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 אשאלה
 61מ"כ סג'ס כמס עתס יטסס 6טס סגט6 י6י3ןנשתקלתי

 סטין IDIP ס6'ס 01גס )'ע סגכפ0 שלי נסטלי
 וליחן )גרקס ורקס נדגר ים סכגס גס עמס )סיות סונטיושחו
 ירמסו ושמיס מן 163)י גע ת)קכ) תת6גס וסיף כחוגחס)0

p,)p0;קחקכ) ער סדין מן מטסם יכ% 06 )כ6ר גססתי וס 
 6טס סיס )גרס hSp נ1מגיט עגוסגיס ר,ג חקגת )"מר 6ףנימס
 ימנע וסוף מיס כסוס סגי לקל חחר5ס סלOh11 6 . בס"וחס Ppwn סכסייו( סי6 תס )נ6ל . "והם ארוסין וניס . גלמסנע)
oaיודיינ ססו6 מרין תן לסכרימו תוצל סי6 06 כסות ס5ר 
 : גסלס פלוס 6ם שיפרנס  כדי סצרצגי' גוך לס לאוירמכש

 יגפ' רין סלפי ס% פשר הו ס% קא 6סיהשובה
oifnרי6 כע"כ לנרס0 יכול  תופין 03  שילרו 

"%hls מזמין O~bO דעחס ט)6 מחנרסת( "Ph סקויחס 
 אתו 5ת 6רס יגרש ל6 ראוי 6לס וסיגי ככש וסלכםסנש4
hSh6% כגר פרות גס bnthll "יכ"ט רגיפין 3מר6 מרק נתתג 

 טגח5רס0 סירס  סמופין 03 סי ס6ס h)h שפין נסכסגולות
  oh'51D %וקילס כסנף לעולס 3מן גסר)ס ול6 נסן  ירע6%
  0יו סתריר פ' נפתגי' כרטיתי טרפו  רגסתמפס כחונסס לסישן חייב (oh~lto כסני סלת,וס0 6מר נס  גולוו ו6ס . ככונסבל5
 קמחית6וסס olbn לס3י6 %יך 3ho 6מס ננו( ושרט מוחיןכס
 סנע) . מנטל לוטות )כגסס . סוסו oennc)l ס% תומין כסס'1
 ונע . עטות מס' פלס off3nlo כחג הן . וט' ריס %מ%6יך.
 לסיים רלס oh ש' קגס6ת 6תר  תופין בס סיילרי  סקס כ5וק

ol~p,וכריו סטור תניי הן . כחומס ויחן עלי%  לנוליך 037 ו6ס 
 ססייכיס סתיתין נכל OCb3 0וי  ~ס ווין קי"1 סימן othכעור
 גרילים 5לס e'vb  עיטות OD' פ"1 נסרתנ'ס סעגוייס וסםבאס
 16ח1 טכוסין וחומשן  ספס ריח כזון 63ים סתגוייס כעתן  כךכל

 (hntbi כ6טס מוס יסוי מתדיר מלק גגי טנו% ~וגעעסשוגיך
 נדון l')DS ועתס . רמי טכסתר כתום גכפס נחמן לב 6תלסתם
  גתסיכת ו0יhn 6(e כתטונת כחוב כ3ר 0)6 . ר'3 תקפת6מר Dh" סגכפס נוס כסני) כרחם כע) ס6טס וגרם יכו) ohsרירן
 . רפל ר-י תסלת ל6תר vh" כע"כ לרסס סיכול מ"כ יללסר5.ם
 תקר סכתונס רס כמהחס פרשת תכת סגפ DS(1 יכויסיישם סס תסק )ס נוגוז מס תסליד  כתו ר'ג  תיקן ל6 נזחכיו%
 fiton לסוכית יהל טס פרבריו המירקרק . טס כמגורר ט4וגנב
 )ע לס 6תס . סיעתר רכיעו  נירים 5פי4 5ותס סלופיןסונר
 טוס 05 יטבו וטלי bnu ויתלו יטלו סלן לגער 15פרטות%
 ססקכלסנישנספר

 . יזע טס לתכ כמל"ט רס6 סיתנ4 כתן
  טיתחי3 הזכן  6'ך נע'כ ירסס  סטן ו") א"נ סג16ן משקןועתס
 היD'b~ 4 פכח מרכס 40טס כס  שס olwl Yh כסוס ע6ילק
 טפין woi *56 6(6 יכפוס  מהליס 6י1 בטיס .וס מוסגוער
 6גל0 לסיות יכפוסו כמטס מלר ohl כתולם וליחן )סו64לצחו:

 16ח1 טפין לר4י b'5w 145 סוגייו כ6'ט קקח6 .1)פרגסס
 6)6 כ"ט )6 נע"כ טתחגוטת o>h . וכו' כתוכט ויחן)סו64
 לס ויחן o)PY ודקי 6ל5 יר  ולו' בור עכס גרבצןמרבינו
  סויט תכת ס6טס כח נתקנחו OPtt )6. %י ט4 כנטוכתס
 כוסין onho 6ף )%0י6 6וח, rw סס6'ס כתו נרם סך .וט'
on~h.(כדנרי.ו טתט6ל )ך טרי )קנ hton כדין .יסורו נגס 
 ע לכוליך שסין נקיט  ו5ף 610 גרול לעס וכפס  סלמס משכרוס
  בעתיהזין רשויים  עועין נסרי טותו O)D רלDhl 6"( כוסמוס
 לתגוחו  מיספריך  ולlffo 6 מ"מ רימריר כא' )סוttP?  64וקלו
 ליח דמקיס סס דחט'ב סמועס )תריח כסס טלימ נרע ן)6טס
 מחס ע סבר6 כי6ש5 כ"ס )6 חט מזי תפני . כוסיןספס

 נימן טפין 63יק ך6ף דכיון ק"ו . )מז . ומוס  ו6ח קותלכחסוכת
 י0כפיי' יפתע ותיכס כרקעי) ר"ג חקית )6מל 6ה oihs כגקמש
onhJ6סרס וכשית דוריס סי 'flpll לער נטוטיס 0י6 סריס 
rh1% ול"ח י'י ס4מ h% ששן נטז'6 חגן ד)6 סיכי h% 
  טניס עמר עמס וסרס onb גע6 16 קסתו נתמרמר י6,51דחוי
  I'oDn  היון קותו otpDn שינו  יי* פותיי מד שר4'י

 סיכי כ) וע'% עכל יוסר )6 כרטיס גתילי ר6י כטוטיסאופין
 שעריס 6% נעושס 16ש טפין 6ק טפין קתגי 1)6 יו64רקתגי
 מקמחך שתר וע3י6 ל6 061 )סו64 ל(ייכ חכמים קדמוך כנר4

 tDIDS D'bO 6נ) רימד'ר פרק ריק כתוספות כתט6רט3ריין
 וכן . נסוסיס D'9S rpD )10)י6 לוחו טכוסין 61!1 כרוויךדקחגי
 )ש1'6 צחו סולדן 46 וטל קמ"ר סי' ניט נסרי6 סעורכתג

 רס"ל שרהיט וכתב וסו5יל ט' ספס וריס  טחו מוכס ט'נטופים
 פצ כן 6ס נ6יס 0סעחס פוייס כסקר גרול עוס  סו5ונכפס
stoרסיס ונוכפש ItPW "Db כרלעל נ6שס ס'ו  כן ו5ס נסיעץ 
 נכרטס )גע שתגס  כמן  טס ומחרס )ססו*ת 6)6 מעטיןתצן 6פר וסירס רב  6תי סגריר כפרס וכרציתן נענירס 6סססגף  סיכי 05 כי נטועים לכסו' עח0  גסיגי' ר% *מר hSnn 06ויפילו
 מריטות תעי נכ3 ממגו יפלוט נחרים מ"מ סויופ לגסן1)0
 טכחנ וכמו ItOD גסו קחגי ד)6 16חן נכל בסי' רינון 610דרכי

 טסין קתגי ר% סגי נכ) מיסו סס וו") סתדיר פרקסתרדכי

 גסמח6 6% נעלתם נוכרים 6)6 כסיגן )6 כחונס וענן '1)י66)"
 בעקות לגוכ) רוח כטס שער 0ר'ס 6כ) ,ט' מגנונךלחתירת
 כחג וכן . גט ליחן טיק3) ער עמו וליחן bntS ק)6 ג1'לססגקכ)
 %יחן )יס6 סי6 יטיב) ע) להיחריס ריט4ס h'SO טייסמסרי"ק
 61כ כגיתין וכחסיכת . קו' לין ניח סייף מותל ונכ) וכו'עמו
 גניו 6ת לתיל  hSn עביו )ממעיר ליכו)יס 4תר מוסיף סיחס"
וטלק

 לקברי
 נכפית (onh ק'1 61"כ יפ' יונס סיס לעסהז וס),

סיכוניי
 גט )0 יזרוק וכטס סג,כר ראדמרוח כל ע04 כלמתיל

 טל6 סעס גסנו הזורק פ'  נגיסין סעלדכי דכחכ וקטלג)ר"וחס
 התיך Pht" . וט' מוולס 15 כיחס  חוך כנע יתעת ירי ע)4רט
 עטיין מ%וטיס ט)פעתיס )פי סיעם  סס יכתב תל3וסי0 15כליס
 בסכי וסו כיון גיער סוי )6 61'כ כך ט) מקפיד'ס סנע)'ס161)'
PS1hnכעזתך במומרץ סיעו מסע נגרס טנע 4תן שכ %ך . 
 תרדכי ר' סרכ ט) נססכמחו ~sai סר6"ס נחסונח סס תסמעיכן
 ר6יפייס0 בתקי מהתפייס לס  ופוג ווי) ע ע6)תו su יוסףכר
 5טר סרור ימר 'בי חי גע לס יגרוס ס6ס  לירם סגע לססיחן
 טסייס ולע"ב פססי.ככר

 סר5"י
tpD)  סתגלן ו5ס  סס ונהו 

  סדן תונויו תטמע וט' וערס כסית ס4 ממנח יסיעלתיל
 סל6 תוכרת ברנר ט0וכהגו פס תכל ן 6ל6 ל6סס למרתכפיס
 0ולי"ס ססנעל סיתת לפגיו טגשילס ר0ס46(  תטוס 6ל6 כןכתב
 וסע ומגעל ופצנה כסות ס6י תפיו תונעם סיתם  וסיףפניתו
 וכן וס ללשן סטיר פקך תגע S5PnV פ"י 6(כריתס כייפתגס
 יסות ט6ר לס טיתתיינ  יתכן 5יך סלתכ רגריו תחתיליתסמע
 6יתס כופין ותריג6 ססיכמגו פ6הר י6"כ לעיל  כתכו5ר וכו'ועונס
 לס סיחרר שנעל לכשר 'כודן 6ע טלין כ"ט (mtp 3ש6ידפיי
 thwn גורחין 5)1 זס עיי דס6 ע4ןס r?h לפרנס כו"גוולי6
 סייגו כ"ס לכפותפ  ינשים"( 6ג1 טראגי ומסחם גםעלקכן

 n'hs סרסרי 5ת'ל ו6ף גפ לולונל ססמ6ן סגורם לרגרלסכריחו חוי
 ככצפ ט6ר תתש bmt לקפל תתקן ו6ס סכתו רמס כשבפססס

 6ל6 למוס כפית לפסס  hDt'1 בכפיס עסות  לנקר נ6 סש6ושנס
 גהציה(0 לז סית,יר %יס טפין 5ין טעכ"פ סו6 מוכרח 6פ"110

 מוייי3לר,קיר ססבעל (1Db ו6ס . גריגיי6 לס יס 5סס סחםדס6
 3תקג' סר6'ט מועיל פס 6"כ ע5הס 5ת טתפרגס כוי גוימחסלס

 ועייה( טרפל6ס 6ק0 כפייח  לססתיפע סר6"ט 6יכס' וכיכפייתו
bSnסעולס ריב  ט0ס וסיס ונסתם יריגיי6 סוס לנעלס סכגיסס  
 oa סססת סר6'ט דגרי  יסוד על  רנריע כ) טסעתרגו על6לס רגרייי על לססינ ספתעקט יחעקע  ו6מ . ככייס שס סטתיעגול6

 )גמצ)0 כמנובר ע)יו כוחין (DbD c'h" נוו)  מוססגגפס.כ61
 ר6ני"ס רנרי 6מר ול6 סר4ט רכרי 6מר. סקלך )ן גימ16מ6ן
 שהה 3גת' רדית* ס6, טל סכתי ספרור סרק נמררכי יואלול'
 6סס רלגבי אע"ג ריכי"ס כתנ ומי סנסתר כתינוין ויכפס לתתןר3
 רסו ככל ph cnhs לגני תום למחייגו ר6יס 6'ן עסס תוםסוי
 )שית מניט pht ר6יס תוס יני גנפס קתיי ר% ותרע לסליחל
 עמתת קנ6 טון עמו ישות Dnlh .גכוף )6 ונס כדורס דניס6%
 6ף על) 0)ף 'Shl לנעו מבניו מעמס ר6ט'ס סמע הךעענס
 כקיט לשן פסיפקיס o)tb יואל ורגעו bff'1b1 קנס 4 ג6על6גן

מסעם
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לובלן ב %ש%רהסווש8ם
 6% דגשע מימר6 שש תס יס א6 ופ נ% ד6ססעסעס
 ס6ס נד% שס קט6 סצרש סס נס נ6סס 6כ) 0גצסס גסיס6
 )פגץ וכשק עוכריסס כדמסמע ס3יו טפט סע 63יח דוגמשכיס
 Mta ס6יח' 61ע'ג ,*) ר'נ תנ4ת עשס 6)6 ס6עו 6ססכסתח
 411) סר6'פ ש תסונחו ע) כחנ יוסף נו "%ס סר ד)י)סר%ס

 עסוסק סיס ו') יו% כי3ינו מ6"ר 6ך וכף ג') כן רכיפכדכרי
 פסעיקחו ס*עס" ל כעי סגדו)יס נין ל6סי %סכרס )ססריפ יי6ץ
 ר6סו 6ח )סנמס 610 ר5ס )6 נ6יס ג*6 6יט %9 רניפס)
 ויוחר סכתכגו מס 6)6 )גו 6ין 6ט ס6סס כיהע )סנק6פ"
 )מקיר16י

 רניס כי וע סר%ס ע0 כס סססכיש סמטדס 6מוי
 סי 6'ס נטור 41) ס3'י וקסס

 סר6שס ר0ץ סמ6 קיו ס%
 לכפס ס6סתו  סמרע סץ ויי  נסייפיס ב4 3סשפ כרבחו ופטט)3ד
 כזסל*ס ס)יו וסניס . סנט )קנ) cmb טשן וט' *רפס1ר51ס
 סכהדן מדכהסס עסעע . ר'ג תק:ח מסש 0ס 61ץ וי)6יסר
~mh

 סנס פ. סמסשקש סעומק ם ס:וידו כ5וס כש כסש נסחס

סנסי
 מ)קג) "עק מש 061 וכחנ סיי0 ,ס כ6מי כסעיף דכרע

 6)ס דכרים מכ) סש)ס . 1עונס כ0וק ס6ר ממגס ימגעסנע
 )נד % כפיות נס6ר 6ף )כעותס פוו)ין גר06 סדעסמ5ד

 )ס סימויר )לףיכו ניזימ חק 1על4פ . ושנס כסוח כ6רנמניסח
 כמי16גס סי6 סחעעור )גרוס ע5עיהוו)וצ 6ח סחסר:ס כד'נדו)ייח6
 מסרי"ק כחקוכת מ65חי וס ס:תכתי 61מר . מעמ נס )קכ)ס)6
 6סתנ ט) ססען יעקכ 6וזוח ע) פס סחסוכס וו") כדכרי ק"ו3שרס
Ob)כמס עמס ססס ססרי )ס וממי) דירע 6ומרח וסי6 מו0 סע:ת 
 ס) כע'כ יגרס ד6סור s~v )דידן 6כ) עז . וט' ערער ע6ינמס
och

 פקיט"
 גכ) )סיות סשר0 סמוס ע) מח) ס6ס *מר ד6חסר

 . כע"כ )סחגרס 1כ)6 סכחונס קיונ )עגק מגעי6 1!6ס:סיס
 כן יומר 6ססר ושנס כסוק כס6ר )ס סיתמיכ )ס:ין 6פי64)6
 יט) וס% ססק כ)י כ:תוכחס פמיינ ר:ס' גר6ס )ע'ד ומ'מוכו'.

 כ)6 כס )סק) ד6ין דספיט6 ר'ג חק:ת גשוס כע'כ)ס51'6ס
 יעסס ומס . סמוס מחמת כש:י! 1:מ6סת טע:ס מממת bsכטוPW 6 4מר ר6ססר טעס )סי1ח צכועו נידי:ו 6ין 6ט מ"מר6'ס
  כ:יס )1 יס" 061 כמימין ויסחפיי6 כס )ססד5ות י:ו) כ)6)ס

 חקגת כגגד )סקי 6ין דוד6י ונסי ס)נ סגו6ק כגי סס וסריממגס
 מ*מר עמס יסיות )טסו כירי:ו 6ק ת*מ כע'כ )נרס )סחיר כדיר'ג

 וו6י נעי)ס נ0עס קממ) נ6מר 61פ" חיקן )6 דכס'נ *מרד6ססר
 )6 ימיו כ) עמס )סיות )סק 6מ סנר6 ק- מס:י סזנס)טמן
 )סתי6 סו6 דסקיט6 כחסח 61סר כח3 סחסוכס ונסוף . וט'מ5'נו
 ר6ש וסכ6ה )יס דסנע4ם סגדוגיי6 ססמהז )כ) סכע)מיד
 כו' כ)) ר6יס מכ6ן ph1 יע'ד נר6ס גו' מסר'ס קכחכממס
 ט64 סי6ך )יוק רו5ס וסו6 סנט % מפככח פ0י6 סכ6 6כ)עד
 מתשס )גטס כחו3ס גחגס )6 !0מ 0גדור6 1)6 סכשכסממגו
 סכשכס )סו64 ר6:וס כסגי סתכ) סי6 חתשס וסי6ך נעכ)6

 )ש64ס יט) 06 גסחסק 5" ססו6 מכו% סרי . וכר סנעו)עגכ
 6כ3 ממעס טע:ת סיס נמקוס 6)6 ר'ג סק:ח 6חר 6פףכע'כ
 וק נע"כ )סולי% דיט) )יס דספיע6 מסמע ממי)ס סע:חכ)6
 יט) מוד)ס כע:ח ס6'ן דנמנךס כ'ס ונחסונס ערנריו ססעסמע
 )סיוח יט) 63ק פנס גכפס כמו נח) כמוס וכ'ק נע'כ)סומ6ס
 מדכריו נסמע ונס נדכריט )עע עט6ר כ6סר כ6פס כ'סקטסע
 ע5ש נסמ ועעס ג0ות פ"ר וערעת %עס נפגי hwדסכס%ס
 6)6 כע'כ לסחנרס וס)6 כחוכס מיו3 )טגין מנש6 651 כחכס0ה
 6'כ גן *מר 6ססר הצגס כסוח גם6ר )0 שחמ%נ )עגץ"9י'
 מכו% ונס עע5סו מונן 610 כ6מר סן רכוי0 דק:י מדכריוס'מ
 סגדומ6 ו% סכחוכם )6 מיןו 06ו64 טכ) ד)6 רנליו נסוףנסרי6
 דידן כגדון כ'ס כע'כ )סתי6ם מכ) 06 סמ0וסק כתוךס6ס"

 . סנדוגיי6 מידו 5%4י6 ס6ק סהן מן כע8כ ~oh'h )ןדעסיע6
 ג6ס . ו%דק סעפעע וסס)יס ס5עמ ימען כתכהף )ע'דסגר6ס
 סמי שע v~r נד)'ס שסיר סנ6ק ל6'6 ק מ6?ס5של

 0ג5צן
 כ"מ 4%ף 6סוכי 5פקך נך6י ש6ר סמ יעס בבnvwv : ו)ס*ס ל'5מסנזיץ

 , י5שו 0גע יסע" עשריר עמיס *ס סעועדר4נ
 6פס 6ק שרס חרכר סיו0ק" סכסט מס עיר מ6תי עכ'ח דוס6פר

 ומכמיס מכפרס דס סי65 סחרנים עד )גע)ס 6שרס 1)6מטע6ס
 עש נגףרור יודשת כס*פס סיכי 96ף י) 06 וט' כחס ק) עינומ

 סרץ ט) הצס טטקס כנע 6פר נפ:ץ 6461 פמנס 610סוס
 סרכס נרס פ*כל סהס %% onm טצטיס 61לכ )0סנחק
 סוס ע6 6% ע6פר סע6ש ל%גס י4צרס נו 6ס8ס וסחסוסגיע

 וס קכעמן ג6מר 5צנסרגקס
 6ע"~

 דנש וסהמ עמ06 0צרס סן
 סמע)מ6 6פפה ד*כ6 סי% סיי סרנקס 3)6 עשרססתורס
 כרע נדוק 0שקח סש ס4ס סיסכס ס0עקיס סו6 416 סרס6ח6
 עעפס מש ש 1WS לח ה%רר סשר כוקס )6 סעי )מיתר*כ6
 ונסעס מפגחס סמשרס )6מר 3ע)ס סס ססמסס כ6פסכסיס
 יסיס מס סוס סש קעמנס נשז כסרור מד: פירסס יח:ספסיחס
 סדס סיס סמעיס ככירור סוכמס שפ דסיט נ6מר ד6סחסונח0
 טסשכס )סס )סדר סר6ה :ק סיס סרנסס כ)6 6י* ססיס :קטמ6ס
 עס קעממס ש סהן דסמעוח נ' סרק כמרדכי מסר'ס סכחככמו

 תקעיק כססת כסרנשס מירי וסס ג6ער * וט'סטםרס
ohnp:gייק נגדק 6כ) כרח ד6יסור שנג סוי bb 6ינס סרגטס 
 6'כ סדס ע6 סמעגס נעור לרור ד5וכ6 6ע'נ מווכק ל'6סמ6ס
Vh(לת ס6)ת חווף ,ש ק)ס תסעס 6)6 חשכס ע)יסס )ססי 

 : ממס ל"ת )פק 1ס ס6'ןסנס
 6ודס לק %5חך 6כ) )6 ססרדות רונ מפמ 010תשובה

 סגנמח סיסוז סעי:ך 51צמר כקלרס זעחי)מלשח
 ס6סס ס6ק רו") כ6תרו סגועס 06 )רעח 610 כ"ת ס6)ח דכליע)יו

 דכס6יגס ce סו6 5צ סכתיכ נוירס סו6 סתרניס טומטמ6ס
 סמקוס סכדקס סימ 6פי5ו ממ:ס סוס ס6ק )סשקי hntbערגסח
 610 ס6, סחרניס %עס )כן גדקס סשר )hn*h 6 ט4וסיסנס
 6י סרנס0 כ)6 6י4 גי סכי 6ק bh ממגס ססדס נמורנירור
 ומיגס סרניסט )6Dh1 6 טע6ס ממנס ססרס נלורס יריעס6יכ6
 6100 ככרור 6יגס סרנסס 6וחס 06 דסרניסס סיכי 6סעוגמי

 כרורס ידיעס ייכ6 געי ססח6 דס6 טת6ס 6ינס דססרנסת
 דפמעח" סוגי6 מתוך זס דכר )3רר גר6ס כן ו6ס ממגסכסדס
 :ךקע נדקס סתו55 6ער סחס hnthv סחס ~ohl פרקרריס
 סר 3נסרס ס:6תר ססורס ע)יס דס 1מ65ס ע)יס ויסנסעעס

 שמדח 06 רס ור6חס 5רסס קעוסס ס6כס ה'ס כו' כנסרססחרגיק
 יוסכח ד%נסס 6י ס'ד מ6יר ל' דכלי טסויס יוסנח ו6סטמ6ס
'hthומסני סמ6ס עומיח ונ4מ %נקס ר)6 %ו 61)6 ססוס 
 סעמ6 סוס 6י וססח6 וכו' לג)יס מי סרגקס 61יע6 ד%נסס)ש)ס
 סממנס כרורס יריעס חת60 כדי סרנסס 0תורס ד15לסריכ6דמס
 וט' רנ)י0 מי סרנסס 451מ6 ד6רנסס 5ש)ס מסמ פ6י 861כ סדסע6
 מירלת יריעס )יכ6 נמי כעימדח דס6 סמ6ס 6ת6י נעומדח כן061

 רג)יס מי נמקיס )ס ים עכס 6)6 כנ)יס עי סדור ד)6 )סעחד6ססר
 ד6מרי' 60 עזכ דס6 ס'6 לנ)יס מי סרנסח סרנס' 601' סדס י65ותמנ'
 6תליק 6)6 סי6 דור5ה לף)ח6 )5צ )מקול לץלגייס דסדולכשמית
 סו6ע )עקור רנ4ס מי סדור6ימל

 ודמיק"
 610 %סר hSD bb )סס

 ד5וכ6 5עועדת הצתתת מופנת דפדעס 5המס קשסס ס6ססכריק לס" עי' מספע וק 6ע6 לנ4ס 10 דעעקוס מסגס 6)6 סדולד%
 דנעומדח וו* דנר סיס % ,ס סעס )פי ועוך ע'ס. סרהך)מימר
  ר6כ5 יע ר? ו% פירהת יריפס *נ6 6י חפמ6 ימי סוססיפיס 0וסהס  wm 6% כ% סרנסס 4 )עס 6'כ )מ:ךר רנ4ס מיסרור
 ר4כ6 ימ 5ש4 סע% כו6  רס סרנסע סת6 לנדפר ו4נ6סרנסס
 נע,ם פניפנס סוכנ4ם גחף ו4כ6 דס כפסצל6ם 5'י פבידתור"שם
 יס וק סרנסס ישההס סלויגס ולעס סרניס ב)6 6פיbnDn 4גסץ

 ש:וס סרגסס דל,ימ6 161מי6 סר סרגסת ד6ש5bnwe 6רקר9
 לס%י 4 5פס ר6יכ ק 4מר bsnn % מוז ובר סלוסדפימ
 דסוי 3דיקס DWp 16 פי סרס  רפל6ס סג? סמל 6)6נסיצשם
 וויי 6ל6 % ספ6ם סרנושס )6 6צ' סו6 דפינס כרישיהעס

 610  דכוול סלנל ,ף  סרגשס ד)6 שגי bs פ4 יו69נסרנסס
 פ' סר9 סרמבט מדמץ מספע 91 סמיס לן סשרס סי6דלול0
 מזרס בע מעמ6ח שסס 6ץ ח4) קכחנ 060 6סוףיםלכות
 סבי6ריו כעו פבפרס וי6 רס "שר6ס סחינש עז כדנס 16נפס
 % מה נשייור *יש סהס em ונרקס י.רגקס % 61םהף

b s ~% ת %  ו% 
 %יי

 פ%א ש6 %הש: ממ6
om~  h 5% נ-ת פ6 חמ%6לשעס t a  bs %  
  סששי%%*%ף%%חשש. %6 ששסצספתש

 י%ש  %קר%שיר% משי  nwns ישפף5ק
 פ%ש ש-ס *ט  %4 %4%שם%צ%פהת
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רלובלץ ר נ בששלהמהרם
 6פר תשו טוקת סמש נ%ס פשט ללפ שף ק עדיט,

 ט6סרו נדכל ע5ת0 )ק)ק) חחמיו 5מס וסת )0 ס6ק fe~htחסשס
 6סרו וורכגן גנסרס סתרגיס כע?ן ותר6ורית6 כיון תכמיס)ס

 וסס 6סלו דס זעטכפח סי9 !0ס גחשס כתו פהיס 6%ו61ס
 s~)th תמט ר61ס ד6י4 נסוי6 גטתע גן 06 כו' 3כדוק 5bsnעלו
 )3לוק תתעיר )עס ל) טהלי ערגסס oYhe תדלנק 6)56סולס
b'tbo6רס ממגס ע hnhn 6)6 6סולס 6יגס תלנטת ס6יגס 
 ספק סוס נ)י מעגס 1ד* ס61 כויקס ס*י גע65 וכסס!6-"ורנק
 ילן נג'רון מ'מ 536 עררגגן btb 6סולס ס4ס ק6מר61ס'ס
 סרניסס ו6יעל 610 ד6וליק(6 לספק גר6ס ססיג0 נעתיל6חס
 . ע"ם כסמ  0רו5ש פרז ריס פ?וס%ס סר5י וז ווובלהו ירפסס451
 כ"ת nSbn דמתוך ריון גגדון זו Sh 006 )0מתיר גו6ס מיקיכר
 מכמש "6עלו תס ע5 נפפיעס ענלס 6'כ סיס וסתן דטעתגל6ס
 סכלת )פי ול'ס 4סחן סמוך תגסומיסן סיפלטו יקר6) )כגי6וסלס
 0)טת דול6 3סעלי כתכ וכן 6סול ותר16רייחS~D1 6 סו(רותסספר
 5פרוק 5וז str1גוס

~Dbn 
 גטעת קעטס 061 . וכו' )וסחס סעוך

 )6 מטוס וס6טס ס6'ס כ)16 עגרי וחרוויסו דתי כעויר1סתס

 סמוך מגסושסס סיפרש 4סר6) 016לס גפסולוכס Dhחעע*
 3ס)סי סכחוכס מסחסוכם מ"תע ועוד . קגיסס סשכס ו%יט4סחן
 16ת0 %גס וסחס כסעת דסעסס דסיכי רסמעות טג' נעוקגטליס
 6טר וס6סס סתסוכס 1ף) תסר'ס כטס סמלרכי סכחכ גפלס6טס
 )6מל ות'ד ססולס נחוקת מטחס טתסס 4דחס )6מר יתיסכתס
 סוצדלס 6מר ושכס טו6י סתקול מן סכ6 וס 6%סמסמיט
 ס"'ן דס מ)6 סיס תסתיס קווס עע)יס סססירס "1pbnoת65ס
 %יות חוס כ'ר סי טסש מ6חר ג"5 . גרס סמסס טוו6ייפק

 מן סוםקיט כימש )0 סף ק 06 וכו' כדיקס 5ריגס ס6יגס יו)ד'
 %יכס ח6יגס וססס כינו 6% ססתסס כ) גס'ג וכ) יק*)1סתס.
 פמורס רירן גרון כש כס'ג גידס טתסס סכקונג 6ירע %לונריקס
 פרק טתרוכי קכתכ )6100 וי 1)6 וט' כסרס %יכס ~oletסי6
 נטעת סוריעסו ~cDbe כיון קכת3 ו') מסר'ס כקס סעומ6סיר"צח

 נ*שר סוגג עת נ6כר שלס bs1 סעקוד ען יוג6 ספדס חסמיט.
 דיק כגוון 6כ) סיחס 6גוסס כי ס6ט0 1)6 כתרס מיי3 וס61גרת
 סיחס 6% תקנףק 6מר עו נפת6תס Sb סרגשס esn גכס'גסכ6
 03וי6 סשישגי כחכ וסי סי! O'Dllh1 פעוריס טגיסס כויקס4ץכס
 טן 50ק ס)6 סרי . St)D ככס"נ יפעוריס סגמת עט5טתס'ס
6100~wtb 6נסעת ט65 כטמסס רכוי נויקס 5ייכס סיתס 1)6 ס61י)5יגס ד6י-קרי מטעס 6)6 ת0ר'ס נסס סמרימ וכתכ )0סי 
 י6שרס דק"5 ,סתס 3סעת טטמעס 6ירע 06 6ג) עטשעיסיוס
 סו עסחס סעגר 6מר ונס 4סתט סמוך 3עווס ס4ויכס )סמסגא6

 bSn מייי וסס 6ע'נ סתרוכי טכתכ כסרס 6אס 5רקססתכווק
 )עי)1ס)כס כת3 קסה ססעיק ק?ס סר6תס ר6ייס כ5צתס0רניסס
 סיס ססעהם קווס עע5יס ססכורס טסמ13ק Dhim מצןיס%5(ר
hbnט)6 נסף6 מטעע וש' גוס טמטס שד6י ספץ ט6ץ וס 

 עפעס סעררכי סכתכ )ספ61 ספי6 טן מ5ץ 63 6עתאכ 16גרגיטס
 )ת)ק פט פתשן סיס 61ע'נ . סלג'סט )6 וכג'ד תרגיסס גאחסרשס
 pb1 ג0צריס 6גוסש 0ץ וסתס נטעח ט)6 טסמסס 1hnpo1*על
 %יכס סיתס וסתס שעת שש0 יס bb 06 כ% טצש4המן
 גשוס ו*ף"ץ6 טטעס פשע מפ)י ש%שי י*צ נn~aw : ש)"סס 05תשר י)י%ע תעמי פסמ מית . סעלדמ דשנ כסש6 )6 מיפ sabl טשצתסגפרס

 6.ג 6)6 ל6ה?"(6 טטעס מע:תת 1)bp~e1 6 דטיעטו6יק? כית דל4ל'"(6 סטע0 טוס )יכ6 ע"פ נתיוס ו6י4 ס'6יסויע סשסשת סססכתח ל'ת טכתכ 6מי וצדמק5ת
 נונר ם5ק 61'ן פ"מ סיק סוף ניס כמט% וט' קרקע %ס5ץ
 נמ 6 שא %6 *ע ~pSln סומנ'ן תס 0לי וסני* סרמנץכ'6
 ו6ין סיע6 )ט)י עטמע מורק גמ 4 כשס %) מסופנהס וק"בץ
 )טון וס כ) קרקשת טיעטל שי ס6ו משס ן16ריית* פפעסגטכעין
 שס 4 יט 06 )ר16ת ;bntahl סממס כספוגהדס וס 4(ר)יקלק ד"ן own עלית סמע 6% מימיר ר6ק( ט)6 עע4ך וחמס .לת
 מינרי מסשע נש!6 %1 לת רעח 4יף ?רש 65 . וכהקהקע
 ע'ס. קרקע סעטל טחך 3סער נע4ס דרוק6 ד%יפ6 ס'ק0ררף
 ויע ?ן ככפכ ממסיס 19ך 4 יק פגס כען קרקשת . טשפדגסער ס" )6 067 רי'ף מוגף 1צ06 מ"נ נ' גודכ יוסס רכימוליח

 נחתזס הצרס D'D ולהוסיס פרעחי 4תר sw ט6ע נ%עתט
 טשלס 6עפ"י סתור' טטמת סמינ טכע"פ כ16תן וכסר ידוס3כתכ
 וסמ5צ D.tP( ת"ס ע"ר כחכ סרעכ'ס ונס )0פור יט5 ס4*נרכר
 ט )כסור ס6פסר נוגר סיווס עד שיכ נעק5ת שוס 6'ן רף)סלי
 וט' סער 3)6 ומתסיס וס כקסר מתעיס וכו' מכירו קסען נמכי5ד
 ררוק6 רכיגו פ" וגר6' ג'ג תכה,ו וסכ"י סתג'ד סרב ע14 וכח3 .0ףס
 ככתכ 16 נעדיס סממטיס סיו 06 6נ) פרעחי 4תר 3h'hnטתר
 וסרמנ'ןגיס וט' סחור' קמעת )חייט סוו06 'סוו6ש נריס מרס % ו:ייוו

 סוסי
 מיינ כג6עגוס ירו נכתנ סס סג' 67פי* 5וער

 יוק6 נטער 6)6 מיעעו 1)6 עסוענויס מגכסיס נ1נס ס6יפכיון
 sffp עטק י סרי יו)קומות גק ט עגוכס קוקשפ שעטדדס')
 P'D כת4ס וכ'ס קוקעוח סיסמר סייך 65 ירו ככתכ סג'י6עש
 ככסכ ש ד6תי4 )ותר סוסיף 01ותל"ן קלקיס קיעטו ט"ךד)6
 וגהאוקי סל"ן ססכיתו 1)ךנליו ד6ורימ6 טטעס 5מי'ם יט ג6עגומיוו
 S'D ס6מרהיס 3עיגי מחתל ,ס 61ין סרעכ'ס וכלי ע) וכתטיוסף
 651 כונריסס סעסק סD'ns 4 סכ"י סעך ועשו תכי16. סכ"ינס

 כענין דנר גטוס ס)יו סטיג )6 תסלרמ'6 וגס וסר6'ס סחוס'כלכלי
 וט' סוי נגי 4 כט6ין blh 6יגס סרעכ'ן קלנרי לת עכתג )עס01
 6% ס") ס0רמנשן כסוי6 ממ6ר סיירי ,ס )כ'ת תנין ילעחי)6
 ~s~b If)D שקומוח מן סגונס נטטל 656 קרקשס סיענודסיז
 יימן סנת' כ) גסע ומוס פוי 3מ 4 6ין טן מל' נג' 4 יט מן 6%חר
 *ת1 כטתשימ0 65 16 %ס קרקעות יק 06 עדנךקי ס6ין סזתמסככ)

 ממ15ס )י )כחוכ טי_לעחו מכ"ת סכתנ ותס . ד16ליית6ק3!עס
 סגימר ומס . 6גי נס 5כי יטתת )נך מכס ט56 נגי Sbnחכי4ח
 ותכ"0 ג6תן 6וסכ יכרי כ0 . ו50רק ס6עס IDDSכס3תי
 מחן ו)סיס נ%יס תסר"ר כן מ6יר%ע'ר

 סעי
 תסצ!"ן סנ*ן

 : 1)0"0נס'ן
 סנ6ון ג'י ר"ג סתרותס ס6יופ ע3106י גס36חי רש%לה

 1כר פ4 טפר )מתע גסן ר16כן -lffst וסיעחועסול"ף
 סך )3תו מיינ סר16ק סטחכיס 6יך 6)1 גתליגךת סגסתכגוסמ

 סמוכ )ס )ס)ס 06 סיולטיס ניד ficn !סנבילס !ט' 1ש3'ס6י
 ומ' מייס וכייס פס ור5צנן לו:ר  16 סשניע זכר מא כמ5י 4חן06

 נעח- טמס כי0 ול5םר oon ולגיסל? 5ספחן תיקו 0(לוו0?רסיס
 3מר גס כל'מונו טשלס ממוו 6ם וםונע דר45ק נ"ס נ6 רנוזן

  ע4*ס. כו5ז 6ז oh %ל לשיגו פ4ייססמ5ש כר'* ער וט' )מרוף כים e~hD  631 סרועוס ס*0יסייסו ק'1 סיען ח'ס סשר וכתנ . יורס רין 4 יס סגצשזן כטפוס0יורסיס
 %יך 6ין )פגיי

 6גצ .שצר ו0ו6 כ5שממ ע*תו מופ כ3 יקת 6% 6מריסן%על
 )6יסד ס5ן סיווט ר16נן נן טיוס גכסיס ט*תן ות6מוט6ההס
 רע יווק  מן 4  ס6ץ ססש וסמוק 0צכ כ3 5ק5ס IWO שי63'כ
 כלל קי %חצ 0י3  ססו6 כחונ טיו נסמסמ ססרי למ יין 4יט
 0יקי 4 גס9 טכנר ות6הר שנ ספ6 פגצכן סמטתע 0רבויסיםר
 רין )סמ :pb נפסלםלז מ'ס ספר כחצנ ס5י ע5צחר נ'ם ס6מו"ף ם4 סמוב 4 מועו סעי ירעי כי נפ4 יכ"(י עסמ יסתליזוכנר
 פששי P'sNV 0ס1טת osh~e e~o1  4 %ון סווף 061 .תהפס
ס0וי

 נש חיד לחוופ 1PpD1 t)DD יוט ט10* מטתע וכק5מן נ'ס
bS0י5%6שד סורס  ופזןגי ורךמס6 רי 0ענר על ףן ססע הך 
 סעפיר:  פל 4ץכן 6גוי

 6יהד 0רתס פע5ש0ס כטר ס56( )פ44ת כדי ייסו(שצרנבה
 גסתהס סמכויס תסג6היט סתטומת ופה ג6עחט

 נהשך 5סכהע  רי1 כחצרת סינר ס) 3* 65 סתס בסתשאס
 5מדו ק 06 טונרפ 5נו )דפיסמ 6סל ר6סונימ סשסקיס 15סנפר6
 *פהים נירם סשז ש %ו 0מ וק יהפס וץ 15 נאוע

 נפט"יום מו0ם סססר סהשך י6ת' 5צ1 "ף סטפר סציךנציכ?צם
 0יב,"נעמטת(ז נשרשן סנ*  כ* ש6ש . נצ ינספ6
Onso*נם 

rh D91D נצתטון bet~ עטר פתגום 5(ס נכמו%  
 כמו כהר כמ ט6י, כש נ'רו גתשת נפסע כמ 'bo וגמ מס%ככ5

 הש פוק 0שרחמ נמךט  3יוו)פשצן
~ItSD1)  

 6ןס nuw  טיגהו ונס
 ינמס. סנט% צן פ)ק מ%י 5ססח5ק ימ) ט0ה 4  גצלנמןונ,ם
 מס וס כ) כי 5עאא. 3ידס ושח שא6יש%ס 4מאי*ק י%לי סשנ מזופ )ס)ס סמ4ק0 נטעס סיולטש ל% 06ה6עס
 פייעי0 יסיו ס)6 0י1רסיס %ינס סיו ו0ר 40 נחלק 0פרפוןסחצ0
 מ(צ פ0סר ייין נצט bb מפ5ס. Wb ונס פמ5קם סשטש5%ש

ש"שףש
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לובלק ה רשהלהמרס"מ

luneo6%. 1שהעם קח בוותיק ניד גם6ל י6 * מגע 0שכ ע 
 לסיס ססיע6 16 * כפגיע ממזק וחסן יוק יכ %b סשל%

 כ) 1% כי סשכ מהעת כוי עד שקקו יכ'ם otsws עמהינמסק
o)wסיס )6 %ס . )לטויס לצנין נמק,ס קמחן סכ3 %סנטת *וחג 
 bb כחוב ניעת כדי ע) יוחל טגט6ר עס hs~ SP %"שט ט גכט סגנם עם גמי)ע4ן סמ%מכ לח קטנת יהמה יכ0%שא
bb%סשה סחעח נכוי חדקו סחתן סג3ס כטפח סיור0יס 3יי גט 
 ט61 כסרי 0יור0יס 36) שכך ככדי י סגמחי סגם )טעע סנדקע%
 סגנס מס )גנוח מקוס )1 סגם ט6ס קרקעות שנס מיקמר 3'חכתו
 טלין רק סמוכ )1 )ק)ס yfng טוס 6ימ סמחן ג"כ כ16 קמריננס
uwסל -blh (וסיורעש מטומר ג'מ גם נמו סמול עסרשת סגק6ר ס 

 החרו סיורמיס obi )כ'ע * ומס סשנ כ) )ק)ס onh %6הנשיט
 לקין ס16מר יקמר 061 ' . ממיקר olns סמחן ע) מגיע טסיס מס6

 גסרטין *מר 0"ך דלן 'ורק גני ינטת מקוס לך פגמתי13מר
 כמים oeo )1 כמ0יסכד 6)6 שרין גגי נמקוס מקוענויסמגכסש
 ודי) י'נ, pS'D ט' ככ)) סרליס לזונח כסס ג'ו סימן סוףסטיר
 וגחכם חלקו רוצכן ומכר נץקעוח ירמו וכמסון  רקונן מס0ס%ס
 )מדוף 1נ6  6ניסס על סיח י65 ירסינו כתשן פלס וגססך .יהסגס
 )קוחוח מגי %1 טד וט' יעקב 0) סנ"ח עס סגין וט' מלקקת%יו
 גונין 6ין ר6תריק 607 טמשן מד שרין גגי גכסש )ך סומי*מר

otanנכסים 65 "כ) ס*0 סט'עכו גכסש סייט ו4' מקועכדיס 
 כ) התכר דר6ונן דמ"ק p'p כד6תרינן np1% 16 מיורק0מיעכד
 רר6ובן .כ"ח 631 לקי 5מח  סוס ,מכר עממין וסגך הכמטיןכדוהיו
 סגחחי ((OD *י ופיתל '%י bsl גובס  מוס לוס טנרי מ1כ%ס
  סקס טטיעבד נוכסינו  וו תיגס חז"ל סיגו  hSc וכו' קמעון נירל

 מטמר ל"מ כמעלוין ססו6 6עע"י נמי לידן בגידן 61.כ .עב")
 ונגירן מונו כדי )ניח יטג'מ .יריך 1beo ט) Sn'u*h 6(6טחים
 6חס  6ף . וכו'  לך סיחתי לופר  סתתן יייל )6 מיורט ניד סיסדפן
 . וכו' טיגוני  רובין Pnh blb 6% קם נגמרhntb 6 60 )וקמור
 דטומיס ניעגי %ייר ד)6 6)6  התרן ל6 ')חי נישי ' זמין%1ילו
 טמעון גני דגוותיס כיצוגי קייל .%) 1כ1' )ך 0גחחי %מר ח14)6
  מס עיין תלו וגנוח תקום )ך סגחחי לחימר דמוי מגש גגי3ה

 סל ופפת6 'רירן  גלרון רס'ס סיhnDD 6 רחר  הרוזםבתוספות
 כת"ס פעמו שיקר 5י רגמתיס ביפיי טייר סל6 מייני ורפיסר6"ס
  עוטו סירם תגכסיס למריע ר316ן על מיפל סחוג ח5ond1 4ה'כ
 טעריין לנילי ככ'ק יסתם לותר וזין : גרם41'

~to))O 
 טד היגיח

 ססגיח מנכסים 60וסו כנרתע רירן נגידון 36) כעין סו6המטון
 ק) חזק ע5 סקשטד גק6ל 61'כ )6יטד ס1% סיורטיס ' כירספחן
 )נטת טסם דנ"מ תעוס וכי %"ח ת0ועכדי' סיו ממיו נכסי סל)חתן
 חיב נעל פלתה פל מנע סו6 יפטיר  לו ססגש סגכסיס  סירסרו%ד

Intbnbolp~ לגנות סתוסרס לנ" תוטס וסגים קרקעית 1גנס 
 ויטויח כא )1 סנט ושי* ננס מננס ס"ס סו6  פסיס טרטרפשו
נמ'ס

'ffg~ 
 מכ"מ ג0תסט 61ס ק"ו )סינון סני6ס 1כ'י ירוסכ'6

 סכ'ח תחייב וכי סגכסיס "וחן סשסוו עז 6תפ )גניתעוקוס
 תתן 6חת  סימלית כגק SblnD )0 דחקי, וריגן גגם דנןס*נח6 גני יאי ק0י0 תי נפרק מקתע וכן . לסתוקלס יסחררסת6וחר
 הק6'גו)ס' רתטמע .  וט' טגזלם כגון רמי "סי' ש% irbnסרס

 סת6יחר סג3ס פס ולעך ססיעבור O')D תל  ול6 ס* OstPDI סיקסטל6
 קרקע olpynb סנית ch 6נל %נוקבך לחוור  4%יך 'גבס%

 נסר "ףמ יותם  tnpib; 4 יפסרס ס4:וסוכטסיתס
~)frns 

bw'np מרין נר יפיר . פיוט %,'ל סינס פ4 לסטיכ העיוור ל'ויךסיין 
 ישתן סבא תרווייסו רס6 ' סיורם טסיענר וכס"מ *י %רסכ6
 ומניח קרקע וגבס וקלס:סמ6וחר מוסתר ו66ר פיקרס יחונא סני ועליו קליעות יסנימ טפת 4ד ורתי6"פים קטתי חמעעש
 התאוחר 4תר ריגיל  614 עבוט דרכר מתע S(ng )תעזדסעולס
  מתניתין על Pf'w hntbi ono'1 ישבז 4ך5י"ש :olpn "-סלמני
 נתתגס יפי 3ר 6הר3וי לג יטי פיוינריס מלרסיס גובץר5ז
 . וט'יי6ך

~ab 
 ק' ולסליו לזלתי 1% ע6תיס 'שו סיתר סכ'ע

 הנס יא טלי יל5 לפנקי 'וגו' ז0ז סעיחמ כל ו4פר,מ וכו'3פ3%י
ק

 ם%צי
 רגע עניר גתי נפתגס טיפ וכי' עטלפיי גובס לו 5ין

ftw)~  נ'פ פסס *ננד יפים- ס5י ייס %ל וט' .ביית' סב'פ חושי

 ומ4.%סא'שנו6 ו% ויון לגחן וסיס ערס  וענוד פקיי ל6רוס סיאובי מגבשו* ו6מ4 ססיר 4א ' מתפס גס  ו6י* וט'. פוקסלך
 ד%המ שע"מ עימי לסכם  לימן וחייב ופסם עפשנו מטריפוכתג
 5ה4ב6 ' ושר ח4 ' מלע אתו וסגה  למתהן ס'ורסיס יפ* %עריז

 מס" לתת סמריס פסס נעעעח ת)יחן עעכ3יסססייר0יס
 ה%יקך'

 פסש3ע 3ריסוגס וינכו לגלך 3יד( סנרירס גי בחסר סכתוכסתונ
 סכחולס 'w~nhi סגתנומס

~h'WS 
 כלקר 4 ושנו  4ץ:0יוזי לליס

 מל 46 כי נתאזן חיב תל רל6 סיורס עס ססרין ' פג4%ע PDPולכך
 גמץינו %טס )למ מקוס וסמם סלוקים מז ויותר כקצבפריפס 'נכדי סגש ומשתן טסו3 תוכבס להנתק ח"ו  סיויסיס נחנוסהר.  3נרי:רירן 536 . .  ל?כתולס לטשת משעים אאופס נ"רמתותר
  ס3ייו געס סרוק ונכס )נרם סשנ % )כ3ס עימן 6חסיוכשס
ohlלסנפן גחן וסך זס לכ'פ חייב ס6ניסש יופ ט)6 תיורט יעמון 
 וסדן וסואץ סיורס ניו 6ל6 01ל1זן סגיה בין 6יגו סרין ש ח"וכל

 שם )3'6.  6ין סואץ על 6נל . ערז על  יכני %ל פסיעגיגיסס
o)DPו ט0יח מקמר עתם( olpn w)S~ כנין חיט נכס וממאוחר . 
 נפי קמגש מס 06'* סמחן ע) טעג'( קוס וכ"מ 6ין ליפ"כפרימת רכיי סיורק ניר סמחן ססג'מ סו6 מ6.כ מרכריגו 0ש)ט כ61%'כ
 פריטת נכרי סגים )S~h oh 6 )ו מייכ 6'ן מהיחוס מלנץ SPערך
 פס,תס ג4(31 כל פריעת כרי ער  כשסקס סחתן מש"ג 0חונכ)

 shj מחלקו סנדכ כל לסלנו סייג 6עו 6כ)  סיורסיס בירססנית
 .ס5ז פשס 6ו0ו פו ליסליס עועיינ 6ל6 סיורשיס ייר nSpnססלש
 ט6ז.מנצ%כ כקט  סירסיס סו סוית % 66'כ ב,ס כלל יורם דין6

 למחן סיורסיס * גחם )6 ס6ס וכים סלקת תחלקו סופג כללטלס
 סגרסוכסער  סך קותו לו לתגו רס למליץ DtanO 16 וכר חגיחלן
 ירוסס ,כתורס ול6 לי נחיו סתום פרעון טבתורת  פטישך ט13016
 על פריי טוס לכ'פ  סיין פלופ ורנר ס3נירס עירס סיתסכלסר
 סרין  ע"פ שלע"ד מ16מל נ'מ כמו רק דין סיס )1  6ין כיסתתן

 ,1. וגו' %%ס גיס מסר'ר  בן ס)עיר מעיר ליסכתנתי

 סטיר והוי ליסוג r"nb לנחו סיחן  ישישי .פי השילה
 סבת n)ulP ופכטיו . מסער oiw)a' ענחווקוס

 ento ססמלירס '  פופלת  וטור . ט' פ,נ6 ס6ירס פס  רופי,לרטיתו נ* bsn רגר פוכר דסיי תר6 ספקת לגעל פעיות כפסונעלם
 6ת לעיס כן : SD להדוס 6וי6ס ו5ז נגולם סן6 ססספרפומן וסרטיי . רעעו עס עטו רוח גמת 'Wbt שיו )0שנ  יטיס חייי% 16*י1  נטס'ס'3ע% סי(מטרס ושד סרועס tS'Ph )0ס יגיע h)g~נעגין גבסי %ריפ אספר חת *  יחכרו ל6 נ6ס לסם גיז' מספיירנקולס

 ססו6 עעגס מנת  עענת כי י6סהשובה : 5ני גסחלקי
 רוחיי

 .רתמך לס6
 תפסק 61ף ,כיס: 6מר  )6 לך פכור מ6נ6 ס6יועעס

 4*ס וותס. סירה hP'1 נר6ס כי' פירו  פו)י6ין t11'PO ipbיתיס סלוקיו לפס ו46 יו'ל לעולס כ6  סל5 כדנר ר"ע מיתן ח"מסעור
 6יזסו רפרק ססלכס פתיך ' לברר לרקסונס

 לסי
  ,ס וין  מטיו רתסס

 hS h')p 6ספכת5  יננן ר6תרי ססס6 לתתן ר' 6פר :נובע

 ממיסן וחמן ר' דס3ר )מימנך ופריך . פירי וסררה 6רפ6סורי
 ול' . כו' דק) מירוח ממוכל מחתר וס6 . החילט פוי )6נעעוח
 b)tllD יממן. רב והתר כו לת11ר יכול לעולס  thann 6ף 6מלגמען
 ש"ס סט6 ומגי .פחס ומטיי מעיב מפקירך ל6 והכיל לסחייר6י
 אכרתו sp תת) מד %0 ותן כ) אסרי ),יניס מפקעין )6 רק"יוס"

D'tbt40 קכפעוח hsn "סכ6 . 0י6 מחי"ק למזור טיב% יורט ס 
ohtlo'כפנו6' זוטית  כפס פליו  סוקפ רתת 5יל  פחילס פוירפטו, תהילס  ~ביני גגי לס" )פ" וסטח6 ט' כלינית ותחחוי כו or 

 ופי' OStDD פי % כעיסת ותתיך( רוית תפס וסוכיחנשספות
 לנוס עגו ור4תכר מכר כחוות 6)6 סקס )6  07לobdei 061יכ6

 6 6ין מנת להתר ריטן דגמי נעעות מחעס 6% וניני דק)אירוח גני סח% 6כל כו'. נקשח ממי)ס רצוי גתם b'5p )6ו6סתכח6
 ר0%י% קיל מסרי ק"ל וכר"ת הצדך סיס )6 לח11ר ~'swיודע. סיס לסיקו אתימר )ן 6יח6 %1ך כסימיותיס לפיקוס חיכי כי)ח,ור
 6ף סרקנ"6 נסס 0וק דברי גרוין וכך פתילס. סוי לירעמות
 ס66  60מרו ססטעס תנופף  וך סרי  רפ"י כוברי פסקטס6)פ0י
 SwhS ססגעצ טת*ת' מטטס סו6 מינו מו3י6ין  6ין,' ס*סמ.מפס
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הלובלין ו השהלהמדלתם
 )1 סיס דמ0 ריזן נגוון סייך 63 סטעס חס הכיגוע ע) מם)ותתק
 סתכוו קוום סעס? חמיו גיד סיס מתשן סיורי יעשתלהמסנו
 מסרי תיוו ו)וע64ו nWDS 13 'כו5 סיס 65 מיד ט של 46106
עמע

 ר"ת וסי וע"ס תודחס כ6ן )ותר אייך 1)6 ננייחו ,מן מניע )6.
 נחוור שט5 יויע סיס ישיאו גמורם מצ'נס סוס יסורסדפקט
 פקיע6 3סימטחיס ופיקוס סיכי ט %ער ן6ין מלעס שי טשט
 כו )ח11ר יט) סיס ד6ס ססיפ6 דס6 סכ6 מיין % סעעסחס

 מסימיתיס נוגס סיס 1)6 הויל ססש עידו ממעון)ס%י6
 תש) סיס %1ש עעטסיו וגר גח6גס ונס מש סכ*גס עקסחה
 סיס ט )חער סג% יורע סיס ק6ס ממ')0 סף 1)6 נעטות מחידקסף
 רסיס מ6נ16ש6 ספירט )תס חת0 6)גו IDPt IWPn orp ו6סשור

 ow טומנו נטמר %מו הייכ ט6מד מטרם ע5 פ'פ שלסמתממזק
 oi~s 6ין בפייס פסגיסס שן וכ) קסתו תיחח 16 מיחית6מח.קווס

o)wממגירים 6מד מיתם וקורס מלגיסך 6מל געלר קעת טל טקסס 
 6יט . os~n ט10ס 610 ופסק ט מור כך 61חר . סת*ס 6נס()
 15 תכילס יסוס hntnp1 מכרו 16 ספירטון par קסניגנ קורסותמק לצוגי )ימן 3טער ע%ע פחיינ מש סוס רטחס דק קווןממס
 דירן נגרון 6כ5 לילהש0 דלל6 סם סוט 631 טס טפסריך כנשעהו)ס
 קסמכירס מעעגת ונס . וכל מקק מני גש נו כוחכיס דס6 ירסיססוס
 סמקם יקנסו 14 יווע ש6ס פשס סטמגחס ש6ט ניגסמיחס
 ספח )1 וימטר סתמה( שטס ע5 סיחס כיילו טיסי ססרי3ע5
 חית מעול כחג יסכי מעסיי ססחו4ת סיחס חס ד6לכעסויו
 ממעות וק3) ומכל )מטר סינושסו מי ט) יונס ר' 3טס ושסימן
 וכתקרקעי מכרפסה

~'Ph 
 סדין קפי מכיוס סוי סיע כ) גחן 65

ebllhעזיו וכתכ . תקח תורח כ6ן 5ין כו' מפיעוין 6נ) קשקשת 
 כמטס 6כ) סמגיס ע5 6% טפיסו כשיגו דבריו לפרט ל6ססטור
 6ף מקהו 3פשח * 4חן טסיסו oh 6כ) טפיש 6טסתשס
 . מחגס סוס ד)6 זיתן ס6יסו0ו כתי וסוס עקת סולח %ן 6יןנקרקע
 3ט) קי4תרף לנגסו )גו 'רוע ס5ס מטלל )ךסלי

~'eh 
 מסר י6

מולעגי
 נגחן וס כגון 6הל נוגס גטן תכין חפש נין ptStn 61ין

 יכגח )6 6י 61נור ט' )מגליע מהריסק יתמכן htoon ורייסויון
 דחטיכ 61סיק:6 וט' כידי mpi וקומר סתסטגח6 ספל %נק)י

 D(C )ר6וכן סמייכ ממעון ע) כחסו3ס 0לסכ'6 כחכ וס וכעין16גס
 מחיגם )י עק0 6תר 6כ) )ו )סורות רוס )6 פסיס וכסוס נכ)וגפר
 . מחי"ק 4 עטם סכ5 יסכר bsn כרי ולקונן 111 ממסיס )ך 61חן .וט'
 ס6נסוסו כתי וחוס סיחס כשגס ורועמיי ממקס % דשןוססיכ
 נעל %6ס" 6גג נכס"ג 19Db )6 סתעוח ק5ח טקנ) ושע"פ-4תן
 מחסוכת ססתעטס י סוי וט' נתכי ומי % 4 כשנק 6)6ועקר

 וסמחייס 0מגירס 1om ידוע ינ6ס דיין )גד11 תתם דוורךסרעכז6
 מפינך יתר ohaht עשת מקם סנט סטוענח מס וגס -3ע5ס
 פוסקים וסטור סס6סר'י מקמר נע) npDO סו6 כן כ6ס נ'כנר6ס
 כתגם מדחיס סוס * ממכל נפ)נ6יסייג! ססעסו ד6ס דגזנלכרית
 לפסוק 6מח 5לעח תסכינויס וסלמכ"ס סס6)פסי ו6ף נטימטקת
 6ג1 כרנסנס נ"י ופסק npno o'1p כדיור 6)ף סוס מכרט6סי4
 גרוס טקט ס4ן ומד) . כר"מ טפסיץ ס6חלוגיס וצרי 6)6 רגו6ין
 סקק

- %  

 %) -שק יד Otb3 %"י *
% ש שק משח מש* (Dbh %תנשיוש"ס  דל9 
 ot~ir געש ,"יי ק מ6ל סקי ג6ס . שתן סמשצ4הן

מק
 סע'י

 : 1)0'0 כין מסרלי"ן 0ג16ן

 א: ענוגס סיוסכת nf~h יסר56 6סת סדיסט ד3ו ש ושקהלה
 הפדוח )פי hnnh * דם קהוח6 )עלך גר6' עניםכפס

 משער מול ס6' . 6יס nh)h כשר וממוקצי טטמ'ס מתריטטוג3ו
 סיסי 6ני 6חר קסתי ילפתו 1*י חומו קפי תסס כש 6תדס6א
 161ח1 ג)"6 ק6רזנף מקורין 3ק5פיס חתיך מסמק ססי0 הטרק)סגחר6 יסודי 16תו גסיסרג וס %6 וסיעני תמסס לזוחו olpnנוווכ

 כ) מכיר וסיס 1ץ6ק6 קיק פס סיסודיס גרמונ עכר סיס6"
 דקחגי ריכתוס 3תר6 סרק 3מסגס מנוקר ונס . סנקס)ס,סודיס
 סיס 06 וס"ק כגת' 61סיקנ6 עדות עדותו 6ין מחטין סיס 06ו3עט"ס
 6100 כי עדות ערוחו סף לס מסים ם6 עדות ער~חו 6ין %רוחמתמין
 רב כolths 4 כו' thetn קכיכ חיו6' בי h~'b מ6ן 61יע ק6מלוסוס
 רסוס hrt~r )פרס6 סיס ה 161ע קסתו רסוס 61001 )רטתסועסף

כשמקריחי
 סומכ'ס סכחנ 'D~the ושכיחסו יוסף רכ 61גסינם רסכיכ

 כמקוס מעתנו ועסיס יטרק) יStrt 65 י"ג סימן d'h בעורומט15
 מקילון תת מכסן עיף סע6 6יט חומו )סי וססימ O'DP %%1ד
 קכרחיו קתתר וסוך סחיט 6ת יורט סעט.ס ס6ין לעיי6סש
 וכ'כ p1(ttm *מר בריך במס יודע 61ימ 1ך) ספור ע)יו כחככ3ר
  סומג'ש( יגל' 'שג )ע) דגרי su חמרת וסריסכ'6 ססרסג'6 יוסףגימווץ
 6ע סויט ירע 6ס % דמסמע קנרתיו קשו 1ש6 סחיט יוועקבין 6עפזי סכחכ כרכרת ודפק 5נ6ר כלסר ליצע לררי ונקטוסרמנ"ס
 61גי וו) סרמכזס דגרי ע5 סיס כתג 5,ס וקרות קאותיו 4מר)ריך
 ו6ומל חומו )פי ממש 3עט"ס %יך סטין סכר ודיגו ט1646מר
 סכחכ )מע)ס כוחליו תטלל וכן . וקכרתיו מת סירסר סרגימח
 ט'. קכולס סס nwfo ע6 קמח )פקני 6ף 161תר מ)'ס סעט"ססיס
 וקכלחע 4מר YISn שטר 3כ6ן 36) כן מוכיחן מקשש וכמסעד
 מסיס סיסידי 6יס ס6ותר 656 סיסווי טס מזכיר סלי סטין)פי
 3תטונס סר'ן וכ"כ קכרהוו סי6תר נוויך פ*ג' טסות יורעיס ועגועתי
 נכנר עת 1Dh'D 6% %יך *ן עכירו ססעט'ס s~p שקשע
 )דכרי O'ebt ספק כש 61ין חם6 ו3י מיוחס ר3י ש3ד6וס"ט

 וכ)גירוסין תסי יתרון כפרק נוס כי1)6 גכ5 ז') ש6 כחג חכן ועסרתנשס
 יוסף וצית קם ושלמך 53נו מת Sff~ 6(6 מגירו טסני

 לותר סרמיס רשייך ט)6 כחקוכס סריל'ק ולש ננגר נסימןסניפו
 כמגסו ננמר6 מזהר ק גי כסס מזכירו סעט'ס כספין 6)6וקנרלרו
 סעט"0 סיס bSn 0וו סכי וסגסו לקרחיו יטפסו ערן ד6%שלדי
 oStSn מם ס"מ 6יפ מ"ח סמט"ס כסרסר 36) נסס סמחיסשכיר
 משן 3כחכיו Sh~nt, מסר"ל גחכ הן יכי, קנליד1 קערתן ,ש)%נ
 סכחכ כמו וקנרתיי מת %רך ורמיקס .סכחכ ומס וו")רכ"ג
 סשה יפס קמ%ח6 %ולתת תספרו רוכחיכחרי

 מס"קק ל
 כסו ותימרץ וונילין וכמ"ג נמים ט3ע גטן 6)6 טיילי )6והחס
 ועט"ס יסר56 "16 11") דכתכ לחלחי יוגעי ומגס וגו'נווטי
 מסוס וקנושו כעיון שסכי )סיתכ"ס סע 6)6 ער וכו'תעתע.
 כחכ סרי )ומל )פסך ו6ס וכו' ho(otn 16חס סעכו'ס 'דעוי)6

 תגוייר רססו נמי וסכי 4תר גפסך Whl oh(1 1ו') 0)ז)תסלר"י
 ויבמות נחרק פרק נתרדכי קנח תפתע וכן . כדומי )תימרו6יכ6
 0טטעס סי16 163חן רירי ולמלם )חקק ים מקוס מכ5גסופו
 ועונדך כחלק ס6סס פוק סופרי סמח)ק כמו כורמי טפיד6תלי
 61"כ . וכו' כך )6חר hSh ססליגס כסמת סנפם ל16סו )6דידן
 נתיעל b'bt סר.ל'נם סל06 6מל wm 5ש תסיט טסותי דייןלגוון
 תפריי כתכ ט)6 חל% שפיל כיס תעייגח כי 6כ) רדותי גתי67מר
 סימר נ)כו)1 מסתע וכן רמ)ח6 )רוו% 6)6 דתי)ם6 4(1סע6וס

 6% כרדמי ד6מרי h~nD מקיע ד)6 הקוס *מר נשמך 06ו6סי4
 סכחינס תסר"מ 3חסו3ת מקמע וכן ו3מ)חתס מש טניעחנכי

 וט' נדפיס כ) ט5 מורגו s~rs נירוטין הס' שיימול 0סייכיס3חפומת
 נדוץ עדוח )ך . דפין )6גסוגי סרי6 ו6תח6 ד4ן ולית ריןד4ת
 )מס רק6תר מסוס 6י מקח 'חקוכ )6 )ת0 כי מותו )פיממסיח
 מקוס נ16חו סס פוככ סו6 כי קג0רג יסדי 16ח1 מלמק6'גכס
 מחס וס6 וקנרתיו Stlb 3ג0רג ל6סי)1 3סדי6 מקמע 6'כוט'
 מסריס וכחכ סג') מסרגתי orn דקוק וכן 16ח1 קברו 65עוין
  גחעוגע עפמע וין . 610 דסעכ6 כ)0 דעת וידע 610נתלעי
 מטס ק) מעקם כ16ח1 גסן דולתסור

 ול5 סכח3 סגסרג סוס"
 סחרר ט9*גי כעולס S~p 1)6 סכור דכיון )י סומר )ני תדיןוכר
 וקכרתיו *מר דכסינן צדדני קמרי דיתך )מזק ים מיסורי נפלגיסרג
 )ומר חייק ס)6 סרי עכ") וט' וגרנה גמ)חמ0 למישיגן סיכיגי

 מבאר"י SD כגחתו כדמקמע ובקלחיו *מר DS'(l )6 סמו 6חסמ,כ? סיכי 1כ) סמו 6ח סייר סכ6 דס6 מדין וגל . ענוייריסו bnp הייסינן )6 %) וכו' ק% י)6 סכנר תסוס 6)6 כדולגסימלי
stt:o( סכחכ כנ") מספיר 3חק31ח מסמע וכןfftbt גרוסי דקק5ם 

 סוכיר ס)6 סיכך mel 6(6('o סרי.ף למרו ט)6 כחס60פרוגיס
 דסקיט6 כחנחי כנר 60 סחי סטיר ר4(וגר רירן וכגלון סמו0עגו"ס
 ישוגר סיס ס6ס נסויט )ך שי וט' מ4ח סיס % טראשגרסי6
 ט6תר D'Dht וקולחיו 6)ור ק)6 לע"נ די סיס סמו וס,כירמקח
 סמ)ממס כמטח סיס רידן שגדון *תל 6דס )חפך ואם :סגסלגל
 ווע,רין סו)גיס סיו כקסמ%)וח סנו)המס 6חל סיס סמעסס ו0משי
 וגצי 3דדמי קמרי 1נת)חמס ססוגנס 0כ"ר כמקתעוח כ6ר(16

 כמכו6ר וקכלתיו *תר דכעען וסרמכ.ס סרי"ף כחט ולוסת)חמס
 כחכ סלי 4 ג6מר 6ע 6ף . ר,פוסקיס וכיתר סטגל כסימןכעור

כמרדכי
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יךבלין ושאלהמי"מ וו(
 ר6ני'ס כחכ מייתהי נסגסוח וכן דיכתוח 3חר6 פרקסמודכי
 6נצ ר,מ)חמס פחיך וגףס )סיונ )סלמס סוך קסיס דוח6רשיית
 השרינן )6 נס6 כיוס nDpS SSD סת)חתס )מטרכח סמוך סגך06

 )רקוח דין כ4 3)6 6רס נג' טסי%יס הו6 גסונ טסריכרדתי
 66"כ מדרמי ד6תריגן 3מ)ממ: מח למריין )6 ועוד וכו'סת)מגוס
 מקוס כסמוק נסרג 16 מח 061 וכו' סתימתם פוקוס מח 16גורג
 . מסירוס)תי ר6ייס וטייחי תסחו ע) כתם סייגו סת)מתס cntoט)6
 מטפר עדיפי )6 הסס ומיי)וח סמ)חמס 6חר טסיס וידן כנדוןוב-ט
 וקט וירמי ד6תרינן הכ6 )ומר ט"ך )6 לכך וגו%יס)כפיס

m3~Sועץ כע" לוחו ט"ך ד)6 סו6 וסכרך סם קכחכ סנורדכי 
 'Sh1$ רכס)מ6 )"ח נתסיח נ"6 גלתן סלן נעכו'ס כת)מתס6חד

 ע3 %התיר )סעיד )ט גחן מ)חתס י3טעח י") )סטר כךסתחכוון
 סס 1)6 )"ח סנועכס אמספר עכו"ם SJh לטיוח מסוס ור3רסגרמס
 ר6ס כקטר כ.6 טנדתס 6תר 6ותר 6יגו דבר לוחו o~sכווכחו
 וכו' גחן הר-ר ססכיתו וכן עמ"ס גדי h1"a ד)6 נומתוסכלך
 דס') ספוסזס מק5ח )פי ולס עכ') Shtna כרמנו טתחס1ר3'י1
tStnhvמ)מתס כעת S"5h וקנרתיו s~o1 66חר דער כעיט דהסו 
 61'כ דיריו כסוף טכחכ ו6ף 3חקוכס סרילט טכח3 כמו6פט'ט6

Tu'6 ס6חרוגיס לל שסכינו וקן  וקנלחיו 6?) 3עש 16 כמדחוס  
 - )לכריסס לחוט ר6וי ו) וכלמד"ס  הריף  שפי  bs'n כיון 6)6,')

 יידן 3גד1ן מזת וכו' ימוס 1)6 לקטו spt~ מי סיער סרס3"6וס3י6
 דין צנע) סיס אלא : וקכרחין ד6ל) סדעוח )כ) סו6 דמועדבר
 1)6 טחו 6)6 טמ)"ת סטוי הזכיר )6 דיון סכגרון 41מר)חקוק
 . )6 ותו בקצפי '(pinc חתיך רגע מסיס יסרק) 1ab ט6תר עירוטס
 נתקש טחנו 'מולי מח ס6מר יסיק) th,)e (',1 וסעור סרתכ"סוכחכ
 סו6 פקני סרעח 63ומד 6ותרין 6'ן משניו כך וכך 15רח1 כך וכךסרוגי
 סכן סמג"ד טלכ ולחב  פירו  יסר  טפי ויכיר פלייי  טמי4  סיעידעד

 כרמוכ ענר סטח' פסיס דירן ד3גרון 6גי קומר מ"מ -3חוססוח
 פסיס יטרק) קותו 61תל טכרמו3 היהוריס כ) מפל וסיססיסודיס
 6מר יקלק) כ6ן סומיק ט)6 יךעיגן 61)ן . שמפיס )קמוקרג')
 כ6)1  סף  cr 6)6 העכו'ס ס6מל כתו לגיל וטסים וס טס3חו6ר
 ט'ר ע) 6תר ד)6 פקיעת דס6 מינים ועדיף שרו וטס  טפיס'רט
 ד)ת6 וכ"ח . ס'סודיס ותכיל כה ודו רני) oton פס ע) 6)6קמוח
  3טס  4הרימ  h(o'i  יופוזי ספק שחי סכ6 דה6 הו6 6מליטרק)

 הפוסקים טפסקו כמו 3'פ יוסף )חרי חייסיגן דסוחזקו וסיביו0
מססו6

~ntbv 
 6וע סוס ג)וח5 ריס עמק די3תוח נחרק כפרק

 ח"טינן 6תר 6ג'י עמק )חרי ס'יס')ן חי וטמנ  ל4פפפי4פזירפ-ב
  6מר הבש  רפש ופ" כר63 מפוסקים ופסקו . מייסרן )6 6מרר63
  סונורה ו)6 610ע חייט')ן)6

 5בלסיל"
 סר4ב'ר וכ'כ מורס רסומוקו

 דדן דחן סכ6 מלת י6 נסס כטור וכ"כ ,') סרמל0  רנריפל
 כחוקר טסיס 6מר 'סר6) חס 1% סומוק ט)6 )ן ינוע דס6 מו6 .)ית6
 ד6מר זסס61 )כ6 )דיוחו 1'ט  זפ 6)6 3ק)פיס )החוק רג') תסיסז0
  זריית )פרסך )יסויי

  רפופבריס"
 יזף ר3 ו6')סי3ס רטליב

 משך גידע טגוכ) מונסק  6מר ס"  לסוס 15  טפו סוכי טי6כיון
 % קדי מכירו וסיס סתו ססוכיר ויון יגוון וכ"ח hlon bloכך

 בטש סמו קס" סס סור יסודי סיס מסעי ע6 ק)6 יררשסכחיסום
 עט% ו6ותדגוח nwlo1 ר6יוח כתס טיט רירן כגירון וקט תירס)6
 ואם : טייס ג63י כקטר תו3סקיס משנים ונס הו6 טסותעדיות
 06 פ ס6"י 6תר ט)6 תכת נתי מלח זס ס6ז סממפקטיחעקט
 טוס סקד'ס 1)6 )כד סג") סיטרנו) כסגסלנ סתעטס 56) סייחי6יי

 חב) %5 חם6 כי 6יכ6 מ6ן מיופי בי 6יכ6 ת6ן דותי6 6חליסד3רי0
 סי' כ3ר o(h ס3י16 ות"י מרזן 3תסו3ח סגמ65 כתו וכו' פקניט)
 תט"ל סו6 כמסר ט6'פרק וסרר'י  לשן  רוד  פפר'ר  בין  פויכופזפ

 תסר6סתיס חסונו' כעס 30'6 ולזי וכ"ל כ' 3ימ סג') תסרר"ךכמטורח
 מקת ספיר טמקרי )תע"ס ס)כס וסורו  יסכימו בכיסיס5סריליס

 יסז וגן  סיפיליס  סן  ט6י"ט5ק מסררש טדכרי ססכיס סו6ונס
 פסיו דירן ובגרון מדין ונר .  פפפק-ז  בים סיס' רי בס,פפסריא
 )סעיד מכוחי גח:וון ס)6 מחס סרכריס גרוין סתסתס ככיחי1ט3יס
 כגנח כק)סיס )סמוק רני) סיס יסודי ט16ח1 6יך  ת,כיר מיהרק

nlhncnoיטריק 16ח1 61מר תריו קסייס כתו oio~ ('תרחיק רנ 
 כתס תת סווגי 6יס ס6תל כנון ת4ח תעו סעור יכחכ )ס6 מתםודתי
 טר6ט תקח סיס 4פך  סטר טסועך תעעס סכ' ספן : וע' ג6סמיה
 ככסן )ו 01'ס 3ר6טו קלם והים היחגי 6יס )קי6ק6 סמוך יספיסמנ
 כן גס וכיון גתול )'ח ססימ וס כ) ריין 6י3ל טקורין יחיר' ע5סלגגו
 סג") כקים סיה וס 1כ) )יח 6מו כחלי כן גס טססיח סו3ריס)לוחן
 )5ש רס'מג" )ת'מר' דפט"פמ ד6ולי'ח6 תונהק'ס רסשגיסויכמוח נחרי פלק כדמסמע sffw )ס6טס קלוחם )ת65 נ'כ גור) וסותעעס
'n1%bv'וכו l:'Pcnt 6סרי'ף מסיק וטושס דרנ6 3חר6 כ)'סג 
n~hlolוסכל דרבנן סשגי' דכ"ט hma3 15 סכר ותר מופסק ס"ס3ר מי קתע5ני מועסק ס'תן( ס" ופירס"י מונסק מיתן p?)tn 6ע'נ 
 וכדתטתס ז6ורי'נל 66יסול r)'1DO "Db ה6י כי לסימן רר3גןדסימג"
 ער6קוגי' ר6יוח סרהב ל"י מכיך וכן ח)פיריס חרי סגסו נכי :cr' כסס

 מסק וכן 0)1 3ט'ע פסק וכן תוכסקיס 6סימגיס קסמכיגן61חרוגיס
 4ס מתוך סירירנ 6מד כוחי מהגיל למעטת רב"ט ס" סרסןלחרותת
 עולת וכחגי דופס 6חח עין רק מיסודי )16חו יסיס 6מד יסודיסכפר
tnthmסיס )6 טהכוחי דסיכי טס ומסיק וט' 51)קח ס5ע )1 '155 עין 
  סיממס בו טסיס פלפולי  ט5פר 6)6 מיסירי טספל חומו צפימסים
 בעיין טיס hih . רידן כגירון מתט וסייפ עריס סתכיגן 1ד6י גסרג6)1
 מקמר ר6ייס )סמ6 ורציתי תופסק ס" מיקרי 610 דירן גגירון ,ס06

 . פוקפק סי' wrn סלנ) נכסן יחיס עלס )ו כס" 51ת5ס סרסתספחי

 הען תח 6מד 5י" 6%1 3גסר טעכע 6מד יסודי )כקק סס)ך יסודי סרי ועוד  ספו  טייכיר וידן שיידק וקט דפות3דיחhP1r 6דפרט6
 יכירוס 6ו4 צעיר ןסני6ס ידו מחך  עין  פ3יעפ ניס נו סיס )6 טס6מר ידוע 6ס לסומקו  סקו התר ו6מ סר6לז ינדי ע) ה'סכחג
 פצני ט) ידו 6)6 ,ס ph 6ומלוס 6חח 61טס . סנוף פ% וקבר ועין 3' כ6ן tfa 06 6נ) סי6 ופטיע וי בן  מספו  יסי4יןקיים
 מאי 6יע מנר ~1tnsh  רוסס 5'  סמים 3גסר טט3ע ע)י1 ט6תרו oon 6חד ק) לטחי l'h'W 6ין 3וד6י חי ט610 מסט 63חדידוע
 3סלי6 כחב סריוכו'

~hD 
 "nhr ביר כל5 וק  פזות פופ  וגט6ל 356ע1 ט:ח)ס 1)6 ח"ס כו)גו ח') 1:61 וכו' הטמר

~OD1 

 טופחו
 גע6 פוכחו 1D'D ע4ו 16 %ח וחמס זלכן  ריזיופיפ פריי  ולרוזן  יו4 ים פפcin)c  4  לטפי  ספו טסיי 5מר 6'ס ממץנפקד
 סכמכ כמו מונסק סימן סוי % טלוטס כלו תתטיכת קגר6ס 61ף מענשו ק'65 6מר oh 36) ו,") כתוספות סו6 וכן מרמסס כחכמע
 מוכסק סימן לסוי מודו דכ'ע גרוס דירן שגדון olpn מכ) סכיי חגט6 סוh 6(h ע6 )oh 6 מעיי 63וחה מחיטין ותת פוגימעיר
 )ה)ק rh1 6"1 3טס 3תיס מסרר" סכחכ ג3טושח כתו 6פי)1 וע) ממיר כמיפוט די מכירו 61ע טש סוכיל ח)6 6עפ'י טכת3סרי
 לחשוכת h'1ell hnth חומו tDS מס"מ )כוחי שר6) 6מד עד כין קתכ)וף טסע'ו 6חד עד מ) ל6 כ%  סזובפו לךי.ם בלע  ,סיסוו

 5יס בפהק יםריל  רפרופן מס דנכ) )תיישני  סקייכי0  פר,י"ס  בפינון  פוגל פייטי  פכפכם ס:חכ ע'ס )פ6.ס קלוב סרג ) מן 3ן.
 סכין תכ) ודן  nwS1  סיפן נפ'כ לפב  ולן בפייס  מלי'מ  מסיפן  לפיילות  יטייכימ גחקו13ח כחכ מוס גדעם ועור  ימ. נמיותפסס
 . ושנמין די נכר )כ5 לכצ60 סרית סגוכרח טס6סס נל6ס י-עמין מיסויי תנול 6)6 נסרג פלוגי כפירות מעיך )6 ססעכו"ס 6מרו')
 ס5עיר (oh סעגוגוח מטל )תען  כחכתי סק)ו"ס כדעתי גרטה  טסי' ותס טס  סרר יסודי טוס מעיר תיוחס 651 ס)6 ימרק 03חס פלוגימעיר
bsnכי מ,ר oh יס "Pb1 6כ מסליי"ז  סגנון  סמלו מהן  ז4:"ס גדליך גוסר'ר גן פייר חייט סג6 ינמק צחרי מייט ד)6 )רכ 

'ff: 
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ילךבםלין זשאלהמרק"ם  נוס מתי סנ5נח קערסי סמטנס גחן גמ'ר ט)קמיו אגו"י נר ישו6 כב' %ס סעטגס ס6סס יני SD זנשארה
 ט) חמ*ח וחכירת דחס שיוחס ש %טס כער וכעקתעתרפ41צ
 כטח ממיי וגסחס יתיני סנפן מעסי סרס חשוסר : נידםקריות
 16כ) ג6 נכסו קמו ועסי 4הס 6סר ססווס ממתייגי מעטנוסו
 מטס ומפני . סג? ס6ס0 סופסרת מיס . נד"ת וינה 6%חכטח

 16 סורס מ%חינ ידי מ)ססינ יכולני )hlo 6 לכ ססטנהוח
 שרי ם)טוס כתת% יסיס ט)6 6ף 6גכי נס ועתי ישוחסולייח6

 : יללני מס ונכל לקל6ת' ס'יקרס
 ח!0 נטויות געיוגי טכוחיוקובה

-p'Dt 
 יקמר. 6טר סעדיוח

 לדגות יתוסד ליסוד )סעמירס מגוע) ש סו6 כיע)יסס
 ססוגנס סערות . ס%ר . מגס סרס hnnh וסקי סריוס6ס)יסס
  חס רקונן גן 6כרסס כמ"ר טסעין )ס"ק טפו טכע יד לףיום
 נדחיס כמס מן געסערמ ס% 6נר0ס 6ז ד6ס 6סכג1 כקטון)סיפ
 כמס ד6ס 4ת 6הך ליידען 15 געק6מען 6יו חטן ר6ס יוי ט)סן

 קטרג) ס) קמיו י1ד6 כתר כי"ר ססורנ 16דות גטו%ט %נעןכותים
 מן גש61רטן גר,רג 6יו ער ד6ס געווע,ען מעיר ס6נען וי6ד6ס
 , מסעיך מכס טץ ל מוס ססוגכס העדות וכ; נסוט gfp פלושכלוים

 שיף o~a ג' ג61 1,6 טס כ)'6 11") פמוט) fna גן ר316ןכתר
 תן געסעלפ וער"ן 6ימעכ 6יך כ6כ יולכר'ג 15 מכסדעס
 כתר געתעיען סורג SDllhD D~O יעל ך% חומס קחי tffbכמס
 סיר כ6ט oDVt'b 6ייגעגעל ,יי, 6ה קילח) כ) vnh 140יוד6

Dlhrt1געווט,ען סויג יורק ל' דען ס6ע ס6ו1ט) ד6ס פעמים כנוס 
 סיג 60ט פ6תע) ד6ס ~olpn SID נקנן ר6ס 6יו י6רכ6רג 615ת

 6'י נמס מסי ססמעו ססשדו )ך סלי . טרו יוזק כתרגעהעוען
 6יט תת פ)הי 6יק s~p "hs וקין סג? יודק כמל סגסרגמ4ת
 נ"ר וסגי וכעיד ממגי ססימע וכן 6"חו 6ח מטמין נסרגסווגי
 סר6"ט ככחכ וכמו ד'3תוח 3חר6 נחרק twb . hnthll 6חמם'6ין
 )6 גבנון למקח דינמוח נחרק דטרק6 טוכסי סגי לג)מחסונו
 163 ספכו"ס רכלי ססטימעין 6)6 3ג'ר דבריו 6מרס:עט"ס
 מ% יסוסכס יז סימן 6'ט סטור מסק וכן ובו/ 3"ד )פגי'ומצמידו
 6יט סמ4ח סב) תומר )מ)1ק דין 3ע) )כ ט) ים)ס 061 .ס6מרוגיס
 סר6וסו 16 ספח קר1016 *מר חו)ין 1:6 גסרג סרגי 6יט מחס4:י
 כנדון 6כ) דיכמיח 3הר6 דפרק עוכרי שגי מסמטוח וכןסגסרג
 טגסרג מסגירו סנוכריס מ60'י ט0רכיס ספק כ4ן 610 ידועד'דן
 ניער ססריגס %6 סע )6 פ116ע) מס6"י )עי3 סג,כר יורק%מל
 )6 גי גסרג מ1065 )6 וגס . מלו שעגלן )נוו מסיס 5110מנדתי
 ילי וע)  וסנגדיס סג)ט)ח ס:ערייס סת165 על 06 כי סונרטוע
 ג' יוס וף)ג6 בקזק קסענס טיוח נ16חו כתכו% סרו!מ נתפסוס
 קת6חר רעתן נ16מך ספטו ס6ש נוחן ת6י 6)6 גס"ן חשוכ'

 כלנוקר ממלין קעסס כתו גסרג ערי כודאי ק* סעג)ן סיטסש6
1eh3אמור %סז 6ף מקיר תול"ר 3ן כחכי36 כמר מסעיר עלוח 
 ססריגס. 5לל  י~רפן 6מר bp" סעגין קרס קת6 )ומל חותן ספגו6

 נת'ס פסר5'י כסג יכיר לענייו ומבירו לסניוו ננול"פ סגיווש5
 5יך כלנירי סיפר 5תר hD"' ס"סוריס סספפו  נעינד5 רליעסיפן
 ס%סו וכו' יתר  יסורי גורג הכסר ליס סלעך 6תר 6"י לומסגיר
  עטש מסי טמל"ת  טיבט יגע D11a פסריק מסע ויןפותרת
 6)6 מתג 6100 ידע  0י6ך נתריס רייסינן % סרת  ססי6פל, נפז פיוז לותו סותר כיון כן ולס  ת"ל h'Dp סיפןנכתניו פסלר5"י וגע קי *תר ח41ן 6גו כססע6 סעט"ס טפנתז* סרני כco) 510 סויר נע4פ  ססר%ס חינין טנגו 16 גנתן-מאח
 . סג0יג סורגיו עס קסיס מליחו 16 משלגיו כנירול 6Dncnתויגן
 הג'ל סיתן נטיס וכזפ פייפויי  סרסו- מסיס מחקונח ר6יסוסכיך
 6תר ר6יי' פסר'ס פתסונ' רקקם וסכין 6לו נעגיני' למתפיר  סוגןרל6

 6יסל6ית לסקר וס"ס טס ופסיק  פרבריו פוכפ 66'כ סבירק, טיפס רלפיהפ6  לפריכן ול6 יתלחן פסס פלויי 6ת סרגתן 5גיטט'ס
 לסשתפן ph 6בל . עכ"ל דעכת 65.ל סני ככל לססתיר  פקיןד%
 תעכו'ס בסרו זערפעל סל קמיו יד6 טסגירו ספ6פר 6.(רנקיט

'StllhD6( פיק נריק בגאז' רסיסך פס6 גרע WhO פסתם  סלחו  טקס  
 ופסקו חייטען )6 6תר רכ6 חייקיגן 6מר 36יי )6 16 ידחק לחויסיי:(יגן עי וסגיכ )6סעעיי6 מקווייל6 ק6דל שס מל ול' 5תתיס נר ,Jffgי5תק

  סוח,קו bb~1 מייסען ד)6 וסרי'ף סריס ופסקו כרכלסחוסקיס
 סו6 סירן יופין יין מלי wh וגס  פקיר נקווד ר"ג יימסתני

 ד6יב6 טד כלתר פייח ממש עס מני% ולי סא טכחנכתו
 bSn דירן כגדת 61.כ משיגן !6 )רישח6 נחדל %) %יסוחףחרסי
 נודפי קערסע) ס) לחיו יודל קסתו 6מר 6יק עיר 1m~sסומוק
 מוקרים כסיס יסודי 16ח1 על ססק אחי ועוד אמר מיישנן)6

 קס"6 משן ככחכיו מסרק" 04 רומס סכסנ כמו מגידוכמריו
 ס6טס יסחי ט4ו )משך )י פיס סכ' הערתן : כיס )סקריך61ין
 סי3 טש5) סא"ל כן ר15כ! כמל מסעיך סל רועדות ס61סג')
 דהר 1ף6 געו%ט תוש לסי ס6ס ליסנעסק'ע יעוררו"ע ר6סוו")
 טל 6תי  צפויסיסן סורנ ס6פ סר ד6ס געו%ע 6יס ס6טרו4(

 מניל יפגררזיע ffh' וסר %נ כ"ן כתוייל כ' 1tDa ייסריעוסעל
 . כלל ס5לס שס % רימריס ד5 ל"ר (D)hlt מעלפו60פ
  פכו'ס 96ן ינ' בערות וז"ל פליי נפס"ר כתריאל :פר סיירוכוך
DO"Oפיס ס6פ פר וויל  גע51צפ ס6פ וכו' 4סטבעסקט יס:דרדע 
 סר געערעע 6יס על  %ט וש  גסןוטקן ריג  גיפור רו)מופס
 116 נוורער ספרפלמס יסירי רען פש  זינן D"D1ht1 די6 6ין61)
 געטיוירען יינ (P9CDP)D 6יס פר :Dbo רי ייגער פאר 5לן יו6י6ך
  ווייפ מען  לייספנטן מיל טר ו6ל  וולס DD31b 115  יין עסר6ס
 : לסולו כ6ן פר . נרינגטן  *ס ניע וועדן  יסיח ר6ס סין ר5ך5יס
 פלוני 6ח סרגת' 6גי ~n'SDD טריעט"ס מסריס  כסס כתפווכבר

 מוכס 66"כ ק6עגיד 6ה(ס hmw51' 6מרינן bst נמיתמסגי
 עובד' 6100 גני ויכטת בחרק סרק 3גתר6 מטמע וכן . וכו'מך3רע
 כטנת6 4יוח6 וסדי 6סססח6 קט% ' קיסרי) קימר דמוידעכו"ס
 6מר  06 סו6  מסחט וט( לחיוגי כדקטייג6 )ך hS blS'Nו6י

hnwסטור מדאי מסתט וכן ג%ן )ע)וג' רוגחי 6ג' ננ%"ס ci~b 
 סבטדוסו 41תר 5(4ק 3"ד % ס) יעלם ו5ס . סו6 ופלופ  י'1סימן
 סולתת *  טיגיר ק66 טייעכו.ם )פי מאס זם 5ין כתרי%  כתרטל
 נס"ס מרשמי גחנ 0)6 )1 למור 6חס  6ף . יסווי פס גטססחס

 )6 תו יטרק) 16ח1 כפקוקכן דמייני גו6ס מ"ת ח? ר)"ענסימן
 06 6כ) ומפקר כונרו גסקומ6 נסס סיס כחוגים )סי מל"חמטיכ
 פירוז. טפנו  מטינ מטיכ 6101 ימרק) כשי ט)offDU 6 אוחוקו46ן
  טסתי 6חס 6טס נעונד6 4ם ט) פליג בססוניסז  טסר"ןו6לג
  דסקעו פע6% _ נרע ובפרפ פפי נקרין ססיt'hlen 6 לרטתלספליט לרלי ש"פ יין סימן ס3י6ו  ופחי וכו'. טס וספיר לפייפל,ונעלס
 : )פקפק 6ין 'ShtnD סקו נן  ר16נן טל כפחי שן  זס 31)6ח:תיס
 6נרסט כמר Sa עוות ט) 6חח6 וסקי נסריוח6 יסמוך טיםחג'

 יודק כמר ט) שטו ססכיר טסניד ט3ט ט' ססוגכס כחריק)ק
 ססמ46 %ר מרב מכח ק) ורוסס ס!ע )1 טסיס מסימן מחמתסנש)
J'theסימנך 6י ד6כעי bnt~el 16 1)6 ירנגן hP'DPh 60 
 מטתע וק ד16רייה6 שי )וונסקיס רסימגין ספוסקיס מב)סוסכם
 וסכך מוקשר %יע6 6337 3חר6 וכפרק דיבמות h~ns פרקכגתר6

 ים גקכ דק*מלי כגון נימין גני וכן קמפרי. מוכ0ק סיתןנטותי
 6ה( נ3ו יק גקכ כש סף מסוקס טת6* כ5ו רוסס )י כיסויקיק ססגיד מקמר 3ג"ד וכן סעור מזכרו תטמע וכן וכו' ס4גי 16חנ5ד
 hSo סר6ס 06 כי %ן סיס ט)the 6"( מוכסק סימן וסויס4גי
 טגעכע 6מד י0וד' ט5 סכיי 01כי16 כחהוכותע ללזך כתי הוגד%ס
 ידו מחך עין עמטח ט סיס ט)6 ויען מח 6הר יחודי 1נ16%כגריל
 rb אמרס 6מח ו6סס סנוף ט6י וקבר יכירוס 416 )עירוסכיך
 רוסס )ו רסיס כנסר סגענע עניו נקמרו ספגי ט) ירו  05 כיו6ח

 וכן פצפ עריס ייט% ב6)כעו טנחל0.'  כמך 6יוס מ3דנ6!נעו
 ננזר סנפכם  פלי מלתהו *תו טל סדרתו וסורפ ס61ת נירסוף
 מובסה סימן  סי פליז. * בררו  ורוסס 6לבמו רכתפיפיתסרי6
 טרקדס רירן  בזדון 111 ד5ווייח5 66יסור 6פי* טליופפשין
 ירי ע) למתהו  טלין כחטוכס סחן סכתג 61ע'ג טת6ל בנרלגפר
 טבגופו לרוקם ,ז רוטס בין לחלק ים שופו ורספיס סיתגיסמכרס
 סיפן ספור  וסנדול  1' סימן ג'6 כ))  כחטונוסיו 0ר6.ס וכ"כ .וק"ל
D"pפ,עייו 5תו מסר טסיס כצון פוכסק סיפן 6תר 6ם 6נל וג'ל 
 . סליו  סינריו פ6י3ריו  ב6תו סיכוי טיס 16 בירי % נוגלי יסר16
 למזרס כף e~o 6ט%  ר6ף ופגלי  לריחה 6ל6 כתנתי ל6 זסיכל

 נ4  סו6יוניס op)n טוי נערות  4תיס כרלי ס hio  ,0מתפס
 סוס ג4 4נק6 מותרת ספת ס6טס 61'ג ססק.קוס

 סעי
 וכן

 ירקו כשיר פזלם וגרויי ohllo בע4 פנרולי דילר (hnl~gססכיפי
 גוייס מפרד נן מלקץ %עיר ג6ס יתנסי סילעי"ר .  h)lpo,פיני

 . : *otoilr כ"ן מסרי"ך  סגנון סיולזלס0ססתן
ששלה
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לובלין ם חשאלהמדצ"מנו
 מהגח ע) שדיחס0וגנס3קשסע6גע'נ'6 יני ט) ח2ש4*לה

 זנל גריס רינסו"כ קיק חוסל מטס גןיסווה
 0גס מח לרסוסו טדיס סגי ר,עידו קמלי )סגס6 קלי6 מלסחוסטוע
 ט סכחוכ תינן וסיע קטר סו6 סיד נגכייח סכחוכ סטדותטלפון
 לשו ע) וכלכיי חיכו קיף קס)סטיס סר6עון סעד דוריפחחיית
 וו") 16מל כך 61מל טגפ) על סי) מטס 3ל יסודק כתרט5
 וער נעתייגמ ס6כ 6ון נעספלעגען לעס-ע6גק "יס 6יך נקר6

 ק6פ לעס 6יס ס6כ 16ג ס)6פע ער לוכטו'כ חוקכ מטס קיסדי
 ס6ע ק6פף וצר 16ג גשושען פויע מל 6ק hv געס6נען6הף
 מעותו מוצן כלסר ונסחר מנומגס וסוסון וסט e)p 6ן גע60גגע!6יס
 tmh ורקם ללסו 6ת ססהס נשלוט 6תל דנל,1 תכסוף ע*א'ש"ע
 מסופר ק5ל י3ליו סתימת תוקן 61נן מ11 גדע עדות )ך 6יןתמת
 סמכרס 0יסוויס 6ת סט ססמ)גיס ק3ר6וחו סיס וכךסטגע
 ונ6 שר סמ)ג'ס )ר4ס כססתם 61מיכ וכרח סענ)ס מחיך סו6ל4ן
 וכסריליס יקן וסו6 נף סערתן סטר וסיס ס"ס מוטכנ ססהגומנת
 סרנחיו 6גי למר 6חר נ6 6סע1 דם*, סעח ל6סל6ס1

~stp 

 דח'גס6
 4מל ימוין לסע ע5נוו מסיס 6דס דמין יתפעם דיטליסדס)גיק
 גג"ר ולע . כן w'h 1D1b נעבט נכססעז ע) 6ף סרטטומר
 כסרק . כמ"ר ס)כחstpv 6 ושד . מעז עוות רסון 1ד5רוטובין
 סר'ן וכחד וחקיוס נוריטס (og עשי כודקין 6ין דיגשתנחרק

 ג3 ע) ו6ף כבריס נכדיקות 0מוכחקיס כעסיס סיפקו3חקוטהח
 16תר וא' סעד sih oh וי) גירושין סבכות נסוף סלמכ'ססכתכ
 ידעת וכתס ר6יס סלך *תו טועתן קתח סייחיו 61גי ק*גיעת
 ph ימיעס סרוסן 3רנריס מעיך "ג) גלמן חרול נדהר סגוד6ם

 ודבי טמא כקרקסו 6)6 ממח 6דס ע) מריקין ט6ין בסחופטישן
rbנתר6 פרק ערשן דרני כחיק זק') ד6ע'ג וכי) עכל ספק ט 

 )סו46 ת'ת ובתירס כדריקס נט2 עיד' גודקין 6'ן ז6מרלכתות
 מקרי זילן דכגרון 0ו6 סטוץ דדכר שדו ,כרע סיס כי"ר4מר
 -*חו ורקס רטטו סגרים לגליו תסוף וסתר 0ו6ע כרול 3ו3רר~עיד
 חייט ג6 כסתור מעגין קישוא ק% דשיו טכוא)ח 6ע'נטתח

 טוחו סר6ס סס6)ס )6חר דנריו כסוף '6תר )סת6 6%סלתכ,ס
 מלמכיס דבלי ע) 0זס כח3 קרזלי ועור . הריוח )מכ גפ) 16ממרד
 6ג1 6'ן סתת טתעחי יותר ככם610 סי ע5 ט6ף כרור דגרול5
 כן קומר סיס מס וע) סלח יורע סיס כקו סר6טון 160מריוחסין
 שחו טוקסין וריי ייפקר כיון רסכ6 6ססל מסקי יסטר דג'ן6ין
 סחין דידן נגוון כיס 61"כ וכי 4 לרומס 16מר ט610 4יטטים
 כש סיס קטוגחו סחוסן bblnS סו6 %סר ו6י כפגיטסעד

 1Db1 3רי ושז תינתץ קלגס מ)מעס ז)סכרס ומע"נ .שדמוע
 גס6תוס סתם סחיו )6 רט'כ דיכמוח כתרץ סרק כומסמעדוגמי
 דר3 מלעס %6 %)חי ו6מ מח b1o1 )סעיס ע4גו גפ4ס6סס
 04 ושיק וגססן מללעיס מסחי 1)6 עסיס ,ייגס כ4 ד6קס6.זי
 ו3טמ ומלתמס כמו רדדתי ד6מרס 6מליק סו' סכי 165 60רתח
 )6 ונג'ז וק3לגוסו חח תמלו 266 ג6ממס תיגס נמ)חתטעיים סגי דחפיו ס') דלי"ף סעוסיס טן פ*גח6 6יכ6 כמדחיסעדים
 כ)) קכולס סעדיסותכילו

- 
 ד3תקוס סתרדכי כחג ש6

 ימיתר שן ד)6 כו' יגיען דססיע6 י 6י3עי6 )6 כס, עע3עטעח יפי רשותיו ו6ה'כ סרוג לקטיו סולתתם 3סעח לפידו סעדק5עזר
 6נ) סספק ול (elnlh שם 03רינס 6)6 טוך ו)6 כדלמיכס

 נלו 61.כ פכע. מ4מ  עפ 4 פש פלחיה  פפ 4 מס איכלנשתלח
 גרע ד)6 ווסע 3קגס ח4י כגס קרקעו סיטרו מלי וכן 3דדלףיתימר מיי ד)6 וגיתן סשט6 טמח *חו ר6ס ס6מ'כ כתניר כיוןגמי

 וריסס חי )6 שיקש דשני טניס רו3 16 סרס עגסחעתר1016
h'Stn16ח1 סל6ס ח4קיס סוס כרי תעיד סטני מסעד מחן ונר 

 : 6חר עד סי ע) 6אם דמסי6ק s'p וככלתת
 סרי'4 מלפרי ועטתע עגים 6ס כי ע)עתס גחקייש 65סגיך מיסגי ג3 ת) 6ף טריק סגוכלח onee טמנני 0)ק מכ) כןעל

l')DS16'ס 01עור דייגים סנ' כ) סיתנדשו העיגן גק3)ס נפ טויח 
 סד4גיס סגי כשמכהוין די תמון ד)נעין 61ט'ג קנו"6 סימןכגי16
ob.ושד 6יט ד6טח חותר' וס61 פפ' תממליגן גע ואגני ס"מ כן 

 קטתע מסדייגיס ט6חד 3פלע טד תפי מער גלע )6 ולךותוחטדיוס סגי כ) מ"מ opsn נשי .(Inttpp % י"ס מגס נג'ז אמרחוישחץ
 )טכ בק"ק חספוסו ע) וסעיר מד נק6גסע6געע6 מעריסעפי

 גד)יס ממריר 3ן מקיר (olb . כסם גריך 61ין פטועיסוסזנליס
 : 1)0'0 כ, מסררי'ן סנדקן סמלך תחןע)ס'ס
 י3ס DS(' כגפתן ייכמס *סערך נק"ק סיס מעמס משאלה

 )עגי ומאגס 6מר 6ח עוי )ו וסיס נלגמו 6עלטי.'ס
 נוקפל )כו סיס סתעסס 61חר וס 6מר וס רגליו נסחי סםממורס
 6מת ככח רגעו סחי )ח4ן 5ריכס 6מ 4 ים ס6ס ח)י5סנסדר סכ" סכתי אמס )חוס )1 תסיס תסוס פסען סורס 6סוהתורס
hSv6ע5 ק%יכס %סו)ס מ)'5ס יס (ס6חיס ג t~a1T)t ממגו 

 : )ו סטנתי %ר וגס . ,ס כגלון וססכתחי דלחי )1)ססיכ
 ' טסנין קאיו ספ:וט סמגסג נלגמו ס6פל סיכס ""יין2טךבנה

 תגיס דף מ)עס ת4ת פרק סכתכ סתליכיכדללי
 6רס כ) ס) סיתין סלג5 מתח)ס )ח4ן ועסג'ן לג14 נססיסחו)ן
 1,*5 6דס כ) ט) נימין שקן 6ער ewh1 דס') ססמ"נ דעתעש * ותסתגר מסוס סעעס עריס רידיס יתין %61SbnDO bח'כ
 חמ15רע רנ) רנ) דימוין ס6פ ססעס ח)עס סמ6) נרגן ח2סחגן

 כימין נ312 6פר 610 6פי4 תורי כח3 סיתמת רג4 טטכחו3
 )ר5יעס *,ן כ16ון מסרי תרע נפירוס ימין תורס ט%ריכסמאתר
 תסו יותר 3ע כח 6ע מסרי )מ)ק סייך 6ין וטס . יתדן קתריןט6ג1
 o~1h הס כח3 פש 3תר6ס טס61 6"ס סרסור 61ע'ג .עב.)
 מסח3ל6 01כי 6רס כ) ס) Shnp כס61 ט4 נימין ש)ןס6'ער
 . D("S 6דס כ) ינגן 6100 נטת46 ממניח נתפ')ין ומליקולכ0'ג
 כעעתס o'motn1 מזוייקיס תסס כסמ*נ זכר, עש ק מסחנוגרת
 )חליפין י"מ ד)6 ממדחי 6יג6 סעור וסנלח וט' תדע טכתככש

 ד4ף 6טי כרs'p 3 כקתל) l'S'pn דסשת וס6 סעעס 0ויומחס
 די5יף גחן כר' 16 כסס יו ירכס תוכסע )"1 רף כמגחות)0

 וכיון כימין קטירס 6ף דימע כלרכס מס וכתכסס וקסרחסמדותיה
 יד כלעו 1)כך ומתנך תקי דנם' ושון כסתרן) סגחס נימיןיקטירט
 תגים יתין .יד נקטר 1)כך כסס וסיף סכה תקח סי6 ס4טימין
 רחמג6 וחרס גחן ר' ס) כטעמו וכן דיריס קמ6) ס0ו6 ח)1נימין

 קריך כקמך) טחנ ס61 יתין יו ד6ער וכיון 3כח'3ססקעירס
 ק כימין מעיקן עגיח סו6 ואך יד שיוחס קשלחו קיס6 כןגס

hlapכיחכ ססי6 6)6 נהעין תטסיו לו3 שמס (3סת6 os9) 
 03ל p'Srh1 6סי כוכ פסק סחרוגוס טכין) o~polPO כיןתח)וקח
 תוי דעיקר )חן כר' מסק עפליו יחיא) יר' pp' כח סתקחסיד

 16 גנורס נסוס פעמך חקי )6 יתין 3רג) 3ח)')ס 6כ)ככח'3ס
 6ער )י תם תמ5ורע די)פיגן 610 סכודכ רגדרח 6)6 כחתסיסת
 כל nbb וכלי . ינגן ס) סמ)י05 תלתלת תצטעק ו)כךסקור תסכרי טפי ססת"ג ק) מכרחו * מסחנר וחכך 6רס כ) 1hg 4תס

 סרגי תיר כן גס 0ו)5ין ילף)סhat1) 6מדשת
 ימין טס61 סטמ6)

 bstsn 3ן טמפסיק OD1 01רקיקס סקרי6ס 6יכ עונין ומירדידיס
 סר6סוגס סמיי05 ר6ס בכך תס סטתך) ולעת 0רקיקס וכיןי4ר6טוגס
 מ4ע )6 ססרי כעקמך דגר 103ס כמתעסק ס3' טף 60תיויח "סי6

 סי' עעמס סוס )י גראס 1ס ors . ~)Dm וס תטפיס דצ'ותס5ריכין
 רג% הסתי חו"ז רנ) ד6מר s(un דנריסס מסחתו %מרסיסכ)
 )מסס6 הסטו 1)6 אחין ots 6יח 16 6ין )יס 4ח נין חילון1)6

 % יס ס6ס מ') סכח3 מ' סעיף מלעס סור כירוא fao סכתכוי
 מו))ת.רגל ס6ס וכי 6חח גנח רג% מש )שק 5ריכס 6מר6מ
 . וט' Itbo כ) ע) )תער ו%יכט עסוקם מ4ש וסוס ha'נבגך 6)* ש)ן סריגו כמזר ק') ד)ת6 )משם wsn h)'h קורס6מח
 עלגו וככר פרקר 610 מימין דח)י5ח ססמ'ג כדעת sffn ד6עסומסוס
 כ5 יןי *6ח כרי ומעסך %ממ6 6)6 6עס ומטניס מקיזם מלוון ידי03

 %טת נס )65ת כוי כטסו ד6ס טס סרניהן DD 61"(0ספישת
 ת4)ס שוי רוע* כ4ס  ניס י165 )6 60 גום סרחתן עס 6.כס6חוח
 חסעל s~np )ח)'5ח bplll י')  לממין כ) על  4ןיר וטייספסולך
 דר"כח6 שוו כ"ע קמרי פסו)ס ססי6 ר4שסקיס מכ) o)Dtnטס61
 כהניס שכס ורכים דיחיי פסיפס סנוף) וח)י4( דס') דר"6כרננן
 %ע צחקן מסאי וזכך רג) דרג) olne לגוירס תנקעי )0וי)פינן
 ס') סת61) דסotsu 6 פסיג 1סת61) ר"ג מפרק 0מ6 רב 3רדרנס תימר* hlh 6יגו ס16ין כ) ע) לה,ור )ריכס פסוען דח)י05 מסטל%)
 6מד ת6י דקני קמ6 )סגויי6 %1')1 זכוין מוין 6תך קמין ד'נסרק
 b'(e ססעס רח)'5ס ס'5 מ"ת "נתלווית רק6מר געי 4%מו)ן
 שומר 66ת5עיח וו') נסדיק מס רעי פ" וכן l'nho כ) ע)שירת

סק)'עית
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לובלין ' משאלהמהר"ם
 מקנס ntoh סגיסס ע) ססי6 )מגייס TInP ItDDV )6חרסס)'סית
 כ) ע) וחוור 5ריכס 6יגס פספס מ*)ס וקסנר נס טוןוטגיסס
 שן; קשיחה )עפן 6)6 עעייס מתלי 3ין מלוק 61ין . עב")ס6מין
 פסולם דחלי)ס כסת61) ופסק וסו6"ס עש)ס נח)י)ט )0ן6פסר
 סכרימו וסחוס' תטוס סר6ג"ר וכן ס6מין כ) ע) נחוור %יכס6'ן
 6,ן ססו)ם דמ4)ס ס"5 סקוסקיס דרוכ וניון גטש6) ק')כג6 כליסורי כרכ ס)כח6 דק") A'nh גגך כ0מי6צ 0") יומין ר' ו6ףסם
 טכתט 61ע"כ ץ ומעטף ס6חכוגיס 1DDn )6 וגכך לחוור%י"ס
 ס%'כיס כעיני ונר6ס ונ"צ ח54ס מקח סרק סיף סגטריסט)טי
1~tOSפסו)ס ח*)ס מדם חע)ס ק)6 ח)עס נסדר סעוסקיס סיייג'ס 
o~pי) וט' ס6חין כ) ע) )ח11ר %יכס פסו)ס מ)'5ס גירס חע)ס 
 1aan )6 תקסhse 6 כ6ן דלין סכ6 36) 100)0 טד6י דיקקשיגו
 סתמת וכרז כחחי)ת ימקתע לי מובג'ס מגס כות ודכרי :לוס
 דבש% כתרbnp 16 6 נטיגוי6 ס6חין כג SD 5תץל ר5ריכסדין
 וסעיפך 4וע טסוכמת' כתו וטתטח6 תסוניק6 כן * מסמע ItbDת:
 ןקיון מסוס ס0ו)ס 'n(ost לותר סייך )" רכסן צ6חרהיס טס")56*

 ססו6 מחעח or עובין ס6פ ימס "ותריס 61ג1 תגע)יס סרגידמעכן
 16מריס winto or51 רנ* סי6 11,6 מ)ח6 י ותסחפק6 רנ)6טר
 63מר ו)6 רוקק ט )פסרס 'טעו 'מין סריו6 לג) ס6יזס ששהוגסס
 כגערם סס נסרים כת613ר ססו)ס דח)עס תסס כ% כ6ן 6ין6זכ
 3ין 0גד)0 יכתס ר3 6תר יסודם ר3 ד6תר מרירנים מ.חכפרק
 מצמד סגך) חל5ס טת6 חוססין 61ין Qon %חד ציגק6 חותרתס6חין
 גחכווגט 1)6 ט61 טגנזכוין נין חגים bol 1כ1' שיגן ד)6 עעמ6פסן
 נח54ס מכוין כקוזק סוס)ס היגו )בחין בפס,) הפעו מסתע וט'סי6
 מעעס סייט נצחין מוחלת י6ק 4יד ו6ן מהנס ת"ת %סד

 ותוחלת פקיעה כיווגס פ)6 וירעיגן סיכי Snh טונס קת6דחוטסין
 ו%ש-יסעס- קוס 6ין וזכך . )י3ס ור6ויפ ס6חיס טל נוסiJDtD~- 6% כ% חליצה קיס כ6ן סים ל6 הסרי סי6 ברקס ו0כר6 .וק')
hong011 %יכrol:  ש פצ Pnh~ 1S~eb '1' סרס רפירס ות"י צסי 
 - פט?ב וגתו  3רכניסס קם ותנוקר pno' לועת וניט ויכוליכול וסכי יטל שיגו י3ס ריס obp סיכי כל חייכי  פ0ולס וס54ס6ח1
 5ריכפ 6יגט צלע OJDp קסיו נח% 61מ'כ סמולך ינתסבת"ס
 . סוחרם מסתקס משיכתי' 6' עח)5ס וכיון ס%יס כ5 ע))מער
 לד ועגי. שמיקס סקעס סף דסחס כ)) דורון 6( ס"ממד כשגי )ק)6 לד זעני שן ,~Ps )רקיקס ח54ס %עות סרביתומס
b1'bעפי לתשס עין מריקת hDD כפני נ)6 6ש)ו 31ח*5ס כיוהו 
 כספגו. 6כ) סחפ hDn מעסיק מעכס S'bs' 6101כזו

 גווני יודשן
 דעעת6 סיעו עסוקת 3'ו נעני bpll ולקיקם קס"ט סימןסיסכ 3'י פפירוס 561") כזר כפני ס)6 16 כ"ד בפגי * עם כיוופס)6
 סח)עס 6מר סיסס כסוקיקרי ט6מרס hp)na oitna תסוססו6
 הדמות יזין פסיט6 כן כסריה נגמלה עסמע וכן 3לד סגסגכטור
 כרייס זלן "כוסס כש יס6 ס)6 )תרן טתסטת וטה כ)): 4סוס
 (ortb 4 כחוכ רסשמר מגע כ) פרק )תחגיחץ )דמות ורקחוכו'

 סייך כתירס ויק מרייס 6ין דמם רעתך בסיף יררחי hSק6ר5ס
 לאסיף יזוין  רישלו ר"ל נרירס זומר טייך סתם דבלתךסכ6
 כתירס  3סעס סתחחעס סינר סוכרר  משרינן  )ץ סגע ימן5100
 יוכתב לע יפחו  כן גס.סיס

~DD) 
  5נלסכ5 סס. רם'י טפי' געו

 ר%גס סתb~o 6  )נויחס  טייך סוס 010 6%  כ6ן סין  ברירהמיי בן ob1 פנן% יפיר %  ו,ס סיתגיח רג* b'o %יע תסוטקיןדשן
 נחטוסת'1 סיע ל"י קכסנ כש סס%ס סי ע) יומן or u'bnכמגע)

 כגיסס צס יתן ד06 ו6ח'ו  Irlh יוסכיס 5מם tghSi  )יפין ב'כס:ותייס
b"a1%(כפקךס  בעדיסין וכד6תריגן סו6 גיעס ד)"1 6ססו6 דעתס ד 
  למיחל ליש OlsI  ר"1  סי'ל 6)6 סכ6 לתימס  לך  סוס כסיג ייכ .יכי' 6ת*ס דעחס קת6 רמייס" ;natpn 015 יומר ר'ג . וט' ופרועסנפלוש
h)Oכטסת גשין סכ' *  רסן  מסם  דיכ!פי 

  רופתי
 וסרועס  רפלוס

 יימר  סייך  3ססיסס טתקרפס וקולר (ncb ו5רועס המניס יםלוחן
 ,ס 6חר or  קותן שמוולס ס:5 5כל גפ  סלינו  ל16סו  סתכייןפתי
 לח"כ ט פטורם תסיס סיתין 101 פ6ס סתתטין מחמי)ס )ס161תר
  טסספיר טיפין סו5  ו: טת6 כתת:1'ן גן גס )ס 61ומל ס6חרחוצן
 ניח כ6ן 61ין tr1nh ,ס ניעי; טג' )ס )נוחן ממק וותס סףגו

 מ:ע4ס סכ' )חזון יוסגין שגו תם טפי טעדיף ג'ז ולכך גצ)מימט
 כמתי 6חח בנת מנעמס סכ' סתח)ון מכ"י pQ,en תתס or 6חרהס.

 בו?( פי פל  יפין  סלעו e1S  תפפין ספ5 לפזזם 6יכמWY:-דס6

 פסיפ" כויסנר סריטיס ולכלי9"ל.
  (h'"ih1 pla ד"סס5 יסטיפ,

 610  ממילן פקסי כיפ  ם:תב כפו 6תר  53ופן  לתקן h~hnנפרם
 6)6 6ת )ו 6ין Qhp כסותך סר6לר קכחנ וכמו נרגעוחו)ס
6101Sm כניקו וסטור . %תחיתך קפיצו 

 נתיני
  כטס ונתק קס"ע

 חחעגן bSn מ,ס גרו) דיעכד לך ולין מטוס סף  רפיתו 6ככגונדקי
 כלנחי וסג)ענ'ר לסטיך 16כ) )6 דטוק6 יומק עררוחומחמת

oh)וכו' ו)סיכ גד*ס מסמ"ר בן נמ,'ל ס5גמר : 
 יטרלל )כ) וחיים שעדו עשו "ק לי ש%6 יקטולה

 ינ0 קתי קסתו הפט 0כיק )6 ו3רת6 . ו3רסמק
 *לס סל16ייס כגיס קני מקורס סתת ססגי )צמיו סיס ועודצחיו

 חקטת מעעס סתת עוטן ככג ניגוח ר51ס סינס מגס ועחסנגמדנו
 3גי צרחות סחולן ורוסס .  סתלילמ יתר פ'בפס  פס  סיכסיסיסיע סספולן  מסעיו סמיכן סרק נוסרזס נסס סתרדכי סכחכסקס)וח
 כוס רעתי )שוח וס ע) 1(~tplh צתת עוכון מב) סדני1%6
 סתיעת שחי דין טסק )כח31 תררכי שין סגס ומגס . מי ע0מוין
  ביי כעעגת חציי וס דין כקין ת6חל תזת כלגיס p(Ot ס)דויסקגי

 : מ(ס ידי )תגוע  .סטן mnh'  כן עלסלרריס
 דכריגו  יסוד עיקרי גטהיר  סל6 ג6תר טנחחחע ollpתשובה

 הר6טוגיס וספוסקיס כנתלל סעייח ס'עח ע) וסנדין
  לתריסי  סלפסכיס וסחטונוח O'pDIDO יתר וסרמג"ס ס6צסס'יומן

 לק מלחגו וסנדוס'ס  יגסיליס  ס5*פ  יתסונס ספירכררביי
~p'u כגוי 'סיס נגיגינויסור (6'ן כי סקסתם חקעח ע oSh~) סירק ע 

 מדין כי סקסי4ח כחקגוח רק סר06עיס ו3פוסקיס h~nuיסור
 סר"סין כיסוס תגקסי כחיכחס נוקדח ס61 ויכתתו סחו)ןסתסגס
 קמיו ס6ר סתוחל 16חו o~p5w. כתוכתס ס) שתר כה יט61ס

 כמחין גחייס ס6נ 6ין 06 ירוטיח כט"ר כמגק חלק 6חר כ)ניגיסס
p-pגח)ס ס6חיס מן שמד סו6 סרי )ישתו טחולן ת' דף כחולן( 

 כרי רע  ונכסים  יכמ ונמחו סטגס . 6נ 0) גגסיס 6כ יט061-
 סתולך פר9  ספררכי סכפ3  כפי לפפ ילכסי  יפליקו וסיבפסייתילן סקיי*פ  wpn  סינמה  ססעין ול6 תשב פר%ו לפליקס  3%מכיחרלס
 וכן ג"כ כומן סדם; הכרומח ו') תסו6"י וכחב ,ץ פפריס-בטס

 סמרדמ סכחכ מסר"ס טמוכרי ורס'ג רסק סימן וססקיוככסניו
 קפיצו סינמס כחוכת ע) שוחר וטכסיס ים ק6ס מוכח סחופןפוק
  ,סונים חזט צעק- סיס ססגכסיס כגון %מות מנימץ סח5ייןסיכי

 IUb נטוס סחופן עס מורקח  6ין "פ"ע  זפומס ס' סי6וכתובסס
 מיעיר רק וסיכתם סחטן ח41ץס 61ין גר6ס מתוקר עט)קסום

 תמק מג'עין כטח)יין וכיס מסרה מכנרי טס טסוכש כתוסכחונס
  מקפילו )ומגיס ליימ'ס סנני 6)6 כסוס חו"יס l'hP כתוכחסלקיעור

 )ס יחגו 6ו סגכסיס כ) עתס )חקק  וכיכין  פרוכיםיססולסימ
 עח0 גסנו וס ותטעם . כ6ליכוח סכל טס כתכו6ר מסוסכתונחס
  כצוחו סו6 פסוע צנר כי טס תג61ר וגס גיגיסס )פקרנ,תגיפ
 כי ט pSn ויחיו (ahr ו)6 )6נ  6ין פססיעס לפתולך  סגפלסת)ק
 סנטוס עיקר כי )מ4ן ס"מין ניו) סיחר5ס כרי cwo סחקגסעיקר
 סמולן וונוס ממוכין- סגכסין  oh פנל סס יפנו5ר  סוימיןביריל
 סגכסין כ)ציקח

~'eb 
 כנר סכת1כס מן יותר סוקס תלוניס סס

 ס6ז  טס ומוכיח רס"ג  סימן  %כלרפ"י  מן נלסכ  oa 1  ט6)ס)60)0

סתוי
 טסוכיח  כתו ןי3גז )וסרלפ סין 5כ. לפזלו סל:!זיכי נכל  וכס

 גכר6 ססו6 מחס ד6מר מגפפו ס6קס ופרק סגמר6 תסוגייחכס
 ננסח)עס דנסיל נתקי 6ך רס"ג סיחן טס. כעכ61ר כו' יננוס otsדגפ')
 כ6ותס לס"ד סיתן or 6מר תיר סניטר כתו נו חקק (6Ynhין

 ס6ר 06 ג0חפקת עור כתג טקס ר0ינ סיתן 6לעע טייכ6חקוכם
 כל רוטל  l'nho  גדיל 05 5י ססלעס תן  ויפיל נמס חי)קיןס6חין
 ולת"כ  רסייס  3פס נססיה וססתיל תרוסס סס טיילו .סנכסיס
 פסוקיי  Qp ניהר כל" 6לי  ס9ירס סספ9 פל ספיר  מהמריוכסיתן

 SSb~ .  פסמלילכי רלפיל מ5י גהרי טיפיר  קיוי  פריביסכטסגכסימ
  טתרין  יוכר בכנו  תיתר כי %כרית פעיינר5ס

 מגפרי
 צסחלז  6ין

 rUID~n  cn~to %6 ס6חין  מסקר. 'ותר  ' סמם יולסן  יכופקוס
סקרו

 טתס!וי
  טס

  עסוי
 !מרס  עמילן כת  ליפהז 5ל5  תהגי ל5

  rh1 יתיקר 3ס3ת  כסו3תמ לי  סיפתוס ספיח ISlno ontbi~לתות
 כ16הס )ירט סר16-ין ס6חין כח לגרוע )6 6כ) מ מיק טוס)וחין
pSnסכחכ יייע'ט נג' תגסג )סי ו6פ . כאונחם ע) שמחר נכסיו 

 כחו3חש טן , תה3י0 מכסיט שפעו כגעל סימן כרטן3חרותח
 סייגו );עלס כחי3חס 03 יחגו 6ו עימס חו)קחסיח

 14י)יי
 מסננת

תטר"סר
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לובלין י% ישאוהמהד*ם14
 נח%חס מ4 %6 טפ)ת fh(IDD e טגכ) טס31ר י5ממרס
 6כ) 3דנריט )עע כמנו% סכחובס סיעול עמס טחו)ק סנר6100
 גפ)ס ססי6 6מר נגכסיס 0גס6ר סע1חל 6וחו סכ) 4מר ר5יגס6ין
 ס6חין ס6ר מ)ק כוס סיחמעע 16 5כרו )סמין יסיס כחו3תס0א
 מטמע )6 %ס וס סוכ)ח וסס3ר6 סדעח 6ין כי 0ינמס 0תעגןס)6 כוי 5ע%חס החקגו סיכמ0 טוגת 3יני5 ס6מק כמ יגרעז)מס

 סמ1)ן ס) למ ישוי ס% מתגח ססנר6 כן ו6ס סקסי4חנעסקגת
 ס3טס סן ססנכסוס )מס) כגון מכח1נחס )ס קנסמת שק 163ח61
 וממט'ס מ6וח ס)ס קחו3חס )ח)ק 03 שיט ק ~ob שוניסת16ח
 יוכס ,סיכיס מתסיס *חן ,ש ממיס מכחונחס )0 הסמתוש3יס

סמוי
 )ס6ר 61ק ינח

 סגוחריס כגכסיס 3ק6ר 36י 3ו מא ס6מי
 CbI'(1 סילוטוס כ) כלין סש)ן טס ס6חיס ס"כ יח4ן ריכחונסטג
 קטעס סתקיס )1מר קגוכ) DS(P סייע סמוס ע) )ספריו ל5וט6ס
 קיעול כ6וחו ט6חין ק% ע) יחר 3גכסיס 'סמוע ווכס o51DSnסי6

 יס.) ,סוכיס ס'ן סי6 נס)ס ס6ס כנון נחיכחס נעל כי3תסטנופ)ס
 6כ) 6חין כ6ר טס 3שחר ט'ח4ק קיוס שוכיס ט"ן סש5ן כןגס
 d'nh כחוכחס ט) סמחריס סנגסיס נ) יטrs'"on (1 קג6מר)עגק
 סכר6 6ין כחו3חס סי6 קגע)ס מכסשור 1!וחר סרבס ערו3יסיסע
 6% סקס')1ח מחקגח 651 מדינ6 65 יסוד טוס 15 61ין ssllכ%
 קכחנ המו ט %%'ך %ך 61ין נשגי 610 פסוע וינר טסנר6מן

 )דשח יט) סח%ן 6ין ק ס) 3סרי6 סמכל סימן ככחב!1מטרר6"
 טוס עמו סעובון מוחר ימ4קי וק %שן 6מי יוטס מן 06'1 בגי6ח
 סיס51 6מר3טוס

 סמו*
 נן מ6'ל ס5וניר ג6ס , יטר6י ע5 וס4ס eSDDS סכחגמסדכריס סי ע) מסמ%ס )יס דגסי5 גמ6י כר6ט מ)ק

 . ייס'* ?:r מסרין סג16ן סמל חחן ו)ס"ס גד)יס*סרזר
 סמרועס ס46ף ח)מידי tob' 5דיק פרי ני שס הש.ש%רה

 %ג) ע"ו סמ) 'טעיס מר,ל'ר ו6כזל ול'מל"ג
 סגקישמכ"ת ירי נ4)ח מקלוכ עחס סנישמ . ס4ס כ"ת מט)ח כג)סמסשפסיס

 6ות'וחי
 ממגי כ"ח SbDn 600)0 דבל ע) 6וחוס

 כ)ס )פלוע כידו סיסק סיס 1)6 סרכס גוקיס 15 טסיו נחר3עו3ר6
 מחע יס6 ופם6ר מוט 3ח5י עמו גתסקר כן מסגוקיס 6מרוכר6וח

 מודע6 מסר )כן ומקודס כפו חקע וס וע) )עו)ס יחנעט 651)1
 סעדיס וסגילו סו6 ט13רמ 6גסו 5סס ססוויע טחס סגי.)פי

 )פניסס מווע6 טעסר ומחוס גחוכ מורע6 טער 4 וגחגו63הסו
 61יג1 גמור 163גס שטס 610 וס ה5 . פז1 ח"כ p'S 4טמוכלח
 s~w וע)וס . סטחר 3עי יריו יחנעמ ממר 16 ס'וס רק 4מוח)
 . )6 16 )ריח תקטעס חשר טס61 ח'כ יקיס משיי3 וס 6סלח
 טטעחו 5קייס משייכ טס61 כ"ח 3עיגי טגר6ס סו3ר ג'ת%דד
 סי6תר סחירו ד)6 %%סש דגודליס מססי6 ר6ייס ל"חוסני6
 חוסנ גסס61 6)6 חרומס סג 6יט 6ט טיי ש)ס ם) פילומי6סלו
 )עו!ס כסירוס תסיו מו64 6ס 6כ5 סחמ6 מפע 1מ641 סי!סנ1%
 3גרון וסזס ss(1 טמקכ מס ססוסר דנר תפע ססו64 מ6מר6סור
 תיכ )ק"ס %יך )ש)ס DW(1 ס!6 כפיהם וסחגס כרג. קגחןדיק
 פמ6גס כמי דקטשח ג' פרק 3מרדכי htot מסר'ס ספסקו6טזג
 3סכוטחו ן6ק וכך כך סך 4 )יחן סגפכע ער יסורק כע'גי חכירו6ח
 פטעס 6יגס 6תס טעגח כס פים 5ס3ועס )דנר ר6יס b~elכ4ס
 נ*נס ווק6 סייט מכסן ישיע כ6סר ס)נ ממ:כח סיס 3)י6ש4

 סס עט6ר כ6קר תמע %גס )6 36) טסורין טמיסרו כגוןגי
 דנדליס תזש6 קוסי6 %מ 1%)ס *ש כק שיס סחוא3ו3רי
 סס ומפלפ . וט' ימוגסיס 51מרמין )שרנים טורין רתק ג'ודף

 וט' סמ)ך טח סי p'b 06 ע)י עו)ס פילומ י6סרו נ16מר3נמל6
 ס3!כ דונריס דק'ל 61ע'ג ססס vntDJ ומ%י6 סיוס 3)ט61ומל
 165 ס* סיוס ד5עור ק6מר עעמhtlb 6 ט*י bn)sb דנר"ס6יגן
 . )16גם 6הס יין ימ)ק מסל"ס סו5רך ע שסי6 ומכמ סריק )6סט
 ממון D)Sh ל"6 כ26 ד6ין גמי 3ג*ד ק61ס

~'Dh 
 נ5ט קסיס 6חץ

 סח'כ כטעת 6תר סשיר!ק סון מימ 15 שמ5 ס6יי סס"כנסעת
 סו6 ,ס סח"ג 3קייס מחהיכ 14י)ס יח3עע %1 סמוסרסעומל
o~Dnפגי סעמדו 656 ממט תכ'ח )סון ,ס פ4ן סגס כ'ח דברי( 
 מסר oh רגס סס מדכרע טמ:מע ק0'1 סורס מסיייק וכרימלח
 ג"ח ירר bsp וכחנ':נ'ח . טס יעוין קכועס סטעחו. (rh)כצדע6
 ד:דריס %מי6 מחגיחין 6100 ע)ש יהטס ס6'כ מסיס דמחו5סוף

 י5'ו סחסיכ כמ 3קממח סחס )עת פחר ק6מ 0גסדהמץ דוכיס: 3נמס עסרי'ק רגרי ו4תרז 5ת)ק מל"ס1שתר

 חטוד 6סיס ט63 מכ'ת 6סנה 4וד) מ"מ 1%ח6 כעיוסתעחח6
 כמת'ן נחסו3ח נס56ס ע ס")ס חנמת גגר hS1יזשובה : 3מ5וס )מכא 56י3 0)')ס תמיכ סניס כתסחיר מכ'חנעיגי

 פוען ססש ר6וכן סס סס6)ם strl רס"מ סינוןו6כ
 ,ש3ש וכ:סיס עדס 31)6 קטר כ)6 3ימסס ידוע חובמטמעין
 כ'כ פיקמ 16תל סיס ימ)ו 3ו! וכטחינעי מכמשו סיס 6גסיס%6

 נסס יק ס3גריס וגווחסנגריס
~h)lh 

 יפסיד hSn כדי 1ר16כן
 וס ונףדס ספסד כסס קים 6סי בגדיס לכ )ינ4ן גחר5ס ט64ח
 וגחגו 16נס1 6ח קסגירו עדיס סגי 3סגי מודפ6 ומסר ר6וכן0)ך
 ננסמפין ס3נריס וקכ) ר316ן ס)ך כך 61חר מודע6 פטר)1

 דג:סינ וססינ . סס6)ס s:)u פוד 4 ינקם ט% 4ק3עוסכרימו
 סמטוו 6ת ו)תכיע )מ,ור ר16כן ויט) ס61 67מס ססטעס מ)ס)6
 כ16מס י6ע ג"כ וסטיכ רע"ו ס" פס גש עגק שד וכןדפ3וטות דמרדכי מר(רזס מחקי' רל4יס נ'כ וסכי6 נעגין ס6רז גי ט,םכנ"ר
 6ח מכמיט טה'ס מסיס טמו 5סתססר 6גוס דסיס כיק ממקטכועס
 דידן כגרון וס טעגע ס)פגיגו קומק פסק טכ3ר סרי ע"םפקרהו
 טוס 5י סיס רכ) רס") 5ומר. %ין 61'כ סנועחו )קיש ממוי63יגו
 hntb1 וס6 כטכועס רס6דס מקר6 6תעופ פמעס 3פעח%6ס

 רטח4 וכו' 6סי ורכ כסג6 כולכ 6מסיס סטעת סידנסכועוח
 סטור o'Dh מסיו קת51י6 בטעח ס3ועחו ע) עוכר tDh1'6חתעי:ן

 : י'1 3יח כחטוכ!תע סכסן דוו תסר'ר פכחנכמו
 מ6ד סמוסיס "ב . נגקין חש3ח ט5 פדנויו 630שהאמנה

 ט6פסר )61ח )13 סח ע6 תר,ל"ס מד3רי )סיתרסססק
 סועל )6 1גס כגוכר מסרזס כרנרי כמט6ר %65ס 16נס 3ין)מ)ק
 חמיירי נגנמ דמסרס (PS11h דגודריס ססי6 דגדריס ונת,-'סת:גס
 רליס יס מ"ת כמכר כספתיו סחס וסו64 סיוס ג)גו סחס3דוק6
 יס 11DD 3,וגס ד6פי' רפסק מהריזק סגלח עס סססמסמדכריו
 )'שנ סמטגס 4יק3 5ליכין 1% קעויין 6)6 3טטעס o)lbטענת
 דגדריס 1נמר' גס.סקיס( זעח )ס, וכ!' לסווניס דויזליס !סנסר06מסגז
'psדנריסס b)b לאכ מסר'ל כקכ טכ3ר טסיר וס יחורן קככר 

"ntSSCNמרר י'1 3יח sfft ט5 טס סכחכ oShn מיחחו סמוך נט)ה פססמע: 6ססט) 5סג* טנט6)ס( hS" 6עוחו 6מר )6יס סי:ס 
 יט ד6ס 16מר nbrn וגד%: 11'5 סס וססק וכו' גחחרעסוטחס
 ודו6נח מפמרח וסיחס כש5י כסנס5 פחטכע ספ5'רס פכע5סעריס
 נמלס 0)6 6ומלח וסי6 51ער1 ח)יו מכניר סיס 0ט3פ hSק6ס
 גסכפס )גע)ס רומ )חת )טסהם 6)6 ססי6 סטכועס יקכ5כ)כס
 ד% סחרס 5ריכפ 6יגס 11 סטנועס )קג5 נתרס )6 וג)ככסנסי?
 מפ'ק )סקטוח )ומל 6וס )תסן 61ס שד ט' )1 )יסכע 6h'oגוסס
 מרותס ססי6 ולמוכסיס 1)סרג'ס למרמיס ג!רריס סחס דחגןדגרליס
 כיח ס) תרומס ק6יט6עפ'י

 סמי
P'9h וכו' סת)ך כיח ם) ק6ינו 

 6העסלו טכעו)ס פהוהע ג) ע4 י6סוו ק6תל כיון סחס ופייךסתיך ניח ט) 6יגס 6ס סכטו)ס סירוח כ) עלי' י6סרו ד6תרוועפרס
 נספתיו htS~1 סיוס 3)3ו ג6ומל ומטני ס)יס דע)מ6 ללוחכ)

 . ס6מ hollb )נני דגליס 6יגן טכ)כ רוכריס דסן) 61עיגסחס
 דטעת6 ד.) )עיר נר6ס קייתיס ססטטרי 16 סנור סיוס שתר% 61י סעס tSb )תימר 3עי 6חרש ע'י ס:6גם דסיכי 3סדי"סרי
 פ5 מ6גיסו )ינו o1h1 מטוס סיוס ג)ט )מימר דנעידסחס
 גס3ע כ6)1 )יס וסף ממהו 6ת stios כדי גטכע 610 6)6סטטעס
 wmn 6ת )%% כף )6נס )ססנע נרר מס5מו וסוSthw 6'יר%5ו
 ו0למ ,כיגי ,מניס חבין ח5וס מ'ס 3פ' רכ6 יק6מר 5ס6ורסף6
 קסכרהמו סחס כקדס רס3"ס ופים % ע נסדס 6כ) סססנסדס
 רמדעלצ ז6ח 6ח )1 וכמר מע%ט כלר 6101 מ:דוחיו 6חת5מטל
 מכהמו סש 65 ש6יס ס61ע סע 61'ג וט' ס3סן רעסנלר

 1:פנע 3סטעס כירר וסו6 תתו:1 6ת )יקח ר51ס סיס 6)6)סקכע
 דנפלק 61עזנ וט' 6וגט 4ס מסכיגן )6 ממוגו 6ח )50,)כדי
 דנליו ע) )סקסות דיט ו6עזג . כו' 1,') סחוספוח כחט נח,-6סנח)
 וכו' 1)מרתיס 5סרגש כטוריס דגדריס כמתגיחע סס hntb1מס6
 ופירפזי יו יפחמ 6ף 16מריס ונ'ס נגדר 4 יפחמ )6 6ומריס3.ס
 ס61 4 יסחח )6 קיחר מ,קיז 6יגו ס)'סטיס 6ס )ו יסתח65

 ו6תי 1)רגןמ'ם )סונים גידרין דקתמ דרי;6 מכ% . טג')נע5ש
 3)ט כ15מר 3גנל מפ-ס וע)ס יידור מיקיקו סס4ספיס 6'יריכג'ע
 65 06 6פ*ס כסניעס ע5 6וגסי גטס6גס 6פ4 מטעע 6'כסיוס
 סרמכ'ס נדכרי 1כיע:עע וסכועח1 גדרו 5קייט 5ייך סץס 3)כו6מי

ושסלנ
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הלובלע 'אשאלםמהר"מ
 )ו סוחח ס:6גס 6ע'ג וסתס ס') טפסריתך 5') וסטורוססע'נ
 ט) ו: 6ין oh סירוח'עיסע)יך חיסרו )י נגור 161מר4כגיר
 ססנועס עי ת6גיסו מקרי )olpn 6 מב) סתרך כהי ס) 16הרומס

 %ט 06 )1 קיטנת 16 סיחר דנווו מתחע דיגו זכ6גסןמסתע6
 )י תן ט6ומל 610 דבריו טחח)ח 6)6 סמל כיח ס) 16 חרומס,ס)

 סמנך כיח ק) 16 חרותס ט) כסן )י מסיג וסוף ממכס 16גפירוח
 תסיכ161

~)ha 
 ס) רמויו קנחמעת 610,) כדנריך 6100 )י סטנע

D:ho-כדי קומר 6101 ספירות ממס )קחח 6)6 )תדירו מחכוין 6ין 
 )יטמע מוכרח כך ועץ סת)ך יח ט) 16 חלומם 'SD טסן %מו-)0)ע
hYטוכעס ומיק ד)6 ספירות ע) 6)6 סטכועס ע) מ6גשו מיהרי( 

 סמ%ס )נ;י נמרדכי ev~n יקיף זעיגס ש6נ וער"ח.ד'סר%
 ס6וגס דסחס מתון וכך כך סך )1 4חן טיסכע ער כיסורין"כיוו
 תהמי) סו6 קס3ע) ומסרד'ך כטוכד6 וכן . וק') מחס טיטנעכ61

 חעכ6 ח)6  ספפלי  oot)bm:כסנועס
 סוי6 1)כך מוסו 6מר )6י"

 6% טנועס מנעך כמע ז6וגס מדנריו )סוכנם דגי%'מסריק' דגרי נ'כ יחייסכו וכיס ככעס סנועתס 0וי6 1)6 6וגסיס:נועח
 יר6 וטמפון עג'ן 6יוס ע) 4 טיסנע מטמעון תונע דר6ו3ןסידי
oh~;6( 6יוס ממגו יפסיד * 'טנע  IIDD מוכרת סיס ,ס יפמתת 
 ע) קגס6)ס סh'oo 0(6 דותה ססנועס מ) לעיס ג"יי'1'ייניק 610ע 6יגסין ס3ועח תקרי ריס מוכעס מסר ,ס  וקרס *לשנפ
 רתחמפ למוחו כטחי 6סס ים6 ס)6 מפניתו סיס שניוגסרי'ק
 6)6 סטעחי 6ח )קיים Po סעח,שנ מסק )6 ג6ן טעומדנריו
 מתגו ימנע סלמו יר6 סיס סמכן מס 6הס מקרי )6 סוסמכעס
 לקח יר6 מסיס תמתח 4פנע מוכומ סיס ob 6כ) עע0"'וס
 %מניעו גחטע tt~hs 610ע otollh קבועת מקרי משן 6קסעתפ

 רעלטס יקלט) וסכועת ר" רכני ע) דנריו נמש קכח3 מס ודוגתח.
 ושרק) סחורס ע) מטמיעם סיס טסכ'ס מחמס כ%6ס סיסמוץ
 ממס יקח ימכעו )ohn 6 ההליס טסיו מחתת )יסכה otDtlhס'1
  יקם  ש6  יל6ס פפוי רנר טוסם ססו6  רפי )סם )חן סגכר""י
 וק  לפרויס6 מתעקם ר6ייס ססני6 וכתו %6ס חסיו סקוות

  DD(1  סיקמ ר316ן 6ח מכרש מלמעין נג'מיו-י6נ רחטו3חוססו6
 סיס  וריבוכן פהוכ פותר פיו  פשי יבספ טל% 4 ויפכישנירש
 סחור כ) בפסיס סמ31 כ) 4 יכפהך 16 )1 ימנע )6 ס6ס'יר6
 פבופס  טפילי פקרי ביי  רכל ו6כ ו)כג'מין למסריקו ת"ל 4ךלנמרי
a'D11i

  פקרי ולרפפי
 ODt1DDD שי ש ש נטנועמ רס5רס

h'51DGת0 ס3לכ מס סוחרח מפיו fbn "נסס 
 )מרסיס ופורש

 רטג'ן סכרת תמק סהמ 611ת . מתם 6תס טנועח גקר6ס )6לכך
 וקכ4 דייגים )00 קכררו כטיתסין ר)'נ ס" סכיי טסתנ3סטו3ס
 תמר מסס 61חד סדייגיס )סס טיחסקו מס כ) ע4סס )ק%סנח'מ
 )1 טח3% מס nnbntD כדי 6)6 סמטרריס S~SD קכ) ט)6מוועד
 וקמר סתולע6 סר6ס כך וקמר כעס כיד' )ך 6'ן יערססתמ)
n'heופן ניניסס סידק מס %6 )קנ) ר51ס srp~ חורם נדין 
 טקיני מוןונטיס

 3כ% וס ק6ין דינס )סחור חסור נמים ט4ו
 . ייגס pne יפייס שחס מכריחים סיו ס)6 כיון otD)thגדרי

 סיס ס)6 כיון חי") מטהרת ופוגגת . עכע )עוכסיסונגודריס
 ורנר ססמע פעותו סו5 5ס וכ"ט ממט ססטעס ע3ג0כלמ
tssp'n1)כך כיפסקו מס כל  לסייס מרס hS 6כ4 סברס5ח טתנפי 6וגס גקל ola כסי) ס% משגת  טס סיס )6 ופס תפרנס 
 )ע גמ65 דיגס )סיער מוסר ממס מרס קכ)מ ע) wlhגכרימ'0 סי' ho 06 דיגם יסתור מסור יכך וכו' )עוכסיס מוריסד6מריגן

 וכן כך )י חן מקיעק חוכט ר6וגן ד6ס 46  נכריס  סל מסקןו0
 מש ספין לך גקנע סוים קומי 1DID 6ת stsos גה ו0ו6עמרן
 תמו וכך כך 16מרחן)י 06 6ס" הן 6תס מקוי bS סדיזס

 ק ע) )י שור 16 )י שכע יתר וסיף ס* ס6ימ תסיכזטתעון
  1116 כהו מקכ )nDt~a ctnnh 06 6 מריי )6 ס61 כןסכדכריך.

 .וחרשו )כבניס שודרי: ססי6 וטיילו סיס נספסי וסיניםטרפם
 רס' פססם ס% פוליפ לילו פסר'ס . סלרת כלשי %5כגתנחי
  וגן כר5ויל פסן  (o~h  (S1V פילס נין 5ל6 לחסן ר)מ %פ0ר'ס

 נתו תשע )6 מסר"0  דברי כססכי6 שכרח (o)t~eמארויי
 י הגריס 6)6 . 11 כסכרין מסריס ט) )מ4ק קטוגתו ססדנריו
"Db1מסיב ר)6 מנג'ס סנרם )עי ellb ססטע יכט) ממון 
 שרע כתמירת מ"פ נ)כ ימו) קוס נ4 נמפעס ס6דסמלעס
 כפר רריה י5עיסרי 5טר פפעס  טעז סטטעס נט): וגעעורס

 יסמור ס)6 כדי סחמD% 6'1 1)1(51'6 רשע עצירי hS כ*דפך
 סיפסרו נסירוס תפיו וס51י6 סחר ו06 כיס קחטג מס כפירוטאפיו
 ינפ) כסהלס  %5 גורו 6ת אמס יריך )ט1)ס עניו עורססירות

 וספפס דנוריס כסמם גליו פרפס דבר  5י,ס סחוקנ כמססקטעס
 6פיל1 3פקךוס כחיו סש)י6 מס מכינין סכ)3 דנריס  י6ע:ו5
 מחיו טיליך קליך )כך טטדי6 סס סר'ן חכתכ כמו 16גס6ג3י

  כפתר גג"ל 6נ)סחמ6
 נט) ססג6י מסוהר נדור סירל 3טעח מסיו סוגיי 6ח" נע)נדרו סיסי וס  תטווס ססלמ פסורמסוי  פוופי

 סחורם וס51י6 דבור כדי בחוך מסנדר חור כהו נסוי תסוססנדר
 סגחנ גררים מס% ח"כ סלמנ'ס מדכרי כסדיי מקמע וכןנחיו
 עמס סוגיי ס)PDh1 6" עז וט' סיריך  קורס סססלס פייו")

 ולו . מקווס תפיו ו:%י6ס לנור  סירופ  ססרימ כנר  נפיוסמירס
 אוייש כרכו סי' בסיו סגור סס%'6 כסעס cne דס6 מסמסטויפ6
  מסקנס כגיד 36) שחט כד6'ח6 סח:6י וכר ~bS מחס איירידס6

 כ"ס  נפלס ססספפ  סיסת כ)כו סיס סגדר פסעת וגס )כןתקודס
 06 סנדר נטפס ססגוני  ופכר סטייל 6ררנס 4פר 61'ן פסי31פלס
 דכנ'ד )'ח6 60 סחhn?bll 0 4דריס Ots וק'יס יתנ6יס עקריסכן
 וסחם 6מתניחין כ"ג דף 3סדי6 טס ffno( טכחנ כתו וס סייך)6

 יו ייתר 4% טי6כ) חנירו 6ת )סדיר סר51ס 6ף ר6כ"ידקתני
 סותר וכיון 3נמ' וצריך כו' כע) ין5 ליוור פסיו  ןיגי נדרכי
 סו%6 ש' 3סדי6 6תי 1)6 5יס סחיט )6 קרור עתיד ט6גי גולכ)

 hsn תנוגס על וט' קחת ומכי ממסרס מסיי ומסגי 3ט)והגדר
 עתיד סרגי גרר כ) ח6תר נר'ס יעשל ססגס % גדורייתק"תו
 סכין וכחכ וט' )חנ6יס עקריס וכור 6י וט' בס) יש6קדור

. 

 1)6 טכסיו גדר ons 610 ס6)"כ )גרטיס וקיים )חג6יסטקריס
 ל6)מ6 גסדיhnb 6 %1 )01 סתיע ל6 )ע% ר6תרינן )ת6ידתי
 ene סור  סר6סיייס דעפ פל לורד  blon)n  ניל חייד6ק
 מלרר כספפ ספליי סיפר לזי פעפע  סיילויסספ

  וכיי
  ססו6

1mh1 דעת טע) כעירוטbs 6גורר סו b~b תג6י' יעקרו 4ער( 
 610 )מס )חג6יס ושרייס )% 6י Sah )ע% ד3ס)ע6 ופול עדוכו'
 6פ  לירז פ% סי6 מחט כנדרו טלין יוגע טסו6 ט6עפ"פדל
 סו6 )תס )חג6יס דעקליס 14 6י עגמו גדרי ססן  כ16 5ילמגירו
 ס"ס 61'כ עכ') דרור ונס מתי כנדרו טלין יורט טס61 ט6ע'פטול
 מדר סו6 )תס לחנ6יס רעהריס נמו ד6י לומר טיבך )6נגיר
 סס שכסב ולע"ג ססגופפ. פל 5י שגהר פל 5ולסו פכייךמסרי
 קגסכע וגדרים )טכומח לווסל סחוסקיס וממשסו וסחוספוחסר"ן

 נ"ך  מטעת וכן טסדירו 6ו חנהוו קססנישסו מי 36) )%ש וגדר'
 כתג וס6 ליס, ס6 3ג'ר otO כן 06 פוס מוסי) וס כיש)6ין
 סע) מסוס כבוס כיעלך ph חנירו דםססניש כטעם טסספן
 דס6 דמי )נערן חג16 טתנע5 וכמי תורר שכע 610 מכירורעת

P'rlDh6(וכל6מרי' מעכיעו ועתו 6)6 ד:פטיס 6רטמ6 מסחכע י 
 פי%  כספם *ל5 סקי לOf  6 וטכס . סג") ס63י דגדריגטמעתח6

OnD1גפנפ ריסניסד רעפ רפל  לופר וסנר5 טכופמ b'm1 מזיף 
bnnrnaכ46 וסוי חווט* פירס ספסר נפר יכל מלקי ולורי 
 DS'5 מסוכמם כמו חשי שחו ע) 'כצנע תסיו וסטיק כסדיךסירם
 מסמת6 כנט כן סיס ומגיל שלועס  נטמא וגס סלמכ"סתדגרי
SDלתסילס חגבי 

 מורסני
 . נט) ססגרר כי6 ססק כבתי גט3ע 610

 פתטית כמ 6ין שגס th))D  קס.1 סיוש pttlen  סנוישו6עצ
 סרטכ"6 מחסוכת רסיס וס3י6 )מנירו מנקנס סס3וטס )נס)מודעיך
 wtfpw  סל6 סת5ס xa'~ תתס ר6ייס )סניף יט ועודוכחכ
  ביעיל  קינו  יפ רבפול ניוסשפ  וכסני  פר וא'  נר'ס יפפוילררך
bbוטסיע6 וכו' מכי,-ו טפריוו פפ *הריס % 5נל סגפו ללררי 
 לנס) 3מווע6 כח דלין %6, וט' 1rD גיורך מודעך )ךדלין

 : p"teD) דגה ס) )יינ : סב") *גס טעגח עמו 6ין 06סטטמס
 )מסילח ש"ס 6דס טמחנס חגתי 16חו מסריטן טיפוסריי

 6ין סר"ן סירב  ספפס )פי 16%ח עימס * שם ת' ס"מעוזע6
 פשר כ6ן כתלין דוקו רופיו לן וצף סכתכיו כתי שסושייגס
onh(סנדל תנע) משן 16)0 6פ" 6תס טעגח כ6ן כסים 6נ 

 מועיל 6'פ וס 51037 דס6 דס'ל 610 סעעתו ה"נ .וסילועם
 )6  ד6.כ תטוס סייר  יסייעו נ"ר 16 מדירו מחכירו נדר)3ע)
 דגר  .ל) יעור . rr פפס טיי. ל6 ובלויס  בריס לכל מ%סנקפ
 ))שד יט יתוכסיס כסרנים )מרמים דנס3טןן דסס61 דמותומהוט

דנפס?פ
 5ין ono רס6 ססביעס 5p3D פפון נ16ס 6פ" פוועי
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לובל'ן יב י%ש%להמריים16
 גכי 6עס'כ דנריס ptb טנ)נ. רנריס וק') נ4 6)6 מט%כ6ן
 סמ~רס גמי דס1)'6 ישדע6 נמסירת ג'ס טוי ס6י כי ממון6וגס
 סיני מ"מ סניס1) טסוחל נסירוס סט3ועס טס1*6 ו6ע"גכפיו

h'S1enסכיט1) כן גס PPn טסוגחגו טש מס גפקוח6 6ין 3פירוס 
StDS61'כ . נמר ל5 011 ממון נ16גס ססנועס ומכט) כזס 6"כ 
 ססכועס תנע)ח מוךע6 כמסיח עהי"ס סנרח )פי 6פי' D~)Sנג'ר
 ספק כוס כ)י סוכמגו ג6סר .ממון 6הס ל6 16גס כ6ן 6phס"
 כסכי6 מסריק ע5 0סקסס מכיח (nftmp מקוס %ן 6ץוטחס
 יסרדסיס ומעסס וינץ דת4ס bwon קטעס )גרוןר6עק

 ד)6 . עכ") מלל ונקטעס סנוטס 3)6 6יירי סני דכ) מסנימודע6 ר3סוי
 יר6חו עעגי ד3ר שסס ססו6 דמי מיס 5סוכש blb מרירי'קפ(כוק
bSn4ונ16גס עמון 6וגס רמטיג ט4 6ח יט ItDD דכר 15 נו6ס 
 ו3יפ% bm' מעעס סטטעס )נע) מורט6 מסירת דמסגי.ססוע
 סק)6 כ) רק ססס6 מסר6עת ע"et'b1 1 טקק 1)6 טסהחמכש
 ג"כ 16%) לח ססקקס ימה : 5הס גנך6 עמין 6קס 150וערי6
 טגחססע סמנסג )י נן ד6ס תמון כ16ש מסגי ועודע6 וס %ך)פי
 ימו6)3כ5

 ל3עי
 ס6חרהיס סלרהץ 5מס י"כ נ)י) וססטשח סנדריס

 מעקר6 ניע) 061 ר5"3 ס" י'ד כעור כסנסוחיו )כחוכ )רמ'6יו וטש ממון tb(hwn D ממעח ססטעס 16 כגדר ניע) כגרס6, )עוכס 3עדר סיוס %חסוכ טכ)כ דכריס )1 )סיה( )סת)יע סשעכע)י
 3יכט מ0כ )6 06 מפג3 6יגו 16 3יכ )כע) סתגסג טס61כעו
 )סס כ,ש ומס וסתו0סח( סגמר* ס%%ת 6מר סגמסגיסכפוסקים 6חרי גמסט סס מכ'ת ע) חעיסגי . 3,סי()פ) כ"ח P1ha1-סיוס
 טתו)קע גדרי כ) ט) סענסג ע) יסוד וס 3דין )3גוח ר6סס)סכגש
 ו3יתר חריזע סשן 6שמ כעור גמנ61ר לקמ6י קע6י וס תגסנס)

 )נט) ג1 סכווגס 6ק סמשג סגחס:ע נמקימות ו6ףסשסקיס
 סתגסג ו)קך 4כור ט5 הדליס סטשח b)b כ46 וגלריסטטעומ
 סמכירו 4ווק % 36) ע5מו פ) וסטשס גדריס 16 ק5טר)6ותרו
 % גי נ*גם 16 hsn (Dllh יסיס נין פ)% 1)6 מחנ"ש 16מוירו
 סהחס פסגי6 ומסרי"ק ג6)ו קכושת ע) כ5) ש מגסגנחי0ד
 )6 וט' ססנס כי גדליו יחקיימו bSn וסר51ס ממתגיחין ט4)גדון
 מי wb1' ססוסקיס רכח3ו סמקגס תדץ 656 סכי6 גורי כ)עמגסג
 ססגפ כ) ק) וסטעוהוו )וריו 35ע) ע5מו )ח1ע)ת כס" לךססחגס
 כ4 מודע6 )תסירת וסזס מרירו סחכירו יגדליס ש 3ט1) תועי5 ,6ין
 עסקי %יוח ומורט ממיסגי יין מרין ונל 3רכלע כמט6ר16גס
 סוווס דקרוק ט) סוו6ט כ6יש 'סוו יכעת וקץ ט"ע כס)יכדכרי
 מש3ליס גאשס ר3לש סס לק 6חד ערשס (sm )6 כיד3ריסס
 עחס 61ין מטרס %וק 8 סעמיס סגמס גסרל"ם ג5קעשעונמס

טת
 )פ,ץרי

 עפעס ד3ליך )סכוימ נזס ורגס (bn~llb ר63 מתע6מ%ן ח6מיי מס 3סילוט )ס)פ) מכ"ת טס6רך מס גם : 3אס
 3ית טורנן סקלס ס)יסס ססני6 סשלם'ס כ) ד6.כ 11קוקי6
Pnb)6וי 6חשרוט טמי כל4ן סל%לם טקנ4 קויס W)D) יכגס 
 סקסס כנר ס)6 סךמוקס לת ר%6ח שור ע קוטי6 ט)לח

b")nle6וועח עעס 3פוכ יסכס )6גדוח נחירוסיו 11 קוכי 
 קולSh 6( 6 סגגי 6מרתי 4 460 64 יייסתי יבהשיולה : ו)ויס גד*ס מסר"כ 3ן ס5שר מ6יל 6גכי רכלכו כס עו .ע'ק

 6%ש 46 סוכ6 רק 6תקרסו ידעתי bS ר'כנסנמ
 מטתשן משח נידו יט רל%נן . ג01ח6 סוס h"5P'b מ6רןוחטונס
 6סח1 נרוג'"( גכסי טרו טיט נע) ג"כ וכן כפקדון 16נס64ס
 16 סגשר 5ממשן גודע 1)6 סטכרח ס6טס 16 סגוכר קמשןשח
 (b'SIo סכ"ר o'ppn 06 רניגו י)מרע . .וגוח) יווס סמ')06ס
 16 ס5וס מיר סנו' מסגוומ6 ססטכון 16 סגו' ספקדון 16סשכ
 eb~n 6פערוסוס כיי 16 כייס %סעתיוו סנו' SDi-O 15סנפקר
 כוכר6) חק רס6 סגכסיס )ילס סל6וי . יורט קינ6 טלנעיגיסס
1'hPסכ"ן ט) דמוע) סנוי רגכסי רומי6 46ס1 סיכ6 טד 16 'ורס )י 
 )תגות מייניס 3'ר ונן גכסיו. יפסיר טמ6 כחקגחס)סקור

 : סק6)ס )טון כ6ן ער קעגיס יחותיס נכסי ט65פפלופסי0
 פועס 6'ך סגס מססו6ג b)PO hSD1 תמסגי art(. 0שרסדהשיב

 מי)ח6 )דמוחגעיהו
 )מ%ח"

 . 6חר כיר מפקידס 16 מעוחוו טס13ס )תי ק סדמות מס כי)ונ6 געוכ)* 6פי' )ס ומי 6%
 6ג טנוי )גכ0י מגייסו רעויף DSPSS גר1גי6 טהכגיסס 5טס16
 61יגס . גידס . וסגס ניריסס . מדעחן נעגיהס וסמ0 סגה(סקיח6 סגי דכ) 6פוערופוס 6ניסס )סס תיגס ס8 קטג'ס קושסי%סי

 ומחוייניט רמי6 ויוסו וע)'ס נע)יסן נעיתת )6'מדסו)כיס
 לל טמיגוס מ6סערופסיס דעריפי תמס ע(.עס סגכסיס כט4סתיט כ6פערופסיסי סס וסרי גדו)יס יורטיס ויכ6ר גסיחכעו)סחוירס

 סנקמע ועור :וט'
~br) 

 סיסיו 16 6סערוסס ימגו סכ'ד מע1)ס
 נע)יכו )סס )ירט hpt'(' חוכעיס )סס ס6ין נכ0יס ע5מקקיס
 1)6 סיס )6 וד6י ס6 יסס ל6וייס ססגגסיס )סס וגכריס'יוע'ס
 כ"ך מסוס מש)סגסמע

"(1 
 נש)ס מסלק 16 פוסק כסיס )ר6ס

 סנכס" )סו5'6 כח )סס 61ין )סוקק רסיין כ"ד ד6'ן פסיט6 ערוכו'
 כ6רון ' 6100 6ס(ו 3גרוגייח 3ע5 )"ס כגכסיס סמחייקיסל~ד

 סגכסיס )סענויד ט6פסר ע)רקי וג) hott~hln יור0 1כ61ופעלון
 ספ0יעווו גתכ)ית פכוע ווס עו כו' וגסקר )וס לס . ענריגןכירו
 גו' וס ע) ר6יוח כמס סס61) )פ:י 46ע ומ%ח6 ו)ר%מ6ט'

 סגס ינה : ונרימ נסיף 11hst1 )רכרע כר6יוח וס6מך .עג")
 מקוס מכ) 45ח, נעי וסמעח6 0שגיות נססקי עוי כעתס6מ
 %קי3 סס ועש 6שי גס nwSn כח ע5יתי hwe 8%שיח

 : 161מלנקלרס
 גכסיס כ6ן וסגית סיככס דסטי סטג'1 יע ייי דמהייתשובה

 ספוסקיס 0כחט (hnipn ל(קוד סכ4ד ע3סמוע)
 סירות סמפקיד דסחס 6תחגיחין סתסקיך פוק ד6חמר מס6 )ע6%
 כפ:י מוכרן 16תר רסכ"ג נסן עע )6 6טך'1 סן Dh" מנירו%)
 מדלקנ"ב כנמ' סס 61תמל )כע5'ס 6הירס כעסיכ blon מסגיכ'ד
 מוריחן ד6ץ גסמס מווננן טסי יגכ0י קלוכ רשליריןגעמע
 סגפקר מייכ פירוח ד)נגי סיכי רכי וגו' מררקכ"ג סל6.סוכתכ

 ססנוי נתקגת %סחו) וין כית מייכיס כן כתו כסקגחס):סחד)
 )ס)י) שט) נ"ד כ) דע) כסו גגעו 6נדס סקנס ותדין ס"מוכו'

 ע5חן מ)י4ן ט6ין כגונךס ט)יהס )סגיע סתיועד תספסוסכט)יס
 רטנ"ג ק6מר )6 ע"כ ו)מ6 ממ6י כגמל6 סתס וק6מר61ע'ג
 מ"ע וכו' מורירין *ן סכ6 6כ) קרג6 כ64 דק6 מפוס bShסכ6
 ט), )כעייס 6נדס סטכת מרון דסו6 סעטס )סתור נ656

 נסרי6 4' 6ימ ורסכיג כריית6 סתס דמייחי מ6י ps' וג"סכסגה:ם
 ק6מר )6 וט' ד)ת6 ממ6י וק6מר 601 סכוי )גכסי קרוכדשרידין
 כמו סנויק(6 04 סמ'ע 6% 16 מיניס )עסמע )יכ6 דמס66)6

 6מר סחס ול"מר כמו6) סס פסק וכן פס סתוססוסטקח13
sh1Da'מורידין 6ין )דעח ,ל6 ינכסיו קרוכ מורידין כגטגס ס3ו 
 כ6ן סיס כין )יפסר סתעער מתון נכל ס'ס כן 6ס וכן S'htolוכו'

 )קייס מוע) סכ'ד ע) מקוס מג5 חו3פין ג6ן l'hP כיןתונטין
 סוס כ)י טסי6 6נידס ססנת מ4ח ככ) 6ניוס ס0נח msnט
 סס טכחכ גמ*ת מס)כות פ"ו סרמכ'ס מר3רי מקמע וכן .היכע
 6ין כו' ס)ן )כינן 'חע . 61ין נכסיס וסגימ )ועס (ע6 תי11'5

 ש 3יו הנמוו pSPSpD וס )כסי דין יסיס וכינד ט'מוויוק
 ויחכעו  טייוי ער 16 יתכע;1 וס טיכ6 עד . י11 תחתטסן

 ן 61 סי6 מדטח 61נוס ממ%ו 6כו .גר%ו 610 קסריסיורטיס
 PSDN('l כ)  ש64ין כ,ר סרי סמס 3ו סמש  לסמוירס מ4חן6נו

 3רכריו גנכו6ר )ך סרי וט' סיסס SD ג6תן 6)) 6וחסומגישס
דווק6

 סיכי.
 ד6מריגן סו6 סחס ממוגו 6נל מר4מ סס61

 16 וית3ע וס טיכ6 עד ירו תמח ססן מי טר יעתדוסטעפ)פ)ין
 yu~n 6גן 6'ן מועס 67כוס מסוס סיולשס ויחנש nwtDעד

 ככית מ)%ין מר*ט מתוגו מ6נד ס6יגו כמקוס ס6)סמדרס
 . פה:ס ע) ג6מן 3'ר סגועיע)ע*ן ו5סעמיד 6נירתו )סשורדין
 וגסיו 6מר 6וס מת 6ם גנמ כןס"ס 61ס חונסיס כ6ן 6Pbnט-ג
 מן יודעין 61יגן 65:יגו 3כ16 6יגס וסיורטין יורטין קמי)כסיו
 נ:~ח מטעס כחקגח' )סקוד דין סמח תשיכיס )קס צנפ)ססירוסס
 גר6ס ונן מוס גדו) יחומיס וגכסי סטי גכסי "7 6נרס'ד6יןססנח

 סגחן יעקנ SD קגס6) רזן סימן סכ'י סני6ס סריעל6מח:ונת
 כגכסי SPD'5 מייניס סנזר כסס וסקיכ וט' 6חר ניח)גגיו
 כסס טיעק) מי 4 ס6ין 6רס כ) כיכסי )יעס) חייכיס כןיסומש
t)'ebs610 %טנין דככ) 1כ1,.ךמקמע כדעת סנימס כן 06 656 נד 
 חוכעין כין 6י1 6פי)1 וכו' 6רס ג) 3גכסי )ספפ) ד'ן סכיתמיירס
Sttlh1מחיכס סגר6ס תלינ.!סי6יס חקו3ח סכ"י%6כ ססכן6 גכ 
 קיס דמי מעעס סייט מקום מכ) 3וס סריעכ"6 על מ%קססל6"ס

 סכפס- סריפכ'6 סכח3 נתס 36) 4כסיו )'וקק )נ"ד 6ין 6נ1
 כ כגכסי )סעפ) חייכיס כן "otnlr כ;כ0י )ע9) ד'ן;כמ"כיסמח

 כוס 6'ן קיקפ) מי )6ItbP 1דס
 חו"

 )ך I'bg נג'ר 0"ס כן 061
קוס
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טלובלין יבשאיהמרו=ם
 3ילו תוכן ט6'גו נענין סיפרימרוק6 סייגו )תע)ס טכחכגו כתו IDtQ ,") פדוח"ס מסר'ס מחסונח גר6ס וכן . ממע יושיחוס
 כפרק קס גסדי6 )ווכח וכן מוקתען סנווכן רכר נילו )סחדק 6כ) 06 סס סתטוכס ח") קען )נכסי ממם רידן כגרון ענין -דמדמססמ
 )ק15ר קנוס וסגימ סגק3ס טכוי lhwn 6מר טס ד6ממר סמסקיר 1כ11גו מרחס סס11 סרין 3"ולט מ'ת O'p1D1 מ)וקיס :~otpeeכי

 'ומעתידין )גכסיו יולוין נ"ד וט' )גחר חמריס )נ)ול עגכיס ילוקת ח)ק ע5 6פמלופס מקוג"ע מטס כמ'ר ס6ים )0עמירסםשס
 ופריך )גכסיו קרוכ מורייין כך ו6חל וכו' %ו5ר וקו% 6פפרופס י(ן)כיד 6ך ג6ממת כחורת 3ידו סמעוח ויסיו מ6חע סג36ר6חיג
 וסי' מוקנויגן )6 )דיקגגי 6פערוסס ומטגי )עו)ס 6פמלופ6 ו)יקיס גכסיס ו3פרפ גכסיו כ) כגגלן ויק.-כר סמעוח סקנ) מספקחר6יס
 )כע)יס טמור ויס6 סתוכן ד3ל )הכגיס 6פטלופ6 תעתירין לס"' ירוסס )ו קגפ)ס )קטן ג'ד )דתוח גל6ס )י י' 6מלייח )סוןל6ית
 6פפרופ6 1)וקיס . כ6ליס 1)יעע 5סטכיח קר1כ מוריוין ו6ח'כ 1)6 6הגו ס6'ן מוס עחר IDP י ו6ין עד וט' סנד1)יס 6חיועס
 1ג1' מוקתינן י6 )ריקגגי 6סערוס6 . כ)01 ימו) ט)6 פ" (OSID )ת0רזס י65 תכ6ן 1)רעחי ע'ס עכ"" ד3ר סוס וו נמרוטסוורע

hlna6גו 6ין מרעת 61כרס )דעת )כסע ע6נר I11SD~ 61עפ"כ )סחוילס 
 סג6 ככ6ן גכסיס )1 (1SP 06 ונויסו s~rl ע)יו סגוכר מסר'ססמס
 פי ע) ס"ף 3ג"ר ק.1 כן ו6ס . S")D סטי כגכסי ויגו כסןודע

 )ך ט6'ן נו )סעס) סכ"ר ע:,15ין עחס ש3עיס )ו ק6יןטסו6-ממון
 סמורס קר5ס 1טה . hmn מקוס 3כ5 סיורם מוס יותרקטן.

 ,ס )מתון )ורע ט)6 מטעס )ג'ד מקקיס סנ'ר ט6ין %עוןסגוכגי
 ט6ין יהוהיס וס )תתון יס עכ'פ hSo ועחו )סיף ווחי )6נעניס

 יט כן 06 קורס קלוכ סקרוכ ג61)יס )1 ס6ין 5Shlp'Dך,:6רס
 כטעוחיסס פו ידועיס i'hV 14 ומס שייו עי יסיו כע)יס סממוןמס

 6ניוחן 3סט3ח סנזד ותהויניס סס יטל56יס ת"מ ס)ססונקול3ס
 תתיס0 גסח)קס ותעחס )ע'ע תיגע ג6ן 'I'bD פי ע) 6ף )עעכג!כר
 קסכ"ד מעו)ס (nhr סגטמע ועור ח') טכתכ הגוכר סמולסט5

 חו3טיס )סס ק6'ן גכסיס ע) ג!קקיס טי:ו 16יממ.6פערופסיס
 6גו 6ף גי . כג'5 עכ') מעו5ס גסמע 6% סיס )6 וד6י hoוט'

 כעק'ס מיטר6) 6מד 6רס קימוח לטרnhr) (6 סגטמע 4ג6מי
 hSt )כ) ססקר סגכסיס יגינל ססג:ר גכ6ן e)tb ויחןסיו כ"ךט,ס
 6יס ט'63 ער כ"ר פי ע5 ג6מן 4ר )סגימ0 )סס גזקקיסיסיו
 )6 6יסו 061 סיס 65 !ס ד3ל וסירוטס סנ6ו)ס מקפפ 4"טר
 ע6 )יריגו טכ6ו כ6)ו כית6 עוכלי כגנס וסקיגו סתעמ 6גןשמט
 3חכיוח פטוע לו6 כי מוס )ר3ל וסמפרסיס ססוסקיססתרט
 6טחו גד%ייח נכסי 3ידו סיט ס3ע) ם) סס6)ס וכו .ספקיפית
 מסחת6 סקסי)1ת חקגח )פי מו,ליס ססגכסיס iDIO חוך'כמסס
 טכחוכ לתו )'רס'ס 16 )6כיס 16 מוילח קסגווג6% בעג'ן6יילי

 אש ק כן 06 )'ס וסיתן כ'ו סשן 6קוח עלי)טח I11Dt'Dגחשנת
 סכ"ר 'סיו )6 1)מס טיסיו מי יסיו וגע)יס עלטיס :,~4pffgשן

 סמכל סתורס סכחנ ךגמדץ : וסקנתו 3ס))חו ניל גחקגח)גזקקיס
 תר16רייח6 יורט וסוl'npp1 6 כ6רון סו6 6סחו 3גלוגייחטסנע)
 כן תטמע % עכ') עכדינן נידו סגכסיס )סעמיד ס6פטל ע5דקי1כ)

 15 טגחן )יטוין סס' %ס strl טס סכחו3 סכתכחי מייתוןכחסוכח
 )ו יט3ע כופר ו6ס טק3)ס מודס סו6 06 תקגס תכמ 'שילכ3ל
esnפ5וג ר)6 גר6ס החקגס מכח 6)6 מימ"כ ד)6 61עזג 4 גגק 

 פ4ג )6 ס3זר וקיקח )עגין ג6תל 6נו 6ף . עכ') סיסחכטמעת
 ט)6 ט5דקי טס טת3קק r~h מספל סעחק טס מ3י6 ועור -ר3גן
 כי6 ס3ע) דירוטח תוכח דוכחין ס3כמס טכחב מפעס ס3ע)ירטגס
 06 6סי4 מס טנס חוך כחורס קסחנניוו מ5'מ 1כן גוסתולגגן

 : ס"ח iD'D תסרי"ו כחסוכת כתנ61ר סקגסגחעכרס
 6'ן ט3'ד סגוכל סתורס טפען סר6סוגס סעעגס סהאמנה

 סמכליס ת)ח סגי דכ) OPPD סג!כל )גריןמקקיס
 ט1)כיס 61ינס טר0 וסגס תרעחס 3ע4סס וטמס סג'חוס603)ס

 טמיגו0 ממט כ5פעלופסיס סס וסרי וכו' כע)יסס 3מיל!ח65יטל.
 פמגחו וט' כ"ר טתיגוס מ6פטלופטיס רעדיפי ע)תס כגכסיסנע)י
 16 סגפקי 06 ווי%י . ט6ותר כ:וו )ח)קיס סמחמ)קת h)hעעגם

ס4ס-
 ד3ל 56)1 במומיס סתח ט5 וסיכסיס סנ"ר געיגי מסימן 6יט

 )0וגי66 )סו ר)תס )ס51י6ס.מיר1 )!קקיס סנ"ר ס6'ן 610)פקופ
 קיעסו ויסכ"(ס כסס טיטריח )6פופלפוס )יחגס כרי 06שדו
 וסי' סשפקיד פלק כד6יח6 מוקמיגן bS )רינ!גגי 6ספלופ6 60פירהש

 והוי )סו דסמע h'(h 4חמי דכט)ע6 ימ64וסו ט)6למ'"5ש
 ג"ל ס'ס כן 061 )סו סתיע )6 )ליקנגי 36) מ3יס %כר6פטרופ6
 טיפיימ 6פעלופ6 מוקתיגן % )פנ'מ קעגי0 יחומיס יולסיסט6ין

 66 6כ) . ט61 פ:ופ ש ל6'ס )טוס %יכלי 6ין י ומ15קס%3סיס
 56)י ספון 3)וזי סכ"ל נעיני ו3פומ מסיתן 6'ט 6'מ סגפקך15חו
 ג6מן 6יס 3יד ו)חחו סגפקל )לד ספריון 5ס6,51 שפ5 סכ"רכע)ו
 ט"פ.כ'ך ג6מגוחגתורח

~"Dhl 
 תוקמען 65 )דיקגגי ז6פעלוסס
ך%

 ותפסיו 6טרוסס מנוט דסייגו oetnt 36י טמיגסו גתור6פסוופס
 63פעלופס 6ס')ו 61י?' 4ס רמס)ודגן l'Pr')o פלק ס%ח6ד6פסקי
 גמ)ות מס)כות פ" כרמ3"ס כו3רי כמכ61ר יחומיס 6כיקנניגסו
 פסקו 1wf נחור ~1Yvh 4ס וכ"ס ר"ן סשן ח"מ סטורכ3י16

 נמור כמט% 4 גוקקיס מוט )תמע יימיס ג6 ט6ססקוסרלט
 יודעיס 6ינס וסערטיס מת טסמ)וס ע"ל ס"ס כן "ס עע סימןח"מ
 מוע3 סג"ל טע) 3פהם 6יגו ססממון 3סכ'י ירוע וסעג'ן דנרמוס
 3!ממגו גסיני ד% ש6 חניעס %3 6ף ססוכמגו כמו )יס)'וקק
 3תקוס פס סרירחו 6חד 36) מ)וס רחוק ממקוס 6לס )6י!סנפש
 סיימ . מגכסיו יורד 5י מגונו ס)1ס 06 )יס )!קקיס סיסיוס3זר
 כ5געס ייויף ת16 דכ) )סכ"ל ידוע סד3ל 6ין פעמיס דרוכתסוס
 ס4יס ט) )סטגהש לגי) ע5תו 610 3ח4ס קמ4ס וכ,מן ועורי,יף
 סכ"י ע) מומ) 61ימס4

 ' 6יגט הס'ורטיס מח סי(מ4ס ש גגרון 6כ)

 יוחל יחומיס )ך 6ין ג)) )סס קגפ)ס ),סירוקס  יירעין ו6יגסכ6ן
 סמסקיו תיחח )6חל סגפקל גטתגס )b'nh 06 6 %לא :מסס
 s-Gtn סכ"ו טע) גריס סיס PDb~5 סמפקיד נמיי כן סיס6)6
 כן 6יגו יתומי0 6ני טתיגסו גמול ר6פערפוס ו6ע"ג . 105)יוקק
 1,') גח4ח נוס)כוח י' פלק סרמ45ס סכחכ מס ע)דס6

~ffp, גמי 
 ל)5 יסיוח וחור חטל פוב טמועתו סס" יחומיס 6ני מיגסו06

 . טחייכ'ס וכו'01ו63
 טגקתגס כיון סי' סתניר סרב כתב וכו' )ס)קו כ'ר

 כן סיס ט6)ו 161)וריס 16ח1 מס5קין ס36 מיחת 6מר)גריעוח6
 ומפסיד כ6פערופס וס 1.:רי 3גיו ע) מנוג'סו גאס )6 ס6כנחיי

 מס)ו;ין 6'ן 1תיגס1 ס6כ כח" כך סיס 06 ור6י 6כ) 6וחודנוס)קען
 יתותיס 6ני גטתגסו דוק6 סיימ ג') %מ עכ') נכך 057 טסרי6ותו
 סיו ע)6 נג'ל 6נ) עותו )6מר 3גיו ע) )6פטיפוס קיסינפירוט
 )60 )רמוחו 4 ויש : ס5י 6תרען )6 פקרון 3חורח כ"6 כירוסנכסיס
 סמיגס ר6דס טס ח') ס"נ ג% ר' סשן כחטו3וח'1 סר6'טדכתכ

 יחומיס גכסי ט) 6פערפוס s)*h ומח גכס'SD 1 במ%ן6פסרופוס
 יחות'ס 6כי סמיגסו 6פערופס דחגן דס6 6פטרופס )סס יתגו נ"ר6)6
 610 ירוע רכר כי . 6פפרוסס )0יוח 5תיחחו סמוך סנויג?1סייגו

 )פי ע1) )1 טשקס יר6 61י% )6חך גכסע ת6מין ט6וס ט61ות5וי
 15 יעק: oh וירניט 3גכסיו ומכיר 3ק' 6דס וג0 מממ 'ר6ססו6
 טגחיע (u e'D(*s יורק'ו ע) )סט4ש 3עיג'ו י6נון 6'נו S~hט%
 6ר0 (t'Dh~ rt'h 06 ליר6"ט ר3רי ט)פ' בסרי6 תנ61ר ג")61"כ
 )1 ג6מן טסי' לכיון 3ילו סנכסיס יס6רו 6תריגן 65 כחחו )כסיוע5
 "bbh 0 סכי )ה_6)ודג! 'ורסיי ע) כן גס בעיגיו י6תן סיסכחייו
 סיחותיס גכס' ע) 6פערפוס )סטת סכ'ר 3טיגי ג6מן 6ימ 6רס6וחו

מועי
 3טיגיסס סר6וי 6סמרפוס ע)יייס יממ נוידו 5סו)י16 סנ"ר ע)

 3פרק סר'ן רכחכ 6ס6 ממט פ4נ 11 3חקו3ס טסר6'ט כן גסוג')
 גקיס 6פפרו6סין טוסין ו6ין בנרייח6 סחס דקחמ 6ס6סג'זקין
 כרץ וכח3 3ירו ףרטוח יי;ומיס 6כי מיגס ו6ס וקמגשוט3וי0
 ,~pff גלסיגן 3ייט רסרסיח ,") ל"י וכחב ל'ן סימן . ס3זי1סכי16

 4ר סרס1ת, )סס )ספוףל רנע טסיס 3מ%ו יחועיס ah' מ')ן6ס
 סרטכ'6 1ל) עכ') )6ב )יס וגימ6 ססרי ד6ק עכטי1 )תגוחן3"ל
 6כי מען 061, יס"פ 3'ד לד כ)ומר גלסינן כידן דסרסות ג")עוד

  מ1ח!נףס טסש כ15מר 3כן 1)ח6 )ט6ח טייו גכסיו ט)יחומי0
 .ט) מדעחן 6פטר41ם  )עטווון לירמ כרסוס 1רייס ((56ot)thלו
 יכ) סתס ט6גי סמפקיד כסרק ט6תרו 1כ16חו מותו )6חרגכסיו
hnst'.סחס ד)רסילן עחוספת6 מוכמ וסכי משקוי כח סכח6 גשן 

שן
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ובלז יבשאלהמרס"מ18
 16חס תגס ostaw) ch 1עכדמ גמיס 6סקלופסיס ששן לד6ין

 מע)עו סו1hunt 6 ן ע;") לגשוופסיס לקחן סימק 6swiמסן
 רדי סחיט עי ניד סתת מיתח שמר גכם'ס גם6ך1 6ש6דיע') סר6"ס מכרס סיסי שכמגו נסרי וס ט) פ*ג שקיבסשסודם
 תנחו )6מר כן פי ט) 6ף נחייו ע*סס מסתיט ק:י' 6פעחפס)תענצ
 לסריגן 6% נעיגיסס סוטי ע)יסס ומתגיס מיוו 16ת1 ת51י6יןסנטר
Stheoם65 קץ ייסיו ט) נטיניו כן גס ג6נק נחייו כטינה גלמן וסי 
 0ג'י( ס, )חסי0ש כן נס ג') ותכין וכחמוס )6פערוססש זוחןימנו

 עי SD ו6ף וי) וכתכ וס 6מל וגליו מסייס יוסף טת פ)חפירה
 טפסר מ'מ מוו סרסוח טסים וסר6'ס 01רמנ"0 סוייףטגירסת
 ס)ש שכחגו דברי au"( קסמים ריקוח משחן דינ6 )0סו6דלאסס
 נטונד6 מתסקיר תפרק 0סט6 וסר6'ס )דשתן ספסרסלסי6 סככי וסל6יוח דיגם 6100 לית6 ממכרח נחסונס סל""סמכוח
h'oo16סתכלח כחסינס סל6"ם )סכרת לליס דגיגם ססיט6 סנח 
 סוי  יותץ לכל גגוני תנסו ססס  כד6יח6 נמ"ס 0כ3 6ייל'דסתס
npenתסיק ודך וט' סנח6 ר~א6 גני עכייסו ')hp 67יגסו מחס 
 י6 יורסיי ט) מוחו לצחר 6מסרופס קניות נעימו גולמןסיסים It~DS 6כל ע'ם תסקרו מוו סנת6 רססים גבי. hnp כ)גושעצ
 כמהו% וס ט) )מ3מ טעם כחסונם סר6"ס טגחן כעו סט%ריק
 סטסמ קפי סת,ספח6 ,גס הלמס( )זעף "ששף, שמי14)

htae~6"משגס ים סרקנ D'hl~n ספירסט תמס 6מר כ16פן סיריוס 
 )כחח)ס ופבדיס מצם 6סטרופסים עיסק 6ין לך וס,פסרטים

 6ין תפירו 6פערופם 'D'Dln ק) לניסן חוחן ניגס 65 ח6םר')
 כעס 06 לכתמי ס" וסו )6סערופסיס מדמת סנדו wtbטובע
 כחי! גמ!ליס )6פער!ספיס צוחן מגס ט6ניסן ר') ויו 6ט0ן16חס
 לכיסם ידי ט) נדיענד ונססי 610ע ור"מ 6פערוססש 16וקשטין
 )ם4(ן עחוייניס otppnwh o)thl תצוח 0כץ צוחן ימשנחס
 דק6תר וכחמוס '(bw 6פטלופסיס 6וסן ט!טין ס6ער נמס ר'5חס

 ס,כ יוי ע) נעטו ob9 גייענר *ילי ך0ס'פhp"1 6 סכינרים6
 ע) דכחכ סטקק סרק יס6.3 הקרוסי hinp וכן 6!שנמס)נה

 ע6י 4 חמים טלו סושת סיתומיס h?' מיגן 057 ג'דס66
 ומס)קען דמפםיד כ6סטרוסס רגס)קי' b'o1 ותירן 5טיע6קם")
 ג") ושר כח3 וס וט) וט' ד)6 קמ"י יחומיס 6מ עיט %1עו)'ס

 ק וסרס הטוי ס'ס וט' ל'ו סר %ותר נלסיק נידםדסרסוח
 שפרע גחסינ0 יגריו )טהור ח)6 כדי סבר'ס )דירייהצספח6
 סש)ס כ% . כגוכם גירו ערסות ש6 וסר6.ס וסרמנ"ס מריף0גייסח
 סגזכל כחסי3ס סר6"ט ם) סגלתו ססהו סטך דירן י3גידןמדנליגו
 כעיני ירפס ו6ס 0יורם'0 ט) tDh,1(l )6 נשיו ס60מיט ס' ע5ק6ף
 )0עע'ר 1לotp'n ppb 6 6 סגפקר 3יר נטוח 6יע שסמלון0נ"ד

 ולט )מטקס מכחני כתו מנ"ך (IDb כיר יסיימס מ)מ6פטרוסס
  עריוריית, כולס ע5ש טמשען רטון טתח 6טחי נגדוג"תככע)
olwרפס רססו שיתת ל6הר יגורס 16  ירו תש( ויכנסס סקזר לו 
 tntDIS דיגם : סלסילת תקנות לפי לסמינו תייג 6ין נפעסלעו
 מורירין נני רסיס סימן מ-ת בעול 610 הן סשסקיס דכחט)60
 כמטיט)ק 6כ) גמקרקעי 6)6 לגו !ס 1ג) וסל  סטוי %כסיקרוב
 כעריס סיחכרר טר 16 פיכ6 ער גלתן כיר * 3"ר ניד ימי!טלו
 סחס יוחמר מס6 לס ורייקי כקרוכ 3יר לוחמן 1*ן פ"סתת
 )ק)1ר קתס מגית ~Sh1t 6מר יסרס רכ 6מר כמפקירנפרק
  סכוייו כנוו ט' ,סגר וקו% ntp~wh )ו עעמ'וין ט' )%!רטגכיס
 01DD ספעלמ נמלות ע0ליס ו' סרק סרת3'ס תינרי הפפמלעע
 נכ ע) 61ף )תסיס)ין קרור מורידין 6ין %כך ו6וכ) סקופ יס6סל6
 ד% וסמררכי סריס כמגסות וכן ג16ן 5מח רכ נסס סרי'ףסכסג
 סייט קטן לנכסי קרוכ מ1רידין 6ק סמפקיר סרק נגמר6דלחתי,
 יוסק פיעו תרות טליים עפניס סטן סל ישח lsh קרקעותדוקק
 נ"1 סילע נתסובה(י סה6"ס תסר'ס סילק כ)% 6פפרוסס3תהרת
  ופמירר  )מפוטרן קרונ מורירין  6'ן DD11DDh גהצרת םל66נל

3ר3רי
 ~otD חס טכתנכו כוץ שהזר * רוורס תסיס 610 ססממס

 לנטפל SDtn 0ג'ר ספל stus וסוככני ו610יל ננעל ק גססייך.
 פל כן נס שויל כן 05 נסס לכסיל ת' סיין 6רס כלננכסי
 ohl 4רו 063 סכנו פי על "ף לסחו נלוצניוז לנפל pptol~סנ'ו

 עועל מ"ע  סיהךסיס  שט16 בערס מפרי שרו 0יחנ64 י%י16סל6.
 ,ך תסורויי5 סביוי  מסט!ט4ס מסנון %1תונ ימקוכ ומכירהרמוי
 וטעכוי מספקת  רייס לכיר סיחן 1'ל 9ת6'0 נעסר'ס פושרנקופן

 *6פכייספ לרע רל6 סכ'ל  שתן סי טל יתור 6יס 610 06גכסיס
 : בתסלס טש 4סינ ד)ו"גיס ססוסקיס סססקו 3'דמתיגו
 סגרהצ סל ממכר יתהךס ססני6 סרביות על ל0מיכ 6סעועתה

 h'W % סלרירי סנס *פקד גחקש סנ'ד ם6ץ4צממ
 פמפומן לץצז6 נתרץ דמ4צ פסן סו6 מסמן חס לפי יפ4הררי
 ס0בסוו לירי סיפקי 3,ר בסייר  רסנהיון  מלייסד רתמתי רכולסרכל
 לו לסזקק לה"ר ר6ע 0ו6 פסיפ ד16 סנ'ו נעיגי ותסימן ר6ף6יס
 ס:ירס נקטין % ספת בלתי צ ולחספס נרבריגו נצילכחכר
 לסמו 4ץ רלעס  סול רסס1טרייס סוס hw.S! %יך סיס % סקוסן בוז נהר סיף סנתזן Oh1סכוכה

 לשקי
 סוpnton 6 ' נפקוס

 סיס ספק גלחי טיש סלוק כמכר נטוח וסול ג6ק 6יס3יו
 סר6יות מן meln 6'ע חס )1 גוקק,ס מלז  6ין היפייס ונכללמוכיח
 ס6כתיכ רנריו פסק( וייצוע תג)ופ  רנריו  גבכל תצ ונוטס .כקשר
 ססגססר שרין להסקי כויתו סייס פסס גסמפ רנרינו 3סק(לקנז
 ו6ז נתור כיורם נפטו mh נכל  וסתפלפ4ן סיגסי0  לשכור היווים
 סוכלתו סועת סכין רנר וו0 סירו ג% 41צ)61 לטככ לר ניךכח
 )משר גשכ מיתח  %סכת טים : (Otru לטתן כ,0  סנטריוכעו

 סמכר מתורס sff~l סוכות ט סנוb'D~ bb 6 רונן !כתעעמקדתן
 ר6פעס .  זז ט) ריריות כת0 ססו6) זמני 6)ש רתי)ח%6רווחך
 6% וט' סכ"ן טריה  ולך וזל טכתכ ת"ס כהנע מתנ"סתתסונת
 ס% כיון הקוס ומגל  ג'ו נסיהן  ס:תנ תס וכן כיר כיר ס!וגחכתג
 6חר פיך לסו64 ונ6 נפרסוסגווע

 לרי
 לו כדרדס ס0ו6 טדיס לסייף

 6ין ו3פרסוס נירום  טדע ס%  טכען מכתב כ0רה4 סריבירו(ס
 6)6 וו") דכר!1 כסוף 61מר סגפקר רבוכן דמיינו 6מר תירתו5י6'ן
 תז לגל 4דס יס לדבר מתקים וס0 כך לירי 63  ססרברקכיון
 לט כן ch1 תתיסן סלנו רבא ירט פסתם י65 סל6סיפסר
 . פכ"ל כ%  וימל יורט מרת h)a %יבותק תרהב ו*ג6 נרדוק'י
 6יתסל ES צ נתסינס  0תס ייתפל דכי כלל ר6ש 6ין ת60ול.ג
 מיורט מסוי o~uJ'ob כ' לנחלם יורט  לסוריר ריין לססינ6ל6

 3יך 6י סלפסר 3יי יונת 06 סטן-  טס לפסול  נתכוון ול06סרונ
 סכסנ מס וכןשלר

 בסיני
 כויתו 6ט 6מר תיר h'S9S ו63 ט"ו

 בטכסיס מדחיס סיס ו415 6יסע 3ר רעדי  טופרי כססו6ררייך לשור 6ל6 ירו פתחת י%"י ו% ראדאר כיר שתמון סיסיםלישר
 %)ס ב16חס ל6פהך 6ת )1 ס6ץ רקס ל0בי6 0ו%יוסו ל6ולקי

 : עריס 4יך 51כך סגסקר  וסייט 6תר יר 16  סמפוןטניס
 קסדכר מכאן %b וו") טכחכ ינריו מסוף יגורם חסנהדנתה

 דמסחסינ6 )6 61י לי מוק 6ץ וט' וק כיח )יריכ6

 טפס ג~הינ'ס ערכרי ססכץ נטעי נחסר 610 סחנר  ס0ת1רסבמיג"
שתונ

 נסי
 ' טקקיס וסם דין יית *רי 63 ססריר כיון ש6 רנריו

 ויער btea כסילס גשרון רנרי פל נ19ר סכוי וכו' לניס יפלוזר
 ניח WS נ6 מסונר כיון %6 לוס לפקק  משיבס ייגס ריןסכרית
 בתור ,שע ורכי חס וכו' לליס יס לריר טכסיס  וססדין
 בטף מס סמסא סת65 תסובס נ16סז קפיר מטייגסדכי

 רפרק b'~eh 510ןציר ניר *רי ב6 ט0רכר מכיון 6ל6שחסונה

 ם6הן ושד : 0ס ק-  ר3ריו  וסנוטך סבתך ר00י6  3טובר6סתפקיי
 סריס )סכי6 ס5ריטסו )6 ולכך כגכסיס מוחזק סיס  לנסק נרפרי
 סיפסר עט לכל לחוס רי לכיח ליס כו' זז נכרע פס%כ 6ח ליסיין
 נגוצן %ט יט  ולכך .  עתוין  טבע דגר יו0 תסתם hSn 6%כרי
 עעגו עתר קרוב ספ6 %ר קרור פיר יס דסמ6וס

 ומס"
 רסיס

  מכיבי hPnh1 ניהרס לגכסיסס יוסתיס גפניסיבי סדתי ב0סי6 נסתפקיר כר5תר,ן עתר 4צס לפס יס רץנסכית
 161 סנר,

 פוגרי 6100 טל ופסס . קש ינכסי קרובמירירץ
 9יס טכצ5 "ם9ת  נותי הילס 5י וין snno וניפז קמרי סתרי"ס להק לגו רלת0

 ססר3ר סכיע סכתך םכיono hDS1 63 תקטיע לכך ורזי 6ל6וכף
 כליטר )וס 5כל קזוס יט לרבר ג1ססיס וסס רז ניח ליףב6
ohרין סיבית טית גן pWtn זפ" כגונח ,סו סנפיר תס לכל  
 ירקרק צ קוטע סתומפופ סם 0קש יכבר ילד  ול6 ר%רינ,פדגרי
עתיס

 סחבקי
 %5"ךים  3פכיס 6וסס הזר* םכת6 רס0י6 3עוכר6

 ס0סימ סתפקיו רפרק סתררכי ונרי לר6יס סגניך יס גסומט
 3מס ל % וק סתפץ ביר סלחן ont)ol סעתס ל6ס תקיררניכו
  וגירך מלקו * סינגר סו6 פסוע רנר  וססינ וט' סס יסגו60'

 סס כהגה ph1 ומכוחו מטס רph "6 וכו' ממשן מר 4יסיקיי
 ס"טל פרז לפסוס 6% ורועע  ביץ 04  מתקיכן 16סו tr'hJ)פרס

לתלל
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לובלין יג יבשצלהמופתם
 משנוך רפס סמק כמו ספגי ס6מ נפת ט)6 6פי4 4)%א
 טויס Ots ושנקיק יר'5 שטס ויט) 1ט' כגחך וחר' סנח6וס0י6
 ומ5 עססי6 ר6יס 5סני6 ים ועוד 1ל) סג~כל כשולס גסכקדך : )עע4( %מוו 610 גהצן סריס גגון 16 דק טח סיע)

 יורט 61יע מממסס (Dp וקע רס'נ 0יק נח'ע סנ'%16יס
 ניגיסס מקס דמי מגש )קם מתגי 61ותר חונש 1Db וכ5מנו

 י%לכ וכסכ . כה ער )מכירו 6תו טריו עד עוגם הס6ועססא
 נסיקתו 40 ד)6 י סלי  %ן עז  וין פנים  4ו סעגימק העגיו)
 סיוט סי ע) 61ף כך ט3 טויס היעידו 61פי4 מממטס 1Dhn שרף;
 טס61 סג6 6ם ק"ו וסדנליס שנעע ס6ין % ס* לוט npna פוס'
 סבין ג) o'Pb ומכריס סיחשס סממסס מ46 %ד ט610ידוע.

 דיק נגדק סכ6 סק כ) מייו 6ש ש64ץ ab rbשנעין
 נעיל ססו6 מסגי טסני דסתס 4מר 61'ן . כ% 34 יווהד6'ן
 נ%פ1) וסדיך . וט' במימין גרעין מז *סו Ig~g ס%'יכ)
 נוטלי מעגת וגי ס6המ מן O'pw1 0ס % לגמו כ) גידגש
.גחול

 מסי
 יקע זס6 מפולס hbn ס' ונסימן עע נסימן מספע

 6מד וג) וכו' 6רס נס מחעט0 6מד מקמ ניזף וסלמכ'ס.קעור
 דמי מגים D'pb חונש 6מד דכ) ננ ע) ד6ף %סמועינןואינש
'צמרי

e'P3 61מו 6מו 5כ) עקח מרמי )קן מיינ 61יג1 ומסתה 
 קומר 6חד סב) 6וש ססונשן כשגיס מקג'ס ס4ס נני כן סלןעס

 סטור 16ח1 חנעו )6 י6י מגס 6מד 5כ) )"מן טמייכ מגס 4%ספקרתי
 ננויית6 1כי6'ח6 סגריר נסימן נ6ריכית וכמט% ,vnh )וצג4חן
 ק)קח ע3 עקיכ6 ורכי פרפון רני גממנו hsn~h bS סנונןסרק
 מריס 6חר סגו) גחכנו עס ע5 ומסחבק מקח וש קעגימ וכף.ט6'
 ומס 0)4 דיגים מכ61ריס ססס מתפקיד 31פרק לפ ..וט'

 דלן מכוס דין כנית סמקם דמי סיוית כפרס גדמיו סר3שסוכרם
 המקח ועי ביחן משיכ סכ'ס פסרי תידו מוגת סיע *מר.סכרך
bstעמסמחין רסיס שור תע כחג רערר% : משבס נסקו ע14 געש 

 מ5ס.מ ליתר  יס מ6חיס %1 מג'ל וס 6מד %) 0ססקייודרגש
.ב5י

 יי6 וסס6ר תגס ולוס פנס ל,ס רסן סלי מקריס ממר וגס.
 נידו מוגת סיסיי ופרפזי  וט' ot-si נ' זן 6לימ סינף ער'נוגס
 רמס דעתו q,D ירותי %1 וט'יחונעיס ק6'1 דיו! 4דת חונעיס מש מכל קץ וסינויס gtlh שנ6,קו

 עגיי
 דיק עדון )פס

ons!5סס במקק דין בניח 5ס bSO 61יגס 4צימ סחונעש ofu)1n 
 מחמעס לכרטסו כקטל 4 פ6מעיס מס 6'כ , תיו ניד דיוש)

suע) הטס וכי ע"ד כיד נידו סגס6ר המגס פטל ר41ס 6)6ישר )60מיי ר31'ס "ין נונו חלש סתונעיס 6ס נ6תח %6 כך 
 כומס כע5 נפקווגס כנפקד עתיק וכי )סס קימעק %'1דעתך
 מוגח יס6 קפיץ וסבי נסס סכחנ מרי גס כ% טנו6 6'ן וסוגו
 )עורס 56)1 מתם יס6 וסיקר 11') כחנ וסקרון ס6)ס לטכוס ע"ס; סרמ3'ס כרנני רק פאפיט נספרש דיגו שיסו סי% עוגידו
 נסרס ר6י0 ססי6 ע4סס וכתג 'ותר ריווח סכיך ושדוט".
 1)6 נרורין )6 ס; ס יר06 מעיין כ) כי ע)יסס )0טיכונאותי
 . מסן סחחכ דכר ריחרח סיס מו)יוש ו)6 שכרמש 1)56סירק
 מקוס otns ג'ו סלן מכ-ט גמי כסד 1יי כגריו כסוף כתכושד
 )עככ הוין סס וסקרקעוו( וכתכסיס ס0מע)ק)ין נעקום61סיד

 חשיש 16 קועיס ס) 6טסס גקר6יס ניו שין ער ט'גע:ירחן
 Gis- יווסש שתיו%6

 טגר6ס ימו עילס ופנוי ימוש וסיסיו
 146 משיו סיס בשש otO ק6ס וכמו )שריק"6 מפקדוןשסיח 5עקוח קו6וי מס 6כ) ול) לנ גס" סהכ"פ סקחנ oDnגפי'
 טקסס סמ"ר 3יו ססקדון יגש 5יוס נ6ש 461 ממח עח0ונפער

'hlon דין ניח ך6ץ מכמן סרי . ע"כ )1 טרקה % )סש סגונר 
 0ס סעעוח ו6ס כעירם ידוע'ס יייסיס בטש דוק6 656פקק'ס

 ממצוח כלפקוס )כ'ר קנביס סיחומיס פכעיל 3'ד 6מר" נעיר.
 ססנסקד סדין ססוסק דכריו מהוך גר6ס . עכ'5 ט' בסס שפאתו-
 גראס וק כרפט. ט 1)עסוח )מכרי כנסאו פקדק נקותו תכ0)

 חיך * ט'0 מי כ) געיגי חשס דכר תסו נסמוך ס6:חונדנתנו מסי
 יח'מיס 6כי נקל6 נ"ר דפין סכתכ מס נס .; תורס עעעי5עש0
 חנריס יפר56 כ) ~hb חתום רכל סו6 עירס קומי סיסיו6)6

 כ55 עגין ועוגו סטיר % 651 סדרך ש % מוריהם מעירממעמס
 סיס)ש ר") קס כיבנגיע

's~pw 
 סנונר סס61 0עט'ס ס5 בסמ"ר

סג
 סמי

 O'DD סריגי געסס h1W נמעכת ס4ו% ספוחך כיק
 6יכ6 ושך 5wft כסכ ושר . טיק סנונל קסום ס)סס1נעוכ16ח
 16 סס3ע) המל מי יוסר קלוי )גו ידוע ראין יכיון hnwihסנרם
 . וכו' יסי36 מכ) סגגסש )3ע) 1נך1נ יורם תיגו מנסקר 16ס4ס
 עס מתח )כמפקיר קורכם 5ד טוס ש אוסקר סבין )ג1 ד'ויטדכיין שנשי סולח ט6ץ עגץ וגש . עג") מידו וטכסיס י%י16 61'ך4ר

 יגיש *ך עמו קורנס 5ד טיס 4 טיפ טוען 6י% 1nipsסגפקד
 ש6 1)מסס 1)ס51י6ס 3עיגיו כעוג 3סן ועסות טוו ס:כסשמלר
 16 נמס גגי 16 נמס 16 יורסיס 5סס שם משקת סס יקרץ)כ)

 )ימאס סו6ויס סיורסיס וב) ס6נ 6מי 16 דחיס נם 5י6חש
 *גן %י' הורדות מחענווח סגמיס כ5 ורוד ק") דס6מד6והיח6
 פזו כ% נתסומסע D'bS צס כממוח 3תר6 פרק כר5יח46צי%
 ככפמגו ~hSb or יותר קרונ יס רסמ6 ח"סיט ד65 6מר)6
 6נ) ויורם קרוב נילאי 56)גו שחוקסו6

 כסרתי
 ספגו נבזקת

 ד3מקוס מדבריו ומסמע מץ סי' רשיכם וגס . קלמר )6 כ))קרוס
 יותר קרונ ש ד5מ6 מייפז ך)6 שדס 610 גגכסש מהשוקטס61
 נר רמרי כססי6 יורט וראי 610 0סעושק סיכי רוקק 6)66יט
 ע)ס )6 כלר סגין 536 עיט 6מ1 6ח יורט ולאו סיס דמייפיסק
 )6 סמ' ממורס ט) lwtbn נב) ד3ר טף . שסק טוס דעחט)

 מו"מ נתנגעו כטוו מצע כמחרס סתחתסנ גסת רבת תסס6%חי
 : וט' יסעיר מעיר לכי וסמססע nsrb) nnho דגרתי כססר

 1 6 6ע60 מש ס מן, מ6מ 46 יי6 ק% יגוש14לה
 טרח קו) מיוטס עגות קע וטין נמרס סגותקו)

 מוס מטיעין קומענ גנט 6ת l'Pt1'al It)DDO שלוסין טועע6גכי
 שלי סם ח5ח6 לכלם 63ט)י וחורין וסמק נוחר כפיג51נקדפיס'
 01ייט יסופר כי 'potb )6 6טר נסרס טסנ יטל6) %ייסול6ס
 יכריס ד' ע5 פ'3 מוכס 3מסכס bnth1 ס)סחר כוחכיממס

 מ,ייעיס כטיוח ו") סרסי וכו' פ)סחר כותני ע) תקיןקורות
 )6 כי 015 ק)6 מס נטש 5גחונ 6רס ט5 דופי וסיס עמ5כחני
 6% כענוק מסס 65 ג6)ס דנריס נכחנו ט)6 קכ) נע) כ)יסופק
 נ16ריינל דכחינ מס ע5 הצנור סגי IhnSn סמ גחטרו )6 כי43וויס

 סרמנ"ט ומסק דערכין לג (bnth1 חוכים סוכהש Tnh חטג6)6
 משרף) 6מד כשיגי כ) וגע נ)16 סוכר קסו6 דעוס משכוחסיג
 ומטמע וט' וקננך rh'1 6ח חטף )6 קג6מל חטטס נ)6עוכר
 כ6ס סירוסו ס') כזככך 6חז חקג6 )6 ~ס ד)16 פירופו 610דסכי
 שכימרו ט)6 נסג סת6 )1 סריס י6 ענירס כפיוס סחס6 ממנור6יח

 hntbv געלכק יט נסרק מטמע וכן וגו' חוכים סוכימ 6)6 סגיוע).
 651 יתעלגו 6% יכנו )6 יט) כ5נ3ך קמיך חסג6 )6 ח'רכחס
 ופרסת מרכר סכסוכ כ)כ מגיס כנכרך ח")יקררו

 1זי
 יכט )6 יט)

 מרנת יט) דס6י ספירס'י ממס דג4 מ6ן וחוכחס . וכו' תוכבסט)
 6מז 6ת חסם ד)6 קרbo1 6' וסירוסו ס') ע"כ %6נחוכחס
 פא קר6 ק6מ- eth1'( עכירס דכר גחכירו כר61ס מדגרכבכנך
 גנז סכי מיחו חסם "hS כמס יכו) 0וצ6 קשר 1)כך *תוח:ג6
 נטיס נצחנך ""ג ומפיס חוכח0 דנה ע) וט' יסעומ 1)6 יכת65

 61תז ח1כיחמ 6)6 נ"נ .%5מ1 חטג6 ס)6 ל'5 מדגר סכחוכטנ)3
 סיקמס מתגו (oSn %1 . 5מוטנ טימוור טד 1)סטר1 תסכותולמטי
 סקיו0 1)6 חקי מנזכר סרק ר.למ3'ס סס טכתכ מס יס סיריוע)

 6יגו וסמחלסו תניו 6ח ממכס S~h סטננו קג6ס ע5 6)6חולם
 מגופר . כטוגו כ6ן עד רפקי סריגו e~rh חטנ6 65 מסיססוכר
 גומרים סמדכל יגש) וסנו"ס6 וך6 מפרט ססו6 6)1מדכריו
 ob 6נ) כ14 שנר כך ע5 נ5נ 16ח1 יטג6 ס6ס מגירו )מןסכינו
 . סקג6 ד)6 נ)%5 שגל uth וט* ס6י% %"ס ממוש 16מכסו
 יעכס 60תת 6כי רפי( זעם ננד יר' ט)e*$D9~ 6 דשי ש)שוט
 סמקיס קנין פגש נדנריס %1" הברסקי שדס סרמנ'ס נגסדרכה
1tohוכן ושכחס מקני 61ין סיוכיממ %מר 6)6 53נ )טיסתן 
 מסס לרע סרג דהרי ט) חס סכתנו טס סעייעוגי מסנסהשמסמע
 6חד כ) 6ח Jtohs 6דס נ) ע) O15D 1,.) סס סגחנ ד) מישוןגל

 סנט 061 00ז6מש
 ט)'

 רעך ס0י6 ודוקין ס0גסוח וכחני כמוך קרעך 61סכמ סג6על כגיסו סססד מעגץ טכסיס טיגן 0יחועיס שר
 )ס%וחצ מ5יס תיכמס עק% פסיגו רסס 6דס 6כ) ונמקש 3חורס כמפסד סיודעיס 6מר ננט 610 וסירטן טנעירס סישעיס%)ח

 שגנחו סח-רו ~hS סרי - כה עד פסשס נעיני hnthll וט' כחול l'"Dea של ט5 נקו 16הצ 6ין וש )0540 1'ט4ס0יסונר0
לש 5סג16:צ 11Dh סיולמט קווץ 6נ) כשמס מקג) ס6ימ )6חר 6% סוינ'ק כמנרי ססש6 וסבר'ס 0ישמיס נתקת יעקידמדיחן  
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 )16 סנט)) )'ס סכיר6 ז') ס0רטנשס 6)6 ושטמו שיג 6)6כ"כ
 ע) כ)כ )קג6חו כן גס סנסור מניפו Pgs סמל ונליס כן גסוב
 סכירת כחרי' דכח'כ 1ג1' חוכים ד0וכמ 3טסס ססרי )וס ור6יס .כך
 ככיהט5  לסוגי ו,ס מס גחנ מסרי כג)) ססכ) ו) )סרמכ'סניס
 וכי' לסוריטו סליו מלוס 8לן סר וכו' ייפתות '6Phl hS 11DWDיס

1Db)c0יכמ סי6תר לפופי גית,מוו ת4ס טינס ל6 כררך  ססולך 16סחיך מנרו 6ת 0רו06 כחכ כך ממר טמיקי 6ת  סוכימ מכם 
 ספקות כסרר  נדבריו נסריך  פבייר וק .  ימ'  טמיסך 6תסויים
 ונכנס סר וט'  סחוטכן )סוכימ ק4גו סי6 037 מ15ס - 1,')מכתב
 נסור ול8 לליס פפנו 6יפ כבימין לס)חיגו קלחינו סגוכיס זס43ף
 ו8ס יכו' כפרפר  לסיכיתו  ילפיייי 5בל  טון לו למטור. ול6כלבבנו
 סדכריס  כן גס גכ% תכנך רל8  נלקו סדין וסוך גפי רפ5ק
 6רס סגין  ברברים וגיירי רל8ו פיקרס 5כל למבהדו 6רססכין
 יכרו 45  רכריס לפי כן ו6ס . סללי פל תחר 0עםס רס6לפקוס
 ח"מר 061 פיו ט) סוכיחו0ו 1)6 גלב ob:w ונטרוסיממגיס דכגי מ'ו זס הכס גתלפיר  טירסי ויטטס th~h סבי הלסךסקו
 )כייסו )כס סיס כן 05 הכמחס קנ) 1)6 0יי על לותוסייכיחי
 כתו ו6ס ):מוח ידם 5hS1 נכמ סיס כי נרמס ק)וגו1)סרסס
 מטיו ופפוספין נרבים קותו מכלימין כסתר כו סיר ל5 6סטפיס ברברי 6בל למבירו קרס פגין נרבריס למורים רכריס כפססיי' p~c3 ז"ל  0רפנ"0 סכח3 :תו ;3סס חמת  סייס נעומס:תעידו
 ספקו כתו לזעפת סיחרר סר קותו ופוללים בסני 1mhוממרפין

 שפס רני לסרב וס ריק לי וירסס . סכ'ל ביפר6ל סגכי8יסכל
 לעיל ;סילתי רעוכין ככרייח6  פן לכרכם לריק וכר  פיימיונר

 פס יס"ית ונס וכוץ יכוליי ול6 יסיייי ילך יסו ל8  יכולרקבני
 לפירו; מירס 1"ל פייפון נר מסי ר3י סרב יגס למעלססופגתי
  כקו)מוס לסכוח' לי סגי תלתי לסוסו ליטכו לסו סוס  וסכירם'י
c)t~Sנכסי 

 נסחר יטסו פנס חרור ס5ופר 0:חו3 כעגת תקר  %סועש  דשי חזו בקרור 6פי' סייפי כוס ררי טור ול,
 דירן כנדון ת'מ כרע לכון טל ו0 פסוק דרסו 1.) דה:מיגו61ט.3
 פ9ו בריחס  כגו פח'ו  יגון  (or נמים  ערס ג8?י סניס!ת6 כגי  סלפנו יטומן ל5 ס:ת' מלין מב) %כ . כיס 1tlr1'bכונסו
 r*ht . 04 ליעזי' ל8 לפרס גין בן h~ls 'teh' pnl~f ולי:ילו וריריסס ,ירתה ג ולקיל oct~h  לשי: תמוייניס 6:ו 6ן 6"כפליליכ
 שפו על סימפטו סויפרות  לותן כל Sh1"'e רט6ל מפרירסמ:ס
 טל רק פבטי ל5 לעימפ 6פ" כי וע6 מן ול8 כמפסעו מימרוסמן

 שתירס כתר פסתרחפסמרסו
 וכס"

 י כמקרס יעמור ה:ורה"ן
 סייס ממירת כנצותזס ימיט  ספ4ס וקרון יסר6ל סכתי טלוכלוס
 ס' לכנוך ויזרק  וכפספס ג8מה סתדכי סי6 6:י . ומלוסונרכש
 סג"ון סת'ל תתן זל'ל גרלי0 פכריר  בן סופן פקיר סקרוססותורחו

 ו)כ) י)'1 6סר0ס מוסר"ר cnl~no ס6)וף ר'מר'נ מחוחיי 06וכי )מעה ככלך ויחרומס כ) סי חחנ"  ירשאיה : ולס"ס כסיןשסררתן
 דר6ונן כדה  עטיין כ"ת ממיי סב6) פס otvlh  ס4ס. )ו6:ל
 מחייב  כסר 4חפ וגתן קיים 5כ'1 יטקנ כעוד נחו 5תססי6
 לפלס יורטיו מחוחניס ct)t~r 5לף ותלו זסוכיס 6לף ילמח:ופתו
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 סי' ע'ל 4רי'5 ת0ר"ס תטוכת וסיף 6כ'גו 6ני ערפיס  ריוכי
 סנ') סנ6וג'ס וחסינת 6' סי' bph9pn כין תסרר"י וחקונתפ"י

 סייסים גחכס ומסרר"י סיורקיס ממייב מחפ"ק )וס שמחגנדיס
 קמו 6ך 6חך 6טל ורסיס תסר"ס דגרי )ך טגר6ס כחכומכ"ח
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trhinסחדומוח נספר כסיב ח'ל כתנ 9" בסי' מ"פ כפיר בסביי  
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 ס6ב  ערס' וכו' 8כיי וטל טליי סכית ג0ל רסק כנפוהוקנר"וי
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