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 (ס 3נ17ן ק"ו הכ)ל נגי פקק ענייסו דחד 8)י63 זסעע0מ6 קוג'6 16ו6פ'ס
 טרוד ד0)עיי כיון ו)י17ס)עי )גו ועס ענייסו כמד ה)כמ6 6פקק6י)6
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 ו6ין 3כצ '51" 7מנן יהע7יר פוק' 6כצסו )וע7 די5ס וג)ע,ד )פקו)ו60)6
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 ייענ6 )6 67ל'0 עילי נ)0ו 6שעיטו 6*כ )ססו)ו0 6)6 עע,עס ניעוסין
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 כוםז ד6'ן )5סתעיגן 7'י י6ס6 הו6 יסתעסס6 פסע6 דלסעיד )ענ"דסו6
 י'ס וסהס 6סס (hp )עעוט' bnb לי" וכמ3 )פקוצו0 כ'6 עקוסגטוס
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 6'כ חל')ס גגי וכן נכפיס דהוי 6עליגן 61עס"כ כו' (ן 6יני ננינלקיגן
 3כפ'סס'גכ)סו פירוסו 0ד6 6י 8סדיי )סו יעיתינין ס"ל a*hlo7טוכם
 stp י6יהו 6לפק עי3 י6יס *ן ט'ם )פ' 36צ 6מריו הסור גתפןו)פ'ן
 )7תו0ן 5ין 61'כ ממ).פ6 כ37' יפקק י0טייר סגי כ) תופט נו' תעס'1י6ין
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 יס8 16 6מר0 ויט6 גנפ'ס ייל.6 ולפרס )דמוק לר'ך 61'כ עו5'6 6'ן8ס
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אבןפני
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 ו)פקוק גיגיסס מק)וס )מווך )ס(יקק גע למוס 6ץ לדן לפמ:ו1631

 טהר' ענדו סשר ל6ו )סו יע(יקקו יינ6 ו3י ו6סחו 6ים ס6) כירךביניהס
 וסו)6 נעעוי עימיוח יס פרק ל'ס וכי%6ייגן עניס פו73י יי'%מ(ק"
'bpמפרדו 6ולי ט5דקי כל ע3דיגין ו6ךוגה )הו יח,3.ג'ן ע(וגי' rfinr ("561 
 1)6 פריעליס ע%וס6יןכומ3ין6גימ )יור 6יגסיו)ס סו6 067 קפק3)'

 מפי5ס 6100 כיון יעגס פמעמ 63ה 6י;ס 06 6פי)ו %כסוגמס,2ומחין
 )סו5'6ס עמו.ג ס7ין מן טסיי נעגייח ועקייעס ר51ס 6יגו יהו6להמנים

 : טעג0 עמ%ת 3נ6ס 561') גכוף,לדור 6יך כ,ןוכתפ'ן
 6סס ליס6 6)6 סזמ עוכרין ס6.ן סס כתג עיי ושאדהמבנ

 3ניס גמ ס6ינה 6מ" פייוסי 6"ס יליס6 )"לוכו,
 6.נו 06 פ-ע נניס גס3י) ק-ח )עכור עמו.3 ס6יגו 3ג.ס )ו יס 06כגון
 ר16י עיס8יגו וכן 6סס )יסגtpbPibtnn  6(3[  יררילייר 6סס)יס6  )עכוי  יחוע ס'מ יעכור 66'כ 3,נ ס6ינה 6סח 6פייו 6סס )יס6יכו)

 ' ס"ת )עכור %מו'3 עייז: 6סח תוס')הליי

 'נט) נ6 7ת;ן 6עחגימ'ן ס3ע-י פ' וטי' דסק') עס6 יי3לרראיה
עפ"ול

~'bb 
 6עפ"י %67י 6יי"ג מ)יג6 ליוו6 ופיין 3;'ס לו 'ס

 ותסג' וכו' ט31 )6 ס:6עי 6מח 3ל6 ),סנ pb,( 3ג'ס כעס ל6יסס'ס
 3,3 ס6ינה 6סס נוס6 נ;יס )ו יס נגיס גת 6סס גום6 3ניס לו 6'ן)6
 קחס ק"ת )עכול ג"ע ק6ער ועיל6 ע"כ 3ניס 303ע ס"מ לעכורג"מ
 עמ1יג 6'נו 06 36) )ענורק'ס עמוי3 3,ג 6סס נ60 ד6ס ווסווע7הוי

 6ינו נניס 3סגי) 77וק6 עס%ע כ)ל ס'מ עוכל 6יגו נג'ס)'360מ
 6נל ס"מ מכיית 3)י 3"3 ס6'נח ).60 סייכל כגין ק"מ לעכ1יטמויג
 דיוק6 עסוס סכי 7נקט לעיפי ד6יכ6 ו6ע"נ סתס עוכי 6ססגס3יל
 3ג.ס לו דיס ו6ע"ג 3"3 6סח ל'ס6 עמ1,נ ס"ת לעכוי 5רין 6ינו 7067קווזל
 נ"וו נעי מ)חbo~ 6' פילוס כו' )"ע Dhp7( ס6 המוק' פילוס 7ה6 קטסעזע
 6סס גיס6 3:יס לו .ס י6ס 3היי6 כ7ק5תר טו63 ג'ע דה6 )"ע )ע8יו)"נ

 3"3 ל'ס6 לעולס ע5וה 3נ'ס )י יס 67פי)ו לע.עי דע)י 6ול" 3,נועתם6יגס
 מ6מר יעכול )6 נגש )י 7יס כיון 3-ג 303'ל לעכיי ד)ל.ך סיכ6 עו7ס5)6

 פטיט6 קע6 )פירס ו6"כ המוקשת עכ,) )עכול לטיל 1)6 נ"3 ם6'גסטע1)6
 )6 6פ.לו 3ז3 ס8יגו )כחמ)ה :601 3;'ס לו יס 067 ק'ל דח6 כמ,ס7עוכמ
 י(ס 3נ.ס 3ס3יל ק,מ לעכ1י )מי דגזע ק6תר )עס 61'כ ק'ח )עכוךילטרל

 לוננ'ס 'ס 067 ק"חקתס לעכ1ר גע' ה"ללדנזע עמו,3סם.ט6כ':ןם6ינו
 ע1כל 6יגו מ"ע לפחומ 3י.ג ס6ינס 6סה bD'5 דעחו.נ 1tDb ס"ת עיכל6יגו
 תמ3.1 6ינו 06 36ל ס.0 )עכור עחויג נ:.ס 3מ )יס6 עמוי3 י6ס נ,ט61"כ

 : ג"כ 3(ה סעיכר ס"ע bib )ע1לס ק"0 %וכל6ינו
 כיון )עכול י5ליך היכ6 כח3ו טסלי כן תיכמ נמו1i'bb r1)'DS 6אלא

 6'גו 06 38ל %סטע כו' b51Da ע6מן )6 ג;'ס )וי'ס
 עכילמו סמקפיק Db~1 06 61'כ 6סס נס3י) ם"ע 6)6 עוכי לעס5-כ עוכי 6ינו 3ניס דגס3') וכ'ון ס,ת ע.כו 'עכור 66זכ 3'נ ם6'נס5פעו מו~

 ס6')ה )מחוח לים6 לעכור עמו.3 לoh1 16 3,3 ל'60 עמוי1I'Dh 3.3 3)יס6
3"3' 

 ועו7 מוכל'ן למ,7ה 6סס ba'l 6פ'לו ס"ע ור3'ה )פר.הblb ק6עי ו)6 5סס ).ס6 8)6 ס"0 מוכר.ן 6'ן 17סנ8 פסט6 ממפע1כי
 3ט.ל נגיס לו ים ס6 דפיין ע"' 7הכhnnsna 6 עה6 )הוכ'מלי6ס
 61"כ כ1' ל-כ 6ין ל6 ועסני 78ר"ג פליג6 )יע8 מ6סה נע. וגטי)%מי"ר
 כק3רח לסגו,6 ה1,ל העקס' כקנלוו 7ל6 )פרס ה6' כו)' לי' לעסקטה

 עיירי ל7ר,נ ק'ח לעכוי 5ריך 7"ין ע6סה נע. דגט.) 6תן 7ס6עמחעקסי
 ק"ת37ל6 6עכירת עמנימ.ן ק6' סלוע"כ 607גסלחייון תגירסס"ת3ל6
 5ייך 67'ן דתנן ע6' ע,כ 51,כ גנ'ס נת (hgt נטה )ו יס 6פעוס"מ
hafiולמרן העקס' קנרמ )הנ'ח לו היה 6"כ ק"ח הוכר 67.ן פירוסו 3זנ 
 61:י ס"ת (ה תפ:י תו:י י6יגו סכחנ סס נ;" th.h)1 כע"ס ס"ע hibכן

 . כמנח' עונל קהו6הגלע"ד

 כו' 1מ.6 שלפb'nDt 6 ון"ל 6)י והס'נ ע") החכס מ(י ו2אדהמב
 ול16ין נכוניס פכ"מ 37לי 3וך6י סל6סוכה ס8)תיופ"ד

 מ"ה כי 5ריך ג6ין )הקל )כסמלה להורוח 3ע'נ, ק) מהתס י'ותי ס6יעיולווי
 דגקמיק6 עי ו8סכרעת הקע"ג על חפוקקי'סו)קיס כל כי ל3ו על )סוס י7על6

 עספ'ק6 (nbr ת'ה הכר'ע לhnh 6~ קסס ק5מ )סק) יס ח6י כ.י7'נ6
 71וחק נע5עו יקרסס ל6 סהגוי 3וד6' ס'דע מ"ה עי3ר' מסתע נס)קו)6
 ממלת 8ך 3(ה 66ויך 1)6 סו' געי hp~Dp3 ו6ה"נ ה'ה כל סמעסקלוער
 ל6מר החורס ען 6'נו 3ג1' עור 7למנ' רס-' פל תירסן סקען יתוגג'ן
 פייוסו לפ, ס(סו כל לססוק 3ע'ני מע'ה סה7גר לקתרן 63מי מויהעמו
 7' ס:נה סור 3פ' על'ו פ)'נ' וכגן גו'ס ויסר 7ר6ה 6פקוק 'וקףירנ
 דלגתר סכ' עסעע 37רייחEtiDt 6 ל:ניו כי3'ס הלכ60 1ני87'ליטי5ל עתוג~ והמ'י עפרסעפד 36'סו ול' והג)'ס יעע7 מפרס י3התנ6וס'

 סהמ'ר ספ'רם נ1יס יוימי סר6יה )עק1תו 'מן'ר עסופ'ע עמונן סהח'יינסמע
 3)י פיחה 7חי.3י והפוקקיס קנה7רין עק, כל ונל"ס .1סף ני3 יל8טעו;ס
ODהע:ין 63וחו ליס3 נמים 3פ*( ורס'י 6גיהו וך' ממנ6 כר3 ק(ה 3(ען 

כאיהושעהעזר
qb3% רי )ינשו עגי6 3י יף נסו4 יפ" יקינ,6 יקף qp'~ ההכ ג"ת 

 ור'עמג66חיכפסיע366))6סמ5שש 6נסו ועכ"סלי, 6ף6)י3י,קע"ס3
 עועדפ געקועס 0עוגטי'ושמסס סשי6 'וקף לר' נס דין פן וגל יוקף נר3מ)י)ס

h)ppn~ו6פי)ו י)עתיי מעוגסיס 36ל העמס סמיך טכר עקנ)ין 67ין 
 ח,ל סגגם סי גפ' )סד6 יס-י פילס וכן עופדין  בייוין דעוס"1טיחס
 6גל פ5חין 6ינו ססלי סכל ע)יסס עקגלין 6ין 6ומו מקייעין ס6מי,)ופל
 עחידן ססיי ידן על יעניו 6) עיסו ה"ק נע"ן וים'י פטלן )6עעונס
 לכ6ווס פננמ סיר גפי כדפייס פטין )6 יעעו;ס ס,% סדן 6ח )ימןסן

 יום'פ 0)6 %ג.1 עיח:י6 מורה %חן )6חר סו, סת7ס ען 3גוי 7)'עווסעע
 ל3גי סמי %ן ד36ר ם"% ו)"ע ח") )ח לכני חח' ען ו6נר )מירכוס
 6פעוצ %נע)ייריעלרגומ6 ל6 נת)ו:פולוסי'חו6פ6י DtS7 סל6ו%)ירי
 hDDDh י)6 וק,ק לימוחויס

~DJ'ho 
 סלומס עמוס 6' לזע עסיס 6י

 6100 ס"פ %פקידיגן ל6 י)פני elbI(' הפקד.ג'ן ~Dib:1 ק6על 3סיני6ות6
 פז פ) יסעע )6 פל יעוגי פיס,' תלומה 1!סוס qb7 וג6פח )-עעסוס
 6פספ ל6 6ע6י וקסס ון'ל יגי'ו גייס עכ-ת 6ד3לי ק'ק ו)פ"( פוי ע)פ:'ונרע
bTe7סו') 67'כ סו6 לזע עסיס )6 ע"כ h71ph bp~lbv blb ע6י 
olanלפי 6ף 'מורן ל6 כעעט ו(ס חו6 7)6יסעע 6יקור נע. הרוחס 

 י)סי ו6ף יקי) %נ*) יסעע ל6 עסיס קיל דל'ע נר6יות.ו 7וורעקקנמו
  כגויע ע'ח1ס 7' 7פ' ג' כ)יסנ6 ה61 )עדט 6(הרה יסעע hSס6עמ
 קע6 נ)'סנ6 נקט ורס"י )יסעע יגלוס ס)6 ח(כ.רו )6 3עקוטו 0ויע"ע

 סל6 )סיות 7יכו) ס'ו7ע הי6 וי6' 7)6ו 51') גמק' ח(כ'יו הל6 לע"ןוהור6מ
 ששךק :1-נ:ששנ: :ם ג צו":'ש:~צ, 7ספועליס עסעפמח6 יתי קוסימו וע"י 6ינו 7עי סוכמ0ו ועכ"פיודע
 3עי 67' כמ,ד סקוק י5יהו סל5"ס פסקי )חועי6 )ג1'7'ססל'מ"ם ועוי מזי ל6ייך ק5' 3607עיי6 (ס לפ;י עי כע"ס )ועל 'ס דע7ייןכו'
 ד3רג'מ 5') וע,כ 3יגימ ו6סיי )חועי6 סליחוח יס ו6פ"0ענוי
 גמח7ם )ע' 63נ)י טיוד וגסיומ' יומר סמעייו וכיול6 לע)תו סיתרסע1יה

 307" ה61 מ7ס (ה ר6ס סי6עי י16י ועכ"פ 7עה 3'ויה ס,וו 3ק')'
 נ,) b~o 3סס כח3 כו' נסעת יnDD3 06.5 עועד 5יגו ו5ס ס'73ף
 י6יגו כסי סינת והוס'ף 15רך t)the 5'ל סעמ כסי 0761 סנוםסהו5

 0פו03י5ליו' ו(ו :ורע הפוקיףנמה"6ונ)
 גרזו ח)וי %ענ7ל ע1ה' נ,ע ע.ס פ*ה ),י הג6ון עחומ;י ס)וס נ6יבדאק,

 1ד3ריס .כלח ה(תן כי כמנו על 6פי3 עס וה;ה חג'עניעכ.מאגרת
 רי)ס עכ'מ 6סר להמ6פק יכולמ. )6 6ן קן להס 8יןכ6לו

 לס?ליע (ת סועע לקולן 'rb 6סל 7גריי60 על'סג6 ס8תור6יס 3יןלהכייע
 טהג'66ינור6'ות הר6'ומ וכל הנריעסתלעוbsn 7 עה ע3לי'ח38,)'הס
 טוכמ יע*( פ"ק 7סעעמת6 קוגי6 6דר03 הנס ע!" ו3יס 7פליג'7ע.ס
 הקסס סהרי ,,qp ען3 י6יס 3%י6 ימלמhnnp 671 סהיי כהג"'75יגה
 561') וכל'6 עתנ6 כר3 ה)כס 6, 61'כ ל"' עדתג' 1הנ'6 קייעוס 7)6ועג")
 6'1 וס)6 כעוחו סלכס 67ין ל"י ד3רי הני6 )עס סכי עסעע סנליימ65י
 סו' )כ)ס ונרייח6 1)'6 נזע גס 61'כ קייטוס 7)6 ר6'0 )הנ.6 כ"56ל.ך

 סמ)ומ 16 עטונס 16 סתיל ע0 טגח)קו 6)6 קייעוס 7ל6 יקי6פייוס6
 פקוקהכיון ר6יהעהלכה )ס3י6 )ס)%וי 61"כה.0 קי'עי ל6 )כ)סווע"ע
 על'סססי3ס ס6יו ו(י67יס סעל6' ל, )ילסת ענין 6'ןלו ,,qp 7י3ימלמ6
 סקיל 07לעו67 ופ1י הו6 3ליית6 ר"י י3י' 61זכ ר"י ח:י 6ערינן 7ה6ופ71
 דע"ן b~wim וקחמ6 הו6 37חר5ס 7ר3'ג6 3ר'ה ער ר"' 7גי' ותס:יופרו
 וליייי כוומי' הלכמ6 דע)מ6כוותי, 7קונין כ'ון 17כמ5 3כל ו5ער';ןנ-כ
 י6עמ עו7ו כ)סו ועזע 7קו6 3דלס5 6)6 3ה8. 6מור5י מ)'ג' יל38יוי
 )ססי3 יים 561'ל דקי6 גייס6 7פ)יני 6)6 3י7ו וק3לה להו 7החין .ה,6
 ועס עק1עו כ6ן 81'נו 7ך,6 ק") 7ל6 פס.ט6 עומי העכו"ס ג(ל עת"7הר3ה
 ע)פלט ו6עול6י מ:6, עעגעי וכי י8ייתל ה3:תי ל6 תס:ה7ל.ן עכ'0סהני6
'h7pסוי י"ו' ע5י ה)3'סן כ')י ג'וע6  נו5עו':ן כנ7 7הו. נמ5י 5ש)ו 
b~b7(כו, קר8י לפרוסי ה)3יסן כי 

 (זלסלפלוג(ס הסגמ.עלהמוק' וכני
 העוכס ען פטנ1 7)6 3(ה ע8כ"ו גהכ' דמלע1יbntb~l 6 ר6'ומ כתהוה63מ'
 על6יוח ה6עול6.ס 3'ן )סכליפ סי5'ס לפ.) קוסיח' הו6 ו(ו עכזתכע-ס
 סו(כר יז, וגס ועםנ.ומ נריימימ סכל עי0וס 7' פ' והנס ועסניות3יייח.ת

 עטניומ פן 11D1fil עוסחל גס r*hr קוסריס 37ריו ו"'כ זוכת6 נכ)סוטס
 פילו )6 יעעונם טכ,0 ופ"ם נ)וס 6לו 373ויס ס1.6 כע"ס h~bו3רייתות

 1,6 פוסין 'obl ע5יו,ן 6.נו סן סעמס כ.ון עעם ל"ע הו, ל6 ות"ע היגל6ע0
 ק6י פור לפמ יעיקר %עס עכסיל 6'ן 6'כ ת15ס כס6יגי blh סכרהקנלי1
 סהיס ע) סו6 7העונס על1ס ס6.כו ע. SD 1)6 )הכסי)ו ס)6 סעלוה6עי

 .  עור3גן הי6 6קור וע,ע עלוח ם6ינו סנעסי נחט18 ו:יס 0מ)סתל1ה
 קיוס()הקר

 ס6סמו עמתח לעסנ3 ונפל סמלה ג,8 י5"ו 6סי סס6לש מ-ד21אלה
 ירפ'6ח1 כל עחממ כרסי ו:פמ )'7ס עמע0 פה1יהל5

 ס6ק1ר)סמימ6ווו עריומ :61גכללג')1י oh:n~bilDJi 6ס1%תרס,3ע'ל
 ' לנטלה להו)'6 לו עומי ob (רע ס'י5'6 רפ61תו 06 גסעסן

 סו6פקת כ' ע"עיען 'יתו מגעיי. יייי הענץ כ' qhתשובה
GD:(סכ r'9ro ססיט6 כי ,ף נזל )ה6ר'ך ר6י0' ל6 עק31מ 

יסעעמ6
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"קושע ד,זמראבן8ני
 ע'סו'ותי3לי עמיל ש6 פררססר' מ)ר גג)) סה, מס דנסיטעטממ'למיט6

 מת נ"כ כיימוס חי'3י 0ו6 עייש גי)וי ס3כ)) עססטססותקיס
 גס'."עי"עוסוס3'6 טכסג str סרענ'ן עד3לי תסטע )6ועיסכישיי3'

 העכויס ע) סג6 ייסו6) קנזן גק' כמגו וסג" גיוע6 (,)י3ליוס7"ן
 וגס ט פונטין p(l'b ססלי טימומ עמיינ' יהו6 עייומ גי)וי גכ))סו6
 סיג גסס 6מס נס שע"ס נו' )4ם ך 'עמ טיכמ'3 עימומ טשיניסו6

 536 ג,ע סו6 כליחומ טמיינ' סו6 יפסיפ עסטכ yb ס)ו 3)גוסהסרה,י

 מ)עוי סדגר 5ריך)י
 )ייך ומס)ס נ'ע נכ)) גיס י6'ן ר6יס )חגי6 וג')

 נערס כ'6 כמ'ג )6 גקל6 וסו6 נלשומ מיי3' כ) )6מויי טג'ל%קיק
 ור5חו יעסו ע) 6יס יקוס כ6סר כי כמ'3 ינס 3סקייס ססו6סע6ולקס

 יענור ו6) יהלונ סס6ויסס גערס qb יכנוך 61) יסלג יו5ח תס י6עלינןספם
 גן סיק q'p 3קנהדרין דס6 עג.) כרימוס חייני ס6י 6-כ )נלסמוכ'6
 ועייועיימי סק') ק67 עס5' נינ 67ש גשסז 6ום! ט5'4ן 06 געמןקוול
 עד ונעיהכו' נער נחנרמעג6 67י סחס וטס'ק וינל דגל כ3 ע)קל6
 סייגי 6ין ג,ד עימות מיינ' ס'6 טוח יחתג6 כ0ג 61' 63 טייוס ס6%ג)

 י)פומ6 נ6'דן ~ybt גפסי' ג6פי' קו6 %יך יכ'6 עט6ר סר' כו' )6כמשח
rya,?סחס כ7ק6מלינן 63 טיח~מ סייני טמי 6ין חט6ורסס גטיס "נ6תי6% ע1י 1)6 )6 ע.חומ 0ייג' 6ין לתות מ"ל גיע6 געי יעטן ו% יי0וג 

 6ומס ט5י).ן )ענין 7סמס )ע,7מי 67יכ6 ד6ע'ג גערס 6ל6 כס.ג )46
 )עגין עם6.כ המס כ67יח6 פנע6 גפיס הת6ו7קס יגעיסס5ריכום6 )תיעי 6'כ6 31ח6 סחס כי6'מhn1th 6 מורס יקפיס "(ירן3נפש
 נופ6 דהו6 )סקסומ ו6ין גענילס כ'6 גפגס מיזי מ)' )6 יפ3ור ו6)יס7ג
 כעוסמסכ7כס3 וספגס סעכ'יס ע) סמתס סקפי7ס ג(ס נס 7)מ6טג')
 (') תרע3"ן דנרי ע) נ"כ גם'3 וג(ס כלימומ ח'יגי ד'ס טס ד)יס'י

 ו6) ד'חרג )ן )'ע6 ומ6ן עג'רס כ'ס פנס 4כ6 סשס ע) סג6דטי6)

 ") )קען )עיעי כ37ע'נ'ן 6פנס קפיינ'ן דיג6 3ס6י גס דה6יפגוי
 607 נ"ע כעו מעיי כון דסוrwu; 6 מויס דט'עטס כ'ון דסמס דע'ד)6

 ענייס כ) כ'6 חורס קפיס lym 6(7 6'כ יענול 61) יסיג )ענין סןטיו
 ע7)6כסיננס6י קרhn1bb 7'Dp 6 סס סכסנ (,) רס*י כוונח )1(סופגס
 י)6 )וטל נוכ) ע'( מורה ס7גחס 3(ס עס6'כ דפנט6( נע'ד' כ'6קי6
 67'כ סע3ילומ )הס11מ )ן )יט6 ע6ן ע,ט הע3ייס ע) כ'6 0ורסקפיס
 6)6 )6 )6וין דחי'גי סלע3"ן גפס כח3חי וכנך גטי ל6וין מ"3י6פ')ו
 6ין ט.חות חיי3י 7ק6עי ס5ריכות6 7סלי שת סענרומ יסםווס 14פ'כ
 6יכ6 7ה6 סע3י17מ מועיוח טטטס כ'6 6יגו עזכ )6 כ7ימוח מיי3'4ן
 ,q'p גי3עומ ה)כמ6 6פקק6 7ס6 עימות נמייגי כתו כר'מומ גמייניטנס
 )ע7.ן 67ין 61ע,ג כניתומ ע0יי3' עע(7 ויס סטעגי I1DWa נ7' ס0ו)ןירק
 וכן סכ' ה)כת6 7הזע ס6וער פ' גק'יוס'ו המוסי כמגו כנל חעסנס טןס)כס
 (ונס 6.(1 סגע'י פ' כד6י60 כלימוח טמייגי הוי6 (וגס גס ספוקקיס כ)פקקו
 (,) הרת3"ס כת3 וכן העריומ עכ) 6מס (") יס"י ופיס (נש 3עעמסגגעימ
 63ס'( סטוי סה3י6 כעו ספוקקיס כ) פקקו וכן 3י6ס 6סורי עס)' ופי'פ0'*מ
 כ"כ 6)6 סוס 'IDJD מלוייהו ס6 כרימוס )חייגי עיח:מ מיינ. נין עה 61,כ ו'ק'

 6)כ(ל ול, )יס3,י ועוי הכי )'מ6 (ס 3נ17ן נס 61.כ חענ'לוח מועיוסעטעס
 כ) ע) 5ייכומ6 5") )7ידהו נס וע-כ נגפסי 16חrw~I l~i1SD 1 7גס יקי)גגו

 06 6'כ הענינין טוין )יידהו 7ח6 סכח3תי כעו )וען 6ין 6'כ סג')ס)'עיזיס
 יס3זי כט,ס ג3וה פנס יס rwuI גס ילדי7סו לחענ6 קפ'י bn1DbiI סמס6ערינן
 נ'ע6 יסרג )ענין נס 6וכ )כ"ס עוה OJD )ה5עו רמן סייש פזס ועסגסד6
 עס6' הלתוי'ן סני 6ל1 )ן טיגפק6 כ7ימומ מיי3י )ן זגסק6 5'ל ע'כ 6)6חכי
 ועס כף )ה)'לה נימן סט6ויסס גפיס טה )ע7 וגת65 ))טד 63 יו)מ דסר'קר6
 עו0 תספט מט6 קל6 ג60י דכמיני סר'13'ן 6ל1 ג) 6'כ יעגור ו6) יסרניו5מ
 חכ6 גס 8עעוטי סמס י6עכיעו )6וין מ'יגי ו)גן י)פות6 חרסי 6סני קי.עיכ)סו
 6ינו 3'י כ) ה63 יגוי סכמנ הע)מעומ 3ס, סרעג,ן טיגיי עסטעוכן
 עגעיס 6סי6 ול6 כייחזמ טמ"3י 631 עיחוס טח.יני ד6'נו נזע3כ))

 )עי) נסעעמ.1 כיעפויס )16.ן מיי3י יקי6סט6ולסת
 צ ןבןןןעעייןבו יצב ::ס ::ן :: י:וי :2:1בן כט,ס ע613ר היי עכ'י

 61) 'סלנ )חו7 סגס יטסיס יעסעע 6)6 עה ו)6 ופגס געגייס כ"6יסיג
 קולי גן פי ~q'p ד6ערינןיעגת

tbea פגויס 7)ע*י עיג6 )גו יסע)ה 
 גוסין ססן ופייס'י עססמס סנס עפוס 0י6טור6י ועסגי ס6י כו)' ע6יסוי
 6'ן דה6 פנס 03 ד)'כ6 גדס 61'כ 6קיוס ד'ס יס" 3יגי'סיפויפ כעו י)עי) 3פעעממ6 ס6טול הפנס פסו6 ומלפס ק)ין יעסוס סיי3י3ר
 הס)' ופי,ט פי's.r 0 סיעג,ס ספקק כעו (ונס 6'גס ונס עעירסעד l'ba סתס ע) 633 תוד'ס סכ3 ס0ו)ן גקוף כד6ימ6 טע(י עענססו5י
 כמ3 (,) רסזי יסנס י' ס' ונטוי ספוסקיס כ) פקקו ען 3י6ס5סולי
bmDbדהו)י היו3ס חיפחן וסוי6 סעול~מ סהן יכייחוס עייוח געו יגס 
 3כ% )יכ6 מרוייהו 3ה י)ימ ניס וסנס ענ'5 נגעי)מס (ונס ונעסיסטט(י
 (רעו ימ)) ו)6 כיכסינ ח)) עענס סו)ד דהו' )כ'ג nibnI(o 610 וק)6)1
 סגפ*י ~Dbwh7* )6סוי י6פי)ומ)) )גדס ק'1 רחעג6 )6קפייו*פ*ס
 נ) פסקו וכן טגיס מ)) עופס 6תס yh1~ ח3) עוסח 6סה ע6)ס ס'דף

 ססיט6 6'כ סנ'ל גס'ספוסק-ס
~yb7 

 סמג6 ינקט ו6ע*נ ג*ע גכ))
 ו6ין סו6 טימומ טמיינ' נהעס דה6 נ)סו הוי ו)bwnp 6 טיחוסמייני נ9'י דס6 פנע6 3סו ד5ים סגי bib כלסו hpl7 ליו  0יי3יגריסוסק0ע6
 7'וע6 נס67 וש יכמ131ס קע6 שוק 3קגסעין כחיק'קיסשססקפו ס6' )הין סכח3 פ5עו סית3'ן עי73י 67.ח יס וכן 3גפסן 6וסןט5')ין

 !wbt סר פלסק'6 6קחו וס6 קולל 3ן פרק שף גסנסי7ין דטקסי6ע6י

 6יגו גחימי6) פ) סג6 דנו' str סלטג'ן וח'ין סוי ג,ע הם6 טקק')6
 דדליס דיס6 ס6י ק'))ת)עוי6 כמנד)6 נקיסט16ר D~f1D1 Str ג"עגכ%
 וקסש פגרס כ'6 6קסך סוי ו)6 )נק: 6)6 )גמ מק7י 36גמנ)ס

~pv ג7'דט )6ו 607 )ו0ס ג,ע' עתס קעס ד)6 )וטל י6.6 סוי נדס סי'קוף 
 )ט 6פסי סיס 6יך ":שש "bw גי)סס ס)6 וכיון ע5ם6 מ)י6סוס

 6עליע דס6 ועוד סג)מס 6ח"כ 6פ" ו(יגחס נימס 3'עי טענו)חעטפ
 יכ6סר כימ )6 6פר ונת'ג מס ספיקס וג 6טר סט)כ0 ומחמ)ח)3סד6
 כ6סל ג'כ יייסי עכס'י3י115 ג6וגק עכסיי עי מ(זן וייסו 6גד0'6ניש
 )טיער ד6יכ' ו6ע,נ עמס גיטי סעסס ויכ עען 6גדתי 636 עג.מ6גימי
 )1עכ 61פסר סחעסל כד )סעח'ן 6פסר סיס ע"ת ס6ג' יסל6) כ)י)ס5)ת
 תמל'סי סחרם כ'6 טלדכי כדק6טר תיי )סיוס תוכ7"מ סקס (ודס5)ס
)עח

~be 
 סרג כוונת ס(סו ע'ל כע"ע נניתס סעסס ס)btb 6 ט'ע

 ונקנס7לין גכמוגוס ד3ייו סחו, וס3י6ו סג') סקום'6 )חין ג'כ סכמ3 (')ר'ס
 ססוש כיון יר') חו6 3'06 ו)6י נסעס כ3י6מ סוי עכזוס יגי6מ31'וע6
 3כל5 סוי ל6 3סעס ד3'6מ שסס )עעסי עחייג6 )6 3העסכגי6מ
 פ' 3יגעוח כ67יס6 )נסעס (גומ ד6'1 נ'ון nptbno ינעיס 3קר6ג'ע

 כ)) מי'ג.ן ד6ין )פרם ד6'ן כעזס פנס כ6ן 6ין עענו (ונס סוי ו)6סנכ"י
 כגי6מ ד3י6סעכווס דנסי )ע*רמיעס גר5וןד(סו 6פ')ו tnbta ע)מ'סס
 1)פ' סו6 ינ ני קיי ו(י) ג57ון נסעס 3י6מ פ3 עחיינ6 )6 6ט1נסעס

 כנהעס 6)6 עם16 )6 וסכסונ נסתס ע3'6מ גרועס עכו"ס גי6מ מסיס(ס
 כע'פ פ"כ 6)6 3ססס כני6ח יסו' ע5עו ר'ס וכע'ס קוק'ס ו(לעמדכמינ
 ד% 6)6 תיסס מתגין י6'ן ת(כיר 631 גסי'6 3טעו כן כמ3 (')וסר6'ם
 פגס י)'כ' עטעס ג"ע נכ)3 6ינו 37סעס כ'ון 61-כ נפסס )תעקלתמיינ6
 ע5 ח63 ייסי6) תידי npbi"' )יכ6 סיט3'ן דניי יע) וכע"ס גיסס-ס

 חיע3"ן כסג וכן גח6ווו7 כ67'מ6 כעומס סס1)י גןלעו פגס 6יכ6סעכו*ס
 ע) ס63 יגוי נ*ע 3כ)) סו' )6 ג'י ס63ע) 7נוי נסדי6(,)

 ג'5 ו6ע0"כ )ע,ן נן וטו)ו כעומס סו)ד סעכו.ס ע) סנ6 'סל6) 36)כסל 3"סולי
 'bib ס6ילו יע-ס 3סינס )סק) יס )י7ס תמעס טת6ס סהו6 ס6יס3ס6

 )סמעיל סגהגו נע)ע6 חותי6 636 ס6יגו טוסר יס כ) )3כו) כגיןחועלומ
 י)ייוז נקייס (י )עגין נז) וכן עוסך ס(ם 3(תן סנס כמגו מוקקיסוהר3ס
 סף )6 דעי6וליימ6 יטיס פגי 16 6' יוס כ"6 ג7תס נעמ ל6מס )066
 ע3 סמע'לו bh~n'I י3נות 6)6 כנויע יע'ס ג' ע6ט0 כ'6 נוונ'ו)ימ
 וי6סס ח(יס 6מ,כ 06 ו6פי)ו נפס פקוח עסוס מחעייגין )6 (ס 3ג7וןט5תו
 06 יעט"ג סן יטועוס ס)גו 3נסיס גקייס (' 3עיגין )6 סתויס טןהזט
 )סעין 6'גס%יכס י6תסנ"עיס ס)6 כיון י)יס (יגס3'טי

 )קפעמ עו4ן נסן י6מס ס)6 4יס יע. וקז) ר6תס ס)6 6' יוס וסיייוס כ,6יוסכנני
 סחחש יוס כנמ יוס )עניןפועלמ כ"ס גקתס (' מל')עגין o3r3 6מי)ו('נמס
 '670) 7ננוס 6)6 גק.יס יי 75יכס )6 ים3ס ג7מה 3.עי ו6ס קטגסי3ס

 )סמחור "ין נפס פקוח ד6יכ6 וכ6ן הפוקקיס סכח3ו עסטעע'ססמט'יו
 6פ ti$h נק'3ס 3יול7מ חר6סוניס 'עיס onh~ ':3 )6 06ופסיט6
 נ0סומ)סק) קסק ספוסקיס החלוקח3ין כיוןד6יכ6 ר6חס סניס3ס3וע
 פור )סמ6 נ.) וסיס ו6עפ"כ( קויס )עי) סיין )(ס קפק 3)ו~יועומל
 סת61חו)יז ליס ס6קר63סס קכ"rff ס' (") )הרווג'ן תמסגמ עתסי*ה
 )0 )עסס 3עיל( 6מריס O'hD11 )ויס 17פ6 31כ)ס סכגס 3ו rbnמולי
 נכ)5 גיס 06 61'כ נפס פקימ עסוס טוי קכנס h'b1h טסטעסיפק

 בגב:נ:בסוצצמן ט'נ6'שגם )13 והע)ס 6' צססבךו
1WDע'ד 3ס)ת6 סעוס פנ.' וח"6 ס'מ: 6,6 מ67ער 6עול6' 1פ)'ג'נה( 
 יייק עיגס 6סי כו' סיסס פנ'יס )ע,י b?b סס.י ימס"-6
 חולס ס6עיס ינ,ע 6)ע6 ספיי סיסס h'b )ע'ר bni~a י.פוקק"עיק6'
 עעס סשי וס)6 לי וקסס ק6עיינן 6ג'(לייסו וכ) 6'גסו יענול ו6ליסרג
 6יגו ע.ע דג7יס י'גוי ר') (ס סקיפיי גפיס 06 6פי)ו עדר3נן י66ינו
 סכס3 (') סרע3'ס ו6פי)1 ס6סס עס סימס מו3ס 6) כע'ס יו3נןכ"6
 קפול ע"ע ע)יו 1)וק'ן 67ץייח6 סו6 וגסיק 7חיגוק 6'3 תה)כומפכ'6
 ס(סו עידוח עכוח ע)ייהוכ,6 )וקין I'ba כח3 3'שיס ו)ס3'ט עעסיסחוק
 ר.יפוז 6'6 )ע'ד 61'כ 7רגגן 6'קור'ן גכל (") ס7רכו ונעו יי3)ן6'קול
 סי'נ סעסי (') olfi~n כך נ,ע מורס ס6קרס כסס ע"כ 6)6 ספ')6ע6י
 ינו6ו סכ" )נ,ע ג"כ סייך ססו6 36י(רייס1 3כ)) ג,כ יגליהס סו')7נל
 ס:ול0 ען 6קור ססו6 ם6פסי חיפק )עספ ק-ו 61'כ דנר סוג)4ד'
 סנ")ם6ססי 3מס31ס סססמ')וכעו

 סמולסכ-ס6'כ ען סו6 ק.י3ס סכ)
 עיונ' 6חי' כי 'ודע וס6' 'עגול ו6ל 'סרג )עג'ן נ'ע גכ)) D)'b דגדסטוכח
 ףכ וכס3 (ו מסיגס ג"כ ק5'ס ק' ג'7,1 סג"י סכח3 ת65מי סנ')3י6יס
 D1pD טסיס עותר סכנס 13 סש מו)' סיס 60ס ק5מ תינליוסטסעע
 עיר3נן 636 6קורס 6'גת גיס ינג'עמ יס"י 6(י) ילטעעי' י6פסינפס
 פקות 13 ס'ס 5עפ" סכ6 ססורס טן 6סורס גדס דגג'עת )ס)עג'ס36)
DD~יסו' עסוס ד6סיל 6פסר hr'3h 7גקסר סי3 גמכוין עכ') 51'ע יג'כ 

 כ* סי 63'ע סג" כע'ס (') סוענ"ן ע)'1 נח)ק (') היענ'ס סיקיסה15מ
 (יל l'a")D כס3ס (1 דסעונס nDb( 6.ך (') ה3,י 37'נו ע) ט6דומעסני
 נד0יפפזי  5פסו 7פק )עסס טות7 06 עקק ע) עמח)מ (1 תסינסס6
D'Vיועעכיון %6ס ססו6 סדץ סס(עגס סע6 ט,ע געול כעוסן ע3.ין 

 6*כ קכנס ט ס6.ן 3מו)' סמ'רו דסנומ סגוח 6)6 6'נס עדרגגן מסזנג'כמ
סנ6
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כבקהושע השראבןפני

)1pbqb ס5 קוו3ס 6)6 סהס 6קלס )6 י6על פדמ דו' וס4ג6 כן מס 
 )ך )ן עסוס י6קול ע6ן 6פי)ו 636 3סיו ס6י כ) 6) 6'ם טנ"תרג'פ

 13 ס6.ן 0510 6100 דכיון 0ו6 6קץ יי3גן 6'סיי 6פ*ס נ('ל66עליגן
 7גניפ0 400ע 0)6 סוי 3ק75ס פכ') ייגנן 6קוי גו גפ'ל 63קכגס
 סן יר3גן כ,6 ד6ינו 0ע5ומ 3קסר ס40ן סיע3'ן 461 דוננן 6קולניס
 סקי12 ד)6 )16 ען )6 ססויס טו ד6סיי 7aDb7 כס3 6, גייך כי6עם
 ס%פמ נסי'p'pn 6 )קתן 6ג) סחולס ען י6קת סכת ח5י כעו 6סויכ'6

 ססו6 כ6ןכתג V1D1 כו' עוייסגו פסכ) 610 עד37נו 6ל6 נדוליסכפסניסס 3סי 3קל31 ססמגס סשוק ען )6קול 4גס ~b7Dp סטניססעיימ6
 י6.6 סס'קס תיסני6 037767 גס7'6 כת3 וסס ,י6'6 עסקיס6 סמויספן
 ubw( 6)6וי6' ססעס ען )ה3'6 לו 0יס סחווס ען י6קץ 5ימ066

 מקסי 3ע5עס (1 וקוטיibpro'7 6 עסקיס6 דיס דלן ו6ער1 ססספטוס
'671pb סקכי' % וסס סעור כמ5י וסוי ה6של ינסגס עטעס חמויס ען 
 סעול 50' עעטס 6)6 7י0(ק6) תדלק6 סש7ס ען ססס6 סעניס ג3כ))
 סיטל6 סש3ת סס )יטלן סתטו3ס סג"נסקדטסו כמ3 כגר פיכ556
Strט)עו סג"י עדומ כ.6 דגי'ס )ס37ס 5וי7 ו6ין גס7י6 תוכמ סו6 וכ6ן 

w~bnפ' 631ט0 וכע"ס )" מקפק6 (1 ו3תס31ס ילגגן יסמ ק') ססיע3,ן( 
 מגוק כח3כ"% ,hiY יסלע3"ס ד6וריי60 סוי נ7ס יג')דגניעסרנלל
 6'גכ) פכ,6עסי כט"סגסיי6 מ6וס יוך ודוקDDIDnI 6 ונסוגסוק
 3סר נקרוג וגסגס מ6וס דוך וגסק ס0נק 16 6נר'ס סערוסיוך ע)630
 סס"ע וכע"ס סמו7ס ען 6סייס 6ינס 33י טגגיטס 3סיי6 סטסתע סי'כו'
 63קורי )ווסס ונס 3(תס סעעו!.קיס עפעי)ום 3(ס b~va1 ונפוק 30וקפ)
 )6 6ג)נניעס)סוז ע3'רס עד3ר )0ג:מ ססו6 טס כ'6 כקג )6ייגגן

 הס;' b"D כ0נ נגיס כז6 :לו0 נסוס נגיעס 6סיי סיס6 ע5'נו ו)6"(ניי
 )יע )נhip 6 ג(ירס עסוס דסטעס גס7י6 נמ3 וסס 03 ינע ד)6סנ')
 עוכ0 מרי עגעה סלנ) הפג' נ3סיס ו)6 עעח י6נ) )Df 6 ופפניע3עס
 כע'ס h]ep7l ווגרהס6 סו6 סיעג'ס ס) ר6'מו עיק7 וסיי ססו7ס עןי6'נס
 סגדס ע5 סו6 ה)עוי עיקי וסס 3סעי סטג'י סלג וכע'ס סע5וח3קפנ
 ט6קול כעו וכע,ס עייוח 3ס6ר )6 3ג7ס כ'6 6ינס ע77נגן ז6פ')611פסנ
 'וחר)סרג5עגילס )0וט 'ס זנניס וסעפס יוכ'סו ייס 3כ) ועשסשכ.5 ס' ג6,ע "bniD" סיג וכת"ס עייוח גס6י עק,).ן 6סמ קעיס6כי)0
 פליוח ט3ס6ר 3ספך סו6 03 ס3סנטס 'DtDb1 6טסו ססו6 רון עייףטס6ל
 ססו6  כיון  ייימידיו  11ירפמייימלמדדי )7עוס 6ין 3ג7ס עס6'כ6קו7
 (,) ot?n7o כע'ס ע3'לס )סיג3 סגיס ע'. 5ס' )6 (ען )06ישמית
 Irnt~m ק5ס י)לו 7סקפו גניעס טס6,כ (ס ע0עס סוקפו י5לו 67ין3סזי6
 )פחו0 כ'כ )גו ש)6גו ס)6 ע7יומ 3ס% כ,כ )מוס 6'ן ו"ו 6וסססיפסס
 עליוס נס6י ינס ג6ען 06 ו6ש' כ'כ 10קש י)לו ס6ין כיון כך עפוס6ו0ס
 61'כ ססוכ0סי ונתו עירגנן כ'6 ד6ינס תנדס נרפ )6 ע'ע סנגיבס6סיר
 עליות פ76 כ.ס עד7גנן 6)6 6יגס 3קפו7m)o 6 עיקל 6100 גדס06
 י16ריימ6 גניעס 6קור ע) י6יס 6ין 61"כ סיע3"ס גד3רי %"ד 3יץחס
 67פפי חסי3ס(1סכס3 ימ0)סכ,6

 קיי3ס6קורד5ויייס'61'כס'6 דכ)
 ד36'(ר6 סוכ0סי כנל סלי (*)וע~י ע)'ו וסו6חתס )גע7י סנ" זנויססך
 דעסעע str סרג כחנ )עס ייעחי )6 נס 6קור ע377נן ססו6 37ך :litDbדג"ע
 יכתנ )ש) )סוגו ססעחקחי כתו 373)יו עט6ל )ענ"י 0)6 ק05פי3י'1
 ססיי וע71 כת3 חסינס 3ססי6 (IDp וסס קכנס 13 ס6ין חו)ס ססומניון
 6פי)ו ס6.קול י3ר ת6מ)ין "ין ו4סוי סיסD*Pi 7 ונעקוס כטוסו 3עץ'ס

 5ו גסיל 3עיי )עכר כתר ויין געוו 3סון סיס)1"נגסלן3ריסס67עוע'
 6ין ג(ס 3כ.וג6 קכגס גו ס,ס נ0ו)ס ו6פעו 'וסל ImrwI סש6 מפגיי"נ

 עקוכן סו6ססו6 3רור 7נר 66,כ 3עי b17Dtb 07ו)י b17D1h ג)6פסי7ק
 0171ק פיי עקוכן סש6 ס37ל 3רוי 067 ענו6ל סלי עכ,) ע'ד )ו גימן 06%
 סה7י6ין ג"ע עטעס ע)'ו ד'דססנס") )66נדון ק"' 6י"נ 77וק6)וטן
 סגס ל0סיוסן תנעחן כ) oJnh מ9ולין )ס6ל גדס 3'ן 0)1ק סיס סס)ט(

 עומר סס61 3פסיע~ח שנו0( "קס מקי רן tpb( ס61 6קוייסגס76
 ססו7ס ען ,b'o וג'סוק ססגוק כס7ע3'ס ס3'י פקקס7נ כ' 9' זנ6'עו6ע'ג
 )כון ס'ס וס'וחן . עו0ר ססו6 נ6ן פקק e*Db כ)יו עס7ט6" ש)ק631

 )מוס 6'ן סכנס 13 סיס 0ו)י 0ו)ס דיימהי סוע3'1 )ססי3ס יס"י5ם"
 פופין סיינו ס6*כ 6)6 3דגול סמו5ס % נ'כ 10)ס ססי6 כיון 7ע)סרנ)
 / עכססי6 דגר )הינ5 סיוסי )0וס יס סו)ס פכס,יכסס'6 ח'ס )3ין 3ימעמ)וקח
 ד6'כ 7ק' סכ) לר0וח יס )עיסו גכון ע) סכ) p'b ו)סיעסי ע,סש)ס
 נעי 631 עונכח 6םס סיו6מ ןסו סיטס סשי 5י(סו 3קוטס מ(*) 6מרו)יס

 7גס סוכמחי 7כגן ס.6 7נזכ ol b9r'3b(b 3'ושס זקעקסכ)ינ6)ס5')ס

 סרע3,ס עיגיי 3גסיח גונע סני ט%)ס ~oh ונס rt3h(h סוי 7)3גן6קוי
 גנ6ס די'ע ע'ער6 ע) פר'ך 0.030 ינס(קם ועוי ז6רים6 סו' 3*')ס'טם

 סעיעדו0פ) גנם'סגסעס מקמכ) ס6ינו 3נע(ס ט67וס ועו5סעיגיוד6טי
 6חייג6 7)'כ76יכ6 ו6י סי6 7קע 06רג6 67ינ776כ6 6י סהסנמקס
 )'() )6 כ% hy~nb ילכ6 )יכ6 6י 6פי' סי6 קופיbDt 6~ סו66גוק
 )ד0ו0 יס (סו וע'סו . יג'ע 'byI'~b קסו6 כיון סלגס %יל ס1S'Db, 61נ))
 6ין 7רכו 06 תעכנ'ן סג"ע 6)6 גג'כ כ)עו S'5v 16 טמלפ6 (ס ק6.ןגיק
 6גל וק')  צדלכו )ו טישין סגש 6'56וס4ן 5ס נסנעס ירכו %ג'ס4

 ש6טם ' ס3טס 16 נניעס ג)6 6.6 6פי)ו עוסר סס וטי8י 305ק3פוקקיס
 )5ספ ט0)יס 5ס4)ס דפק תסשס נין ט0 סי3הם( 6הס )סקר ט6ד )סטוסש

 עסרשר )6 נש0ס6 י6'כ6 כיק 6פסר גס הו3ומ(. 6הס )0קר 3גסרסז3עח
 יניע 6גקל8 3סנ6ת עוזופ6 06 6)6 6קרו )6 מר 7ףע 36הן6 6פעו)סגוס ט6קי כסט סשקקש כ) וכן יקר קפק 3לחי גגיס ג6עס 63ו0(וכי6ע7יגן
 תסס, 3גי6ס6יןר6'ס גסגס ט0ו6 כיון 3נ,ד 411כ סף 6ינוגסגס6536ס
 536ר6יוסר6מומחנ,5 עוס דס61נסרפ6טסג6תגי5סלכן6על8יסנית

 פד )שעסס ו)6 )ס)כס כ'6 6תרמי )6 עיעס ק6ני 6עפוי ועזענלורוח(
 : סוי6ס גס)' ט6י עעיסיסכיעו

 ד73יפ נ' גסנך 6קיל ייי3,-1 י6טלו6סי )ע'5 טכמ03י יר14ט
 36קמיסו וע) ע)יסס דגיס מ 3סגי גפס )עקתוט0ו'3'ס

n*Db('עומלין )'יס גסעס )סי0ר סכמגסי ז73יס יסמ ג bS~ יסי 6גקל שיך hihסחורס33ק"* 6קולסען (ו י6סס וכי651 עעסע6מלי0גיל כטן)קפו 
 וערנ)י 0י5י סספעו)וח 6)ו כי גי6ס )ידי )bia 63 מיו6קשרווננן
 עסוו' (1 ס6טס סכסנחי עי)י סני 36) 05 ססיי7 36ין)יהם1 ו0וי30'6ס
 סי6ס סע6 געויס נדס עסוס מ0עייו פמ(,) bib ססורס ען 5געייסו6
 תן 6קול סוס נס 4ן עסס ו)עמ וכיו65 נ*כ ומפסל יעיס נ' 6מלגפעס
 סכחגו מי ע) סנ6 עגףס כעו 6נקן6 היק7י )6 (ס 6מל עקוס:ח לקסתץס
 ו)6גכ)ל36קו6 ג'כ 3כ)) עיס6'נו ג;רו ט)סס טסו6עילגנןטג*דרון
1'Ubיג(רו hSn 63( 4ן כיווםמס ע"ע י6וריהם6 6קוך פסו6 ססכוס )ידי 
 עוסר ססו6 גרוו וני6סנעיני )ו ט"ן or 6'ן י'6יט'ט תסוס כ'66סיי

 : גפספקיס1
 365כ5)נ*עלef 6 6ע יויO')Di '6 א*5 גי5 0סףרזקשאיה

 סעללפ סהנו ס"י כ6)ו ססוistre 6 י5עיו י6ע'נ ס*י3כ))
 כפ,* טק')ס bted5*rn ס6עוו סיפ י)םין זפמן ע) חע)ס יכי כ,כמ%ס
 )6 1ד6' 6)6 3ססיגס (') חליג'ס וכע'ס 'ענון ו") ה(רנ 6'כ וס,יוג'ע
 יתיס טופך י(סו ))'ס (ס גק )0)ק 61פעו סעת גחפלינ 6)6 0(')6עלו
 וס3'6ס סנן 6ס)וס עטסכ0 (, ד3סע כ)וס נכך י6'ן 3רו7ס י6יס ג')ת"ת קו0ס- יקלגן ס.)ייס סו0פ. וכשס עפס ע6ומו )ג6 סר6וי ס')י וטטי0תעס

 סעקס' י6סס קורנ גן פ' הק'פ1htan: 6 31גער6 לול0 עס)' b'eסיעמס
 י%(קסל6 סייי גן סי (,)סיטס יס" ופיס ט3עט,ס עכי מותכין4)י
  הן4'ישץ כ)ל נפס עייין כ6ו י6ק סכ6 כ*ס כוי שי0 דה6י סו6 דקני6סו6 יט"י חשע'נ 6עו 6ס 51ס)') )סולגי וגעק סו6 גפס %ו ספ1)ס )4ץע6
 תסניטס61 סעעס (')כסג ד6פ*ניסרעג*ס 6ג'ו 06 ו4(5.) )סו7גויגיסן
 610 16 סי)ד עחעח מו)ס סס'6 )י יע0 כיויף ס(רפ סף ס'נ 6מליסכלודף
 ססלי (') סרע3'ס יגרי ע5 'סונ 75י7 631ת0 )ו כו6ג סש6 ס(רעתחתס
 וכיוסכס3 ייש bp דעטה'6 ח61 חיף י%ו קוילסע)' פ'גן3נתו6
 ס"761ויף ג'ון יס'ליע'ע ח"פסל עו)ס ס) ענעו ע)עוחש (,)סיענש
 לטם סו6 6ס סח'רו 65 התם רודף ם6ינו וכיון לפס ט6ינו און כ) 0חיווק5ח
 טסו6 קפק נ)סי ג'ע 7סוי דתסתע סנ6ף ע)6 ג'ס נס תנ') ייעח' )366)

bn~npbbnies: ל6 ת0י3 פכ'6 (ס דע סנ'6 ס7ענ"ס יס6 סכתנם' וכעו 
 )6 ילדוח תכח ו6ם')ו סס ססנ'6 גכ)סיג7יס כטוסכמג ע*( ס)וק'ןכ0נ
 ם)וקין יי3נן 6קורי נכ) סדלכו t~tbp. ונ*) יופג סו6 3גידו' כ'6כחנ

 0ן') תקון ס6יגו (0 גד3ר 6נ) קינ יעסו מן') ס6קיו 3דגלעי7וסס.יגו
 ה%13" ססס כ6)ו ,l~pb, סינס סע4גו כעו מע עון סש6 תוכ0 תקו6'וק

 8פי)ו )16 גסס ו6ין נ6)ו וכיו65 )'ס כגון 6סול ססו6 ונכס31יסנגמ6יס
 י,ת טינלי י6יס )סגי6 יפ וכן עייסו )ושן "ין סנ6קוין סמ%חו6
 osy1Dn ר6נחגו 7סכווגח גגייוי 'bD 5יעת ע)תו סעקפס ע) סמילם(')

 נחוך סני6 מ"ח ע0י פ*. סהיי כן עפרס (") סלתג'ס סנס ו;') 6וחו)גדוח
 (,5 סעגיי סר3 ע) וסחיט6 )יעח ע5עו naPnnI ס6יס 6מ סעגיין ינייסכ,י
 סי6 גנ'יוי כן חעוסס יכ) סינר טסיענ,ס ני6ס 6קולי עסי b')Dסכמג
 כן61.כ סעוס0 מיוכ) יי3ושנו יי.י וס'י עסי'ס סו)ק 7סרע3'סיוסנ
 יגריס כ'7 עס (0 ז3י נשלוס ע:ס ססלי (6'( סומיין סרת3'ס 37לי)יני'ו
 סירוסו "ותו דעמ'ן )יסנ6 וגס י6'גך ייש6 יש' 11016פפיס6סענ7ין
 עחנף הפריס ס)6 כהן דגס ח7המס עגס ש6ח ומ%ס 6ומו תהיןס6נו

hiDD760ס6יג1עפריסס:כי כ)ת' עסעעסי03ק67ליס ס'ס יסעעמ 
 ד6)קייפר6) גסע60 )סוי boa עפייס 7)6 כסנ6 ע603 ס6י ר,60על

 תסעחינע 6נן סניו6י כ'נ נסעח6 'סגו 7ס%) ע03י דסגי סי)6ו6ערי'
 עיק6על (") יפפעי' 61פסר 16מו סתמו 6נן וס)De91 6 3סתח6 ימ3י)עס
 )סו סעתינן ד5נן עקיע l"nDV '4 )6 יחו 4ט6 ס)כס6 4נ4 סכ'ג0ל
 צוכס ע'ע חיה' עס' ס'ת' י'ם ס5וס ר') זיי0 3טעס6 יק6ער ע6י6,כ

 ל'פ כדטוכ0 )סו עסע0'גן י6גן ק') דסן3 וגי6ס )" יעסע0'ןע7כ7יו
 ס6עיו יוגעם טע5עז גגיה יוס3 סו6 )סו יסע0יגן )6ו 61' יקיום'ןעססו6
 6'3 ו3ס)' 6וסס סעני'ן כ"י 3סון חסנס ו)כן בו' ניזוסי )6 ו6סנגדרים
 גגייוי י60 ענד גני bte טינקע 6ע0 דסמסס יומ3 סו6 ינגיויכתג
 יעסעס,נן סמ)תה ועיגקי נגידוי עמו)6 סש6 טסעע סעקפס ג3' וגוכן
 כ30 וכן טסיסס סרמג'ס קייס ו)כן י,מ כיסקסס עסת0ינן ד6גן עחעע)"

 41כ יטגיק6ותו סר6 ס)'י3'1'7 ונס' ננייוי כ'גסס61 ק' D'b3סעור
 י6ש% פקיי6 6וסו WT(~I י3 קט*) ע6י טד6ויייס6 )16 ססו6 6.ח066
 יקפד ססו6 נבי ס7ל פ' לש כן5'ח6 6וש עלזע  זלגנן 6'קוכ ע5ע3ל
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יהושע העזראבןפני
 קופמץ%ע עד3ף סע(מ)ינד6 ינרי' נ'י 3הון ממג חרעג'ס וקג4נם6
 י')ם6'ןסע5ו' כיסע()ן) )סרם סיפנ'סיס יע' מ 6תס סן שיסמז3ף
 36) ננ" ספקפק ממך גן טוני6ע.6 ססי6 כגון %)וס געיגיונמם3מ
 ע) פ.6 סט3רטסיס

~tpb 
 עוני6 דססו6 6)6 )מ עסתמינן 63 ירנ:ן

 כוגי6 ססו6 ע'( ס3י6 (") חג" סל3 וכן . כע'ס .הוכמ6 סס63הריעלוגין
 ע5עו סעקטח 1)6 על'1 ד)וקין )16 סו6 [רע ימו5'6 )ופל ו6יןדסיר
 גגידו' יס6 סכ'6 ג*כ ומטור (") סלעב*ס יח6 6וסו עגד'ן י6פיס י3וקת')
 סוס ל6 עי6ורחמ6 סו' 6'נ ועוי b~nbniD יחד6 עסמע 3'י סתג6מיסט)
 )6וין ימיי3י סיעג,ן כת3 וכ3ר וטיימוח ע'תוי עמי'3י 1)6 3ע)ע6 )6וכ'6
 עכס סף 06 טנסחפקת עעס 7סמ דפסיט6 נר6ה (ס עכ) מפ 3כ6%.גו
Sa(3עחעח כויסו סנפחס כית 4 מקפק' ל6 מח ח pr, '6ועמ)ל'ן ה'6 קכגס וי 
ViDיועי) נ6 טע6 הנקי6ין לס6ול 5מך יהו 6'סויין ס6ל ס'ה ססנת 6מ 
 06 6ף ס6עיו טינ6 )נו 7הע)ה 7נמנ6 עונqb 06 641' hgO~ 67)ו

h )6 גס.מליגטו) 3 D ' W I  סחסינח( שיס )מסי יטמי' 

 פ,ה עגונותקונטרם

 סגהיג סהועדע)3עלס עטנה6חמעק'פווקסיק 3ענץנשאיתי
 1[6ת יינה עה הממו3ה גמחלח סהעמיק 33,יכע3ו6י

 . הע7'ס סגי ת7נרי )6:סי3. סרי6 י6 י6ממ6 ססק נלי נרור י6סמטונמי

 ק'י"ל 3עלמעה וע"6 ס.תס הלחעה טעח כ' הגס הר6סון הע7 מנרהנה
 ק6ער 3ת)מעה עסחמ6 סתס עח 6תר 6מ')ו ק3רמיו 3ל6 נ6תןד6'גו

 וססגון )חי:ס6 סחפלה 6סה גגי 77וק6 )יער 6פסי 7ה6 י6ע"נ )6עןו6יגו
 כ7י ד3לי' וכונסמ ק6עיה גע)חתה תקמע6 קחס נעמ ~Db" 16וי" ע)י'כ3ד

lrnbtaלי' הוה ק6ער 3ת)מעה 6' ע-6 36ל עת 6717י 7עתה יקתכה כיון )ס 
 תח כחנ 6סה 7ג3. הטור עדנרי לכ6ויה עסהע וכן .כנוס ולתה 3מ)חתה15ויער

 סכמ3 נחסוגחו '1-5 6ח7 חכס ס7קיק וכתו 3ע)חעה כחנעח ע'6קססונני
 ננ' ל6סה ע-6 7'ן סהסיס הרת3"ס  תינרי הנ"ל המכס סדיק ועה דיין3נידון
 ס-ת 6:ה גblh '3 עי)י)66תתי דהכי 6ע-ג וס6לעי)י :מסיס וסליח7נר
 "סה ננ' 773ע. דסיין ת6י 6717י נ.:סו ק).סי י'וקי ס:י ע,כ סוו.ן ו6ססרפ'%
 06 6.כ נ7יעי העיד 6י נע)חעה ע.6 ג3י )ן 87'3עי6 כ.ון h'D גני גיסייך
 סתס תת עע'7 6ס לועי 37)'1 לפךס לענ.ן 36ל 63ינל ה"ס נעלמתס 3ת.קוגס6ר
 ע7וח עח[קת ע7ומו תפקינן ל6 7ע"6 חי'ס.:ן )6 נ;ס דלע6 סע)חעס ע)כווגמו
 ע7ומ וי6' 9מת6 36ל מ7גלי1 עוכח 66'0נעורס

 עע)'"
 'ע)'ס )עה כ' תע'ד הו6

 הי-ן 7'עה 7), נ'כ ;.) הי-ן ען ל6'וררו נ7חו ו3הכ' )ע') וכע'ס 7גל ח)'וי5על
 3תלמנוס: סתמ 3פ', סתצ.ד כנ,ן 3ע'6 73יתי )תימס 87'כ' סיכי 6ל6 ל6סהע'6

 ה.כי )תי 3ע-" חייס.:ו -סמס Dh" 63סח 73יע' יש,סינן כיהנה
 וס7ע . כד".ח6 וה6 כן"ית" וה6 773ת' דעעיד 3י'7מי'פי:ן

 ג6תנת "ינה 6סה 7נני 6ע-ג 1קנלחיו נעמ :"תן h'D7 ס,י הלת3'סטהי
 כיכמנת' ס.ע bib לה77' יע'6 6ס" ע7תי והו6 3קנרח'ו 6פ"75י7'ס

 : כמ"ס כלוס הר6" 6'ןו"-כ
 סהני"וכמד(

 תרס,' ה:ה קחס 3עמ 7כ-h'u3 6 סמ" [') "רס". ו5יה
 היתס 7ע-6 7הגע.6 כהר.-ף ס-) 7יס.' :ן ליוו6 7ע6ן 67יה6ין

 ל6 16 3ייע' סעי עעי47
 7)ת"

 יהנע'6 יק-) סוסקיס כ6.:ן ס-)
 נדיעי מע'י )6 7ע'6 7פסיט6 3ידת' עע'7 ע"6 06 עעו)ס ה'מה)6
 וע':קנ6 7יק6 7"0ח6 מסיס blo יע-6 טעע6 ד)ע6 הו6 ס3כ'56)6
 ,h1? סתמ ת'7 ת7תס 3מגחתה סה.' לה סיייע יע'ד חנ7וק )6והכ6
 6פסר b)ppn~l נ0הס 6פ" ה3ע'6 ה'חה וס לפ' ו6.כ כוד מ7לוס1ל6
 עההו, 3כין י8'מס'ט6 דק.ל נ6ען תתס 3תלחתה תע'Db7 7"7ק')
 67'כ ה6סה דק7וק עסוס הטעס 6'ן ע.כ 61-כ נ"מן ע'6 37קנרמ.וד7נ)ח

 וכ.ון י'ק" עסוס hlb ג6וון סע7 6'ן 3ק3רמיו גס 7ה6 ל6 נעי3ק3למיו
 לג)ויי ירי  רמב תסוס הו6 הטעס ע-כ bib תיי1ק ל6 3עלחתה סט' להס.71ע
 ו"קורה [-ל הרן-ה וכת-ס ייגלח מהכ1מ כלל 5'פט'ט6נעין 97%7') "פסי 6י O'pQiD onpJ וה:ך  3חסוגה הר") וכ-ס נמ. געלממה 51i'Dh'כ

 והי6-ם והרענ"ס כהל'-ף 7ק"ל ל7'ין 6נל (,) כר-ח 3קנרח'ו 6פ'ל1)עולס
  יייסבכיי,סיפסיי  לירי,י  ובליעברפ.ו  יייןדבעברסיי

 ק3רת.ו לל6 קנרחיו 3.ן ח.לוק 6ין  7יק6  רייס תסיס י6' ל6 77316ע.  מ"ס':ן3ע."
 ל6 37קתס :ך חיוו6 )ע1גס 8'כ ה6 גס 6'פסט הugD'b 6 67יכת"9

hs3'bהיר6 ל" 1ת-ת עדותי .עליס 7לתה 73דתי ליכ6 7סמ0 לןכ)ל: 
 ק3ר,ןיו דנ3' 57ע.: כ)) לתנע. ליכ5 3ק3רמיו גס י8-כ כן הרי'ף 37רי)פרס
 ob7 ק3רמ'ו נ:7ימו '1ס.ף )תה ת-ת יזבייי  בילמפס ילכרו בפי'יכ'ר
 הריג' ר6ה ל6 6' 3וולחתה 3;.' נוע'7 ה', סעקמת6 8מן':ן  3קחס6פ.)ו
 ה"גיק-)להר"ף וכ-מ ' 1ק3ית.ו לוער תפ5תו כקי י91יף 6ין כ-סע*ע
  יינ)ח blonn  דייפסמי סרב  %יךגוזב ttb('Sh~safh )" 3קנ71.07גס

 b'u3.b ילמ ס,) 7סי"ף :י6ה ע-כ  בקוירסיר כלל )ן b'DJ'b )6 ס%בעברסיי
  ו)oa  his3 6  גרריי  רסיייי:ו  ?bD'~D 3ע"8 נע)חעס כ)) )ת)מ671ל"

 וסכ6 -'ק6 7"סה עסוס עה'תן דע"6 יילון6 תטיס בוברפיי  י'י )ן5ינע.5
 ייברסיו וטיי  ר'י% עס1ס העעס 67י; 77נ)מ עהוbDgD'~ 6 ו".כ 7'ק6)6

blil~b1'ל6 קנרמ "uslb כלל לן bD'nD1  יילבעסס  רלייסייו % 
  יסייביי% onp3  בייי.  ח"ט.:ו י)6 ק-) 6' )הרי-ף ק"ל מ6י-דעיגן
  Thonp  onP  ומ  rnD'b  ייברסיי DDD'07 וכיון הסחס ע) גססיסס

 )טסקנ4 כ3) 4יע 6ין לס,י יעם נס Sb י 6י3עי6 1)6 דתיכעפרט
 כתג וסרייף Dnp3  סייבייי פ" הרפזי כין  ספרפ (ס וע*ס )ע')כע"ס

 עגיו קיפס )6 וקגרמיו 3פיגין גסמס נס 6)ע6 וק3למ'ו 3ע'ניןי)עקקנ6
 קעמע ג)6 וססס יינ)ס כחהו6 3עפרס ע'יי' יק3יחיו )ק3ימ'1סמס
 סקדוסיס יעס ע) )עפוד 6ין 6'כ יכת'ג:bnDww 6  ב39רסיו כעפלסשי
  סיזן כע,ס )תעי מייסינן נססס 5פעו h'u7 ספק 43 6נ)סל)ו

 )6 מר'  6פ')ו  ,גלגספמ 3ע,6 3עיגין קנרמ'ו דדוק6 6לפק חי3)ס'פמ גסריי
 6פ')ו ד)לי.ף (.) סרענ'ן פנחנ הת)מעוח 3ספ7 נסדי6 פ65מי וכןעסיתני
 6פם הן לעי) כה,ס עעם סכמג מלפו)'י )כל (כ'מ' גס י6ען 6'נו3סמס
b~na("] ט)תסקנ6 נוטה יעמו "ebI 3ייע' עעי7 6יגו דע'6 ג6ען 3עפיס 
 יקי.,) לע6י 6:ן 5)6 חו6 עי'ו  דררריפו  ו6פסי פוקק.ס ק5ח  סר"ובימוכע'ס
 תמ)וקום ככל לחונורIri~h1 6 ד6וי.ימ6 יקפק ועוד כן קייעי ל6כהי'-ף
  l'nbx טר  יפיפדו%ין פר  סנ6ן כיון )חלק 6ין גס '  עי)י 3סויספו9ייס
 עד דעדתפי ס6לה )כגין  חרעג"ס סם.לק כהו )ייע, מייסינן ל6לשינו
 כיון גכ.גי נתון סי3וס (ח כי ס6לס 5י'7 )פ:ינו סעי 06 38)הסי6'ו
 ק3ולס ס(כ'ר ול6 וכך כך סג'י l')h~o טהעד 3פ" הע'י ס6חרוןסהע7
 קעכיגן סוי 7ל6 כן והש7 )פ;'גו עסס.' יומי ע7ומו כפ,י  פכסיר 6פסל6'7
  63יג1 ה-ס סע)חעח ע) הו6 סעיוסו סמ[ינן כיון 73יעי מעיד טת6ע)יו
 ע)חתה הסוס ידק:ין b~b. bis גכה"נ סרע3"ס 5עי  7)6  ופס'ט6)פ:יגו
 ס6עו  3דית,כיוו  סתצי7  רסון  בררך סר6סון ספד י3?י נפים לתה61'כ
 bnnph 9עכיגן ל6 ה37ר ע) )עעוד ס'וכ) ססו"לפ:':וכיון כיון וע-עתמ

 ו6ין י.י:6 ו)ימ ד,:6 ל.ת  בילסיס  ra'1 דידעינין ה.כי 6נל לייוס6).:ן
  בסרסרסיססרו4  ייגורסייו  :וסי, )' המ:סונר6ה ס)יה )פלפ,לו )ו)ויך
 ימל'לס דעמו כל עלמס פלי יס  בסלס ["י  .וח9  ייריפ גע)  המכספופר
ס'ה"

  hlb רי-?h  בפיי  סיי כמ"ס)ת.7. חייס.נן ד)6 )הק)  סיס  רס סטנע הע'7 סהל6סון תפ-ע 3עד 7עמו
 ס)ט3ע הע.7 טהר8סון 1ךיי רירי'  טוברוי

  ס6לס 5ליך 06 סמכס פפלכל h(b כל) 77עי ל'כ6 6.כ קנרווסו4
 רי"י  סייפס  ייךסוילירםו

 כיון  7.ין  בייררן רור,י  ofiJnln רברי סבי,
 ot(Pth סרת3'ס כד3רי תעם התצסה הו' ה6'ך לס6לו )ענ'ן הוי 77ת'דל'כ6
 סכת3 קhnisb '6 ק6י 6ה6 היעג"ס 7ת,יי י8':ה פס'ט6 ה61סהנ'6
  דבר 6'ן תיקרי  כי%ר וע.[.כמ3 וכי' נד3ר3ריר כ-6 ה6סה ע) תע.7.ןס6'ן
  ייסרחסונה  סיייב  סה3ין כת1 )6 כו' ט:טנע י6ה  עצ.י'ן  בי'פיןבררר
  ס6)'דכיון7הית3-ס 5ייך  יי'רי ברריי  סיילו 7373 תט3'עה נס ערןי6'כ'7ת.ת ל37י (כר ע-ע כ)) לה6ל.ן  בנלו,ן  1.737 ה3:ת' 1ל6 16ח1 ס13יק'ן ה73'קהעל

q'paפ%ריופילסי4  בס'ביםיס נריס6 גס )מלק הו.ל טנ.עה סיביר  רבייי  
 fir לפ:י  כףס סטליס ימך פסס  bnV יילס  %ריך ברריי ,.פר יי:וכי

  7עמו  ~סי  נוילסיפחבנ'ביכס ס6'ן5ריך ס-ת blb  )ח1סנטניעה  שחסר
 לריך ס:טגע הצ'יו י6ס rlhnb ק"' יהיתנ-ס סכו1:תו חכס)6  6ומופל

 לפניס )ר.ך 6':ו יה רנ  737. נס לצ.7 ות-ע לפ:י:ו  63י:ו ו)6 לפ:י:ו 3עדם6לס
 כיון  לס6)ה ל:ו ותה ס6)ה 5ריך יה'ה וק3רחיו טנע תעיד כמסצן  9'י67.ך

 : עקותו כ8ן ו6,ן 13י"יסע0

  י9ל'וז  בגר' סכתג ר-ע נק" תת'ה ר6" )ה3'6 :'ל פסוט םחי3יואע.ג

רו?1.די
  6עך דסגוי  רוז,יסייל'ו [י'ל ח-ה 3על ופ)פל החכס )פ:'  הגו' רבך.

 ס6ער :חען תןי' והנ'6 תת וי6' 9בר סיורי  ריסיכלס  סלי  כייןבררי'
 )77עי  יייייין כן ttuhl' עד עפ. ע7 ה" ההס 61'כ  כ"י יסול  :ים'ביו:ס3.:
 וה37ריס לו סגי7ו 6חריס 6ל6 הג.. תן 3על11ו טתע )6 קפק 3למי נמתן ר'וכן
  בררנוי בייך )6 ל-פ  ייו:"פבגרי סרבס  OC3  סירריי סכתנ )-ח גוי ועהק-ו

 3עד כ.ם לפ:':ו הנו. 61.ן תפ'1 בםורג'וונויד  וינז.לר  וזי:ו:ו'ן ל7י7ןר%פי,ס
 הגו. כהג.ך גוי תפי 7ע7 ע.3 3ס.' תהרי-3ל  בפיובס פקק )וכן עןעפי

  'סר6ל7מוסס.ן  :%יויבלבייר,ליוזי  עברסיי 6תי סל" 6ף עסל-מהי6ס1ן
 ר'  ביז:ויבוזוירב "3ל הר6סון תן  'ותר הס:' הע7 :6תן  ברריי"י:1ס6תר

 געס 36ל להת.רה ליכ6 טעתי עהני י6"כ ה37ר.ס הימוך (rb1 ון.י:ו36"3-ר
  סיוריליסלך  ייסי העדוח  טיי,זעח1ך הטעס קמק 3)י להמ.ר ליס:ר6ה
 וכעו סרף "ן כס סהלך נצ17ח ס:[כר 1כמו )יהרנ "ו )הרוג כל)להלחס
 גר6מ וכן ו)י7ה ת[ון לחס לתכור לתלמתה טנ1קעי, קומריס ונו'ס ה'71'סס7יל
  3מ)חע' ג6ען ס6יגו ס6עיו סתה ['ל הערךכ. כמ3 1כ3ר כן הי' ס[ה קפק3)'

 )עטרכ0 קתוך הלך 06 36) כו' )'הונ 6י להרוג  לסליס  סילך  פסיידיןי
  חעסי3 החכס נס וכע"ם 773עי 6ער ל6 3ה6 31.[ה סל) לק:וחהעלחעה

  פוסרג 6עיי:ן ל6 קחס ס:היג צל'1 מע.ד.ן ס)ל לק:וח סה)ך [ה61'כ
 :ר6' הר6ס1ן 3ע7 ול6 הסני עד צפ-י 1החיי  סה6.3ו על'ו והה'ת,בילסיס
 התלחעה  לעעלכ. קתון סהלן גיר  י,י  סירריי סכח3 סיעוד ת0רססה61
 36ל עתס :תלמתה הלל ob ך6פ.)ו פ.רוסו 6'ן וכו7 יס,י  3ך'ג6:וכה3
  3י,ח1ח סעת וכ71 גת)מעה ה., סל6 מ67 לתע)י1מ6 מרתי 7".כ6 כ'וןפיר1ם1
 [-ל תחית"6 סרב  ת37י' נר6ח  וכן  סי' ולכן התלחתה ה'תק ס)6תקוס
 י"1 ב9":ויפב

~q'sp  
 העלמת' ען למוק :הרנ 6ו עח ס6יערמ כ) וה-ה ון.ל מ-ח

b:nlon6ליירברייי ס.יל 7ל  hlb עעס 3תלמתה :חרג סתמ16 163תרמ 
 נ6תנמ  ס% )ק:וח המלחתח לע:יכת קתוך סס הלך "פילו נתלמתה סל66נל
 עצי7ס "6ייכ למוד התלמתה )עעיכת  3קעו7 הר3 הת'ר :)" ה7'עכ-)
 הלסון ט6'ן מל73 כי ספי'  ,יו 'pDp  בלסי 36ל העלחעה ען רחוק סעתג-כ
 דכחו3חם פ"ק 3געל6 כדיייק תתס לתלחתה הלן "פי' ת"מע יופ1ד כןקו3)
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פנההוזשע העוהאבןפני
 סק6 גנ' ונ3'פ 3כמו3וס סמוקפף 1SDb'D וכנר ועוי יק6עי יוקף375

 עסגי דווק6 ספפטיס 0סיי צפרס 6פסל 06 6עיד )6 ס6 ועוידק6על
 ע3ו% 0ע65 ניגליו עעחגת כי יגי'61)6 )מלס י5ליך מסיפ6 יפוקקפ,ס
 גסרג 061 טסגי 1DDD ע) דעמ סמ)עת ען ר6יי b'3D ססר כןססו6
 ק6י 07)עת עפמו ע) ועת עכ.) עפש ע) כעס סוי סע05עס ען3)מוק
 יס0)עוי 3סי'6 יגר'1 3ל.ם כדכס3 פעס 3עלמעסססי'

 ק6' ע)מעס כ)
 6'כ עסל סע03עס ען ימוק סעס עכיד כי גע)מעס ס" Dh7 06"ס,ע
 ט6יגו 6פ'13 טסנ' היס6 עכ% עעם )ע)0עס 6ס)ן ק6' וכוי 7מ6יס"ע
~'DD

 Sip כ'6)קגומ )ס7וג ס)ך ס)6 ידעיגן 06 6)6 עקוס גלימוק טעמ
 גמי' 6ועל ד6פי' 6מטל נע)0עס סע0 כווגמו rb קסע6 7עס יעידכי

 געעלכ' סע0 כוונסו 6)6 ימ7 כסג)מעו נט)מעס טגסיג כווג10 6ין3ע)מעס
 פכנגרס סיויניי פמני  ול6 עסס SSn,  לייומ סס)ל ע)0עות סגי4 עפגי)6 )עעוי קכנס 6ין וסס גסיג סס ס)3 )קנו0 )מס סס)ך געחנססע03עס

  נעויכ' נפ" כרס (-ן כ)' 3)6 ססוצשס ע5 יקפיריס o)tbI  סס  גסכי
 'tibSD )37ל כילךסעו)ס ע)מעס עיקוי נעי (ס גע)חעס ם16ערעמ6ף

 צסמיי דעח' ע) קופן ט*ל 6)6 )עלחעס סע)מ%יסס)כו 6:סי פססהו)כיס
 כווגחו י6'ן גע)מעססיי

obpDpl'b 
 : ': -' גס7 06 61ף

 ג50ס ו)עס כעזס ס5דדס עם)י ג3פס סס )סס ססו)כיס כ) כ' עסס3ו0ח
 n1WniD עחגפ)י 6)6 ססונ6'ס עיי גסרג ט)6 ס6פטר כיוןגידעי
 136 יי 3סס סטו)מיס פעעיס סרגס כגתוג סיגו עסן לקגומ סס)ןע5ען
 )עמ:ס מון סי65 6פסל 16 ו5וגס עמו ס)6 16 )ג(% ע5ען ע)מעותסנע)י
 ד6'קטי) כ)סגי )וער 3ע)מעס ע'קרי )6 ו(ס וסרגו פססו:6יס  6טדוע165
 ססו)0ין עעק תע)מעס (ס ס6ין כיון )קפיס ע)יגו כנפ)ו י0וי bibכו'
 י6עיו יס6 כמנ יע00)ס פילוסו  ועוי דה6י Stnb ו"ף י70 סמיי)ומטנ'
 6עיסבררש' )6 ס)) )קנות 6נ) כו' )סלוג ט")ך סייגו גע)סעס ג6ען6ין
 6)6 6עלו 65 עזע ס)) )קגומ  ti1Db שיירי  רסשויור  יס'ל ר%ן'נןובור
  b~1bnph'a'ib כ:ןבינלז:בג,:ת:!י%י0י":בשגיזגנ:  נ)קגוס סרי )6 ופוי )ס6י 61.כ כו'  נלחוק 6נ) 0ע)מעס 3עקוס3פס

 המיר )6 ו)עס פעם נע)חפס כז6 6קור1,6
  גרמוי

 נ)קגומ כ61 עקוס
 עיירי )6 סמ)עת 06 6פי13 7ל,) ועוד סיי )פרס נעו)ס סגל1,616
 יח6י )פלם 3ע1)ס 6ססר 6י יעסי ו)פ' דסי' דפטיפ6 05וד ג)קגומכ"6
 נרי0וק סע0 גשלוס עעץ 6ס יסhwiuniI 6~ 670 עוי י6יכ6 פיושופת
 עתמ)ס  13ea עס עולי7 6! עפי)ס עס 6זכ סע)חעח סיסס ם63עקוס
 טייך 6)6 נע)מעס עס ס)6 עע'7 פעזע כיון )יסיג 16 )סרונ5ס)0ס
 ססיס' עיכ6ן סס6,3 3ילום)טי הגו6כ וכן כו' י6יקפו3 סני דכ)פעע6

 כו'  סירוס ען וג6מ ג5מון סי0ס 6ג) ס5פון ען וג6ת נ5פוןסע)מעס
 סיסס ט65 6מי ע5י כי!ן 610 סילוס)פי ס) ספירוסו חו6 טל6ייחוג67ס

  נע)סעס יתנן סעסגח ע) ק6' סילומ5ע'  בררייוחנס חו)'ן 6'ןסע)מפס
  וספס:' כו' נ5שן סט)חעס כססי0ס 6)6 סגו )6 כעו כ6ן פ7 נ6ענס6יגס
 סע)מעס סימס bip עקוס גסוג D'Dbl 06 עעס )ה)חעס מח)ןק6'

 :טרי
 ט)יס  סיס 6עפ*' נ6ענ0ו 6'גס 3ע03טס נכ)י עס ו6עלס וג6סי נפו)ס ע)מעס ס"  06 %בשב  str  מריבימ  ע37יי ענו6ל גר6סלכ:ן
 סגסרגו כנון עת ומ6ען )עי0ט סגוגן ינליו כ) יעמס תקעוך )3ינסביוו

 ע06יטנסלגו 6שית סי6 62ע%ןססלי נע)ס ססי, ות6מרוגיססר6סיגיס
  סעס 6וערס 06 סיוק6 עגו6ל ס7י עכז) כו' 3כ))ן סו6 גחרנ ו6)ו156

 ס'יך 7)6 תע)מהס סימס (bS, געקוס סעמ עפ'יס 06 6ג) עעסנע)מעס
 63 06 יגס עיגל'ו  )סוכימ  ptb' וש' נ6עגת חס5 )6 )עת (חפפס
 סעמ עעי7ס 6ינס 06 6ף (ס פעס נעי סייך % ס)) )קגומ כ'6ס)ך
 עס כ) סורג'ס יס6וי3'ס ק') י)ע6 4מוס םיס hib סע)מעס עןי0וק

 סויג'ן וכט:י5מין )ע)מעס (ס ום9ן ('ין כ4 3)6 סס%כ'ס 6ש)וטעי%'ס
 ווי3ל'1 סיפ3 עוכמ ספגי ס7ין 536 סיע3זס פכס נעי וסי'ך העמגסכ)

 סל6טון יין 6'כ )ע)0עס ת)ן 6מי)ו bp' סי6נ, סכתג רמייופודוכיון
 : bnnp נעמ 6פי)ועסג'

 bD'~ ק'5וי ספי גיד יסרדץנה
 סג'ס םצ ירו62 לו63 חועחקו סעע:ו

 י'גי' חי7ו0' כעס כיד ע)סוגו נן6ס כי )העחיקו 1ר6'מ'ג6סר'
 )'סרנ 16 נסרוג )ס)0ס סו)ן מ6מס 3ע) כס6ין י5') ל6כ" ססי3ון")
 ("ן כ)י 3)6 ססו)כיס 6יס סנגי סו6 וגיסוג  'V'r כ)' 3)6 חו)ך סחו6כגון

 סטעיד" htDt 63פס )שם 6ין 30(0 ע)'סס עקפ'7ין ס6'ן סע)חעס)67ש
 ססימ, 3עקו, גסלנ 16 סעס כסעעיייס דוק6 וגס 6עויברריי 7)ע6סגסוג
'DDSDO16 סעת עעיייס 06  ביריי36) י6עיי 0ייסי:ן 

 גסלגברשוי
 סעקו'

biaסעמס  ר3יגו כ0נ וכן ועסיעג' עממו כ) כעת סייגו סע)0עס מישמ 
St5rגעו)ס )עלמעס )0!ם י6ין 1,) סעסון 3ר' ג0ן וסזל bn'm 3ייעי 
hlbסלי )כגיניגו ס5ריך עכ,) הע)מעס 3קסוי ס6סח 6! סעי כסר6וסו 

1bunס5ליך פיווסו יוגס סי0וק)וטו 61פ'13 )גד  בריותו6סון  שסימו 
  י3עיגן עוכbaW 0 סו6 6מל דין !ל6! 6י5עי) וק6י  מהברס1מ  במייסיר
 ספק 31)' ני7עי יעע'י 6עליגן )6 )ליעות6 גמ67 6'כ 7וק6 )ליכומ06רסי
 ויגנ,ס סעמס  ידגו ע-ס 5פ' 561') סס יינ'ס טסני  יק יפיס 65 מכסםכ)
 סע)0ע' 3קסיי  ל6"ו ש  רימ  מרייבויר  מיומיס  ביירי סי6וסו 7וק6(.)

 3קס7' טגסלג ע'עץ ה5י'כ'ס י73יסס )מרק 6ז6 1)פע כ)וס 6(גופ5עס
  יגמ)עוי 1('6 עסני סתע6 טגסיג  עע.7ין  ריס  עסעע 67זכסע)סעס

 "נשץ סייי ס5ליך סזפ י'כ 6)6 5פי5 כעיט טסג' 65 קסס יפמעוכ0
 סעלטשש גקסיי כ16ש פסס יחתמס b((wr 061 סע)םעס נקסרסי6וש
 : P(r'D~ bt פפ'י 14,1 סעיסעט נקסףסר6וסו יהיע ט6ק ייק 3כייון 6'כ 5פגזד 3י3ל-סס פסוי ו(ס  ברריי מ)ייין)6  גקפלספ4?טי יי0רגוסס" )onp tbbb,:)ebbi 6 סע0 עעידסופחס

 63תךוכ' ססחטעסל6ג" וכסנ סגדו) rtbo סי*מ' (כ'ת'ל4פדק'כ:
 י6יקיהב סני סל קזז עיק6על גפ)0שס טילי יסח)עהסס

 ס6ץ)פ'לס פם'פ6 ו6יג כעיס ענו6ל חלי 5סיוג סס)ך פ)ש%סעפ*סו
 tnDiwI 3טעת סססיו לגפקם ססחםם סג'6 גס ג)קגות יוק6 ע-מיס0)טה
 פת סוי ד)6 סרנ פפס עע %6 י3נ'1 )פיס ס6'6 "ע)ס ע)ע01עס

 סי)מפס טעקוס עפי  3רשק )סיג 6'ג נ%פו סג)חס  כ6ן  %3bibחע0
 %,יי חמרמי גפווס  )דן ציבו סרי יוי מימבתי יריסליי  7h~o7וע'6
 וס61י'  סכס3סי כעו סיהםלפי e'Dp  ע065י נס  סר ע5עו נפני וכ'6ביוסו
 ט)ך י6ס ע37רו יעסעע עסרט6" סיג יגלי !6,כ עע5עי פ'יסמי כ06לסי6
 סט)0ע' ס,סם ס)6 פקוס 73שק סעח ג'כ עש7 66'כ עסנ' )6 )0וי)קגוס
 סמס  גגסנג י6ייר פ.7סת, כ6קו סליס6 עפוס 6יגו 7סר3 ו6פסל5'ע
 סס%" 3ע0כם כ6ן סע)מעס )עכלכת סעיך ס)) )קגו0 טס)ך )" עפלק6)6
 עיקלי נמי (! ועסגס  ימ DW ועפץ עמגס טוצ ע0:ס ט)מפס סגע)יטס
 סס%פיי גגי מו6 עלמעס עקוס ועזע כ6)ו 6יס  בבי גני DnDSnn 3עקוסק)6
 ינים6 6)6 6ח7 יין כעפי סוי ס7יגיס סנ' 61'כ 06זכ וכט,ס (יין3כ)'
 מס)ך פיייי bt'p1 )ת)חס עמח)ס ס)ך !)6 3ע0נס טגסיג סעעייע'ייי

 (יין5ם05' 3כ4  ס%  1ib1'tDStnI-ברוןישלו  געקוימתימס ט)6 סגסרנ)ס)0'6)6
 עתפטייס כסג)מעיס  16  ניימיי יפברבון"  רמל'ו:ויי'  773ע' מ)יגין נע0ג'וגסרג
 כדעקעינוזפוler, '3 כ)' )ו סים ע' סויג"כ) rb11 1)0))ס 5ח)מ,ע3" סהחגס ע5גס
 טש6 עטטונ6'ס סכוזג0ו סו6 ועור (יין כ)י נ)6 ססו)כיס פ)  עקפייי' ס6יןסס

 סעטגס ע) גס סג)0עע פ5חעס 3עס 5סלוג עקפיי'ן 6ין עחגסו טכגגי5י
 סורגת P'r 3כ4 ססו)כיס 36) 6ותן סולג'ס 6ין סטוג6יס כסג051ש16

 סע)סעס שסס ם)6 3עקוס סנסלג be'p3 עס6'כ ייכי'סג,) עסג' כז166מן
"Dbס)מס נע)ס ס)ן( b')a עיילי )6 יסי3 כן כווגחו סרג גס 61'כ 

7'SWPי0וק םע0 עעיי עיגע'66ס  )6  י4בילסיס 6נ) וס'מ ' קתס נעס 
 סעמ עעיי 1i'Db 06 כ636% סעל0עח סיתס ס)6 עקוס סע)מעתען

 ש5 )ק11ס כ'6 5ע)סעס ס)ך ט)6 רק סע)0טס )עעיכ0 קעוךנעמנס
 656 וי6י סלגוסו  יסייבימ  'DDID  יסעל )עיעל6  ברריי ת)יגן )6  ימוגסלג
  עיקיי  pi(biSipDt  ימולבימ 6)1 7גל וי6' קס קגסרג ענ6תס6עויג,
 כוהתו )פלס ע6ס  %ימרביגשבייומסייז%מכן סטעי7 כעו וסויע)סעס
 עיכ יס6 )יפתו טיי סמס געס גס וע'ע כן ענ"י נ5סונו ט6'ן6כזפ
 סיולמיס ען ע6מר 6)6 ס6ויג'ס bia nD~D סגתרנ סעעיי פילוסו6ין
 6וטנ !6'גו סע)סעס )עעינס קעוך סגסרג סעעיי קכווגס 6)6 פסיכ6ד(ס
 סע)0עס יסגיע 6%0! עי  כ)  ישרבו עס6ויג'ס סגסיג 0)ינן )6 נסלגעע'

 כי עקתע6 ס7גו0ו bS  ימשויבש 6עי" 636 773ע' 0)סס ו6זכ סכ6פי
 גסרג וכן סע)0פס ע0עס ט)6 עקרס  גייך נחרג 6)6 כנ') סו6ניסג

 6'גו סעיסעס ען  ל0וק  שומרב  ייייר מיי פירומו ייי מרבנל0וקיב%ב
7'DDחרגו עי stnp 6(רימ קסס עמ כ'ס 6,כ כע'ס 3ייעי 0)ינן ד 
 ג6' גסרג  לבפושיס  )פ'עג ייייי  בישיש  טימרב  3פ"  סעכייסמש

 כ55 י7עיגן 7)6 קמס גגסינ נ* שו מ)ינן )6 6פזס סכתנתיעסדרכש
 : סע)0פס 3שך וסיי ס:)סס נמ)ס )עס ג'גוף )3'מו עע0נס ג'5י6סוו6פסר

  ממביי סערדכיי עד3מ ספגי סעי ע) סקעד מהו6  מסשיבס  בשל ניגר' ס)6רץ!ק
 ססגי סעי 373לי יודgr '6 ר6יס  סגי6 ונ0גס

 1)סומ פליכ' )0וס יגו 4ר7 6'ן עעון עמפס  סלגו 635  יספיסעעיי
D'b1ס)6 סלגו ס06י סעע'ד ע(ס גיו3 עימו כ5 טס )ד 6'1 כ' געו)ס 
 גסלג *ך סעי DIDD י% סיכ6 )עייכ' )יס  יליריו יבי  סבלמימבשימ
 פ)פו4 63'(סעיקל וכןי6יפי סמס ע7 חע)מיס סגיע סע6 )מוס יסד6(
 הייכ שומ%1יישסיעש סבלכומ  בכן שס" פ'יוסו *ן OSIDS יס)וססו6
 גכ5 ספ)וס 5ניך  מיש ס,סס ס)ו טמסם6 ס7י )סיעוו,ן  רבריךבמשמ

 : nWDSn3 סכ'ע"קיי גס טע6 0ייפיגן )6וסכי י6יסע)כומ
 יק6י%סנגקסה6 6עסני6ג" ס'6 יסן'שיוסו גי6ס )עגזיףבמ'כמ

 )קגא נסו)ן % 6.נ) )ס)מס טס)ן ס'ע פ)ס סעכינן 7)6יה6
 כה כ'( 3)6 ססו)כש  6יס  %בבי סכ0נ ססעתקתי 6ז( נקעץוכענו6ל
 )6 סר' גחי wb י)ע6י סגסלג סעעייס ועז6 063ת )מום 6ץסמס
 DnDt ג)'קפק י6ס וכן קתס שרג bib סס סכסלג סעכיייסס(כיל
 נע)סעס ג6ק ס6ץ ס6עלו bpI~' כעזם סס5עוי SD  מסריישי סעג7כי7נ7י
 טת ס6ש7 ושעו )קגוס נש)ן סיי סס)עוד 67סי יע6י עסעככו'

 0קל פיקל סי' סלנ 3י3לי סשלפגו כפילוס ו6ס נקמם 16 נפי'3ע)מעס

 ס)ך 06 36) קסס 6! נע)סעס ע1Dtbp: 0 ל') כו' ג6ען י6'ן יפ6ייק6עי
 נ(כי )6 ו(ס סס סעס ו6ועל ל'))קגומ

 ל6" )ני ייס נ(ס וי' 3ינר'1 כ))
 תוויסו 6פ"6פר 61,כ ססיי תף סכ6 67יכ6 עטפס )סמע כי6מ,ן[ש : נייטי )ס)ות *ן סמם טס עפ'י 6ס )קגוס lSt~al וסוסלי'

  רשבי%שושמשד  בררפיי%י"ו י6עיי  מייטיגןגתיי )6 גע)0פסעת
 כן ג'ככווגסו סל6סון דעי ג6על )6 )עס ויכ סעפסס ס" מ5יסטגי

  בשירוי (ס 6מ (ס עכסישו 6י67פי)1
 6פ" פ7וסן )כוין י5יקי כ) עני'נן

ברקך

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



שכןפמ
 bD'PDt סכ6 מס 3פוסקיס כע613י טנמש'ו 'תיו ט)6 6שי 06 ים,קעע

 סלעמן יס6 (ס 6מל Dr3 16 6סת ג3ח עע'7יס סניסס 06 0עוקט*ן
 עסעע עכ') SD'1 )כס עס 6תס ס6ינוס סחמולס כיון סעפס כ30ד)

hDSV376.ע'ס נ6ען י6ינו כ'ון ע hih ד)6 עטעס מ6עיגוסו ס0כע'ס 
 ססי6 יי6י )ס 1נ30יי וע.נקנ0 י7.ק, עטוס 16 )ג)וי' יעני67 3ע)מ6עסקל
 פי ע) סריג.ן י)6 ע)יו קעכיגן )6 )ייעי )עימס 67יכ6 סיכ6 61'כ6טח
 6פ" ה0ו7ס סס6ה'גס קסיי 0). 6נ) 6ע0 סהי6 יייע.נן סיכ6 6)6עיוש
 6'כ 3ייק.ס 1.61 ע)'הס )קעו7 סמ.)ס סמויס סנח 7עסקיי 6ססרסיכ6
 ם)6 ה0עס ס0ולס חנ0 נ7יע' יעע'י 67פטי 67ע.ג )ייע' 0יים'גן)6

 : 6מריסס)מוק
 )6 9סרן ד0ל' קסיומ6 י3תי יעקתגל (,) גס"ר6'ס סכס3רזךקך

 דטעס גיוע'ן ס)' (.) סיענ.ס וכ-כ סכמנתי ספעס ו(סו7מק'ין
 5פער  )עעו7טל3ייוו5יכ ס5ז6 ניע 5)5 עדס ד )יי7 67'ן ג6ען7ע'6
 ססו6 סלי )סקר סע7 יר6 ע)יו )עהו7 ס6פסו גינל 36) סקי עעידסספל
 pbt ס6עיגוס חמורס חרי (0 6חל 3(0 גס 6-כ סי6 0(קס יקנ7סכע,ס

 : יו0ר )ס6ריך 61.ן גדיקס5ליכיס
 ו6ין עעמס )ק% לפ6יס שיינו מוטתינו י65גויי oanlpDDJ'ישש'כנ

 נינל' ססו6 סמטונס 3ע) 30 3פ)פו)ו )כמ31 )גו5ולך
 ייי פשפ6 סעני סע7 כדגיי יווי6. ג(ס גס )כ0ו3 י6'0י ע-ע ססגי730

 סססל סעכיד כ.ון פו9ק יסונ )37לי 5ורך ,nbre Pht ה6סס )סמיל70101
 וה(כיי ע)מעס גסעח bia סיגו6350

 )ק3ר0ו 5וין 6ין עיוו וסס טעו
 טוכג ססו6 סעי ס6עי עס נעג.ן ע-ס נ-כ ד3ריו 75קו יע)60 ו%וומ6)י'ס
 ססוnrrJDJ 6 03טונה ה6יכ0יע6וי ונ3ר כקגלמיו סוי ד(ס כו,3ע)(ש
 3פקקיו ס,ס גע) סך3 יכמ3 מס6 (ס ע) ק0,יה 'ם ו)נ6ווהכק3לת'ו
 עמסו' ל6י' ועני6 סנסלנ 6ת הכיל 06 עק).מ 3גף ק3ל0יו 3עיגן 7)6ק"כע'ג
 6יגכס )עס סגוי ס6טר 775יס 5י7י כ) ~SD ט(לגו חע0ס)ח ה6רוכססמייענ'
 6ינכס )עס עיק6ער כי' )וקמ סיית' 61גי סעס ססוכ3 סיסויי 06קוג7ש
 )עגיגיגי ס5ליך עכ,) 1וסן,ס ססיל ו6פזס ק3רו )6 ימו6 עכ)3קיגייס
 (ס1 סרי ההר"ס המסוג0 ר6י' ע6י וקנל0יו כהו סו' ססיכנ ק"י 6'61'כ

 : כ)וס 6י1 יסיכ3 ס,ע 6)6קג7תיו
 6יכ6 ס(ען סגוי סכו ם)6 יס0ס די 637 ") עעלגת ממיהו

 וקוגר ס0יס )פני 16 סעס )פגי סגפ) ל106 סגוי סע6)טיעי
 סנף וקו3ל 3נ'י6 )" יטמו 16 גחע)ף 16 ס7וי סנפ) טי6סו כיוןספס
bsn"0קגר0יו דע75יך ס)סלעג'ס פכעו (ו יסי וי6י ויטו0 נס)ו 6מר י 
 גקרו3 ע0ס ל6סו ססגוי יי) 61,כ 3דיהי 6ועל טע6 עכייו סנו' 67'ןסיכ6
 יעיס סו6 סע6ס )פי סעי ס(ס (ס גגעת 36) 6עס ו6וער סס סוכנסש)
 מת ת6' 636 ~0 יודע ו6יך סטס סוכג ססו6 61ועי סעעסס סגעססנ3יס
 61'מ סעס ססוכנ יודע 6יך ע,ע ת* פע0 מ גיעס 6ס titebvוקגלו

 6נמגו וי6י 6)6 עסקר 7סע6 עסגי )6 ק3ל0יו גס *כ ג(ססשקי
 וקנל0יו כן 16ער ססו6 עוסס טסיעיון ד6היינן 6)6 ד3ייו )כ)ע6עיגיס

 )עקוס ס1)'כוהו וסע6 3דעיון 6ער 6יך ססכ'3ס ס,ג 3י"יון 6ער סוי)6
 ססו6 ננדון 31ימוי סעמ דעתו )פ' 6פ')1 כ)) קגרוסו )6 16 וק3רוסו6סל
 עסטע (ס עעסס )ו h'(D וטס 3עלו"ס טש3 ט0ו6 ו6וער סדנלשכופ)

 סו6 וסס סס ססינוסו עגיי 6)6 כס0רגוהו סגפ) סגפי)ס 6'נסישסמ3מ
 3פנין םפ)פ) ועSD 0'1 )קעון Df י3ל כיי ו)עגעטוכנ

~tfo 

 טמעיו סיף
 וגנוחיס עוגיס יעיו כ) ל*סי )ע%ס י"ס עעגו )קbSn 0 )1סגע
 6ין כירו וטס טעו סה(כע כיון יו67י )גלוע 6'ן ועסס )סוקיף 6יןפ*סס
 דגליס וסרגס )1 סגיי 6עת 6ס יו7ע עי סנסוג ססג.י ועס יו0ל5ליך
 עעי ה6עמ )ומר סי67 טעעיס כעס מסעח  ס6ט0 עניייס ו6יןיניפ'ס

 יייני ע) וס)וס דמ'35יין ג3ר )כ) )6גסו3י סלי6 י6 067ח6עה6ונמ0יגין
 . 'וסע סק'יסו6)

 3נעוקי יוכחל ע)יס סגנגי סעכו)ח 03" מי "ס י"יי מז),ש%לה
 ס0ורני סחכס סו6 ה)6 )ויס וקגן משסכ0ל

 : גי'ו קג-) 36רהסעעודסיעיגיל,ענ*ימ,סע'
 ע,י גע)ס טג6נד 6טת עגונס If)us ססס'ג הת עכ'ס 0סונסבש%יךזר

 13 סיס )וער 3לסש ו)כדו 8ותו ופ.מס גו טכ'0ם 6מיכומי
filDDיו ד3ל וספקיד סכות' 06 ו0פסי שר % וסוג ימו וסו)יו 0)וף% 
 )סני וקל6 6מד )כפל טס%יכו סכו0י וסתס סתס שן 0ע6 6)3ק0ל
 ס)0 ספקוי וכסספע הומכוהו וסס ח)כחי ו6ני וסיגוהו 1'65ו)קפיס
 56)י סיוג 30'16 עפחס סכותי כי וסויס עסס 6' ומפק סיו5"יס06י'
 6ש1 ע0פשס סיודס כסעעס ו6מ'כ מנן ת0ס יעש כעס 1nl)DDוסס
 ספקיד וכססעע VYDn ס) וי15כוח נסק )עיס וסס)ינוסו )גפפסי67ו
 6מל כי סמי )6 ו)יסו7יס סעיס הן 1סו5'16סו ל3יס )גחס 5וס (ס7גר
 וסג'16סו 6סלקסס פ)מ ו6חזכ סעש הן טסעי6וסו 6מי וסעי0 ימיסכעס

 גקו% סעעפס D,(q ע'כ ו3נ7יו נ)יו גק'עני 6גמיס 0לגסוסכ'יופו
 (')1סר6'ס ר'ס י3ל' פ( 76גי כ) היוקייס ויגויו 3פ)פו)ו ח6ויךועכ'ס

 עוסלת ססו6 כך כח3 5ין ך' : ע6י6גי
p7Dp~ ש " ע  

 געמ)וקמ ס)ויה כ' פקפוק 3)י עג'ה 3ק"י7 י6חת 6י יעמ 5פי)1 כ16ס*ו
 ס61 (ס ו6י סו6 (ס ועי O~u3 כע"ס )מ9פק ש יסיי'ק יעי ע)ונס

 ו)6ע3ע'6 י3רנ' נ6ם)י 7ס)'6 3מ)ס8 )קוק ערוס )סחין עעסס)פסו0
 61'ן ס6סיוגש נעיגי זנייו ג0מויו ס)6 כנל ס3'י כסנ יז0 דע0פ)

'הושעהעזר
 כ16 סנ.' ע'ס ע-ן )קעוך דק מ~ק סו6 עכ'ת דנר' כ' שספ6י.ד
 גע5יך כמ03 כ6טר עחוור 61יגו )סון וסס ס6מרוג'ס כ) ע)'1 ומ)קו)סון
 6מ,כ וגסמה6 )ע'ס נפ) ע) גס bp' ל'0 כי כנ'ס הכ'ס יני' כ'ו6ף
 ניסד3ל וה5"0 ס'נכת עי ר6'וסופ)פו) )סרנס 5ל'ך הכ'ח ס.ה1)6

  wnoh*1tb עעיי.;ע)'1 נופ, גכ) ס)ס סו6 ס6ס נס7י6 3פולעגו6ר

 : 3ע,ס )קען יכע,ס 3ך6'ס כהגומר ר'0 יעמ וסו6 סעיס ען סהוע)ס6מי
 יע'ס 6ג' כ-6 ק6י )6 י"מ כ' כח3 ספ-ח 93י ס7'3'ם כ' 6עתףון

 והפול סר6-ס 37ל' ר6ס )6 (.) הו6 36) 3ע'ס 6טמסו )6 יי3טסי
 ה)ני הרגה 13 )פקפק 'ס הר6"ס דעח ע) 6פ')ו 6)6 גע'0 )קעווכע-ס
 ספוסקי' וס6ל סה)מעוח 3קסר (') הרע3,ן כגון 0פוקקש ע)יו נססח)קו

 : עמ)קין ו'ם ג)סון כ'6 ה3'16 )6 עסיע8י יגס מ)קוס)8
 6)ו 3ייניס ממו)קיס עקוסכסספוסקיס ד3כ) (ע הונכ0נרכבנר

l)'Srbh)D1ni 6(6 כיגר' הי6'ס ני3ר' ספירם ס.ס ט6ס 
 עכ-פ ססעגחג עסעע רזע נק' (' חזס הדנ7י כי י06 סינ) סי'חיעכ,מ
 י)6 סי6,ם כוונת ס6'ן פסוט סג')ל עכ,ח 3עמי)ס 36) ע,ס סן6'סכדנל.
 נש0ה6 06 3ע9ק הר6'ט ע) נ7ו)0 )ק' כ37י'ך יגו'ו טס3'6סתזס

 סע6" ס( תע' הן ססוע)ס6סי
 ס)6 י6ומן סל6'ס סכוונ" עכ'פ ע37ל'

 סעיס הן סס~פ)ס 6מ7 סנסתס6 )נו 3יור 1i'Db 06 הע'י'ן הט3'עסר16
  p*blnt 1% 16 6טתהי 6ס ע5עס )עע.י.ס קפק ~fhn 16  7ייןכניון

 כ'ון נ7ו)ס מ'עס !(ה סר6ו 63םת1 כ'6 )6)0ר גע'נן ד)6 ק6'636)0י
  סי8יסיבייס%ר8ו0ן )י6ומן 6'כעס 067סמ עסוס  סוי  רייוזמייטעס
 י6ערו tD1fi 3731ל 73דעי עעידין דתני כ'6 מ)וק rb וס)6 ל6וס)6
 ו)6 עמפמ ינ6ס0ת' וכיון  הל6-ן,, ג37לי כעג61י 6)1 עס6'כ 6)1ססן
 16 6)ו )י עה גיכר 61יגו עתפמ 6סח0י  פ)הו31' (') סי6'ם כעזסעינכל
 עינכל ע6 י6ס0נ' עסיס כ'6 ד7תי עסוס דססיה ספכס 6ין ס)66)ו
 ל%ורפ יופו  ווטסרס שמעו; סו6  ריובןו63טח  hmV  וקוגלין עוע'ןוסן

 קיהן 67פ')ו ה0וק'  ירברי עסעע nbrn ומעס כענ61לבפויפימל6ונן
 3קיען סכ6 ה"וי יו3גן  ק'עניס  רצייר  יסבו  יסרי 3סיס עסתגיעוגסק
 l~bntp 06 ו6'כ  )6)70  ביירן סבי  t~'Dht  ביסבך סס63ח וכהוע31הק

  ז5ול0 פ,(  גית עוסל7'ך כ0ג וכן ו5ולתו פג'ס סכימ כ,ס עסחניסעו3הקיס
  ייבסי קי' ו)דכתו מונהק עקיהן טש הס0נספניו

 כ)) עסחגס  6':ו
 הו3סקש יסיעגיס )הו קנ'ר6 סס 7גס סמוס' 7ע' 'קני 6מיסו03סוגס
 ע%תי עיוגי 6מלי כי 'תע וססס  יבסבסי עס  יפס עזה עטסגיס6ינס

nnPoPסו6 36) פנימ 3ק" סי6'ס כ) (ו קוסי6 (') הליג'ס (') % 
 bS עכן ס67'ס גסס )ו ססס61)כמ3  פמ סעסעע כעו חל6"ם דנויר6ס
 D'W1i )קען  6יזת  נוייסוב כהו עוגח נעקועו כגויו סי6'ס יע91ps 0וד

  לייבסי'% 61'ן מו)ס  קוס.6 והו6 )קוסי0ו סכוונמי סון כ) ככ)סטסי

בדופי
  Ohtnn  ממיפ  בדיפ  פכ4?  כטו סר%'פ פ.י ל9פור  בדי4ש  וסווממ

 יסס6 סע,מ ב9י  סריב.פ כ0ג 7ס6 כט-ש סי6 יסכ6 ק)ס )ס:כיחוגר6ס
 ה6' )פי עכז0 כמנ וכן 3ינסס 'עיס ג' עפס6 פפ' עע סע)6ס06ל

 ;eh" 6הוליס י,ס דד3לי )סוכיח עכ,ח  טסיריך חסי3תך יגל' הכ)יעטהע
 'וחכ )ס0ע'ר  ריי ד9י ע3ו6ל 6"כ חעיס הן ססועלש 6מל 6סחסי06

 7'3סס  'ע.ס  ריביסיסריגג' יה'ס עג' ספ)6ס 6מר סס6כססו6
  הטניעס ריו  יו%  ר,ומו טכמנ הל6-ם ד3רי :DS~ 8'כ 3סיי6 ל-0סמץ
 07גן הyh '6 דיבימ יייפ ב י"פ ש"י  דבי'ך לפי  בייפמי 6פייויכייין

l'bInpi6 עעייין(עיירי 'עיס ג' 0ון 6 In~bs ט מטניעס  סל6ו)607 6'גו ו 
 טס י6ין 3חו7 6עיחס -1i'Db כ'6 6סויגס 16 6יטטס כ% ק6י)6
 3כ) כענו6ר טייס 6סג' 6פיי ק'יעrD'a 6 יח6 ועוד 'כ))
  )ייסנ )נ") ייעי צ'ס סס ה)6 יע.ס ני עעייי61חי  6ין לרס  רי.רבדריי רליי  סרש.י כת3 עייס ונסני 7וק6 6' 6עי עמגיהין קייע6 7)6ספוקק.ס

 16 סע3.עס סו6ו 6)ו )י עס a~b7D ע) סקסס 3כ5עו סתמנר כ' (1ק'
 ספס סגס0נס לק 3י7מי נ6עיו ס)וי חינר 6ין 'יי  ספגיעס ל6ו ס)66)ו

bonab36סונל וסי b'on כ-6)9גי 3ין מ)וק 6.ן )פ,( 6,כ (ס ו6ינו ש 
 ll~pD ו6ין נ7יע' 6ועליס ס6ין 6ף כי )6)תר ר8ו 1)6 פהס נ6סעייס
 1)יג7י וק"ס )סכ'ר b'bt סנססנס הע0 ט5י המ9יון רק סעדסע%

 ו6ין וכע-ס 7'3סח יעיס )נ' וס,ס 3י7ע' הפעס 7ססי' סטכס הויסי8'ם
 רזמ )פייוס (סו )קען 0,670 כעזס ט)ס הגוף גס6ין ייר' ימס3סין

 )תין גמח)ס סכ0ג ר'ס )פ,ווס 5ל'ך 6ין ימיווסDDnn 1 סר6'סועיג7'
 גוף נ'ן ל"ס נק3ו0 )מ)ק  9עניס  בלי 3ט"ע  6נסיס  גסי )סחיי טגסגועס
os~כס3 ו6מ'כ פ)ס )*נו ~bni? סט3יעס 167 3ין מ)וק  ייי  רפרייימ 
  1ספיסגמפירר9ופר4ש ו)פי ס)ל.0 5)'ך)ח)וקו ו6ין פי' ג'ח6 ר6ו))6

 י,ת )ס)וק 6'5 מ-מ יסגי (1 יסעעחח6 יר*) 3דוחק stst ריפבפירי
  גתס)ס יפךס 5ר'7 וסיס כן 6יגו וסענסג ס'עניס י3ש סו6זס ק6יד6ס6
 כיון ס)ס נסהגוף 6ש' הייו'  יוייריפר  ptnD' כעזס כוולי כם6כ)וסודעי'7י
 )פירוסו גס )עו)ס ג'  במיך 6)6 עכ'ד'ן 67'ן עתנימין 36) ספ3'עסדר16
 גמ  רימ  ODJ  טה3י6ו ,a'Dh יז0 טפיוס כעו קמס סנוף כ) כס6'ןע"לי

  רפרייו  ישצמפש  gth7D )פילוס דס6 )זקיק  'פ  וייי מריגשיררטויוי
 ו6סקוס נ7נ)ס יטגכ ג3רbtDnJ 6י)קען

 6גיסר"
 )7ר" ע-כ יסני9מג6

 עסיעגי )6 וע-6 זיטס כי-p'pn 0 ד) סי6 יה6 סט3שס י6ו כס)6ה"ר'
Dfft36'61'כ 3פזע 6גסיס נסי )סתיל סגסגו עס ע) מעס ו)כן 3קיהגיס כ 
 הלי'ף כעזם ס'תניס ))6 לג6 יסמ'ר י)קען טהעת60 )7ץ'סקסס

 6קיעג" כ'6 סעמגן ק6 ע)"סו י%ו מיי' 6פסיט6 )6 מ 0' יפג'דטעפסס6
 קיעגשוכןה61 3)6 ע-כט"7' קפ'ר6'כ 77ג)ס-.b~atb הסמעסמ356)

מוכלמ

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



יהוט תק.ע העזר%בןפני
 כלצ נמלק ל6 וסו6'ם כ)) סיפנין טס סמ)טוד ס;כע ל6 י60טוכ07
 י"ו כסל6 סחס ת"רי ל7.7י, שכ 4כ 3סיטין סמס )פרס סר"ףעל

 גסעס" ל" ימ(י ד1ק6 סמלתוי6 פסיק 81פ*0 3ט"ע 0ת'יו ולכןסטגיעס
 ' 63סססי הע'דע ,yh הטניפס 167 ל6 6פ'לו bnib תפמ עתפח 6סתסי6גל

 כת*ס גפניו חגול ססו6 16 סלס מגוף כס6ין יתיייי צפים גוכל דסמסו6פסר
 )תפספיל,י תיתיימ. גסכ' דעהרי רסיי6 )פוס עסעע וסכ' 6עמגיח.ןר,מ
 6'יהו קיער לקולb'h 6 'טיס ג' ל6חר י63 הדסמ.ר ק6תר לקול6 3ג6נן

 ק~סי6 וע6י כע6ן 7wb7 ".גהו ק6עי )חוער6 6'6 6)6 3'ג כר,יד5תר
 וכ.651 חוי סלס סגוף ו0מס שלס מניף 63'ן יע,ייי p.nb פ)ינ ג,3 רז,60
 עוגז6 ה6י גס ע"כ bib סע'מ ק' וסרי3,ם ס6מרוגיס גסס ס:-י סקסישס

 : תי-רי63קהגוףסלס

TW1היכ6 ס"ע טכת תר;ו תי6 ער וה5הל סמס סלץ יה6 יסקסיח 
;

 ד6יכ"
 תיייי ע'כ 61-כ 5תמי ת5תמ תכס מיכ6דל'כ6 35ל הכה

 )6 ו6י ס)ס טס ט3ע 7ס6 סלס סתעלוהו 5'ל גס גפ:יו מנול סיהםל6
 הכס תי;ו עי6 וה6 דפיין hnh כלוס מיין )6 6,כ ר6סו כ'6 תענוהכ)ו
 ס)פג' כי6'מ36דף 6רכו3ה כ'6 תתנו העלו ול6 )'ס ססלסוחו 66'דק6י
or6צ6 תכס עיקרי יל6 סו6 ט3וס ס(ס נר6ח ר6סו לי ותס 6רכונס לי ועס 

 סהתירו 6)6 3ח'יו תתנו ס:סתכה ד6רכונה עוגי6 כמסו6 תמייססנעסס
 סכ6ג תמימ כ;ן תכס עי;ו ופי6 טריפח 7הוי עו7 חי' ע5י דל66סחו
 6מלי כוולי 67כלוס1 לתיער 6'כ6 עוגי6 60 35ל 3הד'6 ()') יס"כע'ס

 : כ36 יל'כ6 תר;ו סייך ל6 וססה.חח

 3עג'ן ותיין ;'ל ר.' נסס ;ו קו6.0 ססקסס וע65מי גתייכי* סעייגמי הקרס Dn'h :6מ כתנ' 6מלי ע'ס ' כתס כי 'ייעל84לקיבם
 36ל 6חל מילן לכמונ )3י ת)6)י )6 כמגי קויס ר6ימי 6ו)י ו6פסי6מר
 נל' וי5'ג 61עמ נרור חיין מ61 גי )ר6ס לענ*י כי גתחק 6'גו סגכסנ6מר
 ינ)6י6ו 637)סניעיט זטחסר6,ס סכ6 לפרס )6ג') 6נ)ת'עקסק
 סר6'ס סוס'ף ל6 61,כ יפס יעינכל :yb~ s'p הפל6ס "מי ססה 5פ')1טעעין
 6מל 6פ'לו הע'י'ן סלס 7גגוף ל"מ דעח תעס ד;סו כלוס ר'ח דכחפ3
 3ע.ס 63סחהי יגס עכ*מ 0וכ.מ מרי ג'3סס טירי יי"ת ~1tDht 'מיסגתס

 61'ך הר6'ס עסמיים 61-כ ר'ח 3דעת סכ' סר6'ס סכ'כע'סק')לי"ח
 ע:ין הו6 יתטמע נימ6 וכו' סל16 6ומו גק חלוק ייס ימ'רס" 'hwit'ק6תר
 ר6ו גל6 לייעי Ira"n י)6 נ'16ר סוספומ 06 כ- סוסיף ל6 וחרי6סל

 י6יי3, טי' סוי ob צייעי מ'יטינן לל,ס י6י הכ' ק'ל לר'מ גס ע'כ ;סודגי
 6פסר 06 וחעסגי ס)ס ס6יגו גנוף כ"6 )ידת' ל-מ 3י6ו ינס 6פסי)נ*ח

 l'fun לעולס ד)ר,מ )מופר6 6,פכ6 ימ'דם לותי י6'ן יני'ו הכ'חיעתוי
 י6ו )6 05 ק')ייוק5 ו570'ס : o)p 0טף 06 ססג'עה oh(5tbפ')ז
 כסר6ו כו' קתן n~ppbt י3ע" b1D'b, bwnbl~1 כמנ הר6'ס יסייח'6

 6ס6סמהי י3)6ר16עע'7'ן6פ')ו יקת'ל תסעע ר6ווכו'סע3'עה36ל%
 ין  יתעיי קת3'ן יחי6'ס כ)) תסתע ל6 חלסון נס תעם י"מ 7עמ ו;הו סלסננוף
 כ'ון כ6ן 'ס 7קזוק עס 1%h עדקיקין 61.ן ק6תר ת6' י6.כ ג"סמסי6סי)ו
 ד3ל6 סל6-ם זעמ 67'ן נר8ס עכ'ד 0כ6 )'ם וזדתי ס'כג 16תויעכ'ן'ן
 גדיעי יס0)וי 61'ן גיכי 6'נו כיוןיע0פ0 נ6סמסו תע'י'ן 0ס3'עחל6ו
 גך לפיס גיעמ' ע)ס )6 ('ל הר"'ם 7ניי רו6י תממלח כ' .71ע ו60'כ))

 )6( ; כע,ס חמלתוד יגליגני
 סי%6יו ס5ריכין ר') )1חר ומ;יו0ו קען ו6קקינ0ו דגעי 60 כחנחו%לא

 הטלע' סי16 )6ותו ס,י:ו וסכירוסו ול6ומו לפניחס סמע)יסומעדיס
 לסס 1;ית0 6ס'כ י16הו סע6 מ'יפינן י6)"כ נפ'יוס כ7 לסע'7ססתחו'ג'ס

 י16 06 .6מר'סן ת7קיקין 6'ן ר6ו ס)6 6וחו 6נל סחס וסעוו סו6ססו6
 571י 61זנ חע'3 הנ'7זמו תקסע5 5ומו עכ'7'ן סהן סתע,7'ן רון 6)3%5ח7
 671י ססס וכ.ון 0'יג ניכל ס" וצoionn 6 ה" 6סת60 י6ס ה'יל6וסו
 67סי נמ" נסנעמי )וסנני 6סחס. 671' ג77ה' 6ע7ו 7ל6 כ'ון 0יט3סכייוסו
 התסי3 )סמכס וסי)חמיח סמפי3ס nbr כוח3י 6מ? ס3.עוח כעח כ.וגפסי
 J~b(tr 3))6) ת' סמכס גמסי3וס 6יע' דן7 סקי6ת. פח"וס לפני י'סקי0
str6"מ-חס6גמו3 י" ודחסנס ד3רימי"סכ37ר. ופ65תיספ'לס ס6לסכ 

 : ליכמו( סכוונס סון כ) כע) וססחי קופ'ומי ק)ס ג-כ וסקסהלקענ3ספו
 5ייךס.6עיתח 7ס-)יע,6גתלחתס יהיי"ף תלמ6 פל(הם.,ך%ן8ב(ך8

 ינל6'ס ל' ו6סמתויע6 קען ו6קקעסו ס.6ער 75יך וגתיסוקגיח.ו
lyat~"נייתי ד6תר rfitl 6וע'ן וקגרח.1 3ע' יל5 סי6נ'1 תמלוקס ה3י 
 סר6'ט יכחג 60 6"ם !bnnol לפרס סעד 5י'7 יוק6 דהג' גר6ה 7צ'כמג
 סגין נתמלוק, )הפס.ק ;ס ע:ין םמך פה תכ'ת ינ7' יפ, הכי תי)ח608
 6מ-כ סהג.6 כעו ג6תן סענעס ו3סשנה 3ת)חעה b~D 6י וסן'מסי'.ף
 יתח)וקח' ס-7 73'ןי)6 ספקיק ולעס ג6טן 6'נו יע'6 וס"י 6חר'ף פל'נת'מ
 bunD'h ל6 16 3ע"ן h~nD'b 3.ן לכ,ע ;ס י'ן ס'יך לפייוסן דסייכלל
DW~06 לכ.פ6"כ ההע:' ל6למרו'סינ'ק'עניס 1ח;'נס1 קתן 6תי6סק'נסו 
 ענין 6יגו י;ה כו' הט3'עס 1673 דוק6 ל6)תר ינעי- ה6 )גקוף )עכמ3סו")
 ק6' גתלמע' 7ע"6 י3ענ'ן ס'ל יסר"ף 6'ם לפירוסו 36ל כ)) qeln%ע'
 וע*( ס:'ל נקיתן וס7'3'ס גסעו וולמתוח 3קסר סיע3'ן כע'ם וקג7מיו6טח
 וקנרמיו 3עיס לקען 6סקינש ד6תר ו7ווק6 יע'6 גטיין ד6יפפסי )סיעמוכמ3

 דנע.נן ה6 כע*ס וסו' ו6ק'קנסו זגעי ס6 כמ3 ופ,; סוין יסניססגתלסעת
 ה6 נקט ו)6 )החיי0 כסתע'יין עייט 7Wbp1' )'סנ6 גקס ו)נןקגלמיו

 6סכנ(יכן ג5)6ל לפי'סמכ"פי וכ.ון סנ,ל סי6*ס צסון 6פמ,על פי,)6(

 נדנר' וי6ימי )3( כך' סו6 סספ.יס ספק 61'ן ל6להלדנסיגן
 סהטלטל וקנרמ'ו סו.כהו )קען ד8סק':הו ספייססלי3"ס
 גפמסוס הר6'ס זג7י הוי 61.כ וק3רמיו כתו 0וי כנף ג71ד 61'ן לעקוספעקוס
bibb'h7 הו6 סהו6 '6ת7ו תועס ונינר 3ייתי י6הרי כח3 י6ז נן לפרס 
 המו' וכע,ם הו6 6מר 5'ס סת6 6מייני נדזתי כמנ והר6'ם ספמ ו6תיתמ )" סת6 )ידתי ח.יסינן דגל6'ס לועו הכ7 ד5ריל הטעס סוי קגיחיווסל6
 וח:יגהו ו6קקיגהו 5') לכן קיסגיסגני

 ו6סחע71ענ"
 לסום 6ין סי6 ח'6 067

 ההו 6ינו ספ6 סמסס bib )ססו םח65 3תיס ססס6 כ'ון עח יו67' עמ ל6סע6
blb6ל6 חו6 דחו6 ידע'נ'ן נתלמעה הס6.כ 6ספלגסו נ)י ו6ומו 6מר 6'ם 
 ונןפ'רס 5י'7יקנרמיו ולכן 3נתי6 כי5ימ6 תח 1לh?1s 5 ל" עמו7)ת6

 פירם DfiGW ר"ג 3ק' מ'ס והדגר' 0ם*ס)נ( כפ"תוחרינ-ל
 ו6סקיגסו ד3עינן ה6 ויר5ה סי",ם דכחג ה66מר
 3ה7'6יסו6פירם ע'סיססטסעע 3ט.ע hsr~n ול6 יגעיק'תן ה6)')
 ומ;':הו קתן ו6סק'גהו ד3עי ה6 כמוג היס י3קטרו ו6ססל נך הר5'ס737'

 ('ל תוהר;.ס הי('ה וכ'כ b~amn תסתע וכן 6ק'ענ'ן ק"י וכויו6.כל6למי
 כח3 הע6ול3ספר

 3ס7'"
bnb ת60י 3ע'ין 67'פסט5 הר.'ף קוסית לחון 

 ל6 ולכן העגיכה 1670 ת"יי יסכ' וכחנ סיתג'ן 55י.כוסו 1ל6 73גלמדטגע
 ער.ג. ו)כן הט3יעה ר6ו כסל" הי'רי לקטן עס"וכ גס'תן כ'6תח.הני
 יצ6פיו לפיפ.לוסי 6שלו ;י קוסי6 למ7ן כוונמו הי6,ס נס דעח. ולפיט"ע
 ססכייו המלתיד ק"תי ל) דלקען קס'6 ת,ה rJn'pb סר6'ס ק6'ד)6

 ל5לחל ר6והו 7ל6 ייעי:ן 067 ק6תי המלע71 6)6 ל6)מל סל"וסוהעד'ס
 1673 תיירי 7הכ6 )מלק 7'ס 6הדד' מיקם' י)6 הר6ס מירן וע'( כלוס6יגו
 e~'nDh דוי6י הי"ף עס מולק 6'יו חי6סי; פ.רוסי ולפי ל6ו ~hlaוסמס
 כ3ל ת,ט ר6ו 3ל6 לקתן ימ"רי י"כ,ג ק'תנין נכינן יל6 ילקען תה6נעיין
 יתקמ6%ר16סו כטעס סוי ו6סקינהו גינן ל6 י6ו ד3ל6 יס6כמנמ.
 3סני ק6תרינן ו6פ*מ 61ס'ק')הו גפירוס חע'ד1 ת6)ו ע7'ף ל6 61'כ%למר
 3צ6 167 כל6 הו' ו6ק.ק'גחו 6עיו 06 סי6ו י6וחן קיתנין י3עינןס'מ

tnrp'phlהלכך bvnDb וק3רחיי 3תקוס 5ל6 6'גו 617קיקי:ה1 ספיר געי'ן 
 זדנלמ הסלתוד דת.ה תמרן יסר6ס blb וק3רמיו ק6י b'~f 3עי"1ולס'טמו
 ק5מ תסעע זגן כע'ס ו6קיקיגהו לקען ק6עי דל6 ח'ח י3' עוגד6קוח7
 תסף גט,ע סגי 1)" קיתן הכ6 37כי:ן ה6 ו'י כס3 וכן 6מ'כ סכת3ת)סונו
 'hw ל*י וכ'כ נקו5ר ס).ל מ'ס כיעמ ק6י 5קיתניס סו6 גס ו6י כו'דייו
 6פילו o~ntpb hibi ק6י ל6 יסי6 ם'ע 6ל6 טפס וסגיתו דע0ו הו6ל*י

owb6 סלי"ף(3כ. ד o')nlp 5כעזס ו6ס.קיגסו וכן וק3רמ.ו 6ל r~D1 061,כ מר;'ס וכיכ סייזף ע) ומלוק (1 נס3י6 נסיתניס 6פ')ו תחלק7ר.. כחג 
hunגקנל6 למלק ר-' כדעמ תקקגמו ועלהס סרי-ף עס סמולק ל'מ יכמ 

 עחית6'י ע) וממ'ע' )י( 6מ,כ ונת"ם גקיטניס 6פ')ו(1
 כשרוסך תפ7ס סהו6 יהיט6 צפוס ונר6ס סי6ס יעמסהגי6
 וס'ס סטוי Dff7 h7na סס ונרסס ג6סחסי 6פ')ו תעיד'ן י6ו סל5י6ומו
 סל6'ם דס0יר תק5מס 1ל6 ת.:ה ל6 יען סיס 6'ן דנס'ה ו5ע'ג י'תס'

 )וסיי3'ל 16ס:י3ט,ע ס'ענין "י3עינן סס ותחנו תס6י כ) כ.6גסהס
b,onכח,ס נ,כ פיום ot'pn 6י16 3ל6 6ל6 צ6)חר 5וין ועג"פ 3סדי 

 ע"ס( וס'ע nlp(~o 5ל'7 וגי6ו י'ע blb 9'עגיס )ו'ן)6

 סטגפ הע'ד עקל'מ ני' גס כלל 3סה6 הו' ל6 ייי'0 כת67ינכ(
 61'ן כ6ן ;ו הגס'ה סמני, 5'כ טסרת6'י דניי :ס ותלגדפ)וני

 עייס גס:י לb'sa 6 כ.fh 6(, ר15 ))6 167 3ין 7תמ)וק תקועוכ6ן
 דנג. סעע6 טס6י וקנלנוהו )ועי 5,6 פד.ס דנסני )קתן כ5תו הו6כת.ס
 סמי סחס6 כ)ל 6' 3עי הס-ע ע")י )6 וכ6ן גי7ע' סי'ך )6 ע7'ס3'
 עי.ס זג' כו' ג67ה יוק5 עע'7 ע'6 67'ן ה6 )פמו0 ו0ל') עיה ס"%7

 7ג5סמס' כוונמ0ר5'סכפעויכס on'nob (0 פ.7וס לע~לס)פיהע,י.ס
 551') י6ו 6ש' תעיד'ס עד'ס 3' 6'כ ר6ס 3ל6 6' ע7עכי7

~?DS דנריסלייף לגת7' ולמתוי חנערוס לחרן כן הל6'ס ייכמ פס'ט6הס'ח 
 יי3ייו 6ותו ומסד הר6'ס 7נלי ו6ס סל6 ;'ל כסריג'ס ויל6 הרן-סכתו
 ו6מ'נ חרן.ס כל 7סעך br'-(  קוחו.ס דיני'ו לססו6) וכחג כה7ן'סיל6
 ע'ייי ו)הל6'ס ל6ו 3)6 )קתן עי7י ילסר:'ה סויס o:~bI י37ריסס ח67'סכל

 : ככ'ל3ר6ו
 לפים זנוכל ו6ע'נ הין'0 וכ"כ נסדי5 סו6'ס נ30 דהרי יתהרהו%

 ולעולס ר6ו צל6 י6ו ג'ן )מצק ייס סיי; וסי:'ס דסו6נ7ומק
 לפלס 5וץ דהפוסק ח7מוק ספירום ל(ה תכיימגו עי פוו'ן 6'נוס'יוסן
 חט3'טס יר6ו כיון נס'ענ.ס ח"גו לקען יטסית:' יה6 5') ד)פ"; וע~דדנר'ו
 גל6 "תן 7ט"רי סל"ף י3רי טהג.6 הי6'ס ת37יי טסתע 7ה6 6י:וו;ס

 : 3ס.תיס לקען דעיייי דגריו גכל ס;כ'ל 1ל6 ע).ו חלק וי6סיתניס

 ;ס 3עין י6'מסט' סיעגיס ג)6 נ5תן h'u7 כהל"ף יק'לנ6ער%41בם
 שיוסו לפי ס.עניס 3ל8 להסז סנסנו דעס הר6'ם סי'ס דה"6ינו

 0שלך גהד6 הסול וכ'כ o~)ntp 3ע' י6ו 06 ר"1ח6 דל6 תסוסהו6
 : וכע'סיהכ6 6פתעמע כ-6 6)קתן סר6'ס ק6י ל6 כ'כ 6ל6 )עולס 36יוגעק3וח
 06סר סי6*ס 37וי ססג'6 ;,) )רפחי סלתס ר, סס'ס הסי6צ יגיינם

 ג5סחסי )0כס'ר הר6'ס ייעמ סס ה;כיר 1)6 כך תפרסןסס.מ
7;סו

o'1pnaפס "ומו וע155 סס3יעס י6ו )6 ס6ס סס "Dh 65ומו: 167 ל 
 לקען 737 כ))וס3 (0ג'נקתס )ז( : סג'נ פ"סס*םספוטפגסמפי" ז0' )נ( : יסיפ"סריג'סטיוסעגגידזו )3( : נמתניסגמגמט
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יהושע העזראבןפני
 37ל' גס63מ מידם עמ 61,כ טס כע3ו6ל 06'כ הסימ) :b'ana י'ת יעמי(סו
 יהטיס סי' )6 סס iblam יעוני6 חכווגס 6)6 הי6'ס פי3י' יומלי,ס
 סטנ'ע' י6ס ס)6 יער הי6*ם ינרי ס3'6 וע,( סס כענו6ר 65 16 6סמסי06
 0יטנ סחכ'7ו0ו 5זע7 ססו5 כיון  פת ע'7 רימו  דייסי% nh(r ע7)ךק'ן5ק
 ),ס יעח ג)6 פ,ס סר6,ס 7דע0 נממינ6 ונptip 60(b 3ה6 יגר ם)ג)4

 ו)יגל'  עיי רמו0ו 'bnnpw וסכ'ר.ח1 ט'7 יר6והו )פרס 5ייך סע7 י6'ןסו"
 כעוגי6 )ן יפספק6 16 י6סמסי 13וך6' ייעיגן 6י 6נל 6ק'עגיס ק5ימ'ס
 פטוס כ,6 73יע' עסוס סטעס י6ין עדיס ק' 06י' עחני )6 603זיין

 : פינכר ו%רטמממ
 ס) טעעו ו0'ינו ר'0 9נרמ ס) עטעעו יעעידן ק.) n*hlo כי 6"הן
 טמ" ע'ע כך-ת יל6 ס") 1i'Db- '6 6ע7 דנע' עכ-מ 36) נע. חטול1

 וסמ.תסע)עכ'מ 3הכי סר6"ס 5"רי ול6 מולה 6י:ס יו סרי6קגרססל6'ס
 כעו הט3יפה גל6ו חו' )6 7הכ6 )הוכימ הפ)פו) כ) ל7 )מס)זנליל
 )'מ ע7.ס וסני גט"ע 6וס' יעכ'לי, עדס הי3ס יס 7'ין 3עו3י6 והייסס6פיס

 : 3חד'6 הר"'ס כה'ם סט3'כס 167 06 6פי)ו)ד7עי
 1ba1 והח')וק 7ק )6 7,וכ"מ מוופ" ו6ג3 עלממס גט 3מע "קרק

 3ע"6 פלמי' חטור כמג וכן 73דעי 57מר b'D3 כ,6 6ינוחס3'עס
 סמכי כפ"ם ע,: )סעיך עי7 קסח תוהרי.ק י3ר ע) )9עון פכ'מ סי5ס60

 ד).0 ע6י לינייו הרגה ה.ל כ'וונמ' וסס מסונ,חו ל' סר6ו פקיי3.עתה : ו))ס"ו( עמר6ג עהר-)הר3
 פעקס )עסום ע"( כקעוך ם6ק כס3 עוהר"יק נ(סו3ס יעכ5ק56)(

 ו0ג"' נ)) ס(ני017ו 1)6 0סע.ט~0ו  סני0ס (') 0מע נע)י נ' יי05חג7
tl'Dbעיי:ח' ועחס ה16.3 ל6 סנ7ול נקמרו reJ) (,עהריק( 7גרי ע) )ק-נ וג 
 . די3פיח כק"מ 6פעיכן בח5וווד וסמוקקיס המ5ונוד ת37רי פליו 5י(קסיחסים

 )5סמ ו6ערו ו6ער)כו סי65)י0ונ 6' נ)'קט.ס פעסה )ר.' 6')וסחגי6
 נכ:יסח. 3ע)ס 6מ הרגמי 6:י כסן 3ןסעעון

 וה6 קוס.6 וע6' ע,כ ))תי
 ).מ הס.מ 7סוי עוסלי'ק יקקגרמ גפסי' יערע כ'ון ק6ער קוסט6 וי6יססס
 רסע י'סר6) וק'3 הוי עס)"מ 7)ע6 כפסוטו 0מוסקיס סקסו נ(ס1מו65

 : ג"' (0 כל םה6.3 כתו 3עסי.מכסי
 דנרT'u~a '6 )6סת )כ611ערו . ד5ס7 כ'ון הו6 מס)'מ )"1 י""סל84ע'ג

 עו0רי"ק כמ3 סרי מ"ת  ז*לסס ס:'י  וכ%ייכ 5ססירכעמכוין
 סו' ס6לה לע" 6תרינן עקוס י3:ל cehn a*sb ע-י 6פ')1 סייגןיכס-ג
 or'h גתר6 ח6סה פ' סמליכי סהני6 נהירוסלע' כ67'פ6 )הע'דעמכו'ן
 דקוסט' דח(ינין כיון ע.ט סס itrtn~sI ה61 כע*ם ססו6)ין כ) 6טל ל')ממכךן
 )'מינ .ס ו(ס ס:,) ק' ע) )ת' סכ6 ס"נ )הטי7 פמכ1'ן עקיי )6ק6על
 )סעי7 נחכוין סע6 דס'יסינן 6)6 להע'י עתכוין 71". סוי )6 60)סיע"
 עמכו.ן הוי )6 ק6עי דקוסט6 ימיגן היכ6 6.כ 6ומו סמו6)'ן טל6סכיון

 1ד6י )6סתו ו6עלו )כו 60ת7 כי~ן כסן 3ן יסעכון 3עו673 עם6'כ)סע.7
 ספכינין )6 ק6על יקוסט6 6ע"ג )סמ.ל 16 )סעיד ונעמכוין להמיללסנוין

 : הי6 עי~מ 3י י)16עני'
 מייס'נן ד3י nr~h ה'לוס)ע' כווגמ עסכו.ן 6,יה ק6טר יה'ייס)עיוק'ג

 ינורע 6ע-ג להת'י ינמנו,ן דח(':ן כיון 6פסר 16 נמכויןסע6
 יפסקי י"ל ע"ענפסי'

 י6סו 6מ דפח.ינ bib ק6עי )6 גפ0יי"ק עי,) .
 :0סו עוקל ס1' )6 ת6סה )ק)ק) סקרותו 7עסוס ק6עי קוסט6 671י)ע)כומ
 לייס3 יס 31:ה דתטקר ו6פסן לפומ וס)ן ),היג ,ל6 כ3ר (ס .)יסט'ס36ל
 ס6ער 6' גג,' תעסה ד'3תוח נמר6 פי q,p3 ער7כי יסגסמ סמסו03נס

 כו, 6, "(ודי סרגתי 6' כ,6מעס )6פסעתי עעו)ס לע.סה ס7נוסו3ספס
 ל7ק7ק ,ק(..ס ע)עהר עהג,ע ת,ם ע) מקל.חנח, עעיס 6ס6סמווססייו
 למיסכווגסו ייימק סי' מ, ff~ nihO' 6פעו פס)"ח 3)6 טה7יקד)זנרי
 737'1 )טיס 75'7 3ס5)ה7פוקק  6ס.)ו )'ת עיקני 7(0 7.) ע)'מעק~ס
 דעק3ל6 "ק-נ כ'6ל-מ ל"ט 3ד.ן 7כ3יגתמי.3 כיון סג.לי.) לפיסיגו.36ל

 פפעע נפסי'רו05נפם )סו~י' ל:פס" מרע הו. ינ6 הוסל"קססנ"סכמ3
 קמל 7)6 י") מ"מ סס ,0כמנז75 מסזס נעסי' ימקו7 63 05 5ס')ז7עסנ'
 עוהריק ע) )קי ו0סו לעסיימ p(,q כ'6 עם6ה ו)6 )גד יו קנל6 ע)הל3

 העמ0לת פ.,ג גיוס.1 )ה)כוון כסייך ה"תונ- ססוגמ Y'i'Dtt? (36עטו,ס
 1עויים)המירהנעיותגו.הרו5מ כמוג וסס כו, 75דיס 75י כל על0:ל:ו
 6יפס 6-כ עיי ע6ומ' סלוג' 6ת עוחח. 6:כ. 6' ל'סוד' ו6על *ntSP1ססיס
 פ)וג' י6סה'ד ס'כ6 מלוק.3'ן 5'ן .סר6) 7ג3' פדומ ע16חו גס )00'רהיס
 ס"ןכ) 1סס נ)-מ כ"6 כ)6הו('ר הרי עס).ח ננ,גו' ס'ס 16סלנמיוע0

 : גפסהם פרע ונס גממו 'חח'י3 סע6 )תיחס )גוי 7ס')ק3רוס.ו

 פן 30'6 סרי פ-מ כ)וס 'ל6 י6.נו 6)ס ננו' 7עחיייתוקר4יכ~ילר
 7נע57 כעו3י6 5יעת6 )ע'יע6 יענ'י 7סוינ.ן 7ס.כ6העייעוגי

 D'Dn הוי ל6 סהיגחי)פ)ול 6ומךכע1 6סלינ ס)6 וכך עפוכלי6ערעסס
 היגמי 36ל כח.ג דוק6 יסתע :-ל סו6 ו7י'ק ע,כ 6יפה )סטל דנמכוין)'מ

bnnp6( נוי עסמס מיייי והת.יתו:י מק)"ס סוי 7)6 עסתע D'tbl' ,עסע 
 : כ'6)'מ כח3 )6 "לו5ח הון6ת הן סתס31ס 3כ) וכן ל'מ37ע'גן
 סל6 י3ר ע) לסת71 3ע.ני קסס כ-6 מ"ו יניי! ע) כעסי3 6')יך81ני

 עכ'ת סרגוכט-ם הגויסהו6 הייס י)6 ננ*ד 561'ל נלורגע55
 עסי' כ.6 החיי ל6 מהר"ק 7סע6 סנ'ל טעע6 ג)6 6ט')ו )קעוך 6ין6'כ
 סס כמ.ס נפסף 7עלע ועוי ר6טו ממ.'3 יס'6 מי6 טעמ'ס כיח סססיס

 ססי0 6פסל נס סלגו נ6 סהו6 ס16טל כיון נססי' עיע )6 הכ6עס6*כ
 ע)ע' סמ'קת 3יע 3סגיומ לחכי.ע 'וכ) וט' (ס נהמנ5)ומ ס'פטויקוגל

 )קעוך נר6, חי' ויומי ע)י' )סוק'ף ד)6 ה(גו גספורס המ)רס כסיר.ססו6
 36) יסר6) ס6למ ע'- יוקDibb 6' כ" סיינן ד)6 יס6 פכס3 מ"ס י3ריע)
 3סגס,ס י.6 גםס עסלע6'י וסגי6ו )יס סוי יסו6) 3עי ס)6 גיי wibnע,י

bwnbi1כמנדמי"ן('ל ,') 6)6י0ג,י יו מעק : 
 נ6עי 03~0 תפסס DrD געמן סל6טונס ספסע ססוגמ מזשאלה 67ניע ע) ו30) : סססינס( 9ייסנ"9י

 ונדפ9נסו,מ )1 ססיג גע)3.מ וסנ6ון כ.6 ס,נמר6י
 רגינז י)פד,גו (1 מסו3ה (,) הפמג7 הג6ון 0סינ סנ") ח0,3 מסוגח ועלמם
 0קיוס)סוייגיילכ'ו ק5מ)ס6ו)6מפ'ו 6עינ6 7עי" עע'גומ6 י5'וסג6ון

 6ץ כי  ו3יחוי חירוי ולטרימ ס6)מי ע) )י סהסי3 עס הולמו1))עדיני
 סח3'6 עס י3ויו פ'קו 6עמ.ק ד3י כ) וממ)ת 3ק5)ס 6ם6) 6סי 16עגסיכ)'

  לטווכ)  פריימרבילרר  נר6ם כ)) מכעמו גלונ שס 6סר הג6וגיסעמקקי
 :  מסוג0יכ))'

 ע"ם ע) )הקסומ פס ופתמון עקיס 7ים ו6פ"ג ח") פי'ססרהוטיבב
 בכיי' ג9י, לס5לס  רסיייייו רכפי סי'  ס6ס ולועל pDibnI'יעח

 l'ba כ)" 760 ונין ו)טכוי ו)הסכ'ל )חס6') סירכן כ)י' נין ו)50ק )פרסה'ל
 ד)6 עספעו ססוני6 דפספ כיון ותו עיקל כ) לס6לס מתם דל6 1י6י 6)6ירגן

 ))'סג, יבל  רשורייפ%  ריייייט  ריילליטרי  nShnlI~  ר4ס  טירי )ה67'5טרי7
 כ4סג, פקק '1PDSh7 וססמ6 )ס6)ס )יימייס':ן )66'5טו'7 ירננן97'ענ'ס
 קיען 3'ן )ח)ק Ifbt )ס6)ס ח-'ס'נן 7)6 דס') עסעע 6-כ ירגנןיס'ען
 ח,סקיען פונסק גקיען ע0ני יג,מו יק,ען )ו דנ)י וכ'ון יכ).ו )ס'ען7גומ6

 : 7כ)"עוג0ק
 יט65ו פסנ0 )ייס3וזוזנז כ'6 ה)כ0 )פקק כ'כ )6  נג"ערהראיש

 הה)כס סו6 דכ7 י3עוס גסיף כתנ עי)6 6סיי6 גג' 6פיי )ס6)ס יל,D'h7DS0 ס.י לס)כ' 6נל )ס6לי 7מי'ס ))'סנ6 עסגס פהך יל'קימפיקס
 דק-) 6'מ6 י6' כ)ל ג67ה 6ינו (ת כ) ע"ת פי כו' )ס6)סדמ"ס'נן
'pDIbD)0'קיען ה'ס ע)יו פעייין יגופו עו3הק דקיען ה'כ' וכ' לם6לס יי 
 גועו דוק6 דטסעע עו3סק ע)9'ען קמכ.נן 7נגופו למה)') דכ)יועו3הק
 1i'Dh כליו 671י bih גומו וכ*ס כ)'ו 6פ" )6סעע.נן חו.) 6ל6 כ4ו1)6

rn~pמנן ו)ככ' ל.ע וע,ע עוגחק bnnp "חע,ד.; 6ין כ),ו 7גק : 
 fifin ע) יקפך נ6עי וה6ין תמוכן )סץ" 90קיו ק,3י "pDlh'ררען

 כל עפורם ס6'גו כיון )ס6)ס י," די3גו יס' ד)ליסג36נעל6
  פונהק 3קי' 6פי' כל) עע.יין 6'ן כ)יס 3קיען ייעמו וי6י 6ל6נפסק'ו
 עס  נס רייוטי  רוב  ריללרברייימפרעיס בפ  6סל 5יקמו תו5ך עכ.)נעור

q'p1Dnיסי6) גו ירט.ערנה : עליסס מסו3מו ויגלי ע)יסס  npp  ק7וס פס פוטרגי 6מס  נעה ור6ס  פיייך 
 זהנ3טמ דבלי סמ(כמ ע7לי ד3לי 3מח)מ 6מל (ס ד3ל י6ער6יך

 )ע'פל )ח6)מק' ס"ל  רלי  יימבס  ב5ךרן החלעתס סכ'תמ לנקוף6והס
 76וגי ג6 מו6יני גו0ו D1bD~1 bp,7 עונהק ס.הן ע) קעכינן יננומוג'
 קיען ע)  סעכי:ן  רילוטר בפב  סזו pDihn' רבריגיל

  יוגמי
  06 ור,י

 or נפpDihn 6( 65' ו3רי 3כל 36) .  ק3יגו כס ס7ין סיט כ7 כומנה'ס
 סיפן הו' 7)6 סיע6 טהל )6 נגופו יגס חס)ילה כ'6 כחנ )6וידי3ס
 דעסג' וגוכל)וער פה:' עו3סק ס'ען סו' יbnb .6 7מ7'1ק6 5)6עונהק
 גן כי-6 ד)6 עונהק ק'ען הוי ל6  רגיריי  3קיפן יקט-ל 6)6 תי)ינכ)

  עוגסק ריי'  ריי'לר,כ'ג רין'י  בגי4  ס.יך (ס  ויגר 3ג1ף ו)"עפה63'י
 נ6)פקי כמ31 ה.ח 6פ.' 6)6 עוד ו)6 3ניף ל.ע (ס ס.עו ע-ע ע.)' נכלעה:י
 ד6יכ6 לן )'ע6 יפ6ן 3כ)יס ).ע די-ע י6.ה 6'1 נגוף פחני מונהק7סרן
  כח3ו עי3הק סימו יח6 96יי6 )טנין ע)יו )קעוך כ)) 3כ)יס ע031קס'ען

 . 6מר 3גוף כן ת5וי ס6ינוסעפווסיסיפירוסי
~nDht 

  כ)  רליג,  יג3י
  ס5ין  DDh*'  ר23%3פר%  דפס'ט עח5  כן לסיכיס וין ילוייסס9ייגיס
  ירוס  דכד עקר6 י6ייעת6 7ס'ען וק6על n~rDnui לפיי ילייסמיטיס
 פוגסק  ביייו  רליי  קוסי6 וע6י נקיפן )5ו כז' רע6י 6ס ירסיהו6מיך
  גון'"ך 7)ע6 ק6ער 1)6 3עד'ס )6  ב9'פן ליו  סלטוד%  77חי )עי)גס

 ל'י ולתס 6וכף 3עד' )6 6ונף  ביייו  סירר מ"ס יק6ער לעטה נסייברע
 סנ' דכ) )ותל ודומק עי3הק 67יייי3ס.עו )פרס יוכ) וה6 ה3ל.'ח6)סניס
 סיתו דליכ6 יעספע 6ל6 כע7.ס ד0וי ע31הק ס'ען סיינו 7ק6תרעייס
 )ע:ין Db"  ריסרי  ריובסן  "ורבסן לועי י5וני נעולעוגסק

~lp'b 
(36  

 סיעני, 6מ יער  ג3י סתוק, יען3רי )י 7כתוותס blh דפה:י s~nbט"ע
 : עתס  בס )ע-ן גפר6 1 61'ן 0כי עסעע )6 7'07 עונהק'ן ק'ען "ערו)6

 רימב גלל  tp~)bn  בדבר' ת5'נו 7י6 7עי"6נילא
  רגלרי

 עסני
 סס סיתנ.ס וקיפרי מ,מ סני  גבימרי וע,ס .  עו3החס.פן

  7ה)מו67 לליט:י כ-י כס3 ל%  2בי2פ נס כ)'ס ק" 7)ע5  גוף  מבו%ר6'גו
 hlb 6%כ)'1 נופ" 6נט גסיס נ'טי 7ע65 6עחנ'ת'ן'יק6י

"DDb7 דדייק 
 6'נו 'or1 כ).1 גני ו)6 נע  נ3י :ס דין )נו סורס לעה גוס6 יחלטו67טור'
 לק stnDhi'(l 6מ' ל6 ופתנ'ת'ן נם.ס ג'פ' 7ע65 6מתג'ח.ן hp7' כ))קסס
 60 6תי bp,'7D 6)6 ה,ו כתו3ין ,ומר ס6:י הגפ תהדלינן יל6 ס7'ןגוף
  סיג 61-כ פלוני 16ח 53ד נקג כג1ן תונסק סיען יס "ס גומג.ן מגו6ער
 ע3ו6ריס ס6.נן ד.גיס חיוסי )סוס.ף דרכו ו6ין הסלעוי י3ן' רק כת3 ל6(י)

 ספוסק'ס כל כפ"ס עיגייו (7DS סת)עו7 ען סנ)עי ותס 3ח)עוד03ד.6
 קתע" מ:1 ולהכ'  so~n  י3ינו פל ע76 נ7ו)ה והחית6ט)'ו

 נוף 3ג3י גס סל" עננוף ייתי ננליס תנן ס0ע6 וע6י פנר7ין 6יןכ)יו  37ס.עו כ)'ס  דג3.
ח:ו
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אבן8מ
 כ)יס6פםר ינ3י 515 6עיס יסרו6ץ5סקשס ש3סק ,p'p %פ" סרסק

 שגסק קיק 7סף 0"נו עפישיסק PS סר be~1 טסק5 ייטו סשקקיס כסט 0)6 ש3סק נףטןז)יכ6
~or 

 6שר 061 ורס3ו 6רכו עעים
 יחתל גשל גךק סוי כטסק5 קיק טדפמר 6ומו סר6ס עלס סגךטן6על
 טי6 )פ כחתק' 6ו0ס vg~ י46ג1"ניס י6פסי ,משע 6רכוטעי0
 נטסקי סוש 3נדס יכטס 06ער 6קול 5שנץ ע'( 5קטוך 6ג15ק6'

 יכטס
 6פסי ע'פ 6גצ שס וטסק)ס גסוס סוס צע)החס 3גד 5מכיס6גסיס

 דעסני.
 יטו י3ל'ד פלקם ל3יגו וכו' 5סומ0 קפרו כסב ~ptibD המו עתיוטים
 5נ% pDibD5' 4 ס" טס יגליו 5קוף כ)) צר7ס 6וכצ צ6 כ' ריעם'יסן
 ייס מ. Dibn סציר ס)6רון

~DD 
 : י"י5עסיס 5י ס" וטס )ס56ס דסיסינן ספין

 נפסק.1 ספתט 4גו אס 3פסקיי כן טפיס ס6יגו ניקכמגשרף
 סימ)וקז ;ItnuoDh, 7כס3 כיון %ל3ס (ס ס.) )6 ס(כ'ל ס)6טס

 ס6יגן פילוסו יטסניס'ן יקיטנין טסטע דלננן סיעגיס 7כ"ע וכפג7סיט6
 שליסו י6גוש D)b' גמר שטנע פיפרס סנג'6 סו6 ש ו6'כטתסקין
 גיו5 נ6ול 5ייך כ(ס פירופ עו3סק 6פי5ו פ,רוסו ו6כ)יו טז3סק ס6יגוסיען

 6יסגפוצ' סוס 6'ן 06י בי3וי וכ53ו ט')60 גסד6 מירהסו וכסנוטדס0ס
 : 6גש 703 יפיטו יסעע600 5יס6ס.ויפ

 גכיק קסץ יט165 גלייס6 סינ יססעיע קהדיסי פ) )סקש י5'ו עורךכם'יש
 ייכס ס" )6 י3יטשס סס)עוד 5(טן 6)1 (עג'ס בץ 01צקכו'

 סיס' וקסיע(י niha' שקל כ) 650 כ' 05טוס נ-כ יס פ0ס עס6'כצסס6'5
 ל3'נו וסנס (1 סאר6 סע164 סס סס כ' ('5 סנ'י וסר3 מ,ס 3ע5 סרגע3
 סס ס% כי '65 טסס אם)עס וטסיקס פ)'סס א)וק 6ו0ס )סין63

 3קפרסס וכ0ע 6גפי טס6עיס )6 ו6לגקי יכיס גקפייסס פקקופ5עס
 ו7ז0ק 6'גלר טס"1 )6 ~6דנק' 7טק נע גני 3סד6 סית כ0ג תן14ולו0
 סגדו)ס סנ6'ס כ)5 עורי "סנ % נס שס 3(ען )עעסס כמ3 )6יסעול
 ארלו 3סשסס 1b5w טסגישן pDibo a*hlnt' יס3'6 טס6טסג06י

bb37)*0 ססעע וסיור סמוק, כיכמ13 סס6י)ס 650 סיתע יעייל' כמ 
 ד6'כ גי,פ סגע יעכיל 6גע וטכילין טפלסין יסן )וטל י6'ן5פ6)ס
 3פיפ סגע 8כיר ד6ס (') סרע3'ס % סתקסי וסיסי6 וסיזןסס"ט
 סיי'ף מכ 656 )סלי"ף גס קוס'6 סי6 (ו קוסי6 ס)6 מפוקס )יס5עס
 561'5 כסויוסו ep~tnb, טפלס 16 סיזן כדפייס עכילו bD')nbi 16טפרם
 ע6צ1 כ-6 עמיס ססו6 פסיע6 *כ ס'6 יע'ס נסיי6 יש' strסל6,ס

 ססס ינליסס ק5'3 3ש ס3זי ססג'6 (ז) יסיטג'ס לפ"י ס0ויספווס'ס
 6'5 בס D~DI )יס ציס יעזס טשס סעפס ס.יני קסגי חערווטפיסיס
 סכ0נם' כעו נעול 3ע'ע יעיילי 3סיי6 סעם ססו' )בע ק05 דטרר5פלס
  סיודע יעייי ס(רי סד)s'pv 6 5'5 עיכ ו4כ סל6סוגס D~bV3' (סכ5
 י5י  יסלמי נסד6 (')ג')יפילם סר'ן 561'5 )ס6)ס י)'ס ספ6'5ס650

 : 0ייס 7)6 פסיי6 6,כ סמי)וק שכיר -bS1קסגי
 סיס מ6דפפ סגי6 )6 "5 ססל,ן עכ30 טיי )יעי מלס ק070חך

 0הס )6 (*) נפ5עו 610 7גס 3יוכס גי6'ס סוכ0פ' 607 פ6וטיט'

 ג16% ו)ועל 3יםל56 ט0)וקס )סלטס י6ין סי6סונס 03סיג0י קיי0'וכבי
 : )ס6)ס )זםע5טו

 r'd שס טס ע7% 37*ע עסל6,ס י5'1 טולי Drn סיקיקךכבזק
 כ'6 כמ3 )6 ימל6'ס כפסיס ס37ר 6ס' 7טנג0עו4ס

 נכ)י p'p ונ0ן פילס סי6 נמפיק0 יט165 סטסגס פילם סו6 רק ס)כס5פקק
'bpnbS(ע')ס6נפני.פ)עססו6וסקסס)גפסי' 6)6 סעלוס סצ 0כליד פ 

 06עץ יק4 ש, עיכ (ס %"7 ו*כ )ס6)ס ישיסינן טס 6ערק1ס6
 מ4גי % יס6 נן מפימס 5כיפ 61'ל גכ)' )r)nD 6 16 סעינס סו6וסק"
 ס%י6וס סו6 ועולי 156 סל6'ס טי3ר ידפ0' 65 6יי כ' וג6ט0 סטסגסגס"
 'DIDID' 6גי ינס כ6)1 קוס'מ מ) פסקו יקוי גנס סו6 שס ,מ0יוס,5

 : גספיסס דע165 עט0גה(ין סקסו )ט650 סר"סוגס 3ס6),(יט6י
 לכון יקיוק וכו' וגגופו 3כ5ץ יכס3 יטוו ספד 7סעי הקיק טיר1כ4'ש

 עיע0ו וטנין מכס )גו היק פפס 3כ5 וכ' )פלס )1 ס" ט'עסו6
 כ0נ לק טוגסקיס 6'גס 06 ו3נופו כ0ג )6 דסלי ופוי  יגליו 5פלסכעכ'0
 כמ3 ו6ס,כ 6פלוויסו קIn'SD '6' סיטכין 6'ן יכ,ע פצ'סן קוטכע 4ןתטסו
 : מולס 5יגס (1 טל 37לי )פי 7וק6 6גוש ק6' ו(ס טוגסקיס 4נ061

 טיסקטס סמ)עני יגיי ע5 טולי ססוכש טס פ) 5סס'3 636ףיךף?!ק

-
 0ילי6 גמל )ס6)0 נימוס וכף ימני6 ס6 6)6 גג-ט סם4עי י
 סס'רו5יס )פיס ג(מ וס6רן ,Iratt"I Dihai 3סר6 )פיוו65 יגס טטעפ3פל6
 )נלומ נnta1PI 1(6 סלגס יס דפס' כ')פ'  3ייי n)Dtb' כ4 6'ן 5ע,עו6גי

 יע0י י5פי עז( סייסי 6גי גס כ' יעל 0ה ע'ט ,a(Sb 3גש )פגן (ס ע)'שי
 ועכ'ר'ומ)יפין 7ס56ס סכ' ע5טן עול גיולע37ני י6" )סני6 ויס )סמסידס6,6
 נ0ס05 3נ*ט יפסיע י63 6'כ 5כ)סו 0ייס" 05ד6 מייסי' ו6י חו6 ט07605י6

 6מ ררוי ומ ימסון  71DSS 6פפל 7,6 )סקסז0 'ס ד6ולייס76קיטניס
 3טעוגpb 6,(h~ ג'ן מ15ק 6ין ני6ולייס6 יס6 5ם6)ס גחוט גקיטגיס6ם'ך

 lw'ps ע0טול טיפרך 67וריסDibp~ 6 7סססס עוכ0 וכנר ע5עו עווכיכמ3
 )סס6יצן יייכס ק6י וסס 6סוי יס6 6וכף גגי כיעסגי )סנו" )'כ6 וסכ66וכ4
 וסס גגעלbn~ht 6 .ננו ע'(0 )עס6 67מ' 006 7קל4 ג6ע67פי4
 : סן 7סיז טי )י3ל" )טכ'לס גי0וט ת'ט יט6צס מפס46כ6
 ע'ע )ט)6כס ו6'נ671מ )סס6')ו דגנו ס*ן 6סס 7ק6' ג6פל 06נם

 6ער '?i'DS 65)1 6)1 סיס7ע כג6 הורי 67*כ אוי )ס)יס'1ני0ום

כההההשע תק*עדעזר
 יסמ ל"ש 6שך דמס פד ש4 קש566016ויזא4 4'ס י36ייסיס0
 0ג6 טיקסגי כ57פי) 5סגר6 )יכ6 וסכ' 6ס' 5שיעניס סס וי5י6 5טץ5פרך

 זרהם יפי 5מיטניס נפיק רג6 יס6 ד6ס6 ש6 %ר )16 סיע ס%ס 5נגי5קיער'
 דוק6 )6ויר' 6יסניך ו6*כ (ו htp קיbS 6 קר6 6ס6' עיכ 61'כ6סיך

 : )ס%ס 0"סיגין 'hhעייי
 ס5שגופ י)נ5 זקע 5י3רנו קסי6 טר ~b'5DD עכילס טיע 6ג5 )"סב51-ש

11 
 ס ת ש

 5'55ז73יודקי5בר6561פיכ י
 כסלו65 מעידן ד6ין סטסגס עפיס עזכ 61ינ )ס56ס 0"סילן י% ססם63756
 67וריסntw 6(ot 06,) וק6ער לג6 דס(ל )ט6י י6ף וקוטקי יסווליגסל6
 כיו )סקסו0 יס 61"כ קי6 טס6, י6ייש6 יקיטגש 67פפכ טסעעע'ע

 כעו צעכילס יגיסוס קר6 עס6י 5טי0ס יציכ6 )0ץ)ססקסיסי
 : p'n~Di ס)פונומ )כ) ד)6ו פיכ 6)6 6וכף גקיטגי ט0עורסטקס'
 5יכירס 5,ס 5פפג,י 75גי 61ף סוקסס ft_t שרך14כנ

 ~nXD ל4ס י6ין bm~ י1 5ק673 טר ט65 סיכנוססיט6
 6יס ג0(קם סגע65 יכ5 סי6 ס)1 6עליגו גפ) יע'גס כ'ון יססס כף6ר,נס
 : ס6)ס כעו ע5ויס ס6יגס )עכירס 0ייסיג! )6 3ע)ס6 6ג) 4ס ח3ן ס4סו6

Darb ייד ס6יו גכיס טיימ 7טמגישן ססיג דסמל15 5סלפ 6פסל 
li'baoi6)6 ססקסס סעקטן 6,כ יקיעקי היייי פירפ יק'עו bo 

 סנץ 1*ך )600', 7רק 6ץ כף דכיק -פ י% כו' 3כיק קסור ט165יחג'6
 IYbnoi דרכן י6ין ג"כ כ)'ס ט6י י6יכ6 5'5 ע*כ *ע6 67'3עימס0י5ן
 כ5 קוסל (ס 6,כ סקסו ופ,( . )ספ6י)ן 7רכן ו6רגקי 7כיק סונר ססיס6)6

 ו6לגקיוכדכסג סכוק וכויכ'6 7רכן ס6'ן געו)ס כ37l'ba 4ליספוקקיס
 ידיגן: צ6 ו6גן כ3'ס ס6ר י7ע דס)עוי0 51') ק5'6 ק' 3כ0גיונ0"ס

 0ייגוגן ב670 7)ציסג6 זבטיעו0 ר2טוס פנמבו סש' קסס "*"אבל
 ייבטוס יסיני6 פפי6 )פוס כטגו יססוק' ספי3 וטס)ס56ס

 73גול bb סי6סון גיגי יי60( ו(ס סכי )0יו)'ס
~Dba 

 דכ30ו (ס
 656 עוי 1)6 סכי )עיטל )יכ6 קוסי6 טוס ממלו ו)6 בפסיע01 סכיג,כ

 : 37,ע סקוי6 )פי 6עס ם6יגו )0ליסוס )ססוטס (כי 5סיו )0ין וס5ליכו ק6' 6ספיסס 7ופכי7ו 071ק1 ע*( קוסי6פסקסו
 6תסיס1 ד)16 גנ4ס יגייו 3פיפ י4נ6 סיי יעי טויי סיט3 טסנם

 bD'5 tsttb וקוטק' גמיוולי כ)יו )פרס 5" )טס 6יכ צ0עוסיס
 טור סכמ3 סי3ליס ס6ן 60)ס אסוס D~3b קיטגי כס6י נשל3קיק
 גזכ סו6 (1 טגיי 3ססגס סג"י ע) טתי סספ'3 טס 6ד )ססינ פג6י 64ין

 גיו)ומ ססג1ס ס6ל ונזכ 0(ק ישל ת6ופןססנת'
~'bDI 

pnei : 
 סל6עויס סגד51יס געקטס י6 עד ע*1 "1,י ע6ס ט36מיךאחת

 סידש כדי ססוגמס 3פ0צמ סצטייסס ס6)מ 5סעסיק יככס6סי
 ככ0נס ט56ש גס סלס סיעמיק 0ינס 51כן ס6)סו וטס ססו56 4 ספסנ5

 : געיגיו סן 06%' כי %פ ת(ס נ0יו ססו נקפלוכ)סוגס
 ססע64 עס עצגי )0)ושן lya'w1 3מיס גסל3ס 6פ')1 סס0ייךכנדץ

 כיבמ ד)6 סוכ0טי כ3ל 6סל יסל6) גגוס צעט מו)0 0וטל6טומ
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'nibasסל6טוגס : 
 '4ו גג'ק ט' ס0כס נ"ס 4 וסזגי ס0%'כבר
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 יקג5' פהג6 7ק'ק
 : olbnil 04 נגדס גג' 16 37פגיס קפליס 16 קופליס טייליו
 ע)יברי לוו)קעוך רגיגו ס5 ירכו א 7פ0'.ע6יר יע)60כל7א

 ד )ץ6י כטספע כסו 3כ) טגסג ינרי פוס 561')ס6סלוניס
'aa1~itפיו D~DS' 'DSbn ילך כן כ' ס7ול 0כט? פעי יקכיש )6 כ' -עסי 
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 .ס)טעו
 : "י6ק6 יבק*ק י"ע '055*0 י" י מג6ת שיג0 מחשאלה

 תר )תת 'מ5 עבק'6ומו tlhD גכ) סו)ן וסעעו 'סיסע 6מ י'ויהי
 0סכשגי' גטגס יוס3 פגש סלןנקין צעסל יכו) טמרסוסו פלןו)מלת

 0ליפסbIDSD 6 כסוםלש ספ0וסיו גגיס DD'1 ג6עליס עיעיו טלוליסס5יו
 ע, ו6נע ל'ט נ" D~D ונעסעס36עיס

 ס)01 לג ג' ג7 ו)כ) ש' יוסי

 6ע קפולהח ידעסי )6 ס4סומקירוס יי'ס0 6מלי ספו)ס עו)סט6דוןפי
 ע5עורס יסי6ומ גוסbtbib0 6 עט'ק 6ני כ' גיו)וס עיגרמ l'DS1 יכו)ס3י
 גיגל עכ"ס עס י0.3ן )יס6 ק5ם 0631י bitpbn 6פווסי 3עגין דערטפ)10 כ13י עפני 5סטי3 063י ע,ע 3יסל56 ו6ס פיל 3פעריגו 6סל ל'3ומיגיז
 כ'6 סכייוסו ו)6 3ירך גע)ס פנסרג עגוגס ג6סס טל )גו 37ייק ץס)כס
D~D3ל6ימי כי טיעיי עס7מי ו3פ0מי )נטלי גיקג ל6סי כ' וכציו יגוסו 
D1nD03ל6י ק5ס עעו וסקכיעו )ס6)ס ם.יס':ן נגייס 7גגי ס3זי נעיגי 
 ספוקקש שי%יס 0כעי ספווס 63 (1 קנל6 כי סינ)יס "rh סעסו6גי
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ההוושע תק'ע רטזרשכןפני
 וסיעגיס סי"ף ספ0 0)6 )60)0 מ'ימינו י% נלורומ בל5יחטזשריסס
 חסונ0 נ)0י 5י נס6יס )6 גמסוגתי 60יכחי כ6טר כו, וסקע*נוסל6'ס
 : 3חסינ0' סוכממי כ6מי )ם6)ס י)'ם ני6ס גפקקיו סו6 נס 6סי0ל6*ם

 סכעיגו 6סל עגון 3עקוס א מועל6 גנ0ונ 5ת0 סרג0 לתעיע יםן14פ
strעייף 3כמ ג6 סטר6' דלך 3ק5רה עכ'מ עכ*) סלגס סקי)ו 

 דעת כי htpbn )6פיום6 סק5לה דטחי )סגיד 6:י ג06י ויחסדססיי6
 וכסוי, כדין 73ורס וע*ס גע67 קתק ש 6יני ע) ה'וסדס ו3*' 0'סגפ3
 ונמר6י יקע6י קע6י תסול6ס גפ)י כ) ע)'ס ססכ'עו 6סר סדע0ו0י6

 ר6וי כ6סר ס"סס (1 )סתיר ס5היס גד ה%זיס כ) על שן)ויחנה : גד3יי:ו 3קו% (7ba כ6סר סגייי:ו עיוך סת)עודסיני6 ועעוי יקוי SD )ח)ק )נו ה)16 6סר סו6 (ה ו6י (ס סו6 ע' כידנסר6י
 ס7עג"ס ינדגו' 670'ס גתסי3ס כע613י )מ(וי עץס)כ5

 והפוקק" סנער6 סישמ )פי הע)ונה nbrn הענונ0 )6סה 36)גחםו03
 עעמו 3תסוגתו טע6ר.ך עכ-ח זגרי כ) כי קרו3ס 1)6 וףוקסימועסס
 ה.קודגו")ה3)יןימסס' ו3:פו) ק:ין עתע7ר )עסומ יו5ס ג016וע:ין)פגץ

~ibaס'(נכ nlpb) וכ)) הרי'ףיסי6'ס ינ7י )ש ע;ין ועונ ג:'ן עונ 
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