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 'tpbtb(' פו0ל pb 63קס 65)0 פץ DnD יז %ייפז

 ת*5 ת( ק" סעורםיע וסנלו קגסירין עס' פכ'6 (ע סלענ'ס-ר2ננ
 פ*6 ט3פ)ייינין b'ao '6 6פ" כ)) 7'נץ 6'ט2עצ' 'צטוי631

65wbt 15 Vb~ טשפון עי פ)יך סעיי סו( )נטען י6טר 6)6 פ*6 טקנ)ין 
 ת, . פכ'צ 3(ס כ'651 כצ וכן ג6פןע)י ע'66'ןוי6ער

 )6' ןטם 7יין ל6ס פוי
 5ס5ל מ5ער ט5פו טי6ס 6ז סי3יי' 5מ3ר יויפ 61יגo~mbil 1 ט3קט ובע'דעסס
 סקכ)ום עפני גס20ס 6ו עעגו יקס)קו וסכעס סחפס ועפנ' 6עמ נטעגסע5פו
r~oעטוס סיגל 00)מ ו5הג'נו )קעיו עומר OnD ססייט3 ו5ויך )6)ס פיך( 

 (,)ג0)קע)יוו6ומל וסעון ע*כ ס7ייגין כעונכ' 'ס6 ס65 סרגס orגדנל
 )6 וסו6 נם 3ר )0ז מ(י סוי כי ל'ס ססס יגיק ג'לוס)טי כן טםעע657
 00)ם 3פקקיו סני6ו S'rj וסנ6'ס %)ס פ'ך פסם ע*ס )י' פס0 סוס ועסוס

 6'גוג6מן ע'6 וי6עי שטעון פי מ*ם חלע3'ס כווגם )פיסל6י0י
 b'bai טען ס)6 6)6 סעי 06 ססכמ'ם 6פפ'י כן סען צ6 06 יעסעעע)י
 כווגש ס)סו6361 ;י6ער(ס 7וק6 7צ16 יגייו )פים י6ין 0יי3 נ6מן6יגו

 ק)יק י6י ג6ען 6ינו כטכן סוס ופעי)6 סי' גן )6 ר6ען סס7סיכ0'ס
 י6'כ 6יגו 7(ס ג6ען 4נו b'na כ6ופר יכ11גמ1 ם'ע סמכ0יסו כיון6)6 ספי עדוס שפ ססי06ינ כיון ע גסכמסס 4 עס נ6ען 6b,npיעסי'
 6ו0ו עקנ)ץ l'ba כוונסו 6ין וע"כ ע'6 טקנ)ין 6'ן סזיין י6מי h)a' כס413ך
 יכמ'טגו 6ס 67ף עיוסו )קנל 5ויך ע"כ 7ס6 4נו חס כ7וסו 'VDWtn 61'ןכ)ל

  טנועס ID'SD;  סייגין rbn ניגייס 67"לי 5ועל ודומק  י'ריברמיריממייי
 עסע'ססעיי ע)יך סשי ס'ן )ניען י6על 6)6 עיכמנ ועוי וכיו65 קלקעוסכנון
 דנריו עקג4ן rh1 6ומו ט6פיגיס 6ין ל'צ עקג5'ן ס6ין 5') ע'כ 6,כ כנלסעי
 סיכי סעי סיכ0יס י5ריך כע,ס סלן3'ס י3יי דפ" ק*י 6י 61*כ ע)הסוצקעוך
 )י3ריו יויס סע6 עייין הכסיטו )6 ק(ס כיון נ6ען עז6 6ץ סדיין ס'6על9'ד
 עפג0 סעעו טיס סיהן  1tb'biV  נומירו מוגפ 6' י6ס )חטעיככי 5ייךוכי

 bib סיייגין עורכ' מיקוי צ6  רומו )סכמיסך יכו5 16 מכס'חך (סס6טי
 6פי' מ6י ופוד ס'6 גמור ויטפ סקר יעג0 )פגער פםקר ק6 סקולי1ד6'
 נע%סנדוע סקי יין )ל י6ין פסיע6  מריבינז 9כסג כו, ע*6ס3'6
 י6פר )6 ספי עכ0יס מ(סטכנג7ו DDbt~'  סלע3'ס יכווג0 ס'פ ו6ע'כע(ס
 61'כ0יפס 6ינונ6ען טסו6 3ע5עו 3עזד שי6על פי ג6ען סעי 6יןסד'ין
 ע3י6 ט(ס  יוס  ביו  ריוייי  נגוס וננ)יגו עיט ט65נ' )6  סצמ'"2יו5ס
 ,סגיו)'ס6טל (*) פיגומ'נו ון6יג, וסעפגו )חת ויו65ים חסעכ0קעו69
 פו5ס סוס ג6'גו 1צ6 סעענו 1)6 עקמוק סוס  יירבלי ספוקקיס סעס63ין

 ג6פן 6ס יין פקק 6)6 6יגו ס*נ ססו6 טס DS' דנן )נ6 שסקיסוסיייג',  מןןיימיןממובןווומיופר ענor  3 ופ'ס ס7ין )פקוק מ0יה ש"פ5מו ססנע'י ד6יךס"י כן סל"3"ס צזגני פ', 6' גדוצ 0צ6 631ע0פסופ5ס5ף
 ו6יט ססס טכ0יסו סנש7 06 ט3עי' 637 נ6יי צסג'6 תי6ס %ו 06סעד

  6גי3פ85' יויפ 1n1bob 6ם" 6)6 כיין ימקק" פטיס6 ג6ען6עלס6יגו
 סעי מ(ס כיון 6ךס6יגי0יי3

 עסוי3ץ)מסיק סייירן ע*פ מ"ג 6גי פכ0יסנ.
 פיס(קתס3תיס7ף  ר1רי"  רb*Dn  114 טועסוקוגל כיקס(ס .כדןסתס
bb~n0וקס l'bO מסו שסני 00'ע4 גנפי ופליך 6ינסשקס פעגס עיס 
 י6טל וס6י bt'(p1 סו') ועערי 6כע6 )60י  b)3r  ייבו נע6 ס074'ט6
 ס)כך סערך 6חוי )י' 6ערי 6לפ6 )ס6י (3ני ע(נין 6טיג6 6י ס3י (נניג")6

 קע*) סו6 )6יצס פיד פמפ (ס כנון ו6ילכק צך סוס סטר6 7)ע6 6גן צ"4ע6
 נעעון י6'ד olaD ס'IDD 6 7)6 כיון )י' טעגיגן )6 דוק6 דכס'גטספע
 bhh' סקר )טטון 6וסו וג)פוי עעו)ס (ננס 1)6 צסי'ס 7')ע6כך
 עעגי' טעיך 1Dh' )ו סי6עמ 3יין וטועס י36י סיי )ו טסיי ננילור'יע"
 י6פיי Dabi"' הוו) 67)ת'סעיש6 (ניגסי' )6 6ועג דטיa~nb 6 6גן5"
  ימיע6ס6'גגר6 עס ק6עי %עס יעלגן % סילו ו36י יז2'גס -עי'6י
  גנילו' ייפי, 6י 6פ" ס6 כן טפגם'ן 6גן 6)6 כן ז)6ייעי'טש6 עטפעוכו'
 ס') כו' )' 6על IDIWi 650 יסו6 כ'ון טפי גיפ דס0ס ו6פ'ג 3ייןיופס ססו4 כיון )י' יעניגו דכס*ג ס'פ 6צ6 פ3ולו 06רס פענח 5יפון צן6קול
 ht~(Dhnob"Dh (ננח" )ID1W1 6 סו,) )י 6טי ט65 יעפגס עסעפכו,  (ג'ג0ס )6 67ענ וס6י  מויוריבירי4 וכ7ק6על מעו)ס (נגס hSnכעויס
 U'DD' יס6 ע7יס מע6ס יותל ס5סז פ5 נ6פן סו6 סיוטטידססן3גסעדס
 עפלסי' ו6פ"ס מ0י'13 יסו1067  סטיע6  וביומ' צ6  יפירו9 6ער סוס6י

 ססיי טועס ססו6 לו6'ס ם6ס סנ6  יזי  גי'ן עפומו טפני כן פשעןז3ניי
 כ'6 סכ" טעגס4כ6 ו6מיצו צ6נסעון נעס כ)וס צ6סיפיוחו ס6'ן4סל
 סיתי0 ס"תס biob"eh )פסוס  מרימ סחס6'כ6עפגס עס6'כ ייןפקק
 mhI( 6ס י6ס,נ צועל ויו0ק 4כ6 סעגס oh" סכ6 טם6,כ ל6סוגסטעגס
 6ג)  כזיגו ppD1" סיועס יו6,ן 6גו סני חעnDnD 7 0ייג ססו36פעוס
 7צ6 וכיון נ6טן סעי ס14 סשכ 7יתפ abI 6)6  בויומ פ)י' )6יכס*נ  סעכסישסעי כ)וסלק יוען 4מ 6ס )6שקי bte טוגש 4ןסלעמס
 יכווגסו 6עליגעפען

~fhn ססס טט6יכ )ט5ס 6צ6 סעד גה 4ס3פ ליס 
 6וטר ס6ינו כ'ון (ס פסוס )סיי3ו 3עיגי וקטס יאק י(ס ס'6 יטתס טשש1D1W 6 6יגו )עס סטען %ני חגגס צן יעול כית 3יעומ כ'6 )ס404ן

 פס יויע" 6נו ס6ע ס3)נ  טיעיס  מרבמ ונ7פ  94ב1 נ1)סביירו9ס6יט
 פס צ0קע סייין י0וז יכס"ג ופסשtPW5 6 סדן פ5" ונפקוק כ5צג5נו
 י6פי' סיפגיס 7טקעעטיגני פץ636 6% )16 16 עוטס 610 06טת0ו
 קמ 7)6 עדסים)ס ט צ0יל 'כ% 6ט)ס 6צ6 נסגע 6ץ1 3פ?וס 6פכ06

 7פוני 66יכנפסססעפססו6פ'2חני2יס
~tWgDSDJ 

 יסי5סעכ)טקף

 ט6עכD(3Ybavnv  16 )מרס 6ה7 איחקק ~b)v5~ aa%סמיס
 סדינץ4% ע*פ יש5ס ופטיע6 פ5" יגפ9ק סכי9'י טג)3 י3י"6פ"
 ססי3"פליפס דשוש ועויססיג0 טסו6יי3 ס7'יג'ס ספקקו גוכ'קש(ת
 כקוש קפפ6  וסלטמס מ6ע סטעס ע)'סס שזיס ס6ין 7נגיס 6נ)פטעס
 טנ" 3שעס כפיס סו6 סיעניס  רברי יפי, פקוע עכינ כ)5 מ3ופס ס(כירו65
 ססבפע 6פק זקפיצ 3פנ'1 יכסיסגו כויגש 6)6 3יסג, ס6י פי6טד יוק6576ו
 סכסיע כגל סלי סד"ן י6ער )6 סעי 6פ ס6.3 וסניו 0נלו 6חסכמיס
 פס61  'טעוןגע5עו  מיויר 6)6 י%4ר  רל4  יי'ל  במימ9מאיוייצןמועו6
 נהספייוש יעת 65 טע6 יגר ס3פ5 4ן יסכסש ד6עשטכ0ש
 ססwhfn 41 %יך )כן עכסיפי ססו6 69על)יעיו
la~o3w(36 סוס עועס 6ם ה6י 

 3ע-

 קגל טסו6 נטעטחיו
 וכך כך 7)ע6 צו צועל ס7יין ע5וס פפול ס'6 ת6עס סיי2 יס" טעגססע0טס
 קנ)וסכוונסו פ0פס 16נססנ9  סרע2'ם מ*ס ינס 2גטי6ו6פטל כפ"סשי

 סשסק" כמגו ש6ס וה%ס )קעיו ע4ס ו6( גדן סופס פו6 קכ)וחוטעפע0
  bin(waD* 6גן ס0קעענ'נן4' )ססניעי)6פפןכhS" %6% טעגסגגי

 סוד6סו ע3 כ)וס6ע,פס6'עפסינ )ן 0י3 6יגי 6טל י6ס עתיסטקוס 4הי  מיורי"פ"4 כע,ס rwu פ)י' נם)קatbl~1 1 יסי6נ,Db 7'1ג0כוין
 6ע,גדסו67פו  )ססג'ע ם)6 כדי סוי6מו טס'0ס  דברו טפלסין 6ג1כצוס
 . סיס עדין b'D כ)וס )16 37סכ0סס  3עי6 כ,ס פדס עפ6ס 'חר610
 יכו4ן וס"ע פ4 ג6ען ם6יגו ס6ועי %ץ )טס פי' סוס (ו )יפנס61'5
 3ע5עו סיעעון 57וץ )ססגיפ ס)6 עעג0 נני S'p7 )פעפי'  רמריי,מ)ופי
 וסל6יס וסיה אי3 עסגי )6 כ4ס שי3 6ינו ז6סנ 6פזג סען )6 7.61ווק6
 4' נפי 6סריג'סנס פצ'ני כוי וכי סוו סוי כי 610 י3 ס7וטצ"יטסג"ו
 עפן י65 6ע,ג ס'י3 6ינו סד,ן מן סחו6 נעעי צ" יטעגינין )סעע.יסוו6(דו

 3פרעף םכ30נקייי*(דכברכמ3  ושל  מיישש  יווי  ביל1מלמלויו6יסוו6פסר
 )סיע0וו6פמומ5סייס6% 6(י) 6סש ונ5 נסגפ*6 6סלעמסיסעולפ)ינ
 כי כפיס צפיס 'ם סרסבזס 7ד3י' נ4 )ועי 6"5 )מנ'ד 6גצ נסכוץ)סטניע
 ~sxn (ו סיני6 טסון סוי ועונ0 סג"יס יס(ק0 סיגי6 צי'  סקס' י)6סיכ'
 )ס(ק* (ס 7ין עגין ופס ח(קס 2יין הנ*נ6 קס*) ע6י י6)ס*ס 4' סכממןטקוס
 3ססו05 3ג.עין bntb וכן צטיחגי סזצ ו3סנסדרין ססורס 3נצ ם"ך סו16ס6
 ו6פסרז65 ח(כיי )6 דסגעזי  Db'1 צךי4בר סי' פניי13צ ד)ס6 עעןדו'נ
  טגיק 7)6 ס'6 קיוגס סטעגס כיון 636 צט ע)ע)סס

 5" עפגיגן כו'  ממירי
 ש כ55ו ציפגש )נו טס פטי0ו יס0ולס כצ) )עעגפו ד5,6 3עז6 כ"ם6)ן
 (1 גס פ"י  במ,מ ק6פי ו)כן 6גן  עעלגין עען )6 6' קלו3ס b'DV  בגייומרבר
 סנסצ4 % ד63 סעריס ע6" ח(קס עגי 67כ) כיון סי6 קנו3סעעגס
 טעגס ד)6ו קט'צ סכ6 2ס געעון קלוגס פענס יטפגיגן וכ'ון (נגס 671'ע'סס

 קרוגספםיי6יטעגיגן: יפגס 6בצ btoקיו3ס
 %ו. 16 עי6ת"ס6 פסו)יס סס 6ס ס6ס קית' פחשאלה

 פסלש4י נדנלי גיו5ס 0עיס ל6'0י כי 'ען (rts %סע %יתשובה
 s~es כי סו6די סעעייני" שפו פ65 %סונ(זיו)כןל6יסי

 י.4  ברייוו  ב9וי9י 6, קעיף 5'גק"
  ימויליולרי

  ב49רפיובזז  ירובווישץ1
 גקמגי וי'6 טיג קי, 63'ע סגסנ6כ כעו Vnyvp פ7י )יג'ן וג'פעי16ר"60

 ס6סגזץ0ה מי3ריוגקי%י מסמפ פכ') כ'4עדר3גן גפי6'גופקז5יןס6ס
 (י5 טי3לי0וט3יס )ק'מיס יי3רי קוושן )עמן עהננן כס%פקו)[ייגן
 ט937י סכיוגו6ס  be~1  נשריבש )" 0ק 6ועל ו6ני ע7וס פ,סש,ג

 פכמט (ע עסגס סכסף ויגלי (*3 ספניד סלג י3לי ל6ס ד)6פסוע6יי
 0 סיסלייייר עי3יי סי6 כסף גקדוס' סנע3.ס יכס3 6ס6 6יטוס ט.סש6

 י*ק 636  גקי4סהס  Vb'  במו סס0הסגדיס0 י*נפיו0סגיעדס63ס0
 ייגו ויסי' 0ן') עמקכת 6100 סלג  כוונ0  רייו  OD  1מומייברביור9 ע6וי eD' סשג (') וסלע3'ן  ר'מ  bten נס)עה ט3ו% סש6 נעקוס 0663

 צחמץ טטם 0ויס כ37נ וי'גו עעס פולס יגל פסו6 6)6 ירנגן 7'ג'כס6ר
 סוש =%  bbbme3  be גפי, גכח3 ם)6 3ש סיפייס לנר פיקל66)6
 ל4יופ סכ'ע DW b3D1 סולס כדין דסוי עקיני )יטס סצכס כם6רפגע*פ

 סו6 ס6ס זקיו3' ע7וס פזס פ'.ג סיעניס ע'ס 6,כ : ע'ססדנס.פ,ן
 כרן טס61 סי3 סכס3 מד,ס כם6י 6)6 0(") עסקג0 י*צ 6יןפדגל'סס

 ענין ס6יגו נ6  6)6  בימיב  טשלסי' 6ין ס6ס קלוני כ' יען ס"נ כע*ם פעם0ולס
 #p'v כפו סוי עי3י"חס ס6י 61,כ סס סכ'מ תיכ  (שגי סלי 36ום ע36וס6מו
 פסצכף פ.6 סכ*ע כי רייר  ריו4 טדי3נןטסס פייוםו סוי ט7גי'סס 7צטי611*5
 יזו ע) קוק)ע 6'ן 6'נ ים'י וסקסס ניגסו יי3גן ~qp גקייוטי יו') וס'יס5 יטתי ושלסי כו' 3כסש מיג0קדום יכ0וגו0 פ,ק רים י6פרי' 6ס66יסומ
rg~,סימ' ססעי)סיטס g'D צשג, ס6ש, סנעשסלי שלס יי3גן יי'צ 
ps)~פי3ריסס )110 כ'ם לן פיוסו  rbn וק כ)צ פייק %שן נינו מ)וק 
 סי6  מריב,מ ברברי  bDpnD  י1ייר  יימב 6יסו0 עיס פ'נ  ברבריוענו6ר
 יס6 סכי שלוסו ע7גרסס 7נס עט6ן סמ ט' פג6, עי3ליסס סכקף6נ)
 ס6סדגו יקיתי ענו6ל )ש)ו4נ סתסטטסיייי כדן דגו כקףק.יוס'
 סיגייגו ו6ע,ג כ)5 קוושן נפנשס פנפפו קיהטין 61ין טעם מנלסניין
 2ע )נני סו 2יו)ס סוטי6 )יי י6ם6 קו)6 סו6 צכ4לס סן קו6%)ס
 גפ9ע5 7פנדם קפ*ס 61)ף קק'ו 6)ף 9" 3ססונס (*) סרסנ*6סכ0נ
 פ9של 656 6יט מקו) יסגי ס'כ' כל ל.5 3ע5 ו% פקול 2ע סויילנגן
 גזו צס וכוסני' כ;ל וסו)ר 650 צ6 גם6ס 061 5כססצס סגם6 ו)6יר3גן
 עשהר וסו)י המ65 ססולס ק סי6 גע) 2ע yenM גע)ס 0מם וסי066י

 D(pb~vh3  סוגשברברי )ט 6יכיס ע'ס2?וסין פ*י סנענ*סכע*פכ,(
)פקפק
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 הושע י. חזםחיקמני
 ו5יכ6 פגץ 6ינו 063 טנירט כיה פעס יל3ק ססן 4פר דמ14 ג!5פקפק
 5') ו)פיו: עזוס ט*ס פ"נ יכ'ע b)v5 ק5ס עפעפ זק . 6סמ60דלס6
 3גי6וי' סכסנ 6עס קופך טידנגן סס 5סרטנ,ס ה6ס יקלוגי סג"ייייט

 כעס 6סל כ'  יתע סו6 6)קיס 61) - גנ6תי' סטי נפינוס וכי*ס5סנטג"ס
 סג) כמנו נ6וניס סק5מ  סכ' 6'סוס עוס פ'ד ססג'ד נסיג ע65מיסוגוס
lahbכיוס ע,ס וב*ירבירופי'1  יר.9 סמ  מ11דמן9רובימימ  מילידימשך 
  מיבר וכיון )פנינינו ס5ליך עכ') סתטכומ 3קפל פסנימ ססגי 3סורס ג'כוסו6
 לי 656סקסס נע'ס ט3ו6ו 6,כ עעס סולס  דיו רייו  במ? דמי  פי%במב
 סוסע,י ידנן כיון פש)קוטס כתג ס)כמ6 5ע6י סווס נ7ין פיימכען

 63' סכ' עע ס" סג'יבש'כ  huoa לימ  בר סד'ס ג0סי3ס "כ6ימוחכער
 וסס'יס ס6ס ט5י )(ס (ס קלוגיס ש7,ס 36" 3מנ' 0)6 קייס גסטקזס
 עזר3גן קרוייס טסס 6)6 עיר3גן 'יפקו) סך3 סע,ם ס'6 תסן 61, פעעיסטג'
 3פ;'סס וספקדס סס סויס דין ט'ע 6ג) חע5וס נעג'ן גכ)4ס ט4ן5פגץ
  וע'ו nra קפק ו%ן )7נדיו סרוונסי סייומ  ונרוך י עכ') עקהם6יגס

 : יוסע 0עיחסעחי
,8כפ
 יח)עו7'עו%יו פנם5ין 5יי מי5ו'נסינין )וכקייח וסס גססך סו6נררי

 חכס ו)עימר( )עיקיס י7ע 6מס גקקילס סח)פו7 קוקרועו63יו
 מ*מ  בייריממי%ריייימבס%י ;ויע דל3גן 3סוק6 6קסייח' טקסי3סלחין
 נלו יופע כעוסלי ור,נ ר'ע ממכעוג.  ביבמ 'חנ פ'ס מי  ימרביממויי
 עעקול ימנרכו לננון ען גו()יס מייס עיס ג6ר 63לו טי  ססו6גיס 1)כ)י6'כ

 והסיקקח ע5ד פקוקח ני3רה)כס )זון 63סי וח6עמ  ממלרמרריימזר4שזקרש :סניכס
 06 נס) סה3,ס טטיי שדס 1ח)וס נסוק פיגי נע65 06 וחו6"5ד
  רמיירבמיןםוובוביוגו מסוי ג)ענ,י כי וסז6 )6 16 גטכרוסע5וטנו3ס

 טעענו IDID1 5)וס עו7ס 6יגו סע%ס 06 ' עויס 6ינו ס5וס 6106מ"
 מסס6 עסהכ והכ'  13 3ח(קתווביבמ סע)וס  יגיר וסטטי סרר 6שלעגפ5

 סיו כסונ.ן 6וער ס6ני כו, ו0ו3יי, 7ייסקי ט65 7ע5'ע6 פ*ק7עמרסק
 'כו) ססטל סנע) לק  במ גנעו קמק עיעס ד)16 סלמיןעסעע DaDDוכו'
 סהו6 6וטר ס6כי ע)כון יייק 7מו)ין 3פ"ק ו"ף יי)י, סטי6 6'מרע ו65 כך)וטל

 )פעוןסת)וסכך גס)ע'עיכו) סיס טסו6ספקדעיי כ,ן6ף פס5'קפק
 סהנכסיס  מסיט6 וסחס קמכי ודייחקי דעתגי' 7וע'6 7ס6 נס(קסווסמפר
  סמ  פבירייומ וכעו ItiniWDti קיקעוס 3'ן סחנ6 פ5יג 7ל6 ספתןגמקס

 כ'6 סנותן עסש ס6יגן  qb יממךליממבוגךמ,מ  גחי
  בירסמליי

 סו),)  י6)'כ
 פנ' נע טעיוס סגי  ~ob י,מ יי'  גס*ע סססק עעס ספעע וכןסטעיס
  סונל  יימרכ  יוילמ  מתרמ%'לו  בירמלומ וים il'nilnbID1 גנסעטתעקף
 יכמ 61ע.נוש ' 3סענותיסן הן גונין 67יס ע3'6 )6 ו6ס )6יס )סנ'6ישיו
 ליעומ6 סוס י6'ן - סמס 7ס6:י גד6ס (ס כ) עס ע4' פ5יג וסטץסרווש
 ס'סיס כ7י 3כ'ון ס)יס )סעון7)6 ויכו) טוס)ס ס6יגו ס)וסיק ס3'דגפי3ל

 : סייוס סני  )גד 11'  בג'יגר )ו7י

 סטל )גי) כמ נו pb7 עויו  כ'ע  מומל מסונל י6יחיע ד'7ןגמוןאבל
 למיכך כסג כ'ח n~p"ps  q'~p סהטיי ו6ע.ג  סילימ  מבירמו3

 סגע65 0ונל 3.ן יס נדו5 דספים )ר6ס ע)'ו  ,651  ממיובר ימ  במ"מ נו3ין6ין
 13 6'ן דססס ס;מ) )סרי ס4פ3'ד

 טו3ל ס) (ס 7'ן וגס כ-כ ליעוח"
 כוכ 1unpi( יק סוחק נסוס ע65סי "י  במ'ל  ססיר סיה6 0ס5ים 7.3סגפ65
 7'ן סכול כת3 עד)6 ל6'ס ק5ח ע(ס 761)3ס ע)ס )סוק'ף ד)6 ש3ופיפסו

 )עע)ס חוג 3סטי גונ'1 67ין(ס
  בבי!וינרמרי%יביוי

 רק ק,) 7)6 סזע
 עויס הע)וס יק06 נקע'ח1'ג ספור כמג )6 מליירב"ב  ביד נע265ג'

  במוריוז נמקומ' 67ין 671י 6)6 )ת)וס' .חן17 טו7' ס)וס כ'6ס ו65 5)וו('מ(יכו
 ' 13 וגו3ס 3מ(קמו סספי הו7ס סע)וס ס6'1 כ'( עודח %ייו  qb7  obכנןמ

 )(ס. ו)6 5:ס 65 יח(ול )6  יורימ סניסס 6יו  סית3.סס:' עד3ל' :DD~Dוכן
 ה)וס 6'ן tl'eh 6)6 גמ(קחו ססטר rh עויס סלוה  06  פסיי6 ע37ליו7עסטע
  רל,'מווריפובר  9"9יבר 067 נמ(קתו והקעל הסונל יח(ול )6טז7ס

 1)6  ימ1ור )6 )ע)וס הו7ס טס)וס רנומ,שף )היכחנ ס,) יימרערממפך1זי
 : )קנוני6  7מי'סי' נסטו'ג3ח

 )6 51עס ))זסהח(ידיס))וס )סקסומלפידכמי)טס"ססעלזסתו7תושק
 06 3ס)פ6 פ)ו ענ"ם חונ(ס )מקוע ל51ס סע)וח כ' )ק:וג'6נימוס

 סע)וס ס) )נ"מ b,tpD 6ין 6.כ 3ט) תסער ))וס עו7ס ש' 63 06 6ףנ6טל
 עויס סע)וס rbnI כ'ן יעס' )פי 6נ) (ס מונ גסטר )ג3וח יוכ)ו )6 653'ס607
  (ס מוג 5ספקש ילו5ס ג6ער עו7ס סי)וס 06 6ף כן ו6ס 3ח(קמו ססיי))וס

 :  ילוע3'ח
 5דין ;fiwn עודס  6'נו  במוררימ  בובס סחע)וס qh~b'h7 מי6 ליופביסך

 61'כ 7י)יס ג6עגוח ה5מ ו6יתרע סונל 1נע65 סו6ע)'פנע
~qb 

06 
 06 (ס נס-ס )גנומ  יכל.ן סוי %  בליימ רסי גוגו  )ג'ח ח3 6יגו 5)וסעויס

  )יסנע יכייח:ו 7ע. 5י0נע יו5ס)6
  ס3ועס ג)6 6כ" 3ו )גגוס )געל. גח(קסו יחסטר ג6ער 06 67ףמףד

 י3'ע פ'ק עסזק יס )7.ן י6י' סףס:ר')ס6.3 ל")סג'ס עמי) 16 55והססיי טמ(יי סי' 3עי 67' עיגו תטעס נ6תן עויס סע)וסעסכ'ן6ס
 3כ) יוכ))תחו)סטעל חו3ססרי ס0יי עכר ד;'חוססע7I'D1~pD 6ףתפ
~bo1onhntw 3כימט%יבלמשי ;ג7 קיכו))עח~)6ף )ע'7 לייסכ%  סיין  
 נפקק  וכגנ ע'( נקי' מקע"ע יס3י6 7מוס' נסר6  כסגו'6 רסוייר נמן עדל'טמו'3  :וייוי גע*ח גגי 5עחו) יכו) ס6.ן 6' נקננון עו)ס סג3י6י 0כ5 פלוכ6נומפש

 כי6"יי' תעס סונו סנפ5 ס61 וכ")ו פע*ג יהסספנד כיון 5" פם') ת5' י)6כ)) פעי 5ס6י )יס6 יסכ6 3גייון 6ה  6*כ  גפ*ם גגד )עמ51 יכו) ס6יגו פ'1 נק"כן
 415י טס6*כ טדליכ י36וק  5נע*מ  יימיברוי  גשבייו יטטסעניג6 כ"ס כ'ם3פ'
 יפוק' קע6 )סנ1'6 ו6ף וק'5 עעו)ס (ס ))1קם (ס 5" עסספנר י)6 סי4מעוכל
 מתן ו)ספקי7  )עסו) ביישו  וייו  מוגו ס0"ט6ייפ9יר כ' )עמז) יכו)6'גו
 5פס1ל 3'יו  ד6ין ס(ען סניע ונס ננ'י גר6ס ססספל ו6ף ס5וס סעו6)וק'5

 (ס ספר  גלע ד65 )6מייס ח3 כ6ן 6'ן עויס ספ)וס 06 ,ס כ) עס1)סמ(יי
 3סגופ, ג6עג'ס סקכקול 16 סמפן יגע5 יק") סיסיי 3יי סגע65.סעמפיס
 : ))ומ סספר עמ(ילין )ינליו הקייע סגע65 וסתל עודס טס)וס ע6מלח*נ

  ו6יל3ס6ס עפס יעון עו5י6ין 6ין 06 קגוני6 סחך 637 5ח)ק יסועיר
 ג6מין 06 תס6'כ ס)ו ות)קומוס עס)וס סשן י%י6 לה5וס נ6עץ65

 5עסוס ועוג )גגוס פקוס .ע65 ס)6  סיליס )נ*ממל ספסי יק יסי' )6)ו
 ג3, )ע')  ימי*יכ ק6' עטוג6 יק6' ס'כ6 יכ) ע(ס(ס

 עוד וס4ס סמ65 ספי
 )6עץ )6 ו6ס ליס ס) ק)קומומ ען תטון סו65וס ס'6 חקגזגי6 דסס 'מור)6

 יונ) ס)6 )ע)יס ספק7 רק יס" 65)סלוס
 :  ג5ע"י סי' כ'( מעו )ננ"

  מיובמיימרייביי"בביייס:זןקע,ףגץ סי3 תו3 חי טעועדגמיאף
 7)יכפ עויס ס4יומ  רימ  ייי  1יבמביפרר1מ סעיוס י6ין טו7ס 6יגוי6ס והטעעעכ*פ טנס3סירו ו4גו 5קנונ'6  חהס" עתס ס%סכח63ס
 : וכו'  י"מ  גק'ק סנ') פפעס (ס גס וכו' )קגונ'56ע'מס

 ס) נ*ס גוג,ן ס" )6 עויס ס)וס 06 61ף )0)ס 5ריך ס)וס 6יןעויס סי' )6 06 6ף 60  סילומ  במוריומ  סייך קגוני6 עס י3י'ו ע) קמסךחנה
 : דעמו 5פי 5וס 50 ס5סומי' תןספ)וס

 קרע ת)וס גע. 67י סכי טייד קנוני6 תס סקע,ע כ) קסס)3)6'0
 ניס6( ג7'ד "ג) ס0ו6) סגלס )מ' )י' ע5גיע 16 )" ק).י 16 5ספר)י'

  רי*1ס61  רברי' 5פלם 51י'ן נע5עו )5יה )קי"ימ 3'1 )מ)ק תו)ודוחק
 קירעיוסמיל 6( 5ע)וס הודס .6ס עס6,כ ס'6 מומס סס"ססייי6פסר קולפין סי' )6 עויס סע)וס סיי )6  דימ  גמורימו )06ריסמ3

 6ך 7עחו an"S נ*3 כן ס)י ונ,מ )6חייס מנ ס6161'כ
 ספפ rh~ 06 יגליו 6ין כי ניו) כיון  סז3ליס 5יכ'ןע,ע
 6'לו 06 י6ף כע'ס ((Dh כי גסעי סע)וס יננס 7)6עויס
 כי 63מל יצ)תך סכרפח ועים) ת5פס יסננ' נסטיי נוגס סע5והעודס
 '5סק עוסלר נ)6'6 תסס ספסייס ו7חס 6ת) קו3סמ דעסעע)סן כיייעסי
 - ד( סי' ח'פ מ4 פ" נסוס ע'( ססונס )עיע ' (,) מר6ס סעכו:סיסויס

  וסססונס(  ihco~ ממ)ם)מקר

 ע(ס פסוח 36) כקף ססי רמרומ  רמו,  ביליממ סחינ עס יס"גוצ
 ו6ץ 3נער6 כ67י' )תי)ף )יכ6 )ם1י btus b'Dnt 6)6 ד5'ת.'כיון

  געיקל מיי6 יל' עליסנ6 ק5מ עסעע וכן  סיי  ומסיי ס3ועס )מיי53גו
 6)6 6'נו וע.6 שו סת6וח סס6 ס)6 6 גס7י כיק6ער 6סי  DD'1מלייור
 ס" יפסיט ו6פטר (ס ינל סמוסקיס ס(כייו )6 )פס )מעוס ויסיוניח

 6פף' סעור'ס 3למך עעיייס  ועי'ס מ'ס.ן כול מ3עו לעגין וכן3ע'ניסס
 עטעוליס סוי6ס7מיול6ף נגי ייעע6 דכ'ון סו6 וק3ר6 ופטוי כו' ד"ג'כ
 פפ.7" ע7יס 6מי' 61,: סעיליס )ו חיי3 ס6.ן כחו67ס דס~י הסוססו6
 עיי' 6'כ פ' ק" סיוי סג'6ו ססלוטוס 3ע5 כע'0 כ)וס 6'גן ססעור,ספ)

bninbכופר סו') ס7ל כ)) ע7'ס )'כ6  סגיעמו וע) עקסיי ק6 "חליחי 
  ימייב עייס סעידו 60ס סי)ך )עגין וכן . 3רול ו(ס פ30ועס ופעור3כ5
 6ל1 סחי'3')ו טעיייl'ba 0 כ'ון ג'כ ני6ס 56)ו כגנ17 )ו 'מ  iab י'לו
 סס" עעיייס עד'ס 06 6ך ס:) כומל פקר. 636 כס.י6ס סוי )6 6'כסג'
 )6 ס6ועל כ) 7ק*) כ'ון סוי6ס עקני 06  )יק7ק יס ומיעס ג, 015.י3
 ססעית כעי וס'5 מיעו 7)6 קסדי 6נן 6'כ יעי סלכסי )6 כ6ועי)וימי

  רימ%יר פט יי' פ1"י'ל יימב  בי"1 י6.סי וסגס נ' 13פרומימייב
 נ' ס)וס עע'ייס וירש כיל  לוימי)6

~rD1 
 6ע,נ ופלעומ )וימי ו6טל

 61'ג1 טעגסו טמוך עמיונ 6)6 עק5ס עודס עיקרו )6 ע'ע כפין7סוס(ק
 וס"פ*(יק,5 ע'ס ייי  ממבשממי נחשנס (*) סכם6,3 37לי וססנס3ע
 כ)וסועי" 4ן)ן3,יי  6וט7 מ7דוה)ס ס:ס)'  ייייכימוי 77'מיי6ס6

 סיג טסו6 תייייס סעי,ס 6ין ד6פי5ו ~er עמפע כו' ני )1  סיםעע'דיס
 דוכת6 3סוס  6מחפ'ס  דו%  1DODn ו6פסל סה)וו6ס סיbSh 16 ע7ייןש

 )1 ססייב וייפו ייס הסוך ייו ((ס ס)6 דוק6 7עייר' ספוקקיסס:ח3ו
 bnh' וי"י  רר%9( ר%ריך9ייירכמ'ב  1-מ 9י'  כיב )6 סס'ע )ו6פ"פד'ין
 ס6,מ כיון זסע6סוע61ע*כ )1כ)ש ס6יגוםהנ  ס6מטל ייי  4בוימס"3
 קסי' 6נן כן 06 !ויסי )6 ס6ועו כ5 הטעס  1D~DD 6וער Db 06";6זון
bloa6*כ כ)וס טענמו  ס6'ן כיון ומ7עחי )וימי סען 06 61'כ 13 חייג 
 עעס תויס 6וכ ופרעתי )ו"י טשן ו6ינו ג' ס)וס פעייס  סעדיסס,יע קסו6 כיון ז ט' פרעו יסעono  A'Dh7  6  יס6ני 51') . ו4סיינ ססיי6;ן
 סו(ר 06 6ג3 )ו  ממייב קס7' 6:ן 4כ mSn עע'7.ס ועד'ס סיעוט)6
1DID1.יכ' ע"ת )ו.חי )6 י6עו כיון )ו ע6עיגיס 67ין 6ע,נ ומרכס. )ויח( 
 עסו, 5ויסי  ימילמלי וע'ס 7פיעו )ו חיי3 י6יגו י6ממי קסיי 6נן)תיער
  מ"3 61יגז )ו ספרע נע5עו יויע ססו6 וכ'ון (1 נעענס ס'פטי סגץדח"
 a"D ייוו יו,ן יימ פשץס יכו מיור  פל עע;ס נ'17 גקע כ)וסכמס
 65 סס7י 6:ן וע'ע לו ע6ע'נין 61ין  כן  י3ליו )פרס כע.;', כל 7)6ו 6)6)ו
  עסוך עסחייג 6)6 עייס )' (ס 6'כ  כו  btog )סיומ crb7( כ'ון חכ'סוי

פפכחו
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'הושע חשחדק8ני
 . סוי6ס סף פלפסי %ק ו%גו סוסק 06 6גrl~h 1( 5 ס6ץספנפ
 )ופל פ7ש כמ6ס 6:3פגיח עגס )מנילו ס)וס ס6ס מוס ))טוד יסאיכ
 ג' סס)ווהי עעיייס ועייס פרעתי 16ער וסו6 סענס ושנעו גפרעסי%

 )פיתר י)יכ6 כיון ע'פ סג6תגומ פממס ס:' )ס)ס יעסיונ Db'31ג6פנוס
 שיו'עסטע, ס0ד 6:ן עקיי )6 (ס נ6פן ס6ינו 6)6 יפרפו ס6פסר ססד5גן
 יי6 דס" ע5פ, 35'ן טגו 1D1D )6 ג6פ:ו'1ד% )1 סגמן )ומ'כיון י6'ן סס6'ע)
 פיעון 6חר )סנעו יכו) 6'ך ד6'כ י(ז6 סס7י 6גן ו6'כ ממנעו קשלסע6
 סמלעו י6מסל 5') 6עוכ סרעו ס)6 קחיי 6נן סרי מיעו ס)6 )וט'סנט
 כל"סטל והו6.5 ספיעו ופען תגס ס3עו cb וכן )ו ע6פיניס ס6'ן6)6
 תסיל וסכח סמרעו 67מסל כיון סכי 7'ג6 סף גנ6ענוס '17 כח3 316נ'
b)bזס51'6 וכפי ה:ס ימנעו וה'כא . ססן' 6נן עקלי )6 נ6ען ס6ינו"SD פסוט גל6ס כסוי6ה סוי ע7.ס יסצ67ס כ'ון ע)ג' סטר 
 קרקע סוד6ס ע) נסנעיס ו6( קוקעומ מיע3וי כסו67ת יסו'יפיור

 סיכנודקלקעו' עטכסס1ד6מ כעול מיי3 סי)ך ד6פר 3תר'ימ6 )ר*מ5פי'
 )יסמג' 61'כ נ' מ"ג סהו6 סוי מיס6 עדס ע*ה סוי )6 זהו67ס גסיוק'

 : פטול נעי כה,ג יע7יס פ'ע 636 קעיים6תיר,מ
 ונתן נ' )1 פשי3 עע.7.ס סע7יס נ'6 כ5ן *ן 06 )7ק7ק"7אך

 עי )6 16 סעזק סוי תי 3י7ו 6'נו הסטל כ)" סטי)1
 סע'ח הו. )6 פיעמ' גוער ויכ1) 3.ד1 הסטl'bG 7 כיון5פלי'

 ו)6 סטל סה")ו כ'וןסמעיי'ס ממסעג7' וטי'ף הו6 סע7'ס ס) דמדומן כען5'י
 ו6וער עק5' )עויס ית' י)6 סע'ק כפ'רומ ה') ס7ר כיוןססי,סטי )ייק)6 הוייס6 סיי 3)6 6ש' ע)קומוס טיפינן DIDI ס)6 ס.ויעי' עע'7יס סוס 6. 6)6פ1ד
t:ha6פ" דחחס ו6גי )ן ה" סטי6ו- מ"3)ך1.ס)ך cb 6;ו'ויעיס 
 ג6ען 6.גי וה)וס טטי )ו סהי' )ית6 דפ6ן עעסעניי טליף )6 )ו ח.י3סע7"ן

 : ס6מ עייס 6נ) ס)קומומ ע3 פוסס ht:1)pסת6
 ט'פ גע)וס 6פ" י16לץה6 דסעגוי6 כ'ון יק'י י') סהו9'לדעת

 סוי 67י כיון קדקעוח סיענ71 סו67ס עק5מ פודס כ)חו")
 וכפ' ממסעגי' טיפ'גין פת'ס ס., ס)קומומ 16 עי"ן )1 סמי3יע'נן
,,Da6 וס6 (') סי6'ם(7 I')'DID נע)וס D~D 01DD 6(סמי,3 י7עיגן ד 

 (*ן דסרע3'ן 6)י63 )ן עקפק6 כי סע'ק 7סוי פסיט6 (ה 3גידון 6.כ)י
 ה)וס פויס Db 06" סע,ק ס671וח פקלי )D~D 6 7ע)וס דק')קייעחו
 סעסיענ7ש הן 3ו )ג3וס 'כו) 'rb7 כיון כ6ן ססטי 61,ן 93טי ג' חי'3סס61

 הרתנ,ן ק6תר )6 דע"כ חמק17ן61'כי') סגועח פ, 3ספוכו,כת'ססל6ם
 )מי 67פי)1 כ.ון כ)) טכ"ק ע71ס ה)וט 6ע יסתס )וס גסו67מ6ג6

 ע7יס 6נ) (S'D כה"ס סטי 7סו' )יה6 יפ6ן מעסע3ד. טיפי' )6סוד6סו
 עעסע3יי עיפ,נן עיומן 7)פי 5קרקעימ מ;י7יס י6.כ סער ימוי7עקסיי

 כיון נסטר 7סוי עו7ת ד)6 6ע,נ תודס ססלוקח 16 כדיין דחייג 'יטי'6י
 סוי6ס פם6"כ ססע'ק סוי פ7ומן 6'כ ירמינין סטי ססיי עע'זשיעייס
"eh'6 'כע.ם פרסי:ן ו)6 3סטו ססיי )ךען נ6ען 5ינו ע"ע ס0.ינ ייעי : 

 סע6 )עפען )קוחוס 7ע5י כיון סע"ק הקרי 7ל6 ו5יה 3סנ'6ונראה

 כו)ו ספוע עע'ייס וסעדיס . ממ5ס פיעתי ולוס6ופו כ)וס גפרעה')6
 6:ן 67עי" עסופ73'ס ענכסיס )6 336 3'מ פנכקי עח5ס וגוגסגפגע
 וכעו עק)ס מודה כפ'ן סה'מ ס'סנע פ'יוסו נקגע וה6' קתכ':ן6עי'ס
 וס6 סחורס ס13עח ה)וה עסמנע סיכי סחקסס סתלועות נספיסהנו6ר

 גס3ע hnb' ססקסו 3תוסי עסתע וכן כו, סע,ק כפייח פ) גסגע.ס5ין

 י:! 6:צו tboly~n יב:::צןתע 2: י%םצפב'צוךשח2ר
 מסוס סעיק סוי ד)6 5') ע*כ 61'כ 6'ס יו*ע Db" 6)6 עק5חיויס
 עסהע 61.כ 3ע'מ כעוס ס'7 נסנע 6ע6י סע'ק י6'סו' סע:1 6עייסי6:6
 6)ע6 עעסע73י ג3' כו)ו פלע 7)6 לקומות הודו67'

~'sb 
nb~lw 

 ד6יכ6 כיון DS(ItU )עימס 61.כ6 עו7ו 7)6 ססח6 ע"ע פעסעגי' נ3י)וקמ
 תוי 6' סע"ק ה~י  עיותן י)מי 6עזנ 3ע7יס ס,ג סט"ק תקרי )6חסיי
 כ6ן ססטי כ'וןס6,ן 3מכע~ן )סציק' 61יכ6 ייעי 7)6 חסת6 ע'ע עוי')וקמ
 267י, סכת3 הל6'ס ס) ניו)ס ת.עס )ע"י (ו ור6'ס ' סע"ק עקרי)6

 פסגועס פטול 3פק5ח יתויס סע'ק סו' י6ול"ת6 סע3וי6 )פ"י כ'פפ)וה
 ע)קומות l:D~D 7)6 וס6 נכק'ו דגסתע73ו כ'ון  סע'ע3וי עמ)66,כ
 )פ:י:ו סטר 67יכ6 סכ6 לי3ריו 61זכ כו, .7ועס ספלוס ס6.ן עסיססי':ו
 מ.יג סע7יין .יועס חמוג ס6'ן עס.ס l)'D~D 7לblh 6 3סעזקוגכסנ
 עקךי )6  תע)ותיר.עס ס6ין כ) 6)ע6 סצ"ק עקרי )6 ו6פ"ס פלעשת6
 מלע דסע6 יותר נר6ש 6דרנת פיע  ספ6 16 לוס )6 סמ6 )י ותהטעוק

 תס6'כ ור6י סיסח סה)ו6ס דפתונ6 דלל6 י6'כ6 כיוןפקייומלסע"ק
 סטו סיס )6 06 ו6פיי הצו)ס ח'מה )6 סשס)ו6ה 6פסר )וס )6סע6
 דחיי3 כ"מ 3עלות 3פק5ת תיית )ך י6ין יק,) )יי7יס h'~p סוי3כ6ן
 )6 חרוייסו וסכ6 עסענדי 6סי, קרקע )ו 6.ן 16 ססיעגו7 עמ)65'כ
 קעכי:ן  6ערי' 6:ן 67תרי עשיס פתסעני' ג3י י)6 יק6עי כ'ון 6פלח%יס
 נסנע )פה 61'כ ע0עני' )יס 61'ת עמ) )6 ע*כ 6'כ טרפ':ן ה)"סיסתע
 קרקע )ו כ6( הוי ס--פ?ע תצ.7'ס יצי'ס כ'ון טמי צע דעדי0 )ופרו5ליד

  קוסע6 ת6י )קיחוח )נני "נ) 7פי עייס כ'ק גע*י ?nh~tn משסכ"ס
 עויס 6'גו דו67' כו' ע~יה ס)וקח ת'ת י6ס )עינון )'כ6 ג(ה 61'כק6פי'
 ~ctb( 'יוע ח6':ו 3ע)וס 636 סל6'ס כסג )6 וע"כ )עו)ס יויס1)6

b~nlpDISD1DISDD7bib3"WWbp שס םצ babfilbn~sw 

 סגס )ועל יכו) וס"סי י מיינ ס6יגי גיגר גפפיס כתחויג סוי 6.סוגמטיס
 פקרס סילך 6)6 כפוס עחס נני )סו6*ס ופ%ס (h)3p 1 ס'יסיע3,ן
 סג*5 כל כחגי 6מלי כי יויע 6)קיס 61' (, סעל סחרומוח גס'ע65חי
 הך (S'D סכתגס' ע5פס יו ר6יס ע) סכחנ (,) היע3,ן נסס סכסגל6.ח'
 סו' 7)6 כ6ן ססטי ו6ין 3ג' וכופר נסטל ג,ן )ו סחיינ )מ3ילוסהייס
 3'ייו 7סיר6 67פ,ג י)עי) הס6 ל6יס וה3יD'D3 6 סג'עס 6)6סע"ק
 eln~h 7ס6 ג'7 3יס דעמייג" ס'6 סער6 )6ו סטר6 7ס6' כ'וןיע)וו(

 7גוו6עס6:יסכ6:6יכ6יע7.סייפ,-1ע מסכ6 ה.ית' ~rbע6י
b13pthnc 

  ק6ערס)וס  %%"ער%יייוט%י בביסירו~זסוי  iah כע*ס סו6דפלוע
 : כע,סוסע)וס

 יכו) ט6יגו כ'ון ע"ע ק6על' יקוסע6 6צ"ג ישי6ס )ימותויון

 כי ס6' י.נ6 3' עמ'יבו '' 63פי טעע6 חן6צ6י)כ)
 פס6'כ  ג6פ:וס  ר%ביר עסיס וסכ6 ג6ען 1.67 פסוס הכ6 טעפ6 כ. וה6יטעע6
 עכ"ג 6ה77י )הו עיע.  רייו  ורו%ע ב.ד בי'  פגגי יחייhnYr 3  6.נ)י 6'בירים

 י6עי" י6)6י
 6ימ

 ן,1:;גנ:ןן,1"י,,.י(..,ילו,."י%"%ן, נוף:י3:2:ן:צצ2ןן:ע:ם:ונ!2 ה)ת6 6'ג)י
  ט,.נ* כיון קרקעות סויסיע13י )6 ו"י:סרר  רי,יו יור ריי  %יבר )וגחן

 )ס3י6 1"'ן : כד6ערן ס"ע bib כע'ס פיע יספ6 ה)קימומ פן)טלוף

 2:ן%:צ:ם : 62 ב,,3ב:י :צ: שצג
 צט:י: %צ::: iab :יצש:: צב םבלצך
 ב:ןצ%::צ 1:הש %ץם:: ב :לי:ו:ו%ן2:
 7מוססין  יי'6 מוו3ס  לייו  סע:ין  כוס3'ס 6' חו)קיס 7ססוקקיס )'טב9יי

ItU)Di6)פ' ס,7 גסגע 3ק:'ן 3נ' סלוה 067 פסק )פס מ"מ 3ק" 61'כ 
 6'5 קגין גלי  סיו~ס יבטב י'  ייי' עסעע וכן כע'ס יפיעון מץס',)6

 1YDh' 6)פ6 פועתי )ופו )6ען ה)1ס 6ין 3קג.ן ס6 פסתע 3עדיספרעון

 ל6 )עס 6'כ ס31ר לי  ריי  מ"סי;ן )6י קסס 6ך נ6תן 6'גו ר6י' )ו6'ן
 )נע)  גבסייול'ל )6 נסעי ו"ע" )פלעון ר,"  סס~גר יס6 סעיגכתנ

 מ"ט'נן 7)6 פרו3ס ):מן יכותניס 7ס') גו'(סמוופות
 ).ע ביי' ב%יי סב.י  יי.ט סי3י כמנ דלtDJh 6" 7"פס'ד 7)וח)פרעון
~bnb6( כרב%במי  ס"ע 6ל6  כמנוג.ן 61.ך סי3ר )י יס נ6עמ ד)פ6 מייס  
 נו  י%ב סת6 ג'חוס וכ.ת : )פיי' )ע'מס )יכ6  טינר )י יס067

 סיר )ו יכס3ו וסע7יס הקגיו .וס ס'(ג'לו הקנ'; ניוס ס;עם'מססלויס יובר%י
 bto 6מרס 7סו)6ה י6ער 61,כ y:pn יוס '(כרו ס,6 סכמ.נסעיוס
 6מלכוסו דין סטי6 וכח3ו (ו 3קנין יוס 7וק6 )עיכחנ 57ך'כ6 הנ*י כח3כ3ר

  כמגי 6מלי כי  יויע 6לק'ס 61) הססר( כח  יגרע  סזובר 61'כוכמנגוסו
  בטיר  דכומגי' ה3"י סכמ3  ריי'  (ז) O'D  Ictp  ב%% ס:ח3פ65תיגסת,ע
  כן"ס  יונר תעעס hm וכסבווסו"סרניסו

 רסעוס'י
 3ען מולי פליו ססייס

 י75קו קוסיימו תגנמי )6 עי"ס גס31ר (ען כוסנין ד6ין נ'י פק"חקת"ע
 ירס'  בייבר ו'כחנו הק:ין יוס יוכרו והלוס חעלוס סע6 7מ.יס.;1 עוס 3ע)ד3יי
 (ען (וכל'ס 6ין 06  6)6 ב%ובר  ייו  כומ3'ן 67'ן סטוי כת3  ין6סע:'ן

 ד6( 6חרנוהו כות3יי ו)כן ס0 כתגו5ל כומנ.ס יוכר.ס 06 6ג)חס)וו6ס
 גטובך סכ%וב  בין  סעליו  י%יס ס;ור cr  ייי  רמיייילן ססןל הטונלפוס)
 חע6 6יעת" לתיסק 7ה") 6פסי' ד"פק'7 7)וס )ע1לי 7ק") ו6פסלונפ:ע
 ו)6 ק5מ( )סוגו  לפרי  י%  לובן  סיטיבס יוס ויכתנו סציים י(כלו)6

 עכס1ל .65 ו)6 יוהיו דתע7.ס יותר נו6ה 3176ה 11 חנר6 ע;')'יעת'
 ג6תן 6י:ו 7)וס 7כ'1ן סס'ע ע) h'cp ע"ת  ייסי' 7.6 יס" .07עתממ
 ,כמנו יל6 יי"6 המלוקת פייח' 6ע6י מ"ח  pa,, ססוכמתי כעו סרעת'לעעין
 סע6 )מ1ם ד1,6 3על ססטי גס סי' מונר )ו 'ח" ו6ס נ6ען 6'נו ה6 פלעסת6

 67'גוג6עו כ,ון יגנס סער 3)6 נס  6"כ  ב%יר  סילוס ייבבפייברסייבר
  סת6 פטר .גהו3 ו6ס סו3ר )ו 'ס סע6 דמ-יסי' 51') ס31ר )ו 6'1 6ס 'OD~D')ופר
 3קגין 6נ) פקיט גט מ' כי60.6 )'כ6 לקוחומ ננ' יייבר בייי  לייטיס'טיוף
 פרעו6'ת)" 7סתן סעל י'רי  ס6ין כיון ))קיחוח 7ט2:';י1 )טלוף)6יוכ)

  06 %!י'  פייזי%  סרבס ק5ת )יעת וטולף קי) )ו  'ס יק:'ן ו6צ'נסוני
 6יג. ,י "ג) )ו ימיי3 671י ייע.גן 6י nwo7 .'ל 3(ס עו7.ס ~ht.oנ6תר
 פוד' 06 (ת 7)פי )יוכח6  קוס.6 ס7ר6 67'כ קסס 6ך )11DID1 6מסס6

ןו:.:,י:ן:י,ייןוך",,",י:יןןן,י
1thb יט: 

 % סקנע  %1ן  טגי 6י סק:ין כוסגין י6ינ )'י 9" סב'י"tbu  רב%יביי פ'ב  (') סוענ'1 3סס כתנ (*ן ססו*ן ימעיס 'סוהיותר
זג)6
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'החשע חזמחלק8ני
~rbst
 0ישק)פרפהו6'כ %ע6 ס8ש יש*1 י5ע יש ש7 *

 טןירי י)ייי" י*ע סוד6ס ש; שקנע יסוד6ס פ5עו סלטנ'ן טמג15ן
 16 יוס )ט'י 3סו7 גקמןשיי6ס

 3סי
po סוי6' כמג פים ק" וסמי 

r,$(פ קי' פ) וקפך כ67'ס6 מד 5כ'( bn'DDt' (ם)6 ססע"ע נפ) טולי ע 
 61()ינין סו6 ידיג6 קפיק6 7כס'ג וטני6 סק65 עס6 ונקעיגן נ5וס ופ*(נמ3

bww5עק5' טתס ו6י טפר 3)6 3קגק סו6 פיופ )ועל י6ען י)6מי'יים )ג30ע 
 ' ספיק נ6עןוסוי 6יגו OP7'DS' 63 hDn7"Sl)'waDנקגין

נמזךי
 כ6ן ה6יןססיי ג'נסטל ע) טלףדס יפדס דדן י3מק )פגיגיגו
 סע'ק סו' 63 כוומ" דס') נסיע3"ן סגס פ7פט' צפעו1 ייכ1)כיון

 ד0וי פסיט6 גפיע 1)6 3פגיסס ג6גי טסלפל טפידס פדס 06טיסו
 ו6יכ סיל ססיי הפקיס  סעדס כיון )קוטו0 )פלוף יוכ) פמס "ס מוןסשק
 פלוע 6י ו)6ייפו 63וגס סנסוף עטידס 6סעדס ו6פ')1 וטליף ק)6*כ6
 ע'6 9' כד6'מ6 מו3ו ספו h(pon יסוי 1fD עע)י' סטר 107' טויףסו6
 : ג3יגעמק כעו סעלו ס)6 67'מלע שון )פלטון 0יישנן ק0ס גטיף5ג)
 ג36' י6ס ע'6 סי' ססול ס3י6ו גמסונס (,) סן6'ס דטיס 3יולוגל6ס

 7ט'ה פ'רוסו .ע65נ1 טע6 ישיטינן 6ס7 כט7 )ו נוממן 6'ן נעדסססטי
 טססי'כחו3נסעיי3)6ש6'0%6ו' עייסייעו ע"כ bm15hגו3'3עדיס

 ע)קו10' וי7'ף נ3' 61'כ 'דעו 6ע'כ טעט6 סtS'Db 6(3 '6 06י סייצ1

 טירו 73637 נ'ג ק" סטור כע'ס סו3ל )ו וכומ3 נט"ס קסד'3סני
 ע7יין I(D(D ס)6  'תעש ע7יס 6ין 6ס י6פ')1 )ן6ס ו)כ6ורס טונלכוסג'ן
 כוחנ 60 וינגס ימ(ול יע65גו סע6 6י )0 גימום י)ט6י ססדי 3סנינג'
 נגס י6ס ('6 3עז'ס גונס ו0סמ6 3סטי 00)ס יג3ס סט6 ו6י ס3ר6)ו

 : ספלע )י6י, 3ייו ססטר סי' 61'כ ססלו )1 סשור כ3לנםסרו
rwסוגל דמ' ו)6 56)ו סטיו יס" ו)6 06ר געקוס יע%נו סע6)0וס( 

 כהו )סו)יך תמיו3 61'כ גםפי וי30עגו ים(וי ס)6 )י6י' נקפ"יסונל
 04ן סו).7 )6 עקויו6י גכ)סטיגר

 67פק-

'"aD)b (36 6ו)6 3סטי סגנס סכ 
 )סכי 0ייסי % דע"כ 'ז) עעו הסטר יו)ין )הס 3טייס גס סיגגסעע

 עד'ס טפק6 י)ע6 ו)י0וס סנ60יע)ס ס"סס פלק ריס דסייך 46760כ
 כוסנין 6וערח י6מ ועסני וגג'6 )כחונס עפק6 וסדר וג3'6 גזיצב6י
 נממ)ס כחעס הפק6 ד)ט6 נימום דע'ע 0יין טס קסי6 61'כסי3ל
 כ3ר נגחס סע6 למום hib טוי 1)6 )עייס עמק6 וס7ר גס01ג3ס
 6)6 )הכ' נ'0ום עי'ס DD~' ג3'נן 6'ך 61'כ עדס 6סק6 ו6000גכ0ו3ס
 כמו3' )י ו00(ילס פלעמי כ3ל IDID סנע) 06 ד6שנ )סכי a~D'(l י)6ס'ט
 )ו סס0(ירס סינלר IDID ס(ס כיון 6מי נג'י מ30ענו 06 6מי' )ננומ סוכ)65

 נ3'נין ו)6 3י7ו כחו03 טטי יס סט6 )ימעי טעניגין גנח6רע)ס ונןגחונמס
 :  )כ716' גן6ס נך )'ם ס,ג סטרומ" נין 0כ0ונס ע%ו )666,כ

  י3"ענר6ס פזק ונ'כ סנמ6יע)ס ס6סס פי נמיס, טטיינמ נ7אב5
 ט0מ(וי DDb" סטי זנגיע3ו6ר

 06ל' פעס יגנה סע6 0הסיגן סטיו )ו
 )כחוג' וטפק6 כד)6 י)ע6 )י0וס סעקסן יפיל 6"6' יפי' סק)ייסשס'

 )נגוי 0וכ) ג,כ 0כסובס ינ)6 ד6עזג גייס סכ0וגס 06 0סקי יי 7'סכף
 )סו.פטיט6 קסי6 וע(ס כו' ~7PD 6יכ6 ט"ע hnuto נעיי ו)מוחו)שול
 יגס00(וי 0פקד 7"יכ6ופס'ס6

 סינוה6 3עד' עוי )גגוס סוכ) )6 סכמו3ס
 7סייך 7)ע6י כיון נכחונס 0נ3ס נ'7ס כמו3ח0 6י עם6'כ ג'דו ססכ0ו03גיון

 סן כמו3ו' סמי י6י'7)ע6 סכחונס l'ha~ ס"ע 6)6 סוגר דכיסני' ייע )6סעקסן
 ספרעון ס)6מי ו6פסל )" ת)6 נכיפ'  67טו 1DD  עוליך 6יגו סהכמיג0 כע*ם15

 ס3טעס 'ויעש t*hh 3עיש נ3' י)6 ע' ע'כ סכ6 ס'ג 6זכ סויפ0 16קשפס
 : נני )6 ס36'יס 6מל שמיע 6פסי 06 36) עדין נפ7ע )6ס3שס

"npoillbt: 60גפיע ס)6 '7עו ו0עזיס גערס סג736 ע'יי' סי6'ס פ,כ *Sbe: פסיי6 ס 
 6פי)1 נעייס נני 6י 61'כ יע5י6ס ,hnD"bh 6ש' 6"ל טטי כסג'ג'ן7)6

 ד6ס סנו0נח ס'6 767רגס י') געייס )גנו0 16 ספל )כתונ ג'ע עסס)קז0ו0
 וסע6 ש3ר )כמונ ')טרך ו)6 ססטי )ו ימ(זי )ו יפרע 06 6.כ סס7יכמנו
 ייעיגן 66,כ ינ3ס )6 געזיס 61'כ כמ3יגין )6 0)כך ויגג0 1'שור סטעייעל6

 ' סונר יכמוrb,: 3 גפלעד63

 ססי'ג'גטטל)עס)6  כופ37ג)וע7'סעעיד'ס )יקיק6ס0)וס יםכו'גו
 יכ) )פיטון )ע.0ס 7)יכ6 כ'ון )קומומיטליפו

"ntho' ו)קגוגי' כו' )וי0י 
 דמכ קנוג"וכיון עוס0 6י 3כ) כסר ו)עס 3-ג )סו7וס סו') י"'כ ' )עשס)יכ6
 סיו0(ק כ7י oc1Da טעליס מ6 67ערוע' צופי געיג' תמוק נסיוף נפיע)6

 םנופ0ונג))6סת0ש)6ינעו יחמייג ")bSnlpnJ 057 6כסרןו)ו(ודומ
 כמרן יסו0(ק כיון סנומג0 יס'6 נר6ס ע"כ )ע*י דומק 610 כי קגוגי6זעוטס

 . פרוע ))קו0ז0 טעגיגין ו6ין עס'טן)6
 0סו, מססס 'ו'7 ק" nwo מ)ק ם'6 פ"י 03סו3מ יעין פכא,ש41גהך1ק

 סעס3ן 3ע) י0ו6 פלוסס,ו 736'ק עהל,ט)סנ6ון
 : (1 מסעס סו)ך סת3 וע)'ו 5'5סףס

 631יס סן3ס 3ע'מ SD'1 טיס 3)6וגן יעס' ע) )עעת העג0'ס סי05ךמה
 3ספל' 16 6' גיוס ס(ענס 16 ק7יעס ד'ן 3סס 60'1 עעט)ן)')גנוח

 טכוצס גוסן סס7ין קדיסס יין נסס pba 6)1 3ע7ינומ עגו0געפעל,ני
 טסרוס 7י 16 נ' 6י )3ע'ס רס ק*ד ק.' 3שע כ7ע9ק - 3סוסס%נףס
 סים וה' טטלוסיסס עגין )פ' 06 יס)קו ס'6ך 6' סטר כ,6 )0ס 6ין651ם7יס

 כ'6 )כ'6 6ין ו6סל'ס ספיוס'1 )פ' סר3ס 0)ק'ס גוט) סי3ס טסרות5ו

~pbo'6 * עו5 )6 סטיויס37ס )י סיס ע' ו6פ" ס3'ס ענק )פי גטוס ס*ש' 
 ות%* סטיוסיסס ענין )פי סנופ)ץ )סנק*י6'ס עכ'ס *77601 ס)קכש
 ו6מ )ערר פגש ףכ וסן6ס 0ניס )פ' 6)6 גופין 140 פ)יו נס)ק17173
 חל סלש*ס וכט'פ טטס ט ה4ן לפוע ססישד פ5תי נ*וס יד)סגי76ש

afas"585תסג6 ז*5טפושס נ6ת ר3ח~4 קפיסו6)ט)66ירס 3שגק 
 סיפיכהס5 )1 ש"ש 65 . י6יס גטסו םסטמס)%1*ם נרפ טעע וכי5'ס
 3טסס6 סגיפס6 יומר ופשע6 יגס עגר6 76ףקפס6 6עו סיפגחרסמגי
 ספתס ם) ר5וו0 )גפ5 6)6 )פ ה4ן סגכקיס יפמפ3יו גס'פ פסר7יכ)
 כו5מ 6ס טכ'ח סכתנ ל6'וודו כ' אף פ)6 וסי6 טעג' גע)ס סעו 106סג'5
 )ס6ריך ר6ימי "'ע וטיסי וטרטו ימופמ6 3בי65 )10 )פרעי וגוכ) יומש6
 עס6 ל6" סנ'6 סו6 . עי4 )סגי סיסי' ד)b)"Db 6 צייג6 7ג,ע ק05גסס
 גיט3" סו" ו6על rlr~ ק, ט6ויגקיטסטי6גר פסוטפסו6 ני לנ6פ'ד6על
 וע6י הסףנן ס)וס  7סיעס ספוקקיס וכ30ו )סו עסויי6 )6 ג"ג גנימלי
 61'כ )כו)ס nbI rb1, 1( D1)DS(ot ג*ם פה ס)1ס פ) יס ספ6 )קנוגי6ג'שס

 t'D'bpiDbib; 6)6ס'ע6יעגוע) ניס פטיש6פק-וס%שו)ש33'

 י)6ם"ס")קנוג'6כ'36גפ)י6'מלע (ונגק) ט)נישס)יםומי6"והנה
 ק,ס סי, סעו"ז) י3מ ססיS~rl 6 פל6'ם כעזס כן )קגול6 0ייסי' סייעות6סמעח
"Dh,י סז עיט טס יו7ע 61ינ1 1%6 סטר ע65 יגס יק') עסוס סייגו 7פ)ינ ע6ן 
 יכס'נ 3' יי1 י'ג סער (,) סמלופומ גע) וכמ*ם טיגו הס יודפ ד6'נו כיוןייעומ6
 ס6יגו ג6סייומ ס)6 )0ניו )עוכי יעי 1)6 עקיי)יטומ6

 יס6 קגוגי6 )יכ6 יססס 3'מ גפגי ופפייס ט)י'0,3 ים פ)"7מייסייפמ6 )1עעיי
 לסיטדס  ו0יס" מ)ו ו6יגו טג7ס כג7 ססיי כ)זס קסזוח6 נ60' )גסשי' 0ג6יגו
 6'כ הו7ס יסשינ ם'ם טו5י6 כגון נסוי6מו ))פטי' דמנ סיכiab~ 6 בזתביוי
 DDh*': )גפסי'ה0ייג

~l'bD' גפסיס דעטוי ועוי ' 06,כ )ו יס165 סט6 עכסיי )ו 
 וכיכ דוכתי ונכעס ס3ת'ס מ(קמ פ' )ווכי6עיי' סי6 י0וגס ע)וס 63'ם )וסינד

'ptnD1 3(0 כיי65 ד' יף 33.עbuD1 הכ'ס IDPS ti'nbf יס קגוגי6 ג3י 
 ט)י )קגוגי' מי'ס" )6 67( סלנס עפקיי 6י h7tpDI 16 )יכ6 6י 3'ןח')וק

 פיימ" ס)קומומ סיו%ק סיכ6 י6פ'ס פנח3ו י6ע'פס6'6עשם6'ו)י
 ונן 6"ס )קען וכע'ס 0ייסי' "%" 6יגו 6פ" E7'pD ססינ)6 טוכ0י,ע
 סיכי כי 6' סיס"סטל )י'))וס יני60 0מס ג67עיי' ))פם" ג'כ 0"נ (ס גייוןג3'

 1)קען י*סלע מ'כ6 נז6 0"ש' )6 )60 )קגוני6 זג'מוס 6)6 סטר"י)פגיס
 ידוק* ופס'י גרון 1(ס ס"ג )עוכר (ס 3'ן )0)ק טוי 3(ס 6כ0ונ6י"ס

 3)6 6פ" טי4 )כעס 0ייסי' קגור6 ג)6 36) ל'כומ6 3הקוס 6)6 )'ס)קגונ'6
 p(bt11 סיפסס )6 פק)י' טפפ.גניע' 6)6 )נעלי קנונ'6 )יכ6 כיו0 7גניייעו60

 קנוגי6 עוסס סט6 )'מם ד)כו)ס ,q'p 4גל 6ין עיומ גני מייסי' י6י ו0פכםיוק
 7עפיק (כות6 ונ60' ס3מיס גגע'03(ק0 דפייך 60 וכן )(כומו סעעיד 061016
 ספוסס 6)6 צוס סוס )1 6ין י)ע6 קוסי' וע6י b71W )יפק6 ה)וי)י'

 קעי* DW1 )0 הפ'ק ע5י סיכ' ס'6 י)וי יקעססיי כיון יפרך 60קנונייוכן
 ק'פ נניטין וכי6עוי' )קנוני6 )'ם געדו0 ס"ע 6)6 עהו פוסס קגונ'6סע6

 נגיעעיד3פיס סכ0נח 75קודנויך )6 ונ(ס 0ייס" 6)6)גגיעססמקג)
 ס)6 נעי6 )7 יהט6 גלעפ7 61נ3 )קענ'6 07ייס" 063ריו0 ס)6טעכר
 ם*גס (1 י*' 4מומ מו3וחיגו תי יו%ש סיינו 3ש 4כ 3ע0עס3יק17ק
 : (S'D כפ"ם וססכ) מקגל6 יקוד נגי ניו) נגק ע)י' %גומ.כזי
 ד3לינר מוך '~a(i1hl_ tb' סג.) ססייון )ימות )(ס ר6יומ )30י6 סי6יסיאלא

 33,סטק1)1פרי ננה' S*r 0ייר עפיסי סע7'ס )6 0ייוטיסכוד
 קגל  7י'6 עו7ס כפמייג 3סוק ס'ם ט65 יסגן )ע0גי' יעוקי כע6ןועסיק
 י)יכ6 ימיול ס)כך מלי ע3ני 6)6 נגי )6 טפסע73י 6מליות נו rbnססר
 כיונ ,מ(ול bnb' )ר'% 6'ג 13 6'ן כ' ת'ה6 61'כ )קגוג'6 יס'יפ"ישור )* עהיס טסל0ס D'Db 6מייות 13 יס 36) מ71ס 607 )כלעון)עשס
 ס5ק ש6 גס סיקמ כ7י 04 ועויס %עיס נס מ'י3 סע6 ג'סוס )קנוג'76מחס

 )סכי מיס" )6 ו6פית נגש)ס 6יחלע וסמס נסיי' alie1il הססנ06י
 י,ק 706יוס דק') י6עוג דל,6 )רגנן גס b'np וכן כו)1 סכ)) מ) 6)6ו65ס ע)נדוןיי7ןג)3י r,(h סכ)וקוסי6 )סס"קמ עוקדס יס סטי סע6ועוי
 דמ(ו* לנגן תודו 63מייוס מייג ס6ינו נספר 3חדי6 יעפיס סיכ6 ע,עס'6
 )ססס' עיי b7'pD 1.3 סכ.מ ס) ו0)וקו ס,מ סזס סיי 3עול כ67'י עו7ס03יינ
 גיור גל6ס )דסעו6) 6'60 7'ס 7' דף 33'ע כן סחוס' סכ0גו וכ0גסגע)ע6
 פכמ3'דנני 6רע' ירך 50ופס קיי6ס כ'6 ס0וס' ניגרי עי'ן )6טעכ.ס

 פס'י6ע'ד))קוסף י6יכ6 עסוס ד0יסי')קגוגי' גו ו)שעויס ט:ע65פעי
 ני51' ותיעס ינליך ע*כ כוי )6מליס נס מייג b~h 3ע)ע6 מסס6 סכ366)
 610 מסס6 מכ סמס )קו0ות ז6יכ6 ט67י י7פי' סגפ) סטר נ3י 6עוע)ין
 וגג'לור גו67י )קומו0 ייעיגן ז)6 ס.כ6 )י3)יך 6'כ )קומו0 6'כ6ד)מ6
 עס6 3'5)ן ימעג6 עקוס גפוס מכל )6 (or )37)! 5ש' ntnffטמזייין
 536 יי טפ9י ערג דנ3י סכ0גו 6יפכ6 מוכם ס630מ ע5טן (') ססוק'יגדנרי
 שק'דו )6 סע6 טכרס ו6פ" עכיס )6 סע6 ס) גע)ע6 מסס6 636 י4גו0כ6

 )פי יקגוג" )פע ד0י'פי' טויס ס"3 וג3' כו' הסס עו5י6 כ'6יגוס)קומות
 סיפסהי ג6מייומ פ)6 (DtD1p הסוס 03וס יס העוד 0)קומו0 עץ'סץ64
 יסס' Ub'1 יי') טסעט )קטר6 ' יסי'פי טויפ מיי3 וגג' ופדכ0גו פזכ)געלי

 כעוכל3 סייגועטס )קומופ6'כ 6'כ6 וז6י 6)6 ד6')6'ס ס'6שי0סס6
 מפס6 636 6יגו יףב 6ע,ג עתס 0"3 ונט ס'פ YDh עס0ס קפי'.ופ6י
 6יכ6 67' )נליעוס' 0י6 )פ0ו0 67'כ6 שיס" Sffn )קומומ 4כ6יסט6
 'ו64)קומות

 ע-

 )סק חש קפק 3)מ' פייססוק' ש6 כן עץ hrpD' 61יכ6 עסס
 יסחס כסגו 1)6 טיד סיו5י6 סנמט עויס סין ג3' וכן עי7 עפקו סכ0גוסחוי
 ינ3י טנש טיט 6)6 סו6 3ע5ע6 מסס6 סכ6 36) ת6י סיו5" 16 יי6' ספסיסר
 6ן כסו3ס ב3י טס6'כ טיד גיכר קר.ספקי (פן )06ר 1)6 טיד פקיו6 6'כ'פי3

 פקף* 6(יס" 0300 ו6ס)6 סגעי כעו ניכ 0י6 0פ)ס דסת6 ניכלסספקי
 שוד כ' ססבס סמ ש 6ק ססגגש טס )פ' מ פס'י6 סוס ופדין לוirb "6ופפס
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נחהוזשע דז'מחלספני
 שזקיש4 פ*פ זפל1מ כל3"ט4 סקק ק'ד ונ9' ימ(ול 7063ץס מ"נ ס6יט 3סד6 0סוק, כחט טטמ "םד 4' ע'3ע' )מעם6 חהי 5)5 ספכיס 5יגס ban~l'טט
 . 3גיל6 פום6 גפ) 61'כ )גגחם קתשמ ץפ" )6 דס6 גע)עbannI 6 1סםס ג6מלימ ס)6 )קומוס יסוס )שם יםועול

 ('ב מקפ"פ 3פי עוף גי3מ ה65סי (6ת כמ3י 6מרי כי ייע 6)קיס ושל נמט -bS~ יס6 ילך קטוי ועוד וכד 3פט דם גסדי, כיכמגי כ6)וט)קוסוס
 עקייע עיר טי סיס כ.ון )סכ. י)06.יסי' 1קיוו (1 קיס'6 ו0קכק סנ' )מצי עמיוג סס" כגו( סזגס ~rptn חינori 636 6 ח'3וק0סוקע0
 'YD סעערעי ס) ועיוס ר6יות )קחור רו5ס 6ילנס סו6 63מריוס ס)6 ))1קמ נפםי' יט0ייג פקיי6 נעי 6יכ6 הודס סינ יגני סקסו %כן חהס" 63 )6116, נעעקו עם6'כ ))קוסות פקיי6 וד6י ד6'כ6 ס'כ6 סססי6ל6 63 )0וי6ו0 נס יפפקיי 6מג חהס" טיי פק'י6 ז6'כ6  יסיכ6 מ')וק 6יכ6 סמס ))וקסיעות'ו
 ~tvhl ה6י לקוסו"יפינן ננ' י6יו י3ליך ע) סקס'מי כ6טנ ה6וז מהוסין ו7גליו הפק'י 7)6 חיכ6 6נ) כע"ס יסוw~oI 15' ו6פ"ס חסס6 6)6 ו6עו )עילכט*ס
 סס סתוק' נעיס נ6ס ס 3טו3ח כפגס עעסנטן

 ס'טיעקנונ"
 יעעי' 6)6 עייי )6 סמוסקש דכל WIDW" )11 ג1 יוסע 6ערס ו4 מוגוס SDS' פס)עיד פרע י6פ"ס ססו0' כעים עכלס סעbV~oI 6 6)6 )'כ6 סוגכ ג3ייס6 5י ועס )קומחה 3' ועס )סוי6מו עעיע יספפי Ub'1 מיפ" ו6פ,ס )קומות 3ע)ה' גמםם6

 רDbaD1~ "6' קפק ג)י כר6ף )ע') יסיסי )"וכנל 5יסיג' )6 13י6י )קומו, 67יכ' ס8' כו)י פקיי6 ל'כ6 פסופ הרצי גניין 61"כ דסעי6) )6ז 6י )קנוגי'7נימוס
 . סחוקי הדנרי נלורס סעכיסי' 7פעעיס כי5' (ס 4ן )ש) וכע.ע סטטד ג0ניע0 פק,ק ז6'כ66ע*נ
 דל6חספו 6ועי סייסי יגר'סחוק' SD )מלוק מ6י ט6י:י ר84דכ~לא 6פי'סי' 61"כ סטעס סיוומס 6)6 6יט ספל וסגיהות (1 3קגוגי06ינס
 יני3מן  63מיוס  ביוירפ% כ'6 6מרס מונוס )גע)' )ע1לס ' עסוי  ידט" )Db; 6" עויס שיג יגני וח6על סו6סוגס קוסיסי יומסעכ"ס
 ו% דלפפ" %  יסריוס סקנ)  %9יכו פרססכס נ"  מייו  לכיס 'bDDpot גיד יד 4גס סי י)6 )קומות 6'כ6 יעקת' '0עי )6)קומוח

 דבסכי דפלפי
 גפילוס יסמנס ע.'וי ע,כ 6,כ סו6 %פריותע"ק  רע*ל  ימגייבוביוו עיו' דע*כ )פ:'פ קיקע 1.6 ביקיספמס ו%יב יר9נו לו סי' פ4וסו%%'כלש
 )משם )יכ6 קרקע ים י6י חמם ע.ירגסכי

 )קגונ"
 37ק4י ק,) וסו6 סעו6) סו6  יסהכס8 ריירי  ו1%.צ ביתריוס תיינ י%עי  ייזייגר"  ציבימ י6ין

 6וכ י~מי ק05 765י7 ו)קהן 6ח7יומ )כמו3 י5ס ס)5 עיי7י 9ע חי6 ט"ק ל%ו intp~ph'S1 וש"בכיון וס0דר ססרויהם ניל וכפיס  ייסגוסגעקוס
  געיסעענו יטהףסיס %  ג)6'ס חרי כן סח:ס )עס 67)'כ ג'0 ע4ו 'ס ט,כ נ3' וכי"טל" קיקי 3)6 סלו6ס פכש 7)6 ועכלס ס)61ס נסעס )1סי'

 יקע%ל 'hniD גג' (ס )פ:י סמס דמוין )ס6  מ"סיי ו)כן ג*ם SD'1  יי  Db'( רסייב  ספ9ש הס6,כ  hnDt יסיי  9ריי לו 'י bh'1 בסביי רל%סרוציל
  עעעייס סלי סוי עס ע.יו וכיק:ו  )סר.ך יירו  גסק:ו דהוק. העידיס 7סוסמיס סי6 מסם6 נהי י0סס עפעע סתוק, ה7גרי ע"ע סי6 )16וי6י)6מויס
  גסקגלפ14  סתרלוייליסביי רס%  בפיתסתמיייייירייןיב%יריות  גפיי ה,ע ו67י )קו0ות ד)יכ6 6ף )קומית יגנ' יכ'ון סלו)7 )י' ltrh 61,כוגה"ס

 י"ר וי% סכי בשר ירפריך לי' רייסי כ"י ot,"nhs ריי 9'ל  דסוס  ז6סס7 סו6 ס'קס עס ,ס ס) מ)ק1 ע,7 עפסיייס ש'כ  o~hl סייב דיי5-ר רםזיזי  רם'כיי  ב%סריווז ס)6 7הייוי ק') סוס 7סעקסן עכ)) 6מויומ hfpn 6'כ6 3:'7ןייין ס"ס עיי :b7'pD 6יכ6  ליוסוססייס"כיוודיייצ%
  לילי

 בץ
 סקס' 31כן 6מריוס קנ) ס% ורייי 6'כ )6 וק5ח קנ) 6מליו' )6סייוייק5ת 6מי'ו' וח6 כ)ל  קרקע צי  ס6ין יעיייי סס7טוק )6 06 סכ) )יקמ )סס הוקיססטוש
 סהג ס6יגי עיסס:ס 67ערי' נ6טריומ סל6 )עוכי זהי יל6  4מוח יפ וייסי  ייייבר%יגזס  גבי 7)6 גסי 'מ(ור 6ע6י הודס ח.יג נס6ין 6' גגעי76פלין
 וכן גניענני

'wpi; 
 פקי)ק נעמ:ס 7עייר' סחס 6ג) כע,ם גע"ח י6יכ6 גגמסי' ייע ס'ע 63מריוס ן לפיעו 7פייסי' ימ(ול )6 י"ס הויס  תייב 63ין 6ג) י6פרי'

 כתיג 7)6  עתגס 6)6 7נזע מ"ק כ67עןיגין 6מרה גס ית עת:0 וסמס גפסי' יקגס 66,כ פ9יר% ר4כי pt 1'Db(D סע6 ימייס" 636  )1 י6'ן 0כ)שיסו
 סעקנ) פ' וכן גומן ססו6 עס כל 6מויוח עק3) 076 ס6ין  (ז) יס"י וכו'ומי' סכי עס6י )ל,ט 6פיי ימ(ול )6 הודס מיי3 6ש, קיקע )ו יס 06 36) ע'17)6
 יפייך ג') )7רגיןוע*ע דעי ל6 ו6"כ תו,ווגר 6חריו' נס י6יח עמ:ס  3"וו נני  06 כי p(t('h  יווכתת )6 סעעמ6 7כו)י ג7ו) יוחק 1(ס 7ק:וני6יעע6

 pb'p7(tVD רכיון ס'סלוג"ס יוו גרולס סייכריס רגרימ לך ר%ין טסיר !  קירולכורבותיבוייולס ל% D~D  וגשייפגין  לייוס ו5נןג)קומוס

 ענייי  י)6  נפסי' 7סילק עגי 3"מ הם~ס וד6י 6ערי:ן עליס עלעוי ד6סיומ(יי י)קוחוס )קנוגי6 )עימם )יכ6 )ו יס י6י קרקע )ו  פ"ן פ,כרירי סרירב"ת
 סיעמ ס6ין bW'DD7 ערעו7 )5חר עיעו ~pipw 06 561") :פסחסו )ס)וק  h(a~ וכע"ס ח:ע65 ס3פטל סמונ כי' 6ינו 6ל6 )ו י.ס 0'6 קוס'6)6ו
 3עיף :ג'עס כ'6 (ס 6ין 0קלקעומ ווכל  נפס" )ס)ק )חעיד  סיכס7 7כ7יגומ:מ עיילי יל'ס6 ועוי rnw?'1 חונו כזי קלקע )ו 'ס ד6ס 3חי'6 וחטווסמיועות
 . 3זמעחזומ )וכ)) 6ין ליכ"ס 6פ"יס י0(ור )עו)ס גכקיס 613מריומ 6ין י6ס3כ)עי)י
 ריפי'רוחיי 3'ס בפיי  פיייירס עפ:י יק6וול 60 ספיר 6מירךקשך2ש עקפיק ס6יגו כגון %קומוס )עימפ י6'כ6 סיכ6 36) )לקוחומ )עימסי).כ6
 8עטס עס 6נ) - העעי7ס סע6 חהס':ן ק6עו ע7)6 סו,סיי וכ9יס יסריוס בו גיס ובי' שצי'  ר4פלוצ  לס9סיס ו4ן ישע )6 נל) )ז  5יןומי
 )עוכל Dr 3ין ומילקו  כת13 ט:י ללוקח פעיי ל6סון )וקמ נ3י מ*ס פ' ס0מוק, Pha 13 )' 7הס נכסיס ג61מי'1מ 6'ן יס"כו יי"ל לו )6ין מו3ו כיי )ו יס3ין

 ע) 6סיס  יויע 6י:ו )וקמ עס6'כ 3,ח ע)'ו ם'ס יו7ע ע4ו סו%  רסתספ"ב  לנבוס  סיעגוד שלוסו יכק'ס פ:י'הו63חרהת נני 1)6 לו ים 16 כ))פשנו7
nTmpiw6 367'כ ס:וי6 )60י ק") )6 6)ע6 3'מסעוכו י73 ס) כ))ו וסעול סמיועוס )737י כן 5") 7ע"כ עע:י:יגו 61'1(ס( b'~p 0כ:~מ  צז'ב עלוק Stbt' 

 .  ספיר עקסו ו6פ,ס סכ. נ,כ  7ק") ססוי'  יגי, גס  לייסג  פיפ )6מל": חיי3 סע6 7נ.מוס עוע7מ בייויסדסיוייי
  י6סיו ר:~עי רסי

 61פ'ג 3,מ עליו יפ ע"כ 61'כ 63מי'1ח ס)6 קנמ סל"ס 6ס. עיילי ))*סעעי7 )6 ס,ג עעמפ3יי יריף י)6 סיכי כ' 6": 13 60'1 7סע7 :6ער 06ואפילו
 )ועי ריס רב וכע"ם  כעכל רייו  פיו  ססיפבור  סיר לו  פיי  ב'ס ס6וימ'

 3)'ר ג,0 67'כ6 עוכמ )6 ע"ע ל)'ס סעוק7ס ע)יס  3'מ י6'כ6 נס.
  נגי יגס י') 3'מ 6.כ6 ע,כ ס"3 געוכר הס6"כ לות )ל"ס ל6טון )~קמ 3'ןד6יעי ס6י כי3')ו וז)6 פי7וסז ס'וע ו(ס  קזמ p'p  סיור  ~th'an  3חסונ0 (")6)פ9

 ק4 חן'1 גזו) )3'ח 7ח"ם" 6חל'מ6 ל"6יעnfh~ 6 6ע'ג עע'י י6':ו ס'3הוכל י)ע6י )ועי נוכ) 61': ה6ומי לסעי קו7תת יוערית CAD  רי:וס1"לד9"ן
 גי1) 3'ס ע)יס 67'כ6 עוכמ תיכ6 61,כ סס כענו6ר 7מיקמק ופיי6 ספקל6כ) 7ל7'ע כיין ג3' סוי  בטיר מונ נפיק כי נסכי 63חריס מיי3 סת6 6. )0ניחום
 רעלפמ 6פו0ק'  7)וקמ -(bt~h רסף' :olrn 9ילייריוס רלי יס% (bns~bP פיוסר 'סי' ,פי' 3סיי ילוס %'ב ;~Dfi  פלרס  כיו  כ"6  6יגו י"י ני  ס6י(סעי
 3סד6 פס סמוק, וכה'ס  י4י  IDptin יפור  פלי  ntftnb יביל labl 14סב,ס בו פיין  גייר )6חייס גס מיי3 סע6 ו6י 1Dhi מוס 'ס" 06 כ.ס וגני קי'סס'6

 סיס"  מוג  גע) 6יכ6 7ע,כ כיון rb'( כוי 6ז6 67') 6י 3נער6 פייךnrh- 'bwb ס7י 7)6 6חליוס נ)6 7עו(מו סכ'מ, ד63 מ"ם" י6 )"6 :כ0יו6מל.ומ
'rtr4לוס )ימם י4כ6 ונ"ם ס'6 ע"ק דיסריוס 9'ל  דיס*י בכדי  D t D ;  . ))'ל נס טוקיס סה6 )עי מייסי' עוכ ב,ס h'h7 כיון ס'נ גרול ל3"סגס יסיי 

 סל3ס סספ ס)6 כגין ))"ס ),ר 3ין לוח )6 67137י Dh'1 7עיירי עקק'נ.ן )6עי  גיתריומ bleI; ללייתות -תיייי'  לייל  יסב%סי 0תוקמת סכמ3ו e~btI"טעה6 ועוי
ביסייס ו6ע'ג 7ג'ע כי6עלי'ס'ק )'1ע6  ר1ב'וירן% 6.גס יע3'י ס6:י 7)קוחומ )ועיים

  וכיולי
 יוץ רסתמתיפי'  ריי  רלי  בברייתיולכוסרלו  ססמ יביס ב1ס

 דעקפק6 )וקס 6ג) נ7ו) )3'0 נס  תייפיכן 3'מ 'Irrn1 byb7 ס6עס  יוי4דסו6 67עלי' יעע6 מ6י עסג' ון6  הקמ  6פיי3סיכ ס,p'u, 6 ר%תריות סמםרייעי'
nyhV3rה0פק6 סקי הע.י )6ל" 6מייוי עקג) ס6ינו נסטי עסולס 6יגו 06 י1י6י "5 כויכי6ערי:ןסמס bnD7 כז6 עוקדס 6י:ו ntss ,נמל6 )סנוי6 61פי 
 קוסש  לן,ד בי ססו9' דברי לייסג 6פסר כן סקי cDD'7 )6 סוכ0ס עכחע'ע  וייוו  1בין ביסריוס  ו9סי, יסריות בל% 'l'arh)l  nrh~ 7עקמע6 סי6 ט"ס6עליי
 ד%'בי סיי גדולסוסוכסס רור%י %חריוס  כס3 ס)6 עע0 ,ג'(61,כ קחה6 וו4 3)'5 07~חנו פ"0קופ77)6

 סי% ידיי סיכי סתוסי פל לספות  יס וי'כ כי,י .ס 3
 ק'5 ו)6 כזו,ס קי)וק גגי יפויך חמ)עוי ען סי6 7ר6ייסס ד,) ו6ע"נ)סמס נ6חליוח ס)6  3מיי6 ועפלסי ליוע6 7(נ:י סכימ ולעולס ביסריוםסיתרסייירס

 י6על .bDD )רנ  נובפע4 יל6 פ7יך ע6י קסס סח)עוי על נס פ,ע . דזי)מ:ו'6 ג'כ לו  פתייג :6ען מס עו7ס סחייג כיון ע,פ )ע)וס  חי'סי' )6 דג)6*סוכוי
  י'4 50מליו' ען )פעו7 סח:ס )6 61,כ על'ו סויר סלו פ%'נ1 וכמ%ית  פזג7עוכי )6סי" מ"נ סע6 )ועי סי6 ימוקס ימסס6 ופסיט6 6מייס ל6ומן ימרעמנענו

 ע)יו rbn גע5עו ס'ויע כיון כל) מת:ס )ע0  יקס'6 ימם'יb: 6(nilr )6 ע3'מ : געד" 6)6 מ0יע:' 63) 6ונג6ע:זמ
 רסשכסבו b'~p 4תכליויצ  פפיל בילית  ר,יילו רייל לל'זtttbn~s ירויס רין בסי סש'ן יילפלי  ל" D'b  רלי% סעיי רל% רפי  שייסבדב(ה

 b'~Pi  בו? נעכיר 6מי' עי'ר' יסע61) סעעעיזם עס:י 7'ס ע"נ  דף  גסשססוקי  7שו) סצ% כי ל1ס ביירייורס  ליסרימ סייב  דליי  לייתס %יכ%וייכ

 רבל%'ססי%  %%יריך לש  צ1ילס  רייימ  פ.o~no 3 )עס ו6"כ 0טול וכ"כט4 וכע'ט גספל וע)וס ע,פ עלוה סיין  6לפק לי3 6פי' 7עעלט)ין נעט)ט)יןמ)ק
 קי, ס3" 16.30 )סו. טס" עי  פר9 ~.לרייסר"ן

 D'bn גס נעכיל עו7ס 7ל'ס ננער6 וגיעסניהחס סלו ססו6 עכ'ל ד(0 כ'וןפיור D'b וססת6 י'נ קעיף ק"י
 ס"  ססג%' פי %'כ  בסיפססי 0תס 6יח6 וכן סו6 6:ק דתהעיעי כיוןע)יו ענר0 נעי י6י 3עגו :6ען 7ס)וח כ)וס נהט)י)י' )ע'מס )'כ6 עויס דמ.יגדכיק
 be7  3*מ עסיס 610 חמנ6' עיקי נת' %7'ן נ"כ עוכ0 ו3)6,ס 3,מעסיס  7ג7י ולעו)' כע*ס )יסנ 'ס )ל.ע 61'כ רויסי'  גכעס  כ67'ח6 )סו ע)גע 16)סו

 עיקרססנ6י 6גל סמ:6י ק6י ע'(  רגמ  יסיי כו'  י9,ל  לי%י יי" יייר '  לגית%פרימ דמי'ס" קוו3יס ע7ייןסיורס
 'ע01ו סע6 ע,ע סל1 ס0י5 ס)וקמ דעויס Sb'1 7לי"ן :יסוק Dbt" חנ'חסו6 יק') )7.ין Db7" סיונ עעו וחקכ'ס 0חרועומ 3ע) יכ0נ 60 קש6ט'ם

 סעקנע ע,ע נ(ו)ס עסוס כווכמו וע'קי י'3 כת3 ו)כן )ע-ת  ילכי %וסיריס %פיי ית1ייין י:י%י  סייר תוג כרי  פורין  3יי ))ו0  יי 06  7ר,עכרגנן
 b~p געי י)ר'פ עסעפ קקי6 4"( 636 %'פ ס:ימ6 ו),ק סמע6 )עעדמלין עוקי' ו1ס בפיר  שסרומ ייסיפלמונת  ייייי יי"י %י נסףי  י"י גי יייבסיר
 סמ91פות כע*ס 06ליס )נ'מ מי'ק )iihtnp 6 ד)ע6 כ4ס 4ק י%'מח,6 ס'סיס ס(ס סעולס )פסמח י:'מוט ו56") מ6מי'ס )7ח'מ ק:וני6 וכוסס)סס
 רגם וכור  לפסותסווי'

~'D7pD  
 לוב:ן יגל לו.%  ר% "b~v ל% סרשטו:ס

לפ9י
 6'ט* גפי 7ידי גגי 61,כ 3"ס טכ'ס' bs  6)ע6 שיי גני סייס"  ד% סלכס

 ליפב רי ב,ת b~tb  דייכ סיי% ב"י תיייי'לי ופור סריימ  ססרימ  גין (ו h'ntp עמתס )חכייע עוכרמ.ס וסיי:ו  סקסיס6י
  גר"מי

 ע"ע עיס"  6'ך יסיס
 נע"ף  םבווש1מו%צ%פ%  דן%כרבוי לגטיוכמבסיכסציוריר%סיי9"  גייר עמולם י6ס ג,כ יפ'י9.'9'ס  ספיי  סיפי  רברבריסב,י גיו)סקוסי'

לפיופעד

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



,,, 
,,,,,,
, 

,,
, ,(

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



רתהשע חזםחשקפמ
 651 מ4ס כמט שחס Vbt pSni טוש' s'p bSf אנן %ת10ולש
 536 סיעג,ן פ) והשמי סלסמ6 גס)ק 091 - סססן עייין )ע)וסנמן
 ק" 3חסוגס 0יסג'6 ססני ~b'r )" ש7ס 6יט6 ג.17 סססי כנ7 פקי06
 כפ' יסו' 3חלהס)ו טחויג סמ)וס 6'ן 6פ'0 ייו סק:ו כמנ מי6)ף
 61'כ י'0 סער סמרועוס 3ק' כת613י 3מלופין ס'6 דגקגס יקיקע )1סעכן
 עסני סקגין ו6ין קיקפו0 )עכ,ל0 יע' 7)6 וק') ע)'ו ספוקקש סנמ)קוכיק

 : טסני )6 סססל טקיימ גס6'כ
 6'ן נק7קע 607 נ3) קוגס *ט )ע'7 ה)ח6ס יסעי 6)6 עהזלא

 5'פ ס)וו6ס ופסל י6" 3טטר 631 קנ'ן נסער 636 קמססספי
 יין יפיו' יס') יגוומ6 )סנן eb" קגק ספי' 16 י*' סטיי סס06
 (כינו עיע ' תקועו כ6ן ו6ין עודו סלוו6ס גסטיי 6יע6 סט קגיןטייי
,,vsי6ין פסיפ6 ססטר עק.לס תועי) סקגין י6'ן וכ.ון כיקי הו6 יסקזס 
 שירי סיעג'ן ססוי 3קגין 6פי)ו מ)ק סרענ'ן ע) סמלק ססוי ונןיוכ')
 61'כ הרעגזן י3רי סיור סעמיק סטסס ססרועומ 3ספר כה3ו6י הייו3קנו
 : לעולס 63 0)6 דגל סוי 61'כ ג.דו עקן' )6 גו )ח(וי יכו) ססע)וסכיון

 ו3'ע יי'נ ס" נמ'ע סן6'ס גסס וסטו7 נסס סרעג'ן כמnbrn 3וניולס
 עקיים 6יס ס6ין כ)וס 6'גו סגירו טניי חו3 עק7יס 6יס י6ס ינ'מש'
 )סקיים יכו) olbrb7 י3'ע פ,ק (ע ס7.ן 3טס 3ג" וכ'כ ס)ג')'דגר
 ופסיע6 ע'כ גגץ6 ועשסי עס"" ד)'ש' ממוו 3'י 3סטיע)וס
l'baח)ק( "Dh 06 עמוקל עקיי 6פזס גו67י ויפיפנו נ7ו) עסיר ת)וס 

 b"'VDi כ)וס שי3 סע)וח rbn דיין גנידן ק.ו )1 סחיינ euh"גו3"נ6
 ל6 )ו )ה)11ת 0"ג דחע)וס כסיעג'ן ס)כס6 6'חוס 6פ" גוניג6יפמוקן

 ' גיו)ס43קפק י6" ו(ס גתור לומוג מיי3 ע6סעי'ף

 ת)וס ם6'1 פי ע) 6ף ))וס ססר יכות3'ס יק') 7ח6 )סקסומואין
 הסמעגדי מסיי עד )וס ו)6 3ניקן ))ומ כ30 ו6סי)ועעו

 7פ)ינ1 פר3וומ6 61'כ6 )ו (כו 3ס0ותיו 7ע7יו עניקןנכקי
 םסלD'Sh' 01; עלסו יטטסענד כ'ע עויו סקנ6ח 3סטרי ע,ט כ6גי פקקו1)6
 עיי3י נסמעגי סקג6ס 3סיוי יסתס זתי )6 ס3,ל יגל סוי גמסייול6)"
 נסתו כן הפוסקיס כ) הסגי6ו ' 3סיי6 ') ( רס" כה'ם י)וס )6 ניןילוס
 1)6 קנ'ן 13 סקם שעי פירוסו סקג6ס יסיוי ספילסו (') וסיה3זס )הרי,ף6ש'

 יוק6 7)16 (') ייומס יגיגו כסג כג7 ע,ע ל" ג.ן 4 י)וס 3ין )ופסקנס
 bt~p 3ק.' סל.3'ם וכ*כ כך ע5עו סעסע3י כך קנין ססחס 6)6 כך )וססקנס
 כ)וס ילוס )Db 6"~ קמס גססעני 61'כ גסעס ל'ע קי' (-) חנ*' ססני6וכתו
 עש )6 6ש' עיי 7)סתעגד 0כ'  גטי  0!י )1 (כו גמתועיו עי" י5ער )6נייוכ!

 ס)וג' 3סעי סכ0נ כיון סו6'ס וכע,ס הק:6ס סטו6 כעו סעי כל סוי7)7-י,
 סכ) )סמפגד סנס ' )ו ומיי3 כ3ר ו4ס ססויס יכ'ון גכס" )סמעניו עס)וני04
 Stb~b גקנין )ו סקנס ס)6 סכ6 36) לו נסחע3דו נכק" מינ ס6דסעס

 כ)וס ססיעגוד 6ין עערגוס )ו יסן 1)6 עת)1 ילוס ל6 ו6ס טמ"י 165.0סהפונוזמ
 גסס ס.נ גסי' סיוי סכמ3 עעס )סקסו0 6ין גס ' כת.ס כ)וס הקנין6'ן

 סך גכל )ו סגסמיי3 סעפון ע) טטי טחו5'6 י16גן "? q'~p חי6'סססונס
 ע)יו )י6ונן סיס (ס ספי ס) (ענ1 6מר סעעון (הו3'ססיודס 8)ף ע7 .העין
 דחחס יעי ~biv )כו)ס 63 ס)6 י3ר הוי 1ל6 (ס סטי ת(תן ינונה ופסקכוי
 וכל 6מס 6מח כ'6 ננ'6 סהעוח )קמ ס)6 6)6 עיי )ו וג0מייג עיד3וס
 ט)6 סכ6 36) ניניסס חלוק יס6 ס)6 נט) כעס סו67ס כ0נ לו נמןפעס
 תק7י er )ו )סחמייג הע7*ן ויחן 5מזכ ס')וח )י ע!7 ה-ס h(h ע7"ן)וס
 תיי קסס י)6 פסיט6 (גיס t~npo 3ע) שי' פירוס ילפי כע'ם טגזלינר
 חוי נ(ס ע)'סס מ) סקגין י6ין bV'~D פק:ס 7סהער:ו,0 5') 1.61 'ע"ס

 וגק7וסין Ww3J כת3ו6ל עהלנוזס ל" 7ע(נני ייפל יע6ן סג'ל יניפפיט6
 : ע)'חסמל ססיענוי י6ע כ 61' גו )ס6ליך 5ניך *ן ססוט ו(ס כו' לכם6קחנו יוסיס
 )6 עפוס )ו סס)וס סעעינו"ח Db7 06" טעס )יסן יס (ס תטעסונם

 ה'ה )עולס 63 ס)6 137עקו'
 מוןסכו)י

 סגקגש ד3יש כ'6 נו)ס
orh~1"ר,נ פלק (') תסיט6'י כע"ס סכל ע) סקנין מ) דל6 6מסר נקנ 
q'DP" 6.3"( נ, סס nlDY ע' יעמ כ'6 ס3'6 )6 יזפ גסי' כ' סגס 
 תמלוקס ד6יכ6 עסעע י'6 כ'6 כ0נ ל6 סס גס סגס עמ5ס דק;סס6ער
 עוח(ק עסס 6' 67'ן כיון ו6חויס 610 ומו)ק" דד.נ6 ספיק6 הוי 61יכ 'ג(ס
 כ3ר ה'ע ו6כ'ש עליו )7קיק יס סס ()0,ס סקע"ע נע) עורי סכמנופס

 סגל6ס עס . מקלן 0) 631 ס)3*) י3ל חוי ס)61ס ס) 0עערגות דנססוכסנו
 : וסמעמי כח3סינעזד

 . 6פליס 3יח 3פי'מ ייפס צ'נשאלה

 nfiD1 סייג סגע עגהר ה%0 וס" 6' טסי "5י קיי יוריםצד
 נמיס לסס 3;1 וסיתיס )קנוי יכ1)יס וסיו 7)סות )ו סיוסמ5ר

 תפו)ם סש6 06י תגוי %ד סד)מוס עס יר סג 1)60ר ענוי כעו ועס6וסו7503
 ס7)חו0 כס סג7ר ועהי סנויס ע613וח )5ד נ.כ תפו)ס 6' וה5ד 6' ע5ד 7'ס)%
 יסיינו ספ0מ 5וומ גכ6ר ו9ת . וסד)מו0 חנדל נפל ו6מזכ )ניסימיס

rnt~aoוסקהס.עשעקפ0617ץ.565ם Dthun))bbe'tnbD סיויס 
 3גוסגיר ו)6 ט3וי כטו סמ5ל ו3גו ח(לו ו6חזכ חכל נסיף כמ5ל נסונךס
 גני נס 06י פ)ש 6פי' גס6ר )6 )געיי סג') וע3וי תפו)ס נס6ללק

 עך 4)ן סענו6וס כל 3מ% וס0(יקו פגו016 760 ו3גו מ(לו סג,)ספ13י
 ע01613 ס6ר כדרך ססעוסש וס6ל ונ)י)ס ניוס וגענ)ומ )ננ)סמ5י
 סגיל ו5ננו1tbS 0( סס5ל נגי גמעוולו ועמס ' סנס ע'1 16 זו*ייומר

 פ3ו6ום וס6ל ספנר 3גי וכ) ס7)ושס ו)סעעע כנ,) )ט3וי סס5ר מןספפקיק

 ייט עס פ4מסטפלניס
 וכטעע עפוקקיס גסלשי ענ"רס 136 ייגיס ני סיו0 טתשובה

 זהייגיס ל*סי ל יע! ס56פ ע(ס )עפוח געיכי סו6ע"3
 )סס rbn ניגלס ה0'יג 6ת )(טח מלכס )37יי ע5הן שוקשס%ע
 יגרס גסון ינו16 ו6ו)י סדניי6 כ) )63י ר6'מו נפגין 61ינן 3נין 1)6יקה

 : 0ייום6קס
 6מלמ )פ'י סעפו)סין עגי6ומ 6י" 6יג3'0 ',נ יף יס3 ס'קנרםיק

 6'סעכ6 6פ" ע)י0ס עענ3ין 0עיי 6ומס 3ג' )קו0טן סעין 3ג'וגקס!
 החס נוקי, פ,ם )ק)ק13 6קור פסשיקו ת5ר לג 6פל ין,י תסוס6מלינ6
 )סן )סעפיי ענו6ו0 גני ונקסו )י'ס l'nitenD עגו6וס עגן רנ6על

 י(עמן ע7'ס ר0יק סעגוי 0וך )חכע'י 6ש' ע)יסס תעכנין ל'ס גל7)מוס
 לגש ט ססשיש ע5י פס ip~fio וכחנו טוג6 וע'י)' רזס 3נידי0ק'
 חסוק, סנח13 נלסוח וס6 כ'כ ו)'חג hlrp נסתנ")גקוטכי6עיי, נידס )ע0ות 'כי) גיסיח 0)6 )סס,'ק 63יס 36) 3יסומ ססמן'קוויוק6

~?tb:i סע)ס ססעעמ' וכעו 3ה'5י סח(יקו יתיעמו יסיח )סס סנסן ספ" )טעות,ים 
 הנחיום 0:קת יקנמ עסת'6 )יגר'1 ל6" כעו ני6ס ו)כ16לס 6' טוכס ע'יכן
 נות).ס 6יסיי)המ('ר ס)1 )חוד כ'נס 06 ורז) לז. דפ).נו )י'ס Pr~1נ3'

 כרזי וס)כה כו, נו סהח(יקו ה'5ר עסוס עח('י ד6ינו ק3ר ייזי)טקותן
 ירך סס.מס ווי פ.רוח העוכר פ' )קען וכן ס)י )חוך הדכסו כנקוסמס
 וסלו גחן פנסן עס ה)י תן להס ונמן נפ)ס סיסו 03וך עונימסל3יס
 עסיס ועק-ק ז.די לי וה3ו י.דגו סקילו )חו ול'ע6 גנע' ופל'ך סניעו)6
 7סגזס וכ7כמג הדוך נחן טיעמן נתי וההס כו, 13 סחמ(,קו ת.)ך7וזי
 : ע'כ )הס :חן ע5עי 6107 עח:י, וכזס וי") כי' ירך )סס וכס736ח י"ס(,ל
 יס6 כן הפירוס 6.ן דע'כ נגי' סו6 דיעות6 0סכמ ספ.ר תעייניס כד6ג)
 עיעסיק עחח)ס נ0:ו 06 '7וע 8'ן 6מיח )פ.ר חטפולס'ן הג61ו0נ3'

 סשכיר 6' נס 6'1 ינייהס סתתו הפוסק'ס וכל תעו)ס כך הפו)סתנע65
 סגע165 עסעע עפו)סיח ק0ס כתגו bib תיכמ לכחחי)ס סנחגו עזיס5ר.ך
 סלס:יתס )ל6סוניס זנחנו )סו טעגי:ין כן PD51D9 סגעל6ו כיט וכזמכן

nDIDעת עעלס לוג.ס סיס יתסמע 37יס גו סהחייקו ע5ר עסוס )') ד6,כ 
 1i'Db 6.'ס )קתן וכע,ס 7גייס ס76 16 מ(קס 5י.כ.ס r~a כגון 4מץס6ין

 6נץ סקחן.קי )יורס'ס )י' עע:יגין ג37ר טוח(ק ח.י 06 סכי 7ינ6 סוייחיי
 כחגו )תת ילפ"ן וע'ס D*'h 3(0 כוד 66ל'ך ו)קען כנודע גייןכי6וי
 )נתח)ס 0.630 7עסטע )המו' יכול גיסומ סל6 )סחן'ק 63יס 06 36)החוק'
 )מ(ול יכו) וסמק -ע S'Dh, עיעת )מס נמן ם)6 כ3י ס0,'קו 06 6ש4ס6
 3יי.ס לו ס:תן  עדכח p'ron 06 'מיד Dbi" ר3יס 6'רי6 7ע6י  1ע1ד ו)עמות13

 רגיס "ג) הק:'ג'ס כירן עעם מ(קס 3ט' 'מי7 ינ3' לפים ד6'ן לק)קלו6קור
 כמ3 ק' יף פ.רות ההיכר פ' סיס3,ס דס6 י(.6 )ס קנו 3עלת36ס)ון
 פעעיס כתה 6ח,כ וכ'כ )חו)'ן ומקלהו מססווהו ר3'ס 13 הח('קו3סד'6
 וו'6 7'ס כס 3'ע סתו' עדנו' וכ'ע 3ע" טתם יסיקס תסעע ססחדקויכגון

 6'כ 3ע)תמ 33ר-י6 תיקון סוס 3)6 עסתע נכן )הס י3'ריו )ס קגור3"גה6'
 3ין החילוק ד(ס עסהע עעס מ(קס (הו 6'כ סיקון l)'DS גרג'ס 7נסעסעע
'6htnb "עיילי לי3נן 6ג) מ(קס 3כ':ן )6 7)ר,6 כי3:ן 16 כר'6 טמג 

 : תספע וכן נססמ(יקעמכי'
 דרך ס3יררו ל3'ס 67ער כר'6 לעמך' עוקעי:ן דנממי)ח יס'פ יק-יונ'ל

 btnhf מם.ק ,ל3ק-ף לייז סנר7ו טס יעח3ע)'ס 3)6 6פי' ש')ע5טס
 3ע).ג( תיעס פ" כו' ססמ(יקו ה'5ר י6תר יסוד6 דרנ והסיס כיגנן6מי)ו
 ע5תס סהן עסעע 3ררו 6נל יוכתי 3כל מ(קס )סון תסעע יכן )סססעח)ו
 nD~D סו- ותת:י' . צסיפמו (*) יס3'ס פ" וכן . 3יסיס ס)6 )הס)קמו
 פהגי  פיכח 5נ) עיעת bib סחס תחנ' )6 )קיוס 3'0'ד סי)וךההנ' י)ו* לרגנן 36ל nD7W סל8 6פ')1 עסג' hnnp 6'כ ססס 3לייס6כיתייס' נימיי עהס ק:ס סי)וך ו)ר,6 3סילוכס )ס ק:ו 13!6י יגיס ולר'6 ופייך3על'ס
a.Db6(ר,~4  בץ עחלק ד6'נו  כיון  ריב'1 )ס ון-ק תעס קנ'ן סוי י 
 כן סע)6תי ו(כ'מ' ותפוקק.,  יזריב.נז 7גיי ל"ס3 ג') תדעס )רננןעסנ. Ps~fi כל6 לר,6 יע::' דתה rnafi תיעמ וס)6 עזעמ נין 6ל6)לננן
 ס(ס כע,ם דר,6 וכמנו רר,י ע)מ6  גין ססי)וק ספ" 0ע)0הוסנקפל
  לסיעהו (,) הע6וכ נכ) וכיכ 3קוני6 סס6י'ך עזם ס)ית ו(סעיפ0
 (יקס ד3ע" נקע דוק6 )6ו סיסנ,ס פ"דלויכןוכזכ67פסרלרחוקדגססף
hib6ל6 ע"ע  יט" 6'7 י0" גקפ %טת "p3V 7עסעע חפוקק.ס כ) ד3יי 

 : pro~ גפ"7)6
 קגין 0י)ין סוי ע3ו6ות  7נגי לדון ס'ס ו6עינ י0'7 עפ6'כ מ(ק30ע' )נ* י6'נסו ל3.ס יגק'ע ד"ל ר3'ס יגקע טס6 ר6י, 6'ין לכ"1הא'כ
 נק:ס )ס.)וך וגעמס סו6יל גגער6 ד6עיי' כרעיס פ5  )טגיל  ייע'תתם

 דיוק6 חתיס' כח3ו כ3ל ע"ת להילין 6ל6 געסס )6 עגוי וס,ס3סילוך
 V'ncni ק5ח טפו' ירך ס6ר 6נ) לס.)וך כ'6 כ)ל געסס ס6ינוסני)
 סמ-)וק י(סו )עי) 7כחגתי )פיעסייהו ד6()י י'ל דסמס Db'1 )ע13י6מר
 קם" ו)כן  ביייפ עת:י' עיירי י)וגנן כיננן 16 כי'6 טמגי' 6מ'66'
 ספוקקיס )ס6ר 536 נטני) סוי )6 דירך פ" ו)כך )0וד גסי)וךינקגס  ייי כסנ') סוי וי7ך נ7רן *עי יעחג" כיון 0יקס נע0ל' )י %ס)סו
 .'ל 6.כ )סזע עיעמ נין 636 )מלק 61'ן ח(קס גפ" )6 נתח)"ינס
 יוק6 עיעת 3ע" %נגן  ו6פזס  במילוך 6ס" טטם קגס דעסני'דנירך
 7)ייסו כיון סחוק' עס יו 3קנר6 סיוקקיס דפ)ינו )ן ל'י6 ע6ןמ'ע
 6י י6ש)ו ועת סשקקיס כ) )ש יעויו 6פמר 06י 5סקעיס עסיידוך

פ)ימ
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יהושע ח*מחלקפני
t~tSDיעססטס'1 יכש 6פסר גט3ף 536 ע0:י' מץילו י3ס" גדרך סיט 

 סמי5וגס )עגוי ספמומיס מ5לומ סט0 7נ'3 פ*ק wbn' 6מרסטקעיסיס
 סח0ו(קו עהרו ינ'ס ינס י') 61,כ גע3מ מסעיס 67יכ6 עסמפ כףטםטס0
 61'כ6'ן ק:ו ו3ר3'ס )710 03')וך ס'ס'י :קגס hina1 סמסעוסשגכ)
 מוס יסיס3"ס ועוי ' )חסיג 6ין הל6סוגיס קוס'0 ט'ע 36) ט(0י6י'
 ע) סמ.ס' יגלי 'מ"סנ וססס6 וסחקו 'יעו ;vSD3n סס0;'קו ע3%סי'6
 וסנע)'ס עמ0)ס )סמ;יק 63 06 6נ) עימו ס)6 פ" 3יטימ ייוק6)טן

 וי7כו יגיס גו סמן'קו מכנל IfV גר7ן 61'כ ס.6 )נד% יס6יסטו0'ס
 )כו)סו .ס3'רן 6' 6פ" עה ו)6 ' )ק)ק13 ו6סיי עמילס סרוממקו

 )סו פע:י:ין )מ:יגו עומ;ק.ס ס0ס כיון ע*ע טעס :חיגס ינעי,ספומושי
 סו6 06 )ימי7 דפע:'גין מומי? רגיס גלכי ד)6 עיכס סי6סו:יסססשיקו
p~Dt"0י6גי' ק:יי' עמעס 16 'לוסס עמע nh)p סעוכל 6ועל כיין 
 6נוחיסס סס0דקו ופקסיס יולס'ס י3'ס b'b כים דג 7גועןופסיע6
 ט.מ;קיס רג'ס י6ס rwDn 3ק" :S*r סקע'ע עולי וכ'כ )סו שמיגין (31טנוי
 7וק6 י;סו )ימוס ו6ין סו6 ום"יט גיסוס ססמ(יקו )סו יעגיגין)פניגו

גגי
 ש-

 1גס מ5ל )ק" יגג' (h*r סנ,ק יפ6ן פ"ס 67ין ר3יס גגי 1)6

rpfניס גני חוי וג;ויי6וח( וטע:י:ין bntb~) 0,ס פ' קוף ba)7h1 
 ס)6 סי, tiSW biwihp(l ו)כן לג'ס גני ימיי 7סוי )ימומ יס ס(סbib י0יי ע):נ7 יומל יעני:ין לגיס ינני 5ל'כוס6 ע3'י כ'נ יף יסמוי )6פ'

 ;') רס*' וכע'ם 3;לוע )עסו0 'כו) סי' ו)6 עעכ3'ס סל3יס סי'3רמוס
 עי0יqt7D?' 7 גחי וע-ה 3;יוע עסו 6,ער רניס :מ ל3יס 6נ) סס3חז'6
 גגי 6מי) י6חו)י )יער טיין ינ'ס ננ' ינס כיון סוי סיסו סקי) 0ף65
 : טע:':ן ו6פ*ס 3;יש )עסימ ייכו) ימי7 :גד כי0יי 0וי לנש גגידגיס
 )קומען חעיי גני 3קסו 06 656 :6טלו )6 %6 ייעיס %על ג0811:6

 נעוי ק)קו) יסוי גסי D'tDD סיך יסתס5נעל'
 7)סוס )סעעיי 36)

 1.7כ)ו כ'1( ק)קו) or 6'ן "nff כנר6סו:.ס מסי)ס סענוי יסי' ס)66ע,פ
 עלמ6 0מ)עוי סכ'6 )6 ס0י' )ינר ק5ת ור6" סענו' ירך 3י)ךט*ט

 ס;כ'ר1 )6 י5מוס נני 6נ) )סיתען 3'ס ינקסו סל6סון דן ע3דר'3'6
 ספחומ דענוי סוhnuD7 bJ~Db 6 )יעל 4כ6 י*כ כ)) ע"שי)0"
 )ר*ס סקתוכ.ן 7י'nmb 6 ג.י דס"ע עעיקי6 וכדק'7 כל,ס סף4ףס
 ספעס געי "וי 71pb פוג6 י6מי' דעקיק 6ע"נ 61'כ יעיין סר3יסכרסימ
 נחמ)ס ססי' כ6ן 6נג יי וס.י7 כן'ס סוי )ג'ס הפחומ ענוי יכ) סרטסוס
 )י'ס יס'יך )ועל ס"ך 65 3(ק עי5ען וסמ;יקו סנדי ס:סיף 6)6מ%
 ק)קו) חו' )6 די)חית י") 6'כ )P'nb 0 י3'ס גו ססמ;'ק' עיעס6)6
 עחויס קק"נ ק" סנ" סני16 נסיי6 כסנ סיסג'6 ססל' 6':ו ;ס נ06גס
q~p'60' חוי :ע' 7)חמ יג3' נ hnD~ י6ס וכן כו, 03 ססמן.קו עע5י: 
 0עפו)סומ ענו6ות כן ו כמנ 61מ"כ י)מות יין נממ)ח סכמנ (,3 ספולעי3לי
 יגרי0 כ. נ;ס )ס6ר.7 ו6ין :י:סו יעפ6 חי 7מלו.יסו פגו6ר 6סרמ)פיל

 7כ'ון סעמכני ס6ער ;וס נמכי6 )מ6רן ר6ית' )6 נ0 - סספ"ופיס
 6)6 6עיי' י)6 ססמן'קוכו, ע5ר ג;ס 1Wb" )6 גחמ)ס7)סומ )ס%ססץ
 סח(יקו 6מ,כ פ"ע כך נומ:ח ססגרrhn 6 ע)גד כי ע12)ס )ו )6סיו06
 ע5ר )פון דעס כ)) 'י סעיעס ס) )פ" יי7 ס)6 עי3ייו גל6ס ו(גס '3*ר

 סת5ל כיי7 3סיס נ3וס ה5ר 3ס0לס ססי, 0ו6 ספ" ססרי כו,טסס;יקו
 ע5ר עע;ו ו)עע,ת )0-ול ו6קוי יסג,ס כ7פי' וסקגוסו ססייסוור3יס.
 עממ)ס ס,'ססייך )6 מייוח יחעוכר 7רך וכן סע5ל עסמ)ס יחי'6פ'נ
 ומ"ס פ" 7נסעוכל )סיץ ו6ין )עקוען כומ)" )0ח;.ל וכן נ0ן פגסן1ע0
 יל*י כיון 61'כ כעיעמ סוי 7סקיקח סוכמ:1 כ3ל ססף ע5עו עיפמגסן
 העו)ס חיס )6 66*כ עס:י )6 וסמס ס'סתקו רק נ'7יס :ס:ו ם)86הל

 ohoitrn ס" ס)D"D 6 ייי' כ'ון עי7י' (o~h ספ)שי ע"ח'6'כ4ן
 נסתיקס לל" כ'ון 7ע"ס' 6)1 גע7ינס ס:סונ ~Stnis כ7רך פנ6ענ65
 06 6שי י3יד'ס תוb73p 6 6'כ עעו)ס ש' )6 6ם )ק)ק) י6ק'לס')
 DDbI" סגס פ' ינסעוכי ועוי ' ג6על 1)6 סי3ר 1.ס0קע I~,pbi עעו)ס0"
 . ספוקקיס כ) כיכמגו סי6 ניעוס עמ:ס סלי ג-יסט:מן

 פמי גיע ו)פ"י
 עפו)ס ,SDnbi ככלוכ'6 5ומ )ו וכס:ויע 3עעום :חן עמח)ס סהר.עססק
 סיין תן )נ6 דיו וט"ת כ"ס ג)סון כסנו סהרס3'ס 6)6 )פ*י נל6ח ס"כ7
 ס'ין יל6 פ6עי 6' טשס מי סע)ס ססעעסי עס )כמ1ג ל6.מ' פוד .כו,
 )ל,ת ע12)ם וספנו, )עגוי עפו)ם יסמ5ל כיון 3*ל סס0;יק זת% 7קכ6ן

 ע'סו קקינ;') ק" סטול סנ'16 ע'3 פ,ק ;.) סל6,ם )וףססוייווו6
 נ:י "htn'pl rbn 16 5ו'ס ספתיפס )16חן ספתחר סקע:'סטט6ום
 סר6'ם )י'ן ג'כ ;ס 7.ן סי'עס nrbD' כ7 עכ.) ילסוס )סן )ספעץסיגף
 ?b': כ3) 3סס עיין )6 16 כ)) סר6'ם ינרי סג'ן ~big עיע'ו מל6ס(ע
 טפו)ס יוק6 י)6ו והקכיס הל6,ע כחג סתמ P1ng r*br סל6'סרילי
 )י'ס חעש)ם ענוי נלע וכי 6.כ 3קעט6 16 %רע)ית 6פ" 6)56י'ס

 סענו6ות 06 סנ*ן ס6ועל 3751לי )ענוי עטי ג'ן מ)ק )6 ססרעסעפ6
 רס6'ס  ע6וו נדו) 0עגוי 06 6ם" גי*ס סעש)ס )ענוי עש)סיססקפגש
 פיסרי לרוס סיפולם פנוי 1:ל  ,bn'ct "קעי6 ;1 עטי נדע ו6וכ3ספטה
  עקעפ6 יפי רפריף  ht'rel ברפליס SS23 וסו' וכ.ר סגס לפ:זכרילים
 םל סני) סר פ"יקעי6 ססצווך 6)6 פוי 1ל6יפסות

:uq:;x 
 6)6:י6ס

hbסק9:יס יעגו6ות סיעס כסנ ססו6'ם סר6'ס 3תמ פק vbn" 
 )6 ס4 ט)' )ר'7WPe 0 לענו' I~NDD1 ל3יס יחק' ט י6פ"טפוס
 0קיע 3עט' יעעכ3' יס6 סענו016 ג6ומן 7)מות ע)ספט-י 5פכ3יכpb ,51 ריס הולי סר6'ם ק6' 6*כ . פכ') פט' )6וש ספסא )ע3ריסק
 פי') 65 יסי ר י6פ" ט01613 )016ן 36) כו' יי0קו י(עגי' טגהס5סס

 ו(סו עמכג ס5' )6 עעכ3' ל*ס וגר עעכגי )6 עגוי 3גי 6. 6)6כע*ס דתיטקששי ייפכגי פסש6 ט5ען ט3ף 3ני 6נ) 5פכנ יט)ץ 5pbסחס
 נ)מון וק.יס כו' סקפגש ע613ו0 עסו לניס 3)סון יפסמ יסייל)יסג6

 סייגו דק6ער סע3ו' 3:י ייס6'ן 6'ס וססמ6 . ספגוי גגי (rhn'חיי
 סעגו6וס ג6ומן יי0ומ )ספע'ד לו5וס סחס )י*ס סעפויס ע5ען העגוי3גי
 געגף )סכע.7 רס6יי 6ין סע3וי 37:י גסי סל6'ס וק6על 5ולך03יס
 0ל )סעעיי סעטי 3גי רס6יס סענו6וח ג16סן 36) יחקי עיעסס)סס
 סקעט6ו;ס עעכ3י)6עע סס 06 6נ) )סעעץ רו5.ס סעטי סגגיעייי
 כיון סמ5ל 3גי SD תעכ3י סטנו6ו0 ינגי גד1 ע"כ קפק נ)י ועע6עמ

 ס7גין יסן6) 7ייני ע) וס)1ס סטכ) טדדך טועס Dm וסגויס כנרסס0;יקו
~p?

 : 3עימו )דבר tDWbi 6עח

 0)וקס יין l'hD 03 6י 3יס 'וסו ומס ~plh צהשאיה
 )וס) מ)קס )מס רו5ס 61':ס 3קרקע עסחעם0631

 )ת' וו05 6י:ס ויכן . פס ע) 3ע)וס n1Db סד )ס 0יי3ת סל0)ג6ערס
 וכסי6סס סנ,3 3חו3 כופלת עמ)  3ינליס 6ותס  ויומס )6מומסח)קס
 עס3י,ס:;כר סי'רס ומל31ס  קפפס לירי  וגיו 5ייס כ,י 4יפס  ירו%?ל0)
 עדיר' סליגי  )כן ויריימי סליי גוסכס י'נס IDbin 'n1DbI  גסיוס 6עיסוכך

 16 ש*ן כסיקן סגק 0ני0 מ)ק:ו bSn כ'ן המלקו יסכס  סלש קג6ס6יקול
 pin1eh' לסלויכל יכתרלס %ו  סכיס  3סלוים 16 6נוי 16 יגו7כייג6
 לפכל יו  נס)ו 6' כ) יס:ס rh1 מעגו %כ'4 פיכור בי the l'ba"גנורל
%סר

  יסלוי
 ויוירס0"רלס  פ9רבסגרגר ולשס סיכירוססמ1

 יג4 סככ וכל כדרס S"D ל% nptie  דץ בס דיין  רכיוו  רשפרסייוס לסררס' סופפם הףרס ,Db(r) סמר בל  סססבן כד סלויס O1D לשיוסולי  רולסלתלוי
 ססעיס: ען  כפול וסברורברו

 רלויילסכפיל ס" ל% ר 9סדי  ובירווס ע7 3סע,ס D)Oתשובה
 )6 ס))ו 6מיוס ימ עעסס סינתי כי ו ד nibaבסיוגס

  6'ך  כובדשכי  פברי 1)6 3ג;ען 3)3:ס עעו;לוס ס" )עס) כ'6 גנל6 631סי'
 סמוב ;b'D יסוסס Sb  יגס 6קרס 6סי 63קלס לומ קזרס )וץססיי:ס
 סג4לס:וררי' ייכסי סוס  ייירניוס גס' סג' ס6עלג0 ס;ס וס'וס )60ערס
 נע)' ס6סס ו)סמ5למ )יריפמ ופסס  גסי וע:הן ג3רי ;עין ' firn טסכיס
 ש  פלי%פרלפס  סנ5גיס 3כ3 )ס60פק יכו)מי )6 )ססינ חו%כסיס3'מ
 )סנ5' סו5לכמי סכנוי עפ:' כ'כ :ס:ס ס7ח 6יס כ) וניי ל5טס'ןכבוייס
 ח6'קול )ע'7 כ' 6ועימ nhr1 יעס יס 06 ספעס 6יו5ס עס ויס'6עלת'
  וייןלססע)טס  ג6ויל פולח'ס ומרהיס :יליס חס )6ס ע) סניסס6קרס
 ליכ9 י9וריס  Db)D rtnr 9כררו ססוספי'  פוייר ס4עס דעס:סטיקעכו
 ס)כסhppD'b, 6 ס)ו )סון גכגס ו;ס סלו )0יך :ג:ק or ריב,י16עיבס%ר
 גתפרסנפ'  יליגיוסיפם  תלו9ס רין  בו ם6'1 37מ5י כר6ג*יי6עד3נעל6
  ירג:ןס3רי  וגשיוברירס ברירס ביפ  ררב:וור%ב,י סלינסייסו ריוייסמרס
 ooi  "gp7 סוי9ס  סיסרסים1,ל וסנס בריוס יפ 9בר וו%ב,י  גרירס6'ן

 כימדו ןי 'h'ep ובסייון  ברירס  6'ן בדיורייסי iab ברירס ריפ  רי'ןסו,  יעירגגנ 6עי עסי)ין ובס' 3ייס ריס כריב,י  פ9עיכיו רסכי יסלכסיסלכסי
 רים 1'לסו%  סרין גו פבסר  מ:כין וספי'  פירוייירבימילי'

 %סלי
 ברירס  בין

 '  דיוספימ פפוס כדיפי ברירס  דסך פיוס כריג,י 'ibte ם9ז'ייו  ופ'סלברירס

 מ40 עסס כ'4  סיסספט דבפפס ל9סיסו כן פיד ססיר פלימו  כיביססללו
 סוהמ ~ס סלר כילי סוי בסלר כל%' 9תיס פי  בכלפס י6'כ )ססחעם ס)וכו)ס

p~bi'bכך )כ)6' סי6וי מוי0 6י;ס ייעגו ס)6 ו)פ' סעעין 6' ו0ודם( 
 nDS)3a  ש,זס%הו כסגרר ובר יל ספיירו (bSn  גרירס )טעססו5וכגו
  סיריךבסירו09פפס (,ל וסו% פ*כ לנפוי י4 סיי %, כל נסטיססיס

 . כפים  סס  סדבריס ינןפיערח
 פו' ob' 9וף  ?Db q'p'1 ר,ס בו  טייו ביס %ו סלר סכל לפינמבשת

 רולמ שיגו לו וניפן פכנגרו %ם לכוף  וכול יללס O'DD1~DD%י
 ,bib לסליסי כרי ט  rbn  כיון סילל Df3 %ו סבים Dr3 פיך ביסרלרור
  ג1ס ח)קו ס)6 עוי כ) ע"ע  ב9כיס סלויס %ו יגור  ו:ס4יגגור%ינ6

'itthDסבים%י  rSno' כו) 61,:1 (ס ט) וכולמ יס  סל כי5ם סיי' D9plhl 
 עפעס טקסג'ס ס6'גף Ob )מ;ק סי5ס ע' סיס th(o : סוסש ע) 6'סיס
 ריב'י רייבי סללו  רבליס :6פיו 7)6 6פיו עצסס rnb1 ע)ט נ7ס6מל
 ח)1קס 16 6נוי 16 יגוי ייג6 גו יפייך נית 16 מ5ר 6ג) נסליס מ)וקס651 6נוי  16 7גור  יין ול% ד,ס בו פ%יו גי5ר  bib ברירס  גיפ 0) 6'קור67'ן

 . י0' סיזס  דין  13 סיס יכס% י6קול ר6נ'י עויס 3503ס:-ס
 3פ" עסיפ סר*ן 3י3לי יסרי or )יגל לג)יס ע165 ע6ין 'יעח' )6ואנ'

 זיל יסרייסב  mb lllpwn 4ו יגור ריי4 בר  ריייך  גס5כ61פ')1
 וטין סעעק ס5 6' וחוים י16גן ס) 6, 0וים )ק:ות יכו)  6יסובור4י
 פסר 65 י7וע 61' כ'6 ;ען 6'1 יסכ6 עסיס 6)6 )נעלי סו6 ק:ויכ'6
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ההקושע ר*םהלקפמ
 וסעודף וי5'6ס כנקס 71רך פ00ש ס) ד*6 5כז6 עסיימס 5DD( 6ח5ס)וק
 36) מו)קיס 6ץ 6עו0 ם' 13 6ין מו)קיס 6עום סי 13 'ס 06 סם5רטן
 3סגש 5ס)ק 16 6נה 16 יעי עיינ6 טשפו 6ת )כוף כ,6יכ%

 נ367זי 7ק.') 611ג" וג:ן נס 7פנ'ג. נעסג" 7סלס or ט1%כי11סנן

-1Wbp76עום 3יי נץירי ד63 פטיע6 ט)1 )מע גכנס ו(ס ס)1 )סוך נכנק (ס 
 כע"ס ס)6 סו6 סכי )16 ס5ר 7קמס וי5'6ס כניקס עעך ו63 ס0מיסט)

 פגוי עקוס סו6 טם5ל סכחנ h'tp ~נקי' ס3"' סני6ס נמטו3ססיטנ*6
 וג)גד הס6 פילוק ע)גי 5לכיס )ס6י 16 ס'וס )7ומ 1)'סגות גו )'ט3ועסיי

 : וי6%ס )כניסס ס%יךעס
 (,) טכס3 (ס 50ל ס3 עסומו כעס 0עסגס גפי' )סרעג'ס י6ימייכן

 סומפיס סס סוהסיס 30, 61)1 סנגימ עיי ס) רמ3ס נקר6מח5ר
 ס)פני 0ר30ס מ6ח ותעטותפיס סייוע גית עסס 61' )כ'6 סנ'תע(ס

 ד'6 13 סיסי' 6101 סס5ל י06 טימ)קו h'bt מ5ר ה:קר16ח הו6חגמיס
 WaD' סל' ' ע,כ 6עומ י' 3יח כ) )פ:י סעגימ 6מל יוחל 16 )(ס ודז56(ס

 )וס וי,6 3(ס 7'6 3ו ט6'גו סח5י סו6 וו6גז, )3נן 3ס טגמ)קוטסמ5י
 ל6ג,י עמיר ו6פ*ס 6נוי 16 גוי נו יסייל 71* וגס6י מחמ'ס 3עס5מון
 ס) b'7he סס סג6עי 7ם5ר ינין'ס עמניח.ן bnp,h7 כ0,ק כפ"1ס6.

 16 7נת יינ6 3ו סיין 637 ח5ל )ס עטכמ0 ל5 דס5 וי5ייס כייסס  1%פסח'ס
 י6'נ1 וסרע3'ס 0ים3'6 עיניי עזן ר6י' ס63מי וכ3י נווני 3סגן 6)66נת
 גק67 ס6'נו יכ'ס עס6 פילוק ס) י'6 16 ו'5'6ס ככיקה 6)6 מ5רגקל6
 ועול,ס כן פקק סעסול 3ס)חגו מי וחל3 ה)כוס פקקי כ) וסלי סמסם5ר

'tDDh6יוק6 1(,) גי3ריו קייס כדלכו י'6 נ)סון סמו)קיס דגלי טס3י 
 7נוי6ו דנ6 6ער' ח5נ 3ס6ל 6נ) וי5'6ס ):ניקס ס5ריך 3דר7 316ד,6
 37כ)מ75 חלע3זס עי3לי DDnn ס)כ6ויס ו6ע,פ ס)נוס 3פ) כתנ וכן6גוד
 סכחנ כעס 6)6 סלכס קנע 63 ע5עו 7סיענ,ס (") onY3p1 נזן6ער0
 13 י6ין )ועל )" פסיק6 )י יכם'ס יעסעע סס דוך י'6% נכגס 6סוכזס
 סגסמטסש עיעס כס3 ס)6 הי6'ס וכעי.ט 6נו7 16 7גוי ייג6יינ6
 כג'קס 7רך ס0ו6 מסעיס עעק1ס סמון טטעע מ5ר 3)6 3,ח 61'ן)ניס
 פסקו כך ס)כות פקק' סכ) 6מר 61'כ 6גוי 16 דגוי דינ6 גו יםוי5י6ס

 6')ס וס)כס(ו עיט6עלס כן יע65 )6 6גול 16 ינוי יינ6 13 יסמ5י
 ('Otp 7ג'נו סלג יומ 06 7' הע'י כליסי עדעח ס6וקר ע)3)6ס.ו)0ו5'6

 6ת0מורס )6ל6ו עיניס )סקוח ט6)ומ'SD 1 לסס'3 )'ס ק" 0560מטו3ת
 6גו7 16 גוי עכ:ת טסייך 7כ) יע:תס גחנע)ס ועחוכסוסעס:ס
 Da'1 1)6ם (Is~b, סס ססיי 6קול ססו6 י36זי ועודס ד*מ 13 כיםמסוג
 סי6 ור6י 7'0 )סס סי, ס)6 נ3חיס מ)קס ו0פל סחנ6 )ייגס6ועייס
 סל'ן כסג D'Dht )ס 1Dhpi, נסניס 16 6גוי 16 נגוי ס3מיס כ)יסמ)וק
 ססיו גסגע)ס 03 יועיס ססיו ספכנס וגס ' b)lp'h שע י3%פסיעוח
 יקייפון ס"יס 'ח1 1עי חיו יולסיס סס טסיי ))וקמיס יויטיס 3יןעמ)קיס
 עח(יק עייין י6וקר ססיפסי )פי (ס כ) )כסונ וסו75כחי )מכעס )ססומסי

 6ועל (ס ' 3כס 6ועל ו(ת נכס 6וע7 (ס ,ו ומטיגס ווחו נער ו)חוס3ס3ימו
'aDWn630 057 נחנ גסנ,סשכ 16 26ו7 16 7ג1ד ג7.נ6 סלח )ח)וק 
 7Tp'b' מ) יצ6סי*ן

 סכוחגס(ס ע0ן ו3)ייע ממיומ 6)ס סי3ייו ו3ל3י
 דכיון ון*) כסג ס0ו6 פ'סו ויסכ') (כין סיס6 5ריך ו3ס (Dtp" מט65

 דןהייניןנסייג6ינ64 וסוס מין סעו)ס עס )ס סי17גו מונעמסלמצ
 סיס גס5ר וסוז) ג(ס )כופו יכו) ימ3ר6 כיון ג7י6 מיי) 3ס:יס ס)וקס16
 סר,ן ס) מטוגש ולמס 'ד3ליו טע651 סטכי) )6 חכ'י ו6יך ע*כ 7"מ3'

 דכיון כמג ס7י גכך ועס ס6יקור 0) )6 ע"כ )מ)וק לו5ס סיי ס)76עפגי
 גמ5ל 6פ1 0)וקס דין נו סיס כמ5ל ש) 6גוי 16 דגוי י'ג6 13 סייך337יס
 61וק7ו 63 ל5ס or1 bSn ל5ס )6 וס6' )ח)זק ס6' ותגע 7,ח גו7.ס
 ייןח)וק, סיסגס -t~euh ס6יקול ימ1) ס)6 )ם)וק:6ער סיו5ס סומפופצ
 0סת' נקט סיומס וסיומס סי6 פפו0 וד6י 60 3ינ6 )מ)וק י5ס ט)6כית
 סי' ם)6 3סניס 16 דג6,6 3דיג6 סג'ת )0)יק ל%יס ס'1 % יססססי'ן
 06 6נ) 6יק6% חי') 63 ו)כך ג'310יס עכ) ססעיניח מ)ק לם )0חרו5יס
 יעי %י יו6ם מ67  7ש% 6הע געגיט נמ)וקס b'bu 16 עמי4ססיו

 סגי' 06 )סחור רו%ס טסיו עע ם3קס )קסס 063 6ח סס(ינ1 עס סשס6וע
 )ג)וג ייך כ'6 ת)עת 6פ%ו (ס סי6טל 0וט3 3'610'ני עכ) מ)קס )סו)0מ
 מ7יזס 13 טיט ג3'ס כי )סהש 7ו5ס 6גי ;1rD ומ%ס : כופק 6גי סע)ג)נוע)
 רכז( 93י וסלימס ספוקקיס סכסע 6סי וג'ס 6' וייך 6י 0גסי) ט)31'0
 ט)(סכססעיסו itg'npnrba1DI )עכג יכו) ס6' מיל כג2י מיל )30וק63 ו6פי)ו6סס06י טהס ס03יס ס*ן DSDt7' גסס 6ין לו3סנסשם)פ',(

 : וכו' 6ע0ח6 כחי0' וס') (סע)
 6פפ*י יגי6ס סדליס נ, גו טיט ססנים 6ועל 6ני ש1 גי1)ס%בל

  זסס7נ 0ע" 33' חס0עט ו6חס 706 770 3' 0ן סר6קון"י6ע7
 מ)וקס דין נס *ן ססניס כיון )יקנש 6גימנס 16  כ57וגי  בי 6עססס4

  בשופ ס) טדגו 6, ונימסנטע 6' 3,ס 16 קו)ס6, 5ססכ,6עפגיט6ץ
 (ס ופיי סי6 זסרוף'סו לסוס6 ויוכס6 יו:מ6 ונכ) 3סוספוס נ1סיססעסו

 6ס עגפ" 65  ב9יימ 16 3ג6'6 ס'ם)קוסו פי סוטשם 'ע' כ)  גנהם(כו
 6קסקיו3'צגי0  ופזובו? לום ו)6  לפוגש  לייבמריי ס)6 סושססעש
 ס'כו5 ג') סהן סס0יסן 6פ')bwtb 6(6 1 כסיי יס") יסוקס 16סס3סי)
 פ)ק סיפדף Yeb, יס4ק ס)6 )ענופסיסש
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 (ס יין ג6ער 651
 טסוג6 כעו ניין פולט טיס" 6ופן 6קס ע) פסוס ו6ני ט'פ1ל 3006פו)
 6ני  ייססס6 15 צ1טר ט'כ% 65 נגיס 6ג)  בייר 3b'D~"p 6(6סיע

 שכסיו 5סססעס 6מ יט5 וסיס6 שי60 3כ) ססני ססירס 3כ)עט0טס

 33'0 ס)קי עעפע לסי0ימ6מס 5י יס6 ט)6 ס6י סם7ר )יי% רו5סס6"0
 4ק טנ"  b.b 16 np1SD3  רייר  גייג6 6)6 צכופו יכו) ו6יגו )עוגפורכ%
 06 כד גו סק 6ועיש ס6נו עינו (') טכספ עמי b~wwiע%מי
 ופחס פרק)ין 1WD עע'קיbnwabng 1'Sw bnbi. 6' 3כס6 כע,יזכן 4ימיפצרחי  טמיי ריסמר  ימ  ~gDni,1)biu  S?a1pbD ובלגד  יסתד
 ס7י ייין עכ.613.כגגי7ן מו)קין SD'1 וסעו טיח4ק כ) b1)m וסיינוג'מ

 וכ'ט %ס פ) )6וסרס רמ) ס)ע6ס *נס (1  גסיל Dha" עפנמסנקמ)קס
 כו4 סי' Dbt 06" (ו גח)וקה סגיהס סקכעח קויס 3חם)ס ס:ע"ס)*קור
 כו5 6'גו ינ6ז6 י':6 13 יים ד6כפוי 0)וקס יי( 13 ס6'ן ע3יס עדיף )36דין

  7גרו4ן DS' נס וינ מס עו7ס (1 עי)ס  ט3יקס מס וס6'ם כ4ו)6וסיס
 סו')6וקל ס6קלמס3ים וע0 מ)קו )6 עד'ין ס6קור כיוןי3סעח (סעופע

 ס6יגוט)ו.7גל
 יעם)וקם יס" ע31ייו גל6ס מ(קח 3פ' י7 עכחו3ס )סייפנ,6 ע65סינם

  3סג,ס ח)וקס b'b 16  רורר  רירי  יר  דסייך 3מ% 6פי)ו  ור36זיי3נן
 גחעןסכ6 6עליג 6)6 ו(*ן גיייס 7'ט  יק') קכ)כן36,י ו6פזספקק'גין

 וסח:ן סומפ.ן קס7י )6 כ7' וסעע07 ופלכ'גן וכו' עקקי:'ן ססוחפ'ן3מ5י
  יפידוי*h 1(('Dp 6ש)ו 6)ע6 וט' ט(ח6קו7ין 1מ  סיימ  יררריססומשס
 סס )כגוק עות7יס ססס  דקח:י . 610  367"' עתני' bn'S1l 61'ח חגורסעעדס
 עסוס סו6 יר"ג" פעע6 יס6י מי6  3י3ר  חס31ומ דליני כווחי'וק',)
 נס5ו דס6 וכוד 67קור עודס 650'ס גכגק "61 ס)ו ו)חוך 3ריה דפיסע
 ס6, 0חילון ו)כ6ויס . מ': וכוי ורמ'יס מנון יסעעיי ו6סיי )יזס קסגיעמ:י'
 עסיס 610 7ר6נ'י יפעע6 )וער טכווגתו וני6ס ק6על גע6י 5'עסמיין
 סיך )6 י'מ 13 סים נמ5י י6)ו ח)וקס דן 3י ס6יו נמ5ר יוק6 והחנוערס
 סיפ 3מ% Db"; 7ככ6 )יכנס.יעמנ" י6קוי 13י36'י ועודס 37יירספעע6
 ד)ע1)ס ר3י:6 6וקעה ו6זכ עחוקע6 )6  כר6ג" 6פי)ו 61'כ ע'יל. hpI  ר,מבר

 געודל 6סיי 1.חור 67ער סי6 6)עיר ל' עני וס6 עסקינ'ן ססיחפ.ן3מ%
 .סג6ס

  6קורנ)ועידגדלי' וימו7 67ער תי6 עניי'6 60 (ז) עייס7'פ3'6יכתב
 :bm' געויל 6סיי b7'Dp~  03 ד).ח עי7י כ) ו6סי)ו עעי)ס עסוסמעייי

 עט)י טעוס'ףחעויל 1.מולכנון
  פליס:6ססס6  י.,לווייורלז~י וכחגו יכו,

 כ7'6 16קי סנירו 07סותפין עתני' סחס 61)1 כי'6 כ7י דסכעיסדטכע6
 ס3חש עמגי'בפ'מ,ימ 6וקי 7ח)ע671 7קחע6 דכיון )חקסוח 7כווג0ו)פי, פי' כר6נזי 0חס קי') 607 נס)כח6 7)6 ו60' ע6נ" י)bnnp 6 6ת616'כ

 וימול 67ערע6נזי
~,ph דחעור ג7ייס נני ייוק6 כגוער ' סנ6ח 3ע71י 

6'קוי
 דקחגי עתגי' ולכל קפ7' )6 ג'נהו o(ob עודן י)6ו ס'חוף  ג3י 36)

 י0)כס' טסעע כי'6 וזחחס 7הכ6 עתג" י6וק, כ'ון 6'כ ם(קס )ססד6'ן
 י)6גס)כ0' יסי6 67סיי וימוי עסוס 3מ5י )כגוס 6סיי'ס נדייס  יגגיכוות"

 ' )כ:וס 7עחיר כ67ג,י יס)כס סחס פקקיניןד6'ן

 סי6י6ג" 1.חוי כ7יווטוס דספע7ס bnuu7 (.)ועו77כ.ון הקססועוד
 י6נ'י 6וסי י)עס ס.6 קוטיית פ" כי'6 ל" )ימ br' 6קי)עס

 ס%ייביי 6קורי'ובר'  ויריממ  תדרימ  בימריי ניקחגי ותגת )שיססעע07
 חיון עוחלע'כ ויחור 6ל91pb 6 ויתור יקסגר לז6  יירמןמל"

 י0סס רגנן וכן הנ6ס 3ע1יי 7tph ז'תור )י' 6יח 7ר36,י וסגכון ' ון')(ז)
 טנוסגי' 6עפזי סו'מור כ' ס"עוסהו )6 (ס יי5ס ס6ס נעס 6יסי'6)6 6יןד'ןעיסו

  יסיג 'סיגע7ידי' וכי D"(lo1 )5ו)6 )6 06 ))וקמיס )יסנובימירברינן
 עיייי' ד)16 6קול 5י:ו )ר6גז. מ5ל כג.סמ ס)כך )י' יסי3 עקמ דעםע610עו2
 נכגק לימגי" 671י ס6 נליר0 )הו י4ס )7גנן 36) גכגק סי6 ס)י י)סוךסקי)
  "'l'SD חגול יהעעדח 6סי' טס.6 כו'מור ס'ם ע'ע חו6 יקסיי ע'י' י)6ו61עזג
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 י3רי ח:ול 7הכעדת pWb71(h וס6 )סקפיד  ינך ס6ין ו6פזג  וייב

 יכו) 'י5ס ס6ס וימוי ס"ה כ6'  סגיסס ימ  ביי4'יזם'ג'ר  סנייו פ) עעכ63'גו כס6סי נ6"6  6)6  בימר  בר  )ססמעס ק6ער ד)6 דכיון עסוס סייגו 6קוליןסכ)
  עכ,י' 1('3 ג6'6 טי6עי(ס)(ס )סגיסtbonti 16 וסימ)קו  3Dr3פכ3

 וימיס מנור עסכעית 4' קסה 7עה מי' 5ליכ'ס ח6מרוגיס  6)ס  37)'0ו)כ6ורס
  'עיDI '7(b ,ךמימ  ממרמף  יייוו  מפ"ין פמוי  מממ  ט6נ'  abll" )"67סיי
 37עסניסין יכ'ון  610 7קוסיימר 7ע06 6)6  צל"ג" 6פ" י6סול רמיוסו')
  ח(קס )סס *ן ו%ך סוספי קפיי )6 ורסייס חנוי יסעעדס 0נן מ'ס37פ'
  ך36*. 6וקל 6ע6י6*כ

 ע.כ עוסס הו6 ס)ו 7)חוך וגיע6 3יילס )"  6'ם  רמי
 )טניסס סמ5י יכו)'ס )6 6'כ יפעוי 2'כ ו(ס ומנול למיש 'פטוי (סס6ס גימי סח5י נו )סססעס ק6י )6 סחסע'סיס י6)ו יכיון 7עי ך63 )מרןסו5יך
 יוכ5ו ט63 נרירס פטיי6ייס כן l'atu ו6ס עסמ5ל סלנ) 7ליססתחנפ)

 עומסווג,כ כוס6' 61,כ 3סניי 6וח)וקס נ6'6 יפסו 6)6 3סוסש')עעוי
 וטקו4ס סגהורס  בס9ירפימ )סס0עס יכו)י, סכו)0 י"חעס 0ו6 סגסעעגו עוני ם6יגו חסע'סיס נס6ל עס6'כ  1phblon( ויסור פ3'וס,ס6'גועעכג

 עס שו נכגק סו6 ס)ו י)תוך  עייס ייס 6ע7" גה6 סניסס ויגו6וסס
 גפ" )עעו ילכיגו ו)פי o~u וגעוקס (') יעיס ט) גשלוסן )יסע6ס
 6)6 )6קוכ סופי) )6 וככ'( ינ6'6 7'ג6 13 יסייך ע"רבמ%רעעס7עסג"

 תסעיסיססגסhnDtwt b)~rD7 7bn3Sab  "21 גוסגיס ס*נסגססעיסיס
 . ססוגסי סיו3ין6ח ויקנ)ו )סס יי (ס ועס עעעסבריהמ ועהם)ין סו6  וו?ררצ16
 5ר6ג" דס7י ג') י'ם גו bP'1 כיון ני0 16 750 דנ5  )סכליע  י9פוי
 ד)6ג6ענ1 6'ם6 י6ס קנו ו3ין  ייטו  רייו b*b 7127  ייג6  גו  ניסייך6פי'
 ס)1קס יע נו י6ן ח5ל 16  גהם 5ס ועפכ0ס 4לטור'סן 6)6 ס))וי3ריס
 6ל3גן D('a 651 י6קול ל6נ,י עודס יוס נו ס6ע 3ס5ל bet~ "Db1ייס יי סל14 ה6נ"בסו~ו 7יגגן פ)וגח"סfp1W7bI 1 )כגוק י6שו ל36*יסש7ס
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יהושע -חיםחיק'פני
 b~nb 6'כ6 י3ס6 3ע0נס 16 נילוסס נסס א) bSt 6וסו טקט ש6%)6
 D'DD' 7ס6 6ז6 ינוי 7ינ6 גו םףך 503לי63 15 37ליהס קפי פפייטוכס
 ס)עוי' גכו)6 יקטל עיוסשי סעס)וקיו)ספוו0 )עעע ינסיק ט6נו כעס 7כ)610
 י3כ) עסעע נסכי עמג" tp1D עיט ויש 6)6 יפי עייף גניל6יאין
 ט rbn כ) דג6.6 7יג6 ט 'ט ו6פעו ופו נין קנו גין 316ית%0

 : וכיכסג'נן ימרו )ל6גש ק')י"ס
 D~W3 s.r1 ,,DnlaO ספי גפ' סר6'ס ניגרי עיון עקוםדיםשיברא

 עוקיפ4ג60 כמלט )%0 לענוק לקניין ערס (ס סנ6סמגירו
 נתכי סוס יפ)וגתיסו מס 4 קטם ס" ו)נ6עס גו *ן טן מח ט 'סגין
 7ס6י ע6ס י6קו'D'S: 6(6 כזע ר"מ 3ו סים י3ח5י b:nlplb~ 07כ6 )'ס6יס6
h)vS6עמי5ס ע6י י3"3 אזק ם6על כעז מקוק למון סו6 דפ)וגס 'nltSDi 
 סיס 3'ן סחם יהמגק ר') 'bnniD בקי יעזם סכ6 "ל וסכ' ח)וקסוס"ט
 וסיי,יי 07)וג60 4סג6 0* כמגו )6 סתוק' D#DI ט ס6'( 3ין ept)nI~ דיןט

 6ן 13 שין 3ין דזמ 13 סיס גין ד6וק7 ק6ער  רעו  ולדברי סרייפ דבריפירס
 37סקיס ג,) (ס ועתון ' ופל יצוליו נקוף עזם סו6 יציין כ) )עעו7 ספליךעם
 36) 13 )1 טיס חלק מפסיי יכו) עסכייו 16 סעסכגו 6עמזי סקיקע גוף ע)סם)
 ססי6 כז( גי היל ע) האמו ס8והר 8ל6 סקוקע נוף ע) מל סאן חנ6ס6יקוכ
 ' 'tnh:o סכי וסלי 610 עעכר )יוע6 7סכייומ ס)1 סהנ0ס 6'ן ומריס גידסכור

 )ענועו יכו) ובינו מפוקס טיעול סויגו ועמיי סוחפים סני טל 3יח6גל
 למעסה ס)כס ג') כך SD'1 )6וקרס ויכו) . סלו ~o(gwn obע)סכ:ק

כב'):
 ס)כ' סן6ס כ30 מסיי וגועל p,ioi )ג'י מיס 'ם עכ6ןי":פ6ולפום

 1p'bD? מ) יזח 13 טפן D'Dhi סומפיס סנ' ט) 337ית)עעפס
 3'גיסס סאן teub1' ע"ל' 7503 עחג'סין יעחס ולפי סי6,ס ס)עפמע6
 כזון עעע6 3)6 כסוכמך געי:'סס יסי' )ע.) סכחנמי ססעעיס עןסירוק
 ו0ד3ר" כ)) 13 )סקספק עקוס יפן ני6ס גע':' 36) ' סי6'ס כמ3סכנל

 חמים גפ' ,,qp נעוקיי פ" וכן ירחן לפעהbp 6(6 6' ד)6פמוטים
'apb1ד"0 3ו סטן גמלי לפיסו rwD1 ba ועתמל' )7גן'ו פסס )סח סר6'ס 
 סעמ)ק1 מוק' ד3ל. ס3יYDb1 6 6טכירומ דהוה ע.יי ה61 7פעע6 לוער63

 יוס' מניח סייס 3עס סייכו כיתו סעסכיל )הקדים דיכו) ד6ע'נומועכיי
 יקמירו כיון )מפק סר6זס ל5ס כך ועסוך )6 אקס 36) 5הטוטכל לעוסכןען

 סקרק' 'qtab~ ח) ס)D' 6(Oh 3עו7י 6'כ מעותר 6נ6 )סק7יס זכו) קינוגעקיס
636)pthn כיס שעי ס67'ס סיי)ס וגרס ספוכל ע) ל6וקיס יכו) קנו ס:6חו"Dh 6פי, מקרקע גוף פל מקוי( 7ינ6י )67קון כר36,י יקי.) %'דן 
 סוסמי' לג' דעי ול6 רייס 5)6 33ימ 6ין)ו סססוכר 3ין ס6יקוי 7חל ע71סר36זי
 עעס pfD~i סר6'ס סולסל וע"כ סקרקע ומנוף המא נכ) 0)ק )כ'6 סיסגם5ר
Dr6וסרס יכו) קינו 37סוכן חמוק, מיעי ססני6 טעם( "Dbi רגנן( 'DS1 

 6'כ הקיקי גוף ע) מ) )6 סנ6ס יג6'קור דגר" סכפ' )סי6'ם7ק"ל

 נוף ע) מל קנו פס6יקור כזון יזha 13 0'1 בגיס י6קר' יי1:3עזי
RplpD61'כ לו סכולם סי6 כ6)ו ס') ע)סכגס יצונעו יכו) 6י:ו וסיף 
 ויכו) הקוקע פף ע) סל סנ6ס היקוו ס)עו)ס 6שכ6 פזה רננןט67קיו
 קיער עזי )ן36זי Db" געימ)ס6יסול 3'ס ונסוכרושקרס

 עסכיר גין חיקוק ייס עסיס י6סי' ירננן ועעעי'סו סקיקע גיף ע) סל)6 ד)עו)'6יסוי
 ס6עמ" ליען הזי 3,םיסמיס7ע0ניס'ן ס) 3יס 6ג) סקי nb)D טעןגימ
 אופיס 1יכ1) ס)1 ססג6ס ט,ע ע)כגק )עו:עו יכו) 61'נו ")וקם סיביר 13שין

 קפינו ססיכר ע) שוקים 'בו) העטכיר דפיין 61'כ 75לג:ן פסיג י36"ולפזל
 ))הד סג6 ססכילומ נענין לעעסס מלכס (Db7 וכן ק6ער וע'(5ר36,י
 סעס:ימין 63ג3 )עשו סרקזם ם) יכמ עפי כעיני פסוע (פג")מ4ו

 סו5רכוספוקק" פסופ")6 ס7גניס %יעמיגו סוס 7יגס 3ימ 1)זס)זט50ר
 : 63ג3 ע37ייהס נטעי 6)6 גפי')כוס3ס

 603)ס ט63 גהס (ס 3דן אשי טיט 3עס )סקור 6ני 5נ.ן ש0סשך
nb)Dעקר3ס mmht עפות 1)6 )שוק נסס שיגו( ola מלוקס 

 למייס כסעעדת ומשג b7'Dp ים ד3ס נ6על ohעיסת0פ7עכ)מ31ס
 דעח;סו וגע65 חנ6ס תעתר 6קו' יויסול עסיס 57סיי ר36'י דעויס1ת7גנוליס

 *נס ס6ס0 סקס וכיון מ% 3כ) כ'6 טויסס )הסחעס 7י:6 נזכ סכ6 6'כ3(ס
 לפרכס גכ)ס3יס סייממסנית נס )06ומת)יורסלמס

 וססתע, עהנ'ס שושינו :ססמפו עיזן bi'nnpmi 3עג'חס סומפ' ימפדעטוס ועני ענ0גסו6קוי
~b'oסר:גו)ש )סעע7מ נסתחפו ס)6  כעו  ביל  לגרי : 

 סיין הכתג tbnntr 3עי6 ינפטפה סלין)13יגין ס) יעמיס תכמתורבה
bsnעפני 6)6 ומי:גו).ס רמים סעעיח עקלו l'bp עמיי ספל 

b~bוב) ועלס פניקס l'ba ססי6 י3ן כ) 36ל אוי 3כך 0סע'סו ייד 
 enD 61ף 3כ41 יטסעס ס)6 )עכ3 יכל מיספו 6ין גכך גנת ס)0סעיטי
 יכו) סטינו ונעם סם" נעו 1ל6 64וכ)סיס על3ס 6יגו יחנוק עניתוט*פ
 סדין יס" )כנוס עגי0ו סטינו עפני )6 עעו סי, מיספו 6ס עליו5עכ3
 ע)'1 שקר שני סקו 6מ )6 0,7 ס6יןגו כיון דנעל6 3יש 6ח ע14 עי6ק1לגהמנ
bibססשמ" סדין נ7גריס יססעס ס)6 6ועי עחס ו6ף סוקל מכנו ס) 6מ 
 61'ת סל,ן כעזם כיין וקינו 3סקרקע חקקו עמקיע גה65 )סס0עסגוסן

 71p'hD טיחו) עענסגל (61'נס עמיקו יפקיע גזכ מכילו סלי3גיו1יי7ן
 כקייל' rtsr 1)6 עזן )6קור נכו) (ה )6 מלוקס יין גו סלן יכיון סנירוע)
  שיעזן סטין יוגדש %:י דליקור  ונפלך  מפזי  9ריריויל% דל%  טוסם.י3'

Isbrtttob כר מדעיכו תבירו 
 של9ינויבי

 %ת tpt~Snt ' סביסמ רבר
סקיי:

 נס 1)י0גtllbS  1 ספיר בכל  רפסתיסיס פסנסו  טנע65 יב, לפיס1ם

Drמון 6יפ ts*Dba ,גבולם עטתעם סי' עש טו"ש ג"כ סי  ehtl תו 6וטר 6ממ 
 t9'bob  לדבריך 6,כ גסוס סיס כטס0עס 6)6 ס0עו 1)6 סג6ססטעס
 סמ4 בפי קרי  מביס בבל יסורי ונפער %ריו לנפר  סביי ען  ,65 סש'סתיומף

 : ולרסבס %וטס גריופ גויסרייססמע
  )שני וכף לשט )סעעיד 6סיייו וסגיסס עיקתני 6'כ 6ס*גמקטרדשם

 3כ)' 5סס0עס 6קתיס וסכיססגעי
 כסליי

 סס6, כסו וגס סס מקילו
  סיפם ובסבי סלנו שת ליכוד סוודר שת  כופין  יפטרו סג6ס עוללס"

 nph  תרכגולין.ליס%  סיידת כיו שיקור יל סירופ  ייתפס סע6טסוס

  %פפ*יולרע,ן 3פן וכריירי'  סס מבילו  כספיו 3ייססלר  שסיןפשי
 עסע' ת6י עןסו6וי%6 יופר כליו  ריפרשרמפיספריף כוות"טיילן רפקי

D'Db7יססעס עהן %'  סם ס%'כו  שן טבל בפסתפו  כן מד תסוי  פוי 
 וי.כ '  גרירס  7'ם  כן פיד  גפרות 1D1h,p עח0)ס כשלו וטוי  גסיו 6'כ)
 דבר ויוקר גרסותו %יו כעי %וקרס  גסס ם'ס קינטל עפגי ~%ס%ס

 ~oh 6נ) lbSn nlaDS  0(003 כיי גיילקי' פרכס %ס חלס סוף  סלוסלינו
 י'כ31 פסיפ' )סג6מו וכסחות כריס 3ס ונסן סבית  3יל עמפספ06ס

 ו)63 1)'651 אייי )6 6ק-יייהו )6וסרין ba  ולסלכפוסו%יןבירולסיפיד

"tphiטכסיו טעס 'ntplnD (') וי6' ועיסו i),pb' עמוס לקור פילומ יסיימח 7כ'ון )" ועסעע עזכ עופל  ביולו )מלוך36) סמלי 3כ) פילוס )סיע )סס 
  D'nD י"ל 1pb( סבית  בכל עממעס 06 ספח סיס סח5ר, כליעעל6'ן
 ס6'קוכ  Dh 06" 3סלר פיווס  no1DD7 (ס כרמוי יס רמוי ד% בכותת%כביכס%
 ו'5י6י )כנ'קס 6ל6 עטוי ס50נ 'rbn )פי סאו סמק כ) יעעל6ין עמוסהו6

 וגסגססז6 עיייסחסוג) עוגעו פיר1חיו ספח ססו6 וכיון סלג))תיקת
 ,D'Dh בסיס נמלרווילש סיסחעס 3ד'ן סקיי עס 3טפ'מתשיו0)173
 עיריקת טוגעו סעכזפ ו6טמ" עומר  3י9לת יל, בכןסמלר י'בוסיית%מ
 7רךחסעיסחו6וכ)6' )געיעויהח5ל 7נסיפום ('ל ס')לח1ס' 3וכ1,סיג)
 עוסה בבולס ויסי' סרגל גדרי9ס  יפ,7 ,יזר דוי, בכולי 4בל  לכסוסויכו)
 להניס כעו סרג) יר.סח נטיעת בסס  rbn  גפיי הנוסניס נחסעיס'סושת

 כרי' בכולי  לסיום  לווכן  ספין %ו  סוספו ענים סיעו  DDD3 סח5י 3כ)ספקליס
 בלפיד  ילצסוסמ  ביות ליבו נגיס  סווסגיס  תייסימ  וכל  וססי4מוב9תיס

ioonaDl'b~פס הינוו שתברו כיד רל פטרי 
  %ריךסוי

  גתיעייי' סביס %ת לכבד
 הונעיס יללו  תסיייין  וין 03 דייילי בפרס סלו בולס מסוי 3רירס דיםשלו
  סימפו  ob  יסרי סללו כליס 3סע.חת עע;ו :מגס 6י:ו וגס 3ח5נ ע)כנוס16חו

 סירליליינספייי" סי'  ול% יותר בסיס סי' וכפתוס נ,בכרימסי'פיס
 סללו  בסספוטי'  סערו חקר 6':1 ונס יומר ערס גסנס 67'גו הכוס יסור שעו4%

 ע)כגוק גטגע סו6 6)ו תסע'ס" עומס טסות o'nfi % מסריפסוייוסס
  ק3כ6 60.ן יכ:'ק ס)1D:InD 6 סו6 7ח3ירי כמתמו עלה 6נ'6עלע6ל6
 : כלוס נסנט סליתו כיון נניח מלסכנם שגירו לסור סי' (0 דמפ:')וער
 hinnv" עסוס סו6 ומזור ימרס סעע7ח ליקוי דפעס דק,) ס"מ 6)1וגס
 ליל כ"כ סתור בכל  ריתפסכי' סוף  תרי1ול'ס  וסכירת  סוף  מ3יוו 'plmמלקו
 3עק05ו ד6פי)ו סחלר 7עתע)6 עסוס סיעם ילין 7קגי  יעלן  פליגידגמיי
 ס5)ס)

~lph 
 עומד 0ח5י דלין olnw סו6 7ח.יס חעעימ יימס 7ס.) עקוס

blbיחפי סרי סתלר  3פ9לס 6מ" מור 16 רח"ס העעיי 06 ועזכ חיג) דייקת 
 סייפדפסמ(,ל  %לו %בל  סר,ן כלתג ייו  לדרי9תסרגל  מכסוי%וירססלר
 'btna 6עמזי ו0חנור 0רמייס ססרי 6לו תסעיס'ס ט,' ע)המססיוררי יפידי יס סתלר יל  כסימלוץ  ודוען ילו  סיייסימ לבל פוניךמסתלר
 וגמבסבס סוגל ררי9ת  ופוככיס  ליס o~bn רו3 עיוחד63יס fil'lfנקרן
 וסוף  ננלסמלר המפסעים סקו מהן לעפיי  וסתריגוליס תבירו סלע כ"יסוף
D)D)מלי נכל 

 סקוס )סס ססי' כגון o'DDDnn סיו ל% oh יבל תגירו
 עופי.ע.01דה"

 סליו  דיפל%ין  פסיס ייוקח 46 הסייסים סיס  כדברי p7p,Sיםונ0
וסלי

  ס6יס רת פגשיס כת3  פסרי י6סוייס הו6 ע6מר'ס סנירו
 ססנ' ע(ס מסם  6ין  ניסו 1ט3ני העם binQn ס'ו ס6ס הסעע וכו')מס
 6נ) (ס '1Dtbs כמיהו )הטמעם וכול ג"כ וסברו כן יוטס סוף  וין  3בן)6

 ודיי %לb 4~?  בסליו )הסתעס )סיחף סר16י עעס יותר ומתי רסיימכ"י מסלי  ייילי'ן  כ.ון גיתו  ינלי סיסיו  %מילו לפס o~h רוב, פגיםיפים ל"לליייי י9ורד%לת.ס ססלר  ג:) עמפספיס 7מ7יר כ.ון ס7:ג%יססעה7ח
  Dr3 6'קול 0סס  6ין תגירו ותלע  סלקו  פפיליין ירגזידסיותפיס

 כל גיס גבל 7Dbb לסבתית דם נו  סליו or טיס לססספו  בןדיר
rbnיוסר נסנה 6יכו וגס מסוחף זג) עכוזיו יסדק  סתסי'ט ש 9בת 
 DID~  מסוי ס0סע'סיסעזי

 6ע6%י ידיים 6רי6 עז' עלסכגק  יונעו בגופו
  3פ, גמי7וסי' )סיט3'ס ר6'ת' ולמז( קמעי )6 וקונעיי0ו )(ס ע(יק6י:ו
 דיפספ9"  יטוס סוי וכוי  רסייס  O~U7  n7DDO (י %739 סבי%  O'nJDIסיס
 יעססע,  ילעיג שבור ביס וסקטס  ~ע  ויתב גייוי יס  קומריי וקן ססלרגכל
  יכול ונפייס סנור  דול סוי ילסי וקו וכי'  3רירס 7'ט  7Db"כבולו
 סעססעם כיון גרילס 7'ם 3(ס )ועל ויין נמס סרי סכעיי ו6ס)עחומ
 0יפ סלע 7יעס עסכ6 נוסעע סיי עכ"ל וכו' )עמות מכו) סמול3כ)
 )ייעוח76עסתעס מיס' יס1י עסש 636 וימיים תנול 0עעית טסיייל6
 Db'1  עשר ס" 403 למעם סי' )6 06 6ג) ופחות מסיכולים3ס)ו
  ספסגיס  ססיישימ  33'ת יעס0עס  דגנ,ד גקפי'1 3כך ספע'טו67ין

o)thVדוחי% ופירס דיע יוסר סנים גככ  יייסעפ 6ש' )עש0  יטכוס 
 ת%3 טלש לוסל  היוכבס %ס טל  D33Dfi דיין  ילמייין  :פי  וייבשודגור
Sbסרית DnlD רוים  o)ph דיי b)'b 1 כל יפו% מער לפיירDb 

לגוו
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ויהושע ח"םחיקפני
 פ5ט 0ו6 6קוכ סיסי, מ3ור ען bSf ם)6 חנירו 06 6כק ס6' ס6ס)נןו

 סנ'6 061'( : )'ס גגימ וס,ס %ס גגי לוס פ) עו)ס 6ינס (51ע)6ו0
 סמ5כ כ5 7העל6ע עסוס 67יע ש 3עפס סחו)קש קגרס (*) סרענ,ןג*כ
hib1 6פתniptas כסנ וסעעס 6קי s'r יפ)יג כעי:י' כ) י)6ו הסוס 

 ועעעי )0סעיס עקוס )0 ומיקי)גפסס
 פ"כ ט)מ5ר הי)161 )מנ,לו

 str סי,ן Sa 3יעעו )עע)ס סכמגת' עס עס יקכיט'ס 6)1 ינליס07ף
 4הקת 6)6 עסוי 67ינו הס1ס ג50ר 6)6 ט))ו ינליס סקפיסי6ץ

 :סלגל
 נס3'0 עסמעס מ6מי יססו0ף 6עוג ייין )געון ~D'b 4 6יוימצאתי

 י6נעי' עעtp'b 0( חסס 6ין יכגס ס)6 )מ3יו ועוגע)3יו
 וכו' )גנוס 6ה'רסו הי 67על כ'ון הסו 0קפס 3)6 סקיסס יגג*פ פ'ק5ן

lbW1יקדע 706 וכ0ינ תקפ0 )6 60 מ. 6000 7)ה6 15 7ט' יסקפס 
 עסומו 7)6 60 )6סוקי גר0יסו כל 6ף גרסו0ו גימו ועס ונו' קו7ס 3קזו06
 7י7י וס6י6ער סו6 7י7י 6הר סריס6' ל ע4' הנ5' יסוי hntpt יס6ח'ם
 )ה'מסע וגעי bw13 ע'כ עינס י3נן פלסי 6ק7סי' ע'גיהסו מד קס610
 סק7סס ימה) הסוס ה'נס לנ:ן יעלסו כיון כהקמס סו' 7סק7ססעס'

 ו6יילי פי' וכו, ה.:ייסו י3נן ומרסו [') גמ'יוסיו עכ"' סיייג'6ו0קטס
 עיגס רננן 7מרסו 60 ו7)עD'h1 6 כסוי6' 7סו,) כהק7יס0 חגירוכסטסק
 ע0וס כליס ההקי פקויס מ)קו י6ין וכיון סק7ם עיה6 ימ)ג6 עט1ססי'גו
 יס)כס קי,) מייס געס:0 ד60 )יח6 יס6 לגו גסס נרו עורי מירןס)ק0
 6:י )מ)קי )ועי ס'כו) דס 13 ס6יו )מ5ל )כ:וק הו0ריס 67ערכו36"י
 ל0וך ו5פי טס לכ:וק  יכול 7ע)עbI 6'(p ומ"0 ס)7 )ס71 גכ:ק 61'נוגכגק
 פ"כ :כ:9 6:י0נירך

 ו0ססי
 הסמעס  6ינו hh'  י9'לדכיסיוסף  bvb %ם

 ה0חס ע.ימ6 י6יס ה6י htp'b 0יי) ע)סכגס 0נ.לו עוגעו 6)6נניס
 לש סקדס לפולס סמ9מס כט סי ד3ס9יסס ס.י פי:ס ר3:ןפרפיסו

 7עייר' העוס הי:ס  רגלן פרסו וים'ס סלי' bib 03 לו  וין כסיפססף
 יפי:כו  כייו  ולשך ני*ד ל3ד1 גס  יפספblb 9 לכנוס ענימו 6.)01מ3רו
 ~yp'b מי') )0ק7ים  קס כט~ס פולייופפרו חס סלו ספיסן 13 לו סיםייכוסו
 7'ן 3ערחן 67'1 יכ'ון עי:ס יג:ן ס'פיסי ר6וי 0" )6 י6ם"ס וי6'6)6

 רגגן סי:סי ס)6 וי6י 6ל6 המ)קו סעפקיעו 7:ה65 0קדסס 0") )6מ)וק0
 : כ0קטק סוי 07קיסס הסיס bibהינס

  )מ)וק רולס בייכס  י9רגס  סליס  סיס  3ייל6 630 עה 7כמיועוד
 שן'פ גכ,ם טיופריס ו6ן"יגר'מ עעגס  ססיבכס 0מו33ט3')

 וסתוס כסוב יי:פריייי' לו D'a יו כמילס פכ::גרו 3כסג כסנוסוטל%
 9סוגכס סמפ ספלוס זל ספלס סלי':יס טירו:ו ברגר'ס 0שסת:%י
 13 עטוס 3קומילעיסי 6:י ר6י0י וכן סני0 ע) י7ו:ו ו6ח"כ ער0ללשס

 סס6'ל 6)6 י60 ו)6 0ע)וה ע) סנ'ת כל )1 עס:ן כ6)ו ס'נ 60)'6'כ0יגל.ס
 י' נפר9 יייפובי בסגסוס כ0ג סרי  בדין  ספירס  סיס עי סנ'0 06)ו

 רןי4ז Db'1 סייש'ל 9י9רו S~bn ניס ר"ס ריר9 פכין :רוימפסלכוס
 %"כ כ,ס  טפכון י ר סיס  וכן סילסו יפי כל ל9%ור  יטל ,צו ע:י,%

ouunor י,ס פל ד'ססול9ין ו%ע,ג  3:,ד ע0'ל ס%ו9ו ר*ת לזפ0 ים'י 
93גרי

 )ס סיס קוג0 )גין 3י:0 ג0פ" 63ע0ו 'ויעס ס.ת0 )06 י6ס ועוי (סעפטס 3נ"י הויס 7plbo l"DS ר'0 מה 3סילס a~o1 3טכירוס 11
  עסיע3י'ס ר0ל סל יכ9יו וכל דיורייס, דס'כנוי,  9י"ן סרי  ol~hמוג
  ר3גן 67יעוס1 נעקוס Dttnh ע3 0גיס 7Vbi  יכולס י':ס ש'כלס

 ר51ס  6':י לס לייר  רכול o~nb  ככ9ש לו D'D וש~ם,'  דגכ"ס)ס'ענוד6
D~tnDיכו) 6.:1 ת"ע כ(1(י )ק)ק ופ)י ע[0 6)6 ע(ס 

 עעס ג)ע7 )6קוי
 %יךייי ונו  נלטון לופר ירס רחייב וייום %יפ". נפי סתוקפסווכסבו

 סיי( גטיוגס  ייוס וס:ס  (לס.סיפרו b~b רבי:וסגריל  הלמוריכסיגר
 93סויפו סיקי,

 )רפי
 המגס נגי סו)ך ועסס קוסענעיג"6 פת המיפ כסס

 עי:פוס דסיי מ1 יכט 3פי  כס3ו ססני )יח6 ו60 ו[') סכמ3קיומסכס
 ר3רן די%וסו סיכי דכי סבוףדירופמ

 לסיפבורי
  nlwib, ס*:  רגפל

h71JDeרג"ס 
 עי0ג6 קגי' ר3 ד8עו  6עימ:6 רפרסוס biw~tb וססיי

 כן ירס כל סיכיס לציס9 ליכן 0עו)ס לכל ס:י9ר לכיון סססס"נ'
סטרכ

 ט.פ3ורי
 Db1" דס,לוס91' 1,ל סרג סוכיס  פכין סרי כ,כ רנימ

b)'hי6)ה"ס 0ע)ו0 ע) מפן 0וס )6קול יגו) 6':ו 6מר'ס :כס'ס לנ'ס 
 ד)ית nhb'~lu וגנר6 עץל' י)6 671י ד6י)י)blonn 6 ל" b'aPה*
"(6(6 'ho b5D5'b 1"6 סרג רבריו ס" וכן כ)וס )6קור נייי 67'ן 
 וכן  רן%יר  נ9פוך("ל

 סי6 יכו)ס  )מיך יוסס סיי:י ,ollp סס'י
 ע"ע 6מל הפקוס העו0 )ס 0יי ס6ס 3קו:ם י7י' עעסס ע)'ו)6יור
 ו)סכי ק)ע.ס ה' עסק)ס 7ע. )'מן יכו)0 ממס נהס רסית לני)0ס6ין
 סלי ע"כ ס:יר ח! סי' ינע) )סיענוי6 ינ:ן 67לעו0ו הטוס )6ו6י

 ול9יפנוד6 דגפל  לסשטי6 י6)הו0ז ומ6י זק.) ט))ו 73זר 5דקטכמ'
 גפי 7ס,י סעי3)' ועו7 6חר עעקוס עעוס 4 9יי %ם'י סליוזעכ'ס
  (otp1 לבפ,ס כסיי hib  סיפגור  עי7י עפק'ע 6.יגו יסקדס סכיעמעע
 טם'פבד  כגון 0ידס וכוי ס%זוסמר1ר ס9זט 1,ל כח3  ססוי 6חועעקיס
1D7Vוסקריסו ו10ר לבכיס D'pD" עעקוס סובו וגובס  0ילוס טיכגור  
  וגנן)קיע3וייי כס6)עו0ו ו6*כ עמקיע 6ינו )ו 6ין ד6ס עסעע פ"כ6חר

 יכול שי:ו %י ספן S'tb, סיי:וד3,ס
~'pDD)  

: 
  לטיפגוריי ר3נן  6לעהו רבמס סכי 9"ל כלפו דר,ס פ%סיתור

 :כ9ט 014 ד'י ב'ס%כ'ג 9ל %מד 0סן ים'לו pbi,( 'בולרשי:י
onebסעויד 7ס:ן ה0ג'י יל  ר:דייס ססיספוי 3סי סריס כס3 9סוי 
 יל סמו9ס 4  י9 067 געיי תוקכל0 הרמן )ו 1'ס עס3יוו0ג5ס

~pb 

 6.נו לסבירו נהז בפמכקד רס סורס פכשן str י"זריסב ל5ז%1ם
 ם)6 7כיון )6וקלס'גו)

 "קיס ן51 6'גו נג'0 יי 0פיקס 5עפמי גס~
 )מ3לו 3ימ יעסכיל נעלמן 67ער' יס6 וקס' וכו, גכתונוה עפעע עןפל'1

;p~pelוס3%יכייז בס ד-י פלי ומיכי  לסירסיפריך פבר פכלס 13 סדר 
 פ3יפ עס )סקיים 7יכול גו6, ס)כך ט0סכיוו 06ל )סק7ים יכו)  6)ע6ק6י
 bWiDSI גקוגס י6קיו יעסוס 7עוסל סכ6 י6עלי' 601 7ערכ'ן 6100כו, )סקדיס ע5י עעם 7נ0קים )מ)ק יס 61'כ ססכ'רוס ע7עי יוסרעוס

1DIDSb7יעטעני'ן וכ'ט  5פפ"  בפר9 כי6מייג'ן יסוכל 5סטנויי' ל3גן  
 %ייר יי*ס ר,ס  רלרפס עסכ6 ועסעע ע,כ וכוי )י' ע7יל ע5י סיכ')"
 יליוסו סטכירופ 3דיי ויויר ליי  דיפפבד  פיוס 4טעדין YJnDSיכון
  ענין 3ין  ס0רי 706י, ננקיס לו ט  דספסכיר  '?Db'1 דפוכר ל9יפ3רדי'רנכן
 : יגנן  emib  פסט3דיסלג*ס גכגך1 יכ) כ'~ן ע,ה )7.00 7*00ז7ס
 6)6 6ר'ס ק6' ד)6ו וכו' )0)ק 'ם 6'כ 7כ0ג bv' 1ל1עי )ימומואיז

 ירוטם דיס"  סס  רגינו )יע0 6ג) 6)עוהו קו:הו0 ו)כן הפק'ע  7ע"6'נוירופס ינל tD'pDW :ייסו  סווף  רידיסס קו:הומ ייוק6 יס'))י'יו
 יעיס גקיוסס 7וק6 7ג7ייס 6703 3מ' כע"ם מענת הידי עעקיעיעיס

,DIDlbגי:סו סנוף דיד1סס ייון  3עו:פוס שבל 3סוכר לסיכ13ד%  רגגן 
 DIDib  געו:יות 7)ן'0 6)6 ס7לך [ס )6 כי הע0ס %פור  tomSbל%
 4 פס וי'כ eub" גפי' סתי9' סכסנו  כיו  93ו:ס  יב,ס ע5הויפקיע 6יגי כ) )"כ י6ס ווטוס ר3נן 87)עוסו טעע6 ססרי  יי'ס 3עדוכתוכ,ם

 : 36עוסו סיעגוי עייי  D'penn כל  יו:פות לי כס  דפיס9דוימ
 סעסכיר ס5ין ר'ס סטיס  0יפס o(D'h טמ'יז 0ת'י1ן"נ' 7)פ'למדט

  ג'ן  סגים ע) סק7ס דמי') י6ע,ג הסוס סוי סביס phl,(יכול
 סחיל ר3גן 67)פו0ו וויעס ע"ע יהיס 3קדוס0 0קדם נין גקונססקיס
  6ג) ד%לפ1סolcn 1 פפפי דסזי דסרש'ס סנ' סירון ילפי :סי 0,61ר,ת
 ס3'סגפירופ י9רו י%  הסיס 636 י'0 0) טעה6 6ין ס6' ססיי~ן)סי
bibו:קת)' סססכיל עס ע) יעתו י6'ן הסיס ו0חיר קחס ענ:ק'ו  ססדירס 
 )6 )עג'נ1 סכחונ סי6"ס 7ע)סין ו6ע*ג 6קור נס" 6קרו 06 6נ)הה:ו
 הו0ר י7 חפיק0 )ו 6ין 067 ה0נ'סין עס6י )0 י'ליף כיון ה'ע 0כ'הסעע
 ו(.לסיו 3D~V  ג9י'רכ,% )טון ר6'חי וכן 7ל"מ נ7ון עירי 37סכ'ק6וי6י

  9סיטב.רגיסלסבירו%וירר-ס
 91p'ho מ) )6 ענכקיו סטובר ו%ת'כסדיי

 %יי3 4ס ,bnpb ולי  9פייכן  בסרי ינמיי651 )ן )יע6 ה6ן 61'כע)יו
  וסלכס ירנוסינו  גידי:י  דפ9ורת דפל3דויופר

 כל'ס:י
 לסוייס יי ג:,ר בסר%

 ס3' היעס 6)6 ס6' הסיר~ן עעעס עעעו 6'ן )סמיל ס0ויס ע0דר,ת
  SD  סיטייליכולל%וירי יין  סשון דב3ים ר,ס סורס 11,ל  (tnbannDIDD  ילפוו :יריס פ" בם,י ספיטיי גסגסוס סוג% טסרי סר%'פסכסג
 ענכסיוקחס כססי'לו 3עסכין6)6 ל"0 ס0יל 7)6 6יחob1 6 עוכססו6)
 ~bli'bn 6100) ע) ס3.ס 60סי Stbnns סססכיר הס כ) יעמו 67יןעסיס
 עעוס עעה6 וס.ינו ססיר סעס6י) כ) 16 ססוכר ע) גע.רוס ס7י)עייור

 יעי כ.ון7כ)  גכקיס סיכנור ר4כי  גסויל ו6מי)1 )סיע3וי6 י3:ןי6)עוס1
 גכק'ס טיפגנh~th 7 ננ'מ ע'ס ע4ו 'כז3)16ק7ס 6ינזס"למוני'7"הז6
 סו6 וניין ע)0עיו0 ספן סיס )6סול יכו) 67'גו )ס'ענוי6י6)הוסוי3:ן

 719% יכול ot1Dh  בכ9ים לו טיט פוד  סנן 6וער ו06ס י6),כ כןסיס"
 לספריס יכון %דם כי סילוס פליכסץ

~tphili 
 3ושד (,לסזס  סגרולש'% סרב סוכיס טסרי י'ם  גת9כסן  סכפיס  סון'לוופס בקויסי נב9יוטכגרבשקרו  פל לסןר  סיליס יוכל :כ9'ווי% ינעיוייכ חעוסיו פל  סיסויס :כ9יו

 רגון  דיליוסו רכיו ג9וכם " סבפ SD 9%ור יכול יי:ו ספך  ר%סילובכוסים
 פכלפ%י ו%'כ O"D ש:ו וימיו רבכ,ס '~bltatln %ליוסו ר3ילס,נלפיפ3ורי'
רכסיב:י

 ילו גסיס 3:גטי סיי יסיר ג:,ר  ספספיר סרוס 1l'DbD לן גרירש
 )ס0נול קגיתו ססג'6 ס)כומ עמוקק' %סר  גם  יין פסרי  פסיכס דבריווירסו
 סטט ס6'ן גססונס כמנ "3 סי,ן ונס - )מיס ע0י7 ס6ניכעו

~lp'b י'0 נו ס6ין כיון ס3-ס 06 סיק:געס hD'DD1 עיחוע נימ סיי י6ס 
 סל"1 )ו מם )6 )ע0 9%ר גפ'לוס סניס 6קר י6ס ר*0 כקנר0 )מוססי6וי

 ד6לעוסוכגל עסוס  71p'hD o'DbSe 67'ן עעעסס )0ע0זכמנגעקיעומ
 גג,י0ו6עסיר.ו ס16קר י6פי)ויו0 )עו יעהי'כסבסי

 S~b 6' נגיס טיתפיס סרבס פל פ5יר לובי:ו ihD11סיססלת סנסיי DprDi סר9  בפרוני  nhaln עס7'ס 6' מס31ס ע) לכה71 ייסאיברא
 כי6ג*י יק"ל כי1ן 6סיי יויסול 0'ע6 6פי)ו עו0י יו'חור 7ק,) כו )עלסי0קו יעי תעוס'ס סד3ריס ו)כ16רס עכ') *)סי וקפיי סו6 ויתול )16 סניססילוך
 סייניגע  ob :כג9כפו סי%  דלסוךסבירו סרבר סוברר יפריון  3רירס7,ס

 'hp~  בדידי' ט6'  י6על"  כלפוססיסף
 סכ6 יס6ני )ח)ק יכו) יס" ועת . מעף)

 סעוק הן %' h'e ד9סיי גיסג" סרסג"ש ימ9  5דכי הך  ססוסף ל%ורךטיכי9
 לסיסף ליסרי' פר9ס ססיי כSbppI '4( ספילמ  ג%וסס 36) )סס טפיךיס  טססו)% ש' לכל 9:וי טסס% לפ'  ספו0ף  ללורך  נבנ9 כס0ז6 ס'יגוונו'
 דלס כעין ס7'ל 03  פעסתעסט  כיון סכי  לפייר סין דלי 4זכ3ימלין
 כר6ג*י s*pv (*) דס כיע0 )סרענ.ס סנ,יק') )6 06 6טי 0ו6716י
 קנר ו6'סו גלירס 6'ן ק') 61:ן גרייס 'ם קנל י6'סו עכעי" 1)6כומ"
 סג6מל סר6סוג' הן קסס י(ו 636 עומל וויסור קת3 ז6:ן 6קיממונ

 ולפנ,6 סיעג,ס סל6טוגיס 16ת0 י0ו ס0גר0ו 6סן כר'0 מסקיעס7'ס
 וש'פ  3רורס 7י0 געי קי) עו0ל ויסל יק') ה6ן ויסילו  סליש 3סי סשיליו %גישופר שירכ,כ סשתרוכיס(,ל. b1Dn טיש?סם ססוקישסל  3כלזנ,י
 ים4בי ורשב,'  77גגן פ)וג0"סו )6וקעי )1 %ילמדך beh'  9ברסםלעי

רשן
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יהושע ח*מחלקפמ
 עירס י5ין 'hmln ננו% יק,) קחיש כעס %דשת 3לילס עש 3מוס147
 י0לוחיסו 16 גע)פ6 כיק') 3לילס 6'ן s'p שרווייסו פ4ני )6 יסכ'גיע6
 יל36,י bnD9 6000 כ67וקעיגן bnSD11 733עס יע' %7 טסש עילס דםקע
 דס') עטוס סו6 3ח5ל )כגוק י6קיי 7לגגן יעפיי0ו635

 1)36" 6קור וי0וי
 )6 )ר6נץ ומן י6קיי 3%נן ד3'ן קסי6 )6 60 פומל יושול עסוסי0יל

 יס,) )וער 6נו הוכרחיס %03 )כנוק י6קלי  ילנגן סי6 גסכ' עמגי'עשקע6
 0יע ססוגמ ס6ני סכ6 8קץ ירמת שע6 6ש)ו גלוס י6ייס עעס5ין

 ש% )יגפש'פיע7ס6'
 )יגפש'ע-
 י6יוגרין' סו) וי6י 6)6 וימוי :I~rrh י6'כ )

 עסוס 3לירס י6'ן עסוס 67סוי ועעמ'יהו עוחי וימור קי) ילגנן )ועי ~b'bונס
 ו'0ור עי) 30ץ1 ד)0צק שטDb 6" ע'ע 3יילס 6ין eb7" ק"ס7כד"ן
 גפ' צס עוקי ו)הכ' 6קול יו'מול )ל3גן ,s'p )והר ע'כ 6קור ו6עוסו6
 נעי וכל36'י כר'7tpb 6 ייי0ול יס'י 810 יר3נן ייפע6 ס3ס'סס(קס
 6פ.' )מ)ירו )כנוק עסיר קסס7)עס 6כסי נלילס י6'ן ק') סוי 6י7עסיל
 76ל.סח 8פ" טקמי7יס obl~hbnnp3 סייגו ע.ע עו0ל דו'מול ,s'pחיע6
 (סנכנק)תוך 6והר ר36,י וסג' י36.' פקיק ק6 6יך ו6זכ 6קוויס0רנ)
 צ1 ייס ל6 16 הונ) np'wb קפ'י 6י גסיי)ו0ו קטן י6יהו וכיוןסצו

 ס7יך כיון קשד )6 יעקסגר6 ינ8טר ני'יי0 ח'ג"  ופוי DnD )7)ע6)עימס
 עתיל 6'ן 0ג8ס ע0ס כ'6 עויל ססיק ען 6' כססי' 6ג) לווחלססוספ'ן
 נכנק 5;י מנירך ס) )חוך )ו וי6ער מגייו ט) נעזכ Db" סיכגקר36'י
 כי6ערינן )וותר l'DDtno דרל 6ין 3ע)ע6 י6ינם כ,ס 6קור סיסr~D סעקפ,י כעו טקפיי סיס 08 יסו0פו ו8פ.' כ)יו טקפיד ס0)י 3פצוסלי
 ר)6ו י63מרינ' עמעע קפיי ל6 כדי עסקי'המעערמ 3סוממין סכ3nplD 6פ'

 י6פי' )') ע'כ blh ססיק ען 6' )כגוק ר36,י תמיי 6'ך 61'כ קפיםשפי
 כ7כמיננypb 6 סו6 3ררס rh7 ס") עוחר6י יו'מוי לי6ג" 7ק')מיע6
 יכול)כנוק מסיק כ.6תן וגס יקפידגסס'66מ3רס nttb~tb1 עירסיס סני ו8יסו נוירה 87ין 9) 67יסו 6רג:ן גס6 פ)יג )פי ttabn וי8'6)6
 ססותף ד%וון כיון עומל הסוק ען 6' )גDb1 '3'(t ניייס י'ס יס')טסוס
 יוימול יק') 67פ")ע6ן הוכסנו סיי )0ס ס)יין תי ו)כ) )ס קגו 03)יגכנק
 ו)6 כך6ג,י עחני' np,bli' 7ימוק )ל'ח (ולמ 3יייס ד.ם )ע' כ'כיומל
bnuwt66ס 16) כק0ע6 6)6 כוומי' קי,) )6 61'כ כיכתינג al~'DJI 70ורו 
 ס0ת'ר 3עס נוומ'ס )6קי'צ גפי וכן כוומי0 קי') )6 603 סיגיעזייקמ
 17'0ור 7ק,) 6ע"ג 6:ן 36, גר'יה 67ין יק') יס") כיון 0סוק ען )8')כגוק
 עו0ר( 7וימור 7ק") )וען 7ומק bnb' )61'כ 3י'רס ק"')7'סעו70
 )עחלזס יק') כ'ון wb1 . )יכנס עו0ר,ן גפייוס 0ג06 7סדייס 6ע.ג61'כ
 עוסי דוימול יק") )ועכ דוחקtbnb: 6 6'כ 3רייס7ים

 יתסי'ס יעעעייהו י') )יס 7פמיי ין6ג" ס'י 3רירס ייס כ'~ןכינגן 6קוי יייחור ס') 6פ',
603'1'bDI גע) וו, 1סיס6,3 סלעג-ס דס'יגו רנווח6 ס6ל עס ~plon 7הני 

 כטסו6 יוק6 7עיילי וכו' 6גי מ3ייך )מון ו)וט7 )כגוק דיכו) )ל6נזייק') ע0ן 63' עוירחנ6ס 7ע6'יקמניסי,6,עןסטיק צעתנ"לגוום6עפלסיס
 36) גה6.7 סלס6,3 כע'ס 6קוי צע5עו צכגוק 36) ססימף )5ורךגכנק
 ען * ש, קמני bnnp פמניי י0" נסכי פתגיי (.5עןעי נ'חי )6עסלש
 הוי 6י וסס60 כסומף ))ורך ~bs 3ין הטותף ))ויך 3ין ימסעע0טוק
 ד6ע'נ נמ5ל )כגוס הסוק עו )91pb '8 ס" סנ6ס געויר 1ph( יו'מעק')
 6מי'ס )0כג'ק ס)6 6'נס' Dp?' 3מ3ר" 6ש' ע'ע מ-) י%מ3ר' גיעס7'ם

o'31WD31ירך 6'גם. קפדי )6 037)ר ו6ער תסר,ס 0וצק ו)כך ס7רך פ)יו 
 )כגוק 6קול 6קולס'י ק,)זו.חון יס" 08 ו6פ'ס 3ח)7 )כגוק עגימסוימול
 )ס3י6 6סיייס גגית 36) נח5ל ר38זי 0ם.ן עוחר דו'מיר יקי') טס.וס6)6
 נמוך 6מייס ס'כנקו רו5'ס ם6יגס 3כס'ג קפיי יקומפיס מ)קו 05Sbל.ס
 3סס'6 ו6פ" 6ס,י'ס )כך 0רג) 7יוק0 פ)'1 יתלני, מנליסס גמ)ק 336ג'מס
 סעי3ס עמני )עמומ יכו) סי' סמ5י שס" 6פ')ו צעסי,ס סנס6)60)ס
 36ל 3קתע6 ס-נו )כנוס עומל.ן סג6ס עו7ר ינ3י ו6עזנ סעך 06פ)יו
 36) קפיי ל6 עקתע6 גס~חשן תכוומ" 6שר סלנ) עינוקס ס7עס5ס

 ה0ור סוי )6 4כ 0%וס יט)ין IDntnD י6ין 6ימ6 י6ס )עמומיכו)ין
 )כגוס עוחל 0" 6קור יי'מיי ס,י סוס 6י ו6פי)ו צפמוס יכו) 6יגוססלי
 יכו) ס6ינו עפגי 6)6 נכגס הו6 3)גד וימול nllfiw )6 ססל3ח%
otws6(6 סטומשס יילך כיון 6)6 )עמוס ייכו) )עסל,ס יקי) 671י 
 הוחר 7ו.0וי עיפס עו0ל כופהו 6ינו )וומר 'DDh 060 6( 057"3וומל
 )6' דעסיל )ר36'י ו6ש)ו 067ריס סינ) גילוסמ )סקפיד ססוספ'סטירך לפי 3קמע6 6פ" 6נקיין י33הז קע,) bD71b י6נג 6)6 סנ6סגעויר
 גניס Db" עו0ל מ3ל" י)גג. ועס )6 33ימ 36צ גמ5ל סיגו ססוקק

 ססומף %ורך כס6ינו 6ג) ססימף ))ויך סנכגק 3ע)ע6 63יגס וס,סעו0ל
 3יגר'פ0ייס ופסוע נ")דיךיסי (ס צנית גין50ר עסר,ס עמצקגססי6
 6ק1) סקוק ען 6' סדל ו6ס strt סכסנ 3פקקיו )סר6'ס nbSD1' 'ולזס
 דויתול)כנוק

~tpb 
 . ד'ח גו כטיס נטומסוח )סחע 6ין ניץס ועסוס

 יפ)ע6 6'נס וכ'ס 3ח)1קס תקנס סיס כ'ון גרייס עסוס ר'6 סל'י)6
 %תך יעייי 5,) יפ)ע6 6ינס 3עסגיי י'6 יסיי וס6 3ס5כ 'כנוקי)ע6
 6'גו 6קור דימול 7ק') ?1bt עכ6ן עסעע ס7י ע'כ %ר ע3מ 6'פקק

~DD
 נ50ר )כגוק סטס'ל ייעס י)פיין ועיגס ג50ר ציכגק יפ)ע6 צל4גקי

'teb6מליס( ol~ha עסוס ס"ט סעו0שס %עך ס63 6ש' ס)ל ט3גי 
S'p7עותל ךמיי : 

 סל,ן כס3ו 7כ6ן ו3" עיג" (') O'3V)DS תקסי דצ6 ספיר 6שוברבי
  סלעג'ס ימ')ן ספלס 3פ' יוקף וניעוקי  7ג7ר'ס סטו0פש 3פ'נספו

 ק(ס 50כ נגי וסכ' גרי7ס Vb יג6ונ-ס, 'סוסש כף  יפקינין%מלס

 ג50קו 6!  סל3ר סונרל סמלקו שטל5מל 5פטר 5'ך ס50ר 3כצפסמפם

 ען 6, חס ועס0עס נכנק סצו לחוך כי טמניל ס61 גסע0ו כיל') כ* עויס 60 3רירס bib  גכוש )ססמעס ע0עיס 6נו ו0ייי%מיי
 י)עו)ס str י3ליו )פ' וגע85 פכ,) ו0פ'יעמ0)ף 6' סס)טיןס)סוגו'סג0)עת

 601  גרייס 6ין 7עי6ויח6 ס)עת6 3כוצס יפקקינין כעו סכ6פקקינין
 כפ" ו8'גו עמניי סנסע0ו ר') נר'לס זים כי8נ,י 7פסקיגין סכ676עי"

 60 %,0  וקס.6 1(ז) כמג כול 3י0 גפיק ונמידוסין דע)ט6 3לירס'ם
 ברירס  י%  רבררביו עעיי' גכיקר p'pDh- hlh(b י)6 ותפיקיגןגרייס rb 3ד6וריי60 6)ע6 3ריר0 6ין 7מיהוריהה6 ג'5ס 3תקכמ87עיינ1
 ע)רזס וסייגו 5ער (") רגינו נח3 י6שכ סחוס, 3ע) ו,י סל ש'וסיינו
 כר36,י דקי-) וס6 וכו' נרירס 6ין  יפי6וריימ6 הקוס גכל יס)כססחיון
 יו.חל הסוס ו)'ג טלי o(nb געוין דךמוי 6olanל6 עמעס" )6 ס)ו )10ך גכנס י(ס ם)י )0וד נכגס (סד6על
 גרילס ויס 6סור וי6י עדי3)ן 36) סיי סנ6ס געודר סחורס עןעוחר
 n~iDhI' .ה)כמ6  יקס'6  )הרה3,ן ),י קם.6 (ס 3פי' 61'כ .  רי.ןבררברו

  הוי רסי, ברירמ  דימ  י)יסנ6 מימ1S'Db 6 ח)ווו67 3כו)ס ס6עולגרייה ייס ח)סין ו)סגומ יע)ע6 )3לירס גיילס סך יהי י)6 למרן ססו5יךעי
 'blh 6ק.ר 6'נו 1'מור  יו 67.סיי הכ6 80נ'  דע)ע6 3לילס ד'סכ%מל6

 ' נרירה יס 6עיינןעייננןרברריין

 0רע"ן  סכח3 הויתול דפעס DD'1 8תי )תע)ס סגחנש עס ע)אבל
 הייגנן5ל'כין 1p'b 8(6(b 61'ן 873ורי'מ6 עומר 1'תור דק,)(זן

 p'tpn 6ינו סגליוס יעעס %טוס הגרירס נעעס לן קגי ו)6 6"1:61
  6ג) (ס ")  Dr  יל סי%  סמלר  סכ) 3וירס 7יס הסוממין ען 6' )נני6)6
 8חסדיך ע)'ו  יירבמ העעס 6יגסי דס6ר סרג) יריקמ עצ )עכ3'כ~)  טססי0ף 8'פכ6 קי")  ד76ר3ס סדגי סו3רר )ותר כ6ן 6ין הטוק ען 6')נ3י
  ייני~,י,ון,ז כ6ן ר)ימ כיון )כגס 6לי חנרך )מוך וי6ער הסוק ען 6' .כנוס 8יך61זכ

-, 
  יייןןוי..ך...,,'יי:ייליי:ו

 נ(יי דרגנן 6)6 החוי0 ען עותר וי0ור עעעס דפלע6 )6')סי tl'Dbיימפי
  וייריבז  )גגי )מ)ר רת 3'ן 4)ק ש (ס וטיעס 3די3נן גרירס 'םו6עוי'

 הו0ל ח)י 17ק36כנ'קח ויסיר עעעס bib הרנ) דריסת נוומר7כ'1ןם6ינו
  הסי0ף ))ורך ט)6 33ימ יכנוק 6יך הסוק טן 6' )גגי 8ג) הי6יויהור

 קנר0ו וס.ילו סרי )hD' 6 )ח)קו םיננקו )8מריס נולסס 0טימפש ען ם6י16
 6ףכ'  כיי%ייי)עעצס  מבתימ  nprn  בפ' 3ע?7כ' 0וג6ס כ"כ ע6יי י'ם)

 טס כמ3 קנ.ן )ק' 0סייכי' עי'עונ. 3מס31ח סו83ס nvnb ססינסעד3יי
  ונעפע'  'Soa(Ihn דקכלכר8ג.י כסגתי 61)י ון,) כת3 ר,ס וכו' ססני6 8חרח')
 מ)ר נ'ן סעמ)ק ע. העעס סוי ענ')  יייירס כתס עכ0  בביס  בין  במלרביו
 נ*כ ס'6  המסונס obnnp  nhr וסטמ6 )ח)ר  ג'ס נין מ.)וק  6'ןייזברירמ '~stp )ע6ן 6נ) נל.יס 61'ן עומן דו'מור יס.) עטוס 610 י"0 דסי')1)ג'0
 עצסקסי5 ממוס י,נ ד)6ו 6כ-ג  דוולת6 גקסע6 רכסג bn? לניגוט)
 ד6ין כתג וכ6ן )ח5ר 3'מ 3.ן  )ח)ק דיס כחנ סנת.ס ס(קס נפ' וסס וגי'עני'
 וגני ס.יגו )ח)ל  גיס נין )ס)ק סס  יייי ע'ס ה.6 7ע)60 דקוסעbib 6)ח)ק
 ע5עו גטומף יעח)ק יזמ ע) hp7' כ6ן 6נ) 60)חו 0ימ0 דכזן דע)ע66'גטי
 ג'ת גין 0י)וק ן6ין נכרי0 קוסיומ כפס דפכ0 כמב lffu צ50ל  גימג.ן

 ')מ)י

  במבירמריימבש י7 3כחג 1DQ 3עג)0 )עייעי 6גן 5ר1'ן יעי-ואערא
 סגייו ססותפין ימ:ן )עעפייהו ו4ד' ו") ע)'ו כתונ טגע65מפרמ

 וכו' ס)ו )תוך נננק (ס 8וער י6נ,י ג50י )כנוס 6סייץ ע(0or 0ג6ס
 ק73י יינגו 3ייי0 6'1 וע'ס  גוירס  יי יעזס ק6. נס טימפ.ס ט0סונמ)ל
 3כ)מד 8עריגן ו)8 ).0ו 0י י.נייסו חד יכ) מו)ק6 ידוע )6 67כמיכיון

 יעכ))סז)קי' )עפלע סי3י סונלר דע'י) יוכת6 ע60י כ.י) כיטינ.י0ו
 כניר גע' 7ח3רי' )לטו60 ע.י) כי bib עי) דנפס" )רסוח" S"D וכ'0ו6
 )6סמעופי )הו  6'פטל י)6 ניון 3י.י0 'ם סנר sby" עיי) ק6 סנ6סעני'
  סיחש0ו יע' כ) עינ'י0ו 70 כ) S"U7 יוכסי סי 3סוממי 6)6 0)וקס עקעיבמ

 עעיקר' )י' קני מד כצ דפי) יוכ60 וגכ) יוכס6 61007 צעפרע סינלפוברר
~SDtnS

 )רסוח" )6ו ע.י) וכי סומסייהו  דווסכס ('עג16(יפנ6 נכל וכן ('עג6 ססו6
 bppDh7 ו6ע'ג וכוי 3ור )נני וס,ס עייל ק6 דגפטי' 5רסומי, 635 פיי)ימני"
 8יגס קפ7י )6 סונ) nptl~b נדריס ס6)י ניגסו ד16ר"ת6 ונ(ק'ןוגיי'ס 3.-יר'  רבררברויס גר'לס 7ט67וליהם'6ין 67ער סוסיעי כר'  נע0 3סי9ס)כס6
 )עמל'דתוש )0 מ(קמדעוק' 3פיק נופיי  ר3ינ6 )% כ7עקיק וימץוסףצ
 עסומ )6ו יר6נ,י דפפע" ד5ע,ג סנ6ס 1%3דר 6יור 1יסול ~1i'Dh ד6עוכר,5
 כי.6 י6קוי ד6)04 עגי' דסעעיס גר'רס 'ם יקקנר עסיס 6)6 סו6ויסול
 bnttb דסליינגןס6 עי)' 6ס%ל דסוס ע'וי ו'0ול ד)16 6יו 1'0וייסוס עייי ג(ילס י6קור סו6 עיר3נן 91pb כי )ל'6 6פ" גופיי ויחור עיסו6ס'נ
  וןברורפביוב~.ר%ובריהמ  בולוזר 7)לע כית י6ולייח6סa*Db 61ג(קין ~ס'סבני זקי'יכוומ" סוספ" כרי 3יייס 'ם 637 קסני סו6 די3נןוכיו1
  גיירס ים כע*י צן bppe'b פ)יגי Pnb7 גגי פ)יג וכי עסיי3 6שו3'טגי

  ברירמ 6ין S'p, יכי)6'סיו3'
  גגוו%יי

 על ינן  )סעעיי SJh  "סוקשזר רבר
 . פכ,) סי'3'ן וסגיסןמ(קסו

 סשיסס ס(6מ ס)כס עש' כ' 6יער כווגש צנ6י h~bnוקורס
 6פ" סו6 ול36*י  37נן פע0)וקפ ס6קור עענס  '1WS סיפ3ג6י  גק-בזשי

 סר2 פ" יל6גיי )עפע" יגץ ליער"הריין 3ץ ססר'  י'0 13 טטיךבממר
חיצ
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יהושע ח'מחיקפני
 טיגרי וכן ם)קו 0טתעל עד 6ם"( וכ'כ ימ)קי' ייע )6 67כת. כיוןו(,)
 גסוסשס 6)6 מולק" עקטי 3ח )6סמעוסי )סו 6מ0י ד)6 כ'ון 1(,) וכת'ר6נ"י
 3553ע עויס י;ס Dfila'-סו יע0כת hn'rt (יע:6 נכ) וכן 6'( כ39וכן
 י7ע ד63 סו6 7ססת' 6)6 טהס 6' כסינ5ס 5מ)וק קעש7 סו6 טס סם0%דן
 b'bnI גדינ6 )ס)וק סיר5ס יסנפ עסס 6' 06 6נ) סימפמ"סו וטקכס10)קי'

 ס6ועל0סכ6 ו)דגלי I"pS,D סע0נרל עי כחג 0סלי 3ץ1 הלסוח6וגסייס
 h'ba11 6(1 גייי6 % 3ח)ק וכי )עו)ס מנירו 6מ )כוף יכו) טסס 6, 60ין503כ

 )מ)וק כמז 6'גו 0סל' יכומייסו 1)6 עי)' חני 0ייכ' )6 עסקיגן סגיס3ס)וקמ
 יעטיו יכ"כ )גמי' עע:1 1'5'06 כניקס דיך 6)6 נו 6ין (ס ים5ר יקס*י)עו)ס

 )פרומג6ויי )סס 6ין דו67י )עו)סגסומפוס)כי
n~begbib 7לכו. יולס 

 ג'ן יינ6 )עג'ן טיי' )ן נפק6 7)6 ס))1 יגי'ס 0) עפסקן )כ6ויס גי6סוט,ט
 סג6מ 6קל נפי' י6ס )קע'נן י'ת DSn" דכעו סרט'ם 0) )פ" נ'מ ,sgשלוק
 סוגיעיקת

 סג6ס טיע ג0סס 6)6 טותל וימול קי') דph 63,( ח3ילו ע)
 סנט,סד6פזנ 0) פ" )פ' עמן חיין יסי' סו'ןכן כע"ס 6סיי ש' 606ג)
"DS1(0 טילגגן י6קול ויסור )ע:'ן ת":ו גיוג:ן גו'רס 7י0 ק") סיט,ס 
 דסמס ו6קר בפי' יי'  ohiab-  ררברן שייור%  פין ררבלן  ב  בריומ  ר4מדייורכיוו

 . 1673ניימ6 גלינס  6עויגן 14 ייור  בריורייפשו6פ.)ו
 דלננן 610% סוס )גו י6'ן י'מ ס) DS" דג0)ע6 סי6 07:ו" גי6סש'ברש

 6קור פירופו06 ר:פי  פר'ו כתג ע'כ ניייס י'0 )וטיסגוכ)
 וסו6  עיי) 1DDID רצתין  ר5ויו4  673ויי'מ6 גרורת 67ין יכיון 6'ס.ר6 מיי)3פי'
 וטו, )עלן יננ:ן tp'b(b 5ן י6ימ סייזס sg פ" ~DS' 36) נמ'לו60קול
 עפפס )סכנק 'כו)'ן כווחי' יק") י6נ"י קנרמ ו)פי חג6ס טתייקסס
 סע5)מ ילגנן 3לילס ס6' 6'כ חו6 ח)קו יע-) ופולח6 פולח6  דכ)  גיוסד0
 ני6וי'יס6 עירס ד6ץ 67ט'נ י6ול"ס6 ע6'סיי 6פי' DpOi'7 606פי'
 יסומש' )עיעל 6נ1 5ליכין 67'כ כיון 36) ע-) 0מיו )0)ק יפע6 טסיססייע
 יסי'6קול ס)6 ס:6ס עוזל קתס  )כניו כ'6  ס) כו)ו  בס%רפיס% ;כו ;ס ע"7ס))1
 סתנו ,tihS סו,) 6'כ )כנוספ)יסן

  בפירוי
 ייסייו4וילזמופל1סתןשב

 בר%ורייתי4פ"
 673ולי.ס6 גי'רה יס 6ערי:ן 7)6 יס') ע6ן ו6פ" עומל

 ס)כתbppD'b, 6- 6יינס וכו' י3י6וי'.מ6 ע0יס  מיילו  מרבר טסו3רלטסזפ
 כש' וסתעו יר3:ן p'b'(b )ענין 73'רס ט5'גו דעזכ סיכ6 36) 3י')סי6'ן
 bu'VD3 טכס'ספיס  י4,' כו)ו 0יס6 (ס )כגין 3פ" תמ:' כ6)ו סו')6'כ

 ט0וס )6 יח6 ס)ו ס6י:ו ד3ר 6יקר 6יס י6'ן 6יסור6 מי') 1)6 )יכגק7יכו)'ן
 4ע' י0 ס*נ n(ob )פי והכ) הת:ו סחי' 0ו6 יס)י טק.ס bih עוחי3י'יס
 יקננ )ע6ן ו6ש)ז סמנו ע5)ו נר% דל%  דרגלו olP" h7~p'h ברירסב9יפ

 ' עוחל ניייח6.ן

 3גטי6 ט0ווס דס'כי סיע'ס 0) 5ע" מק0'  ייa~b  6רזהזשוזא
  י6ערינן  רבורסי%  ברירס "יי ינץ )גיייס זסיתשסגי')ס

 ינדריס וגיילס סוbntfth~n 6 גור נ(קי 0הוי 673ור"סDb 6~'  גליוסום
 יע67ויימ' ו'חור 0)  ררביוברגר )ענין6.ס'י6 6)6 ג6עלו )6 תיע'ת פי,ס))פ'
 רייסרריגינסו ריציר  פכוזבתי טס )פי 6ג) ט7ר3:ן 6)6 6יקור ו6יןיוסל
 גיריס )עג'ן Vrnn  ילו  יפסעפיר יהייגו 67ולי'ס6 6'סוי6 )ע:'ן Db"ז6גן

bDD~Dג"ד )ע:ין ס.מי ):ו .65 ונ;ס ' 7כמינ l'hv 6ג))פי )גו)המעיר  
 וךכיר  י'גו )עע)ס  כע"0  ובוזריי קט6' ירירי פ4  דפו יבר :DD" ו1סו רזמ פלפי'

 רומ סיסב1 בת%ר ויפי' דכת3 (') סנע3'ן )7עת סי*ן 0ת'רן  1יעעסל,עבר%

רמייליייורי
,i'Db  עוחל מיוקס )6סר 6נ) 0)וקס ק1יס סייגו ע,ע )י6נ"י 

 סתת6 נע:ין )6וקיס 6, יוכ) ס)6 נסממפו כן  סעזי קה7י 67גן ס0וסוסיעס
 )'פ כ"ע ד0 13 0יס יגח5י ט6ע'נ סו' ט'כ מ)וקס 5מל פ)יוג6קרס

 3מ5ל ס,ס ס*נ ט0תוו 7DP' 6:ן טפטס ע"ע  גרירמ י6'ן ע0יס67סיי
 bia  יפתפיי (ס ע'י  רי,י כיון פ'1  גרירמ 67ין תיט6 6פי)ו 7'ס נו60ין

mplbiht%ביירופ ספרי ג,לו  ס,ל  %נ  ביתי  "Dh1 7' 6גןעסם  דיורי,ז'פיי ישייDp 6:3'י.כ  ס6עי ז)6וער ' וכיגמ 'DQ סילרך 4ימ  רבריך  
 הכי גע' 67'סו כ'ון יע)ע6 5נרייס ברירמ  btDo  זע' ד)6 )ועי  4,1מהיב,ו
 3ירנ:ן 3רייס 6עריצן 1pb7? סו6 ~עיינ:ן hw~yth3 טימי ירחייה')
 עיט 3ר,רס 6-ן ו6עיינן  דיליי  לגרירס זע' 3רירס 7חך מ'ע6 6פ"6'כ
 3י6וי-מ" :ע' עוע)ת %י3גן ניייס '0 יע'כ דכ'ון 60גיסכי

 סח:' נ6)1 וס')
  נרירס סך יעי 7)6 )וער הרענ'ן פס51רך יעס wib1 06'3 );ס 'גפירו0
  ברירס יעסוס ספלס  דפרק ססוי לי' ויייו1יוויונו

  דתכי
 דק6על ד3ור )נר'יס

"abtעי6ולייס' סו6 ד3יי פס3רילס וכעו סס ס0י'ס דעסעע וכו' )פעעייסו 
 י6ת ו6ף טי6יייימ6 סוי גדייס נני ימ)'נ' יי36,י דלגנן יעט"סו0'ג

 DS'5 וכיכס'נג6 3לילס סך יע' ד65 ש' %כךטעע6 ג0י מלווייסו עקיי 6'7 יגדי'ס )6'קוי6 6)6 נ6ערס )6 7גזלשסניייס

  גסיף ססלי ;מ גסירון ע5עו תקע bS (*) ססיט*ס )סהיע 5ייךומימ
  ד6וייימ6  3ין )ן  סני'ן 7כ' )וער גס0ן 061 ון") כסג37ליו

 רנ:ן1673ליימ' נ;רו וכ' יג(רו סו6 ויגנן גיירס יפ יט167נייס6 טסוס)דל3גן
 ק6י  גירביו :דליס וגג' )ג;'רס נ(ייס דסו*) ג(יו 61  בריב:ו 3) 6)0ועי6

 יפ' עכזי )6' )6מטולי  0ייד )6 חו6 דטעוג6 כ'ון נ(ק.ן  וגג'כדשוסס'
 61ער פעע6 סלי עסני חי )כ) עגיי כו)סו )" קלקי ועמי%טיסגלי'

b3'SbbD?~w גיי' ורפ" ו%ו 6-ן ;') 0סיט,ס ס7י ' 

 ו3עעעיס כר36'י יק") 7ס") י)ע6ן 0נח3נו עס עכ) נידנו ע)סהנר
 כיון ם% %"ם נ,0 )יע נהרסעפעס

~'ba 
 )06-)6י9ל6 דם ט

 0יש 6צשי סשסק'ס נ3 סוסיו ונ(ס  מבירו ע) 30'רו 0) 7ע 6יקייסה)
טיה ט   גלוס י1% ז6מג stp 1סרעמן 6טלען bD")tbll יקע 

 ס5ל 6)6 סו6 )עמר ועתעי ס6-נ6 עמעל ד)6 ע)םthiv 6 60ניסכ6
Vbaפפשיייסו  מוי  3רפזב חייימפש  ייי  בכוימ  יימ1פיס 4 כ) יש ט 

 ס6קל 60ס סו6 3י0נייי טסמע0י 1)6 )גפ0י' דכיי) יע6ן 6טלי:1טס0ת6
 6דס 61'1 ע50'לי 6וסו טו65 (ס גע65ע)יו

~pib 
 3ע)יסן ע) מנילו נכקי

 'ד טכס'3' )גדליי ;*ן  סרעג*ן ס) 3ס)נו0יו גפי' ט65סי וכן (*5 סנ,ן כט*0פכ,)
nbrtסרבי  -W5D 6פליפ רבזי  9ברפ ש  'DD15D סה4פ ססבש  ז*ל 
  סעסך ג"כ  פסריצימ סכמג 0)עס  בפ4יס 5יג וי6ימי ססחתפיס גס'טטעו
 6יגין % י163ניס6 ססק  נגעי געע  בסליוס פסיי גיירס עיעססי6

 סג6פ טגיוו 0ו0פ'ס ונני סכ6ס נעויר 6של יויסור מכ ואקשלס
 ג'1 דעס)ק סדטג'6 כפ" ק') ע'כ 11'י 91pb דימ בו יפ ~obכסג

 י hn~tv 5נרירס יסכ36לירס
 0קק סטיי7 גין 6ין 3פ' 0ס7י s~p סכ6 ג'כ דסר6'ע סעיםונם

 ס)כם6 7פקק ס6 ע"כ 6,כ סי6ס  געודל 6קול דויסור0)כמ6
 וכן So  6n)Soh(hn  ק0י6  ד6)'כ  htan9o כס.לו0 5פר0 עוכלםכנ36*י
 יףפבימ  וסריביי  וסריג'ן  סריב'מ ס)כופ פוקקי כ) סל עולחצפ
 33יפ 6יסיי % י6ין )פונס 0ייס כו)ס ט6'ר ונג'גו ומושציש  וסרזריי

 ה"ם י,ס (1)ח )עו:עו  ציל סיוקמ  rbn  סימבימ  ספיויימו 3כ)ו3ס5י
 ו)6 כוותיי סייגו כר36,י יפקקינין 7עס 6י 3סייס קייסו י6':ש7ע0עע
 קגל 6יסו 6)6 גוירס ד6ין ק') ו6גן  גויוס ריי  יגר ד6'סוטעעט"
 מבימ %ירסו%ס  בפי' ob  1י  סגו6 ו)פי עומי יוע(ור קז) ו6:ן 6קו,17ימול

 ע'ט ל'ס ע0ס ו)6 י"ס עסס סל'ן b73pnD~Dbt Db'Jntrיי,יסר'וז'ל
 רור ביפ בפ'  בתירופיו ווג. סמלכתז בפי'  סריב,ו  ג7גני סל6יס'עעס
  כררביוומרזובפ' ספרס  בפי כמג ירש פכפבs'p סיי ר*י  ירפפברו4
  כ7ל3גן יפקק עש ץ קנר6 סמhia 6 סר,ן sw )סטוס 'פ כיwb(1 פישי  בפר סיווייסו 6"כ מומל. ויסור ו9"לייומ  סבי%  סיורר  גין4ן

"DDb1ODtt סלעג'1 גס 51'ע עותר  ריפיי כריב,י  ריי,ל  btao  '50 פי  
 תרווייסו tpipv  וריוו  ר,פ 9ברמ  h'3D %1 כר3:ן פסקקסל"ם

 ישל ססי6  ו'ס  יברפ %b  גסביי  סו%רך יי4 %1ר4  סגיו ל1%.ס בפרפפ%י
 סגלס 6ג) ספרס גפ'  יקוגיין כו6ג,י 1)6 כר3:ן יפקקיגין יק,)גמנס
 )סע)"' ל6ס 1)6 עפעעי' )6 כוומ" יקי') ספוכיס קגרס  טקוגלי'ס
 ד)ע6 נגע' ק6עי 6'ך 67זכ 6),עס6 קוש6 לומ כ)  eppo טזט ספלפ3

 ת% ;bib עילס 6עליגין 63 דנ6ויייח6 ט06ל )ל6נ*, לננן טויס3סיילו
 :  hnSD7  4ברדס יטי6 )6 עילסיס6י

  לטציויפבו%  ייושוס ברייות לייליתו  סשייו  ס%ס  ש  בכל סר3ונם
 ס0)כס )סי כסוק עו)ס ס'רוס' 61ץ otpptw  ירbtD 4 ה?ו"רשז
I'rat~6ניד ע%י סספי כ' גסס )ס6ריך יו5ס 6ינו ע'כ יר3נן )פינס 

 סר3 פגויי וס)'נון סני6ור כ) 6סל וסנס סו6 04 עענל 1)6 6יסכ)
S*r3ים 7)'ס וגי6י כי'ס וי)6 ספוקקיס 136 3כ3 פקק ס5כס )ע:ין 
 bsb ס)יכס יוק16(1 6 (mptb יכו)  6'גו רופ  בר ס6ע טיון ם5י%*0
 נע')י ס'6 ופסוי ותרנמ4ס סרמייס סעעימ ;ו)ת סרי )ססמע60פי'

 שעל י6':ו 3ם% 6)6 וסגול סרמייס סעע7ס :6קל 630 גכומם6נ3שח6
 ס9גו 33ים י6פי)ו S~nb  6פ" 4י יופר SDna  bto~1  בביפ 36))כן

 6'גו י'0 3ו rba  ד"שיב4גבימוךוןיי,רריס 3וכז6ד'6ע)3גיסט6ין
 טומר דסכ) פס'פ6 4ס וכזי )(ס כדי bV 13'1 עפני ")6 קענומועמגי
  ביופויייפ ז"י  כי,פיסר'מ  ביפו  יביי  thn(o ג6וכ)ק'ן טרגס 06(1)ם
WlnDי4ו  יכ4 הי?י O'pp,DD  סע0ס ס)כס ופקקו סכריעו 6ם)ו:יס( 
 6פ )6קור סכ6 קוסיוס וכעס יופקש כסס 13 י0 ל'מ 0) ופי' 5ו'מ7)6
 כעיו סכ3ל דע )6קול  געו 61'ן סםשיות סק)ומ געסס געעטוסניס
 נה)כוסיו  (') ס7ע'ס  סעיי 6על 6סי וגפרע 61חנוגש )6סוניס גדו)יספ)יו
 וס,נ דק') ע6י כמנינין 61נן כח3 ר*ח קניס סגי6 06ר 06לח')

 ס)כת6 יפקק מל' )גי 0פל6 יחכי ע6ן סיגייסו bib, ~b)'hv  יסרייפקק6'
 3סיי6 3נטי6 וס6 סעיר 6התס פ) ני3ר ו6קיין יקמני וכטת:י'כ67נ'י
  ס)כך  בייף 3'ג'סו עפ4ג ק6 ו)6 יעי ד'0 13 60ין כם5ל י3"ס6טלי:ין

 : עכ"3 ס)כמ6 וכן ס)ו )מז נכנק ו(ס 0)ו )סוך גכנס (ס)נ6ג'י
  בפד )ס)ץ וג") כקלקע )פ:'כס ין סרנ' כי4 פ6'גי 1ttrbושמ

 סוי ור6נ'י דר3גן י%0קס ד6י  ד6ערינין עסי  ר9'4  1'למהלב'מ
 ופ'1 וטוסי ר"פ  ב" )ק עג'ן ביל בסכע ש,י  ר*פ  3י  סי0 503לדוק6

 כ0מי15  6נ) כט6ן י63 עמך ו6*כ דעי %13'ם rbn כ%0 3'ס0ק110סן'
 ד"סמ4ג' rhnb, 13: י196לין )יפ כ'ע 7'0 גו 'ס י6ס ד6.פכ,עסמ3י36גט'ו6טלו

 זעעע6 יכ'ע סעץ 6ומס ס)  ניגר l'1tPbV עס:י' )6וקעס )ז 6'תס0ח6
 כעו סו6 ס50ל 0(ס גדיס יש עקוס ס61 ד6ג*י טמיל י*ם נו7ג6'ן
  3פניס 1% בצישי  Dtp,iD  %ר  בו ססי, כ'ון כ6ונן  ג'ל וכו)ו 0עעון30
 ס0וספיס טן 6' )כ) ONg" סם5ל כ) );ס (ס סקיו עסחע6 ם)קו651
 מ%ל טן  געיכ ש5שו גט65 יכו) ס6ס מגילו ע) )6וקרס יכי 6'נ6'ן
 כיי )(ס (ס 0:מגו סוכסס 6ין ע'ט ם)וקס ד'ן 13 י4ן 6פע סנ*ס36)

 ם5 וי*כ נלילס 61ין 03)ו שג 6' 0כ) 6)6 ם3ייו 503 6' כ)0יסמטס
 0כמנ קפל קלימ 6מ סכס 06ל ()ס'ס ;ק.גי סנדו) )סי3 וי6'סיס6יקור
  סג,ס נע) סלנ וגס ויתקג) ג6ס יגר nbr י,)  סלטג"נ קוס'ס3סוון
 דוו0  6וטר דייי י)פי עי0 3כסי3יס וסעט )יעסו כיון יכ'י ג9'3"ד

 : וכו'(ס
 טס טrDe 5 3פ' 0כסג )0ו)טו קפס ר0*י )סון 4  "סה30  (סךשמ

 י6קכ )טש ז,4 בד ראי ט 40ן  גדגל' טם3וקח גגפנ06כמג
08וס
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יהושע ח*םחדקפני
 ע'כ 3ס4ק' 61פסי סו6') יסרי וט16 6שיץ סרססיקסי הר  יבייוט5ש
 סו6י) 7פלי יע6ן סע"ע6ויוסיגר

~'tDht 
 ' נ 67י) ועוד ' ק גס)ו b'b(ob1 )וק,ל נם

 י'ס 13 סיט יגס5ל אעליגן ססי )6קול פעס סו6 3ס)וקס ט6פסרעס
 כ) ע3 0(ינו . וכיכחי3ג6 נש:ש 16 6נש 16 נוי נם!וקמ ס":ו1ם4קס 61פסי סו4) יסי וע16 יע*ס סשל 6מי פ'ס עס 336 י6קכ )'פכיפ

 )ספ!6ות 61.ן סם'גי  וסי'ססכמי ס'6 יס.י6ס ור'ס י'ס 7סעמספקל6
 6עס והמוק' ול'י יל"ח נ,3 3סייס עסלי*ק כסנ ס(ו גיו)ס פסויפא
 ל' ס6יס ון'3 3מסוגס הר6'ס סכחג עס610שג 6' כמ 6)6 כמוםגז
 ר,ס פס סו)ק כססי6 ע*ע סכמעומ גכ) ט6ת ש' גזו) ~"pD 3ליסס
 6מ17ן ססו6 )*י גנוי פ,ע ו3עגין 3חכעס פע:1 ניו4ס סי' ס5למסיולזי
 יעקת6-3 כס3יתו קייעי ורס3"ס סיעג-ס ונס ע)'ו ומ)ק ר'ס דגל'וכ6ס
 סיס6,3 וכקכלת כס3למו t~pD 6סי'סס סנ6יס פוסקיס וס6יפפט"

 נע3 קנלמ מגל 6מכ 7bJSD סעסין רג'מ 61ף גקעיגן נוותייסווסלעג'ן
 ר'מ ק3ימ  קויס 6.30 )מנרס כסנ6 (,) יסר,ק כע,ססמוקפמ

bS1ס)כמ6 יקוטי6 סקיסי6 סני6 6)6 פקוקס ק3רתו כ0נ 
 סי'ס כחנ כסוגן עו)ס מי' ד6'ן 7)מי יפסעע ),מ 6ועל וסי' גסנ6ס)כסי
 1סלסנ,6 )*י 9גימ כססגי6 61ם*כ סמיוון (ס 6ועל ס" סקוס'6עכס
 'סס) גע) סלנ פ" )ו הו:מ )6 כי ג56נע ע~לס 3(ס 3(סס)סון כמ633

 סכו נייית 'ס דגי6וריית6 סל'י כק' סכי נעי סיסלס כסנט)עס
 061"כ ר" ט) כפ" ס") סוס נמז)ס גופ" סיז0  ועוי סגט כ) 3פ'כמ3
 יעסעע 7י'ע עססי6 סי6 13 טח(י .עס כול 3י0 3מ' סי6'ם כט'ס טהנ

 )מרן גמס" ים'ק ועת 3ויות 6'ן י63ול"תו enlb" כר' פסקינין7)נערי
 עטצעי' ו)6 כוותי' blh ו3טעע" כוו0י' כר36"' פקקי:'1 ס)6 סקוס'6עכם
 3ע)עיעס:0 סי:ו"יכיוןיקיי') ס)כיכס6י )סקו' סעכי:ן )6 6סיגוי י") נ(סוכיו5'
 0'רו65 )" סע-ט סי' 7זמ 67)ו סל פקק':ןכוו0י'ו6פ געי 3עעע' וגקי ק3כר36,י
 7ף עג)ח.ן 6)ו גפ' )סי6,ם סע65;ו וכעו סכי פקק סוי )6 1סרע3,ס יס3*6ט)
 והלט3-ן מיס יין סו5'6 )ו טסוקסס קוס'6 סעכס (רמי' י3'גו ע))'ג
 )עסוח l'ba ג*) הן סן4ס וכמג יינו 6מ וקמו 6מל 63יפן סקוסי'פירן
 קוס" עכם ו7מיק.ס יחוקומ קנוות ו)ועל )המע'ר נ6 כ' יסיי 3)6גגין

 יתרועע )קוסי6 חי7ון יס ו6סססקשסי
~D'D 

 היע,ס שו5ו וימח סנ:ין וגפ5
 וי'ט וסרע'ס ר"' מ.ר5ו 7'פ0 נג'ד 16ען פ6:' סינריס סן וסן פכ'3י'ס
 גפי' )סמעיי 61'ן געקנומיסן ססו)כי' 6מרוגיס ניו)' וכ) סרסג*6עסס
 ס6סיוג'ס ס) ת'רו5ס )סו D'Dn סוס ו6)י סעכ'ג'ן )6 י6ס:וף ול'ס י'פס5

 : נסכי )מרו5' גפמ" יסק ס")6
 גד6ורייח6 י6ש' (p'p סו') ס'6 יל3ווס6 יפ)וגס6 יכ'קדערך

 - 16 וכרסנ*ס כר,י  בריוריי%י ברירמ יי  ייריי %י 'ptpj  ומ'ליימר
rbסכמנ כעו ס6גי דסכ6 3רילס סך טע6 3ריס 6'ן ו6ס.5 3לירס 

 סו6 מ7 ע3ווחbN1iD 6 דסס לועל )ח)ק טקיס דס ג,ג 3ק"גס'נ 31פיי עסמי'1 נעקיעו str טסי*, יכמנ ו6ע*נ הר'ן וסוע3'ןסלפני6
 ספק ג6וגס ספק קיק 6יכ6 6כסי י6'0 סתוסי דכחנו עסס'Ob) 6וס3'6
 יטס י,3 שp)1b 6 קינס ופתוי קטנס כססי6 סע0 573ון 61'0גי5ת
 ס:יון י4ן פ)יו נמשנס סנמג ס'ס ") b'b )לנ ת6ימי סי6 0י5ו:ס
 עקיס י7יג" ספיק6 6נ) סי6 סע6 ומי סי6 קעגס פסוי b7ff' )ר6"7שס

 עטמ )'ג קיען סנשג רו6ס ס6יגי ועת קפק עקלי )6 ל3ומיגו7נמ)קץ
 גפ)ונת6 עו3י6 ' 7ע3יי ס') סכי ()ס,ס ס6'6 סלי עכ') ירגווס6 קפיקומף

 עס )ש 6מי, ועוע ספיקוח עס6ס 6מל 3עקוס כ5עו ועחלי3*)גיטהם6
 חקניף6יכ6 ט63וסו 6מי6עפ*י ק:יף יס י6ס סי6 עו7ס כ'3 3ק"ט6פל
 טסלי לנוומbatibs 6 עעונ6 )6פוקי סלנ )עען(יעס גרג6 ג")נמסיי
 סס.ק6 דמיי יעע6 עסך ל316ן סס ס70ין 6וער 6גי וע,ע (")כ30

 )עי) יכמ3'נן 6מל.:6 טעפ6 טססי6 ס5ירפוס כ6ן יס יסרי7כמ3יגין
 עעע6 )סך q,,p )עסומו טעע6 ס6י עסני עג6 ל' דסייגן ג3 ע)61ף

 ס:יף S~r היג ס51וך ד)6 )זעל ו6פסל פכ,) ספיק6 עת;י ע)ס7קייט'גן
 63יסיך67()'נן 6ג) עיעוי6 3מי 6)6 לו63 גסל Srb" ד)6 3עעוג56)6
 ניייס 7סך ד6מ') 6' ספק ):ו ייס )עע)ס שס ס6' קג'פין )גו'ס 93י וס:ס p(.q סוס ג)מי עמיר סי' קפ'ק6 3סי' י6ם,)ו י3631מל
 3יירס ו6עלי:ן פיל3:ן 6)6 6יגו 1pb( וימול bDSD7 bna כ3רירססר

 סכ0גסי חפעס ען עד6ורית6 עותל נילוט סקפץ 6פ" סכן וכייןגילגגן
 37זם )סיעגוי6 ל3נן י6)עוסו s'p ע5עו יל"ס טכסגמי טס 5פיתיע
 גפ)ונס6 כ0נ כ,3 3סויס עסלי'ק 1ר6'סי 6י IDO 6פ" )6קור 'כו)67ינו

 ססכ'ס וע*ע כופין S'p 1'hv יר3וומ6 ירו63 )מ)ה כומין 6יייגוו60
 p'bD 7פע:ת י6ע"נ PSDS 6ומו טיכופו ע4ו ע4ס nwtb ס6סס י06706
 עע(רס עלנס (1 נטעגס העעסס סכ) סכ30 ל*ס )סגלת שמסין 6עע4

 סעס'ל'ס חס כי6ו ע'ע פ3. ע6יק 3פפגח )כיף עוני6 ע3יי' 1)6גיסי6)
 ו)ס5עט ס6מלו:מ י)עטגח 5מ)ת יכופין ס16סמס )16סס קניף5עסי0ס

nconק'ו ססי3ייס 2נ"י 6:י ויו6ס עכ') עפוסס ם54ס : 
 ו6ס סעמפיל 6מר ה73 מורס גס3 לגזנ סלס369קי' כ' תמ דן עןובר

 DW(' כקו)ו 6פסלסיעטס סעקי) י73י ולו06 )סול6ס ל16י ס*םים
 סלי וג:"י פכ') ס'0יד ננ7 לג'ס וסס סעקי) עס גסל6מו עסכ'סספ61
 כ3טר6י ס)כס וק,) סימץ כגני רניס ססעשי'ס קץ 0) 3ג1 3ןעחס
 סעמייס סס 7ג5ש ששיb~paf 6 זלם ע"0 סי6 סכ7ישזט)ס
 ופמג Df 63יסיי כיס עמיליס סייגו סעויס נעיוס Dbt" ועול'סגכטו'ס
 ייע 16 ל6ס סו6 06 ס6סרוג'ס וט) סר6סוגיס ט) פקקן גה5סמט?

 גע) ו6ס עטח ש3 65 כרש גקעם 5ט נס ועכ"( סכמגנו עסכ5
 גסמלס ס(ס סנש 5טףי כי 6וען 6גי שיכ גס13 י' יק7ם ס61גפס

 עויס ו)פני וטעורוס 3כ) עלוכומ כסגמי 5טר ס6ומיומ כ) עפייוקיט6
 גכעוסלל יסע" ס5עיר וטמפסי כס3מי וסג14 כ3)ע סקתס 06 ין6ס)6 כ6)יסי יסגס )יס:ומ הרו5ס עיקו וגס יח:ו וסס ינו6ו 3'סי6)סול6וס

 yb1V)D געקוס וגט6ל 6' גפקוס 6סס יסמ י6תו צו,שאיה : ()ס,ס עפל6ג''וס9
 גסגמ )יוי יכו) סיס bSn ג0נ)נ) ס6ם'כ רק 96ו 56) )'יש3עקוס סייוי סומ:ס סת:6'ס וגסע0 חע'עס ט:סכעעע

 נפקוס סעיו 56) לל ו)כן טעע'ס עכתס 6גיו 6)) ס:סו6ין 6סלסי6סו:ס
Pbln)Dסוגעיס ופ0ס 1.36 56) 73ור )י)ך ססנס 0וך )נעלי )עקור ודעחו 

 וי316' 5גול 5רכי וס6ל י6ינו:י' עסי' עעסס סיתן 16סו l'btD)D עק1ס3;י
  עסדר)י' )6 טל6יכ' 7לך כ6ן  ססו6דל לק כ6ן )יס6י ס6'ן7עסוטוען
 6ס aib1 ס:*) ק"ק 3ג' פועגין עוד כ:ז) 7יימו )עקור וסיפמועי9ן
 ופ% llDD1hDt )סנויספסגסוס ע)י7 געכג עעגו געו) )'ס6 ר5וגל6'ן

 : עי עס סדןעצגומ
 טניגו 6י,ס ס6כ0ו3 כעו 7וכיס יכעס עממיק דסדין געתשובה

 ו6ס מוים י,3 עיל כ0:6' 1.ס6 3עיל יס6 כעס פ"ק33"3
 סעיכ ~pD' גגעלb)ntplb1 6 עיד סע.ן כ6גס' סו6 חלי דיל0 גימ 3סק:ס
 סס וסמסמולת סעק'ן יס'ס סס (,) סגזי וכמ3 )מועס סק3י3 ס3קעומסס
 סעמול"י' גסס מעוס וקיען ק)"3 קי' י"5 סלי3'ס וכ*ב סציר pD'3ככ5
 סריג"ס(')ס" כמנ וכן (,) סג" כת3 עוי )סע'ימו (lon'D העעסוכתנ

 סליסו6  "גמויס סס סדי כ) )נוי כ*6 )סססקע ג6 )6ק)'3י6פי'
 )עקוס 0עו3לתעעקוס וגת)מ המעלמ סגעל6 ען 67.ס וסנ,6 סעילנ6:סי
 3רוך ר3י:ו גטס הג,) פ' (-) הטלדכיוכ,כ

~DpJ 
 טכמנ 61"כעח סס וגסמה6 )עקוס עעק.ס סצ31למ וגע)מ 3מעומיוק6 פיילי יע0:י' סמכעס

 סיי:ו י0,3' וכו, נעיר יס כע0 גע0:י' ד6ער" יע6. סע'ס 3ק., (,)סריג'ס
 נעת:י' כוונמו 6'ן ע'כ ככ") 3עיי )יור ימע:נ 06 '7פ':ן ס)6 3ע'יוק6
 פ)6 גגירור .יעגו 06 עסעע 61'כ סס יסמקע 06 ייע:ו ס)6 3עייע"י'
 י3'ס טמוך נווגסס r*br 6(6 סימין י3י'ו סיו ד6'כ פית ססיסתקצ
 יוסל סיפסכו סיויעיס יכ) עי3"ם יוחר יעסכו עגוייו יעי 06 יו7ע'ס 6:ו6'ן

 ססעכיל מ.ן 16 דילס 3ימ ק:ס כגון י3"מ מיך 6פיי 16מו עמיי3,ןעי3*ס
 עי3"מ יוחי סיפסון 'Dw3 מון יו7פיס rb 06 6נ) )קען וכע,סעלעו
 ס)6 סכ0ג ו(ס י'ג סס ינור 06 יויפין 6ג1 ס6'ן כיק 6ומו 6l'st~nD.ן
 06 כמנ ו)nhr  6  בגרר9ר שעכ3  06  רר,ל  OD )7וו יחעכ3  06ירילו
 . סיינ טס יסתקע ס)6 יויע'ס qb  06  יב,מ )6מל 6נ) . וק*) טסייור
 6מזכוכ.כ

 b~oit  qb עכ6ן 6ומו עמיי3ין ע-מ oa  סעטי ריל  במר'י
 1bun 6'כ . bD'5 ונע)מ ימטיס ~b'm )עקיס עעקוס עונר סו066

 )נ6ל ל6י0' עוי ' עסס  סיעקול יויע.ן 1:6 06 6ף 6ותו  I3DWטגי3,ם
 מס כי יען ייין )גייון 5ליכיס 6,גן כ' qh ימ )דן  מיייימ  רברי9ס6ו
 קק'ג סיי  חגתיס גס(קמ סנס,ס b'an ('! עסרוו6יי סל3 כ' ע5ויןיגר'ס
 חגסום 56) והסס ט.י סעיל כ6:ש סוי געיי )קנוע  סיעס -ע:וט6ס

 פי3ייו יעסעע סעע.יגיס )פ:י עכסו)  יימו ע6וד סל3 פ3 )סעוסרי,ש :  מיימ 9י'  עסי'3'ס ג)קמ ססו6 עסס דרכי עספר(1
 ר51ס ססו6 י71עיס ס6:ו עקוס י3כ) (') )סר'3'סיק'3

 ון"5 כת3 ק)'3 גסי'  ~tnSDst  סריג"ס ססרי 6י:ו ו(ס עיי "יי53ססמקע
  רי%ריר%ררו  ייומ הי1 דירמ  בי%  במ קגח 66'כ )יס עחיר )76י)ע6 ספי כ6:טי 6.:ו )ססמקע  9מ ב% יפיי  יב,%  9מ  יממ bia כ)36)

 ד6נ1 י6עזנ ענ61ר סיי . עכ') סס 7ל 6100 כיון עכ"פ עסלמיסיי
 ט6נן עסיע6'י חרנ כיון )(ס סגס )ונ*) פיול )ספתקע סר5ו:ועיע'ן
 ס'יע:ו כ'6 כס3 )6 יסלי3,ס (*) תל'ג"ט )פון סי:ס  1,ל דסרPD~ 3יוכ) qh 06 י3*ס re געיו( 7'107 )קטע רו%ס טסוי  aDD'1 עכםידעיגן
 סע6 פעוי D'Db )ס0סקפ סי0ס 3י6סו כוו:ח ססמ)ס ר*) )סס0קן630

 גכון  יקיוק וסו6 פס )סס6ר )"ולו5ס יעמדל יויעין 6:ו גי6מו ד6חי )*)3ע7 )ס13י סיו5ס סייע:י כמג (') סלג 36) )" ע,מיל י)6 3ר16מויתטלט
 : :ק3ו)סיוחק ע'ע טע5עו ישן עי יי )מלס )הל3 )ו סי' כי53סוןסל63ף

 סלומ  "ף )וען גוכ)  כ6ן רגמ  ן 9בר%  למרב יעג'! ל) )6 יעשכל
 דילס ניס קנס bh'1  יב,% מוך יממרט 6ם*כ סע6 עמס)קנוע

 ופלגק' ע(וגוח יומק פוס עמעס )'י עחיר )qb  06 6  ברישר נערס6ן
 )טטמק, סל5וט  יפפו ני)ס  rb7  1.ל סרי9ס טיקיק ו(סו כ6ן ,7ייעזע
  9ט33פיג'1 631 יומק )1 יסי, 06 6ף כדפ.יטסי ר") פגיס כ) פ)יס

 : ידול עשע פעעיס פכעססעקוס
 כמג כך יסיי3 תע'ס 3ק" סכסנ ועס (ו קנו6 )ס37עף)1א'כ

 )יור גססשנ 4כ ס:יס ג, ע) סקנ)וסו ח(ן ע) n(ibD 7ידיי 6:יין וק6יעכ*) ע'י סע'ר כ6:סי ס*ס '3זס כ6ן  )יור ע0מ)ס ס:0מיי3 כ)36)
 )יול עחויbtD~ 3 דע*כ )י, עחיל 06 ניעחו תו)ס ו6יגוטס

 גיעש ני)ס פ5עו  3h~g  פוילי'ןייוו  ידיו  בו )0(ול סיכו) 6ף )7ור)סס כיוןמנסחעני
 פד 'DDDS"3 צו ס" ד)6 י?ס 3'ח יק:ס 7וט'6 עכ*פ סס )7ירסי5ונו
 גל6מ כך סימינ6 )עקרי )6'גס (bo1 ו)6 )י'  עתיל 06 סיפ3סיל6ס

  str פרב כמ3 עוי  stpt  זיל  סרב  כיגיי ד)6 ל6"'סרגכם ' גרויע)סו:ו
  7וק6  רבייבוירם ר.י ר"'ס D'a ילס  Ob7  ספוקקיסעפ)וקס  ומביי

 ר:4 ינ*3 פ'ק עספרדכי )וקמ סחו6 עסס ירכ' עספי וגלסס)סטמקע
 ,pg' סר3 י3רי ט65סימ6 ו% דבזב פ*9  בטדרבי סספפש סי3(עי3לי 3עגי%ס3גחי מ.צ'ס61ג' ה" ססו6 סג') ס"  י'3'ס גלסס )גור6פ')1
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חקהוושע ח'םחלקפני
 סדג כ30 ססלי )סיפך גל6ס עטס ו6דל3ס f~fi ס" סס ססגי6ססכעס
 וגססס6 )עקוס עעקוס ספוגים וגט)ם ימערס יוטי, יוק6 סץי7י דטס:"וסממי)
 וע,ט גסכי געי הייף דיס גית סס ק:ס ו6ס יעסגי' bt'p 4כ"ס
 סיפסו עוכימ ססקגין ג'מ )קו)ס )יעוחו 6'1 3ימ טכל ,Db "Db*(סרג

 ע) סיעס )ססתק2 כיי 7וק, גע';ן גית סקוגס ג)עי וע(ח : עכ')5חסמקע
 סס )ססחקע סלsp 1:15,, ק" (ס )סון כסג ד) סר3,ס נס ס7יחיעס
 7הקחע' וכוי ירס רס ק:ס ו6ס תשס ס" וכ"כ )טי )סונו כע,ספכ"פ
 5ייך 6ע'כ )גול ק:ס י6מ')1 גספו סי3 סג'6 ו6פ'ס סס )חסחקעיכחו
 טס (ען סס סייוי כוו:חו רק )עו)ס סיסמקע )ות' ל5ונו  י6'ן דגייו)פרס
 נני וכה,ס D7b' דיית (ען ס(סו  fD*-ל  פייירו  ס'ג'מ יוסל קגעגייך
 ג,כ)סססקפ 7(סועקלי 3ימ לקונס ו7יעס16תו )'נסנ'ס ע5עו טסכיס(ן
 יומל ייול 06 ד6פי' 7ס"נ כ'ון כן  (,)  (זייבווז  י3לי )פלס 5ר.ךוע,כ
  כיון רעימ  בים קוגס כ,ס 6'כ 6ס,נ יירס יעקור qb  06 סייבוויגומ
 לסטמקע נעי:ן ו)6 6מ'כמיי3 יעקול 06 6ף מיס עי'ג 'ותל י'זורדמוכמ
 יעמעיס דוהי6 )גול 633 עיייי 7עת;הם'ן טסמחי)  כ6ן  גלוך ר3י' גס5-כ
 6תת סן : עס (ען  עבי ירך ס'יול 7*) )ססתקע ע'ס י3ליו ג,כגפיס
 כוגתו)ססחקצ ס6'ן יויע'ס 67:ו הממ' 7עיייי כתb)itr' 3 3רוך 7נינוכי
 ונוכ)  ימ וגסתס6 סעוגימ 7מעימ 17תי6 עיייי סעת:י' רק )נורכ'6
 ~oh 'ודעיס 1:6 ו6ץ  ררךמייימווימסי  סעגר יעמ:יתין דפ" ינףו)פיס
"hD'י:ו יב,מ  רסוך  סמ o1)nlh  ו6ח,כ הסס ס.)ך 

 6ג1.
 סוי6י 6ועליס

 יל סו6 ס6ף יויעיס iah  06  1:6  רירמ  ביש ק:ס  06  ורו .  ODיפמיו
  )סיגות )ס7נ ע:)ן ה,ע כ:*ן גס7י6 כמנ (.)  מריב,1 הס6*כמיי3  דמוי )סלג ק*) ד)6 6פסל גוי6י עכ6ן יעקור ה"ע 3'ת סק:ס 16ינ,ח

 ס)סו:ס  כ6ן  שבריריווב.5 ס)תפלח  בפיויי ם)וס ו)עסיח סי,פומ)הסיוח  )עיע3י י6פסל ט5יק' דכ) (") עסלי"ק לח3 וכגי מ:ס ע)טמ)וקח
 סיק;ס ל,נ טיעח הנ)ן מונחו י7י 3ן') ח"ט)6'65סו3 גס ' טו.ןכהעע
 3)' )הסמקע יעמי ועסמע6 קתס רק ס'ק:ס דעמו וי)תן "מחק?7וק6

 16על  ס6':ו  ייינ' )הסשיש,'כ ערומו פבןויויוב.מ  רבריו בייייבפ"%מיר
  העמגל ג)' כ)ל קסס 4נו ו4כ סמס סק:ס רק )חסחקע ס3ימ סק:סגפייופ
OW3פ7ס )ו סי' 6ג) כך סכוו:מו ו6פסל וק')( )פיס )ו סס" ססקי( 

 טדהו ,') המוסק'ס 1ע37וי העת:" )יקיק 7.ס יעי'י'נורבייויוי י  1*% סל3 דעמ 5קיף ירדתי 65 (סעכ5
 מיי3 ו6מ'כ י3"מ ~iteo סק3עו דסשיעור סעיר 5ססי תקיסדיני

 תיך )עס חקסס י6),כ ועחן  ישי סומ )ו rhn  בול ov~J 6פ" ע.יוישכ
 סמ,סק" וסג'5 ,י) העריכ' נתנ ה5 )נע7י "ממנ"דפמור עסעציב'מ
 ע17יס סי6 06 נעו) ).ס6 הח'וג סכ:ס החעת נ(מוג  יבורמ  רייסע'3
  סוך Db"  ויייי קע*ו 9' 3חנס,ס עהוה,6 וכחג )פח~ת סהרוחת5פי
 שי  בי:ס דנס עסעע 6'כ ס:ס כעו סס וסיס6 כחנ (ז) סח"ס ססו'טח
 יגעל6  היי:6 סו6 ד(ס 3טייכ' ועוכם טלו'מ תו6 06 3עו) )'ס6ימייב
 ו6מ" ימפול )6 פיק ע) סנער6 תן י6י' ה3י6 דח6 ע;הג עטעס)6
 עסטסו6  י3'ס'מן)פי חיך רק )גהלי י3'0 חוך לי' מפרה )6 יעחני'ג6הי
 סייל כ6:ס' עעיגו עכ) ימן עעפ הרו'מ סו6 06 6ף ו6ח"כ עקקיו לפיטווימ
  סי' )6  יבימ ימוך הסעע סע'ל כ6כסי סו6 יסר ).ס:6 ק5מ טסעעוכן

 יס"3 ח*ס )7גרי ע,ע חייג ויח6 קסני ע7)6 נחן ק5מ 6נ) סע')כ6:סי
 עסכ) )ימן עיד מיי3 )גערי סייס31 )ו )סחיל רו5יס חעיר 3)י י6ס ה:"וגס"

 ק" (,) b*n1DD  ה7ג7י עסעע וכן ס;ס  לק  וייס% ,Db'(t 76לכ') יק6יזטסעע
 7'6 16 י3ל עחטמ ס3רמו רק hpw~ עטנס יוסל ססוסס ג)) ס(כיי ס)6קג*ו

 סייסונ )ו  המייין  מייר  יגני הסעע יעעת:" כ'ון 61'כ : יען ק)ת 6פ.'ועמעע
 רירמ  ביפ קגס 16 יומי י7ול 16 יג*ס כ'6 דל )6 06  3ין no(h מ)קסהיי
 'rbn )') ינ,ח מוך 7תגן 7ע6י )פיס 67ין כחפ5ו )עפות בידו  D1~1DDססהע
 )פ)ונ 67'כ חיי3 יומל )1 עס'רין 06 36) ינ*ס עי כ,6 ס'יטונ )ויס'רין
 עס )(ען כ,6 )ו עמ"ץן 6ין ו6ס סיי3 י3זמ תוך 6ש' )עו)ס )ו ממ.י'ן 067ג7.די'
"Dbי*ג )6מל 

~7DD 
 ספוקקיס )י3יי 561') 6וגק  nnDb  בורמ  נ3' סזס כיכמ3

 ו6יכ  יברייולפמימבירו  פברימפירייו כיון ט'ע )תק:מו יו5ה 6'נו 06 6ףכ6ן )יוי גייו סךסיס 6'כ 13 )עמומ יכו)ין סעיי נ:י 61ין ייטו3 מ(קת 6'ן7עי.נ6
 7סס'ס )וע' ויומק  במגימ סס מ"ס וכעיס וסיי3 )סק:מו )חוס מקנ'3כ6ן )ו סי

 )6 61,כ ינעי6 עייל6 י'סי3 ס(קס 67'ן דק*) וסעליכי וסיור סר6'ס יעתטגק
 יסת מ(קס כ'וןי)'כ6 3ייו סעומין b)nDעייוי

 י6ע ק") str וסעייכ' ('ל פסטליכי er ח')וק 7קיק סס'ס יחלירעיר
 במריש כיכס3 סיין הן ייסיגמ(קח

  פרי
bSi סון סו6 ססכ) ע,ם  ימפול( 

 סמ"ס יק7ק עיני' 6סר סגז) סד'ן נס כמנ re~1 'יסינ מ(קמ  י6.ן  רי*ן6נ'6ס'
 מפד  בפיי יייי יעת:" 3י)67ף 63יס ע'ילי עמנ" ע'כ 6'כ ג7ו)ס י6"וסו6

 ען טיקיקמי כעו )יקיק יס 61'כ סכ' ייג6 3עק" 7נס ספ'קק'ס  כמ3ומלי
 )סחיכ ולו5'ן ע7וימ 610 067 סכי יי:6 סכ'ל pD3' ינס 7ג') ועויסעסנס

 טמיי3 כמנ ססל' 'ועוי )הסין D~g טה61 כיון עיי סעיר למק' מ.י43מן  מייפוב)1
 ס'ס)ו ג6יס עףני דעס;י' ס:ח)ק )6 06 סע'7 עו3'  כ)  גטי)יייי)יס6
 ימערס יוע'6 סעיל 7רך סע3ל 16 )גול 16 לכ6ן ב63 רק קנעי'יס
 פק:'  ס'3קס 16מו עמייגין 1:6 6.ן יג(ס ג6ן יסחקצ rb~t' 06 6;611ין

  6מלו6ף06ר5ס  במךוגז  D13p  רירמ  צויילו  בייו  גיו6מרס7סייגוס'יור
 )מ(וי 3ייו סיסות כ6ן)י71

)*baw 7עס סיס 4 ס6ין 63יס ע.יל' (') פ"ס 
 גיססעע ט'י3 כ6ן )7ול מק:ס )ו ס'ס כיון ג(ח עקוס )ו וטגקם טקוס3סוס
 עקוס )ו סיפ65 עי  כף  בו  ישפס  076 כ)  ר%*י ע:מג י4פ;6 פסע"ק5ת

 סעיכ 3גי ע) סטכיכי  ע) פק15 עת*ס 7פמעפ (ס ס.)וק נ,) 6'ן 5ג)קמפוס

 וע'ז 6חי 3פקוס ייס טקף )סס סש Wan7 קכגס טחית 5"סו3ט3רסו
 3,דן פ"7' יעס:" 3רור גי6ס )כך כו, 5ו )סת'ר  רו5'ס  מפק-  בבי י6סכמ3
 סי3 כ)ופר עמ6 טקייע  פררבפ  גגי סכמג (') ג"י  עדגרי 3הי'6 יטטפ וכןבביל
 ד6פית יס6 ג*ן  סשמבר 6ער ליוומ סיס פוסס פ6.גו 6עפ'י חקס) 3עו)5ימן

 טמלגפ וסע6 קטע עק )הס כפ4ן ס'יגו )עק" רס"מ וודפ"י,ב%פ9ימשיר
 . עמ) 6ווס6 פ ופוסס גטן7 טיוסנ כיון or  במב,וסהק
 פקיפ  יפלזכמ קעי) יי6י 13 סוקסס 6עיכ קסר פוס )1 6'ןד%כאורה

 ג6יס 7עייר סשל )פקי  "ב סש פ)יעס עסגס ס)6הח6
 המ)ק 6ם' ורג )7:6יק(י הה6 456גס1 3ין עח)קת 6י:ס סעסגס נס3פ3

  הגו6ר סדנל 61'כ כו' קגוע פ4גו 3עס ע'ייי  רימנ" שרט )נןגפר7כס
 הפוקקומ נ) הינלי תספע וכן ס.יWt~fi 3 עיסס 6ינו 06 'נ,ח6פ"67מר

 6ייס )קען 6כחוג 3(0 עוי  לרירי סיס  יימ  דגריממסקמעו
  rwrnnI עעומי,ס )קומ שו6 ק"קקינ  גמי.מ ,') ההיע6'י סינ7כתנ

 כע1  ע'1  ריייס  לבימ ססוכר ע'י )'0ן ח.י3 ק315 כ6-נו דהק(')
 ש סחו5'6 וג') עכי)  ב:יבילר סעק יעתרגס )ע'ער י6'כ6 סעיל נגיס6ר
 יוס ס!סיס כס וסיס6 )ע'ל סג6 ה. (ו) ט.ר(3ויק הוסיזס גמעוקי סכחגעעס
 )6 06 דגל לכ) חעיר כ6:ס' סי6 סוי 6ח' ייירס bnD7b7 )ע.הי61'כ6
 עץ יע'ע עיוימ )6'ן ערוימ נ.ן מילוק 61ין טס )7ור יעמו 'rbn )כ)טג)1'
 קיונ ס6י:ו עעק היייי דעסר'ס (.) יהרs'p, 3 עכ') החהתו התרגסחקס)
 יייוונ ידוק6 ('ל ר'3 גסס (*) סעויכ' ע7נל' יפסעע חפוסקיס כ) נגיי(סו עיי  מייב  נסייין דעמו 06 ייוע 6';ו ד6ס עיר(גווק )עוסיס דק.) )וע677ין
 סקס5 יעין כדעקיק ק5ינ  ס6.גו 3תק עיילי ע'כ 6)6 הספק )6 )הסחקע637

 טיי מיינ ~b1D מהרע6" הי3 סנסנ 7עס ג,) וע'ע עחעמוטמרנס
 סטיכ,

  שו ון6'יופמ  ג'ח ססכי כ'ון יפק-ק6 ע)ת6  6)6  גיח טוכר ייק"יימ)6ו
 הס?"ס יתרי ומיע מיי3( נעי ניס טכ.יות נ)6 ע.ן עוסס י6סלו6ס*:
 7י.כ))ועכ כ)) ומ" עכ6ן  ba'1  ףר'ל  י'שו סכילוח ה(כיי )6עיל(גייק
 16 )גול יני 06 כ'ן מ.)1ק  Vhn וחריניס ס:'י כיעמ קנר ע'ר(גו"יק7עוסי'ס
 יוי)ססקקעוסכר  06  צ'מיוו  brnD:3bib  ספיר  כ6:סי 6י:ו)חסמקע

 )'ח1 סעמיונ חר.3,ם יקגי י3"מ טס )היוח נמחיי3 ע6)ו גרע )36.ח
 שן  סעיסס  ג'מ גס:י ע.י )'חן  שימיוב ע'ייגו'רק עוסר"ס כתנ ע*כע'7
 )6'גו  סיוו.ם  3ין ח.)וק ס6'ן bib טעס סהו6 כן )7י:ו פ2ס 6.גו3"וות
 ס6ס כיניי סעוכח סע,3 גח"ס ועיין וק-) הח6 עק.יע 7פר7כח כס6יעיוימ

 '  סיירעיי(  בילפי ס"מ  רייר3יס )הסחקעיי

  פמריי?ר,מ  גיעס י*'ועוך
  פיחגור'י

 סג6  יוד b*D  רי  גליוייו ימנ
 )6 עין סיס עסח )6 סחיי דפפור ;ר6ס העס ט6.)ח 6ח7)גע

 קויס  ג.ח סכר cbtn'n העק ס6.)מ קידס ה)וק b~a נטתו:ו 1)6גגופו
 סרג ותי:סנ עכ") כון עעכל ייוע, ס:'ריח חתקס6')מ

 עסמ סי6 גיון  גריש'י
 סיכל גל6 ריפ5 7ח6 סיכל ג)6 6מילו ע'ןמ"3 עפת 067 כויעסהע 3גיפי )6עין
 פעע6 )י, )עח 6"כ ע'ן עוסח בימ  ר:וכירמ דכמג חרנ ע) חיע6 6יר3קהיייי

 כווגתו 6ע*כ ח'.נ ע'ן סעסס כ'ון הנוכי 3)6 6פ" חו6 עיכל )יוט6יסכ'ל,ת
 6פת וומח.ינ 61( רירמ  נימ כק:ס סו' הו6 7עעכר כ.ון VD עסס )6 6ס6ף
 ד3עטס ע.ן עסס 3)6 ט.ילי )דיייי י.רח 3.ת יק:ס המ:י'  די*י  ייו  יפמ3)6
  יסריויייו ון'6 ק5'3 ט6ינו 3הק חיי3  דביביררמ  יימבימ 'tDP וןרר ביו 'rtD  יירו 7ס:'וות עוכח מרי ביש. יומ  b)a~ ייר מייב  לרירייעין
 ניכ יין עוסס 67':ו ק5ינ נעס 6סי)ו 6"כ כקגס  יסכירומ  ריילליומר'מלדיו
 עץ עוסס סכ'7ומ  )כ'ע  דליולמ  ירבר 7חי3 51') העכי סו6 לסכילו, כיוןמיי3
 כווו כקכי.י סוי )6 7סכיוות ס16על  )ס'פמ יומב  ומרב מייב%9וב  ביי 6פיי ו)י'ייי ע.1 )עסיס 5ר'ך 1)6 כקו;ס יסיכל ק') יהסימן6)6

 )(ס וסכירות )מע 3הקס6,ק ומייג כוסס עע )פמוח  וי.1ימלועמי,1  וזמביי
hp,?פייכס גגי ס:*י וכן כפ*ס ט.ינ סכ'לוח ג)6 6מ" עין פומס י6ס 
 : 51'ע )סיג וו;') ק' וע"ע : ניח נטכילוס 7ס)'6 עין עקיימ ס(כין)6
 סיר והו6 יי7ס ג'ת ק;ס יפ" כג"' י)6 על" 5עוס7*ס יק'י5')ךמ"מ

  6ח-כו6פ*סטייג16סס )גץ ס:635 יס6 (.) פ"ס7יג'ס3ווכן
 . כקכס דסוי סכילות עפפ0עסל"ס

 6ע'פססר3)6סני6וי6ם3יול)כ5 עוסל"ספ.ין3ויק ט7נמ )עיסיעוד
 וש6 )פי) טסעסקמי כפו פעול ס.ן עוטס 06 6ף כ6ן עולט)6

 יס% עסלעו( יגרי SDi חעק  )עי)  ממבישי כהו מליכח גנ' וסג.ע 'ענו6ל
 עסלטי6 סנ.6 וכן יג'מ 3מוך פיור ה,פ*ס ק5'3 ס6י:ו נעק סעסגס פי' (,)סו6
 פ,ס 3ע) כי )סוכימ יס 7פמי ו)ש עסס  נילכי כי6יח6 עס:*' ס)וקחוי'6
 )ע') סיקדקס' עס )ש (') 3ינליו )יקיק ד'ס כניי ק*)(ע

 ס6ינונופן סיי:ו bnnD"pD  רפררבמ יק')ד) )ע6י 6'כ גפ) נ4סDb" יפסנ"ע%י
 יעספ,סלומן סעע כ6:טי יקת:יס,ס קסספמג" 61'כ סציר 3:י ס6יכעו
 ו)ימ יוסר,ס תרי)נ3י כנ'יוסו") )מ'ס S'p 61'כ  ברברי כעג61לק5וג  במ(י פ"ר'  רי'יו  יייב  מיירי 3ע9 עייי' עת:י, ס"ע 636 סעיל 3:י ס6רכעו

 )ענין ס'ע v7a "pns סעץ יפקי 167 )מ*ס יס,י )"סנ וים . כווס"ס)כח6
 השך  ביימיירייימ  ימשר גוסן  י*ן מוןמ  ימב S~r סו6 יס6 סחן 6'ן(ס
 %? וסו6 נס)פון מ)וי י6ין חעיל ~pD' 6ג) ס6מ7ש כהו סיסן מילסיודימ
 כט6ר טסע, ט'מעי 8פי)ו סעי )פק' י6ילו יי0ועיס יוע.6 6מי כעוסעוס

 ג3י וכן סעץ כ6גסי )ימן פפוי ג'גסו י:פ'רס6 יעיף 6צ,ג ייימימיצ  בשי 076 ס"ס עי7(גץ'ק "ןסו"ס כע'ט עיוימיס 6ין 6פ"3:'מייוהסעע
 765מ יסהיס קסעוס ד3 עסר,ס גסס טס3'16 ס,ס טדניי עטטעיסשיס
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חקחשע דיםחימפני
 ופודכ0טדגי5י6'נוס"גכם,ר3מ עססקסb'p1S#W 5 גגיטימג%
 עימהש יםק)'נן גנטר6 יסשפ סס.ר פנו ונני 04וטיס יסיס wnmסעע
 ספע כפקי געילו60 סף )6 טכלס טץכ 6)6 ספוקקש וכיכ "שי 3רגס6ל
6(6'ebhaI סעגחג ו9טך טעוגס כפי נחמניס ססישפיס גסי'6 כמ3 ססם"ס 
 ססייס 6ף עומ7יי0טינלי

~ps 
 טסעע ספע 3גי כס% 6'גו יססו"ס 7דג6

 נ6יס3פ)6%ס)6 סף דשדג6 ו6פסי גפ) )076 יחזמיס 3ון טסגקססו6
 עסע' ונן כי73ץ עעס 1)6 טסמ*ס טדנוי ק5מ סטגסג סטך סחו6 5)6 כךשט
 טוי 6'כ טדה*טרק גפסריס סס-ס ךטמ 3פים ס6פסל ורק )יסגי'ק4ם

 כ130 דרנ6 קפיק6 הץ - D'SD טקפק6 סי3 סי תפרע נפק )6קפיק6
 סע4וגס פ) ייס קפ'יס וככ) טק'ס גני טחשיס גקר6'ס 7סקס)ספ91י0

 קס)ז גגי טס סעדין גימיי דוק6 636 ס))ז יגייס י6טי1 63 פט6 %קיקרם
 ננץ6ספשןכ(ס 3פגיגיעק'ס עטסס עפגס סיס4 לק 56)0 ס'וס3ר'5
 630 636 6חלם עפיר סוVP'ntn (36 06 6 יסס 6סרגן 6( 3טקטיו3

 קית עסס, ונן טוסוק יק )סס ו6ק 6פסי ע)ץ עפטח )סס ו'ס 6oi5bעי
 תסים 3סהם6י טסי"ק גמסזגח )עין קס)1 3גי פס p~7DD יי0'דצ'סג"

 7פוסלקיטו טסוס עסטס סכ30 סעעס גס r*br) 9ותיין ור3רץ כ(ס פעגץ3'
 יעס)0ו 0מס גוי6י גיוסג כ'6 טיץ 7)6 6פער עג0 יט)כ6 נפופס6יסגי
 טו0(קע סקס5 פע[י 77'ג6 קפיק6 כ) 6( סט)ן 763ח עוגס ס)ו ע73ופ*שמס
 גפססDfi mleI 6 ה"ן )עטס)10 כ)) פי,ד 8יגו סעbptpD7 6 סכ6יס6'כ
 י6ע 5') יוו6' גס' 7ט5כומ6 ייג6 טסוס 7עעס לע )0)ק ג,) )6 ס*עייד'
 כטו טיי )י0הנ י%'כ .3'ס מיך כנון טקרס 7רך 5נת סט)ךפ)ט63יפ0
 י7ע, טסיס strl טסלי'ס גסס סעינ ק" 0יס כעיס פפט6 עס6' גפ) 6יסססי3
 קג'פומ עקי' 6י )ו 7פקפק6 גט)מ6 טיי פ)יו סע5ך יעת 6ץ פ)י61ע'כסט)ך
 7גל ג6סל T~D ססו6 סימגרל פי יי)כ6 געמס6 טונס ססו66ע7"
 ס16לס" נס עימגו נו(ר סי' ו6ס מעסס עס )ו י6טל וט' 3טדגש ס)פוןט)ך
 )פסו0 סע)ך טחוקי סן עקיס טעגיגי יין 7יגו נ,כ סי' 3טיינת')1סנריס

 פכס3 )ספפס "5ע : סעס 3יגל )ע)ך ססיפ3ד ס.6 גס 4כ כ%ומ3טז'ג0ו
 ועס16 עו)ו ע)'1 )קג) ימ' י ק3פ' 7סכי 76עמ6 )נור 7סנ6'ס b'DD ע'0זס
 יפניי6 סס)כו b(ow י נ3' טכמג btDn ק" ת'ס ד6'כ )סקסומו6ץ

 עפף סיס )0ס ס6ין 6ף לגג"סו עומ(קין גקר6י' פגכ" ס3גי וכ30)5'פולי
 פגיי6 )3גי וחט)ך30רס סה)ד (ס עמס)0 ח0מ ססס כיון ט.ע3פ3לי6

 מ)כו 7ס0ס 7מי )6 סג") טכעס )יס ת'פוק מ3רס 3)6 מ3יס )י )הסנו,
 סממ סיו )6 06 61'כ י3ו'6 נגי כ) ע9 סטלך כססיי) פי3רי6כנל

 3נ' ע) pns~un סהע)ך כ-ון פעוריס ס'1 0נרס 1)6 ססיו 16טטס)סו
 סגג' 6)6 53יפורי טק גסנו סכ3י ועוד גע3ל'6 עוי 7לין 6ין והסעניי6
bnsnדע)כ6 עיסלקייסונפפ69 6ינוסי'7 וטס )סס סייכיס סיסיו כו5יס 

 ' 0ע)7 טק גמגו נגל ססרי 0גיס טיעס )6 06טג0

 ם6)ת,גוס6מלסיחפסל6ו3ן )63ל ג63 סף)כ)ס7עיס~ס"פ10שחרי
 )פע כפ,ס ס6'ק :otpnn פפול ט61 המ:6" ע*כ (ס 3טקו, 71% נ4)6

 סיפמו פ' קמס 0רס )'מן הקס) ס0יסף3'י נ') וע"ע לימ"יק טהיסטגשו7ף
 06 ק0ס מרס ).0ן יכו).ן סקס) י6'ן גר6ס 7)פ'7 ו6ף )גור ,6ועייסס0קע
 ד6ס (') טסרט6'י ט"ס ע,פ יסיגו 5יכיסס כ) עפסס סימן כי' )ססמקע7פחו
 י6ף פפיפ ג') טעסס סיס r~1D י6'נו יכיון ע'י )יהן 0יי3 )הסמקעיו5ס
 '00יי סט6 פפי )הסהקע סיט0ו יתס06

 וסוכ00י וכטיס )י' טס7ר )6 6,
 כ6ן י7ור טגממייג 16 0.3 קוגס כנון )ססחקפ כי' טעסס סעוסס )6 06)עי)

 0ייג ה61 )גי 16 )סססקפ ג6 06 יזפנו )6 06 ד6ף ס6'ק עס )עגיןעס6'כ
 ד)ע6 36'ו 3עקוס טייוי ססנס 7פממ)ס qh7i 0יס )יסן סקה) יכו)ין6'כ
 08*כ 'מחיפ 06 6כ" 61'כ כ6ן )סססקפ גיט0י' ונטי כ"ן )'חימ7ר
 ופיע כט"ס 0יינ טקפק6 וכ' ינור 16 יס0קע 06 )יס עקפק6 ססח6ס*ע
 כז6 נ6 ס)6 )כ) גו7ע 6י7ג6 גלי6 עועגין Vba כיון (tfJan .כו)'ן6ין

 : 0ייופיס טטכעיס)טל
 56)ס 7ר טסי, ש3פ1 ססקס) (ס 7'ן )פני טל.ן3ר*קכמ3 ספסר,ס1שעפ'י

 עסספ" כ7טסעפ יש )טזי %6ס ס7ל גי'6 פועניס סהיוס'ינו
 ק5ו3יס ס6ילס עקיס ט0י.13 ס6ני ועס ק5וג'ס ס6ינס עק'ס. עתגוונקסו
 ) יעקסק6 כיון דיע6 קפיק6 טסוס ס":ו ס0ס מלס ע)יו יק3) )066
  7גס יפנ0י וכנר פסרט6'י ע'פיעוסססוקקיסססp*bn 8'3 נעק מיי%3

 (ס גר6ו3ן נ56') עומ(קיס סקה) נקל16 81'כ וכער  ייר  יילייבן 0,ה37רי
 p'b~i עק ע)יסס סע)ך ס0עען וכיון סע)7 וס העם)ס Dpn גיכ יוסגססו6
 6'ן 06 ו6ף ענמ 7ט)כhpDu3 6 8טועץ ייקסק6 ט)60 כ) ohrD פ,לע)
  7גניbnDp~pb7  6  בירסש עגכימ )6 כ6ן ע5עו סס'6 כיון סס פטון%

 6100 גמ)ס6 6פעו 6)6 6דס נ:י )ש ססו6 ע)ן ס) b')p:b כנזןמג0
  פעול  יסיי ל6'ס )ס3'6  5רך  לילך  יייפבר סהו6 כיון ע,ע עעון)פי
  ס)סס עניות6 מותס טסיקיי0ו (ו5 רס,י פי' וכן 1bjs 3ע5עו ססו5רינ

 :וק')
 סחס מייגו וכוי 1תהולקישו  ביברש מי  otn)b י' יישן מ*סומ'ש

 )סני6 )עק  ייויגר 610 סס 3פ5עו 6100 טי  36) סיויז 63גע5טס
 טהויקייסו 6עייגין  בייס6"ק Db7"  ~יל ת*מ  pPnD וכיק ו)'0ןטעחתיו

 ס'כו)'ן 3פיג'  בררר וכן )'0ן 0יי3 קסס סרס ע)יו קנ') )6 06 6יככף
 סוס ס)סס  בברצי סייך י)6 כיון 3פיל ושן 'ס6 ס)6 )ע0ותגוסקס)
 ינקנ') כ)) נר6ס 61.ן 3פ) 0763 עמגי, פיקמ' וכגר 6סן'bnD 60כגל
 כש דייכ ייבימ  (rs~pip ריייפי' וליהן Iha')I יממ בי' ימ"  ביופו  p*bpטק

 : סג*) 0'ס כעיס נן'פסס
 טסכל )יסן טחיו3 וגמן נס6 ו6ס )עכג יכו)'ן סיו0ו כד י6פייתרשה

 מצמ3 6יס כ5 )חקגח ס(4) יסש טסוס 6)6 ' פופו כ7י ס0יו657
 DW7bl 6סוח מקנס  )1  ועו סיימונ 4 )סשר יו%ץ רק וסכ6 (עחשהצי
 ws א 5יטום 8ץ 61יכ וס כ) 0'ס שינסנ סלרס stplpSרסום
 פין טקלי תוסנץ סגוס6ץ טטס ט9 סגההגע כ'ון ס37רו יטסטפסטריר
 כיכסנ 5מקגסס מ(') וסש 16גק טסעס ינלרו t)bp 7ססס יסכ6נעג6

 : 0קגס )י 'ס rbn~ 06 סססטלזכי
 6*כ טק סעוס) טטל סעס וגוי ס)פי סטריכי עיגל' %קיק קתוך

Dnnfi61פ*פ ספס ל3ר )פ' עע,) סשס) כי6 60"ק 3טק יט"רי 
 טסייפ גגי  סטליכ' ס" 61*כ ס)סס ופסן עס6 5פ' כ.6 נו0גין8'ן

 טמעפ לק סגכמו טי4 סעפגו טיילי יס0ס סי6 קפיS*r 15(1 6טנקטר*ק
 p.bn טטק 1l'Db פפתין )גול 1637 כ30חו וכנל )טל כ'6 163 6%סכגס

 : )ינלי ל6'ס  1עס
 67כ'נ 0"ס ניפס עסכ5 )י0ן טשו3 רמן  bP י6ס )פגיגינותחוו

 רביי סביי  ףל 5יקל)מיעסג*ס
 סמו*

 טושקיס  (linpoI  iolb)p בש
 6)1 דכ) גו6ס  3'ס וגגין וסעס  ררב )שן פררוס כגה טעי פ41ו780
  בפ.1 סכ'  3"י עי3רי Dfinn וכן 0יסיס ג' 6מר טיי Y'D1 %קס גכ))ס"
 יוק6 פי( כ0נ ספיל כ6נסי סוי 3עין י3ימ ס7ל יכ) ט*ס פ5 קקינ9ע,
 טיר )6 יס6 עקוטו (ס 6ין י)כ6ולס כף 57יקס טי4 36) ינליס5ם6ר
 טמ" 6פיכ כ)) %קס 3עי)'סיור

 יסייגו ססיר ססמסי) סי3ריס סייגו י5יקס
 3ס'פ יק7ק וכן %קס 3כ%  סוי  ריייס %י5' ירל  ע.פ .ערימ ב-מגגין

S'D~Daי0יקו יוק6 טסגי יי3*ס 1קייס סעילנכגז) ססמחל  3ייגש ג'כ 
 תן %קס  יבלל ימף 3לי כטיס קע 6*כ סע'ל סימ0 וס6רסמועס
 טיגלי פו7 וגר6ס וט5וס 5יקס הקיק (,5 סקט*ע סנץו) סרג עויכמנ
 דגימ סס סס3י8 5יקס 3כ)) סף ת3 0(ן  יסגיוו0 0'6 ק" נ"יספור
 סכגקמ 0ץ סכירומ וכן סכ0גו ש ע) 6ג6 כ)) סתכומ )סס ס6ין6)1
 ףס5סס  טיס  פבוריוב"ש דיס גר6ס D*W1 )7קס 3כ)) יסוי נע')יפסיע
 ו3וגין )סמפ)) טקוס  )סס  ייי  פפוייחך בר,מ  ימרפ  יברריו hibב,מ
 י6ץ י(ס )ימן פיור ~of 0ע  מבבמ % כי כ)) נס 'כגק ט)36,ס

 סגוחן )%קס "ד 1)6 03וכס  ימפ)) יוי  שירךביי  lea נות:סחסנר6
 ע)עמ  %ורך  ממגיממי  יגלנעירפיביר  בסמ חייג סו6 וגס טיד)עגייס
 פפור ססו6 ר6י' סש 3)6 ססיפ3עיגינר6ס

~'DS)O 
 : יוסע כ30פ'

 ו0ייב עטון י0ט0 טוס  יבפמ ר6וגן ולנו '3טדנו צזטשלה
 וטככ 6)פיס ל כטו 6' )סרין ונס 6)פיס כעס)יסתש

 1)ספרו 0ונו0'ו כ) )פלוע )1 סקפ'קו ו)6 קכקש0יו כ) וגסעע)ט4ו
 )510'% ספלץ ר5ס פעעיס וכעס חג') י6תן ש סקיקפומ SD סע3הסיט
 ובב%  OprD  ביד  ס0יל 7)חש וסנל פעסס עסס ו6ס'כ מו5ס סג'םען
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