
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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לרבלץ קכגשאלהמדעכים110
 תקש סמוק) מסר'ר כן סיון מסרגל 4%ף וניטו ויימססר'ל
unhnסיגרם 611)פם ר' לכרסם מרי"ר 3ן 4)תק כלימהש גע אסוו 
 מנע 1)3ח . מסוכן 610 כי היכיס סמוק) סוער גח ט3ט 3חלקמחו
 סג") יימק ונס כ)"כוכ סדר עמליו מלילם סער טכס 6יןשחו
 1סי651יס ס:כגסיס עפי ומבעגו סרטים "תר . סנר אסדר 46עט)מ
 וגכגס:orn 1 גסקינו מגענו י6 טעם 4רך ht~p סרופ6'סותפי
 ינחק ח) עכרו וסיס וכנסונ חשומין וכרי SD us ורכרט)נקרו
 התסורו מכס מכקק 6ני עחס וגס Stnnh 6)יכס סוחחי אריגוסג')
 otnto כ) ס)יתס 3גרי16ת סייחי ל6 וגס מולס 6מ כי גם%סחי
 סכוען דע 4 61תלט . מגע 6הל מו4 יםחגס %61י . בכסס6גי
 ספחן סגע 6)6 קדמוגיס ככישס חג* ע) נע גוחמס pbמזם

 כוי גיעין כשר 1כ) מב) כריחוץ; גפ )סיוח גריך מלעססכיכ
 משר כמרס ,ס 6ח ים קמקסרים ורק 6ך כעומס ,פקסוקגדטד
 לט וסה"נ . וס 6ן or )ים6 סיחרו סקכ'מ סכקיעשר גדאונקנס
 סוכר נגמל וכסוף . טכ") . סיס גרמן מעוסק כמו יעמס סו6מגס
 כקנין ק43 61עס 61ניס סגה וסהסס סס6ים סל) סדכויס סיע)

 סקרן כסטוק סעדיס כפגי וע') סרנריס כ) וחזרו סדים נשיסודר
 6ץ ממעגחו ע3 )י)ך ס:") ייחק כמר סכסיעמור שסין כוססודר
 יכריתו מסם 6מר יסרר oh1 ,ס 6ת ,ס )יק6 ימירו יום otnSpמוך
 סמקייס %ר סטוכל 5ר 3101יס Q'D5h סם ימן וגס תוקף כבג16חו
 סי וע) . טדיס כחגי סודר קנין כמעת סרגריס גרגרו כ6ןעד

 סדרו ס"קסדכריס
~trt)ho 

 מנק 6ח (sgr שוו סנט אח סג')
 במעמך מסיו חס31יס ק6ר 31פגי 0יסס 1ע5 וכפגיסס ולמעכסכוח
 . כסתס קנס נח )6קתו סנע 6ת סג") עמק סמגרק מסרססו6
 0מנרס דיקוק חוקו ססככיר npa )כיח סק% כ6 סגע 6מרולהחרת
st)oיסיך) 6חר מס 4 1קר16 כגסונ סכגסת מכהם הוסו ונלכו . 
 1גח%%ו . מטעגחו על וסלך 5נרי6ח1 יוחק יקרך) כמר מ,ר כך61חר

 סס)כס וקונס פו6נ p'p5 ייסע סמגורסח 06 תודחס0ו3ריס
 מודל קגין )טסות וח,לו סנה ס6סס וקרובי סג"מ יחדיוגנץהצדו
 or 6ת וס עיקד )חער סייס גסיהן הרקוח י1ס סקטים ,תןוקכש
 עחק יסלל) 0)ך ולח"כ חזקים. oem גתנו ,ס וע) י!ס ק5שסרתוך
 נכסיו סס כמכול )ט'ג יק'ק סירן תסר'ל גשו עם למסעיוסג')
 גס) כך ונק כך ומן גס61ץ לנשח כך 6מר וח"ן )ק'ק1)מ,ור
 סילן מסר'ר גיסו וכין סג") ישק יטל36 גין 3)ט'ב וקפטמליכס
 קגיחן סנע ירי קט) מג'סס ססכמס סרו ער מפסחו 6ח1סכ4מ
 mnh 6פס יגף ססו6 נשר וכויחות נמור גע יסים ניתססטורן
 . מגיסס נעורס באידס עסיס סוס נס ידי ט5 %סו מגץ01י6
 tbD'1 ששלו  ניגיסס סגפש 6ס  וס וסרוס ממרס ע) גסוממזי
 ' יסרק) ומקס יט"נ p~pln סגדו) ניד 5צי סיט גס . וס 6חזס

 מס כפגקסיסון סרכריס כחכו ותניר וס כ) ט) סוו6ס b~)oיישק
 יייגי 3פגיגו . סכחכ ח') sffg סירן מסל"ל )יר ומחוס כחוכגחט
 גשרם סודקת כחגיט וסורס סגף pnSt יקרי) כמל עתלדמת6
 כקייק סכט גח %מש סגתן ססנע סלם וכ"כ סעוף 3ר4טנעמיס
 מנססו סכפייס סגיעין ככ) 1יסר6) מסס כרח נפסס 610וח"ן

 גס י מיוקכת וניעת סטונ ונר15פ כעולס חג* סוס כלי3יסר6)
 ob5ol מסיום סלמו ג6 610 )6 סנט ט) יערסר ס)6 נרגיעשנע
 ומרס סקנסוח כ) ס) 1נעח) סוטי נס . 4ה סוס 0ץ )סוגים16

 ו3קגסוח 3קטעוח קכ) מחרם גס61ין לעסות יקד טגחקקרוסקס4ח
 סיום געטס וסגעסס סג') סגה ע) ט') דנייס 4כר blpושגבוס

 וכ) . ויין ום4גי . דיין ח4גי . )טכ p'p פס p'PI סע"6 6כ "6ס'
 יחרק) דכמל ומחותניו וגיסיו 61מיותי1 קמיו כססכתח געססוס
 סגסחדכס וס SD מעמס גטסס נס .יוחק

~nho 
 . 6מר טיס סא"ל

 דודתו כע) קסו6 ד)כו.כ סוג מקיר מיי"י 415% סנ16ןוכפשע
 ססגע 61תר מגט ס) ופרמל עמך o(sff סמגרס י5חק יסרק)ס)
 )בטחו סגע סתת s'g ידחק יקלק) 6ת ססעעו מוטעס גע 610ס"ס
 סיכתנו 16 1ס 6ת ori )יס6 )מזול ט5הכין 61ומר גכחכו כמטבלסג')
 6חר. נט סימן כדי ולפייסו ר15ט 5י וסיעסי )ע)מ6 יסחירס סגי נס)ס

 כ61ת סתע מי 0טעס 61מר . מנוגס משרוח ינ6 16 . )6וטלקס
 רפת ט) גע מגוחן 6ף טג'מ סכן מפעיו סעמר 6חר ססכ'מלרמות
 6ם S3b מבלס וריכס פ6יגס ימוח ס6ס DID 6(6 19DS'( 6יטסג')
 )6 מסרי תסתגסנ רייס וסביב *תו ו)ים6 )ח,ור וריכספתר
 טד . 16ח! וטיפח חוורת 6)6 עח)יו כמעמך סקכ'מ סדוחין)סלע
 סו!0דל סרב שלי )חי מקר משזר עגלון ס6)1ף סיכ דבריכ6ן

 וכיסס גסתה U'h1 60 וסטתו סגע סבסדך סרן 15 ופסיך .סנט
 מס . טויסס סקכ)ו וסקנס מחרס מחגי סייטכן

~'hD 
 יס כנרגן ק

 מויין למס כן )6 ד6ס . ובג") וסקגס סמרס קי 6תר סמנרסומח)
 b)hctt יתץר ימתיל סכ6ס  כממכרח לע וכר!גס במיס לוס ,סועקסמן
 נרפ' מז  רף גקך  ייגסו כסלק סשסשת סכתט נומס לריסוס3י6 דמי 6ועח6 רק גיחן )6 ס0נע טון סיס6יס לרן- סכי  בלקיסל6

 6תד  סטן הטכ  l'nSO נזם ייתר סנפ ספסור סרג  0ב.ערי%ג . ' : ויו' נרנרע  ישיין וכו'קתע
 סמגידספ ע6ס ססתט 6פך 5וס  טש 61מר 0תגלסמקרוכי

 ידחק ליקרכן) סתנורסס  06 רברס מג'ל סגי לתמררי ס9ר6וטתורס
 משייך 6י'ס עכסחטתור חד6נ 61) )3ת' נע חן 5ו 61מרססג"ל
 ס% גפ ליחן נקוף  מתעת 6סר ע) טחך 61יטיכ כת' )ךלמוגר
 וס וטל .  סטיפן דנדי פשכ .  ח"ו תחוס 5ס למלילס נחימלסרך
 ס6ץ ססיפפ  זס 6) גס וו") וסיעתו סנט סתסהר סרנססיכ
 ub 1גקע סתגוס  סמך זס מטל התיפר or עחתס סגתלסמול
 להיסק 6דעח6 נכסי ויכין )סס61 ו)דמוסו  וילתו. טל ול6לגרסם
 ריו ס" סכי16 ח'מ וסטור סחוספות סכתכו סקס 1)6 יסרק))6רן
  רסני טירפתי  ספרי סין תפיי כ4 סתיס  סל6 6ף כט)ססמקמ
 סם hnth 4ם5  %וו  tmfnoD  סמ:ירס  במטס  כן  ט6ער כיוןעכר
 יגריס וטוי התקת נקעת כעס ריבד  סל6 כיון ottp ססת9סבנתרן
 גורפתו תסיס טתוכר כל כסס רינר לק  סקורםשוקף

 ללוע ליי
 ננק שיתם תנווי  כעסי דסלגס ננט קאו ק בממק ו6ס .)
 5ין סגט כחיגם  תתסיס קירס לפגיו InDh 9 יפרס 6םן  לסמספע ןיס סס 3רי פכחונ עס ע) סגע המסרר סי3 6מל.וירןש : טיכ עילי פיטהץ' 6)6 למרס 65 גס עד וט' h'o מ')ח6)16
 כ5ן  כן סיין חס כן לו הופרת קסתו פסי חר6 לרייס רימססיחן
 כך 6תר דיבלי ופור . ממגורסת 6נ( 6ל6  כן פעו הטסו רנרסדל6
 כפגו 4הך  טלריך סא"ל סנט פסהרי פתו דברו סגט ותיגסנסעת
 ttsu  וקנל  פיין3כל

~lnDS 
 סיער מפי ספ5י6  טפרנור וסלן  כן

 כסודקם כ)כוכ ססור0 ססוד6ח1 חע סגע סמסדר 0לכ נח3ךעךךש : ריו 0" וניד נגררים כר6" מנסיו סדנריס 6חר  ס51כין סבלכפרבר
  גפולמ סופות נלי נתור גפ סיס נווכן  סוזן  ססגפ גמורםז
 סם ונקרץ. וט' נר6טתס ססכטימוס1 ססנפמס על סלך סל6פירס
 סקר רונרי סי  יסכרי והתר רנר9 סעסייס סו רמיוגיסנרכנים
 כ5ן עד לי. קרון פי 6חי  לסיע )6ער 1DIDS' רנת  חרסוכסונרים
 מגוף )סעתיקו~ ותסופר 15יחי 6ער סגע סמסטר  סרנ סלסליסח
 סרוס כדכריס עור סס ס6רק- 6101 סמסדר כחב 6קרס6גרח
 יסעו עליו 3גס 6מר סצליס וק bSb כונס )מעתיק 15ישו)6

 לעדר סר6יות וגס . כע,ס"י 6כ6ר כקטר מתוניס ליסוריםלמסיו
 סם שלס כי לסעחיקס 4'תי % סנ"צ סרגרים  SD סנמר6 קסניף

 %0 שעיט % סי* שח סגע סונליס 6ח שמשיאר : 5שם6 .ופכם לפרונות רומותרמיו%ת
 כ6ט פער ולני ססיופס. פל ופטחומס מרטיר  tD1nP%צי

 1)0ת? יקרקף 6ח )סקסית שכס ~eDo  רכגיס קלת עלנקרני
 ומלעס מ4)ס כשוקל מעמיס וסלמס 6יס מקטת ח!מרות)סס

 otlaln, 65, ולמען למקס )6 5יו'ן )עען mnht' כסגי ר1מוס5יקחגי
 % ממירוס נפש סע5יעיום יטו"ג למטן לומר ר5היתלקוט
  פ% שלהדס %לש  o'Sn (~nfhl %ויכיס ס' קם) ולממןלתסס
 ו5נ*ם רפ? 1לחוופ דנר9 ש מלמזיב *ים ו% p~pnh 14מיחוס
ontts)ושיונס PntD לסם ו5ע להד"ם סייגם רמיורס מסם 

 : כזכי לפסירעיון
 סי יצה %י י% 1Dh נושיט 3WD שלרומס דציו שאר

 ט6 שם קבס 6גי 16מר . כי רהב חרס וסשכרים קקלרונלי
ttoo1סתמרשר מי %ר לעזר גטקס יינל )6 כי לנרכס קפיץ יספוך 
 יאשכם % כי יירו סו6 סקס . כו' לית מרס עונרמל  סוס געע)
 מק ס% * eh ומש סנפ גחינת סטתר:בסת "ץ מל %5ר"ת

 1ש64 עערטר 610 6שץ כמי65 61ח'כ טכסיו ם1סק וכוץנס)כתו
 כעס כשיר מסיס כף 16 ר'ת סההס וס sp 6100 סנע ע))ע,

 56ע65 ייהר 0נ0רנס 61מר סס %כת יט) וסיס סגת תתישכחיגת
 ס6מ סרישס6 מפגי ולתגו סל6 מנס מ5 מערמר סייש פססייחי
 %יכ סגפ גתינס נטת נעי סיס  ס% מי 36) עכטע. גור61ס
 סנע טל וטרטורים חל91יס * סיס לו ונר6ס כגט תנסי:תסיפם
 סמסש 0ל3 כודרי 061 . סו6 מסול גט ב6מס  סת6 יסחיקסטיך

סגת
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נולובלז קבבשאלהמררים
 "ימיו 6ף סעודך נכ) סגיחמן סמטין 46ו Ot11i)ol .סל3סנט
 "סור יסיס . טיסיו מי סתסוריס ויסע נוד6' ססו)יס ניעיןכחרס
 י63 ליח קרוס סתתי הם4)ס ostsn . רקת חרס מפל טויסס)מרעל
 מדגת סעת עג סערגער l'fip רירן טנגרון 16מר 6גי וטור . כוסדהר
 מקני גיסן מסרי וכס)כש כפסספ סכ) מש סנט גחיגח ודקי כיתגע
 6סח )סחבו 6חע )כחח)ס גלוית קו"ח חרי הסק) סרטן ים %ג. סנע מטקס 6חר סגחנ)ג) מס 6ל6 גיר מערעור 61ין olwנןו4

bnSD). סע4ח ומס ח4)ס שסי% מעצים )לנגוח וסטמח( 
 סנע גכינח גמעת מס מעמד מי 6סי4 סוס וכנדון . כן סדטחט)

 המתירס מי ,ס כנע טהק ס6שור שמל )גנוח רעתי 6מ1ס כי,ל : )עוטריט3
 מרסנם ממחן נע )רכנת ר31ש ססס חס . )ע)מ6 )סגח16

 6יגס וכ6עח . כתיגי מן מ65ט ס)6 ומחמת פגי מחמת ממסן)גס
 : גע1סק 6כ% קיסר ar 015רומין

 יזוע כי 011 . )כ) כ4)ם וס61 ני51ס מקס 5סס לקויםאי
 מפגת סקי כנפרץ עי נקוייי

 נשי
pp')fiD hvn3 % ס 'גרם% 

 סחררו ל יף גיורן כסוף ססי6 הכיעס מאגס סו6 ועחווסס .ס'(
 כן ah 6(6 06 "ת 6דס יגרס )6 6ומליס קתלי כיס . 11')09
 חנפיי סר,דימס t)'Dh 6ומריס וכיס . דכו סרוס נס6%

 כי סגלתו
 טרק לסול 6מר מדש . סעטגס עכ") . ט' ונר עמוס נם6%
 %ס כורך hwn פקסו 6ת 6רס יגרס )6 סכרין מסעע כיפססו
 )גרס ר51ס 06 6כ) וכל סרוס גס מ65 כן ob 6ל6 יגרס ס)6מונס
 רעחי ע) עפרי מיום ולגי . קרח יט) רכל ערות מ5י6ת נ)66פ%ו
 כ)bwbn 6 טמטתעוחס ר,עטגס 61ח ע) ועתעיס מסחומססייחי
 hpll קע6 כן ומל יתדו מסיכן לגרעם יט) דבר עלותע64ת
 ספל )ס וכסב דגל עוות נס מob 65 ךוק6 סו6 י(כתונגדרת
 דכר ערות כס מS3b 06 6( 65 כפסולן )קון מסמע סכןכריחות
 hnth1 . )ס יארגן עס6 4מל 61ין . שגירס טרח שנו סגםקע6
 )6 03 מ63 )6 )רב6 חפ6 רכ 6') ווי) סנהטגס ז"ח ט3 כנמרקטס
 י,כ) )6 16גס גבי רממג6 מרגלי ליס 6מר תסו דגר 6%ערום
 6נ) רממג6 רנ4 610 סתם ק6י וסמויר כעשר ימיו כ) ימיו כ))ק)מס
 ערוס bS בס מ65 )6 ופאג"י . כנמלק ע'כ עכר רעכר מ6יסכ6
 . י6ו 16 )6סדולס )יס כייפיגן מי מרו וגירקס ס)) )ניס דבר651
 pt~nh יתיו % %%ס ין% % בתוקם סגעלס 6ת ס6תס 6תסנני

 יו% 65 ))ערך וכ6 סו6 יחירס קר6 שיו כ) דס6י מטחבתסכת
 )ישירת 6וש כהין סעד ישו % נשתנס יס6 )6 ס"מ 061וסלמס
 מג)) וסחו? עשך ט) )עקס סכחונ סגחקו געוש ט). קוקס61'ע
 כטמש גחותיכן מגרסי כ) ד6י וסחרר כעשד tb(o סענרסיסדב)

 יט) 6רס סכי דמטמע . רטש עכע כספי 4)1יי )י למסוסחויר
 עחמת מגרס ו"סי' דכל D11D 3ס מ% )6 6סף טרח וסנס'%רק
 סחירס דסחורס מס סת6 וקומר קוי 6ל עוק ט 6יגו ש .6סכס
 ונר טרוס,6% % נס 6% ), תפילו קסתו rb 4רט 6דס5כ)
 ו)6 ערוס )6 נסס מזכי 61יגו *חס וסמגוע נסתם ווקףסייגו
 דעס 4שף סחירס ויררס עטוס ד1ק6 יתיגודכר

 ממגר"
 מ,מר לתיגו

 געורכן קיבס דוריי מסוס וסיגו רכר 1)6 ערוס )6 תגעגגתיגמ

 כף( ע*ע 1)6 מקיטס נהנה %ם :btnD ק  י'6 תש ע 6ה אוני' יכמוחדמע
 דרס ז 6ח . סעסגס וי) דעכי כס סגחישנס תמוך נעפשטס לנסומ065י ס6טס בפרק גמטגס ולירחי יבשת במסכם קקר6מיסד
 oPb %יגו מ6ש ג6 ע6יסס גלוטס 6טס מתיק ק 6)יע7רני
S~Dסוס רנ 6פו ישוס לב 6ער נגתר6 סקס מעריגן . סמסגס 
 ftwn מס ודרס bntmn שס )תיררס 6)יע1ר )רני)יס

 6% גחגוטס % 6ש)1 לקיטס נרוסס 6טס וחגיגימרנמח6 ע* -
cntbDכנוגס פכע5ס( D"DI סגפתם עפש) גכריגס ספנם) 0נס רימ . 
orl05 וקמר גס 5ס טכחכ כמן מ6יסס 636 גחנרסס )6 רט" )טון 
 . )'גס6 ושחרס מת 6ם )כסוגס פסלכם נפרוס מ6שס ts1s%6 * שגוסס %9 6דס )כ3 שתרח 6ת 61י עמם מגורסת 6חרוי
 כסירוע )ך סרי רשי. עכ'5 נכסוגס דפסו) סגע ריח וסייגוס"3
 6ת ערק יט)טקט

~ph 
 )6 6100 )נדו מתנו מגורסת פתס6

 )6 ט6ש1 מיגס וגסק6 6סתו מור חקרך )6 וסיט 6קס שריקוט
 nab חישל כן ו6עפ, מח)עס מטורס יחוס 061 ינסס שוייך6
 עתני מגולחת 6ת סרי 05 וטנור גע 05 טכתנ כגון נתקון כוסיסה ומדכתכ . חיו יעי נ) עקש יטור סגע וס קורס כנר ע4ס 6otonש
 ט וכתג  גע לס וכחכ רטט כ"כ ולmmn .olbSJ) 5 05ו6י
 6ת סרי כסן פכחוכ סגיסין כ) כנוסח כחוכ 610 סנפ טסחס6סף עישוש עקמע olh )ג) שתרח 6ח 61י ממס  מטלקס ואמרי

 מסירת מסעה 610 )0 כחימר סנע סיקר טוסו 6דס )כ)מוחרת
 )6 חנקי מפיס ר6י חשי מסוס שגו 6רס )כ) מארח 6ת 6.סגע
 וס סכ)שע 6)6 . וכנוגס 06'15 שחרת וסגי סגע ריף 6פ%וסוי
 6רס )כ) מוחלת 6ח י"מ בנע חישב מס ו6ח כ6ננירסו מבט)סו6
 יקל6 6% %דו DD(1 )סררם ש6 טחס6 %6 צ נכרטס גס6%%
 0גע גע) Dh" ותרעע . והתו עוד b9pn )6 וסיoD'b 6 עודסו6
 חיגו 6וס )כ) שסרח 6ח סרי )ס 61מר לידס החי ומורמירס
 "דם )כ) mmn 6ת 1)4 )ס כסוער עיד 6)6 בכך )ר%חירסמושך
SV'36רס לכ) מותרס 6ת סרי נקויו נגע פכתג מסופר כחיכח . 
 06 סרי )ס shll סימוור 6ט-ס מירס וגוטית כסמור כך61מר
 שסרח 6ח סרי כנע טכחכ דמט מסום מוש) 6שו 6נ'ס )כ)מטרח
 ונד %3'רס bSh מגרפס שנו ועיטיו כאמרו ניט) Olb)כ)

 מגרסס 610 למעם נכחינס נידם וגסן )0 וכחג ומרסוסחורם
 כעשר דגני גכ ט) ו6ף . נע) ס61 ססו0ר כחב h)~s %ערס1ל6
 פרק ליס נעקגס ח,') ומרו מע4מ חון 6וס bS מוחות 6תסוי
 )0 ויקער ים יחגגו ויעוול סיעגס שקו יעיט ט% דגיעיןנתרת
 )פסק קי, נסים! 6"ע מעול ומטיו olb )כmnw 3 6מסרי
 ,neD~D כ) סע3 )6 מועגי חון מקרמל טכחמ,ס מחס hc(,ס)כס
 סכעכ מרסון ק5ח 6)6 6רס )כי מוחרח 6ח סרי סכחכ ססוסרכחג

. ויסכה ויסיר מיום כסיט)גו לפיכך . נקיומו גס6ר ומעיקרביעי
 sa סכחנ כ) וקיים ח,ר 6וס 5כ) שסרח 6ת סרי )0 הקמר)0

 46 ס!סק מסעשח בג ,ס נמ6תרו טגיט) סכ6 6כ) .כסיפר
 יקיים ובתס "רם )כ) מוחרח 6ת סלי וסם ססופר מכחנסעפת
 ~1DID כחיבת סלי 6וס. )כ) mmn 6ח סרי )0 161מר נסימוולסגע

 נץ6 טסה כשגס נע) )סוס )סגס6 לצךס )0 6ת וו ס6טסנעירוס 6רס טה6 ס)סעתיס 6רס נגני סו6 %1וי טכש סק טיס קנו4
 סכתכ ככל סנע) שעות עד osttP כ3 ע3 4ק "סת לפיסולגעית עעס ט ph 6סגס סעמקר מבמי לטמרו כעו טעם נ)6 חטרו6ת

 o7b נס מן סג6ס יס ס%עעיס פועל 6גיי
 נ3"

 יוכ) מי כן "0 . )1 06 גי 6דס )סוס 4נס6 הסורס שיו יעי% 3נד %ט )עורק סג6ס חמיות Pho" ומרועע pt(Oh סחורסיערס %6 מסמע )ינפק  vngt' עת 06 )בסוגם פסולך וי) נשנסלס" ש תני כעס
 נגמרי ארז )וס )6פי)1( 4נש*ט)

 טשכ) כע31ס pb 61ע נע31ס 3עי )ס 6'ן ססרי תעלתי)סת'רס 6כ) עומר )פ)מס יוכ) ד)6
 סיך תרגייו6 06%י ס5ר נסריךלך 6התת הוסס 4וש 631 גתורס יסנט %תו על 4 סיסותרגיסיס סרי נוס עיייי אחיי  ושמכסי .  לנרו מנעל  1ס onib 6(6)יק6 רו6ין כט6ע 6כל . )ממדרס %יך סיס סכי tDb' מסמע קר6נ)6

 תרגמתי
 ר' טל רתרנליס6 .

 סע) מ65חי 61מ . ככסתס סוס) סנע רימ ס6פ" סע65 סיסיסודם ככנוון וגער מגצ! 0bt5oS כרי  כגון  מליש 4 טיס גלץרס5סנס
 לאטלס כוי וסות תיאנס tnDh נת3רפ כפסחן וט תיריכרמך  ספ6 עירק OD'5 יחוקק ט)6 )ה)י)0 סנ6 סג") סגע נמעססויון
9DStD~lb ענק ניונן וכסלי לערחקיס המריו ללנת הלדעוך וקילסenb ימורס ר5י וכנ"נ סינס תויקת לסלבס  כנון מווי 
 כן ob לעולם  לסמדרס מוגש  ובין נעינו חן 5%ס סל6 פתרת רכ  ומן עמיחי מוצפי ניעי nDbll . טגיכס שרת  6יע סגעטמ6
 bn~b  יום מסוי לעולת טגונם ס6סס יחס תסיס  כן לס כעיקר סיס bS1 וחסיכן הו6:  6רס כסייס טקתס0י פפס ונכל ,ינתהצ6
 5סת? דופס דרכי דרכי: סכ) a~tipo ותרסינו ותירס כרחש.נטל )ססהדל  טימרו ~Ogh מקרום ורעעתי otDh 4 ושם כמס4

  מתעגן כן ט6ם  6רכ, לכל יותרה 6ת 4י לס ולותר לירשן סיכיל טוס יעיט וס בסרי  כן לותר קרתונעד רבותינו לתיו פסיכןשני הצי כל  עפת נפרוס ססס6 עפיו ומגרספ  קסתו  6ח ססן6לקרס ומתתיס  oD1enn סייתי  סייס תויקת יטוכס לסבל כרי גפיתכו
 6ין 1ד6י סג6ס מחוף  פוחס נירט טש6  כיון טמרי ימיו כל סיeh 5' פיערס  וטיכס ניגשם כורת 6עי סגפ סמ5 6ט0ו 5ת*סג
ot)fn. וכמס 

~'DDP כן 6ס ופיס . ימיו כ3 פוחס 51'ס6 יחשר דעתו כ,ס מעגין וחסריי  רוצחיי סם עסתי  גס6סי OtntD'D) (פ 
 חן6 ס)6 כנון  אנס  תתוך סותם לתגיה 3ויירי  וך6י h:h . תירס מן" סו.ל קוציי עי נס" . לני גו  תהייסכ פסיס דכר )י ידעיכו1ל6

ילוקק
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לובלץ קכבשהלהמרצ*מצ11
 6חר סיס ושלגס טיחצו מחריע יעתוד 06 וועוד 4גסויףקס
 . %גמ1 16חס ממיק קש6 מפס hnltS מחיוס 6ע1 %ך . שניגס%

 ד6י תנקי נ)6 ומהוי ש 06 א 1hp1 סימתו לש וס1פ8שמס
 )1 ממרת סתולס דסכ6 ס61 כן סאן כומך וע) . סטיתךטצ6י
 6רס %) הנתוח 6ת 4% ממס הארסת 6ת סרי OY *מרשם)
 0ן DtnD hSn ohin 3ענרק ד6י מנס וים פמו6 3ך6ש41ך
 כס חקיני זגינףן כחר6 מלק הס סלמס נמשם מ1% סוילעיניו
 וחסד מתני ממרסת 6ת מרי לס 6מר 063 שיעור ורדיממץס
mae(סמר6 46סור סי' )ו תסורס טחסיס מישגי חון 6דס )כ 
 כימן %ש סעור וסמקו נע ט6ייי onmh ותכתים נס קס0461
 מושא 6ת 6י )ס 6מל obn ותרתע כפכתיס ס)כס ושסקק4ו
bSי(כ6 לסריגן 5מס כן 061 נע רצינו עולס 46עור ה 6ש' 6וס 

 שמגסס *ירי סתם 471 6)6 ע5ת6 )טלי מטעע נס ססו6כסתם
 ס6יע מודו עלעל ט4 לכך חתטגן קל6 מתורס הבטס ס"סשיך
 תגרעס 61ימ מק תקום ;(ostio מ6סכס כשמגרפס מיירי וסכך .נע
h%יקר6 )6 61מי1 6שס סור קש6 05 יקרך ס)6 לכד עתט 
 ויסלש ישירו קכסיעשד ליס ש ות6פיגיס ישח 06 ינסס פור05
 מתנו נפריס סתס6 נעורס כלגרס לכוות טוגחו 1ל4ן ש 6תזס

 דכסמנרט . סענרט ממפכח 6מר סו)כק נע דנכ) כו6 וסעע%6טרי
 קנך גתורס יתייחס מא טהחו סוי נטימו 0ן hsn eh~nשאת
 6יגו מצמד מון eht' 6רס סוט כס ידויי טי6 דמכפיס 46כ46הך
 . תסענן סע6 מירס בטסת פ"ר שן tDh' גשרס כריתם ט*פנע
 Oses npvn 6)6 נשרס )0התס אגו ספגרט דמושנת סכ5%6
 מסת גס טפין חצ(ס ופינס מ6ד ופס סי6 כועס וסכהחססירס
p~Dכל בסי' גס )סייר עכ5 זכך olh . התלעס 16מר %י הצר 
 וסיס נפרקת דסחע נירהדנ כממטח כש גע מירס ושס %זס
 תגע  רנרו %  ז? מכתינו יכן . נע דסק עו' נשימו מן חמה )066
 פסכת נכל וגס  גירוסין ר3פוסס תסוס סככו גיטין פססת 3כלנזם
 וסיתם פניתו וי65ס 3ס לסתסחס היוכל 3נע 6ל6 רבדו ל6גיטין
 36ל לסתקייס יכל עכשו ילעס ספמות זס נגפ Ssh 144לאס
 נעל )ס  6ין פסרי אעכס ררי %תקיים עכל ל6 706 לליסוסיסס
 סכחונ סוי קמס כעס גע נעטש סו6 )פ יתן 06 6ש4מן)ס
 onth 6עו סוי וסרי נחצו לפרוס  סמיי 3חס)ס 05 טגחןםת גלע מריחו ע6ס כגר סי6 111 הו' מכיחו ועלס נעם החן*מר

 קיטס סייגו תטיח %1 נפסוס עצו פת"  גן ששו  ר'ווט
 ר' וגס h'w  נן יליעצ ו' כויס  זס קרין %1'פ דכריו 3כי)חס

 תל*' רסע קר6 לרע- 4( ס6ין נושל משם סייפ הם% קו6-שוס
 . 6ס0ו סריגו 6סס 6רס יגוע  רסקיך לי לפס וקרך סו6דשצט'
 במרסס זס פסוס סשדס רמוס ל6 4ך  כקמיעות סכslb 6 6גיוק

 למקביס 6סשר  ט* מטום ק ת6% )6 06 וסיס h'onניוקין
 we: וש6 ימצרסו6 6.כ ,hlb לנקל לסנסo)pnw 6 %ים %אע . סי בנע 6פ" סו3 למארס חמל 6עו סוD'h) 706 "Php 6התסס

 ו'5 קרמוג'גו טגספ טתס ובחטיעות המרור 6"צי 6יידכמויו(ה
 יספוךמ כף סגילטס תטכ'מ כוס נח )ירס hsen ש.
  )ס61ין כימתם עסו שכליו ססכ,ת טעמך עי טגסגו סיקסעיולת
 מסוס ק- מצו ל6 כרפר 431 סקפוס 43 וקדושן במופפפושם
 ותסלים  סכמנו כפו טנימסם סתרם קיסמי מסוס 16 3עלת6משסג
 hSh ט מס % סוס ססגע סחורם מדין סהויס טסיו שם6%
 6ל6 (hnSw )סתההס כמגחו Oto )6 טראערם )1ר ר5הי מגעוש

 קמרת תקנס )0 6ין ע ס6ח0 סו3רש גסיו סינס מדקת5ספקיע
 1ro,  ייכעס  יטחן סר6סין לנעלס רוק6 רק )"חר)סגט6

 גתכס )"
 טפסר hp' פסחי ת6% לי Oto1 ob  3פרספ סיס pt~eסחורם
 סרס"י טלפי 61פ9'י מכתבתי כתו 6הר לטים וסיתס esלספקים
 "ח 61י מעגי תגורקח 6ח סרי כפירוט לס  סימר  %ריךפפתע
 )עמית %'כק נסיו סר16 מס סוכרים סיו מס olh )כ)פוחדת
 6ת ו6י 3פיוק כ6)ו,"תר מגויס סיו סוס כגס ממורסעיסושיגיס
 וי פ) מסקרת )ססתד) 5וףכק ססיו קר16 1,סו olb )כ185סרת
 להיו מוקח )ססעסס כוי נע )0 לקן סיחר)ס ונךו3יו*סתיו
 Ph ש thD'1 טשוו ו3קגס כחרס פדים כעס )כחקקר ומיכיןוריו
 וסליו 1נ16 כש גס ע5 מתמיסין סיו מסכריות כקראו וגס .וס
 טסים מתעי )6 מעולס הירי כלחסו נע סנע5 זס גוחן מסמפס
 להפכת סו6 סוס ססנע לסם לססיכ )ריכיס וסיו נימריסטג6ס
 גע 5ס  לוכן ליכס תיזנה סל6 כוי הוסס וטת6סנסו סיסתהכונס

 ס40. וסף גחל  סרסום ומס גצפ לתולת ולרם מש זס הל -זס
1Dhולתפש . 6רם %ל יותרת 6ת ו6י כויוי -bDtt~1 כהניף  לן 
 %% 6ער 6%  פ0הס סיו סם סיbnStD 6 %ו l'nus הבסרייקי
ehbn)% 6מקס  ועת נגלה 6)6 סי bnSD3 סעונ ברוך כנק 

 פ5עה6  כטיפת מסוים נפלק כנערף סמ:ל ם 1כיו65וסמעיג
 מדעת מאי 6נ) . 6ש גחלי לקרקס טפ% וכליס טסם ורכןרגביי
 נו ע6ע נעורס ושכמס דעת גיתי סו6 )עי) טכתכתי כמודסכ6
pwpeכ)) הדגור . l'h? א6 סיכום תן )שסרס 6)6 סמגלס דעת 
 סתשרסס יעח סגלני מולס 6מ' 96)1 )ע)ת6 יסגט6)סת'רס
 4ךך. מס ננט ט%" 610 טסתגסנ 61עפ" . ננע סיbnSw 6מס

 פפמן תגורמת 6ת סרי סגפ גתעת 3פס טייער סיכ'פ 6תלסוךי0
nlow1קסיס סתפיסס ופמסנס דפח סנדקי סו3יס סיו 6יס %ל 
osyסגע גחיגס hto פיסרפ 6( סרי נגע טכת3 פס "פ תנעל 
s)sלעיל ס6תרוו ס6נףרס כפו 6רס obt א"כ הייתר יווס כן 
 ' כסיכס ג6ן 6ין סררי לגרם יוש ל6 6רס %ל מיתרת 6ת סרי3פי

 סם4ט רפת נילי סלפי* ליער לסטר ופור . ס6פוחי.לתסלסגעו
 פהתת סניקן btb1 בנפ 6ל6 יי5 נף4ז6  ולקו  6מי  6ער)6
 סשס פניקת לסעקיעס blh סמהס סין  סלסמגו סנגרון ,מסמכשת 3גי %ל . נשרם יריסס נף6 טסמףסס עופר  תן 3ס "hSפל6
 %6לספקיעם one, עפניס6י9הגרס מי4ז6 רפיי יערס 5מי6פי'
 ובממכת סולם P)o פסיגי ש bniw' בנע סיפי ידוע . סיכםתדיש

 :ספגתן
 למירק 6דפת6 גבסי  רז3ין נני סנפ סתסרר סו3 כ* סמצובזה

 מס' סם 6ית6 דס6 %ף ססמיתו ווי ט' ו%שסל"י
  מון קרסוספקת

~hSn 
 '  61ף השב ערש וגלי ספים במעת ס4ם חגר

 טרעתו  תטוס סיכר ש אני  רעד יכןטקיס

 ליי
 כן כמתון 061 ל6ץ

 וסיכת עד ט' סיw' 6(lbn )16 נגע נרקחת סנעף כ6ג" דס%ס ננסקץ
 ltSD סז3ריס 6חר סובין סכ)13 סוחרסדכר קתו64כעיוססדיטר

 ומאי ע6ד כשסיס כנריו %מח . St9D ררו סי' ומר משריסכר6"
 נע דכו ד% מ6 פריכ6 וק"ו תסחנל6 6יפכ6 6ולנ6 סו6קיו

 סרכריס תכעלי 6תר כ5 7% מסע רגני )גרלש ו)6צועמ'ן
 סיש5י6 נסס סב) חקוי ונגדליס תתמסקיס סס מס ט5ירור

 לס תתתב 3ההמכס חלף 3נע 36ל שמס שיו שסי% ולתיגמםפס
 וכן הטמס יסמו וסעדיס וססוסל סתגוט SP3' ננחתים hwn%חס
 מחן. ס"מ סגע נוס סק וג) נמחסנס נגע סח*יש וגריסהונס
 שכל קלס ספ0טנס )עימק )דחיס 651 סירס nptrn )ספק"צס6)6
 6*' תסה סו6 סק ותדם . ורפס ח4סס דעת נבלף 6ש356על
 )נע3 יסזסי מנע m*Dn כעת נוסנין חן ש6ס bSn, ממתת מניסן3נע

  סכעסיס כנם וקכיס נעמיס וימטרו שועו וסמג1לסססענלע
 יפה בפיסוע קן ט6הוריס לעפיי  תזס. זמ יגיהו סוס נעואבל
 ס6ם  מסמו ס6שרס הכטות משכס ומסיס רחרח מטרנסישה סל* טחוסטץ on~h מללעיס olpn ב1ל 6רס לכל תצה( 6תסף
hSזס לפפור מבזבז ג'ו ofn תמיגס סיס tnho SDSD עם 6פ 

 ויק נגוון  סכן תכל . 6רם לכל men 06 מה 3פססעופכם
 )ע)מo~dts 6 טיתס )6 טתמטגחו גנדר כמורהו מדפיססלנו

 סו גי סכי סנס 6ח מכע)ץ וס'1 סדרור 6ת סתהטנסחתנסלח
 וס6מילס סכתי3ס ענע4( מיחס מסכית סמחטכח סו3הסקדתוגש
h'onכמפתר  טחכף פקפוק כלי גוסנין סיו 5כך 6וס %ל מוחרת 
 לס ספסר ס"ו משוי סגין  והסוין קדוטז עוסז סי מזרפתקיו
hnnSומומר יק)  סכן וכ) . 6לס בדבריו בהפורט כתו 6חר לקהי 
 כחירום Pn~m  רואין  6ע כקטר hff)'t1 נאק ממתן 3גע דיוןכנוון
 מתעסים סכל 1D1D ופר  פרדסו שזל סתסרר סרב  סל לתגרתכחוך
 כוונת סיס )6 סגת'גס )6מו מן סטטוס סורם  3ין סוס 3נעהיעטו
 עסורי טוגת בש' st)o סגע כח ס6סס 1כ11גח יימק יסרכןסתגרט
 ססיו וכל סת)והית  טל ולעס et~bt סחחיתס עני 1כ11)תסנע

 לספנךעס 6ל5 זס 3נע ספגרס פתט3ס מביגיע גאו ל6 סרספהמדום
nptfnע"ע" )ראזירס וי6 סינס( hbb ויס6גס ימצר מבצקו  כטיסתוך : 
 סענהש0' 6ם ספסרם חס טל סג9 סהסרר סרג טסס3ובקוץ

osnsסרוג. ו6ל לבתי גע 0ן סני לפסהרי טסר5צ קורם 
 %ר פל פקי ו6יסיב 3תי לר הסיר תמוקד ftbסכסחע)ץר
 ו?. כחב תיו סתות oh ל?4)ס תלפרכס ט14 נע 4תן מןי4סתעס
 זס ספל 4(6תר זס )צצוס סגי לססיל תקין ססלפלי זס 6לגס
 ער כו' ולרתוחי sw~ מל ו% לגראס כלניס ומזי  ספירטסיע-

פחולק
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 'נז .לךבלין קכגשאלהמויים
pl'wov 1 קh~w זי" ע" ימן כן *צת 

 סמגרסת ס6ס
 ס6ס 06 כין דירן נגדון )מלק טר51ס תס 63עת . על) כן.)4מרת
mneגכלע ס'6 סו6ח סם6ס )כ) ומסויסס וידוע ג*י סייי )ק'מי'טט. 1)6 גגוג0 דיכר )6 יידן כגדון . גן 16מרח כססנח ומן כן 
nuo:(מר1 1כ mtlhD (סכן 1כ5 פיס 6ת ימח % ניתס נגי. כ 
 נע5מס ק )נט)ס *מל מחנ%קח וסיחס ')יס עד'ן ס'6 סו6תסנע
 וש כן mnth סמגורטע ססי6 סנח מש ס6ס ס6מו0 מסטכ5

 : סגיס 5ריך6ץ
 )6 כן 16מרח סלמס סנת trbp' מ5סוגו ומסמע טכתנ עסגם

 כפי-ופ ססרי ק6מר מ6י ירעחי )6 . מייי סיסותי 6%סיו
 סרכריס תעסיס מחוך סו6ת oha ע) מעיד ססו6 כח3ו מחוךמטמע
eh6( וסיחט ממ1)יו סע)ור ס6מר כחנ "ס:י מ'4 9פשי סיו 
 ולעסהז  למיור ותן וקנטו יחריו גמווערו פל6ג )קיק %כח4-יכס
l'hWסח)ת ע) נססיפוח מורס וס סרי . יוס ס)סיס חוך מדפ'ס 
 ונמ קיספ סיו ט' חך6ג 56 סגע כתיגח קודס ע6ערס עסדנליס
 נחס "סחו % )1 )מער טהחס פסיסס נע1)ס ספק קוס 3)י6מת

 מיס מוכח ועור . כ55 מי)י נפיפומי דחייס סוס 3)6נעסיעות
 מכמיסו0 סס מדסיס )גסו6ץ ימן וקנמן ט)ס ימריו 3סתמערוסמטסט
 נחילס סוכמס וששמיס סנ7ו) ל'7 כפגי נ)נונ 6מ'כ טסודס מס6ח

 6מח סור6ח סיחס )6 כ)כו3 סגלו) כ"י כסגי טעטס סור6סט6וחס
 וכיון . כיניסם כ)כו"כ סס סגעסס ספסלס בעסק rfo מסררמסו כגגי דנליו (ptrno 6% ססוו6ס 16חט עטס ג6 עומ% טקרל'6
 רס"י מדכרי סגקמע ס6מלגו סדלטס סכ) 6גי 6הגר ס61.טכ!

 )סגס6 חקגס )ס 6ין ס61ח סס6סר, 6101 כס יס סגע ליח3סירוס
 61פע1 . סמכר י5מק יסר6) סל6סון )כע)ס לק 3ע%ס 6יט5טוס
 ט6מרחי וכמו וכ)) כ)ID1b 5 כטוס )ע)מ6 )סח?ס '1כ) 65 טגי3נט
 ורפס ח*ם ססיס סגע טכח סדעח ע) )סע*ח וח)עם ..)מע)ס
 . סגחיגס נסעח )עית6 )סתילס הווגחו כמו טיס ס% גח?סשעח

 )סת'לס )מפיע סגק גמ יוח,ק ס5דדיס מקגי וסג4ס סחרס1נעש)ת
hnSDSסתילס סכ6 )כ) וח)עס ח)י)ס . סמקי)ין ט6מרו כלץ( bnsts 
 ח)י)0 (,Shln ממולש וגורנס nfh 5קת מחע. סרי וג מחי)םפיי
 יק סוס גע פ5 וסחרט סקגס קיסור גי . ח"ו כיטר56 כ! יעטס)6
 סמסרר סוב ס6מר כמו 1)6 . לעוס'י ס636ר כמו %ר קעסט
 וכקגס כמרס וס 6ח וס ומקקרין געירע )מס כן י6 ד6ס 11)כעס
 יל"מ  שיטשופל1

  יפיור~
 5ריך סכי נ)* h)o ויק5גס י%ור

 סגס 6ומר 6נו . על) דסכי 6הח6 ש6 מ6ן )6 ססגי כיון4ט6גס
 ט6עפץ סעעס וס מסוס געטס קשור ססטפר לטנס דינל )6גש
 וס 6ח ש 4ק6 %וור %יכין תמ)יו ססכ"מ טכטיעתוד פ61טסדין
 61)וין ",ק קיפור 5ריכין כן 6עס'י 6ס זס 1ynbe 6סנססותהוך
 מח*ו ישעמור סקש1י סכ)6ו מפגי יו m(hn סחמ,ורששק %יכין ס6טס )ק ווס . ומעגס ממגו וכי4סוח כהרמהש %יליסמטמ

 bD'n ו6תס onnwt טגוגס 6גי 6סג %ך )י תס *מלגא6
oneסנ"ד יד סכמ שיס 65 כך סי6 וכטת6מר כר5ויך 6מרמ 
 כח 'ט וסל4ס סחרס קיסור ידי 1ע) 6 וחגט6 קחח,ח? 16חם)כוף
 . 16ת0 יחסוק ק61 6ם גקרוסין t'Sh סחחייל עד onhe )טף3כ"ו
 זסטת6 6עפ"י atnS ש כי וסקגס טמלס יכ 3ריכע סנע) מ%גס
 כמו ס6סכס 5ד ע5 גט )0 גוחן ססרי "וחס 6וסכ קס61שונן

 1ו4חטכס פיג6 ג)כו יע)ם מחעיו כסיעמוד )מוק ק מקומ עכ)ס6מרט
mnh16 6ותס ו)מוור )קחח יחפון 1)6 6חרס כ6טס עיגו יסן 
 hnb 61)י 'מיך כ) עגוגס תקכ 6ח 1)עעהך %ך )י מס )0מ6מר
 ,ימח6 6ח'כ 06 ו6ף מס6יט חוק קסר ג'ג 5ריכין )כך 6מלח6טס
 6יס 6סח 6יסור ר,ממ,ר ס6'סור )ס סוחר ,ס עטוס % סו4טט)
 גתס' נגמ' סגצריס מלע עכיכ גיפי עכ) תסיכגי %1 נ ע)יס5סר
 וסתגורקיס סתגרסש סמ)ס מר6 3דנר יק חשייח טחי כי .גיטין
 %קנס %נדס . יחעגגו סן מוססינ ססיו 6ס וס מ6תיגיס סיו)6
 מסגין טסיו )תג6י Pb" ססרי וחדע . )כס 6ת מסגים סיו)6

 06 תקנח קמו6) יכס טחקן עד )כס 6ח מתנש סיו 65כיתיסס
 סגע דרימ כיין 3קי6יס סיו ט)6 י') ועוד . כו' מחי hS 6םמחי.
 ק63 פד 4: יוע )1rD'Sh 6 ר' De b)~o~ טסרי רוחק וסו6ין
 6100 כומן 3יגיטם תורג) סיס %1 כנרייח6 מרגגיח6 1מל6רכ

 סתכו תרגגיח6 ססי6 ומ165 סייע1 סגמר6 6חרי טסיוסדעוגיגו  ר%פילי h(S . ר3 ד3רי 3ומגס גחפטע סיס ט)6 מפגיעסמלגגית6
 כטגודמן ביניטס סרין סיס ופסוק רב 6תר שוד6 רכ רנר'ע)

כ~למ

 סס" , %יש שתלס hsn סכ'ע גמ4%ס
 ט-

 hlh סש5 סנע
 %ע% 4אס6 טח"זר hlb %)מ6 )שייס % 36) ממ%ס)פופרס
 וספוע 3רור וצצ )עע5ס סכ) סכחנחי כמו מח*ו כסעומךסו6סון
 סו3 סכחג סקתכ ס6גלח דנרי נסועעי גתכתי vr כ) .געיגי

 : סג') סגמסמסרר
Ynw1,ו? ג'י סגד% סג%ן סר3 טכחכ וסססק ס6גוח 6)י מ 

 גאם סנע קמעסס עתוט יונן מינו'נ י5'1 מ6ירש'סו"ר
 סמגלע SD'g ססק כך ומחיך Sh9 טמנרק 6ח קכטעו ידיט)

 טד45 16מר 6גי ש ע) . נדנריו וס6ריך סגי נגט (bnSD)סחיס
 9ס % 1ffh מוטסס גט טסיס כדנריו סס 3רוליס סרנריס06

3ג"
 נסהעת טנססס ת6תו ממ5י5ס )פוערס Dh" רג6טון גט נויסת

 )פוערס 61ין מנע)ס oneo 1)גשריד יכלוח סוס סגע ככח סיס6%
 ננע)ט 6רוקס סיחס עוק 'fb ק סרכריס סיו 6ס סח)י5פמן

 8מש וסרין ק6מר קפיר ffh 'b1U( כ6ן סש )6 'סגע רש1"פי*
 סכימ 656 . טני נגפ )פוסרס ס,ס סנע) סי1כ) כו סד3ריס סיוט6ס
 ססוס טוס ש )"סס ס6ין 16מר 6גי יקי . )כרר קסס ססרכרגו6ס

 : סר6סון ום לנילס 6צס6  5הצר 6)6 י6ש )סגס6כשיס
 סשס סוס חעא נקיק סמנורקת 60קס 66ח "יו הי)%כלר%

 סמגףר וכ5 . סגוגל סל6סון )גע)ס 06 גי )6יט)סגס6
 ממציס ומל3ס .)ע)ע6 6יט 6סת מח? ס61 סגי גע )רי 6פי16חס
 % %6י ססיפיוצ ו)לוכ כעיני ופקוע גרור גטן ווס .ניסר6)
 ול*שי 5610 )י 6טר וורגמ'ן סס"ן )מם 3ופוס )סע*תוס%וכ9
 גסגו חילס סמרין ו6מרחי כג) פקשק קוס נ)י נ(סיעות קטמסנין

 4יר סנר6ס 6ח . סמקי)ין ס5מרו כמו bnSD1 מגסג מסוג( 6%כן
 מלוט . )פ'ק סעשכ סגע )חורט פוכ yb ר' סיוס וחחמח'כחנתי

 . : off~nst 6כלסס כ'ר rd" כן יססגקל6

 טסיו ימע)ס סכתוכ ככ) סל) פסק ומתתתי שנחי 6קי%חרי
 3)טחס (otQ)t וגטגיס ותנותייס 3רוריס דכריסגעיגי

otpanק5ת וסכ6יוויו כו קקור6יס 5כ) ומרע סג) 5כע)  *יך( 
 מר,ס ק5חס . 6וחו )קה6 יטי3וח ר6סי עו)ס עשדי סריסיןכע4
 ססוחב בתוס' 6חד דימר סמ165 י6מרו תסס וק5תס . )ר3רייודו
 4 )סר16ת )סס 61מרחי . סכגין כ) ע)יו ס%חי 6טר סיסודג)

 סמנרט פרק ריפ גיטין כעסכת 6מו ריכור 5י וסר6ו סריכור16ח1
 גיסוס h o~bn 6(1(b גחגרקס % 06 דס6 ס6גי גסוגסי*כצו ור6י n~bs bet 11? גחגוסס )eh 6" סתחחע 3דינור ס'כ ס"גרף
 61ם נט)ת6 (ss גע סוי )6 6)יעצ )י' Db1" )!ס'פ6 6דס%6ס
 . סחוסשפ ttDS ט'כ )כריגס טסס1)ס Dttb יסתייגס mmnמת
 6ע*9 )סח%נס מוחרת ית ו6ס סחוספות טכחנו מס י3יעוסס

 טסס עפמ סכחנכ4 ס5) ספסק גגד תמט סו6 סרי )כסוגסספס%ס
 עמגו גערות 0י6 קתסhlb 6 ג,חע 6ימ ט0כע) כוס סגעווטכיס
 מתצס סס6ע6

~nSDS 
 )סת'י3ס ומוחרס סינס דרה 6ח עוקו 6ימ

05ws. bh 6 נמון סס סעריין 16מר "מ(יוח 1 gg) דעת שתק 
 טרכר דפ . סקדתרי )ך )0קד'ס 6גי 5ריך עשכ . י:וכנ 3געסחוס'
 קיס6 עגח ט) 6)6 נמור נגע bh 6סחו Pb ססמגרט 610פסוע
 סס דנוס 6טר (bnsu מוחרח ftwn 1)6 ממנס )ג:וו גפלדסו6

 נרושס ו6סס כסס1קסחורס
~athn 

 *גס )מע)ס סמסורק כש
 יעסס )6 טסיגן נטופעגי ו6טו עעס 4ל6 וס קשסס כ%5סמרנרס
 סמגרפ ש טשטס %יט ~("olbS עעמיס טסונס מ65תי 6גי וסגס .כן
ribמר3ר ספסוק,יגו ס,ס)עע סשכו,סי יועת וכגל . )ע)מ6 מחילס )נרן,ו6עו מיוע 6סחו b% וסרכס מיסבס טמגלס כנמ 

owtbothSn) '306ח מסוס כ0 יק )פעמיס מ6כגס נ*גלט I1DD 
 ר51ס קסו6 5ס יט ו)סעמיס סכלישת 6סנת מסוס נס יטו)עעמיס
 שע )6עס יולען )פעעיס ס5ר סמ)י5ס וסוות וסיצן  עערו'ת)ס4)ט

 מרוכם מחנס )0 גותן וסיס 6וחס 61וסג טסיל ססו6 6ח1' קלוכ)0
 וכקסכע) כ)וס 5ס נוחן tb(s גע)ס סי6ת ומחמ0 4נע)ס סקוג6רק

 נ)6 6פ" סי6 קחחע"ר 6וחס ט16סכ "סנחס מחוך וס 6חר61ס
 1חוטנ %)מ6 מחירס 61'ג1 מתגו נסררח טחס6 גס )ס טסןסו6

 'ורמן otn~pit . מחגוח ט)ס קרו3 ס6י0נ 16חו )ס השן כךטתחוך
 קמיוס טר61ין ממעח יפס עו)ס דוונס ו6ין ימד כגוד11נ1 61טס)6יט

 טסוךוכיס פממיס כמס וטמעתי חי)ג'ח ס'6 געטיח ימדעגויועו
 וכסעיע . )כרי6וחס מוורח סי6 סיחס ס,ס ווג ?ופרדו 06'6מרו
 ססו6 כדי ~cp מגרס 610 6סנחס מחוך 6)1 סז'נריס 6ח3ע)ס
 יוהגס גה51י ומוטכ hnSD5 מלולס 6יגו 6כ) ממיס )פרךיסיס

bno
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 קכה קכר קכגשאלהמדו"ם44
לובכי  6101 נגיס )סס ס6'ן 1)פעמיס . 16תס מק6 ועז1 ט)סססש5

sp,סע6 ויו6 )עמככ StDn 16תס ועטר פ וקוקס וחסיס סיכס )פגי 
 חס6 6% תתמ נפרדח סחס6 16תס מנרק enth 6סנתס4מתוך
 6סר סססוק כ) יסור ס)גתי סעגין וס ע) 6סל . )יכסוקוקס
 כמו מ6יסס גרוסס ו6קס 3ססוק גכ)) ס61 יס וכ) )מעיסכתכתי
 ימע)ס כחנתי וככר . רנס ס6סס 3פרק לס"י ס) מ)סוןטמסת*
 )6 06 טגיחן סגע כתו ומחק נכח טרח 6יע סיס נע9כרהשומ
 סממון 6סכח מחנוח סוס גע כםיודמן )פיכך . st)tDS קפמנ6
 סחס גט )ס נוחן וסו6 סכחכחי סנריות 6ס3ח מממת 15טגחנתי
 6יסותו לק סנע 3וס טוקר 6ימ 6חר דנר סוס גו מהיר1לאגו
 כ) סוחל ס)6 וכיון 16ח1 עוקר 6יגו 6מיו יכוס ויקת 6כ))כרו

 )ע)מ6 מוחרח 6ח 61י 6מר תסרי קירוסיו מחמח טג6סרססל~סור
 קג6סרס Yrh כן 06 ממקומו גטקר 1)6 סוחר י6 סי3וס 6'סורנס
 )6 סויקס מת 06 סגפ ריח וסוי סי6 מנע)ס גפררס bo1)כסן

 ד'כרו כוס סנגע 16מל "גי . 5סחייכס מוחרח מח 061כתעקיס
 . כתמקכס ח)1ין סגע צגייני טכ5 מדכריי ירעת וככר .ג4שספוח

 ויקח כן גס ,ס 3גע )עקור קרעחו 3ו ימרגיטין רו6ין ub 606כ)
 סכוהתו נו ה6ין ט6גו ט3וף"ן סגע 3מעערי זירן גגרון כגוןסיכס
 ססעורס תועעס כווגחו סגס פסיע6 סי3ס ייקח נס )עקורסיחס
 טריין 6נ) מ6יטס גלוטס 61קס נפסוק גכ5) וס סכ) ממ54טסי6
 קכ) כך סיס כווין סגפ סמעטס גר6ס ומפרס"י ,ס מפסוק5תם)ס ססוכחחי מס כן 061 . )ע)ת6 סחירס )6 ס0רי גיס ell1bסי6

 )ס%5ס סיס סכע5 קכווגח מונימיס סיו דככיסס 1כ)מעשייס
 )נט)6 )סגק6 )מיור כ64 3עו)ס 6הט )סוס )סגט6צחקגס ויי'ן מק'ק ויי3יט סר"ר סק5ין כח טכע כח מרח nhrnי סס6קס hnStm כ))6 61ומר מוור 6)י סר6קוגיס )י3יי כ~ןעל : סיכסמ,יקח

 . CDSht1 לכ' 6כלסס כמסר'ל o(st ימק 'ShX כתר סנ"),
 6יס 6טח מחיר 610 טגי 3נפ 6סי)ו 6מר י6יח 6וחס סתחיל1כ5

 יונעס. 1)סטומע . ~'lhX, ממ~ריס )סרכות סרכיס 6ח ותכש)5ע)מ6
 . יפס גקר6 מלרכי סגית ר(מוחסיכרי

bw1ך( ספכמת ttb)o סל) חסוגחי )זגלי ססטכי0 סנ'! יסס פליכ' פסור'ר 
 דווי'1 כגפ מוחסוס המעטס כענין ו6פסיי0 כ~יס פזגרי )ו טוחגרלוי4%ר
 מנע)ס *ני נע ע4י (bnip סג') סגע גח ס"סס )סחיי ו-6% גס ספכיסגכן
 1)6 . סנ') עחקיסד'ר

 פחס"
 כזעח סנ'! סר6סון כנע (b~sP מוסלח
 : מ)י)ססמקי)ין

 )6'ק 05גט6 חקגס ס,6ח )6סס ט6'ן ט וססכמחר .שווי"ן טניחן סגפ כטסק סר6טון כססקי כחכת' כנרי . ו'5 6נרסס כ"ל b'h 3ן יסס נקר6 מרוכי 6תר ד יייישצז*לה
 כ6סר י5מק יסר6) כמר llnhlo ינע)ס )סגט6 )ח11ר 06כי
 סו6 6סר מיקות ונסכוות כרורוח נר6יוח סמ6מר םסרחנחי
 סיחכחי ירטח כ3ר ונס . דרכיו ככ) ור6וי נכון פסק )דעתיכ6מת
 3טרס סגע סמסור ק5 סכחכ ט) 6100 סססק כ) סכחכחי00

 חכת3 י5ע מ6יר מוסר'ל יקל6) גל סגדו) סג16ן סו3 עעגתירעלף
 כ) טת)ס וסו6 ס:ע סמסדר קכתכ ת:וס 6מל נסנגון סעגיןטריי
 גע ססיס מחתת :o(sff דסכ"ת גט עסק ע) 4 ססיס 150סחטח
 "bS קגי 3גע )נרטס סמגלס טיכו) 3פסקו 610 כח) )כךנמטעס
 גסנור hlc 6)6 עמו תסכיס סייתי ו3ריו )י )חניריס סיו ס6ססס וכתגחי . קגי כגס )גרסס 5ריך h)h סר6סין נגט (bnXסותרס
 יותל כ3ילור י3ריו 5י גודעו עתה וסגס . סעעוח 610 גוס 16)י
 )מלן 3עיון כו עיהי 61מרי סר6סון כפסקי וע%גחי חורת' כןט)
 וסי6 ח,קס ס3ר6 ט) יסודי סס5כחי ת6מר ל6יחי עיון 6חרנעיון

 כן 06 סיגס מייקת 6פ1% ממגס סגפרר טד ערסס ט%61פ6מרחי
 6י 63ותרו ט4ס קגט6ל 60יסור )0חיל טיוכ) כש)ס 6יס )ס6'ן
 חס כעו)ס כע) )ס 6ין ט0רי יחקיגס רנמ 6רס )כ) תוחלח6ח

 6ף 16תל 6:י עתוק כעיון טכסע סגס . חיקס סכר6 מכח6תרחי
 סכחו3ש ססטי תס 61מחימ ג6תגס מ,קס סיnhr 6 טסנלתי פיע)

 e~pb' b'~p 1)1ל;ר )ח)וק רין )3ט) יס מ"מ כח3חי. כ6קר or ט)מוליס
 טס6יסור סו6י) ט'6תר )6ומל יס מ"מ כ,ס גמור נסירור תתגוגפרדת
 בל6ק%ס 3ע5מו סקירסס קיליסיו מכח )ס 63 סו6 ט)יססגט6ר
 ג'כ )ומר גוס) טקירטס קידוס'1 )ומתח סע%ס ט) כקילוט'611סלס
 כגע טטייר מס )סחיר סגי 3גפ )ע)ת, )ההיר0 טכסיו סו6פיכו)

 )סוויע 6נ6 כן ע) . ,ס ע) סכתוכיס סטעי )ימטיר יט) עסר6טון
 'SbS חכתי n(ow וסלמיס סג3וסיס סויס סומט מע)חכס)סוו
 5סת11סם סחכמש טועד עחס 5טס ימד סח6ססו 6טר עו)סג16גי
 %ססכיס שד סעעמיס קגי %רף ססכתחי טע)תס ס,ס סנפ3טסק
 סתקי)ין ק5ת דעח ע) קסע)1 טתטחי כ6סר סר6סין גפ מ)יכחחיס 16חם )סחיר 6נ) . סגי 3גע כן נס (oh hnSP(hn )ספערס"ת ס6ס0 שיכו% י5'ן מ6יר מוסל'ר וסמרומס סגד% סג6ין סונעס
 נד1) 3מומר גר%ס קו)6 כיסר6) )ססיר ו%עס ורחוק יר דנר610
 0)%ס מ)%ס מ)%ס 3יסר% ממיריס וסרכות 6יט ד6סח 6יסור6100
 סדכריס 5) טמתי גס כ6סי . טעתיס תכמס כיסר6) ס6ת חס656
 מסריר ס6)וף וסררס סודס סחורס פ6ר ססלס חכס מ6סגיכפי

 דנרי וסס)וס ס6מח )6ס3ת 61ח כ5 וכחכחי . גר"1 משוג"ן ויין3גימין
 . 3פח"ק )פ"ק סע"3 )6דר ו' ט'ק מוחס . שס יקר6מרוכי

 ג16ל יפיגופ יסר6סי שנ'י יסס מריכ' מסר'ר o(Itb קכחג ס6גרה )ךוס6
 סיו PSVDD פן סק,ח עטר יג'ו 5רניח זג' סשזינס ו9רוסי ו!ל6ס'עו)ס

 ס% יסס מליכי מסו'ר סג6ון 6ח יפחו ססייש 6יך ו"ומלי0שחס"ייס
ot)~o)כוס "יט ד"סח ממול כ"ישו 1)סק) *מסס . 
 מסמרת ט) סעונוריס Sh'nh 3)יוח ל6טי סנסי ס! . 1)וריס )6רן סמ6יריס סגחייס סת6יוח קכהש%לה
 3מע15מ סש)ש סמע)ס 3גי ל6טי סגנוריס ס)עי יקר6)חפ6רח
 6רן מוסרי עמון מסרחי רכליסס Sh סמרריס וסומיססננוסיס
 פלגסיס 4רס וחסן קוגם ר)ון )עסיח ספקוריס ס) סעומדיס61יחניס
 נע)י נר6סיסס ועפלושסס יגע 6ר15ס וס)ס ומגסיגיסור6סיס
 5רק מוריס, ע)יטס גסען יטר% 3"פ כ) 6קר יטינוח ל6סיחריסין
 ל6סהס ס'וטכיס וסכסיריס סמ6יר"יס סגנוריס 0מס נרק כ)מח,יקי
 סדכריס 6מרי . )עו)0 6תח ססומר יסתרס 6מח וכר 1)כ)נמ)כוח
 דמתי כו נ)יתי 6סל וס6חרו! סר6סון 3פסקי כחגחי 6קלוס6תת
 )נע5 )0ג% סתרס סוס מ1ויגן6 סמחגלסת )6ט0 ט6'ן3ססיפוח

 6סר %)ויס ירוטיס )עעמיס טגי גגע חק6 4 כי6ול
 o?9hpnn סמק%יס מן סק5חס סמעס' וסגס . 0דינור 3ססס6רכחי
 ומן כע4ק קגעסס סר6סון סגע % )ע)ת6 )סחירס עמסס051סשס כחכפי 6סר מססנך 3י ס6מ,ור מי)י נפיעומי 16סי יפחות)6של
(6'o)h ע5ס ,)6 כי ע)י ג6מן ועד סיורע סו6 3סר %) סרומוח 

 6מ וסוו חוטטס סס כ6סר '%ס % ופיגו) ול ממקנחכממטנתי
 השגף סמ)מס מ)כי ע)ך 3רין ותו)ס DitS דוי פרק ט3 שפ)עכסיו
 )מוק שמד סנגי סיס ממ%י ורפו6ס חרופס )י )ס4מ יסערגיפס61
InbS15סתיר0 ס)6 ס6מר%יס יכרי 6ת hnitS מעצשס ומרכיס 6ים 6קח מחילין סס וס כיכר סמק%ין 1כ) סגינע ט'י יוק6. 06 כי 
 3סגש 6מרס סי6 טדיין כי 6יס 6סח )סחיל כיס מעססיעקוס SD nwo כן יסט)1ת וימגbnSn 6 ח)י)ט n(oSt ח)י)ס3יטר6)
 דכל Sb )סחלדיס מונעחני . סכחנתי 3ססק כמנו6ל עחקיטר6)
 פש 6) .נצל Sh 06(' סשסכס וכן . כפגיסס 056 ד3רי סי1916ס'

 סמלך)ץ דעח )3פ) ot'b סג51ס חפ151ס ככ) פסק' )ג)1ח ע)'נמ%ס
 )עפופ י5"1 6ר15ח רסלס וק)יגי  רוולי מ6ח )סטחר) טל51יסכ16מלס
 . 5ע5ץ6 סתגורמס לסושיר רסיירגIfftSJ~ 6 3יריר חיל 3קולסכרי0
 ססס סמקי)ין ידנרי יסנימו ס)6 י5'ו מסס קסומס 3קקתי  6)0טל

 קיסירו ומיפס כנערס 3סס יגערו וסגס6ס סרמס מע)חכס61ררכ6
 h'lhn %דק 6מח ר3ר ועתכס ח*ו רכיס יכק%ו 6% ס6*מירכיס
 Sh סחשררו סחשלרו ורילמיס סגט6יס יסינוס ר6ט'חורחימ
 וח54ס כימר6) סו6ח סגדולס סמכט)ס )ססיר ר(מקי)ין 5רכריחטמחו
 ,145 דיין 3גיתין מסר"ל ס6)וף סחורס פ6ר ")סי0 גסי6 ס'ידיד נו6ס3י כיז קתסרחי ס6חרק מססקי 3י )ח11ר ד6כ6 15רע6ומס
 בלעס לט)פ6 8יס  8סת יסו(יל סו6ח סגוו")ס סרע'ס 6עסס61יך
 י3ין  ראוטכיל וגי' "ססס  ו6יך 5רוייו ל5סח ס5תר ריסףדותי8
 "פ ינ)ישי רברלו כס פר . וק"ל 4זקן ייכל ל6 תטחו ח"וסי0יס
 סנע יע מרת nhro סס6סס 3%י יפר ו3תוס 83תס לני ת5פוגיכ)
 ו3כן . טגי גע נל6 (hnSD 6סורס  תחי"ן ייי3וס סר'ר 0ק)ין3ת

 %טיומ למחכיס. ו"סיי כתעוס ת6ת  וסל1ס ברלס פסעתתנלו
 חותס ית3וך 0' ליסופס כתלסס ר3רי .  סתתוקיס חורס סי .ותקיס

 .  שס גקר6 תררכי (p"p סט"3 סיי  5רר ר'ח רפוחכיויס
 קליו מר6סו ק4י רוי עוט  ט) מוט) סניכר ט%0ק12היות

 וכמטפ כלדי0 יפס תרךכי כמיר"ר  0גיין  וירייורועו
l'ha
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נחלובלין קכו קכהשאלהמוו%%מ
 כחב htw מתיפחי שיקיש )6טר מר"ממ מקם גשו רישמוש6ק
 וקייפיסו 6שריגסו נבן מן חכם סי דטץ קדום פס וכנס עעםירו

 סופר יוסף ob)t . פוצח ח"ק וסמם משר יוסף 'YIPSעלרט
 . e~o י) סלף סלמסנ%'6

 שרצה ת"ל שמם צגפ ושזלפן ק 4צר השבתי אשי תשבתי"א,י

 . לאבגד הרבר יצא שכבר הגם . הנ~כהת תשובתי דבריל*ןי

 מש"מ 6סומ ols~ 610 נכוס כנר 04 )יח כהוששלה

 עימלה מנע עמן סקס. מעקש נ% סעסחוסשס %51 ילו.סג*)
 נערס תפ"ס גס סם נע ס6קס שריכס )*שר מפגין '65מכס
 ספק נ4ד יוכל כלפר נרוקן סמ גע )0 סידק כר' ועתסיסנמיה
 סרייבו עיר יוכ) נף נמקת %ור "ך . 6ין ומעכר יכ"ח 4whצם
pnwיספוש סדכר ולרגיש סי) גע עגן ע) סכתכם כ"ח מדגרי 
 פגשנה כמשבס ס64וח שם )מס tha נונרש ע)עך 1ק3'ח)ס'חר
 6שג ועתס . כשרי )דר,ןק מר סק )6 מורעף דימוס %1סר.כ-ח
 וסור סונויס 451ע 16מר 61שגס . רחק רבלון דכריך ס))גוש

 טכ'מ גפ גגחיוח כניקולס יסדר . ושהע יצנררו ומשכססנצקוגיס
 : hw*) גוי סרס ונרע טכג טסים טטלי'ס רק דעתויי16ל

 כ5 לשח כוי כפי נחג* 4יט סעעע "יקוכשמתחלה
 ממינת נט) סנפ סיס מחליו כחעמד וכףוסוישח

est16ש* 6ו שחרת ועח0 פמיס מצקיו יטוס למכיס ט .ire) 
 סחס6 סעעק 16ח1 ועהס סשה נ%'ן שש hSn מסס6ונמנע

 % סתם וגרס מערי"ט ל"י טסנ סיס כקימוח 4כסשלקוקס
 עש % ו6מ מחי 6ס לועד חג6י OtD ססכ'ע  חביו  פשרע

 6) וס חסון סעסרל סי6ער פלע סמפיסיס סשמש עסץ %1%
 )ומר מסריגם מרוש חקן י6 דעעו)ס tbm % פסחך גלםססלמ
 חוס 1)6 )ורך טיס ,ס נלסון 6ין קסוי 5תק 4 סיס onlsכן

 וכן חגתי כ6ן טיס פג6מר חיתי תסיכי סתס כקמנרס דברישע"ח
 6ומרש חט וזע 0כחנ קמיס סימן מסררימ6י מסגסוחטסתם

 . מל) וט' סתס יגרע רק חג15 ירי ע) שלט 6יןט5כתמ)ס
 וס )פק ההכ"מ סומל קסמסרל סע,וד'טי 105 טסט גומל61ש4
 סעורו סכע) נמהסכח יע)ס hsn ,ס 4צן ומהמשח ל4ן חג6'נ4

 מחגי לק ono שנרם מפף'ס whaD' עק % ' איו'0ישסזכר. מחי )6 61ס וכו' מח' ד6ס חגתי זן) חג* % לק or 06 שדט16
 יחר15 ט)6 מסר"י טמטם מפגי 6ך ס0נ6י כבסון יעש dbג1(ט6
 ס0ס קכסמגרם מפגי דסחו 1חמרוף סתס *רפ וס6פססכש5
 ממיט SD3 מגס ריין ולכ6' כרנס מוי 6יע טמר 06 )ן?ימ6
 יבטימו 06 61ף מיחס )6מ- גע ים יקערו טמ6 מפגי.נויסכטשער
 סיחקסרו חיקן לכך ש ע) יסמוך )6 זס 6ת or הס16 סיחורו*חן

 טככיעשר ו3עוח סמיך סנע) )כ קי% כרי נמלם לצנפטעוח
 )המדק 6% סיגו 0נדס ס) סקיסוד גן oh ז0 6ת ,ס ניסללה"ר1
 פסיקו מסרי דטרמ כמו *רע נ6 ו% שיו פסחו ממחוורסנטתן

 obnhl 4 כעצמך 3רכריס סנט כחי3ח קורס 16ח1 סנעשס06
 ר6רמס6 סגייך גגסי6ז 146  כמוהה מחוחכח וכסיעשר חשי דיןליס דמוי פסוע סדין לך 61)ס6 6מוי סכסחעמון חר6נ 61) נט 4וק

 סכן כל בססובתי סוכמנו כחסל גיע6 ויסיג נמיר 69דירס
 hnD1b 4מד הייך חוסו ספגפהס ס6סס רנרי פל מפיךסבעל ס* ועמר 4 ותלס6 חתתזתי כתוך ל3ו בסי' נטניל סנע לסיסיב רסכי ~hnD1h נקנסות 16 3ס3ופהז 16 בההם כנגרו.כבעת9סרת

 סלטי hlp יודפניס ו6י4  נסך or~n רסרק 3גמר6 כרביכת גיפ6 ויסיב גביר ק6דסגי
 . לתפרע כפל סנט וימלץ מגרסם סיס ל6 לו

  תיגך לס מרפו ו"י סדי  לך קג' n~tSS ס6ומר )תידר דוחס וסלנס
bi'1)Dוסירי וס3ח6 סיסר6 י ohl נהרס 15  סססבומס סו6 הסוט . גחרס טלי תקב)  16  לךוטבע 6גי סרי לי תמתין 6סס 6ין 
 נפנין כוץ וסוך מתגיי ממדק 5ררבס 6ל6 סתי"י גח מגרתחייי
 קיימת 6י ביסס בתרס כקילו ויוי (or זס תפיס סרירס דס6כנע
 תכרה סל היקווו לפי  כן י6ס . 1ס מל  מרס וקבלם  לך 6hn)htתזיר
 רס6 ממרסת דין לס ים  כטפומר  יקף  כת0 ומגרם Dh"(מסייס

 4נם" מתויעת מקוס מכל . כסימרור נפל יגפ ביכה סחגסל6
 ין

 יקום תכל  בסיחת חחי כגפ בנס')ח סי' רל6 ר6פ'ג o")Dלקיחיס
 כבפתם לו  ועסי לי וסיכון סחיר בכטיפפור "שו 6tntp)~aחר

  כרתך פל כן ים כזפ לס גתן רבכי hnD1h וקלכוס  גחרמיסוקיטיר

 פקפיר 6% וסשסקיס עסגמר6 נרורוח כר115ת סוכתתיכלסר * וחחים תמצר טכטיעמוד ש יעגין חגתי וין 6 יט ע5שסקשי
 שן יגיר  י% עשי ננס סנטי סוס bSn onw רק משו"סערערו
 ות% מישת Dh1"  גט יסך bxn bb' נלסון יכעס ט בפיוטסב*

~plp,
 ומששד, b~PSS 4 )חוור מחויינח קחס6 מס 6כ) )יגס

 4קשד * סי' פס  זס  לפתן חנקי רז 4  מש סקקור סנעתספ)שס
 רבפעום סוספ לאר גע י11Dbt 9 ספ6 4פר 'bs פיו bSI~ גס11Pp * קיטפו תעל ולנך * הזגגך סישצר ס"ס גחגךחן מוסנו שסל6

 נשפר כש גוסס  %ן  סייך % ויס6יס יחצר סכשעסצר רבויוסעפרס
 ס6ז וכפרע חסוכסי 3דנלי סיירותי  כצו נס 'bo % עתי ל066
 ס3ע כן ob מגיש 4ןצס o)hDtD וק ניישר sp3 hi'nDתגע
 עגם ויק כנדק סנן וב) 4 וחגק6 קתתצר ob bnD1h כי  ניסן%

 כ'מ טכחכ מס . ItDb1 ר06ונ לח תף על * %ינדעךצוק ג 4 )צס6 טכטיעתוד וקלונים תשמו כעכו סכטיחס וסהדס
 לנמדי 4רס  סכזע ננע לס) סיס קכתכ סתיוכי שסקן
 pg~ ירעחי ל6 . 5* ר3רש Sstn 61?1 ק עסמעל6

 דס6 ופר
 כל6 קערי ר'ל לגש? 4וס סתררכי רכעב רס6 סצ6 וסובלסובל
 גססיס plrbl' סחס )גרס רק וט' מח' % 061 פתי Ob1סג*

 לעס eptpl סס6 %  טכ9יתיס כוי נחגתי סגו%ש ס0')ףסעצי
 וקמר לכסן  ptnlan ollDb1 די 5מ יס כפישער וקף ~pg סוסנלי

 יס ססעיסור מס 5נל . לו וחיסל טסמויר ער מווים דז לס יססועים
  סעריט י' % זס 4 ו4בס6 לזוור פתו%יפ סס6סס לענין חגרי רין*

 : גסך כיוסו פרק משרסיס ייגש רסס )פרס4וי
 מסם י6 סיטך גחנם וונ6 כו% וקע ה"מ קא טכחנ מסגם

 *ער ר5וגך ס6מור*ן % טופסו )עם גתקגלצ מפלייךמסררי
 ככל 60 כיח ט) לס640 יס . DntD )6מר גע ים לhnD 11%גוירס
 ימירו סכסיעשד ס6יס 16 ס6סס רכריסס סמפרפש דגמקוטכחכחי

 : יסתרו רסת5  גז,וס אייך ל6 זס 6פ  זפ1יס16
 סת8 לתגיך 4כ6  סלייס ננש6ין ר6ס שור כש סיתב פסגם

t1Dh'6)6 ופ' יתות  06 סלקי  לתקן לסתי6ל פיס %  כן 5גז 
 טל6 4תר ר)%ך ob נוס  כוונתך עם ירעתי % - מגית הוחססיסת
 olp שי  סתת וגרס 6ל6 תיקי על סיגרם  לחקן לסתי6י  ליסיס

 ססס  טגרסס כיון ס6 היית 6יתס סשה ועז9ן והיכוי0בעמס
 4 לעסה קי 6סר סת%ס % hnp וכל מגל מעגו  כתירס0י6
 ובנסס כמרס  ומחקסל ס6סס קתכעימ לתקן 5סע61) לו טסיס4תר ר*ק- 061 . כססותד bYnn גטי סגט  6ין ono כםחצוטרס6

 סמיכה he . מפרים תסרסי סל כת9גת לו הזניי תחזורסככ"ץתוו
 התור הסירס עפרים תסר'י סל חתותו PS1' ודוץ  עצ עריפהסקנס
 סענסו DS1' . ו3סוס9יס  גיעין נסורי עכי5ר 9סו6 כתו  כסןליעלס
 סיתם ל6  סעו6ל ט) תקנחו ואיקר כסן וכפקס  מותרס סתהילסל
 רלתמ  ועיר . nhD" פי פר9 במדרכי שעבורר כסן nfib נסביל6ל6
 סנ41 טל סיחן טסי לו נימה O'C קימור 11 לשקן לממולל 4סיס

 עסרש  טמס9 כתו סחג6י כלטון יפפס קן ow ל3htoD 6סרי6
 :  סתיייס גרעי (l'h'P 6גו p~D  נסבילפפרי'ם

 ורר" לרכס מלודז' סבעו6 ליסחמוע ו% סכת3ת פסבם
 רנל6

 דסמ6 גויס סך %גזר דליכם מנית 5יתפ יסה 06 גתיתסי
  דגריך תחקי כגר06 : סס רעל כווכחו 4צף יררתי % . וכו'יקמרו
 6סוליס קעותך יקמל סחס כקתגרט ול63 ד)רכס סובלס6תס
n'hoWho1 6סשכ פרלויס  גסעתר4ס 6ף לפיוס וי 6ת  14 )יט 
 לכר וגס . וני' י6פרי רסת6 גויס מטוס  קגיימ , וסוביןלעטית
 )*זר דחף ש6 ורכה לכס חתלו )6 רס6 . ספק) מן ורשקחורגו
 4י בסתו לסיות ותמיר מתילה סגפ סיתנפל סיור הייוסעיפר
 נץ6 מסוי "גל . ד%ל גירס סך  עסיס כרמס יעל (r'b'Pסוס
 פסועה D("o 3גק61ין וס 6ח וס ו)'ס6 תצוהר תחרוש קגיססד6ס

 :  )זיר0 טחך 1)6ומותר
  וכיס תעיט תסרי"ט שר"י בתקנת קלס ועור סכחבת חסבם

 סיטך וכי 3חנ6י כמפורק סוס גוחנים ספגו 3ע יסחסכיון
 חפקוח ומס 4 מונגש היגס כ'ת ר3רי . חססיח סגך תיייישגו
 סתחסנס ועל סתס תגרס 6ל6 תכלי  סוס פזכיר סדין  כיין כ6ןסהך
 גתו תגדי רין 4 יס טכקיסיי הגס יעור . תכסס פוס פיךל6

 th)p  טיס 6ין S~b לי וסגלת סתור סכסיפהור לפיין סיירושכחגיו

 יותר ס:תנת סוגרים ויתר . כשפמיו פתילם סיתנעל טלפי3גי
 : לי  תימיס  י"י:ס צמיגי תתיסיס כ"ת ונרי כל . וכו' 'ניס והפיסקמס

גס
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לובלק קכז קכושתלהמהרשם"11
 . וט' סי6 לחויס 0נר6 צ טסנר6 קטמו ומס כ"ח קכתנ מםנם

 ('bS )6 ממל 3מחי)0 . וכו' זחיטח6 כגיטך סלכריסדמ0
 מררע כגר טמרי כר1ריס וכלרש 3רע פמוו 06 כי סי6דמיסח6
 סמיך מנע) % סיסי כדי סעסור  מששן  רכיון נעורותגרל11ח
 % טזנט6 יעגן חשי דן 15 יק 3ט5תו סקיסול לו ותיקעמתשור
 5ת 6 חגט6 ט)6 ע ק 61ייו מגע )ס מזן וסכי hnD1b כיכשיעמיד
 ונוס . יתסרע כע) סגע ק- 6חר 4 חנקך כסי כוכך מגרססגיס
 חנטך % ט6ס 6חד ענין כ"6 כ6ן 6ין רסס דעכתם )סיוכין וסעמן
 )ו וחנקך 0חחשל 6רעת6 )6סש גע סלחן כ6ן 6כ) סקנס "(ן)1

 סגע )1 חנטך כס)6 ק 06 וקלגס לחרס כננדו וגלקסיהכמיעמור
 מעיך סכע) )כ סיסי כרי רק וסריס מחרס oto )6 מ )מפרענע)

 כנר כתנת כקטר רסכי hnD1h סני לס וסיחן 6  וסילעטתתיל
 סתתזול 5רפ60 פנרס ס3פל 06 פפרי"ס פססני לקפיר זסרסל
 : סתג6י כיסן קשתטיס  ק6ן ס%ך hS יעז or פל לסנפיר לו cta  רתס כסיפתור *ותגס6
 טירוף מפגי 0ו6 ס0קיטור ק16מר מס גס ח? טשבתהמה

 וי" כחג סרסרי וט' כן מסתע מסללמ6'י רנרי 6יןסועת
 סתנל" הכסו ה1' מחס מנרקיסריכחח)0

 5פיווף נחוט טיס 16
 סקי0ור  רפסיית כסריך לך סרי 1כ1'  כתנעי לירט ים סחי*שעת
 סיסרלס כרי  סו6  ססקיסיר 6)6 נס גנעו דעת  עירוף 01DD)6ו

 יסופי, דרס לנעשר . יכייל יכו' tb)p 43 נתור גפ לחס0טכ'פ
 קל סתגסנו ירופ טסרי O'h1 צ 6ין טגיפ( גע וחיגי גדיןגיגר,סץ
 ומדעת  טועת רפי יתך ופמוט מרכיב  טסות 3י)סיתיופסררי6*
 לשט יס ו6ס טכסב ופס . יפרי'ס פסר'י רפס סי6כשלמוכס
q'Q~s6סו PD1 ד)י)ס יגיל שסריס פרורם פל  סתותן סחסכ"ן  
 61יג6 וס ס) 'ס3ע) יסתוך ד)6 מקוס קימור ירי ע) יגרס6ין
  נצטית יק ד)כחח)ס וכחץ טמ0ס כח3 ומ0ללצ6'י Sff)D לעתעילויך
 יסתוך ומ0תת6 מטוס עתר  קריך ולין  פפרי'י פסר"י טלכפנסנו
 סוויץ * סוגרי  %כסן .  דצתו  ספפיף חייסען ול6  ,ס עלססכ"מ
  וים מסטיר על ועתו  סימך סלקיי יכרה( רירים 3סהי4ספסור
 ט) כוסחו 0ו6 כך 3סדי6 נחג"י 4לק יס דעח גהלוף 4olanשס

 טה(ר05 כוי סקיסיל סעיפן כיח כרכרי hat 6פ4 ושד .מסררמ46י
 גמגומו חר"פ 6טר סרין מקוס מב) סגלי 3)י נשל גע רתחסטכ'מ
 סכע) אמיר )1 0עוסיס ושקישר סכטמחס ידי דם5 דכיוןסומר

 ירע 61)1 כנט )0 גחן רסכי h~tlh 4 וחגס6 תחוורטכקיטמוד
 נהקות (thp(o 6'כ 3סהס o~an שס )6 15 וחגט1trm 6ט)6
 מסגמ' גרולוח mth~s סוכננו כקטל )עפרט נע) סנע כקיעמוד6

מאצסקיס
 מפסו"

 6ח*גית עמוס דש64 ועססי6 גטך )%ז10 דלפק
 : סל%וגם תסוגתי נרנרי סכ5 כמ3ו6לודומיסס

 0וטיס גטו6ק חטוין חס ט6מר מס נס וו") ליח קכחכ מסבנם
 ר3ריס הבכס וכו'. סגי רגז פקוס קלת סו6 דנעמקוס

שש6  טולפי וספלם רירי שכס פפר 3פפעס . %ס3 %וים 
 כחיקומ  IPnS טילל ר% % קי מיטיל יק כיחסי 9ס %כ*
 סהזמ  5ס מפריען תסר"י ק) חיקינו ד5סי מסוס מפרמט מרפ"יש
 סנע ס"זנפל פתג6י ס"ס רל6 מטוס לו ויסורס הסס יני6סת
bS'nDגמשליר hSh SS'nh נץפפור 06ר h'o פג%ספ  מסורת 
 לו ותלש סניור סכגועתור יתגיס כקלו 6ל6 סוי ל6דסקימור
 51כך פגושת מסורס כי6 כסלת  טלvor 6 כל 6בל יונייםלוופיס
 סנע ריס Ph1" סגפ ריח  רסף פגאני נרם  ד)6 )גסן mehגא6
 טעפ6 וכזיו . גמוש לפ)ורסס ועיי סכ5 סכן ש- וכגייסמוסל
 פסופ סוסים  נטו6ין פיסים עפריים פסר"י טל פסיגו tpivנפי
 ישו טנטיפתיר סתלס 6% סוי 6ל6  כשיתר ס)פ מאופל6%

 וכל סריסלמולאן
~ar 

 פגולסס נפירת h'o סג%ס גסייך פסי סלן
 כזיפות חיבים OPh מסופר ססטתיפ מועמת טסעסקס ולפטר .נס  סלתיסי 3מ0 כמגחי מיחס ו6ח . טגייס )טוען %חוח %יכשלכך

 שיר :ונץנמי:הי: :ב::3נם
 16ח1 ית0טי~סייע:י

 ע) גיתן 6100 גריס סיס ריסע6 %ומ ומ' לחיסור3עיע
 נוס כ"ת מונח יגעתי 65 . וכו' "מש ע) ניתן 61ינו וט'ס4ט
 ניד חר0'ס וסח61ש סקיקור 0)6 סגע) ג6נהיח 0כ6 %זזמ0
 : 6הזו  לסיפו גמול נירול תטור ותחוכס ותקייימיס חחומיספלט)
 סיס bS שי'  לוחי סספ1% * טל6תז סיס י,"ל סממת מסגם

 וקיטור מנוון תניעח לק ע)יסס 61ין סקגס גקי0יר רקסעשח

o%%קידוכין כס ehtip טמן דמט כ"ס ט) גטגנס מתגי רעת 
 נקסים ססתך יסכיל bih 0נפ מזן % רסכ, bnSt  )סימוכיןוס
 כםיעמור 6 ותג;6 יחזיר להיסיר ןס  ידי נמל  ותיונן  ויטור6
 ob 9 finW  תגיסס. סיס )6 ונעחון קישר % עסו י616*
 סקישר בפטים 5ו0י וטפסו  6תו פסי  סבפרפס יווע סש 6ל1מיי
%oto פגסוס oh גפר תוטןס נע וסוי  נפשם  גיתן סגפ ק 

 % ו0שס . סר6קוגס 3תקעחי 63הטת חרורות נוחיותשכמתי
 בו היחגור olpn)ס6ר

 )סקי
 עם ט) 'ועתי or) 6% חתור %יפיר

 סכר. לעכר ותס . )סק5 וידוע פקועת ש סכור6ס החנח כ"תמתך
 סוחרים ויחר , גסופס וסב 6ת ע"ד 6סנס חכ0ס פסיס כ)וע)
 ורעיך. 6יס עגיתגך מערוד דכרי גס . וס כחס מובע גפיכתתי
 ס"ס 1') גד)י'ס קסוקר 3ןמדיר

 : ס"סי) לשך מסרדין סגנון סמל"ך חחי
ו 6נרטס סר"ר  סחורג' סנפן(  לסוני 4זס  oSn קכז2ש4"לר1
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 יירגל ניק ממם ט6)ח 6קי ד3ר ע) יכ6),ט
hwh14 וחנק רוסקי נר .וסף רב 3ס מויני מולש סירוס 6)1 פרק 
 . סריג טתשס )%ר 6תר 1חר . פריס opwn קידם 6מרתר

 סריקת נע סץ65 חו)עס .  מורגך tffn1 יסץ' . פריס סשעסשחר ושגת"
 וכיון . S'1D וגפרפס הכבס שריכס  פן פריס סחיעס קילס .ונקרס
 ס6פ. )ש טמיפס בחר דייגן דסעת6 . ווט סכ)ט וכחבותכסה סכי ספוסקיס כ) סלקו סריס קת'פס )6חר סייחך גגחר6דתם'ק
 ל65פ. דחקם ס3סתס נמוח 6סס  ססנסי טכוס עכססרניססשמריס
 5טסר 5י %ס סנספס ס3פ4ר *פר 6פסר 16 . חתינעס לנקםומןנס
 . עכול סססק 43 בגיר טתיחפפ גג-י6ס שדרת  פתוך ליקום4צלפפ
 מיך סבורג, לפלץ ב6ס רווק6 כסב שניקוריו s~r סתכוס"לוכתבם
3p)o6בנריקות מ65 סק- וכחג ערפס ע6 למכנר %) שחר מ 
 כסשך.אס כחכ 6'1 ור" . סגקכ כמקוס סחעפח טגמ65יטמח
 כחכם נס . ערפס ט610 געיגיו נר6ס סנקכ בחוך ר(ח%עחנת65

 ממסס.61פר סכריע קס61 מגטנ ו? כ"ז מא תסלול נטםקסמעח
 .פרוך 6)6 מתם נתובו רוקק )6ו סנקנ נחו מסרט") סימר0מס
 טגכו לסוכם רופס 11ל בז סתסרר"פ  of מתיך גר6ש . D("S)נקנ

 )שות מתגי וכקסת . פרפם 0ו6 פפט 3pw דנייך סברפסרפ'ל
 :  וס נויןיעח'

 תברי %קי )6 3מ16וי1 תסררו") טייסי %יי וערנשובה
 4שף Yth ט 4 0תיע fuSn 65 יי כיןמסרלזפ

 יהוד )6 ר63'ש פגסוס 3קס שתנת סו3ריס גס .נמ*ויש
 גורע( ססכרס סכ)ל"1 סגחנ עעעיס סכני אפי גי . עעס ט)דנויס 16ע נס . ישיגו )6 6שו ל" 3סס קכחנח מס וגס . סו6כ6ן
 גפ1%  פטוא ססקכ גחוך (othin כסכתעעש ואכעיר ר6ףטייחו
  יותה, משם ק ספץ סטך כסג%* ho1 פחון ~bS מלעבנסו
 44ך תהורס  מס פרין  טטרי הקנו י165 סורעס שמרטפכטיו
 וכנו לחוך ע14יס סיו ככר לליס נקנו דממייס bnth ר6סיגק3
  ססומט"ם 3יד טחס סג6%יס נכרינץח סגמ65 ותעם . נסזלשק"ם
 כי נטירס סריכם מל טמו65 פוריי ויל 6יו נקט 3סניסקכתנ
 פל כטיפלbp,1 6 ררי לרירי 6ין . פכ? פיסו סתיפס%תר
  תסוך כסגפ65 %לכש"ס

~p)o 
 5מימר ד6יק6  6יפ וס . פרסם

 כסרס סרי6ס טל כטנת65 ר6פי' לר3הז5 סרי6ס  סל דגקע6דר3ס
 ebll טכסב nplle בספר ויללתי . סלתנ  בסוך נסיפל6  סכןוכל
 כסרס למון 1י1)6? פתפשדן oh שמס 16חס  פגיונן תעליס נססיס
 מורוש גרז  טליי סי ש גססר ויל פייס'ל יריי לטליי . מוש bS'ו6מ

 רביימ ono  בגס nDbs1 ( . זס מדין ויתש יויקה דשי ,1t)hsnפסוכי
 סש3ר שמט ק) ים ספר פס טמ65סי סו ויגעתי טעם 3)יחמוסים
 ס0ץ4 כסגעhpna  65 סוגל hlon תדנויו טס ומטתע ,?מסרט?
 hs טסשקכ תושח סיס כסר  כו6 16 כעיסב סל 6ו סנסנבסיך

 סס%פמ לפ)6 כעלם 6ש . שכיעס י06ר OnD פיקכספסתולצפ
ab)p)oSD  סרס: פתית ג6 ססגקנ * - פתיים  פירסו כגר  תוען

 נכ) )מ615 כוויך  רניס  Ot3p)o ו6ס .  סת,שת פתעס ו%רת
 גקמס כקלת 61ם . סגקכ ע) 16 סגקנ 3שך ח1)גמס תקננקב
 ת51מת גמ65 )6 גקניס ק5ת SD1 רייסס 16 3חהו ת%עחגמ65
 ע)יסס טיט גקמס דיווחן ן6ע'נ ערפס כן גס עליו 16 סגקנכתוך
 ס0ו)עת. ממתת 163 )6 ס6מריס סת6 ססלעח מחתת נ6וחעעח
 טשoao  4 פרבריו פסתם כן . פפפ מ*1 16 יצקכ  בתוךססולע"מ  גתתי hSa כיק ממייס מיסו ככר קת6 ח61גח מחתח כ6ו 6עי'16

טחכ
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נםלךבלץ קכח קכזששלה'מרל4ם
 ט6% ר6יס 4 וסכי6 . לנריו 3פירוט שמ3י אמ 3י%טסכ

 )תסרס") וס") . :st)D גקכ 3מקוס י4תו5ע סגע65 601 יסגווז,נדקוס
 6כ) כטר ס61 סגקכ נמקוס סה6ס ט) סש)ע hSn)m דרוק6ררזל

 סמר6 טס61 ענו6ר מ'מ 6כ) . עיפס סו6 סגקנ מן לשקטצ6%
 כ*חן 6%1 טכן נמכ5 כטר סו6 סגקנ גשך כלוו% דכסגמ0465

 tnh~na 61ע'ג . עעס )סס )ת65 ו6ין 1.6 ר'י 3סס טכחלונויס
 סגוכריס סריקח ר3רי SD סכחכ סג"5 מרורם') 3ספל קסשד
 גחקטס גכר כן O'hh' 06 ס6ייס ע6חר עעע6 וסייגוימס)ס
 עתס גמי סיס שחס )6מר סירסס bv' . מחייס גחוכסססו)עמ
 . עכ') מונוחיו קי3) כן מסחמ6 כי )ונריו )מוס ויק 1ץ65שורת
 כסס סכחנת ינויס )6ותן עיצס )ע65 6עסל וס זלך )ש כןו6ם
 )מין 'bst hS סגקכ נחוך סח%טח 7גמ65 דגיון דסע ד6פסר1.6

 65 כי סגקנ 3חיך סחו)ע' תחקקס מחייס נקגס ססש)סס6מריק
 ררך ע5 ס3סמס כמיי מוחפת סיחס ססדי6ס מחמת )65חיכ)ס
 סגיד מי כי סי6 נדויס סכר6 מ'מ 36) סכ)כ*1 טכסכ ס3'סעעס
 סכח3ו 3סוסקיס מ65חי )6 נס . גפ6וח זסוי 06 כי וס 6ין ש4
 עזכ . (ס נועמט גת65 6יע סנרו) 6ז1 ספל כי 6'ז ל*י 3ססכן

 יס סיקכ נתוך כלע)עת גת65 061 6)1 )לכלי0 )חוט hD'61ערחי
 יסכסיר סיס גוחגת ססנר6 כי מימוט סוס כ)י 3ססיעוח5ו-4גמטיר
 סרכריס גס . )תע)ס כח3ט כ6קר נמון סח1)עע גמ65 מט46יוסר
 כחוך נת65 כפסחו)עח סדוק6 ט5מו ערטח str תסרס')סכח3
 37לים ק גס ריס . סדסס כ61 )16 ו6ס כסלס 610 ט4ו 16סנק3
 וסנדיקוח . מססוסקיס 1)6 מסגמר6 )6 ור6יס סמך )ססק6ין
 %ת5ס 6ססר ט6י רכל 610 גס . ע)יס חחיס 6סי רכ כר מרי6ו סגקכ נמקוס סחו)ע קגמor 6101 65 )טון 3סן hiD)DI סכח3חסיטגיס
 כד3ריו )סחגויל סלו5ס כן ע) . סגקכ ע) ממס סססו)גמ נ6%סיס6

 3ל'6ס גקניס 16 גקכ )מ65 06 1ד6י 16מל 6יי ט)כס ססק עניויד : י,ססיר )6 סמקי) 36)יחמיל
 %סכס'ל )סק) 6ין מורנ6 חוס סרי6ס ע5 גמ65 6% 'ז
 ט16מלים סטדקיס סכרח ט) )סמוך ו6ק . 163 תורג6 ילי סע)51סיח
 . )6 16 מורג6 מחמח כ6 גקנ 6י(ס 4דע 3סכרחן כקי6'ס,0סס
 ד)6 מטמע וכו' כס פ)יגי מולג6 וק6תל רנמרb)ntS 6 מסמעדכן
 סחיטיס כסנת)6יס מסחע ונס סריס סחיטס )6מר כע'דין 6ית דוק6 טכ,ס 3סגיגו סשרג* כסגמ65יס 6)6 סיגנדיסו6יירי
 סרי6ס ע) כשן 6חי)1 16 סגקפס 3תוך סחו)עיס ג16% כיןגפגיגו
 (cthSn סחו)שס סיסיו )דקיק 5ריך 61ין )סושיריס

 לוק"
 ע)

 כיון h(b . גזס )5מ5ס יכי) מי כי מתס )ו 3סתוך ל4 מעסגגק3
 ססגקכיס גייס סוכמס יט סוי6ס ע) נפנימ סתוישס ש%ין%ע

 סר3ס ק- כ) טימ165 )רקיק 5ריך 6ין גס . מווג6 ידי ע) 53וס,
 גס)ו טמק5חס ס6פסר לממחס יוכ) הו כי סנקניס כמספרק1)עיס
ISDn3כס6פ 6)6 . 3דיקס גסעת כסרי6ט סטוה כספמסמס סרי6ס ג 
 סו)ין 6ע נלי6ס תקכיס סוי6כ ע) ש)עש ofbs~nלוליס

 גט6ין 6כ) . וכטרס סנקגיס 163 סח1)עיס ידי סע)סעסחמ6
 !gh סרמ3'ס ס)רעס סכסנת ועס . )סכטיר 6ין 3סמגו הש)עיסשס

 . מוחר סח1)סת מממח סגק3 סנ6 6)6 סת1לעס גמ;bSW 6עם'י
 ססיו(ס חו)עח 1,') טכחכ מקוס מורנ6( נדיוי סרמצזס דעי)גי*ל
Ohn3סרי 3חו)עח גוך3ס סי6 וסרי ו6%ס תק3ס Or מוקחס געתר 
 ורקדוק סכלמ סוס רו6ס 6ע' . עכע bh תנקונ ססשססט6תר
 סיס6 נסגיע חו)עח גע65 ק)iteh~ 6 סיסטר סלעגזס3דגלי
 קסיחס פירוסו 6ין . 3רי6ס קסיחס סו)טת סכחוכ סמס .מוחר
 3סג'ס סרי6ס נמוך ססיחס סיעס ר') 6)6 . 3פניגו 6יגסוסכטיו
 h'SD' סו6 נסגיע וסרי ל') נחו)עס גקו3ס סי6 וסרי וי%סוגקגס
 כחוך טדיע סח1)יס P(o*in מחמח סן סס1)עח יד ע)מךגס
 (ס עכמ סו6 יווע סגיס כ) ע) סרי6ס ע) טגמ165 6ס" 16סנק3
 וי65ס גק3ס 06 יודעיס 6מ ס6ין b(h סת1)עח ייי ע) 63ססנק3

 וענעס סמצ(חס מוחר ש סרי .ססחיעס %חר 16גדדס.ססמיעס
 )פרט יס ין . וי6%ח מגקנח ר61 ססחיעס ס6חר 610 סיע)טחט5
 . )סק) סנ,ן3'ס 3רכלי סגרע סוס כ6ן 6ין גן ו6ס . סרמלסד3ה
 ג6ס ס)כס 5עסק כחכחי פג5ם'ר . טכחנסי ממס )ז( pb, כןע)

 o(llb סע)'ך מחן סיס 1") גד5'"ס עסליר 3ן מ6'רסערזד
 : ס"ס 1.) ל"ןמסרליץ

 ר' 6קת ססגינס ס6סס עיו גושחי גדש מכחש%דה
 6סר )כ( קו'ס מק'ק sb11 סור יןרמ56

 י'ס סתל פ)יס ס1% סעגממס 3עח heupDhn )מדיגח מ6סי(1סיך
 7מ% ר' ש נס וס)ה . סת)חתוח )6נטי )תכול 6מרוחוסשרות h?D %! עס )קס שט יסוריס סרגס כ6סר מ)ממש 6גקיעס
 ע14 סונד כי צ3'חו חזף hst סמורוח וט6ר קרף "ן ענ4ח סח'עס

 ר' ו*סו . כ3'ר טסונ13 סעויות כחורף סוער כ6טר קמססגסרנ
Sh')vוכססיס עקוס 17615 ססיס דס"גו סימן 3ו סיס 

 סוי
 סיס

 . כחשו ט) ושכ3 עמס1%15
 וס עוין עי ססע'7ו י"דיח שוףחש

 ט5 סמ)ממס 6גטי 5ליס סכססיו 6יך סעיך יחי6) 3ר 'סודסכמר
 סס 610 סיס מ*סקיו'6 3מדיגח סט6)51"6 סגק-6' סגדו)ססעיר
 7גי56 פיס וסש 6מד 6יס )עס t~tSW 631 ד6לן סי) סעסכחוך
 סרף יט ענ)1ח קגי וסמ6 )3'ן סדס מק"ק ניח נע) טסו6וסניר
 45ר מעשמס סמי) סגעקרו עי סס 1גתעכ3 3סלועלוע קסומכל
SDונס . סתסס סמי) 163ח1 טסיו סיסוריס גס וס)כו 6מרח עיר 

 65חור סו6 1'וחר סיף יין עג4ח טחי עס ממסס ס)ך רגי656ותו
 סגכרי ומסרחו 5חקפ וגתעככ 6מח ענ)ס יו טגסכרס גסלח)נרו
 סג"v 5('Sh 6דוגך 6ש 6וחו 1ס6)1 6מח ע%ס עס 6מריססכ*

 עס נךיך )1 ו4ס 3גפ')ח1 4 סנכנרס סעג)ס מחקן ססו6וסס'ג
 סגכהס 63ו סעית כמס 61מר . 6מריו 'כ6 וסו6 ס6חחסעג)ס
 סעחן כמס 3)י6 סג") 'סודס ר' ט) s~rl . חומן )ח'וססיחו
 סותרים StP ס6נו ז6לר5פין  מ6סוךייר ווי6 נפרטגפ גימס זי6סיע עס פו)ע DS'  נו5גפ ס36ין 6ת נגרש כמס . קומן (יין ג6ךדעל
 16גד ג,ין pShn 15 5גורס מיפ  פלטגן  ס"לן ר6  רי6 גגר6כפ5יס
l)hopaht) 6מיע יסודי 6יין גוועין ווער סיחריס וי6 16גטר הי 
 כ5 גס6ט יסווי דער ס6ע tSho קרומן 6יין סרף יין 611גן6יינס
 טע'6 ו3מגוכס . חט'6 סוגוח שדס תעטס ).ח סגכליס סניוווס

 16 סמ*  גס סלכו פרי4ם כמס עס  ססו6  וססינ . ספלין 6תוט46 6מי ערץ כיר נמ65 610 דני6) ט) סרף ססיין )יס~ריססוגר
  0סיי6חר

 סיס סגע 'Sht סיר  3ן סרגי6ל ייסכ 3ר '5תת יתי  עיי.עךושס : סג'ל טיף סיץ פירס וטלg)h btepDhn 4' ופגעו
 טנסמע ז65תר 6חד 3כפר טס וסגיחו מ6סק11'6 נמדינח עמוז

 6מרת עדומ 3כ"ד סת3ס ועוד . סחורתו 6ת סוח סכירססריגס
 ר טס  bllpehD נתריסז  טס טכטסיס פ0ת נר תס0 כפרססייר

 נד6 ס6ל ספ%46  כיו%ס פסמיר יסורימ טגי  נ,י יסוח0 ס'16
 .  פוך0 )י6ר לו יס רל5ל סיקר5 5מר יסירי טס ר6י 6ohותס
 ו6תר . גפקומטן 6וס 4ו פר נלי* ה"ל יסירי0 סגי יוחןוספינו
  3)חון ל0ס ט*מר סנעטס ויך 5מר פרין לווריס 5תר טנוטופנ'
  h.t~ghn סע6ע 7פר pb 016 גיע 6ייך  סלפפט 'סוד'ס 6ירזס

 6ש 0ו6 וס*ל גיקומן 6ום ינערי 6יין 6יו סט,לע'6  רער כיי6ר6רען
  טס טגסרג סיסווי כ5וסו  סימן ייןס 4מגיו סו6 יוכל 06ספרין
 גס6ע ס6ע 16)ד גפר%ן "וס ספיו1לן ס6ע ער 53'6 11עוססי3

 35גות יס 6מר סעדיות ntSna חורת ,סו . עכ') 60)( קרומען 6ייןי
 . : bnnhs 67 סריוח6 'סווע)יסס

 דמ5יע6 3' יחיקתשובה
~D3b ד16ל%ח6 סיתגין 6י ססס 

 די3מהש 3חר6 3פרק גס hSl httD'h דרננן16
 נכיס קחר מ% ורמיגסו ר6ורייוז5 1%רסיתרן ללמער*  פריך וכף ובכליו ננופו  סיפגין טוס 6s)np'l  '"ephמחגיודן

 וכ%גי
 )6 עו'

 hp גס6 1% מ* עשדי! 6וער מסכ6י נ! 1ID'Sh ל' ססוע6ש מעידין 6ין דחגי6 . ר3גן 601 . מסנ6י 3ן 6ליעור רגי ס6קסי6
 hYb1 . דלכגן סימגין סגר ותר ר16רייח6 סשגין סכר מלמפ)גי
 )יסג"חרי

 ד"יריית6 סימגין דכ'פ ר3* 6תר 5יקג6 )חו דר63
וסכ"

 637 *מר ד6מף 61יכ6 וכו' מפ5גי hp ג%ו 33ן מ4" 3סומ6
 ופרק"י ט61 מוכסק סימן י*ו סומי סכר ותר bto ש3ו:קסימן פומ* סנר מר מפלני hp מונסק hDID31 p)'D דרננן סימגעולע
 6סי4 סמכען ס6י כי 6סעץ דר3גן דסימגין 61ע"ג 610מו3סק
 . )יש6 6% כת3ו )6 וסר6'ט וסרי"ף - ר"ורייח666יסור

 )סו רס3יו6 עפמע 1wb וכו' דר3נן סימנין וכ"ע ר*תרדרכ6 3חר*
 חניסת יעגץ 06 כי ע)ייסו סמכיק 1)6 ר6ורייח6 )לויסימגין
 ש6ס וכן 6יט 6טח 6יסור )עגין )6 36) 36דס )סשיר כגוןמשן

 : מקומיח גכמס סרמ3יסמד3רי
 ס6מרוגיס נס ויוכת'פ תי סחושות שפרסיס %%מנם

 6ל6 %6רי )6 ש וכ) )סו סמר6 כו*כתטיטחיסס
נתיךו 4כ* נמור מושק נסימן bh 'געוריס מוכסקף פ6יגןכסימגיס
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לזבלי,נצלתם
fnshJ'Sh וסגיך 6'ס נסור י, 3סימ! סטי 3ד3רי כהגריס מפס 630גריס יתקרקש וכנרי פשס ע) 6סס מסיירן סימך וטלי 
 חכתיס ח)תידי חוי מנסו נכי טקס ס6סס 3ס' hala hnhhלרקס

 סתני6 %חגק(ין סגם כ) הסרק ונס ס"עגין תקמלי one רפי6י
 מספקם מ,ו נהרס עד1ח )ך ו6ץ שנסק מיק דשי עשי 6ה(%ד וסרטיי פרגי 16ת כ5ר וןוק6 מוכסק מיתן )י0 דסוי פ*מ*ח נ5ו ים גקכ דק6ער כגון 6תר 6טי ל3 עסיק וגו' סימע 61נדנע
 ט)ייסו סתכיגן bSt רר3גן 16 ר6ולייח6 סימגין 6י 6סי לרכפיס

 : "יס 6קח 63יסור 6פי' חפזך סמטנן ג%כסק 6סיסיע . 6'ס "טת נ6יסיר טויילו סתכיגן 1)6 רר3ק סיממן 6ערינן5י Ph1" כסריך מטפר 6)ס מג) . (bnSP 6סיתנין 6ים 6מתנ6יס'ור
 ק6 מונסק 6" 3סות6 1סכ6 דרגגן סימגין דכ"ע'4 ררכם 3חר6 נ)יסנ6 דק6מר ממס עע לדורס ימס ph~!שערני

 פיתוין ד6מויגן )יסנן נסקי למפעו נסרי6 מט"ו . וששגי
 לפינו עריס וסתכיגן מורים כ"ס מונסק וכדמן סכי 6סשולכנן
11D'bsסי' שי סומל 6י וסריגי 6)6 טס ססרס'י כמו 6יח 6סח 
 )6 6סל ע) י'ו ס" o'h גפור ט6מו נמס הגע ע) )חסשס . )6 5צמוניסט
 1)6 וכו'( "סם מחיטין נמולים שגהקש דגסימניס גפילום סשסקיסתחגו
  11'ל rlo~1 נמשן o~b ופור סכחכ לבנ"י )1 ס1קקס יגסידיותי
 כחס 6% יגריי4ס 6ת ספוסקיס סחעו )מס כתיוק h~'hוסתתת
 *מר גיס . ootP ט) "סס מסובין מותר מונסקע רבסימגין3פ'רום
 דסרק ח-ת ר3' עוכרו 6100 סכתט מס ע5 סחט וסר6"סרסרי*ף
 סכחכו מס ע) סמכו וכן סתכען ד6סיתנין כס י6מרינן סקסס6סס
 מסיס זס נתקוס ot~nb 60 מקימוח )3קס סל' %יך סיס5תס ירעחי 6% . טכ") סיוגי 16ח %ר יס דנקכ ססי6 רצע ג)אפרק
 סיתגין דכ"ע ר6מר דר63 נחרץ 4חג6 וסרקם סרי"ףדכח3ו
 3)י'ו חסיכחו . י6וריית6 )6י סימנין רס') מונח דמימסדרדס
 61ין )כ'ע ר6ורייח6 סוי גמורים נןגסקיס רסימגין 3סרי6דתוכח
 ררכ6 נחרף )יסגף גסיומ, וסר6'ק סרי'ף כחכו רס6 כודרנצדק
 דסי' כסריס מ613ר ימיר" וכו' קעסיגי שפסק ס" כסומרןוסכל
 כוס 61ין 6"6 כליסור 6סי ע)יס וסתגפן מר6ורייח6 סוימ31סק
 3חסומתיו כסן דוך ר' וגן גחשנוחיו סרקתם כחג וכן . מסקסוס
 נגכרי 6חח 6סס וסחיר r~h תספר ל6ש וסני* שמו זפיתסים נגכרי מונסקים r'n'Dh וסתכינן )תרסס ס)כס ללע סףנחש מרוריי פסק וכן 6קס 3ת7וח מיקי )כ) 6מר סר דין * יס דס6נצתו זפי מסיח וגררי מרין 610 61"כ . )פנית דכריסס עור גכמנג6סר
 ע6 ומחוכו 6מת טין 4 קסיס ס" כו ססש נסרג קיסולימקת
 מסיס סיסווי סגכריס מסנינו נעי ויק נגוון ו%כ . npS1ס%

 6)6 גזמן מספח ראין ווי) 6חל כמקוס ס6א טכחכ סמ6ר)'ס ס" קנביס ו6ע'נ . oetst נסמוך יס גרירג סגוכר ס)36רכומגיס
1nlhD~טכיעח 51ריך 610 6חר להימס ד6יכ6 סיכ6 סיתתן עם סרוגפער מאחי 36) . טין פ3יעח %יך י)6 מסוס מח לצ גסרג 
 סאן חותו )פי n'DD עין ntupt שק %יך מעין ענשת וכ)רוחין
 היסגף וכחד . ע"ס ממכינן )6 ממיזם סימר 6)6 )רגעיווטחו
 סמ165 161מל וחייו ככל מיסודי 6ת מכיר סיס סטגכלי סיכישירי סס".י סמח)ק וק מו3סקיס 3כומגש 6פ" עסרר6'י סס ייסמוקי
 דכיון מוכסק נמשן 6ש* שמן 6'ן 16 סיתגין ע" ומכירוסלונ
 h)h 3וך6י ס61 6100 למכיר ~Oo מוקלק דיגו הכיעיר בעווןד5ימ
 מכיס מיסורי תעיר hSh כנר קהטרו תוש )פי נתסיח שכירש6 סיכי SJb . )6)1 דותיס נסיתגק כנר סרסר nfho קס61סוטן
 מססליגס תסוידו יסורס כמל ס) טנערוחן סגכליס תיוק3סימ6 דירן נגלון 61'כ . טס ועיין טפס סתכיגן נ גסלג 6% סקגץט

 ים כחייו סגע דגי6ל 6ח מכילו ם65 מטמע %צנ' מנצך .הג")
 מוכל מש מיסורי רותו סלמו מפרץ לוחו 6כ5 . טויססלמשך
 : דקריו ט) )סמוך 6ין 61'כ . כוויו מכירו סריס מקמעמגעוש
 טסתנו סר6ס 61ומר ססוינס "% סררי ססיס פגי 6כ)סימגק ידי ט) וסיירו סרוג סמ1nthD 65 %6 ססריגס%6 סגכרי פס סיס bSD 6)6 6יף )6 ש דש '*תר ~ebאבל
 . יותר סניו )התוך סים כנר מגירו כססי0 פתגם ססנר6 ."הצ
 סר16 דנ16וק וכחל סס עמלק דיכמוח כחרף סרק ישאיר-י61ע"ג
 ע3יעס דגני סחס ק6גי . כלדתי קלמרי ייתר )חים שכסרעס
 נק ססע*סו מיד 1)ר6ותו )חוור סער קויך סוף )סס סטיו3מש
 יפ סעמעס סוקס כיון %1ן . נענע n~ho סט5 ו)סכירושמס

 . ס6ק עס . ספ3יעס ככר סר6ס ר6ייחו פ) קמומך יוער)שס
 שק טנכחמו 61ע'נ . 1לר16חצ תזוור זריך סטין ססרינסכקר61ס
 )סרעס סכיסס מן מחלק l'hD סס מסרר6"י מונף מקתערכ"נ
 ססרנל שעת סגסמ ר16ס1 )6 רירן וננרון וגע סס כחבקרזלי
 6)6 דורש טוחן מסרר6'י כחג )6 סס גפחרקרק 6ינר6 .וא'

 bS :6% סוירת דיותו דירן גנחן ק 061 . עקם דמעתך)ר11ח6

 טוך יתפס פרם )6 סבר'ס מפיס ספק לגחי כי סרח וגין)טוחו
 64ה ופסיס מגע*ס ימכור רגיל ססיס מיסודי ו)סכירר~סרוגיס
 קח ע) חומן יפי סמסימיס מפרין וע) סגכרי פ) )מתוך יט1)כך מסריג" נפעת קסיו מ16חן סתע 16 ססרינס כסעח קם סיסססרין 1ד* %6 מיחס )6מר לכ ניכר קינו 1btio עקעותיח עססקוס

 משגיס.
 כלגי
: 

 )6 16 מונסק סי' מקרי דירן גרון oh )רקרק 'ס סערין4של14

דרומי
 bSn נרול דגל 6)6 מונסק ס" תקלי ר)6 ניתק

 כך גמ55 "קינו כרור 3ר3ר cnh 6(6 פעיות מוכסקיסיפעו 6סימגק סמכיק % stA ילומס רכינו טגחנ וכתו 6חל נגוף כךנמ65
 קסיס דחשס ססי6 וכן . )6 פ)הי חימס 6נ) סרגי 6וח %דויוקץ 6קי רלh'w 3 על טכח3 מעיטור נע) רגעי ס3י6 וסניי . עכ")6חר נ3י

 %) גמ1Yhn 65 דבר סוסו סיו עד %קח ע6ס תחוכס 6' עט)ו
 6ססל סקוס5אר

 דחסשת ססי6 וכתו . כמריס נ"נטיס רב סנמ5"
 356סצ 36) המימם 53דו ורוסס עקומם 56געו טסים כסן דודר'

 . פוכהנמ סימו גקל6 גיוסו )דן מושק סימן תיריי י6 )3רסקותס
 הדס כע, 1סכי16 כתכ 6" ס3ססר דכיון לומר גרפסאבל

 40 וכפסקיו . מונסק סימן מקרי שפתו נכי ע)דנגשסית
 סימן מיקרי דקרך מרוס כש סר3ס סקוטס חופתו ס6ס כחכרכ'ר
 כצ6 ספסר חומש על ג3סוסיח דם, רירן גרון סזס 6'כ .מוגסק
 610 6ססר כרחך ט) סקועס מוסתו וכן לחרש (otp)hסי6%
 Yh )עכורס כרין גפם) ססכסן מומין עס סכח31 מגלו מסרילסת65

 כיק (ot~h )סת65 ס6פסר דנר סו6 טפילו *תר %ן כרמךסי
 נחקו3וס מסמע וכן . מ31סק סי עקרי 6רס ענגי יחכיח ת15יטמע
 3כ) טמע ססימגין ושמריס סרגוס 6חרי' ונכריס sff'1 ק:חנסרסם
 ו% סנוף מיתגי פ) תעידיס 6ין סנן 60 - ירעו )6 וסתוחיסן 61'"סד
 %373 ימר 16 מעכליו 6' חסר ~otQ כגון יוכסק סייע 6ער 6ס%6
 וחעוגס טכש). ע)'1 סות:ק מפכריו נפחך טיסי סוס 16 גיציו16
 הגרון כים 461כ . עi'Dmn 14 מלכריו כניחר טיטי קוס לוטסיס תנכרי 6מל ס6ס סכסכ לך סרי . קי'ח סימן fh מסור ס3י116

 1mh וסכירו דגים) סמי וסיס )נ( קו'ס מקיק מכיח 3ע)hs.a )סס ומניר סיסוריס OD סש) החוך סיס סר) פס6יס ט'רועד'ון
 כתר סעיד 03 . מרף יין פג*ח קוד 6 וסיו סשס )1761וססיס
 כתושת עמו סס ע6) סקור גן דגים) 16ח1 ססש s~)oעתק

t.nltpohnכגובר nPVD3 hnnDnt (טסיו סיסוריס כ rh כתוך פסס 
 ססיגצר"ם סו6 ותילות  נס 0ת0 רניס % כי  לוס וס יחעיס סיוסחע

 לקב"( ,ל01 ז0 וכליכין לוס וס מלמס תילי6יס מתיל  נסיךסי6%ום
 6הר 5יפ סרס 6ז סנתזת ול6 6כיל0 לרכי וער נטר תז010

onnto)4כי סל oh ריייל 5והצ p'pn כ) וכסגענךו  ל3'1 פרש 
 וגי% גס שך 6חר )תקום ))כח העתקו מקוס נטוחוסיסוויס
 טטנוס סס לנרו גצ5 יייתר סיף יין מגלות  סחי OD 6חריסססג")
 ופגיות וסרגיס סחל 6סר ססלכו הסומרים לחריס61לו6עין מודשי ב"פ וססיהו נכריס נ5צ סצו0 לעס ול06ר ומרברססנ0לס
 *נצ וק olpn 615ר )ו וסיס  סרף  יין פגלס 4 ססי' יסורינרוכס
 ר3הלמ מעיר %ל 6הר יסירי  ב)סרנ חומו יפי ססנירסבין

 כף bba' וסו6ריס פסיס לייזר לו וסף מלמקס תויר ססי'ספ46ל'6
 40ט לנוצן Vhn יפסיע6 פסיפס  הלכך 0ל4  נסיתגין "תר"ש טס סוחרן 651 סיס "1 מסיט לנין קרשם p'pn רני6ל סחיטנ6ו0ו
 לשר מסגיר סערוס לזס  לגרף סיס וכש . מוס לויר ירום יי  ויין6תר
 משיר ט) 5ריס קסיו מכדד) שוד'ס פני חנ16  *ך 0סה נרחס0

  עקוס ילו5יו דביל  וסמצ 6מך 6יק 167 06 "וחס וכ%ספ6)ע'6
 שהש"מ  סם ,lah טגס סערות )מון מחוך ומפתע . טגסלנ )ווסג'רו
 וסר עקום 615ר )ו פסיס רגי6ל בתו OD" םגסרנ סיים 6יתומכירו
 ס% לי סו6 וירוט וס%61 ספ46ל6 ספיר 6לל שרג  עקוס5ו6ר * וכיס רגי6ל 1DD כיס 5הר סייס וסגירי סתו 6ת סוכירוכיילו
 . : מעז ופס סמו  סומרו כ6י* סוי 6'כ לכ'ן סרס ירקדיי5ל כלזפ 6ל5 שלו  סיימן 6 ומסיו רלי5ל  טחו טסי' 6תר 6יס ססיוחזק
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םיובלז קכחששלהמוי"ם
 hnnb וסך שחס6 נח) 9ק שי *הסס uh עדץ%כן
 olh 60קס ונסוק . סע)פעס געס שקס ו6 חש3ו6 עעעס'
 מסוס מסיש %ו וער סעמ6 מסו כמ05גטס 6חד ער ,6נעי6
 bnW רי)ע6 16 ום' גפי ככי מטקר )6 **יי ועמד6דעי)ח6
 6% וט' רייקbs 6 וסכ6 ומיגסכ6 דייון6 ד6יסי מסוס 6חרועד

.h~ahDD~ ד)6 רטון ימ נפס ססוסשת bD~Db 6קס 6ץ 
 י6ער דמיישגן ole וסעעס . מ).ס עס"ס סכן 1כ) ג6ען 6מדוער

 hnt~D'b ד3עיין רכסגו וסר6'פ 0רי,ו סכרוח )פי %1" .3דדנה
 וט' כהג)ת דענפ ריס61 כחר6 כסרק עו3דb1Don 6 6חרעענץס
 ד6סנץגש סתס ד6יחי כס"נ 6)6 6מו 6פר סנממק ד)6 כתטס6

 וקגרכה מת טי6תל ~p'p נמ)מעס ולטוח6 . וט' bb5"ומויגט
 כחונ וכן . וקנרחש מס קי6תר כעיגן ר)6 ס") ססר%"ר ג3 ט5ה*ף

 מת כ6שר ג6ען כש6 %רו ס6חרהיס קמק)ת סרמנקנוצצטת
 מסוס 610 ועעמ6 . עפס יעחו וסכןסחס

 )ן h'D~b1 ד% דסשי
 ק6ומר 6מר לער 5סימס b~h1 מקיס ל6 מס1 נע)תתס 6מועו

 6' לעי פעמ6 6י )ן ומסהק6 מסוס 6% )ן ht)b1 גצ6נררעי
 % גש)ס מ)0עס ילוס כיע וסכ6 ומיגסנ6 דייק6 ד6יסי8שס
 דמהנן וכיון 6מו כעד כ)5 ימימס ליכ6 נדומי )6וער 6נ) .דייק6
 דעעמ6 פיגס טמע עסימן 6מר וער כריג)ח דפכע דססו6בשנד6
 דייק6 )6 ססס ירו" ותגסנ6 ד'ילן6 ו6יסי מסוס סוי % 6תךועו

 ג6תן 6חר עו ק 061 דתי כע5ממס סיף )סס ס6ין דמשומיגס%
 6תרינן 65 6חך ער ד%מ וקנרחיו עת 6מר )b'Pb 6נעלמעס
 כל3ר ר6קו יק) עי ע'מ ורי י(רמלן סס בא"ס ftw . נדומיד%נר
 ס3ר6 נט5י ס) כחכ כחסו3ס סר"ן וכן . סעו)ס 6כוח כגנר,גרוס
 מ6חר %) סדעח Sb 1קר31'ס סן גכומס דככי וטן6י וו")11

 6מו )ער ח"סהן ורטו0ס נע)חעס דכ) ססכ"צו וסרמלספ0כיז
 )סק) ר6סי יקי ע' . כוןמיי6מר

 וכיס . כעון 6'ס 6סח 63'סי
 . סני bs ר4רחיו 163ער 6פ'6 ד)וייריס יוחר גונר ממעיסרא
 ס*מ קעח ויש )פי מסימ wtb ד3רי ע) )סעוך 6ין וס 3גלוןס5כך
 סכן וכ) קכרחיו ך6ער 3עיגן 6מר נעד י6פי6 דגיק סדכרגסת
 כך6יח6 )סן 6מד וין ומ)תעס ורכר . סין עכ? ח1ש )חי עסימכנברי
 וק t.D~W .סימן גחפוכוחיו לפיקר סרסנ'6 0צסס וכן3גמר6
 "מרו ~bS דק כגיון כן 061 . ירומס  רנימ וק  סט"ו סימןסריל4ס
 3כ)י יגתרי bnntb דסס'6 סריות6 גס) וקכלח'1סגכריס

 ו6ס .
 ג1 נפרק סכתנ כמרוכי סתסוכס דכרי ע) )סמוך סדעס ע)יע)ס
 ס6ק 3גכרי 3עי6 16תס סייכ6 ד)6 סי6 ס)כ וסכרת וי)ייכשח
pab)ססיר )גן כתסכו'ן יסרש ונ;)מ6 חומו )עי נמסי0 06 ס( . 
 ססוס ודכר סגדמס ע) ו5םודר )סעיר )ט גחן סע)0עס רגסעתי4)

 לסס כווגנצ פס 1)6 . חומו )סי מעסס סעספר עט"ס bh .5סיות
 גה(גת וס3ר6 ר% כ6קר oh כי סנדמ:. 6מר לצמר לוע ד3ר)4תו
 3ר טממס ווי' סמעון 3ר שן סר' שסש וק . כעט,ס פ"כ6א6

 וי) דנמו קסיף שנ סמגר ש" גתשטת סל6 . עללטעו%
 וסהך 3ת6שעס )6ען מל"ח גכרי ס6ין יווחס ר' ססנ וכן .לצסו 5י מסש ננכף פק כ) וקנרתיו 3עיגן גשר געד ר6ם'ל1וטון
 ובן ר"מ ס"הן חיס כעי עוכרי wpn וכן נרדנה ו6ומר*מר

 וכן . כררמי ד16פר *מר סי7 ממח גכרי דנס קס'6 כהמן3כתגיו
 01סס חומו )פי עסש 3גכרי פ6ר סמעהו י'ע סיגק וויילמסר"י
 מכי6 ).1 סימו עורמי 6)יס רני סכחפוכת ו6ף .3דדכו 6מרוקע6
 וסל6 )שמר6 פוסקיס 6)צומס סגי וכ5 טון מ'ע יסקי.יעוס
 1לכ16רס . p'h. 6קס 63ישר )ט4 עגוס %ש ש נה סמרוכיכד3רי
 קס שד טכחג מס ע) ו)סק) %סמוך רלוס 5ס3י6 גר6ס%יס

 שיך ססו6 במן . 3מ6ששס ג6מן ~ph ק5צצרו עס 1כ) 11'5סמרדקי
 3ררך ס4 6ם 6כ) 44שס י(מ- 3חוך וסיס 4סרג 16 יסרג,5ס%ה
 3דדעי 6לצס bS 3ס6 וכהס ס)) ns~b סע)מצס )מסלכחסעוך
 ר,מ)חעס לר5ומ יע כ)י 6% ס%טס 016 פכמ סו6 גסוגססרי
 6מריק )6 ושר . 3ןדנה 6ערס 65 %קך . שיסס פ41ייץפ*ן
 סמיחעס קסיתס נשקוס מת 16 נסלנ ק 6ס 6% נמ5משס4ת

 עסעצ6 %" סו6 כמ5כצנס כע)י מת 6פרס b'bs כס6מסכר6עליגן
S~b'ק6מר. כע5תע' מח חק6 5למ6 מסימנ6 פפש ע) עת 6מרס 5ס 
 כתת סיייט סת)שוס סית0 ס)6 ער4ס נרשק גכרג * פת61ס
 מקתע 0מרוכי י)סו! ו6עינ עכ') וט' נירהמ*ד מפתע וק מסחו%

 קהך 6% 6מר 3עד מק ה) גיע6 6"לי ס6פס ג6מטתד)עגין
 h'bJo טל db דסץס סשררס עוכתכ הצד . נרדסה ר5צטרנכי*נ

 סמ. ויג6. ננו %ו וכפד דס'5 מפתס מסו. נע6שעס 6מודעד
 כחקי (onbe סו)ך רגי6) 1016 סיס ד)6 גתי דיק נגדון 5ןו6ס

 3מקוס גגצנ % נס וטוס Slg %שש סרף יין למטר רקסמ)חעס
 )סס ושט ממוץמס סמ)חתס 6)סי טגעוץץ %*צ 6)6סתיהס
 6וחצ וגסרג ססוהץס 6חרי סז6)ד6טען רוש 6מרח על עי)*ל
 5יתר קייןמס % 06ו ער כ6ן סש 06 ק 061 . כתוגסדגי6)
 . : כגיכר )סס יס 6חו רחן rrln כעט*ס גמי סוין 6101 . כדדמיד6מר
 . וס'( 3מ)ממס 1"מph" 1 מש וכ) גמ4פ זיגמוח נפ'3 ר,פרדג' ו3לי)גי6ור
 6יר* ד65 נוגריו מנ61ר סהרוכי גו3רי סיר דיי טשמנם

 5ס45פ ל6 סיס ס)6 3מקוס 0(רנ 16 סמס נעמן6%
 6עהן )6 ו*ך יסרע סו6 פגס סחר שס 5סער 16 יס6סס1)6
 סכחג געס סמררכי (p~p 5כך ח0וי . 3דדעי ד*מר זסנעגין
 ט6ע ר,מ)ממס )ר6וח ויין כלי 3)6 ס1)כיס 6רס פנמ מסצססרי

 6)6 יסרגו סת6 פמד סוס. )סס סיס )6 1)כך לן5 ע)יסםעקחירין
 ע0עח 5כוו ס61מגסלג

~rth 
 וק . נרדמי 6מוס 65 ס)כך סנס

 . ע5 5עת סע)חעס סיסס ס)6 תקוס 3רשק גסרג 16 תתמרמדמס

 ק65 תפש ט) )מח דומס ססו6 גווג6 נכ40 ו6יילי מ2% .מפחו
 סלדש דידן כגדון 36) . תת1ס סי6 גס bnp פמר פ'ס )0סיס

 . סי16% מס כ) 6ת יסרוג וססומרש סש) 6מלסו6)ד6טען
 כסעס ט5ס שו יסוויס סן גגרש ק סס סגת%יס ש כן06

 ש6 ול6י גן 061 . סע)ממס עווס וס מקוס גקר6 ק ו6סססריגס
 % סרודשס lebn דסגע)ס 3דזפי ו*תר *מר וס כעגקדפ4ך
 וטק גססו ~su )סת)ס תמסר סיס 6)6 סימית מד )ר*תסמת'ן
 16 נגיל6 4ס דממודמו6

 3חממ"
 %ס פיוח )עוץ bDSD1 ו)ססיס ס)ממס ג'ן י)וק pb )דן . גמ)חעס1Db, נני כו6עליגן מת וד6י ס3ר

pm"ב1 5געי6 ס)ום ס,אס "רק יליפ ס:)כס טוניוח מחוך פוכלח ש( 
 %סס פרק ריק ערוכס מסנמר6 *שכימ ייק 1ע1ל . וט'(פתדקס
 עס 6שהק מי מס, כמ)ממס סי6 סמדקס )ש h(be סו(סbnts - 3רדמ' ד6מר )ומל קייך bnsDJ )סעש ע5יסס גנ6ו ד6פיפ*ס
 עת ש6 לססש ע1% גפ* גכמס ע4ט גפ* חש וכו' )פנך5ס
 וקתני סמויקס יסי6 סכ6 וס6 1ד) ועוס" . ג6עגת 4%ד61גי

 רכ ד6תר 6יוי כדרכ סתס ועסגי . )סקל 5י עס 6תליק htSbג6תגח
'Yhכ5י 6סס oltv סכ6 ב)שר 6'רי כררנ סחס ופרסיי . ס)יס 
 656 נררמי 6ערס )6 3סדיר. סוס ד6יסי ס'6 קטגס רמלמש(כיון
 . עכ") מ5יספיס מסחפי6 % ד6פס ומח עד 04 וחד6נקל6
 מט%וסקח6

 נסד"
 כ)סכרס דנס ))סעיס מ)מתס נין מי*ק י6ין

 מ5סבהס )מפסט דנעי ס"ד מ6י כן )6 ר06 . 3ודש ך6מל להןרפחך
 יל4 נטדיvhun 6 1גף 6ירי כולנ ס0ס 04 מדדחי 1נס .גמנמע0
 ו6ע 6תד גפר fht . כע4התס כמו סישח ער סס יעלילסשיל6 מסני כוועי ד6תוס 6מרנן טס e'SD דגס כ)י ד6סס סעמ6ל*
 נמולס. (omnln כמי כדדמי ר6מל 6מלינן ז4נס דכיי סעע6כ6ן
 % 1"'כ . ועתענק ססכ5 06 כי )סכמיסס ס*ן עגילת ל6וס111

 4 ד6ק tta(h ווק6 6יירי ד)עי) דסתררכי 6ער להכיס 6יכרמך
 ד6מר *תר סהך 0סרינס סכטח קי0 כעועס 6נ) . ע4סחסכ ש* סכס 6חס מחמח טגסרג 656 ססריגס סנטח יסעד 16ו6ם6סס
 סוכחט סככר וכיון . גע)ע6 )ססיס 6ס כי 6יט %י36דימי
 ס5עמר *ער סייך שר6) 6מך 3עד טגס סשסיס עהנססוסכס
 )ססיס: ע4סט גפ5ו ס כ! 06 0ועו )ש עסימ 3גכמ וק3ורמי.
 6מריסס סהדש גת' יידן גירון 61'כ - 3רדעי ר6וער ימר טייךננה

 סשס פסריגס גסכנת סיו וסישד" 6וחס וי,רגו 6ומס וס%וסו6)ר6עין
 סי6מרו ער ערותס ע5 )סתוך 61'ן . כנ') נרדנמ ד6ער עער ס'7ס61

 : ד3יר6 כשחהא 6ח60 וסך סריוח6 גפ) 61יכ )פש)ס כנוכרוק3רשו
 )6 6מד סגעי טטס סרמ:ס לנלהח6 פקלת 1יפ ע6מר 6פגס4שה

ImD~סחפש 'ס וגס . 3ידמי ד6תר 
 )סכר"

 פננכליל פסוס'
 הס . )עעיס כגוכר נדומי ס6שר )'מר סהך 65 לצסו )ס'מסהש
 מחנע דססכר6 %ועל "דך .ס . . נמיס עלחתס ל4גי חרןגד1ן

 טל) )ס6) 163 רק ש)* 6קר פי כ%5רוג גחטוי ו% עמסס ל%מס 163 )6 6מליסס קלוש סן%ך6עיןסלעחן
 .ולגעי

 סשמהס ק
 ססותהם 6וחן %" נסכגס סיו ק% *מר טכי %1כ ימ)5צ 6פרכ5

 ק סיו % סוהץס סרנס סשרנו וגגיוו כך 6מר סנ*5נייס 51160 סעריוח לסון עסוך סגר6ס וי0י . סשרס ~or 3ירסססש
 לר מסס נמר ס) 3עו101 ססוי . פרי4ס ססיו 061סרססוחליס
 גועק ט סמו יסהי .סגסרנ 5סס סגו 1Db ספרין יסססמ

סמכרש
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טבלין טים ק4השאלהמהרם1%
ofxm. Ob1 סממדיס 01שוי%ס סגכיס חקוק *מר ה) ק 

hSכ55 סי1 ס)6 *מר פכ) וגס . כמנס % 09ל שימס מש 
 1671 מרמוק שעחס סיו רק סו%ר6פין רייסס 0נ5צפסנמ)גמס

 ע) 3סעיך ניט מדש "תר ד63 יקמר 5ט4 ש לוך . ססרינס6פ
 מן פס ס)6 סג6פר וונוס . מגע ס6סס נסתיר msnDממדום
 סועות % לשף ל6ף ע'מ . יסק) ינו סגע כ) ט) ששךסר*ף
 hnnb וסך מירס שד יקר ים סמחע 4ח )0כע ששם15%
 ישרים סרגי מכטכ6ו פסם נר ממס מסעיר ססמ סעד"(נצצך
 גל"6 וססימ wtb Sh91 ר5צ 6ם *0ס ט156 סס%ל"6בספיר
 עד'ס ונסני . סגסונ ור* קגסרג נכעס מס ק גס סיוירידתו סגי ס*תס שתר 5ס*ת יק ק ו6ס . נקומן 16ס 6ק פוסתע6
 Dh1('D 3ת5חעס מת קמרו ו96י15 סר'"ף 11)ת סשסקיס כ05סיש
 0ר016 סס כתכ וכן 3ור0ף. ר6מר 4מר משך onu 65י96מ
 h~nvoo רנתר מסתכר6 וק וכסד פס רנפר6 עססוני6 רקסוסניור
 1% )6 עריס סני wthi ו6ע'p'ptn SbD . 3 )6 סדהוחרי
 בעיד 6חד ער %b פתח כר ממס 1016 6ס כי כ'ד גפםלסור
  ביס צלק צ6ס 6ין נרת . פכש5 סרכריס "שדיס ס:זמ 6טסנידו
 לתקוס h)h th~g . 3דדש לפרו סת6 דממן פסהגס נרמססס סי ל6 יפריס קלטתן ולפר ל"א% 4ז*ם יט ושר . 96סושעת
 3עניעפ וסמרה? . סרה פס ורכל 6עי 16%1 הנפסס לולנךנצן6
 *ת6 מס ~hS1t ע)יסס, לטשך ספק סס ט סמן וגטשמןפין

 נע5 וסמלה וט' %ניס 4ף כ5 ע) חורט סע0ח4( מרפקנססע0
 65 6מריגן ל6 י0?ס נ' )6תר סעו סעיד ד6ס מסרוס נסס ריס ס"0'ס
 נסתם מתמיר רכיון . יכףס נ' 65חר מלט מעירק לון כרפק טרושהסני
 עם 0הי' 16 ועגיה מין סר6ס1 כמן קגסרג ודקי הופ 6מריגןשסרג
 *ן גתי ישן ערק %1כ . על) ססרטרן צ06ססווניס

~dP) 
 )וכקיל

 )6 עס ססרינס נסעת סישחס פני 16תס סס סיו י6 סע416פו
 ע'ע 6ל6  ~ס סתרו )6 קגסר3 ססניוו ומס 1סכיהסו צע *אע1016%
stpoסס ע6 סוכר mth~ סריגט ב6ותס 6תר עירי כנסרג והיל 
 3ר נגורס כפר מסעיר ~ots 5צ0ן מסניה נגי0ריסשסרגו
 נמכר פררנו 6עוו טע5  1ס sw פנצ54צ סנכהס %חץרויטל
 % .למעלס

 40י
 ס4י %6 . קי *מר

spo5 תרופת רבעל ויפצ .  סתירתן רתשנת 3ססו6 כסכר ריכסוסייס  ססיסוריס לותר 

מהי
 ~I')DS ש6  כן עסר"ם 6פר רל6 וימר טשו פסברם סס 0י4ן

 לתסס ים סערות כסף לרמס 9ים נמס %ל יפיס ג' ל06רטדוס
 וכתב  סס  ועיין 4דתר עלתי ררגילץ בחס מסת ולותרלהעקר
 ושיתו  סוף hD  o~s'1 ניס יבע ר16ק ob ג"כ יר6מ  ומולפי
 6מר פגע. o5DSn נשופם קל וע6 שהע 3פלכופ עמנוישקס
 ס4ס  י6ו3ן SD וגו' סתהצס ררך ללניו 1Db מדר כתגקי
 6ין מגיר ל6 וסעמפס האשם נסרים שכינס פלע וסוהר9מס

 מנשו רכ30 ד%  כסריגן רסכי %h וכו' שסו 6ם בהדכצפרים
 וט' ככר סנגל ש65 כש ~DD9D תמעח יש קעת כ16קע3
 לכרינו נין טייק מש ירפס 016% עעש 5ו טיס מי ס65 .טל)
o%וכק hw סעעיר כאור ט) ול0ל4( *מר נענו רסס רח"ס 
 חקין 6ע לקך סגסנע 0קו5 םי65 כס- 1ל6 כדרכו ק- 706טפת
 יעדים  פססני 41מר לפלות oth~ 6)ו לון ריט נגדע 6גל כניכר.4סק)
  סנסרג  6'ך רני6ל *תו פל סע6 סקול *תו על  למסיף *  'nwDS'ש
 לד"ר  פולין שיו hSh למפלם כחכר הבסרגו enw  פיסן3וץך
 כך 6סר %סוסו 16 ססרינס 6יתס כקעת ג"כ  סיו יסוייםטראגי
 לתפך 061 מודרי. ת"ס 3ע) ינס *מל נוכל 31וס ו0כירוסוסרוג
 מסיט נגכרי סרמלס מלשך על0מס טת נל6 06" סל6 *ערלניס
 1,;) לגלג כב'ננתכיו פהרר6" כתכ 0ל6 4 6מ,ר onh 6ף . וקכה?ו קי6מר שש5ש

 *תר כ% סשלס שגו  ס% hnk פסקני
 הימד סמלץ yhe ש6 הןנרתי *פר בהכנ"ס סלרק- הל6ייצ סייע ומס יתסומתי וכרז ntoo כתכ סל6 ונצר . עכעוקם-תיו
 6ש' טרו כטפוכיר %ל ית פרי סי%  מסוף תויר nwto ~hShטס

 ססוכירו כנזכר דירן וכגרון . ורוחרחו *מר 5רץך  6'ןלמרעעה
 נילוס עחת י 6ין תוכסקין סימוק ודלי עוכסקין ססינוגיןש,:כר'
 להכיר סריך 6ץ מוכסקין סיעמן ולעיס . למעלס נמכר009
 סמק כלחו סלקך . נרגש עויף מוכסקין דסיממן פירו וטס9ש
 : וקכרודו לומר 5רץ- *ן מלמט טת כלo~nws 6 0גס610
 וסך לעשר oh שמין יומכל

 6ף ל0גס6 9רי6 ש 4זח'
 . תצוגות לרקמת otnQD 0סש מרכס מ nsp: גדגקתיכי

 4 סצ6ס ths וגחלי שקם טור רי%  סריות6 ס3 גשסכיש6ך
 פיהם כפררם כשא כבצרור ג5ם . פכסור6 סיב, רלפנף6משי
 וסושמיכס סנופה ירשתי כני 5ע6ון  לרתת . הלרוסס  וכורתייעמשי
 יסיף  כס . שרסס זח שקדח עסמר ע3 סשמזיס . וקששןימקד
 סשל"ך מתן /(offc .נ"ל ברלים כהר"ר כן פקיר וט' עעתיס קלףגף

 b~b ספרור סו כי לפנס* ס' יום . .סיס זשל ח"ן פסהרי'ןנצ5ון
 : לנוב קון פס לס91ספיג

 רעההו במנצר עעי שקי וויל אכייל האלבעדת

 סימנס. onbo כמריתי יציץ מהססי ייגס לסבבךוצדשכשוו
 וינקימהע

 פל3ו*כל ממס פשל כער 3ס
 3ר טלום כמר ענעלס חיוט  כ*לנצות שים כעס זס פגונססימכת
 6מר נפוריס י"מ ש מתרפקת לנקז פל ודמנהזפ בוכםיריחס
 סיו % בניס 05DS יי ירמס חשם סבפל דית דקות ימייג%דס
 ערוסיס עשס  ופחס . otc 4 עס נידן bS סיום ועדספררה( גז סו*סמ3ס  בם ק*מתוס בסמו סשנקר6 % * טיס6

 כצרפם. ית 9י ע) ררך 5מ65 גוכן כ6ס תתתגגס תצישוקו
 ונשות . יעיס כל סמנס תם* ח65 . עע6סוריס לסלמססקרוסס
 wh" .oao סכגס0י סעגוגיס לספות הזל תפש  וסרוסקסרגס
 פנואל פית יbnh 6 סלולך פסעם עספ ריר י1* רשפיסלפום
 סנסץ סיס סל6 סופת pSnns סירוס סינס סל סעחותיסרע
 השריוו. יהיו 6סר . נסו bstrm סעסעס ויתר סיחו לסיפסח
 : ונקער . מנעי F?t1 כססרת ג00ע ונרפס . סנטוס )ע ייזונוכלשר

 6סס סמי6ין מסר56 הותם %כס שחס 6%תשבה
 סוכרים וססומע פ4)י סתת תונע )0י מסק( גציע"פ

 תמיתן סמלץ יפי סונרים ססמע ותעיר לכ'ד  וכ6 סכככיתעי
 ספוס9יכך ונכל  רי3עוס נתרי נפוק כמדויר סי על  6ספ6אס
 6פילו' דס6 עירו ופס סמי טיוכיר סריך 6ך 061רעיסלפסיגים

 יטר%נעי
 חג"

  עכיהס שריו עד טויו מעידים 6ין גשסשת6
 סרע3ש כסב וט י מידו וסססתו

 נסיי
 וסכילת גיריין סלכוס

 ס6צי (olpn  עעבו  חיווי פס סימר שהיל יי סילע 6שכגיר
 סס61 סיעי סר סו6  פ*מ רפתן שותר 5צמהס  pb וט' 45רח1חך
 סעדיס מעירו דיק נגנון ot(o . טכ") טשו ירט 9תי ויכילפ*מ
 6יה סופם 4ד גתסש מסנים ופרילום סו0ריס פפי  סיתמומג'ל

 גקר6 מסיס יסורי סם גוער htttpnbn נתחנת מהלססכסכוך
 יתר נלטש OtO~ * onb לתרו יסרס תלבי'נ סלמון 5צטקס

~ntDe
 סומרו סל6 למפלס מערית  וטירף  כענותן מ ססניוו

 ומשרסס' 'הע סל5 בס ינ6תר לסנצאן ph ה1'כ עירו WSטפו
 ומסלך. ,ס כטס (b~p פסיס ללט עסם נפקר ט65 יטשננצק
 סרתכם, וכ0כ נ0וספת' וכר6י' וו 6סס 3על כ'6 מ6סקת'6)פחגח
 סם מ1 י06גכחס %* שתן יעשן %ס פכע. תגסי h1D 6% ע6 %סיימן 3לצ0ס מבתסיס ומת שגי מעיר תעתע פי% 6ער 06 6כ115.)

~nSD 
Ot1'QD 1016 כפהוקן סס  פיס יסורי 

 שotsn D'g1 YuSn '6 וטפו יקרך תפש סיע פיפ6מקעש
 ו% 9עש סיס פנציא לתג סל6 .  פתיו סשורי wb טל פיועל

 פיו מל oh כי  קיט ידעים ול1ah 6 תכיריס  סו % סססו6טזנ
hwNצ6ש מך ף קי מסעו ישופר 6תת כפעם ומכי' הומיי 
 וגף לסוור סנ6 6תר נחוס ע?סס ינפות oSn' פהברסעןנרורס
 1פ6 6מ 6ער  וו 6סס  ופרוס יורם 6תס  סחיך פושן ר'6"ל
 ימם 4 6ער שים בק-  ייסר * mnh' וכו' אורך מסלכיס0ימ
 ד)6 ד6ע'ג יך סרי . 6סהו 06 עושן רן hWQ1 ומס %בליתיס י 9י0ף' רפכפר 6ר" שוגתן ק יוחק כעירי טוסי קיץ סכךמהת
 twb כמקליי. גטלע6 יספור כי6 שווען "ן יוסע  ססנצ *סמוק
 ר,שצ הותו ש6. נעי% סם 5תש.  סרטיך( ו" סמייסם

 מפמיר ס6יפ מיסו ספר סיגיר מפען ול6 6סר רישי גיבשססכ6תי
 ו%כ . סכ") למעמס סקס טליו וסמך טסו מ'דט רק פתתעצו
 וסמי"  סקס 1016 סגכריס מכירש סלa'Dbn 6 ריק נגוה סדןסו6
 יסרבל נער  הייי om  ורעע . עיי  פז ט) 6ם מ  ~ס נססיקהל

%רי
 מסריס כלל וככר נוס ptStn 6'ן . נכריס סס  סעסיחיס הון
 : 4ח געסיח נטוי תסימן 06ס נעורס יפר%. %ד ער דמסימן ת6י רכל סס קכחכ t)lDwn כחסוכת וסיסכספוכס
 כעס סי'  1ס enWD  סת06ר 41מר א פל p~nS טרלין פיטושעקש

 של. לגיסי סמלצן. לכנרי  למתוך 5ין וכשלועססע6שוס
ותגיס

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



 ש )לרבלין קל קבםשהלהמותקם
 ס6קט 3ע' טהרי וט'( שש כע)מע( 6' ער פ4ס שעט זס' ונמל*8י%1פ
 ולעלס (onb 04 מכמינן 6י מסו נת5ממס 6מר עד hn~hס4ס
 ספוסקיס גרורי כ5 וססטש שמש . hpGDth 6% י6 16ללועי
 טתס נפירוס סער כלקמל חק6 דסייגו לעלק 61ץ . גלמןד6קצ
 06 6כ) וניערג רומ5תעס p)b' עם כמפחס-זורעו-ןג5תסממם
 )6 דגטיין טון רס6 6'י יס . )6 ויין כגוון סתם סמם סער*מר

 ~hutcs מחך סם שגח 6סס וגם . נמ)חתס 6סס דן )ו 'סלשספך
'hxnשמגח שגס מם סתס לערס קפינו כמנחמס 3עח ho1 
 . bDJn 3ע)0 מח 61תרס 0631 כיעיכן סריס תחגיתע קםקחו

onDbnוחס 3ש)ס olnhl 6ס1% מסמס . חגס6 )6 כעגי מח 
 רגעי תסוס . געותך סקס חג6 גנתל6 דייק וכ! . ס"ס מת6תלס
 דחוס פסיכי רןונמ6 פילוס' דעכי גריס . (~os מ5(תס%סגי
 ס6 ג% וס וונמ6 סחט מת כט6וערח דסייגו קניעגח3ע1)ס
 וכן . ~oe מח (mDea גמי סרגו ג6מגת נוגס ושמהמסדקתני
 מ)מתס סי6 'שמיקס סחס דנעי 606 3גמר6 וס 6הר סספרק"
 תוין וט' ממחייבן pippn קסי6 ו6י רם"' החכ וט' מסוסן)ס
 וסייס S'hln מחג" ו6סשעען סתמי מח לקמוס עיירימבגיטין
OSID9?מטתו מ) מת מסתתיו נסדיק מטחו ע) 6מלס .ד)6 6ע 
 כלתרס טד ק%5רס נמ)מנוס מח כש)ס מלממס מש ולצק 6תלסק6
 מנמרס יט 06 וכן ח") סעור כתכ וכן . עדם עפ"י מסתו ט)עת

 מרין סו6 61"כ . על) וט' ג6מגת 6יגס 3סתס 6ש)ו מת61מלס
 גלמן 6יט ono עת יתקער 1Yph מלתמס 3עת 6חר גערגגה
Yhlסרם גריך( מח 3גהר6 לתנעים 60 ~hwsn) פיריטו סוי מסו 
 D(:Otl ים 61ס וי) טי.נ;3 כפור דגלי )סרם גיכ שיך וכן .טס מסרוקי מסמע וכן מסו סחמ6 מח 1Dth ומטד מירמס עתדמוי
 Snt~D 6'ן . SteD גרמן 6'מ נמ)חגוס מח י16תר 706 ער 631גש)ס
 3ע1)ס מנחמם D'D 4תל ר5ס 6)6 גמ)ממס מח גסירום יעדם16מר
 נכי וכן סו%6 61'כ . סס מח סקע6 161מל סמ)0עס מן סער1נ6
 סקס 61ומל חומו 5פי מסים קפיצי סמ)ממס מן כסנ6 געינכרי
 ויכמוח כ' סרק גמרותי תשנס hinJD מגס . %ק 6ש פס ע%ס4ר
 שמן l'hD תהלי נעה *חס מיגל ד)6 ס'6 ס)3 וסכרת1ל)
 קתססר גורי 6כ) הו' יסלק) ונם)מ6 . תומו צפי כמטחכ'6
 ר6ס כלסר גף6 סגועס 6חר 9Dth 6ימ וט' חומו )פימערס
 ס6מרהיס כ) ס% . StnD טממס ור' גחן 0ר' יסכימו וכןוט'

 3חסונותיו סרן מסרי היררכי כורך ררט )6 שחין 6)1סמינרסס
 גרמן סיעו )פי ממש גכרי ן5ץ ירוחם לגיל גחכ וכן יספ)'ח כגמלי ק'ס וקכרחיו ועיגן גשר 3ער ותסירו וכין sfft1 כחנ נ'נומן

 וכן . btnp כב' למחכיו וכן ת"ס תלתלי מסמע הן . וט'גמ)מתס
 ס3הסונהז וי . מק"ת כגבלי ע6ר מחתיר ע"ע סף וחיי)ממרשי
 כאיסור רכסו יק) עי ע"מ . רסק) דשת תגיך ע4ףוף 46טעסר,ר
 61ין . עתיד טובין 6גו טלהתיסס ס6חרוגיס סגי כ) נגר 6הם6סת
 מעת ותמדו גסמס שלביס סנ16 סיסוייס מעירו דיו! יננדון%6ק
 ר)6 סר6'ם כח3 עריס 31קגי . רייס יכרש ומסמפ וט'יסתם
 וכר6מליגן . 6מד כסו hlb לנגס ק' teh' גכרס 36) כסריסעריס גסני ~bS ש סל6"ס 6מר ר)6 6ימ וס . הלתי ר6עליסייסיין
 : p'ino כגירי ס"ס 61"ג עכ"ל דלף 6חר פטר ק' 6י)1וגסים רמי כע5מתס מיס וס6 סוף 005 חסין למס נכי כטס ס6ט0כפרק

 ו6מחייס כרוליס גובל" וידן מרון לסינור %יד יס סס נס%מנם
 3מק1תל* ht'pt'h )6 ד3עיק ק6ע"ג ר~ר6'ט כח3סתרי

 דטנע גכר6 6100 ועקמן מסרקן ד6מריין מס0י6 6יפטיפ6פ"ע
 סוף )סס rhn גמיס 6חך דער סתעיגן .רמססי6 וכו'גד'ג)ית
 ר6מר חיכי נמ)חתס וכן . )קמיס 6סוץס ך6מר סיכי ורוקק .גרמן

 hntaD גמ)חמס מקחו על עח נסירים גע6מל נס . עב-)וקגלחיו
Inbkvושב 6סס גט כמו o~o סיחר יס 61'ג . מל"ח )כרי גכי 
 כחות יומק 3ר גרזך כמר ם) 3עדוח ססרי ריין כגרוןגמור

 . גד1) כדכוד וקדרו סממם כ) 6קח ס0מר )'ח מגירוססשמריס
 כמו- סי כעדות.וכן

 נככור 6וחו טפסרו כלשרין מגיר עטם כר ןוך
 ססוolnno 16 6 כווך וכו' ותנכס olpnn נטפס% ס:חעסק6לן דוקני )16 וק3רתיו יו) D'PD מיתן סריג'ק כחכ וכן . קותיפקגרו רצצתי 6גי 16תר וכן ק3רחיו 6גי מצ"ח מנכרי 16 סער*תר 3ין חסונן סטין סו6 דפסיע orn 173) קנרחיו 61,! . וט'נרו)
 61.כ וכו' סגי 3ס6 6חריס ט ססחעסקי סמשר 6)6 )תעסק)6
 יסורס תסס כר רוך גמר ס) סערות ס)סע וגיד . דירן נגרו!ס"ס

ל4*

 %ע וס' קע5%'6 דעו לין שטירק 6ק ער ה') שכה טסגיוקשר
 דסשע6 מע5וע נמ31ן מטש ע) סתת הנירום עישרו כעו מסתעש

 . וק3רמסו מס וסירוס 6תרו כ6י4 דסף טכת3ט מעמסיכודר ש6 גרור ד3ר ט )זס %יכין 6ע 6ין 36) . לקחו 6חדמטי6ין
 . ולפשק ספק סוס כש 61ץ ס3ע) ז'קס סגי) מסלמס שתרונוס

 : וט' עקירג6ס
 . וובם פקת טצר דגול רפוא% בחתי% גהירהועתה
 6ער יסורס לב 6תר ו3גמר6 . טרוח tm1D 6יןי הסטת סיס % והמטע ריכשח יסוף יסיק "י! קלששלה
Sb~g6( עדונו עדותו )מעיר גחכוון 6כ) )סנדר סגתטון 66, עע . 
 מסי% מס פרגי אים 61מר נבשל 63 יוסף ל3 6מר ירעיגןסיכי
 %מר . קערות גחכוון 104 סחס תת . )מחיל גחטון וסו אחו6ת
 04 6מל וט' )כלדר טיחכוון 6)6 סגו )6 טיס ריס 6מרגמי
 . מכעש 4 סורו 6% וט' 11DeS גחכיון 36) )טח'ל סנחכווןש6 סי )6 שומר 3ר3י b'rnlh כרבי מעטס otO כך )6 יומקלגי
 )ס מסגחת סיכי וכו' מחכוין סש 06 וכנכרי pp1(t מסרחין6)6

 ש151 כי 6יכ6 ע6ן S'rbt ק6תר רסוס ססו6 גי חהןו )סילמסיח
 )סעיד גתטון ד% )0 מקכמת סיכי ופרסיי . על) להקי טכי3וט'
 כ) מסמע זומרך וסחטך )רעדו6%

 סב) חש3 )כיר 63 ס)"
 ~nulan לדיתי  יגן . דמיינו עונדי גכגסו וקימר 6ו% סוי6% )3יי 63 ק65 כקמר מירוש סו' נמרח כגמרך ןמסגי 1ס6 .מלס
 )0שר מתטון תיקוי ד)6 גן קתפלס eeh - 3חשגס 361גגימין
bSb631 קימר סייך ס6ו מח פלוגי 6יס 61ומר )3"י כס'wrg 
 וש . נסעיד מחככן מיהי לכ ,0 ומסיב טותו סש6יין כ))3"ר כ" )6 סיעי% סעוסקיס לתלו קמסירושתי 6% . ממח)ר,עיד
 סומם סנגרי 061 חכחג דסתס עוכרך ע) ז"פ ש' סריגתן%ין

 ד3ר טק6)וסו מיי עמסם לספר נחיכם 610 גס וי63דלאסס
 65)ע0

 ינץ"
 )סחיר מתכהן )6 וס 6ין וסי חומו )פי תסים ז0

 ומיג 16ש שיין 1)6 0מסגט ט ספס)ס יסעיר מחכוין1)6
 גערה(יט ממצמיח וק . עתטו; טוסו טיהרו סירוס)עי מןטפס%
 i'5hWD דכ5 דמסמע . )0 קמיי hp ממריט 15ס וס6דמקסינן
 וס wsl . מתכוון 6)6 חומו )פי משם גקרor 6 6ין ומם'כ16ח1
 olhp כלי כשקמר 6)6 6'מ נדתו )פי כמסיח סנער6 רמסניס6
 )ש tphl' וט' )ראפר 16 )רעיו מתטון 6)6 חומו )סי ממסיחמסיק י" דין )ניח חק 6פי)1 דסגמר6 וין סכחכ רקע ס" חים3ן3רי סו* וק . ענק )סעיד טמחטון לשט יק ח6)ס ע"י 536דהן6

 16ש דכססו%ין )'ס 6יח דרגן) סחס ממרדכי לנדיחיסירוס)נמ
otlhlntסיס דמרגים מקוס חומו )י מסימ מסיה )6 תו o~s 
 שרייס דכסס61)יס דגליו )פרס 51ריך . ומקקר )רכו-גמנץת6
 3ר3ר גפקוח6 סיםפרגים

~lonm ט וגטה %עי* m~m עיוס 
 חותו )ש מסיח חכמים לפריט ם63 ז( מג) מטלר מ"מ .ומסקר
 כסורם קכח3 מסריק יתד ומוס יסעיר גחטון ס)6 מידע גוי6)6
 סוכרי ק6ין מוכים מסונר מקח טכ) )עיר גר06 6מג0 .קכי6
 hnnb וחריק ממת מקרי ח"י 05עיד 6% לנחיר )6מחכוון
 -orkכוממממ

 דל') עריס יומנן לני סחס פרג )6 כ6ן לפר נסו"
h)hI1DnD1 בנעיך (מחכוון 63ין 36 t)'Dh קריע 610 נהדס )מעיל 
 מעיז. ו0ו6 לחו ססו")ין יכ) )גמרך )יס רפע'פ6 מטס סייט)0. קמלי ק6 חכיריגו לאס וה6 סחס דעליך וס6 קרי6 ד6חח6טיפ
 )סעיר גחכתן ד)6 ין רפסיע6 סיכי דב) תוגריו מכמע סרי וט'סכ6 גי לסעיד מחכוין ד6'ן לן רפקיט6 סיגי 6נ) . )סעיר קמחטוןיע

 טוחו ס6) קסיסוזי oftwtn f'e~hn סד3ריס וידן נגזוז.7ךר~זק : - מג"ח: לכ מקרי ומסיג 16ח1 ק6)ו 06קפיצו
 16נע גחטון hSn ס56יי h~1Dethn 6רס גני טס ל06%

 לק %) ק))ק כמל ט) וניחתו ע) קרעיו 3חסו3חו מסכוימנכרי
 ומיעיל ממריגס סטכו"ס כדרך ד3ליס סימול דרך or עם ,סססשדו
 . ספת ער מחך סרך עזורת טונריס וסיו כימל קטמן 16ח1עס קנוי סיס סש6 6יך ג"כ )1 וסיפר 6ג')ות ררך זס 6ח זס כסמ6651הח
 ths~1 16 גחכוון )6 נערתו סיסות 16ח1 לגס מלטיס סד3ריסהס
 . יסויי מוס מקוח ע) 1)6 קומן שוע שתת ע) ג)) )160)כאס
 )1 כמסםיכ 6)6 יסודים ט) לוקם Sh~p )קוט 3עקמעוק 6'ןהס
 טס היו 06 16ח1 ם6) 16 ס6ג"י hfflp)bn סו6 קנסכנכרי
Ottupיו"ר h'9PDlhrJ ע5 איחו ס6י ו)6 וסוד . כמוסו ס6;"י 
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לובכ'ן קללשאלהמלמקישעו
olDחי 16 מח 06 6וס hSh (6יותר עוד סם ר6ס 06 שתו סט 

 ותת'חחו וס מקלתן )ו מגיר 1DitD וסגכרי סלקיי מ5וסעו"6ככוייס
 סגחכוון )ומר כ6ן סייך ס)6 פם'ע6 61'כ . סיסוזי שוחו ם6) ס)6מס

 יגמיא fi1D1 סרק ונרי )מקול . סגול קלמן תינית SP לספיר.סגכרי
 דבלי ט) יכמוח כסוף ונל"ן טכחכ 61ע'3 חומו( tos מסים נגרינדק
 סיכ' לכי 4תר )גו ים גתי רכן 1") סתסלסיס וכחט סססרי"ף
 ממך סס)ך פקי 6יס לו ט6יתריס רב) גלמו ק . ג6קס6עחס פי ע) ותניר לנאוף טס"4סו 5טפ"י כתגית 4מר ססנצוילדכי
 כמ"ת )'רון 6'ע וטילך מכין )סס סיסיג מס כ6ן 6וש סגמט%
 כיון דירן כזדון ג"כ גימ6 61"כ . עכז) ס)כח6וכן

'ShGn 
 קחו

 טס6) סיכי hSh כן סר'ן כחב כ)6 )ותר גר6ס . ממח דין )סס"ין . fnh תנכרי לו טסגיד סרנריס ט6ר גס כן 06 מחמיםסיסוד'
 ו6ח'כ מח 4 מסיב 6101 מת 16 סו6 סי כלתר ס4גי 6יס מיסודי15

 6ין מיתחו סיס 1:ך כך oShn כ4 כעלמו דנריס סגכרי16מר
 ס6ימרן מקמך חומו )פי תסים דין רנריס )16חן סיס166מריפ
 סגכרי דגרי סתח)ח כיון למרען 6לoSb-a 6 נ"י מע)תוסגכרי
 סונרים גס )ק חומו )סי תריח 61עס OShp ידי על סיתםמתיחתו
 סל'ן דגרי חסרי . ליח מסיח דין )סס 6ין כן נס 06"כססניד
 3גתר6 ד16קי 6ס6 סס סרי'ף טכחכ מעגין רוגמת (nvc%יכין
 מגירינו 6יס דוחס ט6)1 ככה 6ות: קרעו כיון דפוירקיחסכיך

 ו,4) סרי"ף וס ע) דכחכ . וקכרו וחרמינו מק4 למסהיתדחס
 ת*ג6 רסוריג6 6ע'ג חוג% לפי מיכרי רתתחי) סיכי תיגםסתשגן
ושצח"

 סמסרסי0 גסס סר"ן כחג וס וע) פק"ל .דתי קשר תיג'ס
 1tao1 סלוגי 6יס 61מל )%60 מיסורי טסחח% רכ) נמשךדס"ס
 6יכיוח ממן סתתגלס רנריס מעלמו סגכרי 6תר ו"ח'כ סתתלו

 חותו )פי 6חיכ סגכרי טרייר ע;ע tnxb ט) ~ong ss )ממנארס סיסמי סם6)ח סיכי 6כ) . חוש לסי מסיח וין )00 6'ןמיהוצ
 סס עיד ר6ס )6 06 סגכרי 6ח ס*) ססיסורי דירן כרדוןכתו
 נפרם יסווי OtD ע) "גחו t~Sbn 6% Sbn משסטרך 6רספוס
 מח 16 חי 06 6ים מוס ע)1)6

 ויכוי
 6: מיסורי ס6) ס)6 לפיוח

 blh סיחר ntD'b 16 דור קוס עי מיעיר כסכי) יותר ר6ס)6
 6מד גיר 6 פסיס סקרון כיוס נסב% 16 עיו כגי ע) שנעתכשי)
 סטינ וסגורי )6 16 טס גטכם ג"כ סו6 06 שחו וסכל טסתמגגי
 סגחכס 6ז מע)מו ynb וסגיו ק)תן n'bo כ"op 6 ל6ס ס)46
 סיח לוס יווס סל"ן גס . פתת ער קקס סכורס עוכר וסיסמש
 מסימ דין ק)מן ספים מתיחת 6ח'כ סנכרי קסגיר רכריס)לוחן
'ps600ל נמעסס 1' סי' )כ כן גחסוכס משתי ),ס 1ד1גמ6 . חיסו 
 נ' מ) ofDnl סכ16 סקננעחי תרי סי6 5תח 06 נכרי Shיסודי
nwtDn"cpnt 

 )מטיס פנ16 6תח )1 וסםיכו יסר ק6) 6% וסרנוס
 נסרנו יסודים וסג' שודיס ג' עתסס גסיו רגליה 6חת ספיגתע)
 ו") ש6 וכחכ טס %סרה נכרמים והכיס %קוע מסגאיגס ע6וכי
 ס6'גס 61פ1% טמועוח לדעח למפריס ים ot~lb טכתס וסע5

 . סיהוריס su 610) פסיס ט6י%4 תמוך עוכח )6 61'כ נימוחסיס מיורדי 6רס פיוס כיד סקרון בסס סש ג%6י 06 רנר )ססגוגשח
 ס6טט )סחיר מסריס סייחי 6גי סור6ס מירקי כי bbnlbtומסיס
 . onho וסחיר עדות )ס6ר סניף npSD כתכ וכסוף סעד'ותנקו
 6רס כמ 4חן מסרגו 6תח 6ס סיחורי סם6ל סתם ומס )ךסרי
 לפי במסיח וכרש 16חן חוסנ סיס 5פ'ס סס'עת ג' 16נץ חוךמסיו
 ע5) טל6 *תר ס%כר מטוסחותו

 ממועגם 6)י
~5 

 6יזס כסניך
 ע) בסמון סס ריס )6 איריס טתתוח 61ע'ג גירן כגוון ולרםבקרע
 ס6) ס)6 מסט ססגכריס למר סיט תכסנ מעעס סייע יכו 11טוות
 טס כמטור נסרגו ob מסיסודש )דעת 6)6 עסספיטחלסס

 מס נספיגס יסומם ג' מסיו סיסודי מידע חסנו טסגכרי0ומעיקר
pbnדילן כגרץ ק hSn (6ר6ס 06 ם36 רק סריגם טוס פ) ל)) ם 
 ק)תן מוחו S'3a3D חסנ מסגכרי ציתי חי? 1)6 6ים or~hטס
 נסנס קיתן 16חו Qb )רמח יסודי )שסו )1 סיס מס כי . 16חוס6)
 SD'1 )160) )ו סיס קגסכס יורע סיס cb1 טריו סיסי% )166

 נויחת סוס ע! כ)) ס6) )6 עם . ל6 16 טס טוחו ר6ס 06נפילות
 סדעוח )כ) חוש )פי תסיח מיי דוס ופסיפס רפכית6 נר6ס .וסליגס
 והנמ' המסנה סוגיית )גוויל . )סעיד 1ל6 לסחיר )5 נתכוון סיס כ5ןס6ז

 סתוססי' ושנרי יכתות יסוף סיגיך נוחיך )הוכיח לי )ק6סוערדש : "סס( ע"פ מטעין סמן )הלמיס h)'pD ל' עמר יגמוח דסוףוהחוסקיח
 חומו )פי תסימ 6)6 גנוור תונע )פי nfon י6,)1 ה,כ,סלפי,ק

 ע) סגכרי 16ח1 םשכימ נעורות סוכחוח טוו ))רף ים 06קלח
 וסכי6וווו ממס 6חר osnl סתתריס עיר לבוער מסיכו לוי ככנימעמס ,)י שמלי 6סס ט'6 מסי6ין סטין פק'כ6 ר' ס"תר רתקנית'ןהחס י6י נתור חותו )פי מסימ יין ליס יסכיגן ע)יו טנוטירי חיסולימיתת
 ~sff כסוגרקיח כסגת חסtnrh 6(1 6 6ח1סטי16 וקכרחיי מח לסס שמלס חכיליגו 6יס )סונרקית בתרו וגחולחסנפוגרק

 )כסתס"
 ססיגדקיס

nsh)י נידו טסיס וס'ת וחרתנו מקלו בסס סו)י6ס ספערקיח 
 5מח Of דגר )כששלש כגומל ג6מנח ספוגרקיק )כסחתךופרס"
 ססימ0 חותס לסי b(b סתכו פויס )6 טסתי )פו:רקיחסס6מיע
 דסיגדנךח גריעיח6 מ6י כנתרך ופריך . וחרמינו מקט )ססוסני6ס
 וס סיחס חימס יס' ong n'DDI עכו"ם פוגרקיח כסגל רנ6תר
 מכרינו 6יס 601 ופריך . 13 טקכרחיו קגר חס חרתע1 011מקץ
hpככי6 דמיחיגסו כיון ומדגי . חומו זפי 16% פרטיי . )ס קמרי 
 לרקרק.שון וים . וקכרח'1 תת ימס שתרס חכירינו 6יס )סשתרו
 חומס tbs לריסים סתמי)ה סי6 כ46 נחקנ ויס ככיב ססיחסד6'ירי
 נמתגיחין) )חכמים סססיכ עקינ6 . )לט )1 קמה 6'כ מחטס61

 )פי סתסימ נכריס כ) 60 כחרמיך תקר )סס ס1)י6סספוגדקיח
1D1Dוסס.ספוס . כעולס דבריו ט3 סוכרת )סוס פריך 6ין דג6מן 
 61"ת חומס )פ' וממיחס וכו' סיחס טכו'ס פונדקית 11ע ססכתנו
 . סיקס תותי ps' )וסימס לק6 ספוגרקיח מן ר6'ס רכנן סייחימלי
 כה4 )רסס טהו3י6ס דחס חומס )פי ממיחס ממם סיחס ד63וי')

 מסמע וכן נכר hp1 כיון מוס ניו) מלח )ך 6'ן דוד6' ללויסיס 6ין כי )סס 6מר ור"ע . לערות כן )עסות שלס סיח:וחומלנו
 ס)6 מקמע מומס )סי כמסימם תוחס דעסי דק6נור כרוטטתיק)ח
 כן .. עכ') 6מר מעד גרע ד)6 6)6 חומס )סי עסימס נותםסיתס
 . מופעים IY)nSD סספריס כי וס כדגור סחוססוח גילמתגר6ס
 יודעים סין סהכמיס נס 11 סיגים )פי מסלי )דקרק יםומחס

 מסימם ססיחס נסכי) 636 ס6תיגוס Dn'O 6% טכו"ססספוגרקית
 סחוססומ כדגרי 061 מססוגלקיס רסיס מייתו ת6' 61'כ חותס)סי

 4זר רעב) מטוס תמם חותס )פ' מסימ: סיתס ר)iffo 6ססמכתיס
 ס)תכו%ס מפ:' ר"ת עסחס סיחס וחלמי4 תק4 )סס ססר6חסונמס
 1סש16 ס6מימ מס מפני 6'כ 3סס orpt . כמקח סוי ו)6לסעיר
 וכגדרי וו6י ס6 וחרמתו מק4 ימס שלדחס ע"י 6קחו6ח

 ל6ש מזתי ומיי חותן פסי כמסים כ'6 ימרח ג6תעח 6יןונכליח
 6)6 . )סעיד כקתכוהח נ6ענח סתס6 יטר6)יח 6טס יעדוחמוס
 כקבי) גמטכ )6 נכית דחויגסו כסני) ס6 6פ" רכים 6)יכ6וו6'
 סומר ועץ קוס )'ס מסימ סחח)' סף 6)6 מתם חתו כסי n'DDוס

 לש סניר6 וחרע4 דקיו )סס סר6ח' מברינו 6יס 15חסטם46
 ph1 עקינס רני 5תל ולכך גמור חו)ו' )פ' מסיתם דנעטס)ו'ע
 וסמ:כץס . 6"ד כטל טרוח כתורת ג6מגח 6טס טתס6 משןרסיס
S'D(וסרמי4 מקלו )סס סר6חס עס נכיס דק6 סוכמות סם רכב 
 16חס לס6מיע וס6 נמור )"ת למסים גחטכ 6יע וס נכ)וקנרו
 . 6מר פד מערות גרת % המכרש שכחוח כ) יעיי מטוססייט
 ד6סס 6מליגן 6' דנט)ת6 מכלן ר6'ס סדיר מכמיס tb'sו)כך
 פד שפ סמסי6ין כתו עדות כחורת פיס ע) ומקיווין יסעירג6תגת
 תסיס סוגיקיח נכי סוכחוח סני ככ) טסחי6ס ספיר 6חי סיג6חר
 נתור חותס זפי aosn סגי ד)e'Dh 6 סגיכרוח סוכחוח כידלי
 6פס ד6ס')1 כתרח 6י 6)6 . 6טס סטי6 6חד מעד גרע )6מ4מ

 סשגרקיס פי 1h'DO SD )חס 6'כ 6מר כער סויט )6יסר6להם
 ג6מגח 6יגם יטר6)ית 6סס שי' hSo 6חד תמד נרט ד)6מכעס
 יכל שיער מנגרר or מכ) 6"כ . וסחוספוח 11 ססוני6 0)סיסת )י גרפס כן . כשנדקית כמנח חה6 1)6 דק6מרי וסייגו 6מרכער
 . ממם תל'ח 6יגס 6פל כסת0)ס שש לפי מסימ ק)ח סיססיכי
 . סמכמיס סנרם לפי 6חר מעד גרע )oenho 6 סוכמות יר'מ)
 %כ . נמור חומו )פי מסימ געסס מסוכמות ט"י רפט סכרת1)פי
 ססגיד ססוכמוס וע"י ק)ח חותו )פי מסימ הוי מ"מ ממסחומו לי תסש סדנריס חמים סיו ד)6 6ח") 6ף דידן כנדון גמיס"ס

 כסוכמות ויחר טס 16חי מקבר סמקוס ):יסודי וסר6ס לח"כסעכו'ס
 מ)""( יכיי ניי1 ק:'ן סירס מהירק זניי 3גי6יי . פיו SD סלטהותסי6ין 6מ,- מעד נרע )6 ו)רנגן . )ר"ע גמור חומו )פ' כמסיחגעסס
oth:1מזיקת א "טה כסחלב )מטוס ססנ6חי ת:לי.ק מדברי 
 הוכחות סרנס כ6ן ים יעוד S~r1 י:חכ ח:וכס כפוחס O"DDסכע)
 נמק וגס 1:1' ורך mtbn מ% הנמוח היסורי: כר16 סו6ססו6
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סבלובלין קל% קרשאלהמוזלים
 6"ח כלמך וע) טכ') ומלמיה מקלו דוס 5ססו6 דרסי .ומסויוג14
 ססוכ0וח 46 ע) 1)סחע- לסמוך סיקס עסמזק sc סכווגחו.)ומר
 ט) סרו)ח קס46 טמחתס S*eh ס6ף 4מר סטהחו 6)6 .5נר

 סוד יגס קוף טיס כיע מתם )"ח מסים גהטכ )6 וסורססריגתו
 ד,ס ססי6 גני כתו גשר חותו )סי כמסיח געסס ,ס ע"יסוגפת
 ססו64ס ט" 6)6 גתור ).ח ממש מיחס % מחס טגס וחרמינו'תק4
 תסוס ד6 קריוח6 על Ob פחמון יט פעויין ס*מר "תייאם : ס:מכגו מס )כ) כרוכס ר6'ס )ך סרי 61יכ . וחלמיש פק4)סס

 כיכמס 6מר סר ר,חס )10 ר36טיhntb 6 רנס ס6ססונפרק
 ר63 ד6תר )רא(יר6 ורכל מסח לכ יס ובטיס ]מסו[ )קוק5סוזירס
 ססמ4ף 6% . סחס )ס ודמי כגט )" )16 ליסור סחרת כרסשיסור
 קמרי סס מריף וו") וונ6 ססח כ%כ ס)כח, לן Dtb1" קםגחכ

 רמי6תס סך ררנhoS1 6 פסח דרכ )ס6 ררמיק עינ 6ףרשו6תס
 טפח ר3 כופסע נינתם נפתן ועימ )ן שיתץ 6% ניגסו דסעכ1%6
 דרמי"ס 'וכחב סרי.ף ט5 חס סעס וסרטם . מכי) שכח6 וב;ורכך
 סנרח קעי )6ען trb געלת עסיס גס ו6יכ . פזם סי6ג4ורס
 מע"ח ):רי מסימן )6 6מו תעד סיט דכ) %ן 6מד דניןסר6.ק
 כממיס כסב 11.) קלח סי 6זס סטור כחב וכן נ מסימן )6גמי
 פחגס6 ינסס טתח 16 טחתיכס (OSD סעח מנמס גלמן 6חוסעד
 סוחט 6'6 6כ) וא' מ"מ נכרי 16 ספמ0 061" טכד 61סי')טיק
 oh ין )ע)ע6 )סחירס %6 וט' גדמן יוקץ )יגס )י(ת'וסכעג
 ג6ק היגו גגך עת 061זכ נעין עת 1Dh 6: טן יננך מח6מר
 - ינמי תת 4מל נ6מגח אגס cnsu ססי6 דכמ1 וססעס .עכז)

 משגס י)6 תסוס עקת וגזרי 6מד טד גמי סכי )בוק.)טחירס
 מטעם 0,36י'3

~ph1 
 )מיק יכעס ושסור ומגסנ6 חיקה ט4צס

 ח"ה ט i'hD קג היסור610
~leth 

 %:ך פינס )ש דסגי' ודמגק )16
 bnma גפ) 61'כ נקמן 6מר סר ן6'ן )סר6.ס ס.) %1ן . רייקה%

 ספוסק"ם סרור סג" oa כחכ ס)6 6ינו6 . נסקס סכ) 6הח6דססי6
 כסגכן ס)כס דוריו וסייס וסרמכ'ס סרי.ף כדגרי )פסוקססכימו
 תוצריו סס תכונר ע.ו ס" 3תמוג11ד1 סר"ן נס . נקיסיג, דקרוהלוויל

 גה3 וגן . לטת סינעפ לססי5 ל6)ע פיעו לפי מסש וגכרי 5חר צפר,
 לסגות  הסכיתו ספיפקיס סחב י'נ ס" 3' חלק  3חסומתיו 4סק
 סנס)ג'ק" וכחב . מגסג i'ha כהקנס טוח"הו וענז'קרלייף

 סנכ) לע"פ . סר6"ס כסי_רח ודל )סק) (otaetולק6סענליל6
 %פס כרכ פספוסקיס מפגי . כסר6'ט נוסגיס וסיחר לשורייני
 ד6 ו6חח6 סריוח6 )סחי 6ין וע.כ . תנין ורוו p)s 317סן

 : סמדרמעעס
 מסוי . 6הו cwn ל6 שיוסק ט) %קסק ים ישי"אל%

 סניו ססיפ יעוס%ב פעיו ]נ"נ[ נסנ' פספוסנעשת
 ושכיעסו סקורים טן כטגסכס סגול למן סגטנע %ך 5מרגערי

 וכמטח כת"ס onP ססוגנס רומיות וטס %תו 6ת עסיסך 61יןי) ~h(ot וכמיס סוף )0ס ~l'hD' תיס סיו סמיס InthD וטפסר סמים%י
 כש סרך כעב'רח טניס כתס סמו פנוי פסיס סממי מנירפ4'6
 6חר עד כמו מיכחסת עדנה ליס מיי 61'כ טעם על קג'6תטע
 n.Sco יגכריס 16חס מסילון דפין מת )s1h 6 6מד ועד עח%מר

 6מר לס וער ומלימת 6חר ער יין לסח יס וס 6ת וסומכמישם
 610 וכן כחטוגולמ1 סר"ן ככחנ כבו 6ו0ס עמי6ק ד6ץ מס65

 : יגמוח סיף3מלדכ'
 רתתס . סנחסס ש וא SD3 ש כעץ שיו 1Db גי6,%מנם

 סוף )ס0 טלין כ2ש קגטכע סגכלי 116צ 6תר 06דפסך
 סוף לכס ס6ק לעיס סגפן ימי דכסעס bnv . מרמסס גדא6ין
 סריס מן ע6 סמ6 מיסמין דלגו מסוס כsnDh 61 6ח תסטיןטלין

 כשביכו 6תת 610 ט:פי' וידן ננדון גוער 6ג1 6ף - 6חונמואס
 6)6 געכע 1)6 סגפכע נכרי 16ח1 מוסב וסיס O'DO דרך46םו

 % מסש שגרי ס6מ'מ ד% זז) סרט3"6 ובחוכם סגד1)יסמן
 ששפר סגשי m~b גדורי 6ין ו4ך %גי blh )6סורחומו
 סיס סערדכי מסניף ממטס h'oo1 . )הסור כרי כפסכנפכע
 פ6ע כעיס וא סישדי טסט5יכו 6מר ס6מד ש 06 וסססכמיסו
 קצך שליטש כך ולמר תחלם טסרנוש 6ער ולמר S'o)סס
 6א טס ו תוחרם %תו )תיס סק)יכור% 1%ht סמ)ס מפרנוסוקשת' ספגי דנוי 1)סי הסירס ההתו חי טסס4טסו ס6ומר ס)ונריממש
 "י0ם . טס שש דעת )0י ס6סס שסרס % %כך ינחקס%ת
 4מר עכ) דירן נגוון 6ני . %סור סגכריס עחס נכת ד6'ן סחססע
 ~wb שסרת . סכושס כ6ן ולין ס6תח לפרו W')D סגכריסדסגי
 מש סן כסן טנטכע סגרני ס6מר סעיס *חן Oh1 . דכים6)ינ6
 סעיס מן ע)0 6% ור6ס נפש ס6% קדי עו וטסם סוף )ס:סיס
 טמסס דכרי עפי רס6 ,ס 6ח זר. טתכחים'ן נבך מס כן 6ס . ססהנח
 6הם ונכתות גסר6 נפרק גא6 יסורס גר' מעיר ד% דפ4גס6 סו6חח

mmh6ת 11 ותכחיקוס סוטי) 16תל מקיר ר' נסרג 6ומרס 61חח מח 
 וצ וצ i'hlo 16תריס קמשן יר' יסורס וי . יגעלו )6 6)1 סרי11

 יסורס כר' ס5כס ימוס ור' מ6י ור' יגס16 46 סרי קיש ק6יגומורות
 רמה על טס סניי ול . יו ס" סגור ורמיקס גחסונ' סועים פסקוכן
 ט)יתס מקג6 פסדי סר6'ם נחקונמ וס וין חלס לעס ידעסי )6סעור
 סוס נ4 יסתוך ק ק ט) . ע% ישרס גר' דשכם גרוע וכו'סי6
 טמרי עת ק)ומשס סעס טרמיט סמלי טסגיד ,ס עיוח ע)ספק
 ס6ורנלז6 טס טסמויק (h'o~b מכער סירו וטס סתו 6חסוסו
 סגצדס ינמכו ומוחרט צוחו טס טסיס קיק 6יק טיס ידענו1)6
 nrba דנרסי כס טר . וספק פקסוק סוס 3* יס סרוס סי ט)זקוק
 סעעגס חלאס  נעותיי גיריט ממעלס עד נרוליס וכונריסו)ךק

 4גם5 %תי% ריגעו מכש סמם ע3ריל גם ריש ערתכמכרת
Sgsיעל שכי והפופ . רייס ועת6 ל6 וקייט ריסע3ייין גנר 
  סוס נ4 ר6 טגעס סייית6 פל לשביס לסרי 1h)w סור5ס3ע4
 סרכם כי )ממתיר ו65סקשק

~SSI 
 חקג%ש 3פמ) יסק) שתינו מטסו

 משע כי שמתיר מקוס קוס %ן טפין רירן כגרון סכן וכ) .סעמגית
 ג6ס . 6רס לכ) עוטרת ססי6 ס0סיטו0 3ת:)יח610

 גן עמיל תשלוי
 . ס'sff, 0 כין מסררי"( סג16ן סמלך סחן סיס 1') נדפיסמסד"כ
 'tpav 6מד בטח שין סיו 6שס וטעעון יאוכן כךיאשכשפקד;

IStb1וחיו פנטח נס4יס לסחו עם דר סיט 
 )נדו נעיר סס סיס מסגי נע ומתעין נסח למטס דו סיסיעקכ
 סי") רבוכן 06יו טס לקמור ונתחור פס לעתוד 1ב6 6החי3)6
 ע5 תתיר ong טעשן % ולרוכש פככית כע)ייס )מעלססרל
 )4)0 מיוסד מוו 5ו סיס גס נניח יתעס סג") יעקכ קניוסלמן
 סתורף נביס ממי לשוד קמיו רקונן CD ג0חנר סיס סהס סככ)6ך.
 )קמיו כפסיס להעמיס 6ך .עמו ולפחית )6ני) 1)6 סכעלייטסלו

 מ4 כמטך (au~t סיו נך ס)מע ס) סעסס 6וכ) נע6 גס6ורמיס
 6חר נכית tmtv לקטע 06)1 סלע סתטזן גסס גן ושצימגס
 ט% וסס סג") יטקכ t'sb עס נסטכעס גח6סף ויום עם קנכל6ך

 ושד טכע4ש ר316ן יחיו ט5 ר(הורף נניס סיסינס SDשמריס
 סלך סיסיכס6מו

~pDbn 
sffw ש 6100 ס,ק נסיף %61כ לכיחו 

 כצ6 חוסר מת O(Si ליונן 6שו וגס סל) %יו טקכ 0)גסקיס
 פוק SD )עסככ -;Ose סיכמס דסהט ססי6 וס6)עגס )חון)נרו
 נכיס לתעס  נרסן וסיו עסעגפמ על בסלפ  סמלנו יקמריעעפ ס%לף נביס  וסיס יהיס כתס של 0)ס sffs סכרין וגס מילדוי

 רכתיכות כ' פרק נסוף כוהתך סו6 ,ס יין מקיל ךעשךננך; מרי 3כ) כי מסני סגכרי ט0גיד כמו טעת טד טגיס כתסכסכי
ועור וכי כקכוגחו יאמץ )6 6פח1 6ח כעברם הסומקש( וסט יכ.' מסמעיח )הרכס לסו סכירה סכי כ)6ו גס . b'1p קורץ כמסר"קכ34י5נ. )סי וכו' "טסו "ע כתגלם ס"ט ז:ח,נ,ח הלכח ס'סמ )געור מתר).ן 6)1 שכחסת י(ערוס יס6 ק)6 כר' סדבריס והרזר6פמר
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לובלע קל%שאלהמדצ"מ4צ1

 ללום 0סו6 . נרי נס )ט l'ha %חס יוי ט) גפרעח ס*ווסיןמן
tonh)1ר63 16קי דרגך )קתש ר6ת hnev היגיש Yh 36ד6 י 

 רק6 מייק hp 6"5 וכו' לגחם נטני תג6 נחמן ונ וסימר מחגםנר
  נופצתנו מממרס )ש גסטאפו חנס6 )6 ופרסיי כסררינייסי

 לכירך 3סרוי  ינהסי פירס וק  סבירס 4רי עטו hnpוקוי4תיו
 סרירס וין  לן גפ C'pDIDO, ומוו ornt . וסף4ת נופיצס ש %ש
 6ף כס גס )נו גוס 061 עתו וגדול והוכשששתלם גתגרסס ו6ס 3י6ס ניסורי nwh ל6 פרת סרמ3'ס כת3טפרי

 16 b'nh (l'htD 5צ וייטוח קירוב 5ר,ם קיסם)6יסיל6 סוסיי ומעשת סס)כס סיפח קפי והנס . עב")חסור
 וכלעשחסין

~)vm 
 ונסור 6ין קשו 3ס נגס 6כ) 3ס נם רקם

 h~p יחומרי 16 קרוכס 6יא כיחו כחיך סמנו) 6וס נוזנק-דסנע
 ח60 )6'ם וסט'6ס פסו רגיזת OnDO hon1 ומכוסו 5%0חפתו
 4גס6 גרעתן מסיס 6רוסע פ"י 16 גסי6ין עיי 16 קישת קירור2ן כסש' 6)6 ),ס חסו )6 ורעי 6)6 . כתכונתו 16 לכיחו 456 )גולנקולס
 ונייסי !ס 6ת וס חמלין ומן דסו6י) יחוט יט נסןדי נייסי05
 וקרשת כלמיכת ח 6ת ים וממילין ,ס נפני וPau 0 61יגןמסדרי
 6כצר0 ס'6 מסוי חגס6 ס)6 טל O'Ph כסן כקסת 16"מר 65'ם עחנס6 )6)ד ע3ירס הייי וסקס חס ינ16 ס)" שמיספש
 שאו 3פטגס סיוורו לסרו זכך גלונם שסול נטני) P')U ו4ץעזיו
 שם 3ימ0ס os~n סיס ס)6 ושונס שזן 6כ) . 6מח נמסי16

 6מ 6סח %ישר וס 6ת or ומחויודס out "יסור ספכגיססיס כשן גפןפ וס 6ת וס lbPn מעורס 3רמחן סיס 1)6 פיסוחקלוג
 ולנילוס 6חר לניח ח)'5ט קורס מס 06 ס6ף 610 פטופ נכרחטסי6
 "or: 3 )סחקרנ 6% ססרהודת עיני ככ) מ,ס וס מלמיקין . 3וסוס
 ו6יכצל 6ח 6סח 6יסול כדין שמרות תיגי נכ) שיכר, סיגי נסוסש
 סגמל6 תן פיס סיס 5ין )0 סיקרון שחל 6ף וסכך 6יס5עת

 : סויט שיש6פו

 מפס 6טר ר"ט מיק כחטוטתיו 0רטכ"ghin 6 די 6ח הנד%ך
 סרסרת קלו סי' כסוף oth מטיל כסיע 6טר ס0גססועתקם

 3תעק0 ס6ת סלם )פמו eSh~)D טס כחכ 'oS~no כחסוןהמסיס
 מחתת לסררי ונייזם יצמחו מחוחו כת סטיתם %מד 4יסט63

 ob מוון )לגור וק 3חייס כערס כמור ס)וצו ע) 16כ)סקסיתס
 כקרוס 0וי מי ת54ס 6חר קיצצו ע) Sthlt סתו )דורוסתרת
 דכחוכהז ל כפלק ~onh לפרק כך6יח6 06ררי כרגייסי1ל%וסהצ
 וסשנ )עע)סכמכו

 ווי
 )חקק ר6יכ6 כלע"ג יבשל מסחנר6

 6כצר סמ כי בסמוי דנייסו )10 ומנינן כ) . *נס קרוס מןק"ת
 חרול )6 פסתו 116 סתנרק נרסיק כלוספתי מעלק פרקוננשז
 vtb וינתחו בנצון . ש6 כגששם סט0ויס PDt~D1 וכו'עע1
 . גתירפ"כ וךלסקלז תזמר ישסס5ז %  וו סני עימר 3ססעטס
 כמעזם *נס עיפר 3ס ספסמ ט5ע'פ *מר שי סכ6 רבייתיוכיון
 ליסוף וגימא תטוס כגסיהן סי5 סרי טמ0ווס רמוסםק%הר
 לפלורס גפיפסוע

  רמיי
 ו6י כ6רוס0 סרי נייסי יפי רכל השוה'

 להסיכה .  ייסלק עכע כנסו6ס כי6 סרי סניסוןס כלפוססנייסי
spמירק רשי  ובמסלפי רייי יגי15ר יהלום ה4ן נרן ריי בו'  3ססונופי כבבגט. ) : 
 61ת לפיחו ספן חלין ירסס )ושת ועימס כסמו % 6 שסונשי

 רס?וקגתי מוטחים דסד3ריס חו6 . פעגלס מכתםשכרחת
 נשישילי

 h*o בום %כך ישחו 6ה )ייגס כועסי סיס סנחח)0
  כך וכביתר  ((ehtn תריי פייר 3ם  ימס לכי 4תר6לעחיס
 3סכוגחצ לוזר תסורס פסי  מיספר  כסליל נפ )0 עתן עם 05שע
 6יגו ד)ו"ער מסוס . ד)6 קב') 0גסו6ין מן סתסגרסח 6סםכס)
  וכטווס כשתסס גייסי 61י כלתוסס ש6 0וי נייסי ו% כ)תייתר כשן דחפינו כרחליו טייק אפטר (or 1כח1)7 גשר קג'ןעהעס
 גסו )יס סף )כונסם נועיצ ו0י0 וכיון  מסיס .  שסירס 610טה

 סוי רנייכצ ,מון מגיסם ntpth ס) קירוכ 5ד סיט רע)מ6לרוסס
obte90תיחנף ר)6 61פקר . לפעלי  כג,לר 3סכוגחו )רור ו6סור 
 סיס ד)6 סיכי 6נ) קוום יבוס מזוח י6תר )ת6ן 6)6 צ3רייח6
 5ר שס מג'סס שס 651 וייכמס 6ת )כטס מעורס סש)ןפרעת
 רגייכא גאלי 15sh כגסו6ס ר0וי6 )ן 5ימ6 תח סיסות ס)ודרור

 . *פר 6)6 סכ6 )שזו גיס מייתי )hD51 6 . כגס61ם h'aסרי
 געקהז סת6מל סער k~)tb ohlp)) 656 מאתר כס onrpק6ע.פ
 "'סום נץל31 5ך מניסם נעטס סמ"רר ייי סע) עשסכלרוסס
 ((obln סוי  ס3יפירס OD11b1 גיסי 6י %כך ךע)מ6 נ6רוססכמו
 1)6 מקער מלת"צ עקס ס)6 רעיצת דמאן )ך h~b )ג%)ס36)
 6יש9  סל קימט שס מגיסס G'O 6% )טנס0 מש"ס כרעתוסיס
 וס סכחכנד 61חר .  כלסין: שי' % בסררי ועייסי סיכי5י"
 וחג'ים  הקן פל גץכ ~:ShD  )ו"1 כא' מסרו o'sn נחסו3ותת65ש
oh1מ56ס רשכן נ'כ וסקיכ 6חל כחגר )רור תוחריס 

 ס:וסגיס סוס כשן כפרע )סחוחק רק )סו(קלכ כלעחס 0'ס)6 0מגצ)ג~
 6פ esh אעליס ימיו )6 )כעולס כן 06 קידתת מ54סמ4ת
 %ו4 ע)יו וכתכ רירס3'6 וחקובת 60 ג.כ וסמא מקרוי נייסייסיו

 fwt 0ספך גארוס)עי מן ר6יס )סכ'6 16תל wto ר4מכסנפולס
 לת6מר ולש כרנייסי תיירי ססירוס)תי מפרס פ610 וכליווכ))
 קנין קיגל ODt~1 היגס לארוסם ד6ש4 געול קנין קונסהיגו
 htov גע6מר כן ס6ין מס סחורס תן 6יט 6קת סי6 ר')נעוג
 שגס מאתר נם עמס עס אסורי גייסי 6י "פי6 )כךתישנק
 נ4שפ יטש ס"מ לסם  פסיו  יייסן ob כי גנוי רל5  ,פכמישל
 6'1 מאתר כמפסס 6כ) כרעוחיסס יחר וגחקוכו hnt~tsnיהר
 ספו% וט  נפייס.  יירוסין  o),ha מאחר דעת נךרוכ כך שנו

 שתר כס רטקס צ'כי אפי' ו6ח מכרחו אסי 01נס . רעועמחמקת
  ושגא אע InDU קס4 5ע'ג ,ס לאיסור 6עס "סדני נייסי1נ0
 % טעי סיהס)תי ספירטגו )0כרתיע )מולות שלי סכן %%כ
 %5 . כגייסי 5פי4  ~פ שינצר ס6יגס 610 קפטיע6 אומק"ס כי )1ךos~n 3 כדסוצ סיס 6% תיזמר גס OnD ד)6 סיכיסריס
 3פ)ש גלחו ע) ועם strt .ו'5 פלו מסל'ס ot~o  לכריופ3סי4
 פוך%מ 05ומ גייסי ו)6 סיכי 6כן . ר.כס3'6 סג16ן דעת 556דעהו
 יעסו גע) פויו ממרס 30ל4ן 06 61" . עכש) סו6 גסשדם
  סגם ומוער ק4 נריר גופ6 ריפא כתר b~ans ('1 סגין ועת%6

 : סרכוז* ופפ %ל רפטי 3פלמ כרחו פללנכי
 דמ"רר דיק מיון )וע געו סכחנגו OD מב) יתאינפרא

s)nsתט% סכחנע טס l'ha  ען מטללת רייס 
 חשגת תוכרי 6ם כי סנרו4ס 0ל6שגיס שסיס מסוס 6%סנמל6
 יסיו 1"54ם טמ*ן סיוק)ווי מוצלי ש יוקלק תקם סל5ס0רפכי6
 % שגראז פיוס סרסpnpll 6'3 לטס "מגס ו3ס  יפ%ישר
 סערן שרר ללצי סיתר 5ר )5רף טור ט ט'ע 0יפ כ) 6'כנך

 3נמר6 ד6חמר דס6 ינעיל כאדיי( גייסי גקר6 6יא )גישר .יסומל
 נסרדי דנייסי סיס 61לוסס %רוס דנם otparo חכ)101קכס
 ימר סרניכן ניירא שרופ 4ן l'htw מן כגתגרטס יין 5שש

 5ף ככיח יחד דרו 16 6חר jsg ס) מס שן ס6ג6 כמן מששיסרג)
 כסס סיט לוחץ ט6י פירוש סף 6)6 ום 6ת וס ועכירץושרגע
 4סגhp"v 6 וק וקליעת נלמיעת ש 6ת or ממוין כסורימינו פרקי וכן וקנ"4ח nwg1 מיי יחו פגש והרייס יוזר דעתקירות
  פסיך ייטוס מרמי עי' נסרדי גייכו דק6 ויען bp וכעתרדנמרק
 % ווךע1ת  ירעיצפ ומ  ופלירין 6מ 1מ  פליט יעסכיל"שפש-3ן
 דטץ )עשת ק נס 3וסיס 6ין hs'1 תגס ש מסיס סיו ';hsש

 טנגמל6 סמקועוח גחנ נס נס )כו פ" וגסו or נשי יסקמשת
 עסו %גס הסיצ 6ת סתגלן סצרק פרק כסוף לתגן 60 גגיוכן

 ס%וסין מ! גמצרטס ימ1ריס  סיי נפ )ליכס onnth גרסהסוגות
 כפרטיי סס יס כס נס גט hP'1  פילי פלי  יי תעע %'כססטין
 יט סיס6 גרי 0כ)ס 61ת מתחן olnfn rh כי כיס1דסוכשכוק קם* שוק bnth1 60 וכן תמגס כוט "יגו 3ס נס סריסנרפוס
 pollho מ( גתגלקם 6כ) סנע61ין תן כגחנרפס o~lnb רכריס3תס הנלויתי נפמעתין סכ6 "'ת6 וס6 כך מחגת וססגו6 3סגס

 כס גס טחו 3(DhtD גש פי' כס גס )3ו סחן ע5עו ידי ט)נפרעה
 רקק מדגן ק6 ט6 סגי 6ג5 כסלרי ניירא ר)6 ת'4 סג' קלמרוע"ס
 ל0ס מש טסן 610 כ0רד' רנייכא )ותר זרקך 61'ג כסוריגייסי
 דעת ודרוכ )0ס פסיס געו6ס 6סת  יוגעת  ללעי  סל )ובויםקיחנ
 ייע סוט! ג"סוכ,"יו 0לבכ64 דגלי ע) )גילל . 3קר וקירוב תכשוסיגי
זליו* )"כצי 0לעל6 ראזתיל כקם פיוו'346ג,ימי מ0ל'ס ועת bw וסגןגנ')
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מנלובלין קלב קלאש%להמרצים
 ח*ז טשמו %ס -יווע ט0שוייה

~hbm 
 has 6סידי נייכו סי1

 63 ומעטס s'rt סס סט6)0 )מין דייי!6 וכן חנ0 סי רטםווףרו3
 סהיתס מחתת %ורי וניסי ינמחו %יחו נת ססיתת י6מו)ימפ
 וו)ם עגין סו6 6סדדי דנהסי מיסתו תטמע 1גDnsg '1 ט)16כנש
 סרנ4ת לסס תיייס נס0 יוועין רו6ין  טכץו וו') ס)וצו ע)ס6כ%ס
 בס6כלס % . גייסי ססיו 11 פדס 4רי ססני6ס ססכס 'bsonto h)b טס%י5ז ס5חגו טל "וכלפ ססשס תהפס לסס 3יס וומ יעתה("ןונ
spינל ג%סי פקוי ט5פס סי6 ס4צו oh 6כסן ר%יגו ול6 ירפען ל  
 3יחו נגי 3כ% ס)מגו ע) 16כ)ם קגאחס סר6ו 6)6 ימד סלג4תטוס

 ק5ת )ח)ק ד6יכ' ו6ע'ג ד6סור מסחנר6 חסונס )סס טסחי3, עונ6 גייסי ססיו 6ילי יסחס ost~no 3)ט1ן יוקדק יק-81712 : ש 3סכ% י6שר כר6י 6יפ ד,ס 610סכו6
 . וכו' 6סול סף ס9 גי 6סדדי דנייסי )סו Iprns ג) %ס 6ווססן
 סיכי 6% כ6רוס 6יסור6 קוס 6סכק % ho וט' ftbt ק6מרומ6י
 %יטגן כדג'יס' כרמך ע) 4נס 6לוס נין )מא h)'b 6י 61'כדמשי
 6סול יס6 )6 גלגייסי 6פי)1 וגיגס 6סור 3נייסי ד%ר1ס%)ק
 . 6סור סני כי 6סווי דגייסי כ5 )מ)ק י6'כ6 6ע"ג ק6ער1מ6י
 דכנייסי 6ע"ג ק6מו סגי ור6י 6)6 . סגי כי ק6מו %יהצד
 כדגייסי tvb' )6סור 6ק וניכס )י3ס 6רוס 3ין ישק 6יכ6דע)מ6
 1סמ54ס סמ4ן 6וסו ר") סגי ט טע6 גייסי וק6 רמוק כ)לע
 וכן . 6סור מותל דעח קאךוכ יסס טסיס נסס טועיסט0יו
 גתי מעמע ו% 61על דקרק רגליו כסוף כחשכס דגריגס'וס
 ג%וסס נייסי ו6י כ6לוסס הלי נייסי ד)6 רכ) דטוחס דש)ן)כ%לס
 )סממ'ר 6ין )דכר'bt~h1 1 מדכרע מט6ר . כגס61ס סריסנימיס
1Wbltמוחר כך כ) דגיים' נסו דשיגן סימ 6)6 1מ%4 כם4ן 
 1)כך וס6לוסס ס6רוס )יחר וני)ין כסיו טטסורס ס%וססטן
hSיס טעגת )עעון יט) סיס(3ח1 bnth1) וכגלייח6 נמתגיתין 

 רמסייס 60 וכן . )סממיל Ph 6מר נעגין 36) וכחוטת לגסלק
 נס שדס משזס 6סדךי מיפי ז)6 סיט 6ק וו') ל) פד"ומסל8ס
 ומווס ססיטס ד6)"כ ק6מר פטוטיש 3נייסי % כרמך ט) . עכ'5סי6
 ק)וממוס ר3 16ת1 וכן . דע)ת6 מ%וס דעדיף 0"ר וכי גחסיכ)6
Shg"6סדליינ%סו 6סיכי 6)6 16חס ס6) ו)6 ספק כ)הף ער'ו עעסר"ס סק%ס . hlb 6סדדי ג"סי ר)6 סיכי %ן יק6מל ס6 ת6י 
 נמץרש גישי 110 ד)6 6)6 דגייסי סיכי 6פי4 ל") סו6 גסגצדס
 טססום זיזן 3שון ו%כ . סוק'63 נס עויס סמסויס 6לזססגעו
 6חיו נע)ס 3מיי מ4)ס כך כ) נייסי סיו hS וסל%%ס טסס*ן610

 שעעיס יעש ק)ם סגעספ נע)ס מות %מר e'Dh 6)6סטיט6
 עמ4יס טעמוו )6חר סמוק 06 ט5 ט)מן ע) 1%61 6מר3נים

 נטכע י0ייקס מסתכר % סנדו5 6ננס 3)על טל,ייסו3סיוסס
 גות6 ס6י כי גייכא לספ 3סו Pvn 1)6 סו6ע 6סררי %"סיש

 ס3רם 6ס"5ש . סרילס ע4סס )סממיר.1)6סור 6ין %1ךדכתי3ג5
 4רל סגל6ט עס  וכתנפי ד3רלו כס עי . % סרקנ'6 סו6סשתתיר

h9p'PS6רני תסוגות סטר )יוי סכ'16 סג') חטוכס טכחכהיושייץרש : ספסיר )6 .וסתיק5 יממיר וסששץיר דדיג otSh 
 סס סגין ט) חטופת טהו סכתכ 4 1סל16 יי מהסק

 ונסגיי' . יסממיל כחכ גסר6טוגס 11 6ת ע סוחרות חסומסוסטתי
 3ס כי 6מר" ו4)ך )סתוך gs ק %שונ0 0תט31ס סעגססק וכלתי . סגד% )וסס כחגנד ר3ריס קכסעס וסתמחי )0ק5כסנ
 כמס 6סתו 6ם וטעגוס דססי6 פ)ס רנהר S3~s רחגי6גיצסטם, סו6 נר6ס%ס ע14 טסמך שוד פעיקר עס . סר6סוגס מל3רימור

 )י3מכצ סש)ן וכן . וט' ס6רוסין מ! 5% 0גט61ין מן 6עוריסד3ויס
 )ט ד6ס טיגס זעטמע גץ6 הסכ נס נס )ט DD r'hn(' קס8
 וט' לגמ' ג5ג) דחון סחוטמח' )נ5ול . ו%וסס דועימ 05ו7 נסנם
 6כ) גחטוטתיו( ו') מ"0 נן Sh" ל' גוס חכחג פp*bS, 0' דכשטתנס8ג
 6יירי ר0מוססם6 0ו6 ס)כ רס3רת (ss ר6יס ר6ין גר6ס)ריוי
 ירינ )%וסס ח)51ס מדמס 41ך מי3עין ססיו סר6שניס3וורום
 מי3שן ס6ט 3חחת ד6י נס גס )ט ט6ין מפגי )חרף'סועפמ6
hSl5מיון 06 ט )קרג מע1)ס 3וטמו גוס pmSs 5מיעל ירול 
 . דיסגס *מר דטחך דס)וץ6 סיחי ומסיכי סשע6 3ס גם USט%ן
 6סור 3סדדי גחסי לף ונמ*ן חיגס )מיוק )ן יימ6 ע6ןועוד
 ו3ח)ה דר') ססוספת6 דשרוע )ן hnth ד)עSwl . 6* כת3פכו(ר כ6טי סגמר6 טיסת וסעי" ססכר' גץשך מוח דכר סמגסו)))צד
 כס גס )פ 6ין מקה טגין ככ5 )שלס נייס, 8 1מן ג"סיק

ע

 סתוספס6 כ0% ו% 6יטוס קירוכ עוס מקולס )סס כוס ס63כיון
 )ט ס6ין מפגי 110 סמסס סטעס תחעת 06 כי 6רוס עסח6ץ
 6ע מקרי 6וק 3ג) טסחו)ן 3עמיגס סס סח)וקיס סנס . כ0גס
 ד)13 דוכת' 6סכחן וג%וס . )ספת %יך 6ין 1)ע1)0 גס גס)ט
 סס3לshi-~ 6 )פגות )וויך 161 נסדיי וג"סי סיס כנע 3סגס

 6יסור קפסניס דכ"ץן פותד 6גי סר6טיגיס 3רכרי טיכ .)ותכת
 %1 כ% וס 6יסוי גסו שיך ד)6 כ% מעצס %ז וט 6ין)יינס
 3סדדי גייכף רסוו כסו חדגן די6 סיחר6 ))רף פור ריס סעיסק
 סמונר ג6ס . יסר6) דייגי ע) וס4ס ~-(ostb רכתיכג6 גווג6כסגי
 ס"0 ו') גד)י"ס מסל'ר כן מ6הץ סטרוו 531יק ונמסחסנ"מח

שאלה
SwInn : 661ח6 סויג6 כחר6 דיג6 3י !שם 

 6ין h'S 2ש5 ןעתו ונס6 יגיו )6 0613 תדס ע'פ עךותנתורח
 ח"לש 5ינס p'D גירעע מיר סוקן ר5 סר6'"ס נעיר  גיוועויןגין
 רו5מגיס 6ייגע 6)ס דין טס 6ו3 ה'6)ת רפן גפרעגע 6יך ס6נhv 4611'שי 63ון גיחשין סורנ ס6ט מפן די וועגן  סרוגיס  רעןפין

 מיר טר ס6ט ד6 גיץעוין סורג שוויס די ס6כן ד6 די6ניחעוין
 ויגר פיי קו5ל %* גיוופ,ן רו)תגיס יגררי דז ד6סניעגטוו6רט
 ס*ס *ג מסקע 6ה מסן 1611  ר5רפן 6וג  גקיפן olh 5י1חכריסס

 Pa9bn לער 6גגרער ניי6 4גן ח6)ך 6ין ('lort מסש 6וגש' דק nhe עען )יחעוין ר51מג'ס 5גדרי 6ון 'PD 3קוען 6016ת
 11הט *יז Dbp וטר גיקעפע גלמגין h'r ביי 5ק- 6יוס4ס

 : l)DSt)  s-ib 5ימפין
 גיתגמן 3ין  6'ך סג'ל 3עוגט טלפס 3ר יטר6ל יפר סעייךעצךנ2
 0רוניס די6 16ף גסרעגע 6'ך ס6נ ד6 6רס"6כ 15.
 גיז6נע גכריס עע)יט ס6כן ר6 חנרותס וייגר מיע גיסןוס"גו
  6חך נכרומ פפליכי  ס6לן ל"ך רער 16ל נגו"לפ 6וס מ6%6ין יי ס6פ  מפן גהיגי  ס5לן טע%' 5ע גפרטלספ די6 ס6טמטן
 ג'געגע pee 6וג גקומן 6וס גחיס ועק ויי 16 גיפרטגט 6וסגו6גט
 ד'6 6ין נג6גנן 6'ך מן ג6ך וער ט015 6וג מסקע 6תגיסן

 רי גכר,ז רי ס6פ ר6  9פין ל1  פלי)ן ס"ט גיסן 16%ס6רגריג
 6יך ס36 ק6פ דטס  6ויף גיס6י  פ6פבייל  6יין פסיס נטלדע
 6ז ס% ד6 ג'וועאן SttnDDD ג'סגם 6יו ד6ס 6ז קעגטופר
 מקיכ h'r ס6ט ד6 פעפס") ג'סגס ד"ך r'h ד5ס נל'עט גכרוחדעו

 ער 16 וץנע 5וס 6ז  "יך ווטרספ רו שוף ה6  וףילג%סהייר
 ניווע,ן 6ויך מן 5זי סג'ל 3עוגס 36רסס נר פגמס ספיריטוךצ2 : מכ'ל נקופן 5וס6י1

  סעססיי5 זי גיועסו ס6נ 6וג סג") יסר6) מיע 6סרי6"ג*
 ר6 כג? גיועי 6ירס6ל

~ho 
 גיערפ כג"ל גייטז פטיכ  עי וי5

 P'SP זיז %5 גנעכן סיחר רסלם o~h ס5י לכריפ רש 16סוסיף
 5ת נ"סס 6ן ס6ע י6 שרית 6יער b'g גיטשן יויךpbo-ער
 פיך סיי ה4 ג6ס וער 5ייף גיעו  נז 6יך סגיר  וגס  פיריוך6"ן
 6יך גיוסע מיל * ס6ע לצג מ6וק וטס 6ויף טסן דער גכרית6יין
 ק)ייני י6ס גיסן גטנוך 16 נקומן 015  16יך 3יסי  רו גמייגטס56
 h(a מהר טופ עס ~ots 5ו) פסקע IDIP) %5 6וס 96יסווי
 %ע ד6 נוךמן 6וס ויי ועק ווי6 גפלטגס 1'6  6'ך סינ ר55קור
  גלול 6יין 5'ן ד'6 ס6ע 6ת גקטפע ויי6 ס6ע IDD גו6נע מירד6

 : S'9D וו6)ך  6יןגיוו6רפן
 15  ג%שט 3ין 6יך סג'ל געו)ט 6)עור 3ר י)חק סעידושוב

 6סה'6נ עון 611)מ 6"ן 3געגינט  מיך ס"פ ר6סר6קוס
 *ס מע טסם יז  ויך גירעט פיר )1 ס6ט 6ונ  hpfip~pni, סייסעעל

 8ך ססע יי6 ייי  6,יlbD') 9 נ6גג יל ~Db עס יסגשק
  גפכוך גוץ)ז 6וס יסר6ל p'D כיסט ח6 גימיגע ס6נ 6ייו)ג
 16ג מסן 6ינ ריי 4 גצ6כט  016 6ון  IDD ס6פ ס4סופס
 ס6גן *י 3נעניגע די6 ס%ן ד6 6סמ6'3 סון ניס6ק 6י1מטקע
b"r6ין ג'טילע די ס6מן 6ה גיטגדן  IDS~ זית ס6נן %נ וו6)ד 

 : עכ')גיקעקט
 מפער 016 גקומן מיר * 6י1 עס סלי סתע,ן סי"ו שיושוב

 .6יץ ph ניקומען ליך 3ע ד6 פסיקס וי6 6'ן סער OD)'tDמיס צ6:ע D)brinenbo11h 2ס"יס ונ: גייישא
 ד6 נקוק * דעו 6'ך מן ד6 מועוין מעמ)  6יין 6יו ד6דטרי5
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