
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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ית לובלין לפ לח לז לו להששיההרושם
 ש סששכ שיק וט' 6נן 556 סס0שיו חסני) פסע שנןסש6
 עס 6דס ששע 6401י 04 שע 6% מסדי 6ק 3שג'1סועה
 י6ס מעשן pb 9כ) . כאבטח מס ישית מיג סט6 4סג%א
 נין קחמס זין 4 סד0ץסויס )כ) גשר ס"מ 610 ש פימכ'

 נציגו סגמסל כ"כ וגדיות רווחם %'ך 61יט )מקגי ודטהוויקדני קררני 6נ3 מטוסיק סעטד ט סיס מקהל )מקרקטוח לן)מט)ס)ץ
 hnh גי4י רק ממגו וכמסל 1חוקס סניו מוכים מסל פ) ומגולק

 וכס 61ין ההצ'נס סיגיגס 0נ) ,sp מצו מרועת 0דנר l'bDכע6%
 : %סיר מ6ש ג6ס יסרו) דייגי ע) וסקס ר161ח סע'ג'כס מס6)6

 שמיקח ססיחס o)nlh 6חמ כגסס שי % ירסס לוששלה
 מכרס )סוף מגיס כמס ניחס מיתח 6מר 6חדנכית

 התסלע עד תמרח דמי 0מעוח 6ח 03 )יחן nptbo רקם 6%מכיח
suסעלסיס יקמרו פן גמונחס sp מיהח' )6מר כטקס hiD גכנעס 
 ht(m' גסכעחי תמרס וסיט . ס)סס גמ,קח והכיח כחוכחסט)
 יסיורסיס 6חרח פעם הכלע דע)ח6 )ר11ח6 5עס'ג ה0סכעסקטר
 סיולסש יכ16 מן מטייס הנסיח מס כרכר ונחגו וגס6גו נפגיר סיו)6

 מסמע)ט)ין כתו3הס )ס סגכן ו30"ר ככל גכ3.:ח סלמתושיצגו
 ס0י6 מנחר ו0סכמט . סו6 סרט ngot מכיח 11)ח כעוסססגימ
 16ח1 ו0קכיגס ט וממרס ona1 פוקס סגי 03 ודרס נניחמושקת
 טעגס עמס קים טקס ס") סיולסיס )0 ממו 1)6 חעמשכמס

 מסנט מט% סיס ו3ס )י 0יה כחונה סקכעח כסר )נשקושמגח
 )6חל ונלכד 4 הנס קטל מטוטן כרע לחו 61כדחי נכחוגחי 30יח)י

 כי' תמ"ס גתכ61ל ככ4 ועותר  בלבלה ה61 כתוין קג'ס ג'השת
 0כ3ע' סטר )ס כמיס ס6)מגס חככע נלו גתי ס"ס . וחמושט"מ

 . כר)וגס סנים עס ובמשח במוגנו ויטלס נכחו3חס ס3ייז )0וכמגט
 מוקע )6יק 6ין וב; )ליחך וכן סג; 3גכ0י o~rn )6נ ד6ק61ע.3
 6נ) 0גכ0יס 61וכ)ת יהשכח כססי6 סיעו )היסך וכן לכחונרכסי
 וע' . חוקם )ס יק 3נכ0יס וכיומם תוסרח 16 וסוהלח כוג0כק0יח0
otr.1"ס Dffnp כמלס סוכ . רג"נ דף ת"ס סרק נמרדכי ,עתן 

 סכיח סכיך )0 והגנו כ3ל גקכעה 06 תסוסקת כסיתם60)מגס
 מכנע טכסיי 6)6 כנר כגככטחי עמסיו 6סכע 61'ך )066

 קבס וסיס . 0כימ טה0 )' ויגש כשנתה ע) ~o)nlhכטעם כריי
 6)6 כדכריס סטן וקמרו היורס'ס ינו16 0ן עתם )הככיענטיגעו
 ג6תנח כ0י6 וסבכתנו . גטקעס וככר כחו3חס )ס סגכיגוכשר

 עוטש כסיתם נפט טפס כשנסס ע) נכנעת ככסלהככועס
 כסיחם הכלכעס כטר )0 61כד מנית )ס והוגנו כגלכגכ3ע0
nwh)נ6ס . מיס פ' ריס כמלרכ' ועיין הרקס סגי )0 בסיו מלמר 

 : כו' ס)עילמקיל
 מרח טגוגס 6מח wh1 גצ'וח6 נעין יייכחי לזשאלה

1nDbגקר6 מומר )י3תס וקונוס ססיחס 3גימן כח 
 חולנמס מלרן טריות 0ונ6ו מקרור יעחס התמ"ס מסם 03ל"למגמם
 . סגננו נעדיוח שסיס מטלל 610 כבכל מותל קותו ממח6'ך
 עדים D~D כג') 60קס הכתיל שנס ג16גי קדמוני ככלוסגם
 6חד טד רק מקויים" וקהי סג') ממומר סמח כחכם ע"סכמעידו
 דין ((SD סס פחמון סיס סג') רלעדיוח כ) 6סל 6חך ע"יגתקייס
 מככר )סגי רנ6 3נ"ד ססוננס ג'ד שו סגי6ס )טס נחס.גולעה : )0חירס יחד) )6 וגריס וכרוו ומקוקס מנוקה 3נ5חבוק

 וכתגו ידם ג"כ קכימו טוו 1)6 . 6מח 3כחכ רסוס סב) כלכרסי) ושכמיס חתיתם גחקישו וגס יכ6( קוטט6גדיג6וגדולי
 נרקיס יוסגין 06 תעגין סח)1 וק hnnb דס6י סויות6 ע, דיןעסק
 כרכרי 16 3'3מס 6מד עד םמח'רק וייערו מריף כדנר' שנמסו%3ז
 ולגן . שכעס 6חו עד )סחי ס)6 סנשזעוק וסירגו ומסור0ר6'ס
 כמב ככר ג' וס ע) %הקור )חוס 5ריכץ 6ט 6י! 3ג"ו )ןגרוס
 לעס סמ%ס ינפס טל כוס פפפ פריס פל ר,ע"ס כבירדפסר"ס
 כיון במותרס רנריו  נסוף ואטלס ;פס פמיר 6סר יטר פופרינם
 כרנרי ספגתי סיס ו6פ" 6' סר טיס יכסס תחירין סשסקיססרוג

 0פתירין ספיסקים  סרט היפר עס טנויזז פסיט6 ס'פס5וסרין
 ומקלס ד3די0ס SD )סמוך  l'ha דפסיפ6 61ט"ג . מלעס יל185תס
 רוני חרי 6'כ6 ת-מ . כי' וס'י כרטס h~a עריס ליסור 3ס))כק)
 לך סרי עכ"ל. בריק ע hnnthl' 6מע6 ר6 טל ע  6סס)ותיר
 וליתר pOnS דין לנטל  סיס ESh )סתור !טסק כזר פסס פסכסנסריק
 לנסקם סגירת oilp ספיר כככר כב' פפבס ס6יש ססעס(onib כיריי בס כרמ;פפ לנפל כמלכית  פיפר נגר בסיז Q"h'בפסרייז

 שמשם נשי ~ODh בכביס %א- בפעמו מסיכי יתר לסמקו 1ר%
 עע% 6% משר סמ0שס ולע"ג יסוד6י רנ נסס קניו סי'  6'סספי
 גסם סלי לס  כבנס6ס5ו מומר סינס מס oh נק ק מלקמס

 י 'tha. רוסיות רם? למלק ים רבפיר כצולן נפ'  סס פרדייסגנית

וציי
 סשס נקיתם לס בסור וסיס נופר סיס thte 116 רנסטס

 פודר סגנות סס  כתנו ש6 פ'פ מנ"ל. לפגיו מסלת o)'hקש
 סנסור נבעת פופר כיס ל5 5פף מליס נל6 יידרס נוגשורכים
 פ1ספ רס.ל 4 ,סוים שינס 6מי הץתת נססם פומר  otcnכען
 פסן  סויף  תם וכחג לר6 רסלכת6 בס כמג רב6 וגם .מסלת
 למהור פסר'ס בסניך רסרייס בס כתכ ופיר . מסלתיפיתי
 5שמ olr)n ינסס פ:תס 5!8  רפריך קפ5 נגחל רסרספססי6
 סיד % רייס (onth לפבס סריס ל8  רתכי ר6רטת6 גו' ממיןמוכס
 ריסס ל6 יסכי f)rslb ט:ין ונכל  פסיקן :סי8ין * פיתם כיןלמלק
 סוף ויין תר5 כקבס לסתיר רוכי תרי ר5יכO15D  6 יסתירפטריק סי רכתב ברי1ת6 ס6י יפר סייך  ביי היזר 61.י . ססו!ך ס'וציין
  6סר. רנתי :גד ניבפס 6' טד רמסירין מקיזי ור'פ  וסלמנ"ם 6לפסרנ

 וו% לב phi סגם  ת4לז נל6 6יתס ממתירן רכו בגבית5הר כבסיעי אפי' דס8 הלילן כ!6 רבכו ר%יל רנרכות6 סוך כלושירך

 גמימת רבוך למיסר hj'h1 סיסמת קורס כבר פופר סיס נ8סכמי
 וג)טרסו נהוססו ביססת 6הר ונין  סגלית קונס סמי טןרפמלקיס
 לסלעך ראין נתביבס דכתכ מהילך ס' נבמו  סמררכי רכתב רס'ילרעת
 8ז טעונן רנתקוס יר6ס מ"פ . ת54ס נלי לסס,וס סגיוניסשרורי
 יפ לעי  ר.י6בעית ספוית כ;גלרף  ויון גנרון וכ'ס כ"י ולמ"קלוקדק
 פסר6בויס 6' סו כ"6 גלוף !6 יפי סיבפגריג6 גדילי סל בנ'ד;יוננס
 טעמ'ס סדין מכ) . עמת כג') המומר ט) כמעיויס עדיס ;גי  )ך סרי6.כ
 ליגס6 תותרם נ:יפין נח 8כסר מרת כ5;ס  ב81ח p'~p ד3רגו06
 4 יס וסוך טן'יס יכפ: !פייו  ביסוס ס,נס ונר % לחשאיה :  וכו' סייר פקיר ג5ס כהנתי ס:לפ'ך  בטולם מסק סיסנלי

 כמקלס )פוכרה רי,ס 61יגו ינמנם ותסנן ימרת5סס
 : ליין  פכות 'ךס 6'ן 6קר תרכס ממון  לי  סיחייטד

  ח') קפ.ס כי' פניניו  ייפור נסיע ס;ימ  מרין י%השובה
 יפנרז אותו  ככיסין "הרת 5;ס 4 'ס  chn כחגונסיה

 כסב  כהלך פרק היררכי  olc:n1 סו6  וכן . טכ.ל ;יס4ן סרקוהו

 ימרת 5בס לי ייב יביס למיי 5:פ!ס חי סימן u~),ahרכיי
 וט' )ס )מ4ן אחו טפין ה,ס  סממן שמריס רנתו פורי מןקולתי
 )ה74  %תו  כופין נ:!ס נמיי מיכעס סקס סייודת ג.ס מפ'ולקייתו

 א"נ 0ג6ין גדרת 6)6 כ)) סי6 גלמם כ)6 ס% וכיס עד וכו')0
 תל,  רף  בס דגמררכי י6ט'ג . עכ') כינס מנדלחש"ס

 מסי
 נסס

 אמרס 6בס 4 ק 6ס ר6ף הפי  דף נג"י וק .  כוסף ראיןר5י"י
 4 ססימ נפקוס  לסיין ינפו גחלים כרס סריס א"ע וסי' מ"רסי' נתבונוסי hr( כליפין ר' סטיר סל6 מ מ' . ע"ס )חלון קותו DW,,6ין
 . 4ים ול6 לחלון רולס בחייי בג'ר וכ'ס . רכ ותטכס 8ססכנר
 טשי אין )חין קכופין ח)')ס מס' פ'כ סרתנ'ס כתגוכגר

 . *נס
  יגזרגו ססגמט ממ"ע גמגו כן ע4 כדכר'ו מחס ~b'D סי o'hוכסור
 נערס  עוטן ס4 בחסן נעיסס  סיתפ;רו ויטבגר6נ,p'p 6 8גייטל
 6ד נעם ואספסר  יוכלו ל6 יחס לס להלון  ס'תרלס עד 'ותר16
 מתיי 4 ו)ססוק )הסעורו  יטגן ניסיראו

 . לס  fOntn עד סרגם
 סי%5, ער 16ח1 שופו מ0ס  קותו יכריח  18 )0סעוחו 'נוין 6ין061

 ותסלם כמס . תעלם מפולס מיפלס 6%ש6סי  לםששיה : כו' פקיר  סלעיר  ג6ס . יטרלל ריעי סל  ופלוס)ס
 למכית פ?ודפג6 . כג'ל יבטי' יסריר Dffllר'נ

 ניר ז שאז ייבלי יס8בס כ"ת לנול קרוב סס סגעז סגע רברסל
 וסגהוגס סכחיכס נמקות מומוק ס6סס  קם %ר  רוננ8 כקשרילס
 תקול 5יתס סורן סיו לירתס  פקים סמ' שלז  סכפריית רקמירו'ק
 010 לוחו והחוסרר ערל נבת ונסרחת שלהניס ספית 8מר  חסרםוכן

 ל6 פריס  בבס )קריזת ל6 ופריס נטווס  ספטגס פויס ננטגתי
ODS'רטויס hst י5לשץ סו8  פסופ 61"כ  וינתיגס סיתינס נפסוס 
 יזרז ;ימי  נפריניחייו סירגל לי ונס מכייס מחס גבס יאייתס%
 ססor 1 גפ 6'כ דפריסס  נסם בסי'  מריס לעיווס ול6 פירורלפריס
 מוץ רכני טקסס והרסס 61חרוגים סר8סיגיס ברורי כהנוברסו6
 מכס סו8 כי  )כד ע'לו"ס סס כגט )כחוכ ליו' 0י0 0ד'ן ומן .0ן

  בפכירין נמקים ד'לתס וגמקוס ו0גחיג0 סכת'נס נתקןסמ:מוק
 3יל כפים 8מר נבם מקומות כבקר לס סיין סתיו 5טס'י5ותס
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saלובלין מב מ% מ לסשאלהב2ףוש"מ
 טסם סמו ומסף ממגס שר) מס גטחכמ טכבל כגזר וקיוסערומוח
 ססנמנו סמסקומ פכל 6%ס כרי עיט )וס ש קרורם ועירןנפרוט
 ססגיסס ומקמר מיץ) ועחקרי מירום 3גע ויכתכו 6חר גטגוחלו
 . סים הותו ע) ימור 61'כ . סתטנס )כחונ 6ין )כ! סקודה )מקשיגס
 ג60 ככד סלם ס*ח1 וממעי כסר 3נפ סר6קונס 6קתו משפורפך
 ט) ונס כ"ס עם הלינו עזיו ינוי כן ע) ממרח5מס

~ph 
 סטגייס

 כנ'5 כמר 3נפ סל6מונס קמתו 6ת ולפעור עד טמעשתפרום
 6דל י'נ ל יום סיוט ר%חותמ'ס דכריגו כרי יסלק) ריעי ע)ם4ס נכי

 : כו' תשיל לעיר ג16ס . ל"קס"ס
 חטי שמיגו וסייט יטור) נתי סני מ6ח יייסחי מששחלה

 וקיק e'5ho(Ib קוק יוסגי ממס hSo וצריחינוס)ומעו
 ניח. 6חר )י)ך סי') %רחם סגי וגחר15 לנחס גדגס 6סר י41.5לן
 כסס סיס מעכלו סיעים 3סכנל 6קר ר3ל ע) נסגיגו )וקיחניט
 סרלסליוח גרת )סמינ  6ין 6טר ומתים כסוג סקסר  נצרף ת65 ס'יד
 ,כקמל 'גולעו שם טיס ק)עוף6 ע7יגוח גג) סיוקטס שעזיםש)

 6ך ויסקרו סלבס קסי4ח החנרקו ע)יסס סקתיס מחטנחנסקייס
 סיימו 6סר מרכס וס651תס ססחר)ותס ברוג %דם 4)ן ק"קיופני

 6ח ס' קסעיר ער יוס 6) מיום מעמן ונחו כסף נו4ס6ויהס
 סנוירס 6ת 3פ4 ססחד)1תס כלוב 6סל סריג פ"ק 61)וש לקקירוח
 ק"ק יוסדי )שחימס %סייע )עזר סתדימת )כ גדכס וס  לסך5סר  ,סי שפיס סגי נסך ע)יסס otn~o אתריו 5י)ן ל"ק מיוקכ'סל5
 ס3' מתיםית 4ח; גלט יItStP 1'5 ומהגות nthh ל יגמיע*)ן
 זיתן מערין מדיגות וכן פיסס מריגוח גחכו וכן סג"5 יסוכיסשלפיס
 סעיף סנס6ריס סמומסיס וסגי סג') מסך ממשיח מסתדינהשכז6
 קסטת תססני כל6 נולו ועח0 ס56ש)6ן p'p 43לוף 7S'S ק"קע)
 SD 4)1 ק"ק יוסכי סס1651ת כעו) ם'160 ושיכיס סמפטןנדק יוסכי 06 3דיגס קניין )פגינו 1%1 )סו)חיסס ג6תגיס 6נעיססל)
 מגעריך מ6חמ נקמו מרין מן חייניס %1ס . כג") מגירוםעמן
 (OO 4חו מיימס טיסיו ססך כמוח עיגיגו ר16ח לפילצמגו
 מדיגת 6חר גנלריס סס 06 כעעגותיסס וס6ריכו . סג') שין%ור
hwinDb 165 . טת1%5 ומחוך עעעת'סס מחוך מ"ע 6כתט ומש 
 ד' סורם pttnon חסוכת דיגינו פסק נניא sp'1 6קר יסור1*גו
 לענגססול"ק בק"ק תסיס 04 דומם u(p ע) וקן סורס כ3ל6פר
 תגס ח.1 סו6 )ורשי וקרור %קוכ ר16י 6סר סקס%וח onlhמב)

 ס6פער כפי סדרר מחוקן oh 6( otO סחרע)ס טס עונר otoע4ט0
 מוס מ%')ין 6ין כ41ת ט5עח 6ף סמס גס נע% tbov עתןסדין

~hm
 סתקנ) פ' דית 0גמל6 מסעייס ר6יוח וסני6 וכו' מקימיח

 כ5 מגש) קסי6ח טמני 6גחע מ1%5 סג") דניס מכ) . טסשין
hwעזר מחויי3יס כסיות שמריס ונגררת 3חכרתס חייכך מקר( 
nb*a%סג") סוכרים ומזפ ח'1 כיס חקל6נס כשסר חנרח' נע 
 סג') סג'ופ ט1651ח 5ע,ר שיחן cg*tn ס56יפ%ן קוק סנניפסקנו
 ל עיתה ספותם ה4 הומס מקות סגי 4)ן יק יומניההיסס
 ספורין יעיו or סך )סס יתץ וכשסל . י5ץ פ41ן דמריגח*4ס
 סכור סו65וס )16חן כקוס 5סס )חח %יכין w(o וג) עכ)עמס
 שלפיס סל )סך רק כג') מעגין שזחו ע) %ן p'p יוט3י ע"גסו5י16

 063 פסקגו ח'1 סעחיל וע5 . גג") סח1מם מ5י המגוס6הרוניס
 oty~nn ישו ס56יס)6ן קיק יוקני ootnh טס נע% )ק6חבאילן יוטכי ג"כ מחוייטס ס5יש6ן p'p 14סבי נירום ח"ו כאסמקרקס
 ר16ח וכסי ומן 63וחו ידם סרגת כפי ססקחל)ות )עי5סס

 5מפן דכריגו כס ססס ניתיס יסיס 6טר וססוספי0 סדייניסשם
nnheobNa וק% nDnm . 06כק% גחשיט 6סר 1סג%)1ח סמסש ד3ר ע) במקםששש"לזץ : ט' ס5גמר מקיר ג 

 עת0 עד גגם ט)6 מעגין טגחתסך לקמרולס
Tn3?06 כיגיה%ס מח*קח וגפרך חרס ומטס סעלכס פסלו כך 
 )י עחס מעת 6ין 0גס סיטן מטס )פ' 6י סחרם מכוס )פייסגכווע
 פסק נקרס 16ויע רק סקס)וח ומגסני סשסקש נוכליעמליך
 מס סנכייס פנקס גטטס כנר oh סרסר ,(ss . )י סש6ס )פיסמן
 מהסיס )סגטת מסמק 4י )שסרו סימן סטס קפי 6מר %)טמניע
 עוין ינכו rh . גנגס ט)6 מס נסכת מטמין טגחמסך לק ותסוגכפי
 ע14 מלסוס סך 1016 (OnD שן מלוהג כי עיטן מפנקס )פיעחס
 כ16ח1 ע14 סנטוס סך 16ח1 4חן 6חל כ) swlnn1 נתורכלשב

~p)D מר סעגין ונתמסך כ% 46 תסיס ע) פגקס סוס געסס י6ו6ס 
 לפי 16ח1 יגכו 6וי 6' ג) ט) חרם ומטס סעלכס נעמס לככרעתם

 טפך הסכי סעסש מעניני 0קס4ח מג% 610 ק ט שוםסטס
 מש% וק סרסתם וסוחח נסס ריכס סכתנ כמו סננייס וגק6חר
 תפסוק כן ע) בש וסקריך פורך pbt מהגיגו סקסתם מנסנימכ

 %מיס ג6ס וטקס כרכס חיים כמטתרמ סיקוס מאדון 610150ומר
 : וטן 1)ש"ס st~non 3ןמ76

 יסרס פריך s)tb כי . נקרס 6סיכ סס"ח תר ש מבשקאלה
 סגדיס

 עהס מספגי ט מ3ו% 4די סם)מתס
 סכ) שילום.סעיוו

 סס'ת ותכלו מסכיו ומן גלוחו מסיו סקסי
 היו qb1 06 . סיט) שיך סטוץ מלטיס 1') ו6ייוק מלןכיוכמל
 טגעין סויר 3מ כ) פסה ערות טווחן יאין גראס 6פכ6מעיוין
 3מ מיס פלק כוחגיor 6נעדוח

~DO ומן 6ין ס"ת )סס טעי 
 מדוייקי( mnh סיח )00 ים 6? 6)6 עמול ו)סמיע סלוקנס מסני 1)6 סעי ת16ח1 ל6ש ממתין 61ין סעיר .cma גויין16תס
 רגסל "ק לגנן % לנועו ס) פסיס ססוגמק ס"ת ע5ffn 5 שסי' I~P-OD מסק וק לו 501 ו' ס" מ"מ מול פסק וגן כתותס וכסיכז
 ק צ"ע מחמיקן סעסויס כסיח oprn ם%ך ד)6 3ס יפשיקיכווין
 16ש פקודות יוס עד נכיס מוגחח תתיר ופסיחתי סרמס טסיקר16
 מסגי hS 5טל ס) ססי6 סקס) מגגי מעידו oh 61פי4סנע)יס
 1)ססר1 ממיסו חרי ו)ים)ק1 5סן מהצי) וקין מן כעוות )וגעיסכי

 עכ') כמוחס וכסי כל תרוייק mnb סיח גסס ש 6'כ 6)6כסיח
 סעת 6ין ועתס בפינוי ישוך ס"ס ממכלו עסו כדין 06 סלע61ף

 עכתנ כלל . סי6 נשלם מכילם ממכרו סעכילס סיע 3וס5ס6ליך
 יורעי 3חיקח שקרס n~oo סועות )כ) ו5מכ . סעיר 3מ פלקסרק
 בסטיך 4ץך 61ין כ)) מיוס שיחס )סו64 אסון:) כח 61ין 6ייוקכמל

 : %עיר מקיל ג6ס . ספטיטיסנדנויס
 עם ומכ6ו3 מוקי nfh לוח קלס %ים משס מגשא7ה

 60)ס עמור שחי מפסס SD ושכפס (Sm'חו4
o'olboנת56י"ן סרעס מיש %סר ,ס ט סקרמוגי מס) ע"ר )ינו 
 1Dh וכ) ר%מחח יוסכי נפרכי )סיוח רנ% 610 כשר סקרריסנסכת
 כננוס וקרב לנחמס )טרוך בירו מטחיתו 1כ4 מובן mto5מחחים
 . סליהן כ43סער6 סיוכחי סיים יר0 סיוס יסו וסשה סדוכוסכצוי

b'S3משס החגון געד עכיחו ג'ק'ס( l"YSn~ סטוק מן % 6חד 6'ס ומגס סתורים יעטו כאוסר סכיקסיגסוח כוי 3ח5ירו בטח) )ו 
 h~w מקוס )חוך ורן סש6 אניח )יכנס ורמס ססו6 סמ"ראתוך
 )6 סג? סריס גי טפס סיס 1כ4 רסיס 43 לעיס מסרגרימת
 עם עייו teh 6 סגל ננקד כעמות מט6י כקטר OS1DDר16סו
 סיס 610 כי עניו משגס 6101 יטרק) ק) נוגסו ססיס ססנכריסוער
 ונמר עמס וכן סחור החוך סיכך מ' )סוסיר 3מק עתי עטרססר
 33'ר מכ61ר 610 כקער סקוס 'קרכ ס6) 16ח1 ותיסיר סנע6כקיק
e)ot63 ל54 רוחו מדכם גפם1 3מר וכיבס הועק ססו6 סטם 6)י( 
obWnס"ת סתכס)ס ע) שינוס ehJo 1016 ור6יחי . רעוש תיוו 
 ונכס )'ע ס5רעח עמום עתד מקרוב כי ח51י 6ים סיס htoכי

o'h1טסף' גשר 3'ח כרע )סיר מעיר רנ)יו )כחח סכומו 61ע 

 דל וסוד המלנסס ט4ו סמוט4ס ונגוח הנגיס מפוס) 610 גיע'ו
 כשרי, סמך )מ*6 וכמשר )ורום הני Sh גסתי נכפר סעט"סמן

 - : כנצח זרכי נועריו (spoסי')
 ph סיויק PSue ssn סן 5י1 יל משגס 4 116הממציאתי

 יעקב 3ן אקטור ר' נ51ס וס סרי וסרג סרנים*מוח

6ומ,-
 מפול וקרקס- ר6סו 6ח ס% ס51י6 מידו סמכן תסי65ח 06
 6ת )תמ5י6 סלע ותש דכחיב כ3לייח6 סחם 6ית6 רר"6ופעתו
 כו' ס3ר% ים) (tbip mtp סס חס61 מקתל 6%1 ופירק'י%סו
pD91המלגח מסחנר וק גווחיס לוולס וסככות ט' פרק סלמל"ס 
 טמע 6ת 37ממ5י6 קתן סלי עקום ככ) כשתו וס"ס ויקי קב647
 נשן 10% וסוגים 1נ6 עגמו 6ת hlon htino גגם וס"סספור
otpn(לאסו 6מ ס5ס ס51י6 נקיע דדוק6 )ומל ו6ט . וקנוס סתוגנ 
 מן ר6סי ס51י6דסייט

~ittsw 
 טפרס"י כש

'Sir 
 מן 6סד י63 סמ6 6רעלףס )פסוקי ריס סוס 3נ'ר 36)6וטתיס (pl~b" 5יס סוי ד)6

 3מטגס סרס גתי 61יח6 מיכנס לטיח )ו ים מסרי סחיר ישוךכמיק
 נמס חייה ס0 שכגס s(pn רתוח ים וערג )חpb 1?5 ,רקסגוכר'
 . כגל סס ססש דמסתע ט' 1מ65 תדכחיכ עי ק6 פקל6דס6
 סכתונ יער יסייגו ~Otst כתקוט פעור ס6י )מ5ו6 6ט 5ליכיןוע"כ
 ס6ט מס %1 . מג"ד כסיג  656 ט5עי 6ת מתלי% b)'S יבוצרבתורס
רטית אצ יער מס ססס hnthll איער OD11 יסיוח 5הך תססהאירין
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קשמבלק מה מר מגשאלהמהרם
 ציות "ם) )6 ספסור ועעס ושו ט'. ons 4ט0 5מקרש0
 %) ו%פששס

 )6שי
 ומ1651 כנו מס שמש fh1 qb 6ועי'

 6)6 סנר,) עגסי)ח 6דענמ' )6סוקי סי) bh )שטר סנרימצית
 קיכ יעותו 610 ט5ש 6ח banm כיון 0ויפשע6

~WD 
 וסיס

 כמיס סס סינוט פיט כר )%ר %ן זרק מחס hntb1 601 .כג-ד
 מסמס וק וגסרנ סיקס כעקום סגכגס )6 סכמסס 6מר שעדססי'
 נסגרת נ'ס וסוט נרשש 6% לס )מ% 0גכגס סעצ נתערס5מק
 ועוד - טקס ,ס 0ה כדרוש נכנס 061 ט' סג4ח מן סכור זסשש
 סמך ספין תסומר סס61 )16גס רומס גער עדז וכר ערקנר

 פסיו ססו6 601'ס מסם כלסל נכרי hl~D 6ף 0יכ6 מי כ)סרסנה
 סקרוכש מכינותיו 6טר )עקומות סינוס רק ~(SW mb'51סק) רשתי 1PU מו4 1נר16תי ר61)ס סדכליס וע"ס סועו כלסלננמש
 יגש וס' כ' יום נב) עם . 4 קרסמתי סכסוכי. גנ)יון ושםכלסר
 סכ) כיר nlvSnl %ידחס )קג) 4 סכרין מקס) קוצךמסרסר
 'י (Dh1 דייגו . )עעסכשם

'~ps 
 לס עשק חמת ויסככ 6וסעל'

 כך וקמר כן נס 11יגי65'ס עקל . יחורס רקס עכ'ס עי%כמעת

 סיג6וו'י ולקיק ממסריטה" אפק !סד"כ )ק'קיי
~DDt1 

 610 6סר ממכפר יכ6 ומגרסי סם וככ) ק6סענכף'ן נקיק וכן .ילל כן נס
 ויקם . סך)ת 6מ1יי ויסד נרנ4ו ק6סטגעק קשק ס5 %ס ססור

 נל מעמיס כמס וגס סים מ5י כ4ח עד יוס 3כ) יחעגסויהנדס

 סקלנו ש4 6יס סים כי כמו מכרי יותר ונרקדתי . 4יוח וג'ינגס
 61) כסר ססנ1ע יכו כ3 י6כ3 ו6) שוע נ:) 'מיס נ' יסתפימעל
 כ) וכסתוח כליס ע) יסככ 61) י'ט מסננצח של תרף "ןיפחס
 6ת ישף 1)6 השן 61ל כחוס 6מת כ'6 יחונח לכום 561 סמו)ימי
 יוכ) ו65 ומכ6וכ מ41 6ים ם:61 ככנת סו6 ע)'י ססקיסי מסוכ) - ר6ש ע)ח %1 סשדס לסוס יי 61ל גמרת wb סעס כי6רפו
 עזיו סמוע4ס וכטת ריס 4 יק ונס )שר מעיר רנ)'1)כסת

 : וכו' כערוד מזיר וכרי כס .לפר:מס
 כריסק כק'ק סריס כהווו  בלתי סמקר0 דגר ע3 כמד2ש11לה

 מסיס סעיסי !'ל רייס מצפריר  ליג5יןרליט6
 . דיגו )קג) טכ6 כעת שרגו דכריו כנ"צ 60ים 16חו 01,קרכמסיס
 כסס 'sb )כקס כדי כמנר ו') סרב n*?p ע) %קם כ6 טס661'ך
 דיגו מחם מעויו )סר4 כעדו נסנין ותי!דעיו מקלוכיו 6מדגער

 % סריס ס16תו וחסכ גנסstio~ 3 סרכ O:OI . כיזוע ע)יומעסקו
 תמדר פתם נעה (SD 1)מר6תו מעגו גר4נש )ריח לעס עמוושכוח
 גמ)ס Or ונסכת סמדר פחם )פל וס:ימ ככד מס6 6חת ירכסוגם6
 כשז עטעיתו ס) יוכנס 16 עס וס 6מר סגלך ו6ף )עסככונם)
 'סו6) )כ) ומייס גיער וסוף 6מר נכף מרי% רש16תוקכי

 061" ר%מ רק כ)) סוס )6יס סאן )ר6ס רטתי %געתהשיבה : ככק%רכק
 6% לףף עכי )6 ויסו דכ6 כ6ן )יכ5 מיחסנרם

 סלמס וסוף כפה 16 סימם נו OntD ש סכ)כ 6ת ט 4צססריי
 מס דכר עמס דסתס (bm מקלי רכ610 5כ6 הגס סוף 316כ6
 5'6 רף סמוכ) כב' hwb1 )ס6 דוף 1)6 )יכ8 נרמל Sb' כנ'ד6כ3

 סייס גדילי וח"כ 6דס מדיגי סעור מכירו 6ת סעכעיתנכרייח6
 מצה"ל ffDD' 6ל6 פוגר  דין ט4ו 61ן ל::ימ  5געיס *כורסכ6
 ס"ס 11')  ינ"פ  יסייע וויי") פירי רכתב לס6 לופיתו וישסדיר
 6מר מקק נ6גדוח גרס" סיד עזרי: ר' גסרנ קנק)יריחך6יך
 SD~'nht ד61נ נסרג ע.י כייך טמון י: שן יכ6 עתי ער )דורסכ'ס
 כיד תעסור 16 רועך יכבס ריכך גניו ונ' וכ%6 סכסלס ע.לוסג
 ידו סע) רק נתיד' מסט )6 ריס סמלך רדיד 6צ'נ 6)מ6 כו'%כ
 ס61ת סרעס  %ו יי סנט4חות' סכ6 כוס נעגם 6ש'ס )תרל"שו
  כגון יסורק  סליך  שתקבל טוכ ע"כ יכולן ותיגס w~sו*כ6
 קרס ע4קס ות5% . וט' קנביס נגיס 4 ים ו6ס . יוס מ'חערת
 שנכיס ע)יו )קכ) קמחתם למר רב יס דדן כשכוץ "יכ .פפ")
 6יף  ושס 4%  יס מ"מ 6נ) סוגת סרעס כ6ס סכסכתופרימר
 )6 הו עגי סגסלט 6הק כ) וק )עגמו ~rntr גיס )6ש"נ
 תסרק כתכ מצ ונדולל נגיר מסד"כ )ע3מס מיתס נלש 1)6אמש
 5טד סל  ניעיו ס%ייע  פעסס על ל*1 ס"  נתכיניתיו  יגל4רי'6
 וגת) תסגיו רן יגער mht' ולסרי לכמוהו 5יר גרר ל11%שרוף
 עטעס חסוכס וקני מהגרפו וספו ותת נס וגסכע 6חתכטמ6
 קטף ו6ף hmn )קשז 16ח1 נעם )ר כי יעגמו סתיוזס ג%)ססס"ר

  וכיס כיס . ע'ס ינרמ Orte olpn )0תכוק 4 ס1ס מ"מנרדף

 שסח מש PhN מזימו ע"ע מע5נצכעטןפ,
~SnS 

 כלסר כש מקרס 4ד1 6גס ס%יסיס ט) שורין שיציןפייו ור51ס
 סוצצנס דרכי לו מסדר נש'ס יקלקל גר )כטת סקרשממס5

 . סיקס סדק מדם sp'1 אי . עסס יotnw . (61 מן יורוגיכפקר
 סיס 0)6 ש . סקיועס קרון הגגו כרבל גי נכלם  סע'יע)
 . שע %יו וס' 4 ורש וסכ . רפע מחפכת 6% . מסע ג6 עוןטוו

 ל4 יוס %ניס שגסבריש
 יס6

 מטע ככ) 'חסגס ט6מ"כ
 יוס ככ) סכר  שי' שחס 1)6 נפר י6כ) ו)6 יתשג'

 . כחוס 6מר סעס (hff ליצ ישף 1)6  גופו ירכו  ול5 ה'טססנחיח ען שן תעמס קנס מפך 1ססח1ת כריס מ) יסככ ו)6סתעגיו(
 מנ"מ '5י6ס נסעת  גוס פפתן ספת יסכנ נריסט לס"ס  סו6שי
 ככ5 ופך . נ'ס דצת שירי תמימס מגס יסג . ע)יו )דרוךויגימ
 !"ל  וניון סנר טל ויםתפמ 5וס גגי  מסרס עס 6מד 0עסחרס
 מרס. מסר  עמס %ק סר רסס ין מעולז עיי וינקם ורקס33כיס
 יתייצג  ומהיל  ט'1) קוס 6% כשנס וסתחס סשדס )קוס ע6)6
 )6 מגיס נ' כ4ח עד כמ"כ כ) טור ה(עגס .  תתימס מנס נ4ססך
 % מלים מפס סד  סכרוס  ררך  טרף  ויין רכי  וטס  סכר סוס'סתס

 בעג סירס  יליי ניס י54ת תחר נסיי. ו% פריריתנסטיךס
 כמטע 6מד ocn דמיינו נ' יוס נכ5  6רכעיס מלקות פלמצלגין
 סקסם 3גצשגו גוה ס:מ or כל  סייייט 61מר חרס י'נ כ4תעד

 6וג6ת 16 ר51מ  צווותו  בדברים סיכייסגו פי כל טל גסיםגדרת
 כס . דרגגן מלציך 3ע5מו יהיס וסעונר ),ס סוומיסדכריס

 רמ-
 : כו' מקירסטרוד

% מהשאלה ש  כסכרוחו *ק כפסח  סננסל *ייין נר שר 
 תפייס ק5ח ע)יו fnlpot השנס לקו) )פגי631

 נס ויקס ת6יטס טרסת )6 וסיף . 6סס 6חר %קג"ס הלך .סכם
 %1צ . קרבם יזס  כע"פ ס .  כ6;ס וחע) למגש וסע) .כחסם

 onths1 כלימם ללצתה לי 8וי 6מר . סקסם חרפ  גילריסגחסחס
 טש )6 נ% 6פ% ח"ו מן . 61נוסס )מ קורס מרפס כי .טסס
 . )סמיסס צמו מפלס 6מר וע"כ  oDe. יש נ)סכ . 6סס יכנס%
 רוך )ו )שרות . נפקס עתני נפש זס 61ת . טסנצו עד יקמר6%

 גמ)עס כלשר )מעת . הרוסס )ט ע) כסיה( מנוגס חסונם .כטסת
  ס,ל0ו וכרקומי .  לסל3יסס הצח)15ח . פקסס סדק מדח . ינוסהמסם
 כתוסס לתocnb . 54 %  4וין לצון שפרחי . ררוסס t)DDעגונם
 ימאיס  )סמוירו פסע עדכר )מסיכו . ושנסס  יורם  לסיס%כתו
 מן סורחי 6סר כפי וטויסס חסוכס )פגיו סדרתי וסגם .קדורת
 rh קלס כל וכק4פן . מורסס יסקנ ולסלח מן') שנסכמתסמתיס
 גח"ט וינסנט קסס. ת*ד  יסי' שכש לניסי לת"כ נכנווצסיריל ועי . גדהמס כרכוצ hon1 יסתמדקס גשריו וכנסר . מותסס 4מזק
 כזטהצ מפאך יפיס 61סר . גמופס כרקח טויו )ירות . )שססכסי

 . 0קדוטס סיר ומרומנס 3ען וכממוח ורקוח קבס . שסס%עולהצ
 סרשס וכרי ססמיס תן יורטי 6סר כפי סהצצנס ורכי 4 תסדרועחס

 : וע קדמומס נספרי 6מחנכהכי
 טן מקשך וס"גו ש4ח נס ניטס ששו עי ייש112ש14ש

 tpnh ויבער ויעגם לס גש) ויכצד0 כג'ק )עעויכתגש
 וסנף . הכיעי וגס  טפחי עשתי הזיח וכוית מס' מלידלכי
 ק למסמס פ)שס מקמט 16חו '(op ומזד . ס4פס יססי3מסב

 פס כן שטס נחמיש רסיינו 1hwn סגחפרסס סקרנית 3נ'יסקס
 קלס ככ) כן העסו )כונ p'pbt קר6קp'p) 6 י5ך 61מ"כ 4כ4ןק"ק

 ע0השיס וצן ר4סיס יוס o'Dn "(עגס . 6מד 0עס סג"5מקס4ח
 1)6 קוף ין 1)6 יק יגוש %1 יפר ישכל ו% חופז  כסן *פריןס%ז
 סרטן נסן *מרש ס6ק נימש ועלק שלמוס כנעי סגר 6%ונם
 מן חון סנ"5 מסקים יכיש ו)6 נטר 'S~b )6 כסן 'תשםט)6

 . סכלה( ולך 1)6 יימ16 מעע  סכר חקנה נסר S)bt 1"ססכהצח
 ע%ע קטן כיט 6רכעיס תלרוח מסמס 6ונצ ישה ויום יוסוכר)
 obw כ3 6חר יוס ככל עעעיס נ' 51גמס ככבי מעקי ע3וישים
 ע5 ס6רן15 ע5 רק . וגסהיח גיס סיס ע) יקככ 1)16חפ)0.
 שר יחנן טט טל  שכנ  יי'9  פס3הצפ שן רשו חחס נגד 61'אוף
 יעי % גחוך כסוג. ע) סק סתיד ינכס עס . רכסו חמת6מת
 נין וכן כאנח " 06ר וכן ר5ופיס 44ת ע' יעים ל פרטגסחסוכס
 ו)6 נמדת 6הח כעס כי6 לקמו sh) . 6(1 qw הוצ' 3תש,י"1
ייליס o)na  יפורם :' ל5  ריסי יסתפר ל6  3ט מטפ י'ט לסל ~hffירחן
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ומבלץ מם מח מז סו מהשחלהמךז%"מ88
 כ%6 סדקת קמורי הכגסת נמת וימי סשריס ויכסח ש?הסי%ט
 טכס ג' ומעיטי טס כב) סיר יתערס סחבנית שי ט0שס כ4ת61מר
 16תס 1כ) סתענחן בזיזי סג") סעעקיס יטחס 1)6 כפר י6ע)631
 נסוס ע)ססתכ5 ט5ש וירמיזו מפ% ע5 יוס נכ) יסורס מגיססנ'
 16 קגיס במיקס ירפס 6% 6טט שם SSh ע5י)ך עם 3שיס6סס
 ת16ת מעגע ירכר י6 עונשן s~p יסמע 1)6 עוחקיןנסיקת

 נכ5 . ושסורס כעטיך ל6 כ% 6טס נשם vnwt 1)6ופשנךס.
 כפי יעיו כ) מסו יסנף . כש כסי יחיו כ) ע5סצ ערור סלכייס66
 5חקיס טפין צעקוס . ס% כגעיפיס 1"ש) . * ורפף וקנ .נמו

 : וא' ע6י ספהר ג6ס . וגוו* מיקו bet סם DS~1 יטמןנעומס
 מורמר ס46ף נק מסיו סונרים ונר ע) (tnlhD כשן11*1לה

 %ידומין חרופין נסוי לוווח שגי משרשר וכיןפנני
 : סי) פ*מ עסר"ר קננם ננזר י6יפ כנסר וננכ. תיינן ומעור ועט"ס תומר ק פשי עשרו 6ת פ4מ לשל"רטיך6

שתשובה  ולפסק ביק 1bts1 שק ייפ ושת סדק ש 
 לסע מ' סופג תעול כגירוי יס6 טנף וסכיוסקירת

 סחוס' ופירטו . 0?נ) ס' %מרוכי OrnIDS כמט% ומא עעויורו
 כיס כשקי תמור כמכירו קר6 610 ערס ענד ovn סו6רסס)
 מ' סופנ סו6 יכן nWSD ):% 514"1 צ% . הו' י% 16%6%
 טס nlhSto כ) כן 06 ערס כנגר מרס מ4י סטכן 3פי ומנסוט'
 לנחות עש) שן מ%יח ככן) טו6 כ)5צ ססו6 מכית h'5SD~ SPרע
 6כתטש לנקיות ר' סר5 פיס עסי"ר ש 5ש א" וגש וגגנהגע
 סגרו סנרו) טפר סוכני ככסך 0עע נערר כן סקרתן נגשוכש
 גר51יס וכן 0קר6 6חד ע) ו') ר"ת סשכ כמרדור כמנ61ר יםע%
 טס61 חס 4וי וסכ) וט' סו6 יוום דגנן חגstrl 6 מעור קעדור

 כבוד מקד מגך צנע נקנר ישם סכקס יוחל )קנסו רשי6דס?)גך
 ייקמ רדוי ע0ר 0יכגי שרף פ) ג"כ כחכ סג") וכס' סס וספקךגו'
 1*ימגין

 . ריומ6 כתל6 3י גמט% ממת מן ממיקן 1)כקט טס
 דכספ (tnws) ha וים  פיפר 9  יסרסו 4מר סס וחשן משו6ף

 פלטן  פטיו נוob1  6 פלטז  בן  פלולן למנינו סקה-5סשסם"מ
 *תר ים 6'כ ט' ארין גן וסוטיו ס0סוק תן רקס וסכינופעול
 דומס מגרון ס6ע סו6 פלופ דכר ס)6 טפל שכס נכסו עט0)6
 6100 נעקום %6 פסול רוקם מזקין ע5תו גצ6 06 כתג רסתס6%ש
 סכחכ )ע% טסכ6חי כתררכי כעט% סכי לעריק % כטרעלמו
 . כקנת כנגוס קכקס כחג pth1'( משר גן מתזך גיו4ס %ןסקרך
 סלוגי שסרסר פ15גי מרי'ר elpn ה %י י%כ . שסקים נקרריגן
 ספוסקיס סכתט רק nttpSn ד' וייכ חיפן וגנכ וממול עט*ססג,)

 כתתון In11DS יכפין רע טס מסוס סכ6יס עקעח טכ)ס6חלוגיס
 )'5ך מ"כ וכן . נונליסס כמנו% וסונים טמוגס atpSn כ)נער
 דגלי ע) ממעם תמפ וינקט סג') פ4גי מסודר ק) 6כיו קכרט)

Iwnnoיס כי ח') סתררכי כע"ס 3חעגיוח %ש יסנף וגס עדכר 
 פרק כר6יהגן סעס נ6רן 5טר נקתסיס יר  לשחז  גוולוסצנסשן

 וקחו ויו' כים פרבריכם  בוטי 6"1 יסוספ ר' 6פר סל6 נלהטמופר
 )תסר'ר תחילס לכיס הץיכ oat . ספגיהז פסת מגע  מוסתרי יפעפלל
 ר.סעס ו6ת "ך 4. ורסק  יטב bpnp כמננס ככיס סגעסיוגי
 1פגוו4 בתורס סלוף סו6  גס בסיותו סני פלגי עפי"ר כטר ט5מסגו
 כרכרים לריר  פופ יר הטלות  יסיף ת"י 06 5ך . פנים העו6  יעןזרן
 למפלס  סרלפ כלסר יחכו פספפו יסים rh סלעי )תסר"רס6לס
 )1 יסש כ6ס סגף סווגי מסרקו 6ח ומגעע סגלתו גס .עלט

 ססילתעו פנוי 5וס  ortb עס ומטפט דק ot'h סגם סים%סר'ר
 מורט' )סיות Stw סיגי  מסוקל רסקי יסק eD משש מי פס*

 נקולס דכרהי כס עד . נדגר ע5ס קוס 1)6  גניעס לו יס6  ו65כגצו
 : וכו' וסעלור הלעיר תקיר ג6ס - וסטתך ס6תת )פען 0טנ5ינ06ס

 משיכיס תוי  סמפון ט) Dp)D' ot1~no 4 יח  %צו מןששלה
  ~סובוס: 3:' יריי כ5 )יתמם )סלם ירחן סך)ו

 סנר  לזפייס כ"כ 5ס)ס לסם  סכין מפתח ט סס5ילו י4י טעעיןויגס
 יקומו וסתוחר . פו' וסונים כפריס תסס 5יקח  רחובן סיתר5ספר
 וק 5כך יתרכס טר16ק עלים סגי wDat כסט נכ5 6מד וסכ)1

 בינן  otswt ממקריס ליחן ותן )סס פסיס סערו כי (sff1ממסרס
 : מי טס סרן תורינו יורעו גיסן 5',-ג' כיוס o~sn וסיורסן

 מום ב4 ספ4ס, סל ספוג  פרלון  סנפסיס סו פשסהשונה
 5לשס Pht עח%ס  דן % סיט כעימ נוטס . כ%סכרת

 סברס ענף'י 6% וגיהץקיס. רטיות ממקות טע )י יס %סלק'ס
 עמ6 יר6 6מר טכ) וסעגוס תניעס ע"י כמגעשש 6)6 קניןט5;.יכס
 שב  בגזע עס 6ך . משנס מקלי תלד 6נ) סרק נק סכ5יפסיד
 עכ"פ עמידתו סמתמייניס קשו  06 .  ובינם בעו  P)De עפרסל6
 ר"מ עד ומן )סס נחן סש6 15 יותר ימן עוד ככלתורק

 מס'
 כ6ס

 S1h 06 bS כתהיתך יכו 16 . גיסן ר"ת מן )ו )ע)ס ויתמינויתר*
 שס )סס עק 65 סמ)1ס עס ספש)ס אוחס אנ) ות6ט נדכרר5ו
 עסצלמ. 0פתהיינימ בס  ~ט 651 מיד 16 ממיזע 6ותס נעכס 6ויוק

 פ15ם יעלם טל  טטענס ע)6 ערס ס6טס ונר ע5  מחn~ae : וכו' כתמהו  פ6י  ג6ס גלפ'ר.כן
 וידוע  נרומיח6 נטר נעלס עמל eowtט4

 פ% pDP mna(1 פD'hn 4 ליפי סתוכל תו* מנץ * טיס%ביס סו"
 wnllD כן סחי כמ"ר בפלס וז ססססם פס סכל בס6זס ססבפסקל
 וסג שבפות סן  נגוי'שימן

 טסתי
 *א וכיס נוהיש6 %וי סגיפ ל%

 גתבובן מנ"ל רננים ותקלס סס0ע%ס בסבת וויליס6 פל עשרנסן
 טטעגס כמו onnh דכריס ושר פיב  נמלפ ססיס )יבופכפריכן
 ap(h'o: n פ4ס מליס סכעלס  כפרנס טתס י כלכועס חכנו)וגס
 16 וסעפ כפפ פסוס זל% נעורס nthD1 פשמ ~off %יגסנ%ע
 (olb.n ס5י onh~ 16 לפום ולי פעלו לתלייתך b'itDSמסוס
 מצר סובלם סכגיסס  כיוס סס6 ספל ושטפס כן סת6פר%חס
 ארסס עלס 15 סו5 יעות p*ps . oh1 גסה, ססמיך מטמרות ש6חר
 טיפסתם קורס סי6 תחוס ו6ס כתובפ tbm יל6 כתובס ע4י לס16
 'מגדומיס6 ממכ, ס)6 נטטטס ט5ע: ~SD חקכן נס .  ערסס בעזםכנפ
 : סיאנס OD רק 6רס לסוס תתלם סוס תתן ס%  וגס בירט  גט6ר6סו

 ) ?iP סוס  לנפלס  6ין  לסמן רקס ססי6 תזמר cnpnt . סרגססאוי

D'lD%כניטס נסוס לטרנס יוכל ו op)n לש  ס0עפ גש נהולם - 
 מלזר ג6ס . )ס'ק (bta  סיון ג' 6' י0  סיס נפעייו 0מך6ססדין

 : וט'%סי
 סערומם 'VSho תאדרי %6 ק4ס 6ת קנס otolh מםשאלה

 %ז סג"5 יסעיס כמיס-ל מק%ס ע6ס דולטג6ס
 ש) יה פל 4 סיע סל6 וק *די  סגימו  60')סך דנדי .1)ג,לס
 )1  גלוסס6וס  סלוסתץ רבר פלומגס ~סי כתני  פוכל- 46לו ססס ססקיס enD פי ישנס לפר5ססיכ

 סוכתותי
 מלץ . וכו'

 חלס. פיספס ג' בפ' סי6 טליתם טפסלס . מהלס )ע פשרעסכן פםש-
 לכהן עיסת ל OSW3, ומעלם תפס סימ ב4 ס'ל ס"  תבייש י.דוסייר
eltWD'סגם - ום( Sh~ni 06  %61 חייכת )1 גנגס נאנוס ח)6 עד 
 מך: הביסס סנחנ%)ס מתיר )ך סרי . סטולס 4 גסג0 טג%)ס63מר
 ג%ג עתר סש יג,מן סשסקיס דכתה ho1 . נהדס שטלסעלי

 ס% ריל סייפ 4ך גזי  וסעסס )יטס נתר 6חר עדטחמתין

~p$ 
 סיעפה קירס נתיס nnpo טשפרב תירסמא

~O'D 
 בוס ש ונרבך

 סיר גלגול חס 5מר  גוף (onu ספ"מס סיובס פיו פופ6נל
 סעמ6, סרסרך כדכרי מכ61ר ס61 וכן . סוט כינק  6ף חלסלספרים ע*ס-

 וסיסלי
 מפליקיו 6ין עסולס עיסס סדין סוס כותן ור"כך יצריו

 כ0שסין 1,'5 מחרושת כע5 כקרי מסחט יכן . סיפגו) מעת ער6)6
 סלאמס 6חר עד מקם )מסריט עינ 6ין ככנוס לנסוח כריעיסס-

 "חה פר  טפפתעיס יט %ס 1)נומרס ועסות סעתיו כתו ס15רךככ)
 שי סרי וט'סנתספ5ס

 . סעיסס כסגתרנלס סליסס 6חר תיר  סיסחתן קורט סייע6מד ני טיע0ס ער  ספוסקיס סכתנו onp נסחי
 נכו סכסרסס להחר יותר רייב 6פסר יעה% טל כטסשיססוכ6תס
 סם  פסוס וככר ככר בכל 6ת'כ  המרנין קחת תסוס סיוכלפס
 סתכיק סתום ספהטס ברמס לרמיית סנסור  טלרינז  ספוסתיסכסם
 :ללפות %רז סר16ס כתב וכן ק- 6תר  מלתמרו מס ע)  6ףת4ז
 שמס עריכם קודם נבג% 706 פיו oSn ספפריסיס לגסים יססגלי

ק
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כלובלק נא נשאלהמדד*ם
 ילור1ס סר3הש גמס נס ג0ר* עירו(ס פשעת 00מעהף י3סרע"ם

ש - 4 ש * ה * ק % % ת % י ח %
 *4שקחם ויש שי נששת %3א" " שצישה מ%ו-6 טפו נ93ה"%לה וו: מ4"*ץר9 6שי שתמ פטושקשש. סשאע ו מי.טו
ק*  יוק6 ס*יא ס%ס סונרס oJW % 9. נסש 

 )יקמוססג8
 ק"

 )6גיפ סמיכיס ע0;*ם *ח 690 רשג%
 ענךי 46 כ"% וסנס כסס. ע) יסזסיר קר6ק6 ק'ק %חסע*
 מש 05פת)ק )סס 60'6 כ6ערס נפרגו רנליש %1וצ סליק*ק
 ססנר5יס עס ש וענק כמ60 סמתרש סמס קדס לץעי6:ר

 600 מסס וגע ס% ל%(ר0 ועוד ",ת . כשטהוסס יק מסס"מס ושכללףס 56)0 הצטת 3סס סם6ריס ותעיד גט)ס כשססעקטס
 ע5 יוקמס סס ג06ר ופרגסס עיס כוס )סס יסיס 65 וסומנק
 ו: ע5ת ומתן עס* קוס )סס 61ק סטי" 6רן נט)ס קנססספו
 % קיטיצ '6מרו 061 רמס וק כ)עיס 6גסיס ע)יסס סעיר!כ06ר
 כ06ו *ש % )סס וי)ט הרחס העקרו קשס עסיות יגט4מקומס
 כ% tyht ככ) ייו סר6 6יכ 610 ס)סס כסקר ירוע ס)6ימ163

 3ועת נ'כ ע)ס וככר . רקוחצ יר מתמת ו)נרומ )65ת ס'1כ4כ6פקרי
 ג'כ ססיסס ץ רוס5ס מגסיגי ססיו קסער רכג'ס סעס *6 .כקדנןרס

 pb)o כנת וס וסיק מס6 כירס 5פשח דיגס כיס יד התת רינט:6'כק'ק
 ph)rs כסן י4(ק מישר'ר סנ5ון מפי ומיו *סו)ס מ0סטרוךר
 רנר"סס %שת פפש ו')ע6(ר ס5פס מ0רר וסג6ק כ'5 עכףמסו"ר
 יט)ק ס4טר ס6ק נדרס כסי6 קכ3ם 3עח *ו סמס כי )סססגקו

 : דכויסס סנעת סיו עשג . כס)עמוד
 ענע %) )סס געתרתי ש מעי )6 ינליסס ש:ן נכמ:'דהנה

 מ'מ 6ך )סיוש כד יעס סתם )סתמ)ס 5לףח יי(ס6סיהי
se;~כידס )תהוס כ)6 דסיינו ט ו)התערגס )סחגרר מקוס )סס 
 וחוכ כסקסס )סס וית0 סיריייס ונשיר מטנ)ק :מורות)סכי6

 ייגס סתס עסס 4)ף טכר9ס רסע נשוממס )סס ):)םסכויס י* 1)6 סישן שן !טציע משמגש )סם קיערט עזמגסנוי6יס
 0610 נע4 געיגי עחס ש כנס fnb נס ידש? . מססינץי
 פנחת מ'מ . נסערעס 5:פמיס לימס כ5)! וומ6 כסו6מ::ס
 5מס ע)עשח ידי יפשך vnDb )פעש כדכמסס סמטג-סכ:מץס
 דלכק 6יסול 6100 ת6חל וכ) מכ) סעטק מגם וכ):פע%כף
 !ג00 רסכ'ס כ0ס !סר6'ס 0?ס' 0(כו כס,-י כשסרלס כידומשק%
 טחי כמגע סג6ס 6יסי 6ק סש קמש סנ*גיס כס :3 0:קכהוי
 נשטח סטח'ס מן 'ק 3קח מעמצת נסלכס סמט ש14וט'

~v)ot דמנע ע"ו ס" נתכו' מפח6ס מסרס ייע-וכתנ ס)טח י:ישד 
 טנדס מנע כגוגר ומס חגס כסחס סוין b~h 610 וווק6 163סנדס
 0שסס יוש כן 9טק 0) ר*ס ען ס:יתר מרךר )סיוח ססעכו' ע'דס!6
 סיס נוק סטהו וק כסג6ס 651 ככהייס )%ור כמנש ::ךיי:
 סמיכלי שד התכ . )גסך רגי)'ס !6ק ועסעסש ע'נ נגץכ י!ו:י:6ק

 0שסקי0 עכמע ור4עניר ססע"נ כענהא סקדעומס *לסהיסרטסי'
 ו)6 סחס W(c סתס ססירו כי סיסד נמרוס כ)6 46 בג6סר,קו
 עמיקש 6ק כסנ6!מס 4' מי עס . ספסז עוךס כ:וס כדנמססמכר
 שכצדס 6ך מסהיס ath1 ק6ממ חג6 ני 3לצכות )קכ) דוק46מר
 )6 סס כי סנ16מס דכרי ו)6 סשסשת דכרי סס טיטה תן*ט0 0ועי! וס וע) כמסיימין ומס . ס,ז 3,נק סג6ס 6'סור ג6ןכ6ע
 %ט 65 משסקיס כסיוחס 6ווליש סכלוס 6ך מסוסקיסטו

 6יסר)0 מ0רס דנלי י5* ויכ6ן . עכש) סקסד כערוס ehנקויש
 ססם ססעדס ק נשטח *טס עהר ו)ק 411) סגחככי,נסותיו

 )כת%ס 'bb ופסר ור4ס עכר 6ס גנק ספ:ד נש% ולס גי.9:ס
 . פכע )סממי ומונ 3ש 3ס פקי)ץ מ0 ט )גקתכר 6;מהצ6טר
 נסג6ס ייגס 0ל(ס )סתיר נרולס ר5וס ד6ק סכסנ 6עפיי סר046ונם
 סמ0הס 61עפ" . וגף )המר% )סס סנח מטם )6סול ל3ס )6סרמ
 קט סכנר ספסר נעיוס 5צ6 דכמו נסיס ססיל )6 מסהר%וז)
 עסו'ס וכן . יוסיש )6 5ןוכר

~bvb 
 6מ נס )ר(מעיר ועוג סנוכ

 סוכס כי נס 6שעץ יט)ע ס0%ד ננויס 3סמפל sta כס1661מר
a גש 0שפמ שח מיסשט * g  סם כק 14 
 ש% byWh י) שר%ס ס?ש' סם6 כם 4שס גשנמם
9 סמהס 4 ר"שם הצ . מ5טש  ש'יש דחחחושס 

 ש"
 חש ofnot שש סאא *צ 6ס ש *שר

 שצ הט6 . סש% *8 %שס סשל 8 * *רמיס
 6ש פש6 ,אס ק*ר הינ דשט שא 1שכ 9'י46ד

 %שלגמ)שד תשא8 6%6יח9האה08ק4צ
% *ט" חיק6 מטס שי שמק  ק 19 מש מש 
 כקום מת0שו עער סע6 מסש 1)6 סטשס סס ומתן מ60ט%
 61ף'0וש , ימסס עק סגס6 )6 6ס מוש 3טוס יס0תכר )מ60'6
ש ע% מא )מ)קק5ס  )פשס רוס 5תשס ~hb 6ערסי סעפיס 
 )ומן נפרטק ייגס סתס 51קמס ט"וממס 5סס סיסרעו גרעסקפו'
 סר6"ש כעקכ' nbib ל%ור נעגע עסס )סתטרע יכ4 65 06ססהשן
 ס0ודש 31עגין . פכחגתי נעמן ונ'ס כ)) 3יוס מש ס)6יפממ סגאו סקדנןגיס ק0י0י סגי ג) וכן וט' 4סר% 5סס סגמ 0גתכוי)

 )רנר יוכי 0ססס מס עכ) ישערה( שג0ין מימ ככ) ססר03נורהו
 כלש5 כעג'יגש סמקע'ן עמימ 0רי5י ער4 )סקן כסכתי סג')ג5

 : 1ט' ו%עיר סקטן vbn ג6ס . ומתמתי כתכחיסג)ע"ר
 "ספר תי . ג0)16חיו יקיח ט . גטרוחיו י*) פי נאשאלה

 וססתל . תסעט סי6 דותיס ע"כ vnOtnסכת
 %"צ רומ 610 ס)tnlhpn 6 גככתי' 1סק5ו . סרלחו גטרונמקר
 . 0סצ כיקר6) כגדג סנ6ק . ג4תיט ס6ר . ווריט תופת עיגיגומצזמו
 סי0ל4 6נ"ר י5"1 )יו, שוד6 מסר"ר . ול'נ ל"מ ע'ס ג'יסאס

 e(v שרוס ס0ס י3"1 0ר6נ ק"ק ט0ר6) oht עיר קדוס6מ(סל6
 מי*ו ססו6כיס bh . כ6רתנחו וס*ס כמי4 0יס ויסי ס4תיסוכת

 חנ'6ת )יף סגיש )סיק סכס'ג 0עכל 3ר6תגין כירירעו;ןק : 40ס תעיחו כ5) סעסתוסעיס S)h . מייס מיסתקור
 ויג6 מני סע6 וין 0סק ונר6:ס . וכתניס 0סקיסמ3י4ת

 יסור6 וני 6סח סעטנס ר6הח6 קהות6 כעסק ג'ח י0רלתלכ6
 חכנמ מק5ת כוס סחתכמצ 61כר )סיתר6 כ"ת י0סק יעקככר

 שר סגחתעיו מסעס כר6יון מסיחיר6 *תס h'hSמד')ח':1
 עסרינת ססגיד סיקמע6) תפי ססחעו כעריס מ0י כסמע ס,סס6ני 0סנ'י ססערות ו6תרו סחקס 36י עסי סעיות ו0עעפניערס!כ

 610 וס טעמס )סהור כ,ס סדגור 706 . כרדעי סיס סנ'י יסור6ל'
 סעדעת p,h כגוף כע*צ 6יס נכי ייע 4* מי כי מוחידנלי
 ו6ע ככר כ:עירו )סג'נו קחס ע,מס סס סג'och~ 5 6כיכ0ת:
 0סגיד ס6סס 6ני )דכרי הו0סין yh5 גדרעי 0) דכריס יכרוןכסס

 ירכ6 וריג6 6עיקר6 ומ)כ6 (h:rlc )ונו ט6)תי ג6 סנס4שןש : גכמס610
 כת)כאצגו 6חר עד . ק)יס ס06ס וסרק גש6 כהסי6דס6

 1סר6"ק וסרמג'ס סרי"ף כהנו נמקימ' סס 6פכיס6 כ)6 וט'מסו
 וקכרתע מת כי6תר עו ג6מן hffn uh ד6עי )מומר6 כסד6ו)יגן
 יוסר עש ממתהו ור'מ נדדעי 6ומל 4מר כויך 6מד כעד ד6;י 0'ע6'כ
 סכ0נ סר36"ד כדנר' וכ,6 ס6חרונ'ס רו3 :מ0ט 61הויססמסס
 יטוקר סרס3"6 ח0ס וכן . 3דדע' סי'ך )6 6חד דנער וס'))סק)

 כר"ף  ר3רי  נסיף ע'ו חס'ד כ4כחסוטתע
~vb סרי'ף לוכרי  

 סר6ה ד3ריו גסוף גחכ קע'ו סי' כתקונותיו סריכ'ם הן .וסרע3'ס
 ונרי ע) וגת3 נחסוגותיו סר"ן 1גן וסרמכ'ס סריף %כרי)שס

 . על") וסרמכ"ס סרי'ף גנד 6"6 כ6יסור )כק) ר6כו 6חיק3 מי bh סדעת 6) וקחניס סס גכוגש סדנריו טו6י ח')סר6כ'ד
 כסכ 0גאורדכי סגס גודתי )ותר 9יך גלד מלח נטתי ס"ס61.ג
 כט0י כע'omb 6 סיי61 ר)6 ס'6 ס)כ ותסכרח ס*ס ס6ססכ0'
 רכיק ח") דכריו 3כוף כתכ ד)עי) סו'ן נחסוגת bb ט'מ)"ת
 . ילע מלת כט9ס כ'ס וקגרתיו י6מר גשק געור כעדד6סי'
 נ:טש 40גי מת קמ)'ת טתי ע) )סשך ד6ין 0ס ססק כןועמפת
 6גשעיט6 6% גמ)חמס 610 6ס רכר נגמ' 3bv" מקוססדכר
ptdhנסרא 610 תט% 6.כ וסרמלס סר"ף כרכרי )שמר6 כס 
 עכמע וכן . כדדע! 4תר ו0יך 3מ%מס ג6מן מסלתעט'ס 0וא יווסס ר' וכ"כ נדדמי *תל 9ן מיא נטתי ס6ףנדסץו
 נץהמ pvo נכתמו וק . ר'מ סיסן סוקן תרותת כע)מ?0ץ
 סשם ס4 חיי) מסר'י וק . 3דדתי 4ער סייך מ)'ת נעכרסדנס

 61ף קס כמם6ר כדדנו )צמר סת6 ומסס ת04 נטהו מ5וךסה?ר
 )סק) דשח עכי6 )'1 0" מ,רור *ש רכיעס3חסוטת

 .ק!ס םףי

 לעסכרם 41פר %6ק ג*1 61ם . 6'6 8כיר 3סר4 כננדסר6ש * מי סמציוסי גוכלי ה6% )שמל6 שסקש 4צוגיס סגי0כי
 6%יךש4שי*צנה9.*ש*8ס?לד4צש*ם

ניש י"נ הלכות,4צ"ל 6צו* gvnhusxN~ nODiD**Vps) pnrhce1 קפשע
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 ד6קסו) סני כ) דעתך ס)ק6 נדרמי 67מרס עשס דמ5תעס%'ם
 ודלי ומכרס כרותחין 16 כנז6 *ס ךתחו ויעיל וט' Ynb .ום'
 וט' כיתות עד סס )עשר 'ר6ס וסט מס UP)1 n~Dotne 1כ1'עת
 . ט' מסו "nwS 0י6 סמדקס 103 6נע" סס hwh סטונחר
 מח סו6 )יסטיס טוינו גפ* טוכס ענוגו גסך מס6 )0 )עשסעוכעי
 6סס לידי רכ 67מר vb' כרכ מחס )0 תמו נ6ענח נדחיהשף
 ימרס )6 וט' ס'6 קעגס דמ)חמס גימר שרסק . עלס היגסכלי

 מ)יססיס תסחפי )6 ד6סס דמיח )יס ומני נסרס bShברועץ
 ד6מכ ל)יססיס מלהסס כין מחלק rh1 סעססן מדכרי כסד6מדמע
 מנווול )יס רדמי תסיטח וכן . מלחמס תן )מפסס וכעי סלדמ6י
 כ4 ד6מס עעת6 )16 61' ))!סעיס מלחמס נין )מ)ק ז6קכסריכן
 סס )סתוי סתסתסיח 9DD כדדנו שמרס ולמריק סוי עריסזיגס
 כט'6 טג0 )ט?קר חוססין hD(1 וכיון . כע)ממס כש קימוחעד

 י16מר )וער סייך כסכגס סיס מכוחי 16 מטד מגס כמקוסויתסיס כנס* סיס 6"כ . פריטי) כיר"ם ז16מר פוקסס קיז מ)'חונעכו'ס
 )עשד יר6 כן 6ס נכיס שק- )6 06ס נכי ד6מרינן דעעמ6כרדנמ
 כלותם * 3גיר6 )יס דממו דמוי וכיון h1U' סעף-:Sb קיתוח עדסס

 ננועי 1hun ססו6 וכמו נסחו ע) גע)ט htbt עח קוד6'*מי
 נפקו ע) תמרס 3רח ססו6 כמירום סיסתע36 ס6מר ג'ך ס)ערווה
 *מר קייך כיס דכנדון סי6 ס)נ והכרח שחו נס סרנו ס)6וכמעט
 )פש ע) וגתלס ס3רמ כפ" קומר פסלי ממוס עתר כדדכםד6תר
hp'c~t6(סלבס 6)" )סתתו ויניס סתת סל6סו ע,- סעהין ס 
 סעתיס ופרנס . כעת )6רן סגפ) עד נקכח 16 כחרכ 16ח01סכו
 כנרקח סייסטיס יוחס כשסייגו 6דס כני כתם נו)וגיגו רובין6פ
 6עע1 6נס כעדות מכומס כמסכו ומתגו רייס ותהרומריס

 כדיעי) כסדיך )זם תסתייע נמ' סגתר6 כסוגיית ססוכח:1וכיק וכייפי וכמטייר סוף coi ספין )תיס כגפ) כמו דמישכ6במיטוטך
oh1סרינס סחתם כדבריו סיקתע6) מס,כיר זכיון *מל כ6:ו( 
 קגסרנ 16ח1 פרכס *מר חוקן 6גו סר) ס"מ כגסרנ )'ח61מר
 וייקיק ו)6 6מח כ3ח 1כי1)6 לאסו F~h ק:חיוו כרקס כגוןכודאי

 תוומח 3ע) ס)6 ג6מל 6גו 6ף כדוש 16מר כמ6 גומל5כחמ0
 r~ht קם חין ודעת מטס כט31 11 ככרם דמה ר"מ ס"סדכן
 לתידק לן )יח onw כ*13ח כסן )ס1:1ח סגוכ,"ס כסחכיון

 תור'ס כחכוכם 6יח6 כ0'נ . וכי גמחתו ידע ::ק כ6ק:6נחריס
 וט' עדותו חס:ס )6 אתריהן )6 ילעס נ' לסמר סער סעידד6ס
 )דתות ושן וי) . ט' %חחס ויינונן 1)6 מחס נסר ד6ליק5למ6
 נדהר תסית קינו שסרג מחס כסעהימ דסחס דשרס h'nSג4ד

 )6הר סת6 )חוס נ6גו סלנו 6)6 . גדדתי נסו )תימר ע)מ6דרני)'
 כס'נ ודקי מסיד ש6 ימית נ' )6מר דסנת6 כען ל16?ו ימיםג'

 וכמחס 6יכ6 סעדוח דכנוף כג'ד %6 וכו' דבריו 06חםסתכיגן
'ua6" סמכינן orleb חייגן 6)6 סתם ירע דכוך6י )מיעל דכריו 

 . מדכאיו סס-ר6'ומ וסכים . עב") hn)D דרני4 נמלא כסחכשמרף
obtכרדתי דפתר *מר סחך מעזות דכנוף כיון כנ'ד ס.ס כן 
 חלונן 6מ מיסודי סגסרג סיסמע6) סיתר ch*( )עע ססוכחגוכש

 ליס רמנו מד כד דמיינו למיתר עימק דגנים 3מ6י פ0ממשתרן
 . ומיסס סרינ0 סס עליו קורין )6רן ס:פ) עד נרותה6 316גיר6

 סכי )מירק 6יכ6 גופף ד)עע סקוס ס6סס סרק דריםועססוני6
 וט' כעלי מח ותתרס וכלס כו' פורכס ס6סס גמחג'חין חקדס6
 דח*גן תגס6 ס)6 חק כן Dthe" סחס מיתר נדנויס התירסושה
 ע)'ג1 )פ)O'DP 1 עלינו דגפ* כססי6 וכן נורתי הכמלס)ותר
 Y'ech1 תיחס )פון סחס ססוכירס גונחי וחג' תת סו6)יסעיס
 ו6ס . תדרמי ד6מרס )חומרך ח"ק סוס לידי דרכ עטמ6 )616י
 דס6 קריוח6 טעתין סלן מב) ט'כ . סי6 דחויס ססכר6 ז6תכן

hwt~סררת נ6 תודיעגי )סחילס כ"כ פסוע "יגו 3טימ mhrn 
 תקפים 6ג1 דכ'ס hnnk חסיכתו וט) . ולדעת כוס דרכיךכ"ת
 ג6יגיגו כ"ח סדרת דגרי כ6 סח טד hnth דס6 קליוח6)עכנ
 תקר ג6ס . ,כגיקה 63מח יכורכר דכרי 6)ה . CU~llייני

 ג"י ר"מ סתיומס סמ)יף 6ש' יגיג מיד )יי נכשאיה : כו' וס)טירסקסן
 כ,) י,מסח"פפ.ס ויכל . יקו סירס מסמ"רפ.ס

 כ"ס )ירך סכ6 תעמם SP מלחי שסח 6סר על סייספע)הו
א hk תיר חממ'ס תחעח דםקר6חס  מחדד נכד' 6ש' ששח " 

 וחתם'ס מ6רכע"ם יוחץ etntP כתס )ס לרע וקת . סתטסמן

 מסופרת כדיקח ס* סימר ז )6ט0 ש 06 )מערוך למורגזמעמיס
 )כדוק רוש 06 מנס סחי כדעת סטוסנדס וכרכרי וט' 6כרם)

 סטמש ל ססמפס 6חר סר6טין כעלס מחח ע כדיקס ע"יעומס
 ור06ס עמסה כס)6 5% וס תערו hsn שער 16 . כיירסרסוע
 יוסר ור5תס ססזס:  וס כגוון 6כ) נקע כ'6 סריקקה נעלסחמת

 סר6סון נעלס ?nnr כויקס )ס היעי) )6 פעתיס וחמסיםמ6רנעיס
 ספ6)ס עיקר חוק וס סדק גסתסחס כי כתורס ויחן י641 ע'כ6)6
 ימס סמום 6ת  סרגת לזם לירפת ספיקת 6ל6 5זק- יס  סיין6ף

 יס% םל6  לייסור שטס  ודפהך כדין בל6 פקס סב6 רם טלכטופר
 ו כהיבס  יימן  סייע 5לי תסיסלכס
  ס6מוצגיס גס  וספוסקיס ספפוסש רונ ססליש עיהטךבה

 סחיפקוס כפרץ ר"ת כסס סתוספ'  רתת פללסזש-
 b'DDh1' . סוגייכסקי

 רגרייתי
 פספספ . ססמיס מהמס רס חךו5ס

ocnלר' ד5י וכו' וס*סיס ונכייס ר6סינת 
 עלפפ ותכריז יהזי

 לדינר פתק- . תתגרס ולמס נדיקס סי ת:תיס  ייילך ;ליסיסנני5ס
 )ו6ס11 תתיר ור"ח ער וכו' ככדיקס  6ף  לר16ין י8סירמקמע
 r~ttcirol מסירוקקם ר6ייס וסניףנכדיקס

 כדו"ח"
 כחוסכות מס

 מגדת )פי וכף חסמים סממת זס כרו"- כחיזוק דט' ססוגי6 )געור .ע"ס
 ט)תס וחנרוק סכי סתקסס סונייח ננת' פ" ריח סכרת לסירזי(
 נדיקש ~rhS לכם מוחרת חן6 ומס כרקבון 3ט) ם) פייקיחנכי6ס
 כל ס8ין לפי ופסז'  הסריס תהתס ג'כ )רשת ככר וסומזקהכיון

nttrlb~סר6סון פוק? 5ין ולק- פי' כוות  
~prn 1ס כפ.רים סססריס קפ" כנץ  לבני C~D 6ר"ח סברת לפי סתוס?יס פ" סי 

 יא לפיי p'bt דנריסם  נסיט  כתבו סתוס'סערי
 דסירגי

 קתייס6
  רחשן נכיפס ע)פ? יהביוק ?כי בסי דיריך O":C פוכר כמוסוי
  כיון ברולס נל6  עיי: ני6ס טניס לכ6 תותר לתם טיסי כע)ם3

 5ל3עות כג' יסוה,ז' בליסי נעל סל רי;ייס בכייס ר6תסרובר
 נפירכי  חייךות"נ

fofin~ בטל סל כליכית נבי8ס טכס ותנדוף 
 ושיי; סני לביל 6?י' בדיקת גל6 לסתם הסירס hrna רלריסון
 עטס ססר8'ס ככתכם  רעמך פל פלס כער היגו  כן וכס .סר6"ס
 יס פילוס סוכלת ס6'יס סנפר6 ע) וכהבת וריח  פרסת  כיןמסרס
 ?תגיר סרב גס . ר"מ סל פירוטו פתם סו6 פר6.ס סל  פיחוסי5ל6

 ו ס"ס סמשס קינם(  כן תפרם ססרתי'ס ס6פסר  נסוףכסב

 סכר ררטץ  ס:י3ריס ספירוסיס )כ) והיחס ח") o)nx מסגם
  כן סונר סרם"י ייפר ומי סרוסן בבטל לכוצן ימל:ס8ינס

 ס" סו6 כי נמרס )מומי מ* )6 מוס מחגרם ולתם סשרם'יתם
 סססינ דת)ח6 סמסקג6 )פי 6נ) . וחכדוק דפריך רשתקסן mlo)פי
 סו6 גס טוות ס6)כעוח כ) %ק)ש

~vm 
 יצןו ל6 )נרוק היכיס

 כה hSh 3הקס חגת'ס)ס
 יסופי

 סי6 061 חתענגס כ)6 טייס
me~ס6י 'neh דכרי 61ין . טכ') הדס מרסות מכתים 3חקגת 
 כ) פ6ט לפי יוחק ר' סססע סם'גוי6 נס מסף )י תתגיסל-ת

n1DS%~כיבוס חסידך )6 6חר ננעל וסמ6 רק"' פירות שיח . 
 עד  פהגרסס סלכך כרת *ף ח63 ול6 וחרקן סחתגרקותוטב
 ס?ססג5 לפי qhn נסריק ספרס"י סרי סכ'ל %6שת ינ'ינותז;
 נכגנת תסיס פן  הריסון מנטל תתי תתנרסס סי5 יורדן ר'ססשיכ
 וכתייכרת

 יהר רם'י סל סרטיו bw ופבו6ר סיסיי מן סתררכג
 5נ;יס ינ' נדית כעכבר 8ל6 סכרעןמ על סתסק- הכעיססלילו
oprnsn'ננ ntu~ih  pb1 6חר )סנ60 חקגס סוס שד )ס( rh 
 טיפוס סחוח,ק גךדס 6כ) כדיקס מכעיס )סתקנו

  )סגס"
1Chi 6ל 

 or ומכי' לטהר ותנע סססגר; 8ל8 סנדיקס על  למתוךסקי*
  סהרכיס  ספקיה-ם תקלס בסס 6'ב פס' פ"ר סלפ פפסכפב

 דסר61ס  סגפתי גסו:יוה רם"  יוודה גני5ור סגי עי לרסיס . ר;'י3סי0ס
 מסכיתו ומס .  ננריקס אפי'  לר6סין סיסורס פספפיפייסו כסנו ו?ר8"; סססוס' סכתכ ליתר מסכיי ונ8פפ . וכו'(וס

 %קר רכש דכרי נס ולע"ד כחכ וכו' ככך'קס )ר6סקלסת'ר
 6טקרות סוס רמש נרכרי ר61ס שגי 6גי 6כל . עכ') כן)סקפרס

 סבוב ייער לע:ייוי:1  ונתור . סיתלסי לפי 6ל6 כןסיתפיטי
 תסתת מפוכריו סרתכ"ס רכרי על לתכ רבריו סבתחלז גב גליף 5"ב מס' פיר סוייר סירב  ו8ף ר"ת לרברי תעיתי?ס?וסקיס
 סזגרם 6ל" כעל? טס ליתור לס תועל? כויוז  עין סומר;?זן
 r?~iln היגס כ:4:י  C)D ר"ל כי' כמלישי כין באי כין  תןייסינ?

 מסייס תתנרס .6א כס נוחנק מכנר ייון  ל:ל'סי ל:אזירסבזיק?
 סדכריס מוכיחין ס:וכחג נרקק דס ננ3'6 )" ו6ס הכדש; כךואחר

ק:חןפ6יח
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כאמבמן צ נבשאלהשק-ם
 גט6ת טכתנ סרתנ'ן ת4ק מסוע וסכי יוכהו bwaפשושית

~P5a
 הוצוט ז סרי פסגהס כלטס חספוס נפעם כך דם וקנזס

 06 4רט עומס טרקם כירד ום סגלתי סחטץ6 עד 5סנע"61גשרס
 מנוקר 1כי' קפוסרח פניקס גחרס*ח י6 06 ש עש*עיפ6ית
 משגיד סרג ים bbe שכדק כך 61חר חתנלס מכריכי ס6ףגדוריו
 ומכסס 610 סתפרסיס מן סרנם וצח %1ע וגתכ דכריונכנף

 שדקת טיס )נדוק רקס סס'6 שן סכert 5( וכרמיןסרקנ"6
 *מר %h חחגרק נ3ר%ח6 סוכירו ו)6 . נפם נק נר6שן נקוט'
h~gעם ססוחצ(ס 6יג נדיקס ג)6 %סקסי שגי שחוח 'it~hne ' 

 ועחס sor ק11ח ס6)נשח כ5 סין )פי ס)1 חקתי: מחמסטרללת
 טג'י ועינךוש)

 כדטח סמסרסיס דעת מפס סתניד כרב סגם סרי .
רזת

 לעירי
 סם מכיף 6"כ לסככות ססייכיס מיימוגי נתקונת ונס

 61עפ'י ו;חכ מחסון Ph" גכדיקס וקורל מפסק רע643תתוכח
 פ" 6חר פירוסו וטעם עז וש'. נ6ק סעדש דרכ גוס כסמטתטגמ63ח
 מעמס י)6 ככר פסרי )לסור ע" לסמוך )6 6עפ'כ .שלמפרש

 6גי וקליו וידיין S'nDpn יסודכן רני )6סת ומהיר יעקנ ר')גה'
 ושוף )יאחיר סדכר י65 בכנר 4 שמטין 6ין )לסול וסכךסומך
 גרס )3ע) 6פ" )סמוך ר16' משסרח דכדיקח היחר דע) כתביכליו
 מחילו 1)6 ניחר )ו מחירו דוד ססל' נ'לום'ן ItCP כמס ורקס1כ6
 3פ' סר6.ס וסכ'16 כתכ ססר6ג"ו נכ ע) ו6ף . עכ'5 )גלס4

 סס רמס סר".ס ס!6 וגו' ננרילף כקי6יס uh 6ין ועכוזיוסשטרלע
 O')lXD1 לתרו; קה61 פרו6'כ מסידם ונס . זיעת cun כטוכדגריו
 סרמנין )רמוי לעס יס 06 מעגהך גסתם; ולסר וו") י' 03י'כתכ
 תכסס התגס . וט' ידענ6 צ6 תגסג6 סוס נשן טוקק שקיןס6מר
 וכדוק ס0כתחי:ו וע)חס עכרו לטס קגי0 ש סטת כעיל *דיט)6

 ס)חס )6 6ך כטס סממת'ר כדירי ספים 6סר . ס,-6"סכרכרי
 6י0ור6 עכדס כי 61ף ק:הו-פ6ה כמ"ג ס6כס 6מ,-ס כ'נידיט
 -כ)חס כי עכר מעכר תם ח:מיס נלחן כ)6 יותר 1)ג0ות)כמס
 . 1,') סכ6)ס שסק כהנ כמעזה,- גתי 3לד 1עסס טכ"3סחריס
 ע)הס כקער תירמס ס:ס ,ס הונק ענר ככל סגס סמ:קה סי6וכך

 ohln וכו' סחקתים שקר ונמד . סקרן כ) כדרך ע:1 )ס.וםמעכי)חס
 יוחל דוקך חקמין נסעת פעם כב) סית? 611ח מירע כין גר?ד0

 oh רנל.ך פוקח )6 מעגתך וסתי. . ע;.) סעעיס ומתששמ%ניציס
 זס מ65ס 1)6 זה 6חך כרומס לנכר שמרס 4צ'ך ס%ס קשהכססת
 חסמים מחתת ר6הה פעמים ofcnnl ס6רנעיס )שנך מנמשח כןגי

 ככ) ת)ו6וח כמקס )6 מעריק רי3 06 16 ר6תס 1)6 ממסה61ח"כ
 וחתסיס 6וסצים ,פממסה לע"נ pct-* כנר ו6ס . עתסממתפעס

 עכר מעכר מס 6יסור6 חצכר6 חכמים כרשן כ)6 נשכורמעמיס
 תסר"סכתש

~ffb17D 
 כער כענין ה61 061 . )כע)0 ושהרת סי')

 הקץ? )ס 'ק ת"ת דס מ)6ס פעס קנג) 6)6 כ)) פסקה )6עחס
 סמיקתך ומס . ומע"ס ;?שמנו נתו ר-ת גזעח משסרת נז'קתט'י
 כומהה [stx נציק: )ס הועל כ)6 זה נגיו; 1)סמתיל )מ)קל4ת
 )סכרך )מום 6'ן פ:תיס חמסים 16 מ6רכי:יס יומל חכמיכמממח

 סעמ'0 ממשם ira-. "1 ויפחס סיריוס ג' כחסי. )י מס כי ג))11
 חג' יזהר וסוקס hQ'Q'h כטנדס נתבע ו6ס פעמםotwns גמי מעמיס נג' חסמים מחתת וו6ס שחזקה גקו6ח הי6 כךקסר'
 קנס ת)')1 )6 כריקה )ס תועל ם)6 נקזם מכפיס כרשן ס)6פעמש
 תפרם 16 פתק ;ו0 6סחמס )6 כ' והפו0קיס סגתר6 ככ3וס

 יוח,- הריסי כע) עס כתכם ס6ס ונפלק6מר
 פרוח"ס מהי"ס מוכלי מפתע וכן חלוק 6ין שעיקר on~hחוססין סטוי ר'ת ככרח )פי סוחכון כע) ס"ס 61.: נריקס )ס Stpinס)6 ורשתי סעתיס תג'

 ו)גכ,ח )ממס 6יסיל6 קעכ?ס י ו6ף קחכ סהר' . )ש)טכמכהי
 ססעכס ל") וע"; . וט' עכל כעגל מס מהמיס נרטן ס)6יוחל
 חסמים מממח ס'6 ר61ס :דיין ob ):0וח כרי פעתיס אג'יותל

 כחכ ו6:ס"כ רכיע' נשמוס מיד סגתרפלמח גוילי סג6ומסחע6
 סגתרסהיח רואין ס"גו גהק )נעלס ותוחרת ענר סמנו מס סכינחר
Ototכמתסס 6ט.ג סנמרפ06 קפופלה נריקת ע.י ר61ין הכתגו 
 . )ח)ק סנוב סוס 6ע כי )נע)ס מוחרת פעתיס נ' ע) יוחלכנר
 ימ)6 06 תסחסק 6גי כוס 6ך ס"סיטות כתכ)יח פכוס ג.)וצם

 סלומוח כ"ח עיפי Sro וע) . ץ ככויתם )סחע0ק קירו) מיכשלכס
 נפרס ע וסלבס סחים )ריכין ועמס . ומרעה מסג) כמקציאסק%
 נחגגים DS'1 סגר6ס וסו טשרס עיגי ר16ע 5סי מענר מסט)

 ווהל'ל גן מודר מטרוד ג6ס o~hn סריס 161תר לפסעןסססיעוח

 : %ס"ס ג"; תסררין סנ16ן סמל שק ס-ס 81)נוסס
 מסליר סתורגי 6שי . "עך כנכד . שישנך ש"ד בגשאלה

 נטלדות גע'ע ערוד ס6ג' סגס . וכש"ט ~1ffit.דסקיגל
 תתני ט46; 6כר ע"ד מזפ% נשקל %ינך מ"ת סשיכסנישל
 ותיסק נ)') )%% 16 מותרת 06 סכת כפיל )מוסס סגכגסתכנס
 ככח )% עכי)חס טגורמגס (ODh מנס פכיך ספניהןיחס 6ין 61'כ . נכנע מטס נעי)ח נוע) סחתן סין וסתגסנ סוטי)סנר

 : כעירונע)?
nsenדיכואי; מטוס )סמס %יכין 6)1 6ין כקת פונני מנס 

 תסריג פסק סגכר ככח כפסח קרס 16חןהעכו)
 נ'וס סנח כג'סת קודר 6יק )עכוג 'טסן שפחן פסעתדסכ*ח
 כ6ס גרטיס ת'מ כס כמ3ו6ר 40)כ ער סחכן % כהות דלוגןמסוס
 cI:1h %ט3 'טפין ספנת קודם )סט) יטכס סיס ט)6 נעגיןסו6
 c~cn )ההמיר 1)6 נהק) כומסן "ם דכוכר o1Pn סנח גג'סחנ)%
 פרק ככיוס כדחפן כמנח )ענו) 6רס כ) צוחר סמכגס דין )סידס6
 זנית סככת מספגי סב) מפני)ין מקנת 6חר )פיוח ח) י.ו דף3'
 דסטעס רנ6 חס ומסיק כפכח וקרס תקנח לספגי כסיס קומריםס))

 ממוס תותר olhl כצחקן וגרטה מסוס כקכת )סג% חסורדכ)'ס
 ינהק נר נהמן רכ סתם כרי כגסמיס כימות ו6פי)1 כתיקרד:ר6כ
 קנמלוכ"י 6)6 ההם כך6'ח6 וכו' תוכנך 6וס דפיצתיסמשם

 תיגס כומש וטכי:ס ספק ור"ח כהכ ;דס שטס סוףרסנ1עות
 גוחכו וקמליו סתס כד6ית6 כקנת נענו) 016ל כך ומדעךתעה

 ומוסיף רנה כי' סרסן ות,-ומת ולתגור וויי"י תהר"יס6מרוגיס
 כקן דשיי) תבוס ש0 כומן %סור סעס )חח רנ"ה נס" ח"סכע)
 )תימר 4כ6 6"כ 4:קר לפיט כבכת :)ל r~gs ע)6 ,הירין כ'טסוס

 ומעעס כתיקו דגרניה ccn htGV תותר וללסוכממגו
 מיס פכר רמכום ת'ה נוכרי מנושר מ'ת נוכח )סט) שסרו":
 ר.ת ד6סר דה" )רמון וים 11") כהנ כסרי שכח )עב% מוהרתס

 ערג: otcn 6)6 סונ)ח ילין נעיר נעלס כקין כיינו נסנה)עכ31
 גמי עוי-י פעיל נגסס 6נ3 סי6 ימאיס ק.) ד)6 עסק hchtגומגם
 ת4ס מסינון עוגם 3סעח ס)6 ושסי% שגס ק'וס מכת תכוסדקלי
 דכרים Ob פרק כד6'ח6 ימעס כהסמיל 6סהו מסמח סמרםתס

 :ניגס )16 6י תפיי מוכם יומק תסתת וכסקסי . עיכ דף3פס,ייס
C':XW3פיוס nffn (ר0"גו הקינח )ההפ% כיי ;פילים גייס לעט) יט 
 )סכו) מוחן מקס מסוס יכ) תנוקר סלי . ~str מקס כככ')גתי
 : כמזיוה חפ)ס מ4ה מסוס "פש hSb )כך תכתים משה תקוה6%

 ת4ס נעי)ח s~u הפחן ס6ין ר"הג rh": נת' גץדכמזורעה
 כמרע וכשם מחן מתהת מטח תייקר S'hlt מ"מכפכח

 כ)ס DP חהן סממת כעיזה Dh 6(3" רה6 טסור0 ככסכ)ס כ,0לצוי
 זף פיסן פרק כרירית, סכוכס מן פיטורין וס תעע0 דס6 תרוססף
 :) כרוכס תן פעורין יסכ1קגעוח rnp ונן6 גי 6כ6 לכ' 6מרגסס
 בגצכם הוסס ו)':כרו ופריך וגו' נסוכה גמתרי רגעי תכוסקגעס
 ופהוח )ר סכתקוס מתן )ער ופירם.' חהן )ער מרוס רנ6ומסיק
 1)" מופחה נכסח ססולסשגגה מסג)-י סיגי וגס . עג.) גיהקו עס )רחק 1כ6 דרגות ג' 6% )סספין

  הענקו  6סר עד ספ'?הר% ינוי ג).
 )ס לקהיר גן6ס סיס :כה גלי) ככיסוס וגורתגס I'ha)o סמחחיתי

 ממוס סס3ח 6הר ער מ)ו0 נשקם טט5 וקן 6טצ כנח נ)'3)טט)
 כהפקח ממממ כהדס קריטח מיני כ) 6)6 ת4ס ס'6 נכנר סנע')סדוקין
 פ' חיהח דס6 סמהס )ס מויין קריטח תיגי ;) דה6 תנוס הוי6סהמ
 כורך 6פ%ו לסחו 6ח שקוד זרק- )ררך דס'1)6 'כמתו ט)סנ6

 3חוספוח קס כתט6ר קריירה תמי כפ"ר סי':1 ר"ח  מפרט04הס
 )כמחה מטס קמחה גש גס הויי; קריבות זס"ר וכ'ין ספו:קיסונ'הר
 6ת קסמה c~h חייג יגריס %ו כפ' רנ6 כקמר גל: נ;% דהויכרין
 )ס וקירע כנסלח 6)תנ0 מסריי) ו;חנ ומע"ג מטס נדבר6שזו
 מש0 610 והעעס . על) 16 כעגי) תסורס כנח נסי) כשלחסומן

 ס61ע %מגס זגמ י.ל נכנח ר6כוגס ני06 ע4ס )נ6ד6סור

 6פ" קרינות עיגי תכ) )נתרי 16הן מפריסין נצנת עסיס )נ6ותסי
 כירוס' כדקי% סחופת ערס גידימוו )ob 6 גגסוג עדורהככסס
 זסוי נצנת עלס יכ6 ש6 כד' מש0 1;1' %תכין דגגסיןסכין
 ד6פי' טסור0 (b'oc 16הן )הפויס DO(~a צין נחולה 6כ)6יכור
 מקס נעילה ktJS :עתי ק') ק0י' 6יסוי כש 6ין נסכת ע)יסיכ6
 מרכין 636 קוהן )הפריס סתגהג 6ין 1צך כך גוהג'ן כצן 6)36קכח
 כמומר נעיגי גל6ס :דין קירח ע'; כהמס ומגי נכ) 1o'h)קמח

SDWi
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לובלע נו גה נר נגשאלהמרד"מ42
 קגחפקע כתקוס )6 06 יתערס כתכולה ס3ת 3)1) סכרם)ירט)
 חופתם נסטת כגס נס ל76רכlu'Po 6 יטעון 61ס . "יסורסךנל
 )ס קירע 6פ" סס3ח כניסח קורס כיוס )סט) )0 יתפקרדכיון
עישש

 עגיי
b)D 03שתו דים 3טנח  )טמ)  הסירס סנה  קורס פג~ 

 קורס תנגס ס65 ונסיכי כח'ס סכחכ ס)ירס 6חר פעוכ)ח)מס
 ווי") מסר"י סכחכ כעזם 631 נעיר 3ע)ס סיס 630 מסוסמכח

 ע3עס מחח ומן ונלחיח ססכח קורס )עכו) 6פמל ססי' הסיכיוהמגור
 כעוג ר3ריסס 6ח סכיי רחם כ3ר ס6 . נשכח עונ)ח o)tbtקרחי
 בסגסוחיו תר(ללת"6 כחב יס ומטעס ק)'1 סי' יר נעור ורטחעמס

 סגוסגין כסקוס קנס שותר 6גי )כך )מחמיר 6ין נוגסם ק6יןדכתקוס
 משוח ממוס )סחת? 6'ן כנס 3ע3י)ת . 1כיו)6 יקרות 3עכי)ח)סחעיר
 מנח כגיסת קורס עמיחן )סקרים עוכ ומ"מ . וכנס מחןסממת

 : )גוע)סכיהור
 נתר 61חר כסכסרו משף ססוחע סס6)ח יה SDI נדשאלה

 מסכין ע) טקס תסגרנלח פכעח מנ6ססחיפס
 6גכי גס gh' . )סחיר )תעקם סקס ורק") מבכיך סרביתסכחנח
 6ך רכס )פסק סכיי וסכי6ו ס6טל כת"ס סמחיריס מןסייח'

 טת)6 מסרתה נסס כחס )י סל16 קר6ק6 כק"ק 6כ"רכמסייחי
 מותחם 6מר וקן כטס סעיד וכן )ביסור יסגות ממיטות כסגסוחכחוכ
 ר' סרכ כפס hph~pn ל5 יוסף תסרר ,ס ע) מעיר וכן .)בסור
 ע"כ )לסור סקומעיס (otaol )ולין קיק פס ונס )שיסור 'ODמעה

 רעיגהיח6 נסרטח רתעך יק 06 סם6)ח ימס נהשטיילה : o55h רעש3ע4וי
 6סומ רע . כמרלן ט)6 סלגוח ככ) כתוךהרר'

 כסרלן ט)6 טרנות כג) כמו %3לל6 )מעה ערגיס כקס)חיעססס
 כוולך' שמטך ט)6 )1 סנל6ס וכחי כיג'סס מייק )6 מסרלמ'5גס

 6)5 . עכ') וכו' כסורן ה)6 סף סחסלוך olpn ט)כ) כיוןתטעמו
 1ס61ע ססרכות ככ) ותננעכיס ס))1 כקרנות כרכליו טסגיןקמין
 כתיעוך נוחס ועתי קשין מגס כייס מוחס קני כמגסגס סומ,קווככר

 שמעך לפתעע כ) וגעיני ולכח כיר )מטך סקו 63רג1חטעסגיס
 טסים ילעס 06 ככורק עיני לקוח )פ' וסב) מס31מ וס סריכסרכוח
 ידו ימסוך oh1 1,6 ימעך נקונח ותחגחק' )ליר דומם לכ6סלכם
 י"ס גיתן מסוכך וכרי כס . ניוחל תלו3ס כספסר )6 06סיתגס

 : ו))ס"0 גד)יס תסלול 3ןמקיל
 כח סע)1כס ד6סס נסויות6 )עיין גווסחי ייתם נושאלה

 וl~D 0(O סיוטכח גגימן כע 6סחל מלתגר1)יס
 לגריו ניחי פוסח מותל טכס ונןקס ססיחס כסכת קגיסכגוס

 6)ס כ) כקטר 6יט4'"6 "לן )וחגע) וסיס 4ציס וססוכוחעקומות
 ע) 3ריכין 6ע 61ין י5"1 מדינחימ חכמי 5כ) כמעפ ירועיססךנליס

 בטניס )סחילס דלך )חתור עסקם כגר כי ור6יס ערות עתסוס
 ונחכם) כירינו ע)חס ס)6 רק ), כסי )עי) סגחכ6ר כתוטעכרו

סליותי
 סירוע Dn(o סעריוח טוחן סגחנט)ו תחתם דיקם

 : ר"יס 6'5ו0תפולסמוח
 מתקור לשחי וסגם . סעריוח שתן נב) שהיע 1ע3ל מגעש ממותר סירס מיתח ט) טייוח )סמ6 מגיח ימס שסשסלעףןזץ
 סעווח hnnh 610 דס6י קליות5 יסור השמ"פ גנגס טעמיוסעדעח
 D)Db"D" כתליגח סווער ככרו כ15גקמיל6 ממור רין נניחסגגנס
 עמר סיי'  סוס 6'ך עולזינו תוסכ יסוים גר תימון 6נלססשסעיי
 %ן כתפיס מת סמל O')D'DD 3ו עסיו ססמימר כדיגיו סרוסחרט

 טקותוח רגלו וטחי תער טסיס מכשץי וסיס פו"6 ללסר מתש-לעיר'עו
 )עור'יגו קחין tShp"'DQ1h; חוך טוחו טקסיו ר6ס %ס (ot)pוהפיכות
 6כ, . )י611גע"ע1 קריספופ'רו ג'וחו כטס גקר6 סל) טסתומר61מר
 כטוחו ת,(חחונויס גדע החקיים יסד1ח1 פקס נקלק 6יך יורע סיס)6
 כסן שכרסס נכמיר מטס מסר'ר כטחו גקר6 גרו) מכס ט'י דיןכיח
 טוחו מת'תח (o'fpn כך 61חר . קסע6) כקיק ומנסיג ר6םרפ.6
 ,p'p ר6ס וחכת ,קן חתיתח ירי ע) סג") מקס תסר'ל גדעחכם
 ק4לינמס מסר'ר  וססימס SblnV ככה"ר קלגימיס מסר"רלזי"
 ועגו . )6ך"י רקיק חוטב גלמן 6'ק ע"י קר6קp~p) 6לחקייתו
 ירכ 3חחימח מסעירו 6חריס כחכים ירי ע) st)b סלדגתקייס
 לטונ סכ) כקטר עיזיו סחחונויס ר,מכמיס וע) סג') סער6מתי'
 טג)רן תקריס עריות ועול . 6תח דכרי טגכריס 163פן סעייומלחכי
 : וסונור וסתמי) מקותו SD 6יס )פגעו 6וחס 16כור 5סר)וס

 3חח נ)יסג6 לגס ס6סס פלק יכנמח למפכח hnthתשובה

 תסקל )6 סיג מסקר )6 )גרויי רעכיר6 דתיח6 6חר דטדפעת6 יעלתי 16ת0 התטרי מש אינדס 6' ער סטת ררם לעיסונעי
 וסכל ותגסנ6 דייקני ך6יסי מקוס 6חר דמך טעתה ר)ת166
6(hp"1 6דמיסג6 וגגגסג hto 6ספח ר3 ופטטס . ליס דטגי 

 סגמ' ווחס וטיק )סחירס נימס נקמן 6חך רעד לסחםממחגיחין
 )חיסול כתרח כרח ר6יסור 1ffpn לנחיל פטפ לג6 וכן ססיטוח6וח'
 סר'"ף ע'1 וכחק . ררכם פטיטותיס גס סנתל6 וימס כ"ס)16

 דח"ח6 סגך דרho51 63 ספת ררכ )ס6 ארחי ר6ע"ג רנווח6ך5תלי
 ופסק )ע)ת6 3יכתט גלתן 6' נעו בק') 6)6 ייגסו דסתכ6י)"1

 כיון )סק) מסק סטן כיס סרי'ף :su חתם ופרד"ס . כןס)גח6
 סקטס דנריו נסוף ומסיק . חנקות גרמיות כגמ' סיסיטוחיססגרנו
 קמח סי' D'h פטור ופסק סטור 3)1 )מסך 61חרי1 . )סק)מרכל

 וס6ריכוח כמקומו נוכו6ר ס% כלקר גלתן 6חד ער 6ין )ע)מ6ר)סחירס
 סגמסכיס סתס קלכיס וכמג )ממ)קוחס נחקקו וכוס . תותר שריכ"ס
 6עפ'כ ס16סריס ע) דמנכר רו63 סמחיריס ולכיס סרי"ף רעת6מר
 6הל )מממיר גטו סיחים 6)1 סמימשס כחסו3וח ססגחר6יסח,יג6
 . מכי 6חר סר פי ע) )ע)ת5 יכמס כסחיר ס)6 ס6וסריססכרת
 ס' סמררכי כחס וכרר . תותר סיס קסינס וכגיד 6גי 15תלת"ת
 וסכיך ח)י3ס נעי )5 מותל בפגי סגפתן ריכתס סג6וגיס ~opסחתן
 לטס סכי6 למרככי 51") ותסל"ס . קנ"ו סיחן משר כן גסיס

 יפוי סגפ)ס יכתם מעחס 6)6 מנוו) כצלק תרפריך סנ6וגיס)ראלי
 מעיקוף נפסס קרקס )6 וסכי י6ועחן מביחס כ)6 תיפוק סחיןמוכס
 גפי 6'כ "רתוחת מ)תיחכ לו טן יתיתם רעכ )ס ג"ח5 מינחומסני
 יעכירנס כי )סחייכס )ס גימע ו)6 מסלי רוגן סכי )תיתל ד)יכ6מותל
 3)6 6ף )פק6 61.כ )ס ג'ח6 ר)6 ססד' 6גן וד6' וכו' דתע5

 6חח 3חסו3ס רס.' טכחנ סם סמררכי קסני6 ובע"ג . עכ.)ח)'5ט
 )כ3 ס61 יסרק) פחעethp 6" כ)) סג6וגיס 6ר3רי סתכינןד)6
 כסג ,') offn~n וגס תייכס 1)6 וחקן קלוסין קירוביו קירס 061ןכל
 )מ תהגי )6 סג6וגי0 )רכלי ל6י0 ססכ6חי כעפיי דבליו כסוףטס

 כגרון נוזנו . עכ") )ירי מעקס מוס 63 כשר לת"י רגלי ע))עכול
 תת סתותל סר6ס נתור עדות ויתעיל 6חר עד כ5ן נ'כ פיסרירן

 1ffll וכתעסס )ע)מ6 סיכתס )מתיר הגי חלי כ6ן ויקוקכורתו

 ר3ר.ססופ )עיר סגל6ס כ' סס וו") ינג'ס כטיס מסרי'ק מתץכתכ
 וכלכעס 16 מסרטה סטתע וכרסס 3ל תגחס טסרכ תסעירסתומך
 כן מסיס 6ותר otc1 ירכו ע) 1,1)ע צחו מסמיל ט6מך מריחכני

 כצי סריך ר6חח6 מח ססיס מסם קמע 61מ'כ יסעיס רכיסקרונן
 )הןל 6וס יפקפק oht דכליו נסוף סס ומסיק . וכו' פקפוקפוס
 ס כ5! 6'ן וסגף . וכו' 6מד עד סי ע) נסוק יכעס )פתילט)6 )תחתי ריס דמסחנר 36יו כטיפת o~h ספר כע) כחכס)6
 סיכי וכי . ער מפי ער סו6 וסוחר סתת קר16ס1 6מך ער06
 כרמטנופ ח64 כס6 וס6 עז מפי ער ס"ס כס גלתן 6חך עדרקן
 עתודי כרכרי 6)6 )גו 6ין 6ע הלמל גסיכ . דיותות כחרקנפרק

 פסקו 6קר מק51'י תט0 ולחיגו 1סלתכ'0 חריף סתס 630ססול6וח
 לגופך 6ע 1ח11 וקרמוגיגו רמחים גסנו וכן פסח ור3 כלג6ט)ס
 מס סעו,ר 6כן כדררי סמגסג סיס ob ועור . Srh" ליסףכתל
 מסרי כן סמגסנ סיס 65 תותר י03 ט3ויקח פטיע6 ת"ס כןטלין
 רסיס ס3י6 מקיר ויפיגו ח)עס 6% )מיק mnmn סנ6היסכחט

 כ)6 16חס סתחירש ספוסקיס לכו כי )ך סרי עו וכו')וכריסם
 ounhn מיעד סוחין יקרך) כ) 5קר str רה"י כדעת ס)6 ערום3ם) )סקי 1ח4)ם יכריסס ע) שרתוך דלין יפסיע6 ע'ג 61ףמריוס
 למש דברי ע) )עכור יכו ת)hSn 16 כעגמו מער רכינו סכחכוכמו
 סלוף ט61 רוכך מד ס6טס )סת'ר לובי תרי h~'h ת,מוכו'

 % 61'דך 6סר רלה כגגו מקוריי ממס ורטיגו וססת'נור(רתכ'0

 )תשופ6 )חוס ט'רנס תי 1כ5 . ח)עס כ)6 ומרו S'PS1 רתוחהסגי
 מנס יסיף) נגוח ותעגן טופס h)b עגו onbo 61ח נענןרמיעופ6
 : רירן כגרון תמס הצחיח כרורס ר6יס )ך רמוי . פכי),

 O'DV סירי סתסר"ק ועומל )מקוק ןין )גע) יס סערייןז"ל4"
 163חס טס כמנוקר )כע) טנם6ח (rh~nf כטעת מומרככר

 טגק6ת 6מר ססמיל תסיכי ח)י)ס 3)5 יוחל )סחירס יע 161 .חסינס
 טסעור 61ע"נ קג" ס" סער 6כן מטור סג6וגיס נר3ריכימסמע
 כטגם6פ מותל סינר 06 נין יס מקוק מס יועגן ))6 ססתסיים
166( . blo יס רטפיר סחטן נפרק סס מרככי סגסוח כחכו 

 וסיס יסמל כיס סחיו hte' דכטעח וכיון נ~פיגין דנסו6יןדם") )ח"
לסור
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כבלובלין נושהלהמרושם
 כנדון ק 061 . עכ') )עניו עפים היגס שנ עעס נשנס %לפור
 גסו6י 5ע4ך 06 כי דוצ ממיר )6 סגופו משמר פגלנה סוסידוו[
 % 6ש' ח)י5ס hb כלמרס ור"מ מושכי סגסש פס כמט-ס)6 * ~(sw ג6תר 6מ 6ף . דמעי) התויק מזנחי ר6ש )מ 6ין'6ש1
 6עס %ש מימם 3סעס מומר מסיס כיה ש61ע כסעח שמימס
 ' דשכת6 טס כחג לרוך לג'יפ וגס מפקת כיחס ד0ע 6וקוקס

 דסר6יס כתכ ושי . מסלם דשתם פסק סמ"ף זגס וכתבכיס
 יגתס מעתם 6)6 דפסך סגח3 דפרק תססי6 )סיר עסל"ספס3י6
O)~Dמיחס נין )ת)ק מיי )6 וסיס )16תס ינ' טמע מוכס )פגי 
אי.שיע

 מסי"
 פרק וס"ק קדסס. % דסכי 6רעת6 ענין ל3כ)

 קמיו יס61י 6מר ססס"ר ש6 6'כ לסיקו נתי דירן גגדין s'h .משין

0יי
 טסים Sh1' סוטצו ססרי olPn תסריק סכתנ 0ריות6 ס5ף
 : כשר ס%ס'סג') ימיר לום תלי שי .'. h~'e 1יכ . מ%4 נ)6 16תס ירתיע רם קגס6ם 6מר-סס0ץו
 מתיר )6 סל) סינס ד0ע6 ויון נגול )ססחסק ים טעדק'%4ל%

 גמ65 )6 מ 6 וקוקס מיחס טכנר 11111 מיחס 6מר Ob'1 ,, .-ל
 hsn 0שר 6ק סעור כדגלי סמגסג סיס 06 ותסולקנישסף תסש6 לעיס )ע סיס )6 ק סיס 061 כ% נטשת מט%וס
 כן סיס 5ס 6ף גריס מ"מ 6מד. סר פי ע) געגעח יגש4תי
 מכעס )שיר hnr)b סכרה h1'b ייק וגרון סעור כויליעפסניס
 יל.ק מ0ס כתיר ט) עד1ח1 דגיהם 6חריס עויס שו )5לף כשסק

 כעריוח כמכר דין נכית 0סימחו וגתקיימס כתנו פי פ)קסעיד
 חדסיס יי3 סמנ or )עורישן חון נמחגס מת סמ' קפשער:יו%, קיק urtn עמים מנס ג6ממס שקים מפי ננילור סעטגו1ף)
 מקס ער,ל"ל סיחוף וגס . ט' גדו)ס טג4%ס לוחש פ3 סיסוייס'הכמבע
 ממס כתר פ) מתימנו 3'ג מקיש רפש כסן לכרסם יכתיררפשן
 ממומר מתיחת owh ומפי מסע טתעחי 6גי וגס כחכ סגך"-'ק
 נסניגו סר6ס כ'5 מקר6ק6 רפ6) כר 6נרסס כתל גס ,סל3
 סו6 סגרתם )פי 61'ג . סר) סיד ט5 לסעיד קמיו 0)הכחט
taesnלגטקס 3סנח סל) סמותר 0) מענש גחטרסס תנוגס p'e~ 
 שמר ס6וש כסכת וגס . סקסתן %5תס גגי %) סו6 ידועעוולן
 ק4 כ6 כלסר וסגם . מליגס לוחם נגי ע) עייפת כעס:סמ6

 מסס כמל כחג וכקטר . נגס רסעיס כקטך כלכתת מיטתוגספרסס
 טכ) מנס עולס טממס 1W'D ט) סיסודש סעתש סג'),רקק
 כסמוגס טכחנ תפרי"ק תיסכלת . סד תפי טד 00 ש4סעחופ
 תפי ער מן תת'וסהמ טר16סו 706 ער כ"6 כ6ן טסיו שון.סנש5
 ת*6 גס6 לס6 על עסי טד OVO גרמן 6חר ער דלין חיכי וכיעל,
 כיון קתעיייס מאדיס מוש ג6ן טים 6עש ניר o.O 6.כוכי
 כסר6"ט סמג"ד סיס oh ערש סגי חיג )6 ער תעי סרסרס
 סנון רנר ווומס 6מח וכלי מכריס וס קתג) כיון %"מומעול
 6מד עד D'p )מתיל הסמוך יע סליק הסננת גס .%ך .)רביעון
 ר(מחש) לטל ס"מ יף לנס ס6עס פלק סתוסעוח טכסטעעעס
 mnnoD שמרע0וך

~tSD 
 )סימר 1 דלח )ר'י נל6ל וט' גסופס

 מחקגח 6)6 . כשלס מן 3כך 6מר טר הקמן ומיגסנ6דוייקת
 טרותס כיון סחורת מן ר3ר mtpD וס וקין דג6מן ס61-,מכומס
 עעט nSp מש אכונר כפרקן נקמן 60פמ0 כתו )סחתין סנוןסדגר
 קמם 9hun סלי. . עג') סחולס מן דגר g~'D חטיו )6וסמך

 ל) מקריסע%0דע
. 

 סמן טסו6 סללר לומס דיישן טיסו דע'י מקוס סייטומנסב, חוקך ד6סס מטעם 6טס נעלות 6חו טר

 סעור כדגרי ממגיס 6ס ס6ף ג"כ סי' גחסוטחיו O'b'1Pעש'ס
 עז עפי טד טלקסס P~Dh פויס סגי כ6ן כסיט ת"ת . 6תדגטד

 1)מענס )סחיר יט רק וססהך p"hs סוגף )נסוג 6ין6עפ'כ
 וקטדהצ מת ob~n 1116 6חר סו %ן סיט נג'ו כ"ס עדיםכסגי
D'Dמערש לרף otnbo מסריסט) סכרהו טע) סנס עריס כסגי 1)מק3ס Dsh11D נרע )מעכס גגונה ח64 נס6 יס6 סנוכרס גשוכס תרייקטכתנ סע טנערוס נדגר ך )סמו- )מ משגי % )לצר 
 4ע )סמוך יי" גוסס )תעכס פכתגתי סמשיס סעעסץס כ)ג5ירוף
 : וסקפוק חלס סיס נכי סמש מעך ע"פ )ע)ת6 )סחים סור3%ע)

 610 ממכרת 6סס כר~סרת 3עיגיגו לותר סקקס קסדנר214י%
 ס)"5 סניף ס5 יסדיקו טס פ) מעירו )6 סערותטכס)

 ק") שגו 610 מסוע ונר ק"( 61ע'ג עירו om עניו טס ע)1)6
 יי0 6טס )סטיר עיייש וסתמק ד6וריהן6 מן מו3סנדסדסימגש
 נוס ס6ר"ץת 6:ל וס6מרומם סר6שגיס תשטח רטש נב)כמכו%
 טחיו וגת55 ס61י5 %ומר כחתוך כני מ%מ )6 מות נו 4רך6ע
 ג"כ 6%% )סגיו וספוכוח עקורות רג4 סגגרח onbo ע)כינס
 לגריס ג"ג סמגרח גתליגס סנר! טלו ססהצו גגיכר 3סשמרססיס
 לסיע קמרי סחכלח oneo עליו )סחיר ת31סק מיתן יסים סיסכ46
 ענושת לנייסס ססיס ועט'ס יסוויס 6רס כגי וכחס כמסכטינית
 נך 9'6% ידויי hSn כרכר 6)6 מוכסק משן גקל6 61יגוכ66
 נס' דגתל6 )שג6 דייג! וכן 6מל שוף זס נמקוס ומלעס וסנוסר
 %ר ודוקק פולגי 6" %ך ים גק3 דקתו כגון רק6תר סגתכ3
 רנעען ס61 טסטעס ספק ע)חי hS פ*נש הונס 6נ) שהי6ש
 ע) ולעס )מ46 . %1 ת"ג כצג גתיכ "כחג ירוכס רמס ט)פעם נמי וסיעו 6תר כנוף כוס עתקוס כוס כך 0יסרמי עורר hsnד3ר
 ועגך . ית'( מונסקים דגש" D'nb(ot סמכיון )6 טכחג 'רומס הכיוודגל'
 )% ד16רי"ם6 שמניס 6י דרגא )יטגי תלי )פי )1 דמספק6מוכח
 onb 6(6 )עדות מוכסקיס 06י' 6סיתגיס סתכיגן )6 שכךדרנגן
 ס61 פקוס וענר . עב") 6מר נמף קי גמ65 סחינו נרךנדנר
 סיממס ק") ד)6 ואותר )ת*ק ותוחס רנימ ג6 ס)6 ספקונצחי

 כשא ססרי . כשריס מוכריקיס 6ע" כ)) ערגלי ד6וריית6ש3סקיס
 תוכסקיס 6סיתגי0 רסתכיגן סוף )סן ק6, תש גגי כחנ נעצמוסש6
 )ט*ס סגט טממיירין כחנ מגט ק6נד ס*מ ג3י ח'3 כגר ננתיכוכן
 פיה 6ה! 753 יס גקכ 6מל06

 nwP %6 1כ1' נופסק ס" קסומי
 6)6 דל1לייח6 שנמקש 6סי%גש ממכינן %עעsffi~ 0 לכש6י
 גך גמ63 ק6יגו כרור כרכר 6)6 מונסקש סימגש נקר6יסט)6
 ס6חוולס נחשבת סגמ165 תונסקיס ססיתגיס הקנ) 6חרנמף

 מס כמן גת65 ס6ינס דכריס סס טקס 6"6 יסתרו ע)יססמסבכו
 ומשמס עורת 6סו עין )ו טסיס טנור יסורי כסריגת ח'ס0כחכ
mthmכחנ ונחסמו )ס6 מתוך עו %אס פ5ע * ע6 טין ebn 
 6נ) וט' כלכס איוחל פקוע "ותתוססיס

~fa 
 סרי )6 עקומם ק3ח

 מסלו, fiDN )כגיור כסן יוד תסרסר ט) קעתו געי וסייע שנסקס"
 3חט1טתי1 טקקנ . שגהק( סימן ס% כגזו ולוטט יגע דעקמומיחטכחג
 1fipDS 6מד וסל ננסר סענע שוויע)

 שסך מח 6חר *ט ות%'
 ס56נע דעקמומיח סריך ט%תו סס ופסק . וט' קעי obwotיזו

 66יסול 46' עליו וסתכען סו6 מונסק סי' ע4ו 6ו נזרוולידס
hntablSe~p . ט' %מ ורוסס ס%גע דעקמומית יומר דל"ק 
 16ת נ5ו יק גקנ כמו דסף מטוס תונסק ס" סף נכס"נדרוק6
 דוגל מוסק סי' סף % יחיד רופס 16 יהוד עקמותי[ 6נ)שהי
 כסין מעול וגסכ רס6 5") מ"כ כן 061 שמר נגוף ג"כ גמ65כוס
 ססיס כגון תונסק ס" 6ער 6ס 36) 1,י) סריס חספס גקסק"מ
 תל04מו נאחד מעוי קוס 16 נון יזחו 16 מ6ינליו 6מת0סל

ot)nto1 סגורו. יחל 16 חסל ל") ע"כ עצוDW וי ק6יגו ועינוי% 

 ,ן",הויד%",ל':ון ;:יריי, ,ןג"%קבי
 נו7 ןןג ם (nhr לו ג ב: אךאנעעס ןין'גן'

 i1wlItn~Sn,:ק;'ו"יו
otinho 

 "ה 1,ויללששוך5ן"ל ;:ונ וו 1, ו:, ל.
 lbinnhSt-א-

סק
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לובלין נו נושאלהמהר"מ44
 זרור נדגר קתעיד מי כ) 3וי6י bh %רח מעיר 6101 קמוסק
'hpכנחר )ספק ספסל th'Vn לטחו 6ח P~Ph bS" 6ת ס,כיר 
 לתרו Snb לתוססח6 סיפק גתי וכן כחב דנריו מכסוף ער. וט'שתו
 עמס י65 )6 06 סעיף כמוחס מפספסם VD(' מעיי ,565מד
hSb3רוריס דוריס ג6ן סכטיט ת613ר )ך סרי לקחו חגס6 וס 

 : סמו 6ת  סוכיר כחו סף לספקטלין
 יגס סנערח )6סס שסיס 610 ומפורסס סיחע %ש מ"י-רזה

 מימל וסיס %שחי"ק פו4"ן תשרו וסגך עקומות ורגוזוחיגר
 ))כח ר51ס 0י0 ס6ם תמיד מס תחס6ר ססיס כעדיות סועדוכלטל
T1h5h'")Ss ססיס 46ו ונלקט ס0י6 יאתתו )0ח'ר מוטנו מקוס 
 כמר וכן וכחט יר"ק תפס כמר טסעיד כמו וכו' סורס תשןמרים
 כ"6 זס ישו ט)6 61טיג . פיממוגס" מעדיגח קריר p~pnיקוחי6)

 כגרס מסריק כחכ o hbo(st המותר ס) פיוע)
~'Dp 

 ר6ט"נ
 פיו ע) כ'6 סתו 6ח יודעים סיו 1)6 16וע משרין סיו 65דסעדיס
 O'b1 ו0כי6 ככך די כך מסמו סותר 6חח שעם ו6ס"עסגי
 . ט' לפעיל סכ6 6חך כקוס מעמס יכמות כסטי מרגלסינן .נרורס
 סייגו והוך 6ני 6.) 11 6סס העדות יודע 6חס סיטך פרפון ר'6')

 קורין סכך כיוגח יפס 6') 6ריס כמך יסר )1 6תרחי נדרךמשכין
 ר' וסחיר ומח חוס )ימים Pn'D דננכסר סריס יוגמן נעיריטוחי
 כ"6 לריס קטתו * סוחוק ד)6 מלע"פ )ך סרי תסחו 6חטרפון
 טים וכו' שתו 6ח פרפון ר' סקי16 6פ'ס hlpb1' כעלמךבסיפור
 hton עוטיס סיו ט)D'D~ 6 )ע4ו6 סינתס טס עסרי'ק תעתירוגס

 5י (eb1 וסלחך מסגי פיו ע) כ.6 קם יכתס )ו וסים שק"ןעקרן
 . סתו 6ח מזמר מכ46 גרעו % OIO שומר פסיו 0סשגשס%
 חגוי ר)6 סר'ן תחסוכח סוכחגו קמלי חו)גיי"6 תקרן טסו616ער
 1סס סמו 6ח היכיר כor *6 )רתות )י נרסס 61'כ . לכד נכשסכ5

 ט16מר יטר6) וו') סרמכ'ס סגחנ )חס or )למוח ים ועחסשלגחו
 16תרין 6ין סיתגיו וכך וכך )1רח1 וכך פ)הי נתקוס טתמ יסודימח

 וסם tDD ויכיל פ)וגי ט610 ט'עיך ער פלוגי קס61 יעסן%ותר
 Ptpnn onlb1 ותת פלגי תעיר נועמנו סי65 6תר 6ם 6כ)שלו
 מוכסקין קלגס ונסימגיס D(bnm .St הוhlb 6 יל6 )6 ' 6סמעיל
 ס6ע'פ טרמלס מסוכל )ך סלי יז סי' ספור קכחנ כנעסיירי
 עע6 ט16מר כיון מונסקים סימגיס ם 6ין בס טש ס,שרט)6
 6.כ hpm 610 6)6 ע6 )6 06 סעי 63וחס תמפסין פלוגיעעיל
 טניס פולין מקרן 6יס י)6 ק)6 610 ומפורסס סייוע נלוס"ס
 כ'YP1PE 1( 6 0יתס ופיצענו מותר סיס %ס nlD1pD ולגליוחינל
 1)6 סעי"ן 6רן גבל חפסגו כ6* 01רי ע ס6סס ט) סיכם16הש
 ש פ) לסמוך יט וט"ב זס כ"o~hns 1(6 6 6מל 6הט6%ט
 סרוס ס6סס פ' ל6תליגן )60 ,ס )לשח ים נס . 'כמחו 6ח1)ריחיר
 ל6ספתי6 פקורפ3 קיווי) סוס חיכי ררך 6חחיס נר ג)1ח6 ליסילהק
 ידחק )חרי חייטיגן . ורנ6 %יי סס וסדיני וט' מסחם ק4ץוהכיף
 י6תל הצניי eht" שקיק % 6תל לנ6 מייטיק קתתר 6מי )56ש

 )שגנרל ממכ) כעקוםוועזיגן

 ט-

 סכי נחר כד6מר תהגי כדיקה
 וכו' 3נסרוע6 ר6קתכח גיטך רסטיb)wh 0( 6 6ג6 שיי6ער
 כ) חנרונן גיס וסיח גם'6ס יודק ורנ ארמיס דטתו6) 6טסיסוקס
 6כדיק0 סתכיק כויקס קמייך סכמקוס מנוצר )ך רירי עיטר(עיר
 סס סוחונץ ס)6 ר6יילי וסר6"ט סס סחוספוח וכחט )6סי6פ4
 ד0יכ6 ירנין ייי6"ט סם pOD1 נציות ססס"לוח 6)6 ,ס נסס3'

 מ5ייוח טססייווח צע"ג Of 3קס י סומוקו ט)6 4ףטס6 חך6ד15כ6
 )6 )פינוח6 חרתי ושעיגן פוסקיס וים כפסיגן bS 16 אהפוך15

vnwתפיח מינק וסרי3'ס סס נזי סכתכ כמו טיירח6 משחי )6 בס 
finnel6( ו)6 רסיכי )מי3וח6 מד6 ד6יכ6 0ר6'ם )סנלח מנפל 
 )6 ד3נ4ד פסיסי 6'כ pwfn % מטות וטיירות אע"גסוחזקו

 כחורים כסדיק ל סוחיקו )6 רס6 כ)) בפיקס אריךפ61'ן
 6ת טששי1 6יירי יטס ולע"נ )מעש כגובר טמיעה )וססיו

 6ת מסוטר מקיאו גריעי )6 סנג"ד דססימגיס סוכחע 60קמו
 שסכות ממס קע6 שעיר וטס סעו 6ת ס1כיר כ6)1 וסף .קש

 ליעיל נשמו מגיס וס 3סס סושרד ס)6 כיון חייטיגן )6סומקק
1~Dbושיחק )יכ6 כגיר דגם פסיט6 6'כ %חוח ט0קיילוח 
 וב) )עיכיח6 חרתי דנעיגו ספוסקיס )סכלת 6פ" 6)6 .למידי
bP~אליות רסשירוח ~tpb 6( 60 דיק כגחן מ"מ וסיטיזן תיחזקו 
 otO טר,צותר נעויא מטרך סטווי סעו)ס %) התימס ד)יכ6סשפ
1hwnסחיר מוטס תקום ס%י'ן )מריגח %כח ר51ס שם ט6ס( 

 גם% סיס סנוט כ'PDDS 6 6ין סככך 03-0 תתון מרויח סיסינתחו
 . 4  ותוסס ינמתו וקסיתס 6)1 כחקרים סולי"ן נתדינת 6מר6יס

  סולי'ן  חריגת ~bnutD) entk סרחי  ר3עילן לתומר, רשסקיסולרעתו.
 לכל יתשרסס יויט וננטר כזפ 6יס נת55 סיס ob נריקם4ףכס
 כי  פוקען סריגות ככל לו 91יקס עתתו ססיתס זס כ6'ס גת65ט)6
 נכל נרקנו כילו וסגי לנו ויהעיס גיכריס  סיפולי"ן כבנשלית3יי

 .  צרור 4 גרפס זס  ויכר סיסי סמטי6ין תהגו ול5 פולי"ןתרסיס

D1nDIפעליות % טסכי6 קתטון 3י מלרכי כתר ט5 למתוך ים.גךרךי : ספק סוס ט )ספק 61ין 
 ונס סא"ל סמינר 6ת מכיר סיס טסו6 לעיי  מסגירסג.)

 16 ל9ר6 וסיס סי"ל סימנס נעסק ס6.פ עתו ר3ר סייס כעס)פגי
 כל סמרעס פוחס לריסי מניר 161 . 4וויפיגי fflhDtpD'~p'נסס
  רסס וליכר ירוע 6ז ססיס סגזכר ססמותר 15 4 סגיה וסססממן
 3ערי4ס כתחקר  מסריס ע)*ח ע4סס וסניך תק)וח גתס )0סגרס
 תסס כתר )ו  נתן ססס וניתיס יר'ס עמס כתר טל ככחני3סרע
 . יעחס . )מ כירוע חי כריין מיזכר ס0תומר על 3לסכ. ערותיר'ס

 סמכר תותר עסק על ושקיר תריגcnthS 0 סלל תדרכי כערממזר
  OOS ויריט ניכר עסיס כשינול ט16חו תרינס פוחס לגסי לוסגירו
 טתס תת 610 מעכרי גטגיס יכמסו נעסק ענגו עתסס תונייססיס
 וגנלס ת3ו6ר 6)ו ר3ליס  תתוך כנס לתעל( כנזכר סיריםנתפיס
 נפנפו  טנסחלח זנו ען )עזות כסר רג4ח  "ס לחו נימו שיסתפקש"ע

  t(or על סכירותטפל

 כילו ומיי תלמרוס נטרן סטו סתויות כל שגות ס00דיס חסי ותכי  ס4סוחו  על  סור גוע) סו6 סל) מליכי קכמר גב ע)דאף
 נפיר סכ"י ol('lh~  נחסונס סרסרה כחכ 0)6 )סעיד סכריישל
 סרס ככר סלעיי כעוזם hSh יתרו סלן נ"ל ויל ס"ת Q~Dח"ב
ottlsnסכר רסויעל וריביך טלר טיפ4 ער לצעיר רלו יל6 לממיר 
 הוע) מחו%נ קהינו ש %6 )לעפו 6יס נין *זן 3'ר טל דתלו0לדין
 תני6ר וס תכל . פסל לעתי לסי זס ברין 5ע1 מר ולסייח  4לךסכל
 וכ"ט 5סר 6יס ערית כפל תדוכי כתר סל עריסי על  לסתוךסיס
 כנזכר כרנריו סו6 סין גיכר כירו ססני6 סערשס רלריפפתיך

 : כלי  (or תספק  6'ן 6סר3סעדיות
 ט6ר קים  כוין נתיר נקיוס סערוס כ) גתתיתו סל6 ו3ונדכי

 סגרו4ס כוס סססכימו 0יptno 6 ס)6 יסריותכעריס
 כטען עויות ו3ק6ר ק6ע'נ וסרמכ"ס  סלי"ף וכרסיסעכפוסקיס
 6)6 כחרס מפי 6סי' כסר 6מ0 כעוץ כמנס נוסי 1)6מפיסם
 6נ) % 15 תוץיימיס כסיות וביכין 5ם נרנריסס סתפרסיסטמלקו
 לפסוס וו"י fnat סרענ"ןרעת

 )0קי
 etn~tpn  63יגן 6פי' ולסכסכו

 כל סתנו6ריס כתו )סק) כרנריסס יו ס" O'h נפיר סנייופסק
Obצעיר סר3ריס o'b 40 תקוייתיס וכססעריות סס וננץ י'ז 
 וקין יכ"ט h('h ע4סס )סמוך יק ומסם גל% נג'ו זסכענין
 כתנתי DS(1ff סגר06 . סס פעוטים לכלים ש )60ליך מסיולך
 ג'ל גרפס תשריר  3ן תזיר  שפרור ,רכלי כס וספק nnboהמסן

ג נזלשיה  ," מ אנ'ז די ילוהקו* 
 סיע . טקס מרקחו נ% סמסחופפיס %1) הגיס )16רך וסלחוס4ש
 ק0ונכס onh_ סדות דסיק6 מותץ )1נ)י"ן pffp פסקרעו

 יד יעיי . 6' ריין כתיתת  על 5' ער  טסעיר טיפ 6ס כיגחקיש ס)* סגם בפייס ספסר סייס תס פס וגתהויס רנתךכק5ספגדיג'6
 קולפיו* נעל עסעיו יתרת טרוח וטור . סגי ריץ תתקןס על6'

' 

 כ"כ פס  o'fim)l ירו כחכ בזפ יסעיר  נמתו סייס *תוטפת
 טרות כתג 16ת1 . חהועס לתורת פעי כיסר 6תר ער פזםירו

 ר% 6יס לטרוח  מספיק 610 זמו oltpp ולשרגו לית 4רפטישנו
 יסרג  סלוגי עת כספר כחן ת)5י וג'ל סרתכ"ס רקתנ תס6נוע
 פלגתך זז ורין טכ'ל קטתו תגס5 יטרלל כתי טס61 ויחספקני

 סרב  וכחד ינתות סוף 1סר6'ס  מריף וסכי6ו כיריט4ןי סו6ר6תור*
 נד טיכסה סיחקים hD'5 מפתע טתרנרי סרתג"ס רנני עלשלעיר
 חי שגורע 16  עגחקייס וסוף רגעו פיתו סיס ס6'כ  סכתכוש6
 שרסנ"5 36ל כתלו ססליגי טימיר 6תר נמר טפילו כלומרכתגו
 י"ל וסוט כתכ טוחו לפלחקייס רויכן סונר סרבולו טגר,פכתג
 affnht . עטי) עסי6ץ תקויים 3לן ס5סי' ס6ותריס לרטתססכיס
 סכריטו hSt  להווםלתי פנקסי יוכעס כ10ף 30י,ו n'holססרי"ף

נג'סם
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כגלובלץ נח נזשאלהמהרם
 גר06 ס6חוו תי פ' ריר'"ף סכחכ סממס טס לי כחכ ס6נימסס
 hSI תפיסס 3עינן: עדיית ר3ס6ר י6ע'ג )0ק) ססוסק כסדי6מינריו
 תרכרי )ר06 וכן תסג' כחנם מסי eb" 6סס נעיוח כסכסעפי

 h~h כרנוכ'ס )וכרי ססכיתו ספוסקיס טכ) סלי . סססר6'ם
 ווכנן טערוח דק'וס מטוס )קיינוו )ליך 5ס מו)קיסמסמפלסיס

 ט6ח,ו מי פלק וסר'ן ג"י ;כחכו כמו 6ז6ורייח6 16קמוסוסכ6
 ונעךות כ3כ"ך b:h )כ"ע רת0גי )ל6ס 6חר עד ~pffוגגתקייס
 עיר1 וסס טתו ע) כ.6 6טחו טס 1)6 6כ'1 קס ע) סעידו ל6סנזכר
 וטסגיח מסר~נ ק0ו5 6ותר' ססיס יכמטו יסוסע נקל6ס6מלו
 hov' ססל'1ח6 מעיגעו גע)ס ו)6 מסס כט')6 נטר5'ג וכגיו6סתו
bnntb6ריט י)חק קט.1 דף ס)וס ס6;ס ס' ריכמוח כסוגי6 ח)י 
 ח%סינן 6י וכו' וטכי3 ל6ספתיי6 מקורטכ6 ק6ד) 0וס וט'גלומ6
 ופסקו חיים'גן )6 6מר 637 ח"סיגן 6מל 6ניי ל6 16 י)חק)חלי
 סוחוקו ס)6 ד6'ילי כתכ סרס'י 6)6 . כרכ6 וסל6'ט .סרי"ףקס
 י)חק חלי סוחוקו hsn ד6יילי סחוספוח קס כחכו ,כן ילמקחר'

 טס מסמע כ0וחוקו 6ב) סל6'ס סס וכ'כ וכו' סיילס316סכיחי
 ד6סחכח ht~oa nD'b סס (hwh1 ושיסיגן מורס רכ6 ד6י'כסדי5
 רכגן וכיקו גסררע6 חיי6 בר גחן h)b 3יס כחוכ רסוסכסור6
 נר מעגן )כר tlnh(h מיי6 כר גחן סוס 1)6 גסררע6 ועדמסור6
 ח"קילן ו)6 )ריר' Dh" רנ6 ך6נור וכו, נגסרלע6 מחגר6חיי6
 רכנ!0 יסוסע חרי ד0ומוקו פסיט6 כג"ך 461כ . חייסעןסכ6
 6ין 61'כ . ')"1 כפל6"ג קרוקס קסגס וכ"ק כטוק6 6יכ6שוסע
 סגקל6יס סכ) ןפר6"ג סק0)0 כל ס'כיוק טיי כ'6 זו )6עססיתר
 י)6 6% כפל6.ג סס קגט6לו 16 כמייס סס סס יסוסע כסס16

 סרמנ"ס סכחכ מס ע) סתגיר סל3 וכ'כ וו. 6סס 3ע) 6)6מסס
 כסח)ך 6גסיס 16 3.ר )י 6תלו ו6מל 6חר כ6 ג'רוקין עס' "ג3ס'
 6סתו ר(לי . וכו' מיכ6) 3ן עחק סמח )0ס 6תול ס4גייעקוס
 . עכ") r?nn 610 5חר מיכ6ל 3ן יאק סע6 6ותריס 61יןמוהרח
 . ג6! עד הוח,ק, ט)6 וסו6 36לס0 6מל ו") סר6כיד ע)יווכחכ
 06  ור6' 5בל ייי' לתיחט 4כ6 דס5 . וס של 1ngh תסי6יןקייס ס50מי יריע Qh  3סומ~קו t~bg 16מר 61גי סתגיל סרנ ע)יווכחכ

 6ת  תסי6ין  6ין 3וויי חי blon ת0ן ג6חר יריע ו6ין 3' כ6ןסי
tnph(6סת ססת ו?וי ת)6 גט6ס 061 עסן 6מר ס cth . רמע וגס  
 סעיר סכתנ ויע"ג חקקז. סף סליכ'ס וכ'כ . 1ט' טס כרכרידס
 6ת,ל ס),גי )מקי0 כסח)ך )י 6תלו 61מר 6חד כ6 11') י" ס"6"ס
  כטס סיווע פלוגי יכירין ו,בו 9 ו6מר וכ5 ספיין גן  יסףקמס
 5יו ו6ין ס"י סגכיו17  סיען כו יער n~wh b)p פותרס  יסתיט

 1niba 6סר 0ושס סל6 5917 וי'5  כך טקנע סוס 5חל טת5היטסין
 5לפס ור3 וכי' ספיכריס סירוס6 סכ"י % וג0 ססס ג,סמ9וס
 סיירית סכעזי bnD 3ס5י תרי יככיחי סיירות סכיחי 6סילוכת3
 סו-:h~h fh מסקגח סי6 וכן . )ריעות6 חרוייסו י6יכ6 סדמטי6ין
 רמכליל ט6731 3ס6י ג.6 כ)ל נחטוכוחיו כר6"ט כחנ 1כן . עכ")ו')
  דסוחוקו rht"( סיירסן סכימ. רל6 לתיפר h'(b 3כ"ר ו6יכ מ%)ץ
 כי לפי3יח6 סר6יס 5רברי טס תילעיס יס 0רי . *סחרי  הזיסעחלי

  כריף רנרי ל תקטf)bn 0  סרי'ף תרנרי hSh זס סשית %סר6'ס
 כליסגי פסע סגפ כל ו3ס' רר53 סכ5ספסס

 הייסען 0וחזקו רל, a~rb תלויות שיטיירות  כנון לריפהו6רכמר6 יירי רי' 3סר6
 35ל 6תר גי לכתוב ר6פסר  כיון 4..מתיר יפ דבגמ סר5"סאי4ן

3פו3ר5
 רעסי

 pnSt לת,-י  חיישען ר5י תסוס (hnb1 PQD spo ריט
 ס6סס 3פ' ססיי6 טס סי' לי 5בל . יהיס כל לססעגן 5רו50.כ
  סות3'ן נשס כתב 3תסיבס 0ריכ"ש וכן פ'רי תקסי דלID1h 6ס*ס

 . )'י סל כפיריסו סשוגיי6 יפירטו לט'כות6 חרחי ד3טיק01רט6.3
 יןיוסף טגי רכמ0וחוקו דנייסס רסחתו ס5הרעיס דנלי Dnpn S)Dוכן

 סמעי
 טיזכיר  בעען  6ניו סס ת%מתקך למלס ו6ין 5זתיר יט 3ג'רd-~a סעיר 3גי כל סינרקו 3ריקס ע'י 6נל.  תייסען 3עיר

otsעירו ט0 סיזכיר 3עיבן 14 5כיו  וטס ט)ע כטעוכיר 35ל עיוו 
 סס ס,כיר טלDb 5"(  פיו וטס ט)ו כסתגיר מי3ייו יסתעע'ת
 ס6י0 יפרק 0ג3וריס בטלץי כ0רי5 ולכ פטחרי 0עמך 3לי'3ריסת רע'י 01'ס  כך סטתס סביס 3ןקך סיסוקו כסל5 5טסו  5Pb'Dnביו
 ירעגו 1)6 מח סתעון 3ן יוסף סטריס 6תרו ו6ס ווץסליס

~rtbn 
 צן סוען2י :י:ון~~ן:ע ע'ר

יב

 )רותד ס0יס  כ)ון עיר 53יחס כיול6 5הר סוהוק ל, 05 5ניוסס
 )0וטר  )ריך 3סתו  תיותך 0יס % ו6ס  5סחו 6ת תתיריןבסתו
 0גיר %1 עירו  וסס טמו ס,כיר 061 עירו ו;ס 6כיו וססקתו
 כך ססתי תי תכ0 יל6 לי  ו,0 0עיר ניוח0  מפספסין 5כיוסש
hSh,נסרי6 יתגי6ר יי'י עמס  לך 0רי . טרל 6טתו חלט6 0ו 

 נג'ר וכ,ט כו' סעיר 163ח0 פטספטו ת"י ל0גסן 16ת0סתתירין
 מייגר 6יין 6יו ער וי) סעריס ס0וכירו ~rnjic לו0 עור %רףסיס
 געיעע ת5כיר סיפפ שיייי ייין 5י, ס6פר תיין ער מ'  גייע,ןטגילר
 ס5תרו תונסקיס סיהגיס D~Dh c~thn 3גופו ק)ת.סיתניס סו,כרוונס
 ורוגת6 פייס טפוסליס ,יין של גק6ע (D~b געלין 5יין 0יפפר
 כי עירו סס 0,כיר hS 5פי' 0סוכמות ע'י קפיר טירס תסריק 0תירזס
 טגע0 טסיכס לגו ס0יור ותיחר  סס כמנו5ר רוס"י 6ון ערימזו ש060
 נק"ק rhrs1 כעח  ייסנס0י6

~)re 
 כ"ח דסדרח סיפס דיגך כיח חמח

 כוי כ'ת ליר סעדוס סלתיי לפר6'ג  תפולן ת)1יוח סיירוח סרכסוגס
 )ר3ריגו יסמס כ"ת 5ס כג'ל סעגעס ס6סס סיתר יוגתר תעכ'תסע"י
 כו': תייר ג6ס כהעכ"ת נגרוליס יסתייט (D')pp יפהח  ז0ודכר.

 סי"ס ת6הי 6"י נהשאלה
~)uwl 

 מומ,ק 0י0 יתיו מכ)
 13 בת)6 ול6  וסיוסר סחיס 3ררכי וסו)ך3כסרוח

 . ססונגייס כתנ0ג 3נ(מורס לעכיוס 63רך תתגולל וב0יותו .טול0
 גר5'ת סיס ט)6  סחור0 53יי0  סס ועסס ית,דגת0 )~ץז ostopSו63
 0ק0)ס w~bn כחיס נע)י )וק,ח יטכו 0יוס ויהי קסע0 6ות0)מי
1Sh~lומחמת . סיולס סחורס מ16חס כיח 'ס 06 3חלס 6וחו 
 ל1 קוג6יס ק00 קס')0 3ג' 163ח0 וסכי ר6ס טו3יס 3ןט6ותו
 לפי יסיו סל6 גדוליס בעייםש  סיפלס0י 3ידס יפו) 063 יל6וסיס
 6וחס 3גי טטו מ0 . ר3ר סודס 1)6 . לרבר"יס תטס לןכ3ורו
 מ6ותס 1מ)16 סשרחו עס ט0 תחגורר ט0י0 3כית וחפסו ס)מוק0לס
 6ח )סכ6יס ק0)ס 6וח0 כגי קר)) ססיס מס ו0יס 3כיחסמורס
 3יוס OnSD טל6 רק . גרו)'ס וקגסות עוגסיס )ירי 1ל30י6וריחו
 ופתס  פירקיי5 6רן גנרו4 וטס יר )ו  יס ס6יס  6,חו  כ6טר3סכח
 כשרחו ni?rnn יל0ו)י6ו 3ג3יר1 0ס0ל0 תבבי תקלת  4גיסרי)י0
 לר,פך וי4ס  חיריו  ונין 3יגו nluuPI פעית or~b לי יש וכיטרפיו סספי*  ט4זס 0מרס על טענר יהתת ססכוע0 על תטירולעשחו
  06 רבייו ילמרגו . סטביע0 פל 0מםיר  ירין שכ:נוי עלסט3וע0

 : )6 16 כסמתו מחוקח )ס)י6ו עמסססוין
 דתניגן נס6 0מפרשס נדו)י סמן נמיוקח ל!י ה דןתשובה

 rnh כער סם3יע0 על הסור סכנגדו  סלסבפין כ)פ'
 יגפ'  ופריך  סו6 ק3ועוח the" ספקרון טכועח ו6חת סערוסטכועוח
 ק, כטקר5 תסת3ע ס6 רכי סבוט0 קס:י יי . ביעיי פכייית ג)ויולתגי

 קסגי ל5 משחכע 'hp רכקוספ5 לתיתר רייכן 3יפיי טניעת יכלתסת3ע
 4ויתר 5ל5 מקתנע 59 כי רל0ב5 ביפוי סייעת ופרם'יולו'

 חטור 6יגו י)רו סכפ6ו עלי0 עכר ו5סי'  לסיעוס פנרעתותססבפ רכקוקיי
 סס וסתוספוס . עכ"ל עפיו למקר . לסו54 טענר 0ס3ועס טלככך
 כיון לסיועס  יפסל ל6 עלסחרס פט3ר רתי לוקוק  רייס תכ5ןכס3ו
 רפסול י6ר'ת . מסתבע ק6 רג9וסע6 לתעור hQ'h סתרס קכלתרנסטת
 )וססבע דנקיספ5 תיירי רל6 פי' קתגי רל5 5ל5 סיתר לי ו0כ6106

 חנ, ב3י סבוע0 ר6סחייכhnnh 0 כ6י ריתרי 0כוחב  תפ'ור6ייס
 . 6טבועת6 דחטירס  נ0סי, 03 יריי6 מסר6 רב 3ת ליס 5תר0ררי6
 . ל3פל0 סתיס סס רתפסי b'oc3 hnnh ב0 ירייו גריםובס'ג
 j~rDht . ו5וכלת ת6כל h)p כגון תקייתת ו6ע0 טלט3עחופעיוטו
  סרי"ף כגון 0פיריס גרולי גמ)קו or31 וכו' יסכוגר0 5537פכס

 כסי' ח"מ 0מור קכתכ 0גס3עיס וכ) ריל6'ם ט0כי6 01ר')ווסרת3"ס
 3יטוי כסכיטת השד געסס  ס6יגו כרט.' פוסקיס ס0ס נסגוס5'כ

 וסר3 סס סר"ן כת"ס ר.ח וכן . י(מרס על טטנר )4ז וכןדל0בן
 0עררכי  סס3י6 גר%יס )סרכס וכן ו0רתכ"ן ס6י רכ  3קססתג?
 כתכ ל'ר 3סי' ססכ'י סגס .  בסטיביתי0ן ס6תווגיס )1נרוליוסר3ס
 וסיטתו וסת'3 וסריזם . כרס'י סו3ר  ססרי"ף לתרו  מסיכן ירעסל5

 )פחיל0 ד)0כ6 גט3ועת מסס) וססקו ל'ח ק) פרוסי 6חרגמקכיס

 : גיטוי( סגועח ע) 3עבר )חס! ס"יס דסיסק ר"סעי
 סל  פ'ייסו יוחר מסחבר 0גר06 ט)פ' 6)ויג6 *לן hrhtריקן4ליעי

 4וירס 5'כ5 כישיי 3קנוטת )ססל לעילכ, 36ל ויסתנע 50ר3סוספן בלוירי תב5 קהיירי רלן רפי' רקז סל לפ" ר6ילירס"
 ת0יגי ול0בי ביפיי  ט3ועת חג6 )6 רנוחגיהין רתג6 כיון כן06

תיסי
 )1טגס  3סו0 חג6 6סמש' ז)6 טון לפוסלו לפסהן 6רעהין

ועל
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לובלע נם נחששלהכמורהם48
 *ס4 ר6ה ~pb 610 דמפכר6 סק ופימ סש6 פו שש5
 וס-ס טבעית ס6ר סנP~9DDV 6 וש *ש יךנ% . שתסע ק6 ומפקעם 610) שתמסק וקסם כטשפ ס6רכס

 b~s ושחושב 6דפר ד4כ8 חקהצ . 4צ וגף6 ד63.
 6כ4 %1 14% . 6ש 631 *% שש גני פרך וככר קתמ66
 ודעי וו% hg סנטת תג6 %חק יומו 1ס%1ן . *דפר 4כ6ש4
 דליק ע4%ק רייס סר6,ם ססני6 ומס ונטור פטעס כ) ע"06
 D'D מל וטמרם 6טת כזו תגי h'tmh חף nub י"נ תני 0י6דר'
 דפ6מ )דשת יפ מן 6כה( משסריס כ3 %יע %'נ סם חם65
 וכר"ת!ת Dt')DD 3ס% גמט עם שיי וס"ס י'נ סני pm די54ססס
 ססי6 מסיד ד% לרמץ סורק גויס פשסשת רכתם )ס6 דמי%1
 3קק וחק סג10 כ) וגק וט' ניוו פספקיע בס שנע ש s~sדחק
 וחג' כיון ושיר וחג6 5סט" 1)'כ6 . וט' כשכסס סשנמ0נפללה
 . עכ') )יקנט ריין גגמ1 פ6ץ מנסו 656 מסינ ד)6 וי'5 וט'61*
 נמסגיוח 5ס קחמ 11 כמסנס דס"לינסו גג ע) ד6ף סחםיס6מ
 06מטינן )6 דרס% טסם נפכועח קיטס) וס דין 36)6מרומ
 נס . 6מור6 סוס גדכרי עעורפ נע63 65 גס וכרייס6 מסגםנסוס
 נו41ת סיפוח נרסח וסי סטסנ מארק ר"ח ססכיO"b1 6ססי6
 6יכ6 רס6 שכוחת כינס )נסקס קעיס קס דמפק6 דנריסד)גף)
 סופי) מ.מ otp~w נרוץ נין )מכריע כד* קטלגי סנס.חןק : וכרומס 610 סכועח סמי ונטיס C'tD פס )ש64 ורגי)ס דל"))טיפ
 לך סי' ססע,ר ולע"ג . משסיס מן מוכרע סדנל 61ין-
 סלאמס 6מל שסך 0ש6 תחוס סץט כר"ח ומסק דבריו פססנמ'ס
 ס5 סירוסו יחזר תסחנר סירוס %1י סכרעס וס 61ק  36י1דברי
 6מוקתיס נכלא ושקעינן פער , רשי וכן וסוסי) . כאמוררנה

 : כפייחו עשקת )סו4*01)6
 עגיו מעשים מסיו 6חר מ) נססוכס nlo('h גחנ )יסה18במה

 כמטל מגס מייכ מסיס מסם סקסעס ט) מסודפ610
 נפת %) דכליו כסוף 1סשכ . וכי סטעחו ע) 1ע3ל ק4כ4מן
 נדורי מרוקת מתגו וצרוע סטעח1 קייס כ)6 מ) מיסו)גטיקר
 6% משי געסס ~wh הומאס סחכשמ מנד41 טש .המשלעס
 כרכוזיו תטמר סרי . עכס לסקר מפיו ססעס יפחס פנסכעסנסעס
 מן סיס כיון כצ קכועס ע"י 6דס )0ס% ס)6 ז.) כדעתוכסדינן
 נוכ דכג"ר מדין וכ,- . רם" דכר' *קר סגמנט סנמכנףססנדו)יס
 ממטעת גלט דוס מד6 טעעיס מכעס גפם) 6יגו מרזח ו6סי')ומל
 קטעם סוס b'5g 65 וכקן תסה ושכועס ס51י6 רססם דרסכםכיסוי
 סגין ע) ק'ח סי' כחסונם סריכ"ס כחכ ממס ש וכעין . תיוכ))

 mb נלשת רקוק % נרסיס סיורע מי סכ5 כת'מ סמלישפסקתן
 סורס מנכסיו omhn כרמיתו שק מי י% וכלמז נעיוחכשגס
 . 1ו"5 דכמו נסוף וספיכ סודית 6% סמרם ט) עמוס %1עס .וט'
 ססטעס ט) מפור געפס 0*ן וסרסנ"6 וסרתכק רם" סועתושד
 י65ס )6 סטעס נפער מסרי ba~l ניעיי סטעח ע) מונוסמסת
 1)6 כמתגיחין דתכן קו6 וככופה דמים 1)6 . יסקל קטטסעפש
 מסיס מ63 סנ!עס סכסעח ל"ו מטעת ע5 סחעסר כסטמפדיק
 סלי סקס) ססמליש ומחרס וט' מסגס ממגיד or סכתכ כמווכקר
 כ)) מגיס סטעס י65ס hs בסרי תירס ונרע יסנ6 כסטעס610
 . )סכ6 מעוי עטטעס גרס ספד כסדינן כלכריו תטלל סרי .עב")
 דנחוuhl '0*( . יס עמי שס3 6עו %ח eho,' קמר נוב)61"ג

 סייגו י'5 אורס ע3 קעוגר 3עי פס5 פיס עטור 5עי5כ-הנקהו
 160ח1 עמן פיוס יעסו פ65 סמרו סקס) כמסכמת פגעססמרס
 כססכתת מנעמס כיין O~DD סמרס tMw סקסך % 4% סףמרס
 עכר כ46 סף נדרס 16חס ע5 מסקס) 6מר כמשכר פכך .כ51ס
 מיק וכן . נגיר תפ%כ . מסיו פס641 ר)סכ6 )סכ6 כיסף סטעחע)

 יפ וריס רם" דכרי ע5 סגפכפץ כ5 כסרק פכחנ וסו46ס)'פג6
 16 כססעס פש) 6יע ע4ס משנר מרס גזרו %סר 6ס 4מרר31'ס
 ות"ס 6)ססי רנ דעת וק . 16כb1h1 bSt 5 כטעם ע) טפר6ס
 ג% שכר 61פ" פכחנ לד כס" ח'ע יסעור )יסנ6 ריק6 וקוט'
 6שס"( hh גצו סנטר 6יעי דרא 6הו נסמן )ת)ק ק.2ך1ן8 : וכי סיטר שחרין מרס sp' סעונר ל 5' וכס" ט' סקל קסוזרישמרס

 ס)6 מס סגנו דכר 16ש סצעס ש6 ומשכר ענק6מס
 %6 שפס) 4יח סע כשכעס סמרם ע) ושכר ו51610 .עטשנו
 נפכ ושנר ש0ס 61ש ושכר פנק 6יש יעשת ניו ע%טרשט
 eD1 1ף5 יש6 ס" סה3'ק נ'כ כפג Of ו0"4ק . מם) *ט 0שס%)

 פ3 ועבר ס4מ 6מן יערוק פסגסגפ נתנ לע סרסנ64 טפ6ער
 640 שסר ססטטס % 0שד כהן 61'ט נקי גלש 6יטפנועחצ
 51פמ 6עתג"שין ועישק סנסנעץ כ) דפרק תסוגל סרעפת כעסוק

 . כף hw' הציד מוכר לית 6נ5 . ט' ופרס" ס' בשויממשת
 י6ס 41 . % לפץ ננעת ססכישס ו') %שהיס ען סקנסוסיע
 ש6 ונסע ת3קו0 מ"כ מ6 0מ %% )6ט) 0)6 נוצנעגסס-מ
 65טי גסכע 6כ5 %סטעס גמדותו0ס%

 יק עמס %1 5סהוע 16
 . כף ו%נועס לעמוס 0ס% 6ימ מעמס עני ד)6 מקות 0ייכדל1ע
 ונעשש עוק מישטח נ' נסרק קכחנ וש) סרענ"ס רעם גר6סוק
 " וכשרק ססטסס. ע5 ממוך סוי ענירס עמוס רעדות ס0ש)קב)
 כחג עוומעמל

~r'h 
 ע6זפ ע4ס סמפטן עבים מעכר כ) רסע

 ספרם ע) שנר מקוי 65 נגפך מדע ונר . כ)3 ששט6ץ סוס עלס ס63 נניד ס4ס ולוכ . על5 וט' כבדוס StCD1 רסע101
 כרסנך :יס רק כ% סמרס ט) יעטר כועסו סיס ס)6י5

 מססמ?ט ק6 ס6ססעיסי רק סחורס תיפחס ביה 6 מש ינמףשונוס
 סמעץ סיסקררו סר דכר יס% 6יך )ר16ת עס וק סקנססמכס

 )ומוחו וים ננוו מת!מ OP1 סמרת ר6ס טכשפרין
-hbs 

 ד6מריגן
 כמ15ס סטפן מסד6 רנ 6על 6מן נר קוי רם 6ער ומ64סנ0"ק
 מה דעעע6 ננמר6 כס ועט% )עדות ססו3 כפקדק . נעוותכקל
 6)6 ינ411 כרעות סיס ד)6 ד6מריק מסיס כסל נמרסדטסר

 . גפכם ק)6 ותן כ) בכפר ףנ סי' סטור 0סק וכן ממד)בנחשפי
 פעי ו6%ש ה4) סגקנעין כ3 נפרק סמרןכ' כחב ש1ונדחיס
 כ% רבצי מדש גסכע 61סי' כסר גמ4ס ססכוסר כמעליסשהססי
 מקוס עעמו סרי וע"כ מ4ס קטעות 61מד סו6 במשת6מד

 סקס5ס onlh סכם פכר6וחו בגריס )יניס )תימר י6'כ716ךרוא : כנ"ר כ4ס 6"כ סדכר ע) דנסכע ו6ט-נ תסתתט ק6 6סחשסידאר"
 כדגש 6מר ve:tn סס ומביחס וכסדו גססו ע)עימדיס

 61יט קס)ס מנג' ס6יט ונסרם מרמס כסוח )קכ) תם-נק6יגו
 נדין ספוסקיס דכהכו )סOr 6 )דמן! ניס טירמס )קכ3מחתינ
 ד)6 מפיס וערג נעליס הסתפקו )סדות סס% קש6 כרימתסמ5וס
 bnst) ,6 נז6סייק בסו מקעע ו4ס נט4ס גסך !14חסימין
 610 לקוי כי כעימוד :ימר" 5ס1 מסת: דנת נ63 65גפיחמשו
 וססטעס ממוס ע5 קטטר גחטוק פ65 *ער פער) עמן ככ55ס4ת
 סריסים כ' )וס ודומה כקרוח נמקת מומוק סיס ועירס ס!6י)ח"ו

 גריכית פספוס ככמרומ מומוק פסיס 6דס ע) משרו פ6סכ0שכס
 וסטר טופס כסיס 16 ט מיסור סמן נדרך סס4ס 4מרפח%ין
Phn0נ6וס פמיר סרי ,ס מהמח נפק 61ינ1 . סש6 נורך מיסור 

 משקת )ש164 ס% 0מ סטכ) סיכליס ככ) ש4ן ככקלותסשמ,ק
 גן ס6וחו גל6ס טטמיס סין מכ) ק 061 . כגיד WPI', וכים .כקרותו
 ספק. סיס נוס 61ין כעקומי סונמ' כ3 בענין כסרוח נמרקת סי6טונים
 מל-ר ספרות כ'ו דלנק. מוי6 מבפיכח )ס5ש ימופ נקד0יס תוםוסמנה)
 : יבסס לן3 מסרריץ סנדק סממך מחן ולכסס נדפיס תסררכן

 כקבל סלקו ונעם . נערס תשרף יגועכפככר 6ק0* דקדק סכגסח ניס *חח ייט '(UID נמשאלה
 1סטתייס ססררס פ5ד rh סר6פק משמס ע) יכטחס ),"ורע'ו
 כסניפו עד ס)סס חס4ח )כיח קרוב 6100 כ16מרס מדםטכס
 סר%ק מקומם 5סממ סוכרש י ס3סכס סו סמ)טח %ססגין
 סילפה סענףס ומגס יסטמ' מסי גחר5ס 6מו 6מר גמיס1)כגוח
 י5ט סקנסס המנהגי שסר ק 06 יווט ועש . ושי מחבגק%
 מסקסו one onwi )מטר גמולן מקדוסהו סר6פץ סמקוס5סו64
1)swיו164 י,מקמ שמי נחש טויו 

~sb- 
 כי מוסס מנגסת טס נרן

 כ"ס )כנות מסגת ידן ולון כעת )סס דשקס סקעס ימו סקנססכני
 פ14 נשר 6ס דג6 כיפל ק63 0ו164 ככר כקפל 5שס יפ .ומלוכ מסי סומקק סמקוס יפ% סכ6ס oah~n גס . כמקרסמפוסס
 ושור . לעולס געור פ6יגס כמכיס מ3 נסכ'ג וק )ו קם גי )עכרויטא

 bn)o וכ"( סמומן כיח כנון גג15 ש דכריס ט המתעשפסשמס
 מ1 5תא ג6מרשס 6ס 6סור.5צ כערש D'3)qb (0 קשהומיסס
 : סס6שס עכש) כך כ) קדוסס ט פ6ע נוס פ5 עקום ומן %מסנרשמי

 פסרנ סכנסס מח כתפ"ס ד6ף DIDn 610 ונר 4 י6ס1ן2םךב:ה
 רכיך סעי נס סרק דחוסם טס6 ורפוס קווקר טש

 דט blg- סס61 04סף
 כמסתוי

 6ש דרג 3קשס 6ת6 נ%שס
 6ע1 נעשעד WO'1 עומ מפנעס ונמס ז3 6'5 5נהרעיס עסו6")
 מ3 ושפס כס פ3 קרף סרך ניס כ3 ש43 ויועק חרעססעיף

ש88
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 רטף 4 טסים 3ר316ן קיל ס% מסר'יו 3חט31ח וכן . )1קסניט מותר סיר 31כסכמח סע'ר לגחי כמעמר סטיר סומי ,'3סיתלשוע'ס
 טעי"רת Sb סלך )כו ומוס כטסו תחוך ולקונן . סמיהן עסריגוח bnSM לחמק ט6כס"כ 6)6 . גרכיכס נכ) פ )כטתמסעוקמים
 i~etst עמשן 1e_" . וט' טתעון גחפס כן ומחוך סרנריס )1יתל יתש 3תיס ע14 טי3גו )0ימיליס ליס מריס סכסימכרו שמל6גי
 ורשמן pDD1 ס5%יתיו ויתר  טסרי' ונס לוחכיו 6חר (eSnטכוגרך טיהור קסם ד6יטיס כיס SD'1 טעתר סמקוס ס6וחו 163סןלוחו

 וכצר . וכו'  תסיר רין כל 04  רויילין  י)י16ח'1 כל  למגפון (~osמייד סי6 חריפס 5פ'ג ירס  לנן snD'p כנין פכ4  פייי יסירכסווסס
 % גוש נמוסר  יותר ססתתיר סיו סי'  יו.לין תסחי  כתווית )פל5 אייו פש (s'p ט0כיתי סר5"ט כרירי  כתיורר  גייי  סי חטת'טג"כ

1רי
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לובלין ס%שסלהמרק"םש
 נחוסר גנ% חקה טעו 06 סטגפ 3ע' ק 61גע" %ע"ג שניןכצירו
 ph שינודו כמס יצוע 6'ן ק6ס י ספוסקיס ופסקו נקניקוהלמס
 וגומל גטנט יסנתסר מקליק טש כמוסל 6ס'ס . סוט) גטנעיימסר
 7גחיסו געול עמול פ)1? יל hnDk~1 סקאלת 3חס,3ס opור)

 כסו כ) טרוח סנתסר ס"מ % יק oh מנעם )6 6)דוגסנפשסס
 ויע% דיסבע וטמרי' 103יוץח 6חלוגס חפיסס 3סויהחו קח53פ1%
 וכו' מסירם נעגין סני דמו כ) י3עלות כנק טיגסי מסל'סכלפסח
b%'96 פיוס מר' מסו) ימנע סנתסר פלוגי )ר' ערות סוס רצין 
 ר13תיט דר31 6עזנ . 6חלהס תפיסס מספקתו )1 סכרור eDש

 לסף נתמור סזמ כמסור נגע חקגח טסו ו% b51pb דשקופסקו

 תמון ולליס ר(תדק 36) ממלו ממון סרגל% tDb' כטן לגלעיייגוע
 סלק 3מיימו)י כס"ט ניטוס מ,יק וכע . נמסול גם) תנגח טסומלרו

 . כמו וגן מסור 61003 גנע חקגת זעקו שריס קמוסר 3למי
 (sff וכן . 06ייי ollnto ישליו ילעס 11DD hla בזיוי סמל7מ דגלי ע)"טוכ
 כר"ח דפסק סכהס כפ' תטפיס כסס סמרדכי טכחנ )"טכסטיך
 חקויה כמס מיילד פרקי ו63יגך . וגוס) רגפכע תכמיהו סמוסלכקצין
 וחיכי ולצי %6 . מכמיש צינו 6פ%ו )קו)6 דתיקו 3סדי6הפסק
 ללי' כבפסק נירים מיק לחשב גופו דמסר 60י כי כידיםכמסרו
 רגנן Dh1" איריס ממס מדק סף גופו כמוסל קת6 סגו% ס)ו(י6פליס
 ס"מת גחשג" סכשגס )יזי י6)כסגדלי חעונס וכסרטיך נשג) דסףעודו

o)fin~ItsOSi חקגח טסו ד3מ!יק ופטישך . מזיק ניס קרי גמי %ז( ס4 גדודן 
 bsit~ ח:יטתזסגו% וסגיגם)וט'.

 יפרק סעודם ומהינע) 0עלנ מן
 : ע"ס וא' סגוף מסירס סוס 61ין סמה מסילס מוו סגי כ) .מסרס
 עדיין סגמסר % )6 פכגזל מפעם כרכל מסתפק סטוק) סיסד84נם

 ק)6 לסגל) כדי 6% ט51י6 )6 סס51י6 מס וכ) חפיססלירי
 Or 06 1טו6) מסתפק סיס ולש . עט"ס 3יי wtpn יכ))יכ6
 ר6ף טפין ג6מר 6ג1 6ף . סגמסר וממק 65 ועדיין 610י) pteמך6

pDnDכנר כ46 סף סגקיס )סרי סר3ריס ממסר נמך כי נוס 
 כ46 הף )0))חו סגמסר טסו64 ומס ליס TSPt ומווי טד0גרפס
 פרוכ' מגמר' ורסיס נהדס נפטו ממסנר )10)'6 )ר(קליס וגחן6410
 6חמר6 וקשי משסוסו גץ6 0סו6 סחם ז)4ח6 ומקט) סגו,)סרק
 6חו כסרחסו DWht' ןרי נסרן וקמטו דרי )ים 11Dh וכו' מרידרכ
 he 06 חגן ah 601' %כ רכנן Sffh ופפרומס 6סי דרכצקתי
 6כ5 מעיקום OtSD 6וקמיס ו)6 משי ס"ת 6ע . חייל נידהנק

ttnphרק"י ופ" ק)יי' מיקצי בלויס nff~ חייב מך התן גט6 ד6ס 
 6)6 ס6וגס טיי מעיקרם רשומון מ) סעכו'ס 16קמיגסו ד)6גחכי
 סעתh'oah1 6 ק*יס סיין ע) o t~opth1(h %) * החש %1DD1ן
 וס ויין . טוכ לתפי דירסו 6תפהתו ט . כ16גס ר10ט 01DDפעור
 סוי לריס וסוקס מיד כי מנו% )ך סרי ספוסקיס מש עוסכססו6
 סיר 3נ'ד ס"ס כן ו6ס ק)הס ומקם Ott)D טל סו6 ככר5%ו
 ידם טיס דס6 פר' נתפס ככר כ6)ו סף סמקירס וסגי עריוסמסר
 06 )י om גפנו ע) )מ)ע 16510ת 4510 )6 06 מיל טס%פח
 פקועם ץ וסכרו )50)ח1 סי641 מס )עווי 16 ושסריס ממוןגוחן

 חייכ ס6%וח קיוו ססו65וח נעגין 6ך . o*)w חורק 61יןומכורלח
 : (pSn יס כש שיג 6'ט %יץ%)ס

 שק6 תכירו ס) ספלו מחורף שין קמ6 מגחי עפרקרנ4שמר
 כפלק כסלק וככס . וגלתי ריגן דרשן כגהץסתעחין

 וכחכו כו6 נלת6 601 דנעל6 סתת6 פכיך . סגעיס תקפוןש6 כרי קמוח ל מן.ססיגך סס%ס 6ח רמרחיל!ש 6מחגיתי' המפור65
 )יחן הס . סם דתותי ריגיס וכמס וט' מגג מלטס כוי כדלקסרנך געי בפרק וכן . פעול כניקוין יגרמ6 מסמס סכ6 11') סחוסןסם
 ועריס , כחרף יסגחל 6שי כטן דנרמי מריקך סם כ) טג6 מ6יכעס
 חייכ סו6 דנרמי רדיג6 6' נסין רעי ומינק . וכו' )ק%מגידינר
 סעה6 6ס עימר קלס סכל יעל ססי,9 ג6 פעטס nDnm כיילונתיב וררתי רהנ6 חילן ועור . תבירי לנתון  prto עצמו 610 תרוסססיגו
 oPe 6יט %ש דס61 חייכ 6ת6י סירותיו עם עירכן עצמו מחומ%
 . מסיק נ6 % טמעסר סעס 3ל%תס גס . חנפנו במתוןסמק
 כ) '60 ח14 דקגסו ועעס מכמיס קנסו 6% ולני) סמקי ס"קש 1)כך כירוק' כרמוכח קנס מפעס סוי דגלמ' ןדינ6 %י")נ6וגל6ס
1Dbט)יך p'rm וכר נעין נתכיו . cnp וסרתכ"ס ס0לי"ף מנס 
 סרג) כייר סרק כח3 סריזף טסרי 46 )חליפין עסכינמ0קונס
 וקרס וכסתוח ;ריס חמחיו וסיו 0גג תריס כ)י ורק רנ6 רלעור%6
 . וט'כשפקן

 ד)6 יסק משם כרכ' סיכתי רפית )ן מסתגרי

 דח"3 סגג מרקס חמרו ט) כ)י כיורק פסק pvm חו3)דשטח ף י סרתנזס וכן טויסס ס)כח6 ראת והע וט' דנרש דיגלכהמק
 כעו פעור מש ל9 שסכרת דס6 סריי pStnD ח*4יס )סו דליתס"ת
 יבפרק יחשל % פרק מלת"ססכתכ

 סגולי
 כפירוז ס"ל 5ל6 קת5

 סביך ל6 מהכריס  3פרקיס n"hlon ע6ח~4 נוית .  רלפיל ייזנקטל
%6ot~ttw opStn 9פייב וקעו ס'ל רסכי בסויה תסמפ סר 
 בטעם עיר נוסס יכטססיז9 .  מכירו  בתיון סי1DSD) )4 כטפטס5לי
  למון סריסך 3רי רסוי סרסם כתב ועמור ר%6י b'oo1מפסס
 עעס'  לך 61ין סטתי טיעליו סו6 גרור לטפש  יסר56 ממוןזתר6ס
  כס נרבריו יסחט רזמ סילע יסמינים !של סרענז וכן עובגרול
 גט5מו 6תר )olh ob  6 מרעי  סעשין יסטר ריי  כנכרימפסק
 לפער 6גי רולס כתג  בתסיניתיו D~O ("1('b יכן . %פ ע)0צ)0סר
 סיין רנרעי ריש  כ6ן  ספין יפי )טחים 0קפר ושמשיר ענר ohקמפון
 תיר מחתייב ס6ז  וכל לכיתים סיער בתירת ')ףו תטמיע ,סר6יבן
 סרטן מרומח בטל וכן וכו'  נני91ין גרעך %6 וגרמי ויגן קוויקינו
 סריקת סל תירקו לטי גס ריריו סס סייסי סגם . מע"י וס" ס'1ס4
 כיס דתית נוכר hlh תמון )וי1)'6 הידיגו 6ין ע"כ ריי לרכריטפיס ס6מרוג" יחל  וכן . לטעןר רע דהרי תופס hloa תרנריו סס נו4(ת"ת
 נעמון 0חק עלמו כ61 פעיסס וסייט כחקוקיו סריי מכחכ מי))חרסי

 1DSD 6ס  מסליל % תתוש  טס%יnsb51co  6 גל  יך.נווזהי :  סתעסס נקעת מיד ססייק וכסכךחנירו
 ירום 1% ו6ם לפלס סחייכ פסוע רכר סו6 נפדו מלוגת%

 מנידו סל תתין סנתוסר סיע"ג לתעל( l)1hu כיר סל6 סו54כעס
 גופו המוסר 6נל כמוסר עיל ס9גס עסו ר%  ספוסקיס רובפסרו
 הופל סגמסר וגס3ע ע) מקנת נו  עסי  גותים הירי מביווסל

 דלעיל ר"י לרנרי  סס סגמ)ע מרחקים %רן b(st וכניו לטחומסנין ססו)וו solno ט55% ספ%ס 6ך . לט% ססג6תי נחטנסכמצו%
 יסעיד תיר נטטס ל6  סי,ק 167ח1 מקוס osps ממוסר מייכ6ין

 לכ6 ורג% סמ5ף סיוק רכ) דחירן סרי"5כ6 פסקות י6ף .געשסס
 דרגו ע"נ 6ף ורנ% מ4י כ"כ 6ימ נ"ך סמ6 כלשטי) olaוץסו
 וכניל מ4' סו6 חנילו ט) גועו 6מד טימסור רסעגין גועל ע"כ5ריפ!
 גופו רמיסר S'DS  ססנ6סי סג6היס חסיכת ככל 610 סמועוס6
  ענין נין חלקו לי רס6 נגיר וס"ס . סזיקוסיו כל לסלם שיט מכירוסל
 יסכילו מרמקיס )6רן )כרות טיהורך ות"ד כוס ענין מ"מ .יעגין
  מעסם ע) ס'! סי' נח"ס חמק וכסדי לכ %וי קינו 6)יו ונמולקחו
 ני6קש סל מ"ר פליו וסולי6 סתט9 נ6 %ד כקס) ס"5 סיסקל316ן
 ס.5 יסכרו טתעין ק) רע ססס ~nbh 3פניל  %קונן ס9שוסיקוסו
 157 )6 וסקס).  הזכ סמי סיס סתעין סדכרי גחכרר כך וקמל6מר
 וטזי . )סלקו יכף ון6 6חר. סכרו קכ3ר מסגי ל510 לעכןיתחדר
 ממון סוס קחת חייג ושמעון ריין ומסק - ממייחו ר6וגן מפסידכך

 מסוטת כתו דגרתי ריגע מינץ9 וס רגם 6פ"ג כך 3טמ)י164נן
 גלמי ווין דגרמי ד'ג6 נין סרר סחעק מס ג"כ טס וסטך .חס

  סתורן ומס .נגיוקין
 סרי'לני

 ע"ז ptoht . לטיל ססנ5תי  כתיס'
 מקוס ho' ות"י ח*קיס תגי )פי )ח)ק h)'b ג0ץ כניד 6'כ ~;sfftוכתב
 נתינן pr'o עוסה על)% כספוק 5ל5 וגרמי ריכס  O1~D מנדינד)6
 תמל6כחן בע4 % סו6 עם . וכי' כיס סה9ו ל6  ים  וביחן .חנירו
hffi9ט'י גסתכן גרפנו פ ot~nh וכו' בני!קין נרעץ סוי וכמ"ג . 
 מעטהשי

 נטטפ היו  ("pr'DO CD' 6"נ blb מיי 1161 ספי חיתי
 לשט סגמ*ק . חסתס %) . וכו' לעסות חס כנר מזייעלופתעסס
 נחוש סמכו% לפקו' )ח)ק ירר גתי וריי והטפין O'p1כחלקים

 6)6 6יט וגרמי וייגה .דתסיק סרעכ"6 405 ות"ס וט' יתפורד)6
 סנורם סערו טכ'% די6. ושמיאי )חח3 חקנו דפכיחי עתי*מדרוגן
Oh1פכית ל6 גל"ג דכפיס נרמה כגוון 1כ1' קפחך ל6פ*גי 6יכ6 כן 
 וע כסס )רכריו ויסתיגו . חכירו על דסקר ס"ר 6תר טי6,51כ))
 ג"כ מסגו !ו ססיבס ורעית וכו'.  SOpo  יסקרנו קי  מע9 כוסגד%
 ל6פ*גי ר6יכ6 גיתי לעי בל"ו 5"כ . פיס 6תר העמס על סיקוס"
 סוחר וכגי) מרי י3ר סוOo 6 מעמס רס"ר ממehs 6"סכי

 ת"ס 3ט) סכחכ oVDn )יחו כ'כ דוחס 61ימ 6'ע)יי"6כמריצי
  יסססיהן 6ל6 ליס ממייכיס ד)6 סלי טחי)ק סמי5וק מפעסמ"מ
 0ת01) 9סו5'6 נ6%0וס סמוסר )מייכ גראס  6ין תעטס במטס %רנ6

 סתגדרס בסעף ציר נעמס ל6 סיזת )1ץזו כי קליו ובניו לטסוססני6
 עם וגן .  אר"י סגרת 6סר יתמכו %סווגים רכל לעיל כתננורכנר

 סנר סוס וסתיסר  בתיבתו פוייס onan לוען כשסלמסיי
לפניו  סררי
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כהלובלין מב מא'שאלה'מהרשם
 ושמוסל (olp רמייכ גריס בס6לס כמכתיר ממ)6כתו 3ט6)פגיו
 סגו,) הרק במרדכי כמכובר יטוס חיית ממכרכמו מכירו ממגע)כי

 6רכעס דס6 תעעס חייב tn)bhn ונעלו כמדר מכירו קסגרד"דם
 רמוסה )עי) סוכחגו יבכר . S.)p מסם 6' ופנת %רם ס0%ז3ריס
 ממס גנוי סוי 61.כ - היניס כמניקו סני 6וגסיס כידי חנירו ט)טש
 דסמכע) רסיס ושד . גומל6כחspll 1' נמהל סג") ממוס) מסנרכמי
 סטוכר 160מגין ש דחגן מס6 דגרתי דיגך סוי מממייחו סנירו6ח
 חלטומח 6)6 ,ס ע) ו0 )רכס 6ין וס 6ח זר, וסעעו 6l')nlhaח

 דיגת לדלין משל פי' S~p1 כיון ל"י 3סס סם sntp~lnoסטקטו
 נומי6כתו גחכט)1 נ"י מסרי 3ע) (SDID יחן )6 6ע6י 46כזגלמי
 כסךי6 מקמע סולח ע'י למסתכר יכווין סיו סעריין דלותיי ותירןסיום
 רסיס וסכינן )ס)ס חח3 סיס עיקר כ) )0כחכל 'כולין סע )6ן6י
 שחן כ) גתי נגש כן ohl . ממכל גסיכן סרסן חרומח נעל11

 תייג עמל6כחו וגקנפל לססתכר סיווסל ע)5 סל5  ס,פייטמעטך
 : סזיסוסי 4 לסקססירסר

 כל לסמוסל לפלס חיים מיזכר טס6נס  ערגר?ו משלסברל
 ססו64  ססול6ס מתוסס ל3ר נתקלס  סע3ויריססויקוסיו

 פססענוום לו לכלם גריך סלינו קליו  עגיו קסתו  %מ6משש
 6ח לכב') יג) סמובר סיס  6ט 3חנ6י זס וכל - לפעלםסעבו5ריס

 סק( 6)6 . מסיו סמוס) טריותו ובסעיד במגיד )ריך ~otO מנקיע4ע
Swtמבג'ז SD 'SDln סיס ח)6 נקופן מרחקם כקרן 6, קסיס 6חר 
 פלסן 06 לסליל ס6ולס ילול סי' לoh 5 6גל . נר3ר  יסיזק סכגס טוס4

 סמוס) שחו ע) סמקירס בפני ו)סניד )סטיר מוכרם סיס 6חרנעגין
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 רידקין  מייפים נחטייפ סכתם כמו  סו6 )כסית לילם 4גםוססי5
  וסך 6וגס ט'י  מכירו עתון סר6ס רססה שלק ריס ולמ"ג כ'סי'
 כי סכך . מדרכגן 6)6 רגרמ' כדיגי ממייכ ר)6 מסוס פטור610
 משגס ע0ר נגיד 6נל ס0כרח 3חסוכס סחם (hwb1 מחי'3 )66נ1ט
 לענין סעו יפי מועק ררמך  מדה ומס גפטוח נסכגח סעוס)6ח

 סעח  6ין ופחס . מעלתו  כנו31ן להלך גד06 6ין  טפין כי91שבמין
 סיטי3ס 3יי לרגל  טתי0 מלעכס סמל6כ0  עררת רוב ממסח.)סקריך
 כס ועי . פקסס יוסף ס' וכמקינות נכתות סרוס טליימוסמס
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 : וכו' מפיהססריז
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 ערור ס5גי  סופן  עווס עיינ דלנה י כתקגס עלו  ןבסויןש  סן . % 16 16"רגיס *חס %יזר 6מי %יס רתות יס 6ס .מליו

 עליס0 יוסף סקס סי8 ר3ס גי סיסי03 צינמר.ופןנססמלס
  על .  11 סלכם  טל כשמקץ ואון 7ויג6 )טותק6 )יני כעת  16כ)%
 *רגר'6 כחכוח יט 66 3ו לר3ר מקוס טסיס 0נס כקורס 6פיבכן
 טסו6 מי טלל ילו 3תריגות וס הנסג  יתפסע טלכל ממקר מ"תוטד וגוטית 6מר וכ6 נחררס סנוספך עגי הין נכו) ספגת דין מזיןמ%
 3ס לססיג לסוכרת יסרבל 3ר לטוס יסור 6וריר6 לעיזופוזמק
 כמוגגו )10 חסדתן 6וריר"6 ח,קס וכל ט"ע 6שי נס סעמויסננול
 רנרו כ3ר כי וגס נ,ס לסתריך )רילין h(s 6ין ו4ך  pvnnd ק)נמור
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 ת"ל כחכך סגו1) ס' דחני' )ס6 )ומוחו יט סג'ד סג"מהשובה
 יעמו . וערפם גייס יפעו 3תר3ר עסקית  ססיתסטחר6

 . )ע%)1 סלע מ4) 6ני )ע"מ 6מר ו6ס )"%ע ס4) וסלע עטן6מר
 יכ% ר)6 ו6י . (Dinh גמי סיפק %" 6(ני) ריכול 6י סירופריך

 למליל יטיגול 6ער 5סי ר3 ונוסיו . יכו' לפלסן נתי ריש אפי' )1()י)י
 6ינר ופרס"י . ללעלע רמתיס גלי ל6 לעלפו רעתיס גלי מרתקמ?
 יג4 רטתייסו 6סהי עלתן פסרו ול1pnfi, 6 נעליס שפעי5צ4ד
 ל0יי6 לסקל דיכואן סיכי ומיסו . נסטיכו עימסר נעי ו%דלייהם
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  סרי"ף כשי ס6 (hoh hnte' 6תריג6  סיפי, ר,חס )מיד6'%

 סו6 06 גמי בג'ו 61"כ . געסו ס)כח6 דסתס פירוקי לכ)וסר6"ק
 )סמויק גסגע אופן כסוס סר6מון )סממויק 6 אפסל ד6ינעגין

 וס'6 לעלמו ס)ע וקוכרס  אוחס מפליל כל  י3ר%וגס  סלי63ורגד.6
 עט"ס )6י11 סטר יטכירגס יכודי סוס יקכרגס )6 06 קמריטלו
 סמחויק 16חס )מניל פיכו) (IP1h סו6 061 . כעזינו 16ת0 יחזיק16

l~nhlo"% לטיכרס רט"י 5יט טיס 5ין נהל ופירט סרסת פש 
 רעסיס wh1 סעיי5ס רעמו סגיה( עיליס בסריה כסספפנו6לן
 סס סל ול5 6מת נעיר טס ולסלווס חגות אסתדק מפותיוספייר רבוכן  1716ח טל סס  ייטיל ):"ר סדונוס )וטנין קל"ג סולטמסרי"ק מדברי לדנריגו ר6יס כן גס h'3CS ויק . עיר לסמ~יקס סל6מעם
 בעיר מסי לנכור ללס  צפעון וסל .  טניס ר' כפו ויתמכרלריר

 איחר  06 ט5ף לו )ר5ס כי וסטיב . סס  לסלווס חגופ טסלססויק
 bt~o סמוךס מן וכיתי 6ת 736 ל6 כן ~tr~rh  otwil עתיקעיי) וסוי u(hn )יס דדחיק מקים לו סכין 6קר סמקוס Sh %כחר16נן
nnhmrfneD לנו  ס5ין פסימי טלו לליס סיסיב  h'itol )פישל 
 . וכו' נרורס 3ר6ייס כ'6 פעגי (nhts 6ו עליו סתמל ולועדירו

  כמספך רטיי 6(0י6 לדחותו יט רסיחו ילי סס  לריר סיףוטפעון
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 פען 5סר יעל כס3 ר3ריו  ורסון( ע.ט סתת נרטט  מנוקףעגי

 ל6 36ל לעפיי טוף)סו סיכי 6:6 יחררס  נופפך יסרה % כיטמפון
  ועלן יירצ רתי hvn סי" ס3ל טל O)PD . וכו' לתוכרס  ביר(-סיכי
D'Pnפ64ס 16 לי יס פעירת תעית סת6 ליעכרס זס  סיירך 
  יזמיך 06 בעיזו ~עור . דרבונן ככסי גמדי לממעין )ו 1גו80טכת
 נרסץסק( פיולפוכרם
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 6:חא( (pth יד יסיג ל6 05 ט6ף  כר6מ למעלס ספנותיהסריס
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 מתע ג6כדח ר6ו3ן מקח יסים 1)6 6חר %יט חוו[חו לפכורמפן
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 טהצ) 3ס יאת סיס טור 6 6ין לעתקתו טימייר לסטתדל6מטרהזו
 יטר  יטכירנס 'סי6) 3ר סוס 'טכרש hS 06 וטור .)מוגרס
 רותס 5"ל . סרטון  מסהמוית 6כור0 חס6 כרחו 1ע5  טכו"סלשייו
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