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 יכ)פ5יק' ד) טסיי'ק כס3סג16ן .וכ3י )'פ ה)ס6 3מ6 ס"ע ע)מ6גסד6
 כ63 י)'מג6 וכן ע3דיגן עפ)ס ם) גפע)י6 ס)ס )עסיס )פעגי67פער
 6ססי)סץס י6נ" 6וקשמ6 ינס טסעי ס)מק (ס וסרי חרי )עו)ס7ק6על
 3טל' סיי6)6 )כמח)ס Dbb'D3" 6' )ע'עי סו'3 67)'כ 5רכיגן י)66)6
 י6פסל דרך )6וקיממ6 %יכנ6 7)6 פסטע 7)עו)ס )יסנ6 36) 6'ילייוק6
 עססנ)ע'ד)פלס7עי 6ג) . 6טס 36" גס7גרי 6'כ 3מוי 6פי)ו3פרס

 כעעפ 373לי, טימוי5ו ניורומ י6'ומ )י ויס טו5ק כל6י ס(קיס יינלשסרענ,ס
 גיס6ס דק0גי פ0גי' ססי' ייגעהמ כקוני6 כ)) טי'7י )6 יכמונו0יסיגי6 9י 7סרפ2,ס 6מ'כ ם6(כול כפו וינצומ 3כ0וגוס ססקסו ססוק, קומיו0יוג
 נ)) טת7י )6 י:חונומ h'1tp 36ל )סנם6 סס0ייוס 6)6 טעס גים6ס)6

 33'6 כייס סנ6ו 636 כ)) ס0מירוס (ו butp3 כ)) (כל 61ין bnyiטסמעש
rntnJmr~br ו)6 טמ )6 61'6ער פ0 6ועי 3ע'6 יפי' לעעטי' (') וסוט3,ס 
 סי,נ 3ס1'6 כדכ0נ ע)עו )0עי גס6ת 66,כ מ65 גס6ס 06 4נס6סמילוס

tODו3ז עמ 6ועריס 3י 0"ר עקי' (ס נפני וסק סיגיידכתונות ק6' ועק ג'רוסע 

 נג'קס b1w3 ועוקי 650 ק") 07,ק יוק' י' 3ן ור"ע ס"ק פ)יני פס )66ומר,'
 עת )6 6וער'ס 31' טת 6וטריס ג' 'סו67 ר' 6ער גלקי' ו06זכ פכיי')6'
6(bD)nI ו6ס 0נס6 )6 נחנרסה )6 31'6 ג0גיסס 3'6 . 650 )6 גיסס ו6ס 

 )'ס bD'p 6מיי כת'ק ס") 6י פ" ' bD'p ועזס ל,60 עזס ופרין ס65גיסמ
 ק') כל'ע )עו)ס ר-) btD3 תתע6 36ה שסגי ' מ65 ריס6 6סי' כי'ע61י

 6פ" )וזי וק') )חכי וג'סת r~br סעכמיסין כס,נ נע'6 הייוי 337636650'
 סהו6 כיין עס ם6ועי סע7 3עקוס כ)וס ע0 )6 ס6וטי סע7 יניי *ן3ג,6
 טתחילוס קודס כס163 6מריג6 )ג3י ייוק' )סנס6 סשרוס )7ידי'כ6)1 0ויגרי

 כ6)ו תוי 7יייי )גני ספק ו6ין ניי טסו6 סעד 6וחו 3ג3י 36) 6ומסמ0'יין ג'י 5ין ק6. ת)וי 0063 ע)י' ס63 קפק סס37י כ'ון 6"כ (6,(וטכחיסיו
 . 0)6 )6 )די7י' גיק0 06 ס0סירוס קודס ג6ו 06 6מי' טסיי .חסירוה
 דגית 61.ן סר' כני ס)י עיות והוי היעג'ס כט,ם )ע1)ס )ו ס'6 עומרמ6'כ
 ססח'יום כע' )נ3' 7ס1י כ'ון לכת0)ס 1i'Db 6'ס ופליך לג3" 6'סל

 סי0סידוסו ספמיס )(ומ סיהי' ונו' פס יקסוי עעך סקך דיז6 עסוס ועסנ'כ3ל'
 סרנתי' מת ק"ס דף 3.7עומ פוג כד6י' ם.ם6יגס כ7י ע)"סמעיי
 6יכ6 ג'ס6מ הו6 עיומ' וכ) סו6י) ופרס"י . 6ס0ו 06 '60 )6סוגגוסו

 נפרות 6)ו פ' 6'60 ותכי . עכ') שקנ וסעיי גס ג0ן פיגיו טע6 טפ0יס)(ומ
 י6סייי' הי)י כל סמנ6 ססייי 7י3פוח דפ'3 סקוגי6 נ) טוכס6 וכן ),ו7ף

 סעד ח6סס 6ת ס6סי סמכס כ' סספמס ע) סגעען כגין ססמיס )(וספסוס
 ומסמ6 ספ0.' )(ו0 פסוס rbnt' 7)6 חעעס פ3ו6ר 6'כ ס6סס ע)חעע'7
 ספי, )(וס )יסג66'ם

 ע6י ייעהי )s'r 6 חעפולס', ו)יגר' ומפד )ע( סשיוסי
 סני מ.לוס )פי 6ג) פריס01 טסוס יעם' סי6 6)6 סכי *כ6 קסי מסעקסש
 סת'רוס 06 6נ) עטס 6' 3כגין סי.1 3.71י01 דכ0ונומ פס עקסיתסוי

 סימנזס )יניי סיי)ינס6
 מתו9 קוסיומ )וג יפרקו 3(ס )כתמ)ס 6פ" )'נם"

 6SID 6עי ו60 מיגס6 )6 ג.ס06 )6 60 דנס6מ עעפ6 3י3עו0 דפריךס6
 עוכח יפדכו)6 )עקמן יק') ע3ו6ן 6זכ כו' טפס ג.ס6ס )6 ופסגיכו'

 מסעפ עו)6 6ער 60 . תגם6 )6 ג'060 )6 60 יק6על )כחמ)ס 6פ"קמנס6
 0נ60 )6 נ'סת )6 ס6 ס'6 יסקום'6 שר15 והסוס' . 07ג60 עיכמ7עיכול6

 ופוד . מקל וסעיקי )סרע3'ס )'נ כו'ויס bi,D 6עי 650.ש6 ג'09ו6ס
 )כממ)ז עוחרס סהיחס ט0מלה סס.מת כעו טסטע סל6סון פתי0רח 650ל6
 סמוס, (סח157גס

 3ס0ילוס ע'ירי יכ0ו3ות סינ.6 ד6י 7קם.6 גדומקיעוי
 מוק' סמץ15 זעס 3'3פו0 יק0גי סי6 טסני' י,י3סגס66'כע6יקט')

 פד )קטן 7קמנ' 610 ע0נ" (ס יגס )0יסג'ס h'np 0גס6 ד)כ0ס)')6דקע')
 ג163 פ"ל' יה6 נ0וק' סמי5ו 'ועס עתת'()06נסb'u1 bS 6 ע60ופי
 ג.60 סיענ,ס )37י. 36) מ65 סניס6ת 6עמ'י ר'ס6 כיק0נ' 3י'עגד 6ם"י650 קמנ' )6 ייג6 יעיקי )סרפנ'ס ע6ס )6 (ס 650 לק0 ו6ס hVD 1)6נ3'6
 67י מ65 )6 סעי 63ומ: נ'סח 06 )סנס6 סת'רס 3)6 6ם" קע.)יעונ6
 יסחירס ט)'סנ'7ק6עי ד7קזק0י י6ע-נ 0מוס' .וכפ'יוס סס')וס 06 650)6 י3י'ע3י קפ') וייס6 . יריס6 יופ.6 )סנם6 3ה0ייוה דעי'לי ס,6עטמן'
 ס6טס לפ' זק6' זמ)ע671 טליסג6 יהי'נו )כסס)ס י6פי)ו טסעעסי5סון
 קע'ל bD'p1 סרי 3דיע2ד יוק6 ז)ע5 טו7ו הוכם )6 עעמגי0ין36)

 גייעגד 6פילו 6סיי עד 63ומו 6פ" 6חמ 33ת 36ל nD'W 7lpbדלכ0חלס
 (ס 5מל 37(ס הטקוהס nrr )6 (1 עסנס 61'כ VD 63וסו יסר' )'יקע'3
"Db6פ" )כ00)ס סנס6 1)6 סחו' כפ' 6סת 3נח ע"לי וקיפ6 3כמח)ס 
 דל6 )'ס פסיק6 7)6 עטוס ח65 )6 גיקח 067 תנן 7ל6 וס6  עי)6ומו

 : מ65 )6 עד )6ומו 36) לפ)ע6 כ'6 650 עקוס3כ)
  ספרסס יסו6 כיון סיע3'ס )7גיי י6י.ס ע5עס יכתו3ו0 סיג"יצותה

 סיש  דבססירט הוכח כמ'ס כיוס פס סחכל י)6 כיון סחי7מ3)6
"Db11 )כמח)סD~Di מוס פסזס וטסני )כתמ)ס 6פי' סכ' 6י olnDnI  "ב16יר פ 
 1S'Db סוי6 יסל'6 סיכ6 )פ)ע6  כנון  ספ0יס )(ומ ד4כ6 סיכ6 6'כ כט'ספן

 מרי  ספס'ס )(ומ 4כ6 החמס )פלפ6  6פ"  רגוה4  נייו  בסיסררפ 6'כ)כסס)ס
"Dhכסמ)ס( : 

 יעפף יסיגיי 'b'tpD' כ)  ריבש כ)1'  טכימס  ססעיע גש דלש'( ג'יגועלה
 ,bSn היסאם" לק*ש" בפ" Ib'SDI 5כפסשט 4י" ירש  ישמיפרושדטמעע

 סיטרוס יבל6 נמשע יס5כום פזי ג'כ כמנ ספד )6וסו לכסס)ס 6קולסמלוס
65

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



יהושע תקעאהע"פני
5("ehba)nI 1יכהוטמ  יוגיי  טספייי  סרי,ף רית לרשס  מפדוכן )*מ  

hnwt5ד)כממ)ז )5מהועי;ן 7לי מ7וקע עיקל שהו סתוקשח פנך חו 
 כי6י ס6יגי "hlnibt כי5ד Dtp סני6ו כ3י לוסינו )פ 6נ) יו'6 תשיס חש656

 דעחס ס(סו גכון ע3 סנד1)יס יעמ כווגס' קפק 3)מי כ' amhסייחי
 ו0יס ופקס גמח) 03 6'ן )ע3ין ונכומה יסלח Dr )פ" וסיגי5 קמקג4
 מכ1וגיס 7371יס' סמחיס )(~ח פעוס 6)6 י6'נן כ'ון ע).0ס )קעוךכ67י

 חר6'ס )יעח מס עהלע'6 חג6ון סרג כי יפן ט'ע כה*ם 73ולומ3ל6יומ
 ייין לנידן נ613 ועתס ו") )יעתס sh" )00יל (D"b 5ייך :')וסמוק'
 סל6מון סכמ.ס )6 הסני 7פי היעס )0מירס כת'ח סי5ס פס 6ותלותמ)ס

 סי6סווסהע'י עי ס:יי 11pbil 77% );ו 61'ן 737יך נסיף וכמגמגנ'י
 חס:יהסגמנינו פפיען גס6)והעייסססעעו ע7עפיעיו6'כ חיסג3.י
 פי'ות 3ס6י ע5';ו ל6 טסלי 6')ו וס 7,33 6ומו )ס6ו) 6גח:וויכו)ין
 )חחעיר 36) חקיו י3עגונ0 6סס )עיות כ'6 פד הסי  עי ע7ו0טעקנ)ין
 כתגמ וכן עכ') עיוחן יקג) )6 6ו0ה ו)6קור עי עפי כ7 ע7ומ)קגל
 טר06 6' ע7 עיות גס ס6'כ 0ית6 י3ר. 6)6 6ינן 937ין וכ) כ73%וך
 5ח7 6סע7 6'כ )סמע'ל )6 36) עגיגס עיוס 6סה גע7ומ 6!65י עי ע7וח ספק3)ין המ1יס 3כ) פ)'גן )6 דסלי )חחתיל נקנ) )6גפ5פו
 מכפיס יסקולו דגס )ת'מר )ך 6'מ ע6י blh כלוס 373)'ו 6'ןעכחים
  עךוח 06 6ג) הכחעה 3ל6 כ"6 סק')ו )6 ע7 וומי ךעד ס,ס "'כ סק.)ו63 עכמ'סי  6חן עי 06 36) תכמ'סו 6מד ט7 6ין 06 6חי 3עד 6:ה3עיומ
 7)5 ועגי 6סס כגון הפקי)'ס נכ) ה7ין 1כן הקי)ו )6 תנ"'סו7ונתמו
 6ק71ה ת:ח.סה עג7 15 "וס ו6ס o~b גצ7ומ נ'6 חע7יוח נכ)מס;'

 :ה: ע) י5"ת עו7 6כמ~נ ו)קין כ6ן ח." הפוקקיס כ)כע'ס
 ולהני6ן על'הס למ:1ר מינ.ס 1:6 6.ן מגי;ו ע7'ס 67י1 כיו1 כוו:0לושם

 גס13.ה סקי)ו ד6ס )י נר06 )6 (ס נס יח6קול Inpb 753 עי'ס ק'גיף 7כמוגו' נ 7פ" )הrr: 5 י'ן )7עומ ול5'מ הי6מין סע7 6ת סיכמיסו)7-3
DV7כי6פלינן 6,ם 63סת יק) סנ6י )גני נממה piD י"נ 7ף יקיוסין 
 מירוסו ד,7ע. ע7.ס 6יכ6 וה6 3גער6 7פריך יס6 החס סתוקעיחפירסו
 החס ופס הד3ריס ומ1פר ק) 6'כ 7כסו3ות פ'3 יכ"כ עי'ס סיס קילט.65
 פרופה סוה 3קךוסין rhn 3מניגו פפי7.ן ועדיס קייתס פנו.ה3ח(חס

~'Db דסומ עיי' ס'ס קו) ם')6 כיון גח5קל.גן Dfiln, 7נק,קמ גע71' 6יס 6ממ כ"ס h'b, 

קי.ת"
 קו)ומ )סוס'ף לנו 6'ן 3ענונ6 יהקו)ו 3פ)פ'61ע,ג גקו) לע7ות ינ'חוס

 סכס3 ס)טו ע5ען  סהע7יס יחועל וק) פגו6ר ע5ינו ס)6 עהעיעס:ו
 כ3ו סהצ.7 סו6סון ע7 )חכמ'ס or דכמב ןריס bnb  רלי  בסבסייי רמוי  כרופ כ0נ סוי ל6 )תמת.ר 7"פסר 67צ'ג הקו) ימ' ועי'ף)'7ינו
 סכ6 36ל עתס כס,ג 0:מטה 6יכ6 6י הקו)ו )6 הסק')'ן 37כ))עע)ח  מרברפכתביי סי'  בומב נ':  סר%יין  צרית סו' 6' 6717' עכמ3 ימ'יעד.ף
 יחוי ת.יי עסני י)6 ססיע6 גכמנ וסחכחסס onlen 0.ס הר6סון 0עיימכיון

  ועסו!' כך 6מר מקול'ס וס5ר נפיס ת6ס 6פי' פחגי  י)6 מ.ו ע) סקת'י~ס6ך6
  ע6  3,ס פ7סתס סממ,ס )ל:ו0 חי.סינן 1)6 סיי )כתח!ח 6מי' הץור )37י'ק5ח
 ננעיי ווו.הו ע7 נג7 פ7 ג3' כדגסגסי  טמסיס ד4וס יסי  סיס, ~ל6גה3
 כפ)ג6 נס, ת6ח 6פ" h7p'sn כסי 6ת" 67י 6ער.נן דה6 ס:י תסתע)"

 כ) קעך והיור )גתרי ס7ע.6 המעע ע7 גגד כען יס'רי"י רוויומלג6
  בתסלס סכמנתה

~hfi 
 6סס י6ס ע6מס עייף 6חל 7עי ק)מ ר6יס ים

 31יור 3רי3,ס  כיבייר סלי כיר %' ער וגי ייי יפי'  ונ9יס  ספתמש7ח
 חוסס'ן י"'ן ע"פ  בממלסרססירוס  ~'hnbe  רים לי  ייייי  עויף  ע"56*:
 נרוע  רייט כי1ן 6ח-כ))וית'

 ווע""
  3י3יות  עסעע  nitptno  7ע37לי ד6צ'ג

 סצר %מ  ויכיית בנ'י  ביו bptpnv 06 עמ  ייירמ יסס רזס יייפדף
ע"ת

~tb;s 
 ה"ח 6'כ עדיף 6חי 7כן כיון )וות ליכ6 רעמ. ענ'ות )מ:'

  מס'ט, 7.7ן 3נייון ת,וו הוה עוי לכיע ו5ריך עע,6 דגרע bD'rD7):ה3
 לנו לעס ג:י3י וגנ3י הכמנ )נו 7ס)מו ניון ע)י0ס )מקול ייירלריכן
 יפר לכר מם'3 7)6 ינה' ע7 פפי כע7 חמי3 ל6 יכח3 ליפ6 מ6ןועו7
 בכמב  בפיוו:ס סע'י ע7 פמ.  רצר  67ע-ג 7חם-3 6פסי עי עס' כע7 5נ)הפ'ו

 :  41%ין בתר" בסיו  סייר  מיוסס סל6ס הר6מון  7ער כיוןפ'פ
 דינ6 )ה6' 7ע'1ן :ה לנ.ין י6'1 3ססן6 7סי'6 0ק:' 3יר7 עכ"חדמ"ש

 הוי )סמיל  רכליי boD  h'D~(n עק1ס כ) 7עו)hnDU 6עה5'
 עד DW~ כע7 6,כחוי 7ע)פbtD~ 6 6)6 6ינו לחחפ'ד 6נ) כסגיס 6חימ7
 סו. י0חפיר 5נ) )חחי7 כ'5 תקג)'ןלין

 פד פפ' ע'8 י6'ן עייומ כם6י
 על סקח'רס כת3ת נפ5עך 707. קח הכ-0 עס יו7ע 61.נו עכ.)"סג'
 )הקמיל  מהגי )הכח'ט ו6פ"ח גע)מ6 מהד )6 יהייע'6 )ע') כה.סיני'7
 כע7 חוי  )החמיי רערהמיע7 כה,ס עי עמ' ע7 ה'ס51'נ

 (.לבסטעי  סר,ן וכ'כ פר יפי יר סזמ  במבמסס הם:י 6י דע7 סיכ' כ'yby 5ח7)החתיי
 33ח 163 ו6ס 3הכחם' עהני עי הפי יוד ננד עי פמי יכד פ' 9י' r'wסי'
 ח'יס"ל"ומ ,0 6מר ל13ס גפק5 ת'נה 61'כ עי גגי כעי דהוי ח65"ממ
 ודפ9 מים תזי מ1 ינמכי" ם.י  3ססו3ס  )עיין פד  כפריגד 7הויג.ון

 : פוד( 7"ס קויסכך
זוכח. נכפס 0סוגסן ען3יי יני6ה סמק סיס 3)י )ה0'לס )' סגי6ס טסשכל

 ספמ הר3ה ע7יס פפי ססתע הכ.י חי6סון סהטי
  ס6יו ענו6י 61-כ ע,6 עמ' ססעעו ווע'ד'ס סעי'ס )ס'פן סויוססימפס כ6י"

 הר6סון וסכן 6' הו6 תפיו טספעו יעי תפסברבריסס
~WD 

 י3'ס פפ'
 ע7וס  בפ!ץולין S1e('l )הפ" כן' כדקי') סר' )גנ'  סי )" הו'61'כ

  בבמיפש 63 "ס )כממ)ח5פי' nI  "Db(hnis bD 7)כו), 7עוח6חררוכ
1'Ubתס לק כ)וס יויעיס 6'נן סס ע-ע סל6סון סע7 נג7 י3'ס  קהס 

  ושייכיע 1ס  רגר יו7ע ס5יז חעייס ען כ)וס טעעת )6 הכמיסו 6יןDD'1 טעפיי 1W5D סע7 וגס סר6סינ'ס  פיומ הכמים', ו6ין 6י עי הפיטסעעו
 כיון 61'כ כן  עעויס טסטע נ6פן ה61 סכממת כ6ן 6.ן 0טי.וסטע)

 6פ" )סנס6 וסי'6 עסיעגי 6יגסו וומ )6 16פר ועי סעחט6ערוסעי.ס
 (כיסי ע,פ )סכמיסס b?3pn h'bn 3רור.ס טסד3ליס tDDb1~ חתירוח)6

 1כ3 )ס~גו .or1  סיסג ע'ע 7ף ע', 9"  סר'ן  בססובס מ65מ' כמגוס6חי'
 ס37ל  מי i~ogi סוועון תפי ססעע ע7ומ 631יס פמ סהיוס DW ptb9'טסעע )0עיי 6ח7 ע7 63 ס6ס חעיו0 לו3וי כ6; ס6.ן נר1ר ס7גי 013כיו65
 )ענ'נ.גו ה5י.ך פכ") פת )6 6וער ועי מת 6ותר כעי 7חו' חו36רול

 : הוD'~DI 6 כת-ס ע613רסר'
  עע-7ין סג'ס 06 וו-6 קע.ף י'( ס" Dtb 3ס"ע פ65ח' יס י6ס5בד

 ~btG מי סחי6 6, עמ. סטהע פעי7 6' פ)וגיועד nt~tb1DDססהפו
 )ק1חי' 6)ו ודנר'ס  רו63יעו)ס 3חר דכl:hbtt-0 וומתע 6,כ ע;,)פוחלמ
 הר"ןג"1תס דנרי 67-כ brn 61'כ 3ג,י  ריבויי  בתפובס  סרזןעיגני
 (ס סכחנ 0ת65 הי*ן 3ססי' תעייניח 1כד ו0 6ת ,ה סיסייס ע5עת0סו'

  ספע ועדססליסי nfiD 6מי וו6ים 6ח7 סעעוכ) ע7.סגעו7673י7י,יסנ'
 בפיגרי יוכס דסכי רירס רו3 בסר  רש1לילין "ב .q~DpoD כתב  יין סמיפ6חל
 0פ)פיף וע7 סוומ onp וומ)וני ססתע הע.ד נס6)ח ס0ני6 ס6, ססעדריריי
  וכעע עקו)סי:6ה ווסס טסעו 6ים ג3יס סה.ס הצי7 1.ר6ם מעו6)  ססת1עתו
 DCS עפנורק סטפע נוסס 6מ סוכיי )" 7S7WStb Ittb1D סת0המ.ו
 כמ3 ו1'ן  פ.3  9פ'w~r  4 ס3'י ס3'% וט  מיי ימר %,כ  ימלוייספיפ
 סת' 6חי מסי  יסמ כ"י  1DWCC העי7יס  eh o~)a נ.3 9יי בספייסרזן
~:t?Dס"  ססוי 6חי  ת5.ס  ססיר  יייד 6ח7 ועי bt)p סרי עכ'ל 
 ת"נו ו5")6חי הו6 ק'מר עעוס 6מר מפי ג"ער 06 "פ" כת'ספ3ו6ל
  גפני b'Dn "עע 7כ"6 עסעע  it~so וס ע""ימר Dntonfi  כי'ט7כמג
 ע"כ 6מד עפי ססתעו הע'יין סניס 06 גק'5וי )ע'%ל י6)'כח'לע5פו
 פוכימ.ס סר,ן וי3יי 6ח7 פפי  כ6' סתתעו 51ן) 3ם-פ הו6 7ט"ק3יוי
 העעיייס לכרות לכו עה דמסיע6 עוכחמ  h73CoT סומר.ן יגייו ד"),כע,ן
 67'סת' 3יור עוס ע-כ 6מל.ס עפ.  פת:63'ס 6)6 כ)וס ר6ו )6 סססכיון

 1nrb צ-י ע.ס עייוו)6 ע-ם 0צ.17 יע7וחתם;'ס)6.סלסחי;חעיר : פקטוק 3)6טרי6
 ת0לי סלי6 6-כ ייר6סתו  טס וכ) ע'וו סס ע)  סן'7  סרייון%בל

  געי:ן וסס6ניו גטעו י"פ" סקקי מוקק,ס סרנ0 6מס ינעיומ ח67טעמי
 )החתיי ק'1 )התיר 6מיי  דוק6סמיירו

 דגעיגן עו7י כ-ע ד)החפ'ר ד"מסר .
 ל6 גע' הכמםס יעי 6פטי ג"כ ע'וו סס ה(כ'ר )6 0פח'ר כי 06 וי6'וי:יבי ריייי  דייממיגופי  ברור  37ל 7פיקר' פק.גין )סם.ר 77וק6 7יק6 נרוי37ל
 0עחייס סער1ת כ6ן 36) . נו כיו)5  עיות יעכח'ס סעע'י כ'ון ע'כו טסגע'
  סיסימ חתכחים טיעמה לן )'ת6 ע6ן 3רול י3ר ע) 3מי'פעיל

  כס6'ו  יייסי  מריי
 )סס'ר 3רור ינר )יס b'1Dt ד6'מת6 6)6 סו6 3רוי 7)16 כיון עייו סספ,כיי
 י)ג3י סעכמיס הע7 וון q'1D ע'רו הפחיי ה(כ'ר לDb7 6" ו6פטיכפ"ם
 )6ו 7'וק6 7)'כ6 )6'סיי תס""כ רוי'סס%  דיויי  יסוס 3ריר  7גר תקר'העמ'7
 עייוסו 6ין ווס 3רוי עצי7 ס(ס כ'ון . ע7 :גר צן כ6ן 6ין 61"כ ח.36רור
 עי7י 3ו7קין 6י 7י3פות 3חך6 סיק q'p 0נ6י מ)יגי 7ס6 נר6ס וכןגרורס
  נפטות  בריוי htb7 %י9יי' ר,יכ,  דייין  רבוריין 9בר רמי  רמן.רס  ברר'פסנס.ס
  סרןב-ם  כי"י נססיר וחעיריסיינו רריסס  גכילן l)PPD7 6(7 נסי ו"-כ7ת.5
 סדגן 6מ מכתיס 6תרו סל6 וחק'רה דר'סה 3ע'נן י)6 גרוסין ס)כו0קוף
 :(DtIDD י%3 התכמיס ע7 61-כ. עכ-) עגו;6 עסיס )סק'ל  hlb  )0מתירהיה
b*hססתיררס  כ'ין ד%"% מיעפס  יסרפ  יכבר ע'00 ע)י' )ש'נ  b1D1 

bp"7ג6סס ע3'ס ה63  ד'ס ה:-) ייספומ  ס9י9'93ייי,  יי"ן  ון:יגי 
 וחקירס דריסה 37ע. )מסיט6( פח7ס כ6'6 6יחס כעום.ן וסף ק6יחל1י
  t'Dbt פ71י  רכ'ם.  6מסר 61'כ כלל כדות כ6ן 6ין 3רור 7373 עעי7ין 6'ןו6ס
  )קו)6 ד.ין 3ני7ן S'b'(l הו6 הפוסק'ס 7עס)יקת כ'ון ע"פ עויו )066

 כל) nllpb ס6':' סמחיס )(ומ פםוס b~h 67י:ו כ,ין עייו סםונע.:ן
 סל6 ופ31הי6 הל6'חכי'ס

  רבסבחפמ ועון . סי.6 7ר3נן ותחק:ח6 ח:ם"

 כ,ון יס 6מ וס 7ע:חיס.1 (anh )הס  יבלי-ס  יייי  ימ  רגצייופסייי
  ס"ינו כ.ון 6חו 6יס ע) תע'י ס6חוון חצ7  יסס פכחיסיו י6'ן67פסי
 .!חק גoTir:  . ,3  סימס  רפל'ביפרע  ררבי י3יי  3יו  דוייי  יירו  פמי1ייר
 קע  עג6 6)6 . ,ו  ס)  D5U3  ורייסייפ דומו דן'6 חר1.יה1 תו7יר'ג
 עסתפ6 "מי" פכ6ן  סילי 6'ס על תסס  רסלמי הקויי63 ר-ג ם'5חק ם'65כיון
 מיחס 3'ן יח.)ק הר8'ס כמ"ס ע'גי;6 תסוס )5חי ח'ימי:( 1)6 הו10,6

 פסק יפ.ה כ) סחחענן ו6מטר "חי  בכרין 6מסי 67י כיון  יח'תה)גיזס'ן
 6נ) )קי)6 ,')חייזף

 יוכפ ש,:  נגישחר דשסטר  כיון לסוירי prp  3גי
 ד)6 6ל6 3וי6י סיהו גרור  6.נו  יירו  סס בפי  רלי  סרי'י לרברירימי'
 7)פr*br 6 סע:".סין נ6ער )עס סו6 671י י)16 וכיון ע'ג:נ6 תסיסח.יס.נן
 bot ד)6 )1ו'פגד  דכלמלריידיפיר  3!פר% 9"ן  דמ%  פייסמייפינ7'
 סר.1 כמ.ס bs'7 נע'13ר6 3סעות דיעו )עמ)י כגון תוכמס'ןתפי'ס

 6,כ יסע עסן .ס" סל6  ם6ססר עס כ) 1y5m סי סעיף )-י3תסויקיי

 ק6וק עטס ס6ח.ו קיהן עת סנחן ו6עפ,' . הכחמס כ6ן ט1,6הנו6י
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 ג'וו6לץ נסרנ נטוזס .סוייס מע Vy'r גיוומין 6'( גדיס ד6 67 6.ןנ('וה
 6'ן הג,ל חייס כתי טל סימפו  סיי3ים כתר נ('רה 7'6 נ6ך נ'קיתן r'bד6
 פען ח6ט ד6 ג.וו6רין :היג 8י(ט נ8ר6ל חייס יעל3ן 7ר ד( u)br~1ה6ט
en.h7ער ו6מ"כ67 גימ:נן קענין 6יהסניט ס6ט 6'ן ג'(יכט rtbbtnn' 6פ 

 וועל,ככ גויס 6,7 פר ג.ט8ן נ6ט 6יין נה.ס גע)י 6ונן)י ה6נוןגג16גין
וופרע

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



48 1 
'הוש; תק'עאהע'זפנש

 ווכ)'ן י6 סג') ג(וס סממ ד6 פת 'סו7י *ין סשג 6ה1 משתןשפ
 גויס י'6 ס6גץ ~trb נ'וו6ר'ן גסלג יסודש ש) (-ן עק דפן נסרן ס6)ל 6-ןז6

 7'6 (י6 ס36'ן ד6 )6םוויג65 )ק'ק גיגי6כי btr סן ס6ט י" סרוניסביפונין
'SDFסלונ'ס 5וו.ס'1יי6 ד6ק6ייני יערקענפ ס"מן *ן יעיקסנפ גסיס 
 מיס עעןיעס ס6פ ס4ם סמל ס3מ 6'ס סנ') (Sh,b מ-ס מווט(ין5'(

 ק3ווס 15 *ס תכן ס6י סגע סמל ס3ס נ6ך 6' וג'וס לנל5נפג6י%
 ס6ע 6ץ ען 6( נ'ווכ:ין קנורס יר גי6 ג'ן סג') מ*ר י' 6'ך rbבעגר6כפ

 : גר6גןפ7
 ' סג34 גכוש )6מווי65 תקזק יסת6 73 6סון כטל 1p'o 0ע'ישףבנ

 נ'ס6פ תטן ס6פ ענמס )כס סל) סנזע סנמ bth 016חע

 6ין ס6גן י6 נווכ(ין ני3ונין 6ין פר כינ 6יין )6מווי65 עק'קגשר"כי
 ג)6( עיפ ס6ט י6 ע ניווכדן 6ה י6ס נק6נט ס6ג'ן קמגפ 7ן 3.יפי.6

 סנ') 6' ג'וס 6ין טן ס6פ *ו - נ6י6) "ייס ףס'יסו ס6ט טלניס6נ7)ט
 גוכסין גיט מ))'ין 6'הן ס6ג סג') 6סין 6'7 776 נ'נר6נט קנוס15

 מןשגגס עכ't)br'1 :5 ס"מן ני(פסין 6'ס Vabn קח3 6'1 )"ןגייטיט
 3יוס גק'ן ק-ק פס ס)נו וטנסעס 67שס פקו7ס DD~' וכס)כסגימ

 : )שק ס5*ם סייוס"1
 : קוז'7ס ath (ע 46פי b'hIs גמוסג6וס
 : פקסיי (') 6)'ט(ר 3)6'6 י5מקג6וס
 ס"לפלין lbne'S S'r 6)'ע(ר עוסל'ר btb (עיג י%קג6וס

 יהת6 גטי שקי "יעג' hnh~l סייע6 יש6 ד" 3ש סי"6בסיתב
 6)יו,כ ו3עונס עיוח 3חויח וסג'י )5.1יק טק'ק דוי ג7'34

 rbi1 ט ע' ס6מין 15 פ)עגין ס6ט 67 דעל מ-ס יכן ניקכגפ ס36 6יך ~htbח")
 hY11Dh)i גק'ק גיווכוין מפס נ6ומו 6'7 נין l'ID1t'A 6,( מיס 6,7 י%66
 btrlun 15 ס6ט י6 גפסשתשר6) מהסיס גסוגנו61רדן 3פוס"ל (ייןד6

 סניי6 67 יער ו6מ'כ נ'נ6נגין "פ l'ar נפפוס י"ג 6גר מנלעננפקגויס
 611קעי די6 6ין ~l?U)b1 6מ5י(

 סיג *ין גיפומן הען ח6ט י6 ג'ווע(ץ ,Irtb 6ק
 1rh ס6)ן יר 6וג פ.ק יי6 6ין סכנד י'6 גיוופ(ין נינונזן 6ק 6yabllין

 נרויס 6י( כל וו-) עק 6י(פ ס6פיל 36יסס נ'טי'גט )ייט פט)יכעס6גין
 רווע('ןסג') 0י'ס pb7 ph7 97ur~b קעגפ ס6ג6יןדר 6'ך 6גררוופ(ין

 6, 31יוס גיגוטין וו6גטן6י6נ יען l~trh ס6ג סנ') )י3 57,6ויד
 יעיס גי ג"ך ו6מ.כ גינר6כט ק3שס 5י 6יסס תו ס6ן D'5D 0מעסגס 06י

 גיווע(ין: 6ויךנהלג 6ין מנ,) ס6פיי 6גוהס יען ניג67כט עען ס6י)קנו7סו

 6ין )1106'ג65 טק'ק שקנ סח3 3ן 6)כסגזר כטל סק4ן סעיי,שרב
 נססכעס ו' 3'וס שי י" 6'ן 6סמי עס גע6פין סנ(ילס 3סעמ3'ן

 ג"ר6) פייס כעי 6ם וויסי דעי 67 6'ך ס5'םי6ס6ג גס3ח טסרסקויס
 פק יען . 6ייך UW'1t גיי נירכס 6וגס 15 סיטניק יער ס6פ גכןסג')
 גין 6(ו ס6ק'קס סוו6נירס י-ן 6'1 פ'17 6"ך ווי) 6יך 6יי7 פל תקוכן6י(
 ניננן 6ונ( 6ויךע.ט rtb סנ') 0יש יעל 6'ן ס6סיקיס די6 6'ן ג6גנין6'ך
 )6)גי 6'ין 6ין 6ייןק6רע 6יגי קויפ6 6'ין ג'ס6ט 6ן פייס דר 60עז6

pp'~66.ך ".ן סיי די 6ין ליק 15 סוט:יק דעס מיפ נינגן סנ,) פיס יטר 6'ן ד 
 תיר ItWtP 15 6גל נ6ך דר 6י( ד6 פקיק6 ע 6'ן 6סש עס ג343,ן3.ן
 15 נייעע ס6ט 6'ן )ה73') מייס 7פס 8'ט סוטגיק דער פסיקס זי66'ן
 יn; 6(luh 6ויגן 7'6 7-6 וו"פ )יפפ עוו'ק "-7 עכס נ6ע 7עס 6וסש7
 36ר 6'ן סנ') מי'ס יר 6ין 6ניין Dp'phD 6תרע *ין *ן ני)6פין 5יךג,ן

 נ6ד דער סוטניק יעס נינגןטיי5וליק
 ס6סיקה י," 6ין ריקש טיי קוע'ן6'גי (-

 ק"וע דען 6.ן סנז) מייס נהר פ) ק71יס זי6 גיס"י "ן ייק 6'ין ס6פד6
 דען 6'( 67( ג.ועי ס6ג rb קעני סיכףדנ 6יך ס6ג י6 ג'קק י'6לין

 ה36ן היל ניוועזין עסיב לקיס דים ס6בע 67 מכ'5יסו7י
 ג')עני פ"רס עי ס6ט 7" וו6ם'ר "ץ ג'וו"7שן *ן ס6גן 6'ןג'סחס

 ער י(
 6ין ס36'ן ע'ן 6יין 15 ק6פ  דען ט'ט ניפ)6גין פ6ר קע: פעת'ס כעסס6ט
D'D6ין ער גווע(ין טוט 6.ן טל י6( גי( גיסיוכין וו6פיר 6ין יס6עינס 
1Bnfרק'ס ד6 ס6לן י6 גיסיגס ס'כון 6וג( ס6ס טי גווע(ין סי6יק 
piibסמל נסנס יח"נו נ6ך דר וו6כין פטל'כי ו6ח'כ תיל פר מ(6גפ 
 ס6ע ע6ן סי'ט טוטעי )6מיווי65 )ק'ק נינר6כע Vb וון ס6פ )פ*קש5'ם
 סייגין 15 6י6פ 6יס 6ין PDibD'1 ה36 6'ך 6ין ' סג') ג6י6)ס-ס די r'b ד6ן rb7 קעני יל 6ין טיל ס6גין ד6 וו6סעל 6ין גיפוגדןל4סס
 60ט סג'5 סני1) סגס 6מי 6' ו3יוס נייעקפ irb 15 360 "ין וו6ניןסון
 עפ" וכס)כס כיס סונגס סנ') כ) טנ') ג3ר"כט קגורס 15 6יןטמן

 : ל'(ין ק*ק סס )שק ס5ז0 קוון יש ג' יוס ס)ט ל6סשפקוים
 6'6 3ן נ0וסי6וס

~eib 
s.r קוו'ו( 6'ס 

 פקסיי S*r 6)יע(ן )6'6 3ן 'pD5ג6וס
. 

 ' ס6)פעלן )יפטן 7rD'ib תוש ג).SDr 6'1 י5סקג6וס

 כטיפ סעדיוס ען 3כ'6 )פקפק ש כי )ססעס ע6וי קסס )כ6ויסתש1בה
 הפדוס ע) קפק ג)י )סש7ס גר6ס גס עעינת כי עיסוגע"ס

 סעס )סמירס ק5ס סלף יס" עזיומ ס6ר נס ושט ra ט6יל כס7ולם3

ססע-

 מיס )ו ו6עלו סו6 ט' bi(oW וס6) 6חי 6יס )עוו 630 0סזן
Sb7b~6כוכיס סס וגומן גוס; ynbt וגחוך ס(כוכיס סעומין )עקוס ס)ך 
 גר6ס גס7ג ג6ל6) סוזיס (ס כי ו6מל עוסש ג6 ו6פיכ סנ(ירס סיפםנך

 )ספת ישס סו6 דין יגיין )פקפק ס'ס 61פשי יס סטיום פ55סמש
 טטפסס 6סי וטשטס יעס נ) ס'ס bpw bib )16 ת)0עמ דס6שמטח
 יי6 מק גיין כ'ס וטפו)פ נ0סיס וס)ום ורפנ דנל כטן סרגס 6גסיסטפיס

 ע(יס 0ווס טפם DD~D1 'סי6) עס 5b~r סונ* סנ)םםו )ע)מעסטטס
 5') 3מלמעס יעש וקיtbs9'b 5 יומ כ) 5סרונ 0לסעיסטנ(לו

 וקנימ-
 ו6ע'ב 5וגייסס )שס פיס ס6טיוניס כ) עכסט (ז5 וסרטג,ס סרי'ףכיכח

 45 פע6 )ט'טל 61יכ6 קסס נסרנ nn~ibS 6(6 סגסרנ ס(כיר )6יסעי
 כבר ע'ט גט)סטס ו% גסלג 06י יפ סט6 636 כ)5 סרספיס ע*ינסיג
 3פו5ס ע)"טס יפ 06 6סס ינני ס)1ס ס6סס פלק יהס (') רס'יכת3
"Dh06 געי4 סיפ 61'כ ק6תרה 3ע)0עס טס עקתת6 קתס עס 6פרס 
 6*כ 5ייט' טיפינ1 וקגלסי' 6טל )6 06 3י"6 סג,) הנ6וגיס ד)יע0כיון
 Str סיע סס6רך שעו 3ש6 נט' סי'פיגן 6ססו ים"סינןגני עסנ)

 )ע,4 נס מישיגן י3י3ר וכמג גת)מטס מ.6 ג3' סג'י וסנ'316מסוגס
 גש6 נס 0ייס'ק )דיעי )עימס 67.כ6 סיכ6 דכ) 6סס נגי כתוגדדתי
 67'כ6 י'כ6 6סס יג3' כיון סחס טמ 61*כ כ'ס וסרעג'ס סל"ף)יטם
 #b'DJ 6(1 l)TSn וס'ס 3ע)סעס עס וכוונסו נידט' ד6עלס 6עריגןמ)מטס
 וקגרס'1 6עי 06 כנון 3ידסי 6ט7 )6 יוי6י סיכ6 6)6 63םס ט'6נ.ן
 מססו 3עמ ד6ס ק6הל 7נפ)מעס פפי )עימס ~brb דידן גניזןוכ'ס
 וס6סס ס6'ס נע)סעס ססי' ייענו 06 יסיינו )ם)ק 'ס פ"ת נגסיגכ*ס
 ק6פלו גת05תס עקחט6 טמ 6תליגן rb טח ו6ערו הט)מתס ל16 מכ סעד16

 1Wb1 נע%ס ע)טעס סמ(יש סס 6)6 מ)מעס עסיס ידשגן )5 6'ו5ש'
 ספוקקיס וכמנו bw'nD'b 1)6 3גער6 )ן b'D3'h וטת גת)0עסססיה

 Ifbn, די7ן גגיזן 36))חותר6
 )hne 6 כ)) 3ט)מטס סס,ס הכיי סעי

 סנ'עו )6 דסע6 ס(ננ'ן 3קוכם ססה( הגסרנ עקוס עד הט)מתהנמססטס
 3סתעו סגסוג סט6 ת'ט )קוכס סהנ.עו )נו גודפ Dh1" כ)) )סססרספש
 יישגן ד)6 כיון )סס סרש hSn 06ל )תקוס סקוכס תן 3ומהט)מעס
 י כ)3 קכגס ס6'1 געקוס סיס ופט6 סנ('רס גסכם סיס ו6גס 6.סעקיעו
 ססיי ט53י'ס 16 סס סיס 630 ויערוח עקוסומ סי3ס )ס6יי ספקונ)מי
 )טקוסס סיסשס סב'כו ס)6 סט)0עס סנעוח ס'סנו טיסי6) סי3סנע)עו
 סניעס ירס סכגס נסס ס" ס)6 )טק1מוס נפסס ע) יגת)טו נסיוסיגס
orופוכ כ% סע)0מס געקוס סיס 1)6 תסס כ6' ס'6 גס וסה6 3כס ו(ס גכס 
 ע3ו6ל נן6ס סרת3'ס וטיגיי טעם 3ט)מטס סים 6)6 גגער6 ק6תייגן)6

 ס)ך ס3ט)ס 6שג נניחס יס3ס 06 6ג) סע)0תס פמי6ס נ'כ 5ר'כסדהו6
 גש)ס ע)0עס סהמס ו(ז) (') סרע3,ס כט,ס ניימ' ס)סס )6)ת)מעס
 )3יגס נינו פ)יס סיס ו6פי' נ6טגח 6ינס נע)מטס 3ע4 תמ ו6עיסוג6ס

 וס06רוג'ס סי6סוניס סנסרנו כנון )השס סיי3'ן י3ייס ע5מסעיךיכחה
 סה4 נסרג 461 6)1 סנס7גו ט6סי 6ועיס סי6 ססיי 1D5nbs געגמפסיי
 )ס)ש 3טס 6עמ)ם )ס ש 06 636 נדית' מ64 ד)6 טיגריו נר6ס הר'גכ))ס
 'יעיגן 6י 6ג) ' כו' פגסינו ור6סס טעס )ע)סעס קעוך ש6 ס נ סהימסכנון
 זטש)ס 7גי זכן גדיע' 6ערס ח)ג יתק3ומ 6עי" 65 כ)וס ר06סס)6
 שעפ1)0 סינל ס3ס גע'ל וגפ)ס סו6 ססיחס ע'ייי סג) גחסשוס)וח
 פ3ד" פפש רע3 נגי וכי6עיינן סכגס 3עקוס וסנימסו תסס גימסוח'6
 פטעסס6ק'דנכ)סג'ד6'קט) יכו)ס פסט6 הסתע וסכ' כו' נפסןיס(נמ
 7ת0ו)" (טל' 7שי' פי נילי )3עס נ'גו יס)ש כיון Dh'5 פ)יטט61
 ההעס ס3ויסס לק ולו6ס )וו)0עס קעוכס ססו6 טנו6ר הרי כוינגירי
 למוק' 6פי)ו וס)6 כ6ן סייך גטיי ות6י כוי דגטרי Stnb עזק6על".תח
 יעסקר6 6ער'נן י)6 ס"ע 636 נחע' ס)3 עס3יס מי)ס ס'6)נער.
 ו)כן תעחנס bt'(D ונורסס גו0)יס סיומס סיי6ס 6עח)6 )ס סיפ")6
 קטוכס ססי6 ט3ו6ל סיי )יפו) עי ע) החכוו1ש 61'ן ח'5.סס(.יק.ס 'ר6ס)עעוי )"וסו6 7ע0ו (עג" סחוק'י,ס וכ'פ וכו' ינטר.' 6ח')ק6ען

 עלגו כיסגו ו)יקפיס ע)יגו גפ)ו גגעי6 דעייחי' 6':ך וכ) עעק)ט)מעס
 נעקוספ)וגיססניעו סו6וסנסלנ ססיס סעיי 6)ו דיין נניין וכן כו'3'0
 06 6נ)  גרררי ס4נן rb 3סכגס טגייו וסגים 3רמ b1D1 סרסכ'ס)סס
 ס41 ען סעיר ג"וסו ססיס י7עינן י)6 כנון מ'4 מרתי הסג' 0b7Dק7
 סג)'5 נ6ו0ו ססהם עכינן ו6פי)1 סכיר ג6וחו סו6 עססיס 6וערח6יגח
 יס ס6ס דעמך ט) תע)ס וכי דג6תנם קמס עמ 16ורס ד6ס קפק6ין

  40נךד3ט)0ע' עס פ)וגי וסעיד סעד וג6 עקוס  לם'רלן ד3ר 16פ)חתס
 עמ(קסס6עס 5סו64ו ינלעסעדח(  י)תס מורט 6ינס יו ק"ער נדנל16

 ח'5 ג'נט1ס (') סערדכי כסג וכן גיני" ל.עוח6 מ(ינן )6 כי6חוי
 וס" 5סלונ6ו)יסינ )ס)מס סלך ססי, כנון )6ען  י'ו4ין ס6עלנו עסכ)

  נרריי Db('(l )6 )קטס סט)ממס )עעינ' קמ71 ה)ן 06 6ג) הע)מפסגמוד
 גסרנ 6'כ 6)6 גט)פעס נסינ 16 עס 6הי'נן )6 וכוי סי' ניסוגפסרי
 נסיג 16 עמ ו6ס 3עגחתס עס16

  נרסדי
 סוי סע)מעס סיסס ס)6 עקוס

 סעמ mn~b ססי6 ס6מרוניס 37מ1 )פרס ונ*)ד6'1 פזכ תפמו פ5כעם
 ס6על'  סתסגס מילוס י6'ן עוכימו ילס" כיון ססל' עקוס  גר14ף 16נה)חעס

 גין )מ)ק  סייך יס 61*כ 3נעי6 עוכרמיס 1י1ר'1 קתס עמ 06 6)6 צפ)מעסעמ
 'דעינן 1)6 עס קחס 6ותרס סי6 וסלי עענו למוק 16 הע)מעס גטקוססהמ
 3ע)סעס טסמע6 וס)'גן עטמו ע) 16 ק6טיס גר0וק 16 ק6עלס 3ס)מעס06

 י)6 6דפמך ק)ק6 ד6י סכי ק') 610 דגס עד3ר'1  ייוכם ע6ס עסק"תיס
 עפ ד6ס 6תל )עס 6'כ נטגמסס עמ י6ערס סיכי 6)6 תסיתנ' י)66עיינן
 6פי)ו ס6 ג6עגמ enDlnn עןלמוק

~anhoh 
 קמס6עליגןיכוונמס מח

 6תיס 66'כ גת)0תס סטמ יכענחס )עיער 67ש6 6ע'נ סל'גס ו%ט'מס
 סט)סעפ טן י0וק סטמ גפזפ ס6תלס סיכ6 כ'ס סרינס כווגסס ד6(גת)סעס
 ספ כ6וטלס סוי ק0ס יטם s'p סו6 הומ  לי1 6)6 סנסרג גפיס5תס

 סו4 וסמ  1פויומ דוק1496ן טסני )6 סחס יטמ 60 6עו )4ך 61"כ3ע)0עס
*גס
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נאוהחשע תקקאהע'זפני
 ד)D~e: 6 עזכ 6)6 טס סיכן ייטינן )6 6גן ונס 3ע)סיס ספמ 16טרס5יגס
 )מימ סש סט)מטס 3טקוס סס'ס יייעינן 'hpwS'np 6וטל0קחסטסי6 סעידכ' ועיל' 3ט)0טס סיגר 6עע 06 *כ 6% נט)מפס טמ6שריגן
 3ט5ס?ס 50יגןל6טלסי0 שטגס)6 וסוק סיסכ"* ל3oh~sb 6ט)ס%ס
 ס03ס5ס 6סר 3יפס ד3ריו )סיק 630 6)6 מס)ס פ)עו ס'6 סכסגוכטו
 3יסוק ל6 נט)0עס סיס l)tSO 6(6 06 יל6 וכור מסוג טכן ספטסכח3
 סט)סטס 3תקוס סיס ס)6 יפיגן 6' 6פ'ל1 קסס 6טרס 06 גט' סכיימק י3מו )פרס גר6ס 1)6 עקוס ר0וק גט' סוי עלמעס )טפיכי וקטוךטקוס
 )טערכ' יקטוך ו6ע,נ 3ע)טעס 0*נן טסט)סטס כ'כ רסוק היס 'bsn כיוןט,ט

 6גסיס 6)1 ע) טקפ'7" ס*ן כו' ניסונ סכן ס0ס ס6גי נייע' 0)ינן )6ע)סטס
 טקוס רסוק ס6ר 36) פס כט,ס ס)) 5קנהם ט)0טס a)b' עס"סלכיס
 וט'ס סס סשס טקוס פי סעל0טס גמפסעס סט6 מ7י י6עלס6עוינן

 3יי0וק סטמ 3פירום ס6טיס פי' טקוס 3רסוק טמ 06סטידכי36ל
 קמס 6פי)ו 6)6 כן ס6טיס פ'ריסו 6'ן 3ט)מטס סטח פנקפ ו7י60טקוס
hibפרס געיגי יומק י(ס ס6טרס פווסו יק'מ' נפ)חעס )ח)ומ סיס( 
 סעס 3פייוס 6טוס 06 סיbD'nD7 6 ט')מ6 )עזי גס ' כן ספוקקד3רי
 Dn"ibS ט0 י3ליסס)6 כיוןסטנ6י0 טטס כ)טפמו טס סיינו טקוסגרחוק

ptD~hSbעגיןסן6סון 6מר עעס סמי6 ד1עודטסעע 7)יסג6 ופוי עענו( 
 נו6ס ע'כ כן גפ" י6טיס סכ6 יס6ני כ)) סר6סון )יין עניגו 6ין (סו)פ'יוס
 )קע 63 ו)גן עטנס רמוק 16 סע)חעה גטקוס ס" 06 סכוונמוכט'ס
 גקע bib נן עט'דס סס'6 עסעע יסו' olpw נרמוס טח ם6טיססעמכ'
 סג.6 ו33זי טקוס 73מוק 6ייע ססטכסס טסעע טקוס 3לחוק טמ 606גל

 נהיג 06 יוק6 6)6 ס6טית גקט )6 3ר,60 דגס (') סטי7כיגוקמס
 )וטל סו6 דזומק פסיס6 סהס ו3ש:5 נייס6 דגק'ע ו)נוקממיגוגפ)סעס

bn'wפייוסס יהיס גקיס ד)6 וח'פ6 יווק6 )6ו mnb : 
 סירוסלטי ו;') פכמ' כןכס,ס 1bun טענו ל5" (') י6נ"ס ססל, סילוס)ט.רכן

 גייטי 5טלס מי' טח 1)6 סטמ סניה נעו)' )ע)מטס נעו)ס סלוס 3יןעס
 טגו6ל ס7י עכ') וכו' )ירוס ס5פון ען 631ת ג5פון סט)ססס סס'סספיכ
 סעד ס)6ס(כיי זיין 3ג'7ן 61'כ סי)מ%ס נטקוס פהימס ק6'י6ס6

 D1ht" וחג('יס סמ.7וס גטקוס ססיס )נו ייוע ס6'ן כ'ון נ7יטיwiba ע~טי כפי1ח טח;קח 161סו "ID~D העי דגיי גו5'6 )עס 6,כסע)סעס
1D11DDg(חקכנס 3סעמ גקוכמ הנחינ ססיס עפטע 6)כקג7ל כ*ט פ 

 נלמוק 7ס'ס 7'יע'גן טקוס 3ימוק 3וי6' סטמ יוק6 זעסעפ חטייכיטיגי, י6,כ6)טייק י6כ'ג ח)7 6נס 'ויע וט' ט5הו סמ(ר טעיי bloט'ט
 )מ'7ק 6'כ6 ה6 סר'גן )6 מוק גל 16 3ע)מטס ה'ח 06 '7עינן )6 6י ח%6קוס
 דטוקטינן 1פסיט' סריibnWhD 6 סט)מטס 3טקו' וד6י ססש דוק6 6ימכ'עליס'
 )קטן ס6כח31 וכטו ספ'י יד'יקי ו6מל" עסקי' קל6 )וטר כסרומ נמ(קח)פי'ס
 עיו0 כ) )ניוע נזכ) 6,כ ג6ועדג6 גח)ס י)עס ע1כופס וסיפח6י'ס

 ל7גיי )וטר 5ליך ו6ין הט'י or וטמעס וכך כך סיס כי וג6עלטנפולס
 טוגס binnb )ס יס 06 6ל6 73יע' 6טרס ד)6 טיגייו יטסטכס7טנזס
 מזטי מ)י' )6 330 טסעס 36) )עקקס 3170ן 3יגריס גנון 03)ס)וס

 . דמ)טייי1 פסט6 עסטעוכן
 'דעיגןססיס 6ש)ז 6,כ פוקקיס יס6ל ו)יסג6 כת'ם יי'ה,שנא

 7DD 1DD ססיס ייעיגן ד)6 כיון ט,ט קכנס 3טקוסהנסלנ

 6סמו עס )קוכס ס3ג161 טסעע 6)כקג7ר כער ס) טעי1חו ו6דן63סלי"
 6'כ סטעיי סוממו ס(כ'7 1)6 סייס כטר 6ח 06 כי יחודי סוס ע65)6
 ועינן ד)6 ייין נתון כזס 61*כ כשס י6ס ס)6 כיון ג77ט' ימ)ס)עס

 ו6ע7ען גחר'ס יייקימן )6 נסונ ס0ס 6וטר b'Dg כיון ס7י6ס7וף'סו
 וד6י גסוג ססיס סג(ילס 6מל 5ומו וכ6ס סדגר כל עעי סשוווי6י
 סט'מס כ)ו)ומ סחן )סוגומ סגוי טסמ כ'ון 61,מ ון') Ww9 קיי נחזסכט,ס
 סי6ס )עיער *0)ן 6)6 יזעעיסמו כגין נ6י(ס גחייס )הידק)ימ)ן

 טמסונמ ר6יס buni וכו' גסטמו סי65 פד ססיס עמו וכנסוססע3יפוחו
 סנסרג Onp3 סעעיו כיון יעיס נ' 6מל סגוי עעיר 06 ר6פי' (,)טסר'ס
 עס סחיס 16 וסכילו 'מץס ג' מוך סי6וסו כגון טנסרנ 671' ס.יע6טן"
 גפירום שמס סטי סמ ד)6 המס טס 61*כ עכ,ל Di7hm עגין 63ישייע 7ותlJ'So '6 6!6 6גמ7.ס דייקינן 1)6 סחס 3מר y5rb'1 6)ט6סורנ'1
 סגסרג 3פי' ד6סל יסכ6 ק,ו וד6י דידע 0)ינן חהימס נ)עוס )סיגימ6)6
 ע)(י ס6טי טטס י3)יו חנוי סקיש טפני ע'( ססס סמ,ס קטך )6וס,כ
 גגסר עו3ע )"ם מן' כי 6ינס' רנו)י ו3טמעס הפ3יעס סיינו פימס)פון
 3דגר טסימ 6ינו טנסונ קחס כסעסי0 6ג) עימס סס SD'1 קולסוגדו)
 עסייס עססונס גס גסיי6 סכ) כטזם 3ייעי 3חו )עיטי ע)ט6י7נ')'
 נ6ן )ע'טו 6יכ6 יט'פ ג' )6סר סעפיי סמס דעס יידן )גיין קיו6יכ6
 ע)סד3ל כטי גסיג קמס ס6וטל כיון 6ע7יגן סכי 6פי' סיס כ6ןגע65

 ססעי דכס3ניק דמ'ס )ג'ק יטי 1)6 עשלס יגסינגנ(ילס גפ?ום6וטר
 עסעסטס' 1BO כה 6'גס' ינלי ספנשס.וגטגיפי ס'6 סס(מר  יטיססק'יפ

 ~JVs סגפ) סי6ס ומק טס כג(כל סע3'עח 56) סנוי סיה יסמס)סות)ט')
 ;p~ab סקכגס %ל ססיס ספי גהמרי מכר י6ין סכ6 5נ5 טיסס פס ע)'וקרי
 'ellr)n 6סל י6ס ה* I1'Wb גמ'7ס סנסרנ יטקייס 6עזג גסרג ס15טלכיון

 )סמעה נכ1, פטו שמפו ק05ססיס ס)3נומן זטק3יס טיעכיוןסגסרנחתי
 גר6ס קית 6ש)ו  סיגל קסס 06 36) שו 06 )ס16) טי60 3)6 6פסר06

 6פ 6פ"1 פכמ3סי שת  יפסי פל קוטך סיחי ל6 וטזט קפק ג)י)פ0ירס
 סטער כיון sttv 3רורס י6יס bSnhn עד יעו0למ 3נ(ירס סנסרג נפירםסעיי
 )6 %3סעס פגסרנ קסס 6וער 06 35) ל6'סי rDWn דוק6 טפעפ 3ט)מעססעמ ר6'מי סעי 6טר סו6 ס7ענזס ד)סון 61פ,ג פטו סיס טקפע6 גמוססגס7ג
 ס)6 דען גנידן וט,ט עפפס )עפומ פז( קועך סטמי )6 ט'ט )ד7ט'מייסינן
 פקגלר נפסהם סנצס ססרס ססיי כיון ד)6% לסום ו*ן שסומ כ)) סג(יססעיר
 וכוגר6ס ),י5ק טק'ק )י3 ,671 כזע 3עיומוס) מקיוכנ(כל גפסומויינג'

 טספן סיע165 סרוגיס גיסומ )חני, )גיס טפו0 ס9ת"פסקו סס'ן ס)עטיומו
 (ס סעמט0 יז) ו8יכ גג(י7ס סנחיגו חקון ,65 ועמטמס סרנס ססייס ססי,'

 סיגיעס ס(כיר ס)6 6עם'י סיהס קי6ו ספניעס געגין 03'ס כט"ס ססדסע.י
 ד'ג" גטי הר )(ס כזועס דכ) כחג (') טסיט6'י ססיי סכ6 סיס61,כ

 י(ס סכ'
 6(6 byb7 (O'D ס)תי סנפ) nfSPn סגו' פפ" 6713י סו3רר יחסס6'נו
 כטזם )6י3וד י7וגס כ'ןן טיסם )טנ'עס  )טיקיי ינ')' פעס ויוג ע)ס)ט'עי
 6ג) 3פים סס סכס3 כעו ט'חס מי6ו טע"חו סטע ס)6 כיון סגמש גסו4נ
 גסמ 16 כ)5 מדס סיס ע6 3ו0ן 16 גהינו 05 נהכ )6 סיו פ)6 סגפפשסכ6
 )7גל עתס ע"יס סמס oo~n 'קי6ו 'חנןס);ס ע6 )הס 9ס טח -עו ע36עס

 פסיס ט613ר 7סס 5יזיס 75י נ) ע) מ(ונו סעממ)ח גטייעגי (')סחסו3'ססו,ס
 סכסיל ו6פ'ח טקג'ג סעיירומ 3כ) 6ומו DDOD'1 סיו וסק7וג'ס 0קר 6מייויי
 יס נקעס )נקוס 7תסיס סיס סעיש קכז6 גק.י קו)י,ן טסו'י וכן עק)*ססגוי
 סוץל עמטס DD'1 דסנו' 6ט7ינן 1)6 סק),ח נוי פפ,י וסכסיל סספ~ךיסודי

b"'aDt6(9ס פ ofh51n יוס גכ) יטטסיס ולנ4נו יייגו o'bty#a קול וי651 על'סס )קטיך ס6ין קיווג.ס 603ר 16 נבגייסס 6והס טגיר'ןוספו)ס )כי סיוג'ס 
 פיחש 3כ) קפק 331חי עק)'מ פפ" 16 כד כפ" 6ומס טמייין ו6מ,כ נסלנפ)וגי
 מוס 167 ס)6 הכ6 ונזס מס למוס ו6ין פ)וני סנסרנ 16 סטח קל יו665סס
 מכר bia~ טס ט)ג3ינו )3יומ )גו 61ין חנססומ כ) סיס bia 6)6 כ))סורנ
 קו5 ע)יחס ס')6 6עי 1)6 סמקיו כז6 ססד 6ען ס)6 העיוחגנניימ
 שתי סקע bs'n ל(ס מססחי 8חמ 03פו3ס ני 6טמ הן ןסח7ינס
 פ"טות 7יך וסו)יכוסו 1סגי16 סיחו7.ס וה)נו גחרנ פ)וני טכ'ר6חד
 וק3'3ו0שס חעיירו' ט6)ו גויס סגידו ו6מזכ ספ"יוס נכ) סקו) וגחפספסרנס
 ר6ו ס)6 ס6נס.ס 6ומן הל6'ם י)יעמ 16ער סיהמי נ67' ס6'ניen~bt - חוי יעוכמ 1Dlb1(b )(ס DDnel' פ)וגי טכיי פ)וג' סגסרג)'ח

 סל6'ם 6סמטיע 7)6 נדדעי 6טיי )6 פגטגמו חיניעס סעעו ;i'ob'הטגיעס
 סו6 הל6.ס סיניי כיון נס סטעו ))6 סס3יעס סעטו 1.3 )מ)ק)כמונ
 ס)וס6'ךטסי6ין ס6סס פיק סמוס' פ)יסס ססעסו ספו)ס טנהנ5,יס3
 וג(ס קיטגיס 3)6 עין גט3יעס טטגעו 6יס 3גינפי

 טמ"
 י6ו 3ין סר6'ס

 סמעי'קייט' ס'ימס פ'( נ,כ סטעו י)6 סי8'ס ט5ויך כ.ס )6מיי'61ססט3יעס
 6ו310י'ע והכייין ט'י 1016 וט51'6'ס 3נסר 6מז סטתע יוס 3כ3יטעסיס
 5ריכיז ס.ינו י)ש.; ופסיפ6 טסקיס כעס י6ימ' כ6סר 6ססו 6מועחיר.ן
 '65 טע3ע פכס67וסו שסיט6 ופשי6 פט3ע חקו) '65 )6 06)יקדק
 )6שן סל6'ס מוסס 6ומו וסכייוסו וו6וסו טיי 6מנט65 61פי)ו עץסקע
 :lenphh סר6'ס ק6י ד)6 גססונס ס6לגמי וכגל 3סדי6 סשי כט'ססי6י
 0ו)ס 36ל6ס bn1DD" ט7עי )כ6ת, ומטסטע 6' מכס 7עח על ספ)סכש
 ויעידס סכ)" נס רו6יס סטנשס פי6ו ם6ומן סכימ י)6 6'ס )0וד3י6ייי

 סעו)פ ע:סג )ייס3 סר6זס כחג ו)כן 6ו0ן עע)" נ'כ ס6מר'ס סכ'0וטקמע6
 כע,ס יוס 3כ) עכס'ס ססו6 ספק ג(ס 8ין יכמי ו)פי סלנ')וח סו6 דכןנ(ס
 ס3קור כמכ ע5 סטך )6 ססרי כן יעמו 6'1 מזס געל סג6ת פסי3 6עסס טס6נל
 ר"סס)6

~D'3DO טיסס )טיום פגיס חכיס 3ין ט0)ק ססו6 ו"פסי 
 6ין טעגיפח ססעעו 6פפ'י P7'DW ספ3שס יbia 16 6וחן פגיסדסכימ
 כיוו nWD לסס י3רול ד6ע"נ להס כם3יוי 65 06 (סו כסספ)קןו6ועליס
 6נ5 נזכ ט3ע bI~'(b 6'גס ד)ע6 ססט)יסו ס(סו )ן )יט6 ס6ן ט'טסעגע
 סקו5 עמטמ 6פ" סטמ )סעיי )עגין 6נ) (סו bnnpD 6טוינן סר6ו6נסיס
 ס6גי יץן ג'דן סיסיס 6יך 'סש וט'ע ספגפ כיון טס טססט6 6עיען3ע)ע6
 6גטח סכעס טחטת (ס 3פדו0 )פקפק )נו פ*ן סו6 דפסיעbnht 6כע*ס
 6יך ו6זכ פהס)יכוסו כן הגוו סלססוס נס סעיס ען סס51'16סוסשמיו

1 :::י:צש%ביי::בש(בו::לשתב  : ב (סד-ן'סל געיו0 )פקפק סיס 
 קסיס 06 ל סעי 6עי סא

 6ע'ם?ןינסער,סעגיפס עסעניעס 5נל'יסי66נצ:מיפען
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 עסג" טיני 47 עיפ ם6ייס 3טטגס ג(כל  יסיכן 3עיל ש6 07וק01'מ

 קוגמס יססס יומר עכ*כ פ"פ 16 כ0נס כין :;כר סס)וק rbגמ0י)ס
hbעקתע4 6ילנס 636 יט0)ס 6טליגן )6 כ)) י653כחג כלס"ד6טכ 
 כמנס ם)6 כ'ק כ)וס סטמי)ס 6ין עס)ס יעסתי6 י6ע'ג 6'פכ6 וקעי)ט0)ס
 כטו גע' סיי ינעקסט6 גע'פ ט0)ס 6פ'15 1ח'ס קמס ט0)ס 'bib פינידיך

 3)0ע 16 ע0י5ס ג)מון כ0גס 3'ן 0)וק דחר)ס6ז6ין כ))6 : נפי'סט0)ס
 דנכסגס ועסעע 5ע"פ כסגס נץ 656 חצוק ט5י:ו 651 כ))סמקנ)ס'
 ט661ע י6ירסנע)% ינע,פ יסעעפסו6 ונע אגיפק bSnDnשגי
 יסכטו0 טס טסני )tb:ht' 6 0ג6י טעעס כ'6 קיס סינל יס" עעסמוס
 % כסינס 6נ) ' נד6ולי'מ6 יעוע'3 6ע"נ סג6' יופי) ם)6 בוי 0(וקעסו
 6ד סונל ט:סנס )' ועס . נכך נכמג סגס""3ס 6)6 0ג6י עפעססוי

 לק*י פילס כן (ס 3כסג פ5עס עגסמיי3ס %6 ס:6' סוי 65 (ס גכסגסט0)ס
 נע)ע6ק3יק יג6ילס ס6וטי%ממו7קע% יש סכז6גימל' לפש)קק
 ק4ק יעס:י ונכסינ, יגק:ין יק'3 סכ' וכסיגסעיכ ק:ץ טוס נ)6שפיס
b)w. (סטליכ' ג7גרי פסיפ כג)ע"י ק)וק יטס:' ס'6 0דוס ז6ט.רס 6ב : 
Tb4 כך עפדס 6ינו ע"כ סו6 כ' )"סג יכי)0י )6 עסלט6'י סרג יגלי" 
 לן מש יווכסו  דגמקיר

~bpnv 
 pb~. סק( 65 61'כ גש,ס ו5י יסכי 3כתיבס

  רימ:יס:יס  יפוס גכתיני :bp7ff  ש% כמ1נס hb~ 6ססוגססחוס
~*tSbDI ,bhק כ פרי טביס יס:י 

 סנ4 עסר י63 %י4ש"פש**חס4עח6אאשנש"י 6שושי  כסגס*ס יסרי4י  י4ו סבמב ~מ דז דס"
~pb 
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יוישע העוראבןפמ
 יס6 גי'ע גד6ס וכן D'bt פ)'נ 65 זיסרפ6-י יע0ס סעכ6 י565סס0וש'

 ד6ס*נ 6פסיס ק6' ד)6 י'5 סטדיכי דנס ל6" וס3י6 ספזר פ) רבייובמב
 מ6 כוונמו ושן סתג4 עסמ י6ץ a*9b גפ"פ 6פעו )סמסו0'י6קול
 סויטסי5פ ד)6 טיכס3 טסעפסכ6 6סעסל6')6ווע"ע65 ע15ץ06ג6'
 כל' מקק 65 י6'סו גר6ס 5כך ע0גי גסו6ס יגספ0 טסיע גסו6'יסכ3ל
 יוקי כר' ק,) ~bih וכף מ"וק יפסו טסוס טסגי 65 יגפ"פ י6ער נס6'יוד6
 3ין נפו6י, 63סר 36) ק'7ופין גספס וס"ע יכמר3'יל3ק כיון יסני 3עיפינס
 :s'p ויכ יוקי י, פוזס 3י6ס י3סיף 3סי'6 כי6ית'3גס' 3ע*מ )'ע (כ0ס7כ3ל
 מנ6י עסגי bwnnh7 6(1 כ0ונס קי) ת-וו טסעשס ו% נרטז0)נס
 1I'Db )סססשס 6קור ו)כן 0ג6, יטסגי 7ר3ג1 נסוגס 636 סר ק') 6165גן

 : קסש 6ססש 7ק6י עסוט4י 36)נע*פ
 6קש 6פ,י3ע,פ נסו6" גטעס דוי6' 7יי ד)6 סטל' )לג 7ק'5 )חסנ)ךנראה
 סשל 7ע0ס ~npwlt(b כמנ 4 6ץ וס'6 פ5יו כתו3ם )ס קיכ כיוןלתעסומ'
 . ממע:ס( Oo יפסס קעכ6 ו)6 ע3"כ0י3,כ)) )ס 6'ן עעס ,(tb.a 3סעםטם6,כ
 סעריכיססעעי6סעס)סנשפעו0ל יעיגכ' ק5ס )סוכים eh71וכן

 )ססהו0' 6קול כנ(031' )ו חעסו) ו6ס כו' bnSD3 ע0')ס 36))סססוס'יכמנ
 )'כ6 6'כ עמי05ס יטסני ש ווי6י עם5ס 06 טפייופו 5כ6ורסטסעע
 יס6 60 קסס 61'כ 6סול סג6ס טסגי )6 67פ')1 יק') DS'5 כט'ם)טשר
s'npטסטע 61'כ 3נ(ילהחיו כן'פ *wJv סיכ' י6סי)ו ל"ע יג(ל 
 כל-ע ה)כס 67ת גס' 61-כ כוום;' ס)כס6 נט' (גיס י3ע%ש 3פ)י0ג6ס
 )סי6י, )06ר ט'ע 3ע5 גס'6ס נסעת מנ6י 61'ן י6וי"מ6 ינסשסג60
stpf'כיון גט'6" י)06ל ס"ע 6)6 סיי 6ט6י טוד)ס סוי י)6 )טן7כ 

 גכמו3 י6ס שס פל0 ם'ס" 6'ך יסי' : גס )ן )ים כ3ר כ310ס7סכ0ונ,

 סוי 6י ו6פ')1 עסגי 7)6 פוקק סוס ע4נו )6 ט0י)ס נ)סון 6פ%וססגי
 גכמג ססיי6 טסני נסה4ן 3ספס 6ג) נפי6ס גטכ3ל סיינו כן סעו7כישים
 6קור הסגי )6 6' 67פ')1 4 וע6ס )סססוס' י6סוי פסיע6 י6'ככט4ם
 6'ן סו6 06 ס"גו דעסם קעכ6 נייס יכסונ0' כיון )עי5 יכ0נ0יד6פ*נ
 יוע'5 7ספ6 7ק3יס יעסס קעכס )6 כחג )ו ש )36)6ס( ע4ס כ30 סוס4

 : (מת גפי)ס שו')ו
 )ס)ס טטון סך 4 ונתסיז . גסו6'ן גסעס %גו כ0ג י34ןטאלה

 סך גק*ס פ5עו טש'3 3טפר וכ30 . עי0סו קודס 6' סעס5י
 גסל ר6ו3ן ס) 3גו ועת גכקי' כ) )ו וסע73 סג.) )וען )ו )ס)ס - וכךכך

 יי:ס עס סג'5 310 תן כמונסס )נ3ו0 6פסו ג06ס וע0ס ס:')י16נן
 : (ו 6טסס)

 ג6ריך כ6סר דקיוקש סלג0 3ס ים כ' 3פמס %יכס ,1 60)סתשובה
 : 16פגיו ט5 דגור ינר 635ל ס7גקיס 3ין ליו0 4חן ו%יךגע(,ס

 ע, ק.ען 3מסונותיו (*) 1מ') עסל*, 0נ16ן קיטני כנל כי 6וערומס')ס
Dibg)~ס6)מרגו גס גססיס כעפע סשג10 ועפ"י 5פגיו (1 ס6)ס כעין 

 Sb~nts נתע כ' סיש ופס סטוג10 פ) פגי 6סיס )כן DS(" 5ייכי'ו6ין
 יגו6ו פיו ib1v SD1 כ) י1% פיו וע) 3יולו עופ)ג סי' סג,) סג6וןכ'
 פ) 5' סקסס עס 61כ310 0חס 6)קיס 3יגרי סמס עסו6 י"ף 4ןט'ט

 : )6ורן סו)כין 6גסגו 6סר סשקקש D'D ;'5יגליו
 (') ע)ייDibn) 1הנה

 3סעל ופירס 3גיוג" 11DD סך חפסק 063י
 ס(ען (ס ו03וך 3סכר חעפורס (ען "0י סג0יי' סטטון)פלוע

 חס קויס סעסותי ס6ני ו0סע ע(ס כתשס )גגוס 063 וסי6 ס3ןנס0טי
 3'7 פקדון סספקיי יעסועד S~r לס,י 3סס 7קיוטין פ*ק סעלזכ'עיכס3
 03ף גפקיון יי סנפקי ם)0 06 יולטי' וסגיס וטמיעל6)

 (כס סעסותי
 6מר כ,6 געפום (כייס )סעסוטי ד6ין כיון (ס נגידן 61'כ סססקלטן

 סקרו טן )י0ן )36 יטזס ס" 630 גספר ט3ו5י ג6סר סנת'סכ)ז0
 סגס)נ ד"סס )ס6 עי)ם6 60 דע'6 6'כ ~(ofin כ)וס ע7 קייס יס6וסקון
 ק:ס 'וס 5' )06ר 6)6 5ך קגויס ססי' 1)6 (1 פיס עסוך יו0גן כ,6טל
 )6 גי,ס  mn7s 6י י6פ'ס עעכם'ו )" כי6על ועוקי ג6גס שפ7ת6פ'15
 געקוס פעיס PD(I נעל וגסעמ יוס )' )06ר עי סקנין נעי י)6 כיוןקגס
 ו)6 סגסיס )6מר עי סשוג גען 651 כיון ס*ג קנס )6 )קג'ן י6ףס6יו
 סספקל ען 0ט'ס ו(כס 0עטון סופקי וכנר סנשיס )06י 636 סעטי06)

 יועס ס6)ור:ו פג'ן 6'ן (ס טיפס כ' סגס . (ס פעס ע) הקיקיש? : npbo  ODDD '4 ימייב  ריריו  %q פ*כ 7-ס סעטיס  ימממיוקה0
 יס כי סעגין )עעק וגלי שקקיס סרנס ס6י סלגסוברווי 3י3מו%קיק ים כי ' סג'16ר נ(ס 6ל0יג 1DPS D"b D~D וכע*ס ' נ)))(ס
 סחוס' סס כסנו 7כ3ר כיק ע*ע ס,5 סגי דל*י 6סו יס6עח ינש5סקשס

  גקדוסין S'p7 )עעע'ס ה'י 3(ס' ס6לימ  ר~ן4ג  מ1ימרימ3קי4יופ'
 )6מל פד יונער 1)6 סקג'ן יח0י) עעכסיי פ'?וסי סו' כס'נ יכ)  ס6ועופי
 0ג6ס 6י 'וס ), ו)06ר נטעכפיו ס6ועל פ, )י, bptpnv )רג 36)קגס. )6 )קגין  מריוי  בם'לוצז שטדס 4גס l')PO סגהל  סקיזס וכיון יוס4
 ק:ס )6 63גס עוטיס 6פ')1 0(יס סוי 6. גפפך עס 6'כ סמ 0(לס 6יסוי

 סוי חג6ס 61. טסענסיו ס0(נ כ'ון סטס'כס פקקסזכ3ר
~rb' 

 סקנע נגער
 כיון 61'כ קנס  סעק:ס  בריומ 16 3)"ס mDID 6פי)ו 61יכפעכם'1
 סרע3"ן סכריע וכן כן יע0ו (,) סוי,ף סגס וכ0נ כל3 פסק ('5יסל6'ע

  ברימ 6סי)ו קוגס 5ו 6,כ 3פטו. (*) סר,ן ססעיי כסו עעו וסקכש('5
 ttea  טטכקיו רסוי יעסעע 7-" ונג-ן כ)) קג0 )166

  קגין קוס )עסועי
 עץ קגס סוי 6ססו 6'יס )קען וכעיס 6ג'ו גטסנו0 (כס (ס סטסעסנ*כ
 י)6 1עוי סג0יש )6הר 656 כ)5 ססע3 0יס ס)6 מ' ס0יש משיצ6 )ע'על ס"ך )6 סף 0וס 61' ע)ס כסעסס סע3ה וס) ססופקרקףיס

 שפ bSl פ0ס עי יס6 ייזמו(י6 )ספטיס 0סמקד (כו0 פקיס )ועלסחך
 סל 5נעלי סש 6% כ5) 3עיופ (כיס )ו סיס 631 כ5) סטפיטיס5
 כpb3  '6 וסספ3וד ס(כי' 6( סג0'יס )06ר סעסופי ס) וכטגפש6גיו
 651 ססעגוי 0) רשיר כיק . כ% ספקל סוי )6 ינס*ג פויו)עי,ג
 דטפ13י4 עהט0ומע ססופקלו דגיט6 סהטוטי נסן (כס י)6 כ))סופקל
פ)

 ע-

 טקש כעו יסף עס1ס 6)6 ספקל סוי 65 יס6 ע)חסו
~nmv ושי מד שקיישו%עס פ5י 6'גו 6יכ  יב',דיר סו6 06 536 במריי  מ4דררי  מדו  בירגשגרו 'bw י653ו כין סספקילוסו 013 ל" 6יכפמ 

 ו5כ%נס . טס קגק D~a 4ס ע73י )6 4כ 6ו0ו גוע) סספ3ת ס'ס0כ'
WDW6וסכ6 נומו פספקיו כט1 פונס טסיס הו6 גכקי' דספקייו 7ס 
 )נ0די ס)ו פסו6 עעון 6פי)ו יהסקידו 7כין נ6טר ו6ס פוגס כ6ן6י;
  יכ'ט 6יכ כ)5 סעגוי כ6ן  irbt  משולנ4ימרמירויו טס (ונס ס4גוק'ו
 פל6 כית כ% ספ3ו7 4כ6 7ס6 כנ') (נו0ו סקיס ע'ס יגרו %קו7)6
 I(l'bD1 ש פ' כי6טרינן וי0יקו כ6, סווין סג'סס ספמו0 ו)כ5 עפו)0(כס
 קגי6פס ס"ע עמג0 6י ס'ע 2ע0גמ סר6סון וג0גן )פ)וגי "0ר'ךגגי
 כע'כ כ'6 0)1 סג'סן י(כו0 סיוין ט:יסס וס06ייך ע0נס סעק3) ס*ןנער

 סססקל סק7ס(כוח  ויומרבומיימב  ישי' 6יך יסיס . פס (')סלסג"ס
 כען קייס יסססקל 61,כ )שר טכס סיס )ע615 ני0וק ts~eb1  גי6וי5ויך

 סע6 6עליגן תושק סיס סעסועי ו36י סר 0(יס 16 סז' 0נ6ס 6' )ןיטקפק6
 ססלי יו0גן ייי 6346 יק6י טסעפ סי3 כי)' וסספקיקוייסנס סוימ(יס
 ע5עו גגערו(סו ס)6 6)6 ס0יוג סס00') עפהע כנ") ססיוג נגעי י)6כמ3
 י*5 ט.ט 5, )06ל וגגער פכסיו יע00י) ס'רוסו דעעכסיו יק') י" ס5סעפו
 נקט) 6ש)1 ה'ע סכי ייג6 סוי )ל3 גס ו6ס*ס דל'י )עעטיס גקטיסן3

 1)06,ט עס'וס )גגיו גכקיו סכו30 גג' 3נ.3 6טלינן יס6 5'עכ)ס07ק'ס
 61'נו נפ עי0ס ו)06ל הסיוס וה0נן ופייך וכו' )הכול יכו) 6ינו360
 ק6טר סכ6סכי 36) שי 0.6ע0 סוי 0נ6ס . ס0ססקפק6)ן שסגיגפ

 )נגו עחנס סנ0ן דדן 3גי7ן "'כ שכ עי0ס ופיג6)06ינופ6קניטסיוס
 סילות 6ך עיד p('b נופ6 )י' ס,ק  מוביייז בפ*זר  יווממריוו סכמ63כפ'י
 : טיד סגוף ק:ס ו4כ  ~ys ס:פיס ו)06י ס3' סו6 נסנשיססגכק'ס
  יס5, פ,3 (,) 0עניד סל3 סכס3 עס גמייס3 סכ30:ו סג,) דנליגו כ)ט0וך
 תקנס 1)6 (ו פלס עסוך )30וו 6ער י6ס סס  סיה3זס סכמנ עס ע5הכ.רס
 וכסג ג6נס פועי0 6ש4 קנס  עעכסיי 16ול ו6ס קגס )6 'וס )' )6סי6)6

 עיכ גקיפ דע')מ6 ו6ור60 )ר"ס ש,ס ס)1 ס6יגי לפימ י') 67גסמרס*ע
 עסעע גסכו30 יס6 פנ') -טתי 6% וכ0ג ק5'נ ס" 02-ט ('3 ס3"י פ)יווסעס
 (' ש יכDDti 30" סו6  7סס'ע ' 6'ס hnao1 ע'כ ל*ס 1)6 6נסידווק6
 ו)06ר העכסיי )י עקויסמ 06 מרי  ובי כי3 פקק ד0רע3'ס 6'סיתעס)כוס

 6ג) סוי ס(יס 6' חוי 0ג6ס 6י 5ן עספק6 קיוסע ינ3י ילסי 61*כ וכו,)'
  סרע3,ס כהזס סוי 7סג6ס' )ן  ןייייובימרמ

  במריי
 6על ס6ס פיס נ3'

 נמקי" ססנ6י יעטס 0ג6' ע) טעסס 6ותו ססקנס כעו סוי יוס ), 1)06,עעכסיו
 ססוקפות יגרי ;tbig כ'ון  סג'י ע) מו4 וס0'ע' כע'ס. עגו6ל סלי עכ')סקנין
 ס6ס0 מ' סמוקי ינרי b~sn סו6 פסף נלוס ;1i'Dh קנס סו' מג6ס ד6יטכתגו
 61'ן 3ר"ס 6פי)ו קגס 6,כ ח;6ס  ריוי  בירי1 כס3 וסלע3,ס (ס )פג')3ס

 : (') סטניי ע) 05ה.ס0ותקוס
 וגני ווי6' תג6י 7סוי פוס גגי נ6הר )הס 0יה3'ס פ) פעס ם)ויךאלא

 עטף ס6עמ סעעס פלס גני כו0נ סר3 סיס Shibt' 4' טספק6קיוטין
 bm' ספט6 ס6י ס6י כו)י  שיד )6 7)שד a*Db )3גו (~olp נותגגגי
 0קג, 0פי' כר"5 6וער וסיימי סיעס טקג) סייתי ט"ט ססס 6יכ6סיר

 7סוי כ.6 כסג ס% סלג 6נ) ס)ס מירי ו(סו יוס )ע*ד %)' ה)6כ' ספס'וספן' עיי
fb)n'6711 5" טג6 5'ע : 

 3)6 סג0ס נמע ועסס  יימ יס6 ר"131 נשאלת' ע'אשאלה
 Db ס)0ס עו0ס וקויס bnt~p  יוו)ד

 360 20ע עימס 1)06ל סר3ס ס3ע) ע)יס וסעי6 מדסיס כעסמ)יס
 כי סנע) זפוען רז0 תקנמ עפ,י ססכניק טס )ו )ס0יי פגע)06

 ה)גד0גדוג'6 ס)ו העות )י יס  וסגע) 0ז64 ס0ו64 ועס ג0ו4ס פ)יססו64
IDIW1טי עס סיין 00(יל ס)' ונדוגי6 סו065 הם)ך ססי065 עס ס6ג : 

 6)6 ש64 ספ64 עס 6עלו ס)6 ס6ג עס  יסדן קפח 6יןתש1נה
rbn)1( 6'טס וש65 סגחנ'6 עפום כ b'S~ 64סנחג'6 טן הו 

 )ק3ולס כנין )5לכס עי0ס )b'5tep 706 6)6 ס)י עעופ )י יס 6פ'4שן
 0'ש ססו6 טס ע)'ס סו64 וסו6 ס)י "עיס )י 'ס 6536ס )כגוי160
 כ)1ס סגיונ'6 עו עגכ'ג'ן  רוי  בררר גר6ס ומו65 יפו6סס כנון )ס5'מן

 ם6כ)ס סט(וגווו נס 6'כ ד46כ עס3י6 ע6ט0ן ססכ) ס)4  ססי3ייס61פפ'י
  סעעסש 6% עש)ס נסעע 630 ענע'6 )6 ש ויגל )ס יגכס 3פ)ס03יי
 סט(ונות )גכוס 95DSW1 פס פיס ו4ן סמעי6 סט0דיש ל6יגו יוס3כ)
 06 נירסו ע0)ק וטי כשוגומ סו6 סלי ק%ס )ס ס6ין יפו6סו4כ

 a*a )סנק* ר6ים' טקוס עכ) ט(וגוס שס פס6.51 עס 3כצ) סו6לפו6ס
  גסנס חן) ד) עסלס  a~von 4סי0 דס.) הייעהי עססיג0 )(ס3יולס
 )'ר סעעון 63 06 6פי4 3(ס סי0)ק ועורי.ן וטויס  רייו 1)ש 7ין )'0ר6סי:ס
 צריק וסס סטקי6 ען וקעך ל"ס עתקג0 סכ))6נ )ס0('ל )ו סיםט3י)
 י45 דכיון סויס דן ע06 (ס ויץ pn(D וג)6 כף סושפו וסקס5ו0כו'
 כגר V(tsID )יפדק ס4ס ונס ט' ס'ס ג5ען לי 6% ס3ע) 74ג5

 ל3 פקק י3טאגש )סו קניסס ע5 ס6ג hetw שס ססקגס עכ0סק(י
 גץ  4ב ינ'ן פ)וגס6 4ג6 נקנויסס ט'ע ס5ני קין פ5 עפוס'ויסמס
 גיווס)טי bntb~lI %%יס טוס5כ0 ססס6 5ג1 ס) פ)סס ם)6 טצס6סר
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ננההחצע העורשבןפני
 0סת קגתסס 0קט 607 גק3תסס 3פ5 טשי3 % יסכ6 5' גל6סט,ט

 6סמ טיד יגס ירס ק6 65 שכ6 נ7וניסס סירסג0תסס
 715 ססה"

 עכז5 3קגורסס 0יי3 ס6'גו 6לוקס כטו ס'5 ס0קנס טכ0 סכ55סס(יר
 גחגי0ס יתס 6'גו  7ס3עbDD9' 3 ס* 65 67' סשס סמ 5עניגינוס5רך
 ס!6 סס7' ג'17 סג7!מ6 6עפ"פטעומ )ו עזס גקטי00 ס"ג סנע)סיס
YrDW0( 61'כ 03סונס גסיה" כדק0גו DhtD13 %7 עפע6 ס6י ייך 
 סיי3 סגפ) 6'כ געי ונש6סס ידס עעסס 000 610 שתוסיסססרי
 כע 6סי עי0ס 065ל ססו6 קנוימס 1S'DhI ו6ס טם415סן

 סתוג"
 יו%

 ו5פשו גקט07ס חהג ס'ס ג7ומסס 0סת יק3ויסס % 6' -וע0מס
 עיס מש0 631 מסי, יסי6 טם% %ע" טט0ויג ib"'nD 6סי גשס ק'ונחג'6
 )של נינ" נ5 זן4 סניוגי6 טס(יל htna 7ין 51'מיין

 סתוג"
 . ,b~lb(t ס)ס

 3'17 כס6ע כ'6 ל'ס 0קנמ גסקג' D'b) 637 יס ע5טס יווס0סו3ס
 6סל )ספס (י5 )עסו'ס )" )טס 0קש סכ' 0'ט6 )6 47 סמול66)6
 יסקל' )6 0סקג' 0ס5ס 1ס65 )5הך ס)6 3פ)פו5 נסנס ו)ס6ל'ךל6'ומ
 3קוף סופ0קנו ייגו וג'ס 7*0 ססקן ססקגוס ג)קון כ0ינ סכן (ס 163פןכ'6

 וי3יגו סעו56 רניגו סוקיפו ועוי ון') 03וכס ו(ו סקנומ'1 כ5 עההי,ס0סוגס
 סתוגש ששת סגסס 3מוד ע0ס ס6ס כו' 03לס וג(לו )סקן 6סיויפק3

 )כ5ו0 יעליס bip כ5ס וס% סו5י6 ס)6 ג'יו סגם6ר טס 6פסו0כסיע'
 נטלימ סו6 יכו פכז) כ3וי' )ש 3קגול0, יסעקק 6ד מו)ס ס6סס06
 טן רק ססעון 5כ15פ יעניס 650 ט613ר יוסר נ)סון סו6 וסס געיספי

 סי' 63סי' 3סנסזס סו6 וכן עזכ כ%גו 5פ' כנוי' )פ' tn)1apסו65וס
 סנס ע5 עסייס סס0רי סחתס טס 4כ סתוגי6 טן סו6 סקגוות'עגו6ל
hk1סכי סוי )6 7ס)טוי6 עייג6 6י 6פ" רי0 סת,קן סס 6)6 )מ 6ין 
 Df'(y 6י כ,6 נ,ס סקגו 650 סזע 6)6 סס56ס 063 ססקגי ע3ססלי
 ס5ס ססיולשס 656 )קעי נ%ס טס5ו )l'ha 1 גגע סגיוני6 טןסט6,51
o~ntbסג7וג'6 3מ מן (btins uo)bt רז0 וסיקן 0016 קו3ליס rb~ 
 כטיס )פי פ5י' עטון ועעי6 ע5וגו 6וחס קעל סו6 6)6 5סססשפין
 5קו3מ טסויג סו6 6ס 6מניס יפהת )1 יס 6נ5 נ5תו )פי גסקגי פכמונו(סו
 יקנת0, מון פעץ סס" וסורס1% טס7.ס 631 65י3יסססקג' ט(סטס)ו
 כססו5'6 656 ר,0 7גלי י6'ן טוכס 6,כ 3ל6יוס 0לאיך ו5כן נ7וגיס'000

 6ין סר3ס ססו64 6פפזי ססקגי וגסקג' וק3תש 03)" גה6יעמוגי6
 סכ5 יסיס גס)" סס6%ס טס וכן כך כ5 סו0% )טס )מוגש יכו4ססיולסש

 65 ס6י כו)י SD'1 מ3 ם'סי' סס51ש טס 536 3יו Pwn (סי6וייהת6 דן 'לוס' 5עקול סויס דן )ספקיע 1% ף כי 017 סיקן 3(ס )ס)ס ע)'ךשנ
 כי% ייין ו5יס 7ין 5'0 5ו ס'ם כען טס)1 )ס)ס 0ייג ססו6 עס 6נ5ס.קן
 6וענ t~'bD' וט' סיולפיס ס5 צעטון 5רפ6וס' 0ג'רו ס5 3פרסו קחווי'עטי
 פורג' סטכגיקיס גיו4ס 3עסיליס כ'6 לזס 0קג0 ג0קג' פ63 5וסל ע5פרןק

 סניס ס0י גכ)5 יס קפק ג05' כי 0קן )6 סעו)ס )רוג 536 )גסןל3ס
 וי65ס וק3וי0ס ורפה,0ס וכקוסס וקפוקש גט(ונהתיס גיוגיסס כ)5סו5י6
 ס7נל סגס0קע ופסיע6 כוי 5ריק ופס סש5ס גרו3 יי0קייס כסף 6יןסגס
 וסנז5 ססכ) עילך עופס ט(ס וסגועס כ7כסנחי סזע 6)6 ג6עלו65

*D1nDוח0עמי כ0נמי : 
 . 01ו(ס טגני6 ערף 0כס מס סנט65 עבשאלה

 ויומגן סיוס עוקי
 נפגמ יוסנ סע5גי פ7ינז ססתגי ס0כס ס'ס . מס(ס

 סגיפגי. געיכי 65 כנוי טכ5 סיקרס 6עסך '5ע קגע עוס'%י ס56יףססכטוגי
 %כי כן 651 ס56תך פ) 5ספיג 5פ'שגי ס5טס 3יגלי טכ'0 ס6ריךוסגס
 פל 6נני וטפ '  בשך 05כס ו9ץ  סו36 )כ) יד )סס'3 )י 01)י)ספטד

 יקכש 6ינו ספל6י כי נס . 5ייבך וסנס ' רב סלל  כט6651ערסיך
 1בק51ר יכזס (TPD eiha טכ5 פניסי יוהי ספב י0מג' ו)6פטזי
 יגל פ3 0360 ' י6סין י6סין ע5 3סס'ג )"וגך 6עמיק וסמי5ס06'3ך
 סיו7'ס 3סכוגס גר0וג יר 6' טגרם סס'ססעפסס
 ק3ע דלס ועס0ס - 6סי )6'ם וס'סס ס5כסונרוס0ו
 3יס רק י3יפס עגיס 50 סגהם ג'ן ו6ין ס5מנו ע) קסוכס 6ג'סנג'0

 דחעס קי-ע ק" 43כ סס-ע 3עון טכ"0 30'6 וסגס גיגשס טפקיק6חי
 גס5ל כטס סיול 65 6סש 6מ טנרם י ספזע ון'5 סגסז0 הרריפ)
 נם6מ ו6ס עסן6זי עי( וכח3 גט3וי פפס מ7ול )6 כסן סיס ו6סכוי

 536 קסוס נטגוי or וכ) 3עגו' עטו ס7ור )6 3'סtS'Db 567%מר
 סרג'ס לסוס 06 )17ר טוסר 3'ניסס פו3כ סל3יס פ7רד תפו)ס1383י
 ו6ס,כ סנעל6 )פון וסעחקס (1 סנ"ס 37לי ט5 וססנס ג0יסס raעפקיק
 טגרוסס יו0ר סכשרלו 6431 טע3ף גח5ם סכונס סי6'ם וכס3 י')כ030
 י6'כ וסל'1 סיור כ0ג וכן ' גט3וי ק'1 3סכונס 6פ')ו סדול י)6ס"
 סו6 5י3ריסס טגזי ו6יכ גטנוי קץ 6קש נטכוגס 6פעו גס06 ס'066

bptn%3ע5סנזס פ) גח5ס )טג,7 קוסי6 פגיסו6'כ סי6 סנהס6ס ו 
 מ7ת 65 סו5י5 שגיס עיש6 גטנוי סית 65 צ6סר (nba ו6ס7כ0נ
 י)6 )ועל 6,6 כי mtpb גס6ס 633 6פ')ו ע3וי כ' גסכוגס6ש15

 זפ)biDd 6 טכ'0 ש (q'pth btlDe זסגג' פכע כף יק"עחזנס67זח
 006 ססי6 פירוסי גס6מ 061 סגס'ס נפ) ע,פ כי ע5פונך גי6סכי
 יוסר ס0טייו ~btb סל6'ס פנ30 טס מ ט37רך גר6ס גס .6ם

 גפ06 ג)6 6פעו טגוי כ' טכפגס כש פגויס נלוסס 1a19%Dטנ7ופס
 ס6ס ע)ץ 5תעוס וק תני געש סיטיג עהגפ vt11D 65 61גכ6קתס
 0)6 יק6על גשל6) 86'15 ט6י 6יכ 63'6 גם06 ו6ס סנסזסכענס
sbסגלוטח ס6ס לע 6)6 כן ספ" 4ן ונשד)ס סין כו)ס 6ז6 6'קת 

 סי6 6,כ פנוש ס'6 ופסס 6טר 65ים כנר ג'ס6מ (ס ט6יםסגפגרסס

 כש ב45 סי6 תס ככסן דגס סוי . of  ליבי145 1ר,ףהו  ישזזוירג)16
 בכסן ט3פש 1)6 . 3קי56 ו6פ" חסו 3פסנס 6% גטגוי ו6עלסכסן
 65טר טגהפ6פ 61סש חי5 נסר6'ס טט6ר (ס הע )6ין מר )גני,7סף

 פגי5 5כסן גר1סס דן 5ס ףס נ165 כ"6 6ינס נ0ג7סס 16וגס6יס5ס
 געגדנס 06 מ )חי 96נ' *גס ט' פעגי ני7ספ ו6ס סשנ נמנוק
 טטס עיגמך סגר6' 6קורס ניפ06 ג)6 6פי15 טגר כי סכס3סט0

 ססלי 6יגו חס - פגף' גלופ' פירוש טגיוס' יו0ל ססירו 631'6סכס3
5DSDסגזי str 5 טסטפ סל6'ע יעי3ליh9rv וזע כ5 6ס0ו 06 סגינט ' 

 ס(כיל פ)6 כיון נסגוי 6סי5ו פש ינס גש6סס)6
 גגער"
 תסכקע6 .

 תז3 1653 טסו6 עגרוסי סנ6'ס ט7גלי ססזוי ועמס 165 5יכ6ע)יס
 י6ע" סקסס ע6י י6,כ )כסן 6נרוס, גזכ כווג70 (mD ו6ע )כסןעוסי
 ק1l'Dh Sb)g'3 4 עסיט6'י 607 6'נו ו(ס 3ט3וי 6קול' גיס6מ3)6
bStסטוי כיגרץ ספ" סיס 06 )ס6ייד קוסי6 )סוס 5רץ עמ0 סש 
 סלי כפילוסך  ו6ס מגיד  יהנרי )קושן סגשס סיגמ עסס ג7רכיגרפס
 כפ" קז5 )6 פיכ 61,כ גסכונס titeb 6קור' 67ז6 נעולט3ו6ל
 יס6יז 61ין %יך ס)6 סיס ספ)פ) כ5 61'כ סיט3זס כיעי ו)6ססוק'
 or י'1 ססיע )עס טסיט6יי ע) טזע )ו קסס 6ך  סססין'סברברימ
b'b7'ו 6סיי(וסלזן סל6"ם כ7פס נסכוג, 6פי str ט 1י3ר) קטס 
 ומ5כי כ% 6.6 ס(כיל 657 (') סק,ע סטסגל סי3 ע) ספילוס'ס)כ5
 b~1elpb 5וג' גנסשס (,) סוטג,ס י)7גלי כ'ון קי) 1פסלע6"סם,ע
 י6י ס67זס כפ" 1)6 ס0וק, כפ" )6 )סרט3יס קי5 )6  יעיכבסנץ
 המע סמן i~pbo 7כ5 קי3 עיכ 6)6 . )סמטיר 16 5סק) 06סיין ט(כי סס" ספק נ)סי %ו ע6'קל עמעילינןיוסל 6. טק')'ן b*bJvקז5

 געקט0 סס)ד סס,ע 61'כ  כג'יון  לסירמ  מריו "ך  ובש דו 1Dhיטקץ ומון 6,63 ק'1 6'כ טטי סל0קס גפינן יכסן 165 6קול ענ'סס(רל
 קזtbgg#t 3~ נעזס סו6 %ז *קת י3כ% נ,כ 11tlre )706טנזס
 ע5וקול 6קומיוסנ *גס 647 יסע ,p'b9Db וססוס'סגיסיפ)יגו יסיט3,סכיון
 גקוע 6'כ סס סדס סלעמס ה4נף ספ' ק')6 ססוק' י)ך3ר'165
 גכטס כ67טלילן 05 טיק )6 טטי יטסויפ נעך סמ סנ7טיסס
 סה וס7ין V69W 61ע,נ נ)ו7ס גני 3'ו'7  סגזי כ30 ודכווססיוכ0י
 שזפ 5קו65 6()'גין סזל3נן 656  ,ל4גו ייון  מרב  יבר ט'ט מניגט'
 5גגי כייי ס0וס' סו,5 6יכ  3טגוי ob י'  יי'ביו 65 סרעניס 5יע'יגס  כין מרב רלם % במון גי  במכיים )ססיר ס0וק, כפילס )גטיי5סק5

 )נ3י כסל וסמוס'  מריבזמ סוי,5 ט3" 3עמן 536 וסרזן וסל6'ססרטג'ס
 7סמ פשט6 גט3" ס0וק' )ינלי וגס כע"ס וסרזן סל6'ס )ת0רי

 וסלין טסר4ם פמי טכליטין  וסיעג'ס  p1DD7' ופוי 3יר3נן 5ש65ו*4ג'ן
  וייבץ כיון סלג כווג0 ש0ס 9ס גלול וגר"' סוסין 6ג1 טיטיסן לו3כ'

 ססיע נס סנוג' דן כ)3 ס(כיל ו)6 כסלט3,ס ספקק ממי ODממיכימ
 עזז ס)ק 651 כסכיגס סף וסיץ וגסי6'ם כטנ" ניון קין  דיפרכס3

 יט5 סהס שפמ6 6,ם י3רי ו5פי עטו יסקכיס עסיע  (,)עסלט6ז,
 עכאש נחגס rhn 77כו יולס סס6טס 6)6 וקז3 גזכ טכזס פי,5פלס
 6מרי 61לכגס טכ*ס סיפ3 סמניס סג'ס ועזי סכס3הו עפעסק

 )סגיס ו7פ0ך מרי  01Dp ובוי  יפילר  במיסמ  מו  p'Pan וברזמרכס6
 ניל ביי  רבריך ונפ)6ים קסזס  גע3וי 6פו)ו ל'5 כף טפקיק לזס 6סוכן
 גע עפקיק 7זס *7  ק0ק טצף סו5  ד5ס 7Db  במס6  ססביםיני

 6פ 61פי)ו טש)ם סו6 פלי 03יסס מן עפקיק  נזס סיי ר5םבסשמ
  ג0יסס ג'ן סו5כש 7לנש י,5 6)6 יוק6 1657 75גייך קנגלעסעס'
 ס)י5' טזט (ס כגמ  Df 6)6 (ס 56) (ס *גס סג0יסס סי6 סכוג'ועקל

 or 16 נגמ Dr דן ס)ש )6 7עגוי עעו 0יול )6 יגפ6ט7ו כן)ועי
 עעע6 סמ קמוס 7טגף עיקר6 דבל  ויור  ומ56)

  נמס  בס ייסי 57"
 ח4ן (6" 16 (ס כעs.m of 7 דובמיי  ביל וכי6טליגין כ7%0סר
 י5יס  יבוי ביי חמיינו במ  רבש יסכ,מ6 גיו5 גטנף יט"ף5מ)וק
 קען 16 נ7ו) נקו6 ו4('  )סיסוון  רבייך ורם? by33 פיסי  SDJריין
 וכט,פ יוק6 סלוו'ש ד5נש6 )זין (כיגו 6,כ 50כיסס  נרמל  דרךימיימרו מיי  מיימיגין 7(6'( ש כנגד מס ל5ושן 6.( (ס 3'ן ס')ק =י 6יועה
9rD3י5גלופ כטיד6 מס (ס 5מכין 1סגסזס  ס7זן דרברי  צרור  ןלבו י ממ.י 

 עפקיק סיניס 06)4ןוסו0 טש)ס 6פי15גענר 7ווי* ש0סחסנוע5ו(ס
 )(גחם שייקגס סט6 0"ינץ )(ס (ס קטולס ג0שס 6)6 3מיססג'ן
 (ס יו0י ט4'ן 06ס 3טייס י7ליס כין 16 . נמ.סס כוס)ייך
 וקיי04ו ננטייסו סעכלס וכיון 5ס. וילט( סט0קלג'ן ופפיס . (ס56)
  OV3 סט6יפסגס  iIDtb  ביי5מסיייירובירם רחי בייזס  רבריר  טגינמוסי6
 וגטנוי ' פרווייסו 3עינץ ו)כן  בלהו' כית ע5דס יג'ס כס6קוימ0יו
 סע6 סיפיגין כט"ס לניס גס י7כ' 657 כ.ון  רמוי,ז  ג0שס 6פ'15קסוס
 פסו6 עסיע6זי ססגי6 03יס יט6ל וכן עש ש(גס טל0וק )ס'יטו(
 לש bib 06 ס0'י )6 ו6ס,ס יסוקיס נס'סס סיס oa7 לט,גגקיטן
' רמו9ימסרבמ סנמימ  רסכ5 ממ מצ ססמ גמיסמ נקספקיק D I B D t  

 7%גייך וכו'  OD'D3 ג'ן טפק'ק סי3'ס לסו0 06 ט'ע כסג 061זכוכו'
 חנפיסס לק טפס'קיס. סל3יס bD'VD ס7י עפקיק סורס לסוס 06טסו

 לסוקיס לק 5סס 3סויס עוטדס 6יגס סנחיסס ל'3  061 '  מרבסלשקיס
 )יסי סיפינע ר0וק'ס 1S'Db ש %) (ס 536 .  חוק6  וסונגג7

 5"כ .
 י 9מרמ  בשיוי 7נס כיון 6ח0 נסת' סס 06 טסמ )6 טפ51ס טנוינס
 6'כ ' ופהי  D3D1g~  כסו ' 5מר  בממו יסנהט 16 . ס75ס גומ5ייך י7יי טעפס 0"סיגין . (ס %s 3(ס וטזט : (ס ננגי טס  ס'יסיגיןל5
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ה-ושע העזראבןפני
 b'(D 3ין עפו)ס 3'ן מ)וק 6ץ טס) ידך 'מוד 7)פ:ץ עפו)ס 3פט'ס4ם

 היחמ יגקוט )ועל יסוכ) 6)6 מלווייחו . ייליכת )יין (כיגו 61'כ 'טפ51ס
 ע'ע 3סיסס נין עפקיק סי3ים 7סומ 3פיגן 37ספו)ס יגס' נידךסי6
 נס וע,ע עפעס געין ל" עפסיק סלניס רטוס י6ס 3עיגן )6ליפכ6
 כיק 61וכ ע)ס6 ס% שיך )6 קמוס 7נענף כת3ח' דכע כ)וס 6צ1יס

 ויככיוןיסנ'6 סני )6 )מוי יגטפו)ס bnib 6י-לי נעש)ם7ע'כסג*6
 פסע' עמ*ס גס וסג"6 סר,ן גין גמ)וק ד5עס ינריך גספכו פיומ'סוגטו
 סס 06 עס6'כ עפקיק ל'ס 3עי:ן ו6פ'ס נעפו)ס י'ד'ס גידתד,ריכי
 הס)כת פעעיס 3סולס טסס יכיון )עיי סו6 הע)'6 וס3)6 6,גפורס

 ע-לי דת"ס 61שנ נ)עס' וימחיו )ס וילעו נ'סס גגי סו6 16 3'שנגי
 חגסיס 06 6פ')ו 6קור ו)כן גיו)ס גסכוגס 't)'Db ד6קול סל6'ס5יפס
 נני )חל6'ס 16 סרענ*ס )?עת 36) הפקיק סרנ'ס לסימ 66'כרמוקיס
 כ)) טס )ח)ק 6ין עפו)ס וסעט' גמוק'ס סס 06 6עינ! 65 3עגיכסן

hn'nel1 וג'מו7 גע' פסקיק סרג'ס ויסות יעש)ס 6)6 כ)) )סס'לי6'ן פסוי לי :ר6ס ו)כן )סר6'ם סכו:ס כעו סוי )סלע3*ס יספ3וי'bP 
 ד)6 וסגו 1D'p1Da נעס ~יי ספוקק.ס ע7גרי כ'6 נמ)הת ענו6לסי3ל

 :)סוק'ף
. ס6'ן 6עפ"י ר6סו:ח סתנ'ס י3ל' ע) )עכ"סיסיג )כתו3 ל6קה.-ךך8

 ג"כ סו6 7סכו:ס 7ל") וסל"ן סי6"ם י3לי דפי' ייין )ג'ין 5י'7
 ידוע סיעור לס סימס ימ)עוד ענו' וקתס וקמוס ה%ס ססו6 6)6פטי
 גס3, ס6ערן עס )27ל (כל סכונס כפו כ*כ מו)ה סימס 630 סמ)עוי5גפ)

 פחומיס נמיס וסגי "5רומ ססגי כ) גקל6 דעגר פ'ק ונע'רונין ),6ש
 קע:ס 3'ן נדו)ס נין טנו' תוי סיכוו"חו לן -וע 7)6 %יין 61'כ)מופ
 יד'עס )6'6כ.ון657 )16 6יקול 3ין חו)ק 61'ן ענף גכ)ג סכינס גס61'כ
 עד )7יין טוס חכ) כי כ)) סכיגס סגס"ס ונע) סס"ע ס(כיק )6 י)כן15

 IDSDI עועק 13 6ין ע5עו פ5י חגיון כ' )הכ,מ )ססע יד פססיגס טססנס
 ח)י ו6טינן סודמ.ס סוייעגי עעיקוח נק'גי' .77 תחמ יס ו6ס סס)כס3ס'פת

PSn(חגי וגכת3 )'ס6 עפי'נת חגס סי63 העסיעי גע עגשאיה : 3ע%*סי ס)כס ס 
-

 טמעס (ס נני פקפוקיס ו'ס יקוי6 גל'סקע עק'ק
 33ליקק כ6ן הגין ס6גו )ע:ין יס נס3ס וכך 3כך ח,) סס סכמו3סנוקס
 כי ס6' נו )פקפק יס or %סון כו, עת6 3י(יסטס6 7פחקיי76קו'6
 6ומס סעכנין 6מר כי:וי ס:') )עיי יס סנט כמיגפ עקום (ו3פייגס
 3פקוס ו6י סכמ'3ח געקוס 6, כי:ויין ג' )ע60 סיס כיק ו6יכגליקס'
 עקו' סכתגו וכ6ן עיקי סנת,נס עקוס ועכ'פ סגיסס 5כתו3 5לזסגפיגס
 ו3ייקק יפתקי" דש'6 3ר;ק סכס3ו ח3' ייט עס סגתיגס עקוס  ו%חכמי3ס

 סיס 61'כ סע'ר ע5 ק6' ו7תמקלי6 סעמגס טס סו6 וקוי6 סעיר610
 פסעע מסמ6 6ג) 7קוי6 ניקסטם6 דעמקלי6 גליקק )כמוג%ילן
 סעמי)ו סג'3 ונע ייגו עס 61'כ סע'ר פ) )6 סערלס פ) ק6'יסכיגוי

 3סטמי) ס6,6 קפק וג)תי כגיס 1ח651ס יגס ו'גיע כע) 6סר סמסועזק
 ייר טעגו יס'נו ס)6 סדגי וקרונ ה% נטימ )6 06 6חל נפפעט

 : סג'ג ננט )עסוס עס כיפ 6סלגע

 3, כמנו )6 06 נגפ ניעני עעכנ 06 מקדק סמיסתשובה
 כ"6 ננט כומ3'ן גי3ל נ)ע7 וטסס סט7ש פמידמטקוס

 כמנו סספוקקי,)6 )ם6)תיגו 5ורך סו6  כ'  בו פפכג סיש 06)כסס')ס
 נעח, כ6ן עלן %:ו  )ע:ק  9לריך%הייב סס וני6ל 3סזע ונן קכ*0יק ניור כענו6ל ממיעס 3פעת סעייס פע'7ח עקוס גנפ )כסונ ס5לין)ק

 ס(כ'דו 6%  מייל 6"7 עשס סס 1ואכיי סינס ז6ס כמט וכו)סס)1גש
 06 דעה  6פעו 7מק% 1קיק כ6ס ו5כ16יס דגו עס כ% כסנו )056
  str רי  ov3  ממיררימ כ) כמגו כנר יסיי פיטי StpD7t 13 כס653
 )6 וסנס נגי ממיס עקוס )כמו3 )ליך י6'ן כסי ס)יס עק~ס סינס067
 סחו)קיס  ברבריג6רך

 ע)-

 ס6חיוגי' ססק:יעו כעו נס6 כל" ק.') כי יפן
 6י:ו סעייס עעייס יגסעקוס ק"ד 61,כ6י  3ע"ס עויגמ'ס
 )י7ס עעקוס ט,ם 3ס,נו פסי) )עס 6"כ  יוייברפעכנ
  עעייס פקוס  חע7יסיש:וי עעיית )עקוס %יס ג'ןעקוס גמ)ק 06ו6פי)ו
 6ת )תרן  וזן9י'יבימ מב,י וכפ"ס סלי7ס עקוס עסינוי יומל גיכלספ7יס

 ע"פ ס3ע) עפ'ימ 3עקוס ופקו) )י7ס נעקוס ססכשל (')3ע)סמיועס
 6ינו  7סינוי ססזע גע) )נ*י )י' יפס.י עסעע מנע) עקו,עעידס נגי )עסקפס
 ו6ס סעייס עטיית עקוס נ3' סס(:יר כעו 13 פוק) דסינוי כ)) טניר 630שס)

 יסוי ספזיס סגע)ע3עעייס געי7מ )ססע'עט סיס יומד פוק3ס"פיט'
 סס כע*ס )כחו3 5ליך ם6ין פפשס סלנס  מייו  רבייירמ כיון יפילט,;6
 )עו)ס )'כתג ס5ליך סעייס עעידס  ירר%91%*י רגות6 סוי פוקל סי:ר 606,כ
  נעעייח ממ)וקת סס כתנ (") טסלפ6*י ססל' ופוד ס6י כ1)י ל3ומ6 סוי65

 ס)עס עסנס ספדס  בייירמ 1Sb1 )סק3 ים סימק סנספס וסקניססבבו
 )וען וא5"6 5יסע" plD) o1V  ווש  ביברבריף  רבמב  מימבשרמסרמ
 סנע עפייס עקוס טס'נוי יוחי גיכל 'סיס ספייס עחץיס עקוס יסיגוי3פו)ס
 מטנס'יי'3עפיי' י)ד3די ועוי סנע) עעעיימ 'וסן עפ'דסס עקוס  גויפד)עס
 כון 6מי גפקוס וכמנ סעדס נעקוס עעי 6פי)ו 7עכסייש פסעפסגפ)
 ריר  בירמ ס)ש ו% עעעtbD~ 6 סכייו  bwDp דפ6 )כמגו נה7ע6ק
 ייענס סעיש פקוס גסינוי סוע דפי 3ס6יעעע6 )ס)ק ד6ע פפיפ616יכ
 ס5כ'כו 5נממי)ס כ'6 עעכג 6'ן  גדש3י י)ש)ס מעי 1% גס עקועו3שגוי
 סיגוי ו)כן גגיפין סכטיס סעגש עעטנע וחו6 סעייס עעייס 5כחונס(*5

 סטנסן טעפגפ  6'נו  DghD1~t3Dl פטידס ועקוס ס)-ס עקוס טם6'כ טפוק)
SSQ6(6 וכעיס גיס יוקף יסגי מסס6 עכח  וימבן ס6מדוגיס ססרני)ו 

 סת*ס פסיי 6יגו חס 13 פוק) ססיגוי 6ץ ו)כו 7כ'מ גקיען3ע5ח'ס
  ש673 כגון סעי נסס טעות גכסנ י6ס )סוכ'ס ס6ליך סקיפןג6וסו
 גי6וק כסל ססגי כיון )מוס 6ין סוכוס גמק סעד 36י יעקנ ס:כמ3רירימ
עי

 )ס-

 הקוס 3ס'גוי ססכסיר סג") ן"י  ירברי ר6י' וס3'6  יפקנ  בו נ)6
 )סס)י 6ין 5כח3ו 15רך י6'ן כ'ון (ס 3גידן ס*ס )כס3ו 5ולך ד6'ן כיקמדס

  3פפו,
 כיון Sp1D 11 6ץ ס.:ו' יגס הסעע )'דס עעקוס ל6" ועיס3'6 מקיון16

 סיפוס ע) גס 6'כ 3':יסס )מלק הקוס סיס 061 )ייס )עקוסיעיהסו
 61'כ סכ' ,s'p נ(ס )6יס פו7 6כתוג ו)קען ר6י' הסיס )מס)ו 6יוומסייו
 עס6יכ )כממי)ס 6פי5ו לכסו3 5ייך 6ין יסמס )'יס עעקיס ל6י, ע6יקסח
 סעי)ר'ך  ק')נסמומס IW'p סטי כע,ס חכעיס עמק:ח חו6 העד 36יסס

 חסי5מ פ' י6עליגן ע6י עפרס סר61 ט37ר'ו וגל6ס  יייי יממ 9יילפר9
 סס 3)6 מוסעיס סיו )כסח.)ס  מייר  גגיטין סעוסיתס  סעיימעפויסיסטיסיו
 ס,ס  דה37ל' ו6ע,ג סס סנז, וכפ'ם מיב  מרמייוי9מ ס.סיו וסמקיגוה36
 6:' יק כ)) סס ג)6 מוחע'ן סיו ס3חמי)ס עמיס סחו6 עסעע ק)"מ3ס"
 3)מ' ע'פ פפו  יימייטרי י'ג יסמקין סיסכסי מ"י הכ'רין סיס ו6סעד
  ו)דקדק )סחמ'ר סדיכו חעוי גנד 3גט עעמס כוסס סמ"ס סיס )6קמק

 הד)6 נייעני יכטל טסעפ כסי עי פ13:' 6יס יהמ:" )יס:6 עסעע וכן3'וחי
 ו0כ' ק6י  ולריביבר הח.ג'סין וכו)ס וכו'  עי פ)וגי 6יס מומע.ס סעייסקחנ'
 סיס עיכסווכך 1)6כחג פ)ו:'  בו פ)ו:י D'bl'm דעח:יי )'סג6הוכמ
 סיפת יגקי' 3יעי סיין )6 ק6י 6)כממ.)ס ו6י עח'ן סגייוסמס תיעמגקיי
 פ*ע 6)6 כן עוס'ן כולן 61"כ כן )עםוס 5ן'כין  סכל יה63עוס'(

 סיע' וגקי' ע7 ב1%  רריבובריב,ר עד פ)ונ' 3ן פ)וכ' 6'פ )כסו3 5ריךי)כממ'לס
 כע'ס סו6 3יור וע.ע )ס6יין 61ין ק5מ )7חוס ויס )כממי)ת גס עוסיןסיו
  כחגו 3)6  י9ר ברייבר  רייי  ס"ע 6)6 )ידס ההקוס ע"מי 7"" עס61'כ
 סינס 06 כטי ינדיעני ק5'( ס" (") 3כחנו ענו6ל וכן כסי סי:ס 06"ש)ו
 (יל nbtvDn טחףס ססעיי וכעו )כסו3 5ליך rbn כיון ~7DO ם) 6ניוסס
 טדפק51  נייעגד פוס) סעי'ס עעיית 7טקוס הוכמ ו6"כ ויז6 ס,  ג9'ע11

 י5ייך י3ר יכ) גיוי עסעע סר6'ס יעדנר' )מי"ן סמ'ס דנר' 636בוס'גוי
  מזררי  פרי  רירי  יירי  ס'גוי iptD 13 )כמ")ס0%וג

  גגפל6 דפליך  6ט6י
 ירו סס bDS7 ופ6ימרך ססע'מ סיגס 6)'ע36פ)סייגו ע6ן נעורמ6סיס
 סמ )ס תוקי ועי63 עעיימו הקוס סו6 3ה(רמ וחיח דירמו עקוס סססייגו
 כסג ו6מ*כ וכוי סכסי3ס  גיוס וס6סס סנפל עפידמ עקוס )כמוג 5יך ס%ןפש
 06 36) פיגס 636 ק6על )6 יעתגי, גכפנחו עיכונ 6ין ועיוו עילסוגס
 ומץלס עייו 7נס יכיון קסס 61'כ עכ') 3סכ' bu'1 עיפקל )6 נלל נמג)6
 ק6י עעייס ד6פקוס עפגי )6 י6ה6' )ייכמי' קוסי6 סיל6 6"כ )כחונ6'5
 ס,ט פקו)6)6 ו6פ'ס )כמ31 5,6 סי'רס נס סרי )כמונ 5ליך י6'ןד:סי
 תס6,ג נסיניי פוקל )כן מכהיס  1D3UD עיגפ וחו6 )כתו3 5ל.ך דייסדהקוס
  ג3'6ש 3)סו:ו  עיוקיק ו(סו )כממ)ס Db" 6"5 ס)ייח ועקוס סעטידסטקוס
 )6 כתג 65 06 6מ"כ וכמנ 3כתו3מו ככוג rb כמוג סצעייס עקוסרביי
 וכפיי6יס )כ) יי'כס י'ימו גטקוס סטעס סוי ))ייח 7ירס עקוס 3'ןיסחי)ק קכזי סי' סכסנ 6מל 3ע:ין סילן וס3'י  ב'יוזבוזי כעו ענו6ר סר' ניי6עפק')
 ועס )כ) ייוע 6י:ו )ייה הס6*כ  סגירס סו6 (ס )6 6ערי:ן  olptnסיגוי
 כמט )6 פוק)ו סס.גוי 6ין )כחוג 5ר'ך ד6'ן יניון וסל6'ס י*מס6פל
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