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 י3ל'bb9 pb, 1' )6נס6ר 61יכ גסכי יפטס 6יגסי יע3'יי כיוןס5ל1
 ס6סי" ס5 טע7וסן גק0ל )6 נסר7'6 0) דפיש כ0נגו  יכע מק טמסלטקוס
 יגין 6י 0) יגליו 6ין 61'כ עיוסו נפק) ו)6 3כטייס וגס6י S'DSנטיט
 )עט' פירוסו )כ'קו יססת יג7'ו )פלס דקע 0כס03' יס )פ' 61)') .כ%ס
 461 ח00יו מ6 3ניס ס0יס סעייס נווגת 4ן 6ס ס?ק ת00 חסו3כיס
 3כ'ס יכוונתו 0יס כעל עד3ל' סונמתי ינני )יעיי גכיס ססיסיפידן
 עסס 6' גססיש סזגליהס כ'ון 61'כ סמ)י0 וכן סם)ש כינלי ע65ססמ
 עוכמ0יס יסיו ס)6 כדי דוק6 163 סכיק ד0ס0 י6עלינ; bu'nb יוק6)16
 0סעייי סכדס )n1D"DD 1(6 ד6ועיגומ ועה סו6( ופ0וע 6מיש סע7'סק

 ע65וסו סס פסני7ס ו3עקוס %6 3גנ7ים ס)וגי געקוס שו7י סגסרגסטיס
 6טיינן י)6 סוי עיסו q,,p ט*ס כפ*ם פ)ייסו סעכיגן )6 ד3גייסהסי

 וסגי6 סע65 סעי וגס כ6)1 נננדיס סיס 06ל ו;ס ק6ערי קוסע6"4גסו
 כיון 61,כ עע)יו ס)ק0 נגט)ו סנקע ספלק ססמי ס)י ו7)וסקט66(1ל1
 עפי יע5ו' גע'ד' סעעות ימ4גץ פסיע6 סג' כהו ש' 1SD7 )עיס)יי6'כ6
 וכ) ו7)וקקע6 נ6ן17 )ס6)ס ימיימינן )ותר סוכרסנו ג6ינך ס4גין סויו6י
 סגימ יי6 סיעו )ו וס" כ6)ו גננד'ס כ(ס 6ד0 סג(יטן 51') סגגד'ס60ר

 )ס76'ך 7715 61'ן 57י'3ע,)ס סיס ג)י געיג' ~U'aD יןס 6עי"כד ד)6פסיע6
 7עסינ' סו36כיניכ.ון DIDD ידגי ע"( טסעג6 ד6ססו )ן 5bnt)~wחרן
 יוד6' טונסק 6101 וס קיען 13 0ס" 6וערם 0סו6 כ'ון ו6יג נע)י טס)וטל
1D'b3ססוגוס גס7י6 ע65' ועסעג6וכן גע)י 3)י)יסעס 6ועוח סי66'כ 
 ררבריו  ייעץ סע'6 ק" ס70פיס (4('ס עלוטננעינטו7יס
 ס)ו 0סיס 56)1 פה65 וס6יול תי)וסקע6 עעיס )סמיר6 ק5מ סעךים ועוי נכוגיס 7גרו גה6 ת,ע סוט6 3ענין ע,ס סס0טשש
 הכ6ן h~ta 3ע*ע ססכירוסו ע'( י3ש סעייו כ6פל עם סנע 0b*5sקייץ
 6יגס'ו6ע'נדיSbnnbi 0' 3נעו6דכ'ק )נ'ק67עייגן ה)וקקט6יעי36ס

 )סס6ע ט31 ס6יגו )סיען ועס(יקין 7עסעגי )טעוס סע.ומ7  רררייביי%שס
 פכו'  גו טג'ח'ן ו4קוס עכ) )טעיו0 ט'ו0ד  auS1~n 36) תן)ו יעוכיהר6ס
 7רך 6ין דעחי )פי כי ט3'ו עוכ.0 6;ווו גס ,65 )6 עיסו סניף ועיייג'כ

 3ס6)ס 0,3 שגס כנון ol'hnDS  ררך  ס6'ן יליב, רי" SD1  ובבר)סח6')1
  יייךי גס,)כמוגי0ת

 ח513 סי' ו)6 )געלי 3ע,ע טסכירו סעץ דסעד תטעס )המילס  ע6סךעיר
 0ויעו כי פי0מו כי ו)עעס ס0ועס טן סכ'יו וסו6 3ר6סו כ*36פגיו

 כ,6 עקיי )6 י(ס נעיגי 610 דנלור ו6ע,נ )סכירו יכו) ו)6 כפל 0otbinיו
 ע)6יסכפלסויכע6ן 7סיו כיון ט'ע ו0ויס פי0ס 67יכ6 )673פ,ננוף

 קיל6 ו0קע ג" טסי 7סוי ט607  בר 636 גני  בבירי 6ע7יגן 47607ס6
 כית  סע05 יסיי 6פזב ~bnS 6ססעודעי, ו)t~1bhb 6  בבליימ%ולגיק

 )ל*ס עויו סשקקיס יכ) 3ח0ו3ס הוכסמי כנר ט"ע י)ית6 נט6ן0גסנקס
 'DWD )חוי6 )'ע דעונסק ע31סק דקיעןס6'גו 6ע"ג עסני סשען עסיעיע

 ממו9י  ירברי  ימ מורממי  רבו  בפירמ  (*) עוס77*ך וכ'כ טסגי ע"עעס
Rb~6 מע גס 67ש6 כיון( VrSn סיי6 ד6 61מח6 גר6ס ונן 63מל 

 סעמויקע" ססוי6ס עגע5' 6מי עוי עע' 0'סכיס  ובוגר ספק 6543נסינ6
 יוס9 ע' )6.6  גן יוטע ססי 00עסי כ0נסי סג)ע'י יפן6) יייני ע)ומ)וס

 :עלס*ס
 ינכ0נ יוסיע עסר'ר סג6ון  bID7DD ס7ג %ש 6ש סדעששדה

 כקופן mh O'bt9D' יי'גו 6) )ק ייום דרם ט6מיפיו0ד
 ו6עיגס  ביימ  ער6סיס עג'ד סגנ'  מיירמ  bnbe  בממרזימ ו3כן3)06

 )עיר קיונ טנעt1ptpN  65'(ib  36,י נסיוסי טעסס 76ע עעס  )(סט1רירמ
 ס3י6וסוסט'לין3'ס וכ06ר פגיססיס ע) 3s~7Wכעופלסקיסוד6'סרוג

  מרמן  3יירממייר%9מ  ריליבררן סדיסגק-ק 6סס 3ע) פסו66וע7'ס
9~DDDים)סגו סמע ~'sb יוס פד פעפי' 61'מרו )ס3ס קטוך ס00י 3'וס 
 עוכיס 6100 0)פ. גע)ס )ס 6על  מדמימ ייזמ  בךביו  %ירמפויביnbs  וכ6סי 6' 3יוס ען3 )עח )קו3יו סוכימגו ג063 כי ומפגי ססכס גוקלג'

 סדיכי'  ס'13סי עפגי 3נפסו יל6 סו6 כן ע) ע0,0ו )נקם )עקוס עפקוס5יקפ
 ס'עניס )ס 'עסיי כן עעגור עעגס סו6 ו0ס6ל יסלג 161), ספן3ג"סיס
 כמין עג% כחס )1 י0 ק5ת  עמוק (לועו0יו 0סי 0ממממ סן 61)31גופו
D~3p6כן יכרבר"מ ריייי  רבריר  מיגר ופתסו ג'5ס כ0)שן 'לוק וש  
 ניוסןחי3סקיס )ק" סמס3ניס ס))ו סק'עגיס עכ0 ססו6 סעין 0כטי ג5יוף וססיגוסוסו6

 ו)3עי
 כיו65 קיפן ג'כ 15 יס 7סכ6 דני7ון 0(66 ס6סס

 נע'כי סנ*) סנ16ן דגלי )גן סחפירס 1W'P ועוי ענו) 76וס יו0סנ(ס
 סל3 סנע)3וסיס סשנין 3עגע נס ג'עוקיס געעטימ ט5ו7קיס י3ר'סחס

  ר6'ומ  b'3D כגי טפר6ג ()ס'ס )יו61 עוס7'ל טז1 סג6ון פגעגק'ססנדו)
1ab0כ3ר כעו יס )פיק )60)0 0יסען 7)6 ועגסיק.ן  5ו4ריו  ילמרימ  כסטס 

 0גגופו סססיטגיס )פ' )נך 5יכין 6:ו 'rh סנכ6ן 6)6 סססונס 6ומסגלפקס
 חסיי וגכן דגל )גרוע 6ין יגס '(q'pto ס5ורך טן 6ין )כך )קעוך ע)יסןני6'ן

 ועע0ס ק3ר 06ר סגיש.ו ס6מסווכמ )סם'ר סג6וןסנ*) ס7נסקנטם'טס
  3כ) עיוכס סמ3ולס תפי כן ונ(רקת 1;3) 0)ף רב  זיו  יבר 06ל סג')לג

 דגרי 6)ו( יונ )י3ק ו6וער )706 )סנ60 הוסרס ש6מ ס6סס ו%ןוטעונס
  bptp7  4י9בלרביי%  רמו1לין'מ  מרב )6'6  גן )יפטן ס"ק י31 יוסו(טרוי

 ' )פזק ח'יפלק)6נ

 ק'ענין סס עג% 6-וס ייסס יסהס) נכיס ססמ'רס כי סעח.רין טן 6נכ'נןם
 6רס: עוסומ)כ) סא0 3ססוס6סס ע"כ)יסדן%יךטוצ"קין

ההושע ת0והעשש
 שונ48נ יהי פס נש0ס 6טכג(י  וללבורג  6גלסס עשכי 645 נן טמ5סג6וס

 . )פ*קי1,6
 ניעע(ץ עק67ק6סולנ דעסיסודי סג'ט( hion יסקי נר2ש4שקןה

 . סוגגס סנע נ) קוייי,ק ניוופ(ין 6י( ג()ן 7טר6ין
 0ף)יוס

 ובמיפרבי  בפר ג6עזו יסהD~a 6 ס" )6 סנ*) סעיגוי "נ0פ0יסעץ : ()qp,, 0-0 ע' b'hh יוטע ג"וס -
 . )נוי 0גג3 נגי3ס  03גי3 וסדנוסו כ)) יסוד פוס שס )10166
 : ען ענ0ס וג6וס . )'פסק ס)וי 46' סק, ג16ס . יו0ענ6וס

 ייי% 3י prllb' כ= (hnh1 b)w7p סיג6 כ"י6 3*י %ח6במותב
 ד66'ך 6סכג( 3)סון 1(') ג6)יוג'כ גמו*כ וסכידענעס)6וץ

 טיר (פגין 67 יוי6 גגי ס) גכיומו כג(כל ג7וקק'  )כפן  גגי עס נ7ייין3'ן
l'ntP'aסוו6גע וו6ווס ני(6גי קיכ5עכי 7ען ס6ט 67 קלע5עי יער 6ין 
 רו5ס יפל 6'ן גיו761יכן 6,( גס7נ דbpb~pn )6 יהוזי דפן ט0עפ6יסל
 'סהי 16ג7יע7 ע0שניק  מבר 6'ין נ76 6,ן גיט6ן ס6עסקויייק

 וו6נין פון ג'סיכנס 6'ן ס6מ י51ס יעל 6.ן  גיווע(ין ם)י ס 3קרע65,(
 6)0 ס6ע6הסס ג"קטו סין 1611 6וגד bpb~pn מ(6גס ס6פעלגיקפו
 יסויי יפר ח6ע נע7ונקין 6יסס 15 יו05 דכל ס6ע ג6ך דעל 6יןגין6נע
 נ6ן 7על %ן . (l'Pb 5ויגיזפ7 ד6 6יסס 60יעל ס7וגק'ן Sh,v1"גיע
 גיסלגעס6ג 6יסס ס6ט גינ6גגין גו7 על r'b נ'ג6גמן 6וועק יסתי דעל6ק
 עפונ על ס6י גי0ע והיטין עיל עוסן עיל l'ShrI וו06 גיווען'ן טסי3*ך

 6'( פר rahr 1611 15 11'ק'ן  מיר9 יען 7'ל ווערע  )עסגי 5וס ניי6ג'ווכ(ין

  ןמ5פמוימיביו%וממביפר%םד גיקועין של l')Dr 6(1' גיוו776יןניס7גע
 ק6מ7גיק *ין גיוושין  יייב ע7 ס6ס חנסיג סיסת' סן גיסכון גיפפ960ע1

 ס6ע )יגפ יי6)ד 6יו ,,pb '0ויי יכר 3עק.י ווייס גיווען'ן נ"6 יעי6,(
 ספ')ץ טיע קוגל 6יין גינוע'ן ה6ע קוערגיק ע'ין 6ין הנ,) ל51מניסינע
 : יו0ע )פ'ק b'D קכש ס) ד0"ס מ 3יוס סמוחס ג6וס י3ויס וס6רש4מ

 hph~pn ט6יפעסיק :str 3ר,0 ט6יר סק'וג6וס
 פסנ'י סנ,) פכפקץ סג') 3יוס סנ") 6'י(יק כעי סכיינם 7חי ס)י יסהי ט' %3*6 טטו6)וג6וס

 סגפ )וכף)
 0סס0')ו זקו7ס ססייג" סן  ביין  סדבר סגתע קו7ס סכ) סיסש
 כגע סי(ל ספשי 30 י3ריו עיפ ו%וגם כג') T'ND 0יס 06י%יוס

סהכס'
  מרברבע'י

b~hlp rb1 1('ס 6הל 3דיוס סתס) יוסע נ16ס : 

 6)'פ(ר  בר נמן כעי )קדענbnbt 6 סוינ6 נמ67 ייג6 ני ח)ס6במותב
 ס6ע תן  רי קועין 6ה קו) ד6ם יstrt 643 6 ט'  במייו6על

 ס6ע  16מ '  ntpSDr )יג עוס' גן סי'ד ע6יר סי,ל 06 גיוושיןסויג
 וועי גי7עט (*) יו36 ט' סנ6ון ס6י י6 גי3י6כע ס%ל ח)יייר7י6

 11'ק

 דפר שענ'ס l'AhI 63( י6 ק)"ין י'6 6ן 6'ן ג'ווען'ן וו6ס ק'ווגיטיי6
 ק)יייל ד6 6ן קיעניס דו6 ניפוגדין ווערע טן 6ףrDDr 3 עיר Itswll~ג6ך
'1rb360 ג'(6גי 6'ך r'b irp 1' 6וגיrb גיו61ליפן ג'פוג7ין כל 6ין 
 ID'p )'6 7ע67(

~bI'rttt'1 
 נק6נע נלען  6ין  סיויוך  יונג 6הן 6ין 6,7'

 נ6ך יעל ני(עסין ט36 4ך rh 6הכנ - גץ5כי נש פס ס6rb 36ין
 b.lb 6'( סיעו דעל 6( ע6נע דעל 6ףך עיך 6'ך ס6נ ק)יייר7'6

 ק)"דל ד6 *ן גינ6נגין *ן סי.7 ססתנ pb7 ידופ ע'ר 6" 6'ןק)יייי
 סעיר סג,) כ) גיגגנין עיגן טיערק)ו 1DD'p)S קעו7 נזכ 6'( 6ין 4יט6)

 : )פ'ק ת' )טג0ס 0"י נ' יוס 3פנינו סנ') ג0ןנער
 ק)י-פר 6)' ס36 6יד rb ג)*6 ח") סג') סתוכנ 6פס סעוס,1רבנ

 יעכ 6ק י6ס 6( ק6נע דער 6ויך 6יך ס6נ סי61גיל עיין שן6לי)יגין גס6ייןסיעו61קטרס6י גיוושין (עג'ןן"ן דrh 6 קעגעיעי
 '0ש5 סק' וג6וס . יוסע נ6וס סנ*5 יוס סכייס סג,) כ) גיווע(יןסיע

 : ען טנ0ס ונ6וס י'6 ).יעיכ)
 כיון0סג6ע סגיון ע(ס ייי )טסוד כ6ר סיס סגסכירנ2פרכ1ה

 גן6ס סיס וד6י 3סמלסס ססתי) )6 ()ס*ס 3*ם 3ע)ספום)ג
 עוחו )06י ס6ני :ob ט0'ג'ן 6'ן ו4כ )סשיס טספיקיס סען'וס 6ין כי)1

 סג'5 סג6ון 370 כ' )פגי סעייו כ' יפן ולק 6ך כו'  ס6קל כעהמוומכס
 סי'3 סענונס ס6סס ט6וסני 0%י קר6 פייסו )מגי ישס ס)פס 16סגש
  ב5טי סגס 6עלסי 6(  בימר%מ  במ%9הן עטנ'  רמיבי4 456 0י)ך51הו
 )נפלי 04 סק'ק6  7)6  ו0"ע עכ'7גD15m %9 6  רגמרינש קפןגענ)ת
 גסגוסו 6סר)6 עלימובמ3(דיברי' ערוג 6קויס6ך 0ס" י3ת'ס)סג6ון
 . 6006 יס6 ג0ליוסItlus 6 ספג6' )1 ססשק )6 )נערס כד'  לוחוסיב
 וכן סעג'ן )עועק )'יי פרמ 6% ססשקין ha.1 נו גר6ס כו' יסיט%6פוס
 סיגל י0גלר 6ו)י ט5פס 0סיס וסוי S*r טעעו  1or כי  1זררבימ )פג'סע'יו
 "1tSD סיק) עיי יומ7 סעיגון יתי סנעטכו טר6ס וכיין נווריס יוסל3כייומ
  סלגס כי נססיתס וס00י)תי ז6סכויי נע'ס קעסי )נן SD' וסס4כסעויס
 גיטי גגנו ס)6 פדיהם עוד )מני 7י טסקרס ועוד )כנוג6 0ן")100
 ינריסס ק5ת )פנם 3יעיו 0נננו פיו0 וגגיתי וטרממי ס(יתי כי (,)סג6ון

 : 33"7 כנ(כר 0יס'ס עדיוס ע)יסס qDt1. ועודסקחוע'ס
 עיומו "'%ר  ob  ריוזי5בייו  נ3ר )כ) )מגס6 פי'6 י6 6חח6 כ'לענ'ד

 )ס6ליך ר6יחי 1)6 עדיומ ס6י ע5ד 6ס  '5חק  בר יוז6 כערס)
ניגךס

 0הג-
 ח61 ס7כנ סתגיד יגן'1 מקיף כ'6 )נ"ד 3סס 5וין ס6ין עס

 ג6י,ס )כס 1'וו7ע הכפוי (ס 56) )נו 6' כפלי )הס והנ'ד  בריייי )כפר361'ו
 סכפי' כי ו6עי טנסרג 3פ'רוס סעי7 6'כ טקך"ק6 סיויי 6יחו גהרנטקוס
 ס(כיל ")6 ו6ע"נ . ט(ס יומי גלולס עדוח )ן 1".ן תקוטו )כס 'נייססגי

עעו
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לכתקושע תקזע השראבץפץ
 ססק 3יי תטתע עדי %6לסנסרנ 1)6 'ו7י 6ומו טנסוג ס6פו ש,תנטןסעו
 וננו סהוnnhDi 6 סיה כ6סי 6מליו ועסירין תמפסין ס6חס 6ומוסיויסר,ל
 '3lhprn? ס)סי'י 3ע7!ח1 ג;כר וכן 3ע7וס 06ייוכ:;נר ודלסו מקרוהלז)
 3מני הע'יו וכן סעגוגם סל 3כ)ה ס6ים פטפס היו5מ הגוי טספקו'סטכר
 ה6ים 6מר )מקור סנ,) לכפר 6נטיס תכ6ן סל5ו כי 3כייוס נ(כר מ)6עס
 הגדול סר3 ססריטני וכ3י 6מר'ו סתחססין סכפריס לכל סיס :ודע6'כ
 גממו3מ 6סומ )הלכות הס.יכ'ס תייתוני 3מסו3ס (') תרופג3ערנ סי'סהו

 קו) סולי6ו וחקיו3יס 016ו יהמפסין י6ף לדדיס 5י7י כ) ע) ה;ר:וסממחלת
 לטי %סימ טפ'ר %קרי גופיה נוי לח6י ביי)י דל6 כיון %ס3י3 הכ"רוחגכל

 ס"חס ססיהוד' והניד גוי ג6 6ס ס")ס תקיי )6 ס;ה כי!ן !6,כתועו.
 ט6מס היו?י ט;ס 6ופר הו6 ססלי סמו 1*ן)ריך עס)'מ ה!, נהיגתממסין
 6חלעי דלע6 גיס )6קמפוק. 67יכ6 עסהו סר3ס עמי 1עייף נסרנתממסיו
 hpb~p ע"::' .ויי סנ36ד סמפסי סיס המפוט 1l'Db1 06 . כסת6סי6
bb1סגה :הלנ ע3קס'ן ט5מס מס6'ס והגיי גף !63 סו6 ע. ס(כירו 
 ת6גס' 6' ע!י )736 6ס גד'קה 5ר'ך 6ין ונס 1WD י5,6 )כ6ורס )ע'7:ר6ה
bpb~p' 7פס)'מ 7כ'ון 3קען וכפ"ם D'h~p: 6פיי' נהרנ ע3קסיס ס6מס 

 6תר חעגקסיסדה"ין ntbnnr סס'6 גווי8' ו'ויע היגר ע)דטסייעתי
 דהקל"מג16ון תג'י3דןווייכיון ססו6 נ%6ר ול%ס .ויע 6'נו 'ו7י6ס16סי
 פס)'מ נכ) 67לח'ס וחק'רס ניי.סה גס'ס עי7י גויקין 61.ן ע7י0 כ3'הו,)
 bib ל:ו 6'ן ס'ת 6ל6 סי3ר ע) DC'1 טמי )6 סע6 קפק )ת5!6גוכ)
 hipp ס' 3כח3יו ;.ל ההל6'י ע37ן. ד)כ"ורס ו6ע,ג נפגיגו ס6ופלמס
 1.36 ועכיר סעיי פ"וחס סהו6 נו' עלד3רי יכת73דוק6 סכ' נושפע)6
 ייע יתקתת6 סתו ה;כיי סל6 6עפ"י 7קעכינן הו6 סנ36ד ס) ו6טמוו6עו
 נמסוגת ל7ק7ק לליכ.ס ה.יגו נויס ס6ר 36ל מוקליס ס.ו7יס תי 6חריוסכיל

 יודי מקר )6 6י 3ייקס ס5ייך ג1!:8 ה6י Dh" 7כמ3 הנ') י')תוסל"ס

 תיוסני הו" ס:36ד ה'71' סגו'ס סמי דהחס דעי )6 ע"כ מע'ר6מי
 ססח הכ6 6נל סו6 עי ייעינן יל6 גייקס 5ריך ו)כן סס כג(כ7יכוו6
 7ע)יו תסתע כן )פרס 5ייך יע'כ כו' עחפס'ס יוייס6ססס8וחו
 )כו וויק6תר סמפום ע) סכוונהו 3כ6ן '!חר גי6ס ועו7 ' גג'רולהנ'7
 ו8ין לכס 'ותפ סol~DOn 0 ס6מס נוס הס%ע צכס ויוודע הכפיי6)

 תהר,ס )6סכסיר פסייעזכ נרע יו7י 6ותו ס6ע7 נ'ון ד76ו3סצסקשש
 מפום 6והו תחתס )הגיי ג6 )6 ת"ת 6ומו 7תמפט'ן Dh'1 י6תרי'6)מ
 לססיג 63 ו)6 סעע 16 ספמפסין טעע ס)8 61מסי פעיי עע%5ו6)6
 6ותו ס8תל 36)סכ6 מפוס 3)6 גויסתסל'ח כס5י תק)'ח 636 החמוםפ3
 ס6תס 6ותויויי סחפ,ס ע3 מטו3 6'כ ס"פוס ע(נ'י הו6 ס7י נו'יהץ

l'DDeDכהק4מ %י 6% ס6לס כמסינמ הוי 61,כ : 
 דסר צותל לחסום יל'0 הוסו"ס סהל6 הו6קש ען לכיולחשכמוכז

 3עלס סה)ך 063ס עס)'מ נוי )סיס תהיעגינן סיכ8 ד6)*ככס6)ס
 סיעייו פד )הגס6 )ס ם6ז6 ס'ודע ולמי עסקל ד)ע6 כ'6,4 ס'ס)ע7ינח

 יודימ דמ העכיל נוי 3'ן רגנן סליג )" ס,ע י)6 לקלק)ס כ1ל7י %16ר סעמ)ס
 ס5ליך גק5רס עכ') ).ס עהיהג.גן עס)'ס ס61 למג.גו 630 טגסעסכיון

 D'h9 ע6' סמפוס סגוי יע(כיר סיכ5 6פ" ק6' יעסי'ס ס"י ו6י)עניניגו
onpnn'ipw~l סכי.קמן'גין 36) )ק)ק)ה יעכוין ג6עי פת' תס' דהחס  
 י6יןיכוונמ ס.ע 6)6 כס")ס חוי לעו)ס ומפום 3ה6.7 הממוםית;כיר
 6)6תוסי'ס

 סוכמס Vyre 7)6 כיון 63 ה61 המפוס ספמעח ס)'גן 7)"
 סס3'6 )ל6'ס יונמ6התס וה!י המיפום עמעמ (5מ עוסס ססו38י3ליו
 36) ה'ג 3חl)'iobl 6 הוכמס מ(.גן דל6 כ'ון 7סמס סיכ'יכ'
'6I1'ro' י)'פ נ.ע6 סוכמס htr ניון גין )מ)ק )תהלזס 4' )עס י6,כ 

 נוי י50, סי'לי )6 סכי 6ג) 3ס7'6 3יס סי)י' 7סמס מג.7ינו )6'םד'ייס
 )ן 4וי6 ת6ן תזה גופיס ל" יסיי)' כע6ן הוי VIDn 8י 6פ.י ).ה משוקגוסיס
 סס6)ס ע) תסי3 מ3'ני:ו 6'ס עס6"כ סוכמס י)יכ6 כיון 0ממוס ע) פסיגססו6
 כיון ת'ה סמפוס כי יעסינ 6ע'ג דעוסוזס דפעעי' ט'ה 6)6 סוןחסי6יכ6
 (ס עקיי ~י ותג6ו thStn צמפס 'ל16 כ)) דיך 6ל6 סי')י' )יידיסדצ16
 %1נ ל;ס סכניסי וחי 6%ל,1 %סינ וסי6 גופיס )יס מייליס י)6 כיתס6לם

 3%'6'ס 6יננס )עס סנוי 6תל דהסי"ס גע6731 נסיסלי-ןךש : הס)'תסף
 ק8י סעקוס ע) ס'ויי 6וסו דסמס 7י') ו6כ'נ סגסלנ סיויי15סו

 סו6 כ' גסדי6 י3ליו הפרס כדק6 עקוס נ6והו סס ס%ונמ ע7י6וש
 סיתי 6ומו תג'6יס *גכס )עס ג%6ע סיען 6פס7 61.כ תקוס ג6וסוסט

 6הרכי 6)6 6יו עקוהו ייע )6 סגוי 76)גה גנ,ד עט6,כ סססתונס.
 )תס 467כ כן )') )קייחיגו ופ'כ סיו7' 16חו ג6י;סתקוסגהרנ י1ימסכפלי
 חיויי 16חו ע) גפיו טטכיד כיון סע.ל 163ח1 מיפוס ;"ל עחיזסה5ויך
 6"מ,מ

 מ)6ויעו תסוזס ססק הוס 63 7ת6' 3ר"' י"3ק י6ס

 o~lon !.יע הוס סכ' יעהר'ס יעו3י6 )ומל ס6פסי "עפ'י 6-כ כמזםכ)וס
 : געעס ד)6 ל6ויעו ס1'ג עןת 63ל3כו הי06 ססנוי סע'ייסכי
 דסנף דק') כיון סו6 ;") עוהי-ס ן6ש ועיקי )מ)ק 67'ן יי6סןזכנ

 סעעס ע.כ 8)6 ל'ע פק).ת 6מי)ו סחורס גכ) 7ה8 נע' מס'ית6ע"
hn)?'1 עסקי 7ל6 7תוכמ היכ6 ו6ה,: קתטקי סקילi'Db- 6(סעכ':ין הקלזח ג 
 61.כ צקוון וכ%"ם וווהר.ען כחג וכח'נ הה, עיומ 3ר יל,ו 6ע"גע4ס
 3ע)ה על לק)קלמ יעסקי' גו.ס ע3י7י 6)ת6 תסקן דלת6 דעעת6כ'ון
61'כ

~i'eh 
 עסנוע צגו' נוי 3'ן רגנן פ)ונ 7)6 כיון )הכ' גימוט תק)'ח

 סס6ספ יושפ 3דנריו וכתנו6י יסר36 דמ יודע נו' bm' ייעי:'1ד6מ'4
 Sbv דח שוזע גיון גשוס 61.כ )סתירס יו5'ן ס6ין 3%ע)ס עגו:סס(6מ
 עק)'ח עלתו פוסס ז)כן 3עק)'ח כ'6 0ו6 יעיד 06 עחנסר6 ד)16'ודכ

 607 כן עלעו עוסס סע6 נימיס סכי יענדי נויס יעגי7' כ'ון)ק)ק)ס
 ו5י'ס ק6על דקוטי6 י6מסר לעומ6 )וו. ניי ח(ינין ל6 לסעיןנתמכוין
 פסוס מכעיס דהק')ו 6)6ע.כל') נית6 יעניי'7ענ7'סכיה,:סי'סי'כיון

כנינ"
 ויכ טס כפ,ס פוכמט .מ)6 7ל6 כתס כ) )ק7וס' רננן ו6מקע.:הו

 סענ,ד כפו סשמ ח:תו ס)מי )וער ס6וכ) ;ען כ) דתסקי' 7ע3י7י"ע,ג
 פס)ית דסו6 )עיעל 6יכ6 ס"ל' נ!פ" )יייי' י)6ו כיון חמיכוס כ).פסי3 דסחי 5ע,נ ח': לעיוה סתכווין סגר"ס עh'nD 7 עיות למס ל6 סס%עתה
 סהיעה פג'ד 7יך סתע 16 סי6ה תה ספגיד 6ל5 ו)הוי.ע )עדות %כו.ן61'ן

 הס)'ח )עסוח י6פסר כווה 7כ) הי6 )6.מו ועיקל )סו7יע )6גע)ע6
 פהר6'י תכחגי תגו6י :ו6ס וכן קפק 3ל. תוסר"ס יעת )י6ס גןענדינין

 : ווסגישס סממום % תסינ סנו. 06 ר6ף  גסךיh~pll 6 ק,;.ל
 o:tbJ 6)6 סנהוג )ס!דיע 63 )6 יהגוי סכ. יס"ניhniDJ 6סיי המפוס פ) יכספס'3 הוי.6תוינ.ן 4 6סע! טיי 7נ:זדגו6הועוד
 מסתס (ס 6'ן 61,כ הקותס  )הוי'ע פסיע'ונ6 610 סהר.נה וכ6לו גסרגתקוס
 (,ליייי הוהר-ס וגפזס 6ס)6ו נחעלס6סגהוג לתס סס0פוסס"סי)ה
 לעלפו סהריגס וע) סס סנהרג סעקוס ס'ייע w~h ו,ס ח3.ריגול6.ה
 תסש ס6יגו פ(ס (Ob7 6חר'ת6 ת)ח6 "וער h(b כ)וס )הוי'ע מסן6'ן
  נטיובפ וכן עקועו 'ודע 6:י גגסיג סי7!ע פהיתי 6ועל 636 סס6להע)

 עקרי )6 הח.פוס ת;כיל 6פ.)ו ה)כל פקוס 63ומו וסי:3 טנהרגהי!ד. ת3י6.ס 6י:כס )פס 6פר 6ל6 ס:הינ הגוי סעי7 ס)י סכי הוי ,')תוסלזס
 כמסופו תירן bS1 נופי' גוי ה6י גין עוהו,ס 7מי)ק וה6 סס6)הססו3ח
 6פי)ו ח3י7י:ו 6.ס ונ3' מ3יר')vhi 1 דתי יממוס יס'י י)פ' י-)כפ,ס
 חניו'כס 1!סי3 והו6 עת 06 סס"ליסו חס6לה מל הגוי הסינ ל066
 סתס 7ס6גי חו)ק ו)כן 6קוי O'Dh7 פסיט6 6'1 ווקיעו 6ני 'ויעסעח
 6'נו סהDDh 61" 61'כ )הס הסי3 עלעו וה.6 גושי גף )ה"ידסיי)י'
 הקי' הנ'ד ס6להס טע0ממ 7!0.6 ס6גו כ'ון ת'ת הס6)ה יוגעחתס.ג
 6עסז. 3סחס סהו6 חסום 36ל לסעייתתכו'ן

 כ'ון ת"% החסוס סת;כיי
 לסעיד 63 1)6 הקועו 6ני יודע פנסוג וגודע סמפפוסו סהיודי סעופסדרך %גיי bih~ihn חסי3ס טסו6 נ6ער )עס דס6)ס יועי6 פסי3ס6יגו
 כיון (1 סת.עס פנ.י ס.ס נע. עח4ס.1 היו ל1l'Dh 06 6 ו6מסרסנהוג
 פ;כילסממוס סק* ספוס סס'ס t~nbbib סהגזה גויס סהממוס מ;ינ'ןד)6
 רעוס6 ח;ינין ד)6 כיון עק)"ת ע'ד' (p'D 631 )הגיד עיייי טהממוס)6
 ע6 נל) הממום על ק6י ל6 דק6תל יו7 ד"ומ! 6פסל ;ס פייס ילפ'ועו7
 סגסרג לכלס'ודש ס.יופ וקער סנסוג יו7י ר6ס ססגו' 6)6 כלל ת%נוטתע
 vbt~n 6.נכס )עס )הס וק6תי ""1 ת3ק4ין ס*ו כיין עקיעו 'ויעי610.ן
 סכפכי 6ל )כ1 סגחרנ הי7וע ה.71' 6וע7 גנ,ד וכן סנסרג חי7וע 'ויי6וסו
 פמיט6י6ין )הרנ יודי 6ומו 6ותר 06ס,5 7!י6י 1,6 עקועו )כסויגיי
 ד6)סיס עק),ם ממו7ס :1ל'16 )תס חכ6 פס6'כ חמסוס טצ 6ל6 'וד 6שו)פיס
 עוסי,ס הדנרי ר6י' 6ין הפ.רם ו)פ,; נעיגי ח(קס קגר6 וסו6 וכו' ווס)'מכ)

 סכמנסי ססני סייך ו)פי WDh1 דסיי6 ע)'ה ומסי3 סמפוס ע;כיריכסהנוי
 ~pb גנ*י סמיפוס כ) .כווגחו 6'ן סגוי דק6עי יו7י ד6ומו 3מל38)יסנ6
 חוסג . סיס )36ד )p'p3 bph~p 05 6 סיחמסו  חעוס ע'י 6)6)סתירה
 636 מיפס כ) ק6י )6 'ו7י ד6וחו כיון )קען וכת'ס ;ה כ'6קו"ק6
 ק6טר (! 6סס ס) דעלגע)ח )ן )יע6 ת6ן 6.כ סגסינ )נס ס-ועשוד
 פסכפלי וק"תר 4ת'ס יייע פסי6 וקו3ר סנסרנ 8מל יסודי י8סי)ה8

 : מ'סום 43 פותימ י).3 הי6סיו )זרן וכן )).ק 36) 6יו תקועו'ודע
 4ודיס סנויט קוגל סהגו' )ופך נר6ס 6'ן )מענ'7 חסנ' 3יוך גסיטיהו

 י') גנו8 6ה6י ק6י 6י ,ס'7סלמ6 )ו הנ'ידת'
 סגחמסי

 ג'ן חקו)
 שפ.קמ סנגדי 3ת5י6ומ סעסו סתעסיס ועממח סנסלנ המישכ nwonחגפרייס

 ;ס יודעיס ע)ע6 סכו)י וסו3י כהיג ססו6 כ)ס הגרס וגח6עחגעיניסנוי
 3לגוסס61ייופ נפר )%ס 6מר יניי עצ 6נל נ,כ %קותו סיול4,"סה4ופל
 67'0 עיס"על6 כ)ס7ג7יסס:.לג)"משס סיעךע) ס"תי ל6 וע"ע)כ)

 המעמ סניז צ6 סהנוי יסי7ס גכמל 6'י;ק כתר סעיי סנזל כל כח3יוע71ש6סר
 עחעס עעלעו סגויס 3ץ נמפסע מהקול 6צ5 5ח.כ סיס סחימוט ו6דרגססחפום
 סנרס  1.דעו וסרנו bpb~pn ססו6 לה7ו5ח וסמי ס)ו 3קרע5'ס ס"שסיויי
 תקר6ק6 סעד סחס עגיי סגו' "'כ 6!ח1 וחפסו )יויי' הקול נמפסע ועהסת;ס
 עוי'ס וכע'ס pDp נ)' סר'6 חיפוס ע'י 6נ) פחפטין ם6חס הס הנ'ד1)8

 8על 6)6 גסךג פ)וגי 3פ.יוס מכין )6 סהטי 6מר. 6תנס ון,) תשונסג6ומס
 0)6 סס ס?ל סו6 6)6 הפיי ת16חס '65 סל6 ו3יוק 3סחס פלונ' מערסץד'

 : כן קו3ר s'r ה7ע3,ס 7גס נחסוגס הוכמחי וכגר עכ'לשי
 3ץ ח)וק ט6'ן וכמג סמיפוס סכמג ח, ססונס י') סנ" נמסונח י6יח'וכן

lh7ntooh6'סיוס לייכס 7ה3דיקס עוי 6והנויונמנ סעד ס( 
1DT'D'8ס (ו)ת 6יס פו0 הפ'ר ת6יתס נחרג ט)6 גוד; Pbn ע)יו סתע'דין 
bb6וכן כו' (ס יו)ח סעיי ת5וחס 6חר יויי סנחעלס יודע 3ט)6 סגי ל 
 שתי סיס '65 ס)6 סי3י!ק סכתנ ד)ע') עוסר'ס פחס!נמ ל7קיק )ע'7נל6ס
 כ'6 ח(ר ס)liq'ba 076 6~ דוק6 671י )'7פ 7נפיגן הסתע חיר ס)6 סססדי
 י6י וסס'ט6 3ע':ן 671-ת .דיעה bih "יס תסוס גויע 3ס)6 סגי ול6;ה

 לך *ן %עחן ען סעתו 16 ,עדי'ן וחי'0 גהיגו צ" ס.ל"ו 6ותן סכצ 3וך6י.דע'נן
 ח67 (,ל ותסר,ס ס!6 (ס ע,כ נסינ תהס "ח7 גס "'ן סע*כ כיון ע;ו נדולהידיעה
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תהושע תמיע הטראבןפני
 16 עדי'ן 0יס ססם וייע'גן 03ת פנס6לו 16 )ני0ס ל)ס טשיו 4 תסקפ
 עתמי4ן יע6יע0 ע6י ס,6 קטס יו  סנזיינ7יקס עו7 וכפ ' עפמן ע)עסו
 כ) 1iha'n סקנס )ע615 ויס הוגסק ס6ינו ק'ען 3נסרג סיס 7היס ינג7וןטס עוי וכח3 . נסיג ו6וחו סע'י ע6וסו 6' י0וך' '65 סגש עסיס )סמ סע56גיוק
 סעיר ע6וסס סי65 יו7י 6.ם 06 3עו סס סיו0ס עיוס סי(כי7ו עסקס) י6ססל%ס

 סהיס 016ן כ) עסס 'נויו י6ח,כ 3פנקס ויכח3ס 163חוסעיל 3הסוו0ני0
 הDr 61 וי6' קייע'ן כ(0 ק'הן גסס סיס כ)ס 06 'חקרו וע)יסס כ(ס ק.טן3סן

 סג16 קתס ד)ע6 ג(ס 0יקן עס עפס 5יי7 ו)כ6ורס . 3ק5יס עכ*) פ)יוטטעייע
 )6 כיה 7175 7(ען )זח ח6י 7כו)י ו6מ9י ג'תו וסניח 6' '65 נ7)וס לכ))כ)ס
 נקל6 ול6 עכ6ן דיי0ו 7כקל כע6ן דסוי עיר ענגי 6ו0ו קור6 ספפיד סגויסי'
 חעיי עגייעו7

 סגס נכ6ן 3.מו וסגימ ס)ן עי סו6 דסנ7יקס כיון נר6ס פוד '
 וכי651 נימו ססנימ (0 עפלו:י )ייו ג6 ית ט) ני0ו כי לידע יכו)ין ספיר סוסגיכ)
 :  (יס גיק0 סיעס0 סע.ס ?'(b ומועמ0 ג7ו) מכס 757ין (,) סנג כחגטס
 3ימו עכ6ן6מ'לו)ןעןהלוגסוהג'ח סי65 6'ס סייגועו65'ס (ס8%06.

tnah1(1 ס) 3עלס ע) ול6 ס6מר ה6'ס כ) עגיד סכמיי סע6 )מוס ים 
 פי65 יכ'ון סי6 03סוגח ד3"' עעעיס יס6 כ)ל חפוס גע' י)6 )עג'367)
 גן יוקף סגי סוח(קו 6'כ )ו סי' עס נויע 1ל6 סנ'ס כעס !קנ' 6שלו 6'על

 סי71, סגוי סגיד 6ס 7וק6 ו(0 סס כע,ס ל6מל ומייסיגן 6מ0 גשלטעעיו
 (ו  ט)  גן3ב:לו? רינינוריבז  בר"ר iabi 3(ס כעו 63מל 0)'נן 6ן ע,לגמינע6ומו 6מי

 ע7  פיו  פסלך סערריי  בו  זיליג  כיר  פל בגרומו  ב%ופיגלילכב1בר  13ד6'0'ט
 כפל ע) סולך סירך "סי גקר6ק6 0לן וסו6 עעגו ונפוד הקו6ק6 פיק6ומ('

 גס פי, י:מופ bib  3ויו 3וי6י ס'ס (ס 6"כ סגו' ט) 3ע7ו0ו כ:(כ7ניוסקי
 גגייין גגע' סומ(ק1 יכ) 04 )ס6 )ע)עirb' 6 (י ס) :DSD31 כסינ וס61 06063ל
  גע'ל ספירוסי )קען DI 6'360(n*b ו)יעח סע'ר נ6וסס (') מ.רס'י סגפ כ)פלק

b~nspייעי  ע6ו דש%1ייי:ן  סגן גס ~rD עץ נ36י סני or 6סססיייומ נעקוס כ6ן ד'ס כ'( 7ף סגע כ) ש סמוק' טכ0גו61עפ,י ס06י  ע'י סע 
 נו5ויו0 הסיייו0 6'כ 6)6 למו7 3הומ(קו חחם 7ל6 י)רנסת)ויומ
 ם) 610 סע6  ייפ?ן ל%  (I7DWP  rh1Sb  גן ,,qp דע(ס דייעיגןעייני
q~vסגס )מוס 67'ן 6מל 3'ם  qp,,  כ6ן שבד ימר ב.פ  
 :1i'Db 0.יס עווי' 7מ)יג b7'f 7ר' עכ)) ע"כ כ6ן ה5ויוס ססיירוס 67יןכיק
 3יס )יקיק סיס ועס כוותיי ספיקק'ס ג417 ופקקו )סוי  גסושעובימיב
 וד6י סו6 י3'ס י(ס 6ע"ג 6)ע6 עקועו כ"ן 6ין ק3'3 )'ס "1 ה'קגט'ע
  :otpwlha3  '3"ס סג'  כיוןיסוח(קו דט"ע סחס ha(, חי'טינן 6פ"ס קפקו60סל
D7'ab~6 ווס  ס6גד  יךעינן 7(ס 6ע,ג )(ס כעו )(ס מייסיגן סססק סנולי( 
  פויגרו ססוסויו  ניך ופס  D':r 0וס(קו )6 ס6ג'7ס געקוס 6'כ ידעיגןש  וה6מל גורייבכין  סיס פ1ס  יבלבריר  מיייייו  בורייבישו  כיוויסייע'ע
 נ3' יס6 סיע סומ:קו גע'נן סקפק טגו)י נעקוס כ6ן bphWn fi'bטג'ס
 עענו ונ36י 6חל געקוס גפ 6' וס)ח ע)וגי נע'ר ot)a סומ(קו 06גע
 ען ייע'גן ד)6 כיון )06ר ;'ל6 )ל' 6פילו 0-ם':ן וכי סלייס סנש'1)6
  6חת בייר יב'י  בסוסועופני 7וק6 0"מ )עס 6,כ ס,נ וכ'0 כשוז6סר
 סך6זס לפנו"ם 3נפ כ0ו3 סעיי סס rhn 7עיירי גיון עיירוס נסנ'6מי)ו
 סיר60 סכיחי 6'כ )זם  rla  כיירומ רנשני כ'6 קיען עזפ כל!  במיוגמ(ע

 וג6' עייכוח נסני 'Dw3 )סנ' )ימום ע"ע  ס-י60 סמש )titDb 6סיייס6 סכימי 4) ו5'כ  גנפ  מי'וימספייסוג פיייירי  ג)6הח(קו 7"7סיס
 ונכו4 06וס  עעיל D*D סיפר ב%  מפיר  רי%וסמ  דמייסינן )י יעס 06למןברנ

 ד6ס עמעע 6' 3עיי י3זם סני 1prnlo דל6 6)6 כס3י )6 וגפוקק'ססעעסין
 0עינ ג16תס 6)6 ר,ן מייס י)6 ס"ע 6ל6 ו6פ6י  במ )') פיילו0 3סנ'סוס(קו
  גגיי05ק ס)~ס ח6סס מי 3'3עוס יכן 3ס7י6 י'ל רם'י פירס וכן סקפקסנ7%
 60 סו0יקו 3)6 יעירי ספוקק,ס ספקקו )6קמנוי6 עקוריגס 'i'rbp דמירזג
 ע5ו'ו' 6'נן י6מ" עסעע ע)ויוח ס"רומ כ)) 0(כיר )6 ו3ס,ע מים'גן סומ(קו6'

 ייסייייוסירומ  כייימם פקק סס'ע 6טר ן*צ וסס,ע סר6ג'ד וכןפיסינן
iD1'dp%%ע7'ס עס .65  ר,נ  יי%סי ייע-י ב bttpbi 606 סעייס ייע' ול b1D 
 בפלס די%מ9  ייפינן סוי ור%י ש' ס%  ל9וריבס ג6 6ו"מן גש7ע3ס 0עי5חק
 3קויפ31ת 6מר לזג י5מק כ71 סוח(ק 6פי)ו )6קפיי6 וסלן ייורסצס לש  11קל
 1כ3 סתוקי 607 ומ7ע עיגס  ייעינן 7ל6 כיון סקג' ססלן  363ף 6פי4 מתסיגן)6

 )תן )pw~ספוקקיס
  פובדי

hSJi ו63 עויס 37ס01(קו  %.ות6 וסכיסי  סוס1יו 
 קט'6 וע6. נסויע6 0'י6  בר עין ג3י  )קעןבואדכס

 ינפ65  )קען  פיי רגפי
 7ייעינן עתלי ילע6 ל,ג עמק ג3י 6נ) סו6 הי יזעיגן ו%  סל6  גן עעגןגע

 )6 )60 עה וסו6 ס)ך ס6מל גס סע6 יגשוט סלךל6קפעי66)6 טס3ת5'
 : 0:י s'p הפוקקיס ס6ר דגס גר6ס 61,כ 6גייעויס י3'7עיין ס'ע 6)6 (,) וסר6'ס סתוס, וכע'ס ק') כ7נס ר63 סכ' 16% דס6סכ' ס"י רנ6 גס י)ע6 61'כ מ'יס לנס 1i'Dh  'יעיגן הלי  %בלסיכ% 671י  יבר"ס  סו6י'דעינן  נסימייו )זח 7ינס 00וספות פירפו סגפ כ)סיעיגן7ס6פרק

 3סומ(קו ע"רי טעעת'ן 6י ופר' חק4 הכי סמוק'  יכ0נו hn?I' 043פראה
 טס)ן עסס 3"6 3וד6' וי7עי:ן רסימייו  יייר' כע*ס נ'ככווג0ס

 (l'rb 0 עינייסו הי ייע'נן נ7)6 י6, סלך הם;י גס "ע6 יעספקונין 6ל6למם
 6'כ' '5חק ותל' 6() '5חק סי כ)) י7ע'נן )6 60 .5חק תר' סייך ע6' 637יק"על י5חק ל0לי חתסיגן )6 וע6י  נוג6חר ;DU' בוס למ"ז רלפפ רבנז ח"ס 7)6 ק'ד65

~rp
  פיירמ נטכ'מ' ע.'לי 61' יכמגו )סוק' )הו )עס קס'6  פת 0י6 ע DW(1כ% ר%י' i(bue,  ססו9מוס לריכץ  סוי 1)6 סגע כ) ן, סמיקפות טחקסז כהו

  קוסיתי 6י 6עועוד  סיליירןיןסיי?יימו  שפי%%ירפין,1יללסי

 ו)tprOID3' 6 עיייי סכ6 דלע' ע)קען י6" ע6' 6'כ bmttn 3סכימי7ווק6
 בלי ~hih JffD' סירשינזביסי

 9פי
 גסושיו סכי יירי 9'ל%י רסמו9פומ %*ל

 וכיון כ)) '5חק 0נ' )ועי )'ס ידעינן 7ג)6 סס)ד 3'6 עי'יייייעיגןע'כ
  bylbntn יbmt~n 6(3 3סכי0י פ.יר' עיכ  רפייפ  36יי 6זכד'וע')ן
 ווי6' 671י כהו סו' יסכימ' כ'ון 6נ) 671י ה'7' ע51'6 קסק י6'ן 7פ)יגה6ן
 1לכן ח.יס לגריעו60 נתיסי ו6פ"ס ייע'נן 6' )מוד 3סומוקו דל"0 לגסיסמ
 דסגי )סהקפוס ס,י ע"ע :SD  ירפיווע0י %  a~Dht  ono7  ב,פ עענןסקסי
 ~I1'Uf ו)6 הומ(קו כעו הוי נ.דעי:ן וטכ.מי יסומ(קו )ס7די 7עיין יליתוי
  ססוש  ט737י ת.כמ י'ב  גסי 7פ)'ג ע6ן 31'כ6 3תל11'ס1 ט~7ס77נה

  יו'ל ~otib רמייפ יין 4כ% פיירמ,  פרשי )6 6י  מופיוו יפינירבירפיוו
 סחס ס6ני r~g פי"  רבגמ  ול'פיבי"פיייע  בסופ1יו סכ6 ד)ע6)תוספי0
 כ.ון 61'כ ' כ)) 107. לן )'ע6 ע6ן סכ6 36) ע'ר נה6י 'bnfh7 כיוןכעזס
 סכי be7 סיס ו1ס ניל% יס וריי %ירי:ן ט  גגליל מימ nrP ב:'דסיריייו
 דה(נני ס.כ6 כנון טווקיס הקוס 6ל6 טייר60 טכימי עיקר' פיירסיי)6לזי

 ע65סי וגן נז6 כ% 0מ)ס ('ל סר6"ס כעזס סוג6 דינ דינ6 )נ'כ'מנ6
 6)6 ה15יומ סיירוס עיקיי  עיר)6  דיפילו עזנ str  oibn  ה6לסיןנתסונס
 ימר  דבי,רייווסמיפס 6ת*) ו6פ')ו ע,כ ה15יס סחרו0 עיקרי ל% ב'ב1b'b  בפבוי  ירמ ברי  פלי'  יייר%  פבי געקוס 6נל טס ענוי סכ) טג4סנהקוס
  3ליג)  ררךפן  וכו73.ס עסס עעס לגיסם  פבייעריןיסוירומ  יעיקיויריר

 ע5ו'01 סיייי0 יעקי' היכיס)י  לביסו ח(ר גס6מל לע,ערסע616'כ6'כ6
 06 ע) 3סיונ ילן ~Yb  יכסב סנ,) י") סר6'ם 03סי03 ק5ח עסעעוכו
 כמננו )6 דע"כ 3נ,י דסיי נ") ~"fiw טיוזע עקל' הדרך 067 עמווע כו'הייך
 6)6 מייסינן )סס ס)ך ס(ס 671י דייעיגן 6ע"ג bn?tb וסכימי 7סומ(קו)עי)
 י7עיגנ qp,, 6(1 סרי סומ(קס ע5עו דקורפ3ס 6, )ריעי60 מרמי י6יכ6עסוס
 )עיחס 6יכ6 ע5ו,ות טסיירוס כיון וע71 )7ייי' )עיחס 61.כ, ס)ך o)bסטגי
 עקויע63 ע15'וס ססיייית דסוי 6עזג 'bnisi  מ"סיגן הוי 65 6י bnsDii (36גס

blnDpb~1prnlr1 6( 'ע)ע6 )עימס י)יכ6 כיון )לעות6 תרת' פקל( b)bI *6תר6 יעה6' 3ו67י וידע.נן )מו67מר6 )ס ~S'rb עו5'6 קפק ו6ין 671' היגייסו חד 
  וכונר%ס ב,ס רפרן  ייילוייוברי ע'נייסו סי 'דע'גן )6 66'כ כו' וי6'ע'7י
"1CDל  סיור. דכס") 

 070' יגעיגן "ל וס67*ס  סוי'ף  חע0 יט 9' ססגיי
 'YDS כ30נו וכ3י  סייירומייויומליפ ו6ין סח(קו 6י ס6 נע'00)ויעו60
 6' 6ג) טווקיס יוק6 עקרי ה15'ו0 יסייייס גסמיגס S'r הר6'םדיעס
  ס'יע'5 ד4טנ6 פספ6 עסעע וכן ל'מ  prnlol~  לפמ  פבימ )חוד 6חר6עח6'
 ידעילן )6 6י 6ג) )ריעות6 0יסי 3שנן ו)נן לסס ס)ך ם(ס י7עינן3וו67י סיוי רייייי (ס ול"ל%פי (b~ot ono  ר9כיס כסנקתס :fifin bs1עטעע
 כמג וכן  ע63מר יו0י ג(ס גח)ס )עס tta(bn  סכיחי )6 ד6פ')ופטיפ6

 ריסבימי %ייג במריי ס9יססריב,פ9יפן
 טיירסי

 כ% ק'י י)6 פסיי6  בפופ1יו)מו7 ע"ע סלך )6:ס ידע'גן י)a'eh  6יכיו  ,rr 65~  בור4  רירכירן  כיוו בשמר (eSn דנשמ  יריייו bi'h  שסילוסיור סייפ ד% יפפר למוד
  יבלסייוויומר  יריירולייס ולי  י%%  סיני סגס כ'ון 'יכיגן )6 6')התיר
 סישנן -עיגן )6 6י 38) ד7עיגן Dbi bib(' 3פכשי 9'לרבמרמיור
 ד6ין עתס 6גיי 6פעו דנששחו 6)6 ייעינן לזג 7י05ק ק.ג.6וכ)סו
 עסוט(קו ~DD' נרכ הוח(קו ו)bo?'a 6 סכימי 6נ) )עע( )כפ*ס כו'קמק

 : עקועו כ6ןו6ין

 ))מ עקוופ3ס סע65 636 ייעיג; י6 6י 6פי)ו ס') יספיי ייעיונרכי

~'ntpbi
 יל6 כיון )6סל ).ם )סס ססגיע י7כינן )6 6פי)ו

 6סי7עינן
~nho 

 נגי וכן 6"ס Dre עו7 6כ0ונ ו)קען כ)) 5סס )י)ך נקס
  ימרמילייומי כיון ומכ"ס  סו0(ק 6י נ671י ע(ס י7עיניןטנ0) 6. 6פי)וגע

 יגכת3 ע06ל6 ל63 סכימי ל" bnlDS  1S'Dh %יימפ 44בי יבלסייפ?ו
 כיק סעי7 )16סס )"מ חגכ סנכסנ 3עיר סומ(קו 6י 6פי)ו חייסינן )6סגע
 nbbn  boo1in פ, סתוק, דכמ3ו )60 עעם ויע'6 ספק 61'נך וד6יי(ה

  g'D:  377יספייפ?ו )גפי)ס 6נ) דיחיד לנפי)ס ח-נו ).ס לגפ')ח67עי'גן
  י1פ סגפ) יייעינן יח'כ6 ם:130 סגפ כ) מ' ס0וספוס יעיסוןר4שעזכ

  יפ%משוסד 6)6 ע)נו6 עמעמ סיעס סוי )6 וו5ויומ דסי'רו0 ק5ח עסעעכו, ע5ויות  ספייריס  דיין  כיון 3%דכו1  גסס%סר  ספי רבס4ס
 כ0גו יס6 3ינ'סס 63 610 סע6 סייטינן ה5ו.ות יסיירו0 יכ'ון ע5עוס,סד
 ספיר נ6ותו י') )6מר סייטינן ע5ויו0 60 עסהע י6ס*ע כיון 65מי 0.שי7)6
 4פ סיגי %פי יפ9ומ יבל ביסיי  רי1בלי סיכ6 ככון )ו  סייקי:ןע5עח
 סעקועף עכ) ע5ויוס ס.ייו0 י6י 0כי פ.לוס6 סוי גע' יהתס ופוד  )מוי"לריר"
 )דייס )'0 סעקועו0 הכ) 63'ס  6יז %בליי  סביימ  בפוך 63 קע06ייס.)1
  כי0ג'  יע(גני 7קמני עס6 סו6 טיוקיס עקוס 37ע.נן הו6'ס ו6ייח 607ומיע
 סעיר ג6וסס 6063 סו6 הע)ע6 יעסעע עקוססווק'ס )יס)נו (הו)מי

 לסיר ט"ומ6 טכימ ג)6 ינס ועוי )סס סהקו' גנ' 67()' דטכו0פס'ע6
 ניחום (ס נעקוס ע5ויס סי'ר6 ו6ין נעיל ט"ר5  ס'ס blb כ'חנ6דע(3נ'
 כ30 ונן יוק6 סעו)ס "יעז5עכ) ד3ע.נן לע 6ל6 לכ6ן פסס 63סע6

 טי7ע'גן עיילי 7גגע גר6ס ועוד ט):ו ס6מס ס' הע)חעוס 3ס' (זלסיע3.ן
  'יעיגן %י  %בל  פרי%י סעק1ס 3(ס ה6וני ססיס )6י7ע.כן 36736)טוה

 : ד'7ן כנ7ון )6מר מוסס'ן י6'ן פסיט6 3כ6ן ס6ונדטסיס
  סיע3'1 )סיע0 67ם')ו :6על ועתס bnl~Di מhib 67 7).כ6)זח גיוריחכל* (~bttD'~l oh ח:מי דגעי:ן וסייע0ו הר"'ס "ימהנה
 נמגו סיי ע"ע  סייטילן  יפי לרינץס, דבסד% י9'ל ו*ל וס3'יוסלפ3'%
  יייריפלפ14 יגגע )גע 7)ע6דעי עסוס סייגו 637 י)"ס די5חקר"גיעו673
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ינ ושעיה תק'ע השר%בןפני
 עעקוס (ס ג6נפ טפ'כ כין ז6פמגן טנכמנ נעקש65

~Db 
 טע6 7ויטינן

 ועייס גקורפנס דל ססיס כיע ר"ב ,5מק 5ב) 361י )כ6ן 63 6מלגס
 וסגיי סט)מעו, 3קפל סרענ,ן סכמג כעו )קוליבס ג6 6מר טע6 ע'ססיס נ* גת% כ6ן 6עליגן עקיפגס פהסס ,65 לינ י5"ק ססעו ס6מיטעהיס

 3נט )'ם י6יגסי 3נ*י )סמיר מנ נר6ס חק'ם ק, ש7י3,ט ס)יס ס05סש
 6י 6נ) 3וד6י גט 36י ס(ס .יעיגן )6 5י 6)6 6מר געקוס גע05%

 )1על סיך יישר י)עג'י סיייומ 0כימי 6י 1S'Db )'ס 6גי oraי7פינן
 '65 פ' כ)) ייעינן )6 יהתס 7,ג י5מק ענני (ח 3ד3ל סית כ6ן נע65כ16

 כיון ו6פ"ס 6מל מטקוס )כ6ן 63 6חל 16 פס סזל (ס סו6 06פעהס
 כ,טסכ6 ל6מל ע"מ (סו עסמע6 6הליגן עעסס ,65 0י5מקר,נד'יטי
 671י or 61'כ 36ייוס סני סס'ו 5') %חר סייסינן ו6י וי6' 6גי7ס8י
 ל'נ 3'%ק תעס יעי דג,י ועוד 36ייוס )ס:' גימום 7)עס כו' סמק61'גן
 (הו וד6' 6ע7יגן פעסס ,65 ס6, עפיייס וע7ש קורט3ס נעיר 6'סה.ה
 סנ6גיי' ען 6מי 0סיה ניעיקש סיס (ס ס*ג 63מר כ6ן סומ(קו ד)5כ'ון
 יעס, '65 עי יודעיס תפייס סיו )1S'Db 06 6 כו, גע65 כ6ן 6עייגן61'כ

 0יירמ6 יסך'ח מ0ס6 כ'6 כ6ן י6ין פ0יט6 עדס עס .65 ס(ס כ*םעיעיק)ו
 כין 6'ן יסוס(ק1 ימסס6 תסנ36דיס 6חד עוד תעלווbnb 6 סע6)חוי
 ,165 % סר' ~bpb7p ססומ(קו )גו ועס 0ניס גיערק)3 הומ(ק ס)6כ'ון

 )7פמ hDIDi' ('561 ט7י הד'עוק י)כ) ספק נ)' ינרול פסוט ו(ספקי6ק6
 ססס י)יכ6 וכ'ס מייסינן סוי 6פי)ו )ריעות6 מ67 3גס 6פ')ו 7עס'לסך6'0

 : כע"0 )'מודיסכ'6
 3קולפ3' ל'נ מר"למק הומ(קו Dh'(t ד)דגויסלפנ'ן 3ע'ג'רבנרלר

 '7עיגן )6 והסני ון6י 4קיין3ח סס)ד 63' 1.יכ':ן 0יירח6ו0כ'ח'
 וכן )6מר נחו0 )6 כ6ן )פגיגו ססו6 כיון גע65 דכ6ן bniuli )עיח0)יכ6
 ג(כר ו)6 כו' )ע65 כ6ן lywh  1ד6י ס(ס כ'ון )'ח יכ6ן ה0:י)6ומ1
 ליגרסי סיD'Dtl  6  ור6י or73hV י7ע.נן 7ננע ק'עמו וכ) חיע3-ן)7ג7י
 : מימו0 חכ6 נעיגן )6 סייעומ )כ) ס:ס ס'ס וכ6ן :ע65יכ6ן
 60לס גחסינוח.ו סר3הג,י()ס"ס ע7גר' )כ6ויס )7קדק גר6סזכן

 נילייחו 6ותו ספגעגו יויי ו6עיו )מ3י3 סהרגו י5מ:יס נ3' נעקל"ח6'
 6חס6 דס6י 03ריומ' )קפוקי ד6יכ6 (") ח61 וכמג וכוי )11'ל3'5'חע5ק'ח

 )וו')513'ס ע5ק.6 3ירידמו 16מו ספגעו 6עפז. עקוהו 0ס ס(כייו )6טהלו5חניס
 סי165 סיקוס סגני )עיער י6יכ6 ל"ג )י05ק  )7עויי י)יכ' הו, כ)יס)6ו
 כסס)10 ו)פיכך blnDphi עקולט3ס ס)ך י"נ ס.5מק יו7ע'ס היוט0ס
 כ.ון30גי 6סה(ו סל 3ע)ס הי6 תכירין06 ס'ו ס)6 6עס"י נוססי5מק
 ס8י עסתע6 6עי'נין )סס ))כת טכ6ו ה)ן 0ל(1 0געלה יהעיס 6)ועקיס
 (1 6סס ס) נעלס 06 ):ו ייוכ ס6'ן 3נדון 6ל6 )6חי ו)'מ יסכ'3סו6
 ססיס ידעיגן חוי 6י ה6 עסעע ע'כ וכו' )11.רנ.5'ה עת5ק"ס העןסיס
 ידיינין ועי מ3י3 מס 6)6 הג'יו ס)ub 6'( סיי6 )וו'יני5'ס עע5ק-ססו)ך
 ס)ך ע5עו ס(ס 67מל' סכ6 וס,ס עע)עTh 6 עכ6ן ה61 06 הו6זעסיכן
 0כמ3 )סו)ען נגר ס%ין )י 0ג67ס 37י,1 60י )העח.ק סי6ימ. hihתכ6ן
 ת6פפעי6 וס)חו זומ עקורט3ס י,נ '5מק כ' סוח ע731יהכ' 0כמ3 )'י כחנוכן
 עקורטג6 עעו סי165 ע0ס סג6יס והעייו נעיוינו פס ר,נ י5מק ממווו 6'6יס

btnt~h)גני ו)6 העייס סיו )6 6גל b'wepb י5מק 16מו סו6 ססו6 טכייין 
 6וחו ל6ו 63ססעי6 0תס 13 0י6ו ססע7יס כיון ל63 וקגר ק1רטגה ט)י"ג
 ל"מסעh~tphi 6 עעהס וג5 עקויענ'6 עחהם .)6 קי7טנ'ח ס)')מק
 ס) 161תו (b'nDph עתהס סהלך 6ותו והו6 )קורטג6 סנ6b,o 6מר

 61'ן ה.ס ?lb 3קורטונ6 גע65 כ6ן 6עי.נין i'rh 6(5 23)ע5קייטנ-6
 ס.5מק ,7וע סיס )6 ס8)ו נהדי6 ס.6 היי ע"כ י7וע ס6'נו 6חר 0763חו).ן
 נל6' הגס עכ') ר'נ י5מק )תר' מוססיס הי.נו עקורענס '65 (1 ס) נע)ה).נ

 וכו' קורטגס סג עמק 167 סהע7ש ה:"י יכחג עס עפר0 סהי6מדנל'ו
 עעהס 631 עעהס .65 גקולס3ה ה7ר (ו 8סה 0) 3ע)ס י5מק סר6ופירוסו

hlncph)(1 0) סגע)ס כיון )6חר )מיס 6ססל 6'ן ""כ ג7ו)ה מ.עה ו(ס 
 5ולתו מכילין ס'ו סל6 נ6עי ו6ס סס סממ וה61 עעהס ו63 עתהס,65
 lrht 3ייך נ0עט ו0מ6 עעחם 3ס-ר6 ה61 (1 ס) ס3עלס 'ויע.ס ה'וכ'6

bniD~נ7יך ח6 ו'65 )ק'רטנה ס6חי סנ6 ל' לתה 6,כ 3תקונו1 63 ו6מר 
 ד3עינן הר3 ע65 6:ס '7עמי )6 כן תפרס הל3 היה )6 061 630סי'סי:'ן
 כ)וס חרע3"ן 3731רי סנ"י 373רי נ(כל ל6 כי מקורענה .65 0)(ינע)ס
 2עו3ד6 כתגן'ל וסיסג'6 סרע3'ן י3ר' 0ה3'6 הרינ"ם 73נלי כ' "תתסן

 0הסיירומ כ'ון 6)6 3קורט3ס 6חל רזנ '5חק 60'ן להס ה'ה .יוע י"גד.5מק
 tllrh' (btnDpb תקורט3"6 הו)ך 0ה.ח 3כ6ן יה סע6 "נ'י ח"םעלו.וח
bnSD)מסי להס י7וע 0היה ק)ה תסתע( nrth )06 '7עו 0)6 תי3ומ 
 ד6ס ע.כמ מ'ת סיסיה 6'ך יסית לכלע8 וח)ך נו ח(ל 16 6ל1 גע7'סהלן
 סס 1)6 סעו כ'6 ה(כ.רו 7)6 26-ג )6חר )"ח ירי יו 0) סנע)ק יו7עיןס'ו
עייו

 ו6יכ"
 יח.ייס )ק5ת כ'6 )ע'מס י)יכ6 וכ"ס עו63 )עלמ6 )ע'ממ

עע,י
,6 . 

 (") ה67"ם סהת'ל דעס חגזל נתסו3ס ה3ז' ע.ס ע1ד )' קסס 6:רח%16נכ
 סע'ל 0ס 0ח(כייו מ-יי מ)~) 3ן 7תכ)וף 3ע6731 נ'6 גנ)נמס'נה

 מיהס ו(ה (1 0ל גע)ה טסס 165.0 ):ו  ו3יד:ע ת)ו) 3ן תכל,ף תסס0.ל6
 0ס ס51רך ל6 ד"י6"ס ס") crn הר6'ס ח0.גמ סה3'16 ה6חר1נ'סדכ)
 המולקיסע)יווכ6ן)6 הפ~קק'ס 1עמ !הני6 ע5ת31נ"י כח3הי6 וכןפ.רו

 עפ:ו טי65 סט'ן סס סה(כ'רו פ'0 ס.6 חרג סכוו:ח לפיס 6פסייז;.ה : כןכחנ
 D(D1bp נ, סעוד סע65וסו פ6ק b'D1 )ס קוו3 0:סרג העיר 0סי')

 165טק6 סנסרגגפ6ק 3)סיט ס3י6 ססלג D~nDS tttnbq כמכר)0
 טמס עדוי0ש65 ו6נו פס6ק 0י65 סעידו העדיס י6'כ )פ6ס סעוך6)6
 וכס3 עו3י6 60י כפ3 ילומס טל3'נו סג'6 6מיכ 8)6 )ימוק 6פסר סיסכך

 ט-ופ דכיון סינוסו 31ייך עפס וי65 פ)וט געקוס יל ססיס ספייסספד
  יפ)עקוס סרע613ר 6מלס 3ע'ptnbi1' 'bftt 7 " ס) גע)ס סססיס
 ססגסרנ סעיי טסעי כיון קסי' ועוי 3קפרו )תיפ סיתי חס ק6עיד'רמו
 עפ)ע6 )6מי )מוס 6ין יס6 י(סו פסיע6 3עיל 6מר ו6ק פ)ע' 3תשסיל
 ם-לם קס'1 ל'ג פ'5מק יוג6 ופייף גסרג טס סיל ס(ס טפע,יכיק

 ו6ט0ל ג(ס עויס 36'י יגס bt'nD1 גמסתס 0ס סי6'ס ונע'ס%חת
 י')י%5 636 סס יר סיס סססיוג סנייו פסעיש )16יוק6טייסס
 עקוס )6ומו 63 הע)ע6 סע6 )עיעי 6161 קס'ס פ)וג' עפקוס 6'מכיף
 : iws וכפ,ס ),נ 5.7מק עו3י6 עעס ש"גו 3ע)ס (ס ע6 טעהסו'65

 0ג'י כווגס סיסס )06 6 (1i'Db קפק 3לי )פעג"7 נרולרנזש4שה
 סס 3עיגן )6 ד)סל6'ס וק,) סמולקיס )יעמ ת,נו6פ')וכן

 ססעדס 16 יויעש ס6נו סיס 1!)ו) 3ן יעכ)'ף יעעסס יתפרס, 5*)פירו
 וכפ*פ )פ6ק סעוך 6' ס:הרג ע7ש וג6ו )פ6ק עע.רו עכ)יףהעי7"0ס)ך

 'b'ntpb 3ני פע'יין דסחס ל'ג עעחק י6יס י6'ן פסיט6 סכ' )6וי6י
 )ע)ע6 עקירט3: 63 6"7 סע6 ייעיגן 7)6 6לh'ntph) 6 הקויטנס630
 )סו עיע' ע6ן 6ניו וסס ספי רק 0סעידו יייי' נעו3י6 6נ) )'מ)ח6
 פירוסינו )פ' 36) עילו )0ס 6ניו סס עיע' יהקנל6 )ימוק ו)ריך6סד7י
 6)6 סירך ל6ומו עסס 65.0 ו'7עגו ~pbD סס)7  'ויעיס סיו סמסינ0

 יויעיס ו6גו )מ6ק קפוך עכ)יף סנסינ סמס וסע'17 ידעוכ)וס )6ססע7.ס
 סיס 3פ6ק סע6 16 63 נוכ)ה6 6מר סע6 )עיחס ד6'כ6 6)6 תססם'65
 3עת ר") 3ע'ר 6' עוי סומ(ק ס)6 כיון כס3 ו)כן וי65 כן ס0עו 6ח7שי

 סס)ד וי7עגו ש7וס6 6י  סמס 7גס  לונ 7י)חק עונד6 עמס וס"נופ6ס
 b'wepbi עמס 0י65 עכידיס ססכ7יס hlb ייענו ל6 ו6י י7ע:ו ח,נ)0ס
 פלק6ומ (י פסו6 3גריג) סהניחו 7סעיתעיד ו6ע.ג יו7עיס 80גו סכ6כ'ס
 כיון נר6ס ע"ע )כ6ן קרו3ס יומי סיתס סגוי ד3רי )פי וססרינסהכ6ן
 610 גקי6 )כ6ן סס)ן 73רך סעי וס:יחו )כ6ן ל')ן תוכיוס ס'ו0פניו
 י6י 0כמג ס3*י 73גני גס7'6 מוכח וכן כוי ספק 61'ן קפק ו6י:ן671י
 טי65 7'יע.)ן י'נ '5חק נג' כסג וכן )וו'ל3'י5ס הע5ק'ס הו)ן ססיס'דטינן

 עקולפ3ס 0'65 כ'6 סיכ'י )6 המסו3ס נכל !כן (h'nepb לילךעקורפגס
 גינרי ע0עע וכן סח(י 6ווליגן 1)6 לסס סה)ן 6תר'נן bnnpnlה0ווע
 ססנימוסו קסד ד6יכ6 כ'ון ועוי htna~bii עקורט3ס סו)ן סס.ס סכת3סיי3,ס
 )60)' 7מייס ע6ן 6פי)ו 6"כ סנהיג 1.3י' ע165 סגנייס 61)ו 6)!3גג7'ס
 )ס6)ס )'מוס הקוס 63ייס 17!ע": נוי6' עקוס ג6ומו סיס ס6יס (סע*ע
 )'ס טי* 0ס 0שס כיון הוכסנו כ3ר סי' הע7 0חנ'מ- עקיס נגרינ)06

 גס סו6 )6 ה6מל סיי הסריגה נעקוס ד)ע6 6ערמ 6י קר6ק6 ע6:סי)6מי
 סס 0" סו6 גס 66'כ ס6מי יס'ס )יער 6פסי 6י יע"כ כיון כ)וס 6ינו(ס

 וה6מל נוי6י מ61 סי' ססלינס גפקוס גס ע'כ 6,כ 3גייו )ו ס60'לססרי
 ע5פו והוbniDn 6 )6מר 3גי'ו l~hgn ג3ן.גג 0ע6 )חוס 63:ו 66'כקפק
(,6bnis) (6100ע6:מי )6חד כ)יס 16מו והס6') ההל'נס )תקוס ה)ן ו 

bpb~p73"6'ך )6חר ה60י) ד6ס ג6ער ו)6 סדגו יגסחקע וסס!י כ3ר סנ 
 כיו מ14  %פר  טוילרסטיין סו1  ויס (or נ)'ז כ) זחנ'ם )1 זה)7 נ).וע(3

pDpI'b63:וס'סי6ל )עגן כ6)ו (לות קגרומ סכי ד)'ע6 לערייהו לח6 7ל 
 6"ס )קען ונע,0 3ה )יכנק Dh~1 ס6' דמוקס מרלס h'o כ(ו סם6)ס כ'ע)73

 ' מפוס נ)6 5פי)ו )חחילח גל6סו)כן

  וי%רסרבס  שורי ססת ססו07 עטפססו67תהיו5ח eb)) n?Dnlועוך
 עסוי'ק פי73י  סיפיפעימ דברי לפי  ריפילודבריססייכריסויל2"ר

(')yncn ו6ע,נ ו6פי יסוד סונ 06 ססיפי 600]1 60)ה ע"י ססו7ס 3ניי 
 6יגו 06 סהס ד)עס קפק נ)' 6עת ססו6 כ.ון סכ6 תל"מ הקרי )76נס6)ה
 36) (ו גסתיס עמקפק'ס עה6חרו:יס ק5ת כ' וסתעמי ע)י' סעכינן6עמ
 7Db" 37מס עסס ob )הו7וח ויעיגהו b~b 5' 737 עחממ 0גחפק3נ"ד

 עסס)6 )עסס~יס תס)"תיומיע(סכי 6ין)ך שןכתספפינתוסיססוסו7ס
 עמעס רעיס תעטיס כ) וי)ך 'ו7ס וכי DO(rffr I ס6)הו ו)6 סו6')עסס
 ד3לי' עו7 יויה 6ו)י טפי ספענין פס'ט6 עו7ס ח61 06 ו6ירגהעינוי
 סעקו' סס ועני7 היכה גע0תס ועס 6יך סגיכל.ס דגריס עניך סהו5616.)
 כי יו7ע 6לק'ס ו38 ע)נו סניס )ופי bD'1 ופסיט6 0הו)יכוהו ו6יךסנסרג
 סכמ3מי כזוו העס סכח3 נעסי"ח ח' 60)ס הלי 3מסו3ס toh~n; כמ3י5חיי

 : ל7עחו ס(כיתי ות'ל 37ל'ו 3כ) ת') סכווגתיכתעט
 עמע' כתח ס:סרגסודס (ס כ3לעמעמ ס:תמק כיון )עיער ייכ6ז%עינ

 עס )סויומ דרך 6ין ו!,ת סיס ס)6 תס סמם7ומו טס'סיייס
 ע,ע סהלנו  הודס וע"ן bpb~pn ע6'י י' עמתת הגו, סמפקו ענו6ר העייה 3737לי ו6ע-ג סמר )סס ס6יו 37ר'ס כ-כ 073 יעיי גפסי' )לעו6י עסססל6
 כז עעייין ו6ין )פני:ו ע1ע7יס עשהס טסעיד טסע7'ס כ'ון r~r קוען5'ג'

bD'nttס:מפק קו7' מדמיס כעה סמפ.קה טס'מס כיון ס6)ס הקיי )6 י(ס 
 ננגדי' סע7 קר16סו סנגדש עטעס )הסיר גר6ס ועוד 3יג. 3יגי ונ0כמ6מ"כ
 גילך ערוס 0יפ0וט כ(ו )ס6)ס )מו0 י6ין ופסיט6 כ6ח7 כ)ס ס:ע665)ו

i'bnf11'(6מל כ( St~h, 3י6חו קעון( לגימו bD'DD1 ילן ד5ין eibp ל)כ 
 4מ 3(ס וכיו65 מ.3ס כנון )ה60י)ס דוך 67ין 7כ)יס 3נעל6 6תוווכ3ר
 ס6רכת'ע6!ד ייגעותוכ3ל Dq,p'3 (,) וססוקסומ "ל יס" כט"ס)ס6)ס

3מטו3ס

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



שבן8ני
 ו5ק )06מס ש68י5ס נסיס ו%ד י6סרש סשע משש וגשה 3שטשש0
'5blgb%טס סו)ן סי16סו ועת טשרךגן )6 גרס'י 6יגי )סם%)61שיש לם 

 )ע5טו פק:ס )וסר ו6ין סי6ם 3ני)ו' 3כפט עס)ך 5') 61'כ )עץ קיו3פי
 נכפר )ו סג(7טן סג6טר 6*) גס)ו 1)6 06ייס גם) ס)ך ד)עס 6מלמטגע
 'VY6nb סם34:ו יסיגו כוגע עס Dibn ג0ע0 פסס)יף 16 6פרמכוגע
 6'1 כ6)ו (לופ גקנרות 6פס 'IIDDn דט0' %ש ה! י0וקו0 ספסות 6)וזכ)

 : סיתכו נומס חכשסרומ
 סעפרסי' רונ כ130 כנר סרעלס )יע0 קגימיו סגו'ס 6טרו פ)6 מטיסלטי

 03פיט סוכס וכנל עכייו סגוי נם%ן 6)6 ע5רין )6 יע3,סד6פי4
 3ק' vnSN יה6סר3 תקריתכילו פ)וגי עעע סיוזי סנוידכס*גם6ער

 ססג5ת' גמסונס ('ג יהסל'ס כתג וגס סית3'ס )יע0 (ס מ)וק ג'כ כ30לכ'ג
 כ'6 סנוי 6ת7 סצ6 טי,יי ועסר.ס געכירו וקעשו 3שנן ד)6 סש ק')לע')
 6הר ססנוי כ.ון טכ'רו תקרי ס(ס bnib 03סונ0י כת3ו6ך פ)וגי עע'רס'ויי
 סי65 ,71י ק0ס הגוי 16טר 6ס hib עכ'ר1 ס6ינו עקנ' 1)6 טקו6ק6פסו6
 מוכ3 סיוי' כ' ססניי עמעס 3ימ ה6' סכסר כ' 6תי ו6ניו יוי9nab6 ססמי סגוי ססיי ועוי סי6 טקוס '"Pri 16 ס61 טי 6וטל ס6יגו עמפעי
 610 ססלי עייין סיכנ סגסיג ססי1די טגו6ל 6'כ ס)ו )0פלין סוד'ע 1)6כ6ן
 )וסש"שגג טסתעס'7וע כ6ן סכג  6ע7 ו)5 ג6( סזכ3 6ס07י71י15ע7
 סכנ 61,כ העדוח ה10ך כתוכמ ססייגח 06ר יעיס כמס ש0 חסעז'ין
 דוק' )6ו ק3רמ'ו סחל' ת(ה גיו) קגימיו )ך rht סשיס 6ותן כ) פטםעייין
6(61i'Db סקפק סיס 6)6 וד6' סהס הסוכס סגי6ס סוכמומ 37רי ס6ר( 

 עס )פני נ0*ס סממי י3יי31עיו10 ופירס מ(ל 6"(ק סכטל כ'וןגסוכ0ס(ו

 60)ס ע-י 6)6 תס)-ס היס )6 (ס סניד הנוי 6ער עטי סיסנוסנ,י
 סנוי 6) כססלחו 6ד 0ש1 )פי n'pb 0סרינ: ססניי סי6סון ססטידנס'

 ס6)ס (ס 67.ן ני6ס ועזת סגהלג תסיודי כ)1ס סעע "ס ס6)וסוס)עסג-י
 nDW' הגהיג מהיויי כ)וס סהעס 63 636 ס.תי נסינ 06 10460 )6ססלי
 וסו6 סרגו עי 16 הרגו 6יך ס37ל גסיס 6.ך סעעח )b)b, 6 גסינססו6
 סיי קוי7י,ק סר1)מ סינו 3יער ססיכ3 ה'1ד' 6סר 'ויע סק6ע"לני"ק כיססינ
 6סר ידוכ 73רן 6תי גס ססן'נס 6וסן 636 סייגחו )סו7יע נ'קס630
 ייוע ססו6 עסעע 3'עי ססוכ3סיויי

 פסו"
 י3רס סס" כ'ון 61,כ סוכנ

o)tbaI1)SDI גקסותפגו ס)6 )טססגייטה ס6)סכי חם31ס (ה 6'ן סס6)ה 
 ס.':ו 6.כ 3גייו וה3'6 סוכנ ססו6 ססג'17 נעקוס 3'ער '1DIbln סיוי'ססר' ועוי )נד עספיק ר6סון סטעס 5ורך rhn 6ל6 ר6יו0 גה3'6 ייי )6)וים

 )קח והל051 ונרמ )נטיי סרנו )6 סיו)מ ססויס ;ו םל סנע)ס נופייוכלחיס
 סגסרג סהגייי הכפלייס וכ) 3ג7'ו ק05 הס6') הו6וגכ)ס 6מר וס:סלג3נ7יו
 )פי טסקיח הל6סין והנוי הר.נתו סע)יטו 63פ0 הנסרג סס:' וה.וי'טעו
 כ'6 61'גו סוכנ סגעי0 ו6ע7 )ה.תוייס סיקJGDI~ 7" ת( ססעעמוע1
 עו)ס כ) 6סי  61נעדגו0 סוכמומ ת)3ד ט0קנ)יס o)tbn דנל'ס כ'(6מל
 נד'קס נלpDp tl'Dh 6 גל' )הס-רס :ן6ס ו)כן סו6 (ס כ' ויגייון'ע'דון

 עעי ס.קכיס ונ)נד ה.מים 3'0 כ6ן 67.ן bu.nt ו733יקה כע'סגקי5ק6
 ' 'סל6) ר.י:' ע) וס)וס התפירסתיס סהור6ה טנע)י 6'שד

 ' 516רו סי6 ס' ו'ר6מ ודעת מכה0 רומ ה)6 יחוסע נה,ש84יןה

 . וסערו עירו ירכה כרועה קים'ס 65ן .,qp כ5"ןגוהג
 נס3ת היוס3 הניוצ סר3 סו6 ניקרו חפן סעלך ו6סר יננן ת)כ'ת)ן

 קר6ק6 יק.ק י'ת 'הוסיכ כעהורי הנ6ין כ3וד 3תלכומ (0D)tnbמכסוני
 ' וס:5ר;ו מעעיד:1 0' 06ס .'5'1

 )6סוג' סלוס וינ חעעיגו וסדר וכנוי
 : וכ6ל'ס יטרחור0ו

 )י ס)ח 6סר הענונה ע,ד 40ח01 ע) חרו0 6)קי' תכמנ טכ*0כ,נ:תב
 )י ס)0 ג" יעקל תסי"ר הג6:ן סגד31 6מי גס קג)ס'מכ*ס

 6' טוועס סס חי'ס ינל'6)ק'ס 1")1 61)1 סי6 נס סיע0ס מסונמו6מ
 ג(.רת עכ,מ ע6טל וס:ס 6עסס וטח )י ססלממס כ67י 6יני 61:יג'0גס
 תקרנ.ן)נדו) 61.ן קיוס פה ת'7 "ת )ע3ור "וכ) )6 קיוסין וט'תיפיין
 הר6סון 3ע7 )6ער תמלה ר6סין ר6וון ח'יתך מלתוי העיון 56 סיוס6361
 ג'6 714' ס6עי סנו' ע)סיו לל"ק עכ'ח ס"וין 6םל '5חק 3י'יהויס
 גיהלגיע Dbtt )'6 6'( יוי יער 611 וועי'ן ניוו6ר וועלקט פויען 'עגס4

 גפ-לוס 6תל ג6)1 יחוס )מוגו ועל כח"י ע)י' ו7ן . קל6ק6 פוןרוו6לין
 ס(כיוו נילו רסוי תוח יו0ל גרורס ערומ לך 61ין תמפסיס ס5מס  יוי'6וש
 יס'3נ6 כי eh" ת'ה (ס פ'רום קינ) l'ba P~5o )ע:,ד סני6ס תסגסיו

 6ותי סיס ו6פי' (ס)עכ'060
 )6נסגי)כך הטחפס.ס 6) עפירם כ; הנו.

 "יגו ס(ס סחגוי קס7' ":ן ססל' 6ותי (1 6סה ק) גע)ס סע) נ6טר6גו
 פסיט6 ה6 סהרונ 3ס3י) י)מקוי )7יום 1630 ה6)ס היו7'ס 6מעניר
 0הרוג 06 תמפס'ס ס06ס תחסנחס לפי bih ה'וד'ס עס הגוי 7'גיד)6
 דנליו נקוף )תכ"מ סי"'מ' י)פי וכי. )כס 'ג.י וסו6 ה"מי הכפיי 56))כו

"rna64ה ועמ hmnb (ס עד ס) גקעה ע.כ nrb גקס 7וס.:ס ו:)כה( 
 הג6ון גמי' סהוגנה הג,ע על ה6חרו:.ם'וע3ר0' 3ע7'ס 6ממ6 יה6יסי.601
 13 תו0ו "חר סהוגנס ננ,o:nb 7 . תכ)ן .651 חוע)וו ,1"'ן ;") 'bbtיסר*ר
 ת:עקי) 6";ק הו" הר6סח 3עnhro 7 ס6סה )ס0יי יק0.פי'ו ותמגונדנר
 הר'ן 3דעמ ול6מ7יו O':Di 7גר'ו וגקסוי ססקי7 טפ' גטוי 11)'0 'סמק
 וס.לס וכפל נתור ע)"ח הסופט עפי נס ההיוג סל ע'רו 00 וקכיךוגס
 3כעל '71' 3ץ017 נם ' עק-bph ה'ו7' סנהוג קפק 3)י )הס 79וע6מ
pr~b.סס היו5מ וסה;כיר על'מ סה'ס הדגריס ניכרין סל6 סעכו-ס טפ 
 סכיס גס 6מל סל נג'גס 737 3סנ') 6)6 ס'ס 65 וסע'גוי ססייג ס)פ'יו

יושע תיוחעל
 ס6שש 5ססו5ם ששייס תמס %*ס ט ק " lStptWi 0ט%ק3תמ
 תאן "טשיpvg 0* 5יק ו63ט פעו פס יק סעו ששיbs 1 סכ)ן656

 : תעסס יגמט'סיס
 סגטיפ פדס 9ס 3ג'י חע סכ'מ וכס03 שקלס הרס0 3סכטס%מלת

 פי"גוי4ג16מוג)י)כנ(כי ץס5
 פטו (ע)יגפס5ן געיוועמ)

 ס1)ך  סייך 6סי bpb7pi~ ס)ך btD1 מיגו וגפמ טקי6ק6 סר%וס דעי
 6% גכ6ן גו%7 סיס (ס 6יכ סנוי ס) 3עדו10 סנ(כל מטסקי 0כפכע)

 5ימ 5פ6 6() (1)פ)ט6 ם) וסו6גסרגו3ע)ם 63 6סר גס סט6סגשס
 וןישסט% ג6ני סגע סיס "ער ע6ן 6עליגן ד% סגט נס סנ6%יע ספיר ג6ו0ס מירט" hwSm פ*ק וכן סגט פי דגיטין 3גטר6 סוס,קודכ)
 ו)פי ל6סיג'סונס6חתניס סעיש )6 י3ל0ים נ06(ס וכו'. ס6מלתי
 ' 0גס6 ש6 6)6 '65 )6 06 גמוספס6 יק6ער ע0פסיס 6'כ כ0*יד3ני

 קפק ים 06 ס6 כ)) 6מר 1)6 סח, 6)6 '65 7)6 גוד6י )ן דגרולטעפ6
 ,165 קפק ס! nobo1 ,65 ו67י 7(ס 6ע*ג סגס6 )6 6מי נס ,65 )66ס
 5ליכ0 ססנדקס 3ססת0 ס3'י סכמנ h1D1 סגס6 63 6פ*ס '%ו )6קפק
 bSN קגי % or 536 י1)ס סעי ת6ו0ס 6יס שס גסרנ ס)6 נה6י)סיוס
 ס6ספ דפי 170כ6 %ער6 . סו6 ופסוט (ס (1)0 6מל יומ oiun)nני7ע
 7ששק  )ו7"!67' לס 0,57)' גגג6 7ססז6 5ומי עג'0 עס קע,ו זףסטס
 : נש ע)יו )עיפגו 6ג'ן 3ל )סלש טימס יס6 נ6ו0סגנג6 נגו6סהו6

 10163 גגל6 6100 סו6 יעכ*פ ס,ע b)'wh 606 '31563 6ילס ס6תרועור
 b~'b דסוי 0ךוכ6 ג3ן6 ק6ער ו6פ,ס ע6ם סג'5) 6)6 נגג6ג'

nrb6חועי hnb כ6ן י6ין 3נ,י כ'ם 6"כ וכו' ל%6)י .~pm ((10163 כ 
 פיס6ש כווס ל0וק נ3') 63ו0ו פסיס (OprD 1 ותס ס0לזג גו סנת65תקוס
 ומנ)סעכיס טכ"0  )פייגלי eb" חסייגח )עקוס יועלח סהיינסעטקוס
 עטע)פקוס מקוס עדס%ן ס3.ג 3מ) גמהץס of51p 16 ם) 3קיגעסויס
 עוגיס סעו)ס סנ) סע)ך ס7לך סו6 (ע)ינ כעל סגי0ו 6טי סעקוס (0ועוד - ;ע)'ג כטר סעי טעע סנפח סכפר 163ח1 מח)ס כם'סיס כ-6הסייגס

 ססכ5 ע5ו.וס כסיירוס כו') )ננ.'סו קי6ק6 3נ. כ) 6'כ )קר6ק6 תיעיס)3ט
 ו3ע)ס 3כ:ן סגסרג סו6 קל6ק6 תנגי 06? 6יס סת6 דמוסס'1 ר63 6פ"תוייס
 7פ)יג- ט6ן ע)ויוסו)יכ6 וסי'רוס סוח(קו י6י0כ6ן כיון (hniD 6() (וס)
 ס6יניפ6 גני דףכ'ו כ)סגט פוק מטין 3תס' ס0וק' סכ0נו עעס ו)ה657

 1('ן ע5חו0 ססף)ומ php 3עקוס כ6ן 3ד"ס הונ6 377 יינ6 ג'י6סמכ0
 ידעינן מנ6 עסדליגן סיכ6 ת5ויו0 ססיילו0 י6'ן 6שג דסש(קו סיכ616'מ
Srי3*ם ית(ס יי7שגן כנון 1.') סו6 יה (פ: ws1 6הו סט) (ג'ס6מר ס' 
 6י 36ת6 עכ,) nven ססיילומ י6ין כיון כ6ן 36י 6מל סנס )0וס67'ן
 33ירוי  יעע'נן סעע6)16

ernD aut (6עיג 6מל )ע'ס ם"סינן סוס גפ 
 פסו36כ6ן prnnhl ענסוג6וס)ס ג3"י ו:מ)6ננג) נכמנגסחייזסנע
7W1Dגכ6ן טס" 6תשק ל6 עע1)ס 06ר ח3,ס סנט גפ) סעט:ו ו5וו0 )פ:ינו 
 65סמו גט כ0נ 06 ססק ספיקי 0יי כ6ן ד6ימ ו6ע"ג גפ) סטטלוסג6טר
 כ,ט )', עסדריגן ל6 ו6פ'ס ג'עו ו6יגי 3כ6ן חיס obi וקפק )16 06עעולס

 ט6מר: נעל60סס(ו3ויו0ל פל ט1ס0וכlb~rb7 00גנ"י
 יז) סעיל ג6ו0ס פירס-י דניטין 3נתי6 סומ(קו דכ) עכת,ר סכח3 עסגם

 63ו00 כעסתעו )וטר י)1נך 06 לסוגל טגין 6יגי וכוי סנט 3חסלע65
 עכ0,ר כמ3 נקתוך וכן סוי 333) הוג6 דר3 יי:6 31י נסיי' כמי3דהוי סו:י יוג 3*ד 67סמכ0 עונז6 סוס סכי )16 ס6 חנע נס סגה65סעיר

 גכ6ן גוי6י סהו6 כיון ע"ה ייכיגן חס 6ע'ג nrs כעו )(ס 0יישגוסספק פנו)י ס6ג'7ס נטקוס 3כ6ן '3'ם 3' ססוח;ק יכיון ס6גי דגגע ס6לסכ37ריס
 ילפ סני סו0(קו תס )ענין 4 תונן 6יגו (ס נס פכ,0 עכ.) וכי'0יס.נן
 וק3ר5 3נ6ן סס'ס סש(ק יסלס 3פיייי גכ30 סנט 60 נתקוסס6נ'ד0כ6ן

 0לסינן וכי סיייו0 סכ'0י ו)6 תת:ו וג36ד 06ר )עקוס גע 6'יסצח פ)וני 3ע.ל סג'ס סו0(קו 06 נט ג3י יס6  מדע 1('ל יכ'מ כתגעיך - וכד6עין 3נ"י כ.ס 6מר 3.3.ס ו0ייסי:ן 0(קמו 0ועש )6 3(1 ו6ס :פ)סעעגו
 3עיר י3,ס 3, 3סומ(ש דוק6 מי'ם 6'כ)טס ס*ג וכ,מ ל6חר :by לי,6פילו
 )פי נגט כסוג ספ,ר סס bD'1 דת,י7י כיון גי0וס עץרוס גסנ' 6פ""ס0
 וועכ,ת 6ני י0הס עכ,מ עכ,) וכו, כ,6 קי' ה*ס כ3) גחם31ס סר6"סת*ס
 גע וס)0 6תו0 3פיר 'ג'ס ג' כססומ(קו 611סייסיגן לה' וי6' יס6ע7'ן
 עזג67 רגס עגד סנט כ) פ' יק5זה )יני 671" סס ע6גד "מל)עקוס
 גדוכח6 6יכ,67מל' נסיעסין גמועגד'60 כי0ג6 ני ד6סמכמ ג'י6גסס'6
 7ש0(קן )'6ע'נ ועסתע סכי0ןסייר60 יל6 יסומ(קו 61ע,נ כי76:0סיו

 עוכ0 וס-ג גפוטנד.60 ו6ס0כ0 ק6טי סגע סס סנכסנ גמקוס "'3ע.י
 ו6י הטס 63ותו סעיל 163מס ס:יס סה01(קו wa~bt סכ30 ('ל רם"ת)פין
עיד

 דוי
 סס01(ש רק )תנקע סז))לסי )6 6' 3עקוס וג36ד סגכמ3 3נע

 )סודיעגו :ו) רס" דעמ וי6' 6)6 גפוהגייס6 נכ6ן טסתע 7סוי נעירס:'ס
 עו673 ר3ס ענד ו)פ'כך סנט כ0וגח נעקוס ססו0(קו יוק6 6)6 6"יי7)6

 ספילו0 ד6'ן כיון סנס פ63 ל6ייך ו),מ bn?1D מכי0י י)6 כיוןוסח(ירו
 רבפ  יררס יגיס ג' סס 1ההחק נפותג7'60 עכסנ ני סו. 6' 36)ט5ו.ו0
 4 דמס (ס כעו כ6:0  3י )'5ך ויכו) 3כ16 תו0(ק ד6יהו כיון )1הזייילו
  גרנריריע וי6' פס1י ו(ה נעיל ס0ו6 כיין ע5ויוo;'h 0 16 ע15יו0סי'רו0

 6' וס)ס כמי3ס נעקוס 7נסושקו וק,) ע)י' פ)ינ  4'ןררזי  ל4'י4טי'רנ4 הךביי שנ67 יההו6 %ש מלטו67 יק6ער כיון וססח6  דסתעמ6ריייגיי
 : סי'רומ סכיחי י)6 6עפוי  h7'f )וי ל,' דמייס 671י ו:36ד 6מר)טקוס
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taaפני
א yb: ws =ש צמ3ש"  6פ" 4 3יר ג0ש(קו יקbyr 6 ף 

 שוכם גנע כפצס 0ו6 סעץ מם 6% דמ"ס 6ס'ג גנף שיו30סמ
 סל6'ם יוי6י ר5וס [ו pb סר6*ס עינמ י6'ס ופסטסג'6עכ*םשפצו
 סמישדדכ5 טיטסיסמ נגן 0שיר סס גכס3 )6 06 6פ'4 סגפשכשר
 3נפ סעץ סס 3סנכ30 4עי כ15 ט)יס ס6פס ופי כ)סגפ גפי עו3יוסגי

 . 3נתר6 3סדי6כזק6סר
 ו3(ת קי*1 יף ס)וס ס6מ0 פ' ל*ג י5מק י, גטפפס סכ'מ כמ3שוב

 וסלך טקויפ3ס ,65 ץ ס) גע)ס די5מק 'יעען סו' וי6' 6'ס'ג
hwopb)ססלך )6נת 6פש גקורטנס)'ם 6מל ל'ג י5חק טוי חומ[ק 6ש)ו 
 )סך ספוקקשפוקי סמיק'וכ) דה6  חהיע תיגי' ייעינן 7)6 כ'וןססגי
  נני )קטן כיטוכמ ל3ס  4דרמ  1prDID37 סייל60 ופכיחי הומ[קו 3)6עוגי6
 ו)6 פעקמח גפ ינט65 )קק ס6גי י)8, קוסי6 וע6י  רמררייי  3'חענן

 ה)ך ס[סז 3וי6' דייעיגן עיר' י)ע6 ל*ג '5מק 6ג)נני הו6 פיייע'נן
h'nDpb56(6 ס0י וכו' )'מ )ס6 סעמ זס61 ס)ך 60מל נס סע6 ילמוס 
 1ד6')6וסכיסוסיה6  פ6731 607 מי6 טכשג(ס 6ניעמעסע)חעיסוס
 )6קפש' טקונפנ6 ק6[י) 0זס 6מחי' 7'ג .5חק ח)עת6 ק6עי יפק'ק6ט)ס6
 ס6ומו קפיק6 )'כ6 י3ס6 פ,8 וכוי ל*ג י5מק עחמס וסתיפו פ)שוכן
 ס(ס סינר )חס ו:תער וסכע h'naPbi סנ" סו6 הקויפנס b5~a,5חק

 סג'י וכיכ bspbi  1630 פי  D3D11pW פט1 סס)כו פי'ס פפ"63קפמי6
6(61'ca ס6סס סג גע)ס 06 תכ'לץ ס'1 ס)6 6מל  בלמ9 עסיפק.ן 
 ' 6371 6גיי כ" פ)יני 6חר ר5סק tpr~n 7)6 ומון )16 06 סיס(1

  סנע4 6713' ג'7ע':ן דעיי' WDD5'7 6פסר 67' עכ'מ 7נרי ג7חווע0י)6
 מיO'D7P 06 6 6גו י6'ן bwWbi hib %כס טקורט3ס ע6 סו6 (וס)

 3וזb'r '6 6ח,כ )6סמטיhai 6 י5מק ו6ידך ui(SrhI hn ד)ע6 16ג6)6קפי6
 כד6ערן. וסכש b~nDpbiI וג6 עקולטנ0  סי65 פי'ו סן חןיס6

 קסס יעוי
  )סךעוגד' לס טוק' ד)6 כ'ע לקחוכו6ררנס  טכימס63סר6'0  יגל'לפי

  גקוריגס י'נ י5מק סג' 7שמ[קו נונ6 ס6י כ' כ) יק') סזמכיק6ערמ
 לוסל עע)ייס6 מ[קס [ס ד6ין טסוס )6ידך דמיס'נן)י' פויס  רבמ6פ')ו
 )קו63 מ)ינן )ob 65, 06 16 ייעיגן )1Pbt 6' וי6' ס'65 3" ד.יע'נןכיון
 ססג')ו וכ6וסh3GI  0(Ib~Dpb סו6 ו6יזן )ע)ט6  מייירו  מיי  מייסינן6)6

  פכחגלו 1נעו מגס6 610 %6 ,65 )6 06 סעיל 63טס 7טחפסין3מוקפמ6
 ספק  ינ 06 60 6חר bS1 ט61 6)6 ,65 7)6 ):ו כפנ7ול דדוק6)פע)ס
 סו6 גס '65  פט6  ומרמ 7יס ר,נ וי5מק 3נ"י הכ6 כמז גס6מר .65סע6
 פ, סמוססומ טי73י נס )עי) ססוכמגו וכטו מיס6 6% ימהסיגןתמי
 6פ" הסדו'נן )6 סיייס6 סכשי י)Db 6'1 י3-ס סג'  רבמיפויי סגפכ)

 )'מ ו)פיכך ג'טו 6גי 'ג*ס nrD 3ול6י דייפינן bib 01DW bnD9)רגס
 )6'ין גס ro'(l 1ד1D'A '6 36ד orn נוי6' ייעינן ל6 60 ינ"ס)6'7ן
 06 ידעי:ן )6 ו6י7ך )6ססו גפ  בוירויימב ג[ס הוס[ק דכגן 6עריגן6%
 וי"י 6)6 )16 06 י65 06 קסק ו[ס וי6י [ס .65 כפי וס.) )6ס0ו געכמ3
 (hwtn 6ל6 )קו)6 )ח)וח *נסשקס כחיגה וס) 'Dbt פ) [ומ(קס

i)tirh. 
 גסול6 חכ6 בי'  ריוזיב  ביררוי 67ס0:מ  נ'ט6 עהסי6 עת orsורשיה

 61ער 7ג:ןוכו' ו3יקי ונו' סטייח bD77DJ 0.י6 3'ן פנן 6נ6תח6
 מ4  ב9רר4 0נע ד6סמכם סכ6 60 וחסס6 מייסינן הכ6 )דידי 6פ')ורג6

 6ס 6המוק 3"חטקול6)6 פנן 65ס110)"יך גפ יכמנ נ,מ עגן ס6י6מח(ק
 6[) פיס6 גגע)6 י)ט6 ענן )6יזן )63 ח'יס ו6פזס )6סמו פעו)ס גפכ30
 58ויו0 "י:ן 16 58ויוס  סייוו, 3'ן מ)וק 67'ן טסטע מי)ס6 ו)ה6 3קש5ס6'נ
 )6יגס ס)כך סו' תנסר7ט6  3'מ וענן גכסנ גקור6 דס6 ת5ויומ 3'דעה

 6פ')ו די'מ 671'דע)ע6
 )6נ-

 )טית"  36י ד6'י0י עוני6 עססק* כ7טוכמ
 6ניייג63י bJh ע60 ק)ו:'6 ג75 וכת'נ גגסריט6 י6סמנמ גיט6 0ח61פס
  פבריי ).י וס03וכו'

  גסר7פי  רבריימ 36" 7עויס D'D1 וכו' גסלדע6
  י)'ח  גדבי  וכע"ס נ0ריע. )70י 7)*מ ע5ויומ גקיייומ 61ש)ו עסני)מוד
 ימ(קס יסיע ימי'ס סו6  ג,ח ענן סוי. דהומ(קו עסוס 6)hnitv 6)4נס

 כזפ )ר1S'Dh 63 )ס l~nfw ע ). קפק 0'6 61'יך )6סהו גע 0כח3(1
 ש5" (1 מ[קה 6'כ )0 07.יס)6ג'י

ק  : )36י. כ'ס )י63 "ש)ו תסני  י)6  כ'ס '65"0 קפק י5מק 41יך ת6' י,ג עמק 
  דמל  שטהו )סעיד  ברברימסר9פימ יקיוקש ס6י כמ3טכ'מועיד

 גכון ע)  סס91פימ  רברי כ)  יפבררר  סרמ  פימבמייר  י73'ס ו50ע60)ס דגייי פע0וך. פ)' גוער )") ו6קוס עו7  3(0 נס"ל'7 67י0'ונ6
 q'p: עי0678

 ירירי  סרייירמ  במייבמ מבזי  יימב עטס י6י0 עממ סל6שוב
 בח:ס v~slf1$ טר3ר'ס פס.ו יסטפ")ש סני סס:רו על*תנף

 וכסכהג"  4ועמ0:5 ת5קה 3'י'07  6ומו יחה.יפצילי מל3 006יננו
 3ו%ס 6ס )גו ץש ס6'ן יקוש עס 0(כעו )6 סס517שס )קפוקי67'נ6
 6' 60 עכיס שעס הי'ק זט' )וו.ל53'ס טע5ק'ס סו)ך חיס (1 6סס50
 סיו כ." סגייו 7)6 6כינ )וויי53ס תס5ק'ס הו)ך ססקם י7ע'מן010
 ע5הו גה0 67תרי 0כ6 חם'0 ט%"6 06 טכ6ן 06 610 טסיכן ייעינ'ן וט'חנ'3
 ידטךס רוינו 06 דסחס ר6'0 סוס גכ6ן יו6ס 6ג' ו6.ן עכ,) כ6ןס)ך
 ח3'ג 06  ס70נו שעס )פ' סנידו וחלו5מש )11יל6%  יייייי  ממנן13
 עוני6 טעס וחו.) ס)ס עווח כ6ן ח7י 4וין5.3ס טט5ק'0 3רי7סויוי'

 D'itS הם7ו75יס )י5סק קוופנה סנ' [ס )6'גס hpbn! 87קוס ל,נד4טק
 פ7זמס  )וויגי5ס עטו5ק-ס  ג'נומו יסדרי מ3י3 06 סס7גוססס?יו
 %ספעי6  "(ךורווב)ו ילמק עס סי165 ר,נ יי5חק סעייס 6וסן כ18טוט)ם

לרתעשע תעעחשי
hwm06 סכ6נק 4כ56שש IW)bi 5שם hemv 40מך6ס 

 הט%  ג("ק xb י*נ למק 680 שספק )60)'פכתוס6ץם3י3)י5ק'6
 סיס "%ש גפ6ק*ס יג"י גיק 3 3קורע163כן נע65 כ16 6פמנן 6)6)שרפנ'6

b'otגג'י 6ג5 0חוו 41ש 5והע4ס ס'רי vea יקים שידש 0גוש 
 ו4שר )ס5פרף ס)ס עיש 6ץכ6ן  לירטקל6ק6 שיו סס 6)6 סיוייי5'6ס
 יווס רג6 ו6פ)ו ל'נ י'5מק )40 כ)) ישס ו6עו (1 6פס ם) נע)ס סו6פ[0

 עקל6ק4 יוד 656 הוכיל 65 סטו י6ש)ו וכ'ס pn(bpb 6מו )6ינסדמייסיגן
 יייוי ס6ז סגזי וכס3 עקופ'6ס 6י 6'ס ע) מ' קי סנז. ג0ס31ס ס065יוכן

  )0סי6י'5ווקו0ז3ר דפ' ספו)Db 6 ראלמ1ריר  ריירן  רילמירי5ציברי
 כ)): סםק ג)6ומבררר

 טשס טץני 6שליס )6 6כ65 )6 סס0י 05 טכי0 ד3רי כ)י כר3ויס כ'יעק
 דטץ ע)  טכ'ס כסג 6סל מטכי0 6כסס ל6ם67י0י373ל'עכימ

 qPrvm1  ד3יי סבי 6מייימייי סג(כרח נמסו3ס ~str ק6יו יוסף י'סר3
 ד 6ספ פל Dbt3  ר*1 סי5מק  קץפ סיס 5י tiba 3סיי6 0יי ע)יסיסייס
 ש'ס פכ'מ וכס3 ס3'י פכ') י'ג %מק )סיי מוססיס סי'גו טקויטגס,65
 מש סעדס סג" 7כח3 הס תפיס ססו6 ניביי  ט7גרי גר6ס ItnSoו3[ס
 מזו )06ר )סום 6פסי 6'ך 6זכ ניו)ס סיטס ו[ס עעהס .65גקויפ3ס סדי (1 6סס ס) 3ע)ס י5מק סר6ו פ')וסו וכו, קולע3ס ם) י5חק1016

 סע ס% ג6טי ו6ס סס פעס שו6 עהסס 631 עעסס .65 [1 ס)פ3ע)ס
 עעסס 3סתי6 סים (1 6סס ס) סנע)ס יודע'ס ססיו וק 5עסועמוין
 יפכים עכ') כו' 6'כ )עקועו 6סי bniui 631 61[) 3ייך גסתטיסע6
 (,)פסו6 יוקףק6וו ל' פלחי3 טכ'ם חטג וס4ך געעי גסגנס מ)י6ס%1י
 ש%ו 3לזר פפמיו ו7עס ככס ע) סכ'ח 06 ימק וט. כ[6מ עו)ס ס)6יו
 )פמ מוססיס סי'נו תקורפנח י% ל,ג ש5מק -וע סיס )6 ס6)1ס6ועל
 ק"צו עיס 6)* [0 ע)  מירינו  ססע.17 )6 [ו ס)  3ע)ס וע,ס י'ני5מק
 פל 3ע)ם 6מ פכיכין פ6כו פיון (1 ס5 3ט)0 6ומו קור6 סגעמס3סינו)פ'
 למק סו6 ססו6 6ועייס 6נו מ71 6מי הוח[ק ו)6  3קויע3"6 יי ססו6(1

 ס3,י סעקי"ם וסי6 ).ח ו)6מו  יירר4יבמ עפסס  .ס'65 עייס ע)יוססע-1
 bpbn יורד ס"ם [1 6סח ס) סגע)ס .יעי:ן ד)6 נע' וגנ'7 וכמ3סס

 )כ:"י סי6 כן כי 0נ,י כוונח 3'6וי ספק 61'ןמייסינן
 פכיס כמ3 סי3 .

 וססליף עקל6קnlbp?D 6 (י פס61  3גרינ) ססניחו תעיר יסעד ו6ע,גח,)
 טפמו כען גר6ס תיע )קי6ק6 )כ*  קלו3ס יו0ר סיסס סגוי ד3)ילפי
 וי6י סו6 יקל6 )כ6ן סה)ך  גילן סכ7 והניש )קי6ק6 )עך עועיומס'ו

 פסשסו5ך  ה%יירוירו  ירמב מביי  7373י 3הדי6 עוכח וכן ספק61'נך
 סטק0פי עסעע b'nepbi ).)ך טקו7פנס קי65 7ידעיגן '5חק נגי וכ'כעעלק6
 מ'ע"  ודג7י עכ") טמ(י 26מ:ן 631 )סס סס)ן6מיינן

 סעייס )16 כ' סן
 6סל י5מק b1'7Db 6יגס פס6ו ה7י יו 6סס  ין  ייומ מו6 06*חו עכ'לע היו ס)6 6לb~epb) 6 עעסס 1ג6 עקויט63 כמסס פי65סע.יו

 : Pgp ג)6 סנעזי דעמ וסכן לעע)סוכש'ס
 6פיס יו )6סס תקגס ס6ין וי"י ~a1D ע,י ס)6 נסעערברסכ)טוף

tYtb68יוכגר  בייר  ילמיפן )מפס 1:6 5ריכיס סוס 3מפוק  
 והלפי 6)" ע0ריר סג7ו) הר3 עת:ו חתר נמסרה נ'י סלנ נס בירמימס

 6ענם ה7פוק פפעוח מסרין 3ספויסס)נויס 6)6 ע'ס ptp גמסו3ה[ז)
 סשדוף "6 ס' ססין עהר'6  ייובממרבת 'זח קימן ח'ג lta~lolnנמסונת

Dbסל4 6' כס6יער 6)* סחשוס ד)ית סכח3 טפומ ג)6 תהוקן הברר 
 פ4ני עעקוס פ)ו:י טמ כס6יער 36) סי65 ס(תן וה[כין פ)וג' עמשספע)ו
 (ה תעיר 6חד '65 77)ע6 סספוס עסג')6

  וךייבורגיניון)י
 וגספי  )גי0ו מ:ר

 יוד4ל"מ ץ  ,b~Jpi י6י'  )ס3'6 3מ)עוד עיון עקיס )י  יס נעגייסיגרו4
 bvJ naogb7 ס6י קפ'ו דף ס)יס ה6סס פ' יק6עי כ(ו יסכחה5ע'חס
 6טל ~יוצ, כוי פפ'רח :הי7עי :סיי%י h~b המh')1ip 6  בלר  במונס3
 חעי)' כ) '3יוק 6'ת76ח-סי:ן ו6ס  רן.י י4ירלסרפירי  ייררן 6'ס6ו6ס

 )ךד)יג' כיכס7י )ו יה)ן 3נהויע6 .ח'ה "נימ)'נ6י6חל סע6ט3עי)י'
 )סכמס מיסען 6)6 הע'7 נ6והס נמפוס קנ' )6 חפוס  )'יי י06יכ'ןסיכ6

~lebt
 ס*. כולי )סכמס )ווימס י)'כ6 7:6רו):5. סעו  6מ  ימוריר סכ6 כי

 )סכס, )פ'חס ד6'כ6 כ,ס ע'ר  ינו 6)6 סעו 6מ ס[כ,ר 7)4 גנ'יכ.פ
 חי5 ע4' כחג הג:כנ.ס סר6'ס  37יי b'3oa 6חי' ל3 (' עוה7'י פהיגודע

*Q)Wh 3כחנ נע5עו סניכל חל ppD3  (נק" עקוקפ:עיג, ע[ר6) ס 
 וקעס וכו' otpQw  יילומיי  othN  ברברי סתעין ועי (ס 3ססךע-ן

 "PQ עקיסט:פיג6  נחי.6ל עזסביייי הו6 ה:נון )' שיי6ה ועסי3ייור1*ו
 ענוס 6זס סי65 ס'[:ור מי יס 6ס 63:דר.:"מע) חמפיס יעסו נג,ד סו6דכן
 ס6סס nrfi 6ךס י(כור ל6 ו6ס 1.6 עקוטו נודע ו)6  )ג.חו מ(יו)ו4
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 סו6 )671י קי31 16 וי6י עקועו ע) ס6)וסו ססגויס 3ג'ל 6עגס סי6קכן
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 פרו5ס יי כסוג %ס סילוסו blp כיי rtb7 n)bp יכת,ר ע,ס טגימנם

 ע)'מ סטי ינלי תו0 )6 סיף כ)  דקיף יבס רשיס 5ריך כןלויר
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דהיהושע תקץ השראכןפני
 7גמי6י וג0ל6' 6סכג( עבג' סחיס (*5 6'קל'5 עסר*ל עיפ' טוודס 6עזריסס
 סי3לי 61פפ"י עסי, גמורס עפנו ספתס יכ) . )פקפח ס6'ן כ"ססי6

 עקנ ס(ס סדלך ען כגועיס ע6ס ס)ו נסגס*ס ;') ntS~p'hטסל4ס
 ע6י 6'קרל'ן(*5 ף כוונס נסבג0 3י כהיועס עעו 6סר0 רו0סיסס
 גע0סג'סטעגיווסימגמו (ס 3'ד עפסס ג6 1כנר כ1מג 6ג' )'7גל6ס
 וסקכיעו b9DD str" וכיגלי קבלת'ו ג)6 ס6מס 06 )סמ'רסדגר
 עסלע6'י כיע0 וס)6 )סגס6 שסיוס 3עדגס 6סל קסיס6 לבנןפ,י
str06) 56ינ1 3לומך סגיס פי מסיס עכ'ס ג6 סכר נעגישיגו ע65תי 
 סתיסי ו6ס סגיגו פ) יין סס'0 )סכייפ עכ'מ וניד 00כע0 עקור פעךכ'
 ' 0רביגו עגו0ך ועגש 6סגס מנקס פסע'ס כ) ע) חיונמ6 16 קסס)יע

 : 6גרססג6יס
 ס63 פהוקיס ענ6רו0 עמוקיס היס דו)ס פעתקיס מכו נך-ט4פ%

 וס7יון*ער*ג סיור עופ0 ו6תו יסי6) ע 0נ6וןסו6
 : כו)עיס )כו)ע' סיעיס ס3עס כ6ור י6'ר :רו 36יסס עי כבודמ,ס
 6סל ועפס עפס כסונס גפס פסלס 3ס)ס הגופס nDD עג)סהמעני

 0י'ס עיס טנ6ר עיביס 3יבריס יגל' כ) עע)0ך כנויסש3
 )פיס ע)ססיג)עכ*ס (pDbnn יכו)סי )6 יו0קמ ס6סנס כ' ויעןפ6ונ'ס

 : 'סייס מעוט ו)6 כטדס ע) %ספעידס דנרו1)63ל
 טסיו סיו7י סע) תסעע סגוי ס)סון סכחנת' SD עכ'מ סססיגמה

IaD""סיס יען )ס6ריך 5ריך 6'ן (ס כ) 0וכך אכ'0 סגץ עייו 
 עססיגס 3ג'ג' וכ) 6עהויס עסערמי פ) כי סנס ד3ריס 60ל ע) )קעוך)נו

 נ7גל סע-ן פ) ו6נו6 ע(ס גני0 עזע 6מל'ס נעקושמ י'ג6 )פג'1 וג"עטס7'ס
 : סדין )עיקלסנוגע

 סעו סנוי פכיל ס)DDi 6" טנ0נמ' מס ע) ענ'0 הס.בראשונה
 3מעוטשו Str סג'י וכ30 נעיי )מפם נפ'נן דכס"נוק')

 כמב0' ועוי 0יר 631 6' י)6 סג.ס כהס )פ:י סע6 ע5וי קטסיסמפוס

 וד6י סיס (1 ס) ס3ע)ס עכי7 טסעד כיון 'DIDn %'ך 67ין )עג'7 גל6סיגג'י
 ע0פסין י)שן סר6טיג'ס סערוס )6 סי6 מים וס י6ס מכ'מ סס'3 (ס.לול : כו' ),0 603 )כ6ן 63 ס6מר גס סי6 סעום 636 סג3')ג6המו

-
 3גו דגלוי טפע6 0גס6 ס" 'OtDP1D3 06 6( bibh5  יחל '
 ו6פ,ג ח:ס6 % 6סל גס '65 )6 06 קפק יס 06 ס6 סו6 6)6 ,65ס)6
 יכ" 0ייכ6 גבר6 פסס'6 ר6יס 30'6 ופוד ספק וס6מרש ע6 ה6יי(ס

 bnSD5 פ7ק וגע)ס )56י)' ~b b)~)Db hnh'(p סע6 ימיסינן ט)וסס6טס
1'Db6עת'ק יגריו וס6ל 3ק15ר יגמו מויף ע*כ כ6ן וי6י סיס ינפ)ס 

 : 6י,ס)קען
 ססנין עעס גש6 )ימוס'ו5פרסס י6פסר י6דד6עזג סמי 6)1 כ) ממעיאשיכ

 ם6ני3ניח' 3)סוגי )דקדק 0מןכי0 ס)6 ע6ס כי 15ר7ממ6'ן

 כיון ס61 היוי" ס0שפ 3עגין בתסונס סג,' טכחנ עס פ) 0מ)ס'קוי
 סגי סו0(קו 6'כ 3ו ס'ס פס גתע 6% סניס כעס )פג' 6מ')ו 6' עוייי65
 )6317 נפ'0פ י4כ' כיון DiDSDl" וע*( סס כעיס )06ל ומייסינין 6' געילי3*ס

b*1bniw1016( ס יקרס סקלס סע6 עכ6ן סג6נד)סיו0 גס6ו ל36י ס 
 :blrb 61ע )'0 )60 )ע)ע6 6() נכ6ן ת6' טסיס וס ס) וגע)ס )כ6!עמס

 ע6 יס" ד6מנ 0"מילן יע)ע6 %ונ6 יה6י כמ67 7ענ'1050ל014
 .165 גע)יס כעס חעהס כפס וס63 '65 )בד 610 וכ' ה*ה סעו קי6י

bwb71ש עכ16 סע6 ססיתי 6ועל סחנוי וכיון יפק3 יי65 3עילס 
 ס6ץ 636 עה 1)6 )ע6ו0 סי165 וי6' 6)6 קפק (ס ו6ין .65 פ'-דפ
 ס(כ? 6% עכ6ן טי65ו 6ועי יסמס )7ג6 כ6וכ)6 6פ')ו )ג'7 כ3) ייון15

 דע7,75 סג"י )דעת עעעפ יכן ס:'ס )' )פמ סי65 טונש וסע6 '465טס
n1DDכוונסו 0'מס ססגוי ג6על ווי% .65 ס(ס עפני וכי 61'כ 6יון ע(ען 
 61סע1 סכץ טבני ססי6 ס(כו )6 גס כ)וס ע(ס ייע )6 סנוי ו6פסלפ14
 כ)נ ק'ען ו4כ6 ,65 )סיכן 6ועל 6'גז ע*ט סי65 סעיר הנגי 6' 6פר06

 ס)ן b7Dn טס יודכיס ו6גו פ4ני )עקוס ))כמ פכ6ן סי65 6עכ 6)1ו6ס,ג
 )-ס (ס 3ירך p~roDD ס6'ס (ס סנסינ ו6ירס Of 3על D'D1 פ)וגי)עקוס

 עמק סני סוס(קו 6מי)ו ד)דמ0' לינ עטפכונד6די5מק וס"גו)6מי
 73יך סס0(יק (ס סע0 6ועייס (ס 3ילך וס0(יק b'nDpbi סס)ך 63'וידפיגין 3נ"

 י'סו )6הל ס"שגין1)6
'yp סריכ6 גגגכ6 וכן 6"ס )קען וכע'ס נטיי 

 6'כ6 )נויס 61פי)ו סעו)ס )כ) )עימס ד6יכ6 ג6 עפ)ע6 6, ספ6 עגו יו7עטן
 בסס (,5 י7ו0ס לגינו ע,ס 3עכ*0 )" 6ססעייס' וגס סי6 גוי וסה6 ססס5פיספ
 וי6י 61'כ 06י ע6'ס 6)6 ס0ריך הס6'ס 6יגו יד דספק 6יעי יססססלע*ס
 ג6עגמ 0רך ע6'ס סי6 ס,י י6ס סלג דק"ס ו6ע*נ 06ר 6יפ גס כ6ןסיס
 נס ע"ע ג6ענמ 6ינס 3ע4 ל6ו 6ערס )6 60 עסעע בע)' cnDbaכיון
 6)6 סס סיס )3ד ח6'ס ס(ס כ)) -עיגן )6 6)1 דסמס י6ש 6'ןסוס
 6ם7" 6נסיס סס ססי 'DDb" 73יע' ו6ע7ס עסק7ס וסע6 0ין 6נועשס
alb0(נסיף ד6711' דעמס ה6ועי סו6 נע bD'h1 כ6ן 36ל ס0ס 
 )'7'י פסו)כ'ססכ)

 געע )6 ק"ע'ס סס של )פמגי גס)וס ג16 יפלק)ג
 ט6% סלמוס 6)6 סס( גס% 35יו סטוp'D~I 6 )6 )נס (ו ס) 3ע)סכ,6
 וסו6 0סס'ו 631 )כ"ן פ0ס 630 עקרסו וקכ סגיס עכעס סנ36י706
 לוג6 47כ6 כיון ע'פ סוססיס סיינו 6ס 61ש)ו כה'ם מ"פיגן )6 )ס6ס)ך

 יג'פ עמ כט1 עעס )'70וסו ש6 סס60 י)6 ע)מ6 )כיו (ס b(7bע)ע6
 כ'6 (ע סר6'ס %פס )'0 ו)כן כסהו יסטו )(ס כ'6  דע)ע6 )7ו63י)'ס
 . D"bi )קען 66ליך כ6סר סטני ס'3'ם גס סקפק סגו)י בעקוס דסוס(קסיכ6
 ס,קי )ספיק6 0ישגן )6 קפק וס06י וי6י ס(סו כיון )6 סו0(ק )56ב)

 5גרט ג0כחנו )ה6 וסמסס 6סש 06 )גוס ע0ס גחעשל ס06ל סנסיקלס
 ס6כשב כעו סרגס DD~ טיג'ס נלע יג'ד 0הטיגן )6 )60 6, 3פמיסותיסן
 כסגתי 6:י טסוי ע ל6,ס ע) עכ*ת פ) 3מעוס 'ם סר D"b 1bbt)קען

 6'ן ג(ס 6עלינן )6 סקפק טיו)י געקוס ע,ט סגי tprDID י6ס03שנסי
 1)6)שסדס6)6'דיגן )ע016 ססז0(קו וכ*סגג6ן ו67י שיי ש64קפק
 וכסבפי טדק7קמי ו(ס כ)וס ט) ר6יס כ6ן 6ץ שסיס הס יסיס כ)5 סו6מי
 סמ )סש(קו יועס 6' 6יס פוי סג6ני כ(ס דגיון סנ,' 0סעס)סיו
 b*oa ג6 ס06ל נס סע6 סגשוס 6)6 וכסב0' ג)מומ דקיקמ' גסימם

 03קונתי וסטדקיק )'0 עמס ג'כ סקרס סנ6ני ס6'ס (ס וכווג0יסי7יעס
 ט67 % כי עכ"ם ל6ס עסס כע"ס כ'6 כוווגמי ט6ין ~wh כעס'ל6ס
 1כ3 כסול ססני6 )ל6יוס נין(ס )0)ק ונרול מ(ק מ)וק וסי6 סו6ו0ימ
 סכימי ד65 עפוע6 6)6 ד)יכ6 כ'ון עסע6' )יערו מפ)'וס6 ע')י סגיכי
phכע'ט עסעעכן 65 פוסקיס ק5ס סעינלי 6עמ"י וי6' עוי עו5י6 קפק 
 O'pinn ג(ס 1כיו65 )מגק גומגס וסקגל6 הכרעת סיעמ ע"ע 6"ס)קען

 ן  לעזיר%"מ  דרביס לפילס  נין  o1)a ס"טמ פוסתוס'

 )סיות 5ל'כס קסגדקס טכסג סג" עססיגמ D'b~I )ס3'6 עכ'תרכם'2ן
 ס.י וס יננדון י"ס נס 076 סוס סעיר פ6וסס גסלג ק)6גו67'

 פרס16ס כעס ר0וק כ'6 ססרוג סגע65 עקוס 63ותו כ)) 0(קס כ6ן ס6יןכ,ס
 -י 6טיג כן D'Uht' סי6סוגס 3מסיגסי י3ו6ריס  ס737יס 6)ו 'כ) ס)6כו'

 : גפ"ס )קען %למסע3'סס
 "כל סדלך סו6 (כ)'ג כהל ס:י0ו 6סל סהקוס (ת ועוי עכ,0 פ"סגם

 )נניסו p(bph גגי 6*ככ5 )קי6ק6 עיערק)נ 13 כ731'סכו)ס
 עגגי 06ר 6יס סע6 דמיסס'ן י63 6פי' עוי,ס יסכ) כסייע*5 )הוסוי

bpb~p6ע,כ ע5ויוס וסיירו0 0ו0(קו כ6ן סים כיון 3כ6ן סגסרג סו : 
 0(קס חסיגס וססנחי 3(ס סי6סוגס נ0סוגס כבר טסרנסמי עיגיהנה

 סווקיס עקוס כנק סמקועוח עכ) יע5ויו0 0'כ6 כ'6 ס-5'מ37'ה
 י3"ס ס:י וסו0(קו 3כ6ן נט נ6גי 6)1 גע יגג' מדע ' 6706 המי%
 )*ם. 36) )כ6ן עסס נ,כ סיירח6 וסכי0י סגע סגכ0נ 3עקוס 6מסנעע
 קיף י(ס )ע,ד ד6'כ6 דעסך ע) מפ)ס וכי 0עקוס ה(ס כ'6 עקוהומהט6ר
 06ל ט3עקש (ס 34*ט 0פט6 670 636 )יכ6 0רוייסו וס)hnlr)i' 6תר0י

 3סוס(קד 6)6 חר,) ו),ע )ליכומ6 חי0. ימוי )ה*י )'כ6 ינ(מופסיע6
 סייי60 סכי0י גס hnlu'~ 670 סו' י(ס י3'ס 3' סגפ סנכ0נ סשרנ6וסס
 )יגיק5פ Dbt" )כ)ע6 גס ד0ייטיגן hn~9Dh ליעומ6 ו6יכ6 סכו)סעכ)

 שין 'D1r'D 5פני 0ייסיגן 3ע"ס )קען כה"ס 3נע סשר סס סגנ0גפוסקיס
 עספפ ס'י5'ע 6ג) )סכ6 הכתס 7סכ'0 ק6ער 1)6 ס-5ע )יסל6 עספעשכ6

 : סהקשותעכ)
 עכ5 סו0(קופעוקסכי0יסי'י60 ע6 סרס'ט-מ6 ייס6 פייריצדשע

 ב6ומססעיר ססוי סעיל ע16מס לועל סיין 6ין דס0סספו5ס
 יסכיס' 5') כ"כ 6)6 סוי ע6' סיירח6 פכי0י כי 61"כ סגיס סומ(ש)6

 יכ3 7)יסג6 פסי6 עסהע וכן סכ' שרופ6 סף גסוס(קו סס*יעע)ע6
 סג36דימ קר6קורל כעס 6' גפ' 3ג,ד 61'כ ל-ג '05ק סרי נ3'סשסקש

 עיפלשג כ'6 ס'יימ6 4ס b~nw דנעקוס כיון ע'ע גוי6י 3.פיק)3סיו
 65 3יכרק)6נ ססיו סקל6קוו'ר )6)1 כ'6 )י0ס )'כ6 דס6 0ו'))'ע

 tnnlpnD כ6ן סכימי ז)6 כיון 6סליס נפקועוח וסס סג36דיס)קר6קוויר
 גדבל'גו נ,כ והוסג (ם סגס (ס ע)73 כי q'plh פ0ס . מסוע ו(ס6מריס
 יט6 קי6ק6 נגי )נגי סייע"5 עקלי (ס טעך )שר )'ס דנ6ן )פלסכסבנו

 סג6נד וס6'פ )מלגו וק"עיס 0'ש סס 3יעלקי3 ססיו bpb9p 3ג'כ)
 יעלס)גה6יגעי5כ6ן6י ו4נ ~ss ניעוס% ססיס ייעגו )6 סרסעכע0
 Yb1 ע'עיק)6ג כטו bnbn סג6 )עץ7 6ינ6 )כ6ן עמס טנ6ם-קיגן
 5סקש0 )עכ*מ 5ולך 6ין פנעו)ס עקועוס עכ) כ6ן ת15'וס ייכוס 6יעמ*נ

 6יכ עיערק)36 כ'6 הקועוס עס6ל )כ6ן פ5ויו0 סחרומ 6ין ו6עטיעלק)6נ
 גיפוס)6ב וז6. סיס )6 ס6'ם (ס ססיי סייע'5 עקר' )6 גפי ס6'ם (ס)נני

 ו0ו(לש )'עיס)6נ סס1)כיס bpb9p )גל יוי4 ק673 ס6' )נ3"סנ6ער
 עע)ע6 "'פ כעו סוי ס6'ס 36) . )נג-סו ע5ו'01 שייי0 (ס ילך סוי)מ0ס
 ג)6 )ני0ו )ג6 15 ו6פסי 06ר געקוס 6)6 י 3יעלתי36 דל 6י:ו סו6ססיי

 נריפ6 (ס  ייך טס 61,כ כ)) יערק)36 ע) ייכו rba ו6פסליכרק)6ג
 סס6ער )6 06 . 3עיגיו 0ן (ס ירך ע65 עס 3סויט 5ליך כ0,י וסיס)נגייסו

 )יפלש% ג6 ג*כ ס6יס עו)סו6יכסע6(ס כ) )גנ' טיפ'5 עקריס'פיס)36
 י6ס' סש0 7)6 6ע,ג )נ3יי סיוע'5 (ס 7רך עקרי גיפלק)6נ סיסו6ס

 ~ar גייך )עו)ג( 0ו(ריס )יעלק)36 ססו)כיס bpb~p בני ע,ע )כ6ןטע)ע6
 6פסל כך bnb Jbip1D'i ספ6 6,כ סייע'5 טקלי ייכרק)6נ כיון61'כ

 : ג)סוגו כן פבו% ס6ינו 6עפ,י תכ,ח דנרי)פרס
 57יעטיע'5 סייע*5 עקו' )ן7כס*ג )'ע6 דט6ן 4ס % (ס גסאנ7

 ד0יסיגן סגי V(bSn )עקוס סעו)ס עכ) )ג6 ע5חס סס66'ב
 סיעי5 6ין טגסרג דנעקוס סכ6 6ג) )כ6ן 06י 63 6סר פעקוס גססע6
 )6 "*ט 7,74 )מס )נ6 עו)ס טכ) ט"עע סגיעי6%ג 6)6 סעו)סעכ)
 7ססו5כיס 3סב') וש )3'0ו 3וע6 0פן )6 יסע6 )כ6ן )נ6 סייע'5עקלי

bpb~pn36(נ6ער )3יסס )סוב ע5הן 3'עיס oan פס)ך טי Dr לגיס ימיס 
bpb)pnעסוס )נשו )סונ ע5ו' ימס יהיס 6ססו 06 וכ(ג 6סל )עקוס 
 bpb~p 3גי 1630 ג6על י)טס עקר )6 מ5רוס עימ עטלטן 7(פגיןיגסי

 כין פוהמו ינעל6 %וץס DIY'n טנ) )כ6ן 6סייס נעקועו0סגי0'ס
 עעקועו0 סל סכ6 336 גסוכס 63 (ס נס סע6 )כ6ן 6סמס עפקווווסיסייע'5
 ytb1,, ! יכ6ן ב4ס 0663יש

 גפקוס b'W ט"ו וטכש דסכיס 60עי
06ל

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



%בןפמ
16%= %( bphlpi ד(= Sbb1D'5 

 גסי
 41כ פקו6ק6 סג4ס

 ג'0ו 6ת יע(3 ו6פ"ג גסזכס 06לו0 ס3עקוטוס קר6קוויר ג0 מאטניס'
 9ע ' סו6 מיוי שם 1נ6פל גימס פת0 טע6 סכי 6פ" ג6 1)6 נ3יסיטיס
 l('bntD סו0י 4ס סקור6 עכ'0 %ק )6 קע6 סגי 5כ)סו 'סגיגן5טף
 3עיכ סגיס כססו0(קו 6)6 מל,) 6פריגן )6 יפ"כ ריפות6 מד6 656י5יכ6
 סל4ם ו)סיע0 פוקקש קימ  דפס וש6 סגפ 03 סגכסנ גנץל עכ'ת75פ0
 6יכ6 י6( סי'רס6 טכיטי נס )קען סכ) וכע*ם סנפ ס:ה65 סעץג0016
 קר6קויל 65לסי מ6 )ע)הbnD"I 6 י)'נ6 סכ6 36) עיייי )מכ' ס"י'גןננע סעיי סס גכsb1 30" (bnSD סייסי:ן גס סעיר )6ות0 י0ייסינן מ067רת'
 סמ6 )פימם 61'כpn 6(bpb, נ' 16 ג' ס:36יו ססשוקו סומוקו 6)16)יכ6

 )0כ6 יפסיי6 )עיסס )יכbnisi 6 536 וו ס) נפ5ס bS סי6 מסס6סי
 : ג(ס )ס6וין ו6'ן 6מל0 קל6ק6 ע) סע'ד ס)6 פסיע6 קר6ק6 סי'9עסלי65
 6פסל ניערס)6נ ס:6נייס טן חל6קוויל טגי סתיו proln( י6סינדל

 7מון סו6 ניערק63נ סס'ס ע6)ו 06י ספ6 670 70,) פקךיכ0,ג
 סע6 63 )נ7ו 0ו6 )6 סע6 5כ6ן6'כ sb5plfn 63 סו6 וו ט) גפ)סיפ*כ
 'יע,:ן 7)6 )יעיק)6ג 6' ג6 הע)ע6 נס )ע.מס 6יכ6 ופו7 . 63 ס6מרנס
 סע6 נע נגי יחייסי:ן )קמן ס6כסוג ספוסקיס 6)1 )קנרח ויע'6ג'ס
 'נ"ס גס ו'ס 06ימ )סוילי מ"ס':ן גס סגע ס)ח סויי' ה6:סי 0סניי3"ס
 מ-lyr סגע 63 ות עסוייי יע"כ גיון :פסס 63פי bntD'i עקלי 0י16כ3
 עקלי מ67 כ) 7סתס )סחס )נערי דפי י)6 ו6ע,ג (bnSD מייסי:ן גס )6מכגס

 ו6ת') סו'ר. הס4 י6ח6 י6') חניוו 653 63' ד6פסי גפסס 63פ'ל'עו60
 )מ.ער )יכ6 סכ6 6ג) 6חל0 פסררי 6סי סע6 סויר עס6' 6ת6 7)6ריפען
 ע'עיק65ג bihI 6ת6 )6 6ח6 כ' 6,כ סייית6 )*ם יסכי כיון 30רתס 3)6סי6

 ע'עיס)6נ 6ח6 65 6ת') )1עי 6פסל 6' 6'כ . )ע') סכ30מ, עכ'ת%נר0
 מ'כלק)6נ 6ת6 )6 יbnSDn h'r1 '6 6ח6טע6

 (ס )קט) ע"ע - עע)ע6 )כ6ן ש'ה*5 67ין סון 6ת6 )6 7עע)ע6פסיט6
 ססםני ייעי:ן ס6פי' )יער ד:וכ5 מגרסס נ)6 )0ד6 י6יכ6 וג6על170סק
 לסס הכ)פ6 63 06י קי6ק6וו.) סע6 :ימום ע'ע עי-ן מ' 3'ערק)6גטסיס
 יססמק 0וי6' (ס :מ)ק ע"ע 63 יעיס65נ ילך יסכ) ו6ע"נ . )כ6ן 6163ה12
it)hS(36 7'6 3נ(כעס טסוח(קו 636 3יפרק)6ג 6713י ם:יס סיו ס O'D)b 
 )כ5ן )63 7טיי5"ה כ'ון 463פ7ק)5נ עסס 6, סמ6 ומ'ים" קי6קוין ססס3עו)ס
fb"כ 

b~nbib געיר06רת 0'נו0( ססומוקונ0סי6"ס )' ייעו60יעס 
 06 0*: לעי) כע'ס bDIU'7 מ67 636 הו' bnisn 6(7 ו)6 עטסוסכי0'
 6)6 נ.כ סוי )6 )כ6ן עסס וסכיחי ת.גות( 6י(ס (pD( וטניסושוסוק
 0ר'5 ני':ן עשס עי (s'p ססק נ)י סר6'ס )יע0 וסר6 )'עו60סי6
 פעעס העיר ע6:סי ס:יס ,165 06 כס"ג 6קל S~r 03סונס יסג*י61פ*נ
 6.,ס ו)קפן )חוד גסו0(קו 7196 נטיסס יגס 7מקק )טעפי' ס61 ס:ססוס(קו

 7)יכ' כיון קפק ג)' ס7גך )ספסיק י6ו' סיס סל6'ם )ם'פת סו6ו4*כנ : 5דידן 7ידי' כרון 3ין עודכ50ק
 מ5 טססיג )עכ'ממס )ססז 6ג' סעוכר0 6)6 ריפומ66)06י6

 : סגע נס סגמ65 3עיר סר6'ם )יעס פירס 7סומ(קו םכמגת'הררי

 וכ0נס' סעיר נ6ומס יגעל6 סוס(קו כ) D1'D ירס" 6גיבצזבצזי
 סרמ"ס מפמ כוו:0י ושמס סני גס םגע65 געיר דכוזג60:י

 ספירוס וס ע) מפס עכומ וסנס סר6*ם פמסונס 6מ"כ טסוכמס'כעו
 )6 067 ק*) (,) דס67*ס 7נס' 7סס 670'ס מתסוג0 סוכמ0' )עיקן1נ1613
 מ*ה כסי עי סעע ססנ30

 סח)ע-

 ו(סו כו' גגפ סעיל סס ימכר ע'עי
 7רך קלי6ס כ'6 ג0סשתי כיין עיגריוי)6 יגכ6ס עכ,ת ע) נדו)ססיע6
 גגר ונר גנל י)יס געין עין רו6ס סיס כל16י קל6ס )1)6 כי נפ)ע6ספנלס

 עס יגעל עה'ת כינן' 7סל6"ס 6)'ט' 0ת)עת עיט0 )סרעייפגיקינס
 1061י גגע פ'ר טס טש מכר 7)6 יעיזי סיטג עש0 656 בניסעש

 3ינף סע"גתי ד, הןקיס סיס3 63ל )פלם 6סוג פ4ס סטז פממ כ'לאי
1'ppgכשיומי יוק6 י9') יותל פוכפ והטס : 
 3גס סע') סס דכסגכ30 כ0נ כ*6 קי 9ס כ)) גססעססל6'ס
 סג'6עסיפ6*י כן טוין פיילוס )סגי 0וטטין rb סייפ,65פי)ו

 6יקדק D"b 1)קען סל6ום גפס כן סכת3 3סוק' ור6'0' ק)'ג וףגסגיס
 שכ 5'ל )פיוסי סג0 3פש כ0נ כך פ,פ )6 16 עסלפ4י יק7ק שס05
 פקק סר6ום יס6 גנע 0פע סס סוכיל bins כ'6 6רגס פ)יג )6יכ*ו
 6ת6י 3נפ סעיל סס 6מע 6פעו ק6' יל'( ק*ד 61י גי נני ויל6למ

 יסר3 ס*ע %6 )0וי טיירמ" 3סכימי 6פלו 6סר ר"( 601 גגע סר3סכסיכ
 ינספסטי)6מייסינו פ"ה סריי 5ממ נ0ס)ס סיש סוג6 יי3 י6פ'גק'5
 טלס סומ(קו )6 06 4יעש6 "זbib 6 סו' 6% 03וד פ5ו'ש 5טייוסכ55
 )670*ם יס4) גסייע*5 שיס'גו ס!7הקו )1i'tbf 6 ע4ס פ4ג rffll 6'3ומל
 6מל ליפ S.D"a סייסיגן rb7 ספיר סס מע ג630 6)6 )'ן פ)זד)6
 סש(קו 631 מכל 36)06 ז*ם גסס פיעו0טיס סני וסומ(קו כפל(כר5"נ

 געיר ע*ם סגי סו0יקו 3)6 יפ)ינ %", nbp7D ,,) 0י3 )0ד!שריכש : סויו פ"7ו0 5סגי 7)'0 ליו ע-טסס
'6thnb1, 3סוס סומ(קו )6 ד6פי)ו 340 6סד נטיל ק6על 

 יס סעו)ס 3ק1ף פט6 סכימייסי:ן ו6ש)ו ע'3,ם 'יפינן ו)6 3פו)ספקוס
 תל') י3פינן י)י3ס סיכי כי ופוך '3'ס נס רס (1 סץי כסס ססמספי
 65 60 עסעע טיP'w~  '6 פילוטו וס01(ק1 סומ(קו 61'7ד טיע'05י6
 )*o*Dh 0 י6'כ6 י6פסו 96נ 6סמ60 מיו60 סר % 3וול6י'דפיגן
bibמץל סיס  ייפיגן )6 6פי5ו גיסום )פס יס"פע משס6 ג6ין 6'כ 

 וגסי י3יס 03 ייס י )יט6 י6ן יס ,tS'Db (1 פיל כסס פסעס3עולם

יהושע תק"ע , ורדק
 ניכ 03 ר0יס מו פע סים י)'ם פשפ6 0טץל סס ג(כל 06 8*ע6סלמ ע3שי עש ,3קגש)ס g~1bDSb7 עעס יע% 6% "יקעדע
 ס"ינן י4 פע ספע סס סחכל כס)6 6ינ ימס ג0 ויס נפ51ספיר פוי עיס 466כ )ינס כ)5 יישת6 סיע,5 יקרי )6 5עו)ס ס,פ 6)6י3,ס
 גסייס יס)ז )*( 61*כ כע"ס געו)ס יג"ם עו63 דפכ'סי יע)ע6)רונ6

 536 סי6 6)6 0ר'5 גטץק ד)6 656 פ)ז )6 יס6 3כס'ג נ.כ הייףגם-ע54
 י6'כ )ר3ס סוי ד)6 עס )יי.'  bnmn המיס 0י6 407 פ4ג )6גס6
 blb'D3 ירגס65 סי6 6פעו 60 0י0י געי י% יפ)יג ת3פ671 6פל)עס
 סס ג(כל 65 66*כ ר'פות6 עקר )6 י)רגס וכיון 3פ' ירנס י0י6שע
 5ר'ו גס 6'כ 'גוס גכ"6 סים פוין פ-לוס ט:י וסוס(קו ג(כר 6'יסצו
 3(0. 6כ310 6י,ס ו)קפן סר6'ם כיפת עסרע6'י Gwii*j כך סכ36עי

 יססו(כל קי5 דסר6*ם כד3ריכיון )ר"ר0 יד 6ס'גסנקםףדקזשרנא
 16 )י" 6פעו 6חרת )ע'י 3סיית,5 )'0 גש ספעפס

 סססעיל מכר 3פ)6 התר פ'כ סושקו D"D7 6(3 סיי7ומ סכיח'ע'כ
 ספוקקי, ק6על' 6ע6י 3כס"ג ל*( דוו"רי כיון 61'כ סנ*) גוו:6 נ6'יך 6'נגנט

 פים וסומ(קו סיייית טכי0י ו65 3סו0(קו 6פ'15 ר*ן 0יים ).6:0ד)ס6י
 נט)מ6 3סיי6 (*ן פלי'ף וכע*ס 6' 3כיר ינ,ם ס:י ססוח(קו סעע0'ןגכו)ס
 65 סגכמנ געיל פ.רוסו 6' יפ'ר ק,י 61י מיקקיס ים6י סל6'ס וכןדי'ן

 ג(כר ס)6 דע-לי כ'ון עול7ס 1)6 עע)ס 6ותססעיו 6'ן סרי3עירטגוו65
 5י )מס 61,כ ספיר )6ותס כפו 6מר0 )ע'ר 5עקס 6יכ6 4: סעיסס

tpro107'7ע'ק גווג6 ג74ד ז46) נה' ע"יות גסג' 6ש)1 6' גשי p'p 
 630 6י נ0ומ(קונעיל דמייפי:ן סיכי כי 6'כ יג'ם 03 וים כ(1עע6מוס

 סי'רו0 סכיסי )6 6פי)ו )סניסן ג.כ :י0ום stnttw 6'ן 6פי)ו הסס6'
 6' 3פיי 6תל )ע0 ה*ע סעו)ס 3קוף סו6 סטני דפד ימ"רי :6עיו6ש5ו
 ד)יעת פכ30נו ויריpp 6(h עכ) דכקעי:ין סוי1כל)6  עיירו0 נני6ש)ו

 )ייזסו יס7י )יפי 6פסי והיס סייע'5  ו6ין נסומוקו ערי וסס,עסרט5,3
1i'Dbו)סל3ה2 סכי )עיער )ן נימ6 637 6)6 סגי פנת65 געיר סומ(קו 

 וג6ותס )ימ )חוז mDh 3עיי דסומ(קו ג,כ דק') סר6'ס עסהמ)וק0
 פגעיbS. 6 ס:ע65 נעיר 0גס )נסג ס)6 יהייל' גי6ס גכן 0ייסינוסעיל
 1S'Db 6)6 סגכמנ 0706 3חץר ש7וסו 7סוח(קו גדגריו יעגו5י ת"גיי)סן3

 סומ(קו דעסוס סר36*ד ע) ק6. יגייו סר' מ"פ ג(ס דע0ו נ)ס ד)6סרפגי6
 ס-ע'5 ג'ן ר'( 0י)ק )עס סרסנ,6 מע0 וע,ן סומיקו 1)6 )סכ"ס סכ"ם1)6
 טו'ן סמסס י)ר'ן עסעפ 0ומ(קו ))6 סוח(קו 3ין סי)ק 1)6 ה5ויוח)6ין

 גפיל סומ(קו סוי ו)סר36'י 6סי6ג.י דק6י כ'ון 61'כ פ'כ 04י)ם:'סס
 סו0(קו פ) דס6 סכ6 הומ(קו סו' )דיד' נס עסמע 3ינליו כענו6יס:כ30

 3פיר יפ15' עסוס 7סעעס כתנ סלי 3סושש י0"ם סר6'ס ו)דכתגען'ס פוי ו6כמיג כע"ס סייע"5 61.ן )מוי סומ(קו 6ל6 י)יכ6 כיון יסייbt'nD 3:"י 61'כ 6מי0 געיר )פח~0 3סושקו פי' 5דייסו ו6*כ פ)וגדסי36'7
 60 ג,כ סגט 03 ס:כמ3 דסיי:ו סנט hsng 3עיר ססו0וק דיוס6עסעפ

 ' )*מ a(bin 3תקוס ניכח3 ס)6 6חל0 3פירסו0(ק

 16עליס ס,י:ו ob~ 61'כ )'0 06רס 3פיל 1prDID ספוקקש שיעסהרי
 יידעיין 3ג'י דסף פסיפ6 ס:ס %'יו סג6גי 51ום עסס סעועי 6)6פייו וג6גי גע ס3י6 ססיח lrc~ כ% נעי:ן 6פי)ו)6יסיי)ד'יסו

 סיסעו נוסס ס7פס ס6'ן Df 636'(l~ )6 וט6מן (ס ג77ך ס)ן Dta~67י
 נוס :מ)ס )תס נע חני6 סם5'מ ס(ס  ידעילן י)6 כיון נכס"נספוקקיס

 vs DbS7'(l כ)) ~'bntD )יכ6 6ש)1 פס ועפעע 07ייסיגן פודסכס'נ עיי S'vn ד3עי )רגס ד6ש)ו מק'מ סיען (') סריגוס וכ,כ ע3(סיוסל
 : טג6מר יותל טסגמ)ס

 ס6ר גע עי 36ג ק6י 6מס פךש גני bpw יסריג'ם נ6עלו%מילו
 סל6'ם ונע'ס )ק)ק)ס 0סיי 6יגו 0:ס %וס פועי D'5nDgכ'ון

 )ס37ות hsr כ7י עיע קפק וס6מר כוי6י סוי (0 6,כ 'לעיס ע'3מעוי6
 6חר0 3ע'ר נכסtS'Db 3 )חוי 3סומ(קו י6קיו ספוקקש ס6י VSעח)וקס
 0סוק' דעד3רי ועוי נכס,ג סן6זס טעו07 ג6על וסלעג'ן סר36"דכגון
 ג50ס )טס )0וד 3סו0(קו ד5"0 ר3ס פ) ס0וק, עיר.קסו סכ' עסעפ%
 סס ססוק, יס6 0פוי 6ינו דסק04 כיון קוסי6 ופ6י ת3יס יה2לנ(ס

oD'3b3יל"י 3פירוק6 )0 כמני 61יגסו (ו 9גר6 ם V'b9D1 6(ע )ש)ס 
 'גטייסס

 ק),3ד03ומ(ק1 5ספהסעלסטוןסכ0גגק, סיס ק5תעס י0,יס13דמיתא
 גדנליו סקסס וש IrrtD סיש'5 1,6 6פי4 סגכמג3פ1

 ע5וי ססו6 עפג' ספפס כסנ שי6'ם סל6'ט גסיי0 6ן'))עו)סיסו6
  61פ"ג ריph~ 1( עג') עעס6 ס6' 047 6סיח 3עע סזס(קו 3yhtפץ

 :bS ע'ט)יסג6 גפ365ס וגס ל'5 ספי יכ0ג טגכס3 יע'י )פרט67פסל
 : )ק0וס פע 1)6 סעגי6 גס)ש יט-יי כיוו סמעספע

 1S'Dbv 6פסל דכס"ג נ)) טס3'6 ,יעיגן ד)6 יעייף 6'ס סטס6אבל
 מתוקפה2 עסקסו ע3שוכש יח2ל טס גת5ס י5עס פוי0כ3ס

~.h)ol
 ספיכ 63שס דגששקו פעיע ד)עס _wp 1ע*ע יייפיגן פייי'

 וס כ) %יפ ודומק סי6 י9ם יקי5 ו6פסר גוי6' ייפיגן 6פי)ומ"סיגן
 ג7)6"שהן 6)6 י6'סד4עמ 6ין גיכ ס6וקרס ו)סייס . סע0וין)סיעמ
 נעיס )מע1 שע4ם 471 טקר חס 3כ6ן שד ש0 דייגן כ-ן )מע9יי גג*י ו6יכ פ)סוגס ק5מ וסוכט0י ולע*ס פס)1ק0 ע3ס )פס -פיק6נ)

פ-

 סיפע אע )סי סושקו %~bib 4ע דגץ גק%ס 635ר ל6יסי
 5שטפ עיע -ינן 4 6פי4 6קור ס16קלס nt'PS 6ס,5 6פ')611'נ
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לויהושע תק'ע השראקפני
 66יכ עקנ' 65 וס"ע*5 יסושקו חלס' י6יכ6 פי 5ויעופ6 גסד36טוסס %לחמ4צמסר6זסיעםיי ש"וי4ת b~b יאנ* פשרפסיק
1prmo04 )עי0ס 67'~6 טנכמנ געיל 16 ענע65 גפיר: 16 3עיר טג'ס 
 ~bniD נס )פי0ס ה*'כ6 עע)ע6 יפיימיbnwb 5 ליפומ6 ועודסטנ'
 ייעיגן3וי6י 6י 36) יג*ט 03 ויס יו פיר כסס ססעס 06לס שפירסע6
 יסהיוס Dbt'1 ימס סני גס וסש(קו יו 6)6 געו)ס 06רס ע? טיס57יכ6
 3ג*7 סעיל.61*כ פ6ש0 6)6)ססיי 0י6רפומ76)*ס hib1)'b%וי"
 י)יכ' hn~DI )06ייג6 יס6 קל6ק6 ע3ני oPhn )06רינ6 וח"שנןi.n~af נכוי )סגי ומייסיגן קוויל קר6 חמ יסוח[קו 3מיער 47כ6 סלי)5'כ6
De~56פ) כוו:תס 6ין עקי6ק6 ססיס סעפץ'ס יסגוש יפטיפ hph~p 
 1Dbb3 ספ6 מייסיגן יסספיי'5 כיון ליפומ6 670 6)6 )'כ6 61"כ6מרס
 )I1i'DhI 6 זססס )עיעל י6'כ6 6)6 געו)ס( מסומ(קו 16 נעיר טסומ(קו )י)ימס )ססגי 6)6 י)'0 גפיר יג*ם 3י )סש[קו יועס חס סג6נדס קי6ק6ט6נסי
 6פסר דס:736יי כיון סכ6 'מס6.כ )ססגי מייסיגן )סכ6 הססס גי7,טכיסי

 . ט.'ע,5 46כ )סו )*0 פ'ילוס 3סל3ס ועפולי'סיעפו(י'ן
 )"מ )0וי 5סומ(קו סייטינן 6' סספ 7נס 3עיגי יעי נסע6)6אבל

 גגער' 6עלו ען6ת וגד1)ס )כ6ן טגכת3 עסעיל ס"פ"5 66'כ)סס:י
'bti'eh5,סנפ סגע65 געקוס סכי0' ד)6 [6361 )פיל עע)פ6 סי'מ ti'eb' 
 ס6ין כיון ע,ע 3כיסכינ שסג66ע*ג7סייעע יסה סיכ6 כגון סעיל00163
 כי6עליגן. )'0 כ0"ג )10י גסייפ*5 יחייס )ר,ן 1iebt )'מ כ6ןע5ויוס
 ופיים*' 6נל6י י6ססכס יע"ל. 3ע עעסס יכ) עעחגיס6 דייק )6 יי,ןסמס
 נקפל סלפ3*ן וכ,כ יסעפת6 ג5ולס6 טס ופסיעסו6 ססיע'5 ס6(ןגמקוס

 י:ימוס עסיכ6 17כס6 )ס6י הסכיר 6' דפליס יוסל יסכימ סו6 וניולספ)0עומ
 61,כ )כ6ן סכי0י 66"כ 4מ י)עו)ס ס"מ 6)6 )כ6ן mDb העיי 63סע6
 וקע6 )סכ6 עסמס סכי0י 66,כ )"ם )0ת 3חו0(קו יסייטינן 6סע6פע1

 )מוי3סומ[קו 3י" ימייש פוסקיס יסני )%רס ד5כין ו0[קס נח)ס ל6יס ג'כ סו6(ו
 י6פוג יק6ער כטעעתס6 6%7' כיסג6 יתרי סיכי גג' ספ7ס לס"י375יי קוסק* 0667'0 כ3) נפ 36י סס)י0 ט(ט 'יעיגן 3י)6 ע.יר.

 ס"פ"5 )6סיי סגע65 6כטרס7נעקוס ו6פ,ס סגכסג געיל ט:יסזסו0[קו
 :פ"כ

 נס6 עתס עק יגס פס'י6 וס6 כטעע0ש, ע6י יעזע העסותימא
 סס:י )'ג'ס )עיחט ק,י 6יך ס.ילוס סכ'0י )6 יוכס6 יגס6'כיון

 6י ' 6פי)ו )"0 יס6 סכ' h,(itg קכי0' )6 וס6 גכ6ן ס6ני ס:כסנסעע'ל
 . )(ס נמוס enst סעו)ס פכ) DS'9 7ג6ין 1tsb סעיר 3כ)סכי0י
 י0ייסיגן עפעס סוי )6 יסומ(קו היפומ6 5') [ו ד)סייס ס"עאלא

 גגי ינעיגן 5ס(כיל 5ליך סס)עו7 סיס י6,כ ס)מ ס06ל גססע6
 יסייסיגן )וער 3פיגי ניו) ייוחק ועת )פסוס כיי ע6וסס ט"פ'5סוט(קו
 געי:ן 6גן ת'ע דסכ6 )מיל סעיל 6ומו ען סכימי 6י 6פ')1 )0הגסו0(קו
 )סכ6 יסמס 7סכי0י )זעל 5ייכיס סייגו 61'כ טגמ65 דוכס6 נס6יטכי0י
 עפעס סו6 7סום(קו  י7יעוס6 שע 6)6 כן 3סיי6 )פלסעסשסק'ס 6סמעיפמי 631 סעקוס 3(ס טעוגליס דוכמ6 3ס6י סכימי עססס1ס63יס
 יוסל ג(ס נמ)ס 1)עס ט03 סו6 סע6 6' פוי סומ[ק טגכסנ ד23ילכית
 סיע'5 66,כ ססג' גס ס)ם סע6 5*ם וי4 ס)פ ט06י ייפי:ן 4 36)ענ(ס
 סע? ע6ותס ע5ויס ס"ל6 06 י6פי)י 1nbbt )ל*[ 6פ')1 טגע365עקוס
 יגסכוולו )ועל סו6 ר0וקס יססס6 %יד1 כ)) )'0 סגע65 3טקוס)3יס
 פלק tntbs נפימיסן )גרס 3י0י קנ6ס 3%ש )סג'סס 6' ורו0 4'6סגיסס
 )פקוס bras פמס ססו)מש ס:יסס 630ו bnSD 061יי פקוסוג6ותו

 )סיפסק' ט04 ע"י )גלס ססו%כו 06י Dtp~S גסתזיסס סיו וסגיססוס
 : 7כ6סייס'נןכסכי0פסר

 מנע7 יוסי 3ס ח4נן )פגיגו סו6 3נפ סג(כלס טסיל ניון שיע'5אכל
mnbפעגו גע)ס טעס 6סל "bb otp9sS*D"a bsN 4י 

lya~6סט)יס ס[ס גוד6י יפען 6פעו 61( יסיש*5 מון 63 עסס סע 
 טס)ס 6' עה 6סיי 7)ע6 יפ' יייפיגן ט6גי יע)ע6 דלו63 6סרפעקוס ני 06י פ" ס)מ ספ6 ס'יסי:ן יסייפ'5 ש%-ע'ון עענו ה6גי געסגי6
 דעי3לי כ0גתי וכנל ס6י כו)י )'0 סוס(קו 6פי)ו 6, פיר יט6עטסס

 טע6 סהטינן bib ט)0 6' עה טע6 04 גסייע'5 י6פע1 יטעכסלע3'ן
 טכסג נ)סוגו כעגו6ל כ)) ספקוס שס 1)6 )3י or גע גטמ)ם 6טלעעקוס

 )סג" )עיסם ))יכbSnln, 6 געקש סהע'5 6ין 06 6ג) כף (ס יסוירי)6
 ד6'כ' )6)6 גפ7 ע5ו-מ 6פעו4 סנ6%( עעקומ ע5ויוס י6'ן . רוןטט)סו
 )*6360( )[סג'כ 1r1'DDES~Db גטת)מעעקוס גפ(ס)ני סע6)מיסם
 6גיו ססו6 ו5וס שפי יס ום)יס )פניגו יעוס(קס כית (1 3פי יוסרס4גן
 . 1pre1D 66'כ ט'ש'5 כ6ץ סוי טהי6 פעס 657 רזן )'ס טס6יס טע3י ידעיגן 06 416 יסלי*ף 6)'3י' וסל6נ*י סלעמן %ינליזכעוס
 גל6ס וכן סו6 סכש "ס סס עגל גיל ס%ף ס6וסו סי9גן י4טג6% נעי שיס י010(קו קו) יסמ"ף %פרק סיי0' שנ6נוז סיעג*ן פילוס61)פ63
 ג' וסוס(קו סס 6דס ענל 06 36) ,ס ג)סיו ob'Jon י3ליו סג6יסססגע

 : 03 סנפ65 ספיל ג(ו עסיפ כו, גי7ינ*ס
 סמ'ףיס)כ0' סכמנ ספ5יעמ 7פססר*ף כן דסנין עוכחעיגליוקךד

 'לייס כלי 16 6)6 עססףפ'5 3עקוס ייוגס 4ען גע עסימגןד)6
 עקעע סססייע*5 6עפיי סוס(קו 06 וכ,ט ינליו גחוך סל4ם כמגלה

 . נעיר נפ5ר יופו יס4ק כ'ס סף  יש0יש 5עע סכס3 עעעס כ,טעסו6
hbשמש סש0וקו 3פ7וס יכ0מ 6)פס סיג 7גמ סיוש וסל6ני סנפמן 
rw%57 עעפס סר יסושש הלשת6 5ע 06נפ של טש6 טפפג 

 וסוסי0ד מס 5יס פ3ר 60ם PDib ל3 כמנ )עס 6'כ 5סקשס 61ין -'יומגן
 ט? -פינן 7)6 רת נישם פ3י ס)6 עע'גן 6פי)1 פ3ר 6ילי6 ה6י0יסילן
 61מר כ6ן פגל (ס טס04 יירפינן סעפסס6 פ"יי סר' כו' (ס ס)יסייגר עסע0 טס 6יס ע3ל 3ס)6 ול6ס טס 6יס  ספעי לפוי פירם סכ3ל י.)6גי
 o'wltl'b י6ס 3ס7'6 ספול וכה'ס ע3ל סע6 0חש:ן פע 0)6יישגן )% 6פעו 16 6נ)6סע3ל (ס36י פקסע6  ייפי:ן bitYDb  פגר6,כ)6

 : טענר 67יג1 כ56ו סו'טענר
 סיהיגליאך

 45ע9מרי
 336  ממ0יישגן 6יס פנל 06 עטץ:ן 6% כו, מיבמב  בייר  יג*ס3, וסוס(קו ס-מ,5 ס6ע 16  סיע,oh~,  5 ימב  ץל

 n'Sg גע165 עיייי  יגל'ו וכי סי'ם.:ן )6 סס 6יס ענל ט)6 ל6ס06
 וכיון 6ני 6חר גס סע6 )י, מקפק6 ע5פו  ריוימ bih  ייברירברברירע5עו

 כי6יגויויפ 0סס616,כ עוי 3'כ6 ט6נ7 עסעס 6יס קס עגליל6סס)6
 ססיע'15סו6 י6'ן כ,ון מסס ס06ר נס סס)0 :0וס לעס טס 6דס ענל06
 )גפלי קומל חס )עע  wppDn' וכעו יסיט )עס  ייי9יי7ייימי b51h5DV 3עקוס מ'ע נע'ל סכ'מ' 1i'Db1 עע:ו ס:6גי ויויע ע165ע5מו
 : 51"ע ע165 ע5עו יסו6 כיון  ידעילן נ7י6)חין 6ע 7ססם6 06לס )עיר 1)6 געע סע5וי )[ס  bih מתם ד)6 סי6'סי3ל'
 כ'6 עיסס גגי סל.))'ח כיוןי)יכ6 סלי ג:'י )ינליסיול 1qbמ"מ

 ינליעכיפ פלפי כ5 )קמור 5ל.ך 6:י 6ין ועת0 3י3ייו כענו6ל3גע
 וג0)ק לגלני ג6ט)' 0)וי ס:ס 0-ס'נן סכ,ם 1)6 6סל% 3עיריסו0(קו )פטוי עכס"ל טספק טפס  )יעת וסכ6יסך 7נריו :קמרו יג7י 3כ)5כי
 טכסננו דגליס וס6ל )דגרי (D'b וע"ס כע'ק ספוקקיס ניו)' כעסג(ס
 6יקדק 6ולמי' 61ג3 )כפו) 5ורך 6,ן ס'יע,5 פקיי [ס rhn )0וכימ)ע')
suעוסרוו6*י סלנ S*r 06 סו.ן עיילוס )סני 7)"מ סר6'ם 3סס ספיי 6"ל 

 סי6טונ0 סגתסו3סי סגס וס:ס טיירוח פכי0י 6ש)ו גגע סעיל ססג[כל
 נעיני וסיס  רברי 06ל 7קיק0י )6 כי (ס ע) יקוד וגגי0י )יגריוסקכפתי

 :)מסוע
  ~SS1g*h עססונס ל6י' י6'ן ינ)שי ע)יו btstti "91ףעתתי%בל

 טס136ש עס ע) ססטיג י"6 ק, פ"ס כ)) 3תסי03 סו6'םרן'ל
 נגע 671י כסי סע.ר קס נכתג )6  ריייוו וסטיג 0:סר טס :כסנ ט)36גפ

 סשרי)'0)נ,ע"לו, ע'ם כ"ר גפ)6וחו ה6סל  07-סיגןספ6סנפ)וגע65
 61'כ )ענ'ני:ו ס%ין ע:,) סייוות  ול'י  מוי1יו  ילי  יייו  %ייתססעוסיסן

 ט'ילווו י4ם כית טתמ עיירוס )ג'  7)"מ סי6"ס כח3 ססיי סינ ע3 )מע.סים
 כיון ק6עי 16 167 עפלט D'e ססרג ו6פסל חי'סיגן טי'רוס סכימי 6י60

 גג(כל 7וק6סל')  י0ימןקויגעיגן 6צ"ג טכ,ס 6ו יטכ"ס 6ע"גט)6סו0(קו
מממשיר

  סעיר: ו1ררימ בוי לוייות%יפי  במרי ר%ייןר,י בבןומי
 16 ס,לי163 ד6י כן 7עזכ5') וכ"ת  כן  לפרמ 5זרב  ירזל  ייסאבל

 עילות6ש)1 )'3 י)-ם 'bt1'h ה6' )עע)'ומ66'כ סלס' יסויק6פל
 סכ*ע )6 גס ס:כסנ 3כיר י3,ס גי סוח(קו ד)6 כיון עיילוס 3' 3וי6' 6יכ66י

 וו עעיל ו?6י ס)י0  קג6 ייע.:ן י)6 עייי' יסל6"ס 7("6 :יסום)ע6'
 כעיט פ6מרס  bnS7h3 (1 )יע6)ן7פעיר ע6ן ע-ייוס 3' 61'כ6י6'כ6פי7ו וג36י

 נ06ל0 ת)יק )6 טכ,ט ד)6 כיון עי.לומ )"3 י)י0 כסנ ו)כן סלפנ,ןנסס
 ימוק, 0סס6 סו' פ7 עוי סיס נוי6י ייפי:ן י)6 יכיון )פנינו ו6יגוסל0וקס
 סכ'ס5יס 7)6 ניון יס S*nh 6סיס עי7  עוי l'bbw 063לססי6)מ)וס

 : 3למוקגת)ס
 עי'נומ )*ג 6עלי)'0 סיכ6 ע'ע ק6פי 16 15 06 י6ש)ו 5')כןוע'כ

 י)'ס כיון גשיס )עס עיירוס ג' וי6י 6'כ6 6ש13 טמס 7)6כיון
 יפיגן נ)6 יעייל' ם'פ 6)6 סני6 שס טי6י ייפיגן 4 )06לס נ0וס)שס
 5כ6ן 63 ו[ס 6מיעי ספ6 מיטיגן י)מכ'ס 6ע"נ פיילומ 3, וי6י 6י6 6'ו6וכ
 יישק י% ה"( ילגס  יפ)וגס6 ספעסס6  כ)סו שיירי  לזמוגמבי עקפק36)

  בוח4 עיירות נ'י4כ6
  ג, סו0[קו ל6 )פלס י6'6סיימ :ID'Dtbpn  ג"פ סומ(קו  ד)6פירו9ו סל5*ס יכס3 סו0יקו 7)6 כיון יס6יומל

 פילופ י3י 0סס6 ע:'ן  רימיב'י
  ססטוס7ג,פ nwD 06י  3עיי י3'ס 3, סוחוקו  06  דיפילר יגיס)סוס(קו

 : 3,ס )ס6לז 61(ן4כ6
 05ול ypal*5 וק') YiD 03לb)~'Ss 6 יל*( ענו6לינפקקיוההד

 )נ* סילח( 3פמ0' יס"ם 6)ע6 שייי )טגי יייסען 'שיל%
 : פין %'כץ סלג 37יי 61*כפהיו0

  דימ)חפק טכמג ע)) נן עכ)יף נ3' סלים  DbSD  DalaD3'  שר6סלבד
 פכנ*ע ו6ין פ)י)  בו עכ)יף (1 ס) 3פ)ס ססס ט'יופ יכיון סימל)ס

 הר,מ  בביר י6סתכס ניע6 פס6י סרי6  געיל06ל
  ו%עיי

ODD  י6פיב  
 03 ויס סרמ עיי ים טע6 סייט'נן )6  יג"ס טגי ששקו ט)6 כיוןיסכ'ט
 פ"כ )וס יטכ,ס 6עזנ ע)ו3 3ן פכ)'ף טנ' סוס(ש ם)6 כיון ס*ני3'ס
 קגי רעוס6 גסיtsttbI 6 )וק 6ג) תי,) יגעי סו6 *יידירבמ  h'Sp'61'כ
 3ם% כ'6 ל,( פ4ג דלי  רי'ל  ס,ע bhb 3פקקיו b9'r כר' פקק1ש3
 סמ*'פ עמטוגס י6יס סש 41כ 4מ סחר  שבלל9יי גגע סע7 טסמ(כע
 )ה ושס כ(ס עע עוי יס ספ6 יג'0וס  פיו סתירמימ % ריר"בירן ס0רי סיל' )קנ' דר' גדק )יפיי )סר6*ט יפג') )סקסומ ה4ן סכג)ינלי
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