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 האווצ בתכמ
 לכב עדוג םלשה םכחה םירה רקועו יניס סוצעה ףירחה קהבומה לודגה ןואגה ברה דובכמ

 ת'שקכ ה'פ ה'ע Ya הליהתלו םשל ץרא יוצק

 ה'ומ

 Syn ןועמש

 א'עי ףרָארסרעטטאמ ק'ק ידילימ ה"הלקוצז

 ,א'עי לילגהו ינערעבשאוואל ק'קבו דטארגנאם ק'קב תונברה רתכב שמש רשא
 טבש ך'ז םיטפשמ תשרפ ק"שב ויריכמו ויעדוי לכ שפנ ןובאדל הלעמ לש הבישיב שקבתנו

nosקיפ אוח לארשיל דבכ לבא  

 םיאלופמה םירבדב ותוט רחאל ומע וגהנתיש ךיא vn ותליהק ישנא תאו וינב תא הוצמ וב
 .בוט לכשו ןח םיאלמו זפב
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 יזנכשא תפשל םג קתענו רואל אצי םימיענה וירבד ןיבחלו עומשל םיפספנה םיבר תשקבל

 ריעצה ודימלתו ודכג יתאמ

 י"ג רעיירב יכדר/מ ה"ומ ינברה ומ"אאלב ןמלז המלש
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 י'העב

 ןלקוטס .סוכדכסככס 5לש 0937 סלטע ,'3 mp ףוס ס'כ ףד דיס Pn3' סיס
 יסוכס סכס וסזיס < nd ,סכס ילקסנ ןידיפ ןסכ mh -- 'ל דופע סש 'וכ 30 יכקז 6

‚mo phוכל סליתעש סוכוק םויסל ליפעש סע 1329 390'7 י"םכ כ"ז  joy. Jamם'ע , 
 Dyby םויסל לכוי ילוס קכ prob‚ ליפעס op לוכיב3 | עדימ לכוי סדסס phD | עדוכ סנס
 תכסמ 593 'ג .קכפכ לכסס כעלעכ 3% pro לט ןפבוסס םכווכ ל"כעל סכעל 7 קפסס
 ךלוס end ןללו nba‚ ןיסמ טד ,סכיבע ידימ ha פס ןילו 037 ססלט3 לכפקס ,םוצס
 לכ סובל ןיליפע סיכבל ולס סנס 'וכ ןוכססו ץיד ןסיל דיתע ספט m יכפלו 'וכ רפע סוקול
 סכס וסויס ןסנוטס3 ןסכווכ םסוח ,סוע «oh לכו סיסי 932 יע ליקסס MDR לולי סדס
 son יל ןסיל דיפעסו 'וכ ID» Dam) To לוכיב3 (Pia ליתעש סע דכונס פל סלולס
 םכסקב EI" "ע םוליכע םוסעלע nn mb עכש ולס 09373 לכססיו ספלים ידי לעו 'וכ
 ס"ע 'ג סטוס 'סעב wis "סל an jan יכס זנו -- ם'סו 'וכ ךפלו3 nh לוכזו '5 קיספ 3”
 ךופיססל עדוכד סנווכס ,'וכ סוטס nm 13 סכככ כ"6 סנס hun דס ןיס לטוס (BD םיכ

inסטוט לוס סכס , Inhmדלוכס ם6 ססוכסד  ob ah mh m  ,סכס "pamללוכס  
pn»םליכע ססועש סד6 ןככ ,סעוט , has ahוסוס3 כ"פעס סכיצעס סטועש סדוק סכס  

 סוטס pn וכ  סכככ | ,ל"ככ 933 Piss דכוכס ם5 סול וניסו סכיכעס סקשועש סעסס
 סיטכס ןסוס לע יפעללו -- -- — .לנוכס ₪9 aba סכס m ךופיסס ססע לוסש לסלע
 עכל סיכעוסס יוס 'כ .קוספ 'ס לעטיפסק סיעש .סינכס כעס ל"כס דוכס nh hr סכיסס
 סעט ןסיל סזצ ופכווכ ,סיכונכ ססיכפ דנכו ,ססיניעב סס סיעכס יוס 'וכ עכ גוטכו בוט
 ססיכיעב Ph סעסס סע קל סס Dan יכ ,םוכיבע JEW 29 31051 ,3וו עכל סיכווססל
 O3 סינונכו סיעכס כלג3 סכיס 536 ,סיכוצכ סעס  ,גיטכעווכעגעג ,ססיכפ 71 לוסס סעו
 ןיטועט סניקס nhr "וכ ןונטסו pr | ןסילו וכ כפע סוקעכ | וכלי a3 035 דיסעס
 ס"כ סו3ס 'סנכ יטוליסב DD יככסש סע ספ קיסעסכ יכויעכ יכוליעס — — -- .םולינע
 D' קוספ לועס 'פ3 ךיסלסס ל"ז 'וכ סלס bon דעולס van וסויס לנוס סעוז 73 סט ל" '7
 לועסעב (oh סע ob] לכע דעולס van yorh ל'כס סנטוס לינסש [oh 'וכ יולכו 73"8
 ם'כ bb סע וסנווכ -- ם'ע ופול סמדמ «Tino 06 aha סכס וסויפ כעולס לכפס

3'D3ג" סנסע  oh min ‚mo nh ohneל"ח  ,ךועס סט ךיטלסס .ם"עפל  oh 
 spe ןטק לעכ יפע סוס ךס וסעלי 6ל כל סכופ3 b' םודיס עוטשכ ץופססס םיסכ וכלי

oh „39םיפס כנסי  han0953 ךכו כודג יככס  ohıעעסל  manעכעיו ילוככ סיס ןטק  
DNB»סכס ,ויפע  phסכסי לכ סזכ  onsסלו ,סוילגכמ ךילשי סנלעב 7139  nrןסלק  

 סוס לענס סל יכ von hön למל סכותס Ih ס"כ wah ar Ih סל יכ סכוס von עעשסו וכ
 וכפעס וקסע סעו סלופס | גייט סומ3 135 ןוככ oh םיסס «om סכופס ob יכ 93790
 ןטקל לעולע םיינסע לודגס ph om an = ,סיעל .סכוסס Dbpm סע DEN„ 19703 כ'זכ
 uhr on ,סכלס וס קכפ יכדעל (jup לעולע םייבסע Iran ph סלופס ךכ ,סיע יכיקסס

Kannוסזיס  vanלעומס  Janיפלכסס ידפלע לכמ כמסכש סדס  bon „mbסלס ידצלפ  
 דינלטסס יבל3 יפכטס סלט סעטסו ,ליכסע יססעכ סיסי jup ול לולג oh לעלע סוס יסלעג
 msn ךיסודע יכ יס יסוכ לע סלועס ס"כ ah„ לודגו pn יכ ידוככ "ס סנו 93170 סוס
 וס לודג יפע וסוני oh יל on כ"סו mo ןיסיטמ ויס סס דעלעס יפע סיסלויס סס י5 ססיט
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 וכוטכצ ל5יקט hab כ'כס 29093 0920930 פכווכ כ"ג סוס ןכו ,סט ךיטלסס ל'כע ןטק יפע
 ,סקייוו לעוו „99% יזנכטס ןוסכ3 לגכעו  ,דלוכ 6כקכ כבד לכ לט תילכססד ar ,ם"ע

7m 57 phn73 םכווכד 5" ז"פנו ,ןספסד קעוו5 לעל טקייס 67 ,ןעלכעוו ללוכ  ha 
 סעס סידמס 0937 mo ₪6 aha‚ וכעסנ ם"כ םכווכו ,סל6 לכע לעולס סכס 3
 nd כע סלוכ וכיפס יכפמ סז3 סעטסו וכעע ןטקס ןמ gb סלס לכע לעולס hin סכססל
 ל'פלו ,ל"ככו י5 ססיש ךיסודע יכ דיקסס כעסעכ סכוסס Pros דעלעס m דלוכס לע קל
 «nb oh סכס וסזיס ןודקועס ללכסכלס5 ןסכוססב 31« pro לש ןסכווכ סיס כ"ג סוס
 ןסכ לע 3391 סכמ וללקכ זס סדסס ohın oh ם6ז לע ,םילכסס Pros 937 לכ ןע דנוכס
 לש ןסכווכ3 ליעל יסכתכס ןוטסכס ןיכעל לווסכ -- -- — | .ס'ע3 תו36 'קעל "כ יכוסל
 33 ככסקס סינקע כעסעכ כוכי33 סו3ל דלוכס nb ספולס סלקכ van סכעסכ בגכ ילקזס
 ססי36 סע ונסכסיט Th 1303 יפע ıh ‚von ויככ ם6 ano םיסס סכס ל"נכ 'וכ 0937
 pn3' ס"פב סכסס לעלע עדוכו  ,"ככ 91933 his) Tino nb סלול סוס mp ,ופוע לסל

nısbסכטע  ‚hr13 לעוס סעיס 13 סלוסי  j3  ,לזקכס 'pיככסו ,סכובגכ 'פ 73 ,סביסכ 'ע  
ODER) DONE P3ת"יכס  DD 2) ‚mEםוולכ ינויעכ  phויסי יכצ  Thיעע ונסכסיט  

Inh)םוכיכס  mיסונסו . — | 
  DIESק"פל ל"דעקס  »nbspn> 9300םויק5 ףכסדסכעטטלע ק"ק יפדלוע כיעע (3

 ינסוע ןסיפ "סו ,עסוכגכסס ק"ק3 ל"נסו  onsעסס  MEN ‚OB DIEDכנעס ג'כקס
 לכס ספ וכסניסק יסכ5 לכל עדונו ,ןיכנשסכ וכסכיסקב ספ ל"גלו 395 יפלנקסכ  jur"סט

 לסוע םסכופו סדנס יכבד ססינפל יפעלוס ,סיעפנו םעל3 יסדונע 5 יסלבע יסלוכיב
 םוכיי לס6 סיכבד 93739 יפכ סוקסע יפעט לסוע םסכוסב ,סינעפ יכס 15703 קדס ידיו

m ליעו ,יסקעע m ph ’3 6וכע ,וניתפסק יטכ6ע לס nh יתועכס bb on עעוטס, 003 
 יסלסעו | ,ילי םספ ויס סיעופי םועע סנכס ,סעולכו ,טפסעס ןע יכיע סילעלו לפכ יפסקל

 י53 סינותיסל סועעק תל  Dipןועליג  gbסללש סויס יכפכ סנופ סלו ,י"לס תס5 סעוכפ
 לסיסו לוקיס יכיכעב  gb "ob jur orbs vo,סיכס5 םניכס םעסב  ıbםכיט סעטכ

  05 ‚005יתסלש  mhיפיכוסו סללקס יתיסכ קכ 72 ,עוסכ ופיכל סקיכ לסופס 805
 סכס6 ןכ> ססודקס ונפכופ ץיד י"פע ילע סבוטס 'ס דיכ  nhםסו ,ספד 0990 ישסכ יכפ

09337 orh3 יקקונע ph ולכעיס ספד סידקס תוכינוגד ססידק 69307 סילבג סיפוללס יכפ 
  Ich:יםוכסו יעי םוכיכ6 כססכ יעע וגסכסיט סע ססע שקנ6

 וכיככל .םונופכד יעלסוכי3 וכעס  ,כ"ח 3"ע ס"ס ףד D'3 637 פוכעי p3' "ע ,'א
 "סב 7« כוטסו סלח םודכוס 'ס3 ן"כעלס קכפעו hs‚ סכוקכ ומוכ6 פויסל סו5 םולקס

3'PDופכונק םעב וכיסי ןוכל3 ןופספס 4707  "DEןכפס כע לעוע , barקיספע לכ 'יסי , 
 יכפע סצוקכ ונוכל 'יסי ךככד סעטס ןסכ יסיו 'פ 0393 ho וכוניס3 ןילכעבע 3כס ססקסו
 Ohm ,לוונסו ן"גטלס סכיפכ ךייש 6לו וכוזיס סיע יוניכ ולוני סלק סיטכופונס "פו לוכננס
 ,סיעס ןט סוג סוקמ 93D3’6 כ3קכ ’39 סיע 71379 כצק3 ולוי ם"כסעד ןכ ופכיפ 05 007

omכע5 לכו לונעס ינפע . nonיוניכ  omז"כל וסוכיפ קכ ,סיעסג וס  PhDףוגס  DI) 

 סנוססנ "עו ,ססייכ סעסככ םי 15 3קככו (ob כטלכ 536 ,ןידס סופעו כע5 סעסנסנ שי
 בקלכו 953 "פ Msn םלעו ,ס"ע לכעסע םויסכ ופוג לע דיק ךופסכ לקפ דססס ס"3סכ
 ןעז סל3ע ןכו לוצע סלעס םכוסו "3קככו סייוכ3 וטכיפו סינסכ יסככמ יסל3ע ןכיכננסדכ
 םיס5 ע"פ :טס וסוכסוכע בכל <37 יכ yon ,ד3סכו יוכ3 ןוטל hop 5139 09375 םלוט
 לע לעוע ופונ םיסיט סו5 job ץדסנ) כטפסל כסע ופוג ןוצקכ3 לפוכיט טקיבו סיסטמ סלע
 בקלכו DH "DB ןופלס לוכעס יכפע וסזו גוקכ5 כסעכ "טיט ידכ (IP קספס ילנמ סנס
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onכ"כ וניס  ob Janקיספע לסכ  Pa) waיוככו ןונקכס נכעעו סעלס  onןוככו כוכב  

 םכדעס 555 ספדנס סכוסכ סוכתמ כפסב Dr םוכיפב וגלק בכ םעסבו ,ס"ספדו סט ל"כע

 בקרכ סעדלס םעסנוש סכסע IP סכוניט ל"כ לונעס dm ,'ק סטכפ ימיו םסכפ 03(

ana h’ahoı ‚Donקוסכ סלק לוסו וכוכל ₪5 סיטס ופילי 6לש  Sanכ"עס  ‚DSןייעו  

 "ס3 7" ך"םכ ןייע mo‚ .ם"ע ס"פ םיכ 7% 073 סכס D” םסכפב סדיקע 3903 סזע לוע

 םוכוכ5 סיכסככ םוסעל ויסכע ןינסוסט סע לע וסעס ססיכפנו ז"טעבו 3תכט ס"קס 3"סט

 סיכסכס .סוכיטס DD סעטס סיכעולו ףלס לע גכוסו 67 סטעלמ PEWE וכייסד סינולש

„bioסוס בוט סבכדס יכסד  SD)םיסלמ ןינפוכט וכיכוזבד 2073 ם"גיסכו ,רפטס כע  

 ןיבוקכ vor Bao ויסכע ןץסועס םוכוקספ 5"סד כ"יע Ana‚ סכוו:3 כפמ 'וקמב יוס סיניעו ויפ לע

 (MID ןינסוכ סוניסק סווכנס יסעדיו ,ך"ס ל"כט סיקסופבו כוונ3 "פדכ ינס 3קכבו 07793

Aןיפ ןכ גסכעס ספ סנ סלו ,כוכ3 יכלו ,סיעלס םונוכס סילוכצל סנ  Iנקכעס סל סוכסכ , 

 סזיס וסעיו וכסעי ויכע 305 ףוגס Hub ןוסספס םרקנט ספ p’o7 סיסננס ph סלחמ קכ

 .נוסככ סיכיעו ספ כע ןסניט תיקכסס דכלע כסבגע Tanz ana סינולנ סינקכ

 ןכ"ייקד סטטסו ,ול ןיעמוט  ,וסוליפסי סלט סולט m  ,ל"עס "סב ד" "טס לז ב

 יננפוע DI סיכ3 ססלסכ םי"ס ODE עלוכ סכסו ,ס"קס ך"סצ ם"ע בכיסד ha סדיפסס

 ,וכסכיסקכ DD 97 "D ףסו ס"וע לודגס 3כס 23 93 ןוססכו םסכס ,ועש ס"ילס סלוס

 כיעלס ססיססו kom) ליכגסו ןיעלול ק"קדכ קלי6 .ס"וע ג'סולעס 30 ול סעודס ויסלו

 ינולפסס hp סכסס סול יכלו ,"סי סכונייכ ק"קב ןייוכע ןייד רעב םכיס ס"וע גלפועס 3כס

Inhססנכס סיב ילס סכוגקס ,  DIדיפססל :כוכי יכמ סכונקס סויכ ספ "סיס יפ  Dh 

 ע"סנ "עו „3 vo סכ כט5 סיסנס3 יפוס bon IPB 099373 וכסזס קכ ,סכונקס סלוק

 סג Df3, טעו 03937 Yo קכ וכיכסס 55 <3 שס Ich םונוט םולב לו nano‚ ס"כ

 סטוכגנלס ק"קלו ‚057 .סיכיידסו 3כסל ד"ע ק"ק יסדלומ יעל ילס סכינקס רסס ונסכמ

 13H2 ונסע ינמ סכונקס רסס דיעש ספד סדעס יססכ ינפ םס סנססו ,יסוס op לסט

 לנס יסיופ יכלס ונסכיט לעניילטסנכוטיי5 ץכוקש סיסעס סוכיק ינסוכסכ טסעפ ליעל

 162 ולוניק  ,סיקוסכס ıb סיכועסס סיכבכל וללקי has סו55 on ,סוקע סוסב ינודפסי

 .ילט סכונקס סויצ
 Br7p Dahn 1993 0« כבל סילק כדס םויכסמ יסעסכ כובע 171 ויסי יב 9

 .ספולג סנווכ3 סיסלס 5" 113901 9397

 ידיננלתו יכב DD) SICH .ססכנ nn קסכ יכ | ,יספכ ap סכפססו 'סרכזס 0306 ,'ד

Darככל  chס " sonועסצ ביקכ יםפכ  DEI»20 ,גינעז סכוכשוס hסינס3 77 יס  

 םדימ ?סס ועס3 ס"סס לע יסודיס3 .סיכבד סעכ יסלבס ,ןונסו ץוכס ,סכוסס םעכס3 30ו

 ויפי ל5וקב ופולסב יניב סלעמ לש סניסיב םקנפכו ,סילעסכו סיכוככ 9937 לכו ,וסעלמ

 39 יככוסס לש map 555 ספ כנקנו ,סס"לז Ih ז"כ סיב ףכפלסכעטטלע ק"ק3 סמו

Irbםיכס לש כססעו ,ל"ז 9993  vanbיככ 5 סלס6 ןכל עכז  vorופווסכ כוצע 17905  

 כללבו 'ס 9763 ןכ Wi םכבועמ סכסבו 9397 םידק .וכמסיו כל6 ז"מ סוי3 סנסו סכס לכ

 ןיכיכזווסכ DPD) MID סג ,םרנועמ .סכסב ו סמוספ קכס3 סע oh יסעדי 55 יכ 3

 Sshnas :ל"ה בשיו D3' 3"ע ז"לכ 473 30335 .סכותכ ויסוליסכ ס"ס 'ס3 "יע ,סועסכ

 לסלכ סלועס ץיפקעו ra‚ לע סיעוסכס «ap ןילט לז"כלו ססכססל ןלעיו ףסש לע 3קעי

 וכיפ 895 סע "יס וניפד יס ףסויט דקש ןיצס bb Tb סכסכ 'יסיס סוס לע לזנכס םדס 3"

 ו"עזמל .סוכ ןככ — ס'סלקונז ויכפ ייסכ MD סלעע לס סניסימ סקנתכ Ss !ןידכלד לע לכס (*

 .'כ"ועס, = BED ןכו -- ופול דופסל ופונ סדוק סיני סויפ יפו מ"כס ס"ספקוכז ןולגס
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 מ"בי .כססל םכסכ "סיס nyD לע 9197 ססד וינוספ 7’« ןכסכ ס"גסב OB נסכו ,ססכסע
mmסכילו סכעעכ סעשכס םקלוקע 5סד  arsסלכויו סלוע ליסט ס'ני לכ ועכ סלועס , 

 "עכו 093 ל"יס n3’ כס ךייט mh on ,סכטכ ךכלו par סכיסו ob סיס <n's כססלו
 ולנעסכס דע פטטושמ ןסיפועקכ ויס כ"ע 093 09( "יס PB וסיבסו 3דכ םעסכב לסוזס
 סלוע וסעטכס לסלע ןיעוסכס ץכנקע ןיפס 3קעי 3סס ךככ ,יכטזד סשעפב ססכפ סעסכב

namס"לש ל"כע לסגיט לע  „arסג ןכל  wb "bh3 לע ץיעוסכס לצקע  yoreל"  
 ל"כס .ס"לט יכבדו ,וסכיכזסלמ וסכסי Ihe vor 3 ₪6 ahnh ןכנ ,יכפכ וכוככז 03 דיעפו
 סג יסוס 'ד סלכס .סכסו יסלכפ bb  ךיכפ ססכ ףסויל וכעסב wah דקעי םכווכצ 112( שי
 יספק לכמ לססע) יס סתלס (vr יכ "סמ לו יסככפ 55 ךיכפ ססכ ןולכס ,ךיעכז 6
 ןינוסכס nbsp 65 72( 093 053 םע סססט יסצססש לסלע סכע6 | ,ס"ני כסלכ ןיעוסנס
 .ל"קו ךיעכז ₪5 סג mh ‘a סלכס סכסו ,ס"3י כסלכ ל

‚iMיִכָכ ₪6 סול יככ6  vorלס  ohסי  orומכוי לסט ס"וסכ ול ץ"ויב סכונקס  
 EP כמסכ יסופ ודיפסי לכ כ"יפעל ,סכוצנקס םעסב יסוס דיפססל

 ססכופטס 3כס .כ"פ,, :ןוסלס drs DB ן36 סבלע לע םוכס 'יסס נפכס ןנסספ ,"ן
 ."'וכ וסעטכ סס5* ,ס"בפכס ,ספ וכסליסקב בכו טסולנכלק ק"ק3 32 "סט לעכעיוו ןועעס ס"וע

 ,סססעעטב ןס פ"יס ns סונט סכוס יטוליס סזי6 םיפדסכ vo יכצ ופכי oh ,'ז
jaןמ םוטכסס וסקי כ5 ,סלנסכ  ‚pro manםוכיעסס יכט ₪5 לפסס 093 וקיפדי קל  

Johיל םי  uלסופעס ןוסגס 390 ן"טדס ס"ס סנסכ יפע ילע סדוסע וכסכ לס6 יפובכ  
 ס"וע לפופעס ןולגס 3כס ו"עלסו ,ס"סלקולז סכילעסו ם"כ ק"קל36 'יסש ןעכב יכדכע ס"ונ)
 י5 ןיכסוכ ויס ons "סי סלט ססוכס ססכיו ס"סנקונז 3"פ ק'ק3 3b "OB’7 לפוק ססע
 .סופלל ססינכל ילס סכוס יטולס לע סועכסס

map 55 oma 255 ‚FTלעטיפסק ספד ךוכיסס סיכ 35 םוקוכיפס  su»קכ  ,כססנ  
bpלעטיפקס םסכ3 דססו דס5 לכ וכעסי סיסכ5  Inps3 sprסיעס לופס וכעפימ לע . 

Thבוסכ5 יכס5 כיססס כשל יסוככ ןכטעב ויסי 93 ונסכיס  Inh q73יתנסכ ,ס"עב  
 Dmwp‚ דע b' ןטיס ןמ יסדסכ ob .ל"כס 0375 לכ — .יפעסכ5 עגונמ סע קכ ספ
 Yo לסו on‚ כסס nh ועייקי ro 35 ילסלו  ,ס"ט3 D3DPM סעכס 0973 יסכסכ
 ,יכופכ ₪5 וסלני ספד ק"סל סיסבג סיפונלו ,ספד סלפס (ch סיפוכלס on ,ס5כ6 937
 mh לכל ap) win פ"יס סעוכ יקי  .סכוטל סכולכ ph Raw p'p ןוילעס ניעעס סנ
 .ק"פל ז"ככס ןיטסכע 'ז בוט יכ 13 לפככס 'ג סוי3 סויס ספוססו :סוכס סולכ

 רענעיוו ןועמש
 .א'עי לילגהו ןירבשאל ק"ק הפ הנוחה

 ףירחה ינברה gr PD סאד עכוזרע איז ךיא סאד ןא ערניימעג עגיזיה איד PR עגייצ ךיוא
 רעטערטרעפ:ללעטש ןיימ קריצעב pro ןיא דנוא רעיה יתומ רהאל bag 'יהי ףסוי ה"ומ ססרופטה
 ןערערנא ןענייק טסגיללעפעג אד bg ,ןייז טפאהנהְּוו רעיה דריוו רע םאד עגנאל ָאז ,ןיז
 ךיז סאוו .ןעשנעמ איד סאד גנונכער עטלאה ךיא ,ןעמהענפיוא ןייד שסירוי רעדָא .רעניבבאר

IRBןעבאה טכאמעג טפאהנהַאוו גרובנעסייוו ןיא דנוא טסעפ ןיא ןעטעטשיירפ  איד ןיא רעיה  
 :ללעטש ןיימ ללֶאז "חי ףסוי 'ר ןהָאז ןיימ סאד ןייז גיממיטשנייא ךיוא ןעזעיד וצ ןעררעוו איז סאד
 סעזעיר .ןייז טפאהנהשוו רעיה דריוו רע סאד עגנאל אז ,רערעדנא ןייק דנוא ןייז רעטטערטרעפ
 רעד סאר עשניוו ךיא רנוא [טפנונרעפ רעכילפייר טימ] תבשוימו המלש הערב ךיא עבייוש
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 םוצ שנואוו .ןענענייא םערהיא ךאנ ןעללימרע סעטוג סעללא ךיוא המרה סתלעמ עללָאז רעניווע
 טיול ןייז ךיוא ללָאז דנאטשרָאפ עדניימעג רעד RE גנולהאצעב ענייז ןהֶאז ןיימ — ןמא ןעטונ
 טסעס ןיא .סאוו עגיבָא איד ןָאפ דגוא רעהעטשרָאפ ןררעה ןעגיזעיה NT [RE טכיזנייא עטונ
 סאג -- .ןמא חצנל הבוטל ונמע ת"ה יהי jr טפאהנהאוו טצשעי גרובנעסייוו ןיא דנוא

 רענעיוו ןועמש
 ,קריצעב דגוא ןירעבש אווא ל ןיא רעניבבאררעבא

 58 ינויעכ ינועלס 9393 תוכנוד .פ"כס סס'לקונז ןולגס m'rhb ס"ס קיד5 יתפס vor ןעפלו
 סנטמ םצכ ספול יפטקלו .טודקס ויפע יפעעש לסל םוכיפס 391 םועכס טענו ם"ס 0937 Orb ספ
 לע וליעיו 805 Hypo לכ nd mob .וכעי סעסו  ,סכככ ויכקל mb כילטס לעל ס"טס לע ויטודיס
 93 ןסו 5סתעעסד 93 ןס ויסודיס יכפס סעס סנופ ויפוכייעע לכ ץיפסכ סכזכ ach דע — ל9שס
 ,םלוקב וככד לכ יפכ 2719 למפכ םוליכמו םדוקס לכם יגדל לע סייוגכס סידעסכסו סיניעכס לסדגלד
 -- .ןעל ע"ע וכיכע ןגי ופוכז

 סכל55 תנט3 סטעס ו5 םולכנ לכול ןטקל ל"ע 'ס ףיסכ ס"נעכס םעד סנוסלכס hir or סנס
 'וכ םוכס סוסע לוסט לכד תנסכ ססעמ ןטקד 'כ Don ד"כפנו — | ,ופיקפסכ ןיווננ ד'3 Pb 'ופד

7’3bשם"ע וטיכפסכ ןיוופמ  -- Daumסכלנעבד  brוילכדו ,וםיכפסכ ןיוופמ 3'7  Pompןייעו ז'לז  
 דססל יפיפלכ לכו יתכוק 953 סילפננכס םדוק ילפסס סעס ילכ ph יתססעס יכסלו ? 300 "כנו "ססב

 יתלנמ םעד ןנוסס כזעכו ,ויככד תל סייקכ יפול 'ד ןנוקי ילופ יפכעפ ,סזכ 3990'0 779%( דועעיש
 תכס 'סנו ,תעד < וניפס יפ5  פ"ספנע sh7'7 סעמ ס"במכס ןתכ ל"עסנד ,ס"כנכס יקספ ת5 סייקמ
 תנלמפ סכיל ךכילו ןלכמ 'וכ סכטק לככ כנמל ל"ע y'n 972 "מבד ל"נו ?לוס לכד ל5ס or סעט קיכס
 ד"כפ 'וכ ןופיע5 סקזפ 039 כפלק יכו Pomp ספילס ןיכעלו סקדכ לכד סלועכ 555 'עגס תכקסעו 'וכ
 סנס -- Ey 'ולל .קפס לכיפד ז"פפל לעכו ןעז ins ססדקד לכיס ע"סו (mE לעט ןיטסוס לתכליס
 ןיטפוס Op וכלנע לכו וסוקל3 ob gb סיכט ללכל עיגס ch 'ולד 'כ לכיפד לכיסד סיגופסכ 96139
 ספיכסל סקזסד כעכ 553 gb תנלנוע ah ספול 1973 ללו סיכט ל"יד har  ,לעבּכ ןנייסד וכסכ לעס
 Op | ספיכסד .סקזמ ןנילמל bn33  לקודד ד"ס ןיפוליג on' ל"יפ3 ס'נעכס םעד סנפס ,סינפיס
 - שע 'וכ 5" 075 מ"ססכ ם"ע םכלעמ  סקדככ לכד לכיס לכ לע 595 לכל ,ד"כ יוסד
 סלל וגעריד לקוד וכייס פס"נננ 3'7 ph 'ופד כוקיס ככע ןטק ספד ןנ"ייקד לסד 9193 9372 ז"פכו
 ob (לו #397 סקזס ןניכעלד וסיכפסל msn ילדווכ סינט כלכל עיגס סל לכל ,סינש dab עיגס
 Ph 5ע לנוע ןטקס סל dab  ,ןוליע ןינעל לעככ ועכ וכסנ dns ןכיסייס סיכניס ל"י ללו 19973
 398'0 "יט סינניס כ"יד סקזס 5" סיכניס ל"יט כוכיככ וכעדי לט ז"כ סינס ללכ5 עיגסס 65 72327
 סגל Ab ןיוופנ 3’7 Ph םונסכד Sao ם"סכ ס"נעכס 'כ ס"סעד 3" ז"פלו  ,פ"ספ5מ 73 ןילו ,ל"כס ג"סכ
 ons‚ וכ ןילו ןטק Mob כוכיככ עדיל ןיכיכ5 'ופדכד ףכידל ע"ג םיד סושנ ,פ"סל5מ ד"3ס 'ופד כוסיסכ
 ג"סנ כ"טע לע ע"5 ךעסו וסיקפסל Pin Pb לודג לוסס לוכינכ וכעדי 5לס ז"כד ךופיס) לוס תונטכו
 וניסס יפפ פ"ס55מ 367'7 סעמ ס"נעכס 'כ 'ולד כוםילכ ןכל ‚23975 'ולד ןיכ לככד סקזס ןיכעכ קלסל
 יכייעד םכט 'סכ כ'סש --- םעד 73 mb פוסו Drau לכלכל טיגס לכס לוכיככ וכעדיד IHN םעד 73
 ,ס"סכלמ ד"35 .סיכניס ל"יס 21933 וכערי ללס ז"כ ons לככ5 עיגסס תעד ןכ לוסע ףל זלו תונסכ
 כולכ 3 ןכ 723978 'ופד ןיכ לגידפ "כ םיד סוסע פ"סללע ד'כ Pb פונטכד ליפס 'כ Ed" ס"כננכסו
 — קולו ד"סנ םעעלס 1399( 3ולקקו ס'נעכס םכווככ

 ןיפיטנ לסנעכו 3209 "שס םויססע ןיככלע סלוס ול ןקז .ג"כ סיס 'כ ד"ס כ"י on' 3"פכ ס"כמכס
 ס'ננכס פס ע"ס5ס ob ק"סו ם'ע סוקמס ינכ ןינס om 322» \b סדקמכ תוכס ןילס סימכ ןפול
 כ"פד ץכיתו ?םדקפנ תוכס ןיפד סעטס mb ךקלוס onb כ"לו כפונ  ןיוכסע PL 2377 ם"ככ קספ
 קל יוס תכט <32 כ"פד "סו כ"פ יוס g957 ל'סו 'ולד יוס לינד ליגוסכ סט 'סותס 'יפכ ס"נעלסל
 סלעס 'יפוג ס 39997 ויכע סנס ם"סנ 3"יפכ נוס"עס 'סכ סכמ5 ש"ע ק"ננכ ספד .פיבס ןכמ 72397 לוסיפ

 SB 1297 5ע 390'0 ל"פל ד"כעלו ? סזכ  ךיכפסמ שיע "ולד לוסי יוס םכסכ gb כ"פד p'on ל"פב

 En = ,ק'ננכסל a1 ןכנכד ףלינד mp3 י"םכיפכ ל"סד ק>- כ"פ יוס .ףכימד ם"נעלסכ ל"סד "סנס
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"rbbל"גנוסד ק'עכ .ם"ס ליבסמ ךכנוס ופטיסכ ס'נעכס 535 סדוסי 9327  "psסט 5ינס ס"קס ד"יס  
 2039 סטקס ןטקעסד >,פיגופס | תפפוס ליס ךכד כ" כ"לו ם'ע 909 79397 לומילכ "פד, ד'ָס |
 "מ סלוכ .סלופס לכנ כ"ס ם"טס nun son ?נ'פלס  ם"טכו לוסל כ"פ י"כפד ,סכועד ופלכע
 ano" סנסו — לכס ד'ספס ס"נכו כ'"פב gb לפועו 79397 q95 לכס 33h כ"פ כוסל 'ולד קוסיסב
 ןפכ 'סופסד ס"יפ כפנלט וכו סז3 סעלכס ס"גנכס) ל"סד ל"פל ד"נעלו ס"ע ל"גס ד"סמ לע קלוס סט
 סיסספ3 ליגוסס י"פע י"סכיפ Yon תכס 'סנוכ ם'גע 'סכו ם"ע י"טכיפל "יטוק סעכ וטקס 'וכ גנ'ס ס"דב
 יוכל yon ךיפ כ"פד ססק סכולכנו ם"ע ע"גלטדד י"ל סדוע ןיוכע פלו לססל 6537 לנסיכ דסכ ס"כ
 653 19397 כוסיל3 לקודד ל"לכעו ?י"כ סדועד קספל bb יוס ספס לס י"ככ ךיכטניל ופככע 9437
 נ"לסדד ob כ"ס ןכככד ףכילנד ןלכ י"טככ כ"ד "hob ז"פלו .,'ופד  לוסיסכ 95 535 לפונ לטפל
 ךכלוספ י"כד .לעעטד bon ספ5 3פכס י"פצ [wi לטפל ל יוס סתסד תויססע לינכ וייס
 וכעלי ללס י"כ 9307 סוסע ,ק"פל ועכ ןינס om סוקעס «Tin) Po ויס .ללו כזככ לס םויססעכ
 — p'p973 ם'ע 'םופס 'ק סינטויעו כפוע 9377 לוסיל3 ג'סכו [ם'ע ןיכולס סינכ לכוט ג"כ 1969
 1397 כוסיפ3 ס"פפ ןיכופילס לככ כוסל "פטה .ל"ס י"כד רסלע amd סקוסכ לכו תפכפנ לכ ספעעו
 Sp כ"פ לטפל ללכו 9327 כוסילכ נ"ע ,כוסל כ"פ קכ .עמ"לסדד ןדידכ ס'ס ,י"כ סדוע קספל לכו
 יעלסוכיס ם"עכ לטפס לל יוס לכסד קסלע כ"סו ןכנכד לוסיל3 gb כ"פ ph ל"פכ קטפלכ לפסל ,יכננגכ
 וק"מב "פד (han ךיככ 5לו ,כ"פכ gb לתונו קספפ פפו 72397 לי לכס ככל ליפס 'עגס יכמ כ"ס
 תוסעל לוס 'יס סכולכל כ"ס ל'גס ינלטוכיסד לטססכ ס"לו ןיעס וכ ןינסעד 'ינתמד לכסכ ז"פכו כ"כ
 ד'סכ gb "עב כטפלדו Pan om י"ע תוטעכ לטפל לס 'יניכלו כ"פ יוס 9957 כ"ט תויטסע י"ע
 ףכימ לסד .תויטסע י"ע | תוסעל כפומ "ינממד .5נסכ gb ק"כ ם"סד למעטל סכמס | ,כ"ככ כ"פ כוסל
 קספ ט"5 כ"פו  ,ט"ע .ןכנכדפ nor ס'נעכסכ .Sp פויפסע 9257 ש'סע כ"יפ3 ננ"ססכ 'ייעו = ,ןכככד
 Das ס'וסעו קטפל יוס כ'לו 'וכו ס'ע .ןינכטמ וס 'כ יכסמ 'יכמעד לגפכ קסופ לוס יכסד ס'נעלס
 תוכט Pb כתיסכ תוטעל כטפלכ ףלד .ס'נעכסכ "סו p'nsuh7„ סוטע םויססע םוסעל לתועד לינספ
 פקודד י"ל ןוססע דוע עעסע ןכד 95 יוס לכסד ל"סד י"לד zb פקוודו ,סזע כ"סעסכ ןייע 87995

DYEEDSינטטוכיס ם"מכ .ל"טכ לכו .למוע  mann ‚bo12397 לוסילכ כ"פ 9197 'עבס  dran536  
 ,י"סעכ לוס קועעו קודו נ':טלד סעטמ ךכנוס ק"תכ קסוסד ותטיסל ס"3נכס

 וככעו ככעו יכונפ ץפס כוכעכ לכס עכסנס ןוגכ 'וכ Daran יע ל" ס"גסכ כ"כ "ככ ד"וי 23
Ph5 כדכ ופ עכסנ סל ןכו ס"גסצ 'כ "כ "כ עו"ס ע"סנו כ"ע ופעוכס לע 9301 כיפוס סוככ ותליכנב  

 תכסמב 'ילד ל'פלו — ? ד"יכ ןפכו on ז"טכו ך"טכו ג'קס ע"טסכו ם'ע סייק םקפס כמו רכעו לוכעל
 ללטנס ול כפוסו י"טכיפ ,'ילע ללשנ תיזכ וכנונ) כייס סל סנכלו כככ לע Dann לככ כנול ז"כ ףד 'ועוכט
 ולע לפטכ סלוכ סלכל nd Inh" כנמל פ"ע ס"כ on ,'יכע ןיכלסכ Jh ספוכ סככ5 ,כנע 55 וסניכלכו
 ןדידל "פנו ם'ע .ץכ bb ham ץכ on ליס לכו 'ןכ םוקלע לקוסע דיזעכ ילו ןכלק DPD» ana יס
 ל"זו ס'גסכ 'כ נ"סכד סכיפמ ןלכ ןיל ז"פלו 'יכע ןימפסכ ph תיזכ לייט פל סל תוקכע ול ןכקק 6297
 לע bpb dam .ןיידע לכע .ללס סע לייט יכס .כ"5 (Ham 2501 21m סלט 972 ול עכסנ סל ןכו
 סייק סקמס Job | כנכ כנס an לט ככע לד לכיפנו לכמ 55 ןיידעס סמ לוכעל לכויס ידכ וסעונט
 ינולפ (yon an סנש ענשכנ יכיר 73 כ"לספ  ,ופעונס לע ללטיס לכועספ לול סקוכס לוכיד
 ,ןנכקו וקלע Pb ז"סזנו ,ככעס 0« לע קל «Dat 5 פכד ותעוכט לע לפסל לויט סוס ןפכ Ph כ"סו

Pb 123לכועסכ וכל סקומס לוכי ןיפ  ,לכונסכ 9370 ליזמספ גייס סקונסט כסלו] סומכ ופכיכמב  
bp7 ףסככ סיקקוזנ ס"גסכ 3כס יככנדו [קזסוע לוסס לסלע ופעונס לע 'p3 q195קודו . — 
 ל" rap 390 יל ססקסו ם"ע ליטכסכ סילע סכס Wann ללט יפל ל'זו לפכיע לסיכד ליגופכ ו"ס ד ז'ע 'כנכ ן"כס 'כס סע לע י"כ גידכעכ ק'קד ד"נפ ןפנמול ןנפז ס"וע ןופגס 399 ומ (* סמקס

bh 130993סנו3 ליס סכולפ 29697 ימ סועפ ' oda»יכס קלדי סלכע יפילקכ לםיכס ליטכפ ג'פ . ab 
 ע"קפ 'ינפעעד וככד .סכוי תעולס לכ5 / ? קלדי תפס תל וכ ספלו סנלע יפילק3 וסוקיססמ לונפ סמ br סנכעד ג"פ 08907 .'ינפפ וסקס 5 and לסייככ p> has ס'ע 'וכ לוכס סיסססכ כגסד 5סע ם'ע וטקסט 'וכ לככ לפס ס'דכ ליגוקכ 'סותס לע תסזכ תוטקסל ותלענמ 'וס סנס -- ויתכטס לסל תסזו — 337 ID וסעד יכעידוי ז"ע ושי וכ .םי סלו ,יפ55 ג"עלו סיכע סנט םי ןכיכפס לוטיב

 -- mn‚ דק ןקוסלקו ויניטצ לפלס בעוס op ל'קולז ו"נזלס וכ דיגס כטלכ Damp -- ז'ע 'סמ לט ץטודיסכ וז "שוק סטקס סוס סנט ל"נס 139 ול דיבסו ,ע'נ pn לפכ ןכמ 139 יכפ לצקל ךלס כצעס ל'נפקס סנטבש ו'כס ס"סנקולו ןולגק ו"פזסל לס וטדק Dan יסעמס ("
 ."ל"מל :
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 פכסממ וסקס ס'טמו ‚06303 90197 ספוכתכ סלכסכ לופלד סנכע 73 .קלסכ שיד 'סופס וערי כיפסד
 לכולכ HM תפכ 'יפוג סינעס ןפ סנט םיד סכוע וז ןוסכו םפ3 סינע סנס םיד סעטס ספ "ילד סיסספ
 15 [5קסס םינסע 'ס3 ם"ע ס"קס יס ס"פפ p" ל"גמכ כפונעכ nnb3 כ"יכסעס לנוס ןכ\] סנלע
 on ז"עו ?פ"כע ס)יכל3 סלוסל סעוכפו סעוקפ לכולכ יוסו תפ3 סעולפ סנס 577 69( ליפס וטקס
 סינעס ןע סנסנ 3יטסו תפכ סינעד סלנס ס3ט םיד קל תפכ סינע סנט םיד לסכ ןכ סוקיפס ןיפד 'סותס
 כוסו ,ספוכית3 'סותס לס ןוטל תוכיכלכ 3טיס ןייעעס Jah לידסכ כלוכע וזו „06303 כפוע סעולפו
 ז"עו ,ס"סע ט"ןינ ספלנט np וליתס דוסיס וז dar 'וכ םכסכ לסכעסד 'יכפנע וז םוכיפכ 'ילכ 16939
 תסכ סיפע סכט םיד לכד ל"י ימכלד "וי: ספלכט np ליפסכ סילכ וכ5 ןיפ םכס3 לסנעסע7 ן"לס 'כ

moסינעס לכולס  En»ט"ויכ ספלנט םפו  phגנוסנ םכטכ לסכעס ס"פלו סנקוע לכולד .סוטע  
 קל ונינפד] nung ל לישבתב םיצע חבש םיד or ןוסלס n' ליפכמכ .ע"ט שי וכעמס han ob לכספי
 לסינש ליטכתד .ספלע 'כעכ קלוננד יסנו [קיספמ סכידקס ליטנתנד «DIE יכול ,תפ3 סילע DB שי
 ליסכפ job סלגסכ 90197 סנקוע כ"לסע 'לגסכ סכופלד סללעס ןע 90( ק"סד «DIE וכייס קנדי 5923
 יוסו "פוג סינעס 79 סעט 13 םיד לוסל ט"וי3 ספליט .םפכ סלועכ dab לכלי סקופ ינע3 לסנפנש
 ספקוע לכולכ לוס יכס 'וכ םפכ לכולסכ כ"פו ל"זו כ"ס ן'כס ןוסלכ 5ידסכ ללוכע om ,ס5קוע לכולכ
 יפכ 99997 'יפ םסככומ לכ סנוכפ לט .ןועככ וסוקיפסע לוכפד bo לנל ן"כס סט סייס ןכ) לס'ע
 ןכ ם"לו כתומ יכ"ויכ ספלנס np Pb un» Dove לכו סינעד סלנס קכ וכ Ph תפכ "יפלד סכועו םפכ
 —  .ק"ודו ס"עכ ללכ קופקפ יל לוכצו טופ ל"ג

 ao סג gb ע"כס ל"קונז ו'עז55 ךכעס anb לוככ ינועכ סיסיל (dp לוס תדכ bb יכ סגס
 טפכ ספיס (Thy עדוג לסל םיס לכ יכ סקזס יתוקס «Tab -- bau In 09 937 סיענ לכוק ינפמ

Y'nrbhיפונותססע יכפ3 ןדעתפ וספכ יכ לז ןיכי יטפככ סלוסק נו"כס ל"קונז  obפכטכ ספופ סיכל  
 -- .תוכז ףככ יננידיו ,סיקותנס ויפוכיפ

 סעפו ,ס"ט יטפ'פכ 'ילדכ כ"גע סילפיס ךיככו 'וכ ט"ויכ nn לגע 'כ '\ ףד סניכ pn3' ט"סכס
 ט"ויכ וטסוספ כ"יפעלד ע"דכ ץכיפו ? ם"ע Inn םיכפס 553 לו נ"ככ ןל"יק פסד ס"3ם "יככ "53 י"כס

phםכדנכ ףוע םטיססכ 'עג3 וקפפסכ סז סעטעו סייעיכפס סיככלכ לפועיכ לנעי לעס ןכיסיימד  

 ט"ויכד דקפי לכו לכוי לכ סלד ,יט"ספכ 'יפדכ ם"לכס סייכ סע כ"סד סינוכסלס וסקס ז"עו ,דטיס ם"ע
 «han לעכיד סוסי rm סקידכ 'יעכ סדעע סג לסד תוסקסל (יפוע ם"עלסע 'סנו ? םילפס ןניעכ
 סם'סכסד | ,ל'גס ע"ד לס ונוכיפ = ףכי53 ם"לכס יכנד (Yan ססולקס ד'כעלנו — ?  ם"ע מ"ויכ ספילט
 פנל סלדנס ףופ תטיסםד oh" 70 ךייס לכד וכסכ סניכ 'םעכ י"פסו n'30‚ .סנסד Sb‚ "נעטל
 sb von ןייס  סכיסד .ןכנככ וסכ סיק  ססיכניפ וקסכלתנמ פועס3 3191 ע"לעמ סתסמ .כנכד 093'3
 קפס יכלסכ כ"פסמ ps„ ול (how ןכיקזסע ס"פס יס TI mn .ס"םע ham hamma ךס ססלקל
 3197 סכוכ ךס לכוט עכפלד ןויכ ט"וי3 וטסוסכ כומלד לטיטפ סטיסס 205 .סקיד3 סכיכלט תויפלט
 ןיכיכ5 וסייווכמו (Do דסל ןיד ע"כעע ספסשו ע"כעע ךותכ סדנע m 3070 שם"ע ןס תולטכ תועסכ
 gb דיע וטסוסכ ann לסד לנוט 5סועיכ ךס ססלקפ ע"כעע ךומ3 סדעעכ סגד וינלע ןכונו , סקידצ
 סדוק לקודד So כ"ד לע .ם"מכסנ םכולס ap סתעעו ,ע"פעמ כסל) סתססכ ועכ ע"לעפ ךותב
 anby „hun ,ט"וי 795( לכס טוססי לעכד | ןניסייס ליפס לכוט לפועיכ ךס "עילפ זלד םיכפסט
 ,לסועיכ קיזססכ סוקע םיו סקידכ סכיכ3 לכס סגד יסנו לפועיכ ךס "יטלקל סדמע 1907 ססיכפסט

jobסיס ליס  von  ,דכ"ז obלס ,סטספנ לכ "יעביפסד  phקספ לוסו 697'5 'יכיכפ ןניעייק  
 סיס קכ „2007 ק"גע םיכפס ספד ם'פכס 'כ כיפסו ,סיפעכ ןניכד "גוכ3 ס"לככ 'יע לפוקכ 'יעכילס
 ? סנעס ןילע וז סעכסו סלכס כ"כ 1( Ph 'עגכד 5נוקל "יענילס קוספכ ם"פכסל 'י) bay "יטק "יפוב
 סזע כטיס 'יע ללוקמ סטספכ "יעביפד 'ידס3 סז כלונע ססו "טל"פכ "לדכ,, וכוסל םוס5כ סייס ז"ע
 לע ל"גס ג"כסע 'יפוק סגו] ל"גס  סינוכסלס 'ק sur „Sr  ג"לסע ןולגס dus כפ"9 י"וס פ"וטצ
 2 ע"ל ךמסד ל"יד ?5ָלוק5 סטספכ 'יעבילד ט"לפמ ba .ליכס ל3 לעד סיפעכ 13757 "יגוס3 ם"לכס
 .ט"לו ןוככנ [-- סינוטסכס 9937
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 יכסכסו ויככב לע יככדג כמס "כס ס"סלקולז .ו"עזסס 'וס6 na יכל דעסע nn לע

 = ופכופ כסכע סייס op ינקססו וסכדע פי 56 יכסיכס וסכקז תעל סג ףסו ויפכ םכונתב

 ! וככילו סיקל6 ופול סקל יכ סעיסככ ןכוקסו סכנל nhrb יס

 [ .סכוט 353 םולע ן"יז |

 ,חרוצ רמ יבל תמהנמ גאשא mbar‚ יחו )
 ,חרופה ףועכ ידובכ הלג יכ הכבא םירתסמ ב

Nהנאובתו תוננוקמל אנ וארק יוא וכעזנ ימ . 
 - .הנלכ ויה ילע !יובאו יוא vor [ועמש
 — ןויכבי רמב וינב .ונשאר תרטע הלפנ י \
Nונידע רסוה ךיא  warרצב ותלהק  ‚par 
Nהרצ תע בקעיל ותירחא רבש תקעזו ליל , 

 .הרדק השמש mt‚ הנפ .הלפנ הרותה תרט
 = .הרבשנ התנעשמ ,התמחלמ ילכ הדבא .הנרק העדג 2

 ,הרמרמח תועמדב לילו םמוי הכבנ וחדירפ ל
 — !הרכזאל חצנ ראשנ ונל וקדצ םשב חי

- ax חצנל תומה עלב היהיו N 
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tod) als Yüngling, ohne Nacdjkfonmen binterlaffen zu haben, gejtorben 18. Ach 
nehme daher auch feinen Troft über den herben Verluft meines Sohnes br גילעז 
an, er wird mir ftetS umvergeklicd) bleiben, daher trage ich es meinen Söhnen 
auf, daß fie feiner auch gedenken jollen. 

5. 00 befehle zugleich meinen Söhnen, im Fall mein Begräbniftag an 
einem „eier- oder Halbfeiertage fällt, wo fie mich nicht betrauern dürfen, fo 
jollen fie dies auch nicht nach den Feiertagen thun. 

6. Die Auffchrift meines Grabjteines jet nur im diefer Formel: hier liegt 
begraben der berühmte Rabbiner ,רענעיוו ןועמש ה"ומ welder in St. Groth und 
hier in unferer Gemeinde als Nabbiner fungirte 73 23 ת' u. f. ₪. 

7. Wenn meine Söhne einige Werfe von mir, die ich mit göttlichem Bei- 
jtande niederfchrieb, zu veröffentlichen geneigt fein werden, jo jollen fie fein 
Öutahten von den Capacitäten unferer Zeit nehmen, fie follen vielmehr am 
Anfange des Werfes die zwei Autorifationen, welche ich von meinen großen 
Lehrern, den feligen Landesrabbiner zu Nikolsburg ,טענב יכדרמ ה"ומ und dem 
jeligen Dberrabbiner zu Preßburg ,רפוס השמ ה"ומ erhielt, beidruden, fo wird 
der Leer genügend überzeugt fein, daß diefe, wenn fie noch beim Leben wären, 
mir geftattet hätten, meine Werfe zu veröffentlichen. 

8. Deim Leichenbegängniß follen die Schulfinder das Kapitel רתסב בשוי | 
nicht fingen, fondern jeder Einzelne foll 66 für fi, bis man das Gebet םימת רוצה 
verrichtet, Teife jagen. 

Wie meine Kinder mit meinen Kleinen Vermögen, daß ic hinterlaffe, zu 
Werke gehen follen, werde ich auf einen andern Bogen fehreiben; bier fchreibe 
id) mm was ausfchliehlich das Wohl meiner Seele betrifft. — Diefe alle Worte 
vom 1. bis zum 8. Bunfte habe ich mit veiner Vernunft und mit vollftändigem 
Selbjtbewußtfein uiedergefchrieben. ch hoffe, meine Kinder werden alles, wie 
id) 65 ihnen anordne, pünktlich halten; auch der geehrte VBorftand und die Herrn 
Borjteher der ק"ה werden gefälligjt meine Wünfche erfüllen, jo wird aud) der 
Allgütige, gepriefen fei fein Name, ihren Wunjc zum Guten erfüllen. 

Möge die Hırld Gottes über uns ewig obwalten קמא ! 
Gefchrieben und gefiegelt Dienftag den 7. Chefchwan 5627. 

Simon Wicner 
Oberrabbiner in Lovasbereny und Bezirk. 
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vernichtet werde. — Wir fünnen nun hievon den Beweis jchöpfen, daß für die 
Seele die Verwefung des Körpers heilfam jei, num aber || 09 in vielen Ge- 
meinden gebräuchlich, dar man den Erjtgeborenen einen danzen Sarg gibt. Die 
Verfahren widerspricht felbitverftändig unferen eben erwähnten Beweis. — Da 
ih and ein Erjtgehorner bin, und im Fell dien auch hier gebräuchlich ift, fo 
bin ich durchaus nicht geneigt, dieje Sitte jelbft bei mir einzuftellen, mr erfuche 
10 die Herren Vorjteher der pn wenigjtens das untere Brett, worauf der Kür: 
per zu liegen kommt, löchern zu wollen. 

  heißt e8 ausdrüdiih: „Wem Yenand befiehltו ד"מש "ס דיי ע'ש .2
ihn nicht zu betrauern, jo ט] man ihm gehorchen.“ um wird es שלו be- 
fannt fein, daß mich Gott mit drei männlichen Kindern, die alle 01 ]וס gelehrt 
find fegnete, und zwar mit ıneinem eritgeborenen Sohne, dem biefigen Nabbinats- 
Affefor, "m ,ףסוי ה"ומ ברה feinem Bruder "m קציא ה"ומ ברה Rabbiner zu rmeny*) 
und ihrem jüngeren Bruder “m רעב שריה ה"ומ ברה Nabbinats-Affejfor zu Neutra. 
Ich befehle Euch meine Kinder, dar hr mich ja nicht nad) meinem Begräbniffe 
im Tempel betrauern follet, ich gejtatte e8 jedem von Euch, der hier fein wird, 
dor meinem Begräbnijfe, und zwar mit der Bedingung: Seid vorfichtig in 
Euren Worten, daß ihr nr nicht lobenswirdige Eigenschaften beilegt, die id) 
gar nicht bejejlen, felbjt diefe die ich 0600, jehet wo möglich abzukürzen, denn 
Eure Worte jollen Furzgefaßt und wenig jet. Zeiget gleich nach meinem Begräb- 
nijfe meinem Geburtsorte Mattersdorf, dent dortigen Rabbiner und den Nabbinats- 
Aljefforen und meiner ehemaligen Gemeinde St. Groth au, dat fie mic) nicht öffentlich) 
betrauern jollen. — (0 erfuche auch den hiefigen Kultusvorftand, glei nad) 
meinem Degräbnilfe in den Zeitungsblättern veröffentlichen zu lajfen, daß ich 
e8 befohlen habe, in Feiner Gemeinde Tranerreden über mein Dabhinfcheiden 
abzuhalten. Werner verbiete ich, Nabbinen, welche, wenn auch nahe oder weit 
von hier wohnen, zum Leichenbegängnifje hevbeifoimmen zu Lajfen. 

> 8. Meine Söhne jollen täglich für das Heil meiner Seele רדס תוינשמ 
 : (talmmdische Abhandlung über die im HYeiligthume verrichteten Schlachtםישדק

opfer) lernen, und den üblichen ןנברד שידק und das hiezu verfaßte Gebet eilf 
Monate lang, mit großer Andacht verrichten. 

4. 68 ergießt fid) in mir mein Gemiüth, wenn ic) zuvicdenfe, daß mir 
mein ganzes Vergnügen geraubt worden ijt, durd) den Tod meines vielgeltebten 
Sohnes und Schülers -ל"ז גילעז Er war no) jehr jung an Jahren, aber ein 
Mann don dorzüglicher talınudijcher Gelehriamtfeit. Ju meinen gefchriebenen 
talmudischen Werken, führe ich in feinem Namen mehrere jinnreihe Aufjchlüffe 
an, die jeine geiftreichen Talente auf das überzeugendjte verrathen. Er jtarb 
leider noch) 018 Yüngling in feiner jchönften Yebensblüthe, in Mlattersdorf am 
 , Adar. — Nachdem mein jeliger Sohn feine Kinder hinterlaffen hatteה"הלז .16
jo erjuche 10 meine Söhne, daR fie für das Heil feiner Seele an feinem Ster- 
betage הוה erwähnten 16. Adar lernen und den ןנברד שידק jagen follen. An 
einem Schaltjahre jollen fie diefer Art an beiden Adar verfahren, da 8 
mir unbefannt ift, ob er an einen Schalt- oder gewöhnlichen Jahre gejtorben 
it. Ferner follen fie auch feiner im תומשנ ריכזמ Gebete gedenken. Dev "ל bw 
erklärt, mit Hinweifung auf die Worte unferev Weifen, dak 00/00 deshalb 
über den VBerluft feines Sohnes Yofef untröftlih) war, da, wie ev wähnte, Yojef 

*( Wurde aber in Folge des früherer Dahinfcheidens feines geliebten Sohnes, nicht don 
ihm betrauert; der Verewigte beauftragte mich einige Tage vor feinem Dahinjheidet mit diejer 
traurigen Yuuftion, welche ih auch, feinem mir geebrten Willen zufolge, vollzog. 9. Herausg. 



ee 

wird: mas wird da דלונ werden. — Derjeinige, der von jedem Menfchen, auf 
die. Heine Perfönlichfeit des Lehrers nicht achtend, Lernt, betrachtet nicht ven etwa 
jeinem Stande unpaljenden Unterricht im feiner negenwärtigen Kormation, er 
zieht vielmehr die heilfamen Kolgen, die von לז וו Unterrichte erfprieken, in 
Erwägung, und verdient daher mit vollem Rechte nad) dem vorhergehen Grund- 
jage des Ben Soma Weije genannt zu werden. — Diefer Gedanke liegt eben auc) 
in der Antwort unferer Weifen in Tan סמ' . 

Wollen wir חעה zu unferer erjten Erffärung zurüdfommen, daß derjenige 
weije jei, der das menjchliche ‚Ende erwägt. Diefer Mann, der feinen Kindern 
jei 68 mündlich oder fehriftlich befiehlt, wie fie mit der fterblihen Hülle ihres 
Baters zu Werke gehen follen, vergegenwärtigt fich diefe Zukunft, da er fchon beim 
Leben Vorkehrungen hiezu trifft. Sr תובא 'כמ heißt e8 ferner: Yehuda Sohn Thenia’s 
lehrt, der Schzigjährige tft alt, der Siebenzigjährige 115 ein Greis, der Achtzig- 
jährige hat ein hohes Alter erveicht. Nachdem ich num bereits, Dank der gütigen 
Vorfehung im einem Alter von achtzig bis meunzig Jahren bin, fo jehe ic) 
mid veranlaft, meinen Kindern zu befehlen, wie fie ji) mit mir nad) meinem 
Ableben verhalten follen. 
 - Jahre 5574 bin id) von der Gemeinde St. Groth als Rabbiner accepוז <
firt worden, טסה mo ich nad meunzehmjährigem Aufenthalte im Jahre 5593 
wieder dieje heilige Function im der Gemeinde Lovasbereny übernahm. 8 
wird wohl den hiefigen fänmtlichen Gemeindemitgliedern befannt fein, dafı ic) 
meiner Aufgabe jo Lange es nur im dem Bereiche meiner Möglichkeit jtand, 
mit der größten Aufrichtigfeit und Treue entjprohen habe. Ih verfäumte nicht, 
zweimal im Monate תושרד abzuhalten; in Beziehung der Moral, beichränkte 
ich mich immer darauf, den Zuhörer nicht öffentlich zur befehämen. Auch weik 
ich mich micht fchufdbewußt, dag ich je einem Xeides zugefügt hätte, 30 fordere 
Eud) felbjt heraus, jagt an wider mich, wen habe ich Gewalt gethan? Wen 
beleidigt ? Bon wen nahm ich Gefchenfe und feinethalben die Augen im Gerichte 
sugethan? Und dergleichen mehreres. Vieles Waifengeld wurde mir zur Ber- 
wahrung anheimgeftellt, ic) händigte 66 den Waifen forgjältig, ohne den min- 
dejten Abbruc, wieder ein. Wenn man mich in veligiöfen Dingen befragte, mag 
e8 auch) in welcher Zeit immer gewejen fein, beim Meittagsefjen oder wenn ich פו 
Ihidte ich nie den Fragenden, den Armen oder Neichen, unbelehrt) zurich, 
ih nahm mir vielmehr Mühe, und theilte meine Meinung auf Grundlage un- 
jerer heiligen Thora mit. Ich erfühne mich daher, den geehrten Kultusporjtand, 
wie die Herren Mitglieder der ק"ח zu erfuchen, daß fie meine fetten Wünfche 
pinftlich erfüllen mögen. 

  befahl, fein Sarg fei anשודקה יבר : wird erzähltוא ימלשורי דומלת .1
der Erde gelöchert; das heißt mar nehme das untere Brett vom Sarge weg, da= 
mit der Körper unmittelbar auf der Erde liege. Die Abficht des שודקה וניבר 
war dieje; jo lange der Körper im Grabe nicht verwest ijt, leidet die Seele; 
und mir die VBerweiung umd gänzliche Auflöfung des Körpers, gereicht ihr zırm 
jeligen Vergnügen. Ir dem Zeitalter des ל" א"בשר befahl Jemand jogar Kalf 
auf den Körper zu gießen, um die VBerwefung desfelben zu bejdhleunigen, | וגיבר 
vn jah fid) überdies in Kolge feiner großen Befcheidenheit von vielen Sünden 
befaftet, und wollte duch die gänzliche Vernichtung des Körpers, des eigentlichen 
Urhebers umd Beranlafjers der Sünden, felbe wo möglichjt jühnen; daher be- 
fahl ex, feinen Körper unmittelbar auf die Exde zu legen, damit er durch die 
enge Derbindung mit der Erde, bald in Fäulnif übergehe, und fomit gänzlid) 
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]686, erklären jie für jchleht, und das טסה der Neligion auf 66 6 
verbothene heißen fie gut. — Dod) worin liegt der Grund ihrer ungezügelten 
Freiheit, felbft auf religiöfem Boden? Welch’ irriger Gedanke bethörte fie, daR 
jte jo bewußtlos in dem tiefen Schlamm der Sünden verfunfen jind? Ya, an 
diefer eben erwähnten Weisheit gebrad) 68 ihnen. Ste träumten nur טסה der 
Gegenwart und vergaken an die Zufunft. Denn wiirden fie das märchenhafte 
Scaufpiel der Gegenwart außer, Acht lajjen und überlegen, daß jie auf dem 
Orte wo fie nun ihren reiheitstiich 0660, ihr jchwarzes Grab finden werden, 
daß fie bald darauf die bittere Strafe von Gottes Hand ereilen wird, jo wir- 
den fie ohne Zweifel die verführeriihe Sclangenftinme der Sünde jchweigen 
heißen. — םינוגג םהינפ דגנו ,םהיניעב סה םימכח יוה Sie heißen nur 8 
und vernünftig was ihnen vor Augen umd טסט Geficht Liegt, den Gedanken an 
die Gegenwart halten fie für Flug und weile, den an die Zufumft für unklug 
und 100000. — — — . 

Sch Halte 66 nicht für überflüffig, hier eine meiner Betrachtungen auf 

 , zu erwähnen. m vierten Abjchnitte heift es dafelbjt: Ben Soma lehrtתובא 'סמ
wer ijt weife? Der von Zevermann lernt, wie e8 beißt: Durd alle meine Yeh- 
rer bin ich weife geworden, demm deine Zeugnijje jind meine Unterhaltiting., — 
Sm zweiten Abjchnitte heißt 68 wieder N. Simon [ehrt, der 086 החי 4 
fteht. — Diefe zwei Satungen ftehen im einem הסה Wiederfpruche, jiehe 

  . — Die Erklärung jcheint mir diefer Art zur fein, vor Allenרומא תשרפ ך"שלא
halte id) vdonnöthen, eine moralifche Erklärung des ל ך"שלא über die ₪ 
wähnte Stelle de8 B. S. voranszufhiden: „Schon durch einen einzigen DBerfuc 
fönnen wir bei jedem Menjchen mit Gewißheit wahrnehnten, ob er Anlagen bes 
filt im der Gotteslehre Kenntnike zu erlangen oder nicht, umd zwar (סעה eine 

Frage die wir am ihm richten. Wenn wir ihn nämlich. fragen: Wärejt du be 
gierig einen dir unbekannten fimmreichen Auffchluß über etwa eine Stelle in der 
Thora, felbit von dem Munde eines jungen unerfahrenen Kindes, welches ihn טסה 
feinem Lehrer empfangen, zu hören? umd ev ums mit frehem Stolze die Ant 
wort gibt, meine Ehre verbietet mir don einem Kinde zu lernen, nacdent ich 

Schon groß und vorgerüdt in Jahren bin, jo Fönmnen wir fihliegen, daß diefer 
nicht weife werden wird, wenn er des Nurhmes halber, die fojtbare Perle ders 

wirft; antwortet er aber bejcheiden: mit größter Bereitwilfigfeit will ich 1 

einem Kinde mein Ohr neigen, denn nicht den Fleinen Nedner, die ehrmilrdige 

Thora die feinem Munde enttrömt, ziehe ich in Anbetracht; — jo fönnen wir 

wieder mit Beitimmtheit rechnen, daß diefer die Weisheit der Thora erreichen 

wird. Sehr finnreich Iehren unfere Midrafch-Lehrer in ,ילשמ die Thora wird mit 

dem Waffer verglichen, jo wie jid) der Große nicht |hämt einen Kleineren וי 

fprehen, reiche mir einen Trumf Waffer, ebenfo fchäme ji nicht der Große 

einen Mleineren anzufprehen, befehre mich über diefen umd jenen Gegenftand 

in der heiligen Thora. Hiemit erklärt fich fehr richtig die erwähnte Stelfe des 

Ben Soma, wer ift weile? Wer darf Anfpruch auf Weisheit machen? Der bon 

jedem Menfchen ohne Unterfchied des Alters oder Standes lernt, wie e8 heißt: 

durd) 0116 meine Lehrer bin ich weife geworden, סשה mir die göttlichen Lehren 

gereichten mir zum Vergnügen, mögen fie aud von welher Quelle immer ent: 

ftrömen.“ Bisher die Worte des -ל"ז ך"שלא — Nım glaube ich, daß der eben 

erwähnte N. 65. die Anficht des B. ©., theilte, md gar fein Widerfpruch vorhans 

den wäre. Das hebräifhe Wort Try heißt auch der Zwed, oder die Folge 

einer 650006, wie dies Wort ףסה| im allgemeinen Sprachgebrauch angewendet 



In Ton סמ' wird erzählt: Zehn Fragen richtete Aleronder von Mazebo- 
wien an unfere Weifen, die eine war: Wer verdient „weife” genannt zu 
werden? Sie gaben ihm zur Antwort, weife ift der, welder das Zufitnftige 
fieht. Num erklärt י"שר der fich die zufünftigen Ereigniffe vor Augen malt, und 
im Borhinein Vorkehrungen trifft, fich vor denfelben zu hüten. — Die Antwort 
unferer Weifen jcheint mir hiemit noch nicht geniigend erörtert zu fein; denn 
weld jterbliches Auge vermag mit folder Klarheit in die entfernteite Zufumft 
zu jehen, Creignifje im Vorhinein zu beftimmen, ohne den mindejten Zweifel 
dabei zu hegen? 26 glaube nach meiner fchwachen Einficht die jinnreiche Ants 
wort unferer Weifen jehr einfach zu erklären, indem ic mir eine Stelle aus 

  zu Grunde lege. 686 heikt dafelbjt: „Beachte drei Dinge und duתובא 'פמ
geräthjt nie in die Gefahr zu fündigen, wifje woher dir gefonmten, wohin du 
gehejt und טסצ wen dur einft Rechenichaft abzulegen haft.“ 060606 zwei Dinge 
liegen nur in dem 62000086 der Zufunft verborgen, fie Fünmen derhalb aud) zu 
den Fünftigen Greignißen die fi) im menfchlichen eben darbieten, gezählt wer- 
den; fie bilden aber eine Ausnahme von den übrigen Creignigen, indem jeder 
Menih auf diefe mit Beftimmtheit hindeuten Fan, denn welcher Menfd Lebt 
ewig umd fieht den Tod nicht. Diefer Menfc aber, der nicht von der eitlen 
Gegenwart befangen ift, fondern immer die ernite ihn gewiß bevorjtehende Zur- 

  im Auge behält, gewinnt den frommen Bortheil, daß er nicht in das 6%הוז
der Sünde geräth, und verdient mit vollem Rechte „weife” genannt zu werden. — 
Dieß mag die Antwort unferer Weifen gewefen fein. Derjenige ift weife der fi 
dag Zufinftige, das heißt, das Ende eines jeden Menfchen vergegenmärtiget. 
Denn das bloße Bewutfein, daß fein ganzes Wefen einft in einen Ort, wo 
Staub, Wiirmer und Diaden find Fönmt, daf er einst Nechenfchaft dor dem 
König aller Könige abzulegen hat, verrammelt ihn Schon jeden Weg zum Ab- 
falle von Gott, die verführerifchen Reize der Siinde blenden ihn nicht mehr, 
die böfen Verlodungen des Yajters find nicht im Stande, ihn טסה feiner frome 
men Bahn abzufenfen. — Mittelft diefer Cinleitung begreife ich den Grundfak 
unferer Weifen in .הטוס 'סמ „Der Menic fündigt nicht, 0186 er nicht von einem 
thörichten Wahne befallen wird.” Der Gevanfe ift fo: 66 
bon meije ijt „thöricht,“ wenn mim derjenige, der das Zufiinftige fieht weife ift, 
jo heißt jelbftverftändlich derjenige, der das nicht thut, thöricht. Nun ift e8 rein 
beiiefen, daß diefer Menfch, der fi eine Sünde zu Schulden fommen Läft, 
mag er auch vor diefer fchändlichen That meife gewejen fein, dennod in Diefem 
traurigen Dioment, wo er, uneingedenf der ernften Zufunft, die Sünde beging, 
für thöricht zu erflären ift. — Ueber diefe Menfchen, die ihr Auge von der 
Zufunft abwenden, Flagt, meines Grachtens, der Prophet יעשי" im fünften Ka- 

 — .₪ . „Wehe denen die dus Böfe gut nennen und das Gute böfe u. fעו(:
ehe, die weife find in ihren Augen, vernünftig vor ihrem Angeficht." — Der Prophet jpriht nämlich von einer Kaffe Menfchen, die fi) nicht an die Gefeße der heiligen Religion binden wollen, die jediwede Einfhränfung und Zurüdhal: 
tung, jedes Erlaubte und Geftattete, wenn fie רוע vom religiöfen Standpunfte 
ausgehen, auf das verderblichfte verabfcheuen md verfcheuchen, die ganz nad) dem böfen Diünfel ihres Herzens, ganz nad der Eingebung ihrer erzeugten 
Vernumftbegriffe leben und Handeln. Das von der Religion für gut anentpfoh- 



Bas Teftament 
des hochgelehrten und goftbegeifierten, oB feiner vorzüglich fafmndifchen Gefehrfamkeit 

und feiner vielfeifigen Merdienfte allgemein berühmten und vielgefeierien 

₪. Simon Wiener s. A. 
Bezirks-Rabbiner zu Lovasbereny uud ehemals zu St, 8 

welcher 

zum tiefften Bedauern feiner Mitgenoffen 

am 27. Schebath) 5631 

durch den Tod vom Schauplahe feines fhatenreichen Lebens abgerufen wurde. 

©) 

GO II 

Auf vielfeitiges Derlangen herausgegeben und ins Deuffhe üßerfragen von feinen 

in ווטש Ehrfurcht Nets ergebenen Enkel und Schüler 

Salomon Breuer. 
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