
 שן 1ררב-ם82
 שיכם עעך ונחלם סלק 3י(ס ללוי לו טיט ומקס טכחס לקט י165 ללויי כומן 6מס עמךונחלם

 : 3עעסלחיילים
 לזלל ועש 0עזק7לןס, כל לעלו וכן מסניי עמחלמ סל6נ"ע 6על עגים. שבע טקץ )ש(18

 ט3ע גל עסוף אעל , כלמיס 3טעטת %b סכמונ 7ינל ול6 י ססנע כחוףמקן
 כחמש עספסמ סניעימ ם*ין *תלו לכן טני7ון עם כל סימפוט טעיטי(' מעסו לכס סנתניססנים
bShמרגעו ויגיע 6וכקלח וכן נפומסן TPW ,073, סל6ל'ע על סססינ עס לתנ"ן וע" מחוף 

 3חכעח סקו כדתומ עעכו חלק וקין ינה כל קוף סו6 קו סלמון וכוץ. סטפלימ, נסול6מס%ס %י פינ~יס bib חיף' למון טמא סול6מס נעייך טויס וק05 קן ליורני( )גגי6ולו סלוו"סוז"ל
 נעקוס וכתמם עתנו PSO ו0ו6 ס7כל חוף על ימול קליי לסין 6נל י נפקוס כמעח טסו6סטיעול
 ססנ7ל וזמו סעיל, נקל 16 סנימ גקן מקער ול6 מעיל, נקלי( סנים 3ק05 לותר מוכל לכןוגזען;
 וע*מ חעסש עק05 ונין ו7ועיסס, סייס עמל עקף יעים, סנסש עקן יום, *רנעיס עקןמנין
 סעעסל זען יעיימ סכין רפס 3ס' לסון כסכוי ונסגיל מנין ועמס הועיססי יעיס סנעס מק5סיוסי

 יעי7מ ונין , מנוטתך עעסל כל 6מ סו5י6 מכיס מלס עק5ס 63וערו תקלס נלסון ר(כמונפסעי6ו
 רעלז(, נס" )ע' מעסי( מעמס טניס מנע תקן נסערו עקן נלסון ססו5י*ו ס6מליו ססעיסזען
 סא"ל, סד(כ7ל לסי מטניס עק05 סי6 סתעסל וזחן ססניס, עקץ ת7וק7ק ססעטס מוען למיוסייגו

 U'D1 7ילעי', סכיס סנע ypn 6ל יעיס, טלסמ עק05 ע7עס 5"ע( ל'ס לשם )קיווייןוגסוקס'
 על וקיים, כז0 סל*נ"ע ע"י סטינ סלם"פ וכן לוס. עקום 6ין נעלכין 7למילם"י3עסרס"6
 עונן לסומרן ע5ען 6מ עכריחיס כדלו זס נסירוסס ~O'h1W נסגנס סמעי' סססטגיססעמרסיס
rpnב( : לצל לדגרי לסמכג7 כיי עפטוטו( ידו. משה בעל כל שמום wna Db כל יו SD) 
 לנקם יד לו יסים bSD עטסי SD3 טל יזו SD לק נומלח טיכס סספטס לסון כ" )לם"('עמס
 כי טעיטס, לסון Sb יי עלם קר6 מוסיף טגכוונס וימכן י7יךי ממעט לקען 6על וכןחונו,
 זען ולהמל י s~p לזען blb עסעטמ סם3יעימ סבין ולוסל לטעום תקרס סיס 7355 טעיטסנלפון
 ו0יכולס מכח סע0ור6מו יי עלס סוםיף לכן , גסיו 6מ לסלם מלוס על עוטל סחוג עיןסק5וג

 )ע*כע, עיצו 6ל5ו כל 6מ ויקח ענין, יי וסעו יוקףי נים יי ומכני כעבין ולסהר,וסמעסל0
 לו וים עלוס, לביס לוס וענד עליו, ועעסלמו קלוס נ76ון סו5 מעלוס כי געניעט( ינעוו6לע
 ר(ל1ס ען תעלוס יעזוב סטעיטס ט3סנס י(כסונ ול05 נכחיו, וטענות סגוף פענו7 סלוס SDלעלוס
 יתולו ככתיו ומענוד נוסו סענו7 נס bb מונו, לסלס הריך סייגו 3לנ7 ל6 סענו7יוי כל6מ
 פעם סנעחל וכיון תענו, ידך עעסלמ ומסיר תעזוב כלועל ידיך מסנט "מר לכן לנעלייעעגו
 *גלת סמכוכס ונעחנלס סזעגיס. ען 1Db5 חונו 6מ לננומ לעלוס עקוס 6ין סו3 טענותיו,6חמ
 סמכיעיס כסגם לק סחונ גניים ל6סול סמולם כיוונם ל6 ספטט צלפי )6'( 3זסי סתחכסיסר
 קל6 כי ינוס ל6 לעס טעם גתן סכחו3 כי , גבייתו סמילס ססעיטס סגת עלול 6חי 35ל י3לג7

 ס6ז סטעטי( טכס עכול ס6חל ולע7גו ס115יו יחיל סטעס 31סעדל טעמיו נמל ויל 6אכסעיטי(ו
 זס כי ססעטס, נלסון 60יסול ז0 סכמונ מסת" חס וזסו מונו, לגנומ תחיל כטעם זס עני6ין

 י(כמו3 ללסע 7וע0 לגנולס, עעכו לי(מיי6ס bS קט3, זען עד סג3י' סס3ממ על רק יובסמלטון
 9Dbl 36ל , סעגלס עסיכח סעס ל5י עטו מנקל כי לוער טסכווג0 סגקר, טמטו כי ו'()מ"כ
 מסעט ססניעימ 3סנס כ6ן qb סגמיי 76וס עונד נימ Sb ססני6וס עי 6ומס לעטון טנוזמן
 0כמוג ס5וס עעס כן 11DSS ים )3י( ועור לך. טיסלס עד 6ומו ליגס סוכל זען 69Dbiנל

 חומל ססי6 ססגס והחל ל73סי ססכיעימ 3טגס רק ולזלוע לחרום 01pb 6ין כי קלקעומ,גמעיטמ
 קמעם ע5עס סתטנס כי )גי( גס טעיטסי כקר6וס ממיסן כי לזס זס לסקיטס ונוכל טכסולענוד
 טססג0 רק תגס יונן ול6 סעלוסי 6מ תסעטמ ססניעימ 7סניעימ( )ש" לק לערס ול76נרי'
 עליו ועירס חגרו 6מ סתלוס טס כר"ג סמי' ומס לגנומ, מומר 6ס"כ Ssb מסעט, לנדסי6

 יסרי ר6ס ול6 עכ"ד. סעסג0. כווכם גג7 טסו* כעדועס למנוע, יכול דיגו מלויס 6מלסניעימ
 , *וסם לימון סכו ומח"כ סעגלס 6מ סנקל טס עזנו טעס לפי לק כי לו מעיי זס מי כי)6'(
  להעמס עט*ל יגס ו6נליסס. פלקיי(ס סגמסלקו סוקלי טעטו מס סי' וסליק"ס יונס לגיגס

 וסס ויטעטוסי סעטוס *על ט'( כ' )3מלכיס וגס עולעימ. וסקרם לעזינס סעיטס תלתסור6מ
 סדין סנ5חיס וסחרתי סלקיסס על ססעטי( לסון יסעפו קרעי 3לסע וכן עולעלתי מסרסמיחס
 *לנס ומין קע"ג(י )ג"כ ת770י למעטי למיס סגי פגיו, עעל טועטו קי"7( )3"3 כעו חזרסי3סס

 והעיון bD'wb, 6כל מלגועו ממפיל 6כל כי סעיף קלעי נלסון יקרא ואוכלס ספירומ 6חמעקיר
 ולר6ומ לעולסי עופכךומ טסן סניעימ 3מילומ סנוסנמ סעיטס לענין למקיט ס"ל יומל )3(ססיקמ
 נחומם, לק מא כתפיס סטעיטמ סעגס סענו6ל וכו', ייפרס 6מ 7סטוחט סל6מרי' נעסגס)גי(

ועעיל*




