
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
 ולמזג עור וכהנת . 0סיע'ן כין סיו'ר 6ם)וח דסייגו וס נעגין)תקגו
 הכס כ) שמר ס,ורי פתעון כרכי סקוסן לפרק bn)bי6פסק'
 ריכך 6נ5 ססס תעיקר קסום 6וח סיגו סוסון 6ין מקרשתווין
 וכמ"ג '%ריגו 6טחיט מסק) ע) סי6 רק סקס עעיקר ס'1"ל6ין

 : ל4ח דעת ססכמח שקר חורף וסו . וצווי רכס ושוס5שך
 ר(עלוח קנועח כפרק ספיר מעייגח כד 6סו' , מגסתשובה

 מעיקר סי6 דסייד D~(O מטמע ססוסקיס31כ)
 נין ת)פגיו גין לסם כספל כ) רנק חע סחם 6'ח6 דסכיססס

 )מחריו . וכו' גממק )' )ס' כילד עציו . )מחק וס סריעג'6מיו
 16מריס 6חריס . נסמק כ"ס 6)סעס (pnD ס"ס 6)סיססכעד

 דיק ותיגח" מוקחגי סרי . ססס קדטו סכור גממק תיגו)לתריו
 יסים קחגי %1 גממק כש 6)סיכס נמחק ס"ס וכר צעד%חויו
 וק") 61עע . ססס מעיקר סי6 דסיו"ו מב% ')תחק יכיס)ממק
 p~nh פסיגי ), ס6חויס מסחתכן עיס תכ5 . כצ'ק 1)6ג6חויס
 01 כרסון כחנו מפוסק" כל וכן . קפי מחתיוין 6חויס וס35וס
 . סקס תעלס סי6 זסיו'ד מכ)) %מויו )ססס גטפ) 610קכ'ס
 ומר סמס מעיקל סיידר גמי סוי ומסיגו גסס ספן דסו6 ט61ומטופ
 ג' שכס ד' סרק סוסריס נמסכת גסרי6 מסעע וק . סי6פיקעו
 6)1 סלי תושריו כין כלפגיו כין )סס סמסמטוח ס6ות'וס כ)ח')

otpDn)'6)סף)1 ומיקמריו 3סן וכיו% וכו' מס' 3ס o9'toSh 
 כ"ס התריס ים וכו' גממקש 6)1 סוי ס"ס כ"ס ג'ו%בי"סס
 סי6 סר6קוגס מסועת מסק היחי . טכע נמחק 6יטמ%סיכס
 דכפלק ס5חרש 0ן 6ימריס וסיס סעחח ט3וטח PS' דח'קלהטיס
 ס"ס סדין 610 ע6)סעס כיס דקחגי ע"ג ו6ף . סערותטבועת
 1ת)6מלי1 וח"ק 3מייחיס דקסני )ך סם . משסיט ט"ומרייסס
 תיגס קתע גמחקיס וויו 6(1 tmp (ofpnn ס"ס כ"ס ג'ו וט'6)ש'ט
 כי גסס 1גטפ)1ח ממסמסות מ6וחיוס 6עס רסיו'ר ליסדס3יר6

 סטס כ) ד6מר טוחים 0)כחhpP~h1 6 ס~ור' ו)ר'ט )ס6 סדיןס,ר כ! 06 סו6 סכן וכיון - וח"ק 496 גממקמ ותיגס ow עעיג(ל06
 )ת)יח' 6סינ- ססס מקוח h'o ד0יו'1 וכיון העוין לאן מקוחוחקין
 סיו"ל לחלוח דסייגו )חקן ליח 13 מנחר סדוך 61'כ ססיטין3ין
 הר6.ק ומב% ספוסק" 317 דשי תאוחר וגס ' . יתכן % הציעק3ין

 סל שסיגו חינח כ) )קרול כן גס חקגס 6ע ono מחוור5סל

 61סרנ . שסיע נחקוק ו)כחונ קלמריו מחיגות מקרורססופר
 שריש 61'כ סהר מטיקר 6)סי"ט ס) סעיד סוי ססוכמגו חססלפי
 4א 'כ6ן דשן גיע6 גן obl כחיקורו ססס גכח3 )6 ססופרסכחכ
'wh61 סכן וב) )תיחקו כ'hD מקום מכ) . )קדרו הסור X~h יפל 
 קסotlb 61 16 6") ט) סס ססופר סכחנ שסע 3חיכח קיקדכיון
 )%ן )קדרו ד6סול סדין 6101 למוחקו הסור )כך עקמו כפגיטס

 16 6)6ח(יוח נחוס" סיס mnh חימס )טחג דמי 6% . ססס קדירתד5וסל
~Sb 

 סוזס לחיגי ממוחל 6)ס 16 6)יך כגון 6)י 16
 דיק נגנון כן טלין תס . סס סוס וכתוה ססופר גחכווןט)6

 ג? כיין הגרון 6חר תיקון סטין גמש . קודס טס )כח31סגחכוון
 כ% כססוכס סר6"ק טכחכ כדין כיום . Owt~tO 16תס )סרק06
 וקרול וסייע כיח PDn~ln 13 מסגי סחיקין דנם * גייס נצרדין, : רס"1 לסימן סלי וס3י6ס כחס31ס יסורס סר'ר וכסג'

 גנת ג') כסתוחו לסיגו ססס 6חיכ %כחוכ וי"1סטין
 דפ)ימ כמתריס ט דקיית5 61לג מסור Pn$ סוס 3)י דמידטפיר
 מ5חר מ"מ . גמחק קינו יל6חריו )סס SDD101 105 וסניףלחיק

 גן ו6ס סקס מט'קר סי6 להסיגו קס ס) ומעזר לע%וסוגחנו
 טיט 61ע-ג )סקס געס*ס גזו 16חיוח מקלי )6 סינודכטחסל
 מלמנגו כמו פקעו רסני סס טש5 6)'0 6ע קס 6)ס'ט3חי3ח
 וסים ססס מעיקר סי6 ספירי כען געיגי סו6 פסוט מ.מלמעלס
 : otsh )16חיוח מטפיס טייכף )6 ויו סט( 16תיות כן obמסרס
 6.) כח3 ט6ס 6'י N'nlhS )אופיס פיז ם)6 610 ספסיפכמו
 )ס0 דשן נסס ')טפ)יס מקרי )6 ססג"ו 610 נטוע נ'1 לווטפ)

 ממסר 6עע )טס גטס13ט ג, 6וחיוס מקרו ד6פ" יומר גו6ס-עךךש : מענתו מוכן כלסר קייכוססוס
 כ"כ חיסול חסם כ6ן טסן 4 גר6ס %סיכ 6)סינ"ו סס ט)סיגור

 ע)ש שסעו ס0ס למ"כ ו)כחוכ דחקן כדי סנז1 6וחיוח )נרור 663ס
 מסוות מנוטת פרע )בוריס  נטרפי מסמס טמרי וכחיוךגוכבוכחו
i'Dh1סטס )חקן כרי ססס מ16ת'1ח קוס שמומק גלמו נקם 
 )טנע נעור סו6 וכן ססס מחיקת ליסור  ג6ן  51ין רעי קפירנעלמו
nlps1נחקו03 1סר6'ק ססס 16חיות Ss~ '3 כסמכות וסתררכי 
 61ע4נ יחמוק יכ% סס ס) 16ח סדכיק ק6ס ל"י 1Dth 1,')קעגוס
 שסר וסלי סו6 חיקון 60 כן חעסון מ)6 ססס )תוחקד6וסרס
 ס)טפ שסוף 61ט'ג . ס' סימן פר"1 מסל"ס ונדכרי בנ"י סכ)ס61

 סס סנדקי סכיי קחכ ס6 . ל"י כרכרי ט)6 סמררתי כחגקעטח
ריי

~'hnel 
 6סכיררי סריי י3ר. סכיי טס מכם וכן . ע4סס )סמוך

 ffthe( :לחקך כדי ססס דנקוח )גרור סתתיר וזוכריודמסתע

 4. גרוש נרם . כריר ומסתפק )ממתיר שכך גנחנעדמסרר6'י
 )גורר! למסעיר קין עימק כווי מויו )0סס סגעפ)וח63וחיוח
 כוי IPnsn 6פ'4 )ססס 1S'Dh הגטפ)וח 163חיוח זס6 )חקןכסכך
)ק!קי

 11.) סתדט מספר סט' בסרק סרמכ"0 כח3 וכן )16 בו 6'ן
 46(יכיס sg וכ"ס 6)סי.ך ט) כ' כגון מקמר-ו יכס סגטפ)וכ)

 ססטס מפגי 6וחעח כשר סס וסרי גמחקין ליגן נסס1כיו65
 סלחיות 6)1 סתוחק )צומקן ולסיר סגחקיטו D'D ו6ף .מקדסס
 PhI~1 טכ") מררות מכח לוחו מכין 6כ) %קס חיגוכגפפ)ית
 ליסור )ססס 0געפ)וח 16חיוח למחיקת וקין )סרמלס 04מסמרך
 hnSu דכו)' קומר גרפס רכך דלכנן ליסור 06 כי כי)י6ור'יח6

 ט 61ין דמי טפיל ono )חקן כדי גורלן 16 מומקן רכטסו6מורו
 fft( מהרל6"י מחוכך טעם ספוחו ועוד . כ% ליסור מסקשט

 מ% גן ו6ס . ע"ס כך כ) עדן הגוין ט%ך )6 )לממיר ,ס3טכי)
 סגו, )נריל רירן 3גדון וסע h)'Sb דתי ישפיר גר6ס עעמיןס4ן
 פרגיות הגראס . וכספחו כחייט מפס כך 6חר עליו 1)כח31וי'1
 ונוסף קעת ט4 דסדו סעלדוח לוג מפגי שפ)נ כגץ)ר כחנחידעתי
 פגי הסיכ קי6 כ"ח 5כ3ת מפני לק 40מול סחמ)ס פידח orט)

 : רנת ((oste בג") )עזר סנל6ס מס כחכחי ריקםכ"ח
 .נכסף) סי' סכחנ 6%תי )תעלס סנגל כ) סכחנחי41"ךםרי

 סכחנ תס ע) ו' פרק )סרתכ'ס ממרע נמסר סלומנגס
 00 משדם וקמית . וכו' סקודס מטגמח סס סתוכר כ)0רמכ"ס
 6)ש 61") ד"ת 6)"ף סגכחנ 6ו וכו' ס"6 יו"ר סגכח3ססס

 סוך h'o 3לייח6 11") ,ס sp סמי וכחב וכו'. ht(o"61)סהס
 ,גירסו %י.'"ס ")מ מוס % רנינו סנירסח וגרפס הו'6"ייס obb"1 6") גמהקיס G l'ha(P1I הן 6)1 0ערוח, ט3ועוחפרק
 ד%הי וחי ל%ם'ס וה..ס הלוה h'o דייו ך6סתועינן ס'6)טגס
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 ו6טשע* 61עאג . פקהשייתם 6%. מש 9%9 י*מ ידייש לס וא.יש שש.0ססש

 . 0פם פע5ס סוי מ6)וף'ס וסיס
%ע

~slh 
 610 ד6)סי כיון תמהר רלאכ6 ל46א 3סק י6ימושיגן

 לעי ר5מ ועעת6 . 61)סעיס כס"ס רייס ס8י 5וי 5ש)ססמוך
 ס6'ן מס מעלמו קחפ סף h(w ד6סעץ סיגי כ) נפייסששגם עפי טסט ויו"ר ד6פכוץ רכיון מכוס תויגו ; ד6(וייכ'ס3לש
 עופריו נסויך מטפר ק 06 עכ'). וט' ר6)סיכ"ס נכ'סק
 וסקופ מפס מעלס סיו'ד ש' 46ן 56מס %סי % שלעוסי3כ)
 עעת6 דמר סיס מעלס 1fftW נת' סני 6)סיט 3סס סדק דמותש61
 ת% ph 'ws כן פ) . מנרקיס )דעת סטותני 3רכל!1 וממחתיגצ6
 מפוזר גן %עיל מקיר לתר גרתן 6וסנ ג6ס . osnns שוככופס

 שק %שס י)נד4"ס
 סמי

 : D.O)t כ'5 תסרריק סנ6ון
 כנדווי 4עתק0 מולד )שכס מכות . מרשי ונ) ות5א נשום . סהס שוק O'D)O תצו העשעלה
 bbDttD %* 6ש3י 610 דולים. )דור ירים. כס* 6)סשריס.

 סתסת1פצס %ג5 . ג'ו מום %' מסר"ל 61יו ל! ה5עלשנ
 דגלי ע) וספתי יכ"ח %לוחת ונוי סניטוגי . ס4ס מע)0צכ%
 ממיס ונעסקי כם)16ת 4תוס גשגי ס6'פ ינגס 0ה. כ5 כמ5כהי

 . מ"ע% ניל לת דשי % 4שכ ש9 כא )רסנת .תעמיס
 . סלו נפוי סקצנע פ) onunc פיפך י נוין לת ק% 6טר%
 ס!6 יושיע ווו% ותתנע ט מוזר המנע ס0ונע כס% ק-61מו
 וחסעפ . י6 16 3ו ישור יט) eDDnJ ob %תו )פפורנעצמו
 0סטפס )מפך סכתנע סלי שסק עסיס )וריש פסר*פ oeכ*ס
 )סקך שד יכו) 6'ט )נ'ל חון b~wn שד 6ב5 סלע 3פמחק6

 . סדן 6ת איו וקנ) יקנט חסלטט סדין ונתר ככר מספמפס
S)hכך 61חר )נצר שן וי% סחר כפם ססכועש מסך כהעמד 
 . מוו סוסהש יצטנע 1ה05 הנצנע סגסנע קורס נו 4"!ררוסס
 ערכרי Ph1 כצח וסלך אור יט) ס6ע )פשק קדעתך כצתוכב"כ

 hla יני גן ם ין 14ב 4ע% ז:תששה
 ,ס הן ומקור וריח רשי עמ4קת ססו6 סו6יחע

 6מל 06 3נלי"6 ס0ס וחגת סחימס DUn" פרק פויטי63
 61ין סור תומו שפרש t'ept . מי 016צ פשהס צנעל"מ
 . נכ"ר עזיו מלקינן יסים וט"ג ט ימוסך hsn י6ן 16כצמפסע
 36) . 3ו )חוור יט) סכ'ד לעגי פשמר ותן דכ) עדטץועמשע
 טי65 ר6ף כס3 רות %) . ט 15"1ר יט) דיגו %'ר מת סי65)לעור
 סתתוך מכ"כ מיד 6ה10 שסריס נתפוס ט sw 7114 4מומת
 זס וכפרק סת1ססות פס משליכו כתו ט מלחוור טפ יס6ק-
 ים ופרק ר(מפוףד פרק ובריפ 636 פ4 דגמנן נסתעחעשרר
 hD'b1 נוח)ין ריפ h'oo31 מקושת סגי 3כל טור וכסט .ט50ק
 עכלי )מנירו ס6ותר ממ6 נר י!סף 3% 6נ6 רבי ריס 10nSD*ס
 6תס )י עכלנה 6חס %6ך עינו מס מכחי )6 יומר וסוךכגנת

 )לפ'י בו השור יט) 6יט גט3ע יס% ססנע לנונך נמורס 4גפי
ptm~יכו) מיגו רסגתכמ כרש בע) גס3ע רר") וי"1 נ)6 שנט 
 יכול קינו רסונ ט  חור 631 תכ"ר כקי65 רוטל 5') וע"כהתיר.
 5יו 16 ככר כשנמנע  רריק6 3ף'ו %סכע גרסיגן ירא .לשור
ftw nwS bh 3תר  לויס כפו  רשוי  למזור יכיל למבט סל5 צע יל 
 גטתע וס תכ)) . חוור ריבו) כזע דף נורר וס עלק bn*vנץ
 ככ"ר ד6וריח6 פכועס רכסמוחיינ רכתו ר)רפ"י 610 6חדדיין
 מי לבו סכי . מנ"ר  סי65 )6מר  בהיר יכול רייקי  לסנפ היניוקמר

 6יט מנ'ד 6% כב'ר הכגגון ע) o)ee1 רריי סניפםמב0חי3
  וט' ועול סטנע  וט' nsa  ענרי נכי וגד6תכחן ט קשוריט)
 פסס ערכריסס כגריס ממפקיר פיק וסר6'ס מתוספות1סנס

  יכן  רז כנמר דתסיכ 13 )ח,ור יכו) 6ע1 )3"ד חון obn 651פ4 ולס"י 11') כ'נ סימן %ס סטור סכחכ וכמו לפ'י ירכריעסמנוס
 וסלפנים גלית ט0ל%ס נפ'פ סג" ע) )סש4ס . עכב) )6'6עסתנר6

 תפתע סם ספי סנדלרי ויפש  וי%( איי חיגי גמר  גיפר פי יירוס')
 כסוף כתכ וק סרתכ'ס דעת וכן ובתג . S~D כר"ת סמר5"סהם'ל
 רכר (SP (Ishon ח") ח'5 ננותן סויכ"פ סכסנ חס ססמ56מר
 טיפ51 צק כגמל סוי יסמ3ע וס פ14 וקב) ופוך ססנע לסיגךציד כפגי 15 סיער סעיף ט )ח11ר יט) 6יע קגסכע קורס 6פי4ע4ע
 סרעכ, ס6נ%וומס גרוני סי,סכיעו כתו שכיעסוס

 וסרסרי
 ערסי'

 לסייס . על) 0רעכ'ס כרכרי מ)6 ט בחיר יט) 51אגו91נע

 סכ-

 דסר6"טז עיקר. תומככם כמיכלי כמעוך 5ש) רתכתי 61מוכתנ
 סי6. _ .פטנגס דרס יפפס 60תת 0ל6 טיי. על') ס") ס0יגעי
 סכתו כש פ'3 רס'י כרכרי לסריס סנוור %תת ש6 ס3"מו
 מטול סכתך( וכש. מנו ומפתכר6 רם, ד"ה ע3 סתעיץלפרק
 תסוץ.כתב קמרת. e'h1 וסור . )6"6 עסתכר6 וכן רק"מרסה
 hwoa סילוקיי, פסמ6  6מר סלסכעז ש פרק  תסוףסר6"ט
 .לפגם וכמב רבליו סייס קטעם נp)u5 (1% וט' גס גר מומריף
 4שש ab) סכ) אפריע pno שיינו 6מר 6ם )משקי לוכדכס6
 גש )שפר איש6.' .כי דיגרין עתלץ ט )שר יו% oh סג)ע)

 ד5מ6 16 ט. שאור ט% 3'ל מוסגי ,eht hs" )שש %סססטטס
 וששש רעמו מגש 5'ר. סימן' וסכי0.16עיך וט' 16וי ד16ריכיון

tenx"סק סילע נע"ס נתך 3פ5תו סכיי וגס ס'ל 

~WD  
 וג'ל  כש

 סטיך oat ר"ת.. לרירי מסכימן  טסר5ץמ כ"כ כסימן פכתכאמס WID~ דבריי ו5צ. רששי ירבף  עסמ)רמ וסך6'ס סמוספוסוע"ע
 י65 ס)6 זנק % ועיסו קכחכ כרפיי פוסק סמ5 סעיף פץהכימן
 שק, 1ג" ט 4"וכ. יט) כינו מנ'ר' מפעלו Ssb ם במיי "ט)עכ"ד
 יכו) 6יט וטיפ htgn נק'ך. רקק)ס סוגר 56ססי פ0לניגליע o~sho וכחט .ח") כקב %6 על וגמען נטתעחיו טשש

 וסו) סטכע ר4גך  טאלין ים רפרק כססי6 טר5 לblon 3 ט)מזור
 כרמו נפ5 גקנע 6)6 ונטכע גריס 1)6 כו נזוור יט) לזעשנע
 סרי'ף נספרי ולהתך ס6 5'5 61"כ פכ") ננגר טייו וקנ)כיון

  שסריי סמי . טו6 לנם  תהו הטבעסמלינו
 חשיב"ם וסקסם

 )רמת os1) ID*:~e ומטול ושין ולי איסטניס יה4 בנםסבסב
 הילר בפעי רזם. לובוי owDn  ססרתנ"ס סונרים ימםיציל ססביסי סרינ8ס תלגרי תממע וכן סכיי קכתנ שמכיס ונס .רקס
 סשררין משטס ר' כערק  סרתכ'ס סיסנ הע"ב  ספרינצכרפ
 טגתח%כ תי וק 11ע פ"נ סימן כמסנוט וסיגו סעורוסכה
 נסייע ספור ונל' ע) )וצג נו )סיור יט) וט' נכ'ד סכוטסותכירו
 ש6  להייי דירת למרס קיטר  הכגוו( על  ס0"כ0 0שת מגוצה נדקפ'3
hSiפכתנ לחץ פ'3 3ס" טלטול "ע"נ  4"ו. ין nnSD סרטים 

 סיסת נישופת סדין וגן קי 6חר גחכ וגצ' לשי )ופתסססמס
 %יו קספכס וס נסכע 16 סירו קנו 06 וספכס כס גתשינ06
s)th(גסגע % עריק 16 נמדו קנו )6 ד6ס דמסתע וט' אתיר יט 
 כטלספיב ססץ  רט" ס)דעח 10כמג1 מככר כיון ט'כ . כו )ח,וריכו)

 'SD  6יט תמר h5'D תיר לסכע 4ני ינער י3*ר  טמעססוחבי
 סכגנלו פ) וספכס 33'ר סיסת טבועת כסגתחייכ דס,ס 13)חער
 סעוכת כתו , מנקד סי65 )6תל 13 לעוול יכ51 6יגו ג"כ סכ"רלפני

 ועו) סטנפ %ונך וגו' נגנת עכרי היותר גוחלן יס דפרקמססי6
 5ריכיס. .Yb . . כרחו כפ) דגקנע מץ 3)6 גפנט נרסיין דורשיוט'
 כרביי מתש) סתחמ4ם כן רכריו וסידור מסור דכרי )פרפ6ג1

 נטי יי ססנע וכו' מנוסס )0ניר1 פגתמיינ נם וכן וכתגסרמכיס
 דכרי. סכגיס סרתכ"ס דגרי וכתוך וכו' מירו קם )6 !כו'ר6סך
 . 3ו  לחוור ישיל  הילו לביר חין 6%  ס6ם סים ורפ"י וכחכרס"ן
 כפטרת. סדין וכן וכתב סרתכ'ס כרכרי וסייס חור רס'י לנרי61תר
 סמי סריכ'ס 3ר3רי 4ל  ססממיל רבריי  היתלת  ומוגר וכו'גססת
 טסיי 6כל  סגסררין. יממות ו' פרע מנס סם 9 סרמנ'סרנרי
 6)6 )ימנע ר51ס תיגי 61מר כפ"ר סחורם nDun מסמ"גנין
 סיסת מכועס מנחמיי 3ין ל6פך מחייי )י דור 6ע מן):%ס
 גניך סענח שוספכס

 נכו*
 נחוור יט) 6יגו תכיר סע6 )6חר

 6פי4 רס'י ד)רעס בורר וס פרק 3יי 3סרי6 מכוער 610 וכן -ט
 מניר ס6% %מר )חצר יכו) 6יגו ר6סך כמיי )י רורב16תר
 כססע6 סרתנ'ס סל ריגשו סעור  ססזב ועט סוערו.  ~ס0סקכ)ס
 )6 כע נורו קם מן ומילק 3סוש 3סס סייס  ונס  רנריונסתילס
 סק 610 דט%חו סתור דברי ופרס 6חס 5רז כרמך SD מירוקגו
 וס גסכם 16 מילו קגו ob ד6ו עכ'ר גחון עויין י65 כסהסוין

 כסיbh 65 לבער יט) )16 ו6ס יתיר יכון 6יע ע14פסמש
 יט3 פוייט לס" כדעת  6מו לנצחכם  סתספבר כחג ככרמניד
הוי.

~rDht 
  ט"מ סם סרתכ'ס דברי כן גס מפרס סססור

טפילי
 גסעףק bpll גמי 6יקץי וט' קע 65  יז מירו קט נין

 SD-t. ק6ימ SiD רפ"י כרטח 610 3ס. כסbb 6% מנ"ר ע6)6
  בסטעס ומן 6ס)ס 6)6 גסבפ 4גי 61מר mtno ביצועת ביןותער
 סכ"ד וסגי סתונע SD ספכ0 ג6 כג'ל סיסס קנועספנסמיינ שעי . טלו חת 1'65 סכ'ר כפגי סתוכע ע) יספכםסיסס

64'1
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מסלוב/אק קיר קיגשאלהמריבם
hh:מחח"ד 06 . סחוכע ע) עססט *טכס כקכ6 61יכ תכ"ד 

 קיטוע טכגגרו רקס עס61 6מר 6% טתק סטעס סכ'דנשם"טסו
 04 עסחנר ססר6'ס סכחכ ס6מר כסויך כ"כ In'DS יתעור'גתכ דסכי סכגגרו ע) )ספכט יכו) מכ"ר טי65 ס6תר ס6ף מסוטשו.
 סטעס כון טגתמ"3 נצ גרוס ש )סי 6ע'6 וו') כחכ ום"כלעס
 61חר מכיר 1י65 סכגגרו ט) )ססכס סירוס 6מר 1)6 ועתק)רלכגן
 ממס מכ . טכ") כידו מרסות טכננרו ע) )ריסכס וירכס לעזרנך
 ם'65 )6חר 6ף לחוור יט) רס"י )דעת 1Yebn 510 קססיעשגס
 ט'65 61חו *ס3ע ווים 6גי נטיווט 6מל מחמס נ6ס 5% .עכ"ד
 מוכחה יחוור יכו) ם6ימ טטול אקסון )לקוק ש )ספכס ר51סמגד
 )ססכס סיר% 6מר כך 61חר וכו' )ספכס סלמס 6מל 1)6'ומחק
 )ק3ע 6גי 3סלי6 6מל 06 6כ) מחק ווק6 תיגמע סילוסלמות
 חסוכות נסוף גמ65 וכן מע"ד. bStp שמר 3ו 5,"ור יטל*גו

 6חר 6מר 06 11ע טס וכתונ קוקס ויגיס בסימני 4רי.6מהתו"ע
 סר51ס ולתר חור וסוס מכיך י65 מסוס 1*מ נמנע ר(רימכטילוט
 ר61ס 6חס וסרי . טכ") כ"כ חסיתן ניס וט' ים) 6'ט)מעכס
 יט סכן דל') כלמך ע) 6)6 . כסדיק סעור כן.3לנרי גם"ט65

 מסך 6חר chn מקלוח ר5ף בכן ט6 משכרעו ש5סהכיל : סכתכחי כעו ושן ומתק תיכתכ סעור מעסק5דקרק
 ססכועס קב) וסהוכע סכשד מתגי טכגנוו ע5סקנועס

 נתתעב 06 "גל .  למצר ים5 סיגו טוכ )כ"4 שן סגתכםוי65
 מסקנס לשנע וכסכך %.ר מין וע6 סיסת סחופת בב"רסגמנט
 סיסת ספעס סדיו שיו כסטסקו 06 6נ) . טוו סרס1ת קכגגןוצ)
 CnpppD כפו נסנט "גי וימר בפירוט וסה"כ ע4ו  ססכ1עסז3)
 . לתיור יט)  6'ן טוב להר חין סי"  ולפר  רין נגפר מיובצ4
 מכחכחי תתם כססך h'1e עסו'ס סג6ון כטס 5כזס ס6מרו"ס
 6'ן ,65 061 . כמוסו קדום מס מטי or ע6 06 )ס6מיןוחוק
 : t'SD:  להפוך 9יס מברירס"פס סו" רעסי לצייתי הסתנפי פס 6נ5 . מוחו 6מר %וי 8תמקיכין

 נמסמס כ"ח  סכח3  ססליפ סם6)ס יגר ש) מירשאלה
 )ממעון מיוחל ספיח קס)מ כ_16נן יין ט1%

 פטמפית כפי וס סל'פ ירי טל 4 תייג  מסיס סס)ו6ס )1סיס)ס
  ססלימ  יכסב6 סטלימ ביר DSn לש ויטי.מ סמוו סובסגפי
  טיכתיכ ג6 ר6ס )1 61מל כמוכ מלשן מקסת )ו גחן 16)ממעון

 ורקיע מידי סקכ)ח 6)1 תעות סך ק3)ח חו3 מקטר גכ' פל4
 ע) כחכ 1)6 )ר6ו3ן ntDnO החן ספ)ימ ושך 6עסס כןסס)ימ
 סלט-ח )ו טיכוס כמטון 6ת רטנן מונס ועחס . חוכ מסערנכי

 וממעון  יעסו hnp'D'  פופן פיטלימ  סקינל סמעהש SD1מקלס
  3סלימוסו ופסע פחפס  4רי יפסד  סמעיס  לי  סיטכן סט)יח 6חח31ע
 וססלימ סכתכ גב מל ~obp כתב  יל" רקיק ליד ספטיפטפסר
  רעובן  סל טירמו 06 כי סתומך ס"תי 14 פפואה סל"  ושפטוןפסיס
 גקר6 ים 06 כ"ת תסחטק . כלקוי קדימותו 6ת עסיתי1סגס
 כריס חמ6 3יר קדליגסו פיס דף סכותכ דפרק טכסו ררניגריס שכימי )מטכס רומס דמוי סס)ימ מייכ כן 061  טפפין  סלק4מו
 ניגסו סיטר6י )יס 6תר טטר6 )י סכו ניס 6תר ערעיס 75,6רג6
 יני וס3  טפר" SI~D )יס ז6תל ינין ותפיק פ"י  ק4ת ונעיוט'
  )ס"ס סס)'ח וחייכ סג6 )6 גתי נגיד 61"כ .  פענחי  יל"סררתיך לסלעי 4ס דיפר  פפוס פכ5מ פיר"  יטסי) וווי סכ )יס 6מלונין

 : סס4ח פפור  יליד  מפעין סל סלואו  סייגו גימד 16 .)קנשון
 על פרותיו לו  טיסלס  )ממעון ר16נן סקלת סטל'מ ohתשובה

  16  נפט?ן3פויס  סולירי
  מסני"

  ל16נן סל  ירו כתב
 6ו 6מל תמקוס יו65 ידו וכחל ילו ע)  מעותיו לי nb'vלטפסרן
 InlSD "1 נפיתי טפלים  יגין  פפ * כמש 36" סיטרתי עעגח6ין מסלי (ss סיטרה )עעון רקונן יוכ) )6 חחימחו )קיים עריססיס
 סת)וס דיכו) ומגו סריס otSno 6(3 )יר  מןפוס  ימן (9OYל

 נססי" נסרי"כרמיסת. לילזו  tb1P'n )ומר נקמן גתי סטה6 חונו כ) )סקס 4 ח"כo1So~ וס'י: גלתן הים ססט"ח ע) סרעון כוס fnSsp 1)6  המריסליעזן
 יר'ינים סמפס ונפרש  רסייסי  פוברק

S3hוס ירו 3כחנ 16 בעריס סלופו ספלוס פסלת  רירן  בלרון(( 
 )סיקוס 6ין מקוס ס) טוחו ליד ~ots וגחנם מעותיו )וסיעתא
 ס0!'ח ת"ד סנועוח קכ)חי )6 )מד"ס טוען ד6י תסוס מגוטוס
 סמי: )יר מנועות גחתי 6)6 כי )6 טוחן סיס וסט)'ח )י גחגס1)6
כה ?מפות  מנסן סיסס  סבופת 16 חרס 06 כי סיס ע) למרוס 64ין

 מ613ר ססי6 כמו הסער יסמ4ס טגחגס nD'O יסנע ntSw1%ש
 מחרותות כע) דגרי מן ,tletjr סעיף bt)p סימן ח'ס סעור3סוי6
 061 סכיי טכח3 כמו מקלס רס6יק עפמעתין )ס דייק ג11סער
 נמקוס וגס . יגסו סיעופי )16 מגו סיס קוקוכן סיין תיסחרכן

 גרפס מ"ע . גיגסו סיטר6י שתר  חט5  פגו  לינון ספ4?שיכול
 ט) ספוחו געסס  כן לכסית ולסרלס פסיי גב על סזבלסטייפינ 15 6מו סמעוח גחינת מנסעת דמ06ר %ס )ק)0 סס5התרחייכ
 כוס קוס 0) טירמו געטס )מי ד6יסו כשימותו פסע כן 0406
 סי1tb  6(hn  לשו  ללפסס p'Dh1  י,כי  רין cs כתיב hS1*וכח, % למררני שפרי כנוזל  פרס כרטיסו  כסרס"ס סי63 סוסימו ידי ט) )1 שנחגו )6 ס)וס ירכס ob מ4ת . נטול וג6כלט)1"1 יוי ט) 53יו1י שכו )מקוס סס)ח ס)וס ר6ע'פ Sfp1 דמ6חרמסוס
 ורמזור סרי"ף ק0 סכח3 וכמו 6ח ריסי שליס 3ע) )16 )יסד6מל
 סמעות '(blSn תוכרח סיס )oljon 6 כיון  סיכך .  ק%'3 מיתןח'ס
 סמ*ס *ד סתעות שגח 610 טנור15פ לק סמ4ס כטוח סס*חע"י
 "פר ססלוס  וכיון  לו? סל  מלימו  ססליפ לפסי ליב ,ס  סליתעיי
  סייך  חיב ספפר גנ פל סינים  סיכיוב סמטות גתילפ נטעתלו

 סס*ח . סס)יח oltPP ומון )עוותי ול"  סררתיך  לתיוגי  לזמרספיר
  05 כי  סלי?  מפעין  סל סייחו 6)י 6ין %וען ססס)ימ ומס .חייכ
1nOasp 4 נלעס . סמ)וס ל6ו3ן l'hD  י"ע"ג  מטיס פפיתו 
  קתעון סל  1ndD כן גס (onp  כך יתר מ"פ מיש  עס16דל316ן
 נפסס  כסתת  נפירוס סליפ  מסוו ל"  רסיעין לע"ג סכחכגוכמו
 סלטסס רסיס ושממזן .סיומו

 פסתפ"
  ר"פרילן ס4פ

 בפרי
 "יגסו

 יטרלל תועת )6 36) סגכרי nDID מעוחיו 6דס ת)ונ( ח.רגטך
  ט4פ געקס ד6רס 3חוססוח סס מוכיח וכו'כער

 וכן פ"ם בסעפי
 ריג  כפכי יריכית  תשר"ל פפות לי ליס ליטר"ל  ס"פר נגל'נדין
  סיחות דלין שע"נ otan סריכיח )יקח ןסי"ל  טפותו'ור"כ"ן
 סרי  וכו' לבכרי מפוסיו  לחיליך יסלסל  טל  מלוחו נמאסלע:י'ס
 סוonp) 6 כך וסחר יייר"ל "ל לסלית פטיו סיכרי  ספתתלסתעזפ
  לפסס  ר"רס פייס  ספע )הרי מעוחיו )סכי6 יקרץ) ק)ס)יחו

בסהפ"
 טכסת ויט'ג . הפסלת זס סלפו ל, סיותהלס לי"ג סלית

  ט)'חוס )וסוס )6 וכו' נשפיותי סיכוי תיר ספסרן )')סגיך 0)וח' חסonb 6 לכ0)'ח  רגן)וס סייפר  סלריך בססובססר""י
 6כ) סט)יח ע) ס6חריוח 'כ6 ג)6  כרי 6)6 כן )ומרמונרך
 וכרי בסיריוס מייד  ססליפ סי?  מסתם  יון . נמהם יעשןמסלמות
סל"

 ליסליפ ספלוס טייער סר6.ס  פלריך רבית ויסיר לר  גי יסך
 כת;ונוח חקיכס (onlh מנקר סו6 וכן .כן

~ffbtO 
 . ע"ס ק"ח כ%

  סיכתוכ טפי  וססנס  נסירוט  טיפין )ו ס6מר דירן 3)דון' קבןוב)
 כעל ברברי מכויר ומור .  כס"ת סחייכ חו3 מסטר עיגסקכלס
 מלילי לו nSatpתפלס  סייפי  ?מכיפי  ohl יקל סב."  סימן ח'?  ?ייר  וסרתיסתיי)עס

 )'רז ומממסרו . ידו כח3 לו טינית מי יץ
 כתכ כחכחי )5 6גי 61מר וכו' סלמון כע) כ6 כך 61חרנ6גסו
  b~h obnon )ק)ס ותיין  ג"פן  rh וכו' %ס סו6 1,ס וכו')!גצ)ס
 לקנסו ס"ומר וספ4מ  ירי כפב ,?  סיין מתירס  סביפס )יתנעקריך
  עכ"ל.  סטופרים  מביעת מסיי לויי'  חווירס  סייפם ג"כ )יטה)ליך
 DS1SD1 יוי כחכ וס  6ין  לפיון יכול סי41ס סופיו סס hun(סרי
  ס)וס "1 "הר  מפסוס יול" ירו כתכ  כ60'ן כגין ס"מ עסיחיו)6
 טיייסו תמור? טבופס  ליטלפ  ססליה )ריך סכי o)r) tSt!)htחייג
ehlהיינ סט4ת  ס?רפ לפיוס 5י יסבפ 6ן . SDI יו  כרחך" h~h מש סי6 ימר סמ)וס מסרי )וס  סל סליהי  גפפי כסויפייס 
 טגט3ע מס 61'כ )ו )ס)ס ח"כ והלוס . זס  יל 6:1)ון כ))יומו
 יו)6 ידו כחכ ם6'ן כגון 4:ר"ס )ומר 'כו) כסיס כקלפן סוeh6 גתי דירן כנדון 61"כ . )ו0 0) סירו סריס olen 6ל6 6ימסייגו
 סס)ימ יעקם 16 גינסו thlk,,c )ונור כרגו וג6);ן 6הרתפקוס
  odno  ntuno  6(1 ליר  ולמן  נבליהוסי  טפסת וכיון 4?  סלשוחו

 : מייכ ס0)'מ פסטר ג3י ט)כחכ
 )סחקייס יכו) ק6ם וס סו6 ערן מרו; מיכריגו סעו)סכדלל

 tb1Ptn אטעין כ)) סמ),ס יכו) )6 16 המלוה ק) ירכחג
 )ק"מו 'כו) סיגו oht)ינסו

 סרי.
 נוס 6ך . )ס)וס )ק)ס חייכ השפח

  ט) שוחו סק)'ח 6ין 06 תטעם  -~otsi לחייב  רפסך פל מלססכ,ח
 פר  כין ריס יכיין פר  יסליה יכוי %) נערות נוגע דיגומלוס
 יכול ו"יגו  סגיעס מחויג *ס נסיי סיטר6י ליפה יכול סעוסחר
 הוסס פ' פתי' ר"י' וסכילת .  מסלם לישע יכיל ס"עי  ופסיךליסנע

הנטיס
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לובלץ קמו קירשאלהמהיר"ם98
otn~ol'nwr) 6ררכי רגסכ bJh 13סתר דקריך סתורך מס דכח 
 3יס מסק' נסוו טכסו דרסי כריס 6נ'מ' רסטחנ עוכד6ןססי6
 רל6 סיסת טמטם רננן רחסיגו נתר שיירי סיער6י *תר ויכף וכו'וווי
 סורס ר6י . טנופם  רתייב כיון סו6 כעוית  רגוגע פר סשי5שומץ

 למליס לותר רגלתן גמור ער סמלית סוי סיסת פרופת  רוגןרסקילו
 סו  ו6יכ6  יכיון וכי' ללוס  6סררתילסו  לומד יכול רסיס מגו .פרפתי
  קכועס תסע ליס סיי ס6 ר"ורזס נמנו סיפרתי שתר גסיפניססוכי
 כחכו קסתוססו' מנס חד6 . כני )י טרור 6'פ . וכו' *טכע יכ61%יע
 גמור ער  כ16 סיס  סלפי* 6)6 ס6מרהיס גדועי %6 מוסכם עגוכן
 על יורט D'hD רק טרפון בתורס סיעות  מעלוס סס3ל סר6סכסר
 י'ע סער סתרומות 3על כת3 פסלי  סיטל6י[ i1PPS ]יכה סרעון6י~ס
 טדיס כפגי * גחגס oh1 11') גיח 3ס" מטול 1h')ol סלמכ"ןנקם
 blh  ספר6 6יחלמ ר)6 סלסלן וכחג 0טל6 והיתלע גרתן6יט

 6יתרפ )6 6סר פר כסגי לו נסנן oh י3ל עריס סגי יפכי *כמגסים
 ר)'0ג6 ע4ס חוזק סרענ6ן6ין סוטת לי גד5ס סניי וכתב .ספרך
 וכו' סתוופות ניל נסס ל'  נטיפן ר3יגו סלתנ onla גראס  וכןפריס סני רתספט ספרי 63פי  רפרעי' מיני וסגי ונעמל רייק סכי7גמל6
 ISD10D ,ס דין ShnD סתרו)עת 3סל רירי ,ס 6מר סטיוס3י6
  יתיגו נעמו סיקרתי לותר יכול  ספרפון יל 6חר ער ים ם6פףוסססיכ
 )1 רגר6ס סכך קכחנ 0תס ולגלג . פ"ר 636 ררני 4סכ5רופס
 רפרע סחוס'  ססרי כידו סי6 סגגס טקס %)ק 4ן סרמ3'ןטןטח
 מרככי ר"מ . סרעכ'ן דסח ע)  ~ItPS לתעלס  טכתנגו ס3סיסמ91ת
  וכן סרתכ'ן כימת לפסיס מרעתו פססט וס InTD)1 ל' גסי'סטור
 שכחכת כ"ח מכרח 16)ת 61"כ . 0)י נ0"ע 6יסר)ס מטס מסר"רפסק
 וחיגו 6חר סר סיע סלוח סתטין סל  מלותי 6'ט ס6ס דירןגגרון
 יגול 6יכו  I1DIPO על 5חו סר כ6ן סיס רכל רס"ל סחו0פותסנרח לסי אפי' ותו  כך. ספוסקיס ססכפת יין ססרי . גיפרתי לותריכול
 ל6 הע לגרון מ"ת . 6ב6 ררני ריסכן כתו רשוי סיפל6ילותר
  9יוץיגן פיסת סחוטת רבין ותקעו בחר סטתך  6לן דס6 כן לותרטין-
 סגתנו תפיר בסם4ם Y'Db  גלתן סיס ל6 לסר"ס סת*ס פופןסיס ו6י* ער מיגו סכי 6פי4  לוס סל סלוחי סמלית סיס ל6 6ס"ו6'כ
 סיס וס6 )*ס  רסררחעסי גתנו  י6תן ססלית סיס % נפרעתומליס
 hto. כעדות נוגע 61'כ %וס סימת קנועס חייכ n~lco סנים כ)ע)

 סתליס לח"ג 6ין יה"כ רל0ך'0 שתגו סיפרתי לעעון סמלוס יכףובסיר
 סגכון סו6 סכחנחי מס 36) . 6מר סר מטסס סקס ממשןהפעור
nv)cSריתת סתרנר ג6ס . רטתי 

 וגזרי
 גזמן  3016 ר3רי ונתקפת

 סג16ן סמולך חתן  ס"ס ז"ל גרטיס תסעיר 3ן פקיר  מטרורדכ"ח
 : ס"ס י) כין מסררי"ןי
 ורעגג'ט. דסגיס מלכוח לו3 ע) וחחענג . ומרוגיסי 6ף מב) ק%! . וס6חלוגי0 סי6סוג'ס סימיס נין ההןשאדה

'tohג5) סמסחופפש 1)כ) ע"ו סטוי ,61) עוסר"ר סמופ)6 ס6)וף 
  רקונן כ"ס 5hDn  סס6לס רנר וש . מון כ) כע) כ"ת דוליsu וטסתי  מג 0) ללחון ניוט סכקיי' ירק ג)י)ח סנשומ . 0)01מעזתו
 חייג סריס תחפת ויסורס 3תפרפ'י ירס מסיפת נחגו ולויועמלון
 מתריס סלל ס5גסיס * החגו ס0ו6 לומן לסלם  ירו פ65 יל6לזכרי
 סמל otc)h לרג'  יתן סא"ל הסירס *ירי ויפלס 6ה(ס סיפכירגוי
 קלוב וכפסגיע וט' ססו6 פססוג 6וסן מיפלס קסתו עם ק'סספר
 כגד'ס נעגמו 16 ס)ש סרי o("S מיסורם לקונן קנס סחס*תע)ומן
 מעות סך O ath(st )ר16נן יסורס ג"כ סכיך כך 61מר מסגסך

 ע) )קנס וסו' חמטיס )סך ס"ס חע)ס 63הן סכ) ,eptiמוומגיס
 קפלע 6ז פינוי סטער גני ע) 0יכחונ מר16נן ונקש s~)Oכמור
 . סג") ר16נן ניד סיס פיכוי קעל 6וחו כי סטער ט) וסו'חמ0יס
 סממקי0 קקכ)סי סקטור ע) %חוב "onth (3 כן רסק 6וסד"כ
  פפן קי  o*11ef 5ץ5סיס קרוב. oto סץב כי סלקי סל סגשלזסומס
 עועניס ושי  וסרטון . סכחיסי ל6 ויסירס סנ'ל יסורס בפניריקנן
 ים  06 ער יורעו ופרס ססו6. ספיתי  נסטר מכריס וס)טחיגוחיקי כסטי ט) שחן שם יסורס כי ומומס סממניה נטחן מזק רססקיק

 own Dn'D טועפיס זס  l)'hD יל 15 . קן *פר יכול שייוp((g מלקי פל וסופר סמוב ת4 6תר קיבל ס6ס ט40ו כשיתפיס  זס)דמות
 ספר u)oa 4 ככ6 6ש 6סר  וכיס  ~mDnl פל 06400פפון

 )6 06 סחוס ק)יס 6חד כ) קש)ס וק סוחפים כ6ן סיס )6ומשלס
  סגטסו 6ע'ג יסורסיסקס

 ט,י
  וכך לסיססיס  דיפס שיגי פ'פ וכו'

 יס )סוחסיס יותס 61יגו לפלפו %כב  סיפל ו5תע . וכו'פסתנר

 מיסמס יכניס סחמסיס קקכ) 0כשעס 4קכע דריך oh)ססחפק
 ליפורס קי טוהר  פיטן סר16נן 61ף וכו' לעלמו )טכנס דעתוכיס

 . קטם  רטובן ספ6: כי כשפן שילי סיסירס שסטר פכתיטי שילוויסורס

 כדק ליסכס 5רז ר16נן 06 )ססחחק יט לן ע) . )ו טח וקתעוןלו
 וש . קכוסס יריך כן ס6מר טויס  6ין  ס6ס סקסי לעיתיס6ומר

 : סקנסס )סוןתורף
 ייעיי י6תשובה

 ,ס סגין מס כי גדנל )כלח יס כחק מס'
 רתליטי 3מררכי סו5 שיתפיס סל  ,סרין כי . כלל לרסיס רוכס כירין 6ין כי ססלוולסיתפיס

 ולפר נגמרת סתסגל סרק
 לרנייו וגח"ל  ידל וכו' סררי נסרי עיסקא רעכור תרי גי  סכסורנ6
  )עכט ס6סד ר% פקלתו ופרט 6סר 3חונ סוספיס 3' עלעקיר
 כ) ד)16 )י גר6ס וסט'כ . סבכיי מן חיקך וקם לך )חמרו161מ1
 נסוי טיסתך  רעגיר חלי כ' סגי סמקכ) כפרק רכ6 שתרכמיגים
 לי סב לים 6תר 61י ער וט' ונפלג ס6 לתנריס תר ליס יאתרסררי
 מ,)Yb 6 . כסיך ררינו ססיך6 )ך מע6 6י דילך וסיגף ריריסלג6
 מגירו 6ח 1)ססבןך מרקו )יקח מיתגו כ) ך)6 סכן וכ) . עויףסרי
 מכודר סרי . סכ.) וכו' ר3ר פיסם 6קר מכוחי su ספי קרןע)

 קנין3סרי6
 סמליי

 כסרי וטיסנם טיתפוס שעסו  יסוספיס 6)6 משר
 רטת יל5 תלןלמ*9 ל6  ולכך  טגסכותי חו3  ופסו  לסרויח כויסררי
 0)6  ויון בלוין ,ס  טייל hsn מס op)n בייי,ס סיסנ* טרתגירו
 6ל6 4 סגתפ 3תס ל6 גס תיסורס  סיקו* מס ע) סוחעוח סוסעסו
 יכול סיסיוס ופסיט6  ירסחחיתות *  ייסר 3מס ליסוךס חסר וגמילוס פונס פסס  מסלסולן 6תוכל

 לסלי
 כל טל ורליגו רפסו לפי סכל במעפ ולוס 3רכ (or  סייכל 3פסDS sniu(' 6' כל תסנ' 6תר לכל

 00'57 רפייה גמקוס סקסי ר11ן גל" לחמק  יכול כיתף  ודין . 61חר6תר
 לופי יכול דיון  מרון נפוריס  נטותסיס ר5פילו אותר  5גי.עךךש ג'ק( btsa)D דגרי וכיפור סללתי לעלמי לומןוילול

' 

 מעט קקכ) וס1כיס ססתחיס 06 כי סחוב כל )חלס )ו  6יןטיסורס 6יירי רירן גרון סגרנלס לפי רסק סללתי ילפ)תי ליחסילחלקי
 זיוי ירס חתימות )יסודם שתנו ס6גם'ס 16חן סיכ16 וגת65ר6ו3ן
  סוחפו ר15ן 3)6 יחליק יכו) נמול סוחף 6סי)1 חסירת 31מקוס .ספסר
 וסייסי 6תר וסמר 6יס ילדי 6לל חו3 למס ot~p  טותסיססללת ווי  6לף סי' נחסוגס סרככ"6 כת3 יכן תגיל 6כי לסלעי ליפרייכול
 3פ:ץ וברתגי5 . לפלצו S'5o פ5ע 6ני לטלתי ולתר חיקו לוופרי
 ופרפם גייס טליתם ועתר 3מר3ר תסלכת ססיתס ס"ר6 3תר6סגול
 ס4) מ5ע 6גי )עגמי 1Dh ו6ס )תמלט 50י) S'5os מכל 6סרופתר
 3פגיסס 61מל סריס ופגי ספרטון קב) 06 גמי סכי סככך)ע5מו
 ותקום )סיגו קילר hwJpS ומגס . טכס )ט5עו וכס ח4) 6גי)ט5גוי
 דמי סיכי 3גמר5 פריך קסם סי6 סר6יס וסיקר )סקריך 4סכים
 יכ1לין דלין ו6י סו6 1)46כ*ס כעי 6תר 6ח')1 )סגי) דיכואן6י

 ע0קיק כסוחח" סכ6 חת6 כר רמי 6מר . גמי 6מר )6 הפעו)ס4)
 6מרו6 )6 סויג מס4 6מר חנירו מועח hSD שלק סוחף ד6וכגון
 6ין ונין 5ס5') יכוייס 31ין 3קוחפיס סכ6 ומרזן וסיר5*י . וכו'חויג
 יו5ס )6 6פי* מולק טוחף לינור כשקוס  ססי6 וס כגון )ס5')יכווין
 6סי ר3 לס ויוקץ 6תרי6 6וקיתתono 5 רביכן גג פל  61ף .סנירו
 כשהזן כחב סי6 3סוחסיס 1ל6 וכו' מוחק ירי ט) )ס5עניטורן
 דולפי 3סדי6 מטהר 6"כ . ניגסו ס%ס6 6וקימחוח לוחןדכ5

 3ת9וס ססו6  כיון pmo יי על  ס)6 )ס4י יכו)ין 61חע1כ0וחחין
 מסוחף יכה )%1י5 גט0חסו הממסר דנטו מ6ן וטיח סלתביניר
1nboוס ותעטס . ע5ע 6גי לעלמי )ומר hnth %0ס כמרככי ג 
 תמת וריס  ססיו וסמטק  ר315ן פל פ4ר רניגו ססס ודל סגו,לפר9
 ממת לווי מטס  ר6ו3ן וע5 3סותפוס 6סר חוב (OO וסיס 6מרטר
 6תר ר6ס . ויסייע ל6  ר6ו3ן לחלק 36ללך - סשרפו ל 6סייפ  שלסך 5ת לסמפון י5פי סמי פליז וכפס 6תרשר

 פ5ל 5י לצלפי סתמי
 . סיירו פוטם %9  מיס  סיחף קיטר  כפקוס נכס'נ רכל לעלפוסלל
 4 סוודר דבר פענו לירז ~ק  כנון h9DU ר6ער" חיכי רכלופור
 לסם own סניס ישל גפי hwu ופסיי . לנתרי וגר רל6 6ט'נקלת
 וסטם רקס וסותר h'ito)  nlhSe ומץ. פייליל וסתות בישרתו3
 חלקי *515 לעלעי יעתר  מגירו פו"מ  סל6 )מ4ק  יט) ועלסעינו
 vbn ר3יגו עכשל ש% לופי יטל פסיר6 ד6ימז  רביון לעלעי61ליל
 חץ %ז  ופרוכי דכתה ונרים סכי  3ין לית להא וים וקמע 'פכשל
 D1nbi עררם סשה ליהו סע6 3פס סלת סקיי סייט  רססם יסיםרירן

 3וו וק סיקו לפרמע בלייט ש6 וקער מסר ט14 כעס שותחעת
סטה
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נלובלין קטו קמושטלהמההם
 חלס 6ימסטני

 S'5b 4תר ס6חד יכ, 1)כר וטמדיס r?tblto )ס%"
 קס63חי hio n3lpPD h'5D~O . דירן כגרון כן "Pb מס .)%חי
 פסע )6 ג"כ סרסכ'6 דכתכ דיגך כסקי ד60 סם ))%ק מסמע )6)ע%
 ובי"ס 'WSn 4 קפרע עד 91יס1 %0 ועמד 6)ס ססגכרי 6)6 כ))מסגי
 רמס . דידן עוון כשנדף מתק וסייט %% 6גי )ע4מ 4מר סיט)מסק
 סחוכ טס" )י ומס . 6ל0 סגכרי מסי ממתח ספסר )יעי נטיס טסיו)י

 ר316ן פס51יך סך )טים נמס )1 סיס ~hlp מלוס ע) עגעחו מצמחגססך
 דסרסכ'6 )ותר )ע 6'ן ססח' ומן מלקו )קנ) כוי 3נד תתע 1לקגו'מורהה
 כסס רומריכי לכ' דינין 6)6סכסגס1 בסידי ,A'SP' סנתררכי תקירורמע
 כי תרן סכחנ דיגין מגסו וס6 ועוד - מש כך מסיס מטפסתסר"ס
 טסי 7ס"ר6 )ר(סי6 סגער6 )דין )גמרי זמי )6 גמי עסר"סנסס
 מירס כתמון וילה מגייס פרנס ככל זסחס מקוס נתרגלמשכח
 סכי תחא hSn 11 חסט6 ומפגי רמסר"ס וימס 61003 כן ס6יגומס
 or כגון נגמרים ד6תר רככי דכ) ועור דוריו 3סיוס תסר"סכתכ
 610 וכן לנתרי דמי ד)6 61ע'נ קנח )1 סוותס ד3ר תענו)עדין
 ססי6 טס hJon עלתו בפגי סגדפסהם מסל"ס כבשוטחכסדיכן
o31WDתסרס נחסיות מס ומסייס ק'ס ס" מסר-ס 3סס סומררתי 
 hlrm דסליחס 6דעת6 6)6 גסחספו )6 רתעיקר6 610דסמעס
 61'כ . עכ.) יחד גסחחפו ל6 דססידhnD1b 6 6כל . עדיף חרירני
 לסגסו DDD ינו ד)6 6ע'ג . נמי דידן כנדון דסף כסגין סדין610
 5גי לשלמי 4תר יכו) נמוריס סוחפים סיו 6פ" סכי t)'Dbרימס
 דכחכ כסס61 רימות 61'נור פסידס נידי קינך ר61ס טס61 כיון%%

 ר.מקג) וס' אנוו) דחוק סמריכ' עיי ע) )שוג ולע% 3חסו3ס0רקב"6
hSaסכתכ סתרדכי רכלי יעיו ט)6 כדי כן 061 . 05ייי( כסיחרש 'סיו 
 סוחליס כלחך ע) ר(תקנל תפלק סגוול כפרק תקיר לכיגוכסס
 003 סתריכי טכחג סתקנ) דסרק עונדך ךסס61 )ותר %יךבסררי
 )טכ13 60חר ורקס תקרסו ופרע 6מו כחוכ סיחסיס סגי טלתסל"ס
 כת'גיס כ) ר)16 מסר"ס דסטיכ 0גכרי מן חזקך וקח )ך מחכירו161תר
 ל3ר קנקני 6גי קתתר רק נכרי 3יר כטוח סיס סחוכ כיוססיך6 קיטי טוס סיס )6 עויין טטס onlb)1 לחרי רסחס כלרעעוט'
 תסוקס ססק ולכך סגכרי נון חזקך ג"כ 6ח0 וקכ) )ך מסגכרימ"י
 סיקנ) קודם פסין6 )ידי 6מ'כ ינ6 דסמ6 תקות כתיגיס כ3ז)6ו
 6תר 6י וקפינו . וכו' ד3ר סיסס סטחיס כי חזקו 5ח סו6גס

 ר3י ת1ל6 )יס וקמר מפעם ע4ו )עכ3 יכו) כפסילך כסדךדריג6
 גתו כ% פסילך טיס )ידי ג63 )6 6ו)י )חקק blg וכעוד מריףחרי

 0ספסד נ6 דכנל סיכי 6נ) . סמקג) דפרק תסגתר6 ל6יססמיימי
 6)6 סטיחפוח נטל% עזתי w~nh 6% )טשי 56י) 6גי ס6מדוקומר
 מסריס תפסק כמו )ערש רס4) גי סם 6יו רמאי 6פ% ק%%עם

 : מנוו) נפרקטרמו
 נטוחפוס שב קערו גמורים נטותפ'ס 6פ%ו תן3ויגו סעו)סכלל
 olns )ו קטין ספסד זיוי הנ16 מעגי סס4ס ס6מר ורולס ''
 6מ 5%תי ספיר 4מר יכ% חלקו %4ע יכ% 6101 )טגיסס סחוכג)
 סוחפוע כקעת נפירוס ססתט ל6 06 מכירו נדטח hW שולקמלי)
 סן ניחד טגיסס מן ממם קקנ4 חס טכ) ס4ס יעני ~obכשכ
 1DStI 1)%% ומקוק וכהו יפיס 1)6 )טוספוח סכ) שיו מסם6מר
 טיט) 610 טפפוע כ% סוחפוח קוס כ6ן טען דידן לגוון קבןוכ)

 . lo(w %4תי מיסווס סקכ)חי וס31יס owrn ט16חן )ותרד16נן
 סוי ר6ו3ן 3יו פיטי תפעל טסמש דמ"רר )י גל6ס מקוס מכ)'6ך

 ס)קחס נסמל סמונ פלשן כקמוח יעעסק טס61 וספיח 101hDPכ6י)1
 11כrSnes~ 1 ס4) סק% מס ג) נסחמ6 ושמס ממתסיס קכ) 06שכך
 טליתו % oh . ק)טחס'בו

~SDS כן וע)יתעלס טסנ6תי ד'גיס כמנסו מ)% 6גי SD (סו6 כן טכונריו )יטבע %וק %ז ממס כ 
 ושטון קרס מימש 6תר גהטוס ,שמס סמתקיס טקנ!שכסייס
oltsos3ג% דקארר ססי6 ע) טגוזל סלק סמךדכי הכסג וכמו 5ע)ש 
 ph 067 סעיפי 6ני רמס פסק . %ינ י6 6תר )6 . סויג תס64תר
 וזוכם )סלמו Seai hih נחסון 'ט)6 כמנע כן ס4ר כרכרטלית
 6ימ מסודם )יסודס כפירים כך nhp" פוען סר6ונן 61ט'ג .עכ"ל
 סכתכ מסעם )6מריס !ו(וכ כדי כ4ס יסורס כסוד6ח 6יןווכמיסו

 6נ6 תסרור סיס נוי להג רזת סמלומס ס6)1ף.' מקליפי סעפי ערן סע)יס 1רכ מ' p'h כנוו קמזשאלה
 bpim עמ6 פרוח מפס . ט4ס תעצמו נ5י סמסחופשס %כ)י1.5
hhוסמום זל סתעטס ט) לס ממסלח המנסחי 6פר עיד כקלוס 
 631 פרכ'פ מקורין לסו 16 צריח -טגכעצס ש%%- )ירך נ66סר
 3ט41( 6קס 6101 פרין כדמות ו3סג"ס 3ע)ס כדתות '3חחלס6)יס
 סרוס מוסס רסת6 שר6ל 6סי4 )גע)ס ג6סרח סיob 6נע)
 כסן )3ע)ס ספמות )כ) 16 . גשרים דכריס ים קלח כלסרכרל1ן
 סתוחרת )נסתם )גרנעת יס )דתות יק 06 15 . ג6וגס יס6הסעו
 ורמס ופריס 6יס כדמות o')h ט63 ומון -ל8 16 . כסן %עלס6ף

 נ 6דסענגי
 יינעץ )ומותו נעיגי נרמס סמוק) יפי ttQh שסתשונה

 כהיקהל 6)6 ורנין כפרין ח4י מעגין דלין)כסתם
 . 6ש תקלי י6 ורום וכסוס . 4חס 6ש וטכ3 דכחי3 למעגםחלס
 וכו'( b'PD'1 0עליוס כ) ע"י נהסס ס' ליס שעם env' סמסנש סיפח)גילול
 מחס וחגן 6רוסט פוק סופס דמסכח סתטנס מסיסת )ל06וכן
 מן חון מקג6ין 0טריוס כל ע"י סג.) סרק דרים Pn'aכסוף
 6יס רוחפן מן חון כגתכם טלס ובחמר 6יס ט6'מ וממיסקסן
 5תעועי ומסיק . מ6י )מעוטי 6יס וטורט . קפן 6%. רממג66מר
 יגס בחגן מדכחי3 סח0 % ויליף וכו' 3כ0תס הות דליןכרומס
 ומנה סקסן נק מון דקחגי סתשס שטון ומגומע . ג)כוהשר
 למס גן )6 061 . דקר6 ת6'ט 6.תעופ דחר11'יס1 6יסטבעו
 'OSD ו6ס . סנסתס מן ווען 3סרי6 קחני 6% )יסנ6 ס6ינקע
 ו6ס . מפס ניס והפיגן דל6 תשע תסס 6ררנ6 לסקסוח )כט5
 כ)נ ותמיל ,ונס בחנן מרכחיכ יופותי h9DJ~S % 04 כן%

 qtst סוי ד6י נוגס מסוס לכסן ניחסר ד)6 11)0 מבחגן לסיליף ד)סכי 4 6שר 6חס 6ף . נסתס 6% 6יס מוכתינ )יסתיפוק
 לנט ד6קח ביסור olgn 6תינ6 סוס . סוקס נכי דכחיכ מביס)ס
 יקיף לכך onr שסור מטוס לשן בסור מ"מ 6נ) . נ6סרת6עס
 . ג6סרת 6'ג0 נוגס שסור מסיס ד"פ" ונותר %1ס בחגן מרכיי'!ס
 זמטמ "טoen" 6 זס' מנמיו גסונ',' טס סי.ר4' סח,0פוח ק,"יוח ע))יסג
 התעופי דפס 0חוספוח קוטייח ג"כ מחורז ca1 נעמס( )מעוסיטס

 6"כ מ'4(6 ח)י6 דכוגות תפתמ דסכ6 חש6 11ע סס סליקקוכממס
 מתניתין )כסתס נגוח דיק ינתחו ע) ס63 כפרק ר6תר637

 גתי 634 ד)עו)ס מסיר 6חי לרירן 6נ) . סל) וכו' מ6י)תעופי
Vn'aוסחירס קיגוי מטוס 03 וקן כריסק )מעופי 6חי Dnb1 
 ד)ר63 ככרטס ינוח דית הע"ג 3סתס 1ל6 כחיב רהיט תטור6יס
 דיפ דל"תר 601 . 6יק סגקל6 נמי bnle 6% ת64 כחת)6
 ליסור העגין 6)6 )ס ק6תל 6יס 6קח היסיר געגע )6 )כסתס,מח
 וכן . תורס 6'ס 6סת חסור לענין 6כ) נומס רחליי וכסוגםיגס
 )די6 3ר טימ' ר3 6ער ריסס חתר ינתחו ע) סכ6 כפרקמעמע
 ק6ימ לנץ גנע)ט סכי גמי חנית . )כסוגת כסרס )כממסנכט)ס
 ל4ס ס6ימ הנוי וסרט') . וט' הכסרס כסרס סנסק')6n'Db 0יס
 ותצן . סיhDSD3 6 ען  דמוכס . גד% וכסן . %סתס כמלס .מסמס
 )כסתס ונהם דלין ססי6 עלס גתי וחייתי . גס סרי טן שכחדטלי
 Pnhs עפוח6 דעקל מרס טתע . כ)3 והמל יונס לסנןךכחינ
 36) . וגס תסיס )כסוגס )יתסר ד)6 לעגע bnh כ% ותמיר,ונס
 04 תפקען וס דכ)6 נר6ס D'b ד6סח שסור מפוס מחסו6ד)6

 % פרק סרמנ'ס מדנני מקמע וכן . D'h onth וסכומרכחיכ
 6מר קם ור) 3סתס גתי יוצען 16חס 6ש רמוסככ סוססמסככות

 ועם סגים חספ מנן פחוס קטן וסיס סלעי 6יט טס תסחרי 6ל)0
 סג6מר קיע' וס 6ין 11 גסתס עס תסתרי 6) )0 ט6מר 616מד
 פכ') טריו enth 16סרין סדין on~sSt )קמן פרפ ontb 6שופח
 מח גן נס מפו"פ ממילד ק 06 )ס עפען דמ6יס סו6 סכןוכיון

 : 6יק מקרי )6 גמי be1'וסו
 דג"ע 6)יגmmn 6 יסר6) ד)כע)ס גוסס סגין מג) כןו%ם

 %"מס מדק 6כ) )רנbwb 6 6ש קמו ליסור 3סדלין
 יס %% וס6 לכסן יגס ויסור מסוס כלסרס o)'h 06 ושין6נו

וסהמ
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7ובלין קים קיח קיז קנאשאלהמרריםפש
 4ער )ן גוש מסיט %כ Whs ge 6יסור 13 .5ין ופדיטה"
 ו3ר1ח 6יסור ט6ת סגכע4ם %6 שגס 6קה )6 דס6 ווגסז6קרי
 רין כס דיפ 3ר.עס גכי ו3פ)מח נקי6 *סור 6קטץ %.ומר.
 ק 56עליך %ן )כסעס "ות דיס 4מל דעחך' ס)ק6 סוססקי)0
gsi~6ורות קד 6כ) . %סעס צות ד6ין וט' ווגס ד6תגן תקר 
 וסמר6 )רכ6 6פש 61"כ 3רוח ,טת ייט 4מר * חיהופסיומ
 3כרייח6 נקע סכי לתטוס 61פסר 3רומ עולס )כסהס ,גוח ייט04
 )כסוגס כפרס 6יט ~th(s )ש גנע)ס ד)עי) י3מחו ע) סנ6יפרק
 ג"כ 3וס )כ4) כלי 4טג6 ס* (h FO(h )כסמס גכע)ס גקע6%

 מס)טח יח ע' ~offan וכן 6יפ ס6יט נכ)) וס דס5 5רהםג3ע)ס
 נחורס ס6שר0 ססווגס )מדי ססתועס מפי וו') כסכ 3"ס5ישרי
 ע) 6ף onos5 סגר3ע' )פיכך 1כ1' 15 ס6סורס 65רס טננע5סוט'
 )6 ססרי %ס%ס גסס)ס 1)6 צגס געסיו! )6 3סקי5ס bwnסי

 6רס רוכחיס נכ) וכחכ ג)סוגו ג*כ דקרק טכ") )6וסגנעיס
 סן 3סתרי גה סשיס נה יסיס "וס ס6יט 1כ) 6וס 4hptvתל
 שס5נ נקו% כחנוץ זעחי )עלוס וסגל6ס . ווגרי מויח )6לומ
 ו') נו)"ס מסר'ר 3ן ע6יר סערוו ג6ס סערוס. רו3עפגי

)
 : וכו' ס'ס

 יס מיק ס)תיוי %ש3י י3ס 06נס נסחיק קיז הש%ל
 06ל . 1כ6)'פ י5"ו יעקנ תסר'ל ווית ר"נ ג"י1

nShnכ3ר סנ7קס מכע)0 6מר גע *חס סס5רכט ס6סס ט'ר 
 . סיס )6 וס61 ס)וי 3גע גסו3 ססיס p(hin כסכיי חגיס כמס)פגי

 ותכ"ת 5יגפ6 ר%ס וסי6 חרטים נ' פוץ ע3רו )6 ספגיותסנע
 : ירס ע)תעכב

 6מר דנל סיס ל6ן סש )6 06 סו6 פשט דיירצ,שובנה
 ס%ייט טגי 3ע ססו6 נ%30 06 כי 51tSDסעוך

sf3n(3נע סנמ65 פס% קו Pnhl~ 6דע)מ6 ססוני6 1פטיע6 ססיע 
 סר6"ק עתו סססכיס י'נ סיתן סטור סיגי6 ר'י כרעח)פסוק
 פסקו וכן סקגי סנע גחיגת מיוס חוסיס נ' 4:מהקס5ווס

 ניד יעע3 ר6ף וס'ס . סג") סימן סכש סכתכ כמוס6מלוניס
 טוס פגי )פ6ת %1 חושס ג' ע3ול מי חעעhlg 6 סי")ס6סס
p'b6סל סמך עוך )0 יס סנ") ס6סס 6ך )סחירס )13 גט16 6סר 

 זמן )גחיג0 כחי3ס 3ע גפתסס סמגי סגס סגס 3ס3י))סחירס
 נע)ס hSI ידעת וכנר סגכח3 מוען תנמת0 קגס כמעפ קס61ר3
 . גתיגס תקעח פסק וססר6"ס כחיכס מסעח חרסיס ג' סתהין6יפס ל3 כתכ 4תיגס כתיגס 3ץ סנע גסתסס פ6ס סעול "כתכ תסעמך
 וסר"ן ,סלסג'6 וססמיג  סרתב"ס פסק סרייף קגךכלי סכ"יוגחכ
 כן פסק סב" וגס . מסירוס)תי ר6יס סכי6 וגס 6קם 1ספרוליכ'ס
f'ns1(ממת סריף כדגלי שכח6 דיג6 ט)טגין נר6ס ס)ק מכ) . ט( 
 נסוג %רפח 6סכמ מרימפ טככ) כח3 פסר"6ס סגס כחיכסמקטח
 . 5ר(חעיר ל6וי סכן 3סג10הו1 עסללת6"י כתכ וכן גתיג0..עסעת
 סריוח6 טור ג5ערף דירן פנגדון מ6חר ת"ת . טסגש "יו סכןו63מח
 רק OSD5n פנים כמס 5פני ו0 קורס גחגרסס "כ3ר ד0ייט6חלס
 h~'b עגיע6 610031 סג.) ספס% כעט) %ר גע %ליטסעתס
 ליע 4 טגר6ס כתכ וסמ"ע . וסיעקו ר"ח דסייגו סתחימסרעת
 )סחמיל וע)6 טג") קליוח6 סגי % )5יף ש . 6עת תס ל3עופ)
 סייחי 4וי 63 סמעטס סש 6ם כן ס6ע'פ סנ6תח סנס . קיכ)

 חכנויגו ט ססחמירו נדנר 3מגס )0ק) ר6סיע גכג'ס )מס כימחשר
 כתו רמוקוח 4!ססיח 6ף וחסטו גירוח כמס כו צורו מוסר!')

 כן ט) . גווי 0כלמ קסיס )6 06 . ספוסקש מר3רי ירועקש6
'whסו6 כן כ6ס וירן כגרון rbn o~ho5 sffs מססט קוס 

 0ל טיעכרו ער עס ומן עוד טחמחין בטכי) סקידוטססיחכע)ו
 ירס ע) תעככ 6,י )0גט61יס ))כת מגית0 עךין ע6ת 1)6תרסש
 חטס טיס כענין ט61 06 6כ5 . חל hsn )ך ר6פטר תט3כ)

 (etvw' )דלכס ע6ח סכ3ר 16 % סתחגס כטמ) סטיןוכיספיתנע)ו
 ולנך תורך 6סו3ך ד3רי כס . וט' טענח סחטיס מוע3 . )ססגח

 : וכון סי0 1*) גד)י*ס מסר'ל 3! מ6יר סערוד ס15מךדולט
 . וסנמס חוהס ק%מס . חשס 6ה %ט קיחשאלה

 . ג6מנים )עעי . גטניס מכתיO')t)DD . 0יקלש
 ס6)וסיס סתס . חמכעתיס 3פכח סיופ3ש . כדל13גיסדכליסס
 . 3לת0 נטתט וק1)ס . 0חכתס יס 6הלי . 6דירי0 ידועי0 .סיקרש
 . 04%5 ריחורס נתעתקי . %)ש ח:שח 3כ5 . סגוו)יססמ5לרות
 0ס . כ)ו4ס 3סס סו)ס מדרמת וי . עו)יס ""י מסו)עע)ס

 גטשס 6תריס0 . תרומש גפי ע) כתטניס סשוס 0w~eסס
 חועניס מכתיס . כתלותיס סעהן ש' עס ע) ססוככים .תעימיס
 ועספנןיל'6 קיק מקר6) ו6ס ע"ו סי6 קרש6 דקס)6 0וצרס46ש
 י% עקומו וע ות7רנחו מע)תו רוס יש ומך חז ג) ע'ולכת6
 שק יכרכס . ל3 ויסע ס4ס מכ'ת Sb סעסג!ועשס %1) .3מ4ס

 : למס נמע)ס .רומס
 ע17ל6 תטס כמר סגע5ס 5שיגו ש6 לת nSDDS )סבקב%מ

 כנטיכס 6חת ט6פס 6יך )ענעו ו40ע ע'ו נכס קסחוט3
 עוגט יוטנת סו5ע6ג"6 מלת גקל6ת.נסמס 5לן ק5יני 3ת0קרוס
 3עתו גקל6 פסיס תומר תנע)ס רטת סגיס זס וניתוו0סט)ס
 וספ% )נונ קיק 6%! סטס 16ח1 סקוס ועחס . קריסיגט"'יוסף
 006% כסר גע ממט )סטתד) ר6סיגו סגכגיס טף) מסס כתרנט
 610 %וס וד3ר ססנוגס 1ח56חו דכריו 6ח סתעמ כ6סר .סל)
 סג') 0שמר סגחריס ער טרחינו עור) ססת%וחינו נש5סיגעע
 וכ6סל . כפל 3נע סג') 6סחו 6ח )פעור ייוע סך כסףנר5י
 וסשת וס6ס0 סעגרט סמוח "מר )גג!ול ר%סמ5גו סגפ )סדל63מ
io~h761 סמנרט 6כי טשח 6חר )מקור ופוחגו . ומסצ כוין 
 . סמוסיסן סמכיר 6יס סס גמ65 )6 כי כיריגו ט)תס hS1ס6סס
 . ס6סס 36י קס 6% 6כיו סס )6 יירע ס6ייי ספיכ סשמלגס
 )סדל ע5יגו סר,כלח מן 0יס 3כן וכריו su )סתוך 3דין 6ינוגס
 ע) וסתכמ 6כיסן סתות 3)תי )מוד ומגולחח סתנרמ כקססגע

 סציר )6 ס6ס סל קכ"ע סיתן סוף סטול 1ס3"ס ליל%סושצח
 וסו6 ומטתע str1 וס ע) סנ"י וכסכ . כסר פ610 ס6סס 6כיסס
 6פסר 1ל) כחעו3ס סלסכ.6 כחכ וכן . דכסר סנע) 6מ יסססלין
 סס . חין ועירס עירו סס וקגוס וטמו כ)) 6מסן סס 5ליךט6ימ
 טכ6 יסודי ע) כתכ 6סרח ונחקונס . חנן hS 6ניו וסס6גיס
 .כעל נגט 36יו סס כחנ )6 06 6כיו פס טדע ע6 6חרחמ6לן
 טחווך סיס 06 16 חדע כי 36יו פס מ0 נל ססהס 3ט5לוךוסנע
 וכחו3ות 3סעלות 16 3נע יעטו 6יך 6מ1 6ת תכיר ס6יט 6סופי16
 סתכנו !ס וע5 ס)כס )פסק ח)D'D) 1 ססק וכן . עכ'5 פק1ע1!ש

 56)ימ 0י0 כי %ק סס ו3)חי 6ניו קס 3)תי סג') סגעוסררמ
 מקירס כקוס 6מס וסס 6כיו פס )נו טרט סש6 סגתגע753

 6מ0ן סס יסן נירע ס)6 מס6טסיס סי(תס סגסתע וכפי .כעו)ס
 3"מוסי0נ תגרסין פ)כתח)ס פתוקיס 16 נליס רין )סס ויטוק')
 סגע מתגו 0טחד)גו )6 06 כי כ,ס סיגון 3תקוס עכן 1כ))מוז
 )ססחו) 6וחו hlnS 6פקרוח 3מוס סיס 06 יורמ תי ~3nbrעח
 וסררע נס)כתו סגע סדרג1 עעעיס ס4ן ומכ) . עוד כטר נעיילו
 וצס וקי3) )קנ)ס ס4מ 0ס)ימ מנעו תחח')ס ררכיס קגי ע)16ח1
 נמד עמגו טמגורעת יק%ס ק)ימ ידין סי) )ס6קס סל)3נע
 ומיג' S~'D סגע 1)קמ ית')חhmt1) 6 סתנרס וח!ר . 0ס5ימנקשת
 כ6קר . )סו)כס כרין סס)יח )'ד סנע ותסר 4שו)כס ה)'מסס)יח
 0משיס.. סדרכש פ) סגע )סדר סמגרס 3תומר ס6מר%שעסקו
 ע,פ וכס5כס כרס כת31יס וססרס6ס 0גע תשיכס כ"ח עיגיוכ6סר
 מליגודמ מכמי סקרמורס סגרו)יס מ) כיעין יסררי וסחישגיססריגיס
 %שי נכן כ'ח 6;ני )ג5ות ספל SD סו3רי0 )סע4ת' 6ערמ .ס55ו

 0ט4מ ת'ר onbo 4ר 0נע גתינת ותסללו ~otsn חגלילעע)תכס
 ר3לי ל0 . וטרוכ0 סתורס . 3לכס חס6ו 0כי ומטוס וכס)כסכוין
 ע6יל סעלור ג6ס . 0ישס ג5 ס5ומכס דורט דמכ'ח נ6נון3016

 וטחול %ץ 1Dbp(.h קוק יוט3י סיקרי0 106'י . ודי5וח מדו0 313 תחוגו . סתיה מנ 6ת קיםשש*"לה : וכו' ס"ס 1') גר4"ס תר(ל"רנן
 ססקיס ע"י ק,5תכס סניעוגי . ע'ו תעס כסר'ר סחורמסנע)ס
 )6מר 0קתמ ורקדו . 3תיס 3כמס סעככריס מ6:י)ת סג'שכוקמת
 מר31ק סייחוח 16חן טטיס עך ס)חי0 סתקומוח סגתיינסי חטטטיט

 סעררכי סכתנ כתו 0סרקיס ע.1 נסקמה וגתיערג יגפרך .3תק'ס
 סל 74י וט)מתס )עיע. סג% קממ ס) קק ע) טע0 כ)פרק
 ע65כו ,hS נססילס 3וקחי וסנס . כסס סדנקוח 6%ותסקיס
 גקו3יס 00 טסטקש ר6'וד לק . כך כ5 מח3ק תמעוח טוס3סס

 מולס 6ני or וע'פ . 0דחק ססעח 04 מ%רף 0טכ3ריסנננטיכת
 קמת )0ס יקחו גפוכיס פקיסס' טת165 כתיס 3עגי 6וחן סכ))כס
 0פחוס 5כ) מתמ 5עטות . )313 ק'ק קסיש מ6גסי סתטותר6חל
 וסקתמ . מ05 מ15ח ירי )65ת כרי סר6ס%וח ס)%וח )טגיסת%ת
 ק) י"עו ענוח מעגו יטטו ת0עכנליס 0גסיטס נסטקיסס0י0

16חן
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נאלובלין קכב קכא קבנגאלהמרוקמ
 כפרק עיימון סגסית גחנו כ,ס וכיו65 . סססמקונס2. תערובת נשק פיוס 13 ים ט6ס כוי דוק6 עסמ שוס ממשת16תן

 גערי ס6ל ס) מקמח 6כ) . סקרן מ)מ*שסמקמח
lb~xגפס כ16ח1 סקתמ מרקדו לק גקושס טקיסס 

 . פנל %) 5סס מותר וסוט 3ו )סחמיל 6'ן . מספק סקממקרקרו
 : וט' סיס 1') גד)"ס נשריר כן מקיר סעלוו נל"(כס p'h דהריכס

 סא"ל סעען . י5ץ סקס) ע5וחי ונין . יטרם)י סר'ר כין טסיו ומחמשה סעמגיח דני sw י'שלשלון
'5h1p ופגי פותו קנע סינוט סס6ים כעסק סס51י6 ס651ס ס6ותס 

 ססוחפוס סממת )1 )ם)ס י5"1 סקס) עשיישס b'rb במריטתסקל
 ס6ס עממו ס,ס קגיגיסס קירור מסטר כמהמשח ל'1 סקס)טכק
 וכו' סקסיות מכוס מתוך ob~lco 16חס יסים וט' י5"1סקס*ח מסגי כיח כע) פיוס ע) מסילס מחמת פקכ ט5')ס o,'hי%
 4 נסקר 610 ט6רלכ6 יסלק) גדין עדיו 5י O'~S סססנףסכ5 סלמי נמורס מסירס סי6 סטים טוחו )י .עעסס כיס ומעסקעכז)
 ומסל שפיס ג' גסך סקר נפני טוחי סו6 ס3ע מסור סךכרים
 וסכועות מרס סעגרחי 6יך )סטר 61מר יסתע6)יס לידיממוס
 וגיגי נינו מוין מפסקו סרייגיס SDI ע4 טס51י6 ד3ס ס651וסויתל
 יד סיס גס עץ סקס)ס ומנסיני כסר6סיס )סתו יד סריסנס

 מס31 מסך )1 %5ס סדין הפסוק מסר ונקק כ6מ5ע מירוטממסור
 )סום'נמ 16 י%* כמזק חקק סער עם סו6 טימ)וק כויכנע

 סילוע חסיכ הסר )ססר פסן ססוכלמתי עד קסס 3חפיססכמשיר
 omh )י )סקס '5, סקס)וח ותמויימס ס'6 גשרם מסחוס יס61"כ
 3ע5מס מס סססחו)1 ו3ססחר)וחס 3יויעחס )ספר ספיחיס651ס
 mnh פענס ועוד . )ו סיחתי ,0 סך ע) סמר עס וסעמיוועגורי
 סיתקייתו כדי ע,1 סקס) )תועות כ6 וס ימסר הגסתי סך160ח1
 דייגים 6:ושכ רסוח )סס טים ממסר ילו )סקס) סיססקיומיס
 כחוך יסלק) יין סיס ו6ח )ולי כי לעסו ימן 6יס נין ושפוע%זן

 סס נס ג15)1 )ססר סו6 טגחן סכמס סטן ועוד . ט"ו 3פ)סקס)ס
 6כ) נעעגוס סקריך ועוד . ע4סס גס ססע4) מסע)י*תגדעיו

 : עעיוחיו עיקר סיו סן מן סדגריס")ו
 טס6יט לק מסילס גקל6ת היגס שי '5"י "% שחיוששיט

 וסיס יקרם) סל"ר ע) ממון חכיעוח )1 סיססיוע
 וחכע יסיך יפסיע ומרכס )גרמו ומפק יסריך צדין 5סו3עו6

 ור'ע טו)טו קכ) וס וע) סטר לפגי otihunnt ס) 3ערכ6וח16ח1
 )ק)ס 6ס כי עליו פסק ו)6 ו3ר סוס ע)י1 סע4) י6 ססרגס

 סקחך)1 )6 ס)6 סמינו ססגייס סעעגס וע) . חלישתו 6'ם165ח1
 ככעוס עומס 6ח ס4)1 )6 גס טקסס סקיומיס ע) חיזוקעוס

 : 1n1DItdnoct)PSt)DOPl~O סוששובה
 ס) 6סיגס

 ע"1 סקס) 6ח )תת3 מספקת היגס יסר56סר"ר
 מסוס . ח"ו סימסח סמסירוח D(p ע) סקוחסות קיסירפפעס
 קס וט' חוי גי ע4ס מכי' דסוו רקת ס" סוחף 6100 גדיןנחרק טמע ס"ק 3סש סמלוכי טכסנ עסרל6'מ יסנרס מ3ם"1)6
 סו ריס דתסמתיגן ריס דמסיק 1כ1' דמ)כ6 ו)פרסגנ6 ומסרסמד

 לפיעול סלל פסק וס ט) סמלוצי וכחכ כדיגם ולעיס 4סלנדיחי
 6יגו 6ג5 גכך לנע 6רס *bO ם)6 סי6 מכתים דחקגתממ1)"6
 יסמע6)יס ידי מ) גוירו תקפו ס6ס סס ותסיק וכו' נוכלל 3כךגקר6
 16 יותר נומנו 1)המ1 ע14 ססע)עי כנון סרכם סספ"ירו ע'פ6ף

 כגמלך לדיגו ר)6 מסור כין סח1קף ע) 6ין סכי 6פי*סעגיעוסי
 3כ)) סיגו לירן טסגרון פסיעה 11 סכרם וסי כן 6ס . סיעוט' ס* 6ח )סו5י6 וחטין וס 6כ5 מגירו 6ח כקייק כמחטין %6מכדר

 ט)סמותפוח
 סקסי
 ים נכרי ע"י חקסס ר6ס דלוחה ריגה h'oo ע) . קמ6 מגוו)פרק סמררכי סגח3 מסר.ס סברס 5פי הפעו 6)6 .

 שטחיו קעכ3 כר316ן מקיר רנימ ד! סיס וכן ומסייס מסור דין%
 oh סו6 גתול חסול דר316ן . דין 15 סיטטס ססר ע"פ ממשןט)

 3יש5 מסויקו מס ג) ל16נן ויטוס מחמוס סררן סיס hsממשן
 sa מכרתו פספס 6' נמורק עסרי"ק תופרי הרקס . Sff)D,מוטביו
 ע 3טעגס י5'1 סקסן ימיים גל6ס 6ין סכי 6סעו . ושיקלמסריס
 . מסור דין לו יס וסססיוו כעונג ממרו 6ח סחוגע וס 6םד6ף
 מפתע ר)6 ע'1 סקס) ם) סקוחפוח קישר מספל ומון 3כ% 6ימל"ת
 עזו סקס4ח bn(ta 6'ס ע) קקל ע4)ת 6יוס יע4) כסססל6)6
 ססר וסגי מנירו 6ח 6חר יסודי סה(כע )S1h 6 מסילתאסנת

 סנירון ו5ע'ג ססוספות קמר נלסון גכ5) סיגו יס כ' עקר ק5חלשת
 6יך ססר לפגי יסרך) סרר ע) רנס שוום ר.6יס כן מ( סו64וידן
 כדעת סי' )6 מנסוע )סי מקס מכ) ט'5 וסטעוח חרציתסעור
 רועתו ס" רק סעו דשת ס6%ה( su יסרך) סמ"ר 6ת למעגיםססר
PInDSע 3עעגס 6ע עכך לוחו קח3ע טסך סייס י16חו סיסקו 

 : ע"1 סקס) 6ת לחייג)נדס
 סטחו)ות מסרי ע'1 סקס) גמיים יס הכגיס ספענס ),ס כספקואך

 כש5 )ס6ח ומהוייכיס גכ))1 י11 ריקס) מ) מוע) סיס,ס
 טמויי3יס וקרקס ~OSO כ) סיגי ס6מח . פסגה( הגי מ5ו 11ס651ס
 וסדין חיש ע5 יחרק) דין יטפפ נעירס גר.עתיד ספר5ס)נזור
 דכחל6 קמ6 פרק כדחגן וס ע) וס 6ת or כוסין סוייר סכניגופן
 וכו' מ"ח )סס שנגוח מכוסח כיח 5סס )כנוח 3תוספסhwb 6יק וכף ונמת ו)תיס חוווס גסס )עשת וס 6ת Dr כופה סעירכגי

 %מ טסם סד3ריס )כי פוק 6101 . וכו' וקורס ימי )ססונעמוס
 . קנסן )ספר סטייכיס מיימון נחסוטח כד6יח6 )סס סעוכרמשסקס)
 סמרוכיס 6ח s(,q יכווין ובמפיס 61פע1 ניס ממוחפיס סקס)וכ)
 h'Sto 6עו ס ומפורסם ייוע ד3ר חס . ירומם לכעו סכח3בעו
athoסרור מיד ממון מ6,51 וסיס שוע) סרעס ממע3חו סגוכר 
 סוייגיס ם) ספסקיס וב) נעם סעחפר4ס סיום לנו ססר טוייטר%
 ע'ו סקס)וח כתוך סירוס ורכס וסעת'וש סעוכריס ח"ו כפריססיו
 יקמרו %1 . סולת ספרנך שדור רחקן מחחיניס סקסיות סיו%1ך
 סילוע n'bD תטגנו תסטו סססתד)מ נסס 11 סריס כגיר ויס)6
 ססך הטרף) סא"ל גחן )6 ס6ס 610 פסופ ס)6 כירוע גושנפחס
 Otol קותו סחנע ססך ממגו מו64 מגע סייס וסיס )מסיסירוע
 סר"ל טגחן פססך לק סע)עגס ע) ידו סיס ססר כלסגי וכריי651
Sh1p'סיס סו6 05קר n3DO 15 טג0ט כמס סטר )סס טגחר5ס 

 וטול ו6ח . יך ט )150ח רסוח )סס סגתן עד ו6ח קמרי כן גססקסי
 ט) ע)י)ס Dt'h חץ כ6 ס6ס ד' כסורם מסליקק פסק מסלילמרס
 ח'1 גוס יעטל טויסס פנס נחוס סים סקס)ות כ) 6ץ קס)6יוס

 טנס כך כ) נרי יטיס ק)6 לע"ג סקס)ס OD onlh נסייעממויינים
 . ע'ם סגתר6 מדברי וס ע) לפיות וסכיך סע4)ס פוחס יכ6ע)יסס
 גס טח,'ק חטם כס יק סט)')0 6ותס ס6ס 6מח כקסתן סכןוכ)

 סר6'ס סכחכ עססי6 גרע 651 . טעו נעו) )ס6ח טממויי3יס)לאריס
 טפלי סיסקיימו ס651ט סטטו סקל מקפת ט5 ס' סימן טסיכ))

 . טמטם )יחן ממיי3יס הוטח תנטרי לאעסקיס טכ) ופסקחונותיסס
 פנתן ססך 160ח1 גהרן סדין עעמיס סגין מב) מ'רכלי סע%סכ))
 עתוך )ס)ס יעף )ק6ס ילו סקס)1ח מחויימס יסמר יסרק)סר'ר
 סיס וכנר . . ס,יקו נלי סיס יסר% ססר.ר מקמר ורק 6ךססטס
 . דש3ד6 גופ6 0" וסוף . מסוג סן )שימ ע14 מסקר וין פסקי651
 ר16ח כסי ידוע סך גטגס סקדמס גל6ס 015 )הבן מתוייל hto כןע)
 ג6ס כחכחי )ע'ר סנר6ס פיוחי דין וסדין . ע'ו סקס)1ח מנסיניעיני

 מר~לל'ץ סנ16ן תמלך מתן ס"ס ו") גד)יס עסר'ר גן מקירמערוד
 : סיס ו") ק"ן!
 ob פסס כסס וסחמעס ספסל ביסס טט3רי סכר ם) מתריס ס)יףס עשס בתיגו %תוגו רבאשאלה

 מט6)תיגו סגם . 3עיסס ססתמס קגחנפ* מעעס סעיסס 05חיליס
 תורס מ'מ מספק סעיסס 6סלגו ככל כי מעכר ע) 5ריכס ייגס11
 : )Wu 16 6(1 כדין oh סעחיי ע) סוין ))מור 6ע ו5ליכיססי6

 01תטס סטיס' 6סרחס 31דין וגחם יפס ס6)וסיס 6ש'תשובה
 610 וכן . גס% )6 טכיו6 ד)טעמ6_ מירי דב)610

 כסס קסחמין O"DD ס) יין ם) טחרי0 אעגין ע"6 ימסכתכתרדכי
On'Dסתוט)ת ספרדס מלוב גרדיות )סלמך כעת 4 6ין כי . טיס 
 )י סיס ילו סתפו"רס יםיכחי 3גי טס לנימוך שן 3ר~חמ)ח כעחע"י
 סטלוד 6סוככס דורי כס . הו' מנוכס 6ח 6חס ס' ע1 ת")כעח

 ס"ס: ו"5 כ'ן מר,ללי'ן 'llbs סממך מחן ס"ס ו') גר)י'ס מסלזר 3ןת6י
 )ימים )עיל ממנע) סג"מ 3נפ כוויע6 מקרובי עחמ טגטסס 711 סתום onwo ט"ו חשי מכבשאלה

 סכע נח מרח )נססו מ)ט'3 5611יפט 36רסס מרוס"ר נן צחקל'
 כ כג 630 קקודס סוס סכי דט31ר6 וגוסך . והינים סר'ר סק5ין3ח

 מאיים ספר ס"ת 65 סגס 6 61מלו 6)'1 163 כמכ"מ 6)סמסור
 )ך ייק )o 6(b )פכחך גפ וחן כחסרך 61ח נ6 עקס .נוצחיך

 חחוי ממקייך 6יסוכפחמשר
 . כ3ר6סוגס יטחן וח0יס )ך יחניק

 עמס כן ט) ' )צחיך צמאון גליכם חסhSn 6 כרי ,וק סגת חסן6%
"יםנו

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



לובלין כלבשאלהמתק"ם102
 . )16 )16 ג) וט) סן מן כ) ע) סתסול )ך חישור מס כ)וחדיר
 טוס מ,כירין 6ין ס,ס כימן )ים ופתר . מלידס )ויכס חס6ס% כסי )פקחך גע חן 4 6מר 6)י1 63 כססתסור וכן . )ך p'p )6יי

 מקוס מכ) 6נ) . hnno סנט )וחגים 6)" מגע )חינח 3טעחחנקי
 פסחך חוטרך ק)6 כדי hSh תחן ל6 כי . )ך י,יק hS כי חך6ג6)

 קמחך לסיוח )ך nt(bc חחיוי מחלייך כסחעתור 36) . ח"ו)מלק
 קחס6 ונתור מוחרט וכטחון קיטור )ך 6עטס 6גי גס .ככר6סוגס
 . כ3ר6סונס פסחך )טיוח )ך וחנם6 סחתוור מסק otD נלייטוח
 גער סו6 כי יכרטס ט) וסמך כסס ונטם )מס ס"מין סג')ושעיי

 nlnDS וכחנקו . 3סתס סגע וגחן גכליס כתרן כנר תגס ט"ו3ן
 6ח )כרו . כנסוג 11 6ח וס ויס16 סיחיו עח4ו סכם'עמורסקיסור

 ס)6 רסייט סקס)וח כחרס טוחן סחקסרו 1)6 3ת)ורחסמגער.
uo)06 ימו) 16 יכריזו  4( 6ח יס יס16 1!6 תיגס 6חד יעגול  
 מן 6מר יעכור ס6ס כסוף כחנו לק כגסת סקס)וח חרסע)יסס
 מלפיס סני טכנגדו )לר סיחן ,ס 6ח יס ליקק יחר)ס ו)6ס)דויס
 . וסוכ" מלוח נמק 6)פיס ר' onto סחוססוח עט וסכחוכס .תוכים
 גתח)ח חס6 %" 3חקפס הם6ר סחוספוח עס ססכחוכסוסחט
 . שפיס נסני )חו3עס יר5ס וס61 . נו h'o תחוור 63obnופן
 טמר טרמו 1ית)6 : משת וסם שפיס 6רכעס כעל b'oחחנטגו
 סעחק מתוך ומכו6ר ש3ן סכ) כשסר . נכסיו מכ) נקי י)6וטיונ
 "סר טסו 6טר סחח13)1ח תחל . סג") סכע) מניר וסחג6יססקיחור
 לטסות כדי 6)6 סיס ל6 מחסכחס סחמ)ח ניכר מעסיסםמחוך
 כסוף עסי וכיר . )עולס טור ")יו חטוכ 650 סטיקים 3יןסירופ
 חייח6 610 כי סקיסור )0ער י מס )1 יתרו מחליוכמעתר
 גט )0 גחת כי עוד 6)ן חסוכ )6 סי6 חמס 061 .רקיטו6

 עחס כ6י4 חרסים חג6יס )ך הכחג 63 רק - חגבי מוס כליבסתתי
 סלך סרית גס )ך 6סר כ) פתחן 163סן 6ך . תחחתן ססירוךגעסס

 (ltDISn- 3מחנס )"קאךסנלנו"3
 לעותיי

 גער סנטר גי . עמס וכן
 60ס כסחג6יס וכחנו כתרמס ועכו חג6'ס )ו וכחנו סגרי פ"נ3ן

 ~ohll וסחושסוח סכחונס )ס (oSD ממויינ h~'p 610ימער
 מפיס סגי ע) ידו מחשת ירו מתחח 0ו164 וט וע) . קנסשפיס סגי ע)יסס נוסף ועוד . 1ס11ס מקוח וסק o'Dih "רנעסדסייט
 סי6 מ"מ 36) . קגס o'P5h סגי )1 סחן 6וי סי" 13 חח,ור061
 ומוריס otelb 6רכעס כסייע תטיס וחוססוח כחונתס ממנוחמס
 חח,ור 06 עריס חכיעס ota )ו יסים ס)6 163פן . וסונים מקוחוכס
 ובתרו . )כסוף )סוע) 16חס סביבו כן כמחס3חס ריטבו וכבסר .מ

 שסחך ט) 3ע) ,יקח סוס יך עין . כי חפ)ס גסטס סביןשכגער
 לגדות חר5ס 6חס 061 . חנקי סוס כלי ממך גחגלסס סי6כיפל
 פסעת מסלך ססכגסח חס כ) עס סקנס 6רר3ס ס)6 . כקנסממנם
 . )ס )דיכ טגט6לח וסחוספות כחו3חס לכיי )ס מספיק חיגוכמופס
 סלך ססכגיס מסך ס) מניו סכתטט 15דק סוייגו חסכון )1 סנטנוחס

 . )דין עתו ועתם עליו סעחירו 6סר ותו6גות סרכריס ויחרלעת'ון
 )ס ססכגיס יאכסיס ומכ) מ6סש תכ) גקי hS'n כן סגערוכרקות
 6נ6 6% . 5ס)טס )י וסיס מנגסי מס ונר ג6 6ת)סס מטחומככ
 פסס רק וכ) מכ) onth ופטר עמסם ונתמסר . וב) תכ) מנכסילקי
 ומ"ר ותכף . )סס סי~גגיס OD כ) 3ער יסוכיס 6)ף שערך יויחוס
 סםכי)1 כחולס ת)כ' ת)כיס ועחס . 6מר )6יס ס61ח ס*ססכירכי
 לקה ו6ס . "מוחיכם המוח 16 . 3יתיכס כ61ח סגעקס 1671 ג6סניטו
 : סס6)ס )קון חורף עזכ . לעלתה ס6סס כסחיר כוס גט ע))סמוך

 ורקיעי . סי6 מרתח תעתק כי b)ttD 5ייכ6 מייחל hoהשובה
 שסח )נגניי . ד6 מ')ח6)דרורי

 מנמו"
 וסך "יסו זירק

 נגל"סמו"
 שיגסו פ' ל6יחhon 6 וט"ל'ססו0קיס( המומשת ועי )פי וגו'

 רסוס מ,יס ג6חלעח ס)6 שנכריס 6רע6 ונטן ג3ל6 ססי6 .גבך
 )ך מגכיג6 סיגך לס טרפו 6י . ע)'כח 6ת6י )יס 6תל . ע34ק6

 . ומם blo געיתך סיטות~מעי שתיתר 6תר . ופרי ס3ח6מוסרק
 nthe 6גניר' %נחסו גיטך )ס דכחכ טר"מ ht~e סרס טור1*ח"
 וכין רכ 6תר . "ג5 ריוך קייתח 6י . תחנחח קhnh 6' )יס6מרס
 תעי סיעתי 11') סחוספוח וכחוו . וא' 610 כעדתך מיניפיטתי
 כ6חליות ם)6 )קנוח סוף ע) עמדו סכי סכ6 ןוק6 ס61כעלמם
 6101 63מריוח )נזוכרס ממוכר מבריס סיס ם)6 סדוקת %עערוסיס
 ערפי ד6י סרי י קני ר,תוכר פחם סונריס נחח)ח 06 6כ)געיתך תע' סיטומי סוס 1)0כ' . כך נטו% nl)pSn למגיח ר51ס סיס%
 לh1U 6' כ' . נתור חנ6' 6)6 מי)י פיטות' סוי )6 וכו' מינך)0

 נסיון וכן . וט' סתוכר 4 ססחח כתו ושמריות 6)6 ))וקחוגחכוון
 63חס וסי6 חגוי 3)6 )נרם ולפיו לדצתו ונתר סנתר)סמיילי
 *סו קסוסיף 6)6 סס סרטם כ"כ וכן . טכ") 3רכריס)נמתו

 סקסם גכתכ )6 פעדיין 6)6 סתעוח נחן סכ3ר סיירי טעי)ד3עו3ד6
 סכנו 6ע"נ סמעות גחן )6 עדיין "ס "כ) מך3ריו מסתת .וכו'

 6י מזל סתוכר 6ג6 ס)1קח סחגס 1), כ,חליוח ט)6 ))וקחוגחר)ס
 6)6 ספוסקיס כ) tpDD וכן מי% מיפותי סגי )6 וכף תיגך )סערפי

 6)6 ; )4קח מוכל מן כ% תמק סייט תפתע סרתכ'סמתנכרי
 וקורס . דיגים מקקי נ' 6יכ6 ד)וידסו . לתוכר יקם 3ין כןגם תחלק" ססוסקיס ויחר - סתקמ גמר קורס ומן . סמקם נתר )6מרכין

 . תנהי סוי סחנס hS וס)וקמ סתוכר 6מר 6פי)1 סתקמסחח)ח
 וכלתלע  כלוס  טילי סלהזס  ססיס 06 6פף )נמרי סתקח סגגמר1)6חר
 סחמ)ת קודס כן תשכר "תר 06 מ"מ . מעי פיעותי סוי וט' מינך)ס טוסי 6י S'b סמרר "ס 36) . חג6י סוי מלוקח ~O)o 06סמקת
 061 . תי)' סיעומי דמוי 6תר" 1)6 נתור. חלי דין לו יקסתקמ
 גחר5ס סכ3ר דוקק מיינו . מעי פיטומי וסף 6ג6 דירךקייתח 6י התרס כי6 י6י יטלמ גט ג3י לעתרן ס6 גתי מרין סו6כן

 "ע1 גפ חס6 כפירוט ר6מר פי' . חגיי קוס כ)י גט )'חןפפירוס
otptD~וסריס סתוספהש ררקרקו וסייט . סחס טגירס 1)6 תחויו 
 %ליוע דין גבי וכן . חגיי 3)6 )גלט ונפיו 3ועחו עמלוכחכו
פילסו

 כ6חריווו ט)6 5קגות סירקה גחר5ס מככר ד6יילי ממפרקיי
 . onp סקנס פירי ו% ג6חריוח םלoppn 6 בחירום ספירססייגו
 זסיטחו ו)סר6"ם , . מופל סעור .6חרעח )ן קיימך onP1 hoרפי
 ל6 סעדיין 6)6 . סגע גכחכ סכנל סגפ גחינת מחחי) סכולוגיירי
 רנריסס תכ) סמעיגן . סגפ גכחכ סכו: וקייצי סרי; כחכ וכן .גיחן
 דיוך קייתח ו6י גפ )י כחוג 6וי למרס מעגין כתחילת 06סנ')
 )יתן נהרלס טככר יסיס 6פי* נתוי חגבי סף דכ"ט 6346 .6ג6
 6חר 16תרח כססי6 סכי לפיתו גט יס6 כסיקוס ר6פי)ו ופירסגע
 חנקי סוי 6ג6 דירך קיימת 6יכך

 גמור~
 פיפומי רכה באריגן 6% .

 ססוגי6 סוף )גישר . דסכי 6רעח6 6ל6 גרסם )6 גתי וסוף .מילי
 : קס') וסיס סו6 מ"מ כמים סג") וסך "יסודטרק

 דיוס 6ךעת6 גופיס 610 דחית" תסו . n(oh )תקדי קיית6כיירי' . 3ניע6 חנ6ס )תמרי קיימה 3דידס . ת6י מי4 סיטוני)16 1* )לניגש מדיסחhnh 6 ר3 6') 11 סוגי6 נסוף hnth1רךק4ש
hpדעקמע . קם") . גיע6 הסיג נמר 

 דכתסקג"
 )6 קתע נקומר

 מקלע רסכי ניטש ויסיר נמיל bp רירם 6דטח6 גופיס 6610מריגן
 ד)41 קת.) )ומל כ6 )6 דסקמ') כן אגו 6ינר6 . וקמ'))'סנ6
hnDihרגם קמ") פירום סכי 6)6 . גיפר ויסיכ נת'ל ק6 רירס 
 גמץ כי ורכך . תי4 פיעולי 06 כי סוי )6 גופר ססי1Dbn 6מס

bnD9bסיו )6 דד3ליס מנרי סוס כ6ן 6ין סגט יסיג ק6 לידס 
 די5 סיט 36ל . 63תת כן onD1 סיס 1)6 . מי)י mD'D' 06כי
 גחיגת סתמ)ח קונס כן ט6מרס כגון מעי סיטומי 4מלסייך

 הסיף גויל ק6 דירס ד6דעחח קפיר 6תריגן כישעי) סגטוכחי3ח
 דכחט סחוספוח תופלי 3סוי6 מנוקר וכן . נתור חנקי וסויג'ע6
 דגם . חחל שיגו )ס pn(o דירס "רטח6 גמי י6י פ" קי") ושעטס
 מדכריסס מחס מטמר עכ"). מעי סיעותי h(h 6תלס )"סי6

 61עיג . מול וכסעדי ('hD יסינ hp דירס hnD1b קפיר"תריק סקי פיטומי "ל6 שתרס )6 סי6 פנס *תר מייד ד)6ד3מקוס
 סתמכר 6תל 11 סוגי6 כסוף ונ"ל גסך יהסו פרק סס כחכמסרן
 נמר ק6 דירס 6רטח6 ישריק 6י כחי3ס והדס 6תלס oh סיוןגריך
 6י1 סחוסשס ןעח קפי ס)6 . שכע 1") סמפרקיס 3קסנפג'ס הכחכחי ספעס גסי מעי סיטומי )ותר טפך hS וסטת6ויס'כ
 כ% טיון מקוסכ6ן

~Sb 
 כמוכס קווס התרס ד6' סו5 פסות

 לידן כנלון 61"כ . ויסיכ נמיר ק6 רירס ד6דעח6 גפם'טוסהתריק
 והם6נגו ש11ר תמויו רכטשמוד )1 התרו סכחי3ס וקורס כיוןגתי
 כ6י)ו וסף סגפ יסיג גמי hp יירס 61ועח6 נתור חג6ידיי

 מנע צנחן לע"ג כסישס ויס6גס קקוור תגח ט) גפירוססחגס
 ומן . כט)תס סי6 שלמרס היפי כין מעוק ילין . כסחס כך6חר
 ע"מ )ס חלון לו כלמרו תססים כדמוכמ ס)ומיס כן שלתרוחיכי
 דירן ד3נדע ועור . יו ר4 )ך שתחן ע"מ נס לס חן . 111 ר' לסחתן
 סיטומז טפך )6 וגס . )נסיף וס ע) ת"ס קכ)ס כע5תס Dnboגס

 : זס מרסמי)י
 פםתשה וקפי ס5ומקיט ססכעומ )פי וקייטך גניטין וחגגי כס) )6 "ס)דע

שנש
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נבלובלב קכבשאלהמרדשם
 יטרק הנטוש ם)ט' מלעה 1)6סוק' "11) ימך פקסו נסלק סנער6וינייח

 . vnbo)מי
 . )חגם כפ5 ד)6 כיון חנקי סוי % דכוין ס6ותר יתמידאם

 תוזיל כלתי יסרת3'ס סר6"ס פסקוככל
 ועיגן מיקי רככני

 1b'aol קמע ומיתן מס מיתן 6*ס סעור מסק וכן . כשיחגיי
 . גע יס6 )6 תח' )oh 6 וסכנת כגט טתו6) ר6חקין תס6לסיס
 003 סל"ן כחב ס)6 )ו לתור 6חס 6ף . וכו' גע יס6 מחיו6ס

 וקדופין וגגיטין 6)6 . מקיל כר' )ן hnttp ד)6 סלי'ףחט31ח
 וכסס גחסיטח מריף 3סס מס"ת כחכ וכן . )חומר6 )סמייצוגן

 וקרוסין כגיטין ל6 כפו) הגטי כעיגן גח ושדיגל 1,")ס6מלוג'ס
 רעי)ח6 )רוומ6 כן ועמס ק6ח,ו מי פרק כך6'ח6 חיקוטיכפו) חנקי ע) סתגרס סטת 3גע Shlnn1 Itpnh 6)6 . 3תתון1)6

 ןס") 3יד 6'כ6 ר)ת6 כפ) ths 6(3 סיס ם6ס Sh~Dסמסס
 מרין ועיקר סחג6י (~ottp ס)D'Dh 6 מחיר וכוס תצילכלבי
hgוקרוסין 3ניטין וסבכך . סחבקי )כפו) %יך "ק תקום וכסוס 
 )6 16חס ותחויקין )ס חוטסין גחקייס 6% )חנקו כפק )"06

 )6 רככס'ג 3סדי6 מוכם טסכ6תי סוגיא דתחור מותר 6גי.ערךD : 4(Sff וכו' מבמתיר 3ס וסמוכין וט' מגורסם כג'ינס 1)6כתמרסח
 סתוכר )ים ד6תר טשך6 כססו6 דס6 )מי)ח6 לכפהוע'

 מי4 מיטותי אתיתר 6תר וט' סיגך )ס p~p' 6י עריכת6ת6י
 6ת6י ז3יתסו )ס ד6תרס רתכית עו3ר6 כ0סו6 וכן . סו6כעלתך
 (hDSD מעי פיעותי 31יר ר3 6תר 6ג6 דירך קייתח 6יעתנמת
 )6 ד6' תטתע . )נמתו eb כ6תח כן )1 אתרס )6 דסי6 .סו6
 תעביט חיי חוי רכ"ט 6)ינ6 נאתת 4 ס6תלס 6)6 גמלי סיעותיסף
1'Dh6(כפיוח ס"ך ר)6 4תר )ריך 1ד6י 656 . )סף)ח6 כפריס ד 
 ל6ו3ן מגי נר דכג' דותי6 מנע) 16 סלונך כסתחנה 6)6סחג6י
 . 3ע סנע 16 תכילס יס6 כך כסיסה דרוק6 . %1פ% יתר הייךס6ו
 6כ) - גע מגע ,hS מכירס סתכירס יס6 )6 כך יס6 %5'061

 ד6י ע סרס תתני חקגס והותר )4קמ ות3עימ סתםכססתוכ,-
 קייתח ד6' נע )י חן 16תרח כסס6סס וכן - וט' מיגך )0פרסי
 סותך )סו6 ו3עחון סור6ס לרך 6)6 חנקי לרך סף )" b)hיינך
 כי . סר3ריס כסער נעי )6 . 11 דעת ע) ומגלם וקונס דכריוע)

 )ו שפירק מס כפי hSh )גרס ומנע) הנגוח ס4קח )חסון 3fsוד6י
 וטול . סתססט מוסן סעור מהקון מפתע וכן . ס6סס 16ד(תוכר
 הל') גתג6 3כס6י לצפקו וו") סנ"י ססכי6 סרסנ"6 מדגריתוכח
 6תר כהמריות( ס," כסירוס הכניח גמר סכגר )5חר כן ממוכר )וס"מר
 כן קותל טס61 6)6 חנקי כרסון 16תר כסטינו וס"ת )ר6סרכינו
 ל שכר 6גי כן חג6י ע) )1 6תל 06 36) . דגריס סיפולדרך
 6)6 סו6 3ע)ת6 תיקי פיעיתי 1% ורצי . וכו' תיגך )0 סופיו6י
 עו3רew 6' חפלסיס סלק3'6 טח)תירי סרי . עב") נתורתגלי
 ךכריס סיפור דרך 6)6 . י)) חג6י דרך )יס 6תר ר)6 קילירגתר6
 התוכר ח"כ סיס תי4 פיסותי רמוי ר6תרינן )6ו "י סכיו6פי)1

 סיטומי סייך ד)6 נתוקת כן ו6ס . מ,ס )עי) סכח' כמוכקמריות
 ל טרפי ר6י ע טדס קנס סתוכל פחס סדורים סנחח4ז כגוןמי)י
 סמסרסיס כ) זס6 . סיפור ורך ר6') גכס"ג דירי נתי גע גניוכן - שמריות מייכ סיס סמי דרך 1)6 סיפור דרך סוי 6פי4וכו'

 )ותר מייך ר)6 כתקוס רוכי 61פי)ו . למדדי עודדי חרי סנשעדתיס
 מור סיס מגט כחי3ח קורס סכי )'ס ס6תרס כמן . תי)יסיטותי
 תכומר כן 06 . כ)) חגוי דרך )יס ומרס ד)6 גכ עי "ף .כמעתר
 יכריס סיפור דרך ד6תל תיירי דס6 כרכסים 6יירי דלו3סדי6
 . 3ט0ק 6)6 6יגו גמג6 דנכס6י תסוס ס61 סטעס ודקי 6)6כערתך
 ס6שו מי סרק נכורים כסלטי תקלחי וס מכחכחי ס6מר61ע'נ
 קיימת 6י ד6תרס ססי6 גקך פיוסו פרק ד6תריגן 1ס6 ח.)ס;חכ
 דגעיגן קוטליך )b'hn 6 %' . גיגסי מי)י פיטורי ופתל . 6ג6דירך
 סרי . על) תסח )6 )ללק d'Db1 )6קמטינן b)h כפ%חנכו

 ד)5 כמקוס 6פי4 תמהך דלכי 6)יכ6 6כ) . רלכג! 46כhSh 6נמ4 דפשותי עעמ6 ק6תלס )6 דסנתל6 חזירן סכחכגו )תססגחשלר
 חי פלק נחוספוח ,ס כרטון ג6% וכן . תסמ )6 תי)י פיטותיקחך

 : סרטם נדללי טס וכן גרם דףס6מא
 ומעול גסך 5קסו פרק סל6"ס גרגרי כן טקתע %איברא

bo16פי)1 מקיל כלט )ן דקיימ6 ס') ומטול סרוקם 
 מיתן 6'ס וכעור . לזו סימן מיס וכטול טס כרגריו כלכוללנממון
 שנרך ס6י ס) גסך קירסו פרק י~ר6.ס כחכ סכי Pbl'(1 . ורת'ג י)'נ.

stDSs("ועוין משריוח ס)6 סמקו מקנין דכחחי)ח סיכי ודוקק וו 
 מטכ )6 סרקת ט6ף . וט' סתעוח קגחגו כגון התקח גנדר)6

 %) . וכו' ורוגנו ע13% קסג'ה 6)6 . וכו' סתנ6י )תיקר סקודוריס
 )0 ערפי 61י טיי )ך קני )יוקם סתותו טנור סו'נריס 3חח)ח06
 כי . וט' בע' סיטותי סוי )6 וט' וסכםh1ptn 6 )ך מגכיג6תתך
 נכי וכן . שוכר )1 קפחם כתו eb )קמח )וש גחכוון )6נווטי
hD')ג6ע וסים חשי כ)6 )נרם וכדעתו נפת תתר סנחר)ס תחרי 
 וש61ס . נמיר חנקי סוי ד16 יפסק סרי . עכ") 3ר3ריסוגחתו
 סתוכר "מר סר3ריס נתח)ח 06 6כ) n'hle טכחנ וט סנכרוןירסס
 סטור ג"כ כחכ וכלסתו חגבי כפיקח ,ס כרון ס"ך )6 סוסון )פיוגס וותרי חג16 טכס) סר") מתם מפתע )6 . וכו' סדי )ך קניוקוקה
 חגבי 6"5 מקיר % קפינו ד3כס"ג תרכריסס תפתע רו סיתןב"ס
 ותימר 6יכ6 תקיר ;ר' רקע 4תר תתש 06 6פי4 לן 061 .כפו)
 כנר ייגע )ענין 6נ) . דגריס כפיקח געתן )6 תקיר לו" O'Dbרכסך
 ת"מ 6!ף סיתן סרטכ.6 כחסוכת וגס . )קיר כר' קי) ד)6כחכיו
 כקוסע" דשן ח"לכחכ

 כפ% חגבי .ודעי כר"ת קי") )6 רמ%ח6
 רסקים פירס וכן . עכ") כן i'DIP l'Pnh 3"ר p~on (tptehוטנוף)
 ו)רוומ6 כגיטין b(b כש) חגתי העיגן ד)6 קמו רף גוח)ין יספרק

 וקדוסין גיטין דגתי גומ)ין ים סרק תסיק נערתו סר%ס וכן .רתעח6
 הכיש כחס סטי כח3 וכן . תספק חשי גתי סף )חנקי כפריס )6כי

 פוסק ס6מ,ו מ' פרק כתרדכי וכן . )"מ סיתן o'b כטורירומס
 ו') מסרט') מחטוגח דתסתע hol . )מותרך לולינן 'l'nwPדכגיטין
 מתסס טוחו סתם סיס מטעתי ספסר ושיעין בפירו )סק)סגטס
 כ% בגק 5ליכס oiho לוחו מיחס )6 מרין דתן )סק) )ד סיר.גופם

 : 3ד3ריו סםכמנ61ל
 כממוש( ניעו w(b רב "מל ס6מוו תי דהרק סנמ' שנשח ע) )געורי לנ 6תר ט1,6 מי סרק ד6יח, )ס6 דירן ג'דון )רתותר14ין
 עתד ob גיטו 6ף . חוור עתר ob מחגתו טס . קתחגחו גיעוסוגף
 hrn גורס . סוגם דלכ ס6 )ש סניל6 )6 6371 רכס ptpD1 .שזר
 סף )6 דתר16ריימ6 תמי 6יכ6 ותי . מיחס )6מר גט יםי6תלו
 ך(עקדם כ) 6ין . )ע)ת6 6ים "סח קרען נדרס ותפס .גיע6

 ספוסקיס ופסקו )קרוסין הכגן tu'pDht . תקרס דרוגן6רעח6
 כרס ורש חתר קינו עתד "ס 6סי4 סחתך דסמגרס ור63כרפס
 6)6 ורפס סוג ר3 ציירי ד)6 כחכ נחוספוח פס ור"ח .סוף
 6נ) . ותת וחוס חי כך וצחר . ועתר תחי 06 תסיוסכלותר
 חוור סיגו עתר 06 רקפתו תורס סוגף ר3 ),פעו גחולנסתם
 גיסירמו גשר 3סחס כסיירם סייגו . 3חוססוח סכ) ססכתיורר
 )6מר 6)5 חוס תיגס דעיקרס מחגם ודוקק י:טעס טססחוספות
 06 חדול 6יע סמכך תיר קיח1) זעתו טמיים ") נע 6כ) .מיתם
 דכסיעתוד )1 סחחו סי3ריס סתחח)ח כיון דירן 3נרון 6כ5 . פירס)6

 טכס וסקס 3סוי6 610 סירם כ6)1 סוי )6סס )1 ויסקסימרר
 )6 וגס . )תעכס ססוכמגו כתו סגט 6ח )ס גחן וט ועת וע)כן
 כ6ן סים דכתקוס תיחס )6חר גס ש ייתלו סתo~tr) 6 כ6ןסייך
 תתוך סס כתטיל 03חס כהתגרם 6)6 גוילם כין קחך )6חגיי
 )oh 6 טר"מ נגע סתום) י6חקין תס6 1;רמוכמ וחוספוחסרסת
 ודקי 6)6 . שחס )6מר נע יס י6תלו סת6 ג,רען 1)6 . וכו'חחי

 ונוון . ס06וו מי ס' כ6קל"' סו6 וכן . גורס ס"ך hs חנקיד3תקוס
 סנע גחיגח קורס )ו 61תרו סו%6 נפירום סו6 סחגס כ6)1 סוידירן

 נ4 וגס תוכימ,ח ירים וס ט) יט כלסר וקלגס ימררכמעתור
otpצגו ע) טקס ס)6 כ,ס 4תיס צעיר כסיחת מסחתך ומדוית להיס 

 סוכלמו כרחם מ) )יקחו נע תתנו כסחכעו - 6םח1 6ח %רקמעולס
 חס6 ט)6 כדי רק בטחו ו3ק ויגו פירור )עסוח onD1 ספין 4)ותר
 מורך סו6 כיסר h~tt(Io יחתר כנרקיס 36) ח"ו כמיתות )ח4ן)ריכס
 קכ5ס כס)מס ס"קס דירן נגוון וכלקל ס6)ס כדכריס )ד3ללעולס
 . or ט5קי0

~so 
 )עגין כתחגהו דמוי ססים6 ולכך טכס 6פי)ו

 )1 וחגט6 חיתול דכסיעמור 6דעח6 6)6 סנע )ס נחן די6ד6תליגן
 ~pb סתסדר 4 6מר סגע גחינח סקורם כיון דירן ד3גדון )ותר61'ן

 כן 06 . סחם וגחן . 0חס 6)6 חג6' ע) גט סוס נותןשתדין
 יסוקס. כטשמור.)6 %פי4 11 דעח ע) סנע )ס וגחןויס6גס. ימ,י טכהיעתוד ש מקודם 4 ק6תח סד3ריס בוחן ניט) כ46סוי
orנת:תעוח סטן 6יגו 

~tDS 
 סדכריס סיכע) סתסור ס"תר וס

 כט'עתוד ס6פי4 זעת עג 5ס ויחן 3ר6טוגס עתו סרסרוסר6טוניס
 hm~ סוס נמטרין קבין סו6 )סוגו תסעעוח 6)6 . כ)) 'ט6גס)6
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לךבלין קכגשאלהמרר"ם*פ1
 פ'ל)0 יו6 טסיס סחס סנע סמחגיס %6 . סגע נם'נתבטשת
 ס,ס כותן עומרין ס6ין 4 6תר 1)גך . 3עירוק no(th )0וכירסשע5
 6ת 4לם סר51ס )עדיס ס*תל דין )י ים ק 06 . סג6ישס
 סממ) 6תריק ד)6 סתס סנע )0 גסן נך 61מר . יס תג6י ע)6טש
 כתו עוסס 610 0ר6ס1נס דעח דע5 6מריגן 6)6 . ו3ע5וכושנ6י
 כסעריר רגרסיק 606 י ~ID'D לס כ55 3חסתותיו סר6'םטסתנ
 תימ6 )6 סתס הגסס חג6י ע) קיוסס ועש% דרכ hna~Dנ3ו

hnW3סחס רכגסס מון דר "Swb ורב עעמ6 סיינו 6)6 )חג6י 
 ת'5  וס ע) 0ר6"ט וכתכ . וגות נעי)ת כעי)חו עקס 6וסד)א
 נחח)ת סתחגס דכ) lh1D ו%מו שותר וכו' ורנ enun סיע%6

 ונע)ו סתג6י טתח) סחג6י סוכיר )6 סתעסס נמר 1נקעתסתעטט
 חג6י ע) ו6ת )%חי 5יחן ר51ס 6מ ש גע עדיס כפני 6מרכען
 סתס נפגיסס )0 שגו כך 61חר thm וכפ) וסחגס נשיכסוס
 656 סכי 6מריק )6 וד"י . ne(th, פממ5 6תחגן סחג6י סוכיר1)6

 : S")D וכו' דרכ עעמ6סייט
 6תר סגע נווגת שלס נופיס סתסרל דק 3גוון דס6 מויןדבנר

 חס6 %) ח'ו 5מ5ון ח5סרך ס65 כךי סחס סגע סיחן)3סל
 וס ט) וקיסור PnP1 )ך %עסס o)bwt סמור כסחעמודנעומ
 % תס . מוכימות חויס ר6יוח ,ס SD יס כ6סר 5גסוף סססוק
 hip 0ס )יכוס )גמל קכ"ת גע מסלר עכ) 610 ידוע ס% ל6יסשס

SDD~1 4מל שכלח סש 6יכ מע1)ס 6סתו 6ת 4יס ועש( 
 כלי 6% גע מעע ענקטין rbt ויק6גס ימער עס5יויככוממוו
 מדרך 610 ג6סר 3רכליס ע)חש ח"1 ישת 06 ר(ח)י)ס מן5שערס
 גע 4חן )ותגו ומכקעיס כסחוכסיס דע)מ6 טכ"ת כ) ונס .ר(שיס
 4חן "1ח1 %ליכי0 מס מפגי )ססכ'מ דכליס מקויס סו6שאמ6
 ט) קיסהף 4 שטס ס0יי חס6גס ישור טכשקוס 4 ו*מריסנע
 וכ6טר עסת*ם ~I1Dkl 4 סוריפו )6 06 קישר )עסוח סחך 651יס
 ייט16 טימייי ק'ס קנ)ו וס6טס סססכ"מ ס,ס סמסדר עקסגיכ
 ע) כן 061 סנע גחיגח שרס עטס וס כ5 מח4ו כם'שס וס 6ת,ס

 4 ויעקס מט6גס ימיר מכטיקוס ,ס שוס 15 4מי סוכרםכרמך
 s'w ס3ע5 טד קישי םעי 0עתק ונ6טר עעס %קר ש ע)גףשכ
 סגע סגחן eth" סר6סוגיס סוכריס קמע) 4מר טיך )6 כן06
 דע 1)6 - חג6י רין 4 יס סגחיגס כטעת חג6י עוס סושר 651סטס
 סנע גחן כן דעס ע5 כן 06 . )מע5ס עט6ר כ6טר פתסגע

 65 06 לוגתח . כסיעשד סנע סינ!כט) סרכריס 6)ס3כ5. ד6ין מקוס גע 0נע יידן יגירון כו י י6עפ anbt 1ntbe,שם : יט6)ס יחוורעכשטמור

 bSb גע bot טסנע 6מר דכ6ן 6)6 3נמוbnth 6 גע hat %שי
 שימ פ' שנ" )3ישי - 3נע סג6י וס 61ין ויס6גס ימירסכשששד

 1 וחוס'( לפ'י D)lD עיפ וט' 6פש 6ח h"wיחנו

 מס6 . סנע מע% 13 יט3ו וס נעגין רגס !ס %רי שאיברא
 עשס לע עס מסיס 6טחו 6ת סש64 ססי5ת פלקיחק

 . hSWsp מסוס סוי דעעמ6 ו6מר כמ6ן 5ן hnttpl ישול %גדר
fnwthSn וי6מר . 65הר סתנק6 )6חר נע)ס ע5 יק)ק)גס bh 
 b'Ph . 0פרס 5ו יס טסנול 16 . 3י6יס פסדנריס י11עסשכו
 געיוטץ בקעס 6תרחי וכן . מנרטך סהתי 65 עגס ע06 4סחגש
 thSw 06 )סתויך 3דעחי סיס ומצרטתיך מ51י6ך 6מ כךקכט3י5
 וכן וכו'. ממדיס ססגי תן 31מס 3ט) נע bSnn 3ר6יס.ד3ריס
 6יי4מת משס 6סתו 6ת דסש64 3תתמתין 3סתוך IDP5 נ4כפוע"
 וי6תר וח)ר חנפ6 סת6 יחויר hS ופלט"י . ימויל % 16נול טד6רני
 מגרפך סייתי )6 מנס מ6ס )ו מחניס 6פ%ו טכן ערע ס"הו46

 ידעתי ו6ס . ע6חדרך ס"ןגיס ל יכ16 ט6ס נרטחיך כןו5דעס
bSnקווס 4 *מויס )שכך גרססץ 65 %ו ושש 61ת 4 שווץ 
 6ת h~lhla יווע שיגלוטע

~ah 
 יח,ינס 65 6י*ניח מסיס

 תו3עת וסי6 . וכו' 65חר גם6ת נתסניהין ט0 עוד וכן .ש*י9
 ופ" . מוכורך יפ0 מתיחיתיך )ס bnnth יוד6 רני 6תר .םצ3חס
 . גרסחיך )6 כתוכט )ך )'חן ססופי יועחי "4 6( ש6תרוסשי
 ר)6 ונלסס וסת )rbn 0 6סס ג3י רגלס קת6 פרק כסוף יסוכ!
 טוע 0ייתי bb %תר הסנס ותיגס% l')WV1 65,6 מסוםימדר
 יתס 5וקרק והם . וכו' כעי גק וגמ65 גשרפס סיינ!י )6 וט'מכך
 ס6'י*נית 15 סגדל "1 רט ל,הס יס6 06 יט b Pe3(hבלטסיך ד5" י6תר ס)6 דחייטיגן 3ק%ר )פרק 4 סיס וס )%וטח 4ע!ש4

 רט"י טbSh 63 . גע יס6 )6 6תח bet 65 061 . נע יס66הת

 וטחו ט0יס 6ומל 6יט ונס געור חג6י כ6ן ס6ין ס6טס"י5סממיעמ
 ~1Dlb 6)6 . כע) סגט ש6 כך יס6 )6 061 . נע het כך06

 ו6ס . נר6ש סרכליס י%"oh 1 )סמזירך נדעתי סיסטהסגרטתיך
 16 נרסחוך )6 כד6יס סרכריס יסיו 06 גס 46 וקומ hsnשעש
 סהגש 46 נכ) וכן . ממוריס ססגי תן וכגיס hSwn כס5סנע

 יכו) כן 6עפץ 3גע ח:6י סוס סיס ס)6 6ע'נ )מע)ספנהריס
 ר6תתר 61ע'ג . )תסרע כע5 ,סנע . וט' יודע ס"חי 6)51ותר
 6101 וסרע"י וט' מו64ך 6גי רע טס מעוס ס6תר 6101 3נתר6ע)ס
 סרמכ'ס ד)דעת סמניר 0רכ כחכ 60 . גרוסין 3סעת )0ט6ער
 שלמל*ס 1)סכרת כפירוסן דסממן )ס 6מר כעיק )6 6יי4מחנבי

 פוק ונסוף . שירוסן ססמ6 סף וסח )0 ט6'ן 6טס גמוסרסל6
 סס כחט כמס 5ס שס 1)6 1)פגי 6%מון (nbp גני י3תתו SDסנ6

 מ51י6ך 6מ 3גיס מסוס 6ער ד)6 6ע"ג ק)קו% ס4ך ימססשסשח
 סוץ סו6 ק ו6ס . ohiw כמס דמסיס 0דכריס דתהיחיסמפוס
 ח054 טתכוס סד3ליס קשכיחיס ט61 פסוע דידן 3גדון3סלוו
 )1 ס6תרו דיון 3גיון סכן %1 . כשרוקו סתת6 גמי וסף10)י%
 !יקס חסbSti 6 כדי 6)6 נע יסן ט65 סנע נתיגת קודס3שרוס
 ימ!ור כסיעמ1ד 6)6 )רו ממגו יספרל ר5תס סחס6 1)6)שעס
 נתיגס ססח5ח קודס כן 4 ק6ותרש קכ) סוכמט וכ3ר .יסלגס
 סנע גנדגס 3קעת 0ונליס 6וחן נענמו 610 6תר כ6)1 סויסנע
 קץ . נסחת6 סגע סנתן 6עפ"י סנת גח! ס)4 סדנריס רעססע5
 סויף זוס סו6 דפשע גמ6ת)1כסיעמ,ל כטלוגס גע5פסנע
 ש5"ן 6ני ח54ס מסוס סגע גחיגת 3טעת סתמ6 6תר מ1%עפי
 ע בסכל6 לקע ע) טפ4גי סחוסשס דגלי מסוך דנל6ס61ע"נ
 יו"5 סש% כתט מקצק)ס מ4 סכי )ס 6תר ר6י 3ך'ס כסטססלי
 3ע5 גע ממם טיסיס hSt כע)מtvs 6 06 כי 6יגס ע דמסססש6ס
 3וכליסס מט6ר . D(St וט' ט,ת 6מל )6 דס6 ממ,ליס31ני0
 61מל דעחו סנע0 6עפץ גמור 3חג6י עימ 6תר ק)6 משסדכ)

 מכ) . 5ט1 06 כי ממק כע) גע סוי )6 תגרסס וס ןנרט3סנ%
 ק 3חט31ה וכן . כרק"י )0ממיר ו5ף 6יס ד%ס בחהןר6יקיס
 מטוס 9Dhs והי כללי %מעיל עסק ר6 שק ל ש5ק%
 * סרק סרמכ'ס ,כן . גמור תג6י דין )1 יס מגלסט 6מכך

 . )מסלע ממס 3ט5 וסגע חג6' דין )1 זיס פסק נילוסיןעס)כום
 6גי לע וססס סגךר כטמ5 6% 6תר ד)6 סחס וט6גיושד
 )כך bg'1(o סיחוול סקל יס6 ס6ס )1מל ו3ריו פירס 1)6ש5אך
 )גוו 6יכ6 מ'מ כן ו6עפ'י ממק. נע) גע סף ו)6 )סתוסשתס4)
 מכנ4ין ד6ין סנע גת'גת קולס 3פירום )1 ד6מלו דיון כגוון6נ)
 ישור יעמך ו6ס . )ם74 5רכס ססhSg 6 משס 6)6 סנעממיו
 י'5 . נפילוע גן מתל ע5ש סו6 כ46 דסוי סוכחע וכ3ר .ויס6גס
 סיעמ )6 46 חסוני ס)6 'רעהר 46 4מר דיט) מוליס ריכצס'דנס

 ממלק ושד . hDm1 4 פתיר 65 06 ממט נע) יסנעסנלסך
 נצ5השס 610 )0נ6 טס61 7נו דמשס ז"מר דסיט % קנחטוטת
 וגדון . ממפ SP1 וסגע נשר חג6י כתו סוי סהצספות 5סכרת6פי4
 עמס. 3ע5 סגע 5DS hnlu' ק 05 610 %ס% מ'ך' )עיחדן

~sht
 h5en ססקיגן ש 6גן 67ט1 . סנע נסבע) סנע) דסחק סשי

 bSI %ישי גע6מ נני ינמש ע5 סנ6 ערק סי ל3מוח bnthסס
 וסיו ירניעי (nhp יסו h'u3h . כסונס 3)6 ת65 3מס )0שס
 מרטרך שס סחיקוחך )0 6מריגן . יס)יסי דחתכעי מסו נגיס05
 יודע סייתי 6)ו ופלס'י . גלעתיך )6 דסכי 6רעת6 )ס ליורדע5י
 שזקז ופריך . 5מפרע 3ע) נע hSn)t נרטיוך 65 נגש 3סס6ח
 וננש כע) גע ג6% ססקיגן נמ 6גן סחקס 6יסי 6י hr9 רב05

 טתקס כי נסל נע )נע41 3ע5ס מ5י ו6י ופוס'י . וט'עתוריס
 - . וט' גלקס )6 דסט bnD1b ור6י IPPnn 60 תי Ph סוימ6י
 ; 6ש ר6תריגן 6ה*גית גכי יוד6 רכי ד6תר boh סתוספות סקקווכן

 ל . וט' סתשגן מי 61)ן סתוספוח וסקסו תר3ולך יפסקתיקה(יך
 6ש' גיופס 65 רסכי hnth1 )מימר דמיכ6 רסיכי 3סלי6ע3ו%
 : דירן כגדון סרין 610 כן 061 . )ע)ת6שחירס )6 6ק סכי tSteb 46ו ססתוור חו3עס 61ע1 טחק ד6'סיגאכי

 דמון )תימל ד6יכ6 דירן כגרון )סתקי) עעגסיס
 וכעמה קשור )ך שסס 6גי )סגע) סמסור)יס

  כווון גוסנין דכן סתעתיר )6תר  לך hg;nt  טתתויר ונק)סבנורס
 כתו )שר~ט ל"י  נטס ס6שי מי פרק סתררכי סכתכ כהצס!ס

 )6  06 ,ש  כך רכסכי) ליתי גוכל כן ו6ס .  נסתוך 5שיופנכסונ
פמ,ור
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נגלובלין קכבשאלהמהדגם
 )6חר )'גט6 תותלח וחסך גט סף ט'עתוו )6מר 4 ותגק6חמיי
 . סכע) עם סוחגס שסל סקנס )ו וחכן סמלם בעוגם מתסיסרק
 סטרי מטוס . עריס כרתוך וקין סי6 רמויס ס3ר6 11 ססכל65ב)
 טתס6 וכדי סנר) ס) כחו )גרע 11 )כויגס סקיקור שסיס6ין

 6),1 שד חסוכ וסט ט'עמור )6תר 6ף תמנוהכורסת
 וחסי

 פטורם
 עוס'ס 6רר% 6)6 . סקיס חתן 16 מחרס ע)יס סחקכ)3מ0

 כריסקיסור
~Otg 

 כסיעתוד )1 וחגק6 מתחוור ו3עוח סמוך סיע) )נ

 )ג"יל . שיו טול סטוכ ט)6 תפתר נסחגנ6 מגס יחן )ט יר"וי"
 גיערו סרר תרטון זס ההוכיח 1'ס סכזמ( נע סור גי'ן מפרי'ס ל"י רכליע)
 קגכון מעיל ימק) רכי כחכ סכינו גע וא') סכחכ )ץ סיטןפקע
 6ת or )'ס6 קיצורו וסיקס הלס וגסנע חגיי hb גשר נפ4חן
 ובסוף . כס)כחן קמן סחג6ש לסין סרגס דוקדק )פקסק ים כיוס
 . יעח סיוף וחיכך לז יסתוך )6 כי )מוס יס סרת6יס תפני מ"מכח3
 עמ') ד3ריסס 6)6 )גו 6ין כך כ) ממתירו )6 ספוסקיס סרוכוקמלי
 ט'סכעו וופלי"ם ר"' דגסג דס6 ממעיין ,ס מכ)) . עכ')חקוקן
 ס3ע) ימסור כ)6 3ס3י) s~r 610 6ח זס hD'S סמורו וס6ססס6'ס
 ותערוף ס'ענתר )6מר 6)'1 לטחי חמור ם)6 "ותו )למ6וחס63יס
 ע5 יסתוך )" כי רמדכתכ החסכ'ן מבסון )דקדק יט לכןמקיטול )י עוס'ס %ך כסתם סנע פחן נמיל כלזון 'פרנס )6 16יעתו
 )סט3יע גונג סיס מפרי"ט סרי מכ)) . יצח טירוף h)'htוס

~'bo ויקלו טיח,לו ע"ג סיסתוך כדי מגט גתיגח קודתוסקנס r'hr 6(1 חעלוף 
 גתי גיבוס כן 06 . מגע גחיגח )6חל ל") י6י כנע גחיגח כטעחדעתו
hnpסגחינס כסעח כרעתו מיוקר יס6 1)6 )תיגס 3סעח ועתו תטרוף . 
 סגת'גס )סגי )6 כ)) סדעח )טירוף מפלוים ר"י חסם ט)6 )ומל61ין
 מטנוע סקס4ח חרס )ק3צ וס,קיקס וכחל סס3יעס כרחםד3ע) סמלרכי מלנרי ומרותע . )סטניע )סג )חס כן 06 סגחיגס )6מר1)6
 רזיתי וכן לניוטנת וברעת כרצין פגע סכטל סיחן כרי כן מסגסיס ורלי "% יט"י )% "ו ,ס "ת or יסטו 06  013 4 ומסהע"כ
 כנר ho תינוק וכי . 610 ופסוס סגחינס קורס סקיסור מעופיןמלדוחי
 בע"ג . )ו וחיקק קחח~ר DJO גחינת שרם )ו סיבורו במקמרכחיגו
 י6לעח6 מסוס שיו )מנול פגים כ) ע) תשומח נ:חס סגע 6מ'כטוחן
 כגע קוום כך "וחן יאטימו )קיטור )ריך (OD 61'כ סגע )ס גחןדסכי

 כי וס ע) יסמוך )6 רססכ"ת )חים ים מ"ת . 61" ויקזו יחורוסכסיעמורו
 דתם סכע) יקמר כי יעח )טייוף בחיט וים גתילי דיגי מ4א ט4)16

 )ימן קגיסס ימיט )6 16 סו" 3ע)ת6 משי פיטומי טוחוסת3פיחיס
 )סוכ חופרך 0)6 כרי )י שיו ט0ט31 תפומ משך )נופיסק כוי 3ם3ועס מקיטור )1 טום'ן )כך . Ds(hn דגריס סחך ע)גע
 נדעחו קיסעון כוי 6דר% h(h . וסקנס ממרס ע4ס וקנקנ)שיו
 ליס עורס "עו הגע נחיית 3טעח rb כי ספק שם נ4 %יוסחסינ
 61ררכ6 . וסקגס סמרס 16 ססכועס ע) סי6 טתעבור annmדעת
 כעז סוי סול כן obt 6)יו )קוב תוכרמח תסיס וסקגס סמיםגרי
 טסכע) טלננז וסקגס סמרס כי . )תערס 3י6רט כלסל גמורהגסי
 קותו ס3פיחו י6ס )ותר סנרך ד6'ן 146 סחמזור עגתוכרמך

 ימרס געקס טס3טמון ונקם) . תגלי יין 4 סיס גט)מ6נר3ריס
 מחזיק סו6 וסקגס מחרס %6נ6 6% . סתמי יחבק)ונקנס
 16 סמרס ע) לעטר מ)0 וכסס6טס מי4 כפיטומי סוי ד)6ססג6י
 ססנסחון דהחר מגרסך סייחי % 61ח ירעחי 6)1 )ומר יכ% סקנסויחן
 והדעת6 . ד%) נסך תינהו דס' מססוגי6 גדמקמע גיע6 ויסיגגעיל ק" רייס ד6דעחת 4מר ינחר ק"ך 16 לטוח 'ותר סיקסט)

 )חמרו קרס סמובר מרין דיגיו חמקת מתקיס זס )מוכיח יס.גרדתי : פגית כ) ע) נומקו כסימתיר שיו סחלב גירסתרככי
 תיגך )ס פרסי 6י ))וקח ממוכל 6תר סמשרסו3חח)ח

 נקייט ס6חליוח ע) מרס ק3) תו רגס3ע וסיכי . כדבעי)גמור חגגי כתו וסגי ספוסקיס כ) רס0כמח וכו' וק3ח6 מוסלם לךמגגיג6
 סם3וע0 ע) עוכר וסמובר . ס)וקמ תיר סטרם ערפו ולח"כסחג6י
 סתוים טסעור ג6תל וכי . bnsc1 סופל6 ))וקם (oSn רונסוסיגו
 מ"מ 63חריוח חייב סמוך סיס כ) סע) סו6 פסיע ד3ר ס6גוס

th)ro5(חייכ טנווכר ט'ה6 לסכי 4רעח6 הס כי התכירס גטסיח ט 
 פעמון )יחר ר3ריו )סח,יק 06 כי מיחס )6 וסקכועסושחריות
h.1taנו 3טומ ס)יקמ . 

 ס6נורס 3"סס מרין וסו"
~SD)S 

 גע )' חן
 )עלתם 3(ס גיתרח )6 ו3כ3ועס ומרס וגחקסרס וכו' קיימתו6י
 610 מהי ט6יג1 דן3ר ועוד . סחרס עטה )ק3) סחרגסנת0

 ה3ע5. רעת ע) זס ערס )6 ופכך ~c;p וחחן סחרס ע) ס5טשםחע3ול

 טיגריס גטלחי המקירן וגס )פתול )%מ גם"נ6 11 גיו"וגה )קמן)ושין
 יס כן obl יוחל( 11 סכלו מג,"לח "ס כי 6' גטעיף הסילף מזדו"פ')1
 שטת עניו הפ) or מחוק תתי 06 ('QD ,ס סרי )16תרצדנעתו

 כי דתיתס ODW~1 גט ותיגו ס6מו1 גי' פרק ד6יח6 גחת סכשו16
 עoto 6(6 5 1)6 נע סיס6 5ועחיס 6מיק )6 סכיח6 ר)6ס6י

 קש6 6רעחש p'nb )6 כילן 3גדון סרין סו6 . וסכימ6סעיחס
 ס) ח3י)ופ חכ')וח יס ע) חט ועוד . מקרס ע3 כטחע3ור געסנט
wb1(חיותו 3חייס סיה6 עור כ) מקסמו )ספרר ברתחו גתה )6תערס גמי דירן כגרון כן 061 . )קרר ספח 6)6 11 סיכלת ע 

"(1
 6)6 . 6)יווסיג תחפון %1 סקנס 16 חרס O'5D סחקנ) מע"ס דעחו ע) ע)חס

 6דלכ"
 נעות סו6 סקיסור ירי טע) נדעכו מ"כ

 טתשול סגפ יס גחן דסכי 61דסח6 מגיס כ) ע) 4 וחגס6סחחוור
 סו6 כך סגט יחינח מסרר 3דעחו מחטכ 6)6 כקיעתור )יוחגס6
 כלסר כקיעתור )1 וסלקך חטוב עגים כ) ע) 6נ) . ס"סשתן סנפי סוס תגירין ס6ין )1 קמרו סין חגי נ4 סחם כגעסגוחג'ס
 סיקס חר)ס 060 )דוכה6 ס3למייו סרל6 כן 061 . כגגלוגחקקלס
 יכו) וס גע ידי ע) 6חר )6'ס ותיסק סקגס )יחן 6ו המרס)ק3)
 תיעו)ס מגרסך סייחי )6 כך יורע סייחי 6י)ו)וער

  וגלו)"
 3על גע

 סמע0% מסוי 6גן כי  סחקען )" ינן שנעל טחיק 05 ו5ף .ותפרע
 חגס6 וסים סקגס )ק3) סגע גחיגח 6טכח גועתו סנע) גמי)6

nfh)ממון כ) )1 )וחויי סיו ט6פי)1 . גירטס )6 ךסכי ו6רעח6 6מל 
 סחרחרות ע"י נעוח ק6')1 יורע סיס 06 מגלטס סיס )6סכעו)ס

 כקטר . )תפלע כס) סגע גת65 כן 061 . שיו עוד חטוכ ום)6וס
 וסוף . סם%ח ונפרק ערוכס וכמלק 3רולות כרזויות )תע)סהוכמנו
 )ס סטן 6סס ג3י רגדס קת6 פלק ופוף . יצמחו ע5 630פרק
 honn חשם מש תקום דכ) ת3ו6ל סנוקומוח 6)1 דככ) .וסח
 מ)6 'ורע סתה' ")1 )ותר 'כע סני 6פ')1 גע )ס )חן כךסכס3ע ליעוגי גכי om . וכו' יודע ס"ח' 6)1 )ונול יכר שיו )סי3ר6ויס
 קכן כ) . טס טסרט"י כתו גרטחיך )6 )%ד ל16'ס ו6ח 6)יחסוני
 וקיקור 3עחון )1 ועטו hn*l(o ט'חוור )1 היייו טכפירוס דיוןוגרון
 . גמור חיקי כמו דסוי 6)'1 )סוס זס ידי ע5 שכרמת טחס5כרי
 לקש טסייתי מטוס גט )ס נחתי נך טנפ3') )ותר יכ% וק"ןק'1

 %מר 6)יסחסי3
~tpbD 
 כס"קו0 6)י חש3 ס)6 יורע סייחי 61,)1 .

 יף רתע% כחכנו וכרר . גירסחיס )6 וסקגס סחרס ע"סוסחקכ)
 כי סף )6 סגיכלי0 ק)קו)י0 ומסגך )סו דס3יר6 סחוסיותשכוי
 סג0 )ומר גוכ) לידן נגדון מ"ת - תמס סגע רעו) 6% )עי06

 6מר )6ש חיקה 06 )תפרע תמס 3ט) רסנע תוריםמתוספות
 : שק'גן ל6 6גן מחיק עיסו 6' ושקעו ונועמס סכ) ט6רעשסל
 כחרף ותחקסריס CnDS סגע ננותן tPbV' סו6 כן 06 חימץרכני

 otinibt 4 סו6י) חגתי sp גט כדין דין כן גס )ו יקו3קגס
 hn)tS ס6קס וממוייכח . o)k't, יח,ור כטיעתוד סגע גחיגחקודם
 3חקגחו תסרי"ס ל"י ~S'Dl מס 6'כ . ממגע כס'טמוד פגיה כ) ע)4
 ססחקסרות סוטן דתסחת6 ס61 חג6י ע) גט כן גס עכטיוסרי
 סוכמנו כקטר וים6:ס יחזול לכסיענווד )ו 161מליס סגעקורס
 תגיזי ע) נפירוט סתנלס ולן זה לין יט ש4ק ותס .)תע)ס
 (hwb1 . וכו' גס bP תת ו06 . גס 'ס5 )6 מחי )161oh 6מל

 טחעתוד )6מל 6ף נתיל כו.1( מפיאט דיי יגלי ע) "חי שיג )עיי' גע bonW כרי נוס )חקן כ6 )6 תפרי"ס דר"י כ)) b'ntp זסשין : כן )סחגוח טכ"ת כגט סתו6) ר6מו(ין3גתר6
 גע חיסך כרי )חקן 3ת hSh כם'עתוד 4 )יגס6 ח)ערך ~hSכוי
 גין נפילוס חנקי SD נוגלם 3ין חיקק יס ונוס . pto קוס כגיגמול
 ספוסקיס נין מיונק 1'ם . וכו' וס מחו* מחי ו06 . וכו' )ות'), 06 )ותל )ריך סיס סחנה 6ת 3ע5תו ס3ע) ומחוס . דגנול6כהל חגתי ע) כפירוק מגרפס ט6ס . סחקטרוח ירי וע) 3סתסמגרם
 וס ו3טכע )וחי 06 תסיוס 16 מחי 06 נועכס'1 להול )ליך06
 זס הקונס רק חגתי סוס 4:זכיל 1)6 סתם )גרם מפרייע ל"יגסנ

 Db"1 ר"1 סססלוס כהרס כטיעימר  ~ס 6ת וט טיט6ו 16חוינטימו
 כן דעת וע) לו bnm1 תתעל סכסימלמר ס:העס קורס לור5פרו
 ופינס ~po  סיס בלי  מגודפה סו6 ימוח 06 ע"ת . סגט )סגחן

 str1 ילוררכי נסרים כר6ית6 . תחגור rso  טוס 3)' )ו0,קוקס
 טכ'נו גע בסיריל ר"ת פירט וכו' מח' ob נ1ע:ס'1 ),ח' cbמסיום
 63ותו מח 067 . מחי oh עמסיוס . תת' 06 ,ועכם'1 )' גיחךס)1
 כי 1)") פרן לכי סרכ 6מר ותימו . כיס קרון נוס ידט:,1 )6סיום

5יעי
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 ותסיק וכו' תעכק'1 ונין מטיוס כין חעוק יען מפתע סמקגסלסי

 סוס כ)6 )גנורי )גרס סכ"ת נגע רנע סיס מסרי"ס ימיך)ורמנו
 )קנ) מ,קיקס וסיס . וגמגום ססיקוח מכג גפט'ס )6סוק'חנפי
 סלי . טכ') הו' מיג כסשתוו וס 6ח וס )יס6 סק150חחקגוח
 תפרי"ט ר"י מנסיג ודמעכסיו דמסיוס חקוק דתסוס נסדיקחט%
 מהבי"ס( י'י ,חקוס b1DG( מקוח גין סיט וספירט וכףטחי )" "ס דסג"מ נגע סמו) חיקן )מס )סעס - 6חר ד3ר נסוי) 6%סכי

 )חקן nPib ShlnD'1 )תס כפנלים סו6 כן oh יי "קטסדאם
 סחוסי %כפ% וכו' מח' 061 וכו' מחי 65 06 וסכנתכנע

 . 0חת6 גט סיחנו צוחקן תקיר כרכי גע יסhS 6 ימות סכס)6כרי
 תחוייכח ג"כ 61( וירסיס יחוור סכקיטתור לו '6תר מגע סקירסרק

 סחו0סוח "קטו 3וס hit'1p . סכחנע מס 5פי פגים כ) ט) )41גק6
 : ס"ט כתתגחו גיטו ר6מר g(h )רב סרחנו נחסרק
 מקידס )ו פעמיו ועי' סחס גט )ס גחן ר6ס כ)) קוס'6 ים14ין
 לח,ור מכיס כל טל ספחויינת 6ע'ג . כמכר o)h~'t  סימוול'
 יכ% סיס ין חנטך )6 061 . גיפס  כן דטמ סע) פסים  לוולינטה
 6ף סו6 גט ת"מ . גרסחיך )6 6)י חסוכ ס)6 ירעחי 6י4*מר
 גע יס6 דכסיעתור וסחגס ")ור 65 דסolpla 6 טיסמוד)6מר
 )ק,חיס D:h~'t יחיי דכס'עתו7 ססגס כקינו טוי 636 ממעךכס)
 ס5 תנהיגו )חי גתי %כך . )1 %סנס6 נחוור חייכת סי6 ורכךממיס
 כלכח )מס ותכלכיס וקדומין חומס )טפוח גוסניס מפרי"סמסרי"י

 ר)6 מסיס (~otbl כ) פריןמוגסי6'ן
 נחכטי

 ממיקך סנע
 1)כ) אניס כ) ע5 סף כן ו6ס . )1 חגט6 כס)h)b 6 .עתר

 סיחס סי6 כסן 6סח ו6ס . סגע ליח רמוי מסיכי גרע )6ססמות
  קתו6)  כר6ססין סי5' פ) פפירוס כסענרם 6נל . לו  לזוורויסורס

 מוחרת כסן 6סח סיtPh 6(rh 1 . 1כ1' גס 'ס6 )6 מתי )066
 יגסיפפור  פסים כמשפיר סגע יימ Db" כ6ן דלין מסוס יולחוור
  סבסב וכפו  ספוסקיס וביסר 6.ס  בפור כפבו6ר  תמיל" בילסגפ

  וו") וכויס ייניל סיסס ספו"ל  ססגס ספיקר בסריהספררלי
 )כסריס סגה שתו חוonShnm 06 50 . וכו'  גפ יס6 י6 מתי )6"ס חנלי ע) )לקחו גע ממחן סכסוכן וכסן .  vnhn מי טרקטמרוכי
 סחק:ס יעיקר 4 ומוחרת וכו' סוס) דייגו חוינן סכי סנימט1סרש
 רכסגיס נגיפי  l'Pph shlnn נס6)חיח מגעו וכן סיחר כסגיךמסיס
oh6יחן )6 קכ'מ רכסן וכחס 140 ניעין בסירי וכן . וכו' פסי ל 
 . עכ? גמול חגיי פ5 גט יחן 6)6 מטלי"ס רש ט) כתגסמגע
 6י  לו  פס"פר לזין  לספו6ל יו רסיס וס ע) )רקדק ים מעויין6)6
  לנעלס אפי'  לפיר  שיסרס  סס6  161 סגפ וימבפל . 5ג5 זיוךקיבוס
  ר5פרילן 3יס  ויכסה 6יכ6 וס6  תסיס יכו' 5כי ייקיייפס 6י h'o  סח%ר )חקן סם") רוס ד65 סיקר 4 גר6ס 5כך .כסן

tntp'p1ךברירס יעתרו סל6  ופור .  סו6 נפלפל %עי bnttp  פילתה 
  סתמתי 6)6 . כפ% 3חנ6י אשתו סכע) ט'חגס רסייע טחיודעדיפ6 רפסיסי ~hnS מקן 4ך . בגפרך  ירפריך בגיס"  סכ5סלפטרי
  יסעס  פן רפסם  פסיס רגפר5 כריכה  כן ללגלג רלי bSפושקם
 מפרי"" מסריי דחיקן 601 דמי)ח6 כ))6 . סחג6ישסק

 )סחקקר
 נוסג סיס 6% גע יס6 65 תתי 65 06 כסקוס ט61 סקס)וחכחלם
 ססי6י  בלרון יתפס  מן  גי יס6 )6 מחי )6 06 בפירוט)ומר

כרעיתי
 ושסרר סי"פר פפה"ם פסרשפיין לי  כן ו6ס .  mn~pns  owh  גס רלפיל נפררכי גסף5

  לסי
 ב4 סגפ  סיפן לינפל וס

otpכדטחו  יסתיך סלן  כרי סלקי o)hntn  כי .  ממציו סהצלמר 6תר 
 6כו פיוס פכל ס,  לסיייס  טים6לס רמח ט) סנע הקן 06 כך )ימס
 מסיכ' גרע )6 דה6 סח)עס מן ססווס וחסך  גפור גפ תי6יפוס
 מסריי 0סר סיס 6% גע hot )6 מחי oh bS כפירתדתחגס
 סחג6י כקטון יעעס ")6 כדי כאירוס סחבקי י,כיל ס)6 רקמסריטך
 סתם סגע סיחן חיקן )כך . כטיתוס 6ף גע otot )6 (ס יריוע)
  ספך  סן פגי  ניסן  ססבפל מס "3) . סדתו 3גע חגיי סוס יזכיר651

 תטרי"ס לפסרש  לו  ODS oto  נבך לי פס . ויתקנס יתירטכסעןוס
 ל3 סיס6 ידי  נטרפות סיחקסלו 1P'o )סכי 637761 כך ס)ימסיר
SP3~יים"יס  העור  פסליו סלסיהיס  מפוך  bnD1b1 ס גחן דסכי( 
 ל'י ס) מגסס )פי ט6ף גומר )טווס כן 06 . כתכנו כחסרסנע

 נסכי 6רעק6 כי טיעתור )6חר 4 )סנטך ס6סס תחויינחתתרסס
 סגע קודם  16חו  ייבפקזיס סלנלשם  16חן  טמרי . סגט )0גחן

 סליי  כפי תוי  טיפפיי )6מר ויח6גס סיחןר קיטי *וטוסים
 גולמיס וסקנס מחרס 76ר63 6)6 הוחס טוהר שנס וסקנסוסמרם

 6'מ כי 6)יו חטוט סגים כ5 טע) עותו תומךטס3ע)
~SID 

 ע)
 כשמו סקיסור כן O . 06~(D ותחן סחוס ט) חסנור ססי6דעתו
 )עגיי חמי 7'ן )1יק

 651 4 ו)סיגס6 לחזור מחוייכת טכס'עתוך
 יסנט סלש רס יוסר o*o ל5 כי orn  למוסר מטרנס מסר"חסט
 טוס יומר DI(h . ישח כט)6 ממילל טיחנטל tD~D 3גע סנייבוס
 פפ יבל  גפ otot ל5 כסיפיפ סיפילוויגריס סתל6י  נלסון יפפס  פן סמסס מסוס גת'גס נטעת כפירוטחמי

  סספ"
 31DS לויכם

 מומם וסגסיון סחוס גס כלל. סיפיר ל" וס מל  סיפפיר להחר"ליו
 6כותיט ונמות 651 נימיפ )6 כטח גקתע )6 מסרי (סותחייכ

 נלי  ססס סגי  סימן ססכ'פ לסבפל 6פר סנפהףוםייצר  ססתסור  ס"ותריס מס ע) הנתוך סתק')ין סרוקים ססתעחיי13ך: : נרסיס מטעתיס סוכמיווכשסר
 טסרי spo5 ,ס ט) )מתוך 6ין . 5דכריו ססכ'ת וסורס חגייפה
 ר16י סיס )6 כן ו6ס .  לוס תסרי"ק מסר"י גחכוון ס)6 כחגגובכו

 תערוף ס65 כרי 3,ס סקכ'מ עי ו)סערימ 1)ס6ריך )וקוק)סת0ור
 סו"  סלמס ג6תר 06 61פע1רעתו

  וססכזפ בפירוט 9  לו  טיבר
 סיס ססכ'ת שטוגת והתר )סק5 י0 ע) )סתוך  6ין לריריוסורס
 לש  נםיפפור  ס6ף לסוויפ ברפסו שפור3,ס

 סלט"
 סרברהז  ולביל  לו

  טכ3ר  פון הרככי . ק סיס אסכית מרמס ליו יסתר מי כיסר"סוייס
 or 06 ט) קימור )ו ועתו ויס6גס  יחץי  טכסיפפור 4  וטפריהרפו
 bl'nD ייל יס5 פכסיפפיר  כענין עלמו בנע חנ6' טיס יס, hsnיימר 6)6 מסורס כחס כווגחו סיתט 6% כן ועחו סיס עחס גס מרקיכן
 גורסו לטולס 6בל .  סנפ מזיגס נספס סקי  סיס 1wfn ל"גס

 ייפיף 4  יפטו לוחו ססכעימו ט) וסמך פופר  סיפסר"יולס
 כקלם 61'כ . סנט )0 גחן דסכי 61ועח6  ויפולס  ימירסיטיפפיר

 3ס) ומנע מגרטס 65.סייחי ,ס יוטחי 1%6 קותל יכו) צוחגס6
  6ין כגס  מפור ר53יסור  סתסילן )6 6)ן טחק 610 61פי)ו)מפרע
 )סטטית ד6תר ממסור יהתל 061 . ק) 6םר דבור su %סתוך)סק)
 6ץ סעירה יריך סהוקע סן ע) נסוג ט6יגו תס 6חליס דכריסטור
 סוס ד)6 ס7נליס מוכיחים כן ד6ס . פהק) ע)יסס יסמוך 5פר6ו'

 ספס  סלופליס  רסיילו פפרי"ס פ"י סל ~QID(1 פ ג  סייסייסו דע)מ6 סה"ת ניעי 7ככ) l'S'PnDi שסרוח גורס ן6פעו ג6תל.ייךדש : וק') מיעל 6ח 5סעעיח 6ס כיסכוהס
 סם or 6ח וס )יס6 וקכסוח כתקכפת 16 סקס)ות כחרסותתקסליס

 יקש בו  לסער  ס6סס סר5ס ו6ס . נמורגע
~'SD 

 n1Sopo  סרס
 נגוס olpo מב) . 6חר %'ס )יגס6 מותרת ס'D)pO 6 4  4פן*
 ow כ6ן ס6ת %53פן 3סטטס 16 מנרמס נעמס סססתקסרותדירן
 כסיס  סוס סגה ocho על )6יס סיס 1)6 . מרס פוס 1)6קנס
  Itdh  כפ513ר מח14 כמשמור 4 .ססנס6  סרסי ססחקטרוח יייט)

 )ף4 סנע5 יופר יכול  ספקיהן רירי לפי  שכפילו hD'p9 -סטטוס
 wten' סגע .05 גסתי or וטת ע) כי מנוסס סייסי )6 , )יוחוקק קתשי נמור נטשן )' יסקו 1)6  16חי יפעו  פסס יודעסינרי
 . Sh' לסוב  פיכרסס  שמכיס וסור 3עהמ סחקקרוח 4 סטנוסער
 וגעש וממעיק נתוו 3עחון )י נותסס ר.תסדר  16חי מבפיסוכקטר
 ומסמק נמור נטמון )י  קלן יודע סרחי %61ו 4. יתים5סחחיר
 05 גסחי 65 . )י tS1(hn )חוור סלחם לל טל פמוייבפ  טסס6ג16פן
 וטסיעbD'gD 6 כן 061 . למעלס נגער 1דותיסן 6יי)הית נכי כמו .גע

 : נט5  גש6 לפורע סגעסוס
 חדש זס בנפ עס6 % ספכרמ סס6טס  גרע  יפפיס סטןנמגםל

 יפדר  ממליי טכטיטמוד מנס גחיגח קודס 15 דפתרודכיון
 י6 ותשבס דסכי 6רפת6 שלש  גקהממ ולש  גפור כסנילי  מייויס5לס
 סופקיה עיר 146  מסיב ט)6 דטת ע) משערס סג') 3ע)סנתר
 סיס ל6 סכט1)ס מתון כ) 4 גוחגין סיו ט6עיn)pot 6 ממרסט4ס
 ססמזהסודפ  ברפסו ס"ס יש . 146 מטוב  טל5 יולע סיס 06מגרסם
 ל4ש סיסי  וסי6 פמנס סקנס טיסתן פעיתם רטהר פל  OnSDול6 -  פיס כל טל 145  סססי3 נפר? ~hot כף לגיחתו %6 פסול5
 יסכו 5פי4 תגרמס סיס סל6 סו6 סטוע 1ס יורט כוס 461 .6תר
  פללס שליס

 כעזקסרחז בהיפי הותי ספמו שירי ופור . דפלמי
OtDI). 1(61 ר5%'6 וכדעחס תתם סחקסרוס נפוחו טפן יורע סיס( 
 כסוס גל6ס כן 061 . ענלסס סיס ט)6 ססיע6 . לטחו 6חמתה
 מוטעת משם . ח54ס מצוח פלק ד6'ת6 5ס6 דופס 3כ% וסטנע
 Ytbt . כ61 גמור תועעס גס ט,ס . פ10) מוטטם גע .כקרס
 פלפ פל לס ס5ן. לס  ס5ומד"ם פומטס 40לס דפי סיי  ססשתסיק

 סמןס
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נדלובלין קכבשכלהמהותם
 3ס מיין ד65 מקוס כטרם מ54ס נכי דכס'נ 111 מ6סש 5ן.סתמן
 גו 3מ יתגלו רמי 1)6 ס4מ ידי ע) לפטר 7)6 מסוס חגייטוס
 מטוס חג6י נוס דשי) מסוס פסו) מועעס גט וכס"ג . ר316ןלוגגי
1ס6

~Vpb 
 6)6 מוטעם גע מקרי ד)6 מסמע . ס)ימ ייי ט)

 דוקך שלש ס61 מסיע מקות מב) . סגלי דרך כמשן קותו.גססעש
 נע )0 וזן )1 6ומריס 06 טכ! דכ5 . גע נכי פסו) טעיםס6י
 6101 . וסחקסרות כעמ~ן 5ך העמס י ha)nl %יך atpn כך61חר
 טטיט6 . גמור נטמון 15 עקו 1)6 6ש1 ומעש דרכי 6לעח6 )סזנק
 מחטוטת דמסהע 601 - 610 גמור טעות דוס טחכו5 סו6 סכןדכ5

 0)6 גמול 3תג6י וסחש סים 656 מועעס גט מקרי ד65 ו"5מסלטכן
 S1h סחג6י כקיש ר51ס ס6טס 6ין 61ח"כ or חגני ע) 6)6 געיס6
 כטעכטשין :%lh זס כס3 ד)bw: 6 פסוע מוטעס. גט מקרי )6 6מלגעגע
 . כלכריו סם כמטלר ממון סך 6יוס 15 סחתן גט3י) גע סיחןלנחו
(36nluw) כרורוח 3ר6יות סוכמיו טכ3ר ומור סרפנים פרברי לקעןיפגיש %טר . מופמם גי  יפירי מורס סו6  גס  דירן כנדון 
 6ל6 . סגלי  דוך כן נס 1pp' סגי יתיגע  9ווס 4 סותמורכל
 נוס 06 כי ostsn גכי כסר טיס6 6מר nwP 6טכמנ ד65מסוס
 ותקי %ך ות פ6תיס י קתסן ט"מ 05 פנן onnib~ 6ס*ק
 דף סרט ע5 מוט) וסיס . יכריס גטו גר כ56ס גסס 1)6קיים גרו 3ן 5ישס 5עי OtO קסתגרס or כרדון וכפרע . נסכי סגתר056

- 
 נין )ספרית . סויגיס כחקקי )סתנונן רעחו ט5 טקסס 65טן*
 4 טיסו פס  טבל  זס קודם 5ו תמרו ט חגתי ט) 16 ססס געפסן
 )ר(ס 1מ)י)0 %ונחו סכ5 610 כי .  כן ויפסס ירנר . ולהכרלצחרם
 טעסגיס 610 כן מגע גסינח סור סס.קון רק . עעע לטחו 6ת5ס%י6
 ומשלס . 05פמותו טמנקטיס י"ס 6% . כן טנש ומדנריס סחםגע
 טככ5) סו6 ורטוט סלוע . עוד 146 כחטוט hnp1b 6)6 מרם%
Paמוטעת מטס וי5 מצ'נס מס)טח י' פרק כח3 דס6 100)מלידס נני 6פ'15 כמע סרמב"ס ד)סכרת חץ ונוטס . סו6 מ,עעס 

 מעסדח 61עס סי6 מאס סגו )ט חלון 6 ס6ערו 16 . וא'טס1לט
  רפטפע סס"מ וכתב . חימס 34ס fnh חר5ס 061 כססטרקי
 )ך רולס 6יגס ~nhr ס6טס )1 ט6תרו סיכי ומכי' סרמכ"סעךנרי
 דרך 5ך חנק6 וסי6 משגס וקחס ועקור לס מאן 6)6 יכוסדרך
 וכסיג נע ג3י טפן דכ5 כן ו6ס . עכס nnDtD מלי5ס גנינם61ין
 . ת54ס גבי  ץ ס3ל6 ט) ס5יג דסרטכ'6 61ע"ג . as1n געמקם

 מספכש סכסנפ מסטשות 4צ% כד' טעסס הטמעתי מסנם : מודם סרחל"6 דגם 6ססר געגני
  ob כי . כצפ נתשם קותם מטו ל6  טס9שור ושמריססוכרש

 גלתי מסרי . לפפרפ 3על  ססגמ סכן % 036 דכריסס )ש6ררכ6 כי . מרס חרס וסע* 6דיריס O'D3 6% סג0 . שניגסשמר
PDO6גסרשססכ'ע סו6טל 

 4וי
 ש ob כי  פעם o)e 43 גפ

 כמו סף כן ו6ס . פסע וים6גס ישור וכקקוס . ח"ו ימוס"0 ממלי% 5פוטרס כף רק תבטחו לדמומו כו%חס טלין * לשפרוירי
 נחן דסכי bnD1b1 ברורומ 3ר6יוח למעלס סהמפ %סר גמורחגתי
 סטח6 ד% כמפרע 3ט) סנע . 15 סגק6 כק)6 %1כ . סנע)ס
 ממרס טקס טחקכ5 רק כגמרי )שטדס נדעחו קגתר ינומר)יכ6
 )לנור 06 כי ו0קג0 נמרס פקו )6 דכרי0ס לפי זס6 . סקנס *ותוק

 6ין ולכן . מטו וכהוקון כנין )6 פקו סק 610 6מח 06 גס .סגשגס
3דנריס

~sbo יפקסס לסמוך כרמי ipo) שזכין 6פ 61'ן מנס . וס גע 3טסק סטרוריס י6'חי.עדוש : יוחר )סושי רק 
 ג6מר De('l )דממת מריס מכ5 . וס ט) סחן יכשר)מעפיי

 ידוע וכנר מוכיחות יניס זס ע) יט כלסר וכמכעס טרתס סב)סיס סמו* nbwn מעשקו טכ) חח)חן ט) מוכימין מטפס ס)הסוסן
 פפר 6מ ריי יס6 סכ"פ סל גי סכל  ר6י סיס תוין לפסססוסי
 פתבתו פס . כפסנחו ניפו ס6תע פי פוע כוני רג כרשתו .והזר
 ריס ד6ופק סו6 וסמפט י  תיזר סמו  06 ניפו 6ף . 710 עפו06
 ררנס סתם ראפר ש6 . ינוס רפס מל 6ל6 סנע  נמן hlpסו6
 יפ יט ישמרו ~hS גזים OtDD  סת6 ורב bo 4ן  סניר6 %ורכש
 לעלקם. 6יס 6טס סריגן  גזטןס ומחיס כגערך וסריך י פשסלאסר
 )קרוטין מכעיס וססנדעו תקדט דרכנן 6רעחn~pm 6 %  6יןורסני
 מכעיס קר(סרלטו מטעם 656 שינו כמתופר ממגע מזד 61'ע %סרי

 סימנו גומם מכמיס דעת 6ין סט מרועס גט 3טסק וטקטי .)קרוטין
 רך )ער ע) קקליס 5גךר 610 תר רם מפסס כ' סקו1קקלמפקיע
 סת0ייעש וכ) . ושרמס נשנוש מידו גס 4צ5י6 )ישעשעומסמס

 סחן ט)ענין טגס . געול )שש רשש ors מא הסס וטסש5ש
 6מר  טס3שרט ס6ומריס מס ט) להפוך סעקי5י! סרו4סרנמה זס: %) הרימס 6גווע

 ססהם  ומטי or סוין פל נלפ"נ ספסגגמס  עם 13ןטפסר
 כSU 5  כך 6תר יעגל ז0וניכו 6* לו 6יר יכל לו  ליחןהיתסס

 ראפ חל lblh גיהטס % סנט גחיגח דגטעס יכיון . כ6)ססור6ס 3ע5י ושסרו חכ5מו יכוליי . סוד 3ט חסן שיגו 61מרססחקקרוח
"rngנסם חדו כהפער ומתיי . פתליו כטיפפור ויס6ליז DW15 
  גיוטס י6 ס )עעוע  ~SD סגע מ"ר 1גמ65 . וחספסו ממחו16ח1
 6)יו חסיד ס)6 סיס  טדעסס יוע 6% .  146 שתמיר  ופס ע65)"
 ניעיך עס ק 06 . תגרטס סיס )ltsh 6 תסוכ סל6 ירע 61)1 .עוו
 . התרי טונקיס סיו והיסו איסי 6י %1י4 . 'תמידך טוס כך706
 ע) סכ6 פרק נסוף כשריך (hnlp 5סתירס טתקען מי 6ק6ע1
  3ט) נע (DiD . גירסס )6 רסמ PD1h' קרורי למעלס קסכ6חייכמתו
 %6 סיס % כך 6חר ועת) סעסס מס כל גס . ממצים31גיס

 ולסמוק מהססו לגרסו קדעסס ממס סרעס 146 טכ)חסטל6ס נטשי

 לטיפ מנימי פס וים לפלי  טפסס כלעס טפס . 6 6טר3כי
 כווכר  פילינו nlo1Sלו

 קלסי
olb~a : 

  טפסכרזין  פסגזם
 כעזיי

 ירומם פ*4 % . ר"ת עלע  סכעצ-ים סבפ טל rDSעו5י6 י נכלל גל6 וס  תפסע  יפתן טסעס6 לופר
 thm סל לטסו 6ת blan סכ"ע 6ס רצפי .  וקרוסיןניטין ויורעיס otbtps ט6יגן כב% 610 וס וס6ומר . סתררס תניחורג)יריס

 . ~Sb  ד6מקין רגפר5 כרינת גי יס6 %  פסייסיעעוו'
 נעלס 56 )חוכ 16תס טלקסס מי וכי . אליו לסור וזלס o)'hוכסעיד
610ssns 

 מ51י"
  ~bS  יס  ספמזי9 מי הדרוס . מאיקס סגע ט) )עז

 נכס'נ גש דון וגוון היחייל  מפריס ופריס לפל,ן6 6יס6סס שפסי נכש סו6 . 706 לאית  זס בנע יסגס6 05 ומתקו אליומסוג
 6ל  מסיב כס)6 ס6סס מלר 6)6 ע5ש מ5ר ס%0 סגע סכיןסו6
 ענותם  סיגי  כנין .  עלפי כגט  סו6 ט0ערפהך סיכי ~tS'eh .בפלס
 יעפר וכי . כסלבס  ניתן טל6  פנין er'h 5ו  סדו בזפ SIODלגיוס

 1eh גפ  6טס לאפוס  לסלריך בפנין וספפסת סעשוס9ט0עוןס
 0םשכיפ % סל6 גן לותר ליו  הלעס לפז נויי נכ% hg .כסר
 15 מרתתיו וסיעי סיסo)b) 46  פפגהציס ow~nho  otbSnטל

 יום ככ5 מפסיס וכן . כלעכס גסותו 16 )חגו hSD גיעיןנסס%
 טכסב ויפו . יויו ש  כזפנילו סרנםהעקו

 פסרי"י
 ל"ו סקופ

 ופסיעה בסיטך . Stcp  6מר 3גע סת6ס ס"מ 6נל וז"ל נ'סעיף
 סגרו)יס ס' ט) 5ט16) 610 עחיינ דקורנו . ר"ת דבר 65דחוס
 ODW 6לי אינו  טוש ס*מר כ! ט) . סכ"5 נו6יסור6 )6תרוקיכדי

 כ4 ירו ט) טגעסו מתיקגיס חקיין מסייס 51קייס  רירי  ,p,,gsוטרש
 65יק ס6קס סחגס6 ולסחיר )כתחל ך6"6 ממור כ6"ש' ויסק) נטןטעם
 : סדין %י גטגיס פקפוקש כמס עציו סיס כוס (pX )כחת)ס6מר
 עוררות ניעי ססתגוט otDn )סק) סמז5יס שי04 מס גסדבקן
'nDD) 0ס  סגין  ילחין . פסוס 6ל6 6עו  זס נס . סנע ג)ויגח 
  טסגפ גיערו וכי . כקעומד כע) טסגט לן דקיימ6 . וכו' מנף )066 נתג6י חקתו 6ת גירס כסן 6ס נערוך דסגע . מוועוח כיע%נכת
 כשכס ph1 סיפעור לחתר 56ע לטונ ס6טס סריס כס% 6ףגע

 ועור . סגפ יסינת בשעת  פורעוס  שניעל פיפס סתנ6'לקיום
 כפן 6סס כן 06 מודעות פיעול ממתח כס) ח(חג6י 6יח6ד6ס
 06 ושד . גט) טסחג6י Oto  06 146  לם11ר bto maסיטך
 נסקגתו מסריפ ררי ס61יOD 5 6"כ עורמות ניעול ככ)) וסיסים
 תם גס . mtvtn כיע% נכ3) סס טג'ן  6ין ורלי 6ל6 .דומות ניפוי  3סעס סכ5 יתנע) ס6 גסטעס 16 כחרס סיחקטנ-וטחיכן
 nSIDO . pb דפרק סגפ 3יט% מדין %.תיו רסיס סמקיי"ןהתכיפן
 : כוס )סקרן להוי 61ין מעגמו מטהר 610 כבסל (('oth דומססנהן
 לתסס  ולסתעי  לאייס קימויק סיקס גש סכ) 6,הןל *ילנשדי

1%  bD:wa זס גפ יוי פל hnSD) מון. 6פ ס4ו  לירן טמיר 
 ס"סס הריכס סכחנחי VSn "DDp מכ) דעתי )טגיונ( סגו6ססדן סנפי סע1)0 כ)5 . נסק) 1)6 למכפיר  סויעין כוס ממור  נ5ימורכי
st)o6חר )6יט )יגס6 61סורס סטוכ תר15ע מגטך( יקר 6מר גס 

 : ט"ו לחי * גראס כן . סנוש,נגע
 כל דבההם את ולבתר לבמל זה בגפ טרקלין אותן ש- שבו%ועתה

 ו מעשש %"1 והן . הסבר% טצר וש עצטו בפגי ופרו!פר%
 610 וגורס נמרס קיטור טעוס'ס קמ6חל 6ועליס ססמקי)ין ש%

נצרע
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שביין קכבשאלהמריים-108
 יין יו יט טותו סרישר 6ררנ6 . חגתי דין 4 טלין SP3D1מנלע
 יחוור 1lDD'en 16ח1 מנעיחיס מגע גחעח . טקודס דורוןפגלי
 כעמון 4 ושעסו נירק וסכי ד6דעח6 חנקי ' כמו סויושלגס

 יסיס יס6גס )oh~ 6 סוי רסקיסיר D'p) )"Dh וס SDוסחקסרות
 hntS(1 חר5ט 651 חטכור סכססי1D1S 6 סייך י6 סקס)וחנתרס
 כמרס וסססקסרוח . סקס)וח כחרס קסי6 רק bnStS מוחרתמתסיס
 סחנ6י )מחדק רק ,ס 3גע פעורם וסחסno 6(tb )3פ) געסס)6
 תעטי 650כדי

 6'גס Qh h'o פגים כ) ע) 6כ) . סתקסרוחס ע)
 סחג6י מכם 5י 4גס6 תחויינת סיolpn 6 מכ) בחרסשמטח
 יודע סיס ו6ס )1 ותגהק סחחעל חרעח6 %6 נילטס ר%מסוס
hSnhcm 4 תתקוס ,ס נקושח ים . תנרסס מה( )6 כסיעתיר 
nSwסוי )ך קני סנושרס קורס 5)1קח ס6תר משכר מרין דיגים 
 ג5 ?ססכתח וט' וסנח6 שפלך )ך מנכיג' מעך )ס ערפי 61יצ

 שיט חרס קב) 16 כך ע) נטבע 061 גמהץ תגלי וסףספוסקיס
 (osb רז% חינו ומשכר ס*קח נמל סמרר, ערפו כך 61מרולש
 קנוס ג6מר וכי וסס13עיי מחרס ע) ועוכר ופירי וסנח6 שש46
 פגים כ) סע) סו6 פסוע דבר ס6 תס6מריות ממוכר פעורש6
 "0 כי סננכירס גסט'ח מ% סמכירס וכגטי הכח 53"ריוח מיינ610

 קנוי יוחס וס יחס 60 . כקמריות מייכ סתוכר סיס6 רסכי6דעח6
 קע) 610 פסוע דכר * יסקס הסכע שעל מנס כמכילוסגחתייכ

 ס4ס 6ר1 נעמית ססטנועס 6)6 סקזח מכח 4 )סגם מחב סמם%
 0063 סזס כן 061 ח' כ)5 סר6"ט 3חסוכח כר6ית6 נשנומנפרט
 כחרס וגחקסרס 6ג6 דירך שימח 61י גפ )י חן )נם)סממתרס

 כ6)ו וטוי . 05 גחן לסכי "רטת6 גע מנעי )0 ונתן כסטעס16
 כי כ6 )6 וססטעס 01חרס hnm 4 טיעתוד מקמר גפירוסססגס
 oh %כך חג6ס ע"ס ,ס ידי ע) onth תיכסו סתג"' )סמ(יק06
 !ינקך מחוייכת סי6 פג'ס כ) ע) 6וי ססטעס ט) ושגור לוקססי6
 נתפרט נס) מגט yh 14 061 נירכס ,ס ונוח ע) כי סחבקי מכמ)1
 ותפער סקנס סי6 טחתן ט סכחגס 6ין חקונ סך 6'(ס כקנסגעסס כס0קיסי ס'ס 1"'כ . העי) 6יעהיח נכי כמו )6חר תגס056
 וסנפך טתמער  ושתגס סתגפן תכע) סקנס קיטור ידי וטע)ש
4hlb 06 כי נפסס % טסקבס  SDS וי' Or צ'ייס נווכרחח תסש 

 ותרוס )יגס" %ol % סיעמ1ד 6מר hDWS1 * 061 61שורחנ6ס
 ל6 כי סתב6י חב? לו לעם6 פמיינס סי5 פכ*פ  6[י ~4o)pחן
  סחקייס אן  ירי פל לדופס לכהוית 06 כי ססג6י לנפ) סקגסגעסס
 צוחן כקתקסרש )ומר %'ך כרמך ע) וס6 ושר . תנוסס  סיסי6 עילס  לישן e oS~1(th פל  h%  1uDn מנע) 'רע 1"4סחג15
o~uסכרתי דנר ט61 כרחך ע) מסטעס .16 קנסות 16 וכקטשח 
 סי5 י5מ . פרס 15 ססשס  כנון י4י  פספביר מ4י ולזע )נגיס)ס
  וספן.  ססע4ר מצוי ק6יע ח"כ סך חי% יצולך כרחך ע)עמון
 ם6יע ולנר 6101ע נחקגסו  תפריט ררי סיריל עש  בן %ר5ם
 06 6ף לנמלי )נרסס דגול 4מר סדך  )6 סוכך סו6 ופתיחמ4י

 פכיח ס6יע ררכר דכיון סקגס חתן 16 סחרס  סחקכ) רקתעטר
 קרשו תי פלק ו6ית6 תס6 גרע 1)6 6רעלהס 6סיק )6 סו6ומווי
 מכיסו 16 מניח ע4ו וגפ) ש מחילי חח' "0 ניעך ש סלינ15תל
 ד)6 ס6י כי דמיחס וסעעס . ספוסקיס פסקו וכן נק סוי ד)6כחט
 1)" גע סיסח 6דעתיס אסיק )6טכימ6

 דקכיחons 6 ע) %" סחגס
 וסטסעס רוחלס ע) קחעטר wh(p~nb otr ד)6 כיון דירן נגדוןוקץ
16

 חחי
e)ikn מאי ס6יע oh 6 כן( p'ch otnt~h 60חקי ת6י,ס מת 06 4 מס 61"כ סלע) סלח ומחס נ5מפ3ור.גס גי מגע  סי 

 6לעמיס. אסיק ד)6 גיוסן 163ח1 גע ד"ילו 6תריגן 0ש ו%י4מח
 קמרי ועוד . קנס וגס חלס 3סחקסרוח כסיס וק.1 . כ,ס שרוןוקע
 nDb(hn 6100 וכל וכ) 6סנוכק6  דלך  בי5  יס9יסיר  שפוליןסקגס
 )סמוך or 6(6 עוטין 1,61 נך )'די 'נ,  ס% ושקוגל סעקגס3דטח
 סיסת נלעחו גמל ססמכרס ייתי טייך )6 דתן בנדון ו"'כ .ועתו
  ליוי סיבי תרפסו סיפ % סי  כפיפמור 4 חגס6 3מ 06 6ףגע

 : וק") כ5)כך
 6)6 ע)))1 3גע תגהי סיס )"  דכאן לפתן  סת9יין  סרוליס ופסנ2

  ספמ גס חנ0 כקיע111ר ד6ף המn)batt 65 ימדרכטיעמור
 הת "י סיום כעותר "פעו וסח or ע) )סמוך רזוי  6ין .5תס
tnabכקרוסין 06 כי וסחו  לפיוח לזוור 5'5  רסס  תספי 6ת 51תחר 
 גפ סף ר)6 וסרתכ"ס ס6לפסי PDD בכי ו6ש4 טגייסונטי6יס
 1)6 טחו%ח לענין תגורסח 0יק סף6 מלחומרך פוסק וסרקן .כ%

 ונוון  דסכ6 ווו . ט)1 3סשע סכיי פסק וכן ק") וסכיתחייכמח
 טהשזוו טית גיטך or סלי 6מל כ46 וסוי חנקי ולך סףדיון
h~m1סג6ס ותמ"ס )ו 4גס6 וקוס נתור חשי )כ-ע סוי )י 
 ריס יצויר 1"סי15 לפרגי טחגס6 תנת פל  ס6תר תסיכי גלעו%
 . ס0ק6 לפסקך כיון )ומר קייך )thm 6 דלך כס"ומר .פסקך רפסק" וכען מעעס )עולס גע ר0וי וכו'  לסחי 6ח 6י 3ol'D"ומל
 לשומח  תסוס  רססי ר0תמוי תמתנית'ן סוכחמ ככרוכטסי
 : פבפ ייפול יו ים סכי  טפילו סני"  וכיומיןלהתירך 3רעסי  מסיס  בירכתיך דסכי bnD1h1 ר6תר ד6(עו מסותפררי
 hnSD1 סכ"ע (~fu רוכל  סזילין לסברס פורס d'Dhn  יטירב

 )סגק6 ס6סס רוחרח מפריים תסחי ט) מגרנו )פיסגחגין
bnSu5(גן מ . סקגס חחן "ו סחרס כקחקנ SJtp עשו פל  פפכ.ע 
 IDD רגימ כנע בפיכס  סעיוס  ףון  כירין  עיפ .  ס3ע נסיגהנסעת
 טסיות 146 בחיר  otw כל פעל  טוסו  ורעייתו סלךוניס ויחרחתותו
 OD obtn 4 וידור  ייעפמ רק . עמלק  כסימתיך ככר6סהס"פחו
 16 כחרס עצמן סתקסרין רק מחס גע מחנים פופ  139מן 4יפר  ססיסררל 6ע'ג 6"כ טכ'ת גע גיינח מזל סו6 כן גי )וכ,-ממסור
 מעורס ת"ס 1Dh1 )ו )ענע ולסכרת ,ס 6ת וס 1)יט6 )חוורנקנס
 % ל6 וסקנס סחרס ידי ע) מתגו  פסורhwa  0 כדעתו נור65

 טע) 16ש ססכעוחו סמסס וקרובי המוחו ט) סר"קוגיססר3ריס
 ניעץ ושיכ נמיר ק6 דירסו ו6רעח6 סמך 6)י1 חסיכ ot:Qכ)
 : מחס גע 4חן ריתסדל )ר3רי מחמססיס 6י כן "ותו סכעיחו )6 1"י ס6סס וקרוני מתותו גל3רי כעחכי
 נינו ד6ער סונר כרכ ד)6 תס6 ר5יס סתסבנר  סר4ני6 ומסך

 קת6 בדרס מסוס סכי התרו ד)* ורנון כונס %"כתסגחו
 דומם חון סגנון ,l'hs, שלרגו ככל . תיחס 65חר נע יםיהתלו
 לפיפס י,ותבס  כףן %5  פסס גע  היגו  רירן  בורין  סמוי5ר6ש

 ופרק עו3וhl~OD 6  ר6יס סיביתי  נעו ויפיבפ יסוריכסיפפיר
 : וכו' )וכיחסו גיע6 דיסיכ מכית תססו6  גפךפיוסו

 רכיתיסן 63מלו וסר' thp כמלוקס לחק סתחעו סל51ס ימסה
 סכע) סמך )6 קיקול סעוסין ג[תג'ע  פנל היפיר  פוחז סין65
 PD חשי מפעו )6 ונס מתון סנעחח ע) 16 סחרס מ5 06כי
 6 י" כעשו קסקיקול מסוס תמם 6)1 נדללים קמן כתשוככל
 פסס כ) ע) hnmt 4  סדרור  סמיך פ3מל  לב  or ינ' וע) חנקידין

 ph5 כי6 טחגס6 נוטתו נותר 61'נו סגע 6( )וחן דסכי61רעת6
 6% ו6ע.3 . כניס נשנס סי6 טחסיס 16 סקכס ממגם יק3)6101

 סנט) יט) שחר כמתנעץ otpn תכ) . 1D5P עע חנקי טוסמעיי
 6ל6  גרופיס )6 ש פגרטס טייחי )6  4וס ירעחי 446תר

 : 46 פ"נ*העפה
 נע5עס לסחו לוחו סכעיח bsn סנ' שקוקס )ostin pbnS ותסן

 ערס קנזסס דרך רען דירן נגחן סכן 1כ) תכמסמ63יס 5י סכעל עם בעומס גץ5 מסלם יין חיזוק ולון  עו ר'שך ע0ם ט) לנסחך גע תן hntb1 תס6 סוכחע כנר . מסועו 06כי
 וכ"ע . ווי ערס ע) כרעע) D3(O עס כ6)0 דוריס תדגרכומת
 . כס ח4י וסב)  ,פ  3פבין סעיערהז סי6  מחשתו ד3גרון סו*קירוע
OD16עסש6 ססמ 'pg סנן יסרוק דסי5 מקרפ 60'ט bS .זמררן 

 לרסיס רומס סגדון 6ין %ן כח  כין p5nS  סטין  לר3ריו  ויוסשילי
 נס יזע ס% 6כס תועתו ס% )3ע 6קס )קדס ס6כ ר51סדמם
o)lpnbnD1 6( 6סנעימט )6 דילן נגרון "נ) . 3עיגיו מן תמג 
 וגמכס כ6ס3ס עמו ופסיפס לו גטי6ס חסי" sbn 6% חמותוהותו
ח0יס

~ch 
 מעע חנע0 משחו ס)6 ועוד סיעמוד שחר ככר6סיגס

 1)כך סגע )ס יחן רכריס סי 1ע5 "1ח1 סנעשס נע5תס וסיףסגע
 : פליס0 )סמוך כדקי סחו וכריס6ין

 טנפתן Oto ם)6 ם16מר 3מס 0ג' כקרקס )ח),ק טר5ס מס גסן
 ש1 לס6 רוח ורעות סכ5 ט61 . סנע %חעח מנעך מתוחים)
 וקרוכיסס חמוחו עתו טרכרס סר3ריס פי וע) ענין m~bsעס,ידן
 )6 ר6ס סגע גחיגח חמ)ח ספיר תקרי וגס סגע *חן סתסרר63
  פספס חלי לרבד  סשוי ספוסקיס גחנו י6 כי שעירו יישגן )6כן

 ס6סס וכן  כך רפס פל  סוסו o)ptp 1)DD  ס94ס פס שעוכריידבר
 : גת'ג0 חמ)ח מקרי ,ס גע מ3ע)0קחוכעס

 ם6 .  ס:פ במילת יספת  ,י  לסיביר 4  סריס סיימי תס גסח
 סדכרי' 16חן פי SDI וס 6ח or ייסקו twn~a [ס סוכיוו%3פפ

 "לעתה דמעך נוריסי6 ר6יס 6'ן מגרתו )סי Qh" נס קיטור )ועסו
)שסק
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גהלובלע קכג קכבשכלהמרירכם
 וגיבס 6עע מכירס נטעת דעתו היגבס דמעי דיצתן %5ע6שדסק
 )6ון הריסק רכסגי5 מוכים סרסר י6ק סתם דחוקי . עסיקר6דעחצ
Sh~p*דסלנס גחומת 56תגס ס' פריט סלונם קכחכ גנז משר סו 
 גתטון otsl מוכל סו6 )עס ידוע 151ן קרקעהשיו שכר 6דספעלצס
 נסלת 6ג5 . מכל ולכך ots שיי.6?פהכו וטת6 סכמי סרתנים
 נעממחן

~nhS 
 1nplal סמיתס פתר נסטן מנע סטהן 610 מסוע

 שור עתד 06 מט[ כגשן יתפלץ מעריגן ד63 601 . ע14שמש
 . תיחס %מר נע ים י6מר1 סמ6 נדרס מטעם כיהל 3עתגחוכסו

a~DSIגמור כסחת גע רנגותן משספוח b'Db 3ל b)'o מ71ס 
 סכך . לפוט 4 סיס ולכך . ממיס היש) 5יך ינט מטעססייט

 : 3זס די סגחינס קירס סעורם מריסכ5
 שעת לסיביר )ו מס" מפעם ס% כמפקס )סק) סרוס מס נסם

 ג5 3ע4 סגפ כחיכח מרצדס ממחר וזש) וכחכ נרושתסע%
 53כו רסיס 6יפ6 ו6ס סנודגס והדס 33יע% חורו וגס וט'שעשת
 סעס וס יס,טר 4ס סוי שמות hnwh 06 גי לוגו וםדנם
 )סתגוס )ו פסיס ר") ד6ס ק6תר ממי ידעתי י6 . טכ"65מר
1hmישח )6 ט6ס 41מר גשר hS 64 1תנם8 מחמיר 16 גע יס 
 חג15 טוס יטזכיל )ס3ע5 6ין מפרים הבריי ס5 מגס% 5פי60

 סש מס לו סטסס מקשור )סוטר לו קשס ל? %ס . נשנסהכטת
 : הגמר געמי1 כ3ר 60 יסגיל5רך

 מזרו )6 מעולס onhl 61ניס וממשרטת סטסי 1(') חקתכ מס גסי
 6% משטורס'

 סתגלני
 ס61 . כנישלו מד

 כקמל מובלע טרי
 : 3יע61עשיר

 ע14 וקינ) יסורס סגלו) בכיר מטמר סז' swn טכחנ תס גסי4*
 DID ע4ו יסריק )ו 6'1 )6עחו שין כגתן עסגע שמלככ5
 נוקמח כסיס כי גמור מעות סס ס))1 ופריס . עכ') טש)ססקשק
 )ו טפין טתודס ס3ע) נכווצת ים חוע)ח תס גע atb ע)לפקפק
1'SUרופס סיו ס)8 דנו6סר ניכר מעקיסס תתוך ו6דר63 . פקפוק 
 יורעיס סיו נע5ת0 קסם ייכרים סרכריס . יג") ויודס סטרws; ט'עמור טסכלימוטו ער . עמו סנחפטרו מוטע דכה *תו 4אער)יחן
 )6 ד6ס מלסתו צותו טרוחק סדמיש מעעס מגע ע5 לפקפקסש

 : פקפוק סיס )ותר חית' וממשי )תס וו 0ור6סכן
 כטעס )1 עתרו שחירום טכס ע) וסט סח' וו') טכחכ מס גסיבנ
 וכו' כ)) חגוי ע) גע נותגין pb ס,ס טורמן סגע %חוב סקס.
 מגחן שמר סנע) גס ס)6 . נן0 דטתו toust )6 . עב") oaPוכן
 סס3עיחו ע דעת ע) h)h גדע % bh חשי טוס נ4 פססכגס
 )1 וחגס6 המתר סכסשמור סגחיגס מקורס סמו וגתקסרולצחו
  סוס שום נעקש 610 06 61"כ . חע31סי 3דנרי סב) מט%%סר
ODW~על לסקל  ימפיך ין . מפס בו ויין . כולנו טל גרול סוף 

 'דו ט5 מותרס )סיוח נתוו גע פיחן )כקכ'ע 1nhD ס5צמר ימסינ : פפס ול6 רקן בסס ט6ין  סכן רמגל . תתלו סקסניססעעפיס
 מתחדר חיוב 5ד קוס ש ע) ),ס יסים 1)6 סהו)ס ננו5%
 מורך סאן ד3ליס כס . וט' מעתם חרס קשת מכם כ'6 )1וחנקך
 . אקנוס תשייכיס 6ע 6ין %ק- סן"מ סיס עס כן )דנלסמסטר
 )סטכינ כ6)ס נכריס )רגל כך דקדק מס מפח יסתסיל גם%ונס
 %שח סיס פנדעמו ניכר מעקיו מחוך 6)6 נסוג bP'1 מסמלפ
 hlo ס6תח 6ח? עס טשתור עימר גס מאחו 1)דמוחו סמ!ל6ח
 )רכריו tho'1 טסטכ"מ * ימר מ6ן ססכ"ת כפגי ס6)ס כדנישטינל
 כמחסכתו עלס ל6 הסלת ס)6 דקדוקן וע) ע4סס וסורס6)ס

 טסנעימו רעת ע) גט ליחן סלך ונחומו מקפחו ירמוחוסמכקטיס
 סתיקין כדעתו חסנ לצחן s~(r בפתע 6ח') וחף . סתסדי ק5דוריס דקדוקי ס) )כו גחן 6% נ3ר8שגס 8)יו פסחו תחמר סכטיעשדאוחו
 6כ) ס6)ס כרכלש )רכל סו6 כך סנט גחינתסדר

 סו"
 דכריס ט)

 כ8)ס דוריס דנל ממסדר 06 ע0 מתך פוחו ססנטיחוסר6סיניס
 ניע) סנוט סגממר מסיו כסס הנרים 510י8 ל6 ססכ"תס65

 "תר סכפילוס פ16תר סמיק) סתחגנד דגרי )פי קנס ועגךין* : סר6קוג'ס ותגבשסנטומות
)מנעי

hSn "תסס )6חד ש olD מרס קכ)ת 06 קי חי31 לר 
 06 כן 6ם . 3ל5ין ססיס מצוהר וחס . מגעל 6ח ססעס כן 061קגס ושי חרס )6 כ6ן 6ין ססחקטרוח מסחטות )פי ho משן ס)וסקנס
 06 כ4ס מסלס ס6קס טחססיר קגס כוס קם סיס ס)6 מגערידע

 סקס)וס ומגסנ ~S'h סעטס כ6ן סליו וכחב מס יגסכוו : תמתין קגס ט) )סיער )1 סיס סרעח סמיכת מסכן

h~p

 4ץסי
 סק40ת קתג0ג . כסיח ו3מ סס . הכשנס ע)
 יפסיד )6 61ם . מ0)י1 סימור )6מר %5נצ חומס ס)6- גוייציר * סעדי ייק שגדון %6 . מדעסו תחווט 16כססת"לתן

 וחוך קכת13 סתרם גס . 4 יס ורחליי כטחון 6יזס ג4סמטפס
 ש 06 כי מתר w'h סמרם מפער ל%הצ ממששת ,es' סקישרסעו
 . סהיס מן גס מסורס 6)סיס סכ' וכסחתן otPW כ' סלסקנס
 וסחוסש' סכקוכס :bSn eSnD' עמתת pw שיית 4 ים ו%וסו*)
hlon56% מרס 5י %ן 6ין כן 06 כפקס כפ ,Dlp . רנה סוף 
 טעס טוס שמקיטס טלין גראס קכחכגו עעשן שין מכ) .עיט ערית עחס מנדס רכריס סס ונס טעם מתשפ otD נדנריו6ין
 מן וס 3גע )ס)מ6 4אס6 סג? פ3ע נח מרס ס6סס יסתלנטן
 יירק כסר'ר מלעיס כסר סני גס סחק3) ער ססנר6 מלר ק סטן%ר
S")a%1 נטווס ססו3 על*גו( P'bl 1 ננפ 6חרtnhlo סנגר . 

 סנר6ס וכחכתי דורסי כס טד . וסרוס כרכס יקכ) )שוינווסתסטס
 ומסנר" סדין מ%טרד

 (pv5 w1Sh ומספק wb~ ontSnel )עטן
 גסס יפרס) ומכתי דיגי sp ופקס . 6יט דרסת סמואמשיסורן
 מסלרין סנ16ן סמל חתן סיס ז'5 גר4'ס מטר'ס 3ן תסירשערור

 : סיס 1?כ'ן

 שלי שהשלרצ טה מלבר וב"ל לרברי שינביעו הגבעים המכמת הןושלו
 , התשובות מתוך בכבדו משהד בבתכהטכסכם

 ר.נעל6 וכרי נוקווקי . וגטניס שהמיס מן מ! מכס שר12רי
 ססתגרט ומוכם 161מרג6 . %1מלורס סר6פיייס1סשסקיס

 טסכעימוסו סו6טונ" מנסחות 6ד3רי ועתו סמך סגע הניגח נעםסוס
 5ע"פ . נפריס מדפת 4 הסתו וחיקה  ששער משיוסכסיעסצד

 ספנרפ לותר סנע גששת נעת פי'ל תקלס D'D עיכרה סעגוטטקס
 כס"(ייימ רן כיס ל6 נפתבנס1 ועסו ע"ע סללי סוס 3ליססס

 רק נגע דעת גבוי וס 6ין כן 061 חמותו 6וחו  ססנשעזסססבטתס
 תתסס ו6ש0 ס61ת עססנעתס ישרו  עכטיו כן ו8ס . מתםועת
 תכעיס תגית כטחתגרט (bff צ 65יס %גט6 %שלס ק%עסכיס 8ני גס )כן . נינוח )תסרע P~o הניגח  hS'wn OtO 4לסגתן
 בפיקוס כיר יעקב ג6ס . סמחוס ט) 63תי ס6תח קמען . חז")כתיקון

 : סיי5פרי'ן ס"סו?
 סג6ין סנדול וסוג o,)thn 3כף ורו0י6 פקין שתי ש שיי%ם

 ונקיים נמגחס ס5עיר ובגי . סג') נתסונס סריס 6סר31קי16ח חריפי b~SDS כלס 6ח תכריע קג'יס 3כף יריו תבירמסרט
 . כקורס סמחוס ע5 וכבהו )חותריו תביר כרת וסוקסh'otbn %סרוסי חר"פ כטד מחלקך סבין mnbt' )קר6 ושד כיסורך63חי
 תמרך . כתורס סי ט) 3קוגערס טלור סרמנחי עיי סטוכט ס'וכיר
 )ט'כ פט סוהס %כ"גר sfft ידחק מסרגל גן ממסון גבס .וסנרכן

 : בס"קמע"ג
 . יסרס כברכס . נעורס וס3ר6 הבדק ס6מח SD נירש ססי ט ול6'ח' סעיד דלן ע) 0;? טלו סנטה דללי ע) עתדתי 6מאף
 . )לסרס ס6טס )דנריו מסכינמס ודכרי נדיו נקתעלס סופחי כיגס
 . ככס סל וסתמנרר . %מפרס סני גע %5ריכס 61מ')b)~SD 6כס6

 : 4י 19ob 636 נ6ס . פרכס סט"י מ6תיק8
 נוקיר רכי 6ת גפר6יחי תשם תכ) ממגירי עבישה % כי%ף

 חטופגס מפח המרחי סגחתות נחסו3חו סעיון סי ע) .תממוריו
 כלכי ממכיס ג"כ %עיר 6מ 3כן . סגי גע )%ריכס עתו )ססכי0י65 טתרר"כי סר ירעו כחון מכסוחיו . חכתוחע טו6ע הטוי .טפחו6יו
 סירס )כי סקסן (bllD'hn . oh וכלסרוסי . הזומרך 3ג,'רוחיומהל

 : ס"ט ו") זרק גתן תסוטרגן
 נגע שמתסוס עג.ן ע) טכסים זןיל ימס מרסי "הר"ר o(llb חס31ח )רוס6
 ליוו ממגיעו וקוית כתקי)ין כח היו "סיחו ספ6)ס סיר ,סי סו")הכ"מ,
 כנכרת ס5סס ספיר )Pth1 6'( גונריו מכויר סב) סו6 כלסר חס,גחידגרי
hnSD)t)~Dh 5מר 36) "ריסון ילעיס )ח,ור הוחש מיויך ססיס רק סו' גוע 
ths~1  נפל סדגר'ס כ) )ו ו'ח6מחו חסיגח' דגו' )ידוnDV כן נס וטלסס 

 . סגי וע השריכסיסכמסו
 טגעקש הלע 3נע מדגל מגומל 6נלח t1D'(hי p*p 0גס מונה 6ן )י יסוגר קמעחי טשע הכגשאלה

 . וסמעתיו כ6ומ t~tblp1 שגי 6100 ס6גרח tht)ol וג'נה נקיקוגיחן
 46 63ו ווי"ן tnh)al pffps . גוממו וגס סגע סתסדר סרגטחנו
 סעגד) מסעיר סנ6ון סרס561

 סקלן נן ורקע עסר'ר ס46"ף . 1"י
 *ע4
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