
לובלע םגשהלהמרך%ם0ש
 סכ)ס ו6כי pno 6ני וק") ס6 ונימ י)עייט סגשאלה

 פלק סגסולין כמסכת חסד6 כרב יוס וסתעיוין
 כדיע3ד l'SIQn "Dh ו-(ס 06 16 )רון כסלין סס 06 כ"מ רף כורלוס

 דק ריוק ט) נר1) יסור כגס 6טר ו') תסרי"ק נחסו3ות ר6יחיוסגס
 כנמל' )0 רמוקי ום' )סעיר כסר ירון סכקל כ) סחס ןקתגי6ס6 ס" 63 סרק ר(מעגס 3סי' רילמכ'0 סכחנ כתס טכמס מקוריקיס
bnh1

'twK) 
 סגמר6 מוקמי )6 )עס קס וחירל . ע6יל כל' כעת6

 061 . סרתכ'ס ריוק עסרי"ק סוסך ,ס וט) . וטוג6 16ס3)6חויי
hwhחירן מס 6כחי )רון ופס% )סעיר כסר ט' סמחן ן36י 
 )6 דסחס וט' סכ)ס ו6כי ר(חחן 6כי י6חויי hnh1 ושקתיסוט'
 6יך הפ)6חי . עכ") וט' וטיג6 י6וי3 6ססי6 סחירן תירו65סי?
  כו0 גלו5 ייןית)ס

  3ויוי
 סל 5תירול6  רספיך לסרן  ריכילי6 , רע

ntnPw60לויומ,  סכי  רתתרן ו bnSm  . סחוס' חירון  רפבלערי  
 3סילוקו סכחונ כמו געחק עגין וסוי מסוס מלעח חשק )מוןיק
 סי' לכתכ כ.י סלג ע) 4ס חקסי ך46ק כו6 וג! וחוע סתקגס%
 רוק6 וסוג5 5וסנ 1"ל  0רנצ"0 ררפס  0מספפ חוקן 3טול1'

 קסס מס כדכריו hntb 61י רין ייגו 3דיעכך 36ל 111ן )%6חמ)ס
 וע6י וטע6 6וסנ )6ת;יי סגמר6 6וקמי )6 )תס סתקגס 3פי)יס

bt~lpוריגי0ס ססו)ין נדיע3ר ד6פעו )6תיי לנס רסנמ' מסוס 
 גרעח ל6 06 סכי סרתכ"ס חירן דת)ת5 )ר11ח6 וו6י b~hגפ)ין
 ס6פי' סעור כדתת סוגח ועור כט)'ן ייגיו 3רימכר Dh" ססכלר(עיר
 י6פ" וט' סחסן ס6כי 1') )תסריק 4 סניר מי . כעיין דיגיו3דיעכד
 סירסו לפי לכתתלס ול5 כסרין  פן נריפנר  רלפ6  כסרין סן)קתח)ס
  sbn~ כסרע גוויותר

 פיקעיס 06סי וסעס0 תיוק ל6 יפפס .  וסג5
 סכחנתי כתו ססו4ן גריע3ר ס6פי* מס ל6תויי רר)ס וכ)ס ר(מחן363י
  סרפכ'ס מל pOnw  013 סוסק סוס  ר6ס  סלSD 5 יספיד ועור .)עע
 ס כונו' ו'דון ,ס וקרוק סרנו3'ס כדכוי מרקוק סיס )6 ר6סד46
 קכחי3 כמו )רון ר6סור 3סוי6 כ' סג16ן ר6'פ ר6ס ht(wn .חו)ק

 : ~ha(o טכ") י סימן יוסף ג'ת 30'16 מרוכינסנסוח
 סרתנ'ס נווכוי ר6יס טסכי6 תסוי"ק ע) סגפ)6ת שתשובה

 ריכו) ל6יס יס l'hD 61מלת כל)עע סתטגס3ש'
 מס חירן למ)ח6 11%1מ6 סחוספ' חירוSD 4 סתך ססרע3'ס)סיוח
  ספך ססרפב'ס  לופר ל% נעעי גי5ס %  er  פלין sb' .סחקון
 סחוס' מרכרי סרמביס ריס ל6 0כר5ס סלפי 0תוספות סקןו4פל

 סרמנ'ס ונרי מכל כנר6ס 0גמרnuf~ 6 תכל  ספירסו מס 3ג)מע1)0
 תתיר כגר6ס osinn ר6ס י6 רס"י ס) שרוש סגס ו)סידפפיו
 ס%ס ותס . וחוס' רפ"י כנירסח ס)6 3נתר6 סהוח גרסות 4עסיו
 16סכ סלמ3'ס סברת %פי וכתכ 3"י מרכרי ישיך (nwwכא
 יקסס 61'כ יווגו )6 ס)כחמ)ס hSb דין דיג'סס נחע3דוסוג6
 סיס )6 סכ"י רכרי ס)פי סעסגס כפי( סרמכ"ס קכח3 מעסע)יו
 תסרי*ק )וכלי סת'רס צ י6ק כך)עע כ% )תיר1)1 ר(רמ3"ס ך5רי-
 גפס ס3זי פל לספיסס 0ש. סכזי ונלי לי גר6ס )5 סכי  סבל5יכ))
 טל יע4 ד6'ך דין( ייניסס דיעגי וסיג6 6וסנ  סרמכ"ס סבהם ילסיסכסג
 עמו דבר Ksn' וסשגו גמול וסוג6 כ16סב Dh" ד)י(לת3"ססועמ
 06 כי שס) ל6 וריש פיסכינו ט610 וושסכ 6יכס מסקי יתיסנ'

 3תסכח סחס ל6יח6 4ס עי' ק6 עקר6 רס6 )לכק)יחח')0
 ע6 יעילפ 4 6חכ )6 וס61 ת"ל כ"ת דף טרר וס פרקסגסררין
 מנקס 1)6 )1 שי3 )6 ס6י רגגן ופריך כו' יריגגו לעתוטגקט
 רתוקמי וכיון . 1כ1' כרחגי6 6ידך )ו%ן מר 3יס לרש תסרטתו
 כעו )דין וסע6 6וסכ רכק סס)י תסתת6 )ריין קר5 ס6ילכגן

 ס5ו  טיס6 כגתר6 כ% מטמע 61ין . יסווס )ר' )סעירקפסו)ין
 פס' סכצ רנריו 5ת  סס0  טסומל"0 61ע'נ . bnSt1 %6מכס5קר5

 עוסניגו ט)וגז 6ע'ס שסט סט6 ש  %ון 05ור וססססנ0ררן
 6סר ט' רמחצ מנקס 1)6 4 6ויthp 3(t 6עפ', )שג15 1)6ורהש
ofn5עו טסרפנ'ס סג"י ריוק  

 מפי
  טיל6 ומן )16סנ 6ורינ נין

h)wb5רכרי לכי*ר כלל פוסהם יייו רין ריליסמ 3ריפ3ר  נכצלן 5ל 
 למי  לרין 6סיי ךס0ס0רענ'ס רי"ל  פנסורין( יסלכית פ'כברפכום
 ן6מו רכחוטח כחר6 דפרק מימר6 ס6י וסייט לו' 5וסכוטפו5
637bS 1 )6 6יגם יחןbtS וכו' )יס דסגי 6%ן 1)6 )יס ררמיס . 
 נשל וסיג6 כ6יכ מגעי6 )6 ר') 1כו' )ו 16יכ "6w*hעפ'י
 רין דיגיו 6ין 3ריע3ר rt~bl לגמרי סו6 וססו) ד6סור ססיט6דוסו
 גתור וטוג6 6ו0כ 6יגו hSh "Ph . )6 61017 מקר6 )יסדי)פי
OtPhי0  ורוגפת .  רפסו מכקס 1)6 6ויכ . )כתחעס )דוגו 6סי 

 וסיי6 נשסנ )16 וט' 04 ררמיס )ת6ן )sf,, 6 . סס 3תוס'%'גו
 ר3גן Dh" דיין י)נני 6'ירי טרות ג3י ול3גן . יסורס ר' כיסר6"רי
 סכ5 )6חויי ס') ל5'כ 3ורר  זס סרק תקר6 כרעסען דססו)מורו
  פפו ד3ר סל6 וסוג,  סיטבין כנון כ16סכ סחס 6)6 דסססקו6
 h)h 61ינ1 וכו' 6רהם6 גדס6 דפרח  סנך כי 163כ3 סכ6 6נל יפיסג'

 כו' פלפן פל  פת%קיז  ססיו .hnStsסיפר6
~SIDO 

 רברייו יכלל
 b~h )ויעני )כתמי)ס כין )חיק * נר6ס )6 נמור hxlרב6וסב
 תסמט וכן )יס י)פען דתקר6  .ם  ץ  ויגיו 6ין כריעכר6פ'4

 ת"פ ל3'  015רס D(lh וגו' )1 6וי3 )6 6101 6ומר הודסכן
 ננמר6 תסקינן וו)  0ר"ן כתכ כ6סר ברין  יסכין ס6ין י0 6פ~ס טטוג5יי

h)aכ6יכס יתיס ג' עמו וכר Pbn  כך 3טכי) 3ט) ויגיסס  5ין סרפ סיכי %ל . 0כי לעפגר ל0ויליפ רס6פר  סו6  לכפתל0 3יץ  יופיין 
  דין רימים סוגו רסיכי וס or  r~h סקונ6'ן ח'ח 6סגי סר"ןותדכתנ

 סיכי י6סי* S~e וסוג6 רכ6וסב  ק"מ וסוג6 166סכ סכי כתכ1)6
 ח'ס יג' דין 5'יו ריגיו גדיפגד bb" כשגי  ל9ע0 יפל.  רעיסססרלו

  veSt  :ן:מ :: י::י7:יו,ב  פעסי5ב:יובש  nhDiב:י

 דס61ן קר6 רעיקר י"ל .  רין  רעי0ס דגו or 06 6ת זס  טסוי6יןח'מ
  סל, רעתו PP?n ו)6 16יכ ha,(l 3דיין h~h 6יירי )6 4 6וי3)6.

 4מ'  דרטיין  רפיחור5 145  יס 6ת וס טסוג6יס גרייגיס )י  רין3על
 6ק ח"מ סכ' לגו 6ס ולכך מקר6 ט5 רלוקו עיקר 6יגו 6נ)ס6

 'b;De וס ט) 6חי hp קר6 יעיקל וטוג6 63וסכ 6נ) גפ)ריגיסס
 6סר"י תסלס ל6'יס 30ש ססני6 ותס . דין ריגיסס 6'ן3ריעכד
 bSt )כחח)ס מפס)י וסוג6 6וסr~h 3 3טס לכחכ סנסררי;ליט.

 מרוקרקת 6ילס  ססיי hirn סג"ס 163חס מעייגח כי כ6תתנריעכר
 ס'ק סייע קודס ט)מו 6ח 60חך וסי)ק  לרין סיסכו נ' נריןרפתס'
 . ע)ס חח" 6סי רנ 3ר פר ול5ו  וסויו כ6וסכ וסעס . וט' טעססדין
 ימיס טלסס סתו ד3ר  ס% גתור ועי)6 63וסנ ד)6ו )וגנר 6פסרעס
 לכסתלhSh 0 )ויסמל רל6 כ"כ  סוייו  h t)'hs(b 5הק )4נסתמן-
 6'גיק לירון )6 ר6תר דכחונות כחר6 רפרק וסוג6  16סככ6ותו
6(lbnS סר6'ס וכן ר)עי) סרמכ'ס סכחכ ימי . יכר 04 ייחיס 

 גהס סכ"י מ3י6 רס'ג וסיג6 3016 סתס רנקט 61ע'נ .וסטור
 פ' 0גוכריס ספעסיס כל  ס0 עוך וכחכ ;ו'ל סתרדכי )סוןמסריק
 0תסהם ו3ריס וק% h)tct 15סנ נמו %ון דפס41 גוירוח  דייגיטמ
 דסרק p'(h 6;ס3 ר6וחו סרי . וכו' חסירות מיח 6)6  6ע1טס

 4מד ו6ין . ססס וטונ6 ביו0נ סתררכי 04 גקע יכחוטחנחר6
 תוח 6)6 ר6יגו Sto ו3כ%סו )16סכ 3016 3ין מח)ק 6'גוטסתורכי
 aoDn  רסלסררין נפררכי  ססלי סתס וטונ6 6וסנ כחנ %כךמסיךוח
 ןגו 06 3ריעלר 6פ" h)1pt l'StDn דיו30 רס'ל 03רי6פר3ריו
 טפסו4ן lpt(h  16סכ רין  סכתב 6חר ר)"6 כדף יקס וין דעיסס6ין
  סרין נמן  רגו 06 ספס41ן 6לי וכ) 11') כתנ )סטוך וכסריס)יון
 טת0ןי,ן דנריס טל כל* גתS')D 55  בפלס ערוחן סעידו 3061על
 פליסהם *op בו  ו5ין מלוקוס ל3' 06 כי pSnt ל5 ז0 סייןס'ל
'ho61 ר3ר סל6 סגמור סמונDU פס% טס61 63י3ס  יעיס פלסס 
  ל5 וס;6 עקר6 4ס די)פיק כיון . 3ט) דיגיו דדן סיכי 6פי')גמרי
 רכחוכוח שכדי סגי ןוגתח כשכ וסוגtnotb  16  ב6יפ 0נ' .  וגו'15י3

 : חסילוח מית כ"6 3ססר6ק
 כח3 ססה סן מ4קוח דג' תטמע ח4ת ספור ימי3רידש%ב!נה

 יט) סדהן 6'ן וו") ו'סי'
  לרי

 6ח uolh 6(1 יפ ל5
  ימיס סלסס טהצ וגר סל5 ש לריגי ייול  ס6ין סוג6 ו6י,סו .ט1)16
 כש דין ריגיס0 6ין %1)1 וכו' וריטו פבהןי  טסי5 161סכ 6ינסעחוך
 )כוה% )חגו  4ן כ"כ סיי6ו 6י 6וסמ 6עו ו6ס .  ססו4ןס6ר
 דגו 06 36) וט' )יס דרמיס )ת6ן )6 6יגיק לייון ל6 רנ6ד6מר
 )יקמ hk ליוסר סדיין )ריך מ6ר כחכ ע' ID'DS1 . ליןריגיסס
 פספע וט' ר5פימר  פי3ר5 כססי6 רנניס  סוחר teb~ וט'סומר
 3כ4 6יק ט' 3ס" ססכי6 3תר6 דפרק עו3רי רסגי מטיעתו3סרי6
 )כתח)ס )דעו 6ק כ"כ 1טיג16 16סנו 6יפ 061 ו' 3סינק חכחנמס
 6)6 51חע סן 6חרח מ4קס עוכרי סגי 5)6 מסררי מדח)ניגסוט'
 קסנ6חי סתוספוח טערגלי blb סחו% סכחט כש מסילותמית
 כי' 04 דייס  למ5ן  6יניס  4רון ל6 רכ6 ר6פר רס6  עספפ)עיל
 מוח כ'6 ו5ען סכי נתר  לסתוך רמייתי פוכרי סמ  כגון0יעו
)שיל טכחכחי ת)עוגס טמכו6ר כתו מ)וקות נ' כ"6 כ6ן 61'ן .חסיוות
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כןלובלין סד סגששלהמרק"ם
 כיון יפס זס דרך )פ' כן ו6ס מסריק כדברי טכחנחי וכנן)עע

 IDtP 63 פרק סמסגס 3פ" קפ" סרמכ"ס תרנני ססוכימעסרי'ק
 וים )סעיד כסר )דון סכטל כ) דקסגי תחגיו(ין כגתר6 חוקי )6י)סכי
 סי6 לית ותגי סומם לנחויי ו6ח6 )רון כסר ו6יגו )מעיךתכש
 ופסול לסעיד דכטל tG1(b 6וסכ )הימויי דנתי )0 שקי 1)6 .וט'
 התסרס געחק ענין דס61 תסוס יסוך6 דרני תכמש %נרי)דק
 )דון SID9 וכלס חתן י6מ 6יח6 061 . וט' 6וסכ ססוג6סשו3
 זסתס כלס 61כי מתן כ6כי )וקמם )'ס חקטס )אעיד סכעלין6ע'ס
 רכוכי )סרת3ש וריי blh שחק עגין רפוי לסיס יתרן קיז)5
 סם מסיס דללתם )6קסייי 4כ6 ןסטח6 %זן סס"'ן טיגן %1ס'חתן
 דס6 )כחח)ס כ'lDD 6('1 י6יגן מסוס וכ)ס חחן %3י )י0 נדקי)6

 מסריקן תי0 תוכים כן ,SD וו וקוקס ס") )6 ותסריקו מערגו ענר.
 )16סנ 1nlmS 61ין מויג6 כ)) פסוקן יגן כ)ס 61מ מחן:דקני

 )דווחן 6יכ6 נחרק וע' עוכרי )מגסו )דמותן 6יכ6 ו6י . %)נתי
 )16קמ6 )יכ6 סכך חסירוח. ותות bnSD1 שסר6 05 כידולגן
 טר'ת 11 מסנרך ועש עיירי מדיגך נפס%ין ימחגיחין כסכימסגיתין
 כ)ס 61כ' מחן דקני מסעועס?,ק

 כסריי
 מן ילון

 סלי
 )ס"ק וקין

 ליף 6תי 11 סחומר6 ונמקוס מסייוח תמדת כ'6 וס 6ת ש%ק
 : נוצריו קם כמט% מרין תו plnS SnSD 6עק6%

 סלמלס סיעת קפי תסליק )סנרח hSb ש3ת' )6 ש)1 סתויםכל
(36hpplp) 6חחן 6כי )רתוח זים גוסנס דססנר6 ג') דדיג 
 ע"כ . תסס יוסר ורעים קוטנגיס לך דלין גמור )16סנ כ)ס%1י
 ןמחני גגמר6 תזקי ד)6 60 תת"סכיס עעמיס מקריס נפגש ליף סימן 63 3ס' סרמכ'ס קומיות החירקו מחישות היסח סיסישמר
 ד)6 ספיר כן נס מתורן חירו)יס שחן )ש וסוגה 6וסכ )התויי,6תי
 כן ו6ס . כקט ו36י חתן שכי תחגיחין )6וקמס שגערה לססיס
 כסגסח וגס . כסריס יסח קוס 351י מחן ד6כי כ)) תעם )מוכיח6ין

 מחן ד36י סנ16ן כטס כעיפור 3ע) ons כשנ דסגסדריןמרבכי
 DIJp זיין סי6 6פי* )הן כסריס 61ין )סעיד כעריס כ)ס61כי
sw(סכריגנ גופם יעתי כן ע) . עב") )' מקוש ויגו )ותר ריגו נע( 
 כרחו 3ט) )ווגו יט) 6יע . 4 מקוי) ט6ימ 16מר דיגו 3ע)ט6ס
 נפרע ספיכ. תר15ג1 )6  06 -  וין ליע  6ין  כרמי נמל  רגוו6ס

 געיית וידי ימס ו3ק) . מקו)ק)'ס ייגיס רככתי סבכו 0)*3רורוח
 רשי כן ע5 . ח"ו מעוק) "DPV  ויוניה ללס סרין  פוס אענה%
 גן מיגיל ומערור סטייל (oh . קחנחי יס%עזד  יד יל ש9לט6ע

 : ז)ס'ט כ'5 מסלפן bS'1 סקלך חחן ו)ו('ס גוייסתסרור

 כחול דחד נשכל6 ססינ נטות *ויל % מעכס םך,ם141לר;
 סתריגס מפלגסי 6חר 3ת יים6 גטסדך 6רןמגר41

 לליל  מהיר  16ח1 גלב פלס סלסיהוס מנס  כיוס ו3סנסועעטיריס
 וגו6וח 3יגיסס  מיגנ)  owa )ימן  1PD) l'btan  ו%שי"כיס
 קדוםין ט) עגין 6יוס סיס תמוחניו גנב לסור ססעיע כן 61מומנשר
SDסטדיוח וחוכן ט"ו ח)ח6 3מוסכ כסחר עוות וגבס . סעסודכח 
  פוכיס 3ן סומי 16ש סיס 6חח ססעס 6'ך . 6חל כמול  מסעירסו6
 31)י)ס  וט"ממ 3תטחס  מתח %יום פילטר מן"?  itiPO נביסגצכן
 1ס1)יכס סגס61ס סכ)ס קמוח עמרם 5כחיסס לפלות אייס מסיס3עס
 וכמיוחס . יעד שר לפלופ ה5ר בכוסו  טפין )ממס וסוקסמנצץ
 6לשתס עמרס כגסונ קממס 3מ,שגמ יתך וסקס מחמן מטניססמ

 סל 563נעס ODpnt רוססן ט) תשנעו 6חר פ3עח ולתמססנשרח
 6ת סרי 6של ממסן סלוגי 6חס 61תרס. קולס וסריתססכ)ס

 ממחן ס6מ סכ)ס )6ני וכממדע . ותחק מחק וסחחן )יעקורטח
 3.ד )סגי נסעים סר 16חו וסמך סו6 גס סרסו) עדיות 6יעננס

 6כי ט)  33'ז ככר טסעיר 6ח . כבגיסם ויעיר המגור כרימרעילו
  נססתלוס 36) . )פלסס גס ממכר סעדוס 1eh סעו ומורמתן
 סחתן ט) משכמו סע3עח סק)mnh 0 ס)קחס 6'ך ךסייע מסלא
os)1י מקורסת 6ח סני 3ע)תס סי6 אמרס סכ)ס 35%ע לותו( 
 פעמר נ16פו קם ג"כ סע סכ"ר לפגי כן סער כטסעיד %.וש

  כפניו סער ור(כסיטי סמל  onth obtnn תם סג") סרססכתנה
  ס5חמ סוס סוכר סים % ostn כי תמיר קוום  סגך 614תרו
 . מעורס OtO כרכר 3ט געטס ו% נ~פ. כיו%  ולי ים %מעיד
bba10ו6 גס טר6ס ע)חו 6לס טוס טס עוד סע 6ס סנ'ו 16ח 

  עם  סו6 כ'5 15  טס otw ק)6 וקמל סי') סעו וסקיכ כסוחוסעעקס
 : )ענייגיגו )רוכין סתיו סעדיות חוכן וסו . ((oninht ,sff 1סכ)0גנחן

 יטישע תופסי ס6ר %"ף מחא שי גסגווחי סגסהשובה
 גששן י5"1 סתויגוח תנסיגי מפקס מדין ט)יומני

 ג% ~Pml חסה כ6ן ספין ג0סכתחימ וערס . סג") דקחסיןכועס
 דב 6תר ס16מר פ' גקדוסין ד6תל" מדotpwul 6 פעמיםמכתם
 מה ועעמ6 דרכ תטתיס סכי 3חר מחס 6יס6 וסרג שדיםטגיסס 51ש1'  )קדוסיו  שיסטין 6ין 6מן נער סתקוס ~Sbln 6מרנחתן
 015 טוסיק אדיס 3)6 חקין קדוקין דווין סו6 מכסוי  וג~קןפמשוס
 יסורס תר' שיגיס רבעי bob חפרס"י טס כלתטתע תחתון דברד3ר
 הל וסעור וסר6'ס וסלתג"ס סריסן פסק וסכי . ת6י מוריססגיסס

 שם סף ת6י ססעי6 נסוף ow ד6יחotpn 6 ועעש געכשריכס אעקץ טחוססין כחט ר6"ת נסס וסתרדכי YD~On 6ךספוסקיס
 . )קרטוע ותטעין 6תר עפ6 רב לקה"ץ מיסמין 6ין 6תר כסגךרכ
 ססת'נ סכסב גכ ע) ו6ף 11") . ק'6 סורק מסרי"ק ע"נ כחבוככר
 3סר6י סו6 דסצ"ק מדנן טית )ממתיר ריס O'b9 כטס סתרדכיוכן
'ppמווים סניסס 61פ"  לקרוסין חוטסין שין פסק עו% ותמתיר 
 יקחסץ חוטסין דלין 3חל6י מר4פוסקיס רמוסכם קנון ho .טכע

 : 3ג'ר וכ"ט שריס טג'סס 6פי 6חר3מד
 נססקהט )סתתיר דגופס . רי"כ 40 מוכריו תסתענוססת'ק טפי 3סר6י דסו6 סרטן חרומח גע) ס)6 סעופן שעוןר4שכ2
 5פי'  טמ פסק ועגמו ת"ס ס3ע) ש6 6 לתור 6חס 6ף "חד3עד
 וסלמס 6)6 ססו6 )ס6י 4מ דמכתיס 6חליג6 מסדי ד)יכ6סימ
 פרק ד6'סh,1D 6 ר6יס וס3י6 . %ע תסימן hS מכמיסתו5נו

 פע?. מעריב? ;נקי  רסנים מ3רייו(6 דרג 6% סם ד6יח6תקומר
enhtיהלימו  פססן iOnD  וט' ערלי 011  לטסי %  יותר יס o~bl 
 01? סיכי וט' גיטין סגי 5ריכס טדי וחנקה עגלי סגי 6)1שמרת
 twh וס"ת רס'י וסי' . 6מר 3עד )16 6)6 וכו' ססדי יש ד6יח6י
 סף סכחסס נכי 6חי עד וחסנל6 -ותסגי . נע )ל7ס תווםתיגס
 )מכועס 6ל6 כ6 ס6חד דלין שתל S . lbm'(b טיסי 04כתכחקס ו6פ" )" דמומים ססדי מד ד6'כ6 3סכמקס 6חד עד כהמסימן
 במול סניי וסנים 3חסוכס סרס3'ן וכ"כ עזי  טי67 )6 קמעםוסכם
 )6 גסים )ערות VnVtnn  h~DS סתע %נלי ד6ע" מ"כ ס"6"ס
 מסם 4ש לף 3עך 61פי)ן נגש( עדות י'6 כ16 כשע )ט" כ%מ"מ
 כעז )6 3יגיסס ow)O יט  06 פנל  מווזת (oo~Pn 5ל5ממוחס
 סעד סכמיקו 61מוחס סס3חו)ס נג"ר 61"כ . וא' פרסנ.5הכמב

 לפטהז 14  הלטויס onlhn ועקמו משר hw מסריכ% דקרוסע %,-רס תקום כ6ן 6ין טלר דכרי )סי ט6ף סל,הפעם לכ"ע: פישט ייס כ*6ז
 סכפו5ן 6?וחפ לקרס כ)) כבנוגס 0'ס 1)6 ס9ויפץ פל כללס4מ
 4 יץהפפ 5י מיי שיר bltD לשהיו 4ש-ל הן הלהזן ראפפל
 סנרפ )פי eh" 61.כ . תפיו וגר 10),6 6% נס אחק סמחןוסרי

 נ0די6 )0ק% fn(c )6 דלפי* מקוס %יט פרק טכחכס6טר"י
 4 )סוכרי ולתר ?ID ;פו6 ועסו  כגילם%6

 וסי
 וקרקס סטיכן

 דססס )גיר עגין 6ין לס"ס . )1 מקורסם h'oV נאימוח תימי כ)6)1
 דגעס דכיון מטוס עעמ6תוי

~DV) 
ren" 115שי! 610 חטת בס 

 שכייס ס)ימ עס16 כ46 הוי 04 גימם ימסחמ6 . נפש ט)6)6דס
 גג? Ssh . סר6'ט מדברי 3סרי6 חס כתש% שימוח מלטסתוי

 ממרס רק  תחחן 44%  פרירית סחס6 מפיס ס51'6ס )6ק6חוחס
 ד3ל )ס%י6 %ס )6 610 וסלי וט' 6ה סוי י6מל hlon)רותחן
 כ%. כוס hnu  ~ots סיפ סל6 נזל  בועתו נע0 נס טחק לקמפד
 למכרע ש"ט כ%  דקווטין 4סטפ ל*  ,rhn 610 פסוע כןו6ס
 כמסמסם 6ס" סס)שה( להיגוי עדיס זמין דל) ספוסרלסם6ר
 דק כריח מסעיד סעד pns וסי 61ף . נר3ר מודים וסמם0%ס4מ
 ונסגס ססוז תיר מפנעמ (onp  מגטו6מ ח%וח0 סכ)ס 6מח)
 3ש כ6ן 6ין )י תקודטח 6ת סלי סתננ6 61תלס סכ)ס נ6)נע*תו
 3פמ סכ) העטם נשל ט"מ פסיס סימ eb' קלויכן swתימוט
 )פ%מ מקודרם bon1 חסיו 6410 )6 דסס4מ למון מסוס עליםטג'
 ג' פ' כדססקיגן ר3ריס דינן סנה ד3ריס כלט יחסין סלזס6ע'פ

 פרק ליק וממרדכי טלקס דגחכ מס6 י6"ס יעיי - י'  ר4דקלוטין
 תקהשת 6ת סרי )ותר 4 וכפסיס סס)ימ סעס ו6ס נקלוטין%ותר
 . קדוטע סוי )6 נטעות ימק"א תימום כיח כ6ן 6ין 3י 6תרשפוגי
 מן גס למכס  oh ושילח  sfftl~. כתב דס6 )נוק)מ 1)6)ט)'ח לי תקוררת ד6יגס כ)) קרוסין סוי ד)6 דרע 3מללכי טסומ3ו6ר
 כעעוס סקדק דק4) . סס)'מ מן גט נריכס וקין ל) )16 006ק)ימ
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לובלין מה מרשאלהמףל"מ62
 חתיד כפ' )0 ושיתי נסע חרותות כנוסכת סניף ועוד . תקים5יט
 עורס חלותם 61תר מעמר . תמסר 61תר חלומס *תל למכויןגסחע
 החין מן וסרי כקוס 6מר )OSID 6 61מר ס4יס ק)מיס61מר
 . טיס וכו' וטעית כפיו )0ו64 שעתו סיס סכן 4תר ותסימןנהולים
 חוף; דמוי וכו' מעקר 61תר חרותס *תר )גחכתן וט ~Omnסרי

 חטט מוס עריס 61'ן גנטלס ממיס 6חח6 גק- סוי סיג .גמוריס
 flon 3טס מס סמרלכי. כחב מיס טבע% גSD 3 ו6ף .קרוסין
 ויתר מפיו וסייף וכיון תטוס תסם4ח סיעו נפ דסו~יכסירעיש
 פטיט6 סמם)ח מן 6ל) טס כתט6ר סטעס )ומר 04 תסינוגיגן )46
 ח"וכס 63.חס לבריו נסיוס ס0 3סרי6 מטמע וכן . נע %'כסטפין
 יקיטג0 כך 61חר חרסיס י ויתחל . )גרש? )ם)'ח ים כן .SDטכענ
 פסוע לכר כי סמם)ח סיגרסנס כ)) סוכיר 1)6 וכו' 6חר 16סו6
 ויתל תפיו סם)ימ סס1),5 כיון דקרוסין 3רלס סוס 3ס )ו ם6ין610
 0131 . סקימ מן גס %עם 06 6)6 סק6)ס טס סיחם 1)6)י

 67ש' פסק ומטר'ס . נו0ס4מ נט )סנריכס ידידיה נוסמלסחנהר
 3חטוגח רסס ג3 ט) 61ף . תסמס,ח וכים גע )ריכס 6י:סתסק)יח
 קרוסין תעסק תר3ריס סי1 קתקורס חיילי סתלוכי טס3י6מסריס
 ע) עתם תרכר O'D ד6ס לקרוסין p"D. לרים יוסי בר' סתט)חט)

 וסרתלס מריף פסקו וכן ליו פירם 6% מחס )ס עתן קרוסיםפסקי
 תפיו וסו64 הקליח דכק"תר )ותר  גריך  כ'1 סי' וסעורוסרקזם
 ס0 וכדמקתע 3סחיקס )ס תגסגו עפי גרע )' ממנסח 6מסרי

h9DDסליגי נערך יסמיני לגסך 0ליגי )0 63מל 60סר'י טעסק וכתו 
 מריעי וכסגי דסגי קרוסיס לעסק עתס מרכל סיס 6פ')61רוסך

 סמו מתויגות OnD גסי וס סמן תקמל כי . סם-עמ : כסתיקס )סמגחן
 )חופס כגיסחס 3מח 06 כי 6(ס קוס )קוקמתניט

 ס6תת סיס t),Dhn oh 0ו6 וסקופ מפורכס כ,1 ק4מס כתונ"מ
 ?1h סיס ז)6 . ונייחותך מחיק דרך סב) סיס סעד טסעיךכמו
 61ת )עטור ~(obln )6חוחס )ס סיס )מס ,כי l'Ct1P כמגחעו0
 ם) ת'חוק 3יח כ6ן 61'ן סמוק לרך 06 כי סכ) סיס ם)6 ססךישן

 ו6י רי"3 סיחן סרסן תרותח טכחכ סחסוכס דתתח כ))קרוסין
 or1 610 פסוע ר3ל ט)6 )טיפין דשרס h)pS דחוכטין aP1(תסוס
 כ) 6סי ל3 6ננר ניפין כסוף כו6יח6 קו) מקרי)6

~sp 
 6חחוק ל)6

  רוס ועול . סשסקיס נכ) סס b)p .bto 1hum או דן3שע

 עסק ע) תסעיד זעקתו סער 16חו רכלי וס6 . עתו וקובר1%
 Stp 6(6 תקרי ו)6 . )תעכס כת3ו6ר תתם נסן 6יןס1%
 תסיכיסווגי

 )תרעם וס1% וסקלי מפנהי ופוגגי . תספגי סתע
otOס'1 06 )חוט ויט כ6ן קינן טסעירו טויסס ט6תרו טסעדיס 
 pbt )דגיגו סעיד מסעד סכ6 6כ) . טגחקיסס סל16 הדוריס 0יוכ6ן
 סחק31ס וחס נסיף סתרלכי סכח3 יכתו כ)) )חוס 6ין כדגליועתס
 וע"פ ע"מ קוס סימן סרמכ"ן כחעיכמ )ש ורומס סותרפלק

 קוק ס6מף כעת כלכיס כלוו )ס1)י6 61נכט נורגו סוססל3ריס
 ם) %ררם סייכיח סוס סליו 3ל6רגיז יליד ס) 3ס3ח י5"1גד%
 ג6ס . )עו)ס 1pDt 6% 'גלל o 6%("m ס3ת1)ס ע)קדוטי1
 תסרלי"ן סגנון סתרך תחן ז)ס'ס גן)י0 מסרזל 3ן תקהומערוד

 . חריפח6 פ)פ)6 )סמך ס' קר6 ח61ל פרי יפס 0ההששלה
 ולחד עתק 3% . 0קגייגי גסחע)תוח סוךסכ)

 י1.5 וג%% סר'ל wwn1 סוחיק ח)נוירי מחכת% ntntSD1כתע)ח
 ע) 3קנר0 06'3 6ך )ס6לקן 6וכ) )6 ספגתן 6פם"ח מפגי .וכללק
 סרס כיסוי רפרק 3סעי6 )%60 טסקסיח וקוטייחך ס6)חךד3ר

 וט' מיות ת6ס טמע 3תחגיחק דחנן ולרגן וסורר דריי3פ4גח6
 חים סחם 16תר יסודם ר' )כ%ן 6מד כיסוי 6מר 3תקוס ,q'Dנוס
 פצתך 33לייח6 טס ותפרט . סטוף 6ח ידחוס כך 61מייכסגס
 - )חנק )יס תכעי 16 ולכנן . וכו' עוף 16 מיס מדכחי3 י10דסדרכי
 ש דכשג מסחע טיכ6 דתו 1ר3גן גפק6 מדתי )חקק יסודסורני
 6וש ע' דנליק hto קושיתך ותוק ותתלת . וכו' 3סר כ)סשה
 קו6 3עי )6 ס6כ )ורע חומסין דמ'ל ססוגי6 תתוך ת613ל 3טו6ת
 6י )יס למספקם ותקן . %4ק )י0 תבעי חוסם'ן 6ין ותיר .)מקק
 רף כקוספיח טס כתנו6ל תספק )חקק קר6 )יס קטעייךשסחין
 . חיסמין 6י ניס נוספק6 רספוקי onc נ"מ ptDn יסורס וע'ל4ע
 גחלו נפקו תרתו p)nS יסורס ור' % כסוגיה ריכל וקלסרו60

 . )ח)ק קל6 56עליך חועטין 6'ן רמתה תםי0 ושתגו ר,כ6טשספ"ן

 )מיס מורכי 1)6 יסודס 6ר' תרפ)יגי דס6 דרנגן )ותר נוטלך61'כ
 )סו פקיעה תיפסע ע"כ pSnS דמו קר6 ומוקתי 6חל כסוי כ'6ועוף
 קו6 נעי 1)6 חוסטין דחמ6 מעוס מספיקך כסויים תרי ועוףהמיס )יגעי )סו תספק6 ד6י 6ח6 )חלק קל6 ע'כ ולך . מוסטיןישן
 . 6חד לב) כסוי )סקריך שורם ):רר' 6ח6 קר6 ע'כ ולכ)ח)ק.
 כגו ו6ח טוחו נדין י"ג סי' יד סעור טפסק מס 4י קס610'כ
 ס6כ הורע חימטין 6י )ן רמספק6 מעטם וסייגו נוכריםאסג
 ועוף דמיס כיסף נדין ג"כ )מסוק )1 סיס . ספוסקיס 3רנריכתכ61ר
 קר6 מ"כ כן 061 . חוס['ן דטת6 מספק 6חד )כ) כיסוילרגליך
 בסי' מסק toth1 6חר )כ) כיסוי )סעעין יסורס )רר' 6ח" שף167
 לותו ברין רתמתירין רב"ט )כוהן 6מר לכיסוי תורס רר' כרבנןכ"מ
 כלרגן )פסוק ס') )6 ולכך כסוי כדין גמתיר 1)6 תספק 3נו61ת
 ק.) %יירן חוטסין דיין )סו פשיטה מיפסע ד6יג0י תסוסככסוי
 ס%צגר מנס סק,סי6 )מון 3ססכר6 וס6רכח' . )ן מספקךספוקי
 נכול ד3ל גבון ע) ~D1lgn ע4ו סחכ6 כדי נוופינ כקיצורסיס

 : Pth('1ט)
 (SS ע) 06 כי '~oh הכו מעול דגרי ע) 8 11 קישותשונה

 וסתם Ohlt וסיפחו סויף יכו כהן ספוסקיסכ)
 . טחיעס מס' פיח ת~רת3'ס קת'פ ומקוס )"ח וססת'גסריהם
 כלוחו ופסקו. לותר גמרו טג)ס ספ,סקיס כ) ויחר סחחמותוספר
 . מקות 3כ) כתיק דס)כס מסוף 5חר כסה כ"6 י6'5 יסולאיר' כרשן כקן פסקו ועוף חים וככסוי מספיקך שכריס לטסג ננו61ח
 ור' רנון דח"ק סע סג") otpotDe רכ) דרכו ערס נסלתת6)6
 חוסטין 6י )סו תספק6 ספוקי גתי )כולן 6חר כסף דקורייסווס
 תני חוססין דלין )סו פסיט6 תפספ ו6ס תסוס . )6 6י 360)ולע
 כפרק )ע% ((tPO(t דס6 תסוס 'סורס רג' hSt רסנן 1)6 ל'6)6
 )ומר )סו תסחכר6 1)6 )סו hpDon ספוקי דכותנו כנו phtהיחו
h)m6דס6 העי). בגת' סוודר ד)6 6חריג "eh פעיל דחגני6 ח"ק 
 . יסידס ר' רכוך מ)חמוחיו כספר )סרתכם s,,p גט ו6ח 16חובפרק
 ~hnSD3 6)6 חוטטין דקן )יס סם1ע6 תפסע 3גו 61ח1631ח1

תספק"
 3וכרי0 טסנ קינו דסני6 ס6 ד6)'כ תעעס 1ס ומכריח . )יס

 החדושיו וסרסנ"6 - יסורס רבי 1ל6 אשור רכי 1)5 רוגן )6מני
 ו6ת 631חן1 . סי6 יסורס רכי גנוי רהגגה, דח'ק . ר"ח כקםכחב
 סייגו מכריס גוסו קינו לקרמל 601 )יס תספקי ספוגך געיבגו

 כן נפרק ורחקו ,ס %1 . (ofi1 ישיין 6יכ6 6יסול6 6כ)יתמקח
 גגתר6 סווכר ד)hmnb 6 כחגך )16קתי )סו h~rw ר)6מטוס
 נתי שורס ררני דח'ק )ותל כן גס %פרך כלמך ע) כןו6ס
 6מל כיסוי 06 כ? מקהך )6 ו6ס4ס חוסטין 6י )יס מספקךספוק
 )וטוכו יסורס ר' 6ד3רי דכריסס סחוספוח שחכו 601 . ועיףדחיס
  שון פ"ק קרנפי  or כחתו 6% . וחקקן קל6 שעליך חוסטיןרטת6
 3נמר6 תשלע יסויס רל' מעות כחט )יס נתפקע ~hplP, נתיר6י0ו
 סעיכו כן 61ס . כח"ק מקוס 3כ) דס%ס וכיון גי' דמססק6בסדיק
 מצריכי ד)6 . 'יסולס דרכי כר3גן ספוסקיס כ) ופסקו דגרו 6סל6ת
 ונסח)ק. . לסו תספק6 נתי ד6יגסו 5ע.3 וכולן 6חל כיסויכ'6

 רכנן 3ס3רת טותית נמקומס טטד"ן סגם תספוסקיס0קו0'6
 דכיון צ6י פעמך רריכלבצ)תס

 התספר"
10( O'D עליך )0ס( 

 יקטם 6% כן תוכרמ כטסדין ת'מ 61' 6מל )כ) כסוי תספקג"כ
 רכנן רכלי ע) כ'6 סקוטי6 6ין כן פסוק )סו ת:5 ספוסקיסמ!

OD~D3,סעגייניט כע יחרק *תר וים חירון לדרך )לנליסס פעם )ת65 כק. 
~pp) 

 'שז6 גל' מסדק ממממנן o'bl)t 3,ו 1"ח "ותו גגי מיס
 מססק 6מד :)כי כיסוי חלליך מממריצן )6 6מד המקוס (עוף "יס סחהוגגי
 'o~p )6 011 . )הו( מס"קק שוקי רסס טנס וע"ש זי"י גיתן b)hש"י

 ג3י וכן מספק. מחמליגן 3ט 61ת 16ח1 דגכי ותזם כ))3עיגיגו
 ממתלינן ד)6 כיסוי נ3י וס"ט . וש' לוחו נכי סח9 כר6'ח6כ)6יס
  רטטני לסרן 6יכ6  ד,ס . תספק יסודס ללני 6חר )כ) כיסויוסקריך
 סכי ומסוס  חעסס )6 סי' כנג'ס וגני נט ו6ח שחו  נביבחס

 . ו3תעסס כידים חןטס % על שצנור נ63 סל6 תספקממסריגן
 Sb1 פ3 כ)) יכסס כקש ו6פי' סי6 מסס תדוח כיסוי גני סכ366)
 סיפק י"ס פ"1 דף סרס כסוי פרק סחוס' כחנו or וווגתח סו6חעטס
 . כלל עיטיי 5ין orn  וללך . יכי' הלחוט לסיר רגנן ר6תרי כעןגמי
  קטיהן ע4ו כיסוי נבי רב5 ממוס לסיסות יס מלתו  סתכיסיי6ל6
 . וכו' כי"ע טיסי היחסין 6ין Pm . ביי גבי פספס  רינלסיןלעיל
 רטת6 תטוח בכיסוי וממיינין סח%סס  ע) סכ6 שכי סחס )סמהו

חיססין
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כזליבויין כו מהשאלהמהר"ם
 hnu סיג כן ו6ס . $מ מקלת ttgh ד35י DS'1 ס6כ )צעטובין
 דממתירין דמסוס שינן דס6 מטס 61' 6' )כ) כסף ועטרךסכ6
 )סק5 דים סגוכריס נחוס' דמקמע 1ס6 . סקס נמסת sb'שפק
 6כף 5יס מכסם 6י מסלו נקמיעת מחס כרוטרי י6ו ביסור5י! 6מי כעמס מקיים דל% לסעור ד6יכ6 נתקוס סייפ סטסס Shtנסכ
 )6 דעממריגן נתקי מפסד ניס סטין המקוס 6ג) ת:חיעמיאכו)
l)'S~wמ"ט סם דפריך דסמקטס סחוסשח סכתנו 1כ14 מספק 
 גממיל סלח כוי 6% . מ9)ק)יס סס מטויסס דרוכ משםאיי עכיסוי חס, סחיפת רננן ספסרי ססעס דעיקר ס') . וכו' גיסי%
ס61יל- ע"ע 6נל .  לוס0ינותן 14יכל לוזו  ררלת6  גוירת שש סטי)%דיך

 מתמוי )o'pbs 6 לסו תמשן6 משקי כעי דרבנן וכבגציי
 pbnD מממרידן כוי דגני מ4ט )סעס . משק 6חר לב) מכייקלויו
 6'( )ג) ניעי )ס%ז מממריכן )6 פי' וענף מיס דמע וגגי ר0ף)%מך
 דסח0 מטוס לוי לכיסף ומי ד)6 מלגגן רס') ל) כלמך ע)8יכ
  מנענען כ)) 4ס שמיק כס% ס% קרפ  הזססין סח ה"6י.
 רשססין (") 6 6ף יעוף מיס נכסף סכ6 6נ) %מוי כיסף תיפ4מ'
 חר9 6יכo'nb 6 6מו )כ) כיסוי יקריך יסורס )כררכי 6ע6הך6
  חעסס 61) וסג עמס מגוס 06 ;י כ6ן שין חד6 . לסלהאדיס
.bwמקוס מכי 6חו שנצי כ'6 שקס כסייע גמי דססת6 ושו 
o*pnלסו מסמכר6 לכך . לנתרי עוקרם 61יגו כיסף ד"ה( סעחס 
 61חד 6מד )כ) כמיי לסגריך ולססריח לססתיר  bsn )שמרושגן
 )%ריך נחמיר 06 כוס גססיר דמוי נחתיר סיג 6.כ עספקשיציק ל6 דמממריגן כמצי פסיד6 ד)'כS'DS otpm 6 יןכמע heוצת
 סס ימטמע דס6 ר,כ) יחורן וכחניגן דכמ6י יש) %ד )כ3מסף
 מחתריגן סוס מסחיעחן wbl( 6חי רותמי דגוירס bnw ,%וד6'

 ליס מכסען כט)6 ומחס מקוס סייגו ממץ )סחיעת ניסוי'%חיך
 . גוכחיכג6 נגע כח"כ לנמרי זו נ;שעס גיטי %זח שנע)%)
 6חד )כ) כסה )%ריך נחגו ר6ס ק5ת ספסד גמי 6'% דכג'דושר
 שגי לנמוק כך 61מר מכסוי ע) %נרך סר6טון ים לכסוחגוערך
 מספיק IDhlo דכיסו' וגת65 ספוסקש כרכרי כמנ61ר גרגסנ63
 ו6ף לכסוי כסוי נין pDtD(I ססגייס on~nol . )טצעס שזעםמן
 . סססק וס;יסף ססחיסס סוי ר)6 610 ססוסקיס ךססכתת גג%

 )עסות רמיכרמ סקי מהע נענין יסותם לכי מורס כגמרכןוכשלמריק
 5צ  כן (h~D תותו לסלק  וכסטין 6ין 6י ד6חי' מסוס 6חדsis ככצי )יתויך קל6 6ח' ס0ק otw כ)6 ד)ליריס יסרס % גשכ!

  התתלה  כן לעטות 6נל %ת,פס סתיטס  בין רסס סשי רכ"ע%נ6
 ל6 וסיף וחיס בכיסוי  לרננן כבצ פו% שפוקי רלייףכפסיס
 תסתגרי 4ך ק -mi)S %ו גליוהאנוש

 למחתיר ס% לרכע לסו
 ינק עי 6מר לסם - לטין 6' כסוי  אשח tpw  ועהף s)s '6בתף
hh

 מממיריי
 לנון דגלי גיס 'חג"לו גן ועיי וא' ועק( ווט המיעד גכיסוי

  קסוכמגו כתו 1ho לזרע יצטסין % * tp,~o hp~DDק גמי דח"ק ד6ע'ג %ומר למרח נדרך דח'ק עעעי *יסה 'סגורשן : טס( סתוס' יתם 3'י שנ% 131 מופע סוגר דשט5מי1
 6ח"5 ך6ף דם.) עעעס 6מד )כ) גכצי מגריך לזע 61ס.ס .ותעלס
 קר6 $ריך )6 )חלק hmnh נדוכח6 כן 061 . ס% )זרםשספין
 ס') זרמן מטוס )ח)ק קר6 %יך D'~D . וסוף חים נקהיעחלש"ס
 מיינ ד6יט ס"6 עוף 161 ק64 )16 6י fh מסמע. סת6וונג
 ריחו bln'h ליתר רלס תסתת 9נ6  ורבון וק6תר ס6 5ל6יסים לשם כן %יו וטתעתין רפטע6 61עע  טגיסס סיסחוע טדנכפי
  6יט 5יל וגו' רתו בקר כל רנפס קר6 וכרתייתי כסיני )מיטפך
 גרהך ע) תקים מ;) hpll עוגך ftw'V wDnו')

 5רי
 הס') לותר

 גרף סתס דס6 מסוס דרשי 4עג6 מטמע רדמו דוי'1 דיחור%6נק
 חפ)גי hp כמטי טס קלמר מסכין וסע) סגינו דרס כפיסק6ס"מ
 סס וסקסי . דתו תקלס רתו סכר יסורס ור' . דמו כ) סכלילנגן

 סנרי  ררכנן o)lno סברסס רבכורוס סתר וצפרך סית6ססוספוס
 ולותר .  נטר ט4' נלור סבר ול"י - וכי נכור תקלת 61י'ננוד
 ררם תתסתפוחיס ptnhl' יחי נותו  חי"ו ותו מק6( העיסורס רני סיתר . יסתפ רם טלי  רוס תטיס סת0 כמי סף רסכ6רות
 )ומל  יתך ע"כ hSh . כככוריס ר59תלי תמס כפיכס סנרתסי"מ רבין רס6 ררננן בסנרם ר"ת חירך חס לרסרת יס וסטתך 'נף

 ויחורץ ננכורות לחס כתו דס מקאת מסמע רדם 6יס;6 סדיוארנק
 י6"כ . 6תי רם ולרבוי ררס  תתסתפוחיס )דפוקי 6חי דדמודף14
 פוף 6ו וכתב %ו ר% 4מיעכל

 4ז"
יךש 6חי ררתו lff'11 ס"ק

 רו69 פטפע ihsw רדפו פמפם  סיסשס עד נשסף 9י דלין44ויגו
 %4ק עוף ל% )עכחכ צועריך לכך  לולנן סוי  ודני 4סנ6רו"1
 סמסז ימס דנם )כ) )ש מוקתיגן רדתו חץ פ'כ 16 דכודכוססס6
 61עינ . hwo 6(1 4"1 ')6 נכחונ )6 לדקקה( ו*כ6 . ססכיןוסע)

 וס6 לשרוש וקטם וכסכו רוס ס) וס פירופו דני טסדסחוס0וח
 תיס "דרכ6 מולס מב) . וט' )ח)ק דדמו ישדס רכי ק6תר)עי)

 דהו ומישרך סיעו חק6 מרמו )מ)ק )עי) יסודם רכיו."תר רם6 *מר ~י  h'nsp3 כחוסן מהת ע"כ דס6 )וכריהגסחייע
 6 סשה סט )ע) )רנק יו DtD~nll )ומר )ריך עש; כן06

 לקגblh 6 לסיק רסיימ רעי0ופ5  )יסנ6 מסמע י6 רואודיחיר6

הרימיתי
 *מר דזוחק )ח)ק b9p  167 נעי פקי . תסתת ופונך

 ט) סירובו nte~lno דחו 1)6 דמו )כ) 1"1 6חי 16 דכאיםhnc~l דייני מסחורך % רכסת ג)) מיותרת 6יגס דס'וי"1 )1ומסינו
 תמר דוחק ש 61ין . הכגן גסכרס 1ל6 שורם רני כמכרח %hר"ח
 רוכח6 ו6יכ6 . %5ק קר* $ריך רל6 דוכחb)'b 6 חוטסץ 6י067"

דורי
 eb1~ 6שכ6 ומי לביפר ר6י6 סף סש 61"כ  מ'.מקריו ל% סכ6 9%4 קר6 ויסק- יקריסו רכי תע61 11פ" ופחסo~un גני 5"ס רה Shtpo פוק רס6תר  6סכ!ז גמי כס"נ דס6
 דכי) *מל SIU הזה סכ6 כתו %רז רוכסן h)'b קר66ץ
 %ררן ו% לסלק סוף 161 סהר 6ס,  עכ"ס 10סקין 6ת")6ט"
 . 7061 6תד לכי כסוי  לסטיך כ% סיס  סוס  שן phl .יסורס
onp)יזום, דם ג3י פם*כ דמי גרונן ופוף רתיס גכיסוי שסקו משמקש עי 

Spnt,יפכץ : 
 ח גס )ט 9ס כן  06 עצרת  ירמ מ-יע ימןרתיס נכבשי הפוסקים  טפסנו מס דאי עבט 'o~p וס דרך ס)צ%רה
 ד6מר ישרם כרני ממח, נדם נלי yp ולנן דמו כ) דתויש וססר6 יסודס. ברגי דפליגי כמגק ססכין וסע) מגיחו כדםלפסוק
 סלפי ליסנ  יס ש מנס 6% . סוף 66, דס סס סבין 0תןקימתי
 . וכו' ופו כל ומג סניי  רנון ריס פית וף סתוססוס טכתכותם

 סוי אידס הר' ידייתי  ראשון  תפסס סוי יטווס כר'רסיס
 זעו מק"ש רוץ ג"כ יס'ל מניתו גרס י4ס ריי פגעי ול6לפרט
 רלסניג רכזו סילו רעו כל ררן סגרי וויע  ono רקותרוס6

 % ד% ק"ל סם רריי  ררלין יץ קן 06 גסיספות  ססינר6ית6
 61יפ לרביי יס0שצס"ש ררמצ ויד חיסורך h.o ל0ל9 15כתיג
 ע"כ לשב 16 יכחיכ S)b bnw ועיף צ? ;יסחוע מר ככסוימ"כ
 כ5 דס ירנק לפו מסלע ויק דנ)6 מטוס אעורר 6סי. דומוויו
 ישע . דרס תמעתפוס"ס למשטי  טית וףו 6תי 61'כ . מסמעדס

 לרני רפי סימרוננטוצס
 יין מספפ  נכור מק"מ ו6מ" נשד

 ססס6 6ע . ellot ר' לופף ססוס'  סכתנו  כתו סרוצ:יסלרתום
 והמו hm~b %רסק היי נזירי  רכלן וענוי 4זל9 16רכתיכ
 דרכים כסגי יסורס לרכי כנם הדס מתסמטוחש ס'3 ומומקלת

 הנמר יר% וסרובה מותש רקזל ח.ק דהרי *סכ )' גריססגוכריס
 : סלע? מקיר סטרוך ר3ך 6סונ'ונרי

 סמקתן נניס *סודיס עמוס ססש 6חך יחף עי סוכששולה
 מעיים סכת 1)סדש כיסחעהז סגסשתגספסיט

 . מסורס ספרת סו6% 6מת ופעם פרסס מחוכם 1)פ5'6וסכלם
 סגכרי 6 61מר מפרט כספיח תתעסק 610 ומריין 6))ו מיסוריוכ6
 )יצרך נפגש מיכ טסיס מהרי * וסרקם ~ חתוכ סיס 6יךרירתך סיסמי )1Dbl 1 ככרס תשג ס6%חי (;Sr ט) ש מסמרר6ס
 סכסמס גףסס ק)6 כענין וק)שוס סערות כמין מעשיסירס
 : )6 16 סגכרי סל לזוכריו למתוך יק 06 כך חחוכ סיס 06גערסח

 אנסור hib לסחיר סגכרי 6ונרי למתוך ד6ץ יי6סר23םרבנה
 ליקבם oh סנריקס %תר ל6 ריסס  תסירין  סייע %סתתפ נשכרי פץ64  קורס  סיטר6ל נ6 סיס ר6סזכיון

 יטלין 6ג1  6ין  לרווק h'bl סוליתו ופתת סוייר . לן 16 למוןספחע
 ע) השלעס ר"ג ס" כחסיכס סרטכ'6 כחכ )וס ~ODllt . )סחירסנ'כ

 גקוכס 06 סינדקס וקורס . נכרם תסיכס טלתל6' תתיסם6לוסו
 )6 מ6ו דגן: טסממע tJPD1 . מתגו ( גיס! ל6 06 $דניסמסגי
 ערפם h'ht נד'קס ט%יכס גיין הנוליכן מי וט' גקינחו מקוסניכר

oplh)ריכס יורטי וסקיכ י6 %5 . כרי6ס סגמ65ח גמחע ק6תרו$ 
 כסרס 6תר תלר  סמבות ניח במוני סנתל6 מחע ט6תרו ותסנויהם
 טנת65ת רתתם נסתטתת6 נסוין תוכת  וכן . וכו' קתתרנבריסס
 וריכס סעלע ת16רע olp ננסמס ס6ירע כל ונורקי סכומותכמוגי'

בגיקס
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לובלץ מןשהלהמרוקםא
.q~aה% %נ 6% "*חשם סהס 4סשקעעק 6ס 

 8ק%.החף נהף 4ש שם( %%"מוששחשו.
 שקץ ~*bhb י:6%י%הקנקסמלס%משתטף

meעחח קק מאת נ"ת 'שק וף %% כד %שם 

~bh
 סי% נשף 4ם %*חמוץ סזס סי: נטם

 S~s. שש דאס%חשכףי%ס%וםשי%חקשק
 %יה די6 "%ג ,%י ה%עשס %יקשק פס*6

שהש
 5שי

 סש"מאחה?ק
 ש"
 שש וש6 ה %ר .

 שפטם . נספפס כמס ל סעדע פו עוטות יסור כמקתמפס
 דס6 קנזס ועפרת . גסרפס נפם י קיויע פד שמדח מיסרסמקת
 . וט' פסיס כס וגט) 61כ hs כנק השס' 03 וסודקיי 6פ'נק8%)
 h5D)D רס%מ ריעוש נס ד6ס%יד סרג ד6ף 1Pm ono %60שכ
 כנר סגקנש ~oo סיו 06 יתריס *1 61ץ פספס ננסגקכש
 06 16 סכסעסכויי

~bto 
 סיתר כמצלת גפתס0 סונ6 רב ר6ער מסעם סהר משקת 05ניקם? סכי tssb'1 יכודרו 61'6 . כסיבי נקנס

 61ץ לנרוק סספיק ד% רסרמנ68 כססתן וכן . נל"ד סיגשמדת
 בדוקת געמ'וגס 5דהס תמם 16 6חר %ר נקש סיס oh יודיכם6ע
 מסונף מקקו לככר 6)6 . נדוין תכת נקוב מש ד)6 ומעץסיתר
 דף pnh י ס' וכי3שס מ8נ רף טרפות 46 כערק כצ מ651ר4טי6
 דרוסס )סעק שססץ pb ע6% קסנר ן'ס 6"ס סרק כס ח')615

 כוסס קין 4 יפכ 61"כ דרוסס אסק דמישיגן ססגךנן אנקוכי
  כו6מף' סיתום גקמעס ג?6 ו6ע6י 61'ת . סכני6 סמ6 געינצחין
 וים . גקומס כססן וסחורן משיום גוי ובסל %1 כ6 נכינפר
 נכי 61)1 למין י פרק למריק ס6 פחוס סססק נפקד סכ6ם6ני
 %ח ועותרת ש' קתמ )5 )ס קרוכ ספק )ו קרוכ סרקגירסא
 סיסר כמוקע 11 ד6כס מחוס סטמ6 ותפרס מלעס כ)6 פסוקסרוס
 מוקעיק נסקס רעת ספח 6)ע6 מספק ספסרה 61) שמרתפסוק
 דם6ני 41) דרוסס סססק קודס ספיתם מס נרקח שמידגסנסמעס כי וע"נ . )ערוס גט סורק קורס כעלס נסיי ססיתס מס נשקת)ס
 ם)ש ~nsoe עוכרי סו6 מהר . וט' סכים דירוסססכ6

 נעמס 06 גוהק 6עתכרטס
 אוישת"

 6)6 )6 16 מתייס ככירכר
 משמטס קודס ממיס סרישת6 סנעקס כגירור יייעיגן סיט6ס"
 וכמטס כי נתימר 6י:6 סי 6סי6 הסס סקנסס Sb1 )עח*ו*נ6
 bv פוחס עעשדקחאג

~pm 
 דרוסת )מסק דמ"קיק 601 . כמדוחס

 מון ר'5 . סמם דדרוסס מסוס סייס טהר כחוקת )0 מוקמיק1)6
 קין כיקי וכן דדרס0 610 סרם סתתריס כין 6רי סנכגסמיוטיק
 כתש וכן . )מון ישגקכ טטח נעי רוס )תוסשת רס"ל 85) ס'כאוסע

 נסדיקסתוסשת
 שכן 6חק י' פרק ניכבדת קס וכריסס נסיוני

 טסט 9ן 05 כיסכ ורוסס לספק רמוקסין דמסקיק מס רעפימסקו
 )ססק דשססע כמו סנריך סמ6 מייסיגן 6)6 יעו)6 ממקיק)6

 טסים נמקוס דנריסס ססוססיח קררו %ס פרק סכככן 636דר1סס
 סגים גמי ככרס חהוכ מחט נגמ65 ט8ס 861ג . )%שיך)0ס

 ו%ר4 מעעס סיחר nprn ס) 16תס מטפיין 6ין ואך )מץדמגקכ
 o~e' סכרם ס') סלסל68 וגס ט' עומדת סיתר כמירב!נמסטס
 כפוקח )0 דשקמיק מע"ס נרי הס) Jhr נ6 סמן סו6דסן4ק
 סיחר 3מצ(ס )0 כבקמין bh ככס 1גיו65 ררוסס ספק ומןסיתר
 דרוסס גססק סרסנ68 ססק שי סמחס ירוסס מסעססוי

 ממס b~ng כגון כוס וכע65 מסט קק )0 יסכ כגק י0וכיופם
 *חב עטורך 6ק לדדה מסם סניקכ 4מת ד6י% נססתשכם
 דפסקיק כק . )6 * שהמס )סמ 6שן גיקנ 06 כריקסנ%

 סתם (hnth נדעןס 05 משתסנן דרוסס )0סקדשססק
 שחל מלמסיק 1)6 תש3 מרט כס פנמ65 זס) 4ער סרסכ"6וסוסז כגמרי

%mp) וכדוד עוי ס6'6 נלבון מקס סגס)ס עד קודש עסמ 
 כהגל וריכס סס)יו מ16רס טוס ככיסוס ס6ית6 רכ5 ירפססי6
 וסיג להקרס )ס שמעיק 651 . מרסס (prD סססיש )066

 נס ג6% כ0)6 סנסעס 3תי משטס מסיס נדי מיסו 610סטם ד* מס"ט נס ונט) aht 3נ6 ס6ץכ eD כווין דפטמ6עוועס
 נדד, 3וינ4 ככל הכס סים מעיש נני מגש ם36 נסוסת כמוסכיי 6 ססוקסס 6)6 . סקס כ0צןס סנסור ושנלקקפיפסס %פ יתס גקכן ק0ו6נ תפיק 1)גך משמס מפס 6 שןשס
ש הס, סו%טכ6  hnt)~v טפוס מה% *ךוק רנ%, ם6מ 
 סנטוס טד יסתקס מספק bis וש4) ברכותנס

~hro 
 ווישח' נוקרס ממעת *גס נסקס ז6יסס pta . שתרנמולו נזמיי )6

 סו שמוימהף % %זשמ ר? הי. ש6סקרס.נס
eDD)Dכסרות. נסכלו 16תס פששיוק שד 5כודקס ס6'6 רנר כס 
 %1 % ננפו6 דקאר דס6 )סוסנ68 דס58 ס-כ *ער61הר
 ס)oemb 6 נוסק י6 מערס נמ (Sb ה5ס שדש כסהש
 סרפכ'6 דסץ ק )סרס וכלכרה? טכס ת"ו זף pbV סשסשחכלכף
 . לפין סגר מגי דעי) כהוספות רצסשס )דכויו עןסס ט)6כדי
 פיס ט ושי* oss יג)נ)פ P(o ונהפך כפגסוס וכסייס נשושס כעס)עעס

"~bSt
 נדפס ם) סרם כקנפחמ גהעץ ס% יש שס יט.ד:?וךלה : ל( וכו' )'6 ס" "? גסני כסנ0ופץ סכסנ 6י' פפס *ער'ל מדפת

ן
 עסנס נכס ם המ165 למגיס ס%%ת' %ס ונמתר

 6ת ענךף סעומ סיס 06 )נדוק 6"6 0נ)גו5ח המחך נמלקטכנר
 יגעעידנס 6ער4 6% לססריף ממנע 6ע ססק ותבעת . י6 15ממיס
 ד6מר סוג6 דרכ מטעם ממביס סעיס סע ד)6 וגימ6 סיחרכמזקת
 610 ולה דממתן מפיס נ'כ 83) ע"כ טומדס סיחר נשקתנסמטס
 601 סיתר r~i?mJ *חס מערוץ ו6ץ )סק) סוגן )6 %כךבוחן SVn סמום ph1 מנזקק סנסשת כשת מנס כנמ65 סעתשסרכם
hnth1DthD נר סיעי רכ 6מל נ' דף b% ופ4 מעים כנר מבדפין 
 )6הר 061 משעס קודס 06 יורעין 6מ rht גקיכיס )מ165 06רמזי
 )סעריף ים נערס מתי סוש ע) )עמוו יט)ץ 6ין ד%ספוסקיס דגרי מתוך ומסלע ג' 01ל ק4"1 סי' יר מסיר ותטל% . וט'סהיעס
 נעסס סמיסס דוץ,- וגימם סיקל כתיקת דגע:רדס 6תרי' 6%מסלק
 טרשת נחס וק עמייס משים ככמ גקניס סטש ד% 6ינסגקנ
 6מל געס0 עמס קומר )ח)ית נ"ך h)v . ממסק מטליסיןס6ט
 וגט) ו6כ ג6 כגון מעה 6ח0 ככסמס כס כסגעסס 6)6סמיטס
 מעסם סוס כ)6 6נ) 'ין 6ח כנעם כ0ק:יס כמקוס 16 מפייסכגי
 )כמוקי י: 1:חמ(י . גיקגו כחיטם )6מר רעתם לביפר )תפת6ין
 )"6 ס" י"ר כטור מקר6ק6 שסריס מסר"ס כדגרי סמ)6ת'מעם
 סזטס )6מל ס:עסס )ח)וו! 'טלין ס6ין מקוס כ) וצץ סגהג ג'סי

D'rh6יסיע כקין 16 נדשסו )6 06 כטקס * כיס טרפס ססו 
 גסחט0 6מריגן pe 6(1' וקוס,-ין סריסם 03סק 610 סה)כדוק
 י)6 כמיטה לקמר סריעוח' סנעס0 )ומר כניכ) גדכר hlbסוחרס
 פ"ד כפוססות מסמס דכן י"מ כספרו וכ"כ ממייס מסזקתסי065
 סייחיסשח ד%רכ: 0617 3ר6וח עי:יס 5ו כיס נף כ3 1ס,-י .להין
 ססק )1 1ךוכ 0סק 61)1 דק6מר 6מק ל' כפרק htoan ,ס מייקדמו
 והשמך דגעסס סיכי ד6פ" סו6 סחוס' ומסקל . קשי )6 )0קרכ
 כת,קח יסעמיד יס לס"סמאייס

 סיח,-
  hlr  ךריסס רג(פע וטעמך

 מברומס נספו מ63חי Or סכינאי וקמר . סכיהן דרלוססמכוס
 ריעות6 יס 16 במכס טיכו16 ספיקות 1כ) sff'1 עריפות ס)טחסוף

 גסתט sb 06 . סחוסין מן המד נפסק 06 יע 6% סניהן153מת
 06 וק )6 6' גשי 6יטכ) 6י 'דע 6% ד6טע6 טק6 מנורו מןסירך
 טרפם ספק 15 דגר6ס )מון י65 מסייס 06 ידע 1)6 סע5סנמכר
 )6 דלגן נ6ק יהדס רכי 3ס'ג כסג מס כי651 % ע) )פניוכ6

 סונף רנ דפתר מעעס )סחיר וצין סב) )לסור )נו יס ככדיקותכקיניין
ona)ח*ה כפש מילי דשי נטרפ? כמס )ך סערע עד סוחרס( 
 )סים דים גקוכיס כפתן וסמוירן תטיש נגי ו6כ מנע) כגקנתיתר
 כקי קין סמכמס ומסיון 0יכ נמסרק קתלי בעריס 6כ) 6,3נסגקנ
 וים סגידין 15מת מתועי 6תד (p~D 16 סרכor 6 קרוי 06לסכרין
 . סני) סנדק גדנעי סכ) )לסור 'ס סערישח סקי כדגרריעולך
 ועירם יותר כנריו ניקור ומסיק ס'נ ססק ססעזג רכסו סמ6ק

 סחיטס )6מר מגטקס גדכר רנלש ק5ח ש ו% דחי נכידחס
 סנ' כע) דסץו סכיי וכן . סייגן 65 כ)) 5דכר רגייס 61ק סיט6כ)
 )סנרחיגו טגמ0 ס)4 דנריסס וכ) ג' ס4 תצרוך 01יחר חיסורס)

 נמקוס 636 ע1ע)ת חוקם ספין %נליסס 4מל 31רך . )עע)סשכהבט
pbp16 כסליסות 3ו קחתי כעק1ס סרגל כנוף לישה ר61ץ 6ט 

 וסמכיגן mDt1W מלי כ) 6מר טדקץ 6מ 6ץ 1)גך . ממרקססמכען
 יריק קעהק 6)6 . 6תר נטיע ל6 6כ) כקרות 61מוקת כבמוח6רו3
 טריפס המ65ת נסמם 3סותע ספוסקיס דססנץ ba מתון )מ)ק6ג1
 פמכ3 שתסוס 610 ד6ס כשעס ידם חגה)נ מסה"נ נמגוגועסו
 סנניגוס ומתרז וגיח מות פי קרוס מקנ כמן 6יסרסס b~o1קמר
 )0 דעוקשגן עטעס וסייגו דגטלפ0 עboD~ 6 ד6עחגןטפוס
n~mbסרס דפ6מ *מר קריך ספוסרוס נדכרי כמטלר בסרות bSi~ 
 *מר הוכ) וסו*) סחיסס ידם 6% סתיסס אמר טמקכלמריק
 61סויגן . נטרפס ססמיעס כססת 16 קתיטס קודס שעטתזקעס
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כחלובלע סח ש סוששלהמהרים
 סגטרסס ימר עוכרין 6י 4%ן וי סו6 כ6י)ס סנסמס שם %ע5
 קרש 63 י6ם 56107 )ג'ו גסיי . ונך) סשעס קונם לכ,ק
 מטני ג'קנס % 35דוק %ז סיס ספמפ ספט"ס 64100שטס
 צנרי )סמוך 61ק נמסמס 65ם1ר ית )טדקס h'b ומחס .צוק
 pb כי )שן גקו3ס סקס hk 63וק משנס סס"הו( ס16ערסגצי
 6ע 6'כ סומק וט . הסיתר 1)6 )*טל % ססכףס 0%הסומטן
 5ר"כק6ט

-bS 

 נרה ד)6 4ג1 ,ס תשנס מממס סעא )עט"ס
IDPnס)6 עד ערס וגסך במס סתנ6 בקמל 'tDDa pnab 6מ 
 6ם מקפן ע"ס )לסור מס סרמכ'6 דפסק 5דד"ס מסר גקוכסיס
 סנטוס h5D1a וכי ומסוס כסס 66 דניש )ירט בבז נקיר4ק

 רסיס ק% וסניך ס61 נפ)מ6 נמוסק ג%ף וכעין %נר יםרנ4ס
 סמ%'ס מסיס כסור מיסר% ה6 ס"5 מד נג"ד ו6לכ . טש06
pnDממסמר סגכרי ניד 6%1 סשס מן מסרק 3ס6%מ מתפסק 
 נע)מ' מ%ח' עעף 6% 6עס סעט"ס ולנרי סו6 %גל לנ4סכטין
 מפרס 3ס6%ח מ)ססטסק סגכלי מסק ככנר )6הר 06 %)610
 st-u ס) מסמל וסכיך ששדי %) 1נ6 מכרס ידו פחמת סו6%וכנר
 מדו 61ת )כרתעו %ימן 6ט 6ין נכרם חשנ ס%* וסומלליוו
 6חד דעך דיגיס נמי5ווץ תפף חס מיסודי סמק 06 6%תפסול
 ותנוד סג)ויד . נ,ס )%0'ך עתם 6ק 6כר כ6יסוריס גלמן06
 : עסיס ג'5משהת סני 0מ)ך מנק %:"ס נן)יס מסא"ל 3ן מריר מערוד:6ס

 61מד חדקם פסס כ4 6% ח*יס סס5יס ODh ש סזששכה
 מרפיו סיכנו ער 4צ4 ספתיט 601ח7 פיר פתממן

 1)5 55ידמ1 לרסיס )706 ומח ון)ס חמץד וכץס 1ס1)ך מתטגסוסיס
 : י6 * עגיו גסת%) %ע סיג לוחומ4
 ס"6 סרתכ'0 כהנ יס6 מזיו bhw5 מייכ י6ע יי6סתשובה

 מחפ"ק 6ין יום 5' )6מר 6פ" ממח מ' דנן 6כ%תמס'
 סרמנ"ן וכ"כ כטרד סי סי כן כתב 65 י"ד דהטול 61ע"נ .סלע

 6חחר4י 61ססויי סו6 לעס כר ס6י שמריק clan פסודמס6נ5ין
 מחנוגס השם S'hg1 נרד מש . 3ח"ס כס )רנרע רסיסוסניור
 61חע . קיימת נל סיס ס)6 שכימין 0ד3ריס שגס סמיו וס"הושל
 . גדנר מקקו ו)otpos) 6 11 סנרך 6סטק ריSD or 6 %שןדא
 606 יסמוך יק 6יכ 0ץד מח פסן וקמן ח6יתיס ססיס כלרמ'מ

 בכ"י 1כני16 קם! פוער סוף ורוע 6ור 3פס 6סר" כגסותדכתכו
 ס)פש חוך מס! *ד סמח ס6ומש וי) סעיד סיתר סוף י"ר3עי
 6חר מח 6סייו כ)) שיו l'S)hnD 6ק השש 6מר הו מדייןומסגי
O'DS~ולנתר %6101 6מד %1 הטניס דסרסס סקוס ודקי ומעש 
 פד ז% 5ע'ג גפ) סי סרגי גס יוס ק)סיס לצך פח דסרי 610גפ)
 ע) וצוק סוס מנעו ו65 ס)סיס6מר

 דסיכס קמרו וככר 3וכ כ6"

 %ן % ד3נקין רצי למס כס דכחט פש נשבס מיגשפשק
 וכינס הסתרס רכחיכ מבוס 5ר7 ותיסע כסיס bptn נו%סק4
 ככרזת שם גנך6 6% מסוס סוי דסטעס כתכ ושרומס וכפ) .חמס
 כתםעפ וק גול סיקף 3גיסץ נס מציך זס ומטטס 3חניחסמגעח
 וטת . סי) מוש כסייט ידח מרךי ד65 כמכ חרף6 סי'סרס3"6
 %לכ סשסקש כב) כמט% ותשתן סיח מסייגן סכחיכס דישדנכ)
 וכתנורם מפעם נוי) דסען דפסי ר"י 3סס סקסיות (owנע

 וס* הצש כתיכם מריי )6 ד3רוח 1כקס16חיות %610 חתםכהוכס
mnaטרמפ כסס6ק0 גראס סיס 6"כ חתס נסקס סדרגצס 
 מפס ט?3ס נפסס ידם וע) bg'5 פסוקך פסיס וסגניטותסדניגךת

 סתרופס דססר )פעם וכן . נכהץכס 6יט נתפרס סדקיו 1כ5הכינס שי 3קסירס היסגו כ) וכחכחם וקקרחס ספסרו מס 3כ)5סף
 כהונס מצטס סגרילס פצי 6'כ נמ3רחס נונטח כסס6וח ימס גקל6ד)6

 : סימנס שקל כמו 6סס ע"י כסגעמס דפסו) נניס וסיסנמורס
 ססופץס קמרי 5גגיעס עשס מן י15ק סיס זיגי (ohnאמנם

 דמע ססמזק כדברי וסיגי )6 165ח 16מ ד3יקוח3נרירס
 %5ח 3ק דנרירס דסי5 כלג'ק כרכרי נסיני 6)6 . חוכוח כנצןדסף
 כתופס כהוככ סיתס ע5עס סס6ות מקמל חו"ח מק מקלי )6)16ח
 סר6'ס מדטץ ושמע )*ח 16ת נק כמנקזת ו)ססריד )חלאוסגול
 )מטריד יט5 ססרסיהש כ) סגכחט 6מר ר6ש' חסי)ק תיקוןוסדר
 נרירס עיי נתש blh 3ידיס כוחכ ח6ימ כhn~h 5 סלי וממישל ס" מדגליו סכיי כסוכימ כש כסדרן ט)6 כס 1)6 סו3ווףח16חעח
 כסירן ס)6 כחק דרקוני 5יסנ6 רייקך וסכי כסדרן ס)6 טחב סף)6

 הן4 )6 כחוק ס)6 מרר 6נ) יינגוו 610 כסורן ס)6 נטחכדמסמע
 ס"ס נכ5טח סל6יס כתג מקמפוס סטנעיס וקויך 640כגג'עוח
 כת"ס וכתכ מסדר ע) )נוחכן סיריך ופי חקגס 05ס 6'ןדחסעין
 )שדס נממיקס חקגס 5סס ד6ץ סם דס6מ סו6 רסטעס מזםס"

 קפיען ד)6 3ס'ח 61פ" חוטת מק דסף תסוס מגגםסיפרדג0
 ברג) כי )תמוק סייח )סי גרק- )תש 63 06 6)6 פסו5סהכסורן
 סכוי כ' וכמ"ג . לסדרן 650 כחי3ס סוי ודפי וכס'נ ו)כח31מהתור
 3גג נפנים ס6מף סני 16 ס6רף רנ) נגע 06 סכתכ סדרור6ד3רי
 ס3* וכחג נמיקס סלמס ו6ע פסעין טגן )ים וכדומםסתמתיס

 כסס 6ס ננט וכו' סגי טיס% סגסגת מס נגרתם ומשו דליהוס)
 ג0מכ כ3ר סיס דס16ח 165ח ל%ת ד3עימת סרנר ג)) .כמזדן פ6* כחומן )ש דטי מבוס ו)חקגס ונדור תקנס 6ין כפגיוכגל

 ס"6 כננהצפ 6כ) . כ)n~bo 5 כנוף תעמס שמס 6יט דס6כפיכס מקרי )6 גל"רס 6וחס סד3ע;וח 06 כי צנרור זריך 7)6כהרקוגו
 דכמנ סתות 15לת וסו ע6 ערתו גסחנס סד3נךח דה"יככעכע כהוי סרוח סיס ר)6 06 הרומס ס%"ף סגי 16 ס6)'ף רגן 16וקוצף

 ננרמל סני )6 יתקן כק63 לכך נשסו) כ6ו)( גכסכ 61'כטנ)ומוח

 UnDS1 בססו) סגעסס כרגן 116צ ג5 שרור 7% 6)6 זמורסדוקי
 ומעמס נמורס כהורס סוי חס ממדם %תוכ ס:ח % מגשו מכופר % העי %צי מחשאלה

 2כ3ר ס16ת 3גג

 ן וא' ז,'ין "', יד.;וו.,ןןןישילןן,;;",""%ן,-י4.,,.,1,ן
 סמוכת ע) " וסלףס6 . חוטת ימק ונץ 6% 3הוכור הורגן צ ממיקח )פקס כי פספס 16 כהרס זו מס"ת ob יולע~רכיטועש

 (b~e דחפור סש6 הא" %ב. h"b1 h'~S טכ4 6% סרוחי נט סגגעס מסוקס רסנת סרור 0שת ס6מ מנסתשצבה!עס

 משע שטס גק עשס 6פס) )6 סע4ס וססרדס . יד5 )שמקק עירד p'ns )ססנתד עקות)י
 4ץ%

 מגע סשנ ססוש סינררס

~epbsnana

פצוי משע ששק0צ8
שב,% סל)ימקיגעמקינ ת;"

 סיתת ד6ס וגו' 4)ק ייק נדק 5עמן לכ )4שז יק %ס נמנגל הי קק O-OD 0061 ומסו מפקפק וננציח והקציןשלס

 6מחמע סיךש ש' גי 4%ח6 סשסלוס % eu~mוט'
 כ) קמור ודוקן כחיכם מקרי )6 טסנלירס דסוכמט כיק כמענו רותם

 I1iXU1 נחש כסוק כתינס 5פגק כו6מריק גנרוס גנוסר bS )0 ננקף נף) l'ba 16פ כ) רכ 6פר יהנדס רב ד6פר יסויםדרכ

 דעכמריק גע גם וכד6סכק י6 כסדרן ס)6 גולק 536 קחגי ינגע וטצחס וגיכ עעעס וש ופשוט %ש % סחם וריצו%5
שקענו
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ררבלין סחש%להמרו*ם6ש
 ו6ס UDt)S )ffDb סנעי * *ס ס% נף 6מל כקגלרס8רשנו
 ' ס"ת לעגין גמי סכי . כייע3ד 6פם5 )6 3גרירס סכי Dh"כרשנר 6ס" פש5 סיס 5טתט רגע5 6 *ס 6% נף ע"י סנפ גישתנ
 גחלת יד' % נמע פס51ס 6סס %* ~nnptb ג!ף דבגכוכת6פ'נ

 דנרהרס סון 3דש3ך מפשס 65 6סס ט'י ebY *ת psסלנקות
 5ר41 מענר be~ דש ד)6 גר6ס ד)כ15לט 6ע"ג . 0ונס 6קרי%

 סוי %6 סגפ גי)ע קכ3ר סיימ נמ  וצ3י דיעכו כל4 דסמ6מפש
hhl?? גמ סיג . 5כחח5ס )יתגו מכטליק % 6חו 6צי6 61חר 
 )0השר ש6ס % מ"ע . 6חרח ט"ת 1*כ6 מק 16תס הכ"ו 65סהת
 גחרס מקוי 6% סוכחע וכנר כיון כוקגר 4% כסשת ס6יסיי

 שעלות כמס נס ומממויק משס דשמהויק סו6 וננע כ%פונס
 ו;יע %(p נמ ר% וחוע : מ"1 ממיה מסק ניס ד6יסנמוס
 כתכס פנךי ד65 5כסמ!ס 6פmb) 4 6וח טנין סר3קוח %רורנשתר
 b(s וננע . 5פע)ס כנוכר כודכס פנ,רי 65 דנמלס נסוקש6.
 ת*ס כססכעwh 5' ס5צכתס 1!ספויו *וור ק65 י0חעירססנין
 יוחר סח0ירו ד3נינףן 15) טיכ 6)6 . סדחק 3סטת 65 "ס5הגם
 ט'מ ע9ס דכW~ 5(T מסורזי נחק31ת מחתע מסט6 י)פוס%עיג

 סההינס ו!? יכתח)ס hlh רשנר מקה % סכסרס 6חרח סשסנ*
 ס5יסעת 3סס כחו3ץ ט6ין ספרדיס ס"ח פ5 ומיס סשוכסימן
 ח59ע נס)טת סרמכ'ס . %מ חורס 3ספר כמו וסקפמחסנדו*ח
 65 6נל )ת*ס סס כי נסס 5'!סר ד%יך כחכ נפ"1 וס"מומורצס
 גל6ס י"ד ד)טור שד וכחנ . וט' נוגין ע) גתמ וק נהפנד4צנ
 סר5יט 176 ערטף נזכ פפעע טכן וכס3 ג"ן סעע;"ו כ6וכוותקפש)
%. eheol, פוסל tgb 

 במסרי
 תסשימ! utba 3*ת 6פ" 6חר חצ

 ~P1pg) pm הצרנז עקוין הצרס ספרי נףט ימקוס הספ6 .גשן
 דפוג %שיס פס%יס סרעכ'ס 5רעת Ph" וקעג1ח גוו)וחומי!דה(
 on)h 1% מסייס סשס ט6ץ נמקוס 6ל6  תכסיי 61יעכ%הה%ס
swוגטרס דיענר Ssh 

~-WDS 
 ph פנץ.  ומ' % o~w טיס

 5עמן ויוק6 706 עכ3 ק ob קיער עי4 לי ר%ו פטספופם
 סכקיר % גמי 5סרמנ'ס דסמ6 נמי 6ממק דחסו' stpט)סו ו%" סר6"ס 61ני1 י"ר דסעור 61פכ)ע דס%61 ק6תר ויג6סש6

 6כ) כס)כסס סעס!יס 6מרת ס"ת כ6ן ס6ין נע9ס 656נהמ3ו
 ר%4  רית  בנהן 6נל . שיהחלס מסנ כמרס גיפ כ*ן  כיטנשקוס

 נספילץ גרירס רמכפריע כד6טכחן כסינס מקמ דגרירס דשיללשי
 מו)44( סיסס לob 6  דשסל ססע'ק ו"ף גסהן סל6 כעק מסי%3א
 5גר!ר 6סר hp 5סמו כתנ % סוק 06 6פ4 6ל6 05יפסי5 כחכ נריס לס ונתי3 עפעס 65 נגרירס מתיר ו6יע מש%חסנה5

 גריס פצ3 % וכ,ע %ינos~st- 6 הצטח כ!דן רס1י דס'5פפעס
 ש o~h ט" סגרירס געטס 06 3נרירס דמאנץ לדידן שכךכחנ

 עיקה ר% לריעכר לכתתלס 3ץ נסית לחלק 6י1 רגר רנשסלע מ"ע ומםרזי 6פר ר6ן 6תרת. ס"ס  ד6יכ6 6עשג 3ריס3ד5סטדר
 ונרים מם י4ו טסוי . mnb סא כ* phn נמקוס 6ל6הפנר
n'osמסוס ללסחלם 4ייין otSn ירימיד וגסו"ש ננמגהר מן 
 %3 ונרוכסוקוס סנסר %ו לכסת5ם לכחוב 6יך הנ49 פע%וכ"צ
 ס;היס %ל 31רוכסועוס סמי*ן כ5ר 3*ף וגחכ חיגס 061סש5ע
 שpgpl 6 לע"6 סי' יזד 3עול פכת3 כש נס,( כפר0העגד
 הךר1ב  טיעור לעמן רע"נ DS" קס !כן ל4זרח ס'ת כ6! יט pb"דר'5
PDgaי%וס סונרש *6 ה5 ססימן נסוף מסיס 61רכן  הישקן 
  כן  ~ס סכ"על וכפנ כסר. וט' 3סן קעס 06 5% 0ינתרק
 5גחרלס נין מ)%ק מיס סרומלס סרי סא מ% נ%ע סרמנ'סגחכ

13WS. (י5 סיקף 3די! י96)ו מע ונלו)ס . סכחכגו גש 6)6ק5איר מ"י ד5כ5 נרין מסרר'י ד3רי יפרק ד6ץ מו0הש וס מכ" 
 nPp1D פ[4ן *ת כ5 רנ 6מר יסווס רנ ו%ר דסרימן6נממרא
 5ריוי מתתון רכיגו וכח3 סתרוכי כחכ סס%ס רומוחיס מו'נף5

 3פינ! 5כחמלס וד6י 3ס'ת PSwn3 . 536 רוק6 ו6ער ליעכ4צן6
 ועיסו ~olw 9ע hSne %ה( 16ח כין ר3עיגן 5קקכד6תריגן
 . חס"ס r)wn alet חל!גךס דנליס הסרנס . in)ah %סש5
 דפסו5 טע מוגקיי 6יירי 3ס"ת י0ולס ר3 חר6י טיגיהש3

1'ktbwwm וט' 3סנז651 כד6מך SffQD . כנוף ר6שילו ל סרי 
 3עען ר)כת50ס סשין תעי 6ופח סא6 סוס גוי5 דסיקףסדין
 דש3ד 0סס ומסתמ6 נדשנר לפ0ול ל6 6נ5 ססטרס טשטטמלמ

 : cpb עי  סנטסס סגרירס 5עגו וכ'סק6תר
 מכל  בסיבס מקרי %  הוירמ יהי יתתי מיISSfil 9ושם

 ספם5 ה% 4ט ס" טטי שי ת9א %נ' חקק פקףמיס
ISWS510נכ5 פס1)ס ו6סס %610 ק 061 פסייחן סיוךן 3כ5 פ 
 ש דע bb 6 06יר 6הס 6ף . פתירס מחתח גס ס6ססגריח מחמח פ510ס סי) ססהם כן 061 ש)עיtWD 5(It וס נלק%ת י45ע ה60 ס'ת  rwns !דקון נכ5 פס%ס סינ ת9)ין פמיחהוקק

 וסש ה(' 3סורס סעוסץ ססישן מסמ ככחונחן טססעק יסרhSb56 תש*ן שסץ 6ין סרענ"ס הז5 3פ'נ סרמכ'ס מונף ססורססנוקו
 נשיס  סטיזן וססייש סתס bDV(' עקוס נ9פיוס סין וכלננרירס %%' ס,ס בתיקומ ס"ך לי וס  ספס וסנס ע:ש5. 5כחנן סספ1)כ5
 0ו3ס מנךי % גלירס 6נ5 עעט כידו סקית רופש5 כחכ כ6*סף
 נס ש%ן מ6ע כעו טויכס 6ע1 נמרס ועוול %ר שיך %%
 רטףו ע5 סג* פכתנ וגש  ספי'ן )דש 3סכיל jtSwn.  תייגיס%
 דקם ומון *מר ו*ץך 5נך סקי"ן פסיית 6ל6 עט-ס ע'י יפס)65 סטהן מפמ 610 דסס651 רטעמ6 סכתכ מ6מר 4דוק hnth1ה'5

 5ת5ק לון ספ%0 עזי געקס 06 5יפס5 ר5צי טס61 דנר3עק"חן
 6ט1 גמרס ג;ד גסש5 ק s% . 06 טס"ס ייגח עסיס קישגי!

 tow דכר כ% קיפי6 6ינס סלי )עקשס ד3עימ חד6  4עש %יש ס'ס יסי רשז) סרמנ,ם על סיקטס גקסיוחו סג*  עי  )חפיסמ .0י3ס
 סע!ר קכחנ סר*עוס mwo וכן 5קמן עיטד %מך hShעט*ס %י 405  וכסר טע ו6ק גז) נ,ס 1ס!65 סשל חעךן גמןיי9מס וס6ר . עכ'5 פס41ח תפרן 5ו טהו חסן 06 לפיכך 3עורסpmsa סט"ן מפמ וכף יסר56 656 חפילין טוסע 6ין נסוי6 סלמלסכתכ וסבי וסתירט 0ששי bSb חסי5ין IWS סרמ3יס פסיhS 5ט9ל
  ת59ין 5שם יטריל  סיס9רס ט5ריך ר~סרומס ספר 3סס )'רסימו
 6% עטיס שש 3קשרס utbn עפעס 65 עט"ס לססוורס61ק

 ספר 3ר0ה מפ!רח וסכי חסיא 5סס חיסחיס דבעינןעקטס
 5כלו 5סם9ר1 1ט5 טסי 06 לססתפק ית וד5 מכילצ ש4יסתרומס
 5מטס שכס טולות ר%ושת כיון טמ6 16 שר חיוךגי ח6לכש
 סתל6שת כ5  וס% עג'5 ט' כטחו 61כץר לסמס ספמרס 5;עךמסימ
  טקהף 6תי !ת9רס ומיפף וסעירס ףפיי בכלל נ% פעור ססיוךןכצך
 קץ ע5 געס"(  ססיין רס6 ססי"ן כשסי*ו כפצ סוש3'מהיכל

 מסיה( מ%יקי סכ5 וסתפירס וסמשף סספירס ירי וע05צשי
 פe_n? 510 ספס51 ה5 סתע* טכחכ 6מ'נ סעור הן סןסט!'ן
bsl'pg ודרין כ) 610 וס ונכ)) וסתעירס סחיס!י ל") עקייחן 

P"nD61"כ ט6מלע. כש bS תפ'*ן 9קומ כ5 סלענ'ס עש h)h 
I~eh??קע"י wnp) סיט bton מיכו 6ז ו6'כ כשנס יעו 
  י6ס 115 עק ש לסירו* * ס)'ס לי ד3ף פי לייכ%

 סעטיש % עכ!"ס ידי ע3 5יעס5 ר16י קש6 ונר געסייחן סיסגיון 5ק5חן ק*ק נ!1 5תק 6ק 6מח פטייס וסכ5 חסילין ספ'קגקר6ש ט* סחין ועטתת ת'וךגיס דס6ר כיון רל 166 סס"ן מסייח6סו I~Swn תעךמ ס6ר  ונ!וילן פסום תיסייס סיר ופוסל וף?4
 ס'ע ?yw ע01 ללשד 61ין . ד3ריו סירוס * גו6ס כן . ט'יפש5ס

 גדרס. מסוס %? %רס %ין . חשיס ו% נכתיכס 06 כיilnDO ע"י )יפס5 ל6ף סט6 רנר 3עטיחן 6ץ סיח וטס"חדגתיוךמם
 6ת'ל. 961' גנמר6 מט6ר מ6ין מס נדרס לחופ גם %ומנ"סד6ין
 פ)6 ונס'ח נחפי5ע  סתיריגיס ש פרתכזס  סג4ו גוירס מסיסדר")
 ססל 5ססו5 5הצר סכרpb 6 מהףס מכ5 . פסוי ע'י5ססוחן
 4זסר יס סלבתחלס h~h .  סרעכיס  סל גו"רהו גס3!5 כר"צגךח1רס

 : גסינס 6ש )דרסנוגר
 פוסלפ כתינם ווק6 רל6ו לרנריסס ר5יס עמ6ס ממצס4ט מסגם

 רוש סיס הר'ס תס6  היסון )ףיי % 5ל6 ספסולע*
~S1DPS 

 פסיית
 %hSb 'v גר.ודבס 'UD גקסירס פ1סמ ש כרו4"ךין לפשסיכי0 6ינס נס שינה ס6פם ס6ץ מ*ס דכל 5muh~ %6 otVnי5יפ
 ערכתיג סכי 6יר" נתסילין h?tll ע6שע 3עס רא  סנרסוש

 עט"ס מרתפנףק ר6ייס 1ס3י16 65 53י5ט( 6נ5 וכס3ססוקסרוזם
  סגוימ 1ל6 5י*ת לסס ועטו  יסריל נגי Sb דכר עהחינ3*5ית
 פסול 3זפ כי6%  סתיקן  מכ5י ססולת נפ' נ9'נתנו6ר

 גתפי"
  !ס'ס

 . ופס5יק 610 כחיכס רוק6 16% וקטן 6סס ע'י 16 פש5 ע"ינסית
 וס י6ין 6סס ע'י חיקון 6יוס כסגעסס ס'ח לססו5 כ55 ל6הם,ס 6יך 6מס( עיי )!)כ !6טדח !י4ח עסיה( לפ0ת ר!יס ססי' רזח ס) סעש)גי6!ר
  טעסייס עיקר עפי6 וסכתי3ס וכמו ס" פעש 6)6 י"ת sgפעמו
 כסן חייכת 6ין ס%ם כ'ון 6סס ;מי סשרס פס)ס וס'ת חפי5ץט5
 ספ)ת כטן 6קס פ'י סמ5וט פיקר 5עסוח 6ין מ15ס 3ס6רס'ס

ס4נ,ת
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כפלובלין ע מט מהשאלהמהר*ם
 נמ4ס ס4)3 %נשת 5י4ס נמ)וס 0ת4ס טינך ט610 ננגו%ל4ם
 כחפיין סגתיכס כמו דסוי 4עדו דמ04 )יס דסניר6 )ע6ן%נ
 6סל ד% מרכריו דמטמע ר'ח ט) פעמו וסייגו %"ח 6עי1*יכ 53י5יח וכע וס'ח נחי)ין נע פס4 % חיקהיס עיגי ס% S)bוס"ס
fp6סו % %'5יח וטווייח פ4ח חקהי 36) 44ח סס)ח 6% ;סיס 

 שימוגי 3סנשח גמט' מסו"ס נרנוי משוס הן שיס %י%שם
 01מודכי ~Dffh9 מר3רי טמסמע ומ0 . י"ד נעור מכי16ורי
 ר5הס מדסכי16 6סס טיי )עסוח 6שר wStSo עווייח גס1*'ת
 ק65 נח דגסק6 סתס ד6מריגן סספיגט מפרק ר4ח סנרס)סהשר
 א חמג6 ורני דכיתס1 נךפי)ח6 נסרי ענעס"% מ15ו6מוס
 עטמע ו6סי hnSDS ))ריוץ תכ)ת6 למסיי דעתיר6 סי6חס6
 ס') ד6יגסו )ומר 5ו-יך 6סס ע" 6סור n~se_l זפ11ייח ד)ר'חדס?
 מישוגי ו3סגראת סע15ס עסיית שקר יכ מיגן"' 44חדשוים
 עיימ sah 1hp סע4ס עינך חיקין מלךי 44ת סס5ח דווק6ס?
 ד3לי )יייס . ר(מ4ס עיוזר טסיהש מקרי % 44ח ועעיחע4ת

 : מ"מול( 0נ0ש יעח )פיל'ס
 ד6ס דכריגו ע) ו)סקסות 5ח)1ק דין SD1S יס סד"ן14גש14

bnthכ"6 6טס עק וכס"ת נחפי)ין 6סור 6ין ד)גיע 
 מףמוני נסנסות סריך מ6י %כ סכסינרי רסייגו סמ4ס n'WDשקר
 6מת 63סס מעסס l'1'tDD 6ין 3פ' 6עריק 601 ר'ס דכריע3

 60 סריך ופ6י ו% ידו ע) l'S'pn 6 ל4סרח וסיחס 5תכרטגע6ח
 עי-וך חפי)ין וגני סמ)1ס עסחת שנך ג"6 6סול 6ימ )רח03

 6ל6 4 נ6מר 6מ 6ף . סכרחיע )סי סכתיכס סי6 סע4סעטית
 כחי)ין 6סוריס חיוץגים דכ) 4מר יל4ט סנרחו )ש נס ס6,מ6י
 04 חקסס ל'ת 6ר3רי וס מתעסס סריך מ6י )ך חקסס 51ffhלע
 י5סוריס חוד'ס סחו' גס כתסי)ין דסרי סחום' )סכרת ר'))עגעו
 קיסרח סיתס enbon מעסס מס6י 4(1 קטס 6*כ I1PHi מימכ)

 )סנסווז ס"ו דסוס סס )פוס %יך טי 6)6 . יוו SDמילק
 גכי נו טכיה6 סת5וס עטייח עיקר מ)1ת ונג3 ס'! רו"חנףישמ
 וסייגו סמ15ס 3קיוס וכן גסיס עיי 6סורס סכתינס סי6תפי)ין
 ו6וי סיס סת5יס עיקר סי6 סיו SD ססוףירס חפי5יןסגמח
 דכס)מ6 6ל"ח תעסס מס6י פריך %כך 6סס ע'י 6סול)סיהם
 )קיס עזי חפי)ין גתינח bSh 6סריגן דל6 דס.) סשסשת)סנלת

 רכריס ס"ר עיגיס י)פי)ן ו% וכתנחס וקסרתס זכתיכ רוגחו3מנוירס.
 . חפיין וסגמח מעסס מס6י תירי קטס hSt טפיר 6!ד 6חרתומ4ס

 . 0יש תפעין גחיכת תת5וח 1)6 סי6 6חרח מ4ס סיד ע)וקמ'רח'
 ד)6 סימי6 3חד לפיייי6 6י5סרק- 1)כך קסס ר"ח 6ונרי6כ)
 )ר'ח דגס חיון 3חר6 וכסיעי . 4ץסרן מסיעס 6% קוסיתסיתס
 דוגמח סמ4ס עיקר ועטייח קדנר חיקון 6)6 גשס טןי 6סר)6

 סמ15ס חיקון 1% קסירס SJb כוס 1ש1)6 5עיח עסייח כגון0זכס
 טי6 6מריחי ומי)ח6 סיד ע5 סגמחן hton 0מ4ס קי~ס 656סי6
 כ) נדמו וס וכפקןוט . וק'5 לל'ח trh' גקיס ט"י שתרח1)קך

 ש4 תייתומ טסנסוח ינלי תחוך ספיס)יס דעח טדקיקוסרקרוקיס
 ר6ייס 6ין ס)כך כסן יס6ריך 5ריך phl מע)מו מו3ן 610כ6ער
 . 6סס ירי ע) ננילין סיריעוח עחמנרו קגחפרו סס'ח S'~DSמכ6ן
 )6 גרירס ע" ס6וחיוח טכין סנגיעוח ס6סס סססרייס נמסוכן

 מוקסוח nl'olho ססיו כדי דסגרהןס 6ע'ג כדיענז כוס ססיתשס)ח
 גמ15ס וסעעף סחיקין עיקר b'cn ס6וחיוח כח,כת חיקין סי6מע
 עיקר ככר וגעסיח כחיקוגן ס16חיות )כח3ו רככל כיון 6פ"ס ססיחע)

 כחי3ס תקרי )6 וסגריר0 סמ015 גוףעטייס
 ו)"

 תעיקר חסוכס
 . 6טס עיי סגרירס כסגעט'ס סס.ח גפס)ת )6 %כך סנו)וסעט"ח
 c~b עק חיקין טוס )עסות ט)6 יסממיר ר16י )גחח)ס ת'מ%6

 ססופר )סוסירויט
 : כי"ח עור )עסוח יוס.ף ס)"

 ססז6 נרנ)י כגון ע5מן ס6וחיות 3נוף סעיטוח סיו obאכן
 פמ 16 נגגות 460ף לנ4 16 וסקו'ף'

,tl:ho 
 גוגפיס סיו

 קחחתיסנגנ
'ODee; 

 פסו)ס רססיח קסיפ6 נלילס עיי 16חן ספלירס
 h'ht חוכות מק ומקלי פסעס 6יס לי סגרירס כטגעקיח Ph"דס6
 כתנו6ר 1)כוחכו 1)מזל כפסע טגכחנ מס כ) נגלית כ"6)חקגס

 : כר)עי) גנוורס כחי3ס מקרי ווסכפוסקיס
 ס6וחיוח 3גוף סגניעות סיו 06 דירן כעיכד6 מדכרימ סעעסננלל

ID~Dגגון h~o) פסעס וסס"ח ססיע6 כר)עיל 61יף וקו"ף 
 סנעסס מס כ) יגרר ימער מגעיס ס0יו סמקומוח כ) סיורע 06%

 סיו ו6ס כפוסידט כמכו6ר גחיקונו ס6וח יכחונ ויחערגפסע

 נמוס פיי 16תן ספריוס o~htl )6ות )%ת כין וסדכרלחסגנשית
 3ק4ם 6פקו 06 זמי)ח6 עוהמ6 . סתפירות וכן גויענוכטוס
 % וכ! 3כקרוח ו)חופרן ו)תץר ס6קס טחפרס סחפירוס)סהור

 וספרידס ס16הוות נין 6פ" גניטוס ססיו ססופר טיודעראקשהש
6וחן

~nho 
 ויתץר גהעש ססיו נתקוס nlwlbo 5דיי ססופר עוור

 כ)כסמלס סף יחקגס 1geht 4 סתקומוס ריווע דכיון 3סכטרויוצ4ס
 ע5 4קן ד6פסר כיון כסכטר )חק)ן )כתמ)ס )סהמיר ור6ויגמור
 61'6 עדע ט6ימ ומס . רע חקרי ") פונ דמסיות פונ סיוחר5ר
 נר6עת %05ז ;וג) 1)6 . נדכריגו כמכר 3דשכר גסר5תקן

 גר6ס טסיס ומס מף תטמיקי כ)י 6ין כי מןס יוחלוסוטית
 טל וס*ס נעת סתחינשח וסנס4ס סטרדוס תשך כשש%זד
 : וג!' ,5רוס גר)יס מסרזר 3ן מ6יר ספרוד (oh . יסר6)"כמי

 חוטח (nsnla ebeo )סס 0ש ItDP1 י6בן כוםקש4ולךן
 6תך ושכ . סחוטח 3ו קרסומיס 3)יון שססוסיס

 וסטיכ ! סחונ מ6וחו ח)קו 5ו סיתן חכירו 6ת סכע qnwotגףוס יסי פוול6. גיחד סיס ספרעון סיתן פ*ני ישדי %) )ססגאס
 6הד עד וסמ6 סחי6 מיריל 1bus מיר ח4ך י גחש ער6%
 רמפ יורימ . מס סך משת 5סותפו נסן שוגי6 מימר טכקנ6טר6ס
 טים לכשת גתיקיס לז קס)חיגו דייני כי וס נוין שמטוח*ר
-יידוש : ג6מגוס ט i'hD סט'ח גוין מפ% יפנפ ססתוכע olnnlhוק5חס

 סטטס "יך סמעון 6ת קחכע ר6ו3ן 3וין רמט ס3,;;י
 מקטגס וע'ס זש' מ6ס * קגחן ד0הגו וסו' גממטיסגגדו

 610 ססמסטן סשכ וסתפון . וסו' תמסש כ"6 ל1 לויכ סיס)6
 סגחמ"כ מינ פ5 *סן קג5 )6 ממע סקש יש' סמ6ס 6כ)6מח
 tSSh 0640 4 טסיס וסו' מ06 שצ חוכ כעד 6ך כעזקמן ט"פ4

 ערעו . 6 מייג גט6י ער:ין סתסמן טע"פ וסו' וי."תעסיסנמץמגיס
 : מי עס סדיןלממ

 סג%ן *סו נדנרין שפרס )6 י6שש shw~ שותשובה
 . ססותסש ירי 3חחימת וחחההיס 0ח131ת נוטו;ותיס

 סחו3ע ססוחף 3יד מוגח סש 06 מעת סג)יון 16ת1 סש מי3יד
 סטעת כ'6 ס)יו ר6ין פסיק6 סגחנע ניר סיס "ס . סנחנע6ו

 16ח1 סיס b "Pb 06(b . סקני מסמוכ ח)קו )מכ17 סנחןסיסת
 חיכ קפל מכ) עדיף ד)6 610 ססיפ ר3ר 6סיס סח1נע מרגלען

 3ו (l'hP סיסח 3ט13עח פרעחי I1DDS 040 רנ6תן ידוגחת'מח
 6גו וכן . סרמ"ס יו)ס ספוסקיס וו3 ססכמח טו6 סכןנ6מטת
 3יס )דייןגט6ין דחחימת ,ס כרין כחכ fm ס" טסוינ"ט 6)6 . )סור%!)ו0גין

"(6 
 סיס 'tpb' . ח)קו )חנזו טנחן סיסס טטעת (bff ססוחףע) )מי דירן 3גרון 61'כ לו6וח טעיניו מס

 ק;חן סל6ס עד סוס כ6ן סיס )Phl 6" סחוגע 3יד ידסחחיתח
 סר6ס טר )1 טיס עחס וכזט פחג'6 מיריד 3כ6ו משח)מכהןו
 טוס ק6ין סיעל6י טוען טסחונע bSh עסגחכט מעוס סחוכעסק3)
 סמוצר סיער6י דדין . סיסס כטכועח פעור טרגסנע 3וסספק
 סיפו6י IDtP 6101 עדיס כפגי מעוח )ו גחן ט6ס וכסוסקיסנגמר6
 ש ע) וכח3 . ספר6 61חרע )6מן ד6יגו 610 דגתר6 דויג6מגסו

 36) טדיס טגי נפגי 6 כקגחנס 6)6 סער6 6ע(רע ד)6סלמנזן
 סחלותות כע) וכחכ קער6 6חרע )6 6חל עך כפגי )1 גחגס6ס
 וטקי5 0טטר נט) מקתנע 6' טר כפגי ל1 דכסטחגו ייעטער
 מחימת ס) כספר 6כ) עייס נספריס) h(h ,ס כ) 6חמר )6 .עכ")
 סיסת קנועח גטכע ססגחכע ספק סוס נו 61ין 610 פטופ ל3ריוו

 ספיחק16ח )ס7ך ס"פ נסי' 11') סיחכ דסטול %ג6 רייק' וכן)סיס )פעון יוכ) Vhn סטוחפיס ידי מחימח מועי) ס6ס 6)6 .וגפעל
 Yb10 וס ע) וס ת%י6יסססט1תיס

 1ס"
 כו 6ין Ph" יוס כחנ

 )ותר ג6מןו"יגו חולי מכגי כו גוכין וכך כך פ)הי ניוס קכ)חי "bS כ))חחישח
'hs 

 דכס16מר כסרי6 מסמט מעו)ס דכריס סיו
 טוס ד6ין סי' נ16ח1 סס ותכו6ר )6מן ח)קך )ך )חחי 16פרעתי
 )0ס 5חך דין דסגי0ס ידס חתימח ונע ייס כחכ מןחי*ק

 : סונליס%)
 טמעון 6ת ל6וכן טחנע ססגית e)h~o יני יש עשאלה

 מ6ס ל1 סגחן וסייע וסו' כמתטיס )נזו טטעס6יך
 מתגו חונע וש' חמקיס (hff 6 חייכ סיס )6 חטנהס וט-פ,סו'

 זסו' סת6ס 6ני 6מח ססו6 טסחס13ן כקיכ וסתעון . ttorחמטיס
 ט6וחן רק . סמסנון %פ 6 טחיי3 סמו3 ע) 16חן קני )6טק3)
 וחמעיס . נתעתג'ס )1 סס)וס סלו6ט מחמח מנונו קכ) וסו'מ6ס

"יימו
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לובלין עב עא עשאלהמהר*מ8ש
 ויצ3ע ר3ר ע4סס מתפ קbS (3 מטו)ס סחטטן ע8ס 4 ;חהכ,ש,

 רדנר גר06 . סחטנת קפ"פ וסו' סחמם'ס עור 6 סיס)סמר%נן
 p'D עעגות סס סגיסס סעעגת מ6חר 610 סרין ס)פי ט61ססוע

 stg יקכע קמעון סיסת סטעח יסנע ווס סיסת סכועח יסכעש
 ממס פחוח חוט סיס 1)6 4 מיי3 סיס תל16ק טקכ) מס סמסכ)

 ססיס מס כ) )קתעון פרע טככל סיסח נ"כ 'סנע 1ר16כן .קקנל
 סרייגיס כעיגי גר6ס 06 ולק 6ך . כ)1ס * מ?3 גס6ר 1)6 4מ%כ

 טקל סי6 קמעון קעפגח סתכו6רוח 161מוגות סתהחוח63מח)6וח
 מסר"ל כן מ6יר ר.טרור (oh . ר61ות סעיגיו מס 6)6 )ריין6ין

 נע)ס וסיס  ו' PD 34((Wh1 D למגו ,%ייט עאשאיה : 1)0"0גך)יס
 ש)D1th1 6 מ5פרגיס Swt)n rnh וסכמס3עיו

 מ)פרגיס 6מס סגק6ל ר6חס )תמרת : ססו6 43)ס גע)0 כסגגע
 סכתכ ו") סל6"ק כדעח גסיניגן b1(tm 'רסע)

 כסי
 גסגו גוס

 3תו6י 601ך . ח"חיסס מי5ן רכר hSn hw 5חרגיסס )יע1)סגטיס
 3עור מסרמ6"י וכתכ r~5p ס" 0נ"י סמכי6 כש די יס6.3סמ"נ
 rnb 5פורן 06 6פי' ס%לגייס sints טגסגו מ6מר קנ" סי'ט'ע
 עכ'פ 61'כ על) עסגינ וכן 6מרת עגי)0 5ריכס וע3)ס גירסגע6ל
 )תפ3) 11 6ט0 ונ6ח0 סכת )ע 610 יממרח . 6הרח טני)40ץכ0
sts:גסיגיגן ו6ק טכח hSn Suns sts 61"כ . נותנס 66"כ סכח 

 ק5"ו סימן ס3'י וממ16 ס6גור (D'D וס )רמות 06 לניטי)מדיע
sha1' 4) עמ)חס וען ס6וע 6סס )גין6 מסר"י 6ני )מווי 
 יכ1)0 ד6יגס 1ססינ סכח sts (elw swn 06 ע3)ס ח)6ה6גסס
 61ין ט' ס)וי ל"י כח3 וכן טכי)ס ט) ,תגס 61לחי ט61י))ט13)
 סכח כער3 631 נעיל בע)ס כס6'ן 16 4דס 6%חר טוסישנסיגיק
 06 ר3יגו יימוימ ומכ . ממם ומנס דמרמי כיון )פפ) )סט6סור
 . ססבת 6תר פר לפבול יכולס י6ין  יתנס 6ומי גתי מי דיון3גוון
 . ,תגס 5וחי 6קה )ק כ% פנלס ול6 טי6גסס סתס רעגי נ6תר6ו
 טניר0 תס כ) ועח6ס  סו5יל ,)שס 5רסי סוי hS  רירן 3לוש36ל
 רגתר6 מליג' 6סי)ו עני)חס )0 וע)תס 4מגס ע%ס ספנ)ס)עשת
 מקו6ות ומ0כח6 פ'ע תנציתיןדס6

 7חנ"
 טחחח נא ש)4ן 46 גמ

 מ4פול  פסייבס )plpS0 6 טתמת 64ס מו%ין  ס6ין 46 תמ%פק
Ott11p~ס%רגייס סתתם ס5ו6ס ו6פי' וס%ק ס64ס )מפפ "ך 

 רסכועות נ' סרק סתררכי כסכ ופור . ח%ן 5עו סבסר סכטרפס
bpnPis ע5ן 6יפ %תס  ס%ורן  %6 שע  ס%הון טסהת b'Dh1 
 6יגס סכסר מכגנר ועונרח וסורחת )ימחך ושמרח גר1)ס שת060

 גט6ר % 6ס 51"כ ס6רס  תגוף סוס  רלפורן  מסיס וטעמ6)צ%ח
 סיייס גצי ), רנתר6 מרינ6  פני45 בטעת %פיין שת 3א 6416ס
 פסנין שו  6ן . (ss' ס%ומים (PSD סלD'Dh 6 טנילתס לסופלתס
 o'ns כע,סל6 כרפת סנקר כלגר סל6 15 ס3סל מגר לקר6 תסיכיו ייגץ  .I.h.e )ס' %פרגייס sin's דממחני נחר6י וכסגי ו')כסר6'ק
 ו6'צ . 4צת ט3ילס 4שכס 6סת לסורן גט% tDh' פסגין 6גוההס
 ומס6ס ,עיס  mh' סוי ל6 רגמר6 ערע6 ענילס לס טעלחסמ6תר
 כ46 וסוי לעתר מו  hltD'b )ס מוע ו% לעטוס  סניוס מסש

 15 . כלל זהגס tmh ול6 סעס ט,תגס 5חר ו3ר תלר סיוסכ6סרס
 ליוי ד6חי מומר6 סוי )עט) גחיר ד* )עמ) י%ולס טכן %ג*צ
hSW6ססי6 דמ hnnb ס פ5זס( תריג5 פמ4זס fh1 ע%פן 'wtb) 
 וס)ריכוס ע4ס סחתיו ס3תר6יס 6ך 5רס כל כס% 3ס3חרחיס
 4ף ר6תי hmn סף כט3ת עבי4ז )ס שהיר ו6מ 5חרסעמ)ס
bbyע6הסי יס גרוע 61רר3' ט3ס 6טור  סגסקי O)Dt %פ3לס ו 
 סט3י)ס מב"ם כחע4מס חיכף וס, OYDI 5רלו בעי רכ6ן הצו .כ%
 ffbt( 6חרח עכי)ס 4ויכס סיחס נידס מ5פרנל 6מס וגס% ו')ע

 % . נ1% טגחנ %ס דותי6 וסוס ,תגס הימס 6חע% שנססיחס
  bsn וכיון 1' יוס )תמר מד h91D'h 5ם עוע ד)6 סכ6 ד;6גיג6מר
 ))6 פלט מן pbrel' 3פוסקיס צ סברIDNh 6 ופונ6 . סיסזעגס ספי ו0ף 6עצרDS 6  פספרע 1' יוס שוס יתגס סה 6יסור6טיע
 suns ט)6 4יער6 עכ"ת וי6תר עצכ 06 61ף . h~t'h 5צגיןלורמ
 61ף 1' יוס שמת6 חעט) )6 06 )6מר מגמגס ימ טליין טכח4)
 סיבול3יית5 ל6  ומטירי גי )י) כנון 3,מגס Ph1 hSn" דק')ע"נ
"hv9ג4זכורוס פרס ow ג5צוך ל6 06 6גי תשספק . 3סס סרך 

 smnnS1 %43 סנ)ט ח6תס םסנורס 3תס סרך טהך  6יןדכ*
 D11h 6יוס 05 ד6ירע ס3ת ח6תר טור6י 6חרפ סעס כושעכבם
hSnפנ)ס Swnh דסרק מונר6 תסגי גרע 1)6 ר3גן מרו' ל6 ונוס 

 מסוס לתמגי6 ביממ6 )מענ) 3גרס 6ירי ר3 6חקן דגוסנתל6
hD)lhיוד6 ור3י . דנעי 16גס6 מסוס כפסגי"6 6ם6 ור3 . ד%יות 

 3תס )סרך )ימוס 6מריגן 1)6 . ד)'גhelh 6 מסיסנפותנריח'
 ל6 ד3כס'ג *נס דןכ6 3מקוס כימתStlpn1  6 0'6 נס כןקחעקס
 סין טכתב תיימויי סנסס ר6יכ6 כזט . 3סס 0רך תטיס רגגןגזרו
 טייסגש 6מלי נחס )סרך פייך  rh 5חרהיס רנרוריח ר6בי"סבסס
 1)סתול כונוח )סיוח ע5תן עג סחתירו 'סי6) וכגוח ויל6 דר'חותר6

 Dh" לע3ול ססחיר סיי דההק כל6 מ' כיוס )פ%3 יכ%ין rb גקהסז'
 ו6ף . כוס רוחק כתקוס ע)יו )0מוך 610 כך6י דוחק (bS)כחח)0
 כ6ן bb - כיתת6 )תענ) יומק ר)יכ6 3תקוס כחחיס גסיגיגןר)6
 פעס למעכ) גמתיר 06 6ף מך'ג6 פכי)ס )0 וע)תס יומקד6יכ6
  ינויס טלסס ליתר מר לבעלס לפכיל טל6 טליס ,ור ולג גחתיל ל6סגית
 רפם לונוס or  בלרון גס ו6ס . hnw3 תעיול לכן ססנת 5סרטסי6
 כל נצפגס לבי ערין סיס ליל ול6 ביתמ6 לינול bSp לר~תפירפכ"ת
 . 3חס סרך מסוס 6חרי0 גקייס ו' )סתור 5ריכoh  6( 6 גווג6 ס6יכי

 מן 61'ן 6מרח ע3י)ס פכ)ס ס3ח 1)6מר 1' )ע טעכ)ס ר6תסדכחס
 סר6ס1גס פגע: 6מר י6סס 3ור6י וח6תר יתיס ג' רק  למ3י6םפנעס
 גקייס ו' )ספו' ר16י סיס גחתיר ו6ס 3נ'י. )מפנ) סי6 גס ק וחטסס7ס

 etnh טמ65ס 6ירע 063 מממייין ס6יי סג0 גי%יזשובה : סשסקיס ב5) ר6'ע )6 כוו חומר6 6נ) . סכ) ירי ע6 6161חריס
 פעס )פ%3 16חס מ5ריכין 6נו )יע4 קסכמסנפורן

 כ, חומל6 6)6 6יע 4%ך טוס חחח'ס ג6% )6 06 6ש64מות
 כך סגטיס טגוסגין hSb סרין מן 6ימ ע5מן ס5פלגייס 6nlfwפעו
 %רגיסס ליפול  סגסיס גסגו 11'5 סחינוקח פ' סר6'ט סכחככתו
 ולפי  ק5"ס סיתן יר ספור כחכ  וכן ח%ן רנר oo~n יס6ס%
E'hn16 סבסר כגגר לקר5 תס לכין  יכולין  hSn סגפיס גסנו כגגד 
 6יפ SD5D ס5פורן ני עכש5 פני5חן נסעח 5פרגיסס)יטע

 מו"
 ג))

  5סורן ~ort גיגול כסלbntDn  5 61'כ 3פוסקיס מכו6ר ססו6וכמ1
  סתסתוץין מוס .  סרין  פן  פ3ילס )ס דע)חס פסיע6 גקי קס161גמ)6
 ספרי 3יצוס סיייי h~h פוסס  כפוס וס גת65 ל6  ולפכוללחוור
 עני5ם וךדס לפרניס יפלס ו% סיהס ו6ם ווע גרס 3סלטחדור6
 ותישל 5מתתיר פונ W'W nffn בסיכס יס6 סלי 3ל3ר מוטסת5יגס
 פ"כ . סתוספות ענ"ל ייי נתוכס יhSn 6 רown 6'6 טג%ספעס
 יס phn וכקן . mnh פבייז טלריכס ונתנ נם"פ עסררת6ייסגיס י ועססגזס 3תוספוס or פל6תי ול6 3קסתי 6יל .  ססגש לטעסו6
 5סורן טפכמס (b ohinn(b סחמירו ק)6 ג') מחותר6  6)6מוינ6
 6%ס )6 "ס 6נ) נע)ס עס ס)נחס קודס סט3י)ס 6מר כמד6מת
 ו6פ" כעי5מס ע) )עו ס%י6 ט)6 )סחתיר ר6ף Ph )תחל עלכ'6
 טכי)ס 5ריכס 61ין תכוער סדכר 4)ס 163חס )גע)ה מקקס 0665

 חמסיו )כ*ך פיס ג6% 061 . חחחיו )כ4ך סיס ג6% )6 0606רת
 )דמוחס 61ין סי6 6גוסס קי סכח )י) 6פי)ו )ס3ו) טמוחר 6ומר6גי

m5v)תריג6  6יגן 16סן "ף כי סכס קורס לט3ול יכו4ן  ס0יי 1)16חן 
 pbn רגמקוס בטש תסרפ6ש כת3 ו4ך rv'p כר' ליס סב"י סכ'גפו
 . כל כן 5זמתשו פגסנ  'OID ס6ז ססיפי יס ונגרע לספחיר 6ץתיסנ

 : כעח סחרוו ט6יר%ס
 ט3יוס 3קס4מהצ ס6ירע מטסס SD י3יע י%יי טבשאלה

 4 61תר לסמעון כפו ל6וכן תקע חורסטתמת
 נ6 מטסך )ך 6ג'ח 61גי 3קזך על לך קס4יחי מס מטוחי 4תחויר

 פיח מעותיו )ר6וכן וסכי6 )נ*ר קעעון 63 י'ע וכעו4שזסוטס
 מיינ רשק ob רממ ערעו ועסס . כסו 5ו טתקע כמו וסו3יסמר'

 %oS: טכ"ל 3הן  סיפסס מפמס )6 % כש nntpoאייס

 .  סנועס  רין 4 סיס שו nwpn *יס מינ סי6ק הוהשךבה
 סתוס * pbp  מטטטס חתור סוי רשס סנרתהשי

 סתקלין רטת  טש 61עפזי ר5שפ סי יו נעהך 6ל1 דכריס סני016כץ
 ניוס סגפסס פי מל  ו5ף טבועס כרין בם סתבשיריס קיכרעת6גו
 נ6שור טגעסס תקת פ6ש' סמעחו )יקיס חיינ 610 תקוס מכ)עו3
 כסנת קמן קוגין s'p, Pbn וגן . ר'ח ס" כח"ס כמנו6ל קייססתוה
 ו3ק ירומס לכיגו 3רברי כתט6ר קכו ט3ילס סעסו 6עפ"י קגו061

 קייס סתקת סיס גשל מקח געסס 06 61"כ . ק5שס סימןס3י16
bSbדירן  כגוין 5כל . ס3ירס  טעסו ע) )קוגסס ל6וי ססיס % 
 e$nn וווך כף וחקיטת סטעס ורך 6)6 וממכר תקח ווךסיס
 כש ותקיעת ס13מתו 5קיש ר316ן מיי3 41ך )נךס עקוס"ץ

 עיל ותתמיו  3יתו לו ולסתדר  יסובימ ד' פחוח תעוחע PDDnnו)קכ)
S1r5
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ללובלין עה עי עג עבשאיהמהותם
 גשר כף חקיעח רוך געסס 06 וס וכ) . ככיסו ,סומם סר)יפו)
 : מקיר ספרור דגרי כס . )זפ ט) כסכרוחו סיטר סיס 65ונס

n~wa6מו ומת גסנח וציוח סח) ע4ס ינינו יימדייי עג( 
 6געוח דין * ים 06 לפגיו Sp~l שכתעת

 מנוי) 61עו מחס% ט6'גו כסוסקי0 כמטול ועגתך פכחקע%*
 ס6ז fbt . סמ"ק ס" יד ומפול ממחו מ' פיק סר6'ע טכח3געו

 : ססגרס וסרר כוסות וו' ומרור ת5ס 6מ)ת מסיגסוס
 ש 6ך סר6סיניס ספוסקיס נונרי מכער 6יט יס ייןתשובה

 פרק לים נריית6 דחייתי מס6 וס ואדון לאייס)סכיך
 תפ"ס ופסול וכו' 6חר נמת 16כ) )פגיו מופ) התחו חי . העסומ'
 מיסד וכשח . כחורם ס6מולות מקוח ומכ) סתפי4ן ותן סתפ)סותן

 )ס ותייחי . נחורם ס6מורוס %זח 3כ5 ומייכ וכו' כסר161כ5
 מנ)מין 61)1 כפ' סר6"ס סס ותסיק . מג5מין 61)1 כי טססריס
 וסייע נסכלו מswinp 14 תי כ) )סחפ)) ס6ס,ר גראס כ4ךיו")
 06 חגי מחס דגרסיגן כירוט)מי מסתע וכן . עריו סמס6כ4סטוחן
 תסוס 16 ממח כבוד מסגי DDID 4'1 6ין ID5D ע) 5סמנמרמגס
 שס6 מי 15 סיס כנון . כיגייסו מ6י . תקאי bg'n תי 6סחין
 )ו כקן מפמ חימם 6י . 06ול ממת כמד מפגי חיתך 6י .מטסו
 מנעירם עעול וסתגי6 . תסקו סיס6 מי * יס סרי מס16 סיס6לס
 הקימר 6ית תם . קופל מחקיעת פטור וסחגי6 . נמו) תפתר .*)כ
 ע) )לחסיך וקוק ט0ו6 מכיון מגיג6 לכי 6מל . כיו'ע 3%1ש5
 603 שסו . דעי עס16 טגס6 כתי וחכריכש %זן )ו לסכיךכפוסס
 רתחסיכין כיון כסכת ר6פ" סחס רמסמע רען h1DJb תווקשיס4ג
 )ו )סכ'6 סתמוסע)

~lah 
 וסכל . ntSJh ע)יו וחרס וחכריכיס

 ויש . כי"ע וס"מ כחורס ס6תורוח m~ro ככ) חייב דגסנח6ערינן
 דורכיי h'np ד)6 גל6ס 1)י . 3סחריח olnno 6(1 ע)דעמסיכין )מימי 16 דמייך טרכ יעח תיילי ומחס כסחליח תיירי דירןדגתר6
 שימח וין ע)'ו יס עסוק סויגו אעפ"י מתח )לכ. )עסית שט)3ש)
 כסן יעסוק סתח %כי ע) )חסכ פגיי )נו סיס6 מת ס) כטוומפמ
 )כחסיך 656 סמח ))ורך (p,DD יכו) סמן ויו"ט כמכס 36) .תעיד
 וס6 שיכ סיום % %6 פעול עמסיך ססו6 גועם hpnבעמעם
 מקמע ויטגנו ממסיך טכ61 3קעס סייט מוסל מקקיעס סעורדקחמ
 . )מחטיך ploP טסו6 3סעס מסמע )ממסיך ,קיק blan מכיוןסכי

  altlh דין וניסג לכנן o'un כמו) 'טל6) 'ן' ע) טנקכל סגיוכיוקע
 ט610 כנין עממט ידי ע) גיוס נו לרגלו רופס oh לבקק1מ1"ע
 ע) ממחקיך גרע ד)6 יר6ס וחכריכין שון %כי )סס 5h'inSוץך
onw6וסרתך . סס סר6'ס עכ') וספור וחכריכין ברון )ו )סמ 
otes6כטס במחל 5קגרו סלו05 כיון גמי דילן הנגלון ש6ס רי0ע 
 ס3ח מ651י כדין 6גיגוח דין ע)יו מ) מתמין ירי ע) ל6עוןמו3

 סת15ח מב) ופעורדע)ע6
~'Dhl 

 )נבך ערתו ע) )ישתיל ל6 06
 לבגין דמעי) סל6'ט כרגלי כמכ61ר רק6' סיגו ומלול %ס1)6ט5
 מקמע סש)'6 כלכח 6סי)1 דס6 כיג'0ס )מ)ק סגרת ל6עפפ5ס
 כחב יש" ו,") קכחכ סס סל6.ט ק6י ועריס כ106ר סר6'סנסככי
 ט6ס תסמע סמו64 כרצח נכרך יריך ph עכלך קינו תמחו מיסרק
 ט6סור )067 סיכך על וטף כך מטמע 1)6 צידו מרקוח )נרךלנס

 סמונה, גרכם 3ין תמרק סלינו כדבליו נסדיק מט% כו'יסהפ5)
 כרכס 6הר 6תן שמח עקמו ע) ושמתיר ירפס eh1 06")חפ)ס
 וכ"ע ותלול %ס כלכח ימס ד6סול סגוכל סי' ספור כח3סמו5י6
 )1 ינלט דירן דגגדון 4תל 6'ן וגס . ט6סול ססגדס סללסקר

 ריל6"ס ממ6 דס6 י6כ) וסול מרור ושכירח מ5ס 6כ%ח ע65שףס
 . 6מן 6מלי0ס עוגס 6ין ט3לט ד5מריס סחס hnth1 סילוס)מיטס
 0ר6"ט כח3 דרכי . )1 יבלט )6 6מ1 6חריר~ס שש ע6'ןוכיון
 כ)S~bt 6 16נן 1') יסודק לני סיס 6חת ~otp סתתו בו פ'ליס

 06 גירוס)מי bo 'ah 5,6 פוצתך ונכו,) ח)תידיו )1 פתרוסגר)ס
 : וט' 6מן ושריסס שגס 6ין3רט

 כש61י h(nut יין )ו ש oh גסגח הדיוח סח) מכח נערג מח )י סטת ייע
 ! )י)ם שוחו כמסורס סמנת יג) sfinl )6 "1 דע)מ6נגח

 ככ) חי'3 דירן דכגוון יל6ס סייס נוכלי טפיל י"קת שאבל
 ט6יגו ויזע ר3טכח כחכ פסלי 4)ס כ16ח1 סונים סגסת15ת

 hwn גקעס דוקק כעומק )סחטיך 6)6 סמת )לרכי PIDDSיט5
 06 רקבון וטייפ ממיש וערס fw1 מייכ סיוס כ) 6כ) סעימפסך
 נסס )טע64 זריך blon כיון כיוס נו סמע'ן ירי ע) )קדרויונס
 וכיין וכו' otnno ט) ממחטיך גרע ד63 גר6ס ותכריגיס%ת

 פסעם 6)6 ג"כ פטור 6יגו כן 06 )0 יזיף מחמוס ע)דמממסיך
 מטול ד6'גו ר.סהוס פ) דממס'ך דומית וחכריכיס קרון )סססמע5י6
 )רגלו סר51ס רעפיי דידן נתיון 61'כ . ממסיך קסם מכעס6)6
 עד וחכל"שס %ון בסס )סמ64 עתעסק דיגו l'nDD ידי ע)וממר
 סו6 וסכן (or ו") ררנ"ט דכרי וגיפר 5סח סי סני גוי) מח )י פרע 05 דין) - Osts גלוחו סנסמיס סת)1ח גב) חייכ ד3)עס )ל6ס סוכךבמחר
 סיס עסמ ק) טיי 43) כטס יהדס חקל6גס oh וגס מסמקי(7עח
 רגקכר מיי עוכ וכיוס ד)עע סר6'ט סכחכ לע"ג כן )סורוס )יגראס
 כפ? כמו 6ניגוס רין )נסוג 'ק דכ)י)0 מגייס )') קורס דכסתתיומר גרטיס oto 61"כ h(f(e דין ט נוהג רננן ט1ויס גחו) 'טר6)ע"י
 מכ) . כרועי) 6גיגוח דין גוסג' מנח דכמו65י שנח עח )וסתת
 גלי) )h 6(S סיקור כיוס ט )ומר רקס a'b1P5 4מר גרפסמקוס
 סמח סיכי 6פףשפגיו

 תלחשי
 ס6גו )רירן אכן 1כ) )פגיו ומוט)

 טוש ו6ססר . tfb ע"י קכורס לרכי כ) טוסין סגי מושק דגםגוסגיס
 טש%ס ג6ס תורס כסתחת ,,sff יוזק גסך סכסכ מסרי) ס)פעמו
 S'9QD וסר' גוססת מיחס ייסר* כר"ר סלח 6'ך מסר"ט)פגי
 סחכליכיס היפול סקי )מסור )גברי 11Dh'I סקנלוח נניחיו4*ס יטטרוס הסר6)יס ניוט 13 נתכרס )סחעסק יכווין טחערר מץ6מר
 פ4ג )6 ומסחבק . טכס כיו'ע 6גיגוח דנין חורס סתמת 543ידוק כבסיח עו) טניס ע)רח מסתיגי גפטרס 06 גס )טיכס מורסוסיס
 וטממח לגיבח ריי מ )וסג קני דלרע טגחכ 1)ע') סר6"ס6ד3רי
 17י6י סר6"ס רנכי משם טס61 וך6י bib . סג' ,,pff 610חולם
 כסטר טרמו טג' 31י1'ע . סופגיו ג)% bSt כגיבח מסג טגקנרכטס
 מסוע וכן נמס כו ךגקנל מון 6גיגוח ט דגוסג שדם מסרי)לגס
 נסמיגי )פטרס 06 גס )6שס מולס וסיס מוק6מר מרכריוקנח
 pffp וקרות יט) מסיס 6תל 1)6 קילוס )עקהש יגו) סיסטרח

 מורס ט סנקנרס טרמו קכיוס וודי 6)6 חורס סתמת כיוס1)סחפ%
 סמ15ח 3כ) מיינ דירן ושגרון tle~(h כס6 . 6גינוח כו קמכגמסרר)
 )קרס חייכ ירפ 3ס6ר כ6)ס קירע 06 וכן )י)ס ג16חססגסוגיס
 כיון ס6גדס סור 4תל 6כן . סמרן ונרכח רית%י6 כוכח%כרך
 6101 ימו 6מל טי6תלס רזוי סיס פסוקים ותדלס קליטת 03סיס

 : כחכתי )י סגר6ס ומס . תיו יסלעיפו:
 6ין מחים ס6ר sp 6כ) 061 6כ ע) 06 מכיס קולעים סין גוסניס סייגו ר3ר ע) סס6)ח ימס עך2ש11לך;
 טעתץ ע"י וגקכל Pnh1 כיו'פ 6כ )1 טבח 61הךע למועדקולעין
 שחל חלף יקרע סקליעס עם יגסוג סכיך )יקלע rhn 6'6כנסוג
 16 . ישוער נמו) מח סיס oh כמו כמו"ס סל6טוגיס שיםמסגי

 . : ימים קנעס 4סנ כמיתמי) מחג 6חר ער מנקרעימתין

 כרופד 6מל )קחע ד'ט 4 יחסתשובה
 כמיחמי

 ינה ו' 304
 מס6 וריכס . טלו ס" י"ד נעול גמכו6י טנעט חזן %6יריע )6 סוכ נימוס נטעת קרע 1)6 ענר 61י חשוס 3סעס חק6אייע חט ססוסקיס מכ) o)Dtn ככל דס6 מטוסלנסוח

 )ישס nDC3 ס6ייו קלס כ) כלר דף מנקוין 6)1 י סמו67%תר
 לתוך 4 א,דמן וקרוע p1Sn )ו סדין מי ך' וף ססס ר6" מס6לניס ומימי )ט1)ס קורעים 61ת1 דכ6מו ספו' לרסקו 61ע"ג קרעתיגו
 נהנדס 3רא Q's)h זיר6  ריי מי קורע 6ימ 1' %תר . קורעו'

 ר4ן מסתבר6 פפיון"י טריף חימים  רוקעת תורו כ'ע מתושמי) . פוס סימן ספור מסק  וכן 0514 קורע יכתו 53כי 36לתתיס
 להכיר טelD'D 'Dp 15 טסת 4 סי6 6ז כועס לעגום סתחהי)סרגל

 שהנן  ורני . 375 רקוע טתו6) )גי וכר6יס' הזסרוגו סרסומרכזת
 otnw כטעח סתעחחי0ו מוכלי טעחין דכ) לזנן ספגי - חגיגתלרכי
 הכיעס סכת ו% קמרם טעת ל6 סריגו ות"ס  לן  טלין מס .דמי
 מפעפע עויף ו% . מינוס טעת טוס כ6ן t'hs  6מ)1ח סעת1ל6

 לסורח 61פ" . נסוטר קווע  06 ספוססומ 3ס tltSD1  קרורםהתימס
 כיוס 0וי סטתועס גיוס דחי) מטוס סייגו דקורפ רם")סרמכ"ן
  ק6ו ממועך )6חר טיקרע )י גראס ק ש . סכ6 גן עין תססקטורי
 ספרור י6ס . כחוסי לע"ר וסגר6ס . Stts כייכר own ספתסו6
 :  עסק %ן מסררכן  כנ16ן  ספלך  מחן ot~sir גר4ס  ממריר 3ןמקיר

 נגסוע ויקי פלסת ט) כמגי"ן נפמן  רמס  שרינו עהושאלה
 מיוחדת חתוגס 6מת וככ) תורוח מסרי כמסקיט

 כגלבע חסי סחמ)ח )פג' ססוכס מ"ן גמ65 טכ6מח מץ 11מטוווח
 )וגתן ספגי גמש וכקרח D)h Shlnt' 6חר כסיף ססוכס קגייסוגון

  סל גטן ומן ספוכיס סגין עסיסן נוסף ומוו ס0כליסססוכי0
פיסוע

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



לובלין עז עו עהש%להמרואם80
 )6 ונק5חס . כתח6גגיס ק) ל6טהס וגו"ן ו3נמס ט5 הו'ןיגסוע
 . גתח6נניס 01) 1גגחס ו0) 3גסוע ס) סגוגי'ן כ"6 סשטתגת165
 )ו'ן טום גמ65 65 ונק5קס . כתח,גגים ום) כגסץ 0) כ'6וכק5הם
 ( וכתח6גגיט ומחס 501 3גסע 0) גו"ן סע) 6)6ספ1כס

 שקגשגאהות יש(נהמ שיו ג5::וביובנחה
 ( 5יר - ( יטכין  ררך  orth רניגו הריגו כמח6גמסE_ ובבחה כנמע כוס 63ייר 5תש( טיין כמין )סס יסעס
 : סס'ת לפסול יס ו63יום סכטרס סתתיקלת סתתינס סי6ו5חס

 כ) נס' ו") מגמיע דגוי ומ*ר 0גח1וס ססיכע ייגי" )"תשובה
 ,ptbbS' סימניוס סקג'ס לס עסס 11 ירטס ט6עווגתגי

 יטר6ל ר3מת ו6תוי נגסע יסי טי  גייוליזן טגין .  גזס( 4סיס'יפונרי
 gp'משי

 כגסע הסי ת"ר כחמ כ) פ' כליס hPth1 מעס 610 יס
 מלתפלס נותניות סקנ"ס 6ן עסס ץ  פיסס מסס וי6מרסמרון
 זס סו6 ססס  תן % 6יתר ר3י . עקופס 1ס  ס6ין לופרולעעס
 סיעגיות לס טסס ופרסץ 1כ1' ט5תו נסגי תטיב טסיר הפי%6

  סן תס תשרס 6יגו 3שק"י וסנס . % יסתוכס )עלסברלס
 ט4ו גקיר ס,רן 3וסע ישי סלמון  נזס יס נ0סרי 36) .כסימגעק
 תפגי 6ופר וני . 1DIpn ש סיס bSn מפכי onnlmעלתעלס
 3נסע ויסי סלטון 0ס hnptDD31 hnth . הו' 3פ%ו סירט0ו6
 ולרי'ס )כ'ף רומין סגץ ספוכיס נרן ולתיס DSw5n תסהעס6ת
 לתעע 63 מס ס61 עימופי ווק 6ך ~olrD 1Db כל ורק 5ך0ו'
 כפמ ספר סס" מפגי 6ומר רכי סע ר4פר0ס מקיס or  ס6ין4תר
 טנייס ונוין 3נסע ויסי לפגי סשכס  נו'ן  סס %ייר וכן וט'ע5מו
 קן תס חיקיס ססתורטיס מו( טתעגו יטר5ל. -Dsd: 6סרסשכס
 נגסע ויסי על יוךר גסורות  טסן סי3ר ססרי ססתררסססמייות

 . כסע)חך סי0ח ניי נוכיגו גמ% וכן ספהין טג"ן  0סןסו3ר פסיקת* סל ותהרס סרלנ'ג 3פי' תטמע  וכן . יטר6ל w:b  3סוףון
 3סן ס%יייר ויכע6ס רפוס  סיטכיס ו6רנע נעטריס נ'כ גמ65וק
 על נרפס 3חומס ת65סי  וכן ספוכיס 46י"ץז

~sp  
 P5b' 6מר ספוכס וגו"ן כגסצ יסי יפגי סשכה ע'ן טסעיהיר  'סן רפיס

 hnth1 rv סימגיות )ס ע0ס 0) פירוק ט1.6 מוס וסש)סיקר6).
 וסחומוח 3פתוגזות מסס וס) מט)ס טל תספרחס קטססיו,וס כח3יכ5

 3ס  טכתנ טס"ח וס0ק כח0יטחיו 1) .4רי6 נוסרר'ק כחננ6סר
 ססעדרסש סר161ח עיג'ך סטרי . פ10)ס ססי6 סשטס סגה"ן46

 לפסול 6ין  לכך כר3ריו תפרתיס 6יגן  טטלן  0סבותיוסתפלטיס
 . שסמט מס ע) )ק יס ססרי ספומס  סנוגי"ן 6ל1 3ס  טלכתבוסס"ת
 ט5 ספוכס סנו"ן ס;כיר )6 כו כנו . ס,כילס hS קיירע3'סו6ף
 ומא . %"ע מוסכתח וסי6 גתסורח גמ65ת סטי6 בחלן חימויעת

EE3ם  כתעין  טיין סס'ח )פ%0 סיי b'h סיליס  כומ'ן  ססני 
 סספרי ס3רת ולפי ססעעיות. סץ תס ת4סיס ססתדרסשנץ"זר
 3תס רסייגו דסו ג) 3סיכר סוי ס"ס 9 ו6ס קייית ש6*ט
 תמרר"פ סכתכ כתו תעס וטל תפלס סל נומפרטס O'pnDIDבהע
 3גסע sp סיומז  D1(p . ספסיוס 15 )סווזת 4 מס כי 1.ללורי6
 3ספר גת%  כן כי ע%6ו 3סגי  פגין סו6 כתח6גגיס וסל וכגמסוטל

 מסוסכת ow 3נסע טל טמ'ן תסעע  טטס  6ך 3סע4תך ס'נתוסר
 סי6 %גח0 0) גו, 536 צנ(סנד כזס לעפס ססליו' ר6ס5נמרי
 תסקית  תס 610 יו יי רך רק ם בנ ן כ;ס ל6חור מיפמסעשסכת
 6ין כעס6יגיס סל ר6טילס וסמ'ן 3גו לר"5 ספסי3 ט'סרטנ"י
 )גמלי סקוכס סקס6 סר"ל ונריי לפוס עכוכל סדסר  עליוןלסכרימ
 ספוכס סתס6 ריל  phn ד3ייו )פרם יס וגס . כי)ע) יתחחוןסע5יון
  סנתסורת 6ך S"5r 4רי6 תסרר"ס פירסס וכ6טר מטם תריסכ*סר
 3תסורת  מיין ספוכית כץ o~nbrN סל  עו"ן כגסע טל  סמ'ןנת%
  ס,כיר %  ,1ttjplo . סס סווכר % ינגתס תל  ונון 3סעלסךפ'
 :  ספיכתן  פפס 4ז%, 3זוסר וגס  סס p'D 3גסע  סל tfftWל6

  O')1DO יעי"ן סגי 3ס טנכחבו חייס סססיר תרנריגו סעולסכלל
 5סס יט כי לפיס4ו 6ין יסי6י ~ps' 1,תרי 3כסע ייסי%לי

 כן נס )פיס)ס 6י1 גכחמ י6 06 עס כדלעע קיסתט תספ5
 וקס מסופ:ח 5סיוח 5ריכס bniu 41% נגסע 0) וסגוג'"ןכד)מ)
hinoחירס סש h)p 3חולש וס0פר . )ספ:ם 'ס מסופכח כס כחו 
 3גסוט הסי 5פגי סנצריס כגוספיס ספוטת סמיהן טגי 3סןקומזוכ
 כולן כתתייגיס וסל וכיתס וסל כגסן  ס! סנומ'ן וגסיל6חרע
 וגס ספסיקת6 פירט סי ס) גכח3ת h'o כי נ'כ )ססו)  6'ןיפוכיס

 . 3גסע  סל  כמ*ן לתחתין מפליון לגתרי ססיכס תס6כתסייכיס טל  סנו'ן ס)ס *תר  סל5ס סווסר ד3רי ומפר0 סיסר פיע)
hSh1ל6 ל6תור עפ:יס וננת( סל סגו"ן 41(פך  לתסן סיס לי סיר6ס 

  מגי'ן  ססמ 3ס כודג ט116 חורס וסספר . כרלעיל לתתנץןמעליון
 וסל ו3וחס וסל 3גסע סל ספוכיס )וגין סג' כ'6  סגוספיססעוכיס

  )פניס תל6תיר ו3וחס סל  כלו'ן לתוץ סיס bSh כרלעילספנוקתן פי מל ול6 ל3ר סזוסר סי על סי6 גי ליוסלס יין געמות5גמס
 3כגסע ספוכס מ'ן 3ס קכתו3 חולס 1סספר . )נועיסכ6תור

 סמסורח פי על ס"" כי )שס5ס 6ין נ'כ ו3נמס 0) 1)6וכמח6גגיס
 כ) ססגו'ן קר") 3ערו סרסל"י דברי מפרסיס ססן ו6פ0רכמהר
 3רי' לר'6 6מר  סכך )פרק יק ט כ% מסופכח חסיס hSומחס
 ס6ייס ס'ל לרירי 36ל לנתרי תסופכת לסיות 5ייכס ג4חסלרירך

 וסר6ל כלשי שיסס כלפי  O')DI עוטיר 63רת סיhSh 6 שלחסופכת
 ג,כ וננתם נגסע סל סשכס  י1'ן סכשב יסא  ונן . pboו%פי
  געס6גרס ותל fgl) l')pton טסטני ותסרסיס ס,וסר ע" כן גסטסי6
o)thכר4ויל ספהס bSb סע'ן 4זקן סיס  sb, מ)פניס )ססכס עגחס 
 *ן ק גס ישד בגסט ט) ספוכס גו'ן 03 טכוד3 וסס'ת .65חיר
  lae.1 כ'5 לסקי rha סרל 3יר~ר סרס3'י רכרי  מפרסיס קסןישס)ס
 3וסע ק5 סגוגי'ן 03 טכתי3 סס'ע 6כל . כרלעיל למור 3וסמסל

  טגכחנין 16  נון כמץ לעטס 16 למט4( לכת3 וגס ספיכ"םובגחס
 'b-s ט"ן כמין )מפס 16 ימע)ס 3סן קכחוכ 656 כסורןסעגיץ
 עכסכתי סדרכיס לכל סיסר גנד סן מ סמך טוס 6:סידעוו
stts(קכחנס' סוככיס ע'פ 1)חקן 6וחן )נרור 0יק גר6ס כן ופ 
 מס 6ני כר3רי. כת3 % %"ל hff'1b עסרר'ס סנרול  ססר3וסגס

 : וכו'  ע6הר נ6ס כת3תי לט*רסגר6ס
 וסרפעך .  סלוותך וסחו3ס . תת0)חך י"ייתס עושאלה

 ר'נ . והם)ס נטס סגעיס 460ף  6ס1ביסטסך.
 כסנסמ 5סר ססיחפ 46 לsh 6' . י5"1 סנ'5 דוד מסל"לול"ת
 3ו מ5לש bS )סגי ס5יט 6טר סרכריס לפי וסגס onnSp 46ו6סר

  3סמן פתס ססהי סיל5ו וס"יו יוו עתתת תעס  פרפס ח'י0ע*
 1aDht טמיפס  ספת 3)תי עמס סכיט טשס b)b esnfiפגועס
 טדיץ סש 3*הויסכין )טחוע  rb %יך סיס 06 3ע5מו 610סנס
 63וחו  סומע סיס ל6 פנוס ססיס מ651 וסיס כרין סקחיעסקורס
 שס 4ש %ס 3ו טיחפ סש כך ולעד. כר5וי מתקיו סיס h~hסכין
 טסרי פטס 3סיוהו סכין 163ח1 טחפ כ3ר 16 סי6וסו טקווסנילול
 e~fnao ל6הר  גס פנעוס  סיס בו סיס 65 ט דכט(חט6פטר
  מ6יוס ספג'מס 3ו מ)וס כך ט6מר רק פמס 16% 1)6 מועמס
 טר0ס Dbs'n עבח לע וס wmns 6ין 610 כן 061 . ססיססנס
 וע3ט 16חו מכילין ט6ין )מקיס קי)ך סי6 טחסו3חו ילומחחת
 3טימכס כ3ר שprn~ 6 כ3יס  נזס חלוי ככ) 6)6 . וט'סחייס
 ני4ז נס ויס  כתבי. כ6סר וכות  לכף 6ותו  רגין rh כטר%וס
 3צוחו עספמן 6ין oD'nna 3מ5ות ותרקרק לכטר pfnw  6יגו1ס

 3עיל ית  03י'ן  ת3י6) יי"י סרס3'6 3תשבת  1hun סו6כ6סר
 56ליכס סו6 זnSusa 0 סו6  כן n'bo ob יוס גס כן oh .ייר

 ועחס מלי ),מן  16ח1 ססע3רסס ora רי rh כח' כטר 6רס0אקת
 טתסכ  רכיימ ט3עיכס סמסי3 3'ר סויעו  לכט*תו )ו"1וסר51ס
 טתגץיס סמטס 3סוער חירות ר3רי לשיכס 1יסנל%גיכס סטומי ימ4 ס3טיק-  סססוביס ס*מרים מכתיס טגי פסעעלתך

~bla חפיר וייסיס וסנריקס ססחיעס ריגי ו3כל  ססכין ננהקתיוקוק 
 *חו סזסירו %ס כרעו 3ריס nprns תולכפת cipns )עיתסכעו
 ~ath יוקוק 0)6 מס ד3ר 6ח,-'ו עוך יתoh5ol 06  65סתסיוס
 )סעממ דחו 6חת יסיס 16י ו3ריחס קחיסס נסלטת סח5ףעגין
 6יוס סמיו ות'מ לכטרותו. ה(זור sff)O~ סרגריס כל פליו  כייסכל61;
 ו3כן : . מעטיו SD  ויסגש 6חריו יוקרק סחתיד 0כקס)כס סגון6י0

 רנרי כס . וסס4ס מעים  תיוון . וס4ס 3רכס רו3 פלמתפכגו
 נד5'"ס מסר'ר 3ן מ6יי  ג6ס  otnto כל סלומכס רורס6סי3כס

 ומ':זלס'ס
 מ0מע1ן נית 0כל ר46ק יימגו מייעי )מהי טזשאלה

 יריר 3כל וסייגו לסיס  זסוניס 1op סכיווס לו  ליתןא
 ו3יק0 למטות רהות סתמין סיס גר6נעי'ן וכיריר זסיכיס ס'ל~בליזן
 pD)hllg" יריר ס,"פ  זסו3יס ס' תו הפפר זסו3יס ר' לו  סיחןמר6ו3ן
 ול3יגו מולש '5מריע ועחס ,סומס ו' 4 וגחן ל16נן וגהר5ססס.1
 63 סוו5יעק'י 3עיר  בך 6תר . ל6ו oh רי3הז 6יסור  3וס 'ט06

ר*ק

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



י%לובלין עם עת עזשאלהמהר"ם
 כי וסוכיס ר' 6)1 נמגס 4 מגחן קותל ממעון 6ח וח3ערטובן
 סימ,ור תסמעין תנקם . ספו0קיס כת"פ מור וססכיריח גסרףסמת
 ד' רק גתת 1)6 וס3 ח0רווחח כיון תסיג ומתעין Q'31Qr ד')6*
  למריות )קכ) סקריך , החילוט ח,נ 6',רי קגיח ג5)ו סגי כ! 06(ס!כיס

lb)nbtשוטן ור6ו3ן רי3יח חיסור 3ו סיס ד6)'כ 6חרעת קכ)ת 
 16גס 6רס סוס 6דעח "מיק )6 כי ונס קיכ)-6חריוח )6)ס
 קמ"כ מי 610 גמור ססיחר סונר קסיס 6מר רק מ.1לנרפס
 )עסות קיכי)ין וספטי ג' מיד )י חן 6מל וסנ.ח IDIS מגסבמכילו
 פיסול נך'ן טע,ן כן oh ריכיח מיי 06 61ף כ)) ליכזח חוי 161כן

 ומיען 6מריוח סיס 6ועחיס פסיק )6 מזגו סוסכ 5קח %1ויניח
 ושת"כ שב Dl'b . סקוגס מ"מ שנוגס סעירתי 7נריו רפיע"עי6
 ססתוכר ניראי נחסנתי עחגח' ע.ך מעיקל6 קעיח o'o פסמובכתכרל
 קיקכ) כסירופ פתלו ם)6 )וס מווט סדמיס*וקתשן וכמוילמ"כ
 וכ6), סחיו קנס (tSb סגעס0 טוען 6)6 עשיו a~nbר315ן

 6ת ותוריה רצעו ישאיגו ועיט . כר'3יח סוי ו46כ אחריותttSD קיכי
 : יגחלו 5מח ונדרך מ ילך 6חר מתורסדרך
 דלין blo דפסוט )ריח)פגיס or 6ין ס6*פיס 6ש3ייתשובה

 6)6 גפר 6גר קוס כ6ן דמין ליכיח טוס כוסט%ך
 וק)כ 3יגיסס ונתר כסכירות סיס טכנר כיון מסכירתו 6קשש
 06 וקתל עתו 0חגס 61פי* ליכיח סיס יין %1 סקכילוס רגל4

 י6ן 6ין עוך זפי יסוכיס תהד' )ו חח,יל מזתן כחוך מכיחשרף
ogככר 06 ד6סי)ו ליון יעוד ס)ו6ס סיס גזן ט"ך י)6 ליכיח 
 קחיינ מניח נסלף 06 ספיסקיס פסקו סטכיוח דמי מיד 6גסן

 ספכירוח 4 סקדיס 61פי)ו נו דל ס)6 מס ממסכילות 6))עת
 ססכירוח )1 תקריס ~tStPh טון 6"כ ס6ומגיס ס' נמררכיכתב!%
 געק: 6חייוח טריו טקיכ) דכיון )ותר כ6ן ט%ך )6 15 בוכוחתייכ
 כגל oh 6סע1 סמסכיר ~su פס6חליוח כך סו6 סדן מסרימקס
 נוקנ) ר6ס כפמיח )מגירו סט'מ במוכר דמי 6% . ססמלוח דמיללנ)

 6'ן ספים מוכל דסחס לכיון טרי וסחם . ד6סור ס"מליות ע14'
 כ6ן 6'ן 6חריוס טריו כסמקם) 6'כ ממוכל ע5 סדין מןס6מליוח
 636עכירס

~btlo 
 ס)יקח ממת קקינ) מחס יוחל במ"כ וכסמקנ)

 קכלח otD כ6ן דקן ס64ס קוס סיין )6 סכbh 6 . סיטתסף
 מן 6 בוכוח סמטרר ע) סס6מריהש סי6 סגין מן וגט ממשן'

 דגל )))וכל דעי 1)6 לימת ola 1)6 0640 סוס כ6ן phסעכילוח
 )6מר 061 כעסיס )ך סרי ת'ד סרתיס )י החן ob )ו 1DhIבחשדו
 ל מקב) סתעיח * סתמח'ן כמכי) שחס . 3'"ב לך כע6 סרי,ען

 קי) 1)6 %6101 61'כ דיון כגרון וס כ) טלין מס עמר.דעריס
 וס6 סמסכיר ע) ס6הריות מסתתת נפיוס כשמליות משכלשיו
 טעתיס סגין מב) . עזיו %חריוח מסכירות דנם S3p כנר 6%י)ו
 רמי ממגו 1ק3) וסונש נ6ר3ע מתמרס טגע קון כ6*ש"ס

 מסר' דסייג1 מסכילות )ו דמנכרן ש6 ןדיג6 אח"כ ונקלףסעכילוח
 . כלכם חקקו זנכן סלך )פ' )1 יחויר ופמותר 3ו טרל מסוסוכיס

w)bnוכו' תשיר מערוך 6סונכס דבלי כס . רימעלכס : 
 כבוט כרון גי6 מניח )o'en 1 63מי יסס%6ם "חשקלה

 ינגס מתגו ומכר מפסח )לכי"ח שוחו ItQDק0"
 ט4ו מל6 כובו ק6כ13 וכמעט )ניחו נסס טוחו סט16 וכלקרלגי
 במוט קיט נ!טעס סגרוכ כ) )יסור ים 06 סוט) טט)ח ק)נרטון
 כיס ט) כחכית מ)16 ועור . ממניח צתיך סיס סוס סנלעיןטמ6
 ט) ריס ערי fp1Ubu שקימט סגקר6 תטפס % גרגיללאזר

 : oroסכלת
 טניס שיי %,לתשובה

'ff~ 
 נקיק 6נ'ר כאסייתי מלסי טתיקדי טועי סנו)ח ס) וס מעטס

~'ph9p 
 וסחרתי

 מגחל מפעם עץ פירנו מכמי ג"כ עתי 16 ומסכימו טכמכיחסכר31
bb656מר 6)6 כחכית מוגת מכיס 3סעס כלוג ט) סנרעין גמ( 

 סיס 06 6נ) . otO כ6ן גמי כ6ן לאריגן 6מר )ניח 15ח1טסותינו
 סכלוכ סכ) סו6 פסופ דבר כמכיח מוגח כטסיס סכלונ יג)6%
 ט) נרגיל וע"ד . כתנום) 610 סרי דכטס יסור סיס כחכיתססי0
 מטעם תוחל ריכרוכ קלוחו גר6ס wnnsa h'p1DbP סגקר6חט6ס
 מטרור רגלי כס r91h מין סו6 ססט6ערקז6 3מגסג'סטגמ65

 : וט'מקר

 סמויגס מריעי יינית p'p1 תסיייי 4יי סו% עמשעלה
 ג% טס )יסג תנורריס rh סיג 8טר51ע

 וכק163 טס ביי טפין וקטגיס גדעיס יחת~יס גס 6)מגסוסלק
 שין מייכ 6כ כ) טסרי מס )נזי סיג'עו עד פרנסתן הקטג'סיעף דבר כ) טקורס סקפגיס ט) ס6פטרוססיס עיעגיס סיריס0)מקוק
 טיניעו עד מנוגחן עלך יהחו %וק סט גגי סיסיו ער !שוחיו כגין6ת
 06 רמע יקדיש כחנק ח)ק נסיס יחניקו וממוחל נר6ט סם)כג'

 : )6 16 טפוסעעגוקס
 סקטגי0 6סטרופסי עם דסדע גויס ריסט6 יפוסהשובה

 6סיחח6 ר3ס פ6% ר' דרס לע"פ פ' נסוף 6יח6דסכי
 ר"ןמס כססן וכגותיו כגיו ph ,ן olb 6ין טומרו 6'ציפ גס'6סדכי
 6סי רנ ד6תר 6סי כדלכ סט כן מד כתס עד קטג'ס קסגי ,ן6ג)
 שחתין מגייך סיתם מרקתגי מתקי 6תו 3ער31 ,1)6 סס גןקטן
 גריך סט עד bnih וכו' 6תו נערוג י6% ופיטי וט' כסרס)תיכ) רגעי U'D 16( otDn מ,עוחיס ע) )0 ומוסיפין יריס ממעמס)ס
 כפ' n'hlo וכתכ טעם פוחו זן כך 6וחמ (ן וכססנפל מותוסיוע
 6חס 6ני מניח )סס סגתנו גכסיס נסס יט ו6פ'* סגחסתתסגערם
 גו סי6 חכמים דתקנח דכיון )נוגס דחייכ מקיר רכינומסק

 סוקס דתיגוח h'm1 מס)סס לסחסרגס ליס ' יט ופילו3נחהוחיסס
 כמכיל מ,וגוחיס ע) )ס ומוסקין רקחני ס6טס ת,עוח עס)ורכסן

~IDpo
hn)h 9 . עכ"ל 6:ס 6חד דיןffht ד)6 גריס סיס גתי מג"ד 

 ו6יכ טט 3גי על )ץ)ן נסן תססקח 6ינס ירוסחן רתוק סיכיתגעיל
 36'סן מנכסי ליחן סיורסיס ומייכי0 תפקסס )סתתרגס נסס6ין
 ומיק סיכי 6סי 6% . נמווגוחיסן סע,גון כ) ייכלא סיכי6פ"
 )סכ( יס דססס6 טט )כגי תיגשו ער לזוגן ממפקח הקעגיסירוכח

 oot~nrn מישר כלקט יטף סס סכי 6סי4 מהססיר.חפלגס
 מוג %ס מש כ46 הטקס משתר יחזיקו ובח"כ 6גיססתנכסי
 רניגו 3טס כר6.ס סכחנ מס רוגתס נמיע )סס סגתחיינ 6ניססע)

 סר"ן סכחכ 61עצ 3מיהותס !כו יסיק חכתיס חשק,-ת דכיעמצר
 1%h דון למריען יכי יו ("ob רפיי פ) %וע קעחק- לע"פ פ'סיף
 סמון נס ג0גו 6מן תעגוח ורוע קייתת כסלתן דוקק קטניםקטני
 כסלן 6נ5 16חס סגין ק% ע)תס למעתיר b'b 6חייס )גרריסקסס
 ע'ס לסוכרי משסח )ס ורייק גמיגוחיסס חייכ "יע קחמח6מן

 מווגוחיס ספסיוס כתינחס חונעח טפתן יצחר סו%6 סכ616"
 : כן שמרו זז) )ר6קוגי0 ר6יחי % 6כ) סר'ן מסייס 60)וזמ

 ! t1Dp~) קמי כספן כוי 6פ י,ון olb חייג OD *rlen ע)4'ייט

aacwטפי ממיינת כו 
 סל 6פסרופסש 3עטגח סטין תתל,

 יען 6וס מיג סותרו מס כי כ)) עתפ סוססקיגיס
 65חל %6 מתזיו דוק6 סייגו כר)ע') ot)pp קטגי כפסן עגיו6ת
 סשסגץס וכ) מליף מרמרי נסריק תנוצל וו0 כ% ח"כ סוס 6יןשחו
 מס ע) סטוי ספיסקיס חתר מיימון וסגסוח וסטור וסרמנ'ססר6"ס

ו6יח"
 ש"ס גח ינמר כס סחט דכעי קגהפתחס יטיס נסק

 )0 יס ירוסס נח סתם נעי וכן מינוח )0 6ין 16 מגועת )0'ס
nuvn16 4ת סטן נחילנו ע6 טין סוי'ף כחג מ(וגוס )ס 5ין 
 כוכחינג6 לגיס טס טד סווגן תייג הגיסן נחיי 6נ) rnfnשחר מילי וסר כגחכה ושלק %4נע תיתרץ fp'n hnnm דב)לסו
 טכתנ מס סייט (stu כרכחיני6 רק6תל 1כ6 . סריות s":p)ע%

03סו"
 hnthe וכו' נחו נתשמח חייכ קינו וס6כ 5תח:יתץ סירקת

 ין 6רס ס'% סחשגי ג6וס6 וכו' ר") 6תר ש)6 ר' 6תרנגמרנו
 6'ן 6ו כווחים ס)כח6 נגנור6 0ח0 ונעי קפג'ס כלגסן וחיותיוצגיו

 61י וכו' גגי נעי עור% ליס ר6תריגן סתס p'nm כויתי0ס)כח6
1'Dbט) . לדק: נחירת מיגיס וגופקינן 04 כפינן or  טס סרי"ף נתב 
 ))רקס לתיר ר)6 5טצ קעי1ס pp(, 6נל קעיס ונסתי נגיוומ"ע
 ר"ל  ו!0ו לטיפ פ' דסוף 60 עכס ותייחי כרחים 3ע)  04כישילן
 6נ) תהזס )5הר מיני יסיי רעיות סיי על ספרן  יסיף סלתכנמס
 דסוף מכמוס דתסגס חריריו ט"מ 5'כ וכו'  צוין תייג  לנוסןנת'י
 מית': %תר ו% בחייו 146 6עס ספרית סטיי סיע דחייה 6עס"יס'

bo1רסננו סי 3יי יפילו לויתש ר)6הר תרושע 3סרי6 ת3ו5ר 
 תיחס %חר מ')י והגי כתג דס6 %4ן otsttn  6ין תתגיסתעלי
 ,קפ טד "סיע נויחה ד)6חר מכ)) . סס ער ויוגן מח3 נחייו6נ)
 יתר וסלמג'0 סר6"ט ג"כ כחב סל"'ף וכרסון . )ינן חייכיס6ין

 ר3ת 3עיוח סגי ג"כ כחכ ק"ג סי' תעור 6נן כעיר גסהפוסקים
 מייל נחייו 6נ5 מוחו לחרי 3ד'6 וכחס 6יפעיפו ר)6 וטגייסיכתם

 atbטד פליטיי לגליי לזוע. סיורסין ע) היות טיס  5ין  טניס 1' טד לצ'לו ש )כ) חיים וקכק מת ל6ו3ן . גוסמס ו!ס וסמטסע סדיןכס5
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לובלין מ סטשאלהמהר"מ62
 סעור ט:חנ מס ומ"מ . וט,( )ויגן מיינ גמייו 6כ! גמש ש'3 מ"6א
S3hטלספתתס  נערס דנס' ערוווק 6עו 6ים6 עתקות מ)כלווק כמיק 
 טילך ר' 6ער וקרקר תסס ניתר סי6 6יס6  רתקגט עסעטדלעיל
 hPJ5o סתם כעי וטריז וכו' כניו ין olh טיסן סתקיגונ5צט5
 וסייגו לכזפ לצלן תייג טס פר 6בל כיתים  סליתך 6ין 5יטותיס
 sh'-ם )סי6פ רני לפיסת, ר3ס טולל רררם 1ffpth פ'  רסוקססי6
t~nhpוכי  זן 6וס  6ין . Qh 6ס'ל רסעיר כיתר ל P~pm מר 
 פר תסגו פתחלס  bph3 סיו  תקמס ותרי 6יס6 חסמז ג"כ סי6סם
 סנסג0ית 4 וכתחתם hn)lo סוי לכיס סק פר 6גלגן מלכחי 6י נגתר6 תבעירי ט; ומתר טס ליסר נ"ב  תעי ולת"כסט

 זהיתי
hn'h 

 פר d'Ph  וניסן עגכסי תפויס סמים  לצן סער;יס על ףו3סיס 6ין עיחס  וליזהר ספוסקיס עכ) עט6ר סוף סוף סעד.כמלון
 עכל  6פפרופסיס פסכת 3מ5ז רלעיל (ahn דית נכחן 61יכסט
 קנביס  סן גהליס  מן סירסץ  ילל .וש

 ש  ווין לסוס יפ4 כו*
 . )ערומיס על 6)י גטתע . חעחריס %כי גסי ק% 8קט%יה : וכו' כפת סחרור עקיר דשיי כס למגיסקריך

 ק% ע)יסס ס1)י6ו . 3סריליס ימס וכני קחסיסמגני
 . בפסתרים  נפסס ונוים לגס ךיס  SD1 or . גכןריס %חטות'גחטד
 ס' )עוות טי165 . מ6יריס יסניפ 6פר . סעוריס Sh גיבסוקערו

 : יצניר" פלגו 6תנו לסוכילו . ס6מוריס ow)~o, ק 5%י4ו .3גנוכיס
 ל6 46 סנ6ס OnDD11 onpD51  ר3ס כי or~iךצבויאותי

 על0עניר ולקיתם. 0פ5רתס 4יpPhw) 3יכו4ז'
 3גץ להכר וכרסי עעס  במן סיס6 הכלס tnhSn ל6 וסיס .העיכס סחי וספעגות ,ס  ענין SD ננ'ו  סגגמ סעויוח  SD 1"6פיח
b)bאעיר רי עזך  סרבן ח4  גיספכרן מויו  6ין  דץ עסס כחור וסר"זג  6יך ידל מריס פרת  ספרון כער סל העמיתת ססיו0 סעחס 
 כער סי 0כתי5ם כתו יוכנר גשרעגפ 6יך 3ha ר6  גייסן6פו
 . יכ'ל סנתולס ושניגס . 5פז  1wbp רי6 6י1 יעלוס כזר316ן
 ריר וף) 6ן 61תרס גורס 1ט31 . גג6)נן 6וויס 6י(  tab 6סתרח)
 5ע י6 16 ס6נ 6ך  גג6גגן 6ך1יס r~b  סעודן . 6עת רוע61גן
  6ין 6יו מר ושר פיו עם וכפיכס כגריס רי6 61)ין 1611גקרי6ן
 עס ער ס6ע ניהייגע ס6ע קיגר דם 6וג ני%עוין נשעירדר

 015 עניתו וסכך כקגסע סססח מנ ט6חר כין ר1316 טען.כנן : 1b't'Aמן
&)s3ת .וסיט עכנר ס3ח51ס 

'ffp 
 5יך סג') 3ח1 לו סגידס )מחו סיב כ6 הקער . סגן ר%ערס 6סהי כחדר טחנכם סיס

 רם) מרס וס6קס "מת כעפם נחדרס 6חת ת'נוקח עס סי6כשכנס
 43)0 געי כטיעון 6חח סעס וטמעס . ים סמן ימזרחכעעס
 . ס3לס יל6 נוכס טסיתס ס5ז  בתייקת  סם טסכט מגל53צהצ
 רחל לחרי תרלמם  ססע1לס 4 סגיו כ"ן 4, %יי עטן,יידיש : Dnh:סס6עת )נתי l'Dhn וסגם י ר6;ס ש התגסס ועסכס בתו גבס161%
-

 כפר רקוקו 3ית יעל מס תחתי מצי סכא6 6ץי 6סהו
 כחוי ליק לכעס ר05 6% פסם כל% וט ע) טמיס מטס 161סימון
 גכיח לחגכ ור51ס גרוש חס ססו6 ורנר blwb וגק מגעלטוי
 . מקנתו לצתו שרל מנע לטחו וכ% יק כ46 עשו ועסטלחורף
 %ס  מלס בתול יינא סי6 וטוכס י 6כפח מ6י טעעון )סוקמל
 רקוק 1ל5 ו6תזכ 4זודס סעע- חביתו סרר 4 סיס סנ'נלטעשץ
 06 ע03 )מצ עעעון יכנוס 06 סרור וסתו סנא 4דךבסיס

 מחרר טבוען 6% 61, סכנך 6ר קורס מד נניח טס וסמסין)*
 סיס וממ"כ ננית ומגס olO סל 16 סם% מן וכסנר %5רטלו
 ו6חיכ . רמ) כסחו מיר ס) סר)ח ט) ג356ע קסקוטיס כמסעקט
 ר5וק ס* כדיבת ועיר 0תוח0 רמזו יסיש סיי לחרר  טפעוןגכגס
 עעס טס טועת )ס קפוצת טקס סרקת ע) נוקט סיס h1W'ר*3ן וגמע! . טס 16גצ  מ)6 6% 6סת1 שרר ויכנס  l'D~a סי ר5םוסנר

 לפצל ינעיס ש6 השא קורס עפונרתonton  ל ק.צודש  *גור: ימררו מחריו חנ6 טסי166
 סייס חרסים  לסיס יקרס טסני שע ט0ו6 4 ושקרסז

l'btanhc)a כמון י'5 ילרס נכסליו 3י"1 115 סיטו6ץ כי פוחס  
 *רתו בגער ולו וימס יומם 3' שית חר;יס ססס כ"6  טגונוג6%
 טפת ו6עשפ נתפסי וס הלל תרופט י' 3ן בעו %הל סבר3לן
 סרס לוס ורסיס . 1StD, סמיסס פסיי 6ותס סוטר Ob סלירסכיוס

 ע"ס לברר 4 י; יס וכל מפולס  כררך ;לן סולר סל פיו )ע%י

 ככל נלורסו  נגמר סולר 6ת יריו סלירס Sih טסיי  נאמתכטים
 ורם) . כעולס כררך ס)6 תפיו י5, סרס 167 61ח'ג סג,כר16פן
 סי6 כי ~ots ג6תגח 6ינס כערס כת ומנת סקל סו6 קסכ)ססיכס
 סמר*נן ושינס סולר עטגת ועל . 11 5ת צ טסע6ות  נטיסמר.ממק
 hnttp  3ן ול6 סיס כפל כי חירום  טוס נו סש ול6 ג0ע3רס3פ6ו
 סרוס כי o~sP)O תן ר0 לשת טרגיל 61פכר עת  לירחויגרוס
 וייטטמת סעריוח סיקרי וחורף )פין סן סן . ועולס מיתותמיני

 געמיר 1Sb ופעגות ערעח וט) . לירי טגפח)חו וס עג'ן ע)טסתנו
 וקורס .  תסובתיכויסור

 לסרר 6גו מרימן דירן גרון ט) )רון כנכי
 : סכויינו הצון ע) ירון נכ6 ו6חזכ ספוסקיס מרכרי סללו ריגיס'סוד

 יצח )סי יגף bth ע) סגסען יינמוח מנמים סיגיי" )ניליתשוכה
 6יס 6סת ט) סגפען . ייכעוח נ' פרק חגן .ספוסקיס(

otheitotכנפטן ופרסש יוביל. 5כגס 6עיפ ירו עתסת  יס  rut 
 . וכו' ויסקס וס  וסלך פ4ו ס6סרס נסגיל נפלת פתחת 3"רוגץ)י6וס

 סקנסס סתסור וס י%י6 רתען ס6 פרקיי ונערום הכ 6תיונגערי
 ו3עסקג6 פעי סצסס oth~n  סר6;ין ליל על סריס טכ16כגון

 ים 36ל גייס לס  כסבין בר"מ רקתגי פסבריהז6 יר3 ססתותיננ6
  כגיס יחס לס יס 6פי4 פופ6ס פריס נ6ו ו6ס ת)6 ל6 נייסלי
 מוקי רכ ותפני . מסקיגן גמי טויס נ)6 נגיס )Pb 0 6)מ6 .ח)6
  (nplb' ררכ רוהקי' ועמי טיוי. לס ויה גויס לס  3ש )תסגיחין)ס

 מatntnp '6 מתגיחק . וא' סריס לס ויט נניס )ס ניט)עתגיוין
b'1hסו6 כעריס ונדד ננט ס*"וס % %" וט' סו4*ס יקוצי 
 5% לוב) דתגי6 סי6 רני מחגיח6 סגי 6יע" נעיח 61י .דמפקי
 . וט' ת)6 סופר ומטמר S'blo לכי 6)ול כסיגל חמרת1"סס
 ד6תרי עתגייח6 וסג' טריס כ)6 גפק6 )6 3)יס כ)6 61'6ופרסיי
 ותסיק . פכ"ל רמו כל סקול ענמלש  6סס דמם" 6תריגסו רכינפק"
 סלכס6 9ס" רר'  כוותינו וסלכת6 ררנ  כיתיס וסלכת6  ססבגערן
 סל6 . כררי עריס וליכול פסית רלb)p 6 . יכו' h'np ל60%066
ptCD1לס כסקס  סיעת נסי'  66ריך לן וסגת . כר3 מריס וייכף 
 3עססל6 נסרי6 כתב 6לפסי רכיבו hnlw1 כ)ל6 6ל6 ספיסקיססגרת
 לס ptpPn % ממו ע3יל IDU)~  bh טייק עטטל פיליווכי
b)hבעירי obnsD כוגרסי' כגיס )ס 6ין  3ין נגיס לס יס נין 

 רב6 6פר עסו 6' נעו  ויגסס לקחו )10 6כעי6 ס6וער פ'3קרוק.ן
 סר6.ס ומדגרי .  תסגיס פתוק ט3טרוס ר3ר וסין טכערוס רנרקוי

 ot)1nbx יאהו ;רא יזי רא 3;ס נתוספות  וכן ססעמ6ר
 ועכו"ם סיריל רכי ריתר רס6 מפרסים כילם גרילות ומלכיתור"ת
 6פי4 6;0  סיס לסריגן ל6 ינעל 5ש תתועל סיעו ת65סרנר
 רתתכן ho1 פסיק רל6 3סל6 ו6פי4 מפער ר3ר קרריכעהם
 יל6 גיננערה

 רפסי
 לסולים כרי ס6י סכל ptDP רלhlp 6  וכין

 וססהרס נקעוי 5ל6 לנפלס ג6סרס 5סס  ריין לDsn 6( 6נלעכועל
 ofDh)n כררך מע; סרקו פומ6ס נעירי 6י סופס 3עסכתכר6ית6
  עסקינן ל6 ונ"ך 3טתעחין וכרקטור 3נמר6 מקונעח ככמסכד6יס6
 טלקסס 6תוופ וייפית רויות ועור . פית06 תעיף פ'נערים
 0ר6'ס כתנ ,ס פ6תר hSh . עימל ט6% לפריצי ר4כ6ר"ת

 עכיער רנר 6יכ6 6י פימס פ' hob' ררנונסתלחת
~sp, 

 רל6
 יכהו ומ' סי1ל6 לולן  רחגי6 שנופל 3ין תגעל 3ו לס עפקיגןפסיו
 ססקטס סקסיות סכל ו3סניל . סקפטית  כואוי %ח חיררא
 ועסתך רסעפסז  סונים וק nwlhW סם-ח לפי ותתסס גיהרור"ת

 מקלסות וברי תיון רע0ר'ס כתנ נתריס hlh ניו תפקי %רמה)
 לב רס6ער רס6 הטעפהה' סונים ופי' ס6חרצים ר"תורנרי
 עתקיך כיצור רנמירי כיפתך שירי 5ל6 פ61%ס עיף ר"ל 6יוונפריס
 נפסוס לע"ע ףהקhntD . 6-~ כפירי כנן רכה h~Sh ע3עלס6סס

יגוריי
 נעהש p'sb שלי על )*טוש rwl 5ני ~o'bhD כדקך שד05 פר
 דילי ס4נס6 31לוהםotton  6) הרגלי ריחרוח ג' גפ' גפררכי ג61 גןייעור
P?11סתכוסר סופר ל6ס עקד ס3ע) 6% כישל שרי כ)6 %6יי 
 רק6מר 60 ג4עכ רפסתן (hbp ללכ כעשס ס)כחp'w 6 שוע)
 דמסנדק סו6 ?וק6 מגועל סיכל עריס סל16 פירוט יכטליסר3

 סייע . מפקיק )6 משעל ו3ל ל6ס אלו סכת) 6ם 6כ)ענע)
 וחף9 . 4צד סכעל נרקעת סני פסיק ד)6 (hSp 6נ) רפסיקכק)6
 וגל% מסנעען (olh'ilo נעגין כ3רייח6 כרעח)ק כגיס )ס (l'haדוקק
 סר%ס ופתל . 71וק . 11 סנל6 )ש מנעלס )ס51י6ס )עייןלס"ס
 סם66סיס רלסש cwn ורמס פעם נפיה תסר'ס טל  וססירוסו
 עפיען פסיס רל6 וס% פריס 3;יי תכוער רבר h)'b ו6י סי6ק-

ו6י
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לבלובלין פשאלהמהר"מ
 כ)6 )חולים כיעול לעירי וסט )") חרוייסו דתסל"ס שילוקו61י
 טה3ע) רק תפק')1 :'עול עירי 3)6 פסיק ד)6 ונקש . מפקינןק)6
 3רייח6 )לחויי )סס6לחוח )'0 סוי ד)6 ומור . תכוער דגלל6ס
 טויס כקג' משעל 6ד3ר י6%דרוכ)

 ככרייח6 ימסריס )פירותי ןס"
 וגר06 סר6'ט כחב ע'כ . ס3ט) כר6ייח מכוער גך3ר 6)6 6יהןי)6
 ד)6 סנר ור3 . תנער מפקינן תכוער דכר להשדי סכר ןרכיכישר כעירי דר' 31רייחobnip . 6 כעילי ר3 דנר' תפרסיס טסק6)חוח6

 3ק)6 . ס)כח6 סגמר6 ופסיק טומ6ס כעירי 6)6 מכע)מסקים
 oh~tp 3עיר' h(b פעור געיךי PDn'(l ד)6 כונ ס)כח6ופסיק
 כגיס )ס כטען וווקף כר' מפקען כיעור ועידל מסיק ר)6ונקש
 פסיק י)6 כקש Dh" )חוד סכע) נר6ייח 6כ) קטע סכחנחיכעז

 : ע"כ מתקינן%
 )6 סס6)חוח )רירי 6ף סרקם ס) פ'רוסי ל)פ' מיס ))וישבא

 6)6 תמס טות6ס עיוי כ6ן 6ע ob מנעלס 6ססמפקיגן
 סכע) כלסייח 6כ) . ססיק ר)6 קי6 וגס כיעור עירי דסייע3חלחי
 frh1 . ת"ר )יכ6 ססיק ד)6 (bSp 6פ" מפער רכר)חוייס
 סס6)חוח 3ר3רי מהריס ט) פירוקו ס3י6 דיותות %נדסעודכי
 16 . דפס'ק כקל Dbt" כיעור סטירי 16 מפקינן צחר"עריך'ס
 סטטוס גכונ'ס ויצריו תונסק ורכ טנ6מרמיס גלו) טס61סר6'ק סי פ'רוסו 6)6 )מ 6ין 6גו פסיק. ד)6 ונקל סלעי3ר6ייס

 : )מסלכלונו%

 )ע 6ין דדיג6 9סע6 להעגין )ר6ס . סר6'ט ספ'רסס' סטגין 3וס 6פי )עיקר סס6)שח יצרי חוססיס 6ע 06ולענין
 עטו וספוסקיס סתפרסיס ג) קמרי כ% enlhno כלכלי%שק
 כטוס מפקיגן )6 מנע) 6נ) חק6 6טע) סס)כס מיתח כ)מירש
 6ץ'ג ו') לס.י ו6פ4 . מתט סות6ס נטידי 06 כי 6חר 61!פןפחן
 6טס רתפיק 6תריגסו דכי וטף 6ית6 3עיח 61י 1,") ופירקוכחג
 יומר )רמוק דים כך כ) מוכרח היגו מ"ת מכע) ת65 מפרסססו6 רה"י 3סס כתפרקיס כחצו כך וגסני) וכו' רמו כ) כנץ)מכעוס
 ונסיח מריסון מנהרס טע6ס ר6חל o~s קרי 3ע) (SDIירט"
 ע) ספירס דנריו נסוף טסר6'ס 61ע"ג . נעלס קוי מטע))מט)
 בטול ספי לג6 . 0ט6)חוח לדללי ס') וסלמלס סוייף oJeטכחנ סרי ו') ורשלתכש 6)פס רכ סיעת 610 וכך תסיים סס6)חותינרי
ioth'מסרי עמו החמוס וים כחג סלמס רכלי ססש6 )6מל "6 סי 
 כיעור ועירי PDD ד)6 ד3ק)6 סס6)תוח דגרי ספי' onw 11קפי

 כיר 3ס' סרמ3'ס דברי מס וכך וכו' סרי"ף כרכרי כתכו6רehmn צעירי 6)6 תנע) 5ם תפקינן )6 1)0רמ3"ס 1)סריף . מנעיתפקינן
 61'כ . סועס תסל כ' 31פ' יציקותבש'

~'bo 
 פשוטו ע) ר.ר6'ס כחכ

 כח3 ך)6 ו5ע . וסרמנ,ם סרי'ף סימת מש וכך NnShne וחריס)
 דייגו ר3 דק6תל בעיים סם6)חוח 3ר3רי ר)פירוסו מסוס 6%ק

 וך)6 והלת3זס ר%ריזף ג"כ מנרקיס סס 5:ך וט' DhntPלעירי
 תס וכן . עיט וכו' מגייסו ז6יכ6 פס'ע6 כמסקג' 6נ) . וט'כר"מ
 וכו' מגמטל מן מנע) 3ין מקיטם כשול עיף יט 06 16 מתם3*) וכסיס וכו' 1") 6)פס )רכ 36) דשיו נסוף סגוכר בס4 סטורהכחב
 ליסטין %פוס מכ"י ע14 כח3 ו') סר6'ט b'h תסקגת h'eוכך
 6יע ס6תח וסי 36) סר6"ק רגלי קמרי )3ןוק דקדק ס)6 כןכחכ
 סכחכ מס ע) 61ף טס6)ח4ש כרבלי טס sto )6 סריסן טסניק
 ,זצ 0ו6 משנור סכרט גוס וקין . נסס ותמל-ם רזם קב'תעס %לפוקי כן כחכ סס16;1ח דירי נפלס . ס'ע0 נוחס כחנp'hKn פי ע) ס6ף )רון דית סלי כחנ ,') סל6.פ 6'6 מסוחח סי6וכך
 ס3חסונוחיו סנטי וסכינן ס') 01לתכ"ס סרי.ף טכל3לי 1nehtכן

 וסורס רזת חד וקוס סכתכ )6חר מקנזס לנרי טסמ6קנוס סתרדכי ונס . סט46יח כדברי עסק לסגו סל6'ט מיכמש6ס
 דכיתן רשל6סעי0 רזת כרכרי גריס ובל"י כחכ סט6)חוסקרורי
 גדלך שר16 ער גמג6פיס ר6מל כוסמohnlP (61 נעיף 6%וכה תסקיגן )6 מנע) 6כ) 1כ1' שעטן שכס סיעח ושלטו פסקולג*יס ורונ ו'ת כחנ ש 6חר 03 וט' ס6)י1גיס )ונריב )4סטעעחין
 כ) סי' ולס"0מג6פיס

~P'ao 
SPJD סימר ו6ף . 6סף 6ני ומחק 

 מכל"ס וסייס סס6)ויח דגלי סחין ותם מסל"ס ככרי סכי6וס
 . )הק) טויסס ימלוק מי תיוקריס סס6)חוח עילאי וקמלי רסניו3שף
 סגתר' ע) כמו ע5יסס )סמוך וכדקי קג)ס דגרי דכרי0ס טכ)ושז
 חימס ולגרי ע)'1 סכיי כתכ ס)6 וכו' ג-כ כחנ 0תיימוגי וצףוש'
 מסוס מתגיר וכן . סק")חוס דכר' ע) חקק סמייזתהי טסר'סס

 חס31ח ג"כ סנזי ol('b . ס") סס6)חוח כדגלי ק)6 הסרמגזטכח3
 xb oSD3n ת%י6ין טסן מסכימו ורי'ף ור"ח ר"ח סכח3סרט3"6
 ומסייס ס31ר 6גי והג6וגיס הרי'ף וכדטח ער וכו' נעד'ס6)6
 דסוגי6 סכ' הר6.ס חסו3ח וס3'6 סכחכ )6מר שריו גס,ףסכיי
 ור65 ור"י ככ"ג פכק. דט)מ6 דסוגיין סו6 דגרין כח3סכ6מרוגיס ~P?nb 6100 עסף ססכיח )ך כרי מגין ור31 כגין 317 11סיטם דמעני ברין וכן סלי כח3 וכו' גדו)וח כס)כוח סוסקיסדע)מ6
 פסיק ד)6 וקף כיעור עיוי לסגי 6פ4 וט נפי 61.כ סס6)חוחכיבלי
 כיעור עירי סני כ6ן l'he ע"כ . רדיג6 ;(bppp כעל ע) )6וסלס6ין
 מסגס ססמגיד כ6ף 16גור דירן גוון ע) )דון סגכ6 סקורםושלקש : כ)) )החתיר )6 3פסיט~ח )סק) גועס מסנרך ק פס ד)6יק)פ

 ע) לגליל . סע וסיג סר'"ף כרעת כי,רתכ'ם כחכווסכי
 כיעץ o")nara סכחכ וכס-מ כג"' וזח מטיח ווס' שכ"ד סרמג'סינו'
 mnb ורוח סנר6 קסרנוכ"ס סגר6ס )פי 16)ור 6גי ס")( וה'נהי'"ף
 OSDS תחת ס,יגחס מי ריקוח תס)' פכ"ך סרנוכז0 ו") טמריטמן
 כחרס )60ין

 סדררך מן מס תתחר ומפרט 1כ1' רע סס מסיס סיו61ח 16ויסודית תסס דת ע) לטומרת "ף 6)6 )3ך סנו,נס ו)"
 מקוס יואבס כידך נ~פורק ו5חזכ ויכוריח תסס דח ט) 3סןטעוכרח
 כגון וכו' ליותר מכיכר ר3ר טפקחס עריס טס קטיו כגון רעטס

ongn6ס 6)1 גדנריס וכי1)6 ער וכו' י1)6 רוכ) ור16 )3לרס כחרר 
 עוכרת . סחר06 5ריכ0 ,1 61ין כחונס ג)bio 6 )כומס מנע)לקה
 6ין תכוטר דגר סעס6ח 11 וכן ויסוריח תסס דחט)

 כופיי
 ס3ע) 6ח

 כחומס )ס 6ין סhSn 6'(1 61טפזי י1)י6 )6 רמס 6ס 5)6)סו)'6
 3עדיס ר.צ נ~כוטל ד3ר קטפמח 11 וכן סכחכ ממס סי, PInP1וכו'
 סססידס י)6 מגיטם כע) פי ע) ד6י מוס )עי) סיחיוכמו

 16 יסודית דח ע) עוכרח כחנ ס)פ סרמכזס דברי כססכי6מסלים בדגרי קסמרוכי וחף . 3מיי"מיגי תעמוח ככמס כת3ו6לכחוכחס
 b(S . וכו' טפין 6ין ה3ע) nfth1 פי sp 6)6 עדים ל6ייח 3)6פי' וכחכ סרמכ"ס דברי ע) סו6 סועף וכו' 610 מכוטר ד3לקעס6ח
 ומחל 61תל ק6מל ס3עזיס ירסס 6%וח טיג'ס )י סיט מימזם
 ס6ס 3סועס 3גנור6 1תח63ר י") סמפרס'ס גה) מוסמסמסיס תתגיד כחכ 1'סיויח תסס דח ט) ו3עונרח . מסורית ממס דתע) )ע31לת כיעור עירי תדת' hl,1a סרתכ"ס כדררי מ3ו6ר ו%כ)תעכס
 דאל טטס6ס דמ' )סינצ'ס וס.) . עכ") תקיימס )קמתס סכע)ו5:

 דנפלק o1Dn ,ס ונרכס ודרוגו )סרמ3"ס 1 וי65 )0 קוסמכוער
 סס מסיס )סיו65ח דת ע) ט31לח סס מונה גייעיחשתגס
 סיים רע קם מטוס nh~ttol ר,רמנ"ס ומפרט כחוכם נעגיןרע

 סטיר לחי  רמסבעל ח5ו סרכר ומכותר סוגיי) רקחני ררתי3לייח6 ססי6 מפלס דסרמכזס 6מל ג"כ גר06 ורכך . כיעור כעיךיסיו65ח
 .  תפריס בטס סעררכי קב' גמז ~(su ימי hr'  נירוילןי תסעמוכן
 OA1 . וסחילס קיגוי עיי 6)6 ג6סרח 6סס  6ין רפ5וספילודס סרט" על  סתפרסיס מסקסו 0עוסיוס כל מיי יסטו סל6וכוי
 6ת 3ססהר המרו תם . חייסיין )ה )סובין דכחר ר)ק)66מריגן
 תכע)ס הוחס )סעיד )עגין יסייגו 4מר סרת3'ס חוקק הכךסתג6פיס  כוכך סיר5ס ער  ית%פי0  סמיכן ייתר דמכוח וכפ'קספוע)יס
 געושות כמו תו64 )ס1)י6 ר5ס 6ס כיעור נעידי מ"ע 33Ssh"ר
  סס5לוופ כדגלי )6 )סיתנ"ס ס") )6 61"כ וישריח מקס דתע)
 1nbp מייתתי' לסריס טס תשחי וכן תמס סרי"ף כרכרי 1)6ממס
 N(O'Db כררך טילו נמרים %5  פ% % סנע) מן 36)סריג) סי5  מכרטיס  שכולס ור6כיזס ור"ח סר6סוגיס רזת דבריסכח3
 05 ופייסי מכס) תן ח)6 דפ4 )0וי6 מסתע מרוסקני 6תגסכחנ

 . IDP)) %0 ו% ננעל  רוטרי כסוכר 3לי יול15פ  ר15לו6תסיימין
'Slbt60 ה6 וכן מיוטיין ל6  גסו5ין  רלבפר ר)קל6  לתסקילן 
 )ס%י6  דוחו כופין נזר  טלין פי' סיעו סתנ6פיס כדרך סירםרגעיכן
 פעמפ רנינו כסג  י0 ופטלן . וכו'  נירוסלמי  תסתע וכך ככך6)6

 תטמר 11 סג"מ שתדגרי סרי . עכ') סממ3ר ר3יגו דעת וכןלפר'פ
 בדורש רוח כסנרח מתס 6יע סרתכשס דסברס קרוטיןשכות סוף ת'מ טסין ססמ"נ מדגרי תסתע וכן . סכחנחי כמו3רשרי6

 סרמכ'ס וצרי קס ססר6 )6מר תסתפג סתרי Sw3h גמי ק6ידחג6 תפרע דסרמלאס 6)6 דלוכ) סיים ד3לייתb~m 6 דפיר'0ר6טוג'ס
 b'cp nbnp אייס טסיו כגון רע סס מסוס י1)116( סי6 מ5וק:ח3
 וט' דח ע5 עוכרח וכו' '1ג6 לוב) ורגו עד וכו' הווחל מתעלפנל
  06 5לן h'Sl~S סיכל 5מ כיפין 6ין  מכוסי רבד  nhnuV 11וכן

נא
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לובלין משמלהמהרם64
 נשיסס ו6ח מסחו or.)fn ישח אדיס טס קים* עז עbS 64%ס

 )1 תפס ר"ת ,ס 6חר כסב . 5סו64 16ח1 טפין ודקי 16נרטגס
 נילעס ob תלוכ) ת65 ותפרס יו65 דחכ5 וס p)us לחרתהיסס
 ס3ט) מן S3b סגס61ין לפגי קו) or סגרי 5רוכ) לח"כ הסלח,ס
 . עכ') אתגרם פוק גי6יח6 מחרגן % גיטין רכחד ד5ק)6 656%

 קל סר6:וגס סיפס דלי מכ)) לתרח סיטם )ו תפס ריחומיכסג
sttscrn 61מפרט רירמכ"ס קיעח וס blm וסייגו 6כע) גתי ק6י 
 ~or נימן גס כישר דנעירי טפסר 11 םיפס 1)פ' . סכתכע טווע4כ
 כחוכם )0 וקין מ51'6 )סו64 ל5ס 06 גרבון לניפ חרסד6י%
 ומס קל6 ס" סע1ל דכחכ מטס יח ע5 5עוכלח )0 דמרמיגןטון
 דת5וס וכיון על? )סו%4 עליו מקוס ועות )ס%י6ס1'ן לח"כ יקיים ר4ס 06 דת ע) ועונרס סגריר פרק 0ר6.ם31לי

 6יט "0 6דרכס מפס "צסס ס)6 ירו sp )עכנ וסגתיקון
 הצנרם ס' נפרסי (hwh1 לקע מקרי רח SDi שברחכפסיק

 כחנו וכן . D11P ורמס י6%ס פקחו 6ח obix רסע 6רסמוח
 גחסוטח,ו מידרס דגרי :SD )יטש . mDth ת% פלד מס בהימוג"סנס"ס
 4ך ס" נחסוטתיו סכחכ S'D9~D גדכרי קי6 11 יםיפס %ד(שק
 סייגו מו5י6 )6,510 %ס 06 טכחכ סרמכיס סכרת זפי 61ף8')
 . 3עיכ קסתו וגרס ס)6 ודרגם סג6היס מרס גחפמפס סל6מתיו
Sahנע'כ )נרם ם65 ורע חרס טגחפקע וכומגיע נימינו (כ b)'o 

 כתוכחס ספסיןס ט)6 וס"ס . כע"כ ונרסס 'SD )6 )נעלדסל'6
 : והנחי רעתי יעגיוח קגר6ס מט 61גי . טכ'3וכו'
 ד)6 וקיק כיעול שדי hll'(Db h" יחגו יתקשפ6 סע1)סכלל

 כרכלי ד)6 תמס פומ6ס נעידי 6)6 נ"סלח 6קט 1,6פסיק
 )ספייר 63גו OSb'DS . "Pb1 06 שכו% כיר יפיר דסו6סס6)חות
 קכחגחי סשס )פי 16 קכ)ס ונלי ורנריס0 מסוס סט6)חוחכרכרי
 מסכר' סו6 פירוטם עיקר . יו5י6 )הו64 ר5ס ט6ס סרמכ'סנדכרי
 כלנרי תכ61ר וכן פסיק ר)6 וקש כיעור שדי חרתי ד3ייגן0ר46ס
 b)p וגס טשר עיפי סגי כ6ן טים למפרם דסוטס כ' כפ'סרמכ'ס
 נבע) 6נ5 . כיעור סעידי 3)6 עלתו נפני וץ) פסוס פסען.ד65

 nl~ihne לרכרי ptnD "Ph ד)6 גה)6 מכוער אכר סר6ס4שדס
 מרח סג,כרח רס6קס וגינתר . אפגין 6קר נגדע )רון גנ6 ך~ךץעך : מסריס ם) כסירוסו ר)mDh) 6היגס
 מטוס ספק olD כלי )גע)ס מוחרת כין ל16כן 6סחלח)

 דקלי hSh 0ם6)חוח יכלי לתפוס לע 6ין מרץ דמן סוכחעדס6
 כדרך סר16 מתק עומ6ס כעירי h)h ג6סר' 6מס ך6ין סנ*גי3170

 6ין סם6)חות כדגלי %פסוק )לממיר נ6ע tDht 06' .סתג6פיס
 ר6ס כטסתו קש6 סל5 כעש קעען מפעם סגוכרח ס6סס65סור
 סוכמה כנר קמרי לסחו חור נך4א הקץ רפק טטמטון מסערד3ר

 6מ סירוקו קפי עיקר 610 סט6)תוח כדכאי סרקזם ט)עסילוטו
 קפינו תכוער דכר 3ס) 3ר6ייח ג6סרס סלמס 6יו סס6)תותשנרי
 גס 64ח כדי צחר יסמתיר *תר חס% 06 61ף פסיק י)6נק)6
 ג6סרח Cph1 סק46מוח סכרח )פי דם") ןתסר"ס סנרש4(י

 כעינן סחרתי כוכריגו מטלר ככר 60 מטער יכר סנט)נל6יית
 קמיע דס6 מרין ונר מרין ונר . פסיק ד)6 ק)6 עם מנעיושייח
 נפחק:דיול,מור דופק טמשן 6ת ךר6ס כדכריו סיס ohד6פי'
 הו6 וס נר6'וח.'ע) 1)60ריך . מתגם תכוער דגר סוס נוס 6ט6מח1
  סלוכריס פטטח'1 ככרי )פי מעקמו מוכן קסדנל מונד מותרךנרי

 כתר ק) כחו )ס ססגירס 6יך סמסרחיח טכשרס סעווח ונר.עך : סר3ריס 6מסס ריס ל6 פלך כנןסר6י3ן

 06 כגוכר נפעעחיו ר6ו3ן טטען תמו (O)DD כגובר רקונן-
 ריסינו סופחנו ככר ס)6 . כישר לעירי חטט וס ססעויוח%תר
 ג6סרח 6סס ריין ספוסקיס 0) מגין ורונ בגין כרונ en5bW656 כרכרי rh(h % דע)מ6 סוגיי' מסיק י)6 וקש גמוריט כיעורנעווי
 כוס ונחתיר .טגנך מס כ) 61"כ . ממט עותקם כעירי 6)6)כערס
 . )ר~שמיל 6% %ק) ors טותעין סכך מוין מטויח נפגים %6היגו

 סס6)חוח כרנרי ולרסוק )סחת'ר 63גו Db1 06" רירןוכ'ם.נגרון
 עיקר 6100 ר4ל6"ק ר)פירק סוכחגו כ3ר דסרי )הסור מקוס כ6ן%ן

 סגי חרתי נעיגן סט6)חוח סורח לסי 6ף סס6)תוח ךכריפפירוס
 יסיק ד)6 וקש עריס כסגי תכוער דכר 6יכ6 ו6י דק6תרנסריק bto כך סס6)תות טנטון וכמו ססיק ל)6 ק)6 וגס כיעורפידי

 )ומר חיות% %ך%ף
 מסריס י טל6וף)סחתם6י1

 ייין
 :סט6)חוח

 סגלת ,ps' . טכחכגו כתו סוין מסירח מסמס טס61מגס
 נגול מנעלס ח65 דפסיק כק)6 6פ" קער ליעול כסידימסר"ס
 6ין 6עס'כ כיעור נעירי סייע 31עריס יקירתי )רכ דחוקילמעלס
 כן ס6ין מס עריס סגי נעיגן מ"מ דס" תשם )מחתיר מקיםכ6ן
 סתרתם כחכ 60 %ומר )חלוק סדין כע) יכ6 061 . רסןנגוון
 6)% כיעור עירי )יכ6 ו6י iff'1 מסרס יסרי כפיוס כיסתוחמ"כ
 לכיס טדוס מ"י ebt" 5ס51'6 מיינ חרי בכי ליס דתסשן 6חרנעו

 6י 6מס 16 סעחסקסעיר
 תסיתי

 גר6סכהן )ק%מס 6סי חרי כס עריס
 מסתע וכן קרוכ )סלעו קרוג סר כין חעוק 61ין ס6ותרסרק

 16 מקרומיו 6מד S'hn 16 ,נחס ס"סחו קרקס מי ול)כתייתהי
 6יט ט610 כין ,יגחס tnahg עריס וסומך מ6מיגס 6100תקר31יס

 שיכ 6תת 6100 ,ס דכר ע) יעחו 1mD1 סולע "טס ס0ו6כין
 נתי דירן כנדון 61"כ . עכ"י כשבחט החן b)S OtSD 61שרלסו64
 onh 6ף . מטער דכר סי6סס נחו )דנתי מ6תין 6100 ר16קפוען
 ספרותי לפק  ססרי 3,ס ספרותי  6רנרי לסמוך 6'ן כע"כ 6ותור
 נחס כמעוך כחכ ח54ס מ15ת ש מלנכי 3?גסוח ומס סכיכ6ן
 היחסרך 65 מכיכר מרמר 6חר טר ו6יכ6 61מיג 1ו') ס:סכחנ
"Dhtסרי בני  פסיגן 5י 161 וסחירס נקיעי 6)6 עות6ס כסר  

blentnן' סיטי ה4לס פ!יש דס' יין ישים ריף לייגעי . בעלפ על% 
 ו6ת )פי % 3סנזס כמפרכי דשי s)hl or neb גי( שמיסגער

 טלין נער ס" וכו' 6טס 6ין טות6ס כעד Dh" פ" לסכיסגירס6
 וסהירס קיפי )6חל 6)6 ג6סרח 6קס 6ין חרי כני ט4וג6מנן
 % 5ש'כ ו6ס O-D כסס גסתלס 1enht %3ס )0 קיגל ק6ספ"
"ebומפיך 6חל ער 

~hnp1D 
 תיחסר"  6וי מגסחרס אוחו טס

 על
  סהעג"ס נרנרי  כבנוקר תרי ביי סליו  פינפן  חייו 6פי*נעלס
  ו6ז סכי נתר יק6תר וס6 . קע"ת כא' 6"ס ונעור סופםנרעכוח
 וסיירם קיטי ימר פות6ס 6ער ק6י )6 וט' חרי  כני  פסיפן5י
 מסימן ד6י ק6י וסחירס קיעי כ)6  פות6ס 5ער יפציל  שור6)6
 סתי6 ססו6 נכי ס16תר פ' וכדאיתה ע)יס תיחסרי חרי כניע)יס
 פותקם 3ער 6נ) וסחירס קיגוי )6קר obmp 6ער hpll רקקייטוס לין 6נ5 . קפאו ס" וספור 6יסוח תש' כיר י סרתני סכחנוכתו
 כתב  נסכוך  s~DS orn דס6 סריגי י6 חרי ככי מסימן 6' 6פ")חור
h')otהסקס ד) חלי ככי )ך מסינון 6י והמל ס16מר ס' לכ6 רכרי . 
 ככי ע4ס יתסימן 54 וסחירר4 קיעי )6חר פות6ס כער ד6יושי
 . סכסכני  כתי bib ע גירסא לויס 5ין פ'כ 5ל6  סיסינו כתוחלי
 סמררכי קכח3 מס כלע סרכריס 1כ) ימן נמרדכי o~sln מ65ת'וכן
 oo(nlo ודברי כבס סי היסיח כסתוח  לטייטס נפיובומ  סיכלימס  חספס מסמס דקרי סכ) מ54ס ת15ח ס' בסקוס  סכסנ ומס)עע
 סוף  610 פזכ 14יל סלהירכי  סבסב ומס סחמוכס חח)ס 610מררכי
 דגלי יי )יסונ . הסופן מסר"ס רנרי חח)ח סוחרים ו6'כסחקונס
 פומפה( מעידי כחכ ובמיג גירור געידי ס6סס מו64,ן סנחכ טכמידכיססר"ס
  ונכו . רבריר נסילפ  סכתם תתס דכריו כסוף  מסר"ס 13 יש,י61.)
pbרנפריס רסונים סספ5 פיפסס לפי כסד דבריו סססלס ליפר 

 סכרת נסי כח3 דגרם וסוף .  פיתים נפירי סיילו רברס"תר
 סייגו לנ דק6מל דכעריס יכריס0 )פי תתרשם דמפרםכם6)תיח
 b:'h כי כחכ %כך טומרת העידי סוין כיעור רטיד' כיעורעידי
 כעד כמו גע)ס ע) תיחסר6 חרי ככי עזים דמסימן 6מד כיעורעך

  דוס סכי כ)) מסחט )6 חסונם כיוחם ספיר מעייגח רכי .פומ6ס
 )6 מטער יגר ס) לך כער וכו' 6' ער ד6יכ6 ו6טונ 0תם031לסין

 חרי כגי ע)'ס מסעף 6י 61ף וסחירס קיגוי 1IhS 6)6מיתחרה
 עידי יט 06 המגס וכו' פותחה נער מיהי סגי הנעכס )סלמסריגן
 6פל0ו פרגחב . פיס ntnShno דברי  ים ט) רזיים ומכיה וכו'כיעור
 %  תכופר  רנר  סל 6חר דעו )עי) רי5יר רועי  בפדייפספס
 )6  דגליו פסלת ר5י ועור . 0טילסוס לרגוי י5י כתישיחסון
 סט")חות סנרח )פי hSt דטתמחין יסיגיין פטע6 )פי 6)6קתתר
  סק56חית_ רירי נל6  פיהסר' לן תכופר ריר סיסי פרים בסייeb" סי עיפסר5 ל6  פכופר ר3ר  סריס 6' דנעך דק6תל h'nhמ6י
  )ויכין עיכ ס%ך .  ערס  סוס תטוכס כ6וח0 מפתע )6 וגס .וק")
 כחמש דכחכ דת6י 06ללי סוחריס ימיו bsn כיי דכליו )פרק6גו
 6)6 כחכ )6 דכליו כסף קכיג ותם וריגז קיטעה610

 )עגיי
 16ח1

 רנרינו סרבת ססי5 בעיין סיר סמיו  לפייי  טייס ו0תעט0מגרון
 י'ב  נסיף  ס')לס כן וכתו ססובס ב"וסס כפרייר ס,בתסספוכיהיס

  נסיף טכסב סתפובס מסון תוכח  יכן לסהתיר מס ר6ס  וללךהרם
דכריו
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יגלובלץ פשגהץחחממ
 e'Db רכי )ל% כשור עירי סיו 46 וס וכנרגןדכריו

 טויי
 ססי6

 . דדינה )קוסע6 סייט מגס ער סכחנפ תס כ) כקמר כו'6כצרס
 6)6 נחלוץ )6 וסם6)וזות דר"ח ממלוקח1ק

 כסקיי
 רישחוח סוס כ6ן

 כישר טיסי סיו 6)1 ,0 כנדון 6כי . )נר שעול שלי 6)6הצדות
 ד3ר קר6ו טדיס סיס דכיון )נטיס נקולס ססי6 קין b'ebכ5

 ר% הכסל )6 וריי כס6 מוס יכ נסוף כן כמו והדסמשטר
 כיעור עילי )יכ6 61י וקימר סח נעי געסך וס וט) . וכו'חוסס6ס
b%כני עליס תסימן 6י 16תס עגפפ" טט'ס סמ)6 ס6מד 16תו 
 חסיו )מעלס דק6מר ,ס הגלון וגתסך ק6י סב) וא' )סו)י6 ח"כסרי
 . יע0ריס 11 חסונר, דורי )ייסנ גריס כן . למרות ליעיחוח ג"כגו
 6מר טד hSb גימור גנוי 4כ6 6י 'מסגיר ד0יצו h'ph~lnכצ מסרר'י ססגיס כמו דיניות יפ"כ כמרוכי הנגיס ג%ר 6םונס
 קי0 0י0 ל6 וכו' ל0ולי05 חייי סרי כבי O'5D  מסיען 6ייונות
 נחמוס טס סכמנ מדרכי  רוגעות סגקוסtps 6 6גץ' פיריסליו
 (wr 6' נטר teh1' רמסעע כו' Qhntn כער  Dhs" פירנסרירי
 עליו גלמן כם5ין ור,ל פריקית רככר מירי קסם % .משסרךלה
 כתו פינקס נפר יתפייס חייב סרי כני ttSD לסייפן 36ל חריכ3י

 בתמיניח שכסייס סבר'ס סל סתסונ0 רירי 6ל6 . נעררכי  כ6ןטפגש
 b)h ניטור סירי ליב, ו6י כ0רי6 נס סלתוכ לן לסגים 6*6שייצגי
 רכ6גודס ו6ע'נ . כןמריסיח )פרט  )ריך כרמך טל  סלאך . ,sffpוט' תרי בכי טלית  עסיסן 6י 6ותס תגפפיס ott)P סתרה ס6חרשסו
 6חר ונטר דיכתוס דפ"כ ופרוכי דירי סיפוח כתסמעוחכתם

 : לפוצו סרס כלקר 0תרךכי יתרי סעחיס 6ל6  קרקי)6ד  מלוס רקס מוס 6'ן )ס51'6ש חייכ תרי כס ע)י' מסימן 6'ושיעור
 סחסוכס מדגרי 1)6 0פררכי פרברי ל6 תוכרח לילו מגיסכל

 דבר טר6ס 6חד ר3ער ס)כס )פסק מסר"ס סיסנוררעייעוכי
 וסולע חרי כני ע4ס גלוון "י ttDb )ס%"ס חיו חי%קוער
  סר06 6' גער 6ף טסיי )%0י6 חייג טען גוחנת ססנר6 סו6וכן

 O'nb ho1 ירי %ית 146  סרין פן  לסילי6 ת"י 6ין תעיסצתס
 פסווכו' 5הר 3פר on)r  הסתו לסו ר36עי' תססי,  הקופרבסרס
 קגערוס ד3ר 61'ן טנערוס דגר ס") 6תר ורכל ופ' 6פרבכיי
 6נל 6רס גוילי עי4 ו0מ וסר6.ס סריף כחט ו% ממגיספחות
 ויסיג לטפוסי עמיינ סוי  כ3י 04 ע0יפן 5י סתיס ירי 6%ס%3
 3סיתקתו6יכס 6יירי.6ל6 ל6 ,ס לל ר45" ומור :Sff)D. כהצ03לס

 וכ"כ . סי6 כ4ס ל6ו נסכ0מ0 706 פך יעגפיפתו הגלסעדסיצ
 קיגל י6 ודל כתכ קעזח נס" סטור  הן ישי 6"י 3תסייש0רסגי6

 6)6 "רם 3דיג' )סו)י6 חיי היגס טוגחס 6מר טד ים ו6ס כחכpp'1 ו3ס" וכו' גלתן 610 06 סוחקח h'ol צתם 61') 6מד עד ע86
 04 ומסימן  פ4ו  מותך סיף 6ס  והתוך לו בסור  ספחים )יחעמוס
 4וס רפסו0 סיסנ רכינו פל לתת"( סיט סעי וכתב וט'. חריכני

  ספתי0 ייית דפסים כסב ול5 וכו' onP כתכ קע'מ ונסי' 0ו6ספחים
 )6 וכלן היתקת סניי כתכ סם ופיסו . כ* an)P כחו סי5נקצר
 : וכו'  ספתיס לית  olpn 5ל5  רעצו כקן כסב פפיילך  וספסר .גחנ
 )"וסרס 6'ן דכיטור 6מר דכער )ותל )ר6ס אעמיס  סדיןמכל

1tSD"טס6ס0 רירן נגדון כסרט חרי כ3י ע)יס גלמן 6פ  
 וכתו נצות 6תר לצר עכוןר דבר קר06 6חי סי מרעםסעכר'ס 0וי רסכי מע6 6י tDbv' קופר  6גי ומוך . סחק0 ול6עכחטת
 6מר 3פר 0'ס לסולי6ס חייי תרי כבי O')D  מסיתן 6י 6חךטופר
 רכיעור 6חר 3טר ~es  5עיריס עכר'ס רנרי 6ין מזב .דכימור
 טריפ סגי כ6ן סיו ר6ס רצוס 6מר למך יונס ססו6 כינורנקותו
 ימ' סשח6 הכך רויות  עריס  כסגי כנע )סו64ס חייכ סיסדכיעור
 כיעור עירי תדנוס דנוסר"ס )ס1)י6ס מייכ חרי כב' עליסדתסימן
 )פחח וגו' )תמרס רוק 16 נסיגר חוגרת 61קר. יו)6 רוכ)וסייט
 3טר 36ל . כיוררכי כמבוער בהום טדיס  כסגי דמוי משחיסחוס
  כ6ן 0יו 05 6פי' נפרר פע0 כסתר ס0י0 הסטיר דכיטור5הר
 סכח3 כתו 03ו64ס מנע) חייג סיס )6 עתם קלסתר סדיםסני

 יסתרס 06 וכן ויל n~Dp סי' סעור וסבי6ו ריבתות ג' פרקסר6'ס
 עותרת o'1P נפני % קע6 ולohntp 6 כרי  cnoa1 סריםכפם
 הזכ גו' ערוס רמח ע) יחר נסחרו eb" יחוד על  6וסויסטלין

 טגסחרס יסמירו קגיס ונקו קיעי קוס )6 06 מוטס נס%סרע3'ס
  %כך . פכ"ל  סורס o)'hl ג6סר0 ל6 יות6ס כף וססת0  וסעם
 סגי כ6ן סיי Dh" סכ6 507 רפות6ס 6תו פי כרז רייי,ש'ס6 תרי ככי עציו ואמן 6' סעד obn תסל'ס 6מל )6 רנ,סגראס

 bWg סנסור ש 06 %5 נפלס פל bswn פיחס bSעגום
 6תד פר חרמם  כפס0% ט%עי מון 41מר )י,שת'ר סגיסססנרי
 ob לסולי6 עחינ ספסר'ס  כיעור ב6ווצ רפיפ5ס 5חי לצררכיטור
 וצסתהם כיתיי מרמס btcn  לסריכ"ס  וסיון . סגיס כ6ןסי
IDDמן לעפלם רוק 6ו נסער רהיגרת  לגיטיר ost)O 09 רכייגו 

 וט' beh ממשם יו5ל4ם קסיו 16 1כחנ סירוס)מי  מןס0יסיף
 העגין גמור וכיעור 6מד נער ננסר'ס ס;חכ כמו י%י6)סוסיך לוקס ס6ס 6תריגן )חי חרי ככי )ו סג6מן 6חד סר כ'6 ג6ן6ין כי סוס נתי וניתכן  וכו' לסילי6פ מגעל ירלס 5ס כתכסנכולן
 6עליגן ד)6 סו6 דסכר6 תקום רמוקס סנרך וסו . (~th'Stקשייכ
 16 סנע) על אסורס סיחס כן ס/,מח סיס ohD כתקוס b)bכן
 סכ6 דס6 סכחנע כמו 6מר נאוק 6% סתיס ידי ))6תחייכ
"Ph1ס וווגע6 . 04 עיתסר ל5 סטר  ססטיר כמו 6מח סיס 
 גפניו סורית ס6טס ססטיר כתרי  סלקתן בטד רכ"3 ס" ח'סכתב

 סעד ססעיר כמו nla~o 610 "ס Sh1' כיון (ots היגוטגטמ6ס
 טיג'ס ד6מריגן 6חרוגס )מקגס onho מיחסרס )6 כפגיוססודס
 )6 דס6 ליכד ~Se מתקוס יו)6'ס סגיסס דמיו כיעור אפי'דיין דנידון תוין וכר . רירן כגדון ס'ס כן ו6ס סיט שחרגחלם
onb1ועור . כס ריעוח6 שס סנ') כחו סיחוי!ס 'Db כטעעון 
 כטוחו ק1)1 6ח פסגועס h oinbn(h רשוח6 סוס ר6חס )6עלמו
 6בל סיענו כיטיר רגר  סרקו דטייס קו) ננצח מקנימין וטיןחדר
 ש)1 6ח טסתעס ספסר . סיוענו )6 כיעור ר3ר IDDpnערים
 וגרוזה( . לפטלס כנכר למררם  סחיך ס0יס  טלו נחררסלעת
 ש"נ ססיפ  וכפן נעמסי היסוס דמי בסטתם מרייס סחירמנו
 ייתר סיו 6חר וכתור סניטתו טפט סכותל ית6תרי כלילס עפתוטל

 וסמך סיחר סיו סגיס נפעם תן . חקלקיו  סמו (In?'V קולופחעת
 פפותיסס תסיוסין 5רס סכיי כררך מגטיעין 5וסן ושנע לכוהל6צו
 61ין מישור ע) t'~eth  6ין ;s'p ימטיר 0עפסס %ף ר06 ל66נל

 6כ כו' otDhJno כררך כטירתו 16 וסחירס נקיגוי 6hihוסרין
  טיט o(h ולס עב"). וכו' המעיו )6 מגהקים פותןמסיסנוטו
 בסס סתסיחיס ססטירס טרוח בייתו ולרקרת למסתפקסרגם
 סיס 1ר16י ו0 6ת  or  סותרים רנרי0ס כעעע כי סנ"ל0נחול0
 ,ס כ) 6כל . %תס סכחו)ס נוחי מטרות הותו ו)דרוק )חקור)סלד
 סטטי י" עניןן : וס )% )ריכין 6ע טלין כחכנו כנר סכיןלהענין 6נ) . סעסע?ין דגרי מכ) )את כדי דמותך )רעמך 6)6 כחגגו)6

 תטטס ע4ו %י0ר0
~pPn 

 לססס סילדס
-

 כס4 ני'1 סיו שסגסו6ין ועיצו  סגסו,ין  תיוס מוטים '
 ,ס 6ין סגס . למטלת כפכייר 3)1רתו לנפר ילו  נסיון ני"6ו%ר0
 )יי ט" לי :י:צ,1% צ מ: נוישג כמזך ג' סף נחטונוחיו מיג'ן  נוסחי מפסק מ6חר כי לפנייךלהיך
  סיון הרס ותסלת פינורס נחתלת כס4 חוס וסוף גה:%עסלתיס
 מסיס טטן טסנט) ג3 על 61ף . כיוס גו חח דס6- עיכורסכסוף
 יסטקט  051 .  לן )סיוע סימנו כ) )16 פלגתו וסי6 נמיר קיימ6גן

  כיון רסכ6 6צו 01 . ס6גי  כנוגס חיסור רנת בס6טפכרקעי PPDD למתייר ר6וי כ0ע0  לחיסור blo רספס  רכיון לופרסעתיקס
 וספסר 1ר16י סגסי6ין קורס ועוכרת סיחס ד)6 )ומר סו6ד6ססר
 נחמיר ר)6 610 פמוט ס)תיס ט6יגס חדסיס ת,' -ס 1)ך לטיוחסו6
 עגרס ד)6 כטרוחס 6ח,קח )ס מוקמיגן 6)6 כסן כקסתתפעו
 רכסו3וס פיק ד6י' תס6 לוס תנוררח רייס ויט . ונגוח66'סול
  פליו ל6וסרס גלמן פלטתי PtnD פסת 60ותר ר"6 ר5ער 60גבי
 תחתיו ספק  סו6 ססיק6 ספץ ו6ינ6יופריך

 סמי
 61ת'ל תחתיו 6צו

 ל6 ותסגי . 3ר4ן ספק  מלויס מסתסתתיו
 לריכוז"

 וסלטו ' ובו כסן 63טס
 תחתיו רל5ו וניתם לכ0ה0 כסירת ס1,0 נסוקס וגותיים ושח"ל0תוס'
 תגוף ~nprr?h, ר6וקת0 נכטל0 ר0סת' למיער לן ושית ר6ררב6 ויל .,צת0
 יבעלס רססתם למיתר לן רשית ל5ו ר6י ש"ע 5'כ מכ"ל. נתיל0שסיתם
 כטרוחס onplh) nprnh  לן רמית  'ithtPID לשחר רגחענרס סו5ריפסר רכיון 3ג"ר ק"ו סל וכלו וק"ו . %סינט כטרו' 6ת,סת 5( עוקפילן סוסוכו'
 סיחס טל"  6ת,קש ר"וקתס ד6תל" י0 למסייע סגוף חוקת 6יכ5ר0'ג

 עקורםפפיברס
  ושמתי

 ניתפס  ר6תרען ויפיג גתעברס 0נסי6ין ליתר
 O"Di; 16 נטלת עס כססלכס סיעו ועלוזח תסעכרות ~otn:o כל 60טספ'

 פ' ריס 0חוספוס סכתנו ע"ר עחענרס סר5סוג0 רעכשלסלותר
 6בל . לריטון פ'  בן )גיסמולו

 כקציי
 ו6פזג ל6 כטלטלות  יוטכח

ריש
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לובלז פא פשאוהמע"מ68
 6חח טעס תכוררח בוקס כך כל ר6'נס די") קנח זס )רשםריק

 ר0כ6 ועור .  מזכל כסדם תסייע גופם כסרוח שקת מ"ממעלס
 גטו6ין לקמר ספק גחע3רס  יטומן סורס PDO ספיקה ספקסוי
 וגס ת:סיגס פסלם רל6 נחפברס מכתר סןhlc)  5'1 קירסוהתיל
 ר6תרען י6ע"ג . 6ים 6סת "יסיר טיס כקן ריכן סיתסמגויס
 תלסר נרי הותרת כשייגס סלחענרס סייס  ג3י תחונוח פאלסיף
 לעיין סיעו  3יותסין  עטו רמע)0  מסיס רוני תרי יתלרכיגןג3עלחי
 ים  כסן 3"ית ihv" פשיעה D'Q ד6ו6  כתסוס 6נל  רוציתרי
 סיחס סים  כסן נכי סוס ר6י סתימ פתת ג3י סכ6 מזען bo1%קל
 ספיקה תר  סטך 3ס יסוו סס6ו:ס  רסן 63;ת t'epn 4פ4ז,-ח
  ר6תרי:ן וסף .  תחירין סוס מפיקי תרי כ6ן סוס ד6י תכללסו6.

 ג6יסור מחוריין לוילי הכל )6 סקלי כסרס איסיר ר3ס3ס6ק0
 : רכ.נ סי' סרכן תרימת כעל סכחב כתוכמוכס

 רירן לגרון ר5יס סנילי זP1D1  0  טקרתעי ססגרו4ס מסאבר
 ע'  3ן רספק  "תח:יתין ל"ו  רף עמילן פרק ר6יח6מס6

  גטים רוב ק6תינן סכן 6:6 6"ל טד כי'  שלחרון ז' 3ןקרנטין
 'ניס )ם)יק ג'כר טוכעס )פ' סיו)רות וכ) )plD'n1 '1 )ט'ע)רוח
 . )כחר6ס סו6 1' נר ורלי וכו' ייויס )פריט עוברס סוכר מרץ60
 וכחבו . וכו' יתיס לסלי; גיבר עוברס  )ט' סיו)דוח רונ 6'מ66)6

 גמי ויסה וכו' לינס סיתר 3חו9ת לס  תוקתען לbnb 6'סתיספוח
 . רו63 לס י"תרפ (oprn ל,' מלרות תיטיפ רסמיך . כטל שגיסילר
 נמי 6תריגן 6"כ . וכו' ימיס למליט גילר רעי3רס תרובהווסתיך
 דעוכרס 6רוכ6 תסמוך סיחר nprnS )ו' יוקדח DID't רסנייךסכ6
 בפינר6  טקרתויי סקדתוג'ס 0חכמיס כחנו כך . ימיס לם4סגיכר
 3חיתirA" 5 סוסיות ונסיר סכי ס"ל ל6 רס0ס רגמר6 והע"גד6
 עיין ייס ירעחי ל6  תסס נתחילת .  רירן  לגרין  ono1  3ין למלקרנו

 3)ורתו לגתה כוס ילר לסיות ר6"6 רקונן פפן 3לר רס6 גכ6ןרסתס
 )סתור 11 סיטס רקס נוס 61"כ . כגסות" תותן סמיו חר;יס3ו'

 טגחע3לס ורצי 6)6 סדק כ6ן 6ין ס0כ6 טעגחו רסרי p1h1עעגח
 המקוס גססרח ל16נן טפטגח סיס כעגחס 061 . סנסו6י'קוים
  תותן  לורחו לגמר סיסת ד5פסר 3רגריסס טכחנו  תפעתיס5חל

 סגטו6ין ק6תר ליטר ר3י"ר רמ6חר למוכיח 6ל5  ע  ס3י6ו יל5סגש6ין
 לתע3רס רגסו6ין קיום רסת6 לפסוקי יחי דקיכן 6עעכתעכרס
 . מספק )0 6סרען % 6פ"0  )ט' דיו)דות גטים לוכ 6מר61עיגן
 לס  6סרען ר)6 סעיפך ר3ג"ר ץ ~oth  %ני6 לרעין סין hS זסעל

  פכים olsDa 6תריגן ול5 כסרוס oprnh לס תיקתיגן 6ל6מספל
 וכו'  לשנסון פ' 3ן ספ9 ג3י טס  חייך ס14 מס סכסהס  פןונפסוס

 בגר ליתד רתסח3ר מ"ר סוס 6י ופיר לתפלת. טס53תיימסר6יות
 כ6ן 5ין 6"כ l'hl~)o %מל ר:חעברס ריפטה למ"ג תספקליסור
 6רו3  דכסתוך ub'( רגג"ר תסוס  רסחילן תססי6 לססיר רייססוס
 ירקי ילר ר60י  אתרען ו% ימיס לסלים גיכר טו3רס בע'יוקרות
 מוטים י כ6ן 6ין ?l'~)D רתיוס כיין למסתפק יס מ"ת 610 ע'כן

 5יכ6 סלים ל6 גריס טיפור6 יבין ?ו ס:ילריס וולרות כרוץכרשוי
 יותר 16 פסח 16 6מו מרס מטונרח סיסס סגמי6ין קורסלמיתר
IPtb1סגולריס ולריח  לרונ  ור6וייס טלתים חוסים )ו עת0 קילוס 
 רסחולן 03סי6 לותר  טייך סיין חס לס לפסול לרמוס וקתללו'

 : נכוייס בדיגי נרשו טכתבחי חרסיות6בל - מעלתו  תיבן כשסר  לריסון ע' 3נן %6 לספוקי 4כ5רסתס
 סינדל ו3סhwn) 6 נס6 סעו%כרל

 ר5תסי
 לבעלם סרי, 11

 וכיש סת0תקץיס סרטות לכל Db"  ופתפות ספת סוס43
 מכפל ל6 כי סיגר טתעון פל 1% %%י6 3קרסיס גוום לנפיל5ל6
 על לסילו טמרי וליפן  ענין נסוס כנגרו גיתן 706 ער סוסול6

 לסיות כרלי ס0מר 3פעוס 6פי' כתו3ת0 )ספסיר י6מן 6יגוס6ס0
 ע) Pnb 4 11Dhi1 רוגם כססבפל פליו )16סרס חרי כביל6נע
 otppteo ככ) כת3ו6ר ס6סס על 1)6 )סימגיס יכ% 0ו6 ע14 כיעימו
  יט) 5יגו להחתיר  ס3על רו)פ oh  ס6פי' 3ג'ר כגס . סו6ופסוע
 מחעח 6ח4 כג") ע)ע)6וסלס

 מומרחי
 ט) כגו וק"ו

'ffp, 
 כ6ן ק6ין

 יסרק) ג'ל )כ) ומחוים רשי 1)כן . ~(IDD ע) עיוח תחחטוס
 61ח0 6יס )כ) ומלמוס ונגרייס וממוריס קטים נטוגטיסמנגוס
 ועתסס שתכריס  ייתסס 16 סויים כדכוד ירגיעו 16 )עזקיהי6ו
 . בסרסיס תום ותפל .  קרוסים 3ני SD סיר  סס%ין נתייטיס

 פ) וסקוס . סיקיטיס וסל6סיגים  ס6סרוליס ספיסקיס יילכשביקר

 כעסק כעת מטרור וכירק נתססע סתך3ר ג6ס יסרק)דייג'

 יטי3ש כגי )מ16ן )ר11ת כדי ottoSho סחורג'יס ניימודיסשמגיש
 : וכו' ס"ס ו") (ottsv תבריר 3ן מעיר .סחסונס
 סגנון מיס ס"ס ור"ת ר"ג 6סו' כח וקניין )נ "יס פאהטללות

 עכל י)"1 קר6ק'6 יק'ק 6נ"ו ויי13סמסל"ל
 ומעטם פרין מטוחן דהרי סניעומ . ~c1S מטרחו 53)כמסחופפיס

  זחן 1)6חר סר03 גיטין פל התיס  מסיס 6חר 3ער כ"ת )ירי0כ6
 רגזנית" ערעור קו! צליו 'hSרב

 סתתימס קידם כי  עליו ויעזו
 נידו יתלל סיס  ;לסיס "ו מסריס  לערך רבזתן

~f'h 
 גגי3ס

  סחני)ס  תתוך מלקח יר בו סקו  וסור  פורון גיוי טסיפסררס%י
 ס0יס ותעמס תטיח סך a'b עט ווט5ק.6 טקירין כיס כידוטסופקד

 6ח סחנעס בחיך מ)6 1)6 חכי)חו מסקרון )כע! כטסח,יר סיסכך
 ידעתי )6 ססיכ 6101 סכחוכו )וס OD סכת סו6 סיכן 601)1כיסו
 כ"ט )פני וסותינו . גנט) 6חס 3יר' כס:חח מס רק רנהנשוס
 סקסל לסלוחי 6תר *תו סחפסו וכברקס בנו6ס'  לקסיו מיססקס)
  נמורין נכית מעיב  תתפסו *חי 0ופסיס 6תס נוס לוחיסחפסו
 שמב"ס  נותוך לסמו ביתי יופיתי 5חר כלוטי חת65יס1 6ו4ובסרקין
 סטלומין סבכו ר3ר  סוף . וסרקיס תגריס 63יוס סכים 5תכמסחיר
 תלוו ל6 פנל סתירפ'  ממסוס תעת  מכיס ומ65י  וברקו  ומפסולגיחו
  פחיך יועמיס מסיו סתעוח פיפס o'h סתס9יר 1)עק רתוכו0תעוח
 יותר עור ומפסי סככו וקו  "ריתים מתסיס  למרך 6סתסלחיפית
 טתגימיס הככיח) קטן לחור  16תן  גס ויולקו ו3סרסי' בחורי'בחררו
 נזקור סן מן . חם מגפת סקרכן סיר מכרי יותר גבוס ספנוועקם
  פטופ 16 מסיס כריסן ע"ו sopo ושטרתי ט4חי סתטטס  סמן16 סמיי יוועיס  לפסיס זס טל שעירו  כלסל בג") דעוכך6 גיפ6וחוכן
 סייס יגלה לסת hla סגפקר ~lolb סקס ור6ס כק)ומיס3עיגי
 למקור סיביר "ותו לסקר, סערפור 06י פחס גס . סהבילסתתוך
 רביי orthn  סתנגל רת 3וס 1)6 לפניו סורס רן עובדן טל6י0ו

 בתי:פריס ממיקר סכ! כקמר עלל 5ח לסלטיר כרי ורטיתסתורות
 ע)יסס תחוס סא"ל טסעך מגיטין קותן טהרי )דקרק  )ריך.גדופך; : וכתבת  רבריך 6ח לח  וסיים לירי כיח סם4זסערייח
 סו6 כי וגס כסריס מס 6סכעד

 6ומ,-
 טחחס סקודס

su'S~b 11 גן סן מי יודע 61יגו גיטין כמש עוד חחס סניטיןDh 
 כיח ומגס . סקורמיס סו3גיס כפגי כעך לדחוס רני) otonע)'1
 כעסקי nl11DO 3ס3לי 'תתיז  ט6י מגס . 3יס דעתי )חתח גיספייר
 פתוס 5ני  גס פלי  סתופלינז סו6 ר3 כי  ל"ו סל3ור לרכיופיכח
  סתם סרוס ילץ יסייתי לתקן ולוווח לסספי0 טתיס עבורתבפול
 פיי ריסס  לסטין S1tb )6 כ"ח ספ)רס )רו3 ת"ת . עימסיוכף

 : 0סי3תי תר י6  ויקהל . תיפלג 3ס4ר )לת תלטישכ"ת
 טד זס דטד היספק לסוס סר6סין התיסכל סגו6ס יפי שובהת
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