
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

 3ר קיוי ר3 ותתר hD'Sn1 גפ'ק תר5יח6 סי6פסול
 כחס  ופריך לטרוח מסול 3פקרון )ערות כטר 3תל1ס מנוסרקבוס
 סחם )ס ומיקי עו' מסתתפ ק6 6טתתיפי גיתך למרות פסול6מ5י
 bnDG דסס61 ביס 61ססידו מסרי דלחי כנון ופסו) לגולעןכי

 כידי' ליס דגקיט 6"ג . 3יס 'דט וסוס 3כיחיס )פקרון 6'ח'סוכפר
 ספר זס לסי 61"כ . וס5חרוגיס  סר6;ו:יס ספוססיס נכלוכמביבר
 ספרים רמותו  כיון 3פקרין כופר רתסרי  לערות פסול סו6סוהר
 מפסל ר)6 ליהר סברי ר5י1 . מנחררו יחור ntuno פססכיס
 יירו  ספקתן מספייך נסרס  טויס PO טל6 לע"ג 6ל6תתתל0 כירי טספקירו טרקו פתפיריס עריס כטיט 6ל6 בפקרוןלכופר
 16  בביסו ס?קוון סיטי מריס סיפקר סביל 3י סכסך טל6תר%5
 וכופר טען מסקר למפרט נתברל רס6 בכפירתו תפסל סו6תירו

 תטסתפ 60  6סחתופי גינון פר?- רכי 3נתר6 תסחט וסכי סי5בפקדון
 6סמ טיטירו  רכעילן כלל סס תסתע ול6 יכו' סערי רקתי  כתןתטוי
 קת6 3פ' תוום רייסס וכן ביס דלפר ו6פטח' רפקרון "סעס'ותג"

 וססזיקיסו סריס סביו פרס"י 3ת4ס סכופר רעל ררס"י ליסג6וע5יע6
 טסטירו סירך hS  שפלוין מכופר ועל לו חייב טסיך ססטיוימכפרן
 כחל 3נמ' רמסני מס טל דסתיך תסיס 1ט' נידו ס0פקידעריס
 )פקרת 5יח" דכפרי סעח6 דסס'6 61סכיוו כסדי רתחי כמןסכי

 סחם ד6יח' lDD(1' מסמע וכן . orn יותר עוות גריך דייןנמחי'
 )סי מסדי כ)6 04 מסלו מל וכו' לעיססו6

 )0ד'ס )ס1 6מר
 סו6 גסן וס6 ופריך וכו' מיג'יסו חרח' ד6כ) ו6ססירו מסוי6תו
 סונט ככסל גפם) כפקדון כטעח כעריס סוי )6 י6פ" מטמעוכו'
 מערים היעידו רכעיגן פוסק גסים סו,כר )6 גס . כ"ת כרכליג"כ

הכשת
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יילובלין שאשאלהמרושם
 כ"6 ספוסיס כסנו ד% דפקתן hntnb ונס סכפילסקטעם

 : ומ' ספלי רווחו כגון דמוקיס6וקימח'
 בכופר 6תרינן )bnm 6 )עיין סגריך כ"ח סכחכ תס SDגם

 . ס)טס ס) כנד לפגי סכפירס סיתס )6 ויון ו3עוכד6 )6עדים כסני 6כ) ככשך דכוסר סיכון דוקט 6)6 )טרוח מסו)כפקדון
 גר6ס לכזו( סיגך הנמרו )סין SD טסוסיף זמניע6 כפיק סליזף רכלי)ניצול
 מריף ט)מק ס61 פממר קסגס מקוס כ)) וס ע) למתוך דליןכעיני
 3ל"ר דכסר" סעח6 דססי8 ניס 81ססיוו מסוי %תו עזן h'oכך
olo'וגס סר6"ם ג"כ הניק וס קטון וכו' ג3יח" )מקלון 6יתי 

 מסח 6יי סם;) דסרק טטח דרכ מימרא ס3י6 ס"3 עסיןשסמ"ג
 וכסכ מסמ"ג יסוסיף כמהסע וחייג ג;)ן עלו לטס כפקדוןסכוסר
 סב) מצחר נדת . ע"ס גיוס תסך כ"ג כרתכ"ס רסון 336101'ר
 ל6 )יפם) כפרן מקוי ט)6 וס רפרט דקדקו )6 ספוסקיסיוזל
 סומוק פרעחיך 61תר ומזר טכוסו העירים ועריס )0רס 61"צרירך )י תגס ס6ומר גם טיקרקו כמו 3כ'ד מיחס דסכפירס סיכיד1ק6
 דקוקו רסס ומריעך p'D יוחנן דר' מימרח b'ot מתון )6וח1כפנק
 כנן )6 כ'ר כפג' טי6 6נ) נכיר סיחס כססכסירס ררוק6צפרם
 וסרתנ"ס וסר6"ס רירי'ף וגס ע"פ סיחן ח"ס וטור מטלרסש6
 . 3כ'ר ירוקי לפרס )וקרק ה6ריט )6 בפקדון שטפר נריןעלתו
 כחב ססח דרכ ו3ססי6 33יר חינח סגתר6 למון ע) ססוסיפו5)6
 . דמ)ש6 ס"ק ופניקס וכזד כחכ 1)6 כפקרון מכופר סחע6סרי'ף
 )פרם ודקוקו ס6ריכו וט' כידך )י O)D דס16מר וישונססים
 דר3 גריס דקכח6י 60 כי כב"ו וכפוי וס"מ שריף עכסוכחכ
 )סגן דס6 33"ד דכפרי' וס"ת ואלתר hnb' )ר6ש מריסוסדר' כר" יסתחר תעמס ססכי6 פר') סרי"ף דברי ס" 61ין וט'מרינוס

 דרכ נריס דטכח6י 60 כי תכיל יהם)ן יר' ר6תענרblo 6 כךג"כ כגערי
 דס6 ועור וכו' מתי ושגי 3גתר6 כח31 ד)Jffth 6 וכו'מרעום
 ס6י ע"כ 6)6 עכ"ד סכפירס ססיסס כ)5 מפורט תיגו מעקם63וחו
 61ין סגורך אכון תדעתו סרי"ף סוסיף וסט סריזף ר"-סג)שג6
 טתס גרוס מוס 6'כ . דסגח6י תשכלל לטיס וס ע) כסניףטהחו
 חיכת כסקדון דסכופר כססי6 למריו וכגמסכיס סרףףססוסיף
 כתירס עקרי ו)6 סו6 דסטעס כקו 7וק6 *מל טוגו )6כל"ו
 כמו מוממס ימיר 16 טיס sp כנ"ר6%

 )ריי
 )כפור גחכוון ס)6 )ותר ,sg 3נ"ו סוס )6 ד6י תסוס 6)6 .קיטס דכעיגן bnpn די)סיגן

 נעגין מכפיס סהזס 063 נינתר 6נ) 3ו דרסטית bSbפקרוגו
 )כפול סיתת טכחגחו טגיכר h(b )סקעות קכיון 4מר טייךט)6

 חטיגגי ו6ס . ומפס) שפקדון כופר תקרי נק"ל פ)6 מפיפקלתו
 ו0ו6 רירך )י מנס )1 כט6ונור 655 3כסירס סייכ6 ססע5הטחן
 )סד'ס וקתל גירך )י תגס ס6ונור 3ך'ן טג0 חל6ס bSo . מןחומל
 ספוסקיס כ) ט0סטמו נותנן )טוחו בסון prngn פלעחי וקמלומול
 ופסק מי3 קתל החרותות 3ע) כחכ וכ"ל סכפירס סחס6טוריך
 גרד hSa סיסט ססכסע-ס סיכי Ch1" כת161 עיט ס" ת"סנטור
 ק6ו עלי opb שטויס סומר סיכי 3ין חע1ק ים מריס גסני6)6
ohתר ס)6 סיכי טין גרמן תיגו )כן קורס פלעח' ואתר מור" 
 דכט)6 סוODD~ 6 וע"כ ענין 3כ) פלעתי )ומר גלמן ~rb טדי6תס
 לאלתר כן סטין תס 3ו סיס סנוטעס 4תר יט) עיי 6חס6מ,-
wh6חס מ'; )ועל דרך 6ין עריס כפגי כפקדון ככופל 6כ) . עדי 
 דכ) הודפס קרח סכוי )סד'ס קותל וסיט גידך )י תגס דגשיעדי

 6ח0 סיקוס ד6תר )ומר סייך מרמסי )1mh1 6 )ויחי )6מעומל
 ססרותוח כע) תוכרי מעגתו מ3ו% כלכר )מד"ס קותל קסו6עדי

 4תל יוכ) עדיס כפגי דכופל סיכי 6פ" 61"כ נפקרון נכופרמסד"כ
 el",s כתב תסכי 3סמ SDDn 6% קיטעות 6% גחכתן nh%7?-כ

 ווקל )ריכס טכפע-0 מעע0 6% 3נ.ר רכפירס למריווסגמסכיס
 ק)6 קגיכר 63ופן עלים כסגי הכעירם סיחס ob סיג וקיןלד

 ת"ס חימ6 וכי גיק תקלי ורפי פקרוגו 1)ג,ו) יכפול 5)6גחכוון
 hpll כ'6 כפרן סולק יטס.)6 וכו' חייך )' מגס ס6ותל מדקסכ6
 דלין גשתך סוי דרי(ס סו6 יקג6 סג6 . כ3'ר סכפירס ססיתססיכי
 מחרותות כע) מדברי תפתע וכן 3לר %6 פעגותיו מגיס6דס
 מעול סי מס סע) כן תבתע ע"ט סי' סכיי מלגרי הס סל)קער
 )6 נלד סכפילס סיחס )6 06 עד'ס ססכמיטוסו גתי וכןטס

 ר6טמעי רסיכי לתלינן ס3חיס חוקת ונפלק סכיי כחכ נפלןגעח;ק
 ר,ר6'ס וכח' חויל )כ'ע ועעין דיגך )כי ו6ת6 מעין 1)6 6נל6ינמקי
 עעעחץ מגיס ל)6 6יגט טכיר תיק סר6סוגיס דגליו כ) מוסל5פ"

bShסכ6 דנעינןסעמ6 רסיסי דס') סיע ,ס נתקוס 6* דפץס ס3"י ומוסמכן . ננ'ו 
~bpll 

 דון נגוון 61"כ נכי סכס?ס דיסק
 3חסשס נתפס כירקן ויפ סק% ורקס סקס) סממי נהגי גסדכפר

 רש ק% וגס )ססטופ דנסטון סותר סין- ד)6 ססיס6וכת6סר
 מסמוררו כ'6 סקד%ו ע) צפעון )ו סיס קעמח רמס פענוחיו)%וח
 דסכר6 ופסיקך ססיס6 61'כ יגוז* גחכוון וריי 13 ותדכפר)בעציו
 3טסר זס סר ד6הייקיגן וכיון 33"ד hSn 6סף כסרן דסהםונןכו6

 סחוספהו כסכו ככל דס6 דמ)שp'D1 6 כ"כיי ממפקיד ע)טריו * סיס שגס ת)1ס סת6 מטעם )סכטילו דלין ג,טיט6 6.ככסקרון
 יסרס מ4ס סמODWD 6 וסנפיר 6ין 3פקלון וכופר ודקי רוגשןסם
 מתסס סניעק כ) 6"כ ט61 סכן וכיון OD 3סר6'ט הן ע% 4'ס

 דעו3ר8 גופת ע) פר(עידו סקס) סימי 16 טסיוס6נסיס תדברי סנל8ס קצפי לקיתי סעד'ות נדברי שום עכל כקטר4ש12ק' : ח)%ס מסייס סס סמכר סעדע4סס
 )נביס סג? כנפקר )יל מניקוזו ספקתן 3ע) ספסר טנסעסגרוס
 ו6ס כחוכו ססיס תס מקוים כדק h'on 6% כמוח תיוומשקד
 31רק פקדהו )1 ססח;יר ונמעח . )6 16 מעות עם כיס גחוכוסיס

 סטית 6ו טסי 610 סיכן לוחו Sha כחוכו כיסו ת)6 6%סתפקיך
 מסוס טע) 6תס ססגחח תס רק ד3ר תסס יןעחי ל6 כסגין)ו

 זס עגין קבין גרפס 6"כ סכים )1 סר6ט )6 כיוו סספקידונטעם
כ%

 )ריי
 טייך ד)6 כגמרך ממחכר הקדוח S1QDV כפקיון סכופר

 תמרתי טויח 16 סרס כתן חשייס דור מנפקד כפטיען 6)6זס
 כרכריו ערש ר(עפקיד וסכל )סד"ס טוען 1כ61 ממס כידךוספקיתי
 ת"ת . כיוו טחוכעו דכר 16חו pDOP'1 עריס ר6ו ו)a'Db 6דסתס
 )סד"ס עוען וסגפקד כידך ספקדח' or ד3ר מתנו קחו3עכיון

 קנפקד ירעיגן עמיתן כיוו 16 ככיחו מפן 6ה(1 סרקו תעיריסומעריס
 ובכך )גועו 6)6 גחכת 'hS סיס (I11PD וטפר סקר מחח"דעמן
 )ותר סיס 6)6 . )מעבם כמנובר גמור כמצן ככפירתי )עדותגפם)
 ידע bS1 ממגו סנ%ל h(h בגועו כפירתו פסעת גחכוון )6תת6
 ד3מסג6 ער סכר תכחמפ hp ו6פחשטי 13 כומר פכך הו6סיכן
 כגון סס0 )0 מוקי בכך 3גתר6 סחם כדפתר 04 ו6סכמג6)יס
 בפקדון 6יסיס כיס דכפר סעח6 דססי6 כיס ו6ססירו ססוידוחי
 ו)כך כגווך 6)6 3כפילחו נתכוון )6 ו6'כ כיס ירע יסוךנניחיס
 *תר שקרון כפר ט)6 דירן כגלון 36) . כפירתו ע"י )ערותגפם)
 חכירתך בידי סילקת 6מח ס6תר 6)6 מכיוס טיס כירי י-(פקר')6
 )6 ט כיס תסוס ידעתי 1)6 גוס) 6חס קספקד' ומס ע h'oוסרי
 טס 6קס לחוכו סים מכינתך כיני סספקרח נלעס )יסל6ח
 סגר6ס טנפי 6)6 נייך ותסלת'ו תטוח כיס מחוכו טיט )ך והר6ח'ל סגותי )ותר מהמיטו שגו סתסקיד וגם דגר נמס יועחי 1)6מטוח
 כיס otp )ו סר6ס ס)6 )ד3ר סיור סנופקיד גס מעדיותמדהרי
 חכירתו )1 ססח;יר כסעס טוען כטסגפקד 6"כ . חכי)חו כירוכספסר

 כופר וס תקרי )6 . מסל 6סס פסנח' ונוס דנר לוטוס ידטחי)6
 פעת6 סכ6 מיץ )6 %ס . 3כיחיס דלוי עדיס כקסעירו אפי'לפקדון

 ט5 כלפיוח וס6ליט' חע)ש ת31ן כשי מטחמע hpד6סתתוטי
 תקרי )oh 6 בעיין )ריך דירן קנגרון 6)6 . מוסר ונרי 610וס

 סע6 תוכימות וידים )ד3ל רגגיס טיס מעעס סגגי3ס ע)גמקל
 מכיס מעריס מנ16 קמלי . )ניעו כדי סמכיהו מחוך סריס %קחגנב

 להת' י6יס' מס דוגרך 3יס ידע סוי ומסחתך טכטת) כמורגחרלו
 יהסי6 כיס lltODht מסדי lfib1 כגוןסחס

 קעת"
 3יס וכפל

 461כ כירי )יס גקהצ דכף גנני 6י גיס יוע וס" 33'חיס )פקדון6יחיס
 : 610 )עדוח פסו)סנגכ pDIDO" ככל 1)וט6ל סס ומניחו גגנו 3וך6' 6101 גיס ידע סוססיג

 (hntu ונריליס לטניס 3רנריס )ת)ק סיס )ר6ס נזם גסאבל

ןךוק"
 פערו )טעון קיט 6)6 .610 כמקוון דטסך סחס

 61ססירו מסרי דלחו כיון 6מריגן גרס )יס דמסכח עד מטחתעק6 61קתשעי תמגג ג6נר סמhSh, 6 . )גולו nhr' גכפילחו (lusn )6קת6
3יס

 )6 6"כ כיס יום olol 3כיחי' ספקלין סיס קעח6 רססי"
 brnDD ק6 61ססתוטי כפירתו (rua תתנו ג6כד וטת6 )ותלסייך

 כוסר וס תקלי )6 מסוענו מס דלפי דירן לנדון 36) מפס)וי
 מסיך סכת גנ3 6100 נחררו סית65 נחס )מהעז ס'ט 6)6נפקרון
 11 ישן גומל יק 6'כסמ3')6

 סת165 מתקמר )ומל מוכלמת ס3ר"
 דסמ6 רמס וסייחו יוקמו גגנו ס0ו6 סו6 ורדי סכחדרו גמולסכיס
olbכגעלך ט6מל דמט 6ה') ו6ף סו6 1)6 טס ומגיש )קי,ו 6חר 

רגטטסי
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לובלין פאשאלהמדו*מ68
 ספירום 6'ן שס יע b'ot 3מיס5עקוון owh דכפריבשעת6
 סוס 6)6 כיס ייע סהם 6100 יוועיסטסס )סמיו סעדיםש5פרט

 'כיס ידע דסוס 610 טר6י ו3לשחיס 3כקשיס רסיס דכיוןפירוסי
 6חר 6וס 6)6 )קחי b~wa bS ג6תר tOb ob~ שי דיון כגוון1לרכ
 )3ע) סהיירו 1)6 6101') סו6 סיכן 3יס ירע סוס ס61 גסמזע

 16 כו )סה,'ק גחכען 6"כ ר3ר טוס ירעחי )6 מ6תר blhסשקד1ן
 תינרי ור6יס יס מפעס )010)1 6ין כן D'th סגגכ OD)ח)וק
 מחתת סקחטין )3טי 6ין וכן סס וו') רס"ו ס" 3חקוכססריכ'ס
 סקרוקין ע) סתעיריס תסעדיס 6חר פסיות sp וט' טסעיקע0

 קנגכ ט)יו סעירו )6 סעויס ס)סס מן ס)יס חסרי סגניכ0ממתח
bhhכהן וססכריחוסו 0גגנ עין סנגיכס וטקכל סגגכ עס טמ)ק 

 נורר bf דפ' כססיW~p 6 סגגכ bSh יפסth 5(s טכן וכיון)סחדרס
 גגכ ויף htp' 6תי וחך nStm' ק63 גגכ רידי קמ6י 6מרמר
 ע6 עמו סחו)ק 6סי 6% מתע נגיכס 0מקhSt (3 . דטרטי'6קס6
itphסתק4ש 6ין )1 החן בגכ וסלך 4 וגגונ 65 )חמרו ס6ומר 

 תעתס h(hD'5D1 h פ"ק כר6נוריגן )עמרס ט)ימ 67יןמחחייכ
 . עכ') וכו' טו)חן רתחייכ גמי סכי 4 %גבו 165 %ע3ד )6טסס16תר
 )ח*ק 16 )ט5תו )יפ)ס דעחו סיס 6פף ס'6 סיכן )נע*ססו7יע 1)* תסנניכס ירע דסוס 3ס3ע גפס) ט6'נו hlsn" סרי%1כ
 ו6ע'ג . גגנס ע5תו brn גרורס טווח כ6ן l'bD כיון סגגכעס

 610 ססר3ר קכסיודע מסתמ סססיגס פרק טכתרדכי חסוכותטכסתי
 סגננ )יד סחוירו ו6ס )נעליו )סמירו חייכ *דו נחט וסגגנגגגכ
 וססקירס מגע)ס גגכס 6תת ס6קס בתעקס טכתכ כתו )ק)סליינ
 סחע'ג )ותר 5ריך . ע"ס 63רנ.ח סחס כר6יח, 6חרת 6קס56)
 )6 מ'ת %מ)יו 6נל0 3סס3ח לחייכ מעעס )כע4ו )סחףלוסחיינ
 0גגכ טס ח%ק 16 )ע5תו סגגי3ס סריח,יק 0יכי eh" )עדוחשס)
 ס6ומר טכחכ 0ריג"ס יגיי ע) )ייט~נ כע5מו דגג3 0יכי 7וק6ל'6

 תחתייכ סתמ)ח 6ין )1 1)חן 31י3 ו0יך )י וגמב 65 )חנילוDh1 1nlbD" סריכ"ם טגח3 מס *טכ ס5ריך 6ך וגו'( )י וגנוכ 61)מגילו
 סס3ח ת)יח תטעס )3ע14 סגג'נס )סח;יר חייכ p(,o % ע)601
 תדכלי נסדי6 וגדנוסמע . )ס)ס מ"כ קח,'לס 6.) ומש)366דס
 מגגב ס*קמ 6פ" 607 כן עחנח וססכל6 . סספינס ופ'סמרדכי
 תפיסס וכס6עו 3מגס )3ע)יס סגמ3ס (1trno רחייכ ק")תפורסס
 סנע)יס טיחי6ש ס)6חר 6)6 ססוק מחקגח תס3ע)יס סדתיסמק3)
 3עור כמט6ר ר'י )פי' סחסן ס4קח קגס לס1ח וסיעי י16סדסף
 ד6ין מפעס ספפור תסתט סויכ"ם ו3וכרי )כע4ס )סיסטמ"3 * וגחן %גכ )י %גוכ 65 )חכיו ס6ותר כיס 61"; טלו ס"חיס
n'saגופס סגמר6 ורגרי . עסגתר6 ל6יס ס0כי6 וגמו 5עכילס 
 65 דק6מר רסיכי 3נתר6 רמטתע ל60 4יס3 יס סרי3"ס לנרי3)6
 סגג3 סנטתס סמחס סיכי )עמן סיגו יטכיוס ס)'ח Pe1 )יוגע3
 גג3ס (tSb 63חריוחס מיי3 סתס)ח "Pb סמס)ח )'ד ססגיעי4וס
tt~DSסתט)מ )יר לגיע 06 6כ5 סתפרקיס. תונרי מסמט ו0כי 
 חייכ סתירס )6 061 סכע)יס )יו )סח,יר סחיע )נני סכי ד6יןי')

 קכסכ סריכ"ס י3רי 36) . סספיגס דפ' סתררכי כלכרי3חם4מש
 51ריך . יסוכ %ימס וט' תתחייכ סתק)מ 6'ן 6 ונחן ונגכוס)ך
 D"th hSn ומיר פיכף 3תטלומין )חיי3 16 )עדוח SDנג3 ם"4י מפעס מחחייכ 6יגו לע 1ג1' מחחייכ סתט)מ 6י441 וגגכ וס)ך )ו וגגוכ 65 ס6תר ס6פי' סריכ'ק ןכחנ דס6 נע4מר

 61"ל )נע)יס )סשנס %יך *רו סג'ע ו6ס )יוו 5סגיעסטשקס
 תפעס )ערות (SnP ד6ין סעוss) :4 . רחיי3 גתי סכי 6יןססיכ

 hlb מסנגיגס יודעססיס
 רוק"

 סתסר סמפקיר קעימן סיס Db" ד,רן ר3יל1ן )ומל נל6ס.?יךןש : מע5ש טגג3 סי%
 וסנפקד תתס סגפקר 4ך . סכיס מתס'ק

'D'p 
 ס)6 )סד'ס

 דפ"ק ס6וק'מסיס )כ"יי . מתק וכופר,נפקךון כיס טוס כיוי0פקות
 61ח"כ וכי'( נידי' יי0 7נקע 6"נ ססוי י"חי כנון 0נמר6 יי4קמידמייע6
 מטוס )ערות נפס) סיס hS סי 6ש' סנטח4 טיל ר.כיט16%
 3גמר6 ד16קי וס6 מסחמפ ק6 ר6החתועי טעת6 ס% ספיריס"ך
 דגאס61 3יס 61ססיר1 ססרי יהחו כען )עד1ח ססו) כפקדוןדכופל
 דנקיע יסף 15 כיס ירע 01וס כ3יתיס )פקר1ן 6ית'ס רכפלטטת6
 כרקוחו קנת65 דמון סיוסו רסף ספוסקיס תד3רי ומט:וע 3ירי'5"ס

מס0ת"
 0י6 ססננינס סיכ6 סיינו )ערוח. וגפס) שס ידע סוס

 כמחיס סוס כיס רכפר דכטעח6 מעןיס כסריעדיס י16כסטס
 1)0כי )ערומ שר וגסש %) נר6'ס לס6 נס יוע שסעססע6

 סספר. סתס וק"מר ססת ורכ 6תיתר6 קמ6 סגח) ני גמיימר
 מע6 נר רתי מסי3 וט' כ6תסק וחיינ גו)ן ע)יו געססנפקוון
 6פסיל כפירס מסעח 6'ת6 61ס וט' ססכועס ע) חחורוסכגנרו
 סי6 כפירס י1% כ,נס יק"' עסקינן נת6י סג" 6תרי ותסגי)יס
 5ודי ר3 ר6תר חרע )יס ותייחיג5rhlh 6'(h )יס b:Dtnnthסכר
 ד)6 דתסתע )עווח פסו5 כפקרון סטפו )עדוח כטר בת*ס0טפר
 שס 6י 36) 63נס וקוי סי:t)e~tb blh 6(b דסכר )ונורסייך
 דמססתגו יומר סייך סוס ), סס ור htcc %רסוחק כרחיסק6י
 וסתס תטוס ככסנוס 6יילי ר0חס מקוס תיר נ1)ן נעטסוסוס
 ק6מר 1)כך כסתס גכי דטייך ומתס סכורס סייגו רקר166נסין
'hp1כנון סכמות נ~טן דכר 610 כססעקרון 6נ) נס יוע סוו(נלתיס ק6י סוס 6י 1)כך כלפתמ כיי  סייך 14  1( ר)םין כ6:ס 
 כ6יוס 6ותו טר"ו ססרי 6ססייו 6י eh" 3ו 1כי651 תעות ט)כיס
 *מר קשר וסין כיס ירע טסוס ר6יס וס 6ין כ3יחו מוגחמקוס
 סכסר ק3סעס סעריס סתעידש 6'כ bSh תטחתט ק6 "יםחתועישס
 tontpibl דמסייס נמי וסייגו . עתם כיריס )יס גקט סוסניס

 3יס ידע ו0וס ככיחיס סוס 3יס רכקר קעח6 דססי6ד6ססיוו 6יירי דכסתס כסקוון ר') כיויס )0 וגקיע גתי 6י ומ5יע6ד3פ'ק
 ד6ססיוו 6יירי ותיע)פ) סגתות קסן דכל ספקד1ן סוס ו6ימסתת6
h'ek~1640 ומס'פ ססור 7כיי ע) )'טוכ כיריס )'ס נקט 0וס טעח 

 )י:ג6 טס'ל גמי יחתם3 31וס 6סדיי( כסיחרין ק,ח גיהין ססן ל,'י ומי'כ'כ
 (r(b כחכו ולסעתיס מדיס רסוי )יסג6 כחכו 7)פעתיס7ססוסקיס

 )חכירו סחו3ע ~strt כח3 5"כ ס" ח'ס ססור כגין 3רקותיסדסוי
 ח:וד 6יגו o'ph )ר(כחיקו עריס סתני6 6ע'פ וכפל קס)וסומ)וס
 גחנט P'Dh hSn חסור סוי כפקרון סכופר 36) גטכע ט)6 ,מןג)

 D(Y )6 סכי shS ס6 תכפר נסעס 3ירי סר1016 טךיס סיסוכגון
 דטסר. דות'6 כו וכי6% מעוח כידו כספקיר 6יילי דטסתטוס

 דונני6 גחגס ס)6510ס תעות סו6 ס)061 רסחס כיס tltthvכת)וס
 ס5ריך כת3 ו)קך ולו' 3פקדין 0כופל 6כ) מ)ס דכתכ ס, 6'ירי);ס
 סטול כח3 ר)'ר 5ס" 36ל . קכפר 3סעח כירו סר"וסו עריםסיס
sffrt  כ6,גסין וח"כ נען ע)יו געטס תין 3יס וגפר ספקיון חנעו
 סיס כו קכפר טכסעח עריס סיס 3ך"6 עסכועס )ערותופס51
 hnb סתס דס6 ד3ר(תס 3פקרון 6יירי דסס מטוס S')D וכו'3לסוחו
 סכחו3יס 6וגסיס וסחס כ16גסין גחחיז3 נפקרון רסכופר דיןלתכח3
 1,ט כד)עי) כ0תס גכי דסיוך ותחס סטרס 610 סותליס גכי3חולס
 כמקוס כרמוחו )סון ג"כ סכחנו וססת"ג סלמכ'ס ק) נ'כעעלץ
 סדקווקיס ס6ריכוח ג5פרך 1)6 גסוגן סכ) יסייס3 ו3זס וסדין

 : : לחסגחנ

 Db"' טככוח) 3חור סכיס סעד'ס סת165 ית' יייו יייע "ואם
 6פזס ממס כסקרון וכפי יסך'ס מתס ט)יו תחמ)ס :IUIPסיס

 פעמ6 ספיר ' נ"כ גיס דסייך תסוס 3כפירחו 3ערוס גפס))6
 סת165סו עדיס קסעיוו 6ע'ג 6וחו קית65 עד תסחמפ ק6ד6קחתומי

 מי סגט)1 %קר כי כיס ידע ט610 ר*יס ,ס 6ין סכגוח)3חור
 מס )פי טכן 1כ) . כיס יוע hS 6101 טס 16ח1 וסטמעטגפ4
 6ין וגס כ)) כפקדון טפר גאס ל6 רירן וגוון )תע)0טכחננו
 ידע סוס 61פי' נג3ו 6חר ט6ןס ס6פסר 6)6 גנגו טסו6 תיסר6יס
 6107 מטעס 014* 63נו ו6ס . )ערות וס נטמ) ננפס) 3hSיס
 63תרו 3טעגס סרכ כפני l~mon רק ננ3ו טס61 סולסכע5תו
 ע3 חהיכס סעסס "תל ושר . יסגס מ)וס ר(ננפקיל ע) ל1טרן'ס
 גש יס סוי 61'כ שחח SD 3קוגטרש כת613ר סעטס וסמעסס
 ע4וו ע'ס גפס) 6דס ד6ין טרל ,ס ו3פרק רסנסררין כס"קדל63 מימל* סי6 ערוכס סגמל6 דסלי כן )1תל תסחכר )6 )עחחופסע
 61ע"נ ססוסקש כ) 1פסקוסו לסע ע5תו תטיס 6דס i'hQמטעס
 על )עסותו ר6וי ס6ין 5כ סי' ח"ס ססול וסכי6ו ל(רנו3"סטכחכ
 ססעיד וסעדיוח 3לימכד )סוס)ו ט6ין 610 פקופ מ'מ .יגנשעס
 )0רב %פרפיס 61מר דש6 סתס 6יח6 ססרי מוכרע סו6ותתשמו

 נפס) 6רס 6ין דמ'ס )ח)ק י6ססר כ"ת סכחכ ומס . סהכע6ת
 )עשס סה5ס %ף וט' )סוחת 630 סו6 סיעו %תו פיט)

 )ססו) ר51ס bwn עעריס ק6 6יערומי סת6 )תיתר bQ'hחשנס
 ר51ס סו6 ס6ורנ6 רו6יס %)1 סיש 6כ) כנר ססעידטלונן'ו
 140 גחפס 610 דכריו סע"י רק חפ6 ט)6 1)ומר ענתו)ססי5ל
 מחדקינ 6ן ס1% ושון 1hnu חסו3ס סמחתח ול') טעק16ר6סיס נפי .6ז 0ווס ססו6 עכטיו 16מר hlon 0כ6 כגון טחפתר61ש

15ש
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רהלובלין %א"אלהמהדרם
 . טכ'ל זס %י לפוסלו כראציו גחפס ט61 מעניותך )חקוגס5צנצ
 % עלמו ע"פ גפם) 6וס ד6ין וס6 סכי 4לק * מססנר %מגס

 ויקרס 6מר 637 מחס (bnth1 מרישן 6)6 כן פתרו נעלתםעסבר6
 עדות ~tff כוותר 1פרס'" לטע ע)נע מטיס 6וס שין ע)וע Sihקת3
 רמן וכ'ון )ערות קרור פסוס סחורם קמרי רסע געסס 6יגוסלעו
 כעוס )ח)ק 6ין קורנס מפעס עלתו טיפ גפם) שיגו 610סתורס
 ~otmsi 16 סמפטו מטטס לפס* סים כיח טכחכ מס גס .חוסן

 כמו סוי ד)6 )ן יימר ומך געותו 0גגיכ0 עמס טש6וסריסים
 עייםר16

 6ומדגוח ע"י 6רס )חסו) רשקיס סדכריס 6ל0 כ) : סרכריסהתסח עי 0מוכימוח 6ותוגוח מתוך ססןי 6גן כמו וכוי כסריי
 trthJ לרכנן 5הו דקים נכנר bSh פסדי 6נן לותר סרך ול6כ6)ס
 געטס דוודיי ססדי hV(1 מקרען ר6ו קכיע מגסג 6100 ורנר 16יגל
 ר"ג ס" סוסן תרותח כע) סכתנ מס רוגחח . עדוח כמווסוי

 ד0ג0ורין דע"ק תס6 תוכרע וגס וידן וקרון כש1נS~b bS 6סכ*גוח כויי
 קרול 6וס 6תר 637 וט' ידך תסח Sh התרס הימורס סו6רעע )לצגי )סרגו ת)טרפין 61חל ס61 )תגסי רכעגי שהי יוסף ר3שער
%6tDiP 'יס ותסימגיגן דיג,ריס וס)ניגן סרוכע ונסוג ושס'י וט( 
 ססו0קש כ) ופסקוסו דירים )גסס )יס מסיתניגן 1ל6 חנריס)גשס
 מלערף 6חד ועד )ר)1)1 סרכעו תודש כעזתו ט610 תיבחרוכגס
 16ג;רגוח )ך 6'ן סרוכע 6ת ל0רונ די3וריס ס)גען 61גחפעמו
 )פוג 610 ור וכר עם כדבריו הוקהו סגר3ע נמסגרו*ח
 : מדוחו סי ע) סרו3ע וגסלנ ע)תו ע"ס גסס) 6יגו 61פזסד'13ריס
 סקו) rh ע)'1 קע6 תמתח יפססו יס 06 כוס י0סחסק 6יוגם

 וס כסלח וגס Pno('l כאחו כפר 16 סגגכ סאסקס3כ)
 רגיפין נתר6 פ' ד5יח6 סכסתרסס קול טקס סי)6 פיויס דיןיפלץ 4  רויקסין דע5 3י  ר6תמוק ק% כתו סוי סקריהם מחוךגחגרס
 6ס"כ רנתכרר  רביון סו5 פסוי  ררנר . יסוסעי0 כלופססוסו
 פסס יס 15 מרין  פן לצוות שסל ל6  פסיס סעטסס פכיןבלשי
 1nhm ו5'ל  0ר8שן למכפרו לת"כ סחי,ר סי6 פסיע שת"כושינס
 מלבר  סכיה כחס לקמר טתש כ"5 תיר 16 סנטרו יסיררטל6

 טקסס וט')6 כעד ע)י' חחס סו6 טסיס 3ניפין  נטיס כפסוסגרני
 5יך ~s'p ילך כנר וכ"כ סכ'ל ספר ע*י~ס סתח0 תחמס טרטורקול
 לסנפירו ווטים h(s טפכטי %5 04 רח"טען קרוטין אקיק% כלי וסוי יתסס סכם6 קורס סניפין על פסול סל ערעור )רסיט
fb1נינו 

 לניחי ר6)ץר6י ובלוגמי
 נטgp) 0 סל6 סל5 ותיפלין ננו וסיור סר6"ם ופקעושי"ג . ל6 6י ק% פכפכן 5י ססס

 0יס שסי סקול 1nlbp כסיסנרר blp 145 תכפ*נן ר%סרתכן
 3חג'סס קגחקרקס )ותר סקדוטיס כסן טחם סטדיס לוחן טכ6ועון
 63תח)ו~ח 6)6 סיס קלקר גחכרר )6 06 36) לסר"0 61מר631ו
 גגכ  16  נסקוין מכפר תתם פסען רל6 קלSD  6'1  ט'65 כןסיס גתי דיון דכגדון 6ח") 6ף hio . סקו) מכע)יגן )6 וכו' ספקו%

 תפסס לר1 מסגירו 6ל6 סיס  טסקר 6ומריס סעייס 16חן 6יןועכוזיו
 16ח1 מכסירין 6ע קסיס סנועטס ענין 16ח1 סי וטל  סיפ כךמסיס
 מהעריגן רל6 סמק ולד 6תח)6 כמו דסוי י.) 61"כ למעלסכנגר
 6)6 ס1%  ד3ריס ניתרו  ם)6 סו6 מסוט ד3ר . דקווסין b)pערס
 . ספוס9י0 יכל כתנורך  בפחס סיסקרטס קול 'btsD סע6בבסס
 מלר מן סגיפין מל ולצי  סרסור orth י% גפ olfh כיהן 506נל

 ותכתי סורקת תירי פי טל נסדרר ולת"כ 6תר פסול 15מעריס
 מו,ר קינו וכי סגפ לפסול כרלי ולטו טרטור נקותי סייןסרור
 חסיבות נכתם 1תל5נ1  ספוגן טנתפרסס הס סר5סון לניסריסגפ
 rnh~lo וע"ס סגשין על עלעוריס סי165 ו3חר6י ותקי שתוניססל
 6ו ערות חס% רמממח מסל עלעור )י ומס סל6קון ושכקלןמזרו

 על ג' סי' ת"ס כלי סר6"ט בחטוטות גתי וכסדיק . 6חרטלעור
 סגגב סרית  ססבי5ו 6תר טד מפס* טרפוד ט*ו  b~fn 6מו גטענין
 סוייפו תטונס טטס כי ט6ותר ופס וכו'  גי דיגו ומגעסמול סוי שגג  סר5וסו  סריס סני5ו ob סגפ תפירי טסס4 סרוסטו
  onDtn עד )ייכטהךו חסונם וס  6ין וכו'  ספיתן ותמס תתטנסמס"
 סיס ס6ס תרנריו תנוקר סל6 . פכ"ל וכו' npSn  סחתין  מןסס3ס
 סעסס תסברר סיס 06 18 סגינ תתם lolbla פתם  סניפוס%

 עליו ק')6 6ע'ס כקר סנט סיס ט)קמ סתתון וסשכ  כסמןמשנס
 סרסג'י  דגרי עי )נאי . ערטולק%

 1כ1, הסקיכן Dh1 hnnth" סכחב גסס

hip16(1 0יק" )'וגו : 
יוק נתקל סרקנו כסס ל'ו סי' ח'ס גפור סכיי 0גחכ טגמ)6לבמה

 4 מוסרין 61ין 6 שעשן מסיק דלhSp 6 עליו 'hS %סוו)
 סיס כסר ט3ח~קת t'DDh1 וט' 3טרומו ממץ מונילין איןקטעס
 hnnh ד6פ" )יס ח"טיגן מימה מזם ועלתך נקש 16ח1 פוסקןו6ץ

11'PDDזיגמוס( ח"כ כו6'ח' מסי ישן )מ" מדותס נדגר מגעטן h)pl 6(ד 
 תמהך PVD'(l דל6 וכ'ס 0יועס )ו מיסרין ספין יס כ"סססיק
o~nwb6חחומיס פסיו קג'ס חגיך דס SD ו63ו ומחו מספר 
ot)wוקמרו o~a)h ותקסיגן וכו' סיו OSD 3ש ומגניין 
 וכו' אינש נדלוף 6)6 פסיק ד)p 6(b למריען ו)tnprnb 6'גכר6 לוקי 6תרינן ל1o"ntDb 6 ממתק לאפוקי 6)מ6 ניגסו וחריחלי

hntb1)פ"נ Olnsa ומטמע 6,,ומיסממוגך מפקינן )6 קול דכסנע מד3יי1 תטמע עכ"ל "Dh 06 מלס תדמייחי מדוחו )חקנ) כנר 
h'o~6נל . כוס טר  סליו  קחסס גע לי מבעלס 005 מפסען רל6יכיס מסרוס גתתבל כמר  ר0עס ופ'  0ספי ט) חחומיס תסע שגיס 
 סי6 תפלקותנוקר

 p~DD דל6 סלי  פליו סעי 6יירי רסרסב"י
 51  תסייע  ולכך ריגמיס 3פינ כמבותר פסיל רלb)pt 6כיהיר סירי פליו וע6  טריס נ6יסיר ט5יירי ולסטר ט3ירס orthקפנר
 ע) סגטען כדין וכו'  16י3יh)'SIJ 0 6לp'QP 6  1לb)p 6לתריכן
 סיסת  רתפסין מוץ סיס  סתויות סוסן  מע"פ לינתוס דפ'כס"קס
 )סר0כ"6 וס") לספיר סב5 פר 6י~ס על וקל ען נ,ס כיולדתסיפטן
 bwh )שוקי טווח  16ח1 סתספיס  טכיון גוחןוסגין

'pp'~p 
 כ)

 אפוייס מתוגיו מפקיגן 1)6 פכועס לו מו0רין ק6ין שמפיקסכן
 ססו6  סירוס טל טכ6 טליו טסעיוו כתו מיי  ד,ס )סרסרךוס")
 וס14 ל"ר סי' ס"ס בפיר כתבונך ספיסקי0 כל לרפס לעריתפסול
 ר14 3קל5 חסור ר5פי' רכחנ ירוחם רגעוכרכרי

 פסיי
  לניוח כסר

 h)p bS1  טליו  טיש שירי plon('h 16 . 006 ת)עדוחחון
 ohn  1631 63ופן סער ב,: קול ילל ס"נ לעזם יסלכו תחו'יסיי רציפין 3תר6 נס' סנססרס' 9יל עלים סע6  פנויס גני ר5סתר קולכקותו פסיי

 פיסם SD סרין מן גססל סיס עוותן ויסירו גפנינו סעריסטוסן
 טל5  זחן כ) כעדותו מתון שמטן 61ין טכועס )1 מו0רין  6'ןולכך
  כאין 06 6נל (tQID. כרי פחס  snlhs  סטין סרין ע"פלסכרר
 וגחכרר נ;סיסס ערוחן טותטין 61ג1 כסן בקול סחרי סעויסטוחן
 דכר סןין D'D )פוס* כדאי ע14 סתשד'ן עין כלוחו l'hp,לע

 ו)חע(חו )כמרוחו סחו,ר 3וס מורס סרק3"6 ס6ף כעיני btoמסוע
 : סרס3"5 ברברי דרור לי יר8ס or1סר6טויס

  6ין סרין פי סעל  וסוכתנו  סניררגו וסירק ס6פס יבע יידאהר
 ג"כ נוכל דמי)ח6 )רעחffb 6( פס% עד דין וסלעד

 לס,סיר גיפין סתסררי טיוסגיס חס נ1תתח קריים,  לוס Tr1D))לף
 );0חנ;6 61'כ r'h תשפר 1ס תגסג וסוטתך נתס1בס טיכריריסטרית
 הגיוס סרעיס נ;תטקיסס )יוכ עותן ע) ומקכ)יס כן עום'ססעויס
  יס ffhl( שר )מטות ק)6 ע)יו ונוקנ) כ"ר וסגי 63 כ46סף

 לתקוס )ילך ס)ריכיס 31טנח3טכועוח 03וע)" דדוק6 )"ד בסי' ת3'16 וסכ'י ירומם 6ר3יגו 3זס)סמוך
ibp כתנו6ר יחו תכירין 

 )1 די ענירוח גיר 6כלנפו0קים

 ע)יו ויקנ) טכעירו )כיר סיי
 סתסרר סרב %יי  סמחס דסרסור לזמר דנוכל מוך לפסוח0)6
 כיר לפגי 3ן  כקלו סוי טור לעטופ סל6 טסתו  sp ותקב)מגע
 ממתת סגפ פסל ג' סי' )ו'ס כלל כסטוגיסיו ססר8"ס ימס .טירו

 סרטם עימי מגס רח"ל  6ף סגת D)O וומירי 6חר פר טלס0טירו
 נתסונס סיסיסיו סערי0 מיסיר סיס סתסור  ססרכ כן סגוגסגסיס

 תטוכס רסרסור  תסיס סבי יוסי פסל י:ר5"ס ספיר יחייסב6עפ"כ
  ט0תתון נסוד bh לנע)יס סמ3  סחתין טסיטג ליתר h)b מיעיל6עו
 מכנריו כסדיר סתפורט וכנו וחעג'ס סטינס  סיס  יוטל )6כיוו
 וט' טלתת לחתון ססבס  סימנס עי )סכסייי חקונס ,ס 6יןהכחג
 06 פיתון כ) וכסקר נורר ,ס כפרק כחס וכן . )תעלסכתכ61ר

 תחחת סתנ;ון )10)י6 %ו חעו3ס להטוח ורולס כחסור כידוכ6

 . חסוכס סרסור 0ס סועי) p)O 6(1 סיחו סר6"ס SnD יזכךידי
 כסוגך 3מעסס ס"ס 40 3חקוכוחיו מכריזת מרורי דמסמט601
 נסטונס סרסרו סת6 מיטס  קרוטין  קקווסי1 6הסיס כפגיסקדק
 ווטלמו  לחובן הלמיס מנירס מחתת  גססלו ר5ונסיס תסיססייגו
 ערות לסכמי חוורים תש31ס סרסור מץ ולכך  חתון מנירתול6
 וסעופי0 תטגיות  עדיין לויכי0  טעיתו סעעית כפרס  סלעגין6עע
 יהףיטגו ונם נוס ף לטויס סיונטרי כרי ת"ת  פפי0 ש"שלפי
 סרסור רט"י  גרגריו רתמתו 14 נ0י' סו'ו תסר"0 ונריג"כ

מסונר
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לובלץ' %ב %%שאלהמדד8מ*1
 ער ס16ש 6? טסעיל 6*מו %6 ק כתג 6% לעמתשאחו

 קמי סגגנ עליו ססעיו 166ח1 ו)6 3רכריו סם געט6ר דתוסעי
 כחח"ד צובריו כחג ו4ך נתמין גחורח כ'6 מחכור )6 ערט15ח1
 כי מועקת תשבס 6ין ,ס ע)טגק שגיבס 0טי3 י6 %ססתשנס

 6סס סתקרט מס ר6מרינן רקרוסין 3פ.3 וכן . תמון 0ס3ח05
 יחייסיגן תקווסת סי6 סרי 'מין % רטע סיס Db" 5ויק סוגיע"ע
 )עסות עקמו ע) סמקכ) חטונס ערסול סע'י סייגו כחסיכס מלסרסת6
 )סריס רסע סוד גמטכ )6 סלעים מתעקיו 1)סונ ס)יתסחטינס
 6ף תגף וכעריס כעמון סוסכ סככי גתי דירן גמדון 61'כ .וקן)
 ממון 16חו גס6י )6 מ"מ עדניו ומר15ן מושחו רשיתי 6bSnח')
 לפטל 16 3תחטכחו סקכ5 מסרסור ע"י סטיר עתכסי סוכךמלו
 )hDn 6 3וס )ססחפק וקין סלשס מתעסיו )טוב כגסות דכורע.י
 וס כגס נפרס 1%0 נ6רגוח סו6 קנוע מגסג סכך כן סוגעלס

 וכפרפ . סמסלר סיס כ"מ מע)ח מסחתך מערעור ע14 ט63סנכרון
 otO ,ס ו6חר קנס עטליס וס לניס מיתיס 0ו6 ט)עסס8סמטסס
 סקוומים סומים גס טוחי אש טמרי כסר 6דס נחנקתנמחוק
 ספק ונסתי וניוסר כחוס מסנ סיס מסתמך I'wA תעידי)תחוס
 קסיס מצחר ,ס ע) שסו ססחעיררו נעת ס)מס חטינטטר.ר0ר
 סחג%וחו מחק- סגר6ס וכפי . סדו מס עכירס o'on )עבט 4ירוע
Ob1)6רס יפס) גניכס טע'י ערת סיס ומסחת6 13 יט חולם טל'ח 
 (ff( סעסס ספק וגבחי ontSa לםסונס גחעולל מסק וצלחייעוות

 כ) סותכיס סייגו )6 גמוד ר6 ערעח6 עע) 0גס . נמעטתתטכס
 סוכרל טככר מקמר עלו בעריס מטללת סתטו3ס ס6ז עימרכך

 6'כ )מע"ס כתבו% מסו) עד רז or יער 6ין סדין סיר%)יע
 הסיר ג'כ %ןףים

 טריותי
 ללווחי ר6

bnStm דמומיו דמע% )ריגז 
 טחחס ItPtJO כ) יסכט'ר פקפוק סוס s'g 43 כ) ע5 יסמיוים

OOtSDמ, זעו )סו64 1ט)6 כג") ער sb (פנל כי6גרקו סגטיס כ 
 . SblnD מקפחס פסו)י ח"ו )סרסת ס)6 יס כעך סגחחמוכג'עין
 כעת מערור דמכ'ת שיתו "ים וכמספע שרק כ6תח סמסטרג6ס

 יטיכחי 3גי 5מ6ון )ר11ת כרי סתורגייס 3)ימודיס 3IDtOעררח
 מסמ"ר בן %יל . ע4סס יוסף מטס %'1 וסגיק6ס סכתם0גיו)ח

 : עסיס כסן תימררתן סג"ון סתרך חתן o~o)tגד4ס

 ייטרק) 061 נעיי טיחס1ס מעכס סי ים6אי פבואארה
 )דין )06 6ח טחנע נר316ן %"ו ~b'phlקשק

וסעי
 כרכס יח,רו ט)6 כג"ח מגיסם הסכתו קיווכיס מגשס סגעס1

 רקונן וסמל )0ך'ס עעגס וסלמס סחות כ'6 ניג'סס יפמךו%
 ועירס וכן . בג") נסנעו טבסגיו ר16כן כדררי הסעיד 6מיעד
wb6חת wto~ 6מך על ר16גן ס3י6 ועור . כיגיסס מסרסרת 
 O~(OtI וכמע סעפן כ) ורקס סכרית מור דרך רו% סיסקס61
 ססמעס זמרי כי כסגים ס6חד סעו סגיו גס . טויסססגמנט
 סג") רקונן ל05 ונוס סגסוגות נדרך שי "יישם סם )0גתן

 )וחן ס'0 )6 כן )6 ד6ס כנע שר סגחכעו 610 סס6מ'ל0וכימ
 ס6מח סיס 6") מתנו מקנוית מיחס )6 ס'6 וגס ס6רומיס)0

 ס6לומיס )ס ט0)1ס ססי3ס וסיט . OOt)ts וטפעס כריחטסיס

 6חח כעס t'nDD כמס ס3)ועח )ס nStD סיס טעם קערוועגי
nSDהימיש מפעמת טיו כך . 6חד )ער עיי %חרס חרגג1)ח )ס 
 י3 ע) סמו %1 0קנועס ע) כ'6 כיגיסס עעגות סיס מכר6%
 ס6סס ע"י פעמיס וקמס כמס כימר טסיו לתלו גס . 6מל דברטוס

 ,סג) וכום חחן סנוטודכיס כררך יחר פתגסגיס וגץוהתסרסרח
 )קירוכף יחרקו )6 ס6סס סקרוני עדעיס פסיו כמכס ומעלס3ססתר
 גחפ%ס כי ס5דדיס סגי יחל גחפסרו כיגשס סדין נגמר ועלס .6)1

 וגחפררס ססטעס )0 ומח) ס6סס )1 טגתגס כסף 3ל5ויר316ן
 ו6חר . לדרכם ס)כס סי6 %ס . 6תרת למריגס ר6ו3ן וסקרר(ח%3ס
 מרזונן סתע 610 כ' )ס6כ"ר 61על מסרייגיס 6חד כ6 מסומן
 נר3ר תגתגס מסיס יחר קגחפקלו קרס )דין מחע5תיס טסיועמן
 נר3ליס 1כי651 פגית ר51ס ט6ינגי 6)6 וכו' ר51ס סייחי 6י614מל
 עג'ן ע) תעלער ססו6 קרוסין מנין ע) ד3רע מחוך עוקטניס

 bseo סן3ל" ס6כ'ר וכטסעע . 6חך ריין עגך סגיך וכן0סג)וגוח
 ס)omh 6 ויוסילו )סס קסמכם )מקוס טייריש ס6סס )קלומ4ס

 סער 03 . סר6טון )תקומו ר15נן 1כ6 שר 6)ט כ)ד4שךץךא : ממגין תוכן ע) משתרו ער )6יעתגס6
 )קר6 סכור וטיחו %יחו כי 0עטעס ע) טססףרסר5קון

 ומגיד . 0))1 שרברס מכצפקיס טריו גמ0 %16 וט46 וחורו4
 1Plh D1'DS קרקס סניי o~ho מ otO יך סשס מעטס61תר
 י6תר כנ")  סייסס ולסככו כסגיו ססמססיית דלהי  לם~ס מעגין%6

 רק קריתין לסין מום מכירו ל6 "גל owt~ho "ם לתןסטניעס
 ומס כ)) ס43גהם גת'גת  סוס לת"כ ר5ס bSn, כניר גס 3מתמ לסלחן

 ל6 0ו6 טויל ססווכוו  0רלרי0 יסטר ססרננולת מילוח  פרייןסכניר
 0פ:רסהם ס6סס פפי ספי פרבריי סקלו וק חוס רבד ירע 1ל6ר6ס
  סירוכיס ליפף כיגיסס פסיו סיס מעל דברי ומממשח .3יי0ם
 צ פגקנע ססנופס סימנס קורס כביעות כפש 5ו יתיסכעס
 oh סיגיר יפרם s")O  ר5יבן 6ת סללו  כך והחר . כחללוס
 וקתל . קדוקין )פס ס6דותיס 101' טוחן כגחעח שונס  סוס ליסיס
 )oS1r'n 6 6גל )כלס סחתן כדוך נעלמך סכ)%וח וכחיגת רק .)6
 קיר31 (oot:t סריס 5ק- ע4ס לסגיר סרלש 5לrnt1P 6  סוסעל כיוגעי סיתס טל6 6פ' וט'  רולס סיס  ס5ס וזמי כילורוחסרייגיס בסגי רמוני מרמו ססיס ומס . קדומק כויגח סוס )בו ע)עלס
 ירלך ומיס היוס ע"יוחכס

 סתתי
 לסוכימ רוס סיס 5פר לעלס

 מסגי )ג4ס ר)0 )6 חס . וסמרת נרכז געיסס ססיס 6תתסעעגתו
 3עמרס 6מח סעס מנס סרייגיס מנידו וכן . רכריו סיו ע"כ .0נוקס
 רמחי מלתו ג"כ ל16ק סיס כנ') סק3ועס ע) )רון יחי)מספם
 3ו גופר מסמיגיס 6חר וסיס סקלו כר3ריס כע65 סדייניסנפני
 יריר יל6 פפירוס ר3ריו מערר % ולפר ותרפו פגסוס  ט610 מסע)

 דהרו תתרן טיס  סמסו3ס (nhr 16 ג'כ רקונן וסטיםנרפויס
 מב"ר נפגי מתש הל"ל ר"ינן תגיר  סיר . עכסיו  ס0טיככמו

 כסוס רק סס3ועס 6חר שכף תיר סיתס ל6 ס"רותיססיתייפ
 6מר גס . ס6רומיס התחת סטכועס שן פרנס ר3ריסספסל
 ס6סס ת"י סיס סרנריס וסקר סחרגגו)ח 6חיכ טט)ח מסרקנן

 צידי ט16310 סעריוס חורף S')D עדים טיס כפגי 6%סמסרסרח
 )חוס יס 06 תסוסקיס סכ"ר קותו סיס סיס סר3ריס פי.על : %ו Dh 46 וסוחרים מגותנמיס ק5ח ססרכריס0גס

 כמס כיחד טסיו כך כ) 3יגיסס גרוי קשוב קסי0 מקמלסי5 ו0סכ)וגוס ס6רומיס ש3101יס נסילת ננעעס  לקרוסין  וסכענין
 3כנ%  מסרי כירם ימחו ססקרוכ'ס ירסס טסיו מעעס גסתעמיס
 חסל סתחתת  כן גס 4דס יס 61"כ כליל סס3ועס 4רי ב11קך
orכרי איכס גע גתכיון hSn  גס נס אצר חיכל IDC" ישגיל  

 רז פסס 5% ססי5  התסים ססיס פעס0 מל קרפ%יס  ניעיםטלור
 . נרנר ת6ר וסתתיר לסכ5עיס לתוש 1"ל שכלש פסר'ר  תגלוןפפי
 סמנך ושסררתי, תסררסיל אייי סלתי נתוקי  ססנ6וגיסמגס
 מלואיס sto 45 חססיפ הוכעס . ~ס ניתגי9 לסגלופס דפוסד6ז
 וסקריך or ע) דין ופסק חסוכס חכר 6100 סס6לר ער וסנעגין
 כ'6 )סחיר )סמוך פנס ח)6 עד נירים ורחיץ sh51 כסן .ברנר

 תיכן וע"כ .  סנתריגסהץ סור6ס מבעני 5תר 16 נגיס 1DDכסיסכיתו
 : סס56םהעתן

 ס)6 ד3ר בסייחי אסע 6גי 5רן מס 6תרחי %גי נטפסךהנדץ
 3עיכל6 פוכ% פיס רעפיי סתרי כ" פסו כנר  יסרין

 DO~סלי
b'1nlo 

 ומסריס וככחניו סרטן 3תרומ' ותסר6"י ומסריי
 וכרר 3ר3ר סקריך מסוס") סג16ן גס כיח סי' כחחוכוח'1סר"1
 . לסכלגהז תוססיו rhn טי5ר5גו סלסלות ספילהז 3כל ספיגתגתפטע
 )5תר  טעמו פ0סירוכים וכפס כסס קתו~ריס יום גללותרסיס
 יחד גוסניס גסיו סתם סנ)ועת )סכמת nne(et )חגו  16סס4זו
  נפתע 1)6 ומנס קירוב ד3ר' ויחר יחד וקנח eS)o1, סחחגיסכמגסנ
 ו6פי' חיו לקרוסין לננס  n5DSD1 פס פילס טיס6 קריסמספיתים
ohסטלה  המכלויות שקרפס ליתר פמרער וסיס סגר וקר, ממתן 
 כי )ו סיס )כנור 65 גס ,ס 3,תג'נו לו סותעין  6ין לסייס  יתן5י
 מ6ו )סנ)ונוס חוסטין ?Ith ס1% 60רנ1ח כב) סמגסג גחפקעככר
 חמ)ח כ6 06 וכלתת . ~saj כחרזי 0ג%6יס כינוי 0מעקיסטגט"1
 כ% עסק סוס orn )עס1ח רמתי ע) עו)0 סיס )6 נירי orתעטס
 כי  ססויליס )ספ%ח רק מערטר. סיס כ6ן קנין כמקוסכפרע
 ועטם מענין מגדיל סי,כר ססינ'ר ר6יחי לי )ס 0תס תופס"נטי
 6חס 6% 161לי ומן עולס ט) קלוש טעותר סוכר גרו) ספקסוס
 ל6 ע"כ  נילא ומתעלס DInW לגסי  הסייס (h(~Ort ot )ע1חמש
 ורום מתרי סו6 גן )6 כי ולסוריע כוס רפחי פלמווס פרמיפגעתי
 רשתת, נסייעת6 סס9  סיס נסס לי ס"ין פנורריס ורירים עתישתרת

 : ולכתר שלאיל ופעח0 .ת"ל
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לרלובלין %בשאלהמרצתם
 סמקתן דקחגי wnh' דקלועק tbv( דטמעחע עגת (vbtsתשובה

 דין מקור סגת כ' ונחזי( החוסמות טיעם וגוזלני שיםטפי
 רקחני 6מחגיחין דקדוקק מ"כ ר6יח6 תס6 יונע ס61 ס)6.ש

 פרועם מסוס נפחות 6מת 6סס 16 פרועם נטוס גקיס טמןסמקכם
 קרוסין ממחמת תקודטח ייגס מכלן לקמר סנ*פת קט% .לעפני

 יכו' )סנ)ופח מוססין 5מר סוגף רג לחמר וא' סלחסר6סוגיס
 מכלן )5מר סרעפת טט)מ 5ע'ס סעעחין ע3 ימוחטגן רכ6קער.
 סר6סוגיס קרטין טמחמת טעמ6 כרקתגי סתם 6") עקורסתניגס
 מסנף וסדר דמר!וסי כ6תר6 פפ6 ר3 6תר עלס סוס ע6י וכו'ס"מ

 . סם% וסול תקדטי . ח"סיין hS מקדטי וסרר מסנרי .מייקיגן
 וסרר מסגלי ומיעומ6 עסכ)י וסדר תקרעי דליתך )6.%יכ6פעיע6
 חוססין ופרסתי . קת") (hV~'D גיחוס רתיקת מסו .מקדקי
 ויתריס ספוגות וסלה וקרס נתרפס כפסס מסירך מי)סנ*יוח
 פזם שנפוגות חוטסין ~5srt mDQln . וכו' מן קרוטין סמ6מוסטץ
 קרטין תממת סת6 דחייסיגן סירוקו מחוך עסמע וטף ס6ססטלולך
 ידעם דתג6 קדושן ה11 )6 ר6)"כ סירך 3)קופ גקפ 1)כךסן

 וכי )סרוס וקסם . פילס 1)6 קרוסין )ס גחן נכי כס"קכד6מר
 קדטס טגו6 חיטכן סנ)וגוח )ס קס)מ ג'ון י4מי מוטקיןי6ס לכך ענין ונסוחו li)DS מעגין סיידר כעינן 601 סוי ת6יטווך
 ומוחכ')ן לקלמר 60 נפרם )ל'ך סריס )פ" ennot עכ') וכו'כגר

 ר") )~קורסת oJtb תגחן )6חר סכ)וגיח סק)ח אעפ"י.5סעעחין
'htblמקושח 6יגרי ptnw קדוקי, כ3ל קימה הכסוגות )0 מדסקה 
 nSD סר%ונש קרוסין סמחתס קעמ6 כרקחני ר,חס ומסגי,נשרין
 ס3ר מסיס מפגי סו6 ססנ)וגוח )ס סס)ח סתרי otintb ספגו.ר')

 pDllp סן קרועס עטוס נפחות סקדטס סל6טוגיסטסקרובין
 *מר חוסטין 6ע 6ין )כך ס3)וגוו( )ס ס)ח וס סמך ועלגמורים
 קרוטין זולם גנווריס קדוסין כ3ר קרטס סכ)וגוח )ס סט*זטמ6חר

 מסכלי וסדר מקרסי דרוככן %יכ6 )6 דתסיק ו6ס6סו6סתיס
bptuWIקדר) ריטוטך נימוס דחיע6 מסו מקדמי וסדר מסוקי 
 מקורטס חס6 1)6 פי' . )תיעהע6 ג'חוק ת"ל sff~l סחוססוחכחט
 גימר ר14מל דסימ וקקס משדלח ותרכך כ,כ6 כחה ד6,יקע')

 6יפכ6 גרס ורח . יט' b'Dtp 11 6'ן חיסו )סק) וסוי.)עישפ6
 וסדר עקובי bptD'D1 מקוש וסוג מס43 דיש%.%4
 משוטת חf'O 6(1 60 )מיעוע6 גימוק י6 וסימק מסועסוקי
Stnpדחייסיגן )יח6 וססח6 מקודמת וחסך )תישעת דמייסיין 

 . 6"6 ד6יסור שמל מטוס)עיעופ6
 ספ לכ דק6מר 60 וסטתני

 מסנטי וסרר מקלסי סמיעוע6 סייגו מסיקי וסרו דמקדטינ5סל6
"sblמייסיגן סכי .bPIWD) עטלס סייגו תקרסי ומיל עס3)י 
 ססומפות טכחנו שעי) סר"ס ס) or ופי' . עכ"ל תקרסי וסררפסנ4
 סש)ס וב)) . ר"ח 3סס וספוסקיס סמפרטיס מחר n'bloכתיו
 hS ט)פרק"י ספגו . וליח סר"ס פי יגין פרשי משן סריגים)ומקקי
p'pw;  ס61ע ומיי"יגן 6)6 ססנ4גוח )0 ססימ קודם כ3ל דקדנסס
 וקלושן וטגיסס )ס סט% סרעפת כמגסו ססח6 קיטס ככרוטרכס
 עריס 3)6 ד6י 3טדיס ס3*עח וקדח רס"י כתג לכךמצווט
bp'~שכי 61פ" ממגיס סחוב ס3ערוס ד3ר ילין חוססין וקין 

 3כ) כתשור מזדטס 6יגס גמורש קדוסין קקיסס ot1W סקני0ס)
 כחיט סגי ז)ר0" כח3 ג'ו ס" גח'ס טנו0רל6"י 6)6 .)נפוספס
 כן סלע כחב סג"י 6כ) . סגחיגס ר6ו )6 6פי' )ס סס)חעויס
 ס"" הפילס כחכ וכ! שתיגס 6%וח Gt1D שיכיס ד%ט"י6%
 ורצין . ססנ*גוח ס6סט סחקג) ר61ש סעדיס סיסיו %יןרה"י
 סג*נוה גסס כפירוס גחנן 06 36) מחס כמנחן ווקל ד)פרק.יכחכ
 ססכ*מג קלח )Pb 6" ור"מ רסיס וזפ" . הקדישן שיסקא

 סמל מוטסין 0סג)1גות )0 קיקח)חו מוריס ססגיסס 6)6 .געדיס
 י: 06 מירוטו 1)פי . סיס )תריגמ )סס וסאו סג'ס )פני ככרקולס
 6י 0ס3)1עח )0 טט)ח קורס סטידוכיס 6חר קרטס ט)6סריס
 מפלטיג דיק כחכ וסתרוכי . כרקמי) קויטין מעסקי סנת'גסשיס מחמקו עתס וכל ו)6 ס61') קתסין pn(o ססכ)ופח כ6)1שקטין
 וסיו סיס )מדיגח וסככו ואיוני סווגי ופגי קרטחין ס6תרכנון
 סם גקרושו %וסרס לנ03 מסיתן ד)6 הקמן ותגן 61מיגטפרח
 ומי סג") 0סירום'ס תחזוקי סעופה rh~r . חיישגן ס%גוחזע)מ
 ק'ע טורט מסליק ו3חסיייח ססוסקיס נדגלי מסילרטיסכ)4 דיגיי מקקי כ) כ3ל כי יוחל 3יס 66רץ 1)6 יירן ארקס5רז

 מדכריגא ש6ס וכלעומס וסל'"ף י ויפחמו ל,! ס,, וכת"ס יכלוק"* יקע-

 %6ם ק31 לכך סטור ותסיק ר"מ ט) ושהסחו פירוטו חופסיסס0ס
 מכם 3יס )יח עגיו רופי 1"תר דיק ייין %י י%רעלנה : )סמ"ר ספירוסיסכסגי

 ספ17סיס )כ) וכ)) כ%קרוקין
~'Db 

 מפעם )ס43מת דמוטסין דסירסו ור"ח סר'ס ד)פ" מסכריוסדר דמקדסי 6חר6 סוס
 נמ6 ס3*טח )ס מרוויח מםכ)י יסור דתקוסי 63חר6ןמתטיגן
 דירן כגרון . סיס החויגת )סס וכוכו עדים סגי כפגי ככלקלטרי
 סגטכעו סטטננס כין הקוקס )מ'חט רכיכה חטס6 הך סייכי)6
 מסם סג") סעדיס "ו )6 ד0ה ס6דותיס ot)lcro :חינח וכיןיחד
 כחכ תוו הדוחס . owilho ס!סוכיס גחעס 6ס כי ר6וע6

 סגעסס וכפרע ס,0 כגרון לסחיר ר6יחי מ!ס ויומר וו") קרענסורס תסריקי
 )מערב מנחס 3ין שנסת 3שח תמס מנח )סכגסח מתוךסקגין
 )ותר לפטר 6י 61'כ הסניפת Ieb )יחגו ס3ת % סיי3161)ייס ס3ס וקנוח מקנין כע 0ססק כב' )טגגס כמיתי וקכ4 כחפיםותכף

 נעים נחם7ג:גגbaotnhlo %4%נ למרים קדישן ע"י 1)6 )סרס"י b'oo סרלומס ע"י )6סנחקדקס
 תסרי'ק כחכ וס ורוגמת ס6דותש ס!סוניס גחינת וכיןססנועס
 קווסע (ovipn קמ6 דידן גגרון )נייחס 63ח ו6י . ק'6סורק

 טגעסס ollp ר"ח כפי' סיס )מריגס )הס וס):1 תגיס DS(~גמולם
  טירוכיס ונרי  נעיסס סריס תסעע סער ערות לפי  60.1סטנועס
 תחייך ק)6  לססכיעס  %יך סיס )תס  ר6'כ 6"6 1ס סט3ועסקורס
 סכור סיס 06 לחזור תוכל 16 רס6 קרו3י0 תניעח נסגילנס

  ססעריס תיתר  גסרוסין תכפהה פן יר6 סיס 9ת6 יפרה לנקי -קורס
  התכפור נעיניו חסורת סיתס סיob 6 ""כ  סיס לאריגתהלכו

 ק? וכחס בעיתה סחיי 5יס 5בת ייסיר על מ"ו יתטכיר0קהטין
  חוכ) כל6 60תר סער לפגי סיעטיס a'Dh1 סנועהס ט)מהעגור
 רולס ס0יס 706 ער טור קסיס 61ע'ג סלחו מעל גסושכחיק

  טייס נוסמע סעויוח לקון )פי 60 סד)ח מור דרך סי:עק0 מסכ)
 נסיר דרך מלין וסיע כחין טסים סער 019 ירכי ל6  הנפייסטחיי
 ו6'כ . כונר O'7D  סגי ושיו סיככום 6ונע קורים סיו ד5ל'כסנולח
ohו6ס %סניעס לרך סיס %  0טניע0 סורס טסדסס סיס DntO 

  סכועתס על גזכ תענוד 6'ס 6סת ליסור על סתינור נעעיותסורס
 6ס, חטיר 606  רתסיר תגו 6תריגן ושי דד6וכגון

 5ם 6פי*
 6ס5 ייסור על דמסיר snh 6סיופס6 הסיר )ihtnnb 6 יחסיךק"ל
 מסיר וריי יסביר ו6ל יסרג 003  ר6תרינן פנירות 0ג' מן ס0י66יס
 בח"כ טסלח סכלילוס לבותן לתיהט 53ת  ו05 . 0חור0 כל טללעביר
  פענרס כחס סנ*עת % סס6ז בתרו ועיר nPIDO נלסוןטכקונ
 ירי על %פרס סלפוריס ים בערב תמגו5ז לנו  טלס 6מתופעם
 סנלוגוס נחיגת סיס Ynb 067  סל5 0חרpffp 0 כת"מ הגירטיסו רירי לפרט סמ"ר לפגי טוית 3פפ0 סער כס63 סל6 6מרגער
 טשי,כרו צנרים וסקר וכו' סתרה:ול9 9'לימ מפרן ס0גיר ופסכ%

 ס6סס 9פי פתע ירנריס 469 רק שי0 ירע ול6 ר6ס ללןלתעלם
manb00תנעל גס כיתפות געיית 6ס כי ר6ס ל6 36ל  3ילי 
 ולמון . 0רל ככסס ס'י סיס 0רנריס וטמר  0סרגגולת כקימתיניר
 טלר ס6ט0 פ"י סוד לס טילת ר"ל 05 עובן ו5יו מגותג0 רייז0
  טילות סע) (Oh9 סטך דכרי נוחוך  פנים כל O'DPD SD1 כמסכזד טסי לפעלם טל,כר  וובריס כעגייייס ס5ר ר"ל 16 סכ*נוהסיייי
 ס5טס גש סער  קסמפ מס Dh כי ערות קוס  כ6ן 5ין ססכ*)הןס6ר

  nlt1DO נתסתעית  ימן לכפרן סתרנ%לת ירט טל טחיו0תסרסרת
 סנ*מת 9י0 התגו כסכלס מג'ל רטובן לרנרי st)o ל6ס תרתססירהז
 דסכ*גוס ק)6 6ס כי 6ען גן  ו6ס כרותים  ס~0וני0 לסעסלכתר
 גריס מדין גר ועוף זל) רכ"1 ס" 3כח3יו נור(רר6'י כחכיבכר
 (p(h 16 דסכ)וגות רווקי רמייקיגן גסי ימיר' )מ'חט וצ'כי)עיד

 וטלהז ותוך עכיל. חייטיין )6 ר0ב*תס לסלק 6בל  גתוריסבקרוסין
 נוס ולין חנItDS  0  טיס hst סכלוגית לטון 5עו וכפרסמחריגותו
  הייסיין ול6 ס.ע לירט הסריס טכ0כ בעו  קריסין תססס16סן
 ונגד . תקרים תרגלי ר6ייס ו30י6 חג0 לשין 5יו0 כסס,כיל%6
 טסבלס מג'ל ליס תרת רוחת ל6 לרותעם 0,?ונ"0 גסנ5ז גס%0

קוני
 טכמסס hffi 3סגי0 ס6חד ר%ער טעמיו כמו סנלומת  דרך

 ס"ס כעד ויומרח ס'6 06 גס6)ת סכחו)ס חס6 6)6 ו!")ס"מ ס" 3כחכיו מסרר6'י כח3 וככר )ס 6וסן 0)01 ק610 וכקיכס6ותו
 מסימנס כמחס 0קלע;גי') נעגמס קקטוס מסגי סעד דקריומכחכח

סי6
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לובלףן פבשהרהמרל4מנז
 מסינע מי 3סכחסס 6מר ער וחס3ר6 ס16מו פ' hnftw1כ61
 6יגס מכחיטתו וסי6 6מי ער 06 ש כ6ן שס % 06 %6סנחיס יי3וי טסעיל %ר פל סס טסיס מסמע רמסררי"6 דכגדוןסתס דכ6גי )תיער 41כ6 . ער) 3סכ)וטת כ'ם גפניס 3קיקץ%ע1
 ו3קלוסין גשויס מקר1סק ק.1 ר6יט עייש דסwth 6 וס .נ6עגח
 סו6 כ)וס )16 תכחיטחו כסכא6 3סכחסס 6מו רפל לך5גשלש
 כמו 3סנ)הות ק"1 61.כ 6חר טך כ'6 ערות ט1ס כ6ן גס6ין6פף
 leh ק3)ס ק)6 161נורח סער מכחסח (ob קמרת שון דיון3גיון
 דין כוס כ6ן 61ין ג6מגח סי6 ס64ס 3ווך hlh סנ)הותדוך

 תימ6 וכי מסנ4 וסרר רמקוטי כ6חיtteb 6 ר'ח )פי' כ%ס43טת
 מ5ין ססיס 6חר עד שו קסיס עדיס סגי כ6ן סיו יידןד3:יון
 ורך I'Sen ט16ח1 מסתע סעריוח כ)סון וייקת כ! . סו5ם שרררך
 סעדיות ג3ייו( 5םון 610 דכך סוסומס גת'גח ע) סעיו י6 סד5תשל
 וסוניס קגי )ם גחן סטנועס wh ס 3פגיס ס6חר סעו .סגירגס

o'ntlh'( וכו' 4 ס)1ס סו6 ססינס וסי6 וטffhl שן כעסמעוח( 
 הו . כג") גכחמו דמסלר6'י כוין 6מו עד 06 ס ג* 6יןוס

 נין סעל וסכחסח ש רין סגהשכ תמ65 מסרר6"י כי3ףמעהגח
 לו ס4 3תז0 הלויי גי "ישגי איקיו גחטהו 6מDb ooun" וחיישגן סיס 1כ) סר'ן דכחג ו%"נ . רזח )פי' 3ין)פרס.'
 וכן 3ס13עס 6ש4 סכ)וגוח ססו)ח י6מל 06 6ף ל"ח ד)פ"כתכ

 כוכחכ מסיתגי עריס 1ד1)ן6 מסיתני )6 כ)) כ3ל קיסו hbטמטווגת
O~h3'6י ל'מ ד5פי b)'b דפסקן דכיון וכו' קדסס ס)6 טדיס 
 קרמם מת6 תסכ4 וסדל דתקדט' כ6תלIYP"n 6 )מ)חיייסור3גן
 דק6גי 6יט ,ס . 6חד ער גנד נס מכחעת %לס כקסי6 ק"611.כ - ע"ם )ר3ריו ר6יס וסכי6 )רננן )ס1 יקיס מ4 גנר תסימן )6כ3ר
 רק ס%3ק כהך סכ4גה ממגס סק%ס מוריס דסגיססססס

 ופסקו דשון מפעס )ס1 מ0יתגינן )6 ורי ע) גכר קרסו b)pס16תריס
 וחו וי") מסרר6'י טס דכחג 6מר מפעס ועון וכו' )מי)הויסור3גן
 ט)6 04 מסינוגען 6י 6.כ מסנ4 וסור דתריהי סע'ל דמנרגכיון
 IDIPO1 סנוגסנ חעורת סייע תסכ5 סו6 סכי 61פ4 כ3רקדקס
 קס6סס סיש bh עכע וט' (pah 6יט 3תמ l)'Db סתגסנחתורח
 ס3)1)וח 3חורח ר3ר טוס מתגו קכ)ס )oSw)n 6 61ומלתמכחיסחו
hp'VP6מסלר6'י קגחכ וכמו ג6גהח רסי SW5D) כג.) 3כחכיו 
 סתט)ח ט4תל היכי 6)6 כ3ר קרסס )סמ6 חייטינן ו)6 ר"חדלפי' סמררכי טכחכ סי"מ ס3רח )פי וקץ . 6דודיס דיויס חקססי6).כ

 וכח3 . סיס )תרעת וס)ט ופ)וגי פ)הי כפג' קוסחיךססכ4)ות
 DS' 6ש' 6)6 סימ סנרח )פי מ3עי6 )6 כ"ח כקורס תסריקג'כ
 סנע) ק6ין כנון 3סחס bpn 6)6 ס4ג )6 רע"כ י') סל6סוןדעח
 נפניע ססו6 סיכי 6כ) )16 06 ק'דם כנל 06 שעגו ו3%פמע
 nbr )ש 61'כ מסרסיס )ים מולס ד3ס6 6פטר קידס 61hsnתר
 ע)ס ), רמש)ס 161מר )פמגו רסנע5 ריךן ד3גדון פשע6ססש6

 hp'e ס))1  סכ4טת #hSt  'ff ,ס נןךס כ3ל )6  5קדטרי רעהדפ)
 )ס3רת ן6פ" . וס %) )ריכין 6ט ע6ק ssg . 6(6 )מימקד5יכ6
 טגיסס 16תריס eh" דחייסינן תקוס וכ5 רס") סומן ותרומחסר'ן
 סגי תכ5 דירן 3גלין מ'מ . 105 מסימנען )6 כ3ר גחקדסיד)6
'nDD67ירך8 : ככר קוסס וטת6 מימוק )שס כ% )תיחם )יכ6 4ני) וכחינג.(וידן ל3גרון *תל טכ b)'h ס3)וגוס יסגח רס6 )וויתל 

 סוכחס קוס 6יגן ססכ4גוח 61"כ ס)ח סמטטס סמךע5
 תקרם ס6ים ש טס כוחגן ס)ח ססנומס תחתת ו6תריגן קלוסיןט5

 מכן )6מר סנ)ונוח )ס סק)ח e~rh פרופס תסוס כפשח3סתקרט
 כחכ וס ורוגמח ק)ח י סר6סוגיס קרוסין סתחתח תקתסת6יגס

 סהידוכיס 3טעת סהר קג'ן דק3)ו יסיכי ר"1 ס" סוסןסחרומח
 דטס ו6ע"ג . ט)ה סקגין דמחתת ר6תרינן )סנ)ומת חייסיגן hSס6ו
 תסגי ד)6 פסיע דע)מ6 ן)רו63 תסיס ותסיק ס3ל6 תס6יחור
 עפי 4וימר b)'h סטעס ד6יכ6 דילן כנרון ת'מ (onbמ)יפין
 ס3)וגוח )ס ו)ם)ח )יחן סקפיר )6 ס)כך ס)מ סקטעטרמחתח
'"vphhSn ין מכ) סש)ס כ)) . קירס(ס otnup b)'S סו0 כ6ן 
 ורזח סו"ס פי )סי תס3)י וסול דתקדסי 63תר6 6פ" קייס'ןחסס
 סת6 ושטשן רפ" ו)פרם'י . ר" ס" 3ס'ס כמ613ר טיקרססו6

 3גרון דכחי3ג6 טעתי סגי כ) מ) גוסף סקרוטין סן ט5מןססנ4טס
 גתיגס 3סוס סיס )6 סעדעח )כ) דס6 מקוס כ)) )נמחס 5'ג6דירן
 ת5ין טסיס 16ח1 דגס Dh1 S~nh" )מע)ס כגוכר 6מד טדל6
 Db1" ט61 כ4ס 1bS סוסהים גח'נח ה6ס ס'ס סו)ח שוווך

 כעו כ4ס 6יגס נרל4ס ו6ינס הץ6יס ח)1ן ררך כסר61'ס ערשוכטני
 סיס )6 61'כ מ'3 ס" ס3"י th'1m סארק פרק סוף סרסכ'6טכחג
 פמהז טכערוס דנר ד5ין s'pl 6חר עך 06 גי דיוץ 3גרוןכ6ן

 61ש"ג יתע)ס הגוכר מקווטח 6ינס מוריס מגיסס %1י'תסגיס
 יערשס 6חד 3טד )סחתי ייס ממ'"ן ר"6 3סס ססת"גדכחכ
 גר41 סשסקים רכל סכ'י טס כסכ 0)6 מ-3 סי' סני6ו וספולנפ

 גר6ס רי'3 גם" bw1 ח"ס ומד3רי ס3'י עוד וכח3 תמ"ןר'6 .כד3לי ס)6 )סק) ססקו כולס 6מרומס וסנ6וגש סר6סוגיסכמוריס
 לסהנהר דיט נית6 61פ" עכ.). לעג'ד גר6ס 61ין )סמתיכנופס
 (m)d)D מא מודיס כסטנשס תתיץ ר"6 כרעח נתוריס3קדוק'ן
ph7נועס חימ6 וכי 1ל) כא סירם עסרי'ק סכתכ וגמו )סממ 

 סכח3 מ6חר כ% נר6ס 6ין )עג'ל InSD ס43טח ומסיס)פרש'י
 טו כ'6 טס סיס hS סס3)הוח דגנחעת וט' סר6קון 3כחטמב
 ט) חכ5 )מ3ר כ)) )ע'ר גר6ס phn, כחכחי וכ3ל 5סעיר כקר6מר
 )סממיר טכחכ מעין ר'6 )ר3רי )חום כדי מם'חס ע) ומסקמסחנ)

 ס6חרוגיס נס סר6קהש סמכמיס כ) ע)יו וגח)קו 6חר 3עד3תקוס
 VDS 3ס3)1גות לפרס.י 1)עעם שמר6 ט) שתר6 )סו0יףושר

 : עכ4)6חד
 תד3יי1 1מסמע ווע ס% תסרי"ק דנרי ע) עחנ ע"1י כץ ומק יסוסש מסל'ר סנ6ון סת61!ג סר3 קדמני חכנוך4יף

 ד)6 מורס ע)ש מתין ר"6 ו6פי' סכי רס.) ע.ר 4כ6ד3סכ)וגוח
 3ח'ס כח3 דס6 עחוורת ר3ליו 6ץ ולע'ר . וכו' "חר )ערנויסיק
 טויס סס ס'hs 1 5פף 3סנלוטת )חוק רים ר6 3סס ר'וס"

ms'eענסגו רק ססנ4עת mlh) טת(ת mnp) ניו)ס ערות )ך 61'ן 1)קרוכיס )ס מגע)יס ית%'מן פכעוחויתנ'1 סטיד4נ" )6חר קמן 
 . כ)) פדיס 3ר)יכ6 6פי)ו (D(nljb סחמיר סר6'ס כסריתסר'"ק יכרי )רחהש )סוגש סל) סר3 ר5ס ות,ס עכע ססניוטח ע)מוס
 61ע'נ י)"ו כג') סרנ וכת3 וסייס . 6חר עד (b~bQ סכןכ)
 tlm(1Pn )ט)וח ס:סגו נוגסג מסוס ססרי גחרי ר6ק טעם 6יכ6דטס
 5וער גתי ומיקי ס3)ונוו! nbtp מיגי ככתס רעלתן רוכ6 לכגסנו
 סוכמח 101 . ססר6 חר 3רמיכ6 וכ"ט ססרי ד6לן עעס3ותניגו

 : נוסריזק ד3רידחייחו
 סעת'ק ר'ו 0" כח"ס ומסרר6*ז rtb זססר כחטוכס ישן )3קציךאני

ontbtptpb?1 סי1ס ו") כ'ן 1)1ק יריטע מור,ל'ל סג6ון מדעח 
nw7S"1 . כג"י( כזמ סולס "סר"ק וגל' 11 סשכס עDth 3ל3ליס ס6ין 
 סחקו3ס 16חס )סין סי6 סכך חמ65 סג') נס4 ת'כ 3דנרימעייגח דכי כ)) 6%יס דותס ס:רון Ph1 מסרי"ק ו3רי %שת כר6יש4

 ד4כ6 6ט"ג סולו ממין ורא י)"ק וסרי . r'b תספרססעחיק
 163ח1 ס'ג עלות סוי 3פגיס רקלו גכחוכוס כדתסיק חוססיןסריס
 )ס תגע)ש ונווגירן עגעות וגוחג'ן קג'ן )עסיח רנעין סטמ)טח

 bNh ו6ס . P(sff~ ססנ4גות ע) מ,ס גד%ס עדוס )ן ו6ין1)נך1כיס
 סט6 מס )רקדק יק 6"כ סערוח ס!6 )ס4ת טטסניס ססתגסנדלו)
 3כחו3ונז רסס ערוח סוי נפניס רקדו נכחוגות דתסיק תס5ל6יס
 יק 06 וכף (otlv רקוו )פגיס 5חקו 3כליית6 מיחגי' סכי ע"זף
 סוי סחס וסחח6 : מ6תיס כחו3סס ISh מכ) 63חר עדיס)ס
 טוקוו סריס ),1 סיס וכי1ן )רקר טסגין סיו )6 ס6)תגותסכ*ת ו)פני סכחו)וח ר~כ)יח )פגי מרקד'ן סס'1 סיי רסתגסג וכיוןטפיר
 S~h ת6חיס וכחונחט נחו)ס קסיחס גמור ערות ספיר סוי)פגיס
 ססיס ו)פרס 5") ע'כ b(b סנ4גוח ט')וס )נוגסנ וס עגין סייךתס
 סיו ס43גות )ס)וח ר1)'1 כקסיו "t~hs ס) מ)כוח 16חומגסג
 36) ותגע)יס טכעות ס%חין סיו ו6ח'כ עריס )פגי קגיןמקכ)'ן
hSD)ס3)וטח )ם)וח רו)ין סיו fis ו)כך עדיס יפני קגין מקכ)'ן סיו 
 וסוי סכ)וגות ס)ח רוו6י ססוי 6נן )פניסס קג'ן סק3)ו עדיסכט'ס
 303)1גות  רמחתיריס 6חרי 3סגסו סקווטין ע) מגיס עדות סףכ46

 חייך )6 6חר 3ענין 36) )פניס דרקוו דססי6 דותי6 סוידססח6
 . 6חר יעי 6ד'1 תיס סוכחס סוס 6ין ,ס 1)פי ססדי 6גן)ומר
 מקרוטינ ס%וגות עדיפי ד)6 יקרוקין )תיחס )'כ6 6חד 3עד61'כ

 ג"1 1!'ק יסוסע מסי"ר סנ6ון ע) )חסיסס . סנ6היס דכ) 6)יכ6גמוריס

 ר'6 גג( 31גו3)וגות . מלקזוסין( עסי גסג)!מח !סחמיר סרנס סייונ'י
 ועוד וכתכ 3יכריו סי) סל3 ססייס תס גס . רמויס )סייתיגו5
 נמוליס מנקרוטין טפי נסכ4גוח )סחת'ל 5ר 'ק ו6ורכ6 6ומר6גי

 מכחיטוע וס6קס גמוריס 3קרוחין 6חד עד ים 06 דס6מעעס
 דוק6 1011 ס61 כ4ס )16 3סכחסס 3קדוקין "מד וער ג6מן6ינו

גקדהי;
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יזלוכלףן פבשאלהמדו~ם
 קדסת, 16ער 6מי 06 יסרי ob(oDD סמכיגן נע)ת6 זגסקחשן
 גסנ)הות 6נ) )16סרס ג6מן 6יגו מכחיסחו וסי6 ס5תיח6מ
 )ר6'ס fhl וט' ג6מגיס 6יק קדמס )6 5ומר'ס טגיסס btsbיק,ל
 סגל1גוח כסלהם לסממיר ים ס"ג 6חד כער גקרוסין )0מתירדמסם
 דנריו קעוכץס מ6ו ומס . מוס דכריו תע)'ח ~סו מכמיסין סן61ש'
 נמוריס ח3קדוסין DP' 3סכחכס נסכ)ומס )סחתיר קיו)ס3עיגי
 ד6ס וו') וכמכ ע"ר סימן 3:חכ'1 מקר"ר6י מסיק ססלי 6יגוחס

 ס6ומר סרק כר6יח6 סיnton 6(h וכו' סער ד3רי עכחקחסכח1)ס
 סכן כ) גשריס כקדוסין 6ם" מסימן תי נככמסס 6מר ערוחסנר6
ncfl~סנ)וגוח StJD תו מסר'ר6י .מרכרי כסדי6 מגו6ר לך סלי% 
  סר'ן רכחבו וס6 . גמוריס מכקדוסין יוחר כסכ!וגות 4שקגזיק
 סקכלס מודיס 1סגיסס ססנ!יגוח קנ)ח על עויס כקיט0יגו קוטרי )6 16מריס גססמסס 6פי)ו נסכ)יגיח )סחמיר זיקוח"ס

 )סרט" קוושן 0% % )שס hSn סג'סס ס6ותליס hthססג*טח
"DS1ל4;ן בוס ססנ*פח טי*ח קודס ככר קדסס ט)6 16על,ס רזח 

otlDb)לתי)סייכו  רננן רססקו ומון רו סימן ח'ס סכחכ עספס 
 ו)סרפשי 04 כר6ית ר'ח לפי' מס3לי וסרר דמקוקי כ6תר6דמייטיגן
 כטתכחיסתו %) )רכנן לסו דקיס מס גנד מסיתני )6 3יסכד6ים
 מסלר6י סכחנ וכמו StDS קכחכחי וכמו נמורין "I'nwP ק"1מסהעג6 זסי* ססיע6 כוס וכיו)6 ס0נ)וגוח קכ)תי ס)6 ול~ערח סיי)סנעגין
 )01 ,ס טנין ו6ין מוס גס סוכמס סוס 6ין %1ג כד)ע')ככתמו
 )6 06 ענמן 3סנ)וטח עכסיו קזסס סמp'm 6 )יקץ %"כ%)

 hJ'Sh )קרוקין )תימק )יכ6 6חר עד )סכי כ"6 סגיס יפניקנ)חס
 )עי) מסרי'ק סכח3 וכמו סכחטס סוס גיגיסס 6ין 6סעודכ'ע

 נומ"ז ר"6 ססחת'ר כתו 6חד 3עד לר.מתיר ס3ל6 6יןדנסנ4גוח
 5'ע  נתטונח סמווכל ItDD ך%"wh1 Swnh 6' . נעוריסנקדושן
 ש מ'מ )0 ום)ח ססוי  יין סיי סתנסג רפרת .רר"ל wn'Pנצי
 גסע)ס 06 כי געסו )6 ססידוכין 6ע" וס5 וירן גגרון קייךל6

 לס קסלח עדיס כחרי ססדי ד6גן )1תר קייך 6ין כן ו6סוכססחר
 5חד כטד נס 61'כ 'ד~שס ס'ו )6 ססי7וכ'ס 6ש6 פכי'0כלוטס
 מודס ס6פס ס6ין ד'דן דכגדון יטוד . קרוסט חטט כ6ן hs:1פסיפ6
 ~PbP פסיס6 יס סס*ס ס6יג;רח 6)6 סנ)הוח 3חורח tmlbo' )0טגחן

 דככ6י )סרס"י טל;ק סכ)י~יח ע" לקרוס'1 5מוס 6חר גער)סמתיר
 תמי"ן ר"6 )סנלס 6חי' )משס 6כ6 נמוריס כקיוט'ן Dh"נווג6
 סכ'י וסט6ס כחטו3ס )תמ נר סר"ס סכחכ וטט . ססמ"גססמ6
 נסיס )עדוס 6חד )עו טשססין ססמ"ג לרכרי ד6פי6 וו'ל מ'3סי'
 עודיס כקקגיסס hlh סשקס מסס י6 6חד 3עו tebt . כ% שיס63
 עועגת 53טס סלקכ'6 סכתכ כמו ל6 טמסס סגמטס יק 606נ)
 מרין נר 11') ק.6 גחורס מ0ריק גחכ ושר . וט' סייחומספס
bU'PD"Vb1 מסר"ס סימרח עש ג)ערף כי יגס סר6'ס )דכלי 
 DS'1 חסופ ד3ר תו' רס'י )סיסח מ'ע סמקוס 4גסנ על )סמוךס)6
 טתק סיס נחנן ז)קדוטץ 6יח6 ד6ס מימוס מח כ6ן לון 01ד3גיק
 מפמס סחוס טכערוס דנר ר6ין יודעיס דסכ) כסריס מדיס ג'לפמ
"ehlוידן 3נדון )מי סייכ6 11 וסנר6 . מכ'ל וגו' ,ס ט) )סתוך ל6ויסיס מקוקי וסרר מסנ)י ותח5י תס3)י וסדל מקוסי מח5ס 3מקוס . 
 S'DS1 עטמי סמ מכ)61'כ

 דכחעג"
 6פי6 דיון ד3גחן פטוע גע

 (iW11p כ% )מיחס לן סיס hS מסכ4 וסדר דמקדפי 63חר6סוס
hleh1,ומזמר 1ק) . ר"ח )פי' ונין )סרס'י 3ין דכ 

 מזיגוח ד3כי
 סשפס חחם מקרסי וסדר תסכ)י דגו)סו .6תלי סוו ורו כועגיגו6ר5יגו
 מקודכחו 6ח 6חר ט'קדט גר6ס Dnp) 6% 1~6 סגס61ין3טעח
 רמסנלי כ6חר' רזח )גירסח eh" כגתר' 6יפסק וכ3ר סחופסקודס
 תסר"ס דכח3 61ט"ג . )ס3)הות חייסיגן ד)6 מקדסי  וסירכו)כו
 )סנ*נות מ"סיגן ד)6 יעסקיגן ו6ע"ג יי') דקדוסין ס"כ כמרדכי6101
 ספק (mib ט)מו יכגיס מי מסכ)י וסרר מקרסי ורוכ6 סיכי6)6
 סחס גרסינן ר'ח ד*ירסח ועוד . מטס סיל6 סתקוס מנסג*רט

 סיחס ס)6 מסרייק כתכ ס)6 וכו' מסכ)' וסדר מקוסירתיטוע6
 מקרסי מיס6 דתיעוע6 גתקיס 6)6 )0מתיר מ6יר לכיגוכעגח
 6כל . דעש 6יגפי ענירי )רוג6 15 )פ)גbwlP'D 6 רכין מסנ)יוסדל
 ריכר )6 כוס וד6י חח)ס מסכ)י דט)ס וסיש פופין 6ין )6ין יסשן
 מסר"ס דנלי מחוך חקמע וגן ק"ע כס" טס שין וט' מ6'ררכיט
 תיעוע6 6פ" ח%קינן וכו' רזח )גירסת 60 ושי סמסייסעלמו
 רגעין סיו רתסר"ס דכרורו ח'ס סכת3 כתו 16 מסנ)י וסדרמקדםי
יכם 4דע ר6טו )סכגיס ר5ס )6 %כך o(l'btn קודס )פעמיסלקדס

 6שי גמגסג מסהק ססי0 עסיס סייע )סחיר לוס ))רףנרדיס שי hlnS גתשטתיו סחם מסף'ק דעלת וס6 . סתקוסששג
 3ג5 סס כךתסתע bS 16 )סנ)עות חוסשן סס 06 סססמקומוח
 נומן רנס מסוס וסייגו ע'פ b'p נשרס סס 3סרט חסו'נומיודכרי
 סת6 תיר6ס מקורס לקדס יפטתיס גוסניס סיו סתקושח6וחן
 . סתסוכיח 16הן דנרי 3כ) כרפטמע כס ס,,ססחמער

~pp) 
 ע!

 סדפחו כנ0 מ:ל'ס כזגיי גסכ)ו;וח )סממיר ריו סימן גת'ס ס%סקמסלר6'י
 כף' כת'ס מסר'ר6י וכן ( . כוס מסיס'! מיעח ptbbit' )שקי עססהיס
 סכחנ 6סנרחו ע)מו סמך %1 מסר"ס כוכרי לסחתיר סחססר'ו
 פככ) )' וכמרותס וד) קס טכחכ וגמו סשפ0פקורס מעשס מורמגיס סיו נומע זגס משס סייט )ר.ק) מ0ל'ס רגריע)

 ימקדסי סגסו hSh וכו' קידס 7ג;קוס מגו"ט5חך
 דנוס ר'ח )ש' 6ש6 מ'מ מעדס דעקוש סגיס 16 6חןbntb 61פי עד וט' 6תס סוס ט'י 16 סקלוג'סויעת

 יט' חייס ל, כ01  סכימ דלbPID'DI1 6 )ומר עכ) לת'עוע6שיסינן
 :lwua 1ל'ל לורי6 ת:רר'ם ט:'  heutn . 16 onpn יקרי 4מיג0  וריליי מסיס ל0קל ז6ס 6סנרחו  לסתוך פר,ר'ר6י רלס ל6 %כךמ'ס
 Olw כ"5 לסכל  רנילין סיו thf~n hS טל סנוירו יי'ל ל6ס4

 06  0כי וץסוס גפלתס מקנלת כיסם ק% טייוי פ'י ו,ףכיצפס
 IDIDP סיכי ולס )סמתיר שכך סיס  סילוגוס ססלמ נ6הר6ירפ
 ס)  טכחניו ז')ן 7סכר6 גר6ס נשגי 36י . ע'ס על) קוףססנענמו
 נ,כרוז רי* דסגר6  יטוס עסררס.ל מסברם טריפ6 עסר'ר5ידכרי
 יסרר עסבלי רכולס ,ס נ1תגיגו 6ני . כרלעיל ע4ע עסנ"ר6י3רכרי
 9ורס 06ר טיסוס יר5ס ול6 וטתע ול6 סשסס 3סיסתקרסי
 סלעtvu 1 3ין יסלס פעמיס סנלוגוה  otn)tcn רגיליס וגססמוסס
 להוס ס5ין פסיטי כעלת0 סכלם 14 סחק סייחן פ)וי מ"ייין
 6ין סבתרינת'מ סתג0ג פסט סכיר סו5 פסיפ 03 סבייותל:יס
 עססיהכי' טשורי' יוס יכל ,ogn  טסלי כעו)ס סכ)ומת )טוסחוקעין
 סלת סכבר5סר

 ל~
 דס"יר% ה"0 סי' ס* 3סופ סנ'י סעיד וכ3ר קרוטין לסיכוויססין סישי גסתס ול6 לסכלס  סנ*יות  0תסן  יסן

 לסכ)וגוח למופ ס)6 וחוגרמס 1ע)ויס יטהיל 5רן ת%ות נכנשגו
 . לסנלוגיח 4יס  סל6 סתגסנ פסע כנר ס)6 כ6ר15ח 1;ס 6"כעכ')
 pwhS' נהע קרוסין טלט0 151יר שס3יונופ פל סוס 3,ין מפרער  סחתן 05)וין
 טססינ 11') ג'ן ויק יייסע מכירזו סג5ון תועח p1DhS1'  %"ל תסררס5'יסדעת
 6פילו וס סכומגינו ספופ 3עיגי יגך6ס .( זנ') מסרס') זכרי ע1גש
 הסי"זי9 4, קחפע למס סס43ניס סיש י5יתר תטרפר  ססמח)סיכי
 ת5ץ סגסיג0 3תעח כשגתי סיחם ס)קרוסץ 5ומר h~p סיגי6טי' 6'י קדושן מסס nudan 3נחימז ס6ין D'gg דסתגסנ דכעןניס
 וכר5מרי' ת,ס ירס0 ל6 טסי6 כיון סריסין לסס  פנען סיט '3hlonכך

 יסנ* וסדר דמקוק' )6חר6 דמי 6% וט' יריס תו936רוטין
 סקווסץ סן ע)מן ססנ*פח טמ6 מסוס )סנלעות I'wctnד)פרס'י
 )ס% דיך ו6ין מסכ)י וסדר דמקדטי 610 רסמגסג דכיון מקוס0"ט
 6ק קדוסין );(ון סוכיר 6% סתס סס3לוטס דגחן frn ס)כךמקודס
 סי6 ו6ף  קרוטין  לסס פירט כ6ל1 וסוי גסגן קדוסין ס)טס6ותריס
 ולנירנאז . תוךרס לקהס טסתגס3 כיון נחנן  קחטין  סלססיורעס
 רכול0  בועניגו 5בל . לס3ל וסרר לקרס נסנו סעיעוט 06 6פ"ר'ת
 גק- מס סעעסס קודס יקדק כל) מ5וי 61ין עקרסי וסררמסכ4
 1"ף מ,ס ירסס לef~a 6  כיון יסכוון קךוקין  סלסס 6ומל סו066
 l'nwP לטס סתק3ל וסעסס עעס רכר יס סוךרס  טוסן סו066
oh. o)'b סרק נקיוסין גדחנן ל6וסוס נ%ן  6יט לרנריו מוריס 

 כומן דנס כ?גסוס'1 ט4סתע תסרר'מ6י כרנרי קל6 וו0 .ס6הץר
 דכין (pSn סנר6 6ין 3פעי 6נל . ממרפר סתסן oh 4דס  יססוס
 סוכסם סיס נותגיגו ר6ין  תסוס 4וירי למימס ליכ6 ערפורריל6
 . רכתינג' וכמו רתטרטר בעס לן גפס, מ6י 6.כ סנלולוס פ'יקרוסין
 הסכ פערסר  כט0שתן eb" לסיסר 3"כ כתנ 1'ל פסרס'ל סג6יןגס

 וניכל .  לכון hton %פ"ו סיתכסי תס 6נל . נ,ס 6מר  טפ0טוי
 hloa קית דילן bntPl1 יסתייע ת0ררס'ל סל עעתו וצס*תר
 וטיען  תסיס כלל תסיתן ל6 וכו' 3ס3לוליה ר,טיטן כל  ר3ינשיייכתב
 מסר"ר סג6ון עליו וכחכ ר'1 0י'  עסר.ר5י קכתנ כתו סעיסגחומר'
 6ל6 וס fh'1%n  כחכ ד)6 מטוס )ו דמג גר'1 כ'ן ו)'קסוטע
 טיכן וסו6 6שנ*לום לקפרי תסי0 תס3לי יסךר רמקרסיב5תר6
 hwon 6תרי' 013 1כו' למנל כ'5  בסנלוניס לקרס נרעתו סיסרל6
 ס6י יס 0סבלגום פל לסקסיר סלן תמ)ו לסעסי or  סעמ)6
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 up(n ספיר סוי ס6טס ד3%י גר6ס נריק 36) . וכי' h)P'hכן

 ומסקיין סנ4גוח )ס6סס טק1)מין 610 דסתגהג כיון סמגסגתשרת
 מקורס קרוטין %י טחחקקר גגכס מקסידין וקין כגגות זספמון
 )תחק סמגסג עלס )קנוח נחגה )6 סרח ס6טס גס ורליהתלינן
 כנגרו טתחקסר כא סס43גוח 05 ייק סל6 סחתן נגר ולנוחרזכוחס
 פרק bntb1 מס ד1גתח ממק וסוי קווקין כחולת ססכ)וגותעיי

 סוררחיו )ס)ש 16מר 3ית וכעל ירדתי למח% 16מר 6ליססעקנ)
 )6 )'טעים ה61 סתנסנ 061 סתרינס כמגסג סכ) נמתן רבדפתר
 ומליגן ל6 )תחוס סמגסנ 06 וכן . כגגנו ויחר רכע)לעליכן
 1)פי . סמנסג חמולת נסמוח )יפו) )ו צמחו) כנני, x.ftדס%יס

 מסמל סנ"ש עי )חסיסס . וק.) סג') סמופלנ רו3 )סטנת מקוס 6עוס
 Ph~ln דין פסק ר6יח' וכני כ30)יו!ח( מגד מחמיר סם" ,נ')טכו6
 גדנר מ6ר וממתיר רס3)וגוח מעסה ע) טחכר ,') סכג6מסר"ר
 סוף ע) עמרתי ל6 מריפיתו ותרוכ סס)כס מעימת )פ)פ)וסקריך
 סכרית ססוbto 6 תוגשו תגולה מס )סי ונויו % וחמ)יחדעתו
 חוסמין 6'ן עקרס' וכרר המסכלי דנ6תכי ט6נורו ס)כס סיעתטכ)

 לס ונחנן עעתו 6ח כסטיג0 6נ) ספיח עיי טסיכן סייגוגס3)ונוח
 ככ) לסכ)וגות )חים ים )ירססירו

~Dlh 
 36) . תך3ליו גר6ט כן

bSט6פף 6!6 )עע ססנ6חי ט3תררגי י,כר"ס תד3ר' כן גרפס 
 יגוסנ)י נ6חרDnfni 6 4כ6 5'ר0 מידו סס3)וגות דגתןסיכי
 מידו דנתן ססס סיירי תסר.ס כרכרי מעיינת רכי מקדמיוסרר
 עלמו עגים דמי מפפס blh מסרוס מחמיר )6 סכי 61ס')1לידע
 פ"נ ירע 46 0כ' )16 60 וש' סמקתי תגסג )יןע סמק)לוחו

otpno6( ר13מגימ עו3מגוך;גךיךץ ! כ)) מממיר סיס or 6סכ4גוח כל) למיחס )יכ( "Dh 
 " סג 6)6 ר ישן מנע'6 7)6 יירן ק'ו ט)ננו
 סיס כיס ד)יח קרום'ן )טס מעורס גחטון ס)" מעול נמים%סו
 ט)6 המכועס 6ט4 טגיסס 6ומריס Dh1" חרס דכתכ 601 . כ))חטטם
 תעעס מס43 וסרר ריוקרסי 63חר6 ווקף סייס ג6מגיס קינןקרסו
 בזתגיגו כן l'hD מס וכו' )מי)תייס1 ריגן דעסקי נכיון לעי)דכגזנגו

orנקרסי י)6 מנסגיגו ע) )סמוך 6ין ,ס נומגיט דגם ג6מל וקפי 
 עור ))רף יע טים מפקוס oh כי )מממיר וים 0מופס רקעת 06כי
  רירן  מגרון פ.ת  זפי לגסי ע) 3ח.ס מסרר.6י סכחכ כמו סיחר5ר
 לתעשן קכח3נו מ?)ררי0 יותר סיחר )דלי ליקט 5ליכין 6גו6ין

 )יכ6 מסכנו יסןר רמקדתי לשחרי מיי 6ש' מון לכגלוןיתוכחו
 . כ"מ אפי' וכין (DIP" כין )מערס טכח3גו מר%טעת'ס )מידיההימק
 רירן גנרון  גמורות ומוכסות ו6ותריות מנרות טור סים  סכןוכנ

  כג6וגיס טוחנו כפו פעילה קרוסין מטע כ6ן סיס טל6שסלפת-5ימ
 מנרוח מ5ו מיחל )מ)6 דירן כגרון ושיכין 6מ 6ין 335מאלמוגי
 מ0ס )קוס רירן כגדון למקם )יבא רריהן מגופם 06 כי161תרמח
.l'anpפעגותשס תחיך טלולו מפעת י3"ר 16ח1 מסבו ו6י מעריס 
 תרתו  O'OD ר3ליס בוחן ממסח גס שגיסם קיווב )ר  6יז0סריס
 למוסיף סברס mJDn רנריס להפרז 14 יין ספפלוס הסעתרמחים
 וסל כסף ברגיי יכרטס טכ3ר  כיון 1"ל חכתיגו רכרי פלועפרות
 4דתס 4כ5 פמיפר סיס % גס גלל פרטר 141 בקלוס4ץץ%
 תגיר  סר5קון לתקוווו סכסחור OnD גס ותם (OSDD כמכר13תגיגו
 וכתו  קריסין לתסס רכריס 63וחן כוויתו סיס סל6 תרסצפוים
 כרבריס ספעמת נסעת גיד לפס מסגיר ריייס סלח ג"כס0מירו
 : כלל זס ותתסס חסם ק) olpn סוס סיס ל5 ועיכ פתס פסגירכקלס

בנגץג-

~SIDn 
 סו6  פסיפ רכתיננ' פעמי סני מכל 6ל0 ר3רינו מכל
 נכרך לכל לגסן טרי6 וו דיתח5 ימסיעוס בתכליםנייי
 . כתנתי סדין סי ען טג)ע"ו ומס %גיס  צריך ז: וליןרס%יין
 4 5סר סתת-כי שלי 5סולי Dlst  %י סי "י פב2~14לי: : וכו' סיס ו") גל)יס מרעיל כן נועיל מזמן 3עלרת כעת מטלורנ6ס

 . ק"ו  סבתי סר"ר .  ולסירוס לפרוס . יוסתמסר
 6טר רנר פל היים 6לסיס רחלי קרוטיס רעלים דבריך 4ריסניפו
 o"5m גטו"5 י,נכנר סיס 5ה לקרין  נרסיס טומעתי נסתיסהץ!ת
 תכעס מפ' (o)h רבריס  י6י oh ותרסתקת"ן

 תקום 3כל סללי
 ס6;1 ס,0 העלס  ו!6 וכחיבתו ר' גן סל סיס  קור6יס כם5גי145 6?י קטין חיל"ס  ט3'6 )יקור כי 61מרת סת'מ נחטף )קודהה6)"ף
 ועלס חטועס כפתה )קרותו קריך סעתס ו'!'ח כ6)'ף 6ף(1שי'1
 סרקרוק ומתגתי כמשרפ  ותספר לעגי מספר ר6יס )הכיקגרעחך

 : ויימוקי פעתי למוריקך גיוססלרת
  דכריס למעלות ויותר  ניותר ט4 סקסס מגס 395י תהשובה

 . למנגס ממקום סנקח)ח 3כח3 חכן וב) סכח3 ט)כ6)ס
 סוקדוק חכמת ס6ין 1)סודיפ תפמיגו ס"ת סתכס)ס )מסיר כרי6ך
 לפיפפ  ס51פ סכת 16חי יחרקו ט)6 עם . כ46 נעגייגיסעיקל
 ס63פ  התקום  ס"ררntiIDS 63 פפחי)תי 5%ס סוכרתתי עיכחלילס

 )510י5 60)1 סוכרית י)16 מפ' כי ס61 ס6תח 6ס31י דע-גךךזןץ :  רנרילו 5פיפס פל בנרום00
 ono סקור6יס 163 פקלוכ  כוייס סורות ועות oehnז

 3'ד 36 סיס 610 6סר ולע יסר פטרי סנפיר  שמריןסתסונל  זקבי 6כ' גדורי משחי וכן . כדעת מטס 6ח oyb1 O'h9lpסע%ס ותמכיו" מ"מ לרסיס ן3רי ומספכיס מכועס ותסרסיס בפתיתס6ל"ף
 5פד ספר וחיגר סלפגיגו כרור hp~b9p קונס s~p ציקני) 061נעיר
 וחרוב סכר"כס עתזק ונקר, ושברכות כספיית סורית פלסווס
 כזפ ירוט מסר  סכ) רדוי כן כי מרפוס )ניח סנ"1 %קווסתו
 כר5י' קרינם 6רם 3נ' יו  לססחפם יכש ס)6 סרפוס קמח  י631לן
 סו6 פסיגי 'כפקיכן לרפ"י  סס גיקיר כי רע ל"ר נס' סס י'"ל .4

 תחת קמז סרקת פל חול"ס  סתק%סיל"ף h'3D קנז. חלטטבק
 מסר כתקל ססגס כמלעס ע"ס רביע נתסס ססש סוריפו וכן .סנו"ן
 011 ניבע-יסו. נו 5שר  שריי  לסירו  פל לו רפו  סם וא' שרפסטס נכינוי b(b ככתיבסו ונוכר גהר,  פל6 וסוריעו סמיומו קתו סלך)1

 קש )סע)יס ולמן 1'"1 חסר (OStc סת)ח )ע"ס כמקח )1רתן
 רס"פ 5)ז טס מ) סגיקור ג"כ 4 לס, 3ע)תס % 3ל%ה .המיותר
 ניקורו )ע)סכי

 ורטיות 3סוכסות סס וסקריך וכי' ספ,ן o'Stn  כעי
 כראיות וכושח סקו כגקודוח סגכ))'ס מ,ס,6יס וסודותגרושת
 6וגו,ז סל ומס סייס קל ofin  עס  סקוום'ס סתיח  סטג'3רולות
 סת"ך  חולים סנ*5 סי6 תסיגי  סתסי3ל עיקורו נגיסווס טייםסס

 מדיגו hSO ויקמר ויחתל כלגו  ספפיין יחסיי ו5ל כסב רנריווכסיום
 ר6'גו ו5"כ פח.ח נחט"ף ~l'Sh) מנוקר oton נכ) 6וגויחטקס
 כ46 1ס ספתאח גי ממעי? 6תס רע סתיומר )סס מוס ניקורוטפין
 וסגרת חנועח taw~n ס61 כי עיקר סו6 סטכ"6 0נרח ק' וכו'6עו
  6'ן וח"כ וכו' 3תקיתס  גט6ר הסנ"צ תנועת וסולח הפת"חגשרת
 טל6הית ססס סל ס6ל"ף 6ות  סתמת ססנ"6 ח"ח מנעלספתאח
 וגס . וסוכסות גרפיות  סס וס6יין כ% ח"ח כ6ן 6ין כ6)1וסו'
 לטופ וזס סק3לס סער קרים 6תר נספר כסור סתל6 לרייססמ6
 14ש מעלס op וניחור פר וכו' 0גב4רס נסי סנדלו ריססיגי5יס מפי הו"ל סקולי סקנס רמת לפי מטפוס 0% לך  ס6זכירפריך
 כגיוסם וברור .  63פ)יו פליו  ופיך . 3ר6סי שתסרס טונות3בס

ntS1aoהתטהר גי סתו% ס3ר6ט נע3ור_יפת"ה  תמעס וטל נפופו 
 5בי ופיוט . עכ"ל htD1 ylb  מגרון 5ות טוס %b נסמסספיקר
 דף סל קם ומן סגזכריס סממית תסנן טר'ל רפויו 5ת טס 1ל'לזעני
 לונור ללס נעלסו כמטרת . 3גינורס טיס סס טוווח קלוסס

 גקר6 טס61 3ח1)"ס גקורס מדלח 4מר ~os 63מיעו  ע14יתיך .  שם 50רד ססי6 ספענמס תן תסרס גקו6 טסות  b")eגקורס סקלי
 3קע"ן גקורס סנו"ן 4תל ר5ס כסופו כטכ)יח כגקורס וכלור .תרך
 % סנקותס סיקי5ו נעפמיס  וסקריך .  ססכ4 כרור (bnpססו6
 מ ספתא  נעטר חעפס 61פר וסוסיי סמקונל קותי סכתי סרי .ק

 ao נסיי ליסר רלס מרמסס מיקר כי6 0ט3"5 לותר ר4וסתירת
 ו3ס פייר סוך ססב.5  3סגיסם ירכית סל ספלם סם  וסןספכויס
 ויו כפתא. 141  פרנוס  סם ק) ס6).ף 6ות 1)קר61 )סחטעעהריך
 עולן 3מ6ור 6%ר 6ני  )ריך מממס ודל 1)'ל  זקני 5ני  ססכתכ
 6יגו"ח 3קס עיקל ס30"6 סגקודח Sht מקמר כי סת'ח קע0 .)כ)
 גא5 עס ,pS(,1S5b l ספחים כ6ס למס כן 06 היפכ )תגיעו%ליך
 וקיליך כקרי6ס ottppn וחגועח0 סברחס טען נו6חל 13מ:וקדח
 לכיסוחן נחגו )6 וסומרים כפיסח גקו7ת 063 )מ0 כופלי3עעס
 פר3רז  ספולס כ%  6ך  יטגניס וס71ות מן חולות סחרי כי סכחכע)

 מרכלי עס . 3ס3'6 אירחו  %ין ססס טל  ס6ל"ף קריבתסטיקר
  סס מקומח ממס כו6 הכנוח כס סגקורת כרכריו מסעעספררם
  סקרי6ס לפיקר ל6 6רנוס טס טל  כ6ל.ף כלקור 0פס'ת וגקורס ר'סל
 6הר 6' 3פ' כסתוח קער טסר' ת"ס מוח ט) כרמח 6)0636
 tn(os ט3'6 נגיוץר סו6 ד' בן קט0 3היקו)יס סרט3"י כסססכחנ
 זס 6רגוס סס כי זס על וספר ח") כת3 וכו' מס"ק וזקרךקמ"ן
 סיות ועם יריי"ת בסס גקר6 ג"כ ר' נן וטס נקיותוממס

3טס שסיסי
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יתלובלץ סו מה מד מגשאלהמרצים
 ר6יס ממס 6דלכ6 מח"ח טכ.h')D 63 6 כתקוס כי 6יגו"ת3קס
 טססח'ת )ומר ללס . טכ.) וטף חיש ט610 1' 3ו גחקן כחומשותכי
 גימוסף )6 כי מוקרע מנו% . ח'פ ט) לרמוז 1' כפין במטך ק,ש61
 כניגץד ו' 3ן מס הייקוו כח3 ד' גפ' וכן )ו' לשתוי 6ל6 ססת'חגו
 גסס ססוסיף סיות וטס וכחי קמ"ן מוולס ס3"6 6דגוס ס)סס

 מדיריו מקמט . 6' כפ' ח101%7 ככר ססל6 עם פת"מלרגוב!
 פרטת סלוגי סכחכ מס גס . וכ% כ% עיקר היגס כחת"מטגקייח
 סס כי )גם)ס סמי ,ס כגקורח מקוכ) סיד 3כ6ן יט נס ח.)טעות
 6101 וגומל )ך יעלוך תדחיק מי ט וסימנך כגוזל סס ס)מץרוח
 טוונז 1am סיך עדות ו6קמרס סג6מר עמס וסתח)ת' התסקססור
 ס' סוד 1011 וכו' סטכ"6 610 וסם'ג'יס . ר.של"ס 610 0ח'.ךסיך
 ממס ~t'PUh פ' פלק %ע ,קני 6כי stsu כחב . וט' ספסמטפסו
 מ"ת ל ס) קם )ומל ל5ס סנר% טס ט) )קורוח 0ס כיסוער
 6גו 1כ00 6רגוח סס סי נקורו גשו סו6 כן כי )ומל ג"כטוגחו
 החסינם סור וס61 ס5יהי סכחכ חסו חפי)חיע 3כ) 16ח1הכירין
 גכחכ סחן ס0ס זס כי וכו' חפחמ ספחי ס' סוך 1or1 וט'וסחמ)תס
 )קר6נע 5ר,ך ד).ח 6)'ף 0) טס גס כי למי וס 1כ) וקח%3ף
 ם סגינעספס PDht" קמ"ן מודוס קכ"6 ססו6 ד' ט) onoכמקוד
 נס,כר" ומוכגקח ג'כרח וחעטח' סכרחס 6יןספח"מ

ow כמו 
 סו6 סרנכן סכסכ געס  ר3ריו לסרס  סקריך עם (OSDDסיזיר
 מכ) ומעחס  (otbsn 3ר3ריס וכו' ססג"6 610 ופסייייססשל"ס
 וע' טוף  זס לוס תלפוף 5ffn עזס (S'D %יעי  סכסכ מס מגס4מר

 טקר*סו לחור לוכחו 6ין מטיף סענוקר 6"ר יתותקר6יסו
 ספ'ף גקרhto, 6 3ס3'6 סו6 סקוי6ס עיי blh פתאמקורש
 ו6ף יחר לסקריך לנכל ול5 . ספח'מ וסגרת תגסס לסרגוםע6
 להתגעל תגעזי1 ול6  יתוום בסור נמ9וס וס  כחני הצה כתעוזאניס י16תס ס46זי וקסת . כעף יבסר ס' לשון. 3ו וסרמכחי סכחנסינעס
 : סחרור תשקו סלונך דווש  יריתך 6ש סתעחיר רנרי כס ולס5)ס

 13ריר יערסל"נ נטיה סגסיותעו 4וי 63 שס0  פרשאלה
 מסוס קוצעיה יריר סוכל 610 קרוע קתנסגשסיח

 עת6ספיס  סנף יס נב) גס ויום יום 3כל נתוכן %תפלל סכלסת%ית
 3חורס וקולין עס ורטי לרנות ונוגסיגי  יסיטח חיפסי 0מכתיססס

 othe~m פרעתיסל"5 לק"ש קרוכס  ס0פי ומניוח כקברותכנסוג
n'DOוכעעע וקרש  סלפניס נרכס וכרך ססנשי קר16 סכ6סרוקיט נגלי עטרס לס"ת וקינח מקורין סס גוסגיס פועמי0ל'6 מקיק OS9D 
 כאס 3ץו  וטריין ס4עס סעס סמר סס"ס Cn'OD נ5%ילסייס
 ס"ס סוס טס סיס 1ל6 קרעו ל6 סעריין שסררת לסיוםסוסיות
 . מסיג גדרי עסהפ ולסרות  ססיור6 בס ו4שסליס למיליל%דח
 6ועריס סיו קנזס . לפסיה עס  כנוכיס סוור מכתיוסע

 3כל3יו טת3י6 גחלים tow סל לדעוך יס קמרת ס"ת כ6ןש6ין מ6ו-
 לקרהז יס כסקוס ס"ת סטין סרמק ס3תקוס סס'לוס36וררי"ס

 לפסים לסחיך ס5ין שוערים סיו וקלאס . סס%ס ס"ת על לכרך%נור
 תפ, נתטוכס יסנקפנ'6 סלת תסלכות פ"י פסרת3"ס  כיון  עעססכן

 : 3ר3ר ספקהכת"ס
 ato תונס ירי ותיו גנרי סנעס קרשו סככו 1nhmוההיקשי

 בללת טינרכו 5הר"מ לפטום עור לס"ת 4ךות6ין
 זו בסות ססיור6 חספס סס'ן יקרץ רק ולהתריס לפגיםסחורה

 טל%חס  מנרכש 6ך . לסנימי סקריו גנרל ס6י מסער.גמיר8
 3סי המריעי סינרךסיריחי

 רכבר י6מצ ססיור6 סיסליס %סר
 לנרך סכתנו סגרו4ס טל  לסמוך יס (or ת.ת חסר סס'ת)מצת
 לקרקס טייכס ס6מרונס ס3רכס שסרי כרסק (nua פסולם ס'חעל

 ob רתג%ס פ"נ סתגרני כת3 סרי ועור פיוס מונס טסיךסוגיתי
 וטפסר פסוקים ג' קר6 כ3ר ob פעית 3ס המש 3ס"חקירץ
4

 לספסיי
 6מרמ נס"ס סמגין ומם4ס ל6מרש וסנרך טס סוסקיס

 03 סגת)6 תס"ח  O'p,DO י לקר6  מסיכי וס סכיעי גנט ל6י6"כ
 3ס ויעליספטית

 ססיררי
 . סל*4ך(ס מנרכס סתורך קירס גפיר6 פר

 סטטי 16 סחתיסי קל סקרי6ס  בתיך כחסר סגמל6 סיס 6ohתיס
 סיס 16 סיס חובת טסן גפרי ססנעס  מריין קרצו טל636ופן

 בס"ת נקריח סג"ל סתחיריס סגרו4ס פל למתוך לפסוקסס:נותינו
 גנרי בסבעס ססירר6 כל  ולסקנס %לחרקו %גיס  ולכרךספסולס
 תירס מסר  כ5ן סיין סרחת שעת וסוך סו6  סיוס  סחינתמצמי
 ספריית  תפעם לחרות סס,ז לס1)י6 טל6 מיריתי ולנעחס .ככרס
 קרנות ייטבי 6ל5'3טגיל hllD חקגס ט14  כך כל מירס ייגססעגתס

 סעשדב 3טדרפ ממרוו עציר 4עד לרקס  כן . מרומס פ'  סוףכר6ית'
 רמש סט3ח כיוס )כו3 קיק סס מטטס 6יוע יעוד פה7ם14לה

 %3א )קרוח )1 !סיס דחנ ט)יקי יגס וכיסדכוכוח
ot*)noמפפי( h~'DQ 0סר 3יס  ססין קר6 )שיס הרך ססגייס כמ"ח 0מפסירוכפקרה סס4קי וכיוס סטני כיוס דסייגו דיותך 
 1)6 )המריס כרכס כקורך ורוך  תורס סספר עלל וספסיקספזור

 :  כלל  כלפיסי כיוסקרא

 פסוס רם נקול יסרך סין ותזר mne) n'oa לת11רי71וושייםי
 נרכפ כ14 קר6 זס וכל סערתו עי עו' סכ4טיופיוס

 h~pn 3מס ייחס יף 6% טכ3ר סיפסר nnhm לבוריס ו%לעש
 hpwo bmt1 תסיס %6 ססלוסי פיוס גס ס"ךץ )6 כסוזיפיוס
 רכל ספ9 תסוס ברכות מסתי ויגרך סיחיר  לשרוס כפעי י5ס%

 נכי כר6קכמן כרכס כל6 0ת)!ח סכין  6ע ~Pp כ* סיסתוץמ
 bS ורשי יתניע ריתי3י  סניפי ספק  htOG כצמיגי כיוסמוכס
 פ' קרינך כויל מוערים קריינת כסור ככ)ג'ו סג6% ו6ף .תנרכיגן
 11"ל קאו 0" סתורם קרי6ח כס)כוח 6'מ אהה חכי6ו קסכ"יפרס
 %  כ46 ווץתס כלס ספ' קריתם ל6 ויתר סרכר סל רניויפר בתקותו  ויטכ מ"ח וג)) 3חוכס סגר )סגר ופסק סקרה כחזןמעטס
 לפנים גיק- וסקורך ספרשס נר6ס וסתחילי ופתני וחזוי וכו'9רהזס
 עכ"ל. סערכ ער סערנה פר ספרסס כל עמרו ר3י תפעםן14מריס
 לחלם יט . ול6סריס לפסיס  לפרך לגזור לו סיס  רירן  3לרין סי5"כ
 נכרז  כן  סיין מס ר6ירייס6 ססי6 מ"ר ר6יכ6 פרס  פרסתכין
  3ר!כשס ססח6  ירעינן l'bv 61ע"ג וינוה ספיקה 6ל6 ד6יגסרירן
 סחה כך כל סתוערי0 יקריית סמתירו רל6 6ס:"ן ע"ערקוחה
 6חר מסוק SS'1 06 חורס מס)כוח י"3 פוק מיינון  נסגכיתכתוב
 טסלס וקורל ומתימי כסני 16 כמנח נמגחס 610 06 קל16ו)6

 61מר סתורס פי*חדר 6מר 51פ" ,hltp מחר 6חד מסוק ייחג06 6ע" כקכח 6כ) חו,ר ל16 061 מור 6יגו 0מד!)ג פסוק כ)6פסוקש
 דפרסיות כ'ד סי' כת"ס וכחכ . וכו' סמו ומגיס סו6 ויקורך חתרקדים

 ספרטעת קלעו סג3ר )פי וחריקי וסני יקנח )מגחס זנוסמועדש
 כפרסית איירי ל6 רנח"ס ולונור לרמות דיט ולע"ג  סלבס3ם)חית
  וןווספיס סרנ)יח גסיסת S3h פעיות 3ט6ר 6ל5 סעוספיסדקריעת

 תשמר 11')) רילג ניס רחי,ר ג"כ ס'ל ניסיו סיוס רמוסת ס:ויעריססל
 דמותו ןילנ 6: תיימרן מגסות דכחט כטחליס 3ס3ח י6ח".ערוש :  תתלש רל6 תסתפ סתתםרכחב

-
 ו)6חריס )פג'ס תפרך 1vnts כונריס0 מט% 6ין וקהול

 תסתע  וכן גרכס 743 עתו  וטייס סו6 ויקלע ךימ,ור דר") בפיוח1יכ1ל
 גל% תעליסי  רניס פסוקי לקרך סוריהי עעתין ס4ן עכל -ליטי6
 3ן עשיר נלפ"ר  כן לנע% בוכם תסס מסוס בוס ושין ספסירל6 ולקרוני ולמקריס לפרס  ולנרך לתער סתורס נרכס מ"ע 35לנרכס.

 סווץק חלנירי לסוכי  לטווך ס' קר6 ת"ל פוי שם פוn~ww : וכו' ס"ס דלתסרד"ג
 כתסר'ר ו36"ר ור"ת רצ וחסלו (oa יכעלסס6לומ

 ר1מ קסת Sb onh' )ופקח 6מת onhn נתבססתי . וכמליס י'ועמס
 סר"ל 3ת חוס תרת סי3יס וג4ץורס'3ת טכולס שסייס כפסותרת
 נמנע 6תר 6תס ושסיקס תכניס סגתייתתס  קס4ע  תתוקרי46עזר
 עקויכ 6סר סיר '3pD נר טתסס נסתו נסרן פיוסן ניק עונילכתר
 סי6 וסגם . סירך סער 6%4י ירוש כקטר ועמן עכו"ם מ"י הש"סנסרג

 סרוקה ומונעת 6שס רס נקעת לוקוס תתגיס rlP3 וחגרםסמסרלס
 רק )עימס טחו דגי )6 כי אידס ע)חס bSt ערכ*חיסמלהספע
 להגיבו 3ית סירגו חנכות  טסיך וכסעס גפרו כופר סגסרנ דמיסיחן

 ולוען תמון סך 6יזס מייד  (1ha קכע)ס  6יך לדגיגו רנריסושכיעס
 סירקת יפט 3עד סעכו"ס  טיחן ככופר ציתו לקמת רוליס מונות3ת)י
 6סר ntSIp)o ובמרע ונסיסר סערות סיתומיס נגיה ויקריובחומס

 : סתיס רמעי טל oh כי לסטמן חי על לסם6ין

1ב1ראוחי
 )הפלות כעדם מרסקן )סח6פק יכו)ת' )6 גפק0 לרח
 ספק וניחי כס קפסופיס סגס דכריס ק4םדרגיך

 לבעלי  טלין הו6 פקיע דבל 0)6 כעתיר 63ת' רק תע')יך געגוע)6
 ל6 ריחתי תפלפל סגמר6 תרין טסרי סגסרג ירמי וכייס  טוסחובוס

 לגבות לוכגיס כשתגיס חקנה ליהר ס,ס מבזמן 6לן ל3.חמססענרי
 סר6"ס סכה3 וכתו דג"ק פק סרי"ף טכחנ פנו ך'ייגויוו)יעלייס

 ס7%ח( דטיקר רקפחוג" ויטלו רער3"  כגוית דלוי תסוססס
 ר14 סיוע רבר כצלו רייס על  35ל קרקפות טל כתו עלייכודנ"ח

פצעי
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yeלובלין מת פז פושאלהמועזים

naw'1 ססכ,פר 6מס סיסמית קור 50 כופל נכי כ'נ דף ווי 
 61'ן S'b'c נטמר h(h פקי% ר3י 6מר )6 0חס דק6מר14רשס
olnan6'6עינ סתוססוח וכחנו וט' ר16י )'ס וסגי מיתם )6הר 6ג 
 )6 מסכל b)~h תקר6 כרפף (,SD מנע) ך6'ן דרים יילקקיביס
 ס% יגיס 6ח1 1)6 לתוי סוי ן)עיס טפר דק6גי זס.6גפק6
 מוס 3"" ;(l'hD olp' בסיע נרפס פעעיס כ4ן מכ) 61'כ . גרםושי
 : נו וטיס %ס 01DS 61ק סגסרנ וגחתי יותן לק סגסלנ נדמיצ%ס

 כחונחס יכר SD סי) סלמס )שי OD'5O ימן מזץשאלה
 ולעס משת קני כס וט(ונ *53ין קיק פססגנחנס

 ממ'6 נעדינס ומנס . גיע"6 ונס סודי"; מדימם כסוטת מסחנכ3
 מקוח סגי כחיבן כחוכות )כ) )נכית תגסגס פיגס"ק קיקב%0ס
 4פווהם (p"k קורין מן כי פו' וסונים מקוח ס' טסן בפייסםטנק
 נס3י5 ועתס . ~p'p סרגלם (IttSS p'ht כהריגות סחתין כמוצ'ק

 עקות סם כ"nub 0( 6 לולין 6ין אונקן גלךק גוחכתחכ0,נחם
p'hn'10 סו' וסיטם מ16ת ד' סמן : 

 נפ)1נח6 ס%ך מלין סוס עמסס סדין סגרנה סלפי בסוכיךצץמרבנה
 ''Sb9D גערן  6סס  (ha  ררפי3צפ בפרי כיהןררסב'ב

 ונירמס נקשפקי6 )ס6 6" מתעוו! )ס גוחן כקסועקיא6וטלקס
 )ם גוחן 16תר רקנ"ג 'טר6) 6רן מתעות 5ט עתן Sb1pבקרן
 כתונס מקו4 דח'ק פפת6 3גמר6 חס ועפרם h"pplepעתמות
 קפועקף6 מתשת )ס נותן 16מר לסכ'נ ללכק כחוכם קסכר כ6ןפע
 3תר הכך hntt~hl גחוכם קסנר f~D1 . ר16רייח6 כתוכםקמגר

 ס)כ0 ספוסק'0 טן יעח)!קה שטח פעלי כ3 כדין 6ו)יגןווטנ!ל6
 ס)כס 6י 6פי4 דירן נגרין 6'כ ק' סי' 6'ס נעול כמנו% נסכדללי
 וסטיענול סו") פורקן דמשמ וקוקיס hSh: )ס גוחן 6ין לסינכסנרי
 טס וכע65 בנגיע כענק סיעסס ככחוכס וגכחכ פ%"ן כמריוסטיס
 בסלע מאן כס סכחוכ כחוכס ומס6)חס תז5 ממרדכי סםגתכ
 סתקישח מן כקחת גם6ס .61ם פך וכו' סתנסג ופי סכ)4צ'
 6פ)מ 603 6תר נעגין סגורגין 6מר כמקוס סי6 וסט כךשסגו

 : ע"מ וכו' כהעניג ויעכס ורתערעכ'נ
 ק דק כשוןובהשכך

~pbhl קא sbna עניי( נקיק 0כסגס6ס 
 וכשעיכס תכף שחס )ג4צ( hib טס סמם )ד1ר נסקס)6

 דעח ע) מססת6 )עירו סו4כס סמתוגס 6תר חלף עטם וקהורו
 נפ' סחם hun שב ספי נכי דימעו %61,ג ohe עיימצסנ
 וששח מנכסו ננה) כהצל צירו SD טפזח סש64 דכהצ3וחנהר6
 נעור תט% or ורץ טים וכו' 6יי מעעווו נסכרת [fh כוצכ3ב5
 בכני גכחכ ד6ס פגין בכ) י6יירי סPtnD1 61 מ'נ 40שע

 6סי6
 . וסיפך וכן נב) n1Dlb מגבסו )6'י תכף ממס 64ת רסחססיס
 ככחובס 6נ5 סוילס otpn מנסג 6חר %כח ורך וקין סתםטרגי
 6מר כ,ס ))כת כחיכס חג6י כ) ופלך עינך כסס סתשמותטשמצ
 עעו64ס עגסג 6חל ~Of ט!)כיס )כך כעלס ועקום סך'לס ownנצמג
.ws651פגשת 6מס סיס חרם*נ סי' רילסנ.6 כחג 013 1כי 
SD35כגן 1כ6ר5')1 1:1' לחרת מעיל וסיען 6מח מעי וסלמס 
olpnשסין obm וכי כחס )6 11 וככתו3ס וכו' ינסגו כלמר . 
 חנ6 דעס ע) כגסס n(oha נמקוס 5ר!ל דעח מ) 6סשנוגס
 וס16 סיס 01מקנ) וסעפם סכותנ סכ) וט' )ק6ס מקוס5צח1
 6: 6כ) וכו' כוחנ 610 סתקוס מגסג דעח ע5 ג6)ו כי6%יכלים
 מקות .כתנסנ wno מן 6! )קבוע סרעחן גמקוס )נוליעחן
 5ט טם6 סו6 סרי סנן וטון וכו' בעירו תעירס )ש64סס'ט5
 נ'ג תבים 11 וחסוכס . עב") סס ת!)י6ס 6100 מקותו thmדעח

 קנתפתתכ נערס פרק נסוף פס ומסייס ס"1 כף' 6'ס כעורסכ"
 ם'ו סריענ"6 כחכ %מללע, )0יג6 וסוס משא כת ססי6נכי
 כי! רירן נגךון מכן כ) 6'כ )סט מנסס מקומו מגסג 6חרסייכק נססם" טניס רמידור 6דעס6 6תרית6 תדוכתhnelh 6 דיסינשש

 0יש יועמס תרירי נגמלו תסס 5ס%'6ס רעת ע) כשרוםסגם6ס

 ככסונס וגכחכ 3%)ין קגכחכ 6עפ"י גנו דירן כגרון טפןוכיק
 ט) )מענר מיחס שכע) ומעריס סטופר ורעת טעת מחסואיקס
 גס6 סקרו מגסג ךעח SDn סשכחגו וכיון nt)topo מגסנדעח

 משמו מגסג ס) סכחי3ס נמך קנין סקס) מעת כן גסגקחעכך
 כוחנק ג"כ 5ימ'6 כמלעס רסor 6 סוחר 6'ט סיאנס )שןרס6

 מספחתו גסי כתופס ק6ס 6מוו סלי or ע) וטסף תסתת6זקוקים
 וטה עתו יוררח 61עס סמו ש5ט תספחתס גסי מכחותייחירות
 כספך ולאי כמשייכ כחכחי קמר סגר6ס מץ ס" e'b מפולסכתנ
 וס ע) ויון ילין- כמוך 6ים 6ין וכלסר 61)תמת יכותש13טת
 השם גפתך טען hnanft יגדי וכסאן ליס 61ותל מנסיקמ"כ
 מ6י יטופף יות6 נעררת כעת ממרוך In'Sa רותק ישנךלנך

 : וכו' 1'5 מסלל'נ3!
 . מורקם ות סוגי . סקרוסס חספוס . צאס 6" פתשאלה

 ern~l דקיק יסיכח כגי וחכמי 56ופי סתס6%
 סתומם ס6)1ף ונכ6מס . יסו ותדרנתו מעטתו )פי 6מד כ)יס6
 גס%ס. כקככל . ינץ יסתכר ממריל 0נ6ון מנמתגי ס"ס ור"מלנ
 מגשנו 111160ע דגל ע) מיו)תכס ננכ% כמירע עעסס ע)פגיסקס
 ע4 המוכס % כיר וס ע) וכמכחי נדקס נטתי סי6קשעריס
 עקרוני 6ך כקם קליך דין וטיס סירוס כעי )כ) פסוע מרץ%1סר

( 

h)eעייגתגס תכש עקרת געימ כמצחק מסיס )ףך לוגי 4אם 
 הסמו גוך6 כ% נעי גן 61'נו סירס מכשי ס6ינ! 6סו פעמועד
 וכחג )סימ יר nSGS דגרי לסתור thetn 5ט 1,ד!ן 6סכג'ו יוסףר'
 ססו64 656 שר 6% כעוני 6ים SD )יכחכ גיתם ם)ן יגריסס4
 סוספחו . למריו 6חריס 'סעו ומן ח)עס מסיל6חי סח,רחי 6יךץף)
 ) חכבמ לפגי וס5עחיס ריר6סוגס חסינת' וסעחקחי מניח יר'פחס

 סכייוס. סכ6וגיס משליס גרו* צץ' כ) . ונלי )כ) וסם;'מוז!ליגו
 מסמור סגרו) רג16ן מגוס ס)6 ורוסי"b'D'S1 6 פו)י"ן מדיגתםנכ5
 מטס fxn סמופ%  וסנ6ון .  פווג"6 וס"ק 6כ'ר י5"1 ימסמררכי
 לג תמריר ומשימס  נחורט סתיפ"  וסג6ין . h~pblp הנקל5נ'ר
 Yah יוסף תסוקר וסגלתן . 5יפ6  תרינת יכ5 נרים"ס וקזע%'ר
 כי . tbh 16%  6(1 6% וצ6ס ועי פ6רלי'5 עדינת וכלדלנוב
 4וך אין 4%גו כ5 ק) יפיפת רפקי יחר כ) גמטכיסושריסס

)סג"
 6"ש . דכחט 6תסת פ) מסכיתו וטקס . 01UW ע) טיס

 ופוצך . ישתנס כדקי ס6יגס דנהס ע4 סכחכ סמפ) דגרי6ש6
 כמרפק 6ש)1 יע%ן יורע וקינו vhnw5 סנ"צ ס)6 מכר כחכוכהשכי

דפתעתתי
 וט* ומרווקי h~nwS קירר סכ* 3סמגח ס6ין סכן 1כ)

 שמט 4  ם'ס ש ג) ט "חריסס סגמסכיס ירישסנץסוסשסשח
 יכצרו פליו מכנס ומעיקר . סיתת  ספך 00 רכריי שכל ירהט5ר5יס
 ס' ס6סריי סו6סגופ)

 סחיי
pDtn ל' טטס6 כ5 ד6מר כרסנים 

OPגפ5 5י)ו 53רס bo 6( לוב כתר  6ו5יגן ול6 סף ספיק6 ססס 
 סכימotbe)-J 6 דת'שע6 משם ק%מ6 3מ 511ODרות

  ומיסיי
 . מד

 קמחו 3סםי6 ע5יסס עעירין חטן בוסס סיף  5סס  ם6יןלעיס
 0שרס לית ט סיס לו וב) . ע:ע קויתם 13ססין סרוסאעפ"י
 פוייס וססס5 סנצי *הצ  ס) סטורת סכלחו 5שי ק6ף סטןימכי)
 oth~l רומס  סנרון 6ין !ס כל על רפכית  היעיפו סלפנעוסגתן
 נסקס נטמעס ר6תר סוים ררנ ומקס, לוגם hoth  רירןרכלתן
 4סי6 רייס6 וסכי  לרימכר 5שע5  סומגין וס  ומפטם פוערםסיתר
 לטס ד6יסרק ד6יסרמי סיכ! ריסס גלי סכתי דוצליו רפ"קדלם.י
 נתקת נטתיס רוטור סע6 ו6הרנ 5ס6  רסיכען מלאכלס נרך141

  ביר  ובכיי% ררסג'צ 3ססי6  כן סיין חס עכ"ל. mnluגיתי
 פורס ברייס דתחתיר ע6ן ר6פילו ושוכפלו  כתנעוככר

 במפריס סס רירי פיר לל  וכן . משסינוס נרנרי יעגינותרן נגרי
 גס ומישז רסיס וריטן 6ין סנויויסתות  bSo  מרחף תי אתריכי רכובי לסותר פתו  לשתווכמ נמילי כריי סיעו רק תיצכסותצייפיס

  טתש5 610 ועפורסס ירוע כקער תתג' סתע6רוח לוך ש6ץ
 מלשף ורונ  סקרעורס סנרו4ס לכל סרנם מוגים מממרסספררתי
 סמפון 56ר כיפית) סורקם ומורי יפיפית ר6ש טרם סיועסתס
עפקוח ור* ג6 ומנימו ח)עיויסס מח)תירי כקמו 6יגו ממכרוסגוף
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לםלרמלין פם פחשאיהמהר"ם
 )טוגמ וסתסך רס'י 5טון כין פ6ש4 ס4ע 6ותו ט) )טעסטות
 פג'ט) סשע טסורכז נחתן דר3 תשר6 גרכרי סכ6תי ס6גיטעס
 כחכחי סמנין )ק)ר וכדי וכו' 6קפו)י ד6יקס) ס6 ע)יס ותסגיומ6י

 1S'Dha נר6ס ס)כך וכתכחי סר6סון )טגין חירתי Ynb1 .וכדפרס'י
 כו6 זס ס:) וט' ס0חיעס מתקוס )תע)ס 3דיקס לריך 6.ן)כסמ)ס
 ס)כך "( )סון כחכ טרס'י )ותר ר)1גי טסיס ס3ין 6101 שתי5טן
 טחיעס עמקוס )תע4( 3דיקס %יך 6ין 3כתח)ס ~b'Dbגר6ס

 עיקול יעגין ססכקש 1מס ווע ע4 יכח3 וס'י כסס orשגחכש
 כחכסלס'י

~'ebD 
 ת)6הו 1)6 יגעחי כדיקס )ליך 6ין )כחמ)ס

 ס) גי)ם כע)תו טסו6 דנל סוף . מקוס נ10ס כן רק'יסכח3
 גי )סורוח רקוח 4 טיסיס ר6יי 61יט )סור6ס הג'ע ~esפסרוגו
 4 ג6ס % ,טמו סו6 גה)כרי ס)6 3חורס סג'ס מג)0 ספקכ)חי
 3וגיס ק%4 )ג)1ח דטחי ט) ע)ס וככר )סתו .ג"ס )61016
 )ו3)ין וקיק סגדע ככ'ס סס מר6"1 וסעטוס np)Snoויסריס
 3'1מ6 ס6ר5ות נ) ומגסיגי '0ינוח תר6סי נד% קינוןגסח6סף
hpln1כש גדו) נפרסוס ו6ח נ%עסות ז6ח תתחע3תי חורחי 6ך 
 6תס עיכ . כמותו כספ) יפס) סיוס כתוגי ק5יס )כ3ור 4 יסיספן

 קרוגיס whc נסייח ויירשי60 ק"ק יקיכח נני ס46סיס"סוני
Sbחעסס 5כ15ח ס' וקג6ח סרנר )נתור תוע) ע)יכס סח)ול סכו'ר 
 ט)נון תסתסיח 1)חנוגו )חוס ע4כס וסת10יינ סרל~י מן גס .ו6ת
 ס3מבורס 6רי ר6ו3ן גד מסר'ר 3ן מסס עסר'ר כמוס)6 כ46ףס,קן

 3נרמח נכעו מתס )6 ע) כרגיס וסגתכייט סגע)3 ט)כססקרוסס
 גטגיס ט)ס חכמיס (oSI כית 0)6 תחמ)עיס וסיפוריסוירחיס כרכרי 66ריך ותס . סג,כר ס)טע ס6יט פל ח)ים6י %סנ6וססחח
 תמכ'ת י%ר 1)6 סמס 'קר6ל Dlb' ר6סי וסור6ס חורס יתעיט)ס
 גר6סו גש4 )6יט )ס0'3 כיגס ו)סחמק ותרע חכתס חע)הןוחכ)
 סדרח סיכ) תו) 6) 6טתחוס מרמוק ע'כ . י6כ) תעל)יו רועופרי
 וכ)דק ונתספע %תח הקך3ר ג6ס ס)וס 1mbt סקדוטסמטרס
 נוסר*י נן מ6ילססרוד

 : וכו' סנ116 סמ)'ך חחן ס'ס 1") גד)יס
 )6יו fthno יטי6י גי יי3יג1 תייעי ייייע פםשאלה

 ו3יוס oitsn סתוס) סגלול סמ6ול סו%6וליס
 כמוסר'ר סנ16ן ר'נ ל'מ סגר,ר עכר כ) ע) סלוסס ע15רוחע6סר
 ו6ס עיר קדיט6 3ק()6 נונ)ו סחונס סיטל6)י Qt)h ע,1מ6יר
 פוליס כטוטן ק6סעגעיג.6 פס טסיס תעטס ע) )טכ ק"קטסר6)
ftpn6 מ6חגו 6חר וטוס נמיס 6)4 ותל16 עתר )הלג ועכו'סיעיר סנווך סיע"0 3גסר יסודי 6חד כרונ סעכו'ס ת)"1 )פ'ק( 
 )ו נס6ר 1)6 וחועס פגיס 'פר)וף )1 סיס hsn ג% 1mb מכיר 'סיס

 6חל ו)ח' סעורף תמע) 6קר סר6ט ו6מורי סקדקר 06 כימסר6ס
 סגוף עס ס)61ר 1כ) סחחחון וטפס סחחתוניס ססינייס ססוסגקר
 סתעייס 3גי 1כ) תסגוף גססרס enb יד רק 0)ס כ%ווסלג)יס
 סכחוגח עס קעסגי'ק דסייגו 0)ו כסלכ) כרוך 1סיס . ס)שסכ4
 כגקות ו"רגע סת0י4ן עס סק כחנ')ס 1h5m 1%6 ע)יושדט
 וכן כחורגנ;ס סעסויק וסר3יסק'6 )ווע") עיק' קקורין ותפ'וסירור
 כסס3י16 ותיד . תחורגנוס כתו63ין קכ)ת )כע 0'ס כגפותס6ר3ע
 סגחחי 1)6 נתוכו 6והו )סג'ח 6רון )1 לע0ות )1יגו 456מר.מת
 6טחו חחעגן 0)6 ירי 16ח1 טיכיל 6ים bsnt 6ו)י )קנור16חו
 סל'סלל תחוך 16ח1 ו0כיר סטמועס גחוך 6מך nfh כ6 כךוכחוך
 ססידור וכשך ייגעי6"ס רפוס 0יהר 1%6 מו%ין קס'1 חוטתי1ס)
 );טר ס" כי ס)ו סכפריס חיי3יס סהיו מס ט)ו ריסט'ר תוגחסיס

 )קרסגפ4'"6 ססתוך 3כסר ס)ו סמעיק"ר )1 0חיע תסנסמוגת
 סגוף )1 ג'כר ותעחס יוסף וקמו סלפר כ16וע 6רגר'ל סיסוס61
 "וחו מכיר סיס י6 עוס ומקורס קמן ph1 3פר כע5 סיסטס61
 00גקס elh 3חוך טטוח מ1% עס גנופו סימן שס 4 סירי )6כי

 כקרריס ט13י טסיס 6חד ג)ח ע) יתייח 31)0ין יתייח לחנססיס
 ט3וייס )פרוח חולגמס נ6רן ת)וי פעתיס כמס סיס st)oוססולנ
 3סרכיטו סד3ריס )יכריס כי יוסף bton ס6וח ווס ממיינוו סיסווס
 ועור . ,ס ע) ג'כ )%כיח 'וגי"ח 0) סכחג וכן . ט)1 כגפהשו3ד'
 "נוונס כתו bls סיוס תוכיר 6)י ob ~hDn סג'ג סעד 6%116מר

 6;תו %מקור )חמוס ת6חיו 0ימ ק6ספגפיג'6 סס 630טמסווז
 61);ר נח)וס "))ס ג6 ס)ז יוסף כי ע)יו יוחי Sbp1 ט61סיכן
 )סרג מת תהח 610 סל6 3ר3ר ותחע))יס תמסיס cpb )תס)סס
גנ ס,- ייסף ס6'ס וס כ' . דכר תמ% טתעחס 16 ידעחס )6ס"ס 6חריו )חקיר ג6חי וסגס ט3ושת כמס וס )ק6סקגפ'י סשך3גר,ר

 ו)נך% "ולגד'6 תתגו )טטל 0)ו 0סר 6מל )6ו0ער.6 מכיתו)דרכו
 .מ)תשל תתגו ת'6קיס סיו 9)ו וס"חיס . 3ס נוסג יון הערסוסיס סני עש )ו וסיס עיווחיס כתס תתט 4 סיט 40 סשקיר ע)ג.כ

 )פדוח סס כתגסגו תורגתס )6רן טס)ך סכורין סיו כי עור6מריו
 לךדס תיר סיכ6ו ו6קתו 6ר%ו לגשן ס)ח:1 תיד )תחר וסיס .סטייס
 531ש . כ5ם )סכגסת טס 63 וסט)יח 6וחו סיכירו כו.יסקכורס
 סכילו וגס 6מיר,ס קקו6 שגיסס כקמעח 1סכיריסו 6' כיוס6ש1
 עס כנגדיס תו3סקיס סימגט מחייס וסיו וסנגריס סכ)יטכל

 6מרו וכן . כגפוס וד' rs~oc וכן ק)ו טס6 )ער סיסססירור
 גק6סטנסיג'6 0ס וק3רוסו . ס3ועות ק"ו כתו סו6 )ו3יחו נסעכ6טר
 . סלרך ק)וץ) תחתח ספעס ohrJ סס orto )6 61טח1 6'געס
 )טדוCH* 9 )שוח כיוס סחרס )יחן ק6מיס מעגי גקסו,עחס

 סש% ר4ן )ספיק וכרי 5רק מקפטי ס6)ייי )6פר סגורסחי.ען : )סגס6 עותר9 ס6טחוו)ר6יס
 י6פרו ט)6 ידי 6גי נס דעי )מ%ת סגסחוון 3כוצ כ6חי'
 79161 סתעחת6 5יגסי ננ;ירי )6 וכ6)ו btb כ6נתי קגסקס)י

 עמגס גסתרת )תיטכד דמ)יגן ט)ריקי דכ) סי6 דססיט6דתעח6
 י)שס )כ6ורס ו"ומל ס6)תי:ו מספטי )כ"ל b~h ועחס .עכריגן
 נין סלונח6 ר6יכoWn 6 )סקפק הק רק תוחרח קסי6 גר06ריספ6
 דע ועיקל . סנרסס )סי 6סורס דסי6 מר3ווח6 61יכ6סנ"1גיס
 פמס פר)1ף על 6)" מעידין 6ין כתר6 גס"סס דחנן מס6ג)תר
 ננר"חhntb 5 וכן ונכ)יו כנופו סיתגיס 0יט "ע'פ ר,חוקסעס
 פדמחסחס

 מעידין 6ין סדחת 1)6 סג'ס פר4ף פניס סר4ף 1)"
 ריסט6 )סוס ש 0נוון )5י וסגס . סמוטס טס קגיסס טיכוער
 דסיעו פגיס פר)1ף ס)ז )סמת סש טלS'hl~ 6 )סנ60 ר6ויס6יגס
 ו6י . 6ש 5קת ססק יתסרי )ן סיתי ותסיכ6 מוטס 1)6 מ)מ)6

 3סדי6 3תחגיחין 6תריגן דס6 גכון 6'% ,ס גס כ)יו קסכירו9עעס
 oh יז סי' 6'ס כעור ססק וכן 1בכ)י1 נטפו סיווגיס סש6עפ.י
 "'ק 06 ס6' נ"י וכחכ . שגסקין 6ינן 06 ע)יסס סותכין6ין ו3ג4* נגופו גומגיס )1 'ק 6סי)1 טין נעטעת "וחי מ:ירין6'ן

 6סיעניס ט)יסס' תעיריס חו3סקין סן ט6ס יתסתע וק6תרמו3סקין
 610 כ4ס )16 מונייקין סן 6פ')1 דכ4ו 0ימגיס 36) ק4רדגופו
 דכא' )מימר6 כס פליך דסכי סו5 כלוס )16 דסימגיס 3גתל' מ;כחוס"ג
 טמכי6 נפ ט) וק6י וכו' נכיס קטור מ)16 ולתינהי ר6ולייח6)16
 )ומן 6פי4 נכיס קטור מ)16 06 61מלו 0ימנו ו6כד )06סגק

 סוס 6מלע6 ד6יגיס כיס ס6י ד')מ6 חייט')ן ו)6 כקרמרוגס
 pfi 6סח )תטרי 61סי' ot)wnh סנוכיגן 36ת" 610 6מר גטוס6י

bnttllb161((6 וסו4 הגמר6 כיטוכ סס וס"ריכו ד6ורייח6 סיתיין 
 דרכ 3חרntSs1 6(b )י0גי חלי brh ר63 ק) גתיו15ד3ליסס
 ס6טש 6ח מסי6ין ד6'ן רס") 6%ורס ותקנ;ע ולכין סינוגיסדכ'ע
'ffu1פ10ץ . ע4יטו סנוכינן )6 זרכגן ד0יתגין דכיון סית, סוס 
 )סשלס %ח וס מטעס 61י . דלנ6 גחלblat)) 6 וכל6"טכדיף
 כדנלי כנוט6ר סרי b'ol שן נטניעח דסכיו:ו מטוס ץ%טס
 נסשס טס החוספות וס3י5ו ל'ת פסק וכן כ6תור "'ססעור
 כ) 6כ) ר%פרנוף 6)6 0ס (Phn דוק6 דסיייו 61ר"ח 11"לנחר6
 סימגי טיי כיעכ סו6 גיכר וחועס פרמח כ6ן "ין 6פף ס)סגופו
 טשעח ט"י 36) סס דק6תר 610 כסימייס דוק6 זטת6 ועורסגוף
 ר'ח דברי סגי6נ וכן סנוף. סיתגי ירי ע) 16 סיטו: נערעין

n'hlol04 3גייון כן 61ס סגי עין דנטכיעח 6.ס וסעור התלדכי 
 טסיס )וס ו3)'רוף עין 3טכיעח סכירוסו )תי כ6ן כי מוחרחסיחס
 ססרלוף סרמ'ס 3טס ירוחס רכעו החכ . ו)מייס וסגטר קפחיי0)ו

 ספס ע) 6% סעיגיס ע) )6 נוטניחין 61ץ ט)מן ס)שיס סספגיס
 )יס ד6יח היכ6 טכחכ  ממלוכי ג"כ ל6י ו6יג1 3'י כט16וכן

 6י% ת0ס יתיס. כתס 5מל 6פי13 ט)יו נועידין וסגטרטפחייס
 כחוססות 610 כ6קל 6חל נסגגון ר"ת וכרי מ3י6 דלוררכי .ל6יס
 ס6י טל ק6י 33י דהך 6ר"ח יתים ג' חוך hSh תעירין י6עוי")
 ק6נור ר"ססו6 וכו' פגיס פר)וף ט) hSh תעייין ר6ין נויגיסד)ע')
 6)6 )סס ס6ין leb יתיס ג' חוך טד 6)" מטידין ד6'ןזוק6
 מעיוין ו0גער ספתיס )יס ך6ית הע6 36) סחוטס עס פגיספל4ף
 : nhr "טס לסחיר סיס סכריחיסס )פי 6"כ ימיס כתס 6חר tDh(1ע14

 6חל 6כ) סכרס סכלח bS1 ס)כ סנרח וסי6 כן ססו146יננרא
 סכר6 טל כחכ יוסף ג'נווקי כי . "סורס סי6סעיון

%
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לרבלון פמשאלהמהרים78
 מחגיחין וסף 1סליפ3'6 1סר6'ס סרסכ"6 3עיגי נכון ט6יעע

bwDקהלי Ottbl (טור 1)6 מעירין 6ין טקס סגוף כ f,5h כיון 
 ס'תגיס ט וים סקס קגופו frh מסתע סיתגין יט e'pbדקיקי
 ורעי ותימו נ"י וכחג סחוטס עם פגים ספר)וף ע) 6)6 מע'דין6יז
 סכמפו תקום כב) ע14 מעירין כגוסו שכמק lD'e )מס ים06

bnth)גסיתגיס כקמר סתטגן 6סימיין רק6נור ח'מ וכח כשכרך 
 נכ) כתירס מן ש0ס היוחל מונסקיס סימגין תיגי סיטמוכסקין
 וספליך וסרט3"6 סלתלס כתנו וכן בפיכס מעיוק ג5ן 6ףתוסס
 טניעת ע"י )מחיל 6ין ננופ1 כ% סימן )י סיס ס)6 כיון מ.)והעגין
 )ר,חיר 6ין ס5ט הססו,ס גירסת )פ' ר"ח )ר3רי ומם" . כ))עין

 עיי היטב גחל עין טכיעח ע"י 6כ) הכי ר"ח רכלי כתוספותטגלסו
 טכיעח יחר סג'הס bSb תחיל 6יג1 ר"ת דנ0 נופתע סגוףסימני
 סכחכ סליכ"ם כסלע הלפרסים רעת קפי תכ'ס סימן ע"י וגםעק
 סו-מל6 בסיגו סכן וכחכ שיו והקינ דחויים קרט ר"ת דלליע)

 גירסות חג%, וסגם ל"ת 3ד3לי סמשקיס % ט גטם וגסוסרמכין
 פגים פר)יף fi5h SD נועירין 61ין 1ו') cr הסגנון ר"ח רכריתכיל סתרדכי כי מיוסכ קינו סכי d~Pbt )יבכו גרי גדכריוח)וקוח
phtק6י נג6 רצך 6ר'ת ימים ג' חוך 6)6 תעירין sp 'ho (ד)עי 
 6)6 4 קבין לותי ע) ית'ס ג' חיך עד l'1'DD hSh דפיןדוקק ק6י 610061 סחוטס עס פריס סילוף ע) bSh מעירין וליןנרגיע
 פג'ס פר15ף ר)ריכס הכמרוח רמס ומניב סחוטס עס פגיספרגוף
 עביו תעיוין וסגסר פפחיס )יס רקח o'(b 36) )6 וחו שטסעס
 ~os הגוף כ) Ssh ספר4ף 6)6 פס כשין רוקב סייגו ל"ת6מר גרסי וחוספוח . st~u 15חו הכירין 05 יתיס כמס 6קרחשף
 רמתך שור סגוף סימני ע"י סו6 גיכל יחוטס סרחת כ6ן הין6פי4

 16 הימכ ניכר שן טניעח ע"י S)h סלי קלמר דוקקכסיתייס
 )פ' וסוס . היסר מספר ;1 גירסא ותכיף 1כ1' סמף מיתגיע"י

 ק6י סחוספות גירסת עפי . 0סיפ6 ט) ל"ח ק6י סמררכינירסח
 מסיפק וע5 הריטב ע) ק6י ס6כר.' %1ילסח . סלים* ע)לזח
 ר"ת כווכ סיס פר)וף מ) 5)6 העירין 6ין strt יחד טגיכסוט))
 גט3יעח )הכירו יט) 6ין 16 כחס h~h פס כקווין סייט סיפרכספר
 גופו כ) 06 6כ) סחוטס עס סקס ספר)וף כ) קיש )6 06עין
 סיתגין ע"י עין נט3יעח )סכים יכף הועם פרמת )ו 6ין תפעום)ס
 גירסח 6מר מוסך וס61 ימיס כמס 6חר אסיפו לנוסו 4מסע

 ת0 תיוטג 3וה גס וסיס . וארק סחיספיח גילסח )'טכסחוספות
 דור ל' )דגלי )ליכין 6גו 6ין ומס וסריעכ'6 סרקכ'6 ע4וסמקנו
 חליפת" כס')פו)י חסוריך ר"ת דכרי 3יסונכ"5

 רמויו וסיף 61ליכח6
 טסיס סכאכר6 סכ) ולגביו נקומחו סגוף כ) סס כסבין סיתגיןקורץ 0קגי ד3ח4קו *תל 1)ר6ס 11') )סימג'ן מין טכיעת כין תמ"ק6100
 טס61 יועגו 1)6 וסולע פ4גי 6100 )ט סו6 משן תגופו כח"ק)ו

 תכירין lpun 1)fiD תס ח"ק b(h טקס גופו כ) שכרחסלוגי
 ם) מגופו (pSn 6לס :תכי רוסיתנין כ) כררך דלוגי קס661תליגן
 גופו גי סל61ס סיכך 36) פלוגי 6100 יודעין ט5ע וע.י6רס

 כ6ן קטין )'ס קלי עין פניעח עין נטניעח ומכילו ורגמונקותחו
 כי 6ק)ל 51גי נעגין סולליך וס61 תמק נגופו סיכל bShסימן
 טלטלי יפן . )עגייגימ %יכין ס6ע מס ורעליו )3רל 63הו)ק5ל
 1)ר4עלףד ס)3גין rnh' ללויס כקילת דבליו 1)סתוך כיללך )ריאייןליח
 6'ן עזכ וכריו ר"ח טכגס מס ע) ס3גין ה-4לס ס)6 כוימעגין
 prn תפי סלוח סע6 סטת סתיכח קורח יסלמו פן ע4ו)משך
 כגיתכם קכח3 61ף . ממסינו מניח וגס) 6לייס ומקנל מליסומפרק
 כנופו גין מוכסק נסיתן עמעירין ס)גח6 והכי יכמות כסוף'וסף
 דסכ6 ונוחגיתין כקל לכיס קמול מ)16 נכי כר6מליגן ככתוכין
 עכ') וכסומקי כחיוורי וגת 6ר1ך כגון תוכסק סימן לסטיןתיירי
 ל633 3' לפוק סרט כתכ וכן 'נתוח נסוף עררכ' סגירת כחכוכן

 (sh 6)1 ושליס ח") כ"כ יוסף רתח לטיס דיגו or . מ"קמליעץ
 טרנס ר~ציפור ונס) וסר6'ם וסרתלס סהרייף שון ליגוןנסמכי
 רכיל ס" קיסר) ר' ככחדי וכחכ רייסס חעקיס סור6סטמורי
 *ותיר מ)ערפיס )tnt 6(~otp גשרים ס" ט6'גן סיתגין ק'67פי)1
 ןנסיתגיס קאך ס" גחטו3ס סויכ"ס כחכ קכ"6 בסי' סס שלועיין
 ועוד . ח)6 נע6ח 06 סחועס D OD('o גפר)1ף ט)6 וככפודה%ש
 ל6ס %כ 6)6 תעיוין 6ין 11ע רועע גסי' o'h מספור לטיסממ6
 סכם Ph" נתיס הob 61 6כי לינטה טסו6 3ר'6 ותיחחו oet נ'חיך
 טוסו מעתיוין טסמיס עזיו תעיוין ימיסכעס

 ק)"
 6101 15רת1 יסחגס

 ועטייתו מיי ר16סו S)b 06 hS סתיס נון ע*יחו 6חל תירכרטוסו
 סס1רנ כי לסירי % oah  יס דגדגן "'כ . עכ") מקחגס המיסמן
 ססיססוסס עמרת סרתו שישנס ל"ו  טמעית עק כמו נפיססיס
 כי קר סיס סעח וגס טוחו מעתירין ממיס כי 6'מ וס כגפרסס

 כיכסס 63רון תשח סיס מסגריר סס3י16 6חר רק סתעסס סיסבחורף
 וסעח חתים otno היו סעח כוס )מכירו ס6חיס נ6ו ר' ופיוס יתיסג'
 וסטור . נ"כ תפח מחפם סיס 31ור6י נדו) סרחן מ6ר מסריםסיס
 6גיסר6 מסקוס ערקות דפגע ננר6 ססו6 גחר6 נה"ססכגערך 5" וסכי מסחגה סתיס תן 3ע)ייחו סיר "וחו רסוסו ק)6 כיוןגתכ

 . יוסע ס' נחר רסיסנינ6 6פותיס )רכיח10 637 1"גסכיסודסניסחג6
 דתיה תפוס רסייגו עליו מעידין יותין חוח" כתר וס6 סתםותסיק
 %מל חפמ תחסח לסחפי 36) 3סעה6 בגיוס רכי וס"תלתתי
 רם. סד3ליס גל"ין יוסף גיהוקי וכחנ )7ת1 תקחגיח )ינססטעו)ין
 סיס כך קסיס מעסם כי יתיס ס' 61תר ססחס נון מסחנס"ייו סתיס כחוך טסו6 כ) מרוכס ;מן יפיתי o~o 6)6 דוקק )16יותי
 סגפי כתחר מעטס תיר1ק)נני תעמסות3י6

 סיס
~SD1 

 ebn )6חל
 דוקק יוסף נניתוקי עור וכתג מוחו כלירין טסיו 56ש וסמיכייתיס
 וטסם 'וס ג' גיס פסס 06 36) ניכסס טניס 6חר כ)) פססם)6
 לסיס ססי6 תר3ריסס גל6ס ואגס . 6חח לעס )6חל סרי"ףכסס סכיי מכים וכן עזיו תעידין 6ין פיקסס מעי 6חר "חח סעס6פי4
 סיו סס6מיס ו6ף . מוכיח ססרמון כי מסחטם נפוח מש כי)היגק6
 %1 ח"ח מחש מדקאר 1,ש) סג"י תוקצר ויסורס הי6)ד3ריסס Dbt" מתן 51ים 3סר 3ע) סו6 6ל6 שפח סיס ס)6 16חטמג)מיס
 מעילין 6ין טגספח מלירין 6ע 6ין l)'uDn ~Dh 4 תפוח 6haתליגן
 כנת 6)6 )6תר )6 3ע" נטעח' חייוס 3תי6 רס6 לותר )חזקטיק לעפיי ספח גל כתכ סריעל6 וכ'כ גיפר עינו גחפח סנט כיעזיו
 מג' יותר מעמר מכיון זפי 'תיס חג' יוחל תותו 6חר כתשממסה
 )6מר שיר מ)המחגות ות:עוהו סייס ס5תחוסו 6!6 שסד לנרימיס
 כתים גקחסס מתח וס וכגס )נסחנס 610 סמיס מן קי1)6קעס
 מעירין סמך 6"כ יתיס כנוס ג"כ מנסס וססס חיבשכמס
1'SD. שסור חקם נס )ית ס3רוצ 1)פ' נוס עיק) ססרמ3"ס 61ף 
 6חר 3'נטס טסס 61ס 11') כ'נ ס" גייוס'ן מספוח יג כפרקקגחכ
 חוס דס6 משח י"כ סגולסין כמפריס נפ) n1DPI . עכ')געחגס קמרי שיו מעירין 6ין ונחסח סעוס "3 סת'ס מןקסום)ך
 עעוח 6)6 פעית גיpnh 16 3 גסעס כשסח )י חס החפתפעמו
 תטמע . תפחי וכן . קשת סמיס מן וסום)ך )סיות )ריך הךסו6

 סיס ס)6 6ומליס סיו וסבר'ס עזיו תעירים )חפח חיגו ק06מריריו
 . ימיס כמס 6חר אפי' ע"ע )מעיר יכפין סיו דכרי זפיגחפח
 רניס )קון סעוח סגורסיס קמטתי סגירס6 זפי לפרע 6יט.חס
 36) טסו תנגס לכסף טעות 3' ככ" סו6 וכן . סגים תיעופופוג
 מס"מ סיס 6100 ועוד . 6מרינן )Slhl 6' ס6י כובי יתיסכתם
 ו6הף) . ג6תור )פומ סיס כודאי 6)4 בעתוד יטמין סיו ס)6עד
bSכמל כנום סהמ וכלו טוחו 5ומחין סיו סתיס כי נפוח כיס 
 תוגרם Dnb ועלפ . סתיס עמידת תחתח )גפף 'וכ5 ס)6ער
 ~O'DDD וכ) וססרשן סרקנון תחתח סכי כ)6ו קרוע טגסתגס)ותר
 קגסחנס )י ונוס עגיו )סעיד יכו5'ן hSn פר 1nbIS מסחגסחקוין
 )טק דת'טכ סניי סכרת קפי וכ.ם ורקכין מרמון 16 גפם עייקולחו

 כפסיפות והרסיסו רירמכ"ן כחכו וכן מקת סכר סגרת כפיסלת3"ס
 נסעח5 וח,יגהו ד6סקי' העיגן יגוש סוקס כתיס ססס )6ד5פ"
 61"כ 6מת כעס סתיס מן סע6 6חר תטתגס כתש סיא ,ת;לכ)
 וכפרפ . ח)6 גט6ח 06 וגסחס6 דסיכי שר וכהב . sp~5 ר6וי"'ן
 עקירת קורתו הסחגס מ6ד מפונם מסיס ס)1 סתת רוויתי 6נימגס
 נ5 ומחס כיס סעכע 6חר ע5 קפסק נועטס סר"ן מניל וכן6ד0
 עתם וסטרוסו דג6 מקרתך מכ17 סיס סו6 כי תמת וקמרעכו"ס
 טסיו סיתגין וקבר סחופם עס שים נפר)וף 1סכיר1ס1 סיס ספחע)

 כאטר )סחתנו 6% אסק) חומו בסי שסיח גבתן ועכו'ס3ר6סו
  תומן יס יתש כמס 601)ו10 5רק כהן לוד מסרט 3ק0 ליכחג

 Inro ירע shn) 06 עור . חיסיס טטס כתו טר16ס1 ערטמעס
 כמו 4 ואתר סתגד) ברופס ס6) ,ס סיר ואתר )יניסקסגיע
 6סס %תיל 6ין כסעחס שמגיוס סעיד ד)6 כיון וססיכ . יתיסססס
 )ש ~D'DD ריעכוזס כמו נערות סס קס6חיס כדגיגו סיון וכן .11

 ממש סתס ותס סטכיו10 6ף (at)Dh טיגן כ5ן נס 6.כתותו
י8 מוכסק כסיתן Pb" 6פ'ס סיחן כ)6 6ף סעט'ס סיענ 16ח1תכיר
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מלובלינ פמשאלהמהרם
 40כמח סימן )0ס סיס ס)6 סכ6 תכ"ס . קותו ת6שגים שז%
מפוסק" כל וסגה ג6תגיס ד6ין עע נט3יעח קותו תכשן מסיורק  eb" 6מר פס וסוסקיס טניס כ6חר טקס וס6חרוג'ססר6ס%יס
 תעיד 6יפ ונחפת סרמכ'ס טכתכ מס וע) . ג6תגיס ריגן גסתכ)6
 ט4ו כח13 ספוסקיס כי bD'1 בסמוך ר16י 5יגו מעיר גחפמ כ)606
 סגתרhD ItDS 6'1 סרס3'6 3קס סכס3 מסגס כמגיר סו6ג6טר
 ורניגו IJDS1 וכחכו ניכר the(t חפמ קתotlnlb 6 6)6 כ(מרעע
 DbD'15 ג' )6מל ג'  חוך 3ין לסרס 6יגו  ,ס מנגין בדלח גןטקס
 )סי ומגס . חפמ תחעח ו6טחסי סע)וסו 06 3תיס סטתד טון נ'חוך

 סו6 11.) תוורדי"ן 6)יע,ר לכי חקוכח כסס כחרק כ60קסי סמרוכי כתג כך כי סרעת 1D1h )פי סכ) סיתר 4ךר )י 'סישק : 3ע%ס סיחל 11 )6קס 6ין ור6עח סועותכ)
 אסורס ג"תר 1)6 אסורס בסחו סף )סם טלין תיס תדק6תרתקלק
 0דול חכתי ע) לוי) טח4 גל06 וכן קתתר ועימס )16 ס.ת)עורס
 טס יס%יך 63רס סע6ולע ענין ע) 1'פכי4 סיתטוט ססתיסוילקי
 tnlprn1 3ע)ס גטנע כי טניס ד' סגחענג: 6טס )מחש ע"סו6%
 כתכ וכן סיס ספח ע) נת65ו כספינס 6חו 5טל סכ)יס כימוכיח
 )ע1)ס ד6סולס )סרט 0ס%ס ססולג* תם סכ) תסס 3ר הנרססל'

 וסגס , D(SS )אגר קי03 יסב 6% הסורס ק" וסחתך תסוסגל6ס
 בו וגחנו נתם סכרים סת165 תווררי'ן 1rwt5h ר' ק) דכליו)טי

 )כ)ירוף מסחתם סתת טוסו דולו )3ני מוכש כן נס וסרבלוממגיס
orsסגסרג סעכו'ס לי תוכיח ונס סיטר טוחו מבירין סיו רס6מיס 
1Db. דרןינו יחו וסגיסס D~)Dw כתו סוס עין ו3עגיעח מכייס 
iD'Dר"ח ס" )פי סרי נגוף וסיתגין עין עכיעח רסוס וסיכי כגוף 
 לפי כתן מועילו כרלפיל  מס  רתויי' ל"ת מזכרי qht גירסת)מד
 ק)6 עכח תפקפק 6תס וכתש . ד3ריס 3ק6ר סיחר )ר  כ6ן.פהש
 לנן מר ר' קברי 5י  לפייך עם יסית . בספתפ  דמויוסמעידו
 סלפלילו  לגרון מרופס פפטס י"ו הניס סטיבפ נטתן( ס:סנ פסלרש
 סקג'ס מתיח עס סגסר עכר 5מר פ)וגי . כקעור סתעסס חוכן011
 סיסודי0 וסכלו סגסר ומעסו סכ')י' גס6כו תיקו )רהצ ומנסקענס
  רחל נג6% 1)6  ייבקט:ו לסחו תתעגן ס)6 כרי לסוגרו טוחו)ת65
 מעכרם יפגע 16חו )ת)6 סכרו 6סר מיסורי ו0)ך מדפיס )3' קלוגעמל
 מיסודי וסוך טיס סגי נין הסר כתוך שolo 610 06 )וק6ש
 פביפס  טוס )ו סיס )6 )'סודי כי עטן ולוע כסל "ט) וסיס.1ע1065
 כ6ר וקבר יורעיו יכיוסו %6י פס יחס הגיל ייו "ח מחךעין
 ר6תס כלסר סיר 16חו מכרת טסיתס 6מח 6סס סס וסיססגוף
 רוסס 3"%ט לו  הסיס וסנירס 6))0 חתיך 0י0 סו6 ט ידוחס
 רעע פיס 1(bhv 5)3עו שלס הקל פוatb 4שן

~thDt כי 4 3לי 
 כחור )מ)6 וגס כגמר ט:פבפ סליו יתרו 1ah פלגי סל  "לבתווסו
 ס0ע 356עוח'ו מכיל 6גי 61תר 6ג)ו סכגסת לגיח יוקכ טויס6חד
  מניע יסיד  מרוסס נסביל  פכירו  טסית 6תר )6 36) 61רוכוסדקות
 3נו)מ סיסורי מ4ע יסריח ט)6 וכרי תסנוף סגפרר יתיס סמגסטס
 ~onh  סי,מ 16מר 61גי וסחסוכס . סס6)ס ע'כ . קמחהכעס
o)tloפיילס שילי יפגוכמ oh וכלען נ%נפ פוקס רסוס  לקן יס  
p~tD6ע) 6)6 מעידין 6ין וחגן 6עע סו tl1SIP למוטס עס פגים 
  מקס לו בסיס  ריין  בגוון מ"פ  והכרו נגופו  סיפן סיט6מיפ
  סגעבע חדט'ס ג' 16 כ' SD'1 ועצרו ידו פס 6)6 כ6ן 6י! כי גס3%3ע
  וספכין  סו5 פוקסס סיפן ד0כ6 סימן כי mne ויוטחו עליופמידין
 מילמול 1S'ebעליי

 ר5וריחי
 יט ד6ורייכי )16 וסיתגין וע"ג ורייק . ורעע 503עס לדגיגוטיס כי  3סן וקנונו גר5יותיו טס  ושהריך

 דסרשן ממעכס טט6)ו כתו ט"ו יעכו"ס ~sh )6 ס סס 0תחנ6
 ר,רתכ'ס ע) ספיחו 3ר3רי סומך סו6 כי תתיר סיס ספ Dht"רקעי)
 זו (ODb כל) תימק כיס )יח ר,רכ רטח )סי 'fb גחחמדנורס

 : )0גט6ותפרח
 מסמס לך כי וסרמנס %0ו)0 דעתו רכינו יזריע 6ייג'פדהנה

 פל טס ולרכוס סקדוטס "רן 5ל  *לך  רקס nhto ס6סס בית"ר טריפ  יסכרך  הכפים מן ותכוס) כפ) וסכרו 61תת)וק
 יחסר לק . רהו6חס )0 יסים עכ"ח יד ע) the(' רמיעו,45ןגותס
 גפ!6ום יר6גו שסיס 61) . מסרס טיוח 3תס31ס כ"ח תעמסיחיב

 שסח מסחוס 061 נתבסס 1)6 שכס כחנפי DS.1 1:גר6ס .תחורה
 ס5עיר 6)י גס תעפס )עקות יסכים תחורתו עיגיגו מתייל 6קלכדור
 )1 סג'ף6היס

 פלטור5. סי53  דגתעיי6 סיכי כי )קל6 וטור כיסורי
ob)ומסר סנר5צ סעו)ס סכני ותן 3ח0טוכח וכערור ס5עיר 

 6סל b~h5 כן מירט גטחי דתלנתרעשתן
 סולקו 6)'ע 6יט  ס4פ""

 : 3ק5ספעפיגןסגר
 כעיר נמחוגס טס'ח חוותם 3ס' נמיותי )ירינו oSbn 063דץצ121

 סגכתכ לס"ת טעות tb5D סדור ג%6י חרי עס,יפתזל
 שר תסכימו לנגיס חרי מנסו וסגס . רח13 כמקוס. לחרס6תס

 ושקון ,כל תשטין 3קר,6חס תטחיס קר,חיכס יען כוס חס0%ס0ס"ח
 6100 חסו) תממת כקרי6חס גסחגס tno(o 06 ר,') ומסכימו .נקבס
 . פ%0ס וומס"ס

 פמסהצפ  מספי? סכינת סיס 06 כן סכוי 6י3ל"
Oh'npnhr~ וכחב 6חר כנון שיתרי Wb . (רח3ס כסכחכ 6כ 
 מקורין 6ה)ס כתו 3חו)ס רחכס )קרוח יטחן רח13כמקוס
 ושתרח ח)הס חס6 ויעח' . )סכסך כעס )כי ע"כ וחומס6ס)0
 וער cnrn למר  כס6 'כון 0,31 . מתר גכוגס חקונhJ'p 0עד
oswיסתטוגפ ססולס מכיל י רלעיל סירק כפס* רירי פ:יע' וקוס 

 : ססוגסו לך יס5 . שיוכר פירי ליי פסדי סביוןסל
 סגוטיס ספעגוח  רוב פפפפ לספיר 9יס סמכרפ  סיספהשובה

 ptStn 3כ) כ"מ תעה וסקריך טכחכ כתו)הסור
 סנסוף 6ך . כ)) וסתיך 6'ן ר"מ דעת סע) מסוחר וחנק.סדעוח
 ר' חסיבס סל קיס  בתסיסת ופיסול סגוט'ס מטויס נ) כ"חדחס
 3סר" יפרש יפררכי  טיבים  פוהררי"ןקליעיה

  תיס  רין פל רינפהן
l'haסס( tlYD 'רשיס לכ 0חסונס 61ות0 תע)חך 3ר3רי כסכל וט 
 שבר"מ סרי ופיסו סתררכי  סס תסייס טמרי עריס )מתוך 61יןסי6
 ר6כיס כחב וכן כרוך )רני גראס וכן  נשזור  במעי טקססכסב
 י%  מיל% ררכ כעוכד6 )כחח)0 סתחיר )סתח6 ךר6ף קמןדמויגן
 . סתסירים מל ס6וסריס  סרנו סמי ע"ס וכו' לצנר  ותן  )נתימק"ש
 ט%4עו  סנרון ו4ן וטוו  סיף( 4:ס סטן  O'D מרין 1יררי"ן י"" רגמי)נייחו
 3סעס ערים ורסוסו סגפבע סוף  רירוע  he ono(' לרייסוופס

  OtD3 מיפיי טמיסו 5ל5 .  סיף למס  hD'1  נפיס סיפנעספמפפ

l'hVס4ין כען 6מר מקר 0תיס מן וסדיק עע0 סת6 סוף )סס 
 ופסוס ריביות 3סר5 רפרף וגתל6 נעתגיחין וכד6יח6 סוף)0ס

.orתיס לפי מו"ל 5פרצ(  סדין oo) ס וע) 6סור0 רקחו סוף,  
 וקילש רמי (DSID "סורס ק5פרו פר%  יווררי'ן ר"5 רפס עלפלס
 על( פזי פוכיהות  5ופילופ ויט ס:יבפ רב ~ש כטיפ "ל5ק5פר

  סלסיגגס onh הנחיר עירס )ת)6 מ6ר וסדריך )סחיר יס  סתיס  פן.
 5טר  סכלים כי  טלפכע  נווכיח  ומו9ו' מפלס  (D)p מ סייס5רבפ
 לנת  תיירי פפטס מיחו hnnDnl סיס טפח  פל  לפלצו 3ספיגס6סי

  l'DtlnP 5ל5 בניבי טירמינן.נוו5י ר6יירי וגפל' רתפ:י' וייןרירי"

 ר9"פר וס6 לינת סווoa  4 6יירי סגל  5מר פלו עלסספי
eprnt6 דודיי )ומל לגוס וכו' טלפ3פ  פובימופ( osu לעיס מן 
  0טכיעס  כגס ט6יירי 6)6 ל6רכ סתיס לחוך קם וגטתקעוגט3ס
 60 הסירס ק6טחו ק6תרו סוך י0ס טמן מיס יין יס עיתייחי נטתן ומיסודי יפעיו כמפך פעיר  וכיק סססלס 3מס  כיססיקטר מ6י  צם למתיר.  פיוררי'ן י6 רפס  פי טפלפ  הפטר  6'ך ריי)6

 קתל %יך כרמך ע) ורצי תגח התערס כמכר );ס דותם ;ס שין6ין 6'ן וגחעה טגולס סלתכ'ס סגלת )ש גפם סיס )6 סגס4על
 סוף (oo הין סיס ווין דומיך הירי עוורוי"ן ול"6 דע31ד6 עג%ס טסחיל )סג"מ )ך סרי . מעייין נתפח )6 06 6כ)תעירין

 מרות קח  כ6ן  טחן תעזתך סכחכ ויון כנחן 6כ) . 3נת' משוכל מ4ו טח)ינו סקטור ושקל דיון )נכרטס תמק דותם תעסס וססו116
 וחי'וס חק6 ס6תלו מס ו0ו6)המתיל

 ר' לרעת 1S'Dh  יופולות פ"י  לסחיר 9טס סל~לר כ5,ן סרעפפל ספמ פספס "יסתסי  3סעסי
 othla  צם . מליס דפ4גי  סג6וגיס  לרפת וק"ו תוורוי'ן46ע,ר סיס 1)6 0ותנש כסכרת טרמו ותסך ליס חט ל5 תמכר כררסרי
 נרגלי כחג' 0עקוס כ6)3עו ס0י0  שטס  פ'י  סירבל סחטס0כירו 61ף תפח תחוח קס61 עומר גינסס ממח מש כ46 וסוסשסל ע"י "טס  טסת'ל כזח כרכלי כהן דוי לס תחשנת ע"חטרשיי מון סגוף גל6ס סיס עמס קרי  נין כנצר כטתיגת )!ס גסחייט

 סיטרת ליס  מפליו  מיסיר עפי"רספסיימ  פרפססי חטת תסחנו6 6)6 כ,0 ג6נק תיגו נפוח ט6ימ "ומלסיוי0ודי
 סיס "יאת" רססי"

סס
 ופסספ"

  סיס 1"פלו פונסן סילע  סוי  ODI~D %ינט שלר  טרוססעפפס 5יפפי  ירעיון ל5 כי  טעוח תנ'  יותר  סס פסז' סיס
קששן
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 לובלין צג צב צ% צ פסשתלהמרן"מ89
'mnhמספי טריפ סוס 3יגקסhntp מים דסחס דכשכד6 ועור 
 קסני6 ומס גח0חס 1ד6' 6מרינןולכך ס6%ס מיג סירשיסויי
 1כ1' תעיוין 6ין וגח0ח וכו' 3ינטס טסם 061 סכסנ סומנ9סדשי

 6נל ע4ו משדין סכין סו6 דגחסח כרהיט דדוק6 מדכריודמסמע
 לר11חb 6(b דוריו סמ6 )6 . ס61 דגת0ח 6תריגן 65שסחמ6
 61'כ וכו' ו') ל0רמנ'ס סכן וב) סכסכ )'סני דיקי וכןישלת6
ph61ע'נ ס6סס לסחיר 6)ס כ) ט5 יסמיך hSmn מכריו נחטוכס 
 כסס גופו דסימג' מהיגער מראיין נחס טכתכ פ"ע מינענסוף
 ס)6 וט' מהות' וטסו 6חד כסגר מ65 סק וכחג מסגי כקומיתגי

 פל  6טכג'ו מגדוף נע5תו וסשה כסב ק, קנסימן סחשגס 3פף,.
 ר%  ול6 מגזל פסר'ן  רירי טל סחט 14 ניעיסס סייוע9טטס
 וגוו 6סס לפחסלמתיר

 טנ6 פעסס 53צהו לגנדר ר5ס % ערותיי
 לימי ובלרג' . מפטים עוות מקנח טס קסיו  6ף  סם למכרלפגי
 יוחק מסלול llhs חתי כימי סס  כי651 כתספ תעמס  ס6ע-פשיפי
 3גדק 61'כ . מהיגזר תסר'ן סורח ט) 5סשך רOto* 6(1 05יסן
 סעף  תכינתן ססס סלתה רק  סי)שיס סוס סי % שופו  סגםרודן

nWD3נסי ונפל טוף 5ום  סכץמ פז hwnP1 Vhn סיפן יס 
 3מימ סונר  קנס פעפיס סין ומכל כשלס יטר (SD' אגס יישל

 : ממכרת onbl ויריתי סיתרלהלל
 רהבו  נתלום רחבם כהוכ 3ס סיש6 סריס י6ייית שי2ץ(1לוץ

  לטי hP'1 כאוכתב
 own תפסתמיצ om~n ,ס

 דקלינן 6ס)ם  כפו יחכו גש נח,לס ממ"ת למגרי ונפוחליטף
i~nbeפעם יס %%ס נס ש6 6סו' . 6ס4 כתע כ,* כהקרס 
 1'ל רשי וסניפו רנס 3כר5סיס  סרהבן וכתו o~oh גכתכ מסמ"מ
 enht( איד 6סל 6ם (op נסתקס כתי o5~b יי'ל מתופסנפי'
 כתבסי לפ"ר טגר6ס פס .  למון טעם פקרי ספיר ו6'ל . סלו6ם

 יסיבתי 3מ 5ת6ין בוזות  ס~ען וסדרת ספכ6י ותטפס .לקנזס
 גף עסיף נס  ס6לסיי9ס 'oJnllntlw נו3וימ )י  nSS1onolכצח%
 מקיר מערוד דמועת נקמן 16סכ ג6ס לתכ'ס לקטר סוכרמסיוט'

 : וט' סיס וע גד*יס מלג'לגן
 ר' טגע*ד קעו 63 פאס ר3ימ ייסדם צ%שקרה

 סתרג)ו*ם 5מ סערלג4מז ת6כי6ז O'D1 hSn pDnאמחכל מש טנ6תח גמ65 ו6חזכ ר(ססח 1ודסחלומי
 ישר . ;1 6ת צ כגפרם וסיו נחזר ISD שפלחו6ף
  כרמשן sv )מנתוס  וסי  ע %ר 11 וק נפרנובי6געיתו

 סוס יגפ ול6 פ"ע עדם ogn סוף PEi %6 גנע bbנעמן
 : תועמס  סחינג4%ז ס% פכ'פ ימיו ו6,כסרגגילת

 סי5 משע מכס מרעש ס*ש מחא ל9 6ש יזשונה.
)ו" סכי נקריס בעלטו רייפריו Dh1 fns" וכש"סלכרס

 נסור מסררי6'י רססע 4?פ*ג  סודק כ) גגגד 3חוגמ)ת סקיס
 ע'ת . לכ'פ ontSp כרי 6ל5 יוסר pb בפסת למין ק'ס סי'יזר
 . סרוס פתן  טס טסים פ6הר סרעו6ז omh  לסתי %י ענהל6
 סתרעו*ת ס6ר%6

 כוי
 cntwn פ0פפפ תתן רוץ עהדיס

o)tms'6ס4ץ תוינו4ז ר4שס חס19 ס" 96ת בעור סיעיסורס פסע 6מם סרנדה פל חסם כתלת 6ם בפסת  נסוך ריסי ih~ot 
 ופגי ס' נק חיקק  ושין סרנם בנאד שי' ספסת לפגי וכשפישרה
 גלל וכ"ט . חרג13*ס ס6ר ננגין nnDe נתוך מפסו ומןספ0מ
 פלך 11 רם נפרנו3י6 סהצצגו*ס כל תלהו  סלי סיחר 5ד שדשט
ץ

~eet 
 ללגין (DSDn כסבר פליז תיזם טיס סוף כ'6 עפ %

olhneמשן. סיס נ4 תיתוום ט4 ססועו*ת סס% נר6ס (ק 
 : וט' hp'1 בפדור וש שננכס רבעכס
 דור . ותשמש יפייס גט . ולתיש יע צבשללה

 עור . נעימים לתריו .מרעים
 סותרן תעיירי .  יכוייס פסיקי עטי כנן . מליס ע5 כלכסק5 למופקדי

 6סר סקה0ס  סמטרס נעויף ע'ו סו כעס סעו תרנן קובלגהץ
 כנעי תחת סת0תהתיס 3%1 . כ06כתך וינקים . נעח'6תך 6תךסס
  מון ש  כי! eot5D  וסטתי קלוחך ווכרי דהרך מניטעי . סייסקלסם
 6ן פוגם עיונך וער"ח סשון כמעלת DSIU סוך קבלךנו16הו
 עריס סייס כשיי  סקס מנס ומגס . etbno תנחרסתכ)"ש

 : מתי eSc1~3 ססשסר נקעי 6ב6 מתם רס רנר פתיי לטיולי מתסוגות גבלכסרגלי
 ו( ט4 93'מ יסרפ6'י מרעי ששקי פמ'ס פ! נסמן  פשטך ייון הן)

  6מ 6'י סל נסכין  טחחכו %;ון דגר ע3 י6סישתשובה
 Dht~ . לפילס יחי ל6סור נתכחל בל6 . 631פריס

 טחחכו 6ל6 סקס 3יט)1 ל6 06 . סיין מתחלק 16 . 6תוכגחנם)
 כסריכם  סנ5ליס  סמותכין כירך סיחי ק) כסכק דק דק כך6חי

 סדקופ סמתיכוק  16חן סיטור נגר ססיס 4שך 16 וניס*נסכסיל
 061 . גכ5ס )עחס סכור געיתך מסכריסגמתכו

  ס"ס %ען גחכסי
 נזר ס' פ5תס  כסמון סיס כך כל גרולז 4ל4ן hg~ 16 obכתופ
 Db 6גל . יותר קריך 6ין 6, גכלס כנר סיעסס גפיכן כויחישר
 חסיכם עקיס  סל וטיפס כדי פיעול כנגד ס' ע)עס כסלוע6'ן

 נפתית כולס סטין rb פכו'ס קלר(סכץ
~Sb) 

 ש כלגר ס' ולרעי
 סלפתם לפיקס כרי  סישר י3ד ס'  גריך פלתס שנסנין  מטוס .מלגון
 ע%(ם חתיכס 53ותס רופיתן s'p סקיי רגבן שיפר כהן גשםככר
 . ssn עסתכר ל6 1פ גפק"מ סכרי כונר ס' ס"ס כסנתז סיטירכי 6פי*  סלמן יל כנגר ס'  לסלריך 6נל . נס סונטן ס6יסור כגרס'
 . נניס% פיצי )6 ססמזנ ס)6 טויו וסקסית ססתע מוכריר6יס סס3י* סלו חטפת נחירם תסררמ6ש דגרי ט5 חנר .nh9prומס
 ( . וג') 9סלרמ6'י דעת )סי D(Ot1 ט) כסכין 4מך כדין ססמזנ ע))כיכר
 ירור  רכיה רנרי פל סמת"ג  סכתכ דמ6מר ,"ל סיטחו 6משסב
 כדיך רק דש סכ5ליכו גו שמחכו נד61 דנריו לסי ש אגסחיל

 16כ לקרירס  ספייין  כררך 4סי6 ס6י ותרכתנ וכו' לקהרסטשסין
 יסער  %יך 6ין גקרירס רנסלס  סיכי ד%י6 לסספ"ג דסזלמסוע
 ס'נ והין . רי וע עט'ם סל  נסכין  סחתכס סיכי 6)6 סנ5) כ)כוי

 פכוזס ט5 נסכין רחחכס רכיון סכול כ) 06ור גנו 3ק5ס )6ד96'
 S~h 06 . הסור כולם hSh געי)0 ככר' )פער כ6ן ס%ך 65 רקדק
  ס11% ש ער % 6נל . כנלי דפסית  מליסור גו סיתפספגטילס כרי סיפור כנגר 6ל6 ס' לרז. 6ין 5ח,כ נחבסל ob1 לכלם(O~D וסו* ייפלס כרי 5ל6 3ס לסור 6וי  ניטיל נ)6 . דק דק חחכס)6

 יון יסו יגג4ו נספר וליס סלמן נכל כלל סרסור  (es DaDoמסרי
 3ו מירס ס6י טכתנסי  סררך 6נל . תסהרת6'י נסתרססנטוס
 יסררש6* שם ותפטר ופקסות. ספע בו וקין מרפוס 5כל  שגטןסי6
  כך 5פר ס4ע מחקי סיי 6לן ס* בס"ס עייני ו% orJ 4טווס
 סqh '61 טכס טכיס)ס סיכי 6כ) ומטיס דק דק סיחר פ)כסכין
 ננלס כ3ר  סלטסס גגף)ס סכוי ער ס' on~D נתון  6ין  ס6סמגוס
 . לעטלס כי1כר כולס כער otDn %ריך מלס )טסס סלון ש16

 נ%ב שלס סי ש  נסכין כמחכו טכתכ 5"ו ס4 "ר סטורורנרי
 תתכו 5כו 6כל מסכין כל כרי  רמינו נו  סנלוע מגר ללוך
 ' 3י46ך %יבים 45 ר3רי' וט' סטון ש כנגר ס' לרן- נכרי סלנבכין

 : )סקריך לעת 6ין וטחם ודלח פעס נסוכ . סטוליטע5 קחכופי 1בי16ריי 3מיווקיי נימחיו וכמר הכתמתי ,ס פירוישב
 מפסק מס SD למתקך יט oh סחת 6קי ידי יעי צבשבנשקיה

 . כענ5יס 'Dh" נסס 3כסתס וריסס לו ph ח%סנ"
 סקס מ5יפ hSa דמ6תר *מר )י דמסחנר במכי יעשקשובה

  נסויך מט%מוסק
  מיתלי

 פנל  נין גסס  3נסתס
 מעונים ימס כן סכסנ  ירומם ראגו רצינו  יל6לו ,ס לבר  גרול%6ר
 אפי' דריכת 6 דלין כחכ וסרת3.ן דבריו בסיום כחכ 3ט5ש61יס1
 גסכ תן עיקן גראס וכ! ספוסקיס רוכ מסכימו וכן . סרךנטג5

 טס61 וין נע) וסורקת עתו וכונרו ק% כ6ן יס סרי . עכ"לסרעל"6
 6סש דריסס * סדין ס0גיש י(פוסקיס קרוכ ומעיר סורסכעקרו
 סנדולים ססס וסרסכ"6 סטן פסקו וכן מיקר bta טכן סרךנענ)

ohnw36ת לסחור טליסס )0תח0ס 4ו 6ין לכך ס6חיהש מן 
 ייוחס רכינו טסעיר ט0יס סרמכ"ס הכנכרי קבן 1כ) . חץדכריסס

 סרת3'ס תרפתי כן )וקרא הספקת ומס . מכולי וס גת65 ל6 גטמוכן
 ווקיס גסים רי) סרמכ"ס דק6תר ורקס לכסס רועיו 6ת51פלן
 4ן פקוס גמ65 ד)6 מן רמוקש דגרש . נתין )6 עו)וס3קותס
  נקט סמסגס  וסין וסלתכ'ס וטס,  נסס ~HD יקרה ופרשח"
 בגסס כעזיי והריסת בריס 3bro ררים? עיפר יהורס ר3ירקס:י
pee1כליסד" מפסע סריך וכסברס כיומים סרתב'ס 

 ורב רס"ל

 : 2ייי:4הין ביוץ %שא' :15;א:
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