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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
 וסוס סנ'ל כחוב )ע  יפפריס ימיו prnin סן ר6ף  סן רנר נכלוכר מל9 מלי לסאו לתם ירלו ס6ס סירייך ביר סס" סלרירס6ך
 מירי  לך 4ת ירוסס כסרי פסיבים וסיוררים  וכר15י 3פומוס 4כתב וסרי חמיו רקונן ליבי ראש פסס 6פר כי יפסב ודרוסת גסחץ מלי  תיכ: וסתתן 6כי יטקכ פת fnh1 6כיו יטקכ כחיי ר4קמפ
 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
 יסיריט ;שיו ולהפריס כשריסס סכנףס סמס גס 6סר  לבסיסקנח
 שיריע עגלי %פס וסנט זס רמן רטתי למוות פפני כ"חוניס . יורמס נמוקך ספיתן כצקפען bien סקל סג%גיס חסונתגן

 6מ1 נגכסי קמכר ק קלם דף ממח ע' נפרקד"יח6 מים,-btoo1 6 ומטטוסקיס מסעסוסיס סטסיס מ6חרהשובה : 161מר . י9לרס רטתילמטרח
 מפעם סי5 מסוקך סשגח6 שקשוח מיד b~w כפ 6מ11עחגפי
 סתורך ועחפ ק6סיג6 ד6נoun 6 טכח b~h נגור דמ4 סחסד5ער

 iru רי6 3ס" ספור  וכן לסחיר מח3 6ימ סדתיס ר6פי',סר6.ס
 (hnc מולם  ותכתן  6גי 5ני פכח כ5  סכן  רכן  פסיס לדגרפסס
 ככ"מ  6)6 6עי סרתיס מורה לפין hm נכס"ג גבי ל6 כ"חד6פיוו
"Phtעטטס נונס 8י:1 ס:6 מ.מ 0ו6יי מן ג~כס דכ'ח במריק 6י 
 נסיהן נהוספות מס כרתיכמ hj'nh ק6 6367 %וס פ:מד5.ל
 וכי' פמנר דין פיפר6 רסקי רפיר; תליי נ"ר רי גסס  ססרכתנו
hS6דס דמין תטעם מכר 6י:ו ממכר  דודיי שיירי פכר  לאיין 

 סהוססוח ופקסו וכו' ביירי סמעוח הורח )סגין Y)c7 hlhתקבס
 ~hnu סייגו ד)ת6 וכו' ,נין חכיך וזימרו פריך מבי בכחי61"ח
 6כס כהוכח hpli י') וקמץ טר כו' כילוי גוס) 3ימ דלןמטוס
 קניך עימרו מסיר ק"תר וזכך ר.) וכובי נרווי גוס) כ'מ36)
 וג6 6תר  דמעי פסעם  ליתויר )דיך 6ין כמטות ו6פ.' 1:1'וכין
  ו3כ0-ג קם לסריי כמנכות ה61 וכן 6ת?6 ק6 ד"א 36וספכח
 פכת b)h למיפר פלי סל6 סכמקיס 6ל6 תתלו גובס ג.מ8ין
 )רתס לבחר )כסיס eD:~ 4  סיכי כגון 8תץ8 ק6 רענן4וס
 כתב פכמו 08 כי לירכ  יכולין 5י:ן ס5ג ין כעמיי 8תומלי
 יכן ל, 15 סריוי  תן ג1נס לח 8י כרנר  ספסופק ר'ינסס
 יויסי וכו' ופת  שכיי וטל פליז מבית ויפל פמחגיחין כסריהתספט
 :9 ס6נ יומר וי'מ י6ב פת ו6ח'כ ר6סין כח כין 6ותריסס6ב
 מפס פ3י6ל . וכו' 3יי יוריי ל8ו ת6י 3גפר6 ו"מרען וכי'רקמן
 %18 ק.ד ס" סו4 :פור מסק  ורן נ:ס"ג נוכס נ"מ וקיןנ0ד'5
  פוכלס טלפ מ.ת כר8וי מן געס 3-ח  דחין  פטטס דמוי כסעכ?כ
 זס לבד . פרקיי  פן גיבס ב"מ רהין פטעס h:tnh 16 קh3h15 לכוי פכם  8:6 יתר  דתל' ממטס 8ו תכס"ג  געס 3'ח l'hs,פעיל
trhinסחדומוח נספר כסיב ח'ל כתנ 9" בסי' מ"פ כפיר בסביי  

 ויה"כ גכ:יס ספיח ול6 ופת ר6קיי נמשח ס:תכ 4ס מ"גסטי
 תעותן גויס סכ'ח כר5"כ כתב 8ביכס מלת צניו ויהבי פיריטיופחו
 וזס סלקותית מר  פוייט סבן כן ;פ? כפי  רנרסען פס6:כסיס
 תיני ~ou פנן  גני ול6 פיד וןי:6 וט' תמ?הז נועיסקנס
 . ט'ם וכו'  כיפכ"ן rc(  וכן כ"מ  ימן וכס ל6  רמוץ פסןרכיין

 בם or sfftl  נהפוך מפ; סר6.; כהב ככור ים פרק סיףננכייוח כסרי כר8'כ מיי 5לו רברש ע5ו 06 כמרקס עלוימתותס
 נ"מ ס"ס ככחונה0 0060 1)6 כתח:ע(ין דח:ן 60 מיחסוממעיק
 ס6ס0 1)6 דה:ן 60 םכה3 לפריס :רכיגי ור)6 יכו' רלי ג3'ד:6

 רמססק5 כהכ 1.ל ר'ת וכן ;פ כחוכס עקולי ככףככחוכה0
 פטל לח חקין כפת יי נפרק כי, בלפה רפפים יל'ע פייסךליס
 ס6ב  ערס' וכו' 8כיי וטל טליי סכית ג0ל רסק כנפוהוקנר"וי
 ערסי מקן 61תרי:ן וכו' ס6נ תת  כך ויחר רקבון פת סבן6ומריס
  ר6ויס נכי לי ב'מ 6למh)'nhp 8 6כ כמקוס ד6מרי נניעככן
 כ0די5 מכו6ר לך סרי . טכ") ולקני )3rr1 0 סי ע)ו6ף

 דברי יק4יבזנ1ק : ?ראוי מן גוכם כ.ח דיין ומיל ctcnסיב תנכסי כ'ת גבי ל5 ס8נ מת כך י8?ר סבן רמס וסירי ס'לוסר6"ט
n'hsמי פרק דסוף רספסתין סוגיי נגר סס שגריס לפי 6לו 
 ora פוי ל6 בני יורשי  פין ל0 רכבפוסי כ0רי6 ת:פפ רססספת

 דבכורות סרחים נסכרת פרקיי  זון גובס ב"מ רען פריסדמחגיתין
 תגפרי מסיס 6be1תע, ק5 ד6כ6 לכוס פכת 5ג5 6פר רכלי תחוס 0וי סטטס5ל6

 קנוס מנת 8פר מלי ל5 סיר ו5י ;ס
 וכן וכו' יוי מ6י 60ב פת  כך ואתר סין פח כי 8תע6 ק6ר5כ6
 )סגמי6 דם") למוכיח יק תמס ו6דרכ* וט' )6 רמסנינט'ט'6
 רמתגיח'ן דפסתם )סנתר6 תנה כן )" ד6ס 0ר6וי מן גוכסרמ"ח
 מסוס רתחגיחק דטעמ6 גימל h)fnhp ד6נ6 לכוס דמכםמסיס
 סיף מיס סעור רכלי SD )סקסות יק וכן טל16י מן נוכס נ"מ67ין
 טעם ותם,-ם סנזכריס  6נע ירמס רכרי לתרי  ביפסך קידכימן

 מן גוכס כ'מ ד6ק ornn וכו' וט)6כ'ו טלו סכ'ח דגת)ומחגיהרן
 טיניי" ע"ש 06דד' כטוסיק 'סו ס)6 יי""ם זגכו' ט) לשג .סל6ו'

הנמר"
 ז 0חוסשמ( )סיעת כגור יס וסרק סמס פי וכיק

 נכג? כרפוי תכרי נטר ים דפרק סס,-5'ט ט'כ  סקל י)4וך4ש
 6פר ראי מסטם  יסוי רס"ל ס"ג hb1 pht 8כו0יגשי

 פתנקיץ סס סיירי כ!ס רכר8ר h)~h 60 ר6י5 שנוס פכח6ג6
 סתת כר6יח6 ככיר גני כמר יס רפרטונמרס

 כסרקי
 סגנ6ר וכמו

 קן b1b1 5גופ פית h',b תמר רפלי מפסס bib רשויייער ר"ל יצין רמס  פצוחו גוגכ כ"ת  רצין  טס 0ר6'ט כחכ לכךבקען
bl'Dbסעי6 כסיפת פפס  וכאיי l'nDDln ספת הו פוק דמן 

ותכעס
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יאלוביין ידשאלהמרדים
 תכח 636 4רס ?כמס pba E)w גיבוי שירי עלוקי טכסיכ"ח 0ר6'פ כקם וכתג סחרועס וספר וססי6 . פס סתוסשתוכלקעת
lo')hימע)ס שכחנט קם "מליי לנסוח סכחכו לטי ס0ו6 דוגפת 
 דכ'ח סל6'ס כסס סם מחרותות מסל (sp גתכ 1)כךנדגויט
eauדייקך וגן סלטי מן eln's כגחכ 4ש מכתכ 0סרועס וסמל 
 כסדיק עסמע 1ג1' לכיסן עגם כלו וילסו מוליסיו מחו כך שזרוכו'
 זירק כעוסקכם כסיעת מעם 0ר6'ס דכרי בטפין בשל 6דוספתך בכיסן 6ני מכם bpt1 631 6כי0ן נמת 063 טסיריסס נערן61יילי
 מכנריו גרפס לי6 סעק מעול וק ווכחו גכ) כפוסט סרתנם

 סיפן מזם יסור ע) )שג פס סהוסשח עיסת געור מפקךק0ו6
 שי!( פיתול ירטם ptbit' לפררי כשפרין טויו  ע)fp 6 תיקמ'6

 ע4ו טכית דמא דמחגעדן  דין טכסב 9שו  ID'rצרנסוףכ
 QtWD דמתג'שן עעס תפרס ססו6 עוכריו דעסעע6סו

 ק6תיג6 ד6כ6 5טס ע"מ b(1Wb b דע% עעעס 1)6ר15י
 סתוספוס וכוסם י"ל 9פס יי  רסר9 סהצסשס כךנריוסע
 רפרק סר6'ק  שין 5מר לפתך ק'ו  בסיפן ס"ס 6ל5סזל
 זכע6 )עג'ן 6כ) לעיל גגונם ראי )כון נובריו ppn נגוריע

 מ"מ b(h 6מר רמ4 מסוס סגי ועעע6 ס') 610 נסיש5ם6
 וססת5  ספפ עי דסרק כהעמסות כמגרת h:ghp ד66%טס

 מכל"ס סכתכ וטיס 6ריטח 3כגש שקלשם *ו *ן וזחןען : ממס n~mo קסיעת וסעור סר5"ם  רבריע4
  סל5 ד6תיין קיד סימן סעור נוגלי מסנין ו')4לף6

 רנרי 1Dh'  געתך  סיגור עסמע רי"6 ונסי' . משסיסכפיפס
  סטור סכרת לשי  יסיגין סיטם  4סג סו6 וערת המגריססתוסשת
 גסעע סכ) וכר q'Q . כסוגן 0כ3 שאס רגריט שסי  סרוקתועייכס
 6טס מנח 6מל ומזי מעעס 16 ללוי תעעס ש'ס ר6כ6ונכוס ענגסי טכס ג"ח פקין 6מח רן 610 סרן סך:יח 3כ5ומ"ע
 כין )סגרים גכ6 ס46 וסרק סלמת דכרי ואחר ק6ת'ג6ר6%
  סיס % ריל"כ . תסוט  כפוכימ  לכתו סיס  בו5  בפתילוסימנים כמט ש ש פטירתו פנתר כי ישפר נגש stJO סג16מסהשכת
  יל5הר oltcn נו" גמתית WPD51 )כיצ סטתן ו'מ עסקעמקן כסרק נמרדגי גו6ית' סגתינ0 נסעת ומתיו פיו ס)6 מסגכסיסענס

 חמיו מות )6חר  שכסיס ר5מ ס,:רימ פסנליס כלהר4ס%
 6כ) סמב"צ pSn גסי יע%  ולפספסן ערוכים 16 סתתגס כיוסכש

 klpn.  יטיל ל6 ס4זס נםעס ונתרנו ספתיס והשת  (nSDשעעיס
 וט' דביל מליס  o)tr:) l'hv  olh נלפת פסיי כסיפם 6%פהגס
 לכבוי  ניפגעו  ייפ3יס or יפסוספלל

 מ", נחא )0"1  )0יוופיס ס3רירס  סאן  נסס ,- מ"פhto  וסיקרי 9ימ נפסס יתק
 ל31יס וסיורס'ס מקוחן פריעת כוי 6)6 ובוכיםששף כגדי ור16נן נבוטן 6'ן פ6ס  1D1h קבי כן ועל  סיורביס)חוע)ת 0"

 )6 עוטן שם סגים hb' 16 חוט נפריעת מונקדוחו
 יטקי ינכסי  ~גוס otD )ס-חתן 6ין ו'3 4יי6 עסל'ס תטכתסכרת )עי 6ף פסלי מסיו 6מ ק,נ מעוטן דגר שס4כוח

~sh
 עריעח ככדי גממן מעיו מניח )6 וסני סרקי גן 6פל 2רpbn שי 4  ימי 5י ודני 4  בשלטר  16  טפו anen סתורי י"מ
 %שס כ3 חוכ %רוע ~ow *ן ימסס ג6ן סבין וכפיקססשכ
 ס מסלמס 4טח יש 6ין סטנ סעיד וכן S'htot עמן שטס"ט) כ.ח Vg קשין ועסיס נ%גו גבר סרי . בניסן 6כי שקבועגגכו
hian?%מ4 תא 4 4סן מייניס ושן ירוקם הלק מ4 נן גס נ 
 רעע עוטן nub bih סחתן טכ) )6 כן ע3 סר6וי pa נסוכר
 06 15 שט נער שם עוטן כ) 4 חט 16 ט%5ער שטבסט)
 סגהם )6 י5ס נסר6וי ח5ק ק oa 4 תט 6ד עעי צעוקתר%
 פסוע חס וכ) מב) סיורסיס סכותת 6ד שטן טס מנרור15נן
 כעוכין קי9 סיפי 15 סחיו עסגש עזנה נ%5ש ונס . יסרס יריך61ין
 16 4תר יכ51 פ6ץ ג') צוטס 560ף סך % תרתיח כגדימעיו
wbn4 4 תע 16 ו0וכיס שלף pbn 4ד0ייגו פסר5ף גס וכר מ 
 כני קעי נכסיו וגסי יפ"כ  כפם סיבי 6)6 פיו 6כי *עקכמגקסי
tse1נסיים קיים יטיס שין  סמנן פס לסלים סיורים ב%"םבככפס סיגי 6כ5 ר516ן 6מסס כנגס'  סוסון סט לתפז  סכלי נהדס 
rbo'mv~ סהק  4סן האינש( %ת"ז % ט p)rt) רקק 

 תעזטגו גצן עתףנש 6ין 6טק 6מ יעוג כצמות כן טעילכיסם
 סיורסיס כיד דסכריוס 4גד וגמכ שתגס דססכר6 . כ4סיסוגנן
 6סי4 כופה ק נשמתן מן דנר גג) ת"ו ח% שישגו והצו יר%ו6ס

Sonhכתי טס שטי ssQ) 5רקם יספם ללר  סיסת ר6וי ר 
 גצורקיס תילוו כסעס קיים יעקכ שים 06 6כ) 4 )חתכירס
 לתם 15  סייילין  סיולסיס ניו יעקכ ירוסח עדיין 6ין ללונןגגמ)ס
  סירוס פס יל  גסיי  כס4 ועסות עו) שקב סתרי כס שק)0חהן
 rh ומכו,-ר Plvt 6ין וגס בה-לס פי לכל  וש"פ כריק _כתתגחו3יתגס
  כחח סיס סל5 ססלרי  פן  ליך  סייוסופ חנק 16 סחוכשסך נתת )0ס טוכ 06 )0ס לגרור סיורסיס סיכו)יס יעקכ עוטןמסו

Stblbכי 6ז סוי ועור . קישקס כספת סמטרר ר6ף% 
  כן יסתפק ots  סיפי ס' ע) 6ף ק6מריין סל) לדגר ססיורי
 וגרטיס . כעולס 16 קיסיס )ו16י 6)6 גחטק % כו15י סןכשמצן
 ע"מ דסק) עש0 6דס )ים ר6יח מקיר )רכי ר6עי4 מ4טעז
obעעס סנ6 )רנר 6)6 גתטין ס)6 6מייון נסחמ6 )6רס סקגפ( 

hwh1יוסף )ר3 6נ6 ר' 04 ס)מ ט-כ קעת דף טמלין ים שק 
 וכגכסיס רכ6 6מל 0גלס מן ג6חר קסתי תיע1) 160מר מע6כר
 ה) וכגכ0יס  רסג'ס ויי'  th)D לנסר  סירוס יננלימ  עכשיובל

 נ16חן כ'6 יוערת 6יג0 מקוקס כמעת כשסיס נחרט obnעכסת
 מהיר )ר' t'Phs רמכ') D)pn "דם דפין העירס נקעם 4ק0ה
 Q~h 6ין נסתמה 6גי במערס מי4 סגי דסכ') מלס 6וסד6מר
 6100 וורנר hSb )סקג1ח1 )כ6 4 0ר6ף וכר ועתו ע)מערס
 )ס יגחן ג6 למסתמק סחמחאס ע) ידס 6סס סך שכך טמומוק
 ד6תריגן וידן כנדק סיס . על) מעם נ16ת1 סלו גכסיס6)6
 ots רכתינ גכ טלוקף

 עמהן יד נרפף סן נעושק  0ן כסחפי
 16 קיהוס ר6ף 5*תו 6)6 גח:וין hSn 61מריגן סחמהוגסע)

 נסעת כע"ס יסים bSn ר16י שיהו 1)6 ס%נך,- כקעתכעולס
 עת? סוייגו דנר 6סעו 4 )סקגות גהטין סעו" %1'גסת4ק0
 לגסיו opbne, יוטס  ביטלו  לניי ס4פ  ספי 6מריגן מ"ענרסוהו
 4קט גירס וכיסיס  נעולם 15  סיסיה ריי  קנוחו bbh  להכוון%
 ירפס כי5 05 יפשל  ירוסס  סל נר6וי ק סלן מס 4 61:קגוש4

 6דס 6ין ק*) hp(s )ויק )0קגוחו  סיווסיס ניר  בקין היסם4יס
 קוס יעקנ עת גגו 06 %) . עטן נווו ג') ונס וכלימקג0
 שדי גכסיס ל16גן 01גימ רקונן כנכסי )מ4ק ותתק סכגיס0נ16
nWID3מקה"צ 16 סנצ 

.sb 
 ססכר6 כרגריט יעע)0 סגחכ"ל ררך

 שכי 6ח )י הסלע) 16 4מר תחחן סחיר סיט) והגריעטחנת
 עכה יעקכ מנכסי גס ח"ו מוקי )י חתט 16 ממי ר16נןמוכסי
 רכה3 נעסק  בסותלס0תג6י

 ל~
 לו  ימיי * סהוכ 4 מבלפי 5ו

 כסנרת 1)6 4רי6 מייר'ק 0ג16ן כמכרח כרשי גס  ירוכס הלקסלי
 : hpbnpn ג'ןמסוריי

  דנריגו  בפנשסינסהוין סתו0םוה תסוגחת סנרחו ססכויחרנמדו
 מן גוכם  סנזמ 60ומר )וכלי  ס6ף רנליסס עתיךושכח

 ג'ו )רשת ורקס ד6כ6 6טס מגכסי 3כי )6 כן פי ע) 6ף0ל6וי
 נגס )6 מומוק 0ן רימוי סן ככח.1 )ו ס:תכ ש sp ד6ף (or כןנס

 6נדג6 ק6 ד6כ6 6טס מגח 5ג6 )ומל סכן דמוי מהים יטקגמגוסי
 יתעטר מש hlh מסק שטח 6חי )6 רו"ח רגז ד)6ג')

 ללונן סרק גס)6 טחגת ססנל6 ורכך  לניו  לשולן 4סיסתענר
 לשי נק טכס ינ"מ ס*תר סגרת )1 מ6ף סחוג פליעתנכוי
 0סעטר ככ% כ61 ל16נן תכמ י.ג6 רכל רכ) מסוס 0"גו6מ'
 מסוס ינכ? )6 סכיו 6גי 'עקנ מגכסי דפיינו ~ס תל6מ- 6nffnכ)
 מכח Inub מכ"ח נ061 6 (ss יעקנ יכסי )כ"ח 4 גמחעכווד)6
 נן 3יר עתםסג%

'3eg ס)6 6ער מ3י 
 פ~

 5כיו ליצכן עכת )יןו
 סטמו ow לניפ סיפ hk שכיו 5כי "טקב פסן %b )1בלמס%כ

  1)גך  פמ"למ  5לו  גגנרגז טל  בסכוך oe מ) )6 כן ob .  נכסיוע)
phדדנר יעקכ תנכסי 4טת סלם ש% משם %ו hSp (עציו ח 

  סי' כ6* סוי כשתצן סן נרחף סן דגל כ:) ממ"ג )ו *חןש16 );03 סייסים וכוציטס י-אמס 6)ף )חתט סגתמיכ משו 4ס:תכ כדי 6נ) מנצו *נוח שכ כע) ככח 6ין מעיפך 6תת  סעספסטור
 0יולקיס 4 שפקסן 6%

*60 
 סעכיענבים עלוט עגכסי ותוניס

 סריגן CtP~)OD 6ו4 הי שי תא %י שחט 4416הט
 4עפעגויס

"(1 
 5ני שזב פלסני  עק מע"ס מעטו ע4סס ח)

5נעי
 וס'ור:ים 4צ3"ם סי4 סרהבם ככרי הלדו  יסמין כטס ון~ך

~ePhלוקם  oic~) משייניס ע"ג גן 6ם %'סס כנכסי )ספק סיכ 
 יוסט נך סיעי b(cot 6כי , יסקנ נננסי גס מ3ק )הגהק5המן
 דנר מכ) עש03 ישב מ% ,4 גפודצנדו bSD משסיס גס 4מייק

 : ש% % % 06 6ף מקקם (t?g נגמיששמש
hih
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לובנלץ סו הששתלהמידים22
 פכ% יפס ק גימ6 פק *מל %עץ.6%ק p~w 9%ל%

 מר16י סיגנס )גך טוגש גרס נששק ק נרצף ק6
 כוועס "1 פ4ס כנק מכש סכ6 656 ושי פקרי ל6 דסע6מס
 מש 6כ5*ס

 שט"
 ק6 ד6כ6 לכוס מכת ק6ט 4מו שירסיס

 1% 6ף . %6 ר6ף מקלי ש pht מכש ס% רשש ש 6pbתיג6
 י) qh מי שס 06 מרוסס 1SSel ייפוי מסיס סכ)מסגלפו
 ש"ס . דלאסס שנוס מכח. לנמס סירופס מקס סעח דססת6גג
 נכחך יט כפרק ספ" רקק , פי ש ויצמת . 6נ* רוצי משלמריי

 כגכסיס כרלף ח? ככתומוק כרצוי 1)6 נכור נכי דקס:י8עפגיחין
 6 ליפו) סיו ר6ויץ Ssb מימית נסעם pa רמסן סיסם%

 וק עכ') ממס סי עט) סנטר 6'ן ומ! אמר פסן וגסךכירוסס
זמרו

 כנמרני
 יכן ד6נ6 6טס ((fe )6חהי גכשמ,ק כרצוי 6%

 עליו סנק חפ) גסיך כא שגק רעי )יס קרוי ומסורסר%ס
 פכהוכ כמס 610 גב% רשי דואלי וכיון )מעלס טשו 1ט' 6ף1וע3
 כץ מסרר, כעניך סר6יס נמי hnGet נמומ,ק סן כלקוי מןלו

 6ח מנוע ססס וחק ק"מ דף סגו% פרק קמ6 דככ6מסת,ספ,ח
 )3מו סתוסשח וסירסו וט' %מז מם)ס ,ס 1כ1' ומח ונסנטפכיו
 נ0וססוח ס0 כתסדיר 36יסן 6כי מכם נפיס ססן Gt~D1 וכי נזקס)
 כ6 )6 06 ס45 תיגו וס רצוי ומקלי סנוט ofn ')שפח"עורנת
 סיטו) כסויך סירס כ6)1 סוי רצוי קרקרי וכיון ר16י מיקרימכמו
 ט) סט)ס מס 6כ) . מכמו יכוצו ח)6 מסרכריס י יבר מ5יחקק
 נק סו6 ד6כ6 חכים נכסי דסיי:1 כוס דר6וי )סכוימ סגיססדטת

 ככול ים פרק מד"מרינן כו 1כי651 ממיוס יותר סנר6ףסמעו)ס
 ד6ט'ג קזז כן 06 ד6כ6 6כוס נכס' )6חי" ככמומ,ק הדחוי631

 ס)ק6 דסוי ho (il'D'DDb 6'5טרק' prnai כדהוי ריק6ו)6דקקי
 קתתר 1)8 כמומ,ק )" ממ,לץג; דסוי ז6כ6 אנוס שכסי דגוט)צדעיו;
 6ק דעתי )ש ממסוס מוחנק יוחל סני ד,ס ס'ת hSl~l מ4ס)צחיי
 דסיטס 1כיו65 מקוס )התויי סתם סגי ד)6 דס6 כ)) סכלחוס

 נוט) וצינו סחט כדחגן נקוקשח ד"יירי שכם דסתסדמ0:יחין
 מ)קיס סם ם:1ט) וסכ:וי רמי ועי' . כנמוחוק כר16י 1)6נם%

 ודיילי סנגמר6 וסכם נכסים ומחס ומ' מעות יצןכקרקעות
 אוי h'o מרים6 ד6' כנמרק :חס נמי לכ"י פי' קנךכקרקעות
 הכיסס 6מ' הס' ):; ס:פ4 סימו בו נוט) מלכור דלין לים8זקח:י
 תיחח פסעה )ימס ר18ש ס'1 )6 ס))1 ז:כס'ס וכו' כגוס )וסגיו
 ר6ו' )סטמיד 6'ן וכי1!6 כקו: 6כ) . S~js מספק 6)6הכיסס
 וס ר6ו' וכנגד ור') - כקרקטוח 6)6 תתגיחין היירי ד)6דרים5
 מסקכסא

 . מ4ס גגך prn1D 6(1 סוס ז5כ6 6כ6 ד:גס' ס'"
 ' י"ג"( לנוס נכסי )לחויי סימל גנוי 'ס ז0יק לנמור שסח ע!)שג

 "lff ד6כ6 6נ6 יכסי נזחחי דמיני 11 כקיטס )דקדק סים מסגס
 רמטטיס )"ו ד6י זמסמע רשי ouun מ"'ס קם :וט) סככורדין

 וססח6 . ד8כ6 רכוס כננסי מ)קיס סגי גוע) סוס )ר6ו'למתגי
 מטעס ס1% נג:סיס מ,קיס סגי גוט) סיס )6 סכי זכ)16 4סתיפוק
 )ס' h:tnh ק6 ד6כ8 6כ01 מגם h(b )ומר ס6חיס יכוויןקסיו
 סי6 קושך רשי )חין נ') )מעלס כמכר כמח מי סרק סוףביעת
 וס6כ%

 כססי"
 סקסת סי" תו מחס 6מר נופי פמח מי דפרק

 6ג5 6מר מגי קופי" ותוי ס0ס דפריך גכ ט) ו6ף משגוםכדיני
ככמ

~uh 
 ס6 שיך ימיו 36וחיך חמק דכחיכ תדע ק6חינ6 ד6כ6

 קוס מס שגח '1)6 גתיכ הכרכס ס6י לער )כסוף סחס )סדנו
 eD סגסכ נכ ע) וקף זיגי יעגין bnStDSלעיס

 סרסכ""
 ומים

 סי6 וקסם סו6ע ע'ע וט' סקס כן מעוטת סריגי סקסס סי ט)6ף
 )6 דר6ף ~bnP 1% 61י "מריס )מ9שס שגיס לשנן סוס)6
 ימ)יק סכ16 קודם ד6כ6 לכוס מס 06 ד6כ6 6מס כנכש נסמגש סי טעי סיס 6)6 יעמק משי כגור פ) נטש ליס מערש"קסוס
 נכסי טס )מ4ק עומויס ד6כ6 6טס נכסי 181 דס61ע 6מססגססי
 שיקג6 כס6 . דולף bntD )* 6י נשד ותכסיס נכיפגים פי סט) טתנח.ססכטר b~CO סיס סח)וק0 כמעת מחד6מ:ס
 סכ16 קודס יעקכ כסמת bsh יעקב נגגסי וטת og 5סהעד6ק
 יעקד הסי גס סמיוקס דכטעת מעיו ר16ק כנכסי סולע ע0)מ4ק
 06 6כ) מטו תר15ק שטן 6חס כ6ן כסוס bptll )פ4קשעדים

*" ow ;6קס ג* שס * שסה שפ P)-? שעעושוריס 
 עש שס לצק 6ץ סלפ כעד ?w 6ה1 וששש זיקת4ס
 קפ9? %%%ש"%י %ח. לל ק *חש9 יק:$שש

נ*שללסש
 עיךעי

 ,שהקלל*!

 משץ יי יס שא לג י"מ השק"דש מולשקלה
 "צץ ,ץ

 ל-

 tt~mbl יחצו% סיף נרחף
 חךק m~p סס ושפף ר6י חסר stst פש סררססימ
hbnhרם ס הס 3י יצו % 'ה 

~Ssn 
. SD (1 שהפס מאפס,מף כשט. יכר)ט) נתקי )שרtWD 9%1 געשם 

 מס דת סכור לעס 16 כשחס )דעו ורפס ס'5מע6)יח שגסעם
 ob 16 . מכויס קריון גמ15ס שדהרו otrn י5'1 סרט) 06וסרוס
 סו6 06 8פי6 ופדותו תמי%מס סטן 6תת )%וס עומר דין 6יק

 ח6וח כפנ') סכמו 6ת למסר נטיעו מסט פס61 ועוד .)תיקטן
 6סי4 סו6 סמויכ 06 וקדותו מייכיס ו"ס . גססוס )סגגחסעכירס
 : 600)0 ותוכן חורף זס דמיו נכדי ע" ומסו דמיו מכרייסר
 נס ומס תדעו )6 6שר 6דט ימס ממ"ת 6מס 63 ח ס%הגם

 עסלנק 6ין מסוס מקוס מ:3 כ46 ססוטיס נדחיסעלס
 : י16תר ר6סין רפשן ע) דכריכס ע) )הסינ 6ערת'נגיע
 ספיקת דפרק דסמטתק סתייה6 )פ' סו6 קיט דשתשובה
 דק וס )גער דיע )עכו'ס ט5ת1 דנשכר מחג'חקסי

 פסע סס61 מטעס מדיגו תתויג )סטור כטלס 61ין מדיוןמקת
 סעס ונג'ס יעו'ג עפו תמיכר יוחר כטרמו מוקע כקיןכטרמו
 סמובר חי דקה:' למתניתין סחס כד6יח8 חוחו סודין ום:ילחסון
 ונס DSt>1 וסע' סוכר 6101 6סי ר3 8תל קוהו שדין 6ין fhsענש
 ספוסקיס כב) ומכייר סו6 ופוסע )סרגו מכקסק אין פסיקיתיירי
 כסיס לקודיי טפו דוכין נכרך תסלוק נדון יוחס מוסע 6יןוכן

 מנקטין ססיו מטטס ום'יס כסייס וסילו )סריסו 6מי ר'בדעת
 וכיס )ומר לו סיס )מס ד6ייכ וגייס 'סיגם קילי וט"ב .)סרגו

 וסכול סרתכ"ס כזכרי וכמהודר סחס כו6'חh'h1 blPp 6סב"
 61:"נ סעתי0 כתה אחר לעינו לוחו סודי; )סרוג כקקו chtככעכו
 ומס דכריו וסרס מתיז 1ID'ih ר' כסס יססמ"ק ססת'גדכחכ
 1h(S מותר ~rtiD רוסס סיס 6מי סי' ססו)מ כסרקסעכ:וט
 מטעת 6)6 וס קערו )6 טום: סיס סדין mlan )סיס)חיסכון
 רו5ס סיס 6תי טר' קמם bvll - )חי36ון נכ')וח 6וכ) תווצרקסיס
 לס0 סכינ  ,סו8 וכו' כ61 מותר 601 טומרו )6הר לפירו)מדוחו
 )8 יס tr?"r5 רוכס סיס כן פי ט)  ס6ף רוכל סי5 לסי5נון6יע5
 ססו6 4 כקמרו קירס תחהי)ח 6כ) סדין כטורח )סיס bSbסיס
 סססע סי ע) 6ף סהיוכ ומצר סדין תן )פד,סו רקס סיסמומו
 הנגיס 6ח סודין 6נ) דקח:י מ:וח:'חין ר6יכ h')o דס6כפתו
 ומס . קח:' היו83 ע"כ Pn'mnt קטה h)'hv ס:6 1:'חוכו'

 גמדות 6וכ) כמומר וס  גדמות קיץ מעעס :חיוג מן )סט,לסרו04
 ttss nrh עו:גיס ס:ש'ג 6ת') ד6עסר כ)) (ohn 6ין)תיפורן
 כססו6 1:'ס מותר נקרך )6 6מח פט0 תסוס 11 :גירסועכר
 מפילן ט) דמ31ין קמ6 סרק כת,ססוח כסדיק מוכם וסכיככעס
 ק0 סחו0שס כחכו ותניד סhnplh~ 0 שטי וכיס.כ 3קכמדססוהט

 06,ר rtnlv )ה)) מומר 601 כתירס סמיטחו סי6ך המזיז 6'חים"

)תכוי
 כ)געס וככת כסרססי6 דסחס וי") . )טי) כזמיכח מקחיטחו

 סמתטקם ימטקס ן4שכם : מומר הטיכ )" 6מת ס:ס דמקוס י")וטור
 קים סורס מסרי"ק ס)6 דינים )סקל סמיטס דין כק מייוקיס)נקם
 פסיסס גסן 6סח )דין ססנ6חי כע!תס 11 ר6יס כן גס מכיך כ'עיף
 8יסול וק"ו ממס יטוין מומר תקרי )6 6תת דפטס סעוינכין
 6)6 מתורס ממלוח מ15ס ס6יגס כעומס שכליס ע)סנ6
 ככ) געמ*ר דרגשו לשוס פיס סגורו תדלוקן 16 קכ)סערדלי

ctpeteoסרכים כטויס ,ס כממגו ונמרט ט"ו מיתן מעול 6כן וכטור 
 לפיס )סני6 וים . )ח'6כק כחימר )סמעיכס סמן ץ 3טנירסיכם)'ס
 6ף נפש מסע 06 ונס כמרות כמ,קת שהפס ספש 6ין 06מגס
 1,? דניסין מרדכי כסגסומ סימ65 מס6 )סדננו מייניס ק שע)

 כעס ט) ג' 16 סתמי: ג' ססמנץ כיון מקים ד6וחס )')מ65תי
 ש61 דחפי מבסי כני מגסו ססו)מ מפרק ולסיס 6ותט פודין6ין

o'wtntnb"D1 סחוסו רחק )ט לענים ת6י 6מר דרכ6 נלעיס 
ID5D0 ומוקי 1016 סורין 6ק )טטש( h9DD 1ש)א ככינס 
 כנוסס סמעו גס ללףס ססיו ק6ף כסדינן לך סח )סומ כ*עד
qb(16 ל כן קעש מטעס 6)6 "1ח0 סודין אין סטק )6 ק סי ט 
 ר5שצ! וכעעס כהפר% 6וס כ) כק% ק טה ק obi תכעיסל
 כמס לקמר 6שcne 4 שוק )מונו מנקסע ו6ס קומו פורעול

 ושיגרס מגער פ5 עריס ס6ע הופ . יי) שסנט כשסעשס
 וס כהצמגו ולס הי דור פיסם 6פל ולשקר )ספי)שחצףס

נש41ס
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יבלובלע מז מןשמלהמהרם
 יסמור ט6ע יו6ס עעמק Srn pio סויגו. )סעפי) 3ע1זס.סששקיס.

 שיטן(: טשי יוחל שווי! 6ין )דן %, געסגסמסמ'ונ
 bSt דתיו מכדי יוסר. )סורחו עשייכיס דקיו שוע י*85במנב2

 משייניס קימט מדעת ע) טיעמו תיחי עסיכיידעתי
 כתמרר מס"מ חון טנוייס סקור דמ'ט דמיו תכוי יומרלפרוש
 קטמך דגמר6 סימייס רחלי סעמיס מישי סכ6 דס6),3סוסקיס
 3סך oeh יחיו 6ם כי דינררו ו5* סעמ6 גס %7ור6וו01ח6

 פגחפס )ומר י3סיסס ט'כגס יכר6) 3ר כ) צ) שיי* יום 3כ) גד%)
 מוסק קוס 6קחתע )6 )מלגו סענקסיס מסוס 61י ~oltr עם;
 יוסונ)

 ו5ח"
 יותר 6סף אפרוחו כממויימס תצוגו מגקסיס ט%

 6פ" wth סובין )סרמ מגקטין ט6ס 6)6 כחנו 1)6 לתיומתכי
 מוכח 61ררכ6 . וטיבט טסייס])לאשך

 גסריי
 רסמעחין מסוגייח6

 דקתני ממחגיחק רייס סכיי )סווחו טרנס 6מי ר' טגנני,דיהו נכדי 6% 16ח1 סודין קטין וכו' שורקי גפטיס ד,מן ג3ר6,ותגשי
 סייגו גניו 6ח סודין 6ני ובחגי 60 וע"כ וט' תיו 6ח תדק;6כ5
 פודין 6ין וטא"ס פרנץ ממכל מי וקסם ורשף רצי* רמיוק3כת;)
 מקטר *ריף י65 פסיע6 דמיו מכדי דיוחר רתיו נכרי דרק~,שהון
 לתייגו וט' דגיו 8ת פודין 6כ) כסיסיו קחגי וס ודושאשטייס
 יתמ16 ד)6 רמסיס 3סדיW'b1 6 )0ני6 ים ועול . דמיו נכוי!גמי
 נסקו)ח טס סקסו יסחוס' דמיו עכלי יותל פוזזן 6ין הוריגגין
 סגיוקין כס' סרכט גמתע חיבק )6100 יפלקו מנמס 3ן,שסע שכי מ% דמיסס מכדי יותך ססנוייס I*VtD Dh דהוין עתו"'14
 חטם סיס כחס 601 מקטו ומס 3חכתס מוסג מסיס .גשום;יחרם
 bb קחגי ומחג" סיס קען חיבק שיי סעכו'ס טן יעע6],")6ן

 ס6י סרס 6% סע'ג כין שע16 ס)6 מסוס וכו' נמו.שווקן6ת
 מכח (hSpp, 6תי ל' תייהד ומסק דמיסס ככדי ר"5 פגיו 6ת~יפודרו

 גחססי' טסי' עורק וכרסס כמ"ר ס) ומגו קסיו ט) ממעלסן קעיח סי' וחי") יעקנ רמנו מחקונת ר6ש )טמ6 ,ט ו1?1!ש, : כגוון (nsto סיין מן bsS ודיו סכןכ5
 יסתט46ס ספדס קדח סיקס . )ספך רי גס 6מד שפין סו5שת
 651 0ג"5 ע;ל6 36וס ע)י1 וטען 3101יס 6)ף 3עו נוד ל'גוסס

 ע4ו מסיג 6% דמיסס תפדי יוחל אוחס כסדם ממתם 4 )055 י"ס'
 לסחור סג") 'עקנ;יגש

~)Dp 
 ה') ונ"ט . ו!') סטיב 656 זנקתן עכרי יומו 6ש' 5-ושיגס הממרס, טחודין 6)6 כן סדין סגין )וער

 )6 וכף כירו יטוח תסש ויותר רמיסס מכדי יוסר 4ססישדס.
ownקמ"ג וכס" ע"ס וכו' סילע 6ס לתגורן טנ6תס תייס 6פ 

 יותל 16תס פורק 6ק )סריגי נסגיחגיס Db1" ט'מ כן 6ס . טס;
 דמיסן קפלך 6תסל וסו' 6)ף )ט)ס קותו קחייכ וחס דמים! עכזי!

 סר6.ס כסנרח סוסק קס61 סיס מפעמו *מר 6ין 6כ5 כןעסיס
 רעתו רפינה תכרי יהד  אפי' הייוחס ממי%כיס ד6סחודם")
 נעלס סרק 63טר" כמטלר s:pn sag )6 %מו SD1 דמי כטסו;
 קס"ד סי' 3חטיטתיו צרוך כר פ40"ס סנרח סו6 וק . קגתפתחס'

 כרט3'נ 651 דנריעז6 וכס"ק 3דמש עטיף ממט פ3קסש סע;ד6פ"
 . כן 1)סטיכ )סרס ווי") יעקכ )רמ * סיס כן ד6ס געלס נפלק'

 טסית 6יס סק: טורק 6נלס ס6ש סיתתו 01DD *מל 6'ןוגס
 6ימ. זס . חקוגס 3*תס טיס מס 75101 סתכ% כשמסולסל
 וקחו 6עי' פודן דפין גלסכינ דפסק 5ע6ן למיס נכוי דפ"בקוס

.bsb זכוי o'm . ל') 4גו tps 3ספוך ס6תרס בעו 3ע) ט) עטרו 
(

 : וט'( עפל 0סטהס 6ח p7W 6ין )נעצר 3ע'ס. .
 . כעש נסוק )עטל סקוס מס כפי שעו רמיו כוי סידפירדשו

 ת0ל הד סרק סרתכ"ס ךכת3 מס6 לאייס 5סמ6מס
 SD יותר 6סש 6ח לוווח . מנע) 6ח ממיינים 6'ן וף65ישס
 hwn פרוס ופעכן עכל. סתויהם גשר h'oD olD כעס-דניס
 רטכ'ג וכו' פודם לרטון פסס נכעיס עקרס עד מתע מנקכיס2י1 גסני' 3גרייח6 סחם וקשי נערס נפרק סמם דפ5ע משמ"גפוסק

 0רנ סס וכחג וכי דמיקן תכרי יוחר 0סטייס 6ח סודין6ין
 סי6 תגלש ממלקח ננץ וגי סנע5 6ת מחיימס pbייר
 מנעכרת כססחס 16נ!ס מטעין 6100 דעיס וס" ק כסתוחופסקו
 עכ'ג 610 גרור ודכת % סרכ כחכ וכן ס3ע) עוטר )ש 1)6רקוק
 כגו 6ח כטווס ס6כ כגון עוכר )סי כסיע ססיש 3ק6ר קץו6'כ
 עומס דס6 ופוה . קסודסו ס5יער שסר )ש כפגו וקץ 3חו16

 וףח0'ח3סס נט5פיסנטריס כתוב וכן סטייס%סס כ6רר"כ'נ
r'he(.11 קר16ייס מס גת' ימיכן מכדי יוחר )פדותן מייכ 61'ן 

 מכף יוחר 0טטייס 6ס שוין. טלין גס כי651 קסמם סטוק)ימכר
 וטפרים ] עבוים )סכור רמיהם ph ש דנ6ו5יט A'Db1 ט'דמיכם
 טוס' מס6מרהש 6מו טס נושי מ4מ ס)6 מאחר מ'מבסוק

 4ץגע נשףפ נס מסחבק סגש6 מוין מדץ שתגס סכומג'טדעת גי15י
 פנריס סס סמוכרין צמוק אמכר שס מש כחס דמיו5סערז
 45ש כ'1 גטנס כש כ66 וחונרמס יסתער) כקלן כנוןוספמוח
 YUh1 וסעי!. סרק 5סי 01כ5 לעטר סס מו1% ססיסקדר
 ט5 גחטי3ס קם לכסות 3' ענף ח' טורס מתוייק 3דנריסתותו
 (PDn % ולשוס שימר hs'(h דסטיס6 1!') סגק6)סס6)ס
PD~n6 כמקק מ5ק )פרוע וחכותיו(6 itt)PD עטם 0עחמ5קח( 
 נענע 6כ) יעניש גרו) סר )מיק רגיעת o~s rbn מועםד0ססד
 גשש ורגשם מלוכס 06510 ססי6 610 ידוע דדכר סמיםסןיון
 סמחת4עת ס5וקס גנו גד1) סך היקלי ומיס דכדי יר') י"5 .עג") וגי היטק )6 כסקי ד%דקס ינרמל י6יג6 גזו) 3סך)מדוחן
 סמייכיס 3ד3ליו מכפר 6יט עם ממק מוטפס 06510 טסי6)עגחס
 פט כחנוף ע"כ . גד1) 3סך In11PS טרנדיות טכסן 6ל5הזחחן

 כגמרי דין מ5ר הע"רסגל6ס
 מוס ~ph מטרגי סס)ס ספכס טס וע5ס סור סתסקהוושנשנים : וכמסריס

 נס מסרי 3עי ק6 ויגד 1141 גכפירחו 1ל6 נתיחסו %מגער עמקי טוס %ר סדין סירוס 1)פי י5'1 ישסעכת0ר'ר
 סנטוס לפי פוס הןבפע סי5 סוס  וס 5גער סיס )36דמסס
 6ל5 גץ6 הופקרת טינס כתבעפ0תנ

 סקי
 06 וקדר% לפעל נצרכם עפון  לסו64 סוועס פחסתם4ן64 כרי 6הר  פפקוס עליכם יטליל vb מלמר 6ם ספוו ל1ob 6,ף ננג'ס נתעונכ' עיגע

 ס6ה וסגפן יותר 3כט וצהרו  6ט כגער מידו %עכס 6חח5'*
 ע6 משפר ממץ %1ס  תיש עתו פליל כססשרר' סדורם סו6נ15
 6ת6 וגטגיס חלשם ועסיס 0)6 1%' ע"כ 0"1 סדנויסיגיעו ?P עז עדע ומי טכסיס ועיירת רשת 7טת 5ס%י6יסקג1 ש טס% נעכרכס קש סו6 גס 5י יעתע6)ית 4mno mSוי
 עגפ )5רת חשר עני 6) יסמרכס בכן וק"5 ומשק) tps1IDtO מסגין )%י וכס וסנטן ר,עונ סרק- סך כשיכם 3ת16גי ג6חסק5ו
 וט'סטו מ6י שתנכס ג6ס . די % טד מוכס %ס חקי . דייקוץ)

 וים חלט %גל . שחמיו!6 3קדמיח6 ס6% מזשאלה
 6' %ר hle' ס46ף רסוני 610 .נ*היח6

 בר6 וב"ס לנרס6 והרס* %ר6 נר6 לדייר קניי ס3ר כנכיםמן סרי נמס 3ני סתם ד6"(* יכתתו תל סנ6 רפ' דגמר66סעיי6 ל"ע  ורסתמ של ע) . %וס דמר גנ6 ומסחוססיססג*יס 1)כ) ימו יימק עסותם ד6וליהם6 3ע(ר לותור ולסריס וטסיד
 %רח6 3ר6 וכיס רסיס תסמע סחוס' ומפירוס רסמעחיןומרסיפה ט' 4כ6 601 נעען ימס שכח S'b )6 35ר6 נרת6 6נללנרת6
 )6 5כרbm3 6 6כ5 וכריס ודי סוג hn~m גן כ"כ )1 יסוסכן
 5כר6 נוסט גבע 1S*h וכו' רנ* S'b . 3ן 13eS קשלס"ס
  זכרי' ד3' 3ססימהם מיגיס טתעיגן ,ס 1)פי מסגי גמי )כרת6ו3ר6
 לירט נרם* 6כל וג39ס זכר כין ריס מלתרלכרתי ונרי 5בה* em)s 6פי*  סגי ררכ6 ולתסקג6 לירוא* י3רס6לכר* פגר* עחפי ומוו כ"ס תכת לכ"ע  סני פגקכס 61' מזכר6'

 ס"ס וגל דר% )מסקג6 5ש' 5לע  סגי % נקנופ סנידיישו כמהצי וכרוי
 ע"פ ג"כ סתתיסב כה רחוקם נרפס ססונע4 פיס רס"רסי
 ק 3גי מסני וסם סוקל גי גת וסנקכס 3תו נן סיכר*ע"ס ויקנס פוכר נ6ץ  וסי הקנס זכר סג)ימ  3ני כפסי (bff1כליס נו סרי וגיס גני Sen סכס5 ניטות  ךסי עז פ'  ומשניסדפת
 16 שרה( ונ' דמי פרענ"ס פרכף כרו ס"ס ונפו . הר'נ4ס
 SD'1 כקו ותמס  נרכני כס  לענו% סרטנכם  רנרי  סיפקת63חע עפר* סוגיי לבהן סופך ויל %ילמ פשר מניין 6?'פסני

 נרפס ,ps לפעלי מושר (ottnp ענו45ע ססיה6 בסרי53מלך
 סהפב,ם וסטעיפו  פסת יכוסס ונ' ס"ל סרמג"ס  כגס כ"תנוטם
 ספנותן סלט הכס סלי סקופ כי  כרכריו יס לסרס סיקורסל6
 סהעניס נ6 ו% פפי ופקל וצז6 %45 וקט  רסניי 6יע6ב:פ'
  גרסתו ס5 ס5ס ניס נווסת נור ער% . לקלוס 3' 6)6)תפפ
 וס בס ' סלענ'ס דגרי ע) לכתת (olno כמגיך )סרג סיס%

1hunלסרס 4ס סש 6)6 נסיגתך h~atoo וש' . )דעתו o~po 
 :  יכריך סיף  101 סכיי דכרי ע) וכן ת"ס ק) סד'6 9' מ)ל"ת

0?3ס
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לרבנלין 'י1-יה %ושהלה%רל4ם24
 ט0לתנ'ס 610 דמוכרמ 6תס ט60עת ג") 7414 שםתשובה

 דכחכ מ)ינציס מטתע דעכי סני )6 צרים ןל'ס")
 וכליס וכ' דם.) סיס 061 וא' ונקנס ,כר סנמס כגי כסטיוכד'6
 Dht" נסרעז  !ס וכתון )1 סיסתסגי

holht בגהרך h)'Sh דיוניי 
 כר6מרט

 %לח"
 )סת4ך סדיגיס פרעי )ק)ר סרמכ'ס תולך 6ין

 סחיס' טסקקו בעו ל'כ ק"ו 6')1 עטתו טמ5ר משר סגמר66דנלי
 וסו)עכו ונח כנן חטוניס היגס וכליס וכ' hnth מיס )עי)דס6
 ור3י0 מפריס סחוטלח סי מכח טכ6 דסכ6 וקומר *שקכנאכף
 פשעך ויגס א וסכרך . עכ') מכח געקוס ~rs טפי רזויפטיס6
 )מסתיע )סרתנ'ס סיס )6 61'כ סי6 ושקם קררכם hSbג"כ
 *י;נ לס נע) עושם סיס וע 6ש" נ*פן' bSt עקנס ככליוקף ודיוח 5ויסס הכגיס וגגי ס? ורלי 6)6 וכליס. וכ' וסטין

 כסתח מיס 3ע) סכתכ סר6טון מסדרך 6)6 מנוחו ע"חססומ6
 טסלי רחוק כ"כ גרפס לוגו סטני סדרך 6מגס . מהדעת רחוקס61
 6)6 )תעכס כמכל bntnal 'wnpi סעיישס בזע מסרס610

 רס6 טעמך דחפי דר% ד)עסקג6 %') דסועכ'ס )שרססוסש
 . פרעת פל קלס פסייטכ  D)e)t or1 ,ש נעיגן 6'כ סלח5יכ6
 ל" Wpopארס

tSD 
or 6רס  hln)o לפיל מזל crn  מטפע רסוס 

  רגש 6)יכ6 גסן רר' מ"ע ר% ופעו 60 גני  רמו שטנס
 שכח נרפס חסו )6 ס%תר נקנס  16 צר 15 רשפהרכר"(6
 ויסק) מקתע וסו כל דסכת מסמע 6'כ מנח גיס ענד ו%יחס
 h 06'(h 601 נעינו יטוס רסנת רב6 16ל % )נרhm3 6"3) עו וי'  ומשר %יי סנר וקרמל נתקי 0כ6 מסתע וכן6ח6
  קופיץ כ,כ ו0  ריין ג'ל . hnh- לרשל דט3מ דואתי 3כל unDnגן

 ר") 6יגו ol*(h נעיק קרס )קנת ס% רנbe1 1Dh1 6דלכ
 ף4ף וגויס  !כר ונעי sffp ומחגי' ככיס עכ"פ דס6 יסו כ)סכח

 רס6 ז"ל וניס סשן ונקיי  עוס לעל כו*ת6 ש% שפנוי%ו
 טקס ט) ננרי6תו כוסוס וגקנס גר  ס4מ יורם לסרסרכתיכ
 נעען י5רס שנס וקלמר נתקי רנ6 ט) נוגחו ג"כ מישח6ת
 ככלשהי ונקכס וכר ל') 6יכ6016

 %ס רכען 5יכbo1 6 ע1)ג( ט)
 16 מסגקכס וסגקגס מכולל ס,כל 06 4 עם וגקכס12כר
 זו נסנוט )סלמג?ס וסמ16 כעיק וגגך3ס וכל עכ"פ 6כ3זך
 )נרח, נר6 וכיס 6מי דק6על כ'; דשי נשגע דגר6סמשם
 וכלש נ' רצין ס.) דמעי) סחוסה ססקטו כש ס,6 נריעק"ו

 ס') 51כך h'o ח)1סס סכרך רחוס' ומינוי" וכת כנןקקונש
 דנ' מילית  רמטמע )נלחך 3ר6 כטס 6נ% וקאמל 60יסרתנ'ס
 לתור ססם6 3תו 9416 רל6 6גי סל מכרתו לפי  סייע סניזכרים
 סנ6 סר6ש1 כת עגוע 116 %ס תלי סספעס סונר סיס%5
 (hma וברצך לכרך כר6 חק6 למיתר סגל תכיי מש ושךפעפ
 סנן מכח ס% ר0נח משם S 16(hm ער6 5כר6hms 6כ)

 רס6 )נרסק כר6 וכים 16ער סיס 11 סכרך ולגו סנן כחמגרעת
 ו6ע'ג סר6טוגס נשקכם גט* סנן וכת ס3ח כת כחוס'סמח6
 ולניע מסריס מסוטרתו וה עבת 630 ת6חר מיל  o")r 3'וגצו
 רהצנג' כסגויי6 סכת נתנוט  סנן ספיר דשיי הבסיירי ס"לסוס
 *ער  הו*פ ו60יכ6 נעיע יקרס ל(נמ ר6י' ררני סברתו DS'%ל
 נמסס6 סלי סיל %6 יגח נו "גמ  טנ6ו נפם סיטם  תלוידל6
 )6 שלס % כנרי6והצ וגק3ס צר פ"י סנח ססח6h1'h 6י

 לכרי bms אפי'  %6 כ* % עכחמהגישם
 6'כ פצי לנרס6 ונר,

 סכל ר63 סכויי 4ד רס6  ורסיס o~en כפושרנו חי נווםטסיו עס ג*ג( )! מוטי) ו)6 וכת כב! חכוכי )6 צלים 1טמ שגסי כנאמנתו 61ק S'hw )6 !כריס כ' 6כ) וגקכס וכר )סיום גריךפב"פ
  וניון ת'0 נעל דעס לי 0רענ"ס סנרם לל ין  שטי14 נסח5י
hto?סתע6 וכסג רככי סססס ס'ס טס ס% גוז ם 741 . זז 
 גרסם לפי 0כץר דברי על 0יי םכסכ פס גס בכוג". פנוקך ofבס

 וט' 3ס ovn 6תר ש סו"( 6ם ד0י0 וגריס 4צי ססיינשפרים
-6ן

 לערפיי
 6מת כעת ל ל0ס וגבירו קעתו ומטיפ 1)קכס !כר תמאס 610טשיר זליך ות"ת . 3כצ נתקש טסיך סתתם נחו גן זכ'ט גע כפזםוגא6' סרי  ספת ניו ונת כנגיס מן 0ה נגש ונס י"ל  שנ.פכזי'נרפוס וף וינסוס כסג גיייס סס6ף גכ. פשרי ן6פ סנרך

 ים ואכנת נח אסכן בהט ו') )6 (hs נרמ6 56) .עפרתם יסUS s~s ,6'1 עכ"), נקוגע' ימכו6ר ורמס סריס קיים מגס 61חח*זס
 סחי 61פ" p'P3 h1'hot ירי  אינם ותסע! רכgh1 6 6* נם:ש"כ

 .  ט%ן 6ע'נ תחמנך 74100 ונקבס מוכר דלחו כיון סגיגגות
,I'htu  : ואגיס זריך

 טיניס ימים סכ' ומזו נחגת ;גח)נ ס5לנ דכו יש יזשאלה
 רעריג5 פטועסו6 ר3ר ג'ל  סס3ת 6מר פטשחט)

 סר6סון  דכין תא"ל הכיס 6יס4ך כ6ן ר5ז סני ניע עומר סס3תשי ל"י טיי וחלו כטבת גולרf'pn 067  0 ס" סניי פסס 60גיס כתו לולד ג9ר5 רטלכ פתיל Wh1' סכ' ברע פוסס ליסור6ז
 ירוחם *סגו וסשנ מכנס  חיסית  a'? )6 מסגי מוס ח% 16שדם

 דורון טסנף לעכו'ס ~ס )רמות 61י! יט"ס. לפיסול ' תדנליורמקתע
 כר"ת גוסגין דלגן פיוס מחוסל 16 כמשזר כסיגו כים וכר4קר6)
 16 ססכמ 5סר ונייע סריסו ככדה פגי י"ס מתאי עדהאיסורו
 כיוס יום מל 051 סרס  תסיס ן6סול עורס רעיי נסכמפוך
 סיפור נמל שתוניס 03 סלעי  ר6סין  לעם ומנטו וסטיהנדסי
  ססלמ עסרי"ס וכת"י  ט'ססו נכוי מנס תושי ער ט6סורוםס3ר
 רחותר רס"ל רש"י שי' שייכת 6יגD"9DD 0 ופרז רגזםbo1 hnnbD' ישב לסמעל  ר6ין נר5ס ת'ע כגי "י נצללי פר 0תלנסי6סר געי נוזר יפ"כ סלי יע tbStn ער ההיכיר לכעל  ר6סור קניוכייס 6חר  כיוס סטנת יתר יגע סככי ח* 6ס הם'ש ותטמע סנסנקל
 יטבם וקרס 16 0סכס 5חר חסל  סיייגיפ סששכ4לי"ענכף
ph6% ל גיוס 5% נסני כ"4 %וסרס עיזי tltSD 6(6 ר"ת )סף 

 ייתר סל6 ג!יSDD'p 0 רכרי '  ספעסוסירס
~'DDS 

 סגי לערב מיעטו כמ עד שנמחז  קריך  ולכך פיר לטרכ סי6כלכרי 3י"י למניי.
 . סיי נייי טי6כל ירי נרטר5סי לסכיי לל"י יימר סת6מס01
  ליום  גם *יר  טייך 05 עפרי"פ ואר"י סע"יור 3על פלעיוקלינית

 ybs תריי"ו סימן ייי ניקרי כתני* וכו' יפער סע6 יטיסג'
 תומו נטנת רעפי* תיל ו% ח)נ סיי.גני )ouw 6 דהג?
 טסח)נ סכחכ %6 ס"ס סי סעור PDD וכן נסתתו )ח)וכ )6"סותר
11Dbולע"ג סשע0 תטוס  רריהן ג!ר0  ט510 סיט מטקין מקוס 
 מועע כדגר סעוע  תן . 44ותו ט4-ך ופסרר"י עיס ל' כטס טסרכחכ
 כסוס 3יס למנזר קייך )6 מ"מ יסל6.ל קורך כח%כ (bot ch1ט)6
 trtb תחמס )ח*כ תותר סכי דכ)16 כיון וט' )עכיס ינערסת6
 סועדת ניגס כססעז ק') ד6ג! 6ת.3 6ס" כן 061 שסיסעעס
 %5 פגים  בסוס )16סלס סייך ל6 געור פלך רא)3 סףשכיבס
 עמוס לסחיר סל5 י0נס*י

 תותרי
 ריתוך י'ט נין להלזן טי6

 ספגטי ס63פס 6)6 וסוכמוס רזויות )סכיך עוד נידי ה; .וסגי
 חנכ'ז ונקקחי tos~ps וע"ד כחכחי סג? כ) . )סקריך 16כ)ל6

 חסחיו ,sfi וכיoib) 651 וחסוגוח טיווח דגרי ;o;tf כ,( 4רסינ16
 ושעגי ~p'DDh ונזם הכר לטוטלי לפסיס סתם לני  מסי כי ממגי 'סגיכם

 3ר4ס פמירר גן כלעיר עייר 06ו3ך ופרגי סס4סס*סע6רון

ושאריי
 12hoc! ע,:לי,ון, :ץ,:~:"נימ(

  ס0תסהז טווחך ע) )סטיק גסעוררתי כשח )6סגח מ"מ5)1ח6 כעי וקמעחת6  ס!משיס בעסקי כעת תרוד oao t)hg ט*0מעיקו
 ססממ נסופו סגפ* 60סס פ' רכחונ1ת 5לפסי ףי כרכרילטלול
 סכוך ש תתט מס וסד' סכ' ו0נ%  תזל ~(sfi נעסגסיגו ננה(ס'
 % לכסיתם פסגת6רסס לס SSP)D ס0לכסיס סגה( 0נ' ר3ננ6ז0

 מסגח6רסס )0 נפ* ס6ס 6תר שו' קייס 1)חגס הגר' ohlתפכיי
 baco; נסוף סכתו מטיס וסקטס . וט' )כחח)ס טמוכרסונסקס
 גס14 גססת  ש6 עד 6ם עקמך נן גציג6 4ף עיגם ולייקיקודן)
 ס)6 יר bnSh לכתתכן ממגורל6

~hD) 
 .ייכו *סי% ואירס,

 ושידיגו ירקי %קטות ס") חותר יותר . ומ' כנט פס% י'ק6י
 ע) )ניסר : כ,וגהוגו יעגין וט' לכחחלס שכרח סגט6ס )6חר5ף
 פסיע ;רנר ט"רch 0'( דךקנןק : שפיס פוטש ס' עטש  רגזבלי
  טסם לזמר סס כווגחו 6ין נשח סגי %6סי ר' קכסנ. סמ0סו6
 לסו' ככות הס' 0ןלזס טעסה(ייו לותר  כרמזו 5ל5 סי'גכנ6 ספסל פס סמך פר' 9יי5 עלו סיקים כרי  '0ן סלעם'מסקי

 טסרי"ף, hlb ונ"ס נ'ס פנטקס סיbO 6' י0נ3י  יצטיןהששגו
 כתב)6

"(6 
m3D e~s ;"וסננ6ל  מטגס תיגו גיס נתקוס טכ 

 ל נזכרת ט)ר'נ )סרי"ף וס") ס3מקיחינו ר"נ ms סי6סרנש"(

  ,0 סס וסו' סג' טסבב6 נמס  כלקטות תקום כ6ן bt?)כתש)ס
 ל0זסו' יס פיין זס סלפי 6ל6 זס 5ער ל6 ש ט6פר רפי זסמפיך

וכזב
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יגלובלין ש יחשאלהמרושם
 5כואעס ג6ילוסין גשכלת Dh" יל"ס וס6 כב'ט טמו 0ימ,מרג
 סכבר סרי'ף 3ד3רי משדקח קוקי6 )4גס ד קוסיSsh 6 . ממטר65

 ר"נ כו3רי סתסגס רמגיס עיד 3% פוס'י טי toto 15תססקטו
 חגיג6 );ף ונין ישוס )% מן י6'כ otpl תוחגח 1שכר' חמ)1"ער
 נף ולס דל"ט ס4גתffb 6( . )כחמ)ס ~mo %גיסס 1-עקכ'6,א

 וגותגס מוכרח גמחני' טטרס סהוס' טכחט רזח nD~btטגפס,
 רר'ג 6346 יסווס ל' סי6 שחגי' מחמחין שיס ד)6 ס3%%
 1לס נ,ם גח)קו )6 יסווס ר4-' ומטמ כל"ק שודס ור' נננלהמך
 )סי' ונין 1כיד )רכ לסירט"י כין סריף ד3רי 3)6 6ף 61'כ וס'3ד3ל
 דגןצי דמחגיחין ע %3 )וער 6מ ot)ns כרמגו ען סס6 3%.לט
 7רי% כלס e'ne )6 וכו'. 6ותר ר'ג וגס*ח גס6ס ט)6עד

 דפיתח6 )מיננר h'(h ר"ח גרסת .ו)פי 636 . חתטר %ד6תרי
 %3 ס6י מ'מ 6נ) טג6ס עקכי6 כן חגיג6 ו3י דויס6 ו3'סו3ש
 )6 יו'ג 46נ6 יסווס כר' btnb1 וגט6ח גק06 דעד.ט)6דממג"
 סוס 3,ס נחחדס )6 61"כ וויס6 ו3זס דכ'ם bna1SP ס6יסע
 נוס סרי'ף סכרת כסתוך ית63ר ועוו סרי'ה. ע) קוסי6מירוס
 סכח3 סריף ע) כיח טיעהס 0כ' וקוסי5 סטנייס קוטי36יסוכ
 יסולס % )סר114ת ס') הוחל יוחל וט' גגי% %' גמג0ו7ייקיק
 סרייף ס)סכרח פיווסו ו)סי )6קסף" )ך סיס נהגס טויפ6וכף

 כמ6ן י)6 דתתגיחין וכ.ס ו3'ס ס)עת* b~b 7סתפת"5המקג6
 וכ"ק )כחחי)ס מוכרח עס6ח (nbp ט)6 3עד 1i'Pb '0תסד%כי
 7)6 4תר ומוכלמ כיס fis btnh 61"כ נס5ס ס)6 עובשכרח
 י6מר 3גת' נ"כ עקמ6 כן מגיג6 ו)ר' וס גרנל ו3'ס 3"קכם4ץ
 טג6ס מי ינ"ס דנ"ס GD(bn' ו%כ ,ס נדנר ויס 3'ט גמ)קו7ג6

 ומגיס וניד ירכ גריף ט5 )פי' 5עיפרס 05געו6 0'))וניב,טפי
 סו* וש' וט' מכוס 06סכויח6

 S(Dt 61'כ )כתמ)ס eh" וכ')
6סל
 ו3ין יסודס )ר' 3ין (cYnm שכרת ונם6ת נע6ס ם)6 3עי. .
 די6 ר6תרי יטעיי %יכ* כנ'ק ועכדי 3יס קנקי 61.כ חגיג56ר'

 מכ סחוס' ססקסו 3מס גכ))ות ש)ו סקוסיות סכ) סגס .סג*ס מי דמחגי' וכ'ס ד3'ס ס)1נח6 ד6"כ וס כד3ר וכיס ל"סעמ)קו
 ג)טרך 1)6 סלי"ף ס) 3סירוקו סחמזטוח סוס 0ס 61ין לס"י סי'ע).
 סג15ן תנ;י ממ"ו ק3יחי לו'גו ת)פלט"' סו"ף ט) )פירוס טפי4ט3

 ט) )סירוסי יטוכ' ק)ח ס)4 קוסיית נכג ס'ננ ,)וק') כ71תסרלין
 סיגויי6 7)פי ס') 1") דסרי"ף וס וסו6 )פוס'י כן ס6ין 'עססלי[ף

 : )כחמ)ס מוכרס ונט6ח נט6ח ס)6 3טד Dh1" )ר"ג דס'5יסווס. דל' 6)י% סס6 )ר3 וכן חגיג6 %, ומן יסודס גל' 3עדרג,וכיר
gh'bS.ר'נ bS 3'ק 6תרי )6 כ6ן רער מכוס כ3"ס 6% כ3'ס 
 יבל nbnS קורמ  ביירוסיו  בתוכרת דוקhih 6 )כחח)סדעוכרח
 3'ק Ph" גסו6ין )6חר ועוכרוו וגס6ח (nbp ס)6 טו )סכגפ4
 ס3יק ור'ג )רידסו )תפרט 4כYht 6 . %תמלם סמטר ד)6שוו
 6ג1 תוכרחיס ועשכ h'Ph )6 גתי ככ'ט וס6 כ3'ס ועכיר.ג'ס
 סנרhlcn  6 יל,  1מ נד3ר פ)יגי ונ'ס  רב'ס  פפי' ידט דר"ג15מר
 6)יב6 חגיג6 רר' ד6נור פס6 )ר3 36) כן מ)ימ מקגיוחד3כמס סחימ* מן כ'כ ו6ין .  ימ כרכרי or  bSI כרכוי ס)6 ק6תרונפסיס
 . ודייקיגן %חח)ס חמטר )6 וגס6' גס6ח bsn דעד ס')ור'ג
 תתט יסייגו )כחח)ס Dh'(t מהרת  פויי ס)6 דעך 6)ת6נהגס
 )6מר )6 6כ) ((oh מוכרח 63ירוסין ד3מוכרת דס") לפכס3רח
 וס1)רך ככ'ס ועכיר 3זס טכיק וכי טסיר ע)יו סרץ %1ןחגט6ח
 . סכל  יתביר ועעחס - וק")  1פ 3ךכל ינ"ס כזס גח)קו ך)6)פגוי6
hs~כ"ת גתשלר ס)6 סגס סרי"ף 3דכרי )וקרק יס פעדיין su 
 קכחכ יסודס ור' 3כרייח6 כ6ן סכח3 סלי'ף )סון psp' נמכחנךש
  6סחו וס6רוסס S'hla ריג )סגי 6מרו שורס 6'ר דחגי6 ת'סיו")
 חמכור )6 )כתמ)0 נוסגח6רסס  למ  סלמלו  1י qh )סן 6תל ערוט'
 מטגח6רסס )0 ר3גפ)ו סטי3 סר'ג מדגריו כסרי6 "ט5לוט'

 )כסיס )ס גפ)ו ס6ס ר' 3כ5 כחכ מ,ס sttst חתכור )6)כסח)0
 קייס וגחגס תכרס ע6ס ר"נ ק6תר גיסח 61ח"כ  6רוססכקסי6
 דר' h('h סו6 דנוחגי' ר"ג וסנלח )כחח)ס סמ1כרס 0ר')ופיוקו

 bsn עך )ס 3גפDh1 12" )ר"ג ס") טורס דר' ססדא)ר3
 כ5ן סכחכ )מס סוחר סו6 61'כ )כחח)ס מוכרח עפ6חגט6ח
 כ6ן סרי'ף כרכלי סגכוגס טסגרס6 סג') b)b ד3ריית36פירום'
 תכלס 06 תטגח6רסס )ס קגפ)ו ע 6ף 6)6 5') כן ס3רייח36פירוס
 5ס דקתגי 0יכ6 רכ) מ,ס (s'p סרי"ף פי' וככר וט' קייסוגחנס

 קש4ף $st סכי 31)16 %חמ)ס טמוכרח סיוטו סוי וגחגסמכלס
 עס מטון 6יע ס3לה' נפ" סנכ6ן סליף דנרי ד%  כ6ן  יפגוסמ16ת
 )ס6ריך 5ין וט' *מ' יוו6 ר' הגי6 1ס פ' נריס קכת3 זו 30רי"ס"
 כ3ר דסiba 6 סירושס 3כ) גפשח6 6ין דיג6 )סגין ססרייותר
 556יכס יתמרש 06 וס וע)ת . 1סמ61) כרג פרקין 3לים סריף0סק
 %)ס כי קו56 לכל )0םי3 שכן סגמ 1ס151ת 3הגיס ט%יתשד

 ::1:: :1 "נייקש ש, עושארה
 מע)סו %3 ייתסחקפיס כ) וע'ס י"ן 0ג") %6 תוסר"ויאוומס
 rm~tp ש ינעס  סמין  05  ופ%לסה דלעחגי 5טל ע"ד .ק)וס
onh)מרפ"י  יל  ויפליפ  ויפיבפפ%  

 ב' סי  ב%'ס  במגיוייי סבפב
 : 1ס י63ר ונליס תעגית וס6רכת קמזס דף טמת מידס' ססונ" נגר 610 כי ,ס יו יס ת6'ן שוליס וסקרוסין  o'htDWפ%ן

 מחסי3ת ;1 סגס'ס סעתיק ו') ע0רמ"6 כי %מ התשובה
 סמת מי ס' רפסיק 1ס6 סס וו') ס'6 ס"מסרי')

 63רוסס סיעו 1ץ תורי תסי ק3)ח' סרלי י6 קלוסין סדרימוסר
 6ף )מטסס ס)כ: דן ר"יתיו וכן . סורי  לתי  קרוסין נגקו6ס36)
 ו3חר ט' ס*רי  6ח  מסי3ין 6'ן ר6עח מיס ע)יו תגתגמין ק)תכי

 יעויין 3גרומין  hSt  סן מיירי ו3תיחס . עכ') 6ו)יגן מס6רים6
 61'כמטס

 וסו6"
 ת"ע 6ך גקנ) מדו סקכ)ס 61מר 1קן סורס יככר

  ר6סין  שוסכל )ש ססוכס סברי  ססי5  ין )סכרס עעס 4תןנריך
 סקדוסין יסיו גק61ין ותן מו,רין סקדוקין יסיו )6 ס6'רוסיןסמן
 קץ'ס י' סמת מי רפ' דסתעחח6 סוניית6 נגל סי6 וגסחו,לין
  1כ,ו 0ייי )6 ק17ט'ן סדלי מור,ל טמח מי 7סרק סוני6 )ג"ור : ססישיין

 Ph1' )ו סוקסס 11  פברי  SDS כי  ואוזשו:: :  %ירי"ל(  4פיני סכרח)סי
 6י )טטט!' גחגו 6י 3קרוטין חג6י דפ)יגי ססעי6 בחמי)ח0חס
 עמת נין ס%ח6 פפ6 רכ 6מר ק6מר ו3מסקג6 לענומ" גחנו)6
 סירי )6 קווקין סדרי מוסר סי6 ניס סור סי6 טתחס כיןסו6
 סדרי י6 קדוקין 6תר 6נוימל סררי גמי קדוטין 6פי 6יסי כססרר
 סמ פ4גי נוו5י וס' י5זות'  סופסיס ק7וסיס י6:ורו סנו*נ,ירס
th~lnhד6פעו )מימו מ)כו  1י ס3ל6 )10)'6 )6מימל )ו ומגין 
 קלוס" י6נולו סמ6 דגורינן );טטס סררי )6 קלוטי סי6סדרי

 סחג6יס 3ס רכר1 ק)6 3נו6י מירס )חיס )ו ותג'ן 63חוחסחופסיס
 )פ3ועיס גחנו  06  וכקרוסין סי6 3מחס 6)6 ס)יגי )6 כ6ןדעד
 פ)יגי נס6 ור6י b~b כיס זפ)'גי מנ'גו )6 סי6 סרר6 36) )166
  מעעס סו6 חוילין 6'גן זקרוטי' דס") רמיל לפעמ6 ס3ר פפ6דר3
 גמל גפסס )יס ותקגס 4מ  רלותרליפ מל%י hD1'  טמערפ עידכ)
 )עכועיס גתורס 3מחגס  קדוסי' סני )ס ויסינ כ)'ניס גמי6יסו
"Db)כורין יסיו )יס6גס יוכס 1)6 חמוח" bSl 3סיר6 6כ) )ו יח,רו 
 סקגס )6 קחסדל חג"י ט) כי ימילו ד)6 סי6נור ))ו"ד )'כ06י6
 OtPb סלנהי  ססס ו)כך נחנו )עטעיס )נרז Dh"  סקרוט")ס

 3סור6 36) גתגו )טכועי' כנו"ר וס)כת6 סורי )6  ירויין b'o~ב%פמ
 ונו'ר עעמ6 סייגו ו)16 ס") 61מימר סדרי גנוי קרוסין 6פיסי6
 מטוס %ו:ר'ס ד6')ן ס") ל)סכ' סו6 טעמb 6(h הוור'ס 6'גןוס.)
 וי6תרו . מ,רו ו)כך סיו עעוח קרו:י '6);ר1 קנ;6 גורו סדר'ד6'

 0ו6 3מח 61ף  קרומחיס  וס6ר (sll)b 16 כ6חוהס חופסיסקרוסיס
 וקווסי ס'1 טעוח קווקי י6מלו חוורין קד,סין ר6י סטוח ס6יפייך
 )ריכען  6%  בערי3ופיפ יו  יבומ  נעי1ימ פ,י Db" בס  פופסיס6חיו
 )6 מי,רע ונו"ד . נו ו6קממ בע)י 4 דחן )טענו6 )6תימ'ססח6
 ס3ר ומר )6מ.מר סחג6'ס פ)'גי וכס6 וכו' י6מלו D((h ג,ירסס.)
 6גנימר ססק ו)כך גוריגן. )6 סנר ונ,ר וכו' י6נ~רו סנ61ג,ריגן
 ספוסקיס ופסקו 11 ג,ירס מטעס סררי )6 קווקין סי6 כסרר6ד6פי'

 '6:;רו סת6 3גקו"ס )ונ~ר  סייך )6 סטעס ו,ס . כ6מיג~רדס)כת6
 ebv" פטוח טעגת מכ6 7בגקו6'ס יודעין סכ) סיו טעוחקרוס'
  וסליי,ל לנ פ4ג' סחס וכגסס חג6י ע)כקדסס

 פרי
 יס") יויריר

 סתס סכנסס כיין ננטעס 6ו גט דנריכ6 כ6יסורי כווחיס וק'))ר3
 3עי)ת געי)חו עוקס  ירמ  סיין מטעס 6ו )חג6יס 6מייס6מו)י
 מ,קס סנע) )רסוח וגכגסס מ"ין כס כגנ;)"ו 6מריגן ועור .עוח
 611 וגתפייס ר6ס וס6י כודקו 6'כ bSh ככוס טותס 6רס6ין
 סכיח6 ו)6 )וי)ת* יעכ'פ כגסו6יס  פייפ  קירוטי DD(n )יכ6ס)כך
  פייפיןסי6

'u'p  יירוסי  nirp מגור 4בש  וליך  לסו4ין %פר(  
 )ח:וכס s.Q ~)כך כ6מוחס תופסיס קדיסין  י5לירו  פיוי  ג,'לס3גטו6'ן

סנןכל
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לוכלך כ יםשאלהמדדים26
 ד6יח )ת"ר Dh1" )פזומים סקדוסין גחת )b')S 6 לננטו6'ןסמכו
 סע טעות גךרוס' יקמרו ם)6 מעעס 6ל6 ויגו שורין 6'ן)'ס

 כמו טונוס יק") ונימר סלח סי6 כך ש סנו6 פיז )6וכגשורן
 סנרם DSn' שלא : ס0כרח ריחפוכס סנרח )יסכ ש6ס כןיתפיס Pnt1Pa ז3גסי6ש סג") 3חסוכס מסק 51כך ישחוסקיס כ)טפסקו

 )6 פעיו ד6פי)ו דסמעחח6 3סוגי6 מקמע 60 טליין יקסםש
 דחן מטעם סקדוסין owtn 6ין 610 דכמח מיס יטטעיסנחגו
 נתגיס )ש) וכומקגי גחגו O'nuDS תודל וכיס . כו 61טממ נס)')י

 ססטס חס וט' נו 61סמח 3ט)י חט סח6מר יטוס דכ"ע)ע%ס

 11 סג'ס כע) תכרמ'6 ט) )סקסות יק כן ו6ס 3גסו6ק גשקיי
 קיוסין פנגק61'ן ציוו סקנסס מסוף) כחסוכת וכחג 60דר)ע6
 31מקוס כך 6חל טתח 16 כחיים 6101 סי6 נמחס סייט סוףגעי

 דיירי וס דבטגין יורסס סכע) 61ין סגיוגי6 )התויר סקסתןטחקמו
 )s 6(o~tn ויפעו נפייס וסיף 610 גבח 36) סחטוכס 16חססם
 DPtn'1 קרוסין 'קמלו סמnnDD 6 טחך ד% גג ט) 6ף קרוסיןמדלי
'DS6ין מקוס מכ) נגס61ס P~tw סקדוסין ODDD י חט סח6מל( 
 sto סגוכרח סחסוכס כרחך דע) )יים3 יט ישבול : וט'3ע4

 6ין ך)מ'ו ס') 6)6 סכי ס.) )6 למשל ד6סוק דטתטחיןד)מסקג6
 3כ) h'o סדרו 16 ש6 מח: ונין כ61 מח כין מיונק phחווויס
 טעים קידומי י6מי1 סמ6 נוירס oppn מודוין ד6ק סטעס סףטג'ן
 דחס עעת6 נ)) ס"5 1)6 כיכנע ג,'רס סתנ גם! 0ו6 דבמחסיג
 פסייך נמקוס )ow~n 06 6 סקדוטין זיעוגס מסוס וכי בע54י

  גוירס ס"ך ד)6 %קוס 6כ) ט' l'optn קרוטין יסמלו ט)6נדלם
 3תת כפו מלס סקריסין משיו  לתנאן טטיס )ס סיס חיכי יפילוזו

 לע"פ Oh1D)3 גתי סי6 3תתס ר6ל'כ תחרץ  סקר1סין ~e'Dבעלס
bSnגירס סיימי hsn פש וכו' תיפסל קרייניו "תיו otpn יס 
 תסס ר0סלפ6  עסיס  כקרוסין ימירו bSV עיבט o)wl סברילס

 03 לסתת סל6 סר  לאירוסין סתתות עגת וט) )ומל יכו)כפירושן
 מתו כתתם כ3ר 60  0גס%'ן פן onns 36ל ססרוסץ 05 נתתיל6
 s~p סססו3ס *חס 471 %6  ובזוין סירוסי יסע לעס סמרכמש
 רסת6 גוייס  סמייך  בתסיס %6 לנתרי לס גסלעץ 6ין Pfi~Pמטוס
 מח 16 סי6 מחס נין %5ק b)'S  כן 61ס כו' תופסים קרוסיןיקערו
610ahtc)1 סקרוסיו סיסיו למטסם 0)כ0 ססס סתסונ0  סנ~סס וכיון 
  ניל"סס למלק סנרם ס6ין סו8 נתת ס'י( סי6 נפחס  נגסי6פמוורין
  ג6ילוסין % ob  חווהן otpn 3נל h)h 0טכר  ססטיבס סנרם5עי

OUDDחלוק רשן כן  גס  וס,ל  צ מירט פיס 4ח מחרין ות"ד . מירס 
 גריס כך מו,רין  0קרוסע סגין נכ) ס'aon 6  נין סו6 תתנין

 סגי תסחט ל6 רסתעחת6 וסעיף .ג3 פל וש . סססו3ססברת
 קלת כי .ף . מג'ל 3סטינס מס מכתב 3תס נתכוע מלוס6ססר

PDAn)nטתוניל וקלי . שי' 80ר'י 6ם תסי3ין יין רשיהן מיס טלו  
 סייחי לררנו גידןכחכי

 ענקיי
 %תת  ובנרקיס ומנוית 3ר6ית יותר

 לסלכם סקסלוס ת"ג %וריסך כתגי  מנקשת ומס . מעעיסינוית כחכחי 0י3ט תגחעס  %שין סטם Phn רס טכתנחי ומנוותדגרי
  b6w5 1DD יסנין 6ין *ב4ן ק"ק פסס ירו' רע ו0 בריןלתעטס
 וסייר Pnt1P סל פגעת לס  סחין רת  l'Dt1PO סל ונעבטתשכנוגס
 לנ"ר כמסיתי לי כשהגס (mo' וכן . כחונחס 3סך נכל)סמ!יעיס
 ספגעס לס טפתיין שבגיס פתגם ט3ק'ק סחטתי 5בל קר6ת6בק"ק
 הסיף כס וסחסיבר, סתפו%ס סיסינס לימוו נעוות ר5רוו כ"חטיס חרס גלתן 6כי"ק-  תחוח'ק- דברי כס . סכסוכם לנר  לריקיןטל

 : וט' o.osr נן)י' מ0ר'ל גן מ6י ג6ס . וט'ס'
 סחהךגי טלי משחגי toh' . %נ-6 6ל6 דן כשאלה

 טור . 1כ6)'ס יקו סגף 6כ6 מסר'ר ר"מר"ג
 בחוך כגחחמן נכר נענק דסתי )ממח gbn לס ס% 6סרסק%ס
 %ורך ס3ערס ססוחרס מחוך onpn כמורחו סרי 6י 3י'עסחסמ
 6% כיון מ"מ עד כ4 כפייח יועי) 1)6 )4רך ק)6 גמיסוחרם
  ימן ולשחר חתן ונעסס סו6 סטם6 דס6 טיסיו  ,ק קויםנע4
 על ותפסם  לערוף למתיר פפס  וסרשך ניעגן סק- %שיסורו
 לסייף לטסיך עו3ריסס רתסמע ,' רף רכסי3ות מפיספוסדירי

 : היפל 5b)sפי%
 ספור כתפם ססרעעום  נין סי5 'מנס עחלישז %5השונה

nahשסור  וני"ע י5 טטנוס תקו סילע 
th'StoS לטלפי

 6פק~
 ילי6ט %  תפ"ס ריוריית8 שיסור פיט (tsp 3ל6

 ס0י6 ומפרטי . )ריי אגריפס מסייט כרעו כנערו יט) ס6יעכיק

 ט6ס בי"ס כשתו חמן מ65 ד%ר דססחיס קמ6 פרק יסווסדר3
 מתוספות דמע h'o כה"ק ורעת . נע4 3)6 6פי* 6חהי כפיט14

 Shw סירו י8תיו . וכו' פחן- עעעס  לסירפן כתר-ו סל6רכחונות
 מחוך 6תריק כשניפחו מ15ס ק5ח טיט כגטכיון  וסורסו קיכילכחב
 כתב ככר 3יפ בזפ* הוסף יסורם ררנ רססים  1'ל ורעתוכו'
 מתן תסרטת ג' סרק סרתנ"ס סמרברי עפרסש וסקר מתגירסר3
 סם מעמע וכן נפלו 3ל6 שפילו h"o כרעת ל6יסור תסתעומק
 וכתנו דנריסס מחמו וסר6"ס שויף גס . פיון כמטע נ0וי6מונריו
 כ4 ט14 כזפ: כחט ככיחו חמן סמו5י6 יסורס דרכ מימכןס0י6
hnnD6ונין כטף נין חלקו ת hS ע5 ג4ת סחה0ח ומס . כעגו 
 תתיך ריס ממכר רף רכסובות קת6 פרק  סכתנו סחוספוחדרי
 רכופס רפססיס קת* פוק ריתריין דיתו נחיך חתן ומלק ודלוכו'
ttsu4קורסו סיפסור מסוס סייע משך מסוס וקורסו  שרען 1ל6 כ( 

 כטבענו רקיעי לותר 6ין 6כל לסלילו ר6סור תוקיס  מסוסמווכגן
 נתי  ררכגן רנתליס  סיום 4)ך יפוי לסייפו %זפ  תררכגןדת"ת
 סננתי % וז"ל כ"ת פקו וכתב עתיך לזיער ר5יכן סיכיסרילן

 כגסות סקסו וכבר יר6ס 3נל עובר יס6  ררנגן עיטיי מטוםר3רשס
 % ב6י מתוספות ולרכרי ותסיתי יוערנו  0רתכ"ס רנרי טלתייפון
 עס'ע המנסוחיו thmwl* . התסותו יגטרנו יהורן ל6 6יירינפלו
 שבעלו 4151 זס לו מגין יועתי %  לסורפו יסיר' פתקיתו  נסכתג
 לר3ריסם לרתוק ום ועור . לס3ייס 9סס 0תיספות רכרי ע"תמייפי
 "ך 0תס רקתגי נריית6 ט) רססחיס סת6 פר9 רנ5 ר6תרעס6
 6ע1 16מר ר"ט וט' מטי"ט מנחיכם ס16י תסכיתו סו6טוןשוס
 . תכהיכס סטיר  תטניתו סר6קון כיוס 6ך 16מר 610 סרי%יך
 . ע)6כס 6נ ססי6 לסכערס ותשגו . תעשי ל6 תל6כס כלוכתיב
  סי6-וסכחוכ ללעך סל6 סנערס תו תל6כס 6נ ס0י6 רס"'ופ"
 ק"ע 637 61תר קימר 3"ך ר6סון ס6י דגך 3י'ע מלכס6סל
 יחקק סכערס ופ'מ . סייסס %6 חמן מעור  6ין  ס"ת חוחמדר'ע
 )15רך.0ותרסגמי סכערס טסוחרס מחוך קמליכן )D'DI 6 '.ע6ח
 )0)ט)1 חסור 6100 כיון ל15רך מקלי ו)6 כוגליריס 61י )4לךח)6

 מחריע ותירק רכ6 יכו) 6ז ד16רייח6 )16 'עטר 1S'Ph 06מווכגן
 ולסור מסוס וסכך מחוך 6עליגן נעומק ד5מ6 וכו' תתוך לתייגןו)6

 ע) ע4סס 6שנ.עועה : דיריך 6)0 כ) מחוך 6מריגן )6)ע)פ)1
  טלטלן תסוס פסתסת תס  ולסין רחמיי

  כ6ן טר יר06 ניל טוהר יס6רר3גן

 לרוק-

 "(  כסגפו .
 קיים סנס) מחרי וו") יסורך ררכ ססי8 ט) גו סב) נן  גסכסב
 ירמס 1)6 דרכנן ס)ס1) 6י0ול סיימם מועב  כן %  ohD 6יסולוותן
 סכ) ו6ק ניע) כק65 6וקתוס ,sff 01לתכ"ס ימ65 ונ) יר6סג)

  סרפג'ס ויגעי ו' יף דכחוגות סחוספוח דגלי חי )'סוכ . עכ") )1מודש
 ססוספהז ש oD'Dn עזס וקין לרקס ולי ותש( חמן פסלטס נ'סרק
  סיצענ ממס זס (OSD וכי )ע5תך יסנט ויל סרתג'ס רנרי SD'ול6

 טיס ט) תקורי hSD1 ר6וריח6 לקו ת6יסור ררנ:ן ליסורלרתות
 ו5ל סג תקרי רוס  ס"ל ס סס 6ל6 6ור (Oh1 מקורס 6סרי"ס
 )עקיר 61פע1 תעמס 61ל נסר רגריסס סלעיה ומבמיסחעסס
 פוזל  en(o ר6ס ס) סופר חידטח נכי כל6סכמן סחורס מןדכר
 פרק סודספוס כחכו וכן . ורותי0ס )צ סל ולשריג לולב וגניבסבם
 ים חטטס ו6ל רפב כו' נץי8 ר' מיי ריס ט'ג ח' קף רדיוסתת6
 ולע"ג - סתהוס תן bson דבר ליקיר 6פי* שכמיס נירכת

 טוסי 5יגו ת'פ ע1ל6 וגל ירסס רכל ל16 כ16 יט כפסס נחתךדיש*
 כחב וכן ע)ע )וקס וחיו 610 חעטס ו6) וסב מנטרו כסגריו עטט0'

 כסכ וכן ל' מלוס ק"ל דף טחינל סמ15ח מגין כספר נסריקמרמסס
 שנר 6יט עך כו' 3לסוחו מתן סמגיח וו') ע"ח מ15ס )"ח חלקסמ"ג
 16 3פסמ ממן p(O כן oh ע)יסס ))קות ק)6 וב) יל% כ)מקוס
 וכ6 ספסח קורס ממל לו כיס 06 36) טיסס כו קיעסס כדיממ15
 יפוין ג' ג% יעכר חי ט) 6ף כרסוחו לגיחו 6)6 ניערי י%סססמ
 סכסכם רנםה : וט' מעמס טסס ק)6 מחגי o"no מן )1קס6יע
 ישק גל' יסע "ן כבקומו ינעלט חקסס ר~חוססות m)Dרופי
 רושמן כיון 1)כך . שיט) )רכל 6)6 ניע) ג4 6ין כילם סלקד6תל
 כרי  נסרי*  ומעליס ס6ט (swsp כן גס 61סור )עבט) פסולכעגמו
 פסי  סססטיך חי פרק רסרי"ף גב על ו6ף . נעסוקלבערו.

 רל6
 ט6יגו לדבר b'Dh ניט) רכ4 כירס רפרק סומן כרנ 5ל6 יוחקבר'
 רב רירי 6ל6 יחק  וו' ססי6 כחכ )6 כילס סרק סר6"פ וכןמט)
 עלים 36ל סליו כ4 סורח כיס נכבר היייו י"ל ע"ע לסורכונף
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ושלוכלץ כ% כש%יהמדד"ם

 ט6יח ד3ר )4יך גיט) 6ין ע)ע6 5ט)6 כ4 שוח ע)יסס כ6יןז6ם
 כש דף )רץ pb פרק כילס כמסכת 0חוספוח מי)קו וכן .,ףע3
 וט' סר3יס נוסוח 6קון וסוי נמוי 1ט' 6תל ינע6ווס
 יייכ ע14 ש מ)6כחו )6חר ע)ץ כ4 שרח ס6ין כיון'דסטור

 bwb )ויק 1ס'ס hnlp1 שקגס 5'ס ד4ח l~DP )ר' e'eb מוקש,
 ועSD'1 0 ט6יפ דנל %!וך )מ)ע)ס hsn )עגין ק5ח 05pwיץ ע)יסס ויק ע)יסס כ4 חהות 6ין תקוס מכ) )0סגף דנחגוכע4ס
 מסמ0 ק )סילש. 6סור נתקותו גס 3סנ0וסיו מסר'מ6י.שססכ
 נתגףש )כערו 6סול ככיע4 ו)ויךיס וטון מישון סנס!חגשך
 כחוכ ססרי נע4 3)6 6פש סותנ'ס ד%נליעכ%

~nths 
 כו מסו b~at 3% *ס bntb דס6 נתטתו עיגי !6א"ו סנס"0

(",bs יכערט )6 06 6ף ו% כ% שי1 פצ ו% סכע)1 6'ילי 

"51
 סעתוו ע) וחויק ריל6 3סס ק)ח )4וך סכערס טתס6 3עיק

 6שר 3תק1מו 6ף ססנש ס)ונרי 3סד6 מט6ר סרי . );%גו כ6ןיעד
 כתנ ססלי נע)hb 1 6עש סרתנש י)דנוי תכ5) ככע)1)כערו
 t'Db1 6(3 תו3ריו סתטתע סרתנ" ד3וי יע ששו SDיחוא
 ימן6 ל3 6סכת עו)6 תטמע וכן 16פן כסוס יגערו 06ורגע4
 טועחו תסתע ונויו סחס כס"ס וסג'י כ)י כס"ח bSb'חקש6
 6סור 3ע4 )6 כין כע4 כין עגין סככ) ר~ףמכ'ס כדכרילפסוק
 )סתור רטחך ע) סע)ס ףכמה י כ4 ע)ע כוסס Pff'1 6(6)כפרו
 י6י ומ' ס4ז פיר"פ D'D ר6פר ררב6 מתיתר6 סחוסתות!דשי

 ל6 ו6פר ר"ע  bSo 01)6 ספ)SP 6'1 תתסגי . מחוך 6תריקי6  )ע)ע)1 ו6סור  מסוס וסר6  פסוך למו יימ בפלפ6 רי5צ5כרבחסס
 ס6ור חסמתו סר6סון כיוס  6ן נסורמ טכסוב ט,ס  hwtol נ6,לריך.

 פסומ  or )רגליח ונ6 י"ך יוס סייפ ל6קץ דיוס וט'מנתיכס
 כסהפמ. לבפרו )וסר יס,* ני5ך י"י  פל ו6טון  טס  ר5פון ייס.טל ס" יוי ו5י ירפס b)b ספן כיעהו  ויין מליכפ % סי5רפבמרס

ho;סנערפ  סיי hsn ו6שור . ר"פ סל  וקרוקו  !סו ללה-ך SIDSP 

 ob כי יסורס  פן5יי
 פךרכי

 דמדר"ע רכ6 ק6תר ססיר כן  06
 %ור ק6יגו כתקוס כע)ת6 06'4 תסוך.ט' 6תרינן 1)6'גקעע
SUSD)פלפיל 5יכור  סיך % גמי חמז גו:י רס6 ן 

 פר6וריפי
 %"ס

 ריוס סוכ'מ ותוס תד6וריה(6 ט!כ מ!ס  0ממן לנפר ו'פ,6סר
 וט' מחוך תעטס 04 חרי bs1 י"ד יוס 610 נחורס 0כתוכל6טון
  51צן סמוספוס  וגרי  סיסהפמ וכן 101*) 1ג1' עחיך 04 י4ע;ם'מ
 חתין ותיתיכס נלילין וסתלרמ 0תוסשח ר3לי 6מוי 0חגים.ג%

[wh כתט% )רכריסס .עסכיס סומכ'ס סגס 3תיס וכש סיסש 
 מיתר6 רססי6 וס") מקתע דסויסס סחש וסרתלט סליץ עס.5עע

 סוס 43 עגין 3כ) כסטועס סי6 כ4 ע4ו גופס דמתר יסור6דר3.
 חתן עגין *וי קתורתן 0עס בכ) )סורוס גוסנ 5צי כן מ)ש4ק
 יפ ככל  גרו4מ מזי4פ וסכיס  פלוי פו6 כ6סר פספ  סלים"ע
 וסג)עלר  יסהפפ 161 ח.ס ער כSD  4'1 סיכפו ספיר פורפ 6גי פסמשל
 : וכ!' מ6יר סעל!ר תתה(נך ג6ס . כח3תי ;'ן

 6טל 6טכגו תמחגח תישדס %יז % w(b כש')2ש%שלה
 %1רוק )פחה( פסגיס 6טכגו %ן נ44ח 3ק5ח ':
 יפן ימלי ספ6  מספ תחתס ס)עעס ירי עי ~nlmtp 6וווח ר%עי)

 טסחט %מר פס מעסס וסגס :  סלמיס פמפס ימן ס6יפ..לעב
 ג)6 )נרן סר6קיס 0ט)'כס 3ניון וסתטרחח פטושת 116יח י"ו.
(r~at": 6(1 כיויעח  ספספס 6ותריס וק)ת סר6טין 16חן 3רקס 

 מכתיס קהת כי ס0ור6ס 3ע4 3ין תח4קח SD11 סמס נע)ור4ן
 י)מדגו תסן סגעסס !כקונון ס116וות 6וחן כ5 6סרו סור6ס3ע4

 : עי עס סדי1רניגו
 l'Stm hntb קת6 ד3תרק )פגש 4ץכס 6ינס ,! ~o5h רזשוכה]

 ופ רונ6 נחר ,sff רנגן ו6תרו hnSn % תג06חס
  ה ל6תרען מקוס  )hSh 16  ספיפ bp גק3 נתקוס ד)מDtn'S16 61ט' טחום רממג6 ד6מר ע)תס תסחיעס htnh 6תר 6טי רנ]עד
 סיכ  6פטר ו6פטר סיכי וד)ת6 ססמ 5ם ירמי ונו' וי%"גסר

 מסיג )תסס ס5כס ור6י 6)6 רס"י וכתנ 5פסר 14 6פסי ו%.
 סתכיו 6%1 . וט' ד6של סיכי %* 6רו% ן0עכיגן 60 סי6.ל
 מ יקממ תקוס סרי6ס הקו3ח . קליפוס י'ח % נדקען1)6.

hplD'1l)'PIS וסימ anh1 כדיק ו)6 רי6ס ן6פינן obhnn 
 סומי1 נףסר נסהזס  לטספמ ד6מר b)lO 61דרכ 606דסעכיגן
 ה מ!מרח 11 סרי טריSpll 06 כ)כ 63 רירי6ס סנדקוקתס נספי סטפי פי  טפייס ns)ben יט סרז סופנ"ס גסכ ולו"וכן

  ו0וומנ58 01רת סעיעור עע5סו6יס
~SD 

 וקש לסברפ סס%כו
 bo טשר כוק 61י p1Dh1 ריסרפי סיכי ס-י6פ dwhלזכטיר
 כרוך ורכיע ל631 גחל כס 6,)'ק ד)6 וסכר 3רי6ס לס'יע) גחלע ץ6) סרמנו גחכ סטתרוכי 6ך . מטס p~w נערושעס%
 הצשבום וש"י כריוי פסי ומנ"י ליפ סעע יזו  בפור 610וכן רס'י דמה על )סניך יס וט)*ס ד3גרייס כחנ סחלומס3ספר
 יפלמ שי וני מנסים 3ש סו.פ נה וכתב יסכסירוסימפו
 כרטה )סטתיר גוסניס וכמרימחיגו . וט' שחוח זו סה )!וסל
 ah כי גריקס ג65 0וי6ס ג36רס תסייס 6ג1 ו6ין כרוךרמגו
 %% נ% ךזווזה : נסס ת5ויוס ססרטס ס6ע oth5p1כנדייס
 ש דתרעץ מס!ס גטחרכ3 0עותוח 116יס ט) וסו6קיןסוסיו 5נחע  נל5שספ0ציס וס דמג0ג hw ססוע רונר 11WShDעמן
 רטש לסנרת h'u3D 65 ק 061 נס מל"וס סססוטח6וי6ס

 דעכט?ין וסיעחסוסרתכ"ס
~tPh 

 3הקס עדס (eh m~b נלי6ס
 3רקי רמגו סנרח h)h a'9b ס6וחוח ותוחרין 3ג"ל דכ"טססיע6
 )פשד 6ש6 וסיעתס  סיפירמ  י% ורמגו סתלותס ססר3ע)
 יםכי  יריפיס מ'גי כמס כס סיט 3ר'6ס 6ל6 סמת'רו % 0סדגס
 רשלע קמ6 סשק Shl'  ('11  רביו  כסמ סכפב  הורכי 4סשריווי
 ד)6 סימ 636 רונ6 3חד 416נן ד)6 1כחכ 150' רש ע)יווננ%ק
 תימ נק6ר 6)6 סקי) ד)6 )חמי h)'h 0וג6 רל3 %1 וט'6פחר
 ע) ע)חס )6 עריעות תיגי כתס כס סיס רי6ס s~h וכו'טרי0וח

 כרי6ס רסתמיר דס6 )טכמ עעס סגחן סרי . )סיע כ6ן ען1%
 פרפי  נטרפוס  6כ) -  nle~p תיני 0רכס 03 טיס תקוס 6)66יפ
 ונרb11D'h 0(1 מחצ(יגן ר)6 מוויס סס  ינס לץיפר b)'bכנקר
srnר6כ"ן ווקינו סר6יפ טסק hSIP) b'vh 6 מסע קה )0 יסנ( 
 ידי ע) טמblt~'b 6 תשקען וי6 3לד קכן 1כ) סנוי6 עת6שייגן
  6-פ טן ו6יח6 )60 )רמוחו חט געקר 16 סוטע ניקנס)עעס
  יסי%יסיכ

 פרבי
 6פר lltP'g ייב יבל 5סתר בפל6ז :1nhpl יסיב

 ~ots 55שק- bS ופל5ע 5ש 5ספר "ינ 6לי ליס  סליתי ל6 רבלמו
bStt). 4זס יפ 6ותס גסת)עיע'ס סכ6 %) מע5תס 6וכיח 0כ0תסדסחס )מא סיס ג3 פל  ויף .  יכלן עו4 בריימי  מיוי  רנולפ 
 %גך )סיוס ק)ח סת5!י כש סוטע גגףע 16 יקכ ס)עעס יויסע)
 ווק6 דסיפ גוחנת ססגו6 תקוס עכי )טרקן סקשותתנסנ

 . )psb 6 3דנז 6% טכחו 6ס 3רהצ3ו %סוי 36))כתחי)ס
 6נ) פטומות 6ווש ק5 0וקעין %חק גוסגין כתדימסין סגסכתו
 6ה(ן ש6סור שרס שס 6ין *תן 3דקו ט)6 נושכל 6ירע6ס
 3מק4( דס6 מוי ופוק כרה"ס כמו כ'כ 6יסי 3סו מחקיק6%

 שסק 3טוס גת65 16 %ס . כ% סווטעין 3!יקין 6ין6חרחת6
 גרי6ס כנצ 6ינצר סר6שגיס כו סחויקו ד)nffp 6 כ%קדת!ן
 רמסמע 3ג"ר 2ש הנ : 6וחס )כווק 'קל6ל ,(510ת 3כ)חסתגסג
 %יוק עויין יט)יס וסיו נעק סיו כע)תן פסוטעין סק6)סמד3רי
 סיס  כ6ן  סיין בריסמ  יל6 סתטרסיס סס*כס  ססו6טיס רק16חן
 כללטיישכ  כ5ן פיוי ר6ט )כחח)ס לגדוק )ס5ריך 61יי4 %*פ  לךכל
 וסור  ססלפפפ יף OSD))5 otpnn  oneno 'sp  סווטי יעקר16

 וווק6 רוכו כטגמקר h(h ערסס ר6'ע ק"5 60 געוךר6פי)ו
 גחען לכ 6תר P"h לחרק כססי6 6מד כתקוס 6ימ 610כטסמישע

  סתס לי וכרפיוי כטר פלסי כולו סנייל  כ:ווטע סהוכך  ספו6ל6תל
 ברומ סוויפ  ספו5להירבך וס6מר ותריך . רוט 6)6 ט4 סק6)6
 ופSPp'h  6 ריספו* סייפסי

 1ץ וטש וכרפי' 5יסריעי  י5פרוי
 עתק!ס )תע)0 3דיקס )ר? 6ין %חמ)ס  ד6פעי נריס פ4ד .ע'ס

 בפייפמיפ  san % תע%ס וכן 6יסור6 נסו תחוקיגן ו)6טמיעס
 כרייפ להפותו יס רס ס)סופ  בספומ סל ברייס לנן  כך כלייסיר ?ptr~) le 6ין  ot)P כל ומל  סימייס ממפוס לפפ%  סווספיןלברהן
  נוכצין  ט5יו ס5ו  כ!)י ער0וח כסו טיין. ו)6 וע)6יס  גרייססל

 סנ16 רבנשם : כריקס קודס ג6נלס  06  למלסי  ספרופסנספר
 6ר5ס תגסג מכח Sht)o ס:רון %סור ס16סויס סול6ס נע64וחן

 בריפנר 1S'Dh 14סהך גיתס  o)pnon טג6תר סו6 לחוקותקגתס
 )תע)ס 6וסס בועו hSn מר  בסגגמ  מוס%ס 15 גיניס  obננון

 סוץ ס%ר )תס)ס ס10כחנו כתו סו6 וכן 610ע . טחיעסתתק!ס
 )רעריך 06 ס סתקגס סיסס )6 ה!ר6י Sb 6יסור חסט ל6ן6ין

 6יגו 6מר כעגין 6נ) 03שע0 )0ע31ר )6סור 16 )כחח)0)כדוק
 IDtD  '6 1' כלל בפ:ונס כר6"ט סכתכ ג3 ט) 61ף 3ריעכד6סור
 וס)ך סעסל סל ספופע זו%י  5רס יסהצפ  fisc  מרמ סמיילילניר

1Ph
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לובלה כב כששאלהמדצתם
 60סור סרי תסמיססו )6ט) ם6סי חך% 'wnpl טתרס ע) וסנר6מד
thDhסחיטק פ0)1- ססקכ) מפגי טעת6 כבמפוח מחס נדיעכד 
 וי0חוע. 6רס כ5 'קשן ס)6 נסס) סקס) טומט nDmPn מוןסב)
 )לסור וט' ק'5חן ע) כבסיע סעי גגי ורט6יס שממס ט4גיש

 וטוך )סמיטס פס51יס גקר16 ססכ) כדיענר מסור כך נמשידמ0מע - עמ') וכו' מעיל 3גי 5% 6סור ס16סליס תס 1כ) . וט'משסר
 מענר ,ס סכן וכ) וו') סחס כימסיק סמרם ע) זמריר ט3רדסתס
 י6כdsn 4 תיגסו 1ר16י מדגר מכוער פסיל ר3ר 65כ1) מקודסריגו סי ע) 61ף . וכו' דגר (tmb ))גומר )כמוחו רפוי וטמט תמרסט5

 סוף ט'ו גחיכ ירוחם ר3יגו נשרי וכן . )פתו כ6ן טדמשיפחו
 לחסור רדתי מטעם 6)6 סמיעס מ16חס )6כ1) 6סר -)6 6'הלק
 עעמי כקין מכ) 61דרכ6 . ממרס ע) יעכר ס61י) דכרלשחו
 דוקק מס פסיס וכמעטס סחיטס ס) חקגס 163חס ודוקקמפמט
 ענין ol~h קיעסו ס5נול כסמחקגיס 6חל העגין 36) אושכלבסול
 6עו עגין נ6י(ס חקנחס יחק"תס hS1 וכך סך יעסו 0)6 16 וכךכך

 כן 1StDbI 063 )סע כמכל מע)עו מורן 610 כקיסר כדיענד166ר
 ס) סר6פיס יהדוק ט)6 חי טג) ע5מס sb 0סמתירו 3פ"היתיסר 1מ613י תשרם "סכנו דמדיגת קרו0ס קס)ס פוחס חקגח טרפון610

 סעו3ר מן גריעכר 6פי5ו גטקעס ,מוריס ימיו 6וי ספעותוח1111116
 קסמת ט6ר sp כן )תסור כח לכס oyn pb מכ) כמוגג סןמטויל

 סכסכו s'ps מסכיתי ירוהס יימנו סר6"ס חקוכח מרסיןכרמ0תט
 . 6חרח )עיר ו)6 מקתע מעיר 3גי יכ) לסור ספסרו מסוכ)
 )6 3סול6 סכסר כ) 3פ' כן6ית6 מוחל he, תיר סעיר 5חחוס .מ71ו6גף'
 ויקנט מעותדיח6 חמלי 3ר לת6 כמזי 6כ)י 3סומ3ריח6 כח64כ)י
 st,h קויגסו )כח*נסו hnSD טוי 6פקיגסו כפויי דומך כמטסי3סול6
 1hnb )ש 5תר חסוך דרג )רומס בייחוס %)יגסו גקסיגסוביסו
 1)יח ביס 6תר . ד6כי) h(b יסורך דרה מבתריס 6") סכיאעמיד
 בטס סס)ך ריתקוס ושמרי מטס םיolpw, 65 חומלי ע14 גוחגין5ך
 ר4עס גסנו מכלן י,מרר5י 0ס וכחב . 6כ5חיגסו )חשם מון %56ר
 סעיפיך כמו olnno נתוך 6)6 ותגסנס סתריגס חומלי 0310%)6
n~qm6דס יט 61ס . חקגחס ע5 טעגל תי ע) ותמליתין רגל וסיס 
 טלין סמרס ע) סכר )6 סמייגם )תחוס מון חקגחס SDטשכר
 כתיך 6% טסגחמקגחס

~lwO 
 ס61 כן נ6ס ק 06 . %ן)טוט פז

 ' כסוס שסה- ככרס 6ין עייגחס )תחוס מון געטס סנדולססתעטס

 אוחר. דברי נל6יוח ט ס%יטס מקיט ססר3ר twns 3ע51ספגש
 '1ת6 וטרדת כשקי wt~phוגס-מפגי

 לעומקך ירד יטבתי 65 דקוקי
nwbo3סן 5חדס סתגלוח trth מרין )סכרימ סתועעיס חרוסין 
 סוגימחוך

 רק סחטוכוח גג) תתיר כסלג)י נלקרוקיס דטמעתח6
 כ'כ מותק רריך 6יי נערתו ססמגין וניחור סגמי5ס 5חכוקרחי
 מגרון לסחיר קדמוני סמורים מגדולי ססרכס ממעתי כ3רכשל

 סתוחר כנסור 3ר3ל'1 מחניק עודג1 ס6וסר שאמורס רק ע014נק6)גו
tDS1 בותר 6גי כן ע) . ותורס סדיןnlhgi קריס יחוס . ממורס'( 

 גרו) ת6) יחורך . )סייס יכוץ 061 . דמר6 ותקריסר6ורייח6
 . וסתורם ס6תח רתען י3לחי כס טד . סכטולס 4מי ויוכסונורץ

 וכו' וריסס גד)יש תסר"ל גן תבילג6ס
 6חר )פרין חים מסיס ר6ו3ן יגיח י)יודגי נננ2שנשקיה

 ק)ר316ן ירו 3כחכ גכחנ כדי 0"ח ויכוחונ0"ח
 65חו קונס )מ)חתס מפרין וסיך פרין לוחו מס ע) וגכחכסלוס
 )סתעון ובתר כטריס עוש דחיס כעב כמס לסגי )כמעון ספרין63

 . דנהסע4ך %1 דין % טו5 להפרע יסיס )6 כן ו6ס סמרךל
 עוס שחי 3רימסס )י )ס)ס 6חס ממוייכ כירי סריס'ח משרושד
 כטול תסרת'6 ככחל כמו גדינינו כן גס 16חי ירינו וכטויססכח
 מס"מ מכר וסעכו"ס ')סעכו"ס מייכ טסים ניסרק) טס'ט סימןח.ת

 מכירו ט) נטש baD מי % סנדיגיסס ססופ וש וט' 6חר5יסר6)
 ח1כ מפטר מ65תי סמ6 16מר onhn ומס )סיס 16ח1מבייליס
 חר"פ 061 . למחנם מו3 סק5ר lt1DD 5י "גחן כסריס טדיסטרי
 D'ns כחכמר(לנו6 גסדי6 סלי ספרין )ך ימחול עריין סמ6למעון
 מגירו 5יכו6) 6חי יתיק) sp * טיס מוג סטי מתכל 6ק0)ו
 ק6ס צ'ט 3מחגס כן 3מכירס 061 ממו) 6יגו ומימך מולס6ס
 טקסינו ססשן (or מכ"י ססט6 כמו )נוחו) יכו) 60'ט 3תחגסגחג1

1Db1'ShtnDSתורס מם) וממקו ומול )תכילו חו3 סמל ממוכל 
 6"י סכן ותכ) . כ6ן עד לתמו) 'SD קלינו כמתגם נחגו ס6ססמול)
 0)6 6חרעיס תכל'ס )ע5ח לרתוע חתיד מתנהגי תגסיזשטדבנה : סם6)ס חורץ כ6, ער תחגס סכן כ) 5תמ1) יוכל קינו מכרו60פי

 טעועת גלתי שתוטח כדיגי וין פסק סיס%חוכ
 וכריטוט 3תלדכי כד6יח6 נע5מס סדיגיס 3ע)י כ5ררין תפיסעעגוח
"eh05 כורךhD 3ע5מס סן 0סט0461 כן 6ס 6)6 וקתעון לקוכן 

 ש"ת 'דעתי כקטי תקום, מכ) . דין 16ח1 ע) סיוט3יססרייניס
 %6י מסק וכ)י(י רוסי'6 מתועות סנ)עוח ממגסיני 6חרסו6

 ספעגוח קילי טרמת וס דין )מהפט עמן סיוטטס חמרךסמדיעח
 )מע)חה ונססיה סחסשס nre )געו) hsa המרחי ע"כ .סגשריס
m5p3: סטיו %ולע וס עג'ן מס כי ו0 כנדון נורך ))6 מס כוכוחול16כן גני סגוכר כצעון מעטן כעעגוח כ) כי ד4ש1ב1ך 
SDסספרין 37ל-לק כוס ל316ן )ו סלע )6 ,ס כגלון לס6 חמלו 
 פשר ועטש 6. מוכרו 6ו שתגס גנט )י om נשתנס )וגחנו
 סיטר36 סמייכ ססיט6 6מר יסרק) ע) )י פיס )טוי) מ31סער
 ופסק 6' סי "ח כ)) כרקיק כח(ו3ח כד6ית6 ))וקם )טוסשוס
 סיפר, ט) )עכו"נ( )ו 0סהם כס לותו 3כ) Sb~nt דייגי 1016סלעו
 וכו' )יטרק) ס0ער מכל וסעכו"ס DS(O'1 חייכ פסיס יטרק)מס"ט ס" כסגסוח') טכח3 תס )תסרת.6 )ו י5" ומכתן . דמ)כוח6סויגת
 שוחן געכו"ס ס"ס 61'כ 11 סגזס סעחיק ~D"hl מחסיכתכי

 a'm מכירם דמ.ס )ס)ס סחייך ניסלת) lh9p 0) סיחנמחגס
 גייח6 )עכרס )'ס עמד )6 ד6י סי6 כמג'לס גתי דמחגסמחגם
 כקסתיס 6פ" דס6 'ר6ייס %י יס יין התחוס )ים יסיך )6שנטיס
 מלסוס פעור מנירו 0) ט"מ ותפורע כפסיטוח דק.) יסלק)וסקס
 61ס מהסיס פטור מכירו ס) חוכו לפורע מ6י טעע6 סכ)תימק ו6י כעכרם וכ"ח .)ס)ס מייכ כמחגם )1 סחט 16 )1 מכרוו6ס
 )מק53 16 וקוקה )ס)ס מייכ כתחגס * גחן 16 מוכרוסתיס
 16 וממוכרי מ!סעס "עול חנירו ס) מוג ס",רע מס הסי (cs9 .מחגס
 דסורע נדבר 6יכ6 לשהי עעת6 וגו'( );)1קמ )סיס סייג לעסיס )1נחו
 ס*ס מס) כידו * ולין lDO( תל15ג1 חצילו כער לפורעכיון
ככותל

 מסחתי
 טכח' כמו 11P1DS 3דעחו ססיס דעחיס רכון לתרו

 סרק 0פירס.י כמו מכוין ק6 מלס רוסס ולתרף קס.ו ס"מסלי'ו
 . טחן 16 כמוכל תס6"כ . חנירו נוגכסי 6רי מכלים ג3יסכונם

 )יס סוינD"Dn 6 ד6נור מאוס. ~,ODW רמפרק סירוס)מי יפיו6פ"
 סרות דייגי ופ' סכוגס כפלק סחוספות 16ח1 וסכינו )יסותחע
 6פ'ס . סק )'מ6 ינו' נותן 16 כתוכר ח"כ סס וסלמסוסלי'ף
hS6מכירו "ת ותונע 1כ6 חמרו ט) חו13 דסרע רסקם כ)) רתי 

 )6 עטיו ו63 )ו oSD'n )סקס תחגס סמקכ5 16 ס)וקח1ח1כע ער 1כ1' כחוד נו65חי art(~ קכ"ח סימן ח.ס פעור סכייכסב
 פסיס וכות כ) ונכס קנס ססו6 כטעגס 6)6 ע14 63 311טעגס . shnt חוג 3נע) סיע חצילו ט) חוס צרע דפטל )מ6ן61פי6
 ,תן כ) )סמ*כו )ס)ס חיע ססיס כסס וזכך טסיו. )סת)1ס)1 כסף. גריסי 6)6 מתפייס שיגו ידוע אסרבל )" 6"י ג"ח36)
 . ננתגס )תקכ) 16 %וקמ 505ס חייי ס61 כך 1D"P 1)6פחוננו ס61 6תח סקס ר6ו3ן וסטת . שע כעזי ס6חרהיס פסקווכן
 סעעס טס )ססממס י0יכ 5ריכיס סגוכריס מסרי'1 קד3יי וכאתת 0תטון 6סס "3ל ססו3 1ס 0ייכ ha(, 6ר מורס גס ירי כתגמוש
 נסען מס נס . כוס הספליך עת עכס סטין 6)6 סירופ)מי קכח3 נכמס ססק'ח תאחר . 6ח יילי דנריס נע) )16 כי 456 )ךעם
 ו6ס עד וט' עדיין] )ך ימחו) ססרין טמ6 (ItDW חר)ס 061 כסוף סט'ח or ת65ח וסנוף תספרין כס סוס לך 61ין ספרין קםט5

 סניי טסכי6 כנו התחיו סוכ יכו) סוייגו כמתגס כיק כן 3ווכירס גוסו סטרך סרי סריז טוס 6חר )ט5ו5 )ך תס קמעוןוס0י3
 וממ)ו וחור. )הכירו  מ"ח סתוגר יזמי )סת61) ס6קי' ססי' כוס 6חיר )י חספס כאסר כי טחיך לחוור יט) ספרין ph כן "ספידי

 .מחו!
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מעלזקלין כבשאלהמהחם
 דגר . ט' 3ו למחל יט) קינו 3נוחגס גחה ס6ס סמל) מורסתשל
 ממח מי מ' כנמ' bntb סכי h(h . בנ"י ית% )6 כי 5מת 6יעש
 מודס מוח) יווה Pb1" וט' קמ61) ר6ער 6ע'ג נחמן ר63ער
 רסון hto וכן . רתח* יכף סיגו מכ"מ 3מחגס גתת ohnסש5)
 )מחון 'טל סיורם 6ין וחס סכ'ת נמחגס )חגו ס"ו סי' 3מ'סראפר
S'1Uמס הומפיר גן לתלו סכא 3תתגת הדוקק מטלר )ך סרי 
 תטרף ס)6 גדי סכזמ )מחגת רטן ד6למוסו c1W 3גמ'סטעס
 מוכרו 16 סיח ספחן וכן fnh סטור סכחנ ומס . סליווטחו
 ול") הגותן ק6י גתי ס)סחן מעמר )ממי יכל 6ע1 סופחןממעמד
 טיס)ס ס)סחן כתעמר %וס והתר קלסתן ותעתר סטזח יומגוחן
 )סחבק 6' נתעתד עמרו דס)טסן כיון וסטעס תחגס למק3נסמור
 16 )לוקח סקוס  )וף  טפנור  ייסתענר מסקוס מלוס ס)קעטדו
S3pnSמוחלו סת*ס יכף 6ין ולכך מעוח מחן מסעם )ממרע מסנס( 
 כגוחן 6כ) סכוחכ פרק 3כחו3וח כלאר"י וס עעס hnth~nולח"כ
 י)6 לנעח4 הח"כ סיכם פסשbnSDS 6 3מחנס לממרומס"מ
 6%וח עיגיס )ו p'p תי לכל פסוס וזס מתכירס תחגסטד'ע6
 סיט) 6ת") ד6פ" ,1 לעעכס )ריכש o)th סלסגיע ס3גי1ן6%
 סים)ס לדין סיס חוכע טס61 מבחר מ"מ . 6 )מם% למזהןטהע
 מוכר כ) רס6 . לו )סקס סיס תחהיכ ס0רין * סתמל קורס15
 3101ע עלתו מקריס כמסדוקת ISmn) )"PDb1 יכל מחמלו3רמ
 סיס )6 1כך . לו לסקס סקס חייב סת)1ס סם"* קודםסקס
 מא 4O)D 11 . (36ץר

~nbo 
 מתכל כין דיקר6) ומע"ג סו6 ק

 ח,ר 06 טכו"ס 36) משל וממלו לח"כ חיל ca3 06 גחן16
 נסתוך ג63ר אסל נמחגס 3ין 3מכירס 3ין מחו) 6יע ותחיו6מ'כ
Dtwb: 6ת דירי דוריס כע) )16 סקס סתעון טססי3 מס גם 
 כי) עעגס ייגס סס"ח hnp phln מספרין כח טוס לטלין
 לו )חגו טספר(ן 6)6 16תו ת65 ס% כסהס עריס * שטמרי
 . וסרם6ס כמ )סוס )ריך 6יגו נריניגו eb" מתגס ומקנ) 1ל1קמ3מחגס
 ))0)01 ריחות בגנות b)o נט4" %6 סרק6ס תכעיס סקעוד66
 ס*מ קעתנו עןיס )ו יק 'Pb" ע"ס sillo ע' כד6יח6 מקס3קס
 פכחכ וכש . )ט*ח סתעוח סקס סיחן קודס ימוח 16אויישת 6ח סתלוס יבעל סמ6 דמייסינן סר6"ס סס כחב ומעמס6ת. לירי ונליס (SD )16 )יס 6תל %י כרחוי 6ררכח6 ויתסיסכי

 )גנוח 630 מחים pn(s 16 15קח 6כ) קכ'3 מיגע ריק מיסמטול
 סקג16ח כררך לו סועף 3קג'ן סס'ח קנס ob . מסקססמוב
כמיס. 6 מסיס וטת 3כן ,כס ט0רי כטותו ד3ר סכע) 610 סליסערה[

1'sp טש ט)פגיגו בגרון ס"ס כן 061 . סרס6ס 6 ולתס 
 6'ן 3מחגס סס.ח מפרין )1 טנתן כסריס טדיס מלגס5סתקנל
 לחוס חק 6)0 סספרין כן סוbSh oh)n 6 וסרס6ס כח לטוסבריך
 ע) יע*) כך 6חרסמ6

~1SO 
 )6 טמעו)ס וייתר מעריס ויכחיש

 ער3וח )מעתיד מחוייכ מסעכו'ס תחגס סתק3) סר316ןעסוין סיס 16 מגיח 6 ס'סיס סקס 6ח ויחתר ויחדל )ל6ו3ן סס'חגחן
 עלב )1 כטתעתדיס כ)) ט)1ח1 6ין Dh" 16 כזניח Ph" 3דיג'גו6ף מסרי נ,ס ודי רחרח סעס ספלין ויסנטנו יחוור ש6 סקסמשו
 ויסר) תסל.ל 3כח3י סכחכ כמו wP )דון חיית ססרס306ער
 1)6 3פג'1 ט)6 ל6דס ד,כין מטעם רי.ו ס" סרסן חלומה[נפ)
 *די סקס וינק טניס  פעם יסנינוששיין לתות סיס לתופן סו6 לן ob1 מסלמו  עסות ועגמו זרחוגרע

~flo 
 ס!תייינ נרסס 5וי

 6פי)1 כלל ויחנעגו יחהר ס)6 ס)וס )סתעון סר3 ומעמירללונן
 ס) 3ס'ח 630 תי כ) עלכ6וח סנד'גי שתוגע טתעון כדבריסו6
 מסטר3וח עטו לפעור יכה ל6ו3ן ופין הלס 16ח1 ממייכיןמכילו
 יתעלס כמנוטר רוחו ידייגו וכריייסס ש"י מכח ג6 סט6עסעס
 וכו' )יסלק) ט"מ סתוכר עכובם תדין ר6יס ~b'so סטטוסגדנעי
  ולה( לעט"ס )ו טסיס דנר נפיח סיס נ6ס 6ל6 נעתר %דוס
 מכר מס מכעס כרוגשם 15תו ירוגז יטיס) ורידיי זניתנטיתו סיסר6ל o)r לישראל סטת סעכו'ס יסתוכר 5י רעלטת6כריגה
 זס כעס סר6'ס כתי וכן יו לו מסיס וכיס יל  ליחיאלמעטש
vnutnaסה,ירו כקלו זס  דין  ירוט  יסריעיס ה"ל 6' סי' י"ס כלל 
 נרעץ לוי על %טזס 4 טסיס כח 15תו רנכל  לעכו'סספסרות
 סג6 יסר5ל ה"מ 3פ'  כר6תריגן . לוי פל  לטתעין לו יטדתלכות5
 לל ליסר6ל סעכי"ס לו עכר ותס  כעטזס סו6 סרי סעכרספכם
 סעכרס תכמ סיסר5ל כח גרם ול6 זס גטטר * ססיס וכסוכוס
.S~apלו טסיס כרנר 6)6 ,ס שייך ר% בסרי, תנוקר  לך סרי 

 סכל ארמיסס btrn  מס 5כל  זס נסטר ,כות טיס סעכוזסלנמכר
 סיס וכופ קרוי  ph  or ומלס סקס תניייכ הכירו סל 3סא טנ6תי

 פתור כולו לותו  סייישו )ומר 3וס סייך pbl כסער  סמוכהלפכוים
 לו ססש וכהז ש לסיריל סעט"ס מכר חס  otun למנווםמס"ת

 מ)סעשיד ש 3טעגס 1nSD 6ח )פטור ר15גן יט)  6ין ולכך .נסירוק"ל
 וס עיי ספסר *רי י*ס סיייט )חוס סש נמקוס כג") ערנות6

 וכף( ששו )ך קוש )כחוג נויך סיח משכל )דיו : כ)) סדין ריסשנסן %  %ררין  ספעע י"ס מכתב סעפגות סכל לתרתי כן עלכבז'.
 סמקתן ססתעון .or סו6. לססינ סקס %6%ן  סיט מס%

 pb רלששיוס קזל ho1  מטעם כלל סס'ת קנס ל5שתגס
 וש עיסו  לך p(O לכחול סלרי- סירוס ושסירס 3כתינס 6ל6)קלין

 וסעור . rtD קף oltP~O 5ס שתוכר ס' כר6ית6 3יס ר6יתסיע3ור6
 יריטת 3ל6 ליס פרע ו6י לסקס לסלרי סח3 סיס  וקין קנסל5 )לווכחי פי טל לליר סנייר 6פי' כן כתג ל6 ו6י ת"ו סי'פ.ס

 נ6ויכוח סכ) כתט6ר סטר קניית גדין ותגי טקי16 לך סיריוס5ד ח31י  כיתן  לך סיס % ר6'ל מנית תתלו וגוסס מהר ס!וכרסמוכר
 ספרין יסויר  סל6 כטום ט61 06 6ס" וכגיד . r)a' סימן ח'סנטור
  olS~h ל6 ססזמ ש- (O)p ול6 סו6יל לעפון ס4ס יגול 6וסוויתכע
 דגכסי נעקמי 6גי בו ורוכס למגמעה, ימוח סעט"ס רסמ6)ך

 : 1נ1'(יד קנס יו  ימתוג %'ך "'ן מ5" ס"מ סקוס )דן : כמד"ר מן הרויסעט"ס
 תי כפרק סר'ן כסב פסיי 'OtlP  6-זן י9 י עענס על ים%מנם

 טלו  סעיף ס"ו ס" 3ח"ס סטי 1h')ol רס"ב ר'סתת
 כ) סכדיגיסס כיון )יסרק) ח"ח סמכת 61'י 11') גטי נטםח"ח
 S'~D . עטכם ועסירס כ0שס נל6 6*4 נרשיסס  סגיהן כ)וכן משי 6יפ וממק מיל ק6ס )יס דייגיגן כייגיסס לו מכר,כוחו

 *טילל יטרלל טל )1 סיס 9"ת סנפיר טסעכו"ס נסריך כתנסרי -
 סיכר6ל וס גס ותסירס כג'ינס יל6 ס"מ )יגס 3ריניסס 6obתר
 וממייכ ותסורס כחיכס כ)6 הפעו סט'ח o)p מסעכהססקנס
Sh~ntaסכסנ 6לו  טרנייו 63תח ך;4שכשנך; : )ו )ס)ס סיס 
 סער סוס (OO תתש ל6  גס דלתו סוסך  שוס (thSn )6סרסן
 ו3 5תר יסורי רנ ר6תר ליס רף ס"ס רפ' נססיי כי סגירהתן
 ל"כ6  רססי6 זס לרין ר6הם יין ככותי bto סרי סכותי עח!תסנ6
 5תר רנר 16 הפרקט  טנגנס ימסחר לומר 5לown 6לתיקן
 לטחי ~o'o זכות סכל ג"כ נס וכס יסרותיס  סעשס*סרבל
 ע) ממגו שוקת סיקר% 04 ב"כ )ו יק מייכ סיסר6) ע5משכר
shlntoי.מ כ)) רפראט חקו3ח כמטמעות ;nhlon  מעעס )מטלס 
OD1טיקנכן מעגין ל6 6בל . לירו סתנ6 דות כל למיי  ר96ון תכר 

Shlp'Cיבנ6ובבטיובי:זגסו ושגיהץ 3:: יקיסבם: מ"ש כגון זו 3סתנ6ס גתגס סייגו ר3ר חכיתי מכירם ט'י 
 מזל 6ס וסעגו"ס מהו) hg סרי וממגו חוי ob וחן 16 ט"מ טמע Sh~ntנכי
 ח*יס ש6 טמכירס סיסיי סו6 וסכלך סס עטם דגרי מחרסריגו ומם* סכותי מיל ~Ob טכחנ סל6שן סטין 631נוח ממ,)( ליווממק
 מעעס ט61 קמכן) ומחנו ומזל לחכירו ש"ח טסנווכר וססטסגנעכר
'"DDhDוכל מכל סתוכר טל כחו )תרוסן ל6  עריין  מס"ה טמכר 
 סלוס )וף סט3ור 36ל מלוס נכסי טעכור כ"6 ללוקה תכר hsכי
 ולויתו b'o  מכירם גרל6ו

~he 
 ולשיכר 'SD  ולכך סת*ס 3יר

 סע3יר פשפ ותתילל  סגוף ולעגור פסע רכסמתלו י(תוב 06למהול
 ו3רעיסס סי6יל ו4ן סגו' נסי'  תני6ו וסניי ר'ת סכתנ כתוסיכסיס
  סס'ת כח גסרוקן 6'כ )1 מכר וכוחו כ) וכריייריס . לתמו) 'כע6'ן
 לגתרי וכות סל חלק 9וס 3ו לו  וקין לנתרי סעכו'ס סל ,כיתועם
 43 סטפרות ס)וקח ei~tg וס רין 35) . )סומלו יט)  6יןולכך
 גותגת ססכר6 סיס כן 06 . במוכר תקי וס 6ין ומסירםכחי3ס
 יש"ע סכ"י טל טעמו נחס טוס ולפסי  כריגיסס  קותו ירויוסל6
 הר י9 זס  כלסין סר"ן סל וס רין 9כס3 זס גסי' כ"ס PD"סלו
 וגס 4ס רייגילן כריניסס לו מכר זכותו כל ט3ריגיסס סביוןסיידר
 : SD'1 לותו '  סניס סנוסרמ"6 רק ותסירס כג'ינס טל or ריןתסתיע
 ירץ- 5י)1 מספכוזס ס"ה סקו~ס )מטס כרנריו סל6 מריןולפסות סלי להסק ל3י משגי ל5 5לס ר3ריי סתרו ל6 ססמ מיהרמ"ם
 חכחיס מקמלו דמ0 מקוס . ושסירס כחיא 3)6 6סי' 4)קגס תסטי ק"ת Ollpol לדבריו Otp ליחן יק ונס )ך( קגס )ו)נח~ג

 ו3מסירס ממוכל מ5ר 610 ומתירס ככחי3? 6)6 גקגין 6יןד6וחיוח
)"יסת
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ליבל'ן כר כג כבשצלהמדלתם86'.
 )כתוכ זריך 1)כך מסמוכל טכסער סגכ0יס ממטר גמרוקן )6וטווס
 ש  לתרוין וכויגיסס טח' סו6 כססמוכר 6כ) וכו' ל ג4סריס

 ם וכוח קוס )1 גשר 1)6 זומרר. גמס'רס מסוחח מיש ם)סעטדו
 נקנס קנך . ימטיס כממקר מחץ 6יט 1תח)1 מ,ר ס6ס )פגעגס

 . עחודס כעסירס וגערי לרוקח ייסר56 קע3וייס וכ) 6'שסם"מ
 דף סספיגס סרק סחוספוח עלכרי ,ס ODW ו5סוכש שקוקים
 מסירם ככ).מקוס דמוכיר 1ס6 1ו') מנוכר סי' סטור וכמכססלו

 )יד מיר מסירס י3עיגן olrn סייע מסיכם דנעי לע"גכ6ויועח
 רכשכן מסוס מסירס נקע ות"ס . )יד מיד רעען )6 6'ג .וכו'
 כסן ptrnn קמן סטרוחיו מפקיר (tptph 6ותס מקנס ~meדעת
 . טג') לוחן מקגס לחרת דעת דלין כיון כחוכן קכחוכ מר,קורס
 וס0עכוד סת*ס קוגס מפקר כסטרי וס,וכס ס.6 סם )16 ד6ימסמע

 כחב hot 6( bp ו'קגס 6דעחין ס)ק6 וסיגיך ירקרק הססכתכם.
 ד)6 )ומר 5ייך כרמך ט) 6)6 ריסס סענוויס וכ) שיסו )ך קרי)יס

 סוס )1 סגק6ר )ומר טסייך נתשם ממיכר מגר 6)6 כחיבס%ריכו
 כ) סיחרוקן npc סתפקיר 6נ5 גס"מ טויין מספר (SD3וטח
 ססענור קוגס ט סס,וכס ס"6 )נעני מסם"ח ססער 3ע5 פ5וטהר
 כעו סלינו  מן מ"ח ס*סח נס היך נמי  וס ועעס . וק')סט

 (o)w ת0כ5תי י,( כלל ז"ל סר6.ט חסוכת מרנרי ולן .פוחלצו
  וויעיגן לעוס נעסקךס * גקגס עבטתי ס"ת ססנץגס געיעסתם
otsעמסר  ר316ן ס5)ת 6טר סם סת:וגס סתתות לסט סוס גהגיסס 

 . וכו' ט14.  לו מסיס D(11DWP  4 Otl  )יי על * סיסס5ס%עיון
 גו*' זס נסער )מכו"ס 4 מסיס סיכות ככל 6 משסעי ססופסת
 כתhsl 3 מסתתת וס% סיירך) כו וכס ו6ן-  לך onp onpn .סס
 וגין 6ין דמסחת6 טס ופת סעסד6 וכל 5ייו י נחס O~DSDלו

 סיפרת) סססתו)1 גגון סיירי 61י . כויני% קפרוח מכית 3הןטתיס
 סרסל6 קכתנ וכתו 3ער%וח כסער סיץ6ס סער סטכם 6פעטס
 יטר6)יס טגיסס וסקוגס כפשכל סגיכר סף מני16 וסג"3חטונר,
 )םונוח מ כחוג Dh טש ט) כנופן מעסוי סקי6ס סטרת")

 על חיגו כמסלוח מן סרי וסטעטר מגייר נוף לנדגלסעססיקיס
 סטעסד 15 (p(o מסכיי מא טסקוגס נפשפיס ט31ר סל6.טטגס ודלי 6)6 כיס דבריו )סרוס (p'hs 6 סיס )6 גן 06 . יסיגוכ6ן

 ' : כואלס Dta כ)6 *ץרסנתסיס

 obn ,ס סו6 %גל כגרון רדיג6 וסיסק6 מרכריע eSIDOקולג'
 ק'ח סשכר ס) נריגיסס סניתוס bho טכ5%וח 610כרור

 מטייטס 1)6 אופיס )ידו יבל"ח כמסיח %וקח 1סעטדו n'DCגק%
 מריפרין מק"מ סקר) ~tf)o ר%6ן ק גס rh' 6חר ערן שםאמיש
 מתשן ושיי גמוו 3קגק נסא וגס . 04 דיימק כרימר(ס3מתגס
 מפרין 6 קגיק כפייש פריס * ויט סי54 סמא 0os~ 6*ס
 סימיור קשט וים rb oih ש6 אטש oh 6ך . כמתגססג"מ
 rh' ממח פלס סקס PO ר~סוכ ויצנע וימוור סעויס ויכמיקמודויו
 ל%6ןיט) סיס %1 טעעין ע) ע"ח )ו סיס "1ק כגהשישלה : וכו' מקיר וסעלור %שר ג6ס . 51וק Wpnm לרומחומטן דכלחי כס ער . כמע"י ומעמס כמנ61ל ממשהן סיע( סוסס*ס )ר%6ן יגיע ס)6 עלג 6 יעמוד תמגס סתקנ) ססתעון עתןמזין

)ס51"
 מנס ottb מחמת טמעק יד מחחח ק* 6ח

 )סחפסר טס51רן ער )דין כמעון 6ח )ס3י6 ל1316 יכו) סיסט)6
 ~nipwno ש 6 טמח) O~tpP 6 ג'ק וס וע) מסמוכ )nlnDS1 1סמו
D'On6 PSD הסר יסיק סל דנו כ) יגס 6ך 

 סם ופגי נווטי
 טס )שנפטר נוכרח תמות 5לערים

 מפעי
 . tonhs מכירו )6 קסעויס עמתת utb obn שצרפךלמסיח סלעת חופן ועחס .

 סשס?יס כחט ופרי . סשדשח כ) ספעומס שטל ניט)וגס
 . %%ש )סכי סטריס )ריכק %%ס %מגירם כתכירס סםיפקרס

 רווקי כמכר קיסם ~nbr דספסרס קרי י%יצוטובה : מי עם סדין כמעיזדוגו
06 

 סחוכע סיפסיו לחוק סיח נענק )וין מסטיו 6חדתנע
 חמשחיו % 6 %" יהפוך ססנתכע מוס פיס 16 תנע%חיו%

 עד לגסינו 061 . כמכר htO פורס לנחס מגיסם גחקטרו61חיכ
 ומסרקגתססר

 מורטי
 מנף דעטמ6 כלנגסו סשריס פירעו 5רק. 16

 %עסו וידעתן מורעל מסר 65 6ט מבירש ינוי כ16גס מכונסדנני
 36) . עתר סוס חמעש סטין סוים דנו כ5 )יס הסיב ככ6 סיגמנפץ ר60יסכ*סכ)רתי ר4%ס*ספםיר6 *ס עףגתרותהמ העגמשם
 ונחפץ חניעהצ סתונע קיפסיו היכר ממט סטין כעגע ס0661

 מונו מקלם )מכירו כמומך 6)6 כעכר תיגס סססרס יוחס 31יענינו
 6סס ע5 מכסכ סרטכ'6 מחסיכת ר6'ס )סכיך יס וכןתחנת- סי מודט6 מסירת דין )ו יס 16 ספסרס ע5 תורעל מסל061

 ph מודס6 מסרס ק65 6עפ'י קנס מחעס כסוכתס מקלספתחתן
 )פכרי לעס סגתן hp~1 רי מדגרי מוכלת סו6 וכן כפסמחי)חס
 יפרוד סמ6 יר6 ססח%ע לסי בעכל סויט דסטרס קכחגסרמ3"ס

 סגסכע וק נססרס ק5ס )שו) מחשים 610 תכן 3דז חכישתיוכ)
 3פסרס מקרח )קנס מחפ%פ %כן חניעחו כ) שייכגו סמ6יר6
 פסלם מטרחו עמו סגחססל ער לגסו ob סיכך כינייתוטמתססיף כסך ע כחכיעס יו טיט ,כוח כ) יחכירו מוכר טס61 סעס מכר~סיעו
 63וגש ידסיגן ph סעייס כחט )6 061 . מ11ע6 מסל 6"כ6)6
 )פי כהעמך קליך סיס למס )דקוק ים וססח6 . כ)ו0 11 מורמה6ין

 מעמס כמכר ס61 יפרנס יתימר 5יס סוי or כ)6 ט' יר6פסחוכע
 חמעתו כ) כמכירו ממכר כתי דומיכן סף קונו תק5ח )1 טמחןטנ0ט)
 גחפמי ס6ס וד6' 6)6 נעשס סמחפסריסגסך

 מקלת )ו ומח)
 כעותן סף תכיעתו כ) סייחים ירסס תסק )1 סיס ט)6 בשיןמוט
 סקפוק כסן שין גמיליס ט"מ 6 ססיס 31ג'ר חוט מקלח)תכילו
 יכר סוס %ין גז"ד ונפרפ 63וג0 כמחמס 6)6 סף )6כטס

 סתכישת כ5 )ו סעח) 3סן גחוכ רק ניגיסס סגתססרונפפורין
 סגהנ ספור מדגרי רייס )סכיי הם וכן . סוס סיוף ער )ובסיו
 ע5 6)6 טפסו כקרגו וסריו )פרפ וגירס יונס ל' ר3ריע)

 6 )יחן כופסו oh 536 כיפסו 6ימ סמעוח 3סטס 6כ)סתכירס
 %גשמו כמי יסוי מכל חורת כ6ן "ין 13ךקע 6ף מטויונפחות
 נזווע 3עחוח ליחן כוססו ק06 ברור 5ך סרי omn ק6עסהתן
 בפחוס הפכור שהסוסו כעי סוי נג'ר וכן כעתגס 6)6 ותכראינס
 : 63וגס oSfnn דין 6 וט ח131 תקנת וכתות) כמתנס רמוימסויו
 6ף . ונמן 3ת5וסו 6)6 מגס קלוי סגין סמחעקק יי(עקסואם

 כמטסט' נגמלה 6'ח6 סלי 6 61מול קלו 6ת כקסם6תס
 ט4ש יפסיד סמ6 יר6 הסיס ממתם 6תס רירי ססיסרסררי60

 כ) %מון *גס 3ין נוף 6תס נין יעורס o~nh סכ) מטהרסרי
 פנס 3רכריס לק משן )סו64. סדין )ותר סמחערח שעקםינקכם : היגס קלף ,ס סלי מתוגו יפסיד סמ6 ממס ס"קסיפי
 ונדור שם 4 הלמר 6גו 6דלכ6 מעלק ממקוח O'h1)ס0

 6מל כ) יי ס)45 טט,ץ מיד עקוק לסלי) רשק Ph p'p"להטוח
 גססך מהש דין ע"כ עש וסחר חנילו יכנוס מגירו כמשןכמזיק
 ונר: . ססוקיץ עיד ממק )סו64 %תיוח 3ל6יוח ססוכעכוטח
 עדסוס מסערים 3ס וכחב מודים מסל 3ג'ך סרי תדין וגלמרין

 סטה) ט) ntPIID 6 יט סרי מודשת ש 3ע) ob ו6ףכ16גסו
 ט6ם ססכיעו וכונס נכס"נ כמ51 תרבץ S'D bh ספוסקיסולוכ
 ד) י(ל6"ס משע וס 5נר נפ) טסמקמ סמע% ע) שדעסמסל
 י% )6 ק6כט) מס וכ) .שזעק תסירח כסעח 6ער 06 ט6ףדס')
 ץ ושקלס )סכריפ %ריס ה .ווזת שם וכמקוס סופי) 6'ענע)
 ע סצןע6 למסירת מוין ופסוק 610 סיכוי ודגי התכרייגס

 סי6 יפסרס ד0"5 ע סכרא כע) סו6 סרעכ"ס סרסרי ועורכחקסס
 וטס . שרעי כשךט6 סרי סמויעס ניעו) 3יפ) דקנו ומש)כמכירם
 140 עכ5 . סשדע6 )3פ) כדי סרמג"ס וסרוח ריי6'ק סרוחגחשס
 פד . וכחזקחט נחוקפס b'o סמגרח מ1דע6. ימ6'רת גי)טעונן
 : וכו'%עיל מ6י ג6ס : p1%1 סמקפפ וסק*ס ~ סלמס רעען דגלתיכס

 ת"ג ל"ע תמותגי לסוני o~D 6ת שש שסע כדשאצלח
1Ph)a סמסחופשס 1)כ5 י5ז1 )יכ"6 עסר"ר (% 
4nSDDעפם . טקס nttpeh 6ח?מ רק יספתי 16כ5 )6 סשה 
 פ5 סווגו סר6ס אידי כ"ח פסוח סגפ ט'ך . נקרוס דעתי)כ'ת
 . פשעס קך קנח הרקס סר6וי "ן סוחר ק5ח רחנס סי16כי1
 סקשס סיפי ע6חר גוסס מ"מ . ק" onlpt טויו קרS16ס חיג%ץח ל"י גיסיחי 6גכי קנס סנס hP 1)D1PS'1 נרסס ifftsמנס

 סתשס 5מן f~oa ס6חר%יס ככנוי סנ6% צלוחיותקין
 %הס מגק ט) " קסוייו 1ס עלך 5פי Yh1 קו*%סיןסמ
 מט% ק4( יותר למכ שוח %יך ר106 גס סנס ווין מסקרגיוחר
 6הף3 ורכך כתיקוט גכחנם ס6ה(יוח קרת חיטין )פי 61'כ .ווין

 6% עססכס כקן עסנימז ph 1(6 נך' אותו קווץ מינונץתטעק5ת'
 olns ע סי%'"1 יודטיס 6יג! אסן מחמח סו6 כך 16חס שריןאסן
 %הס זו קף'1 ל61יס נסן 1סו6'5 תמן מטלל יותר לרוכסיסיוס

געש
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פז -לובלין כו כה כישכיהמהרם
 ס5ריכס יויעיס סיו 661 נר לוחו ילין מן ווין תם%ניוחל
 . טעו כ"6 3ך' לוחו קול,ן פיו % ווי"ן מסקר כיוחל מרוכס)סיות
 i~Dnbl' ממר6 כר זלתי 6ססי6 מקומן גס' שמרדכי כחכ (orודוגע6
 046 ל' כטס סמגרק 3פ' סחוס' מייתי דתעס הי דהסלת ף,4ס
 אפי' דפ10)וח לפיוח יכל ספסופ וב) סמריכי.סס ו!") 5גיטיןר6יס
 6'א ופול דגליו סלי יפי פסס ovn 6% ד)6 חיזוק 4ס קרי6י
 פישר נו יסחט ט65 כמסיפית )ע'ן הרקס ושיכר וכ) זל") לכס"
 גש מטגימין bS טפם 1)6 מכיס ד)6 חישק )'ס קל' tDh'6וח

,Sff~D. ן פסוע ס6ס 3סי0וך וס"ס נרוכס 61"כ( nlhop גכחג 
 קט 6טיג . כחיקהו ט)6 ליס ואי 6י כחיגוק מקולחין י6גח.,ץ)ו
 מסגיחין % %6מרhpt1 6 6)6 כן ס6ימ ויומר (pOn סדיןוכע)
 מס6חרוגש 6' נדכרי מסמע וכן )6 )ק1)6 6נ) ספסופ כככרכחעוק
 משן 6'ח געול סטי 1h')ol שרוכם ס6וחי01 5ולוח תיקוןסכתכ
 הגרז' e~bht איין תרמס bsn ימין ))ר טגונן oton וי"ג וף) .)"1
 1)6 הרס דל6 תינוק פן חייכען מ"מ . לגריס מסגי שנרסיין
 ס6ע.פ דניו מחך מסתע . S'1D מס% ויסים ויין יקריסושסע
 רויי, דומם סג"מ 01DD עקרון כסריגך 6ף כסרס סוי"1 סדיןסחן

'OPpD' ס61 כן לע"פ 5דרי' מלי שגל '610 ויי"ן סל6ס SDP) ח"י 
 טפסופ סכתקיס כרכרי 5ככריע )ל6ט סינר ויין כקי)ך6ס1תימק

 ש"ח חת65 )6 ד6)"כ נחיעקוח מטגיחין 6ט 6ק כודשע סגכתכ*
 ע"פ ככוחניס ' ס16תיוח 16סן דכ) תקוס oha1 os~nוחפיתן
 נחס%ין לוחן סטח3יס יסרס פן ט) כי מ*סשח 5צ הקושחסגהש

,,.nwvbt, nwpOn נוזלי הומיסס putn %קו6 % עפם 6% מכיס ד 
 טין ענן נגיטין %5רז טסגין Dhn %ושוח וכן תששו *סךז
 גע Yh1 ,6 bSnn כזיקוק 16מן יקרע )6 ח ג*רס נגיפע,שחן ot~non כרע קליע סחיה ספק נקד WDneao קק6 כיי .%דין

 6גpb 1 כסיקוס סנכחכ * דפסופ סים .(sff' א"כ 6)6 עשששר
 3ק*ח 6חר גפ (~Svna נקושר סיס 06 631מח נחיגוקוסק מפגימיו'

-

 מחק bb 610 )כחח)ס פותו מכ5יליס כייס )6 ורפי עסעגרט
 נת%3 3)וג4ן פס גחסס 610 סנליע) 6ש סתשק כי סנמיצ.

 סיעליח מי סמחגועח סמ*3ס )ס6טס 6ין עם גגשס קישעושת
 גתיגח כ"ח יעגב פכן 6'י יזי עננת ועי י65 סי6. ונפטרששלק
 סנפ )קשח %פלך 6% 4מתס נדון יס6 61% ר14סס *דקנע

 DU1' עוכ*ח וי מתמת מי י% 6ס 5% מסכסהס שס5 )6' ונסל
 טסס כסיגיך כפוכ ד"ח ומע"ת טכתכחי כמו סגפ לסגרירגועס

 מקיר ג6ס . 'טר6) דייגי ע) וטס כמכחי סג)ע'ד 61גי.
כיצירוט':

 ר"ת 6%ף לשני 0)01 3ח" כש )יס ישו כהשקאלה

 hgp מנע לד . לע סל) ת6'ומסרי
 מפשקי ום6 נ5ינ Vmn 610 ססנגם לת וכתב ויעציי'נ 4וקי

 מד6וריהם6 דספס%יס סשסקש ויתל סרמנ'ס מסט וכנר61וויית6
otstwhw5 גפור כמט% נפ &*K- "קמ"6: ס 
 hto שע hh 16 י%שהששה

"ba ד16ריח6 ששקי 
 טויסס סעור מדש ע14 ריעידו 6'כ 6)6 גפס65יע

:sah 
~sm 

 מיגרי DDaD וכן יפש 15ג1 מטד6 16 ליען יץ5
 ob נענירס כסס% כ) וי") לר ס" thDD ב"ס וסמול שענשםן

-

 פor 510 כרי ט ריוו 63 96' סענילס onw סגים psu הציוו
 hlb סמדר )6 מה וט'5צוומ

~t1US 

 %6 סתרנה קליך קליע
 עריס עגיו טסעירו )ס%ך מהוך מטמע % הח"ר פסס עייעלשפ
 ודרסתי מנךסי ושד גחקד ר') 3מ3 ששק ססו6 6% גגכטסו6
 גטעע )6 קמע1)ס וסנידו IntSnr געינ סעכייש ג*ציס מ6)שספס
 יעטיס סגוגכ חסו כחורי 610 רק שסויים עס לכר שגים14
-

 גטרו)ץ מוגר 610 6'כ קמם מכמס ננגנ מומצא טס61 דהו" ופיהגז
 כו6ש' ממס מקכ)ין ph )מחויר כ6'ן 06 ו6ש' נצנו דבררוסריס
 6ין טסמדוו נוינית ועלס סנעגש 5'ד וף סם% יננכהס6
 טיס וכו' סימי טמס מגתים נום 6ין ממן העיקי יקפק4א
 ט)6 כלכס 5ססק סס.1 סי' ס"ס וסטור וסוים סעיףדסמ6
 ישם טמש 6% לרעשן חירק 95 מס משכייס:כיטץ
 6)6 מכתים חקט ס)6 פ4 ושי . מסן עקכ)ין nw~p דמנו*ה
 yh וט' )פרוע 6 סקסס נק- פעסקן משרסס גו* %5ננגנ
 טגש מכמס מומתן btov וגס קיהצח סגמ3ס 6ין יכריך ס5שנציר
 5כסלוש מויל 610 6.ג ענצ1 מקכ)י! 6ץ )סמדר נ6 06 6ם!')כזפ
 חקונס ע*S~pnt 1 כח0וכ0 שזר וס כטט)ימ 61'כ ד0מסגחונת

 וסדרר סר6'ט סכסכ כמו כסר enb~ 610 )'ל סנפ טיחןקורס
 קמ"יס"

 קיט נחקוכס כלשביס סמחכטריס כרטיס 3קס
olm)n0עפש ג' ס" ס"ס כ% למכונס סרטים דכחכ 601 . 65ח 
 ונמסק קלעת גות0 טסנגי3ס כיירי יפחס ממק כשרת כ"6מחכקל
 ולס ח") סכח3 ועסר6יס שהו מחוך מקמע וכן ירועיסטועניו
 סירס )6 כונר וס פרק כד6ש6 סו וט' O~DP oJIDnהקומר
 ס6צי כ! פלוני 6ני ל5ד תמון חורת 6ף 6)6 קמרו גחכוופריס
 5ענ%ס גחציס סן וסרי קמעית מפירות ,סוכיס מלחשכגסתי
 )נגעיו סעמון הימדר עז כסר טפט יוושס טועניו המקוןוכיק
 bb ושד . סכחכסי p)DS ממילי משמו מטור 610 סרי .מכ?
 65 6פי מלחש ססגפ וסיכל סגל סי' סעור וסנדלו סר6'טכח5
 ועיקר להימס )יכ6 51קקר ניגסו גרישח דכגי כסר חסוכסעסו
 6ל% שחס וכפגי גכחכ 3פ)י *תר קריך וקין s*w 610סעעס

 וכ! סר6לד סריגו וכרר 3גתקייס 6פף SIDD1 ס")טסדמכיס
 סרמ3"ס גק6ר 61'כ סתניד סרג סכחנ גתו 0רס6.3 עטיוחתם
 סני סס עי נסרס6ס כוחגין סOIO 1(6 סמן 61"כ יס כןיןיחיד
 וכן ככר וסנט ונפיג נפי) 5") 61ין נחוחתיו גחקיש כ6* 110מגע
 %1 31פ4נ נפ"ג 5) 6ין דנסרס6ס סמק% סלק ריס כמרדכימטתע
 וצדתם 1)6 כ.ך חת'תת )סכיך 5.6 סתוויך ום)ימ מ65תיוסגי
 ש ר6ס וסו עו וט' )10)כס טיח עס16 ססכע) נסוריםמדש
 וכשע כסיג 5? 6מ6י סיס תמריגח גפ סתמ6 ועדים כ'ך מתימת5ו
 סתוטץ 6)6 חקס'6 כף' סרס3"6 מדגרי מסמע וכן . עמ')1ט'

 דססרס6ס )ש וסניר6 ,ס ע) סש)ק קסת מסעע קו"ח סיסרינ"ס
 מ1)19 וים נוגסותיו מסרמ"6 סכחנ מס וסייגו כגתקייס חסוכסשנס

 דמשק מסעע מ"מ . גוסגין וכן קיום מריי )6 וסרכ6ס161מריס
 גוסנין סירגו 6)6 וסרסכ"6 סתדךכי וכס 5סרניס עפס דעתודיגת

 וסרבלם סתלרכי ונרי ע) דסומכיס סו6 סקופ וכר סס)'חפסו) לעגת 6כ5 שמרוח ככמס גוסגין טנגו כמו וכו' כר"ג *מרלהחמיר
 ו% 1,6 נ5%וח טגחפקעו גיטין ממדרי יותר לתחתנו )גוומי
 פש5 י% ס)6 סס)יח 6חר )דקדק כשיכין olpn נקום נססגמ65

 6מר 5רקדק משכס ר6יחי )6 *כי וגס . עדיס גני כ"6נעמוס
 יק וסר טיס סס)יח מסיס רפסי אעמיס סכמם 6רר63 656וס
 . וכפ"ג 3ס'ג )"ןר יט) סיס6 כוי סיום כ5 וממדו 5ריכיןטסיו
h)bמסק שם נו ולין עכס3תי מס ע) סמכו קרמוניע כ) ודקי 

 שנסק 40 %ח שדיטיס cDn תחומי 6נח% סלי דמע51%ר11ח6
 סקוטש ססיפין סגי וסרפפ ססופר orp סעחמי)ס 6101 ,סננס

 כפקס מגיס סעס הכרעע וסקרך ססגיח 53ל מעריסוחתימת
 "% מעשש מ"ע ו6ע טין כפגיעת ניכר קסו6 כמו סעדיסחתימת
 סרטנם ט" עס חתמו נפגיר הסרי 3גפ ow~nw מעריסחחימח
 40 5ל"ס מודיעים חית ס6גמגו ע6מר )כנע ססח6 נחקייססו6

 גתקהס כקין סיפסר סריניע כסב )6 כ6ן עד חסוי 3געשנסק
UJOכסר גע כיוו סתסר סנע) ממישח יטפל קכתונ נמס V1D1 
 )% ג%ל גע 1neb whn סעורן חסט6 מקוס 86 ופ)וגיפקני
 ססי)ק ימ"ח מוחשס ס6ע משר כן 061 . 610 מזויף or1נטרף
 סאסקס ע"י נותקיש h1D 61.כ לוס כ)) )מיחס )ינ6 מנומוצחק
 כסר ומגע וכפ"ג 3ס'ג גומל 0ס)'מ תו קויך 61ין ססק נ)ו;1)כ'ע
 .חסוכס סס)ש טריו 'S3p דתעת6 לרוומ6 כן ע) פקפוק טוסגלי

 4ר סנם גסיגח )ץדס מרסוס סוס bb נ5נעס כ.ח )פמסגונס
 למו"ס טוס 3* ס6סס מיד סגפ גודגח מיד יסור ולתס6טס
 מ~*ר הלערוד סימיס כ) ד'ט גטן 06רנך ג'ל סו6 גטן כיועומס

 : וט' ולסיס נדפיס עסר"רגן
 נעסק 6כי נס זעתי לשוס 1ש%לתי שמש כד2צ14ל!ק

 גא6 השיגס טתקגח עכיג הוצ' טסגידמשרופס
 מיצן ק5ס גרס וס וע"י nub osw 565תגס קודעק מוטחטנפני

 מפע שסר וץ * טיס *מל עזיו ע)ידט ק5ת כ' דיי מס)ס56תגס
 : כות4ס טדיקרזל

 נסה4 נוס ות6גחי וס ע5 5סטינ זנני טלנ ט8 סגםתשובה
 )%פ בנסוע ועעס גסנת pb'N נחכ)יחסמחטכס

 %וס . כד3ריסם סמט6ויס עסטעלמס . גן 06 גררך 6פףויגיס מכבלי 1nbS פסק מכס סיס יכשנ bSV ס06רומס טכחטמס
 ט%שנ טמס 16מר6גי

 נשיי
 ס6פשושס 6ת %4ע 656 מיגו זס

nvh5חהכ )6 6נ5 ר.מדנריס כת מכ% 51ש164 הפסיס % 
 5אע 6'ן כי ש שיר 6)6 גוערך )6 כי %יר 5י מגיר וכןסכגנדו

Pbnn
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לובלין כז כןשתלהמרדעםש
 וסתעעס מעמן 610 ט63"כ Sb' ו6שצ . לוין לשרש עיו%88ק

 כפדותו סעוכ16ת עד 605)תגס הדויק גחכויןשם6פפרוסס'5ה
 )זטת כיון וק קודמק שטת סנטני 0י6 עויגס %n)pטונפו
nSohומדק עדק רע שם סגין 06 ט6ק סו6 סשס 731 סייצמש 

~UR
 )פ5" נסטין ש lsh חגיו 6חהשיק נעחכוע 6)6 מדק בנע' utsn ד% ה") מגוע י נערמתי

 hto וכן ע"ס %1 ח)1 6ח
 שכס. סכך צ6ס טס ItPStn פיס 61ף נדקק יספר מישתמבטונת
 ומשגס :(ob ש  יז כ5) נתעכס ספליט סכחכ מס 6דס למהרהשם
  כוי התססך  סעט"ס )ע יכקטשי מעי ג%ת קי  ומזך דליקסשמלס סניי ורטובן וכו' סריס סס0ירס ו3ש סטם מר כתסוס %וק8ל
 לכנר ל6ס טפם סכל וסצ3 ום'. פ* 5ס 6 ספמדר 8%דק-.

 יורע טבעו %וגן ויסבר לס יפרע פורמם ones טפפסירסומריס
 6 דלין פיכס"ל הוהס6תהדנטטשס פק"ל. וע' יסר8מפכירס

 סכתכ סי "יהס ע6 6ת h~DS 6ל6 מזכוין סל6 סע תפיזז
 ספץ  טיני . משסירס פס osns מינו ו5פפ'כ ג"כחגבים
 hSn טתססס גסס מוש מפיסמאץרפ

 כויי
fhnn  ונר . מ"ר 

  וכוסלים  ניימ 4ס ולמסיר ולויל רכותי ססרות6 רירע יטויילסר bo' ון' רנ% )הדיז 3חר6 פ' 3נהז ר,יח6 *סרבל  1nDOItDD ומחצי ערס סיסמה ש לפרכ*ת מהת 1tuw נח דלפקןעבין
 טס ובירכי 3נצסות כחדנ וס' 4ס  מבמתען מבריס יסר%פל

 וימסיר רעיל יסלסל בר דם*י סעיonth 6 חל %ררץ יכלחעעד
 .  סח4ף נטניל לןמדסי כי6 למלם 'לותו o,)ps, פוחן לחינו פיסי%
 גנדר ש 6ט wh S)b ס0שיר epn ר0יעו ס6תרוליס סכהצוזקף
 ד'דן נגדון לעיין 6מ %יכין ,ט גפי 61וכ . לסלם חייב תפירפטקר
 )סכגיס %ימן 5צ1 6ין 536 ומוסל ג6תח עטהס סתקגס הסס6ם

 עוות קוס סיס ל6 הדן רכנתן שנכריס עסעעמץס אז ככלכקצהו
  טגסחפו גרס ז0 ותמעח o*mnto )חוע)ת וטען כען רק.יפכו'ס
 ילין ובריס לפי ~os)h ושסירס  כן ירי וסל %וח%סשעריס
 סטחייס הלחושת קו) וסריס 16ח1 סתמסיג'ס סתתוג'ס וגידףפירף רקונן ע) לסרמכ'ן נתטונס כתונ תזם שרולס גוצ'י. ל4שכ6ו

  טמיס כליגי טמיר ntub עטר סימו 610 6מר לolh 06  6פדעי פציי יס תקטע 01טינ  משוחו 'יתר 61ט מתל תעתרשהגריס
 האגיע 6יגו פ5מד  hton כין לתבילי 1DDe רישדו מחתת 0ניפ6ם

 תויק ט6'גו  מגירו נסתת 6צי ,די מהרנין פתות bta יסריסישיו
 טיקכל פר ליס סתסמתען סתם bntbti ו6ף 3לר וס"ס וכיפסס
1'SD(סר  מזק ס6ס . מחס 6יח6 60 מעטיו תח!ך סי63 סג,ק כ 
 . שנכריס  עפעתיס פיור סמים כריגי %ילו ונבזר שיר  קשש6
oha1ספען כתו סו6 ק nptlwho  הוסיס3ר גכתנס סי6 טגס 
(%tsp) קל חעוח ots)P כדקרי כתנ61ר מוס 'דט וטססר oSbn~,  
 כל6 ט6פי' רכר טוס op'n % מסרי וס לכל לריין %ו *ן16

 610 6'כ  כו41ס  טל  שטס %ט4 %לס מוכרתת ontoונרי
ph%  ס%סרופס %5% כחנחי ש כל %ל. נוס )תל  4כץ 
 טמשח כלתי ס6)תגס להפסיד ל6 6נ) ומסתגדפיס 0עחרשסנק

 דגרי יתנער 6ד איריס וכרי יג16 ס6)סש פד oh1 .סעגתס
 גדליא תישיר 3ן תנ"ך סחרור גיס סלע וסררת ססגונינעימית חפני שפלג אקרור וסטטוס nnho למטן גחנתי or כ)כאס

 : וכו' סיסז"ל
 סמטרס 6סר %ש קז 6ין יסקס שקלי %יה כזששרה

 סנן 3טעריס גורע . ענצ שלסים ס' .  ככחדט)
 סתססיפפיס ולכל . %'י וולדי )וסר"ר ת-'ע רע גחצופ*סילוף
 כנכולכם טסתליעו מכסית שוהת ררסתמ 6טי SD . סקס מטלתו4ל

 טכר stntss סמתטסקים תיגטימ וסד-סי ורססי סגסהשלבה מריבם: כגומריסרסר

 סקקמס otsnlo %וחן ל3 הכשיה : סמתריס עםשתסע
 0כסש מש5 חצך ניששס  ס0ס ספץ נצתי ורכר, קלס בריסורוס

 רימס hwp בריס  bton 6ף במטיס כעסיס ומס כססוכסמגיסין
  )טמון סרטן במרותח מסתי פס והנמס owtw נכ)כעטור
 ייקד דס5יוך 601 . ג)המ נס' ~otst  וסן ושש"שספמש
 קמ6 מחתת סש6 נלוו תסימי  כתג ho סיום %וו כך. עורסקעמ

 סל6 ר") דרייס סקהמ וחנק s)on רעש  סלעים ביצםנפי
 ושך נגיר  וס עאך טסן מס כפין גמ65יס לק נתנעלו %1גסמע
 סטים נו טגסבפליס דור נטש סיס % 6ם 1.ף נס' גסליססם

 11'ל זיר  ספון עניני ישר וספור סרסל6 טרורי  למתוך יסכנגרו
 ובמטיס !וטכש כלאליס נסן ק5ס 6רס סל סיפש סת6שיסדברים
 ירוסס רנימ כתב  סכן כ"י וכחב תתירו עטו רכס ססיתר obיהצט מפו וכמחס כחנשי מזערם 6פי15 (IDe'D ממן שיי %סטכ)
 ס' סשהט יז סייע וסייר מ"ר פל וסעס ונצ,ן'ס סר6"טבטס
למכס. הצ לגערי גקץהדם טסם כי ספד גיפ לי p'D 4% obכמב

~SD 
 פ6ש גג ט) 6ף  סס) ורך  מכחות קי 6תר ספשמס פס

 ממס ק5ת גס6ר ס6ס עסנת 0סנר6 מ"ת 3גר כסימן כ"גחטונ
 כס; הרסקת ריחרוח OD סס) גני ט) )מעלס גס6הס ססלפין
  610  כקטר 06 כי s~o חוך ס5*ל מסכר משמס סייןמקמר
 אשך יס עס כובש% גס' נט) סוOWI)D1 6 סכ10ח עססשורכ
  טל6 6א מס ק5ת מ0ן ט יטמר 06 ת6ף ס6ומריס h1)Wטל
 ושתרום לטיך 'ob'ns יפontma * 4 עס סמבעס וע מז"צ4

~De3
 לסתוך תסורס סי6 ישר 11  וסברס יקי %ל נס% ט0מכר

OtSDססתפ כת"ס טכתנ סכרך מ6הזס ItStPD ססתלי"ן נסעים 
 בתוך סשיס כטסיפכימ כי  סתולעיס טיפתנו כלל ררך ס6זעטטם

 רוהיין לימת סימ4מ לממסם נקב מש פולעיס גל .50טרכסס
 . סתסקס כיPS ,otu)lno 6 פ4ן מכסית  פתיהן %ו 6ין גפרפיתר רמיקס סנרי סי6 טוו סרהייס וגרגור קול מפגי ש (Teומרחץ
  %סרנך% ומש סעעימ שתו mD)SI לבשן 4שר וטהמרמר
  חסן  גסיו  06 נגר מעון מ"י לרקות סרסיתס ושר  וססייוןסטכר
 otpn ג3י D~O סכתכ כתו לנעל טוגתינו 6ין גי . לכתתלםייסרו תגיל  or שין )עט'ס 16חן לתושן קטרך 1)6 מותר סיסהשרם) ידי עי יסעו or 1)פי . צחון ט5ס ס)6 16 נמחס ש6 שכל3)דן

 יצע) תסים 10 ו6ז וט' גיחך שכ6 ער סרנע ומממס וסורוסרגל ככפי בעריס שסלו מעמס 6'ח  נקם סניי טכתנ ובעוססס4עו
 פסיעה %ת 36ל . עכ"ל פרנס  4זסן b)h כווגתילי  ספןסיפר
 ירי  סל  סיחכם) דגר ךותרי 6עו כי לעכוזה  העכרן ס% עייריוסר
O'DD6' סער 3ס'ר 3ס)"ס סכתנ כעז יטרלל ירי על התבטל . 
 סיס יטרלל ירי פל כסנט* סכטות  y~h % שיו 6ם סבסדת6ל6
 סעתעסס"ם בתים נטלי (onth היות רסיייו לוס סיתר  לת615כסל

 היגיחו משל הרך סכטות  לסנן שיכלו הכעת לכם סירועיס סכרבניצול
 סיס ו6ס . תתוקגות סתספית גל סיו 161 סס) טי נגר כןגס
 . י6ר קוי ס"ס פגסוס ירי על כטגתבסל גן יס  לסטן  6פסר זסדכר
 ריר סו6 ופעם פעם 3כל otpnno  לסין תכ'ת טכתנ תפ6בל
  סש4 ש5 ריף  ותו 11'ל כ"ת טכתנ הבןךן : נו ליניר 1nphט6י
 סולעים מוטי עלפיטט hD1 ~ab ס' טוי רפי %ור קמי
 61ג1 . ר6יכו fis כמטקס תיניככסית

 מתיריי
 ע) 61ף סמטק0 מאחוח

 בקנזס יס ורלי  תישיה יס  סכיסית כיון סוגי) סעק htonסי
 סרגי5 ספק כן גס טיול ועועים  עסיסן נרפ ל6 הטפיס  כןגס
 כ)6 חרס "ג חיך sns1 ענר פ"ר עימן סעור וטייסי סרסכ"6וכחג
 טעעו 0כ"י ותני תותר סב) )16 061 כויק )כג'וק יכו) obכריקם
 )6 סרק רחץ סס סיס סעק מחיקות כ' כ6ן יס רסרי ועור .וויל
 3עעי וחתומים . דייר 6ל0 ל) ניתוח סת6 סיס ולתכל .רפט

15t~hoSDn) 

 1Dprnet( . הי,ץ"'י ,ע' ;י'וו צום יי,.ן יייייייזו שי

 htcn וךו',(שי

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



תלרבלע לב ל% ד כש כח כזששלהמהרם
 081 פספשן סבשיס סתיית h1DS 6%1 u1al יש) 6%שח
 סכמ5ל4ס קנס 0סק נונד חו)עוס ~Sh1 כילי סגמ65וססכשס
 ע5 )שעך 'ס ק ט5 וכף שגכי0 סיכם ושפכ כן מס עט"ס3יד
 ט': ז5ט'ס נדחיס מסונ"ר גן מסיר מסרור דתי כס . פכתכהןמס

nwu~סמתימס עם סכענס )ד ש3 ססס כח 'gh Nbho 
 ופרדס ססשי 6פס מסגי . V~hn יש4 דירכריר

 וכר ע) כתירס 306 רק )ר61ריך לוי) )6 סמר6 סיס סשכבאוס
 נפ,- 50 נסכין כנחתך כ3) ע) לסרגי פססיחך

 16הצ וגסס
 גממם י6 סס%3 6ך s~w כ) נגד ס' נחס?) וק ח5כ 5%תכעע
 וקסס ד6יסור6 שתיכנן וח)כ מכחד נ5ק סס%) גע65 כדוס*סף

 : עכ"ליהמהם
nalwnכ"6 סג% כ) ער ס' מפהק סיין יל סטו 6טמ א 

 געסיח )6 530) מסרי נ%) 0גגעס ססכץ מולסננד
 סילוע סנגר כעס עי 06 כי );פר 5ריכק ub 6ץ ולכךסיחר ט* סיס היו"כ בנעך מנחגה הדס דס6 דל4סור6 ומה-כסגכ)ס
 olpn ער מרעין לגו 1)כך 610 כמס עריס wb %ץ3נ%
 מנגע מגק סל חתקס ת6ות' יותר מפסס סיסי 8'6 קמריסחטן
 רועגס סיssnt 6 כט4 וחהך נו% כסססכין 8ך ג0הצזכס3כ55
 חצך מססטן כנכנס סססס פכ"ס וס6 ס%3 גנד מ0ערען 6ט16

 דבר סוף מ6ד גדול סססכין qb מסכ% יותו יטוח h'hס%3
 קסנג5 )ומר 0ייך )6 סיחר סט6 גער ס) וסמן sisOסכקנאזך
ntCD)ססש מלכ ס) נקדהרס כסוס %כך . ד6'סור6 ומטכס גנ)ס 
 qh~ סיחר ס%) 6ף rb ננ% ס43מ סרסר סעסלכס)

 ס)6 סי ע)
 נרכין סנ% מווט S~h ch . )ססוישס %'ן ולין עחמעךבממס
%c'vt נף)ס כרי 6ז( M50D גג)ס )טקיח 56נע נפוכי דסייט 

 061 גניוס )עם'ח ס%3 כ) 16 דק דק מחכס 081 ר6'סור6ומפיכס
 ס%) כי גנד כק'ס קריך 16 סיחר ס) קדרם לחוך ק- 6מרגחגס
obtמפריסן %ד סג45ס 6כ) סחר סו6 סח3ש) כסיס יכ( 

 לסיר רקע פקוס כקלסר ימס 6הי עין * סיטן יוי טלמסטנסיל
 ונסמ'נ 1,5 תימן י-ד נסור תט6ר פסוע ד3ר חסו  לסורלנוטיו
1D'Oוניעי )'ה סימן ס6רוך ע6"1 הף"6 ק"ת O'~DID' טתס 6סר 

 דפלמם  ;מורסס תריגו5ח  נרין  סס6לת ימס כטיישלה : )ס6ליך עגלו6ין
 )6 6מרוגס סומם S)h כגסת נ:ו5ת'כסיטור

 שרוי יד ע) *תם מלגו כך סחרסודמה
 לכלי  ר6שן  הכלי רותתיי

 "ן סטירוי נקמי 05  פסריגילת כהן  מיס ירכס כ"כ סיס ול6בזי
 6ין ob 6ף וסוי  ע)יס  פגעוס ביוו4ח פפני קליפס כ.5 איסרהיגו
 סלריך נ6מרוגס  סירופ סל5 נסר להנסכת לרססם 15  כסיסומיס
 מסיך נסררס hlb סמצס לי 6ם 6ף לעליו ופלת וס וגוסם"ם

 : לסיגך ממס וס קין  6ף  סולתך סת5קז פ"כ נוסולרת
 6% )3ד פיתוי מיס סריסי *h)o1 1 1%' שיששובה

%ש  סרק סמלוכי כתב סרסרי ומסול 0"ך סם 
 ונהדס ת)ימס גדי ורסס סגת)ח וכסר 11') חס)"ט דף כוזליןכ"ס

 י וכו' 3עו 6ד,ן תס ידעתן )6 כרותחין כגי גכ)י מבגוסוסכדמס
 ל% סתם בו אולרם תסיד סגי נכלי  סרנג%ת  סש4ין תס'3גי%1

 הצור געצ5ס ;גסחלקס פ5מר ונלעס 1ח(רס דם פלפס 081 .גפנים
 מכנר יס בסר פנל שסיס ירי 5ל 16 ספליהם ידי סל 6צ סיסויו%
 יל4יס פליתן 1נ pb מלהזח: כרי וכסרמוש

  מצטי4י
  ועג לפטליסט

 נב ע) 6ף וכחכ )לכור דגמנו ס6רוך ho'1 ומסקפרז
 כלי  בנבלמי

 סנטו פקסס רסיהס תסיס ספיר פשי סכ5 בת6 פנסל  שיגוביי
 כמנסותו  וכן סלי גתית h'nleni פסק וק טייל ס4ו יפרז  עוייןרס6
 סג  ענכ4 סשס מץ מסחמ6 כגיד :ן ו6ס tDtO p'p י'דנפש
 ולכן מיתרנמ5? סנורת סגפך ל5צ4ך נסן mSlp סריירוצנימן
 סרבג כ"כ נקררו סיסיס  סתלריך סמן  כ6ץ רפסקיע מסלפי
 הסורס סתריג%ת כ) נגיד ק 61: למור סו" )6ו %ס0ט4ם זפ*  ום ער ס' פסצ6  למרען מקrm 6  סורחס hSn סתודכסיהד

 כמוסן ותערב 4מר שנסג 06 ;ס%ח יתם דששכה
 לקופר כיק רס)שסג גיל  כסן  ;ס ספיןנמוסס

 ר') נ6ץן  ,חינך רגרי כס . לפרו ob כ"ג קמירס ק6ע פי פל6ף

פתה-

 : יט' ספתו
 מרפה ק5ת * %תן פשתי  נכשת בקנס  'W1D ל%קמפאלה

 יסה שתי סל נסריר  כגשן b)h  כרסכן 5"6כל
 517 5יפ וסטטזס  לכיר סיז וסוך  וילרס מסתרס 6הסומזוקן

  סיקרמ5 סקנסס ידם ס%דס מקמר 6מו ט סיגם sf/1PS)יחס
 מהצגת סי0ר6ל 06 וגס%רי סקוגס se1"'o סל 6% ק4 סי6ממגו

D"P)tnwe אצ תידו סנטר 6ת  סיו64 עד כדפס :% 
 ינכורס קהה? וס ולד oh לוקוס 6נו *"0ן D,kwnnהעשבה

oh% 0קנט ס6ס נככורות סליקם סרס פם0 סר6י 
 ושכעס כס"נ פסק וכן וכטפסימת סיקוס שזח מקים 4 יפן רק מפכם bSI  מסנו"ם נכניסיסרבל

 וקעי
 יסר56 תם זמק גר'

 חקת טסי נם 6כ) מדרדק וספכיכס מד5"ר"ח6 ולטחמת"(
 מסמס כמשגר סעור עסק 1ס וחפעס כרי) 16 כרף קש) 6י)"ש דרגשש 3טר סרק דכף פסק עמרי) מתשנת 6נ5 .הממכס
 61שכ ונמסמס נמשח )סקגוחס %יך 3טרס מקס מסנימבכרס
 כ'6 מה )6 %טיפ כ% נכור סף )6 סר6'ס סכרת 5פי גמיכנע
 מקנח כש6 6 גסן ש6 מפעס נרד )משר 4כ6 %) נטרססק
 כריי סזסכ כס' סר6"ס ?P דכסד6 טין 6%משת

 דמקיח ד0')
 גדומת יער טכף נמ בפשע ימיגיס קל6) נמ טסו נבטתעשת
 כד)פינ סר%ס סכרת מלעס 6)6 ככד סיחר יתh)'S 65 ולכךביס
 וסוף סולד חוסם קסעכו"ס דככסינ  נ') מסריי) סערת )סי61פ"
 nWD 4צ4* סיטו% כ% משיג 6יט %מרמ כש 0pP~1יק
 מס6 )ויע כ5) נתארס קדור סוייגו ר6ש )סכין ג") ושד .ידו
 מן סגיריס ו)רונ( סכותי מן כרון 65ן סתקכ5 לבכורה( כעגדחק

 לותן 4 %תת שניס כרעש כמשח כוהר 6 רסס ועירוריסנכורס
 מון עמ' ססעס ומפרס וט' סה4 5צ מהצ נע שש י' עדושם
 כסייס מסכח )6 151 נכמס משם )טהר ,חי 4ס יסיכ )6ו6י
 ,s*w גש נגדד ק 06 כשע טחהס 'ד דמייך %הכח וטוחתפיס
 סקנסס שדס bSh  סיודך ;כ) כטיק 3סעגס one חפיםוסטהו
 עגמו ספגי שק עיי 06 כי יו מתחה )ס%י6ס יוכ) 6% קצוסי6
obוכריס מטחי יד 3יס כייך ק pSn  נולד נין כעמס יץ למכוסי 
b'oכריפסקי פסנטרפ ספור 

 וכעכו% כלכתף
 נסר6יי

 י"ך וסעו
 סיטרתן קיסם  פלגו % נכור ורעי סיס ר6סי' פרע ונר . סשככב'

 כדץ טל6 משו Db" סרסו  נסססכרס סכותי  פן לסרוסופהיייכ
 061  טהוס למופר לעדרו  סרכן ומרופס ס6ז תתיר לרחתותוגס
Stgnדפסות י"ל סטמי  מלין פכי . סס כך6יס6  כוי תום סכותי 3ו 
 . 5סדוה% 5רך D'ht  כוהי כיר 5ציצ  ליבר6ל סרי רסניוסו6

 : וכו' o'ob גדליס תמריר ק מקר מטרוד כתכתימגלע-ד
 ס46ף לסוני hb b'Q . ספל  גנור טקך ס' רבשקלה

 יעל ל5 ספגטי נ6פס וכש"ס י5 גנרי% פירר ושן רעייפינו וקורס נמני הכר  וגירי שיג וכפויפססוטים
 רנרי טל ססבהו בל6 על לפר יהר 6ל 6ך סרנחם נפקוסלסקריך
 ונמען נמרד )6 מ נתרויתם מסדי כי  סר6בין  נפעם סירפכית
 סגם ליס )6 כי ככהתי 4מר 3וס ו8יגנו תורס 6גי רק י6חעמיחי
 ועחס . ושגייס קמים מרסון טייר לק מפקסוס 6S~nD 6(1גט
 ייעהו )6 מ" דף דכחונות סס)גס פ" לכ"ח 6%ר מכ"ח סנקסמס
 נמנום 46כס  סיקסס וסנצכייח סספקוה מן ומס סק46: טוגתחוק
 ודל  וירורים פ0וסי0  י סלבס רכרי כל .כמוסיל לפי כי .סירוס'
 מזופתים מקוו חקר מז וף רכחוגוס סיליס סיסת לנעיי סי6 רב ביקרי
 כס% לסיק- סד יט' ירים תעבי ההת  פזמחיס סריי ת.רוט'(
 6דכר ל6 סל, ר.ל ;יפיסו ריר  פין  פירות בש'  ופריך פיחס15כל

 וטל r?np nt?no פס רכר ל? ותסבו 11 ננץ  קוהם  צבנרית6
 וכלרירוט' פסטרי מסורי ותסע -  סירות יוכל בטל ידק- וסותר ס6 ת6יפ:

 בנרייסי
u~na  ס6 ק6י ועכס פירוס תמת פרקוגס 

 קסגיס מס )פי כי ר') )פ'כך ת6י פריך וסדר . וט'  ששךרק6תר
 חהת גטקעס סתקגו #or רלטיל נככ6 נסירוס נס  כסיריכרייה6
 סכצ6 תס כגפר פירות *כל מסנגל ;יעיף תתי% גן obtספיוצת
 ר(עעס )הניגח תו שיך 1ת8' גסכיח oh לפדוח' משייכ סו166נ)ן
 )תיסק כלפסך סיס ומנין )ד וציה . וכו' לפיכך דק6מר3תס

 )פרס לסופך זס כצלח 6מר נענק חכמינו סקטח לפרק18עחין
 דל") וט' מס-ד ומסת מילוח 18כ) (sr 5פיכך 4מר טעםובתת
ohc6( ;ססכ:י בגו סיר h~b צער 8וי:ת'ן סדיק סוס פירוח 
 )ומר ר4גס 6'ן ספירות תחח 0רקוגס פתקם דק6מר ס6ולסלע
 16תן כי6כל ד6.כ מקוס or1th ויכבס ספירוי(  16חן יוכלכמנעל
 6וסס יפרס ,bS יפגן ביולי  לפךוסס  כעטרך  גטה כעין שיוו)6
 נרקיס רמי לחח טוו ופכר ניעיו יקפס כי  סלעיך טת ינ6ניסר
 כגויית ופי' כי6 מכפיס ססגס  תירכש סיט 4ז ומקספייסו

ט6
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לובלין לה דר לג לבשאלהמלש"מ84
 קלטרו כמס )ומר ר% 011 כעין שננכס תתיר ספירות שסע0ו6

 סר)תס 6)6 רכריסס פירות ו? טען קמבק פתוח חמתעלקתם

 סר)יח ומס . רעע מוגחיס סיחיו ו% ששוח אב) 6SDJenי
 י)ת6 חטם6 עחמח מדחיס השרוח טיסיו יותר 610 סטונ*מר
 Oteb דססח6 מסוס oith'D עדיס6 60 6ור% פריק 1ג6משגע
 פרקוגס כרי ספירות יסע טי6 פ" וכו' תלו ד)6 ומגע יחונק06
 נעין מוגמיס ספירוח ימיו oh 36) 1") ספרם'י כמו מדיקים )סמריק
 יוסיף )6 סרקה0 כרי גפירוח יס6 1)6 )פיוחז ס15רך עתכט'כ6
 ספירית כער )פיחס 6)6 )ו תקע ט)6 יקער כי מס4 סכע)16

 6גVn'hs 6 למרח קוטה כריך ופרר . מכיסו יסוסיף ו)6סמוגמיס
 יריס מפסי חמת תיפחיס טחקגו *מר וכלייחס כחגך ל6ס מסר')

 6')' סח"מל 0060 יכונס or )פי 61'כ . ספירוח תחחופלקוגס
 פילות חמח מ,וגוקיס )סיפך חקנו )6 %מס . עיטם 61יגיגייוגית
 61יגו ג'יוג'ת לגי ותלת 6י יספחו ידים מעמס חמחופרקוגס
 תתיר משייסח חסית ועלב חסרם'י כש ק6תלס כטס )6שמס
 שגו ונס עומס 61'גי גיפריח 6יג' ח6תר כן 6ס 6)6 לכעוסלעמות
 מעסס )ס טיספוק ר61ס כס0י6 כתופח ונסתמל גן סח6מרקכימ
 פוקוגס 36ל . טוטם 61יני גחעח קיני 6ותרח סי6 למוונוחי0יחס
 מחיש טכחמ כנע ועוד - פרקוגס )כדי יפיס עעקי חסחיק )6טמ6
 bb )0 טותעין pb וכו' גפרית סיגי ח6תר ד6ש)ו סיגויי6למד

 ל גוחגח 61יגי גיווגיח פגי uhn 06 וכן . סעכו'ס ניןתטמ6
 מלוי חקנו ומסגי . מלת גבסי )6סס סחס6 כ"כ מכיח 6יע וססירוס
 נער ((SD )ו חקגו ולכך מס וקכימין %וייס מצפה סי' וט')מ%י

 610 ופרקוגס נ יגיס תעמס ד0יימ וטכיח נושי רכו כן גססת,ומת
 גס טסן ר(פירומ פרקוגש חמת כן גס 15 חקגו )כך קכימ ק6יגווכר

 מעץ סקס 0יח1מיס ס) טסחספרופוס י3י י% יגשאיה . מ)%1ן יגן כן'
 סו6 סקוס דין כן גס ~bS ק5ו)ס כליכיתסיתומיס

 קס6פפלוסוס Dffp ("11 סי' י"ר כפור וכילו 31"י ר,תלרכיטכחכ
 סרוימ מלוס .6ס ק)ו5ס נריכיח סיחותיס תצוח סס*ס סיחומיסק)
 סנרי ומפרק רעי ד6תגי כמון וחגי )6 61פי)1 )יחן.')סס חייככ"כ
 סל,3יח כסך סליימ ח5י שיעלס כ"כ 0לוימ 0130 ס6ס רסייג1דבליו
 )חח מח1י3 סכ' וחנק tpSnY סריות מ5י פט) סוrh 6 עמריתסראזגס

 6ף פירוטו ענין חוכן ו6ח עתסס ססחנס סרעיח נער)סיחושס
 %1כ ע"ס ר(לי1מ ג) )סס )חת תמוייב 6יפ 36) )מוגו וססלן
 o*mnfn 061 מעסן cu טר.לוימ1 מס ניטבע סטין מחוייכיםכגיר
 מס )ק )יחן מחויימס מק))1 סלישמ נערך ר(ליימ מ)'יעלס
 %י )סס ויחן ממויי3יס עכ"פ לכ סרויוו )Dht 06 6" .קק%5
 כלוס ~omnt  משח עם סרייבו ע)6 יסכם 06 6כ) .סריס
 סיחומיס שתשח מחציין ס6ק רינתי סוס לסם כהת משיימסויגס
h)bממשח סו6 כן )ספסר ורשק וסכר קרוכ 16 רימת נונק 

 ~otniw ס) שיכוח )מפך %ס טתסרי") 6עס.י גקעינן וסכיספוסקיס
 סקס ושתר לפסיגן שכס צ'ק מכ"י טכחכ כמו 6חרי0מעעמיס
 כס . וקילש 3לגגיס וגיוס חרום כלכ ספורים נימי וממשוקיטו

 : וכו' מלר ספרור וגיסיך מ"כרירי
 חייגו )6 כן ע) . ערודים סייגו עההס יטמחח לרשאלה

 תחכמי 3ר6יוח )60ריך . כ)ימודיס )סמי)יכמין
 6קר ס6)חכ0 ר3ר ט) ולגרס 61ט'3 , סחתוויס ור3ריססגמר6
 נקל 3כ) 1)וע) )סודות 6תי7 כקקל ע*כס קכ)חס 6סר ע)ס6)חס
 ועתס . שגס סוס מכס 1"' יסים 06 11)ח פלוטות ל o)p3ותסיח
 מטכימיס ר.מירף ס3יועח כפכח סחקטליחו מקיים 6יגו תכס ישר6יוס
 hgt . חפי)ין מנמת ותן מניט )6 סעדיין סער טי6"ר קלס)לס
  כתפלין למס )3"ס  פריתו סייס סע,  סתיסע- סצסר ע"סמתגסג
 pO(D ישר 16ש מייל 06 סחקשיש יקיים )1 6% ק ו6סוגילת

 : ממס )סוגכס or ס6ץ מגס bnD(o תתפיח 101 . )6*
 pm דגרריס זלג תתחנקו" ,ס עגע )דתווז גל6ס שםתשובה

 פו יט' כילר  סגגוס לורי  3פתיתין כ"ס וף פו ססמ וסלןסגנית ולררי וטד וכו'  ,לידן גדרי חכתיס מתילו גרליס ר'סתם
 6ו0ר olb  ס6ן פובית הסרור כיון 3סן סקוס סל6 לעסניגרר סקיי וס על ספור וכחג תוחריס וילו 46  6ומרי0 יניס ערוט' 61סי %יו ונמ55י הרבן מליכם סרי והתר o)tbn ללילין 6וחןר5ס

 hsn יסלע מכתב הןי0גז  רניע ג"כ )ןר ופיס פעל הניו SDסירוסיו
 סלן * גנעווע ולמ"כ גוו) ייסור סס61 סנר טק" מעעס  נךיפסס

 סמריס וסיו סחכיגו )%וס כג') ט)תס סראזקטח טמס מוכשסוגר גמי מיד 61'כ כממוח סירס כי כ% ססמעס מקס )6 כ4כ *סורט
 ohn לו גיופ ועמס mnb פליט פגיעת לסוס  יס ע"י י163ס)6
 ס,וסר ע"פ וחפעין לייפ' לנימת פלית נספסר  סכרו ע6 שיתייר
sff))06 טויסס םקנ* תסקגס גס פכן . הסעות נור לכ סוי כן 

 : וט' פיל ספרור נ6ס . יתנתי סנלע"רפטור
  מוקום סו6 6מר ומליס נוסים לורנס  סיסתיינ *ס להשארה

 יר מחיתם 6)6 גפיים 6יט מ"מ 16חו וק)ט)ס
otso6חר וסול( 0ס ויש וזפ( ott)t)c) 1 עטנס סנו6וחויס'SD 
 גלמן  סלינו )ו ת6מעיס 6גו  6ין פורס  מסליי  ו6ף סו6 פריםפמ6

 : מעדורינו לספסיר  h')t)p פס.( טת6 כי ליסריס 4זוננסור6סו
 חסן 6ברס0 ר' מסטיר מפרוח  מחוך סל6 הסירס ch'3השובה

ת0ר"
 לפי 013 לרון יט ועור . פשע  טסיי  מנייר

 גסי ידו רכחכ פוסקים סמורים סמקתן ת6חר סרייניס פיררסוס
 כטפר חסור מ"פ 6בל יל6 04  ר4ם פסוס פפסופכריס גונםסרנו
  סכתה כתו ס'ורטיס מן 6סעו ונונס פרפסי לותר  י6פן  סטינויענין
 כסוף ג'י סכחכ כמו תסחרר וכד3ריכס 0ן~ס עסלכוס י.6 ס'ס"ס
 טועו קס.3ר h'snle ק5ד3רי 0ריפ3"6 3טס ספיח 6ח ממוכרח'

 נכל נוס התגסי  פסע טככר b~h עיקר גריס חרעחי יותרגלמן
 6ל6 י'פ יד'ט  6'ן לק- ססךר סכפכ  כתו  סרמנ'ס כרנריגלילותינו

  ,ס ד3ר חקו3ס sff'1 =.ר ס" 0רילפ טכסן כתו  רו6יס קעעעפס
 סלף ור.פ נפקור 3על 370 6כל פר וכו' 1"ל  לר6סוגינז סי6מחליקת
b')as1מר מטס דתגי פרעתי )ותר גלתן דלין סונויס כעס וסא"ל* 
 שכגיס )6 ולגי . וכו' לרגריו רפיית וסני, כעי מ6י ניריספרך
 כעיניו יר6ס  061 דין הינעלי לתסיר ירנס  מדיין 5בל 1פ'ר6ס'

 (or כי651 ועל )וכוחו סרין יטס ס06ר נע  תכווגיס רנריוסס6תר
 שמרח ת6י . ממס יטויין ר161ס מעיניו תם 6)6 )ויין 6 6יןג6תר
 כן oh קגומ6 )עסות כרי )מקוס סספר  מחויר סקוס קת6גנ"ל
 לקימום לגי  יפילו  6פרילן נספר וגמלוס סכי ניען יפי  נססי)מקס
 פקי ניוי ספרך תסיס פרפתי  לספון חמל סיס 14 ס0*ספ6חר
 וכ"כ .  ל"ת מ"ג נגניו כן OD1)D)t 06  מלקומות 6פי* פ4הףנטי

  וקין ירו כסייס טל פרעחי לפפין יכול דקינו וי'6 גרג"סמסרעפת
 Ph1" סרין נטי גריס ועור . עכ") ר161ח סעיגיו מס or~ 6(6)יחן
 ג6תנ4ם רכחכ  סיכי מ"מ ירו נכסכ פרעתי ליתר רג6מן  ססו3ר)תי

 ס" )6 מרעו טעו מסוס )כ'ע פלטתי *תר. גזמן ס*0  6יןבספר
  ספר כתו )פ"ע סגי 6'כ סלע סי' סיור טכחכ כמו .כירומגיתו
 נספר מלוס רגני A'tbs . פתסוענריס וננוס ליס דלית 3bShעה0
 e'eh )קוחוח נכי (ntwh תועל 06 ספוסתיס 3ץ ס*גס56יכ6
 נסס ומזה  fe h'P' סעור טכתכ סעו דקירתסיכך

~'bs 
 וס6יונ6 ג'ל

  שסגין  סייע פסס ימויין וכו' רא כרנרי לספפיר ככון רמיידגסיפי
 ונקומות חכמו סכ6יס כ) SD1 ע"ע המסל ג6מגוח וכחוה סיכיאפי'
 סרטים כחב וסטעס כשכועס nlmpSn 656 נסרעין 6ין מ"מ3כ%
 6ע1 ולכן מספר לו וסתור פרטו סת6 לתישיך  רסייטען 0כומכסרק
 דפ'פ לט 3לר גתי otv ג3י פיסך בס0עס 5ש 3ספעפ hShגוסס

 נספר נתרס כתו 3פי פ6י הירי ספדך *פר סביל פומיסל6פנוס
 טיכסו כרי סל6 4ס דלית מטוס 6ל6 טבוטס )חך  קיטים טתטוסרס

nwpSoיכ6 יכ"ר  ופור .  עס5שוסוס יפלק( יכול  5ייו פ*יוס ויוסר( 
 טל יומני לש ומפורסת מסר.  לתחלוף סו6 יווע רסן שפניך%ימס
  16ת1 טסכע פפ0 3כל סיס סקוס פלוגי ר' סל 1nslDn כל כיפוז
 6על פעם %3 וסדתמס ילו סקסי ו%מ תסרר"ף סיחוף )סגיסמ)וס
 ומסולף מסרל'ף 460פ ניד טגסחי תמס נאתרע ככל סמ)1ססם)1גי
 . מוס כרי סוס טפין פסס בכ)סכחיסו

 וקגיגי"
 6י6 *מר ם"ך 65

 קפגיoto 6  06 כגיר י3ל סרוס  סייגו ויומר תורס סו6  טס*ססיכי
 : גחפרע ם)6 סמ*ס יללי % %6חח *סיס

 610 סקוס qhn פסי גרס 6דרכ6 %כ )ותר סתחעקם יתעקםד4וכמ
  עטלפו ססי6 רתימר  כן  סיעו )ו שתור onh 6ף ססרע16תר

 ם6יי יסברר Oft פסר"ף סגי לו לכפן 3תס hSh פרס טל6נערס
 דבר ייוון וס 41,3 לו פוע ס%  ועימס ,ס 6"כ סת*0 סל  שבוכרי

  כ6ו3ן בסולם פ' סי' ס'פ כול בסטובס 0ר6"ס רלסנ 6%והפס
  לשיך לי  ייפפיך "ך 56לי ל סיס  תגס וסטיג פיס  תספעיןחוכע
  ספרע ליסבע רקס  I1DtD1 סי 1ט' בפויס שי מתפן יסו פסרנרסי
 5וסו  לפריע מ"ב סטמפין s'et . הערו 6סר 6ו סו5 5י o)no ,ס4

 קופר ססו6 5ל6 * סיחחי3 * מורס סו6 טמרי וכו' לר6ו3ןסתגפן
יס61
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