
יהח2ע דעהיורהפני
 ו)6תההר5וכעו ש")יני ד)6 דו3 פו673 תפוס סיחססס,הטסתקסן

 י6יכ6סנח6 כמגיכ) ססיי'סרכג,6 ס(ס וס0.טסע)סמגסססנעסמכס
 6)6 לו 6'ס ק6' )6 גהג'(ל והגס כו' גסנו(ל כי6'ס6 6קול ססו6כ)
 4 סקח (*ל וסיים'י כו' התעגפ ע) חג'רו 6ח סת)וס ססס 6'60סכי
 י6ס דססיט6 תיגע )ו נחמ"3 6)6 טכזת )ו 83ין ת.ירי והחס כויטעוס
 פסיפ6 עסו כליו הוקיפו ל" U3Wp" ט6י ט)יו וס)וסו 33'חו תעוח )י,ס

 ותס 37ן )כל 3רסומ1 הן דכע ה)ו6ס נסעח גניתו סהיו טעוסיוסנוע)
 6י ל' ותס געיכס נס6רס ס4 תטנכ ת"ע כ(ו טטגע ע) ססוקיפוגכך

 לסחעיע )'ם1;ספסיעופסיס6י)6 ס,נ ס)ו סג) גטעגע סו;לס 16סוקלה
 3תסגע )ו6פ" 3עעייגיס 1731י )ו 3ים ~wh' ה0ס ל6קור תספוקקיסמד
 דהוי תידי ס3ח י6יכ6 8טינ הלופ,ס ירן הו6 06 תוחר8מד

~bpb דסלינק6ס "Db 3)סון והתעיין סע)וס טס) היגס עזיפי ס)1 מט.ס "ס 
 פכמגש תכ הו6 )ה64ס הכר גין סמ)וק כי גפ.לוס יר6ה ה;ס3 פרקסנ,י
 : )יחן 1W5D סתמי'ג 16 טעוהו געד גניחו תעות עוכר 18 עמל'ף 06גין

 הס כיון 3פ'ר6 3ין 3פגע6 ג'ן ;ה מכס יט0 ע'פ סי'3נ.דרנמ.כו
 ספר תקוי ;ס 6י נ;ס ניקזק פ)קת; blb הפער ,65טיקוי

 ווה;סעיס )עסוח ת18ד תה6תן סה61 נ(ס יעש )סי9 יויתי ס)6 6)6קגיכ
 פיר6 טעגע 7)הוי דינ6 .דט)כוחbp77 6 )סוכ'מ סה8ן'ן ונשתפ'יוס
 דגריו תק)ק) סהו6 'כע0י ו)6 זגייו )מקן הינסס ומחרחי b)D'וס.6

 ;סו3'ס תם6י h1'D )עסומס הת)כו0 3יי כמ 6ין 06 י6ירנ6 ;סגעססט
 ססגי6 נמסו3ה הרס3'6 נס וכת,ס ו(ו) יוקר כ6ן ד8'ן דסלי כ.סתפ3ע
 סמכס פ)ס) טוד נק5ס נס8ס 3זי:ך 7':ן לסלוס מו0ן 06סו6
 גק3'עהם 6סור ;') 1להרט3'ס )פיעון ;תן סקנע כ'ון ססער נ'65 ננ'י סי'6'
 3טדו סל,ן וסר6'ס הרט3'ס על נח)קו עהפוסק'ס סינס כ' וכחג;תן

 דתיגיי ע)יו וכמנ כוי ס(נון קודס 6קנ) )1Dht 6 (תן קגט 06 7נליודגיית
 סיוח ועס כוי nbpJ ק6ס לס)ו6ס טכר גין )חלק ד73'1 ויסג כן ני6ס 6ינורס,'
 3עיגי גלול נג'י כי 5ורך ))6 סו6 (ס געכין ס6ריכומ כי 7עפ' )פ'כי

 3סטמ, lfi1JD' טעגו יקג) סי7יד קויס לפרוע סווקג) 517ס ו6ס ;ס חנ6יד4כ6

 סתחלק תס כ' לסח6פק 'כו)חי )6 ט'ת כן ם6ינו 'ויט פס"כס )066
 יסכת" כיון הטסס ;ס כ)) טסטס )6 סס כי הגס טסל61ס כ'6סר6'ס )6דגי המסוגס כןכיגכ) סה61 6פ70 )ס)61ס טו"ת גין סו6'סנססתח
 גסיני סיטי ה6 )ותר טיין )6 ס;תן עד יק3)ס ס)6 דכסעמנס הו6דסר6.ס
 ו)ה5ניעס יקנ)ס )6 ס(ס גיון )קנומ )1 דנוס ו)פ7'ע טיי )קנוו(ויכו)
  וה7גס6י73ו0 )קנ,חסו)ח5ניעס (ו )ל7ס )ז דעס (a~h7o ק') ד)66פסר
 עסס 6וכ)יס וסעכגריס התפקיי פ' נ7"'מ6 תסס טחפ;יומ וסינסעסס
 תומר העחס 636 יפי'ד נסד 6י(סו פ' גנטי6 ז6עיינן לה6 דתי1ל6
 ק6ס)6מ

~bps 
i'bv '6כי)0 י*)יתסוס דהמס כו' 63כ)ג6י דקדמי מיי 

 l'nDW1 ס51634ר 6מ תגיס וסייסי להלוומך ע5תי טען'מ סי'ס. )6עכנר.ס

 ס'וקיעי
 36) גמקר~נס פשס סס"ע תטס ניוק7 תם3.מ סייהי סיוח, ו6פס7

 וי6' ה61 וסחקרון י0יקר פת6 תספק )ה)ניעו מיפיס הלוס סיקנהסכ6
 )6 סר6,ם 737י ינכ) 6מי פ'רוס כמ3 העגיד 3יג ועיין כן ,ntaDi )ולתס
 ג)8 6פ" (ס טפס ד)פי תעוס ג'דו I'ba' )פי הו6 דהעפס כ))נ(כר

 (תן קגע ))Iwr: 6 קנע 3ץ ט")ק 6י:ysbln 1 יהph7 6( ית6ן 6סיי;תן ק3יעו"
 טעוס גוו טיהיו 5ו'ך ק'( 3ל6 6פ" 6)ע6 תעוח 3ידו כם.ס כ'6 ה0'רע6
 בוס 1ס p~bn  ס,ל  סר%ב'מ  פומ סמכס 5WW 36) ס17חק (ה נסנו)ט-ת
 נסדי6 כט'ם 3ג'תו מ'ס,ן )י גיס 6פ" 7pb סךת3,ס ססרי ע)יו )סעוסים
 יעיקר סטי6 3סט' וניור6 63יפ6 י5י63 61.כ גסתו פס סו6'ם ו:ט,ספיי

 )ו נים 06 61"כ לי כיס דסוי תיעס ה61 ססער די65ס'סר
~lph 

 ק,ו
 : סםע37'ל6

 תייייעתקמ דסס פ'פ (ס י.ן סרתנ'ס כמנ עד)6 סמנס ססוממרכנה
 )נקי גויס דכגי הו6 קומי6 )6ו טס)ו6ס י6"ו' פ" 5ל6וטטכר

 נמ)טוד סט613ויס דנייס כ'8 3סמיו כס3 ל6 (') דה61 סית3'ס7373י
 סטנו6ר סיין כמ3 )כן ספליו תסרסי כ) כה.ם ח1יה תסנס קי6וד)כ7

 סמס ופולעין קו(ס )וין ד6עי ה0)עו7 תן ;ס 7ין לתי סר3 דסריגסלטוד
 דמגן 7ע6י הל3 פיום כוד שן ק3יפות 3)6 סחס ד)ו.ן די.) סי6ג'יופיום
 )נור( (תן סקונע כיון לו 'ס 6ס" פיווסו )נוון חיטין ה)ויני 6יס י6תן)6

 על פסוק 6ג) . גנסי6 ענו6ר הלו6ס b*? ' ;') סתגיד סרגכדפירס
 קמ,)גיסלוושיגע6 כמ3ווסמ)עו7ע5הו )6 ו)כן :(כרגס)טון )6סנורן
 'ס6 1)6 נהס לקגומ 7יכו) תסוס 6)6 כ)וס עוסין 6'ן n1Dfin דס6ססעל
 סרתנ"ס ינרי נס קפק נלי D7nD ו;ס תסמ )6 ו6פיס .. )ו י'ס קגסמכ3ן

 : הטער .65 וכ"ס )ו יס ע) סדין דכחג 3;סע'וטגיס

 )קגומן )1 67פסי רס'י טיגן' גמסוג' סך6'ס על סססינ יתסני6סנם
 ;טן יקגיעומ יק') היתנ"ס ם) טעטו ד;סו סו6 קו0'6 )16עס5:'ען

 גרסו0 ססעישתגי יסתג' 06 5'כ Dn(PD )ק3) 5ל'7 הת)ו' 67ין כ'וןגלע
 6"כ סק35 )(טן כ'6 יקנ)ס %1 3ע'כ )ע)ו' )'מנס 'נו) י6י! כיו!ההוכר
 יסחג' ו6ס העו)ס הת)ו' קג6ס ,63 גרסו0ו סו6 סכ) 33ע(1 י5ניעס 606ש'

 ו)יסן )קנוח 'כו) 06 6ב) 3'וקל לו נוחן הו6 1:ט65 נרסומו יסחניהסעי
 סיכו) כי~ן 6ייקר ונרסוה" התלו, וקג6ס ג.יו הקמוי' כ6)ו ס') טיד)ו

 '65 06 סמיע נתי יק6י הכיי' l~:DS הותג,ס ספסק וכעו תיי )ו)יחנס
  דגרס"יגוגיסוסו תוכל ו)6ת'קרי 37ויו)קטן החכס כתוססג.6;ססעער
 כ)6יקג)סעדה(תן ההנ, הי6'סד6ס כמג ע"כ 6"ס 3(ה עוד6כמו3
qh(סייס ס) עכעו :ה 6יק7 וגיסו0" ס;תן ע7 גרסיתז סס )קגוס 7.כי 

 4 ונמלעס bpo' )ו ים כ6לו ס,) תיי סססון' )קניח יינו) כיון 36)ג.דן סוןמול' כ8)ו )6ס'ל ככי טעכסי1ד6י)16 גדתיס )קנוס דכעיקנו6(1 5רמס שוסנ,6 הר6'ס דגס כ)) רyb "8 רס*י תיניי 61'כ קפקג)'
 0וד )קג)ס סט)וס ס75יד יה7*ם )קע6 75יך לע1)ס 6ייקיוגיפוס.י

1Wto5ריך ס6ע כ'ון )1 דנח)עמ )יתכ ש'7 ד)6 י)ו' גיסוס" ס') ד6)ימס 
 ונחלי' נוו סו6 כ6)ו סו,) נויי לקגומ יוכ) והו6 )קגמ 57ליך כיון 6נ))קג)'

 תסיפ סטנץ. סו3 ססגי6 סרס6,3 ועדנרי ר6" 6ע רם"י עיג7י 61"כ)1
 bih חוך(טגו )קג) סה)ו' 5ל-ך 063 מ)1' דהכל כהו6'ס )סים3'6דק')
 גדנייוד6ף תגו6ר סס pp'3 קי גיו,י 6מס b'3D7D חסוגמ הגי6סהג,י
 סס'ע)יבר'71סרת3'ס פס6.3 7הרסנ-6 י6פסל סל' לק3) 5ריךד6ינו
 ע5עו וסו6 ה)וס )עונס 3שתן דנייו נל6'ן )6 ס3יתו )פי ד6פ"ק6טר
 כססרתג'ס דפיג ס3ג" גסס31' 3סיק* ונה'ס כךסף 31.ן נך דגץסע

 . כ)וס גכ7 6ע הת4' )עוגמ י6פיי ,h~m סלו' לעוגח 0ד76ה(סן ת')י3סי0י
 דסרתנ'סיכןתסעע )6כחנ6)6לינליו גתפוג' דנסהר6'ס גר6'י)ענ'י
 יניו ז304 תמעע 6, כ'6גדרך )דגריו עעס ט65 ד)6 פכחג ק5ח)סוגו
 3דגיי ח')וקו וו"ת פיהיס yb 'ס" ;ה 0)וק העול b~3Dbi לכן כןנח3

 יניץ %קו כי סתיוטוס תע)גע) סמ)ונ' וקר, )ע:'7 6תססנתג,ס6ינו
 גמ)נף ספוקק.ס סרוג כיון כה7ת3'ס ק'ל 7)6 3יור ותזת הרטג-סנד3רי

 nt~ap סתי כי יען סנ' נספק ע'ס )סרת3'ס נ'ד 3'ן עייסמי)קרכמדק .עג.ו
 6ףכיהש גספקסיי ה.ס וכן *'ס קנ:תי )פנ'גו יססכס6כמו63ומס)ד3ר 6ימי )כן סי6י0יינר61)ו טלס 3ג'ד ל6סיי 3תמסגחי כ)81)1

 6-כ כוי 3סכר קרו3 ,ס ס6ץ טסכיתיס 6נמנו נס כי יכן ת,ת ק)מ)סס'3
 1ס)0ע הנגסיכלל ל6 וסקפקס,ס 6ק5ן ו)כן עוחל יהי' 6)1 טפ0ייסדנל

 . ק5ם עשק ססי6 6מפר%נוטגס*
 וקמורס פ'ל6 06 דס(סוגיס )ותר ?b~ob(1 ה)כ' פקקרדקנק'ר

 ספפר '5'6ח 67'ן מד6 עעט'ס תכהס , גנ*י )6פץ )עסיס
 3עיר סרג' סנחו' פים פייוסו ד')ן דס)עוד ססעל .65 דכ) כ)וס כ6ןתעמ
 3יסי כטו עתו סלוקמ פקק כ6מל 3כךוכך סכור פנוסניס סספי ונק3ע)הכול
 ס%מס תכ5 מתרץ Vb'3W1 לתכור געיר ס3'ס געל )כ) סן3, חגו6' סיסהק5יר
 גס7י6ם6ע*פ כיחנן ~blm' תכירח ;תן סהו6לעכת

~riItba 
 .)(ס ק

 קינ דף נסך 6הסו פי נהד6 יס*י וכ'כ )ק:וס סייכ) סו6 דה6'יתסתע
 וסו6 טגסוק סעי ססך על פוסק'ס שס סעעס וטן דעיהן לי תס דזסע*3
 )קע7 טוכס וכן כוי 3כלכיס )סוק סנו6' הענ.6'ן מטרין פ-י סיו65סער
 טוכס (ס טכ) ו6לני ו6כלני ס;ס כדורטק ל'י 6תל עיירוס ם) פוקנני

 ושנש תוכלש o*3a ח613ומ )טכיס טיי"י סיק סים פ'7ס ססעןדי61ס
 סנ,' וכטים (ס טמטס סער עקנפ נפונ! לטכול מט6יותגי6ש

 גגי גסדה"
 סמרוטופ גפל וכיכ כר ים שכמס ססנג' )'קמ יכל וסיס ט' סוסק-ס6ין
 סעל )סס יס דעין סעי 63וש ש ס6ס (סג ניינר (ס3 יינר ג3י ס'מלק
 קטע סער % ים 06 סס יו65 ס6ינו תטגס 6פ" וכן 3תפש' humnומכ
 ון קק"ג ס' סכ) 3'י טר3 וסג'6 פיכ כו, 3עין .לקנום סדש 1נע65ו8ווך
 ס-גו ססער גקגכ כי סנס 3ג.7 36) ומפכמ יוק סוסקשסרג'

 ס(סוגיס )תכייס יליד כ6ן 6ין 36ל (ס כטער ס(סו3יס סימגו ספרקו3עיס ססט)כה~
 18 עעועס ה4דמ תכ) (סוג'ס 1blra ס(סו3יס )טכי7ס (טן כ)) כ6ןו6ין
 ס(סוביס לתכייס פוק ונעסי כמס תשייס שודס גי סש יעס'י סיחיסנ)

i~etbs(סיוכ5 קופל 6ה' )ע615 יוכל כ' סנס 6)1 3דתיס )קגום כ'6 סעכ 
 פיק (ס 6'ן סנ, גקסק המכס :ס וכת*ס פתו המ)וף (ס )פמומסו6

 סעסמס ש ו6פ" שסקש 6'ן 7"ס ק'3 יף נ6'ג ישי סכ30 כעווסוי קטי
 וקגוע תפורקיס סעו ם'65 עד סער or 6ין הק5י7 3המלס 3גךענסיי

 : ע,כ סשרגסוקי
 מ44 לעסו0 הלנ' סומרש otbsn ע.וחד ;טן 0"661ח,)ר14כ2לך

 וכ5ל כלל כל6)( 6ין ע'ע (נ( מ5וף 5ק53 סרב' ונת65יסכ(ס
 דטפלעי יער וט6ן ת6' 3רסשו ה61 כ6)1 יס') ינ'ט6 ספסי )'65 (ס)יטוס
 6יטגך קסס וססני 1' 7נ-ח6 גגר6 6'כ6 6י סח)וף )ו l'nbla גגל6)"

h'nDtorl~b7 ((גפק זוע'כ)ע)קעךנילף תעש ס(סי)ף 3קנוח0'סי 
 סיניפ המכס סנס כגר6סונ, ע)יו יס" ופרעון וה6מריו0 )6מריססתעוס
 )י5י6פ )1 ש 3ין מי)וק ייס שיון מגינ6 טמוסי f'Di ספק וכ30 ג' 3קמקג;ס

 סו.) )ו ד3.ססעי
 ו6ן 4 כיס יהו,ל תמתס סו6 סעי י5'06 ע'קר דכל כף 63רכ6 ד'5'נ6ת6ד צ)י 0טהס' וכ3י 1Da י5'06 טם6'כ גונינ6 טמ91י

 rh~ 4 פלידנל orb 7ים)וכ73ח131ח 7טהסיכ6 ס)החוIr11D 35'מס6י
 3הקוש וכ3ויו pnp 33חי עייי רפסיק ס)ו יהי' עכסיו מו3וח ויעסיעיי'1

 יעע כ) מ ר*ח' 8פי גלנוע'פ 3p(1rb נכנס' 6'ך ע)'1טוגמ7יסלהנווס
 קעך על 5הסיי ס:מ03' כטו כל) סנן6 6ין 3)6,ה וע'ע 75ק 3ת*ניסקו)ין

 זל6 )ס)וומ ,67;ס 161ל' כו' 06' קפק 1כ)6סי6' )6מייסשיוכל)ה)וומ
 מו3ווש קלקו) טם6'כ ת5:י ד6'ן )סריפ' יעי ו)6 כוי6י ילסוי כר5ונו ל"ימרט'
 טפסמ ע6תיגין 6ין 6דס 3:' וסרג' נו' ח;') 1blnb~ '7Wb יכ) הרניה5וין
 3יליי הסטע 67ין ועוד ח;'ל ס6ערו תה ע) )סוסיף 6ץ דני ס) ק5יו ו)מק3יהס
 נוס"" )'ריז '7.7 3'ן 6פ" ~bib (ה מ)וף יעק' onlp" סמת6קפ" טוק סהו'המכ'

 ימיטו ד)6 ו6פסי ק3וע '7Da יקן- ד)6 פס.עמ ו;ה עמ3'וו 6' ס)וסונותנ"3וס
 ו6יוך קגוט סעי ס36ומגן הסעי .65 הקי' 06 י6פעו ני6הרערן4 : 67סי' הפוקק'ס )ווג ע"רית ס) טסוק ע7יף ול6 כ)לל"

 3חמ)0 ו)6 נסג סהלי נ% :תסן ןס פעי ד8'ן 603)ה תגו8יוהנס
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ייימפמ
~qiwn'כ'ון הסעי ,65 (ה יקל6 6'ך !כחכס (כומ )מפס יכ0' )6 "*כ כו 

 סוק עי מוסקיס ד6ין סקקו כ)ס ומ7ע3'ס חי"ף כנון "פוקק'ססגדו3'
 נס*ע פקק ות פוקק'ס וסי3ת ו6ריך ק13ע סטל כמג 0רס6,3 וכן פיעו0י5

 'DDW עי סנ6ון זכמנ עיילומ סעג פ) יפוסק'ס ספסקו ;') התוקי )פקק161)1

 י6ס עדעס סייח' 63 ע'ע יר3)ן 63קול )0ק. 7'ס 03נ0'ם ,')לוסיפס
 תסי70יס סניי כתן סנ6 36) ק5ת קנוע דה0ס י6פסר עיייומ ס) לסוןטק3לת'
 )6 6ס חסעי ,65 (ה 6'1 ססעי עסניס חית וע) סיי5ו עח גכ)5פגו0ס
 : עמח)ף סכר )סס 'ו5מ ה317 סע) 3ט6)ס סכמו3 עס סנגשס)6

 ח)סון כי סס6)ס יגי' )פרס "owS נכ) ו)עסעט )מפס ר6,מי-י[י4
 דוק6'פ' ק'נ עסעעון ו5וקמ עק3) 3167ן כ' ס3ממ)0 וק5ר ע76עגוענס

 שו% כתג י)גקוף 3י:'הס 0ח)וף עסי סכנר עסעפ הר' (סוניס ק'3פי
 המלוף כסת ר6ונן והלי )ל16נן ינמגו יוק6"פ' נעס סע)כוס -DD"סספר
 ח0)וף געסס )6 סע7יין ג6ער ו6ס 6ח,כ ססער '5י"0 עוע.) DW1 ק'ג פ)כגר
 .מן כפס ססעל י5י6מ ע) תעמינ.ס יחס 3')י0ס bniuaI 7ניש סס,ו6)6
 "יווי ס61 כפס עעריכיס סססיחי.ס ע37ר'ו עסעע ע"פ (סו3'ס ק' 3ע7)1

 הע)כו0 3כמ ק351יס סהסימייס עס 06 )ס3'ן 6וכ) ל6 61'כ 3'רי7ס(סו3יס
 )ועל 57זגי עוכימ סע7 חו6 חף:'ה ללץ ס[0ו3'ס ס6י פ7ךפפריכיס
 5יווי עמ"' ;ה 3ערך [הוגיס )ו ס.ס עי כ) ס(חוניס )ימן 3'רי7"עוכרמיס
 גותן סעעון 06 נפסך עח קסס 6'כ גיעיס )הע)ומס רט6יס ו6יןסע)כומ
 דוק6.טי ק,) )י6ונן סעעון ס'חן סקוחל.ס סעסו סע)כוס עיל כמי)ר316ן
 סעעון יסיג 'D'ri ססרי הסעי יוקי כ8ן 67ין 60)ס כ6ן 6ין 6'כ ק'נ )ווגמן

 סע)כומ 'wDD' נין.י כן )יתן עוכרמ.ס ססלי געדק"ניוק6'טיפ6ס(סו3'ס
 ועק3) קע,ה )ו סנו0ן סו6 נעור ר3ית (ס 7'ע Dp'7 כ'6 )ו גתן )6ו6ס
 3ייג'מ 6, 751 ייקרו טע6 סו6 ספק יסת' ספירוח ע) )סיקק יע, 1)6 3וי6יק'ג
 ולקען העלכוס עפ"' כני תוקיו סכ6 36) סס רם" כע-ססו6
 1.וכ) 3[ו'ס סס סח)וףח;סוגיס סעוסין י3עקוס נ6ער ti'Dht עיסני3ר
 'וקל ג11ד6' )6 .וקר גספק 6)6 )תמ'ר ג,5 )6 ע,ע קע"ס 3סז עסס"גו0ס

 ועס כו, סספר .65 כסג 7סל' עטפע )6 סחסי3ס גכ) סמכס יינריועוי
 קנעו )6 ססיי סספל ,65 )6 סס)61' 3עקוס סרי ססעי )י5י6ת (ספנין
 יעמגית'ן ססעל )'65 כ)) יעיון כ6ן 6ין 61'כ גכ6ן )6 סרעון עקוס סער656
 5ויך 6ין נכ6ן ונוכ))ססינ גכ6ן bto~ l~ra ו6ס כ6ן ופוריי DStni (סי6ע
 קול6 ססו6 סנ6ער )6 06 מלעון )[ען סקגע יוו)כום 0סעי )קג'עת5נו
 61"כ וכך כן יח),ף טעמליף ע' סכ) סמ)וף )3ע)י טעי סק3עו סספל'65
 ו6כס" כג,) קומ7יס חרג0 56) כ(ס מ)וף )תסיג ויוכ) סמ)וף )נע)' סטפר,65
 קו35 וסע)כומ 3כ6ן נ(ל סס שהעיס י6ס שס מו3ו0יגו 'די י%ט0)6
 3(1ל כ6ן )סס,נס דיכa*uh (1 610 געוי ריג'ס כן )ו )יתן ועוכלמגוקכ
ybv5וין 0ר3ס טנךס עקוס ib~nfn ס5ייכים גויס סר3ס וטרמי 3ריג'ס 
ts$עו0ל סיס )ויס נרס סיסיג כ)) פקפוק Sblnti תן ליען 6מל עיסר6) )פמ'( 
 1ד6' 6)6 יוסר 3ו להרוימ ו6פי)ו )גוי פיד ספעוס )ס)ות ייכו) יהמל%
 יייס עס6 יס געלן )ח76ן 6פסל זה'0 ייטת גקפק 6)6 (0 ינל 0מוזל6
 יכס*ג פ3ו6ל גר6' דסס 73גק6 ק'ך ו5נקוף נדגקי פ6ח ק.יעי עעיקל6*ג

 עו"ע 7יך סו6 סכ6 עס6"כ סו6 ס)ו6ס ען יסתס )(ס דעי י)6 י6סץפסיט6

 6פי' 0חכ'ועומר כע'ס עו"ע  דרך סוי עמו)פיי פ'גי' ג' סגקף געד 0יסת"ספשי
 6)" ססעל ני0365וקפו0

 [ס דין ססעיט סס"ע דגע) ע,( )קעוך ד6ין דג')
 עמיקלש עס ד)פ"ו יכוי נ(ס עוד 6כסו3 ו)קמן כ(0 גיו) מ7וס ס(כיר1)6

otsrN1קו35 טהע)כות 7י') ג6על ו6ס )פניגו סריומ סלי סמכס יק6פל 
 7יק6 סי0)יפס [סו3יס )ו סים )מו עוכימ ספל יס rb ו5ע1)ס 00מף%פ5י
 3'וקר6ו6פסר ס(הוג'ס עעומר )סמ)'ף ס5ליך 1(1) סייל'וקי 61'כ (סגקד
rbnסכ)ס )פי קו35 וסע)כוס נוינ5י6ס חע)כומ יר סמס כ3וסיס ויייג'ס 
 עתיקליס וס[חו3'ס סע)כות 3ק35ת עסנחמ 6ינס מיינס ו)ש)ס כךסיסיס

 סער עגין ועס ססעל .65 יכגר חמכס סכ30 עס ס3נס' )6 ט*ע עחי)ש16
 סגלכ.ג 6ס)stDi: 6 וכע"ס יעסגיחין טיות6סישסמ5'6מססערסמעמגו

 סומר )הסינ סיוכ5 ססער י65 טקרי סמ)וף )3פ4 ססעל יי% יכיון טיניןסמ
 6יגי or ו[ו)ס כע"ס ו(ו) יוקן יס נויךוג"ס וע,ע (ס מ)וף ע)יו )טפומ6מל
 כעס סימו3ש 3כ6ן קו5נ סספ)כו0 )פרס 6'ן נס פ" ו75יכס 0ס6)0ע3ין

 )פ' ת(סו3יס )יחן 0(ח31'ס 3ע)י ועוכרחיס (סו3יס ק' 3ע7 יסנויוק6'סי
 כססקו35'ס עה)יכסנ 0שלטסכיסו6 יד)סוגוט'ע כיק5יס ,סנסרש7
 q'p גל3ויו פיין כו' סיריל  3ז%ן ספמיד  3פס  סזסו3יסנמווי
 כרך גכ6ן נקיגיס )hnfbt 60 )ה6 ד6ימ6 טנ6על 63 06 סכ6סיןקפק

 כן ניר,ד סיהי' נ-כ ועסעריס וכך גכן )65ת ס[ס31יס טעמוי3'סס[סו3'ס
 : קס.6 )עי) ססקסיתי פס 6נ) יוי7יס 18 עו)'ס סגיליד )פכט'ס טכ;3יסוג6פת

 כסג דהרי )כ"ע סרי ד)6 7ג'7 י6פסר [ס ננ7ון )כסוג 67יחי11ךך4
 ;l'D'O ק6ס ))ומ 6)6 ססירו pp 6(7'3 ק' סטור ו0ג'16 ;,)סר6ג"7

 סיסעשו6זכ טגיהס 7וחןוסעי )1 "ש)ויס 3דומן ו)6מיטין מינץן0693
 י)6 סכ30סי כעי 1lpb סנשוק סעל ע) יומן ו)פרופ סיפין ))ו0 יגסגיול
g'7Dעמו)סיס פ'נ.ס 3סני הג6וגיס דחת'רו עס6 )סס'3 ס'ס 6)6 )1 ע'ס 
 ק6סגק6ס עס6"כ סרייותל עי"פ דסוידןל 7כס"נ 5') 6'כ 3תוקכומ6ש)ו
 ע,ע הג6וניס ע) סר36"ד יח)וק ס)6 ע"כ )יס3 5ייך כן סלו6ס 7רךעקיי
 : ע'( )קעו7 6ין זסעשטוס תנ"וגים 7ג7י ח(כ'7ז )6 סכ*ע 7גע)'כיק

 מ)י)ס דרגגן עי)י )סו' 7)6 (ס 7ג7 )החיר ר6ף י6ין 3כ'גי ג"סתשרך

-ה%נייה
 ייק6'0י גסערה[ו)ג6לו [הוג'ס פ'וכ))קגומ דנ6עי כמוכ616פגע6[ע

 סמכס ע7גלי וכ7עסעע ססכ) ע7כך סנר6ס גפ1 [0 מ)וף סטיק9 כ'וןסק3)
 כפ'פ )עפו0 ימ'ק'ס סמסומי'ס עחע0 גתיקי סמ)וף (ס ס) יקהוממ)ח

 63לו סיקגו )וער מוכ6 סו6 6'כ ורע6 ה6מומ )סכץ ס%יכ'ס המכס(ס
 )סס ג5רך שו6 זעגיעס [סוגיססעכוה

 )ח-
 וממגפ (ו ו%לס )ו שס נפסו

 3חס )ק:ות )קמס דסמס ספ'לות על )פוסק יע' ע6 )קמס 3מ0651)שמ0ס
 עי( טוכ'חיס עעפץ 6.ן ע-ע )ע[וגומ )קסס 1i'eh1 )מג'ר1 ס'לוחעסכעיד
 ס)קמ, כיק yoh עחס )6כו) 1i'Db עותר rht לקמח" ו)יסן )יס6 גוערויוכ)
 ונלור חו6 7ססופ סכ6 עס6"כ כסעסך ד'ס ס,נ 47 סתוק, וכע'ס3סימי

 h~m7 h9'D )6עי 067 נר6ה ע"כ [ס3 3סס )קגומ ,b'h )קמס7)סו65ה
 3עקוס הכלפיס נעסעול סמנס גכ:ס )עס י7עמ' ד)1pb bib 6[ סיהחו6
 )ה)ומ עמס ס:והגיס ע0 ע) 7קעbD~ '6' 5וומ' 7כגל כ)3 7ומק ססס6ין
 37לי 7קעכ':ןעל קנ-7ותגכון ס' b9DD" פקקי ;ס3כגון ;ס3ג7יגרידינלי
 ועו[י)יס סעח'קל'ס שיו6'ס 6עפ*י 1(1) יוקר כ6ן 61'ן סוי ט3כ6 ייס63התוקי
 וסת'פס יוכמי 3כעה כעג61ך ותפרוטוח hlb o'~plbn עחיקליס סן)6ו

 631ין סער 3ל6 3י"ן ד"ן עמנירו 6י ס)וה 3כ)יוס מעס'ס 1ח6 חחכס)דגרי
 גהיס )6 076 סכר [6מ ילו)6 רנכ נכ) blb יוס נכ) ל6 ע5וי 631ר5י;ולו
 ונ)ת'כ))

  9פי
 בלל ורגל'מס ידיסם %%ו  bY~ דלרי1 ולפי כך היי  גפרייה1 גס

 ה6מרוגות חקירוח גסגי 6פי)ו )חסי3 5ורך ו6.ן %ירך ס)6 סו6 סס58' כ)61'כ
 חדחק 3סעת ק"ו ה7מק 3סכמ ס)1l'Dh 6' ע)יהס )קעוך 0תוק, הסוכד'
 חעגחג 6מר י)0ור )הפס )גו ועס 3ר.ח )3נ' עחיס )'מן סמכס כע'ס כ[סגדו)
 יגר עע6 ע6י מ(' ופוק והת'יו nffi י3רו ותל6סוגיס )סעון טס על גוס'ס
 סיקעכו עה ע) )הס ס6ין נעוגומ ע:הג'ס נכעה סימל עו65'ס סה"נוו)ע6'

 ; לפניס 5ר.ן (0ו6ין

 גר5)'גס ען3כ %וח ס6סי סיסנ'6 ח(ו3ת עחעס )יקיק סיס4ש*

 ס3ח6 ווסיס ו6סיי לו נ6ין יעייי. מ'יוסי Db~' ר'6ל'ס עט3עעי
 6חר'ות עמעס 3[ה3 )סס סגוח עגכסף 'ותל 3יס3 ס3פ6 6יכ6 קפק 3)ת'ו0,נ

 : וכיו65 )עקוס עמקוס )הולין כ73 ועסו.סדלן
 )פמוס )ו ס6,ן סחלוף עקג) סומי )l'bV 7 נעיל ספק ס6ין%לא

1
 י'נ )כיס :י:"ו :י% ק6ס)וס ק6ס3ק6סס6קי.).ס)ו ד(סו 1
 ב ומ::::פקיקס ם: ::ע: ע: :ט:%ג למם:)

nhbפד כסלוני זס") 6סי רג יק16ור כו' עפעומ וטרוק'ח דיגל יפס יך 
 [ס3 מ,ה 3ע) סמיר ע(06 ונדו)ה 3ס6ה )ק06 7ע' ד(ח 6)ע6 כו' גגיס'63
 60 מ'ט6 )מעג"י 36ל . 7יגר.ן ו)יקח )עיכין ויוכל עפ)ט)ין )כ"6 סיסעמעח
 ע6ס 671י  סגדע ייגל'ן )עכילס עיוחד סיק וסיס6 כע"ס 0סען י365עיגן
 סעס 3כ) ע15.ן דדע'ן 6ת,ל ו6ש)ו )קגזמן סיסינ )ימ6 וע5ן ל(0 'ס );ס5'ן

 ייז"*י,:יעןןלםמ17ש1,"צייי:",ן,י"1.יו
 ה6מרוניוס 3סק'רות ס37ול )ססק'ק 6פסן סיס סכחננו 3שרהנזק : קפק 3מ מיי 'rh1 ס3"כע"ס

 פגע6 671' כקפ6 ן60 סרי 671י 6,כ 3ע7.(הנ כס4 ס.3 ו0מ)וף כקף3כד ננצ!!י ש3:5ננ::.%

 ::ן :ib)btp יס6%13י 70י ךפ :כ:ייו3 % ש:::מ:גן%:טט
 דסיס קיפמו וע"פ פסוי ו(ס סיוק"ט" יח.קרו סע6 מי'ס'גן וכי יוק6'ט'וכך

 7סגי סו6 ערוכס גריסbSD1 6 )" קעגעי6 ע6י  י7עחי 65 )פירי (סעמסג
 ohstn 1 בן1:1 מ:נ :עןנ :ן ן 1יי:: ב גי' '2TD:; ס'פע גסן )יקמ עעוסי מן)י 61.) 3ח3ייו ענח גוס0 סס.ח הייי'0וסע"

 % ש מ'הר:סי 31וש יב:ם:13בן:ע :ניס::י: :מ:0נו:י
 סכסף )י:6סיס

 עומומו6ס;)6וי
 לקגות עעוח נייו rbn 6ס)3קיףן

 )פו6: (6ת 7עמסנ ס6)מו עפיי ו6קור סוי )ייו סג6 כ6יקר ך)6 6'כסכקף

 ירך )קמ עכ.קר6 67י [') כתנ 7ונע6 סוי [ס כסכמ73ין ג)סוגו סמנסמ'ש
 )ג הע 6קץ טמס עכוח )ו ביעמן::שן:יןןן,%: Inhih ח)וי סי3ר 6ין )נ6ן . ' ' עגין ועס כ))ק37ייוס3גש
 67יגו bt'nD [ס כס"נ )ופל ס"ך 6י 6מר ע"י פנכסה כיון )י'עקפק6
 ס)ימ ע*י וועס 7ינית לוקח רס'. סמ'ר וו[6מ ונ7ו)ס ס)'מ ע'. יפ'7עדיף
bph7~נעקופו סחעפי7סו וכיון כעותו  6יס 50 ס)ומו 0מולס וגכ) 3עלדכי 
 הו' OD'pr7 י6יוס הי3ס 3י7י ויפ ספק כ8ן 6ין כן )עסיס )סימ )1ונותן
 סססכ' 6ל6 כון ו)6 5ריך vbnI 6)6 7ניפין ועפ"ק מ6וע:ין DM' מיסהכע)וה
 3כן יו0ר )כתוג יכול0' 1)6 ע6י )גג7י .רפ גר,ו סט61) ע, lbh)- qtibDi'הוופ6
 ל6 כי סססיויפ סגס ירי פססס  עשקן ס6עו 7נIlrt~o 65' 7 עמון06
 6'ן כי קפק 5ין וע'פ יכות )כף '7וגוני כי ועוגפמנ. 3מפ[' 6תלתי לקע)ני
)קעס '"' ט,ע )0סינ )י סיס סנס 0מכס סנסנ הינייס פרטי וס6ל ס[ס 3מ)וף 6סייכ6ן
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יורהפני
 "D(ih יי:י ע) וס)וס קפק 3)' %6מ דנויו וונ 6נ) ייי עסכמי הג*)טינמ

 : יוט2 (olb . טתי וחתפתי כמנת'וסג)מי
 היפיגי עפו7 התור:' המכס ם)יס 6ת 'ע:ס olpib בסשאלה

 : כי' פן פ' כ"י ר"פפ"ה חחכע!כי 3סנתיוטנ
 5 ךימברנב

 063' לדס דס נין תכ'מ לן ד3דק ת6' יפכ.ת =תס

 כ6גו תסע.ם נסצת כ36 לו ים סס6יס 6תרס הפר6ס סה3'6סוס8סה
 כי ו6ערה נע5תה ה6סה עכ"מ ס7רס כהנת יגייך ו3סיף 7ס %ו5י6סו6
 הו6 כנד מס6 גוס8מ וכ6טי 7ס ע'5י6ה ו6י:ה נחיקה עכה פרגסחהו8

 כ38 ס.ס 16תרמ b'oD גפקוס 3כמ 3יי'ס עסעסת 06 וכן כ36טיגממ
 ת'ס הטלח גסעמ דס Dbt7 סהיתה .ס')ה עכה סה61 6ותית נס )הכו36

 עפ31רח הו6 גס וקח לה יס ד6 ו8סה 6' 8סה  יר. SDזגמרפ6ח
 )ס 3יס תטהר סהפי7כי ו7עתן הפרדכי גד3ו. עכ"ח ק5ח ה6י.ךוה:ה
 6713י עכס )ה סיס .7ציי:ן ל6 6י 6פי)ו 1סתה 3סצמ 007ל6 ורו6הוסח
 כ. 3חפ;ו 37ריו פכ"ת סכח3 כת73 עתוך ונר8ה כווגחן מויף(ה1

 DO(b' 6ין כ. גס והנה סה3)ח.ס עד חר3ה 373ר.ו סעיינמי TD 1!76ינו%נס לסוגי
 טרוד 6:י יו"ט ו8חר ליו"ט סעון הכח3 ל. :חן סלוחך כי )הס.3עקמס
 5ין ו3ימולכי  רומקס ה6הגה ע"ע סימי, 3ל 3ן סל הגן טדעגסעמת
 PhanS 3מסונה וה6רכח' )'7' כוח עצסה 63 כ3י כ. 37י'ס לר3ויל1רך
 לסתיר נס'טח' עתדו וכ)ס עלו3ל'ן עהר'ר' ולהג6ט גר'ו מק"ק 'ו8)מ'
 על סכמנמי עה לעכ"מ )הפסיק 5ו1ימי וה:ה (ה כל6' (ה ל6י ל56ך

 מן6ס וסנה י7וע העכס i'Db rb' עטהי סהערדכי נוטמ ו7טמיסתידכי
 עקקזק מיחר"רי הג8ון ס) הכתנ נוף )מכ"ת סו)מ 6;י נס הוכחמ'עסס
 6)י oJ1voJ סכמ3 עה יכן מ7ס 3ימ 3סמיו סכתג עה כ) כי מר6הסס
 הטהר סהערדכי סהוכמת, סלי חוכמ1ת ע) הכל וערתי 3פממימ נ6 ח61סכ)
 ימוק'ס ד3ר'1 כעה יו6ה וסנן הוכסחי ע) להס'נ יו5ה וסו6 ייוע %כה63.ן
 דהיי:ו 13קמה דמ1לה וקמ )ה 6'ס ק6י תכס )ה יס 7"ס 3שססועה
 ל6 3סותי' חערדכי 6ערה 6לו כוס ופ.רוס 3עכסס תול0 עכה לה יס05

 ה61 עי כי כ(ה (י פ,רם למרס תל%וי6 סמיק הוי )6 יוד6י )י'5י'חי:6
bu)Oע) פנ. על 16ח' פוכ.מ הי6 וס:ס עע5עו כ(ה פירס )הנין bla מסמי 
 טפירם ;'ללפים העי7כ' 6.)1מקע)נט7 וסו6 ") שה גע) כגו7ע)
 סס%6ת קפק 61ין ו') הר6סו:יס ל3ומינו םערוס )6 היעמ תן עיק5ה(ר

 חר6'ס עיגיי טס סוכממ. 1כ1 סס כמ3תי כיסר ס3"י מ37רי עוכמ וכןכדגרי
 :("ל

 )עו)ס יע"ס רס"י כמירס ,s'p 6ססר 7הי6'ס ס:, סרנ סססי3לכמדן
 73יק' 5ריכה 6.)ס חסע'ס עמפח כן מעעיס עסל 6כ"67חסל'ל

 6ל מ:י טפמי ועחה ע'י:מ' ל6 ססם'3 6מרי ה:ה ' )כ0מ)ה לסעסויכולס
 06 76ל3י סו6 י3וח' דת6י כך למר' 8פסר 8יך סרג מן 6מ%ס' וחנ' .סע)6כס
 י6פ" פפעיס תגי .ומי וסמ למ 7קנעח טפ. פסיפ6 מוי פעעיס סלנסר6מס
 פקולקלמ הו6 (ה 3(ען ד7וק6 6ערינן 6' 3ומן פעעיס נ' 6)6 י6מה ל056
 נוען 7הל'נן ססיט6 (ה 1wr3 פעמ'ס סינס ר6תס 06 ע6כ"ו 6מר 3(ען1ל6

  סר%'סכפירוטי נרגרי ")0'סימירלפרט  ה7מנ"ס ש7ס עקזס;סועכ)
 סתוך פיר1ס. )יסתה יסעוד 5"ל הרתנ"ס לפ.רס י2"כ orJ ע'1ן ס5ר'ך5)6

 יי"ל לפרס 67י; פליסה דנ3י )וסמה קפוך כווו פו:ס ר"ל עעס)וקמה
 קעו7 עק7י נעה )סעו7'ן 737'ן :חח  6,כ מעונח '1מtieh 7 )וקתסקיו3
 ליסתה סעוך דח6' ס"וו blb )16דען 5ל.ן הוי כמ"ג וכ) '1עייס 16יוס

 והרפג"ס סדק7קהט1ר עו:סו(ס ספיר, דמ)עוד )1סתה סעון ככ)מ'לוסו
 לסעס 6סיי 7)כממלס 7וק6 7ע73 7עטעע )יסחה סע71 סעסה 06טכמנו
 יכ) הסוס 3וקח יחל':ן דהפעס 3יוי גל6ה וכן . 3עילס 6סמ סוספס
 (פן כ) תר06 סע6 דחייסי:ן פריטה 5י'ן ו)כן סוסת ומן הר הוסתפוגח
 )ווסחס 7קוווך גתי יפיס 6ין (ה ופפעס הווקמ (ען םה61 כיוןספוגס
 נמל' Oh7 וע:ו סע3י כיון 3וסת גח)ס י)עס חווסת 6חר כוגס 6מ.ל1סוי
 ו3רור לסיכ1)ין ך יניי ונממ ח;רמ 61,כ 13 :חלה נתי .וע.ס 6ו 'וס 6פי' 6'כגו

 ו3לור סוק0 פונמ 6חר ר6מה 6ס ה6סס )טסר סו6 ג17לה קול6 7וו3פי:י
 6פסר 6'ך קסה 61"כ להק) נ7ו)ה י6יה ו5יי7 טעס לה rtb (1 7קול6געיג.
 פ6י 67'כ מעמיס כפס ר6מoh 0 6פ" לעו)ס ספ'רס סי6.ס י3רילפלס
 מסו!.ס עמעמ ג"מ ר6מס ו6ס וע'ין יפן גכל 6פ" יוקמח 611DPיי6
 ד;הו ל81ה סו6 ךוקorI 6 ל(לס 16 7וק6 חיוס 7(ס 6עיינן לי)ס 16 'וסג8ותו
 קנווך 6לי6 ע6י 61,כ חנ"י כפ"ס לסייוסו עוי, הרוו3"ס גס 6סר עמס רס"יפיר'

 3סר3' 6דר3' סרנ' סי6ת' 1rbln )3ומ' '?1bD ה7ר')7יכח' 7קוס'מי ועו7לוסמה
 דקנע' 6פרי:ן )6 ד)רס"' )וע' ודומ' כפ'ס וקה )ס יק3ע' 'וסר )סק) 'סעעע"
 עס6'כ המעס ו;ו ה"ם 3(ס ג,פ תסע" עמעח ל6מח 06 6)6 (ס לק)ק1ל וקמלה
 חו).ן לוסת' נס%ון עס8'כ וסמ ה1י ל6 הסע' 3(ו ול6 סי1ס 3(ה ג'ם ר6מ'05

 ה'וסוטכמ נחמ)מ פעס h(h עווח נסע~ח ל6ר6מ' 06 6ש' )עו)סגוקמ
 כן למיס רס"י 5ריך 7היה ופס,ט6 ('לכלל ים" 3י3רי נ(כר ל6 7;הנסומו
 מיקיק'ס י6'ן דכלת8 וסת כס6ר יס וקת לפרם נטעה סל6 כווווומר6
 דמ'רס" ;ר"' ו2ו7 וכיו65 נם3ת 63מד 6ו 3ל.ח כנון ה'וס h)h~ 0)3גסעיח
 וקח 7הו. 7"ער':ן '217 נוען 7קפ.5' וסח לי יעה ו'ע'ס 7עעסה יקמ עמסהו'

 3ומן מסעיס ע.' 3רו6' ס'ה יוק8 קפי5' יוק16ע"' יח 3(פן כ'" ר!6הס6.)'
 7קמי5' ווצס' לי 7עה hpt7or גוטן הסעיס צ"' וקמ יקגכ' 6על':ן'י'ע'
 6ע:.)ן7קונפמ ייעיס דהעס' 37וקח סיכי כ. 61,כ ,ועס'ס יסור תסת"16

r1p1ס"ח הפוקקיס כ) סכת3ו כעו עכוו:ות הסעיח 6'ן 6פ" (ה 3יוס 
 (ה ג(ען opt דק3ע' כ'1ן 67מי'נן עסוס ה1י CD1a7 "a1'Di כ'1(3נסת"

פויהושעךעה
 גיויו( ליחוק'ס 6:ו 5ריכ'ס ד3ל סל כ)לו וה גותן כ'6 יחך מען תו6')6
 יפ 6ס נס )סק) 13קת לע1)ס ת1)ין וקת לס יס ob 3פ" כ, סהייhnt~h ק6י ו% 5חן ע:ין חו6 ע?ה )ה יס 067 3פי, כ' הר6,ם 61"כ ועומרח כ'3ס' 3חס31הי וע, לסיטמי 53ד7יס 16 גפכס חל,ין דט רו6' 06 6מי, וקח' גטכתסל6 סלעויס סכונמו סקסוק סוס 3)6 נכון כל הכ) 6*ס העייכ' נפ" עפר' 3606ל
 וכיון כפ.רוסו 7ל6 הו6 6חר דכנ'ן עגו6ר סר' כ"ס 3עכח' חו).ן מכס)ח

  ידיפ פכה 3ל6 ד6פי' עסווע 8"כ הנורדכי כפי' עפרס D~hvn7ססוכמנו
 יס ו6ס סחס כ' 6'ך הרת3"ס כפ.י עפר' הר6'ס ה.ה 067 ע,7 וג"ל 13קחח)י:ן
 37ריית6 ד6ף לוסתי סעוך וסוזס' וקת לס יס ד6ס לפרס דה"ל כוי וסח)ה

 7)עולכ עסתע וקח לה יס ד6ס 7נייו למרס 5רי7 פוסק ע"וו הכ.קמ:י
 : 13קחחלינן

 ססס'3 געה הר8"ס 373ר' קלח ל7ק7ק ס'ם עס DD'1 6מ.רדקשתא
 סהר' גתכס )תל1ת 6'ן הוה 7ג(ען 7ק.) ;"ל הרענ.סעל

 והסיג 3ק'8יס 6:י 81'ן י""חס וויס פכחה יס )סת:, oh )73וק5ר'ך
 ו6ס ונכומות 83)3ע1מ סחחמ;ק עד )הק) תול.ן 7לעולס וכתג כלוהסר5"ס

 וסמ ע:ין פה ק5ת וקסה כו, עכה )ה ים ohl נוסחי מול, יקח לח'ס
 לדרך ספ)יג ולתה כלל חרענ"ן :חלק ל6 (ה 73.ן הל6 הר8"ס סה(כירלכ8ן
 העריג' כש, "CID זה57.ס 5"ם יהסמ6 )ממ)קומס עגין ס6ין עה6חלת
 ע) ר6" כעו 7הו' וה ע:'ן ספ'ר כמג 61"כ געכה חול'ן וקת 3סצמ7ס)6
 6ע"נ 3עכה חול'ן וסת ס)6נסעח סהר' 6מ5הס':וי ל73וק ז6'ן5ריךדנייו
 ד6.ן כ'ון תכח' דס :סמ:, 06 ל3יוק .h~b סס'ט8 61.כ 'רוכ תכה להד6'ן
 והסת6 וקח לה יס (ו 67עס הכ6 .כי binnh סיססיס כיון 6לע6 יי:עהמכ'
 ו%.ל  נירפ'  חל'נן ע:ס לס 'ס 6ס נס 6"כ נעכ' ת)ינין וקת' 3;%ן סל6)6מ'
 מ(קת נס ס(כיר ולכן נעכס לתלומ b?nnh ד6.:6 כיון )ממנ' ,סל73וק

 סהו6 נ.יוע נג%ר6 ד"עי':ן 7ה6 פוכח וה ס)פ:' הי8"ס 7תיגריס56נעות
 ד3:ות סכ, ("ל הר36"7 7ניי 2ל כ' סחרי הת:' תן נע. סירוסו ח75ד'סהן

 )6 נוס ה775'ס תן 630 י7וע 06 36ל ר6" נסתס ס"נו 7הח%ירויח6 נמלעוי וו ג;יר, ע5י:ו דל, והס'נ ה775יס ג7ם sb" ע5ען צל החפירויסי6ל
 6ע"נ עכס ם.רוסי  ח5ן-.ס תן ינס דק"ל הר' צכ") העכ' דס )טע8'תסחת'יו
 ס7יע1ח לכל עכה 3ל6 עייי. הספופרח נד.קח סהר' י17צ תכהד6ין)ק
 הן6'סלמ(ק ו""כק6ער נינר'י ק6יכע3ו6ל גייקתהספופרמ ע)וחל8.ס
 נ56נעות סתחחוק 2ד לחקל הול'ן דלעולס נסח:' 06 )73וק 67"5דנייו
 גסת:, 06 )'7ע 61.ן '7'ע עכה ז6.ן 26.ג 3עכה ח)י:ן bprnnh 7)6 ועןוכל
 הסינו' נד'קח 3ל6 6פ" תל')ן hprnnh דל6 כפה כל ס"פ bihכע'ס
 דתו)ס הרת3'ס :פ" ס.י 6' 6נל נייק. גל6 חל.:ן binnh יס 08וכן

 סו6 :7ס דס סר6ת' ה7ס (ה 6"כ י6ת' וסת תחפס ד8תר.:ן מ.ווסי3וסמי
 ינ(מ לעכה הר6'ם7נר(ה הרכי3 תה 6"כ 7סע:החו6 1)6 3וקחדמלי:ן
 דס 36ל כ)ל 73'ק' סיס ס"ך ל8 וקס מלי:ן ככסיי דנס  פודי הרפ3"ןגס
 גייק' 5ריך ה.ה ד6ס כת3 למ.רוסי:ו תס8'כ :סמ:י 06 ל3דוק ד5ל'ך ס"לתכה
 וי5ינ 6פת (ה ולצ'י ל3יוק ס6"6 כ'ון ידועי ס6')י 3עכה חלי:ן ס.כי6,כ
 י6'ן העלחעוח 3ספי (") הרע3"ן כתנ וכ3ר ה8עח ע) )עוד0 פקפ1ק3)'

 3עכס ת)יגן עכה ג)Db 6" 7)צ'7 לע:עי:ו (11rfi . ע)י:ו עקם'ס6מי.ומ
 : וסח כנון hinnbI~ ים06

 יסו5) 3גוח  7ירך ,יתויסץ  רייס' יס סיר כל ט'טיוגומ סעייכי ע)37לי גע.:יך ססוקס' עה פ) להטינ צי 6סיסמהשרגא
 כו' סו6 ע6כו)ח דס 71)תo~httu 6 סלו על :6511 כו' עי'ס 33,עס%(וח
 קמעי:ן לטחרוח 7ה6 8'.י' וסה לה ס'ס ג6מה 6פ" (ו עסג' יה6 עכ"חוסקס'
 עכס 6ין 6פיי 3ע:ה חל':ן וקמ למ ס'ס 63סה וה8 מט6ח פ3'6 למה6"כ
 לס 61ין חלוי 6סס פ6.3 וסח לה 3יס 67ה"; 73וחק עכ'ח וסס.3י7וע
 יסמ:6 גיו) יוחק ו(ה 3וס וה6י.7 לחלק :חית hS והח:6 מט8מ עני6וסח
 מפקק' מר'מby)pth~nsI 6 1ס"ס כה'ס ע"ו' 3חי11.ס1 יה6 נתרת.מתמ

 6מר געקוס ועסיי'ס נעקיעס 2:ייס כיד3ר'חור' :6ער ע"( 6ננעח:'מ'ן
 מוbib 6 קוסיחך סימורן ;1 ל6 6סר ערוך חלעוד עכ.ח עע.נ. געלסכי

 לס ועוקי תמ:ית.ן לה" עי'מי '"ח 7ף סטוע6' יד'עת יפ' לחרו75סתיי'
 גפ)' 61'כ 6כניקס מט6ומ חי'3 הכ. ותסוס לוקחס קעוך ססמ, 7ע.'ייהמס

 פ5עו וקמ היי:ו לוסת דסעיך געכה תלי:ן דל6 פסיי8 לוסמ 37ק%וךסקו;י6
 %כמ )ח יס Dh7 oh" התרדכי כ' ת(6ח וגדול' כו' יסר8) l'aonnסהרי

 כפ3ו6ר לעולס תטת6 ל6 ד6ל'כ וסח' נסעמ טhv1 '8%' 7ס סמו5'6'ענורית
 ע"רי 767רגס לתירו5ך סמ.ר' ג"כ יס פוה 61'כ סטופ ווה סמו6'גחוקת הו* סעט יכל וסמ (תן הו. לוסח' וספיך יד.ע עכס 63'ן כ6ן וכ"ס3י3ריו

 סהקסס ו6מל למ)ק hsn :ח.ת 7ל6 סניחו לח;ק %.,מ SDitקרןא : 3,ה 71' לוסת' 3קתון )ה היתוקי וסמ לסגיס
 ג6וחו הו6 ת6כולת 7ס וד)6% הפקסן פיין 7לע' ע5ופ'קוח.6

 :ק(וע 61ע5' ;ען )6חר 6י', טת6ה ק6 ע) 7;ע65 כפסעי, הקם' !)5"קוס
 גס 63תח מקסי דהתקסן תכ"ס 1.ס3 מ(ע.ס )6מר ע8כולח 7ס  ע)י' 63סע6
 תס'3 ס"ת- 6הגמך ו)ול' ,ו;ה 18ח :(כר ל6 8סן געקו0 מח'כומל:תס 1הח)עוי התס:' פכ"מ מס.ק ו3וה הו" 73'ק עקיס 'tr~h כ. כחר7ל 6פ"טע8 עיי 6נל:ת65 ועו7 כנריק געי:ן (ען 3ל6מו די67, חסיג והעמון ;1קוסי8
 ה:הונ ירך 6מי והלכת ותסו3ה ס6לק דרך עכ"( ה;'ח כ' ק:ה יקע)

 :3'סונמ.נו
 כ."6ייאבק

 ph כי ?h1) היה :5ווי 1נקגית 'ע ונס גכור עכ"ת
 ס'" :;וקים 6ל" נת"גילה 1ילי:ן ל6 ך. קו0'6כ6ן

 ס:חעצכ' לוער
 עד ה.ס 5ס  6נל כקס 6ו כי חחת ס:יחח:  "1 גיריכ' טמת' כנ1ן חכי:'ג1
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ייהפני
 נחעעכ' ט0כיג' 13 )וער ם6ין עגו), געקוס וסגש0ו ע%' ו3דק' )0גיק
 bSrb 61'כ חו6 וקנר6 )ע6כו)ס )מוס 6ין גקופק6 0גימתו וכ"ס13

btpp~7(ס7לך )ס חגיוק 3עי תייוי ע"כ יס6 תייי קסי6 )6 (ען ד)6מי 
 עוג0 סיס 6ל6 כר סמת סעד ס'ס ם)6 עיייי 61*כ סו6 יפסש ,lblaגגו0
nhav16 6נקופק lltbv 3עכוך )ח)ו0 ים יסס עקוס ת6וסו פייך ו)כן לם)ומ 
 לסמס 'דס סחום'פ כדי סלס (טן ג)6חר יק0נ' bD'p )סקס01 ו6ין -0כיג'
 (ס קפק סיס ס)ו ע) 6מי' כס'נ 61,כ סכר חמת ס'ס ססעי עסעעחכר
 ועוי 63הס הכר תמס ססו6 ל" 6יסער )סעולhe'p7 6 ס3ל ס)קומי6
 כן כ' ק:ומ קויס ככ? והו6 סי6 סגדק' ות"לי קנומ קויס ע-יי סכרזת0ס

 סיעחד )פ' כתנמ' ;ס וכ) עגול, נעקוס וסגימו ו6מ"כקנמודלךס3דיק'
 ור6ו חמסווי' 6מי תיכף םגיקו יוס 6ו0ו גע)6 עפים סעכ'ח ע37ריךךירל4
 הסמע 7כן ה(ען )6חר כ"6 ס7ס 6מר 3דקו ס)6 פירוסו (מן ו)6מלסדס

 ט0ו ו)6 תיגף סקגמו פ'ישו י6ומ'וס עפרס הכיח ס" ס6)ע)6עגפיגן
 כדפ.וס"י ,ען 6חר הגק:מע7 סססו פ.יוסו (וון 1)6חל עיי קג0ו לק,)קגמ
 זסיס סעד 3דקו ק:ומ דוו"יייל,רמ 604 הכיקו6 6'כקוסיתךגסיי6

 סדס ול6ו 13 וקנמו פרקין q'p כ67ית6 סגר )16ל )73וק דלכן ססי' גק''
  ,זנ'ייי' 6מר י3 ;ען ק:מ Db 06'~ דס4 3גיי6 קוס'6 גפ) 61"כעץ

  מי%י4 ען ז5'נוי6י ס7ס ו"ז הק:ומ "מי זטיד  מוי  בדרף דסע7יע6'ס
 : 1!קוס ע6ומו 13 גן3ק וו6כולח דס ד)ע6 פריך 0כי ועסיס614

 73יק ס6.נו 3עד 3דקו יכ0ך )פי 6י  קוסימך כ) מיהסרוצ84פנוצ
 תסע" סקיי' 6פסי ה6 מסעי' )6חל ע6כו)ח 630  סקסיחלעס

 חקיגופ 6חר ס7ס ל6ו ס)6 3ן 4ע6 ע6ן 6:כ גדקו 3יוק געי ו6י ע)י'סיס
 רג ;ען  ייריר (ען )6חר (bSn  4מייפיפר4 5זן ע.כטי7

~'Db 
 סנמפ;ון ונר6'

 : עעניג.גו מל6 3(ה ודי כדנר' פעגו6ר 3שלם"י עכ"מ כיין 1)6כס03
 atbn  העעס' 3(0 וכ'ס טחור' ידיע עכס 3)6 6פ" )דכח' דגר ס)כ))ו
 6ש'ל7ע0סר3 פסש ס;ס רנליס 3ש וסיסיו)6ךס הכסכו6נס )0פיס
 ק") סטסר6,י ונמסונש  בלירר כת3 ו0ר3 גת'0 ;'ל טסי"" וכמזס(*)

 סקרססג6ס'יימגסוקת סו6 ע"ע )7י'1 סגי עדכתנ דס דתו5'6ס7וק6
 כ6ן 3ס5עיף וכ"ע טסור' יס סעעי6' 'יוע ס6ין 6עזפ עכס )ס  יי06
 ססעע' )קלקול6 תכווג0 ססו6 ג6עי %עס יס h'5w כ46 כ6נ )1 יספגס

 ס6היגמו סכ0וי' נ16וגס סו6 ד6דרגי כך 6וערח ו)כן גוג6 נכה6י,טססרגו
 סעכס ען ספק סוp'p, 6 וכת )סכ4ס יכו)' ססיסי ענו )0 'ם נסוס)6
 ס)י 3)17ן כטי סקכיס טכה6 ועס6' ס775יס  114ען עןסעכ' 6יגס06")
 abn' ו)כן עענו PDP bwn עוי סיס כ6ן וכ,ס עלונל'ן ל"י פסי"מג16ן

 שן ס%נצדססגיס3'ל לשאלה
 סנפו2:6ע

 ויקר 6' סנמ סל
  ילב4' סגקו*ן קודס  יעיס 1י לגוימ לנבוי  ינש hiaiעקניס

 וכסר6וכך6ערו 6חרסנסו6ין )עגלסנייה'ס rhln1 קהסלביי4מיי%ימ
  טג')ס' )'וס ג"כ גסו6יס ודמו )פג.)0' גסו6יס (ען לסקייס (ו ו)5ר' )גועס

 : )6 16 סנטו6'ס פימו כיון 6מניס גקייס (' ו)ענוח )מ(ור)ר'כס

 ד)6 6חריס נקייס  (' ר%.ל  בי'נ' 5ל'ך ד'ן ו4מ סו6 מטשתשובה
h'D3D3סס פ"3 נסנוטוח ן') הוורדכי 3י3לי סע3ו6ל )טעס  

 דמון  'מד  ייל(יר  כסיחפסיי ו)יס3 )ח;ור )ריכ' סגסו6יס ימו 067טסלזס
  ברורליל  1ס ו)סון עכז) כקייס 'עיס (' 07גD76 7(hr עקק6 )6 סגמו6'ןסי0ו
 ען עמ'6סח 610 ם)6יחפסיי ע"יס הנסו6ש סנ7מו 7כיה 1DIYDnמגץ

 731גלי 6יעת' עקק6 י)8 לסיו ו(סו כל6ו' )גדוק bnDVbI עסק6 ו)6סגסו6'ס
 הנימס )6 6ס חריסיו  בילי  במרייימריינשנף  יבריר  ב4ריייו4'טוסריזק
;p73SWוענו6ר פס וס6ריכו ל6ו "ס ח73יק' תוכ)פ 06 ס7ימוי יווי 3סוך 
 וכן ~OD (nlor ד6י:' עוע)ס 73יק' 67ין סו3ריס יס16קריס3יגי'סס
י1כל.ע

 0ו"
 ח7ק' חניעס סוי i'h1P)D 7דמיח הפוס היעס קיס "0 61"כ

 )(0רת 6ילס 16 נ(הרמ ל' הס 6'כ (') יפס עלדכ' עוסי*י סמכסכדעס
."eb- 06 כ' 5ר. עזע וס)י)וח ס7יחוי יע' כל 3עיגיס חייס יי0 ס3יק, )ן 3יור 
 ג' נ, 63לו סגייק' ו6ין מדס' תניע' דימוי יסו' כיון סי.חוי עיוס גקייס(י

 דח-ס'נן עסוס ועכע6 פכ' 6מ"כ 3לסיג1 ענו6ר וכן וק.) ותולימ עעל' )6יתש

)0'עוי
 נע'גן סלכך ו)6ו6דכמb~rn 6 חס60 7)עhrb 6(pnln סכמ6 כ)

  סעס נכ) )יס ימייסינן כיון הטעס ענו6ר סרי יו63 והקק6 דעח6ל'ס3'
  תסוס סעעס 061 סש7 75ע60 עסק6 )6 וסכDD' 6  4מסיממרי3עיגן
 ס6ל' irbi (ס )פי 61"כ ופסיע.ס61 כע"ס כ)וס עע)' מ0ירומ 6ין  מדס'סניע'

 1יס63 כ)ל י6וס כ6ן 6'ן קעע סוס עמעמ 7מו י)6 כיון )פניס )ייכ'(1
 ק6ער עי)6 )ס'ש ס)6 סגימו ק5מ עסעע גסי6ין י.מוי )סון יכןרםליעו  כסיסססיי נוו?דכ' כענו6ר הנסו6ש ען סנמ.6ם' המס דיוק6יע60טשל
 טעס nrtbn סרח'13 06 6נbns~h 5 עסק6 )6 ד6ן תגטו6ץ (עןססרחיגו
 3ת6י  סיס'ו l'btnsh דעס6 כיון7קנוכ6 )73וק bnwb 0יקק ל66סר)4ס

  סססי' עע17 ע) נס6י (ס ויוק (ס כליוס ל3וג'ס'מ'ריל,לןירגוזמיממלס
 סגר6 סכ' ה:") חמכס )דעס 6שי h)b כגר6סוג, חנ17ק % ליפיביומ,בר
 )סחעויר סמיעוי מו(ר סו"סין ע(ען סיכ0 סיסח דכל דסטעס (,) ע)גומיס'
 ס?ימוי ד.ן 6סר סעמגריס כל3)' ס)6 ו(ס עכ') ס6מיון iW:D קעוך סגי0וצעס

  סגדמו 7וק6 3כס'ג כונתו סנ,כ 6פטר Dbi& )עי) כה*ס פוסיס 6נוישיעיחס
 הימנת סעמעת 36) מיס' כמ3יע' סו. ס4ס כסכסו :rb קטט עחעחסנטו6יס
 נ6ן ~rh נסי6סי סנ6 כיון תדעת ע5 עק53 :ס 6ין ה0יהת 'מעירסנטו6ש
  סל3 טדעמ וכ'ון כגר וכועדמ תמע'  ימרי כיון נ6ן יס סנ'ע' יעס מיסח'עוי
 0ו)י' )ס1ל'7 1)6 13 סע3ו6ר עטס ע)ע )סוקיף 6'ן הפוסק'ס גגד ס61ההצעו

'ההצערעה
 סשסי וק 6מס )'4 6ש'  שלי עפמ' ל3על ע5וס 3עעp'nlob 0עדעיו
  30יעי כ6ן י5יו יפסיט6 )עיל כיזם זפ  ביררו 61)') פעתיס כעס )עעם'ס)כ'
 מדע מיעוי  דטספולר 6ערינן ו)6 ג3על' 1)6 גקיס (' עקפ7' גרע 1)6מים'
 מיפ מיעוי עחעורר גנפ)' ס)6 וכיון סטג')' 06ל  4%ביל קג'ר' סית' סנסדען
 30על' כ"6 גורעיס סגס'6יס ו6ין  סגעי)' 0'עוי עמעת סו6 ס0יעוי עיקרי60
  ר6'פ ילי  ביירי  ז4בררר  פריו i~ub1 קעוד )סיוס גקי'ס ס(' 5ליכיןו)כן
 טן 04 נלוכ' י6" )30'6 ר6'מ1 מייוס 3)6 ק3'תסעירס ס)6%6מת'ע

 6מ עונמ געקוהו כ3ויו נכונ' סנ"נ סמכס דעס י6ין נעי יס3רי ועמוכססח)עוד
 גיס6ת 103), 6ערו עס עמג' גיקיגן רפ'ק 3כחו3ות )עיל נע'ס כוו;סו6ין

 כו, יכול)כגוס ס6ינו ה0וך נס03 נ6' ;הן )פ'כלחגיע סקדוכו')יוסיניעי

 נקייס )'ס3(, )ל.כ' 6סל ;ען  סנגי)ו ו6ח"כ )גסו6'ן ;ען קגעו י6ס ק'ד 6י61*כ
  3סגת6,כ 63' (ען כיוןסתגיע סר3יעי 3יוס ba)nD 6'כ6'ן6טסי6מייס
  סקיו ב15 ויפי'  יויבוז  ב11י  h'h :bnJDaI קפל' )6 ד6ס 5כן קודס גס"ס ('קמרי

 עד יסגס6 6קור' דני! 6'סוו! עס)'  פ'י  (') 0רע3'ס כמ3 וכני סו6 נדסריפי
  D'1b וכ'פרי.4דופי ג16גיסס")סכ' יכעס וכ30סר03עגידסספמטסר
 סמט0ר עד )יגס6 6ש7' )סגס6 מנעוס כגון גימ סמק ttpb שקקיסדלסנ'
 סקפוס עד גס6ס bSt י'מ בי ביי"  ppub1  עלג'ג6 ר6ימסדס6
  כוגק'ן  מיר  ס% טונמ 37גע67 ספ~קקיס כ) כח3ו וכן  רייימפבפמ
  דח3עוס דס6 לומוס ד6ין כו' תסו ניס פרקס ;ו גקוני6 כד6הם6 עסורומכ'6
 ע5טן על חמע'רו יסי6) י3נומ ('ל6 י"ר מוער6 הפעס סו6 5ייכסלינם6
 ו3שיכו'

~bina 
 כחנ יסי6'ס י('1r 6(b 7'ל מוער6 פספס )6 עי"ן

 : ה7ינ6 6)6 יל,( טמועי6 0וי )6  ל'גס6  ר4ב%רמ  דזין 0יגוקח פ'ימרקי

 6מין 7, פ' 3'3עוס דה6 04  בוזרמ ל6יס )סנ'6 ע6ס ת5ע7ןלי
 (tbmtl 4גס6 מ3עוס ר63 ו60תי ),וה6 6סח )ו 6ל3דימיפליד

  0והלblbn nDCD  6 3ועי 67פי5ו )6פסטסחוער6  רב וס363ועיקיסי6
 לנ4 גו)י י"י ועסע'  יוד6  רב סל לגו סס" ל3 3'עי וכ'ק סו6,ס כע'ס 3נ'עדו'ן
 פ' יק6ער יי', מועל6 פסטס )6 רן  רבייי  י41ר%  בסריי עוכמועת
 נ7ס ד3יווי ק6י (י3ס 3יתי ועוכ 4וע6 נדס י0עקטס )'ו דף כוסיס3נומ
 מועל6 פסטס 06 61'כ סמס (~holb  ייבפ ג'עי כ'6 קוסי6 ימעג6 עסל)6
 67ין העעס פסטס דר'ן . 0ועל6 יס6 (ינס שי 1)6 ניס יעי ס'יך )66'כ

 3יטי 16 ק"מי (יגס 3'עי 06 יו7עין סן61'ן שועין פסמיסן עכ7ומחנשס
  ברברי כע613ל )(ינוס נדו0 נין תמלקיס ו6ין נקייס י'  יר%בר% 1)כןניס
 61.כ קייעי (ינס ג'תי 06 יוסזל6ידעי יוסכגני סועיום 6ין  l)Stitrרםזי
 סטוע6ס  1S3pbD7  זיב4ו יתי העי ל6  ר4י .טסול  3יטי,(י3ס קוס. סףך)6
  עסעע ונן פליך 1bm דל3 כוו0י' עו3י6 ע3יד יברי%י  בר  4ינ% ויג )0)קפל6
 מוע67 פפסס )6 6'כ ט3סי01 )עס ר' דסתק,ן י3 67על סגוקס שק05
 עסעס )6 ד'נ6 יס6י )ס7י6 עוכח 61"כ כנודע  רב 6מלי ס'ס י"ן נסדר'(

חוהי"
 ע"כ 6ל6 6סע61) גס 6עיי60 מקסס ו*כ b)tlnb%htnI ייי(

 ס)6גיס6ח כיוו )ינם36,י 6ססי 61,כ6יך NPS'b ק1יס נקייס (,קפר6
 : חנסי6יס ססהמט כ'ון מדסמ ס3'עס כ6ן סוי 6'3יוס
 גס סגס6 )6  ב4בפ 63מד mr סגיע ד6ס ד6ס'ג (1 ל6'ס יימו0רשפין

 ססיס6 פירוסו י'6ין 4וס  נןךפיייבסונשרייוז שסיק6ערמ'
 ליגס6 יס6י 3סו)ס bv'1 סניני )כך מילוסו 6)6 כס"ג 6ייע 06 י'3'וס
 ניפילםזי ס)י (ו עכ3ס ו6ין %לירפ%  יייבו מכעיס עמקנח )סהיע י' ג'וסכז6
 6ל6 די )יוס ססס6  ססגס6 6% 610 67נוס כיון הע;וגו0יס פטורו)נן
 נר06 וכן כניקס ייס ימי6 י6( אק סגעס ס6מל ל3יעי כדיוסביירירפיס  ר,יירפייי  44 נסדsfr 6 חעניי סלג כתנ יהל. 6מן י' )0140ימונן
 ט0עמ י6ס יכנוס ל6 וצשני 7ק6הל ג' דף ד)קען תס~ניD'b) 6לסגי6

~p),bo7 63 )63  סר 87עיי פעוםו ס6וגק דעמעמ שסיק ש0י'DS .בר  
 ססנינם שיגו 'כנוס )6 עןקתלוגסני ע'כ 6זכ nbp יייי' b,11Dpbו3נ,
 ד6ס סו6 עסויס ד6( נסו*ס סיפ(ק 3'י,מ 'ש ע) גקייס " וספיסע5עס
 ע) ע5עס סכינס 6"נ )ע'5 כט"ס קו6 דפה6ס 6קורס 3'י Dh" ספל6)6
 סמוס' ו)פילס (')  רם,י )פירס נ' 'וס עי מע0ין 6ל6 יכנוק דל6 וק6על 3'יוס
 77מו Dh~1 70י6 י' 3'וס 6'כ  ד יוס עד סעסין )פסס 63ש ע)760סוי
 7'סנ6 עייוס  'כגס  גיוסריל% יגס )פיפ 3'עייוסד'ד6ין תיוסגסו6ין
  3זג פכ.ך י60 (1 3ס13ע 07נס6 עוכמ קוני6 יכו)ס 6יגו י(ס 6חי3סנוע

 יפ" ופילס )עכ3 )עי) כיפליך י' יוס עי נעמין ד0)ף עד (rnD 7,ז6ס3יוס לבוי פר י% כבר  רסי ייי ימר  ריבו% (1 יפגוע נ' 6יוס כונ0ו ופיכ  לכיי9ייסי
 0כנוק 6)6  6חר  DtSni ד0יגן י)6 ססוסשמ )פ'רם 561ז) סג6 י'פדיוס
 נעייל ו"כ" וסרי6 ג' יוס ע) עעתיגין 3' )'וס דסכיגס י6ע"נ עוכח 6'כ3זג
hi'D6עיירי (1 קוג'6 יכ5 יעמט6 גקופ ,bsn ת0ט' 3י )'וס ע5הס סכיגס 
 3'וס גסו6'ס סעדו יץעס עיייי 6)6 3' מוס (D'hln סיס'0 ק3ולספמסס
 סקנחחן'ל נ'ריברמע) 'וס ע) ע5עס סכינס nbrb וע4 ג' 3'וס 16י'

  סידכס וכיון סשסקיס כת"ס ע015 )3עי)ס סעוכיס שיו גשיס סמ'ס0קגו
 ).גס6 ועוסרמ סניפס יכ6 7' 16  בימ1י  bih  ייימב' גסו6יס יסיוסל6
 פ,ע 3סני עומית 7' 3יוס ייבימ4ר635  ימגירר p)1hD החעת י6ס3*ד
 נקייס 6'5(' סנסו6יס וסקייסי 6, 'וס כל גקיש ן' דספיס דסיכ6 ליין(מנו
  ו6ע3ס . 70פס 0ויחג'עס 6חר (ען סקניע0 כ'ון 4ק7ועס עס ל'6מויעה מיעוי עמעולל טחיי 5ניכס יסיסס פסיי6 סנ.ל ססכס ק3רת ו)פי6חייס
 סעוכס 6100 יכ) סי6'ס  כע'ס  7D1h3D גקייעס מעוי 'וסל .םעקע6
 )דסוס יס עיסו יומר מעון  י"יכ6  ופסיע6 יומר ועס60ס שטס )3ס5:סו6ין
 י6ס ק6י 606 6)1  דסיממ ותמן ע60 יכ)  י6ס"נ wb  גהופו ;671'ס
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פזהקושע רעהערהפני
 or 4וס פ5עס מכין )6 3-3 16 גס3ח 2'6 יתן0ניע

~bpi 
 על גקייס 4

 6' 3יוס יכו))כג01 ס6ינו תמוך י' 4וס פ5עס תכין 6)6 נ' ~o"ththעס
 60 וכן נ' )יוס ע5תס מכין ס6וגק ועחעס ד' יוס ע) נקייס ;' הקפורס)כך
 3ס3וע סג6סקו) וכנת ג, )יוס ע5עס סמכין מירומו )כגוק עיסו 3,גדיריך

 : וק*) ד' 3'וס 635 ססר סי63 יסטלפגי
 סיס pitho עמעח יעסגי נסי6 עסי:יי6 ר6יס )סני6 גר6סשכל

 סיתוחו דידפס לועכ סייך 65 וסחס כ5ס ס) ו6עס מחן ס365י1
 וסכיגס 3' .וס סנסו6יס (מן ססניכ פייוסי עזכ 6ל6 ע"ן פ5עסיחכין
 )סתמ'ן ntbobbo( )סעסק b'b7 תס עת)ס1316 ו6ח"כ 3' יס ע)%ת'
 סיס נטו6יס ו(ען גי יוס ע) וקפרס 0(ז) מקנ0 ט) טעגיס עי'וי 6ויעמי:ן
 מ3'פס )6סוי יקדוווס 61,כעוכמ )'וס3' עקדיעיס 6וגק )ס ו6ירפ ד'3'וס
 10)יס טסיו כנון עקופקת ססיחס גמרס ו6ס 6ימוי וכ"ס"דטס
 ניוס סחיס ישמו )6 ו6ס 3' ניוס ~Inlwr ג' 3'וס יסיס 6ו)י תססק פ5תסוחכיג0

 ותכינס 00וגמס יוס יו7פח ד6ינס דסיכ6 6מר גיול חדוס נמוקף 6"כד,
nWSD(נויע ו06"כ 3' ג'וס יסיס 6לי 6' 3'וס ישס )6 ס6ס ית.ס 7י ג' ע 

 6יסכ6 עסעע 6דלגס כ)) קנל6 6ין ו(ס גקי'ס (, nyySI'bיוסנטי6יס
 דמ3ופס פפס 1i'Dh 6(3 טפ' גופ תסיפקס סחו6 דס'כ6 ספוסק'סגי3יי
 ד3ל ס) נ)bnu~h 4 ל6ו b'rD 61)1 נסי6.ס (ען יהיס עסי יתע עיכי טפי לנדוק hsn" hnwh 1)5 ספיר דפמ סיכס 65 טתקופקם כיוןמדסס

 סמוקק" דיס )פגיגו יסיס וסיפס דומקיס )סל3ס 6נ1 )רכ'ן ,')7)ס.סחו
 3עו0ס וסיסס (ען סל0וגו רק סנסו6ין ען גס'6סס )6 06 61'כ )ע')ססנ6מי
 ס0כס טיעס לפי נס יפמי ו)פ. 33דיקס וגיסיס bnu~b וסעכס3נטי6יס

 סמסן 63 ס)6 6ירע 06 יע"ע q'plD5 דל6 וסגו 5עלסויכןכת"ם
 כיון )ססיר ל5'מ' 1)6 )ייי עפסס 63 ס4מ ס)0 ס(ען י6חרסנטו6יס ל(טי

 )עניק hnD7b יס63 )6 נו ח(ר ינו616ו)י )6 ד)עס יפמ6 סיעכסד6'נס
 : 'זספ . ו0חתס' כמ3מ' 3רורס ה)כס סג'ל תסטפי

 עוג0 )טגס יעיס )חי'ס ומ0מס 1סכח3 ומעח7 "עגס שאלהלא
 גגור יופן bie1 ספ)6 סתפ)6 ס6יוף stnb'~עחוקגח

 סג0י5ס )לו3 וכ6)*ס י5*ו 'סוטע עי סו'ס ופוקי קימ ס03נווס 6י'3גגוייס
 ת, סחורגי ס6)וף כ)גגינו 6'ם רשי פ)יו יג.ד 6סר פ5י כפס 6סרוסעוי5
 מעוגי עסשג6 ל6סת ע) ו6עגס 376לס וליעי 6מ. )עען גכן י5'1סג0וס

 : י3י pnstp וג)סיגיונ)ג'
 עיגו )6 ג7יקס ע" ס6מסי 3עקוס p'p 7עחיריס ידנ6-יכש%א

;O'pptD~ כ'6 סי6סומס "b)DH3 קיען וכמ3'ס 3פקקיס 
r*wqtp3 טגמעי3ס דיוקס 3קפק יר'סור,י עפ)וגס6 י6יס וסג'5 סססו3ס 

 יססמק עטוס 6)6 י"י פ)'נ )6 ופ"כ גזיקס ס'ג h'ps'1 סוי 6יוסחס
 636 חסעס 6ומס 6ייי )S 6(D71b והנס כ'ס מורס ט) סיססר6סון
 67מזגינקמק וקע,) גקי6ק 7)6 תסוס )נלל 6פטל hb )ד,ין דעזעגכס.ג
 nwe 610 )ויקפק סועיס וקפק ייעמ עסוס כ)ו0 )6 דכס,נ ססקייגגן
 ט)גו 3דקט פזי )סמ3ת ס6פטל קפק 36) גכס'ג עמיי קפיק6גקסק
 6'מ" ד6' י8תל 0ו3'ן ירט ססו6 ססמ6 61'ט . )דין ננ7'קס )ס 6פטי)6 יע'י דדרוסס דוע,י 6)6 6סכחן י)6 5ססיר י6'ן )י' עודו יכ'פ6פטר
 )7קיק יק 671' 6עגס . גמעלפס )6 6' עועהס 6. גניק" 16 גסי)"קוון
 וסקם . 3ייקס פיי ד6פטר bp~p קפק לסחיר ויי %'מ סרג)1סמ6ין
 ע)ס מ0טג 3פלס יומגן 9bb7 ,7 דגיס %'3 עמך דיג6 ה* )המ6ע6ס

 6ןי)דק,)יווקמוסזל3גן 'ו0כן)ס1פסי, י7' ות,ט )ו ועו0רמ גקי'ס יעי('
 rwah ר33'0 פי 9Wb* סנ' וכ) סונ6 ענ דק,ל י6ויי'מ6ווקחו0 )מי Dh" ספיי 6מי דל" דיג6 דס6' נ67ס ימ)תוד6 )'סנ6 עסוג'סכ')

 ע0סנ 7)6 י*'לי ק6י עסלס 3שקמ )סס )"ומיסס ס7רך תןדחג6'ס
 וססוס קק3ר לפ7ס מ)צוי סו5לך וע'ס 67מס סעPpp 6 מיh 6(b ס')1)6
 עמס6 6703 כ)סו דptp '6 י6ן6 3ת0סנ 6-ל' 'ו0נן ו' 36)ענגן
 ע3נן וקמוס קסנל נעי יו0גן 6'ר ח)הו67  ק6עhnb 6( 7' 6'כעמם'נן
 3ג'מ6)6' כי3' יו0גןעעס ר' דס6 כו, יומנן 76י' *חערנעי ס5')שת
 גפי)עיתרוקסוס ע.יריוע,ס ע0סנ 37)6 כ)סו סוי כדפירוטסדיוק6פ'כ
 י6וי-ס6 וקסוס סו' tDh' עסג' ק,ס יס') עמסג דק6עי ר'י 36)דרגגן
 Dh'(h1  כדפייסמ יומנן 6יר' 33.ח יר3ס קס'6 6'כ )ן יקס'6ות6'

b)3mסקסש 6ין דוד6' ני6ס 16 סו' דרנ ס)עוי 6עי לנ וס6 6עי ח( 
 ו7נ 6עי ינ יחק6 יז) 3מ)תת סתקססכן סת5ינו נ%קוס 6)6קיטי6
 6פטר וכ3ל )ל,י 33'0 ר3ס )6 6נ) 3לנ עונ0קיס ס)עו7יס סיו'סת6
 טסש 33'0 3לנמ כס'נ כד6סכמן SD~1 ח)וק חכגגיו 6מי 37 56)ט)עי
 יסיר 6ער ד)לנ סגס77ין גייס כ67מנ0ן ר3' ס) מ)ע'17 נ'כ וסיס )ר,'חלעת
 תי, קטים סו' ור3 יסיי 3כויוח ימין 5ער 33,ח ו)רנס ימי7 6)3גו7יס
 עסופי' )פע;מ5ו)ש סוס כי )סיכנ6 1ע,עגע' 3330) 37ינו לו וכמניו0גן
 6(י5 )סיעמי' נע' ייהגן יי' 6פסי דין תן ו3ל סס 63'פ DIDS 377"ירגי

 6פי, דע0סנ פעע6 יעסגי ס-) סלעוז6 מ.ע י7גק nloP'1זקקג7
 .  רר3לן וקמומ קק3ל יו0לן רו' פ5י' ק6ער )6 וע,ס ד"ורייס6זוסחומ )ה,י

 )סוסחוס 0ססו ת"ע סיי יי3נן וקמומ 6פ" ,q'p דקוף כ'ון י תקטי061
'hWbt'3 )6 כי סוanw ה*ע דוד6יסחס )וער יס ע"ע 3'גיסס )ח)ק קגו6 67ין נ6עו ו6פי'"וקח 6מי 1)6 וסס נסעח 6)6 0ססו ד)6 י') גק,ש יעי 

 וספק שטן'ימיס סמיפ 561,)וי6' וקמס עסעמ ,עיס ,frnקפק7סע6
 ילגגן יסס1ס )ע'י סי' "יקס ענ יתיס (, סש יתע *נו ~eb" 636עג)ס
 וטש6 (, 6יכbnnv 6 גלוע יקפק עוע דק"ק ו5ע,ג 671י )ידפ )מ6130'5

 eea כ5ל6 3סל4 )' רט יוננך נקפק bib מריגן ול6 3וופ ססקסגלס
 גזךיס 4 סיס ימם3 3עינן bn~bu 36) סגמי5ח6ק)ל הפני 6)66לוכס
 ג*ל סש כך סוי עע)ש קפק פגלסוקפק

 3סע"
 "pD1 וי ירגנן 1סהש ס') ו6ני 7-6' גע0ס3 6עול6' כ)סו דסגךעסיס 6)6ט0לסני6 דפעעטמ6

 63עפ 6ענס 6עלס ר3" 'ומנן י' גסיפמ 33'0 ור3ס 377גן וסמהםגע'

קונק"
 )סךכ))6 )6סקט' רטנ'qb rl~'DS 6 ע.ע כדפ" )ל6ס דטעעמין

 ק') 7סיטSbnw . 5" 6'3(n ע" )על ס,פסר 373) 5ספרק"ק %סני )6 י6ויימ6 וקמוס י"י דרגנן וקסוח ס'ע ח)עוי' עדק6עלדעסי6"
 brnh1 ס0(קומ פ) דקוק)יס יקיז) ר6מס ה6' כ6)1 סף י6ויחמ6וקתומ ד5עזי

 yb1 fNm"n~tDSqb סת3ו6י)סיי6עלסיגו וכעו 63 3(עגו 6וימ0(קה
 סר61יכ קפק6 נ(עגו י6ול0 עסוס ירננן וקמהם סוי ית.ס )עיער6יכ6
 ידו3נן 6)6 ססולס ען 6קץ 6עו 6יסץ ספק כ) נעור וספק 3(עגו)6ויp1DW' 0" ט6נו or ס5פי 6)6 )ססנרל סיכול 373ל p'p יעסני עוכ0ספיר
 פ4ג ד6יסו 6ייד' דרס"י קסי6 סו' 61'כ הייגגן וס0ימ ק6על7סל'
 .pW ק,) וסרסמ6 ס0רס ען 6סוי 1pbi 16( יספק דק') סרתנ*ספ)

b~p'b7ססולס ען : 
 ופ6 0רסמ6 )סיסס 6ף סמ5עוי יין(סען ע65חיעקור ע"עאבל

 פפי פסני ספיק6 יקפק ממש דסס0 גסעעחס6 כתוגומ3רס
 )סיי6 סלס3'6 וכ'כ עסגי ,p'p עסגיר31 % י6יסלעניןיוחסיועוו3וס6
 ס6פסל 3יגל 6פ" 6לו63 יקעכ'נן l'SID 3י'ס ק') 1ס6 מ-6 קי3חס31ס
 עקיכומ 0ת פרשומ סש 6מר 3דקיגן )6 פכת6 ס8' עסוס וסר')סח3רר

 : DD' סרני) עעוס עטוססי'6ס
 כסג ו)כן למל ס6'ט סקפ'קזח ען 706 יס6 ס)6ישיכו גשי נס"ק 6)6 סרינן י)6 )עיער 6יכ6 כ))6 סך )פוסרדקזשהנא

 b9D7S" S~bldw וע"ס כ)) דלך ספיקומ(1ת(ו 7'ג' ))עת ם*ןסחוס'
 3דקמ כיו סוי עפי סע5ר 7עשוע תעוס )ס56ס ד5ו'ך. הותמ'ןס0'פס
 טשפס %6 נת5יס יססי6 י') דן ען 3י 6נ) יפ' עני) יע'עופחיי6ס
 3עס לן פיוויי פד עועימ 6קול 03(קח 03'"  י3סעס עסיס )610)1י75ין
 'btphpenb~p'p טף סלס3*66י 3קחפוסקש nptSnn ים וכנרנס"פס
 6ם" ק'ק  דתמ'ר )עלע Db7" )ע"ד חפו)ס 36) עוי טיעוח ג'כ )'חס
 %שש 1)ס6ו) ו35ווק )3רי י6פפר דםיכ' עודס ע*% hlp'b י6מ0(קסיכי
 unpn וסכ6 ו)ס6ו))גיר

 )'סנ"
 גט0עמ געס )ך  טיוודט פד דק6ער דס)עוד6

 נסיעס קפק כ) 6טל ותש )3ךל 175 נס0פס 3עס )ייע ס6פסן כ)כ)ותר
 י0ו)ץ סש6 6יס ו4כ גס6לס aDb7" כס,ג קיס )6מויי כ) ת'ס6קור

 : דתקמגלשעע6

 1)6 כגסונ 5פרנש וק55ס על)חס ססג'ישן 6סס לבזש%ה
 גסכ3ספל 43)ס ו06,כ וי3)ס יוסר טוסדגרר6סס

 סיפווןועדין סגש Dabbo עעור ספלסו 5'5ין כעין DD35b3 סלמטססעעס
 : )6 16 06למ פ3י)ס 5רכס 6י )פ?וס סס0י)ו 6ל6 ר31ן פ'וש)6

 ;יל ספור י3לי )פ' סגס 6)1ס54י~שpip~b 06 145, "שתשובה
 P5SID7 גרה נר6ס סו%'ן סעיו)י)ין ונסל ד6גלטכמ3

 )71% סעועי דכ) סו6 דסעפס כיון סרגס 06 עעע 06 )3טן סשץ 6'ן7וי6'
 ו6פ'גי6פםר5מלקרערו)ר5ט6ניטמו6 פמוע מוטושו ססימ51ז6פ"כ5

 עגממך (') ושיס" סע7ו%) %ר סיקסח נסעס גפ' כי6ער' )פו) וקלו3ס)וי
S 7קרו' כ'ון געק5'61,כ 04)1י ותעול' 6גרתענ' I D ' l i  ומ51ןעם6יכ נס) כ6)1 ס') 
 5פתן גני יס6 (ס ע6'מ)וק 6'גו 0לןעזע ו6ינו ננפ) סוי ססס0י')פיו')6סכ6

 י3,י י)עפע.' ו6ע-ג עכוי6 עפירסס יפי עייף יו63 ישיט6 6יפכ66עריק
 דמ)ס עסוס לונ6 3פירס 0ו5ן ד6'נו 5פורן עי יסעפס פכס3 )0)ק'ט

 תשיס פ'רטס 6גל עקפ'7 ק6עו עיעויו ס-) עקילס י6ינס וכיון ג-ס)סשי,
 שלמפ יגס י') 3מל ג3' 61'כ גיד )מ)וס גו0ס ס6'נס )פ' עסיימו ד6'גסס6
 פג0)וק )6 6ס עפ. ככ'פ 510ן ווע'יו ע'ת 0ו5ו 1)כן )מ4ם )ומס 6'גסלוג6
 וסלוענ ספור פ' כדפייך 6יוכס )סע)הת יכו) )פרוס סממי) 05 ד3טלוג6ער
 6רוכו4 דעע)ס ד6פסר 6)י6 כו, 6יוכס 7עע)ס 6י סעךולד) וגסי 36?גני
 עעזעס סמילט 57פורן סכס3 מסטשמ פ"ג 3ווריכי עסעפ וכן )נערי)פווס ופועי 6רוכס תע)ס י6'נו 6פסי )פ71ן 36) )נע7י )פיוס עועד 6'נו61'כ
 )ן )'ע6 ע6; 6ל1 5'5יו 36) פכ') כו, )פיום ססמי) וכ3ל )פרוס יעועדתפון
 ונסר 73637 עלפרי לסמוק )עול ס") דןr~u 6 )קעוך קסס 6ג) 3ליין סיל6ך)6
 46סג'דע7ו)יל יקעך :~?tmi(e חו5ן ועעוי'6')ו 0ו)ן ירו3' %פורן 6שכ6סוי
 5)ע4 6לוכס דעע)'ן 6' עקט' 61פ"ס סע7ול7)'ן ימגן וסיופ, 3סעול מ,יגןיק6
t,hh'6 סעזו)י)ין וגם) 36י ימנן 33ריימ, סס עסעע וכן עיו)ד5 עקלי גו' סיר 

 עעולכעעע 6ס 6פי)ו סוי עיו)י) יסתס עסעע כו' ססכיס כ0ופועעולין
 סטקסס 3נס%ס סים"י hibI סמערס כ0ופ עפולס סני ו5כו 6לוכסושע5ס
 )6 שמפנ גהעץ כ7עוקי נעק05 מ4 טהי6 עירי ע7ו5% יס6י ס6עמפירם
 גרין % )סרס סעתמי)ין ה5י5ין 6)1 )כזי וגס קכי שרוקו היול%סקמס

bibכ5פולן וס"ל  7גפ5ו פי וס)כו פלטו : 
 6'גס רעס דפ'לסס 5מולן גנ' כעו 3סר ג3' סעוי כחנ עי)6 )י6סרכמ.כמ

 תכוע6)עו)ס0ו%קלון 16 פירססיוגס 3'ן יק,) עפעעש55ס
 קפיס ד)6 מקיס עס'ימו ד6ינס 67י' הוי )6 )" יכ6'ג )0)וס נומ'ןי6'ן

 כע4ס כ0מוד סוי 5ממוך פסיפו ינך דכ) קפ'דס ג)6 06ר פפס י-ירעלזש : תקייס 6'נס סכ36 עחעח6)6
 )פגע כמסוך 4' י0ס3ינ'ן כממוך6)6 סוי 5גערי 65 עיסוסנ,י

ד)6
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הוושע דעהירה8ני
 5פין מ4ה%6 וס)כך 6עייגן לD~D 6 מסוך  6ג)_יניסוי כב1פ6 סף"6

 כיוןכ)ל 6'ג1 כ136 יסוי 540ה 0וי )6 ו"*כ עעם ממוך עקר רוגסטשיטס
 וסכי כסמזך דנו %6 עעם ממוך סוו )6 נסר יס6*כ )ש)ש 6פטייבק)
 1)6 16כ)ין יוע6מ )פגין כת)וס דסף סעיו%) 736 נגי ורוטג נפול6מכמן
hb~mbו50וייט %ליטגפ  פליגריט חזי 63י3'סן ס5עקו '7קזמ הן פ')וס
 ססן סנ)'ס ייומ פון סטי47' ססט6 ע'4 דסגי ופסש6 ~פוע6ס5טגץ
 נעור עמונל דסוי פסיי6 סחס מ5י5ס יליהוי ד5 סי,ס וסקטס כף5רייס
bofIp)DS 0יקסיד כיון עממך עסוס כס*נ מע6ח מ"ג פג bonnh, 6פ' כי6ית 

 : נרו5כ))

 )כחמ)0 עותל יני7 הע5ניע btp 3הייpf)nb; 6 רוגס סמילסס 5פורןלנבני
 or ולפ' וועם 0)ום 6'כ0וי סנות 6)6 6'גו וגכ)' 6ומס)'קמ

 ט3ת לענ.ן 6עיי:ן לונן ספרסו 5'4ן דס6 סר' געי רוגן סירסו 06  דין3גייון
 ה3'י 50 לעכתו 36) 3יד )יטלן ועומר 5םשן כעו מ)וסיו יהמ 0ע5גשס'

 עסע' גיררכ' וע'סו 5פורן כעו ד6י1לומיןלטלס ד6פש סעקפ"  'I~lDD דסף5פס'
OWD7ד5פורן  כי*ס סוי DnYDn ככו)ו עו63 עטעס חולן שינס לעס 

 וע,ת )געלי כפיים חוי 7)6 עכועו 36) כע"ם )נערי כמילס 7סוי עסעעכו,
 חעול ש מ(יגן 7ת6 5,)'ן 0*0 61"כ ומ51ן )פרוס יססמיל כיון כמסוךסוי

 יעק7י ע)ינו )6 ו3סל 36ל עס6'כ )נעיי ה)ום )חו ממג'נן ס3מ 7)ענעו0לועג
 עמו3ר.ס חוי ע7ולי)'ס ו3טר 7367 וחרוט3 סעול סי מ(ינן 6יר3ס 3נערימ)וס
 תח6ניס hnD"p ועייח. 6וכ)יס טוע6מ )ענין וס)וס.ס נני)ומ טוע6מ%גין
 עסעע 6וכ)'ס עוע6מ )טין ומ)ושס ס3מ )ענין המונייס 07וי 3.53'הןט5עקו
 )עגין חנוך יסוי דניון סג0 )עג'ן תמו3ל ע7ו)י)'ס הקיו סנמ )כגיןדנס

nbmt04'ת"מ' ע6' סכי ל16 י6י ס3מ לענין ג0 נעוי עמוגל עקי. גנ 
 דתמו3ר ט"bD~" 6 4גו ס3מ )עגין המונל דהוי תס ד)ע6 עגר'ימ6י6"
 גגי)ומ עוע6מ לע:ין כ'6 געול תמו3ל הוי 7)6 ט6גי ו3לי'ת6 0ו6נעזר
 61'כ גרורס רמ.ס ו(ו ס3מ )עג'ן נס געור עחוגר חוי )ט') יעח31ר ס,ע6ל6
 ת36ל ר6'ס )ח3י6 6ין טגת עמו3ר)כגין סוי 7)6 כ'ון לו3ן ספילסו54ין
 גס לדווומן גר6ס )5פורן דדהיין סגמ )טנין י5סכמן ושון סע7ו%)ין31סר

 : מ5'לס)עג.ן
 עד לוגס פירסס 6סי)ו vibn )של סופו 6ינו עסי 7סטעסף84כ18טיי

ן
 כשנ'ע(תגס עע5תן גופ3'ן 3פו7(ו4%ן ס'ח)סז6וחועס6'כ

 ע"כ 3ע5עו )ממכו גומ 61'ן )ממכו 6מר 16 6וען 57ל'ך דע' כעקויע)16 יגסי וכסג 0הלדכי יעס ג'כ ('ל סמכס סכחנ מיס גיח נס' ת65מי"מיכ

~DDb1
 ר31ן כטפיכטי 3ט5וט )מתכן סגוח הו6 'יוע 5'5'ן 61'כ כן 6100

 יפות7ח כיון עעוט' טפירסי 5פוין גגי 0הרדכ' מכח3 סעס היגרע טי6'מ'6)6
 עס כ) ה5פורן )0סון דילך )ממוך סכועדמ כונחו כו' ס0מי)' וכ3ילפלוס
 יעועדו0 סס סכ, סער7כי דגוי כן טס3'ן עךגליו גר6ס כן וסו)ךסגי)
 06 ת')מ 607 כן )מיס 5, קסס 6ג) )פיוס ססמ'ל' )6 06 6פ"%לף
 עה ס5ש7ןכ5תו סמח'))מרוס 06 ,36) ס3סי מסו6כתףט) ע0סמס')
 עוע7 6';ו דיח עכה6 סהך60' )6 3560ע פן ופ'ים ס56נעומ גגיטסו6
 ייס  0עור4 56טורן bp17 ק6' ססעררכ'  לסרס 75יכ'ס סייגו 61'כ)פיום
 %35%  טעמובר ילפורן bp7' הטבע דפירס' bai ו7%דב' סס לוכר5י

q71DD7סנקדק 7ס"נו ח5פורן ען ספ'רס' יי') תסעע ו)6 כנך שופד פלה 
 ו7ומק 3563כ ח3ורו עעקוס ספייט' ה3'י פי' וכן עענ' ק5ח. ומרם'ס5פורן
 מקן, סנחייס 4 3סנח חגס7 ען )עע)' )ע)~מ 7קוש כ'ו(  )וען גשנינ7ו)

 ס5מוכן ד(ס דוק' ס5מורן 3(ס דעוע7')פיויכו:מו 0עלךכי ע*ס עכ,ג )פלוסעועי
 עותייס מ)סיניס סכ) )6 )פיוס דת0חי) כיון )פרומ כות7 ה3סר הןספיל,
 ע"ס 6יןכוגמוכ*6)עעס ס0מי))פרוי וכ3ל ,bt~os כ' ו6ע"גי6מ,כ)פ7ו'
1'Dbומל ג7ו)י ח5שרן 67ס' 'b7W ,כו DtDb 6 0%תוך )פלו' סעועי( 
 החמילח וספר'ס' לפלו' יעוהד nri~b י)6סמחיללפרו' כיון כמ0וךסוי
 כועד עיי 'ותי כסגי) דנס תקס' )פיו' עוע7ת blb כמ3 )6 ו6לוס6גי
r'5Psכן( D1'D (מו7 )פ7ו' וסחמי) )פ7וי 07חמי( hD'VD' "(גכל יעה קג' י 

 פ'רם סו6 כך חכ) לפרו' יעועי פ'רס 1)כן כגוף סו' ע"ע )פיו'ססחמי)
 יה)ז) )פרו, דעוהb)nfi 7 עסעע יכן ס' 43 סתרדכייגרי

 )חסוך דע11וי
 )פרוס וסתחילו לפרוס טעוהיין כיון 5'5'1 גס 61'כ 16מו מומכ'סיסעודף

 ' ג(ס זיימו55'1

 ל6 סה6 מ'יסי' ו)6 6מרת טג'), 6'5 ט3')י (D'DD' קתוך 06 ח51ןי7ע %עניג'-י":'ש ז.1,"'.'גזןי",4.ייגע'"ן; 2.".י,(,""
 חי'סינן ל6 )"6 ס"ע 6ל6 067' 1)6 הענ' וגע)ע' עלי' 16 ספייעיינ'

  וג'ח.דסמתכ'5פ7גי'הקתזכיס כז'ן  3נופ" דבייני  hp'na (ו oabוסנ*גס
 : חייסינן ל6 סו3ל(ס

 ט3) 7חו)ין מק י6תיקדהא
~SD1 

 6ע"פי חו5ן 7גר ע)יו ו:ע65
 3ר. סי6ער ע7 ע3'ל' )ו עלת' )Qt1D 6 כ) העין טהס:תעקק

 bihIt1~bl סע6 עסום סטעס הוי )6 המס קו7סלכן כ)י ס,ה סל46
 יגין לע.על 7)יכ6 הכ, 6נ) 03 )ינק )ט3י)' מפימ' 3'ן 67מל'נןעמוס
 )6 סע6 0יס')( )6 .פיוס ;גע ס0153' ח61 7;חוק ש7י )ע3'ג'מסופ,
 ק5ח. )7חוח יס ע.הו טפירעיינ'

 6מל נה ס:37ק הלי:ן ך0חס 7עי 7ל"
 060 )37ל ג( רג) דיט ט3'ל' הקו7י( ענ.)' 6מר לח)ימ 'וחל ,'.ך עסוספ3י)'

 ihnhI~) סיוס )חקר ; תעל,ה נומ) סי0 עני)י קויסחיס

 גמיט פפו המקסר סעעת פס טוספש עסp1b9 0 ם%, פשאיה
 ססג* כ)ות קוזס גסש.סר6סוג' יודעו ם)6 ג6סוגם13ע,

 סץ)יוס עעו פומף עסמג5ר.יהש ס4ו סר' עוי עעו נופף .4צוש רל'40גו
 ורהש'סיי יתיכ)

 סהיעו 1)6 ת"כ גמוקף 6סר עס טומ9 )סיש רם6י ז4גו
 4י נס עעסס (qDDn 0סניס 6)1 וגחוך סגיס געס גומי שמשסו0יו
 ועם' ר6ו3ן ס)ך קפיי עמפת סגיס כפס ו6מר ע:יס כתס סלססעדעס
 לסיוססוסףפעו,יסיינוסיסוי, יגייסו7י נס,כ ונמקסר עסקסוז,סימסוס
 סעעון בDD1 6' ידעי גסמוי' 3עכומ יסעסק ור16גן %כו כ) עעומ )וינימ
 עסע וו6ונן כ% מ5מ יסו7' סנועח 61'ן קויעח סגוכמו כי )ל6ו3ןומ3ע
 )מ'ששמף 61ס57ונד )וי עס )ItDnVou 6 )סיותס"ף כ'6 )6גסנעכי
 (ס י6וגן םל דינו עס עחה )עתוי 6וכ) ל6 נפג.סס כ' טע הס )3יעעי
 6יט סעפון ו6ס יש7י ס3יעמ עמעח 65 06 טניסס עס סי0ף )סיומ רס6'06
 : 16)6 ס13פתו עמעח יסויי עס םומף )סיות ע0וינ 06 עשצ3דOttDl; 1ללמ

 61שכ 3'עו' סגועת פנסגכ ת' גדן ייקיק (b?' ממ5,תשובה
 ו(י5 ס'ע נע) סי3 )מעוסע) 'ס כ' ' דנו ע0 סי6סנועח

 סנע3עע)7גיושל 3תטוג'פמ' כ,ס7סנ'6 ר)"מ ק' ג'ו'י חג"סנסכ'
 פקוס סע65' כיון ניפוי )ס3ועס העס סניה סנוע' ותה(ור סו6 סגועמתיי. סנפיר 6הריגן 6י סמ6סונ, ס3וע, פ) ונס6) סר6סו;, סנוע' )גפ)תפגע
 וסי63,גו )סגע)סי6 עסוס עגר סגי' סנוע' סנסגע 6סג6ערעי7 16)מול
 ג7גכ וגסתפק פ3ועתג'עוי עסוס גמנית rh1 0ר6סו), ע) כסנס6)נפטר
 מטוגת (') י)6ר6ססרג ו)עג.דגלb,nbptep7 . '6 וכ,כנסיכעכ')

 סס3י6 כתו יי גכחג מסע, סו6 ססג'6 חו חס'3 ס' ס3יפוס ו')מרס3"6
 ע)יו )סעוס יס 6ו0ס ר6ס ס6)ו כמ*י עמסו3ח חסו3ק3ספיו .כהססלג
 06ד סס6)י 6100) וכחג סנ") 60)' סי3 סגסJ~DO (6 ק' סכ"כמר3'

 וסני6 נשוי )סטעמ תעם ספגיס סח65 טסיגכ )יעמי' ומ(יתי'עסמכעיס
 56) ס):ס מקתסת 6יג' ץוש ע),ס ם6'1 ע*ע ס6ס' חעקד' ה67יל'נןל""
 פנועס 4ד סנ6 דכיק ו6ער (ו ר6י, ססו6) הש תקו7סמ והתיר'מכס
 ומס'03ינ ע*כסם56' )סו6 נסנע י)6)חיסגסגכ עענס )65מ ירך )ו6'ן

 'sblgD סמכס יגי )קלס ם6.6 )6 כו' י6יחו סדמיח 3תס ע31'ס דגל'ךי6יחי
 גס% 6ס ע)סטעתניטוי ועע ז6כ)1 י6כ)גו ע)ינלס)6 סגס3עטח7'עי
 עפעמ טיכ( ו6ין 51') סו6 ט"ק bib ס6י )חגס.ס 6ועריס hib פטורל'י

 דנריך )קעיד שס bib עתנ' )65ת ילך )1 6ין וסונ סנועסו על6כי)'כ3ל
 16כ)נ' ם)6 ס3וע' סמס דגכסיגן נ,( י9 גמר6 ססיס סנועס פ' י16ולינןהח6
 תסכסת כי 6'כ6 סגופ' 60 י)'כ6 סו6 מיוג6 קע") 60 )י לעס חו ת6כו'

 ספס6 סכי וימיגן . כוי ג(ייוס פני סג(י וך 5" עקי:ה' )יע6 כו' bi"ol,רווח6
 כ)ל 6'מ6 עי ~Sh' נ)י סל' סגוע' סכ6 כו' 6יס6 וויח6 נן'וומסמס

~r*Dil
 כ)) ל'כntblp 6~' ם)סנע ס5')עס( נ,ל )0נס,ס

~ntbi'wbi1 עפוס,סטע0 נסניי 61'ן ע)סר6טונ' כמנס6) :פער 6יגו וסוג ענרס:סנע 
 רגו, יגר' ל6 כ, ס)6 נעיקי (ח יימוי PDih pth ססלנ וגר6'3יטף

 6)1 פרק עעיס ססלי (ס מעסע3 6:י ס1)ת0)י36) עססנ6עיסס60 1)6'
 (וס6ליך 7סחס 6עחנימ.ן קיכ' 761ר3י 3)6סוסדימו ס6' ג6עיסעוחריס
 5יגע'גן גן'לומ ססי ס:(יר עי לקייעו 63ו סס סנס 6)6 וקייס . סקוגש)ס3י6

 וכיד'יקיק 6ית6 60דר63 נוינס D1'pi דל'כ6 תח. סנועתסמ-ם)קי'עפ'
 ,6פי' ססנ,' וס)ס 60.6 7דן63 ע76,3 ח7י . עכ'3 יממס תעתג'תין)0
 ,ptib ל4 ע5 סמעס bib ל.י עקסק6 7סיסנ'6 )3"י ס") יע"ע :6על06
 עסעע מקע,ס ס' 7גתס31ו0יו ד6ע"נ ע4ו נח)ק )6 ו)עי)ס כן ppt)עס

 9 )מסו6) 5600 סמכס עס  יעקכיס 6דל3' עסעע וסס כרג6 7ק')703י6
 לייייר% כישי י'י וכו' וסמיר'  יללמכמ סל:י  יויוסין י6" חנ'6 סמי'00'3
 0ל6י'.עקיומי1 וימ' חסו6ל לו כסכמ3 13 ח(ר מס,3 ו6ח,כגק' הכיס'ל
 3ק, פקק ס3'י סר3 סחר. גיו)' מיה6ע"ע

 3יעוי סגועוס טגי ג3י ר)'י
 סלס סרייונ' פל (ShV דיט יוכל ילי  וי%ר ומ(ר  יוכל h)V %'3ינ7
 יויס דסיסג,6 וכיון סרס3"6 םח3'6 יר63 ע'ער6 ה61 וסו6 ססני'על

 כי 6,כ (ס 6מי 3(ס 3'פוי ס3וכות )ס;( ס6חייס סו6 וסגופת 3'טויס13כח
 כלג6 ל)'ס p'p סטוו וכ'כ סכ6 ס"ס חם6)' 6חר מףל6 ד0מסח'כי

 . (') הרע3"סוכ;

 )סעוך סיס כת3 י0ר3 פירום6 חכי ס73פוס ימס31ש 1" י""ירצ'ל
 )6 גיעוי סגיכומ Db~ '33" 3געי6 י7מ' עה6ih1Dn 6ד3רי

 ס3ועמ ם6מר סו6 גס13עמ כ"ס 6'כ כן פמי 6)פס ור3 הס6)' נסימרמ)ק
 דלה6 3ייוי סנועח עסני כלוס לפסוע 6ין כי63 7ס") )7.דן 36)3יט.י
 6)6 )סק7 0ימ' )6 י0ס3וע' hit~o יוומ6 הסכמח וכי לס3וע' bn~bסמס
 7'%, נ'ון ס"ג ס5"י ס"ס 36) 610 תומנע זכגר יסנע 5ר'olo 7 ס)6למנס

 נס'ם )0 7עח(יק.נן :יון כ)ל ס3וע' כ6ן 6'ן ע)יס עי7 וולקו0 ומ'.נ)סקר
 יגייו סירס )" עספק6 דסיס3"6 ס3כמ"י 3חסוגי ה3"' דר6' וכ'וןע.7
 - כן ווסעע ל6 לכ16ר' סמס31, ספספ rtbrI D~DhI סמסי3וח סמי יסמיו ס)6כן

 3ס"ם6ס גס 717". כ)) )ר30"6 )י' תקפק6 יל6 )3-' יומ77ק")ו0גכון
lbP)1ל6 ם'3 ינעס' הס:י' מ)ת הר6סו;' כל bpDpn 656 ליסג"6 )יי 
 6ין סי0 ילק' ס)DWDn 6 (ס עחעמ וימטור )ם"3 הם"ס סחהפן ג6תר"ס

 ועו( תעג0 יפטו7 ו6ין נממי'3 סת-עכני.גסגע)סקןהךי כ'יןקג67כ))
 7פסיק 6)פס רנ )7נר' יוי"' כפסט' הכל 6ח. ולפ"ן. . המםוג' כ) ועריסקיל
"Db7'33 כ))6"כ ס3וע, )'כ6 6'כ כ)ל מ)ה הסל" 6'ן ס"ג h*b: '0פכ( 
 ע)יס סע3ל )ס"3 ו)"י )סקי )סנע וכגך 130ע' כ6ן 6.ן 7הלי)ם"3

ו6קיוע0
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ההוזשע שףעההדץהפבי
 עססכס פטזל ע)יס נס% ונף )סגופס 6ימ6 יסמס !ס 5פר%קדוטס
טוקר

~UDD' "עקןקר 
 םטפ' כ* 6ע סכ6 6ג5 פפו5ס סגוע' פ) פצר 651

 י6ץ יק*לכר63פמיטpn5iab 6 סמקר ע) העטיסכפל %יגממסספך
 *כ6 טיט לוומgb 6(bn כ' )ם"ג  גחספכ' יפיס גיסו )ספך ל6"כ6ן
 יי 6ש1 תאין כיון כגר סי%מי מקר DnUn ע3 (1DD י6ינו)ומ"ל
 וסף ססקר ינול ע) סול' סקמיי' 6,כ וקייעי ט)'ס שגי % 606פ"

 שעטס - כ% )פוטלו לג6 תינלי ר6י, י6ע ופסיט6 מסיט6 6"כ סקיד3י
erסתץ' סקפייי יסחס 4ניל כט'ס ע4ס סעגי )ס"נ )7טומו 6ין נעי 
 ססקפיף ס*ס עסיכ 30וע' סיס ג'פ) )6 ג60) וכי ס3וטמו ו3טו) ע3ירמע)

 bnn~ih וסגל6 ')6ס כ3ר וסיי יקייע' Db 06" עמיו ס"ס טי65'הסור'
 ספסק 6)6 מי.)6 רוומ6 טסכמס כ' נס*ס גס דוד6י סכ) גמיסנ 6'כהו6
 דגליו ט3ו6ריס וכן לסקר סגס3ע עס'ס גפטן 06 )" יתסיק"גס-ע
 כת3 ולש נפיר  %ם  סו6 7סקפקגם'ע

 רסספי
 גתסוג' (-) מי6'ס טינר' 36) 3לור גי6' 1(ס סיי3 ע)יס 'ע3ון ו6ס )קייט,ו5ויך ibw~ %סר מלס ob~ סוש

 סנ"ס "ג ק" מ' כ% סכת3 מכ0 ס6)מ עהג' עט)קות ד6פ"טוכמ
 וגס3ע וח(ל )פיוע)ל6ו3ן טס)ו יטכול ם)6 גסגע י6ס ע'נ ק' 03'טהטן
 וטל6 יתמלע הע)קומ עמוך ו6ס 6ומו ותכין ס*ס זסטגי' 2(ענו )ו)פיוע
 י6ס )וטר כווגתו יע'כ )יקיק ויס כוי )ו ימילוס 0ו6סוגס 3ם13טספממ
 ס,ס וי)6ס סו6') י)קוסו טוע ד6ס %קוסו )6 סן6סוגס סנועמויתיר
1'Dbוכיגסיפט:יעקקיגן ועוי 6ותו טכ'ן ע'ע דס6 יע65 פסח מס 6'כ 
h5D'aDnD ועעון גגוף גסגיס וי)קת bib עיכ (- עמוך 067 b)w 

 ס"ס כ6ן 6'1 כי ')קוסו )6 סל6סיגסו6ן )סנועס פממ יע65ם)6')קוסו
 עוי 6ו0ז מכין ס6ין DWDW וכו' סע)קו0 6יטמ מתוך י6ס 3ס'ע וכ'כס%
 נסד'D'Dir 6 ססעזע 3ע) עול' וכ'כ 'כסו ס)6 6'עס )ו יס ו)כו05'כ

 עכין6וסו6נ3 דע'ע טסגי שעי)6 4ססניס6)6 תמיין טד63זיייק)ס
 עססגיס נפער סי6מוגס 3ס6)ח 6)ע6 . שם עכן 6ין סן6מוגס עמוין06
 )פועלו סיין 6% כ)) ).מ6 י6י 6ימ6 עיח6 ס:יח ס13כס ע,כ61'כ
 י5חס וכנל סניעה כ6ן ס6ין כיון מתספך 767 סיסל6 נסס )ע%כעיס
 3יעוי )ס13טס דגסמכס גימ6 )סגועס 6יס6 06 6ג) יפעל ו3טס)פקר

 D~tpn 'bllS'r גע) טולי וינר' ג'עוי געסע! י)טפוע סס"סוגסגס)ס
 :עו5ק

 3"י יגייו קוחריס גמ'ע יגריו י)פ" סס,ע 3ע) ע) )תפוס יסשר
 46דס 61) 51'ע )" פס'ע6 וסכ6 )פייו 6' )" טקסק6י3"י

 גחסו03 גח'ט סס6י'ד str מדם גית 3ע) סנ6ון 3י3לי עתגהו 6מ"כ כייויע
 רק)מ6'טעעג'ג6 עסשזס 6סח 06ח י73'ו (6%1.ש)סס'נע)סר6יק

 סגס3ע יטי )ם"ס (ת עג'ן יעס סקסס (ע סי6 ' סר6'ס דנמ )סרן3ף
 ס,ס כ6ן 6ין וססשוח גג)ות 3םטעחו סכו)) 6ע'נ קתס ס6וכ)סטעס
 )פויפו גסגועמו מכו)) t'uh ס*נ סעומל ני3ר סנועמו )קייסדיכו)
 סעומר גדע סטעסו )קייס דכו) )610 סגועס י5תס )6 ט'ע ועומיי5קול
 ספוקקי, כ) גפ' עוסכס מ(ס סי3ר 6ין םלכנ,ד מ)נד סנס . געטון)פרעו
 סנועח פ, רס"י סכתג גרס6 )מי6 יס6 ס6קוריס ינריס גס סוי ס16כ)דכ))
 געסקנ6ס:ו'6 כףגס6ל )סכילג6 עסכממ ינלס'גן יףכק גמל6ססיס
 6ין 6'כ נעפיס onp~ ht'pt ליסbD'pt 6 ריס6 סס יטס:' דנעל6קט6
 6ין 6וכ) דג)6 סיכ' כי 61,כ עפלס 66זכ קתס 6כי)ת 3כל13ות

פ)"
 16 6:כ) גין כ)) טמ)ק *נו ירם,י גכ)) 6ינו 63וכ3 ס.ס 3כ3)

 סע")ק פ,קק סוס ל6ית' 1)6 . (1 )נ.רק6 סקכיס (,) ורזמ 6וכ))6
 דיךן b7DJS7 כתנ סע)חעוח 3ס' (,) חרענ,ן גס (') חי"ן כ'6ניגיסס
 דגר'ק )0'ומ ויכו) 7עמו גי)ס )6 ג6וכ) 6ג) גכ)) גנלומ 6'ן 6וכ)3)6

 סר6'ם 7נס )ן )יע6 מ6ן 61,כ עקועו כ6ן rbt )ס-י ס) 7גוח.1כגיקמ

 יע' )6 ע"ע לם'י וכגרקמ גכ))  דגנ)ות גויס 6ש' 6)6 - כנ'ן ק')5"
 סוס יט65 ס)6 געו)ס S~bn b'ht סוס )6כ% 6)6 גסגע )76ססס
 )קחס נעו)ס טשר שון סוס 6% יק שיומ6% )6 גפ%ס סימלט6כ)

 ג6כי)ס סנועמו לק"ס נוי6י יכו) דסיי סע5וס )נט) גפגע )6 61'כסנופמו
 ד:סגע פסיי6 (ס 3(ין D11D ס)ו ע)וס סיס.ס סגסנע כ6ן 36)מ.מר
 יסי' ס)6 'קלס (ען סג6וחו סו6 וקרו3 קרונ יוי6י סע5וס )גס)גפ'רס

 ו6ץ מוגו כסעש קדענו )6 סט6 ט(ותניס 13 י(7טגו ו6פ" פ(ועניס)ו
 ל6כו) 3פירום כגס3ע מוזל 6'כ )הכול 5ריך עיכ פרוע ס)ו ע)וסיסיס

 טקרוג 3עקוס והו6 ס.וס ס6וכ) גס3ע 06 6כ.)ס גגי ו6ס-גג3י)וס
 ס,ס )עי הוי ג3י)חוסק5יס כ'6 כ)) יוס ג6ותו ע(ון סס 'הו700גיס)6

 סגועסס6וכל וסטולק'ר)'ח 670'ס כתג וכגר )6כו)עפל5קייססטעמו 6פסי ימי' םזם סוי )e*tb? 6 36)יומרנ") כעפיס)6:ו)ג3י)וסדשי
 יונלליכולסש55כלס. 5'כ%ולס ל,כילס ע0רסטורדימסג'ס ו6נלפפר

 מחמ  יפ65 ד5'ך וסיסס  וי'ם . כן  לוטר גסיטוול"ס טם%'כנעיג6
 עורי 7גיי וכ) )סקר סניעה י5תה 7כנר כ'ון עעלקות יפיור )6זס6

 לpDp 6 ונ)מי 7ק )6 יס61 עוגמ 3עקופו כ3ו7ו יק י)6 כמStr 3סקע"ע
 b~3alo תסוגת 6דעת" סוי )6 ונס )ע% ססג6חי .b'aV)D תשנמנ6ס

 5'כ )פחות ל" טקמק6 7סרם3ז6 וכ.ון ניו"י סס" יעי גס מגזיססל6
 וי'כ יספר  ליין סרגס 3טיויומ  כר%יכסן לי'  פיים'י )ה67'ס 06 חיע66ין

 5ורךלהסיגכ)'ס' ופירומו6ין תנר.ו ע)יהס להסינ ו6'ן  ק"עיסדברייורי
 כ37ייו חי6,ס כו:ת סיחס bt(bin יגריו 3מו)סמ סרנ'ס ע5עו סו6כי
 : ג(ס ודי )פרס 1)6 לקסס המעייכ.ס למני עכסי) )ימן מונמו ייי יו65 ח'ס)6

 סק)" טס6 7:קט'נין דמ)ת6כ)63
 ס6)מ ד6חי (b9'aD סר6זם 7)7נלי ייר'6

 מף) רוומ6 עסכממ י6י )ס3וע0 6ימ6 61'כ )ס"נ ס"ס וטספךסכס

 יספפ 6% סר ק') ני )פףי ו0לפ3י6 ניעד סטסומכד6טמגן3נ'
 3": עקפק6 סנ" 51זנר )" דטספק6 פגישקנפמגס

 קסל ד ק' סג'ע' נ)) נחסתס 0ר*ס סכס3 מ65י סמ) כסמאחר
 וס6ל ססיר קופר ני6 סעי סוס ומונ ם)6 מיסססע.)1

 זסיפס סער כ) יכחט גיורש סעג'ס חקיס פסו 61מ*כ 13 יב3ו )6סטלוס
 1)4 סל6מץ מיס חקנמ גני (1 חק:ס וגע65 סקופר יכחונס06רוגס
 סקס) ססכסי)ו ססיו ס)6 עסי יפס )6 כ' וססי3 סר6סון מלסססילו
 י6ערק )מ6 41י גפשו )6 סמיפס חקנס ע,מ סנעפו ססערומעימו

 פ)יני 7ססס עסג' )6 עגיי 6' חעגיר )6 ל0עג6 י6הל כ)3מתורס
ntSns6-6עוקל מכ0 כו,ועוי ס6פסר)סגומס סמק:ס 36) )געיכף ם 
 סתקגס ס7' עעו)ס 0יס סיס )6 כ6)ו המכס וכסיחירו טע'קלו סניר6מ

 6.גו ג(יי ע) נם6) ו6מ*כ )עח'ס ו;עע6 יין ססמס )(יר וכן קיעתססטיס
 ס:עם'ח 6ע-פ קייעמ 7ססגיס תנו6ר סי' עכ') טעו)ס ג(ר )6 כ6)1)וקס

 סמכס יגרי )קיס גממוגסו תרס3'6 ססמ6 כ5טו ר6יס ופ6ותו63יקו7
 חמניס פ) סטעס 0)ס )6  7סתס ו6פ*ג (ס ע) סי6,ס נס ס3י6ססו6)
 6ין סמלס גני סגכסימ כיץ ג'ט6 ססניס סמקנס ק.יפח )טס ט'עכ))
03arb י4כ6 'ס6 7)6 גפס)ו )6 הסטייח וד6' עמיס סיעסוס י)ליך 

 וכפל 3פייס סטי :s.o 6'כ סי6סוגה ססקגס סנעקרת כיע ע*ע סגשחק:ס
 6ג5 3ג('ר כמו סמרס עוקלו סרי סמרס ע)  יע3רו 6פ,ג חקנס 3)66מי'
 ססעלופ וכ) )קייעס ו5ריכיס קייעת הסלס יסמק:ס עסעע 670'ם)סון
 ל' וט0 ייט 03 סיס סלי כיון  ליס ק' חס O')1pD סס:יס גניס:עסו
 16 סס6לס כ" סמר0 לפיר ד%מטו ניון סש hlhi סשנס 15סנוטס
 . רוומימיי)' עם:ממ וכי למו) טקוס ס6'ן סעסיקתס6)6 פססעילוהו

 סממפו ו6ח"כ יגר ע) סחמרעי קס) י' ס' המ) גכ)) סט65תי 6טססן
 )ס0רס יכו)ין 6'ן חר6סיגס תשלו % 06 6ג) כו' תל6סוגח ספן ינלע)

 גמ"ן 1)6 סוסליגרינו (ה ס5ק ו:') כ)1ס ססג'ס 61'ן סר6סונס)ענורפ)
 ססרס סר6סונס עסירין סיס עתס גס 06 דוד6י גסמונס )הכ'סר6'ם
 ססטי4 קויס סר6שן ח0לס - לסתר ססכיש סקס) 06 סכסג ו6ע*פח)ס

 כף סחילו )6 36ג סכחג bD'p עסיס סיינו כו, ססגיס מ)ס סליססניה
 36) יוק6 קויס ס'תירו 7נעינן ססיט6 י%סמלס כו' )סמריס 'כו4ן6ין

 וסמשגס סס6)ס סיסס 7החס נ') ועוד . עתס גס 3ססרס קג' וי6י3ייפג7
 י3ייסכפ כיון סל6סון סמרס נגי )המריס סקסל 3ץ כמ דיס נ6מל06

 י36טן4 ו6פמי גטי סמרס ננד )סחריס יכו)ץ 6"כ סר6סק מיסלסמיר
 ספד דטמייעק כיון Itnhw  חיס נ3י סהמ.יו כעי חוי (ס 7סט6)סו
 6ץיכו)ין י)6ו(סוסכסנ וססי3 . ט(ו ניו)ק סתרה )ך 6'ן סר6סוןהמיס
 6עמ חס כדכמ31ג6 ס"ע 6ל6 תקמי עס' חם6 סל6סו:ס ע) )ע3ור)סמליס

 bS~nt )סנועס י6'ס6 גס'ס דסוכח:ו כיון ):,ד נג6 ועסס : קפקג)'
 תיס3פ 61'נו )גדו סעפון פס גמקסר יו1316 כיון 6'כ לוומ6 6יכ6כ'

 )פסף י16ק עס סעעון נסי)ס 06 )3יו עטו סומף )תי,ס כ,6ועופד
 וסחצס . 'סויסע)יו סניעמ מ)ס ,rh עוסגע ר6ונן 6'ן 6מ)ויש(עטהם
 סנסנסגע עעו סוהף )סיוס )יסו7ס י6ו3ן כסנסגע כ' עור ;ו6ס כ'גקדס
b~aיכמג עס6 ר6'ח דיכ6 י6ע'ג נכ%ס 6יס פיס עס סימף )סיימ 

 גס יספסף )6 מנייו עס חעסתמף קע'ו ס' ח'ע סעול ס3י6וסרע3,ס
 ץ גקמורס 'ססחף ס)6 ק6' י6סמייס ר6'ס 6ינו י(ס כו' 6הריסעס

 ס6ר יפסס 15 ויכשר עפלליס  ץע קסמ 6יס ס6ח7 סע6 6חר עסשימשמ
 י0רפ סומפוס פוסס bSh (1 נסתירס לסמסף %ינו לשלסי0 %גלפ%ס

 : סלי 6מר עסגס
 גסגופ מ3רו 6ח המזס'3 3מוסיס6 67פו.:ן טס6 ר6יס (Dh9אבל

 3ספס סמגוס ע) עיניי ס6יו )פי 163ע:חו ועוקק 6והן סק:6ס
 וססיי סשסקיס וכ) גפך 6'(חו פ' ("י ,Otih ל3 וס3י6ס 3טל6כמוטעוסק
 עס ספוסק 3סעח (06 סומשח ע) ע'ג'1 ס6'ן סס'י6 6סר עסטיתמומ פוי 'עסס 06 6' עס סנסמחף 3סוחף 7סזס 3רור 61'כ קע'( ק'יו*י

 סרססו ז)pp~n'D 13 6 (ס לסני )ו 6סר כ) סס:'ח ססוחף rr1ס6חי
 ~bppsS3pnao' Irnlltr:נץ..%ונק(( : סעקק (ס וטנימ פ5עו3פני 6מי פ0 נס סיסעקק דעמו ס6.ן פס.י6 6מר עס נס )סמעסקגפירס

 סת(ק ונרכח נ"כי)תו סן  ודנן 3כ)דנר ינפ Dh" פ)6כס נטו) ע)מ(') ,.ו'ב,וויי
 ע6' ח(י ופוק ספשטש 3י3ריס )ס6ייך 61'ן סעור )6'ן הלנסונדנליס
 7סעעון גי!קק ו6:') 6מי עס )סמף 7ס6' 6י:ו 6מד עס סחעפחחף 7ניעע6
 ימפקק )6 ויהויס יסעקק וסו6 השס )ו פגיח סיחתה כסק6 עקג) 6bih'נו
 :סנע ד06 ע,נ ס, המזע ססגי6 סר6"ס למסי3ס דונוו6 הוי 61-ככל)

 לוו!וכלמ יסיס )6 טס)וססלי6ס )פכוך סתסוי3 (ס גכ)) יס)פיוע)חגירו
 כ.ת ס': הס)ו )הכוי סל6 גסגע סכגי כ'ון ס.ס הוי וה)כך געכויסו6

 סיס6יס עס עו7 יהיה ט)6 גכלל(ה יס יסו7ס עס סיחףס:ס3עס.סיס
 - עעו יסתחף ,p(b מ)ה עיהת )וי יל  ישרו ע) מ)ס ס3ועמו י"'ןוניה'
 יהויס געקק סיעסיק עסוס היי:ו 6מר כס )סחף ס)6 7:סגע ה6וכתנ

 עס סיתף )היות כם6' ס6':ו :'ון 6נ) עט)6כחו 'גט) 1)6 כל6י'63עו:ה
 )6 ו(ה :סיה 7(ה ועוד )וי 6מ גס י)רף )6 )עה ר6ונן עמעס'סויס
 ס:ויל כווגמ 6ן)':ןגמר ד)6 קק,ה סי 3,ס הר כחנ יכ3ר ו6ע"נ חו6מקל
 כ) )מגירו 36) ע5טו )גין 3יגו נגו7ל כ'6 6()יגן י)6 )מנייו :ויל 6'06
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יהושע דעה'ורה8ני
 סו6 66'כ 6ומדג6 6מר סו)כ'ן 61'ן 6מליו הוצכין כו)) סעתנססלסין
 1 כפדועה י6תל )6חי ת0גס סכוrbll 30' יים כסס'6 דטוכמ5ועינ6
 13 )'מיס

 )וי עס לססמ0ף סצ6 3פ,יס גס3ע 11DDD 6ס סו6דוד6י ל6 כו,
1)'Srh03י' 

 נפשוס נסנע דל6 כיון 0כ6 ג0לכווגס6ג) 1ל6 סנו)) )מק
 67)*נ )מ עס 631 )ס3ע 671' 'חודס עס )סי0ף עדגסנפ 5ס' יעכ)י6%6
 6תר 7צ6 כגיון )ס.ו0 סד'ן ען לנ6 י'ו *כ יהת6 עס 0150פ01גטל
 סעקק .0לנס ו)וי וסעעון י16נן rDnln י3םלסמן קפק סגלמי כיון סו6דצ6 ג)ע'י ' ענוו סו0ף להיו0 יכול ט6'גו 3סעס ע6 יהת6 עס גסיתפו0כ'6

 0יס 06 תטע3טל .סו67 סו0פוח יי0ר תנטצ )וי סיתפוס 5'כ והרגסס37ה
 )3,6ן עס סומף ה.יס 5ס )ותר יסוד6 ..כ) 61-כ ל3דו ר315ן עססוסף
 כס ת0עסק היית םל6 הל3ה ;מניס והיו כ.כ נדוצ עקקן סיס ל6)3דו
 עוכלמ והיס וועכניס וס6ל לר6ונן ע.ומ העו0 סיו םל6 כנון כ)לר6ינן
 טיחף )היו0 סצ6 נס3ע0 )6 לר6ונן סגס עלך סטטמ 0)ס 51( נט))יסנ
 )ו Phn פנוי כסהסוספ1ח הס6'כ סגו סו0פוח סל6)3טל כ"6 06יטס

 5)6 03וס' סניני )6 סחרי 1bbqtn )מוס לם6י ;הן 63ו0ו)התעסק
 לו ha,( קנורה החגו0 06 36ל גה)6כ0ו סהו6 3סעס סמנוס על עיניום6ין
 טי0פ0ו ינטל ל1י OIDnla 61-כ 3על6כ0ו )סחעקק 7רס6י bw'aD כלוסלעכור
 3ין ומחן מס6 כמס עעי נס עוסק סהיה 6ססל היס סכי 37)6ו ויו0כי01ר

 סכ030י כעו עלת6 י0לעי 6ו)י לוי עס לססף לסעעון גס.י 61.ך כע'םספיקיס
 ק)0 1דועה ynnoi )7ל.ס וקפק nwb" וצ6ו ס3ועמו על סהכוןויפנור
 יי"מ ס' ה3-י ה3י6ס גתסו3ס ('ל הר"ן יכח3נה6

~alb?3 
 05 לקדס סנס3ע

 סהסנוטס לקדסס סל6 )ס3כ י6ח,כ סלוגיעי0פסח 1016 כס'3קסגוצ6ה
 עחיי3 6'נו 'גקסגו וכסל6 פלוני כסינקסנו 5)6 נחמלס נסנע צ6 ססרי0)ס

 נעי עקסנו blb "Db עה ל6 כו' (ען 63ו0ו הם3ועה ו0לסלקיטס
 ול15 מ3ירו )0ועלת הי0ה סססגועה ללי כעל ע" מ)ס ססגשסטחה
 ס'ס 7לפעשס 6פס7 ם67י3ן כיון )זס 0זנ סס כת7613 ל3עלו גע,ג.'כ)

 l'Dfia 'ס00ף עמורס,ס)6 י6ו3ן 3טנועת Dbt 06" ' כת'ס סי0פמותחנפ)
 נסעס Dh" י0ו67 עס להם0הף יכול ס"עיו 6ין 7לכו)ס ") 61"כ 6מיעס

 מ'ת כולל סהלסין כל 6חך הו"ל )מג'לו יסנויי לכ.) כע,ם פגויסי6ו3ן
 6ל6 כוע7):גדה 6ין יהויס דס13כ0 כ'1ן 3וי עס )ממף ס6'נוים6'נ')

 סעכון סוהס0 ל6ונן געיני ייט3 )6 לוי סותס01 נ)Sthe 6' י6ו3ןסגועת
 ייט3 לוי וע'. חלה  יסוי6 ס3וע0 וגמ)6 ונממל)טעעון 060ו יוכצ )6כי

 סו0סות ע3ט) )וי ונט65 עעכ3 )וי כי )עמול י316ן יוכל סל6 ועוינעיניו
 געיגי וגיור 0~0פ10 לגטצ ס)6 06ר עס צסהף ס)6 גס3ע וג3ליהו67

 ה0ס31ה( קיוס )חקל : 0)כך הו6 גתור בטו)דכס"נ

 . ה-ס ג-תן מ-ם כי פסק 3ע"ס שאלהלך

 ס:ס 3;ען ימזס 3'סי% ייי"0 היכהכבר
~,ph qb ול6 גו.ס 3סל 

)

  הגיוצ llh1D עבטן ')6ו 37)'0 כ' 373ל ווועיער פס סולה ס'ס
 o~bao כל עעו שסנימו עפה התוספוס גע) הי7וע ')מקיג'נו
 סענסג ס6מרוגש שגו כנר מים 63יסיי )הקל :וסגין סהעו)ס ועה,חי'ו
 געצ pban הו6 5' חכס סקס עד ('ל החוק' 3ע) ל-י ע) סח)קו)6
 יח3טר שגס יל'ג סי גקפיו נמנו6ר ר'י ע) וגחצק י)ס'ס 0דס3'ס

 *ן 571י מ כועס 6ני העחלוק0 על 1)6 נ0נס 6)יו והנלו.ס י'י עלח)ק מ75י'5סי ס5רי)י'  ביפרוכי גנתסעקזעוח חו6 ס3ס7 נמה ס:0הנ6ון
 Dh" גרויו0 נר5יו0 לחלוק 6דס כל ורס6' מעיך סהיDDID 0 6ל6)ן
 7גק") יוו-רו וע) ד3ליו ע) 6ז ;'צ סר6'ם ונמ-ס סר6סוניס 7גן'ע)
 5ל6 "יגו נויס גך) מדס 6יסול כ' 373ריו ק"ס 6סל כועק6גי

מק.זוס
~tpb, 

 !מוסו ל5סק ר-. י3לי nDD סנס . 37'ס 3פנ' 3ו גנהונ
 Dh" הפוקקיס יכל ר" דגלי נ0סגו ס)6 עד טס'ני נ0ומס דנליווכ6)1
 להם.3 'ס כי 5ף לוטי לו ה" ר16י 6סר ו3הקוס )סס)0ותר6)פחומל0וס
  ה0לעוד 7רך טנן fi1DW" ונפ.ק סו6'ל עליסס לעגור ר'ית'ע6.ןעלי3יו
 : כזנל.ו ל:ה1נ ס6סוי 16תל ו)נ;ור דע0ו כל לקעוך ל6 :'לוסנ6ונ'ס

 גס 51.ן תווס 3י3ליו 6ין 6סר ו0סריס סעעיס .ל"ר6ות 063'-ךשןק
 דגריס וקול ל" על 0סי3ס :ה ה61 כי ע).ו י6ער 06ר6'

 ו5סי3 תרון כ3ני דנריו יכ3יו וע0ה 7ו6יס 6גו 6'ן ו0עונה 6a'DW1aנ0נז
 סס זענו6י עייוסלעי )6יס 6ני6 ו6ח.כ ע)ק)ק)וס כ13)ר ע)יססידי
 סה3י6 י"י על סקסס כל 0חל0 כן תוכ0 סמלע1י ען גס 3ס,ג יבדי

 נ6רז 0לויה סהו6 ע)וס נל זקדוס.ו 6ע0נ:סין דפ7יל סעוס)זוי תןל6'ה
 ום7יך המדס qb~nib י'6 וכל6יס סעלצס ען מון 63ין bib גוסג6'גו

 גייס סל גע.קס ס6יגה )פ' 1עסנ' החלה qb סניגין ל6 ולתס3'יום)תי
 סנוסי 737 6)6 0גי צ6וטסגי0ין

 7עטעע ר6'ה ל"' והני6 וננו.ס 3'פי6)
 הו6 סירוסלהי 7קוסיס דסזל ו" דעח ה3'ן סג,) והמכס נם'ג גוהגד0ים
 נס"נ 57ינה ועסנ' המלס qb 5עי ל6 1לתס סחדס nb? qb( ל'6ע)
ishוגנסיקודנדו)17ונ.ללר.'דהק1סי6 סחכס 0עס 3ס'נוע'ן נוהג חדם 
 ל6 ילתה פר'7 וכל5'ס תעילה חון 67תר ה0-ק ע) ילע6 ר'6 ע3הו6
 37חלה מס01 חלס י'6 6ער דל6 דס5 עייי קסי6 ל6 ו'6 ע) 6גל 0לססנ'

P71Wזגר.ו לדמוח 7ת5ינו ד6ף 5וער 61נ. : לעניגנו ס)רי7 עכ-ל ח'ק 
 דר,6 טעע6 0מלה 3'יומלט' תדעפלט ר.6 על פ?'ך 7ס'רוטלמיולכוכ-0
 37ר.ו לכ) .ה.3נ6 מ.ת ק6י 7ל.bpp'tb7: 6 מכתע (1 קוסן6 פן'ך!6ח"כ
 גק17ס'ן החו' ה)6 ר". על כ;6ה מס3 ז)עה ע)'q-~th h'iDni 1ו5דרבס

 ק6י 0,ק על דחקוס.6 ניגליסס ענו6ך 63לן 0צוי' סהו6 ת5וס כ)ד"ס
 0ני לthnh 6 פייד ניר1סלת' וכג'6יס העיצס ען חון כו' ת)וס כ)ח'נ
 DJa1Y' ימס6י סינור 3קוף כ130 61פ-ס ק6' ד6ס'ק מגו6י סיי כוימ)ס
D~an636 (6'( קו0רין ס0וק' דנוי גע)6ו ו)י3ריו גס-נ גוהג י0ים 
 610 7חקומי6 ק'צ ו" 7נס לי יעq'pi 0 ייד ס)6 תונ0 נמקומונגודו
 חנ6 6*כ בם"ג נו0נ יינו ד"דס קאי ד6י ספיר יייק ות'ת חס*קע5

 63רז 6)6 .;והג 6'נו ק7קע "ו3מ ס0ו6 7כ) כלל6 וכ"ל ד0נ6קת6
 הג0וג'ס דנריס כ'6 מני ל6 טהו6 כ'ון כלל חדס נכ)ל )6 ס(ס 3כ)לסגס
 ע6' 6'כ 3מ') 0(ה גכ)צ חים 6'ן 5,כ גס,ג נוסנ 6ינ, וחיס גנויסנס
 יס.ל '7ע ד7"6 י6פסל ו6ע'נ כ)ל החדס היי' ל6 מ-ק ה6 7'6פל'ג
 3חדס 0-ק עי'לי 7)6 מ(')ן 7'7ן 7געתני0'ן כיון 1חע נוסג ד6.נול0,ק
 מי,יי יל6 3ת6י 7ל*6 )פלוגמD 6(h 61.ן כלל נחים דע0ו נילס 1)5כלל
 ו3ייוסלעי ון'ל ה7'נ71 3סיף ס0וק' כ0נו ו)כן קפק ג)י ר,' כוונמ ה61 (ומ'ק
 ת:י )bnb 6' החיס 6ף 7ק0:' ימ0ני' עגי' יפייל 3ס"ג גוסג ימ7ס עסעענעי
 נס,ג גוסג געסני' דקתני דמדס DnDfi נס"ג ט5ינס לפי ימטנימלס
 וק0גי 7עחני' טלס דפר.ך זכ30ו מ6י י0עס ל'סנ6 ולכ6ורססו6עכ.צ
 6ף 67ער י'6 ע) דקסני 60 על דפר.ך נקולל ק6תרי יל6 החדם6ף

 6)6 3תתגי0'ן זמנ' '7ע ל6 3עחני'זת4 יק0ג' ימיס סכמ3ו )קהן וכןהמדם
 5ל" ת0ני0.ן onp טל סו6 יהקוסי6 ק"י יהמיס'ס'ע

 יח7ם כיון יימקי
 (ס מ0לוק0 ענין 6'ן י6ל'ה נס-נ דנוהג ג'כ ת'יי. ע"כ מסגי' 3ה6 נתיחנן
 ו)כן סחכס )ול6 13 מ6ר.7 ס'י0י ו)6 ו3יור פסופ ו(ה 1כת"ם כלל)כ5ן
 ה3ו6ל bih תסע2 ;ה 6'ן כ37ר'ו ו6ס ת'יוסלת' ימםתע ס0וק' כח3ונטי

 5ל" מג' יל6 ותסנ' פ7'ן ,a~oh7 כ'וןהיט3
 לך 5ין נס-ג נס סנ~סג דגל

 3געי6 דעניס סונמ,(וכןלתס ד6יגו6לath 6 גיולמןסולפירוסינות3ו6ר
 דנוסג דק6ער וכל6.ס 3ער)ה פל'ג פלינ ג0רתי 7ר"5 )"ל ע-כ ח7ס0ני
 1D'h ק5ת7 נוסג ן'גו ת'ק דק5הר 03יס  ופלינ נזסג 5ינו הו5 ק5מ7נ0זל
 ערלס  לסיסרסליעופי bib במרי ליפלוג' bnh ל5 דר'י ס,ד ר5')וסג

 סר.,גס3ח7ס)6 3כ7 עה 6ע-גדעו7ה0"ק מלה גס )כקוט 6"כוכל6'ס
bnb5פ)עי( p*nb 6'60 קס0 61'כ נמיס ס)ינ ס,מ "צ6 כמ-ס צמעט כ 

 ושל 03םוגס ד3ויו סשרן ("ל הו6'ס ס37יי וה6ו'7 סמכס ג0נערןש : כ))ו7'ג(ס 03דס 0"ק מ"ו'ל6
 וסוכיס סירוסלעי הני6 יקדיסין סקק ס3ססקיי 5פיעססונחו

 כמג ול6 %יקור נסחס גמ3 מדס ונני נס,נ )והמס וכל*ס 7כלצסמענו

 מזס )6קור תירוס)ת' לר6'ס ס"ל י)6 5למ6 'רומ)עי הך מכ0 03"גס5סוי
 )" נדג7י ;1 ר6'ה 0לס גססוגס 7גס נ30 עוי ינייו 4710 ע'ג3ס-ג
 נו' 3ס-נ ליגהג )6 דחדס )תיהן לן מי0י דעהי ר5יס הגי6 ג1פ6ו6יחו
 סמסעונו ספוסק'ס כל ה7יך סמכס (ה הס)ונ כעס ר6ס הנסע"כ

 ג37ריסר6'ס טמלוק0 מרנס וסו6 י6פטי מ6י נכל המח)וקמ כללהסי,0
 סטור דניי לפוס קמוו סעסס 6ל6 עוי וצ6 עיקר להס ס6'ו 73גליסכ15וו
 נתסו3ס כדגליו נ30 סהטור ניוו 6חלי הטור ינרי ססיך ס(ס 3תקוסועמס
 ממוכיס הס יעיו כ6לppD~ 1'1 ל7עיו %ו סס ;bS )תס סטול ע) חעס1ה61

 סיס כ6ן ;'ל הטוי ה.ס 6לו "וער ו6ני ' 0יהס יע עסס פ%יו0צוטיס

 ס0ס הר6-ס תיכ0ג 0630 תתקוס 761רנס fpnn עצ 0מעס על6ועי
 3ה7'6 סכת33חס31ס כתו ל6לנסוג ח'ח' דמה' יניהנגכל 5יי3סתסעכ
 ס6צס )ו)' 3;ה עמלפל ה'0 )6 גחסוגה ונס )0צק 7*ן 3שרו פסועססיס
 צכמ31 דע0ו על כלתס ל6 3פסקיו 36ל נוהג 6ס תינו 3;ס סס6לססי6ל
 עעו סיסחגס ל6יקכ'ס ולסט'7 ע)'ו יהמ'מ6 כמ-ם תיחי כללדעסימלוק

 ק0ס 6כ6 כלל יסר6ל rnhl7w~? 75י3ס מליק ס67.פקתסיסתדכמ3
 ד6ין ססטשנו ער)ס ע7נ3י חמכס סל 7'וקו סעיקר  י'ל וריי בכלנוסג
 לססעיכני הו)רך עולס דג3' כלוס 6ינו ו;ה מלוק .ם 6לת6 ל6 חים וג3יחל1ק
 כיע ין סוס'ן 6נו 7ה6'ן ערלס י3ה)כו0 נק17סיו נדול פלמו) ספלפצכעו
 ס;כ'ל )6 כל6יס סלכוח קטנוח נהלכו0 3כל6'ס דגס ותיע 6קור נס"נדנס
 יה6'ךס01'ןיין :י גסקוס'6 3ס.ג דגוהנ 5)ו ייניס ה3י6 ו3כילהכנוס
 לחלק כל) 6דעחי' p(bp ו)6 כלוס יו קוס'6 67'1 הוכיח'ס נ0סו3'וינייו
 חדס 6'כ כך ערל' נ3' פכחנ כיון 51'כ מען)' קוס'6 הה61 סכ30וכ~ד
 יק.1 וכ' 57ישיו  וס70 3חסיatblo ,3 על המכס ;ס סנמלק וטה הו6מס

 ועוך ל6'קויו ה'חר 61'ן הג5' 5'סור 6'קויו סכן צעיל' יעס b,bפר'כ6
 י ק'%1ס)כ' 61'1דג'ן הו6 סלכ' דטל)' כ30 גפסק'י ד0י'הל6'םהקס'
 וי3ל (,ל טכח3 31003, 670'ם י3רי 6ס5מיטמ" הי6סוג' קוס'מוסגס
 )ספקיעייד,עעסל 63.י יסקניןלנוי )ת-ד נס'נ לעה)6)גכונ סו6ת'מ'
 ו03דט עסון 3ע' גוי 6130ת גו. )16 ו6י גוי יגן יי6 יגנד מקי6 )י'יי,ס
 0יתי תסיכי תוס13מיכס דכסי3 3מ-ל ,Dh" 60כלו ל6 וכלעל וקלי ולמסכתי3
 )והגמ 61פ'0 63ז. 6ל6 גוהג0 ד5יני ערלס וסל6 3ס'ג לגסוג יצ6 )מ'מר3ן

 ייעעמס ס6לו 6) 16130 כי נ.לוסלתי ו:רסינן עיל' 3עס' כדסנן נוי3גטיעח
 ס6ג' 'יוג )6יו 1630 קודס גוי לסנטעופרט

 0ע ל6לן 1h3aD 6ף הו)ק"
 עטי)' חדם להדהלג bsn ס7י כ-כ כו' נמ") qb סנוסנ מדס ק'1 'כלען
bibbunn "6י6פ" י I~ba "'יסי6ל נס) 6)6 חעקוס 5יו0 יל6 )1ע7 י6ו' ה 
 ט6י דג1י 'סי6ל סל גקרקע סהקוס 5'וס תקחע6 גיגסו 'סי6) יוגןיה0ס
 גויפ זיונ' 03') ינוהג מדס ק'ו לכ.ע גוי 3סל נוסגntDbl 0 . ה0ס3ע'
 עער)' ע)הו י'ן הר3 )מ7 ל6 5"כ נויס על גס סליוו' ק6' עס0ת6 5.כנ'נהו

 ז6י קר6 נל' דל6 סיכ6 63" )נוי קנין 'ם לותר סייך 7)6 ר6.' תנ.66צ"
 הrD 6 זכנ קי6 י2)' וג,ת ח..bnh 3' כרל' גני 6"כ גכ-ת לגיי ק:'ןיס

 מ:טכו גו' Uu~fi ו:יעחס יכה'נ תסיס 6)6 ען כ) 1%5b ל6 יע,כ)יח6
קייס
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תקקקחשע יעהירהפני
 מעפפ סיינו )6 קגע עכס 36) פן כ) 56ערץ )סי )6ון טב6וקיס
 יכו) יקסגי ינרייח6 תנופי' טוכמ וסכי כוי נףגעיפ0

"bai 
 qb יו5י6

 ונעעחס 3)6 6ב) b~w ס8גי 'כו) ונעעחס יכס'ב כיון 'DB~b כ"טמנ16
 ע*כ 6)6 עז64 סישי וגעע0ס ho hb קמן יס ו8י יו5י6 ס"חי)6
 'ס כו)ס ססויס דגכ) קיד 67' פוי ו0דע - גז%ס י6'ס וץ קנ'ן4ן
 ינ)' ו:ר)ס קנין ייס )ועי Di1'bn קסס נ)' קר8 זנ)י יפל)סקלן
 ומועי6 קו)6 דס6 נ)' דג!י 1DDW1 קגין ד6'ן י6דרנס bn'bכו,

 )עיצף )יכ6 תפר)ס 6נ) קגין מס תתפסי יי)פיגין וכיה טקשנן)מוסר6
 י6)'כ עער)ס ד')פ'נין 5') יע'כ (.6 סמכס כיכ30 )טפיךד6'כ6
 6.ן י6י קנין ים ע'כ י2נל 3)6 60 קנץ יים )טירס יננך 56יויך)ע6'
 ס0ולס דנכ) תכ)) 3ער)0 ד6'ק כיע עי56י7ן 6)6 )י )הס ען כ)וץ'ן
 זגנד 56פרין )0כ' ד6*ק י)פ'גין כ'פ דכסינ bnne 36) קגין יםכ1)0
 עע7)ס )עז)ס 7)מ8 וכ'ס qs~ni )יכ6 הע7)ס 6מיס דס6 )'6060
 כ*ע קנין 6'ן ד6י קגין 'ס ע,כ 60 )' )ט0 דננך 71ק6תי0 י)פיניןל6
 קגין 4ן נכ'ס גס ו)עו)ס וגפפחס יכ0ינ עסוס 6לפנין ד)ה6 )י)עס
 סילתוכמ7יס onhu שדס נזי סנפע תס קנין 740 6י D~)Wfi קס0ת-ט
 ש6ת קהס נף געיפת עיעעעיע )7ן% a(oi 7')שלן 00וי0 גכ)קגק
pb)ענצ 67סיני ניסו 61"כ )גף קנין דס ם"ת ru ס3"1 06ר 3עי)ס 
 6ס' )קו)6 36) כו' )על)ס יהס ntDS(h )הי93 )'ג6 העל)ס 60)6ין
  סדר 6'כ קויס3'6ס סגפעו ט0 קג'ן ט'ין nwb 6(7 ו6י עכי)סגק'1
 יתי)ף סיכ'חוי ' סמולס גכ3 קנ'( י4י כ'ק )' )לה כ'ע )יונת6שסי6

 מ'חי יעס' nPDn )6 ה7וגס דמפקמ גי06 6מר נייטס 6ש)וטונפעסס
 קו6 )6וקפ' ו6יכ6 סו6י) קנ'ן ד6ין כ'ון חמעס נ3 רמ )קי6נוק'
 קנ'ן 6ץ 37כ"ס נת' )וענ גוכ) (ס63 ועסעס 3'6סי)6סי'דקנין5קודס
 ד(ס יונטעמס עקי8 (q5w י)יכ6 06,3 06י גוי ס(רע עס נחיםפון
 גען 06170% )' )ט0 כ'ע )דוכח6 קוס'6 י6'כסיל קויסג'6סתה7'
 טוס י)פ.גן )6 יוד6י 6*ס 0סמ6 6ג5 . פסיק 3)6 סכי סף ננ'סתס
 קן6 יג)י גהעסר ע)pth 73 גכ)וזוזווס 61,כ 2)י 7ג), ד0יכי עס71יי3ר
 )סכ' ג'6נש )6מר tsttd קיי 61*כ ק67 ג)י גי6ס קויס גפו)סוכן

 ד3כ) h7D~S קץ6 ס" מ' י'ס כ(ו קונ'bn'h 6 וסכ' כ'ט%סרך
 יכסיגטתפ תמוס וטסני )י )סס וסיו י6)'כ נ6עוס )כון בכ)מאשרס
 כ'ת )יסב 5ליד  דכס,נ ופם'ס6 יי7ן כג17ן טטס וטוי ש,ס 6פכ6וכן
 וסקוסקו . )ס6י 70תס )ס6י יטדטימ מ(י0 ט6י noh' קסוי קי6ידחרי
 עוג0 3עקותו כגודו סנס ת0)כס קזז דנין 0ו416ן ס)כס 7עיצססטגיס
 6ב) יקיוטין סעעמ" נכ%י כי4ס6 נ0ע סו6 ת)כק יפר)ס ע6דימע
 כ6סר נ6'י י6יסמפן)ס סג'6 תןססתסוחל6'ם עפיסח ט5וס סו6גמיי
 דף דן,ס  יפ.ק  ייין תמ)טוי ל6יס )30'6 כחב עוד ' 1WSD חו6כמנ
 טסיכן )6ון גכגיס0ן יסי6) י6קויגו עוטל כסנ6 עי3 30רי.6 דגפ''"ג

 יכס'3 י6קייבו ועג*) נו' ק4ר 1)6 ק5יינס ש גץ יטוע 6'00קיגו
 עוער י6קלינו פי 6כ'3 )6 תע'קל6 הסק0 עע0ימ ס6ין מע3ורר6כ)ו
hp)57וסיו S'~h זז"ק ע'נ o~no 16(7ק7ק ע5י גט' 7יק6 70 ג( 
 חדס ע.כ 6)6 3סזג 0יס תסוס 6קור Stab bioti ס6יך 6ק7עו )6"4
 )כך נר גץ יע'יג כגון 6קיינו יי6 ס'י דססס6 וכיון 3ס"ג נוס62ינו
 תעיקר8 עוטל סקלעו 1)6 נוי ניי דפיי) 6ים6 67י 7יוק6 )ס6י5ריך
 עותר יסקלינו י6י 6)6 0יס טפוס 6קור 6יגו נ1("ג ס)6 6כי) )66ע8'
 טוכמ סיי הקוינו הסיכן יסי6) עם) עעיקן6 6כ') )6 וצסכ' יסר6)סס)
 ת6י hib סכ30 יגייו )30'ן יכו)7ף 1)6 ע"כ נס,ג נוס2 67ינוגסי'6
 )ססתם)'לר6)כ))דס6טקסס סוס יסו6)ק6יוס)6)6 6ס) דקר56וטר 6פסי 61יך יסי6) טס) טעיקר6 6כי) )6 ו)סכ' 'סר6) תם) עשרדסקייט
 סחס קוט, גנז63 6י60 וסכי כ)) 'סן56 ס3 כ6ן 0יס )6 6'כ סק7ינועסיכן
 גוי6פ" 6ימנו06 ק6י 6ס' יוי6כ)1 קי6 )6קסוי ת5י מוי 9W1D 3)816,כ

 יסי6) נס) כ% )'כ6 60 יטל6) גס) ו6י גס.נ נוסג י4נו סויעעיקי6
Yb,דק67 עפססיס 60 תק5.יכס )הקסוס וסו5רך תעותר יפליך )י )תס 
 6פעי 6' סעועל מקזם'וס וכיון נוי עם) עוטן )ר,ק7י3 סרי ל4 6פי)וקסי6

 6)6 )6קסוי 0ו') )10יי' עוי6כ)ו 4כ יוי6נ)1 קי6 נ5יhih 41ל0קסוח
 3סטעסין ד3ל סזס יס ו)6 נס.ג גס גוסג ד0וyb 6' ל.ק עועל bSsfטיע

 67'0 סו6 ו6יונס ק6' גו'ס 6ס) סכ) 6)6 'סי6) 3ם) )66נעיתעיץ8
 ' עפיוץ6 6כיל )6 ד2פטם"ג יי )דע'גח)ס

 סנס סו6 0יס 60 6כ) סיכי תססומ' דיק 5הה)6 ס0קססיפשה
 6י 000 וט7י דסק') דקדוקין פ*ק ערוך ס)תו7 סכמ חו7פי'"גנ

 3ט)ע6 ופריך יוטג'ס onhn תקוס 3כ) 16 ויסינ0 ייומס 6חי סו6טוט3

 ס6ון עפגור וי6כ)ו יכסינ סי'נו 'ום3יס ס6חס תקוס כ5 עוסג)ע-י
 שו"דנו' ר%קרינו  6כיל % יעיקרי יייל ספסס  ישמרמ pDn"טת070
 w~phhi ד)ת6 )הפוךכפסופ" הb57a*h '5 יסכ6זסססhlltp 6'זס-נו
 ר6יס ע.ימי )סכי ו'סיבס ינומס %מ7 עי 0דס נ0ג )n'Dbt 6עשר
h)pn31)6 סמס כזפריך ספקמ טעמים תדכחי DWaD 'דססס סיני6 )י 
 173יס ר6יס 36'6 ועמס 1!'ז. י'יק )6 סכי )6י י6' סכי כן 5')יעזנ

 יף נו'ס סמוס' ו30י6ו 07)0 פ-ג bn'h 07כי גם'ג יגו0גת'רום)מי
 גסעס יי'ן קתי 3עי 'ונס ר' 0עסניוח גפייוס ("ל סטסון יגיגוסנ"ל

 6') חים עסיס 6סויס סס60 טסו )"ס קתמ וע165 %ין יפו6לפננגסי
 עעמס ק5לס ו6פ" יניסס 61פ" 5-6 'נסה 6פי' )מס כ6ן עד )6)עס
 061'כ פקמ 43) ט)0 יפי6) 6כ)ו צ6 6ועל'ס 6גו כן 3ע)" מפסו6פי'

 70סיק6ער דומס6סור ח"כ)ו ת5זת דפסה )ו שון 63 )עס יעייסקצי

 יעסטסחסנר 46ככסתג5יס 4מ דומס עפס 6ץ יוסיי6ער י'פע
 מווש 065ר 3סשס 3י6הםסכלשל1 כ) 67הל יסעט36 וכי' עוכריס)מסעיס
 ג"י vbS טימרפספקס י6כ)1 כ0'3 וס6 גון ף סמוג . פ0)קו ופנעסכנטו
 נשוס סץ טי6 יט6י סל 'שגס יסעס 0יס' )0ס 7*ס ופי, ע*ככ"

 5שרס י6ץ טוטר קתס בע5" 0ייס Dht" י6ססקי עסנה"ס tDb')6נע
eb13nb(61 3ערבי סבו6ס 5סס שס יה6'1 ד'סיS'Dh1 ק61י נזסיק 
nb~snb(-3יי דע sb~nt עיפ י'* בנטר6 וכדק6תר )6לן 3כניקמו 
 nbunDhniv k*vna 6כ)ו )6 תע0ס פר'ך עס ועוי 6.6ס6ססקי
 60כ)1 י6על ומון 'ibD"V וכר' )קען יק6טל ועוי יקל6 פסט"וכיהסעע
 וססי6ער 6קור גס"ג נס סיכ hih סיי ,lbu~n ר' ב)6 6ע נרסטחשי
 5יףר 60ע'ע ויקסי6 קנו נויס ע0גרי )עו)ס ר*5 כוי גויס דסנריתטס
 פ5יססשבסופוי 60ץ 2יו)0 י6'ס וסוDbb' 6~5 כ'ר גע)י' 0פיס6ס"
 ש,ץ ~Iovub פבקעמ טבו% )00 קטס ~tbSn 'סי6) סנכגקו בספ0דק6עי

bW'~D76'6 ס:כגסי יגסעס it1DS פי6).יד 3ץ' . 

 3ג'6 תש0 יהש%לה

 ות6ון ד6ץ יק;) 6ע1 וע) 6ניו ע) קריעס גערן 2ש14*5ף

 יישו ד3מ0ס (') סס סס0עו ספק נ4 צפע יס)כ60 6לינ6עו)'ס
 5קח ד)6 גמ)תה דע3ו6) *גו ו(ס קסס 6י0וי עסעפ otbnnיל4ן
 36כושלייי )5ינשי ק0ס 6יסוי גין ניו) 0')וק ויס 6)כסגדרי ג6ימוי50

 )סוכימ ול6'מו )ק%ן וכת.ס 1בעור (') 31ר6,ס 60דס חולס גקסלכתגו6ר

 46 פ' יגכק.נן ס0)עוי טן ססוקקיס נדו)י והן סס)הוד הן (סד3י
 ופ63טו פ)6ב'ו טס06שסקולע ס6ין קרפיס ו6)ו 0,ל כ*ו דףעג)מין
 )פוןצן לם5'ן וכ)ן )קמן ו6מ7ינן כף 0כתס ס)טיו לגווע3

 וג4שי 0קד6 רג 6על Inanbi )6 6ג) קו)עוס כטץ iD~USל),קען )א31י
 סכש פ" וכן ק6י בפסמחע י0נו סני 6כ) וכ)ן יס6י '6bynD1)כקגירי
 6)כקגליי ג6שף כ'6 6קול . 6ינו ו6עו 36'1 יגס תסתע 4כג0יי6
1S'Dh106 (דוכ)1 נדו) יומק נקג rtD 1ubn 60 ת*ט ק6יל ו6טו 
 נטוי ומילמ ג)גי )6ישי mhi1 6(6 %ניו ס01וו. )6 כ.נ דף פסחני6
b'r6( פט6ל סמ כף 3טממחן ימר סגל וכ) וגס'6 ו6נע )13 סוסוו 
 תכי)ס6 יבכ)סו ק6י טסני' 606 וע.כ )"'0וי 1)6טו )6גיו r~a ו*גןי13
6(b'm קיי 61' ה0ני0ק 3ס6 כ*6 ה')' וס6ל ונסי6 ו6ג'י ר3 כ)הו 

 כיע ועוד שין 6'ן )6'מוי גס סיי גריי6 63ימוי "קוריס 61ט1ד6ג'1
 )ס)ק מי0י עסי סס כ67'60 ק7יטס דקויפס סוס גנ(ר0 נפק6 ע46סעיכ)סז
 56נקנחץ חצ4חר נלס 63 יסעו )פלס ו6ין ; )עס5ס ג'ס *ן 60ניניסס
 בעור טגו6ל יסלי כף סם% תסוך דסקהפ גלייס6 ג6יך60
 י6ג78 ס)סס י6'חוי 'סי6) ופלי וירום)ש עקיק 2ד סקק'6 ס'",מ
 כטג61ר 6)כקנ7מ 6'מוי ,1fir1 ע'כ "נ0ו( כ)יס mDbt עגפניס חפירססו6

 עט6ל 0נמ,ס 3דגמ סגס 0שקקיס טיגגי . *"0 )קק וכע*םנ67'ס
 45 6ג5 (י )706 פ'לם כו, )טי))ן ים6ין הנ)ן 0זי סכ0נ סיענ63ר

 8טל וע)6עו)פו)ס 6ג'ו ע) יוס )מי 6סי פ7 סעס'ס כ) ע)65מוח1
 1פ5 6ביו פ5 נס יוכ)ן טנו6ר סלי מכ*) 6לכקניל' 631יסמ h~pnר3
 56כפכמץ netb ע"י (,) וסי6נ"ד סלע3,ן nption ס3'6 ו6מ-כ ק6י6עו
 סר4'ט פסקי 3ק5ול וכ'כ 6מימ סגריימ6 ע) ob'sna 0פת כינוי)6

 טבסה 06לס ספיוס ועוסין תגיגש סתופון פוס )06וחן ד6סיי3סד'6
 (ס)ססוומן

~7ph 
 156 1כ5 ו6עו 631גי1 יוס )טוד )06ר עד תסיס 3פ6ל

 סכסג (") סלטג'ס תי3)י תגו6ל גל6ס וכן כיגר עגו6כ ס7י)עו)ס
 )5פו 0ק7פ Ssw ק7יג,ו מ5ן ע) 076 סקזיע סקלעיס כ) 6ג) תס)'ס"(
 כירך )עו)ס עמחס ו6ינו סו)) 1Wh וע) 36'1 ע) 3ע-ד )6חר וע6מס(י

 5ל1 וש כף ו6נ'7 רנו ע) 3קיוע מיג כך 6עו וע) 6ר1 ע)פקו7ע
 הוחל סס6שן ס6.נן ו6עפוי 3עו)ס ע6חס גו'6')וסוןעיס

 )סו)י
 כו'

 )ישק 1,61 כט'ם ענו6ר סיי 3)3ד ")נסגייי 63י10י 6)" 6קיו1)6
 6'גך שן גשי דס6 ו6עו 66נץ % ק6י etb1 l~'bh" דס6יבד3ייו
 36י ס5עק Dntihn נפק6 קי6 עחי 6יחוי )ע:ין 61ע1 361יו רנורנו

Df'3bיגו רכ3'סי6)(ס 61עו 6נ.ו hD'b71 6ס0טיר 'מכן 61'ך 3נער( 
 ניבו יקר6 פסיפ6 דס6 ק6י 3י3ו 6'0יי 91pb יע'קר 'ףתר wh1ג36'ו
 עפי 0ט'ל 'סי0 ווין 61עו 36יו (ס 36י 6ני 610 ידרס8 6)6ק6י
 גפיגן עמוד60י0וי פיקורע קעכו ום'ע י0טור נדוחק נר8ס ע'נ 'טובו
 סקנע עסוך כקורע bib סו6 כס)ס 165 6י0וי onp 6)ת6 6)כסנ7ני104'
 ושי . ס)ס סמע6 6'0וי עיקרי 65 6'מוי 71ph לעג.ן "יפכ6 סזס6'כ
 נעול 6'מו' 3ונ; 6'0ו' עפו7 קורע י6ש' )7טמ6 7גקע bShכקלע
 קייפס יקרע 6ס ספ0'ח 3) עפוס ס'פנוי 6עיינין 1ל6 )6 ק0ע6ס6

 : bn~b עי)ה6 ע) מ7ס 3יח 3ע) סג6ון כמג or גדגן וכי06651יח
 ו0יענ,ס הר6'ס תדגלי סיג0 )עס עת:ו מו3סס ייי ע6ו 65ףכמ'כמ

 סרפ3*ס גסיעח וס3"י סר6"ס נסיעח 16י5 5עו5ס סעוריער
 שרם ד6יחר י3ונו h#npm גדו5 )שרס 5ויך 6ין 6יכ ס)גומיירס פיוסי 6)כסנתי 67י0וי עסיק bto7 כ'ון ק5ס 5יסנ יס סס"עוינל'
 DDb bSV" 3שים פ'ים ה6ימוי עמו7 קויע דג3י 61עפ"י פ5גוחפייס
 6בל סחס נס ל15יד bia פ'רס )6 )עס מית6 כ6ן 6'1 מעס 5ריךסיק
 טיסיס 6.ך יסיס למרס סו'ל )טיל כהים 5לכסנדר' )6יחוי דס*לספור

 י כג'ל3רור 6לכסלדרי 53יחוי כ'1ph 5( ד5ינו ליכיס 3פיג.6'1קפץכלג
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יהושע רעהיורהפני
 6100 זסר36'רפייס ס,ע סיורס' כמג 6)כסניר עסו,*סרו)פכץ

 סוס 0פיךס 7מ0ס פילס וסרה3'ן ע)עטס וג%טמ )טע)ס סוס0פירס
 6ינס נעין 1)עטס )עפ)ס טוס 6)כסגירי 61'0וי ע)עטס וט5פס)עפ)ס
6.51str ס)כס ו)כרן (ס ע) ס3,' וכ30 ' ט'ס סו6ג*י )פילס סקכש 
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 ס)יג7י 0רי ' עכ") ל6רוג ו7ועס כ)) גיככ0 ס6י:ס ס0ש07ועסוס
ו(ן36'י

 6מסו)הר6'ם 0מייס כמסטס סגגו 0פי7ס 56כקגדר 6ימוי 610
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 חסס'ססחפ'לס 6מרמ 0מיס ים'ס יסל6*ס 0פילס גי ס"ט0ל6ג*י
 ע065' 61מ"כ ג6ט 6'נל ג)סוגיגו מקורין ספירס שא )ש)סס)סס
 וענימין סננד טפ0י סגי נממ)ס ס3וקמין כן (") ססע"פ 3פ) עול'סכ30
er)'0ספ0-ס טחנליס ו)6 סספ0ייס 0מ0 גתפייס 6וסו ועמנמס פ 
 נספמ ס)6 עס סספמייס וקופ)ין עניחין ו6מ"כ סמפשיס 00ת לק 04ש

 סנמ ע) 6וסו ו0ופמן סר6סוגס 00פילס ע5גשי
 ונע5י

 סי6טיג0 סמירס
 DtW1 ע3מץ י5יס ו6מרמ ע3ינ'ס 6100 סן6'ם 6על ו)כן עכוססכ61

 דכן נ-כ סל6ג,י פכס3 סממ?ס ויסו )מק 513פ ססקיש) סו36ו5ע0
 עלעפ)ס DYDnI ס0ו6 ג30 6% נג;'ע0 )0פו0 יטן סנ0ן ק05עסעע
 ס6פסל ו6עפ" סשרס ו)6 פמימש o'DDDn דסני 8)עיסופמוסס
 דסיינו סספמ'יס סגי סמופלין su nytno סו6 0י6נ*י דכווג0)פלס

 קתי4 6'חו' וכ'0 ע6' )ייז'ס 9מע6 6יחמ ע*ע סספסיש ע)גהיפרס
 3'גיסן )ח)ק ד6'ן )סל6'ס נל6ס 6ין (ס ע)עיס ספשמס ס0פ?ססו'

  ישימרי9מי4 6מר 63ופן מי)ק )כן (1 כעו ימ(קס סי0 סף ץיספילס
 סני ע) מפילס וס,ס ע)'ס טמופליס קויס. )מויס 06ז ספילסוצ6

 תקק,6 ס' 6*ס 3יי םכ30 עס ע) סעד יסעוי טס סו'1וסי6'ע סל36*י ו6ו v)plib(' סיD'5D 6 6מי0 וספירס 610 0כי נעיסמפסהס
 1)6 וגו)טמ. ע)פע)ס סוס ססו6 עיו.ד ג6ז'ס ק0ע6 סכ0נ סם'פ6ג5

 י6פי' עיק) יסי36.ד ק") ע)יוי6*כ יס)0פוס ס6ח07 ס0שיסשכי
 )סלע3,ן ד3ע כיץ כימיד6ס עסק )יס 61'כ קרעס יי' '65 6מלס 0מילסג65
 סו6 ס3'י ס) יעס דפיקר ושון )סוי ם)גו 03ש7ס ,65 )6 )סר6'ם3'ן

 3כך שס כעותו סקק )עס 6'כ כעים ח,6 3(ס טוע וסו6'עיסכ6ג'י
 )פנין ע"מ ע)עסס ג)יטס ג)6 0פירס Pba ס67ג'ד עס סקכיסססי6'ס
 כגש סרע3ץ דגר rb ו6יכ קרעס ייי ם)ט נתשרס ר65 קע 65דג6

 )עע)ס סוס סס61 03שלס כ'6 '65 ד)6 (1 נק3ל6 סו6 דמץ6סגפ'7וש
 36) קגי ע(ס ו3ממו0 ס6' כו)' נעי9 ד)6 ק') וסי6,ס  דסל36,ד%טטס
 btDI  יל1 4י יוט'  במ%ירנז  רמי  הבייר גב) ס61 ימ.ד6ס )15 3פיוושסל6'ם
waaס7עג*ן  ba 0?9ימימסריבירוכין 06נ0ע)'0יל06ו6 דנ0פ  

 :ס'י6יטו 61'כ פ)'ס 6מלמ נסמייס כ*ס  .14ר4אלמרבמפיה?ינןר
 ט67.ס ונס i'btQ )חויס ס)ג1  במפירמ סר6נ,יי3ף

 גח5י
  6ג5 י)יו

 גטן ויכ. )נ3יסו  ימת6ס  מרין'ו סו') )"  יעודס ע)'ס 6סל0גפפילס
 : דונ0י גכעס ע5יט נ(ס שיו65 סל6'ס כדג7י)פקוק
  3ית 3ע) סנ6ץ טכתנ י3רש עק05 פ5 )00'3 פג' 6שסאךזזץ

bten7Dספירס ()ס,ס סי,ד ס)וי ר'ג.6  גםס  דר6ס  ז,לימב 
  ע31ד עסרגעינין  רייימיירן 6וטן עעטס 6יינס כעין 6'חו' ו(*ןסוזלע3"ן
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  סס6מס כ) 6יסף 6קס סע0ות  יבויבמ ניכל יקוטןט11
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 1ס:ס  רבימבו'%ב'ל דממ סע*גכ'1ן ס,*י ס)ף btsttכסרענ,ןזי6ט'ס
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 דוק6 נ-כ סו6 ו6טו 36.ו ס) קורע l'nhw ד6'ן 607)עי)
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 ז(ס עכ") ו7ו,ק 6ליגס כעין דסיינו 370 וס'יס סטור עכ')  pD39עניס
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 י0מילס ג,כ סר36*י DW~ עוקכעיס תר6'ס יעיי שט יעי60כנירד%
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יפירושע רעהירהפמ
 'וס ו6עפזכ סעליס גס יומס 6מס קיוטס 7קנו0 כ'ון נוסג *פ4ס
 הגוהג 3ע)י )6 דסי'6 כ'ון גיסינ )עגע ס.ס 6ו0ס (ס bN'~tbvעיחס
 מסת גפג'ן 16 מ)יס )ענין 6ח0 קדוסס )י עס 6ממ קיוסס עטעס6)6
 ו)0)ק ע)תן )ד0וק ל,ז6 וענ,) גירגנן חע4ס גס 7ו0ס 6, יקיוססכען
 )פנעו onbl~w וסג6וגיס סיענ"ן יגר עש סיסיס 6'ך יסיס ר6'ס3)6

 : 3(סקסקסעולסו*ן

 יו-ע ג, טעוסין סכמ3תעקותש ס(ס 3תקש oln7Dp סס,ערזש1שן8י
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 3ין 36')וממי)ק גיסוג ג3' )קתן -ס6 טפי לנות6 זסוי ע%ס3'יעיס
 : 0לוק ס6יו ע)יס נ3י )עכחנ סו,) 61*כ ס,ג )יו'עי'ס

 ד6ע,ניקזלסססועע ק5ת יק7וק 5יכס o9tb)S ססגשוהשאלה
 סנם'5סו עי וכן 6' )יוס )ו עז)ס גטגח קרו3ס"עועס

 ס6גידס6 סתס 3פוקקיסע,כ סכ) כע3ו6ל עו)ס)1 3ס3ס )3קסוקלו3'ו
 סהריכי עיני' עסעכ זכן )ו יכו)ס געי עסעע 73ג) קיי3ס סעוטסססיטע
 )מני 6' ייוס עקקינין 3עיק  סתליכי כמנ ח,) ח,3 ק' ס3"ססג'6
 16 3ך-ס סעיעס )סוטכ )ק כ7 כו' 6' יוס )נ) 6והו 3'ן עסו קגנלג)

 (י )תגין עולס סל"י י)ינלי ו0לי3,ס יו0ף חר*ר 13 ג0)קו 3יו*כ 16געלות
 )(' 6יגועו)ס ע5ל0 טתיני ו6ף 6, 4וס כ,6 עו)ס 6ינו סרי3,סו)ד3יי
 עסעעיגטעוע' ע-כ קרו3ס סדין3סעועה וכן סיג)נמו) )פני קגרו ל066

 )עגין כולס 6ינו 3לג) ינגק3ר 6ע-נ 6' )יוס )פסוח סינ) כו)סקלונס
 ס3ת )ענין ה,ס 6,כ ba(eDIDn t 3סיעע nffn )ע"ד )ענ.ן כ,6 כ)ל('

1'Uh6פסל ע6מריו )ו קעוד 301ת נרג) גקגיו ע-ע עולס נסנח יסיפע 
 6ערו ל6 יכ-כ ט3מ ק71ס 36י)וס )נהונ התמי) ד)6 כיון עו)סי6.גו
 6נ) נחול סקנרו כג1ן ס3ת קתס ק5ח 36י)וח גנ,סג 6)6 עו)סדסנמ
  מעי.נם כ7 36) נשם ס6ר קח3ח nDInV1 % סגמ 3פ)' נ7ג)קג7ו
 לע,ד )עגין וסערדכ' קרונה לסתועס (ו 3.ן כ)) )מ)ק י6'ן סו6 ד)6נ")
 סו6 קסגין כמו )ע,ד )עגין יעיס טנעס ור"ס לע5רמ 0ם3יג.ן 6יק6י
 סגעס כעו מסינ )'ס 6)ע6 (י נ(ירמ דנע)ו לזס 16 לפניע5רם3קניו
 מסנינן ם"ע 6)ע6 כ"6 וסו!י:. anfi1 המג )פגי סכס ק*) כ%מ)0עיני
 לדגלי סכמ3 תמק,ן ק, ש)נו 3היד:י עגו6י וכן ם3עס )נ(יי0 )66ג) )מזי )ענ.ן (י כעקפר הוי 6י קרו3ה סעועס לענ.ן נס ש)קו 6.כסנפס(

 : כו' (י ם3מיס )ענין עו)ססי-י

 גקמרו כ0ו3 סיס כן 16 סוp'D 6 סלי וניגיי מגר'גו ענ"להרי
 7ה6 )עו)ס (' לענין עו)ס ינל י6.ן 'hu'aD7 סמ פייס סכיו6פי'

 גלנל לוסג (. ע5ות ד6ין ). ה3כי6 ל6 (' לכנ.ן דק6מר 3נתי6 טו6פס'פ
 קרונס יסעועס לם03 דמי 1)6 קרונס לס1וועס (ס גין מי)וקו6ין
 קלו3ס )סמועס גס 61-כ ס3מ )מגי קגיו 06 יעעס ס6גי ים3מפו)ס
 6יגו ק7ו3ס )מעועה עזע עו)ס 307ח Db~1 )הץ 4כ6 037761עו)ח
 דעע") )עו)ס עו)ס ד6יגו רג) 6נ) ps w*5a' ספס)וקת הפוי כמ"ססו)ס
 כ)) נסונ ו5י)6 סרגללגירי  ptpn'1 36')ומ ינסוג י% )פני קג7ו06

 סעועס י)עו)ס עו)ס 6.נו קרוגס )סעיעס נס 6,כ (י )עג.ן עו)ס 6'גו36.)ומ
 . קנולס כי(ס bib סייקיונס)6

 קרו3ס eD1na ש3מי נס' (')גס"ע סנ" זקדק יפס 6)ה יעיךלנ2י
 למיקס נעסס ו)ה"ס נטנס קווגס סהוכס סעע ממ)חטכמנ

 כמנ 061יכ נו' ימיקס געפית רגל ו)עו65י 3ינל קיו3ס סעועס סעעכו,
DDaס"תיסתיע, 6)6 וגל שניר 6'1)6 ליוס עולס נסנמ קיו3ס סעועס 

 . )מ:'ןן' נלנ) טו)ס *נוקיו3ס

 געגע 16 סגה7נ )עי נונ) 3נקס נח"סו ס6ס גמי )' (Ob7ולפ'ז
 קנולס כעו 6)6 6'נו סי6ום כי (' )עיין עולת הוג) 6ין3נסל

 (*) רס" פו5לך )הס )פ'( ק5ס )' סקסי6 6)6 נרנל קניו ~obn טדיף1)6

 עיייי עו).ן 6ין ונ)יס כו' עו)ס סם3ח יתגן טמנימין )פלס תפופיסוס6י
 :bD'p5 ריס6 )76עי6 ו".כ DS 030(' סגק3ל טהי עו)ח וסג0 ג7נ)גקג7ו

 לג)דק3רו גני סמך ל6 ססנתעו)ס דנהה כ)ל עסן6סון היפך סויול6
 גגי סייך )6 3יג) 3קנ7ו דסייגו 73נל 67יגועולח ו3נוס עפסוק סרג))פגי
 עו)ס6ו3סעועס 6יגו ונינ) עולס נסנמ n11Dhllto rb'n)h'0גת
 ג6גל כ'6 0)נו גחלעוי ענ.6 6'גי '6וס דדין כיון 61פסר וגת"סקיו3ס
 nDID~D פי' דל6 נתי תיוס3 0131 ק6י עחו 6ח ד6קו3ל דנועעע ועודלבחי
 36עוס גסנ 1)6 )פ:'סס 6קע7 תיוו'יסו )פרס 7ס") קסס וט'ע .קיו3ה
 כולס3)מי ו3ס3מ עו)ס 6ינו לנרנ) נמסיכס סעש סק3ל גנון (ה)מני
 (ס )פגי נסג ס)DSb7 6": גס3ס קרוגס עסעועס גרכ י)EV~D7 6קפק
  ס7,ן 1ס מרט  רסרי3,ר1יל ריכ%  itp(~b' ד%  יפטר ד7ס-י ל-)עו)ת

 ' כ%קו7ססת)עפסיק גסג )6 67מ.)1 6פסי ו)7טז' 3פוקקיסכטנו6ר

ע6 ם)יניי 67סין יחי ענ3 קנלו 6ס Dh" עעס 7סנח י%ח6כילא
 הנע'"

 636 ס3ת )פגי לפשמ סנ4געס דעיס סנסג נ(ס
 3יכו כספמ0.).1 )חס'כס קעוך )סעעיס סקוגייס ינר עמ" ונן )ע31סעולס 3עייי 16 נסגנשננ hbn 16 ו)6נהגכ)ל להסיכח קתוך קענע'ס6ש,
 חמעמ' נרוו הג)שי נגסי6ם 631 נסעועה )6 )כו)ס עו)ה 6יגו ו3רנ)ועו)ס

'fipוסע' : 
 16 גרי0 3ע) שו6 קיוניס עלס6י 336 ס6)ס לדקז842לה

 . יוס לע'ד חוד )קע1דס 5כנקעס7

 )שכיפ ס6רן קכ'נ ק' גמסובופץ טוס7י')(') סג5!ן סנסוצשובה

 (י5 סמי וססכ'ס סח )6כו) ועוחי ס61 ע)ו יו*ע ועוס) נריםינעל
 0ון 1)6 )ת'י 6חי ידוק6 מסיע6'ין') ע)'ו וכמנ 4נר'ו b'Saס'

 גפ3 16 תוס) 6100 )6נל ססיר bsv עסלע6'י ע) )טעס ע'כ)ע'ד
 ז)כ6ו7ס )עזי( 3תוך 1)6 )ע,י )06ל דוק6 רק לקעויס 4)ך3לית
Db7)עיגרי סו6 פסל"ל ר6'ת סשקר כיון סו6 עסלס6" ס) סכס 
 י0סיב פס )6כי) שסל )0"ם ויחועס יסוס סעסי6 0ל6יס סס3'6 ('לסי6נ.י
 גד3לי ענו6ר וכ3י ס61 ס)ו 'Dv1 סכ6 סזפ ת5וס  וסעויח ט)וסע"ס
 )כל 6קור )ת'ד תוך 6ג) ו6מו נ6נ'1 )ה,ד )06ר כ'6 ססיר ט)6סל36וי
 וווך ג3י )ע,יו)6 ג6מר 61פוכ'6 ג6ניו כמנ זע637 ה)וסט3עו)סנךיירפ
 3סקסק, מע4נס כ7 ע'סו ק6' סקרו3יס 6כ) )ע"י דסוך תמעע)וו"ד
 (פ )פני כמ3 ססי' דגוי כ7י סוד r~ht סיסרס ספור י3רי ד6'כע)יו
 לעיד תון ג'ן הץ סותך סמויס קיוס כגון ע5ש )סס סמנוכס סיס061
 vs1?p 3פ75 )ת,ד 7חזד ס7י !)6תו ל6ג.1 י"3 תין ג,ן ק7וגיו)760
 יסשס סעס.6 וכן כחנ כתגדסל6ג-ד וע'ן ז6עו )36יו י,3 )מוןסוס
 העור ית,ס נ'ון כן הכיעמ וס7עמ סכ' יינ6 סוי 3(ס דגס עסעעכף

 דחגקן זע6י דס') bnib קי31'ס )ס6י )עזי מוך סרי סמודס37קדוס
 נכ0ו3וס נתוק, )עיין תומר מ5וס )סיס מנווס סיס 061 רג0י363)
 ק6י 6רים6( גס ק6י 6י 3(0 סתקמפק וכו' b~D'h 36) י,ס י,3דף
 ס)סיס עד 0טססס ל3ימ )כנוס 6סיי סתמיס כ) ע) ימניbP7b 6גס
 דע7%' רגמ' ד36) )ס6 פירס דסי36'ד וכיון 3ס,ס S*r סיעג,ן וכע,סיוס
qb6יס6 6רם6 גס ק* 6'נ 73%יו ססניס וספוי וי0ומס יסוס 3הסי 

 . סו6 ו3רויע)מ6
 36יו ע) )36) טייס הסיס 60י פ) פ)מיס ססוד סר6ג,ד סק31ר)רש4פיףש

 .ו6ע0
 1'מו%ס יתוס 3ת0'6 (ז) סן36*7 יגר' סרע3*ן ססני6 עי6ששד
 6נל ו6עו ג6ניו IYb1 הטלסיס blh סס'רו % (ס  וכ) וט'י
 onb ליט5 5פי)ו ססרי 71pb ס3עולס 5%וס קעורת נכל  לע,רמוך
),phרזס נטן ע5וס דח3וי0 נריס ול' לגטו5'ן יוס לי,ר כל כר%5ריכן 
  סוילטוךקו35'ד סכג גויס 41 רעד יייע לפלינינו סלריך St~Dוכוי
 וגגי תגס61יס סו5 6סור )%זי רסוך רייסו ייקר רסויכ"ד כיוןו5'כ
rbtn)ט,י חוך 6קור( י6פ" י6ש ע0%' 7ס6 סקלונ'ס 3כל l'p,)b 
 ע) וססס ס6'גו) ופנ' ס6)ענס ען plbnt rlo? 0גס'ס וכו' דסמות עס66קור
 ע5וס. קעודס )ג) 6קול סעס'ס כ) יע) עוכמ 6'כ 6ג')ס סו6נעלס

 קיס'6 ש)רצ21רננה
 ססל6נ*ד נסיח' מו)קין יסיעגז1 פסי36'י סנזי

 6טו וע) 6ניו על נין סויס ")סיס סחוךקגר
 תו0ל סו6 וימועס יסוס טעס'6 30י ונס קר31יס ס6ר על3ין

 כי)0 קע וסעול )סשך ס3ו7 וס7ע3-ן )קעויס )'כגק )ע-י)06ן
 סנ'ל( סניקסש

 407 )סחת'7 ול0ק) )סמעיל סע יסר6ג-י 5') ע'כ סו6 יסכ'לכירן
 1)6 ו6תו י)6רו מ7ס י'3 מוך דוק6 סייגו )עזעיסמעו

 וסלתג*ן וימועס יתוס גהסי6 )סמיי ו)סק) קרו3יס 3ס6ן 6פילו )ע'ימוך
 %וס י0נוימ ג67ה ו)' סרע3'ן יכמנ ע6י 6'ם וססמ6 *פכ6ס.)
 יקסנ' 31ליים6 (' )06י עוח7 וסעמס עססס טס סיס D'Ub' וכו' יזמכנת
 6יגו וי0ועס ימוס ועס'6 0גי6 גת' 6יש6 %וס מנולמ 0'0סו6ס

 1טbnh IrDtnabi '6 ע6' 6'כ כן ק,) סר7.36 דגס ק'י 61י וכו'תחווי
 ת6י )כ6ן (ס דין עגין ע6' ועוי כן ק,ן סי36זי נס סלי נמגסס6ריך
 עס גחל0י ע)יס יפ)ניגין יס,ק 6,ס ססמ6 6כ) )ע0)קומס ם'יךי)6

 ע15ס דקעודמ 6ינן קלו3יס גס6ר 6מ'לי ת5וס סכתת גכ) לע'י מוךסהמעיל
 שס ק6י גש  767'ס6 עומ7 נס75ק7ולס )עזי חזד 6ש)ו 7'0ננון

 כנ*ן עמוור 6ינו י,ג מוך וכו' וימועס ימוס 3עטי6ססמיר
 שיס גלוי

 גחי4 ס7עג'ן עס וסקכיס סקגרות טחי קו)ח דספס גר6ס וסמורס7ע3.ן
 ו3יג7י סל6לי יעי 7ק פסג'6 ט67'ס 36) גסי6 ס367'דעס

 עדכסג363'ו כן עסעע )סונו גס סכ' ס') י)6 מ3ו6לסן6לי
 יגיי כניס 61'כ כסר36'י )נפיי יס') נר6ס יוס )פ"ד )06י ננ'ו6עו

 ר6י0י 36ל 6ינ7יסר36'ד סעסן'ילסהך 6סר ע'פ 6יסרלס עססעהם7'ל
 ק5ס עטתע סי36.י 3סס ר3י:ו כט'ס טכמנ סיול גס טס(כיל3י"ע
 סטול זען נן )שד ע6ס 1)6 העור הדגיי גס י6יספס6.3
 סשכיר blb7'ab~o ען י6'סו יעקל )י0ופ ךם )קו)6 יק')עוכמ

 מוך פיי סקרו3יס ילכ) סכמ3 3"ח גקפר ור6יסי 30"4 6400סטוי
7'DSע3 ימפס ttb~nw חיעס כ6ן *ן 63עס 36) 3ס"ע סתס 0נמג 

 )סקל ס)6 ג') ס)כס )ענין ווו'מ סמ יס'ל bW'DDדס67ג'י
 S'h~D7  כ.ון ערוגיס גט5ר 5ף גתוך 5שמיר ויתויס ימוס  פי'5ג3י

 tl'Db עקי4ן דסרנס ט')ס ע015 3קעוימ 36) ימעי7י עסעעיסהיבזר
 עקוס גכ) סיסין 5נו סת.ע'סן סחוק' ונימוי עוס) 16 גיח גע) 4גו06
 יסע'קל ופסיפ6 3עמ)וקס נרגס 1)6 כ'ע דתודי 6פסר גרי0 נ3כלסנס
 עוסר.'3 כט,ס ונסכל (לין (ס סרי )ס'ס טוסס 6100 וכ) ספקץ)6

 - יוסע ג6וס נס3מי ס%כ'י טסד)
 כ5ו 6יעח, 3ס3ס להיוס מ) סלי טנ,עי סייס Dihn לזמז2אלה

 . ס)ו 36'לומיעי

 תוסיע6'י סכח3 י6יתי ס5'ח( נק' שסרע,6' ע) )חסגסר2,2רננה
 3יו0 )ט6 למ)'ן סעגמעין 60'ן 6)1 ינט7'גו0 50'סק'

סם3יעי
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'החשע דעהיירה8ני
'D~JSDיחייגו סיה'ס 7603 33ו6 ספנמתין סלג')ין סעס עי )0טמע 4ך 
 ה37) 67'ן היוס כ) )התמיןספה סינ').ן כפו ויל6 מכ,ג עגש י5י6מ6מר

 . כ:.ד מענמפיס 3עפייח לקמ)וי

 נס6 ממ י)6 75י3ס נ6סייזי טונמ lub hp7 1)6 סטעחי41שני
.

 (') ר'3"ס גמסונמ יכמ3 פזן ק' 6'פ מ' סר6'ח כ30 יח6 -- -

 רמוקה סעועה )ספע ג,פ )ת6י ככו)ו ה)י)ס תק5מ 6תביגן 6' )ר'יתקפק6
 נוהגין כמ3 ולס3,ס וכו, 3)י)ח )למון פומי 06 3י)ס עק5ח יס3 06ג)')ס
 נ6ג')ומ )')ס עק5ה סיוסנ'ס ועס 3)י)ס 1)6 (' יוס טק5ס 304סעס
 נתנ (,) ת6יי ו7נ'נו ט* עעת6 ייעג6 ז)6 ג,וס 6)" 6ומו ת0סנין4ן
 )6 (' )י)ס 7נני ו6ע,ג ככו)ס ס)י)ס פק5ח ג)עס ל0וקס סתוכס סעע06

 נו56)ו W("O'W סעת7ו כ'ון 6נ) )פ.) כד6ער סיוס ככ) סי)ס עק5מ5עיינן
 )ט:ית 5י.ך )ת'ד דכסת':ס :ל6ס וכן 3'וס ייק6 תסהע נרמי5מטומר
 ק)וק 7)6 737 7כל 6)ע6 פר כו' ריבילס פ.ג יר%יר 4ד,ר  יונ( עק);(711

 ס)כך לתמי עד סיוס ככ) Di'Sn תק5ח 6תרי:ן )6 קפ'רס ו3עי3'1ט6
 )ע"ד 3יוס וכן יוס 7סוטרמ המתסדופי6 סק עי נימו עפמס י% )356)
 6)6 קפירס 3ע. ד)6 כ.ון י0וקס סטועה )עגין ופיהו המעה מנן ע7 יג)ס)6
 המפס דנ:ן גהיי6 ע3ו6ר חי' עכ'ד 3)')ס 6פ" 'bpip 706 3עעס 6ש';זגי
 6)6 תסרזס ע)יו נח)ק 1ל6 סג' ס)י)ס 3עק5ת Db" סרס3'ס עי3רסג'

 מ)ה ,)6 ג)')ס )רסנ.ס כדק)קbpip 6 עיסו 3יוס 6נ) bpip 57%י)ס
 (-) הרה3.ן יסגה כ3ן גמ:מעיס נגען6 דמ)י וס6 פ'7י3יג0ס?ס

 כעה וה3י6ו סלק6 )6 3)עס סכמ3ו (,) החוס, 7ע0 סס3י6 ומקפוימבסי5ס 3סכי
*btn~dbע5תו סג.עי גיוס 6)ע6 פ:0ע.ס סעפיו כיון ע6פרו טס 610 פסן 
 יהק5מ פומר ת:מפ'ס כמיו ס6טיו יעס (,) סו6 וסס'נ נוסג'סטש0
 ענחע.ס סי3ו6ו ירכן ססיו והס :וסג ג36י)וח כ)ו );הוג ר5ס ו6ס ככ)וסיוס
 נל0י5ס עותי 360) ימ6 ס6'7 )0גס 3רכת י)גלך )גמס (י 3ווס55)ו

 פ:כ)יו ו):עו) גל')ה )למון . 6נ)6סר5ס כ36)61ח'כינשגעעסן
bla1161לוס %)ו סגחעיס יג tfo ((גס 6'כ עכ'7 סעעס וחו6 ס,ה כ 
 56)1 פ:מעין )גו6 דגי)ין פחיי 73ידסו ה'ינו 3פג0ע'ס ימ)י יטס ס'ייסל'ס
 וי:הוג העגמהיס י3ו6ו 6מ"כ וסל. סחמס 3הגן עוחי ע'הDDh 6( 6ע61'כ
 )מ)וח )ו )תה ט:0ת.ס י)'כ6 נפקוס 6ג) '1oh'a עי גוחנ ס)כן כמ3)סטסן

 )סרהנ,ן עודק ל6 יטסר'ס 6ף 61.כ סיוס פק5מ 6)6 6פיו )6 וס7'גסגחעיס
 תפעס bih  דסייס%סוד%ס4גט:ספיס תיזס)היהג.ן ~bpip fieד)י5ם

 ' כת,ס גקפירס 7ח4' כיון hpSP )6 )')ס ש*מי'7"

 ור6ימ' תסה יוכי ספר 06ר ס)ממי כך 6מר כ' יויע 6)קיסו%ל
 וכו' ע56)ו ספ:מע'ס סעופייס כ'ון הטו7 ת,ס ע)סכ30

 6'ת מיק 63סייו סו6 יכן 11pb )נן קויס 36) ק6על יחק6ועספפ

גסיק"
 סע:חת'ן ע) תטשגין 4ן 4 סעס ד נ,ס ).ט3 עכסיי ונסנו

 )סתהין S'h (י גיוס םינו16סעגחפיס1356 סת:סנ י6ין ע6מל סטפסוני5
 )7עמו וכוו:חי עכ,י ע)ס6 0),6 יגסכי ג6סייו ופין סעגספיסטל
 טס ע) סכוו:מו :)ע'י ע)ח6 ת)'6 37סכי נ6פר"' ופין וט'ס(")

 וקי'ס סע:מעש עעע7ו י6יח סני6 פהי,ס 3גס זסל6'ס מקטכח3סי
 יג.)'ס סת:מפיס ססיו ניעיסס היירי ית:חפיס 6)ט6 סמטס נסנן'וסג"
 4ם והס60 סחעס DS(I קגי 63יס ע:חע.ס 6ין 06 35) ס(' ג'וס)613
 סרג וסני16 ו') הותנ'ס נס3 דכע 6' טעס יטטמיגין ע%ם Saטנסנו

"bwe~0'63 תס )'0)פמס סי( פכס הע0יגין ovs(b )י) סגן יסיעוי 
 דה:מנ י,) 61,כ מ6לן פ) ססטס נוף כ) סיע)ה קתס טעס נפוס0עס
 06 כנון דנריס )ק5מ oits סו' ה0עס הגן זקודס על4צ סו6סש)ס
p)b16(1 6ק"ס קול6 ס6יס פעמים נ3רכומ רסנ"י וגי6פר ק"ס קל 
 ", סעס טסו6 ה0עס סק סיעו7 כ) Pront 6יכ ט' פפעשסמי
 bDlb סמ%ס ח:ן עי סו6 ככו)1 סיוס דעק05 תוסי'ס יסוכשוכיון
 6פ')ו סיוס3 ר0וקס סעועס נני טסר'ס כתג ו)כן 6' סעס(טנו
 ע:)ן )6ייענ6 )גו6 סטנ"תק סימhr/ua7 14~ דעוכמ ג'ון43)ס
 6סי7י( הר6.ס י3רי מקסס ס)8 )ע.))פי' כט,ס כן כח3 65 פ5פווסו6
 היוס יעק5מ ס:י 3יש 0פעין נמ הר6,ם ת'ס נסייפג סכמננוונפס
 סמעה Itoa פי7 ככו)ו סיוס עק5ס ג6ער 06 )7קדק 5ליך וט'סוככו)1
 ח6נ) פס ססמפ))ו 706 יסיי:ו פ56)ו עגמטיס ספתח 6סל15

 )פ' הפ:מת.ס עטידח י3עי:ן סו6 ססגיפי ייוק'גיוס סמעס 3סנן יקניוטקיק
 יטיס (' עגין סיג%ור עד 36')ומ פקקס )6 )כך ימיס ס(' 3כ) 6המומע:מע'ס

 כדק5פר6ג) נסגןחמפס סגי D'JDD' נ'ש יגס סתסי'ס דנר סנ'6י5עו הר6זס ה6 קסס 61-כ טכ'ד יוס 3סותימ כעו ככו4 סיוס פק5מ6עייק וסקסולמעייגהקס0ת" )')פ:'ןג'סת וכןיוס חעי4ן 3עגע יוסג'.36)
 3יוס)ת.7 וכן כו' יוס סיתיח כעו סמתס הנן עי 0י5ס טפססג'0ו ,65)6
 ו)6 ע(ס יקדוק סעוסס עי סתנמתיס עפידח ינעי:ן לפשפ מופק 6יךייפ עתו דפ)ינ )ותר 7ומקיס חייגו qb1 06 )פ'ד 4וס (' יוס סספיס סניוכז'

 . סמעס נהנן קני (' 3יוס 7נס כמג פסו'ס לנו כ'ס(כיר

ש%בד  סמגמיס עטי7מ גש:ן המ)תה 7)דן עהס דלע 6.ם קשנגו 
 וכע,ם ת:מתש 7)יכ6 נהקוס 6)6 סחעס הגן ע7 טס7.ס כמג1ל6

 עק5מ כ,6 36ילוח ):הוג 1)6 פג0תיס סינו6ו רו5ס 6'בו 6נל י6ס0לפנ,ן
 יס6י 6יגו 16 הת:0עיס ען )סמ:מס OS'7 ס6ס  hlb  בירר סרסיח סיוספן

 תס ם'געור פ7 6נילוח סקקס )6 6וסו סע:מתין .כיון כח)ס סר' וכף5יחו טעגסיין )ש סכמ3 כ; עוכח סלים )סון גס %ע:'י ש )ס:' 6ג')וח)סקיק
 rb~bttnbbttnb ה6ג')01וי:מעוסו סיסקוק י6.ךימ:ן )עסזחערג')'ן

 ' )פקוק יס6י 116(1עגחעיס

 1)6 3'מו עפמח ,65 ל6 6ג) סכמג נ'כ עהר-ס ניו:ח חשר%כששר
 כוי עכחפיס ספתדו כיון 6נכ סח)ונוד כ5סזן רמי5סס(כיר

 3ג'0ו סו6 06 יו67. 6,ס וססמ6 (ס )פני ע5מו הי6 וכת,ס נרמי5סתוחר
)1pbפקוק 6קור ת6י סטנמסיס ס'3ו16 וכ'ון סע)משס ס'ט16 פד גר0'5ס( 

 נסגן סרי הת:מפיס ע) )סעמ'1 י)6 תגיסו )65מ רולס 06 36)36')1ח
 8% (' ג'וס פ:0תיס 6()' י)6 )יידן ק6י יפסר'ס r*DS1 rb ('5המתס
~'Dhוכן ,57ה 06 סע:מטיס כ) לסתמ.ן 67'5 עסר'ס עי'רי החלתוד )דן 
 דסייפ סענ0פיס כעיימ נ*6 סחעס גחגן קגי )6 (, סניוס סכח3 ייוחסרנינו
 .  ~awD  ויסשני  נע'ס  סרי'ם רברי סמ ייו ססטמללו  סתפלסיסר

 3הקועוס ופ'ע סחנוס 3ס:ן יסמ פסיט5 עטו תתפל)ין ll'bD 0303ף4ש.כ:
 )3י0ו6ס 6יחו ע)וין גהכ'גק י5י6מ 6מר 303מ סנססנסוג

 6ס%ז ס)יוהוו)פגין עי6מר ס6גי)ומ )6פסקה ס(, גיוס נס כןנהג
 ססתון ען התק)0 ססתעמי כתו גסג0 יסג ס)6 כ'ון 3מס 6' סעה)יסנ
 גיו)' י6יס )ס6.3 ר6ימ' תזמ 5רי7 ס6ינו ססוטיס ה737'ס כ. qbסגה
nbrn17Dh ו3ס)ו כק עו)ח סלג) עינ נסנח קיונס סתופה סטע ד6ס 
 (' סיוס 3ע7 סעי)ה תכ*ס גוהנ ס53'גכס ייג7יס כ.11 (' גן.למפפנו

 ' ספם'טיס נךגריס )ח6רין 61'ן ככו)ו ועק)חזע5פו

 מ)וק ))3וס ועומר (' מ'יח 3ט)1 החתס 3נן 7נס03 עי ס)כללו
 Itrtb ו6נ3 - )ט,ד 3ג(יימ כתו תמ)ס 6מי 6יסס)3סה

p~pv)פכונס 0)וק ))3וס 3סנח תומר 06 :יקיק נס הע:סג 3(ה גס 
 76עס1 מיסיק 7סיכי סת:סג SD ע6י hd'( סקסס העור נ' )ע'דוי6ס
 כ'6 6קוי 6':ו גיסון ד6פ'13 דתקקיגן כ'ון תנ'הון מעור 'סיס7כגוק
 סנ,י ססס'3 ועס 3יסי:ס כגוס )6קור יחכן ו6יך דווק6 מדסיסב)3:יס
 מילק ע6' ייעח' 63 יעיס )פ,ד כ) כעוס ד6סיי עינ,6 ס')7י)ע6
 סקטס 36)ספיכ ,,bp 6סיט'ס כ'6 ק6' )6 ר'6.3 ינס )ן 7hD'5ת6ן
 )עס 67)'כ עכונס ah laf" ")וק סוס ))3'ס ס)6 ס:סנו הענסגע)
 חימי סוס י6'ן DnDD 6מר 6דס )3סס 6.כ 6)6 ).3סין6ין

 60 6מר '

 ס6'ן סעיי הקסס וע,ן ניסן 6פי' ס6קור 5,) ע"כ תכו3ס 3יסן6פסי
 ישכם דפס'ט' נדו)ס קוס'6 והו6 תנ.ס'ן גיע )6 7כינוק )טנסנטעס

 עסעפ ooin ככינוק ס3נו גיהון 11Db ססלי - יפי נרע דגיהון03)הו7
 טנ'ס סו6 (זן סלצ'6 סהיי זעת ס)הס פכגוס טפי שס ס)ססיגיהין
 געיק נסוק' כי6'ח6 0%ספץס )הכנוסח ס)שס וכו, חנכי Sbדגרסי:ן
 י6סי)ו ינשי גקט )6 )תס h'~p 6זכ עפי ניע חכ3וסמ 61' כ"ניף

 תסיס )גסק סנרס6 עומק ר'3'6 607 6קורגיס'ן
 דקטק"

 קוס.קת )י,
 כינוק 8סי)ו ס6 נ'סק :קע )עס 6קור כגוק 6פי)ו ד6י טס סחק'סחוק'
91pb6קש גיסק 6פעו ח6 מכ3וקם כקס )תס 6פכ6 חקסס )דץ" 6'כ 
 DD' גכ3וק יגמתול יסכן ו6יל ניסק וכ,ס )ר3ומ6 נקפ ימכ3וסס ס"ה6)6

 3'ס גקפי o'b~tI' סגיי( ק' )יסנ סלכס נעס סנ,ם ע) )קוס'6סגניסק
P'm(.ומו! גסר 3)6 תגהשק יפי )6קול 'ס ומ') נ:מ: דכגוס )יע'6 דק 
 7נ'סוןגיע גמ)עוד תוכמ פהר סכמנ געס (,) סמכס (ס ע) brnו(ס
 ע,כגגסל ע5תו6)6 סו6 כמ3 יכן ורי3*6 ססוס' כפ'ם )ע"י כ)תומר 5גי 3ע'ס 6. ה-ר' מכ13סמ nr~hsl חכנוקמ תיהניס ו0') 3גחי תכ3וסטפי

 החשמס 4ג') כ%,ס מס.ן קמ:י תי)6 יפי )6קוי ים נ'סתומו)6)ע6
 36) ומ') נפר פס תסכ3וסח מעול ומ') גמר עס טניסק )העיל יס(ו

 סיס )6 61,כ ומי) גתן פס טסכ3וקס נשק ש) וי3 גחל 3)6ניסק
 %b~nS גסל qb 6(3 י6סיי עסעפ  יסוי ניסק )נקוי סגליימ6רו5ה
 כל עומל )3י ד3טיס ומי) 3:מר 6)6 6פסר "י ו(ס חכ13קס נקעעיכ
 מיס'ס ג)נג'ס 6)6 5קור 6'גו ינ'סת י6טינן 31גפן6 סתוק, כפ'ם)ת'ד
 qb 6קון 01') גחן וחכגוקח זמי) גמר ג)5  נג'סק6'ייי

 יכ3ר החלת1ד י0תון )ניסון יס"ס מ:נוסח סח)עת ד:קע ti'Db1('06 נע0"
 כיון ט:* מכגוסמ 6'כ )נ.הת נרפיגן 6י ט60-כ גיהק 33יימ06גי
 ניסק ד6פרגן כ,ק b'ap ט'ת (' 0ו7 כ'6 חכ3וקמ 67סול 6סכמןד)6
 כגוק 63.(ס י6'כ עש 6סור ע)סס יגיסק תסעע פ)סס ככגו9ס):ו
 סדי6 ו6יכ טקר ני0יןס)יו סיס 6"כ )3ד 3עק נכבוק הי'ף 6יעתל'
 ג3ג)סף ורנ6 6נ" 607 4וכס6 סווידס סר-ס ססקסס סמוקיקיס'מ
 נסין גס 6"כ כת'ס סרי תפיס גתיס פייי ס)"0 דכנוק כיון נסקו6סיו
 כחני וכגר h'pp י6'כ חסוס' כע*ס (ס )פי שחלס):ו

 י)ל'ג'6 סמוק,
 פ5סס ככגוק 6היר ס)יי יג'הת טוולדיס מל*ס קוקיp'h 0 3כגוקי6קונ
 ס)סס pm7 טוכ0 6'כ וסי) 3נחר יירי ט)סס כגוס פ'כ 6)6ח'6
~lpb

 גיגמ )יקיק סמכס עי 65 כי ספק ונ)ס' ומי) ענמי 6מי)1 ספ'
 3חיסיס כ'6 מג'6 6סי י)6 נרוי עכ'י 6)0 זגיי ענו6; יססססוק'
 ו6חיכ וכו, (' מוך 5כ3ס 6קור 36) )1ער ספור דסחמ.) כיון )סקסיחו4ן
 6פי' 6סיי )כן קויס סטכונקיס י6מ')1 6מ"כ סיור כת'ס ניסגשi'Db, ד6סיל (, חוך כפו 6קור )ע,ד יכל תסעע )ת"7 כ) 6קל וליג'6כמג

 6פי4 6קור ן, מיך יס6 כן 6יוו 7ע"כ י') ה6יז:6 )כגק כ"ס3'סגש
 גסד6 סחוק, ססוס וש) גגתל כ"6 6קור 5':ו )תז7 מוך ו)ייגי36שס

 וסשור כי6'מ6 וס6 כי6יס6 60 ס"ט 836 גסעס )עי) וכע,םללי3'6
 פוחל  ד)יייש גק'5י 1rn? לק כווסי' 9ל ו)4 הו6י) סריג,6 3דעתקי5ר
 .15ל כ) ד6סורס כנוקה 6יכb'3'?b 6 ד6סייס כנוקס ו)יכ6 (י6מר

ע,:
 3טגו3ק שייי 1)6 ו3%וס )כגק פ'7וסי הכיך 7כמ73)כגקע%-ל

 ס6קוכ וכסס סנמג הטול פד3לי 3הד6 הפטע יכן )גןקייס
)כנק
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כההושע רעהיורהפני
 )כ3ק עי7י טמס חןר עסתע )כן קולס סתכוגקיס ))גום 6קול כךלכגק
 ))נוס )עגין 6ג) 3ע,1 כ) 6קור 7)כגק ,S'p רי3*6 פ).ג ה"ה6עמס

 ספירוסו ניהון כ.6 6קוי דל4 יסרי רי3'6 הויה )כן קו7ס0תכונקיס
 יוס לע.7 כ) 6ערו 63 ו)כ) )כן ק71ס 6פילו ועסעע סענוס5'ס)לגוס
 סמוספוס יכ,ס %טם 6קול ענו0ן ססו6 עס עסתע ניסון 6)6)גסון
 וסגי6ו (*) רס"י נסס סרע3,ן וכ*כ ססח6 עסעע )כ3ק 6נ)3היי6
 סקסס ססיתנ-ן 61ף (י 0וך tS~Db עוחי )כן קויס ססעכוגסיססטול
 עסוס ד)6 עויו סס דגס ך'.) )קוסיומיו מסו )6 סס ס:סטליו

~tpb: 7 6':י דכגוס 61פסר גס נגעוט)6כסtpb סניס י5לכ' תל6כה עסוס 
 הל6כס 96ול עפוס )6י )כגס ס6קיי ועס 3ע5עו ו3סי) 6פיס כטו קוי0ן

 סעחעסק יכיון ו)ו3ס כנק 6'כ pb 6(6(, ם)6 סטעס 6)6 גסננעו
 י,מ כמנ 3(ס 1כי651 6גי)וס כ6ן 6,ן ע5עי wp51 )גג'ס לגוםוטכגס
 ג6מ)ומ נכנוק ססחערו ס6:. 7*ס ת-נ דף ט*נ מגחס) נני גהמוח;')
 סוססין י*ן ע6ין 1W5D 6ת י)שש )כ3ס סעחעקקיס כיון יגשסל

 גיח לה6ייל ו6ין גס )ן )ימ עכונק מ)וק )ו ים 06 6נ) כ)ל)סמ6נ)
 עמרס הוי3"6 סגס 6מסי חכ' פילס רס" 06 ע'ע סיסיה 6'ךיסיס
 ע) 61'כ )כן קודס ענ1הן 6פלו 6סיי נסון 6נ)כן

 כ6ן 6ין הרי3."
 )כן קוזס 6פ.לו עכוגק ח)וק סוס )ו3סיז ס6.ן סת:ס: ע) 6ג)0יע6
 חפול מעה IffD ממ)ס לו3סס 6מו 076 06 כ'6 6מר סימר )חסו6ין

 : תניסץ נרט717
 )עי'תי ה,ל כ3וקס )יין 7)ניסס דין עירג 6ין 6'כ )מקסות41שין
 ק6י י.3"6 6י3רי רהטור קוסי6 (ו 6'ן )3ימת דין נגי )קתן1
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