע~ן ונס6 6מיס ו)ף סעעון ם36מ פזשאלה

 לוי 631 עכ7'כחונמ0 יניסיומי נכסיס 6ניססוס:'מ 3מ"ג%(7עקיע6
 D'Dn כ'ון 63עיו כמוגמס עמ' יוחי ססס טכסש 4כומ וי51ס 4נעמו)מ)ק
 ס:כק'ס עח5'ח 610 ו)וקמ 3גכקיס סינעס עס )ח)וק נומן סדן סקמ')ו00קגמ
 כסונתי 6ת  מפקיד ס)6 ג6ופן גמנס ח3'5ס )ס ליחן יגמיינ גסי עסס גס6'כ
 סקסי)ות ד0קנח כ'ון 6ייגס 'IDID' 361יו הו6 סצ' עכ310ס' סעומר bfinכ)וס
 ס'ם ועחס )'נס סיע' יטעון סל6 לעג:ס ס)6 מגכקיס 3מ5' סח~)ן סקכססו6
 )י.ן סי3י )חיו' סמקנס פקעס 6"כ לס )ח),ן "ח0 ועוכימ חלי)ס סטרבירס

 : עי עס 0יין יריכו יו65 לכל קויס יה6נמויס

 סגח)ק כ) סקס.)ומ תקנוח נומןע"פ סזין עיי6ס י%דתשובה
 עכדי יו0ר DhI'(1 סעת טסכימ סככקיס 3כל סי3עס עססי3ס

 (זלק'ען עי3י'עסרע6-י כדעסע' סח5יס וסי6 סח5יס ונוטלסו6כתו3מס
 סיקמ סקסילות סמק:0 ס6נכ)וסכיון 3י3יז ם6ין סמק 3*ע6יןקסיס
 גמש)ס המוח טס ה06ין סיקמו מקנו ול6 עכסונמס סיומי 6פי)וסמ1לן

 ה6חיס ען כ6מד סו6 סןי )ינעמו כ7ח:ןסחולן חורס כיין עכמו3סססיותי
 קיען 3מ*ס סכמונ כעו ליגס סרו5ס ויטכון יענגס סל6 סי0ס מקנמןSל כיון 67ור.י60 )מצס )עקר תפקע )עס גן 06 ג:כק'ס )36 ים ו6ס):ח)ס

 )יגס )ו וווס למטוס כיי 3כתוגחס IWDi ממלוק ססי6 למקן לסס 6ין6"כ
__O'DbD13hr 60לעיקר (ה5ורךהו6 ע"כגס 6ל6 )פקויגמלסע167ריי 

 כזפ :כון טעס לי0ן חסקיי'מק:חןויס % כך יתק:ו )6 ס6ס 3חכעמ' וי6ותקגמן
 נסל1ן  לכופו 3,דינז 61.ן ),3ס 'ר5ס סע6 סקסיל01 סנ'ל0ק:ומ ק" ת'סע,ם

 יעסי טע6 6'כ כופין)מלון )ע5,י6יו עכוין  י6ס ר"מ רטפ 'D.D וביסור יסבכמוג
 עינו ימן סע6 ח6חיס נמלק גס סי(כה לתקן סוכימו 61,כ )ע5וס כענויןע5עו
 חלקס )ו ו:ת:ו ספק'עו ולכן ס:כס.ס 3כל סייכס כיי )י3ס סיו5ס 6.1ער3עעון
 ס'רלס עעון עמעת .ענגס ס)6 עס)ס 5ומו פייקו  כמונתי כ7י כ6ן ~r'b 106"'כ
 עומ 6חר עי ):גוס כחונחס (~oto י)6 כמו3חח 4מן י)טרך סל6 כדילי3ס
 עיג.1 ימן של6 6מיס עס) פ'יסהו עכס31תס 'םטימו  06  ברודפיבלס'3ס

 ס% פס סעום, כ3 ש 4מן י15 )6 גחלקס 46ם1 ספ"ק0ו ושק )עס ייטפקג")ק'
 6101 סטעס נר6ס כך ס6פיס 0לק סיוקח 3עס ה' 'סג,נן )6 ס6י יכוציכ10גמ'
 . )סקגסי ג'כ סייך 06יס 16 360 'רום' מ)ק ספקע' ע,ס סיס" 6יך 'סיס 'גכון
 נ)6 3ח:ס )ס )ח)ון )מס ע5עו ומיינ DS'SD ספי )ס ג0ן כי 6ףו6יכ
 ח6משפ0קנו סעגיע)מיק 6נ)עס כ)וס עכחונמס ו%יפמו0 עעגססכל

 )י0וק 630 ע5י קצקמי ד6ס כל) ע5עו ק')ק )6 ע(ס גסס סי[כססקסי)וס
 603 עעס ודעי6 ק)קמיע5עי געומיצ6 )י ס'ט ט'עע(כות ו)ש'קס*מס

 ענס פל(ו גס'סכמונמס צנ' גסוי סס" עי 5'ג יף גפוי ססת יי6עיינןפ'
trSn1'גופלת 6ע6' ופריך (סנ י'גר כ'6 נוטלוס וס)ס' י' מעיסיסוסל )וטצמק, פל ע"מיס ס'וסס גסיס חו)קומ ענס 6ל6 פס 61'ן (וס' ום) י 
 3ע)ס סיע6 י,ן :וע)מ hnb' רי נע)ח 6.ס נענס עען ). 6ין וינר'סי'ן ק' )גע)ס רי 3ע)ת נכוס3ס סעו8) אסנ' )ס 6'ס ום)'ם ל'ג ג' ק'גע)ס
 haD)I' שיקמ 1ד3ליס הד'ן 67ערס עפיס ועס:י עיגס גפסך סציקמ 60ם'

 נט%ה1פי לש י געלס  טבבסס ו%ס 13תבס סליי יתס % :ילוש7ס,י
 חלקס וע)עעט כעס עלר.3 קלקחי 6:י חלקך (1 גט)ס 6מ0 צי טמ6עוננמי
 )מ)וק 063 6:' עכס.ו סטרס כסיעגו7 סענס מ5י צג3ו0 י7ס וג3רגע:ס
 6ע'נ סיי )עגיגגו ח5ורך עכ') עען עלר'ג ע)עי ס)קח. טל6 3נותלעען

 צעעע ס)6 נני0 6ל6 ע5עס ק)קס סל6 6ערינן קמס הע:ס ען ע5פסיק)קס
 3עסיס נחן ול6 ח)קס עלעעי 6ל6 ע5עו קלק )6 ה'ג ס6מלמ גגי ו)6חצקס
 6פ,ג סגכק.ס גכ) הקסיצו0 6ותו ס(יכו וכיון 3נכס'ס צו ס'ס [כומוכ)

 6קמ )6 לעס 61'כ 3(ס נחחי'3ח' וכ3ר 3חל'5ס ס6מי5ס כזי י6מיעטו
 1)6 נגיס (כומ' צנטל 6ל6 :חמף3מ. )6 ע*ע נטל יסטעס כ'ון ע6מייומר
 יוק פ)וגי 7נר יעסס ס6ס )6' ענמח"נו צנ' 7ועס (ס )עס ס6 ' 6מ'וננד
 על תע)ס וכי 3ח:ס צך 6עסס 67תי ל6' ועמל (ס סלך ו6מ,כ ענס כ,6לו

 . מורס (ו8'גס )30זו מעססס7נל 30)6,ס כ'ון פטור 0ס:'יעמןסגס
 סנ,ס כס3 ד6ס )קוחומ וסני 33"מ :סו. טסיו עי פרק 6ערו ע;6מוג7ולס
 סיס ס:ע65 כגון וטיפס ר6סון ).קח 631 עעך צי 6'ן ו37י.ס דין סניצלוקמ
tybn1 עענו וטורף ס3'ח מו(ו סלוtDb' 67לו mba)  0ססגי צוקס נייו סטז 
 ססי, יה6 צ6 מטלוף )6 5מ הי' I(pnb צוקח )'ס )יה6 61,כ q91D היס)6

 bintebbib )6פטל0י ינו))ועל ב)וס61פ*ס היסלן סגיל36'ילוקמ

 ע) ו6ס עמדס W5D' קלקח' ל6 עענו סס7ס ,65 סנ)6'ס ועסס)הפס'יי
 ס'ס ע(כו0ו ע5עו ם)6קלק סכ6 ק'ו כן לועי יכול ע5עו סקצק  טיס6ומ'
 ל(ס  יס קפק  גלסי כי נ[ס ויי צספקי7' ט)6 ע5עו ס)ק עע:ס כ'6 6מר עצ)1

 )משק ס'0' סקסלוס מק:ס o~rt)1 ' דוכמי וגכעס 3מצעוי ר6יומכווס
 יסע6 ס'ה' ת6'ן ססק:' ע) י,ך pa,, )'ס עקפק6 גע)מ,ס 36צסינ0כ)
 גוטצע עכחוגס' יותל טסו6 עס 6ג) לנד  סכ310י 6ל6 לח)וק סמק:' הית')6

 ו*) יעג'ס עיגלי עטעע יכן ר6י' וסני6 מכתונ' מולקיס ו6מ"כ -0i~buינעין
 16 ס6נ (וכס 7גטומר 3לון :רor '6 לדרך ו6"כ :וטס 7עמו יכך דעסעעכ'ס
 06'ן ו)ס6י )36 ד6ין ח*ס סכתנ סיעס עיקל דס6 )נ7 סינס )6 מו)קיןס6מין
 כיון 61'כ )חלת סיחיri'no '5  3ט3יל חי' דסחק:י עטוס סו6 נמלוק'מלק

 6מיו עס6ל  יומל יפויכמבייפר סוס )ו 6'ן 3כסו3ח' עעס "י)קסמחוצן
 61'כ סמ)וק' כ'6 תק:ו )6 סקהילוח דס6 וחדע ' י6ון"מ6 ג"לס :עקיו)6
 ס,ר' זין ע) ו:ס6י' כ).ס געו0י סיק:' )6 6'כ 3כחונמ' פ'לום' ססמ)וק'כ'ון
 עפס  נירכי 3סיי6 וכ"ע . תק:ו ל6 סתס עה 6חרמ מק:' לניומ ס:6.3 סו6ועי

 וגר6ס טוי ~כמנ חלסון כ(ס ר*ך עק" תס'7 יגלי סחעמיק קק-ס ס"63,ע
 3ר6ם1נ' סעמ 'ויס; נוי)'ס  סכתוג' ען סנוותר 7כצ סס כך סקס'לומימקנוח
 'ורסי כחנ ס3סח), היי עכ') סי3ס עס סחלו5' ח1לק.ן סכחו3' נג7 ססו6וטס
 מ*ס עים עמ7' טהו6 ו:י6ת סעומר נוטל'ן נולן 6לע6 יגס כח3 ול3סיףחעח

 '3פ'0 פ.לוסו 61'ן י3ע'ס עקל' דכו)ן ס6ח'ן כל שרוסו סעומר גוט)יןיה'3עיס
 ק6'  לבר -rit~o ע) 'or1 כמונמ' ט'עו7 עעס מ.)ק'ן 1"מ"כ 7כמג 61ע'גדע)ע6
 ו%נ - יכסיג:6 עטכע6 כך פירוסו 1,8 3ייס6 336 יע)ע6 פייוסי חו)ק.ן6'כ

 עיעקר6 )6 7עקפיק6 3רוי :י6ס ~o:pno פ" סו6 6'ך ליח עספק6ססח"ה
 כ,6 67וייי60 נמ)' עקלינן ל6 יוד6י 3י6יומ )סלנו0 5ויך ו6ין 67ולית6)מ)ס
 עספק6 סר' ע'ע סכ) לחליק  7יי:ו"ס ביי  רייסב סכמ3 ו6ע"פ גרורס3ר6יס
 סקגו  יסמ 16 כך סימ' וסמק:' כך סק'נ)י סקס.)וס חק:וס עמעמ חו6 06)יס

 יקסי)וס סו6 ס)סס מיס' תקג' ד6י כות.יחו דנס'גין לן )'ע6 ע18 י8"כ כללע5ען
 'S'e עסלע6'י כל למעוס .ס 61,כ ' סכל סי"ס כתק:יס וגוסנ.ן כומ3'ס 1:6היי

 כלס:כקיססס:ש 7מולקין כחג סהר' קק.6ימולק.ןסכל סי'טפסקנם"ע
 6'ן 6פ" סגחנ כדעסעע פחוח 16 כחו3'  6)6  סבי%  בילי דע"ל' 6מ,לו8פף
 סכ6 עסעע ע'כ כמו3מ' עכי' 'ומל :וטלמ 6'נ0 יוי6' כמוגמ' לכי' 0ח5יתג'ע
 כעס ח)קס ע6י 6'כ ונט)' גח1נת' כ7י עגיע סח5י ו6ס גוט)ס כמו3ח'כיי
 ט)פ  הו%יבס כיון כמונמ' כ7י 7מ'טול טפכחמ דס.כ6 ועוי סו6 :עצ העומרע"כ

 נוי)  6נ יי ob  דספי:זליבותר נמנ 3, קע.9 קס-ג  דגק' ועיי מ1לקיס)ע1)ס
 ס6נ ספק 06 סמלן קודס ו6פ" וכו' 4גס י5ס 06 6פ" נסגזס ונמג וכו'ס36
 67ין ווסעע ע'כ ס:נקיס מ5י לו 'ס ססמולן מק:'  יגי כנר 36) ע7י:6 וכ*(וכו'
 )15 ו6ס ס6נ גזט) "נ יס ו5ס  7167יימ6 גמל' )עקו7 כ)) עעסס )עס~ח67'ן  גלוי וגר6ס 51'כ כ)וס להס 6.ן גע1מל 6פ" 6לע6 נ)וס לס6מיס :hst)ס6ג
  סלוג יקמ וס6ג ק5ח המ1לן טיטול 3':יסס יפסרו ולפמ:מ געומי כולסיחלקו
 ו6ח'כ גר6' ק5ח סו6 .טי) 6מיס 3עקוס וכן 67וריימ6 נחל' )ק'יס  )וט'רסרסי,ז
  י6ונן 6מ'ס ג' סם6לס ממפ'6 ק" ("ל תחי"ס נחסי' ע65ת' 6ח"כ גסוס'חלקו
 גוע' 7עחי כך כף כחונס' כ) 3עמ:' לר5ו3ן מכמ3' עם':ו עי ו"וכו'י11י1
 וק:6' כו' מ:עיס כת'קון געסת וכח31' העמ:' ק:"ת ,oh סע0:' עקק וכן ע7וכ,'

 )6 1סכת31' סעמ:ס קג'ח ו6ס סעקוס כע:0ג סכ) ח5י 16 כו)ה סכמו3'ל6ונן
כעסיש
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הושע השר%בןפני
 סגכק" כ) וס% ס4מ SD' 16' 6ו עקועז כעגסנ סכמוני 0יגי מגשנששכר5וי

,saסכמו3' 50י 16 ט'ס %ע'י עכ") 3סש יסוי6 יכן יסטעיו 13167 ים3וקו חטס 
 סייסיס ים)קו יסטומי כסנ וע"( סקסלח 5תקגת רט( סו6 חעקוסלטגסנ
a*bנמסו, ססוע0קו פ4ק ססקנו0 ע)סון 5סוכיס יס וכן כשם סו6 עט6ל 

 י)6 רקיג ק'ען 3כפניו ח'ס כח3 כנר נס הלנ' ט4ק עשפיס סר.ס 6%סג'5
 וס0טתי כח3מי ו0ג)פיי כסגסי ל6 5כן  סססיוס ע) מסיס  יילוג6 גלי0טן

 : יספפט'
 6סל ה5ן פי6 %ש' סס6מ-ג' כ'ע יק") ס6 3ק5יס %% הש%לה

 ל3'ס DW* ססהע 6מ0 6פס ע) וסש7 63 ל6תן 06היע
  יעומ 317 3חל %6ינן 6' מת ס)6 6' עפ' ססעע וסעע סמטון וג6 3ע)סטטפ

1D3aaנפנינו הסעידס 3תי 16 ' ננ'ס 3סקוס 6מד ס) יגרו 6ץ 61'כ יסיסס 
 יח.י גני רגיס סס 3פלגו עעי7יס 06 גס 0ג60 ו)6 מד גמ 70 וסוי6()יגן

 תש 1)1יעעייססהע טפי6יסם)6טמ עס,דסססעעו וסעעעגגקפל6וגן
 יונ 06ר 6י עפ,סס ססמעו יו3 6מי ג)ך ית 6קס 6מל )ס%6 'ס סעחיג'ס

 : גפגיגוסטעיד'ס

 סעעייש ם) סווג ד*ן ספרת ס6), ט) %סי3 עה ע6סלזשובה
 רק )16 6י עח 06 י~דעיס 6ינס סהם כ'ון כ)וס עח ס)6גפגיע

  )0נםי'6חס7מס0ו6סוג'ס ,סס4)סיכויס 6' ססעעיעשסטידסטס
 irb'(l % 6'כ כ)וס י71ע.ס 6'ן סה7י סע0 טשסס ססיע עעי ימץ ס(סטס

 (ססוי ד6')ד)עגין ע)חעיתס הטעידיס עיוס עיקר 6סל נ'36מויי=נ%
 דוי6' טסקר וז6י י3ק עפי ססעע סעעי' 0ימיי ס(ס י6עריגן רג'ס גטקף'0'ד
 -btplp שי:סו  1ר5י טת מ)6 6' עפי ספעש עעי7יס 7לג'ס כ'ון כ4ס סעע65

I"nbp111טכמיסי61וס1 6ין סס  סחרי 5ילו זס כליגז נן1נו 51י יפיר וו4שי יט 
ibS~פעע DrD: דע7 דק*) כיון 61'כ . )'7ע יכ1)'ן 6ין ~DD 6פס נעיות נסי עי 
 6וטר" ספ:יסס )ע'מי 6יכ' ססטיע' ע) סכמס' כ6ן ס6'ן כין עעסקי ל6,ן5עס
 סכעיס 6עיו Dhrni ניו)ס י6פ" פקין 6וסו נעפס ו)טס פעעו פפניסס6ט0
;"Dbvכ) עגי'נן י6,( ס"כשסץ 3טקוס ~'p7SW 3ס)ס 6וטר 6מד ננון )ססיימן 
 3(ס ע6כ"ו ג(ס וכיו65 יכוי מיי' ס) 3פזש' יתע ש 6עלען %תע 6ש%'

 כחנמי 6מרי ני (כינו עיע מ6עמו ססכ) ס))ו ססיגליס 't*Dh1 חנמס' כ6ן60ץ
 ג717 סיגי orJ כיול6 וכ) (") סנחג ט"ט 47 ע*( 9, סל*ן(%ט%ה-3ספף

~rbaע6ס 1631 סס'ויסס ל6וגו טמי ססעע וסעיי ע'6 63 ס6ס ערו0 יי3וי כ6ן 
1DDaa61עס 6וער כע*6 יסוי סו6 3יע סיגל ש סה h*ulI עכ') טס )6 6ועל 
 . ט6ערגו כטו מגו6ר ס7י )עניניגוס4רך

 סרג'י סכמג ע65חי (ס ו6ס )3י
 6סי DD' ססעטו עעיייס סגיס 06 (*) ע'qtup 6 י*( קיען 3b.DSס'ע
 דכס,נ טטטע כ 6י עכ") עו0רמ עח ס)6 6חי מפי ססטע טעיי וע'6 פ5וגיסט0

'P'Srbסיע' .61'כ גנ*, כענו76 (,ן חר*ן )קיע"ט0סוי 1י3ר"156 יעוח נ31 נחי 
 סרין גתטף תע"נ0 כי 536 6)י 6מ 6)1 ק01לס ע5ען יג7יס7,ןי6*כ
 סטע סכ"6 העיו ע7ש סגי ססיו דד, געוגד6 (0 סנמ3 0ט65ט5עס
 רע 03ל 6(4:ן כס'ג סמ' ע6"י פסטע סע'י וע*6 סעס ע5טו גפר 6'ט4פ
 גתר 6()ינן עס ס)6 ע'6 מפ' סטע חס סעת פגש עפי סטעו ססגש כיע7טומ
  (') ממיוי עליו סנ" מגי%  דכו בייי  ספיופ שק7 ס0ס סשסס פסעעייזנ
q~tp3"עסס כ'6 ססעעו עעייץ סגש 06 ג'3 ס" בסש' סו,1 כת3 ט 'DD 
 טגו6ר תל. עכ') סרי6 חי ס0ו6 6"י ע4ס סטמע עעץ וש6 ס)וני סעח6מל

 עהס כ'6 טדכח3 ס*ע 6מד %') סוp'D 6 6מר ימפ' נ6טר 6סנ8'פי6מי,
 06 3ק'5יר ס)'5 467כ 6מר עפי סמע יכ'6 טסעע ס)סין ש 6' יןעטע
 דעד סנ,) גססו, סכס3 סני7ינו סר'ן גחסוי שכם ונן 6' עפי ססטעוטסידן
 סע5טרף ועד מ)וגי סעח סחס מפ)עי ססעע סעיד 603)' סס3י6סל6פיו
 יי6'ס סע61) טטטוווש

 סע-

 עסו)סינ,6ס ססה פסעו 6' 6יס נניסי ס6%
DD~0ס" מ6מי עסעע עפ)וני ססעע סמס לק טטגו פסטע טפס 6ח ס(רל )6סל6סון ע7עי 6'כ 7עוס יוג נמל 3קעיףי'63.)'נן וטקכס3פס טפיוסט 

bvaDV!סן6סין עד ג3י עע)'ס הסי6) סיס )6 גססיגס מכל טפס 60וסו כיו 
 דעוח רו3 סוי דכס"ג "(Iwth' 5ויך הף )ע. סוון עס ופפיט6 נטי גסטי5ס(כ'רו

6עיפספעיי
 DW: ei~bntb' ססעע עעיד סיס סשססי6סון 6)6 טפי6,

 עעסס ססעע סעיד וס,נ עמ)וני ססס וכמג ססו6) תן גע)ס סחסס 6)6טססס
 6מי 6יס 16 עסס 06טעי6ס ס(כיי טי 6מ יזע )6 סססו6) 6)6 ססעע ט6י נפי' פסעיי 6ו ט6, ססטעקמס מעיי b(b סהע ת"ט -ע )1WSD 6 ססעי סוי 7עוני6 )יסוס ייסו6ע"ג

 מו. דכה*ג )ס)וק )נע'י פס פחמון יס 61'כ .
 סעעגיכ ~bna lah  )ע'עי 6ע"נ67'כ5 נ0"ג מלזן  ע7לח'י 7עחמ)וגי
 6(4:ן 6'כ יעוח ליטי 7הוי סל"ן כמנ 61פ'ס פטע טזף יעינן 65 יס6יעפס

 דכס,נ 3תסי3,ססי6 ט3ו6ויס סר'ן יד3יי פ"עכיןצמרסטעקיס3פגיגו
 כיון טפסען 37ריו )הו5'6 7עמט6 גקופ6 געי'5 5עס יעו0 לעד סוי%

 עעעע דס)סון כן )ועי ק5ח דומק נס גם4ס 63ש וע)טקויס כפפפןדי3)יו
 סעד סח(כיי עסעע טפ)ונ' 6)6 ע6, ססעע כה'3 טד)6 ססס שכ'רטסעד
 כיוןס3ע7 טסס 06 ס(כיר 06 פסכ0 )וע, ק)ת ד1מק חס סכם טסש6) 656ססס

 נ"כ מ(כיי סר6סון ס" 06 עעגו גע)ס סיס )6 ת6י עסס 6מ 0סי6) (כרסס4פ'
 ט"ק כי נ)ע"י סיכ י7ע )ibt~nt1Dbvb 6 טסעעסס(כיל 6)ט056מסס
 ססע6 וכן ע5טו סל"ן כ)סון והר 6' עפ' כ"6 ססעעו 41) גם"עסו6

 : נת,םעכועמ
 סר,ן עי3רי סטוכח כיון סי6פו:י סם6)י גס )פטש %ו )פגיגו .)6מצזה

 היו (6'(כע,סס6ס עכמיסיס )6עקלי סעייסס6מלוג'סדיגלי
 6תת 6חי ם) יגליו 6.ן 7וי6י עקיירו3ידע~ח דסוי 6'כססיי6טכמים'פ
 rbn כיון 6וות 6ערי ד0לוףסו ס.ע 6)6 יעמקר Vnnb וסוי פנש3טקוס
 rbn כיון שץ ממי 61' ר3יס עפי סעע ע,6 06 6'כ כע*ם סכסם'כ6ן

 יממ"סו 6עריגן ססעוי געגין ג'גיסססכמם'
 קופע"

 סעש וממיש ק6עמ
 ו6ין ללס געקוס ימיי סי6פוניס וסויטד1ס סימיז מסי ו(ס סרג'ס טס'(ס

 6פס 3עדות עי טפ' עי יסכסיוו כיון עכרעח סדעמ וק ונו' 6' ס)ד3ליו
 ועכסיס'ס גפג'ט טעידס י5ען סן 1כ6)י ע5טן סעדס עפי פעעגו כ6)ו חו'6'כ
rbrיסנ% ו(סו סר6סוניס ינר' 6)6 )נו 6ין 6ג1 60סרוניס 6)1 עס %ו ועס( 

 0ל6סור, גסל 67()יגן שי נו' עמ 6של כע"6 י0וי יעק"ס 4ף07tnh~opI 3ר*ן

 יופע ג6ס . כסנת' ס:3סעיד עס ט0 )6 6ועי ו6ס7 טמ 6וטי 06יסעי
 : ()ס*ס וו0יר*י )6'6נן

 סרש שקל ' ו0חס עגגק4 עדף מכס . סס סי6% יחש%לה
 ר6ם גיי פי5:י עיגי ע'ס ס0ור:' סג6ון סיס ג(ו (1ועומ:ן

 : נר'1 (גור) עכוריר ר.ט . סס5) 6מ ט)'1 גוערין 6'ן ' סכו)) סמכס Sh17bIגו5ס

 )6 לניס עיס מע סקכיס סמג6' 6ין כי וגס סגיעני ססעת' =*תאנרת
 )כחו3)ע:ימ(ספסע' ול6ימ. ס306' 6ת )כטסיוכ)ו

 די% יסיכ6 פכמג0י עס עכ*מ  סרחס עס ומגח 6ו0ס וימס 37יש נק5מע)'
 ד6ס (") 0ר6'ס סכחג גסנח טע)ח י6" וסנ6מי 3ס )ן )יס )געיי נסנחט)ס
 עיו )00'3 66ליך )6 וסגס געירי :hy1 כ'ע ד)16 3'גיסס עכ*ח יח)ק כסי7)ג'
 7')נ ז6ס ו670*ס חו' יכחנו עה5 סהנ6חי ג7ו7' 61" 617,6'ח6 שמ66נ)

 ע5ע6 ייני5' כיון ע*ט 6מר )הנין )פלסו י6פסי 6עע דכסי יו)ס)3ר'6מ
 ס:יס כ.6 מינין י6ין  ייעי יכ'ע סכ6 כ"ס ק6טל )ג'ע וי6י )ג"פ)עיטגי
 )עגץ )פרסי 6מפר יסמס הו6 וכ'ס כםל םסו6 671' ומדטיס יעיס ו)6)כ'ט
 עוגץ ס'יפ 06 חכ6 כ"פ ע)ע6 :?(tlta גתirhl 7'(o'tb: 'l~ )ש6 16 )ע)כות705
 קויס יינו ונגיס 36יגו 36רסס 3.ט' סגע טנימן 5') עיכ 4כ 0יס'ס 16'סיס
 %5 )עס ייעמי )6 וגס )עותל 6ך ג(ס וס6רכות נ(ס )פקפק 6ין 0וי'ממן

 ט"זן'ש סגסוימ ועיגני הטו'וסט,ג ימוכר'טינן' ר6י' סס63ש מס ע5ספגחגו
 וכך יכך ו)שג6 3סגת ע)מ וי)נ )3'ע וכך גכ7 סכמ3ו סזי כל ס:יקם76עיקר
 וכך כך 3פנמ סכסג סל6,ס עדגלי מסעע וכן היעיס 16 סגיס סכוס 6)66'גו
 סקטעיס כ'6 13 נכ)3 3סג, 'D:D 6ין וכך כן י3)סון ע613, 6"כ (') סלע3,סוכ"כ
 t~bib ססו6ססנס סמסח6 ע.קל 13 סח)וי מס )6גמגר 4ך61'כ
 Vd~ll מז'גחו וסג0נ יעחו )ש bop1ro נחג זנ"6 6פ")כחמ4 גיג!7)6

 )פיפכ)וו6ץ(ס%ז)פג'ס ח-קן D')th1DD ינ,6 נס6ידעיססמוקעס
 גטול' גג' גכ30 3קגס ת)0 06 סנס סו6 כן כדנר' 6ס Db7" עכ,פוט'ס
stpn'כסגנס יסוי וכמג ג(ס וה6ליך 5פע'ק מפו*ק כעו (7ס ע)ס יסו 
 65 כמכ0גססמסי' גע'ג' ונ)ת'קפק ו:ו' כיסננסמ)עיי 6ומל ע*(ע)פגי
 ר% פ6ס סכמג סשעול 7ניי סג6ת' ס)6 כ. חסונת' ו3יגיי נפוקקיסע'יגח
 6100 רישד מ'נס וס6ר ספי נמ)ת ס6ה5ע' סס' 16 ס7' ניניעיגע)מ
 כיגליך ד65 מ613י סיי עכ') התעין גגיף 16 גגוףסגע).ס כ'6 כסלע4ק
 ססו6 סי,כי כיון כסר 0.361 וגספי גיגיע' נס.ג3י 16 נניע'  י7ס ט)ס )ךי6ין
 סהח0יל סנט גח0)ס טיילי דסמס )מ)ק ויומק סיגל קנגון טכיר.ן ו6נוע'ק

 6פי' חןי7י דסחס ר6י' 6ק ט7ס3'6 טמת סהל6 ו670י' 6מ7מ ה'ט וכןנ0נ ססי דוסק ס(סו ח7גקיס 3ין עפריי ס6יגו נסגח גפסי 16 3סנסג37יפי
 י6פפר)פרסו פ'ק ססו6 ג'ע קנ:1ןסיע 41! שיק )ס 'ס סס)ס06

 6מל)טסהעות
~ffD1' 

 סרסנש יססף כססי6 סג" סהג'6 כעיגי6 סיה6 5רך
 )וטר טגוכ) סי:ויססס6מס דהו' ו, כעו ק5ל סי' גנ סיס ס6ס'סנסס
 ס6'ן)חג'6ור (יס 6נ)נו)ס ע"ר'2טופק ויכוות'ה כו' ה61 ח6סהססס
 פש גרע טסתעוח דס':וי פס.ע6 נו ספק ו6'ן זנע) עעס טונ67 הינונ)3
 נעופק סג*י סכסיר 7)6 עכ'0 סייק היס3*6 עמסו' ל6'י 6ין ימוט)3י
bihגן6ס 6יר3סמיגרירק6,3 עעס גו ס6'ן י.וק ו(ס ל' קר16 י6' עסוס 
 טי3ל-ך ילר6ס מעם ו' ושי דעתו נט)ס 6' כ'6 י' קי6 י)6 ישוןסס
 וגדו)ס - כע"ס ר6י' 6ימ 3)6*ס ותי0ו נס3)ע' (ו י*ה סכח3תע%ן
nhrnסקופי פ5ריך סיע3*ס סכמ3 סטס יג.עי 3'מ (,) מסלד,ך כתג 
~r'S

 נילהפץ מענין ססס דוק6 סיי:ו כו' עניניס ם:י טסעעו יס6 ס)6 3ינל
 כף יח:וין )כך bS סע6 6ווול ססקור6 כי סר3 וע"ס 6מ,כ וכת3כו'
 5כה31 3"6 דין ס6ץ עע:ין ע6יגן יריס ד3ל.ס כוס3 סס61 )ע'ער6)6ו

 3פג'ס כ6םי6וכיח 3כך גמק) הנפ ו6ין סוp*D1 6 3נ'ט'ן יריסדגריס
 י3ריס סקוכ6 יקי6 ס)6 )מו, סיס ס:7קיק 36) עוד כמ3 ו)קען3ע*ח
 9ס ג'ס עגלס Dhn" 0י ;יע חענין 6נ) 73עי1 ס.ק טס ויפע'ס עוי וח6ייך כ5) )מו' 61'ן יעסו ע) ע)ה )6 גג.יוס'ן נ)) סייכו bia(יש
 6,3 יוך י*ן כי.ן שp~D1 6 6עי.גן הנע עע:ין ס6י:י 6,6 פי'5ה

 פמים6 כ% ש' )סס. "rb גכריס ו37ריס (רומ ע)וח כ'ס 3נט5כ1ח3ס
l'bfכס3ס ג'6 דרך( bu'tel rb7 6'גי יו סגגס סע3 6נ' זגטומ )סק)ו 
 וט*פטכ*מ ' גמוקקיס קמקגהןכ))6סידקיקעכ"מ irbt ת.3 חע0ממ"3
 כן שנל 6גי נס טכסעיס סי:ויס 3כ) 7)6 י6יי והhbiDW 6'3ר6יה
 עטטגע 6101 5כממ4 )כהםנו י)ייך  דנינל כ(ס גחמו3סי ה6יכמיוננר
 פוקי סי:וי 6ין )כתמ)ת מרטיסטטנעו

 טעטנע ד6'גו 3'יס עקוס סס6יכ 13
 (י5 ת"ס כע4ם ג'ם יוקף סגי עסיס 6מיוג'ס ססג'16 6)6 )כתמ)ס 6פ"כ))
 סג'ס כס3סי 1גס ס6רכמ' וכס טייין טכ"ת )ץ הלע )6 הסג' פמסינמיוגו6'

 גרע עמעש0" סיגו' דוי6י 7יזן )גיון עגץ 6.ן (ח וכו, ע5הס וועגין(ו
 51ע' פ'ר' 6 כס6-ן ט"מ מכל ססו6 סו6 וגיול כט*ס (יס המ)הטפי
 ו65 ג(ס ודי (יס ס)ס וכ"ס סוק) 6'ן עעכעעומ סיגו 6פ" 61'כש0קיס עחכבי 5עיtnhsna D'h7 5 כטו כ% טעטגע 6.)1 3ס:מ ע)מיעתי
 טיע ע5 כווגתי 6ין כ' עכ'מ )'ד ססנהם חסו3"י ג6ס ס)6 3ע'גיעונ
 3737ל קס סכ30מ' וערי6 סק63 ע) מכ'ח ם'סי3ני לק מסוע סו6מ
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דפיהושע העוראבןפני
 6וסזוכטיסטט קול6 ססתינוק ביון 3ייפנד סק1) 6ינו זסדגוק יק'ל olnfi כי שק) 3טינמ תקוס תקוס פוק) 6ינו 7נדיפ3ד 6ף מכת'ס תעיגעסס"
 גתקופפ סר6סוגס קוס'6 6ך )ייס3(ס 61*כיס גטספ')ץ ספוקשס 3סס סכסיס 6סס סגס סכ0גמ ע)תנ'0 ו00יע6ניו)0 ע)'ינויעכ*מפרג'ס
 %שמר סיי ייר רבייובר  נעיי(ן 36) כי3יין סו6 גפור פקע ob~ וכ*( פותימ פס% ססו6 קניסך )פי כי מיע6 חסו )סקן עיין ס6פסו 6)6 סטעתי1651
 עסנט6ט סלג ע) ע% %)'ע 6)6 ויסל"ק סל6'ס כת"ס S(n?1b  ביי"ו י73יענד ס6ריכו ס)6 כיון 6ל6 כ30 )6 סל6,ס כי )סקנו 6פסר "יךגתור
 שקלין מס )ספמי 4ן געעיס 6ו0יו0 סג' י6ס כ30 ו' קט" ק" 63וסו יסס סלי סימק 3עקוס )כממי)ס ו)כן 03ייn.bloI  6 כפ,ס תעכ3 סגע ממן06

 ת%ס7וק%6ק,ססשל וכסס3ע) מסיעס כ*6קודס )6ס0יר ס7מק גסע0 ססת פ'סתקנ) יס)עוי6 עו3ד6 כססי6 סעווסעס  סיגס 0ימק6סבייימ סמס6פי6 )סקן ע%ס כססנע) ספייס סימ0עו קויס )חקן סימק גסטמ )פ"לפו)ס גמ'קווכי 6פסי *1 עעס פק3%דע3ד ססו6 6ג)נד3ר03יקון
ofia3פוקקש ריןריר רברןיינן  יביוירוןיןז יפ' עע ס6וס יגיי0 ופסיע6 סחס  ייסג'6 עוג67 וכן ג0.קון 6פסי 0רי 6ימכ6 16 0פ6מס עמ3ו ם6מס 
 גסר וכרכסג 0סיפס קויס עייני 5קת1  יגס נ6טר 61פש ו0סלין נט  גגי כי  3ייעגד נ0קן כלי3ר וכן נ0קון 6פסר סר. ק% גט ססיס תץטסנק*
 ג'5 91 הסי36 עסס כי0 סנכס3 קויס 'סקגס 6וסיומ )0קן 5ויך 06 סכי  יייב  ייי%  ייני יר"מ  בייי כמג תסית6,י וכן כסל נט )כמונ 5הםסגע)
 קסס סכס3 תס ע,ע נעי 6י)עי) ק6י )מקן 5ייך ו6ס וס6י יע0ו ס(סו ס6תח גתקו, תכסיליס  ברי1בר תי קול6 וסתיגוק 1t'D'pI גן גגג סגונע'ס מס"ןס"ס'ן
 סדסק ספס 3,ן )ח)ק 71ומק ' 5'ע SD~DI 53ו06  זוק6  ייקץ  יפיורנ%  רבריבבר כת3 (ס %פנ' ע'ס מי%.4 מבייוזיי'  בפיריי'% עסי,יק וכןעטן
 31)6*ס עגון פי' נע' סיחק דסעמ דפסיי6 ועיגון 0זחק טעמ  וגין למוד  י3קו'  רברומויי כמ3 קכ"ח 3קי' 30"י וכן  ינז כעגו6י גוגעיס מח 06גסי

 יסכי ס3*י כוזכמן לסכי י)5ו ונלע'7 (,ל סג" תדגרי לקומיס סגסד3רי 36לעסטטש3ןעק6%ץל0קגו6סל5ס9יפיססה*ס)שסגעלטתי6ומיוס
 שכחם מק 63תפקעתסוס ס37וקיס ד3ננילות ינסי קנולסר6,ס וסע6 כ30 יכוליס פקו) הגט נת65  067 קכ"3 נקיי וסס"ע סטול וסני6 גנע'כד6י60
 06י נט )כמו3סעייס

 כומע פ6ין ונ') כוי סגע) %3ומ סגט סכ0ג סקופר ס'זייס 5ריך ע,ע כמו3ו ק6ע7 7תי וסטעס ס0נ6מ סנ") עגעי' וסה,
 דל6 )ניר )1 סיי  בליררימןנוניינויו סכ30 י*) 6)6 למקן י5וס סס3ע) )סגע)( סיגר גסמקע כ' 3עיגי  בררר גתול בן9רל  מןיר שמקנס 6ג) )ס וסגומקפ6
 6נן 5נל )י'ל תרע ~h'sD כעו סרי3'ס ונ"ס לס ו)תיהג סספ6 לכסו3 16ור לפלש סגט סגע) נח1 ססי' ת'קון יbta'atI 1'6 (ס ד3:דון ועוד ג6תרול6

  יפיר, כחוג פקו) גת65 06 ו3י67י)סז)יכו
 תעקום י*' )סיג סיס ל6 06 " גפ" קפק ו6ין )חקן %וות 5ר'ך סנע)  יבע  בייי  ג'י וסנ'16  %ריב*י

 % פוקקש ק5ח' י)יעח )עי) סכמג0' תטפס דגושס wn~h תנ' t~'Db 6סיי 6מר י7וק6)כמונ 5,) עכ.ס ו)יניי )סקגו 16 706 )כמו3 )ייפ הרקף וק' ס' גל.יס  גין סנ0)ק )6 06 5'ע סי3 37לי עקוס ותכ) ' 6מו 61'כ יוק6 סלי0 עס6י י4ס סקומר 6פ')1 3יסשו כ"6 6מל )כמוני6ין
 דווקני דוק6ספרי גגתי6 וכ7עסתע לכ00)ס 6פ')ו לע0)'כרכייסו 3עיג6 ספסי) סס DnnD ו6י637 3:)סמוקקיס סס מכר )6 חס עו0ן6ג))מקנו

 י D1'ntb 3ח'קון טונ6 )פקפק י6'כ6  י'וד3ר כ))ו עסל,י וכת"ס 0כי  כמני 06 36) ע7 כו' 0קגס יס 6פ.)1 ופ,ס ח")  וסיס3ז6 סכ30 סקגס )וו6ין
n'Sntbaw'6ין עעסס ילענ'ן וג)ע,7 3סקון מקגס יס עכ'מ  ו)ד73י 0קגס )1  6ין  רבומ עסעע וכו 

  נ~זיובייפפריי
 )פחהכיון מחיתס קתס )6 06

  יגסקון 6פפר  PPnbi3  ישיר  רברייבר ו6ע"ג סר6'ס עס מלוק יסריג'ס כ'6 ס*ן)מקנס סי"י  סיי3'סקי' וכזכ  יפב% ריספ6 6נג ספקכיע)0י
 6פי)ו (0 ונמוןגתת - )ס%יכוכע'ם (סגמן יגט )סזיכו נמן יס3ע) 3גיון(ס וכ.ס %עטפ' קגייסרבב'רמייויבי"ירליבפירל  זסנ6.ס  פבולררמי ס)י0 ססו6קופי

~D7po 
  סכס3, ע)'ך ל0עו0 1'ס יכמ03' טעוו6 תסגי r~D )קעוך 'rb7 )פסין ק13ל עגון 3עקוס )0קן כ30 1)6 3דיע73 6ש)1 פקו) ס' קו67 סס.גוק 6.ןי6ס ססישי )תכ,ס  )כ0גס י5יתי ו)6 (1 7עת ע) סיהמי 6גי גס כי יו7ע וססס קכ'ס 3ק'י עסית,6י סס וכ"כ כע"ם 6קץ

DIDD167 6יך ועוד סיnDb ופס ' 6נקסוייטס ד)'3ן לק6ונק )66כסוגסס61כסגגס )מסיעי6פ"פכ וק' )ס' דתי 0י6)6 0וכות מק וס)6 )סקן 
 ק' %רז ד3ק 6וקור סוoh~ 6 געוף טגחגסלו סוור'ד'ן נדנר ווכ'ס סכח3 ופד')6 גגעי6 כינוסתע כסר גדשנד דגל6'ס 5א טויס ט0ר.'קעע"ס
6(b)'DSI (36 31סיי6סייס 3סיי' ס76וך רלריירריין6'1 פסוטרבררר חגר מס )60ר' 6ין סממיכ' כ) כננ, ת0לזיק וכ'כ סוכומ מק יסוי פסיט6 ימקן 6ס ג' סנעסס גיn'bPb?u  otpp10  עיסיס6ס' ס0פנ01 ינ6סייכ) ס3ס)יס)ס תי6ס קעי'ס'וע,ס ק""פ סיינ61ס יג)סס'ו0ק' )0פייד ססכסייו 
 ונס,0קה (ס גג7ון וכן3מ*חס*ס O'p ק., תסיע6,י וכע,ס סן6ס כנעכ) btoob 6נ) 6ומו קיל6 ססמנוק סזנוק עסי0 %תוי ~abo סס גמל637

 וכו,ופיירי ס0וטי, )3ט) )י וסח6ר6סים ס3קי'רסכ'6 כ)תס )6סגי6 )': 06 י6פ')ו כ0נ 5'0 וגקי' סוכומ מק 7סוי גספרידו סקנס 6יןמ')גתרי
 לס)ק 6פסי סשס ו6פסן )3ט)  ייבמ 06 סממכס 163חס 16 ס)ס געזף bu'nD געווס נ' 0יסס 06 61"כ תיתמ )כמ0י)ס )ספויד 6ין ג'כ7ס6וח
 6ינו ס)ג rbnn ס6רוך 6*1 וכת,ם עניכיס ס)מוט.ן דסעור ))נ נין0וטין )סקן כונסו 6), סק'סחממון תכ"מ)גרוי כוגמ ם*ן (סש)חסג עיסודפק%
 סעיון3כסג 6מי פיי 03פ(' "עימ' פסיט נ") כע"ק 3סדי6 ענו6ל ס6וון תסרע6'י  רירי עסעע וכן )"3 נ6"מס" ספי)ץ ג3י כי6ית6 מוכומ כחקסו. 6יו י3דגלי וכי9 ע5ין ת39רס לחלק )ספוקקיס תנ"ל ת"ת סדס 3פנ. טג'ן ל6 ד6( לגטרי ס6ומ 15רמ ו)ספסי סגג עי 0לי 'רך כל )תמוק 7סייגוכייגו
 גגד וגי0וד מפ05י 463( כי סתעג' 0'יוס'ס עיי ייך מ"ח יס ו6ס תכ*מ עסעע '0קן כי75 )'3 ס" 63'ח וכ*כ י0קן עגון י3עקוס קכ"0 ק"סכמ3
 : יוקע י"ס ותעגי rhn ו6פמ ס)יס יגלי תכז0 יס סדין מקור סתסס ע'6  י'ררי' עתר,יק סעיגלי 6ע'פ כ7יגו ת'קוןכוג0ו
 וספעס ג)3ד סד13ק לספרד תסעע נקכון )ספלי7 כתנ ססס כן תסתע)6

 עולם בורא לאל שבח ונשלםתם
 הצובאותמראות

 ח%ם אורחבחלק
 06 ססס ע6וחיוח 0ת"ין 3הו03 סרגס גגיעומ 03 טיס nep א'שאלה

  )ס)ס תוחי 06 ב' שאלה : סוג) געילמ 0קגסיס
 ע)'י סגסרו גחיס נ' שאלה : )הימי יסיס3 עפסי תעכו0 ת5וסתעות
 ק5ת ור51'ס סגסיף 3ס'כ 3עלן ד' שאלה : סיתיס 3ס6י ע)'ו )גיך06

 0טיס ה' וטאלה : )6ו 16 לסנוח תומר 6י 06ר 3תקו0 )גגו0סתסקס)
 עומל 6י ס6תר 3רוך קודס תג'ן סיח ס)6 6'רע ו6ס  יבמי מס)'ספ16תייס
 מי3מ סגכמנ שמ ף וטאלה : יסחנח ק.יס 16 יוי וי3יך קויס קי'ם4תר

lbn?Jת.0ר 6. סג0ר3 נס'כ תקוס  זי שאלה עסי'נח; 3סניסיי.ן 
 פב  יייר עמס ע'ינ % ימי7י חי שאלה : )16 6ו נו )ספ0תס)עכון
 7ינס: תס קסמ קל ס)קרין 3חוך ונ0ער3 לגר'וס וליעס טוג ענוק  3יןטעע.ס
 ספי)ין י' 7יאלה נתריכי: ת,ם )פ.ע סגפ) פ9ח ם) סק געג'ן ט'שאלה
 ס:מכפ)ס ע5ס י'א שאלה : לסכס.יס מק:ס יס 6' ק5ת סגקלע ייסצ

 03גוי ת5ו0 כדיין וסיס ה6ס 56ל וסנימ~ס )סריפס סמנור ען ו)קמוס3מנור
. 

 6' "ב שאלה : :ס0גסי) 0ע15מ ם) ייגן תס ;nhnSSh ירירמ  יסבינסנס
 וכ3ר ו6מינ'י'ג(כר DPD קויס )נוי )עכיו וסכח 3נימנוי מתוססיס)ו
  'סי6) "נ שאלח : סו6 מל 7PDO כי מקגמי0 ת6י כג0וג חת315יט)
 י'ד שאלה : י'ט ת6י סמס0 ע)יו וע3ר פסמ קו7ס ס)ו סיף יין )תכורססכמ
 טזו שאלה : t",p'h 6'( יעכר מס0 קויס )גו' מע)ו )תכול ססכמיס67)

 . פסמ )סרפ61מל וומוי3ין 06 ספסמ עליו יעגי ספס0 0ון תס0ו"תןייפורב
 )65ס תו0ר 6' פזו וטאלה : ד'נו תס געכור 15קל ג)י)וח ססכמ מיגס

 : 3ר"ס נסגמג3וי"על
 דעה יורהבז(לק

 יו65' 5רנ.ס וגסע0 ייוק0 )0ס תתנס וסיתמ עכס )ס סיס 6סס אישאלה
 : סחיטי קויס לעסק( 6' ול" 3פוך סרגל סעועמ  נדן בי ,טאלה ' דסעענס
 ד' שאלה : תסיקו ססו6 1.ודע )גוי 0רנגול )עכול עומי 6' גישאלה
 ה' שאלה . סקיתנין )נקיגח )0יס סיפ 3הק1ס סן6ג סייקס 6חמפיס

)D'p'6 1 דיגס תס יסי  3יגי וח)ס סף"ו וססיע 6)ק,ו )ענ0יו %ין ססיס 
  רירי כוג0 9 שאלח . 3מס fiDD1n1 נגימס סני )ס  סיס 6סס ו'שאלה
 3סריפס קגגוק ס.' ע) )סעז7  יס 06 ח' זטאלה : קנ,ט קי, 3י"דסטור
 עיוססעיסן תוגין 16 סעוע0קיוגס ט' שאלה : 3ייקוח ס6י וכןס0ש
 "א שאלה : 7י6ס גסיש)י נועס אנין " שאלה : 0ק3ורס תיוס16

  גטש) ס:ע)6 סענ% גתג "ב שאלה : (ס כנני ס)6 יס עי6ס נקנ3עלן
 % גס'ק פלפו) י"ד קזאלה : הגף סתוטח 3ענין י"נ זץא4, : עג)יסס)

 3עגיס3טמולסג"ל: גק3 %'ו שאלה 63יסץ.ן:  ג6עטמ צסס  יסמס71יס
 םל יע ססמו ט)'סס עייס וסעייו י'ן )טסר סס)נו יסוזיס ט"שאלה

 :גכליס
 המשפט חושןבחלק

 : ד'גו עס מנרו געד לק)ס 6' וכפו לכיר  יביר ט)מתס h(a' ב'שאלה - גיג'ספ טס)וקס יס פפופי0 יגגיס 3נור וסנימ עח י6ען א'שאלה

שאי
 :  יורואז SD ,1  במיפפ 3י70 ערגליו0 קנו יסתעון 13167 נ,
 ג*כ: תל316ן קנס וסתעון סערסןיו6ונן 31ימ קלקע קגו קס) ד'שאלה
 ססו5" עי3ט 5ז7ג6 ו' שאלה : 3,ע 3ס"ס )ם6)ס מי,סינן 6, ה,שאלה

 וס)1ס נסק סנ6% סתר 73ין  ,, שאלה : )סגע 5וי7 6י סי0ותיס ע)ס'0
 פגי )סס ס,ס וסעשן י6ו3ן ח' שאלה : י3פוקקיס נס"ס פ)פ%עויס
 כפו ס0קע (ptb; פף שאן4ה : גק6ת*,1 ת0)וקמ )סס וק 6" (סנת'ס
  ע~וג*ס )1 סיס תי י, שאלה : לסיס )'ס 6'כפ'נן ייום )ו 4סן)סעעון
 : ס)קיס כעס ייו) 6' תתרנ,וח כנוס יס ול", Itiusvn )גנומ ונ6יסגזרבמ

 הקמר אבןבחלק
 9D1p דן ב' שאלה : 706 3ע) לס )ויעסס'ס גיו6מ*כ יק א'שאלה
 סיטטל י0ו 6)עגס סנס6 6)תון ג, שאלה : מינם נסג' ליכו 0'נמסמ)ק
 גיפ wJan 6)עגס גענין ו" שאלה : סנ0 נ)ל ר6טו)ס ג"ח עליסוינ6

 D9fD 6תייגןס6סס 6י הי שאלה גע)ם: ע)  3"מ ג6ו ו6מ"כנכח.נמס
 ע6עסעלי' קפל7ייס 0כע' סס)סו נט ו' שאלה : )16 16 סנט קג)מקויס

)טויגוס

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



מראות
 סנאית: 000 03ווף נעלס מגפנפ פגוגמ nbw Ienb~t : %ן*א
 ש' שאלה : 6' פל'ץ נמך געלה "נקע עטג0 6גס 3דן ח',81לה
 וסקג 5נ' פסעו טפ 0נמגרסס 06ס 3דן " שאלה : סי"ל עטגס73ע

 עססג16ן טהי(0נססקכיס ס0ונסעסג6ון3ע) ';א שאלה גפתני:תעי
 הס3וע' 6' יני0ת 630 נטמע ונעץ מג00ייס 006 "ב שאלה : ('לטע30ר

 סץ.ס 0נעש'ס6ת"0 יגי' יומי . פוררי tnhunnt תירועעני יעין ' וקוני פלכ' לסי סיום למלום נפמי6כוין יעיוני. ממס3ו0 'יזעאיסיס'ס"קייס
 קויתי הום . עצר:. D'Jb ערוע' הוגן בבכ)עח . דיגי ודן עספ,ע 0פ'1 על)13 מ הנגן קעגעיס . 0גיגגי 7ע"ס יומס כי 0יפרשגעל0י לכיפור 'הסנני

 : 6טן . העליקי עטי לייו0ל'ס יסולל nlbJS . היסקי ור'מ 3חס עיני 3כ) כלס . חגגי0כס יעיי '  1ד3ו0ט)טמ6 . עי006לנ0סוי ימס0ו6ןו'עס לפיני- סניי05ג6ש0מט'ך ימ"ג" ואייך 4*מתשנע0פעע . 06סי*'טיטיגי171עסנ'

 הוגי0ע סז0י0 מגיה יחסין ODDJI 'נ* גיסי הרס ס'קר יספי ה7ססמ פ) anDIDC :תגו 5סר ס:"יויס כסגע.ס סמם )יצמג תפסני גרסי וב" הס' נימם עסססיע סטנע קנים מיק
 : נפויס ומאסר תיקזס אין עוד געקומס וכט7ס סם ו)ס1עס טעקוטס)סעת'קס

 הגאוניםהסכמות
 מוהר"ר המפורסם ישראל שבארץ נשינו הנדול רגאוןרקלמת

 : פדאנ דקיק אב"דדוד

 לפסיס  כינס 6לף יהוש"ע ניטי י06עול ע'ל60 י6טי. עעס6 )גייפשו
 ס"ק (וגריס (וסיוע נעיט ועט פו3 וגס ופעיו ר3ר ליגרעט

 ומלב ד3ס וילסר ותירוח 7גן מלב שלניס נק7מיס PPt("" ימס7ד3ומ
  וקולפמו ססיגס %ל 1%3 לסייס ונמלק :סירוס  לסו! לסוסממס

~ulip  תרוו00 וכלכס ממיקס ס0% 50  6טו0 די מסוג יקיט פל ססעמסכמו 
 קועו עספ7 קפרו כ30 ויסוזשכ נס)כס הע5ויינ-ס נסער'ס גודרג'0י6)
 יפס יענן ת(י0 גל6ס טנלנל לגלגלומיו ענקים O'p)D3 סגיול 6יפכלטופ
 מעיק יסום3ע3סוך וילן סיד 0ע6'רס נ6קמק)רי6 טלא DD'1 0ו6רפף
 ר' על מולך קול כסתיס  %סם רסיס ;oht סלכם פתק  גסן שוס*יפטין

 סג% סגל  ייו9י4  גרגר עוייס ns~abn פין 6ס וכיקם סירןכגפום

 עתד :'iSb~D יוסג ל16רייסיויסוס,יט מילו ושיף דיקלם יפי  מנויומרטי
 סטו לרגיס TDDI ס(פיסי"(ו רכים% סיבי כי  ואפייי ייכש לסםופיל
 יטל6ע סי טיוק עפוק צשי0 עטוקיס עיט עי6 ורדימו חרס פיסאיזהו

  סמ.ימ 3ין נירפ וכרר .3פ%% צנררן וסיעססיס O'p~tDWDסשסג6ע
 3%"ר o*oi5r יהושע יום, כס"ת סריס וסוקר קיני ובקייטו חריפסושדוג
וראו

 7ק,י
 מידר 6סר 9ר6י6

~Dp' 
 וכוס סייס 06 לכחם ותשובחז שואלות

 )חרובו ועלימו ט6כל  4לן י ק% יסומי פרלודי . -bS'Dtth' וגל3'בי' כילגסלסס
 6ל ס' קיד נתייפו ענק( )סס נ..נ ועביר סדין לעותק נמקם סד מי פס*מיג
 י_רכיס ע) טכרעת סליסיס  צכריפס סב) 1)1 ליי טקפק6 קפוקי נופל ו0נ6ייי6'1
תלכי

~wm' 
 גסים  ופר נטיס פר  ררבכן %1רפ% רג  דגי 63כסיי6 ג6ס ומלניסי

 6גודס )המיר ופקיד 3יס -:p'Pu 3עי7ג6 וט5ל' וטנינ6 מת' 56קיס 37ל'מטיש
 סיוס וסר 4%' ין לי ואפו סלי. חורפי 6ג3 י)י6 הקערי 703 6גז לגוית6גוי0
ID'Dיסעס פצני סטיומד 06ד ננו בן קט שסט המוס 9מש p~pv 6סררני פחל 
 וימן יסיג פסדי ובספי  ספ4יס לקיר לסולי6 סר3" ל(כוס ודעסו '5'ו בעץתוס'
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