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 חסייס יספלסס י'6טיו פ'רס רס"י 36) 3ש ייי8 כן קי6סקל6
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 6ס" סדגל (0 יכת'3 עטוס 6)6 קור6 י6עו יכיון ס6:י כ'נ יקר6סשג
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 סגמועם ונעטיי ע*פ קור6 י60 80ג' דכ"ג וחדע עע'ס )כ0ונגיסן
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 ק6י 3קפרו bib 13 סח(י )יהי  6'ן  זי.ן  רבריינו  רבמירבפייימרימגקפיו
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 6*0  0יול  ות3י6ו ק"6 יף 3ע"( גרסי:ן נע"ת ס'י 3מ(קת ע)'סס 1לססי3ס0יח'
 על עפ:'סגקי8מ לטי עכמ)ו 5דס יסכיר 6וער)6  מרייריביוס'7ע*נ
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 עתרסת דססה6 כ7סג"ג וס)כס  יביללו  יייוגיו י)6 ני0 גגי כ'םח"ע
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ההווטע חייםאורח '8ני
 3*ס עדסלי ר6יס םת3'6 יעס ר6"ס ג*ן 61.ן ע? כו' מסיכס עס ע'ס)כלי

 ס)גגימו ג5:עס ססי6 סחס ס6:י גכלי )כוגס וכ)'ס )ענין ע~רותליחן
 )פ'נמיס )קנל:ומ ל6י' 5ין יסעעמין ועמך כו' גני 3ע-ק עמ)ק וכס'ננף
rb~יוס סכיוי ע,י נסיס 3גין רונ 6נ) ומכירומ 6ייקומ 6ל6 3סדס יני)ומ 

 גכ*ס ו)קען לעג'כי:ו ה)וין עכ') ג':הו יוס ס%ירי 6ועי סיו6ס30כך.
 כו'יס נתיס נ:'ן רו3 36) סכמנ (ח ע)סונו וה:ס )סו:ו יומריעמיק

 יוס סכ'לי ע,י נח'ס ג:.ן דרו3 עמוס 6)6 6סל דל6 דידן לניון סיחרקל0 ))עו-
 סכורי )ג:יס )ונ:י ילוג )ן )יע6 ע6ן 3ג"ד 36) 3יוס סי3ר ית)סוסיו6ס
 otn:bn ס6למי כ6מר )ג:יס )קך 6ותן ססוכיין תו6 רנ')ומ 6זו3ס ני:סויוס
 nth?n1 מסדhib 01CW 6 י6':ו לקו)6 ךיג:1 ספיק6 סו6 קפ'ק6 נעיו6י
 ו6י b(c' ע73י )6 דערמן 6ייס6 ד6ע7 דגען6 )יס:6 עסעע וכןטין

 63ל'קות טונ7.ן סדה עונד' ייוג עסיס 6)6 סיס ג3י )ה סרי י)"6ערח

 3סכירי סח6'ח)ו י,סהי,6קו7 ופקלח3סי7ו עקלה63ר.ק1ת36)6סס"
 כ'וןדיונן )6ענד' ועקלמן עני' עק5מן ~1l'Dhii עגזי ד)6 )') 6.כיוס
 ות6' סי' ג6ריסית עוגי'ן עק)חן סיו 06 כ"כ 6)6 6קוי ג6ייסית ענדי)6

 ו6ס.)ו 6ריקום נל6 עגזו יונן יק )עכ3ד יגי)ומ 6.ן י-) טגדי )6דק6ער
b?3pnפקו)'ן 0'1 י6ס )(ס קלמ מכ7עח ~inSpn עת כ7 ועק5תן כך עונ7.ן( 
 עגדו ו6יכ6 ה:י ע73י ד6,כ6 כ'ון נסימי ימלו 1)6 3רסע סלו6יסיחסיוהו

 ויחס7והו 7ונ6 נמ: ימ)והו 63ייסות ענזי )baln 6 הסוס ט,כ 6)6חכ'
 סיי הו, bp'ep נס oln:hn סס6)מי פס DffD יוג6 ד)'כ6 דיןןונ:יון
 h(~bp'1h vnip ד'ה ססקסו ס:-) יף החוס, 3דברי )דקדק יס וכןכז)כל
 גית סיו רס3"גו:וסג'ן 6פר יפנמ פ"ק יתנן עתס'6 "יי6 י' סקססקפ3ע
 o*3h ופליג קידס)סנמ 'עיס עכו.סג' )כו3ס כלי)גן גוחנין סה'6361

 קנ)כית" קנ):6 לוסנ,נ )מ )'ח 36פ6 הסעס עס דעומל סמסדק6על'
 3סיה 6עימ ד6י ק.סי6 וע6י )6חריס ותקי) ט)עו ע) דהמתיר ושוןקע73
 6יכ6 ס:פיו ה6סס פ' 3כס31ומ קייפ6 )6ריקומ" ירו63 עפוס 6)6 סלי%
 חוי )6 )עבדן עורוח ג3י דילע6 קוס.6 ע6' 6'כ קייעbptabi 6 קי.ע6כי

  ויומק 6סו' ו)סכי נקנ):ומ ועק5מן גסכירוח עק5מן 6)6 גק3)גוחיוג6
 כלקנ):וס 6)6 נסכ' עמ)ק 7)6 י*ת לפירפ ס'6 יסודס ר' דקוסימלוער
 נימ6 י'י י)פירס עפרסי וכוי ע:" סמוק' סחקי סוי י)6 דגיח 6פ.)וסרי
 ר, קוסית וותר)ח )6 )ר"' י6'ג וטוד הכ'ג)16

~)eih 
 ק"ל )6 ד6ת6'

 6יכ6 י)ר"י כיון כעומו ס)כס 3עסגחינו לס3,ג סס:ס עקוס כ) דקיי*)כרס3'ג
 5.כ )סיס עורות 3ין 6יכ6)ח)ק 6)6 דנריו י6ינוסו0ר )וס3,נ%וקע'
 6ח.6 כפסטי' י)פ6 סי' ע5עו ע) עחע'ל ירס3'נ ו)עיעל )דמוקיעגי)
 ה)כס 3עויו' גס 6)6 )עורומ נימ 3ין למ)ק י,י י5טיך ו)6 כיותולסלנס
 נטורומ רגם  כיון יע b)hררסג'ג

~rnSpni 
  לרכי:ו ו% ירס כיו  קגי נענלנוס

 3סי' כעו 3קנ):וח יוגס גערות 7גס קעייס ססתוס' סנ6ער ל6 06)לו63
 נ.ל 6נ) )הי0ר )ל7י סים (סו 3(ח יומר ג6ייך ק5חו)פ:י:1חס6'ןק3ר6

 67)'כ כ)) qJD1 סולס )0 6ין יו סקנר6 חע)6 נחונף ספיי עע.י:מכי
 67-ת ונוגי6ין ר,מ 3סס המוס' טחקסו 6עס וסמו' סר6'ם מר5ו )6)עס

 נקנ)גוי רני).ן דעק5חן המס ס6:י ר)ע6 וכ)'ס עשיומ סיי דגטיק3)נומ
 הר6'ם כיכתנ 'וס גסכ'ל' יג')ין ירוגן 3ית עס6'כ 3קנ):ות מו)ין)כן
 tYDh וסל6 עחונר ונין נ5;עס סתו6 פט)טלין גין )מ)וק' )ס1ו)עס

 )עס -r*h מ.ע6 ועור נקנ):וח יגי4ן עקלמן 06 טלי סוי כמ'נגעסונר
 גפרחקי' -ti~Dh וס63 גוי ס) גג'חו ג):ע' דוק6 6ל6 סמו' סמירו )6 כורותג3י
 למחוס מון כגון ג5)כ' 67י כו, 'bp'9b י6עי' גפיססי' 6ש' דסי' גסיס כעוסר

 מ1ן 6סון החחוס חוך קני)0 עק3)י גע'ק כד6'מ6 סל' י3ימק13)0
 מכמ3ו גדבליהס כתנו6ר ויוזע 3סגמ סחוק' 3ע5י nplb1" עוחללחמוס
 נקגו)qh 0 ו6סיי נעמו3ר 3כייו י6ער כרם6,3 ס)כס 3ירוס)ע'דפקק
 סס)כס rtDh1 :תנו גס עומי )המ.ס 7חון ווסעע סחחוס 3תוןוס'ס

 עסעע כיסנ-ג 6)6 כעותו ס)כס 6יו סיס 63ייקות ע'ע 3ק3ז)מכ7ס6-3
 6פ.)ו )סמיי חלוס 61.כ דעפייסיס 3עייו 6מ')י 3סיס סח'רילס3'ג
 ס) 3גיחו ח)וס כעו התסוס מוך הו' עמוגל נגי יה6 'סי6) סלג3'מו
ib)a15:עס הו' ס):כיי 3ג'מו י(ה 6)6 לעחו73 חלוס 3'ן סי)וק 67'ן 
 נגי 3קנ):וס רג')'ן In~pm כ'~ן ו"'כ נכי' ס) 33'מו 6ף פפילשסחס

  דס,) ג6עי י6ס 3ק3)גומ יחו)ין 3פרהקי1S'Db 6 )עסר. להו סויעור~0
 6770 6'כ 3פיסק'6 6סיי ול6 3ק3):וח ועעוטן יוס 3סכייי יונן נ"כגעורומ
 סיס נ3י 60 6רס3'ג 7רס3"ג 6כויוח סיס סמוק, מקסין ע6י )17כמ6קוסי6
1i'Db6י:6 ווק05ן 6סי)ו עוריח וגגי עק5מן 31פמומ 63ליסית לוג( hib' 
 7ג3' לתין הו5רכו 1לכן עס:' )In~pm 6 )סהוק' ס') ט,כ 636עעוע6
 סכ. 6י סהקסס דהעקסן ל" יק3')6 סס'ר עקסס ו)ע'כ 5:עה סו6עורוס
 ד(ס 63ליסומ רו63 יערחן ק,י )6 ע-כ קע3יי  5ייקוח" 6ער' גע'י7חן
 nnbnfti עק.ק כליס6 'ס'ה סיוג ס'י דה6'ך גדו) טעומ דסיס7ומק
 דעק5סן קוני סעקסןהי' 636 כ'כ טעס 61'7 )'כ6 כ)) "ר'קוהד6פ')ו
 וסי, נעימן bnlp'~bקענדי

 יח)' 3כל יי 3קג))ומ In~pm כיק סעי
 06 6ף )ו הס,3 7ה6פח 6)6 )6 )ס:ו"דעק5חן ע5' והוי 3הכי6:פי
 י)6 ק-7 6.ך סתוס' עקסס ,Yb עק5ח )יכ6 עלחן נ3י עס:יעקלח
 'יע י6 יסעקסן )עיעל ד)יכ6 6דלס3.נ דרסג-ג קסת 6-כ לונ6גש:ן
 הבסל כ5 פ' במו5יז סחוק' כע'ס ידכי סוי ועמניחין ה61 עמנימין607
 סק"ר לסי הו5 המיקי קוס" 05  לסקסיס ו"ין זוכמ' וגכעה ( )זף

 ס6;י עורוח יגני ע.זי קסה hS רו63 ינעי:ן ס6עמ )פ' 6נ)דנוקסן
 דלעס 6נמ:ן ר' קוס.ח עחל65 ס6יך הו6 6'כ כד)עי) גקג)גו0 ך631ד)6ו
 7יזי, h'Dp ד)6 כיון סיה ע5עו SD דעחעיר ימ:') כרס3-נ ק'")%

tvnb6'ן כוי סתוס' קוסיס עכמ 06 6ף (')זו67י ר" )ש' )עע כע,ס 

 סוי ערסן גגי ירסג"ג יטעע6 כיון 76יי" דייי, קסיnffn 6 (ס)סוכיח
 סל ג3יש סו6 יס6 פין עי6ימ י)יכ6 טולות גני 6'כ עין על6ימעסוס
 ופ4כ סו6 י5:פת סרו ע'ע גקנ)גוס לונס rb~ 06 61'כ סחו0' וכ7ש'נוי
 יגעיגן wb'(l 6' חמוק' סיטמ גי6ס כך ס'ס ttSD ע) יעחעיי5-)
 וסעקסז געקימ רוג6וקגל נע.גן 7)6 6עייגן 0וי 6י 6נ) נקנ))וחרונ6
 י6'ךק,ד 6'6 (ס יק,י )ע6י סתוקי ועקס' סגי געעוט י6פי6 ס')סוי

 ספיג )6 )עס סמל5ן וגס )עק5ה 6פי)ו 16 )רונ ה'עוט )דעומיעק"ן
 כע6ן עקיס גכ) יעעוט' עעוי 16 כ)) ע3?י )6 )' דעח עה:' ל76עיעוט
 סמוק' ען Swl ייי,קי:ן 70'וק סו' 6י ו;מת' :60מ' or כ) יע'ד)ימ6
 ק3):וס' ק3ל:6 יכמ3ו דסמוק' המוק' ען כ)) דיוק )'כrnb3 6 36)ייוק

 'יפי ל1Dnl 6(o הו6 ):כח דה6 כן '6ערו סהכולס כו:מס 6.ןקכ3יי
 סנח 6'סול 61ין סו6 כך דה6המ י,) 6)6 התוקי כדכתגו כ)וסהיס
 מ'ג קעני 7גפס" ו6יעח6 קעמי 67ר'קות" יסיי o'?hJ געוגינ7

 ע'D'bwt 1 קפ3יי ינפס" י76עת" 3ד3י 6קיר 4ג6 זעהוסקגלגיח
 סמוק, ע6)ו 7'וק ו)יכ6 וק-) סיי דק3):ומ עטוט6 הוי 1i'Dh המס)יכ6

(36b)Db 6נניעוממ סמיר ל6 )י')עס סיי עק05ן חו' י6י )עייק 6יכ 
 ס יו גסכירי כפו גק3)גות 'הני דסרגס מ(יגן דס6 'סי6ל נבימ6ש)1
 ס יכע' חסוסי 3יעי נן סי' 1)6 כל סו6 עקועותי:ו יע;הג )ומךו"פסר

 כלוס ל6י' הג'6ין 6'ן סתוס' גס 6'כ העקוס ת:הנ )פ.  יהכ)הפוסקיס
n11IDfihnS7 עקועה(יגי כענהג עקג):ומ ווק5סן סיו סת)עוד חכהי ניעי גס hibענו6ר וכן 3'ס גגי כעו רו63 )יכ6 עורומ וגני 3עי:ן רונ6 ע,כ 
 יסעעמין יסנייומ )סך זעי )6 ונס ('3 3ע':ן גקג):1ת דיונ6נתוס'
 יני)ות נית גגי 6נ) ו)ר3'ש )ס)'ס )החלס סדח )קנ) רג')ית סו6ד)עו)ס
 הו6ו)עס רני)ומ 7)עולס סיס ג3. עדכמנו יוס6'כ יוס ת.7י )סכור610
 גנ' כמני )6 ו)כן נעי:ן יוג6 ס"ה 6)6 סמ נווקלמן ה6 )עולס)ו
 )עק5תן 6ש)ו עסעע הו6 יג.)ות 6)6 .וס יוס )סכור רג.).ן 7לונ3ית
 יפר6) ססס וי3י 1(") ס3ת (')מיועה)' סרענ'ס ניגיי עבו6ר וכןקג'

 63ריקומ 6')יח6 )חסכירו סעקוס 6:סי יוג יוך ו6ין כ)יו ק6י3ע)יו

~lph
 עע6י ר6יס נ-) ועוי נטי:ן יל631 3סדי6 סכמנ הרי )הסכ'רו

 ס'סו6) ל') 6קור סיס קג)ת  דוש  o'pplan רוגרפטעו
 יטכוי

 סנוי 6ח
 חח'לו 7)6 3ס3ת )כסיח )ס:'מו 6סיי 'יוע גד3ל ע)6כתו כ) )ופיעסה
blbסיגל 'מקרו ו6ס גסס ימ)ו 6'ן דחר' 63ר'קות 16 )נוי גסכייות 

 קעך ע) נשי מ"עי ו6ס 5עת יע1% )6 'מקיו ס6ס כ,ין ס6':וי3י ססחי ג6ייקות Vht~n סיח)ו סעך SD עמיר'ן 6'ן גקנו)מ 6נ)יעל616עת
 כ*כסר3 3ק3):וח סימ)ו עותר 'ת'ס 33ימ גס yh7 (,6 3קנ):ומפיח)ו
 וכ0ב גקג):ומ כ)) )משמ ס5ין נ70'6 עגו6ל סל' סגח 7ס)' ע"העג'7
 סה3ע)יסנוט)ין הטעסכיון וס3י6 הפוסקיס כןכ) סכסנו רע'ג 3ק'ס3"
 קנ)טח עטעס )המ'ל י6'ן )סיי6 ע613ר הרי יוס כסכייו עחן' הפ.רוחכ)

 רלהו; 5ין והנער6 סר6'ס ועי3רי מסד ו6יכ6 'וס כסכ'ר )6:ס'דעח('
 הייפ66יפכ6 (') עהר6.ס דיוק מזע עמלס ע) המ5ס וה"ה :קטודה6עח
 636 יג'לות 6ין ו)') ומכ'רומ 63ייקות 6)6 גסיס יג.)ות l'haסכסג
 נ6)ישת נס יוג')ות כ'ון סיי 'וס נסכ'ר. נס רנ')ומ 6' 67ש' )" מיפוקכך
hibי)6 ונלו3ס נפוסקיס דעגו6ר וכיון נקט דה6עת ר6יס 6ין ע;ח 
 גויוח": ס) גניחו וסיי חלוס י3ר סוי י)גג'ס )ס0יר  ללרר 'םערךש : פעהס חו)ק )הר6'ס גסוס )6 3קנ)נות ס)י:ן )6 וגס גרונ 6)6סרי

 ה)תbnp1Dn 6 )6 )עיי מת סעוגדכ'ון
~k9b 

 הפוקק'ס יכחנו
 ננ'ח1i'Db 1 6קור סקורומ ולמקן 36:'ס )קהמ יגס עס'רוס)ע'והוכ'מו

 נג.מו סג:ין סיסן6) כסס0מי) דסייגו י') הו6 עמו3י דל5ויך כ'ון גויפ)
 יסי6) 3:.ן י)לורן וימסיהו יסי6) יי6וסו 6ו)י 3נימו סנו' כסעסתת51"כ
 תפולקיס דעמ31ל חסד )עג'ן 6)6 )עחו3ר מלום גין מי)וק 6יו 7ה6חי6
 כיון י'7ן ונ:ייון הו6 'סי6) ד)לול' 6)ס 3כ) עיייע 'ס67ל גגי' 3:'ן 6.ן ו6ססו6
 : טוקק 1WSDS ד)ע6 כו3ד סו6 יסכ6) י)לווך יויע עי סנגין החח')ס)6

 )1)6 כי יויע חסס ה:ס וקוף ש) 3עלן ספ)מ)ית"ייעס גזמ4פלוק
 ני ע*( לססע כ% ע3יט סימי )6 גוס6 6ני עכ,מפ:י

 ננהז ע7 עכ*ת הע)ס 6טר (ס סלפו) SD ימנוחו )3 מכעי כ) כ''דעמי
 עו)סעלסדע0 פיוס(יו6':ו ספו)סעס 06 מ:ססרעים"כ*מעיו)ו'סוט)

 ק*ל סתוסי ינס ססוקפמ 6)6 עוי 1)6 )ק3)ו )6מי נ6וול 3י'ימ6)פרס
 6% ססיגי6 סמוק' סני6ו כי יטן עכ3יס עקויו כחוט זק דיוק עכמסכי

 ל"י ימרן ד6יך הסוגי6 ען סו6 החו' יקיס.ת פייס וכן סחע6 עגיי'ח6סקסי
 5פסר 6יך )י וקסס '65 )6 תסעיע ו)6 קן6 057 וכמגמ . יהכ6עת:יח'ן
 עפילוס'ס *פכ6 סעי רס-י דלע6 נ)וס סחוס' סקסו )6 67'כ דגייל)קייס
 גע*מ נין 3ע"0 3ין עח:ימין ועיייי נ6ע:וס עמתס יסכ6 עח:י' עפרס יוח:ןדל'

 סכי קי) )6 כ"כ 7סכ6 קול6 36) המוק, וכשלס ו7ו6סו גטועןוהמס
 י6קעכוס י4(יק' פ" ס') )6 דיס" )ע"מ חחוע'ן ע'רו3 3'ן מלוק 6'ןד6.כ
 ש, ס)6 דיס-. טעע, סיהו קפק 31)ת' 610 עירננן 7מ'ע6קר6

 )ם.עתס החוסי כיפ.רם לע.מ ע'ח 3ין מ.)וק סיס 'יע ד)6 גנ6ע:וחפעעמ"
 7' ג3י :'ע6 ה-: ותירו5ו דרם"י שרוסי ק"ל סו' וי" חק67 יר63פכ6
 והס )חיכו 6לי' יכוף כ6ינ י3י t)rbi העסעיע ו".כ 6סג6יוח:ן
 ק,סי" מרלת 7סכ' 5קמ ס) )יסג עכ-חסכמג

 ע6י כן 067 11
 דל6 עמוס 7העעס 67ס": נ'ע6 עעטו )6 ודלע6 סכ6 סעקסוסקסס
 סעקסן דסעך ע"כ hlb ועס'ען6ליס

 5נר"ת"
 7.1כתי י0ן עי דעצילמ

 3ריית6 ע) קען סהעקסן 6עת סהו6 עחעח )5עת (ס 0וסק עכ"ח06
יהתס

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



בקהוזשע חייםשורתפני
 עלעל כו4 כתלו קתע6 ועקמו hnnwa גכו4 )ס (נוון *ן 6סי07מס
 וסתקסן סגל"מ6 ייעו ול6 מולס 3ני קינן 'ח'6) ור' י'0 ומנס 303קשיס

 עייף נו.ע הוי סכי 6' 6פ" וסוד .רוע 0גייימ6 כ6)ו hnnp ועקפי טורס3ר
 י3ריימ6 פילוסה ייע )6 מפקסו 6)6 (י 3ר'ים6 ידעי' יכלמו לפיס )מיס'ס61
 עמוס ODDn 6'1 ע-כ ו6.כ סיעני )קשו 6ער ג)6 נלייח6 דעייריוקח
 דחעקסו ניעץ 16 לקלקו ג6ער ה3ייימ6 עפרט' ור*ח1ר-. טקסס ורכןקנין
 ע5ען0מוס' מסקסי קוסים עכעס 60עח סו6 כלסי כ)) מקנין טעם 76עס" סליק)6

 'ho )6 המוס' 7גי' נע5עו nw~w ה3'6 נססי עיט יף )קעי
 ד6)"כ qtna עין עוע') 3סחוווין דגם 5') ע"כ 03וק' ה6עמ אפי' סחוף6)6

 רל6עהתנ' היעסעמוס דס6 ורו6סו 7W1D 06 על'7יקלן עעת)עחסו6
 stp הף ~bniv 61'כ בע"ח בעו עין נעיון )6 ע-כ b?b עוע') הסענ'60
 ק:יןכ)) 3(ה ק-)י6יכ6 סו. ד)6 כ)) פעסדקנ.ן .יע דל6 כפגושו 16סכי
 7העקסן ה61 חים 737 וכי עע,ח יימי סיין )6 י3ע-ח דח.) )קורמך561')
 ו)6 יוע.ס ולן,. לכ"מ ו)סווי' ערער כן )ועל DD' ושיף ס6ע0 ייע)6
 קוסימי הג') 3ע' סחרן כחג עלעו סעכ,מ עליך חיע6 ועוד נניימ6ידעו

Sbtnwלפיליפ ס") יהכ' דהתקסן 6כזנ )קבלו )6חר 63ער סגר"מ5 מפלס 
 r*hrit~ntp ע5ען ינו" 61,כ כסעוד) ע7יש מס וי'י י"מ י)עיגס 61,כ 0כ'תסרס
 טיו.6 ה6י )התות, ס') י)עי) tn~ha עם כ) חתר 6ג' 3חסונמי לויךוקין

 סחע6י)ע6י7חסרס"י פ3ר"ס5 מקטי יסמוק'ל6 כיצריך ימי61:'6ועל
 לכמנו 36ל 6רס"י עגל-מ6 הקמו )6 לכן הזענו )ק3)ו )6מר 63הללעיזיי
rnpnוו סכי היגסו עסרסיו )6 )עס סחוסי עי 

 7סחוס' יעיתס'61נר" קמי"
 קומנו דמה 7)ע6 רס"י על ההקנוח יקו ד)h)b- 6 כן ס5ע' למי הפר, לחו גש6ל6

 ' הטעת )פי (D~D עעו)ס (ה -3י נכנס )6 63(:ינו 36) . (ס 57'ן3ק:ה

 הכמגסי ה6עoh 0 כי עס3ורמ פנים י6ימי )6 עכ'0 סה3יO':D 6ו6רגעס
 )6 וקרין סונף )ר3 ע1ד' יכ'ע ים-) )קען D7b" פ).ני 7ס0וס, סנ'גסן
 תכ,מ 36)רס סס:י 3כמנ )תכ'מ וכווים סמוף 5ל6 הק6 י)5 3(ס5ר'ך
 כמ03י כ3ר )6מל)קג)ו 63ער עוק' lh1Dn 6ג) )סו עקש יס0וס' ה6'3פן

 6ת6י 6"כ כרך סיעה )י' סעיע )6 יסעור) הני והמן )ע') כע.ס סכ'יח.6) ועי' )ר"מ גס תסרסי 7)6 (6-( קו0ייס ע5ען וה0וק' 7י 13 מש עסע"י
 גס)ע6 3רי'מ6 עה6י )'מ6 דסמו6) יע'כ יסמ61) פ31"6 ס)עוז6 פקסי)6
 דהם עד3ריהס כפקוrhc 60 )הקסום למלעגיך )י'  דלעת י"ל וירייריח
 דנלע)מקועו חכ)וכ) 60עמ:מ.יסDiD1 3' נפספ0עסגס כ'06אטעו
 סעס:ס ע) ד3ריהס 6עיו סל6 דק כפס 3מי' קערו )6 ומי י"מ עס גס)וסינ6.
 ידמו 7י)נו6 סעפנה SD )ועי ר5ו 630 636 )6עמ er מופתיו שיןף')
on~b6(7 עמ:ימין היייי l'h1b1nblal~nlus  nprn י%הפעס סליתכזס 
 ככיל סיס דביל  גריית% עכמ 6ג) 6)י, 7)6עסש

 י'כ דידסי סירולי
 ר3ס גמדי דפליג  סיויל 36) ספק ג)6  6עמ וים סכ'  יפריי פמניסוגס
 ומק לסעפן חיונמ6 תוח'ג ל% %יעי  כפלן סלכם%  ססלפוד סכריפו%
  וסתליוד רוס  ד3ר' 6)6 פינן דגליו וכ) יזע )ib~ne 6 סכי )עיטר)ן

 דבר (ס יחר  3י9וס ינרייסן  ויסרכיין  פפס  בסס  סרן  סעוף! ריריפ3'%
pb~ססרובלתי לו pDp עעכ"ס טהמך ס7' והפן  )6עני ולי סרגר  יפת9פ 

  רייכתי' כקוניך ד)6 קנין הו' ונע,מ קנין הוי )6 37ע-ס פ" ע)סקערס
 ופ"ב כוי  3יס )ק:ו0 6קור )עי)  6עלינן  3יזס ר%ררבס  מליורירכולי
  סביתס )עקנ" שייך לי רבב-מ מסף סם ופת ל% 3סבסי  בביסס )עקנ' קערוי'1'ט
 לק:ומ דהרו דגיט'ן h'nomi 33'5ה סס הקסו גס ).ח דף גפרק'ן  עקפןוכ"כ
  כדגייך 7ל6 :6ועי.ס עסיס כלס סרי סו6 עעס ק:.ן 6לע6 שנסקנין
  )קען דייר  ויסו בסנף% פגיסס ליערי ר%קור גבילס  דייר סול ר%3וכן

 וקין lblats מחלוקת  יפרכס 6פכ6 הוי )סעוף) 36) סכי טוי )637ייוק6 עהסך ומכ-ח ע"מ נ3י ו)6 קנין סייך פית גבי bnihI רירם  פסוסדע'רוג
  יסק יין D('O סג, וילי  כן3נינך נמסר וסרס ס39ר%  פלנר )וסועעין
 לסוכר ססוס' ר3רי כל לססינ פשי  ס'ל ס%רכסי ויבר  לך  לסורוס נדבריגש
 ע:'ח  דייו 3כ'ס  ליפן  סס9סו ע5ען יסחוק' והקסימי r'p עסיסנמס
 מלי ייכויו  סוסו ססי' 3פ.ס סרר פ' רסנן רזל  סוסך  6ל6 'סי  רליערוג

 ע5ען עך3ריהן לעיל כת"ס סו6 סין עשוס פ"כ רפ"ת ביון  לד3ריססוסקסיפי
  3עועד כנין עהעג' ה6 עסענ' ד%  פסוס סכי יהטעס יעפוט. )ע6'6'כ

  פסיס DD~D נ'כ ע"כ 61'כ הע'יו3 קמן עגתררויסו
  סיסי

  טיפ עי וש"כ
  כעו פירן  לריךלס:ית יס% %  ססוספכירו  יבסוך בכיר גסיססוס ססלו

 שיגו ד5צ:"ר טרנס רדיום סריסי ון.ז לערג י.ל  סות4 ה3ימ 3על 306ע'מ
 לכס  טל%  ססמוסיפילו  פסבסוך )6' יס י6ס הו6 נדו) ת6עמחדוםכן

 3'ח6 לווקלי )תכ,ח סימיון 3גתגי כמעם. ב3י5ס 'h~oD7 לע:יגי:ו 1:ח(ורש )העמיקס 156, עכ"מ  רלון %ס לציד וגלירוי  גיולות יוליוס  כס ליפכיסיסיייס' רסוסי סנ' קושיי  לייס3 גס ע76 וס6יכסי ערוג )הרמ סמן ישי )6ער31
  ('ן q*~le  נדברי כןי6ימיכ'

 רילןגר9י וס.סיסיגרסגס3גירי
 % סכ'נ'

  חלוק %'ן  %31פס  ולכוכסנסי (כרסי לפי ס:סךוכסבתי  גג-*'nfiofiפיי:ם'
  גרגרי והגס 3ד3ייסס ע"ן עעס  ססוש9ין המוק' עדנני  וכרפוכסגיניסס
 יכעיס גווי הייקלו הכמגס ועם סו6 הין )16 רברסס יסדי% יגוירסר',4

  היסוססן ס6נ-כ )7 ע:6 ייעמ' )6  ס-מ גו 6ין בסי'  9טידיסיכרב'וגנ'
onbסיסי' יגל סו, טפסר כי DICD  ('עיקמעו ולפסל עג O'pp1Do עסעע 
 כבר כי  נתין% סס%י כ"כ  לוייה  סקוסים היחס ob וסרס כע"מ ע-ס77.ן

 כע"ס ק:ין תסוס נמת ש"ל דירס  ר,פרפסוס  דלרבריר%3 לרכססרייסי
 טפי' %לפין לן3ר'רג מיוסד  יוסייסס onp)'ht  סוף עעס 7ק:יןוהוכחתי
 קני; ערס nffg ו%*כ יייס  יטיס 7ע"מ כן הלכה עכ"מ ולרברי  כןכפירט
 7זפמ דע-ס ע-מ 3ין ע-0 ג'ל 5") כן סו6 05 ע"ג 1n"alp 6(6 סקסם61זכ

 סיגם כיק  שנלנמס עסית 3פסומ עיסו יקנס סומר 8ין 6D)pD 4מ7ס
 עגיל וכזמ שערו ורוס מתוו דהם ילפ  גפסות אלפיי יפגן ענפי עע)עוניח
 )ע*ד וכע"ס ק:ין )ע-ד ע-Dw ננ' oh כי (ס יי; סמ)עוד מכיר עי)6'-)

by3p7כי תלינו )6 ע)ע6 )כולי ליס Qh '3 nl~1Dp יל6געען סיע 
 עס גס  ריפיתן  דגרייסש (ס SID5D3 הכית טעמ6ען דעס )י תועלד)3'
 לטבל כדי וסור סיף 'IS~D יכין כיס  גגי סוי )6 קנין מסוס כ-ס  דלי,רסטופר
 סרוסך עהדפסו

~a"S 
 כיר סרגרומוי:י לטפך  פופכץלו רסיויץ ד3ר'

  סיובסכיד'
 ת)6כחי(6מפלסר3סעס:סא כיוסי יפבסירבריווכבר ?3ר

 יכ'סרבריו 9יש וסיס  נערוג ע)6כמי6י,ס  tmh  ספסגסייס פורו6ס
  יוסך גרנס גכ%ווסן פכ"ת ספיב עלסם כל יסר  סר%'סיך וכבר כב-לכיסס לספיג יין יןר ליבין וולופימ  גרורים רגרימ יפי ילקו  %פר סרגרימ וכלנזיל

  סגי כי וכ) כטגן ויג) )3ן 'nfia~l )ך  6סי )ך יחי  עולך  ויכןב.סיייךנ9ולגרול
 : עסעך ליתרו עעליי60מילי

 : מ"א סי ח"ב שפרים בבית נדמם לזהעפי

 ממתגי סח:ס סיס על" ט3נמ D51DWDI סקס 3ש' ננו 4' יחיו דשאלה
 ע6יל עוס' ל*פ נ"י ל"עע"ס

 כ"י
 : נ"י

 כ)5 )העינך  'b~a סייס' תוקכס כ' למוגי תחח ח6עמ %".י י6הנה
  )ספיחך סנקסתגי ס6חרון כוונך )ו)6 ית.ס (ס כחנך קנ)מ' כינס

'fiCIJ1בירביגסגיגיתבטר ל3י  פ:יךכ'סס לטייב  )chrb ע)עס כתפס  
 רגייו דגרי תיליל  לסייג ע6( ס%רכסי (-לוננר  סרשסין בבסניסכסגם'

  3טוספוס פס )ו ס.ק עי 61,כ סומף עסוס  :יי  סייס טיס גבי וש"כ כר וכי'סס
 רבים בסיס 3:'ס יעיי %יגס פל  ידכדך ל% וכסגם דירי סכס9ת פ'ככו'

 נכיסופמ  יוסףיי or'b וכ' "ועע'הן וסג" (ליס 0ס ס37ייס  6לולרפסי שטי  פיופיותף n~DD רבריסתיס,  ס"לוסנין  כינריסשן,סוגרוליספ%'ן
 לשוגך ע"כ סהו6 ס6'ס יירט ירט 16 יקקל קק) סגטי'ס 36'נו עס  יפססףפי

 ססועע'ס לנ ולמבסס  o'b1% בפני  )עעןי0ייפו7גן.ן  יטעו  רכוליביס  %סרסיוו19סטל 37ויס עלי ו)מ62וח עפושך עיטן )סומך עמילעפסימר
7Dh)סעסקס  כוו:סךס% ונס  כגיסד3ריך  וז6' הו6 גיוס סעומ (ס ו6ס  
  כוסג עכ'מ כ' רופס סוו6.ס סי' סעמקח 6)ע)6 כ' ):פסד יר6מ כי יצריכ!
 גפנ' ינליך וילכדו  ס45661 הסעחק כי ידעת יר3רו)6 ולנ וול3ו31)3ו)6
 יף 61"כ כמנמ' 6:י והלק עלך ופחמו 37מיך דרי י)יntpb1 '0 )ג חכעיכ)
 עווד _)סג"מ  75יך יסק ל% יירי תסיס  טגסוך נכיר בסוספוס סס לוטיס
 פס ד'  גרזך 6מס ועתם עכ"ל )עי3 קריך 6.ן סימף בע"ס 06 3ע-חכעו
 שותף )6מד  'ס ob יכוונס' :npD :מת) 3הן 6.ן כיספך עו) גדוריימ65ת
 ולסיום כירו פסוס ועסקיי יירו מסוס גסיך יסר ספיר כמי לסיוטרולס וסוג*  תסוספ'רו  גפירסגסוך 3ט"ססדר 3פסיוגדנריסרכס דברבסיס
 'o'b עילו חמוס 03וך סעויימ סטי" מעיו כצגי  י')  ל'לךלססיפסכיוסם
 עסגס 67פ')ו  76עתך וכידיסוךלגלוגנ4ס  3פ,ת. כעו כי7ונ )סגים6'5

DD'in6כולי סס3יוס יתז ינקז  גתסופין  יססססין כ.5ד 0.67 ל yb1 
 יס'לעסוס סעי' כ6ן  6ין מסירובו  טסוף דרזל  בדגריך כומסי ס"%פילו
 %סר %סרס  נייכס יסוך  3דפמך ופלס  בפירוגיו סו6 עסממפ'ן כי%פסי, סכמם  לימיך  רלפוס 14פסר טלסס במסוס  DnWD  לסתתן ob כעוסחוף
 כוג0י 67ין סס3:ס ל%כעו נפפפס  רבריסס נשית  %גן  גס ינ') 6נ'6'ן

 ע"ת סעעס 3(ס 6'ן וגס 3פיו3ו 6מר עס סגטסמף טמ1ף יסיםדהעעס
 ליל 1DnoD1 6)6 יס6 יל6 עטעס ונגיח יקטן יהטעס לועד ו%:'6)6
 סע)ש סס עונת סספס 'bD ד)6 ע"מ ענים  דיין יכתבו סתוס'כדגוי
  סדרגסוך תפ"ס עס ~fiD יוססו0 06סי'לו כנון נועלתו nDD ovמס', 'hD 7)6 עהנ'  ימן  גפם  גם *י  כפש עס סוחשמ )ו יס 06כנון
  סש  3ל6 6פ" סס 6סי גיחי עעקוס 6עס מלמיס ).)ן  רסקי עייומחוס
 כוונסי 636 לעלעו 6יס סערם ע'0  3יל otDn ס"1 1)6 עי7ו3ס:חמ
 גע,ס עס 3פח סמוף ל6מ7 6'רע bih 06 יה6  7ל6 פנים  דליורסטכס

 ניהוגי וקלוסי  ססוס'  כדגיי גרע )6 קסן והנמת עווג לסנ'מ 6'5 כע-ם6'
  יבושר ס)6 כד' פעע'ס כעס הד3ייס כסקסי סגpino 0' )פון העחקסידכנר
 גזו) ח7וס 631עת ו(-) סר6סון ככחני כמנחי וכן מחרס פעם טעוםלירי
  5ייך יסי' וי ט'רוג  hla  ool יס"  ססתוס  גסיך עס )6מי 'ס ob1סו6
  פם%'ילי%סיפי'ספמ  מסוף 06 ה(כי0י ס)5 הרי עכ") עינוג)הנים
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 עקוס סיס נ0)עוי ע65ח 06 וע71 סנית0 3)6 )סמוף  יס י'ח ועס סעסועס
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 יקזד5ז5 לעלי 6,כ6פיי )" כי6ימ לכר ס3יס מס קנס 16 סס דיכ6)1
 קרן עפוס %ו דרס פרוס סוי on~Jaol  סגיסס עסיס מסחוף יהו'ג"כ
 לעקץ 61. ח!'יו0 ערוצי ע) סעסת ו)6 סי' סעוח )פי ע"ח ע) מעסתולעה
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 דוס  Db'1 כ"ס ן:יס WP7 ססו9'  רלרנרי  )דציי )הודות כחס לריךרכ.כ
 עפת 1fi'Dn יס6 דל6 3עיח כתו ODD לריך י.כ  לפי:"  ילים ל%  רייןפסות
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יהושע חייםאורחפני
o-w6סן )0סינ7 ל*0י )6 " 3פ)ש) יגלץ ס6י טס וד נעי0 ט*גו עס 
 0ורס וינר' כ% טיון עקיס כ6ן ס4ן סכ030 ע6ד נעיגין סששססיגנש
On~Dוו3ין 6י:י ווקוס גכל 361יון יני ו6ני 06ל געקוס ופסיניס 3עקועס 
 )סיגך (ס כ0ג0 וסנס 0')ך ויסר גו3רך רג ס:ס סעיון 06לי 6פי' סמוקי37ל'
 5זין 6ין פ' סכריעו וכן עעל3ין 3כ) נפלק פכסנו עעס )עעמייסו  ס0וק'61(דו
bo77סגי יו"ט )עינ יה.יגו סיעסי וב7י 6קז7ין געי ו)ע37 75ין 6ין ש 7ג 67ע 
 6נ) יע.)6 הנעסס יגר bib ג4ומ ס) סני 3יו"ע )30עו ~Dwl סמגןד)6

 ופמס . עכ") טע')6 67ימ% עיירי ט3י6 3ל יססו1pb 6( 3ויסדגל.סגעסס
 :0ם כעוני 6סר 6יס כ' 'יעת ס)6 )ך )עס גגול נעי ע'ו סעסעססכס
 כ3ל ה)6 יומס )נ' שוס כל (,) 0וקי 3ע)י סג7ו4ס 37ופיג1 וניגליינסס
 סע0עיחין ען 6)6 6ינו כן ספוסס כ) כי כ;ס 3עגין 03סוג0 ;') סיי3*סכמ3
 3נוי י6סיי 607 ;ס ע) גנו'ן ז3ייהס כ) 6סך המוס' ד3וי ססעטסוסנס
 סע6 י0יישגן סטעס סוי נ)יוח ס) סנ' 3'ו,ע )30ירו מיוזע 7ולוןפסגי6
 str חל6'ם כ0נ וכך נסגי )6כו) כ7י וסג6 )ן י6סון ג'ו,ע )נויי6טל
 גו)7' 7מ5ס ססוס' ע'ס 61'כ סס3נס כעו סכנס עסוס 1)6 ספוקקיסוכ)
 פייך )6 עעי)6 הגעסס 7ניגר סס ג('יס סך סייכ6 ו)6 ר'צ ססיסק

 עסס 6ס וכן חי) 3ס7י6 סן6'ס נ30 וכן 7וק6 סמ3י6 נגוי כי5ס)עג;ר
 7)6 3סעע1.0 6'כ נ(.יס סך )'פ עע'ל6 סגי15ד 3דגך 1DiD) 16כגס
 סי6 8יפוס סכנ0 עסוס 6ס כ' נ(ילס עסוס כ0נו י6 וס0וס' נ;י7ס סךסיכ6

 כ0ג0 עוי יער' 6ס0י6 סנ' כ) גינהו סיכי )תעוס 'ס 13ד6'ספס'יי0סגך
 הנוסך ס:ה כ)ן6מ 6מ ססו7עם' ו6מלי ו;') )סונן 6ק5ל 61:יום6נכת
 7קג'ן)6קשעסוסיןכ:ס. טעע6 )' סקסו סנ0חצה הז6 כן ססוק'יג7י
 כרני6ער סכנס )יכ6 )0נירו  דעיו"ט )0ו פסיט6 ס609 %וכו' י6יר*)
 דס6 ק:ין סיס )6  ססק  ברבריסמ ע5ינו וסס60 נ(ס עוסלס 3(סגו)דס
 וסו6 ו6'מ 0קופר  ס7')ג ברבריך ימ  9ופר טשמ ג'3 ס3גס )ו  6'ן 1סגשייך ע'ו"טצחניר61סיי Dbtp:p" עסיס גיע6 )מ3ייו עיו"ט וסלי קסססכגס
 דהוי )הונט'רוגיןעסוססכ:0 )טס סקסו 61'כ  רמר9י  ס3' ט)קוסי6פ"

 עיייט)מנייו 1S'Db 67סיי p(r עסוס )יס מיפוק )0נילו עיו.טלסיסלי
 )'0 קגיי6 סכ:0 עסוס )וער יס דהכ' )פרס נכ6ס )כך 07'157וכס03
 :ע' 6סיי י6סיו שנ  3'ש יעסי0 ס6סיי 77נר גוונ76כס6'
  ס3'ת0 קוגין 6'ן י6מי )ע6ן  hp~7  ו~ס  סיייו ג:רי  סנ' '('ט ע37עד

 7' ופ)יגי ומומי עע.)6 67מי כהכ:ה סוי קוג'ן 67ער )ע6ן  bbביבמ.
 י'ס )30ח עי,"ט 6נ) נ)יימ  יל ס:י 3.ו"ע 7וק6 סכ6 וי63חי'6ג'6

)tpbהכנס עווס החס וי"6 תעי3'ן  בין ש 7עקיק ושי:ו סכנס עסוס 
 )ס3מ עיו"י עמ:.ן ו6ין ס0וק' סק'יעו ו;תו 7כ'ע ")'נ6 ס:ו'16ס6'
 עכ-) החיק' ק6י וה0ס עער3'ן  רברל  סמוי  ליייב ני' 7כ"ע 6).63ול%גס
 נ6;גיהס  .כ:ס נ4:ז  וב ח:עי כ) 3סגי יגריך מ5וע וס:ס ר6ס נס ר6סופסס
 ע)יסס ו)חפ16ת  מוה  1nra ח)וקיס סענ'7'ן כעו סמוק' י3ל' )פלפג5)
 Dff7'W י0כ:ח הו6  המ.רון  רפייר  ברבריוזנז כ)ל ;כלון 6'ן 6סייצייס

 6סל יכ'ע יס.ין טעע6 ק6על עעונ'ן נכ) ופ7ק  nptiDba סו56סנ'לו
  סלמת )עק:ו, ו0*ק6ק,7 יכ0ג, ועוד בדבריימ  ריייס ו)6 לט;6עע(ס
 עפקקי חר.פh)tpt 6 ו6כ'ע ס0ס ק6י עמ:'ן ,rh סננס 7סיגויפוס
'h)p"בדברי קים" מטל עקנצ ס"מ' )6 ג0)וק 6פ')ו כי )י ומ6ע'ן ופעעממ  
 קפק 61.ן פקפוק 3)6 סס.6 סקי'עת ספסיטיס ס.6ס7גלס ו6גסססוק'

oD~37a0(40 Dl~Dti %פקפוק" )נו יומיי  רבריממו9י  עפיסק 0'יגו 6)ע 
DtptDP1(0יעס ועת ח3')ס )קו)ס סועע.ס סיינו 630 73גליסס יוס גכ 
 ד6'ן )עו)ס גיע6 קט6 עמ:ו'6 סמוק' ס7י' )עס )דנליך 6'כ ט)יןגי1)ס
 ע'ו'יסכגס

  ווערנין 3כ) ופ' 7קךן טעע6 סכ6 ק6ער ו)כן )מע )סג')ו
 ינק1ין יכ"ע ימ'.7 פטע6 )ע.עו יגי קג'ן עסוס 1)6 סכגס עעוסק6עכ
 ק:ין טעס ועלגו 33ילס עיל1,31 לע17 ו)עס  93עעם'ן כעגו6ר סכ6ג50קו
 כ0נס שש 33ץ6 פ'60 וגמ) גגי'6 דוכך )6ת סגס 7סכגס טעמגתוך
  עסוס ט'כ וסלגו )כ'ע 9tpb )ס3ס יעיו*ע )ל"י עק"ץ ססמוק'6סיכ
 6פי)ו דס6 3סנמ ע'ו'ט 6קור דעע'ל6 סכגס 67פ')S'p7 1 נ7'ד6סררמ
 6פ')1 61'כ סכגס עשס )ס03 עיףפ 6וסי ייי  ב9במ )קגופ  יסייט5ן
 חוי גסנ0 ס3ימת קונין 3ע"י יסph 6,( געי ג'5ס כטן יעעי)6סכגס
 ס:עפימ  במרימ ייוקDInD 6' 0ו5ו עס 61,כ סכ030 כיו bi~w סכגסרק
 סו6 סתוק, קיס.ס יס)6 ל" סר' 3י05 כגון עעי)6 6ג) פ'מ כטןניש

 סו6 קוסיש7 ועיקל כעועעי)6 סו' 3סנס קוג'ןולי,י
~rg כן 61מלי תי5ו ע0 61'כ 6קור 1תר63 )ס3מ יעיףט ע"י )ס6י 6פי)ו5ס3ת מ'י"י י96י 

  ו6ססר עע':י נע)ס ססו6 יע0ך ע5 יע)ס Dr שרון ש7סם ו%ססעעת
 קוגין ס6ועל ו)7עי נעעע6 טדס% 3געסס נ'6 פכגס פי )r~tp5 ד)ע.י 3מלמ' מ)'גי דסמעתין 6עור6י יסגי ע)מ'ס סקעלמ עספךnba~-סס

btD'b:  )ק:וס סכ6 ס6וסי ד)יעי סדעו0 נסמכו ו*כ עעי)6 6מ')1
 סכ6 סע0יל 1)יעי 5סנDffl~ 0 6ש4 עעע6 נסנגס עסע )0נ'רועעיע
 1)6 גסעע0.ן ג;כל )6 מיס י3ל ו(ס סכ6 י6קי כע6ן ק') וו"' ססס6קע
 o(t.b  ימיזיינשי גש  רבמי  ס'6לשעOD']nlp  70 וטיקל ופוק,3)סיי
 נ(ס 5ס6ייך 6ין דע)60 נ))6 3ינףסס ע60קת q'ptn ועכ'תאעון4
 יין bsn טכשר ע7גי' גר6ס כ' כ% ע'11 טקוס כ6ן ס6'ן כ30מרפס

  ~bib כ)) ס0וס' מפי 56י ינמס '165 )6 כ' 4 16טל ו)גי כ))ב%ע"ןסמו6

  סס  יבי%ז S*r יסוק, יס"י 7ג7י לונ כ' קנ)מי זכן כס13 סע0חי)ין סן*
 טת ע) תממ כ30 עץ . 3;מ וף 06מס עפעוסיס שעולנששיעש
 ק6י זסעעמין קע6 3פ:6,1 ).0  ר4  בשיררביו סכ30ו  סמוק'  ילססקסי0'
 יסל' ט6ן ל6י0י י)6 וסקסיסי גפגסbn~p 6 )פקני' יסי' י"דיריוי

 תוס' 607 כ(ה 6קסה 6יך ה*: הסנמ 06יי זן.) . ;ו ק,ס.6סקסי0. נעושו6יך ס6'ן לעע)ס עי 6ימי וסג0 ע6י ע)י עכזמ DDn1)עג,דפכ') )עיי )יכ6 )ס3ח עיו,ט 36) 6נ') כע'ס סלי 7עע": גמ3'רו עיו.טנ.6
 ד6ער יי63  עסוס 6)6  בסבמי  ג'ביוזס  געק:י ס6קור עשקר6 ק'%7
 סוי )6 7)63 ה6 )6ו 6' 35) )חנירו עיו'ט ע"מ עגי0 ד6'ן  ייו-טפ"ג
onpפביוכ:' )עזע0  ח)ן ססיי'  יויימ 7)יג6 צי' י04 ע6ן ש"כ  יידי  

  ג0עיהוס ע0ע'ס ס6חס עה דע0ן 3קוף ו'ייש כווגחל הגגמ'עכ')ס:ה
 קו5 עסנ' 6פי3 )6 6:. כי ע:פור' גי יויע ועכ'0 טע:ו0. ס.ק00עוכיי ינייך סעי)ו0 עקו) )ה3ה'לנ. רק יה 6ין כ"כ ונ)ורו0 ונזול01ק'יעות
 טרס )סעס קרו3 ע.י:הי גס יס3תו כ' )' ות6עין סועע 6)כי 6סוי3ר'ס
 6.גסי נהיי כ7)6 היר3:ן  ררן'ס,י  ע3'ן 6':. ס:ס ועי קוסיתךסננמי

"nfiDwDע5':ו ד)6 כ'ון כ)וס מר5ו ל6 ע-עיי637  סקסי סההוס'  7:3 ועס 3עו)ס קוסי6 סיס סעעגו )6 יכ6)ו nplion 6עיו,ט כ'6 "יינ 
 וסוד עעו)ס "יס סיס גח)ק )6 ו3ה6 פ)יגי )6  ללובמ וויו.ט 36))30ירו
 ערג6 )עססקסו קוסיהס0קסה גספ) מי6כי הוקפח קעח6 הזקסמ06
 QW'~ הקסי )16)עס

 0'"' ל' כ'6 3יו*ט )ק:ו0 ססחיר 3עולס 76ס )ן ד6'ן
  bW'b('hoaish  D  3ה6 6)6 פל'נ' )6 ע"כ ע;ס ע)6  סמויורמלירן  )סר13יעח)וקי ע5'גו וס'כן )ס3, עיו,ט  )ח3.יוול6 ע',*ט be~'onI 63 וע'כ3'6
 )מנידו דעיו'י hi'nw  הכגה  ג3י לעיל ;ו סנר5 כמנ ע5עו ועכ.חטו7י
 יעכ'מ 03'ר5י הוקפס סוס ר6'0' ו)6 תוד'  כ"ט  לסDt1'fi 03 36)פ).גי
 סס סגס ))סון ע)מוןי כעט0יק  hib  ימריילפיייו ג0וס' סכתו3 טחט)

 9') 7)6 ;ס מ6 ש הקסיש ו5:י נרג6 7)6 7סעעמ.ןמ57ו
 מרי  ררבי

 ג)ת' עכ"ת 0וסיף סוס3'16ר עס 61"כ טעונ;ס 6יס סוס ס:ח)קל6ע5':ו
  סי3סס ד3ריך צחו)י6 ח0רסי or ו;ו)ס 6ער0 וסכי3 ליס כ'ססק
 סלי כו' 3ספק 6פי)ו 60303 ס3י0ה ד)עק:י סס  רס,י וכ,כ יכו)ת'1)6
 יגליל  )כול'  יסיבל% %י 1מ  לירך %b ב1ס  יסיריבימ רג6  פל ח7וסוט(הי

 6פי4 3כ)סו סרי יפי' ל)ע6ן מ)וק י6ין )0)עוד יק,) ד"3 ע0י4סיה0וס'
 )סנייגקטפעסדסכגס  ס0)עוי)6ג0יס lbnlnPni ועג6)" )סג0ה'וזע
;l'hD13 כע,ק  הכ)  וזרי יסרי יע6ן )0)וק )3ע'י יס יקנין יטעס מקפוק סוס 
  )עטסססקסו 6נ) 7יכיו3ק5ל עכ'0)פ' קמקוכע"ס נו טעסס6ין נקט)כן

 וע'0יע)י3'
 סמוק,

  b~n'Drp  יסי' כו,עד6נ))ע6ן 37'עעלנין יק6עי
bna1 06 יחקו  ו)עס  פליי~SD 6(1 15ע'ו,ט )קנו0 6קור י)כ'ע כפפי6 תר 
 דכך ס0י5ו ע" קע6 )ס:ו'6 חתו0י ד)עי%קייעו )מרן l'bv וכע"ס)סג0
 גס דסייד עסיס ק6י ה0וק' פ)סול כ) יס6 6יגו י;ס כע,ס חצוק י6יןי')

 9100 1כע"ס סכנס )'כ6  יגע"0 ס': 6ין קע6 )סנוי6 סו6 ו;ס סגג30ע"מ
 ע'ון 1)ר'7 גזו)ס  קוס'6  בי.ר  Drl ע31יין 6צי 6ס.ט0 ס6מ,( נ7נורגס
 ע)סס'3 נ"כ )ס60פק יכו)ו!י )6 3גי סג' נעגין פכמנמי עכ'מ ינל' ס6יגי1)
  e~a יע ע6ן וסעפס 6סעטס כוו:סו י)ע6 ג(ס סכגיק ווכ*מ 6סרק)0
 פירוס )ו יפ ימנש  פיררפי%ר ייוור  רברביכי יי%ב  מיפי )סי6'ס נסד6'כ
 עד)וג סג17)ס סר6יח יחי0 6יך יעוד ק6על )סוועס גי3'עי 7)ע066ר

 3כ310  דרך  רייו  סיימ on~oh  זנלססו9יימ  סמויי גוימבו  יו5מ)05,73
 )ע)כיס כעו 6מי )ע:ין 6ע"ני6פסי עו)ס )3)י06 עק0ע6 61"כ 6מו)עגין
 וכע*ס 6סגיס כ,6 6)פיס וכך כך )כמ31 כ)) ירך ד6ין סכ6 כ"סוכיועס
 כ) ססי' קמ 006 הה 'ודע 6'גו b~tphi עמו:6 פשינ6 י*ן od3nוע"ס

 tbl~o וכן b7UVb יי  יע*( ע0הו6 6גע קעhtSh  6  דיו  נמגיספ~קק'ס
  פפלפלמביררו כ0גו0ו6סטל6ועס וסמוס' 6נט ג7')ונ)נ"ע חחוק'דנר'

 י6מי)ו כ030 6סי 9יכל:וחך 6ן חכע0ך 6ן וכחנ0 ע)י גדו)ה  רמיי'ר4יממ
  סר3ס nb~ot ע'מ קוזס ססץ olrb יק8י )ומן יטעס )6 סגכס')יסקנ)
 6) עיין 0סעס כעס ועי  )מעהס0ך  6סו3י 6עסס עס ע"ע ימייסינןר6יומ
 6פשעס כמי3 יסמס ע7גי6) יוסר ע6י ל3ס ו0עיסחך IDnoi כ)סמתס
 פרס כי 6ני ועונטם סיוס עד 03מיססו ועועי ע0עיח ועכ,מ  מי6כפעס
 מקוס 6מו)ו ר6'0י )6  0ע'ס0ך 3כל כי ד3ן 3כ) עניסל חסינ0יקר06
 כעכ"מ מכס כס"כ עע)י0 ע6ס עעלכך קטן 6פי)ו )0עוס כיי 13 סיס6'

 : גטויס ייי ועוי )עע)ס כ0נמיכ6סי
 וי6' כ)) ע'( סתר 'סיי ו3גיס' %רי  רילמי וכי 0עס0 3קגסהנה

 3יכך 6עלמי 6ני 16 עון ו06ליס ס)ך ר6יו0 עכווס כי3)'ךמ6עמ
 סכי 6פ" 6מויס )%קפייס סונס )עיטעי י6'כ6 )3"ע  ברלוב ד6מיצוק'ו
 ד3'כ6 ג;ס סכן  כ)  0"סיגן )6 דמרי  fb(a' יני)' ד)6 כיון ח0וק'כמגו
 0'יפיגן )6 וד6י 6פנש 5ם כי  יירפ )6 פ3כקי)'ס קכ) 61פ" 3")עטפ"
 6'ן (ס עמעס bwaD1  מריירימ  במיובפי  רייוילפווי ג" ייגי4סכ'ון

  3,ט עי)ג ק'ו ס) 1:3 ק"ו ע"י)ססיל
~bnh1D  

 יגע כי )' 60עין  דנלימ
 מכיס )כעס  וס)סש וסלש כמנמ' 6סי עוי ג(ס )כחונ 6;' 'ייסויפס
  יגי'ך )סס)ין 4 50')ס וע'ע ט0ס )ק5ר עת  ברל כ7נוין י)6 סקעוונ)ס
 ועכ) נחייס ססס ינ(ול 06 כ)י0ס ייי 6סי3 ספג6י וכס'סכיס גו6'06ו'
 ספרקעגס )6 6י)ך גש3' ס:ע 3סגס נע)0 סייסס ;רס סקנרסעקוס

  רבדופוה% bein ו6פד0י נגע כן )7ווס 0ורס (t~hfi גי60 )6 כ')06רש
 .  בוי ביריפ  וןרין 6ע סליעס עסנס סכ0סכי

 : 1 ס" חש"ח פ"י נדפם ועוד : מ,א סי חיכ במ% נדפס  והשחר

 מיס עע1חיס ענ6לש ~olpln י'ס י,ס otpnww מכי השא%ה
 ורשנ ל"ע סע5ני ערני  ממרייוי  בכיבמ יוס3 ס0ולכיסמכס
 י5"ו מסס ע' כ3וז ט*ספ*ס
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שורחפני
 5פכ'ס לספיג תסקגי 556גי םיודס עזנףס 3פ( סטק6%ס =ששנרת

 עכ'ם יחפ6 ס)6 ע"ט סעגין י6ריך 1,6 כ' qb ופרע פלי כ)פ)
 06'3 וסגס )ו6סי פעוס חס רק ניוי 6מרי יעיו ססס)כמי י73יס ח,1פ4

 : ק)ק)ש ע5 כגו% פ)יסס-י
 ('5 סלט3יס י6")יעי )ס16)1)סני6 ססקעס' דנל ע) פכ*ם סספי3מה

 ל"6 קען ילטס עערין ד46 עפסגיסע ניעול 4ע ס-ופי03טן
itbteb6(עע6ס סלוטר, )סיוף יע5ש וססנס . גגיעו) 6ש6 חקגס6 וס 
 ויסלפגס ף(כס ויח"י סעס )פי סיפקיל גימוק 06 ו6ף )ספקירס61קור
h'rו65 3ק5רס עכ') תרועס סל'פס ט5"ם 'ק"ס 1)6 ם4 חס" 65 יכסס0טץ 
 כססי6 עע6ס מיועס )סייף D1Snm עכ'ח נ)נ (ו ק3י6 סכגיס שייפחי
 ס)1 י6'נו וכו' 0פן )6(סו דק'5 'וסע )ר' י6.כ מנר6 וע5יס יוק6ם)1
 b~na טמע0 ס)ן 6יגס ססי6 )י ועס 3)י)ס מי.פס ע5ומ יקייס 6'ך6'כ
 קר66סיכיפי' וע70 פעע6 עס6י ד6ת'גוןג'כ ג'עו) עחעס 16 כסןס)

 6י:ן יגר'ס יסני ס)י י6י:ו פסיי6 סו6 יכסס0ין ופוד יי יףססוקי
 6זס 0)גלקוסו

 וסה"
 7כפסחעץ נע5ען וכע"ם ימלפנס 6יך 61'כ עע')6 ספקר

 6'ע r~nnVW וקכס יגי) ד06 טכ'ס יעי )פיפ 6מסי ו6י 6150יגו

 0)1 גכסס (ח הרי 06,כ י(כס 060 שעס חס ספקר ס) 3סען ס(כס רון0)י
hibנס 6,כ תלוע0ו סורף ו4גו סו6 0)ו )16 ססמעין כיון סול ע"כ biaI 5גיו 
 6סח0עין 6ף 3יו) 3)6 טס6'נ 7עפר'גע)ע'סה6 נכ)ו' )6(כס ו6פס'יגגעו'גע'
 . ס)ו עקף 3רפומו סו6 כ6)ו סכסו3 ועס16 0)1 סי, סעחמ)י כיון ט"ע ס)וה1:4
 3פקס ספקר 0) נמפן 076 (כס 06 געיני ד73ול כ)) )' :ל6ס 6ין6נ)
qb6וש ג3" ויוגי 0'ע ססי6 סה, נרול ט י(כס כיון פ*ט סו6  ריפר 
 סיל6 61*כ 0יי3 0ח61 ס3יעו) 6מר (כס י6ס ע'( ו6יוס סיגס יעסי)פי

 : )יוכס6קו0'6
 (1 גלנע יע13ל סרי גו וי(כס יימ(ול סכ30מ 37ליך SD לסשס יסנם

 )כסן יסנ:ס דכסס0ע.ן ק*) דר'י נ6ער י6ס וק'ל סיסרף קודס 3*,ע)
 סו6 עס עססמעז  לכס1 רסנו eh1 ני6ס 6יגו (ס גס סלו ססו4 יסרפ:ווסכסן
 סלו יקר6 עייו יסמייג טסכסן כיון 51'כ מייב ספיר סל נמעןיסיכס 9יעסי  לפי 51פילו ככ,ל פכ,ס סייס 5פי כלוס סגל "6 בסג6ס סרייקווסלו
 וג(ס שסופגס ע7ס יו ג7גע ג*, ע) סכסן יפנע יס63 )כסן יחגו 6יךה,ע
 ד)6 ופור . וק*) ויפרפ:ס ל6סלסתחע.ן י(כס פ5טו יסה* ד6ין)מרןגקסל
 61'כ ' יוסק (ס וכ) 3ע5יו קכס 16 )כסן ייס::ס )ף' 7ס') עפיס גסוס%':ו
 י)7,י י6על ו6ס סליפס ע5ות )ק"ס י0לפגס פרנ %עמ ייגע) ~h'glpnגס6)מ
 6פל' יססו7' כסן גס)'0וס סויפו סו6 ע*ע סו6 כסן יעטון 7ק') י6ף6,פ
 61ף סנתיגס 3מקוס ססייפס וסוי )סויפס bbw91 )כסן ססורס מרועס5'חן

 נסנו ד)6 6ף כסן נלסיס ססו6 כיון ט'ע כסן ם) ו)6 ס)ו 6'נויכסממון
 טקל' שגי ס" )6חי נקגו סיס 06 8'ע יע3ש מתס ו6י(ו כסן )0וספייין
 עס (ס נ0יס )1 נ0גס יססולס קענ'י כסגי  יכ)סו ס)'ח1ס" וגע'ס כסןלשס
 נס6'ן ספקי מיוטס ויסלוף עסזפ חס" IbilD1bI 3ס4מוס 'נפ3' 06 %*6ס4נ
 מ(קס קוסייסי יע'ע כסן געקוס פ'( רפו0 סולי )ו נס:ס )6 )נע) יסיתלו

 ויסיפכ' יצנש 6% כסן ם5 ומם6ר 3ס מ)ק 5ו טיס עס ס5ו ס:6' פונ, י3ע)5ל*6
 רם" )יגר ני0ל6)  עס)וקות יגנגס 0ונומ'גו יד bst(1 % יעכ'מ ופוי)ל*י
 סכ6 וכ*כ טי3'קין געס ס, 3סעו סמוק' כיכפנו 58וס סיוע' סייפ' הי) 1)6(')

  סי05יג'  במ9ובמי סוכחתי ו6גי  במ גגעו ספקל עיין יניו) ס') )6 גסנסי'6
 ענ*ס  י)יגר' :ס63ל שכ' ססוךן 6ס עמ)ק יוי זו  הליימי  ימבמ ו)קפןכ15ס פ" ססע )6 וטכ'מ ש6 טוכרס ו)פיי ספקר ס'5טיין 65 1'5 סרט3'סינס
 ס"תי עמס עיוגי פיגי 3עגל' ונ6עמ סכי וק') תשפקיס כ) עס מו)ק (ז)ל0,י
 757ץ 0)ת כ6ן 67ין עקתו  יסקן VDh  bSP( 67'כ )נע) 6.67 )סקסיגו
 ל'6 ינס )מין גס6ין יכו) 6'גו )סויפס דגס h*r 36) )סקקס )כסו)שנס
s'p(ס גס )ספק'רו 150 67י:ו לגע)ס יכ% 6ינו 61'כ ס)ו 4נו סמ)ס חי 
 וגמסקי' )ספקיי 'כו) 61'כ סיון ס:6' גפו3' יפ)יג' )ועל ר5ס סעק0ן יכ6*:ו

 ('5 רם'י כיפ" עעון ~e(ob זפונח יי'6 לי )ס 6פי י6צע' 3סו6עדפ)יף
 )ספקיר 67קול מנ-0 3כסנ 630 עס נס וכו' נעכי)תי' )" 6סיל י'ס עס61,כ
  sgbI עס י7עמי )6 נוי לכ) גמגס כ6)ו דכ0עפק'רס )נוי )יסנס 60סייכעו
 פי סיט)ו 5ספקייו ס75יך נמור ספקל סו6 כ6)ו  3:ויס י3ייך יכ) (סע)

 )ספקילו 57ויך ע5'גו )6 געור  בספיר 9ביגס  דבררלבלג יבזמ  סכ0 וסנ'"'ן5'
qbיסמסגו )6 נויס וסס כסעיפס )חפקייו ז5ר'ך 6ס' ספקך יס6 )גויס  

 5יט15 ':שו 65 'ר5ס 06 יע3פ)ו י6ף כ6" לס3'6 געיני ייורס פ5גדסל(ימ
 טס6,כ ספי6 ורג דסגמ יועי6 חען ס6ק'ר D'pehi', כוי עני 7)6 6דס)מוס
 סו6י) 3י( )מ)ק ט"ע גס מ)י)ס יפס ע) פ3ס )or 6 )6כו) )גוי חיועס5'0ן

,YhlnSי3ריך ס:מ( ג'מ רעי עיעס ט6י  ,bn)tie  ור*י י*6  )פ)1גמ6 ורבמ הר*מ 
 סה, ניו) סכלח ו)יגיך ייע6 נ)סון כ'6 יחו )6 ירג' ע" סש6 ור3רג'
 עייף יסכS'htn: 6 ע'כ 6'כ סיי וכ6( עייגנן 6סיי סמס דס6 3יכיסס)0)ק

1'Dbib('5 עעכ"מיר'6סעך עס 7967ס6עס S'b7Db עסוס )6ו )כס0)ת 

 יפתס על6כס ו)ע0וס י6שס 5ל'7 7ע'כ כ'ון סו6ע6)6סיעסלס*
 ע) )ע53ע )פיוח ס)6 )כסמ4 "ש' btDh'( קעכי:ן 36"י  יןבר עעוןסנ6'
 )6ורסין :DttbI פס6'כ ית,לי עי6כ' פוס' 6ינו ססו6') סעמטמ כ'ון מי6כ)

 סר  בבייל)6 סיי סיי 06 וס-: 6סי'ינ:ן 6סו6יbm~ Tt~Pi 3י)ע0וס
 ע) ייעגור ו6ע'נ י16רמ'5thwh bwll 1 1)פעיך מגס ע3 "%כסל%צבר
 1)עס ועסס גקוס ט)6כס  ילצ9ומ  ושל%יימ  גיב 0שגיו טופ3 7)ג:ן6קול
 6'5 6יכ ד16ומע סו6י) עמוס nltbif 9לי  רביו  רב1רו  ביוו מילעיי  רבלוסמ
 6ישי יעטל ס)6 כ16 סח'17 וחס )6שס ס)6 מ7ו טסס 6עוו וסס 6עוו7סס
  ם)6 נכ6ן ססילו וסס עילננן 67קול 33יפו) 6עלו יסס )סיפך נ6טל ו6ס7לגנן

נההוושעחים
 6יט (ס ונס 96ורע טס6ל גרפ 0עו י6סיי סנ6טי 5" 06 ופקס נקוסלפגור
 0פסיו  בררוו עכ"0 סימ, סג' וסכ6" - מ0ע6י )'טרי טפ)הס6 מי)י סני כ'יכ) 6פטויפ טסערס' ע) די)ס6 כ6% שו' )ן יתס" י)ס6 ייס יע יס"8יפ"
 סקר6 טס פ)יך %י קור6 456 וספק'דו וס(ר )נוי עכיו י5ט6 קסס נטיד)דידי

 עכיס כ' 3עי:יך טן 6% יגוי (1 דקופי6 גוי גוי 7חו)ין פ"ק יר'6 ע)יו יוס:ןר
 טפגו וגע)ו וח(ר סטכיו נחוס י6יך עעו)ס :o~b גס7ג % כ6)ו nlp,mI)סטסיס מוססש ס"ט 06 6ערפ ויפס ס0ס נעי ע6י ופכו,ססעע6 (1 3קו0" י3כ' כ)7מ0
 רחוקז ומק60 0כש י)or~ hV'DD 6 יגר נפקיון 1:וי)ו 35עלו עח(ר ע5מזוסו"
 סע4  6עייגן  בבימ  tptne  )יגרי פ"כ יס6 ס.6  פ(קס  נךברמ (1יקנרס 6ועל 6גי ועכ0יו 56)1 סכחז סט6 קפק ג5סו1 כסג0י סו6סיו ונכסגיסכ5ן ען ס6'ם  )(ס רו%4 ולי  מפליסו  יביוין  1.לרילמ%רימ פד9'י מרי  יררבמסו6
 שג'* יסנמו סר ניע6 56)1 ש'יגס  ד9במו כ,) וע'כ סיסי 0וגנ6שר

. 
6%bibnt 6נעיופקטס 3)6 7גס 56)ו )'מ6עספופס עעיקנ6 יקוסי 
 שסס יס ס3יס (1 ו:וי)ו ו0ו(ר דגומנו סס6'כ גפ(יס פעו סני6ו)עס
 6)6 עוי ו65 ג)מ גכנסס (1 ס3רס סימס )6 טעו)ס עיי:ס' 6)1 כייו7ע
 סימס 6.06ש'

 טכיו 7)6  7'דעי:ן יעייר'  כ)וס  י9מ rb קרו3ס  מ9ברי
 )סוקיף 6עלחי פפ0ש  גדבר כ(ס י6יח דחיח כי ר6ימי כי יקועךזוק : 1nrD חפקי )יד  יבש ג(ס ש6ריכוס3יbip 4 1'6טר 6)יסו סיג6 6גו 5י.כין ג)3 3פו) ybe ל3ש 163פנש)גוי

 )י'י'. סקסס 6,כ דוק6 3עשס 3עי דן6 יק*) ר.י סגסר6'ס
 פ) )וקין6יך

 7ססי6' ק') יל,י י6ע,ג ג)נ גי)ו י)ע6 מטן ע) פקמ 0ומי
 קפק סי' ססי6ס 37פע0 וך6ירק ס1% סיינו06ובר טי"ססר6סקסק
  סג0)קו  מהבר(מ וכ) 36יו ועכס סגטס וגץ נופ7 כגון יפנול )6סס6
 סו6 06 ו6ף נש) סע6 0:ס ע) :)קס וכי כ)) ענר % סע6 כ6ן 'S~bטס
 הסרי DVn ע5טו ע,פ )וקח 6ין וס6 פץ sw ג)קס שי גיע5 0)66וער
 ק,ד ור ששי טיע 16טר ו6ס סיס 9יגג טע6 5וקס 6':ו 13 ססיו )066
 ין מ6 )סנחין ניסנס 7)6 ו6ע*נ  בממרימ 6)6 )וקס 6'ט ס76)ק'
 עפיס 6יס 6'ן ע5עDtD 1 (סו ע*כ 6)6 סיס דשיד עהס btD1 5ט(יד0וגנ
 סינג 6י ועינן י6 י6:ן כ'ון נ' יף י3'ע פ*ק ליס נסוק, ופ"ן יפעפ5ש
 Sb~nt וכ) קני 3נעו5 סמורס ען יס6 וחגיעס - סזנ וס*ס סש ט(יל4

 כנע ס6פכ ח,פי4 5(ס כש 076 5מוס יסרץ 1,61 מטן ט)6(סגת'סס
 קטק ססל6ס 4' קל6 )טס 6'כ גו וסמ:ו. סטפן ע) סו0ע סיי:יס6עי
 )ס55:0 יוכ) ז6*כ סימע סליגי מפן )י שס" 6ש)1 ס6פל  כיוןמייר ,ieb ' ממן 4 9ש  במרי' %מד  ימרי סיסי פוגנ 3של יכ31 6עוסכי

 bSn גחנלר ו6ח,כ D1aD  ren  4  ברימי  פמימ קתג ססהפ' כךס6ערסי
 (ס )פמ טסו7ס D'D~p )ססנרל  %ייר 6י  בןל ע"ע יו7ע וסיס סוגגסהם
 56 4כ 13 שמיו 0ע5ו 3ש5 סיסמל6

 ופנר ססי6ס ע14 וקנל ספ0וי
 6ינן וסעדס ג'י' מ)3 6ער 6מי 06 י6עו דפיור גל6ס 6פ*סו0חע
 60כ) )6  מוי מ)ג 06 ט וסתרו טוטן 16 0)3 סו6 06יויעיס

 טי ו6כי
 סיו פוק פפי6 וסיי )16 06 סי6 פ)ג 06  ידפיגן ד)6 כיון )"ע5קי:ן
 5ליך חצור ו6ע.ג סרנ יפר6) 16 סרג פכויס 6ותו 6תס עכילעגו7קע
  נס7יי ועימס וס)ק'ות סכ7ס נמ,נן 6יס סתס כי4מ6 סס67ס עייו5קג)
 סנ6פל )6 06 6סי עע)ק1ס ססל6ס עיקל 6יל3ס ס0ס כי6יס6יי:חו

l'DV1'g1כ) 3סיגס עכ,ם וכע"ס 6נוק ססיי כגון  גיע) 0)6 6ע Df דס6 דומק 
 5ויך balnb1  דבריממ ימיר  1.ל '1miw  בילי וך יממ  פיך  strסיע3'ס
  בירי1ךטלווס דשלקוגס :נר וני נגל )יס כי געמ מועי ו6ני יגייופים

 גנע)ו )6 ססיי51'ס 0עיי כי 3יולינו כנסוג )066
a'yw10סוננ )ופל סעוסיס פיכ% קפק סמי06 0פ" ססוק' ייפייו 
 )ס יקן' וס6 שץ סחקם  ס37ר סוגלנ ח)6 ע*כ וסייגו סייתי-
 סיר6 6'כ )סכ0ים יכ1) סיס ססונלר ע:ס סחר6ס יגסעס קפקססי6מ
 bS  60:ן )ו סס ט(יי סיס ססעותלס טסוכם כ'ון )17כמ6 סתוק'קופימ
 4) פ*כ 656 (ז) )ס'י  ישרם עפטע" ג6יו 1)יס )סכסיס ויכו)י7עיגן
 6פסכ נשיד ענל 06 -שק י% VPb7 a'Db )ר'י S'p 61'כ ג0עלד)6
 נחנס ס% 7כיון יסיננ חס:45ת 4 סים bvlu b~b' 7ע3יד סיכידסיינו
 פ5  )ס0ש 4 סש 6תי ט(יי )טוו" ס0י6ס סעיקר )ס3סין כ'6ססי6ס

 : p'ho,( 3פיקל עס6,כ נטיגי' כ) 631)3
  כחג0י)סוכספ bS9b כיגס פ)יסס סיגריס65י6יתי5סטורזש%ר

 . פוקקש פלס6ר 'ו0ר פפיר עיוסנ סרי2'ס י3רי )פוםכ,6
 ;bS-e סגוי 3קוסה( יסקגי )גוי  עכרו 3)6  ברימ1 מירי VIS יגס81'ט
  סע5'6ש  י.ימימרווי9  מרייובימ  ו19%וומו 0כרגנער6 )6 (סניעת
 עכילס כווגסך 061 3טו5 טס6,כ כ))  בר לגי)ין סיו )6  סר6סו:ש31יטי
 עכרו )6 סעעינו כיון פסוע (ס נגויס ,עכור 65 3גע67 ססו(כלעעט
 ברבוי  יי*ם ילי דצש ש,ט )פיס סו,) נע51 3)6 8ייר 06 עס6יכטטס

 י6עליגן פ14 (,) סעול ע"ם פכחס ס:ס  יבריימי יק6י Yrמריבור
 עכגר וקוסיס סכי סגריימ6 "פרס str יסו6 טטטע 63חס יסיוס)6
b'Dבפליך  גמימ כ6סר ט3'סס vnpDaDDlh  נץן  ('006 יק Db~) 5ם 

 שך  ד3יפוי ספוקקיס )37יי נס סקסס קני גספקר ניעור 4 )עס6חריס
 ו9יר5צימ"ךסעו)ס בפירול  יריפמ 5עס4  יסרהמ  בשדל:ן' בלו4ממורס

 : וק,) חכסתסו6 ג(ייס 6)6קני
 ס6ייי%חכ

 ע5עו וס)ס מ:ס su ג'0ל6) עמ)וקס 3סוגוס ט,ס
 163נ'י6קה ספס' י6סינר דקע ('5 6סיפג'מ :YID' ע'כ 1')דסר'ן

 וכסס ו5י6יי'60 6ילגנן ס0ג" וק6י כ67ו7ייס6 ע3:ן סוי סי*ן )37לייס6

 סיץ )דגי' 6קת סילוט)פי עפס ג)6 61"כ 3ילגגן כך 6קץ 6וגסיבריור=מי
ו5יכ
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תהוזצע חישאורחפני
 טו0" ק") )6 וסלעניס כסלטמס זקע פ)'ג )6 16 ") כסרי3'ס ק'ל :YD%ע
 6סר פנין יסילוס)עי גכת 6'נו ספמיס 37ל 6ן עכס'י געפ)ס (סה)
 ו5פי4 5קי 63וגק 6פי4 גס5 גיק מל6  16 6מע% קען 7ק ג'ע7וי5 סייו' 76רנגן ענל 06 הירנגן עסגיחין ק6י ספו0קיס ו)כ) (") ילסכ"ן 671יט61

~Ob 
 סיס

 סיס וימכ סייסכך ט9יס 3ספס 3תמלס 96יר%.ל6ם פססלמ לגפוו5נוק
P1)b65תקכסי כ3ר 0י"לס%  כרין  וביפל פ65 ול6 גדע 36ל06 ייקור פסיפ 
  ס:ע65 ו0פן  סעור לסון 011 סירוסלן' ~r~D Ithp 3ריק' ס5ריכו לל6 3פקוס15

 גטקוס ספוקקיס נין עית לעויל )(ס עיסכי0ך נ)) ייכסי 1)6 יפכ6ל3בי0
 כרי גע,יי ס"ס יגריס0 סילס ועכ'מ ה65 כחנז זסס נ)) יומקי)'כ6
 בסכי פייריג,כ 0פלו זספקיר וסירוסיוי שר' 6עי ץ נסגס :nptiwלסרגות

9tpDDtp73a7)סו.ן ימקך ע. ולייופסי 0ו,ל ונסקון סיולס 6ם,ככפכסג 
 סכרמוס) )סס י6ין כיון עכ"0 סכמנ טססילוס)טיי0)וק0)עויייין

 רכגר ו'ל  ר9.לכסריג'ם כיון י6ס 6יט חס DtI "D7D('ID עפלפ )6סל'ן
  פוטש 0ר3ס פור יס כי 61ף לס6ריך 61ין ררגכן כ3ריין 'pt)b~ 5פילודשסגיס'ן

 ע)יסם:)סס'3
 003'3 ל6'ת' )6 טגיס עונרי I5WDD (0; 0מ%ס %"0ו 1שיונמ'ש

 3רול וכו, סתיר6 סניק 7)6 וכיון סנל36רולס סו6 כ' 3עס')'ע)"
 3ס  ניוןסי1כס :oia '3יל'3ל3 לpb DDIt 6,( יו*כל bSn סלס  3ל3סה3י)י
 נ9סייפו כי סנרולסכסגי וסלעי ו%גלו3סיג'  )3ט)' הסוריעוסר ען ססריצוריי
 פי, ורט,י 1.ל סם'רס" קלתיצר

 ד% (,ל רס,י ילוכס ופוד סבי גסולין 3סדיי
Istpגניר6 7עכ"ת פל'ק6 ינפי) פסופ ספקו עסוס גיול : 
 יסכי 6מער  סינס 6ונק יסייגו )3ע5ו 67'כ66ונק עייגמי 7)6 הכ"תדכמ'שש

 דעסעע 6נוק סכימו רק כחב )6 דסרפב'ס  ק6פיכי סכי 36לסו6
 בד3ריו 0כר יס  l'bG' 16גק  החע0  3ילו tb~ 6( bia(p המעת )געוו ייכ)ח)6
 פעס סשכ' 9בר6 1(1 ייס כל כפיר ,DbDn ד3רי' וסממ ר3רי' לפרי %יךוצוקק
 סרי3'ס 06 רידרגס  גיולוספוביןתילך ,Db" לכסוב (.ל לסרמג'ס רס'לסנס3ם
 ועוי )פרי 5,6 נווגי גכל פי7י 6י יגל לפרס 0,ל בפלו 3ל6 דוקישץ'רי

 ינסמה,
 ס,ל קט" סגסליזי ופ*ס  כלסגיול 6גף ססי'  3דגרי' יהן 061 עי'7י עע73ייןל6
 פלס  סל6 3יור )עוקט פוד (ו קוסי6 )1 מס" עתי ע7 ידכסי )6 3ע0נ' )גוי יסנול
 3דיסוו56"ל סכיו % י קוסי6 סית, ~qb ob~ ן'ל ספגיר גיל סרג דכס כלזס

~rba
 פ5פ' וסו6 56לו כנר סו6  ססלסעו יסןלגוי ס,ל גוי 7ל6ה' (ו לקוסי' סקוס
 לו 'סש  סל6 כיון עעומיו ימ3ע 6'כ געול, געסנ, ו6ס  טעגו ייכגו bS1~טס36ר
 פייסן164 6סר לנוי 5,61 פזס גדול p,)h לך ויין סלו יסיס ס(םשסנון
 וססגיקתי6  פויל'פילטסו66ללו ססכסיגו סנוי סייגוי5לו כיוןיפכור
 פלספשסלסעסרקו שירוסך גמס 6פילויססנר יספע סנידפשרק6
 ספ'דססו6 פליו טפכ'ס י5,פפגו

 סגיל1 כיון גפור0וpt)h  6, ולררי יו0י
bbסיסלו n1DW פנ0 ופז  גןולט(0 לך6ונק ו6יו ולגירו לפיוס b'pP3 
 דייירי  דיפכסין  כ0סע6  33ע)ו 6"ר 7שכ עהס 6וגק )ע5ו6 י6'6צ

 סירוסליי פן סולי6 ו,ל דסריגיס לפרס 3פינינסץ יקסי ש,ס מ6ג9מם
 טיייס יכ5פו סרתצ,סגזי' צזור ד5ק' סייפרוגקיגילפ"דסוסוסר3ריס

 לו סי' ויו3 טס ניכרbS~ 0 פג(יר' פזפ סרסין פדז סגלפד ו6ף 3גיר86ג61רס
 וכת03 עורי 6ייך ויד,ין כתוג ייס סירוסלפי 4יון bib רגגן מליג דל156פר

 יטר6ל 3גיס סכפלי ונאזן סכסנ ססיר כזצוייסירוסלמץייריברםפדיש
  6עי"ףט6יכו י0לנו35ג בכךס% ופס וחיור סג'גויוסי*פ סל6הףס

 : כו' 4ו סנימד יקוס 40ל0נטותס

 סו,רגי וסנס סגוי 6לל ססכסססתן סיס ס0פפסי ייי ט3מ1ויןנה
 טיי ספיעור 3טל DD~S7 סי6פוגס ב0סיגסי סכ0ב0י פס3י

 ob כי bpb57' עסמס 6ססר 36פ4 ג0 סלפב"0ק6י יפסי ולפיטמ
  בעול כר6'ס6 %6כ וגפ65 כר6וי סז,ל D)pn רקיס 6פ16 יק6י5יהזליץ

 )עייסס 0(וק מכהיס יעסו י6שיש6 כ6קוי סיס )נעיו וסכח 3טו) 606נ5
 כך3יגריסס61ס)יכמךסל"ןקיל 6סיי ענפ)מוף סתסונעסישלעע)

 יעפ 6יגי נ)סוגי ע6י ק5למי כי טכ*ס וע'ם קפק 3)י )6וקלו עעעלמ'ע5 עופי ו0גני 3סגס עמ)וק0 גרג' 7יהס כן s'p סמוסק'ס כ) ספפיס טכםק
 סננ0 ס)6 נ0נת גס ' סיגליס גטניס יפסי )פי מ ג)סתי ש מקמןיס
 3נסני י"ס סיס 6פטר  ני73י fir יגל ט65סי )6 פו3ל 3(ס גס עשי3ר
 יססקל )ספן סקע6 נמ'ל י)7עמ 7נל' D'D7V וטס .טכ'פ

~1Da פד כך כל סי3י וססלע0 קני 3)3 6פ'4 7סכ6 7סכ6 פספקכג7פ 
 פfin1DI 0 סתג%הם י3למי ב6פס י פנוס 5רק' 61ין ברור סרבר כ'טכת3ס

qtp3S5)DDaד3ריס 3סרגס כ' 6ני רו6ס כי פי5י לו 0ש כי% כ0גו 
 גחסי"ן

 בפיי
 יטרזן n~htsn b~nai 601 סוm3p 6' ר ט% ס4ט

 bp'~ גרטומ" b),pb- 1%1 גצ0ר יטכס hDS7צגטר6
 סרי טנפל4' י5י ול,

obv9bs3n6ילו ברפוסו 6'נו SD' a*Db7Stsi רסירוסו tybg כ0" סלו 
 גרס"ש ו4לו ט4 6יגו גסדי6 פדפי עקרוסז ט.9 סי 9פ זיליס"

 5דסכ6 דכלפ6 ספקר גין למלק ולפגיס לפגי %יך 61'כ 6ם' ט3יסויהמייסו
 יכיסויש ססבי6 גרטותוופס ליניוס6יגו 1ל6 סלו  ט6יפ ילפנזל,טר
 3י6ן סקילו לספסיר  סיגול גדבי רוי5י כלוס יל ר5יס 6ינו בל3ח3פול

 ס0קלכולטסתורס טייך דל6 3ל3ר ס*כ טס %1ל0ו64גמי' גיס6ינו%יך
 בפי פנכי ר6י' טסבי6פכזס ספ9יפס פס 3רשש 61יכו סלו טייגוורפיס
 vibn)pttn סוOfiD71r 6 יי" גס1לסס פכזמסרגיס גס דפ0י לפיכסט
 6ע'גי)סק7'ס61יגו 6קוי טיייכ)0ספ b'51DS גי4ידפסו גס  ס5ויך6ל6
 7סף טעע6 מס6י ג'ג"ט)

 ספקל עדן ,016 יס6 מקפי 67)ס,ת כ0פקי
 ודו3 יפי5כי רפ5יל ipbn1 9' וייכ 3פווגס tp1DD גדגסבו  03גגעו

 )כ6ן עיח ע)') ענ'ן ה* ייעת 7)6 ומס )ס6ייד"ע יג()ס י6ום וכן כסזג ע0ני ל6 7ע)ע6 ינספקל קונ7 0061 סלו 6)1 סליכו'
~b'SD כל  נפיגי 

 דפי ול6 3רסותו  ס)6 סכ) הקלי גוי סצי נק נוונמי *ן 0)6 ה6יעכ"ס
 דלסרספקיטי'% לוער לנו 6ין ופ"ע ~hp' דירי'  נרסומי'  67ע7ינןלפקיון
 סלילם 3ו ל1נוס סר' וסוי גוי נ3י פסדון כל "Vtb' 0ו'ל י6.כ לפיל נסס גגיכמס
,hib5ויך שה 6סי )6 קסק 6מי קמק יעקיי לק העס מ5.) 1)6 כע5י)  6טרו 0,יל 
or"67( פמס יסטסס'3 גלסוגי  פגוירס סל6יס 0רי סנ6מ' ס)6 סכמנת 

  ליפל למסתס פכ"ס טס0ליי נ"6פס י6יתילססיג % דס5רפלקוסיסי
 מ6 ס04וס יפפס סלר סוי % ('ל סר36'ד דלדיס יכ'ס %סיונוו : טסכ'ס h)to' 6ין כ' י3י'סס6ר

 סו6'ס קנוס %רף ט0פןעכז0 יס י3ל סרבר 6פס פלי5סג3'
 1,ל דיססוי 1,לל"פ ד3ייסר36"ד  63ה0 כי 6ענך )56דקס געמיל0(זן
 ג,כ סוי גע רס5 סרגי לתייי יס  וקעני  קען 3ין ל0לו' סגדולסלי,4(,ל כ0ריפוק'
 לפס  93ענס ענט פלי6ס ייסילפיגן כר6קזיגגפי 15סו יעלס 6חרסרפס
 רפס 06 61"כ כללבפ3ו6וגגיר6 מלר כסיג  'biiDp גב' רס6  גקפן  כילף)6

 היע0 16 עקיגס ני)ף ת5'6ס גס 6'כ 6מי עקטגס ע'כ נני, הסני עקנ'6מרס
  דעסיס 0ע65 סע% ע6ס 06י יקטן י750 ק') ו6ס 7י1.7 עקנס6סוש

 י)פיגן 067 עיניס ה064 גילף ריכ,ס  שור י0רת די0 6ין  סס סי'67חינ6י
 עיכ 6)6 התתון עעין הכ"ס ףל וס"י כרפ.רס :b?pbn יפיני  ססויהגפ
 6פר0ר6ופר גתר6לסר כליסנ6 (,לדפסע 4צריסל35'ד 5tPpWגל0י

 61ין  3גי  ופר6פר  גילייס דפר6פר ('ל ופ"סוי('לכל"סדלס,'6פרסר6
 דלל'9 91*ל רס,לכל'ק  לויר כלל nDS b'h' דלסי  ל9יגס קפן 3יןסלוק
 י)ם'גן 6מלמ דעס 6נ) ענט ע5'6ס ')מיגן י)6 סו7ו קין גגי 6גל גקפגספליגי
 סו6 06 קען וגני תנט ת5י6ה יי)פינן קטנס ג3' 7ה"ס מיעס י(סהגע
 ,b'p סנ6פר % ,oh  ונוי ייג" :Db'5D ג"כ  גילף 6מ7מ 7עמ )ענין )קענ0עוס
די5י

 דלל'י
  סיינו ס% לו 5ין פליי0 ג3י

~lDW' 
 דגנר5 דסלי למלןיד6 יפסון

olanג3ר6 גבי דליכ6 ר,6 ג3י 6גל ד"5 סיין גייגס גבי דסייכו 6סרגיי סלי0ש 
 גקין דפיגי )עיעל ת4 סוי 3קטן דפ)יג' 7ק6ענ ע4פ6 ע)סנ6 ע'גסיי)שנן די" גג' ס'ס יי עסוס סוי יייס יגגי סיכ' וכ' ע6006 ילפינן ררסססוס
 לקז  דפסופ ל%'יר דליכ6 יד סלי0וסיופסש פסוס 6סר63י 50רדידי'6י

o1Dmיליף סיכי ד6,כ 6סרג6י טליסוס 'gp  
 יסוס ד6יס רברור כיון  פסיכס

n1D'Sai3%b 
 ורויי

 וגס6 נגרי ג3י ריי,5 דלי 6סרת 6ל:הם דעיי לויר
 מ)יני )6 כזע נקפגס ק6על יסיי כן יסטעססי' DDnn bD~D דל6מליגי
 5" )עס (ס י3ל6 נס6 גטי פ)יגי קסן דנ3י DDnn עגי ה64סד)פיגן
 7)6 ועעכן געקם מ)וגס"0ו )סעטש סו6 ניו) ייומק שוד כ% %"ס)ס(כיי
 'bib סכי  לשיפר פ5י רסוי דיס,נ גרי0 פ,כ . זס יבר כ)) (b)nu 1ג(כר
 6?6 סני tS'DbI ט4סות דפסוס סטוע סילד6ין ד*ס oh דיפו4 לוירדרולס
 תלפד גניגגו6 סש פסיסיי סווס 6טסגלסס דג3י די,9כיוןסלוגת6
 ע,ל דקי bih' 1"ל סר36"ד 3ד3רי לפרט יפ נן b'S ומ9 חפמורס  פןססוס
 ט04ות  :olvn "3ר6 ימ5י לן עול ילS'p, 6 ה5ש6 דבל'סי6 כיון זוק3ר6
 גגי רי"  ג)6 העון ולסולי6 נ94 מנר טל5 פם ל"  פסוי זלל,ע יג'לכף
 ופעכר פק0 ל"9 פ5ייס ל'ט פ9ייס  רלסען ופיכרפ9ס

  1כרפירי
 סגי1ל סר3

1*לוכי,י
 הקענס קין  יגי* 6139 (ו ד6ין Stp1 סכל ייס3 יס וייסו לקתן.

 ר9זר פעוס סייגו ילפוכן דיי לר*ל ד9,ל he's3 butSD ייפיינןדפ6י
 דל6ו ס"ל דר"י פ)יגי thsvnh 6031 סליסום טסיס blaA7 ד50ר פסופ7ק'ל
 דפיו0 3סיי6 גל' ול6  גביגגר6 מלר קרי דרגי כיון סיצו סו6 7מסוי4יר ור5ומ . ילפינן ולי סו6  ד0טוי 4י קניר6 וריל סיפורס ו9 ולפיון סריפסיי
 1ל6 כוי ילובס דהפ9ת ס4מוס דפיו0 6פריין 5סס גגי כדגלי סו6יי

 3עקס עס6,כ (ס הטעס כ"כסייגו סגדולז,ל סרג נס ס%כיכ0גד*ןלו כזפפודי בי9דפטיפד3יסן  דפ4ציגעעיסול6 5ל,ק ו6ש hnnbDיינ6 לצגז ילפיגן כלל גג" כסונ יל6 06ר0 7עס 6גל ינ4ן4 יסצי :bDDbn'ילפיגן
  פכמג 4סגV'hbDVD1  6 (,)קי)כוימי' יגסתכי'ף טכ)4ענועהכרו6זכ

 קסרי דלכ5ור0 תעענס 9פן ילפיגן 1ל6 6סתיי סלי0ות פפום גגו6דס5ר
 יייי5אור 6סרגיי6'י ס4סוס  יטיפדברורדפסו0 דלמי" רפספ"6סררי
 יטוס רג3ר6 150 נס לפוט ילסעןר,ל י% fb ירכי ולצי '  ול0יגןו%
 bibיר

  כטן 6סוס דכס  כ6יין ס5ר כתיג %  נפי bnnb גני יס6 קססו*כ גן קוגו ס~מל סרג סיס ;ob  גדילס 0קיס 6גל  מפ9יין0פופי
 ג3' 6,כ סיימ יסוס 7ג3ר6 עמ5י עפען %1 ענע י)סיגן ו6פזסט5'6ס
 מ)ף )6 7ת,ס 6יסכ6 עגגי3ס גלף 06י0 כיעת מ)ר כ0י3 7)6נגל6

 יגנ' טנ6על )6 06 וק') 6פכ6 3מ1טי6 כזם י)שנן )ק1)6 י6סע6ס60
 7)6 ענגינס 'DS'(l ו)Db'~ 6 עיגיס ילפינן יד עסוס 3ס7ק* כ0י3גי

 כיו גלסס h)c כ'ון 6שריס קשגו רק 01040 פסוס נסדי6 ספלסנלסס
 qs'ns 4 נש6 דגגר6 6חרס רכס ג3י ולכן  6יכוכ  l')nPtb 6ססגבי

 : יפיי ש6יפ6ממ16
 ילפס  נגק*וס סכיי3כי תסייןאבל

 %ני*
 ,bnnbm דג3ר, 50ר

 טל6 כיון ק"ל ספפירפויס חן קתוס ולפד 6פויגן דוכת6ו3גל
 hb פי0ס ל0לוע יס כל דינ6 ול6וקפי' כן לןר' לסר36'דו,לופידינלן פינ" וגילף סליסוי ריטו, סורי גלם' *כ טיסום דיפוס סע ססס כפו תורסגלס'
D'b7. Stib, כן לפרס לפינן ו% לפרי קילוה"נסנו כו'  יין ילפיגן ול5 וכסג דגריו 4פוי קסס סגרול רר3ינו bib' גו6ס כיכ ילמזן דיגי לצנין 
 ק0ן י)זס 6קור16עעוג6 עעעס )6 6מלס יט0 עיפס סיגו עגפע5י6ס 'DS'(l י)6  67טיינן דפיי  stpt 3סר6 כל9י6 (*ל לסר6ב"ד 3S'p7רוכ
 יגר יכ4ו ר,יס פכיס עס3י5 ופס ' p*b)el s.r כסמ'ף דל5יעפגס

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



רקהחשע חיםשרחפמ
 ייש (ס  !כגד סגיס כעס (1 (wb ע) פףה' 6גי ג.נס ס5)קיס7קונ'ן
 ODD~Db סיסס ו" גפ"ס נוי ספוליס ייניס חדוס' כל גנח3ייסיסי
 דמקני3ר5ייסו יל4ספכקי פ9פסמלר סי דכ4ו גחץ פלסס לי  ניפס5בל
 פיקר סכספיס ר'ל בשונך סעצרס qb כפיס סוי גרורס ר4יס 43פסלי

"b1D6ין וסס וכף הסלכס ח% י'ס עיימי ו6יס סס63ת הנ'ח יכסגי 
  7פ7'7עק)0' ממhto'tb11 '6 6)6 מ6 מ5י יעסף יפס'ט' 6נסע' ק6' יס6'כ*'
 7כ)יס פיסקפיגס (") 3רפגזס ר6יס ק5מ eb~n וכן סו6 עס)כס7מ5ר
 מ,י [") סרע3,ס ה7עי 6ג) סו6 יסיתוי0יס

 bpepn7 עסעע עכייס ס),
 73יל6 ד)6 עפעע 3י0ו נחוך 00יגחו 16 ססנגיהו כעו סן וסלי סכחנ)י'
 סיע0 ע) )סחק3) 6'6 עכזת יינר' DtS סר6'0 [ו ינר q'p פעע6ני'
 עקיס ס6יס ריס סגטר6 וטרי פקי) דה6 נחי6 )מנילו 0)'ח 'סיס7ג1.

 י6'כ ס)'מ סיס )6 י0י6) 6פי)ו סעקי6וס ענ')ו6)ע)6 ס)'0ו0ד'סר6)
 י)פ' ועוי לג~י כ*ס 0)יחומ נתור0 67יחי' )י0י1l'Db (6 ד6עעפגו'

 זין:%20קבמוצגמו
 6לעע יק6י

 נע0ס 0חר~ר 36ל ניט.ן גתולת 'trbn )פ' )ג'ט'ן ס)'מ ;ע0ס טגיד6.ן
o'iahwh) עילס" וכן יססס סעעתמ6 כו)6 רסיע6 7סכ' סמ7ור נתו7ח 
 כי כ)) 6עעט 7)6 )סגירו 0)יח סוי סכ' 3)6! וסל6 61"כ 3ס7י6["3
 גע73 י"חיו0 מעמעיעני ה0 ונס )'מי6)06

 סגוי 6פ'לו וחרי וגטמ17י
 4מכ6 ניע6 0.נ כסי יעני ענ)) נוי ע7ק0:' )עי) כדסיין 0),0הו.

 7)'ה6 ינע)מ6 עכ)) סמיוי גג' מיקחני נס )6 7נו' הכ)) עג7עיקחנ'
 ;') )כן כ)) ע(ס 6עעט 7)6 ?(hw נע)ח6 5ש)י )"מון גס7 נ~י ו60)6

 ;סן 63קמו ק") 6ס' וינ י6'0ו )י"ית  6מי רב ע) StD)Dn ק37.6ע"7
 67.ן ס") br~h ))'סנ6 וגס עחיועס חון סחורס 3כ) )נו' ס)'חוחזים
 תף) )6 סגעו גוי 6)6 מ5ו e~D1 יפי6) 0)'מ עוסס 36) 0)ימגעטס
 ו6יס )גלי סתס ופוי סקי) 61,כ ס)ימ מגייו הנו' )ע0ה 67ין עסעסט)יח
 67י'מו 6"כ ס4מ עיסח ינוי נרון )י'יי' יק') )ע6' 67'ס סשר מ"ת'7ך'6
 דמיוס' ו)ס6י 603 עע.' דפלוג פ)וגמי' גל 6עיער 6מכחן )6 גס חו6טתס
 )יעמ עכ"פ עוכיח ס'0ינ (סו יעמ' ו)מי :ע' 603 עעי, 7מ4ני5זן

 סוי י6סזג ע6ד )י חע'ס 7גך קוף ('ל הר36'י עס יפ)יג (")סימנ'ס
 ,ז) כע7'מ bwtS(~ נה )7ע" 6ק ע"כ 6)6 3קעגח יחוי 'oh~5wa כס367'יק73
 )כ)) 6מ. ייס67) סו3'ספ'

 0)יח"
 3סיי6 ל4ס גק' גסזע 561ז) כו'

 : (') כסנ6'ס פסק ו0ס (')כסלהנ"ס
 סטוי סגקחפק טס מי ק'ג6וזח חטוי ע) סססינ עס [*ל ח3"י סנ3 סחכס ע) 0חס3סעס רזשאל[[

 טג.0ו ספקי עי 3ענין (")
 )מ(ל י5ל'ך הנער6 ען ל6יס וחר6 כו' )3*ס )כנס כ7י עי7))וג0ו
 ~rD" 6)6 נכגק 6% )נ"ס )כנס כיי פסי 06 סיור יכונח וסם3חול3רך
 יענרך יפסין6 )מטור )" נקממק )6 )3זס גכגפ 06 6ג) עידו)03

 : נק)לה ככז) 3גער6כי6ית6
 כ'1ו 3*ס נכג,ס0 'עעס"חיף נ3 4 "'" י6 עו"ו 3%יהנה

 זגיו)ס  סדעמ הקמ ימוי עקוס 3סוס ע)יגו )6 וג'ס ע)ח6 ח)י6סזעס
 ג5;7 06 גקעויס י6ש)ו טועSo~b 7 גסס קע*מ ג0' (') סג'י כ30מ(ו

 נק' חג*י וס3י16 יחעגימ פ'ק (') סר6'פ זכזכ ועניך מו(ן 6'נו)נקני'
 ססמ פי ד)6 סקעויס סגשל הסעס 3ענ'ן (.) חד5גץ ע) וחסינקע*מ
 S~lb גע3 פס3י6 חג6וגיס %ע' ד6שצו עץ וג')סדע0

~DIW 
 געמן

 סיעס חקמ יסוי עפוס חייט חסיגס 3ענ'ן יפ)'נ (') סן6ג'7 וכןמס
 3)0וגו כיכמ3 ו)6כו) )מיור יעמו 6'ן 07DD bnnOD7 קעו707סהכנען

 דל%'ח )'ת ח ע) תעש סיוס כ) ע4ו )סיות 7ע5וח !4%ת36)3סש)'ן
 כ'6 נ3'ס סיעח ססמ ה4גו 1)6 ס7עס סקמ תף )6 ו0ינס יג"סייין

 3ג0רו נט ד)6 י6'6 7סטעס (') פייס" וסס ייוע6 מ"ג יייסגנפעס
 )ע0וי hntw ס6י ש'ד 7)6 ית,כ6 047 עסס חגס סס גו0 עק7'7יס
 boI" יס tffD (,qip ס;ס - ?D~D סכי ע0עע צ6 סיץ )ס!ן נס סדעתססמ

 ; ע3)ך )סו יענמ 6יע0 כ) פפ6 י3 סכי ג0ר 7Dbp7טסחלעוד

 סיס hnnpm פמ6 יג ע)  1113 'ס כך ;63 ע) ס3" כע'סלהנה
 )יונסן bDD7b הסחע6 כספסיו 4כ סיוס כ) l'S'Dnע:ימ

  ססליוד סיס מס  DS10 סיס י4ס יגר פים ול4 ב"ס ביר %י3דבר'1
 וסב,יס3י4 ' גוס  פסכלסלוי כיון דנ7יו )פרס 5רך  י6עוי6 לפרסצריך
 לפיס%פלספלדפסוו%קזלסס94סמל9ס  פסיייסו% דר4יס רבידברי
iab3רור' ר%יס סיס סברסך לימיס ~b,o לסביי יס ופוי ' ר'פ ידגרי O'h9ינירך ה" גק' סנ"י ססנין ססכלס גפי יסודי לונ פרברי 9צם 

 י6'כ סר6"ס וסקסס ים צכקות )עס עכסיס פיבס כי  גפמריס5ט)ימו
  b'tP'hnt . עבסייןמ1)טק כ9יסלילס כילבום לנרך סזל  גסגי4נס

 י'ל ולכן סוס  לבופ b)'bI  וסי עיי ילס סכקום ליבופ 3רפמו  סיס יוסD7pJ ססי ו%יככי ילס כ9וס 16 יוס כ9יס 9סידידפסלי  4ן 3טישיילפ5
  ולפירבסי  ורייסויס9ססרפם ויסן  ליסן כיי  ממליו UCbיסיפייס ו)קנותן ס)')ס כ)  יסן 9סרי דכסו רס9יס  גירך יום  סכ9וס  iuSsb~בריס
  0,1)7חוסייכ עת ענסס 0)6  יסו  רפי.  טייורלפ'רס דשין יטיבסיוסר
 לביס בבל9 גמגיוס 'b~mpn  לברך %יך סיס נתס ימסי )')ס כסיס  633גס

 גג 6'כ ס7עס סקמ )6חוי יוס סכקוח ע).1 ססש %ל4פזבייוןססילון
 סש סוי )6 ס)יו )עס חכסי0 סתיס שיון יוס סכקיח ע)'ו 0וי ד)6 6ע"נג)')ס

 :ws "שע פיר  15גפם ידיסי וחיי  בטפסי  4י סיוס בל ל%יס 4גסיסיסכון
 4% )ג'ס נסס )כנוק ס'ט)  כיון סדפס ס9ס דסוי כלל נלי4סייבונר4ם 9נרקך gi"Db ופיי wab bpn ססיפס  ני3ריסיעפן ו%מירינרך
 ע,פ סג'י כדכס3 6ומן י)כ)ך סע6 די6 016ן דפטט ו6ע,ג )חסי)ין7ע'
 ד6'כ כדגייך עסיכ ל6 ספור דטדגיי וענס"כ ס7עס סקח סיח6 גר6ס6ין
 דגקע )יחות 61פס7 הי7 ))עק פסי 6ס נקי5ז7 סזע) מס נ% ס(נ'7)עס
 נתפלם  י3ל סרפם בסיס  סי % לנט לכוו9 כובסו רסיס  דיי'ג  'bnu~iי3ל'ו
 דסוי דביוש ריב%  a(np  סו'ל סייב י'ד  ליביס ס)6 סספ  06סכסנ
רבוסי

 3גיר%  67ית6 יינ6 יח61 חי.3 %,ס גכנס 06  ת'ע ייד eh1" יפי
בסדיי

  יכורו1מייפפלי4~ויןירי"כ בסושוד  לכסוגדיוסייסחכר י%
 ע.7 וי:,פיי  סרפמגפור ס9מ רסוי יסריס o~ppt לכיוס  שסייססיי
 סי9ס סוי יספ4ג  חגייו עס ד3ר ד6ס קעוד, נני ספוקקיס 0פקקו כעו מי3סי0

 ובכנ9 נחג 1)6 ל3זס )כלוס די כ עדכחנ סכי תסתע  דפור דלייבי  ופ,ס .סרכס
 r'Dt נלל  יייו לפס ייד ללבוי ייסו ס'ס :ob לכסוב %% כובסו  ד4'ן h'rלב'ס

 . למ)ק כ% 4 נר6ס  6ין כללוסליבר ל3.ס ליב9 כריוספיב
 סו6 6לק'ס (b'a 176גינ1 עעכ"ח )פגי מכעס לח ה)6 ייסוסע ז ה2ט784,

 ורינ ר"י גיסרשל  סג5ון יייבו רוח  כינינו ע0ע37מוכיגו
 סביהם יר  גסורס 76יי נ)נ:ון 6ח 6) 0חומ )חומ ועס ' נ*י יומיט עי "רו%ב
 גקרקע סי!0נ כמ)זווד עפלמו חו6ר (יו ה~ד )פני יכליע 6יוני 0) עגוו0גות"6ך
 עע7'נו0  סעגי6ל הגוסל .ין צעגין קיוס פס דיר עפוה" סעעחי 6סרע'י

  ס5יך כריס לפ:"ד וסוס חפן לעוין ס3סול גיעס כ(סריס סיס ול%סוגריס
 ו(*ל ספ"( 93י ס3"י ויגי5ל י,9י'9  נסס עיעין סגסוס  ססיייסטיק7וק
  גורייססיסבס%סיינ'יגפםפססינו ויויע 3:ח ג(חו סי'  06  יבלובו, ממן סגסיל  סכוסין סיחגס יסגי 'OpD3 9%ור סמ9מ לפיי ססותך פסותךסופן

 כסעם  ססגס  1ס ע'ע 6קול3מ9מ )פנס טעס נותן )ע"י 6פ"ססופןהותר
 טסחכו פסי' מסר סיס  סייין ססכס סבכס  רוי4 והיסו סמסח קודס סיסטעעו
  יבויר חר' עכ") "יעמ" )6י י6'גס על" רע'6 7)6  עלמ6 רכן npDJי9יר גזיפ.י  סיסגת 0י0 ס)" )י נוור כחס  פייר יפי'  נ9סס 0וחך nDD (36)סס

 סכל' 60ין )ו ברור סיסיס סיסר  בפסמ עוסר סיסי' דבריס  סלריךגי %ליבדנריס
 רפ'9 ססי' כע'ס ע'ג" גד'4' לי ססל' יסיךכי  וגפרי  3מפון עפסמ'יפינןסע6 6דעח" )6ו י6' עסוס פימ לסם פון' ססו4 %דכמ"3ססססמכי יסי' 'Dfil(' 3'י

O'DpS7סי,י  ס)כיגס' )פקק תסות6" ג'כדכס  דבוריפיובוסוי  b'na 

9%ירפריבי
: 

  ם14 ברי:ן ייסיי  פלריך סכסrnw 13 סגסת ע) עסטיס  3*ירהנדו
  קכו3 ק' יו"ד גיוי סענו6ר כעו קשק6 ספק עסוס 3" 6'גס כ)'ס יקתסדיעע6 דסי h'ntp  בין  ר%ין  ב,ל  ג"י 6יגס  כ)יס  9סם bio  3'יסכ)י

  ס%ייכפ4בסבויפוס
  ספרדכירסיבי

 סיום ביופו וסמ(ירו  דוסוסבלילבוי
 סעחג0 ססי' כ6ן  6'ן 9.9 ביי וב"ר 9'9 כין  ויין סוייל  סגפלסדלריך

 יוד6י  )ע.על יייי %"ב וייררכי  ס9י'1 בי"פ  פמיביוין  גו )פנן עיוחדכ)י סה"
 יפסו  טיי  ליייר h1'b  כלי  ג16ח1 סעקו ע6' 'יעי:ן 7)6סיכ6
 חסו מפץ  לי1ן פיוסד b~opI ספחנס 4גל 3"י %ינו  hna 14 ספוגסדגר
 מ0טפ וכן  )פענ"י גרור  ו(סו נ*י 6יגו כ)י קמס י6ין וי6י )קנח פעס  בוסןוריי
 חיל 9סס כחנ ססרי 3"י ס%יגו 3כלי  ימויקיגן דל5  כליפס ךזפ סען7כ'ע)סון
 טססיבו  סימבס בסג'ל  npD3 תעגו )סגן 6קור פקח קודס עסוסךסופן
 יל% 9תס סבסנ סוי פב,ל  פמפן גלופס טסיס ססויןנו

 חילי
 ייס ו5לול' 3רכר

  ססגיי נלו7 י'ן [ס גו67י כי כע,ם וד6' 6)6 ע)ס(כ'7ו עסעיפסלוי%סיס
 כ)י קמס 6ע7יגן  )nsp) 6 בוסןיפס ער םיוסו  וירוכ 3ו InDD ט6יסירכילן
 ים 06 ו6ף סנ"ל יעע6 הרי עכמ ידיבי  סייו ל%ויור יפ  ביי בנזר  שלכך  3זי6ינו

 3עקועו 9עזק 0)  סני יעס 6כמי 3"י 6ינו כonp~ '3 1)וער ס6חי פעס)סחור
 וז,ל סיסב 'r~Dp  גפעייו9' הסר6"י דעח ג"כ ו(סו פקח )סס ג(חר 1)6סו6י)
 ועסלזס עס7ץ כע פס  ביסבים  בך וכסוס נערירוס ספן גכלי פבטלוסו  סייןפל
 טסג 6גי וכן עיל3נן 6)6 י6'גו ItDb ג'ו'י יק גפקמ עמנ!  פומיןע4ן

 'b~pb  סייך  ייסג  סיוג.'ישי דיס  3'י סכ)יס סיו ד)6 5י) וע'כ עכ')6מייסס
 ס)כפ 60ין נ6על qh1 06 6מרון 3יוץ סת'ל %עת )3ט) 37ו67'6י1ס'חו6

 60ינו 6י'7י וי6י 6ל6 עגחג6 ו)6 סו6 ד'נ6 ע,ע  3*, גכ)י 6יילי וסהריכ'כסע"ק
 קפ*פ ק' עסל6'י עע'ס )6קץ עסהע וכן )16 16 נ" 6'גו 06 'יע'נן ד)6 6!נ"

 ' ע' יורגי 0ניסי ו6ס )67סי עסרס ו6עגיס0!דענ, כת,ר ט) וגיוווקו טעעו ע1'י 6יוגי חיכך יו0י כ6ן )ס6ייך 61'ן3מקקיו

  3עכתג פמתענגי כח,ר 05DW סיימ 6) ו)חנן )3קס 63מ' גלל6ל84נב1
 נ6עלס 7'ס (, 7ף נטגי)' שק' ס7ט7 ש' 9רוסום 'nrotn%וסיוסיך

'tpb'לפישר  4יכ% ע6י לכתו3  ב'סן % לפזר 5ל5 לכסו3 גיתנס לפ"ד סניח5דיוי% ס6ופןיסמוק'עקס"מיייפריךסססגגפ'  יביביבוס  נפגיי 6גי כ 
 ססו6 צומי  סיין וטפיי חקויס 3יומ )קיומ :6עוס ע,ה לכסוב  ביסן רלידגיסו
q'pעיל3ק סיינו )נמוג גיחן סגימ')ע'ד סחס יק6מן יס6 ק6עיו ומן סניקיס 
 'VD3 4פ" ל9ווס ייסוס % לפיד h)b ירוסין D*U3 ל9רוס  וג%פר'  חו6עס"

 ha~b ולפ.1 למיפר  'Ib~'h ע6י סעודי ברופ D~uI ל9רוס  בייר' טן% מכוסיינו
 6פ" )כשנ ג'חג' י)6 וסז) י)קהן 6עס:יחין יפ)יג מנ6 סיס byb7צעיהר
 ו6מ0יט7יגנן

 יוררמר  סבישי ו6ס סכי 7ק") ס:6 67'כ6 )עק0' ייוע ססי,
 : ה)3ו3 פייט דיר  יורייססן . דיר נילכ%דוביימוסוכבד

 : י5'1 עידכי כחר,ל סחולני !iq,lbo נעח מכס נע ח שאלה(

 סעהנ 6סי כ*ס )ס6)פ טגיס' ט'ט 3ענ)ם כ7עי וח7 )מי6 פועג6 כי נם 'סוד6 ר3 61"כ געי סעח6 כצ 6*ס 7פויך עס6 ר6יי )י נל6י עזעס7עס
טכיס

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



שרח'מני
IS~n*ae0י3לי נ6י0י )6 ץיפ ססס %מ נ*י מצ*נס 3'יחששכ)יס קוי 

 ססס3מ ועס - גח)' קוס'6 וסו6 ע5עי ע7עס ;ו קע6 6מע% itowblס3*'
 סספעס עינניך נל6ס גסוען 0ען 13 )פגן מיו70 כ)י ססו6 סייוע ט6גייעס3מ
 פי)טת' כן 1)6 3עץ פנוס ע5עו סי6 סי ט סנס)ו עס יסע6 3'י %נס ס*נמכל"
 פיפי' קפי9' יפפןר :hptap'tD ףכ סגמ9~פ ח7שי פרבוסי9 ינלסי יש5ני
 תס גס פו ססו6 ינל 13 גס)ו סע6  מ"ע יליו  פלר פבוס סי'יו  דגר יי  גס)י06

 30ינו 6ת שגס ba' י3ויס כעס 16 ניין 16 3סען שען כגון ע0ס 13סעגס)'ס
 פגט  bna גוספךפרין  סייגיץ  כיגריך ס'ס ס6ס t'sb עמ3מ גסו6'כ
13pD~ וס0יע6 עמס 13 סע3ס4ן נעס ספעע'ן יגמס גס6ל 16 3סען 16 נטועו 

  פימב4%פגייייסגספלגוי לכ4 כגי  טיסגז  )ם)קגכ)י י6'כ%יךס)ץ
  l'ba  bnnpבסו  בסולייי כיו65 )6)פיס %ופירכ)יס  בפין רביפגומ  כויןבו  פ4וסמיפ

~.blt*aIrb  
 וכ)ן ע7ק6על סס)עוי  ען ר%"  פספמגישו

 סעוסין ס6פסי  ביליס הק6 מיי עוסל יכו' ט)6סגעצ עיפנטמעסגסן
 ע'ג"סו "י 6חתיע ע6 סשסקיס כ) סענוס )6  מדי רגר  פגומחס רברבממ

 וי6י bib, )ס)ק 5ליכין חייגו מס)עוי תן 1huna ל6'ו0 ס6ק וכן5כו0נו
 סע6 ע"ע מנוס ס6יגו גדבר  נויוןמיגוין. 67ף מ)וק ו6ין ס7נרגססקע

 עכ"ת נונ0 ו6ס  OnD נו  סיסבסלימ  ססבפיל פוגס ססו6  3יגר5טתעסי
  נסגיילפפנפליןגופמס יסי'  גזילסגס 671י )ט'טן  עצ0י  פסיסגסרון
 פ% ihD'nDI בווזס םוגמ  רברפספו5ן I"nSDI  ביפבם יציל יוסר  o~o%בויך ושיי דגרימ בסרבס  פוגמ  ריוין  ספו9יימ בכל יבו4ר דסרי שיניזס
  נ*לפגמ~ס רפ9ייו'  פייפלי%ייס% י5לין יעססנ0גופעס ע)7עתע)ס

 כיון )י 3יי ס6ועי עס כ5" סעכינן 637 פסם )0ס ינעינן 7סטעס  כ)וסשייי
 'bwe  ע7עחך כיויפירים ייסו  וייו  ג,' סיס ,bnat~ 6דכמ' )16 כ)" לעי76)6
  נמער3 16 עיי3 סע6 ימייס.' מ7גר'ך  עסעע ייכי' רויידיל"  יייו  נ0.עוןעסס

bniDDע'נ" 3ד4' 7)6 כיון מען 3חוכו : 
 ספן פ יירב  ס%  סייט ס)רי7 ינריס טנ' גפינן נססוד גס יס6 6'גילזדץ

  ס)ו  גלי יסג' )6 פק0 )סס נססוך סריגמ  דייפר  %פ'ו  וייי  ובו' לי ברידייר יפ'ב npD לטמ סס17  %גלן% שיךכסג  היכ פבומ  סילי יסיסוומ
 ייפךוגמ  יכ~סרסי 3לי)' י6על עי )מויי' 3'יט6יני

~b'bb 
 לרו,ייך  ו%'ב ב9

  יוע'ג פירופו סוי rb  יס%ן כזסר % פש%  tifiu~b 1637 תפלטס6סס
 ון"6 ג(סי )bna7 6 טעע' )6ייך 0עסינן ע'ע נ" ס6'נו )' נד'67עי
 מי0וק ו6מי, וכע,ם 0וסי 67'כ6 עי עחני )6 יכיו1  0ו6 פס0 נ)סס7נס

  ופשיכוגיי גדי)'סג(סו1wtbn '0 עחל0' כונסו ו)כו)ס גקע 7670סקע'ק
 עינל'1 )ך ל6יי 6ין ע,ע 0ייסיגן 6יעמי' 1637 כיון כ)'י קעכ'נן )6ע'ע
 :9Db יסיר :O'DDDI7 בסרי%  יפ,י ספן  גו  7טערגין הו6 ייג')וס סחסיס6ני

  דפייייין  יי"ל רברינו  יבלבייי כו' 6וסו וע0(ילין  ליסו)ס  פיוריוסייגוו
 סג"י  עדנרי 3ס7י6 עסעי וכן יעוס6 6מ0(ק 7)6 כיון גמוס )עס PQ)סכרו03

 כ'6 0ען פדווי כס  יבילימ סיין  כיין כלסירס  גסוך  VD)Oi"  ב"דיסם  סכ30טס
 י(ס נ,י כ'66יגו ס(כ.ר ם)6 סרי טי6י  מי *נו כ6)1 ס') למוקיס5ע0ש
 סציר ד% 6'ס וסס60 )חעיונ0 גשוט )טס 03טן רגי)ין 67ין ניון קגי)0וי"
p*tpeע%ישרלטיגוניס מ%%יו3*ירסוש "Dh! פגןנו ונ.)ין י6ין ס'כי( 

aila')6ססוען )ס6ר )סמ(.רן יגיי ססו : 
 פק0 )סס סוסך ס)6  גיך עס  3'י 6יגן כ)'ס ק0ס דק') רוןר84'כ1

  6עליגן דסי  ג'י וסיס 6יעסי' )6ו סע6 )עיער )'כ6יס6
 סס'ע גע) ס(כייו )6 63עס bnim (36 )רוו60 (ס וכ)  3,י י6'גוו67'
Dfס0נ6י bS1 וסנ(תלו  ס' 6יגו חכ)י סיס6 כ'6 כ0נו IWDD 6(סצירו ו 

 6ועל npD 06 )סס תסו0ד  בשיו  יגמ עטעע . פס0 )סס עסומןסיח6
 עסני )6 פק0 )סס 7ס)6 עסעיעגי D'D דוריי  יגי ב'י  וי*יוטמסל
 עעע' עסרתי כ,6 סקע'ק 6קד י)6 דק') ג)6ס עג(סל 6ועי 0606י)ו
 bSI ליס רבזי ייחי  דליכנ1  ייון  סט"יסיר סקסח ו)כן קגי עחפןיי~סר 6וער 06 3"י 6ינו כ)י 7סמס כ.ון 61*כ מייסיגן )6 טעע6 ג0י366)
 כו' כליס יסמס עטכס ססיו % ליס מסיפמ בב" 5צי%ר  ובןסמיר
 )0ר0 י6פסר 67מ'ג ' תמען ג(חל )6 סע1ph 6( 7עזפ קופי6וע6י

 % )עס סכ' )סונו 6ין ע'ע )6קור 6'ן (ס 06 גת'ג (ס עפס ע)פסקטס
  מיךוימם 13 )ערג  יני)ו0 ד6ין כיון (ס תיעס )חפד ססיס עסעכססעו
 נס יענס)ין 7פס'פ6 ועוי ספור סס0יל כעו תעס סיי ב,י שיכוילימ

 פסי6" עינלי עכ"ס וע*ס נפק0 סו6 סיין תכילת זעיקל יפסס76עמ6
 תסעע ל6 עסרט6" עיגי' 6כן תעכיס כע'ם )6שי ים סענסג תטעס6פטר
 יין כנון כ'7  וכן מסרום סיו ~b)o ידיג% tph( יסוסך  ריוין  סכסנכ!
 וכן )פום גזל  דימי ר 3"י  גסביל blb 6קור )6 גע' י"ן עסעעוכו'
  ג*י 3)6 6סיכג"ן

  רפויי
 רגמבב.י  פ"יד9יל  יגריו )פרס  %יך כיוסו

1?5bwmbib  פ9פוייייסר%'פ  יורמ סוי  דסיסר% ברג,ו רכ'ו  ייוו 
Sir3עק O'DPD31  ליל'ד כי  ימ פייוסי  ל% ידרי  ו%גג  btn~p גרויז 

on)bYOיסיס 
~lpb ע) קוסיי0ך גס עיום3 ונ(ס סו6 נ"י נר  ייע  כיוו 

 עיגו'ך תנס יעגי)ס סתוק' על עכ"ס D~W1  ל9%ור 6ין  יגר ס) כ))וסמ,ס
 וסגסשיכי  bih b~a nnwp דרכי סח0)מ וע,ע 3עיניך גרbSp 16גד6ס

 : יו'ס ג6ס )' ס0(ילסו פייוש )ייך0ו)0

 שמרים בית גשית נד8סה טףששלה

 )פ)ע)ס עותל 6י סג סל סל6סון 3יחפ סנק55ס עונס ט6)0 ישאלה
 ייור ifftbl  ביומ בו ב4לנו4סמסס

  ItPb)O 5יסליו'י
 ? סני 3י1'פ תו0ל 5י3ט3ס

ההוושעחיים
 סחילדל סכ30 )ס6 )מממ pb1 6קה טסו6 עה (~ebתשובה

 סדסני6 3סס 3תפס ט0ת )bJon 3(1 גגוי סלג'סנק,

 סויי,ך tbh e~pw סממ דס%יי  ב9בילי 63100 טי 1S'Db )פ)1סעומי
 פסוב%  ~'Sb9V %מDhhi 4 ירי שמר Sb)a~iדס~י

 בןביו~
 Wb גש

 nlw'S ל%ו ושלוס Db1Dt ב4בילמ  bib  )סמוס יפון יסוג% יסמריימ
h ייזיויסבו %   pbV" ספמובר 5ן  ביףי  סגס)0 רבר יבל 

 3ע5יו)
 76פ 5כ5 ל6וי ס6יט 06ל נעור עוק5ס יסו6 ספוקקיס כ) כע'פ 076)כ)

 ביב"*ו  רבריסס  סימ-רומכיימ דסי  ליליולי  בי4ס גס י96יפסיע6
 '~Dgb יי כר4ימש כרפ ביהיד O~DD1  tiebI היוייחי ילופ %דסוסספמס

 יושד פלי שפל4ן  hV'1 הילב  פופר פי גצ  ספו9יימ  וכי.י ל'  דירגש
 1'ל  סרי.4וסר%.פ עיכפג )סתיל )דן סיפ t'ub1  רלגין ב%סורשפיל4
 דל%  בפשובר פע'1 ע6וסו ויט )'טר6) 7ולין ססגי6 נוי נג' 5יין  6יןפ'

 ונעוק5ס )6כי)ס ה' י)6 6קול )פ)טו4 6פ')1 6ל6 י96ל 63כי)סענעי6
 י6י' 6יגו 6יכ )6ל)ת ro~ י)6 כיון ח6קה סעס 7תמ עסעע עכ')7ט'

 0כטיס ph(t י)6 )י)י1)י יסיי 6יע6 ערנס 36) כעוק5ס והוי)כ)וס

 יע5ות סג6ס כ6ן י)יכ6 וכיון ובסי4ס %3כילס כ'י  ניוזי nio)aדבי
 ג'כעס ומסגת"ע3 )פ)טמ וסי' ע5וס  4בר שי6 6צ נסני)316סגות
  3טגס נמ etbD פס דכפב טיזס ב9י סרש'ס דברי פל  1.ל  סג,יפסקס0
 עוק5ס כ16 6י1 ססעמהם 3'! עיקס 6ז קע0 סיס 6ס י6פמ Sb)ntiטסל
 סו6 נוש י3ס3ע 6וקדמ 6'גס וס6פיס וסע0'גס סו6 076 גיי'יגעלו
  3'7י6יססו76ס6 עוק5ס7נעלו יליסוי  פימג %יס  ס3,י אקססמכ*ל
 wb b1D בירי  רבירו גימוגי פיפבפיי  בדגר )יסי6) חיון ססג.6גוי

ויפזס
"tph, 

 גבי :bo1 סרב  מייס  ע6י ע6י לם6דס ויפ פסירך יס וסירן
  וגצצן Sb~nt גסבל  פסיסס %לס 0)'סח עטעס י3ס טעע6 ייכירורו
 מכעיס י6קדו )6כ.)ס מ(י ד)6 כיון סכ6 7ס6גי עי7י  יסס )6 7רכיגווע*פ
 %יכ Dbsn31  גיכילס  גיפוגר  3יירו  ס'ס ינר  יסי6)  ביביל ס0גי6גוי
  ג6כעס 91ph 67יגס נף  otbn פמ 36) ו6קונ oiptn וסוי ליידי מילש

 יק'י 6)6 עוק5ס סוי )6 6'כ 610 גויס  7נסלל ו6פיס ט0ינסעעעס
~lpbl

 פיקמ פסיס )6כצמ 0(י סוי 637 ססעטוס 3ין עוק5ס ימוי עסוס
 ע"ו 6ס0(י זס7ר Db'1 יוע6 )כו)6 *0ק65י )מס י6סק65י וכיון קע160

 6טליגן )6 6יס 3ייי געוו יסוי יס וכל סוי  o~b ב'די  דבירוכ30
 3עינו סיס דגל 6נ) %ין 6ין פ, כד6י60 06(י 7ס7ר כיון י6מק65יעינו

 עטעס 6.ססי )6גתמ31ל
~A'W 

 6עריגן סוי )6 3יוע6 0;י סוי 6' י6ס'ג
  61כסע  גיטי נקע6 פ0י)ק ינ" )פגף6 5ניכן )6 61'כ וסג6ס63כי)ס י6~י כיון  )עייי ס(י )6 נעי 37יוע6 636 סו6  6יס  3,יי יגערו כיוןע.גו
 %פ9ר סיס ייכ וו  קגל6 )סי6'ס עג,) )סקסו0 ייס גע'ס )קעןיעח'
 י6מ מקיץ 3ס' סטור כ30 טס7י כן )ומר י6'6 ג)ע"י 6נ) (ס עפעס)סת'ל
  סיפסו  גכרי ll'nDDS 5ריך ו6ין 3)י)ס 303,)ו )נ6 6פ')1 עומר 53ויכו תלסןסגוי
 3*פ ע0ונדן פסע כיון עוק05 סייכועסוס י9ורון'כ  סיוי  %בלביופועסעע

 ע1ק5' עקו'  גע0וג'6קף  גיילו 'פיס 'שיולייודרנ  פ ףל יס,י וכעיס עיעסיי ק)יגהו6
 )'1'י6פ"

 ס6ג' 1)6 עיעת" 6ק5'גסו ע6מעו) )קין עי4 ימ" כגדונלו' יע0ונ'
 3יס בר רי9יי  דסיימ סגי  ובצ מיועלס  גורים  ססשרי4ז )6 עוקל0י9ומ ס,ץ* %ררבפ nY~b ריי9ור  יסיפמ סרי טכ,) גוי )ס) ס)ו נ'ןנתמו3י
qbיכסנ סכי ק') סר6"0 דגס וכ0נ עוק5ח מסוס סו6 )ע5מ סמ )קפ 

  דססו~%ר%ין4 פ4פסש יי.~וסבי%רייס 3פיו'ר וסבייסס9ירכךבסיוגס
nwb7ט 6קוליס ס'1 )סו עקוי יע06עו) יכע'0'  )6ו י,פ4י סבייו  סגויי 
 ע0'נס 7נ3י ו6ע'ג כ'ג  כ)) בספובס  סר%.ס כס3 כך עוק5ס  פיהז3יוס
 עושפנד)ססמם ניוןי6יעSbl~'i 60 נ6פיס י% כמ3סי6,סו6פיס
 גפרו %ו  גפמובר  3ינו סיס 6ג) סו6  6יס ג'7' 7געלו עוק)ס סף)6
 טכמנ ס3'י )7קיקעק3רמ יפ  י,פ סב,י לרעורברי ו%.ג btD07bגירי
  ביריירוו יגערו כ'ק י6תרינן עיק5ס 91pb  %דמורוסם  בירי ינעוופעע6 תי  %רמע6)'סן י"י  פיפלופי1 י6פפד עטוס סו6 6יס ג'יי געלוי)16
 ע'כ פפי גרע 6י העי)6 6פ')1 סיוגעל ברברס6פסי  פרפ ייכ פלי'דיסי'
 ו6םיס7)6 פפיעי0יגס ע7כתי' מו6עק5ס 6מייע0ונל )מ)קנעגיןגל6ס
 6ת7ע' )6 77)ע6 טיע0י' 6ק5'גסו ע6סתו) סמניגסו עי)6 סמס )ע'עיסייך
 יפ'י כע"ס 6ק%נהו ע06עו) )קפן hlvn נעמונל S~b ו)ע6פס )עפ0ן)י'

 לרץ'  ויזי  9'ליפיירי 4צ  בס4 עתס י'ס 67פעווכ'ס
 רלי ירס בידירגירו פפמי  סרש,י

 nDVW' ~bbt 1nyehI" דייליכסו ר%ש ח4כי ריסו תיי,
 פיקס 9סיס (p'1pu רשוי %סיס סטפט"( דביו כיון 9%ליכסו פ'כ  ייפכי'ס
 )סכי כו' 67מק65' וזמגו פ1וו  4יכול י4י  סיימוס  ביו יילילסו %צ עיס%ו

( כיון עיגו 6עיינן 1)6 סו6 6רס ני7י יגערוק6ער D D b 7 '  76מ ג'זי )'געור 
 ייממ 9%ור  וייו שהמ גידי  רגפרו יסי  בפמיבר גע'גן ס'ס י3י 1w'a(36 )עס" ט6פפר כית  rD~ ז)6 עפעס ר6%קמנמו  פבס )כו)י עוק5ס סמ)6
 ~Sttnbn גקסך ירל%  דורשייילירסו יוןלס סוי י'י ספיסוס נין  מי סויהיי
 ופ4סמ1צן  סג*יויהרבס סעיס0 גק0"ס 61*כ  ל6וין  יסיולפיסיוויפשן
 )קפן bnD~ bht יסף  5רן  יין פ'  פנויריו  רי'י  37לי פסני קוט'10ע)

S1nnhD67)4 )ס6 6)6 יעסג' גגעו6 ע)'גו )6 076 נ-י זגעון שעע 
 סלי 3ייו וגערו הו 7סט60 כיון נ*ס 0(י חוי 7)6 6עזנ כו' עיגו6עויגן
 0פק  י6ין  )3'י יק') ו6פסר ע5ינו )6 )גער תוק5ס 6קור סי0ס36)
 טכ'סי)י3יסי6זס 3סיי6גס' גמנ  וכן  %רסרסימיל  7געווגימ7יעס
 די3רי 1כ0ג ו4יוייו כגרוירוס דסר  7רס"י פעס גס 076 3'ד געלו07'

 7עקיק ניון ע4י bn'o וע*ע  %(  שין פר9 רס'י כדגרי  bSP חס670*ס
 כסב  לפס  4.ב  alb בירי  גירו פער' % בימובר  גפ7ו שס ייגל)קען

יהטי
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4ההשע חייםאורחפני
 נעלו סו' 6S7'bp 6ט0ונל לס'י 1ס)6 רק,י מעי 00ס)6 סו6.ס7יגיי
 ק3ל0ו גס 51'פ 6יס גייי ~nwa דסף ו6פיס 6ט0'גס חו6'ס 6דסנהץ
 7פ0יי hiwn 6פ')ו ד6מסיסיגעור כיט 6זו3ס ד)ענ"ד )ע') כת,סי'פ
 )עי0י 6)6 6יס 3ייי נ%ר1 תסני י)6 ספיר 6מי דרכינו )פי 36) עפיפ)יי
 יוק5ס ס6י 6ג) כו, עיגו ד4ע6 ססטסוס ג.ן והי סוי ד)6 עוק5סס6'

 )טד0ייס 6יס ג'זי דגערו עעס תחנ' )6 ע6מעו) )קטיגהו סד)6 3'ייסיימיגתו
 וס3י6 )קפן עד)6 גיייס דח16 סיי ע"ט 6יס 3'יי סנטרו נכך )ידטס
 פס נין )0)ק (') סו6 ר5ס סמ0 ינס' ע)יו ק5ח )חעוס יס עוד סו06צ[ס
 6'ן וליקוע 57ידס זסמס עטעס פילוס ו)יקט יגש 5י וגע גס3פסג6פס
 ונסל 6שס %ס6'כ נע)טו יעס:ח סת6 )טימס 61ינ6 כ,כ 'דשז0סת)"כוס
 ד4קט )עי) יעקיק כיון טעע6 ס6י )" )עס ק5ח 11ך סן יזיפומע)6כו0

 076 ג'7י גטרו פמ 6ג) עוק5ס טס1ס 11pb 6.כ 6דס 7,3' נטיו היי)6
 תע5עו סיו5ד 6פסן 6י י5'דס סכי כחנ 5ייס עסוס ו6י עוק5ס הו'ו)6
 י'ע0 סן6'ס גס יס6 ת5'יס הר6'ס תיניי 0קסי 6,כ 6יס גי7' גתרווהוי
 מקפ,ו6דגוי ס3*יס, עיק5סוכמ*ס דסוי 75'ןו6קור 6ין פ7ק )ט0!גי5'7ס
 )5וכו 0ו)סן סגיי 06 נסני)ו חסונ6 6ו0ו ו6פי5ו סעממ)מ גפקק6סל6'ס

 "פס ע'קע ס% זנוי סכח3 הטת 6דגיי כן נח3 יחגיי )ייסג זיסגי
 7ג'5ם פ"ק 5מיי:ן סגזס7'ן ושי" ס:וס7ין עשיוס מע י)6 6קו7)4יכז
 לח)ק ס3"י כתr~D1 3 עוק5ם עעעס )6 1'ת)וס יפ)ס סע6 ח61דחטעס

 טסוס ו6פס 57י סטעס סוי הר6'ס )37יי 36) טעע6 3ה6י )6מ0 5דגין
 3"6 גערו טעפס הכ' 3)16 )מ)ק יס 61'כ נתסוגס 3סד6 גע"סתוק5ס

 : סכח113כעו
 ו)6 כ)' )ח'ך 3פק0 מ"3יוח ען עסק'ן סל" 6' . יאסאלה

 גס כ6קר 06 נכ5י מטס גרעין 6511 ו06*כ סכ5יכ73ק
 : סנמביותווס

 p~nb 7נס6 סנמנ'ו0 י0 י6קי י6 סיעיח יי% נ"יתשובה
 סהג'6 (') 367'ן )יעס י6פ.)ו ס.ס כ6ן גע65מ כ6ן)כ'ע

 חיטין גרפ'ן (bSn ו06"כ מע'ן נטיס כע)ניהו מר:נו)ח געלן מקז( גק'0סש
 bnlb ע"כ כו' לחי0ס קודס גע'ס ס.' סע6 סו(ייגו) ר36זן 61קרגטיס
 כ6ן י6על':ן יק'ל סוODD~1 6 י6.ס ע:ס 67יי3ס נ)ע,י )0יתי56()'גן
 O~fD3 וכע"ס סעדיר פי rDtn גני כד6ערי:ן )כן קזיס חיסס ג6ןגט65ס
 :יסו עססו ססי6 דר3:ן Dp3.-ק6 5המעיר 3ר36,ן ת:)ן )סעוס 'םד6),כ

 l'"'Pb 5כ) 'ומר נקפ'קו סנ0עיר 6נ) עססו )ע:.ן גחטן חגתיססהמע'רו
 יס"י ו)יכ0 (.) סס רגינו )7פס ותי:ו עין כגון נס)תוי ע5'גו65
s~r1 טין)'hal גהססו וחען גקפיק6 )סק) ונ"ע דלנגן יסו6 ע'נו 

 S*p7 יtitDh1 3 סיפוח )כ) ייג:ן יסו6 פפס כ) ?' 3נער6ענ61ך
 6עז 1ra7 ג(י7ס 6)6 ל4ט ע,גו גס6.נו ת'סו גס) )6 ג%'גו דת'ןכר-י
 ונ%0ן ננ*ע )637 ק*) גע':ו גת'ן יגס s'pv ל"ס )7פח )רנ6 ומסעיע
 ק' ff3D' וסג'16 3עליכי סכח3 מם su )תע1ס יס הינס מרס 6)46ל1
 וס6)ו 3טיס חגו6ת ס) גיע'ן 165% עממי ג)')ס 3סיס ססיו 3גסרחקי(
 תסוס ויפע6 )6כ)ס ם:יסס ו6קיו סכסן ShtDa ו5ר3יני עסי)ס5רגיגו
 עס ס'ס 6ם 6' קפק 06 כ' ג6ןי6'ן

~can 
 6ח*כ סס (SD 16 3טיס

bp'e~606 כי כ6ן 6'ן 01)6 ניו)ס מ'תס וסו6 פכ*) )0וער6 י16ייקם 

 יסגיי6 6ע"ג פ.יסי ילtheann 6 )סע"ם יס (") 3.' סרג וע) ייג:ןקן4
 6קולץ דס6ל כנ*פ סו' 3עס10 חכ76סוי 67ורייס6 הו6 6קויעגס6ל דנ"י יקפיק6 כ'ת גדומק 6ס כ' )"ס3, 61'ן n#rts* )קטן כע*ס 7יגנן4'

pnJvעיע 5ליך סכי 61פ.15 :ד6ורימ6 וסיחס )עי)ס,ש 6)תו 3טקמ 
 )ס0ע.י 3קפיקי 6()'נן סמורס תן סע.קרו דר3:ן 6'קוך 7ק')ו6פסל

(36 
 וכן . )חק) תטסו גקפק 6,)'נן סמורת הן יטיקלו י6ע"נ כ0ב (')"ן'ן
 )עניגיגו נח(ור )סק) 3קפיקו ד4)י:ן (') סלי'ף סגדו) סל3 3יגליטבו6ר
 ע) )תעוס יס 67)'כ Cn'D כ6ן נמ65ח כ6ן טטפס נ*) סי36'ןדי3ר'
 6קור חס3ס') 6ץ 3חנס') O'b~)D דחט'ס גס"ע ספקס (,) 3"סל3
 חס גחנקעו )6 6פעו 6ומן סויפץ ע%5ן סחיט'ן 6ג) נמגקעו65.כ
 3קפיקו 6(4נן י6ונימ6 ססוIDSD 6 7גח.טין סוי'ף ס30'6 סו6סוןסיע0
 ס6'גו מעוו3ומ l'1DS1 התם נחנקעו געי:ן ד)b3p1D 6 כיל5סמתיל
 יקפ'ק6 עעס ג:0נקעו כז6 )י' 6קוי:ן ד)6 כטעו6) פנדגן דיננן6%
 )סק)7רנגן

 פספק ו6קר כוומ" פקק  דסר36'ן 73ין ז6)ו נדנריו כענו6י
 סני"ף יג7י שלס סוי (.) ס7עג*ס 7)7ג7י rwnn גק' סג'י יכמבו6ע'ג
 נחנקעו ו% ס:0נס)ו 6)1 ס0'טש כוונמו עננן טסש י6סיי סכמנעס
 גוכ) י6'כ פ'ס עכ-) עיוג:ן דסו נ) 6סיי 6)6 גתול מטן 3סס6ין
 6'גו (ס פ'כ געור מ%ן סו' ד)6 טסיס יק סיי ססיק6 עפעס י)6ו4טר
 נסדי6 כדכסג 5ס קני דלננן קפק6 יעסיס q"9W 3יג7י עגו6רדס6
 ש6 נשי 0טן ד)16 גיש ועה )קו)6 יוגגן וקמיק6 דיגגן hpDpדסו'
 גנחגסל עדרג:ן יסו כ) 6יסוי גסו ד6'ס כ'ון טיר3גן )הםקיטיע
 גמנקעו 3)6 61*כ יוננן 6קור כ*6 )יכ6 3נמגקעו י6פי)ו 5וטלי6'ן
 כח3 וסרענ.ס ק* סות3,ס 7376י סנ" יסר' י("6 עיו3)1l'Dh 1ט7י

 קופייס עי3רי כ*6 ססויס נק 6קור 6יגו נסגקע 1)6 סגח3ס) ייגן3סי'6
DDanפי' סוי י6ס ופוד עיס0 קופייס פי3רי 6קול גסגקט )6 י6פי)ו 
 6קוריס סס ד6ס 16סתנם.) 5%תן מ)וק3יןס0פין 6.ן 6,כ כן ס3"יי3ר'
 ססגפי) נסייי3נן

~tph 
 ב(יו ד)6 5סלע3.ס דק') gn's 3עינ' ייימק

 דת:') ספקמ ע)יו סע3ר 0מן נני כעו חכרונומ פ'י ו)6 גטיניסו ~ob כיל3גן
 דטי 1)6 גגסנקעו סף כוק63 )הר נח3קכו 7)6 טסעע זגגער6 ס56סרמנזס
 6סור טסוס ססו6 יע 6ג) ק:ק טסוס 6)6 י6יגו ספקם ט)יו סטגליססן

 כיון נ)*י כ'6 געסחו )6קור ג(רו )6 ס6י דכו4 יק*ל )'י30 ו6ס0ר 05)קיג")
 6.גד געול נ0ען 6פ" גופ6 עססו ו6יקור עדונגן 06 כ' 6שר 6'נו פ5טויסו6
 ).פנר 6פסר 6י (S'D טסקסימי טס ת*ע לתקנח6 מקנח6 כתו סזי דרגג61י.6
 3יג7ל כענ61ר סן"4 ד73' עס סיע3,ס דגרי ו)ססיו0 )'יס3 ר51מ דס3"כיון
 י)יגר עססו 06ול יכמג יחרי*ף 5יסנ6 )מרס 6ס כ' ס3,י כונס פ"כ6ין6)6

 3ק Vh פ5ק יסמיטין 636 תסחו חפרוגח 6קוך פווסי סזי )6סלטנזס
 קפיק6 הסוס יסלי יסיענ'ס טעע6 סוי ו5פלס עילננן דסו כ) 6קור 6סכ'

 וצא' כ) 6קור 06 כ' 6'נן ע175 יס0.ט,ן כיון סר,ף 3י3יי כע3ו4די3נן
 ס)גו ג:סח6 כטו חי'"ף גדגלי כסונ סוי )6 ס3" י3נוקמ6ומ 5.51טדרננן
 hDpQ ססיח' גן6, וכן דיגגן 3עסהו חען ספרוגמ י6קור כיון 3סיי6דנמו3
 עפיסד3לס7י*ם יסר3סהניי ס3'י ייגיי )6כעוסעסעע (") הענוסי3
 לסוף ).רי יכו)חי )6 וע,ע ס)נו 3גוקמ6וח hn'hu כן ס'0' נוקמסולק
 )ססתת 6ססי 6'ד (') ח61 ססגין כמו הרעגזס י3רי פירס 067 ס3"'דעס
 3ע'נייס61קול סערי ס:י 7)עיכ)י1סי הוי"ף כחנ ה)6 סל"ף 37וי עסי3ריו
"Dh6(דסוי נחגקמו ג bptbp 5הועי16)ינלי1 ד"וי"מ5 וקס'ק6 י"ור"ת( 
 6פ" ע7וגק ס:0נס)6':61)6 יגן וח)6 סכ6 6יכ6 ד6ויייח6 קפ'ק6ט6'

 6ס)6ס:6עריכ)(ס)6סויננוק0תו פייוסו )פי געוי 0מן ס6ינו3עינייסו
h,o~ולשזש רימסריב"ם  וממיומ 6'5 סניי ד73י 3)6 7עמ' )ש ושסז יומק 
 6קורוס ט6כ)ו0 תסלי סן"ו ק') הלוו3"ס 7ה6 ספ,ק6 תסיס דסייסוי"ף
 )ו ס'פ יגל ד3י5' פ"ק י6מל 6סי כר3 סס ופהק עמירן )י סיס דגר סו'ד0מן
 דסכ' 7רנ:ן יסוי 6ע,נ 6סיי ט)ו קפק גס 61'כ 3מ) )6 3דוגנן Db":עמיוין
 יסד עטוס 6קירס 3יו,פ סג1)ד, 3'5' דפקק 7' דף 7ג'5: פ*ק ו"6עסיק
 סכתגסיע3*סססס6ע סכיין 'ו'פ יה)' פ'ק סר3חעג'י וכןכמ3יסי)'ת

 עוכן יקסק כמ3 סגי ופיק 6קורס bp1Dp7 פס'ט6 ג6יף Dh~ נטו))ס
91pb('סתריכ' כמ3 וכן ככ str 'טיס ינר דמפן כיון י'6 3טס סטס כ5 פ 
  דפמר ו)פ' פ"ס עוכן עקפק ל6יס יסני6 6סיי קפ.קו הYynn 61)ו

 עוכן6יכ')עימ' יספק סו6הקסיומר ד3עס תפלקקע6 ססנ5שסר6יה
 גטוק5ס7פ"כ דסמעירומכע'ס חו6 טעע66מיינ6 6)6 סויעסיסדי.)עי)6
 וספיק6 יקסגי ד3י5ס קת6 יפלק 3לייח6 עוקי)סס.hDD 6 ו3 יה6 כן5")

 סל )0 יטוקי מסעע ק5שוס ד)'ען6 וכתג6 ייפ0 גקפק6סייס
~gfi יס:ל דפליד סעקסןקיס'מ 'b)wh' 2'ו*י סגו)7ח יג'5ס ד6עיי 
 טתרנגי)ס

 טסיס Utg 15 עסקע עסוס ע7ינגן כ.6 6קורס 4גס )6כ')סהעוטיס
 ש% יר3נן קפיק6 ו60 6סורס bnb' 3עס קפק י6'כ סנוסי'1פ,רוח
 ;pw7 )")ל*פ 04 ומ ומיע6 טלשס גססק 03 פוקי וע"ס סחסמ6י%
 יתסגיסע קסע6 גס סכ' 5יין 6ין פ' 3תי.6 ס)כחbppD'b1 6 6סורעוכן
 ג1'ססנ'6 ל"כמ6 ליפ פקק סהו' סכי יק') 3סי'6 7תוכ0 ועת סמססו6

 0ח, יקפק 6פ'ג 71ph 3טמונר tolhn  rtnO יס 06 3'1'ע יולן)'סר6)
ob0יוס נסלסו bih 95ור  חלי9ס  סש9מע Q'b1 ס*ס PDPi ישין 5ירס 

 "ו5וד ל0וזס ר,ל סהי י5ורייס4 וסליסס ר5'רס כיון גוע דסתס 5"ל ע"כpb bih" מדכן יפק b~ibonn כרייס6 5רין bv'1 יין ואו9פקסוכנויע
 3)סלסו qh ג~רו יייריימי 6סור3ידיס

~5DD 
 טגעהץ pDp315tDh ונ(יו

 )קול6גמזק5ש דלגנן ספיקי כ) ו6ע*ניגע)ע6 נוי ע"י lo1ibn 16ו:ח)סי
 ג(ילמ כטו יסו' ס:וסיין פירוס %סוס נ('יס 6)oyh7: 6 3'05 עם6'כסחעילו
 13יומל ת"עסק4 סו6 ג(י7ס כו)6706 ו6כ"גדעסני פ"ק כיפייך)ג('וס
 ט56יסצ דג')ד1 6פ"ג 57'יס עוכן יקפק 6פסל ינס יי3ק ספ,ש כס6ריטס6יח
  יי" סס)ס כיון סנוי סח)ס פי7וס וכן  ויייין  מילירס ספעק ג6 יע" כ'וןעינו

 דטתך דס6 6ועייס יס )סני יק') )ועל 61'ן IIntibwI סנוסרין תפילו' .וסלסמעילו
 6שר עוכן ק')יקפק דודInpwn '6 קוסיח עסיס )6 פליפס 3קפקר'פ
 ~WW1pb כי ג6)ף  לשברבי יקס:' סיפ6 עסיס 6)6 טתייין )י סיס ד3רעסיס
 סמעירו )6 ס6י קפיק366)כל' 6קיו עמיר'ן )ו שס ייגל י6ע"ג  )י"פיס")
 סטנייססב4ן סנג  סיגיי כיססעפ יומי 0עזי יקמק6 נתססו מעלונח)6קור
 דייפ דומק" ט6י ט'ט 6קוי 7קפיקו פסיפ6 0כרונח p,b( י6ס דנחנלש)

  דיירי , ייס סחנו י3ייימ,)bD'pI 16' יס6 טייפ,  לי')16קתיס
 3ק,נ1)י

 )ו"ע"3ק'
 כי5של  געי) )6 3יל3נן 6פי5ו סנענין ידגר יס') ק5'טו0 י)'טר6 וכמנ6גו)י
 טזכס ד%,ט )פנ'גיגו גח(ול ס61 06רינ6 עגינ6 תוכן ספק עע %6 3הדי6ר,פ

 )ספהפ 6פעל 6ין ויכ 6קשס ספיק6  כווסי' מרתצ,נז רפייי וי:'י  רנ~ב3גער6
 יס'5ש 7סען )עעט" חלע3'ס ptlb: 6(6 דרג עעעס 1)6 6מליג6 טעט6ייינו  דסריג'מ ~vbn  געיגי וקר31 קפיק6 )ססז PDib ל3 )יס0 הלעג"סיפח
 )סקי60  כעותקנח6  יישילחשרי  btD  ועפע6דסרע3"ס 6סיי tplnp1ש6
 סעלחעום  3קפר וזליריי  מריג*ו זגרי ע) גס סשיס )פג"7 סוי סכמגגו31עס
y~mע סו6 יסל"ע(רנ נפי סס 1סע pDib 5ז) כנויפ קפלו וקוי 7(סו 
 6קור קפ.קו ס" ד6'כ יש)'ע pD7 6)פק 5ר3 דק.) )וען b.h ע'ס1)פ'
 כט*ס דס')יע ס'ז )6 יסמס עייי 3ס6'גו 3טין 6)6 סו"ף 6ייכ' י)616פסי
 קפיק6 טיפס 6לעס ל3 ססיל וססס שסקש וסרנס שtson~ 6 פי'וסלתלס

 נטין 5בל bp'W )פנץ ס'ס ספיינם )פלן יטע'ע סחס ס'יך ד)6מק
 31כן דיד" תיכס סכ) טף ו)סיענ'ס  PDih: rite )ר3 67קור 6ס"נגע'נ1
 : כפיפ טינו נס6ינו גטין כ*6 סיי סה )6 ד6( יל'6 פסע6 גקט)6

 פהט סשיג' סמנס %" פני 6' ש" י3י י" )"ץ יבש%לה
 עכיפ סמ4י  שירריוס  סגיות )תוך סק0 06ר 1:ת;וס ספקמ ל~ססי טעגח סע ק) שעליס ע'ד סס6)ח:1 טס מ"שסו 6ם טעשמיק% ו : גי'1 תמכ' ס'סע4גו

 סטץ 656 מטן סעיוגס טקלי ד)6 נוד6י 6קוי 0יס סכר )מוך גח:וס06
3עע
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יוקושע חייםאורחפני
 כ.ת י6טרינן דע*( עפ'3 ו6יומ וס63מ געין 'pD עקלי ססטעיי י3ר יכ)נעין

 קט6 טפ' 67יס ועוד דעי6 גע-ג' (h~lpb' י5יחי' כע6ן עוקיס ק6י6קוטי
 ונעו ספוסק'ס כ) 3פי עוסכס דהד3י ל6'ומ )סלנמ 5ריך סף0 1)6ימי4ן
 ססעעי7ו נג3י:ס מע'3 3ק' מען נס)כות (') ר35.ן גסס ;'ג סטורסנמ3
 לגנן המע.גו Pb'('i 37כ) 7ג'הו %מ~ת 6פor 70 וכ) עש 7סכ0367)6
 קגק טסוס 6)6 ס".:ו הפסח ע)" טענל 3מטן fiww גע'ני' ד6ימ6 נט5ןוסיר'
 געיגיס כת6ן67יח6 6)6 נע.ן סנ6טמ6':ו כיון י'ם יקגיק )ן ).ע6ט6ן
 וע"ע כע'ס הכ6 עס6'כ 3ע.ן כמו )עסות המעילו סחכע.ס 7פ'יוסו )ועיגונ)
 bm7 67ע'קל6 6)6 . לן קע7ח'ג6 דמו.' חיע6 637 ינייך )ימוח ר6ה0י)6

 '.ן כעוי נעג'ן ספקק [") ה3" הרג )גי פני 6סיס 737 כ) ו0מ)תפ'7כ6
 ו)פגי )פג,ס 5ריכין ד3ייו כ) 6סי 6קולס סעיקס סכ3 עיסס נססססמעי5ו
 כיעוכמ 3סס ס'ס "ן מטעס 6)6 :6סיו )6 סנ6סיי סעייס טסייו)פנ'ס
 'lhtana נהו הפוסק'ס עינר' וכדסיכמ טותר.ן מים י'3 )6חל די3ס'ןגגעך6
 7)6 עומו.ן ח7ס '.3 7ל6חו 3ה7'6 כמנ (') והיענ-ס קכ'ג 9' 3'ו*דסג'י
 ננ0'נסו סמר'ס טעע6 עה6י הת.ל (') 6פליס ווגיגו יין טעס 3הסגס6ר
 )חוד 7ה'13ם )'ס דקג'ר6 1וסיס היי:ו כ6קל מס )לגיגו ו6פי)ונמנון
 לטי3ומ6 מומ' byb7 עד סנו יין יעס כ) )ה51'6 ט;יע'63'גו
 ה' 3'ס 3הד'6 נח'ה ;') הרס6-3 כמג וכן נ)סונו כענו6ר ויונסמעד

 ו6ס 3הו הר3ה י.ין 6קור.ן חו7ם י.3 )6חל 6מ" מע7 7ג)6פעלנ'
 סעי5 06 7ה6 היין מסיס hlb 5סוי.ן 6'נן ע5ען ע15 זהסעי,ס כיוןכן
 עקוס נכ) ק.ל bo 6קורה העיקה כ) )עס 6'כ מוהלין סיין טעסעהן
 ק"ס גק' ה3" סכמ3 כעו ה5וסי ען. .וחר )"קור יכו) סנ6סיי6ין
 כ'ון ע.ע 3ט) )6 וטעת6  ע3'י )סעס דסע)מ 67ע.ג ת7ס ס3)ועגע)מ
 )6סול יכו) ה:6קר 6'ן ה7ס עסוס 06 כ' ע5עו ע5י 71ph העלמס*ו
 7וק6 נטו)י )6 וה3).ן דע)מ 7המ הסוקק'ס רו3 וכ,פ ה15קל עןיומר
 הו6 ע'נו גם6י:ו מין יה6 3עיסס 3ט) לניו 7יי"נ ניון 61-כגפו4 5חי 737 עמעס 36) וע,[ הק7ם ס) כנון IDSU עמעמ 67ק'רןסיכ6

 : ס"ן ען יותר 'pb(t )עס ס'ין טן הנ6קן'ס הסע7יס גק'וני)

 טח3'6 (,) וכריג.6 טקו5י כל'ם ק') תלע6 )מעוס 6'ן חס ינ'גולעל
 ה3)וע יע03 ק"ח ק' הטול וה3י16 וקע.6 ק"ע ע)-מ (")סקט,ג

 עח)וקת ק"ס ס' סהנ.6 סטור דגןי ג70ן 6פסל סיס ונן נטל )6טיס
 סD~p 6.3 גס' יקס'6 5ל6 גכעייס )הועי6 פקק )נן הכייע 1)6ט"ן
 o~nl'h 3ממ.כס ס~ען 1'ס Db7'-ג היסנ'6יכמ

~pTb 
 6'כ טקל'פס 'ומר

 סיהרד3ליומוך ה:ההטור הכי י6יג6תיט6 )ח)ק3יג'הסו0יעפ*כ)י'7
 ו)5 קחס וה3'6 ג"כ ס"ע pa' ככחג (ס 7ין סמ6 ק"ס 3ס' סהו' ד3ורכז'

 כח3 ו6מ*כ 1ה67'ס ה0וק' tgJT 7הן כח3 1ה3"' היסג." שסס(כ'ל
 קותר'ס זגי'ו ו"'כ ור'נ.6 טקו5' וו.ס המרונוס ~9DQ סל טמ)וקמוסגי6

 עס כ'זוס סהע)ח כ'1ן עדס הג)וע דעלח )מ)ק 5ר'ך ע"כ 6)6 (ה 6מ(ה
 סדס ו:יס כ6)ו )מער ~'ך עעו 6קירו ועו)'ך גכ)ק7'רס ועמער3סיס
 עעו ס7ס להול'ך כח נע)מ 7ים יקי) י3ייו לפרם 1)"ל 3הי.6 כע.סס)מ
 יוחר 6וקר סנ6סר 7".ן עו7.ס הס 6קול'ס 7603 36) טעו סג.עוםכיון

 כ,6 פיני י3רו)6 נכ) ט71'ס יי'3'6 ווקו5' י"ס 7נס י6פ;יטןה6ופי
 Dbt'(t )מלם דע. )6 :ו1י סמריס 61'כ סכמגמי עטכס עיס סנ)ועגס)מ

 י'סכמנסהו'ס 3מגעהו '7כ ו:יחקיר"0 לע)ח 7יעינ"כ ונ5עי6סגדמק
 מקסי )עי) כעים סרי גע)ח גס ספסקי כפוקקיס ע'ט עטו סתן)סו).ך
 כע"ם 3קי 3ט) ע7ס הנלוע יעלמ יס"י (") הרסג"SD 6 למעוס סיסטס
 qjb3 ד6פ')ו כר"מ הג') 3סעי פקק סע7יס וגגי ק-ס נק' 3כמוס3"י
 - כר"ת ונכעי'ס כרסנ'6 נדס יפקק הג" כ) )חעוס 'ס וכן 3ט5)6
 סכמנ על6תי 6ח,כ הגס הכי ג*כ הטור ד3לי )י'סג ד.ס )ע.) מ'םגס

 3סל סח.י סהרי סחרועה כקפי ק') דסטול 6' וק' כ)ל גח*מסהיע.6
 6'כ כעו וסרץ הע)ח 3ס' 37טל ונמ3ם) סע)ימס 6מ7י הו7מ 1ל6סנע5ם

 כעוסע5ינ31כטס ד3י'גכמע'לו 51')3דוסק הטילו5ע'ב נסי3).5'6)ייסנ
 ס:תני סעיש pDp 37למי ג"כ עחמיו 7ייו 7ס.) )ועי )ר6ס וסיומלדוכ0י
 bu'nD7 ט'ס גתגו כלbtb 6גפיקס

",67 
 ו6:ן )3י 3סער'ס ע'סה )לוס

 7י'ן כיון 61'כ ע'קס עסמל יומר עהר עחע').ן מ.ס כס פירומ דעיקי)
 נכק גל6ס ו(ס 63)ף 6ש)ו 6סייה כ)סעיקס לכן 3ט) )6 געיגעיסס
 פיול' taob יי  יירי 6נקש 61ל 0'ו טכומ הפוקק'ס 37)י 3מווי'י)6

 (ס ד,ן ג3י עעטיד'ן 6ין פרק ג"כ7' גהנה.ס ע65תי הג') טגיןרסיבסי
  גסעליס סנממען פח 6פ.)ו 6פויס ל' ססיו  1.ליוב סכח3 נכ'קסלסעויס
 3עיק0 ו6ין סו6'ל יין עעס 3סער.ס סים t*sb מ:וכס קודס כגון)סיס
 פ'לות עי ןס6 סשע7יס עמעח bihl'g עמתס )6 סנהמע5ס ועס ייןיעס

~S'nwyb

 706 גכ:ין 737'י )פרם ס6'ן ססקסימי  כעו סכמ3 סלי עכ')
  )6קור  ביפדימ כח 6ין סכען.ס 6)6 עמט.ן היין ד6ין  יביגפירון כעולק
 וסעייסם) סכח3 (סג'כ )מ:י 3הג"ה )ע,) נ*ל הטעס ו(ה סין ען'ומר
 פ'יומ יטי וע-ס וק.)  פבר  4ילוסי  גסר )ק 6י 3פסמ )16נ)ן שמיסע
  ג6ו"ס  pD~3  ב9' סעור סהנ'16 סלי'ף כיעמ S'p7 6פסל עמע.5ץ6ץ
  גסעריס  סנמחען )וער pm77  בלל  פמיי4ץ 6ין וויס עס  6פי)ו יירומדיי
 ונן סוי נוקסס ע'ס יעס יק*) )ל,מ 6נ) כן ))ום ייך 67-ן ע'ס3)6
 גמסונתט"סי

  סיררי.ב סיביפ  יבו ר'  גס' סכי ס.) געי  רסרי  כרבביי
brונרוך  פלייוו סכל  alpn~"  בנ,ד  כגדולוי'ן  לרטפ  פבוונסי 

~v'ntf ל'ך 7.ן )ימ  סיירון 05 כי ה0-ם ססכי עעעיד 6ץ כע7יס 3ל6דס:י( 
 ססטייס ו6ין י*ם קמק )6 ספקמ 6סל סנ0עלג דסכל כ.ון יסניגסס

 כיון )מו7 דעמעץ 9Ctb סכר  7גס ד6קור 6פסל 3עיקס 36)6וסרס
 עמען 6'ן ימכל 6פמל 06 6ג) פ'רומ ע' סמ'6 סכר וסעס טיס ביסיס
 ם6'1 )עו) כייי  פ%בי יסכי לפקפק יס י3)6'ת )6קול גו6ס  6ין בנוולגר

  OnD7  בלללבביבמ  רריס  יייו בב*ר  יפלססיר עוד ק:ק טסוס 6)6ס6'שר
 וגיכר עעגו גפסס וסנג'גס עמעחו נקפ6 הח!נ פהוי בייו סיייורביבר

 רק עום'ן  יילו  ס:וירי:ז  ויסרי כ)) ס6קיר גיכר 6-ן סכ6 טס6'כסק'פו.
 )עגיןסטעס תקיק'כ'6 )6ש קוייחק.ס, 3'ן גס:ר ח)ו' 61י; ע0עחן  סי9'פסיב'
  3עינן ו6גן ניכר ה6קול 61'ן עתס ער6הו כן rb כער6הו טר6ס )עג.61נ)

 )יכ6 6פ" הפקח 6מר קדק ל%  ר'פ רכי ריןי ביריס  יייר ס%.יירפייי
  רבריייי  בהני'ל נ'כל החען סטעססס'ס

 יטעס ע,כ 61,כ )פחות נע':ו ס)6 3גטו6 כע3ומל כ6עור6'ס  כ)לרברי  3ג"י נטע 'סת6 %'  6פ')ו 9,
 ימד  ביבר פיסש  ב1ייו בירימ  bihYnanJ בייר  ~ODDn 6ע*פ 3עין עקר')6

 )3ד העעעיד 737 )(ס סכס'ח )יה סכ:יסד מי יויע 81'גי )יכל סהק'פו'נג3')ה

  תןי  בבי  ל*ב  די  בטיי  בתיי' ע)6תי (הל6ה
 פבמבר רירייי רפבר,

 )הכט'י ין סעל' נו r7'pa 7Db 06 VI'Dn 0373 ל;הרס'ס
 י  סיפייר  דגל (b~p ס(ס החוסי ע1 ק5מ )כ6ור' עסעע ע'ס כו'עהר
 זמ  ריו סביי יי'ר  בי'  נס"ע סהר' י6י' טסס  יררבס נוע.':ת יר%בל
 bob'1 עהן )ק:ומ 6קו7 סמ7.ס )'חן 77כן ~oh 3הגס,ס מסימ5"ובתב

 כיוןדה6"ור טהעוכ.)ק' הויד3רהעעעיד 05 ז6'כ טןהסעויס ק'געסקה
 ע6כ)וס יה"  י-1  בסרי%פ'  היע3"ס וכ-כ 63)פ'ס cb" 3ט) 67י:ו פטיט6געין

  סבל  ב%יוריסביס  גבייס  דיייייר  פייב 9'  בי.מ 1HJO  1ה3'516קויומ
 עכ.ל סהו6 כ) ס0וDtDbt 6 תי:ו  גייייר עין  hlnD 6ע"פ נה:6'6ק1ר
 6ו0ו קו7ין סהמוקי tDSh' 5'ל ע"כ bib עעו~'ד'ן 6ין פ' ההר7כיוכ"כ
 ' כעיס ניכ7 סמעעי' 61'ן טעעו ע) הסכ7 סווכעיי hib  ד1ק6 )16עעתד

 סחכל )6 ועייכ'  ברוי' כי (0 דין עהרט6.י ת65 היכן 'דעח. ל6316תת
 ייע,גן )6 עי 67טו 7חו).ן עפ,ק  יסב%ס עת סכחמ ח:ס 1כ) כל)ק'

 גני  י13  בבתבך  בשבס עקוי )6 3ע'ן ע'קר  b1Dn עה נט) ל76טעי61
 חוקפמ ו;ה ע:'ל 3עין  כעו  ימנויב גט) 6':ו ה)כך ע'קר סכו6סע7.ס
 מקני 1)6 3טל 7ל6 עק' פחות והלי 3עין כעו סוי גטל י)" כ) ד6טוט7עחן
 עקיס נסוס ת5'גו ס)6 ע; 3ע-ן ייכסומ )0וסיף ):ו 6'ן זע)ח6 כ))6נע'ן
  עק7'63גןהמ(ר 1ו65ת'דר7 6מ*ככמוס:ה ' כ)) קפק 3)6 ע1מרוססכי
  פסמיי5י עעסה D7'h ס13וי1ו;'6 סכ30 ע"3 7ף גפקמ (') הר6ניןסמגל

 l'S~DWI 63סכג( 7כמס 61פסל  סייייר רבר  רסיי וכח3 סכר  בבירירבי
 פעעיס כווס נ)סוגו כע.ס העעמי7 רבר  דירי פיישיי  rb1  בייריסה37ס
 )פי 3מר5'גו 36) עני7י 7לעעע" יחנ)ין טס6יי י6י' ה6.3 גססווחת'ן
 37ט) סכח3 יע'6 פסק ע6י  b'np 67'כ )טעע6 16תו גות:'ן 6'ן7עת'

 עמ יזיע ו5י:ו גהן עחע'5'ן  %31בבב1 עג'17 לעעע, )לת 7ק"ל  6)ת6ב9י
 ה)מין ק5ח טסעע  בייילרבן גסעס loa סת:ימין 6פסי עוס.ן וכ'75עג6:חן
 מוקק לה.ומ 06 כ' נוס.נו'ן  ס6'ן )ו7ע דעמי )פ' 6)ו נ6ר5ימ 5נלסו6ג-ן
  בי%סס:5פת  ס:ע65ת מט0 3ענ'1 סס:" ih~a' . כע"ם כן 5'לוע-כ

 עעסבפימוחקסס נמ;ס 1)6 הו6י) npDn נתוך )המ.ו  ררס1יבויררמפיפ
 90 חרועו0 עעק' ל6" והג6ת )ו  סיוזע עד 3ע) ד"י:ו ק'ל 607עכ-ס
 כ;'מ סגפ) כנון ;ה 6מר (ה ס:פ)ו 6קיוו  6חריי,י יו1חס סג'ח  3מח'ל' ה:ה כו' י7'ע' 7וק6 ד3עי:ן הטץ  וכן וי  יי.יהל6'ס

~tpb 
 וטרס 3חח)ס

 6עיינן ול6 סר6מון כ;יח )גד נ0 ק' מי' דנע':ן 6מר 6קוי נפ)סנויע
 גודע ס)6 כ.ון סס:י 6מ ob'-כ 3.1טל  יומבמלבבר )הימר הי6ס1ןד:הפך

 סה6סיר כ.ון ססיס מר' ו3ע':ן הסמ6 ס:'הס :פ)ו כ6לו ה1' )נקיף עד)ו
 כ16 61'ן עכ'פ 3ע) סהו6 כ'ון לעפרע :גטל )6 י)עס )וופרע 6פייט3ט)ין ס:ייע):י 'Dh? ה:ס 6חר 6קוי כ16 ס6'ו הכ6 36) גפ:':ו ססח6הס:'
 ס)6 לכנין  b(h~  ביריפ.' יח)יגן 16וויגן ד)6 גפגיגו הסמ6 6מן6;ור

 ):ו טס הי6:ון itpb  לע:.ן S~h  כייופביליררנזסיריכי  הסני 1p'ho[נס גגסי
 ;q'p גת*ס רסרב  ביס וכ'651 . עקיס נסיס ;ס נ(כל 1)6 דוק6 ס'7'ע' "מר)נטל
  פסרייץ רפרי  hulrthnnn  %ישי4'בובסר  בוירפרייי,ב ועת קפ'גס'
 גפ5ו כ6)ו 7שי:ן הטעס הף דהתס :מנטג סלי עעיקל6 נחי ו6י עעסרומו
 plal')uStbtn~tnDt 6קול כ6: 1,6 ססמ6 גמל 6י והכ6 סכמ6סנ.הס
 6ופ1 ה7'ש 7ססיוון יהטעס ה6וסייו ען 6;' מטס גרע.ג' bln)a 13עס01ן
 מ.וות דטי קי.) 61:ן טיס ע)יי סיס ופם'י6 וסישו ומ;לו ותצחוהותח)'
 וס:)6! ~(itDib 5ורך 6ין 61'כ 6קור ו)כן עיס מעע עס 6פ" עמע'5ין עיסעס

 . יוסע נ6ס גת3חינעיני

 מלח )יקמ  3יוש סגהגו הע:סג נצ:ין nw~fi סה6וין עס ייגשאיה
 סעפקפק 6חד :ס מ  nrnclI  סיר%-% פיייפ  במ ו)ט3)י3ס

 ה[שיס ען סיו65 כעמקה והוי המל1מ טן סש טי3ס טסיס )6קוי ווו5ה [ס3י73

~u)rnlס6סוי  qb  בזייריפ  (iebi  נ6סי )6 ו6ני ברבר  יסירבפ 
 )קלות סההמ!תי ע'י ס6עמ 6נל (ס זגי סכימ )6 וגעקתוי (ו מיה)ייי
 עו0ר ססח )טנ) ריריי וינ)יו י7יו 11)6 )6 סוס המכס כי 6עומי (סכח3
 וכע,פ bwt3 כ1.67(6 )6וכ) ה63 6וכ) יסו6 ועייף )16כ) ה63 עסקסיסו'
  גיסי כ' עי עיס (:ית 1)6 ס6רכמ )עס ע4ךבתפל' גס ומעהח'עכ"ח
פרלייי

 6פ" להמיר כ"6 ס6רכת 1)6 הכי ג,כ כחנס כי ור6'תי ממינחך
  סכעעט ה75י'ןעד גר6.ות)כ) הרנ,ס עלדע0ך סעומ )סי ו63עמ סת3)6
 גי עמל המח')ה כלן גשגי פ54ס 6נ) גז 3סחג77 סקיס ל ס:מח63

  ולכרסג6קרגח6ףכ'הפחחפתוס ה)כס )כיע6 קחול וקחור  ירתזגחנס
 ע7'ע  גבוורס הע'גח:מ 3ח)ות נ'6 סס ג6ערו )6  סד3ריס כ) כי נכנסמל6
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תהושע חייםאורחפני
 )רגנן Dh" 0ו)ס טסוס עסן חיגס לקמוע ו6ק1ר כד'ין רל"אמוסרס
 תעווך כט"ם ח3יוה פי יי'" מ"ק ג6קר ו3ה6 גהע5נ.ע 0130 סוידרז6
 6ה6 סכ,6 ק' ס3.י וס3י6ו כ,6 פ' ~str חעניי סרג כתג וכן רסק 3סוךגס7'6
 סיגוקות ג(טן ני"6 היסנ"6 3סם כחנ סנוס תסוס לרדות 67סור יגנןי6ער'
 סכוורס ען (trlo 36) וונידו)ו רבר כעוקר ט:ר6' )פ' לריוחן וי7יך3כוור0
 ר3יגו לסון תור' וכן כורס ש סמוש דע0 וכן עותר הכווימ ען ח)ף יגסוכן

 nh3oD המוחי סו6 סהני6 הסוס' ז7עס עכ,ל ר7.ס 5ליך נס6'נו ג6סיס6י:ו
 רייו0 כס6י:ן מי' ה5ףנכוולח סיי4טעדנם יל6 כתנהמי וי( 06סגס

 ם6ינן פ' ה5ף'3כוויח דנס וכן וכו' נמ!סי 6כל יכ30 הינהעניד ק76ע"(
 פס'ט' 3סגמ (נ 06 6נ) טכ'ס 3סינ יוק6 6)6 יייוח( ס6'גן תן ס(3 6ל6יד'ו0

 וס0יע6 ק"' ר7יוח י6"'גן תנו6ר 6'כ ס'ך ,pa' כד6'מ6 ייסק 6'כ 6)6ס6קוי
 מ:ס על ג7וליס O'p,w3 ונכ:ס" גכווי0 7סיי bot סכמנ הנ,י סהג06ע)ין
 דגסססכווות "טי'סמלמ 7ף דסנת פ-ק סכתנ (-) יס-' 7עת גנ5סוכן

 וע"( גכיויח סהם ל6סטע'נן 6ל6 חגס כל נוויח ס:כיר 1)6 וכו'לודמ
 גי' ליכ6 8וכל6 ולנקוף 6וכל6 דעע.קר6 נ'ון ערוקק'ס 00 י"סעקיק
 י)ע6 עדי.ן תמוניוח סהן תיוסקוה ם6'נן 6)6 6קיווגנן 1)6קח'יס
 הריסיק קויס קחיטה נסן סיס 67)ו וסדע עג'7ולו דגר עוקר 'S'a )סותרקק
 ו)נקיף 6יכ)" יתעיקי6 הו6 המס דמינו6 עהו מניומ 3פי ק6עי ת6י6"כ

bbtbוקסס ;0יסכו, 36) 3סוקמ.טס ס'יכ6 1)6 (-)3פ,ק רס" ושלס 
 ('מ'ס כהו יתסי ס7'סיק ל6חי גס 6"כ קמ.טה ה-ל הייקוק קויס6ט

 (D'p ול6 עו0י סריסיק קויס 6פ.)ו ד6ס"נ ק.) 6.77 וכזסועננ'ס
 וסד6 קמיפה 3הס י6'ו 9tpb ד6פיס 7ת'ק כמו תסיס 6ל6טיוקקין
 06 6ליעור כר' ה)כה 7ה6 עו0י סה61 )יין (כ'גו 6יכ סי' סכידעסוס
 דהי73יס3רויי, הכי36)6'5לר6'ה ק'יעblb:p~ns 6 ילע6 סנ6ער)6
 הס 1:נויג'ס ומיח'ס וע:3'ס (.ח'ס קחיט0 כ'6 0ורס 6קיה )6יה6

 lbcnu?1 'ה'ה 15כ) ~יגססהו6 )כהמ,ס מוחר ונ6יכ)הפ'יו0עדרנגן
 המ.ס, עד3י' דה6 6קור ג)6זס וה)6 גיוזס 7פלינ ר'6 ונספ'רות

 ג)16 יסי' ס"ע 6)6 גפס עה6וכ) ע7הקסו רו7ה ה61 7ל6כ'לסטסעע
 3"לח י6וסי ת'ק 61'כ פכ'6 קי 3ס.ע פקק ונן נ37י קמק 81'ןסכי
 וווכח וכן עג'7ולו י3ר ויעקור ירסק סע6 עכוס עע;וסיינו סדנסס5ףד3ס
 יתחעמ עמתע ולכ16וס )סו תרסק 7)וות מ3יומ 3פיק ס:חג רס,יג37)י
 ייקוק ג)6 להו קמ.ט ד)ע6 )ת'ען )" הוס 61'כ הינס יו65 6ינוחליקוק
 סערוך כפ'רם הליסוק וה'י:ו הנייולו ד3ר עוקר 6ל6 קחיטה כ8ן 6ין ס'ע6)6
 סתייו קקיס הפ 7וג כנן ס)'ג ebt~' הערו7 עס דפל'גיס,י לוטי )גוו6ין
 גה)ופ גס 5סור סימ ו6לו לר7וח ז6קול כ'6 ה6.3 )6 הטו7 ונס S'DSכה,ס
 יקי') 61ף ספק ניגל 61'ן ספסיס דגי 8ך ג[ה וה6)יכוח ע,תק הוהל6

 ת,ק 6קי לעס להקם1ת 6'ן מגוח 6)6 8י:ו 037 מלמ דלדי'0 יי'6כלגגן
 orh :עי ווע-נ'ס ת.מ'ס יה6 קוס'6 י"ו הנורוסק'1 המ)ומ טן מ3 הדנס7)'6
bibיוסייניס  סורס  ררבר ה7י3גן bib סךיס פל  o'ntr O'JJDI  ו,פ'מ 

 : ע.הח )עמק'ן 6וסר וו,' )18כ!ין  רר.י,פ.' ס"עיסור

 מען טומ:ין  רברסיימ סיר 4ן רסיימ  פיירן 414זש4יל1ח
  ס)ס6ל  8ו  ויל%ין סכריצירימיןוריו fiW(1עהכעוסין

 יעמו ווה כד0 טח.גח עכל י7'עה ע7ה סרמי'ס לתח(.ק ונות:.ס  המיג.ספיימ
 'hic ס9:חו יס tph, ס'% oht1 1% %ו  3פסס )ק3)ה ע01)0 העיה  305פיס

 :  ס)ו  סיבריפייר

 סכחנ  )עח די יל%  בפ;ס סעיס יקגי ס""יי 3ייי י""ךזשובה
 מק עקכק 'ער"ל מען  שמלכית  פ'6 (") מ"מיני כבהסבצל

 נפקמ כנ~ס קנ) ל6 דהמס נפקם )סס סמסי תה מקח )6מר יקמוסטעייס
bib6קנ) ר6ו' סהיס החען מע'יה לקנ) המסח 63מי  סג( npDG, 7'סעצ,ה מען 6קרו יג6 יסיי קה,ל המסח ע)יי סייר  פיךעסיס )6קיי וס bih ק:ס וושס 
  ב1 (כה ול6 כ)יס קגל ל6 סהי' כלל ע3י )6 וכ6ן 'ע5" וגל 'ו6ה ג3) ע)'ופפבר
OitD"ספך  ליפריל  פסייב 7גוי ופס.ט6 מתן לו 0'ע ש%פכגיי I'ba  היסי6ל  
 י5ן  מילו גיספעיד  גיסר6ל Db7" וועולס  בוס.ירין (כס ס)6 כיון ע)ץיובר
 יס  גידון HJb דפל'ג ע6ן רל'וז :rr; b1'CD  יבבירון בוובר פ11.בו OtppttI יסבוי

 כ3ר י קי  oh1  נשייי ייסור  ייבר  ססי% פסיט6 כלו ו:כסס 3מקח מעןסעקג)
  בימ  סץ  1.לסי  סיור  טכ?ב )תס עהס ייעי p:pi הסיס הסס" י6מי ו6סייכ)יו

b'al')oחנור )1  סים ד'סו6ל בימסרע)יין.ל  זילוסג,יכסבו 'Dh, נו.ס נו 
 הת:ור )ו פיפפססגיפ  גייליי  כירוס 3'  )1 והSht'i 6-3 ס) נינר ה61וס6ופס
  פכך סירו  יפרילביבפ גו  ס1יס ך6קור מען ה6. ענע.6 1)6 ו:.) )ק3ל1ו6ק7ו

 פזכ גו' לקנג 6קור עעוס  tbbib"סיסיגסבמוסילסיךפ2ברפלייססיס
 פקמ עו%י פר וךספך יפ:ו לש  בוזרור בויפו .vlJna  דו4ן.ג  ילפווו ק5תגר6ס
 פנך נחתן Sh)vo ס(כה כסנ )עת נפקמ המען ס:מ:ו ס"7 ד6י 6קוי6פזס
  יל6 י.%1פזב %לי מעןבבר לו נ?:ו  ססרי  בו (כס 7וי6י )'ה ,p'D'O עגהגסהיס
 ועונר הגוי 55ל מתן יסר6) ל1  ים *כ י:;בס כ'וןפיךס'ס ע'ע עייןגתגו
 ל6 רגוסגו  דסיי גוי  56) וזשך מוג )ו ם'ינז  גיסי6) לע.)  סכחנתי )תס דש' ו)6ע)יו
 5י(ה לו  רוהו  ר):גוי  יסר6ל כ) 6'(ה מיומד החתן ס8ין כיון טעולס  יסר6)(כס
 ועיימד 16פס סס.6 סככרומ ע6'תן )יסי6ל סנוי נותן ח:6 הס6'כ סיי5סחען
 הפוט)יס ש נט-( 67תריגן לה6 ק5מ ודעי6 ה'ס67! נהן ון:ס ככיוס 6ומןלו

  מו3ו פורע סו6 כ6!ו ס")  סי.ן ש סיק:ה לחגוו:'כ'ון ד':7גגיייזירכסהק:ה
 8ע )ג:3' 16 36דו 6ס ס6פ" ה"פסר המהן  3מכרסמכירי9:סל1 ס':טיי'נ
 )יס67) ס*) ככלוס ע016ן 6)6 )ו  4כן תמיוl'ba 3 כיון 63חריו0ן מיינסנוי

 כ3ר סככרה( קגל ס'סי6ל טנ(3ר עףי דלעולס ליחומ וים . 3מו3 תם6*כ)יקמ
 656 נסכיו יכרות )קגל תמו.נ סיסו6) ס6.ן כיון דנל6יה )עגהגס 5ריך,Dh.-ס
 31כן ג.פ)ו 6י:1 יי5ן י6ס כיק 'סי6) סל סמען סוי )6 טכו0 )1 04ן5ליך
 קנ) י6ס עוכמ ות,ע לתנהג5ריך

 ו6ע  סב% וסזס  סיסל6) ט (כס ס0ען הנן3י
  יס:ירות  רפייי, ייכרו רסססריל  וביו  'סו6ל  פל כסהת:ול נין )מ)ק)ר6ס
  )וסוו4 נרמ.יס ג(נר  ליסר6) ים יה*: יסמ0 כגיון עעס וסוי 610 עעכרל'ועי'

וזם'וסורייבלססיופגורר:

 ותגס'3 נפת מנס')'1 עירונ סח:'מ עי על יס6)חי כ4ך,?4ילה
  נס6ל והמח  יספפיללגיל  ס?גיילעורמ  יריברכר6וי

 וכזכ גגעי טסס6טוו כי פסיט  נכ.ני נו6ה הי' 3חמיחתשובה. : 7'נוטה
 יתייט נ)סהו6 ס.ע:ו וגסתייו  צ.ריגו ינ6כ)כ)ספוקק'ס

  מן  ייסיס עסן ע6-;ס נסמ'יר cb הי'גי נגתל6 כת'ס0'0
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יהושע חייםאורחפני
 )פק 6'כ סינה כחו3 סיס ל6 ס)י ס3:וקמ6 תסתע סלגס ע)יטווס כ0גל6

 ד3יו)ית עסתע .סלי כו' טע5טעיומ ותגוקמ דעו3יומ תיעו:י הגסחתדכת3
 סריגל6 עו73ומ ד6פ'לו יז. כתג ~nbr וגיו)ה 5כל גל6 6מיצו ר'תסחיר
 כלל 5ער ר"י ח(כיר עיל6 סיקדק ו:ר6ה געזס סנ-י עלסין עסעע דכן5עך

a*h1.5ע7 ס(כ.י )6 פיידה6 כל) 5ער 3ל6 י6פ'13 ו!1כח (ה לפ : 

 ל"וס כ) י3מיס יק'ל הרתנ*ן כל )כ6ורה יקס'6 מ* 6'ס~היטרנא
 למיס פ'עפ:ין 0303 ד6ער':ן טל.1ח6 חקם' ג(ו'6"כ)6
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 ("ל הס6למומ ל37רי דלימ6 הכפוליס יוס ס, ר6'ס ('ל סר6"ס ע.'ה'מ'ני'
 הטוך 61-כ ל'הזכ יג'ע ק6תר ת7ל6 לס0ענומ 6סייה יוס )' יחיססכחנו
Strbn0כ: פטורס דיול7ת היענזן )7כת הסכיס לווה לעו)ס הר6'ס 3סיט 
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 דעקסה הר6'ס 6נל סר' 6נ' 5ייכה P)"b ל6 6מעו הר6סיניס יעיס נ'דה6
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 י)עו)ס להעקסן יק') גימ6 סית3'ס צד3ר' 36) 6' 3יוס יסמטו 1ד3.6עי,ט
 61"כ יקי'מ סל6 כ7י 3עיוזט 7וק6 636 קודס יעיס סגי סוחט 5דס6ין
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 ל6סעסץנן )'י 067' סכסג )'סנ6 ק5ח תסעע וכן 6'דו יוס ל5ויךקונה
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hrn73ר0וק כ,כ )סמוט עך 6ין )כן וקו7ס היה סנת 67העול סמט כג 
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