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 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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לךביז קלבשעהמהשם126
~ho

 סיע סטלנויג קור 16ימ יפוש וויל שק * מעק 6יך
 דטס מיס גסירע h'tr ס6ק 6וג גינוגדן Pho 6%1 6הגיגומן
 ד6 סק h'r 6יר סיסרט 1611 גיסרסגע 6יך מ"כ ד6 6וועקסמון
 געגטיו6רע- תור וחס6ק

 גסייסן ס6פ מ0רי6'כ טון כורק)'6 לעי
 ק6ע 116 תמון קרס מיע 6יס 15 נרעגגן 'סריס זיShi 6'1ע"ר
 ס6ע ד6 גים6רן לסייס 6יך מן מ6רגיגס % גסירט 116טק דיקרע
 ס6כ י6 גפירט ס6ט יסורים ד' Dht1 מנעגנט פירמתן רטרק7
 זיי 6י ס6ע ניט6ן יסורים רפן מש 6'ר 60ט 0611 גפרעגם"ין

 p'h 6ין 1יי ~Ph מען גיעיטו61רט מיר ער ס6ס ד6גאעפסת
 ונעריי ריי 6ו גיתעסח6שסס

 ווי קותן 6רויס ניע ע6נ 6'ר 6)
 16 נ61נע ס6ע נכרי דער ת6ס 0ערכריג די6 6וג ontDnלום
 6יו IV1h1 16 6יך 11"ס ר6 דערס') "'ן גטכן יקרוס די Dhoצען
 ג6ס . עפל סרו סקוס 16נ Dpcn 16ג ניוועץ 0עלכרינמשגס
 בן מלרכי יסוטפ ונוס . סשה ז"ל  ויגנרי) מרדכי מלכ"ר כןמסשס
 6% גן 'עקל 0עכתס יטקכ  1(Qb . ס"ס !.ל יטוכ תסור'ר)6"6

 : D'h  סליש חרירן נגינת מפררר"מ
 3עהגת 63,ר ק"ק ת6גסי ספל מעליסןייסרגו מקיל סיתססי סעגוגות רסוסים 3טרי1ת6 לעייןבוש%לועי

 ססוכ6 סנגל סעריהז סי ע) ניכסס (bSn 6טר כ) npSnתתלחשי
 סנני סג'ל סעחוח פל  מיוני טורחי  וכקטל כפר רקיק עסלדכידי
 וויל וכו'  ממעין יורי תסעיר  סטרית כ' לע"ר סגרתן לפילחצר
 o)"h  מיט גירפפ עזך  ס35ן ר6 סר5ק'ס גטיר  גיוופזץ כק  6יך3ל6
 4611ח'" כקרו גיוועוין סולג ס6ע מקן ד'6 יילוניס IDV פוןח%מ
 ליגען 611ל7 6יס גיועסן מסקן 6הד גיסן וטן ס6ס מין עדוט'
 יר(חיל מסעיון וס NIDa 6ין . על) תו' תפגין דער לגדלני6
ownסירןלי0 ספח סי ט) רק )%'ח מנכלי סיס י6 סגר6ס ריסי 
 ritvn ערותו 6ין ממכוון סיס oh וכנכלי דינמוח כחרק כשקוחגן
 פתיתין 5ל5 ופסיס נסעיר תחכיון ששוס סם כגח' 6תור6'לשיגי
 תסיתת סיכי  טווס פוצתו גתכין  רל6 סיכי 60 ממוציחיןימקמע פ" )0 ושכחת סיכי m1D טוותו  6'ן פתכוון סיס ob יתנכההגחכי
  מ6ן וידל סימר  רסוס hlao כי נתלת ומטס . לסחיר מיכוון6%
 וככר וט' )וכיחסו יוסף רכי 61גסיכ6 גו61י טביב וצוקי כי6יכ6
 אפי' סנכריס  ססו6לין  רש בתקו3וסיסס לאדוניס וכל סשסקיסיל ותסכתם ק"י 031" ס')  כסי' לפיל .  ע סיעס נס" נחשנריסכסכתי
 06 כי סדות עריתו  bs'1 קשיו נתמין  יקרץ לבור ס)הי 3*ל*

 יסרבל ר' סל עיוש על כש  לסמוך ספן סכן וכ) . חומו )סיבמסיח
 6יך ס6כ יnht'1oh 6 5י (prvnt נין  6יך חיל טסג'ד 9למ0גר

 ר6 מנרותס  יעטר מיע גיסן דסייט ר,רוגיס דו" r'hגיערטגם
  עע4כע סיגר ניפרינספ זת5 ס6פ מען גת%פ גכרי0 פסליכייקבן
phbDbht')  ס6ע מען h"r 6וס יכלר 6יס 

 פסיפס . עכ"ל 3י3ר6כי
ph~וס נעתם yno) 6יך ס6נ ד6 6ער  כוירוס מסרי כלל סגפים 

 ע) ייסן סי ספס"סו) סר16 סנפירו ריחרוח מי וכן וכו'גהשרמגס
 וססי3ס גיסן ס) ס'6 61ח ס)6 )0גכריח וקמרו וסגףרוס הנכריר6ט
 קומן 016 6'ף *'ך ווערסע 617 פע ("DID ריר "ך(יי די6לסם
 וקימר bv'(h )ר4(יל עדוח כ,ס ph . ניקומען 016 6ח ער16

 קפול ליסר6ל סותר נכרי סהו5 גי כן קירס 7hnwhימיימ6
hnneDbשיוחק וסדי 

 : וכו' כסבתי
  ג6ך רפר מוגר וז"ל סלל יטרלל כער טסעיו שף ספחת פל%כו
  ,יין rh h'r גשרפגפ קוס  גיו*פ 16'ך גמיים עט)יש %כן'
  טלוס קולר  מסקע 6וגר גיחן ג'געגע ס6ס  16ג  )עיתן 6וםגשה0
 גיג6גגן כין  6יך 11'ל 36רסס 3ר תגסס כתר סי מסני ספרות פלוגס
 )61 סלט סונר ופסן רער נכרי לין מיך ס6ט ד6 ג6ס דטר.לועו
 לפושי  15 גקותטן 016 קויך כיסס רו6 גיעיינס ס"3 6יך גרעט.מגו

  מלוס שנר תטקע 6תד גקיתען 6וס 6יז יסורי קיייגס ד5סניסן.
 ד6 זיץ יי6 גיפרפגפ וי6 6יך ס6ב ר6 קירר 63נג תיר יוםמס
 צינר ניקיי יDh~ 6  תפן גי61גפ סיר זיnbc 6 ח4 גטתהזן015
 סערות על ולן . וולטר olh גיה%פין גרור ק"ן 5ין זיינןסקי

 ס,פ ר6 סר6ק"ס לי גיוופזין 3ין 6יך 11"ל הלפזר 3ר י"ס טשיר..

  )פריך נקותן 6יס יסלסל תיפ 3יספ  רי6 גיייי)פ סיב 6טץ יפירך 3יספ ח6  רי qtth גיפ5ן 63ע תיל ס5פ עם 3,ס גקיעטן "ו0גיפ כיסי רו6  זיך  גילפת תיר לו tho 6יר וכו' p'b  63גיגפגעמץל.
 16גר 63גוע'גע ו"6 ר1)מ'ס ד'6 סטכן ר6 06ר.י6כ סיןגק"קין 6יי  תתתפ מיט גיסן אונד גיכל6נט 016  16יך פפן ס*פ  טלואמק

 % ואכלר רפס 6ין געפירפ יי6 סלמן 6ע געניכלפן וייון60בין
 יערו%. להז סתמית גכרי מתל מיינו דס6 לסחיר כרצי 3סןטיס (ijrO סיט לט'ר כריס 46. פריית טל . מכ"ל גיקעפפ  ויי6ס6כין
 טסנכף 6תרג4 כ3ר  גירוסין עסללות י"ג בפרס ,,sff סרת3"סססזכיר
 מוש לפי תסית מנכרי סיס כיקר פיו טל  תפילין סו)מ לפיסוסית
 6ון ס% טסם פונות וכחס נ6ס סיס כפס סתת  לפלוני 5ויוהתר

~'OD
 פפמ'  חסלך סןי0 סלוגי ווסל סרנן 63 כססץחי י16תר מסיח

 סי(ס' ס)4  נר3ריס וכיו65  פס5ומ פת כילך ו0 לרכר וחעסייותת
  מנכמס 9סתע ויסר5ל  גיתן זס סרי לפמיר כיוגחו l'hPתר5י0
 תתני  ססתע מעיו חומו קפיעסימ

 מון oht  9 . פעל  פיו על ותיסק
 טל: מבטוותו 5פע . סרת3'ס טכתב לרנריס רותם תתם  רירןגרון
 לא סלכרית לו ססגירס סל5חר 13 גהר oo1)b 3ר  תנססכתר

 מכובר ש6 סריגחס  אופן * וסגירס )סוגו 5יך יוחס Sbnסיסוגו
 חינק לפי וססימ מגשי  כססתתיל 6'ס כעור 1:ן O'p~,DOכדבלי
 סגפו לפי תסים מסיר תירי  מפנין כל פירס קך ייסר לו  shn1והנר
 חזסימץ דכי פסס רס6מר דפוכרקית hl~tD מסמול רייסוסניהן
 og כענויר תופי לפי פסש ono ליס וקרי חביריגו ייS'h1 0נכי'

h'AtD)6טס סרי'ף  ונרנרי הטתפחח : 
  טס' % סינתז סנגל סנכרי' ש  סזכקוו )6 ס)6 %הזיק לשד  מסךו%ם

 לתריך  חסיי . סירו וסם טמו מכירין טיסיו פר עזיו מעייין 6יןכחוספ' וכימג" נעיק עילו חס עכ'פ 61ין )גד טסו כ'SYD 6 סס 66%מ1
 סיסוריס  תכירין סיו סנ'ל סנכרנם סכל 3סרי5 )ר% ספריות תריריסל6
 זן טעסס רגילץ חסיו סגר6ס לפי כי %.ר p'pn טס0 ס)זכריסיערים
 bnncnl  טתסס רגי*ן וסי  ontpm טתותס סר,יוניס תכיריןסיו

 %.ר p'p יוסדי סיזל סערני עס סותם %י סי.ל ר(לכליסכסריגו
 טות מי6 ססיט6 סגע סיסוויס סגסוגו )טס וכגיוו  סתיולמתרוך
 חניףסמ' וסקל מפריס ס) טירם  עייטגי  טסיו מסיס מחס ט)6)6

 5מסס מעות סצירו )6 טדוחן מנדח גסעח מעריס נס )סםומכויס
 45 9פל ספףיית פוצר סקס פטעע )ינץ %ו  טודתיסס 06כי

  (GO' ירסיס oD'1סיגסיס
 orn סו6 וססופ  פלסן 63גסיסלססתסק כגס-רלי bSt . מעירים סס 3טתוחס )כ) וילעיס  שןגרותו וו5לקש"י 3תריגיז  ססיו עירס המגטי

 סר"
 לרפוס יס . פירו וטס סהר התזכירו רק נו סנלר1ם ססורגלויורפיס %י ק6ץ ערכי

 מכר סיס מסחמ6 מי61י מ "י% מ6ן 161מריס מכרידן קסיוכיון ורני hih )3ד סמו 06 כי סס מזכר רי6 חס6 3י h)'h ומ16וכו' חיקי טמנ חי61י 3י 6יכ6  ת6ן 3גתרhntb1 5 לעובריו  רירןגרון
 ניחו וכגי למודיע חוס וסיס ועירו ט מכיר וסיס גכרי )16ח1מי61י
 ניכויין פסיטח ס*נ שלמניס כדגלי )"ינ 6תר 53יס  לסג4(סס )יכ6וזכך
 יסב טל6 וכו' מ"ח סיס כיודשגחכ

 סוחרי
 ניישץ 60יס  גפוף טכחנ מס על

lbYוכן  טמ)ווכו'( ירודי פח  סומר onh דקלי כרמן ט) )חלן עליך 
 יחמו )סי מסים סיס כער כחב גילוטק מישטח "נ בנשקסלמב"ס
1Dh)ולו' פס? פטם  פשות וכמס ג6ס סיס כמס ממח )סיוגי 6וי 
 . פקועו סס %סי סמל"ס סיכרי  סיריך מזכירול6

 ותסי
 סלפת

 בפולס עפר  יסוף פת ט6תר יטרלל וג'ל  ר.רי3"ס כת3גירוטע
 ס"מ רגיל otos סיסוף 5ת תמר סיס ססעלו'ס 3ירופ עייףיג פרע תכתב ס5 וריי st~u 5% ריי וגי בתו ויכנו פעליטסו5 טיפי טר סו6 פ*מ רפתן 63יתר וותרה 6ין יוותו  וכך ק-סליגי
 %  ולנך פית ובטס ובצנע גו 3תיוסיס

 %6רי
 . עקדו סס %זמיר

 : סשה תסה ס" מגחכיו נעאךר6יי כתג דיון *רוןוכרופס
 וסרמ3'ס וקנלח'1 סוכימ % דיון 3גדון hbQ ס6ותר "מרדאם

 *מר סחיט )6 ס6מרוייס כ) ש6 . וקכלתט )ופרמקריך
 וסכרת 61ף . פ"ע סינון כח,( תסרר6'י מרכרי כסרוסוקנרחיו
 %חך י6 טבל מציר 7כס0טכו'0 י(רינ"ם כסכ ש6סרמנ"ס
 סכל מסק 61ין swn כחג כחסיכס IWW1 וקגרחיו )ושסרמכשס
 טוכי6 וג'יפ מכד מח 6)6 וקכרחיו )ומר  )ריך 5ין שכיודססככרי
 . עכ4) וט' סרתנ'ס )דגרי וקטעו סעק מס ולין מס" וגי חי61יד3י
 טל6ט סנכלי .כסטופר רוק, ורטיגו )ותר סמחעקס יחעקס%ס
 )4 "נזר 6חס  6ף . סריגתו לסניר יוכלו 5יך fh1 ססרינס5יל 'סמלית תן  פכוים  טוס סיס. סל6 מפס גמזי רירן ננרון 6כלסתת

 כת3 לסף פפי  עחף  ססמועס סי וע) עת מחס דכט6ומרד6רר63
 מיתק מספר סורפ)ו י3ר יכל  גילועין דסלכיח 3תר6 פרק,רתניס
 לפרות כסל וס ירי ויו' ocbn פתע הפילו פלוצי סתתטפפתי
 טרגי מח סעור 5צ סלטם 16 רעך %)ור 6ס 36ל . פיו טלותפילין

ו6מ
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מרלובלן קלג קטבשאלהמףו4ם
 סעיד 06 סתת ירטת ונמס ר6יח סכיך *תו ט461ן 611vb1גי
 6ח מטיפין 6ין למיחד סל31ן גדנליס כסיד ו6ס עמן גרורגרכר
 כחב וכן טפי גרס כמח כי6ס טכט6ומל יך סרי עכס וט'"סחו

 עיר'ע קותו שלנול ניון כן ו6ס 11ע קס"6 שימן 3כחכיוע0רר'6י
 מלוג טסו6 יזע כליך נתריס דייקתן )6 כמג טכhSn 61לפס
hlhכ0ורגיס עט כחיו משחן 16 מסורגיו בגירור ססמע 6מרינן 
 11") יטרק) כמר סל 3טדוחו כוזכר כ6 חימץ וכי . s*)Pטגכרג
 טט)יכע ס6נין ד6 וט' 0רוגיס די6 עיף גיפרעגע 6יך ס6כ64

 מ,") קמרו וגנר ולו' טרעגקט דער זיי 60ט מען געגענכריס
 לל'כ ח6מל סגי 61חע1 שסורס שסחו סוף )כס סחין כמיסדע3ע

 וכן ככ) )דברי וקנלחיו 4מר )רז מס ר6יחיו %מש מןגסס1)י6ו
 לרירי  וכורתיו לומר סלריך הריסות סיס  ירפ וסוי ו,") סכייכחג
 wsns~ 4ת 5פר 6מ.סכל

 ימיך ג3י 0רי"ף יראני ומסחט סר וכו'
 ורהלחיו 4מר  )ליך סוף לכס סכין נפיס ד3פ3ע 3פלמפס 6'דפר
  מגידו פלזס  מסי סגכר'ס רוב פסלי מיחום סוס 3,ס 6ין .סב.)

 וגריס סיעי קפח סיט 61ע.0  ר6סס 6ח ותחכו ניטר 16חסט10)'ט
 רכ' דט)1גח6 קמחו 6ת מקי6ק טג0רגו l'1'DD טכסן ביתגיגיתם
 וקמת פת לגפרת *ם  רי3פוס כתרה כסרק 610 מוזקר ור'יסורס
 ל5 5* סרי ץ 6ת י תוכחתית 0ו*ל קהיר רשע נסרג*מהת
 וק יסורס כרני שכס ורק ור*פ יגססותלו סרי  קיים s)thn תורות וי וי סו6יל למפריס ורזם יגורס וא'ייסקו

 פסי
 גחל ןינ'1 י'ז( סי' קטור ע) oDnn גק סי )שיג . ין סי סמוריניקת ותשנס סר6"ט

 סרטים 3סש3ס וס דין ח% לפס ירעסי % ח4) סעור דנדי ע)טס
 . עלל יטווס יריי רסלכפ וירוע ופ' סי5 -סליפס מס"סספרי
~bb'

 מרור יר' ככס ונ"ט ורזפ נס4גח6 נוכר ר.ק  דנם רפסוס
 'b's וכך מ6'ר כר' ס)כס ד3ש יתר סדעח ע) שלס עויס%1'0
 כר' ריר6.ס ק0ק כיס יגס )ייסמהצגו כתסוס סר6'ט ינריקטור
 קלס מש 6ל6  סיסיו כנוו דט)ס ויין ,נגוון סכן ו% .תסורס
 6חר שליעל עתם ר3פסי4 כת.ר י hwtp מסרי סנסבססנפירו 6ה5 נגר לבעיר פ)ירפיס oSs9n כמע"מ יימן בייימסייי
SWפת מופרש  לסיס ססי  שון Wh1 פפ לי *מ-פ Vb'nm 
6ע

~gh 
 ~hs סנכריס  להזן ססרי וטוו הגיל סעע סכור סמק  וכן

 וכסס שח ס)מ6 טלי מלח סייגו ונגכרי חומן )סי מסעדןסיו
 ודיי גחשנס סר"ן כחנ  וכן %סור וקלו לילו לשעיר  נלשןס6הץ
 ג6מן סייגו כסס ולסור גרמן 6')1 מלח ט6'גו ט0גשי כל)סימן
 . ntobi נטרוחן כמ 6ין טגטנעו ססגייו גכריס 16חן ילקי)סחיר
  0יהךוגיס otD)ho סל  n(fDS oet~o גו% סי) טעמש עכיע"כ
 פותרות  ס)"לסס מלוס ולסת פסס ומס נעע 6סת ר40נו ftoסנדל
 3ן פ6י סמרור טיס קלרתי ספררהז ר% ומפת סקץק ג4)יסש6

 .  h'rS-e. מקא חן 41ןן 6טת 065 פרת כנוכס ' '. יוטכח סע4נס hnnhcl נפויוח6 4ד, ייחמי יכלבשלשריו : ומ' סיס ,של גר4שפאקיר
 וסוס י זס ענץ  פל כג"ו טענו סטדיוח 'פ) נעיוגי עכוריהפס
 תיגם כפר  ספרר מטווח  oh כי לטיפ סיס % 6מ לענר5צר6ס
 bp1iat1P b3D ס1סל הלכוי 4  סכצהר טסייר %רסס פלס"רק

 חגסרגו 6ז חומס )י ג"כ ולס ו0גיחס 6חריס גכריס )והגירו  4611"יי נתחרז סכססיס 5ן תופו לוי ורדיד יישיתייתירך
  1)מן ניס סימר פסס כטפס  onlh  וסזכיו פפרי'?תץotvw 6סני

 רי  סיס  זלן 5ש ריר נקרס סיס  יחסני רחנס 3מטלס מגהקוססי0
 וכצר מל"ס נכרי מיי תימו לסי פסס נכרי צע כי יטיתיססלסתרו

 מפי תותו לסי פתית הנכרי  רליפ מימן תיש 3פל מפררייסוככי
 דחין מס6 רסיס וסניף . בסתי 6ת  תסי6ין חומו לפי פסשנכוי
 006 ותפי סך תפי טד גשי6ק )סיוח סו)ו,קו ריכשח גחר6נפרק
 6טס תפי 6חס התסגי וכיון טסחס ומסי סנר 6קס'מפי מסיובסס
  פריף רכון 4ח n'DD )כל' תפי לח ) תסש נכרי י6סמ סכן%
 אינס ד6סס לריע ליס רס3יר6  ורבנן דר"ע פסלוגת, טס )דכמיריתי
 41, 3פחויתין  תכייס סס  לו  ייתרי לנסירי6פנת

 )כליח. )חוגדקית חכמים טס6מיגו מטחם וסני16 גלרית פ"כפוידיית כמנת חסי
 תפי רומס ותומדכן . פויף ל.ח פסאז והכרי לרננן )סתםותררפ  חופי לפי n'DD נכרי חסני 5סס ערות פשי רל8 יסי63 לר'5לת6 כנתרי טס כפ3ו6ר תותם לפי פסימס  cnton בפגי bShס6מיוס ל* )פי ססונרסית  גלו,ר נהפכת כסונרקית לכסתסיס ר'פיססיכ
  סורם תסרי'ק סיבית וכן על"ס נכרי מפי מלק ייוי כ"ס פשי5כס

h*)pשפן פיס נכרים פפי פ4ת  ר)כרים fpn פסי ד5טמ wb וסייהוס 3ר5יות טסוסיריך p1D' ז סג') 0נכלי מסגיר ומון  מטס,( 
 שקור ושיכיס 6נו 6ין סגוכריס 60גכיס סגסרגו מבזח גכרימס'
 3תש3ת וסיב גחטוכ' מר,ר"ס טכתכ וכמו טגר.יגו יורעלו 6יךפור
 עורסו חסני )6 6מריגן )6 שים ג' יבחר סטו כעיד 067תייתון
 מזדלג מחס ומעיר יכיון ימים ג' )6מר ע14 מעירין 6יןכרחגן
 סמ קס'ס ל% והיילור1 מיד טל1016 כגון סג0לג ודקי דירע6מריגן
 6יכ חי5 ק0"6 סי' וכחמו מסרר6"י %" . הסרגוסו 0Oh11סורגיס

 נחלש יייקיגן % ברוג חbSn 610 נפ0 פירו'ן שחו ט6תרכיון
 פריץ  או ת0ורגיו 33,ךור סםפע  לפרדן blb~ כרע  ס0ו6 ידעס6ז
 ת0חסעס O'b1 ג"כ טס ו0כי5 בלועג פוגגי  פסטסים

. 
 וקנרחיו 4מר שריך סרמכ"ס hb כ16תר יאתר oh1 .דיע% דעסרזמ
 נכחשו מ0רר%י כחכ 650 . סחס ג0רכ ob כי וקנרח'ו סוכ17)6 וכ"

 3חר6ס ותסר"ס וכחב וקנרחיו ועיגן י)6 מסריס תחקוכתדגר6ס
 דג0עור חע 06 61טעו . עקץ 0ו6 דסתג6 כונס רעת ויודע0ו6

 ר.רמכ"ס יתרי ט) לכ' נחטונס 0רסג"6 סי' וכמו ר(רעכ'סכסנרם
 6פר  י% ono 3פת  כלפן  ססי5 התרו ס6מרומס מן תקות6נ)

 כזפ סיט פפני פפס דעתי קי וכרפת וסתי  Vhn ו6פפ'יסכרסיו
 ליעפמ פרוס טסו? 4מז לבהן הזה- יחי פר וא' לרמשןקיט רמי לסומקך  ושנפלס סריקף פפי ס6% גיי וכרתיו 6פרסל5 נסרי גזי סרי3'ס כת3 וכן לרפסם ל3 לס" os1t~ hhb  6מתעגו 4י יקי ש לף otpn ות% ומסירוגלפ' פכצירwh 6כי.ס
ost~פסל . hb 34פר הרפיש  נלחך ס% התכונס סרינ'ס כת 
 ננפק פזכהף  כן כי onns סיתש פזכיר כרכרי  כסמן 6ליקורסיו
 י8 סדו סכי עירוי ווכי סנרסיו כגולסו עק ו"53 סוכרי3סלסו
 ס*מ 6'ט מקת סגורי (S)b '1DtbD ימס תדחיס  מומו והכדיסיס
 ט)0ו ספק נטוחו טשי קנרש1 4מר המעוך ,") )רנ ח4)0מח
 4ט' קכרתיו כ)) סמי 1)6 )"ת מסיח גנוי טיס מסילון כיהרכחכ
 מכירים שכריס 0יו ל6 סגר% %7' 61ע'נ . סרמל'ט סנרח )סי"ף וקנרתיו )ומר 3עי י6 שרו ומס סמו טסצ'ר דירן גגיון 61"כטבע
 כמכ דסכי מסיר פסס ריכי 6פיW~tDD  - 4 כך טסחדנץעימס סירבולם מש %6 סלוני ממיקס ומסם גסתם 0ג') 0שודימ6ח

 קלימר 6חח גטעס hWDD 'WD1 4061 סיו פל ob כי ט)ץיורעיס זל*  *סו פכיריס סי 14  ססס וידרג ויל קעזס סורםפר(רי"ס
 63המ פמסס יופית נסללי תרגרנא)ן בוורס יהדס . בכך ף ק-מסמו

 opbI נפרזת יזוע onh 60יך  ערפון ר' 6? וכו' לצעיר ט663תי
 רמכסר הריס יוגחן גן יוחנן )י  ירין סק- כיונת יפי לי 6מרירית כקי  4סר 4 המרחי וט' כדרך מס)כיס סייפ  6101 6לי 5ילע

h'ntpד%? ל 0ה  עסתו 6ח טרשן כ' וסס'6 ומח 0)ס )ישם 
 ולרץ סקי  ום*תר 3ע)ע6 נסיפול oh מ קי מסוע 4 0חדערל5
 6ת  פרפון ר' ססי6 סכי 6פי4 צעירי4

~Db 
 טכטפאאו פמרי"ן פר3וי מדכת )ףנר6 6ני. סמ יוזמיי %יין רנירע ו6ט'ג . טכזל

 מל פלו Offtp הסירם טפרי %יו סס לסגי 4יך 5ין עעץ  ויםט)ע
 ים נימקו כטלי 6ל6 פירו סס למזכיר  ירפכ"ס  סלריך רל6ויתר פיוו  טס )סוכיר  %'ך % מכיו  וטס ספו היכיר רכי סס 4חרררתי
 )סוייר  )ריך ל6 עירו וטס סש טכטתגיר 4ך פ613ר סרי . ו0י'35יו
 יהודי פס סיפר יסר6ל  ר0רפ3'ס ליטג6 דייקו  וכן . מכיוקס
1)DD1 וכך שוגי  נתסוסmtS 6ין סיתגיו  ובך  ot~mh רעתן נקומר 
 דייקם וכן עירו ומס סעו ויכיר סרגי ססי6 סיפיד ער 0ו6ס4ני
hw)6עיו  וטס סתו  ממרין סיסע ער ע4ו פעירין 6ין רחוספת  . 
 פ0ר"ס כ4 וכנר . לכר עזיו וטס ספו %6 ס,כירו סל6סרי

 oah בערות יתרעל ימר פר  רפסימן פ6י ר3נל והיתעינחסיבס
 מזכיר ס0גכרי כיון יפי  רירן וכרון 61"כ ל.ת נתכנת נגריחסעע
 לסת'ר ים יכן .  גסותיסן 6ת למהיר נ,פ רי, סיס טיר,' וסססתו
 סנפיר סלץפ 3ר  יוסף כמר מספיר יפחס טיפ  זלפן כתר6טת
 סרג  ,ס ר6ס )1 והתרס ענברית וסתמכן וו46ס'יי מפדחת לכפר630
 סל3נימ סיסייס נדתי סו,4 סי6 1ס 1סגכרי . 0תע סלבס  יסורים 'סג
 ססקריתס ,ס סער סזכיר טל6 ו5ם"ג ש"ת ג"כ תקרי ו,ס .סלו

 וכנר מלכס  סיסיריס סרג וס ר6ס ט6תרס יץיס ר3ריס :orthס)כריח
 . מסה"ת פקרי ל6 רירים ר,נכרית ססוינז סל6 סכל סר'ןכחב
 טע6יק סרס סי6 . כחחוטחיו סו6 שסר דעתו י:ח,יק כסן דודו0ר'
 כנד סכר) ואשד וו סברך לסחיר ראיות כתם ו4בי6 עליו  ססחקק
 סמגסג פספ 03 סריי עולס וגלעי ליחפי סנס))כק3יפיי'ג'ס

לשי
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לובלין קלגשאלהמרוים8צצ
 qh הת פיומ כסקוס 16 פ*מ 3ן סיגי 6ע סגכרי נטמרשי
 3תטיגס סריג'ק דגלי מס וכך 706 דגר סוס מקריס ט)6פשי*
 רנ גי יעקל סר' סגד51 סר3 לצרי 4 6מל וכן סקי וס ע)וסתר
 מעדות ש ע) )מתיר יק וק . נפטיטות יסכףר מורם טס3161

 5ו 61מר 0רעקוו"6 וכסר סנ6 6יך יוסף נר חמתם כמרעסקן
 יין עם מסרי6"ק יסודים חגי 656 סגח%סע 6וספיץ נע5סמלץ
 6% כווך יסעיס כי לנרכס עכי0ו יצן% %0 16תס וסומרטוף
 גיקומען 016 ע6נ וע)כינען ועם דין להגר 11") ונסרגו 15715פשעו
 מסיו טסציר כיון מרקס מכ5 סמו סגכרי ויכיל ק)6 61סינ .ש%י5

 16חן 06 כי סיף יץ עס מציז4ק6 י4% ט)6 5גו וידועעפר"6ק6
 ע4מ עעיר י65 6מר שבו 06 %6 נש0פת6 וגידש ארסיסטה

 וכן . קטתו 06 )שי6ין 610 %6 יob 6( 6$ מעיר נלצשוהשין
 : סוסים גק% מט% 610 וכן סלמלסכחג
% %3 י% ש שסיאלא  nae ר *ןיס פחס שי* 

 נמים סג4) ס6נסיס שסעים קענש יף ע5 מיחססססריגס
 טכססי' מסעיו ינמק כר ט)עס וסייפ . 0רויע סננך6 סוף 5ססט6ע
 . וכן . קגפכש 6יך )מ"נ 6גטי מיסוחס סמע סגמפ"ןפיריו
 סעיד וסוד . סגפנטו מנכוי סמו שויף) 3ר יטקכ כמר ק5התדוחו
 ס6,ישוין לגפר )חמו נר SbW נסנו גקר6 עמי ירמי סי6פסל
 נכף 5סס ט6י1 ומיס גפ) 6מרו וככר . טנענש מכומר )סס1סניד
 מסגירו 0ר6סוגיס סעחס טכס נתי וכממר 6יכ6 61'כ . לקורס6טש
 גףד46ס סס ססטניעס  )סיות יט) קגסוגו ע)"0 סגכמס מסיטטמש
 0גסרנו סגכמס סנירו or מכס סגענעו סק% די65 דכיוןושינס
 סגכרי ססמ סיכי ו6י6 ה"מ סימן 3ח"ס ג0צ3 וס עניןודוגמת
 ונסיוס . כממטס ע5 וס קימר יחוס ים כשמחס טפוס עמן4שגהש
 סוף לסם %'ן 3מש מנע ר16ק 06 לכ גריס וס 51פי גתניצוע
 הכע קכט)ס נמקומס ק% ה6$ יחרת נמיכות ממיו רשקסוקטתו
 סת6וגמת ורך 16 סעועט דרך וממרו 106 נחוו שנ כן%%כ
 וסטמעס ניחס 3סלי6 נכהתה vsP וסימר קתמ סיוס ושנןע5
 כ310 מ65 %"! דכח3 מטפס 6ק0ו 6ח נחי ot~tb 6ין סוכיל65

 נכש נסג אפיקו סטש OD וש יסר% סכתע ויוענסער
 סיחור דכחכ וס6 ממרען דסכ6 . הסחו 6ת עתירין עת סינילמץ
 ו3ע3ור כ3ר סקול טי6$ כש סמ3יעס ע0מס וסו קמ0 ר3%5ןפ5
 טרגי 16ח1 ההיק סו6 6נס ידוע 61ין otnc מן מפ4ינצ טמעט63
 . דח60 כשגרון סיג 3כי נתמן רכ ד6סתנע bs13 כר6ית6מת

ala6' ס" חוש אסי מסיס נכרי נוון נ0שטתיו סניי כתכ מס 
 עוות ט) )תסמך 5יכ6 גנף לאור מפעם 4צ'ד סגל6ס דכפי ושלה?
 לפיק יעשגך6 הלטיס דק6ערי טון יס6 כ% וו 6סס )סיור!ס
 פןוס'ינל קנ* ממתש יוטחן אפטר כוו'ג ס)עס טגסונק63
 וסש6 דומיך עמיקר6 דגפי)ן htw 570 %ד סיס קגסלגה4צ1
 דטתס 4מר 1*ן וט' וים סימן סרסן 03רומח ,'5 משרקקוכחב
 נמטר %) מוגף רמזרי )מיתר ו6יכ6 עכיעס דנני טעפ6בהגן
 סע6 סכרני) לאימר ד6ש6 פשטך 3פטטס דיירי ויון נגוון%יכ . על5 טיס ומפריק רמס 1סני6 6ימ ש ו% 65 יע)מ6יהוו!
 5הס סימם וכי טנרימ. נסקס סג? מגצים 6מה עגקנשסיצ5
 וסגי ססוסקי' כחכו ס)6 . סנך4 6מס כפרוח 0)6 ס6י ט4נמיו
 מומר6 מסוס סתתירו ערות ט5 נעפל bb . מפייסו כעייםיהלי
 סלעיו וק ס6ס ס6טס ופוק שבדי פכמס גרועכם 6יקדלעת
 לב שיט עסולק כתב וק . 7371 שמעמס שף )סס סמן3יס
 מכמיס מ שכו 6טס 3עוו0 6פי' כספק שוי טסר3ר מקוס כב)""5

 וכו' סתוסשת טכסנו כ3צ 6יט ומקח מומר6 מעעס בסיגוושצמו
 מכעס סגף ס"גט'ס ט5 מצחיסם נסתיר 5ר " 4ח כן ו8%כף5

 : סנצציססעדיומ
y גרשיים סטעע IWWUטעשע 6ץ- pnP 3ר ק5תס כמר סעיד טסתי מכעס מ,ןימן 6טס יישדר o*w כ3 פ5 5ע65 מכ) %ס %יין ש טערקשלא h  סגצדש מכעיס ט)פ3ש 
 טלוס טעים ק ס% ז4ק כמר י65 גן וסיתר פרו*ע טגקר36שר
 מחס ולודע וכסות כשגת סכפלים 15 ולתגו %ר כסר 6)%1

 1מל4םס1 5גני1 ורדפו שסטש 163 5ווט סס5ך %51ור סדרך 16סר%5
nwd. טפיס6'ק וכסר ש6 גפכן נר חסנן כמר רועי וכן 
 יטוש וי6 ס6ס מ6ן 16ם ייך ס5סעפעו 611ט הז5 כגכריס 614ערו
 לוו שיגר לגד גיפ%פין ן6סר רק ph וי6 ס6ע 16גדנשרגפ
 עקריי .pv נקומן 6י1 לגד נייע לגררי די6 6מף גשוו%5מ!%5עי0

 0ה. . ק6סגין כפר סינמר ניסונס 6יך דמן ס6ט פן וסוףוט'
 ורירנו 170 סשה מן סל) למן כמר טי65 כך סומרססעזו
tmb. התעקש נוכר עוד56 כר יעקכ כמר ט5 הכעלוה וכע"נ 

כעגיי
 ל"ע י6 יעא'ן %פו pwu *ך ק גש וער ור) קשו

 אס קיט %ענשין נ6קיפ 6יו יסוה "יין גה%פ oten שייןנףר
1tnhu6שז'נר * )יטחי"ע )כסר ג'קומן 6י1 6תר פלו"ע סגקר 
 6מ ער 1כ1' סעמר שין נינעק 6יס ד ס6ע ד6 6)מגסגכליח
 6ע ס6ק קנו גיבוין נ6ך נעגים די6 שגין ר6 עד וט'צן ג6ך מבגיס ל' דין hv כגגן שכויס מה, כסר יעם ל%'סגייערפ

 . וט' פרסגקס ועו 6גיק סינר 6ץ %מן 6הרגיפ6נגק
 6מר 01גן מוכהטת עדות 04 סף 61"כ 06יסמ6ט0ו קטין קכלףס עט6ר שכר כסיס טבטכהעש 0גככי סעי כעירסרי

 קמעיחס אמס %ן יפ % . תנק6 י6 מס )6 6מר7661
 כמר ט) ולהידוח . ס)עס כמל % מפדוח רס"מ בכסוףססרגוסו
 נסרג סג? טובתן סל5 סדים קני כעדות קמג61ל )חתן גרבסרן
 קמם כתקוס 06ך ליס וסוי 06ריו ורדפו סומלו מסנעמס כך6חר
pm65: *ער 61חד מח 16מריס מגיס סקס ס6סס פרק ככצף 
 תשדו י6 יירן ד3גדון 61ע'ג . ודשי nbe ס65 פי ע5 6ףמת

 מוקנףגן ס6 . עוא 0ס1)י oon נכריס מפי ססמע1 עס 6%מעריס
 הנכס כ5 סכי 5ר3ריו שילסוסו גמעיס כרפי וסהס מתניתיןטס

 נטיס מתי ועש דשת רוכ 6חר שך 6חו עו חולםססלשג0
 %ה שאס %ס 4ש לש 6מל נ*ק 6גשס נטםנ6טס6מת

 גשם סטרו עדות 6מר שבמס מת % סעידו גסים וסתי תת6מח
 סור 151תph 706 . 6 עד אקש לסגי קס%כיס כש רורצקסיו
 פת 4* 6מר 6מר ועל מס *ממס לגיס דנףני 6מתגיסיןסחם
 וכדרסי עדהש נססותי קם") מ6י ופריך . hn)e גקחח ש66פ0ש
 ט דודתך מסו ותקני סך וסיגו רסוס ר1נ 3חר 61וי5גחמיס
 קנס י סני . קתל 65 )ש65 6נ5 )שער6 ועם רוב נסרבשינן
 רשש וו3 %ר 6ו5יק 6טס טרהש לענק גסיס כמו פדוחנ0ס41
 0יגט6 עס % 16מר0 ו06ס סמת שש טחי סמעיוין 5קן665פי*
 סס. וכתב י"ג נכסן 5יס מעול פסק וג! oy~wo כ) פשץוק

 6ס6סל%ס
~hv 

ono ("5ק1)6 ד6פ'4 קמ p*h רוכ 6מר 
 תש6 )יגק6 פריין מסירוס ט)6 פי ע5 61ף )סיס 3עדוחדשת
 hs 161מרת ס5ל4ש כטכני omw 65 תעוין ש ע5 ו6ףמ65 6ש* דעות לוג 6חר מעינן גטיס דנעיות וכיון . שצגו כ6ןפו

 סוכ0מ כנר טפרי מת סתסשיס יכריס כעוות קק כ) -תיגסי
 סרן. פסק וק ממטס סחף הצמו 5פי מסיח סגכף דכרהצכוחלת

 6ס ל כוק 3תשטש1 ו6כ כצעק עסק וכ! .  יו נומןטצצטשו
 : מק לנץ כמר 6קת 6ת )משר סגך מעדיות פשך גר6ס סיסק

 נערותו י05ק נר ס4צס כמר משד )eo 6 סממו יצתי141כש
 ענניו רדפו סלמס מן סל) 4שן כמר סי65 טמרמטמע

 נערדע ג6ך ניעמס מ6 דין ד6 לבסון נוס 6מר 6%וסרגוס1
 6ץ כמתנעכן ווצן מסייר ויסו - גיסקע סליקן 15 6ין סאן%16
 פסקו וק וט' %1ש מנסיר ר16ס1 6ש' נפטו טח65 עד עליומעידין

 בגרון 5י(ו4ץ'ר ו6ק 5י גריס ,hsh . ישו סף סמור וגססתופנדס
 גצצ15ש דרוק6 דכתכ סרמ'ס 5ס3ות מנטי6 ו)6 ש מטעםדירן
 לסי6 כיצחק כן 6פר סנטוס טרקו 16 מ315גת נסכיןתסייד
 סיס טסתכק יועם 5* 06 %) . מלצגת נסמן עסקנכן רנ6"ס וכדנייך ו5נ,צהש 5טחש שט5 עפני ט4ו מעייין דלין נ3רהת6סט

 ד05י 0שע6 . % וגססמושגת
~Ba  

 6% י ימנתי pb הת
 44סור פסס וכסנו וסרש"ס וסרפנים סרי'ף סנרפ 5מ5צ6
 עוטץססרמספש

 רס3ירי
 פ34סש 3סכע מחמוש סכי ר63 דגלי ומסלט'ס עביו פעיתןננ פ34לפ ססכז המס ירשוו ל5 ר6פ" לסך

 הישיא נתוהד טר16סו דכ5 השם למתגיסין טעמך ררך סכ5.
 5טתשר *ן מ"ע . *4ס פ14 מסיוט %ין  סיפ פ*3מז נסכיןטמ6
 5ש ידוע mmo 06 ד5כbw 5 פקוע bov מפס דיןנתיון
 ס61 סקופ ייק וכגהק 5ר'ס מ14 מעשין מ)ונגת ססכין סיסט)6
  ססניגיס סתוי דשן לעננת ססכין ow ט)wvt 6 כ66דמוי
ש%  8ע "  OM לשי י מ לשש ש פאס שש 

 *ש שט סי %צ ש שק שו שיש. % %שמפס
 קש ל*שס ששש %ר מי(  ש שז "סף.  מיש*

mtlh*1 n~SK ow .פס: ש6 אשפ 5ץ  
א %י%יש%ק*יקשטשא%.שקמתאנשם
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מהרים
*)ph

 גממן 3ר - לסרן כמר ס5 דעלומצ פסיס ' ושת מג
 עשת סגכויס סויירו 65 סשה עמס יסתיר %5פו עכו'

 wbe תען ול5 סתם %לו ontpn 636 קם %1 פגסר%סימויס
 נסוף וט' ניפו61ונק 16ש 6יז שיגר 4ג וט/ ניסרגתי-יסודים

 מנפקר ועור . כ)) חמו סזשר ;)6 . גיסרגס 6יך וטס. ס6עפק
 גיסרנת 16ך דטס כסן ~Dh )סון( ג)שגו קתתר כמא' וס גררילנס
 כלסר וסטניעוסו חורו סיסיף ססעע כן 6תר סטלעס קו5פממת
 חי י651 סיגו פעמים ארוג ~Sh't. נר יטקכ כער פ) 3עדוש610
 עדות ע) )עע)ס כחבט שסר סרגוסו סיס1ף עטזס 16חו6פר

et1De..כמר ס) טרש ס)6 קומר סדטת ע) יעכס 061 סר6טהיס 
bnsnסכסכך היסיד מעעס דעית יר~כ ימסכ בכדי יבתק כר 
 )י כמדותם 61גור סייס ערוש וכסיף וכו' עיסודיס טמע ')סנדקן
 מטרחו סיס מפסס cr מעגין קסמע )טכ p'p1 תסשודשט6מר
 :וס סעגין ססמע מעפוש מנ61ר סרי . )טכ מקיק חגן נער.ס)

otllo~ג5 1ע5 לכיס otlP 65 נוס 6'ן 6ינל6 . תתגיס ממוח 
 ר6ו )6 סיסודיס ס16חן סו6 ספוט מסרי מסוס )ירכיי 4לףכדקי

 כד3ריסס פירסי 65 וסיסודיס נכריס מי "1ת1 ססעעו 6%טמווקס
 )6 61.כ 6מך נכלי מש ססשעס סלעו .קט5ס יתסכל סעעיעמי
 מ'ו ס" סר'ן בחסינות rbln' נוס וכי651 . שחך 06 כי oswושסט
 06 מי מסיס לאדיס מש ססמעו ספוחן כסכת .)6 וגס וו")סכתכ
 כן יורעיס מסיו כגירור מי ססש 16מריס סיו ומריס ס16חןסיט
 שתו סו6 מסד ססמש 6מר 16תו 16)י 61"כ 6חר מפי שעש16

 קרין ברור סרכר כוס כי651 1כ) וכו' סט5יסי סער מיו.טטמע
 ססיוס p1h9 מסי טקמע וסעיד 6חר כ6 ס6ס nv1D רטיכ6ן
 כ6)1 דמוי כלול סרגל מי ססש קתעון מתי טסמש מ6ס וב*עת
 מעיין קוס יטעם D (61(Stt. וט' מת )6 6מר ועל מח 6עלער
 סגים 06 6% סעיף י"1 כסימן sff'1 ערוך i~hh נססלי סגמ65נעם

 סו6 ת"ס כי . מותרת וט' שיגי תמס 6מר מפי מסלעומעידים
 סו6 וכן . 6חר סקי 6חר כ) מסלעו מעיד'ס סנים 06 בניוח51ריך
 ר6ין זרעיי כדלליגו מנו6ר קבר וגס . יחצ"ן סכוכת ככסנכי
 סגסרנו ססמעו 3סתס טרוניתו קר6סוגיס מעדיות דשת )רוכ4רף
 סנע3עו קע6 קע סט) נמוק ויט 610 טופרר . סוכמו ככרססרי
 סמעיריס יעות רוב 4לף וזן נגחן גם% ס)6 וכן וס61י) . כןתעלו
 קומר 6חר עד כנין מוכחדות עדית 6100 גס% כן 06וסתור
 or hntb ונתעטה סוף 4סן סטין נמית טגעכע 6ומל לף וערסגסרג
 טוחו קסק4כו ט16מל סגכלי 06 קס 61ע)יג1 ינמוח סוףכמריכי

 nnba ס6מר סר6סון מנכרי 1)0כשס )בסול ג6ק סעיס בחוךש
 סוחלס bsn טס ממרדכי מדירי וכגר6ס . גגהס סס)יכוסוסטרגוסו
 ע64 סימן סוף 3חטוכס סל'ן וכן . מסייס פסק וכן . ס6טס16תס

 6מד טד דין 4 ים מת )6 שמר 6מד וגררי מת 16מר 6מלקגכרי
 : חגס6 651 מת )6 לותר 6מד וטד מת16ער
 שחד 6)6 עמן כמל שעת גס סיחר 5ל )ע65 1ק-6יןרךצ84יל

 כמר ") מדוחו דהרי ישרן גוכ) 63ס ho' . דלכיסערגי
 6מר סג1)גיס סלופו סגכרי 4' טסניר ק0עיל Sh'nD שקקנ
 עדותו יכחה( ת65 כ16סן וספנישסו ומורו חמש גק ש65סיסידי
 וקמן 6ח גס סרגו eltDln תטמע קססיד יימק 3ל ס)תס כנמופ)
 סגק') סגמל6 מן כרורס ר6יס )גו דפין 61ע"ג . סעיס מןפע6
 קע% וס 6ח וס כמגמיטין סגר6יס מעריס דגלי בתלן 6ססנעד,ח
 נגוף ספק כסיט בהחמיר יס 6יס יבטח שמלק מסוס י6וונ6)ומל
 קמ6 נפלק כלמטמט כמסדי דרייקיין גססוח 3דימ כמוסערות

 סטטח וע) יר') קכ'6 פילס מסריקן כחכ גנר ' ס)6דפסמיס'.
 דבריו גס נתון עכ) כי ושד וט' כתנת יפס סמל5מ סוכליבעגת

 גסרנ ט65 )ומל סר6סוגיס דגליו סוחל מש ט)6 41מלס6מ5עיס
6(6esn חמלחו )%סו מת(6חלי0 רו5חיס עיי לק ו S')D וכן 
 וכחיט עקמו כססגכרי דרוק6 ס3ר6 ושן . 3חסוכוחיו מכ"יפסק
 ככריו )תרן סש )תספיק ס") דסחס כעוכלכן סר6טוגיסוכריו
 טיט כ16פן 6חר העגין 16מר 61חר מת 16תר %ר גוצי 53606

 6יפכh'D 6 דססכר6 6יגו ,ס . ושריסס לתרן 6ין הגיסתסכחסס
 ו%" כ)3 ערות כ6ן דיין 4מר )ו סיס עלמו ערי עכחיסוכשס61
 )פסיל וכריו שמפיקו ons מומו )סי מסן 1fib קסעיד וכיקעריס נחגי סכן כ) . רכריו )חרן ג1כ) ob סר6סהי0 דנריו מיישןסכי

 63ופן כגריו יתרן פכי 06 ונריר ק5ח מכשט ססטגי רעעניס6קס
 וים סי6 נטגס סס3ר6 וגרפס 7 מחרכיך סופקן דיי עכשטט6ק

מהיובלין
 מושה סגכצשין ג5'רופ טייו )כפצך מסולק נו* בס עסיס*שר
 נעיוח נימן נצמו לעי ממש דגכרן ר*5 טכ') )לסור 651יסכור טilDb).* 61 סרטכ'6 תשנת הנצך דמסמע וטור ווים וכתגסרט3'6
 ht3D1e חסונת ע) כך כ) יסעוך דפין 61עי3 )יסור 1)6 )סחיר6טש
 תסר"ס כסוי61ת

 מו"
 )"גצר' דגרתן 401) טושכס פ4ס

 כסגו% פ'מ תכעיס. כשגר טר6 כצמן סוף 3חסוכס סר, וכן .לסחיר תמי
 סיט נעיט גרטיס רייסס סכחקס סין צחרןג"כ

 )סעי
 1"'כ ש ע)

 ססנ-תגיס סיס ססמעקס סעויס ונוי pnS יפ גתי דירןכגדול
 כמר סעיד שסר נמרכ וסרגוסו סג') חון ולמן לחרי ורגעומורו
 סשס סש וצמן כמר סי65 ס6חר יסורים מפי ססמע ייו(ק נרסלמס
 "יס כן קסעעסס גוחנת b13DO וכן . מתש )שך וסט)יכוסוחורו ססרג4* ס6חר 5ל6 כמרכ וסריסו נוחריו o~5rae וררשחדו
 ש וי65 סמש נוצך סט)יכוסו סמחח)ס סגליים סר16 מכיוןטפרי
 ול55ם 5סיפ  סייחה כיון חי  1י65  סיתור תססי שר"י חי סמיםיחיך וסס)יכוסו חורו ס% סו6 פקוע )סעיסו  כוי למריו ורופוומיו
 וסטיגוסו סגו)גיס ורופו קחתנו 6'ך Shtnn 3ר יטקכ לכמרססגיד וסגולי . סורס נוצך ססייכוסו כך וינחר מרמסו וו6י 6)6  סריס)ע

 נצnnbop 5  ספפסס סוף תפס . סמיס )חוך וסס5יכוסווחורו
 קמורו סנכרי סגיך לכך ססריגס שחר סירס )שך 1סט)יטס1סם1רו

 עסר!"ק סכתכ ממס סויף ש דנריס קחירון 1ש06 .וספכישסו
 רק מיהו גטרג hsn (snw טסיס נסרג )6 וקמל טחובטסר51מ
 ט6י1 פכעו 4תר סטג5 והבי . עיקמו מ31ן כקטר תפויסמרו5חיס
 בטחתו סונדל ק)6 מעטם )רוחיל6  נחמן  נר הסרן ט) עלותו)5רף

 ש ערותו )%% טלין גימד סוג . עילו ומס קמו סגכריסססוכירו
 וסקנהצש 9סדו סיכרי סנציר  טפסיך  44סור #Sbvt נר יעתדכזר
 ותכיר סס:כרי 3עדוחו נוכר )6 כן גס  (סרי מקוס סריסנתוך
 עריס גמש 6חד כיסורי  *ך  1uon 6ל" פקחו  וטס  ,יק קס6ח
 45(ריו ורדפו סמייך %ו  מכפל  9ן.  סי65 ותכף וט' סמיסעחיך
 6חר ישרי קומר וטע מיסויי סיס מי סהר hSt וסעכישסוומירו
 סרופו'6תהו ס)מס כר עתק כמר ט4ו לסעיד עמן *תו %סיס

 % ערותו כ)) שחר 6')1 61זכ . שביטח וכרטסו נמרנהינוסו
 נר יעקכ כמל פ) כעדותו נוכל )6 סלי הצור . ק)מ0 כל ינמקכמר
Sb'r1Dסלסכז6 )סכלת תנעי6 )6 %1כ תומו גתי מסים מנכלי פסיס 
 hp'nP לנשיר י% למתיר לתפן מלכרי  סלסל שמו מסרי"קקכחנ
 קסגכרי קכ' כחטוי תסוקס )סכרת PhI" 6ל" י לחסור ~ס כערוםסחין
  סליפ 4פ 9סהו  סגורי  סלן סיכי מ"ע . הסחיר כמו )06ורנקמן
  יוקרים  לכרים  nprn כי )06וי (psb 6')1 כן סתו נסתירגבנון
 פכתה וכנפ . לח נמסית כא י6סי 1)6 לממיר %  ג5פניסו"עס
 11thD וכסס גזען 6יע חומו צפי מגנח סבין נגרי כחפונססר"ן
 . טמע ס6ומר קפי מכמיה 06 כבסול גלמן 6יע כך )סחירנעתן
  תסגיר סגכרי ככח שין וכן וס61יa'u . 5 "ו כצמן סכי6סונזי
 י9% נר  סלבס נפר סל  כערום לסמפט עווו,ל יד ינצלולכפר
 כמל ק) 1a1D ע'פ hsto5 וקמן כמל 6סח ע6ס כן  ohיחסי

cnSnצחור יומק כר : 
  קסושר Sbvtt 3ר יעקד כמל ק) כערותו )(כל ס)6פ6ע"ס סקפטי Dr סמך ע5 תכף 5סתירס מסמס יני פחן ג"ח 3כ)84ך
  עס9ריס  סרגריס פל  וסמך  רנריו קי% hnp 1PO  ולמן  טל קמוסגכלי
 5הר כל  וסיביר כניסו  סיסוריס  פסיי 6תר מלכרי  לי  סס)יר יסלפגי
 "ין )עט)ס טכוסו רנריס  סחיהן 3ס .  רנרי קילר כן  גסנ"י4 ל"פ  סריריס סנכרי מסגיי במרוסו חגר ס% "עזם )ס .גסיו

 מסקסות כרכר משן )סיוח קוער 6גי ע"כ . כך כ) סעלוחכמסמירות
 עמד דורי יחנררו כך נחור כ6ו3י מס ,נון ד6 ר6'תת6גקריוח6
at1%ntelh) פי פיגירו עוות סגי טיסיו( omn עמק 'ננילור 
 sp פייפי יסנעל טotnw 15  מן סיף 5הר חי"ל ז4ט כמרטגריר3
 ובריו ינדר Sb'rtu נר יעקל  בכיור  Sb"t~ . 15 סו יעזבכפר
  ~IDe 5ו סגנו ps' ר3ריו פיו ל4 סנילפ לו מסייר סגכריס6ייצ
 ג4  נ9סיטוס ד6 ד6תח6 סיחרור ח65 161 1סצלת

  פקפיי
 ולע"ג .

 וגבון קרוכ יותר סו6 ייצן כגוון 6גחגו סגחגגו דכר'יסקסתירון
 ר6ה וסיס למעלס גגצר משרייק  טיסב דכריס תיר51יסמקוחן
 . לנחיר )0נ;וך סיס סכחכט 6מריnllDp~ 0 ע) וכן עליו)סמוך
 טי65 163פן חס שן סמחגס ע"י סרסר קיק3רר לספסר כיון%מ
 גפריוח6 עיר כלמדדן 6מרפ . ופקסיק ספק פוס כלי וסיחרסעגין
ייסר  יעיין יה"רר 4, ~ס  ומן נחוך ו6ט טע'ג )ט.3 יריר עררי5ס
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לךבלין קלד קדנששדהבמד"בןש44
 ntthxl סעעעיס ע*ס 6י'ס )סימ64 סח65 סוי פכשר6סי%) דממסי6 סיכי כי טי6ס כפ4 )5רף )סרומ 5עלך 6יהסר.

 ! טנ'ד )פי יעס)ס סגוכריסוסגעיקרס

 נליד פחס 0נס . )תע% שחנט י%יו nDnO ושי %%הה
 רשג סתרותס ס6)וף ר3רי מוד 46 סניש טעזג)ט*3

 3טסק shtnol סתחעסק סיס 610 כי שף 6כ6 פסלזרהי4ע
hnW:'63ל יעקכ כמל ט0עך 6יך )י ושמע י Sh'ttn סנ!כל 
 מי הררום וימקור 611יי'מיי )מרינס פי)ך לצתו טסכרו %מסיס
 מס0 סססצית  חוקס 61'כ . גקתס נסס יעסות כוי סלו%יס סן1פי

 סיסודיס סרג ותי מי מסגכליס סד3ר 6חל ורלם וחקוס)ישסו
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 טפסר בפקר; כן 61ס קוס רמוס סיט ר"מ סימן 0אס מרנריר6יס
 גמש כסטר נו ושלע סשס מן י65 ס0לח נפעם גססיפכע
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 6פר יסודי tt'ntffitl 63 גמולם סוסיותו מסניו ספגי ,סכג'ו קסעי מרוט 3ר עמק כמר ט) סטדות גס בוס פרף שקועוד
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לולנכם, קרה קירשתלהמההלם%צ1'
 6מו מת ושגוסו טמנו 6 שיר השי שש %5שצר
 ו6ע'נ כג"ח. 4סככלי סגיו סכץסלוק נני קע) סי" 56)כבמטס

 ph סי )ר,ס ס6ץ ישם טש) 6מד עז עעי ס%טפסק:סה'ף
 oso מן מועמס מיל ר6הוו 6מ סעד שעיד טד 16תסקצרין

 נש3ו6 סקס ס6סס נפרק bnSn bothll דירסו 6ומשוודע
 וסכרתיו וכתב מוסיף oth וסעור . וע' 3וג)יח דענע גכר6לסש6
 וסלמכ'ס . ניתן *גו עין פמעת tfft 6כ5 ומסו 15 ססי1 כימיםגרש
 . נמרחתם !גן וקנוחיו מח שקמר דנעיקגת3
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 דרושו

 ששינן 6מך נער ךנס נעלן 3מיתעס 6מד דעך סכעי6ישושס
 סרדין מסק ho . ומין כת)0תס רשם רמס ולבלינן 3ררבממהר
 קלוסן סייגו 565תל וו"יגסו קמן ו6סקיגסו דנעיגן וס6 1נר6סוף5
 נרכל ספסעס טל* דגיו ולדנת ייעלי סו6 דסנסו סעכיעססלע
 קמת ומ65ו סעמטס %ס פ)6 גה 6נ5 . ריס ק56ו ייפלופשע
 כת3 ונויו ונסוף . וט' ג*ק שדש טין געמעח טרטורוולותר
 ומן טיט וט' סקס נופו php סכ6 דמותי וספסר שד וכתב .ייפרס 3)6 עין 3סכיעח מכרס עק סטנעו 6נקיס נטי לסחיר h)1'heומצו
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 סתוסשת לכלי עחופס 3חר6ס דס61 סרטן חלומת 3ע)פדרני
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 נסיות דיכ% ימית נ' ער hSh שוידע רטן עתגימין ס) סחוכףפ0שצ
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 טיסת מטתשת וגס יטמיר פסק %1פ"כ סעמסס %) סיס5מ

 6% 16חן ונין ~1hs DD'9P טוחן 3ין )מנק סנרך 6ין .יגרת בורכי pb1 חפח רממפמ 6תלי' למחסי נסיכי דכיון . ש6 כןסס)גס

 פס גס 0יו Sh וכבפגיע לנמס פס ע5 %ס סתע וכ6 סתיסים SD סוifft~n 6 סו6 טריעגין 5י מונן ויד! נגוון מ'מ . סעסעסכ"י
 610 %"כ 34טס סשה 1)6 3תיס סיס ועדין תת  טסאשי04ד
 ס6סס סו6 כן כלס ob,' ע"ב . )כתירס כרלי יכר וס נערוג(סש
 גו51י ידעני סיסמש h(w ו3עומ סר6סין מישיש 6% )6סר5

 vh )י (pst ממס 6תר 63וק סיס מעגין 06 %) .סטור6ס
 )חקור ר16' שים כSDS 5 . סיחר 5ר )ס hinS נר% שון3הך
 יתעו oh 4611חיי עמריגח WD קנ* ר,גסיס עשק51ודוט
 כס . ~(otla ס6גסיס ט510י6ו סק% )נע) כוי חס ד3ר וספוצע
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 משוף נל6חס 1)%כס . מעלקו רוס %י 6"י כ) ע"1 )יק""ג4נךק

 'pb( מרס"ר ממותגי גוי וריוו . גסס ל6ס . וחסלס נקט .סהו)ס
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 עיסק"
 ומתשן תגס מגחו ר16כן .
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 תקש  שפיספוס גק סגוגק ל6ונ! 6ת וכוווץ  קכידס ס3לילס)ש
 וסין ש' וכן נסקפס סתגס חנ14 . סכינינו ססשרס 5on~wsסס
 ספרתך 5!נע סנה סך * olns מקהש שנ טער 4 החם ספחןמיד

 שנ לסמרסשננ)
 מנשי

 מן 6חד מען ססוטק צק נסחקרנ וסתס
 נס סיס 6וונ6 . שסמקו 0שרס ג6וסס ריומ סיס פ63סעשס(יס
 קמחם קגכר מקמר ונכס 5י מס ספיח סטוץ 1ר16כן . מססססר
 ט6ס עד חררך סיותס שן כ5 אחריותי ע) ט4 טסיסס סכגצרסממם
 וגמתס נק0קותפהץ 16תי OnpltD1 ננגר נקגק עלגי 5צתסונאיתם
 טסם כנסוג הימעח ושב ח!קף 3ג) מקוישס "'י מו3 סער)י

 - פעו ונתריס דין שד o)s 6ץ0תממ
 יחר ל oWno.; תורף תגש)

 סק4ק מספה ש6עחיסס 3טטג!תיסס מגש סנט* קשריהסרכרש
 5ס*י נסן )י 6י! וגלמסשפרוך

 יסוד סוס יסענמד מדרגי 6י1 מ
 מופגש Imth1 סרקש גריסי רסס %)ו מפריס ט) דין מסק 31%מן
 ~ . גצדיכ 6ת ירית 16 ס6שר 6ת יסתרך כרנריסס גגם)יסוכיס
 3ר6עת %6יך 1)6 סצ6י יפסס 3ק5לס 6טיכ 6ך . כעזוס 3ספוך16

 3כ5 )עקה( כסרגליו 61חרוגיס סר6טוגש וססוסקיס 0גמל'עלעל!
 ר3ריס' o~lbn דגרי נעים נר6ס גי כנר )סוקרי מפיג ספגיפתסונוח
 (w~h ריוח סיס ס)6 מסמקנ)י0 6מר קעתן ODתשובה : ' מופלג 9S1ps ימעיחכס 6שב ק SD . יפגים 5ריגיס 61יןפטועיס

 ~atnhs עמק 6ין . וט' מס שסד 6לוכ6 6%סשרס
 ספר סתרומוס 3ע5 סכסכ ירין )ותוונו )ב ע) יערס ו6ס .עענס
 מנירר כס) סמסעסק וד5 סזpa'n 6 מזע מסור וסם* 1' סיחן%נ
 %פוג ולוזם ליוח oa סיס )6 כי טען %סוף עגם %3 ליום 6ופוק
 כקער וריר6נזר סעיטול בע) 3יס דפיני קרו 3טמ) 15 מנחןעס

 משעור 3ע) נסכלת מכעיhSO % 6 . 63הטת קם סכ5עט6ר
 כנמן טעם לנעמס וטמעו עריס כפגי סויות 4 גחן ק6ססכסכ
 OD3 6 ימן דכי 3ע5ש 15 ממורס לצ . חום 5קס 6 גסן5י

 דיט ד3גרט סשט' . טס כת613ר טרי 6תס 6מל ד)e'SDa'Db 6 ונסי hllp )טס ססחots 6 )ממסכ כמימם ג) ד)16 )ו נח!117ח6
 מככר פשס6 . !סויומ סקלן SD מוג ספר 6 גסס טכנר ממרגעי
 סריות, נחן ט6ס סכחכ סל6ב'ו נסכרת t'eb 6)6 . פקסולןטוס 3)י חוט קפר %גוחן 5ט5ס סמקניס ומחי4ניס עסס מסולקש6
 6תמ 6תר 65  06 6כ)  ננוול יט3 6ימ עלי 6חס 61תל עליםנפני
 סיס ט)6 ענקיו ימנע סחם קמר 3ק ריוח )טס ק6תר כיןערי
 וס. 6'ן . על5 קלן לעס 15 ימס ליוח 5עס P)a תם 1ג5 ריומט
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 3ך סייסי מלטס לטשן יכ% קינו עף 6תס 1W1bl טליסבפס
 יטמצ נך סייס' ממטס 4מר יט) עדי 6תס 6תר )6 606ב)
 יעעש . קלן 5טס OSDt לי~מ 5טס קנחן עס ו% ליומ סיס 6%עכטיו
 6מר-6סמ )6 ד6סש וסק תטוס טניס דפןג סעינוור 3ט)ט5
 לטס )ו גחן סככר מנמר כך היחי מכעס יומר 3!רי סייך )6סף
 ס16ער וטותי' וס ע) וכחכ טתרותוח 3ע) 3ר3לי חס וכתמחרליוח
 יכול פדי 6חס 6מר 6% חתטיס ממס וסיגך וירי 5ך מנסותכירו
 טעק מס %6 מץ 65 טטזק  סמממיס 5עגין נך וייני עטעס4מר
 נטו poDnDo כדק ור,ל6כזד ר.עיעור דכע) ממרוקח ועעס )גימל . פר)עץ
 0'5 1סר36-ך ליוח( שט )1 סיס ט)6 חסן 1)גשף לעם )1 סיחן ט"מחנירו
 נתחו י מנחתי מס 161תל סקרן מניס כ5 ע) 4 דחייכימון
 מס ריומ סש6 5ך ס6תללף מס nnhs . (36 )ך חייכ טלייטל

 עוץ )1 גוץ ס65 וסו' סג' דונתת סו6 טסריומ . 3ך גליתיתטעם
 %6 שי3 סיס hSn סכ6 גמי סכי . 3ך סייחי מסעס )ומרסיטך

%ש
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מזקין קלו קלהשאלהכודרם
 וסונים מ6ס שד )ך מ%כ 61מ מום 5מס בוסס קנ) 4סחתו
 ססוךס במי רומס סוס מפת וכליו ככפף סל6כ"ר ג'ו קעסייסוסיגו
 כ4ס )16 עזי 6סס 6מר )6 ט6ס ג' מסם וסלך עגם )ך 6גימתג

סו"
 נע) ס5 ממ4קוחס עעס 101 . נך סייחי מלעס 4מל מט5
 ט5 שכ תעל 4 גסן סכככ דרן נגחן 6כ) . וסר6ג"רמשקור
 )ותר כ6ן הייך ד)6 וסשע6 ססיע6 תסגו וגסח)ק וסליומסקרן
 ק"ך )6 נקטר 16 3קגין W~D טסיעגר ר6מר 3ך סייחימקעס
 : 13 )ס6רץ רמוי 61ין ספוסקיס נכ) פסוע חס obpnn עעיתשר

 כרוריס כעריס )3לר סר%יס סמקנ4ס שד טעועגיס מסאכמ22ם
 ע)יסס נחגו מזכל און lup וסעפן . ריומ שסט)6

 גנרר ס)4 ספעגוס גט מגס . עריס כירום מועע 6ין ש3פטל
 מחכר דין כתכ סחלומוח נע) סגס . ע4ט סעוכס ס' כיד 16סןתשן
 מחרושת כע) וססכיס סעיפור וכע) סר6כ"ך טס ד%ימבמערס
 טעיתי (IIUP יט5 6ך בכריו מריוס כחב כשיעול כ%)הנכרח
 וכוי . דניג6י וכעו3וO)DP 6 פעגסו כעריס יברר 06כחסתני
 געוכד6 סרי"ף וזכרי סנטרם )סין %יע סדנריס כירור ע)סגטנעו
 ועכור גערי סגהו דניקין קע6 פרק סגתר6 )טון וסו . גיג6יומגסו
 סכ ליס למרי מיגייסו מד נכי תיסתרי ס' סם סורי נסרישסנגל
 לסוף מיגים וקט 6רע6 מריס Db1' נעסק6 6רע6 קעריגססו
 )קתיס 6ח6 מיוי 1)6 גכ" DP 1)6 )גרטיס דיחס כין חוקניםעכיר
 געעות קגין וב) 610 נטשת קנין כן 06 טס ומכוק יט' גששדל3
 ד6יכ6 סיט 6)6 ש3ז6 3ס עכמגן 6% מליף ש ע) וכחכמחר
 וק6 גנוי 6י . סו6 רסעות' ו6סחכמ חוסנג6 ענדי דקתייסומסוי
  רתס0רי ססוי ד4כ6 סיכי 6נ) וכף שסכל סו6 וסט ניסמודי
 hp )6 ומכרי סכי תעין וק6 610 6יסו 6)6 . מוס3ג6  610ר0מ
 סכי bD'n )6 ו6י וכו' מירי עעגת6 ס6י ניס מסגי )6 )'סשוס
 . טכ') וכו' ונפער מילתך h'to דכקס1ח6 גש6 גמ' דע)ע6 סעריכ5
 מטעו 3רורס כערוח סדנר סגחנור דוקרי סחוסשח סרטוק

 ססוסקיס נין מעיק טים 6)6 . סשסקיס מכ) סוסכם וזסנתקטן
 כחסכוט טעעס מלולס ערות דלין סיכן סמפרעיס ויחלומשספח(

 )ך ססוריחי 6חר )ך זפלעתי כמגו נמסטגי עשתי יועל ;6מן06
 הסגלי) ומן 6חר קסום כגון מנו 4 קים סיכי נקנין 16 סקוסןהצטחר

4D11PS 65מתרומות גע5 וכדגרי כתוססוח טס כנו3ו6ל נוס 1כע 
 טעעס כוולס עוות %ן כסיט 6כ) . קכ'1 גזמן חית 31עור כ"מסער
phסו6 מ613ר סקס סרנריס פי ע) שחס . ממתזו סוס נוס 

 ועפעף כרוחשת 16 דע)ע6 ט5טחן כתעתו דכסוד6סופטיע6
 סער 4 נחן סקל 61ע'ג וכך כך ויק טוו )ו טיט והמרוססתס
 מס 3סך )תנילו קנחחייכ 7ם)מDUln 6 עעלי נכ) וק וס ע)שב
 נחו3וע סעע0 כלורס כערות גחכלל כך 61חר 3סע'מ 316קגין
 וכן . ומחל סו6 3עעות קגין וס קיכר ספוסקיס מרכלי 610פסוע
610"hun ד6י כחם13ן מעש עדים כ6ןקסיו תיירי רגיג6' דסקות סכח3 )עע)ס טכת3תי סליזף מרכלי bS וע)מ6 טפלות כ) סכי חימי 
 ומעתד ניג6י סגסו ק) וס קגין מרמס כן 6ס . 110 ונעעוחניעץ
 דעותי טפרוח 3כי דופינו תכ)) . רעומי מקרוח )כ)ולסחן

 6פף

 קעעוח כרור0 כעןוס וגחנרר חוב הסער )מכירו טנחמת3סיכי
SD)עם . ספוסקיס כ5 מדגלי מסמע וכן . סחותי פטיע6 כיגיסס 
 פטרות 610 דירוע דכיון סי6 פטירת דסנר6 ר6יס (olv %יך6ין

 )1 חייכ יס6ר 6% סו6 טעעות כעצמו תכירו הסוקס %כרורס
 יתמיי3 מוכ סטר )ו הגחן י3כני) 6רעחיס תיסק סטיך דברסוס
 עדן צידון סגין 6ימ וס לב) 6י3ר6 . מעורס חייל סוייגו מס)טקס
 ט חייל ot~a כגון סענל כמסכון סעעס סגחכול 6% היגו וסדג)
 סגפן מס נמסכון קעעס 16 ומכח 3פלוטרוע on~b 4 וקילסמגס
 ע) חוי טפר )ו ונחן סך orth )ו מ"3 עוד סגם6ר סנור וסיס4
or16 חטנון מטס קג0 ונסוף טותפין טסיו 16 ס)סחן מעמר 16 קגין 
 )מגירו וגתן סקלן ע) יותר וסו' חמסים טסרויחו עכס חסכוגסוטסי
 גחכלר כך 61חי וס ע) חוכ קעל )י סגתו 16 3ת11מן סרוחמרק

 נסו )ו סיס ו0)6 כחטמן סעעו )1 מולס ממכירו 16 כלורס3עדוח
 סמולם סס3י6ו ויין שרון 6נ) . משיר פרוט ס6ו וס כסךליום
onw)16ליומ )מס יסיס 6וחס סכסימכרו 6וחס וסעליכו 03 ול 
 ריוח מן קרן מן ססמורס 3סוחפוח tpSn משוחן וקנו וסוכוגדול
 )1 וגחהייני מסך ע) מוגות בטרי )1 1גחג1 תססוחפוס קותווסייקו
 ממגו ולו כ"4 16 וס סך מחדם עחס (OO סקוס כ46 גשרשכ
ol'hנעלתם לחרת ממורס 

~'Dh 
ob ססיס נוורא הדוח כ6ן סיו 

 וכשמגי טעצד קרעיה וס עמן מס נססוצרס משסו כך %,ר)ש
 %שנן דומס וס לעס % נטוחשח ריוח סיס ט)6 ם16תר )סיחף16

 ססשרס ספיח טמעון וטכס לגס סחורם 4 פיקרס סתעון 6תסט1)ח
 מרפק ססשרס קנס 01ל נווך ריוח 03 סיקס ורקסקמחו
 מתשן 6ין וכי יום 3כ) כתעסיס 03 וכפמיר ססחורס ומוכלטיעון סל כך sbt כתקור ע14 וזקפם o~31or ס)סיס ריומ ונחןמסלמו
 ס% כעריס וכרר 4מר ג6ו סייך וכי חוט 6ח )ר6ו3ן גם)סתשיב
Otoטסמשרס דכאן %ן )ומר סיין % וס גס . ססשרס נקיייחסגת6גס ט'עשז )6 06 . נתך וכמוכל )1 מס כי ליוח נססמורס )י 
onto6מ6ס דין כס סייך )6 )תנר מסי06 ,1חר לכ ותן כידו . 
 )6 ערכם וידע זכיתו ססמולס hD01 קגס %מו bPnc מסליועור
 153ח0 סססר )1 סיס כך 6)ד 06 קטעט 16 סגח6גס כ6ן )ומלשיך
 . ספסיטוח 3חכ)יס מסיע וש . נרי ע) כלולס ערות )1 ש Db"סשרס
 ססמקנ)'ס 16מר 6מ ס3י6רגו 51דק nnbo רנתי כ) ע5 כןט)
s~)oסיס 3)י סיועם טד מוט 6ת סל) )שוחן )סקס ממוריס 
 דיגו ע5 וקירס יטרף) כזר )קוס כוס )ספק רידוי 61יןפקפוק
 סייס כ) היעכס דורס שיעכס 6ש 3clh(o רכזי כס .יסרק)

 . '5'1 34 כמסל'ר ס66ף . חולם ט) גמ)חמחסי . כגניס ג16ל 6סר . תפ6רס מק5 . ס3חמו0 6וי הרןחטאיה : וגו' סיס 1') נד5"ס נוסל'ר 3ן ,מקילג6ס
 : סס6)ס נוסם חס . מוגי מטיחך ק6) 6סר ס56חך ריריקשתי

 סיחן טנכגיו סגד% 3ט מרטונן סנקס כיעקב רניגויזנהושנר
 רu'h 051 ור316ן . כנסוג )קמיו כחגם ח)י)סטעל

 ע5 ר5י3ן שכר 06 . העש רניס מעעמיס )6ש1 ח4)ס קערניתן
 4 61'ן סומן עסקי ,s'p תורס S1U3 3ח)16ת ועמוס סוורכעס סיגי ססגס DnP1 . סס6)ס עמ') . )16 16 061 6כ כיכרמקת
 5ססינ ט)6 מע)חך %מנת נו"מ . מוסגי כסרגך 63לוכס נססיהפגתי
 : סרתחס חש3חך )ך 601 . ט4 סעעס % שד 6טינ ריקםפגיך

 קמ6 בסרקומשדבה
 וקילוסיי

 . כינור 61יוש תורק 6יוסו ח'ל
מולק
 ומקקם מוכי) כימר ; וגו' במקותו עומד )"

 גן מע) 6מר י10וס ל3 מי תם) )b'u3h 10 . יט' ומכססמסמס
 מק5 כמיד וכו' ירמיס יר' רשן 04 קורי . 36 מס5 6מר יחןרכ
 כ'טד 610 סיכן עד ופיטור רכי 6ת 60)1 טמע ח6 . וכו'6נ
 ודיגו בפגיו )יס ויזרוק %נקי סיעו) עד )יגס 6תר 61ס6כ

 . ליורקו 3ו6וי מיגיס )'0 גפק6 מ6י Sgn 36 ומרס 61י .תכינתו
 שגו כיס כחסרון סכן ע) 36 כיהוד ותרח ו6י וזו ססופרשי
 ומגית 6כ מט) 6)ש,ר ר' דקארר Qh('i' ס6י 61"כ 36 מט)6)6

sntSs)(מחוך . עכז h'atw מס5 1)6 6נ מס) ד)מיר מטמע צ 
 631 6ג מק) דוקך גמי ט%ע וכו' ולנקי סיע% עי ל'6 ד6מר ס6 .3ן
 1)0כ)ימ1 "3י1 ט5 )עככ יסנן תותר 3ן ט) גטס"רגקי 36) . 3ןמס)
hSa36 מס) כמיד ויפסקו ספוסקיס כ) ועת יפי ות"כ )יס. יירקו 
 נסכן מוהר ר31ן ק) מלגוך 3וולק נתי סדין 610 . נן מס)י)6

 נסוגו סעחיק ססמצ ונס 1"י סרמלס מ65ג1 וט %ר .)סכ)ימו
 Db'( (infba 6שר ס3ן ט) %נק' נוורק טנס SSJp ממטטמסתע
 כקכ וכן . 36 מס5 דוק6 ותסקיסו סמ6כי)ס1 כתיו פוסק 610קג0
 6)6 סלתזס תם סלתכ"ס ע) ח41ן ור'י וכמץ כסתו י"רמעול

 וכחף מחקקטסרמ'ס
 היינו %כ)ומי' מ4 3ן ק) דכ6לגקי דס"

bpil1יס דהויך מקוני( סויה 651 דמנונע והפקר . S)h נחר 
 כיס חסרון נו Ppn כינוד טת'ק כי וסטתך סוס רסוס מסדסדי6
 נדיש Ptb(SJh ttP )6כ)ומי' וווקף גחכ וסיר . גמויט 1נוחייכ610

 שצית וגז אפסק ו6ס 6נ כגוי נזין רימנזס עי (otDnושכשנמרן : עכז) (ttunhסרי
 דקיזוטין וס"קס"מ%

~ffn 
 נחמוס סים סו')( מ,ל6 6יוהו

SDככדי פסק סטיך 6כ גוע) כת"ד סומק 6100 למכחל סלמ3.ס SID'nיס ויורקנו 6רגקי( "eh (דמעתע סנמ' סונייח ננד . 3גו 3ס 
 ד1ק6 גמי ביירי וכו' 6רגקי טיט% דער ס6 . 6כ מק) דימיןתיגס
 תט)תך גכהכ יי6יח' . )תעכס כג,כר )'1רס1 סרוקי 6)6 36נס)

 )יס ס6רנקי ס6כ ורק מככר 6חר' זסרמכ"ס ונפרס בחרןטר5'ח
 דרזי מקתע סטור מדנדי דס6 עגו וס 6כ) . 'כמיסגו )6)כך

 כמככר דוקק 6יירי סרמכ"ס obt . סרמכ"ס ע) מתקיןומלגו'ס
 סנן ט) דכ6רגקי דס6 סכי ס') מס' סרמ'ס זס6 פניני נמקי,רק
 דטד6 בחר 6נ) וכו' 4ס דסד6 מקתי0 דוקק סייגו )6כ4נוי'מ4
 4מל )ריך כלמך ט) 61"כ . 4וע5ס ננוכר וכו' )6כ13מי' חסול)יס

--. /* 

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



לובלץ קלושרלהמחרס184
 נקורם 6)6 סומנ'ס דורי )16קת6 ד5יכ6 )סעי 04וס3יל6
 )יס דורק נחר 61)1 . הסכומו סירסור פסק סכי 61פ" 04דזרק
 טלין כינור דשי מטוס רק"ם 56ינ6 5סכ4מו יבסור סטיע046
 דס46 3וייח6 תם . קע") ומק סוס וסוס tbm גיס חסרוןט
 6)6 6יהךי )6 1כ1' 6רגנץ סיורוק עי ולתר שיעור%'

 סג6 מחיייי נעגין 6)6 סרמכ'ס ביירי )6 ומסתתכן סיקסלקורס
 סקיטים )'סיג . סנריה[6 חסון תתם כחג ר1מ3"ס מסויו3רחח6
 מחורן ינ,ס י סלמ"ס דעך % סי') יק'ד,טק דסק סגולה כשגייתסייח
 כין וליקס קורס נין רממ)ק סרמ'ס ד)דנלי %קשה ר6יכ36"ג
~hS

  קיורוק כדי מסר61 6נ מסל יעיו 3נמר6 כסמהזיכ מיקם
 . ויורטו טרוף ותסוס 6כ ט) ב6רגקי )16קמ' וריקק וטל 04לרמך
 6פי)1 5ויע שכקימו ד6סור וריקע 61תר בן נס) ots לוקי1)6
 ס3ליית6 )16קמ6 דקיכן מטוס טסי 6י ש% 6נ) . % מסילמזר
 46שר ור' )טכיימו ייסור רנונך קוס Oto % דחוס מטוסכסכי
 04 6לנקי כילק Wh1' )6סתעיגן 6ת6 מדוע ודבר ילכוח6מסמע
 לעעתו שתרן מע)חך דעת ע) טעיס מס וגס . 6מו הכיכולמי3
 רכ,רק מסק סכי sh "eh מט) כלל רפסק ד6ש'נ סרענ'סק)

 )חכוע ס3ן SDta מעעס hle יסכימו 6סי גיס נס ק)%נקי
 שיגס !ס נס . כ4ס יפסע 1)6 לדין סק O)P1 %ע uh,6מ'כ

 . ימימל b~th מ6י oins 4 כטמן . )%ס 65נ יס 06דסנדגח
 דעו סנרי"ש6ומטתע6

 מלעב  פהצב,ס  וגס ליס מלזעקי  טיורוי
11DS66יכ סכי ימנע ים ר6י ועוד . שיירי טכעו)ם 6כ נכ5 סנר%ת 
 כשימר ho 616 6נ מסי WS'1 4ס סימוק 1DD סנער6 מוחיכע6י
 סמר6 ולי 6)6 . 65ב טמע יסק לפטר 6וגקי ,ריווחייצגי
 סוקס ימס טכחכ "ד פעול דעת )%י . סמ מחא וניכל )סגעו056

 ס3ר6 וסקי גריס ושד )ש( ט)1 ס%נקי' כעולק )6כ הכש סק111)
 סלמ'ס כחנם )6 י6נ המע סנן דיל סרע"ס נטם סעוףטכתכ
 )סכ)יתו נסנן מהר סנן מ5 לכ6רגקי 04 דסכיי6 מנרחש 5פי6)6

 כיס חסרון )1 טיס כרכר וככרו מייכ ודיגו 'ורוק ט)6ו)לןעצ
 סוס רסוס דמאי מטוס )סכוייו קרקור וחקו טלר )6מר נס1)כך
 Ssh . הרטרו נ"נ ק6ימ ברנר קספסירו )וין האונש מותרנגע
 יסתיימו 4טק6סוו סנן ט5 6רגק' הורק ד6פי 5יס דס3יר6)ע16

 לגו טורקו )6חר גס וס שכר פכיו ככשר הם"3 מדיוק%שגפו
 דין כחנ ס% סלע מגסות מרנתי ירקרק יט וכן . ישבשיט)
 )'ס סנן ק5 6רגקי ונורק ססונריס )סברת 6% תצנעו טעותרש

 : ל5 ק (wbc סנןויכו)
 הן) ינ') ותירז . סרתכ"ס ע) ש h'ntp ג"כ סקקט ייסף ובשירזךד

 סגי 36 מס) hpn 6מריגן וכי 5סרמכ"ס )יסדסניר6
 . סנש)ס משן כ5 %נד 4 יט )לערו ט)6 כף 6נ5 )כנרועיפי
 דוקק 6כ מט) ד6תריגן ס6 גתי 6י סר'ן כרכרי וי סנר6 גמרוכבר
 מפס נכ)) מ"מ Ssh . נקניק מסו למסר מייד ו6ש מדג*סייס
 67מר לתפן מיקם עוחיכ ת6י 6'כ 61'ח שר 1כתנ ון' גצ6ענש
 ופלוני 6רעתיס P:?b ל6 דמוחינ דמכן גמי סכי pbQ י') 6כמס)
 %גף" %י pnm 610 ועדןלרבכי

 נ'סונ יוניי ע) )מהילם . סניי u(st נימיסו עפ4נ סוס י)6סיעתו דפי גיס דמסד' 6)6 סגי 04
 hS 1ד3ל,1 )מעדם( שוכר ו6ס 6כ מג"ד כיין סרפ3'ס כיעח סיפוחר.המי'
 י6 כנמרץ 11 סנרך מחכר 6% סו%6 נדו) צמק לוס 4גרעין
 סחר5ן דבלי מחוך 6רלכ6 ש6 סתר5ן 3ר3רי 6% סמקק'3ו3ל'
 ק) כטס6רגקי b-pt1 . 6כ מסל ר)מ'ר מרתע סגמר6 מסקגחומחוך
 מותר ס3ן סל כטס6רגקי 6נ) יסכ)יתו )סכן ד6סור 610ס6כ

 4 מגין בסכי תפלגי 6רעחיס onpne 6( p'Dh וגס .)סכ)ימו
 ונרחיב ממקן רחכס רעתו וכי כן )מ5ק ע5עו מסברת)סרע3'ס
 וגלי עי ועפם )'טוס . סגתר6 כמזכני 6חד מסיס 11 חי31ח6ננפר'
 דסנמ' סומנ'ס מורס דוושי ot~ns סברת )יט3 )י ;ך6סלי"ש : סניי( וקידוטין יפיק סגמ' ;נד'סוניי' יעיו סי6 061 6כ שטד כציתועמס

 04 %גקי יינני וחין %גלו יין מן מקוק סוס דניןס")
 סננול6 5לג6 1)כך ישגעו )סכ)ימו יסנן 6 מותל )יס סקט) 6רנקי )הלוק % oh1 נזכ )יס סמל6 סנן מס) 6% 6נ עט)%1ץ
 6נ ט) 63רגקי ושימי רחיק6 גסיסה סנרייו(npeh 6'הרחוק
fth6ש . ק מדמע % סכרי% דגמון nffn 04 סילק o'seo) 
 מט) כת"ד עטתע 556 סכי מעתפ 65 רנרהמ6 דפסע6מון
 צק %פי'ק

 )סכ4מ1 וס% %נדו Po סהנ 5יס po, ש %גי
 סתווי מן Oto ו,1'כ . 36יו 6ת זככו מי3 סק מע) ר6פי4הלע

 בשפיי כסמוך 651 יכרייס6 כפקמ'ס סכן scn כמ"ר סס)כסופשק
 נגמ' ד6טכוק כיון 6)6 6כ מס) דמ"ר 46נש 05 דתסגירחיקי
 מספקי ר3 ותעמס 6כ מס) כצד ירת" )ר3י רכזן otsיכולי

 )י0
o")moi06 3ן סקי כמ"ר 16 36 %קל כעיר 0ס)כס יפסוק . 
 . כ4111ס מטתפ )יס 6רגקי טיורוק רעד דכרייח6 רסטט6מטוס
וסו6ע

 ומספקי
 מחיעין 6ין 16 יסתסרנס כמס )6נ כפיס דסיעו 6נ מס) גת'ריפסיק חמאס 61) ד3סכ )סרתנ'ס 5יס מסחנר6 )יס

 חעטס 561 נטכ סוhlb 6 מט4 ס6כ 6ת )ככר מעמס 5עקוחוסנן
 6ע מי כדהרי סקס )ן ומספקם דס61') כ4ם מכיסו מ51י616ק
 ס% כק63 6נ) . כיסו נחסרון )חיימ סנן סיר (h'ito כח)גו
 pel בפתיר )סרמלס 4ס מסחנר6 ו* )יס סנן ט) מסובירוק
 . 6נ מט) ד6מר כלן וקערו קניו 6ת )סכ5יס מעטסועטות
 סנן bew )פסוק יס נמוחו סס)כס 06 ל דמססק6 דכיוןמטוס
 ש6ס ק . קניו 6ת )סכ4ס hSn . חעטס ו6) כסג כן גסנוס
 ושמיחקו גני16ייי 3וס סמכתי ושד . סרתנ"ס דכרי מטוכלי

 )ס3ר4י מכעי6 ר65 6%מר . 1PSSD טגוון על )סטינ גנ6.זךךזךן : י"ר3עוו
 . 6כ ע%) ד6מר כמאן בימוי דססקו וסרמ'ס עהקרמפ

 יסס!פ בפין )סק עיחר 16 )יס סנן ט) מש 4חק 3% נ0616
 )פסר ס6נ סווטו ויק ננול טכ! וכ) 610 פסיע6 . )סכיננותמסס
 מעטם טוס שחס 6יט וסנן 3חנס ח)עס קפר טיחן ס3ן ט)כיסו
 . שמגס מ54ס קער ליחן ר51ס thn(s 6ל6 מלערו 1)6 מחייתו6%

 וש נס3 )יטכ )סנן מתותר 6)6 )1 )סתוע ממחיו ס6ץסקירת
 סלמ3'ס בכנרת 6ס" hSb . כמגס 0540 הער סיס ליחן 6%חעסס
 ד6פי' בענקי נזמקת פסק sb . 6(6 מסי גמ'ר לנמרי פסקד)6

 ונגול 610 פסיע סמ 6פי . 5סכ4ש )סנן 6ין סנן ט)63רגקי
 ד)6 מסיס רכיו רתוע חייג סנן דלין מורס למד"ס 96'דיון
 6מ1 6ם ו5סכ)יס )למרו סנן כליץ 6)6 כן סרמ3"סססק
 ופ%צ תעמס פופס כטסין 5י . )עעלס כניכר 01כ"י סרןגסיסת
 דירן נכדון 6נ) . סרמלס ךגוי כיסוג גחגע 6טר כסנרחיע)6ני1
 361 כסב hlh hw כתעסס ותכנרו 6מ1 6ח מכביס סנןטמן
 כליל סער ופיתן עעסס )טסית ח"כ סנן דפין פטימ6 .חעטס
 סנרם עשפ 3ין סרתנ'ס mx )פי אפי' גינוד %ות מטוסכחגם
lffS  סלע זקדוטין דמ"ק יירק דכוי )נישל . ס3רת'גו ע'פ נין וסניי
 b~b1 ס') 3פ"ק סר'ן ט) סיגוי1PS1 6 61ע'נ ונס( 6כ כגידכדיני
 ו06 36 ישפוד מקות כיסו )מסר חייכ ס3ן סיין 6נ מט)ומיד
 %יו )%ר יסנן 6ץ ליום 6יי0 מסנן שסר ס6כ כימר סטי 06מזע
 . מטס יסויק %סר 6מו 6ת עעל 6% סריוח 6ח סכן יססיד6)6
 ו5סקי4 6כיו 6ת יקער מעספ )מקוח סנן כקטניך רוקק גתיסייפ
 מכמיש קכקש 63טק)ון דסעכ"וס עשך6 כסס61 כ,ס 1כי651משגחו
nwp)מונד כמפסם וסיס סכר רמ6 גטסיס וקפוד 6נמס תסגו 
 סשעטס סחוספוח סם מגחכו דוך ע) 16 קניו ס) עריצותיונצצו
 סם שמטלר ר6יס 1') ער"ן ליחי רמיגיס ייערו י6 ומך כעלק5ח

 נש 4 . גל צ %ךי"י:געבו:נ%ס, ש ויי ס" סקלה דחקגוח כיון כיס חסרון 1)6 ר11ח6 6יץי שידןדבירון * ייתר ת6ן ועוד . ומערס כגוכר דירן לגרון כן קטין מס .3דכריו
 ומקגךסו תרכילו ס6נ וכינור . וט' במקומו יסב )6 ווקףסיעו רשל* . סק 3ס) )מיי teb' כימו 3נ% 1)6 6כעמולו

 סס כחט 4ס כיסי נערק וק . ס% ס) עימו כגוף סגוגפכשל
 סורקו כגון סס %וש רש קורח %נ שק גמי %יימשושש
 נ53 מסונר וטע 04 סוס כן )6 ו6ס ריחו D)hb' 6שח6האיוש
 מש גסגס מ"ע נמתחו ומשיכו 610 דסוגג סיכי 61פי4סלחית
 טריפ דיון כגוון 6ננ . )סג)ימו 6ין סכי מטוס ס6רגקינטטיכת
 . גדומן 4 ישתו זס טלי . ממט סקסן כגו 6ח למעטיר כסלסתיו סליקי סטר סנרוי 3ג1 קהםן טרנס sh 6(6 ט) %וש סנורטוס
 מכלת כחנ תמס נש 1מ651 . ו6ס 6נ כיטד נכ)) %1) כ% וס6ין

,lbpכ6ן דעד ועיד )סעו 1יס קמץ שיק bS 5כ מש 06 מסלוגי 
 סרבך ס6כ פוגסח כגון מטויס ס6כ סטי? 3ינל %6 ק עט)6י
 6נ) . וקיותו ס% ס%סף

'hnltns 
 פפימ6 כדווש ס6כ טחה ד)6

 hh נצרף מסוס 6% טשי מקוס )6; נק ותשת נ% כמד6ק
 מוץ 64 ו6זכ . פסס יעויין וט' ומטק'סו מ6מ4 6% כיטבטחך
 ow ט ph 4צש 6ח 4צ6ש hlh ס6נ ינוגח ד6ק ייוןכגרון
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סחלובלין קלז קלושאלהקרובם
 (ISD ס6נ 6מל 06 ומ %3קי שגע . 61ם 5ב סטו hmשונ
 תמוייכ סנ1 סש6 ומס טוס ומשסע) (otsb. 6 6%שסיחן

 : תשהם ניס טוס Ots 6ין סככך ס3ן מט5 ד6מר )מ6ן 6)סמהצ
 כתקן וק'") עעעס סכן 6ת יסעור ועתך ט) ~bSD ששבל

 ח)י5ס קער סנן קהלן רולס וס6כ קודעס ינוס מקותד6תר
 גדעות רפסי שכגיס רפיתי )6 . 6 לגמוע 5כ3ן ס6'ן דנריססsv 96* . ע4ס פיוס ע) סיעמר יסנן ס6נ 6עו כ6')1 וסוינמגס
 )יגס ר51ס סנן מש 06 י3ס)ת6 . ויון S(p1 ,ס סיין )ימותכ% ניבגי גר6ס דפין מטוס . ויון )נוון שוד טוס וס ע) ושעתיד%)ו
 לדוק6

~eo1 
 )6כ מס דמיון 6 סיס . סקלן ולויס 9וו מקס סיס

 רקס ס61 גס 6)6 . ריכס ממן סנן קין ויק נגדון 6נ5 .ידם ימס סמ4ח מלין סש 06 . מ4ס orth ע) סיעטר )גפט6ומל
 מקזת עשפ 6,6 נמגס מ54ס עער 4חן ר51ס ומיגו 6עס .5ש*ן
 עגץ 6ין . נחנס סירק ר51ס וס6נ . כסף 473 ט'שיססו לשסקסיות

 המסרו ר51ס %6 %וס פיוס ע) )טנור הסנן שומר )6נ וותסוס
 עסק 6% תפס עסק טום טויסס 61ין עסצגו כמסל רופס 6ימוסגן
 )מעכס טכסנפ תעפץ ס4ן תכ) snh פוס. )סקריך 5יןמשן.
 סנן ע) מיוכ סוס 6ין דירן הננוון ר(ססיעה( 03כ)יח מסוסגרפס
 גתטתע ועסי העניות ונענוד וכרגף קס סד . otss %'ךגס 1UW 36 061 מ4ח קוס ora 61'ן כמגס ח54ס סער 9ס.היחן

 גד)יס ממרר 3ן מפיר מערוד ~oh . יטרק) דייגי SDוסקס
sff,סיס % לין מסרלי'ן 0ג16ן סת)"ך חתן סיס : . 

 ירט )וץי 6ך הסררך 16כ) )6 מתגיס וסרדח ספגתי 63תס .י5ץ ערדעי עסר'ר תסקס דוריס 6 6טר אתרוססי ס6ש ור"ת ר'נ ח9ל6 רנרנ* hp~n *6% קלז2ם4שלה
 nSS5 6סי דכ'0 דיג'ס ופסקי ס56תו ךנכי יר' סניפיו גי)תר

 שד' לס ס"מ 6סל דין 3מת טע13 סעריוח סי עירך,ע) כןנרכס כעי 6סמ סעמגס %1קס סיתר6 *יד וסס)כס דן'ג6נעתקה
 %י3 וסנס עולס. 61סנת ר3ס כ6סכס ל"ת ונלי ושגיתיוקליסי

 6;1 )סוגו וגס יעקכ נר מסם כער טסשר מייתתשיבה : וע9 פגיות %י נקרס%"ת
 ג6ע b"r נק6גע ק6יקין כעס סעעיס כמסס6נק

 *ומק טיעמה 6ע כלכס יסורי דטר רי% יעל ז6סניק65גע
 15 6וג ~Dpb 15 ק6רועס דפן מש otb ס6ע תען60י1
 נווצק מס סוס כיס סיס 65 מ5חתס נעת סיס )ob 6 . עכ')ן

 ומע"ג מוס גוי מקא י וקין חוש ntDD 'ps גשי מנמי ~Ofכלי
 6סטתונ)כל. מ טיס טס 1)6 6מ1 טס )6 סויירו )6טסגכרש
 6מ1 וטס טעו מהכיר קריך פסס כ) סע) סשסקיס תתוךועט6ל

 . קט"ס מורט גחטומעיו ק)1ן עסר'י קכסכ כש עילו ODt טסו16
 . עילו וטס טעו מכיר bo'n עד מעקרן 6ין ססוסשת 5שן סו6וכן
 טסעד כקן ויון דכגדון כ"ת יון יעס . סלמלס נזבלי מסתעוק
 כרכס גקל6 טסיס 'סוזי מע נמל שם נו) 163ת1 סיס ט)6צדע
 סההע סיסמי ט6ווש סמ)מתס %שס 16 למס גס . וס ohס

 *סר 6הס מלשוגגן %וש rtb ד6 סעד ח") סמ)ממסג16תס
 מעיזט*1ין 6סנץ סיר 3ן מוכס גיסהסץ %ע ןער יסודי 146גי5
6ן

~bo 
 נרכס יסויי דער פ6על וחן 6יך מקעש 11*) 6יס

  141 67 שסיס ל 6יף ש5 דק 16ן ,ח עיטן נייגע ס6עקג")
 וכו' סמל0פס כסרר פפמ"מ נ' ל ויל סוס דין 6ויף  גיטסרהנןגר

 וחסולי שהגע SD וסם6הגו  סק6יקין 3*ו otib-D~i סימרומעיר
 ~OtO מ)חתסמגע)

~hlp) 
 סמט6מס סי(וכמוח ויסר כגל כרכס

 ט)6 שטד ריווע יכיון קמרן ph1 )ספק עטין ססיע6 סעדוח%קון
 6ס כי ובכרש 16תן טסגיס

-ue 
 מגתר6 מטלר ט61 וכן יסוןי

 מסל% מעקם ממס hwb1 ניגשת כתר6 ס6טס דפלק;טלוכס

 6ץ 741 עמו טסיך פ*מ 6השו סיס מי כפמסס סד3ליס סנכריטסגיו
 ל' )עלס ססכ6סי נגת' סיכר עעטס טת1016 61ע'3 . נקמר)ססספק

 יעגףס תעתפ ויקרן) נכלי י65 וי) סלק 163ח1 סרמכ"סג"כ
 סם תכין עעי סי65 6יס 1Dhl חותו )ם' וססהם גברי 6631מר
 סיער b1o1 סייס 1%b יורע סגכרי סטין 9ffWh סקסו 6חמס'6'ן
 )מס יווע 61יגי עייו כתב bo~ י"1. סי' iD'h סעור 1סמ16 טכ")קנרעיו
 ט% וסר, סרי"פ  כפסי מברפו לוי וקף  ו39רהיו.  סי5פר%ין
  לן  ס5ין פס . פכיו  קילי  הסtnas סיסהי  היכיר סתרי טפין סיכי 6)6 ק3רחיו *תר סרמכ'ססתויך

 עכיהט סוכרים  מסי ח9  בנרי
 מסלק סיס ס4ך טמו 6ת סילולו וגס נרכס כפר  מפוף05

 : סרמלס בצנרת קפי b'Dh)מתירס
 ספחכם בפס סיס  1מ כעדות סנ;כר סעעקס קב) מקמר14נונם

 ס%1ס פר9 סי* b'P3 טסרי 3כל5' סכל  ים  P19Dלפל
aOn15יפ5  ו% פסו ופייס  6הר פר ontpns O)DW1 פסל 

 ונטנים ק6ו"קין כעס גן 11Dh וידן פנפון ו-6עצ Pm3plסייפר פו נ05ץ *לו 5פר פר ס5פלו  יומין 5לו ספיפינךספוס9"ם
 טשץס טייס נחגי זוקק ס"מ . כורש 6תר ד)6 סר%עכסב
 ס6טס נפרק כר6מריגן 6מר כעד %6 6עס ק' 6פ'6 גוייס6כ)
 . הף דעי6 %ד כעד י 6פש וגריס רפיך  כמ%תס מיס 601טווס
 צערןע6

~DS 
 טסוכיוו מפגי מין נגדון יסמעיל טש ג'ת טירד

 השינס 1671 נו מנסרג דן גטי ו63וחו סריגסו מסוסטק6"ודן
 hns ע)מעס נטעת ססש פיקוע כיון תת ססס ורכיו 6פי*6)6
 עת כתשת כפירוט טירטרו עו WS'1 גדפי סיס )6 נע)מתססיס
 5מ he1 ויננתי פס onnSw 15  בפיוס שי  סתת 16 מעתוע5

 tD'~'h )6 מתר לעי דכעיSffP1 6 וסשסס וסרמכ"ס  n'aeסבהע
 כסו ריבי 15כ  5סס גבי כפו  3ררפץ ראפר ער ג3י  ומחטי3מקותס
 וקברניו 5פרמ Dh1" 5טפ גני סמפי ססרפנ'ס 6לcna . 6,גבי
 . בפעותן  יעויין  ממרמיו פסלי ל6 3ער 5פי*  ולריס .  ניפגם6עמ
 סור צריף שפר 5?י0ט h'b )פי 5פר  פר מ יצ סול  נילסופ"י
 נשנס סוס דפ9 טיס ס%ס פ' זלים הגמלן כמסח  הינייח לגירור 5פסבבי
ob)l)'דמם סגמר6 וסוניית סמקגס מחוה מנוקר כו6 6טס ונכי וס 
 15נס DD DnD 6תרט קפינו מ)מתס דכטעח סוס ס6סססלק

 נעטי עת 61מוס וכלס 3ש)ס וסקס מסגיחין קתגי וס6ג6פגת
 כס4 מת 61תרס וגבס בעומס ומבמפץ D~S ניגס סקסחגס6
 לפסני רבעי  פטום  בפיתם  %המ חנ6 כגמרך וזיק ג6תגסקנס

 דכץיפ סששס 3עו%  סם4ס סיבי ודגשן ריל כמולספלמתמ
 . (oltb roDh בשלם על0פמ כטיס  1ס חגעח DnD מחכט*פרפ

bo1hntbs בגפרי 
 מת)חשם נרופ רפסן ר% יפר סרר  וס יפי

 % תסימג6 ד)6 סו6 נת)מעס געי תת תמרס 'גי נמסמסו6י4
 דרה4 ארוש 6ין וא' רענון גני 61* מסיעג6 מעש ט5עח

 מרמסס סיט סייגו נת)מעס ר')  hSh  בפאתוס פע נפירוסלק6מרס
 לתרס (b'h סוי מחס תת ולמרס סמ)תתס מן נ6ס וסי6נעורס
 רטא קעילס בעו מעתו ע) מת כפירוע ק60מל טד נמימתסמת
 טס רט" סירס וכן "תן טיפ סגכחונ כמו נמ)תתס *ש עדנכי

 נשנס וסייס דסואע מתגיהן ו6סתועיגן לסולו הס  ים 6מלננערי
 וטמן מעש ע) עת מססת4 נסדק מעתו SD להרס ד)6לש"ג
 עם ד6תרס ער קאזוס נת)חפס תת תסתת6 3שיס מ)חתסעיט
 מימבוס יס ob וכן יפוגו חס כסדיק סעי כחג וק עכ"ל. מעתוע)

 ס'6 5ן דכעיho: 6 61"כ . עכר) וכו' ג6תגת לאגס 3סחס 6פ1 מתויתרס
 טס ו'5 לעש פ" וכן . סתס מת יקמל סיכי 5פי גנו שיי תסו3ת)חתס
 סי נעיך תת 61מר 6מך עז %1 נעורס ,OWSD . נת)מתס 6מד עד1,")

  סם 3הלס?ס 6פר עד רעיפר 3סי בסריי  כסירי סם . וכו' עורמן.
 )ג'*ל . סתתך כעטך תת 6מר ומעל נע0% מלמשח  סיט שרוסוי

 3מ)פתס חח 61תר 6מר עד 1נ6 לטורס מ)מעס ש oh וכן סכחנ שאתסס 6ת h'W1 3נפר6  טסני6 הבעסיס ויחר וט' ממחדולך מעוי )טין )מרט פריך וכן וט'( מלממס 'ט ob וגו טגתג נירי תפול ירוי עסו טסש יסף ע) מ% 1*צ גכרי 1כ6 )דוך טס)ט_וגכל'ס
 עירתנו דצן . גלמן6יפ ש6י 6% עירו שכיסס צניו ע6  סין )6 רגסמ ונכיל ט)56ע'ג

~nhp 
 . סחס סעפ- קופר ושר ODnSDO  פן  ושו OSID1 פ*צוססיס נץ6 מי ומכרש  פן סרנר"מ טופסו 46סן יתע כמיס )')  מרפךסל רלי 6ל5 . בפיקרס פס כפירוט מעל

 696 ריתקתם מן כסנף חותו )סי למסק נכוי גני %כ וכןוס61'5 מסימ נזק נימטע '~JoSe יט'"ג סומנתי יטו' )גימל . ע9 פסלכיקרת)
 1כ5 סע%מס המלגוס ט)6 קמח נסילוס ט16תל מוין 6101 - מעחוע) וכמס י6ס סיס כתש סעח לפרגי 6י 61מר ממת סיס כילדכחב ע* 16 1קנרנד1 כעירות 69תר עד געתן 6יע פרגי גוו( סח0כלמותר קמה נירוקץ משטת עיג סרתנ'ס מרטה ט61 ת1כרמ ןק ס,נש(טוי

 ettbns פפס מפס  לספרו מפויס פפוך טיבוען  וין נלרוסכן '(SP 3הך נ* נטסיהד וספר פמש  סכיפ * עעי עטסעוטת
 : )סחיר כיס טלין hro(l'Dh1 מס ס)מפונעת )ותכיל סנכלי קציך ספיר 651 ום' יעס סעי עשר o'onס)הי
 ס1"יווע מען שעץ וולד %b עירו כס 16 לניוסם

 %הי
 PSG נפרוף מיונם סגפ65 610 ס6פסשישרש  עחמ

 די3שפ נ!
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 קלפ קלזששלהשאו"ם%צ
 5כך סמתטון יסרך) ונסומך 0ובצ % נעמית oh"כי נגטץ נעיך wlb יג6 6% מsh 6 הצצם . 4צפמס

 ויכר סגרמס ע) ונסתיר )סמיד )נו גחן מ)חעסונלעס
 טוגחו מס 1)6 חוש )ש פוטמס קעטפר הוי %) וסיוםסשס
 וכן ו6סוט' %סר oh כי פנועס 6צ *מר 6יע ונר *ש5פס

 וסי6 . עוץ) סמי% כשר קת0ס וראי טעעון ל"ו גחן סר'מסמנן
 וסי מעסים שרי וא') י סמיף סיע נסגסות סכסגס י(סכר6גא6
 עקי*ן וים וקשתיו סי6תר נשכ שיה נמ)ממס סתת 61מרהצבר
 4ץך ph סת)1ח נזרי סנמירמ ז% סנו6 זפי וטומי . פכ")נוס
 ססריגט ר6ס קפינו נרותי שתר בס שיך )6 ט וקברסיו*מר
 סע)ס ומס .  ניפויו בעריס עבו* שסר משיגס קיבוסקער
 דיון סכגוק עפני ז h~D 5ש 6י4 )סחת'ו קדד לע 5נפ3

 סייע חלס נט) מוגרי' D'h1 )סכיי כום וריס שסוג נמסשמוו
 סגרת לנעלי חלס עוגוי יסחשר ו6ש 5סמ6 6ין ש6 .ל"מ

 חיש 5ש n'DD נכרי עדות כי) 6101 כרדתי ד6מר )ומר געינויך דכנכרי מנו ס!6 6% ע סנרה 3ע) 6עו ח'ס 3מ5 607 מגעסתקי*ן
 מישש 6% עסמ % 01' )6 סיום ס6עס סרק סת!סשתסחתן ט5מס on~h os~no נתת% מ)סומ מטמא וכן 6מו מעדנרע
 6סכרת ימשך ר6ף otO 6ס 461כ . תומו )ש תכומ נגכרי סקהצ
 דין גהק )ממתיר חיבק 65% ותיבם )ריכין DttO )6 סמוך)ק66
 דגרי ט) 1)סשך )כק) )מ ל6ף 6'ן h(b . ח.ס נע) דגריביצך

 ט6מכ!ניס סכ) מלוס !6ע ס!6י3 סף) סתקי)ץ וסנרםסמררכי
 כתכ ל סף נתסוטתיו סר'ן פסרי ים בולך רבכו 65נהטונוחיסס

 סעסש נגכוי סכן כ5 וקנרחיו נעיק געור גער Ph1" וכיוןחע
 טמן חותו 05י מסית גברי ריין ירותם רמנו כס3 וכן . 10עו)פי

 ב"ס נט) מדגרי מפתע וק . נידתי ר%ר לותר וס%ךנתעמס
 *מר קיז סת5"ת גגכרי דגם כתג קס"6 מינק נכתמו וק סגז5נאמן
 מבת נגכרי מ6ר סושיר עיט סי' ווחין מסריי וק ופרמיד6מר
 ש  פר 6יס 006 %יסור רפסו *sp עי ברע ; 5סק) דשת עס6לו ס" מורש 6)יס כהר"ר טנחעוכת !6ף . יודעי ק"ו  hnaופיט
 : פעיו סונפן wb קמ'תיסן דננזלש נחרקי ס6מרהשסגי
 סט5 ש% ש l'P'fhPe סו סיע טכקשס סעו טספיר סעוו0רמם

 )יעו) רשי htoa מסרס מסר סק5,"ק 6תר - נלכס כמרס5
 6ת ופסע סגפרג 6חר  5e)a ברגם  נפר oh טוף  טסות מפגיגא3%
 Dp'ltJD 0פ0ק י65 ש ועבתת !ס יל ס6!"קו  ערהז וסענמדזנויו
 ש נטווח ט6'ן פקידת . כלכס כמר ק5 סס% עטלס סטרנהע1)
aw*נעדיס %י ots~ ש6 סיע31 כלי - סיס 3עווסו מנט טמרי 
 ממפירו  סע5ריין  פל דוריס כלהחן גס . גסכוון ו)סג106.סס)5
 שתרס %ד %n1VD ממס נסן לין  610 כן יברברו פסהמ6ר

 ש יאין %'ס( ק% *ש )ט סט% 610 שי% ביי ושתחוג0ש!ט
 )שס יתכוון ס65 ועיגן וצש ש פסיפ  ונעכלי חוש 5ש עסיתשלי
 סיכי %b 4יר כ6 ל4 3ין לנ"ר נ6 נין מיאק 61ץ oswaפסת
 כר' דק") מס )פי למעיר ג0כוון מקוי נעשו 5תר tgh )נ'רפב6
 מחי )י הצנן כבקר 1)6ץ0)ן

 לסטיך. 61ין סטוע וגס כיח ד0ה
 סועות %ס כ)) סגכרי טמחטון סו:תט סוס יס6 ט65 שיךנס
 ס6סס פרק hn'bs מס6 נרפ ו), !סטור סרמנזס מאסון כדמטעע6

 וירי 5מפנאז5 פקול  ליורש טיפ קאמל רסוס גכרי ססו6נתרס
 ר6יגו וכו' לפ)ומ כדקמ%ג6 )ך S~p(h )6 61י בשבזי5אהו4
 דמוכח וס )י טסם בסירוס ד6מר ono וסללי 5ת)ק 61ץ .ישמן
 ש . תתט סכיקס מס 'ShS * סיע"ס ימכי5 כך דלצתרנשייוס
 נסוק מירוח עוכר טסיס נכרי דתג" מס6 סתס 5מ פשט סיס"ל4ע
 86 גחט!ן )6 כעס 6מר % ו% מן רכפי געע sa סרוס ק%43ב
 olm כ) 6עס העמן מאריגן נבו fon עסעע . 1Wpnאשבת
ha"*1 סותכץ 6ץ כונתו נטם) ש קלימר שימר'SD . 61ע"נ 
 ע) חורנו סתח0)ת גסים )ס%הש סיימם עי"שן נ0שנתפמצנ
 atb bSnrh נסנין משוי וס טימר שעןיק ד)6 וטל 5דחס קדיכ)
 תקום מכ) 6ססת6 רסקי ססי6 כי כדכריו כן רשכם סים 6'כ5ל6

 ויתו סיסתע 6ני עסרס כישו ט6תר om גד% שכריו בוטח4י
 ח6ן thtg ריס h)'b מש מססי6 כ"ח לסניף ועם . ט4סטת
 טנ6ס טונת )קנ) מנכרי תמין ח0ש דתטתע DS' תס6 גיס6י%
 yh השוסתך סצש-4  תן  סוזי סש5ס כ% . גוס מתירקפיס מונריו כ)) תוכח סיס 0)6 פרס ס6גי . ס4דגוסו סם sh'פנס

1~DOSצ ערות ע) 6ת60 דסלו סריו60 יסוד קוס : 

 נ6ז עשטס סק6,ק למצץ טסתו p~nho סערות ש owh%ר
 *ש %) סיס טס61 6יך שפו )ש מספר סמם קי"ג6נשר
 פוס גד% ורגרתיו )ך דלין 6חthe1 60 סריוס6 5סטשד גה),ס סעדוס ע) . וכ4 נוכס סישדי 6ת שמק"י סק6"ק כטפטףפפטס

"m)pll11( 6סו"ן טכסכ כבן עם שדלי  דנריס  ט6ומי 6)6 ווק 
 'won כמגיר סמלץ  ומ  סמרי טית %י מעויין 656 . מ ס"נחשנס
 6ת שלהקי p'thig כטפוף סקנסס Sih  9ס  סמוק פשי4ד

 3עמעס סטרפס נסעת ומכירו ורקס ססרינס 4ד סיס נרכססיגצמ
 ויל  סיסת רייק בסין המזב ""1 נסס כחג ר)שע 0" סרטןככרותת וסרי פסרוגיס כין גסרף ארכס מיסוף קס61 נסיעגיס 16פין
 משם עת 16 נסרג כט16ער 6)6 גהק חומו 5ש n'DD ילין מקור'
 לויך מון ענשת 1כ) עין עניפח %1'ך סו6 6תר bnSs שימקל6יכ6 שכי 5יהנק עם סרוג עלגי מ65תי %6 . שן טמעת 6%7%
 6)6 5סצר ועתו %ין חומו )פי ומגנח וס עין וצניפתעיון

siba1ונשעט ע14 ממכינן )6 עבותן  16ת SbnP סעסט!ן  
 ש pitm . ענ"5 נשוגם עין עניעת ט מזן )תיתר לוכןלמעיך
 ד)6 פגיון תסגי דל6 כזדיו סגכלי טסכירו סיכי כין סרסןנתמפת
pDn)ונטר% וט' יפס )וקוק ' שג'ו מק )6 ד)פ6 6תל" )סעיד 
 נישו ססכיר סלוא htg טועי סגל סיממן לטון סרומי'מיתמן
 סכינו דיין וכגיון . סכיו ד)6 סיכי ונין . 65* סחעיןככוממס

 כעזות גס ו6ס  סכרך גתי 6"כ מנדיו כרכס כתר 6ת סק6"ע(ץ%
 : )מתיר כדי בו 6ץ,ס

 DPW ס*ן שתניו עונריו שעע יע4ע ה ט) ש"י%כל
 6ם ץ 00וכס דצי tps מסרי ועיקר 6'1 ט5 צמשנס

 עי! קכיעת * סימנין ירי ע) ותגיעו מח * גסרג שורי מ)6נכלי
 6הג עחוך מטמע רכ'ג סי נכ0מו וסם . בחיע כססכירו מסם65

 ומתיר וסכירו סרוג )עתף5 סתר 6ת סת)6 גפת כנכרי ושייריחשכס
 6)6 סרינס נסעת טגפח ר16סו % דירן וש3ד6 וו'5 6סהצ6ת
 )ענמ) 6ת סגכלי סינט דירן ושנוח נ'נ כחנ כך 61הל . כך)לקור
 6ף ר") עכ"ל. קנרחיו נעען % 6"כ דכריו תתוך והמואס)פי
 4א פסיפ  לררי  סגלתן תדגריו עט% סוי . סרמנזס דנרי)פי
 מטע? סס דכריו דכתמית 61ע'ג . וסכירו ר(רוג קת165 כס6יתרבצק
 רמוסו ייק וכשכדך טסי גרס סוי פו(ריגס כטעח שעוסו סיסק6ס
 *תו )%ריס נרע רסיס קלמר וט מנגין סיים סגא"נרי גסעחנ"נ

 6עף eo דיק ונשנ67 . ססס כדעסעע ענהיו לטסו obקכותיו

 bun' סגהר0 נסע!נס מיתון נתשנ' וק .  וקנרתיו  רמייתסופקי
 עת 16 סרונ יסודי מת65 סוהן 5פי מסית דכסגכרי h'1DSטס

 קיי0וגן pb1 דגיגם מנוסק ופור . ע"ס שמן עין נעמפ0ופכיו
 % חטונ0 כדררי ו6ס שמן קגרחיו פגי כע5חעס נסרנחיתו יעי n'DD כהסגירי סל%זר!מס כ) דלח יפי ססרי גרוסת יטכיס
 פ6  %'ך%'ו

~IDh) 
 התכף פשר סו6 לפטל ט6י ספק נבתי 60

 י% oft ו% ושצי )ק0ו תיר סיתתו נסע' (De)D סגסרנטר6ס
 6)6 וס. מססוסוךס 6מר סוכירו % יגס 0%ר 6י יגר שומעץ
  יפל מקמר ג6מר 61'כ קבלו ססריגס )06ר כך טלאור ס6ימרודקי
 קכרבהו 6פל כי גס 6'כ נרובץ ר6תר 6תרי9 3פ5עו ססרעסנןף
 ככועסו ק4ם otop o~ts סר6ס קנר 6מר לוט טמSt~nD 6עס
 שעזיו % וודי blh . קנר ולותו יסורי %והצ נמן כעכיע0ל%
 הצבצ )פי עסקם  סגכרי  ססניד נעי דירן נגדון וע4כ . ס6יט4

 DnP עע5 ועתי לעגיוח גרשם כן וטל . קכרו 5תרסנוף 6י *מר ומן קנרתיו נערמי 6מ ספכו'ס לזמר ניןשמולק 610 ספטוע סג'ל כרכס כער ט) 6סיצ )סס'6 נעתק וסמרףקגפרנ
 אושע שם ב4 )סמור  ים ר61שגיס מסדות נעקוף . לקמחןש

 ויתעמתו נבר )ו% )סגט6 ושחרת לסגק6 סג') רוכס 6סתלסנדר
 ק מ6? סעפו ג% . תועקי ג"כ יסליש סתווים טגו51י לנכי1נעוח
 :' סשס % גלן  תסריטן סגי סמקך ממן oto ;') נוייחומפרשו

 ויא ו'נ עשתני 6סי' 6ל קרס ג6 6ינרס מרםשאלה
 גורסים 6פר דבר פ5 . טקס ש4ז כ% סמסתופ0יס 51כ) .יףו ס4י b)h מסיר סעוועס ס6*ף ים מין

 . כעכטפ שפון 6טר or מי 6והר וסיס נידו 6מס ענטת oto4 ויותי 0גש ג'ו  כנן ימר  סער מש ק-  סמיי  סצבצפמ ע)מתכזח
 16ש חן ותערס תרסיס וסם סמס ייכ נכח 6מת נעלס ססהףתס
 )ס( וירכס . )י מקודחת 06 סרי 61מל ג56כעס סטנמת ולתף4

6, 15 פקוחות 6ת סרי עומס 06 מס 5ס 61תר1 נטלים קם ססוולס
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סםלובלין ק"םש%לה3צש*ם
 וגט% נניח 61מס 6ניס סיס )6 ססיnmw . nDS1 6 * שרס.16
 6ע סנר6ס ט5ז כשת 61תר . 65 16 גע 4ויכס סי6 06 ש פ3לת
 5כגרות גערות לן ע6ק ננת' נרו ססרי עעעס 46 גנףהיןפ0ט
 סגפלס )נחק כא %4ס ססשגיס נס טע)ה 6ש מדטיס קסס656

 סיען סוס )ס (hSD 1)6 נט'ס 4"פ ע3וקס . סימגיס )0 ש06.
 דס)כס % נ3ויקס ג6מגת ט6קס 5ך טגר06 כ"ס 61תר . ט%ו65
 סנת גטמוקיס סרמלס סלכ יכמדועס %4מר6 גע 4ז% ניןנתיק

 : כ"ח עכ") גטש ע'פטושס
 מדועי ק5מ תר6חי ק5מ עחס ט%ח סגס wh' עסתששה

 כ"ת )06נס מ'מ . פ5י ננרס YS סקדמסשצ5סת
 מ סולנ)חי כ6קר %הטס hs 6ך ג"ת ונרי ע5 5סטינכת%יץ
oh*ססי6 11 5גטלס טתוססיי 5ע"ר עסגל6ס 1*תר . שפ% נק 
 סיתגק )0 ת165 6% ג:דס טפ'י טגנדקס כיס שחנ סמס . נע3ריכס
 :טי0 ע"" גכוקח סגנדקף כ) שמן % דט' ס0)גס יפוחפ)ר*ל עתס %ין גקקגס )סמדק' ע)יריס )סמוך שט פעס לת 1עת51יכ

 רף סימן נ6 דסוק סס)כט נטיעת ספעין כיממטנ1תי
 ע4גי 6% ימ65 ול'ס ור'י רס'ק bn)~DS ו3נמר66

 סננדקות כ) סהמ6 ק6מר ות"ק ספרק דחוך ננויקס %hקס
 גטיס ספרק 1)6מר ספרק 5פגי 6ומר יפוס ר' וט' גטש ט'פעווס
nwluפ6יו לוחן נודקות שיס 6ין ספרק סי 15חן l'bwn ססקות 
 ע%גת . 16תן טרגףת גקיס ספלק תוך 6ף 16מל לס מיס ש%
 ט65 סי6 קעגס תמ, ט)6 סי6 גד051 כי5ר 5סק) hs1 יספיר6קט
 סי6 וגד%ס טסת6ן סי6 קפגס 4מר nmh1 6עס 6נ5 .תמ6ע
 ספרק ו6מר ספרק )פגי 1mh ר"י תו 6מי יגקו6 י"ץך -טפ%ה
 65תר מטתכמי 61י נדיקס נטי טפרק )פני נס)ע6 3ודוץתסמש
 וכ6 וס6ער נויקס 4 )סס ספרק )6מר hlh . לגפ טזמ6ספרק
 . סימגין סנ"ט חוקס 3ןיקס 4ייכס *גס טעחש 5כ% ססמעקעגס
 6ין ריפרק תוך . נהקס נעי 65)עס 536 5מי6ת שקס רנ6 6נרכי

 ספרק 41ומר ססרק ג5לל4ץ ספרק סוך קסנר 5וחן טדיץחסנסש
 ספוק )פגי רש כונרי וסרס'י . נוקי 1)6 6גטש סמכיגן %יר% ח,קס ד5'כ6 ר,פרק חוך . וכוקי o'D)b סמכיגן דלכ6 מוקסר6יכ6
 )טש . סי6 וקתגס געסו שמ6 ס3א S'Pbp' גוריס שגתקודס
 3קפגס 4תיגסו 5ערו וטן 6יתיגסו 6מרו דמן . 6ה(ןטינץת
 סגסו מסחכחי ו6י מסגי עויקתן סעכיגן ע5ייסו "* )וץתתדקק
 )יתינסו 6מרי ולף 05 5תיגעי 0וי bme דסOs~t 6 תסימגי6חינסו 6מוי 6' גמי ספרק 51ל%זר וכו' גיגסו bn1D ספרק 1DbSגופייסו
 %1ך ר") . סתכינן )6 6נטיס 0)כך גטרו סמ6 דמייסיק ממ6גת)6
 שן . סתכיגן ט4יסו )16 יס6 )וציוי )עימט 41כ6 טוקותגעיס
 3גד1)ס 05 ממיקיגן מססכמי 61י ס" נו%ס 1% דמססע6ספרק
 ט5 ספקוס )גקי6 )סמוך כל6י גסיס ט6ין *ק טרקוס פסא
 ספלק תוך סשגין סני6 ה:ורס )ר' דס') סחמ4ן סקה גרו5ס 41תרפשן
 . )קמן 05 מפרסיס וסכי מסיתגן 65 וס)כך ססרק כ)6חר ס61סימן

 תמ"ן ט)6 )געומיר 5ע.6ע 0,קס ל%זריגן כי רט'י ג"כ ס"וננמר6
 סוס ססרק ו6מר 610י5 ט5יסס ג6מנס 61טס 3דינ!ס נעי 5מ)י)ס6נ5

 6געיס. סעכיק צרג6 חצום hltb1 5קמן כלשער" 05 05וסוי%ורמ6
 ספרק ותוך ר"י ךקסנר תסימגי )6 )סכי דמי 0פרק כ)לעשץ 0פרקייך
bb16לח6 ד)16 5תסלי 61סו סי6 וגר%ס סס סימגין 6מהק סכי6ס 
 ט61 סת0 לאירק 65מל ס! רנ6תגות ד%'ג כס%ח6 ר)atp) 6 פיע5

h1'bvספרק כ5עי י(פלק חוך סכר טעעון ול' וט' רלכ6 מזיף 
 16 סי6 גדו)ס 5ומר סתכי)ן מ5"סו ד165 3ודקוח ס)כך ג'גסווטוע6
 h'oקעגס

t1ss1 
 גישו hmn פפרק 65תר תטחכגו ד6י דתסגי סו6

 טh'so3 6%6 טית63ר כדי )טומ )סעחיק wnho1 . רס"יטג?.
 161מרות גססרקוח ע4קו שמכיס 6גן 51כך דר63 מוקס"d(h טיכי 656 5סק) ע4שו )סעוך כנליקחן %מיונו סגט"ph 0דכ'ע
 )יכ6 מ,וף )יי ס*ן גמקוס ע3ייסו )סמוך 6נ) סימגש 5ססט'ס
 סימגין )סס גת65 י6ס סנר טרקי hlb ור"ק לזי %גי ו%)לר
 6ין ו5גך . 3גרו05 )ס תת1קיגן כקריס עד"ס גרי סשרקשך

 כטי6מרו ת)%סו )סמיך 5טשח י163 סן ספרק תוך כווקו'סנטש
 ג6% 6פי' ספרק דחוך ס"5 ור'ם . עיסן פ) ווש?4ן סיערס 05טהט
 ססרק חוך 6וח! טזוץח 61ין ג'גש שמ6 גטריס טא ס,קמן)סס
 סן סומ6 ספרק )6פר סימגק 6וק ימ5* ט6ס 5סםשר כה6%
 סק ססרק תוך טוקות גס1ם 6ם 3כך דמס 4"ס 04 סגץר16)גך
bjh5סעי טע* 5שגש 

 סיימ % ספרק ינ%תר יי. ס)ש

 ש ספי סקגק )0 ש י6תוו ד6ס lee טדקווו דנטש ול"יס"ק
 ד5ה י114 ו6ס . דרכ6 חוקס תסוס )סק) 6ש4 ט)יסו )סמוך)י
0(If)DS 6( שיעיק ))4,ן חכ4 ק6ס 5סק5 דגר כסוס ע4סן גסשך 
 61חל1 כטליס ירי ט5 ג3וקת כססיסס 1S'D דס6 . נטלוסת6
 )ן דקץס6 טתעלע )סק4 נקסגס 6ותס משיקין *ן סיממן 05ט6יו
 דמס 6)6 . ת"1 דף דופן יו65 נפרק גסרו קע6 דנהי:!יגןכמשו

 נפ5 1)6 ספרק תי דסייגו נקעעת גתקוסס oh1 וסר6"טסוי'ף ממ"
 וסמיגן )טר1 טע6 חייקיק 65 דרכנן קדוקק דפי זק)6חר

 וסהע 0פוק 65מר 696 סימגיס )0 1מ165 כק65 קתמ6ן6כויועתיסן
he6מר נעי- 06 5% . 4ד6הץ דנווקין גמתן כרנ 5ן וקיק% 
 סיתגין 05 סע % ישי4ס6 קהטין סוו ד6וצע

~'Dh 
 גנדקס

 קסמ6ס דמוקס גקרו טע6 דשעיק חת6ן )6 פתמן )0 ע%ו1)6
 סתשק ר65 סשיס כ)) יסרח-ס. סרי'4 מדנרי סשיס וש .סיעגין
 ייכ )6מר D~m u'e1 ק ד6יוז גיגי speS hlh כ% (6etvנייקפ
% *טש  % ש % ש   1ab ש ש  eb~1 
 טש% %ר מס %ף ןסש

 מש"
atlp % ו% ן טש ומ ש 

 hSt 5עער o~b ו%שת קשי 1א דת6 יף 4ססמ%
 גפקד*ינ%צסיק%שי"דג'ר,1"צ5סו%*צ

 ש6תרו )מ*ו )ק) 6שיס סמכיגן 6% דרכ6 שקס b'S*ת
 he31 1צ6'ס 0ריף ססש טטס 6)6 . סימגין 03 דיטסנקיס
hwV, 'טעעק ווף יגצדס דר' . ורנ6 שהה י %ק יסתס כר 
 ספרק )ל%זר כטטדקוס 6גסיס סתמין %כך שיוס כרניס)כס

 ph 0פרק 3תוך 6נ5 דר63 מצץ( עטוס סהץג'ן )ס טיט161מרהם
 . ספרק כ)פגי ספרק תוך 5ן רוךמ6 כר"ס 6)6 יסודס כר'ס5כס
 כט6וערות 64 6ממס וסתכיגן סס5כס סיעח 5י 6קגק 665'כ

 יסיעו )סרא 6פי4 44ס! סומכין rh ינ )6חו סימגיןקסני06
 דסייע 6סק) ס5'סן סתכינן 65 סני6ס י6 כס16תרוח 5% .)ח4ן
 ו% )פרס 5ריך כרמך ופ5 . ד16ר4סPnwp 6 חטק סיח נמנץס)ת6ן
 16 סימנק )0 טיט alnlh1 י"3 )6חר 6ותס נודקוח כטסן6% %6רי )6 . געיס ע'פ ינדקות סגנרשת נ) וגהק(6 ריס6וקתגי
 דרנopm 6 מסוס )ת15ן )נד1)ס 6וחס ומשקן סגטיס ס)סומגין
 ט)ס פ)יג ר'ס %6 יסילס ר' ס5ע )6 ונ,ס סנוש ט)6 5עגיןונס
 )לאצ 6ף %דידיס דו63 מ,קס 4ס סניר6 1)6 דננמר6 )יטג6)חו
 סי6 נדו)ס סיתגק )0 הם 1)1מו )סק) ג6מגש סגסיס 6יןספרק
 3'ט יטלק סו'"ף יני' )נ"י . תמ6ן hb סי6 גה5ס 06 כי)ח15ן
 כתכ 1כן 6ותס( גולשח גטיס ססלק די6מר כל'י געלס כקדופי טחסקנינמיח
 יסווס כר' דס%ס דססק פיסק6 נסס61 נינמוח נ'ס 3סרקסרי"ף
 מוקס *ס )מוו 'סודס ירנו וכוון וו') כחנ ידכ6 חוקס 5ןי6'ח
 דסתס סק 1כ) יסורס כו' ס)כס יר'ט יסוןס לר' סי6 ס)כת6ררכ6
 סיפח6 נמד6 ק"מי ט)סו יסווס ור' Shtnbt ור' יי'6מחג'חינ
sffnl  טה"ף גחנ )6 וס 1כ) ע'ס. טכ"5 וט' רניס Sih ימיר ריס5יס וסוי רר63 שקם h~h1 6ה(ן כורשת גסיס ססרק ד)6חר
 דקתמ דגריית6 דסיפ6 ד6מרס רגמר6 3חר6 ד)יסג6 6לינ6566
 6ג) ססרק ו656מר )0 קחג' ר"ט )סק) 1)6 )סתנויר ג6ממחגקיס
h)ntSS6נ)6חר 05 קתגי יסורס ור' ספרק 6שך דק6י ד6תל יף 
 סיתנין )0 סש 6ומרוס כטסן %ק) נ6מפח דגט'ם ר*ק מורסספרק
 סניל רתיק 5פרט 6פטר 6י S~h . ככ"ת ינרייח6 ליס6ו6סי6
 סשיס ג6תפח כאעגין )ס Pbn 'כט16מרוס ספרק ל6%מר)יס
 נעייס 6ש4 ךס6 4רד 3'כ6 דס6 )נה6ון )קעגס )סמ,'קס)ייק5
 )טרו סמ6 דמייקיגן שכחhpt9'h 6 דס6 ט5ייסו סתכיגן )6כטריס
 כד5עי5. ד6ורייתr~t1P 6 הטס כסיק ספוסקיס וכ) רוץ'ף ססקוכן
 pnlh רני נקס י' עין ססת"ג נ"כ סכחכ wb~n וס סשכתי61חר
 סינו 6וחס סדקות גט'ס ספרק )6מר סשן % נסרק ל6מרדס6

 וכיון ג6מגהם לאגן )יסק) נקעגס 5סחדקס 6נ5 נגד51ס:5סשיקס
 יעלף ו% . טכי) חמח 1)6 סימגין סכי6ס שקס עגו9ס )ג))קסגיע
 מחוך גסדי6 סו6 עט% רס6 46צן ר' כטס ,ס 5כחוג סו%ך5מס

 6'סיח דס)' גי"3 סרמכזס זנרי ע) )נ"ול : טכסנת' כמוססתי6
 : וכי( סנ"גטטדקין 3מ'"

 וד5 6שות דס)כוס 3' נפרק סרמל"ס טכסנ יגת)bo 6ל14'ננ
 וק קוזס שן "נ קגח ג) טסו6 סוק נחון נין סנחגסטוקין

 6מפ אפtsbt 0 ע6תיס כטלות גנוס ע"ס 3ווקין גתמן )6מר מןוס
 דנהו 14ט 6"6 . פכא סי6ס )6 061 סמ6ס 06 )סדושמעין
 ד15כ6 6מד ויוס סמם יזכ דסייגו פפרק ד6פר טגסנקףhlh-געגע

י
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לוכלין קלמשאלהמךוש"מ188
 16מרוח ו6ס לח)1ן רסיינו )סק) Dh" הכי6ס כס6ימרוח ג"ממחמונף
 )סק) 0פרק )6חר י6מגות סיסי1 סססק ר3ריו )פרק 6ין סכי6506

 וסוגוכ"ס  נטרו ספ5  רמייסינן sff'p' ס6 לפי5ון יקטגס)0חייקס
 )סימגין )הן טסג'ע' 6חר וגכע)Sthln  0  נזילולין לכי  %ל5ו יליסיביקש 0רי וו") ג'ר1טין מס)כוח י"6 3סרק כחכ סר.לי כן 4ס סכיר6גופ'ס
 גכע)hSn 0 )סיגי ו6חקר ע;')  וט'  ויסרי  oht~o טמ6מ1טסין
 . תתצון ס!6 )סחת'ר ס)י)ס )עגין עס סני6ס hSn דג6תטחק6תו
 )ותר )6תגות סיסיו 6סכחן bs הפרק קורס 16 0פרק 3חוךגס

 דסות6 לן קיית6 רס6 ח)י)ס )עג'ן כניו)ס )סחויק0 )סק)סכי6ס
 16תס  כודק,ח (otp  ו6ין ס'ל ס5  טיפנין סיי ססר9 תש-ריער יסורס לר' teb1'  סויון כלפיי  ס,ען  תוך S'p1  0,פן כחיך Db"גיגסו
 מח,קען סכי 3)16 607 כ3דיקס גפקוח6 6ין מי6ון It)USוגס
 )0ח,יקס pS(,I יסורס רר' 6)י63 דכליו סגסרם )6 06 . 5קטגס6ותס
 חת6ן ס)6 ט)יס 1)סחמיר ספרק 3חוך פ0כי06 כם"ומלוחכגדווה
 חדגן כ6ס )0חמיר טמעיןילגי

~t)nso 

1Sh -b.nhi 1 ספרקmnb 
 .  סרפ3זס רלרי לפרט 6ג1 %יכיס סיס 0ורך ט) . גיגסוסוע6
 ותביך ופיס .  הו"לן הרי"ף סרפנש  יברי על 3תע ר.מ)'ר סרי פללחס'סס
 סימן 63 נפרק וול ירלנכ"ס רברי טל ספגיר סרי סכתנ טפסלך
 סיס וכן וכו' גייס ע'פ גגדשח סגכרקוח כ) 6ומר ר"6 וכו'חזר
 0);ס רכימ ופסק ל6תו מו0ר hun~t( ורכי )6טח1 מוסרר"6
 מן )ל6ס יס וכפסק ננרייח6 מעקין 6חריס חג6יס ויסכמוחו
 ס') דברייח6 סח"ק סכין hlon )ורוקלק' 6יגו D("S וכו'סס)כוס
 נר,ס וס pDP~1 פכתב פס  )ס .  5עי  י~ס טג'ן ככ) ג6מגוחרנסיס
 ע) )"ס,ס0 . נ~ווקיקת 6יגו ,ס גס סריזף 0)כוח רר"ל ססלכיפפן

 טל פסיס  סכסף םם י:תנ נוס גבז  סו.ל, יימכ"ס רכיי  גג"ורהג'מ
 ל6 0רת"ך כחנ וף) סרפבומרברי

 ג0יר"
  נ,יולות  otn)o  סיסיו

 ס6ינילס לן  רססורס יסורס כר3י  סלכס י'פ  יסורס ררבי  סימןתוך
 סיי5ס oprn רלבן opin רפסייע  כיון ~פן ל5חר 6בל לפרופ5פס
 סרכ סש סחסק תס עיון ו%'ך  סף"ף יס9 וכן נ5תלס ~onhסיעלין
 דסרתג'ס מפרס ססו6 תי3ליו ותקמע רתחו )סוף יררתי )6 .ע;")
 6פי' ח(קס ר)יכ6 כומן נחוך 6ס" 6טס חאתגח כר'ס 0)כססוסק
 . 3נמר6 כלל נ%)ן  ם65 רנל ווDtO . 0(It ססני6ס )ומר ג"מגחס;י
  6פי)Inro  1  רבתיך ליס רסבירpp 6' תחפיר רר'ס ר5ררב56ל5
 יסור0 ור3י גיגהו ט1ת6 כקריס עדיס 'די ע) סיתגין )םגמג6
 גטיס 6כ) סיתגין %0 כטייס ע"י סינוגין )0 )מ)6ו ר6ס )י0סכיר6
 ,)6 61'כ . 3גמר6 כסויhnth1) 6 ח,קס כ6ן ד6ין כיון ג6תסח6ין
 5ין דכ"ע ס6)יכ6 וכיללגו סס1כחגו כיון ס0)כס ססע  1ס תכ))ע

 )סמוך סימנין )0  ט6ין לופר ספר9 ל5תר כטבור9ות נ6פפתסגט'ס
  9רוםין מסם ר5יכן סיכי  סספ5ן כר' 3קעגס )סחויקהט)י0ן

  סותכין ר5ין btp)n ול5  פנים י'ב ל"סר פליס יבי  כנוןר5וריית5
 חייסיגן סימגין )ס ת)16 )6 כסריס טויס  06 6יילו h)h  לסיםעל
 קרוסין ד)עגין סוין סו6 61ע כקסגה 16חס תחוקינן י5  נסרוכפ5
 חטס ד6יכ6 קרוסין ק3ל0 6חך ויוס סגיס יכ 3ח גערס 06גמי

l'at1Pר6ורייתי  
 סיתגין oh')oa  לופר נ6תיוס נסיס פיי ולברקס

 רג5מנות רססיר ופור . לסמתיר b~b 5סי (SPO ל5 רס6מפוס
 לס%יכס סי5 גרולס *פר nwnh)t ררoprn 63  כן  גס bJ'hךס6
  סני6ס של5  51יפרות יתר ויוס טניס י'נ ל5הר יסיר9וס 5נל .גע
 תמס יס6 וס)6 3קטגס )סח,יקה 1)סק) סח,קס נגר P'nhoS 6טסרחי

 ימ'ו )יכ5 ג,ס דס6 ימ6ן סחוכי כרי 6ו סגס מן )פוטרסכקדוקיס
 דק") )0ק) ע)יסס סומכין  6'ן  כן כטריס  יריס 5פרי 6106פי)1
 ססגיס 1ע) מ)י)0 כזיוי סקסקו הסוסקיס ע) )טעס . גסרו פמ6ומ"קיגן

 לומרטס3י5פ )"פויח )סיס  5לילו  ועלסס'וווין כסריס עריס )ריגיס סתלילסןסל
 ס) סטגי רפל  ס%ס ירייי  לפוס9ים. פבו5ר סו5 1ס cupnl'סימון(
 לומל סגסיס גחמגוח 0סימגין וע) כקליס טדיס %יסס0ח)')ס
  כסריס פריס טים  רכיון סבוו9ית  כסיס ע.פ  l'~Stm  סי%ניןססבי6ס

 3ע)נו6 מי)ת6 ג')יי hSh כערוחן pht ררנ6 ת,9ס 6יכ6 ססייסטל
(36SD ספסה9ין טנפנסיס למלוך !ס9ל פ4סן  סיפכין 5ין ססכיס 
ontbסיס סר5יסי לסי 1ס 3כל וס6רכתי . בנרילז otpn ntDP) 
 דג3רקת כמ"ר 0ר6"ט ופסק סימן 63 גפלק דתג6י ס)1גח6 11")יס עי 30"י וכחנ . י'נ 6חר סערות טחי טסני6ס )1תר ג6נוטסגפיס ו6ט" סכסב  סמור מל  קי"ס  סיפן סעיר  5בן  3פיר פכסב ס3ז3לסין
 דסלטח 3' כפרק 0רתכ"ס פסק וכן 4:חתיר כין 4סקל 3ין גקיסט'ח
 ד60 ר61ס וסנך . סכ') סמ6ס 65  כין סבי6ס בין פר 'וכי'8יפות

 3ר3לי כ)) גמ65 )6 וגס סו6 ככק3 כמו סד3ריס l'hDכיררע
 ק% 3סנסוחיו 0רמ'6 3ל3רי לטעות יק וכן . ,ס )טון סכחנסר6'ס
 ל0ק) ~of 3רור כ)חעס סיכעלו ו6סטר ק0"1 3סימן גס 3Ot)pסימן

 : חז ר4ממולס 6יס 6סח63יסור
 )שס מסיתגי ד)6 גסי גית6 רירן ד3גיון סט,טן 'טעוןר4ום

 רכססג"ע ררבי  סה,9ס גגר ר0וס מטוס 3קטגס)0חויקס
 כ5 דע) )סנסש ג6תין 36ל . סיתגין 0ני6ס חוקס  טייסיסלכלל
  כוגרס ס5ייס  בח91פ סי6 חוסיס סס0 דנחוך כוגלח ד6ינספניס
 וקי) מקרס ס6יט פרק כליט ול") ר'י סייגי וכגער0 גערס6)6
 פלק סרמ3'ס כחכ וכן הי6 1)6 רוק6 36יס דגקריקין עחגןכר3י
 6יגס 6ניס )ועת סלי  סתבגר קודס נחקרסס 6יטוח מס)כותג'

 6יגו cr דנס 4 6ומר 6גי 6ף . )"ו סיתן o'b סטור וכןמקודסח
 טטס 6)6 )ננרוח )ערות מן 6ין חכמיס ד6מרו bO כרחךדט)

  יסי%מן  פסססי  1)6 3גרס ור6י  הרטיס  טטס ר)6חר ס%ממוטיס
h)Sליירוס לפוצס גז. ,ז  יו.ל  פ" ע) )3'*ר . מוט"ם %פיי ביסר 
h~h:ספ o'avn  )מקיס תכל 36ל .  3לנו  oh 163 '3גו1מ סימג 
 omh  פיך בסרש כיני5ר סי, תטלין ביגרס תרסיס  ססססכחוך

 ט)תס וקוחס כירך 6ניס קרק: ד6חתל  עחסין י' ריפר9סוגייי
 ססוגי6 ןתוכחמ Shlnal ר3 3ס דח)יגי ג,נרח סי6 וסלינעיל
 . ספוסקיס כ) פסקו וכן י  תטליסס גפ )ריכ0 לכ"ע  סססדכחוך
 סי% ססס 3מ9י  בנרית  סיתגי )ס גת)6 ק6ס כהיי6 מכו6ר6"כ
  סטס נח,ך 6צש6 6ינוח סחס ו6תר 6ס6 פרם" וכן 'כוגרח
 ד6מריק )3נרות גערוח סכין חדסיס סקס כחיך ופרט"י וכו'מוסיס
 מרסיס  סטס b(h כונרת )0יוח סוסס 6'נ0גערית סיעגי כטסכי6ס נלבר  הרסיס  ססס h(b )ננרות )ערוח כין6ין

~'nDDI  ירוחס ר3יע סכחכ ומס . וכו' ברויס כיכריס וסיפליס  לבגוריויירס  טסיי 
1h')ol"ורס'י ייר'"ף נירסח  ר)סי  )"ו. סיתן פס סכ oh סכי6ס 
 כתום' גירסת ו)פי 3יגרח. סי6 חרפיס'סרי טסס חוך 3גרוחסימגי
 כגמר6 נת)6 )6 כי ,ס )ו ת6ין ירעחי ל6 . עכ") גערס סי6טריין

 1ריי פרם"י mnh גירס6 לסס קיס  טסו3חוספות
  סומע  )וכיון .

 סו? 3גרוח סיתני )0 ית)16  6ס גפי  מרסיס  טסס חנשך)כך
 lbD וכו' )סק5 )6 6כ) לסממיי 006 ונ6תגח סחס דק6מר)עי) ססכ6חי סימן 63 רגסלק ססוגי6 מחוך 1)כרימ גרקרק 6"כ3וגרח
 4גסיפ  וסרס"י . 0פלק 61חוך יסורס רני hn'h 6י3עיח ):קחגי
 onlh כודקוח סנםיס 6ין רק6נור ססרק ו6חוך  יפירפ רני5י%%
 )נממר 6ח1 טפיר 3רקי )6 61י דמי ססרק כי6מר ספרקדחוך
 סכ") וט' מכיתגי ד)סחמיר לן מסמע וק6 סי6 לגרו)ס6קעגס
 כתוך )ד'דן גטמע גערוח רסיתגי ספרק כחוך יסווס מרל3יוספח6
 ר6ס 04 ד6יח  יסודס 4יב  סץין רס5  3נךיפ לסי%יי  תרטיסכסס
 מסוס גחיס 6בריקח סומכין 61ין גרו)0 )0 סוי6 סיתגין )סגמ)16
 סטח6 ק6מר ס;י ומסיס מיניס )ע')  סס כד6מר דרנ6 ח,קסי)'כ6
 כייר )0ק) 1ל6 לסהתיר סנמיס נ6תגות ספרק 3חוך יס1ר0ר)ר3
 4מר ג6טפח 6ין bb חח)ון hSn סי6 קטגס חת6ן ק)6 ס'6גוו)0
  pp'~ קחחיון 0י6גרו)0

  ססמין סיO)Dp  6  יכסיופרס  ~lhw סי5
 6ין 61'כ' . סימגין )ס bP'1 161מלוח ספלק 3חוך כסטרקוחשינו
 סיתגיו קסכי6ס כח,קס 6ינס ספרק ס3חוך 6ע'ס 0066סומטן
 hs . י10רס )ל3י גוו)ס nt*oSf סיתגין )סכי6  סר16יס כיון סכי6פ"

 ס%5רו  5יסיססמכיגן
~'pp  

 סמן 610 . גע 3)6 1ח)6  פספ6ן סי5
 ססני6ס כס,קת ס6ינס 6עע גערס ט) חוסיס סטס כחוך )וירןגתי
 6ע נגלוס ויחסכ 3גרוח סיתגי )0כי6 טר6ויס כיון 3גלוחסימגי
 esn op~eS  בנרוס סיפני לס b)a  o~Sn  ס6ומלוח 6גטיססותכין
 . נפ 3)6 טח)6 6מס רעח 3)6 קרוקיס  קכלס ס6ס  I,)DSל3וגרת
 6וחס יכרלץ ד6טיג 6מר מפעס וידן 3נוון גע )ס)ליכס יק.עדך : וסעתעקט 0פתי 06 כי יכמיסגס ל6 61מחיח גכונס ר6יס סי6וע

 סטר נמס 0סמ'נ כתנ hSo ג1שח 6% קערוח )ס ת)116ל6
 1ל" 3דקי ס6ס 1,")סחלותוח

 רפסקיק מםוס מת6ג' o:'h מ165
 ייש יפי  סעריס  lea ט,ס 6ף גומוח מ)כיו כלכ סיתן כ36סרק
 )כ% מחסניגן ממ6גח tb(o )כך גומוח  סס יס5 כל5 וס דברלסבהין
 3כריסס 61' 3ג3ס 6חי 1S'Dh1 סיתן 63 3פרק 6תר" ועוי .טניס
 61'כ . עכ? סשר 3ססר ר"ח פסק וכן . וכו' יס Su )עתור 6פטרו6י

 5מ 1פל15  סל5 ע) )סעוך 6ין קווטין לענין סרין  ססי6גר6ס
 hsn ס6ותרוח ע) )סמוך  6ין  רידן  סיירין  לרין ו,כינו S'htolסיננין
 5ועס6ו בנרוס סי)עי לס יסיו )"ל לפוס  יט גערוח סימגי )0סי1

לץעלן
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עלובלין קם קלנששאלהמוצשם
 06 דגס מדטיס 1טגי טגימ 4'ב ס3ח%ס 0ניטס וכני ש1ן)וגע)0
 גחכ% %סר כ1גרח 0וי6 חוסש סטס כח1ך 3גרות סימגיסני6ס
 Igt1P . 6% קמסיס 6מס רעת כ)6 טגתקדטס noDh ו6שכמע)ס
 קטגס מקרם ס6'ס דפרק דיגין In~hs ר6סיפ )סכמס עחס,5עוך

 ד"מר 6מס )יעח hSnסגתקלסס
~sd1Dn 

 16%ן %1יכס גפ 5מכס
 מחעת מיים כולג0 ע געלס ק%מ6 דס6 וט' 6ניס גחל3סדסמ6

 : גע 5ר,ליכס טכחנמ עעעיס סגי%
 ס6מרו סתיו דכיון )1מל דידן נגרון ס0 פח:וק די, 3נע3 'סעדשין

 סשירס * מיוטח 6ח סוי שסס 6ח מס )טכחו)ס 0נעליס 'ז
 0חקדטי ח'ל דקווסין bnp פרק דחגי6 (bo )ומוחו יק . ספ3עת4
 ד)6 גנער' bntht ע:לדסת י"יגס וט' *0 ויקחו (psp' געגס4

 t'Db 6)6 קרוסין סוו ד)6 קתש קרתיגסו מנעי6 )6 ק6מרמכעי6

 כת3 5' סף 6"ס ספול וכן ספ1סקיס ססקו וכן ע"ט כו' )יסזרקהו
 ט,ס מלירטח 6יגס )פגיו עקחו 6)6 ס6נר 4נר ש6 6סי4*

 5סק) (0 מ) )סעוך 6ין 6כן נ עכ.) גקרוסיו מפ5ס ס6יגוששח
 6ת סלי ס6תר טסמעס חכף סעכעת (רקס )6 דירן כגרוןססרי

 6ח מה סגעויס )0 6תרו כך ט6חר ער )0 *כס 6)6 )ימשוקת
 כט6מרו ס6חיכ 6)6 )קווסיו גח%יח מחמ)ס טמQthl 6 וט'שסס
 יו') גטש ספר סוף תישון גחס31ח וכחו3 03 ח1ר0 כן סגעריס)0

 מחמ4םיכסגחר5'ח
~'Db 

  ביווסין י  סוסילסו (onbp וכול כדי ךחוך
 וכו' רתי כדי3ור )16 רבור כרי  תיך s'p, תים ד"טס הרירינשימ
 )ו )חר4הי )6 ותע,)ס )קחוק 6)6 0יס )6 ג)גי 67עד'ו6ע"ג
 ססדי ד6ין )עימר ר6יכ6 ו6ע"ג . דכליס 61'ק גיגסו ט3)גד3ריס

 6יס ר6סת מומר6 משס קלוטין גגי . גריתיתן 6)6 גחטעסד)6.
 6וערן 41כ6 6%י כך %נס 0י0 )6 )ומל דעחן "ועדן ט) גסשךא
 . עכ') )0 גיח6 דסו נכ) 6חח6 )תימר גתי י6'כ6 כיו4 רמוכחדטחן
 )תימל ד6'כ6 ו6ע"נ וס מעעס )ייחמ'ל יח דילן כגדון סך'ן סו616'כ
 סמנס ד)6 תטוס )0 וס)כ0 סטנמח ס:מרס דקכ)ס רס6 ססדיד6גן
 ק6תלו וחגף קליסין )סין 0ה61 )י תקולסת 6ח סרי )0 ס6מידמס
 )ו 0ח(ילס )ו מקידסח חסיס ו0י6 קדוסין )טק ח610 סגעריס)0

 יין 6'ט ד6טח מימר6 יממ,ס 0ל) גחסוכה כחנ גנל 0)06טנעת
 דעתן *מרן )יכ6 ימי זיק כגדון דס6 וכו' ועחן 16עלן ס)5סמוך
 ג' ס" גפיס )ספר ססייכיס מיימון כחסונס ןכחו3 61ע"נרמוכמ
 0קר1מין נח'גח ו3סטח 6סס )1 )קרח ס*ח סס)ח 131673כמעסס
 ין 0עד'ס וכקקמעו )' מקורסח 6ח סרי סס)ימ 6תר' ס6סס)'י
 )0חיר וס6ריך . טעעס סס)ימ ו6מר l~tbb 6תרס )6 )מס )ו6מרו
 ע"ם 63יסוליס ג6תן 6חר רעד מטעס סס4מ מן גע כ)6ס6טס
 ךקחקח וס6י וכו' )1 )קרס יחר5'ת ש6 6ם %יוס (Osttp 5ימקווקת ח6ני נתס )ו 5קדקס גתכוין סו6 6ש5ו ושד ןגריו ~Qloוכת3
 וט' ג0'תגס סקדס )סון סניגס )6 כי ק6ער מ6י .רעס ד)6.מסוס
 סמיך )חול (ו סכר6 ע) ד)6 סמ65 חסוגס כשחס משיגת כך .ע"ס

 6מרוח )סכרות סג'ף 36, (1 סכר6 עסס )6 כי גע כ)6)0ח'רס
 ו0חכחי דכרחי כס על )סת7 גר6ס 6ין )ח1ר 6מת ס3ר6 ע)6כ)
 י)די ממקרי וחספוטס 0פרוס ותרו3 0ךין סי ע) )ע"ך סגר6סעס
 . Shlnt דייגי SD ו0)01 )מלח ק)וחי 3ע1"ס כעח ע)י רעווס,מגיי
 מסררי"ן ס63ון 0מ)'ך מחן 0'ס ו") גו)יס תסריל נן מ6ירג6ס

 : 41דסכ"ן
 ל"נ ממוחני מקב3'6) פעיס יר3 מי 6ים כטי ממשטארה

 Y's 6כ6 מסל"ר 0מלותס bo(,tl )6כ"רול"ע
 ס)6 סכחו)ס קיווסי דבר ט) ט)וס כ5)ך סמסחופפיס ו)כ)ילי
 גע 3)6 )פ,מרס ס6ין 3מיגי טסנו6ס סדין גרס 3חסוגתי ס6רכחיככר

 3חיך גסש 36דיקח DD('(l ד)6 סימ רכי שמך 6מ סר6טוניסוכדכרי
 גמג6יס ס6ס כיון סחת6ן סי6 קעגס 160עלוח יסידס )רכי00לק
 י"כ 6חר חרטיס 1' כחוך 3גרוח )עגין 0'נ גרו)ס סיחס סיתניס)0

 כישכמ 3ערח 0ו!6 ו' 3חוך 3גרומ 0יתני )0 גמ65יס ס6ס כיוןקגיס
 :טיס 36ריקת )סמוך 6ין כך 03תוך טגכחוכ l'onP " רפרקססוגי6
 6ביס 3)6 קרוקין כסק3)0 גע 3)6 )פוערס סיעגש )ס ק6יןס16תרוח

 0'6 גדי)ס )ותר ממס י3 6חל hSh )0ק) גסיס 36ך'קח סמכ"ד)6
 כ6על סימן 63 סרק כרמוכמ לל63 חוק0 * ר6יח מסוססחח)ון
 דכו 51ומל )סק) ל"ת D~DI . סל6טוג0 3תשכתי וטללתי0וכמתי
 סחמ*ן סי6 גו1)0 כק16תלוח יזכ )6חל גסיס 36ריר4ו לסמכינןסיכי
 סגותיס )כ% טסגיע' קעגס ן6תר ךר63 6חוקס וסעכעןמסוס
 רכ6 6תל כי ותסקיגן DtQ(it סכי6ס מיק0 3דיקס )ליכס"י:ס

 סשמג ס"ג . ע*ט ג6עגת 61טס בויקס 3טי )מ)י5ס b(S)וד16ן
 סנס י3 נח3שוט

 3חי
 וקוטס )נגרות גערות סלין מוסיס ססטס

 *שס דסתכיגן 0ימגיס 05 ס6ין nwel גסיס עשפ וגכוק0עאס
 פ5 5ם* )סתוך מג"ס ור5ם . געלוס מ(קת מקוס גפ 3)6)פימרס
 שה קוש0 ד6חער I'DnP " ה' יקחטין 0נפ' טנ" )כ"ור ייסוג'66ותס
 6מס קרסס ר6תמר יוחסין " פרק ךקהטין ( . סס רטזי דגליוכי6ור
 טגוס ס'6 0רי 6ונור ל3 כוגלח 0י6 01רי געיר ע5מ0 וקדק30דלך
 w~h כגמר6 ופויך טגי0ס )קיווקי ח%טינ' 6מר Shlnnl)פגיג1
 0ופ סקת6 )פגיע כוגלת סי6 הלי ר3 גש6 כ60 טטס כחוך6)יע6
 ד6ערינן )3נרוח גערות סמן חדטיס 1' גחוך גימ6 6' ופרס'יד3גרס
 שסס th(e געלות סימגי כקסכי5ט יכו' )כגלוח געלוח טן6ין

 וט' )0ער תתסרח קס61 ופעת'ס מרטיס ססס 6)6 3ונרח)סיוח
 מדטיס טטס 16חן כ) 60 )פגיגו 3וגרת סי6 סלי ר3 6מל603
 3סמ6 נוקגוס וכי 3נלוחיס כסיתגי סגכיר ער סי6 )ערסכחוקת
 סי6 ססח6 ור)ת6 סי6 גוגרת גתי וע5פר' יהץר ת' נוגרחו6סחכמ
 טעס 16חן כ) 60 רט"י I1DS )פרק רעחך ט) וע)ס . עכ")רכגלס
 סמ* )6 טכול6י חוקס לכ טסי6 4מל סי6 גער0 נמוקחחדסיס
 s~bl טגיס י"3 )6חל D'D('l )טגין דל" ח,קס. כ:גו 3גלותסימגי
 ד6ץ גו6ס * 6נ5 . כוגרת ס6עס ט16תרות גמיס 6נדקחיסמוך
 4לל ססנש' קפלפ נפיר1ט רנ5 ייתר  רססם ל)ל  or ע5)סמוך
 חו)'ן ט%6 ר') סימגין סני6ס מיקס בריקס לריכס "עפטלותיס
'hiuP06סנהזיס לכלל  סתגיע כ)) קסח דא מקוס 0'עמן סני 
 *ער ג6תגא )שם פ' ע) גנוקח כקסי6 ו)כך סימגין חכ'16)6

 blh מקלי ד)6 תסיס קו)6 קסי6 )ה)ין 6פ" סימגיןטסכי6ס
 נ:רוס  לעגין 6בל .  hn(ot ע) לטרש  פריס כשט ho)eגי*י
 ספרט'י כנץ לנגור תתסרת bsn ב,כ  ריעמיס  סרטיס סססבתוך
  3ו%ת o)thn סייפר4ז  לטים 5ביייפ לםתי- 4 לית5  פ"ןבמל%ו
 כ% חזקס )יכ6 0תס 607 קרוט'ן כטקכל0 גע 3)6. )פוטרס)סק)
 6ין 0י6 גערס כחוקח חרסיס סו' leb סכ) רסזי רכחכןס6
  חוקס ט0י6 טגרח געסיח ט)6 סטל6י )ותר (0 3)קו1כ%גחו
 ססיסס סבפניל כלותר 6..6 .ומורס

 יוחה~
 שעופ כץ6  טדין לערס

 ע) מקוס סעתך ננתר6 טן  פ5תר תפ  ריגתפ סר"טולסנתיקסס
tPprnיססתי 

 סמ  ~nlDDIP תרברי בסריי  נר"פ  יכן . חוסי סין
  )חוקס דגערוח מוקח 0חספוח ותרפי ת9%יס %"ט  וסיו5לר'ס

ot~no4תר  טייך סלם oprnn וגמ בתסרס 5ילס סס%ייס  סוו 

3נתהי
 וט' רכ ממ6 3ס6י נגנ,' חריך סכי 6)6 . )סק) פריך לת

 ס)6 )סק) 1)6 5ניס  )קדוסי גס )מוט )סחמ'ר 610 ו6ףח0רי
 לט"' סכחנ )ערות דת,קת עי' 610 011 . כ)) 60נ )קלוקי)שק
 טתס וס6 ישדס )ר' ספרק 3סיף גכי ננני ס%כ6 כוו ח,קס61.כ
 עד קסנס ססיחס סר6סוגס ח,קחס ע) טגעלוידט )ומר גוכ)נתי
 סס ספרק כחוך 0ינוגין 0כ'6ס ד6ס כ'ון 6מרינן סכי 61פע1סי0
 6נדיקת סומכי1 6'ן )נך 0פרק )6מר כש יסווס )רני תע)י6סימג'ן
  בסיך  רגעךוס תיקת  סרין סו, י"'כ  טתתין. סי5  9פיס %4רנס'ס
 ol~hl נפרס h'~p לופר  לסיס  5ברי9ה  סובוכין  ו"ין  הוטיסססס
 סגיס ייכ )6חר סיתג'ן )ע:ין דר63 )ה,קח )רמוח 61'ן .בהרס
  ר5ערינן ת0 דיגמח גערוח ס'מגי סט6ס סכ3ר חיקס הוידסחם
 o)th ורנ5 פסועס b~b  בגרוס סימיי  לציין  תרסיס  טפםלומר
 דסממגן כל.י לן וקיית6 ור"י רזס 03 פ)יגי 607 כר כ5גלו)0
 יצ  3לו41ר גמיס 6כדיקת 0תכיגן )כך גשס ככריקת 7לנ66חד;ת
 סרקדקפ ותס . 3רור )י גר6ס ווס .  פתמליך סי5 גרולס יתרסויס

 ר3ריכס סמעיגן 1)6 ס'6[ ]ו)6 6כיס מקרס ס6יט 3ס' יוחגן ר'מן6ער
 וט' גריקס ד)ריכס תססו0קיס 6מר סוס 6'מחמוע )6 גסכדיק0
  n(om~o דסיכי 0ועת ע) יע)ס וכי %ח גסחפק מס ירטחי)6

  לסיל נירות סימיי לסביי ר5ייי  ~h'o ל5סרסגמרס
  פעורס טססי

 ק6מר כי 6:וריגן דרכ6 כחוקח 6סי)1 רס6 כויקס 3)6 נע3)6
 דסיינו )מ)'05 6נג )מומ64 פירום . (itbr סימגין ס3י06 מ,קסר63
 בעיר שתס  רקירטס יוחסין ד" ח,ק0 3ס6י סכן 1כ) . )6)קו)6
  6ניס  תרפית י4ן' 5ס לרפס ברע:וס רטזי  סייס בוגרת h'oוסרי
 רספיע6 . ססס נחוך נגמר6 (hn~th ונעי .  קדוסין קרוסיס)0יוח
  9ווסין  קרוסיס eh נריקס )ריכ0 קרוסין סל  מייסס דגעס0ר0יפ

 : ל55י
 )סשך 6ין  כקריס 6עריס Otrb סיס  וכשן )י יי6ס רבנאמר2.

 כקי6ין 6מ 6ין כי סימג'ן )rb 0 כס6ועריס)סק)
סס
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לובלין קם שאלה,מרםש14
 סדין יעם;:ג:י:; שהל" ':י";שין אהי,:~ינ[~ישב

 hSOw1)1% 'ODD 'ןשי:ין"4 י ןן'%י, 1: נ" 'וי.. ,נזק 1";נ"ת'(':י:ננשווי

 דוום דכ'0 גש 15סנ פסותיך יטה כס כתנתה. )פ"ר "Dh~i ם)6 נס*פריס סוס 3חן י פ5יסס המוך%)ם

 : לס"ס כין מססריץסנטן נפרס מ6 פסן תרסיס ממס כפוך 33לא נומס סנ5ס 6י'סשס'

 עקם בורא לאל שבח ונשלםהם

 חדל בי שף . מועילו תשובה היתוו השתה מ * ננן* * תאיבהשערי
 ים בהראשונ הממרר עשה אשר . במשעלו כחיינו הפתיה*שות

 . זרים ומשו נשצים רק . המורים כסדר נקושה לא כן . טטיד בכל לשוטםשיריך
 ורות כה . כבראשונה לעשתם אמרתי . התחבבה על ירו המשנת שכל באשראמנם

 . ושערים פהוצ עתה כן וכמאז . ומריים להשיםהדרך
 : הלוקים רעים יא ום ומביתת ושמעת םה*שת משטתהי
 ישכן הא

 0)9 יתחסן וסט otn~vol אפ כניינ וצ %' פ9ו יחי וסי
 )! סיקס בוא! 6ת D3wl דר41ק 3ז0 כן סרס כמס ו5וצ מ0ס.אפתוק

 ר בסי' , יכזמ ימס 0מ0ן מש"ג 6ם ויולבש נער גס סטג)
 ופכעיס מ0נת O)p1 ישפיר וכי כגטנ מץ פפל uws ש0ן עמיו טב

 ה יסי' 1 *)% גו 0ש נס 40וס סים מלממרס 9ועניס נסי. פשי מ6% פ6ילס פס כדין גס) סר.פכר וכערס 0כס פוענח ועת0 .בפעל
 ידוע סך ע) ספ0'ו )ו ווסן, קאט 5גט ייקכ כשד גסו 6ת פסליך יעוגן יט3

 ריקון ייט נפומ!9 גן  גרותיי 9 ענו בג) וש 0וק מוי סיווטיס )ו פשמ16
 0ינימ ממהוית ים ותקב מס קר וימר 5ייי יעינשווי

  ליקי
  0)ק לרופסן

 רכלי י) 'ס!ג נ"נ יסוקל וט . )6 5ו P'3h 5גי יעקג כעונק נס4א
fbW0ונד קאו פ)6 ולי61 ע"ד גי' 0*פ ומסור כטר יפ סלק שף דגטלו 
 3טל יפ יר' 0נפ' סונהת וקצי . מס וססוס*ס פפס עי ד5' 0נפ'סומיס
 טפר 1041 נחן ומלממס גו(יץ וכ61ת יד! כג0נ ארק וייג מרייס לרוגן צקצ4 יד בתף b) 1(b ד6ג6 נגש )פסיי%8צס
 שגס ג'ג י630ר ו3ו . )6 15 )טמבון )ס)ס וויג ל6!גן 5ס IWDniגפסנס
 כב בסף : 30ירו סי "פ04 ושרע DnDn מכינות מדיניזומם
 ו6ס t'1Dh פ60ו "onS פ% י5ר PDfip דין )ו ק 6ם ידו כגסג ס6ס-שץ

 0600 ש עי ו6ף ש6. מהע ספ6 איו יסעק owhw ואיושיתריס
 16 בם" ו עמו h'1tlp עס0 עמ6פשס

 %) ,1צ שב )0ס וסיס ומטס ג1540ס טבעית )0ס סט IWDV1 לסוגן שץך
 מקקי )י מן יפמשן י41ק ולפר wDn כיליד סיס שפלשן פוק 6מיישד
 מהוריד יפגע 'otb פ63וש סלוק 5מד עד טפעק Ot('h סני) פייי'דג6041ס' "יי וט פ0שכ שקך )ך (1pfi ככל שIWDG 6 וססיכ פקכ)ס וטשששכ
paילקק wng or'h פש בס4 פי: עט סדין סךפשפ 

 4 חיג 0ימ פל5  01ויש גל כעדו ספעס 6ז סמעק 06 ספכע לשק צץ1
 לשי כמנ"מ נ'5לש

 סרסני
 1גצ' lebn 4 ווקן

 וטפשי
 ש)  זשג'ס 9' 10י ספיכ

 !ך הוילי פטממס ורימס פ6ס )י 0י3 0יתס ס6סס ו04ס wS~p חוורש1כ
 וספרטני )6 סמק 0וחגק ע"ס פסך )י 0פניעיס זסוגיס וסל יקר8שצס

 1 זפויס נ' פ) 6 )בלוע ושיט פ'1 נעד שאעין ניפ פגל לקיקגרץ
 ,שכיס י' עתס 4 0ן יפ"סק 1Dbt )משט דלוק לאגן ומס וש' לפשי
 *שר Ots ט 6ם ספנ' )ומן w's )י ודיר onhn יימס ייתפס נעופפשל
 רשכן מנוהג ob 0ג'0 שרף סמאו סאן טג6 9יס כ6ס נס )6, 6!יקמפ
 פספעוס כ5י 6 פסיג 0שנ 6 ששש )סמע9 פיומד פ)י0 חסימ לאק יץםצ ש בפ" ו )6 5ו )סמ"ק זפכ"ס סי'ושפדל
 elp (ntSm פמפון נסן ומגס )0פ)יפ 0פעימ נק % 6כ) סכיהסשעיפ
 שעפת 5וקצ סג9י0 ויעיש ספסל עי פנקס סך קג)0 פיגשג 6 וטסיש3
 ע) otb גסכ 1)6 ספשפ פפ)ש )ד*ק ונסן סגסמש ofip )6 %)ק

 n~me קנל שיי יש ששה עפ פעפק 6ת לזגגן שגע ופני .שתפל
 ~Wbg פסטלים 6יא Iwta 9ש 6מ גידי. מיה% י*9 פו14 סיפישסד

D Bקיט ולי נפלילצסו 1שופ פל4צ גן נס גששם סמום שחסר יזוין 
 Owt wb mwe Rwtn "ט % 9 %1 שסש שע 9דס ="% 'tt1DDO שפטר כדי 'elwtl' גפפתם ידם 6סיפפ קגפפ ו6י שפסק לקקיץ* ביקי ib)~.wbפיששאח

oe1S~p פד פפש פשל ים e)Da (סקך כ jwri ו*צ ושניס מלידס 
 ס"ק פי ושי פששש פקעי )סם פא! *וף ספפל עי יגשם 6%קאשיש
ח 6 % %" 9 %קאא א . * % wbpa 4 ש4"ש   

 פיסודפ ספעט fiDhD ועריס ו' כ6)1 0)ק ויסו) ולונש ו6י סמעק נ*ימס
 מי. סס סדי! )ס0%י% לס! שבי וספפר "י4י מפער ע) א פשס סמןסיס
 סמק% ונפלק 0נהי כסרק סכסכ מס סמודכי דגרי ע) שכ ניכ אמיומ
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