
גפי1קחשע העזראבזפני
 יל6 יעקטן יק'י ד)ע6י ליקיק ש ",כ וכוי גע )נ) )ממגקג6ליסך
 6'כ וכוי מוסרת 06 סלי גי ס) דגופו כס*ק )ר63 ק') ט,כ ויןגעיגן
 )דלנ6 ס*ל 6' עעזנ קסי6 ע6י ק6ער פי כולסו ו)יעע'ך ל" ק6ערע6י
 גס שכו )6 יי63 ס'י ו6י יעסך 3עיגן 637 6ס,: 6'כ 6'ע כו0בס"
 )6 נשק i'p1'p י)ס6י כיון כל) )עהך )וס*' ליי 6'כלעס פו0לס06

 ~D'DD7 63פס יקפי6 ע6' )מיפיך ס)*) עוסרמ 6ח חיי 6)6 )עסךכח3י:ן
 יסל' דעקסן וסיד גפ'גן ימיווישו )יס*י ,s'p ס,מ 6)6 ס6ינו עסל6
 ע6י ספיר 6ת' וססח6 6"ס עיי וכע'ס ל63 כומנ סי' עומו060

 יס 06 כ' ס(כיו )6 י7ג6 יסטקסן DD7b'1 6קיק יסיכי נסעעחיןדקסי6
 סחנ"שסון

 כ)וס י*נז פטל עגע'6 י)6 עוסין )סון (ס ג)סון ס6.ן יפסט6
 כ)וס 6'גו גע' חרך Db" 6)6 כ)וס 6על )5 פטיוסו 6עיינן לע')דס6
 6יס נגי י3)סיו כדפירסו' מיינו וי0גו יכתנו חלכוס S'DS' ד6עריגןיגהי
 3גט 6ג) גט )כחוג 1ד6'כווג0ו ס6על0נכות כיון 61'כ נלוס'ן )גטקויין
 ס%זו0 לסי  5'לכו די'כ 6,3 לטון לפי ל6 גווס'1  53ט0 יעסעע )סיןגעיגן
 ו9בר יטס  רסייין למרן ד5'ן ל(  ליס ל%סך %ו ויסרמ 5ס סרידיל"נ
 ותיך יפטי וסו3ל סעקסן כ) סו)ק lS~en1 גירוסין )סון סוי ומוןדמטו
 8)6)טעעי' ג'ח6 י)ד'ייס כן פטעע ו)'טעע'ך לסון גרוטיןי6'ן )סון6ינו
 ילכ"ע ס'ע 656 גיוס'ן )נשן ימרך קגיס ע' וס)') b'Dp7 חו6דמר5ן
 ו6י" כו' נ'טין טופס' ס:ומ3 סנט כל פלק )ע'ל עוכמ יכן גיוס'1 )סין (ס6'ן
 סוי והרוכ'מ פטלי0 גס פ"כ 8"כ חו6 גרוסין לסון :עי ומיוכתיפעיימ ס"י o~h '61 )כ) עוחרס 6מ סרי עקוס 6ף )סנ'מ 5ריך סעו6)6ער
 נופו גכ0ג כנל סיי עו0ר0 6ח הרי עקוס טעג'מ עוע.) 6-כ גט פ)נופו
 וכ' יוע') עס לסעה ע1תר0 6מ סיי מח-כ וכס.כמו3 )סעס ס)6 געס)

 1.כ0ג:ו כ3ר גגט סכ0ו3 )סון ויכמוג ימ(ון )סע0 ס)6 ס:כמג דנטק"י
 יפטיימ1מיוכ0 וכיון סוי0 6יגס (ו ויכסיינו )סעס )עסומו (1יועי))סס
 דנס וכ-0 מועי) וע0 יגריס כפ) ahl)'b 6-ת הר. 6,כ גיוסין לס1ןסוי

 כו"י י)6 טופס 0.קן 6377 דעקסן ק"ד וו6י יירוטוי סיכתמ רבר טוסיסיר % טסיי ינסוב  גיטין  יוסקי מה ייע0' 5-נ)o-JV 6 וח7וכ'חפע7.ת
 q'plni חק:ס עס0 7רגs~p 6 הוי יהעקסן 6-ס ססת6 6ג)זד)6נרננן

 13 יס 6-כ ~ITDi or' )סוק.ף שקן 3עס:ש:ו ססנוי גט ס) גופו ע) גגט(0

 )ן 7)ע6 ופי'ך גר1סין)סין
 ו)טעע'ן ופיין 71'ן 7ו"י הת'ק' יס נס ה(כ'י

 נס לסוס.ף 5ר'ך גט ס) נופו סעל עוי0 6תס י6י 1כ1,גו)ס
 סהו6 עה 6)6 שכ.י )6 ינ6 ס"ע 6)6 י63 הןכייו 6(1 (b3pmo)עסך
 חיו1י'הו געי:ן לינ:ן י6פ')ו פסתע Q"Dil סרווייחו ינע'גן ת1כמ 6'כמדום
 עס 6-ס דלע.) חר51י 3)6 61-כ כמ-ס כר3נן ס") bp' ו)טעע'ךדס6

 bo עסנס.גו )מיס )7מות 61'ן עח!וקח *כ6 )6 יהסמ6 לעי)פסקסימי
 יעיקיו ל-) 6ל6 נגט הלסון (ס סכוחנ וכו'6'ןמירוסי גט ס) נופו7חנן
 חהוין ד. 13 סכ30 ס)סין והי6  6יס )כל סעתילס 13 סכסו3 עה נים)
 עס ודן גס לע'כחנ )ר'ך blb ג(ס 7י 7)6 )ע.ער fig' ו6ח' )עהןנו'

 ד"י" ה6 ע) יכת3ו סגט כל פרק ססוססימ עי3ר' כן עסעע 7)6)עסך
 כוחג'ן סיו הלס1ן ס(ה snDn עי0ר0 6ת הרי עקוס 6ף ס:יח 5ר'ך6,ס

 כד6.מ6 היי גגלי יל'י )ותר 8פסי וסי' עעסנ0ינו ר6" וס3'16גגי
 ון,ן כחג ו)כן כו' דעחך 0:וח סגנ)יס עפגי )1 עסו וכנס גגי3עע6
 8יע' לסון נ"כ סחו6 3לעהך o~.p 6רעי 3)סון 7התחיל וכי1ן 6יעיגלסין
 מהני גת' )ד'דיה עוחרמ 06 הר' וס*ס 3).6 גט ס) גוסו י(חי ר"וק6ו!ך
 ח'קן הו6 8"י ינר מ-ק bb 0ס.טול גסס ער7כ' גהנחומ כס3 3-,סוכיו)6
 6ת ע) 1)6 )עהך על סהקסס שיס-י גס )לס3 יס וסס60 סק7סנלסון
 6רעי גלסין ג-כ לעהך )בחו3 5י'ן חי' ולכן 3)'6 חקן ג'כ ד3ה6מוסרס
 5פ')ו גע.:! עו0ר0 8מ דהל' stp7 י'ס )יעס כן )ועי 5פסי ס6י5)6
 61'כ המיקק'ס וס6י הגט כ) פיק סתוס' ינייו 16.300 כעו )עסךכ30
 מ'קן 6פסל)פרספ'יס(סיר" 6י לייד.ס דהnDb 6( 6י ~'hlD ינס5')

PDIDעהג' )6 )מוי די" 0ופק דס6 עמנ' ימ,ק 7חופס וס,ס 3ל-6 סלו 
 ל6עהג' לחוי יס6.ע q~pin ר"י ע"כ 6'כ n~ho גס 3עי:ןדס6
 6'ן נס er עמלוקת סס)עו7 ס(כ'ר 1)6 פליני )6 ינה6 פע1 פל'גד0'ק )ועי 6.ן ו(ה ה6"ע יכתיג כיון )' )ע0 לעהך 6'כ וין גס 3עי:ן6)6
 כע.ם כ)) )עמ)וקמו יס )ו דעס סג'הס )כתו3 ק6' 6)כחמ')0 דר"לועי
 1:6 6'ך ד6-כ )7קיק יס וע-ע עוכימוח ליייס פי.ך י(ס ע':י' סעע5ל6

 6*כ עוכשות 0י7יס עוסס לעסך hm' ק'7 ו6י ודן ק.יס )עהךכומ3'ן
 דג"כ סג' וויתרת 06 3הלי 6-כ ע)'ו ק6י ו7ן 67י וין 8חר כותניןלעס
 ק6ען hi7D עוכיחוס יזיס יוסי סוי )עסך יגני ו6ססל דע"ס ק6יע).ו
 עחס עת'יס ס0י6 דעסעע גגר לכל )המנסג6 וחהך וכו' יס6'י0ה6
 6)6י'ד

~nbp 
 )'יך הגט כס.נ'ע עסעע 6ם"כ ל')ן רס6ס ססה6 לזוהך

rb6סהגט עסעע 8'כ עע:י לך סיסיס הגט ס'6 חה )י)ך רסמס 0ה 
 ע*ע מ?ר,י 6פכינן לעס עעס לליך חכ' וג)6ו עגרסס 3י3ור1Dh 6'ו)כן סגי גלCnD 6 עותךח ססו6 עסעע ע1תיח 06 היי מם6'כמתילס
 עיכ'חיס "י.ס דווק6 ס"ך 7לעסך 5ריך)וער ע-כ ר-ת 7ליגרי 3.ד':וט)ס
 ע) סכ' סעניס פרק ('ל סר"ן ע37רי נר6ס 1כן ו7ן כעו 3י'ענ7 6ש' פקו)61'כ
 ס5ס- 0יגן ~קרו3  סקי) ג7יע73 67ם'לו s.r הרעג'ס 77עח ה:(כר0עס:ה
 עסתע )המ:קנ6 דלעהן עסוס (ח לפני טעס ונחן 6.ע כ30 )6 6ס ח65גס6מ
 כח3ו8ע-גדכת3הרי ול36:נימו6מ-כ כ'36:סו8.ן סת.ר0 סל6סיקי6
 סנו.ס ס0ה6 עסעע )6 ד6י )סח:סנ6 לתהל למנתנ 5יי7 עוחימ06

 )6תד מת:סbSI 6 לכ)וע1תימ
~phD1 

 ג7יע3ד 7נס עמעע 6-כ ע-כ ):)ס
 (:ומ "ל6 פיוי6 7)יכ6 6'ע נכחנ )6 6י המס ועס סו6 7ק.ופקי)

 ול" )6ו 6י פיס) (טס סיור 8' לן 6'3ע"ונהעגרס
bwit'b 6-כ )cDb~ 

 דפק1) 3נסי6'ן 7סייר ייפכ5 כ'ס כסי3 )6 6י גייע3י פוק) ו6פ-ה7כסי

 דטי-ר סכ6 36ל 3נסו6ין מייל י% 0יכי 6)6 לן b'D3'h )6 דפ"כווו6י
 6)6 )כ'6 6'ט סוי י6על 6)6 3נסה6'ן סיר 63 6י יס6 דפקו)פסיט6
 ססילס )6 5י סכן וכ) ומק)י ימO'SD 6 יפ)'גי נר3)ן ק"ל)פמני
 כסג(פ עוהל0 6ח סיי סג3' ו6עפ"י פטו) יווי6י טלע6 לכו)י3נסו6ין
1tnsoיקומן ח6, נס6ס ט6ם b"5w  ו)רע. כי6עיגן גי ס) גופו ד(סו 
 גיר hten מפגי סו6 יחטפס עסעע nlolw 06 סיי עקוס 6ף)סגי0
 גפ ס) גופו מכעיס עסו )מס 0'קסי נופס סו6 עקוס עכ) שס)

~rw סוי 6'כ סתזס )6 כחגו % ו6ס 6'1! כעו 3)תסן י5י'ך כ'~ן ע(סיו0ר 
 לו3נן%ז סנס DWnfi לפ"1 י6'כ 73גייו )7קיק ס'ע bih גי ס)גופו
 6על )מס 6'כ עיכיחות ס6.ו גיייס ח)וי ה37ן י6'ן כ'ון )עהך)נמוג
)btDaילכ'ע כיון לעסך 8עי 1)6 עוסית 6מ סלי עקוס סיניח ז)י'ך 
 )פ'ים יססיט6 פפיי 6חי 60'ע ליייס ס.'ך ד(ס )פיווסינו גס)ע36כיגן
 ),סק.,ד, כ)) ונתסונוח'ו יקיוס'ן פ'ק ל'ס (') סל6"ס h'3Pa י')י"
 עש'ז נ,6 לשי 6ש)ו 6)6 עיb'tpI '7 ל6 ידס הוטן n~ha ד7'סיס')
 יידם 9בי  דספו%ל ד9'ל סיוכרס  במסובס סר6'ס ססמ6 ('צ חסשנ-גו
D'ba5מ.לס 36) ע'ס  לקתס 3טילן לש דססוכסס 0'רלו כגר %ץ ס*י ל( 
 פ*ק ייס 1ר6'מ' )עהך ס(כ'ר )6 )ע0 6-כ כע,ס נן ק) גיסו דיסוסי"ן
 ל6 )הה סהקסי עה על י'6 גסס טר-ן סכח3 0' י'יגיר'ס

 bbtnn ס(כ'י
 די'י לפפגת6 גפס'0 נ0ימ )iba~ 6 ו0'י)ו ודן עקוס )ס"לי5ריך
 ולסווו6) דגר'י וה'ס מו0ר0 06 סלי לס") 57ר'7 יכ'ע 6)'ג6 ונקטול3:ן
 6סי)ו 5ריך ד)7'7יס 3)עהך 36) ע:') ודן עק1ס לם'ור 5ר'7 כוו0.סיק,)
 06 סיי גט ס) נופו 0)ן )עס ח'קסי נומ5 יעסג0'נו ומוד קסי6)י3נן
 דס*) כיון ' מרוו.'הו נעינד 5ר" 177ק6 61פסי )עכך קמג' ול6עו0ר0
 י(ס הי"נ ס) עטעעו ס6'ע יד'ס הוי עהס כ.6 5"כ ס*י )n*ba 6יילים
 יפסי6 6'ע גהיי קני לי3גן 6נ) ע:סו6.ן מין עסעע 1(ס ע(:וח מוןעםעע
 פ(כיך 6'כו דחלמיub1 67'-ג ו!1כמ ד6ינו 1tSbl 737 3כל סעח'יה7ע'לת6
 כעו י" דגקט ע')' )6'גן וה'ח גקט ע'גי'הו ימ67 י') מ"ע עמ)!קחה6י

 כת'ם 3נ7ריס כיעוכח פ)יגי Dh1'-ס 3ג.טין 0)ע1י6 עיכל 7)36מגמ'
 3גיייס ע"ע 5י0עי י0חס 7מי יל6 5ע'ג 3(ה וה'ס הפוסקיס ו50רס0יק'
 קונין כדנוסעע )יס פסיט6 י0)מו67 י-) עזע כל) 06מר )6 (סמם5,כ
 י6נת 6מלוגת6 נגיליס יפ7.ן ה6 6'כ )הקס1ח 61י! סל"ן כמ"סדע)ע6
 ר3" ע6 ) ס6.ע גיד'סור63

 ז6עלי b;b ל63 )ך 6תל ועסני כר"י 57תר
 חגילו 6טח מנרס 6ךס י6'ן נט גני hlh רג:ן ק6ערי )6 ע,כ כיגנן י6ט
 דפ)יג' ה6 35) ונעג"י נוין ור3:ן ו" דמ)'גו ס6 סניס6 ת'קסי61'כ
 תיפק יח)עי67 )יעי יס לת.עו 6יכ6 ע6י ס'נו'6 ה"' ס"ך יל6נ)תהך
 ענרמ 076 ד6ק תסיס עוכ'חות יד.ס גע.:ן 7ל6 )ע'דמי גע' ה0ס י6.כ'לפסוט
 יכס'ג עיכ'מוח .י'ס גע':ן געלעbtD'b (35 6 18 )גם51'ן י6 3)3יל(נימ
  ירבוןג'ון 5ח' מ)' ל5 7ג5 7ס6 ח)תוי6 עסנ' ד)6 ס6 )יענ נת'לר'7

 עגרע 6יס 67'ן 7חיתו67 סי:וי6 ס"7 ל6 7החס 3וין גס רג:ןזפ)'ני
 גרסס 3דנוי6 י6עיו סע6 6ל6 "נ.יו 5ס" o7cn הטפס 6'ן 7ה6וכו,
 לע6י לזקיק 'ם וע1י להס פס'ט סה61 )תלתו67 7.מ1' סיס ד'ם ס'ע6ל6

 גסעגרע ינע' 7ר63 3עיUICDfi: 6 6'כ (:ות מטעס ע~0ימ 6מ הר'ד3ע'גן
 06 חרי ינע.נן עה6 ססיט )hurt~h 'hnbt 6 ול6 עסו ע(נות'ןמ1ן

 ד6על סתו6) 7תי3לי וגהי 3ייע3ד 6פ" ip'D1 ני סל ניפו ד(סזעוחרת
 קע6 כס':ו'6 סר': סיטס עפ,י כ)) ר5" ן 6 עומרמ 06 הרי )סיירי5י'7
 ד6'ן עטעס עני r:r 0-' ל6 'ס-ע יוכח6 נכ) ס-י דסתו6) נ:די'ססהני6
 סעו6) עיגרי ר6.' 6'ן ו6'כ התס ר63 כיע0ין מנ'רו 6ממ ענרס078

 עגרע 6יס ד6ין 0:' 3)16 עוכח נט דגנ' )עסך נע'נן יל6 קגלדסת51)
 לרנ6 )ע.) כמ'םלח65ין

"efi '7 67עפפס )עהך גס ד3עינן ד0-) יהו 
 חפסוט 61'כ ס6-ע גס 3עי:1 )עסל כתנ 6י hrD'b וה"0 ס6-ע'דיס

 the" ס6'ע ג'זיס 6)5 ור3נן 7'י גמ)ק )6 י3ה6 שק) ע(:ו0 דמוןע7נריו
 לעהך געי ל'י bbi7 )יה יקענע'6 0ימ6 וכ- הו6 יחג6י חפסוט ע*ענמלקו
 )6 י(נו0 3ע':ן 8'פ:6)6 6נ) rhln)s יס"י מס.ס  כחגס6'ע6ש'6י
 ס'ו9 (0 5ייך )כן ה6-פ 636 כלל )ע:ך כ0גו )6 י)7'רהו נע"ס ס")כר3נן גוי גגי יסע61ל כ'ון סעו6ל עד3רי ר6'0 הי'ן עייס' ע6' 6'כ ג:סו6יןס"ר
 מו0ךמ 5ה סרי 3ע.:ן )מ ע,כ )עחך וכ30'גן כר" 7ס') )7יין וכן )ר,'6ג)

 67' הר,נ )ס וזי.ק לר-י 6פי' עו0רס 06 הלי 3ע'גן י)כ-ע דס-) ס-ע6,6
 פל'ני ל6 דנה6 לעהן תהנ' )ר3:ן גס 6-כ n*bD 3ש 1ל6 נ)עהך קני ייי'יס,ד
 bst לר.ע 6פ" ימס:י )עקך )עיקע )סע61) וח,) 6.-0 עוי ו6כ0ו3כע-ס

 6י 5ר"6עי' נטוע'קיו6פי' ס, הו'ניפו 6ל6ם'עה6'עסמ"תיפל'נו"
 ס"( 61'ה1 3ע0:0 סס נ(:י י,י 7ה6 החס ק)ת עסתע וכן ' )עהךכסנ
 6*כ ס.יף 6ץו cD1n יכ,ס ג'יין 6טו סטרוח 6מ" 7ג(י ע.ניס ועייףכן.6
 )ו*' ך' ס" (1 ס'טס ו)מי . לסעס עקיס לס.יל ו)ריך לסעס י3עי כר'6ק-ל
 :קט )6 )עק י6-כ לע:ך)סייר

 וו!מ"
 דליס6 י'6 נ'ן מל'ק יס" 1)6 3:-ע דהוי

 ו)6 לכ'ע דהו' ע)ח6 ו:ק'ט ס6'ו! נע.נן 7)כ-ע ס-ע blb 7ס,יכיות'סוי,י
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 נ6ען 3ר'ס יגס סם04וס כ) ג6טן י6יגו "פיס 1WDD 6ע המיוסיוע5
 סגע5 נ6טן ו)כן כו' י6'6 פפעס ג6תן 6.גו )גירוס.ן 636 6ני ס)'0,)ועל
 ע0יי 0י6 )סוכימדז)מ6 )יכ6 )0וי" יטיי'ס 6,ס l"pDl hnnet)וט-
 )6 וי,ס טיל*מ סוכימ ו)כן סס)'0וס su ג6טן ?6.גו וס.ס נקעטעע6
 נ6טן )'סי ק') ע'כ ao~' )פים a'SD (36 )6 וטססע6 3יס יפ)'ג6סכ0ן
 גס )י'ס י.)ט6 )7ונס" קום.6 סדרotnih~ 6 ק6י 6' 6עע יווק6ע'ס
 6'כ b~u1 ססק)6 ק6י י6ס6 פ4גסי'סו יסי')1 כיון )6ען 6'נו33,ע
 סוס ו)ר'ס גיגסו ט'5' 0י' )ניוסין וג6טנומ סס)ימומ ד:6טנוחטוכ0

 )פקיון טוען 6' 36) סס)'0ו0 ע) 00)'0 ג6פן גע) דמ' יססו6)ס-י
 קנ)ס 7)ג'יוסין סס04 נ6ען סגע) יג3י stp7 6פסר 6' נ6טוס3ע)
 (1 דעס סי'ן 6.300 וכטו )קנ)ס נק),0 6)6 ה,ם 7,ס פ4נו )6וע-כ

 ק,1 הפי0י0 ע) ססל'0 נ6ען גס)'0 "פי4 י6ס י6" ססו6) טני6וט'ט
 . סו)כס)ס)'0

 6ס6 יי6ו גפסקי' סר6זפ ט37יי )סוכי0 'ם ועוי
 )ריס 6פ')ו ג6ען ס)'0 עיירוס 7גג' גש' פקק ססקג) פיק )קטןיס6 קל"

 )" פסק6 וס0ס עיירוס גני י6" )ס3י6 ס0לדס כ) 06 0יי כ6ן )עס6'כ
 ס0ס )י' b~'pD 7סכppn7 6(b )מון י6'ןע')מ6

".)7 
 כס3 סכ6 יס6

 נ6" 61'כ . ש פ) נס ג6טן ו3פיג 3פזנ )וטל (e'Sa7 IDb כיוןסיעס
י6'ן
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םתקושע השראבן ' 'פני'
 עי3רי עוכס וכ1 : נ6עו סט)ימ סיס )6 כ)ל סס)יס ג6טנות (סי6ין
 עייס 5ייך 61'ן סס)'חומ על ג6ען סס)ש (ס יין סכמנ קע'ג קיעןסעור
 דווק6 ג6ק סי6'ם 7)ינל, עסעע וכה 63*י ד46 כתנ וסוע*סע)(ס
 סיס 81ין ג6ען t~bs ד6פי' עסעע וי'ח יל"ס געמליקימ סתס ו6לו3מ,ל
 עייס דם סתס זס6גי %חות ים ויסו ' לש) 6.י 3ין ססס עמלקעפרס
 3מחכי'  כי8'סי כ7יס 57ריך קנלס גס3,ח עיייי יס6 עעגס ם)י"טסו6
 נהיר6 ל6 וע,ה ' סי'ס נ)6 וטלי סק') והכי ג3,ע  קפק  בל' נ6עןו)כן
 63וחה יגס )קען תי6'ס ה3'6 יה6 ננ"ע ד1וק6 מ"רי ל6 סכ6דס6
 7ס)ימ )סו 6'ס יינ6 יחי תסעע ונפ'נ גפ": )ועל %רן 5ל'ןסע'ן
 כיון ס),מות כסג 5ריך 6י 3ע.ר ד)7יין )מיס )סו6'ט והי*ן נ3.ע כתוג6ען

 כע"ס 1(,8 ם3'חוח כס3 3ע"6 )ריך היס 6'כ פקדון תסוס סו6יהמסס6
 דל*ס )עחלוק0 גכ6ן סל6'ם נמיח ד)6 ס,ע 6)6 מ.לק )6 הטולוכן
 ילקען סעמלוקמ P'D ע(כיר ססי' ספק ג)תי כי . כ)) )נ6ן עגיינו 61'ןור"ח
 57ין כעי כדמס עכמגכו ועעפ  כן סיפרפ סבמ  בונז  ו%יו  ברלוו5שכו
 )ועל נ6ען סיס )6 ד3)6'ס עטעס חייגו ס)'חומ  רפב 7געיגן bwלפלס

 b'r7 סו6 ו1ו(י.יף ס)ימ 6'נו 6!). ו(ס )ס)ים  סיןירוכ'6  רלי3פ,ניגפיו
 כל) סס)ימ נ6עגומ )'כ6 וסמס 63'י 1S'Dh גנ8ען הרע'ח עיכ0נדס6
 ס)'חיח כמג 5ריד hr1 נ6ען ,ח" ס)6 ח'תי' עסי 61'כ ע5עו סו6כת*ס

 : סמס גימסד)ע6י
  ןזלגק"קג*י33עי'6ססנע)גחפ(  ררפבסרגסבוי עס6 )ינר י6"יעוד

 וכו' כמונ לקומי י6מר וימחוס סיכתו3 עד )סעס'ן 'כו) 60'גו)לכת
 ס)יח )ס.ומ פלוגי 6מ תעגס וסליגי סג(כר הגט וממטו עייס סיוו)כ7יס
 )ליך  l'bnr~  בלירן  רביס,ג עג61י הוי כ!' פ3.3 )6סח' סג(כי הגי)הו)'ך
 קו7ס סס)'0 )יח7 דגסיגין לייין סס"י 61,כ 7ווק6 נע5עו )ימןה3ע)
 )6סמו גט לסו)יך )םל'מ 1016 עענס סהו6 )ו 16עי והגע)סכתי3'
  7סחס  סלפייוס  גין לסלק rb1 ' ולתוליכו העד'ס  עיי )יקחו  יס6י )סול'מנו
  הנע 0%וליך פליס סיס לסוס  %ו%ר ללכס (rDoייסבפל

 ולהכיש )כמו3 להקופר ס5י'מי עס לועו י5ססניכי
  דנהיגין  בייר כפהגכל 6נל עי7ס (0 ני ק0 כ6ועי וה1י .)התוס
 געטס ל6 61"כ קמס גט 6עריגןלסו)יך ו6ן סכח'3ה קודס תטלש)ימן
 ס(כין פל6 כיין 3ע5עו סקמסו % לו ס'סנו עס גי )ס!ליך של'מכ*6
 לסוליך 6ער 06 דגס נר6ס יירר ריפ סברימ  ושתיי ססיפל סיכתו3 חגפסיומן

 נט סיו),ך )וענ ג'כ )וכ) )6 וע' 3ע)עו סיקחו ק8על ע' סנ(כלני
 לנו ומק '  ינויוזיוזי )סו)יכו סלימ hib עם16 ו)6 לו כם.0נהוסנ(כר
 יהו,ל . 6יס 6סס ג6יסוי כ(ס קל 7יוק ע) ס'סתו7 ס3'י )נ'גו על)וער
a7DSו)6ער )סמע'ר דגסינ'גן )ייין ונימוי הייו 6ו0ו וקמ  ש6מל  בסייי 
 טסוס הכ) ('ל מכע'נו טערוס ס)8 וע'ומל'ס ועכופ)'ס (O'itD)סונוח

 'חקן ות6יד tp'bD( 10טנ נוז3 עמטח ט631  ו%מ%רילן  סלבבוססשעעטו
  וגיחוד עכ3'ס כקור' יק )סון ע) לקעוך Dh" )סלי יעסחעע לסוןסר3
 (ס דין ע5'נוס)6

~bns 
 3קסל 1b'ao דל6 (') כ5תו סו6 וגס סוסקיס

 ו3כ)) גע5עו )יקחו סס)ימ לם6י יכס'ג )פסיט מופק 6)6סנ'יכ))
 ))כס נפפן סהנע) חמס יס6נ' )ימו0 ו6ין : 1.ו)יכו סיקמו חוי)סו)'ן
 ין'6 6' 3ע'ל כסנס6ר עס8'כ 3ע5תו יווק6 )יחן כיונמו rba וג'כר)ירך
 06 6פ'לו לחוי כח3ו עחנ' )6 0גו ס'6טל 37ע'נן כיון 6סס ג3'יח6
 עע'נ 3חו)ך )6  ביייירי  3יו65 6)6 תנו 3)8 המייו יל6 ללכח)חפן
 מנו גל6 "3) )'17 חנו סי6עי כד נעיגן כע' ד3ט)'ח ק"7 6' 61'כ)עיל
 'pDp ונ)תי ג,כ (rDn תתגי )6 לסלימ ימן וח61 יווק6 )י7ו ס'ו0ןכוונמו

 גע5עו סס)ימ ס'קמ  סיוב ב%ר  בלפייי  סביל  ס.פ7ס 5וין ה"יכה'ג
 ס)םונות ס3,ן יתמ.לוק : וכע'ס %ין ו3'מת מנו 3ל6 פקפק סוס ה.י06

 הקומר 5יווי קוזס הט)יח ליח7 פנ6י 1,6 גמפן כסהנע) עכ5עוה3ו6ל
 5ש, ססומ ODID וי"ב פס  ב%בי%ר  3פייו סי6 6פי' עעכחו 67ן ועו7יוק6
 36) . לסין 3קי5ור ו8וער ו)עדיס להסוסר 5וס סכ3ר סג(גר 16עי ו)כן6מ*כ

 ל6 סעיין חג(כי לועי 6'6 סכ0י3ס קויס 0סליח ועיח7 3ע.רכסה3ט)
 : )5וין bia חלסיו 6ייכוס וסוי וכוי חסיפי סיכ0ו3 סגי 5') וס"15ח
Ifbtפ" סל6 כ'ון ע"ע ו'ול'כנו סיקח:ו פייס ילחול'ך דגס' עוי לח)ק 
 עיכמו3 כ)) תגט (ס ע) כוונמו ס.מס )6 1"!)י 'קמ 5יך 6'כ גפ6'(ס
 סס(כיר סמס עס6"כ 6מ,כ )ו פיי6ח 0גט על קעך ווי6י 6ל6 הקופר(ס

  ויללסייפר חסל,מי%ב'יו סימד כיון יפסיט6 6ינו לפע.י or ינס0גט
 סל'מ עס6ו ססיפי ס'כחו3 סנן (ס SD ווי6' 8"כ סכס'3ס 56)לס'וח
 87כמו3ו)ע6.

'wp) 
 )ע65 ו6ס יווק6 כסר גפ חט)יס ס'ו)יך 6"ססכוונחו

  bann לסי ~Dn'Di  דלייי  פס'ט6 6.כ 7'17 3ניון ח3על דעמ 5ייך 6'ופסי)
 ממ.)מו פל  קומו  סיביס  ססר' מסול סנעbib 65 סנע) נתנו סכ3יכיון
 'קמ 1i'Db 06 ר"ל ילס1ל.ן יסונמגו ומון ססופל  יבסב סנט )וסנמן
 סיפו ס1כימ 6עלינן גט דגני ק-') דה6 חגפ כ'(  ווי6י כ'ון 6"כגע5עו
 ועס SD11 הגנ )ר6ם  ופלה פיי bis  בסיבר ס8עי נר' ג3, ממ.)מועל
 : ספוקקיס כל 1nlbuol ס0קג) Dtp כי6'ח6 גט חוי (SD עע5עוז8ס
 60 ממי)חו ע) סיש סוכימ 5עליגן 6י )ו עססק8  יע'רב%וליןיאע"נ

 י6'כ6 הכ6 ק'ו הו6 3עלע6 עילמ6 גלוי ונפ.למו 3חמ')מ. ק05סובפס ריייי  1"ל  לס"י וסייס כ30ו 67ער גט  גגי ים6גי ח0ס6ער'נן
 עי)ח6 ני)ו'  רייפייס  פס'ט6 סנט 56ל ל0יומ  ייסרספליפ סונ6סוכמח
h1Dסממטנו עה הר6מייס גסחסם6 )מכוו'ןוד3ר.61לועקלק'ן (ס ילנט 
 )6 יסbtr7 6 תנו 6על 7)6 כיון 7ווק6 3ע5ע1 8ל6סי0נו כ.ון ל6סע5

ש~ז'4שן.שב142:,ע

 )0 %יסגו 0%ת 6)6 (ח נמכתן םל6 עוע טסיע מגו גע'גן7)6
 3עינז )6 6פי)31גיי 1D1p סיניח 06  1כ1  גפ*בבפרש str היע3'סכע"ס
 ניכסל על 17ק6 עכיוג0ו וכיון חנו 3עינן )6 קופו סוכש טחלי)גרטס IDW ייי6'ו י'יו גגיון 61,כ גע )כת31 סו51ס 8ני נ61'1 ססיי0ג1
 טקופי6 3דגייו גסעל Yr יים'י ו6ע"ג - 6ומו )יק0 עמס סס)יםים6י
 06 לגעור סספיק % 3חול ססיס פעפני יחו)'ן ופ,3 3ג.טין סכמג(י

 לס לימנו כ'6 כווגמו  6'ן  בסרלווך%י טסהם כיון חמס 7ס6גי י'ל 61'כסדגל
 1nDb )6'נן וכן נקו)ו '651 7ה6 סו8 לס lo'a ליגר h1S' 6יןדה6

 סכחגו 6סל ע)עו פהפי) חיע3'ס פכמ3 3גל'6 ע*ע לס סנו 6עיעי)6 )רו ).מן  bto  ייב%  יררבס פנ6י דיס סכ6 עס6'כ מ'7 הטעסימטיוף
 וחו6 לו סי0גו סי' כווג0ו ו6יע6 )ס )'0ן ס.וכ) D(b' סי' 6'כ )10)מנו
 קופו ד0וכי0 לגיסס נייוסין לסס לכחו3 סי' ווי8י דכוונסו ונתי ל0יסן
 יווק6 'יו על  יפסגרפ סי' כוונתו 7סע6 קופו הוכיח )6 ע'( ע*עוכו'
 ונסינס רסעס  ין  ~bop כ'ון  3סלס nW~D יססעיי )קול6 חלילןו)עס

bihו  גוס קפידס 6'ן ס"ע 
 יכמו 3ל6 0גפ ל0 נימן פקול ונע85 3ע)עו ס3על גיוס 06 *כרמת

 ס)וחין עס6ו )6 סנו 6על bia כ.ון דחתס ("6 )גרסס סמפןכיון
 סש עסס סל6 כ'ון 3הקועו 'סן 6סי ס'6 עי כ6ן 6'נו 08 61'ככ)ל
 7ה0ס יקולל מנו 3)6 )נחנו יעי ול6 כ)) 0נו )ינ6 כח3ו י3כ%פלימ
 יכו) 6.ן סהיי מנו )וען כווגסו ס'סס עץ לנלסס סחפן )7עחו יחן'נןכיון
 נ"כ ומגו גווגמו כ30ו ס6תר ועה סלוחין עס6ו ע"כ 81"כ נע)עו)ניטח
bihל6 חכ6 36) ומגו חסעיט נה)ס ע"עמ lhne גכתיגס כ"6 ס)ומין 
  סכסס כ)ל כ6ן ר8יי ו8( כמי3 7וסילמ 7ווק6 סגכ) פיפסחו 5ייןוס)יח
 שן יווקb~na 6 הי' סכוונסו לן ליע6 ע8ן סלימ סעסס סכ6 36)ט)ימ

 כיון ומנו 7") כמ3ו ס8עי עה יכחו l'a1DD 6נ1 ממס ועסלסס)ימ
 י6יכ6 סכ8 כזם כלל נתינ0 ליכ8 כ0גו 7גלטיו 6ע'ג )גיטס סחפןיסוינן
 טסיש נסורס בסיב ויי סנבל יסיבס פל כיו  nrino  ליימס ע))פלס
 יסיי ס)6 3ל13 טסי' ס3ל3 דנייס 6)6 (ס ו8ין סס)יח סיקמו  לפרם%פויב
 קיו3 )ססלימ יתן וס61 לידו סימנו 3פ.רס 8ער ס6פילו 6פטייעור : כ)וס (ס 6'ן 6ל6 כ8)ו חנ5יס כעס לת615 .כו)ין וסי.יו ידו על bihסליח

 סמחמס 6ל8 הו6 קפיי6 ד)8ו )יקמו רס6י ססל'מ פגסגעינ'
 ד6י כ'ט 17 יגיטין גנער6 ח(.נן 7ה6 תית. עסי מיסי . סל.מ כ"י6סתו
 )פסשת 3מ)ס 6חו כ"י )ס)"ו םרי סו)ן 8ח 1i'Db1 )6ססי נט חו)ך6עי

 3מ)סל7'ס nffnl מ)ה. 3)6  במילך4יררפיפילו  פרי פוסקיס ק5מו)37יי
 סגט טיגיפ ירמ Dtan blh ל6 יסו)ן יס,' וש' סולן ג6ס 1i'Dbסיי
 געי)6 קלה 6פ')ו ד5)'כ חו8 7ווק6 )6ו כ"כ סולך 'hb 6פילו וכן .)'דס
 כוונמו yha~  ס'ע 6ל6 3מ)ה 6פי)ו tpb( 8חר 1)8 6ח 3סדק* פ'רם 06יס6
 b~ht סליח סו6 סעסס י%ין 0גו 6עו ל6 6י עס6'ג עיכ3 ל6קס'י6 רליכי סכי ס,ס 17WhD  yh לקייס  יסדרינן 5וגק ג)6  וע*מ סמחננס5)6

 :  כמיב  יוסי)0 .ייעחו 3)6 ס)'ס 6יס טיסטיעסת
 . (') ה(ימ'  6)יס  ביוסר"י  סניון סרב  בספיבוס גס7'6 י085ייכו

 ססי' עי י'נ ס" ון,ל  סנס6) . ק)רח סי6 כ' לסעמ'קסוו6'0ס
 ' ל8ס0ו הגי )מ0 ול)ח 3סעח1 )י)ך עעיו ע) 1fi1DI גדין )ילןיו5ס

 'oiSb ל')7 ילה ל8 וס3'ז ל3'7 ל63 ר5חח םל6 יק ס'6 גסוהסכ'עס
  סרברימועחוך

  סלוררברי
 יו65 16 לסיייס יועח (ס 06 )ו וה)ן ביסעס

 וחנו כמגו  4ער  יכילו ברבריר עי%ר פיו  ייר  פלי  ריפ  לגריסיו5ח ססי' לן קיס 67עי':ן )ת יסנינן מנו 6ער יל6 ו6ע,ג כמגו ו6עי3קולר
  דכיון  ר3ס 5ריכס ל8 ה6 הרג ותסינ דמי )6 16 הכ6 סס.נ )חויהנ.ינ;
 סקיס' כסר5ה ו6ח"כ לניס ל5ס  %3ליי סוl'e1%' 6(6 6 עם18 )6דהו6
 6ועייס 6נמנו 6ין 1חמעו נמגו 7ועי 6ע*נ גע1יס 6'6 הוי 6711'ס)ן
  נסיי67 י% 51)1 נט לסס רי%ס גן%יו ססוי  יפני ייר  ~tShJtih סלוטנס
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 ס:ס סים6,3 ססיגס חס )סיעג'ן חסו3ח סכ) 3הקימתו סנ"סכח3 ע)גי כי סיסנ,6 ססונמ הו6 )סיע3,ס (1 וחסו3ס גע)ס עיעח6'כ

 56ף ס" פ)גו 7פוק גתש3ת 6101 חלס6,3 חסו3ס סו6 3ימוי (1ססינח
 bih פ4מ נעטס ל6 רסס4מ לנסי 6סר נט  )כמצ ו)ע7יס )סיפר"ע )עס ס-) כרס'י ז* ק') כסלט3.ס דסרס3"6 הוכ0 61-כ ג6ומ 6ומקס-נ
SD6פ" (') יס'י )ם'עס דס6 יכתנו 65 )עח וסעייס ססיפר  ע-פ ש  גפ 
 6ערגפ )6 ו)סע7'ס )קופר דס6 חספ6 %חו3 )עייס 6על )6 )ס).ממ:י
 )עי" ינס ש,) (ס גט י"י)ס)'מ ט'ם 3)סו:ו ק.5ל 7סרס3'6 :6ער "ס')ו(ס
 5ע7'סמתעוגעןסת-*telpin ו6חזכ6מר ססופל סכחגו כגין גע(ח6ער

 נעו)ס )יער6'"
~ha 

 פכ'נ יכסונ )6 )טס 61,כ יווק6 (ת גע )כמוב

 61.נ קחס סל.מ סה61כ'ון )" 31'מיהס )הרת3'ן 1מסי3ח היסנ-6 טהסזגת )שמ'ס ינרו ססיימיע
 )עס)"

 סימתןכע,מ)ע-5 הע7'ס פעסי כ6ער
 סג0ן6 סהיי וסיע )040 גת:ו ס04סן עסו ו6פ'ס כע,ם קחסט15.ן)ו יס6י' ז)ע:סניגו כ'ון ג)) 73נן'הס עוס יען 61'ן נ-נ סל"סולססעייס יכ)קופל 6ע-נ קופל כעו סס)'0 )'י ג:ח':מן ת'י תח:7כמ ~orbכ'~ן )6 ס):ו ת:הנ ה:ה':ו ה6חרו:.ס "סכ:( "כט' כי 63)והמוערוסנסינו
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יהושע העזראצןפני
 6פמל 6י 5ם4ם תחט כ0נו ססוי ססס 8גפ ס4מ טנסעס ק6ינשר6
 6עליגן ו6פ'ס כ3ר ג"יגס וסס)ים ע0ס)כמוג ע5יס ס"ויחו6 (סטסום
 5mb3 עיעי דססלשד סיג טזרם 65 06 היעמס )סיפס ס)י0ומןעסי
 יהוו ליי:ס סקצלס הר6כין ס)'"עלנפ טענימיסיסקס וסגו5ס)'חכחגו
  יכסל ענכק4כ))דפס'פי סע:ימי63 )ס)יח 6ערקחס (ס36)6ס נעגעו

 : גיו) דוחקוסו6
 יעסע' ינמ3 3סד'6 ס3'י עיכמ 1כ1 כע"ט כרס,י ס,) ד)6 יוכמום'מ

 עסע' וספור ום,י דעח סס3י6 6מל יס 7ין דעיגחנ תיי )נ' ספי6יע(כס עהלע6'י ע) olwni ים 61'כ כחרע3*ס דק") )סוע3'ן ,1עמסוגס
 )סו)-ך יכו) 1,6 סר3 כח3 61)1 נע'ם )הו)ען 6"6 ולמפ"י 3(0 טויס7כ*ע
 היע3'ס )ם.פס ק6י פייס ג3י 7סרס3'6 י:סי )'יסג 6מסי סיס 6מיגפ
 כ,6 )חי).ד ס4ח געפה b~v נווייס יהעול יס" יגס ק,) סל'מ 5ענין36)
 )ח(ור 5ר.ך סיעות6ין ם:ע)6 6מר מליח ועס6ו 0ו(ר 067 וג'ע (ס געע)

 6צ7יסו6צ'נ hp7' ו)כחינ )ת(ול 'כו4ן "'ן סכתנ 6כ)הלג  5עדיסו)5יות
,9CDh7כ'ין 5-וך גו ס"ין 6ל6 סיס6"קן פייום יכו).ן 67.ן ניומק )ייסנ rh~i 
 גס ' (ס גמירום העע'י:יס 3פ:י ע:סיל גחן סכ( להו)יכו יכו)חס)'ם
 סיכ' יכי )סימ ע7יס 3.ן 5מ)ק רסוי )יעח געו)ס קגר6 6.ן)פע*ד
 6מר ~htp יע'יי סיח נני ס'ג וכו' br~n ע'י' 6פרי:ן כי.ס7גגי

 יגעוכל ינק' כמל )גע D'5D סצם16 ומויע6 )ו גחן 7נפפוח)הו)יךכ.ון
 )גפ ס)יח סעס6ו tpsbn' ו)שר סניח':ו ע) 3הלוק לגע'7 יס 1WSDסו6
 bih ס)'ח עס6ו י)6 4ד1 ויתקול ש(ור ע. כ6ן 6ינו 06 6עלינן מ,ווגסר

 ע5טו ח61 סיקל ח(כ'ר ס)6 )סיע3'ן 3חסו3ח י3) 174 הו6סיעקור
 ו)הול'ך )יקמ 6)6 6ער ל6 6ם" עסעע 'or גע su ס)ימ סעס6ו bih)'7ו
 יעס6ו כסי ססנע קגל דסיס כיון רס,' )ס'עת ע,7 לפי ?9D ו(ה orגט
 gs,, 6ין וגס . כ)) מקו) נע ע) מ)'ח :עטה 1)6 כסי גי ע)ס)יח

~lpn'a
 (') 6)י' יגו6 06 6פ" r~o סיס (ה ו)פעס נע5עו ה61 )1

 6מל כטל )גע ס)ימ יסיס מקו) יעD~p 06 65" כוו:תן ססיסזי6ער
D'WID''D 15 (סו6 סיס::ו %ח6ל6 )6 ססנע tt~ws י4ןח)טוןעסי 
 61צ הויו כ'ע ייין ן גח'ס:6 וגחh:p'ip 6 גס6 ס)י3רכ))ו
 עייין כסרתג*ס 6ס') כסרפג'ס 16 י.) היס,י ס)כס 6י ספק סויס)יע
 סי6 יספקעגתסמ נע5עו סרענזס כע*ס 3תיקו ק)קי דס6 סו6קפק
 ג7ו) יעיגון י'7ן 31:יון וסיעג'ס לם" גסיעת ג,כ מל'6 )צ'7 סס)ימ)יד נעוקי יגס כמ3נו תגר v*p עקרי 7כס,ג Str )ג 3ן עהר"י סר3 כ'וכגל
 ע)ייסו לקיוך יסיוכ לס"י סי6 כי6י עו)עימ עגו:ס כמסג ס6פסיסו6

bw'an1D'b7DV ("יגער6 סגעי6 ע5 כס3 ססרי כן ג,כ ס. 
~rirb7 6דעסים עטעע כנ,5 ס)יסחן עמו ונ6ני )סלש נחנוסו ו6ס)חוער 

 6גיו וטס 6ניו טס יסיגס יידן 3ניין ונ-מוי 6פעוס 1)6 ג6ני ע)סגש6
 : עעכנ6י:ו

 ,,qp סעו טסיס 63סי קכ*פ סיען חיור סני6ו סר6'סינחנךשע*ג
 דסעעס סג'י כמנ כנל טפסו) ihtng 3ן יוסף 13 יכסנ3*ם

 ע6ן ti'Pb )י"ס ופקו) 7ע' דרחו עקוס לסי:ח 6ג.1 סס יס.:ססו6
 ועחמ)ף סו6 י7וע דלסו עקוס זס'ניי ווסיס עעכ3 ס6יגו ני3ר7ע:ט'ל
 )ע'מל hP)7 דיין 3גיון 6נל סו6 'יוע געי 6ניו סס וס"630חי
 06 סעו 6'ןיויעי' יסר6) עכ) וס:'ס עעדיגס 6סי י6פ')1 יפס'ע6'17ע
 טעו נו7ע )6 ועייין סי'ג וילקגו מקרגו וכנל 6)ע(ל 7QD'~h 16סו6

 60נ1 6)636עח
 סכחנ קיען (1 עט6י יטמנס לעס ע:5עכי קוסעיסע5י

 (ס יטע6 5כ) :.כר סעעוס 6ין 61,כ 6)יע(ר סעעס  וייייומ4מרוריפגסת'
 Df )9מ 6ומו סקזנין rxpb 7)טון כ'גו'יס תלגס כיוך סכ)) ען,65
 כ)) ק3וימו ט5גח כ6ן 61ין טניס ע"1 (ס סעס ו3יחת נכס ו(ס3כס
 כ(ק  גי51 עגון געעח )קעוך כ16י סיס )גי Drכ) וכעעי נ(ס מוק) הק'נוי י6'ן  5'רס olp~n עפ' ינרע מסיע6 כיס3גית

 )סעוס ס'ם וגיסוי
 עי3לי יעוכם ור5"י ר),ג 3סי' סכמ3 ס'ס גע) סל3 ע) וסלנססר3ס
 וסעעין )ק'מ ע)יימן נסל ססעומ 3כמי3ס ד6()י:ן סטולמ פרקסר"'ם
 וכע*ס מס גמפי3ס ס6יכסי וכ3ר ג(ס )ס6ייך 61.ן )סיפך 6דל3ס י6ססס

bD'VD75חכסייס ת61 ימ6 גיו) 7ק:יף ou- עקכעס ייחי )כן 6פי גפ 
 )6טס טניסס ויתגס 6מד נע עוי (ס ~D'S טיגי6 יס"גו 6סר גגפ)סס.לס
 g'nQ b*ag?n כ)וס 6ינו וססני ס)יחמן פפו 61'כ סו6 כסי (ס גפדטפ6
strק5ס עכזפ עוד עעי סיסכ'עו וגל3י 'SDS ו6ס סעפולקש סוו6ס 

 : 3ע)ס דעסי)16
 ועי כ6ן סנע5 י6ין עעעס סור6ס עולס 6' חכס 3(ס מתך סיסעוך

קגס
 כ)5 חטט6 6ין חו עם13 לחי" י5ריך )סקומל וסף' חק*

 ד6קגי דנע6י )סק:ומ כ% 5)'ך י6.ן ייז6 ג(ס ססוקקז )ח5קו טסיי3עיג'
 )6 ו3ס"ע 3פטופ;ס )ו יק:ו  יבריס וט6ר סק)ף גס סנס סקומל טעי3נן
 ייין וננדון 5לין 6ין ינייעגי עקפע 3עסנס גמ:1 )6 06 פקול 7גייע3ימ(כיר
 ו6ס גגע סמסן כ.ון )ו סו6 (כות דווי6' 3ס:יו ט)6 )גע) )(כוח ד6מטרועת דעני 3מסו3סיעעתענוןעקיי )3 3ן עהלו' כע"ם ע(ס נ7ו) ייעני5'ן
 6מרס 6מס יס6 קפק נ4 וטד ימע )6 ועו:תס ס6יח ע) 'וס גכ) עוגר%

 סכחגמ' מיסיס כעס חמר נפ:'1 ק)6 )ו (כ'ן 61'כ כנר (1 סגמגלסס7קנל
 סנמ3 סנ" ר3ינו ינרי 5יקו י63 )עו7 וע65סי ועייגסו ח(לחי D('Sג)

 ט) ס'6 (1 ימטיגס ססוכמגו כ'ון (') כחרעג'ס יק') '13DOD מלממןדעמסי3מ
 סימוש btag~n יעי יעיו )פי סץ 6'כסיסנ'6

-r*hr 
 כמ3 סרטנ*6 ססלי

 סכ0גנו ק5ס)עיגגע6רוקס וסעסקס'ס (ס )פ:י סנ"י טסני6גמסוגס
 Stwts 5)'כין ו6ין יכו)ין עקפק 6טן גי 5כחוג לו5'ס סעייס י6ס כף6נססי

 5ריך 1פוי כה כטי גפ 5כמו3 )וח סחגעDbthe 5 ספ6ס כס6' פסנע5יסים
 4ן סיג )סו5'כו היערה 6ני 14 "ייו סד6סון 6מ סעגרס ג0ן ס6ס 75עתעחס
 )כמוכ 5וס ט(גע) )'7ו ה:י'ס נחגו 06 חדין הרם6,3 כח3 פגייס6,66 )גחו וסו)יפ סיעלס 63ני גפ טגחני סיס ססעע(ס יערע מכ כו.יכ%ין
 )וו),חן

 ונק.פ"
 דנלים6 )פרט נ6ין ל6 )ו עסר גע5עו ה61 06 6נ) כמנ

 6גי י6'כ ס)יח ע,י ע-רי ונסיפ6 נן ס5וס (trnh הס :חנו ס6סע.יוי
 סלכג,4  ייונ י)6 כיון סט04 ס.ס סנערס ס6גי תיח נגי6 וני עיגי עהסנערס

 ג'ן עמ)ק י)%ס ועוי סכ' 3ע. עס סנערס 36' )מל'ח 16 ל0 ליחן 5ית06
 יס') כ'ון סו6 כ)וס )16 )ס4מ  יתלו חס Dh' 06" נח:ו ע5עי העגיט06

 ס)'ס סס טסיס כיכח.3נ6 ווד6י bib 6מר נע )כחו3 6ין ybכהרנונ'ס
 )טהס 5הם 06 ייע b~a 6ל6 (,) עסר3 )ס6) סכן ס:ערס 36' ה61גווי6י
 ס'ע 636 6חי גע סיכשג 3ר'סי הר3 נח:ו 6'ך 61'כ נח:ו כ5עו סו6 16 )ו5ם:ו
 tDhfii' ועס ק"ל כרס" י)סיענ"ן)ע' דנחטונ '5 5 ע'כ י6"ה31ייכ חו ס,)כיט'י

 כי6 געס'ס)'מ ס% )ס1)'7 יס4 חס)." 'Pbn כיין ס)ים עפעס חו6 (ת)כתו'ננע
 61ע,ג )עי) וכע'ס יס)חוסו ס)6 כיון )כתינ )סס דעס )עיי')כחונ 6יןע";

 י'6ערו נ'כ '1DIDit סע6 ד0וסט XDb )כמוג יכו),ן 6ין כחנדפסיפ6"
 סנעל כסעועס mnb 636' )6 1ף( טכתג ע5עס סתסו3ס ע)סיןיוכח 1כ1 )סטי3 6ין לע*י כי כרמיגו ע) )פרם 5ויך כן גרתג ח:ס ע)ס)6
 פכז )6 סנס כוי (ס גע ע) ס)יח עם16 06 36) קחס גע ע)ם)ש
b)bימ(06 ס(כיל )6 וקופר  וגעייס ט obnD ס 3ני 16 קחס גגפ ע7יס)מספע ר6סק 3'זס סיע)ס hD'p37 קמס עם6ס 6פי)ו rh יכו)'ס 
 וכי bD'p וע"ק רים6 ע'ם כסיענ'ס יס") עטוס יפעעיס  ס"י 6'61"כ
 ס)שמן)סיימ סצ7'ס סעסו כיון עהגייוחר קמס סס)יח גס סעססנטג'5
 זו5 סס)ימ י6ין כ'ון כומ3ין ס6ין נס)ימ 0)ו' יסכ) ס'י b~bסלעג'ס
 וסיס3*6 לק,י ttbS'p כיס"י 7סיסנ*6געי סיענ יעוכמ כיון 61'כ)חו)יכו
 ומס ע)י,סו )קעוך סו6 3עמ ועמח סיטמ6  כמי6 קייע6 וחיורוסי6'ס

 : יזסע נ6ס וממעסי כסגתי וחנ)ע"7 סזסקגסעמ
 6מר גע ס.כמונ לופי 7ע:סגינו כיון עה סקסי יל6 )ייס3 י6'חיעוך

 ד6ס )גריעומ6 מךב  לרית 6ער י)bt're7 6 ין'InD'Sn 6 עסיסיי געיגימל3י הוינ חגי ס(ס כיון 6'כגיעיסיסי,6')יעססוגט'
  ר)תע)יוס6 ספוס9'ס פיל רשדרבס שפי יכמגו ל% יייס וסרב  ~Dtbיסיי

 )6 סי3 )יעמ 06 ע"ע כסי מן'3 )מק:ן 06 י6פי)ו (ס ח:6יסומנס
  יי99ימ ונס4י  ונ3'י נפץ יוק 6מל 'כמונ סנסנו מוערומ פמעמ'יסי

 ob~  7Db ס3'י סבישי ז'ן סרס3*ך סכמנ h~D'h מ5יגו 61יו3ס1מע65
 oos  סי(רין פר ס~'לדיסיסיס  כירכמייו סילי6מר פר יי פר יייבסנו
 bp  רשרפמייסו 6עו זעמס )פ' כתחן,) ס6טר וע*ם 7עמס )פ' בירגי

 )סקון יכסר qb סנס עכ') סס 6)6 יעס מולס סס ט6יו כ'וןענוט
  יעחס  ס(כיל ד)DnD'SV ynh 6 פסי )6 )7עסס כטי ד6יגו כיוןמכעיס
  פ59 יסיי רימ סייס וסניס  סיי9מ  ססגגיס גיע6 ד)6 6יפכ6 כ*טכ)5

 ע6סיס 3כ)) יס יווי6י ס)יסחן עסו טעעס סוג  )יעמ  ויסי ס(')עמקון
 : יוסע :') ע6ד נעיגי פסוי ויסענס

 פגיס כעס עגוגס וס:ימס ע6ססו נל0 6, %יע) 6יס פכשאלה
 נכרי עס 3ין 6ויג פ)חעוס 53גh1D 6 כ! גויעו)נסי9

 ספיכ ban  ול~ר%ן  ביכיסס ס3וי כעו וסו6 סלסיס Stbnn ידע )66קר
btonסו7'ס 03 יליס 6סל 6' )עיר סעיך וע5וס י3 עס  ביכיסמ, ~Db 
 וגססיל סמו) 6) נYDb' 65 6) 6.ס -t1Wht "ס htoa )'ח1יוס ו:ויעעקפל
 ו3פולס עטו ניע6מווכן ונסמי) 56)יג1b'5DS 1 גיכ)  6)ו סידדבס~עס
 ייהך ונתרלס פתוסי  ספלרות לו3 ו6חי 6מ1 ו7גיו )ח,) מת קי"סוגיו5
 גע 4מן ס)ים ס(סו עי'ס ט'סיי 6ען עי'ס סני ע)  סלי%וגם ויסרגי

g~b5ס" )6 0)4 חיחשיס ונק עגלסס חו6 כ6)ו כל6וי וינלסת 
 ביי ס" % ר9  גיכיסי סיס "מד )עין רק ג'עין 3יוג גקי פחי,6יס
 גע וכס3ו ססו6 געעע7 ס'bia 1 6חי קופל 1)קח1  סיסורימ יסלמ'בריוי
 )חל ח(ל כנ") 50וס עץ וס43ע) ס)יח ffD' וט)סוחו 0סמו מססטגיס
 לסיפרן b'b1  3יריסמ  n(uDW סרבר וקיו3 סו6 6יפס ניע 1)66הנ

  itpD  06 סו%  ו%מ Dr  3גי ן 5פס סל דינס יס פסס יסר  גי3יוליס
 סנ)יפ5 6) 7נר סי*) ס)עין כי ק5מן סע'יו כוי 6סר נע )כמו3לס6'ס
 5וו6סיו 3ע:( כעו )סמ:סנ 6יך ,71ע ו6ינו  בירו קפר pb )ע"ע כ'ו6על
 O~1Dan יופוי סיוסר  יופו  3כ) מ5וס ספי וסטיג )6מתו ני )ימן)סס

ק 6:י 0כ) ע3 )עסית ועס  4ך  בעסריססכתוב %  ככסוכ )כעוח שקכש 
 נע יט65 ט6ס 6)יו ס)עזן ם6ער ק5מן סעייו גס ניו) ועי עקיןפס

,6S7pb 1 6חל יכסטi'Db כי גיעין כעס b5'p כסל 6חי 
 סנגיין סמססוס כ) גנ6י וחחי)ס מ)ק.ס 3כעס גח)ק סייןכי 5עוי סיס 6יך ו)"9ד )ילוס ו%יך ע6וי השטס יו ס6יסתשובה

 1Db 5יופר פ5יו  ירופיס סוי  סרייוו ממטס י6סון י6שן ע) וגסי'ע)יסס(ס
biP"ססמ ת67וייח6 פ9יל  סגר ~ס  ופספמ י% %יווסו ו%  בעיסס ס 

rbp"abייר  ריס ינמב ףל  סרינש רימ פפ'י %מר  גי  %סת UDb 

 יתבו  ob1 יסר  גי  ייסבין שין  3יל  סגן 4ת,כ  h5%1 לפלימ וסנווגי
 )כ5 6עי 06 ה15וי סיס  6ין למיר מע%ז 9פיפגורטת סי4ובתנויז
 ע5 עיס כ"6 עסס 63 ולהט:'ס  3לנד סג, )6)1 16 )6ספ נע סנוסמ3ולס
 יוב סיותר  %,5  4%ס btna  ססתנס מס מסגי 06 וסי'סם)יחוס

O'~DP3נדירי  סדבריס וס4ר 
 ן גמסובסיגו

 כי פל6יכיימ6 3ע3 סהגפ ססק  6ין  סר%יון ססיפ ני שטורע,זה
 כח3ו )גי 15 )6ססי נע חגו )סגיס 6ענ סמקנ) ק'פ סי6 ס)'עסעמנס

 '6ערו 6)1 סוי )6ססו נפ ומנו )נ' 6על וית:ו יכסגו 46 סייוסנו
 35*ד 6עו tysba פ)יג יוקי ונ' וכו' י3כיל,ע וימגו ויכס3ו6סני"
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יהושע העזראבןפני
 ילוו ול6  יווק6 חפ וימנו ויכחנו 'לשלי 5ל1 תלי ונוי נע מטסניוסליס
h)ptpb~6ס)ימ עעסיו ל6 ועילי יינהו דבילי עמוס טעע( b:p'pb1 63נעי 
 ופייס חלפת %'7 1"37ר h~m והסיע עתו וממעוטן וכסד לקופרויעיו גי ומזו כתלו )סנ,ס 5מר 05 עסעו8) גנעל6 3עי עוד נל"י7ס)כ6
 היי הגט כמירת י") 6' 0ח'עמן י"ל 6י כחbo 13' ליס 7נוקפק6נגערת
 לכתונ ילעיו הס לק ולחמוס שכחוג לשמי לופל חקותן יכה'נע3ו6ר
 הגס יס8" 06 הגט כחיגם )ענין לי' עקסקa'Db1 ibinp~ 6ולפחוס
 סי.ך 7ה6 871. נט) גט blh נקל ספקך הג' )6לי'ין

 ננמר"
i~wnh .6וסי כמי תגע כמג 50 הו5 ממיחמן כתנוז 

~b7WD 
 כריי ךסלכה

 (~OD סגי כמנ ה61 מח.עס כסנו 6' ועסויי )סלים עעסרן )6דע')'
 67ועי סגר וסעו6ל 11Wbכשוער

 הפוקקים יעסק:ת וכ.ון ע.כ כסר לעלו
 חריף כע"ס פקו) :חי יתרו 6ועי 6)6 603 כסתו6ל סלכמ6ילים

~tb?ol נעי סנט כמג מנס ה51 ממ'תס כסגו 8י 6פ')ו 6"כ סיקקיס וקרוס7ע3,ס 
 : i7PD נעי 6עכי רעועלפקול

 פ,3 3יני'י כענ61ר ייננן פסי) h!h 6.נו 6עיו 16עי והיעתקלמיהו
 כח'נח 06 :חנו ה5' לן דעקפק6 כ'11 3נת'3ה וע"י ג'יוס'ןיה)כוח

 ספק 6': לנער' הנט נט) חו6 כמ31ה 61- מת'עס 06 תו6מגט
 והר6'% לסרי*ף 6נל ה65 נס06 ו6ם.)י סחורם ען סגט נטל סע6106
btr3רגייסס כתנוריי 11"ס )נעיי הגט 3יל קמיו גמומר יפילו 

 דל6 מס.טnhg: 6 ד)6 כיון hnlpD1 6ין י)כ716ה לע"ג ד.דן נג.7ןועיסו
 "מר נט להסחר) h~b7 נזול הימק מעת יהוה כרן נ"ע ע"ע לי'ח0נס6
 oa ע"ס )פ' 6ך יוכתף מכתה ר6.ה )ה3'6 ס"ס בעו כ7יע3י דיגוס"

 כי or3 וס5רכחי . מ65 (nha 081 ענורסמ קפק טוי יסרע3*ס6)י63
o:pp7DD1 ע6ד קשוWfipl מור כחיגס 7'1 ס;כירו סל6 חד6 י3ייסס( 

obע37י'הס לטעום סיס יינו מח מתעו וחס 15ס ס)6 "חי סיפי כמג 
 ,D'pS' ונמן מענרסנטנו

 עגייהו ח67 ה6 וממעי "מייס ו)עייס לכתוב 6מר
 )ו ס6תר הקופי ס.סתע יגוריך  יכחנו רון ושח"ל % שסח עט פירם%

 להרע3"ס :כון קינו (ס נס 3הכית"ע קני חמעו )טס ס8ער וסע7'סוכסוס
 7כחי3ס עסתע יה" ולא'"( ססוכח0. כעו לחוי 3כחי3ה עג1רסח קפקדמוי

 לזעת )"ע וחוף שסק -b)h 6.נו ד3כמ'נס ון,6 לחי 6ימ 7':6 ח7וממכעס
 ונגח 3עע;רח זיקיך עתן קפק חולד הוי 37ספק חו)7 )ענין חי6ייניס
 געע;ר וויקי וקלו 33"י ועומר געע;רמ מקור דרגכן StpD וכים'סר6ל
 )ענין :.ע 1ע71 עס.ן.  לרע  ג.ררמיו  בסליקי  וברברם כל סעגו6לוכעז
 ו5ריכס ספק נע. תוי "חומה קיוס' מגורסת ספק ס.6 06 8חוממקרוסי
  ע7ר3:ן גט קמוחה נס לר.כה מזע עדר3גן פקו) הגט ?D"_'D ו6ע.גגט
 63לו כ'651 )פקיחת וכחס כלל קדוס.1 6ח1מס  קיימי 8ין 871י קיוס'61)1
 הלע"ח כיעס הן.  קמלו  בירור  וזר1ב'נז וזן"ררפווז 7כמג )ע8'וששלו
str6'חת'עס 8' 6פ')ו פסי)יי3:ן כ8ן 5ין לטולס 81'כ עגורסח קפק 7ס 
 סע6 יעספקי:ן וכ"מ הו6 גיווסין קפק 6עיו 163מי ונמ'3סהויסו6

 כמנ  זהרת3'ס ג'רוס'1 ספק סו. מיה" 6יך יהר ע"ע הי6כסיגם
 סס כלל הרג מהניח כמו ע87ורימ6 שווט 3ע) סנט ומסיעהיגכ0-נס
 דגרי ספירט עסתה הכסל לע" 561'ל נויל אולר ווהן פירוטו נטלשקופר

 חעור ;ה ייתן ספה) 6)6 מייננן פקו) דהוי 11Db 63וערה7ע3'ס

~hnwרברי ע.ע עקועו כ6ן 61'ן עטר סולד 6'ן ולעולס יר3גן פסולי  
 : 3ס'ע הכ"י דנרי נס e~ninpמלע3"ס

 16ער וכן ו)מתוס לכתש Q'1Cbi יודעיו  דל6 סכתם סרי ע)סיןומיהי
 3ד,ן דה8 3טל הנט 61.כ  3ס:'הס סיה ד7.גו עסעע וכו'קערו
 )עס Dts הי6 מגורסת קפק  לעלו  ריריר 7כמ3 בהגיה ('ל עהיע6".יבל  ברימבר יינו עס כת3 8% 37רו onpn 6)6 6'ס 3ט3 יי6יהלדופין

 .סי וקע עגויסמ pDp הו. כמנו 6ער ob הגט )כתינמ יגס כס3)6
 ו)6 קלת דבריו קתס העול גס b'h וו67י חוי D'h~P1 רי"ףולדניי ומל6  עג1רסת ptp לתמות טוי 6ער  Dan  oh  רברוזייוז ע.ע  וליס"6יך

3כח'גמ
 ס(כ'רהגי

 וה)כח6 סכתנ דגליו פירס היגיס 7י:ו6נל עס למוד
 6ער לסע61ל )י' סלמו 3גער6 גע' ו6תי.:ן )ספח עעקין 63  ימ')'גלי
 סלכח6 וכן bSn לסו סלם וכוי וכחג לסופך ולפרו וחתפו כס13לסג'ס
 הגערן הי3 סח3י6 הי' ע"כ פק"ל הנט סר' כו' t7Dh "וער 05ד6פילו
  ס.ע 6ל6 יד-י בפריי  פין  ייזלו  יסרי סו6 )15יך ס)6ד)כ6ולס
  יגריסעו6ל  הג.4כ) סל6 6.ס וחסמך וה45 גכ0'גהגטל יגסל6סעטינן
 לית עקפקlhtnP)1 6 ל5ויען ס-bib !1 ממתץ %ין וסיhSn 73סלעו
 ח0'עמ "' והלכך כסי קערו טיהר ס") ד)סעו6ל )ן  bU'GD לפידן35)
 פסו) י"ו," )7ידן "3ל 6עלו כסותי יחו6 כסל סגט כת'גמ ס:0סו6
 הגט 6עיו  "וער  רניפילי תרסס יכמנ ע6י והיינו עע*: 3ט) 6'כע"ח
 כיון  פל,  ברביבה יקשרו טעס סחו, 4'ס ולפין ;ס ה61 טעם ועי'גט)
 יקפילו נטן כמ.נה נס סו" חת'עה "י 6פ.לו נטל5*כ 16*4סנטשעילו
 להנ.ח S'ht ספק 3לי 6עמ ;סו 3ט) נעי 16'6 סגה 163"6 כחי3ס סו'*

 "'כ )כונס 0גילס8 ה61 דחפינו hih 6עלו 16ער ויפיקו הי6,פעיניי
 ' 3ט) סגט הוי  רירוסזון

 כחנו למגיס יקער כיון ל" קמ'גע" 8), קפיי6 יליכ8 דפפיט6 גייי6ייוזיבס לי' צנע. bp רל6 זפ.רם קכ'ס שען ססרו%ס נמסר סעל6תי 6עמדע
 )ס"מ עיעקר' )6 )חי7 חזו 6ער ob י"פילי ע"ע יפילו עורס גסניס וכו'ומנו

 הלכת, )ע6' 61,כ נעלען )חתוכוועמ'י3יגן
 למליח ל"ע חרו לק vnb ל" 1l'Db גנ' ד8פ'לו 7ק*) ילר'.  הגט4יוזיבכז 6פי' יקפיי ס.ע 6)6 כחנו 18!י

 " :rr~ י'*י6 ימ",ימיי 6 "ט%6יג6י דיין 3:י7ן 5ויכ")דקיק היירו 6': 6:ח.כה דקפ'י סיע גסס 6תי כתנו5עכ
 יסיסספיק".ם"ו(:""

 ח.'; ק"פסחקנלק" תיערכי גסספק
 למור  (,ללכת'3י  ס6לגייס 3סס .סניי

iitpD3ט) הנט 6.כ ק'ס ס" ריס חטי סה3" הע'יור געל עיפיי עוכח וכן 
 עסרע6'י פקק ע"פ הו6 וכן עגויסח ספק הוי מוקקיס ילס6ל ולחר8'ס)גער.
 הרע3.ס  דעס נ,כ  נזיע 'e)o 8חר לכחונ 06  סגי סחסס ועיד 6ער1631ער
  ריבט'י  ריקי פיןוייוצב

 bp ob' ע"' לסל'מ וחנו כמצו סחקנל פ' לו
 ו;ע65 )סלי" ונמנו כחנו Ob7 הל3 ופסק תסו מס)ימ ביי 3נט טעיםגע65
  עגורסת שסק סי6 ונחנו כחכו ob1 6חר יכחנו )מ פס% SD3 18סנט
yb1'יגס ניון מת  פחמון  ית oh %יכחש ל6 גטל הגט נע vnb 8"כ 
 סקקהרנ סיחהו4ונם,ע דע,י כיון ימר וכתגו % געל דסגן  לנדןהכרון

 הרעג'ס גח ועויס תו6 כ:.ן6חי זיין 37:י1ן קמק 3)חי 8גלכהרע3"ס
 כח13 הגעל להם 6על 1;') סטעס ה7ע3'ס כחג יסרי 6מר למחוגיסרי
  גט) uan 1ני85 )ס"מ ונחנו ומתהו וכחגו לח להוליך )סלית ומנווחתעו

 לנ.רוסין סל1מיס עסקן )6 סחרי  בבהל ס'עלכו עד 6חר  גומגין 8ין פקול16
bnD1ספיח וקטו ס'כחגו 4ל6 ל6ר5ה( 

 נ)ניולי
 4מר להסנועעסה ש6ר

 ס6ער מיי עכ"ל וכוי כתנו oht 6מר יכתנו )6 לפ.כך ונתנו כמנוומיי
 'סקר )6  וסוג 1)'מן לכמ31 הי' סכוו:חו ונתנו סנמגו  סל,מומן  1nDDחרג
  סל6  רירן  יביריו לעסיח עחויגיס וסממיעס סכחי3ס bb עעס0לפס

 עסו ל4 5'כ  bp,7 לכהונ 6י0ס 015 וסוף 6מר 6ל6 כלל ooיתברבר
 7עסו 61ע"נ עסו ל" )עסית םל1ס עה כ' לגעל' העעסה ו:ם8ר כללק)ימיחן
 הס סיכתנו הגט )חח1ס on~b )וט  שפרי כטס 6')1 החמיסהעעסס
 ע5עך והגע 6חר גט תחתו כולו והוי כחנו ס)6 סגט על ח0עווחס
 ניטין טוסקי חכותנ קופר כגין )סעו ס)6 סנכתנ נט ע) ומתעו סלנו6לו
 סגעל165

~DabJ 
 6נרח על מתעו  כקלו כסו%וי%ומויסיי חי וממעותו

  נע'גי פסיט ו;ס  סם  הייתבע ס)הן גט ע) 1.חתעו  ס.כחנו 5וס  ועוזריגעלע"
 : ותתעקם (ר כ'6 עלים ימלוקל6

 610  ;')  7הלת3'ס )דעת והנ8ימי  בתייבמ עקד ס6נכחי ינניואציל
  רהנעיי מיס ;,ל רם" דסרי ;ה גדין'מ'י5ה

 )6נד על יוקף
'bpכתגו קיער ית. לסל'מ 18 לה תוו נ.ן 6.ן פקו) גנט 6ג) כסי וננט 

 87;)י:ן ועק'ק 3ה7י,דכיהגע"חכ") :Dtb~n נה7ייוכ"כ הטוי והניילי,וכ,כחקס6
 הוים סליחתן הער.ס טסו  פירר וג6גד )ס"מ גמגומו ob וקרס)חוער5
 כיון )סמוק סו.) סני 7יג8 חזי גטעומ גס Cb7 קbp17 .6 5:67גי (סנסוס
SD7למוערל  י6;ל'ין 6ל4 סול,ל ול6 ק4' סכל ~tDht פי' יקהיל יטהר 

 ל6סעעיגן ה.) ע"ע לח"כ כע'ס  6חר C~'D :פייס ע:7'.ף -tp~thi ;:הנעץ
 נגערי דעסיק גידן סכי חnIDDJ '1 67ס" טפייגוממו

 לו( 7המנו לע.)
 געע1ת Db~) דגס)יח ל8סעעי:ן ה") 3נ736 1ל6 6מר יכח13 טעותינתל6
  nul~_1 לעלס  סו%ןייב'4רסבדר מיי  יו"ר  ס"עכ7נמי3נ6 יכתנו6ל5ל6

 ה11ין לחקן  מ4ס  ברהיט עחס31ח דגם הוכמחי  ובמייבם  טוילסרטיי
 חני סהני6 נחסי3ס כן קבר היסניף דנם סס סוכחמי עזי כןמפעע
 גט לכח31 רו).ס העד.ס  י8ס  %יפמיבר'  בר  יבפב קרוסה ננט קכ"3גס"
 סהנכ) וטפ"חה onhD17 כתח61 עחנע) רסומ )'טול 81'5 .כו).ן עקפק5חר
  הי6סון 8מ חענרס :חן  ס5ס )דעת 6חס 5רי7 ועוד וכוי כסל נט לכתונ5וס
 4'ןעוליןכויע.כעםעעסהוועסס לגחוסוג להוליכו סוערם ל'י34יחייו
  הדין  הרס3'6 כחג סנר.ס6 6ל6 לגמו )הוליכו מכעיס )"3י גט סנתזות"
 bD'p31  אערס  ללוגי ולימן לכחי3 5וס  גיסייך כגון  לייו העריס גסיו06
 ס8ס:חנו עי'לי  7גייס6 לפרס עקרלול6ד6ין נערתו הQb53h 61כת3
 וכי ט.3ו עה  שיסרב  36. 8,כ סל'מ ע"י תיירי bD'p31 כן מלום לכסחיחס
 )יתן לוה  06  וזיס,ביוי ניע דל6 כיון ססלימ היה סגערס 360י סי')3י6
 סכ. נכי עס 36יקנעוס )ס"מ 16לס

 ע1% 0עגרס 5ס 3'ן עח)ק ילעס ועוי
 "יכ כהרע3,ס ימל כיון h,o כ)וס ל6ו )סלימ גאו חס ob אפי':חנו
 67113. סלח  גונז  אפי' כדכח'ג:6 ו7"י 636 "חר גט לכמוס8'1

 הו"
.36 

 ה61 "ו לו ליחנו )עי'ס )יה 6ס .דע ס)6 6)6 (.ל ע0רג (Sbn סכןהנפרה
  כרמוי ס'נו "לnb 6? נט  פירמבר  ברייל הי3 כמ3 6'ך ו5,כ :מ:1ע5עו
 נע' OD סה3י6 )סרענ'ס דנמסינה ליל ע.כ 6-כ ניולה יחס ו,סיק')

 6)ף סיי סלג1  יפוש י4  מריב  בסייבפ  יפלבל  )הלעג'ן (1 ססו3ה יסק ח'לכוט"
1.ppגס oss~nn 1) onits 6הר וט לכמוג הסיר ססי' סע יכרם" ייגס 
obוס8')הולי:ו ע)עו ע75  ריליפ רליי קתסרעפס גט הלל לסל'ח 6ער 
 )דעח  בליייפו עסי )ס"מ סגתנו 8חר העיים oop (36 גט )ו סיתרכיון

  נ.טלט וחנו 6כמגו ק6י ס3ע"גגער6 רסק ותרע ' כוחג.051ר ו6ע6יהרע3.ס
ono1onpI טהרי )וער 6פסי  פסריל6 (ה גט להס 6ער וכ. גט 6ערס'כח3ו 
  סליממן יעפי )הרוו3,ס ק') ו6ס'ס עיין גכמ3 ול6 )כומנו ע"ח הו6עחת

 (Jr? לס 7;ה לס)ימ חרו ר6ס1ן נידגס סיעלס נט י6מי לוער דיומקוסס'ט6

 (ס גגט ספק) ועם  ייל  יייזי  מ"ע  6ל6  סריסים  ברברי ול6 3נעי6)"
 הסל'מ עטעסשיו

 כיון7ל"
 h(W כ.6  גיליי :עסה  7)6 סס)יח)הו)יכו יכו)

orגט לועל סרך 7)סל'ח or 6ק1יס .מדו "ס ו6פי' סכת'גה 8חי מולכו ס0ו 
 גט ע) ס)ימ  יליד )6 6.פ מווין סע7'ס ס'כח3ו גט 6עי hnnpnIתכמינה
 סייגן 6חר יכחגו )6 יעד'ס מרעען  סכמנ ולעפיי 6מר 'וליל )6 ולכן6מר
 לתוליך פסיל סהסלימ כי1) )פויפו 5ריכין ותר. לכמ31 )הס דעה סל'מ עטעס)עי
 6וחפל1:6 ווליכו יסת6 הקלת עסוס צנמגו יס6' י6ז ושפסי ט 'עמסעה

 סכמם  הפי עלי3'נו ע16ד י'ס)תעוס ש"י דכיס.' עוכר 6יךייסי'היסס
 ועכ'פ )הסת 6'ן סוכרתי כ' )ע'7 יר'" מ"י  7כהיע3'ס DnDW הרמסןיעחסוגמ
 ע) מולקין והטור  והראם רו"יסריביי 61,כ ס.ל  כיס.. 671.הרס6-3
  הימק  ביכפ ס)6 6פ')ו לסע71ע)יהס סס 7כ67' ופם'ט'סדע3'ס

 תותי'ר פ)םל יכנר עו)עימ עגוגס חס3 קפק 37)תי גדע נימקק'1
 6פ.)ו )קעוך ים מדחק ODV37  7"י01 כעס  )ה3י6 ג' גזת ('ל הכהןיוד

r~thע"ע  דריי( 63יסוי 77ווק6 יצח 7)נסיף ו6ף oh עמס פ)וג'  לניס 
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סבתיוושע העזרשבןפני
 (1 גע" שפילס סיחף וכן סימק נטעת ועם מגייסו  יתערססמיי6

 6'כ )סו4כו סעדיס יכוייס 06 יקליח ומנו כת13 6ער oh )י'יקעיגעי'
 6'כ ג)) עין תגעיל ק6יל6

 פסיע"
 ין סחן )9ימ ויסגו )8טס יסגו

 למצוך עולם עעויי )גו יט 8'כ חלק )8 דהמ)הוי כיון 3ינ'ססיסלוק
 מנויהם קפק 636 6יגו 6עס סרע3,ס פילוס ob ז6פ')ו ונימ1דפ)יהס
 טע6 עייין כעוהו 061') כסלע3"ס חפ.יום 6ין טע6 קפק ס'ס כתו~סו'
 3ן)3ן,)3כעס כח3גהסיגת orJ 1כיו65 לחיקו דע)ס כיק ענו7סחגופם
 וכחנסגעי6 חדעומ סכיגג ומוס 6יס 9Dp3 יי6.תי יעק7יס"9יוכח"
 )דחוק וליין סג" כעש b'rt ס'לס"י כך ש"ס SDt n1DU נ38דע)
 טלימחן 1DD7 6חר 'כחנו 7)6 סק'.ס הטעם כל ק6י סיס" כךישם
 היי כס13 ד6ס סרע3'ס גסס כמג Db'1 טכע6 ח6' סו' ספילוס'סי)כ)
 סקכ'תו פרסנ'ס יכעס ק5מ עסעע פרסנ'ס כעס וכ"כ הגויסת ,PDQהו5
OD67יי' (ס 8ין 6ננ היעג.ס bnV7 bnb 'bp 5ת6' ספרסניס וכ"כ 
 6דע60 חיקק י)6 סעע"ג סו,) 6יפסט6 7)6 יכיון ]פטמו סרע3"סדכחנ
 הו" וקפמ-2 קם,) ייעגן פקו) 5)6תתיגו

 סעינג בעו )בתפפו סר כ)
 דמ(ינוכעס וכיון ססברוח כל סותרי לחמוק וסרע3"ס רםמי דעסעהחי05
 )פחות סימק 3קעס r'D לסמן 'ס )פניתו מסו 7ל6 למנינוסוקק.ס
 יוסף כסגי b1'r ורי 7ר3ה כעחלוקס b7D'-ס סכתנ עלינו ע"חונ17)ח
 עלויוס וסיירומ סומקו לי.עומ6 מרתי 3ע.נן 6. 6ממ 3ע.י היריםג-ס
 6ג) עו)ע'ס ענוגם חסנ ד)6 )קולף מקק גע'מס יסיי'ף הר6'סונחש
 )חומרך ppDגנט

 6()יגן 6מי גנט btb ה6 עסעע 6חל 3גט 67פסי
 3סעח סיס )ן hpDpD7 סיכך o~bllnb נתח)וקת 1i'Db 6לע6 )קו)6געי

pwnלימומ ימן תק)ינ'ן :bpu7 יד"ק' 3מ'מס b3p7W1 סהמער' "וער מתוך 
 ג0די8 סחוק' כע"ס דיקן ננט דגם WWD 6)6 98יי אפסר )6לפיתו 6מי 3גט ד6פס' עמוס )'ה )חס 67.כ b'r7 3גט )DD1p) (36 6עסיס
 וכ-ם סזקק'ס ob(1 )שעון 7'ם 3סמ קוער 8'כ רגם ה8טס פיקרם
 טפי 87ין ע71ה סרת3זם גס ;ה ו3ג17ן כע.ס ענה עילי )6 7כיע3'ס ספקז6,ן

 )ז)כחוג 6מ7 טה)מ7ן ס16ע7'ס ק)מס )7ג7' ג;הוג"סוקני6כ))%קו7
 )ו ל.מן סס)י0 .מז 04 גט3י) מסרי n'iao כפני 6ער ;ס וכ) גט 6חרגט

 ופקיט6 )פקה נסר גט נימן נוונחו סיס 6"כ גחל UA )כמוג 151ו0חגי
 3ט) 6נט tl'eb כיונתו דחיס כוו ~רם 9גי6 סי6על )הרענ'ס )'סימס
btD1ועגרסס עוע7 חו6 כ5)ו לנרשה 6על גס כסי גט )כ10ג ו5וומ עותי 
 נסי 6מ7 סי65עד גי 6חר גט )כח31 )העד'ס ))011 עגהג'ס דלפ' סנ,) גחסי3ס ס6רכמ'וכגל

t~DD ניח כ6ן 1,8 ;") המוס' גט) סכי" הניו) חיג מקנות 
 ניעתו היי 6ס -ula 1i'Dh ס.ו)יל סס)ימ וחנ.6 הס).ח גסני יעלוס כיןעימום
 כא' גט ע) ופיוס לס"מ חנו כפירים 67ער ה'כ6 כים 0טל'מ )'י מידולפסול
 ט)'חמן עטו ו)6 כשן גט על כווג0ו 6)6 )יה וסנו n(hD כתיו 6ער )6ווז6'

 ם6ער 6ער61עמ )6 זעתי סנפי 636 שסק גנחי וגה מס הקודוס6לכת'
 onp 6ער oh פ"יט6 סוס הג' החלם ועיד ע6מו'ס הנטתעכן)פי
 וגי מומתין ~3' מהם 6י יכמו3 כסגו נ)6 אפילו )6קתי גט סגו)חגויה
 כבן 7סמ6 קלת )י'1 ים עי,ו 31, הס)ימ יהיעו גי )6)י רק 6ער 'ob 6נ)נוחן
 5יס ו]הנ' יס'ה פיח כ-6 'ממוס 6י סו8 ט.כח1נ ר5ה ט)'מ'ל8 )6חדיעמס

 פקקו O'pplD וקלה ועד סיפי ח0ס סו') 81"כ 1'מחעהום.כסנ1הו
 קופי 7מ0ס 7ע)773)ג)הפוקק'ס נטוס Dr 6.ן נלעס 8ג) ועד 1D1pחתס
 וכ-כ כ;ס 73מק דמי כזיעכן D1(b ק,) 3קי' כמנוטר 3י.ענד כסיועי

 קנו הרי לעד סופר להחוס ס)6 )'(מן 'ם כתג והסיע נ' 3'ס כסןעהרר.י
 כיון DnDS'7 עקבינו 9גר6 )73ומ נ') 6'ן ;ס עונד ה:ס ;הירות6ל6

 tnab 6ח טיניס סלעי כיון 6יי3ה )יע6 דע6ן ם'כתו3 י5ה )5 ס"מסעדלי
Tfi111Q1""כ ויחנו שיכחנו ל6ס0י נט חנו )שניס כמש יסו") 1.1)י7 סי:חוג 
 )קסמו גט שמנו )ס)סס יקער כיון ),ס ה"נ ולהוליך %מ31 סלומ,ן הןסי'

 הו6 ונקשי 3קפריס סנכתנ טו3 סיומי ע'ל ונ15ס סהו6 ם6ערהעד'ס ס6י )ע17מ 61ל') ונממיעתו 3כמ'3חו גס הקכ'ס )ס"מ ;ה 7O'Dאעפ"י
 :ofi9ruJ בקען ונע'ס כ% פקפוק כ8ן 6'ן ועלוה עקכ'ס ס61 כך וסטוגהשר

oht6( העז ע7גרי כיעטעע סעעי )סרס 1)6 3)3י )סלח כ'6 )שסה 6ער 
 ים מ"ע )ס).ח )(ס ע.ח7 ססו8 עיים כ'6 עס16 לo')nol 6לנ16רה
 לס)ימ 8עי ק'ס גק" (,) מעיטור געל 3סס הטור כת"ס נדגרתקנח
 63.0 עד 6מי נט סכחונ י6נד obt עריס 3פ:י o~bi' (ה גטה41ך
 )ס).ח היעשרן )6 יעינ' )עכחגי' )קפר6 )עיתי יטוח )" )'ס )יזססנט
obtדע7י )כחמילס גו 1חנם6 כסי )ס3פנ.ע7יס 1וגסנו הו6נע5 כתנ 

tQ~pn'נפג' )ס וחן סנפ סס4ם עז-ן 'כמ31 5'כ עכ") 3ז'פגד כרמ O'7D 
 סכמנו פסיי מהגט טו"מ פ6 ירעע סעו ספח 3;ה עלו'מ'ס וה"גווכסר

 וחספס סקופן סו6 סס4' ס"סלופ.י"ל5 )6 ס)ומ.יכי טסו טפך )"סכז"1כסופי
 : כסר סי' ob 6פ.)ו כ)) עמוס גו 6ין כרונסון והנס נו תלו,וסכל
 סDibn ,7ולענין

 ס" mtb)S גספי'ס סנחוD'D 3 עלוס ססו6 סלמי
 ph 06 6,כ עייס 31' תופל )'מי נתפגש פגע)6 כיון למכסיי סל6נר6ס
 הו") וע7.ס סיפרע-ימי'ס

 בנמנו hib ימרס )6 סו6 עמרי בערו כבועי
 "עת ים 6'ן ח'ט3 כסגדקיק 6ג) וכו' ועילי 5'ו'1 עיפ ביסועי'חד'ס
 עע:ו סיעו ס)o'1~hi 6 6ועריס ob 6)6 סדך )6 ת'עקרן )6דעיל'
 5עי ס)5)ו 0כ5 36)שוס

 וכע-ס 3קפן.ס חכחונ עלזי 5חנס מל01 6ג.
 ועד.ס סופר )'מי 3קפר'ס נת65 06 היי o~nh טכוס 6ג. וכן תעסופס
 מעש 51,כ ומע7.ס תסופר" 'וג'ו והן )6מי ו]6 5וס ובסס נ,כ 8ותס5"ס
 לקופר סי6ער כ30 ו6ס גספר.ס ככ0ו3 סקכ.ס ססרי InDD1 כסנותפי'
 י6ועי6עלו כמיג ד3קפריס ועוי כחצו לוס כ6)ו וטוי נ'כ סו6 עקכיסכסוג
 רחסעוו6ע'נ יכחדו ס6)ו כן ססכיס btD1 סגפנ'! )bp,n 46 6)6בסיי

 פן 6' קופי גזמי 6ם 6'כ וערס עיפר 7D'b יגסונין כיוןדיפ)פקפק
 SD וד)ע6 ע'( דעתו D'D סו6 יגס נל'יה י"ס )ן )יע6 ע6ן0חגויס

 65ושל דשץ 1)6 3ח4מימ6 ועילס י6ן פסקו OWID וסוגם 6טוקשר
 ססרי קופויס כ31ס עסקן דהמם כו' כוסכן י6י 63םת' גט כסנולעסרס
 )8 ופע6 6, קזפ7 ע"מיוס tpn(ot ע"פ הכ6 6ג) כתגו 8עי)כ%ס
 ססע46 6ז 61עי )יונו )ילן וחותן סיס btD7 כיון ('6 ע', יעמוסיס

 ק41 סעע וסקשל ש7ל1 6קס קופל 7D'S 3סס תקל טוי עסו3קפויס

~nha
 טית 4טש סלי עלוס סו6 וסכן נססריס סכמת )עם עקכיס ססו6

 610 כן D1pi( ס6ועייס מס כע"ס מלוס חו6 סס7' יכמונ לקופל"יימיו
 ~bniw )יוומhib 6 6'נו לפיפי סעיימיש טעה כיון ועוד נ'כ16ער
 oh 6'כ וכו' כוחנ 6' )3ד סגו 16 ותנו כחגו 6מob 7 קקע'7ח6
 3כס"נ גקפריס כמות 6'כ סנ") עטכם סופן ורימז וימל עו3 ל6סו6
 ם)OD3 6 כגחות וגעטס ככמו,3קפ7יס 015 וס61 וסגו כתמו 16 מגו שמס5')
 סייגו er 4ץ דני וכיק וק,) סיר5סיכ10נ עי יק זעייס שיפר)יימי
 כומס ע"ע 4ט (ס 5וף 1ע6' חנט )עי) כע"ס. גט )ס )נחוניס6'ס
 לעשית עוקיף 6גי סכסוג כדין עסינו )6 ס6ס הכס ולפות ג6 8זרנסססרי
 נ'כ תזחחו ))וומ הזקי 3ע4 7'י כ7נ7י 7גה2'גן ס)מ0 נס 3(0 קפקקין
 ק" כפוי כמים מי6וליי1i'Db 60 3לילס י"ס 9') 5'כ גט 5מר DAגיטין
 הפוסקייוכן OD3קכ'3

~7pa 
 )ים נוטלן 06 8פ" מסם כ6ן 6ין 81'כ ג.ט'ן

 פלגסוס ססקנל פ* י6תל'נן bon ע,( )h'3b '.6 7ע)ת6 ובלווחם3ר'רס
 .דע'נן 7)6 )מ"י גפיים נ)וס 6על ]6 נו6וי )0 עסו כג'מוס )סעסו
 נניזווק הו6 וכקוס ע)נוס ברכי 6' )יגס ;קוק hon ס)6 610 סנט ללכי8י

 פ.כ כיסוי יכן וכסים 61י מק 6י הו6 גט מק 5י 'יעינן 7)6כמגק
 געיעסוס יעעע6 וניול הו6 כבוס )16 גמי כד0 )ה דעכי עקיקונגמרתן
 הווטים 6)6 הכ8 )6ו 67י 'D1pll 60ר 7ם 16 גט דח 6י ידעינן 7)6סני
 כגיעוק כבסון נס לסים לרם" הו') 8'כ ונקנס כמ'גס ים נלסוןדקן

 ?PD37 b'tsnp יסד למאי כן פייס דיס,י n7DS 67ין טכמ6 ס6יוכר16י
 י67זי חטעס btusnp ob יהנ' )רס*י וק-) ע6' כזח )ס עסו גגע67)"

 סטעס 16 וכוסוו' עמס er פירוט "ין כדת 51"כ דם" כסס סו'וג'עוס
 )or7 6 חו5 כ)וס ל6ו נזם נס 61"כ ונ0'גס כמינה 5מ7 י)6מסוס
 ג6 "'ן זעו7 ןס" כדבל. עקל0ה 1)6 עינם )6עכר

~DU 
 נפ" י"מ ז)6

 סגמן DYDa מיכנס 16 מגויסס ע-ס סגט נ7מ פ.רוס סו6 7ת 067;ה
 )DDS 6 חנט כים ntaDi )תס 6עי 6ס 6,כ ורישן לנמ31 רסוס)הס

 כ0'ג'וחת" ש' 6ין כ07 03 7עסו גיג'סס למלק ו6פ"נ7מוק היה 3כ%נ6ע'ייס
 רווק, )יזם )ימנו גבון )ס סנונט ונמס סגט )כמוג הגט כ07 ]ח )עס1מ6)6
 מ"מ )ס סע1ס'ן הנט 7ינ'ו60ר

~D'VD 
 יו baen מייע'גו 7ט-י יטיס

bibסע) וויקי 'דע'גן 6י 61"כ כע"ס הו6 פעוט DIO סיסמיכיל מיני 
1iDb3נ)ל וים הני )מע73 ימי ספ'י 6)ת6 ועמס סיפי מיימזיס רסס 
 סכחיג כג) )עסיח 1Dhl הנט 3פ' סה;נ.ן וכ.ס וממימח כתי3ס ;סלמון

 : המס כעז ומקוסגקסליס
 סני יכ) ;') סר36'ד 3סס סכסע ש3 עסיס שגע tnb~na 6עחהו

 סני )16 ד6י צוסש עסקי ע) עמס סד3ל מילי דעסני)סונומ
 7)6 57ע,ג ע14 גמ)ק htot ע"כ קומר "י6 נרואין כקקי יע) ידעימנ6
 ול6 עליו מלקו הסוסק'ס כ) לעיד bb טסנ' )8 ולפיה עיגלסו6 סגי דע) )ינו מהיי דיסה טטס )יח )'מ ע"כ 6'כ מהני )6 גיוסיועסק. על גמדני 8פ'לו כיח לס כעסו ע"כ הר38'י )דעח 61*כ o~nuד3ל

 כוום" 7ה)כמ1l'eh~ ('06 6 ועוז ס;כייו % ס3" וכן ג)) יצריוה3'16
 ג'רוס'ן אסון ה;ס רסון 67ין הODD~7 61 כרס" ג"כ דק.ל 1nDbה'ע

 קזופיןסהגיז ג3י לנטייכע1 טחק  תשו וגרע ניוטיה ע)ע9ק' מיגרו6פ.)ו
 )טונוס וסקר ותועים מיומז0 נה7י5ח כסס 61ע7'נן oan 57"הי36"7
 וגרע ק'יוס.pDp 1זהוי

~ptoan 
 ע3 6ע"ננינר וקמל )מ)8כס 7סמ6

 י'יך 3)דט 36) מסמ'קס וניע 5טי נ0'3ס )עג'ן סמ6 ה"נ ק'יים'ועקקי
 ע"ס ניו) ניי~פין נסון 1,6 הספל.ס ים כפ" הגט ע) סעל1ה 3פ" 15תסמס61
 'DDD )1 1'ס רס-. ע) סי36'7 ס.ח)1ק ממלוקמ גריס ד)עס ספק גר' 6עחו;ס
 )סין ס" ~Qb יסה 'ס וספ'י עזיך כמ]וקמ ועיע~י שחגו געוק6חר

 כי )י ונטע ומקיח. 0077' למ"כ )וט כ6)ו יסו') )כתנו יסמןגי)וס'ן
 6חזסימי)ס)שן ודגרו 46הס סח') ען סנסס3"ו0ו סיח כך סס"עעסה
 ע-ת 6]6 מן ) יולט סלינו 61ע7 נחר)ס n11SDO יין תלמי )6סשגט

 4חן סנתר)ה סת.סו הגה סרה גזמן ע"ה גט נ1מנ" )ונטן קמיו r~u ק-קוקנל
onpעייס על' הוו 3נן t)ba (עקג p'p (ספייכינז סייניס ו3כ) כגט ע 

 פלוגי פל 6גיעקג)קיק 6ע7 61מ.כ r'D נ-כ עקג)ק'ק 6גי הגט)נחינמ
')bD1~DID 7'[סתו נט ס)'מ)הו% 

 זמנני
 כי5ויכ6)61:י )ה 15סהומן

 תעעויגרסמי0
 P)olI סים lbnun עדו סי0.ס ימVTD 7 ופני נעקוע,

 1ל" ל6כמי גט מגו 6עי סל6 6י ,ומר אחוס 'ס (סשיון
 5ג' ג'6 כחצו

 סעם6וס)יח)410ך מזלסע.עכיע 6ער)ס)ימ כי סגס עיהגטעקנ)ק'ס
 )4 ולהט )ו סימנו מנע סיילין 6)8 קימן 13 )כמ31 )ו 6מר ס)6 עסעעכוי
 חיכוים וקיסוס דהי 1)6 ומסוס )גמ31 לווי כ6ן 6'ן 81'כ ומנו כסנו6על
 )6 סנ6 6נ) וגחינה כסריס הו" (ה וננ)) )ניס ס)וסיןעם"ן 6'י נימוס )סס 6ער יחמס סנט ע! לכוונתו 'ועיגן . גיס לה כסו16

p'pp6(6 (5ש א 5נ) נט )0 )שן להממ'ו יכוונחו ואופטי סגט ע 
 נובוסט3 יחמסי % עמ') יייסנמן)מ(,7 מון מסס5 כ6ן 4( )ע"י 6ג) 4מןאוחס

 וברומי
 הלך מסיס 6מר OfiDp3 D'e עיקר כ) חסלי 'b*h ויתן שתו3 ימן)6 טסיי ניווטו סיס  rDP  b~a בלש י'ב יקלט סגירותו

 61'ך יו-"לעולס לסקוס יג6 סל6 6)סיו).גוסוו6םסר עדפ וע. מנו.כעו
 ש ילפי שוי לה יחן ססו6 ומס o~w גי יסלח 6100 כיעס"חיקק
 ע) 1D:p חוכ'מ סה7' פלוס עד )סע0'ן ונס לעססלים

1DS'DD6(5ש *ן נס ין סיס 6)1 יי עקש ססיס ויפיפך 4פ ם 
)סאים
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יהושע השרשבופני
 )כסוג 5וף (סו ט'ת bib סנט )כחו3 יית )6 זסו6 סנט )"ו)יך05!4ם

 יסן 1ח61 )כמו3 )חס סי5יה והמו י ס'ס ס% 561.ל )קתן וטתיסחגי
 : 'עכנוסו ס)6 נסו) ס'ס כ"סי 6פסי ס'ה ד)6יפסיט

 ז)6 "עיג כחגו 6תך 06 ח' גסייס רע6 ותקונן נקי)ל ג'י65. ק'י דח6 קגי נסירום 6עי זלqh 6 6'כ ע'כ טוגמו ס'ס י(סמפ,ק
 ועקת' נכחט קנ' חכ6 גח )למק 57ח כתגו "ת7 5ס ינ73' 5ע*ג מנ51פו

 (-) ורס" לס ו)'0ני לנתוג 6ל6 'ס ג0כווין סל6 ייוט סמיניסרמג'ס

 סעמסנחו כ'ון 6לת6 סינל 6מ )געוי סספיק )6 61.עס פחי טתמעסכמג
 6מי':ן )ס )'חן lhDS Vm~n י)ytb 6 גסכ' סני עעם'ו תחוךג'כרח
 סנ6 6'עסכ,ם )עיתחתמ blnblb טלהס כוונמו)ס)'חוח יסיחיפסיס
 העני' כ) על p'p סעק3) ס6עי ופ-' כת,ם ועוכ'"ומ 5ותינוס כעסיש

 ו'מחתו ויכמכו יעמו סהס כוונסו ע'כ )')ן פוכיח ססו5 וכ'ון )נטסס"כ'ס
 (קק-ק חיכף עטס ס).מ סהרי הס .עסי עח ני ויסלמ ')ך סו6ט6ס
 הגפססר' גער כי 3כ"ן ס'סה6 )ועי 6פסי 6י וגס ' הס)' ע)טחזם
 קמייס 16,3.0 עי !סתמ.ן עמ.,ינ.ס סיח 61.כ סמל 3.יס ם6ין ל51טרו
 l'hpI ה7גריס 6לו עכ) סו6 דתיכמ כ.ון ועו' הד73 וגסחקע 6מןטעקוס
 06 6מ.)ו גי לס ל'הן )ס)'מ ס6תי כ.ון 6'כ לסל'מ 1)6 3כ6ן )סיחין'כו)
 16ח' ס)וס עיכמ 6'כ הס ס'נסנו כוונמ' ע'כ ת-פ סס).ח סיכמיג כווגתו5ץ

 ע) ק,ק סהקנ) ס6עי תז 71"י 'Da(ll~h*Dhe יגיי' )פרס "פסר י)" וג'וןלכמו,
 כחנו ס6ער לפרס 67יכ6 דעקוכן הנתנו יוחר הס ו'סגו שכחגו )ועל ר5ונוסגט
 לגרם כ'6 ))מ1ק כמ3י 6תר ס)6 סו6 יתוכח 6וע7ג6 יווד6י ד6ע*נ )קץוסנו
 סל.ח עס6ן 1)6 )'7מ 1.ח:ו טיכמנוחו עי ס.מ., ע5פס סיס סע6פ,ת
 6'ן קייס 'ת,ת 060 ויח:ו סיכמגוסו עי סי"י' ~rftln ס" ע-כ 5607ה(ן

 חו6וכי 16 הס סימ:ו ). עס 6'כ תלפס היח ע'כ 6)6 עימח )6מלני
 67ער'גן ח6 תיפ גיוחק )חין titthe ע:סי:תן נ:חינלו 'ומר ססיס'ע

 קופו סיכ'מ עע5תי ו:פ) סננ לל6ס עלס ו6ח'כ כמגו ס6עי גגייססס
SDהה)' ס-נ הרתנ,ס ונן גפ')ה ק.7ס ו:ת:ו סנמנו פ,ג ושיס'י 0חי)סו 

 סעס6ן !'ע6 ת6ן ת,ע !נרסס סכוו:חו קומו 3הוכימ נסי 6,כגיוסין
 יכי) וה'ס ו:ח:ו סכחנו ס'יע יכ'ון )דמוס י6.ן ל'17 )'מגו י)ע6ט)ום'ן

 1tn'Cra סממילמו 1L1p הוממ 6'כ ו)6עימס 6ח,כנפ))עמוסססרי
 .יע ל6 6י סייע 7ע'ירי ס(:ייו )" ויס.י הרת3'ס ססל. סייע לן )יעlbm 6חי6
 ויח:1 ינסנו ססס כוו:מו חיס ע,כ סח)ל כ'ון 1D1p סוכימ נ'ע6 סכ6 ינסוצוי
 7עקמצ6 סו6 וחכל) כע-ס ההתס .ומר כ6ן יס עו:.חומ 6ועיגומזכעס
 16פן נ6'ימ סתמניס לי' 6יכפמ )6 6סתי "מ )נים ומפן סכגס ססו6כ'ון
 וכן 3חרכגת יתנרס 3:סממק 7ק,) ortn~n (ס עמן גיע ל6 דלע'י ועוישס"
 יו3 וכת-ם )6מחי נט כח3ו ו6תר ו7ע( סניס יונ 16 סגיס 13 ססמצו8'

 עחגי 3:סחמק וכ'ון הו6 יקופו וכיון יד וונסנ עייפ6 יחסננססעפויסז
 נ6)ס ח4לס ת5ימ ש לנ6 1כ67תי וכוי )גי)ס סר6ו' דכ) גפקחכ.ם
 יסר6.ס גמר6 נוי6 ו6פ")ס עצכג6 )6 קיי6ס ו3פקק 6על ם6ינו )מ' מו)ן5עו

 כחג 3כי (,ל ירומס ר3י:ו ע7ניי rncn ונן עו)עוח ססענן ס)6 חק!וטססמק
 סג-יק.'ק*כ כל(ס עה6'יצע6וכע,ם 3:סחחק תסניגפקמכ'6 י)36יד
 b~se1 6חי גי לחסתיל נצ1)ס ort b*hn גיול ענין )ך 6'ן סכ6טית

 גויע וי6 6ויגיס חצ7)יס 3'ן ססלך b:rn ס.נ7י6 תק:ה יוחל 'סגגטחחק
 6)6 6.גו b't1'GlI b?na 761ר63 נכרי' 63ין עמ "1 מי חו6 06 סנספי

 תד3לי עוכמ כן ו עק').ן ר3:ן ס'ס )6 ע67וי.ימ6 ד"י יזרזס מחגי י)6טדרגנן
 : )ק')6 י6(ל':ן ססיפ5ח3'י

 ס6ע, ועס )הו4ך 5יס ס)חסליח ליער )ר.מת'י ע)נ סגר6 יניוח ס6יןמשצ'ל
 יכוו:מו לס יסן סנפ כס'כחוג 6)6 הו6 סיכמונ כוונחו 6'ן )תלימן

 יעס י6סין 3סני המ3) נחפוס 7.61 סחמנרם 6.ך )" 6'כפת )6 ווי5י5רטס
 הס ס'כמנו כוונמו 6'ן הנט ק'סעי הוג3 טסו6 עדיי סיס" )חסמ6תל
 b'b7 6!61 פס'ט6 ע5עו וסו6 הו6 כו:גמו *ן )ס)ימוע.ס

~bW 
 'כמונ

 )"סתי נע מ:1 )-נ )6וער ידע' )ע.) וכעין ס:מ'גס על גס םל'0 טיה6יגאץ סל.מ פי'ן ג1ל'16 )עס (ח נט ימן חי).ן )ס)'ה י6ער וכ'ון ונ'לקחי)ק
 ור5ס ל"סס' גט סמקנ) 6תר 7"0 סמקנ) ס' י6עייגן )ס6 דע'5עיי

 )קנ)ח גע סו" נר )6ו נע3 וסbnbt 6' גי הו' י5( )6 ס6 סו(ללמ(וי
 מ,גרס 6תל יתל )גוסס עיגיו ס:סן כיון 67עי':ן תסוס )6ו 6)5106
 ו6תל ונתר )קנ)ס סל'ח~ח Vbn יהי "07 ח0ס ועמנ' דענרעססיכ'
 חו6 והו)ך המקג) יק6תר 7המקנ) רס" 1סירוס פעי סכי סו)כס)מס
 החקנ)י 6ופרח ה'6 6ם ססרי קנלס )מין ה61 סמקנ) יקמ0 6פיג6)ע6
 ס:חן וייקי:ן הו6.) ז3ליו )פים זחק':ן 1"פ,ס קג)ס ItDS ס61גיט'
 י6מי, s'p, סוי סחתקסן :bSb סתקמן )סנרת ק'ל סחו5ן ינס )נרססעינר
 עי:יו חנצ) י:חן כ'ין *דס סגט 6עטימ 06 ססל,ח,מ הס),ח סיכס06
 60 תח:י )6 7גס'נוי פ)יג וסמי5ן ~'8bD'נח

 סנר"
 היינו דסכ6 6)6

 עוכמ 1כ1 וסו)ך פ,יוסו ניטי המקנל ס6פל תס יני'1 יתפסליגיןיעפ6
 הנע ותס6 ג.יי )י סתקנ) ס6ערס קט:ס 6פעו 6ל6 עת ע36רס,י
 ייי" סו):0 )סיס ו:מן ונעל י5ע7ינן סעפ6 תח"י )ע' נט חוילייס
 סי(כול ההפ1סק.ס 6' גס yht סס0 גחן 6)" כ)וס 6תל ל6 דחו66פינ

 ס.ת b!b וחולל יס0ק3) יגליו פפרס.ין 67( ססקנל ס3ע) 6ער 06יזוקי
 עי:יו מ:חן ד'7עינן כ'ין )הו)כס סממ יס1ו" יעתו 6עיי:ן bnnpי6פ"
 6תל ול6 קת0 לס)ימ ונמן גי נחנ סנע3 י6ס Ub bwlnDV'1לגרסס
 נסן "ס י6פילו גי 6ינו )סו:וח וס6ל נלפה 16 )ס הו)ן 16 )5סמי0ן
 ס" כ67.ת6 פקוי ו)רפנ,ס גט) סצול )ךעת כ)וס 6תר 1)6 סגט)0
 יעמ" 6עיי:ן סמימס טלומן ע,פ ס:מן כיון חכ6 6פזק וסל.מ ק'וק)יו

 דיעיגן סכ6 כ'ס ס'ו ע) ונמנו לגרמס דחפן כ'ע )סו)כס7עס16
 )ס)'מ ו)6 סו6גע5תס סיגרסס ט6.6 יויע וסו6 )(ס ונתללס )עפספססן
 ועזד סגי 'מנו טסס ייעסו יגייו יעפוס.:ן bD'DD7 כ6ן יגנססוטוכלס

 bnS~ 06 ס6י כו)י ע1כמ 7ל6 6ע-ג וכף יויע י6זס 6סני6 סתכינןיסחס
 7"' הכ6 כ'ם '7ע hTn 6(1 ח6רןעס

~nDb 
 נתר 671' כ16 )יחן 3מי)ס

 ותס כת'ם גהחקנל ר.חס כעו לסינו סק.5ר 6)6 כ6ן לניס ק"קוקנ)
 67ע-נ מ3ירו כעו תעכג 6חי יכל )כח31ס 16 להולכס סל'מוס לע:ין1

 יההס )ח)ק 6'ן נס הר6'ם כת'ס גיגיהס ח!וק יט סקו) ספ-עחי)ע:'ן
 כיכ פעפס %ילו ססנין יס%-כ רפסי  ו5ע7.ן מע תעסח הוי הנעגמינת
 עסנ' 3עלת')6 סתס יגת':ח כ.11 כ!וס (סי6'ן

 טץניו ינתן עפעס תסגי והנ"
 חי)וק ע)י:ו ול6 סכרק קנר0 חו6 (ו יס3י6 תלגי נ)) חלוק 6'ן6'כ
 'רפר לייס  ליו.ר 6ג) ל:תינ ג.דס 7הוסוח עכ-נ נוויס ו6י' סס.6 51.ל(ס

 ילד.ד., כיון הסל'מסיכחונ
  כסכסס גמח')ה טהיי וצ'י מן גמייוס 6תי

 וחס וו67י ח61 6,ג כה"ס גט ס.כחנו ו:וונחו ע)'סס כו)ס "מ חעי7קךן
Jtsbלהס 06 דעה-: נניו כספק6 הו. ע,ת ס6תי עס )פי חן דווי5י 

 : עסירס נעידיויסן ס.י  פירסרב  רברילתי  פסיט6 )הס 6עי )6 ו6ס חו6 גס ירי )כתו63תי
 ק17סי ה1' "י 3לת'יס וק7ס  יעריפריפ ם*נו 6יס פרשאלה

 67י:ז גיון והנ6 ו6ת'הו6 חו6 גתן יגעינ.ן ה1"1ק.) 63.עי 60':1ד6וייית')פ.
 עלומ פ' י6עיינן לה6 וית.6 7רננן כ.6 ה,י )6 נית.(ס  06 כיתקזס
  ויייליחוס גשירריירס. טשייי  לפי פקי)ח ו6)תמ7מלילחן נ6)סמילח
  נע':ן ד)6 הכ6 6גל הפס'ק'ס 1ק7.יח זוק6 6עיוס  רביירו  ססטרי%:י
 1!6 קיוסיס לח ו:מן עסק'קיום'ס על עתס תיני סי' קיי'ל יח"6ת'יס
 עסקי ע)  פיס  ירבר  רייייר ה-:ו 7ידס  6עי7ה  דבשויין 1ס6 כר.' דיופ"

 n)wh 3ע'נן נ(ס גס י"'ת6 ת(ס ר6י' י6'ן גפוסקיס כת3ו6רקי,ם.ח

7וק"
 ת)ומ פי  רכריייי  פפיבמ  3י)ה 6'ן לג')ס יר"וי נ.ון ס6:' (התס

 בליר,וי ררר.י  ויסנ' כסיס קי6ס ו)6 מל)ס מ:1 וה6 דמייד bobחלי5ח
 סכי ל6ו י6י 6עיוס נכינן קדוסיס עסק. ט) ע7גר גס6יגו  6)6 ררוילבילס
 ווד6י '7עי:ן 6י "נ) D~nW לסס 16 ק7וסיס לסס נומן bnh' י7עסל6

 כיון  תעכl'iDO  6( 63 ען יריס  bton 16 דרעי(ס כנון נמן קיוס'ןי)סס
  )הקסומס6 61'ן : עעכנ6 ~הירח ר6ו' ס"':ו 6!ס 6ג) (7o?nbר6ו'

ק",י
 p.D1  ס"מ(ו הי פ' כד6'ס6 יני'1 לנל  כפקח  סרי  תר73 ו6י:ו 7סיעצ

 י6פ')ו מוכ.מ דחל'לס 7ווק6 )6ו כל)6 דע,כ י') (-ל סעוסקיס  וכע.סרפביגס
  סיע3'ס יכ-כ 3ביר%  יריריפ  מלי%פיפסרלס %ייררירבר(  יכר'יריירן6)ס
 ע0סעונרן  סירברסובפעמ'ס מרס  רול5סווו דמ-פ  ס'ע blb (')וסטור

 : )6 )3י י6וין מ6ינו תס 36ל כפקח'ס )עסימ ר6ו,ס 16כפקח'ס
  3ק'יוס.ו כח.3 6ע.וס  ריירי  יירוייריוריית% 7סוי Cib1) D1~D'Sשכל
 ת7כס'3 עעכג יל6 6ל6 ו6תרס וענמס ועטי ו6עו יכחונ ~rl'Sn  דפ'ל6
 תעכנ ו6וי 6'גו וכי 6ע'רס 3ע' 6ג))כחמ')ס עעסס םה61 יגר יעסחככח
 כמו3 7)6 קדוטין 36ל עצ:ג י"וי 5י;ו 06 לכחמ')מ ינע.:ן ינו דכלכיי'(
 לסס 7'ס.3 ייעיגן וכי קי~סין )סס ס.מן י3ע.נן bib )כמחי)ס 6פ')ו6ת'יס
 סי6 ו6תרס הו6 דנמן היכ6 קייוס" סוי )6 וע'כ 6תי ד)6 6כ"ג סניקיו~ס.ן
 IA~O (.) 6(6 כע-ס ע,ק פ) כעס  יירבר 7סו-) קידוס.ן )סס דיסי63ע-ג
 וכת-ם יקח כי ת.קרי ו)" ל6'ס  ייס מ)קמ כי כעו סו' h'o י6תרסעסוס
 דפריך 6ח6 ס6מיי עי פי חחוס' וכ'כ  6פ.רס  בוייו %%  בל%-ס 36)הר-ן

 )סגיד יגול tbnht 60 )חגיד יכו) ס6';ו )6)ס פ7ט יניי )6 06עיח:.6
 עעעפ  ופריפ דחרס 6ע.ג מניס הקלי סכמנ דעחוך וכחגו  הכחגתח-ך

 חענמס ~ע-י 3פס bib חוי ל6 וו67י 6תירס ו6עיס ג6תר ס5'נו לפיעמ)'5ס
  י3עיגן bg(~ ימ4לס הני ע,כ וכו, סקוים נ)מין ס5ליל ח)ויס עוע:וילפינן
 נפס כמיג )6 גט גני סיי לסקסומ rht 3פח ע5'נן היכן  %בלקדוסיןבפס
  כו30'ן סכמנ המו7 לי3ל סיכול מרט  רוייר כיג ס)כס6 דלימ ק')ו6פ,ס
 (ס. ס6חל  ברן חחס bn~bvl קו)ו ס'סעעו גע':ן 5)6 גטליימיונומג'ן
 ייעינן יל6 תטוס 6ל6 גפה nrnh דנע')ן פסוס סטעס סוי )6 נע'המס
 6ער ד.ס סס סתוי'  רבי.י יימב  יסטיב  בכפב ס6)והו  06 גטוג ע3.ן הו066
 6)6 (-6 דנול יגעינן ס-ע עע)י6 ד3ור סוי ל6 ק,ל דל6 יליידן תסעעהעל'6 דנוי סוי כסנ6 )רג הכחנ דעמוך  כמגו  ייפריר  דברביר ו6ע-ג .,qpינ
 עד3ל כ6)ו 3ט.3 תנ'ן סח61 ייע'נן 3מלס י6פ')ו עע61 ד3ור דהוי ק6עלהכ6
 ות.%7 הל:גס 6פלו יתסני ' עעמגי פליך )bnb 6' טחקסו or לפנ'ונת'ם

bD'~D7ערות גנ' סלי'ך כעו סעמר5ס 7ק גסס הניה 5י'ך 6ין נט ינ3י 
 ".כיגויתעל'6 מכת63פ')31סרם עתוך תינר 6נללכ'כימסו3דגול
 ס7כנס כעו תחל5ס  סף חרס :i1i'Db לן-כ דלע' 37ור 7סוי נווכח ועהיכן ע'כחו"

  י3ול ימוי 6ל6 כוונחס י6'ן ת'ת bih ד3ור דסוי )יע1bm 6גנס0תק
 הנ1"ל וכ,כ בפס  רברר  רביירן יי  ויוזר%ס  וזיבין החוכו ח:ר6סלעכ'ן
 "עילס וכוי ימרס ו6ע*ג סגדס מוי סכמנ דע10ך כמנ וס6 (ס ס6חרד3ור
  עקף  בייב  טע3ין כ'ון ")6 יוק6 3סס מוי ל6 מגיח 6לע6 3פסמ~י

  בייפפי לדין ti'Db  רסיסריוסעס:' ומ7ע .סנ7ס
 געינןבפס ל6  5)ע6

  יכיון  נקיוס" נס י6" 1(1 ספוסק'ס וכל 3חיי6 טס הס,ס' וכפ,סררריי
 וכיון 7גי )ג) 76סכ' 7ת' גס6 6פזס כעו יפי(ח הוי גפת 6ע'וח כתי73ל6

  פפיי,  בפעמפ יערפ מורמ  ירויי  יפילי ייייס  סמ61  במרררמיהו5'6
 רבפב  יירו חכח3 תתוך )סו5י6  ורול ומפיפ  ינפי  בריייסרייימייבירריי

 וסף עחכי  ביוב ריבין יבלטעפ  3ירב ענק 6י וע.כן ד)6 עמוס  עסכיל6
 כמנ עחני )6 גמקח ספוסק.ס למי  6ך י pnna~s  בירילמ כעו)פמומ
 5פילו 51pD סס  רסרייפ  סיגוי6 ו)מד 3פח גע'נן דל6 כ'ון 7)ע6קס'6

  ייסץנן  רן% בפיפ Db"  רבפיבמ 5,) ק-ן  1.ליי'  ס3'י סס6ויךתי16רממ'וכתו
 גנוסו תו6ס ס6'נו  דכיון עעס נמרלס ו)6 כך כתג י)פ6 תפםס:מר5ס
 סקר ע1)'6 )קר6 ד6ין ת)נו 1)6 כך כתנ וסע6 סנתי5ס 67מ 'ס ",1עפס
 )6 תעק 7גס57ס )6ז 6' 6עכ'נן 67( 3טש ענ6ס  ~tb1'D עדגל 6'כ6)6
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םנההושע העיראבןמני
 פסטפ וכן תסקי תיק7י )6 )3 ג)6 כוחנ 6ש)1 כמיג' 36) טסקיסי0

 : סנמר5ם לן קיס  ד)6 עו3 דף ס6מ(ו יי פי ס0וס' ייגריק5מ
 (ס גנקף תקיפס טה61 ידו  בימב כמג 06 גקיוסין 7נס 6פסי%פ"1

 סון יסת6 )מ)ק וים . התו5ס ססו6 גר6ס ד6'גו תסנ' י)66פטי
 פ'ק ע) תתי73 ניע 1)6 יפי תה:' סכחג עס חכס4 )ס וגומן תעססטעוסס
 )ם)'מ סת)וס ק6י יסחס )גי יתי 1)6 נסח.קס 6מי)ודת0ג'
 er מרי  בימב וכח3 חנט )ס נמן 06 ו6ס,נ טעטס סוס ול,כ6לכחוג
 ינעי:ן ו6ע'נ יתהגיניטן

~Db'g  
 סכחגבייומ6טיוס הנס ניטך )ססי

 : )ס גחן 7)נייוסין סתוכח כ'.ןק6י
 גע  9D1p כחג החס I1'ppn י60 ימ)ק  ריין  במירימ i')'DW כירמיהו

 גיל חגע 5ס ונחגס ומ(ר לו ונחנוחו סכמנוסו 6עפ-י כו')מתס
 תמוך )6פוקי יקו)ו ו6עריגן כו' כחו3 )קופ7  סי6ער קו)ו סיסתעופי

 )ס וגמן ומ;ל )ו וגמגו ממעוסו 6פ.לו סכחג עחוך bn)h וכו'סכחנ
  3כח3 (ס DS(' 6תר דססס )0)ק ו7וחק תעסס יעג'י 1tDb כ)וס6':1
 וסהטיגן ימבוסובזמיס  סס  פסר' )ס נחן סעס כתו ו6מ-כ  וממיויסבו

 : 3יגמייס ";ר0ת6
 ומ;י י6סחי נומו ס6ל נט ר16 )עד'ס 6ע7 ז6ס נט גמ ישי')ואע*ג

 כי6'מ6 3(ח חי7 סת6 מי,סיגן 1)6 תנווסח ;ס ם'מ כגקי )ס61תי
 סמס כי6ימ' להו 6תל הו' )עייס גי' דסדו 6'0' י6ס ס6ג' יסמס סגי(ק'ן3פ'

 3טו)י ם*מ כנס' י6תל כיון ת'י 1Dbp11 טס סחלה~י ס6תי יסו לוי6יוקרוג
 6ג) ני' סזל סתStb 6~(*S הו' )עייס 7גט)" hn'b י* bp'5גט)י'
 .  3., סיל סט6 מי'סינןסכ6

  ד6טר בסיי  רירץ.ירב  בייייסוי רסי  דו,י
 פקס bb עעיק7ו  בפרי  גףי 5רסלג  רסיש חו6 מנ6י ועסגי עסגיכס3

  סגט  ירומג טס  6לת6  סגי כסוג סו6 ופילס" חומת.ן והן כומנ ה61וגחמרם
 וק3)1 )הלכס ס)'ח 1bnu והגפ) ני סהני6 טימ פהשש*ויה  סחסונה( קיוס )חק7 : וכו, וממתו כסגו ככותנ הוי3ע)תו

 ו6תר  סני4ימ  בו מ(ל 5ירס פ0גיע ופרס כר6ויעידו
 טימ(ור 5יין 6' )הו)יכו וי1)ה נת)ך ועמס )הו)'כו ר51ח rhn 3*ד3סגי

 : ו)סו).נו עע)עו 6ימו )'קח יס8י 16 30'ח רעסגוסנע)
 ס3'י חי3 גס )תיגו )6 הי6סוגיס ססוקקיס תחורת (ס יגרתשונה

 ט) ניטין  גוךרר כ'6 ס(כ'רו )6 ס6מלוניס 6מר סו66סר
  ס(כיל  ל%פס הק4מ תיי חנט נמינמ סיל ג3' ס(כילו (') תרנ)'ומטסר'י
 06 ייגו תה כמג 1)6 ס)ימומו 3יט) )6 06 6וחו o~ihlna הס6)ומ03וך
SW'3ס) הרג)יס ה6ין )מור )ג' 6) וגסחי עוסין 6יך גג0יס oihp ו; 

 :  גדענד ייגסוהס
 כיון טסמיו ספס מ61 ס6סי יהפס תימום נימ כ6ן l'h7PDP' 3)יונלע*ד

 ע) 1W1D וחו6 )ייס גי סיגיע עי ס4מ עס16 סס)מוססנע)
17DD6גי, סיי ל  yb 06  "4גו נתלך ועחס  ג" מ(ר ע5עו ה5י סס 
 פנס נו 6'ן סגע) ות5י ס)ימומו 3יפ) )6 סנע) ס)6 ו)נטו)ו לגוותס

  )ס3י6 כסריס חכ) )סימגן דעת6 התס וסוי ימסגים עד )י' רמ6וסנע)
 וגסמפס ומ(ל  יויפבס  1Dp' ונספקמ ומ(י ו:חמרס פקח וכו,  עמם-ו 'rDגפ
 גמ3פ) 7ננחיס 6ע,נ  ייר6לת6  גרבס ~קיפו סחמ')תו כ) סכ)) (סכער

 וגר6ס מ(ר כי סס)'מומ וגדמס )סלימומ ר6וין *ן וסופס חרס יס6סס)'"ומ
 )נתר' וגחגי) מ;י )6 נ3ר6 יהחס 610 יק*ו ו6פסל )'ס ס-ג .כטל

 גימס ti'ebt )סקן  וג'17 מ(י hrnn ינע6 סכ6 כ"ם וגר6ס חו;ר61פ"0
 ניע גיייס יימי סכ6 6ג) נ"יס )פסי' דמי )6 ד6יסו ס6ני יסחסת6תר
 קי3ן וחפריס 0)3 6כ) 6תיינן ועוך ייחס ומחח  Yb~n  מפוגסועסס ונסמתי קינן וספליס מ)3 6כ) סדין ננתי פי  ד6תרינן ה6 )יגר (כיפפי

 נו' גידיס נפס.ס יימי תסוס גסמתי 6טתעיגן י6י ולייכ6 וכו'יגטספס
 כי' )0(ור י3'דו עסוס עריף  רריוזור b~D'b 6ערינן נופי, סס 60טיט

1i'Dh~דיין ד3גיון . עוד גימס p,)b ב44  מפל(פוס גסגט) 637 ' עי.ף  . 
 )פסומ 5ר.ך חס4מש סגיע) סכ6 36) )" יךפי ותסת'6 . .כו) י4נו6)6
 06 )ם)ימ  רפ4%ייו סכתגו IDSD ניטין תקיר י6י' ים סגס . תמיססלימ
 ייסר 1(ס גפגיגו ספויע6 עסל תקו ו6ס סס)ימוס פל תודע6 תסו)6

 מו(ר הודע6 עגטל 06 ו"פ,ס תעולס סס)ימו0 ק3) )6 ",כעודע6
 כת*ס יפי נרפ וי0 תעו)ס סס)ימומ קנ) סלor 6 עס ק'ו 61,כ)ס)'חומו
 נפ סקנל (ס ק,ו לכמרומו 0(ר יורע6 סת3על כיון ו6פ*ס 6"סלקפן
 3ט-ס ו)קטן ד"ן וימ דן )'מ  סגסליס עסס גו  ימיר 6)6 ס)'מוגעסס

 : סו6 ניויס ר6" עית ל'  פעפמ תס 6r~gכמו3
 - ססק3) וריפ ס6ותגין ש ייס י6תייגן עס6 3לולח ר6" עוד ה65חיודנה

 י3ס 6ער ר*ג 6תל ג'יי )י סמק3) 6תרס ו6סמך ג'טי )ימ63
 ד6יינול6 תינס סעע" ופר'7 תגורסמ 6יג' )יי0 גט סג'ע 1S'Vb 6'רג-6
 סל'ח יעקי6 תסיס חכ6 6ל6 וכו' b)t'h 6'מתר 6' 3סלע6י'6 ועמני תנויסמ תיס6 4יס ניפhun 6 תכי יידס 13.76ליי ד6י קסהךדידיס

)ס)ימוח1
~Dh7 

  ד)קגל ('ל ופ'לס"י הוו'נ6 ל6 )מו)כס סוויג6 )קנ)ת ס)ימ
 ת"ת )ידמ סנט וסגיע 6ח'כ ןנתלך ו6ע.ג טורמ 3.' ד)ימ טש ל"גי60
 3ניע'1 וכ-כ כן ע-מ קג)ו ל" דכמקנלו הו" )ג'רוט'1 יימן סל6סלימ
 וסו6 )10)כס  נו4יפ  עס6ו 63 סהגעל . ג)סינו  q~p'ngI 6)6 3עורוכ'כ

 דיתגך 61ע.ג הקסו תס  קסי6 81'כ ע'כ יגה)ךכו' ו6ע"ג )סימ.מסעקי
 ס6ש)ו )י' מ.פק כן ע"י ק3)ו ם)6 חיי5י )יס 03כו'

~ro 6חזכ  גי  
 6ל6 )סו)כס ס)'ם עם16 )6 טסנע) כיין ע"ת לסולנ' ס)'0 סויג616סר
 יסכי )' תסיתנמ יל') קקעך יידס 76יגוית סן 6ססו )דע0ססשס

 טפכיס סנגי סיסי' 6'ך floi 7ר,) קקטך דייס 767יגורס 0ן6תרס
 וסעיס טסרפ טלרן פס6ו % וסה, נדיסס סכל תלס 6'כ דעסס עלונוחן
חטול

 3סדה"
 3יטר 6)6 ס)16 ס)6 י') )ס%כ, ם)יח עם16 )6 טסגע)

 פס6ו פסו6 )6 (ס עיי  וומו  למיביפסוי ס).מ עס16 סו6 ס6ס6ס0ו
 סי6י0י )פו ק05 סס6יכסי 6)6 סו6  ופסש סי.ב פי'  ח7י3'טוכ*כ
 6)6 ס4ם עס6ו )6 וה3ע) (,) תהלת*י סלג טכסג ס)3וסנספל
 06 607 סו6 ותוכרח סטול כת*ם 6ל6 ס6י סו6 ט,ק ו)ע"ייסעכס
 )ס)')ט0ס פקי 06 6פי)ו )ייס סגי תססניע עירסס )סו)כס סנע)עם16

 סו)ך 6ותל וסו6 סתק3) 8תרס ו6טמך גיטי )' 630 )קתןכ67תיינן
 פם16 ס6עיס כתו 6תר י)6 כ.ון טיסס לרס חנט  יימ1יי )סוחן
 ע*כ 6ס,כ ספור וכת*ס קנלו דסכי bntbt סולכס ט4מ עמסחו6
 גס ייי  יסרפ ס)הו געסס עסס חנס תס4מו0ס סשר דגסי ע5הוסו6

ba~316י" עם(ק'ק ופוד תמיסח 6ינס 6ט6י ס l)bn? 6וע)ס )ן עקפק 
 י6'סו לת.)ת" סטוי פקק-' וס'כי 6די7ס 1DP 16 י'7י' 8ייגור0 "יגקפק
1h~uעס6ו )6 )סולכ' 61*כ הו6 פ,ק ס'ת 6)6 )1 טקפק6 1ה63 )הו)כ, ס)ימ  

  וגין קנ)ס ע-ד גחן 6)6  )סעכ'  עס6ו bSInp  ביו%י6ירי'סבי54שרימ
 נווג0 סנס ו6מסי 6יי3ון' קתך h(b עחס סו6 עס6י )6 סתך 6ד'י'6י

 : דגויס ולס' ר') 3חו)כ' 5)6 עס6י )6 וסו6 כןסרג
 ס4מומס ו6ס )ם4מומ' ססקכיס 'tbnD~ hih % ססו6 סרי ' )ענינינונחזור

 סמעססו עד טסני )6 )תלך 1i'Dh 6'כ 7עקן" רון .גחגס3
 וס)יחו0ו ם).מומי' עיי נמנו  6)6  ב4ימ עס6י )6 'ח3ע) כיון .ת"יס
 פייפ ו)כן . הסני ינע)ך (') לס'י י3ינו 3עינ' גרול ס'ת 636 'גתנט)
 0ו*ל ל(ס ' עעו)ס סל'מ געטס ם)6 וכיון כן שר קגלו )5 יעממליסטעס
 1)6 ת.דסגע) סגט)6 )ועלמ 8'נו 'eialn  )גייוסיןוכי גימן ס)6ס)יח

 גוור ו(ס  1.ל  מרסב.% כט-ם קלקע הע"ג גיטן כט)' וסו,) ס)יחחתיי
 : סמק נ)ינשגי

 מטלש 063 לטעלס טכמ3ח' חדין על )חתוס 'ס )הנ' י6הינןיהשתא
 61ע6י סנפ ועוק7 תודע6 תנפ) 0סלימוח ע) תו7ע6תסו

 61-כ ס)'מ )היות ר51ה 61'נ1 )סל.חוחי' כקר" ת71ע6 יתסי כ'6011
ti'Db(ס)'" סוי ,)6 ג6ונס ל6 קנלו )6 60 6מ-כ תתע6 תנט 

 כ))
  יטמ" סג.)ס 16 לם)יח.מי' דעקליי כיון דסכי 6דעמ6 ק3לו ק64 )יותס

 S'p7 לותר 6פסר וסוי 3ס4מוס TDn י6יע 6כוס טסו6  תויע36עקירח
 לס)ימוס" יעקלי' )ה6 7ת. ע6 040 סיי  פ4פ )סיוס h(tnlp 6פ')ו7ס3'מומ
 תס bib נסיחוחו )חי5ס עhi 6(p, 3קסו )6 וה6מס סנס) גסיסתס
 b(olp, 06 36ל נס)ימומו מפ5יס 6ינס הס נס ~IDO *)ו ו6ס יו5ססה61
 תס" )6'ס ים ו)כ6ול, ס)יחהוי

 דק-)
  6יסי63י ס4מוס תטיס ינגר6 7מ)י

 נע'צ סוי מלר יה6 ס)יח מ5ל סוי חיכ6  6'כ 3פ-ב  י4פרפ 8יןז6ס
  געי ד6י היכ6 ע3'י' )י3/- ס)ימ 6ין 6תן.גן כי  ינזת פ,קכ67תיינן
 סוי ס'כי 61'כ )י*ע ס)ימ ינו  יופיב דנע-כ מ5ר 6ג) )'ע 3ע. 6'יביד
 סוי נפ'כ ט)'חות ס'ת 6ל6 ס)י'ע 6'ן ק,) 60 ננינס )כנין ס).מסמ5ר
 לכסמי)' טיסו סעגנ יייי  רבדקצגר a.Db 4' טף)ינן (ו 60)ס לפ"1 61,כס)י"
 מס כ.ו% ס6לוס ו0רגס )ר)ונז סיח of~an סיס6 3גיסין מותרומ כ)ע3ד"

 : (') תס67' פרב  D'D1 יון  ייכגיו  otian)  ~i'bPסייינן

 06ייס חו)ך  4סייוטסר% וכן )ממי7י סיגס 6חר ססו)כס יגעס פושאלה
 .  סיבמ ,רביעומ  סיגיס גטקוס עיומ ויס ' סגומיסן ינין  יויעין 6'ן וכו63)1 וכיו5* סתת 6מי סו6 06 סתח 6פת טסי6 סס 6ו0ו יכיריןו6ץ

  תספ  ירמ כס3 סעייס ססלמו סוי . .  בבלילס  ייורייפ  ססלייס  בייומי%
 סס  סבריפ  סיע'יי הפמות )כ) סיי 6' ד6סיי ו6ס.) )16  06  בב4וילס)סעיד
 גס 16 חמל'5ס לעקוס ויפלחו ערומן ק3)ס 'כמ13 וס3'ד חנ"ד נמגי3טק11ע

 כת3ו6ר תע)י6 עיומ ד3עיגן ססני' עיוח DS('i יוי6. מ)קיס)קגי 4ז*  רפילשריפרב' ר%יוו  .IItnh)SD תשונהי-%"4מפיב כמ3ן: תפי תק7י(ס
O'pp1D)יק') ת6י )סי סעדיס 6כחנ )קתוך פר'גן  י)6 סדגר  ברור 
 תפיסס 6תר דרמתנ6 )3'י  בבמב עדוסן סעד'ס סיסלחו טי.גן י)6 (')כרם'י

 )פנ'S~b  1 7מווורס עיוס כ'ם חק) 3תתין tsteh כמ3ס עפיו)"
 ס6לומ ום6י סו6 ית'מנ6 ז6מוס ו6ס0תויענ6 כנין 6מוימיעיומ

 ד6פ,ג כה3ס 6פי)ו )סתין דסי' נר6ס וקמנ ו6פס 6' 6עד 6פלוססיעכץ
 ס*ת ו6סס עד6חי י3גן טדסלי ו)ותר  תקגי6 ד6ין)7תומ סי3ייינרור
 ס-ס רננן סר' ו6פ'ס גינהו S'pD' כי)' סחור' דען כ'ון 7ת,ס כמנסתמי
 טסקר ד)ת6 פעת6 סוי ו6סס 6, יעי סו6 ופנb)nv 6 י*ל כמ3ןתפ'

 ינ;רמ כסגן תמ' תס6-כ 7ת'סמש' תסקרי )6 )6'גלו" יעמי6וגתי)ח6
  יבפבשגו עעיייס טדיס 61פי)ו 'ייע' w~a. טייס סג' י6פי)ו הו6ת)ך
 6'ןישב'% נס תכ6 עהג' יל6 י') רמת:6 פקליגחו ו6פ"ס (ס כמנכחנו
  6וסו  יבררייו כסס ע"6 די trnbn תי פיק נגיפ'ן ד6תיינן נוה6י6"
 bi'pb7  6סס  בירוס  naD  רב 6תר עי )עדיוח 6ו0ו נויק'ן כך)נ.עין

  31י3עוס וספמס וקיע ו6סח 03עי6מי יתכם'רן  (,) ופייס.י י3נן03
 פעט6 תסיען 6י גהל0תי ע.6 לו h~u3'b קט-ו ד,ף סליס nnboפי

h'D7תסוס bniw~ 61' דע3ייla~hi 6( סלי.ף וססכיתו וכו, עסקל 
 גדוכ0יhuntth 6 3יוכח" btnD1b )6 ד3עין י6ע"ג ('3 וסר6'סוח7ע3,ס
b)~tnhbtD7 3תיס תס'תן l'bg יפת6 6'כ גטלחעס וה'ס קוף )סס 
 פפי גס  בס סכס'רו ו6י"ס . טסק7 )6 )6'נ)וי  ריביד% 3הי)760ע.6

כס3ן
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ה14שע המראבןפמ
 3עגץ מ5ח(ו זף פ, נגיעץ (') סלץ כס3 וק )טע כיפ" 23יטץכ0גן
 נמ.3 י16% סיוס)טי ען ימ)וקס וס3י6 גי3טו0 וי) הרי'ף  יעיס(ס
 יקטון טסוס סס 0כלע ו)6 )6 6' ע)0 קטכיגן 6' טמ פיונ'6יס

lhb)mb.ע)דגר )יון סש 1ג6טמ פיוס6טס טסגינ3' כמ3ן יק')ימפ 
 נ'6 . -יו 6ג30 ק6י )6 חכ6 דס6 כ3) מכ6ן י*' ס*ן (')סל'ן

 וסלכין סיט0תק ר') 6וסו ס3ויקיס כסס ק6י 6ע0:0' יס56סיכנס
 כעים סיכנס יס6ני ר6" 6ין 61'כ נע5טו (*) יסו6 '.3 יס"' כע*ס 'ל6פו
 כי3 ס)כס ד6ין גנעי6 )קק PPh'(1 דס6 . המקנ) ק.ס גפ5עו strסו6
 קטכינן 61סרכג' . דוק6 ק.)ו דנעי:ן ייו 6כמנ )קעוך 6'ר .כסנ6

 שוסנ וגtrnb" ' 60 ט' פרק . b~p 3סי"-6 (') ס67'ס כמ3 וכן3ע0נ'מין
 ן'))6סעיפ*קעכיגן D'b1D7 גש6 י" סכסנס" (') ינלי0פורסזג
 סר6'ס bim וחיט6 )0יער6 ד6:)יגן יגר6ס וכחג 6פס עיומ ג3י6כסג
 6(י) יספול ס"כ 6)6 כ0גס 6פיי יסטכי:ין trnbn תי D'p גלטיןהמ6
 עסג' )6 גגטת0ק יו יכ0ג ,') הל6'ם 3סס ק-כ 3ק" סכ30)סעזו'
 דסרי*ף ו6ע*ג י6" 6'ן 61'כ קע6 נסיג~י6 יס') bDVD7 סלכנסכ'6

 עפי 631 מפיכס 6על blbD77 65 יע)ט6 3עדות 36) כמנו (,צוסר6.ס
 מיע וכו' 631 טפיסם '~lyna גקטי דנתו6 4סגbib, 6 6כח3 י5ינס 6'ןכמנס
 כסס תזר כ'6 כסג יין כ)) ס(כ.רו ו)6 6.ר כסכb7D'D 377 6 סכמשו7ה6

 נל6ס וכן 6סלכגס 6עתני' 3ס7יbp7 6' טנין )כ) גס7י6 תסתעפנתק-ן
 סגעל6 06לי יכ)0ו 3כ) )ק5כ כ"6 (') סיי-ף ס) ייכו י6ין פסופ)ע*ד
 נ6טל ו6פי)ו (*) סיוכ דנרי הי5ין 6שסע' ד)6 ע,כ bib גפ:יגופרוכס
 6כ0ג 7ק6י טטמע כחגס עש (') סל"ף 7כמנ ס61.) יהק (')יסר'ן
 ן') סי6'ס כדכסנ גע"b'h7 6 ס6גי יגס0מק י.') עמס ל6י' 6ין6ן'0

 סכס3 וסעי כמנ 3ע%ו bib 6טיו )6 הל"ן יגס ו6פסי 03י36סינוי6
r?n16 טח0ק 7י%י )ט'ס ס)ן:( b~b7 160) :וכ) 06 6ג) 6מל 3ענין( 
 וחוענ"ס (') סוענ,ן דעס ג'כ שס ,9GDb 6כ0נ 1WQ('l )6 פיו6ח
Str(טעע" 6י( Stp7 נסט1 (*) סיץ כדנ0יג גנסחמק תסגי 'י כמג י:ס 
 6ש)ו (') 0יעב'ס )7עח עהגי י) aJe~ )7ג7י )קנר6 עיכו 0ג.גקיסן
 טדקחס )ינליו ק5מ D1'pi ו(ס נתג תסני 6פ'ס 63ע.רס ס6פכל 7פקמ ידככ3
 )יכ6 6י 6פי)ו ווקוס נכ) עסעע תסגי כמי3 דת165 6סס ע7ומ גניוכמג
 ססוס 0עע0 ס:30 (") ס7י'ף )737י 5ג) פ'ו 06 )160) ס'וכ) נניןפנו:6
 גוכ) 6ס י6'ס ד"ין ע6ספינון

 )עוווי
 )עגיגיגו גמ(ול סעד דגלי ע)

 סיט3זס ו3יגיי 6כ0ג (ז) סריזף )37ל' יקתכינין נו6ס הל'ן7טינרי
 7מרווייסו ייעע6 כיון עחג' 7'ין 3:יין גס 61-כ כ37רי1 גסיי6 ענ61ל(")
 b'ph7 כיון 006 גע7ות 61טריגן עמקל )6 לנ)וי' יע3ייbn)w 6 עמוסנ(ו

 סכי גיע6 יידן גנדון ס"ס עפ'כחנס ס,ס )קעיך6עי06דנסרגנן
 כ'ם 63 )16 ג6'קור ססו0 ע0 63יסיי ומוער ק)  ו6ךל3'7ט'ס
 037 6סס ש ג'גט0 ען6 ג3י ג2תל6 יג6כיפכפ
 נטקוס )0לון פיכו)ס כגון ע'גין ד)'כ6 סיכ6 ע:יס )ת'גער 57יכ616ע'נ
 )ס b'b7 סיכ6 טיגס גגער ט,ע עגיג6 טפוס 6סס פ7ות יס6ניספייס
 י,ס 5,ג י' ר3ס ס6פס פ' 7ס6 כ6יס 6'ן נע*ס סכפייס כנון)ילך
b*D6 07ח)עוד סתוק, כת3ו ג'געס( bptnpb 1,עעע6 סוי 6י )ר 
 טקקינין יס6 )0תס )6גלויי יפ3'י6 טי)ה6ספיס

~'DS 
 דיעע6 גסיי6

 סמ די)ס bp1'7b יסעכיגן יעס )ן 7סגעי6 6)6 וכו' דיק6 7סי6טס1ס
 הסס ר6" 6ין 461כ )0ה0 ס6 מסיס 15 )6נ)ויי 7ענ'67 של60טסוס
 י6ולתת' מק')' סעכינן6כו)סו %ן סינר גייור וחוקרס זיק6 דסי6 סתסים6ני
 דין גנזון 6נ) 3קופס n'SD סססטי0 מ.עי מסיס 3סד'6 דסכסירוסס
 סמולס ספק)ס עס כז6 עכסיכיגן 7)6 )פו)ס ניע6 יעע6 ס6. סיד7)6

nbDDיע' סקיע וכן י6 ט)7 מיל0 טכו6 עס 6נ) סקל 0:ס( 'ptnD 
 נ) 6סס כרה( ינני ססוקקיס ג7נרי ק)0 גטי טסטע ונן 6"ס3קיוך

 (bfb7 טסיסס עעט6 גפי יסף עד ספי פי הכס.לו 6מי פססג3'6'ס
 גס סכס'רו ועקלמס וכו' ק:ס7לע תס6 ס)6 כדם סגי פ-ס עכו30טק'
 61'כ וספסס וקיו3 06י עד כ'6 ס(כירו )6 0)'5ס ג3י 61)1  כס3טפי

 : ר6" כ6ן6'ן
Nbaדח6 קינב טדעכסילינן )0כם-י גי6ס b:p9b 6פ, . גחד6 גג 

 דס6 דססקלי טסוס 1)6 610 סמ)ך מיו0 יקתגש פממש
 נג')וי עע bib סכי טכסייין 61פ'0 עחמ פס.ל. נט. )מיח:ס 61סיןטסמ

0  טם %ם6 %ף 6% =ש כ* יא אז ש % 6ם י%וה
 סעף כדק6טל מיWb3 6 טו)ס6 ני)וי סמס ק6טל 1)6 610 6סרעיע
 תצט6 )6ו 16 טדי) עשס טעע6 ס6' 5י 05 קענש6 "6 לדקיקיס

 )קעןטפי 3טסגי' טכק'רינן יס6 וטיגקג6 ייק6 טסוס עפט6ס6ט"כ
 עסחי' )6 6י 6ש)ו ל0טנ51PD 6 וסחס פי טש פי ספ0ס עפיע3י

 סק)יגסו סמ יס6 עפקר די6 עפוס )16 פפט6 וט'כ . )עי)טדכמ'3ג6
 פעת6טטוס יסמס פשט36י יס0)טש ע'כ טפקרי6)6 י)6ר0ענ66ע'נ

 b'b7 S'Sb1 ומוטר פנפלוס זגר טם1ס 'hni'D 6ג)1יי 9עכיגנ 1)6דזייק6
 זכ0ג )6נ)ו.י יעניbniw 67 גגי ק5'6 נקיטן טפ)פ) ,') סרי3*ס)ינוי
 "עס0 3סע0 7י2)ס טע60 2י)ף עכסירק ן)6 (') ס7י'ף עי73יימסטע
 י6'כ ד3ייו (') סכ" סטע'פ )טס "שט6 עעסס קו7ס נז6 עיוחיסו'
 6גי)וי קעכינן 651 סו6 טע)'6 פיו0 עי ע,פ זטכסרינן 6סס עדומגגי

bnSDני)וי סוי )6 יסמס 6פסל bnita ייופ כיכ סיגי י6ין סכ6 כי 
 ס)וס ח6סס פ' כי6עכ (bnip 61(ל יעלק 6פסכ )ש)ס יח6 י%ו6ע,ג
 ני5וי סכ6 כי סחס ק6ער )6 )סותפףי6סעי)גפסיו)כן ס7ע סיגעיי) )6נ)רי דעניי6 ט')60 י6טלי:ן וט6' ייופ סד3ר Pbn 67'6 חכ6מס6.כ
 סגי טסקר ד% כיון )ן יטנט'6 6)6 וטגסנIhp"7b 6 656 סו6 3ע)ע6מ)מ6
 hwr גדיוק6 קנ' טסקי6 65 דכו)סו כ0נס וטפ' קרו3 ושס (ופ36זיוק6
 עדוח סוי סמס ריןירגס,רש'י ו3טיגן ייע6 עיקר ס~י ועגס63 ייק66'כ

bD"5D9(36 6ע017 כ6ן ס6ץ ר') סו6 בע)ע6 ע.))(6 ני)ו, 6ערינן סכ 
 פסי)גש י)1S'pD 6 )כו)ש עס'ט:ינן תי)ת6 וגני)וי טי)ח6 גי)ו'6)6

b)ne6פס)כס ס6סס דפ' סמוק' )ינלי סכ6 5') וע'כ מיו0 )ע:ין 6ל 

 ס6י ).כ6 3ינעס וסכ6 יוק6 טיפס כ'6 סכס'יינן )6 יעט' ייכ%הויה4י
 יים גסדי6 הליג,ם כחג ו)כן כיכחג0י ע"כ 6)6 עכסיי:ן ו6פ.סעפט6
 ת'גוקית יוק6 עסשן )6 קטו 6סס עיוס גג' יס6 יוסל ס0ס דסמע'רוע.כ )ע"י ני1) קיוע וסו6 ע'( טוכימין סגעל6 עסו:" 7'ין ):יין עיוס 3'ןסעוק
 נגיו)וה )סעיי 1SIDb1 ג6תניס 6ין 6מ,כ 36) יד 61עיו ט)קפודפג6ין
 )6 6מס נ3י ע'כ InloD 6(6 וגכון קען סכ6 61)1 ל,ד ק., גת,מג67.ת6

 עיש 3עינן י6'6 מותי6 עפוס b'Sun . 16 עיו0 6)6 טי)מ6 גי)ףסוי
b1)w('כז)ע : 

 י5עונ 0סנ"ס ע) 3עדוח 5ש)ז יקנ' D'aD ע06 0נ'זדלשאלה
rb6יכע65 3'י 6טעסס יוס 3כ) דסטכיגן טע6' 67יי יס3י 

 ע) ס0סומ'ס 6עי'ס ג*כ סעכינן יס6 ר6י' 6ין חס 3*י קיוס כגוןמס
 7)0 טסיס:ע')1מ סו' דסחס פ'כ 6)6 . כסגס טש סוי 1)6סספר
 6ע"נ ס0תועיס 6ע7יס קעכיגן נע נני יגס 61ע,נ (*) סרסג,סנ7כתנ
 גכ0ג 3פני ג3י כיסק')ו סקעו עגו:6 טסיס י*) 6סר טטקוס סני7נ6
 דס6 )הקם.ח 7.ס 6צ6 יגיע.ן קט6 פרק רס "hwb ג0ססו3מ:'
 עינזן ז)'כ6 קיו3 עטקוס 5פ.4 ס3י  גן 5שדי  ושיכילו  יום גכ)עעשס
 6)6 עיקו הו6 סטק'רס דס6 יגר עע'7" ספד'ס 6'ן :ע יגג' 61ססרכ))

 )גע ס'יכ6 וכ00.הס עייס על'1 פימסטו עי טועי) גע ד6'ן 7Strnג:רס
l'baסהנו יקי6 שמ3 67על )ל,מ פדיס טל'1 פיסי, פי טחעסמ 6סס 
 ל3גן י0שגו b~b כנש עקילס שיי ע67וליימ6 י6ען )7'6 ו6ש'וסמס
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