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'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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מאלובלין צו צה צר צגשאלהמהרם
 . קטגיס נענ)'ס הריסס לו יסbSt 6 ופרס כעור נרו) יס66י'
 סג0ס מבכמס מין כי פתין 06 מ %1:3 ח% מעגין 6ין%וגי
 6% ונוכס %6 קסם סנםרס סו6 נפגע סכסן סקענס6ש4
o15h6ד,36 זיסר h')ptnj פטוטס סכוך ו(י6 וץ מס טפרק'י לד 

 : אדיס 61bs1מתיח

 מץ )ח"נ ירומם ר3ימ על התסח 6סי יני SD1 צךשאלה
  מ51סין 5ין טכתכתי D)pn נכל  ורל סכחכ יו16ח

phמקוט ו3כ) כ)) פניקס )ריך l'aptnn  כמי) בג- לכה"ק  גריך . 
 6)ר'ס יייס.ק חיספס ותמרח כגיורו !קיט רב) מדשיודעטמע
  3ר.ק0 פק תיר גיחוס  6)6 עתידס 1ל6 :צח מעת כסרח גריך6'ן
 מגס סתיפס מכל' פ' פוק סרת3"ס רירי כעסתעוח סחיפ7140

 טס סר'ן ר3ריו דחס מככר גרבר יסיר סטסדע3'
 נכתטתחי

 . רגפולס
 גס . גסו)ס ויין ג.ח סי יג"י ס3י6ו  3מיווסע סרס6.3גס

 : סרת3י0  יר3לי טל6 כת3 רלפו)ס  סתמסיןבסוף סל6."
  ס6פטר כך כ) לחמוס 6'ן ילת.ס  וניס מל תסוגיהשובה

 סרסכ'6 רכרי ל6 וגס סר"ן רירי כלל ר6ס hSטסי6
 סל6 לתרוס טים bSb .  3,ת:ו  רבריסס לתפספי ל6 כי3חרוסיו
 גפו)ס  דין :ל  4 ים חוטטין שתרו תלית סכל סכ' סר5יס כרגריפסק

 . סר6"ס יכרי 6חר וכריו כרוכ גתסך ירומס רמם טמריומחגיחין

 ס)יסלח נעמיס  ליטי נדי )פונס גז'ן "1 ",ח נטיו 'לנמס לג'ק ינל' ע,3נ"יי

 טרניגו 4תר ט5פקר %6  .( רגו סריס כרבכי 3יז מסק טל6 עלגרגריי
 חוסטין סדקיו י3מקוס לזמר מרוריו טירוייק ?ItDn ל6ירומס
 פרבריו לוס  כתכוון ל6 כי טסייס ול5 ל3ר נריקס 05 כי גי%
 ומ)ריכין  סמוססין כמקוס ס3ריקס דין  מסו %רם 630 וק6%
 בריקס רלריכ0 רתחגיח'ן גניים  סיפולס פל גס עתי יתדינרעזס
 0נריסס  רין לפרס OnD ונ6 6ז קיוץ ריססין ותתייר? (OSIDרש
 וכו' מגג תן סבסתס יפלס מכתב י'ו 5ות לסתו מתחלם עקת?וסכי
 1bJb  ולקמן תויקת 1לריכס וכו' ממרס ו5ס . הנפיס לריכולמייטיין
 לריך ססוטטין הקיש ובכל נסוף טיתב תם ע"כ וסיעו וכו'ס3ריקס
 וגריך וגו' 3סינוגיס )כדוק )ריך  6'ן 36ל סמול כל כינרלארוס
 היפולס גתי ק6י 6לס סברא;-יו וכיון וכו' ינ)לעוס  3טררס)כדוק

 3די-(( ססח6 גודגקט 6)ס מרכליו )רקדק olpn  6יןרתחייתין
 דגם דס'ל דכ6מח )ותר מוכל ל3ל גריקס 06 מ ילכלך hs1%ד
 רתחגע(ין גפיהן רין כל לו ים  חוסטין 3גתר6 ד6תמל מקוסנכ)
 ן14 סיס  דינן ולולן לסו קרי מועקין  וכולן 0הי*ט ר3ו טכתככתו
 3עיסס תמלק וכקלעו גטתע רעעי% ,ס לפרם יוחס  לרמינוסוסך
 ד6חמר מגסו  גני מיסמין סתתי כחב ספור יס סטיי .  תויןוכולן
 נפולס דין כל גסס קים לפרס סמליך ול6 חוקס'ן 3גמר6כסו

 ס") כעחיס רתסחת6 6ע'ג 6כ'1 כרוסס שכחב כעודמחגי9ין
6%SD כס6'מ 3יניסס לחלק חיתי ומסיכי רעעו סיעו כרמך 

 מס' גט'ס סרתג'ס דגרי פי וגישר . 3יניסס חילוק סיס  נריריומשולס
 61סטר ( . ירומו יגיח ו9ח )סי וכו' ועסין מלמרע וכ"* טבחונוורש
 ק8תרגו )שוס וכל טכסכ כלטוגו סרע3זס רגם סול ירומסטרביגו
 גחכוון )6 וכו' 0מ)) כ) כגנך לבלוק  )ריך קקפoh 0 לסחמסין
 ברברי טכתנתי עיר 63 סיריהם  הן )פרט t) 6(6(oot)ה4ק
 3סרי6  כך כל  סרע3"ס ברורי 9מ5ר היכו  מסרי . ירומסרכים
 6ל6 חוטטין גטו ד6י~תר  0יך ובין רתסייתין נסולס ביןטענלק

 סיר06 ר3ריו ערקרוק סרת3"0 רירי על כמירוטע גחנססדסכ"6
 מוטמין יגמר5 נסן  פירפר  6וחן ו3ע רעתכיח? יפולח 3יןסחילק
 סתי3"ן 3טס פרין רירי סנריי לקמר 4ג נכי' כחב ספי גסיכו'
 גר6ז טחיפס תסל' פ' בפהק  c"Jnlo ורירי וויל 6תר גירסתולפי

 מרורי  כן לרקרק ידר ל6 יריחס טר3יגו 5פסר יפ"כ . סרבלןכרכרי
 יס וכו' לפרוק )ריך טתפס 05 סרת3'ס רק6ער יס6סרמנ*0
 מעת טוויית לטמר b)h לפח תפת  סיך טחפס oh ר"ל רקעולמרס
 יטחפגס ל6 דלכחהלס וס'ל 6ססר רריפכר ליטי6 רגקפ bo1%ח
 יחסין 6לי ס3ריקס פל לסתוך כרי לעת nDD קניית ל6חר5יי'
 ספיפור 3פל כתב מזו גווען ספרי 3ריקס לריכס חה6  ול6  סחיךפך
 וקרוב צרור )י גר6ס 011 מלכס וכעינן וחרק מ6ן ליכ6 סקח6י6)ן
 SD 6כ) )ס,)ס( גז,ג' סג" ע) )חמיסה . 'רוחת ר3.גו גדכר')ין6י
 סריגן בדברי כחוד טסנו הנוסמ6:ח טכס) כקמח )סס64 'טסעי
 5ין  3טתעתין ר6חנ,ר ת6י ריכל 1") תיימון 3ל תמרי ר' סרכ11.)

 נסי' גס רם נסי' o'Jnlo כתסוס סרת3'ן גרים וס3"י וכי')פי4(  רעי קהו דיס3')ן למימי ל5ו  מוטם'ן ר5תרען ובסכי וכו'ויסטין
כ%

 ספי וגלחי .ישען וסכי  סנתוזן כרירי גרוין בפיק סרמנ"ס סרסרי פרבריו וסייסי3
  31סגי 3טתעת'ן י6סמר ת8י רגכל וילל סר"ן סכחב (סטגסין עפני  סר'ן 3ר3רי כן ססגי' לס3"י  ססכייו 65,

 ור5י9 גפה  ויני כל 4(ו ריסביון 4וינור6 לגו חוקסיןר6תרען
 3רנרי ,ס חילוק תני6ר 6עו גס ר4ר)נלס. לצן ,ס 6ין וע'רתחגית'ן
 נתתטניצ  פלס וס ותיגי לעיל כגהר חוססין  3סן כגינתר  קותןצן רבנות" גפילס  נין פתחלס תרגריו כן הגריס %6 3סרי6סרתג"ס
 רברי תמלפ טס3י6 לספליך Wh3 יפ of העל 6ל6 כרתבזגיס

 כחב וכן כרנריו סס ירטל6 ססיי0 לטס ו% נחיריטייסרט3'6
 . 3זס י-4רמכ"0 על חילק ססרמכ( וכו' מקו נחמן בל מקס  רניעסר3
 טס h')o טחיפס תסלכות 9' נפרק טלו תנגס סני:0ף ג5ורקס
 ונס סרסנה חרוטי ישי עם סרמנק רנרי טל  סר"ן ונויסניי
 וט' נמתן 3ר נוסס רניע סל3 וכ"כ סרסנה נוהי סיש %טס
 . סלע נספרים טס  טכחו3 כמו סלמנ"ס op גלים סו"ן קכד3ליסגס
 )6 6מגס . סרקנ"6 דגרי qlo וסריס סוסיך 1)6 .6סחתיפתי0 * סרס3'6 חדוס' 3ך3רי למרח יוסח5 לו מסיס לותרידומע
 סחירוס חכיתם חכי)וח יי יט ככר 6)6 סעי גחפס נדנד 311הס.סס
 ,ריס יתר סמן גסן  טיפל ))לפגיו  טילתי וכגגות דגליו עלוסקגוח
 למותיר יהגו oh  ט6ף 4 לרקס סרס  לפגין ויו'ת . פקסוקסיס
 סכו  ארין ת"ת חוססיס 3יי6 ר5תמר סלפו ככל סתחעיריסכיצרי
 תניע, רל6 סיבי כגון  טחוסטין 3מקו0  6ף נתקל סקורם פלס3סת0
 גוייס % . )'כ מיתן י"ר הטור  סנט% ססווס 15רך כ), עלסמקל
 06 כי )ריכס וקין דמחגיחין גפורך דין כ) )ס ו)תיסכלמחתיר
 )וק ונ,ס תיר וייתרת ספור תרנרי  כיססתן מסורס כמזפכפיקס

 : ע"נ  נסיתן  ין 3וס  טפסק סלי ס)פסקי
  ויעעין ט3מרילן חולמים ברין סכחנח תס ופל צהזץ4*לךז

 לפתיר סר6"ס נפסס סתיסכין 6פפ'י גובריםס6יין
 מסולט ,י  סכתרועס וכחכח פיר סי' י"ד ספור פסק וכן ר3 ר3ילסי6
 יט*ע6ל ריי רני כתה ספסלו יסיפסו סרת3'0 גנו כונריחיו
 טיט 60חרוגיס תל וחתס' D~b פרת oa ססוספית פי' ולפי .ל6יטיר
 גיפס וסרטת סר6"ט כרכרי בסדיק פפסק ויק מכריע טל6 חסןחי

 : תורס בטל לר,זמיר  תרע סרת3"סלרירי
 161ח1 6חלוגש כ16חן ליתורי ט0ס  ס5ז %יני תהשובה

 גי ר5יחיו % סרן"ט כרכרי תל5 גפם  סס0קקכחכח
 כך כ) ש נדין %קיק  ),וך 6ין סל6 מלכס ולפלין . 8תי נמלקל6
 ססולעיס טן אפי'  ויסתם קיסמם נט כר מסוס נ,תגיע וס מקוי "יגוכי

 טסר6"ס גתתים סכן וכל . כלל תוטכין l'hC 1טבביריחט3כ4ס
 יסיחו ר3 ר3י גחנם רסלכס רלר6ס סכח3 טחו  וגייוקי'יפתו
 רלפרט'י ופור .  יקתע6ל ר3י רבי תג6 נגר איקר וסים כל 3פימגורס
 3מ"ם sot~l%)1 רב רכי bml יטתפ,ל ר3י ר3י חג6 כלל פליגיל6

 : מותר גורפיםהין
 כשל פר ורקס טסקפעס פ54 נוין סם6לת יחס צושאלה

 וטיבכם רפול 0פיסתיס מפסקו כפיג53 סרי3גס0
 גריתם מלכות 3על כח3 סר'ן וכסב . כסרס תכן יחר פריפסככלל
 להיין ר3גתר6 חית6 וסוך פרפס מכאן ופתוס כסרס ומיג83רכסול
  מריף סגס גרה  רעמך רלפי וכחכח וכו' ל0תתיר מכמיס סיעורירכל
 כיתר כסלפ גסתן ורנ b'oo כניי טסרי ots סנילי גווניכסאי
 נכלל סר ול6 פר קסבר hn)h תכ5יסיר כיתר כייסורפכ0לפ
 Sp~b אייו olpn ריכל  פתפין 4סגh'k~OD1 5 ורל וכמגחעכ"ל
 ד6תר ססי6  ר,רי'ף סניי טל6 מפעם  גנז נכלל סר ול5 פראתרען
 )ועמ וכקטת לסחגויר תכעיס  סיטורי כ) יומנן ר' 6מר טכסורכי

 : סריף SD חננסו 6% 3ס'ג ט) חעס ,ס תס וע) ,ס )תס)מודיעך
Qth'~)(נזק ששייף זגגי ע .btsl) . ) 

 מקוס סוס כ6ן ק6ין 4מר )י ומסחנר לסיסי יעתשובה
 ט64 . סכולים 3ד'ן סר'.ף )סנן ונס סרי"ף SD)חשס

 קרול וסילוקו געינ63 ער 3ג60 כפו) עד קוקס . ':מס ערססקטיגס
 ל6 ונס למעלס מנוה )6 מוםנ פגו קסו6 ופירוקו גווגחו  ס6ין)י

 כפול פר כרסס ס6תר  ר3ריו פירוט סו8 סכי hih לתפסתתעלס
 פרוש ניגונים כעענ6 כ'6 גם6ו hSP פר כך כל סקפעסונגסס ברקי פ% כסיעור 06 כי (1bp סלן ער לך לל סיקפע0 פ"וט'
lorlס0קמעס חיפת טל סמו,ר כפול ועד כעייב, דפר יזיינו תסתשת 
 כל טסקפיגס ררזל כפול עי  ססקפעס 6מל כרו וסוי לטילק6ינל
  סרתנ"0 פרברי מסמם וכן ומיג63 פיל סיפור טל ספוורי( ערכך

ת"ת
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לובלין צח צז צושאלהבהרים%2
 . 6חל כרסון כמטע מכחנו סיג טפין ומסמ"ג קמיטס מלנכוחס"מ
 t~Dubו;")

~tsl))p 
 קעגס גמ)6ח oh תוחלת חסירס 16 סגיפ)ס

 וכחב טרפה כעיג63 עד וכגסס כפו) על כוקס וסקעיגסכיוחר
 סכסיעור קכח3 סרטים כרעת רכריסס סגר06 ג3וריס טרפי3ט)
 וכריימס עפ" *נור קליך כרמך ט5 כן 06 עלח0 ככ% ועיג63פע
 0רי"ף ס0כיPDh 6" ומעחס . מריף 3ר3רי עכחכתי כתילוםסו6
 חכמ'ס סיעורי רב) יוחנן לרני ססי5 סנט 1)6 נחתן רר3ססי6
 כמ0קפינס כווים גבי טיסכור )ודכריו מטחמע )6 6עפ'כ)מחמיר
 תסוס נקרס סיס6 כגרס ועיננ6 כוקס כפ% קישר ע)ועמוס
 וער ער 16 ככ% )6 וער עד *ניר כ)) קייך )6 ט)י6 גכירסס
 )מעם stnsn~ 6% למעלס עמעס )6 סרי'ף ח"יכ ד)6. מסוסככ))

 6ף ועור , מסק טוס 13 )י 6'ן סרי"ף כרכרי ;ס ופילוסכדפריסיח
 מ0חנר ת'מ כוליך גב' מסיג ק6 מע)וח מסלוח סרי'ף דנם6ח"ל
 שרפס קסקעיגס כוויל כחכ )6 דס6 חטיכ ק6 (ODD דתמע)סטפי
 טד כוק0 כננס ער ססקעיגס כ1)י6 ו;") כחכ hSb וט' כתםעד
 כמס ער קלמר דסכי רכריו )פרס משחכר יותר 61'כ וט'כפל
 שרפס סי6 1כפ1) ככ)) עד 1)6 כפרס סי6 כסל ער כרקסכסרס
 מחגיחין ט) דס6 ערסם וכעיגכ6 כסיס סי6 כעיגכ6 ער OD13וכן
 ( . וכו' מבמיס ~'QID' כ) 'ומק דל' ססי6 כגיח ו)6 וכו' כס,ע דייגbton גירי" גיין טסטים סויזף ינוי ע) )סעי . מיתני6 3ג0מס כסרוחד1%
 גתי כוניך ונכי נחמן דרכ ססי6 דסכי6 ספגה 6תי ססח616'כ
 לנעריך )6 ורכך ופלסם )חומרך ככ% עד 1)6 ער 6מרינן]סכי[
 )אחמיר חכמים תנעירי כ) יומק 6"ר קנסו רר' ססי5 )ס3י6ב"כ
 יעות6ס ממסגיוח נחמן %נ סם ר16ת'ג 606 6)6 נגמרו ותמלד)6
 DDI(' 3כ)) וער ער 6תריגן דחס וכו' חרס סנכ)י 0רקיסדחין
 וכמרפ"י והחתיר חכתיס סיעורי כ) וכסו ל' ר6מר )חומרךמחס
 ויסור נלין ohntp hSb 'כדין כ)) וחרי ד)6 סרי"ף 36ל .קם

 כמגסו 06 כי רעך ('hlD נסו ר6חמל לסכמן )6 1כערס1חופרפוח
 כ' ונחרוייסו ס0קטיגס 1ככו64 סנרנרח לחסרון דסייט מליתרי

 מריף רירי סחירטט מס כסי החומרו סוי ככ% )6 ועד ער6עלינן
 )6 ככ)) )6 וסר עד דקסכר גחמן רר3 ס0י6 ססני6 מכיון6'כ

 מכמיס סיעורי דכ) יומגן 6.ר 6כ10 רר' ססי6 הסניף תו%מריך
 161סר ועיגול כסו) 3סרי6 ססכקיר גרו)וח שכוס 3ע) 6כ) .שלמתיר
 ער סגמר1tbp1 6' 60 מפרט 6י נפטך תמס 6'כ מסכילכפיר
 . )קע6 ככלל )6 ומר רעד ~sff 6'כ חטיכ hp )מעלס יממפסכש)
ג- ככ)) ועד רעך S~D 6"כ חסיך ק6 למפס דממע)ס מפרם61י

 : ,s'p סרי'ף וכרי ע) תמסו 1)6 רשיו SD תמסו 1)כך .1)6
 קפ3)1 סגסיס ונר ט) )סוויעך מתני סכקסת om 2וןואלתן

 סתקו61ות דככ SD נס סנמקוט ען ט) סס)יכוחטל
 : 1עוכ)1ח סגסר"ס ע) ישתדף )מפס והסריסכמחונ;גיס
 דנמסקג6 סטי' סר6כ'ו ס) ספילוקו מגס 6סו3י יטתשובה

 כ) קסוכ6ס כמו מרח165ח ג,ילת גתי ק6יינמרו
 יחוס )6 מי מ"מ p'm כעne~p 6 סי' 3יר סקי כרכריססוגי6
 . 6חריו סגמסכיס h~snol ירוחם רכינו ו)ןכרי לר3ריולכחלכם
 מסכיתו הגירס כחקוכוחיסס כגן ומסרר'י סדזו סע0ר'סולע"ג

 מררם עונו6ח כ% 3סן טייך )6 וכגין סממוכריס מקוס ס)ד3גסריס
 סר5כ"ד טכחט גסריס 3ין ומלקו כ)) למורס ריעוש מקרי1)6

 דכרירוס )פ' 61'כ סמקוס נפגין 0קנועיס סלט גסויס וניןוסרטר6
 סר"ן ורעצי סעור תוכרי מסמס רס6 מר6%וח גיבוח כסן נמי%ייך

 3ד3ר 6)6 מרח)16ח גוירת D"(h )6 סר6כ'ד )רירי י"ףר,כ5כ'ר
 6תנס כסרס. סריסך לותרי 6ף "'כ )מררס ורלף פומ6ס )ק3)סר6וי
 מסריס כדורי מדמע )6 ריכ"י וס3י6ס כמכונרי סרסכ"6מוכרי
 ען ס) ס)י3וח גכ ע) עכ)ס oh 1;י) כחכ דס6 כין ומסריפי")
 וקטעים מחו3ריס פסן לעפיי ענעס )ס ע)חס ל6 סרסרו)רכר'
 וסרסכ'6 סר6כ'ר סברי ומוס יט סוכך . על) סתקוס3טת*
 קנכ6ן nlbIWno כ) )תקן כרעתי עלס 5כ6ן ס6' ומיום .)כחמרך
iD1hם)6 מסוס נחור ירי ור.טכח' יש"ע 6)י63 מחוקעח סיסיו 
 סרסן סחרומח שכחב "סכתן דס6 ח'tDhs 1('e ע) )ט1)סו)י6

~fDha
 hsa כדי לסרח רגו )6 סתט6וח חישן ק) מפחח נורת

 ומן גכ) גן PWh1" כוס כענין סב; 1כ) סר6סוג'ס ע) לעי)ס51י6
 חתיך מלוס 6גי מרטש שגיס 16 מקוס כיוס סתסקגיס *דיטמ1ינע
 ךכ'ע 6346 כסרס טחס6 כרי יתררס ר16יס סיין 3ר3ריסלחקגס
 . ם)0ס סמקוס כסננו חע)מ'p'pn 6 ט6*גי )6כר סוריחיוק

 0ן כדקי כי )1 טומעין 6ין כך'עכר 6פ" 04 קחוטם המיהמגס
 ו0מחיריס 6חריסס טנמסכו ס6חלוג'ס וגרוזי וכרסססרמכ'ס
 61פסל 3ריעכר טליסס )סמוך סכ) )ונרי כנגין סקנועיס3גסריס
 ו)רוומ6 )כתח)0 (or )מוס סיס 6)6 קימר )6 גועיסססרק3"6
 (or )מוס וים סתקו3ט onlh1 קכח3 מרקוע מסתפ וכןרמי)ח6

 : וט' otnb סי מרריגס נתקימועטסוח
 דעתך ע) סע)ס נ6נ נע' ס6ירע כתעס ונר ה) צחמטפולה

 hloon תעגיחו )סמ)י0 )ליך 6ין כליחטסכט)
 onDn וכמו מערסן גכ) סרק וסוכם כחעגיח )ןוק כל רל"6עוכרך
 טסכי6 6' פיוס ינרמס כפכח קח) כ6כ גט' מעלס יעגןר3יגו
 רסק לי ותסתפ  ורן סס סנרי סכחכ ולע"ג חקנ"פ סי' 6"קכעיר
 פיתי נ5' לכייס כחל 6ל6 )רחס סיס לה 05 36ל ho' כולי מתי'ל6 רקותי רביון לתחרתו  וגרמם אסנת מחל ב6ב 3ע'  ריקה יעבןרר'

 לרוק 3ר תרי רתייחי תסמיק חסת!  וכן בכך סיקל סיס ל6סס3ופס
 רס"פ היתי ו5ס - 3ס3ת ל6' ורחיגוסו רסנת 353 פ' וחיר6יור
 3פ' וסחעניגו וליתר לסחוס ליס סוי  סטנוע חימי 63' נ6נ פ'לתל
 רבריו מל ומקטת . פכ'ל k-tO סלנו טייפ תסגי סס%4וסו ול636ג

 3סיפ לסיום סמל לותר סולרח 3vb)Q ר3גי מוכרן ס5י גייסלי
 : כיס 3,כ 3עסרס סלמס w'tc לסי נבאת למרהרתע
 6ין ת"ת תיכרחת כניי רפית 6ין מניתח מס מנסהשובה

 זס (osP ל6 תחגו גס סבוראי  נלך OUIUלסיסינו
 . כס סו6 פשיפ כי ג6ב 3עס;-ס סיס סגי'ג 3גי טלס0ייע
 ,( די"ג סחעגיס סמלית מרין חקנ"9 סי' 5"ה גפור סכח3 פס ג'י רגרי)גיבר
bihor גביים ל6 פ"ץס כל גריית6 דססי6 רת6סר ס3"י כווית 
 חלוק ר6ין 6יחob 6 )00)'0  )ריך 6ין מלגי ר3י'גו  ליסתועיגן6ל6
 לסיריך לחיץ לי סיס ל6 ידחס לסיייי 63ב ספ' גרמה  3ין3זס
 סתותי לתפלי ס'ל 6ל,3זס

 סטלתגוסו ולי 363 3פ' וסזפיוו
 ת"ת ננושב oh כי להסכתי 6ססל ל% עוכרך רססי5 רגובך5פ'ג
 *ס3 גרפס גן . לחימר ליס הלפריך לbm 5 רסקי תעח5לעיקר
 תם התגס . תוירחת ראייתו 6ין יעילי גס פית 35ל . סעיכוונת
 יספק- h'oo1 br~tnp תסעיי6 רסיס לס3י6  רעמך טלטפלם
 )סס)יס גריך  6ין גרחס 63עו 5ף סלגו רכיפ ולסכרית ספיתר3רי
 י"פ סרג 50  רי"פ עעת6 מערנין ככ) פרק ננמר6 סחסמווייק
 ל6 6ס" תס*תין שינו דגי.פ 3סרי6 תוכת תס6 וז"ל וכסבתתסליתין
 קוסי5 ת6י  כן ל6 ר6סנוחס

  חץ-לימין פיו ל6 16 כסירת: רו69 רלתי
 לסתך מחס וסו  תסליתין סיו ל6 גוסיס י.פ סיס t)'Db מתגו35ל
 ותתחלם  נרכריך פיס גפי 9ו*זינן- וחספוס hDP'n סיגר ספעיכלתי
 %"פ 6כל רנריך  בסיף עיתו וסוספס ל6 סיפת דילגת  9ושייסךדורי

 סתקסס לקלויית olpn, 6ין  למסוס  קריך נרתס רכסל5 6ית5ריס *תר 013  כווגחך  ססיש 1כ06 . )י מ1כגח o)th ולפיחךקוקייחו
 רס5 סו6 קיל טפו י'ט ho1  תסוס לסרס סלגו D"'D רייסטת3י6
 קוסם זס 6ין גופית סי"פ 6פי תסליתין סיו 6ז גרתם סלעובזיע
 ססח6 6רסחיס שסען ל6 רסתקטס לומר לרלי ע"כ רי6 .  כךכל

 ל3ו פל עלס  ס5ס לסרח רגריסם טל י"פ קרין וססתורוחסקלות
ra")לסייגו נרמס  3ין  סללו 3יפ חעוק רען 6ח")  6ף 5'כ סכי 
 כן פי D'hD )3ו 6ל גיחן גזע סיס ת'לנ כשלימין 6ע ילעילסנרחס
 סטת, סתסטס גלעל6 וריי 5ל6 . סתם כריחי וט' ר3ריסס סל י"פ סטיי ספסרןוכרתסגי כלי ט תחטגין 6ין 3ס3ס רס6 תסכת  ר3ריסס 9ל י'פ קלפרין

~Sb רבריסס סל "פ  סכין  סקולת מילוך ל3ו 
 סתרלן תרירי וס  לסיכימ ים DD1' לי גר6ס סיס ולרירי -לסרת
 3ו מס*מין סעית 13 סתחענין מחוך  ר3ריסס סל יפ ס5גירתסגי
 )נוימל S~a טפיס נ"מ נוס)ימין נוחס רbnth 6(3 ו6ס וכו'טרכיות
 כם6יגו רסילו נתור w)Dn 13  סתחטנין רבריסמ  טל "פק6גי
 ' . ,s'pl, גרמס l)'bDsh 69י יחי סרביות 3ו רתסייתע ס6י רס6לרחס

 רלה ל6 מתחרן רסת6 מסוס  כך כל טיגריס רסיס 5ין זס סגס5ל6
 ותיתגי6 טב6סס תתקווי ט"פי' לו ססיb)b 3  כך פל יצריולספ*ג
 pOtn יט פריין ססיתס 3ל5 13  רפתפמן רסיעו 33רייס36סרי6
 קלמר ר3וח6  וירך י"ל )חי 6י . סבת לסל ר3ריסס סל י"פ3ין

 נגומס סלפי* כך כל סו6 יקע רנריסס ט) י'פ ום6גיממחרן
 whm לפילי כלל  סרית 3ו מחעגין 6ין וקכת . סעומ גוממענין
 סתמיי3ס 3רורס ר6יס  ליו ס5ין כיון ת"ת מוכרתתשיגס לרברי סניי שסביל טסר6יס סנס 6'כ סו6 וכן וסו5יל . וק"לגרתם

3סינ כס ליו 6ין שסרי . ס3"י כרעת ותקיז%  סדין מתר 6"כ .תרבריו  תילילי
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מבלובלין קא ק צם צחשאלהמהרם
 כטגלמס רסיינו ונפוסקיס נגתר6 קגמ65 כעין hlh %נ 3פ')סק)

bbיסק) ))ו ח)י)ס גימם כק6יגו : 
 כקנח טמ) כ6נ נפ' %מת )6סן ס6מרח ימס צמשעלה

 )ריןן וכ"מ מג)חין 6)ו נסרק כ"6 סיוםכ5
 : סו6 טכמעס דכריס וקימור טסג סכ%עס דכרשרק')
 דס%גו ממס ס53געס נרנרש 6פע1 ס)6 "יט יעתשכה

 וכן גדכריו סייס וסללם סתחיר,ן רט סמפסתסעים
 ק"גו )רירן 6ף 6"כ , )~"יל ט"ו p'ns סכיי פסק וכן ד3לעע4

 : ע"ס lltotS ר)6 סכו בניסורטסניס
 ט)ס)ח ע) סך a*b )1 סיקס )סמטון סכ6 כרבוכןי ס*רע מעמס ע) סכחנח מתועת דיני חני יע) בהשעלה

 תס מעיל 6וחס תגסיגי ופסקו סתעון מיד סס)ס)ח וג6נרס,סכ
 לחס גורוע המשן )3ית cSno(n 3ט) מפרין 63 ובמ"כטפסקו
 נטפל כמקומם ספלין כיד תפוס )סעח )וי עכגס מדיחו כגחו6ת
 סכרין מעטין ועתם 6רומיס נ' . טכיע כ) סל) סמייון )וסיחן
 ולפדותו )פ15חו מחתכ טמעון oh מכוכ סך 5וי כפדיוןועפע

 : פרעון 6ת אפסור וסכרוח ריקוח )סניך )מעגיחךוס6רכתי

 פ5ת1 6ח סתסכיר ס% 6)ס נב) ידע )6 מי אסוטתשובה
 עט,ס כילי 3ת6סל )פפו וגחן סעוכ תר5וגווגנגס

 610 ד6יסו חגתי. olD 3)6 כקכלו כ6 סו6 וטניר 6מל גפםתחת
 ר6'וח ע"ס סר-ן 1)חחוך n~S(Dt י5תי 6ע 6נ) . 6גפסיסוהפסיד
otptn~tכחול ותנסגי עדרכי 6'ן כי( o1C נדיגי סגוגע דין מסק 
 כס46( 16 1כר15גס ס5רדיס חג' פתגום כר16ח 06 כיממוגות
9e)a4רי ס5דריס סגי מעגת גקס%מיס ~ah) 

 fb~n 0ס סקריסעו
 . חע0 פמז מב) יגעך ססס . 0סעס (6ס תגס אפסיק ע.כ .(")

 ם)1מך דורס אסונך וררך שוך סמטתקך וגרי כס . לדופסותסטן
 סחמודס 'סייחי כגי )ת16ן )ר%ח כדי סגתן נפרדת סעיד מימשכ)

 . י1.5 . וכו' טקסס lfott) ומטס ס6)סיי"ס נ)ימודי'סזסתה%)ס
 : וס"ס כ'ן תמררכן מנתון סעל החן ()סוס גרלי"ס תכלר 3ןמלר

 סמרומ0 סעוף לסוכי סוס גחים ככר )ים ידעי מאבגאלה
 סמסחופפיס ו)כ) י5"1 סג') תפר תריר"ל ר"מ ל"גי

 וניחס סורח 6קר סנפ דנה מ) כחכן סגיעוגו . סקוס מעגתו%)
 כס' ד' 6וחיוח דגקוח כיח ם מ65 סגתינס 6מר סיס פרוך!מן

 אפס% יס ob גש דטחי אמתת מתגי ינקסח וכו' שחחמחעח
 : hS1h זסגע

 6ין )כחמאס ו6ף ס") ספוסקיס tah 317(' ס%השובה
 סתחת?יס "דגרי 61ף סגפ 63וסיות גף) מוקףאריך

 כ'ע סגחיגס 6חר 6כ) סגת'גס קורס דסייגו %חח)ס 6)6 מחעיר)6
 טין סתח0זריס ומטס קלס סי' ככזי מכובר וס סכ) כמו .גערו

 )יכ6 ד3נפ דכחכ בגיטין כפיק סחוס' סכחכו ל"י רגלי,עפרם'ן

 וכס 1סת'ק סה"נ גרדני טמנו6ר וכע רוקק כדיעכר סייעקפיתי
 דכוקי מיס כ)) כתסוטחיו קקסכ סר6"ם ח5ף סלי תדגריטסמע
 טגונן קרס חק6 סייט pa1D כמקוס )6 06 כ6ו5יגו סוסיעס16חיוח
 6ין עיגון נמרוס hSD אפיט ccho איר טגיסן 6חר 36) ס"סס)יד

 3וס ספוסקיס דטות ו(.) קכ"ס סי' כס סכ"' כחכ קסמי,האסוו
 סיכי מיסו גיתן ע)6 ונק כ) גימר %חח)ס פונטש טשלפיקוח
 וסמ"ג סחרות0 נע) מס כ61ח ססכי6 ונטלי דכסר מודודגיחן
 י13קות ת"ס 5%3 כח3 מסרי 3חסעט a'hlo דעת (ס וגסוכו'

 עיגון כמרקס 6כ) %רמ"ח עוסיס סיו וק- נ6ר5יגו סוס)יסס6וחיוח
 דעס ממיס חס61 גסרי6 תט6ר . טל) וכו' op'm תקרןעכ6.

 סגחיגס )6מר דסייגו כייטכד ימכטיין סמחירין לוחן עםכרולס
 06 כי os~ns סרוקם מכט'ר ד)6 דס6 )סקיי sto כרחך ע)6"כ

 סרטם ונלי ע) )גידול . סגחיגס קורס דוקק מיינו עימג6נפקוס
 p(Ot סימן 0% מטול קטין ע) כיח מחמס ומס p(oS) סי' 6'0וטפול

 גסנו ות'מ מ% מוקפים ס6וחיוס טיסיו גריך 6ין כחגכמחמוס
 16חי1ח ט יק ;(of כסכ ולח"כ וכף גוע מוקף לנטוחכשממיר
 ויו קפת גפ)ס 06 6כ) %נרוכס טכיגי00 סריו נגרל יכ%דנוקי0
 כמק )יס וסוס 60וח יתקן סריו )סעכיל יט) 6יע וכי n?hoנתון
 הלבטוח )ורר יכוו הכהב המור דברי למי מממנ! כ"מ ודשדש .0וכוס

 סם טכחכ שמר רגילתן 3פזכ מן סר6"ט רנרי ט6לס מעירונרי
 דגרי ומן וטף )סכם'ל )(ס רסיס 5רץ yh ותימו עד וכו' מכלןר6י0 ו6ז וכחג נגריו ורחם גוע מוקפות Po'n N'nlho נגפ קריךק6ין ותשכי 5ריכ6 )6 סגתר6 סס דק6תרס מס6 סיקרק ריל0ונרי
 סע51ס גסנו תיס! וכתכ רכרי1 סי6"ס וסייס 3חוסשח סספ"י

 יכון ד3וק1מ מוחיות נו יס 061 גוי) ס6וח'ות %תקיףכבמתיר
 סלוע )חקך ריו פיפח נס!ס 06 6כ) וגסכדי)ס סניג'כס סריוותסיר
 טלא). סוכות חק )יס דסף ספות ולחקן )מעכיר י,:1) 6')1וכו'

 סעופם גסגו מיסו סס כך n~hle דנרי ספירוס מעקמוות3ו6ל
 וסיעסט וסמ"ג סתרותס ספר סכתנו תטמס וס61 וכו')ממתיר
 ט63 גוע סיקף )ליך 5גתמ)ס 6כ) נדיעכד 6)6 סכס'ר )6קר"י
 סשיס י5ריך [ho1 וסת"ג סחרותס ספל 1כחנ )6ות 6וחתיגע

 )ספירת 6תי דס6 ספר עגקר6 מפעם )6 גהי[ מוקפוחס6וחיומ
 סר6'ס סייס וס וט) )חכילחס כטגונעח 16ח מקרי ah 65דוריס
 016 מקרי ד)6 תטסס טע "מקש )מממיר סעורך סגוסגיסס6ף

 ס)6 )ר4חןיל ג"כ 5גו כיס וס DS' כן ו6ס )חכירחסכסגעעח
 ס61'5 חוכות חק כתו יר6ס וס כי דכוקיס סי' 06 של"רר)מפריר
 ם סיו 061 3זס )רצחתם 6ין כן 6ע"פ 6וח מקלי hs וסדכ)6
 שטס חק ,ס תקלי ר)6 וכו' סריו למסיר יכו) דגוקה(קונכיות
 סע (or 1כי651 כ"ס )סמתיר 6ין סנומתירין מכוח )פי 6ףס5כך

 מקרי % )6וח 16ח סגין סדנקוח רכגרירת חפי)ין גני 96"5סר6"ס
 גפ)ס bh 06 (ottc סו6 סרגלם טונח חכ)ית ועיקר חוכותמק
 כדטף מיפן מסל"' דעת )כפור . חוכוח חק תקרי רסס וגו' דופיקת
 (ס םכחנת. ם6חל 6)6 נוי)( מקסת p'b 06 נגע ס6יסיוח סרסי6"1

 תוקף ונעגין ו(") ם:חכ פ'מ סי' מיגן מסריי ס) גפ גסוסמ65חי

 6ז6 סייגו כדיעכר סוסנו ס6"1 סר") 610 ומוכרח ט%) וכו'פט) ר%'י )פגי מטסס נ6 וכן ווע סוס* 61"( נדשנד מכמיר ל"יגויי
 706 סייגו כד'ענד נוכסיר דר"י סכחכ מס דס6 סגתיגס)6חר
 ססני6 ס)6חר קכ"ס סיחן 6"ס נטור סכ"י תדגרי כדמקתעסנחינס
 bltPp )י% דנגע סכחכ סעס דכריו 6ח וס'רט סר"יך3רי

 וסגתסטס וסמ"ג סחרומוח )רעת 6כ) וכחב סייס . מקמע)כחח)ס
 כריפתה 6)6 ריי מכמיר )6 ךע'כ טסו3ריס קומר עריךומרייס
 סייפ וק"תר קפידה 1)יכ6 דטקוח יסו ק)6 נעען %חח)ס6כ)
 מהזן הסמ"ק כסדה מ3ו6ר וק סגסיגס )6חר סייע נדיענדר"י דסכסי 60 סתמתירע סנרח וקפי כרנריו מנו* 6"כ ככרדניכן
 מוקפי! ס6וסיוח סיסיו סיח כדין סיכחוכ 5להך ו'סכוחכ s~rtקפ'ד
 נוך )סוסיך דפין ר"י 1Dlb גוע תוקסוח נ)6 סגפ גיתן 061גוע
 ש סוס* 61'( גריעכר חכסיר לזי תינן מסריי מיכחכ 61'כעב")
 פוסק i'ho1 ס61ע 61'כ . לגיחן )6מר 6פי" 1SDID ד6ט ר')כימך
 לנ ומעטס ופסן ר6כ'י )פגי מטסס כ6 וסכור סגחיגס 6חרבסי'
 טע6חר אותל 6גי ומ"ת . התחתיר ג"כ דירן לגרון גראס סיסס61
 סנחיגס שחר נוכסייין כובס ר36'י כפס ס6" !עת ססוסקיססכ)
 ומישפך מיעופ6 סס כי ורבויי סגיו כדחוי )ר01ע7 %ימן 6גו6ין
 מרבלי דגרי ע) וטנור ףעס . 3ויעכד סמקעין ספוסקיס לובגגך
p'Dמקמי u'hn געת משזל פ"נ גסי' גזבריו סמסמע כמו 1% כזנאי טסק 
 תפריי עם ר"י( דגרי פ) 6'ז דגרי ס"ה גסי' fnb סגים !מס 61"כפגו
 הפר כחכ מסיי יעקל ס6ץ ונלי ח~פס טען מופרע גר%מיגן
 067 גוע מורה ס6וחיוח כ) סיסיו *וסר וגסן 1,") ע"ג 3ס"זרי

 מלליו )פוס* 6ין דכדיעכר 16תל וריי כח3 מקלי )6 כץ שגוגעוח
 מפתע t'bo דגרי ק)) סס ס3י6. 1)6 על) דגיפין ס'3וחוספוח
 )6 דכליו 6ח ס"מ כסימן or 6מ? דסכ'6 1ס6 כלגריו פוסקסריגו
 סגכפב גט סכן וכ) סס מסייס מס מדבריו עתוד כרי 6)6סני6ס
  לרנרי  סו6.תסכיט תימי.פ הנגע  עלל 6'1 )פוס)1 טיקמיסי"ע
r'boג6וחיוח טפוס) נתרי 6נ5  ופסו) מיס nipu1 % נתוחו סע . 
 011 כנר  )טntho1 6 סרכריס גחייחט טכנר דירן נגווןנפרפ
 וסולא דיגל 3בי ד4וצז 6יש 6הר גע תמוכין  סייגו ו6סלחרס
 ותיגוש לאחזו כא סתתו נתללי 5נל ינעל לסתן. ש 4ךלעו
6(ow ,41 הטעם  היהוו תחתיו ויו בו, ומבול 6הר  לל1 %י44יד "יין""ייי, לקרותו יט) 6עו סיס שתהזו יט) 06 5ך15ת עיפת 

 לידעו PJO כ"ת חס)מ תר ליח לריף 61י . עיט ג, סימן דרינ"ס orn רלפע כין סמיהן הלטס תויוס מק גקל6 סלעו 4תרסייגו
 י6סהר6 נחסלה ל3ר  מלמך לכפיל hst עכפור6 סיב, ונמעיל כרי דמממע ושממיר גסס ות"ת s'u עוקפים טיסי לרעי טליןכחכ
 כחנ~6חזו טכ"ת 4 מסוגר ג"פ פל בעעי ופ064 כש. סהוו6 פוטם. מק טי60  סוטם ע) יע)ס וסטך 9ער6 %6 וסדלין
 %6קי ונרי כס בתריגתיגו. כן מכנים ס5ין תס יניר סל סגפ ע5 11 חמים ט6ן  לסוני רע 6נל הכתכת. עס זס sp לחיסשנס

6יס
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לובלין קד קג קב קאשאלהמשק"ם84
 : וכו' otosr גר)י"ס מסחרר כןתקיר מטרוד כריחךלוש

 ול"מ ר"ג loh~' )סחך 0' קר6 ש6ריפס סרי כסב412ולןק
 1)כ) י).1 סמול) כמכרכך מויפח6 0)פ)6לכריך

otp~lnnwט)וס 53)ך : 
 ומס כקר ננט שחו 6ת פקי וס כחט מוטן שכיוהנה

 ויעיו ופילו  5וסי  קירין  כיסורים סיס לס פיפב 1rhnלגצסלו הסכתי 0נס . קראק  סכיגוי כ0י3ס עטייןמנסחפסח
 וגס נ')1 כגי ק6יגס סגעריס ע) כ'6 מקפיר 61ינו וסככעף
 3קס סיקרן 6)6 כ)) גג6י סוס )6 מעו כי 61מר 16חוט6)ו;י
 פו)גי"ס כלטון 16תו וקרסו ותעונג רך כן )6כי1 ככור 3ר1'1ח1זס

 וס מגסג כי מגגות ob מ תכת, תb1Ppo3 64 )11 ס לכתהים גגוני פט 61יגו וסולע . קול.ק פקין נלסון חס1DP 61חןנ%
 חטוכרן שיגסס מתומר 'סרס גיטין נערלי טגת65 עתםגטחרכנ

 )ס6ל טכוחניס כמו וחג'כס סיס כ) כו כוחכין 6'ן קרט1כ6
 תערייך ,כזל )ו ot~nth כ6)ו וסף 610 דגג6י מסיסטומליס

 ג'ק תטמיר כסס סכחכ מסרס) 3טס גמש מוין וכל .סר6סומס
 מרוכי 3סגסוח h~m מסוס )כחמוס 6פע1 שיגוייס ע! חכםט)6
 תם . וט' iP1b כתג סנ;כוגס )מכחכ )י'ך ר)6 משח דלפקימזי

 סם תע)תוח היגס כטף סטספח מסויו קורקע 1)6 קוריקכסכפ
 ותרגליס כפגיו לותו כסקוסן StP(r't ט) סטין סו6 כ; כ'6סכעף
 כזניו ס)6 16חו כטמוכירין וסל6יס )כסוף וי"ג ItetQID נוכח%ון
 ע;ו"ס ק) ממית וסרוס קול'ק כ"6 קורקרו 3קס קותו מוטלין6ין
h5%b~tw 1)6 ל )6 גחכני )6 גס . ויומיות מבק"ו מרק כגון ט 
 6ג1 6ין כ6)1 כיש קמיח קב) מסוס 6חרוגס )קו"ף ס"ט טןיו'ז

 תקוכ) סו6 כך נסיף סגקורס ע) ממוריס 6וחעת טוס )כתוכגוסגיס
 כ% %חוב טיז סיס )6 קולי'ק סכן 1כ) . 0))1 נמוימת נפרפכיוי

 6יפ סקס )קעוי יס עגץ )דתות סרגיח ותם . וס קםכשתשח
 קריך 61ין נתיל161 ססס עיקר כותב כסיבוך 610 ד0חס 04טנין
 כ"ח סרוס גוס גס . DD(1 סקעול%חוב

~lDIY 
 ותילו"ט נתרי")

 סי' 6'0 מעור יסע הנסח מיי ע) לשם . ),ס ירי ענין גוס ידעתי)6
 6ץ 106' פ"נ וסעיף יר סעיף קכ'מ כסיתן מכדרי סיע 0)סג0וח סטיי ססקשת 1תס 06יזי( כשצלק תיו טנ6 ע'ו ו0עי' י'ד 0עי'קכ'מ
 רסיס מחקקים מחוגר מתום ספר 610 כי ס"ט וסמר ועסקיתדרכי
 0עתס ו63תח ממונר ישק )6 גסרד סעדק מס סעתיסוסרכס
 . כשט )י נסיף 40 גיפין מסדר נס כיוי חסמיס' וכצו ספרי6ין
 יו סעיף 0) ס0סגס כ% קסס ד)6 גי06 ריספ6 יטוס536

 3ין מקתגם סע5ס ססס אירי ס'נ מסנס מתניר תסרכסמועחקת
 וכמרועם פעתיס שכס ש סג6% כש )סכו% ועט"ססיריתץס
 ססששסס )6רן קכשן יערץ) וו") סרעכ"ן כסס זס טקכ מסג'טסתניר
Sbnuפוגגי 6ג6 )תכחכ חקך סעט'ס כסס הקריס סחוס ויט 
 י10דס נק קרח DW מטתגס רישתיות רסמית וכן וט' פ)ומהכשדולי
 h'ph9p3 פטסניס כתו דמחקלי6 סנכליס 0ס ט) וטחנקשכליס
 האסריק ק6זת"ר5כח1כ

 ודיי  ק16תיר"י
 6כ), ץ  נסתרס  שמסיים

 סיחכ6ר כתו יסרן) קס יק טחנין 6ין 6תר כרעע שייגס6ם
 מט 36) : סכחכון ונס ככי1ב6 מתם ר6יייי ל סעיף קכזח סיסכמי
 6יימ )O~S1 6 ניתן ח'ס מרכרי כצעחק סrp 61 נסעיףסכתכ
 קוהו ונקלק ק- צוחו סתכגיס 6)6 כך 0)1 סט)ס טס קיץטסגכרי
 סכיגוי סס עם סתו3סק סס מוכילין 1רי10ריס )3דו מסגף3קס

 סגין פסק ולך כרס ססכתף%
 )רי

 : ס)0 כער כחםי כת5י6מ )תעטס ס5כס 01ייער סטירת יש קבשילה : ח'ס כרכלי ס)6 )סחט
 סינלים ס ומדוקדק מפורק 6יע ס6י)חך טון 6ש'ותישובנה

 סיס aShw טונת ו6ס יאירה 3רכ סכחכתגיכליס
 ע6% ט ע5תס סקנסס קורס )0 כדוק סער OtO 06חגסחפקת

 קסעל פתגת ססכל6 נס . סנמ65 )כחס ט טקגחס עד )רגעתphn כסיגי 610 0סופ 16 . גחתיס ארין ניס Sp~l יס 06 דםמ4ו
 יסיומ טורכן עריס 3סתס 16ח1 סנעמיד תקור' 05 נרוקמש

 4ל )0שכ סתומים ואסריי חעיך ירי ומעכס פע4 וס bloירקח תשח סרוס י סיס טכתכח ותם . ע5תס סכווק' 6טס )כ)בדוקש
 תרוכ עתרי כ) ל3י קעתם רק עלי סת31ס ס' סר יחיששי

 6סו3ך דברי כס . וסלמס סש4ם תלחן ס6ס והיתרלמסיק טדי לגס חיקוקי וכי ס' טרף 6קר הכלפס כמכחמושררות
 גד)4ס תסדרר 3ן תציל סטרוד סימיס כ) חטמך דורקג6נק

 : וכו' o.oו')
 ostu וסגע)ס סנורותס סעוף סחע נכור מתר יי קדשאלה

 ממו"ר ור"ג ר"מ . וחמס נסס תעה תטיסו
 6סר  רכריך סגיעוני - קלוס 3ל4 סתסחופפיס ולכל סג"לויסקער
 ס6ירמ  ),ן כמלב סיענית r:bnwl סג3עיס ר3ר על נותךגררטחי
 שמחת מקוח ג' )ערך 65ן צוחן  סע סטנר הנשרף תט300סן
 1W5D וגס וסת'חו otJhr !חוכו וכ16 גרר תוקף גסס 16 גר%כחקר
 ספק  פרין 6סורוס  כולן ופכר  פגע סיס  3סס ייבר סיסס!,  סגס6ר"ם 650ן כן נס oh )רון יס וסטתך ממס 65ן וכמסכתס

 5ו . nilleh  כולו תחלפן סיוטית וסתן6ס  סנכעוס י6,כ .דרוסות
ohפ% סיס  ימן גייר סיס סלן סלקן 5יסן כל להתיר  לירר יט 

D)D1ר סיקף פחיהי פפעס(כחיכןסכלן זנו נקותו כפופ הלהן כעפרו נ4.ח ot)bg למפ"ם ס' 16 ר' שתדק ייחס גרי! סיקף סיס 
 סזו3יס מן וישליו גרמו סלס5יית  ס!5ן סכל לתלים ים 61.כ5*
  משן יעד ספור פכס3 נפ0 תטלסך ויסתפק -  16תן סייגו6%
 ט) כריר 16 פוף פל5 3:לוי כהעלס בו'6 יי)  סרטלcns 6רז
 סוחע וסוך  %וחות ol)unn  לפילי  סס רועוס טסנסתית olpnSטגעס 6רי 35ל  פפליו ל3וצפ  דקי סטין לר פסוס  לסם ססיonoJ 6ט!
  עזנ וכחכ עכ') ס0יגס 6% תפגיז כרחו  6ותייס סקיי  סוסטין6ין
 וספר ססתיכ כתכופו רח3 לפקוס לר מקוס 3ין  ופרעסלגילןסרי

 סייי4ן bSb ייוסר לר  סוגייו  פייח סב! תר3ריסן יפסתעססרופס
 סכחב סרס3"6 פרפרי 6נל רת3 תקים תסיג תפריו ק5תלליח
 וסקר 3יס  6כל נס וכי1)6 נקעם סייע רחכ ותקום מסתעראגו
 ולקו נקי hnltb1 hnSm ולותר לרח1ס ים totm ל6גדולים

 פסרסכ"י ל רם-6ם וכמבס ס3"יפכיל רוקי
 1141 כלפס קיער וצי,

 nStm~לירמי
. 9'hv מתיכך יגס נהה רלי  לסיפיליס רירתי לתר 

 דוקק) )16 דסר0כ'6 0כ'י סכחכ כש  1ל6 וכו' רסנ  עקיב וקיוםלר
 6,י oh רפסי  לכלו! יכו) 6יכי 1""כ וו") רגריך וסייחת .קתתר

 : עב"! כוט3'6 5חר 15 יס"ס ססעצ6תר
 לפוליפ סכ6ס ספתפ  רגזיך רפייך 3ק%ס 6סי3 ימסהשובה

 נקעס ר1ק6 ססוטכי6 ול0נ-ימ סגיי רנריולמתיר
 נר3רי 5כל .  לטיפוריס  דבריך לסס רשי ספטי' סיפגס פכחק5פר
 5ר סלעו יקום סכל ס"ל  ססס סגי לודרי פורס 5סס וס"ססספ"ג
 כחל ורכך רמב  פקוס תסיכ  פפגי קלפ  ל3רימ  סיכולן 6ל,ניסר
 )חמומ ויק . סרט3'6 רגלי 6חר 16 6חריסס )ייך ob ממוסק60לף
 ק6תל סייק6 סרחכז6 נכרי ע) מפסגת סטעג0 01)6 וגריךע)
 %עון )ך יס ס)תס סטעגס ו6ת 05יעוריס רכריך גחם כן )6ד6ס
  רנויך דוס?  51פ קיקיך )ך יקסס )6 1)תס ולס ססת"ג ריריט)

 דגלי 3ין פקפקת טיט נותר הייך ךל6 ושד . מ4ס' נסומישרים
 נלך מי 6חר 4של סיססק (p~b סרסכ'6 ונרי ובין ו0זסססת'נ
 ששס מדנתי ולוקש סועחקו כויס ו0וסל6 00מע דגלי נ%שסרי
 דכ6יסו ד6עריק וס6 חע 60רוך 0כיח גתורח עקמו סוסנ'6וכשב
 'שלז ט,ץ 5ר 3מ019  לספן רוקק גריס מקרקרין ו5יג0וטוניק
  סיכולין כמרחב רושת וסן גיייגצ רפ5ל סיבי  קיל פפגיולברום
 סמיי איסי אפי' פתוולפרוס

 3יטו0תז רמחתח לסו לח מקיקרין ולעכו
 כע5 )ר3 ת65חי וכן סקיגן 6% למרשן לדף 161מר דמקרקרי610

nellno("ו 
 ט5 ימלק ססרסכ*6 *תר לפטר 6י ו6יכ . מכי

 סרסני כדברי עס . ס"סדברי
h'Jop סרפכש6 דגרי ססס מסור 

 רמב רמקיט  פרנויו רפפפפ  ~ס על סכיי סכחכ סק5ר ת"סכספר
 גגי15ר סוזי על לפסיגם .  נגויס וחקר 3ית ול6 3ס  וכי%' נילעססיעו
 רקען onv מב"י רנרי פל לספן ש c'ahr) רריהם  פרין סרטג.5דהרי

 יפקוס DD)n 6רי bh 0כתכ סרטנתן ר3רי תכוףלרקוק
 %  מקים מערי  גדול מ% 60 רפסמת וכו'  סס רופוםססכסתוס
 16. שף מ), נכ*כ כסגכגס 3ד'6 סכחנ דקיו תתמצת חק6רר%

 1כ" ת0גיו )כרוח דרך ס6ע 5ר oos olpn ססו6 03תס ט)כויר
 מסניו )כרום דרך Phn 5ר תקוס סס וייר כ)31 ומוקץומסמס

 וכן, )3רומ מקוס קס לסס יק )י תנכס מקוי bS גרודך ח5ר60
 : 4נע קכסנחי ס6רוך סיס מנספר מרכריוממנוע
 Yft ס"ס וטון ג"כ p'PUb מענין חוכן ע) %שר כףדהנה

 סט 06 מוו(ליס חלגגו4ס 1hno ת0ן 6' מס% טכסו6ס
 6סיש. כו)ס 'IWP % 3תקוס סס oht %רום  0'ט)יסכמקוס
St)Dשירקי ומיסר וס6יסור . ססת'ג דנני תתם מן נוס געש 
 מסוס רפוחר"ם סרגג41ס טל כקל חס% נתש  ס6ס  טיתב6מר

דתחול
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מגלובלין קה קרשאלהמהרם
 כמכ %תו 6ח st~oi נופגיו כסנורח 6)6 %ס שרק 6יעותש)
 וטס כמת"ג וכן רטג"6 כחג תמן 6חח הכס (hQI' 06 6כ)חיל
 6ו לכרות סיכולן רח3 כמנר מס ob תסחרננוליס 6חד טסכסמחול

 % כתקוס מס ob 6ג) עוחריססומרים
'pp, 

 וכו' nt~1Qb כולן
otf~nlסדין נומי )כריח יטחין 6'ן גקר6 סגור 6) 0תס ומסחתך 

~swסנה' קפיר סוי ]ולכ[ וכ) מב) תפגיו ו)סקמט )0מ)ט IDSD 
 עריך וי לזוית זו תזייס עלתי סלול  סיך תמנע  ולזיז )נמתשט14
 ושן . עכ"ל תסו 6סת בכי  סררת  כחו ורירם ויבעוס 6חריוהקווי
  וסחן  תוכריסס סכרט פתין מוכת גי נוחס סעשזי סויריסעכנ

 נקרי היפיס תיתר ומליס . לר תקים נקרת סיסיםר3רנרותר
 עסיס

רמב
~sb 

 סיו סלת נקופן 610 סיקוס סקס ססו6 עס למי סכל
 לגמרי וכ) תכ) מפניו 1)סקעק )נרום יכווין סכסמוח  16ססוגגולים

 pnn~sl )סת)ע  יכווין מסיו  נקופן סיס ob 6נל . )ר יסוס נקרץזס
 סטר. oh 610 סמשס )פי סכל רחכ מקוס גקר6 וס %מריעסניו
 ותיטוטס וסנסמוס סעופוח רונ ו)פ' וקטן נדו) 16 סחות  16 5רעג)
 רייקת כר סעור כתניך ססלר רסיס רסריכ"5 4סי6 רייקךוכך

 מקנס  לסם טסות בסעס סל תריר 16 עיף תל6 ככלול טלתבברנריו
 היגייסו רעיל סיכי 6גל סלתכ  סירוך בת"ס ליוויו וי"לל  וכן5ר

 סרירכס מוחויגן וגס  רנוס פנסתוס  טסיו דיון  גנויןולישה : וכי' תתנו לברות  סיכיין במרחו רוטוחוסן
 מוכימיס סרכליס כספוח ע'1 )עלך וגפ)עו סומחוממן

 6חד תו6כ )נרום יכווין 3ק)  יותף וגס רניס טסכסנעפ נשילי%רוס י1תי יכולם 6חת סכסתס hlo פרוט ודגר  לניס ולכיס טסססיו
 6חר ו6כ  ססי6ל סרק כטף חגן כר1עס ט6סי4 רכים קס61כיםמסיכי
  לטס ולכיס דכסגי תסוס וסיעו וא' 0:16 61גיס סגי 6עס6יט
 . צומתו 0370  טסן רתיתר ר6ררנnnlho 6 יקער ו5ס .לסליל
 סהית 6סר כל מלינן זיגים מרכס ססיו לזמר סת)5 06 יפילויחל
 6יגו ז0 .  תסן 5גדז ר6ם סטעס כגמרך גר6מריגן רוגדס וגח*מת
 )6 גתי )~0ן 6מח קל ר6סו נקטטס tPhl(1 וו")  סיו'ס כסבטמרי
 ר6ט קטע oh 5כל וסתית סכס כס% 6ל6  לוגדס טגמ"מריגן
 גיבוס כדוים: ק5ח ג"כ ומתיח טקס ע6כלס 5פי4 16 תסן6תר
 דהיינו קומר סנרך 61ין Sff~t (PWle ISO ווגויה' ש ס)6דמחס
 6תר ר6ש  סקעע 6מר כרריסס תקריס שד וסמיח  סריסכסייוע
IODיתר לקק) חיגן ידוע סיגו 06 6כל oSnnna ט'י קלחן סכס 

 . תוחרוח ס:ס%'ס סכך מסן 6מד ר6ק 6ח קטע וכ6מרוגסדדיסס
 hpll סש'ס תיירי )6 ומ0חת6 וס גרע דס6ין. כ)) סנר6 דדלין
 סיי6סוגס וריו סנסתות 16 סחרגג%יס %י 6וס גגי פסערששי
 bSn ג"כ 167 . וס ל16 ק1OD 06 5גד( ל6ק קעע ע6חרוגםסכס
 כל לסקל לגו  רתנין ועור .  לכולן  שמסין ons1 6חריס שדסכס
 מיפכן נייד 9טע וב6סרייס וסכם פלע ו4יר.סעחסלם לסלוסכך
 סימן שכיפו י"ר וסטור רירתביס כסכ טסכי p9Dn %מחמירסוס
 לך  6'ן עסיגי  לתסס ס)גס wptb ISDn, יירמל"ס .כתכ sff'1ג'ע

 3דר1סס סיסחסק ספק וג) כס ממתירו 1)כך דיוסס 6%גשרוס
 כתם 6"ט כחרק 6מז* ס)6 ס6ומר ייתר 061 . עכ") וכו'5זר
 ושתריי  נספע גררוסס עוקל  רם4נןדברים

 ספק כלבד ספע סס

 סו6 ס)ת6 כיתר כחקי 61יגס1 סתס hg וגי כלש 5ית5שוגרי
 6גי 6ף . וכו' תרוחחיס גם קימל נמגייסו דחי ריסק קעעיסטר
 ודקי סכ6 ד6תתר קימר וכ) וו') קם סר'ן כסכ ס% עקומר
 שתר כס"ק ד6תתר ס6 דכוונ(6 )קו), נקו דח)יגן כיון )ס1חסכיגן
 פסיסי %ע וטען וכו' נעמס מתפלקתנעלס

 ג"כ ו,ס עכ") סס
PDSסר'ן pffp תשח סוסט 6ח טחע דחגי6 6ססי6 ושלין%  

 ייסילר סיבי רכל  סס  כתכ 1כ1' סמועססגרנלס
 p~h בפרע  ר5ערען l)'Sthbo1 לתוצרי  רשופי

 דילר" שפע כלבי ספי
 5עו,

 רל6  תטיס  יטפף מיינו סחם וגו' קגיhn~h 6 גמי 61מרינןוכי' כלבי
 6ל.111 דרוסס לספק  סיססין  לן bnttp רס6 סהצ רהבים hn)tDטכית
 ספק כלכל ספק כנון )ון)6 דח)יגן סיכיכ)

  hnitm טעתה סוגרי
 הככל עכו6ר  לך סרי . עכ"ל בסיסתן 14תלי סי רמסתכלמטיס
 . )ק1)6 יותר לסחני  סכרי  לן וים סיכי כ"6 לחויר6  ללילןספ9
 סיכי 6,6 רוג,יס ר"ח סונור רמך ריסי נקעע חייגן )6 ע"כ6"כ
 ופקעו דרגתו רירן נגחן כן ו06 . כ)) המרח כתמס סוס ס:סד)6

 : ,ס (ODDI לסחיר 6ין כממוח סרנסעור

 נ6 סיס ו0 רירן  סס:הן שמר %י סעתיס סדין מכ) כןד4לבמ
כב  .סודי לסיס לכסחלס כלל  מתל סייחי ל"  סמגין נתסיס%יי

 61י סימורי דוחס סכר מכנר מפני 6ך . סטו לחן ח)יכחלסכור
 תסן עמס ככר גס תרובץ מפסו נ4(י לוסטר לססתלס לוטפסר
  ט4מיס לגלשים  :תסכלו  יכנר ססילית לכפף שתכרו וננינוסחנוכך
 )ררים על  לסטיך mrJh'  ולכך גריעכו כע'יי נוזלג  לביסוכן

~tpt)O  טול . )6יסין ס)6 )סחירקלח ODUn עחט דמן 6מ דלין SD 
 עגנוןסגסנעח

 ומגס תח)כיסן סגעסיח סגגיגוח ע) 06 כי )ספירי
 סיתלגות סרוס  6רכעיס  לערך טרר  במוחו  ים ס)6ן התוכרתקרחי
t'JIDmח1)כץ כטסעט'0 סהליבס כעת ריכל וסמא  ספרית יזל 0זלב 
 5"ן עמר טל כח% כך כי הוה 6חח סרס ס) ו%נ רוחמווסיפרון

 61מח 6חח רכ) nl~wh כיף סיו 63כייס כשן )סחיר נוין סיו"ס ד)עגין ffth( ררוסוח Ib~o כ) געקו ס)6 ספק 1)עחי )י סיגרכך
  IS1% 6ססר 6י 60עת סופי מסק כ)ח' 6כ) דלוסס נספקסיו
  עסריס מור ררסו טסה,ניס לופר תפoh ,4 6פי'  מלכך ררוסוחיסיו
 ופקועות מחוח נדרסות לוחן טמ1% לוחן ע) נוסף )6ן ולסיס"1

  גידך  יעורמת כן עדין יריעות  סחן ולוחן . חסעדר ג4קח,קככר
 ח)3 בגרוף סטרוס כו%כ כסטים גט) טחנכן ספק כלחי תזםכעדר
 כתיולה ס' ביעיל ספק-  פייך בחלב מסרי  כסרוח o(nllhVס)6ן
  ויסור עבטל  תסיס  כין  ילין . סרטב"5 בטס פ"6  סיען יירבמור

 ססעט"ס כיון )ומר ריס )כחח)0 שתן קרין סליך 16)כחח)ס
 חתיד מגסנן כן כי סיפרו) טווי שחי כיחד סח)כ כ)תערכין
 6' סער דורך טעלי גסנ'ס כחד ,ס ודוגמת . )06,י 6יןסככך
 נכריס ט) סד1כטניס 6וכ)י0 ק6גוע)

 מקיריי
h'S) 6ע'9 )עקוכי'ן 

 . עוד כחכ וכו' וכדרס כקנוח מן נטויח נכריס ס) בחיתיןסנתכ)1

 גחכע) וכנר תסוס החר 61.ן לכחת)ס לוחן קוגין סליך ק.)6ך
 כנוים קעלוח )מליח ד6סור וקני רקבון כוי נכי 6מ1.יגן )קתןדס6
  )חכט) דככר בע"ג כ)י0  כסן  מוגעלי 16 חלגג%יס גסןשפגו
  6וסרס

 לנתנאל יסר6ל בירי נתנפל  בין לתלל יט ומיתי סגיעוי
 סעכו'ס עסו לככר סיכי כין 4ם)ק  6'ן bnnDnt עכ? טט'סנירי

 סטכו'ס  bto (,6  ססיטר6ל סיכי וכין )ונכור בעינון0דוכסניס
 סדין סו6 כן oht . נוסן )קנוח מותר סופן ונכ) "lo"cנקעת
 4זטר  וסנבינוס סתתים ופיסם יסלכ חילכ סגירי  סתרי י'דןכנדון
 ס) ומכיות  סנכיכוס עמיר עתלו  טסיגס חקת 4 ים  ססיסרילרק

 ורכך ודוך  עסוקי כ'ך כנלפ"ר .  ס3יניסס ממקח כפ'סחמ6ס
 מסררי'ן סג6ון מתלך חתן סיס ו') נד)ייס מסר"ר בן מקירכעוור

 : o'a ו')כין
 סוקס לנעלס )סטכי) גחווד סרי עומס גוף יפס מהשאלה

rpb~)ועח כמוסכ)וס'(סע Sih~) מכמס מרוח 
 נסערות סוך ס:4 נקנין גבר) סחע)מוח לקנוחוכינס

 pw1Io חימידי סקרוסס חורנדגו גרת 31עיון נתעס0סגנחרוח
 מסר'ר 1גל1)0 נחורס מע)0 תעלס סט0% כשוף ממוחגי ורינןר"ג
 סשגי0 ילדי כססחנכות ורסונך עדיין ס6גי סגם סג0 . יקוויעוג

 ביריכוס 4יסיכ ים פלרחי  יל6  כסררן  ס% עלי סימיסוחסחוכוח
 ק3ח על 6סיכ ע)י סחכיכוח ודבריך  משבחך  לרוב חית בפעםנסעם

 : כקורס ק6צוחיךדברי
 )16סרס נוסג'ס ט6)1 נ6ת)ע סגפוחס המוס ע'ו %)מאשר

 כעז טפסת  לסוך תססת סיס  בז  כזפ מיצוק ים06
 6וסוש  6ין  שפסת  סקורם . בסמר טגכפלס בתלם  )ומניסט5מ
 דכ:פוחס ג6מר 16 . כולס 6וסריס 0פסמ וחוך 0וגוק מקוס6)6

 : מסח קורס געטס 6ם tph(1 כולס )וסוריט
 גמ65 )6 גסוחס ותגס קגכפ)ס תגס ט) ש)1 ריגיסתשובה

 חלס  דין כסג קכ'1 סימן נחש 06 כי פוסקנטוס
  בסט  כתרירי"ל 06 כי סס נטר ל,  גסוסס  oSn רין 5ילטיכפלס
 o~nh . כ6נ%עית6 גסוחס נו)0 ווין סגכפ)ס ת)ס  וין כתבסבר'ס
 6כ) . ותתחמן סילע 7160 6ין סדגוק דכתקוס טעת6 'סיכיכפולם
 בגת' לזפ יריים  rlG(1 1)6 עעמ6 סוס יס'כי ), גנוחה ניס)ך'ן
 6'יוי )6  כסגן  מלייט צפת שכלל זס  מוכרים "לו בפיס רסיןרס6
 כרפרס"י  ס6סס ניר כגק סריס נקעה h~b 6שיס nPc3דחפת
 כסיוחחיל סו6  ססענע 6חר ענין סו6 תפוח  "וצו  נס .סס
 hloa כלוו 63יולט מלל סיעסס ל6 ינספה  עולס סי6 למתלמךסילק
It)DOכמש on1t)a ריכין מקיט ווכל . ס6פייס מחתם ג6מ3ע( 
 )סור 1ח)6 נריר גופך ריסק נחר כ' )דעחס דעחיגו )טיח6:ו

 מרירי כך י) ו6ח ס6)היגי )פקוס )סוכ'ח גוב) )6 וע'לי,רכריהס
 הוקי) סחמוניח ניתר )עטית כסרגיגו סר6קו:יס ופ1סקיססגגו'

%ח
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לובלין קז כן קהשאלהחרותם88
 : כעקמו מסלי") מלכרי ס:רקלק עס לק ספוסקיס תגס יכה%*

 כין גפיחס oSn נוין מח"ק סריגו תסמע מרנייי כ'יב4ינמי8 .( ושמס %ס נזין מהרי') דללי *))כהל
 6)6 ריפסח תוך געסס ופין סססת קורס געקסכין

 מחס תרכחכ סנ%ס כ) 6ח .6סר ~npp קורס געקס 606טי4
 נסורס 16 ס6פ'ש מחמת (bntDinb סיחם גסותה ob יוקץוו"5
 ורסון עכז)וט'

~lteh 
 ח')ק ומדקך תסורס כויס רסמית מקתע

 orn )עי) החי"ק כתו ספיח )6חר ופין מפסת קורס  נין  וסנדק
 3ין )ים  סגי )6 ופוחס לת"ס וס ודוץ מכ)) סגכס)ס מ5סבוק
 . הסורס (ost ספסח כקורס הסיקו 6)nDp~ 6 קירס 31ין מפסחורך
 מסל סססח  לפיך סחם 0119  יין מיק ום גפילס O)D  ג"יטר עם DD(')פעס

  מ05 רגני יךנר יס  ךימט  יורעל  .( סססמ  קירס ישי' יסור כויס3געהס
 מקוס כ16חcb 1 כי רימוס נעיסח חמן מיס ח,יק )6סנכס)ס
 וט ועחתח מס WS'D סקור  6ין ntp~lo  טפמעס 6תרינןסגדכק
  זולם 1)6 סגךנק ומקוס 06 כי גחחתן hsa )ומר סנרה סיכךמתחמן
  מכעיס  מון  סכיגי

 סלר3י
1tbo מחמין מגיחו 61ין ימס כ1 סולע( 

 כ) מגס לומר רשי bSh oton כ)) ח.תון מסח כי 61'ן סיר גוסס6)6
 ננחמת חי6סר סופק מסקוס מון סמ5ס כ) דסייגו עסמ5ססמסטר
 r.lnDe )כ) גרע ד)6 . ממנו D5U1 מפן  hlon סולע  מפיוסכרגע
  ררתי ספוס9יס סכסכו נוס or ונגעו 5סר נסנור  סלופי ונונסמחת(
 מנפסח ד3תוך סרסן חלומת 3ע) מסק )כך . סחוחס וחכית סמסלפס
 כך % סלכקית ob ספ0מ וגעלנ שא %)  לצ'לן  כגששדממן
 ש"ל סרכק  פורסין  פ9וס.סרגי9 נללר  מסיס נערס סיםמעע

~lDO מוחרםolDD כערכ רחמן nop מכרע )6 נוסרי') תרכרי 6ך . 3טסיס  

i_f1גרל9ס מ5ם ייזל ססזנ סרנק1ת  מקוס יגר  כסיס ס"ס גשר 
 סגכפ5 ומחוה מסר.ס וסורס פס 5מר ספסן 3ערכ וסיסלכסל
 תסלע עכ') 06ורס כעס סמ)ס סס0מ נתיך ו"י מותרוסק6ל
 מותר 01ק6ר סגכם) )חתוך סורס ענין נכ) פסח דגטרכמותריו
 גות0 )ואיו עעס )'חן  ילריך סרבוק  פייס ער  otgp מ *ן6ס"
 4למי ספלי  3ס5ר סר93וס פייס  פל מתפן טפתפסע 0"5 6יגממך
o'pDתיפתע  יסיר ר"ין סר5"ס  כסס-ס מזל ו"י . ספית כערג 
  י6סור ל5 ספסת  יחיך  5פי4 5.כ פיסול פ"י כ"5 "פייס יריפל
 מקום ל3ר  גטקס כד' oh OD'5pJ 16 כי סמ5סכ)

 לרלי
  פסבר כפו

 פסת 3פרכ Db"  יכן  לפסת obtpb  לפלס שלפלוס  פיס ג3יכרק"ם
 01pD )גר ס' y)?n מקוי"ל ביס לן למס  לכעס p(ont לימי ספחים)%

 עחססע ~O'th ירי רמל OSIDS1 S'o *מר %1יך סנפני.(ירג19ס
x'bסמ)ס כ) ספסח כחוך ולכך סמ5ס 3כ) סרוק מקוס ס) החמן 
  ספסת  לפוך יסוים  O5)D  מפס גימלת  גופנים  סיגו כמו .מקולס
 . n~blo כופרי ס)6 3תס0ו נפסח  וממן oll~h  DDDn סם%רכ)
 6יע נס גמור חתן 6עו נע5מו סדנק מריס ד6סיי דכיון רם.)6)6
  וים . w(o5 ס% נכל  פנס וגוחן מפעפע 16 ונ%) כגימוםז3ל

 4עג6 רייקי וסכי תעע ופעם רש 06 כי ס%ס 3ק% DD(1עח9טע
  יגס וס סגוגעיס 6חר נחגור ותגס חמן גני b.on ס" סופוסטור
 פחומס וחכית חית 5ות ררמי ניס  ,ס גנע 06  6ו0ריס וישסיסי
 ריח כענין 6ס כי נגגיעס מוס ,ס עעס מלעין יעין מסתעטכ')
 סע ושך . 6מח o~ns סכ) 06 וסיס פחוחס ומניח חתס סחכעג'ן

  מקוס  סל סמתיכס כ) נגר ~o'D סמא 1bns 6ין ס6פי'גמרתם")
 ouU תטע גגר o1Dn סמ5ס נטתו l'hP, %סר 6י מקוס ת%סדוק
 מסר"ס פסק  לכך מרבע  olpn,  9ל פממסיכס בו  סלספטפורימ

 לליחי וכן . סיחר וסטאר סגכפ) תקום )חחוך פסח נערב3פסיעוח
 שעל מרקרק כףot~o hsn 0 1') כסן יוחק מכה"ר כג16ן חמימולי
oeלצד ססיס ספיפ בסקר  יס otpn  גב) 6)6 סדנק 

 עגיי
 פיס סיס

 : עפריו גוש יני  ולן . ספיר  וסס6ר סדנקענןס
 .( *סח קולס Dh" נשמש מגס ויסוו ע))לעס

 כן געסס 1)6 לתפיס מפתח גפוחס געסימ 6מת שש"סאבל
 ל6 סקול ט1)ע סככתן לע"פ שנצול סמ5עז ס6ל3כ)

 וכחיקוגס נעט"חס גקחסס ע %ס ודקי 6)6 . ס3ס 3)י 1סנעקם
 ככעיעת גמור עקק סיטו כס גחעסקו ס)6 16 סתוית עכס6ריותר
 ננגע) p~D נה11ח1 וכמ"ג ענו) 3ען ר.מ15ח טתררריס ושזירורסירים
nvoae06 0עס oino מהרותח סכ' כמו . משחמן טסתחי)ס ער 
 3ע)1 651 סיעם כס סחעסקו )6 סקס o~b)s קכ"ג סילקסדקן
 ע) סחור וחוך  15תס  כטמוסיכס  ים ונסכס pntno סתח*ם3ס
 תעקס כרטסן וגתתים )פוע) כס סמהצק 651 מחגור מוסינ'

 כטווס P"'e כח צ ~osn מגנגס סיען טיסו (onttithנפחס
 געלית סקס ונכ)  סייב 05 גחעסקו ם)6 מממח %קכיחס

 eh כי כס% סעח כ) ע) סגסומ נפסיח כ)6 61ע'נ .0ויעוח6
 כ)  טל מחימון נוגרס 6חד כמקוס סגפופ olpn תכ) 6חוכמקוס
  ססתלס לסיגל זס  לרפית 1'ט -סמ5ס

  ממיפי
 9לססס

  3נ5י
pm 

 יסרף סידוק . פעור וס6וכל,  ימרף  מיקור  מיכרין 5ליפר9
 . הצנים  כיריי קיטור אייס . כרת מיינוסמוכנו

 כנרוי
  שסערת

 ופרטיי ככרח ס16כ)ו וגס or. 6ומריס וחכמים ניס Dfסולים
 סרקיס געטס מחמן כססו5 סידוק . לרכו כ) סחמין ק)6סיקור
 געקו ט)6 ט61 1מ613ר D('S )כ6ן וסוק )כ6ן סרק מנכיםכקרני
 סעיסס עס בטסו ע"י h)b מנס כלי נעיסס מעומס ס%סיעגיס
 3מחני' סגוכריס טססיתגיס סוDl~p 6 ר3ר וגס . סר6וי נו;יזהר
  סעיסס  מעם כ) SD 0סרקיס טיחפקעו חיכי bpll ספקכם5'ן
6(6"eh 06  סעיסס מן 6מר כמקוס 0ס rh  (תסורס סטיסס כ 

  onena כרי סעיסס גב) סמיעק קגכגס מוכיחים 0))1ס00תגיס
 1)6 סמ5ס עס סקסו סיכי גתי סדין 610 כן lhl~D . 061'ייתר

 עיי (OntD ונטסהם כחרול סוסיכוס ולח"כ סיסכ נחיקתסגחעסקו
 מתגס תיוחד נמקוס 06 כי גפומס נעס'ח סי" 6עזג סחגולחוס
  סת5ס 3ל9 כל סל ID'D  סיע 5מר (olpn  ססגיפ,ו ויסורס 05110כ)

 : 610 ונכון )י גר06 כן - כלק נעורס נס )יכגם סחימיןססחהי)
 3ית ס) חגור לתוך קרלס סוסינו 06 סס6)ח יתס קושאלה

 : סטנסיל  למסיר יס ob נפסח ג3ו פל 5ינקולף
 ד% . גריענר  לילל ליצוג "לי  ,ס דניין לסוכי יעהשובה

 פוסק כסוס נמל 1)6 יחירס מומלל ס61 מ6כיו65
 טל" %פחזם כוס הלסיר ירי וויל נמרי"י 6סכי

 OA1 כתוש )כס)
hSDנריטכד )לסרו )6  6כ) י  תנסע עליו )0גימ : 
 אכלוס "ירע ס6ס  סייגים עס על  סס6)ת ימס נקז21(4יל1ק

 סובל 6תר פר יעלוס  לישנים  i'bD סרגל  נסוךי
 . mnbl ס6נ)יס כמקוס )יסג מסנס 6ין מקימו לפיסו סרג)31חוך

 מרשן דכחכ מס6 ס6כ)יס כמקוס )יסנ סתוחר ר6יס )30י6סיט
 מעמדוח ג3י גגליית6 סחס ן6יח6 6ס6 מילות סתוכרכפרק

 פקוס גע לוכדן וו") . כן )טסית מותר הפכת 6ף כן S~h 06ומ1טנות
 ותשם  "3*ס ורכס  3סכס נמרומס )יפ3 סגסגו ממקומותס63וחן
 הבליס ללסוצ  שלסור ס6ומריס מפגי 303ח  תקותם  לפייסרולימ
 ומוסנוס מעפרוס  ל6ן מתירו ספרי סו" n1wp פנסג סוסוכו'
 6)6 6נ)וח עוטין סיו מ)6 תקמר ססעס 1') סר'ט ופי'לסב?

 מטוס כס 6ין ho(( %נוד ק3יסיכס גוסתע 3)3ר ומוטנוחמעמלות
 : sff~tחמט6

 ע% סקי סכחכ מס פרך  סיפלם נעיגי פ)"ס 6ס1שתשובה
 6%יפ  רופס סגתן אין %1 סלן טיק יייעור

ono1כרי סקכרוח 3מת ונ%סנוח מעמחח עוטים מסיו ס5כי 
 כשממגיס 6כ5 16תס מס) 6חד סורסת חית סיס ט% עס ריי9י6ספו
 וייטרכמס  תסיס 6כ*ח סנוסניס מחזי ס36)וח )תקוס ננסכ"ג)קינוס
 סרק רירי על  לניטי . סכ') 3ט3ח תקומם לפייח ם)6  סעסגיספל

רפרי
 fm גיס ייררפז5 טגסג ממס (D3C3 'pwb 5גליפ  לדין לצ'יפ סנגור

11DDי"ר 
  סיפי

 סש במיס  דייני % סרסן לנס ויסטר ( . ר"ל
 שרעים טסכי גמגסניגו ס6נ)יס ow  סיוסניס ("otleנושתות
 ממניס w~pn )טנפם  טסניס ימיו %5  סס  יוסכיס 35לותסלמס
 כדמסתע 360) וכסור מקותם ממגיס סיו סקלו3יס וגס)תשם
 ר5טולס  ט3פ 36) רקמני מנסוין 6)1 פיק כרייתכן 0סי6 וכןעלכר'1

 מדגר ו6יגו 3מ9הע  יוטב ויינו י651 סג'יס ויחו מפחח  י651לילי
 פילוס ייס  סמסגיס שמקוס 6נל  3,ס כי1ג6 פילוסו ג"כ סויוט'

 Dbn לפטר  כמיסגיה 435פ לטס טס סייסמס לפאנליםעעמך
 נעורס 36) סכ5 מוין סף ס3" סגרת ~DS' 61ע'ג . תורססל"ן
 115 ,ס ונפי ~(otS נפקוס סנס  לסוס יטכ 1)6  לותיקי הןלג()6
 תקו% ס6כ) תסגס כקנח O)D גוסניס 6ע טסלי כמכליו עשש6ע
 טוי 3ס'ט 3סנס1חיו תסרלת6'י כח3 תן ס6נ)ש 3תקוסיש3
 ממשג וכן עקזתו יטגט שכח סנס ו"6 11') סכי לכרי ט5אסג"
 כסגת סנס וי*6 קכתכ טתס סגס . עכזך סמנסנ 5סעח 61יןמסוע
 656 דבריו )י גר16 י6 נרע גחכוון סר, דכלי ט) מקומושגס
 שפם  ו%  סוזן 3%רי  פגסגיע  פרין  ט6ק טכחנתי מס )יגר%
 "סנימ 3םבמ os עיכצילו  עעס "גל 9. מסבים 5לו קרשןונרי

o))hoנמקוס o*)3bo 65 % י'נ 1כ) 'וס ל % 6)6 כזנו ית'ס 
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מילובלין קח קזשאלהמףע4"ם
 03)3ום ססו)כ1מ גוסג'ס טמרי 6מר תעעס 610 כימן ע)מום
 : ספוסקש דין לפי כןיגס% רצוי 6ין סגין טמן חרס י.sp 3 מכחות נכל וגוסג'ס סעיפם%6ות דירי שר %ס )לחוריו קותו l'YrnD ו6ק 3ס3ח גס סקרימסס3ו

 .( גסכם Q'S3h~ 'teh (olpn כירטס ס6ג)יס מנסנ ע,)כעס
 ס36)ות מ) טכסו יכיון מסוס כו6 סתגסנ ופעם י6סאלא

 כסכת 6כ)וח ונר' קלח מלנסוג גתגשס ייגס סכתקודם
 נ)6 ל 61ין גש 6נ4ח 'ש די זכיון מסוס נמהה 6נ*ח ס6'עג)
 ר3י 6תר 3גמר6 6'ח6 עם . טנ%טס דנריס .3ו %ומגיסהכלוח דיגי ק5ס ט ונסוג זריך ע'כ ס6נ)הץ שי )תנין ע%ס ו0ט3תסכת

 0ר6ס פריעס ו6ף ע4ו מוכימיס מגטקס כרנ)יו OtSDJD 4 יםיוחנן.
 שצר )כנס 360) סיס סנטנח סרג סימן סוף מטול וסגיניור.6 כפרקי 6יח6 ,עוד . כ36) סל6ט געעיחח )'לך ושחל )ריךהיגו

ot53boנפיח סכוכן ו6ומריס 36) ססו6 יויעש וסיו מכוסס וספמו 
 כיון נסגח 6כ)ות Pha ולרפ"י גריס כרמכ'ן ,ס ע) וכחכ וכו'וס
 וגין ניע )רעיל כרי כן Ot~1Dt מותר מוגגיו מגפתם 4טיט

 י6% 6יגו 0,ס ו3צ1ן  11.ל or ע) כחג קסומי YDht עכ')סממדס
 עפץ 6ף 36ל קסו6 ערפיה וככל תעע תתי ס6גו פכיססכטפפי
 נועליו סכסמיע4ס וס פכל לעובו מקוה מכל הכיסס ספמוסטין
 תלת o'h")D 3ר3ריס 6פ" בסנה 35לות רנרי ק6( לוס%עותר
 גתקוס 303ת נס ליטב סמגסנ גסתר3כ יפ,ס פרססי6 סלכרשוים
 גר"ס ס,0 לטסיי סכתונח 6פי4 3נד שס י0ח)יף סי6  וגססשנ4ס
 נקכח )3ו כניס כחוגת קנס l'bP עדי )ך סכין סר0ס'6 ס)כדבל
 סכ) וטעם מרט י'3 ס) ססנחוח 3כ) טגוסניס לגלוח דבריהחל
 דכריס כקדח כלנסוג מפסיקין 6ין סכת קוךס וכסוח גסנו קכ3לכיון
 כתו 36)וח דיגי קות כו )ג0וג קליך כרמך דע) מטוס כפכח5עי*
 תפסיקין 6ין חוק יכ נתוך מוצן פגע 06 הס . StDSטכתגע
 גריס וס . סגם טוחו טכחוח נב) סנו0ניס 6נ4ת רכלי טמ)גסוג

 : הק"ן דגלי מפסס )6 תגסגיגו כטעם)י
 סרגי גחוך מינן 3ר 36)וח ס6'רע סע'ושננמך

 מי 1)6 לסג ט)6
~tsPשס עדיין n)bh בו ותיסוג )סר6וח כ)) ס3ר6 6ין 

 ט3)גטס 37לים ס6פף מ11 וגד1)ס דפלכסי6 3מי4 סנומ,י 6נ4חקוס
 סקוס מכ) כמוחו גוסניס ספין סרס 13 )נסוג טפין )סרמ3'סס.)
 כו )גסונ ר16י 6ין 36)וח דין עדיין עגיו ח) ט)6 דגמן ס61טסה
 סרת3'ס טכ' 6מס 11 3סי 6יח געור סעי כח3 וכן כ)) חנקותסוס

 11ל כח3 טנ))ע0 ר3ריס 406 13 )וסג 6יע 3לג) תחוטסנףכר
 ק)6 סרג) נחוך נותו טסקוככ כרמיקס סיסכור 6פסר וספין61'ת
 טרנייס מסכת עוכ יום עדיף ומי ט53)עס ר3ריס Pb" נועס%

 ו6ע 3עי 36)וח ימי דז' דכ'ון סתם 607ג' 1ף) . כו (atao1טנ%עס
 לנסות דיגי ק)ח 3ו ולסוג )ריך כרמך ע) סוכך סכת 3)6 ית'סו'

 ס6כ4ס מ) (h~p תעסיש כרג) ס36)וח דכטקרס דמון ערג)36)
 פינים 6גו l'bP 61עע כב") כ)) 3ו יגסוג bSn סו6 חןער"ן
 16מל 6מ כן ט) . סו6 נכון סעס כי מנכוץ (rtr 6יןדפרכסי6 כמי* סנר6י' ני3רי0 נוקוס תכ) טנ5געס כמכריס הרתכיםכדנדי
 טעסג מחוי 610 כממכניע ל"3)יס סמיומר כמקוס ס%6סיסיכח
 נלג) וכקוה סוס ע)יו מ) ל6 יעויין וטון h'D~W1 3תי*63כ4ח
 "מר עד ה% כ)) מקותו 6ח ogt 6% כ% ט 'נסוג hsa 610דין

 : כיחי דעות )עגיה סנר6ס .סוג)
 ק46חי וכרי ק5ח ע) %06י י סיחיהנה

 13כל4ץ קגם6רו
 )6 עריין כי סטרדוו( מרוב מהי גקכמו ט6)וסקי דגריחתו
 לוחו סגמח' rnthn רנרי עסו סרקתת וסג)יון . פס ותחיגת"סגס
 עוד ג6 חודיעגי כן ע) . 6'1 מקותו ממגי וגעשן ממגעכמקוס
 טדי סת31ס ש כיל ס)יסס גס ו6כיגר1 ט6לותיך דברי יחר3מכח3
 מן יורוגו 6סר כפי ונר hlG(' %) תתיר 4:סיכ מפקחי כ6)סגי

 ז)ס"ס גד4זס מלנ"ר גן מקיל ולדך מולך מערוד ג6ס .תקעים
 ממך יפש כי כסרר 1' יוט . וקויו ח"ן מתליין יגוון סמלךמחן

 ושסגי) )מע)0 נחמן סרי מס6 ש" 6*6 קחn~aw : רפ"ק סעינ . 1נ1' )תטם"פרכל
 סוחיק ח)מידי וסדעח סח"ס עז געגעי%כחוו

 מענקך טורס 0ט5)ס ד3ר עג . ירו עעכי) חד מסר"לט46*
 06 כי מתוגוס כדיני ba(c תטונס )0טיכ מעלג* סטין לנסמעגי
 )פגיסס וסדין סמעטס "סר מסליד 16 ס)רד'ס סגי hp(n יליע)
 טלל% ו6ס של סקנסס מדייגי 6חד עתכ'ת כסיות סקוסמכ5

pffp6"רעכם כיני נפני ג6 וס טמ1 מסק ואלתי קר6ק wla (וב 
 9 ש חצילך ורצין 3'ד'עס געסס מעג' וווסת 1ט6)ת מכחכחחס

 : ע)י שנונס 0' כיר ולסס'3 ט6י)חן )תשוח6תלחי
 וגשש . )מס סיו )6 31גש 3יתיס 163 וקניס רחל יקנסו.עכמו2 ,( סטטוס יכון גוסם)חס

 שחס סיסיו חי יסע יורטיכם 6וחס ירטו מעולסס6מר
 6ת 3ח Sm5l 6מ 3ן )יעקנ וסיס . ממס גומם רוחס יסיסס)6
 ללצצי כסובהס גסס )סגס רמל . עסיס סמר למס ולתגו יוחסוזיוגו
 יושרנו ס6ס וספגו פוחו  קירס r?nh סעס וסו' 6* פרפין וזמןשו' 6* נתסגס (OO גסן בחייו רחל תפוס נ5ס סי'ל יפ9: גס יפוקס
 פייס כל פל 4ף  לכסיבסס  סתסופבר קצזב  כהר טל כיחילעכור
  זסוגיס  הסילף ומסירות זסו3יס  שלף עתגס 5:תקב4וסיירי
 תל מלכס 5לס כל ויתר היימס ייי כן פסגס לסרסניימיו

 3)ש בס  mnh 6סס נט6 ויעקב Sblp לכל 'פייס וטבחךלפולפס
mpntוסוף ספח ותתס 3ת 4 ערס ככר כקמר ממגם )סתות 
 נ6תרו מנע מתחגחו )חוור כג') יעקג ר51ס עחס וסגם .כגיס וכגי נגיס )ר16ח שר ט'הס 1)רחת'1 ס' )חשפת 1תיח)תקוס
bjpיגש לו  יסיו סל6 תרטבו  הוסב טסיס ספגי 6)6 ע מתנס גחן 
  61ף .  ל6תריכ עחגס יימן סיס ל6 ביש לו  סיסיו ירע סיסוקילו
 ימרס  סיסיס פזרתי  סטי"ס מיתן 0631 מחגס טעי בנוסחטכח31
 6סס  'ט6 ויעקכ רח) מרת קחעדר ח.ו hnttp . 16 ,רט ו)'עקנרחל
 למטר רקוח 6'ן )שקנ גס 6וי קיש6 רוע עתס 4 וימיו5הרפ
 ומומס 6לף מחנס )סתקכ)י סיפייר כטוסן רק . )סקכיע 6וככיח
 סיס )6 וס כ) וכו' גמורם 3תחי0 גחן ומעכסיו מעחס כיפו'
h)httlp'P 9 עס טג'ס גין כח 15 סיחםרח) קמרי כגיס )סס טיסיו רעת ע) 16 ע"ס )6 מ נרציpD' ושר . מתים כ6 וקן סיס 
 ויתחקרו כסן n'1bos  6ין 5יר ולטיפ  פיליפ חסיהן 4יט

 : סט6)ס עג'ן חת)'ח וס .סחסו3ס תתוי
 !( המחוס טמר 4ין ,שם)וש

 כחכחם 6ח hn"pl טריל6 חחוכ6 גתורס נתחגס שגס ר%מררם
  כן רעובן לכפר )פסגס גסוס סי'  זסוניס ottp)hט0י6

 רם) מלח ם) otnb נח סרס ולתרת שקב סל"ל 3ע)0 ס)קמיו
 טרס מרח 6ח 0ג') רקונן כתל ננוטע ט'ס6 0י"ן סג") פתוק)כתר
st)O. 3נוסגס סג.) כה31חס סלע רם) תרס שגס ומטכסיו וזוביוס 
 )יולטי0 מכחו3ח' ט'יט 6% כחוב% הג') טרס ו% ל316ן )כמרגמורס
 סנ'ל  טרס יימלח סג') ל6ו3ן וכמל ים, ומס% פ1' וכו' מקוח 6ל3ערק

 0לצצוס S1W 1%1 סג.ל רתל שרפ זרתי קוהת ימס כעס ערימול לי s")o סמסנס  טומן סופגס בר6ט י סווסכ6ריס וסג"יסב6וסן
 מ"ו ס63ס פחוס חגי חגתי . קנעו)ם מתפח כ) ח1קף 3כיכנע
 ומרת ר316ן כמר מר 6ין . כחו3תס ט) 6פוו(יקו )ס סעקס סטני3ימ סם* )מכור ג)רכיס יסיו O("s יעקר כסר'ר ונעקם רח)פערת
 ניס סמ5' מלבכור o("s %סררת רח) )תלת למתוח כמ stJOטר0
 ונעלס רמל טערס  וקת רק . סג") כחונחס ע) tp'~b )0סיט

 p'p כ6ן ילו סק% מד לתוניס  6לף סיסיו  סן  רסיייו . סו'זסוכי0 6* פל עספיע בפמין טרס ולתרס  רעובן %ער יפסו טיולסררי
h'ph9pומרת יעקם כסרסר י6כ4 ו0פירוח . קיימת חס6 מבקין 
  טמס יסייגו . סגי) סמחגס נכייח ,מן מיגיע ער חייס,ס יתי כ)רמ)
  %תרס רקוק לכתר יפסי 16 . כגזל סג") רחל ערת מיסת קורס5הס
 6)ף ע5 עספיק קיס6 קלקעות שענוד ע) 6חר נעמון סג?סרס

 י6כ4 סנ") סררני ובעכס רח) ותרת סיעות bwta  IIPOוכבניס
 רטובן לכתי סוסי סג"ל 5ל0  מטפיס 6מר  יפסו 061 . תססספירות
 כח )סס  6ין  6וי .  קבן זסוניס  6לף SD עספיס נפנין סרסילתרת
 לערס  סע:ס nwa כיח סקי )מטר טכש)ס 6ופן כסוס)תמוח
 כסרקך ט'ערר ח"ו  טomt~  06 מור .  כתובסס פל %פותיסירמל
 סס% 06 כי לתויו יגיס hSt . סג"ל רהל ערס "טסו נחייימיכן
 מרח ט) כהיתסס לערך וסכק'ט'ס מזותניס יגש ושן  5במ30יס
 מ'ו 061 . 3'ת סחטי עס 1)6 3ת11תניס רח) )מרח 'rh tplQ' .רח)
 לס סיפנו ר0יייו ב,0 רמל לשרפ יסלקו 16יביס. סחלי תלכר ז0ו'  6ל4  לערך 06 כי 3שותגיס  מסקס כחונחס 'גיחס)6

*60 
  מ,ותגיס וכו'

 רמ) ערפ  יבילמ rh' . כלל  פז%?ייס יניס ~bS 5צ  u)an  זסוביס6ל4 לתריי יגיח  סלי מ'ו  061 . אוזל כסולסס כרי מר מכיס על י60וסמר
 יתתס 61 ולעט מפן טרנס תס כל 4צשת רחל תרת יכייס  גירססימו יסוכ" 6)ף ו63)1 . תסקס וסו' 6)ף )ס טיסה עו סל) כיח סחיילמסכין

פיוס
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לובלין קח השאלמהרמ88
 רסוח לס 6ין ,שכיס 6י מן יוחל %יכס טתס6 ו6ס . כ%טיס
 ונמרח ר6ו3ן )כתר )מתיח סתחייר ער )סטכיגו 16 כיח סחניומגזר
 )סס קיסר עספיק (PnD )מס ho'p ש' וסוכיס 6)ף סג")סרס
qShקוזס 6מת טעם דסימ . נחג י4מתגס ומן כליגיע וסוכיס 

 . חייס יחי כ) רח) למרת ימיו ,סוכיס מסתלף ומסירות . כלל3רחתס
 קיימך ורע יעקב %סרסר רח) )מרח סיסש עירתו סס"י סיחןצ6ם
 ספיח אמטר רטוח 6ין )סרל'י נס 6ד . קיית6 ורע עמס 4יס6 רחרח 6סס ים6 יעקכ וסר'ר סא"ל רם) מרח סחערר חמ.151
 ח4עס חתוכם נמורס נתחגס גחן ותעכטיו מפחס כי . סו'ומוריס 6י stt)O סרס מתרח לחונן גימר סיסיי רחופן רק . 5סקכיעלצ

 סנ? סרס mnSI ר316ןלכער
~Sb 

 ימיל כפרעון  ויתן . פו' יסוניס
 לנסוס לירד כהריו )ירטו רמית וקין . עיתתו קורס 6סת מטסגשכ
 טרס יתרת למולן לכמר יפרעו וכלעו w-)O רכר יל ollpnפר
 ירע כ4 ר16נן כמר סיעור  חיו ו5ס סנגל.  יסי3יס tl)hoסנף
 סמחגס rh' סג") כסתחגס סהכס קונס סנ") סרס מרס מןקימץ
 מגנגס ,שניס מ16ח חמס סר 3ט)ס חס6 סג") רח) מרת43הגס
 נאופן סג") ר6וכן כמר ודורכי מג'ל רמל מרח ותטכטיומסיום
 מכעוס קיימכן זרט כלי סג') טרס מרח סחעיר ח'1 6ם 16 .סנגל
 ולמכיס מנות ממט עד בקוס רימתגס כן גס חס6 סל) ריקנןכמר
 כב) 3ק"ס געסס בג") כ) . כנ"ל סג') ר316ן %מר מכח31חסש'
 : י4מחגס סער לקון יוסח עיכ .עריס חרי 13 שתוניס . )ס"ק סס'ח חסרי יד 1' יום שכשאס ח'סכנקף

 תערר סיג 16 סמחגס סטר יוסח כחט סיס .)6 6סתקצובה
 סיס וט' 6חרח 6סס ים6 יעקב וסרגך למ)מרח

 וים הפלס י תחגס )סיס מגזל ימקכ ריכול יוכרז ד6סנרוכס
 עכיכ ר~זס דתגן 6תחגישן ממת גני יפרק hnth1 לם6)ומותו
 6'ן פסו כ) קרקע קייל % ו6ס שמלש נכסיו נ) סכח3ערע
 h)1nlh 3חר ו6ו4גן חי6 מ6ן ננמל6 טס hntb וכו' קיימתעתנחו
 רגוחן דעתם bnDe בתל p'Stb9 רס"ל חג6 וצא רעג"סמילוט
 מייל ד)6 סיכי דקתי דתי ספילס כמו פילק ט)6 הע"סעתגס
 שיר )6 עסמ ממיס פן סגת'י6ט דעחש o'1mh ססו כ)קרקע

 בחיר יעמוד 061 ישתנס שרייס הוות ס6ס יסיג רסכיו6וטת6
 מנסיין גן טמעון ר3י גחתן רב 6תר עכיל סעחגס "(נךיס 1)66
 וכחכ ועגול כגו טתח וסמע סיס )מדיגת כגו ססלג סרי דחגי6גא6
 מגסים כן ריס תתגם עחגתו גע כfnh1 6 ל6מריס גככיוש

 כסנן סיס )6 קיים סנט יונע סיס ספי מחגס מחנתו 6ין15תר
 ד)6 3גו ננמחת וחרס פיס ת)6 תמוי מחנם מסגתוופלפ3'ס
1~hhסכ6 דקסמ סי6 מנסיק כן רוס ומתניחין יעת'ס 16ערן 3חר 
 rnwn ישע DtO ס46 דטחיס ד6מויק מחגס עתגתו 6ין סהר65

 כל'ט htmb דתחמפץ וכיון ע% נכסיו % גוסן O~o )6 שעש4
 דף גוחלן ים נפרק ס)כחbpDD'h 6 וק לן קיימכן סכי מגסיהן3ן

 )6 קישט )דע טייכס יויע מש 6)1 ושדויק סיחן דעת*עריס גמי דיק כגרון 61'ג otp~ne כ) פסנו וכן bg)n 13 כרפטקאש
 וכסירויס סתשס בצנח כן 9דט P'Dh bSn )6שהס גכסיו גהקגוס
 ווי) כניקויע, מיתן פ"ע סטור וק י' ססרמנ'ן %1'ג כפקס. סעתגס ורעלו

 ורירענ"
 6כ) עלע 3סט3 %6 דיילי ד% ש'

3רי6
~'Ph 

 הסיג גפסיס דסכיק דכיון קישת מחגתו סו נ6
 . סיס 3רי6 שוחן גי ויון 31ידון עב? שיון גתי )3לי')לסריגי
 ob גתי 3נרי6 ותימו 11'ל סרעכ"ן ר3רי טל טס סררן כח3ס65
 % גמי כריס גפסיס קכיק ד65 מון מיחס 1)6חר מטיוסקער
 0'ת שור מסכיי מנס . עכ? 3גו % 06 מחנס תחגחו וטיןקטק
 כדגמיו טעסייס 6חר כסגנון שח קם רפוין רכזי סט6 סל)סו'
 hwn pb~n כיון . תקרי גרטיס טייק נמי 3סכינ ד6פי' לסקר16
 סר'ן 3ד3לי זס נמק )6 . פכ') הוחס )תטר יוכ) ט)6 מנכסיוכמו

 שטון יופי סעי. וס סטחיק מסיכן יעתי %1 טנגו3ספרש
 %"ג מחנס עח;ח1 6'ן כגו כ" ob מקס ופחי ער4'וס כחכד"ח כפסיט1ח קח3 6)6 וס גדכר נסתפק סר'ן סיס % סיעסכספריס
 סתחנס חמל טי6 תחגו טמרי גססיס טגיק bh גמי רירןכגטן
 וס 6ח וס סוחלים ל~וחנס ספל סוסת Dh'( . חפ15 כ5 גסן5טסוח ס* מן סגכסיס כ) גמיים ונעורו 0עיחס קורס 6חח מעםעד
 מגוחן סגים כ) קע5 סו6 6חיכ ט הכחוץ ס)טון ממתשתמסרי
 קיפ6יר וסונים 6)ף Imhn סנס טסותגו מ6חר olpn מכ)גשורם רטטי ודיגו וסוגים 6לף כנכסיו תחגס )סעקכ)י לסטלהממרר

 סיחם קסגווגם מוגת  wfP )ועוחגיס ילו ססירוח מתנם)ריתקג)י
 ימי' כ) נרייק סרגסחס )סגוחג'ס גסס otat מגיס כ) קע)כדי

 לפי קנס )ומל 1)וכ) . גפסיס ק3יק ,ס תקרי )6 כן 061מייסס
 זכחכ סיכי Ph1" הפסל 16 סמ0ייס סר"ן )טין סלי ט;תכס)שן
 מספק טס61 כיון עקרי גפס'ס סדיק נמי כמ"ג מיתר ולשירמסעם
 מסטגק סגווכמ דיון ננדון מקוס מכל . הוחס התכיר יוכל ט)6כות
 סרגסחס )סעחג'ס סיסת כ16פן סעח:ס נעקיח יק גפפם מנקוסל6
 מלמטת טסי פרק כליס כרמכ"ס כחכ o(IDIUO b יטעקדושים מקש: גפכש שקי )6 סלי נירסח לפי 6פי4 מייסס יתי כ)נריוח

 מי כיהר וכו' סגוחן דעת ot~ne לשנס 11") ונאנס 'גייס
 מוכימ"ם טסרכליס קסמיו מחנחו 6ין וכו' סיס 5עדיגיז 3גוסס)ך
 מגכסיו ל"ר ob )פיכך גכסיו נ) גוחן סיס 55 קיים הגט ירעס46
 ונגדע . D(nwtp St תחנתו 3תע)ע)ין 3ין כקרקע 3ין ססוכ)
 גחן 6% )פרגסחו וכבכיס 6)ף )ע5ש מסייר מעל גמי 6יכ6דירן

 56שס סגי ק610 סכית מחקי וסוכיס 6)ף 06 כי תתגס%מקכלי
ot)tof. 6יפסי' ספגני ג6תח 6יכר h)'b יחסיו )נכי 36) סיור 
 נמחנס סנחגס רח) תרח פ) קכר4תחנס סנס . סול 4כ6 לכריווכניו

 3מיחח0 גח3פלס ת.חנס שחס 6כן )יורסיס סיור h)'hכחו3חס
 גתונס סוס כ6ן לון מוחס ולמל עחייס גגניח גחוכם 6יןטכסי
 סר'ר סגורן מנו oh ט מתגס לסמק3)י ,טת סוס גסתו %%.כ
 מסעעות לפי רס6 ליורסיס סייר 6ין יעקכ סר"ר 31תחגח סג")יעקכ
 מתוהד )פרגכתו סרח )תטר סרר"י גלרך יסיס 6ס מחגסספפר
 16מן 6ם כי כמריו יט6ר )6 61פי' וסו' lSh~ תחגס לסתק3)י6(ט6יר
 מלועס: אחריו )ילעו יסקל 1)6 כוך מחגס סמקנה פוחן יוזחו וסו'ס6)ף
 נגר )1 סייס כמי 6ל6 ג6תר )6 וס דב) 4מר 6דס יחעקקלישבם

 לאחר גכסיו יגחן כגו כמת וכמע סיס לעןיגת וסלךכן
 יודע ota ס6)1 רטחו להכריס 4מר פייך סכות כגו bs כך61חר
 4מ,- )ן תג6 6נ) . )6מריס נכסיו טחן סש )6 קייסקכגו

 מממוש
 ורוגמכן ויון כנוין ושתגס גתיגת 6מר סערו עגן 3סמ3יעתו
 דיש *מ4ס )י'ו . סג"( ס6ימ כגולד פה(חין רמן כגרר'ס sffpלוס
 נכ' פט6'כ המסוס גחינח 6מר סוכל עתן גמזי) 6ג4' נוחןסי

 נזר"
qb 

 מלמיס כחכ ססרי גרטיס ארין מחגס דין )דמות ראין 6 תעור6חס
 גש סדין btol סרלס וכחד ח? רמ"ד משן ח.ת ספורוסני*
 3ע)י עפם לכרום לויך ססיס מחתת %חר גכסיו כל טכחככרי6
 ס61יל נן מסתת 6ל6. סמחגס כחב bsn )חנרר 06 סתתוקסמע * ולויניו מיסיו כעלי עם תסרס עמס fpbt לדיגיו תהגי .שטו
 ורומס סמתנס נטיס מנגסיו לרוי סו6 וסרי מפגיו ססעסונדחס
 מחליו שמד 061 )מוח סוכר bsn מח"ח גכסיו סכך מרעיסטו
 מעת ססמע ומי רססים סס כי651 33וי6 געי וס"ס . 3ושד
 ססרמ3*ן S,)D . )ffubt 3נרי6 גמי 6"ף צאי נכסיו וטחכ3נו
 63 6פי4 3גרי6 6כל מרע כקגיכ 6)6 איירי יל6 וכחנ ע4סס4ג
 כח3 ס)6 . טכיק גמי ערש לגססיס דקכיו; דכיון קיימת מותחו3ג1
 מחמפ לקמר הפיו טכוסי 3מי סרמ'ס סכחכ עגייג6 דכססו6סנט
 סקמגנ 61003 6)6 שיג ע6 מורס סרמ3ז גס 16עי1 16 מוכיונעלי
 לאחו גכסיו סכתי כמי 6כ) . נ3רי6 אייי 6% רס"ל 3טטעת
 מדבריו לעוגו מ"מ . ע"ס סרמכ'ן מויס )כרום %יך ססיסנטסל
 קעתו מיחס גגון סמחגס גחינת 6תר מיולד עגך 6חס 3ט3ילסגם
 ששתו זרע ote % 61תרינן רעתו 6ומדיס סמוצס )%ר6י3יו
 פוסחין. דלין stp גררים לנכי וצו , 65חר גכסיו טת3 סיס )166יני1
 מקרי )6 ללויו ידהמו קישתו דמיחס מטוס לחטו מיחסינוקר
 וקתתר 3ג%ו חוחמין 16מר רה, נסרק נגררים גדמוכ"קכש6
h~nuס6נשס ג) מחו ס גך6 ז6על מליעור ולני פטמך מ6י - 

 0יא 6 שתת %יין %ש גור עמסס ס" גפניך 6תסעכקסיס
 עריס מליני ולכנן טדל ote ל6 קוציו פיתוחו D~f סיס ס6*סחם
 טהריו 1nID'D כך כ) סלית לots 6 נתיחס גע% 19חחין דפןולהרי
 וכמד ono (bnth1 מגכסיסן יכרו טכנר 6)6 תתו )6 וסחםגחיו

 fl'(b 15מר %יך גלמך ע) h:b רכ'מ כאמן י'ז כטור סכייס%0ך
 . נדרים )רין דיט ומי %דתסגס

 6גו ק) דכד3ל ימ')ח6 וטעמי
 461 )וס טבחו מיחס ק)6 6דס סל דעתו 61ותוין סתחגסיותש
 תחגס גחן )6 כ46 וסף ממן סש )6 זס מגין דהז'י)ד יוועסיס
 תסירח רגם bD11D מסירח ונעין כד6טכחג6 . משהוע

 לסכיר )ריכין 6ין תחגס ונבי 163)ס1 סעדיס סיטרו דריךדעכר תודט"
 סכחיט מ,קס כפרק כד6ית6 כעקוץ מילתך 3גי4י )גו דדיג6וגסו

ו3ככ
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מהלובלע סחששלהמודתם
 : 0עוסקיסו3כ)

 ק צ6ס סאת מה סמתגס נסער טכחצ מקמי 6משאי
 hnttp 15 זרע שוך %סרגל רם! חתרת סירס שרתו ש"י

 רק )גקכיגו 16 סנ"צ נעכור רסנם 6'ן )רעליי גס 6ץ קיית6יע עתם 4 ויסק לסרת 6סס ש6 וסריסי סג") רמ5 צלח טחעדרחשי
 ומעכסיו פעסס כי פו' ומומס 6)ף מחנם 5סמקכ)י סיחייר3*פן
ICOחתוכם גמורם 3תחגס 'wOn 

 זסומס 6)ף 0ג"5 מחגס )סתקכ)י
 )זרעו רסוח ו6ע מיתחו קולס %ת טעם ג"ג שו5 ספרורן ושןפו'

 )סתקנ)י ויפרש ויסימי ישקו דבר כ) סקירס ער )גחגס הילדהמריו
 סב) (SD סכס3פ תס כ) 6'כ . עכ") מגז) e~ilor ס6)ףעחגס
 )1 ויסק לחלת 006 סרל.' יסoh 6 ס6ף סתגס כשלוס שסרינ45
 תע)חך ססכ'6 ותס . גנ;יגיס כ) )16 ת'4 שפיתי 6)6 סיסhsn יגרר" מטוען ומט . קיימת סתחגס hon גן 6עס"י hnttp ורעעמס
 חלס ססש סרי סעח תי סרק hnth1 )ס6 )ימותו ורקסרגיש

 גן )י טיס דומם )מס 61)!ר יתי נכסיו 4 61מל1 3תעסושפי
 תשתכח סקסתי דומס 6תר 06 וכן )סלוגי נכסי גן )' ספןעכיו
 . תחגר תתגתו 6ין מעוכרח קטתו ססיחס 16 3ן )י טיס וגודעוטה
 סף 1ג1' גן )י קים לומס ס6תר פון or~1 דילן לגיון ?(pדיגו
 'סיס )6 תשורת שמחו 16 נ; )ו יק ~oh מפסוס 5תרכ46

 נגרון כן ספן תס ט6גי רותם 3גנ!ך6 וכדתסמע מחגס3תחגתו
 גס rh' עיתם ורע )ו יסיס ס6ס 3סדי6 פילס ך6ורנ6דירן

 : וכו' nuo כמכול לסיח *ן)סרוסי
 elhn נותם 03 טלין גמש 11 מתגם שקר ע) יטגעתודמיכתן
 %תכול )'חן יכונס סיחם יעקכ סר"ל 6טת רם) סערת כמגס'
cn~w67ט0 כסתעחח6 משג) כמלק כ67עכמ! ס;06 כעינת 
 כעוכח כחוכת,: המעול יט)O~b1 0 . רעם InP')D וקטןוענד
 למ) תרח חי,תס חדף ימת 36) 4תן. דיכו)0 סדין וסוףסג6ס.

 כחיי כמתחס כחוכח0 כע)0 ססר' ץ תח:חס גחכט)ס ניגועמתיי
 . ומתירס נ:תינס 6)6 )קניס 6'ן wph1 )ן hn"p 60 וטור .נט)0
 מסיר מסר  61פילו ס"1 ציתן ח'מ העול וכן סחרותוח 3ט)וכק3'
 כלוס "יגו ס3ו סקיטנור כל לו טוזוכר  נקנין תתזו וקנו לידותו3
 סקג*ס ררכי לעוין 4וח:ס תכירס גין חילוק ספן 610 ופסיע .ס'ס
 ט!,ין סול PInP  גס . רל!"6 סי' ח"פ וספור סרת3יס סכתםכפו
 וכמו . תקופות 3כתס כפנצ'ר כת31ס )ספר סיב ספר ביןפיקק
 מלמכר ישג חוב ספר ססתוכר פרתי פחילס לערן סייס פססטפלעו
 סתוכל בפרס (hnth1 לפסול יכולם כסובתס סמכרס סוסם כןלחותלו

 כי ונ!סירס כסינס  olD סיס ל5  רירן ובנרין . איזכרת3טפעתת,
 גן וע) . סתתנס קער נגוסת מכותר כקטר 3ע)ת6 סולר קנין6ס

1S'Db6'ן מסלי סתחנ0 תן )מזור יכונס מיחס 3מייס עדיין סייוס 
 ספמנס בסביל  ל0יירסימ  וודית מתם otc 6'ן כן ו6ס . תעט03

D)nlDמחגס  למקשי  וקין . בפלס בהיי פסס כיל% 6פי5' רחל פרס 
 6ף יטקכ כ0ו'ר קנס סמחגס בקמר  סבסוב נמס 656 וטתסוס

 י., י"ל2:ען:נ. :.בירי" 1,כשנדלךק
  זועזע וקין פפבע  סי, - ייייימ  6ל4 פתוס ליפסבי  מלופי-מחוכם
 טסתקכ)י ועור . ספיסקיס וככ) 0,סכ (p~p כד6'חPp'5ns 6גקגיח
orlaטחיו רמס )ס3י6 )ריאין rh סוכי0  ס6לף  וגרסוחו סררך כיד, . 

וכיול"
 פל טפר סוויץ רקיק ה"ל ס' סיפן חזם ספור כס3 3,ס
 כל לו וטיפברת' ,סונים ס' לו בלפפי המפס  נו  סיתוםמפיון
 כבסרס  cn~b  oon  IPD1  I'D):a סיאנס זסיכיס י' 3"לונכסי'
 כעודף סיס ט)6 ד3ר תקג0 016 61ין לרז סיו )6 פלצי פלטכסיו
  ברמיתו 0יו oh יודעיס ~o)th 6ונןריס 3טטל סמשתי0 סעויסוגס
 תסלע 0ו6 נקנין מגחן סוסוניס 06 כחטוכס 6)פס ר' כחכ . )066

 בר' qo1 ט) 3תט3ע 1)וחגין קגוק6'ן כדרך 3?ס הוחגיןטגוק6ין
i'Peושין 6'ן  06 35ל בחליפין לקיית  פפבפ  ס6ין כיס צגו( 
  הקגש פירוס מן סרי כקמן סגחג'ן 3וסו3יס תדיגס כשוחרןוג1חגין
 טשמ3ד וססיטגול  וכו' קנין יספפ בהטיסי hPD  ט5ריך 6ל6ממלשין

 . עכ') מ) )6 סטיעכור גס כ4ס o)th יסתת:ס וכיון כ04 ינו3ו
 יקניס 5ין פטבע סן ז:וגיס  ססן,ו תיזחל גמי ייון בגחןה%'כ

 סכידכ ותס . כלונז "ילו  זסוכיס 60)ף רסני) סכים 4 סימכד6ט 6פ" עם כ4ס 11 3מתגס %? ברסוסי  יז טסיו ידוע 6ין וגס3סליפין
 שסכיו 15 ספיח לתפר רטוח 6ין )סרר"י טגס ייתחבו סהר3גוסמ

כג

 כגק פוצי י0הש ש ע) סל קרן שט כ4סו*ן *נו שנס
 יהל  סיפסר עקרי קש Db1 S~nh" מקותות 3גתס כחנ61רדוריס
 ומע"כ . כ4ס *פ סעיסטו גס  ג4ס o)th יספשפ מוןפוץס

ot'onnולטיבם לו לוזכם  סל" זס ע) קתכ וסר6כ"ר 0.ע ספור 
 ~ob)p ולי h'w נרחימ וכך  לך לפקיי במסי  סייפר כי DDIhרקב
 וגעטס צדו  יוס"רו "מר פ'י לו  "ומן ט1יכס  ולופר 3הויסוססשר נסעתי יגו ויט bo'1 לחויו מנקין  6ין סלתן פלפו su  ספירטופי
 וסומכ כ16 יק וסרי 3קג'ן שריסס 5חריות 4 וכתג ערסןטומר

 % הפ  סביהן  סי% סטוע otpn תכ) D('S ע)יסס ח)וטיענוד
  סמדב ושתגס תרסין ת613ר מסרי 610 סור"ס סוסון  4מרסייך
 1WDP סוט מריס  סיען וט' למסרס נסן ומעכסיו  פעחס יכס

 סעפפ  סויר ינין ירי פל  זסו3ימ  5לף  למס נסן or  3פמפו'נפניסס
 "-%טס ס6)ף 16 מסר טרה תעידיס ס0עויס ת613ר סרי . וא'תוקף 3כי 3קיס געטס סג") כל רנריסם  כסוף  מסייפו וכפו3פויר4ם
 יגש לו  סמןלס 6% 6מר יני ע) 4  16חן  חיכס 6מר )ידמתק
 סכן 1כ) . 3ק'ס גקגין ס6ין תכופר וכאר סורר קג'ן ירי על,סימם
 כתו סרי"ף תקוכס )דקרי וטסכשו סר6כ"ך ע) סש)נךסטרכיס
 . סר"3"ד כרכרי ); קיינו6 1)ת מנזל סיין מכ"י בוגריסעבו"ר
 המריו קרעו  רמות ורז ע תפיס  כספר ט:חוכ )!ס גס גןו6ס
 עחגס )סתקנ1D1DI 4 וטפתו סיקו ד3ל ג) סקודס עז )גח)סבירד
 ד6ין דכיון כקוס 6עו or גס כעס h'(o טסמחגס כיון ושכיסס6)ף

 . וחסונכן מלטון סוס ג6ן 5'ן מחנס ס,סג6ן
  סיסכיפ ד)6מר 3חסוכס סרפכ"6 טכחכ ת0 6דס )חטךד14כ!

 שרק 1טת61) דרג מס)עח6 ר6ש וסכיה  סרי"ףלסברס
 pb שתל 0501  נינך 4  יס כסף טחי 6מחגיתין סוייג'סטנ,עח
 דע0 פטור תכן  69פר רויתי  לטפי"ל יס.) פלוטם 6)6 מדי)ך

 קחי סוס ס" ק6מר רט1'ס )יש סגורך ורב )1 סודם )6טטעפ
 זסוניס הך כך )ו כחכ ob 6כ) ד3רי1 לטוף כח3 כסתווי) וקץכסף
  כיון  ודהי כס6)וגלס'

~Dhp מימטר 16 שתר קוס  16 יולכמי 
 אפי' כח3 החרת כתטו3ס וגס . עכ") סוסוכיס 16חן )ו ויחןמשסיו
  ,סונים ס"9 מגססי פקוס 5י )הרן %גי 6מר 05 טת,6))דכר'
  דגיעין קמ6 סרק כסוף נוסהע וסכי גרור לי  (Oh1 וש:  ק,ווטיפ
 מסיי 05 גחתי סימר 3כ"ן סכן וכיון וחח ),לונ' כעס חנונכי
 ".כ . לכ') מנכס' כהותר תסקי ר)טון מסתע )כטורס בסריסח"ק
 )קג'ן ד)6 ק6תר וסו3יס 6)ף חק6 ר)16 ג'ת6 ננו' גירןתנוון
 )עפר רקוח ho' 4 ק)6 דגניך כיון 6)6 . כרקוחו סיו ו)6כחליפין
 טיתכור 16 ק6תל כניח רסייגו ברכסיו ,סורס 6)4 סיסספיח
 כפירוק ס6נ!ר hD(' וסחם 6ימ וס . ו0וגיס 60)ף )ו ויחןסכיח
 ח'ק מגכסי נוקגס 16 גוחן 6גי הסומל 16 תגכ0י ,תוכים וכןכך

 פ'ע "פר  כילו רמיי פסלי  ומוביס ס"ס לסחי  ס"יפר "יזסוביס
 3גכסיו ותוניס ת"ק טיס )ו טסייפ  יפרינן  ללך .  פלכסיוסו3ימ
 4 סימן 16  מלכך פתנס לסלוסבל סיכסי0 ינסיו גידו  עכסיו )וטיפ

 סיע  לו  ייתן  פלכסיו סיביר %י  זבובים ס'ס  בסוס סין3סילסיס
  יפעכסיו  פמפס כי  ספתיס בספר מכתיב  ריון  בלוון SJh .זסוכיס
 לסריגן )" תנכסי שול 6% וט' ,0ו3יס ו~ף נמורס  3תח:0לתן

  כמטיפין לקליני  p'b ימן יקלס  זמיביס "לף h)h כלל נכסיו לוספסלם
oatמל )6 )כך הרקוחו 16 ט0'1 יודעיס 6)1 6ין ootl~ מקנין 
 "יגו  לן גס nuc  לחכור רטיה לו 'ס" ט14  טהור ת0 גססבכך
 כ6ן  6ין OlnD1 כלוס וינו  וו )תת:ס 0מת )ו טיעכך Ph1"גניוס

 . כ6ן 6ין מסכון כ6ן 6'ן וכנרן גקדוטין כך6מריגן כ6ן 6יןטיענוד
 Qh כגון לפריס 3ק6ר סדין וסוף דקווסין קת6 פרק ממרדכי1כקכ
 סתגס חוחו SD מחכון )ו ומניח )ך גוחן ")י מגס )הכירו6תר
 וכחכ סדין מן תידו סתקכון 1)10)~6 נו )חיור וים) כ)ו0 נו6ין

 ע) מסטן )חנירו )חח לי)0 5דס ד6ס יגהק 3ל3י יכויסלתיגו
 וינחר וט'  ספלי  נמיר  93:ין  יוימ  יסלים  סיווכיס 16 מחגסד3ר
 )סיח 61סי4 עכ") התסכון SD ממעטר 'מז) rb1 ממסכון )ויחן

 hih כ6ן  6ין  פככין  כקן  "ין מלס  %תריין  רל6  סטירי  טסמפרסים
 דנוטיכח קגס נוסכון עריס וסגים תחנס גוחן 6כ) וכו'מקרטין
 תפרק רקס 1ס3י16 ס)הזגס תסלח תחת קפיר סףסתשפ4ן
l'1mhPתגיס גי סתס ד6עריגן h'oo ירו מכינתו טכ6תס כגון(- 

 טגח3 מרעגגטפהי.ג סרכ 3קס 0תרדכי טס כח3 ושד 1D~Dג1'
 סתטכק יעגב תגס 4  סיסן פלס SD  פפכין 4 להן  ס6ס ר'ח3סס
  סמסטן קתסר מחס דס6גי דירן ))רון ענין 6ין ,ס קי . 4  טייקעד

נירי
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 קפ זץששלהמהרםש
 . מתגם סעקכ)י % ונר שם פער פ8 דיק נפק ק ם6י1 פסלהז
 1ע9 נכסיו ע) ~1UP שס 6 סרוס ל6 מח פכןסמוקו%

 קמןס) שס rb סטת לפסי רשת * י% קי6 ומקשסופר
SDססדנמס וטש )עע)ס. נמסרו מן ו0הס דנ4ץ כ6)ס ונרים 

 ומוטס be~, יעקב סרר נוון קנ6 סמתנס מער עטךמוכעדס
 גשכ '(ao סחן רם) ערס 6מחו סגם דעס ע) 6% טיסחמק*
 כוס יס ח3ייס ספחות וסתי כחוגתס 6ת 01צס)ס סיאנסכמאגס

1ס51וי
 61כי4 ממק קוס כפם:תס סיס ש6 וסה"ת, ניחרט ומככר

 סרשר כנדי ע"ס )66י
 יערי

 כטיס סל) טתגס יסעקנלי סגנאס התגס 16ח0 סימם סרריכעלס מנגסי כטוכעס )גסת וכ6תס נעלס
 ונעלס מ"ק נס 6ין כרר.י מתגת גס ק 06 עפם כס סיסול6

 ס6עח דברי כ) על כן על וטיס. 4ץכק e'hnO יהפשקתי
 1)6 * נמחש נ)) מעם ד6'ן דעכו יעגיופ צ06 ס%ס%1וק
 Scn  ן עחנס מסעת עחנס (~tbOn סמפ ע) יעטו olpש

 כס ו5ז מסך שכי פס וננוטש נכינה לפטיש ספל יעקבסרס
 סרר ע) תסגס ת"נ סוס כסס ו6ץ  גדרו לנצ"מ עת)סל0פקכלי
 וסערוס סגנר3ס כרוב דשתו ענינם )סי דגרתי כס ער . סי3י:קכ
 דורם חסונך רכך דכרי סש:ייס י3ח כחסשכח גמת %יסנ6ס
 מנק Oto ו') נדפיס מסר'ר כן מקיר מסהר סימיס :3הלמך

 otos1 נג ,::היקייץ 4שארה

 OnD ,י; גי,"

 נסחעסק0 מהסס וסוס יסרנסח' ז:1' חפשם ממד %כג.ס )סספדי:ס רפסי גח:ו נעלס שת קתתר קירע שד . כסס וסחטסקסמשטיס
 יוסר עה0 )ס קיק ער ו0רוימס ססכ-ש0 קליפס ונעס כנע)כמעות
 ססרוימס מה 06 מי מס כיק עיר 6'ע יורים ועמס ס:שכסתמך
 . גחונחס טיס ג3 ע) נהם היגס 16 ס)ס סב) סי6 סי')ס5כס
 ג6:ר 16 . כעלס יווני סיסופיס ס) סי6 סכחונס ע)ומאוחר
b%עצניס סי סקל i?h1 מר. כערך 06 גי כמחוכתם לס לסריס 
 כטיס עוטן ושירמס ססחעסקס מס ט3 טיוחם סין נס (cbcעזרם
 610 וססנח נ0ונ0חס ob; נכל נחס טיטן י ג% טינס )ס 6ין15

 : סח6יס אסון ע'כ . ~ctmrt %סג)
 עולס גפני נו גממכטי כנר וס כנדון 5% ידה שתשובה

 דף סיח עי ד0' מעחמתץ טנע ט6 וס רץומקוס
 6ח נדונים ססנשו וקעמם גדו)'ס נג'ס סנ'מ יפחס רשןקב'נ
 6ט סרי 6כ6 חס:'מ מס 167 קמרו 06 )6מ)מ ססכישסג:ם'ס
 סםכיחס סנכסי' 6ת och~ DWX~n ובו IisiPs סככיש 161כ4ן:וש0
 . onltS ס(כימס וע' כעלי )י ספנים פס ר6ו לתרס ו6ס)6מ5ע
 tw11el סנדולי כסן ועסקי עני וטסת 4ן רמרק סי' כנמ' מסימרעס

 לכוס דסניק ספר6 דרכ עיכר6 סמס גזנר'סי סנכסיס)כמכ"י
 כסו עגווווי

 עימר"
 ס3ע a'~oc שסה %י נקמרו 61'ח6 . וע'

 )6מ)ע ססנשו סנגסש 6ח נן%"ם ססמש רקחם רמוויהון ריש:ל
 מחמת מנכסי מסכתו 6)6 ספ )6 וגו' דרכ נליס מ:'ג6 לב"5ל
 0רמלס וס" 3ט)ק ססנימו עמק מפשת נכסיס אנש %)נכסיס
  סתמו )5 שסיס פחמת גבסים כאנש 6)6 )6מ)ע ס:סכהצ ס:1)ח
 ומסכימו סוס)'ס קנרו' לכיסן ע:גס' 86 כ4ס מם)סס ס51'16ול6

 מלרסס וסכרו מטעו ממסרו שנק מיחס גשש סמי 6כ)סג:סיס
 דנמססכימו סתוס' ערסו וססעס . )ע4ק ספנם p~b fh עסי6%

 סנרוייס סיו 06 כניסן מס) וסייע סגגסיס מסמתסגגסז
 ממל סוג%יס לסס ושכילים סלאמס קתגי היו סונרמהטיס
 עוד ו6ט6 . )גמיש 6מ3' 41% 16דיעיגס1 1פר63 כסלמס6מסן
 ר' 6תר ענידתם מ6י יסרי כנגסי 6טס וטו מסמניהן סלמסכס
 הס% hmuD 16 מ6י רסנ'ס ועי' כגע' פס וע" יווסת נ006ירח"

כהעכחס
 ופי

 ידיס ומעכס גייוגיח a'w1 יחעי קפה חעוח 5ן )0
 ר4רסכ'ס פסק ו0 פי 1ע5 סירטון נאפק למשרד )ס 61קשסם
 . כחונתס גה נסס %ץ פועסיס עשש ומגש כשלס סעס 6ססכס
 )סםניעס יותסס 16 ניד ונרע* נעלי 4 פספס עם ר5צ תפרס06
 . לע5מס 0פנההס כסר ooxo *6 ספכ1ש 496 כהוראסע)
 ומשחר כפינחס תעריף מחס סנטוס Db ססמפס %06)

 . על") כת31תס רניע 96' עכע)ס גפסי,ר ם)6 61סהס .להתפיס
 6ץ ישמש ס) bw ושנס החן %) צסנש ש סר46סושע
 הסס ר6ת נכור ים סוק דסק עפים WW1 8פי טגסס6פס
 פס ס3 ס4ג וגס . מתכסיס קושכימו ספסם מש כתששםנוכם

 . %4פס מסכת כנר 6)ף ססכמ סיס 6פי4 ום' ר5י כקלטרתטכתכ
 לון 6)6 יעצמו דססכמ ר5צ דכס*פו 4מר ,ס שז ד)6וכתב
 6כ) עילס% יוראת 6פ0 16 6יס כמו O'D)SJ מצק 4סיס
OCb1היך )ירד )0 61ין כעס כגכסיס לס 6י1 יורסת ם6'ן ככתוכחס 
 הפרס ל6 כין ר16 תמרס כין p~g 1)כך נ"ר טיפ 6)6סגגסיס
 oh כי )ס*'ן

 סכ;-
 סתכ וק סס סר6.ס מלנלי מסעפ ק מרמס

 יסע וכטדי סו6'ס זגמ ע) )טמר . נמש 5'ס משן סיף 6ס'עסעי
 יל מיס מגי 6כל וט'( יסומיס פ! סו6 דססנס יבית וצמר סוענ'סע!
 מס3 מעגים גס*גס 636 6שהס "יגס 1b5o סר6"ס דנףדש

otmn~מס) מעגות )0 6ט 450 נכ"ד כמונס קתנסס יגון o~w 
6כ5

 כשסי
 ד6ף D'h~e blh שיירי ל6 כוס יחועיס מס) )יצמח

 וסיף כעלס סעח 5סס רסכ8ס פ" חי) כחכ דכרע סנחת)ח)סוט קשי מחוך מסתע וכן טט)ח שינס טרמס סכר ד6ף ס")סו6
 ותרמס פגר 6ף סגגסיס 6ק וסקכימס יחו0ץס מנגהיהוטח
 15גס ו6ס טסן ירים מעסי יחיסףס תם) ntnrt:a כיון )וס)ששינס
 וסגים מזוגים )0 6'ן דקיכ נחר כחוכחס ססנסס בטןגייעח
 סגכסיס ס:ניש 6פ" וכו' ר16 תתרס 06 וט' תועסיס נכסיםכעלס
 לסופ ומחוך סר6"ס ע14 1כחכ . 4ורסיס וסשחר כשנחסנוטית נסחם מנכסי ספכיחס 6כ) )ע)עס ססכימס דיגרין שף שועמס
 יורקת 6סס דרוק6 גסיר6 ול6 כיס כסכם נוטלת ם6יגומדמע
~tnbs

 מנג'ס "3) סף יורסח הפינס 6סס 6כ) 6סדדי דלתני 610
 סתמחו:ס ע) סירס 6)6 מורמז כגר ונופלת 6סר כנכסיכיורדה
 ססכימתס 6ם כחיכתס כרי כנכס'ס סיס )6 06 הסירס מס גסוט'

 "ס כפירם מס גס וכו' גסיר6 )6 פכח ממחו כחוכחסכגיכס
 מחוך מכייר . טכ.) וכו' )י גסיר6 )6 יטלתס סס:כימס ר6ולתרס
 הופ מהוך סר:לס דגרי ע) מרמס סכחכ סמס דנריומעמך
 וכו' גיילח וסיף כטס ona 6קס סכחכ סרסכ'ס דגרי6חחעת ק6' )6 וס סכי יט' )סירך 1)6 גיוס כקכמ גוט)ח ס6יטמסתע
 6ינס בנרמס קרר ל6ף סרקכ8ס כסס כסדיך ר,ר6'ס כחכ ססדס6
 סל6'פ סיחן ססטס וטור וכו' )סולו מחיך מפמע כחכ 1כ16גוט)ח
 גשרך 1)6 קכחנ יסימיס מש סניוומח נדפס סייר )6)דכליו
 ס6ינס 6סס 6כל 6סדדי דפוקי סו6 ודחיס יורפח ochדחוקך
 ס:יוו:ח כיסס 61י "סר כשסי כיורות סכ:יס 56) פוייפסח
 מיטוסת מלעס עמילת טפי קיז גי 6דרכ6 6יילי יסומיסמש
 כמגנח ח:6 %מס סיס0 ידים ומעמס מפקסס ניעים סי6דס6
 h~h ק6י )6 סלאמס ודקי 6!6 6מר. כרקוח כיולדת הכגיס%6
 ססנימסוט' ר5י אמרס 06 וט' מ,ורח שנס ה6ס סכחכ סלסכ-ס דכרי06יף

~niuS 
 כתוכחס גיטכם כסחם סנכסיס ססכימס 06 6כ)

 4מר לכס וט' מיקעו מקמט קתתר וס וע) . )יורסיסוסתוחר
 סיורסיס )0 גוחגק דלין ליורסיס ואתותר סכחכ מלסוטדמקמע
 דכ6סס )סרסכ'6 דס') תסוס טילמס סגר "פקו גססמסמוחל
 )וין דומיין גסו דממ)ס מכוס מפקסס )חוניח ס6יגס סיכי6י' מסיתונהס פיחס סכר 496 נוטיה יגס יחותיס ק) פס61 קנחת:)

 סיתינמס מחקק נוטרח ד6'נס . )6מש סססנמ נמקוסדמחמת'ן
 olat סחוספוח סס מלחט כש 6חיס נכי ען טירחנ סכרמפ"
 ג6סס כייך ד)6 וט' גסיך 631 סר6"ס כחג וס וש )סודמם)

 מחמיר דהר6"ם 61ע'נ . יהותיס עם) נ',וניח ושיגס כיון ממיקס11
 נוכס שינס סרס דכ0סכיחכ s'Q סרטם דס6 . מריסנ'ס סטיפלס

 ס61 רק כסכמ חלק לס 6ין 167 ג6ומרח וגס מסמוסכתיכתס
 סו6 תקנח רכל סהס סככימס נין ר6ו יערס כין )ס'תומ'סט4

 כרסוח מן סנכסיס ג) ho1 . ססג'מ וכרשחס סיחומיסכמזקת
 1)6 נכחונחס סגכסיס טחן סכ'ד שנכו bla עק כיסיתותים
 דפין ד6ע'נ 01'3 י4רסכ'ס עי סלינ כהרמס כסכר מ"מ כנמרך)0 כדפוקי יורשח נ6םס 06 גי כקכח חלק )6סס כיק כמשהת'ןקערו
 ומן סרס כססכימס כין גיט)ח טירחה קור otpn מכ) סכם)ס

 יחימיס מם) יי,וניח ככ6יגס ודוקק . ר6ותמרס
 כרכהינ:"

 . )עע
 5'ס סימן סו4 סטור 6ק סטור ונרי )פרם ג"כ קליך וס דלך1פל

 ס4 נסיע מזם כג'י ע) )הן'00 . סר46ם ודכרי רסכ"ס פי' סססממ6
 סוף כיזע סכיי דכרי ע) סחירס 1עכ6ן ( . )'ס סימן שף 6'סגביר
 קס סכתכ סטימינק

 כשס וסגים מס"מומיס טגי,ינית 6)ענס וו"י
 ס.רמ6 קבל 61?4 כיסן ססכמ סגי 1DthD מ' ים וססמחחוקרקע
b)teיצפר עי וים . )שתס ה61 ס0פנמ כקימל מי ים . נוטרח 

 סדתם ושמש6 . ע"ע 1~oo(O ט) אידס 6)6 מירמס סצטטע)ח
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סולובלין כך קםשאלהייקרקם
 כרמך ע) סג' מדעת 6נ5 3סגש. מס מטול טכסנ סל6כ'יישם ואש סנ' וסועת . סר6שס "כס3 סו-סקס סנרם סי6,שר6טהס

 שבס . סם סרח3"ס ע) דפ)ע סר6'ס רוח טש6 4ער סר5וע,81)
 גוערת ט6יגס סטתע נמהו ומחוך סרקזם מנסב דעס סנ"י דטו,ט)

 6ימ וסוכמנו וכחנט מס לפי S3b . שומש מס) סגיעגיתones ד6יירי מאטלס דברי 6חמ)ס ק6י וט' )י שיר6 1)6 כקום3סגמ
 ניגזרת ק6'גס כסקס 6)6 סגי,וגיח 63קס סר6.ס ציירי ד)6כן
 מרונין נגכשס 3ין ntb1P sto נס סגייהיח 63סס eetpt %6עס5
 כינס טורמס סכר 61פ1% כלוס כחש )0 6ין מוטסין נגכסש3ץ

 ג6ס . קורחי כעררוח רו3 ומשי כחנחי )עיד סגר6ס מס .טפוח
 6טל גרך . יקץ פורסייין דק"ק 6כיד טקס בגיתןי תסרשל 0י0ש סגיהן לי ונ"נ Dff1 מע4 6) הישאלה : וכי ס"ס 1.ל גר4"ס מליצ"ר 3ן מקיר המרודקניך
 גקר6 סיס טכע)ס 6מח ז6תח6 כסריות6 תעיין מתעתעךהשטחי
 טס )דרכו הוך 'D'h ותשר סמולם ום% טעוס סס 1)(גסי6.פ יעיר hll(tatnt %רן סס)ך סגעעין עק'ק תגמם כר יוסףעטתו
 1DD נח)ווס י6"ס מעיל 31)6ח1 סגעסין בק"ק מכיתו )סו3ממורהו
 6חר כיח 3עי ידע or מב) כבסר . נכריח בטסו עם 6חדנכרי
עקזק

~'us 
 'D'h כע? סיס ס61 כי 5כי כר סנמ כתר כסמו גקר6

 יוסף כמר ט) ממורחו כ) והכיר 6מו 3פוגדק סגע יוסף כמלעס
stloחגוו לסחו וכגכריח ססגכיי כן גס וללס וסעג)ס סוסו גס( 
 כתר 63 'מיס 3קירו3 6)1 כ) 61מל י6"ס תעיל כ65תו עדרךטסו
 ושכליח סגכרי ומכיל עלטכ6וו)"י )עיר פו4"ן 3תריגח סג')ק3ח
 סג') יוסף כמל סי וססמורס ומסוס סעג)0 כידו ת65 גסכב')
 נהסחד)ה( טנמ כער מתעור rhl )1 6טר % 6ת 1)קמ סל5 כסףכע' סיעודי 6ח ר5ח סוס סכגכרי וסרניק וסכין סכת כמר לכס)עיר
 06ורי' נפט רקמי 6טר תקום כתסגר סר1)מ סגכרי 6ח h9~pער
 נריח שדס סועת 6)י1 טכ)חס גפפו קרת סנכמ וכרקוח .סס

 61יך טעמס סרעס תעפס כ) 6ח וסיפר עינוי טום כ4ס6סוריס
 ו"ח ח6)ימי"י 3תריגח סגעעי"ן מעיר סי') יוסף 6ח סרגקס61
 ונעטה( 3דיגיסס )סריגם ייע ע6 סור6חו סי וע) )1 6קר כ)מח

 . פולסיי'ז רקיק נכייר טסוגכו 3עדיוח ת3י6ר ס:5 כקטר .סגקתס
 כג"5 )פגיו ססחוו0 סג" מכומר גס כיסי דקי דם ססכחי%ר סיסמי יוסף ד0 נקמת טנוקס )דק ושסע 6תת ויין סו6ס6)סש כי ידעתי עח0 כעס כ) )עיני רס (S1p וזעק סדין 6חעזיו ס5ויק entnS סל) סנכר' ט) דיגו סכפגגתר 3"ד כ16ק1 סועדעוץ

 יר0 טל6טר סר51מ הנכרי טסגיר סוער נס . סרו 6ח ע%וסטיק
 )פ) מיד 3יק'ס כ)'6 טקורין תסחית כסכרי סג") יוסף כער6ת
 ו3כגליו הג') יוסף ט) תגופו ותפסו 61טחו סר%ח פתר 161 תת)לקץ
 הה: ו% שונ" טוי 06 גי 16% 1)6 עעוח טחו הו165 *41טעמיו
 וחח )סרג רק ותלפוף גודר 1)6 משחס חגועס סוס סג"))יוסף
w)mn. לעת' נטווח מע)חך מתגי ונקט סעדיוח וחת)יח חורף ע"כ 
 תקח גכרי יין וס )גרון יט 06 עיון מקוס כ6ן 'ט כי טריותךנסקי
 06 גס . הוים יסוליס פיסי סת67ח ומוס יט 06 גס . )156

 סל6"ט )דבלי 6ף וקולחיו קותל ך5ריך סוף )סס סיין מיס,1 3ת)מתס 6חל קער ודמי 3סח)ע ונהרכ מח סגלתן 06'מהשק תמתין 6ימ כך ותממת 1alhlntt יסיגוסו פן (1DD ע) )ע%נגוס fDnll 03ו) סו6 )פט ר%מ ךכ) מסוס שרתי ד6מר ותימרו6יכ6 סכ6 סווגי . וקנרחיו כותר %ז 5ין דע)מ5 חומו )פיתסים ספגטי קפסקו ספוסריס )פי 6ף or בגרון וק3רחיו מס )ומל%י
 ומקור חיכן SD 5יותוד כדי ומנס . וקכלסיו 6תר י6 זסונוון
 )מוס כך 61חר er דין ע3ע ממגו 6סר סגמרn~ao 6 גמעבדץ

 תותר נ63 3ן יסולס לכי די3תוח (hs הרק שןתשובה : מופק נקו%דטנדגו
 וכף  סיסי עד גיסר5ל )מוט  דיגמנו סשר6 סוגים ע)ניני

 וכו' טתחלוון 6עס"י 3'סר6) גול: וכלקלקי . עךוח ערותו6ין מתכוון כיס 06 ונעט'ס מתכוון סס'ס עד סיקלת) ספ~סקיס( זעףש'פ
hwh16עלות עדומו )כעיל גחכוון %6 )סחיר כגחכוון 6)6 סגו )6סמוק) 6תל יסילס לב 6מר וט' מחכוון סיס 06 ו3גכלי נגתר . 
 פול ים וכ; . ופרוח גחכוון וסו מחס מת . וסחיר נסטון וסותחחו 5ת ססי16 מח פ)ומ 6יק וקמר )נ"ך כ6 יוסף רכ *מל דעיסיכי
 מדוחו 6'ן נסעי דגחכוון )ר'י וס') 3וס ורשי דל") פ4נח*.טס

 ;עווע
 וסוי

 'טמטומן סיס ~oh שנכרי דרסטי עחרסין 6% ננפו6

 וגד ססי6 כי הותו 5פי )ס'נתסיח תהמת סיט עמת ייא
 חט% מה . )סביל bS1 השר נחכ%ן ד)6 )ס עסכמח משיומרסיי
 )6 גחכוון ס)6 מגרע כרי מסיס 6)6 )'ס עסש Yrn ס4-יכוטא

 )6 קותו טסו6)ין תקוס רנכ) דק') חס וכן . נסעיר 6%)סתור
 דפונדקיס 6מעסס סס דסרץ- מס6 כופסמט חוש )סי n'DDפריי
 לוחש ססי6)ין לכ) מסוס סייע וט' cs ק6מוי מטוגת 6יס601
 סע8ו סי' סריכ"ס קכחכ וכתו מעיד גקר6 חטו3תס ע) מסיכוסל
 eh 6(3 O)bD" סיוגי תת 61תר vff15 תעלתו טכ6 וכ) מ"פוסי'
 וסחע מעיר מקרי מחם)ס 1ט6)וס1 3כ'ר ט)6 וכן מעירמקרי

 6ח ססי16 מח סורגי p'h 61תר )גצך 63 גגמר6 סכ6דק6תרי
 כ)6 6פ" DD~m )סעיד )חביון סחס תח לצמיר נחכוון 6101סהו
 מש cb ונגכוי רקחני נוסגיחין 6)6 גגננר6 דסריך וס6 ס%ססוס

 ז)ישי נוסכמח סיכי seg )0 מקכמת כיכי ערוח טרוחו 6יןמסכתן
 )6ייס כך מסגיל bSh )כצל כbS1 6 כגון )'ס מסם 1)6 עדותעדותו
 סכי וסמקסס סריהם מס טפירס ע"ד )פרס 15'ן כרחך ע)יתיר
 כחורת 6סס כמרוח גלתן דעכו"ט דתקסס דעחיס ס4ק6 רסוססריך
 גחטון יקמר דפתרן סיכי וכי ותחגיחין 6מריגי דסגך רונמ6עדוח
itD~Sגסכוו דפס) )ת6ן גמי סכי . עדוח כמורת גלמן עוות עוותו 
 מקטס סכי ol~W1 . )סעיד גח:וון כ)6 כי  טרוח נחוךח גלתן -נסעיר
 ר") חותו )פי 3נוסיח ממחרן וססינ מחשון כ)6 מעיד יסיססליך
 )פי כמסקן 6)6 ד6מ,-יני רומים עדוח מחורם )6מן סכותיטפין
 6(6 (Sbn 6% )כיד 63 ס)6 כ) ו!כך )כעיד כמחכוין 6%חותו
 ob 63 6נ) עיים ו0תכינן חיתו )פי מסיח תקלי מעדניומסיפך

 ופסו) סו6 )סעיר גחכוון 3כ"ו ס)Shn) O'nb 6 16 מעבש 6פ"בנ"י
 3"ר כ)6 6ם" כקלוסו ד6י חותו )פי כנוס'מ )מגויי טורך%כך
 קליפ וכ) סג") משן סריסך כח3 וכן . SIOP1 )מעיל מחכויןמקרי
 וכן . סרתכ"ס מרכרי לכ רפס וסניך מלח מקרי בקשרתתכוון
 )פי ממסיח נופיק )6 דסנתר6 11") כחב רס"פ סי' סוסן3חרומח
 T'c ן)6 מקוס כ) 61"כ עכ") )סחיר 16 )כעיד כמתכוון 6)6חומו
 שיג qbl . חותו )פי תשח תקרי )סעיד 16 )סחיל דגח;יין)מימי
 ד)6 סיכי 6ס" כוודס 6דכרי סמכיגן ד)6דמ)יגו

 מיי
 דתחכוון )ותר

 hnctDb סקי) )יטרק) )י0 טמר כוחי 3כסו6 ונגון )העיר "ו)סחיר
 )ס4מ דקפי)ג6 סיכי כי )ך קסי)ג6 )6 ו6י (thnPn וסניכבכח
 גתורס סוכמס מוכיח onc1 מסוס סייע D('O ממכינן ד)6וט'

 6תח)6ה( גם6ר חחסי)1 )6 נעומק 6ג) מחכוון למסי)סט')

 3חחי3וח טכח~כ כמו )סרגי סרנחי "גי סוכלי ד6תר סיכימפ"
 ע) ו5ף . "מ כ)) סי"6ס נחקומח וכן 6ישח דס)כותמיימון
 סלגהו 6גי חומו )פי סס0ימ 6), ס6)והו hSn מקריך דיחסגג
 רגסטון )ותר פייך ד)6 3תקו0 6כ) )סטיר גתתכן ר)ת6מייסיין sbn~ ירי ע) 6)6 חותו )פי סמיה )6 ר6י תסוס סי')1 פלגי6ח

 סורם נוסרי'ק ככסכ כמו חומו )פי n'DD חפיר מקרי)משר
 )ע"י גר6ס המגס יגעקל6

 סטטוס סין תומם קסדכר תקוס סב)
 דטד 6חח6 וסרק ת"ח תרניי יוד6' )סשד 6% )סח'ל )6תחכמן
 תחסון 63'ן 36) . )סעיר כתחכוון hSh טיס הריק רץ פסיג )6כ6ן
 דכ) יסגתר6 )ס דפטש6 משם סייגו נתרי ק, חצירים 6יס601 סגני .דפריך וס6 נריק ד"יחח6 )קים הריס 610 מורס )סשר6פי'

 דססיפ6 סיכי 6כ) )סטיר ממתכוון )ומל יס תחיכ 1ס1)1 16ח1טט61)ין
 )כפור יכ% סיס ד6ס סמרי דינן סכן כי להשד תחכוך 7"ימ)ן

 סיס )6 כ6ס 610 ופסיעת . תוטס פסיס סרגו ס,6 %סול1)ססמפ
 )תן.טח ל106 6ח )מייכ כדי מהרגו תוים סיס 65 סירגו6תח

 גד1) חומו )פי מסית )ך 61'ן קויאר hDap ודקי בכךומדסודס
orn6ער) )סעיד 1)6 )סחיר )6 נמחכוון כ% כספוקי )יכ6 דס . 
 דגחכוון ),תר קייך ד)6 סיכי דכ) p'tv מן3רי סמטגנעסרי

 מסימ תקרי מסוגו סודם וסו6 סרגו oh דט6)וס1 סיכי 6סי')סעיר
 תתס כמעע ססו6 דירן בנכון ותפחס . טריק ו6חת6 חומו)פ'

 יסורים טסתנו דירן 3גדון סתעסס trh 06 otO' . דתסר'.קמ~עסס
 סרגו טסות סורס וכ61 ר%") יוסף 6ת רגג סוoh 6 ס,-1)מ6ח
 דגח:וון )ותר נ"ך ד)6 כיון חותו )פ' מסימ דין )ו סיס סכי6פ"
 סודס הוO~WD 6 06 כ' 'הולים לחו טלו )6 06 סכן %1)סעיר
  סימן  סרסן תרופת 3:יל כתג טמרי חויו למי תסימ דמסרישנירכס
 ל5 זד יתילל טוסי כטסייל'ן 5ל6 0"לס מסרי רלstrt 6רקיע
 ומסקר 3דנר גפקוח6 )סס סיס טתרניט לסי חומו יפי תסימהס'נ
(36oh מעיכ"ממיכ יטו46ו1סו6י. נפני ס)6 עט"ס. שוע ששין 
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לובלין ישאלהחרישם%
 סעכו'ס ידע דיק דכגדק 61עשנ . על8) כצמו ופי n'DDטשי

 כנר ס)6 מ'מ יוסף 16ח1 6חר ותחפט'ס קותו רודפיםטשסוהס
 סתחח)ת י'נ סימן 6יס1וו לסיכות משיכיס עייתון נח"וגחכגצכ
 6מר טתלושעיס גערי שודע סיט יצעי* ומ' %לי % פ)מלע
 4ת תסיח קפיר מקלי גופים נכלי )0ס61 סיידי ו)6 0יכינשתרג
 סמך 6סס נערות חומו )ש תסיח )שם מסימגי' סיט כן )6ד6ס
 )תריגח נערס סמך טירע וקפי מסקר hnS1 מתotbns 6כטקס
 - קתת )ם שעירו עד )סגס6 לפטל 61יסיס

 היקנס כדי כן "ומל
 הורע ימל% כדת ממכיר נכרי 3ין רכק פ4נ )6 ולצי6)6

 מתמגן hSb יחרק) כדת משר סייגו O'DD ומן פיו ע)טיק16ס
 חותר בחוך חומו ימי מסית סו6 יפגיע סכ6 ט3טעס גכלי5%

 ספי' לתנכי סגין סי' מסריזק כחג וכן וט' 3סופס ע4סססושרח
 ד65 סיגי גמי גרפס 61'כ . מעגין נכוי קייע 6טע חומו )שפסש
 orn י0י) ח'ס גע) סכרת %י עכו"ם 6)6 יסרק) 16ח1ט46
 חומו קפי תסיח ספיר רמוי סכ6 גמי סיס תוש )פי מסיםמקרי
 סנרם זוין ס:סרג 6חר מחפסיס טסיסוויס הכרי דירס סיכי%י'
 סיו ססיסוךיס ע"ג 6ף חומו )י מסיח ספיר מקרי וסורסיסרב) כפגי ט63 לוחו ט6)1 קעכויס ביירי 15 גמי רירן נגלון 61'כ .*%ק

 61ין - ס6סס )ר(ס'ל )מסיך גחטון )6 קסנכרי דפטיפ6 להריומחפם'ס
 ומסתורין תסולין סביו מסיס ספי גרע ןירן הכגוון *מרסנר6
 )1 סיס )6 כך כטכס ו6ולכ6 . סגר5מ ים DD(1 והנדסיסעיחו
 הסליק סכ' כעו כן ס"מת סיס )Db 6 סלנו טס61 וקמל%תות
 )סנרח מסייס סיגו ט610 מסל'"ק ממכרח ס:ר6ס blh .%עי)
 טבלי גכלי 16תו טשו 16 יסרח) 1016 ח6)1 מן )ח)ק סוטןמרומח
 6)6 %(רוה יס1ריס טשי ט)6 טיילי יתסלי"ק שנרענ0ס61
 מסרי"ק נסתייע )6 כן t'etht ק6)01קוסע

 תסכלי
 )ותר 11

 סעעס תגס 6)" תונע )פי תסים ניס מחטכיגן וס פעםקנסכי5
 "3) . )מע"ס כנ,כר וט' קרעיך גחכתן די6 5ן רפטיפ6חקני)
 ס) 11 כסנרם פיסק ססו6 גוסס 3חטונומיו ק6ר'1 ר"'מד3רז

 רירן טגחן )ומר (eh1 עעתיס ס4ן מב) . טיס כע)מסרר6"י
 אוני' )נ",י . תומו 5פי n'DD יין מכש ע%6

 יכמה ד0ייסי מגמר"
 דפינדקי' דתתגיחין סס)כס טיפח תתוך ר6 טריוח6 גרוסרעןךש ( : וכף ססיניקיח )ג"חסיסכמיס

 ומתסס יסקס "חד לער רסיס חכתיס דס3י6ו י3מוחדפסי
 תת 5סס למרס חכיר'גו 6'ס )ס לתרו ינתורתס וא' 6יוכמ

 ג6מגס. ספולרק'ח %טחסיס )10 "נור וכו' לסחו 6ח וכטי16וקכרנדו
 ו6ית6 . לדו טסים וב"ח וחלמלו מקקו )מס ohdtoספהרקית

 עכו"ם פוגדקיח כסגל לב 6מר רפונרקיח גריעוח6 מ6ימנמל"
 1ס6 ופריך וכו' וחרגולו מק4 ,ס סיתם חומס לפי ות0יחסס"שס
otbחכיריגו hp חכירינו 6יס )ס לתרו נכיף דמ,חיגס1 שון )ס לתרי 
 מ6י 3גמר6 רבעי bD' דס6 )נקלק וים . וקנרחיו מח )סםלמרס

 חר(6 1)6 ס6מרו דחגתיס 6346 636 נמי )6 דפינרקיחגרישת6
 ג6תגת מיוחסת יטר6)ית ר.) כספיח חס6 )6 ש' כשירקיחכמנח

 שדגרי דסיגרקיח גרישח6 מ6י כעי ואך מגרוע %גפונוקיח
 מ"י-תחיכ כן ו6ס חומס )פי ססיחס טספהוקעז אירי )6מכריס
 1)כ16רס וט' חותיו )סי ומסים סיתם עכו'ס פוגדקיח (bw ר63תר
 מכתיס )ינרי דפהוקיח נריעוח6 מדי נעי .סרחי מגמל" ישרםיח
 מסיס רתטתע ג6מ:ח ספהדקית )גטחסיס ל"ע גסס סקיכומס
 סטיב נועי חלי סגי SD כסגף )לכ . תכסגת ייחל תם עיטי 5ד)ס

 טסיחס ופונדקית נרימוח' מיחס חכמיםקרזלי
~ffl)t 

 ת65תי וכן חומס )פ' תסקס טסיחס מפי פוגדקיח )יססדיפ, ר"ע עדכלי
 ד"ס סחוסשח מרגלי 36) . ו6כ נגינתן נחשכות 11 שעסק5ת

 י סיסת רומם 5ש מסימת מפוייח 3ק51ר )סס %ינ 4טיס
 ן סו סי ברק- ט3 6)6 . נכי6 רמדנדגש כיון 3נתר6 טפסרםוכמו

 טס51י6ס מסוכתות כטרוף ch גי ממט מ)'ח סף )6 ככילדחו"םיגסו
 )ש תשם כי ייט דס"ש לתור ים סין מג5 . וחוש* מקץ5סס
 ע3 ורידיות סוכהוס ט6ר )5רף 'ק תמס מג"ח 6עPb 1" קדחחומו
 כדין קכ'6 פר' שצחק דנף )גשר קמחו 6ח לסטיר כדימיסתו
 מלוז"הודלח

 ehs 1כן ( . דוס יחר בוישת ק,ח יט oh מטס סוקרך
 טס61 סוכמות סרגם כ6ן 'ם ועוד טס 11"5 טכסכ מסלי"קמרכלי
 כ14 גח65ו עם וט' דרך פקוחו מ% סגת65 סיס1ך'ס קל16סו6

 כרמך וע) . עכ') וחלמים מק)1 ןוס נססות דיתי ימחווספריו
 6ח") ס6ף סר"hSh 5 %ד סוכחוס 6)1 ט) מנתוך PD ר')ד6ע
 יט מקח כך כ) מקרי )6 כפגה וסורס סרוקי משפע ShaDפתת
 וחרמייו מקל לוס יססי6 דרתי לסוכי ססוכחוח )וס )%ףטור
 קסו4"ס נטרוף 6)6 תתץ חומס )פי תסיחס סיקס )6 סרסמגס
 רמסר8ר6י וכחמוס פסקים תדגרי ק5ח תפתע וכן והרמונו מק"ו)סס
 ק5ת. שים כ) sp )1 קיק כיון גת' דיךן נגדון כן' 61ס קלעסימן
 ול6יות סוכחוח ס6ר )וס )5לף יק )תע)ס כתנו% לח מסקמן

 כוס ידון סלכריס ויחר ועגלתו וסוסו סחורתו עכו.ס מדטת5"1
 סויף ד)6 דפוגולדח תססי6 3רע ר)6 גתול מומו )פי תסימכלין
 ססל6ח' סוכחוח ס6ר שירוף 6)6 נתור חותו )פי מסיח כןנס

 : וחלמי6 מק"ו)סס
 נר 6'ן פירן הכגרון וקמר )ת"ק מלין )3ע) יט סעדתןאלא

 . 0יורס עד 16ח1 יעיי ט)6 כדי וסיסוליס סעיגוי ילקח מש'סיט סגכרי מסורס ממס טווס סיס מסי DS smn' מסםדין
 כחסו3וחיו ו') ק6ר"1 מסרר"י כחב כנר hSon הים cr 603נ)
 ט) רנר סעיגוי קורס ט5ש ע) סטדס )וס חייסינן י)6 ח'סימן
 טס)חת 3סחסונס דברי "ת כ"ח סכם וככר תסלי'ק מדברירייס וס3י6 ק6תל קיסע6 וריי 6)6 יג)השס עדות יס6 וס ירי קע)סקר
 מ:ר'ס כחכ סארי ),ס חיימי:ן )6 דירן ד3גדון )י גרפס ועוד .)ייי

 ptcttn )6 תותו )פי תסימ רנגכרי )עי) מסכלתי ת'ימו"ןנחטוכח
 לבריו עתיך פונק נל)ת6 דמוכח )%הלoh 6 כי 6מח)6)טוס
 והנוון וכו' honDch פקוק 4סר6) ד6מל גכרי כססו6 גהרי0)
 מפני סס1רס 4מל סייכ) 6)6 מעינוי ת6יתח אסורס מוכח תיגוד'דן
 סלגחע )6 %ותר והכפול מעגין )סכחיט 63סטרותו סיס h~cטר6ס
 וסטעוס ממורחו דס"גו סגיעס דירו טמ165 ססוכשת לובמחתת
 עי טכ) סדגריס ויחר ומסוס סעג)ס עס סג") עסף כמרט)
 מסגי וגס . סר51ח סו6 טס61 וסכין ר6ס )רקוח עינש )וססיס
 דם גקתח )גקוס ו6ח onto סתסתססר6ס

 מטפי
 סגי)ס כ) טמ165

 ורקס הטחו 61ת קותו קסמר קכמ כתר סיסווי )0ס היימןדדו
 6ת ע4ו וס5ליק סורס וס מפגי 'D'h מעיר הררך כס'6165ות'

 : כסוף סעטס כתוסדין
 כקוך %עק דגו גמר נ0עח סדין 6ת ע4ו סס5זיק מסדבנ""מוז

 5דק טופע 610 ס6)קיס כי ידעתי מחס כ5 )עינילס
 . טפכחי 6סר גק' וס מיסורי יוסף דס גקתת מתני טגוקסוט'
 ת4ח תכ5 יוחר הביסס )מתוך יס ס))ו סדכריס ע) סג"ו5פי

 דינר סרכרש 16תן כ) ססרי סגך יוסף "טח 6ח %מתירטנעו5ס
 חותו )סי מסש )ך וקין סדין 6ח שיו )ס5ריק סר3ריס"מחת מפני רק 61תת)o~hn 6 קוס וכהי סכרת טוס גהי מנכריסר51מ

 mnS ויט וקגרחי1 6מל ט)6 רירן כגרון )מסתפק טיס מס.זבך : ornגד%
 מניכר כתו 3סו) ר51ח קסתם תסי כדדוי 6מרסת6

 כחס רס6 )וס חייטיגן ד)6 רסיס )סניך יט מנס . סקטיםנדללי
 סרגוסו גטעס ס6מר כנכרי מעקם יכעוח הסקסי תורכיסגסוח ק6י (h:o רכ רכרי סכ5 תו3ריסס (eh1 סיחס עט"ספוגרקקש

 (htSlpt 3ין שודי סרגתי 6מת סעס 6ם כי ססעחי )6 מעולסלנפחס 0סיתס נופתרקיח O"h1 רכנן תייחי מ6י סקסו 51כך%נריחכמים

 3(b'Sy )6מ'ס יסול'ח מרח סלמס )מרין י מוניך פסיס)16רי1'ק מחיו ססו5י6: ומס מליח תעט סיתס ד)6 ח') חהןס נסיעסימס

ותרתעי
onto ומתירו רסס ,ס 6'ן ש 6.) ורעע 5עווח גן נעשת 'כויס r?h 6 רסס 6עשנ . וכו' חותו )פ' תחיה מסיס קטתו( 

 יריוי ר,רנחי סחס 6תר h(h וקכרתיו גכרי לוחו ק6תר סוכיר . וכו' ככס דק6 שון מ,ס נדו) סיס 5סי תסיח )ך 6יןדודיי
 מסקות סקייכש מ"מו'ן לחסוכת מסריס חסונת נססיך וכןוט' 3כי6 יחוית'נסו כיון רתסגי מ6י )פי ר6פי' מרנריר(ס עםטסתם
 סרו5ח סגכרי לפדוח )סחירס יק ועור 11') טכתכ שעי) שסיח ,ס )סס ס6תיס סדכרים ס1כחח לטירוף bSh )'ח מסיח סוי )6וט'

~pg
 שישל סרור עניו תחוס וסיס מרככי כר יעקכ רכ' יד ר6הוי כי סר6טעס סססס )פי ו6פ4 . סק3רתיו קבל חס וס"ת וחלשיו

 6גש %ד יסורי 61תר חומו )פי n'DO חסרנו סר51ח גכרי m~hn מקרי )6 ככיני דמויחיגסו כיון דס6 4תל שחגו 5ר"שס ע"כטכחנסי
 כסדות מסריס טסחיר סרי S"rD וכו' עדוח mthn פ)1מ ebשתחי גמתמתין )ל"ע )יס 56עריך )תס ר6מכ חמס חומס )פי9כאתס
SW)15ט0 נחמ)ח תמטר סו6 וק וקנרסיו 6מר ט3, 6ע'גסר51ח כירו ססיס וס'י וחרתי* תק6 ס51י6ס ספונדקיח ושכלמדו 

ששינס
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מזלובלץ קי% קישמלהמהים
 סיסווי 6ח נץ3ליס 6חי 6ין כעס וקתתר מכוי יה 6%ששו%
 כלייסף b're3 וכן . )קכלתיו *תר 3ש ד65 עלג סיפןכלסניו מסרו'6י תיגס מוכים וכן . קנרו )6 פס61 מכ%. וט'טשכנ
'nwR6סת )0 61מר1 )בו )סם 61ער קחוטקי6'י 3מביוח ניסרג סע6ימד כללעיס מסמס יסורס )ר' )1 ימרו רינמוח כ' סלק סוף( 
 ריונש ם16ער סב) סו6 וסטעס וקכרחיו 6מר ס)6 6ע'ג %ש"ח 1h'nol וט' %וך ככג'סחי 3ט)ס 6ח סרגתי 6גי כסן גןמתשן
 16 סוף )סס ם6'ן ובמיס נמ)חתס bSh וקכרחיו *מרישליכו צררתי קתתר חייסיגן 6% כסח)ע מסרט מיגיע תיתלש*1
 ספו' יתר כתיי קכת3 סרנולס סנרח וסי מש 6ח שטרכמק
 nslx:-4 ש6ס קיס6 ס:ימ סויגו לגו שיעוגן ז% )6 נעומס6כ)
 0ר51מ מניר 06 וכ'ס וכרו 61כד קתו הסתקע ש ויכיסטסרפ

1~ISPSngסגרגח( otpnn olpn) ס)6 1671 וככנדיו כגופו וחטו 
 . די olpnl תתקונו טט5ע)1:ו כ) bSb רוקק 1% סקנרחיוסגוכר גס" ריסוס רכרי לח ג"כ ססכי6 כמו כה קדי מיות סוס טסיס
 ננר6 רססו6 עוכרם קכחכ מריף עוגני רסיס סריהםוס3י6
 גר6ס סל) כ) . וכו' וסכסתג"6 6ניסרotpn~1 6 נרנ)'תכעכע
 כ'ת מישח 3ססכמח )שגסך סרי6 סג') יוסף כעל דלעת עדיג46
 מעלס )מוח )כדי טשי ע) סומך w~c )6 מעמס זעמן36)
 ונס כוס מטס ג'רי ג6 )6 ממח כי סורקה( מורי ססכמחג65
 ניסוכת oh כי poln נסוח נתש 1)6 רטחי כימי טעעתע)6'

 6)6 אחיל 65 סמסרייק 61פקל . stw קמע כ"י וכתסו3ממסריק
 36) . וסחיר ot~nh 5ירי0 פור כן נס ע31ר6 ניוחס 1tODמעטם
 כס ער . מריג6 עליו )סמוך טים ל"ו גרפס קכחכחי מסע"מ
 וסערון ס5שר למר גיתן 16סכ וסודק סיין כפי וכחלתידללתי

 תסרליזן סג16ן סתורך תחן ס"ס ג'ל גז5"ס מיצ"ר נןעגיי
 : ס"ס י')כין

 סלוף סיסים 56סין )3ר רמי וגורם קרוסי 6ים רנ6 )גנוח ינ6 ס)מ.6 יכ6 מ%ס6 מי%ש%לה
 סתסתוטעיס ו)כ5 י5, לוסל ס)עס תסר"ר ונחסידות כבולססשפ%
 ס6)וף עיי מתכ"ח חיס6)1(י סס6)ס דכר ע) . ס*ס מעלקונ%

 6סס )מתגת מחגיחין . כ"ח ח') . ילו tlSO יו6) עסר'לסמרומס
1Dbנקמר תקום לוחו 06 . וכו' תקות 63ותו )י ים מכס sp 
 1DSD כלחס מכס ים ים ס"ס סרמט מן 6ש6 ק%מס ownכ5
 ומקול . ומיס מקור b)b תורס לסיס hs1 עמור מסע ס'6%סךס
 תן ו)6 ממס וס הרס )פחמים ססס ס3רחס סמקורוח סו6דמה
 16 . עקור 6% )רם עעס 610 כי ט5ת1 סלמס ק[ 6פע1כממכס
 h(h ג6תל )6 וכו' מקיט 163ח1 4 ים מש ס יחא סיס)6תר

 : על) וכו' סכפרו,רורכעכס
 רפרק ערוכס סגער6 מסוגיית ע6 תטפל 6ע6תשובה

 מנ6סolpn 0 כ) ע) ג6תל תקיט דיווחוסתיגוקח
 סי651 סרס טועו כתקיר רסייגו עזתו החס מכס )ם ים61פעו
 מממח וס ~ohno ת"ר סחינוקח יפלק 0גרייח6 ס) ,)כיפר . עסור 610עמנו
 שגיח ועשי וכו' מר"ג מני' געו סיד כי שוק 0נע' אוני' ע'" וגו'ושמיס
 מס ספרייתם מקון 0,1 וגו'( דלגם 6י' וכיע 6יר לנ6 סמ")ס דט'סנטן
 מכס גס ים 061 טד וכו' חפתים תממת דם 0ל61ס רכנן חע מזווף

 כמקור 4 יס תכס *תל 6סס ונ6מגת וכו' כמכחס חמס מקוס163ח1
 ]עת6 ר.תקור מן סכ6 מכס דס סומל לסכ"ג רכי רכלי י6% סרססממגס
 עכ"ד טשר פסק ממקול[ תן סDO 63(O דס ע) מעידוורטשנו
 h'b טמ6 מקומו עקול h)lD 6על 3'ג"סו עיי סגמ' ופל?סכרייח'
 . עג"5שגייסו

 דג'ע דל") 610 סילוסו 6כ) מידי נו סילם 65 ורס"ו'י
 כר6ייחו גטת6ח ס6קס 61ין טמור סו6 מתקור מן סכ6 תכסדס

 5רקכ'ג ס"5 סתקור תן 630 מכר. דס ט16ח1 6% גוסעמוס
 לתקול ערכ nhmp 13 מיגע 6רס כ) ומעתק עמ6 ט5מוטסהש
 )טנין דס d'Ph 1('6 גחיכו סכ6 מטקס כ) bnnm טמ6עקוש
 ורטחיגו ורכי - ערג nhntp עת6 סו6 מפקס נפוחו מיגע מיעכ)
 . עסור תקומו דתקור ער3 9ות6ח "סיגו %) מעמם ומיגוס')
 hntb ךקס עזו דף סיר כ) מפרק נסריק מט% ס61 וסוסייום
 טס ומחחי וכו' רריכן 16 י16רייח6 ומחוח גחתן ערג ואגיס3ש
 סכי כתר וקטגור דרוגן 16 ד6ורייח6 יסחוח 6' כוס דס)יגיסגלו
 שי' מכס מחתם רם סר61ס רחגי6 סריגי געי 3ס6 חג6י סגי)ימ6
 וסת לס יק 06 וותר רכי רס3'ג רכרי O~ow נרחם ימישסך
 קטע ,PQ )ס מ"ע כיתר ועכק"י *שחסשפסת

כבש וגו' ל ווריג"

%6oh קטע וסת )ש יס wht עעס עשעח 6ש6 ומחס גיוס 
 ומר קפלטי נס6 (ah ע)א וט' . משרכת גוס תשח קמ6מייסינן
 וכזע 65 רגיג6 6מר דלנגן וסת סכר ומר 1'16רהע6 וסתסכר
 %ס ס3ר רסנ'נ המפיני טמ6 מקומו נמוץר וסכך . דרכגןוסרית
 )וסת מהסת 6י רכי 61") . מקור דוך וקלחי bnp ודםעסורס
onb610 טשר מקומי מקור *סח חייסח )6 61י עמ6ס גתי 
 e19h סס דרך סג6 דס וב) סנוט נקומו מקור וסרם" .עיכ
 061 ערכ טועמת 6רס )טעsh obmpo 6 סף גרס דס6יגו
 קתתר וסכי נ6 דכריו ע5 31סק) יט' ר' 1ק6') עת6'ס נעיררותנגע
obוסחס מסגי )עמ6ס 16ת,- 6חס 06 כעתר וסח )ס 'ס . 

 וסיגך וסורי) מנעם טומעת (rbnu )ך 'ט כקער *0חסתוקמח
 05 6ין סיג גדס עמוס עסורס 16מר onh קמרי )כךמוסס
ohnip. 'טעתיס ורטכ"ג קתט)3י טע6 תקותו כמקול כחט וכ'חו( 
 610 ספירוסיגו 03וי6 מע"ר )ך סלי . עכע סתיעקתדכרים
 ס% מכס וס סתעוקח דטרק ככלייח6 רסכ'ג דק6תר רפסקמתי
 ססדס 6)6 גדס Dhmpn ססולס b'o סס6סס ו') עמ6 סתקורמן
 מקומו דמקור נג'וס ערכ עותדת ט ממגע כ) ותעמל טמ6106
 דס 0לו6ס סיר כ) יפלק כלייתם נססתן כסריגן וכדקחגיעע6
 וכן . וט' לסכ'נ יבלי עסורס גוסם ילל כחוך 1S'Ph מכסמחתח
 63סס רפליגי ורכלן  b'nv כיב  רף nIDDO נפלס  ץ כסונים6יח6
 טכס 6ין D'D1 %ו ר%  one יכף התיפר  ופתוס רססרו6ס
 smpn ותקור פסורס נהסס וסכ6 ניסיכם רס 6%ות  6ססט)
 ווו סקסי  וס6 טמ6 ווס נסורס 6סס ס3ר רר'6 התפלגיפפ6
 תלל .  וט' הסור  הסופו יוסיף יסורס 5סס סנרי ורנון .תסור
orוכולי 03וי6 ע3ו6ר bnSn 1719 כיסו רם3זג 31ין רכי  נין 
 גש סייגי ו% . גךס ערס פסור סו6 מעקור תן ס53 מכסווס
 וע'( 53ותו'פשס לס 'ם תכז *תר 5סס )בפגת גדין סג"י על לחמסם .כלל
 פלחכ חס פל לפ"ר  ID'D י'ך  בפור סכתי ס3"י הן 14ונכין
 וכחכ וכו'  פקוס (1ab 4 יס מכס לותר 6סס ונבלעת יי"לסעור
 ספיסקיס ופשקי ורסב'ג ררתי פלי)ת6 ביריית,  סס סכיי ,סט)
 רל6 כסף6 ת3י6ר סכסנגו תס תכ) מסרי 6יל1 ונס . עכ"לכרבי
  קחמ שר  כל רפוף בפרייתן מסרי כש נוס ויס3'נ רכיסיגי
 דגרי מסולס )רתס פיתי מפעו מכס ממתח דס ohlnoנסרק
 bSh ורסנ, רכי ס4)י הל6 סתעהןוס כפרק  וגס  סס ונסיקרטכ'ג
 %1 טרד עופרך לסגין פת6 כהלתונפקיר

~'lDS 
 פכל Q~ht . גרס

 פכם *תר 5סי ג6מגח. ריסגי רס6 3סף, ת3ו6ר טכת3גותס
 טסי6 ט5תי סמקור נסוך סתכס סוי טפילו פירוטו פוי וכו' ליים

 סמקן כטגיתית סנהס סוי 6פי* 6% ר,סרוורור ו% ס)מ1תרמס
 מי(תכס OnD סיolo 651  16ח1 סכי 6פי' סנרס רס טל תקורססס

 מסיק דס6 רכ"ט 61)יג6 גוס מטוס עסור 610 ניצכוקגמ65ח
 )רקג'ג רסע עמ6 מקותו נמקול 6)6 ויני רם3ע סיב ו)36גמר6
 מסוס 656 שס מטס עסורס סי6 סיקס מטס ט659 סתכסדוס

 כחוך הסיס own 3ו ספנע יכ) ערכ טות6ח ותטמא hnpס"
 %6  טמ6 מקומו עמל טין 6% עמ6 מקותו וממקורסמקור
 לטייס פטום עממי פיס סיופן סלרס סרס  ספגיפי ע)הץיתקיל
 סייך 6% נוס עות6ס ר5ייס  דין סס  טלין ספרצורור יל6 .לרש
  וכן של ob~p סיס סס תלעו 14 רסק פת6 מקוהו עליולותר
 ניתר פת6 פ9והצ רפיור סתפ4( ייפרף בסרט" גפריתפסוע
olpn)ופ*ג60 מתפלח ופ' סעיף ד3ססי6 גוס וס ר5ייס ססס 
 קל  ררכס  5ין וכ"ט 6תר לג6 והעתר )ש) ~thsot  ורגנןרר.6
 פת6 מקותו ותייר פסורס 0063 יסכך 3תסיגס רס 5ר6וס"סס
 רס פפס ומיסו b'e ר6ייס רל6ו פסירס 6סס פרסיי וכו'יתפלגי
 פסות פרג יותרת ~wb י6ס 3סן גגפס oh פסרופפעפ6ס
 ר? St)D עשת% ו% עעטיס ר5ייס תתורת הןרי נסקוררימס
 610 61זכ . ער(רוח  נעגין פר3 פסימית  ולtpwn 6' ירס ר6ייספתורת
 גשתס' סיר כ) וכפרק מתינוקות כפרק גתי רק6מר 60 גתימלין

 ודס בטורס 6חס %ספג וס') מכס מחנות 3דס ולכיורסכ"נ
 סכפגית" 0תכס כרס 6)6 קלמר )6 מקול לרך וון6תי מסיסעמ6
 סתקומו ק6תר וזכך וספות6ס מנוס דס מקי חסום %תוממקול
 ohntDo hnum oTho 6ן סוי תסס  סי6% סתכס ורםטנו6
 רל6 )רס תסיס מסורס b'o ס6סס 6לל טסרות  למלין פרנגיפרת
 1nlpD תסור נסריך  סיתר רס6  פרין יכר . כלל כרס רעייתסוי

  OW3 פקיי פתרי ל6 ספריוריר  טסות סמ)ון ומניח וכו'9תי
תק1ס
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לובלע קיששאלהחשיששם94
 ונ6תגח כסדינן קחגי ר(סיפקח רפרק נרזיתם שי." וק .מקוס
 סר') סוWtnD1 6 י6% סדם טתתגס . נמנעי ים פכם 4מי6סס
 מקוס רמוס מקור נקלל 6יע שרוטור כי עלמו ספממימקול

 4מר 006 ג6מגח גיח כרסון סכחכ מסור דהרן 6מר כיחסגיניי ו6פםר ג)ורתס 0)6 ר3רץ- כהחקה סכריית6 30י5 ומכזפכנפרף.
 )כח31 כתנתו סיס ל6 ססור 36) וט' מקס %ונ(1 )י יםמכס
 )63 1סוכ110 גירלנו 6סר וסורק ס6תח דקלי 'כ) 6חר.נךרץןץ : וכו'( ייסי לכי מכי' געnlbD~ 6 הנפלק סונייפ )גידור . ס3רייו!6קטון

3af)6ח דפרק סכלייח(סתפ h')DD לליס כ'ת תיגס 
 hloa קמחן נפיח כססמכס 6)6 עמול מסמוס סכ6 דםס6ט

 )יס סייג רמיכם סך רמתג6 תערס ומס ע3 יווה כי תש ינקדס תל." חגיגת 3ר יוסי ר3י עעש 3ע6 ססס hpth נסכיסטרחרור
 יבם הטסם )ח עז וט' יכס 6י' %עויס דת)חbme 6 ד)מ156
6(hp "D3D 4 כי bp 6גתי 60 6ש5 מעיקרון פיכס )י טנעי 

 חט') 6רותיס י3מיטין כתין מעלס כמק ק)יפס כחין סמפ)חחמחוס
 )6 כ' ר3ס 6תל גתי ניתוחו 3ג6 סכי 6י . פמ6ס ממוחו 06לנמס
 וסחגי6 6ין נ11ג6 כסקי "1כ6 ומי סי6 ע5מס כסגי כליסממהמו
 מפחס הינגיד מטנעי'ן 636 סע)ס ממסיס סגי ידוק לרכי ר'66הר
 636 6ח 601)ו 1631 6רומוח ntD')p כתין מפקח כמיחס63סס
 תכס ע 06ס (11DhI co )רופ6'ס ק")1 וחכמים "כתים ס6%1%
 ג'מוחו 06 המיס Stpn ק)יפוח כמין מפקת טממנס תטיס לחוך )סים

ohnpונ6ס 6דומוס מטרוח כמין מסקס ססיחס כהסס מעסס וסוכ 
 )סס ממרו )רוס6יס שכמיס וט' hlh 6חום6)ס

 טות"
 )ס יס

 06 )ת'ס חט% 116תוח קעלוח כמין משח סתמים מעש ,כחוך
 )סיוח סימק דלך קותך . סתלס נקרי ק)שהש ופרס" . פמ6סגימוש
 . טמור מנוכס מן ס63 דס כ) ר)6ו כשח דקדק ומוס . טיכ סטי3ס
 )תם 6'כ עמור סנוקור החוך סי6 6פי4 מסמכס ס63 וסד6י

 6פ%ו . )6 16 לס סס 06 )רקוח )מיס סק)יפוח )סמ%%ריכז
 סכן סיס מכס דס וכקן פסור ממכס מן סי651 דס 60 . דסימיו
 )נרוק וס)ריכו ס61י) ודקי hSh וכו' מעיס כחוך )0 ים מכססתרו
 סי1)6 דס כ) ריש מיגס סספ דס 610 "ס סתכס מן סענ6כרס
 . עמ6 סו6 מרמס קנחוך סתכס מן סיו65 דס 6)6 עשר ר.מכסמן
 רעת סי olDn משס כן כיח וכחכ ודקדק . כ"ח ס) ספיחוצע
 ר16חן מסוס קטת6ס שרוסו שי טמ"ס גילוחו 06 מקמרו טמסכיח

 ק"תלו כתו הרחם טבחיך תסתכס 630 דס מץ סערות 16ק)יפוח
 3תטסס שסרי כן )פרס קטטר "י דעתי טגטח )סי S)h .סרוס5יס
 שתרו h(h מטיס נשך )0 יס סתנ0 %רו )06קגי

 )0 יס מות"
 סכי Ph1" סער 3ס )סייח סומך וירך ספיגתי וכמו מעיסבחוך
 סנמר' מיגס ונייחי  יס6 ושד . טמ6ס גיבוחו ob לעיס חפ6%תרו
 nlD'Sp כמין התסלת מרחנן ,3 ד6'גו atDh פת6 י3ם דרס)מפטש
 רפסיט דס6 610 ופלופ למרעע וש' פטמים סני מגסו מייתיוטיס סת6ס )ימוש 06 )מיס תטע 6דומיס י3חום'ן כמין סערוחכתין
 ססוbSb 6 סתכ0 דם ךסוי מפטם ר.) 6עו כטניעוח טמ6 יגסדדס
 דמיעתך וסירוקק כנמך ע) )ומר קריך 6'כ . סנחיי3ס רק נשר גוסדס
 פריס מן רק דס סמן סק)יפוח סמן 1sh קר(רופ6יס סו"כך
 כדי )מיס חע% מבמיס 61מר1 סימך 16 מכס n1D'Sp טומן3סמ
 סק)יפוח "ס hS 6י סו6 כלכריכם 06 )רעח סרופ6יס דהרי)למון
 כמו עדתן גפני לליס לק דס וטיגן תסומל 16 כמכס ק)יסוח סןחסן

 ס6תרו כמו 1)6  סלסייבס יל5 בפור )רס  רפ סן 16 סרופ6שספסרו
רול1פ"יס

  p(,ntp  ססן )סו ח)ינן ר)ohnu 6 )שוחי 06 קמרו 1)ק-
 נמול גדס דס טסם 6נוליגן רק דס 61יגן ססומ' סעיוח 16סתכס
 ם6תלו כמו מעגין ושן 3מעיס תכס סיס )ס 61ין p),*wgרק

 ס6מרו כנע קס51 רוקן 6גו rh ג'מוחו )Ssh 05 6 .סלו%יס
 תפקח ותמנם O'UD נשוך )ס ים מכס הנישח סן ט6ססווס6'ס
 obt סרט משליוח כ)) וטען סן ע)תן כפגי וכריב סק)קוחשחן
 טערוח רק כ5) רס 61יפ מעיב שוך )0 ים סותם 1ד6י קערותסן

 סכי 5י  רפריך  לפסיס  סיב4סי 3נמר6 וכרקיחת עדתן לסני.נניס
 ע)תס כפג' צרים גיתוחו )6 כי לכס 6תר ומסגי )מי (hS emtכי
 'חל כ) ותדגרי סריסם פרברי בסרים תספפ  יס וכסירוס .סי6

 גימוחו )" וכי סו" טגחיי3ס גדס רס "סריגן )יתוחי דכיספוסקיס

מוכח"
 ו0סח6 . סרופ6יס ט6תרו כתו כע עלמן יסרי ר3רי0 מירחך

)'כ"
 לפס יסיר פלס רס רכל 5יס5 ריס כיס  פיקרס כתו יקלק

 סתכס וס ho דס 'סע "פ'4 רס הן "0 )ריוח )ניס )רמי!)סנריו

 דס אתרען מ*1מ1 06 6)6 כן דשינו . סרוס"יס ס6תרו כמוסו6
 -קמלו hSn ' לרושלים ס6מרו כמו יקיע סגחיי3ס סו6 גמורגדס

 05  יי סיקס  סיפרו hSh  רס  פולייס  מסי" תכס )ס סיםסרופ6'ס
 hnlD ע) סעתת ,ו וס וזיען סתכס גזרי ססן קליפות הפחזספסלך
 סרוס6יס ס%רי כמו t)'hp 6גו ל61'ן rh דס ומן גימוחו כסס!סוכך
bShוסמ*ס  סלסייבם 0ו5 גדס הדס 6תרינן (ל6 5י. 5כ WID') 
rhרואין 6גו l')Den 610 כתו I9DbD ט5ק גפני וכריס. סרופ6יס 
 06 גמי סכי hnSn . (3" 1'6 דס6י סירוםhto 6 כך ועסורססן
 גביריה )סס הידוע O'hD1% ויתריס גמור דס 6ס%ו ריס6טס
 15  ע5,  סרס מפזלי  ספייר  ססו5 0רחס בחוך מכס )ססים

 "סייו מכס )ס סים )ס םידוט nallb נטיססס6סס
 3חי

 ממקור
 )0 טים קערו רק רס סת%י5ס תכס לי  ס"ט סלופ"יס אתרוי6 סמכרי' סתטטיס טנקגי לק ועהורס ג6מגח סדס '1ג6 סתתנספנתו
 דס 61יגן מטרוח סתס)ח סומק )ס סיט  16  49סופ  סתס)חתכס
 "ר נטור סכ'י 3ד3רי מגיחי וס )3ד 6ך . כסיגי צרור וגס .כ%
 6ש4 כמחיסס דס ל6חס oh 1:ן ) יי ספיר  יס  טכפב קפוח3ס"
 עלס וק . כך  ללקוח  ררך  ס6ין כיון ט0ור0 וט' מגוקטח ס'066
 ב5ר  תסיכופ וכמט סוס מקור  מלפקר בתסס  פפטס מתקיןר3יגו
 tebP  יפן כל  לרעיי  מיסטי סיסת  ולי  יהלון בביפ לס וופלסיס

 6טס דרך טלין כיון )3ע)ס onth ופיסל ריח15ן ככיח סיור,חחיכוח
 ר3יפ סכתנו ותתם וו') סטי וס ט) וכחה מכ') כך ח6ס)סיוח
 שנד" 3ס6י י) ירומהור3יפ

 שמקת תיחס 1)6 טמסון דר3יגו
 וט' onth ספסר רכוס otrhl ממט לפס טסיחס גראס וכו')ל16ח
 רופס מיחס 06 6נ) וכו' רככי מטמע )6 סכחנחי סר6"ס משין6כ)
דס

 )סדי"
 3ס" מחיכס כ)6

 6יג6 ט5ש נמקור סיחס קסנוגס סכ6 "3) ס3)וויס במכס1StD סגי or קקווס כס" קגחכ"ר כמו נתכם דחויכן ד6מ'ג )סמיטתך גמי פתחי גס"ג יכ) 61ססר איילי )6
 גתקור דכססמכס תלתליו חתסמע סלי .  ע:ע 1ג1' )ס דמעמ6)סימר
 ספץ יד  כעור. הגיי דגוי ע) )ג"פ . )0 דתטנ61 )מימל 6יכ"טותו
  ODIDS  4מ3שי  לטווס  פל5  גדי יבל  גחחייוה( רס  סרוסם "ס0 נזיןקפ'מ
 וירחיה! ססוגחיפ 16סן כי ר6ס פ)6 4תל שפוך ם)5 וכויחי')ס
 סמקור ק3תוך מ0מכ0 ,1)6 מסרס סיכי ק6סי)ו וסוכחעקכח3גו
  גן ספי רברי לירט 5לו  ומיכין  כרחך מל . לפפלס  כיילד פסור610
b~vקומר ר5וגו וכו' ס3)רדין למכס מיקי סגי וקתתר tltDh סככסר מתקור קדרי כנקר סי6 טסתכס רק טרמו כמקור סי6טסתכם סיכי 
  uth וס טיהזי פסיר' סיrb  4 דס סת%ילן נועץ )ס יק סתקור)ירי
  ס)ס תקיל כטוע9ר ריל סכ"  S3h  מבבסר פכם  רס hSb ירטרס

 33יח )0 גיפ) 3טר פסיכוס  וליין  ItnDP  ררבילו פפסילפסיי
 טנפגינמפ עגתו סדט מעקול ר') ט5מ1 בתקול סיחס ססתכס .רוח')ון
 רוהס 06 וחתיכס מכס מנדוח זס תקול הטסס )מחח סו6סרחם
  לרגז רס  סו5  רס  סקסו מסגי )ס רמט,ע6 )מיתר 6יכ6 )סיירדס
 63 גססדס יפיס b(S . סניי כוהת )פרס ג') כן וערתוגמור

 סיכי b'Db פסול סו6 6, 3ע)נ11 מגזות דס תמקיל 6%תסתכס
 מקס חסל-ר )סג16ן tphin וכן . ועקמו מתקול גחוך סי6קסמכם
 סים 4פס ברין 9סץ סי' ,gff  צפיר  בס'פ שגסותיו סכח63'סר5"ח

 גוסס יס וכ) !זל סו" כפב תכסס  ביט  פסילם מיס שוחו os)ס
 6עסש נתכחס וסח גסעח ס)6 )ח"ח 'ט)0 1"1 קצוע וסח )ססיט

 06 מסק ob  h1C  וכן . רס פולי"ס  ספלפס כור6' 'ודעתט6ינס
 ספיקה ססק מכח כמכס ח4ק סגוויס מן 16 ממקיר מן כ6סדס
 061 . סמקור ען 6י ס5וויס מן obספק

 חמ5"
 סמקור מן הותר

 ש  פיט 6עפ'י סתשל מן ט63 ידוע 06 6נ) . סתכס  תן  סו"ספי
 nDIP 6'כ b(h וסח )0 "ין  oh  בפבס  תולת o)'b  בפיירתכס
 6חר 5ר  ג6ן סיס  ברנריו פבו"ר סרי .  רס  פיליפס  ספכסס3ור6י
 חול סתקור  ען  סברס סילוע רעפיי וסח )ס קים דסייגו)סחיר
 ידוע ו6ס . דס מ1)'6ס 0תכס  06 ירות  סטיו PDht"  סבתעיר3מכ0
 סק נתכס לינן סמקור תן  מסרס  סירופ nDb" דס מבי"ססתכחס

 ממכס ס6פי' 3פסיעוח stb כן 061 . וסח )ס l'hD לעלי נתקול)ס
 0)4 וייניס . עסול סו6 מכס תלוחו סכ6 סרס התקולנשך
 ,ן) fh~nen ומפסקי המלרכי תרגלי הגז) סג"ון "וחס)'קט

 וקליע  רין  ליין ט'ט מגס . מייתמן eo)o1 לור6 קעליותסגסוח
 ספררכי פרנלי 'בג'ל l'h)o טסומ4  סל!רריס סריליס  תיקיפל
 ~(ph טפירפס פיס  מסריס  ב5יפייס סעררכי רברי לפרסוסיס
 )פקפק  6ין זס  טל otpn מב) . )סקריך סעח טחם  6'ן יטרכלזל

נמס
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מחלובלףן קיב קיאשאלהמדותם
 ע"ש סמשר סגתיך ממכס מן 0ג6 דם 4960 )ים ססניו6נמס
 3)י OSDDS סכח3ע וסוכחוח כר6יוו! שכחגו וכקטל קסםסו6,
 סר6"ק גחקונוח משחי וס כ) סכחנתי -61חר . תכעיס מןוסריות סטירוגי כלסל כחוחי סדין מ% דטתי )עניות וסנו6ס ספק..קוס
 ממשח tpv סנלייח6 פירס מסרסרך סר6'ס shpn כ' .כ))סוף

 )נ6ר שגי רטנו יקיר עזי יגח כסימן סם ווי) ואטלסקס3"וד
 ק)יפוח כמין מפיח כמיחס 6מח כפסס מטפס סמפטי דפרקססי6
em~h1%1 t)bpt 6ח b~h 661נ shn ופסיס וחכמים )חכמים% 
 קטיפות כמין nSDn ומהגס גמטיס )ס יט מכס 11 6ססוטמרו
 מחתם 630 כיון stp1 . פמפס )ימוחו . ob )מיס חט6%רותות
 מממח רם סר61ס סיד כ) כשרק 6מריגן ho עת6ס hnb'ממכס
 יט ob 16תר ]ל3י[ רקכ'ג ]דכרי[ . תסורס (om כיתי 6פ')1מכס
 ודרס טסורס 6טס hnSD ד)כו)י ומסק . )ומחס חוסמת ומס ')ס

 עסולס סמשר מן כ6 דסדס twb( 6)ת6 . סריגי ממקורזק6חי
5'hg6דגרי מ) מחרים מלעיד וטמרתי . טכ') מכס מחחח 1נ 
 61פטר כח3חי'. כלסר פססט סו6 סנרייח6 מירוס סערי סגתסרחים
 הנתל ר.6מח 6כ) . סכסכ"6 מרנו ץ ק6)0 ס6) סגותגוחוק)רוכ

 כס . דעת, )עגיוח הנרמס כס' ספק קוס נקי כחגתיס61'%סר
 ע13דח רכ6 6)ס6 עכודח 3עלדוח לערוד דמכ'ח כריחו  6יקדלרי
 וסחטוכס סגו%ס יסי3חי גגי 5מ6ון )רווח כרי קוסים קודםסקרם

 מרעיל 3ן מ6? ג6ס . וגו' ס' יוסיף כס ינץ ס6)סיייסג5יתורייס
 : וכו' סמיך מחן ס"ס ,")ני4'ס

n~weהלב otoSh 61כיר ור'נ! ל"ג 6סו' ק)יס 6ח יעלס 
 ו)כ) יטו כנימן מסל'ל סיסיי סוסון ;,יס"ס

O'tDInDDO((מס"ת ד3ל ע) כ"ח ינלי סניעוני . שוס מענקו נ 
 וגסתפ' יום כוי שסגו יכחכ 6)שג1 נסס ידן תסופר נס'סססעיט
 מכופר סו6 כ06ר סנטן סדרך סו6 פיוס ntDDo כתיקוןל"ת
 מטס )!טיקר 6עס להסיט נסס ססיו"ד מתחיח )סגמס כ"חכדגרי
 טסיות סס יגל טסס 16חיוס וסג' . 6)'ס 610 0טס משקרמשם
 סוטרן וסממוור 0טוכ מסורך ליח ססכיס ,ס פי וע) '.)ססס
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