
 (fw רוהספר

 רומאים אמיט )כ(.לא רע 4ל, טלהטו נק מ ים-ך הא עך טוכ ט'( כ"כ (hncכה'
 י'( ט"ו )דביים אמר כהגה כתה-ה, עזה רבךנ1 משה רכבלי( N'hr בעלם)ק דבי c:rההכם'מ

 סלחפו נתן כי יכרך הוא עץ טוכ ואמר* שלמה מא 4, כהוך- לככך י-ע ילא לו תתןנהה
 ק- עין הסכת מהו ה-)ט ולאלרל

 הקפ- אלמד ף )ה( תנ", לרל. מלחמו נתן כי שאסף
 צנו יכא לא חים כנו כא הא כא לא שאם % מדה על רחבים ין-ם יבקש )0לעילםאומ'
 החש נלנל אומ')0 ישמעאל ר' ותניא הדכי'" בנלל כי י( ט"ו )רבריט אג' כנו קכא

 איזץרי מיעני הו סיעני לא סיכנן צץ-בא האי נקיטינן יוסף רב א2- כעלם,:מהויי
 עץ, סוסך י" כי יוטל יא יפל כי כ"ר( ל"ג ןחרלים לרם- ראיז מהד-)"( קא לאאפיהחא

 bth)brbp וככ"י ויעללינעק, ק,וננרי7בע פינכתן, ש"י לס6(
~wb 

 רות תדרם'
 ונענדות  יייו5י6גי 6ו:ן. תסס 3סס וגכ"י,קקפ6ר7כהו3: רות על פירום.אנועליקא

 טוניסו ורכי לחלי רוח פירום הארליען ובכ"י תות  פירוש ככתוב 5תפיכ ות,.סי)
 נרפי פוייסו לל לוח תבלת מילום פעטעשבוג ונף לנעור ר כנודגל
 וכף. כתף שמי תהי כקפל וסתסלת זס כל ניתץ פ6לת5 תכ" ז5וק"כ עזר6ני
 וגעדנל נ6ול"ת6 לעד דנ6 נכסוני דכתיגי תידי "ן:, עי 6 ס' .תעית חק,ג(

 הללכת וע' כתורס עמס rng' מל6 וכתוניס 3גני6יס גתו3 737 נך סבין ננסיך מ"ילנס
 מוס. תיגת ג"כ ליתם פע וככ"י א ליחי  נפולס גן ן ג..  ליס גיא 6. כללכי:יס
 ס( 3פכ):תה' *פעו*ו:ר רעום. ף קם ונכ"ים, רהז וק ונכ"י.א ופע ה גכ'י כ"סד(
 מ3ת ו( ותגב. אגכ'י

 קר6ק6( )ד' 3ילקוס יכן סקפר ,ניעזר ר. סגירס6 וכס י קני
 רפ6ג עסור"ר סלי*"נ סנירק6 על מעיר )כ3ר ופע פ גכ'י ?וי וכן תתכ"מ ר1:(יפריס
 בויקרא פיס רות ונ):זרם ס' 6ות מס קופריס 7ק7וקי נקפרו גריו ר"3י:,וויו ג::נגחן
 ל6 ו5ס ג"כ ניתץ ק ובכ"י קפר6, 3ר סבירס6 תרס"ס רהב ויקרץ ופינקו: פג"דר3ס
 ננו גן גנו ל* ו6ס 6יח6 א וגכ-י וכו' 3גוי63

 וננעלי
 -3ן 3* 3ט נ5 ו6ס מס ס3ת

 3נירפ6 קפניס סינוייס 6קס עוד 3וס וים וכו' ננו נ6 לvel Cb1 6 ה וש"י 3י1:3
 נגלל כי פע **3כ.י ת'. 6ות סס פופליס דקדוקי וע' עניסן נפעיר תחקורך 6ין6:ר
 6כ 7' ימלך סוס?ך3ר

 תקלי
 סס מנת וזעקי א נכ.י (( נגלגל. 6ל6 3גכל

 נכ"י וכיס תת5'מ רונו דגריס נינקוע וכי?. נעולם מסחר ?ו6 גלגל ים):ע6ל ר. דניותנץ
 נלקו: 6גג ימעכ6ל ר דם ותמי 4ת6 ה ו3כ" ימתע6נ ל דני וסניפע

רקלי
 וגע7רס סכל על ועוגל סו6 עתגנגנ סוס ן37ל נגלל כי )יינו 5"ר תלס'ס לה(

- וכו.. 3נננ כי כחוג :מו:ן 6'ר פ"כרות  
 ק ובכ"י עולס ג6י כל עג ממהרת א גכא

 כל על פעמ):סזרס ונכ-י גנולס ג6י ככ על ?המזרת ?ו6 גלגל ה ונכי געונסכסוול
 פפערמע תם.ס וכו' 7עיער 6יתch 6 דהיתי ס,יגן ק5 ו?5 כס ס3ת Cn_1 מ(מעולס.
 ונכש גקיעוכן תיגח ליתם וי קם ונכ.י ם כבכ"י ?גירק6 ?:"ל( סוערים דקדוקילנק'
 bnnrtb bS 6?זזרי דעיעני וסיגן וס* וכוי נקי:יגן סס ו6ית6 ענף ר3 5הר ליתםא

 סזיגן.ועיעכי.5ס7ורי ק6 וס6 עיענ? ל6 רגיוקףוכו' 5הר פע ונכ.ייזכרו
 ;תולתני ש מ לדגר זכר לזבל רסיס 11bc ומע"ע הסדר ל55פיתסל

 ג5 ,ערנק *לג6 ה תכ9 עסזלי bp ל5 41דתס5 מסדיי רעם הרגע לרנ* כ5יק
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 תנש לחם מבקש היטו נשם ש-ק המיוד לא וקנחי נם ריחי נער. כחה( לעלשם

~)fh דבףעת " דנודב)י( כל ח-וכך ורחמך רהבים לך תיזז י"( ישנ להכרים רכתיכ מאישסך 
fen-השכרם: גן עלי ט-וצין שן דבףעז על ט-חם "2אץ)'כ( השמש כן עלע)יא(ט 
 וזב שדוה ולפי הע החד טי4 יכלק ומת"ז  נעמי אח2 )י( אחסל שהרי )י0 רשתטא
 סכום הנכש זטים ייו)ט( כין נשב אם אמש מ"כ 4.ש-ץ להם הלס ההראלבאמץ
 להנצל לנו כצטכ לפינסם כגי ים בכל ישיאל עגת אלצו ישעקש )מ( וידח מרוניטאת
 כשא( 4ל )רות "cx~- ל'( חיא דוי נשאר מכונם תאמר ושמא לאמיץ נם-צצה  שמום ומיפםכיצג

 גוץ כי יברן הא עק טוב ט'( כ"כ )כמיי כצמי הף תי הנדבני וריקם הלכתי מלינקאני
 שדיו מאבח. רב עעיו ומעל-ם מרדאר אץ ליש נוהן כ,( כ"ח )שם ואוט' לדל,מלחם:
 אבי הצי אום' מה !ראו ציה להם אמר )יט( צמקה של כחה היכן ער )יה( רור כן שלמהאח

 אליבא ר' כככר-, חרים ur-9 לעד י)פדת צרקחו לאכיפים נתן פזר ט'( קרב)תהלים
()YUIN1 נענעה טה ומפני היו רךזר ופרנסי הרור מנרולי וכלע כנלון %ימלךJec )שיצאו )כא 
 כאשר ונרי אי( ה' ב )מלכים כתי' ריי)ננ( תאמר ידב לא4-ץ לחשה ישראלכשמיץ

 מת3י6 ו?סתוקיס hnntDh תס7י ל6 גקסיגן תח5"מ 37ריס וגינקוט עיעני מזינן ו?6עיעני
 ו3ל" וכו' ולחעך כתיל קותל ר"ג תגיל פ לכ"י ט( עעיונו. הוסיףסתחכר

~Dp
 3רמ לג מס מח תעי ש' וסרסך ורחהד דכחינ יתר ר"ג מגיי
 גתלי5ל  רכנן  סלי פע תכ" 6תל גת64ל תן מח6 ה תכ" 0תלס 7עיסתיליט
 סו6 סרי גתלי6ל ר3ן תסס לותר י?ודס סגי ד3-ק ס"ט ומתוקפתך נתלי6ל ן 3 ר ג.כולל
 סרחתן רחתן ס6ת? (תן כל 3י7ך יס6 היען וס ונו' וסררך ורמעך רחוויס לך ונתןלועך
 וילקוט ו3נתר6 א גכ.י כ"ס י6( סערחס. כל סו6 כך 6ל6 ה כ"י י! rsD'על5ס
 3כ.י ניתץ י3( הסריס. תן 1 ג ערח1נין 6ין ב"כ 6ית6 פע וככ"י 1. ל כ" ו603רמס,
 3חגהות6 למון 3סינוי ס37ריס עקור י"ג( גי. 6ות סס ס3ת 3תק' סוסליס דקדוקי ועי וקש
 וכי ע"פ 3סרפי

  יפוי
 א כ"י ליחי  יד( תקל"פ. רוס  וילץופ 5' פרס? תוף רוס ועדרם

 6ל אתו עם סלך רע3 סעו וגסי נזורו וסרגם סדור גדול 6גיעלך ונירקחו לערועז
 ולסי סיו 73ורס וסרנקיס סדור גדולי וכליון ועמלון 6ליתלך מסרי ה וככ"י 6תר עו636רן
 עג ם?יס סרקו ולפי סיו סכול וסרגקי פע תלי תף לצ מסלסרבו
 ונכ"י תפיו Dp1 ף ם וע"י יק פ א,, 3כ'י ל? 19( סרע3. ולסיססיס ף קםונכ"י
 ומ" תספחו א 4ת6 לגו מעת עז ויסיו פ0 ויסיג נ6ן גמ3 עתרופע

 כדי יסרבל עג" עליט לועקיס ףסץ ק 31כ" לסלל תוסג לסרגת ללעו ילעקויסרבל
 לסיגקס כדי עס נכל טליגו O'pD15 יעיו יסר56 וענח ה ו3ג*יי סגפרום לגו עוטנלסרגקס
 לגו תוטו יום נכל פלינו 5יעקיס יייו יסר פעועניי תרי כנ%טט3

 ?ף מ ק יי כתע 60 מ-א ק( ט/ מעסו 1D1P פסן ולסנגללנרוח

 ז לנ ק( תף. תנסס 6ל ת"ל גם6ל תתוכו נבעל VD bnD1 תרי6י'
 3כ.י וכל. 6 נ 6 דוד ס ר י פ עס וכף סללו לנסו 6"ר btunn חילים הלקון פ'3י'
 סג טיהרת? יק ס6כרתף. 3ליקעס וט/ סיכן עד טלעס סללו-6מפע

 ופע יה זש כ"י וכיס קותי ים3"י תקל"ט רוח חלקיס 6' 1"6 3*נ כ( ס. י 1 ג ת5דקס
 ליחן וי מ 3כ'י לייח, 6ות פס 3ו3על ר"מ כגסות וע' ון עע ם ר' 6ער ס'3סרתתגחוע6
 נמת פתיחל ובע"ס סכח3 ס"ס תלכיס וו?' פ"ס סר3%"ס גירעת ססיתס גל6ס וגןקלקולן
 יל6וונתהיי3ו ג7ולס לר0 ותסגי ?יו סדור גיולי סני וכליון עמלון סמלי מסייוח עדת6ינס
 יזיל ימר5ל 6ין ס' ססלהן פ6ת 3ס' עליו וכתם ילמ"ת כמ"ע וע' פלל לעקוםכליס
 ה"מ וע' עכב וכו'  כלן.ט ייליו  דז?ו  לייימ כליס  ולתתובו סכי עפני ומליעלך זלגירטנו
 פיו דורס ופרנסי גדולים עסיריס והניו 6ליתלך 6ית6 חח א ומכ"י 013 עודתועך
 קפרחיל13י"כ מי עח4 מליעלך 6תן םעעון ר' מש תן hn~b ת"זעז י3ן;~ח" וי ות"י כיו סדור גדולי וכליון ותסלון מליעלך פעתרי
 ג6יז מין סילקו ענ ,ש ג" כ5( וכו'. 3רענ ונגע סו6 תת pbi למונס סי"שחיג

- וס6. ק ס6, א כ"י . כ3(יטרקו.  סע?. סרסנו סינרי (Cth1 מקוק עמך סקוסים 
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 כלוכד( כה הוה לא בי הכשנזלף:( שנש שכע הארץ אל בא וגם לרעב מ' ן-א ביהנורי
 היי הוה נכל 1AW לכף שימל)גה( נו דומה מגעו יודים זיז לא עעמ' את לאלפרנס
 ולמה התה נדל עמוד אמץן~ט( בשמטכתב

 יה-
 של ושינעץ מפני תשץטעך)כת לכרכרים

 שנ' לנסוח.גכה( כצי לסשדים שררך כרי וכבההם כשכל אלא לילם כא לא ת-עבשתו'
 שמתו כינר שדיה רועב אכל dD קשט מפני לרחטסס נס ליראיך נחי ר( סי)ההלם
 כישו %א דח-ם%( על רחמים לכמוש לרם חיה החד אוהו עע % אלא בא לא)כט(השופכנם

 כ"ס פל' )מר"מ א ונכ'י *מכיס 1לcn~D 6 6ת לפרנק יכולם סיתם ל6 ק כד( תסו3תך. ופע אכג(
 לפרגעע5ל ומונק כס 3י7?( מלע: ני7יס סיס )6 כי פע תרי6חרס

 *ע תליה עע למיי שטנ תליקקמףעי תיעוש) כ?(אופעיט)1ל66תריס.
 5ייך וגו' תגורי נקמר תורי ע?פמוק סעסננ' ?דג קובית -- יכול. סוייט לעי ינוסזוע?
 לירך נולחץ? יייתיללית btb  י4 יינ נתת' התחכר סיקר מעור סי? כנר רלעיפירוב
 סי4 רות נתררמ כדייתי יו כן עם? ?עניים  ען לספרר יכןי לעיל כתים ם5:יומליבלך
  לנן סספיל ידי טל 5ליתנך נעגם ולחס סרגל פזר  רענון ונסעת וכו' הכי וס5 חלפ"י
 סיס ול6 ?תמי) ל* ככועס 46סע םכיוני ליימ3 ים 6כן ערל וכו' עליתן יסר6למ)

 דסי6 עכול ונו' 63 ונס )רפ3 7' קר6 כי ?כתוך נסון כוזסוועוס ?לעג עסייןסרנם
ctn~g6לס ?ולס 6ליסע ו*עפ-כ ?רעג נשתחלת עדיין ?רגיסס ול6 ידעם ל nh5S ?%למ 
pbi*מווי ?י?  ?יגור ע"פ 7ל6 7פסיט? hjh כענין סו6 ופרי חכם 3?ור6ת עלתו תדעת ISn'Sb 
 וכו' *נרסס 6ניגו ?רי א רי כו( דרמנ'י. 6ליכ6 לסהפרנק 3י7ס ?ים עייין נענען טפןודגיו
 3 1 כ.ח י ר ס 1 ף קם 6גרסס, 36ינו סררי ה סי?, ניול סעסיר מניע נ6נר?ס קרר7,

 ולעס 3י17(עוסר ?יס 6נינ1 נ6נ:ר?ס נסיי פע 6ניגו,נ36רסס
 3ם3יל hS 63 bSh לע3 קותו מעיקר תפני תסונס א המוג?, ף קם כ,( . וכו'. ד רי

 למותו, כדי לע5ריס מירד בנרמס hih-נסגיל רענ ?י? ם)6 )737 תחת? ק לגבוחו,מגראס
 כד )המיס 6ע?ס.)ל7ת נמל 6% עיקרו 63 )" לעג ס"וחו חסניפע

 ל6 ק סיור, עון על 63 ז" כט( פג"?. לנס 3ל6מית כס( וכף. נתת ווסס.*)גקוסו
*3hSh SD ו ?דור, קותו עון ייי bS 6כ b~b על * ל 6 * כ 6 ל ופע סדור, עון על 
- לחס. רבוי וסיסמון  ג(זסר,חדסעיפות6תלנעעי 36יגדסונ"ס ת6נרסס סקוסי6 
 עטלמ"6 וע' ג' 016 רות מכתים מספתי עליו וליין ע"ס וכף עו6נ גסיי סעע? כיוגו'
 nh~b רסקי סיס ל" דיימק נ' ח"ו ויגס סוג ופקס PC*7 נ"ר שתדרס ע"פיוכן ?קומי* וענין ~ge י4 פעללם נעל נל' רוח על יוד ניח שלכות ערלת וק' 6' 4* נ,3ס.6
 כל קייתו כימר ו7יגיס סירן נק7וסת ?קדוכיס 36ותיכו גזברו דכגר ויוכה תוזז?)מיל
 קסי' 6"ם וס'ז 6' 6ות 3יג? 6' כלל הלש"ס ע' 3ס נוממס *סר עליון דעת ע"פמתורס
 וגתדלסיס, כ"מ יותך עי' גתגס מלס ?תור? סתרו סק7וסיס ד36ותיט ]עליזתקע.7
 שלמיך תחר-ס ועמרם ונו' לעמו נחן רעק3 )-7 ר? הונית נפ' תגריות דרך6ונרהי
 נמס ססתעתי עפ"ע עי"כ ע5עו תמל ת ם י ו ונזיז )הס 06 כי יין לו  גתן ל6ייעק3
 נמן hS ז? 17נעעס 4ל )ת"ז ם:6קר, ?.ין 3סתיית ד5קור. כיסר6ל דיוולהיתרץ נתנעי *וקרו 7?ו6 )פ"ע, הסוס אן )יתן שקול לכהית .תותר 7)יסר*נ 6היג7ו)
- ופע. א לית, יורם ע3 ל( שהיל[. למתות, לכסויעקד  סטעס דוס 3*ור קריך 
 צנרי סרג ?ני6 ולעי) 3' 64 נ-נ 3ווק' רי3.ק :גרה ?ו6 וכו' רהוניס לרקס להםסרי?
 עו5י6ין סחיו אוגר ירכב-י פקסו סל6 תפני ד;3ר 5ריג'ק פליג לח.ל מלשו הפני  ב:ע:בוריתר דרסנ,י 6תת 7?ן סרנ כוונת י"ל ושולי פליני ורינ.ק דרמ3"י לכפירן והמתם 6'( )עתודרסניי
 *ננ ?"ס ת)כיס תסי מ"? תמי? ?)הס ו? על מסעיר מזי ליקה תוני6ין ?יו יל6 קוגל וריסקפיקח
 נפיכך דירס עג כמלויס נפקם )?ס וחי? 3P?C ככמתו וידייק :גירס יהרי ?המנר ?3י6ת.ת
 36ל כליי? לפחחיה כך כנ עוגמם ?יו ל* רהיויס 3ק:ו ד)6 דיםיס י ה י ל 5 ? 6ל

 למס עת7ס )6 וכוחם ע"כ ליקמ עו5י6ין ותיו נשרן )הו5? יתילל וזקרן נ.כ סי65ווופסי
 סגריית6 מתפרס ווסנ? ?כאף ע"פ ?קפל לנרי . לפרס ]לכה"ג. וזב:? ולמס המג? כקןוכ'
 ע? ועמני סיו מזור ופרכקי ?יו ?דור גדולי וכלון תמלון 6:יהנך שותל רסניי סי?וכן

 סיר. סדין יע.פ )יקם ע6%'כ סיו 3נ6 ד6יילץ 53רן להסס .עליז סעפו יופנינכנסו

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



 יה י"ס 4ט ב' הימחץ להכרי אשו ושכששט מצלקי לא למכך עצש קל דחששאלא)לא(
 שלמה. Chlff' טנ ,עק עק רגצב)יכ( .הו עם,הטוב,פןיל

 ד;מעשה נהה ררכיים נראק ליעץ חוצה)יי( וכניו הליכלך שנצא יבבי ד זרנה. ושימני-
 אחר' )4י(ויה

 י' בעיני ררע "2יא, כף יעשו א'( ר )שבפטים שג' וברק דמיה מיתת
 )שם שבים, שכע מדת במי (יויתנם)4ה(

 ר.
 עשי סריי מפני עמיאל על מרק. יד ותש י4(

 ויה ג'( י )שם המשדוה, %% רבך)רות %ת מ-רים יוסי- רגבררות אח ישריץ כניירי
 והשודהו עליהם ויהנו ד,( ו' )שם עליו, הגלו קרם וכני ועמלק מדין ועלה ישריץ זיעאצם
אח.

 בי ה'( ז' רשם עוטר, ושה- השה כבשיאל מהע: ושאירו 44" ענק מאך הא4-ץ.ער יבי
 -אק לנמליהם ילהם לרב איבה כרי וכאז יעי ומקניכםהם

-too 

 לש"חה, כארץ ויר_או
 הפך הפ-ק ובאידו 4' אל ה2-אל כני ריעקי מרק מפני מאד ישראל וידל ו'( ו')שם

 כתב ומי בטהז)לי(. לא כיי' 4כטיוה לרזם ומהיה גכשלז למויאכ)לי( וכליק ומחלוןאלימלך
 רוה. יספ- שופטים וספ- ספיו. כחב ד1-4ח1; שמיאל כחיא)יה( ככס" אצ0' תככרם ר,ושספר

 אנ2-חי ש ח'( ט )תה,ס אט רוזי זבן ישי בו לרע-)לט( 4חם ננתכ מהומפני

 ונריח-ק לח"ג טי65ו עפני לרמנוי כך ע5 נפנסו כוו ?דור טגדולי עס:י לק nh5Sסוחר
  פכר וכו' רחוויס לנקם נסס מסיס תסוס ליקמ -16511 ל6 קוגין ם6פילו67ער.לס7י6

 סניף ומסיר ליקס תי65ין סיו סל6 תפני ע6ו 7סס '3ו? ורי3*ק רם3"י 3ין פלוגתי6ין
 מקידות. דיודת ):א טלולי סרוו3'ס זכרי ג"כ 11:יוס3יס סטפהיס 3' טוניסו רנטהר3

 ?ו6
 ם ונכת קם כ"י וגליון וק ה א, כ"ס ל6( שה"ל.[ כסלחית. ,?hi סכס"ת כע"ס nb5Sסל6
 עג מם10 6ל6 כן פט4 ול6 פע וש"י סו", סטר וגר6ס מטסו וי.ול6קמ

 ו6י פע ?סו3, כין כס סטיב עם ופיוסו ק ע31, 61י;ס א ל3( לפיכך. 3ל3דעניון
 סם ו*ת6 א 3כ" רם וג( וקנו. ס ע סל 6ער ם עין סוג טוב סו6זס

 51? לס הקרן עע1 1 גנני פע ונכ"י וכף, מולס ונגע 6ליע5ך סי65 סי?.ו6יעחי
 ס י ר 3 ד ? נצין פע ססש, י6ס א ל" סוט ת"ס נמוסס ם תרי רן 6ל

 ס"סצ3"?תהן י פה ודגורת גהק סתח1 גזתן סלעסס וסעסיס
 הדל על וס תפסיק נ?( סרעג. קילח לפרס . וללס זסילקוס העדרם על סוספס סטכ6ן
 ובכיו 6גיתלך "לך זק א לו( ופע. ק בכ"י רק 6יח6 ורע 06 ופקוק א בכ"יליחף

 16:ר ר3 תיו וחי 6יה, ומס מ"6 רוה גונדרם נ,( 3. 6 1 ת ן ר 6 ל * וכליון פענונו36,
 על ח?ר,"1 ועירים י7") מ7יםי וע' ע"מ וכו' ו6סו7 סתנר 6):ר ורי3"5 סיו ו37ורס .3רק
 ר"ל וסרק דבור? היתח 6מר כה3 וסעמגר רותגודרם

_1t~? 
 ?ו6 1,ס crntn 6הר ?י?

 3ח ורוה רוה 6ה כסנרי מנס פ' 3ן סיס 37וע; 6יה6 י' ג' דלקיכן 3ת7רס 6כןסי3
 סגים 5'7 לפסות שופטים ס3עקר6וה משגיס ממגון לעי סיס 536ן עד ודגולם נדק7ע)וימח ניעי ;? ד6נ5ן י' 5"6 7ף 3"נ זתם' ס6 ניס ליח ס"לז .עסע7רסיס 6ק7 זלפ"ז. שגסע'
abההדרם מן, מליקוה הפרסות וגודליי ססופעיס נסטת גכלליס סטעגו7 פנות 

 7?כ"
 5לי63 07.ל

  סיו וריח רכוכו טיס כיה ו5.כ  טרפז זס  דיגלו י"י דעס' דר3 ליס  61ית ונפק ינזרס על 7ק6י7י3
 ניס ניח נ:ק7 ול6 מניס ה' י3ה ס' 3ן 7סיו 7פ.ל ושתדרם בניס ע' וגת מץ גן נעןנצוחו
 ק6פ' לקין ס?עירוחי ה? וע' סס כ3גונר6 סרג? מיס לו סיו סכנל תועו (סד536ן
 קכתיס 6הרו שופטים ספר כחג תגי א נג.י 6'. יזר 3תר6 ג3* למ( יי. .ספוקג'

3"33Shlnc 3ז 3 כה י יו ו פע ונכ.י רוה, סגסו:ט סו6 ועף סופטים וסל קפרו כח ? 
ל פ וס ל ק ל ה. 3חר6 נ3גstr 6 ינותיגו  ס ו  ורון ליפטים 

 ?ר.ר המרו טי3 לקם ?כקרץ רות הגלת דלדלם נסס ע"נ ג' דף נסק7עס ימיסרס 3קי זח סל הקו to3c ט3רתקפר עז ס' נ% יעי ישב תשי  תן?ת*
 נסנ"ון סרגל סתמת ונספר נ"ל( כליעור 3"ר טוביהו סר"ר )5"ל ד5" סוגיסו 3'ר*ליפור
 )מג :י2'12 רזיתו גר. jb?111 תיניט ווירח6 "ומעמיקתך נסב מ"3 7יק' thbirhסכם

 וכו." כתג ימי טרם נ?ק7הת ?לוי סרס3"6 ס3י6ו טונ לקם ?גקד6כשלעיל(
 דוד וכן ימי גן ליוד לימם כיי זפ ק דוי, 6ער וכן לדוד לשם כדי אלע(
 ונסקי 6ער, 717 ימי  גן 3ו,שח  ליסף פע זכו!, ימי 3ן יוד ליסס כדי ה*ער,.
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 הבה אמרתי או רוואה שתמהיל כשמתמהני רד)מ( אמר ע4 כתב ספי במנלת מאחיהנה
 רזן של יהרי כחוב מבז רתך סנלת)כא( ץ עלי כהוכ ספי כסנלת וכמון; לנרולהכאתי
 מפ- ריו, מש- ;1 טנלתד"א

 אח קח כד" ירט הכרעדת בו שכתוכ חויגה ,מפ- ;י)מכ(
 כמצחק ויש יר( י"ט ),2ם יינשו כבי הנמצאת)מ)( כהו הנמצאת כנחיך שהו ואתאשתך
 שהקריה לפי הנמדדת ומהו הפנוזת כטחי אלא עמו נמצא)כר( שלא ירענן חתניי,כשני
 עתירות)מ0 שהיי העלם והיה שאמר מי לפני היה וירחן %ת אח-ית)כה( .מראשיתמניר
 עתיר ויה ה-ח4 ומח"כ, עמע משפחתז שתי)טו( מק ולהשיא אביהן עם לר:יוינ ליסבטת
 כתי' רחמם, את מסבה נשיר רעמעית נעמה את ניוצא הצלמה)מה( השאכהה מיותלד"ת
 הד מצאתי כ"א( D'D )ודהום התם וכתי' הנמדאה)טט(הכא

 עם-
 כאגוזיו קףשי כשק

 זה על הקל'ה ש .1 הוככר
 ואם-

 כקהל ונושכי עמתי יכא לא -( כ"כ )רכי": בחהיה)ג(
 לש אשי רשי על ה'( כע )שם למה מפג-ש)נא( שרוי כאות רם ומואכית עמונית אכלי"

 ""ץ טמצרים כצאתכם ]כררך[ וכמים כיוזם אחכםקדינו
 הנשימך"

 אם כי קח על כשיחק
 פניכן: מלך כת כבוהה כל %י, כרה )תהלים כתף אא הנערם ימו ינו' האמי ואםרץאנשש
 1'( מ' )הרמים רח- פישז' הוזו הה מאיסר- דגשים שיצואוירענו

 נפלאתן))"
 1מימצכתיך

 ע"ס מלם זוסר וכעירם וכו' ימי 3ן יוי 13 ליחם כדי סוג6 3' נ' ד4 נסקדע4- ימימרס
 זו עגילם 6ס יני טווס קעע6 גן יוקי ל' 6ער 6ית6 וכו' עו36יות נמים נססייקחו
 כע4 מסוף יוד זרע ללוייע 6על יוסי 3'ר 6לעזר ר' וכו' 717 זרע pny 5ל6 63סל6
 וכון סתסמגי; כזען פע ז3כ" מג'ל ימי סלם ונס' ה נהי כ"ס )נ( ע"ס. וכו'צרוף

 ולכבוד למעלס  נתתי סנס לערתי מעוקל כמעממני 717 5על 6ית6 א וררי הכנכ"י
 ס 3 פ ות ר לת ג ע ס ז עיתי סזס מבכ"י רק ופע א בכ"י כ4ס י6( ליסף. םובכ"י

 מתורס קפל זס מסר זוקפלרותן עגלת ריי רוד סל ייסותויתפר
 סכתונ רוח ווגלס b'b זו עלי כסוג ספר עיגלת hntb ם ובכי וכו', פ ק ס 1 ק נ'מ
 כמוט  3סי4 רק ם ככ"י כפו 6ית* 9 ונכ-י וכו' רוח עפר זו ווגלת דור מל יחוסי3ו

 רותפכתו3 זוסי5עגלת פלי כתוב ספר נתגלח 9מוי וככ"י יית סכיווגלס
 וכו',ונסוסימ קם קוס סמולם, קמל זו רות Dp" וגננת דוד, מל  יימולו13
 .סתולס, קפל ק קום, סי' הלס זו א עג( דוי. מל וימקו מגסו עקפל מ13 כג-לימי
 ג3ל6ות סנע165ת עסו מ ונפיי וימי כגל י -ונכ-י וק פע פ, ה, כ"ס עג(קוס.
 כגעישות. עסו לית* א ונביי 6על כגל גע"ם ""נ סו* ט"ק גנר6ות סהינחוגר6ס
 סונכ"יקגע65ו. 1 י 1 ג פ ס 6ל6 עוגו נמצרו פע ונרי עסו ג:5רו וא ה מכ"יהד(
 ק, רס עזך סעתי7וח. ופע א .עו( א. לימך נחרצת ער6סית עני7 ססקנ"ס למיהס(
 ו3סו5י6 פע ונכ" ממן תירס לית6 א ורכיי סו* וב"ק סני עמן 6יה, ת מונכי
 פע. א, כיס *ט( סעעוכית. *נעעס ורמנעס א )נ0( ועו36. עעון ס ל * עס:הותסחי
 וכנר וי קם מ, ונכ'י וכו' קדים ס )עוד פע. ה, כ"ס נ( גע65יס. וי קמ בו ו3כ.יוק

 כתורס סקג"ס סק7!ס וככר ק וצויר, 0ק3.ס וסק7יס א 71151; תהורס כנ סקנ"סנקריס
 עעוג~ת ול6 ענוגי י4 3קסל פע עמרם, ק ד3ר, עכ יותר א נ6(וייזר.

 ט זס על מנמס "ץ ק ע( לעס מפורס מסרי עוי3ית ול6עורגי
chסנמיס ילעגו פניעס עלך 3ת כנו7ס כל כ0י3 60 סגסיס יקדיחו המער ו6ס ספגטים 

 ידולגו ה D('at, עד ח*)נל Dh1 ווחינח הגיס סוסוני ועכ"י.וס וזכוה5יסור(ס
 1b~"lep,cr ע6ימול 0נמיס סי165 מ תסע ,ס ע"יקור סנמיס י65וכי

 ועט לקדם סעףס.  עך "ץ א תרי סגמיס על ירו פ ;כ, ע6עורסריס
 דרך ועין 6'ת4* פע ו3ג.י וס ע)ףי סוקסתי ידצט וחימס וסוך ים ימסור כגם'סמי65ו

 סי55ך לעדנו 60 ס6כמיס Dh כי וס על ונ15תן ול.* נסו5י6סגסיס
 ,ס וכל וכו' רנות ססלוס עליו דוד ס6)ול סו5 זס ):5קור0גםיס

 טחי כקערך ייך ככג גו 6)נל hn'b ומס הםל'ז לעז תסניס וילקו: 5' עזן 51113.3 קירות
 על מספי כעו ק7ו)ו ל6 5מר יגר על hlpn1 עעוני ינ6 ל6 סיפוק. עכ קקי וזס הכגותקרבות

זס
 סעסרמ"י

 ובכיי יצו ה כ" ע"פ סוסעתי כן ג0 סעסרטל. גג7 כלי 7"ס מס יכעומ
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 עשב רדבעם שרוה מלמד בעדנואלפו
 בח"י

 יי' אחה עשרת הבתו )שם( ח"4%ף רחף של
 רלה נלי רמטשע כימר תימרא'

 לפני
 כהטפדיח)נר( השחי השנלו לשאת עתמיץ  שפיעו

 לתם. אחישלח

 מתי
 מהתז ארד לרוען- ישי" יארם)ט( שאק %סרך הרפכה)נה(

 הקט"של
 כן מועק וראה כא )ני( יכרלאנו כר עמק חומק כסה( ל )קהלת שנן

  היאש-ה סעצי)ס( כם ניעבד בם)זט( ימה לע"ז מוקצה השיר מה: כחוץ קרקי דקריםיאש)נח(

 xy נרעק כרת)ס"( חייב 'ארם מ-ם אייש כל שעל ואע"פ בללה חהקייכ רקרבן תחתשיף
 אלמוגי( וכן עילם)סנ( של מלכו במ5יבזח פיהסלאך על  ושעופה לפ' כדב ישה ת:קב"ה)סי( אליכל

--  
 דיי מג 3עקוס יוסד רמ3עס ם?י? TnSn וגו' 6' ד' 6ת? כסית רדות 6'ת,ק
 וגי' י' ד' 6ת? עסית רנות וי קם מ, ומכ"י רגם'ע כלורנר וגו' עמית רנית ושות' *3יו*3י

 גפל6יתיך "לתיגו -י4 6ת? עסית ר13ת א תרי %ף רכיעכלהר
 לסגיך יעי? גלוי שניד? שליך ערוך *ין דלייויהמסנרתיך
 חק דף ץ ק4 ל מלק ככס 6ס תיהר תוהמת עפר? ול nhSi1)hםעתידין

 תתוך נתו ק נ?( המממות. מתי וכמ מ ולכ"י ופע ז* כ"? גי( מס. יסודה יד וכתילום3'
 ?ססכ?. עחיך מוחס כללת לפיל פע ??פכ?,  תוך ת וליתם לוכ. א.6תס?מכ?,

 עהק ועוזק ק.וגו תידח 6מר לכרמל יכול 6יס פע וכו', רם6י 6ת קגו(
 וזקורו ?וויתר כל גז(וכו'.

 י%3ו"
 רהז ח?ליס תלקוט וגוזרתי 6גי 7.ס מס רם"' וע' 6' ופ"ז נ' ע"ו

r;btnי"ס ויר, טו3 ולקח וג' פתח 3"ר וע"ע תתקל"ג רתז 371ר;ס פ"י .רוח ו3ר6סימ וחמל"ט 
 דה? ר"ל ימר*ל 36נות ק6י ונו' כצוד? 7כל הסרם פגיה? הלך 3ת כ3ו7ס כלחרנתק ?כי 7"ן מס יתנוה ו?ה?רס"ל ות65יוויס טונים o~lnbn כ6ן ו5י,ל'לרכי3 ?)נמדר ו?ר3ט"ו
 ונמיט ובגז' קוהלן תן כקל  יו5*1ת סיו ל6 'ע5ב*ל ס3גוח תפני ?ויגו לנסים קדתוטל6
 6סס סל 7רכ? וקין ?תלפות למין סטין עליו כת3 ע"ג 3' דף מקיע? רוח עלגמם
 כ3ו7? רכל 53נועוה דונ5יגו דוו6מר קתתר דרכי סו6 צרור "ל6 לפירוסו וומתעלקדם
 קדתו מל* 3ם3יל והו36 עתון כסי על עונם סוס להטיל רפוי עגית?.46ן וזלך3ת
  כתיב ?גסים סקדיעו ל6 לוז? ?קוס-* גוסכן ג' ?לכס ?ערל מ' ו3ירוטלוו. ע"סוכו'
 זל6 ?6יט. 4עז דרכו תי ס6ס? . ולי סיים לסכור דרכו %י יטן ויטר סליך סכריסר

 פתג? כ?ג6 3ר 536 יותיר ת"3 התז סוסטיס .ילקוט 3' כי5 תתולם כ"(?6:?.
 פ"6 ירוסלווי וכו', ענייזת מ3ע כלנס 3ר b~h *)ז"ר פי"נ ם)וו*ל ו3תדרם סיתירוד3ליס
 ד"? וונילס י ירומלעי על תרסס יפ? וע' גדעון סל נסרו ?ותרו ענירות ו' ?י'3דתגיל?

 כל. וסוקיף פסוקת 36נימ מסיב ל6 ו333לי סקולות הנגיס חסינ ד3;ר,סלתי דכח3סנט
 ונס ענירות סנעס ג"כ hn~h ?נ"ל טתו6ל ואווררם סכ"3 ר3ס ו3ויקר6 *סר?, וכליסרח
 ג"כ מסיג פי'7 רנס ו33עד3ר .3וו? לזיקור ל* 36ל זונן וכמוקל פקולוח *נגיסחם;נ
 פ' 3תנהוה6 וע"ע פמולוח ו36רס סרח וכלי 6מרס ע4 ול6 כותריס 3ן ומסיבמנע?
hmכ"ז תזתור חסליס  ונתשם_ סונוח גרק*וח לב סש43עי וכיוס מספוק על bn'h תר* 
 סס, ל3? ויקלף כסוגם עחגות וע' פקולוח *נניס וכון געסו סגע.ענייוח 6מ6.רי

 א לית6 ס ג נפ( ס3עס. ea ונרם"י סווג? ססינ כ"ס ,' טופטיס יופי ותכללכרי"ק
 ג"? ס6( סקרכן. 6ת סרק ס6טלס עעני וגס ה סקרנן, סיף 6סר? תעלי ופע א ס(זק.

 כלח, מייד סי? הסס 6ח7 מנכל ק סו6, וט"ש כרח מיינ עמס *0ד מכנ וי קמ ם, זנכ'יא,

 כרת. 6יס חייי תסן 6מח מעלפע
 ק"

 6כו כל עם? גדעון 4ת6 א
 סג(א 3סה ר5? ויקנס 6לס כל עסס פעוסו6 ס/ ר5""ק6ססנ-ס

hw)חשי ע"מ, סל תלה גתל6כתו ?עללך עפי ה עולס, סל תלכו 3תל6טת yD ,ית 
 מקי?ההג עולסהר6?מ? טל תלכו נתל*כת סעל*ך עפי מפססלסי
 "ריכלהי מס לנר עריך וע' חמתעון הלזליו ינפיק 3' 5י ו3ינעות 3' פ"ס עגס7לץסד(
 טי"ד רנ? ך3תד3ר דתנ,לס btD1 ס"מ דתעגיתפ"3

 וחגמות"
 ופייס פסוק כל נ60 ס;

 ות? עמיתי' הו3ד3רך עם? סדרור דע"ס יליף ורטט תהד רתז תלכיט משקוססם3יעי
 נכל יתעות מיקיר 3מעמ ?כרעל 3סר תקליט 6ליסו כ"ז תסליס,עומדל ושולססטיתך
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 ת1ן,ך 6יץ)0ה( חשה שהטה ששחב"

-  

 רמצה לשמה עבדה ע"מ אסח
 "טופסי(.6

 בימי 5ה' ר4מששץ נחמגעסח( כר שסיאול אמפר השפעפע שפט מנו זהי (eo "א
 ב'( י )"פעיה השפטש, שפט Qq) 4ף )הת אמרפ) )סט( א'( יד )בראירח הם חיילוהם
 14ישffr-1. א'( 4ף )אסתר מ-ייקים, ג'( א' ליממהאוז,

 עלה עז מחחש Uvl"JP ר' כשם 4צ(ו כר ודהם אמה- השפטים, שפט בדמיומהי
 לעלם. באה שוקה כיכר וקקי מר')עכ( מקום כל הגי6ן)עא( נעבישעו

 דחק אל הצלך מ-שראל אוזה זורקה שופטיו אח ששפטו רוי-)ע:( ורצפטים,שפט
 י-ח כשפטיו, אח שכששט לדור ואף הדק אח ום4)עי( .וזא ונזי לריקוקו הלךישריין
 מצי הצראל את מוכהה מבבצקו *ח-ו" לישפט צ-יכץ ששיפטיק לרי- ינוי השפטיםשפט
 אלא שגתה ישק"ל)שז( של אס ההא זו אי וכי ושרחם השהצה אמם עהה כי ה'( כ')הושע

 מליפו וכן פע נמק,, סקלינ לליאו וכן א סם( יוס. כ רוקותו ממל גר6כיום
 זע" 6~מ ען ה 1 5 ל גת ו ?כמהל ל 3ס ונין ס י וע סק סלעמל6

 %ס
 סוס הר6? דמוןסחי:?

 סנירס"
 שסק גל נמתן כה"ר נ' " סולעת סו( ?נכעס.

 וכו' יעסוק לעולס ר3 6תר יסורס ר3 וכלתר וכו' ס 1: ם ל 6 ל ם ס לו ה )1וכו'
hihhntb גיס רתזל סופטיס נילקוס 6כן 3' כ"נ נמיר וכן ? ה ס ל 6 ל ם ס ו 5 ת כ 
hn~bסל6 תתלוי כחג טס גזיר שתריקי גס למתם, סל6 ):ת5ו? וכו' גהרן 6ו:-ר 
 תוסר"מ סג6ון 3(ס מסקריך ת? ע"פ *1 כן כחנו h:Div סיספJJbc 6 וגוססילמי:?
'hS~bים כ6ן קו( ע"ס. נזיר נתס' ווילנ6( ך' )קרון יכקנ נעין עיגיס נפתח 
 ?סחימת6 גת65 05 אנ ונכ"י עתו נזכות חיגת ו' פסוק עז א מכ"י 6מד qvחקיון
 rc~ כ"י יכל רות סוגללקח

 16310 וגס ):16וריס כהס סס וחסרים 706 גקגגון גכתנ
 6יו? בו וגת65 רות על טונ לקם תסירום קרור ס?ו6 ולטמר נק5ור ?הלתריססס

 נינ65יס גס חירום, ק5ת סים נ)נקזס רק ?עתקתי ל* 5מר תרם"י ונועתקיססירוסים
 י' נתגיל? סח( מספר. qun 6ינס 6סר וריתק ר6רע תרט"י, פירוסיס ק ונכ"יסס
 רוז רום  וכילקוט מחס ?ונ6 מהעי לקדר  ונמקיחת5 6' י"7 לך )ך :וג ונלקחג'

 מסתר %31ורס מלגו ככ"י כתו ?גירח5 חתרה'ד וימהרתקל-ו
 סמיחח"

 רנס וננר6מיח
h~c'סתם סינו6ל ר' סחיחת6 רות 0771131 ופע ה 3כ'י סו6 וכן גסתן נר ממועל ר 
  י?ויקיס. גיתי ויסי חקר ומס 15  5י 5קתר  רימזו  ייר1ומ מתיגי ס' תגקות6וע'
 ניתי ךסי 6תלמל, ניחי ויסי ה נב".מ:(

~ob 
 פסוע ניתי ויסי יר4ויקיס, גיתי ויסי

 ויסי 6תרפל, גיתי ויסי ן ס י ת י נ ס ם ת ח פע וזלי *קסולום נידוי ויסי?5וס:יס,
 גתס' ע( ססוספיס. טפוס כיעי ויסי 6מסורום, ניתי וישי י?ויקוס, ניתי וירי 5מז,ניתי
 סגדולס כנסת תיגסי תקורמנידיגו זס זנל יוגחן רני bn?n~h לוי 6ת*ר נ' י'תגילס
 זסו:דרס פע נכ*י 6יח6 וכן ע-ם וכון 5ער למון hSh 6יגו ויסי מנ' תקוםכל
 ח' ש' ס 1 ק ת כל ולס גז ס כנקם תקנסי גידינו לסע

 דקלי
 שפלס

 לום לתירס וססיססDD 6'3 ולר *קתל למזרח ופחימס* פ" ר3ס ו3ת37ר ע' 6ותכס
 וע"כ טכ'ז מתו וירסיס חחרה"ד ו6קתר תק5"ו רוז רות ויגקוע סתיגי פ'ותנמות6
 ןכי6 כמתר כ"י טונ שלקח נתן נסס לוי 3ן יסוסע *ת"ר סעיגי ס' טו3 ללקמפהימח6

 3ר מהעין רי33,ר
 .פאWb 6'1 סגירק6 ופ ה וככס 6' לנ"ך זף ומ"ג נ' קי"ע qv מ'65תם:רדס( )י חוסר ס' פסק* רבתי סעיקח6 ועזע יומגן ר' 3מס 36"

 סגולן  תך  פ6(  יומר. ל' בסס 5ג35ל
 לותי

 נו. פנ' יקום :ל י ע3( 9.
 רמי סת6תל וכנ ותק5*מ תקמו ליו( לוח ילקו: b'D, רות ותדרם נ'  ט"ו 3ינכג(
 פ"3, רנס 7נריס וע"ע לסרסן, סזנריג( סרמינ זל'ל סונ30ר וסרו רות הת7רט גלקמרענ
 .מולך וסייין מזיין 6ל ה:סולך עד( פז"מ. סתו5ל ובטרם סיי"ז רוז מוסעילקוט

 לסלקותו רולס וסיס ס7יין 56ל ?ולך פע לו, והלקה פוזר ו?ו6 וננקוחולסלקותו
 0ופעיין 6ת 0מסע.ו לדור 6וי ?דיין 6ח ווולקס מוזר סיסוסו6
  וכי ף קם, ל,סוה~ג 06 זו 6י וכי ק ע?( ?גנית. כקוכימ ז? *פע וגף.ו"6
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 ראית אונף ;"יק)ע'( שתג מכוין שבעליץ כזכק הבג"ץ עם כפני סכין הרה רכיי רדמתד
 כי נאמר לכן מתמללת התוהה כך וטתוך סקולק*העח(, רמייו כמה תורה שלמרפלנע9(
 ה4-תם הוטשה מיד רבך, ושרת תפש היל ח'( 4ף וטלפי שני חורה בעלי אי אסםזנתה
 כוץ( ט' )קהלת אכני קהלת וכז היו-ן לעמי)-ט( לרד2יכ כח לרם שאץ חכנדם תלשלשא6

 ורור7ק יח2כ והיא טובים ומעשים במצות עני שהיא זהו טסכן גו'מ( כשרה רפוסכןחקכסה
 ומנופטים, שפוט כימע?א( ווי כימי ומהי נאמי לכך מקהם ונאוק דורש נדה אשריואט
 שפט תזח" לץ לעובדי האפח- את)מנ( עשה יחרש ק גרעק וראה טא לוי2פטן צריכעעריין
 "8רא%,את

 דצמשי
 וגה. כן ישראל את לשפט pa'p(At) אחר הלך

 שנ' ה-אשת ארם כימי אחר לעילם, בייו רעבון פעמים עשיקתי( באו-ץ, רעבועי
 כימי ואחר כעבורך הארמה שיורה "ו( מ)כראישית

 הארשה כק כ"ט( ה' )שם אג' למך .
 יי, יין-רהאשר

 חירש-
 מצייטה, אברהם ררד טאלין רעכ תהי י( יגב לשם שם :כרדום . כיכר

 כימי היה אשר היאשת ררעכ. מלם- כאוץ רעכ דהי א'( כשי לשם שנ' הדק כיכרואחר
 שנן יעקכ כיסי וששראכרסם,

~ff) 
 בימי ואהד דיתכן, כקיב דועכ שנתלמי :ה כי 1'( כהה

 ר)כ ויחי כיה( ו' כן )מלכים שכ' אלישע כיכד ודוו- אליהו כןמי היוקד ומרופטים,שפום
 אם כי לכרם צמא %א ללחם רעל לא "א( ח4 לטום שנ')פה( לנפש לקהיר לעלםוכנו סתנלטי ואוח- דח-, כימי רעכ ויהי א'( כ"א ל כ' כשמויל שנן רור נדמי. ואישר כשטרק,גר%

-------ד
. ; . 

 דהרי 3ימי36'6,636יי:מי ונמס "ס זו פלוכי יסייף, 30 *ס6ייזו
 יוחס הנגיס ק עו( וכוי ס3ע3יס,ן נסעם ס6רז לסגי,עווי עמנזיןתולם
 ם ונכת ont_h1, 6ועלי' ממן פע ונכת ה נכ"י כ"ס פלוגי לקית עז(כטסם.
 תקונקליס, דרכיו כרס סרנם, ק ורעים, עקו3קלין עע:, כעס ה עם( לקית. מינתסקל
 ס י ע ר ס ורכי עם כ פע עקו3קלין, דרכיו וכעס כעס .פ עקולקליה דרכיו כעסץם
 פע סקרו, 3עס ק עט( ונתוך. קותה שכזין( )5"3 עוגזין לגין פ ע וכעס לוים

 גכ"ייוגרימוו:עסיו כ"ס ס( מאר,. לעוגי מקבות 3סטינ נוח נסססבין
 טגפמ  קסלת ייהר  וכן  תי-לי-5טייוגיק

 סנפי
 ורנריו,5ינס טיס

 ו?ו6עמנו7ורס, ונתעסוסלטוניס ססו*עג,גת%ת )מ3 ססו6גסיעיס,;י"עכן

 VVG3 סעעס כי י פפק עי ה 3כ" סמר וכש וכף לחים ג6ל 3ר6סריקותי

 ל"תYD 6 ובכ"י ס;כתס, ק וטחעת ,גיעי הכי ווי ניעי וימי ום ונכ" ק לס פ6(עו6נ"
 3ימפט 5ליכין ספופייס.ססםדפ?יס, ססופ ניעי ג6על,יטילכך
 ס/ נו*ול~ס סיס.ולךנסו:נה 6יזסעןססרפסיס ת6"לו6ס

 וסו6 זכתי' יתוק: ו3נית1 13 ס*עוד.3ע*ז,ו:" 6ת סלמס פעס"
 640ימרסגעעי שלני דמי*ללסעפוןססלךל*סרעיגיססע6מ

 גדעורונ6מכר עניה מונס סגתנגגל סע6ערל ומירום יסר6ל, 6ת שפע וסוף)כת'
 תמכם פג( )חגטנ ר*י"ע7"ס נר6סק רעלן זל סעא3ירפ נע7רפ ץקף מען וכפעזם
 פ"6 לוח גה7רס ס61 וסע6תל וט/ 16 נ ן נו ע ל ס ל ס ע OD pe' פ/ דף 7קועספ"ק

 כלמגר סרג מסנין גתו סו6 וסגכץ לניסו על 3סוהלת גלול לפ3 עסי פקוק סע7רסוסס.סני6
 W] 1:6? י' י י ח 6' י"ז D~QJWV '6 מפקוק oc סונף 6מסו וע3 סכ"ס ננ"ל ג"כ סו6וכן

 ?b"p וקת פ-ו: גיר וע' פע נ"י סו6 וכן וצפר ע3 ס6לס ot)noעסיס
 כקן הנוקר ססו6 מ:הנ י' 6ות רות ונדרם לס"ס מרוסי וע' פכ"פ סתו36ותדרס
 כו:תמיכ 7ר'ס ג' גיוס  יוק  העייפו,  כעת  ורכלי תסלימי סו* לגרסם ניעי מסיסססרעג
 עג מעיל וכנר עים 3עו3ו:יס נ6 6סל סל6פון. סרענ סו6 כתעסיך יעמס נוי6סר
 סה,1:ר זס עכ ו:סלז"ס פילוס ג"כ וע' ים חנוקות 7ונ7לסות סעחזור גפילופ לו"סזס

 נקרי )זכרים פפהימ  דפמלס כמג וסיפ"פ לרותגעדרס
  רניס,  פור מסיו  יחמר 5גל

 ונ6 החג3נ3 ויסד 3.5 3ג6 לעתיר 61מד 3עו3ג( וג6 סעחגלגל vpb1 ופע ם )כז1ות'מ
 וניזקו: וע-ג :כ-ס גג-ר נפניס,וגס סנס' וכן פכ"ח סו:ו6ג ניפרס כעו לנ6 לעתיקלעולס
 ט 1גק'י ק גרוי- גבס עם( רזת. גמרגוס.;ייס זג*ס כן נסגזק )דיד ע4ג, יעזנר6ם'ת
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 םנ *מד עשקדצסשיז זחים 4שא04 בגן
 עשתם טפם 6. יח זחך Dvy" nrw "ז4",". ף. פש "וש, ןק 4"מוץ

 עס41"
 קוש

1 ח 4ש צ צ  צ  ramb 4א .wah ש "ה ין ול צ %   shhn). ד חש ש* ""ח ש"4% קשישא 4דיי וי  שש 
naoס% nsrP ן ה  tnye שץ ra~wCVD מח 

, 

 תם Dyen*1 ו%

 יש4 4,וצ נש-שק4מ4שזי( יד4הי
, שתקוא" ש ר ם שלק חז מףכ ת ל ל )%ש  ר מ  4 ש"* *ש 

ש ש"=(הש  .fv InVhe ,ש שי  שדא פי ז"א 
"cw חצם ר"א בכאן נהיחם שלא אעפץ ירידה משכם הוחס שהיד מלכי- שטו יחכירהמלוכה, חב" %4י נינסך זח ש ררש תה זה ק מ יתשע ר' א4סלהמח( פוש 

 שלא הכל רעבו- אפיח-ם)יט( וכבון בנילון כניו 10י חשם נעם. אשחו חשם אלימלךהץ,מש
 נעמי)קא( אשתו am ריק, צרת על דןזז כעצה ויו כעם אלה ילק( את שש כגוהץר4

---  
 ן. ס ם ס י ר ו 3 ג ס י ם נ 6 י ע י נ פע ונכ"י ק, ניתץ חגסיס חיכת סו( סנ'.לית6
 סתס%תא יפר6לש4 6רז קתרסיס 6רז כל יסל6ג 6לן זו אש(

 ס6ין 06 לט וימן מועל כססו6 סתקוס עכ יני6ך ע"פ סנו6 כי פ' י3)ופרידימר6ל
nhrrתמל סנופן עסקוק עזע כי 3' ס' ז4 ימי סלם ונק' יסר6ל "רן זו קותל סוי 
 תסים 3' ג' דף סעו6ל ונזמרת ע"ס וכו' 6רן סגקר6ת סיSb~c' 6 6רו כי 6לן סר2נ

 ס"6 קוף י1ח תירס פמ( 6'י. מסיב סידועס נברז וסייגו י:ו3לעח סיד'עס ס'גברן
 לחל )זס6רן יויכין סמיו יזי עג וכו' גרדום 6ים וילך תנג'ס רזנו 410 רותומינקים
 ונכ"י וזע י, קם, ק, כ"י ע"פ סיחפתי וגתליס תיל סט( )ז))וגס. 6ח  ככתוגל6יייחוח
 מזכירן ל6 וססמוח וע73יס .וגת4ס וכרייס קוקיס הנתו עמיר סריס בע"פ hn'hס6מרון

 כ6ל1 6ים וילד תמלס כתי' עתידיל36וד סס61 :מוסרסוסוו:גןן
 חלק יסורס, למס ונריח פע ככ"י טוסולך, וגוזי ק כ"ס 65( סלך. עגי6ים
 סתו מזכיר לכן יסרת נ6רן מס31 עוותו ססיס כ713  סכס'לו

 לגץ 6ל6 לסססקע סלך ל* חו36, גסוס לנור ומלגו עזנו61פ'כ
 תמד סם י% סץ )לו מפ סספרללתט5  כחשת *( םל6י11רם.כדי
 ac  לגיר יל5 ירדסכ5

 וכס*י
 תולת ס5ת? תקום כל  לר 5.ר פ.5 יטוף דות תדרם  לד( ק. ליתד סרע3  עןעד 3י ל5 לג(  וגי. 53נ1 53רן לגור פרכס 5ל ייתרו

 רות  3יכקוט  וכן מדך על לך ענתת סיר סרס 5פרכי5, .ודעם תרינס, עיר כיר,סרס
 יר 3ע ו35, ת 3םיי YD 3כ" סייסי נתו  סגינך e'a' נר5: ול"ו תקי.ן,רען
 למס  יפלין וכחו h.D רה תת  es) .כה ענתת סל כתו תו535רן
 3:עס סתוקץ ויסתו ססו6 עמוס סטעתיס על קקי ססירכס ע,ג 6ות ז"ל מרומיוע'
 טפיניס ונגיו .ממחו )וסהע סיס סתוכין וגניו *קמחו סיס 06 6נל הועקקין כג'ווסגי

 G'D; י"ז ינן ג:7גרוסי

 :: ג :.:ין גיר :י ליז; ןנ י
 ספון ס'strl 6 ר6נ"ע ונפי' זס סוקיף ססתעתיק וגר6ס סמופ:יס מכוס על6מר

 תדקדק וים יסרן 63רן סרענ 63 ידם על כי סמופ:יס מוסטי סטר מס'ססיפטיס
 עכ"כ וכו' כתמינעו חיות ויתכן מעוע תרנ כינו סס oh כי פועל מס ם,יננוס116:'
 ע.ם. סמופ?יס סחוס 3י))י וילי ויונף ס3י' ססו6 סתם רות מדם 3זסר זסוכעין
 וכן מחוח דוים סיס קרמם 3ן יסוסע ר3י ספוח דורם. סיס תקיר ר' פ'3 רות וו7רם)ה(

 ור' 16י)' תקיר י' רות ותדרם 6גיינלך ס6יס וסם אנ ו3כ" ת"ר, לתו רוס3יגקוט
 3כ'י סדור. וגדול סוג? ססיס הלכות ח3ו6 6גי לותר לוי 6ליהלך קרקס 3ןיסוסע
 נילקוט כיס ק( תקיט. רת, רות ילקו: 5ט( ן. 6 כ 3 עד וכו' ר י כ ז וס ליסףפע

 Inch וסס 6ליתלך סריס וסס פעי'6 וגכ-י עלזם, קמויזס ו3כ.ים, ק,ו3כץ
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 6 שמחל %ת וכ6ק)קכ( מהלת 'כניו שני טחמג,ישם בת שיזהה נעיפע, טעשוהשהה
 כליון נתלתה על דגש[ שם לנזקים חץ ד' )יות ?שנ' )קנ( זכר בן לו ערוהוזקפיה
 כלהקפי(. 6שבעושק

 ה"תמ' אפרתי אהש בן ערד יכ( י'ז א' )שליאל אומן הוא הכן מיחידייםחאשיתש)קה(
 ויחס שם על אפרתי ונקרסי הקש ריפים מן הקלקנה אמדוד צתן כן הוט נ; א'( אן)-שם
 מבית אפרים)קי(י לי קיר הכן כ'( לא תרסק Qw אפרים ושם על נשיאך ישוייף כלוכן
 שאישר וכה וקורה להם פכית למעלה)קז( אם' וככר שם ךהיו כץאכ שדי רבאט ייצרהלחם
 כחצם.  שיצא הטיבה האץ-ץ אצ[ וכי שלא שם על ההע-ה ,לוזם מכת[עו

 לרום ילכו. ומאשים בוימה שטיקים שהץ שסצאום שם)קה( רהיו מאיוב שר4ויבאו
 לכך לשיירזח הייו נגד מגיעיי[ להם הץ שלא למים רחויים נם שרה הם ומצארלכרכים
 וץיו עה- לנה- שיציאו ואע'ש ממקימם שגת""שו מלמר מהיו. שנץ רבאו שבית פעם ,נתימר

 שם. רהי שג' שםלהשתקע
-

 כולן 5נ6 זס 6ת זס עעמין פיו מל6 סכל צגיה מכי ומסנעעי
 ויוזק מסיס vnSn סעו 6ת סייר סעי ללות SDpnbגע5ס
 מוסטים. נקפל נזכר נירמל*גמ3ט

 ק"
 רח "עט ינ תת ירש

 פע ונכ'י יומסץ, 3ח ומ??תס סלל ו6פמר יסעץ 3ת מס-חס נוסיף סעמ3ל וסיגת"ר
hwbפתקך- 61ע6י ל מןדף י* נך ילך טהר עיוסקיס ססי"ס.גת געיעיס עעוי, נסיו ?nD) עת ט סגעסל תמען אנ ק3( 5י. די טעם הסי עמוס 

 וכ"ט ))סילס לטין מסוק ולחלון למס למוס 6דס קריך יומגן 6'י ת"ר לגזז רותוכילקוט
 מס לערך וכו' זכר 3ן לו וכסיס סופיף וכרב כ ' 3 ק ס ליס מל דע סלילנווסר
 לס מכ כליון סעיס ען מניתם הסלון וכו' דולם קרמם 3ן יומנן ל' סיס וכןלילקוט
 ען סיפחו התנון מ34 רות וכעדרם איו מני ומס פקוק על ח7ם וזומר מעולסען

 מולין כ5הס מעטו וגמלן ת"ר רעו לעיל ומילקוט מעולס תן מכלו כליוןשעילק
 ג' 5"6 3"נ 3עק' וכ"מ כלייס מבתמוינו%1זון

 מגיסם על ק6י וט' וטסו מכנו וסילם .
%pSnn( ימס עשוין ס6מד סם כתיג ול6 וכלון עמלון נסיו מכי ומס )נךכתינ וכליון 
 3ילקוכ נס נסגיר )5ייך ולפ"ז ומלנק( )7' רות 3וו7רם עסרז"ו ספירוס כ)נ4ט כליוןמסגי
 דתיד 6כי63 סס סתח3ר ודגרי לעולס ען 15fb כליע סעולס ען מגונחועחלון
 גן לו וסיס וי קמ ק, קג( לדרמס. וכליון עמלון ומס מתם ומרף דיו6ט ג' 5'*3433
 זכר, 3ן גו. וגולד אנ ננועו, מטלר 3ן על ק6י 7זס סגנונם ונגיס מנרסמ וברקסזכר
 גמלתה על סתת לחיו מס לשקים מל לו,(כר וגסיםפע

 ק"
 13 ק

 עירם cp) מא. חק כגילם נו גלים כליוה pe תכ" %חס עעע אנגהק,
 פ'6 מעו6נ ועדלמ מי"ו לעז חרתיס ע"ז למז סתו6נ ינקוט פ"נ, רנס ךקל6 פ"נ,רות

 נקרתו כן על וקוני ור6נ-ע רות ורמ"י פ:"נ ונ"ר מס עקפיק ו3י6ור פת"מ וךלג6( )7'ופר7ר-6
 ע"מ ca~1 :' נחנמוה6  כ67ית6 לליון קירע ליוסף מ6ירע ונס מכל ג'מוס תפריס סס עלימלמל
 (hv" לפריס תם3ץ יסים. עליסן ותכער יסר6ל על סגסרב יוקף גן דס)נמיח המוסועור
 קרוי להם ניח הקוהן, מס על 7"6 אנ ככ"י קו( *'. קג"ג דף נסעלוחך פ'נזוסל
 נית 6ערהיס רכתן רם-י עירום סתכתיק סוסיך וזס למס ניח סי* לסרת b'vnGלסרח
 6'ת, פע נלי קמ( ר6ניע. וע' . נ' ס' לף ימי נמרס סוגל קו( לפרת. קרוילמס
 פרוקן קותן ת1,5 לעיירומ נ6ולסן מ3תמלס הלעך 6ל6 עמןמס

 *ותן לקו נכרכים גסן נ6ו כן 6מר mvu93) * נעיר  ילבעיירות
 רח הדה ש' מס וימיו כל וגמתקעו מזרו כן ולסר לעוסערוסקין

 פרולס חיל רה, לות ת-גקוכ מס 6נרסס תרע יפ"ע וע' נעגולות סר"יס סגייק6 ומסמ"3
 6 סיס ססיזסנר ועמס 3)ניס )נרומקיס ו3ילקוע ע7וסקין סנירק6 ג"כ ו3ע7לםגעליות
 ססי1 סס גס. 165 1)נ ס)נמנר סרג וע"פ להים רתוקים דכתנ וגרומקיס-עמוססנ?לק6

 תן כס1קיס מס מויו סס ות165 ולל מת 6קס מע  דפ כ"סנסלקים
 מק ר1 סס פסתו טיס. תפ טיס סג רדת וסטן רן1  פטפי  וע' מטססמי
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 האשה ונין לאשדצ אלא מת חיט מת %4-מ הגא)קם( גער אהט אי* פסתג(
 כוחה כנשה האששה נעכר, צ.יש אליטלך שכ' כדחסו)ד( אש: מת התייש לאישים אלאטסה

 של כקששה יעקבמיכ( אמן רחל, עלי סחה ז'( מנח. )כיתמות שנן של,מיה)עא(מפקסיה
 .ע4. שדקם-ו דשנות מכל יטשר עלי קשת דית:רחל

 בעלה משיטה עשירה היא אפ" הציכגה)ינ( מושאר, כואו כנקה, am~ הטיוחשן*-
 נקיאח.-אלכגה

 על אלא מואכעח נשרם *שא לרום גרם)קיי( מי נדייבתת, .נוום להם וישפי"
 .בלתת אחכם קדכצ לא ההשף דם- על יו( כ"ג )דביים ושני. וברצין pcp טעקמהששט
 הי.ורףים. פני להקמל שלא יש4-צ% טא-ץ ט-רצ אלו ונםרמים

 אהדם רצח)קטו( א6 הממלעג לא נייתם לא רגיעם שברתם מלטך)קנץ(מאכעת
 השתירט, אכרים שמת ri~g אלא אותן להתש סנפך ויה לאקיים

 ספלי5וח מס ם))65ו וכפגי 6נכ גויס סיס ססס לעיילות געו 7)ותחלסקוסית0
 ס י ק 1 מ ר ס נ סיו סנכרכיס 6חר *3נ סרו5יס סיו בעיירות מגס וגפני נכרכיםמלכו
 ת"כ רת( רות וילקוט ס'נ רות ותדרם 3' כ4נ קנ?7רין ק:( לעיירומ. עוז חזרוללויס

 סי)ל3יס ופיחוס ו)נסר"ס ורננג.ן פ'כ'ור6נ"פ נח פ' ורס"י רוח רעי וע' קרו רהזו3ר6סיח
 תיגת  ופוססתי ווס  ג"כתי3מ תיחקוו3כ"ייחקל זזת יקמס6ים ם 3כ.י קי(סס.
 ס6סס ט'ו6ין 1nDhS 6ל6 תם 6ים  6ין אנ תרי סס  תסטדרןקסתה 5לי עסקיו עי טת תעטפ עיופתס תת עת סיין ית5 ן תרי5ס:
 עת ינ סגוירס 6ין 6ליתלך ויצת פע תלי תה לנעלס 6ל6עת?-
 6ים 6ליעלך ויעת 7"6 עומס ויתיגו לפסוח 3ו7ו סים עי על6ל6
 לנעלק 6ל6 עתם 6סס ולין 1nch על 6ל6 מח 5דס 6ין חג6געתי
 ךתת סל 1 ח 06 6ל6 1 ר 1 ם ס ת הי תתטים

 קלתי
 ק י6( טד. 6ש

 לס תחק תי עתס סלמס pe תית"רק תת תתעם עסעיומקו ת4ס6סס
 ט' סע מת תעם קע( רמנ. לי פ ס עח ן ד פ ת 6י ננ וקני סלגענ?
 סיתם תף פגינו יעקג 6ער פע מת6, אנ תכ" 6' קע.ס 7ף h"P חטלמ פ',וסר
 למי  a'p) וכי. כל עקם?

 ויסותים לסזסר olh סח3 דעות מס' pp", סרת3*ס
 תסנס וסכמך וכף עלך סג 6לעטחו 6פ" וכף לת76 ספלה סגפסן מפטו36תטת

 סלתדו וגרף? פ"ם וכו' ו3תל))ו7 גת7לס1ת ינוקר וס כחל )נ"ע ו3ע3 )וקוווו ?ל6?ל6
 6ין עם'יס ססי6 3ין עגייס מסי" גין 6ל)ונס קט"ו דף ונ3"ינ פותינו ור3י'סרינ3'יס
 ס' ו3רו)נ"ן ברתוע 3ת כונרתן ?י6 ולמילו ת65 כי פ' וחסרי וכו'י)ו:סכלן
 ל כ למון ס?וכיר וזז? סס כמיי ר3יגו זכת וכז' 6ל)נ;ס נ כ טעם זנתן כח3עם:טי0

 6לו)גס לרנות סו6 כל מוכרו סג? ופל ל?7י6 כס מגסיך ))סל"ס וכא וכו' ? ג י: ל6
- עכ"ל. וכו, כגודריעפיר?  ?6סס ותסמר י' סטוק על פיזום כ6ן גת65 אנ רכיי 
 ת"ר. לונו לות ילקוט קיד( סס. כר6ג"ע ע7נרי ס61 כי  כעתקתיו 1ג6 ינ7יסעסגי
 ד6נרח ?ו)מנר 11? 3זגרי?ס עיין 3' מ' ס):ו6ל 631גרק נ' ס' ימי לסרם ?ו63קטו(
 סנ?ס ?קסריס על נונער י)ר"ם טו3 ללקמ 3תנו6 נסותיך ים 6ו,יSh1))G ?7 ר'מי:ו6ל
 רות וילקוט 3?ר פ' תנחווז6 פ"3, רות ):)נזרם סו6 וסת6)ור תכרם 3סס :31 ?לקחנזכר
 6יח6 לגריס פ7ת ר' 60ל avn ?"7 נוותר 6כן סס  לייררבו ענף ?יפ? וע"ע ת"ררכז

 ינסור"ר לסרי  .סכיויס 5יווגת ו3ס' ע"מ  וכליון  ינמלון  קותן כסגנוני וערפם  רות.כגחגיירו
 גיציני סיתס סליך )נכנר נתגיירו רקס ?קוסי5 לייסנ כתג ק"5 רף c15c סר ער35י
  ווותקן 3"י נפלי סל5 דנתגיירו מונריס כ"פ ר53ית  לגיותן סתסדרנ?. לססתרלרסקי
 ג"7 שני מל6 טייל? עטני ד73יענך סוקקיס ו60ר תוקסות כמיטת קז3ריס ?יווכליון
i_1hג"כ ו:יים3 ו? וכעין 1)?:י ל6 3דיענד י6ף ורו:3"ס כרי"ף. כסייח קוררם ?יח? כעיזי 
 רות יז7לם על עגן ים? ו3ק' קדם שוסל וע"ע ע"ם ג' י' דף גסס 1:סינ 103סג"מ
 3עי)יוין ו6חמתגו 7ן' י:יתר6 גזילת עג 7ע3רו עב סכתך ו?קרנזס ):י3ס 076 יםוכי

 6ית" אנ ונכ"י גתניירו סל6 נ"נ ססו3ר נר6?גוכר"ין
 ר,

 ונק  גיירוס ל"  התוי ל י 6 )ז
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 ערפה)קיה( ד"א לה; וחרה לחמותה עורף שהפכה שם על ערפה)קיי( האחתשם
 עורפץ הלל שהיו ריפה כלידי אש, כנב וישני ט"0 כ"א כ' )שמאל שני רדפההיא
 בעלי. כדחיפות אוהה עדים" מאהרקקאחקה

 שריחה, רוו- סמנה)קכ( שיצא רות נמחה, ממעשה מעשיה rb~tw השנית)יט(ח2ם
 שהיתה רות דיא)קכי( המותה דברי שחדותה רות ד"א)קכנ( ותח2בחות)קכא( כשירחןלהקכ"ה
 מלך בלק של כנו בן .עגלון של מכניו רות תוני)קיי( בר יוסי אמ"ר העבירה .מןרו"תח
 שעמר לפי אמ' תאכן .ר' בשם ביבי ר' ה-תה,מיאכ

 עגליי
 בשעה מכסאו מואב מלך

 עמדת אתה הקרנה אמן המלך אליך לי אלהים דכי ל'( , נ/ )שופטים דוהת- לושאמ'
 רכתי' שלמה קח זה ואי לסגך על יושכ ק ממך מעמיר אלי היי ככס-י כשכילמכסאך
 י". כסא על שלמה ו"2כ כ"ג( כ"ט .א/)רריי

 ר"3 5וח י"מ פקוק לקונן וע' וכו' גיירוס bS ונקיר ר' 3סס תגי געורת וכ"??ט3,לוס
 זיבח 3קל6 עדנתי3 ודייק 3' ט' דף ימי 3סלס ?וrg~ 63) סר)נ3"ס. גבס מסעם"כ
 ג' )נ"6 וזקן ס' ר6"ס ו)"ם ?ר3 ול37רי ונו36יות גסים לפס ויהלו כך ואחראלימלך
 על 06 כי 6לי))לך על תירון לריך. ל6 ע"ס רע3 3())ן 6ס? b~'S לכניו ססנימונ6לי))לך

 ?ונסיג סכתם )ו? וע' ?נ"ל. ר6"ס 37רי על ע"ס הק"ג חקע"7 ק' 6"מ ט"( וע'גניו
 ולקמם כלחו תתי? סרות 3מייו 1s)"st ?מכיס סכ3ר 7נריס פ' סוודר נסס י"ס 47גסם

 .פעליח6 5 ק"ן דה מ"ג 3לק 3ס' כר"ם גייר? ל6 36ל ע"ם וכו' יעודית דת ולי))7סלבית?
 1ל5 ?סגם6ס ?5ךלס4 "פס %ר לעל סס6ילוסי?6ניססתף,ית6

 3סר ס' וחגמוע6 ת"ר ~ רע( רות ילקוט פ"3 לות עברם קק( ן. ס י נ 6 ס * י סס
 ערפ? ותסק עלסמוק מדם ו3(ו?ר וקמוי, ק נכ"י ג"כ ולית* לס 0 ר ומי ליחהונפלסתן
hntbk~lfn1 לגל ר5ערס למעות? עורף ספכ? ערו? 6ק6 אנ ולץ )ס 
 לס וסרס מכ לא עלמערת? qllr סספכנ oc על השיפע פסעלס
 סו6. עורף קסת עם כי עמוס , ערפ? המקרי ולע? hnth 3' פ' דף לך לך פ'%31סר,
 6)נר ומך וכו' DID-. ענר מי וסעו6ל ר3 ת"ר רמו רוח ונילקוע נ' ע"3 3סיעסקים(
 מליסתיס רסיס סטיו ס7רסס רק ?ני6 162 7ף 3ונ7נר 3פ' טו3 ז?לקח ע"עוכו'

 כן קיט( כ?ריפוח. 6ות? ו7סין הוחס עויפין ?כל סריו פע נכ"י כריפוח,נתמ)ניסת?
 סג? ונמורם ל ט י פ ?י6 כקלו ס3קר6 מכית תידח על ק6י ו?7ס? פע כ"י ע"פ?גתתי
 ?לואיס. )נעצי? ספיגת רות ?הגיח ומס נטעות 6יח6 כ"י ונם6ר מוככ"י
 סחי? כח3 פזת ר' סלל 7"? קדם וייובל ת"ר, לוז( רות וילקוט 3' י"ר 3"3 3', (, כלכותקכ(
 קוסי' ?יט3 יוגן 31,? סלו)ית6( )ק"6 גילית ?ר6טוןסעס

 ?גונר"
 רות סוג? גקר5 למ?

 מידוע  זס3ועוח נ' לייס זיום יוקץ יד 3ק' עפונ"ס נגיירותס ל? ניחן acaם(ס
 תדם הסר  לכון ג"כ  יונן ונזה tCD 5מר סס לו גותגיס לסחגייר ס53דגר
על

~lpD 

 טורף ססחזירס על ערפם טווס גקר5 לווס למונותס כרפס ותסק
 כסגם5וס וערפת רוח 5ח גיירו וכליון  דעחלון ס"ל חרס 7סזוסר ע"ם לס וחזרםלח)נוחס

- 3'. ז' דף str חיד"11ha~i  5 סרגל ומונחת  Dif"1 סכרס לפילע'  מ"5 לך לך ט' כזורר 
 שקיבלו רות ד"5 ק נכ"י hn~h כ5ן קכ5( תור. טס על רות לתקרי ולילס ס'ד4

 תינותי ג5סר 5לסי וילסיך עמי עתך ילין חליגי ו53סר 5לך תלכי הסר 5ל עלות,תרי"ג
 ונגוף סיעו ונר5ס עכ"ל תרי"ג סרי רות וחם3ון ינוס )נלוח עס ז' סרי 5קנר ומסיעות
 רוגז רוח וילקוט פ"3 רוח עזרם קכ3( קנח. לתנין קם? גס  .,ל'ת6 כ"י רגס5רסקפר
  מעזת?. דיר "ת סר פע זגגי?,, ר6ת?  לות, זינ וכלק גמר, פ' וחגמומ5ת"ר
 קגס7רין קכ7( לוחת. ף וקמ ק וככ"י עלתתח סגיל)ן6 וסס ת"ל למז לוח ילקוטקכג(
 וכגזיר עגלון סל ננו 3ח 3' י' וסוריות עגלון טל 3תו לות סוגף 3ר יוקי 6"ל ג'ק"ס
 ו6"ל 5' ע"ז ושמוט? .מישול 5ולמ וע' וכו' 3גו 3ת רוק מגיג6 3ל3י יופי וש"ל 3'כ"ג
 מנקועות 3ג)נר6 ליתם לזווגן ר' 3סס וזיגי 7ר' ו)נ6))ר עגלון פל 3תו לות מוני 3ןיופי

 וכו' עגלון סל נגוחיו וערפ? רות ת"ר רז)( רות 31'לקוט ס"3 רות וגעשם?גלסוניס
 סלע? 1? ,? 61י hntS יות סגל7לס רק רקונן ר' 3סס 3י3י ר' 3טס ס)נ*)נר כלסו63
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 שםוישכו
-arj~ 

 אן פוזת אג  טניס ל4 ק-וב לנימ)קכה(
 עז--

 ש" שגוהמ)קכ0 נס ימנתיה(
 ודמ"ר ככנים, לא באבות מכה ציה ק האטף

 לרניח)קני( נם יומתי, בהטאו איש ואיל מיכן האכ כעץ ליקה רבן  שנה י'נ עדהייא,
 )"רוב ב"דוכ שנ' כעק ארם מנפשתן תחלה)קכח( פירע הקב"ה, שאין טלמד וקנעםמקרסלם

 וחקתם.  שבא והפל טע(א'
 ילריה כנשני שיה-יבע שדווי  ענעעדת ~סד  1טא.יעוה)קכט( ילרקק משני ה'א'!מהיתדיית
 עלכו לאימה, ערתה ה,-ים לכך ר,-שתינתק ris משכהית יצרניה צ-ותומ"יםה)ל(

 עלכע.אוה-
 לארץ כחרתה לה וקמה לשם זיתה נפולה מואב משדי ותשב וכלתקע ה"נ CrNי(
 לאמר י4 כנחלת מהסתפח היים נרשפי כי יט( ק"ו א' )שמודול דעי אמי)ק4א(  שכןישראל

 ש.ז, עובר כאלו כיפי דר שאעו נד אלא כן לו אמו סי וכי אח-ש אלהים עבה-לך
 כרוח ריא)קיי( בעירות רגוק;ירש ה-גלים גן שטעה מאין נ~אכ)קלנ( בשדי שסעה כי)קלב(
 הקכ'א בא4-ץ אמרעקלי( רבנן עש, אח ת' פקר כי שמ'גה)קא( וטה שטעהרקדש

 כלכ"י ו גי ג ונ נפגים וסגס' 717, ונ6 סלתם סעמנר נק: כס סס"ם ללסת וע"פוכו'
 סו5 עגלון סל 3גו 3ח 16 עגלון סל גתו 31):7למיס 3גונל6 סת"ם 1 ג 3 )נ ם נ"י גג7 וקםק
  7ס6  סילין, בדקרי י' 9"1  דף פיצ  3ל9 פ'  י43וסר  וויר?"ם  בולפ3וי?ופייס כיוו 7זק6ל6ו

  סזסר ות"ם ת רו רק ג"כ סו63 יכו' סוס 17:ו36 ))לכ6 7עגלין ו3רת6 רות נסקת 7סימ:יס3יוויסון
 ויקמו סטוק על מזם  ייוער  פלורסס, רגוז 3לק ילקוט וע"ע 7וק6 נ6ו געי דעגלון נרה6סק7ום
 ו3הרנוס רות, רם"י וע' סיו ו:ו36  וזלך ענלון סל ג1ת 3 6י רם): ל"ר 6יח6 י:ו35יות (c~cלחס
 דסו3ר גר"ס ע"ס 7ע361 ):לכ6 ענלון 3ת רות hJ")fi וסוס ערפם מ67 מיס 6ית6מס

 תקיר 6ו:"ר 6ית* אנ וככ"י ות ר תיפח לית6 קמ וככ"י ע"מ עגלון  ע(רע סיתם רות זרקהתתגיס
 יוק' 6ת"ר רק ו6יח6 כלוס ליחף פע וככ"י תו*נ, עלך עגלון  סג דנותיו וער:סרות
 ק תף 6סו7 לו מער 3סעס עגלון סעעD"S 7) )ש5ס יוסי לנמס
 שם קכ"מרמחת לתלך. "' כ69 על מלעס וימנ סל כ"י עלחס3
 רמז רות ילקו? וכף, עכס רעם עין פעקכ0

 מיי. יי הייי "י י  פךרוממסגירפי
 משי* ספירוסיס כסל מס  ?גרפיופ וסט סנן עזן 3 לוקס ס35- וק  ים ;ונעי
 רה( 61ע3. חר"פ רעו רות תלקוט ס"נ יות 75רס קכ(( קק"ס. רכ"ס 3גד'סתג"6

 וג"ז ג' 6ות סס 717 יגן ופיטום י'( פקקך רתתי סקיקת* פי"ז, רנס ויקרץחת5ינ,
 * 6ל ם כ"י וגליון ק קט, י, קכמ( h"D. 6וח וסעלוח כסגך דר3 ופתיקח6 3סר ס'זתגקו,:6
- סו6. ש"פ o~bהנפכות  ג' ם ת  1 ס פ נ ס ן ונ ס ל מ ת 3 ע ל ס נ סק3"ס סחין פע 

 לית5. פע ורכיי סירים, מירי געסתס מגיגס 6"ר פ-3 יות י)ירס קכ:( 31. י 36
 כסרם סלנו כמכ"י ספפל לנרי 16310 כמ'ס 6מר ענין  על י' י"ג  3רלרפ הגיזר, למוןק0
 ו)מ,יסס ילעיס תסגי 6ית5 פע וש"י ר6נ"ע, וע' 6'  יין בתולל ו53נרח *' י"6יכי

 7"6 להימס ילעיס יקביס לפיכך עםכמוח ס6'מרונוחלרוח
 וכי קל"ט. רמו מאויל וילקוע פ"ס יע"ז ותופפתך 3' ק"י כהו3וח קל5( ן. 1 3 ל ע לע על13~

 ה. נכ"י . מחפרו; כ6ן עד קל3( ק. כ"י ע"פ סוחפתי וכו' כן נו 6תרווי
 6ית5 אנ ונכ"י ק כ"י ע"פ סוקפתי מו:עס מקוים 3רומ 6.7 קל7(  פי3. רות תדרםקלנ(
 ס 1 פ על )3611 במקל 6תנסלת קלוס  דיי,  רי?רגומ  ייני  לעירן י3ל3רומומוות

 רות נבחרם יפ"ע וע' סי:עס סלתעלס וגללך פי 7על ג"כ סלמון ):כו:עוח וכו' 6 כ 5 ל11
 3ס3יל 3*"י בינרי ור3גין פ,3 רות )ארם קלו( ס.נ. רות הדרס קלה( ג'. 6ותפ"נ
 ו:():ור תסלים ונו:7למ  ריויפי*ו חסליס כינקו: וכן כנ7ינ סתו נעדור לברן 3הו5סכתו
 עונו 3ם3יל 53"ל וכו' נהמני 3ר כי:ו6כ 6"ר קי"ז רוגז םי:ו6נ הינקיד 36ג5'ד

 ן 6ר 3 5י66 ט ו3כ-י ט"ו פ' מתובל 3ח7רם וכן סג7ול סדו 3ע3ור 3,רזתמלחו
 וא קמ פ, י, ח, בכ"י וכ"מ עעו כיימלוכיפ ונגניון סיל?1 ניבו? ע1סססקנסס
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nmsKh)עסו בנכתש *ap יטחש לא כי כשת( יב א' לשששאל ftw ר.גר%, שש בעטי עש את 
 כ* כאן כתיב ננושלוע פינסה .מע"ה )קיה( ירו' אישי a?- שישדו רמ' לחס, לרםלתת

 יענים. אח ראה וכן הפריאל בני את יי פקי כי ל"א( ד לששת א וכתיב עתן ret י"פקר
 דוק-ע( וכמה .משקם וככרז חפתים כמה יציגה לבדה בי המקבבי( נק ותדחז(

 הרדתן הוא דוה ד"א שבערי נרול ימרוק רב כר שכואל ר' בשם רגץ ררך הכא אלאיצאו
 הכמב ביעקב שנן כענוג שבחה פנה הרחה פנה דד: פנה כמצם )יי(פטה שכרועהיא

 צפק אלא שכע מכיו ~h'S לכ"ע )קרא(קגקכ וכי שנע סכיו ץיך ויצא י( לת)ם-אשית
 שתהה., פנה הררה פנה דסק פנה כמקם פנה שכרה, ד"א הררה וקיא דתה ד"אשטגיר

 הולכת( ה*א)קטג( בהחק- 0-יכו " חכ0הה שהוצרכה מלמר בדרך)ק?ב(ותלכנה
 אניץ אל לעצב כררך. 7ב' בעג-ץ ניגע ונופו -חיפית ומלבות שרוו י"א)קמד( נייםמילכות

 הירוריס. רק אליהה-ה)קרה(
 סו63 אנ וככ"י סלגגן מכזנלי' כהנ ו ע ס הכות 6י60 ק ובכ"י גפג.ס סג?'וכן
 עעו 6ת 7' יטוס נ6 גי ז;40 עעז  "ת ח")  עד: סג C'11shjlcול

 ד"6 סעקוס ען ות65 טת1, 3ענור זכו ל6 עתו 6ת (כו מהונפגול
 4 ת ו נ ר %ת" פע הטי תו ם ר ו ע3 נ לקרן נמוסס ו ע ע 6ת 6ל ר ם י לן 6נ

 6ת יי' יטוס 63 כי סל סגזונ סעו גענול עומס סו6 נעיןאסל
 סל עהו נעדור עוסס סז6 לארן ונסוקס סגדו5 סעועמר3ע3ור

 ליעץ תם% מ סגסנף י6ס יעזוב ל6 ונסלתו עעו י4 ,טוםגין6
 ז)סטתג יענג )6 תמתו עעז "0 "' יטוס 65 ט 4ז( מד )תסיס ספמוק . ו5כ%נ5סטס
 סמקרון כ6ן פי rsp) נעקוס,עווו. ע5עו מירס כתג ועט (ס קנס סיס ם7כ"י
 ופרגקס C~p11DS נ6ו5ס מקים 6על 6לע(ר ר' זרסנ'נ י'6 5"1 ס' נ"ר פ' ק)0( א.נמי

d,hb'קמין ר"י 6וור קי, פקמיס ובוזקן וכו' סג516ס "ן ג%7ס 6תי ורם3"ג %ו 
 ית' 9tD?Sh גיר עונשו ל3י' נ6ן מסווכר ועם הו' סב6ו5ס ען יותי %ס ס5עזופתיו
DtDh6טוניסו. עוני' סו6 ספקוקיס ע136 7ס)עוד סכווגס ש"5 עירם ססו -  א נכ"י 
6ית6

 רננני
 וכויני וניסו ונכ'יפעס וט' יסז סוג

 קלט(ניזדרס ססנמ. ס1ימו6ר
 פק"ח תר"5ו3"ר  קיעוןתילקוערופלפז ברני יסורס י' גסס עזריםליהפ"גי'
 3םירלעיריס

 יודי
 י5סק ר3 3ר טעו5ל 3ס'י  סכו ל קייוה  נער

 3)ק0 וב"ס סורס סו6 ג"כ hn~h מפקוע ונע7למ ,קתס 6317 קיז רע( 3ר6סיתוכילקוט
 נעדרם לית6 ו(ס סיילות וכונס hn~h וכין קלונות וכעס נ"כ 6ית6 ומס 4 כאם וי65 פ'פוג

 ר ת י 6ל6 י165 קמורות כעס ל6ס ל3ה סי6 6"6,מ נח, תכ,דמ"וק
 מגס עיר ם) ס7רס ט6 דה מא ם3יי געל  ר'טעו6ל  on?tt)nי'
 גסם עטינ 3ק' 31"0 סם תכעיס ומפתי וקסר"ג( י' נ*0 ר55 ורם"יי כ6ן רפ"י וע'וכף,
 פנס וסככון סינס נו והכ"י וילקוט 31)זדרם ופע ק בכ"י כ'ק: פנס קוו( ט"ו. 47 4וחעל

 ?61 (ע? סו6 ס75יק 6)6 עמס 5נזוי65 סו6 א-ועי קע6(כעוםסנס/
סילק

  מסיס  כיס  יל%יסלי כלר יעקל וכי ה סדרס, פגס  וכל עמס י5"
b י65י וסיייוסכל*מעוייסזג")יס S h  ("ס סו6 מגעיי ס75יק 

 סו6 (עם סו6 סגעיר 75יק 6)6 י65 ל73ו יעקג ק_וני 4ת6,הם6ר
 אנ ונכ, מת6, וסם6ר נוי65 סג' כעבין pc 4ת6, וסם6ל מנסס סו6סדלס
hwb65ען ות olpn.~ ען סכל לוסס עוסס סליק סיף6ח עלעל, 

 חט סדר? סגס גיוס סגס עסס י65 וס7רס זיום סו* נעייסס75יק
 כרן 30יו0י? כס%רכס וק י קענ( סס. עסן"ס -וע' ול6 ונפ' כ6ן יס"יהמ"כ
 עמסן סררך ס?51רס ה גתשד, הלט עליסס.סדרך ססולרך א נקח,הלט
 גסס מס ממסמרך ור"ג מימה שועות עמסן  סדך 51רס ס ס ד6 אנ ולץ נחדה)ט

 6יח6 פ"3 יות ונעירת 3נ7גס תלכו ו6עפ.כ סעור סיס )6 פסילך תפכי))כת303רות6
 נ'? כע"ס 5רר 5ר. טרם 5רס יחסון כו6 ססו5רס זחיחת גיימף סמכו עליהן סליךסירס

 תר"ת לה( רות ונינקיע פ'3 רות ינעדלם וקם נשיק וכנס קע0 יות. וותרם ע5 ענףסיפם
 37יו נריסיגכ"יה7"6 כסככות ייגלו תג"'א"ית6 גויס :יעכירשע"י?
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 "השהלדז שצצה לכטה בעעעג שטת הע שודוץ כלמ[מה)ט18( לשתי נעמי מ[ח41%ה(
אמה)קמ(

 הגז"
 שחצ טלאך אתך בדת איכנה  שבי י'"( לח )כראשית בתמי אומר הא

 לטי. אכריח שק לעזראלתאוות
 כמכו חככד%ייח( א%ם' חן התה כעלם שמח גר שאז מלמד חסר עמכם ייי-גשה
 שדתמרקו וכדי לרחגיי עצק)קי( ששהו מפני הברים על באץ יסורג מ: מפנייבמית)קטט(
 "גזנ)וא( וררי יעשה כתב לכך הראשוניםע13ת'ק

 אירא)ץנג( אכרר להכתרתם. שיחרז יעמסו כתכריכיה המתים)קנכ( עם עשיתםכאשך

 תסייכס סיחיך גלים נמלכות ועוסקות אנ וככ"י נרים 3סילכומסולכוח
 מולכות י6 פע תכ" יסודם, 6לן עיקל לסיסמנ לססנ"ןיכולות
 ויגרפ 3' "ג ימי סרם ופ"פ רות ע7רס פל כסאם עתפמ וע' וכמל גריס3סלילוס
 וכ"מ ק כ"יי ע"פ סותפסי כן קעו( גג וס6גיכו פוג מלקח 37רי מסני6ו נ' פיוסעו6ל
 ו י ס ם bwh 7 " 6 וסם א ככ"י 0ו6 כן 36ל ך ר ך 3 ' נ ס סם ולימך אנ נכ"יג"ס

 תר"6 רתז רות ו3ילקופ קע"3 6ות סרל ועילס ופ' נכלך סג' ימיפותסולכוס
 63רן נוגעוס הומן יספות ס0ולכות עלעי נדרך ותלכגס 7"6*ת6
 יט7ס 6רן 31DS Sb ופע א ה, וטעי תלקופ, נמ7לם וק,4ת6 קם ק נלי רכ כ.סקעת(
 א נגיי גע65יס זס 6זת עז קע"ג עסעיס כ6ן סג,כלוח  ויידלסות יסו7יס נ7ת5סונ
 סל ימיפות סוליות מסיו htv נריס 3סלכוס דינרו א 3כק וסרר: טסוק

 נריס לכות כס סולכות ק לפונ.73סיסו7יס, יסוים 6רן Sb לסוגנדרך
 ן י  יסקס סולכומ ססיו 7"6 סיסו7יס  דת sh סז07 י r~h ל 6 ו3לס

 וגופן ימפומ סולכות ססיו נסרך ותלכנס אנ תלי 63רן נוגעונופן
 ועומקומ 3ייו7 וסולכוס עליסן סדרך ססו5ר0 7"6 נקרןלוגפ

 6לז עיקר לס(מענ למתגייר יכולות מסייגת סליך גריס3סלכות
 ע,צ ט"ו דף  כפק  פפע גקן ס"מ רכ ז"ק תן סעס3ר סר3 הסת וסך קעל*0710.
 ק'3 ניוע6 סגער6 וכללסת לכלותיס געתי ומהר 6על ול6 כלותיס חסתי עקל*עדכתנ

 קורם נק' זללס"ס סג6ון זקני עין ע.ם וע' מויס סגיסס סיסיו ת"ל ע0 וגו' סכי3'
- "ז. קי' מרכות מ"6ג6))מ  ולטופ מ"ג לוס עירם ע' קע,( ס. 1 1 ם 1 י ס ן ס י מ ם פע 
 פנקס כגר 7מער סעסנר וכווכח יום )דרם SD ל'6 6וס רז"ל וסרוסי תרה רמזרות
 טסייך נמגיירס 7ל6 רוס עם6'כ קניך ניס י0ודס לס 6ער לכך ויעקנ עמק ארססלזרע
% 4ת6 אנתרי % אק6   

~Dh 
 א תרי לגוי 36 ס6ין עיכן 6עס לבית

 סף כסי' ונתעי לגוי ס*יר6נסומ עליי onb לניח 6סס6ק6
6לעגס

 סס החל ם כנטי 4מ6 ה שכ"י ליסר6ל 36סוס מים 36יך 3י"
bSbו" פע 3כי וכן כלנד מעסות 

 נליז. bib D1Gnh "1AS נו" 6סצת
 מעוץ) ו3*נרמ סו3 סלקם  וייי טסני* 3! "י ים* גמרם וכ"ט ז-ל ר3ותיט ופע %1קעס(

 קעט(דף)רמג'הרכסעס3ר וכן6ז"ג%ס3'וריעעאתסיסכ3"לע7עעתכ"1ח?נעולס
  ופססעפנרלכךכפנ רייסס וע' נע64ל יגן מל פל)ינפ רי  י9ריסורנרי דגרי  כקוירכע
 מקר פעכס ד' יעסה bwh תרא6 רמז רות וילקוט פענ רומ תידרס 3גוו' לית6 יעם וקרייעמס
 וילממ רדאלסס כסוכסומדומי עמגומ וע' כתיר יעסס 5על יודל ניר פכינ6ר'

 מדן ו3זוסר פלס יטיס  פלרומ והכפית  הפלחות לנריס יגיס ל5 נעו0יו מסמקת רוגז מסקליסקרכ
 ל6ו חינן יעמס כסכימת כגפי מסת ליכככן תזכו oh ל0ן יערס כחיג יעם 7'( קיםלדף
 לית6 א ק0 סדם. נווסר ים ע'ק  15 ס ם ע י י ל ק ס 1 ס ע י נ י ת כ ס מ7סויוסר קרי ויעם כתיר יעמס ילסתקורס נססריס סיגוי כ5ן ים 05 ו4ע עכ-ל ס' חקריעם
 3ין *ערס פעעיס ספן פל 7"* ח.ל סונפם כ6ן ים ק גרי p(h) גן.עג

 נון *ע' סעעיס מס' כסיב 'עמס יען ק 6ק6 צ מרי ולכנסם3ננ
 5גנ0 לככ0 טינ ל ינסיק שי וסטתם עמסי ל6 טס שקי לכגלמננס
plpD~1b~? 0פ.3ג p,pD~1 ס"יס ק5% גימשת ס' עז 6"צ3י 5"ןפלבמ מסעה חת סע וקעי קנס ססן3ש ס' רתם וע%3 פעעיס ל סחט )כן "נפננס)גחי 

 א תר* 1ה'6 'הם וזס י%4פ חע,הנ י71ם קט( שה"". עטדס סע.. ;צ%לס
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 שיסוי לא מפיק י5א טומאה לא לה אן הששש.המבולה
 ל~

 ללםךן)ון( נכםםה ולמה וזתר

 חס-ם. לגימת שכין' נפזכמה
 לכם די יהבט(

 .ומצאי
 כשה( 5ץ )בייניות דכתיב ליעיכן ישוק ברבת כרהך)קנה( כבחשה

 מרפאה אלף בחיב ומק ומשק י4מ' ארא ררב . 4 כנחשך)קט( האחזם, לךופק

 לאשה ופח וקו-ת מנוה שתוין כוכן יחצן אם'ד אישה)קמ( בית אשה מדשאות לאהשתש
 אחשוש לטסיקא

 הב%-. ושני מלא ררחששן עשכבער)ש"( יוק והשחיצה לרןותושק
 דוו-. כהת כעמך)קנמ( לרצות לנסך נשוב יצקי כי לה השיריינה.(
 לכט ח-11 במעי)קס( כנים לי ועור עמי תלכנה למה בנחי  שבנה נעטי יחאסריא(
 חקה שוא אחיו שאשת נךוכמת אעם שדוץ בטעי בנים לי הם ואפילו לקו ואסרהלאמשים

 וסוורי  נתכריכין, טויסס אנ,מנייפנתמ עכינקסכריכיוושכ"  3סנריכיססזפע
 סוססס כ6ן ים ק הנכש לס.כמו3ת0' טוויחרו וה וככ"י  כתו3סן לססויסלו

 ע73תון די 3חרגיס.כעhntbn 6 כנוו כוונתו 6ערג'ו6ולי 3ג-ס ג2ל 7",6ח"ן
 ועיו' עיתיסון נחר נו3רי6 לעקב 7סרי3תון סכי.3י6 3עליכוןפס

 ואנ א ונכוי חרוף רות'רע( וילקוט פ"3 רוס עירם קע( ימי. וס3רתוןדזנסון
 ן י nrD'5h 6 ר 6' פע וזניי ונילקוס, בעדרם נ'כ סו6 וכן טוע6ס.וכי' ל* 03*ין

 ססי' 5*ע סקסת רות ע7רס על rnon ופירום וכו' טוע6ס ל" ~nhrסענישס
 ססדס  ונמולת )וו6ניח זל6 עו36 נסס;. מלוס סללת ערים, זיגי לועגיהם, 6נו ויניססרנם
 ו3רכומ נפל 3סלילח .דגר  ולקטם נקרעים רק נעמיס 0לqb 5 נסלמו  על מעת  סםולסקיס
 ד43י לפי קולס כסרס  סוחטת קופיות ג"כ סי5 תו נבסרססמרם

~D'O 
 לייסנ ים  טנף

 לגו מלעד "3ל לסכח3 5ריכין סיו hS1 בע"פ בתורס עקונליס סס  6ל1 דסלכותקומיימס
 ג' 3)נ7רם ו'6י:ר 7'ס רות עקידס וע' זו עניי גכת3 כן על סק7יס גועלי מל %נסכר

 3תסר לעיל ססונ,  סעורם דניי לם4ל יק סעיפם כוונת ]מולי וכו'. ג"7)37ריסיפסו
 גיוו:6ס  14 עו:גלס גלעד סל6 ,6)ור 06 ימי 3ן לדוד ליחפ נכתג עם עסני. ליס( 6ותמיין
 בתורס נלוו7 (ס רכל עוווניח 1ל6 ענוני לענין ליציר 16 סיתר ול6 היסוס מסרס"ו

 קוסיוח סיטנ וו;ום3יס ונוס געמ .סל סכר , עתן ללעד רק סענלס גכת3רbh 4מנעים
 כתם ורירתך  ינ~רינז לגועלי סכר ופע א קגד( ישרץ[. לעג"ד סגלסגיוליס

 סו63 סגס7יכ(ו3כ,ייינ גועלי סכר ללעזך ובילקוט o~vpn לגועלי טו3סבי
or6כס ללעדך סס לייתם סרו 3עו4 נעקו)נו סע6ונל,םל n1Stna .a'7PD 

 ירית  כררך  לכם 7' יתן 6ית6 פע וגכ'; 4ת6 ג"כ וילקוט. י3עלרס ליתדו, אקנס(
 ללעיס ויתן סלמס 3רכ5 וכגגי ו4י ס6לסיס לך סחן סל ליפק3י5סק
 לעו חתיול*ותוגליע ל* סתיס עו65ח כהינ'"סס וע65ן .סע חת  יי1 ,ט( !ס"ס.מאס

 תל"
 ף

 חראגף'7ר'6"
 ע65ס 6מת כתיג וע65ן

 כתיג וע165 ופע א ע7סעקך0-עמי נחע ועלן DSD עב* ע65ש ל6מגייס
 6ל4 חסר כחע קטעכן עב= עי65ית 6יס 4ע !6  סס;ס עו5"ש6סמ
 ועלן פ ונב" תעיות ,ל6 וסתים oh~n 6הח כסיר נס וע65 ה שכי ע5*סמסקסת
 מעג" י ונכ" עושות ל6 סתיס וכףגתים

 "ל4 כחע ועלן mb' פפ6 7ר' בריס
 לית6 6נל ' כנקיי 6ית6 קמ ונכ"י 6 ד 6 7ר' נריס %'ל meln ל6  שמקנזעו5י6ס
 פ"3 רות ונעדרם h'1fl רעו רות  ילקוט  ילו, פפ6; נ זר כייס מע"ת50

 בכ"י וכ"מ נעלס נניח 6ל6 ל6ם0 רוס קורת סיין וג0גיסס סתםסוגי
 מ3פקזק ותם6:כ ר"ל קגמ( כעלס. 33יח 6ל6 רומ קורת לעמס סייןפע
or6על hh plnD~n  יאר ייר .qih )פע וע"י א כ"י ע"פ מוססתי 6פד 73ת קכט 

h~b3'. י"1 47 יסי יסרס כהסכר 37רי וסולו כעונך לסיות לעירך נסוט לחך כי 
(ppנען 3מס 4 לסעד 

 נעעי סיס א וט/ עיניין קינן מען גתעיס"
 לי  ייו  תיילי  ניו "עיי ק ול "תגן עזגעות :י1 )6 ל61פ4.סע
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 - זן
6 אחי)יא( לששת פרט ידע שזם השם כי וו( כנה )רברים חג' ליבם אסדרכעלמו  
 יוהר רפרפה ואם הנר את שדורין פעמים נ' כננך שבנה כתיב פעכרם)קסכ( ר כעולמההמק
 חסר)ייה(. זעתו כהיכ)קסי( לכך אותו מקה"ץ )קסנ( מצלךמכאן

 ילדתי בם לאחש רגילה רויתי גם תקהי לי הע אמרתי כי ".אהב סדרות זקנתי כייב(
 אם"רכנים

 שמעת)קס"
 כערב יר( ט )אסתר רכתי בלילה אלא ~raa תשמיש שאץ מכאן

eenדדא ובבי- בארק .ram  
 יטרלו, אהש4 ער ליו"כ וחשם יכתת כלומר)קסו( ינר6 אשר ער תשריטה הלהןיג(

 מלרשע העגינה)קסט( ד"א לא"ש דאות לכלתי ענפית לישב אתם ונולזח העגינה)קסה(*

 סעור למן )פ' ל6כסיס לכס פעוסיו תף, 6סע 6סמ מסרי כעיפינגיס
 )לל 67ים כמעים ל6גסיס לכס וסיו נכיס לי מץ ו6ם4 נעעי נניסלי

 סע רה סע7ח 7נל עפלם סעסע וי3 וס' 6סץ 6סת תינעץ 6יגס מססר0
 6גרס5 ולע וע' נעולעו סיס סל6 6סע 5סת עינם 076 ים וכי תל"rng 6 לוסתלקוט
 כלנע ק"ל ל6 סמ6על 7זט כמ3 עגן וימס ע"ס רום עדרם SD רם-ס ומרוסי ר7')ומדוסי
 לעיל ולמע"מ 6מ 6ממ מיסור כ6ן 61ין ק7ומין גסו תפוק ל6 57"כ ניירוס יל6)עיל
 ניירוס 7ל6 כשע רכ סונר מעדרם 7(ס לועך 6פסר מכעיס בנוגח ק' 3סס קסיומערס
stg6( 5. פפוק מבנ"ע וע' 6תלס וכליון דו:מלון לסיעמס וגעתי נסלכמס ניירוס" )ק קק6 
 מנינן 3ר יוכן י' 3סס כמעגי נר סעו6ל רו ):6ו:ר קקנ( סו6. וע'ק 6ימ nchiפרט

 hn~b ומס מניגף ר' 3סס מיי6 3"ר סונו6ל ר' תר"6 רצו רות וגילקוע ס"נ רות3ע7רס
 ושן עקועוחגנן

 6"ל לכנס. רנתי ס3גס ואנ א ונכ"י סנר 6ת ס7ומיס ליס י נ' כגגי
 ר ' 6 לנכס גנתי סונכףי פע שכ"י וט' עקועות 3נן סגינן ר' (OD מע8 3רסעו5ל

 תף otnte ל עסכי סו3נס כתיג עקועות 3"לסס מכיכן 3רפעו6ל
 oh 16310 עי"ן w)r benS ול6 פעעיס, ג' ק עכ'י עקועומ 3ג' גתי 6ימ6 הוהיייי
 ת 6 ן י פ 1 י ס א קסג( 6'. כ'נ דף סתו6ל בגרת וע' נפוקקיס כבלו סע7לםדגרי
 סוקסס קקי( התה 6 עק3לין עיכולן יותר פע תו/ עקנ4ן ובילך ועע6ןסגר
 סלכם סקסת כמוג לכך ואנ ה תרי סלנס ססי.ס6סח ס3נס,כסוג בימי א ה גכ פעעיס, נ' סכא' כמיד ם3גס יתינת .כחגתו תריס 11ל סעמ3רעסר3
 סלכס. סיסת ספר כמוג  לכן מל  סנספתן הריס סלכס nDht  לכן פתכ"
 וקנסי ק כ'י ח"ל נערי עפ4 סעעתיק מעתיק "5ר סוספס כ6ן ים וק וונ גכ"קנס(
 )סס מקין בפי  בסס  יסורוס  יייוכם לחס ותגססו כניס ו6ו)י7 לו ם5)ם6 לקיםעסיוח
 ג5ונ 6מך כי סגן כחס לסמנייר נ6סן ועכמיו גכריומ ססיימס 3כס קרוסין וכליון)ממלון
 סלי)ס טחתי ונס ל6ימ לסינם6 תקום לי ים nlwh' כי 6מי. o~s ני.יס עתם כילעעך
 אנ נכ'י סעוייס נ6יזס ג"כ 6ימ6 וכן  זלרים ויינז  יורמי וסברס הריתי זס4)ס)"ים
 ע) 1730 למון יגרלו 6מר -עד ת5פינר. לסן מת6 תם3רנס סרסן עמרם"י סס bnthועות
 נזם. 3קעוך ת'ם ועיין ענון לסון סותלין וים עונם עג כעו כל6 ביכור לסון תעגיגסי',
 יוסי 6'ל bn~h פע ונרע  יומגן, 6"ר תר.6 רווז רות  וניסקות ס"ט  רות וגירסקעו(
 ס7רמס ז6ת גלעד תתוקד רעו 6יוג ונילקוע ג' ע"ז כרס ו03*ק  יומכן 6"ר סףנו6פסר
 nnpb כ"י עוnpSJ 3 סונט 6' 4'6 עגילה ופגיע נגר מולס 5ננר וסלילם נקיתונספסוק
 וילקוע מנס סי6 ננקל סג' גיוס עיטמו סירס ם63 סונלך לניעות לצדע 53ס סי6נערג
 ליתם א וגכ'י 24 דף נסתר עגלם על מ"5 ניסו:'ד גק' "מל ולחרם התררג ללזלפתר
 נערם 6 " ס נ 1 3לילס bse 5'ת6 פע ובכיי מ3ס כי6 וננקר 3ין כים לברלולמיג
 וסטאר  כתסיס סם3רנס  פלסן יימן א ו3ס"י ס"3  לות ונדרס rpp) וכניל. וגו' ג5ססי',
 סיגד)ו עד a~ts 5תן כלוזיר ינזקו 6מר עד תם3רגס לסן 5ה5 3סעיס ק ונכ"יגימ6

 למון 6מרינ%7 עז תלפיגס לסן סע5 תס3רכס סלסן אנ וגכ"י 7' על מנרו כו:.חסגלגס
 עז ה וגזיי תר*6 רצו  רות  וילקוט ס-3  רות עדרם קפח( ו:סירכ.י. וס., 7' עלסגיו
 ו3כ'* יגדלו 6סר עד ענוגות ליסג 6תס  יכולות כ)וונל יגדלו*סל
 וננ'י וטף ענ1ג1פ ליסג 5מן יכ1ל1ת כמעל 11Pih לסון תעניגסק
YDאנ ונכח )6*מ סיוע )נדתי )מסגננן  6מן  יכ31זס  מיכגגי 0)סן 
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 אתיילל עי זכר כלא עצמכם טטיטח ושקו כמנשי וחפץ יצק. סנר :רישעה אתרסוכר
(v~yh,אז פנות )סכם מאר 4 סי כי כדי. לדלהי כט להתט כהתכתש ניגע אהם)קעא 
 כבעל" י יר בי a~w ציי בשללכם)וצו(כלוטר

 ובםנש)קעס.
 namlי(

 ר כננך ע0- ותככעה מלכביש. כון שחעחצ מלמר אלף)יי)י( וזרי ק"
 שנ' ע"ש ר מכנה הס? עעי: כשתי אייש בכת פעכרם שהי ערפה שרורו-הדמעות)קעה(
 ובוד.עכרע)קעי(. רצי בו- ויפלו כבת להרפה לדג אלה ארנעח א" נ"נ( נ'א מ)שט%

 טד יפלו הנשקה כני יבאן דקבייי אמר)קט( בה רבקה רזת לחמותה עיפהותשק
 4 4ז' )ששאל כנע נרולה של נשיקה משלשה, ודץ תפלת % נשיקה)קעח( כל הדסקה,בט

 ושנשות דל כ"( ו" )שמחש  שנ'מתס( פרקים של נשוקה ויתקהו,  ראותו על )שכע( הצקאי:
 אף וצנרי ששומא ר לחשתה nD-p ותשק פרשכן* של נשיקה לק ישק האלהשכרו
 לרחל. יעיקו 1"צק יא( כשט )כראשיו( שנ' קייבחע שלנשיקת

 הלילה אותה כל rap(cp) תציד ימרתה ואל עטה אל יבמתך שבה הנה ותאמר=(

 וט6 ?גת סרתריןלסט עוגס,יס עג כעו כל6 6ק1ר לסרןתעגינס
 מרס נרופק סרמיס קפל וע' ענן עסרמ סו6 סעסנ" ונמיהם 3תרגוס וכ"מעפלם"
 עסלס סו6 כפלו קעגנ?ק6טטק תמך קמרי כ63י,ס י' ע65 ס עגינ ת 6ימ6 מלנו וככ"יענס
 וגכ"י סנ"5 לרפק מרסיס וע' עיכוב למון עפלם מס וסלס3"ס 6' ע"ג נ"נ קמט(עכס.
 כצוער וכו' מעוכר עצמון מעגגס ענין 656 7*6 ציתו פע ובכ"י 5יח6א

 3מד 56 קואנ "( יגי5ג סל6 עץ זור נ65 עקריכן ענסינר0חסו
 ועתגומ פ'7 ס' ונ"ר קע"נ רעו גר6מיס ילקופ קע6( . פ"נ. רות נעדרם וכ"ס נגוסי6ל5י
 עפרם קענ( 3תו. ככלתו עגקרו6 ניוגע 076 6ין 6ית6 ופע א ונטי מס,כסוגם
 מיתרון ע"ס עכס י:תינת 5"ס 67ין 6' יט 7ף נפם סעסינ סירם וכן תר"6 יעז  רוס וילקוט ס"נרות
- ע"ס. סיפרון ע"ס סו6 עק7ס 3ע5 לסיכום 6כן ססנס ):"ס656  י65ס נסני5כס קם לכ"י 
 ue תכ" עזרם ולס ו33גי 33ע4 ק שגא זנ3ניס בנעלס hn?h גליהוט/
 עקום כ5 לף לע"י 7' יד ודל סופסס כ6ן ים ח5נ ק נכ" קענ( וננניס.נ6יסס
 וני5קוס ס'3 יכת נהורם וכ"ס סחם 7' יד 'סגם 5כו5ס 6נ וננץ .סו6 7נל עכת 7' ידסנ'
 נעיק. גס ססעתיק כפז עפלם"י. וס סעחיק ססעעתיק וספסר וכרפ"י חלץ רגזרות
 רעו רות וכילקוט ס"3 רות גונדרם קעס( תר"6. רעו רות וילקוט פ"3 לות ע7רם"עד(
 גנוריס 7' עענס ועתדו סעוחס עם ערפם מלכס עילין 7' קכ"ו רע( וסהו6לחרפ

 ליסף ונסניסס פ.כ  סיוויל ונעדרם  נ' ע"נ גינות נגערbnth 6 סעענר ססני6וסע7רס
 *ח6נף 4ת6הט לכ פע א תטי עיגיס גססי 06ס גנת פעעיססחי
P~nhcוחנכינס. 7"ס טס אוטס לס" וע' וכף עעגס ע6ו ן 7 גג כ .עלפם ססולי7ס 
 רות עדרם  ?עם( ילמס. ר' יוצער 3' וו,3  מומס  קטז(  כדינרי.  פלסת וסיף קקעו(
 פי"י, מו:ו56 ווותרם ק"0 רז:, וסו:ו56 קכ"7 רעו גר6סית וינקוט מ"ע ר3ס ונר6סיתס"נ

 ען וע' וכו' גג6י נס 6ין קרינות ס5 גטיקס  qb  צוערים וים ציתי פ"ס רנסונסעות
 נקו:ותס ערפם pcn1 עסספוק סליסות סג גמיקס סדרם 7)וס bb~ns ayrc ):7לס SDיוסף
 כרי 6ל5 פריסות סג סיתס נכחי  וכפיקס היכמס 67ין הסוס 5סן ותסק ט' תספוק1ל6
 6, י' ישי סרם וכ"כ ע"ס וכו'  6ותן וומס סיחם ומע, שניס כחסינת נעיי צמסדסטנף

 וקט א גכ"י * ליתם. פע ומכיי ן 1 נ כ ק ו, ע כ א  קעט( 6'. כ"מ סעוילויגרס
 ומסרם תר"6 רוזו רות ויכקוט ס"נ רות עירם קם( םג'. סרים1ת 50גסי?1ת

 נוים ה6ס נס  גתווע17 ו5"5 ע6ס חיגת נסתפר ממסר וכראפ פ"כסעו6ל
 6יס 3גי כחס כ5 גויות 3ס גערנו ג"כ 6ית6 קכ"ו רע, סעו56ונילקוס
 63עו כערו טסככ יוקף ר3 חי הטלכות וקלינן סערות כתיך נ' ע"נ אוטסוכ"ע

 1"מת:ית "; י ן דף 3לק מ' ודסר ס"3 ס"ד ינתוח וירוס5עי פפי ע6ס ז.ס סםותחעסות
 סנמיג ס7יס כתפז f'D 6ות מעז6ל ע7דס על גסן עסר"י יכ:ימ יום ע7רמ עגכנוגס
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 ע"נ( יץ אי )שיחיאל הכויכ שאמר תדק נים בהמהכ( נתכערו מחכותה ערפהשפהישה)והא(
 אק א% שסומא ו" מה)קסנ(  שנתווערו ערלות nNCC כת" ממערות פלשדדם,מסערכזת

 אלי כא אתה כי אנכי רכלב רעי אל רפלשתי האמר ט'0 י" )שמ שנפט- "חד%כ
כמלות~טן
 כ'( ז' )איוב כמו מיטה( תחטאו אל לה אסיה לעובך כי תפני אל רזת 1חאטףטז(

 למה לרבניי רעתי כך וכק כך בין לה אם' מאחריך לשוב לעזך- לך, למפגע שמהנילמה
 ה- על לא ין על לי סוטכ מאחרן לטשאעריך

 סח-רת התחילה כך ששמעה כיק אחף
 הולכי' אנו ויין בשכת שכת לואקום רצץ יצאן אט אץ לה)יהי( אסיה נווים, הלכיתלפניה

 פסוק דלעיל תצל עפ"י לפרם גר6ס עעעלכות ]סקרי ת לו ע עע6ס נוטריקוןדרך
 למון עעיכות סגקר6יס סג3וריס עצלו 6חד סוס וכו' ג3וריס 7' עענס b5'c? סזכתסי'ד
 כספילסס. .סל!לס כל ע קפ6( יצהיל[. מלחרס, תערכת סוvnhc ocn 6 ונדלותרפוי
 ענתתע7ל 3ק נתעדן ה 3ק גתווערו קם 3?, נתערו שע אקצ(

 ק נס, סכתע7ן ה 3ק ונתעלו א נק סגתווערו קמ קפ0עתסל
 DDp10 קפ7(.כ6רים נויסן נס סכסערו עלות עה6ס פע לס,סגחוועדו

 ונכ"י כלנ גגמ כגק וסד כפי ע6ס גן 6ער יומגן רן עלמתם תסומ נפרק חיל '"'נכ"
 ומד 'ספי ת6ס גן 6תר יומגן ר' מלמעת עסימ %( קרקיס 63ינעס cSb? 6לה
 מערוך על כ6ן בגרמם ונס ונו67י עכ.ל כלני גגי 3ן ונערך גני ערך לערוך עי'גגי
 5לי כ5  5תס גו וספמוק סס, וחופפות ורסס נ' ע"נ סם נוורק וע' סמדר תגוףל6ו

- א. 3רי ליתםנתקלות  סרסת ויקש נווד כתיג חיל ?ומפס  כין ים 9 ככ"י 
 6ער ינות לג' וג'  יסרן מל למתו ויתד ס3-ס סל לשתו 5חר ccnn לעס ou~hתלקי
 עלי 5גי Sb1) ovc ל5ו  יסרן יתר תתכו, ליפרע rnu *גי  וגידף חירף לפגי לקוס3"ס
 עליכו וגידף  תירץ דגיגו מינות *ערו כסגים, מסיו ופגתס חפני מסרג לפי תתנוליפרכ
 לםלומת ומלמס וכו' שנניס מתסס לו וינתר 5ית5 קכ"ז rnv שתויל  לנילקוי 'עוננוליפית
 מרף לסגי ולctJp~ 5 5תר תענו לכרוע עלי ovc גויל 5גי ל5  יסרן 6תר מעולסשנוח
qva1סעולס 6כות למכסס וסלמס וכו' לו וינמר פכ"5 סעו6ל ונעדרם )ועגו לפרוע עלי 
 וסלל c*3po לו 6ער מעט למפרע עלי ס7ס נוקל ס61 6ני ל5 לסרן( 6ער זלל )גר"ס"וזל
 קטגיס סינוייס נ6יזס h)1r ע' "ז 6' סעו6ל ונרד'ק יועגו לספרע עלי וני47 פירףלסני
  6ין  קליך וינוי 5לי לכס מס  כחיב ועור ע"ס(, ק ככ"י ס6ית6 כונו כלו סע7רטזס

 ונילקוע פכ'6 מעוקל )נהפנט עהקווזו לזח יכול סיס ול6 סקרן ם6מ(תו תכמן כ6ןכתינ
 עעת6 6)ויג6 6ג6 תגחוס 6"ר מחזתו כלרן *תר כסגל נר 6נ6 ר' קכיו רעזסווו6ל
h71byסווו6ל וכרל'ק נמרך 6ת ו6תנס 6לן לכס 6ל6 כחיג 6ין מליך 

 ע"ד סמוק מס.
 סג, ככפר  וגירך  qynD כפס  קותו סיעתך כדי פגיו על ויפל סלנו(, גקכ"י כעזסו63

 t(DW פקוק סס תרסק קכ'ז רכז מעוקל וילקוס מס סעו6ל )עירם ימד מעטרעעגס

 פגרי על פגריכם 6מ . ונתתי סג' הס לקיים ל3ו על. לו חקוק 6לסיו רגון טייסי-6
 בגון מסיס מס ונילקוע וכו' לגו על נתון קלחיו מסיס לעי סס סעו6ל )נעלוסג313'כס
 ססתעתיק וגר6ס סוססס עכ"ל גכ"י( ססו63 כתו זס גס סונף וכרר-ק וכו' לנו עגע5ייר
 לעונך ילעס עד סעחני ולתם כעו קפס(ני מנוכל. הסטיק ז6ת מעתיקס?ו6

 לעס כעו ממטלי 6ל 3י מפנעי 6ל. 6' כ"6 ימי נמלם כונף וכן וה פע כ"י עפיסוחפתי
 ולקות פיצ יזח. עדרם וע' פגע עסותם קו6 פי ב תפ מחיצת ור"ל לך לעפנעמעתני
 גי מסןמ ולע-ס. כעו תתמע6י 6ל לס 6על מנוכל ה 6ית3.6כ" וכן מר"6 רע(יות
 .3?ן ל'ס 6עי 3ך סעתגיי3עמנע לעס כתו 3י הכנעי 6ל א ונכ"יוגו'

 6לומנזי מ תרי ע6מריך שפוג לסעביירולע5 דעתי כך וכיןכז
 ל" לספג לסונ.6%)ר?ך לפונך תיכ6י,י Sb לס לעלס לעזיךני
 6י :yh תפזרי Sb 3י 6ל'תכקעי ע תרי תף ידךעל

 מסרוק תפצי,

 גמה בז יקטר 5ל'י"ושס ולמ נקמל נגס חרס י 6ח7 ל ע" נעע"קפ0
 -- תמרטו בף6 ראיין תבעט. מף6 רק ח" נלקט תן 6פימס'עאלסז

y7PN D חבי ק"וד3חחוס1יין"נוו31כינעףטף 1 - D S b ~  *לא 
*2 
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(nDhlhט )איששה 
 לאר"

 לה ייסרה. ועלסכן יסכית כעכעת לנט ftww בלנל בועך
אל

-~ffN 

 טרה ם)9"( - שאץ ממת ")09 לט אגיר cep~tyJ) לה אטים אלך, תלכי
 עסי עמך *, תלעי ,ומוש- לה "מרר)קצנ( טמ)לה חק נחש עםזאטו)ינ(,%חזו

 משת מזו"נ .ה-י עמך של אוחזת השלש עמך כמנץ % "ש משתמצה( הריעאסודגיי(
 רחורהנ כל יכ% אלהי)קי0 היללתך עכו עש רוז להאכהה

 השראל של לכנר נסתרח מיוזות אלכע, נעמיג9שז לה אמתה יימתז תמחזי ביושר"(

3סנס
 וכון,

 קפ"
 ע"עש. שמח 4ת6 ק תרי סעולתיס ולניח ט עוע7 ל6סל 6םכי ליס* א קסת( נ'. נ"6 ימי גסים 4כ"ס r*D לנסי וה פע א,

 וכהדרס נגהר6, 7עוח?-4ת6 6לץ,,דרסס מלעי 63מל יסוה י מקיל נ' ממו ינתותקסם(
 ו7רמ? cnrn מס, חין נניח לדור יסר6נ סל ירכס, 6ין 3תי לס שערס brb ס'3.רוח
 נ?הייסד ס6קול סי' הוחס נ? סכין נניח לדור י' 6וח q)D סיפ? וכתג סס  hntSגימוד
 סגי מפס 6מההיטחי? וגעמ"כ עכ"ל גמוד לן *קיר גנדרך לע"ס קרוב ו?ו6 נוינגיס
 יסר6ל נגוח סג 7לכס 6י1 ונ7'6 יח71 6סור סר*סון נלסון סונ6 מס וכילקוט7לסות
 וכו' עה)וי6 עם גמ67 להגת 7ל6 6תפקידגא כחג ונחרנוס )וווזס בו סדין נניחלדור
 סת15? ס?י6 נלי:? הזח? ענקות דתלתס 04 6ות רות ונגרם ע5 רעל גמדומיו6יח6
 חניגי נקמל ?חסזנ? ווטו ע"מ קק"נ' כ.6 קי' ע"מג'6 ססינס גסעח גס לקייעסס6ססר
 לט 6תרס 6יה6 מ נ?.י -נ וגזיות.  6ת לקייע? ר5? ?סינס נסעת יפילו ם6תרס6לע
 ?ו6 ור"מ לעדור ופ א ק5( נפגים. 'סנס' וכן נעתי ל? 6)זרס ופ פע ק, וגכ"ינעעי
 לגו ולכיר וק א קלנ( לו. וש א ק65( סרבול. נסס סק7וס נקות סכחנתי עסע'

 מון 6ים עס למתיימר ולקור וקמ י הנעלס, חון ד מ י י ח ס ל ו 8ע יונעל?, מוןלסמיימ7
 עתי עהך קפד( סכץ. 63לס סת6תר נגל סו6 ססינס,וכן וק א קע(ע6יםס.
 נ'הלקו: עק ינהות ק5?( גע'פק לס ופע'6ית6,6עיס ק ונרי א לית6לערס

 עהי עהך 6ית, פ.3 רוח ונהדרם עעי עתך עטת ך"ג עקות סם עפקויגן תל'6 לתורוח
 ס?יסיף וו:? ק:"ו 6ות לעיל' ל"מ וע' זולות מ6ר 6ל?י ו6לסיך 61זסרות עוגסין6לו

 קחו))ס וכ' 6רנעיס ע'. סנעיס סו6 ,,ע' ר"ל ערוך סל 6ותיוס וסלם עתך כתניןסכמנה
 חריג ?רי עהך .חיגם סל וגותיות .סגי  ועוז ועסרס ע6זמ סס  כגויע.סלי ע6וחמ"מ
 ע5וח סס ככוני לס 5ע,ר'ס  כן 3סדי' 5ית5 פע ונכ"י 3' יסי-כ"5 נסרםוכיס

 ס5י ק'י 'ה % תחיה,  ך',ת.ם יתך  תגייך לני ין  טלות טסרסוקלם
ת ר  יוק תרס  נגיתטן פיך 5שי אנ ונרי סריסרייב עצך וחיתיותח
 חיתית ג' כס כתך כט:"ן hn~h א ו3כ" תרייב סרי פיפס סל צותיותנ'
 תפר:" לוטהק סב אנ נכ" פור ורם ע"י כ'נ  דף נפם יסיג 3"ת,)ס' וע' פייסל
 דגרי? מתחוך -ימיר )מער נOhD 6 עוגסץ ק5ת לו יורכן  ליסגתר ~hx *ה'. עיכןודל
 63טר רוח כנחס לחמוס מק ללכת !גו כקור לרות נעעי לערס עס לתר 6ח רועסל
  עהנו 5ה'  ילין, תליני נ1םר "תרס קיטס טסינו עי פס  לססייפד 'לט *פוי 6לך,מלכי

 ?רי תיג? סנ וגותיות ג' ?וו חג'.. גגיהכר; TnD עעי עען 6ע' יפת נתרי*געונדילין
 נהקרו  היתוח 7' 6י)ר? 6ל?י, וקלייך nh~? ע"כ לע713 ללו מחור (WD' 6))רסמר"נ,
 כ? 6קנר. ומס 6ו:ר? ננ"ד  )ותוקגין קירית ג' 6תלס 6הוס, תעותי 63סר הערגןל3.ד
 יפרייון. ch הככסי וגסירי7גי 6יסי rh להריח לי למרע סחסיל כלסר לי ד'יעמס
 ונביי וינות מ6ר 6ל?י ו6ל?וך ?קזוס נ?6וח הנזכר רוח נעדרם ע'ם ססו6 6ססרק5ו(
 ונת7רם'ס ויל וכחג גן. כ'6 יסי נסרם וכ"מ סתור? כל ל ל כ 6ימ6 וק קם י, pD,!א,

 ודעת סעס  וניוד גק%ס כולו( גולל סזנ לקה זנעירכ ועתמלסיס זועיט וכמריסיגיס
 63:ר לנ.7 נתקרו וגיחות ד' חר"6 ריו, רות וילקוע ג' ע"ז עהוח ק"( עכ"ל.%1'

 סריס? כקיל? נ"7 )ניהוח ד' 6לי 6עוח תווותי ג6סר פ"3 רוס וגעירמ 6עומתוגותי
 דיגי שרגע לג6 6יה 6ית6 וגחרגוס עעי, ג לס לס 6ע ליסף א ונשי ומגק?ינ
 ?לוי 6רי? הס? ))?ור,ר ?ר3-' רודי לי וסוייע יק6 ק ו5לינמ וכו' למיינניעות6
 ה76 תהום קזע6 לינת 5 ק מג סעתרגס סחרגס סעס קקזיגגען שקשק %'7גריו

  גל"ו סולזוין מתעו; עסור"ל סיס24 פוחז טסעיל עי סיימו 1)6 1לנגוגיט o*n)eiושסלמס
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 כותוקנק קכרהש שהלאט( ל4ן המשה שיזל שמנחש אחת ro אעמר אם. a~kh)אלציה
 אקלמי. חשם ההנקבה המשקץ, לנדונת nrw לנ,שרפץ י ייושרלע"ד

roוכלג" יידוי ומה 4 "" נבשיל 
 1(מנל דמה בעילם דבשות ק למגמיא( עהצכל מה

 ימנז. כעי יפריר רבותכי
 אלא סדתו עתר הדשם על ממאוץ שאין אמץ מכוץ כותאטצת)ינ( כי חש-איה(
 רגשנות, עלו-ס שמקכףץ מאחר יצוקמקכלק

 כייהד. שיפז שחיו ctb(n) בית כסגה ער שסי-צז ותלכנהע0

 ? 3 י ס ס א ק5מ( D'D. קקת'ג י'1 סי' 6?ע'( ?ע'ו 37רי ע) לייע5יג דקיק6נ.7
 ללעס הרקס  קתות OD דץ לפיס חחמיי3 06 "הות חהוחי63מר

 קדוח סחי *)ו 6קנר ומס א,עליהופע לי עפ" סש' ":(קלתחייה
 ו)ג?רגיס 6מדננקק)יןולגםרפיןוי)נחנקיס דן נניח?החוקגין

 נ3'7 גהקרו ק3ריס נ' נ' תת ונינהות ל"6, פ' קוף תמלי ותזרם :"נ רות ה7למוכ,
 ל3'7 ווחוקגין ק3ריס 3' הל"ל רוו( רוק שינקוט קנריס נ' ד? סס רם.י וע' 6קנרומס
 וגהרגוס 6ק3רוסם

 6יח"
 לג" לית  נעווי וקורח

 קריר* 6?י  וחוון אוזרח hn~tJp 3ית
 סגכה3 סלי כ.י נתרך וז'ל לי כח3 סג"ל גרץ סגיי %ריס הם? ו:סור"ר ;רגודודי
P:c~תלת וסן3מ  אעין תלת ק3ורח% ניח לן אית  ייית"3תרמ0 תחק 
 דעה D'D ל"ס3 1.כ ר3 עיע ויחל ייסוג יריך סלנו טגד:ס 3תרנוהט ליה" ין6ע

 סרוגי וסנס  לארון ואפז לגוף פתוח ן' ק3ר ד:עיר וסכוכין ד.ס כ'3 ק' רף 3.3סרבי-ס
 ת 1116 3ג' סגי 3'ר ?רוני לקנורת עהיל5 6' ע-ו סנהדרין עי  וירון נקנרין  סיו לת3"ר
 7פוק' ba3~ מננס כגיל, 3"7 לסרוגי 7סייגו ן י ה % ח ן ח יעתי ביער? וגסולקנר

 וככ"י עכ"ל, סנ'ל רם3"ס על 7מולקיס כחוקסות 7קגלי לולי ן י )ו 6 ת ל מ  לביוומ?תרגום
 ולגקקלץ לגסרלין סהתוקגין 3"ד החוח ד' 6לו יקגר וחסמ,קטו'*ה6

 היתוח 7' 6לו 6קנר וסס מכ ק6ק6 תלי ולגמכקין לג?רניןלחת
 ו)גמגקיס לג?רגיס 1"מ7 1לגקקליס לגסרפ'ס סתתוק~יסניד
 יי יעם? כס 6יח6 ס"3 לוח ו3תדרם 6י כ"3 יס' ככרם ;31, ר( ?ו6.וי.ק
 ?(ס נעולם סגלי ו75קות ונלוה לפוגל יכול;  ס6ת וו? כל גתי לס 16:ר יוקיף וכ?כי
 דף גסם תסיג ו3ס' סס כפוג? החגות וע' ודיגיך 3יגי יסריג ?הות כ' )63 לעתיר36ל
 גונדרם )?יום יריך רכן ספסר מלגי מספר 37לי וע"פ 6לו ?תדרם דקרי סירם ע"דכז3
ק ר6(חח.  )סנ) א תף, ?(ס כעולס הות לסגל j11bG ה? כל 

 יספיד עולס נ6י לכל ס?ו6 סהוח oh כי 6סנל ?ו? כעולסתלות
 עלע ה7קדקיס וקין עלץ הרנין 6זן תר"6 רה( רוח ילקוט 3' ת"ז ייתוק ר3(וכו/
 שגר יתמ7נ 6ימ6 אנ 31כ" ?תלש ת 6 כניתן מהקננץ תצהר 6מן ן י ג 3 ק ה ס6כ6 הי* עמר ל גג ן י הה6נ 6ין רו 6ת ן כ ' ה פע תלי הו' rh~p הי 6לעד76
 תס' פ-ג וע4-רתנ'0 רם" לנע וסוס עלץ הדקדקץ 61ין עלץ הרנץ טין הכקן6לי?
 )6 06 וכו' וכו' ל?חנייר מגיורת 6ו ?גר כסינר כס ו(.נ סגתג ?י.7 3י"?ובסירי

 כדי ?6ר5וח עתי סל נעסיית' פים ועורם ?תור? עול כיתד קיקן הו7יעין עילסלמס נוף"
 כי וחרף סי"י1ר קותן הקנגיס וו,?3? סחרו לחן ורצו סרבו ול, קילו 06טיפרוסו
 עוניסו ניניט מ,) 7?רהנ"ס ה(? הוכח עכ"ל 6)י? נ7נר ותחיל r:'h ננעת סי6כתבהלת

 קט"ו 6וח 7' סטוק לעיל ועי' צותן כסגם6ו וער:? רוח rh גירו )6 וכליון 7המלין(.ל
 גוס עי' רג( 3גיוחן. עדיין סתיו ג'כ מסוגר 'חייב 36ן וכי' ק"ע 6וח יי6תסיק
 ווח ס ן ? חי ם 4ח" יקיט ו3ת7רמ ואנ י ה, ו3כ" קת.ו 6ות לעלסכתנהי
 1r3h 6.ר ח-ל כצן "ית" "נ ק תכ" נחס 3ית כנ61ג? וימי3ימ71

 דעת? מנחג? כיון ?3,ס לסגי כגריס שינין כתל ורק513
 צ'קמק" רה( חת נעקש ?'h וק לגעהי ?כחית 6וח? ?סו?ל?חג'יר

 פסיק כל פ.נ רוח 3הדרכ "3) '"ע סטיקרות
 וקר"

 ?ו63 6ח? נגבת לי6 הת"ת5ח כ'
 ססותככחוננס*כמו כחב 'h"D וסוגנן כפוג? תחקק וכ' "יקע 3ר' יסוד? ר'3סט
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 ראד- אתו סימע)רך( ששאל:'כףי למאי עליק הערי 5ל יהום להם ,כיח 'כבאנהועד
 כרי מתכנסות DW5 חפמוליח רעיירות 5ל 6נחתש)ח( כ"ס' הזניחי( הקקדו( רעום- קציריום

 כל עיירם וכשנקכש העוטי להנפת לחם בית אנשי 0קלכ)יח( 5ru כעטך נקצישהרוה
 )שופטש מ שכתוב כטחיו את טשיא ההן אבק אעשן)יט( וש נעמי רפאה יזמיוהעיירות

 היחם באותי מתה בוען של אשתו אומר')ך( ויש ההשה שלח כנות חולצים ט,(4כ
 והיתה נעמי עם רוח נכנסה הסרים בנמילות מהעסרה ומהעם חגר)יש( להמרותו רגיירוחכל ונכנסי

 רבועייכ( לשע ווואמ,-נה נעם( החיטן ותיאבונו, עלתץ העיר כל תזרום נכנסת. הו יוצאות%
 נעםיליי( נעמי, הזאת תמיהות דצו דויר בנוח וכל פניה וקמלו דב)יי0 ההנשים נקכחלשק
  וכלמשח עדפה מהלכת חגכשדו כהכערטהה טדיכח לשעיכר ונאים)יוי( נעימים מעשוקשיח

 ררעסן)ימ(, סכת יריקית פניה ועכשיו וכהצתה מאכל מכח אדומוח פנהה לשעכרססרטוטיס,
 כעז נעמי לי תקיטנה % לה)רז( מרברות  שר,יו לחם בית  לנער אכהן ותאמרכ(
 עני. מני יאנה עתי )רח( י'( פ"ח )תהלש אטי ד0י וכן טאר 4 שרי המר כיטעם

 שעתי עללכ( בי רעעי כי מ ענה וי" וכעיש-, כבנום הלכתעייט( סלאה אנינא(
 כרעך. הענש לא י"נ( כ" )שנותכנץ

- - - -
 פ"נ יות עדרם רי( לסתנייר. סר5ויס כוונתם פל לסעיד סקיוסס עקום Sb ל613גספסס
 לילקוט; וכס ר ע 1 פ ס קטרת ק רם( טתו6ל. 6"ר פ6ית6 תר"5ונכ'י רומר%זוילקוט
 לנותינו יייו פע יתק א ,ץ( "ים. ק5יל'סעועל סוס 6זסופע

 סולת עי ומלכו רם( 6/ 7ף'ס"ס ר0 וכף. ססעוכין ספ%רוח כל עגסוחנעס'
 לעז רוח רלקוט לומ.ס"ג רט('ע7רם ופע,לית6. א וגכ"י סמסנל סיג סוסיךכפסי
hs~n13 סכתו3 סוייף וסנוחנר 

 ס"6 פ"6 כתונות וילוסלמי 6' .5'6 3"נ רי( וכו'..
 ו מ רו ג ס ל כתג וסרג רום, ומירם'י וחר'מ תר"6 רמו לות וילקוט סיב רוחומדרס
 כעיירות פעויותן וכו', עתפסקין מסעם וכפיד א רי6( ל"(. 6ומ ולעילוילקוט נתר* וע' ,יועז וס 536ן 1tWS ק6י סירסס וזס סקדיס לגמילות hntbו3תדלם
 גס ג'ינסס גססי לנעילרת ככנס. יפויסגי,סכס לסגרושונבגיו

 ין  רצוי -רה וכנסם.  nbr1  יליץ nhr  וסיע יעם וירינעע'
 עלעדסכל נלסוןר3ות פע וככ"י סו6 זט"ק רלו, מ,:ק3?ף י3כ"ר וע יי ט, וו)ג5-י

 תעיר נכומ וגל מס לית6 נס א לית6 מס ריג( מעסות. סין ספירגגו6
 ות6ערגס  פע.6ית6 וש"י מעיסומ סיו סעיר 3גי וכל ה ונכי תעיסו.ח וסיורק
 ספ,יהעדנר כל וכן פחיו סק3ילו מן מסגסיס 3ורס'מעיר6לו

 תר"*. רעו וכת תלקוט מ"ג רות פדרם הי(ננםיס.
 רט"

 גתכסיטיס ועתסלכת א
 לעס" יסי7ס סו4גות ועמסיו *טעןומכיס

 ופלס סערפועין:
 קעריוטיס*ח6מן וגלניסת 3תיס ח ם עב" 6ק6 הליקפוריקות
 ופכסע,עורוקרת תי פעלסוטי ועלוגסת פע תל" קפרסופיטרלונסת

 רעוע.%לי
 .לס"

 סקס סיקוס עפכי לס פלתס פס מזיחט ו3סרדיס נלגיס ל"5 רגילס ססיסס יפוייnbro נתעי נעוט יאמת חל עפרם" סס ו*חor 6 כל "מת6 אג גל)
 מסיו לסם ניס לנוגסי פ למן) ע7נלות סיו טטן לפסיס ייז('קלעלז..
 וכסה מע  ריס( לס. יר3רומ טסיו ליסף א לס,  פע.סירנרומ לס,עדנדומ
פעי

"n:ahv  
 ופכי פיכי כפו  לסין פל נופל  למון סוי וספר דירי פפירוס פתי

פ%3קרי
 רומ  תילקופ פ'ג רופ נפדרפ pb ו3ר35"פ  3רי"י Ya  תפולי  בן ..רי%( זס.

 יליפזר דרני ופסנם פקן סיפם cr פל ענש ופ' 5יס*.33ניס-וג3נופ מריךרפז
 ו35כי ע3פל4 יזליפ 54%ס *י5 ונפרכוס ריס %ררםפל

  לך  לך פ' ח"5 ונזרסר:
 תולס' 3ל6 סשיגגי וליקס bwh *' פ'6?4

 גרס כסי '6 7 א 3כ*י qplns1 ""ע ונלי
 ד*6 אנ עעי3רמי ססיסס מלכתי פלוס .ק,ז*5.*כי -.י5ו3דמ,ס?שלס

 י"ס. פר3  % מסידתי 7"6 וגרס"יסלל עילקופ-לות תת גמביט פיס ת. ד 3 ו פאס?סס:ש
 פנס וזן 7"6 פ"נ .3זת ג*]5ע.פונופל,ונפירע שפיון שיש,י4.ג']ג4גו"*ג,יל.יי'. פל ג.י שעיד כ? פגס.גי ו7" ז ל5..ספגס,  3י.%ו1(,ןיו'ד':פןס'יי,:ישיי
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