
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

 דה6 ט"נ לענין ינ.וו תס:. )bwbt 6~ כו, הלכח6 לע6י ו6תוי:ן יוס ל'כל
 ("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 

 3ט-ג 7גס ע5עו n'bs הי5 הי6 למ'ונ )יוזכ ית.ימינן otbt והל6 'וס)'
 ת5טערח 66זכ 3ט'3 פטורס הח.ה 67'ן ספ'7 "הי סיטת.:ו )פי 36ל .מ.ינת
 ט'3 לענ.ן ~tnptb) 67"6 למ)תוyp 67 6זכ ל6כול 6:י 75יכסו6ערה
 ון"6 סו,ן 'וס כ))' 7מ.ה מסתע .וס כלל' )מיס 67עו. ד:כל7עייליס:6
 דעקסה הר6'ס 6נל סר' 6נ' 5ייכה P)"b ל6 6מעו הר6סיניס יעיס נ'דה6

 לההע:1ח o~lpb ל"וס כל 7מ.ס סמע6 כחנו יהס6)תו0 עסיס606)0וח
 )' 7כל 7תסתע ועיד ד3ליו לפיס 5רין ופוקק 5ר'כס 6ערו ל6 6פיצותסווע
 יחי' להקסות ו6ין 6זס הרתנ"ן על 6נל ספיי הקסח ו)כן כעזס סו.ןיוס
 כ3ר 7הרוו3זן י") כע'ס ון-" יסו'ן עסעכ 'וס ל' כ) כמג סר:3'ןנס

 כעו סי. 6:' 5ליכה 6ערס )6 6פילו נ' חוך 3'1זכ י6מילו יגן'ו3י6ר
 י7לס 6ה6 ק6' הרענ'ן יסqt1D 6 ל6 ט'3 61זכ גסתו פ6זספסל6
 נר'עס 3ט"נ 7מיס כמנ וע'( 3.וזכ כעו 3ט"3 עסל.עות עוגרותרג6
 ת613ריס 37ר.ו 61,כ תיו"כ ע7'פי )6 הר6סי:יס ד23' מסיט6 6-כעיו,כ
 )הווומ י6וי וכן הרפ3"ן 37י. ליסנ כ:זל רגן 3.מ סל )תי:וק1מ6פי)ו
 מקיס )779 חיתס . יוטכ נ6ס . סע' וח0עת' כמגמי והנלעז7 קפקג)י

 : )פ'ק סעזפ 75יקיסומספטיס

 רעה יירהחלק
 גה0נ'0ן פי'נ יף עו ו06 16מו פוק נמלין יגרק':ן ס6 יזושאלה

 ייוח )ו ס6ין 3(ען 6יע0י יון6 ר' 6ער פרקיסנד'
 ס6ני להו7'ע 6"5 6תתו) תכ7ס 6גל ס'וס ה6ס 6ת סתכי ('לופיים,י
 6סרת3,ס ומ)ק )פייוסו ('ל סל6"ס וס9כיס ס?6סון סחט 5iwnbוען

 וה6 יתיס ג' נעינן ות. ע'3 ס' דף 3כזן גרקי:ן 7ה6 כ37ריו י)6 ערוכסנעי6 יפענ'י (.) יפ'י ע) )תעוה י'ס עזס ע5עו יוס mtbb 7ק6י(,)ספ.)ס
 לעולס דלע6 קוס.6 וע6' וכו' יל6כ'לה החס עי וכו, פרק'ס 73'0:ן
 ל6(הויי 6"5 6מעו) תכיה bih 067 יוע6 כעה סעידס מקע. 6י:סמכין
 גסחוי 7יך 6'ן כי ו6ף 6. ג.וס ס:יהס 'סחיו )6 יסוו6 מכרמ'5עס
 חכיפוויס 'וס נ3' המוספוס גסס ('ל סר6'ס כע"ס .uql קויס ועיסנ'

 6יס קו:0 וצעו)ס גכיו,ט יסמיט והס:' קויס יעיס פני יסחוט hnaט,ע
 ס:.סס קנו 06 3עיוזט עס6זכ "י7הן 7)פני דוע'6 י1'ט קו7ס יעיסף

 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
 נעיו'ט יסחוי ע"כ 6"כ יו,ע 53ורך קודס יתיס ג' 076 דקיגת 6ימ066
 6י ' סו6"ס 37יי str 6(3 רס" יני' 3יס3 'ס וכן )הוי'עו 5י.ךוסיס
 יסע6 עקפק לחוייעו 5ליך היס כיו'ט קודס דקוגין 6'ת6 06 ק'ל)יי
 )715ן 06 כי יוזע )15ר7 6'גו קויס חקונס כ) bv1' 6)6 יו"ט )5ולך.פסס
 ו)6 יו,פ ~ווך 'ססס פת6 לסו7יע 5ריך תקפק יגס ע'ד ל6וכלוסו)

 י6י:ו לן ינרול 0.כ6 6ל6 )סק) ת)'נן ד)6 )סעקסן י9') ע.י'סמיו
tolaגעיו,ט 6ל6 יוזט )5ויך קוגס 6יס ד6'ן לממנ6 יקזן יסיינו גפיו"ט 

 : להודיכו 5ייך ו)כן צמח מו) )5ורך וי6י ק71ס ס)קח מי61.כ

 5ויך )ע0 3עיו"ט גס 67)-כ )חק) חל,:ן )S~r 6 לס,,י~ע.וךגךשע
 עי3 32י כיחעייגן 3)י)ס 16 1.3*ט ס'סמוט )יע6)מודעו

 ישחוט ופירס,' קע6 מרק 3כתוגוח רוומ6 )י, ד6י0 3ט:י3סנמ'זסזכסח)
 יזל סרתנ,ס ד3רי 36ל גוור)ן 6'כ 6)6 חתסינן עספק עזכ 6)36)י)ס
 ל6 06 לסקל Sm'(l גחיי6 כמנ 7סו6 3חר6 מיו651 3ס6י )ייס5.63

 . לדייי' גס ניח6 קע6 מיוו65 תיהו ח'וס ססימפסמ(קמו
 טסו6 (זל רסז' כןנדנלי חנין ל6 ססו6 ע6ח (ז) חי6זס )37ר284מך
 כסמ) ('צ פי'מו6 3סנת 33' יוסזכ סמ) 73'6 סמוקפמ' מן )6י' 6 סני,,)
 06 6'6ג) יוס פורך געזס לסמוט 7ו5ין ם*ן גיוס 13 סוחעי' סכ) 3ג'3ס3,'1סיכ
 כ"כ 6'כ לסודיעו 6'5 ססנוע יעי הכ) ג6מיחל

~fb 

 blh 6מל מלוק
 .עי עס6י 63' ח) 06 6נ) כיו-ס ל5וין סומט.1 6ין גס3ת מ3 ")ש6ס

DIJCnג5עי ס6ס ית,ס סני 5פע, עיי'כ )776 "וחע.ס rhn סו"עין 
 )5ורך סנת 3ער3 ססמט נ'ע6 3ס3ח גג' פח) 2ס 6זכ "ול )5ורךג'5
 כ'6 6ינו 'Dw1 ק71ס ית'ס ג' 16 ג' כ(ס ק5י (פן כטקו:ס ע,כ 6ל6סגס
 יוס,כ 3עי3 כ'6 סומי 6י:ו 3ס3ח 3ג' כסח) פחמי)ק לק יו'טל5ויך
 יוזט ל5ורך 16 מו) )5ורך 9פק חוp'p 6 6': סס3וע יחן גס*עפ6,כ
 6)6 ל'כ6 נסנ0 33' ח) 06 36) ע6חעול טמיו סס6 יו,י פורך06'ל
 נ' יו,ט )5ורך יקונין הוכמ עזפ פנת 3ערנ סמיו ל6 יה6י קפיק6סד
 )5ויך ס)6 3ע,ס ק:ס זוי6י )סמטי, ג3' מ) 06 6ף ד6)'כ קויס.שוס

 סן סו5 יעמלימן hntrD 6י 1i'Db חו6 סעקסן דקוסית תוכח 7ח6'זט
 ח hs3'b7 הו6 ילקען יעת;י0ן פירום6 ידע.:ן ל6 6כמי 7ה616ידסן
 הקוסי6 6י0ר65 )6 ס.1-י עס ית.ס ג' סהו6 יוע6 0יי ד36צהסעע ךע* 3מד 9ני 7ל6כ'לס סתס יק6ער יתלעו67 *סנ6 נהד6וכענו6ל

 דיע6 לגוי י'13:' 96יי .ו'ט ל5ורך יקנה 67יכ6 כיון מר.ך ת6י61'כ
 ל6סעסץנן )'י 067' סכסג )'סנ6 ק5ח תסעע וכן 6'דו יוס ל5ויךקונה
 6יכטם ה6עס )מי ינס mnb י6י קויס וסומט 'קריח ם)6 ל" 6נפמיל6 )6פפכיגן רזי ז6מי ע)סו:ו זוסעע גע'ו"ט 7יוק' קע') 'יזט עי י9ייח סןDW~16 עי למסומו יפמו קודס יותיס S'th' פרק'ס ג7' קו)ס Qnp תית76ל6
 גס והל6 כ)) ג9-י כח3 )ע0 ח,) ל15יך דסומט 5ל6 יסיימ סל6ל"
 . וק'ל 'י'ט 53ור7 סקונס דסזך כ'6 לווכמ3 ה'ל ול6 הו6 הכי nnho)פי
 סחוק, גסס ס3י6 סמויס ווהל' פ'"נ 0תוה'ן ו"ל ה"מ1:י הגכוחודנר.
 )עיתן )'כ6 גסנח גנ' יףכ 067 ופ'רס ,ו חוקפ~מ מקהנ'ל 7"3סס
hrn73ר0וק כ,כ )סמוט עך 6ין )כן וקו7ס היה סנת 67העול סמט כג 
 6' 1ל')0 יה.ס תנ, יות? יהיה ע.1זה ~ירך פ' ס)עיס כגסי יה6306

 ס6ער ותס )כ5"ל נעיו"כ 6פי)ו 6מ? 3יוס מל 06 6גל כח3ו6ח'כ
 יו,ע ל5ירן 1ל6 סחט כ3ר סע6 )ס71יעו 6ז5 הpa~ )61 ער"ה3ספריס
 נס 6'כ עיוח"כ )5ורך ק:ס ס)6 6ותרין 6ס וו6ד חת,הין וד3ריו עכ"לק:ס

 3ל'ס:6 וכדפירוסימ ק-9 דסוי דר"ל ו6ססי הכי :יע6 3סנתכסחל3נ,
 (') סרת3'ס מ.רס ~גסע) וק'). ל6ק:ס "": כעו הוי ק:ה ול36חר6
 טל'1 סס.3 (') הי36"7 וגס ('ל הר6'ם כ7כתנ ("ל התפרסיס עליוח)קו
 סמ)קו ('ל טעעס l'bDI 6)6 6עיוזהכ hp7' התפרסיס פי' לפע"7וה:כון
 סומטין :tff1D עס6-כ Dlff'1D כז6 סומטין 6ין סס כי לעיו"ט עיו,הכ3ין
 יס 3כך סמ.לק סנ3י6 ה61 תי כי 3יור חטעס ס6.ו על73 קויס ית.ס3'

 5ייך קויס קנה 6י 6ף עסעי 6"כ 61'ןי'וח ייימ a'~ui חלוק 6ין 3יוזט י6ילחתו'
 י3.וזט 6דל63 תוכמ 7ה6 כ:'ל 3ע'( ע.די פ7יך 7)hD'~D 6 6"כ)סודיעו
 ד3' לוער ד6'ן ייימ 3'ס 6ף יהו7'עו 5ר.7 7ה6 קודס 'עיס ג' 16 3יקו:.ן
 יל6 כיון :bih '737 nlb'a 6לו 67ין יעיס ג' ול6 להו7יעו 5ריך'תיס
 קויס לחוייע ד5ריך מסעכ ל6 17ו0:יהן ליטנ6 ונס כ)וס ת(ה 3עס:הנ(כר
 סן 6' דנס הוכמ0' יכ3ן ועוד . (') סר6"ס וכ7כחנ ע'וזט ק0גייה6

 סייגו מי)וק 6'ן 7ג.וזי הפו9ק'ס דכתגו רח6 ל1ער ו:וכ) ' מו'ןו6'דהן
 גת ח סר6סון סק:ה לס6מןון לסוייע 75יך יו,ט ל15רך 3פילס קונה06

obD1h3עיוזה י1"ט36ל כד יסמוט )6 דו67י qb 06 15רך 3פירוס קו:ס( 
 ל'סכ6 עסעע וכן קויס לסחוט יירך קייס סמט יסת6 )סודיעו 5ריך6'ן
 3פ'יוס פק:ס Dncb כו, 'יזט ל5ור7 הקו:ס סכל סכמ3 ק05 (")7רזן
 וע"ל' 6ע'ו*סכ ק6' ייז' לפרס דמקו ת' י6'כ סקס'6 6)6 'ו'ט)15ר7

 פרקיס יזי 3המגימן ג(כר צ6 ד(ס 'ו"ט )5ורך סקינה גפייוסס6יהי
'1'yfi6יקטס )ימומ רס פיקיס י' ו6כל ק6' 96מפ6 7ר"' :יע6 93מע 
 כיסקסס 3ע'ו-ט דוק6 דת"ק נעלת" הפורם יס6 )פיס )ר"י )י' דלעס)הו

 נ9מע6 ת"ק דק6מי וסזפ ק6י 6מייתbninh 6 ר'י 671י 6)6סר6-ס
 וכ) 5ייך 6ין גע'1'ן 36ל 5ייך 3ע'וזס יוק6 )והי י" bat )סו7יע5יין
orטעע6 חוי מיקיס 7' דכ) 7סזפ כטעעס 1ל6 כפ'רוסס גר6ס ולי דומק 

 נ'ו'ע יסמוט 6' ס6פי)ו 3כ)תו 6ער'נן ול6 יוזט פויך UWI'U3יסימט'ן
 הקעויס 3יוס )סמון רני5ומ ho'1 וסטעס סיענ,ס כזנרי 7)6 ו(סע5עו
 tff1'Db )עסות י6מסי כ'11 קלת טרומ6 הו6 וגס יו"ט ססו6ט5תס

 6יהמר ק6י וע"ן פ5עה סקעודס 3.וס דיסמוט 6ער':ן עריו'סכהס6זכ
 36ל 3סג0 63, כ-6 טוחטין 1.6 3סגת 33י סמל כגון ריוח3(עןס6'ן)ו

 6סעו) ויסח1ט 'ו*ט כס6י ע'ו.כ יסו' 6מרי:ן 6תעול 6' ומכל ריומ )ויס
 6"ס עסכ' י"ססעייס קויס 'י0  סן"טין 'Dff1 נס76 'וסח9עייסק1יס

 bp D'1'Ub bp17' ילכן ססעורס לפנ' 6' 'וס כ.5  סומיין 6זדלעולס
'blb6פורך יעיס כעס יו'ט קו7ס יקו:ין ע'סמ  ריטפע סריסונ0 רקוסי 
 ס3ת ~ורך סמטו ית6י כנ.) לס0יי גס3ח ע' נס נצ6-ס 7*יוק
 ל6 סהעיו,כ 6.עמ. ר') ק6' 6ע.וזכ ריומ ). ד6ין י0"פ נל6ס)כך
 )קנופ לפגיו יוס סיס p(b 6'וס bib ק6' 6נ3ר6 ו)6ו ליוח )וסיס
 עס6יכ לסודיעו 5ייך )כן געיו,כ קו:ין סכל י6( גסנח נ3, סמ)כגע
 כ-6 כלס ק:ו ם)6 3עגין )ק:ות )פנ.ו יום סיס ר'ל ריוס )1 ים06
 ו; יוס סומט'ן וגס סקונ.ן יעיס כס6י עיו'כ דסוי )סו7יטו5.6
 סס) יו,כ דפליך גכ0יגו0 מסעע וכן כיוזט סוי יעיו'כ)פניו
 ס9עייס עכינן 6ין לעו)ס ו6י יסמופ סע6 נ('לס 'ימס 3סגמ 33'להיוח
 וע:*) נעיוזכ 7סומעין סו6 ע0גיסן וס)6 )עג(ר 0ימי ההיכ' געיו'סככ'6

 ע'1'כ קודס סקפויסיוס כיפירוסמיפכינן עזכ 6ל6 ע)נו ג(ילה(ו)3דומ
 3ס6כ יגי)'ו דכו כיו1 0303 ויסחוט יטע0 סע6 ד:יחוס פריך 1)כן יוזטכם6ו
 )עסיס י'וכ) גסנת )עסומ יעי )6 יוומ6 ל" 67ימ כיון ותס:י ססנסיעוח
 סת'ק ניניי יס6 י'י חייס יעס סן6'ס סהקסס עס ג"כ עחי5' וגהכינלי)ס
 יי,) ממזק דגרי לפרם יכולין יס"נו י"להשרס

 יוס הוי 23)'צ סיוזי
ofi'oG'עיו'ע כע6ר הוי 7)6 3עיוח,כקע,) סומע עייזטיה* כס6י ומו 
 61,כ עיזוט קויס )חוי'עו 6'5 ע"וי דנס6ר כ'ון וכ-ת 13 קויס סוסי'ן6)6
 7סויכק1דפ 6סעכי6מעו) לחוייעו 5ריך )6מף יוסס"יטס סו'עיו,כ6י

 כל)פני 6'ןקונין עיוזי דעידקו?ס ל6סו1עיגןל6 5מיל" ת6י 61'כעיוזכ
 r~rbihnib (')סס ff~g' ס:'צוכיפירס כד6'ה36ע.ן קעתתיתיסקויס

 לק קונע סעוית ק71ס 6' 'וס יוזכ 36צ יוע6 מד כ'6 סעו7ה קע'5'נס
 : קעק ג)' 5.1'3 6,!0 געיגי גר6ס ויס ה;עויס 3'וס כ,6 סוחטין6ין

 שס6)ס
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קהויצע  דעהיייה8ני
 יס דו)ס וסכיס 'ניק סמ%גי ס6)וף טליס ג6יניי 4*זץ4דץ

 : כל,ו )י3 כסרשר פטוקיס ע63רו0עתוקיס

 3ני"6יגפ~גש כיטיץ!6ו יעססיי" עעף" ייייייניי 6"=הנה
 373ריך )סססעספ ,ppgn' פנימי :gffn )ע'מ נסס עקקי 6סי0עוויס

 וסעקשימגיך גורו עג יגר tpD)DDbn( %י פוגס עכ"ח 6מ ר6ימ'כ'
 : דלכיך נכ5 ויסכי5ך 3עדןינעול

 סי0נס)עסספוף סת7ו)7) 36ל נט:ין עכ'0)עעו7ע)יעסי טו05טה
 סימל גוסג ס"סי יעי רו3 כ' דע ' )0סך ו)6 נהעס 6גר כס16

 פל'סס ע5ו0 6)6 13 6'ן דק6על 7ח)תת6 ד)יסגbwVD: 6 עסעע כן כי3(ס

 ו)ססוכס  )יין 63מי וכגר ופריסימ מועוbib 6 13 ס6יו עסעפ ס)סון (ס3)ני
 . כן 1ע65מי חחלעור )כויק 'רימי 6סר עד  נעול ס'0ל חו6 נ' 6(געיגי פסיי ושס m9ptb 3ק'ק חול0 עך3ק י5'ו כסן עסר-ן 0ג6ון עסנ(ס

 וכו, עטע6יס גגסעס סערולרליס וסנסר ס36ר  סטקט0 3ספס פר9יברקיין

 עוסס עימס 6י עע,נ 3געי6 ופייך עטהר ון*ס עד וכו' סגסעסנס0עס
 סוכטיי )6 6יעי י-ס גיע'ס גס0טססוכסלו brD5nh 6') עד גו,גיפו5
 כו' )ס6כי)ו יכו) ס6מס 6וכ) 'hb~ 6סי ה6וכ) עכ) 7י'ס ע'ט 6ר"6ן"6
 6)6 67'נו ק'י "י 61'כ )נ-נ 1)6 )'סי6) )6 נימר הע7ו)י) ס6יןופ'יס,י
 )ס6כי)ו יכו)  ס6ינו וןויליין4 רויז  נך'ר סיכ6 כ)) 6קור 3ו ו6ין ו0-טר6פליקס
 ועעת6 מו6 :עו7 6וכ) דעי6ויי'ח6 כיון 61'כ כ)) 6קור 13 6ין וס)56גויס
 )עחר סמורס ען דגר )עקור החגי וכי 0רוע0 ע)יס וסירפין l'b,hIפוט6ס
 וקיג ק'6 דף גווגמוח מ)עוי6 וטרי כדסק') טע6ס מרוע0 1)6כו)טע6'ם
 ועגו6ר וכף 'כ% ס6מס 6וכ) ס6וכ) 7עכ) קי6 6ס6י 6וכ)ין פוע6ת5עגין
 6יך מיוע,61,כ ט)יס יסורפ'1 וסגי  ו6סין  3י' תגיגן 6וכ)ין עטע%)יוע6ח י6יסס

 גח %ני  יסלי  ופסשh~mn 6 6)6 עננן 6קוי 6פעו גו 67'ן רזן נ"םעפסל
 יבר  ייומ  רברומיובל רייוי  ריו 6.ס סו6 7י3נן געול 6קור 6י36)
 י6קון 67וליית6 סמי תן כ6נל ועס6שו מ'קן כעד'6 רנגן יס'קן כ) ס0'טן

 כ*כ עיל3)ן )גוי 3ה6כי)ו ד6קון כיון 61'כ ,r'DV פ"bnth~l 3 )נ,ג)ססיטו
 )6 דע*כ כיון עי6ווית6 6פ.)1 6וכ) הו' 1)6  ובובימ כ'6 )ס6כ')1 ס;י65
 4סי )6 סי0. עסי תימי ע.ט )י' יסי3 )6 דעירנגן a*~h )גוי )י'יסינ
 נ'ס דף ס:י;ק'ן מ' 6עיינן ג(ס וכיוb,b 65 עקוי 1)6 6וכ) 4יי)פ1)ס
 מוער6 36)6י 31כנוס7וכת6 כרח גמח'י3 יגרסס ע7נליסססעפ,ינ3יכר0
bniDJ6י6מ' חועי6 ע0ייין שו 1)6 ס6' כו)' 6סיי תו'  רנע  פס.ט6 הו 
 )עכ)0 16 )טפס ג3'  במיממייימ מ' עוכ0 וכן כת*ס גיו)0 קו)56קף
 עגו6ל 3פוקקיס וסנ0 סו6 עעם 67סיי עסעע 6סיי 6נר ס6ינו3סק

  %רברי9יפרינו ס0י ען 6נר ריברי9ירעסיס  ימב ק"ג טסיו עסת*ניומל
 תוחר ספיקוס 13  גי7ו%ס

~tpb1 
 עסתע עינרהמס נמ )נגי )סופיש

  13  יי  פמייר עכ0נ סיטג עגו6ל ל*6 ק' 31קעוך ס61 נעולי6'קור

 סנטר עס ו)עו)0ו גח )גג' )סום'עו ו6קור ע7י3)ן ס0י טן 736יין
 י4ן ס"י 61י עזכ 5קו)6 6(4נן bp'tp יס י6ס עיגסונפק6

~ptb עייגגן  י6פי)ו  י4דבי פוג6 ג"ע סיי חותר6 6)6 ו6יגוספלוגמו 

 נעור ס6'סיר ס"ע 6)6  37ריס וכעס מכרוגח l'1WS גתור 6'קול ט"
  כס6ר סקמק ג'6  3יג'כס עיגס (bpD ו6ין 67ולייח6 כעין עיינגןסו6

 ד73יגו ועחוך ג7ו)ס י6'ס ו;ו 06ל 0י4ק  ביי ם6ין ד3ייסס6'קולי
 ר6'ס )1 יס 7גליגו וע-פ ג0 )3ני )סוסיטו 67סוי )קע'נ מג*)סלווסגו

 : ס61 נעור ד6יקוי ר6'ס  3;ס ון' כע"ס ורוט3 עור עסלקירורי

 )מחוך ע5וין ססיו ג'סו) )6מר ג7ו)'ס כעס ע6ס טמ0 סספץ (רטי
 עפסס עפי )עיץ 6'ן גומ)'ן  יי פ' rD'5 6עלו ע';  sho(לק

  ע"ככיון רמי  ביוי4 ניימיימ%' רביכשז י4ייר היי  בפירירימ7וס
 6ותו סופ'ן ו3סי עול סיס ע'כ 6'כ 0' 3עו7ט 3עיו)7) סיניסו י)6יכמגם)

rb15הפ0 נני 6עיינן ס6 כ)) )0סכו 5וס )עס י7עתי ו)6 סומ נעור סי0ל 
 ע5עלף כור נעוף ונ'ומי עומל חס ;0  שמ'ן עוליביר ד6ס ס6רכוגסין

 )עגץ 36) נעורס ירשמ . It)us~  :מ  ביר 3מ'פו' 3ק'6ין 657 ו6פיג5גמל
 7ס61ע0ופ0 כיוןדס;'נן 6ערגן)"  עילגנןפסיט6י)6 ;ס67'נו6)66של
 י)6 כיון נסר 06ישי סעכיגן 7)6 וק') 0)קו )6 יייס ו6פסל 50יייסטכ)

 6עינ 610 נפ)ע6 דן3גן דקשק6 כ'ת חחערוג1ח 6ק7ו )6 וע*טגק'6גץ
  גש rbn קפק ו4ן ריי 6'ן סיפ'ס ייעח סו6 קפ'ק6 %ו יכס'גיק'5
 bte יעסופס p'rDV כ'ון ע'ת ;') ססרועו0 3ע5 וכ'ם  כ)) ptpsידלס
 ע5עו  ס6גר 65שר וד ס6י ט)י ססעיה )6 6יפט, קעכיגן י)6 6)6ס'סג

 סיסעיולז)יפסיע6י0יוירגיסץ 7עיכה36ר)6 ועוי ט61' גכונסאיברי
 6ווכס יעע)ין כען טיש ה6ע 4פיו. וממיר  יי Dr31 וגקסי 0;ר 6)6טס
 6פ'15 6לוכס 7עכ)ין 6' יפן'ך ו0רוס3 3סעול  כייסעפ פ5טס כגסעססף

nbew,rhb 6( 6יבמימ 7סוי עמיע )שע  wSt טוע6ס עקג)מ  י6'נס 
 : כ5) סעיו)7) 6גי נכ)) 1PbV )נע7י עסר0ס ס0יעס )פ*י ופ*כנ0י0

%ot*b 6ס-כ כ' יהפ 'DMD עסל' פיס 0יעטס נעף ענו"י 
abbwכי נצ6 ונרור כקירס ו5חיום 5ם(ור ז3'כו) כ37לי 6קורומ 

 37ליו עפרס' שכירוס ט)6 סחנ6ש6עיפ סג") סל6י0 ען ;ס יץ )גו,65
ol~r0טומסיממירריפמר 16וע ו6יכ שס"3 3ס"ע )קק (ס דן ע65מי 
 ירו3 קפק וג)מו  עועטש6  רמפיר 96יומיבר 6עפ'כ עפעס  סיסס(ס

  נסגס*ס טכחנ ניףי קפ'י ק' עסלע6'י סלנ פ) יס%6  טמ9ט"י ועסניוגל 6מי פפס נ'6 6סנ ל4 סג') ילכיס עפני 706 ט61  גיט% 6סרסנע65יס
q~p') הף סגלם ל6פיגסם06ר 3גי6ס פטס כ) פפט-ס ג' ל006  ו6ס 

 י1m5m 6'6 ל4פ'ס ג' יין ;סו כ'  סנ16ן DD7 .דפ0 65 כ' עכ*0וכסג
 ק6סם ר6סוכס ג3'6ס פעס כ) עעס ,b1D ענ%ש ג' ניגיסס סיס6 כ'6)5יל

 : )גפפך 7ורס ו6ין ניו)יס תכתס Dr 37ל סגקסס וכס03עגי)0ס

ת
-
 דפסי ע3 עעיי שוס ;1 סגס-ס פ) 7קען קי4 5או כע י
  3ססוטמוז סכמנ ;*) עפ7!61ס שסר'ע סג6ת '1ofa PD7 סיגרוקינג

 rnbn יעיוסותיע'  ס0)*עיסבמ  מרמי'9%'  יי,ביייבמ גקופס  יו'יי'
 : שס עין )6 משפיס ו6גג עסוס 03 6'ן יו ססנס"ס  גיע0' 56)' 0יס)'

 וסו6 עיינסי ס6)מך DD*' כי 6ניתי )י ססשרמ ייס שס =יישבד
 6סר עס)  ררך כטןמייימ ו0*פ ועקס 6יןביגפמ) יפוס0ווס

 ס6ל וע) וכו' ס0וסיע ג7י 0כע'ס סכמגו ססעיי נכי' עיי סר6םונס3'06 6מי  גס סניקח הס ס)0 עי ע) ע65ס ו)עמל פעעיס כעס גע7יסי3י)ס
 היס פעס ו3כ) פעעיס  9ט9%מבימ כנון g'npD)bp  nbSD(b פ)סע7'ס

  ו)ע0כ DbI'1  ויוימ י6סון תס1מס 6מר סת65ס י7פ0 )6 )י)ס ונ6ומו עד)ס
 וטנ)ס ת%ח  מיייימייי)6 פי וע)  מרי9רן ע)ע7ס)י bln)a1bע65ס
 6וער סייסי 6.כ סנ'  ODDJi וכן כן יסי' 01(ר פעעיס כעס וסעססה(רס
  ייימ ו6מ.כ  ספגי)' 06ר כ'6 י5וס"ימרי%י67מס  ס0סעוס'ו ל6יו' ס6יןכיון
  ס6.ןי5ופ" וכיון נעינן ר5ופי' נ'פ 61גן כ5וש' סל6'וס ס6'ן גע5' י6סס 1)6כ'פ
 הטכ'גס 6מל 7טכ'ע כ'ון קע') סטג')ס 06ל :ti'Db 06'כ מל6ס 7)66פסר
 סוין סיעיס ס6ין ~DDbt" סי3')ס 6מל )ל6ות יו הוקגעס 6'כ לו6ססו6
  סיסל6 ס%י6 ;0 תגל )ע%ס ו6סוס  ב11ממ המ)וי כוקת סו' סט3י)סע,ע
(';Vvn1 'חסעים עחע' )ל6יו, וק0 )0 סיס סמילוש וק0 )ס יס ו6ס 7מנ" המ)עו 

 וכע,ט נ7)1ג כז6 ס.ין 6יגן 16 סרן )פרקיס כ'6 פעס כ) ר61סס6ינס
 סס וטיין וק0 עקרי ;ס קע")ןיגס 61"כ סנ")  יוזנ,יברון ;0 כ)סרס6,3

 עקס 13 61ין ח61 ונכון נןו) דין 61'כ 37רי כגש כי ו0וו365חסו13היו
 חע7'ס ו)נ7וק סי)ס  כ) נןרלמיפ ר49ילימומ  ריל,ימ  bt'VD1שס)מו)
  עסעמ0  סי3י)ס 06ל סל6חס וסגיס ל6סוגס סעס ת65ס 06 ו6ףגיוס

 : וקז) ר5ופיס פכתיס ערו06 ניע 7)6 ג'פעס
 י4כי 4ן 6סו' 5יגסג0 ימס;'3ק' ערדכי ת' סי3 ססקש0עלרכמה

 ;,5 ססה,ע 3ע) שו סג6ון ע0)עתי 6גי כי כ% 3קפרו))פוי
 Sb1 .  מייין סכסגבמירימ גכוניס עיעעיס 6מריו  ילי)פסיקסססריסני
 ומשי6 ע)יו )סס'נ י15גי l'ha 6)6 )ע6ומ ע)יו ססנוח )' יס כי יודע6)קיס
 סנ"0 במס  ביריו  מב,יב9'1מ DtnD ש 7ין סו64 7סי3 ג") 6'ן ועיע עעךדס7ין
 ד"ל כסר ערן  ריימ  מיל" סו3 6)6 ס34'כו' כ)  ממ"במ רילש  ביממיררבימ,ר

 ו6פסר  ייגימ  רייי ומ  רב וקגר סרי ע)3)וע ס3עו ס6ס ספוסקיספכמנו
 נסינ6 )6 36) . כע*ס )עסוש 0י0י  גץ )0)ק  רייר יו סנ,ס כווגמ7(הו
  בריו ;*) סי6"ס 7כ30 עס6 )יגל ור6'ס 3סוגעו 6פי)ו 131)ע ס6גייכ13ס
 ל6יס וק05 יכסנ כנוס  עי.ן ר6'0 וסג'6 עע)יע  יייממבמו 5ליך חגויסגו7ות
 סעיור יועע 6יך  :epp(r.D 61'כ כו' 3טע)'פ כ.6 עפ)'פ י6'גו ע.רויען

 ועיע 4חומ ויס תפ)יי 6% 3)ע )ו 6ין 6"כ )3)וע פגע  יייי כיוןס59.סי
 ס)וק 6ע ונעגוע) עעס כעגוס) סו6 דכגוס יפס.ט6 כ)) 7נר'ו 4 גל6ס)6
 ישם כ:פס )עי יני) ס)יעך ו3כן )י )עס f7h" יסס6 ועסכוגי' 3כנוסס*ס

 : 'וספ - ועו3מךס)ועך

 : בב"ש נדפסה "טתשובה

 ח;רו כך ו06ר כר6וי וסישוסו )ט עס ע)חשו טוף ס6)ס יוצ%ה
 : ייגו עס ס)ס וסעוף 3מוט העב)ע65 תימיי ב4יר יייבי  בנוריר ,לבר יירןןב  4'ויייר 3כ)'וע)מוס1

 ד)6 יכיון 6קול ספוף ען ג5יר סנכג9 עס יכ) עש גי6ס1ז1צרננזץ
 סe'pplDOI  4.3' רן"י רייימ  ב%ליממ ס)ג תן 070 כ)'65

 נםbnib 4 ע)י0חו 6מל קורעו קולפו 1)6 ע5מו י6ס ט*נ ק' ;')סטץ
  3סי4 )6חר קיעו יכ)סנסרית:ן עפסט6דעסגהמין סכי ועוכ0סדסנמוכו

'bvמלי S1G3  ורתנ,ס  לפ"  ,ןרם'מ  411'  במרל ("; oh~*b (נ3סו  
 חק)ס גע)מ 1ד6'  ריבירל ועוד גע)'סס קץ קרפס ע37פי דעו כ) ,65)6

 גע)שס גס הנס כ'מ כ7פס 45 פירום' גס1) ו6י 3ע5י0ס סיס '65 )66)ע6
 י5)יס יהתי טפ)פמ דע)'סס )יס יקניג6 ע,י י)'כ6 יו65 דעו6ין

 עפם'ס דס15 יומר טפ)עמ י5)קם כ0ט  O'pp1D מרבמשדרבלז
 סנר6 7)ס6י ופוד %-חס 706 6% שיס 6סל כ3ד יענס4ס  יוסביו
 6מילו עסנקמין פייר' 5ףכ דם-ע )ג ס6מ פפ0 כ) פ' מ)שי6יעסל
 מ,ע 56)ש 7ק6' סעקקג6 5פי 6פ'4 6'כ hSV סדס 6ץ ו6מ"סבב9ר4

  בבינדור4וייי4 ח35 גסר 4טל 06 6)6  נס)קו bS חצ.ב  (1pb )6ימי
 סיל 7)6 נ3מו) נ96ל פו)טו כך  יכונ5פו  Xb) b)VSil נש ייצוהן

 ץ65 סדס כ) 06 6ג) )סמ טפל פסיס %)יס כ,6 0ו)יו כןכט)עו
 סדס סחן וע%וסו ס(לו כן 6סרי 05 61יכ .651 סיס כ)  rb7בריי 5ץי ס),4 )6 גס6 וס6 גס))ף 65 גס6 )16 16 נע)שס 16גנפ%
 bswD1 )בביברמ  יבי4י ס4ל 3שן יס פק bSn)t מ6% טסגס%
 נע)יחס ,65 כ3ר סע5שס עיי סי61י פסיס )וער גפיגי ט61 ג%7הךבומ
 ס7'סוסו )hlnib 6 יו0ל יו65 סיס )eo'bts 6 15ינס bn'b 7ט6ןל6סיגס
 גכפם יוגעמו דע4גו ועוד 3תוט ססיס (ען כ) עה פו)פ ס0יסי6פס7
 כנת נצעסססגי '65 ספ6 וייפי, 61פיס סו6סון 3פעס '% י)176כ0'
 6טרק 6% יפיו טיד יו65 61יגו סנעי0 5" טסגי ד)6 0לק כ)'נג'
המז

~rg 
 ויפ4ע יס;וכ ספס6 סע6 0תסיגן 6)6 '65 כ3ר ג'סו5 ע"

1כ'651
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יהחשע יעהיורהפני
 דנע) 6עיינן )6 סלס  יסעיף 61ע,ג ' דוכתי גכתה 6ית6 3(הוכיי%
 6ינו )5יר סחוז ע0 6'כ מק5סו 06 כי סעוף כ) :כנס י)6 ניוןנס'

 %ץ מון 6פי)ו 6קור 53'ל דגכצום stp פוקקיס דק5מ י6ע'נט5פיף
 גגי ס"ע ק' ספור והגי6ו ('ל סרי"ף 3סס ('ל יסתר7כ' חר6,סכע'ם
 ען 070 כ) .65 י)p'wh7 5 חו6 5ח7ינ6 טעמ8 החס 3כם5"תע~)ח

 וונוקנ סכלי ס6'ן כ.ון יו65 61ינו כ)ו )065 נ0עוור 7כסע)חיסחת.כה
 36) 3י3ריו כהגו6ר . סממיכה 3מון )ווקוס עעקוס סמיים 7סוסוי

 ס)יר )0וך ס:מל0 לממיכס דע. ו)q'~x 6 גתנ ססרי )6 דע)ע6נכגוס
 ופ)פס כדיגה המתיכס 07מסגע)מה ה4יר סגחון עה 6)6 6סירט6יגו
 )עעלס sDDDn 6ינו ידס סליר ס3תוך "ל6 6סור 6ינו ס)גן 7עסכ)
 )עגי:ינו ה)ייך ע?"ל עת:ה דעס .65 ס)6 6ק~ן הכ) בגס6'ע כסגע)חה36ל
 ד3י.ו )פרס 67'ן )עע)0 טסעפע סיס 6'ן 3כ3ום 67ף 3ה6.7 סכ30סיי

 ד)6 4ונ הקוס %יר ם'ס כגון 3הוכו נכ3ס ו)6 ה5יר )חו7 7נפ)יעי'ל'
 7('6 (י כ)) גת"מ ;") מסיע6'י כ0נ ;1 3ס3י6 וכ'ו65 כל) ג5ירנטיה
 כגוס הוי 7סמס תגוק3 ס6'גו גכ)י עו)ח ע3 ע;ס סקסס מ6'י6'כ
 עו)מ וכן כגוסה טעור 3ו סה6 ו)6 ל5'ר ס:מל 7ע'יל' ג6ערו5פ')ו
 י6"כ (*ן ר'מ וכדעח עעפ כ.6 13 סה0ס )6 6פ" יע")' ק")3כס6'ת
 גכס6.ע ו6)ו ה5'ר ס3חון עס כ'tpb 6[ 6י:י הם.עיי כ7י סה0ו)6 )5יי נפ) ו6י כ3וסה סעור ס'סס6 3עי:ן דע)ע6 י73כנוס טשרפר'ך

 נכנוס ולעו)ס )עק.ס עעקוס סדס ספ.יס עסיס תירן ו)כן וויד6קוי
 דעיי7י )פ7ס גיחק )עס '7ע0' )6 ע'ע ))'ל סמון עס 1i'Db הכ) 6ק~יעעס
 טעיי 3כגוסד3ע.נן ק") ד6י ועוי 373ר'ו נן:ר ס6ינו כנוסה טיכץ3)6

 ה4ל סנסון עס 6פ" י6קוי )6 כגוסס סעיי ססס )6 6ס 6'יכגוסס
 הפוסק'ס יו3 כע"ם 3ק)יפ0 7סגי כלו0ח ע)יח כס6ר ק)'מס כד'כ'6

 מ~קקיס וקל0 ע)'00 כס6ל 0וי כנוסס סיעוי 7ג)6 גה7'6 0י6'סיגע,ס

 יעיי7י )ימוק 5)י )7יכ'1 ~5"נ סמינ0 המת'כה 06 גק)'פ0 סר 7)96'י
 ססוקקי' 317 כ7פ0 ד)6 סכ) 6וקר על'חח כ) ק"ל 16 7וק6 סעיגסנח0יכס

 יכ) (")טה3י6גק'ק"הק"6 )סי13והלע6"י )ו מ6ין וח0יוו6 יומק (חוכ)
 כעגוט) כגוס 67ערי:ןעקוס

 ע6ין ייעמי )6 )כנוסס מ~ן 6מי' 6קוי
 ספ.ים עטעס נ"6 חלי'ף 0(כ'ל סל6 כיון הלי"ף עי3י. 06 סי3סו5'6ס
 כס3 וכך 7lph סוי יע)ע" 37כ3וס נ7נליו rn]l'h )עקוס6.כעעקוס
 גסס 0ג') הו3 וכע"ס )כגוסס סמון עס 71ph י5'ן )' כלל 3הי'636רוך
 ע)טיף ))'ר סמ~ן עה ד6ין ייין ו)'ה 7ין )'0 יו )דע0 61.כ טקי)יןיס

 סג") הרנ עס יס7ין ח') 06 6פ.)ו 61'כ גחיי6 טס 63רו7 טכחג וכעו)נט)ו
 כמ6ן )ן bpepn7 נ'ון nffn )מון DD~Dn1 יתחססט 7ס"י 67על ע6ן67'כ6
 י6וייס6 6של ע6י )נ)'ם ?hnt~1h ג6'קור 14ערS'bI 6'(l ה)כ60עניהו
 גמוך נעין סעוכמ עס יס על סכוונ0ו לק נוירנ:ן כ"6 6'נו ע)ימסי7ס
 ו)כן כגו7ע 3")3 מנסי )3י י6ורהo1~ph 6 3כ) 7כגוס וי~'ק(ח)3
 קסק 3)י 6קור ח)'י סג0ון הס כן ו6ס לגט)ו ע5סלף )5'ל סחון עס6ין
 עפעפע )16 ו6י קי 6יכ6 6'כ ממעפע 6' עה"ג סי' )5,י סמון עה36)

 סי3 )י3לי )0ום )4ר סמון עס Db" 6קול ס' מכ6 6י 36ל יסייסם'ן6
 : יוסע וממעמיסע. כ030י סגלע*י כע"ס י73יו )הס'3ע) סים ,t'uhחנ*)

 1600 ופייכס מח:ו ע:פ'כס 'סי6) הר' onb ס0% כאשא%ה
 נ7וג ק0) ע6יקוכ6 ולמם7זסי 635ז0 ד' קנ6ח)קנ"וס

 3שי ס'0ס )6 6סי 6סיי'ס ועמיל ע)13 ח)כ0 וגויס 6' מנס קס 6סרוע5יס
 5עוקיס 73נו ,))ס"ס סעס ג76ן 6סר הקדוס.ס ר3ו0יגו 31יעי36ו0ינ1
ot)bn11bat סקתין קטגיס מו)עיס סתת4עו שיומ itJsfn 6'(6ין ג( 
 ועני )ע5עו סימר עורס 0נ') חנס וס:ח . ע376ס 7ט מק7 ~6'ןעקס7
 ו6ח'כ פעעיס כע0 היי3 געיס )06ייס)י0)ס ג'כ ועולמ 3גססי'עונד6

 : )6וכ)ס הקס) לכ) ועתיר נכ)עו סו166כ)ס
 ס4 סכלק ק073 ע) ו)סעון י6יייי60 963רopn~i6 "יכ" יהיייס סס סיסתע 6י הני6ס י6י 6"סהדור

 ספך עו%יס ס-גי )Dbt 6~) פוסק 3סיס גע% מל6 ע0 ע)13 3י60סי
 נטל6 1)6 גסעע ס)6 מ7ס דנל )ה0יר עעס' )עסות י6וי סיס )6ק3רחו

 וגס6לו עוי )רחום יכ%יס ס6ק המו)עיס עיי0יס סעיס ו6ו)ינסיסהקוס

 טת6 )עימס 6יכ6 ו)פמו0 גיכייס ?l'h נעקועס ג3)עו 16 פ0'ס הפויעי
 הספ'פס 6מר סתירס 6)1 ו)פמומ עדין קלמס ונס6וו נ)ס נסספול6

 ו6ס,) 6חי נם6ר )6 סע6 ספק ס"ס תו' יעעסס פס 11nfiD 616)נס)ס

 סס'ק6והו6קסק 6)6706 י)יכ6 6נ))6כ)סנע,ן סע6גטומנ3סו)גם6י
bn~ad"כעו )6שי ר6יומ סיס וכעס כעס 6מח ע) כל) 0ולס 6יגס ש 

 : גע'סס6כסו3
 סיקיר  סתע3ין 6עיפ )כמ0ל' 6שי תנעין 6ין 3כ%חסו ו)סכסייי )סעניל60סור  הכעיס  pb~1 פרש9ר  ררגר נדקדקותחלה
  בוופופשמ  3ס 6סים המחיכ' ע)  n(oie 0)נ ט'פס  סבפר כ) פידבר9'נו
  נ6ו0ס יפס גיושו גס יס ob סקריר' 0% ביפי %קור 0סיכ'%3,חס
 )קוספו 6פסר 6עיי יומנן ור' מנ'ג6 ור' 37 גגעי6 ו"עי')ן 8קורקדף

 ('ל ופייס" מו0כ )קו0יו  6פסר  6ערי  רבי בר ור'פ  ויסג,) 6bbtwaקוי
 01(רו3יס)ססיסר ו6קרז וג0ןגויעס 3שחר סגג)ע 6ק71 )קוהטו6פסר
 ולשליבפ5ן י4וו ל9מן  סיבלפביס  aDbn 11pb~a" שסר פססיסרא

l'wbPעוהר ס6ועי )1ניי ס06רון  6ת 94וי  רייפור ב1  וייו סימר יס"י 
 67קול 610 %נ0ח)ס עעפ ס6יקץ פנפ)ט 1פרי  סרשפיו גס  טסעיפייוסו
 ס5רין עכ') 0ו6סון 6ף )6כול ס7י 7יעני וטיסו )כתמ)' 06ון שנפ)יןד4ץ

 ע0נט5 ס6של נקמי 6' דפגד פי' עו0ל ח,) כן כמט ד) סמוק, גסלפייגיגו
 כיפי, 96ר טגפ)ק 6ין )כס0)0  %גל י6קרס סכנר סממינ' גסעוסלס

 )9ימפו 6ססי ס6וער רליברי  ין לסמ  קסי6 מ קפק 3)0,דשדשנךש : פכ,לסקונע7ק

'~tpb'סחס'כ b5o1 תממ דריס6 פיפס דס6 וכיקוי  בייר בחק:ס 'ם 
 %מיסבסגי'1  יסכי 7(bD'p לבד  בססיכיירפליפלי. טעס )יחן 03דש

 ל3ד נ0סיכ' 6ל6 3קד'ר'  עעס  לקזו  שיובס Db"  יייס6 עכ)ל ק7ירי%3ומ'

 61( 0קדרס 3כ) יי")ק ס6סיי ויסמפ סק7'רס כ) ינער 61'כ הו6ופטיי
 היז  כו לצפיפ  יכוו 14  ולסיייומ ס0היכות 603ר ה6קוי ו)3ט)הקייו, )גער יוי6' 0קטי %כסי ו%"כ (ptp'SaI~n  רווסמ ש בי9ורס  ייירסיכן )כ0ח)' 6קול :l'sg' מג ז6ין פירוסו ע,כ 6קור, ו6ע6י סנ6סוג' סחס'כס נסיו0ר

 מקנס ל1 יס ו60 6קול קסגי bnh' עועדס געקוע' סקוסי6 ע"ע 6נ)ענט)'ן
 6פ נגיעי יק0:י bD'p וכן . כ)וס ע3י) ייו  דנ~ס ייירלסססיכססרוי3  יייפוו עע:ס  סיועיר  סיסחט סח0.כ' ננד ס' נו סיס 3רוט3 סח0'כ')גס)
 וכעו  כע"ם  יטלסמס9כס יס% שייר יררס  ג6ומו ננ"ט יס 67סהקייו'
  יק"ל חירו  בפיירו עין דסוי בפמיכס  סרופ3  רליגיל סגירי  oaסעקסס
 61'כ ה0מ'כ'ע'ם כ) )3ע) 'ם3ווטנס' 1Dh' עי'ייק0ס יע0נ'מ,ן)עקסו
 ויספיך 3רונ31 ו)נט) סקד'7' )גער 6פסי וhwb, 11ph 60' גיו)' קוס'6סו6

 16כל י6יגו 1tUb 6קולסו6 ע3ט)ין 6'ן 3כ)ל ;ס יגס ס"ת 6)6סווט3
 וססוק' ויס" לקען וכע"ם עיס'תקן 0ק:' 3ל%  רייכילייפידייויי9ור  רסיו ייי לסס  קסי6 נ6עיob~tth1 6(7 6יזס bnDD ו)קען6כסונס6סור

  הקילמ כ) ו)סכס'י )נעל מפסו 6.ך )הו יקס'6 פסק זרך 6ל6 כמנו)6
 ק6' סוומ)וקס וכן דוק6 וו0:ימין 7עיירי )מפך עי ע'ע כו' 6סיי עגטלין 6יןוה)6
 )סכסיי סכו:תו 6ת'יוק6

 3פסיייס טכח3ו עי סקי.ר' נס 0ח0י:,
 פורפ%כלגקדייס ~nlob ולסלע ליכסנ ס'ל ספסוס רלכל ריפבריעיי7י
 יור  93רירס עhob1  (:6'1  בריפבי  סכלי9ורלכססיייימר  )הכסייוענקס
 כוג7610ופ3 61'ן לוענ 6ל6 כ6ן l'bp~ כגון החסיכ' )סכסיי כ.6 ע3קם61'נו
 עוכ0 ד76רגי עוד )סוכימ ונ)ע,ד , מילוק ד6ין ס.וו 6)6 )כמח)' 6פ.,סיי
 ספפיכס כ'6 ס3קיל' עס )הנפיר כונחס ם6'1 נכס'נ דוק6 ט-לי והחו'ייס'י
 פבסור'  9'.ן3כל9%יריו ס%  סרי 37ייעני כמ3ו 6'ך ע76 מ9טי  ר%ל'כלבד
 3'טל 6י PPU'(1 3ע6י נפטך ווס 61.כ 6סוריס ת;י7 עו0ליס יליסןיישבסר'3'

 )כחמ)8 3.ן )ח)ק  6ין  3סונג ס:ס גסוגג ו6י  ס3.ט) עס י9ור  ריגבד 'Db"3ע;יי
 6יך (6זכ י7ע 63 יס6 )כח0)'  סייל 6ין 37סוגג סו6 עיי7 ע'כ 7)נמח)')7יענד
  7)כמ0)'  ושויייון 3טוגב. ייירי  113ייודיפ3 ירלכסמן'פיירי  לריפ3 )כ0מ)' 3.ןמ)קו
 קוסי6 ו(ו 'tph~, ר  בריכג 6ף ס)6 )כמחל' 6סיי 6יך 6'כ וכע,ם נע(יז 6ייייע'כ
  6)6)הכסיר  ברייבדינזור 6ף ד(ס סק7י' )סכסיר עיירי )6 ס"כ 6)6נדו)'

  בוולביריסמ ptS'"I ויפ  בריכבד ולי ליסס4 ב'י 9%ור' יעי דסססש'סססיבי
 ינסנפל ~D'Db 93ררי  יכורב וס4יור  93יוי  נסחט דסש9ור  כיון סידר'דלכוין
  סג" דל30י6ס ספוסקיס וכע,ס סיעיס עעסיי )ו יסנו  ס)6  סבייסיר9וסו
 סמ0'נ'כיק 36) גחוכס סו6 ה6קור סנס כיון 6סייש הנסלי נמ"יס'5'ט
 עוכמ ו%'י 1)6גרייבד )כמח)' ל66סייכ'6  עעגו  %ררב"סי9ורטגקמס
 ע6ד )יחוק 5ייך )ענ'י or י(ילח plfiD1' רס" יגרי לייסנ כנ"ל ק6יד6מסיכ'

 פ'  ונספלפו  לפלו  בנ' ון"ס יוס' 7' כס וך"י י'ע יפ)'גי י60 יס"יי)יעי
 וגג  יצם יר,ייזל  יי9י יי4ורי 4 שדר וי' פופ 9,לש' ור,י רר'י 3גיפיןסבי~9ין
 יסהס ונ0פ)עו 3נפ)ו 7וק6 סתו 'ע)ו % ע(יי עיסת 7כ'פ יע)ו )6 31מ(ידיע)ו
  סחטוגיס נדנריס דג(י' סו6 ורנגן גי) 73ו63 דע67וי.יח6 3תיי ח7 סגפ)טיירי
 סנמנפל  ייסבילגי'  דבר 6ג) חנעש ק:סיסו גע(יד ופ5עס עטי 61' 3יי)יד)6
1D~Dנע(יד קנק61מיי ל6 )נערי "Dbt  ף גפ)ו 6פי' ע-וי  ד0מס מ") 6ס%( 
 רסייילי  בפייכ%יו ועועי סי6געין סס6סיי יס0סכיון ע'ע'ס)מ)קריי ובסס%פי  גשלף %פ"  גיי%' רלש סיוגימ דגרימ  וס76 פיך 66גת ה0ס ק74ה6

 WDD ל6 כ6ן ו6ין )געיי  סיבס  סיסבפל סכ6 6נ)  סמיירוספ'יבטנינפ
 כ) ג')וס)ע' י6עיינן 60 וכן - 0מעירו )6 )געיי סתו ונסמקע עעסו1)6

 ,,ל 670*ס סס3י6 כעו 8סיי'ס 3ע('י עוסריס סוננ ע).סן ס7יניס6קורין
 :, 4פ ע,ק, כ)סשסיס דעח נגי ו(0 3כס'ג נעי ועיין' ע'ם ה:סס מד3פ'

  בבקן ווג)'נו תינו ע65נו )6 )ענ'ד ע"ע סיו"ק אי"3לו%פי%ו
 חקנס 43  6קויין ססמ  דייירי ליל יב0ור'  'tIntpbe וגלסידרם

 )ק0וט 6וחס )0קן '57ס061
~pbo' 

 סמיס למשך גפש יססכנע)נס)ס
 סמ)טה ינ) 4תר )רכש וסיינו נעו)ס עקוס  גטוש מכן ;bia עס )סימ7סימ()ו
 סיג6י41קיי פטייומ 6'כ6 ע*ע 6פסל)קומפו6קוי 6)6 כסמו6) ד)6ק")
 bt)wt  גירסופסיו'  בס Stlan)a  י7ך  סרפס יג'7 ונפ7קק 6קו7יןכעס

 3ריעשס פטס גסן ומ651 6סחיס  כ)ן  בלי%4מרש עס טגחנס)ובילפש%יופ
 ע%)1 וע1ד . %IP פז ספ0 )פי 67קהיס כ)ס יעיי. )וער 5ר'כ'סוסייו
 ופופוס  יניס סט361 6שי גחען ר3 6מי ס3פי נ) 3מ' י6ע7ען נן 40נו3סד6
 י6ס"שן עסעע וקממ6 6שלן דפד6עמק ד) ס7'ן ה' 96יש ,: עס (ספת4ז
 6)6 טפ4פ סע)מ טלין ש)דס פ(ס 5סו64 נמ4מס הקנח6 לה1 ו)י0)נע7י
 חקגח6 5סו ייי6 שיומו קמע6 יק6יר ד6סיין ינו6ר 6*כ י'ניס כ%סorw ו)טי עפ)יפו ספ)מ 6ק 6מר תתקוס ס63 דם 36) עפ)ען 63טמס סעונ)עיס
 6'פ 61*כ עחזר )קוחטז י6ספר ק') Sbwa~ יסSh~neI ,ifrmgtb  6  קש616,כ
 ת)ימס עש ס7נימ סג)פו יכיון )י0וה 61ין כעיס 60קול ם'קמופ פש תנשח6)סו
 י4יגו עמם כ'ס '(wmp'  6פסי ו6פא ננס% יטמלי ק5ו  6עסג-דן bD7')קותפ1 י6פפי ~bnDbn ק6תי נע3וס) 6פ" יס6 6.גו 7ים נ3הע1) ג)וס יפ)פו 6יןסת
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יורהפני
 )6 45 יס6 %)' עלוממ ג7פ ע,כ יעחגימץ י45ו0תיכ' עוממ :bibכעגש)
 ט14 סטיפס טגפ) יפמגיתין ממיכ' 61)1 . חישמ )כ) גט')ס פכדי יו0לג)פס
 )))' (ס 3ין וס.)ק ס3סר כ) פ, קוף סל"ן וכע'ס ספו9קיס כצ כע*ס כו)סנ6סן

 גכ) עמפסע ס6קור ו)ימיס סכצ נס סיס עמוך גקדן' טעועימוכסנדכיון
 תקלסי )ש  6ימ סלי )עו)ס 7מסעע 6ק~יין סעו6) 6ער 6ע6י 61'כ עכ'3סמתיכו'
 )נתמ)' 6קול ענטצ'1 5ין 3כלל סו5 ~ס דגס ס.ט :hih ולססוןסרוי3 נייסלנט5ם
 י6ער 7סעו6) יח6 סגסל כ) פ' ק' כ' (') י6יסו כ,נ 67י' 6ין סי,ן ע37ליהמסז
 יעס נס ס6ין ו6עי 4' דטעש 'b(Dbn קפי)6 ע,י סייגו עומי )קוחיו5פמר
 6יכ6 י6י קשל6 י)יכ6 עיייי ע'כ ייגיס זס6 עייי קש6 ל6 61,כ ע"כ כ0%)3
 יס6 דס טעס 3'ס 6'מ 6' 3עטעע'ס 6פסי 60 )טו)ס 6קולין סעו6) ק6על5ט6י
 י4כhtnSn 6 03 ועוקי רומח גס )6כו) 6קור נסר 03 סתלמ קכיס ג3'5קען
 זעס'ס ~bi'tp י)'כ6 תי')' ע,כ געי סכ' 61'כ קפי)6 )י' טעיס 6יכ' 6י 60קפו4
 סר,ן עיגרי 41כ וליכ6 קפ')6 גע'גן ט'ע )9י0ש י6פסי YDb )עו)ס6קולין
 )'סנ6 6י נ(ס ספוקק'ס )סלקו י)6 גדו) יומק (ס וכצ חקגח6 )" ו6ימ5ע%ס פ'לוסי 5ין ד5קול'ן )סו 7קגיך6 6פסי סכ' ק'צ י)6 פוקקיס וס6ל 67י'6ין

 ע) סנפצ' מ)3 יט'פמ עמג'תין bo7 טש עוכמ 6ע3ס סו'ן דעדע'ךעךןש : 63 16 )עו)ס פעוסוי6קתין
 קפ.)6 673יכ6 ע'י7י ע'כ 6קוי' מת'כ' 63ומ, 3נ*ט 'ם ob~סחמיכי

 קיייי גג' הנסס מר מ' )על כי6'ח6 3" יטעעינן יעסעע גג'עפיקמגי
 נסגסר 3ס) 3ס)3ג,ט ו6ס מו)ין 03 י3ס) )6 מלוטס 03ס3יסצ
 6)6 כסן 4' טעיס סרועס 3ס)ע6 ופריך עטס 3גוחן 3סצ 061כו'
 )ס ייעע'גן עסעע יגג'ט vi(b 6)ע6 )ס טטיס ס6ן גמ)ננםר
 7יק ד)6 ונועל נימס ו6פ" קש)6 י6יכ6 עוכמ 61'כ קשצ6 ע"ועיכ

b7W~Dגסס'6 יוק6 6)6 חכי bptu נדס סס סחוק, ו:ה'ם חנסס דנ'י 
 06 נ.על 6ס יסיינו קי'ע' 6עסנ'תין )קוחטו ג6פס7 יפ)ש סכ6 וט'ע6ג)וט'
  5פסי 7)ע'י ג5יסו67 גס6יח סחמיכ' 06 0מתיכ' ע) סגפ),סטיפ'מקיי,06יי
 עומי וע,י עוס' סניער )6מר 36)  קג'כל קיי' שנ"סיי'סייי ש יישששי
 עחניסין קמני 6על4 נ6'כ מ)3 טעס י)'כ6 ו6וער קפי)6 ג67יכ6 עיייעיכ

 קפי)6 גד):6 )ז!מ:יסיו לס ווסרס ע,ד יס6י ונועל נדמסל14ם*יך : כע"ם תקנס6 )סו 6,ת 60 סר,ן )פיי חקגס6 )הו ו)יס )עו)ס יהטעע5קון'
 ד.ג" ע6י קפי)6 6יכ6 6י נפסס 63פי דינ6 ק6ער 6.סו6)6

 !6'כ גיעל 06 6מ" פירוסו 7עמגיתין ו6שר' 96ור צקוחעו 6פטר יפ,יו6ע*ג
 bi'Dp' 3ד4כ6 עפיס עונ(י ע,ד עזע קפי)6 6יכ6 6' 6פי' ע0ניסין"ךירי
 תמסיכות וגקשס 3יוטג עעס טסמן עי 6ועלש ומכטיס יקתנ' גרי'60פ'ט

 6פסר וקקנ7י 03ח)0 גיכר 1)6 נקוף ג'על 6פיי דעילי גגער6וטפלם
 צחמיכו0 תקגמ6 103 6יס 60 ו6ע6' 6קורס גכ)ן )1'ע 06 60 כו' 3רוי3יפס ססמן עי קסני י6מ*ס וכע,ס קפי)6 3י6יכ6 עיייי ע,כ 61'כ טומר5קומטו

 ,וכע"ס
 6)6 6חר גיגל ענט)ו 6יגו ti'Db 6קור )גט) 67קת גל6סק'כנ

 ס6קור סס סגקר6 כיון סכי 6פי)ו 1צ1736 ס6קור )סקירכוגמו
 כי ו)פעג'ר י 6י'ס ס6כסוג עסעפס )כתס)ס למקגו 6קול חמת'כספ)

 63)ף 6פי)1 16 3מר ס7 פגמני)ו סמסו3יס נינל'ס 6עיו nbrnגדו)ס
 4ס 16 )6וי (ODW'hiD ו6ס נסו נ(ן' וע7)ננן 3ט)דטי%6"ס6

~ab)t 06 דוק6 6עריגן ו6פ,ס נפ) ח6'קול י6עליגן ה6מייס סהמרו סשצסק 
 61ע*פ ע(י7 6יו קנקינן סונג 6ש)ו ג,ייס סש) 06 36) עע5עוגס)

 6עלינן י6פ'ס ח6סיי )סס4ך כוונחו 6ימtp'bo 0( ענע5 6עו7סמס
 ס)6 סנ6קר ד3ר יכ) לגגן ימרו ס'ע סש) 06 3סונג 1S'Dbי6קע
 V'b~D גסגס'ס Dh5D' 6ג) סמקנו 'ייו bipotp'bD "עלום6וכ)hsn' סעין על6יח עסוס סטעס נר6ס וסקם 63קולו '60ל 6)6 גיייס)מקגו
 סי6 מיוס )'ס 6' )סש) י6סור סו6 יסיעס r*h 3סס סנפס נץפ'

 י6ינ61)6 סיקון6ע,ג 3)6 י6כ) פע6 6)ע6דסעפס הקגוער6כ)יקסק
 ק*1 גפוסקיס כע3ו6ל 3מל' סד גמגיל כנר יפי6ולייס6 עעגגן6'קול
סכ6

~ph3 
 י4כ) סע6 )ענ(ר ד6'כ6 מינ ס3)עס 0מיכס כגון י6וריס6

653PPn 6נ167גייס6 יומר קניק יוד6 ילי עוכח סני(קין פ' 3גיטין יס 
 יסטטע6 כוסי' געסניסן חמס מג6 לן סמיס יס6 י'ע גגי כווסי' וק,)עדר3גן
 כי6יס6 יוחרני6וריימ6  ינץ'גן ל6יומ סל3ס f~D שי )וים וכויוסעיעע
 יסכ5 6)6 שד ו% ר3גן( 3ס נ(יו עד6ול'יח6 עקפר rb מקועוסגסכנס
 רסענ6 יסוי כ)'ס עסנפ)מ עוס )סקטוס ו6ין . סכמגגו טעעיס סגייכ) ס6יקץ )סשל מקגס )סס 60'ן סע)יו סו)פיס ליגף טסטת סג6קריהן 3ניין 61'כ - סכ) 'קסוט 1)6 סיטג המקנו 63 סע6 6מייג6 עפע6 פוי4כ6

 כע*ס י6וליימ6 סו6 )כממ)ס 6.קוו :"irb rs~s )ע"י י6.כ" YDh)כפסלס
 )סיי, סכפיס מיר01 %עום 6'ן מ*ע ד5 סל36*י גסס סגפס ניי נפ'סרק

 )ונגן )ש קיס כ04 ינני געי י') קכסגע ספגי ויפס סקק 3)6"כ) bnp )עיסס ו6יכ6 סגיתhspn~ 6 ג(יו )6ג(ני6נ)צגגי16כ)ין)נגיג).ס
 גנ)ע 6)6 6'נו יס6סיי מעלו3מ סס Irb7 סכיס מ)טי 37DDDIDסשש)פ

 עס6קול )סייי טעפ6 ייסני 6וכ) טם6"כ )ע5טו 1W1D כ6)ו סוי וכו6גבלי
 טונ6 31'סי) סגע)ס ו5ליך חעלו3ת שוי pbs,( וססימי טפס3סשלטמן
w1W5קגרת דס6 וסיע ' ססיר קמיט )6 וסייסינןי)ט6 ס6קול( btan~n 
strS'p7 ד3ס6י י6ע'נ l~tPh ע5עס סת'כ0 5עלינן )6 3ס)נ ענסר סת 

 6ע'נ סשר )סחי ל6 7טעtpb3 6(h גכ6ימ סמח'כס ט'ע גגי)סגפסמ
 סגס)קו וס0וקי ילקוי "5 51,כ . 6סנפצ,6)6ס"עכע*ם קעכיגןד3כ)'ס
 16ת0 5פ'4 עוו(ר )סימטו 6פסל צעע 3סיי6 סמעו 7ה6 פעפ4וג(ס
 ד)6 ('5 5פליס יגינו כק3ר0 נ,כ )רס,' ק,) 6י קפק 3)' 61'כסס0וכס

הוושערעה
 str עינליסס יעסטע סחוקי ניעי 461) גמ)3 עסי נ" 0עלג6ינן
 ד)6 כ'ון עותלח ע5עס סמ0'כס 6פי)ו ס6סוייס 3ס6ר 6'כ 6פייסכרגינו
 6פ')1 ו!וסי )ע,י לועל 67.ן 3מ)3 נגסל כ-6 6סור לקומפו 67g~bעל'גן
 ,btr1 6קורס סמתיכס 6סזר 3ס6י ע"ע נ3'מ 6קור ו)ע*ד עומיחסממיכס

 סיסנ'6 3חשנ0 סע65מ' 6עמ חן ת'3ומ( orfb )מקר גמ)קו )6יג60
 כסעגט) 6)6 )כסמ)ס 6קוי ענט)ין 6ין 6וטריס ס6ין סכחנ מ)'ס ק'('צ
 er 6ין סחימר עחוך ו)0ו5י6ו ה6'קול 6ח )קחוט 36) ו6וכ)ו ס6יסור06

ענטצ6סץ
"~nbih 

 גט)ס ס6'כ ס6סיי 6מ עעגו ועפיי7 סהימי 6מ
 י3ריו סס (ס חפד סמ6ועל וספליג)37ן סכמ)עכ'ל וט'ממ וצנוןכ)חגע)ס
גי)ין

~tpbt; 
 ו6נ' ' )3ט)ס (.נו כע6.51 וגטו)ס גקחירתס וסיורמ )סועעס

 י6ס 6)ו כי וסתוק' יס"י 373ר' )ע'ין סי3 מסס )6 קסק ג)מ' כ'6וער
 ו)כתו3ע)'סס 'ז'ס גסח' 6ותס יומס היס ול6 כומנכך ל06'סדגריהס
 ינל'סגז ו)ס3מ לס)ל 7רכו 76ר3ס (-ל ירכו (ס 6'ן כי נן)'ס דגייסססס
 3)6 הוכח ו0וס' רס" וני3רי 3עיכ'1 ני6'ן 6יגס 06 6פי)ו )ד3ר'ססומוסס
 ע(ס י6ין י5פ')ו 6סיי 6תגטל יוק6 ק6' )6 רס"י 6717, כ7ע'ו 7)6ספק
 סנקמט נ6קור כ'6 נסעעת'1 טיירי ו)6 סטעמת6 גכול6 יע.ן' 1)6 לע()6
 0יתל נמוך ונמער3 ס6סור מ(ל 06 כ% ה(כיר ו)6 ססיחר ווחוךוי65
 סלגנע)עז וכ"כ הע0עקס. 06 נח)וקע)(מכי 1)6 16ס)ך)6גיו;6חל

 כענוי ע)יו נמ)ק ס0ו6 (,ל סי6'ס ע) וכונמו סכו0ג i1'SD סנמ)ק סג")ג0סו3,
 (,) סן6'ה על גווגמו תכומ3 ע)'ו ס:חלק סכה3 ד3כ'1! 03סו13מיו)3ק,

 561') פ3יינן 7כווחי0' סמק 6.ן ע)יו נמ)קו וחוק, סלס"' כ.ון61'כ
 561") הר6"ת עציסס3ס5ירף

 : )המעיי
 גסן סנע65ין פייות וס6י ה5עוק'ס גי3ר סס6)ח עס כ:'ב:ומן4שיך1ה

 (ס ס)פני 3ס6)ס כע"ס 6ומס ולומ5יס סינסע'צנין
 ינעיגן כוומהסו יק,ל plnfil' סו6"ס nD?5 ק"ק עסוס )סתיר קיעכיןייס
 rabD ptp~'h ע) סיק עקי.סין )6 סכי )16 61' 7וק6 י)י)7 )למוסי16י
 סעי6) ט' 1ומותנן סג6ון עור' כ' וכ30ת געומ סע6 פ'יס 06*) שרס 06סו6
 ס0"ס סיוי חכעי 3ה גממ3טו כי י7עח' הנס עכ') כו' וטך סקי) ס"ס(')
 96ול (") סנ") עחומנן ab' 0נ6ון 6סר סגיס כעס )פד i?r העתיס עסי5'ו

 והיס 3hpb~pק"ק
~pDn ע' עמותנו עורי סג6ון גס (ס31יס י56ף יומי 

 3'ן )ח)ק י5יו סיס ודעמו ה(0 3ק5ור עע' יגל ס:") 736'ק י5ז)יו6)
 3עסעיס כיחסגיעומיס עי)3.ן סקויי( 6)ו קי:יס )סולעיס ניו)'ס0ו)עיס
 הקכעגו 1צ6 יס כטפקק גפניו ס'יגו (,) סגז) 'ויצ ע' וסחכס 6ני כי 6ףסל
 סו6 עה 600צ0 נעיקל לדקיק )כנקמי )rbt 6 ניגיחס )מ)ק גי6ס ע"עעעו

 נסחפקו ונעס סס6לס כיקר עס )ספ)י6 חוקיף סגגי דגייך 63 כמספי
 46 נס צסצחס סנ') הג6ו; חסונוח מכ'0 סעסיק )6 )עס פ)'ך )'751
 יגרו קמס עכוס 6סי ו6מרי גיק סיס )ע615 פמפס 6ני גס סימי6ו)י

 : הס6)ס %יו כ) )פרס 6נ'עוכלמ
 ע) סרומסיס הקיגיס הס נ)עוק.ס שע65יס סתו)עיס קפק 3פיהנה

 סעעת' ו)6 ר6יח' )6 עע1צ' 6סר יוי)3ין סקיי'1 ס5עוקשג3י
 כי (ו ס6)ס ס) טי63 עס 61"כ ג3יחס SD כ'6 ס5עוקוס 3תשפיי0סי
 ופ9קו נשקו קלק6 ספיי ג3י Ssl גמסו ע) סיקסין שון פעסי )י)עס
 )עס קעח גני י6'כ להקסומ ו6ין כל) קפק כ6ן 61ין )חוער6 ספוקקיסכ)
 phn כ) צ'ל . וח(יו ח6רן ע) וסי15 פרסו 7)6 הפר ע6ן ") סי".סכמנ
 6יולייות עלס5רן כטו  יימסו' נג' ע)5ש)ו

 עילס6לעילמי
 קי0 רגגי

 עס6*כ ספרי 3מוך וולן:ילב:עבגןך:::י:ך::גכ:הכס
 יעמחצס )6ו 16 הו6 )גומייחו ו6י כד'6 סוי 6' )ח)עוי6 עקפק6 חפירי ג3יע)
 יסוי כ)) )מ)ק סיך )6 3קעמ 6נ) למון 1'65 וגקונ חפרי נת71 טנולסיס
 . סו6 3יור וח)וק ו(וך סו6 וסכ)כ7'6

 ע)מ6 (') סל6'ם דע"כ ועוי
 r~bo ט) צלמוס כל) י6"6 תו)טיס 13 ע165 ו6ח"כ וחחוס ס0וס עעsa 3כ)י עסו)טיס 3יוק קעמ חמש 06 פפוט6פלו דעמי DS7' גקטיפקיק6
1i'Dbסי6.ס כיכמ3 וימסו חכ)י ע)דופני מילטו ס6% 0.יסיגן 6קור סכי 
 5ונניס 3עיס סנסי כססוסס סע6 )עימם 67יכ6 3קערס pI(hln 0ו)עיס גני(,צ

 ס"גו עידיי)6ו S~blb דוקtblI~hn 6 ע) 61'כ סחד'יס )יופנ'פירסו

 :ם 1::עי1:4היי1בנמבבג
hp'pe7ופסיע6 )י.6 סקעמ נני פ) )יעוח נ)) גו6ס 6'ן וע*ע . נק.ע 

 : לנושיהו7סיינו
 ע5 פייסו פע6 קעמ גני סכח3 ע'6 ק, ס6רוך 143 סע65ת'אלא

 ועמו סעס6 שס ו63עס כ7'6 הו' סקעמ יט'ג ד9') עסעעג3יו
 ע*ג יה6 63ול 5ויך (,צ סר6"ס מסו03 ע,כ 37)6'0 )כ6ן סייכוח )ו6ין
 . כו' 6מד קפק כ'6 '7עמי )6 61זכ טכמנמ' כפו סו6 עוון ה)עויפל'
 המוכס ט0)יעיס 6יגס סקטניס חתלעיס )עו)ס 5עוק'ס 7נני נ6עלו6ס

 סהנחת ו)יחוס עס.קוח עחעמ טגמון עמ)יעיס הס 06 כי ג3יו ט)ורוססיו
 גקנ שס גסס ס14 ס)קיס גפיכומ 6פילו ע5ויין סס כי ס6עח סו6וכן

 יומסו 6)66ס ענעי6)וגנעי6 )6 6מי6וע"כ טחוכן )16 6'כ ע"גורומסיו
 61'כ ט')'ס סס ספף DTan'(l כיסמו)טיס (') יסו' עיגכ7פ'לסטמוכן

 פ,ג סמ)יעו 6. עס6'כ ר13תייסו סו' 6י 3נט67 ח עגעי6 מת י1%כ'
 גדו)ס סניפין 6פ.)1 הגלעיגן 3סוך הח4עו 06 )י 7מה פס'ט6 ע"גויססו

 דנעקוס פר פוי ע"ג 6)6 נועין פ*נ ס'165 עד n~Db נפניס ורו0סיוי6י
 53עוקיס כ6ן 61'כ 6מי 3עקוס כ,6 03 ג )יח יומסי( S'Db,סהה)יעין

 כ6ן י6ין געיני יי6ס ע"י סיי סכציסוי ע)דופגי bnSu 16(7 פ'רש )46
קפק
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פההושע דעהיורהפני
 לפ.רי יפירי פירסי 6לו נני על 5לו סתילמין כיון שסיט6 פסיט5 יה6ספק

 וה-ח ("ל רסז. כדפירס 6מי פיי )חוך הפיי עתוך -ti'Dh 3סיק1 נ,כדס)ק6
 ד6פילו ועוד סכי ג)16 סגי י)6 6)6 קפק (0 ו6ין 6מי מרי לגג פליעגג
 סוסהו 06 ו6ף ס3סי כססל.ח נפלו תמ'.ס ספיסי י16חן סנגסיחעיס ננ' (.ל  סר6'ם  יחרמב ופרסו נפלו גקיירס כסהוסתו ת,ה הו6 דקפקג.ת6
 סנוי19 ("ל וסיה3,ס סרי'ף ליגרי מוססין 1:6 סיי ע,ע ועמו חתין3ת'ס
 גוו65 כ6ן סע6 )ותל ג6גי ו6ס טריסומ 6)ו פ' הר'ןן'ל וכדנח. ההו עחח ומרסה
 כיון (זל סי6ג,י נדגוי הנו6י (ו: נס ו:יו ל6 טגמנסלו 631ומן ה.וכ6ן

 הר.ן כדכחג ו67י וסוי 6קור 3ח(קת כולס ס7י 3חולעיס 6)ו פ.לוחססוח:קו
 סל36'י 3סס ה3'י וה3י6ו טריסומ 5)ו סרק3ה7י6

 נ' י)16 י6ס (')
 6י bih ליכ6 יוחו סס שס וס ח3ס.) וווח(ק סיי 3ק7ירה חולע'ס די16

hp'DPכיון זהחס יתי י)6 )יחות יס כי ו6ף י'7ן 3:י7ון וה'ה ו6סור 
 דסע6 3תנסי) נ-כ יוחר מו)עיס יס וד6' 3ח3סיל תולעיס ג,סת165
 סן 6לו ופייזמ יוחי עוי ספירזמ 63ל1 ים הנ' 3הס ס:מל"ו עלתןגפירות
 נס סמל'עו 671י תחו)ע'ס )תוק'ס ג' סת)6ו כיון סנ6תי 6נל עיי'ןגתנס.ל
 וה5חר'ס סחל'עו ס-נ 6)ו יסת8 לפיי מפי' להח(יק 6ערינן ל6 ה6ס6מןיס

 יוחר 3דקו ול6 מולעיס ג' 16511 06 6חי 3ליעוק הס) 7יך דוד6י חמ)'עו)6
 ים י,י6' 3מ3סיל )כ.) סכמ3' כעו י~0י 13 ס'ס הוח(ק וד6י כ' וד5'6קו7

 (ס לתה ס6 671י )עסוחו תנ-) לפרי DW~' )החן'ק 6גל יוחר וסגת3סי)
 טר'פות 3הס ות165 תהס נ' סניקו עוף biw כלו3 6ו גהמומ ס) לעדייותה
 סעדר (ס סומ(ק כי ג"ער הכי 3ע)ת6 גד'קה לריכ'ן ס8'1 טר'פו0 "מס)

 8.)ה ;ו 671' טו'סס 3ייקס 3)6 ס3סעומ ס6י 5כלו ו8ס פרשססהו8
 הייגו תח:קי דג' 7.)מייעיג.' דכלסו 36יהון דס6 6ס7י' וומויק'גן וג3סעיי)6חור'

 ועח ג' 11;ח 3, יתס 3גסר6סיו סמגס 63סח עי)ס גנ. ולסנ"ג דייתפ)וגמ6
 סה61 3ס ח)וי דהד3י תח'ס געלה 6ו סגנ'ס 3מ:קח סה6סס 3נסו6יונן

 הומ(קס עיסן סתמו 5חיות ג' וכן נעל'ה תחהמ 16 סה(לס 16 פמ.ס כןתיליח
 נט3עס )היוח יני)ין 6חמ הססחס כי ק"י דף 3י3עוח כי6ימ6 (ותטפמה
 3ג'ס ירו 06 36ל ית6 דיגו תספחס 6יכ6 3גתי6 החס כ7ק8תל וסיה6חת
 יחי6 ;'6 6קורומ 7כ)סו ג6עי סכי והח1 3נ'סס ג' ותלו נס'ס כווס6חס
 חפ'ל'ן סתיי'6 פ' כגון נ' תכח יתחוקיגן הקוס 3כ) 1כן 6חניחה תח(קס.)6

 סלירוהוח(ק םלי6סי6' נורקגי3' עעיס6'נוהועמס חסיל')געני1ח)וקמ

~DIQ
 סליקמ (ס קוחוק 6עי.נן )6 ה6גסיס ס)קמ וו5חי )קח ו5ס נתוהחס (ס
 כוד לר'ך כסר'ס ונע165 6נסיס ענ' ט)קמ תס גדקו ו6פ')ו כסייס41"נסיס
 הכי ג6תל ונן 3ה7י6 המס i(bofb7 6מייס ע6נסיס עוי ם)יקמ תס3ד.קה
 ד8ס 6ערינן ס)6 כעו 6י 3כלי הפייות 16 5חד 33'ח סס סס3התות ל'יתס

 5ח7 3כ4 ססס וופגי וכי ס3עו)ס 0)הוק'ס כ) o~71ph להוק.ס ג'סוח(קו
 סנע185 ירקוח סנ"י סה3יhtJD~n 6 תחסי3וח ר6יס )ה3'6 51ין ' גרעיעגרע

 סני6ג' ו3ס"ע כו'. פעת.ס ab~nob' הירק1ח גו,עי36לנהסמולעיס
O'nBDנחסו3י על1וו (,ל סלס3'6 כחנ 1כן (-ל הר6נ,ד ד3לי פ. על עיקר וכן 

 7גריס 3סיגס יק') כיון פעע'ס נ' מנ-) יקיוק סלריל ו6ע"ם קי-נק'
 ח(קה סוי ויעג'דנת7'

 כ67'ח"
 תילי לסני (ס ינר 4עומ ענ'ל 3'3עומ

 המוסק.ס דה6 כר3י סלכח6 )הגי דעי6 7)ת6 ק"ג ס' נחסו3סכלט3,ג דסלכה"
 תסעע קי-נ ק, סגתסינ0 6ל6 דעי6 עינייהו לסי 3(ה כיול6 737 3כ)פלס)ו
 6-81 גי'קס 5ל'כע ג' 13 סגע65 כ'ון 6ל6 ור3נן 7ר3' 3מלונת6 חל' )6 יסי7ין

 ק5ח ווסהפ מסטלמיני וו"ת 163) 5ריכס ססחסונס יף)י (Off~tlל3דוק
 ק)ח יעסעע ע1ד 1)6 . 6חרוח גירקווז ג'כ יס גגי ת7הל6 )ייקיה )מוססיס
 גסילין 3נ' כ'6 מ.ייו 33סו)6' ד)16 תסווע ג' תלoh 6 כת3 ול6 פעתיסג'

 י'ס כנ") ""ר' 3כ6ן דגס ליחוח .ם ' 6חיח ל3ס)פעס 6קול הכיו6פ.)ו
 יכול הני 1b5W:D מילקומ ת6)1 יסייגו .1ח7 חולעיס 6)ס 3ירקות סיס)מוס
 כ6ן )מלק יכו4ן 0ייגו 61,כ ס6חרוס לילקומ )6סנחיס .שי סיסלסיוח
 הל6נ"י )י3רי (ס דין3ין

 גמתות דג3י )ר6'ס דוהס סגיון ד6ין כ)) נר6ה 6'ן '
 ו(ו חולס )(71(1 יועס (ו 3העס ס) ט3כס 6'ן כלעה עחע0 30630מול'

 6ר' כגון rs' כמו )יו ס6ייע לח)וח ס'כו)ין 6מר רגר %מעמ סג6 36לגיק"
 י.ס6 וקטע סח.ק כנון 7רוקה לספק חייס.גן 7ל6 סיכ6 סקווייס לגיןסנכגק
 ת6י עוסוס וע%נוס נ'תיניי0ו דניקינן היכ6 3עיגי 73ור עינ'יסודמי

 ס6ג' דסס נ') )נ'נ 3נייסיח 6)1 3הוו.ת ססוח(קו כיון ל6מ7ו0מייסינן
qb7דיס 7ס6 רונ(י' 7ל6נמ יו*גו 6סורס כ)ס 3' 16 יק* ני 06ל6ינס 

 ת0סגמה( חי3ות 6י(ס )חקל :( עהס8'
 )ימ1ח ס'ס ו6ף ' )(ו כתו )סיק יכו)'ס זסחלעיס כ'ון דין 3מוןרכ:ן

 ג16ור 06 כ6ן yhan ח6מרוח נס לס(יק (ס 6י' הומוק המסכ'
 ר.ס טסיי כ)ונ( 3כ7 נ,כ"ין ח6חרוס נ6ןס(יקו סנע%ומםסתולכשס6)ו

 o'1eb ספ.יוס על (o'h~tt 6מריס ססחולעש סנ"ער ל6 06 לפגינוכ6ן
6(onntih כ6ן bnt)lhD כלל)סח'כ נר6ס 6ין ת,ת 3סכי. דתמ('קינן )ן 

 סכלי סתיעוח 16 ס(תן חוס עחע0 63ין חמולעיס כי ידופעחתח(סכיסד3ר
 סהמליעו חעסיקוס 6ו סמוס (ס ססוס(ק כיון 61'כ  זכדכסנו חפוי התיקמ6ו
 גפייסומסיכו)ין 67יס 3)6 )י3רור גי6ס וכן ס6מליס נס סמ)יעו 671יג'

 116 כגוןסגוי ס3סתומ )כל סגעסס לוער סיכולין עמע0כנץ סג6)חלוס
 3)עוקיס DW'1 והמוס סגההומ לכ) מייס'גן טישומ גהעומ נ' ת)0616

 כעס ר6ימי כ6סי כולס כתעט מתלU'inD 6 5מי ממ65 ו6ס סיסטט3עס
 ס' גמטו3ס סרם3'6 פסייניי סוסגס מיי6'ענעו. סיו ונלתפעעיס
 סירקוס סכל עסתע כי ע*ס נמעע'ס 5)1 סייקוה טמקז סכתג כנ עסעעי'נ

 163 סס.וקוח כלל סמס עסעע 7לqh 6 3ייקס 4יכין 3קמרססגס8יוס
 גיקס 4יכיס כ)ס גתולע,ס (ס פי' עין ססושק יק 6' עניגס 16 "'מכמ

  הזlnprn 45~ ד6סיע כיון ווסקגכ4(ס ו;יל96יר הו6 .סיכה מופר6תיסו
 סים סוח(קו ג' סנת165 כיון ד6ערינן דגהי לסחיל 6וכ3 16)יעיינמ.,רךא :כ)י

 המרי 317 ונמ(קס יי65 לן ),ע6 ע6ן ע,ת תחו!עיס 5תוקיסישר
 סיו ו)6 )4"ס לקען כד6כחונ 7ונ ווטעס סימי גח(קמ כולס ס'ובסחלס
 ד)6 סר6סיגס ג'סולי6סעמ(קס ינעל16 (ו ניהוימיקס 6'כ נדיקסלריכ'ן
 סיס6,3 כיכס3 הת15י תעוי ס6לו פ,יומ ת.ן עס6י הג' 6לו רקכסריס גם6יי סלו3 ווו"ע יותר 1ד6' 7ים נד.קס דלויך hlh . גדיקס 5וינהסיתס
 ייני4ז כיון נדיקס לייכין דכ7י ד0עיי טר.פוח 6לו פרק וסר'ןגת-ס
 ע.ס סרק"ס נדיקח כתו סו6 סתלוי תעופ ת,ע עעוט6  דהס 6ףלסתל'ע
 הסליעו ירוגס ינ'ת" ה,ניעסי ס8)י 36ל חו6 סתלוי עיעיפע-ע סח4עי ~DID'n 6ף 3דיקס ו5ייכין 6חריס עו7 סחל'עו ך ד:על8ו וכ'יןהעלו' עעוי 6מי)ו ו:ו' ול6 רו63 גחר 6(לינן ר3תמ)ס הכ- )יע6 3סכי גס6.כ
 ירונס כיון 61,כ כדלקתן עחליע'ס 6'גן הסירות דרינ כי~ן ג'ה6 )6ה6
 'ייעת קודס 7פרסי כיון פר.ס ק6 עיו63 7פריס כ) ג.ע6 החל'עול6

 ולכג'ד . וק")  (')  והרפג-6 דהר35'י לנד.ן 7עי6 )6 וגוה כנויעהסמק
Oh7:6דה6 תחק)ק)  רפררן  יחףסיגן תסר31 תו5י6 נ' 7ח(קת ל6יה  לה3י 
P'Jhייומס )3'נו וכן 3'גוווח  (-ל  יירו4זגי וכת3 וגסו8ין 1!.לה הוי יכלהו 
Oh76מ'וח ת6ה 6פ'לו 61'כ סומ(קו 3)'הס 6חיוח ג, ת)ו ntllpb לעול 
fhnh,סר6סונס נח(קחס נס6רו רונס ע-ת 8יק)ק) דמעוט8 נהי ג.ת6 נח 
 16חו נעול 3נס והנ'6' ת'נהה1 ח87 פי'ס ו8' עחיס נניהס 6ין 7עלת6ירו83
 קגוע עפעס דקגוע גווקוס יוק6 לוול  י,קור עקוס 3פוס הו(כל )6ו(ס
 דנ' ימ(קת hih )המרך 8'כ6 3נ'ס עסרה לה  ס'ס 5חח 63סס 6פ'לו1כן
 עוכח ע5וון התת'לין תי73' גס . כג-ל להכ5 יית' כ'1ן 3ג'ד וס'ה לכלהותרע

 7פיים דכל סר. 6, ספק i~Db, ספ,ק6 ספק תטפס 4 לתה י6נ-כדהחיר6
 סגחסוגת ו6ף סו6' ילה5 ל6י hib ענייפסספק 7פי'סקידס כ'וןכו'

 )ענין הי.גו כנ"ל ,bnb ורס3-נ די' עסלוגח6 דנ"ו עסעע ק.-ג ק'הרס6-3
 )עגין  עסגי Sab  גרייפ להו תהג' 7)6 )ע:'ן onlh~ סנחיוק מ(קס הו.דל6
 סמס (~b~tph bnth )ניוק 8ססי (וו6י  פייבפ  ברסבימי  ינעינד'קסוה
 7יה.3)6 7ניסו b~iDni  6וק'ף יופס '  bp1DPPDQ' 7)יכ6 ל' גי6ה והת-וו
 לסתיר מכס סוס דעת על כלה ,יך ה.וו ~ptp הכht'h? 6 תלתי,שו )כלהולסו
 bn~ht נסעו סמוסק'ס כל כדכחנו p'p סו' ל6 ע5)ת6 6' יק 6יסיייו גנוף 9פ.ק6ס6ינו דנחרי סחוס,ן-ל isa כר-י ק-קת6חר7ק-ל תטעסכ6ן

 7סגי עסוס 16 3כ8ן נס  ס.יכיס סס  זוריימסב,ירימ י-ייייי י'  ייזיגפוי
 להסס 7ותס  י6'נו 6ף 6חד תענין o)th 3כ8ן 6חדונס עכנין 6יגססקמיקוח
 6סור 6יגו סע6 ס-ק עחתח 3.טו) 3)6 ס:חער3 תי7 )חחילו 17ל'0 6נ1דהחס
 ע"ע נעוח  סע6 )3ע)ו 6נוי1ל.ס כ53hor 16 6'נו 6סורסע8 8מ"לכלל
 י6,כ 91ph ננ'עוח qb  ס8לעל6סמיריבת  פפיריבפ 1וחעח  ב,  ה3'קפק

 י6ייימlph 6~. הו6 הר6סון 7ססק כ'1ן 61ל'ל)טעסססנ' 6מד6'נותענ'ן
  סז4יוכ6ן 3עלעו 3יי לותר ס5ו1כיון 6סיי 3קפק ס.ס נתוח סע6 5עי.גן hS 6קור 3ו57' ו6לו כוי6י6קורהו6

~lpb 
 העתירין על נדולס חיה5 61-כ .

 כיון hptDpi קפק תטעס מח.יין מדק י.נ ח1ך 7כדי תערי נ3י כי 6עמסן
 סוס7ל'כ4

 רכומ"
  נד'קת כמו הע5וי ע.עוט תטעס נד.קה הלייכו סחכת'ס רק

 קפק סוי  6קור  ריפמ1ן  יי1  יבל סי'  ירייבר  ריתביל סיבי ,'ימרייפ
hntfyh7דרוסס ססק כעו גתור qh 6'36סר תי"נ ס' ג0סינס ן"ל ססרס 

  תדיגנן  7ק  ןר  ד3ריקה ניע6 81'כ  ברייו? י5ר'7 ווטעס נ' ד:ת)5וס'כ6
 ו6ף,דסרס3.ס סר.ו,ה6

~ph 
 הייגו קפ.ק6 ספק ווטעס סיי 1)6 המס

 יק,ס סטס6 דס"ל )ע6' סכ6 ווס8"כ 1ד"' וסוי כנ") חולע.ס הוח(קדסמס
 )קתיך י6'ן ג"ל ע"ע  יררבבו ר.,  סבריימ 61.ן הו6 871י ל16 6'כחו6
 3ע' 7)6 7רוקה כקפק הו' prnnh7 h17p'h  ברייןעחעת ד3עי וכיוןכ"(
  תסתצ ל6  ירמב.י גס  בי,ו ס-ה h)1pb גחערגה 61'  בריךפ bibנ"כ
 ו6"6  ג7יקס י3עי דלוסח כספק ה1י עומ(ק טחתח רק 6קול 671'רמרי
 6ס)6 ד6ור.ימ6 6סור סוי קפק ל,י כיוןדת"וי:ן נת' יכ8ן ו6ס,ילבירער
 )ס6ייך ויס ' ק-ס גל5 לסחיר יכו)'1 61'כ כלל PDP כ6ן ס6יןג'נ6ונר
 כללוס) 6לו עויבריביגן 66ריך 6י"ס עע"6 )קלי ספמ hlb 3ק-סע1י
  ליגייסס 6י6ס 6סי עד וס )דנר סיח7 סוס תול6 6ינ' לטנ,י737
 וגיע6קפק ךרגנן 6יקור הוי 5.כ %ר16רייס6 ד3ריס ר3טלו כיון מריקיק 3)ו* p'p לי לתח (-ל סר36,ד דגר כל לחקס01 ו8ין ' סתכו תספ)

 י6תמיק סיכי ly~nb דל6 ליס6 60 7וגנן ספקbih 6 י6יגו גיוןנעומ
hltp'hוכ3י 6מ(קס י6וקעס נעומ ספק 

 ע,( יגיס b7DJD י8'ס ס63ת.
 - עע(ייפם ,בר"ן  סנ,ל ל3י תוהי 7,ע תחו' המורני )סחכס3מסו3חי

 רש'מירבנo7pn 4  בבו )נערי דנער5 חקנת6 עעיקר6 נן ג6עי 6סועוד

 3(1)6סייחי 96וי 06 (ס לפנ- טקגה עןהלוווק.ס עכ,ת 600לרכמזק : גתומ סת6 גית6בריי
 סם6לני הג'ל )סחכס כחגח' 6סי מס31מי )העסיק רקליי7

 ל(ס עק13ת ע4 סעוט)מ הלותייס פרימ תפגי hih סס וס6יכחי כ(ס3ענץ
 תסלת6*י סכח3 חלננו)יס )נולינח (ס י'ן עכ"מ סד.הה עס ' גק5יס bah)כן
 דססס יידן לניון דהי )6 כן טס סדץ ה.ס 6ף6ס נפל סת6מלגך,'ל

hfp'bהכ6 עס6'כ כנ71כ זרגגן 6ינו7ק יתססו סו6 יי3נן h~,Vb 
 יסרי ע)'ך נעיגי פ)6 36) ' סכ' v(b דסוי )ן )יע6 ע6ן סו6ד6וי"ס6

 b'D ק' טריפס ונעל5ת גסעס עחלג l~D:D ננינוס  גי'ריו עגו6ר (ס7'ן
 ע"נ 5ף 6מ(קת"  בסיפ 6וקע6 י6תנינן סיינן דסתס 7יין גיון עעסוסי'גו
  סג6ס מ(קס וסוי סן כסיוס  בסירפ רו3 ע"ע נסעחס סמ(קס  41זיררי)6

עכס
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'ורהפני
 הפוקקיס נמגו רין 3גיון ק': 'וגס יונ'גו וסר6"ס סמו' כיכחנו תנענס
 hib וומ)'ע'ן 6'גן ירונפירומ יכי' מהר' גגי יליפומ 6לו פ' סרזןכנון

DIDW  :מנט)ו ד6ס כמג נס חרסנז6 כחג וכן סו6 הה5ו' 7עיעוט 6)6

 6מנרר6 י)6 6ע"נ חיסל נמ;ק' 6ומו דתעתייין הו6 טעת6 ומי6 כסלי;3ייעני
 עכמ 63ס ;ו ומ;קמ רוג עסיס 6)6 סכי עקתי )סו 73יק )6 יס6הס(קס

317: 
 עעעס bib סר. ו% עליפס הו6 0ע5וי יתיעוי גג'קלכ6 7ס6י ומ7ע סכ6 עס6"כ חפ5וי DIDn סוי י)6 טריפומ יס6:' ייתיל84יץ
p'p' b'r טריגןכ'6 )6 .יקלכ6 ו6פ"נ ו6פ"ססלי )קלכ6 עית.ן דס6ג,י 
 ו6פטי ' הח'ש כ'6 )סיום 6,5 7סלכ, הסוס סי:ו ,p'pתפפס

 )סהוספיס יס')
 ו6י:ו סיונ תמ;קמ המייס י'65ס עמייס ס:עסס ?כ) הרס3"6 כקנלםזפז"ש
 : סרי הו' סח.ט' 6מר )סיוח 6מסר סיס 06 36) )עפיע טיפיגן עמי'71פ
 73שמ4'גם

 י
 6מל )ס'ומ שט) ג7גר כ"6 סי"י )6 יסמס י""ס יי 637

 ptp 536 תעעס 3קרכ' 16 הרו3 עח(קת החייס ל6ס ו65ססיטס
 ד6ין נכן קויס 6.יע סע6 61'כ סוונ עמ(קמ ,065 ע,ה עמס 6'רע Db~'ג6ן
 כ6ן ונס סליד דסהומ סחס כתו לכן )קויס ססמ6 3'ן סעפריי 737ג6ן
 6מ") )כן קתס קפק ססס6 קפק :6תל p'p 06 ת6י דעת": קים)'כ6
 ג6ער 061 כ:") 6מי 3ע:ין 6עס קפיקות סתי סלי גיהו0 סת6 )נןקויס
 6חד ספק כ"6 ;'6 )נ7 136 סע6 )נן קו7ס S'rh1 )נן קיס קפק סטח6קפק
 1צ6 חיו 16 כ6ן סמ)ע, 3פעמ היו םל6 תסוס 06 6)1 סח5'עו )6סע6

 סחיעו ו6ש' סס)יעו )6 סע6 ח6ער p'p . hib 06 הקר' )6 ;ססמ)'ש
bwסה6 (י:מ' ו6מ") ;ינמ' )6 סע6 3נתר6 כד6תי'גן גיעומו ~:tbs (36 
 6וסיו 3סעתחח)עס סיו סל6 תמהמ סמיש םל6 יעעיס סגי כ'6 6עו(ס
 י6'ן ועוי 6מי כספק 6)6 עקרי ל6 ס;ח ל6'ומ גכת' ;ס וסוכממ' סס4טו1)6
 כנ") עוז תהס סח)יעו וד6י סחלעס נסעח היו י6ס כן 4ער כ)3 גוטסיפש
 ה'חר סוס עסמס )ס3י' )יכ6 61-כ כ:') גז) צ6 סירם1 )6 ימע6 קפקנס
 6קו7 )6 סתכח ש 3סוג% 3תיעין וסגס*ס 3קע'נ פסקי:ן יס6 סו656
 ונכמו3ומ גמו4ן כי6'מ6 יעיס וונ' פ0ומ )סיות 6ססר י6י יעש ג' ע7ש6
 יוכ) )6 7פמוח 'תיס ג' קו7ס ס'כו))סיומ 6ע"ב )66ען':ן )כן קויס36)
 '1ybrb 6ך (ו. סע6 6עליגן ד)6 6)6 כגו7ע )סיומ יוכ) יומר 36))ס'וח

 נה7י6 ע-3 ק' 3ס,מ כמו3 וכן 6תלע ססח6 ספמ6 כ) ו6עריגן לונ6ג0י
 יתסתע )הייק ד6ש6 ו6ע,נ גסיגי יסכי וכמ3 . ;ו 3קגר6 וכן כלסנ.6 ק.5ד65
  ,p'D't יק*ק טעה6 קלכ6 גל )סו )תס י6'כ סכ' ס') )n*b~ol 6יסתו'
 ס63ס ח;קס ו)'5 . גסעס6 גמערס י)6 כיון ע*ס שקי סוי ד)76קע )ת* קייתי יהמו, ס61 קוטי6 )16 6מרע' סממ6 סעח6 כ3 י6טליגן4ס

 )יפע6 1)כן עזס מיקס סוי  ד)6 קה6 3חירו65 ק6י סל6.ס וכןטסע0ל31
 יעת6 )ס6י 5ל'ך צ6 רו3 תכח 0(קס יסוי יתקיק )ת6י 36) 5ליך ש6יק"ק
 1)כן מנ"פיס פמש גפפימ 6יגס 7קיכ' btp 3טסקנ6 ינס )יעל 6פסלועוי
 וסלי 6מ;קס הפי7ין סכ6 עפ6*כ וק") ג' גסוך Db" )סמיר פעפ6 צס64ף7
 6י 3יוס ס6ירע 6פסל 06 (ס וכ) כוומ"מו קז) S'r 6(1 וסר'ן 5סלס6.3ט)73
 : 5עעס' ס)כ' כ:') סנקי6'ס ש )ס6ע וש צס'ומ סיוכ) ;תן ע7 6קור )16ו6ס

nvw~גודעססיח' 61ח'כ 6חת טעס ונסג רסוק'ססו6קתוע'  סגיי וסתג,י 3,ע טמ לו טעמ 5ט,י 3יוס פהוג57ו 3יו כינ 
 ,s'r סר6ב'ד 7פק'ק תס6 סק'ק ס)1 ייו )עי'נ : )סמ6ג) ימוי3 6י קל31,ספועס
,tb'aD1עס)יס נע;יד 3'ן גסונג ג'ן (' מוך 36ילומ נסנ ס)6 יע' 50'( ק' ~טור 
 3סיננ סס'0ס 6ף גסנ עצ6 כיון מ)וק י6'ן 5ג'ד וסיס )ת'י כ)16מ1
 סו6 יהכל )ו חוך יטסציס ;' 6נ')ומ יס6ג' )ימוח O'PSD1 !41 (' )גשגסה3

InnSVnן, גוסג 6מרק לוס 6ש' )ו גתע 05 ט4 )' מע 7ס6 לעבבס 

 ~o1Snw )ן ציע6 ע6ן 6ני)ו0 יזף דכ)1 4 6סכ טס6.כ6יכס"ךסכלל('
 סר6'ם יח6 0)וק י4ן י6" )סנ'6 )י ע6ס . וקז) 5)' סיך ד)6 כיעספ)ס'ס
 6ני5ות 13 61'רע 5י 6חל פסמי) יקפן strI טוסר"ס יגרי סגק6 יג)סץ 1%קיפ
 ס,ג ס רחוק געבימ רנ) ו)עו65י 3רנ3 קרו3' פעופס כסעע יסף יפעור 5,מוך
 5ין מיפוק טעע6 ס6י 1)') כרג) 56)1 סוי סו6 ס'וג6 3ר )16 דקטןכיק
~bh66פי' ס'י3 ניו) ".ו )' )6מר מפור )' מוך 36י)ומ גסג 65 06 גי1) 6)6 יק 
 יגס )מ)וק 6'ןסעnrs7 6 3סונג ס"ס ;' 5מוך נע;'י )פ'י  ייטי כיקגעונג
 נסוגג יסזס י9') 6)6 6ת('י כ'6 חס)עוד ען )0ר36'ד ל6י, 6ץ ('מוך

 נתס 36.)1מ פ)יו פסצ כיון ר6" 5סוס 5ורך 6'ן דעס' )פ' וג6תס -זסי0כ6ן
 כיייפטור

 סעועס טסו6 7וק6 םיפ ע4נו היכן ס5ער טו Df עקוס סעכ)
 )316למ'631ה61כיכחג דגנל6 יכ,מ ניכמג )סנמקרעסה4י765ש
 : נרע טגרכ יש נסי'6 ש מ)וק (*צ ועסי*ס :Strסר4ם

 פסכ)' עומס ינ' prD7' סוp'p, 6 דיל סג' )ם6)' מחר6ג'והף
 יכיון ךסייכו כפיק 65 קפיק6 פידי וטשת וד%ף יומר נו סיםפומזק

 כפ) ו6פ4 ס6סור ק כ3) גס) )6 סע6 )עיעל ה4,161כ6 יקפיק6כפ)ג16פ)ג6
 3סנסיצ יוסל יס וי6י ג' ס'ס כיון יסמס סכ36'ד צדן 7תי )6 61"כ געוומסע6
 ku: (36~ 'ומל 'ס נכ5ןזנס

 ע"
 חעומרין 7)ע6 פוסו ס6קשש %עוקיס )ן )ש6

 עמ%סמס עיי סיס כ'6 גי סגת65 כ.ון נוי6י סס)יפו סכ)ס hml 6'6'חס
 ניע6 וססמ6 מי)ס טפגין ודמיחי )עע (ס יענין ג'כ וכת'ס ספק 61'כ ט5סז)6
 . דסיי גש6 גק'ס 336 )סק) גפסוח זספק פעע6 עה6י 6קול נזף "ף)סינגי

 םפ3165קי,יס)16 מו)עיס יגס3נ, תסעע ס'9'נאפינ7עיגרסיפג'6
 וסזג )3יוק h'b1 גייק' ינעי כיון ,p'p עספס חמ'ל צ6 י6פש כגע סו6וד4
 'S*P י)6 סמסו3ס תפסי עסתפ יכן 6סייי )3יוק י6.6 3ייק' יגע' כיוןגיע6

 ס(ק' ספק יק 6סיי תלף וסר יוסל יס וי* ג' ג16% י6ס י6על ('לגסר36'י

'הוטערעה
 יוי6י ח,) נגייק' )מ)ומ :S'r )סרנ 4' 3עה י6)יכ גדיק' 'DS('I )ת6י קרעסר
 נג'מ כסר36'ד61מ" סלסג,6 ינרי 1)פיס 5דמומ י'ס )יער יס . 6קור ססיס
 pretn ג' ס:ת65 כיון יסמס ):*י דעי )6 ת'ת סל36'ד כדניי דנר'וי6ין

 כוי6י צי, עסוי, ;ו 731'ק' 3ייק' ו3עי נמו)עיסהמנסי)
~lpb 

 13 ים 6ף6ס
  סנדיי0  ד%ורך סבךיי' 4ן  פירו קסק י6ין 6קו7 ע*מ מע~ח סט7Dhi 6ספק
 3ייק' 5ליך ססכ)' 6ף מס6זכ 3דיק' 5ליך ;ס דחנסיצ כיון 6קור כוד6י )י'תסוי,
 גו)דקפק 6ס ו6ס"ג פ'רס סה.מר תן hnnPDp הו עק5מן ספלסי כ'וןט*ת
 נייקס ו5ריך גח1)עיס ;ס כ)י ססוח(ק כיון כו)ס )6כו) 6קור ח1' הר6סון3כ)'

 רוגס גפצו ו6ח"כ 5רונ סגפ) ויוהס)6קירס6ינוגט5תם6.כפילסוהק5חן
 6' טעלן 7חס '"ל 6' עע:ין חסשקומ י6'ן תעעס 6וסי ס6ני דעה גית6גפי ו)פזי המנ,מס)רסג,6סרי 6ש 6ססרסועק5ס תם6,כ)טקוס6חלי6קייי

 16 ס6קוייס וון סו6 06 סוbp'DP7 6' כיון וומעיונמ הו6 הר6סון קפקיגס
 סשקומ סמי ינעי:ן ק"ג ק')3ק' יס6סטור (htnbniwlhתןסתומייס

I')DWג6' 6' 63 סימל גלוג תח)ס' )מעי3 66'כ כס"ב 6וקר ו6פ"ס 6מד 
 : 6קול 671י )עי) כדסוכממי היחר ירוג )והל י6"6 כיוןוסכ6
 ועיו גותיס ס3ס)ו יותו 3ן נסר ס) כ)י יס6)ס' כרשאלה

 וסודיס דינו תס b~t'b 16 13י מ35 ס5 כני SDהתיס
 ס6ס סכמנ ק'נ 5"ס ק' DaDJ סהנה-ה סנה65 פי קו%ח ססיי חת.;סיו
 נ*י ס" 06 ו6יסי ר6סין ככ)י ןי:ו חג3 כ)י SD נסר ס) י6סון נוכ)'עירה

 :עכ")
 ת76 חתוסיס ה:"3 ההגה,ס יגרי * נשלבה(

דגה"ה ;") סי3 חו5י6ס ת6'ן '7עש)6

וס"
 תוסרה.6 ע) ססנס י o~Dn יה6 )חו)עח גנל ו5ר'ך ת6י קמיעה
 ' 3'ו"י 5"ס ק' 3'ורס ססויחה 3סל ס) קערה ספוסק'ס ק5מי6קיו

 30 דהטעס תסוס גקייס וסגיהס נ"י וסניהס0ו)גמ
 גכיסו6וקלס5וחס וג3)ע'ס ומחויס השס ונ6קוו )שסטייחספ)טיס

 36) פוסקיס חר3ס 3סס ה3"י וכזכ ק"3 יף כצה3סר ש נחויכט3ו6ר
 סוטן סיס 6ס 6פ" 6'כ קימס מ. 6ל7p1b 6 עירוי י6ין דק,) כיון (סגגיון
 כדין ק)יסס תכ7י יומל 3ו)ע הסותן מ'ה 63 מו)3מ וסכ)' ע5עו 3סיס)

 רוממ .6' ימ)3 3סי 5'6 ס' ע)תו סס"ע כת"ס כ)) (7ph סי' 1)6ע'לוי
 וכ"כ כו)ו תותל והמ)3 ק)יסח 5רין ח3סר )תטס )עכ)ס3ין 3.ן 5י:ן61'

 6פסר 06 ק)שס 5ו'ך סע6כ) רק rri-3 ההגה-ס 3סיף 5,ב ס' ע5עועוהרת6'י
 tS'Db 06 סרי סכ) )ק)פו ם6'6 דדגל תגו6ו סלי טיי סכ3 )6ו ו6ם)ק)פו
 : סכ) ג6קי )6 נכ)' ו:נ)עו מ;יו :oh" 61"כסת'ס נ6סיי ס)6 פעיט6 נסר 0) סני טעס 6)6 נתיס ס6ין 3;ה כ,ם OWD סופןסיס

 כילסע)כנ')וגן 6ס Dh" יהסעע סי3סג')ספחחינליו יי3ריר84"כ
 ~brtbth ח33ם3

~lph 
 ככ"ל עייוי WS'7 6פ" י;סמיעהיוי6י

 ועת : סוי יסכ6 כע*ס ק)יפה כ7י כ"6 נ6קן )6 גגל nbnm כיוןהזת
 5'ד ק' q,p3 3סי'6 כמ3 ס3" ס:ס . יסמ פוקקיס היגס גינ7'יתגו6ל
 היס 6פי)ו דסרי 0)נ )כליס) יסו'קותוחס ינס ס3ס)ו3ס ט)3סר3עו;3ח

 תוסלע6-י וכ,כ ט"ו סכיף )'י נק' ס6ו,ס וכ"כ ' ק)יפס כדיפד 6וסי יעייף ס,מ 3ס" חג,י דפסק a'uh ג"ט 3ל ג,ט עיעס )30מג,י

 יק' נסי ס) נוכ)י עירס י6ס 3סהו מ, (' סעיף וי,מ י'; כ)) מי6מ חויסגספי
 גס:יסס היילי ;ס וע"כ עכ,) 73.עגד יעומר נ"ט גר ג"ט יסוי הימי "4 ס)ע)
 3,י 6':ו 6' 06 עהם 3כ,ר Db7" טי ק' כ3ל פקק סרי 3,י 6יגו י6סג'י

 תיירי גנ"י ת6י 6)6 הפוקקיס הסכוומ והו6 תזס סכ"כ וסע)ס תומליססלהס
 יס טיוגס דגספקי סקכיס סו6 גס וח61 כע"ס '.מ ק' 3יגליו ענו6לוכן

 טזו ק' צ'7 נק' ע'ם י6" קומלין טד3י'ו ה6יון 16'מ ע) )ססנס)סמ'ל
 7חשל ס%ע D'tb~ ע5 )מעש 'ס וג6עמ כ'נ( ק' סג') 3ק' סכמג6עס
 טיויס רוממין עיס סופך 06 וכן s*r1 י6סור כמ3 כ'ג ס' tn~w*p נ6וששס
 גס0( סס ד5י) )ג,צ 3סס יס 61מ.כ 3"י מ33 30 כ)' מוך 6) 3,יס,מ

 וגי5וק כ3י סכ)י חוך סקערומ סיו Db' 06" 16 ג'י מלג ס) 16 3סר סצקעלות
 13 סתיש'ן פהכ)' D'rb )כ)' 636 )קע7וח געע 6י:ו tnsu ספירויס)

 גסר עיעס הוו'ס וג6סרו י6סון נכלי עירוי עטעס 3ייע3י 6פי'נ%ר
 טגי  ת'ס סוי סיטר1ס  דלנגי  לכסטל'  יפילו יוטרימ  סעכרוס ע*תגח)3
 וסג'5וק עיכ' עוכמ וכן נ6סר 13 סהיימין ססכ4 3סד'6 סכמ3 סויעכז)

 עירס Db 06"~ גסזי6 ססיר "ס דגס' 6)6 שי 1)6 6דד, דד' קסי6ו4כ י6סיי תנו6ל חל' סקפרומ ג6סיי גוגע שו ד6ס הט6ר )קערש6יגוגוגע
 תענו סעירס סכ)י 06 תומל ת)וכ)כמ _nh" כ4מ)ג SD 3זי פ)נסיעכ)י
 b'eP פ) לסירץ 3ססטץ6 סעיס סס מ6)1 נוע ד)6 ג,י נר ג,ע מפעסנקי

 636 וקי5 ע)וכ)ך סי6 תעגו סתערס 3סהכ)י )קתן יעירי לעסג")(
 פרי 3כס-ג י'qnp 3, קוף וג,מ )'; כ)) סקפר 93תמ )קען 3ח'ססי6'מי
"Dh51') מ.תה ו(ס ה)וכ)כיס סגיסס "oh7 ק6י סגיסס bni~h 6קעימז 
 ול6 3סר ס) ס6יגו תכ)י ע4סס ועילס . 3כ4 סניסש מ)3 וס) נסר ם)ססכצי
 ס6כוך 3סס סכמגסס כתו )(ס ט;ס לסמליט 1ועס ככ'י סעייוי ס6ין ")גס)
 3י'ע י6'ח' וכן )פג'גינו גפ~ול . ע4כצכ'ס ס:יסס Db" ק6' יע"ן גס,עוכן

 3יוי' ססדימו גזי ס6ילן סזנ קעלומ )ססיל ד6ין 5'ס 3ס, סכת3 סיול ע)סכמ3
 7זוק6 ונר6ס (,) סו6 וכס3 3סן 37וק פיטן סיס 'bia 3רי 6על 66,כמו)3ס
 63לוך המיר שס 'ומל יס6 )מום 6'ן ע)יסס עירס 06 ע5ע5361 נכ'ר סי'מ06

 4ס ע;ס SDW'9 עירוי 67ין ס6יוך 3סס כס3 ו)עי) ' עכ") S'DS כע"ס3פילו'
~"Dh3ס7י66ס סרג ססמיר סרי 3סש )2ע 6ג' כע*ס ע)ע)כיס הכ)יס ס:י 
 ע)ול)כומ קעיומ סי'מ 06 ייוק6 ק6' מטול ע) ימ6 ת)וכ)כוח קעלוס ע)עירס
 ינ6יגו תכ)*גז, יעעס 7תילי שס'ע6 פי' ע)יסס 6ג)6ספייי 6סול3כיל

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



קווושע דעהיורהפני
 כ'6 סקערוח ג6ק7ו 1)6 סוs~g) 6 דה6 תתם Yb3 6פ" יסוי סשע436י

 ען הטפס קנ)1 סקעיומ 6ג) סע)וכ)כות סקעוומ תן סעעס סקג)היולס
 ז6ס " ק" ע5הו וגת'מ עסל6" גסס ס,י נסגהמ כת3ו6ל פגועססיולס
 סטעס הע'ס נ6קיו די6 כיון נ6סי )btD: 6 36) נ" 40ט ג5ק7 מיסי4נ)ן
 (1 סגה4ס תקור כ% סני6 )6 גדע שס סו6 ופסש סנש סנסססחלג
 ק)יפה גזין כ11קחסק גן6ס דה6רוך 3ע'ל טסקסיס. ס6לוך יע' עת)יס3 )עמי וע06 קוס'6ס;'0 ע) 6מי מ'7ץ )עוי ס,גכוי עכ4 עיי'י6ס
 וגק', סס'ס 7געי (") כריג"6 16 קי 3)6 דסלי (') כ7'ס קי") 6י ל30ד3ר
 ס6סור מול3ת קכרח להוך טע'רו גרוט3 ליוכסנ וג9' דיס)סמיר כס3כ,ט
 נת. 37ה6 י.) 6"כ כ)'ו כ"ג ס' גח-ח כוו"ס ס7י3"6 לסנרמ חסו ס'עי

 6פסר דל6 כיון ס' גע.:ן )6 )מ 73737 יק') לטעתי' i'rb י*מ3קעיף
 : 3,7'6 )7עח כנון הכ)' )6ק7(ס 06 6ס"  7') לי9ר בו פיריסיו  פסילייפ"פ כ"גכ' נקעיף 36) כוו-ם הע'ס ג6סיי ס)6 כיון כס*נ ו)כועתורנק)יפי
 סכ)' Db 06" סר") ttub )סון סכחג חכ6 כ6ן למים סיסרשש

 סס61עתעונח"חג"כ6ןי)לסיטמ1 למיטחו וכ"ס ס:י הו'ג6קי
 ע6'ן )חתוס  יפ (ו הנ"ה 61'כ ' נעיג' גכון ו(ס  והפקד )וי7 3מקוסע7. נהי (ס נ:דון וכן 5ורך 3עקוס כ'6 .כי'מ להק) ד6ין כינ ק' פסקד6'סו
 ס) תכ)י סעי7ח  דת"ן'  ברימן  osntiI ייס סחקמוד מה ע) יס ס5ין10)'6ס
 1ht1Dh(t  ברויב ז6ס  3-י 5ס0'ה י16ק7 יכח3 ו5ע"ג  7וט3  7,) "עס703

 ע4ס סעירו (ה נכ)י 6מ"כ סהטי 06 תווס י6וקי יכונסו י*ל 6קוו3"
 13 )סעם 71ph 6ינו 3"י :tyb הס6"כ ק)'פ'( ו5י'ך ק)'פ' 3" יס'ין)י3ו
 כל) ס"7 3הגהת ת65מי (ס ר6ה לנד 3" ס6ינו קדיר' כיין )כסח)'כ'6
 בירכ' בר בןר בו  ירפמיפו גתמ3ח ת'ס  ימוייי  סימביגולי  יפפמ 6, ק,ג"(

1?Dnllדק")  פריפוי הת'ס עכ) ק' ו50ר'כו מו)3ח קי'רה 3תון התיס ען  
 עכ') מת'ן ה'1 והת'ס ד3לעו 3ת6' כת'7 ו)6 3סר הת'ס כ) כ6לודעסעיין
 37עילוי )ן 4ת6 ית6ן ר6" 6'ן יעסס ג') tpb (36( יכה,ג ק5חתסתע
  מלג  :ל  וזבוךיני  בו?  ם,בם'4'י ק7יר' )חון תיס סספכו יעיילי י6מסרהייל'
 3קדירס 61י סעיס עכ) ק' יה5ריכו לסיו ק5ת תסעע וק 3דענדDb" ו6וסי  בפרעעם סוי סע.0 61.כ ל6 נחנס)ו 6נל ע)ו ד7וקStr 6 כרס"יוק")

  ד6ין hw'~D  סיריר'  ריציי  יפרר 6' יעת'נ ס' סיסי' 6פסר 6יך7יקגיח
 סקיייח ס6י 6ין 6' הקוס SD ספכו 06 1כ1 סנח1כס עעיס ק'גקדי7'
  ס6'ן כעו ע04  סימפכימ עחעיס ק, י6י( פסיס6 חתק1ט ו3(חי5ךרפמ
 סקז ם)6 הפני הקי'ר' ו6קרו ה4) 61,כ סגחוכ' עתס ק' ע)י6סביררמ
 תיעי 16 תעס ככ-7 חוי יכ.יוי "ל 3עילוי תיירי 6פי' יעיי סי העיסעכ)

 030)1 י3ם נני סתל7כ' י3י' )י30 נר6י וכן עז,ין סוען ע)י' סיסדסהמגת
 התמנת Db 06" )הח.7 יי5ס עסיס גע") תסוס חטעס טכמגבימבמ
  ססענוגי0 חוינט")6פי'  ברבי יסתנוגית 6.703 סכמ3 כעו ה)וכ)כמסי0'
 וכן כ"ס פ' ס:וקח6 הו6 כך  'bD1  ימ  ססגקזעס 3פעה.סגחע7נ3ע'ן

 ג'י קיילה כנון כחג תעתיי.ן 6ין ופ, רי'ג ק' סמדסיס עס7"ס3חסונח
 ססענונימ הוי  ג" קיירס יקהס סל") וגר6ס - פעוס )סס 6ין סנסח6וחוסגי
 3מנס 61'כ כע-ם כונחו עוכמ תיחי ווסי חיחי ע"ת  3,' נקי'ני י5')געין

נח"
 הטעס סרי )סגח היס 06 6פי' גל6ס 1)' 5'ד ק, q'p טכ30 ס3"'

 גג'י)'י
 הנ"י ע) )חע" כת,ס נעין 6סהימ 6פי' סחיי ינ*י . עכ")

 06 36) ון") 3ע"ן עטתייין 6'ן מ' סערדכי דתקיס סל6יחי 6)6 5'ד(3ק'
 ,SD' דיוק6 נקעל' סע)ו יניס יק') י6קול תסעע  nJDSס'ח

 )6 נ5)ו 6נ)
 כת"סהע7יכ' 5קו7 יג5)ו תסעעיק'))נ"י כ)0גס7 ס' גס כ' 5עח סןעמ3

 סכתנח' עיעס 04 5ר'כנן )6 (1 ס3חסונס 6)6 הסתו ע"תיגיוסנהוח
 ג-י פחי6 גפנס ס)6 )')  געין 0סעטלח  %פילוסר 3%DCD7 )7מוקו4יל
  btnt1tDb כע"ס ניי 16, 6)%6שק' 3ע'ןעעפ סהו6 )6 נטין קור%6(ס
 גדנריו דקיק סל6 טועס  מ)עת 6)6 סע7דמ עינלי ס6'גו )י 6ועל ו)ג'יופק
 סני6 עח7-ס  פבמייבמ )(ס וי6יס נמניס כח3ו וחקופריס תגחוןוכמ3ו

 3:"ט נ"ט תסוס תחירו ועת ח,) )שפל נס וקייס כ)לוגסחסו3ס(ו
 סנ"ק כ7גיס וחוי  ב9%יר ו6ח"כרמורבמ 3יגס וסוומנת גתמ3מ סנסרסו6

 6'ן וג)6"0 . 6'*ס נ(ס עוי 6כתו3 ו)קען עכ'ל 3כומח )6וכי.ןדתוחל
  703 סע'ס כ) כ6)ו  יעסעיי:ן  רי"ל סכמג היוקיקח  5tbO  י"רהנס'מ
 תטעס י6' גנעס געסס ע5תס  רממימ?  ביר  )עסיו ט5תן דסמ'ס דו')נוסתע
 חטעס 6)6 גפ7 סורס כ3 כ6)1 ישי  T~r )6 מיג" נפיק כעס '7עינן637
 כת,ם ס'ע 6)6 )ה'י 4כ6 ינס6 ועוי גו ים נסי (bW ייעי:ןיל6
 6יסייכטן גיגbib 7 6עיי:ן ד)6 )ן ק'יע6 י60 )ןמכ' קמע6 )6ז6:ן
 גפי חת'ס :ע10 )6 מו6 0יתר יעייין כיון מ)3  16  בים'ר 6ג) ונ3י)סמלנ

 ססני6ס 6' גס -Ifbt (ו עסגס'ס )6יס 6ין  ילרבר 5'דכ))ו ק' 3טורכעגו6י
 ל6קור 6'ן ק5ס 6פ')1 ספסי נעקוס )עעמס ס)נס וע6ס סת'מ ו% סנ"י)6
 סע'7וי סקעוס 06 6פי)ו 6יפכ6 16  ?צרליפלמלש ביי  ילבפר עכ)' ע'יו06

1'SDספק 3)י כע,ט ע)וכ)ך : 
 %יך וג(ס יינו הס רוחמ גסל ס) עעוי 6ס נס6)חי 6מ,( סמסכננמומ

 ק)יש כדי '%b 6וסי 6ינו דעירוי )תעיס סכחנס' סטעס )פ' כיעיו(
 )הקסוח  סיס 6)6  בביר וגג)עיס ומ(רו חת'ס כ) וג6קיו ג73 מח6ה 6'כיוממ יהנסי כיון 6קור סיס (ס נמק 8*כ קליפס 3סס י6*6 הע'ס ג6קווז)6
  סנספכיס 4וש 0ערר 03עס יעס טמן תינו סעעוין סהכ4 1 )'ת6ה6ן
 )6 חסמ פטעס  כ6ן  יבל ")3  מ?ררבומ בלי במימרייר ספלי bpn O~DD1 מלרך  רו'ל מי  ילימב  מרץ  ס70י 6.פכ6 16י.מ ביירמ  ימרימו סן3 כ4 נג'  מיויךימ פרמבו ס9במ  במר יסי'ך דגיע6 3כ4מון

 b~anpn ח)ג ס) 3יעס גחעו3 )עולס סנ6 חיכף 6)6 כ)) נפיעעעי
 ~ob 6)6 6קל 630 סר עמ) (') סחיועס נע) ס7ג וכיעי י6קשחה4

 מ)נ סל  ג'ווה כ,3 תזיחיס 'oh כגון לעיס 6' נפעס .651'ס הטטתיססגי
 סוי  יוי  מייר נטעס גכנס הח)3 טטס 6'כ סטעתיס סלדו%'ס
 עמעלגין ע5עס סטעתש  בפיל%.ייץ 3סיסי כסטתד 6ג) 3סונכיסנטעס ID5D מ)נ סעס 636 3סל גטעס מ)3 טעס גה;'ס סע'ס י6'ן DV13ג*י
bihוסכ)'גפיפ הנסי3כ)' ג,ינ"ט 61'כסוי נתיס ט,נ גמוהכ)' נחמ)ס  

 ו)6 חו7סכ)) 6ק7ס )5  בו'1 ד:'ע ע)תו עסמ)נ )5כ% השסותוח7'ס
 13יירינמתן6מ ס"חגכנס סני וטעס וג'עור סגת.ס הטעס דח1(ר6תיינן
 ג6נו 6ס ו1"ר  רבן"ן ג5ווbunJ; 7? :ה 6ח7 3(ה הדמו 6ס 67פ')וסתעו
  יעיממיוןיי תעגו מת 3נויסהנספכיס יעס )ומן  ם'9רל' סיס5-לל6קור
rb16עגין 1(1 סהיס ו:6קרו  עתערגיס והטעת'ס ג,כ ההנסר סטעס יל 
 סנ"י והני6ה נ"ה פי ירהוי  בלויפימ יכמ3 עס6 4 6ון סע65חי 6)6 -ל)1

 והמרגנו)ת  סכ4 3-'  סו6 6ע')ו גקערהחו)נח ס:עלנה חר:גו)ח9ק'ק"מ
 סע.ס ע'יו' 06 36) חח)ה סע.ס סעייו ויוק6 ע3ס) 6.נו דכ"סתוח7ח
 תג'ניס )תטס הגעה ל6ס' 06 6ג) לתע)ס הנו5ה 06 6סויה ההל:נו)חע)
 obSJh הו6וו-ס ססכונס נרור והנה )עניני:ו' ה5ייל עכ-) קל.ס0כד'
 המי)וק ו(ה התרננ)ח ע) חולגח עכ*ר טעירו' ט)התר:גו)ה התיסעייו'
 וס7י כ"ם הו' נסהתי:גו)ח הנימה 61ח"כ )קעיה תמ)ס עכ-ר עילוס6ס
 ע)י' דעירוי ד6') כ'ק 61וסי תכ.ר ע'17. הו' החרנגו)ס ע) עירוי 606ג)
 ת)'מ0 קודס ססיה 7ס תטעס ם6ק,י .hih מ)3 ס) ו)5  ייר ס) ס6ינועכ)י
 633 6פ'לו ת)יחה קויס דע"ר' כיון כ% מול3ח טסיחס ה(כ'ל לתהי6"כ
 וכ) סחו' כת-ם תנפ) 6.יי יכ"ם 7ינ6 ה6י unohi'(l ת5' סו'מו)גמ

  חול3ת וועחגמ ס:תלגס הני6 וגס-ע כת"ס תייי. 6ל6 יי:6 ה6יהפוסק'ס
 זע)נו 8ח7 כ)י )710 כ'ן תתו7 סעי17י כע-ס  פסי% 1ל-) נ'7 610ועחנח

 סוי סכיסtbS 63 י6' 6מס 33ח יי65'ס דסטעעיס תוכח  6-כ וסויכ"םגו
 ד)16 ד3ע'ס ק") oh ו6מ')ו 3סר ת'ס 3הנך )"כו) 6מ')ו וסיי נג-ט;'ט
 ל6כו) עוחל ננ"ט ינ"ט כ'ון כל) סע'ס :6קלו ג6 ת.ע ס' )י'ך ק)יפה5ליך
ti'Dh(1 סגס"ה 3ע) (') יתהר,ס ו6פסל י'טני 561"ל לכחמלה  ביר עס 

  ברייבררי'ר)6 6פי)ו 6קוי (1ipan 6ג) דוק6 יע)ו ק") סס ססי'סכתו
 ס6וקר  ע5תוע)נסר סע.רוחל3 כעו והוי 6חד נ"י bib ג;-ט ;-טסו'

  ימתסוגח 300'16 ר"ג קי הח-ס  ימירבייירי,ורפיר סר6יתי 6)6סגסר
 3ג'ט ג'ט תטעס עמעו סה" ot~pt 03 ס"3  בומבמ  ~SD3 ד3ס גע:'(י"

 ביררבי  (רימובס  דמיובמ  לרמומ  p'VhibSg113 6ש)61'כתסתעיסנ'
 6יןססג,נוחנין סהיי  מריכ5)י וינס6קור  ר5י  יקגץ6צ" ehl DfiD~'dll*( ס")סכי יתהר,סל6 י') 61'כבימר"י

~'fiDD 
 סמילר"י טעע6 יעס6'

 3סעו כלסעפלסיס כת*ס טעעיס נוחני ג' והו' ת.ס  יירמדהויסם33יסו)
 נע'ס 6,ע  בי.(פר9 נת77כ' כח~ג וכן טעעיס  3'נות:' כ'6 כ6ן 6'ןוינס
stus('סכסט לסוגו עסעפ יכן )" ק3'ר6 )6 רס*יי)" )7גוי ןס כ30 יו" י 
 6קונ ד5)' סמ4ט ס)6 סרי כו, %לי היינו )6 נחנס)ו :יע6 כי 6סי)ור'י 61תי כו' ט)ו דוק6 גסתו י'3,ן רס"סכמנ י3ר' פ) תטתו סהפ7ס'סכל
 ' ק") )6 4' 6נ) 5)י )תעשי 0יי:ו ע)'ו )דקיק כיס"י :6ע7 06 6מ"6)6

 09 ו)כן 6סוי 5)י )י'י זס,) תסהע הת5וח וקפי סמרועס 9פר  מירברי6)6
 ק6' 6ינו 3ג'ט ג*ט תסוס תחייו ססי' 3ססונס ססייס 7תס )וערע6ס
SDכ% ל" 6ח מכץ )6 תוסיק ינחסונמ 7'י bib ססו6 "פסי 7.) ס6)ו 

 ה'ס הו6  רי,י  nDb' ונעייכ'  זמ  ייב סחסוגוח סייי וח)ת'יותס7'ס
 גסנפ)ו כ'ס עומי ג5)ג 6פעו ק') דתסו'ס ע6ה שס 6'כ )37' 51')לל"

 0ף )6 6קש  רימגיצצ ק") מח7'ס 0" 06 ע-ע )" 0'ו 06 6פ')וועוי

  סערדכ' וכן עוסל'ס ד3רי ע3 סכ) סגענו ת'תיני סנסות כנון ימ)תי7'וקנ'
 6קכ ו6פ*ס תותי דגמנס)ו ק') 7עס7"ס עכ*; . כ)) יעמו 0(כי7ו)6

 יק'5 סעיס וג6קרו 3תיס ק4פס כ7י טעס גוחן חנסי ןגס )מוץ1b5fp 6עיי נטץס פעס גקר  9) כ)י נוחן חעירו' סכמנתייבפ?פ עעעסגעי7וי
 יסמץס קמ,) )מוי דנעילוי 6ע"ג )ייין 61"כ סק)שס גמ ס' 5ל'כיןדהעיס
 נכו4ג'ל טעס וגוחן גגר bnm' 3ג'י ע-ע )עי) כוו,ם ג6סוו)6

 ידעיגן ך)6 תסעל'ן י3כו)ו סגפל ע) סנספכו סת'ס גגי ס'  י6יכ6 עדד6קוג
 : ג)עכעס

 סיין סג'6 גסיסו ק"מ  ג-ס ס3*. סכמ3 3ס"ע עמחי (ס י6"7כד
 עי7ו ומס וכס3 תריכי נסגהמ 0כחגס סגעננס "ונגונתס)

 7עח )ש4 74י 'כו)0י ו)8 עכ') ייפיר  שי ויס ס6וקי תי יס סח7נג)סע)
 עח)וקח ע) כוגחי ו6ס r~g סמו)ק ת' "ebS ו)6 יגעמי כי (') סרג(ס

 פל כוגמו 16 )ע') כע*ם )6 16  קי ייבויו  DS  ברבר געיכוי ומתעיג*6
 נסמיסן ע5עופקק סונ נחנם)וסגס ו)6 6יפ)ויוק6 7ם,יול,יהמלוקח
 פקק 5'ס  ירייב.ne'lp'  9  סייו ד)6 7גדנר ppDb'5 ג*ק)סק)

 לכממ)פ כ,6 )6גח)ק ונסעסרת.6'  )נתמ)ס סיי הו4,ז  ייפרצריפילו  במויי
 ע5תו ק' 163ח1 סנס ככ,ר סו' 6י ךעילוי נימ)וקח כונמו  ו6ס פיירברצבר
 כ,ע תיעס ר5ךמר  בוובפ  4יפלו  בריי פקק 5'7  ג'ס נס כ'ק יעג)'עפסק
 יג6סייסטיס עסוס 6קויס סיחס סתרנגולמ 06 מ7נגולמ ו4כת,ס3ג"ע
 עפוי גע)ס תלכו 6קויס ח)3 ם) סקעיס גס 6'כ ונג)עו וח(ווכ-ק

 סכ') עחלוקס ע)6'תממ' וכוגחו סו6 קתס ו6ח'כ  י,)דתח)וקחרבררמן
 דגס 7קי) ד)ייין 6פסי סגס ונמגס)י  דע)ו ע)עח)וקח כונמו 06ו6'כ

 3ע.רוי ד)עו)ס כ4ס עהרגגו)ס )סשימ י4ו טיי יייו נדח נס  ירירמיפלו
%l)'?nh ינח3פלז יק*) עסוס 6ש7 והכ6  מ%  סי?יימ  סגי דו%ת 
  10- גמ3פ)י stp7 )יין 36) נ'ק 61יסר ע5עו מ)3 ;עי י0,'6קוי

  סף
 עח)וקת על מגמו Db53b ' נ"6 נ6'ן סטעעיס י4ן כיון ו"7' ע*ענש

 6'קיל 5פלו 467כ כ'6 יו)41ס יסטעתיס יק') )" הוכמ 8.כדע.רוי
 י5ריך(
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ההושע דעהיורהפני
 גס)דק 6*כ )עע ססוכממי כעו ס'6 נג*י יג'ע ג"סיי % 9ע ס'ט%ז
 גק)יפסת"ע3ג,י b*b7 סת'סכיון 7)6ג6קיו itpbih יל6כווסי'כיס')
 סיעתיס Phn, )וער עלי' דפ)ינ ת6ן 5יכ6 ס3ר6 י3ס6 6סול כו)וס6וקכ
 96י גמי ו)כ! עסר,ס % פעעו 7(חו n~bo 7'DDS זסו6 נ6מייו65'ס

 גקערס מס וסנימוסו 3ספוד סג%ס טויפס גסר 60)ס כ,ה.ש%לה : יוסע פש שסיתי נמ3ת' סג)ע*י ס'פי
 ני6ס סי' לכ6ול6 . )6 6ס סקערס נ6קלס 6סכסילס

 וחגשוחו כ6סיו כ)' עחוך נכף תגסע )קמו 06 )' זתס תעס טגי כ)י סויד(ס
 nb~pni סי_פקק 6)6 סקעלם )מוך עקיירס חגסי) שלו 5ס 6פי4 16גקערס
 ס)קם ועס כל) ק')ומ י)יכ6 כ6ן וכ'ס "ק')יח סגפ9ק ניון כ,ם דסוייק*)
 6ל6 כף 16 ידו ל' 7טס ומגימ נכף ס)קמ כתו סוי גקעיס ונמן סספוי עןגירו

 3קפרס 5וגגיס 16 ס45 ען סעלו יגיס ג3' (') וסר6'ם חסוק' סכמגוסר6יס'
 קל'פ' כ7' ונעי נלע ליי 6יתיקר גגר חמ6ס 16 עי)6ס לע*ד גיןיוחסה
 ד6'ן ק)'פס לענין ככ"ל סוי 5ונגח נקעלס 55י ע)ו ד6ס ע3ו6י סלי ..עכי)
 3קעלס סנהסס 5וגג'ס 16 5ל' סע)ו 56נ' גס קwbp7 '6, יוחמת יקערס)פרס
 )סהו6ל 3ין )יג גין כו)ו ו6וקר 00 סוי לומממ קעלח גמוך ד45 7ן.6רוסמת
 פ,כי6ק60

 יומממ קערס ס6י וע,כ ח3סר כ) פי סר6'ס וכת3ס 315'ן כי5י
 ק)'פס כדי 6פי)ו 6וקל 6יגו דכוס ר6סון כ)' ס) מוס לוממת ססו6טיייי

 ינ7' סחגי6 כ'יס פ' פ5עו סר6'ס עינוי ספוסשס לו3 3ד3ריכתנו6י
 6ינו ככ'ר 6ססוי 6פילו והסיק 5וככזס 6'סו'ככ'ל ופלפ)גכירו'סחוס'
 קן'פס כד' titDh 16סי "ינו ככ"ס סוי 6י תסעע קל'פס כדי 6)66וקר
tS'Db,06 ק,ס 3,ס  סעול סכהנ וכתו כו)ו 6וקר 6יגו 5)י 0) ימוס נ6הי 
 פ, סי6'ס וגי3יי טס כענו6ר גטי5ח כ7' 6וסלט*ע

 ת3ו6ל *כ סנסס ניי
 כססן סיגיס פסגיחו דע'ילי )ימו0 1.ם - ככ"ר סוי גקעיס פסנימוד5)י

 וסגימוהו סספוד תן לקמו 06 36ל ככ"י סוי ד6ן גקערס 3ספויממו3יס
 כירס פ' ה0וק, כ30ו דס6 כ)) ג67ס 6י! (ז קגר6 36) ככ'ו. ח~י )6גקענ0

 מע'ן דפנומיו ס6ול ע) סעועי המוך ע3סל דכ'ר דסטעס הגסל 6ינו כ*סנ3י
 ס4ן 453 שין )6 (ס וטעס עכ') ויתקרר סו)ך btoa עומר :,ס6ג)
 61"כ ט3חון 6פי)ו מותו עמ(יק יסספוד נר6ס ד6ין 1file חטח('קש יפנומלו
 כ"סוכיון סו'ס גטפוי תמוגס כפסו6 נס ווןסספוי כס)קסו סיסכ'ם06

 : )מ)ק rhr נל6ס ככ*י י10י סי""ס עןססונמנו
 פ,ו דף 5ול'ן כי4 ג.פ וטעו6) רנ דפ)'גי ori~ boni 3רת, ,4' )"3י'לנראה

 ערוט3ו נטף יסלן עעתגי' מ*נ לה"ד ופי.ך גגר סמ6ס 16 עי6,65י
 גס)ע6 5ועת מיס קס"י עקועו 6ח ייו) 6)'ו וח(ר תחרק ע) פקחם)
 )מרס )" 6רתמ רוטlrb7 3 תקוטו 6מ יטל סכ' טטוס גע D'(Ob)ע"7
 עמעס פסמ עטוי קnpDb 6 רועג סיל וכי ללועג ).י עיתח מרקוסדר

nmw~וקפס סמלק( ען גיוס סיוט3 ש' פסמ יטיוי סתו, )ופי' ימרק 
 6.כ כיס סו6 דסטיפ' כיון ספיכ 6סי ל6 גגר עי)6ס 6פי' )ת,7 נסזס6
 )רוט3 טרמם סמרס 60.ן וכ,ס תנס) 6יגו יכ"ם כ)) )מרק )יי היתמ)6

 מח6ס לעיד חמ6ס חוי 6י 3ין גנר עיל6ס )ע*ד עיל6ס 0וי 6י נין5כ"ע
 ענם) ו6ין )נעי כ5וגן סף דמ7ס 3רוט3 ועגליכ מו(י סכ)י ו6יןגגר

 6ינו דכ,ס 67ע,ג דס"ל (*ל 5סרס6,3 )ו6פי' . )6קר ו)עס כל)סרוט3
 ע3ס) וס"גו ונ%ס סמו(ל הסעט יעעוי עיסנ6 ת,ת ועפליט 1!ג)יעתגסל
 סקעומ פקק 1ל6 גקי)וח יל6 דסעיפי תיייי דססס נעיני הוחקכע"ס(
 חפסיעתפכי)פמוס ועוד סכ' )6עסעע געף )סיו ככ'ר ו0ר כע'17'י)סו'
 6יןסיןיגר )עוד גס יו י6י, ססמ6 )פיסשסק ע5'נו ו)6 ככזרדעירוי

 (ס דגל 6מיכת3י יעיס וכתס ספקק 3ל. עעגו סרופ3 עק)מ סיס6 53)י(ס
 דנטף נפ" ר"ח 3סס ממנימ קי  יכ,ן גתר6 פ' 3ע7יכי סל6י ילןט65מי
 סשפסטן שכסי6פ" 5*כ תכ*7 סגפקקסילומ שטסו  ס"יק ע)מ7וטגי
 סוי 3סשי ססו6 (טן דכל ס0ס עוכמ נס - ע5טו 45 כ"0 ככ,ר מויס5לי
 ח7ועס סל 3סען קכו מנן סכי 3חל פרך יס6 ח6ס טג 6ינו Db"ככ"ל
 )יס קגי 3סכי 6עפי ע,נ )ה"ד 3ס5ע6 סמשן 06 יקלוף סו6 5).06

 3קליפס )י קגי thnb נלפ כיוןי0ססו6ענ)ע ת"נ )ע"ז 6ל6גקל.פי

 גחגור נססס6 ו)6 ס5)16 6חל ססכו דתי7י סמו' ושי ינתלי 4לחסי
 יע6ס )ט"י 6ס" נ53ע ס.י חסנוי רחשמ ע.י 67).כ כ)) ס'כס6מלי
 נ") סו6כ,ר כרוממסו6וכ.קיגפפ71 ס"ט 6)6 ק)יפ' כד. Db" ענליעי)6 ככ)כ,פ גקן6ש'ק)יפ' 65 תזג ע,נ6ו )ה,ד נין סו6 כ"ם 61י . עמ)נגר

 . כע*סלעי) עורד 631 תע)ס מסד6עסטפזן סש6 סו6כ,ן כ,לדגס6מ,כ
 ס6ס ס)ע3ו 630 הסוס ועמקרן סו)ך דסמס 3יגיסס למ)קספיי דיסונ")

 המעתסכ4 6)6 נחמעס b1DI(h )3יןס6ס 3'גו תפס.ק סי' ססנ)י3ע1%
 -Db" וכתוססקדיי' כ*ל ע5טו סו6 וסוי ס6ס תן נסמעס כ5עו סו6 5לי6נ)
 ו6עונ 5)' ס*ס מס ססו6 (ען ג) כ,ר כ5עו ש6 תענס החגס.)פירו

 163,ס ע65חי 1 וכ כנ,5 לסמ~' כ"ק יה53'פ 5ונן )מוך חס כעו סו' 3כ"סיסניחוסו
 מסטזנ כד.ן גו סננע געקוס ק4פ' 5ריך נק" שח נקעי' סנימןקו)דחגו סס.י רוממ 6100 יוחם 'נס תגו0) 16 ל)י 3סל סכחנ ק,ס )זו ק'ס1וך
 ק,)וס נ5ן ס6י! כיון נכ'7 גע' סוי עטס) 7גס7 ע,ס ע)יו מעס ו"ני . עכ,ל5ש!
 ככ,ר יע.רוי סעמעיר י6ףלזגרי ס,ס3ססהסרזס כמ33ס'ג'ח ע5ט1והו6
 )געיי פוקק כ') 0כס עירוי 36) )נען. pp'9 ג,) כס 140 פייוי יוק6וז,יגו
 יי )וגן כ)י פ) פנפלס ר!מח מל3 טפם וס)כך ככ'ר 6יכו יכ'ע6)י63

 נעלדכי כס3 ו(,) 7'ח נסס ),ט קעיף PS~1 וכ*כ פכ,) וכו' גנן'יס)ו
 3י3לימ'3סיס סי.נו 33י דממ6י יק*ל וס6 לנתרי ככזר יפייף 1,מנסס

 גונעכל5 ו6ינו סקי)וס ס.כ6ססוקק )ח גד73 6פ" 16 (ס ט) (ססםונגיס
 כסיב וכן גסר סי 5לי ע) תמר סגפ5 לותחת ס)ג nDV כנון ס3כ,ר3יוהמ.ן

 . 3ק75ח עג*ג כו, 3סימס 16 3גנ31 )1 ודי סמיק על ערוע3 גפףיונת6
 61'כ גער' 16 נסדמ' 16 3ננו3 קנ' m)1p~i יפופק יסיכ6 טי3ל'1 טוכפ6'כ
 ' 51'ע ק)'פס כד' ס6סיל יגיס' וכ'ם )מס 6פ" ת13ס)ס ססס'כ'ה'ס

 ספוקק יסיכי ר*0 גסס סנחנ ג*מ 3ס' ס6ווך 6וזס 37ר' )16 6יו63טת
 יקגי י"מ כוונח ד6ין עוגמ 3עקועו דכ3ו7ו 6ועל סימי גסדמס קגימקילומ
 )סי' ננן מח6' דק") ס6 תפרס ר,ח יח6 מעוסיס 16,ס וי3לי3סדמ'

 כע613ל ק)יפס 3עינן גגר חח6י וגגי סקי)ומ יפקק עיירי 15)ן(כסססמתון
 ע5 ג)טעס ונפ' כייס פ' 0סי3וסתוי וכן כ)ספוקקיס וכ"כ 5ו)יןבכי5ד

 : 6י'ס )קען וכה'ס 3עי ק)יפס נגר דממ6י (,) לסג,סינרי

 ככ'ר יעיוו' ,stp חה"יר'מ סשג'6ח6ווד יע'( נ פ 0תרדשודברי

 כ-ר 13 )הנעיל 6מפן 6יך כ.ק 6)6 6קר )6 61. נסעו 3פירס כ'ית 3פ'מר6,ס
 כ'ר )הנכ') 6'ן כ'ק י)ע'י סס )קתן כת'סס6רוך )עגי עכ3יטטססגו)פ
 מלגטלת ילגו ד6ס 7'ח גסס סס סטרדכי מדכסג ופוד טטהbDD 6'נעייוי
 ר'ת כמr'D1tb 3 )גערי י6סיי' עסתט כ'ק י6קול' כחג tph 6(1('3עירוי
 7') גגל nhnm דק')וס6

~"ptbt נכ'ר גגונע 6ל) סק')ומ גפוסק סיגו כ'ק 

 ע*כ )נערי גכ.ר סעילוי ל'0 נדג7י סמח') ע5טו ס6יוך וכן פעיי16סי
 דלסג,פ סכ30ו דכילי סתו' תינר' גר6ס וכן ככ"ר ס?) 6וקל ססו6יסעע
s'p'6ינו דעירו' וגל6ס וכוי 7(גמיס תס6 ככ'ל דע'רוי נר6ס י)ר" ככ'ס דעיה 
 ככ,s'p, 7 ע16 6)ע6 עכ,5 כוי כ'ק ע3ס) h)hI ככזס ול6 כמי%

~pib יסי6'ס ני6ס ו)ר"מ י5י) גי6ס ו)ר"י פכמגו גמוי סו6 ט,ס יכחי ו)פ')געלי 
 3ססר.יולס3,ס סעיד ס6רוך וכן ' ר"ח גפס (1 ל6י' סני6ו סח7וע'וספי
 נפוקק 6ג) )געלי 16סר כ'ר ד)ע'ד הוכמ ע'ה פיסי' 6יך יסי' ככ'ריטיוו.
 כ'קנס'יגמלקותפוסק'ס 3פיקק 6ותר די'ת כיון 61'כ. ק)'פ' ינעיסע
ttsu3,וק "Dh7 6( מ6ן עזת כ*ק 5)6 6וק7 6יגו פקק bnts 7)מ)קו )ן 

 % 16 פקק וגין י0סווסהדומ ק") ד)ע6 ככ"ס דסיו)גערי וס")3פוקק
 ד6פסר גו5דקי דגל ו(*) (') עוסר"ק כמג כגר ו6יל3ס כ'ק סוי 0י.סספסק

 דע"( 6103 פ' ס)גו ונעריכי סנמ)קו גתס )ן ו7י טגדיגין חתמ)וקס)הםוות
 ונוגמו 3פסק ירי עי גגר ימס6ס יססו6 קחס 6)6 גסדמ' קגי י3פקק כס3)6

 גס4תיויגוכו' כג11 16 יס6ט"0' על.1 וחסיע6 כע"ס 6סיח' )66ק)יש
 יס4 3סיס' קני )6 וסמס שכ י3ייו )פרם 5וז יגן 5וגן סמרס 6סוכוגמו
 עטוי וסיר גרחמ דסמל' עטוס תקותו 6מ 'טו) ג3ל עיל6ס י)ע"ד סמס6ע7'נן
 עג)יע עיכ ג3ר מס6ס )שד גס 61ינ ססוכממי כהו סו6 כ'ל ע'כ 6.כ )רוינל"
 עתעס 6'כ נ)ע 5" 6דט'קר ט'ע ער מח6ח )ט"י ד6פי' סמס 6תו.גן יס6כ,ק
 י(י4 )מ(ולו)סרמימסלוע3 כמגמו' ת,ע6ין כ"ק גמו' יענ)יט 7ג'מיי6ז) כת,ס- כ'ל סו6 ססעיפ' כיון כ*ק ללוסג וטטוי סמר' וחו(ר כ'ק )0ל' סווי43'
 סיניס י6ס פ5הו 63לוך וכן וסל6יס סתו, כת3ו 3קערס סע)ו 3דגי0דס6
  השרביט ס"ת כ*ק סקפר' ען סיניס 3ולטיס 5עגמ חקטיי 06 6פי'סת'ן

 וכף געף כגון ע,) )ימוק ויס 3דניס ועג)פח ספעטמ עד סקעי'תמעעיס
 ו% עקייי' 'Y~fi מטף כגון יידי' דונה6 6)6 כ'ר הו6 י(ס tnsu גטף1)6
 וסתדקיק גכ) 5ס3)יע תהס כ,י יעייוי ר'מ יכוגמ ג") ט'ע יוגע6 כת3)6 ס%י ס3עייש 6)6 . ערוי3ו נטף יונע6 סכתג )סינו ק5ס הטעע וכןע5)י

 : כן עסעפ ע5עו ס6רוך373יי
 כ'ק יע53'ע 3יניץ וכמ3 כירס פ' ר'מ ינרי סני6 יסי4סו4צע"נ

 וס3ה,כ)ל6'ומיו יסויכ"ר י3ריזמ גס0)ס סני6 דסל6'ס5')
 יסוי דס*) סרם3'ס ט) ל6יוח )סרן סילס כו' כסעו6) יק") ו6צ"ג ע.ע36ל
 )עגק 6ל6 עעס כ"ן סוי י)6 דק") סמו' תד3רי 6)6 7*ת תיניי ל6ו (סוכזס
 כ4 )סנעי) 0חע ט7*מ 6ח"נ כת3 ססמ ומיע כעקקגת1 זכחגק)'פ'

 13סגפסעס
~lp'h 

 bib תנס) ס6יגו כיון פליו ס61 ונמלק עירו. ע" 3כע
 )ע'דכ)) קע6 61'ן 6)עע תעע 613'סיי ס3)וט כ5. 6ינועפ)יטכזק
 דנכל כ,ק כ'6 עג)יע סגהלו סי' )6 )לעחו 06 עילו' כ'י עח'ר סי' סל'מ5והר
 וס63מי ס6רוך ונת*ם ע,מ מו סנו6 למלומ ומ54' כ*פ דכנילעו ק")6קולין
 6)6 טגוי6 ס6י ס*ל )6 חס 6גל 5עי75גייו

 סנוק"
 גסטו סעריכ' סנחנ

 ר'ת ני3ה ספוסקיס ינמ5קו 5') 6*כ ~wnlh פסק ))6 פסק גין ס61יססי)וק
 סמיר hoPi('1 5עסס עס 6ג) ק)יפ' 75יך גפקק 7נס נ67ס פיס )פ"(81,נ

 nIDtSW ימסיכ' ט*ס yh1 ק'פ 3ק' וכ,כעסרנו6'. ק)יפ'3סדי36)6
 )ח)וק ות*ה6ין )6'יעסיעכס)יגרי1 ק4פס 5ר'ך כ)יקר פ5 וסג'חסמעס

 יסזס 3קפל סעי'גמ' תק7ס ילן פניס כתס 6מל כי יויע otpibל"פקך ובעלסוי6ם: ע31סק ר3 כיסי' לצריוט)
 ע'ד ס' סנסס ניי פ' גמז)ין דל עוסיסז5 ש6ון )70גוע65סי

 ועמקל7 ע'דכ6מת מעמעך3 7גרס5)51 וכ) ולוט3 3טיס 6)6 כ'ס שזי)6
 וכ) 16יג 3סר 3מת'כח 6נ)3עסלס

 דנרסס"
 עקי'י' סגמערו 6חר ו6וין 7דומן גל6ס וע'ס ספיר ועפ).ע וע3)'עגמע'עוסו b1B" גוס3כ)(קססיסע

 כף ממט 060 (ס טסוך ופסק כוי ככ'ל סס פסיס"3ומט'ן כ'( קטרס)מוך
 7ph1 06 זסכף סמ6כ) a(1pb ג,י סו6 וסכף מ)ג ס) 16ח גס ס'סנקע7ס
 כיר יכס'נ כעזם 'b1Db סר' גק5יס עכ,ל נוי טל 3כף וכן 6חרמ 5קיירססמ13ס
 )6, ר6'חי 1)6 ו(ר חעוס 737 לפג'י סו6 )קפיס סעירו 06ר ס6קן עס 336ס61

 טס63חי פ5עו ס6יוך וסor 1,6 ספך יוכשו יוס 3כ5 וטססי' נן סכמנעסנוסנוש
 נגל  דתס6פ קע 5וגן )סו וגסס - 5הן 4ש7 מס כעו פ0ו6 כסג 4ר)דגייו
 6יסור מטס סמיכס 6ס לפ'( ניר יס6ר סעע6י 6פסי ו6ז )עי)4 )ייועיקר
 1(D~el )מ יבל טם6ר טפי נרע ט3וס) 6שי gy יגזגר ס6רוך ס6ו,סי) )עיל ססקסיתי יס נמיפג ("5 ע'ס ועשך : י6קל סיפל 5וגנ0 ממיכס ע)גפ)ס
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יאההו*שע דעהיורהפני
 5)י הם6'כ 3'ניסס )ח)ק סג3'6 סו6 ופי עעס ג)6 קגר6חדטס סו6לעג,י

 ; כע*ס גנתל6 תונוס ינל סו6 ספויסע'נ

 ספ)ו ידגיס עסהעסין כלל ת7וי D'h9 "3י6 פף, 6יימיןךאנב
 6סער עכ)ל6 6)6 "סתר גפירוט ל16 דרג וה6 ד6עריגן עס6גקערס

 3ש1)6 )י' ירעי ו4מנ6 ט, 'hl1PS, ל" רטי ולבקוף 4DSSI' 9ש6 ל"דמנדו
 נכ) קערס גס 3חוכס יגס)ו )6 3קע7' סתגסי) ססע)ויסתע

 7וכמ"
 כ,ס סו6

 העס 703 סוי 6י 6ש' וסbt 6(b י6הער ק*י סיכי 67זכ 3קעיס )נט) דיךו6ין
 3עיני נדו) ודומק . ככ"ל וסוי סוי עירו' ס'ע 6)6 סו6 7כ'ס כ.ון כס'נ 6שקר)6
 היינו 5), פירוסו סגס)ס יס*י פירס ילעיל 6עזג 5)' פ'רוסו 3סו)6 דח6י%תר

 : יוסע כחנתי חנ)כ*ד י73יו )פיס 5ליך ~1Db(b 6ג) חעסגס 6יסנרימ6

 I(tDh' וסנריס סוועס תכ) הו'ס י%י )על הע5ריס גיי כו,שאלה
 פעים ih']b גי)ם 'סר8לי6ם עעו0תע)מכ3ויחנ16ן

 ס3עס כ6ול י6יל גלו הן מסו" וזע ע"ס ג', סנ(ק כעק6ס ת67יחוסמ(ק
 :שיס

 נ6ענומ כמג ע) י7ו קעך 6סי כ0'ר עע)ס טהוד כח3 הג'עגי 6סילנא
 ע) )ספליq'p7b 8 וסנני ' פסטי,יך עעי.נוס סנס סהוג6 סי'ןפ)
 סיין כ) סעיד 6סר גיסי6ל כתוך ועי 6הס 6יס ה)hito bstt 6סע)ח7
 כת,ס גימונוחינו היין ע) 5וומס ים וחנס 67'תי לפגי 3הכטר11כטסו63ס(ס

 עלס6לוףעוס'סלעסי5,ו קעך ק,ככיסו6 עלעכ,ח6'ן6סהסגע,סשנס
htna6ך 6מ-כ וכת,0 3(ה מוגחו ייי .65 ל6 כי סנס חיין ע) סנ6ען שי 
 )ס3מ )הל) סוקיף כנד.) DD('b 6סי נדו)ס 6סתה יס סנ,) תהלזספ)

 ו6גי כ6)ו 1ד3ייס פ11ן נ6וני תכ) סג'ס עכעס נ6ען סחו6 נכ0נ 1nSDלס6ר'
 כ.סו6)6. כפרס י5ריך י3'0 סגסי) מ-וסנס יע'ו כ) גוסנ 6.כסי,6וער
 מומס 3הוך ומוחס נעפתמ וועו)ס גסעיוס וסי' גכסוו0 טנעסח כ'6סטיי
 געלתף נוי גגיס סיוס עד ח53.ר עעס תוגמ ס.ס סי.ן כ. ~חק7חי ירסמיותגח
 6)6 6,גו (ס סגס וי,6 סעימף פ0מ 0617 גו. נ.מ 1(7ך פי sg, 3פממוסעוטד )מ5י כ'6 )7*מ פמימ 6יגו הלמף ם) סמ)ון ו6פי)ו כ% )ר'ס סחוחס6ינו
 ס)סני חפרו(דור פמח 6ג) הערמף סמח נגד הו6 נוי םל חמורף 3'מפתח
 תכ7ג 53י עס) 7לך סו6 חת7חף פממ כי חת7חף פחמ גגד 6.גו סמו7ףג.מ
 6ינס 3פלו(יור לעגוט.ס גי'ה תכוגליס ונה65 53פון הו6 ספרו(דול)פחמ

 כ)) סת7מףלו6'ספממ
 ס)ס"7יגנ 3כפל עונמ סהי' סהן כ' והגסהוגי

 יסי6) טעסיו הפקיד ס) סו6 יסי'1 סלי )פקיד כפ.ף סה,6 נוי 33'מ תונמסי'
 סג6וניס כל כי (ס גנידון )ותי ס6ססי סר.עו0ו0 כל יח7יו ג6ו נק3ל1 3כןיינו

 וה10ספותשלסנ*6 ור,י ויזס רס*. ע)'תס גכון יסר6ל 3.מ 6סרסניו).ס
n*hlr6קול יינו חעעסל סגי6ו כ)ס לחע"ס (כיונס נחס וכיו65 יסר'ן 
 סכפוף סגוי גג'ס 6ו ס-ן סל גע)'ו חנוי גגית תונח סו6 6ס ומנ"מ3תפסח
 3לונעג'ן1רו3 3ל) וסו6 (') סרגנע)סמרועו0 06 כי נס6י )6חמח.ו
 (ס גיני פמ פו5ס 61.ן (,ל ועוסיע6'י S*r~ סג,י הנ6ונ.ס פקקו וכןנגין
 כל סעידו ונן תשמו )ו סיס)עו עד סי.ן )יקם עניח הגו' 6.ן (ס ניון וגגעיער

 כתגו6ר סמקנ)הי )1 כתג ו)6 3,ין סייכומ )נוי ס'ס ונע65 ע5עןסנ6תניס
 6ס1עסי,פ )ס(סיל ס;ס ה37ר טכזס סתל )6 61.ן 1סוסק.ס ומ)עודגתסגס
 ירם נ פנס יתיו גל 3(ס 1וסרזס נסג סגר6ס ו)פי  דטמי 1)פי מס ג(הי סיס8סגע
 ססעפממ ססעל 7גר ס3על דנרי )פי 6שלו וסנס . תתמ)) סזס ו:ה65 ;ה6מר
Saנני חו6 )ר'ס הפחיח פיו;יי bnD סמכר סמ)ון תטט ס:הו סערמף 

 "פסי)סס'ר סי' הט1לוס'ע61"כ וכןפירס ('ל ססנ"ייס" )פ',3גער6
 עוג6עיוכ)'ן וטדיף 3כ)עחויגע תעיד ט15'ססס otihx'n ססוניכיון

 גניון 71pb עזע %'ס סתומ 06 7סיי סס יי כיסי6) יסוי 3עי'רומסעח(ירין
 גכן וסס,ע וסי6כ'ר וסעור סתוק' 6קרו כ3ל ג%)ס 538 יחס')מנ'נס;ס

 סרגניס WD1 01DTb' 6גי וגפמנ1 ויסגנו )עכזס (כו0 )ע615מסרתיסי3סס
 ע65ני 1)6 תכ'מ ע) '15 ס)נו יקזקס6)ופיס

 סדנמיך )עכ'מ )כמוג ור6'מי .
 3יי1 ולמסוס סמניוס ו)ע)6וס סגיי )נימ ).)ך פ3וע 3כל כעעפ יניליןסיין ועסיי סעסי סג6עג'ס )6)1 כי נ6עניס ק5ס הני7ו 6סר ע'ס כי (כותלכף

tD'7ob  יסף )קי5'ן 63 ס6יגו סויכעעונס ס(סו 6פסי)וער 61.כ נער )6
 יסי6) סל 6חגו ק6י ירננן ו6ע"נ מק,)ו ו3(ח 3ח3'0 יעחער, ל3גן6פ.)י

 )נוי סים נכרי ס) יינו 3עעסך "3) סמ5ל עתנו ס)גויססכרסתוגמגמ5'רו
 ססיער 66'כ עחני לbn~ht 6 חפוסקיס 3כ) כנויע עפי סמעירו נייןטייכוח
 יו), כ,6 כתנו )6 ספוקקיס יו3 וכן עסגס ס) פמועס כפי וגכגקיו65
 עסגי ד)6 יסו6ל 0) 3ייגו ועמעוי פ)יגי דר3נן כ'ון ג)פע,7 ע,עעכנם

 יל7ייסו היכי וכי )זיין גכיי ס) 'יגו כעו יסי6) ס3 ייגו )7.יהו וסוי"3,"
 וכן גמנס עמלוקמ )סרנו0 י6ין ליון ה') )קי5ן 63 ט6ינו עתונסטהגי
 )ר"ס גפסו0 עסני )6 דגלילס י6ע'כ 61זכ 6רוך גח"ס 3סדי6ת65הי
 )ע5תו סס 7ר 6)6 מעיי סיין )ר6ומ תתינס ס6יגו 3ע.ל יל יסל6) 06סייגו

 a"(hibl נעסס עח )7וש D('OD עוע) ט"ינו יכ'ון סס ט5רן ס'טי5)'ס6י
 qmn5 גכגס ויר6וסו נ3יתו 1יר16 יביטו 3רזח 3ע73ס סת6 תרמחדחנוי
 06 ו6פ')1 יי'דנו ועי יי6נו ע. 3יחו קוגר סחנוי נל.)ס 4כ ייגורפקה
 3)')ס ירס 0כיש 7)6 כיון ל6סיי גי6ה נקני ון6 3)ילה גס nlfiDח)ון

7~Dbכגו' כ'( יעונס 36) סעו)ס )כל ססיגס 3עמ )עוחף ו)כנק )סעט ש( 
 סנו' 1.חפק יסימף שנוס וסעהוגס 3לי)ה 6פ'ל1 3'0 )ו לפתו0סעחוי3 )סעי ל1 6,6 סהעוגס סמ(ס or יויכ ~סטי 5רכו עס )0167 סיין)ניס
 סל6 פפי טרסמ סכפוף בני. ובימוד ס(קה קגל6 והו6  רערמ0 פסיע6כנג3
YPVס6ינו גגר יס6 5וסו פ76ונו י6עיפ גגפסו 1.סמיי3 סתן)6דונש 

 סנר טטוס י6קוו סעפס 6)6 ס)יסו6) ייע ניע 5ל4 ג"ן ם,יסוס )וה"ן י6יכ6ס3'ס IP1l"D יגקך ססי6 סגך 6ותו עטס 5קח ג6 ס5ס"1נעל'ו
 גניר6 כי6'מ6 פ)יו ועחפס חחמו כפ,ף הנוי המ שפ%טינ"ש סי31ע5

 יכעייעייו ו5עס (6ס יפס' 6יונו ג5ש עזכ )ער0ף יככס סנד 06וגשקקיפו6יכ
 )לעוי 6פסי , סוי ה*,כ כגגנ יחפק טל6 גגיצתו יס'ללשסר יכפוסט'ט

 (כחש.
 ים6'כ סין )סטש עשנס סיס6 עסיע לסועיו עמינס פייס 7וס"י61עינ

 ק5סעןס)ותיסעיט ימעץוכדט0 )תקןסייןס65 כ,6 עטוגיס6)וס6ינס
 כסנ יכגי (ס ננדון ניו)ס סעיול"ם .ס י)כ6ורס ו6ע,ג למ)ק נר6ס6ין

 % גקפינס 16 גמנוסו גכף סעגים ג3' טער6 ם6ערו (זלדווססרסג"6-
 עק)0ת 7רך סיסי6) '63 סע6 סגוי יתרמת עומי עק)סון יין3קרו1ויס

 יסשר תסס 6חי יעעו7 סע6 מ"סינן וגש מיס 6ס 36) 6מד גוי 6ססיינ1
 יק6 (ס ידן עץ ע6ס )(ס )שם יס ס"ג 6'כ 'גס וססני עקלסיןסדלך

 g'a WJD סכ6 6נ) ת)יגע ועתנע )ספני יוייע 'llniPe יוך ג6ססיסי6) יר6ס 6ס. ויר6ס שיוד ס6י ל(ס )מופ יס יסתס יי פסוחוס306י01
 פסח3יות סעיעס נסעס יג6 וסת6 יכסס תס פמ6וס היסי6) ינ066

 סס"ע יעי3ל' ו6ע*נ ' ג6עירס 3רגע מ3זמ ויעסס י(יים ו6יךפמומיס
 כו, סמיעומ ו5ס כו' פחומוס הח3יוס 06 כף עפינ סחו6 חוזיש 608נ) פק)סט ייד סיס גד'6 סכסג nminP 6ח3יוtl'Db 0 יק6י הסעע קנ-6ק'

 ויקתוס כייסימסוס סויהם'צוו 6סיייסשיוס ;סיפ0ששגסשףס)פ:י 7'יי כניפייס עק)סין דין כו' ונ6'ן עק)מון דלך כ6ן ס6י1 כעי דיגוסו. זגנ' עסעע כו, 36)6ססססניס 6' 3גוי 7סייייךעק)סון bo כס3י6ח,כ
 יג6חיסר6) סת6 חנוי ערחח וסל6 ה(ס 6סייכסיעול )עס 61,כקסהוינ1ף

 סיגע גפיע )קמוס h:D' יה.ס )6 ססני סנוי 'ודיענו 06 ו6ףפ160ס
 דפמומות כמ3 זל6 ד3י'ו סקמס חו103 ייי '65 )6 סג" 61,כ 6פתוחומ. ק6י דסרס6,3 יסק5י ס6רי7 נחזה 3סדי6 ע65מי ע"ת 3נ:נמודתפס
 טפי )תמע'ל יס נוי סל יינו דגעטסל .)ותר י6פסי ו6עזג לה6 חי'סינןי"דוק%

i)D"D1%3קמועות 6פי ,i'Db גחו וגג (יופו 3סעס ס'ס67) יספקגו 4ס 
 יחמט,רו סטפס י(סו 3ת0נס כד6יח6 ה61 ס)י היין 6עו דעיער תרתמל6
 )סוכוף ענ') ת*ט גס7י6 רסזי כיכתג Sb~p'in עיינו 'וחי נכלי ס)3ייגו

 מקס חתולס כי ר6יס )חגיntbn 6? וע) סחלמו7 ס(כין ס)6 עהמותלומ
 י6יכ6 (ס 3כיון )סמיי 6'6 ע'ת (') סר6'ס כיכח3 יסי6) ס) תעונןע)

 תס7גע'וכת'ס ועגיי סיסל6)יס סנויסל6יגו6ו ס6(עינטמס3סומוי,ע
 6ווכמן קתכינן )b'5p 03037 6 ק' ד3י'ו ת1b'ao "3 (') ')ומסיג'גו

 ט603 תנירי )6 ייטן6) 6עיי ינויס 3גער6 ד6עיינן לס6י דתי ד)6ופסיע6
 סנוי ו6ועolbnt 7 וס)ך סגמ סל קו)ססופר חיסי6ל ססתע חמססייגו

 ז6ין סכ6 סס6נ) 6סיכע3ו6ר וסיר )")מעיי' תיכל וססמ6פסכמיינו
 כיון 3טגמ סיסר6ל .63 ס)6 סגוי תוגעי חגוי 3יד ע7ע' תנימו וסיסר6) סכמיכ6ן
 עקק גסגי) ג6 ס.סי6) ס6'ן וססיע6 פסיי6 ועעו)ס 3מו) )613סיכי)
 %ולך )ער1מ סוי געור י6סול גס3ח יתל6ר ס)6 ספק ג)סי כי 3ס3סח.ץ

 טסגף נ'כ 6'6 (ס ותחעח גמ1) )סטו0ס ט'כו) 5יינס ס6'יימ1)עלמ6
 .63 ונסגס נו. ניDr'hs 0 1ל1 )ס3מ סעוך לכפו סיסו6ל 6מ' ד)ע6ערחח
 כיון (ס )עקק 0303 '63 7לעס ויתפקגו 3גיתו יכנק 030 3לי) 16)3יחו
 ו)יסן )יס6 )כפר ג"יס סנ6עג'ס ס6)ו 6מז) titeb1 כו' כ)ו' 'עססט)6

 נ1י6חלו6ג3 ג3יס ו)נו )ססיכס סעיך פת1636 עיסס נ'כו6'כ3סחייס
 פעת'ס דסועל ו6עזנ סיין סעירו( )ר6וח סגס 3)') 56לו '513י"ורמיק(1
b'~I'hר6ו סכ' פה3)6ו פ0סססס ע"ע ססעירה לר5וס ו)6 )עסקסי.ן' 
 ג3'ס פועי'ס כס63'ס)כסי סיה71יס כידלך 6הרוכו' סס ע*ע נ,כססעירס

 bSa ס.6 3טש )3'מו סגס קתס 163 ס)6 סנו' יו6ח 06 61זכ (סני'
 סוך 6מד 3כפר )נו סע6 יר6 טסגו. דעמי6 נקופ6 פ,)6 נעיי) 06 ו6ףיג6

 סהיו פעעש כטס 6וע ספק ג05י עיע 030 3ל'ל nsDS 16 וי3ו16ססחוס
 )0קין יגו6ו ס)6 הגו. 3עומ 61( וס)כו 1, ג'ום 16 ס' ניוס סססנ6ענ'ס

 ומ)י)ס סס ס'ו 6סי ס'ת'ס כל וססשן סעוגס סוfig 6' ע'מן מם6 ו)6עוד
 6ריך (ען טונם ססו6 3ג*ד ו3ימוד עכ3יס כמוע, דק'ן כ6)ו סנרוס על )ססעלנו

 טס.ס ע)ייסו  מרו סרפחק6ומ דכתס ספק וג)מי כסעס 73ור סע.עס סנסגעעע
 ענסיסס יו65ין ס6יו iSDD('O  06 יבי  ויטגמ  .3גהיס  לנ)יס  ססיצ'חזד ר6סי על יע)ס י6 יעיי6 ו)נסך 1)0(ון לריך  bD1(l  וסקס פנ6י)הגוי
 ב~ר סביס SD  פ1יך  סס" שי6 יbvnD 1"6 ספסח 3.עי וניחתברגל

 : כ% יססיוו  1.6 7%  סדו %ס  ליסויסיר
 יל  רמדך  י1ט  טסרשר טהץ  ביט קפו % סו6ו יידיס ק5סרהנה

 דנרי ו)סמס נלור 1pb( )ספיר  ה6ויס ל" וטרי סמרוממיפר
 ליפ 1bD-I" 6ל6 פוי ו)6 יפיד דנר. פל ולקעוך ונענין נמגתסחנדו)יס
 יסטיר סר6'ס ע) עהמ בייומד  בבודר 6תח ספיי ם)6 עס עלט6י"
 סיס 630 תס טסעיז עייו ניו) ותיטס סעקותוס 3טני כסונ נך ס1טב1יך

 פ)  'ין  ירסיו  סנויס  טשין 1Sh דגירלוס  יסב כך bib  כן כמג )6דסן6'ס
 עכ,ל )שן6) 1)6 )נוים )6 יעכרנו es7 תרסס יהנוי )וער 6פסריסו6)
 ססלד 6ר( 63י15 6)6 סר6'ס סס.ר )yb, 6 בסעו ספור h~sDaכתו
 0ל חן סומיס סמגוים 6)1 63ו)ש 36) יסו6) סל י'ן סגויס )56טודפס

~Sh7P6סט' י'67 סכחג ייס7 67ס,י עסעע  ידבריי  ו,דיבס עעו)ס סמיר ל bSV'  
  ססגי6 ל6עיחמו(הו ס'תכינו)גויס נעוח סנו. ob 36) כלל  )תוכרויובל

 ס.וד ימפקגו י6ס ס6י כו)' %עלס0  בייו  ס"נוח )1 ים 067 לעעסגפגתי
7Dhtלפ)ם סנוי "'י3 יסי6) ק) 3הן 3ס)ע6 610 ס% סי'ן )קו)ך )י טם 
ybnt63שגו סל6.ם 63יז טס6,כ ש1ש 9עכרנו .פסיי ל6 והיץ סכ % 
 3קנ67 ס36וס ססס וס047 ר4מ וסגס  פסיס6 עו0פ וסס היס oaססו
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הההשע רעהירהפני
 1hW1 )המיר (ו כ3ך6 ע3 סעכו 1)6 תגקכו )6 שס נ:ק יסי'ס(1

 וה63 גטט ו)עסש ע "673 עי )סעו7 גוגר" 7)3סו6
 יגל דפי5סb~iO 6 טכרקיגו פ3ס מ)עיייסם תס)עמי קפנס 3%ע5שק
 נעניגו 6סוגיגו 3כן 3עי יכפר סעיג 71' 13ח )ססיכ גגפטי' סנג נקענץו)
 יימקור ידרוס )עע05ך גודפ 6סל פד עס)ס*רגג ססו63 הי( )סמוסוגירנו

1bD31%3נע65 דמסמו עתוך %6י עונן6 סוס 6ד סיפ3 סיק סיק סיפ 
 ויוכ5ו ו-קרס גכנדס etn)b, סס סי( ונע4 ס61 ע% ספקי כי (כוס6מס
 גס ט3ווס owJn 'עסס 6סר סימעס ע) וכסגס כסנס פכ'ס פס%יי3
 ס'עסס יתכ'מ רוסל 3תוס 6נו ועגעשס (ס 3ג7ק סגכוג' יעסוץייע
 סיע0י ס6)מי 006 לק טעו 1)מוסנ' י' )יר6י כעספפ עיו עסעופנעחר
 סספסי כי 6ופגיו על י3ור יגר ע)מוישגו ""0ר ו)6 טעססו Dlw טע)מךסוי
 וכגיסיס עע)0ך סוי י3לי י3ו6ו וכי ססחרס ען כש) 'סי' וסכלך ס*וטנוג'

 פר3ין )י65פ1 סעמס עסר" סג6ון עססכס ש0ינס ט6א כנו ושששיד : 'יסע 73 16הוס)וס
 : דעמי ע5 5עיוד 5כ6ן ס5מס ויכי65ת p*sשרס

 סשדק
~pb 

 סנ5נש נין סגסונ סק6גתו 3עסק 1)סור )ירוס רפץוני סעיתיי סקיוסס סור0ינו 3יינ' %ססכל )סגין 7פס ז' מנר
 סימר 13 'ס סקיוס' סויסיגו יגי כמי 06 ווימ5'6ס סעסו))ס גפירחשרפ
 סק)וסס דפמי )0ווס כס גכ3די %6וני כי עפס פי עלמ6 )' 6קפ"פ 65המגס
 6עמ סן סו6 סע'ס ט63כמ כ' גס ופס פגיסס )סקינ יכו)סי 1)6 סנייהג(ס
 ייקוייו סיסיו ידעמ זכ*ם סס3נס 6יטכיכקל r*3bpn 5עכפי(טי
 ע6יקור )ג7ש כד' סחקק (ס )סע5'6 ככס טי llbe~" סתכוגס נ6ססוטס
 ר6'סי גהע ע) יגר פסל )סגין כיי )כן ד געיגי זסנמענ סגע6קל3ימ
 דקסימקששהיטס 6סי)פי סק36יי'ו עס(ס 03ס4 )63ר )ני 6)וגסון

 : 353ד ססס סעמ )6 06 עיט עס טיפ )6סעל)יס
 ו4קמ עקגnbtYrn; 5 פס דל סגס 67ו3ן ס6וסן (ס ע) ס"המשבי4ו

 6)ס 3מ)וף ועססיי3 )סימי עונר כקף יוק6פ' ק'1טסטכזן
 ג(עו 06לס 3עיר סיעסס 3.לוד Jer (סוגיס ק' )סעעק )ס0סד1ק6פ'
 )ג' סיסיס ענ' )סנס ילולש ף גטטיס 4לתס געע וסגס )עתס גיקטפ
 געיל ספער יו65 סעוי שיס סחדס נ' ססו6 סקיגת וטסס)מסישס
 ינמגז כקף יוק6סי כסס וסי)כוo'1nlpo 0 67סי ססכעפ פ*פי1יגי64ס
 ע6ס )'לוד סטיו0ד ו3עקוס סנעסך ס-לוד מק )סעעין פי0ן נמ6%שן
 03)וף דוק6פ' קת,ס )167ג1 יית סיסן ססעי יו65 ו)פעטיס גנ(כל(סו3יס
 1)פעע'ס גי) שסר עעייכיס ססי0רש כ6סי ס6)1 )ק'3ח סג*) (סוג'סספ6ס
 וקג*ס ק'ן סנ') סקכעס כפי סג') מדסיס סנ' נחס)מ )ר16ק שןסשון
 סעק43ס ו7גוי ס(ס31יס יוקר עפגי סג') ועקג')וס ספגיומ לם'ג10כ'651

 סן מסס)ף פפכ לסס '651 סי31 ע5 )סנופ עס3וע 6ל6 סנ*ל ס(סונשסדך סיי יו65 3)ני 4לת סקהעיס סיסש סס)0ס 3סמ)ח 1)6וטיפועסגוסמס
 גסמקר3 ספעע'ס גלונ כ'6טפ

 'ט-

 שהעיס ועסיקל'ס ססער 6% סירוי
 יעיפופbtwm 6 סץוד 3יע' סחן0יסס )פרופ כד סשסיש 5יךאי3ס
 ר16גן שדט ס'לוי :1DK 3המפ D1(D עח')יס ס(סת'ס סעת 30ססקן3יקלס
 16 )םעעון ש פת ל6ו3ן כי ס61 סר6פון ynbo - עסס)פע 'O')Dlb גג'5מעעון
 פסיית גסעס )ו טנמ0י'3 עעס (סו3'ס סק' 3'לוד5ע4מו

 סמ)י
 וטס

 ר ס5ן br על חו6 ס3' ס6ומן . סמילוף וגס)ס עי6ונן סעעוןנקפ)ק
 סועלט כ6סן שסוג'ס סעי 636 נעמוסטס ס(סונ'ס laDni גשן 6עו)5וק
 ו)(ס עעגע ס6ל 6י כקף סל דוק6פי כ'כ )ו ונומן 3ייוי ססימייסטי6פי
 )'רוד עקודס ססעל י% כ6סי ייק6פ' ק,1 ד,ע ק3) ר6ו3ן כי 7לו63 י,.63יקנס
PtDmפולע 4נו ר6וגן סג' ס6ופן - 3'רוי סשוגיס פ7ך פוה וכי6% קנ*נ )ו 
 סק' ס'פיפ 3'לוי סעועד ))וי ע5וס פר6ו3ן 6)6 3י7וי )סעעון מוטיטמ

 )וי וכוסג סעשן 3ען 3'לוד סס עזעד )וי כ6)1 5וי ס) )פ5תו גע7ו(סו3יס
 3ר0וס ות0ןנפסס סעם6 ו(ס (סו3יס סע6ס ilbDai 13167 פרע כיגסנקקו
 סעפק ס) DIDDD'1 ספיעק (ה סיעסס %ו' מכעק7ר ססו6 וג4וו'סעעון
 (סעיס ק' )67ונן סעעק סע)יס כעו וסוי ר6ו3ן 3עד ))וי ע7נ 0פו166
 3167ן סנס6ר עפני 6עגס חח)וף ו0 וס,זס5ס (סוגש ק' פל ספיעק סיעט'כדי
 6גרמ )ל6ו3ן וכו30 )וי 0ו(ל סנ') ס0)וף נס5ס ס3תס (ה31יס סק' :(I1UDPסי3
 סכנל )"יש 3'לוי סופלכו 6סך (סוגיס סש סווי 3ויגי5י6ס )סעפקסיפיפ
 p,b1 מי3 פסס וגס6ר סל6סון סס)וף ס5 (סו3יס טסק' פעעוןגתפלע

 ימ~ין pnwn גשגס ס6נרמ ,6ס שגס )etion 1 ס(סו3יס5סעפוןסור
 סיוי חמיטסו 063ר יפש וי'ו כעו סעונ3) )(ען )00 ע)יו ועק3)וסיסעס
 0דס' (ק'ש ונעסס 0(06 ה6גר0 עו5י6 )סתעון 7וק6עי גכ'כ ס(סוג'ספ7ך
 ס0)וף נ,כ נס)ס דוק6טי נכ"כ ת6עמ (6ח ו3פריכמ נס)ס סר6פין המו3כי

 ק,ו סייוד  נחחיו  )7"ו3ן רוץ  ייייכון יערס סיימן  ב4( וסנתגסספג'
'Dbpl7~q,pl, 76ופן והנס וכיו65 דוק6פי קג,ג כ5תו עקוס 63והו עק3) סירו 
IIDIDnק"6ני"ו )3' מס0)ק הו6 כי סר6ס,גיס ט6ופניס ע0מ)מ הו6 ס0)יסי 
 3וייונס געסס וססגי וילונס 3ייוי ונט)ס גוו.ני5'6' י,ת סגעס' סר6סון9ינו
osnllכי %עמ ו6וי וסגס נקיר' סק66ך,יו עגין קפול חסו . טיגל"ס 
 ותהר,י 03סו3ושו (.) היינ.ס סה3י6 סק6ג"'ו טס פגין )ו 6ין הק66ני"ו(סו
 (') סס כ' כ)) הסיג 1DI~D ד6'גו 3ס)יסיו0 כסן ועס7'ס 3י6סוגו0 ל3ן,

 כפגו6ר גמ0)ס )ק15ן ססס.נומ 6מייוס ע5 סנפסס גק66ניי*ו6יילי
 : s'Qג7גייסס

 נקעט עס פל מס5, )763 ששסקש ו(ע ינלי ס6מ6 "ויס ר16ישמנם
 גס0)פ נו07ש סס כ' סגס הק66ניי*ו (ס )כס-רסעיי,יגיס

 סום3יס סס כ' ססנסס Dbr ע) טיוקי גטוקימס כפ' ס0ירו פקרס7'3יס

 )קיגמ וטוזי)וס כעתיקיות פיר6 16 נפ)ע6 ק0ירס ב4ד  שמיבימכ))ו0
 מ ib~D'h 6י סעק3)יס ותעפ סנומנש ייגוי )קיג0 6ו ס(סו3וס 'lt~PD1רי3וי
 קיטמ עסי3ק גטסך סו6 פ5תו וההיעופ סרי3ף 6ענס 6מי חו6 יע0י )פ'מכ)
 קכגמ 16 ססו0ליס ג'ן ס6טני מקרון ט% 16 ססמורש ויעוט )וי3וי06

  06סספ3'  י%רמיי"י 16דרכיס
 וחקי

 DS'  וגש וסנסמ)יתש )6 16
 עכילש סס ו)כן ויויייס ע51'ס כ)15תס ע5י ע*ה 6' תינ ע) הספרפיומיהס

  פוימ  ימיו העס 6ן יומל ססויס D'Db; (הע'ס ת6ס סגוחן :ItDDn עקנ)סנילוי
  ססיור מי)וף עק3נ  סיעויומ רימויבימנ*כמלרע  יוסעיבי*ובמילמסמלרף

  סעכ1מ פימן  כ%יו  'iolpn  163מ1 7וק6ע' ג'כ ~Iplh עק3) כססעעון תקנוו)כן
 וסו3" הע6ס גע7 3'רוד ' סגעס סני מ)וף )קצמ (ה וסטס סגחן עפס יימריממלי
  3עטר ונם6ר ר6סון qtiD נסס)ת0 ס:סי5ס סעפון 5יווי נקגמ )ויסהס)יס

 (p~b  ממ  ביעומסררן עתקוססיווד סנ' "aw1rh1  YS'  ייפמיריריוזמ
  (חי ימיב  סייכון  יפסך  סס:י 00)ומ (ס 3)ע7י כי  3עינ'סס  סוקס' כ'וסעעון
 למוליי  מיוררמי  מ9פור  1מ ה5עס 6חי טק)ויו(י

 יינ' עיקי כפי )6תימו  סרין
 6ופן 06 67סוג' 0ק'רות ג' - הע:ין 3(0 )מקור ר6הם' ומכתיס 0קיום'סורמ'נו
 6100 נ(ען 6סר עווס (הוגיס ע6ה 3ירוד )סעטון ר6ו3ן כסנומןספרעון
 : עוסר)תכניסכי 06 סק3)גממ)0חג'70סיס 17ק6יי ק*ן גע7ג0'קרו

 3(טן סהעון יש5  06  ממרר  סי%ר%3ופו  ייפ יונמ 06 ס3יהחהירה

  געס  פיסיערו שסעש סיייי דוק6ע' כ"כ ער316ן )'קמסירוי
b'DDססגי סיפ63וש נ,כ חונ0 06 נ' מקיר' .  %בןפכיזוזיימיבוזו1יםייל 
 מקגמ 06 (ו(' ו)עסק) (ויי  )עיסג י6תי יע6ן batih 6סיי מ0ם סיסם6עיגי
 ימע 6).נ6 3הת'7 תוע') ספןיסי %3ו,ן בירמי  גיפר סל סק366"*ופס.ית
  סחי)וף כי לירי  ויי  רבר כ)  קו7ס וסרמ ן rlf'  ונופיל  יד)יסג
 ועעכל עקמ ג'ן 'ם גיו) סהפרס י3'ס ו)פלין )עכריועס

 ~hliD' געס תס)וה  פרי'  י3ר סוס קונס 6ינו סע)וס ס)ו6ס DS(r כ'לס)ו6ס
 )1 ועמע3י פענו מ':ןס י:  סיווי )ו )ירוע ע5עו טסיינ 610 סס)וס6)6

 6ף סס)ו6ס גס)ס 6ן )ס)וס עעו0 0ע)וס וכסס)וס )" 'I'a~u י6'ייוגכסיי
 עתסייג qti'DD 16 סע:ר 6ענס )פ%ס ))וס העג'וס 6וסס גפיע06)6
  סעוכר סיבר  בכריימר ונ0מייג )קוגס )סעעיי פרפי 7גי הע0)יף 16סתוכר
 סי3ל געקץוס 6)6  סמ)ו4 16 חעכר ט3 סעקק נס)ס 1)6 סטמ)'ף 16פ5פו

 עדעס ו6ני סשכו ohtinI slh סיפום נסשרו  וגיר biob1סיפיר4סלמל4
 ג7ל  פן tp'h( נטו סעוכר ימ'ת a1(b דג6סיי סנסגע סנ~מ)שו03'31

  ג( 'i'ro מ)ש לנים )עגין ohbD'nD ק 6יגו (ס ו)פי0)וק סמ65יג6סי
 ע) ססיי(ו גע0ס3ירךעק0יעעכיכיג(ס וו6סי ירךח)ו6סטוץסנעסס

 סמקי7ומ  ע)  %ייב סהק7עס (6ח ועס )סחפיל סר6סין ונדרך )חס'רסעיס
 ספיעו'-רש י  ריפיו י6סע ע)סג')
 סו6 671י 7גר כ' סל6סונס )עג,7 5פקסק טקוס נהס 6יןי 5תקש סקדטות ססי D~D נפוי סיסר געינ' נל6ס =6סון

 15קס יק3)נס כי סגס פ)ס ססער  י% סכגר  3עמ קחורס )קנחם עוסרכ'
 03ף פוכר 7ק6י כיון רי3י0 פ6יקור כע)פ כתס חפעונו ו3נסינסכסממיקל

 3ק? כ6)ו סוי ס'65ססער כ'ון סעוכי 3'ד עמח סק0ורס ס6ין וסיסספרע
 פוסקיןע)ספייוס  6ין  רימרי  רגיך tneh בפ' מרי  5צייוזסריסייסיוסו6
  מיפר  סל%עד

 רבברייסי
  9DDDI  l'pP7D '%י  ריפ:י' ריויש  בסרי% קסג'

D'tbDISfba  יפבוףלין י*י  במל שר3 ספוסשס כ5 עקקו וכן יפ"מ 
VPPtP~lent)Vb  טק 3ק7כל 4מן)ונחספ'17ת מ3.יוע"ע 4ס67י עעופ 

 פ)סס ססעי עס'65  פיי'מיירו נתכריס כעס ססכר י% פ)6מלונידכיון
 WPDa עס כפ' פירוס )ו ס.מן עעוחיו 3סע0גת (ס עססכי ססיסנע65
 3געל6 כיעפ7ס פוסק'ס ססטי bStgn 36)3(ול

  גברייוזי
 9DnDbS'V  הכירו

 6)6 עכס.1 5קג5ם מע  פ6יןשקקע5יסס  וייק יפ"ס Dr)l'bniיב*פ
 עוכריס סהר3ס :Dp'S יכ% שיס ססע7 י65 כספיסק יעכם'ו כיון ע'ע (ען)6מ7
  סי' סכי עסוס 5סו  רבכי  זיו  teb כד  3ביסר ע5ניען יסיסיס

~'QD  
' 

 %שש סיפר ר:סי14 גביררר סרי  יגשר כיפר  1.ליס  יס"י ד73'וק317'ס
 נכךכ)וס: 6'ן פעמיקר~t'ub 0 (תן )6מר וסש7ומ )ק53ססמיססעסנס

 ינייט %3ססד מ63ר oniuln1 )עלג'גו ס5ריכס 0סנ"ההקדמה
 וס? פ.67 סוי כסף עפ3עומ לגג'  שרבימ  'OIDJDDכ'

 06 קוגס 6יגו וסכקף סכקף  6מ  ביפ:סמ1מביים  ברור  חממויייבי
 דימף  ריימולו  ברייריריף טנועיס ומובש  דיירין  וכ'י1"1.למלועמס(סנ
 בילמנע4  ו,יו  olpn ODDI;  בלל  משג )3ע) מכסף 6מ קונס ס(ס3 פפיכס1מב

 )6 כקף 7'גר' סמ)ס נחן 06 ס(סנ 06 קיגס 6'ני סכ0ף 36) 13ינרל)מ(וו
 3סו65ט 5יחן יחייפי עסוס fi1DD סוי כקף עפ3ע 5ס(ול יכו5-ן וסנים0קנס
ז7'נ7

 (סזלס0ויש7"
  סר3בפל 6ענס וגו, וש7זס עע)ט3'(  ודרוכסיר

  דעותל  פמפב ת' דעמ 3הך16 (ס ע) סו0יף ף ")ק  ה,ו  במירסמרויומ
 7עמ b'aD1 ע14 וח)ק 3גי0ו מעו0 לו 0י0 ל)וס  בריגימ עעוס))!0

 עעגכומ טיגי סג' ד3ח)וף )ע7'ן ,יו  1"לפיימ  יימלמנכים  1.ןסר4%ר
 3ק6סיס ק6ס יסי'נו ס4ס עעס 'וחל .0ן ס)וס 06 6ף עוסר )לוס )ו3סיס
 גמלק פס ו(') ס)ו6ס ו)6ו סוי נוונbD  6'  בכי ועהכר עקמ 7עךט0וס
 ויפי ריב סיי עפ'רס ע7 וכוי סר6נ,ןכ)יו

  רבפרי
  3דעיס )עי)ס  ריייר מיפב

 סס%סנ' נפ' 6י עטו0 לו תמ(יי וסו6 עעו0 לו :והן סהסו)מ;י כנון )פ7ס6.ן
 ס6'נועקמ געורס י3ית ה.ס 67,: )וס7ועומ מיוטומוסו6עמ(יל )1ג,0ן
 7ינל 'פס )שן gp17 ~סייגו וערס'0 דינר פרוטוחסוי תשיל)ו blD1עעש י נו0ו יססילמני עיייי blh עעוס 5ו סהמ(יר כיון ס)י6ס 6)6ועתכר
  hib- חי4ויוזי  שיסיריבימק(ס

bD: %ס)!6ס ייך סר  3כפפ16)6  בימפירי 
ניק
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הבההוזשע דעה רה ו*פנ4
 טתץ סג'סס 6ג) 0ו6 ועעכר עקס ירן 6)6 תינ'ן סגי פססג'ון
 6פ'לו יסיי 6סכחן )o~nhp3 6 7ס6ס ו6סיר ה)ו6ה ירך סוי5חי
 סיגר bnnpw גי6ס וכן נל6סונס ססגי6 (,) חר6ניי יטת וכן יכו, )ייס
 גע) הר3 וגס ש)ק סוס ג)חי (ססדטח עיסג'6 ססוועות 3מ) סי3ג'כ
 ה367'ד ופדני' כמנ ו6מ"כ 4ס סימיס דעמ נל6סי:ס ה3'6 ס(ה3 ג'פג"י

 0י' ה6 כ' 33'תו )ו ויס ועהכל עק0 ילך ססו6 כ) נעט3ע י6סי)ונר6ח
ho1ק6עי תעס ה)ו6ס )16 ס)ו6ס )י' סוי סכ- יק6ערגן hib כעין תכר 

 והי6נ-ד סיס6-3 כח3ו כן 6קור )ו סים D'Db וי6י פתם גס)ו6ס 6ג)ס)ו6ס
 עי:י 3"ג 5יייי סר36"7 דסרי ה6 כי קפק 61.ן ע*כ ע)'ו מ)קו ו)6(')

 )עי) ססעתקתי ה)כוס 3ע) סמ.ר0 וכעו עתמ)פ.ס פמכוח מ)עטנעות
 החוספומ ונס ועעכר עקח )7יך obtSn נין יס הפיס עס הכ' ח.ע6 )6ד6י

 3סן כמ3ו סכן פי:ין לס:י 6מי עין 3'ן (ו)מ)ק עסכיעיס)יכמ:י6ססתס
biJgדס;סג hnb 751"ח נל 0'63 עי ס)ף)' 4 ג16ען ח)עו67 7ק6ע  

  סרסןלוטרק.מ כ'0כ% בס%סייס 3יי9יס nbpa bstn7uנסי'רסרי9יס
 3ע5תו :וחן)והעטנט 6י:ו דהכ6 ו;') נעור יגימ דהוי כיסכ66קוריותר
 י6י'י. עסעע דע)סו;ס קפק 61'ן וכוי ותעכי )עקמ ויעי 6חר תין6)6
 סוסנ,6 כמ3 ק6י':(י) עסו'י ססגי6ס 7סיס3*6 וסה.6 טגוע.ס עי;שג-3

 י*' עט3ע )ו )מלוע ע"ע 3ר))ו;ס עטנע עגח מנ.7ו 6ת חט)וס3תסונס
p'5h(3.:י ו)נ3י פ'7י )נגי ס3מ י)6 "פסר י)6 6קוי סהו6 3יוי 37י 

 ד';ר' 7י(יף ייג גחנb1DD7-()1 6קוילי6ית6 ססו6 כלז:)דס3מ6מלו
 ')כ6ור6 י:ר6ס ע"כ סק') יי:יי ועס:הו 'הי3 ד':ר' ח'י6 7-רוונרת"
 הר3 סה3י6 סר6סון כדעח וק*) עסעו ג"י הר3 7כת3 )ע6' סיתידה61
 יי:יי תה:הי עיק6עי )ו י6'ן עסיס סו6 7סמ)וק )עיעל ו)'כ6 ס:-)ג'י
 )6 ךהרס6-3 ע.7י ק0ס ד)eb9: 6 ע,ע )ו נס'ס סחס ק6פר י)6סקע
 ~blh ותעכר עקמ 7רך יה~י עממ)מ.ס פמ:ימ עג' עטנעוה יי:י עג'6יי7'
 יס:י  ויני טעו4 וסכ' hlb %'  ייפבוס nlDJUn תיני ע3'6יי7י

 3ס'ף סהרי יעתו סכל והי6י' )ו6קור נים 6ף סכ' ועסוס 6מלח531ילס
 כ)וער סק'5 יינרי זמסגסי עסוס ה'ינו יינלי דרבדיייף דס6י כס3זנריו
 ס:ס . סק') ק6 7:תיקי 6)6 וסיה ותק'ל  ר4'בי נכ5עו DJDn פיןע6ותן
 החוקפוס נעל' ה)כו0 3ע) הר3 הר36.ר נ3י6יס  )הקת  סכמגתי עס5פי

 עין :.יכלהוק,לדמ)וף ונעל תמיועוח נע) סינ bnnpmס*לסנ6וסל"ן
  ניס וסיי:ן hi?pi 67()';ן עחמ)פין עעתכות עטנע ס) 6מר גע.ןמט3ע

 ון") דה(הb',~Dh 3 יכמnhrn 3 כדטת סיגל סהו6 5,) ('ל חל6'ס ונס15
 )ו :ותן סססלחני כתע.ק67 6י'יי  ופרוטית  ברהימ )עולס 6פל  6ס'רג

 )o"nhp3 6 7ק6ס ר'ג.ח )י' דיסיp'Q 3 נעויס ל3ית יחיינופרוטות
 גני' 1ע1(') ותעכ7 עקח דיך וסוי פ7ועות )ו :ימן ס)חני 6)6 7סל'6סכמן

 'ח'3 6י 6סיל' סי' )י' 0,67 וכיון 5ויך סהו6 מעות 4 :ותן)פיסהס)מ:'

  ס)ו6ס  ררו  במימ  רירירויימ מיבי  בביבי סי63 עד עס)וגי ר6'ת ועייחיעפי
 ועה S1rb: חמוק' 3סיטח כי ספק 6'ן עכ"ג ועעכל תקח דרך סייגן ס*נ לווים

 3ס)31 )6ל,5ח fi:DIID ;וחןb1DI 13 3ועטנט :ומן 0סס)חני  h)bסנ0נ
 ד;קט 6)6 הו6 טגוע ו6ייי 4יי 6)6 טנוע הוי ל6  )סו)ממ  3.מ ס;קןדעח
 חסו3פל דגל כ)היטפנכ

  ר9י
 יק6י )יסנס חטולים י3ר' וגס וכיו65

 7'::'ן :ותן סהסלמ:' 7גל'ו עסטמ,וח ד:ר6ס וחנס (') סי6'ם 36יו3דעת
 6'ירי סעעוח 67וסס )וען עכ'5 ת,ע  4יבייימ ס6י:ן עעות )ו ועמ(ירפנועיס
 סכי 3סר 7ק6ע7 וה6 . טגוע ס6י::ו 6)6 םלמגי ס:מן כ5תו עמכותגה.ן

 n1DD rhrI י')  1pb( 6פי)ובפ4ן גתעוס עעומ 36) 3עעות 7י:לזזוק6
 ס3תמלס עסוס )63ר "ס biT 6' עתכוח יעווין טנועין ס6':ן נעעומטנשיס
 כי)6 כללסעו)ה מו)פווסי הו(חק ו)6 עכות D'D7JD )ס6.גן קריד3ריו

 ועעכי עקח 7ין וחר 3טגע6 פיר6 הוי כסף 3די:יי ,ס3 יי:לי מי)וףג)ני
 777 עחכו' ע';י עכ'  ייביייביו'  בי מי)וף כ) ,ah" 6)6 ש7" הוי עס,הנססוס
 סמי 3סתחנ' 61'כ 3)מוי ג:מ.קי וכ*ס סרי גמוי ו6ש' ל'ג" )עגין הוי ועעכ'עקמ
 יוק6י' ק'ן ד'ע )'תן געו7 רימיר  ספילר' תע0לבמבר' 'מי סהקדעו'5)1
 וח(הוגיס כך ע) חסעי ,65 סכנר כיון  ביררר  וירבימ  Dhw )קנ)כי'
 עטנעומ תיני ' 3 מ')11 כי or וט)נqp~ 7 עטגע )גני 91מויס b7'Dהס
 עטגעוח עי:'  3י 3ח)וף הרי 61"ת וטעכי עקמ דיך סוי ס)יס עמכומ פי:יי)
  יוימכ6ותר 7ס(הג נס6י מ)עוי6 וכי6ער 6קול כן ו(ז)ס 13  יימי'5ר.7

 6ין ח7וק6טי פעעיסעקגל כעס ונ:'י  י%51%ייתמ עי 6יעדייב%ב:י
 די(יף 3orn גס' 7ל3 וססי6 763תי )וכ6סר סויכיס "5ד'5'6תהמער)ו

 % ה,ס ל"  רירייוזיי 377 ת)עוד6 )ס דיוקי ו5ייקוי מיי6 7)' ע3רתי'7י;וי
 ק6לו עהר,י סס3י6ס נהסי3ס  (") סלםנ"6מפרררלרבריררירימפמיבי4  בילי ססו6 )ס 7סוסעוק' or 3(ע;י:ו כעו 4י:יץ ק3וס ססעי 6( יו65חוס
 ו)נקוף )יי:7ין ק3וע סעל יס 06 3ק6ח כק6ס 73'כר ס36וויי;ןז(.)

 סי9 ס6ערמ (ס ד:ר מסתס )מ)קו יפס יס כס6סגס6ס6וגמיקלו6יסל'

 כס6ר יעעכר עקח  בבל סיו)46מ עט3ט חו6 06 יויע 6יגו ק3,ע)וסעי
 ס"ינו 31DT כעו עס יו65 י.:רס6ינו הוtbempn3~ 6סעע3עוספי651יס

 hib ויורן כו)ס חעטגע ס6ין כפ'לות והיויי סעו)ס והו6 נפיר56)6
 )פ16) 53 ס6תס (ס.  י6ס  בייריו ס)6 וסגעכו.ן הנק:ין זס7'גייןפפ.יות
 6יהו 1)16 סו6 עיגע י6יהו עוחר 671' (ס ח.651 עעטנע חי6 06פ)יו

 הו6 די,ח:ן -ס3עקמייס פ' 3י'ס ניס.:ן ו3סי'6 הפ,וומ 6)676'יקי
 ס6י:ו וועגע 6פי' וכן  גד'נר די;י )ה)ות י'י5סוי ז6ער מס))ין 6יןי6פר
 עוסר  or מרי  בביו  *ורפ  %ייר גט65 ו6וו7 קגוע סעי )ו 'ס ~ob ססיו65
 7עדף %6 קתם ופולע'ס )וו'סקמם ו6?מ  רב,:לבי עעס עש7ומ ג7ע1)6

 ו6ס סלי"ף כיעח העם פירות )נני  כעטנע  hgD י6פסי שסנ כיטיג"סו
 37גיו SUi )7קדק )1 סי9 וסגס עכ")  גייגכי כ'ם טוסן 7עעיך נסלע36פייום

 כפירופ סוי )הקוען חון וס:עכרין  מריייו  בריוייו יייר תיג.יהו גקט')ןת*פ
  גלפום סקוחיש ע6מ ססוקגע מסע-ס 6)1  יל כ'ג;-ימיור קפק61ין

 סק'ס דח)טוי6 עת7ע6 עפ' עדף )כ) )סוי'ע כ7ימייררמבפריר4מ%
 סקכעת :ע' וכן ק3וע גססכפס 1ל6 עסקומליס 61י 6' כ) 3ר15ןח4'

 עסתס עייחטפי כעוסחורסומ'י6 (הו3'ס ס:ך י4הו' והקומייס.חעלכומ
 יי:% דע)כוח6 די:6 פ'רי כתו יל'הוי עט3עוס 7)ע;ין סנעור ונת6'דע'ן
 ע)4 גמס n1DW ע)6 כיס ו6ע"  ויריב"ל ס(הג פ' י6פ7':ן ה6 )י3רזר6"
 ומ7 ע)כוח ספק)מו מד ו6ניגיbpllb 6 73':ר bnb  רב חרגע6העומ

tr?)PDnעלכות סק)מו 6מי' גקטינן וע';ה 5ריכימ6 חלעוד6 )יס וע3'7 הי':ס 
 3מ)יפין ו;ק:ס פייי כעו הוי סכי 6פ" 53:עה ל" יסנ' ת7';ס פקלתו6%
 5עסיסס(ס3  יכו)  o~sbn  4במבר עה  כפי  לברי הענסג ו6ס י7'דססוס
 על ו)העע-7ו פירי ד)יהוי לעענד ע5י הע)כומ וחק:ח 3הקגעס כ'ס%טנע
 1Dfi*' סני"ו כתנ קיה ה' מ)ק ע"ו סע7 חת17תומ נפ) ונס ' ח67סזןכ?ז

 פלעוגו ס'סיה )מגירו סע)וס סכ) תע)ך מר 06 %ענ'ן pp'-ס ס'ק6יי
 חדס סהע)ך ub'-מ 6.שוי חס0 נ)6 ועוח7 77'ך 6וער'ס  יי סס:יתסהן3ע
 ססינ 0כן העיי 16מס נכ) גס )הח;סנ ו5וה i~hTn ההי6 סנן'יחעחיס
  יינימ ע0יס כ6ן 61.ן סעלך נ(.ית ע-ם העט3ע 3ע:.ן 0נוסניס (-)רמנ'ן

ntDplnDaמרכ הו6 3צ).ס נר5ון סל6 ח(ס: blnlbt 6'גו עלכוח על ד.:ו 
 ו6ץ נ(ל כ6ן ו6ין ד.ן ע)כומ  נךל סי'גו 6)6 ג() 3כ)) 6ל6 יי3ית3כ)ל
  רס3'ס גסס עייעו:י וסנהמ סערדכ- זכ"כ 33ירו7 סכ) Dff~1 עכ-)  ר.3ימכ6ן
 סר6סין ס7ין ע,פ 7370 ו)המ(יי )חקן הע)כוח דע5' ג:"7 וכ-סוי-ת
  סרס6.3 כע'ס ו3פרפ סיר6 כפו יסיו ה(הו3יס ס6)ו ו)עסומ םכמגחיוכעו

 דפר'כס (ס )פ. )עי7ין )ע5י:ו חיריד עקו' לעקועס.יהיינו חץ ו:עכר'סכס:ק:יס
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 היעיך וכגל ס'יוד גווקוס ויפרע כ6ן סנקנ) סמ.לוף עיקי ג:'י6ג5
 סספק )פניס 5ליך (ה 61'ן סה)ו6ס 3עקוס 7יק6טי 3כ,כ 3'ן'י ס(הו3'ססווי
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 יה6 עהפסי ורמוק )סכר קרונ oDDn )היקר סייך nhliol 6(1 עקמ נין)חו'

 : ח)ו6ס )ענ'ן רסע סססקי פן ורחוק )סכר קיו3דמל:8
 קיגח 610 ס(פן כי י6תמסו וספו0ס סהתון גטינ' יגו6ס סס'המפה

ן
 הקודעש מ7סיס חוג נחח)ס 7רוג6 רונ6 כי ס;הו3יס יוקר

 3סחקיס )סג'ע 1תס13ע ra,, חס ס(העיס)יי.י

 סץ-

 תורס (ה תמיקליס
 פוכר עקנ) מ7סיס 3מח)ח כי סיפן 3סהמנמ ח)וי וה;י) ה'וקר כי3563ט
 יומר ;תן סעטחין תפני וקנ,3 קגן6 7'ת 'וחleu 7 ס'ייד 3סמקינו6ח,כ 3יייי ה;ה31יס )ג3'.ח חנוחן סתטחין נע3ור דיק6'טי ק"ן ד'פס(ה31יס
 סיס סהכ) )קין6י 7יסי3 ס6י כי גטר 6גל וסוי ה:,) ה(תו3יס 3גנייתק5ת
 Iwrn 6ריכוח כי 6עס דהן 6וער הר3'עי ססמק התעומ סעתנמ3ס3י)
 ההפרט ;ה געסן סטמס 6חרומ ק013 יס 6)6 וס;ו) ס.וקי סגש ס'6וקי5ויו
 ססהרמקמ סעקריומ ועהס הסיגש ל3ו כעו ולגו המ5וניס )עע:ימסוס6ייכו

 ;טן 3המקר3 כתו 5רכס ;ען הגיע )6 סעייין s'rJ סס סאו3ש ס.ייי;פן

 עקנ4 סקיפ5יס ר3ו )יי'ד הקויפיס מיסיס ה,נ סגחמ)ח ועורסיריי
 פכ6ן )6מר 36) 3;ו) הס ה(הו3'ס ו)כן 3.ר'ד ס(סו3יס )יחן כ7'יוק6'טי
 תופס יס והגה פחיקריס ס;סוניס חפעתיס יו3 ו)כן התק3)יסתחעעטיס

 היו סהיסוגיס יקלס )ספפיס כי ס(ו) 16 0יוקר קיגס ס;ען "ין כימומן
 3;פננו ו6ירע סיריד גסמקיג ססיס עפס מיסיס ס'ג 3חח)ס יקריס'ומל
 )ק'גמ )ע6ס כ'ס כתו ספס'ד ס,גסיסש נחמ)ת יוק6 סכחן סעי6)1

 6)1 3הפסך נ'פ'ססגנמ'ס O'WDD וכהס )ילויסו()וכ'כ קעוןסשסומס
 נהעח:ח ח)ו.ס סי' וס;ו) סיוקי 61)1 ויול7יס כו),ס ה;סו3יס מדסיסס'נ
 סש ג)' 3סוה 6מי 3קיר סיוקר גפסך )עו)ס סיה ק5רס 1'וחר 6יוכס'ומל
 6ומו ה3י6ו סהכרח Drl סוס סיוחי ה61 סכת65יס פכ) סה(ען נעוס'נוי

 כ% תקופק 3)מי 3יוי 37ל וסו6 ססקון ;ס )קיופ הכוסניס כ)גקפייהס
 : הר6סיגס סמק'רס נטלס זנכ6ן ססשריס56)
 כדי יוק""ט' קין תטתעון י'ת סקנל י6ען 06 ססגיהחקירה

 יע)ו סיסו3יס סגמיקרו s~'h 05 ;הז3יס ק' 3'ר'י 13)'ח!
 )ס)ומו 16 )סהעון לימן יכו) 06 עפס יסו3'ס )ל6וגן 6ין 06 3יליד)קנ,ג
 ספוקקיס 3ין וומ)וקמ )ע65 ,ס נני.ן הנס ס(הולס סווי דוק6'טו קנ*ג3ירוד
 רסרסג,6 7פיהן 4 עס סן )י פס ינ6י רי 87ער 6ס6 6'ג ג,פ הגי16וסחוק'
 ;נין כחנ6 י3 נ3י קע6 3סנוי) עהסי6 וגקמייע )סתר וי*ס )6קורכמנ
 תן3ני hp 6י hnr (,6~ 6סקו) )י3 6'ל קת8י עלוומ5 (גיניסו ו8ייקיכימג6
 )טעהי' ר3 6קוי )18 ז6ס סי- סו" 7כסנ6 כיח:66תיי

~Db7 
 עוס'ן "'ן

nsbרזח כדכמ התו' סחעו סנו(ל 31זפ סיי סוי ':6' 7)'ר עסעט 73ע'ס 
 ינ6יד6תי כ'י פסקג6 ז(') 3מסיטומוכ'כהפליכי

 )י7ע.הן פה)'הןפס
 הן פעות סן )קג) ע'וו 3סיק סיו65 3טעל 63ענס עפומ )ממ תומר6'כ
 יס ריג טוסיינ6 עמ;י סקיל ו;ו(י יסינ ד(ו;י כ'ון ג6עי 1)6 יוקיו ti1DblI 06~שרומ
 הר'3זס וכן "1לק סיס t~robi1( התיועס ספי נע) וכ"כ גזי נע) וכ*כע*כ

 3יומק.ס רט3,ס יגרי ל5ס)קייס (") סר6'ס כי 6פק ס),ס ס'3תסו13מ'ו
 7פיהן )י עס סן ל' יתס b)n'Sai ספק ו6יןכ5פיס

~WDW' 
 סהפ')וח 7סייגו כר'ח

 ל' י6הר 67ס6 וחו סמ'יומ עכמ נ"יס ססיפיס כיון "' סכ)וסיהיס
 דסן ספק ו6ין הן )' OD יתיסן )י פס סי'ן 7סו6 יג6'ר'

  סכרח ו"לו עפס דייס ר') דעיהן 'ג6י י' 3דגוי 6ף 61,כ פעס פ.רומס"נו
 וגס Dnlh" דל' עססי6 הג)ע7 ינ"י 7), ד.נו )סווי כדי ס'ס לס3,סס)
 7ר' עהסי6 3יטיס 6פגס עוס'1 6'ן ן16ון 6רנ יפייך )עקסן ק3י6)המ

"Dnthסכ3ר הנל0 (ה ו6ין 3ע5מו 8חי נ:וס6 ססמ.לס י)יהווי 

 תוסי3 קbtun~h 6 7ר, וה6 עוסל )ו ים 06 גד,ס פ;ח רס.יגספי
 יימר ססוס היין ופק3) המיט.ן 7פי כ)'ו חסס פק3) ק6 דתיסדהכ6
 וסר5'ס ע'כ סמיט'ן דעי כעק3) סו6 וסרי תע:ו יין קנס )6 פממ), סנמןעפס
 )16 )טעת'ה י3 ת)הון6 דק"תר ה6 כי ו6ער לס3'ס 37י, )קץס נימק עוי(')
 6ין קע6 דנו() 3ססו6 המיופומ נע) הרנ גרסס סהיס' פנר6' פס ו)פ'דוק8
 rir' 7יס.3 כהג6 ר3 גני קע6 3סגי(ל כדגיסיגן 1(*) וכח3 )שיוקו נ))תקוס
 "'יקך ו)3קוף)כמ:6

 כת:"
 7לג ו)הה6 ע7 וכו, מ(י (י) רנ 6') עלוומ6 ו;3:יסו

ttnuw)3.ן גפ.יומ 3.ן ה)כל ויס6 גיתיס )6 36) נפשוס 6ענס עוטיו ד6פר 
 ית)עוזg'S 5(b סוי יו)'מ6 כל6' ע.כ לגיס עסיס גו Ipb1 )יקס )ו מוסר3יפיס
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ינקהושע רעהיורהפני
 נס כ' )ועל ספסס 0סכרמ כ'  וכוי ' )ק'יעס 6פסו 6' ס67'ס ינ7י (ס1)פ'
 )עקסו קג)' חהם  ו6ס יייי ר'  נדגרי הוכלמ 6ינו העעו0 3נתיגמ 'plh( 'ג5יל'
 ג5ער 6:ו 6ף י)יו וסקס' לג ל7גרי )סו:יח י5ס וע(ס ינ6י ר' יעס סי0י כךכ'

 %1 רג יברי גפייט 3ית סיס' טקגג.' Q7DD  לוג סקסי י.כי  פסום כ' י'מ)7ימ
 כפי .Ypntnit יסע  rir~ שופדבי%י9ור י:י ייוד ירג י:ייעיייסי יסופרי
 hI h71phI(b לנית 6נק 6פיי 61'גו כן3ימ דעמ[י 6)6 61'גו ק) 6'סיי 610פ5ט
bniwש ולוס עלוס ע40 0' 3פ' סלע3'ס )סיו ו[ס )כחמ)' סכ' עעני סהשל 
 י*ל כילר ריביס סיריס עלס  3סן טי0 עפני לכפוסס הייור  ייהסרימ37ניס
 עענו ולקמ; ומ[ר גהנ0 חטיס )ו ונמן )י י0 3ע:ס חטיס . )' 6ין 6יל עגססלווי

 סייים לו  כתן ססרי  רגיס הע7מת עפגי 6קיוה! 36) עומי ט סריבתסמס
 רניח 36ק S'Dbt, 3ד.ן הע:ו נוו5י6 סי6 סוי כ(0 ועסס  עגר ויס ע:סולו9ס
 מרק6י[סו ליס 0קי)כ7עוכמ [ו[ייס.3ו[ו[י סייך Of 3דין וסנ0 ככ") כ6ן6ין
  היה3.ס ו)7עח סוי ה6י )ו 6'ן יין וכי הגעי6 ערכס כ) 3%יי טל  גפיריע')סן

 )כחמ)' סוי   יזמ דליעמ 77"ג6' מסן ן.ן ו%*ת  יספלוס  שיסוניץפו%'%ין
 טפי פם(י רלכיל 'ס  ודסריב 9פרש ריב דססיש  לופר יפ  וו1י  ו)עסקל 1ו(ילפיסב
 חמ0ע'ס גחיגח וגין ה6ס fifi(1 וגו3ה ומו[7 ח0ע'ס )ו נומן יסי6 עסיסי'גיח
 ו3כוון  3%לב:'ר ויטכר פעס ררך דלי0וי  3:מייס עעקס סוס 6ין :obnD~)גניח
 סעקמ ו:6סרל6נ0לס 3גסיש עקמ  לגגייסןיס  סיכוס 3ין:סיכת ':שידר'
 רי3יח סעלהמ נומסס l'holl- העוס מענו  וגו3סחוץ

 כססה"
  וי3 7רע3'ס

 ד6יכ6 . דרהג"ס עססי6 טש ע7יף יס61 ננ,7 6"כ רניח ע6נקוסו6)עטס  נ)מוי 'hipb חו, כר3ימ פסי 7עמ[י ד6ע"ג 7יע3,ס עהסי6  כיייין9פריי"ן
 לן ר,יס ~bo"  דבי5םו*בי ht'nDi  ד%9ילר"ס י:ין  ורוב בכין  רונ פוקק'סגעס
 )טגין 6ני' יניי )חעע'י סר5ס דרע3"ן 6)י63 וגס העקי)ין נחו)ע'(ל
  'p~b סוי קפי6 377 ה0י6 (ס ו)מ' סעעגס ע) פ'רוקו י6סוסנ ,7a'tbיג6
  יררג:ווש4 סוש ריב(יריביס  ייון ריגוות%  בפליצם% יפלסין  פ,פריביס
 ג,ך 3ין  לפכלס יבתבסי ipt5oa רורס יסירסרינ,ן

 9פריוייל דרב לס0יי
 1(ס7י וסייעמו ר"מ יעס 3ח7 )קול6 )ע.(ל ו6יח)ן סכמנחי כעו ה60יכ"ד

 ' ססנ")חקייס

 DD'prD1  ססיף 6וסו כי  מוסג'ס רגיס חם),סיח סמקץס 3עגיןאמנם
  ולבבי% ו6פ)ול6 מוכ6 כי ו0וי כ)) עועי) יינו ביריךפכיס

 9יס כיסיס חעיסס  ססיף 3יס סרבס  סופילו ס9יי (ס כייסע:י יספוגכן
 מדעיס סנ' נחח5ח דוק6פי ק"ן וינלי6ס פ0 ד"תיחן  סעעון ביגפיכיסס
 3'ריד  ס5זס 0סעי סי65 (סוגיס ק' נעך ע)הו סעקיס 63ומו ק:זג 6מ'כויק3)

  בפעום כי  ס9כייו ולכן יליס  סכיו ביותו ס9יל ו(ו(י יסיב ו1ו~י יתרתייי
 לריובן3עקוס  סיץלו  1סוגום%ל%ןפ:י בכזכ  ספרפון יוסלסייוגירסיריר
 י:סצרכ בפגייו סיכמוב ליוי  טייון פ9ור 1סוב,ם ס9' לוי S~bסיריד
 וככס  oiefn q1Yw כדי  ס(סוגיס  6לו לויוגן סלוס פרשובוכילוטפכון

  הל6סי סו9יס בפי%יר  (סובים טיי  ס?וי )0עעון מייג עיייןויירריובן
 סיפרכטיווי  לריובן  ויידו לוי סו1ר ילכן 3כתסס9ףסיומריסייר3יריר

 בכס לייכוו  ל"י:ס ויתסייג ס%גרת תוסס ור,תן  לייכוו סב"ל  "גיססע'
 פססניעוס מ% וכסלטיס (י*( :נרליס ס4פיס. ססטכ' שלוסיוגגלוסנס
 ק"ן 3167ן קנ) סל6טון )מ)וף כי תעעוח י6וגן טקנ) הסקוסיתמלף
1tgbp,,בוירו:זס (סוביס  בכ"כ )שלעס גווי:י)'6ס olpn  סיריר 

~lies1  9בלסי'סבי o1J1er  בויי'לס OD11DI~  יתוך וסכס בועילייס  nhr ססע65ס  
 7ועיס )עקועס מון סעי3עוס סיוי כי ס6' י73יס 3,  )הוויח ot)pntoסיגו
 פס%3תי  כיו  סייגיות  סכי מ!וף גורס העקוס טיג1י כי )סיהם )פ'7'יותן

 פולמ ע75 ג'כ געסן סטעיס סווי סי:וי כי  יל3ר סרס3,שלפילפספעת
 סנ67' ה6קור  כפדויסלסס 3ין  ססס סגי  גוססריוס וכ'1)8 ס7וךוקכגמ
 נעי7וק6פ"י ןסו3יס גמרע'ס 3מלוףס:6סון וןוןיסקי)כי 'סינ 7[ו[')עינ.ס
  ויסר נכ1ן or 7רן  o)nh 06  ס"וביס נעי ייק6ט,י  גסלעיס סיניוגסליף
  יכו)  3יליי 0עוהי )ו' 06 ל6סיגס ומקייס IVD  טס יס ססרס דגיגש

 טקכון כעו לסיומ 'כ1) ע5עו וסי6 )סעעון )פלוע ע5עו ר6ו3ן נעו)סיות
 ססק3ל גש דגרסינן ' 7עי יסמר נ)ע'ד (or - הי6ו3ןלקנ)1)0סע7פ

l'D'S6ינ"חו מט6 יסיל נ3י6 חסו( bnxh ניטך ה6 6.) ל'יס6 יי 
 לדרי bnth  ויס  ג9בלס ס)יסי 6מס יססי0 [') פייס,י גידן 4סוי5י)

 ייס סירס,י סניל S~b  טלטוס תורס :bS כוגרשוכלש בס  כברםת:י:י
1TD~DDD)1 סיס)1 ס)6 ע7 סו6סון  עסלימ1ס גיס9 לו  להיסיססלס ס4ס 
 ל16יס ס6יגס יס)ימוס 0)ימומד כסיתי )ו לועי טי)ח 56) )שץססוח

 עס)ימומ סגיתק הקוס י7וק5 גר6ס עכ6ן ס)'"ש 6יגס ו)סנ.י)מ(וי
I1Db16(036) עט'תי0)ומומן לועק  56לסולמו לטור 4פסות סיס  עי 
  לפכבד ט,ד  ויי-ס ככה ע) נ,ניסס עקכיעיס וטעעון 3167ן 1ועיק067כ6
  )ייע כרי וילסוס וסררו  לססייר  3פיגיסם 9יס סיס :פי  OD07 וכורסכי

 לגכו3ס ס3פרוס דגר  DIDn~bah 7'שי6נp'p~ 7 ו)נקוףג!7יזט)י73
 עקוס  6עגס  סתיירס כרוס  לכ:ין  ר3ריס בסיר טססיירו כפו לססיירור%וי
I1'DD66')1 ס)וי  כיון  3ירו7 סר6סון המלוף :ס)ס 06 חו D~lD I1DW~S 
nIDDD3167ן bSb 1 עעוס סס כ6לוtDD~. ו)כ716ס )ל8ו3ן 6ומס סה)וס ע5עו 
 נ[ס 0נ0)ס גל6ס 11DP 3ססגות 6עגס סעתועיס עפסס סב) (ס נר6ססיס

 כ)עו 0) העעומ סולע )וי 06 )ן 6כפח יעס הח3ל6 מ5ן 06 סי6סוןסמ)וף
ol~nbig1b  י"ע67ונן ~obpun ס)ס6ו6סעעעיס מרע;ן ס.0 671' 67[

 י6!3ן וחו(ל )1 6ותס )!0 וסעעון העות  טיסוייולריונן עסעעוןקונ0
 olnl')P  e*sb סו%  ריובן  9ךן כי קס9 %ין  ס9רס 3ע7 לקעעוןונוסנס
 גיסנס לסול%ס דסלו%ס  יסוס  יטיכין בסלויס 4ללוססס
 61ין י'נ 9' 6יסש עס3' פ"0 עהוהנ,ס כיעסעע 3כך הסק7סמ  ~61Dnbף

  'הויהסיסעיג זיע )עגינגו קרוג יומר 5סר הס)(ס5ורן)עגיסועיי6מן
 וטלססיפהז סווסלושובן  ניריר%גזטפיון  סיירפלווי ר3,6ן)מעע1ןנעי
 יפיכ'יסורס %'ן ספכון  ספרפוונרלון ייסן גיס ו:סלס  ר,ובןללויבכר
  גיסד, עד( לספין, מיע וס%י כ' סגס  לר%ובן ספטס פפרנותשפר

  (Sonסלי%סווכבר
 ו)6 6') סעו6 וס6 )עלוח גיח)ס דמרכמי:חו (חי ה6ה ל. סנ 5.סרייר דססשפר%3 ס3סיס nprn כונדיהפי יכנודווססיי

 )עגין נעי וכן גפ)עו סדגר עוכיח הינ6י 6ון'פמגסו הדיח )6ו 6.)מרכמ.ך
 6עגס )6סון טענו7 דגעמ) 3למון (ק'פס עסעת יפליף מונ ענע) פורף)ס'וח
 פרפ כבר כשלו לברסיסנייוסוי  יס91'פס חפ.סקש 3ד3יי ג"כ גרורסרגר
 6פ')ו נעעהם  דהמ.)ס :סב  מי"ג 9' סריב,ן ססרי מדי חיוב ו:תסייבוס1ר
 יסי6) 6'ג ימי b'sn ל6יס וע"מי וק:ה פלע כ6)ו חו. גע)וס ע)'1[קפו
 י6ולייס6 7'3'0 )ענ'ן 7ל16 ו6ע'ג 7עוחל כ4ו ו(קסן ע7 וכו, עגו' תעומס)וס
 עוכימ ע'ע6חער

 עסמ) 0י6סון ססע13י )0מקיע הוי ה)ת6 דיייםי  סריב"י
 תו פוכ טכגר  כיוו  ד%3ייכס% יסרי ווסס(יג  פרכ  כילו וסיי ססרססיכביר
 ס,י 06710 3לסון bia נ0חענד 06 5מוק לע:ין 61'כ ה.די (luvnל6וו5י
 h'7O 3פקוח  עמ'לה פרכ  כגר 6' 7ג6קעכת6 וגתמ"3 ומ[ר מלעכ6)ו

~S'DW פיססילי 67עו סחסוטיועס  eD'pr~" גל3ר ouVtntth  
 ריפן  פסתס ספכ" טס(9שס ססיגן(י  סעעון  ויויר פווכ  רפיכסו 3:"רכיס כשלוכגרסרי

m~bnוי טייתלו( החמ'יג ונס Dt1D) עעט מדס עקק כעו 0וי לסהעיו 
 ט) וו4ס יורס סוי %י 3כל  ילככין בססיבס כתנ היס3ז6 וגס סנ.ומ)וף
  %וסן  גגס ועק5חן חגיוגי6 עע.ן פי7ומ המעותו ק3) ר6ו3ן 606סתו

 bDtpr 6)ע6 ו!סעפ ה)וס עם16 ו6ס הסעט 6עו סמם ס9פס  דס:ן יססוירייס  וס3הו כפיעון hD'pr עקוס  סרן3'יגיל וססיג ביל,ס כ4וופע%סו1יפן
 עגופס ~DS('l 0עקנ) 3פי 6ית6 )נוי וכן ע*כ מןסס כע)ו0 (קימ8 ל.' וסויכמרעון
 פסיי פפע% לפ:ין bD'pr7 ייםי :סי  טסיס ע.  3פ, וכן ה16עספסית  בריך מסס כי ת*) 3ע)ו' כליו )[וקמי יכו)  דק6עי כח3 סכל )עניןדעומ'
  ייהם,3פמ 9י 1%.ס  ב3"י כה,ס עסג'hD'pr7 6 0נת 6סיי )ע:ין ע5'נווסו

 ייר ריגיס לכ:יו  וכו  דפותי 4סרין  יפוסייו  טפט,ס  לסולייססגוי 3י ייןרטוס 1i'Db1  כססצוי ססמבסיססות  טוורים l'Jss סריל3"%סטובות
~ob כעוי סוי וכלטפבומלךייסו יגי כתי D'p' '9 1'9 ככס,ג ספנורי דפת סבי% סיש  וכו 

 וצופס !צוי יליסומ ייו  ר9'ל גוי סוי ביריר סכויר ~ob 4% (ס  ולפינ%סמ:ס
  Itnb~D ספוב  כסרפון סור  בלסורס ד0(קימס כיון כ)וס נכך  6ין ססיי4(ס
 ייר o3)or ס9' סווי  לסיכון לפרוכ ס3' ס4ף %3גרת יססייב  ריוגןוסרי
 דסידשפוו%ץ דבור4 (ס  %וירני:ץ י:י  ייכוווכור לחטגון  סוספוגיריד
 יסלש 3ס)יחוח מסל6) )לוח 631 גף ס)  סס  כטסיכום סייכו לגויסליסימ
 נע13ס 610 וחנוי סמהס ק ס)'מות י6ין  6ע7'נן rb לגוי ססלוסס67טיו

 וק סלוססיטל6) יסויכebih~b' pDp 1(6 ט) הס כפהעעות 36)עס)י
 bnSD3 קוף עעסס bih %יריכוסס%( רסגוי D~a'p  סריג"ט93וףסגש
  רנימריי%פ והסני6)ענין מו3מים סף ס6עי0'כיס(קיפס 6לעהנח(ור

רוצפ,נ(ס.3כ:ין
  תלוי

 ריי כיך %יוסו פ' ריפ  גיס:יתין  3סייץס:ןכר 'ין
 ~rb סיויכמי פליו%ס,כ qpv כס4שתו דיוןיול%  לקססתיכיןפכיירי

 ין וכוד פלסיער 'DDb"  ג-ן  י1כו ו:ססיעלו
 פכם13 עעס רייס  כריוס לסביי

 כל סי)וס )י ט'מן )ו יס )6  06 דייור  גי%ס ח6ס ססע)וס 13 ותכ)חע'ק
 ק5י*, ועס7זי ו6פי)וכטס ע)יו שומ יכו) ו6מזכ יקגס1)1 16 נעחגסססו6
  בירוליוס שיוסיפסס 1S'Dh  ייותוסיין  יסלופכי  ח"לים ע9'3 9יכת3
1'SDסע4ס )ו 'חן סעין ע6ותו כ)יס לו 6'ן  ו6ס גייס %9ס לסרוכ %9יו  כפס 
  רסי,ו  גררךסלוויס ו6ס :lltbp כעס )ו לוו5 6מזכ ')ו!חו 16 0עין ע6ותועעט
  כזיסיונIDD 5 עעטע6וסו ))וס )ס)ווס 01SWS עק)ינן ועעכ7 עקחעיון
 :or, yb  וגייופס ועעכי ווקס גדרך )עיק) )ן י6'מ כזם hP'1 כיס ע)'ו))01
 %יל :b)tp~ דרג יססיי ג'ד דפיי לופר יריין נו9פך לבך ו%ס לסגיסלורך
  סרב פ)ס וכ0גו וכו' )ך גוסן ט6גי )י ים נענס מיפ.ס )י  6'ן פכססלייני
 יתתלס ססכו לת%9ט% ו4ס פ4ס  יסלכוס סי בפ'  ספציד 0ל3 וכן ג,ינע)
 סיע (ע 737יסס  6)1 גיורס רנית  בפץ or סרי ייל"כ גפסות לוליסן

 בפר Dbp17' ייגלי*ו כירשיגו  י9םכ% 3נ'ר %.כ כיכ וסרט3'שסלמ3"ן
 ג16ח1 7'ק6סי כיכ ולפולעס )מז,ר 6)6 3'רי7 )עורעס  6יכח יינו  (סוגיסס9'
 61'כ ססוס  פגסג כמי כפ'יוסו וקסעו סדוק'6כי 3חמ)ס סק3) ע5נוועקוס
 610 יסמס עסחו6 ג*י יסני6 )ך 6עוי 6סי3 6ני 6ף )עיקו )ו סיסס*נ
 יפי וצרכ יופוסריוס rb ויילך  ס.יימבךל לו  טיתן  בתייי חעעו0ע)וס
 ר%יור ס5י  3ריים 4  תפכרכס  לכיתר5ז ו%'ל ביס יו טדס לו  דפפכןיססוי
  סעוכ: ביד סיססיכוס  b)ob1 (11'לקיישי די?יב  כסין לססו%ררבורופס
 פו 3[עןססס'פיס עעועממ)ס עמנס סיס י3חמי6 ס) וגי'נו 6כרגפלס'0
  ספרפ ועי ססעל ויל'יס  דרךיו"פ סכייסוי 9די 3:'ר ,S~h ספלוסביר
 פסניש צ,כ וס(ייסס  סיקגלסריע"שיי  י%וגו 3יר סס ס1סו3יס כי4כ3דו
'"DDקער6 377 6100 עגין ו6ע ר3וס.גו הסכעס עע,י עיוק7 וסכל סרין 
 סני6 ק6יזי הסר"י ו0ר3 ס)'0 ק' ס7י3ז0 נדנוי )[ס 7וגע6 ע65מי ורןגג"ד
  טפכר י316ן ע)  גססוגס ח7י3,ס כחנ ון') קע,ן ק' 3ק5ר0 737'וחע5'מ
 ו6ס ס:ס )ח5י )1 )מחה וסמנס הי7 ט39ל  "ונש  3ססיס  לייכון9סורס
  (ען וסגיכ  ו:יבפלסיל(ס ווי7ו וקנו (סו3ש ק, סימ;3כ3ורס br עליענוד
 )סת:ו0 ומותן כל) עסוסי.3'0 נ(ח ו5ין [ס:3יס סק' )ו וחייג)יחן גחן1)6
 ob7 1D7Dh(v h(D('o~a b  טכסגתי3קיוך 61ע')ו)פיע0 לכהח)הכ;

 דיגימ העלעת עם:י כן  לפיום 1pb( ה7ינריס )ךכ) מייל 0רינ. פ,ונינ(ען
 וסו6 ע:ייhih 777 0. ק)ו06 י77 0'ס ס)hro: 6 7ק6ני 7ס7' עו7ס0כ6

 נססל מיסיס טטת )קוף ולמתת עחס דהיס גקג) חסמ~לס ע) עשקסקסיה0
נטל

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



'ורהפמ
 סקחויס )טוכל )1 ס6ין -,DDh" ססעי ערך נש יקנס סטעי bS'a 06גטי
 סמסונס וגסטסן ע-כ ססעי ,65 ס)6 6עפ"י )ו 3סים 16 סעכילס 3סעח0סו6
 ט0מ)ס ס)ו6ס ס)6סיסס (ס געון סכת363) )7גלי עוי יוסל 9תעיפ
 6ש)1 'ומל יטיס )1 יגוסן ~q'p סעקרס 06 ה"ש)ו ק0ו7ס עכיר6360

  כפבפפכזסרגלימ ום)קכס*נס7'  7לגקפ67 סש6 ג'כ וסג'6 ט'5כתח)ס
 ר3'0 סעלע0 )סי7 )עיחס )l?S 1 מכע'ס ט3'סס סססנ'עו 01'קוןפפיייהר

  ריייסוי סויוסכ6 גוץDhtie7pu 6 ם"ס סוס ירס3'6 יגססו6ו6ע*נ
 נעול ס0ר כי ומומל 7' עוכמ Do')ttbn(otnab סגי ע)  מפרפוןפלבדבי

 בו  ירפויפרירוסיליפייי ובדישרלפי bipn  ביריבוןסיי DSD  בהבריס
 סמווס כעו הס סס(סו3'ס עק"עיס 6גו כי ססני IDtb ס0ל ע)  ססריו49לר
 סמוסלוס ססימייס )7עם טקכיס חו6 וג,כ )עקועס מון וגטכריס יגקג'0כ'ק
 3ולמיס כ'6גו טיווימיס 6:ו כן וש%ונס סיוקל גונס סטקועוס ס)וףכ'

 סעקק פפיי  סימור  מריב.מ דכת )פ' 6ף סנן) ווחי 'סיג rir'ע6קור
 סו6 הפ7עון עסס 6' תכ)  גפמ.ס O'ppD עסגי r,$p ט!er 6י36יו
  ביריר ופורע יזק6פ' ק3) 13ינ6%ס 65ו3ן הע סק3) עעס סק3)טטונס
  עסעעון עק3) ע5עו 'hw1  רירי סריפובמ בפיירמ  פבמבמי ביו  יפימך(ס31יס

  bntne  סייבובי ובבי  ברויי%ישמ  רוייי"י  ופוריני  ומחרסזסרבימבירול
bD'pn,סטך סכ5י ט5ו07 סהעלס (סו כסמר סו6 ס67סון דספלעון עסגה 

 עח06רוגשיירבר ו)6 סי6סוג'ס  סוס6'טספוקקיס ני65 ס)6 סניון3(0
 56) )סמק3) ק)ס המנ5)1מי סס.ס סניסי 06 )כן עכ))6 1)6  ליבפורר9בומ

 כ' ד' ע6מ 3יכס 'ס6 נעיניו הגין יר6ה Dr 05 נסמל וסטס"טנוסט3'ניס
 )נני3לימ מקוס פ0מיסן

 פסס)שש טפג' ~or ט)סתי וגקעך מ)ף  סימ  ביבעו  מימוו1nntbabSID סיי  ברור בירבר 6)3יחס  ירף  יירכלולמביי
 כי סחו)הזיהס גגיומענ'רמ )סעמן יכו)יס רמוקס6יגס )'ס6ו%ודבבבר
 סקמו7וס )סס 3סניע נסכיסמ6טולי"ק וטס 63סי6' געכליס פעטיסכמס

 סרלך וסו5ימ מיליומ פכיררמ בפד פיר qp15  b~w  למס סס%'כיס
 )ק3ס 3ססתוbfiri 0 5ניכ'ס וסיו סו%ות וס6ר  ס6ניו0 )3טמון)טוכקיס

hinih1p~bגויס )י' עעונס )ס)ומ נע)יססמוי01 סיו5רכ'ס (סססיסל 
 בפייו  רימ כסנ וכגר עפקי7יס 61)1 %5 ונע165 וקיוג'סס%ע(ו62ומג'סס

  סחפופון'ק  ט.קסו )ועל 6'ן עס 3יימ )3גי ספיס )מס סעו3מר טן דס5וסכ(ס
 )91pb 06 6 חהם (ס גס 6קור גע5עו סק66ג,י1 ט6ס עסגויסק366"י1

 6ויטשקוס ו3פרי ע)סי31 )יסו7יס 6ין גסכי וטס לחוקס63קסהע65ס
 ינו)יס ס6יגץ עפגי טפ9'7יס עטו0 )סס קיס 0יסו7ש וגס גויס 56)ס6טנס
o)wiכעס יטסך 6קץ  פמי%%ב"י '1!פקע 06 0עעס כ)) עי0 5גגי 
O'51SSSעפעס כס 6ועחיגו קומוי 3'ן 3'ן ומקיס oaS" כומס וס7יקס 
 עקוס נספל מנשס פ)וגי 5ען )סס )ימן ע*ע קניע אן 3סס1)ססעקק  פוקי  ביירמ  בפימ ענע)' עעוס )ק3) 5סטייס עסם'לו (Ste עינושע
 סטעעש 6)1 30)0י 'DW גכ"סו דעו()י געי 6י חרעי 5סו יעג)ו עסיסס(ו)
 6יני (ס וכ)  בפייממ )סוול5ו נימ6 ד3כך חכטיס 7סט1 6)6 6קץסיס
 נ,)עפ*י 76י3ס ס7ין  עד  ססו6 עס 7'3י0 געגין כד.)סק)ח-%1על

  ריביפוק.ו 6גק ם6ינו כ"ם גטור ע!מר סו6 (ס1 ק6ע3י*ין סייןכיומוימ עו*
 tnb(HS )3גי פיס ה15רך כסנnb '0(o ק15)' יי3'0 ס6'נו ס)ק"31גו
 )פק:ס ע67י יותר )סמעיר עווס ori ימע5ס ס)6 כוי סק6ע3י,יןעסק
 ויהרי  מירבי נל  ייייימ סיייב"יו 3ש (~ppDn טיו% י )כ)ימיס ו0ניני גיו)יס וספסיש גנ(יקין 3יע6 יסי' 3(ס כי ג6עג'  ייע 6ן סזעעסורס

 ספוקקיס פכחגו וכעו ייגומ )'7' יג6 ס)6 כדי וסע)כוס0קשריס
 ועס.. סס ססכסויס וועס  יוסי  יבמור  פליייפירימ  גיפע  מיויוספיומ  גכ"

  רר'ררייויפו  סי%כיפ  מ4יבסיכימ פירי  כיר  ס1כךבימיימי'גסכיעגין
  עלר%מ  גירוריגימ ועק103נךע)ס עקם )ו7וד צרר  כלייפיישצלברי!ס

 6גסי דע0 עס נעור  בבייור1*לייבייימ רברי  ברו4ופי כ)יוסיי ומע)ו(גס )גי סעם כי סגכיס סקול6 6) 6כמ7 )66טנס
~"DInD  

 6מלי 6)1 כי  'ען  סירופייפ
 6סר ס6חיוג'ס 6)ו וגדעו0  ססגש 3173 ססקון (ה 0ע5'16 וסטע)ספתם
 סמי15גיס ידעו עס ('ג קיעוגיגו 7DpSJ' ,חווס  רבריוזוב סויס )טו)ע'ס סיסכ3ל
 ס6ע0 ט7רך ש.ש י6ס הקו)עס סגיע פס עד מן') DD" 6:מנו נדע1)6
 נטכע6 ע)ת6 'ינ' כ6סי טזע0' )ח(וי טוכן סייי  סוס alnnoבבהך
 עתולחו יל6'גו ו7' סור6ות כס6 ע3  סיוס3יס סג7ו),ססעור'ס
 : 11'גי65*ס פס*ק וחוק3 סנוק3 )ו65יי סעסס  רבריפ5ךיר כס .גפ)16ס

 יפס סי6 ס:ס ori ספק )סתע תריסס פו.סס מסעס כחשאלה
ן

 (,5 והפוקקש סס)טוד 3ע) רגוס.גו 3י3יי ג7יס
 3ס וטלי  סק)י רבר בי סרבר  ולסביו  ברור סיפ3 ג)עד י3ריססוטסוך
 )י65יו סע"ס ע' Itb1D הס)ס סחכס חסי3מ )ו6י 6ם7י 6ענס 7קע6יקט6'
  11'ני65פיע,6  סיסוללס  בבוררבן'ן  ועסכן (יחס סויסו 6וי 6סרג7*1
 עס 3ו )החמר עקוס )נו סגימ ס)6 כטעפ U9D1 פרע גכ)  ס76.ך706

  יסיו  רבריר  ו3כ)) )' )טס 3כm7Db '7' 6עלמ.  סיררו  ב1ס )נס31ס6ממר
 )י  סיס טס 37ייז ע) ו6סי3 מנ' ):גד  מירבמי רברי ב"ןסעסי .37)י
 סמכס 6סר 37ריו סר3ס ע) 6ך hnnDDn תקח.יס ועינ6י וטיגי')ספיג

 : קור 61י)ג 6ק5ן כ)) oSh~i עע)ש עג.גס  ס6'ן ה76.ךגו,ו

 חק7עומ סח' ע'ס ס67סין I1D7DD  6וסן יססיר  סמרמ סכ30 "סהנה
 יק3) כי הגס ססען גסי65 פייות )קגוח עומר נ נו7כ כי6'

 7סנ6 כי גתע כי וסנ' הו6 פסופ כי 67'וס )הג'6 %'ך 61'ן ס.וקרנעס
 6מ.% עפגעמ! סיגי  oa' 7גח)וף ס6)יך 61ס*נ  b'D פירי  ~bDpלבבי
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