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 שעיצם קיר ביציית 0טע2תק עמי%ג( ס"ה רברבה חת נשאיף(. החב_=(
 ועומר קשיח)ימיה

 קרם חר4 יי( ףט )אהב ככן לחרצה ( קיר) כליסר 5א""' מע" %%מי "ב
 אפפך עצמע ינ( ס' )שם כמו 8ק ופידעי קמט חיים' ס-מר שינה לס: תיזמר חייםונודעי
 וצא אזר שץ עם תשני, משפטי עשות כי ה( ט' )תרעים וכן ברל כמנדל נרמיזהישה
 הלשק. שכפלאלא

 ופד סטנה יבש לפיכך את ותל אשת כי יא( ל )יית כח" ום-ות)י( ויל טוראוש
 תאר חוהצ דבר[ נשבק טלהכ2ה ודייש חיל ונבור נק ידע יאה( טץ % )שמיאל ט)נ(שכ'
 פנש שמראה תהגר ואיש כהלמני סלרצשה והיש במשת רגל בכר במקרא נע יורע עטופי'

 מקים, בכל עסו)י( שרתכה עסו ייבריכה
 )שם קהש, ושמו א'( ט' א' )שממצל כמו לרום קזרסין שמן ה.ש-יקים רוב כעקה(השט

 6ית6 אנ ונכ"י וסחלנוס סר6נ'ע פירמו וכן נתחיו ענס סקר כע7'6 עלי סעידגי

% יסר6ל גלון ועגם כתו סכין תזת ט עגם גרעתי מעזנ*  שעתק 
 נס לגג( עילג. י 7CW געתי ומסג פע רנ6( נעקזס. 5מר סיחם וע"עתרם"
 שיצעצע =צ42ש צשצצש צבשבה18 ?64411צ תפרס נעכל( )וירימע סורי3תרנוט

 כמיג י"מ פסוק הלעיל ס ע ע תלסון 7רס וסרב שלמא(, כלבא עטה למהפך)דאצטבית
 תטרים  67מ (ללס"? ?בון וקני וזרן סוכימ ס ע למנוס 6ח סינוס נין 7סמילוק ס ת 6ללח
 וסג" סוס ס ה7רנ הסתם ס וע ו ר 3DS ל פ טס

 ערן וקמת  לתר רקעת כעס
ת ערסתתוק  תצ טס לסח מעמל 6ת נ' 14 ק טס נתסילמי עתי ל 
 תירגם מסעם סו6 7עס סעסגר 7עמ הס ע'ם לספך 7עחו 4נ כץ סיס ח%סקנלס
 ססיו נר6ס ג6תגות וענין נג6תגוח. מ 11 ס מסיו עעס תחינת 3כ6ן נוטתו חססוס

 ומיחס געורי 6ומס ק3לס ל6 7עייין י"ס פקוק לעיל וזם6"כ מכס 3ל3 3סק3"סנועמות
 36ן 3סס ר"ג 6ות לעיל ע"מ וע' ס ת 6 ללכת מס כחיג ולכך ס ל ס ל ע ערוח
 כלתם סתו6ניס ולוס  לימ6 פע נלי ע"ם. כ6ן b'tns אנן ות"םיחייך
 ק5יר מג' own כל תרח רת1 רות וילקוע פ"7 רות עררם רכנ( נג6תגוח.ערס

 תסתם קתס ת7נר סכתו3 ס)חס נסתי קסיס קליי תכנר סכתונ כעותרסעורים
 ל י ל ק מ ל מ מ נ 6יח6 אנ הכ"י זס בל  לימי  ופע קם י, 31כ'י סרם'י וע' 1לכ6ןלכלן

 מפיס קייר סל עקש כעו ע7גר סכמות מעותר כקלילתסעוליס
ר סכתונ סלמסנסחי נ ל  ית ע%ע טד טס תרס 6( תר%ג זל 

 ונטיס תס' 706 זס ורעי תספני כלע"ב לתו חסליס ילקוט ע' מספל סס3י6ו?פקוקיס
 ר"ל עו7ע י ע ולנע לק סס ו6ית6 ליחף א ונרי ע.ם. וכו' 3תקר6סכפוליס
 3ליפע גפם.4 עסיס 3ק' רס"י על עיס 7631 ורלנ"ג ור6גיע רם"י פירמו וכןקרוב

 לנפיל6 נקיר נפיל פ"ר רות נתפרם bntbc תם וסו 3( סלמון. מכסל 6ל6 7 ח 6 ס ס1
 יורע ס-ד רות טרם נ( מס. ענף וימס ונחרדו ומירום נ'  6ות רגיל מדוסי וע'וכו'
 געלחתחס  וליחן Oa15 סיו7ע עלחעס ופיס ג1נסנס מיל ובנור 3עקר6גבן
 7נל וגנון vlnSn~ b.v ת"ר "ש סעונ נתעסה %7 הדן תורססל

 מלכס עט נסלכסיל פגים סע6יי ט6ר "ש דנר תתוך דגרמתנין
 תלמתם וים נתסנס טל וטור 3תקר6 גק 'DV1 ס"ט סעו6ל %עדרםכדגריו
 ול נסלכס מגיס o'cD vthn ט6ר "ים סעונ נעעסס ד% %נץנחנתו7

 טיו7ע ען o~p DVV רט טת"ל ולניע ל 4ג ונקג%רץ כדנריו ומלכהעתו
 סל געלחעמס זליתן ליסף סיו7ע תכסתח ים CCS'1 מיודע %יליסה
 3סלכס סגיס סת6יר תאר הים 7נל עמוך 7נר סתנק על הטןתורכ
 יחלהמפ רות תדח על רדי מטסי ה' תק1ס יכל כת1ח1 מלכס עט%'

 מסיס ע' 47 ת"ק נתקי סגתל6 לסע ע3ן נסככי פלס סת6יל חוקר 6יס ?ל71רמס
 תדרם ס( כתותו. א י( שהיל[. י"6. 5ות YD תעגים תק' הלויס פקדת עיין לויססל
 סווו6ל וילקוי ב דף גוריון 636 ועירס פיו בסתר והמרם מיי לגס ונע7נר ס"דרות
 דלק ע לרין ן פ ס 3 תתלל ו6ס 3% צתנ ועם ס"6 סט6ל וטרם יזרם
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 כבדכי, חצם ששתר,כ,ה'( דורן חנט הן חצם יצ( ה )שם כ'(,הצש,ששל"י(י
 קת-ימיכו 'ידם הרשעים אכל בעזל( חנכו %( מ )רוח אלקנה, חיש א( % 14)שמאל
 כגא( כ' ל )שם שסגן נלית יי( 14 )שט ששג נכל כיש כיה 4ל )ש%4% כמולשכ"ח(

 טדרש. צריך לרפך ושמצא )הים שמו בכדי בןשכע
 נהווהה. כרשעת אלא הלכה לא)ט( רמשדה, נא אלכה נעכר אל הסואכהה רות "אסרב(
 אומר סיטק כשר ההורה ר' ותבא שט,יא( טנא הלכה לא עדין)י( ותבוא שלדג(
 רוליכה שהמלאן טלמון מקריה)'כ( יקר באזרחה. תטעה שלא כרי לפניה רורכיםסיטנה
 ב,ע0נינ(. אל אלר.ים וישי ר( כ"נ )כטדכר ש3'כענף

 סתיו תסס ממכיס סע7תיס su נא ערם עירם קליך סססן 1*ס פעתרי
 ער7כי וסעו 6ית6 ם ג'י לקמר טו3 ונלקס לעס. א:טעס כססך סגע65 פתוקיס6קס
 סעס סרסעיס רו3 36ל וכו' עגום וסעו נעגין לסוכלמס קוים סונט 75יקיס סלרונס

 סעו "יוג סעגץ גוס גסס סכתונ 75יקיום ים Sah זכז'ג"מלוגס
 וסו"

 6קתר זניחי 75יק
 ע"ס פ"י גע'ר סכחג יות עדרם ע) ווסרו"ו פילוס וע. וכו' 475קיס ים S)b ליתםא

 למס עו5י"יס ססימעיס01"כ

 ,מס-

 זס רעו ועל נונעסיסס ט.3 -סס D.~S סיו65 קויס
 חורתם 5ך עעסיסס עם ע5עס עטוויגיס ס75יקיס 36ל סעו לחיגת קירס ססנכת13

 רוח. עדרם על עגך יפס וע' קורס סיס גכת3ו זל וללעז עליסס 4כריויסועעמיסס
 תכ" א "6 נועו 6)קגלוסעו וסעו עריכי וסע, s1bn ומעז0
 717 ופעו וסע7לס_לות סעמנר ססמ* ועם 3וע, וסעו -סי וסעי 4ת6סע
 כ6ן ק'ים ו( ליח*. חילג6 7' נת7לם.רומ ונגס לסון,,ס_נפסוק גע65 ל6 כי סו6ע"פ

 פע מ( ס'. 6ות לעיל סנוכר(ס 3ע7רסיס ס61 וכן 7' ומעי כעו ל13ר6ן 7ועין וטלפוקסס
 ונסוס כן ייפרס טז מונו. וגנל כתו למען קו7עיס טש סרסעישלית*
 0מ7ק7קיס נסס נ"מ כ-ד נליסימ וסה5וס סמולס כת3 וכן 6לך 1ל6 נ6 ס כ ל *7כתי3
 עכ"ל צופן נכ) 6)ך סמלעיי .עחי7 על וגורס ך ל 6 1 נקסיי עתיד על עורס 3ס'ס6)כס
 וי35ע פתוק עד ונכלן ונפרעיי, וסו* ספוח ס שת 6 3 לסדם נ* 6לכס bn'h אןוש"י
 ו3ס3ת חר6, רהו רות וילקיט פ"ר לות ע7לס י( אנ. ככ"י לעמק י"7 קקתוק קלילס
 לילך סונ?וגלן "7ס גגי סה65ס עד 31"ח מלכס 631ת ססלכס "לעזר 6"ל bntb ג'קיץ
 31*0 ססלכס כקן ופרם'יעעסס

 וחירם.
 תכעס סל6 וליורים סיהניס  לעסות כ47 לעיר

 סע7רס כווגח 7:ע6. וקלס ססלכס 7סונ7רם 6לי63 כן לעד עתכן 3"ור "רוךצסגילי'
 ו3מ7רם סעקדס נענ סכתו וכהו נסת סת7ע כיי ot)ntp "ס עמתם ס3ס4כמסרק

 ות3ו6 ותלך סנוורם סינוורם ונסו עכ-ל מזורח סת60 כדי כילך סיעגין גתגסכסרילכס
 עג'S~h 5 נמיילתס סררך לזניו" למזור 7סיינו ו)ג61 למ,ול גרי ו3כתגס ID1b1מס)כס
 וע' 7סע7רג4? 6לינ6 ו3*ת וס)כס ונצתססלכס

 דייקי למו"ל מנכרם גם"* ווסרם'"
 מונגית ובהדרם נגהר* מ,-ל ]דרסת 3"ור קריך וסיכתי וח3ו6 וחלקע ותלך כתיגע7ל6
 למגל סווקר*ות ונדרך וגתן וכתג דרסת על 6' כ"י 7גריס 1סק3לס סכתנ עפע"פסיענ
 סתי גין ווסקקת קמרת פעולם וכקין מפעולות סחי תכיסת על לטולות ימי מעליססגי

 ססליכס דהסווע ותג61 ותלך מפקוק על סוו7רס סתונס עם וזמו ע"מ וכו' 6לומעולות
 ? ותגוף "הר ו6ת שלת ל6 כיון עד 3וגיסס מפקק גלי וס 1Dh וס תכףוסמוירס
 תכף סג5וות סירוס ס7רכיס )פסיס הת"תת סחחילס "זור קיהון ג"כ יס71ס י'ועתרן
 סלמס ג.כ סגנור6 ול7רסת למזור ס7לך תה5ו6 "ס לגסות כן סעסתס וכ7סלם"י לסוגג6ס
 לנוכס גכתס 3ין מפסק סיס ול5  ווסוגגין olh גני מתע65 עד תגף וגסס מלכסו3*ס

 וכו' סימנס טוהר ר' י נכ"י -  שהיל(. עליסס. ופירס"י סז"ל דורי  סיפוווודוקדקיס

 וגנדרם סוט ון'ט ת ר ווו 5 5 י ס ו ם ורכיי וו, VD 3כ'י י"ס  י,( כ"ס. טסותוגריי
 גסם הסיג 3ק' וסג"מ וג'לקון נוז7לם ליתם יג( זיוורת. וקח וגילקוע "עיו"ת
 ממכר קפר לן וגחוק4 ע"ס וכו' ויקר טוב לקם 3ע7דם ול35 סלנו עצלם סנים 6'גיס
 גו3ער ל"א ססזכיר סעמנריס על עדלס גסס טונ. ס)קמ3ו

 נהנו"
 על סוג )קפ. גת'

 כקים ויקר 7'* תוטפס גלן קים גושי יג( גן. נצו י4 ישי גמיפ ג'ג וסוג*סתותך
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 כתב a~Sn כשמש ילל דא סיעף לשל עויד שישה לכעכי( מקשר( השחהילקח
 כמראם. בטיחם וזז ענבם הם  שאפיות rk-זנש להקריע  ראשנים של חדקןהקב"ה

 כשם שלתם לשאלת מכא)מ( עמנם יף לקשחם האמי לחם כסיח כא בעו עגך"
 דלדל. טמר עמך מ *ב( 1' )2עפטש לגדעת אם" המלאךיכן

 פצאל בועי רינה כיש וזאיש)מ( וגערה לכד הקוציים על הנצב לנערו בעז ראם-ה(
 ט ומלקטתש נמוששת דג2דם שכל צניעות ה-ן כה שראה אלא סכירהל'( וזה הולאעלוה
 משעת ש הקתרים עם שהחקית 171 החום % שתשק)יח(1 שלא מי ומלקטתעומדת

 כרוד אומ' ההו)כא( זק ההפק- נא מלקטת ש ךעם-ים כ"נ( סלקציות הגשים כלעצמהלש,
 הצבא שי אכני אל אס' דפלשתי לקיאת יצא דור אח שאול וכיאות ~Gf י" %)שמאל

 וזאת הנערה למי ר,א)כ)( ידעחי)כנ( אצם הסלך נפשך חי אבני ויאמי יבשי וגער " מיק
 קידדה. משבט הסו שמא עלטה פצטעי ח-ה לרשם ביש מכמת שדזא וזא)ני(ככגןר

 נךיגח אינה כלום-)כה( ההש מואכלי נערה ךחומר הקש-ש על דגצב דמעי ווטי(
 נעבר. עם השבה שם בנקמת ררך)כי( לסדתה חמותהאלא

 ליקטה כלומי)גח( מעט רומת שכווה יה כעמרים, תוספתי נא)כ1( אלקטה עשאמרי(
 מעט כי rVD תאכל)כט( ופה בכית ממתנת חמותה כלומר טעט רבית  ששבתהאותה

 רות ו3ע7רם תרה ל)נ( רות נילקוע סו6 וכן י ר ק ק י ר ע ס י ס ס 61 ר ס י ס ם י 11 ל כס
 לס מגיתן ס'7 ליסולנתלקיסוכעדרסיות עמיד קמססיס יז( יומגן. סונ6נססר'פ"ז
- כטלקס. ליסול י ר16 סו6 םזועי  6 וחג וחלך h.vS"rllnh קדר כ6ן ים וכ"יפע 

 עקרם 3קוניןילניקגויקל יסונףלמ30וססין ענייסהרס6פ"סן
 ומופט" "ס רעו יסומע ךלקוע פ-7 יות ועזרם מס ער6ס הפס פ"פ קוף כרכותךרוסלעי וקץי * ה ט(נתט הה עחי7 מסיס לתועו 6סר ססדס1'סלוס

 גסס מלוס ואילת 7"ס סס ולס*י נ' כ"נ עכות ועי' ג" תיעור תסנים ועדלס 9*6רע(
 6ות לעיל ססונ6 עק7ס וע' נסס לם16ל 76ס טיינ 6ו עותך 6ס פילוסים סגיסניף
 יות כעדרם ין( 3'. קי*ג ס3ת ועי' תל"6 רוגז לות וינקו: פ"7 לות גודלם פו(קרג.
 גפחימס וע' רות וודרפ על רז"ל  וחדומי ענף וימס כסהס עחגוח וע'. לס טכיס סוס ול6סלנ

 סל5 כדי hnthp מו"ס, סל6 כלי ועלקעת bn1S א ים(6סכנוית.לסקפר.
 עסג כיסס עקלקות סגסיס כל קם סהס,תלא תס6 כזימה פעסססס,
 שסלת מץ כליס,לממס עםלטלת הו יססקו

 תי,ה'סכ*
 עסגישקו5יל

 סי סנסיס כל לית6 א יע( ע"ס. רות עדרם על כסתת עתעח ע"פזנן
 ~o'e ל 6ש6 ה תג" ע5עס עלגעת וזו סקו5ריס.סופקות_עס

 ידעת עז6ס "(א6ת6 ר"וג ומסנעיש סעעליס כ(הואיקניעמס. עוגעי עסאערשש עסתקות סץ מטיס תנ"פעכל גלקש תל הו'עמסקוס
bnsb1ס6ת וגן טס )hg נוסרן 06 ס6ל 6ל6 עכי5 סיס ול6 פיוס כל עגון סיס עצו יוד על 
 יררפ ופ' גן  פ"ו  יי3יוות וסוף ליסוי b'a עורס 06 ניסוי עגכם חסלן 06 ונזיס 6306
 ק 3כ'י  כ3(  רלקען. 53וח וע' פכי סעויל ותדרס קכ'1 רוגז ~Shln וילקוי ס.דרות

 וי5יור עד וכו' ל35גר דס5ל רקר5  ופסמיס י"1 6' סווו5ל )ורד'ק  כיןסועסק
 גערי עגירסת גיורי פית ספיכוייס פיס נ ס י 3 ס נכ

 פע 3כ.י  בג(  סנ"ל. ועדרפיס
 כי מנכון עקועו סו6  כין  לכן מוחס סל5 כדי 5תר לעיל זס פיסי כ"י ונם6רליתם
 סו6 ה יסורס, ים3מ ?יחס פעי מליער ופיס יי פעיתו אסוףתה פסיי סיס ייסף 9 יסורס, עסנמ סי5 סע5 ליתם י כר( יסר. ררים תויז?

 ונע7רם נ' מם ימ נסרס כת6 כס( עלים. עלפייר וסול למס עניםססי6

 ט'עס לס ע6לפ6 מסעוסס לע(סר6 תת תלקט לס רפתה ר3תס פץח"
 6 ס לעג"ד רמסס תיגת על עסי(ץ כפיום ונפר: סע:רסיסכסקסו

 ששימי
 כלני

 שהייי . -  נפוף יפכיויפ  3פמייס סנוורתי גצו סרולליית סרפו6ס על כן גס סקיי 6 פ רעכרם
 וע' כ' כ"ס ימי נסרס סונף כס( ס. נסנולי ג6 6נקפס א כן( 6רץ. זרך הכן(
 כסוגס עחגוח וע' לס ת5פס ססי6 ספנית עיותס לוקו ספפס עעפ ע"ר רותעירם
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 ת-שרה דיהה כעאכ TWQ כי לביהר: ששבתה לנענו לה הש שן מעט נימך לתאתא,
 וגערה, ~14שעם

 שם)יא( % יושר כשרה ללקט הלכו אל כתי שמעת הלא רות אל בעו ייושרה(
 אלופכם ביי' הרבקים ואתם ה'( ד' )רם-ים שם על תרכקק%י( וכה חשטהע א4 עןכ.( ט' )שם פכי כמו)לנ( סו: העכורי לא%כ( עם ישמים, e~w לך יווה לא גי( כ4)שמות
 יש'-אי נעי כי 4ו'( ונא )רעשע של ישראל עם בעיתי עםווים,

 וארבר%.
 יסה משסגה ומץ וק)לי( שברוח רפטקים ראשי כל %ה( אכנו בר הוא אגהרט(

 ווץ ולכרן יכהמטט( לשמנה מביתנה ס-ית%"( לכני שברבקך%י'(לפי
 לום-

 לרח- וף לך
 יורדין)ס(.שגמריו

 השיאי במשת עטיך ש)מא( כי פירש כמשמש קצריך אשר כשרהעעו
 ח-מכח

 "שראל)סכ(,4יש-
 י"ס( " )דברים שנ' נוני מרר הם מצרם נגעך, לכלתי מגערים אח שיתיהלא
 הגר. ייזושיבהם

 ססכהי. השתוכיין ט'ה( )משלי תשתית רצויה, חכמת כ"סג( הכלים, אל שלכתוצמא

 סנית ססנתס ו6ומס ליקסס כנוער עעפ מנית bna א --תקש.
 כט(רסנרה זעה כעס ערכלוער ליקטס כלועי ק4ס6עשנת הצ"עעע
 עם 6וסס תליםקמעעמגמ ת6כל ועם 6ותס עעתגמ ק י ג תלתא,

 נעמי סם3ס סו6 עועס זען סגים סנתס וס hnsb א גל" 0גת6כנ
 סלתה זס 7"6 ע bnip or bwh1 צלק סגערס nhr עס נמורסל)יתס
 6מל כ6ןס7ר פעים וגל" עמס, מוליך 7נל עעט הניחס כסססונ עעססנית
 )5"ל סכי3ס לגעעי לס ים עעס נען כנועל עעס סנית ס3תס וס ושל סתותוגחעמ6וח
 סנית סנתס זס 6מר ענין עעס סגערס ח6ת olrm סיתם עו6כ 3סדס כי 5גימסססגס(
 תעכל ונס מווותס SD תע? ו)ווותנת נניח סיוסגת ו6ותס לועט, 5קעס כלויתמעט
ornלות ונדרס ל6( סו6. מעט כי v'b מס, כנוגס עתנות וע' תר"5 רת, רות וילקוט 
 פסופו ונידי יו65 סכתונ ספין 6ע"ס רוה Sh נועז ויקער 6ימ6 אובכ"י
 ולע"פ ללקות וכו' נועו ויקמר ה ובכ"י וכו' סס SD 6מר גסים לנרוםים

 )נק3לו מס7עס לפי דרמס לירום ים מפוטו "Vvt יו65 סכתונסכין
 55קו? פע ונכווי 6חריס 56סיס לך יסים 65 סס SP 6מר גסדס זסכנון

 הסס לדלם 'לגו ים מטועו עירי יו65 עקרך ספין d'tb 6סרנסרס
 וילקו? פ"י רוח תירס ל3( וכף. על *חי גפזס וס כגון עקנלחסססזעת

 ולגוס; 36י or סל כעו 4ת6 אוגכ"יפע 4ת6 סל כעו ל0 מר"6. רמרה
 ס7נקיס ו6תס ת37קין וכס תר"6 רמז רות יפקוס לי( פ'ש. על *ית" חלקויוכמדרס

 ו6תס ליתם לות וגינ7לם נגעלותיך וחקסלגו כלפיל נו סחסחק ס5דיקיס. 6ל1 געלומיעס
 געלוחי עס 6כסיכס, נ7' ס7גקיס 61תס ס ם על מ37קין וכס וא פע ה, ובכ"יס7נקיס

 ן י 13 י ת ס כ bntb 1 ם וגכ"י 3פגיס וכיס ופוספסו יסלסל גער כי סג' יסרבלעס
 3ילקוס לס( וכו'. כער כי סג' יסלסל עס מייס, וכו' ו6תס כעו כעלותיעס
 5קח עזרם גסס 6' 7' 47 סקזונס ימי נסלם וסונט מייל 6"ר חר"פ לעזרות
 מנספר פסוקי? ר6סי כל א ווין, ר6סיסן מנרום ססקוקיס הכ) 4(טוב.
 לעס. רק מג37קס לפי לית6 ק ובכ"י ס7נקס לפי לעס א לו( ווין.רות
 נט(א גלית. לגגי םגדגקס כגונילםםלגו ונר6סם5'5 לבריח סגדנקס סס גי5קיפלס(
 ליורממפטו יוי לפ" כנילקו? ן רודי י 4ל וקולי S*:c ימי נמלם נזכ סונ6 כן ע( 'עיס. 4ח*וק
 עעת כעס ם ונכ"י וק קמ ; כ"י ע"פ ל'ס ע6( ירודין. סנגוריו לדור ווי סוסעיסן6ת
 פ"ר רוח ו3ונ7רס זס כל )יח6 א ונכ"י נס 13 ם 1 ר 7 ו ע ע ם ע כ פע ונכי ס ב 13 ם ר17
 6מר ת כ 6נ1ס) ר ם אלית6י 6תרייסריל, קמוסלכת ת3( וס. עלפתוק קמרת נרססגע65

 ימר56 קנע5ות מסריסה וסלכם ספ7ס נעלות 4ת6 פע תליינרמל
  ררו  וסת*ס נכעק סעלפעות-ס5 כלי פע ע0 הסריסםומלכת
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 ט4ש: נעעוךע וץ סצינה סחע ]אלי[ אאמר שהש ]חששו פנ" % ה%"
 ארץ. כצויך מכירה שייא שמקש עלסהעמסי(

 *א4י כל)ם0 כשדה. לי הגר כבית לי דגר 4, הגר הנר להיות יאש- בעו ויעןיא(
 חשר-ו שוסך, אטד דת חומך אבקי ונשבץ בחיה שק כל "Ar נוח ארךי השיחך יודעשזז

  שכעתה, זובוקרתך
 הזי נצלחץ הנדים 7אשץ מלמד)ה( שלכרע כהוכיחך והדן פעלך י" ישלםינ(
 לברכית בעו התיך לכךשממנייץ
 ח( לץ לנהלים יתומי רוש חק כנפלן רקת לרמ"ח באת אשר ק4-אל אר"י ייימעם

 עזכוע. 7aD בצל אדם[ ]ובני אהילים חסרך יקרנק:
 עו')סח( שפחתך % על דם-_ח וכי נחמתני כי ארצי כעם? 71 אמצא הזאבי-ינ(
 פעי. חו ישלם לישאט-ת

 שפחה אח אץ הצלום חס לה)נ( "סף ה מפיק לא להיסט( בעז, לה ויאמייי(
 השם אותו לה עמד שלא בשש נבח לה יעיא מ"ב( לזב )כמדבי ת-כויחתה את נכיתפלא
 תשקה. לשמץ שען טלמד  שנעי כארץ כיח לה לכניוז יא( ה' )נדיחכן

 תיקרס 3ססי4 הים ום6נתס סנעריס ים36ון תבסר הסכסקניע
 תריסקמסניגס לסכירס ספופו עירס על אגנ6ס תעצלי מ ז"עע

 כל כזרך למכייס ססו6,עתי7 סגתננ6 תלתי פ-ס רות ינת7רם וכף מג41תעלתן
 וכף פעתים מגי להין לי סוגד פ-ס רות ו3ת7רם  יי h'S ימי נמרם סו3, חס(סברן.
 36יך ותעוני סלך ,16אסזשעפ1( )ש~ע!נק(שש41 תיפרכי זו ונול7תך וברז 161נך 36יךותעיני
 זו עול7חך וברן יליתגי 6ת ולבנן 6חס ub לען 6ותריס. סג' סניך זרם תע3ו7סוקינך
 7"6 סכינתך וו וקווך בניך ותעשי וכו' לי סוגי מונד תר"6 לזוז רות ונינקוטמכי:תס
 מלך שפרכי* זו תוליתך וקרן *תס 36י לען 5ותריס כגרז' ע'ו 11 וקונך 36יךותעוגי

ופקיקתי
 ויסיע, יוסר"(ו ופירום כסוגם עתיות וע' מס ס' ומפרס ח"ז hpPD כצוי דר3

 רירי פ-פ  יוכן זכי' ע'ו זס לע"מ וט' "תס  61ת c~b "ת וגגתס ע) "' וצם י3תוחוע'
- עוגעס. - ותינו cnv על ו3כתס ס' מלכס "o9S מס' פ"תסרונ3"ס  ח ד ה 3לי 
  וטכגוחיס,  תר3ותס זס  פולדפך ופרן 61תס *ניס דת ים ve ו6תס,36יס

 ולשכן 6תס 6גי לעץ ס"ועליט סל פ"1  זו זבתך פניך  ותע(ני קא
 כגד יסגי *ח יסייגו כתיגן ול" בקרחן בהנס 3' נק ננדריס חו( ילדתגי.6חס

 Ph ליח" ונתסורס מלנו נספרים 36ל  עסית 6סר כל וכחיג עסית 6סר כל 6תמנקר*
 ל1וער3"י כשוילי"( 7' נצולות עקר6וח )מנקיף ווו7נמ6י 1ועל63י סטן סמילופין גיןההנס
כל

~cb 
 סלט הבסריס תימו כת3 3גיריס וסר"ן כחיג עסיח 6סר כל "ת ולת7גמ"' עסית

 כספרי לכ6ויס b1C1 נ-ס qv מ3ת לתק' טינר ר.ע 3סנס' וכ31* ע-ס וכו' וכתירקרי
  פכ"ל  ליופות יס סנ7 7סג7 6ת תינות ג' סכתם טס סגריר יגס'  כוונת גר"ס וכןע7נמ6.

 ב"ז סקק6 כסל דר3 ממסיקת* על גו3ער לר"מ ז' 6ומ סערות וע' סי, תנמתוע'
 6קפס"ר7 נל'י 7כ"ס עסית *סר )כל( Pb סס ססקיקת6 נירקח עלטכח3

 דרג ספקיקת6 כי 3זס יפס כיון .ול6 ע"ס עמים "סר כל51") ופשית"
 כסג"

 hl~b ניס סי6
thn~vnv6סר כל )נערנ6י ותפרי לפגיו מסיו גיבס בונינו ורפנו לסגים וזסלורך 6י1 וע"כ 
 שיסך נחיי לוינר תלינוד סבין סס רות מהדרם סו6 מחייו סכן כל סתמ3ר הים -.עניה.
 מכס לפנפון סרגנ סונמת גב' וסלל ג' ל"6 יסי בסיס סז63 הו( ליח". פעזנג"י
 ת כ6מ ממונס שיני א תם( קיוט.  "ות "' tbp' לעיל וע' פע נג.י וליתם 3', מג 6qvוול"י

 תמכורתך ותסי פעע הלסל לס 1fibc לפי עו' ספמתך לנ על פעמסחותיה
 פס כסהס תתטת וע' וא פע גרי סו6 וכן חחעס נסקל ם6ץ ס"ס רה תירט חט( ס. ת י נם

 ת"3, ל'3 תטוח מכניס וספתי ורת3"ן לם'י .וע' מס ס"ס וגליון 6' כ"י וויכן( )7'וקגס7רין
 6ית" קם ושכ"י ק רי ע"פ סוקסתי ס לותיפח

 תפיק לס א ומכ"י וכו' "יור יופיק hS לס
 bib ק.סמפסות 6ת "ין לס 6תל פע נועק לס 0ק6ער ס".לת"ק
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 דביאהני כי "ה( ל בו )שסמאל 2ff' דחי בית במלכות רכסה הלנשנא(נשד
 יקם,ער

 כרקב כה:ץ)ן( ד"א לשיב)ננ( יפה ,2ך;קמץ בהמץ)יכ( פוך וסכלת הלהם בעונאכלת

 זחל אח-יים הנינה):י( במס' 1YJCt 174 קלענה( לה רבבם לש"צ. יפה ודא עםדגגץ
 א ד' הצבישה);'(, בית חבוא כף כעין וכתשם מלרות יש כי בו שטוכלק מקחם דשצךטהובתש

 נק לחמה הלחם)ס( נן ואכלת מדרש בווסץ)נט(, כהטפח וטלא שכתה ~זןושבטיח(

 כיח ססלכזת צדהיגסא( שני הקיציים מצר וחשב היערק, אלו כחמץ פתך ומכלתהמלכתש,

 תר"נ רום רות וילקוט פיס רוח ו3)נ7רם 6)ור לעור 6 ר' נ' קי"ג טנת נ6( 6ת.גבירי

 פיס, רות ותדרם תר"ג רזנו רות וילקוט נ'. קי"נ מנת :3( ן. נ ומ  יר'
 ויקר"

 ר3?

 מכתוב כינו ולס קר מעון 737 כל טע3ע ססטעס ו3ויקל6 גרות כסוני. עתנות ופ'ס5"7
 ותקרר נ5))* )נסקיט ?מיינן כי כת3 וסרל3"נ 3' )נ"3 דף 7' גתים 6)גוגס סביליכקער
 תחלם 6ו כי סתופלנ ?מיס 3עת ~יך כנו וה sro~azogl) ).ע"ש18ג ס56טועכ6ועמ(יק

 ול* סיייע? ?' תפקוס ס?וnnrs 6 נמורן עינתינ 7נדרם ]גראס ס5)61 עגזילס56טועכ6
 נודע סי? ולכך לכרס סיפת מונן ונסו ויסת לסוג מידוע 3ד3ר יעסיועותו 3סו6נמוען
 כמותן קמים מינעמיו ))תנס ל65ת 3ן מעתיד רע( סס ס3ת ימשל גס oa, עלויססו6
 ך י י ע ק י ס י )ו ט ו ו )ז 1 ג ר ת 1 כ6ן 6ית6 א גג( שהיל[. סידיעס, . נוסןנלע7

3ת3סיל"
  טסיטסיק ונרכס 3מל6 ל 67ת3ס

  כופיי
.rh~ )3סוסך ריי ופע א בכ"י  גדSD ע 60בניי קורי והנגוס ס6ית6 עם סו6 חס ך .פצו  )מבע -בקי, 

 אנ 3כ'י גטם:ם כ6ן עד - - 4 ס גיא: ג 4 ער3, ונתרנוס בחלבא(לחמא
 תרגזס מ א מגעק 3עק' עסגס כלטון לו ודועם ק מ( נ מעסקע6

 מפו6יח6ו6מת6רת( וס"רס)3תתוס ומנעת ותכלת קלי )קעמ( לסותוטיס
 דהיון ל? וקין ל? ויומס קלי לס אנוי5נט סמנינותו'א"מנלקותו
hSb7מלגס מ"ג סתזקסת6 גליעת חסו ת 1 ע י 3 5 ס וסיס ותוך 6חורתס ממגת 3עק' ממניע(מז פרם"יתל"פע?גיק" ?" ס35יטס וניח ותוך 6מריס 3לסוןעסנס 
 כתג וכר6נ"ע מג'ל רות רמני וע' נ' כ"3 דף כו( סס. דמגיגס ))סנס על כע"נוע'
 ? ס י 3 5 ס ת י 3 61 ס ו עז ן י ל 31 ט ם ס 1 ק ע מ( גתיגס. כיוו וסירוסו מ3ל לוין
ת IS)~1CC 13 מקוס 6ית6 וקם י וככ"י 13 חיכת לית* א ונכ"י וה פעמח6 ע ק ?  ת 

 פירוסו (? ?מירום ס( ז )א ם,ס לפי וז"ל וא ה כל"י ?וטפס ים וכקן וכו'וכתוסס
 ))ווקכת ר6י? ינ3י6ין 07גין לועט ל? וחסר? קלי ל? וי35ט ו( ס 1 ר י מ ? ז ליחף)א

 עכ"כ כתרגותו סכינו "3ל אן נית6 3קודס מועל )פ' נקודם מועל פ'מלגס
 5ונעין ד"ס 00 ועלם'" "כעין מדעת סגקת ננערת יוחנן איר pb' ל3 ס6תל עסור"ל

 וע' נכרי ס))פורס כרו סו6 ע"ס וכו' 3מו))ן 16 3מר7ל 16 6וכליןעס3ילין
 יגר,? ע-ם  13 סזתין ?דעת םגקיי פקוס סילם 35ע 3יח עלך סערזך 36ל 7חניגסמ"ג 3תוקסח"

 יסוד? כר3 ?ו6 ותוסגר סכ  גריסין טפירום עסחפר alh וא ה נכ"י מזיתסססוחפס
 ס?י6 וס?ומ:ל ליחריס  הרטיטו 13 ס6מז וטרקי  טלולו olpn סס נחניגס מעוקל6ער
 ימר סדנר וזרו סס  זמנן י"ר לסי ר3 סינוור 11? סו6 סנ"לככ"י

 סלית"
 ט. נכיי

 ססיל? וס:' כ* אסקל גל כחופך. עתנפס כיפמס תלטי*ל3תס קגל
 ו?ט' 6מד עמרם ?ס 35ת? ותיגח ר5נע מתעת כעגתן תר6? עפילס ט' וס פעתכ"

 ?סרס 6ות ס6ינגס ר"ל ?סילת טפיל? סי6 וילגםס3חיגת
 זהי"

 לגירקח גס (ר?.

-hG 
 ננד י? 6כן 6מ7 עכרם סלמס וי35ט ותיגת ~חס דתיגת טו3יסו ר3יגו טדעת גרפסמכ"י
 כה"ם 35ט ?ו6 וי35ס .וסרם 35? לי6 נחס 5 דגרם סכתנו ?עפרמיס ס)ו7ק7קיס7עת

 ינקוט וע' ס"? לות עדרם ק( תערוך. עמ3רת 3קי סרחון וסר"ס מרסיס 3ס'סרדק
 ופע ק ככ"י ס?ו6 כרו עלכוח ל ס לחעס 50"ל ונלה? נ' קי"ג ו30ח תר"ג לווורות

 ס ס די 5 גי ס :טייל 16 וכו' WW(1 סנו5יס כ3ע7רם וקל ע"ק גרפס ת6( וילקוט.ו3עילט
 מנגעי" ס3ת, פעמן כפירס"י ושינס 3עו יוס3יס סיןססקו~יס

  עתי7ס לס ל))hnth 1 סס
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 יששר דגמשהש, לנטוח עדשכקיסיז וטה כע"ש שאכל כנוע(, אכשלתש מפני שםדח)סכ(רח-
 במינסק. ס-כר)סה( ששית מלמר יששר שש ר לכרעלפחמי

 סם..ווכתה. נקכטלה שלאנסי( סלטר ללקט, חזקםטי(
 כדי שבירכם הצכתש נן לה הפהק כ4מר)ש( הצכתיום, מן לה תש* של הםמ(
 דהך. השל כי מ'( כ"ח )רכרים כסו ללקט)סח(שחמצ'

 נהשאתמ( תהא שלא כדעסט( למפשק, אושר אח יזחכט רי)רב עד ב17רה חזרתםיי(
 מאץ; ל שרם)עא( שעורים כאיפת דוך  שכסה, עלועסקם

 שלא מלמר העיר, ותבוא ותשנויה(
 עטק)ע"

 גן כה יפנעי שלא מים בשחם
רפרפים.
 העם עכו עשרון אשך האיש שם הזאגשר ]וגו'[ לקטתי איפה רגשתה לה יתאסי.ט(
 עם עהשה רעני העני, עם עהשה ריבית שכעל מכם: יתזי יהח2ע)עי( ר' כשם תניבעז)עג(
 ר"מ". העולם לחייי שכעכה)עה( לפי המתהכעל

 הסתים, את דנדים את חסרו עוב לא אשי 4י' ריא טיש ]לכלתה[ נעמי ובאמרכ(
 הושמר)עט( נדיל ראשנים, של ארבתם)עח( שוביי המתש ואת אותהעי(, שש-נס רידים)ד(אח

m)S"ייריס. קמסגי ורכיי עדוד סעלכות 5ודס  7ודםתתסלקו3כ"י5ע6ימ6םגי ניח 
 קלי לס וי5נפ כ6ן ממקל גר6ס קג( פע3נרחו. אכם3רס,מ3(קלית6מ3רמ,

 ופעורסנמנתוגונ7לםוילקומ א כ"י ע"פ כ"ס קד( רות. כנ7:1לס נכומו וו נוסמזלס
 635 לעולס וחס3ע וכף ות6כל גכעח ף*ת6 חקם תלי י *מסלע

 ותותר ס63 לעולס ותסיע ק תל" 6% פח: חטר סתםימוליתוח
 ויקרי  פ"ר, רות עדרם נמס( ,ש. כנכ'ק ""ל ס61 וע'ק סעסיחליהוח

 1t'SD רנת
 'ף ותעלס י פסקי כסגי ילנ פסיקס6 חליי, רכז רות ינקות פי"ג, עסניעדרם

 נתרשלת hib מלעי וא פע ה, נכויי קו( סטו. פפק6 לנתי ופקיקתם מס שנעללרתם ונ""
 לעז לות י)קופ קו( 6מ7. נפקוק  קינן  ססתינות תגס גן )פרם ים כ6ן מנסxtbl וסקג* 5כת3 נסס יי mb לעיל וו"ם וע' סינל3יס ופירוס נפם תסע וע' ס ת כ 6 ל ע3

 1ס קרוניט סלל ממרפ תמולו וסל נמל עמרם ימל ר"ל קם( ס.ס. רות הדלם וע'תל"ד
 ממרי סלמס נמ' סיוג ור"י גפם תסיג 3ס' סרם"י על וניס ו63ר ור6נ"ע רס"י וע'לוס

 4ת6 ה5נ ק 31כ"י תערוך, תיגרת גק' חיסון ומם )רפ"ק כיסים וספר סלל סרסדקדוק
 וס4 קטכיס עתרים פירום ו5נסיס ק ע" "ק6 וכף התתללגדי

 סייסים ע5עיכס עסו סמכמו מכום זיתיה יםנ כי כעוסולתסולו
 6תס כקלו מערס( יע ע5עי עסו חסכסו מכס תמולו סול אנתרי

 ע65ן תסגס נלסון יוגעי וים קסניס עעריס ס35תיסמכיסיק
 6ו35תיס

 עא ק"סת6טדםטי ק"ש 36ן ול עם" מ6 סוס תר" ערל כרוכי
 מגוסי קזפעונכ-י גגי :ים ע( עננים. כניזק 40נ'הף

 ונכ"קמ סעעריס 6ת
 )נם6תסע11ריסכגידסעליסו6ינגוס"ךלסקמר. גגיון3ריםח'ל כ6ן ויםגוסיס
 3' ע"פ ימי נסרס סונף ע3( רוח. שרם על עסרז"ו פירום וע' ותרנוס פ.ס רות ע7רםע6(

 תליפע 5יס מסי נס יפנעו סל6 כדי עקום גסוס ססתסתליא*ת6
 61ות 4 6ות לעיל י-ם וע' ספרליס. ס ע ד ע ו ו ס ת סל6 סקוס נכוס עהדסמל6
 ע7רם עי( וכו'. ת י 5 ע ר ל הו ונ ר ג ס 1 י ס כ6ן 6ית6 א ag) וסקנלס. סכתנ נטםס"ו
 ויקרי שם,רות

 סגילק6 תי"7 יעז רזת דגי)קוע תיק"ס, רוגז ויקלף וינקז: פג-ד רנת
 6ומעי6. ר'תגי

 ע"
 עיש ירם תריס רעז 1וה ויילקו; ס"ס רות נעדרם עו( םעזכסה מנית 3עככס לעליי עמס סעמ פע סעזכסה נית נעל עם א

 עיס ונתר יות עירם על ול7"ל ו:סלז"ו פילום וע' תכריכיסוך 3 מעפל הים תס
 וסדגק ן פעסז 6ותגו, ה *ותו, עז(קם סייכפמעותסעקר6. סוומנר ודיסת רם"יעל

 עפרמ"י מס ועועתק זס כל ליחי אנ ונכ"י ye1 א לית6 ר6סוגיס סל כס( ס.6ות
 ))קעגסדסג פגיט לך סנס6 מסיס געל זיוה עכירך יסיחע
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 במסעה מש ידהר מששע שוקי למים , לדם יצפר לדם _הליז פ הוקזק,

 א0ך וצא שרדי הוו* הלילק-,)6( בהרה לר; 'כי רגז יתקדר ר*אבתז רכש מאשיסו(

 כי'אמר ;חזקו.,אםיזן רגקנות)םא( עם כלמר נעייד עם תיעקץ ומהלה
 אה~

 מנעתם עם
 ; תרבקתחי, לי.ייושר

 כשרה בך יפנעי לא נערחיהטנ( עם תצאו גי בתי' כץכ רות % נעכף והחוליכנ(

 משניעותך. ף,תו"טר( ;8ז?*
 ושסוטול איהר וישפים וקעיר והשערים קציר כלות ער ללקם בעו כנש-יש יתדבקינ(

 דךזטש. קשור כקלסי( ער שעויים קפה -אתחלת רש-שרם נ' , שתסגנה(כר

 שאף)"( לה יטכ אשי מנתק ל אבקש הלא בתי חכדחה נעכר לה וכאסר א(נ
 כעלה. לכית)כ( אלא לאשהגבתו

06O"D~ בתכריכי וויעסל *ת,ן"ייס ופרנק ם(ן סתסיפ ו6ת 
 נהלוח הולס ד3ריס גסגמס כ'.ת"ר ע"ס איכס עט( סתתים(. )פלסגטיס
 ען יוסר 0תי נטילו* גדול *מ6 פע תרי ים ונר זתר,עה5מקססקוס

 C'D חת עלט ק יגזפו31עעונה וממסד למייס סס5דקוכאיקס
 מסומ6ס סי6 עו6גיס ו67י יוסנן 6"ר סללק6 ומס לעזסר7 חתהיעקש
OS'Dרפ' לזיק 6ו0ו פל D"D' ופ" גפם עסיס וא' 6ל,5עילם עסגק"ר. וסייוס 
 לוי 3*ר מנין 6"ר ק וגל* 5וי 3'ר מג* 6'ר לגירסא א ונס" תלניס,סנ*ון
 לפרם גמ'ד ]ננטג'י ליי 3י י6 י מ ר " ת 6 פעובכ"י

 עפת"ם'
 ויקהל פ"7 לעיל ;נע7לס

 כלעיר נו סתממק סנ' כעריס מקרויין ס75יקיס 6ל1 גערותי עם ס37קין וכס וז"ל ונו'כוט(
 סקו5ליס פס נם7ס  נפרוח ל3ו5ז לו סיסיו לותר קמם 7סל6 עכ"ל לגערותיךוחקסיגו

 לועז רק כלל נפרוח מס 'תיו 7ל6 ויאי 6ל6 פניעס תלו 3ת וכ3ו7ס 'נגיעות רדת זווכי
 כאילו סנעריס הן כלל לרעול לס ספין לס ללודז וגו' שנעלות עס לגימות דרך אליס6תר
 מס6ין

 ל"
 וגימל סנריו האינס ל6 דו* 6כן סל'ג תזרם וככנרי סעס ~יקים גי נעלות

 ועם ושיפיס 5עכין לל 06 כי נ5ל סלמון פל ל3 מעם ל" כלל סס,;געדוס hD'1ידעם
 ס3ינ? 1ל6 סרגיס? סל6 וכו' סי6 מ?36יק 671י כ6ן סולדרם ק6ער *5 ועל ונויסנעריס
 כגעריס עס נועו תפ; cr דנר י65 מל6 ספיג ס3יגס 5ע)4 6נל לוס נופ, דבריסכמת
 ללסון רקוכו'

 כווכח ל?נינס רוח 6ת nbv וליודי. *יקיס סס ססנעריס לס3ינס  )מות.
 כקונת סיס ' סכן .ס75יקיס 5יק, 55 עע,7 וסכ*ינ נערותיו, עס מ65י כי נ6תרסנועז

 9 פ3( סגקנות. ס ע  ליתי,כלויר PD ס6( שה"ל(נ נועז. ננעלות ותזנק63תרו
bn'bרקיע. וע' הנקוות עס כבוער א  מ( סנעריס. כלודר  כלך 
 תקום כל המהגי 3ר סתו6ל 6-ר תל'ד רתז רות ילקהט ;פס( יויי6ון.. סע6 אפז(
ע פץ הת הע"ס ולמ' ל ת  ממיס ט(קג' כחסה 3ר םע61ל 6"ר פע 
 ל ~hmn ע' 6( תה כנות יום עד ססעוריס ק5יר תסלת תיוססס
 מסוק 6' )ק6ע' געל כן הגי6 ]סת7רם קכ" 6וח 6' ק6פ' צכף5 ~ומעלזת ור6נ"ענ6
 ק5ר לזחן ק5ח תרנוע סו6 7וו5יס נר"ס לנגוח יסוק 3ין דסמ;לוק תגוחס זוו65ןע'(
 ע' ס'( מ' )גר6מית ינלס לכ4 נוטם סיונס ת65ס ול6 כעו מנס כ5ת; נשוקן תוננל,11
 ס'( ס' )6יכס ווגיח וו65ס ל6 ס"ס(, כ"מ )יגייס לגלד לכ4 טכוס יסים ול6 ס5"נ,גיר
 יל פתם עי נ6תס 5" כי נעו וסגטמ qlla סעחת סל ס5עס עפפס hw ענומס35ל

 :"ו( ת"ט )3ר6מיח וגו' ?ונ כי ונגוס? וירק סילם, זס ודתדל ס'( יינ )7כריססענוסס
 6נ6 ונגיס? יין ג'( ת"ס )ירסיס ונ65תי 65 וווגומס חולם, *65 עטמס 6ץ ססומפירם
 נתרס סוג ועין נלנ וערפם רות 6ת געתי נרכס לעיל כי יונן הגס 0ס גילקוענכוסס
 עגור? יגר  לעמית רוח 6ת ססנטיח5 כ6ן 6נל ס ס ו ג ע ווסתן 6ליסן י6וורסערומת
 לך ו"נקכ כ6ן 6הרכ וע"כ סרג? יעוסיס מעט ס6ועריס ס75יקיס כזעך כעסשתרס

 שה"ל'. זס. פסוק על 1ל6 7לעיל נפסוק יות סווירס כן דרם מדיוק ולכןתנוח,
 ת * 3 נ 656 ל006 .פסס ס*ז אצ(

~CSDS 
 ן 6 כ ת ק ובו;, Sh" ס מ 1 ג ע סבין ה

 *ין פע נעלס, נפית hSt~chi ענוחס  שייו  וליל ;שגריס*עיי
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 שחש ה%64י( השעקם גק ד5 דה ודא הנה ]ונרו)נ( פןעתנו מ5 הלא עתהנ(
 הלבנה)ה: 4אר כלהא רשהיה

 בנדי שמלת*( השמת במשת, וסכת)'( ע,, מטניס ורןזשק)י( וסכת, והיזלתנ(
 נמוך. כמקום אלא נכחה כמקהם נינות שאק סיכתך( הנק ףריתהשכת,

 מקהם)י( אל יהלכי תנדגי שלא שם הצכב אש- המקום את וה-עת כשככו ויזהי(
 נגערים.משכב

 כל אהלה כיתמיה(

 אנט-

ל אששנו אלי ורומיי  אלא לא מקושטת כררך חילד אשטה אלי שהאמרי כל יכל ר11ז אסרה כי אליעזר).ב(רר טוחיי אמיר כתצ)ש( לא ד 
 הטכ)י:(רכי

 והש-
 המן. תחרר 1'( )פסוק nff~ עשתה)י( וק אעשה חירם אלהים בעיני

 ק מ( ט' )ניצלי הו.%מ( אמץ מכאן חמותה צותה י,ום'- ככל ותעש הנק והרדי(

 עויעתנו ק נ( (קנ'ז. מערס 6' ק6פ' נעין וע' נעגם. כנית bSh מנומסל5סס
 ית סכתג סתרגוס נרה עקורו 7( ג6ן. פרס" וכ"כ נ6 ס' עחגמו):* וס61 כ1 י 1נור
 טקפתיע"רי נלילס דם סיס ססו6 --- כלילי*. די נרוסן מערץ*ער
 ק א " זכ % 4ת5 פע תלתק

 כ"
CDP1C פסיס נלילס ד5ע' ו6ימ חל 

 ועם ז' מסק לקק סת6 )סעהס נורכה סוער וסיס ננגנכ פרוןמזור
 מעוז 6מ מזורם עכסשל.זורסמסתפלע6ן6עמ

 nlorfeln, fd~afitigen, ventilares ם (inbfcbanfeln( ס ל 1 ז * 1 ס כ ג ס אנתכ" ווינ67רינלע",ץ6תם%"
 מס ימן וסיס וגזל כגנגס פרון סרור מכיס סלינס מעין, 6תסזורס
 *לו וקכת אנ ז( פ"ס. רות ו:7לס ו( ו:סרם"י. זס הועתק מכ"י ונסני נינולסנוור
 וירומלעי קי-נג' סגת מ( ת. 1 יק י5 לום ע 1  6ל  לדם ו3מ7רס פע ונרי 3לס"י, וב-סע115ת
 וסערם כ"נ סקק6 רנתי ופקיקת* תר'7 רען רוס וילקוע פ"ע רות ועירם ס'ס פיחס6ס
 רניס נלסון סו:לתיך ו:7כתיכ דסדרטס מס מנת 3מ"* סי:סרס'6 .וכתב מס דוד דמגןע"ו
 מ3ת סל ועלנומ עלית מסיס מלרום דסייגו ו:לנוסיס מני ערס סלקמס 7עסעע מי:להךול6
 כ6ן עלכיס וווסר"ס גפם, עסי3 נק' וע' סעלחך סו6 ותכתיב סעלתיך סו6 דסקריורל

  סחפוגס סי" דסעלס למעלס כקות  גין מהמלוק כתג כ"ג כ'ינ  עספעיס רסע4סונסתורס
- כ"ס.ויקרס  סגם מל 3נ7יס 5לו מעלמיך וסתת אנ וככ"י זס לית6 ק ככ"י 
 וכו'  עו)ודין  תגרנות  ס5ין קערו  עכלן 5יח6 ק ונכ"י  תיפי רונו  רות ונילקומ גמלפ' תחגמוע* מיס רות ע7למ ,ע( 30ת. נגדי 6ל1 פע ומכ"י ס3ת 3ג7י וי אוגכ"י
 כלוער וירים( )וקרי כתיג וירדתי סס וגתוקף כעון נעקום 6ל6 לית6 אונכ"י
 לס 6ע' יו'7 ימל כתי וירלמי 6ק6תהמסעלן פע תכ" עעך מרדוכוסי

 דרחד הדחס תו' גלגות פוסין סטין כין עי ע"6 עעך סי6 כותיז
 נ"כ וסוג:, סר"ז רעו רות ונילקוס. ס"ס רות ונעדרם ס"ס פ"ס פ6ס נילוסגיףסי5

 ]כמסריס הסרמ"י. וסוט לנועז לטים מודעי 6ל אנ בכ"י סס עוד3רם"י.
 גזפופיס ונס נ"י פפייס  37כעס כמג סי סיכתם  5כו  וסוגת וקיי וסעחי סכחיננרסס
 זרמו ל* לעס גפם ס)נמינ קומית עיוס3מ 7למ"ז פ"ם קו"כ נו ם ונ)נסורסיסניס
 עסע"ם לסרם נרסס וסג"מ וקרי י מ ע ם 1 7סכסינ סספריס לנידפת o)nb 3זס,מו"ל
 לערס סנעעי כתיכ.ומו:מי לכך כ3ו7 צגיי מכף רות סתלנמ רלסס דגעו:יוסיבוך
 6תס ת ע ס 1 לס מערס סוג כן לעסות עיקריי רות ונקמר עלים נגריס ונסמיסלסלניסס
 5לעקוס קותלכי סנעליס, עקום Sb י י( jttrar]. נגורן. סס סגגדיס 6ת עליךנענעך
 לקם "שעזרם סי תעגמח 6' י6(סונ36סרסינינןז סס. סוכנים ססס סגעריסי:סכנ
 וע' נ* פ' ותגמוע6 3' קי4'ג סנ6 סגו:ר6 ע-פ סקךכ ודים *ליעור" 3"ר עו3יסו לר'גהי3
 עם כל לעמס nnhD 6מר כל ת"ל זס 7ל*סר נפקוק סע0נר ססגי6 סדרמס מסיטנסר

 ל6 35ל c~b לפכי על י ל פסת6ערי
~Cb1 

 עזרם ועי עקוספמ נינך ם6לך 6ערמ *ח
 6ע.ר פע ונכווי ,"ל וו י3( . נ*. ל'" וכדדים תרפס רעז רוס ויגקיפ פ"סרוס

 )נקו.ספס.נ7לן 61לך *עסת פמ6)נרי כל יערס ז"ל *יעזר נ.רעו3יסו
 אנקם לשם יג( עמים. וכן *עסס יומו וספדנ-*לי 7גר,סיסל 6ני6נ5

 -9. תנסדש5 וק4ע צ' ם3פ.51קג סו( ונ;זת'ש.. ש2.ליומי,וכן יד( עו3. :םה.וננ"י
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 כנרן. אלא ככיו()ט0 כנרקק רולשה שלא רות ע ע8- דתכםלחכם
 לס המק אח- מתייף)יי( כוני שאכל אום-' "ש לס וייטב ומשת בעו ראכל,(
 כקשה לשכב ויבא כחורה. שעסקףח( לם וייטכ יים' יש בקורה הלשק מ-גלתשהמתיקה
 "י א:ם')כא( סימה ר' כשם חמא ביר פט-4ם ר' כן)כ( למה כצנעה כלט)יט( סבאהערסה
 עוכר ודה מה)נכ( %פני ריס רנינעז מן לויטת שכי שניתנין היו שמה שטשין רוטורשארע
 עליתם. חכיכ DSCQ לפיכך הנץ כק רחה5ם)כ)(  שהצריקים מפני כגווטש

 ושהיה םמנה)כה( לצד" רה- שכתיר וקב"ה לפני המה נלף)יך( הללה בחשו . ויהיח(
 משפטי על לך להירמז אקום לילה חצות ס"ת( ק'"ט )תהולם . שנ' הקלה כחצי)כי(ע1סר
 כעז. עליה כעס שלא נרול)נו( זכחש לה עמר לפיכךצדקך,

 )::לם"י כ6ן מועתק אנ ורכיי נ6 מ' 3תנמו)נ6 נונער לר"מ קי"נ ומערסנסר
 ?גורן וירדת ולמ"כ עליך ס)נלתיך ומזנת ומכת ולמלת 6)נרס סי6 ותעם סנורן ותלדונ"ל
 ותלר לעטך לכי זתס י"ל הקוסמת כסיגי 3י ממיגע עי "עיס כה עסתם ל6סי6
 קסריס 6ל1 נפי כ6ן 6ית* וה א ונכ"י cnmn %חס *סר ככל ותעם ולסיג מסלסמנולן

 סקפר עזס רניס פתוקיס c DC1(ots)  6מ עקפלין 3נע61"
 רוח " פע "לי סנים ען ף ם,קם א.תלי ים ע0 ימס. יפסעסורסיס

סל6
~DGpn) 

 מתר,[ 6ל6
 סנורי

 לס לח ~קש CHD ר" עדה ק(
 לתורס,  סלסון  ערנעין עתיקס רעיי לגף תדנו *סר פסיקות סיכל נ* ס'  ו3תגסוע*תרשר,

 יכל *ל n~ve תלי יסרססעידסתיי9ימיססססתיסעסוקס
 ?עווןססעתוקות ות(יחוקות6חרירסר6יות)ללפרמר6ות%פרפר

 מח ימ(ת7רם סקפר. *ס;0יתנקוף ול6ורסמ6ערע'3סתי0ס )תורסעלנלתולם4ן
 ח ח ג 3 סרס" וגן מ 1 נ 3 פ'ג6נלס חגסו64  יע( גי.  פ, 1מגמ1ע6 חר"7 רמן רות ףלקועפ"ס
 ל ח ק נ וסרל3'ג 3סר ס' סתגחות6 חךכ %3עס עפרם סע0גר 6כל פ 6 ל סו6 מסרם orעסי

 לות מהילם כי( ?. ת ל 1 א כז לוע. כמלם כע"ס,סל7"ק וע .ל סרס סו6 וסולמילופ
 קעעון 7ל' נלי? פגמת ר' תר"ס לעו רות ונילקוס hnD ל'ל פנספ ל' סנילס*פ"ס

 מרוז דורו 5סי? 6ל" נסר 6' ונחנמיע6 פרוקן מסיו לפי קתס 'סו63 63 פ'ונתגמוע6
 וכת כיו 3ענירוח מסופיך ס7וי ט6ו6ו לפי *"6 פע תלע תענעמם

 לתגן לכנת 6ץ ל מטע וכזל מגרנות ען לנוגות סכר;ותגוון
 וע" דנן גרבוץ גלעל

 6ק36הררמס תו' סס5דיקיס עסגי סע%ר,"%
 ולעע פלו רנס נר6טיח וע"ע סס75יקיס'וכף לסי 6ל6 עוי ול6 מסוללשפ
 ע"ג דף ךמנמ פ' 3מ" רנגר על גק.ninbc 7~ עם D'5b cu 16רמ6 ]6גנ ס'.סעלס

 )7יקיס 5ל o)?nnc ללונד קברט סכין על סמול עלע7 וממו"ל חדו יעקב ויותר ת"לנ'
 ס3גיס יקהכני 5ל6 קדי , וסכוונס ג'ל פיל5"י כך סקל ען פיתרמקו כיי עליססמ3י3

 לכ"ו'  ?יוו?יבן ובכריו עכ"ל למזוי ייכנס עגינו סס ולכך יטתי ל6 6ס פדרךסקעניט
 6כן ? עליכם 30יג ייג 7עעוגן היגיס עגלן קמגיס מכיס  63וחן כך כל חולן מסיס67"כ
  לו  יסר %ת ויעדר דוודכסי3 1"ל ?רמס כצ'ט ציי סז"ל  רררספ בסיי ראגוכוסת
 פסוס לסמלו לניע יעקנ עלונו מסריס י61עפ'כ סערך n1DD 7גר ס4ס יר.;ס6רעוגם
 פסוח על לסקמי7 ס75יקיס עדת סי6 כך וכי תקמי לכתי 6כן וכו' ס'5 ונעוגןסמגיג
 סיס נ6 6מר 67יס לסרס ק:ניס נפכין לו סיס גדול 57ורך ו67י 6ל6 סלופםעמוס
 יל6 בניו 3כס ל?טקיח 7וגתתן י*65 .וסקוס עקום מנכל עמוס עימס ע5עועטריס
 .י7י. על סכגס ליצייגו"ו

 3(ס נמר ל6 *נינו יעקנ 6נל מתיי?, כני קמרי לסעס סי5עלך
 סכיך ?הות דגל ענ עכוזו 6ת סמלים לכך SQ ממס עפני 4ע65 6מר עעקוטלילל
 כגזל. תן סיתר0קו .כיי עליסס מכיב ס-5 דעעונס עוכס ו)וזס כל'ל גדול %5לן לופסיס

 א ט( א. ר ספ מוקאי נצורן גועו עועד סיס עס עטי כ0שה"ל.
 תר, רע(  )זח עלקי: פט"ו רגם ונעדנר פ, 1-ס רות עדרם .;7(/ע'נירסיי4
 סס יצנער )ר"מ מאמית :)סע6שך 6ןיח;סתמן

 ססיס ג"כ 6ית6 פע תכי ק בנ"י ;"ס עגל ע כס( י"1. 6ות סס הוד זונןוכערות י" עקק6 רכתי לסכךקת* מ"ג "ות .
 בפסיס קט מ(א,ק, ~וזקלענטכג תריפעעגו סיענה גל*ס  עתיי7וי7
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 פנוקי 4ה ייו:' אשי לו אמרה רחק או אסו[ אח)כט( מי לקייה( אמן 1דאףטוררך

 ומה אח הד טהורה יו אם-' טהורה או טמאה 4ה אמן פנרה * אס-ה איש אשתא
 אטהךי חת שכי ותי,מר ט'( )פסוקשמך)י(

 כ"ט( ג'ו )שופטימ כמו וילפת ד4א הלפת%כ(  כו."ש בשיו טגעטרתנלא( סוטרוילפת
 אין הרחק.ת אם' ערער לה שהיה ע4-אה כק בכשרה ממשמש)יי( שריה שסהבן)4(וילפת
 מינלתיי.  שכבת אשה ההנה עועילוף

 את ס- ראמרס(
 כעז ראה40ן אמתך על כנפיך ופרשת אמתך רחק אנכי כקאם-

 יומי יזץ  ויהל כנפק )פישת נעה כלשת אשרת %)4( )לי(צניעית לשאין צטעיתמן
 פריטת. כלשון עמי  שכבה ותאט- ז'( ל'6לס-איזרח
 מלילך עעט אדם ימנע אל לשלם יח-גן%ה( אמ"- בתי ליי' אג[ פיזכה לאמרי(

 נרד 4י' וצא מחך  ואטית נעמי וכיכתו והיה שגה פ' ק כעז שהרי לכיכו דז אצל%ם(
 נפקרה. ונרד כקו וכירכה היהה שנה ס' כת ויוח)י(נפקר

 נקרר. בהקן יותר מסכן בזקור אח-בת שהאשה 0לכו)יא( דבוריים אחיי לכחלכלהי
 כל יורע כי לך אעשה האסרי י,21ר כל תייש. אל בתי הגחה.א(

 שע-

 כי עמי
 חיל. לממר ראוה[ את)יכ( חילאשת

 קזכות כ;1 ס*פרון. כנכ"י סקל וגר6ס גתפ3ס לילם 3מ5י כווייונכ"יפעס?יס
 סוו6)ור עתמיל וגמגיסס תרת רמז רוח ס.ווילקוט רות כמעורס כעס. סל6 יוכותדוד,

PSSV1יהלסס סרומוס 6ער גסערס עעסעמ סתמית כחזזית לספתו* 
 עי גס יער סו* סד 6ססט'תל"אכסנול 16 רוס 6ח חי ל? 6ערסער
 פנחס רוס, 16 *ח 6ס? 6ת עי 5ע 6ק עם ה מ( וט/ 6ררוה 6כס6ח
 3ו 6ע' עת6? 16 6ת רם טס 3ס 6ע' פגחס 3ו לעלס 6י: *מס 16,ת

 ותצעק מעך ועם לס קיער צה מערס מתך ה? CS 0א6ער:?ורש
 עי S~hp1 6ט6 תקרוס וטהרם ותיער נעך ותם 6ת והי לס 6ער מ קםפע,
 סת,א ונלקוט נ' "ע גקחדרץ רב דרמת ל6( מעתך. רות מנכי וחיתר*ת
 ונפי סם נ:ג?7רץ סרם"י ופ' רתית* ען נכריס כ3יפת6 ו5יתלכיך הלנותו וכן vipרהז
 לסתות כלאסי ה גג( 4ע 6ות 3קען וי 3סת כס ען ?ו6 וילפת תעת ;?דרס?
 לפתות. כעו גסנו סגעסס לעד ת עילתי .פע ונרי ונלקו: נגתר6 סו6תן
 פתו לפ 6ית6 פ"ו רוס ונעדרם חר"ה לע; רות הלקוע 3?ר ופ' ג6 :' תגמוה6לנ(

 vn:h 6"3 לף3 נתדפס וחוג* hn~rrn ילפת ךתרטס וילפת גרף למץ ו?ו6כמז,ית
 לס"ת. סרם מלסיס 3ק' וריק ננס, עםינ נפ' וניס D~lbll ורעי החרדו מירוםוע'

ל"
 ס/ סל4 מע גספרס תכעס ק ול, %"ס לץ נסכר? הטצעהסתס

 נסס 6ין סחמומ 6תר נמכים מלי,אתתסעם יע נביעריקםהכתם
 עח["ל[. רוס. 1ל6 6יס גן ססו6 נסולוח ככל נכל 6ים 0' 5' נ' הלכיס ??קוק נ;? ינוקר]6תי

 גרטיס v*b תריו רתז רות ךלקוע :דץ רות הדר: לכ( וכי. ותג?-6סססיכר
 מגיעות עס ר6ס י 5גועוש לם6יגן מנועות וק ק n?'bci אי( תה וסלמס סכ6 336 כען מכנס וכף לס3רכתינ ?רסכיס6רוריס
 ופרסת זר6וערת פע גקייק נלסון לערס 4(א;6ת 5גיכוק.6:3ין
ץ חם מס חלין טע וי 3מ( כלע מכנס ג:רו5ות ולסנןכגפיך %  *ל 
 וכף גפק7 ול* מנס פ' 3ך סיס 3ע1 וכו' 6תר עלגן ר' תיל 5ג' ?ס פ"ו רות3ע7רם
 6ינו מעדרם דוס סגתי 1:?ר;"ו סירום וכ' וכו' סיס? ::? פי 3ח רות 6,:ר לקי:וריס
 גר6ס רות סוגרם ונענת לי(, 5ות on7pr3 לעיל )נ": וע' ~rr ru 5357ן לעיל י)*:קיני
 קיס"ע. נע"ס ג* 15 13:; .ז? 5נלן 6י 3(? ק6י נקי: ורים ר"י ך:לוגתקכגניו?

ל"
  נן 4ב1 מצר פע לר?  סו5  דרוך טנ' (~Vp ותיר ז ל הלגת. ק

ot)~ncונונ?,נזכז 6רנעיס גס ושת גסקד סיד נעעי וגיתו :גס 
 5-ל סעי לות תיל- י5(גגעקית.

 מת61י
 תליו י", יות "1ק1- י04ק לנ נל

 גפור טס6מס,6וסנת ע3עד 6ק5 פע תן" פל,6 ט,.הנימ6 יום..*4ר
 ככהתי*עפ"י

 עסכן'עזקי
 לגנור"ס'יקעה פעל6ויה .עג( עטויה ססר5
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 טעמיה( נר משק 'םשםע .יזם כישורת- עי לא כל ישם אכגם)ינ( מ תההי(
 יודם ומב שיא~מלר אלמע לאיך בן יששה יגור סבני קרוב :אעמם הש רעי נאלכי
 י'ר הבראיית 2ג' כענין יוזו לרעץ גץדא 14נ( לשלם)"ה( לאבימלך לאמים אשי ,מתויו
 דודו בן בחמ דצה בך רזה לו"ז של הזדו יוצרם ילאיט יידו נשבה כי יגיס ישמעיו0
 4טי. רוז שרזה החי קיט הה טוב אנל' סדקה טל קיום אלי*של

 משן-ת טייתר%נ( חיל אל כתי תתה ףא( נן נרוו[ לדוגלה אסי כבי הללה לעיע('
 ייש כלא לנה אח רעה)נב( דיילה לה יים' רעילה יני מראי, אל 1 י4מ' ימה)נא(שלא

ילקל0
 ן%*

 ל. כשילת אח
 אים כבע-0:-ה

 ינאי
 עשפק לא שם מטש. עיט יהז- שצמה "עי( ינאל מוב

 ר )יזח כת" שכן בבקר מב שענרגנה( ד1הימק דכא ו;ו אשה לו שיש ירע  שהיהלנאלך,
 לא חיצם 4ה אמך )מ(לכך כבלעוזו כרעו ח-נבק נהלתי את אשחית פן לי למיל אוכל לאר(

'nbp'7 בו56 עי עם( סי. עגמת דס"יוע' כתגנ*כ עלתכן 6ס: כי עב(אופע "ג. פסוק 
 oh קנש ובכת גולל, ים 671י כי ספק עסעע א6ית66ס שכ"י ה, מי פ"פכ"ס

 ו67י בו6ל כי pDpעמעע
 ים.

 אנ גרי ("pD כי VD ע0 נו6ג
 ג"כ 3ע7רם וסוp'b 63 רות וע7רס תליו לוה לות וילקוע 6' נ' ונעיל כ6ן רגמי)מ(
 11WSD ליטל ר 6ע 6יח6 4ו וגרי סיו olnb ודועו ו6לי)נלךדעונ

 ו6ליעני
 3 6 ו ועות

ק תף סיו ot~hלע"י  bD'b %6ל 635 גל סגן 6'ר ל 64 נע6 ננט 

 סת6 תן תף מסע 3ר מת געעי ואני הלעוגי ופלוגי ט5עק *העלךלי
 ס מסי ינהל סוג ינ"לך. bwh 06 3חגסוע6 נלקען pD~n ר' נסס נסר ס'3חגמתו6

 רות ספורט נמס לפיל ססכרח רננן קגרת ונסו נ 1 ע . ז ע ס 1 1 ג ננ )נ ל 1 ד ג מ -6 1ל
 סעפתיק סוסיך י פ ע נ 361י א נכ'? hntht כעס וגראס סם גתנמוי)6 יוסף עןוע'

 ול6 לס 6על ל3 מנר 637 3ל סגן ל' סס 6כן כן 6ית6 37ג))ל6 -))סוסנסעות
 ופלוני 7,ס י' 6.5 3"ג רפ3"ס וע'. נעעי,, 36י נבכיר סל6 נעדרם סעווכררינ"ל
 בר' וזסר  0:כ-ל  הלעוגי פלוני פס מ3ס סורס ))7כמינ כגולל סס c~s עס)וע נ"ל סכתיוללעוגי
 דלקתן מסוק Sb ורלנ"ג כש ר36'ע וע' סננו הלעוני סלוגי 67)נל פ"נ יות נעדרםיסוספ
cwlסעו סיס 7עונ גת"7 7סו3ר עסעע ר ת ו י 3 ו ר ק ס י ס ג 1 מ ל 3 6 ג6ן ים"י 
 ריס סל6 לפי פונו גכת3 ול6 הליווני פ"י oc סכתן 6' 7' לקננן 6פירומו קתסלסט
 ס לעול עס( לעז. 73רך רק פפירוס סעו נכתב 7ל6 רם"י 7כו3ל 61טסר ערםלנ16ל
ט "ש* א4ת6  alba 

 קורע 6דס פע י6 כענין ל7ו7ו"סי קורי
 או6נרסס מ0 סל. המיר דודר 6יס h91p לעוליך ק סל,נ7ו7ו.6סיו

 6סי סיס ועוג הליעלך 6סי נן נוע( סיס כך לוט סל 7ו7וסיס
 הלגעלך 6סי 3ן נועו סיס כך לוע סל דודו טיס פעו36רסס36יה

 הניה 6ס ססו6 יותר קרי3ס לו סיס פו3 עסלוןונל סל"לוני
 הניו 6מי מסיס יותר לו קרונ "ים כס ית6 רק מ כעא 4ח6 וקה

 ס מסית bn~h פע  ש,,%מויולכ-י כ"י כ"ס  ליס  מ.סיסס נ( cr. כל לית6 אנו3נ"
 6ער ינזוס םל6 ח"נ ק ז", גב" ג6( פסיס. נפסץמ גכתנ נו וננ"יעחפמדת

 תר6י 6ל לס 6ער יגזס PD bnv תרי זל סו" ~osts סלילס לילילק
 ג3קר וסיס לית לעכחג יסוי מללס תיגת יחול עפני כן ודרס פ"ו רות עדרם ג3(3ח'.
 ע67ער היוחס כן גס יני סחי3ח עסרס"י כד%סעע גריס ויוהר כמונס ס)נתגומ סכתוכפו
 טת CD) su ונסית 3ס' רפ"י SD עיס ס63ר כהב וכן תנקר עד מכחי נך 6חרנוע(
 47ל )ש6ס לגס 6ח גלילם 6ער כגר סלילס ליגי 3מיפע ל.-- יודף
 6ת ז6ילן עכ6ן ע( וטע קים 3ל6 פס( 6ס ס(ס נלעס ח 6ערנצל

 6סרת לילם לגס 6ת y'h1 קלל6ק6  תעעסרח ואן א 4ס6 3עלהעולת
 ס מס יבחר,הלפי קיונ ססיס ג0א4ח6גפקשע,קמקית6לפי 6יס3ל6
 wh* נע ונם6ל ש תכע סגס'  כן  יס( ע"ג mh י,יכ %"ס ופ' קרונ  יותי.ש.ן

 11 פסיפס D11"pB תרי סיער,ל5"רכל עוג  יכנוס אזפסס:תף
 %ךאוס3ץ עף- Sh~i "וג) ל6 %61ר ננקר  עוג ספ.סס וססונס5סס
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 א"ים)ס( םצםעת כימר לאלהש הקטאתענט( ט'( 4ט לבאשות אמ' יוקש וכעז, עמדייקד וץ המי rw את השמעותו( שלשה עסיסן( אם,י 8". ור אנכי ונאלתזעאת.6אלר

 6צ ומק יבא יונו או ינפנו יף או[ כי " ור י( כ"ו א' (5wcm אמ' ור אחטא,לא
 מזרה אטם למה בה אגע לא)*( י" וד אם' tpa רסו)כבג את מעיב א% רמך בו 3,31יזם י" הי רמצכהע לאבישי אומ' נהגך בר שטבל ר השביע יצ-ו א,ום')סא( אלעזר רנשבע
 עלה:)סר( בס" פנויה שיא פנוי אשה לו ח"ום' תקפו יעי"סנ( הק: הללה שכללפי

 אם-ה אנכי ונאלתיך לאן ויזם ינאל טוב י" יום שאמר כיון ה' וד ד"א ליצןרהצכיע)סה( 4יי

לנס"
 אעשה.כן י אס-חי כאש- יי' וך לה נשבע כנד אלי אוט א~ש:)0י( רעלמא מיזגי שמא
 כתיכ)סם( אברהם ברכק04( אסק- יכיר כטרם ותקם רבע- ער מינלווד1  חשככי(

 י" הף לס 6ער ולכן נועז סכין ש וט/ לס 6ער )פיכך זעמונועז
 פר7'5 וע' פעץ ל3ס ו3ע37ל פלג לגס ~bip טץ, טת עללם 0( מנקל. עזפכני
 וקל'ס r'Sp רעו טעו6ל ונילקוי 1', עזעור מסלים ועורס 3סעלתך. פ' ותגמוע6פ4ט
 ונו65 6מס סכן יליו 5ת נססניע 6דס קליך 6וע* יעמיס ר' סיס עכלן וכו' 7' סיו"ת6
 yel ק ; כ"ס נם( וכו'. 63ליסע ט' צדוי וכו' 3גועז וכון נ6נלסס וכו' ס5דיקיס3כל
 bwb פע 7כ-י ונסותפס פע ליתם ן ס 1 ל 6 1 ותירות לנען ה וככ"י סולעו וקם סונרי

 ט(נעעס מה וסלו נסנועס עלו ונזדרזו לתוקפן יקרן סג6 מןסלסל
 4עלש ומע"י נסר קל6 ג4ס %ף 4 "ס סט6 ל יל  הסע עס4 יוטת

 6ער - וכו' שידי ר' נמס סונף רן פכ"ג רנס וניקלה וכוי כ6ן כתיג 6ין לז'וסטיותי
 זכי 3סומפס סיפר נקיף )קוון וע' וכו' כ6ן כתיר 6ין לhthrnl '7 מקל סעקר6כלוס
 רולס. ס סרעס 6עסס ושיך 6ער qp1'yD שסטן ל6 א3סנועס ק(שע.
(bpפכצליוסגן ר3ס תיקל6 הף :מגע %4י %ער ר'6ליעזר פץ טת עלס 
 ז' עזתור סס)יס ונעדרם וכף גם3ע ל6ניסי 6ער ים ק ל 3ן ור*ם נמנע לשרו6ער
 סו6 וכן הצי 5רויס גן ל6ניסי 6ער י כ ע מ ג ר ג ל 61 ע ס ' ר וכו' 6ער ר ז ע ל 6 'ר

 יתם  מכן  לילרן  עטניעין סלריקיסיכל קלי ל3ד 3וע1. ול5  נסעלתך פ' ו3תגסוע6 סטנו רנס 331ע37ר ק4מ, רוגז סעו6לנילקו:
 עולי

 53 ילרו סיס  נסתן 3ר מתויל 5*ר וכו' דרור
 7ע1 6ת עעל3 6גי דעך  פ3( פע. רכיי 3סוספס  ולקצן רז 5וס לעיל וע'וכו'

 0 6 פע )*( פע. וכ"י ונפוקסס סר) געדלסיס מכ סו5 וכן וא ה כ"י ע"פמוקפאי
 פ' וגתג0ועYtrt 6 לגס וג3י)דנל סג.ל לות וגלגלם ם ס ת פ ע יגרו סיס סנ.רס6פ_ג רנס 3ויקר6 קג( א. כ"י ע"פ סועפתי )ונס ותיגת 3ך 6נע ל6 י ונכ'י 3ס6נע

 עקנערו מרע י5ר סיס תריו רמז רוח וגילקוע עקסרגו יללי סיסנסיקתך
 עסנ סלע י5ר סחיט לפי נסלתן ל תקצי נ37ליס ועפיסווע5ערו

 הכ" נו עי ק ע ו תקפר עת ס: ה ה תטי 63 ל הגטע6 רמי וע' רו לע עו
 פיס. וז6ת פצי 6תס לו 6וע' 1Dpn יקרו סלילם צל )פיפע

 ק"
 3ו6

 על 633 . )פטי וגסס מגלען ע) כ6ן "ית6 מ ונב(" וק ו: נ" עי5 מוספתיעלים
 מפיו רנס נע37ר קו( ו. ל 5 י ל ע נ ם נ ך כ ל פע ו, ר 5 י ל ע 3 ס ג א מס(ספנץס.
 6חס 73נריס לו לערס מלוס נגני לוי בן יסומע 6'ר פ'3סעמךהנטעך

 פ' תנסוע6 וע' סוף 6.ר 63 מגינ6.ופ' 6'ר נסר מ' ותג0וע6 וכו'עולי6גי
 סס.5נו6ל 6יט ססונ סרס סססוק על כת3 וכל6נ"ע מס 3ו3ער נל.ס פ"נ מעלסהעלתך
 לעיל )ז"ם וע' מדעות מסגי סניך וכרלנ"נ ללבוני עלוני מכתור 6)זר ליז? כן סי?דיילו
 געלע6 דנריס מעye 6 עו5י6כ; 6תכ 7עלע6 געיכי פ"א לע.כערס
 טעתק אנ תכ" 6עםס, כן יס3עתי כיסר כי סי גס כנע עיד לועי6סס
 עו64ס מזין לס ונם3ע קמן תולטי 6תס 3ד3ריס יערס- ל סי ח-ל עפרם,יכ6ן

 ונמנע ענים נו6 פנרס וסיף כגף 6תס עק:רגו ערו מסיס 5ועריקם ערבון ויםגיגריס
 מעורים. סם ויעד '"7 ססזק עד סכ') ככ"י .מקר ותכוין נשורין. ע-י Db כי עליס יגוןכנ6
 יות עירם ע) דביל סרוסי וע' קתם סו63 תליו ליזז רוס וניגקוע פ-ז, לוה כדרםקח(
 וגב" כ.ס'*נ,וע.ס_סו6 ר.ם 3.ע קמןי וגועלם, אוק, פ, 3כ'י .כ-ס סט( 6'. 6ותג6ן

*8 
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 למי דרגשה כייכי~ה יה-ע אל 1ייאמר ט-נשליו שוכבת שעית ר ששהת מלמעה( ק-ןיבטרם
 ר' בשם ירכרה 4-' וזזא אם4ר כותי, לבן סאירמא( . יים"ה כןאמי

 שכוי"
 המעק)עכ( ב"י

 שלא לפנז וידוע נלו עלם של רבתו אמריט( .המו עיההה"על בהם הע: ההלה "ותוכל
 שמים. שם בי שלא)ן(.יההלל הרע 'ש"ש מלפניך רטן הזמי"( בהננעיהי

 כרי וכר)עט( כלטון מרכי זוחה: :לסר כה")עה(. הב המספחה);י( רבי האטיט,
 שש ויטר כובר. כוניה שחניה מלמה בהק( יהאיל כה ואחד נו. אחם שים ירגיששוא
 או שערים בעתם אשה ,לו לישא מלך של דרכו יש וכי נצפי;)י,0 קפהא מ- דרששעיים
 בנים ששה הימנה לצאה שעתידין)טכ( לה רמן אלא ,סאק שש לישא אשה של דרכהיש

 כח.כ בטשית וכדטיה)2ד(, דור המייה טישאל חנניה דניאל ברכות בשששמתברכין)ס:(
 י", ויראה דעה ריח ונמרה יט5: רוה ובינה חכמה רתח יי' רוח עליו מחה ר( י"א)ישעיה
 מלהמה ואיש היל וגבר גנן ידע הלחמי בית ליש. בן יאיהי י"ח( טק א' )שהואל כהיבברור
 ילריפ ד'( א' )דמאל כה' ועג-יהמה( מ.שאל הנפקק כדניא" עם., ויה האר ואיש דברונכין
 מדע ונניני דעח וידעי הכמה לכל ומערבלים כ-אה ירכי טפם כל לה2 %ץאשי
 ש% לטד דקרא פששיה . חלק)?:( בפ' כפרש)ץ'( הסלך בהיכל לעמך בהם כחואשר

 עוגלותיו מכנס מעות מו' מלתר ופע א ע( , קרי. וכטרנד ליהלא
 נסוף פע 7כ'י 3סוח5ס יע' לסיס יודע ו5ערל6ל פע 6ית6 ר ק * וי תידחי3)וקוס
 וק י א, פ, קם, ה, ונכ"י מ כ"י ננליון Jonp סונף 1נילקיט r~p יות ע7רס ע6(תקפל.

פרר"
  נסו  לנו תיר  מיטס,מגורו ~ch תתישי תריסן  3מו )גן
 ע"ע כ"ס עג( סרל. פע 7כ" סלמס וע' וכף סליירס 6על,כל""ותסוםהו6ל

 ר' נמס סוגל 6.ר י ונכ" ונטדרסץרוס,פ"ד6"7-מוניי* וק, זו רגקמ,פ,מ"י
 י5חק גתן 3ר סהו6ל ר' ירתיס,נסס ור' מ.*"ר.קונ6 י,סקזנכי 3ן:םעו56
 דב" ונסוקפ0 סקודתס מערס וע, קתס סונ6 סר-ר ,רחץ חות זללקון 610 סן"סתריס
 סיס תנקר נה7רם טה י5חק. נ"ר סעו6ל סרג3,6סס~ר' רנ *ח6.6ת'פע

 וק ה ופוער,, *ש עד( ,מסטר. פע.נקי4 דכי סוספס וע' ולתר פכיו עלטטומ

 כל רנון ר6וער עתס,5ל נ,עח, ,סיר מלעס 5ותס SQ:YD לפכי/ופתי
 זל ונכ" יכף רקון ,סי וקם)-תכר.ט,6ער ב"ק ע"פ כ"ס עם( וכין נלויסעזלס

 ונת7רם-רות ye ונכ"י נ? כ"י נגלית כ.ס עו( יכוה ר115 ים* פע ונכ"י רסןניסי
 סנ6 קם ונכ"י 1כ1' 3ו, *מללו מל6 יו7ע, סלhn~h 5 ך מ כ,:, דנפגיספיז,

 הסלף גי, סל6יימללו "וויע סל6 א ונכ"י סו6 וט"מ וכו' נויתמללו
 פ"ז רוח נחררם עז( ספסר. נשוף yD 7כ"י סוקעס וע' ני ללן מ  יח סל6יוודע
 ונילקוט נליס נו סל6.ירגים וכר עתס.גלסון וז7גר עלוו7.ססיס כתיגס3ס
 רגיסי. י ל6 ס כר ו ן לסו עונם סוודנר עלע7 סנזעסמת סני ויחוור חר"ו דוחרות
 מלעד יך ע 6מר סנרסתלפמח ויחתר תליפע כבמוריס ען 6מ7נס

 ימס וע' 6מד ומתכתן 076 3ר ירגים סל6 כד" זכר נלסון עעס ערגלססי0
 כתינ סככ גג"ל ונת7רם כתיג סנ6 וק ' א, פ, קמ, עמז,ה, רות. עזים ע5.ענף
 עירם ע( לילקוט. וב"ס וכל נסון א עט( סקפר. כנסיף 6מכגדת וגפתיסס סי ,ונסוגוע'
 03 ותמוי ye ונכ"י נס ולמזי ניהם וק א וככ"י נס ות6סז מס וניתק ל"זלות

 כתינ 03 וח*מ: גס ועממי ית6 ה תרי וט/ סמה0 גל ליל  נוותתמו
 6מכמיח 3פחימס וע' כ,כי 6מוכ כסיל תלתך נס rnbm נס trnhl תר"ו לעז י1תיי.לקיט
 סכורים 3סם 6סס נים6 וא' נמסרי פע אק53יפיייה ה, פ6( שקפהמנקוף
 סעוליס. סס לסלת 6סס יס6ז

 ת"
 סם ההנס ג65ת א סס מעמיד. ק

 ר6יח6 קמ כ"ה,אזפעו3ל'ימ, טס כ"ס פז( מה ועלו בלכות גסםגתהנלכין
 תרי ומברוס/ ויגי6ג הן6ית6נחרטס וסנריו א.נ7גי6ל פס( מסק.זה
 עיסת מגויס דני6ל וט/  רופינ  רור  רומיי!ול,  ועסיס שתיפע

 מ נס: עפוים פע ה ?,tb1 ופק ועפורס ק ט( וט/ זנסינועזרוס
 סנה נעולם 50ק 3סס יםיסית)

 סע"5ירמ ח5שע נ' לנ קחדרץ פ"
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 71שז* השם* עיתן mvn. לה יטק ררחת)פטג טלא שעשם שהשהשהמרפרפה((
 8*ד רזה הזל"

 פיזורם. כה יפגשי שלא כרי לפניה דיל כנעו ושהוה מלמר אלא שבאלכתשם(
 האיי לא שעדיין *ם- הש מנלה ופחה לא וכי אה סי וחי"מר המיתה אל ותבא:"(

 אקם אשק או שהה)צ( כ4.ומר צ4( נר לה אם' לת(-)יא( ויש עדיין השנה ה.חה גיסיותום
 הצןש. לה עשה אש- כל אה לה.ותגד

 חמותה"( אל ריקם הכאי אל אלי אמר כי .* ביק 71"לה רוש.גיים שש וחשם-יי(

 שםי"
 ?גייק"

 סם 6יליע5 וכו' בגיפורי קפר6 3ל 7לט תכחוס 6"ר
 וכי ק6ין מם 6ל6 וכו' ים ור ע ס ס ס c?nn מתן ~VS1 סל דרכו וכי )וי:ססעורים
 טלכרכס

~Gh 
 כליס חסינ וכינקו: פ"ק ?עלס נעיג וע' וכף ס6ין ססס ניכונ

 ה"מ וע' גי גתן סטעוריס סם 7נקהן מפקוק עג גסניסס 0ינ6 ו?דלמס חזקים ג"כקוהלים
 מ דר יהון ס 6"ל hn'h פ"( רוח והינזרם נמם, )נסיי 3ק' ומנ"מ ימי סמרם (סעל
 717 ג3ור:ס ססס מעג? ועתדי וכו' מעורים סם ויעי סכות נ5פורי קפר36ר

 ומל? הו' סעסימ ועלך 7"5נ ועולי? תים5ל מגגיס י6סיסוסזקיסו
 3מס כססם נמס3יס cc1 פ"ע לגס 3ה7נל ועי כמד לפ"( מס גחסניס וע(ריסעים5)
 לפרם ר)? ס0נ)מ3ר וגר05 סי:7רם, על שנח 6וח וקפר חרגוס וע' סוג ולקח ~hlnaכעו
 ברי? 9Ztb ר5י רם"י מכתנ וים  פקין סם ליס5 5מ? סל ררכס ים 15  גירסתוע"פ
 טל ע?ר("ו פירום וע'  VCP בס טבע לס"ת 6ם? סל ררכס רסקיך  אייןפפ?
 ;"ץ ס: לותר 5פסר 5י סעורים )נפיבויוז"ל  כ5ן ויועתק אנ ונכי רותהדרס
Vbn3ן לל"; סעהי7 לס 1ר)ו( ))זנם מעורים סס 6ל6 ;? כ)נם"וי נם6ת ירכת 
 1ג13ר0 ע)0 רום 31יגי. מכינל לוח 13 סג6))ל ונסיח (? כלכות 13' ס))תנלךהעגם
 וס,)מ3ר ור"ג"כ 0ון7וס  3ס5ות לעיל טס53תי פלס"י ע' סם( 7'. וירקת 7עתלום

 סי:מ3ר סרניך ינ0דרס0 ק"ין ם:ס נסקס יכולם סיח? ל6 ו?ל6 לס" קומיות711ייק
 ?יושר  כח3 ילפיכך ?נ"ל קוסים ):תורן ל6 וכו' גנוריס 5סס עינג? סי65ו נר);(דרוס
 נתכליל ?רר"9 פירם  וכן סמויים גורס ל?  נתן פציניס טסם ר"ל פעוניססם?
 ?Aa ג2, לנא, קורי וסחרגוס סעוריס ע7וח סם פעורים סם ויונד 3'נ"ת

ם סו*4שם4 י'( יפקוק וכן רסערא( כילין)שתא * 16ן   libt? שחא לה )ידיהב 
 ן י , ,.; ם ם נ כ ו סכתו  שיין סם  53עת מסוו קורל סלנו זסתרגום רסערא(כילין

 ס3י" וכן לפו3רות?ון ד' ovp שן כס לס ו6ייחי עלסך וסוי7סעויין
 מעל

 ע.ס כ"? ס:( וסטור. וכו' מלכו 3ל )1גמס נל' לות עג ספירוס ינפרם וכןסעקי07
 רל;. וינקו: פי( רוח )נ7לס ל( . ס0גסתי. נעו ת"ל 03 וימססדמת יננ" פע וגכ"י הכלקת ג6 )גי פ ורכיי מכרחת 5יח6 וא י קם ה, וככ"י ק,מי

 ומנע:  תרד  רפי
 וינ" יה" ye נכ" -- מעג עכ סק* כעסט0 מסרםסעק07

 תעיר
 03 יפגע סל* כדי לסך0 עמלך cnu, 63 סריס עלהד וי3ו5 6ל66ער כ" ות3"

vnhא תכ" ה, מה5 סיום 55( סנמוריס. הן bn'h יום סיר ל5 סע7יין? 
 (?,1כן?וג30גג"ן:"קמ כ"י ע"ס סותמת! לוהר ים ותיגוח וכף פגויס 6ת עיוי"ג
 סעדייןל506ז?יוס י"ל,תר'פעית5לסי ט5"לגר6ס

 וחי"
 כדיין סיתכ

 החפ"ו?מהץ  ההם סנוי?וכלוע' 5ת הי ע"5 5ת, הי לכ 5ער נכךיסיכ?
 1כן0ה, ימע?ע7'ין ונעהי?ית0 פיוס 60יר נ6 םעדיץ נוהרסקיף'ם
 3ן י?ו07 ע"3ו0ר' ק": ימיהמהופכתם

 סמן0ו3"
 "ת להי כתו ר"ג 40היי5( מס ימי נמרס

 ?ה7ק7ק ענ0 ?ר' ג"כ פירם (? וכעץלנוע(
 מכו"

 העהדך ה? כהו
 כ31"

 פסיק על כנתור
 0ית? ל" וכי נתי 5ת הי "ית" אנ וככ"י מהו"ל, 51גרח ל"3"ע וע' ע"ס(?

 פתיך לס "הר? "ים "מת "1 סגחי0 3תי "ת הי ל? "הר' hihעכיר?
 ?3י" ושתהגי עי( רות ".7-ם תלת י"( לוק ילקי: לג( "ק. סכוי? 1קמ קל3ן

 "ק
 3קץר רק?הדרס

 ו?ו3"
 (0 פסיק עג סתו,נ 31";רת 3' ק": יכי תכרם תזהי נ'כ

 :יתן 3וע( כתן 3ון"י היע: ד3ר 3וע( 3(? נ? ם:קן מע? נוהר רלכ מרוםועפרמס
 נרץ ?לסע זעפםעוס ע'ם ל530 גסלעס

 מפו"
 מס? 7?ס ינעיל cn?c'1 ?הדרם ע"פ
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 רכי ליין מה רקם פני ירו לא ס"ס כע )ששת ריקם 5ת, ונאמך ריקם כאןנאמר
 כסף. מעה תקמנה כסף שתי. ריאתה כרחנן):ה( סתט)עי( רבי כרי. אךמועט

 או% ר5יק רב כר שמואל ר' כשם ירמיה ו' ה3'5 ר כתי שמ ותאמרי"(
 לאוה,(. שלוק לאו וכן- שלהן היןהנדקים)צו(
 למצוח. מקיוסק שורידן מלסר האיש)עח( ישקט לאכי
 דרשו כך כרכיה)כ( אמיר טוב והו)א( הנואל חיגה שם וישב השער עלה וכעז א(ך

 ה-ות שלו את עשה כהמ אט-)י( א14שר ר' ירושע ר' ליעזר ר' עלם)נ( גרונןשני
 שינר מ4ד שלי את אעשה אני אף הקנדה אטף שלה את עשת ונעשן"( שלה אחעשהה
 עכר. הנואל חינה וייני עלה ובעו 2נ' משם והעכירו טוכ את טיוליך למלאך)0לחנ"ה
 הגיה סדכם דוה אלמע אם' נחשן בר שמהיל ר' י,מניל( פלני פה שכה סורהויאמר
 שנ ככני פסולות ומערככ הולך ואס os  שנשנע מפני א%א)ח( רואשהנים כנץ כלתםי04'
 עשמת לא עס.מ הלכה נחהר12ה שכבר ט-ע לא יהוא נחלוצ גלש אשוית פן ו'( ר')רתש
 משבית. לאמואב

 זהורה ומ"ר בעשיה חחנש ליברכת מכאן אלש,ר)ט( א"ר אנונים . r~y. כתוו חקהנ(

 ופ. ה כ"י ע"פ סוקפתי תועט יני כqb 16 5י( מועט. 37י וזמו ערססעורים
 ר' נסס סול י' ת"ז רוח תרם 15( וכו'. מיי גיח 7נרי 6' נ' ספיגתזס(

 ר' נסס ירעים ור' סוג6 ר' חח rwv טת תליט יצחק ר3 3רסתוי
 מ(לסא,י,יק,תנ"םק7%סץ יפסק. נסס.ר' סונ6 י' י תכ"סתו6ל

 ו: ונלי וכו' רסן פ ונכחייוכו'
 כגס .זס כי ושנ ונכ'י 6', ת"? דף ו*ע וע' יכו' :ן.

 תדק 5ק 75ק. טלפן ול6 75ק מלמס סין ינסק גי סעו6ל 6"ריער
 כלס 6ס כי yD נכ"י יוירס וק סיום סדר כלס 6ס כי געעי ע67ערטנתמסר
 6ס 3ע( מ6ע' יונ cr פע 6( תף. סס,ריזע תלעת סיוססינר
 6ית6 אנ גרי --- ע". 6ות סקנסס SDU'tb~3 לעל ע"מ וע' יג6ל טוגינ6לך

 גנני6יס עתרנת' 6לעיגי פלול לנצול, ר5ס סל6 לפי סתו תזכיר hS 6לתוגי פלולכקן
 יפלץ,. כי למון פלוגי ונעלס, עכוקס וטעיתגטו*

 ע"ס וע' עפרם'י וסוף סט S3W' מלזווגי
 16ח רעל מייוסי ועניסיס פ'1 רות ועירס חלצו רווו רות ילקוס נ( ס'. 6ותלקין
 4.ל סס ולינקו? וכו' יסוסע ל' יצרי -מסי 37ת7רם מס לוח גי)ירם תסרז"ו וסי'ח'

 כ6ן ים :31 סכקמ בינרי גס 61עי .צ'ם 16תל יס1מע 1ל' קתרין ולילןנפקוס
 י', לחינוך-6ות וע' וכו' מיגל חיי 16תל יס1סע ל' ו5נ"5 וטיק 6pgnfiיזס
 מסעיר כעו יסוסע דר' 5לי63 סו6 וכו' נסתן 3ל כעולל ל' סס לות 3ת7לם ס6ית6ותף
 י ל ו ך נ ו ר 1 י ס י 17נ ג פע ר, 17 ס גדולי א נ( גפם. עמינ נקי סג'ח נ'כע"ז
 י6ת נירעץ ולפי 3' 6ות נעיל י)"ם יעי ד ע 6 ר ( ע י ל 6 ' ר ליחף א ק( ס. ל 1 עס

 בליעזר. ור' יטומע ר' 37רי כי)מגר סרכי3 7לפ"ז וכו' עווור יסולע ר' למוסיף קליךמיגו

 6על מנס עמתס.6ת ונעמי ק הה ובגי סקנ"ס 6על נעתי אוכן"
 OG 6ח עמס וסקניס מלס 6ת עםחס פעונעעי ס/ ועגיסקנ'ס

 מ% א 0 עלסיסמער. ונועז סל לסוג וסני6ו סלס.סתל6ךעיי
 מל 5ע בלעני פלני פס מכס קורס ויבער ספפק 4ת6 פ ככ" "עלי.
 סגירתך ונמגיסס  תר-ו רעו רוח ונילקוע פ'1 רות נעדרם ג"כ וכ"מ ס7גור תמללת וסולכן

 סיס 6לם סנירס6 וילקו: יגעךרם ש גכ"י וכיס .כמעגי 3ר ~6Sb1W'ר
 עק7ס ו3עכ 6גס לר7'קמים מרסיס וקדר ור6לע ורכיי מ7ס זומר זע' ס ר תועדניי
 הלמון ללהגי ונסרם טו3יסו וסרנינו ותלניס יוסי ותכלל גפם עסינ וקפל סתותןו6גרח
 עדרם על ס' 6ות סלד.נ נוס מסעיר וכתו לפניו .סוודלס נילקח סיס נך ובילי ת נו ע ל6

 תערננ סקי ועוי גכליות גסים טגמ6ו 6ל6.על א ס( סנטת
 פע.6ל6 פקולתתו/ ו6ער3ג עפכךסגם6י"וסן 6)6 תף,קפעולת
 ;(כלח הף. נגני פסולו ותעריג מולך 61כי 6לו 6ת סכמנועסני
 6גמיס עסלכ גועו המיה4ת6,יקפ "ק mb~npl זל א ל" עשסחפת
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9ם  וזת אלסק בהם שדדי לפיסגה אמץ אפי אלא '%כר פהוקה מך %)ך 4 
 וקנום ממגק שגץ דה למת מכרטוס פנחס אשי יתמד שקני *ע2רס) עיממה _ ושה חטיאכטה
 %יכסנרה)יו0 אס-ר השבו פה שכו יאסה)יא( ש"וצש. נהשואותשבכור

 .רשתש שהיל סכמי

לקטן)."
 ,שב)-י(. הנזל לו שזכין ער )יושכ

 ול6 סגי גן יכודס לפ"ר נפטרס, סתוי לנרנמ*פסנוטתנין
 ענופ( ל6!תגס 6לעון hSb 406 לנסות תר( )יל ~S'p ד3רלוף

פסו"
 vrDih *ר bnsh 7נתטת ל6 תזחלי 6לענס ססי6 ורום 56כון

 מ"ז רות ונעירת וכו' 7נר קו4 ול6 פזי נן יגוזם. 6'ר וכף תיכנן יווסי ד'גי
 תר קי מ פיי נן יומן 6'ר ת4 ל3תס עשך יוסי גר' ללייזר6"ר
 וע6תר סוגך 6'ר נססן )רנ יער תרץ רט  חח תלקט רם' 1ת~סנשר
 סוכך לי 6על גמען ינ מ6ה 6י ל תטדטש סם 4תvr~ 6 ק ותשל
 כל חמם נתן3ל

 פסע"
  העירס מלי5ס ע7ומ 4נ5ק6 מעי o1Scn תעמם

 סג6ע סר3 (קם לתרן 037 נס4 נקטל וע' למסיס עסרס נועו ויקםסנ'
 נ-- פ"'ס. פר7ר'6 וע' כ"ג 6ות גק5רל "oSIS פיר ו3פירום 8 47 כק"ןזעק*ל

 עניך כ"ג 6ות סס ספר7ר.6 על 3רו67 6?רן 6נרסס לעסס"ר סג7ול ניסוספירוס
 סרי מענין תן יחתן מפסק מס זמ"פ על קקי'6 מ"ג ק" r~toh ס7ריססקומית
 כסו13ח 3נתר6 6נשו בר' ס"ק 7סם"ע 3רו67 לסרן סר"6 וסירן (ולתו עסלס סיו33ועז
 סתגין ען מתן 1)7ידיס שלסיס 3לכו נונקסלוח תפסיק 3עסרכ מתגיס 3רכח 7יליףסס
 נכור 3מי7וםיו סור תנובות וע' סועין ען 6יפ דמחן נקעת ק.) תנוע( 7ילי36lbnS 4ל
 ענוע( lhnv qjVV נ'כ כתג סור  מ?מנו6וס ור"ל עמל ע"מ 6' מ6 3תר6 גל6סור
 67ער נתמן ל3 יכ" כעלל 5סהק 3לוד6 לסלן 7ל"6 ותיל151 סענין ען תיגו רמסןקוגל
 ס' נינתוח 6ו:ל געלהו סו6 תנוע, געסלס מתרס נלכת 7ינפיגן גחן גל 7סונ6תמאיס

 ות"כ גתן כל וכהוג* כלג ק-ל ע5עו נמוגן. דל3 והסלע סתגין תן onrnv לנ נמס6'
 דסם"ע הסיוע ו76רנס ס7ריסס קוסית על נר671 5?רן סר"6 סל כייסונו נווולרוחק
 נרכח נס דלכתמלס )*ד ססי' נינסע.( פסק כסיע 7?6 ):ניעו ייליף נחלן כרנק"ל

 מו:ו5ל ר' גגי rtv סי' סרס פיי סי 5מ5י דרני  נסילתות סססק כעג חסו 3עסלסקרוסין

 33רכת CJV נ"ל ע"כ תגוע( לת7 6מ6י וסר' תעקסנות מלהד בנסו כר' מפסקזגגיי
 7סם"ע עכס עטתע ע"כ 1""כ י.3 סי' כחונות 3ר6"ם ס6ית6 כעו עסיס צליךקירויין

 סגי וע, סדריםס קוסית עתורן ל5 61"כ עכועז ממגיס  נרכת סלעם גחהן ניב ג*נקלל
  סובין  וזן דהמתן  ניון ניב דיקת  ווילכ5( רן מים לנם,ס ינטות על חיגר טלעסעבדתך
 דגר 0בונת )סו6 ס"ג חי' ס'יעוילינוסנ פל עקום וסריס חטעס ס'קה ננעז דיסיס

 מיתי ס"5 דכתונוס פ-5 ונירומלעי ין ג ע ע דל.ל הריסובו. זקנים  עיותין  ט.כן bn~h  ס5חרון ונב-י וה א ביי ע"ס סוספתי  י(  פ"ם(.מיוחל
 ס"ז יוה  ונוודרם א כנכ41

 וכי' לנית.יין עיגן 51") וכו' תמגין סמן זס לניח ע"כן סגחס 5"ר6ית6
 כסוג? עחגות .וכן ים פסיק על סכונים יגר; 3ערוסו גנ67 6)י?ו יצמק סל' ?גיסוגן
 )נסס כ) )3."ד יוכפן י5"ק ""ר תראו רהז רוח ונילקוט oc תדרסעל
  וויי  ויוימ תעגין מי.יס תפרם סס נירומלתי תם? וספמ ס נ מי י ל ס י ג ק ( ן ני ת תם

 1 נ ם י ו ס פ 1 נ ס ר ע 6 י 1 י6( ונאם. גנלס )737 ר6סס יקלו סל6 כדיעסת6ות

 וזל 6 ם VD ק נג"י וכ"כ ס"5 וכחונות h"D. ירוסלעי י3( וה. א כ"י ע"פסוספחי

 רסות סגיול נו  פיתן פר מר'ץ רעז mv רלקומ פ'"  רות עדרם זלסון ס3,לו
 שעם  ליאו סניי ניסר וליל פוניסו י3" סר3 לכהי  סירוטלעי תלעוד סכיי כרקסותזס
 כלסע 6יס6 א נכ" 6כן מתורס על פת ללקס D*V 47 סלו נתנות נונער סו"ם ע"םוע'

 ה" (""Yet ים יעספי לקמן ע( רסוח. ?ננול לו סיתן עזסערם
 ומיס עמרם נוע( ויקח 6ק6 קמ ם 3מי ה( סלנ וירמסנקעה
 עז ליטנ רמות סלק עכלן 6)סנג7ל, קם ממי 6לכסג7רי6ער

 4ת6 קם פט מ3ו וישער ל4 מג מגזו!( מס6 הם מגדול לוסי6ער
 יע'פל נעסלס תתגיס לכלכת lb1D 6נסיס עללם ניסנוסנווגח
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 ייאר(-נ(

 שהעז כעי של רוה רווקת( לאייםלך לאהבת אשי השה חלקת לנאל
 יוריו, וקיאי אליכלך של אורו ושלנק שלבן)ט:(כן

 נגר ותה כעצטי, אס ,חלא ש?2( ידי על לא)יי( לאט- אשך אנקה אטמנו אניי(
 לא ויזם רוה את נאל השדה חנאל אם כליסר נאל הגאל אם עמי זקמ תנרהזשמם
 מיש( כ'ה )ויקורא שנ' לך אום' אמ)יה( בתורה לו אט יגאל, לא אום אלא נאמר לאתגאל

 רצנן- לי נבירה כלימי יאדעה לי הגירה כאלה ינאל לא אם ינאלט רורו בן 4צ רודואו
 ואנכן לגאול זלתך איו כי אלה כל לך 'אום' אני למה כיה"רעה

 אח-י
 שאתה לפי)יט(

 אנבל, אנכי יאותר טמני קרטמאל

 לעיג וע' 3' ע"ג ימי נמרס 6310 סו( י"ג. 6ות עד ס' ולות כקורעות3סעלות
 1 פי " 16 ר ק ו והינות ופע ה כוי ע"פ סופפתי ( ע 13 ה בז( ג'ו. סערם נ'קיפ'

 מנוע( סיס רודי ק תרי קמיו וקלעו סיס זודו לק א"ש46ת6התלי
 נועז ך5ער "ש6 תריפע קסיו וקרזלו 6ליעלך 6מי ומלעון מלעון3ן

SblaSק(סת6 ממיכה וקליו מ3ועז,ט' ים 1 7 ,ארל"יט סיס %קח 
 פע ו3כ" ס, ל ג 6 קמלתי י ג 6 1 גמקוק עיכתיג ז6ת עד"ק וטלנ נ' ע"ג ימי3םלס
 6ני יל6 עק6 מליס ידי ע3 ול6 א תרי תו' סלומי ע" י56"6

 r'D ""* eh רם 3עימ ( י ע3עק עיי h~b hSb ק ו3ף3ע5עי
 כבכפות עערם סעמנר סרג וגריס 6ער דץ לנים ינ5ל ג6 ו6ס 6ערלגויל חנ6כנ~
 :סזכירוו:קר6 ר"ל לך 16)1ר 6גי גתורס לו 6ער חסו.מיי:ר לנויל 5ערמסכל כעקרי

 3חוי0כחזנ
 )חקר"

 סקסו ועת ס)נפרסיס. וי. על כ"ס וע' יג6ל % 1"ס ל( כק
 הותר סיס ~yh סמדר י:כרס געי:י ד6ס נסם ):סי3 3;' וסג"מ ממו"ל וס"נרמ יסיסמרם
 5עי' מכיס עגי תוך ננ6יל לסור *מחס ו070 עטמכרס מגיס 3' סיס ל6 ס6לגלול

 ו1:תר5יס מ"ע סהיעס מס' סיט כרונ3'ס וכ"פ ג' רט נערכין ג57יה6 סל1קמכסעהר5ס
 עניין ו:גרס נ6 מגערי תיגי 3סל מ' עס"ת כרכנכן 7לרי ע3י6 יסי ומסרם כוגיסמירעים

 דים רק סכ3רי:כרס 1:סי:ע ס ר כ 1נ כי קמרת כירך תירן 3ע5):ו וסול לסכור סקכיונסרק
 וכו' ):יד גג"ונ יוכל סגו"ג 35נ מגיס נ' vp לגלול יוכל- ל6 דס1:וכך לגוויל סוכר 3יןמילוך
 3יג:ל- הס;יייטכ לדנריו פיוכ ו:5"תי 31):7רט:ט 3תל1:וcr 7 דין 1:)6 סל6 סכח3 ו6ע"פעכ"נ

 מספל( נסוף "ככסית וע'נמחימס סורי סתרגוס סל כ)נמנר כו6 נוי ט7ע סל6 )מגס"ינעל,עסלונג
SDסמכ דלעיל פהק hvb פיבן_ם2ן a~e? .א ןז4ש  hlcl 4נש43 צ 

wnu9e)סיס 5סי קכ7ס ואלס כנכהי וי"ל נעמי( ל' וכנת אליטלך דאחון דחקלא 
 לכרס ננוע( היני וארס כהר כסךס כמנקת (ס ע"פ נערם וים כנועז. ך ל ע י ל 6ל
 סיס וט 151ני 6מל. (G'h דיתו סעכרס לודר רקוק סיס ועכירס קרו3ס ס3וע( 6מרכי

  הוגו מלק לק כי:כרס יכי וסכר: סכ"נ"ע  כתג וכן וכליון וגמלון גמלת ול6 6ליעלךגמלת
 היד וההלין לכליון 5כר כל ו"ה ג5ליעלך 6:ר ל כ 6ה קגיהי כי .מפסוק ונכו:עותסכן
 'כולו 6ת קנס 7עכמיונעעי

 11:קו7ס.
 למון דורס זס וכל התגו מלק רק נידו סיס ל6 ג,ס

 כל ומ' סעכניס גנז קנס למ5ל 3וכ( "הר ועעח? וט' ס 7 סט מלקתסעקר5
 להכיר רכ"י ס.ס ם,גו5ל ההנו קותו -יקנס ם?גו6ל נוע( ליד סגים כנר 6סרמסלק
 קורי סמרנוס כשת גרפס חכ ג6ל נ 6 ג ת oh 5ער כעהי גיד סגס5ר ועל סמס עג'כממות
 ריר 11;הלון לכליון ,:ר כל ופח ל"ניהלך 6כר כל 5ח קניתי כי ?יום cnh עיים כ' סטוקלקנון
 צל4 ?נ42ן לבשמן טנופן-_. ןנ.כס. 1('ג 11:מלון כקון רק כלייללך סט מזכיר 0ל6געתי

%%" bl? הבן " ל ס,ל,   כהדין )אנתון ?נ!(ב4 ,1,4 
WICTכל לי דקניח a~D לותר ורלוגו דנעסי( א'דא טן ולכליון למליון היא דאית 
 כל רק ובריס 5ר.ך כיס לrr 5 וכב ג(ס הקולס זגוכ( ניד סיס נגר ל6גי1:לך מסיסרסס
 א יכ( וגו'. כגיס nh cih? כין וכליון ולמנון מלק דביים ג"ולס צין עכשיו כקנספס
 פטרלך 5ו 1להס רכתך לי סגי7כ יג6לגה עם ק יע תף ג6ל ט6ג06
 לת" ת' זסכל

 [ מס] מרצ ק ו3ןי עע,י al~p גולל לפיס6תס מס
 נך קוהי "גי בתורס bn'h קם תרי מס, 4תShll 6 "נכי וילעגהפקק
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 השד אגאל "גמ 6 שאש כעו הושמע כק)כ( השדה קניתך כרם כעז ראש-ה(
 דשץאמח יזח וסאת נעכר ברד השדה קנותך ביום זב'מא( האשה את4

 אשה גם )כלשי
 % נהלתן על המת מצן להלם להקנותה עקיר רוה שת." לפי כחיכ)ככ( קניתי קניתהטח
 פלעי. שרה :7)נ:(ת4ש-י

 בניו אוז לפגים שלא למעלה קיאסר כלהכי( ע4 לנושל אוכל לא הנאל תאמרי(
 טוב אט' ומחיכי עמתי כנח לא די( כ"ג )רכיים  שכתוב כהצום לו אסויה שריאכסכוי)כה(
 כשכיל איו)מ( למתל נעכל לי כי לזמר ע0- שנה לטה גאיתי את אהה לד גאללכתמ
 אשה. 6 שריה מפני ואחרההסס

 על כישיאל לסנים יאתז(
 המיולה)כ"

 חים כץ( כה )וקיא כחוב שק סכירה ,ן
 ימיי ולא יה,פנו לא י'( כ"ז )וצם כחוכ שכן חליפין :ו תמה-ה)סת( כע-כך, תמכי יגאלל"
 מצליפת קונץ היה כיא,טעה)ל( נעלו א"צ שלף ומיץ. כשא של רכי)נ:( כל לקייםאוהי,
 העיר ס-חיב אחיה הצוכיק פיתח מלאה חכית מכהוין החלוק כלגליעת לקנית חיוהנעל
 למי נתן סי לרעדן תן4 וטרוקה. בשמר בכרעי קעש להזח חד-ו כנכסיו פלעי 3קעץואומ'

 לכהיה נחן ניאל אכו ירודה ר' לנחיל נתן)וא(כתו
ד פתי זקי תגד *0פ פע וגמי וץ/ לג16נ זולתך *ין כי 6לסכ5 ק ע  

 ועע; 6מי סעעוני 3ץ לש י ממ"י וכסי עליסן מליסמסיס
06Shan 6ער 65 ע6ל ל6 ו6ס מת 6ת מ5 ססדס 6ח Sb~n 656 

 חאער תכי קרוג גיבל ס6תס *רך שם תף כ4י אזעם 4סגידס
 שעט ייע לב ול 6יץ סנ*ס % עש ק מסע מת  ים6 כ( 6.5bAhגכי
 ועז נ כססעע א כk~r )6. פקוק ע5 רות 3ע7רם "נ 6ות רז'ל וסרטיעסרדו
 וכו'. קכית מעת 6ממ וקער ס6סס 13 מזכיר 6נ56 מנכים6ונר

 עתיר ססו6 5פי כתיב קניתי קנית 6ק6 ת6ן אנ 4ת6 כה מע(
 "6 עתיק ג' Dhp' 7ממ3 הפקוק פעום סת6 מעסק ומסר נעסק כך ו"סר ס ת 1 נ קל

 סל סוס זס יקערו ,ק מלתו על סעת 6מי1 5סקיס.סס פע זק וא פ מ(מעריס.
 ן ס כ6ן 6ימ6 *ונ .זלי עקם: SD31 ורלרג רם'י וע' ז' 6ות לעיל ע' כד(פלול.

 וסעס 7' 3קסל וע61גי t11DD י3ו6 ל6 סני נזרעי פנס לתת6סמית
 זס SD לס ט' עפהף הי עו36ית 31* עורגי עעוגית 651עעוני
 קקמסרם

 כ"
 מסיע גענור *ס6 ק תכי קלסי 06 עד כקנור 604 א

ר כעו פע ערי וט'מיס מ ק  לפגם נפיו 5סכגיק סל6 ס6ער לעע5ס 
 ג6ולתי 6ת לך ג56 ועו6נ; עעוגי יג6 ל6 עמוס קורס ססי6 סו6כק13ר

 פע 6סק 15 ססיס 7Dh1 סימם עסגי 706 א ט( 5ק לגעול 6וכל ל6כי
 סי6 סספר 6'.תירקת עק רע ט( 6סרמ. 6מס לו ססיס ו6ס7 ליסק6סד

 ורעם מל"ח געסת ומס עמרם % נלעס דם מס לל סתשסות DS(' ססשסככלרק6
 פסוק עג וקקי יגעל ל6  פגיסיס סג"ל 3ין  ומושמות תרו, לעז  רות וילקוס לנמוגיםום6ר
 סדקיוקי נוס וסעיל ס3ט לנערג גירסת וכיס גסווס י:עסר S~h סגריר 3ע כיז1יקר6
- ס'. 6ו0 סס נ"ע 3עס'סועליס  יק bnth אנ וככ"י סו ל י כ ע 1 ז ליתר ק ככ"י 
 3יסר56וי6סוגס למניס וזלת עכ"פעית6 עכירס זו סג6ולסע5
 עז ול עגילה זו סג6ו5ס על כך 711 וגסזקס עי תף קוניןסיס
 סניפיה זו סתעויק רק ע*ת6 תרי ר"ועסק סס מ(3ץ געלה6יס
 סגל ק לי וע"מ רקמן ונר כל 5קעט סיע ר3 ס6ער עם סס רנעע סס לענ:(
 ס-3 כתורות ילוס5מי לן 5ית6. פע וגכ"י ועתן עם6 כל 6ית6 מ וש"י וסתן )ו:6 לם
 5ל*5 סמלו,ק 3ק5י.5ס סתסנר ועף תר.ו רעו רות ויכקון ס.ס סי6 וקרוסיןמ"י

 3ק5י,לס לסקגומ מזרו )ונפל  המלפס פע כנכ"י 6ו כניייכלו:י לחנית3ק5י5ת
 פע נידי 6ים6 ושוד פיס, כעס בעטיו ע"ז :כעיר כתו עבונמח מגירסה יעז רועונעדרם
 קוניכ 5טעפ וקן.ן.ו עוסקיו ס4ר נקט ו,וע' עיר ם5 נלסו3ס cn~bוסוגרין
 קדפצין קנץ 3% ק6י ס " י 3 נ גין ס6יפ* ופס ס. ק ז ס נ 1 ס 6 י נ 31 כסערנכתף
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 שי נעלי אטר רב אימרע4כ( %ף . רב נע4 ישלף לך קמה לבש הבנעל ףחטרח(
 בזע; של נעלו רב אמי שיכך עיינק טת למות הלנזק שררן ניאל של נע6 אמר ליכתמ

 היתם ישם, ערים לוט- שע-: מכא;ינ( אתם ערים ואזם וכל לקנים בעז יאמרס(
 דוקה שלא וכציות ,כליע ללנעכר()לה( אשי כל יסח לא4מלהיי( אשי. כל[ את קניתי.]כי
 שבמשפחה ררעים מן להע,- או-ם שצרק- מלמר החלה לעלק ועכיר ולמהלי( ק,לרזם
 אני. כליק שלא( ראמי בנה יבא 4צ השרה דכא בעלי ש אאסף ערפה תבאשלא

 ערים מחלוץ 6ני להיוו[)4ח( לאוטה לו קניהר כהקלת[ ]אשת רגמהוכה: רוו[ אוז יגםי(
 לחק. הר"ר קכע)יס( רווםאיונם

 רבוכה ומהרגתו ענ11הנאי .שח"ו על שכרע)מ( רכל כשעי אוטר העם כל יאטיויא(

 קון 6ואטי
 י-

 אכל עיקר וכעמא( שףע לפי וכלאה כהחל כיוך אל רבאה האשה א"ש
 המח. עקי ויחה זאיא לפי חיקרים)סנ(_% לרי הי ספיקת הלפהבלהה

 כפוליה לפיוח עריכה שדנדכה מלסר לחם ככיח שם וקרא באפהתה וחלתרצה
 כן משקר ק-ך[ כהסלח נובכל כי%סטז רנדכה אח אוך י" ה% ח'( כיח )רבדים שגיכענין

 מץיי(. כץ,א וכן כארץ וברכך4צט-נמנ(
 פ"6 קדושין וירוםלתי 6' ת"ז 3'ת bS) לכלן. פגייט 67ין סו* מעיק וגרפס ק7המין תקי ריספ'
- תריו. רעו רות וילקוטמ"י  סו6. ט"ב ונוי5י לנועו נתן גודל פותר ע ס ו ס י ר' פע גכזי 
 נעלו כעש ס7כריס כרצין וכו' 6תר ומריגה וכו' *וגר מד ולוי רב פיז רות תגרסלב(
 ולוי נופו ס) נפלו 67תר ס61 דרג 6' ע"ז. נ"ע תגעל6 לת7 וסתמגר וכו' נופוסל

 ס) YS13 6וול ולוי קוכי4 סל גכ)יו 6ער רב קונין 3עס bn'h 7סס גמל ס) נפלו67ער
 וחד כקונס 6ער חד ולוי רנ 6ערין תתן ס)4 חי ס"י פ"6 קיוסין וכירומל%י פיסינקנס
 רק רות כ3תדרם 6ית6 קכ"נ רעו סוגו6ל ונילקופ פ"כ טתו6ל ונעזרת סעקנס6ער

 חליף ולוי ירי וספלוגת6 3. ר ג י נ ע מ ג 3ר ל 61 ת ס ' ר סכריפ סעו6לסנוו7רמ

ופלוגות"
 וכעו 6' ת"ז Sbnn 71'33 סר43 כעס"כ ז' פסיק SVDS סגוכרת יסורס ופי ית"ק

 13פז יחר פלוגחוות, כטיגון פלוגחוומ6 ריקין ושתיין לפיל ממכר 3ירומליוי נסייניס6ית6
- לפופ[. נתן סנו6ל 6ער יסוים ר' לנוטלנתן  ו ) כע ף ל ם י ו רק 6ית* א 3כ*י 
 שכיי כיפו טל נפלו רנ *יר  לפינך  פירנוו לסם  סלויפ סייךלסי
 רי6'ר "' ע'? ק:ס7רין נתס' לנ( פרגון.  לימן  לותן, לסיופ  כפיו* hnvhפע
 גתפטס )" *נב 3כלת6 ע7ינול6 רק ס%פ פס צמיי נסגס' הכתג פיי 6תס סיידרלריך
 7*ס 3' י-3 47 כליחות mDpln וסיע 6' ת"ג קיוסין ותוססת לס"י וכש פיס קרוסיןכתו
 ר3יט ס?3י6 כרמס סד 6כן ל"ץ יף סמגס י6ט 6נן וסורי לנרשם ופרוך לכפיי כתכווגתיל6

 סיום onh דפיים תקרץללמדו
- עקולו. ~be ע7אן ייום )6,  הכצן פליס כעס וכל פע 

 לעי) ת-ט ע' לי( ס. 1 י ס 6תס עייס פועל סגריך י enh, עיים )וער 075סבין
mh.י ע פ ג ל )ס( "מ hnO ן. נ ו ל ס י ס 6 ל ם י ע פ ג 7 י ת 6ל כליון מתינות 6מר מס 6ית6 36) ן נ ס סל ס י ס 6 ל ם , כ5ן ליהל פע 3קר5. ג.כ ולימם ופע ק 
 ע"פ ייתכתי ) ס תיגת )ו( ט31. סומר נסס סתו6) לגלת ונק' ימי נסרס יסוגףלו(
 פע ומכ"י י נ 6 ן 1 י ל כ ן bwh 3 מתו6נ ו63גרה יסי גסלפ מסו63 טונ 31סומל קרי
 N(rs לעמלק )זכר א עלי לרסק פ( סו6. 3הכ)יון וייתר גן15
 3'פע%יס  פלטיער  יז ועפרם מלפץ קלן דץ למק. סקנפ סעסנר כוהת תרסס P1D5ק

 כר6וסס ת(אסתמו מטתה ס" סוס סדנל קנפ סיוס enb עריסה נ"י נירתת ולפי סימם 63ופכיס סד3רים כפילות סילמו סיפרמיכ ו60ר סיוס 6תספדים
 פריס וס[קגיס נסכי 6טר ~DD כ0 העת לטל כל 6ל ויעתר פעתה עטת"תי ע3 סעפו סג) ' גו/ סי6ז קסעסו יתה ולערוכנוותגומו

  יתן ססתס וע7רנמו פנותלומו כסרקו סעסרכולן עדיס( מל6מס
 גף."

 פ"
 סץ מן פע פיקריה סין סמן לסי ק פיקק אסתיס4סיו

 ת" a~s טפלות ופסס ונלעסיזקר
 עע סהפש וטו רסל וסקייס

 %ניאק b'gD ומר *א%טצ* ו4ל rD וע עעס א6, ל פטסת6ריקע"
 ג ג. זמפ סושסי %6י כן ושר ע0 יו,הף"ה"רפ. וייתרץהליע.חס
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ש ל 4 ז" ויו מז % א"קק ש* וצ צ ",י( "ח9 ואחשצ ח %ץ בק"צה מה" צ ק  4  חג 
א"-שחששי ש * 6 ש 3 צ ש % *א שצ  ח ש  

 4*"יך ח"%ציס 444(%הג"י

-  

4 4 ש  

ץ 4היעז,שז" ט ח ש ש"4ה%ה"א %  ו מ ק  
 וצז מם ע%ח4א שמש י4סואל ושש תלצא

"41 
 סלאי. נפכ וה

 אאכיצהי(
 )כ"

 wsh) ויהמ נאל לד ושנמת לא אשך י" ט-ז נעמי אל והשש
 הניגע( אתשר *לם נץשראל)נב( השקט רח-ה ז-עד עזה כך ט-קיע חלט וזההעם

 ערלנה. בימי רקד של בנצחו נחקעק')ה לא גש-ם שלמכרכחטעץ
 ראשו משבעה אום')מ( ישדה ר' בנים משנעה %1' נפש)נר( ai? לך נקיהט1(

 ראשי סי יגס' טסיה ו" רהשכקגי חס- וישישי %(פם טש0 ל א' )ההר לריו האיצבעאומת
 כבגז. שקמע נחשק עמיטרכ רם פיץ-השיע כאז האטרץאכיח

 ומחה החש לאמבת לו פיז סרקה והנחדל עוכר, זז רולר יקז נעכר יחזהסו(
 כחגיגי(. אשל אכגיוזו ריחה היא מקת-ם)ע( לאמו4ןכבח

 וכילקוט ת"ו, מתויל ותירם פיז רות אדיס תם( א. hnsi ן ס 3 6 51 י כ ן כ והד(
 ובס וכו' ו ל  ליחן עתיד ס6ת הכגיס כל רנם'ע 1 ר ת 6 ד4ל נ"כ גריס טר"מ רתזיות

 סי65 לנרכו סרגו כתנתו גריס pD עליך פסת תס סכתוג חוור :סו הכמנרמסוסיך
- תערן. י65 6סר תוגע 717 ניחתנכות  לנול לז ס ך )י ע 6סר עתמיל פע 3כ-י 
 הגערם תן ]י[ י4 יתן 06ל סולע תן ליסודת תתל ילים "סל%6

[rhtc]'שנפרס תן ישווק לך ליתן סקנ-ס אסתיד הנניס כל 6ת 
.nhrc)גמ1גי6 6'ר תר*מ רמז רות ונילקומ פ"ק יות תדרם תס( ת"נ. יערס נ'ק"מ, עילעל גנור אואל6ים מיג לקים ק מ( שי. נסרם סת6 ט 
 47 כסנף 377 פסיקת* וע' וכו' לס סוס ל6 )ץם1ןא1!1ץ55ש*מ;אקז""( וגיסריןעקר
 p~v bSvn יסת7רט סס רות ניהרס שיש"ע וכתב נונער )ר.ס מס ת"ס וסערי 6'כ-נ
 וכ'כ פל6 גדרך סיס זס מנס תסנני שריון לכ ויתן ' וכתיג  רוס rh 7' ויפקרכתיג

 עיקר 05 סיכ ל6 מיק, רסנ'ל 6ער 4ת6 פע נמי -- סס.מתלחץ
 PD רי עק ממגש ס ת ע ם ת ם י ל 6 תע(תשלג

 וע" 6 ' ע ק ק 4ת6 א לנמי : .
 נת)תוד כתונ "אוכן רע'ג סיען ו6מ7 ומגעים תסתים.:זהנ"ת6

 שלטון קר6 תחני נזי רתז ת115 7כחינ ד'ס סס )נר תערוך וכתונ 3' נ'ח הנדסוסו6
 יוויס 5רע'6 7גחענרס ונוכח סיס 37רוח כתג נרות :ס קר6 דנלי ותת ותתר כחוגול6

 רווחת וע' ע"ת רוח ע) 630 פיוס נקותו 7תת כרני יום לוחו 6ל6 עריס 3" ל6דנוע:
 סריון לו!גין יופות הנכיס כל תרס לים רוה ילקוס וע' כ' ל'ע 47 מיד"6 לספיןסרנל
 16 יונדת חמס 6ין לעולס סינו6ל נמס נרגיש ר' .ס-6 פ-י ירתות ונירום4.הייניס

 לוו6תיס 6ו וסלטה וסגעיס לינ6תיס 16 ומכיס ותנעים מת"תים 16 ימנע ומנעים)ת"תים
 יהרם נ6( סס. בירומלווי תוקר סיח כוום סחלונודיס 3ין סרם 6ין 6נל ולרגעםומנעים
 רוס, יעי זרעך נך נרקיע סולם כיוס עם 6ק6 א תמי מקחח
 פע תלי תף ורעך כך נרקיע מפולס סוס ככיוס סיוס תסו קתרי
 וסק ניעקב ה .ע( תף. לוס ולעך יס6 כך נלקיע לוס סיוסוגס
 מיסרם) סננתן  לסי 13עקנ 1ל6 ניםר6ל מתו סיקרון )ותר ר"יס סע ססנסיססו6
 כה'ם יעקד נסס גקר6יס ג17)ס נת7רגס וכס6יגס יסר36 נסס תכעיס גיולס 13נדרגססס

 פיז רוח תדרם גג( ימלק). 75יקי ען סריס ויתקרי סחרגוס כוונת וסו שהו"לס6נרת
 ךקוג בהדרםמכ סו" וכן וכלל וטע א כ"י ע"ס פוססתי נ6 ותיבת תר"ח רוו: רות וינקוע הוניל6'ל

 ג"
 נפם. נגיקור נגס נתסינ א

 ומס י' חלון פלץ כ6ן ס6תולין היות חסי תל  סותר  יסודת ר'גויס תפגעי שע ק נ"
 סוס 7סי6 כפמפית תפרם ושתכנוס תר" rng רות מלקות פ" רות הררם וע'סו6

 א. 4תellpn 6 " שכיה ע"ני6ין 6רע)ותך 3עי7ן )יןעגתן
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 ש לד)ש( למנרל מכ")גח( לנעמי ק ילר לאטת שפ השכנית 4 ותקיטנהי0
 ילרהו נעמי וכעס( לנעמי ק ילר שני ילרו הא כאלו הכחוב ז4ו ט'גלה ף כי בתייתים
 לנענת ק לר רעא נעמי, שם על ונקיא נרלתו ~1cy ילרהו)סא( יות אלא ילדתו רותוהלא

 כל בטנה על רה[ ותפשחו מת הקלה כאותו רותה:( אל כעז כשבא מלמר)סכ( לבחנו41"
 בטנה עי מת מצאננו בבקי הכל וכשיפאו אשזף מאיש החתי"סה( זנתה יאסרו ש4"הללה
 הלא אי( נ' נרות 4-ת[ אם5ה והא לנעכו)ט( כן ילד וגא נעכר שם על)סה( קראניםולפיכך
 אשה ונשא צן שריה אכיגסח( אש שם קל אימתני( שם על עובר 8כצותקראנה י יטב אוצר מנחש לךאבקש
 על כאשפזן ישיאו ויעבר כ'( ינ וההנע אומר רפא ען אלהים עובר עזיא שכרםלשם
 4און- אלהים עכר כין לרשע צרע בין וייפיתם ושבחם ינד:( נ' )מלאכי רכתיכ אמושם
 שטו קיש לכך בייצה-)עא( רכקה)ע( רזת לחיפה ויתה)סא עיפה לערפה רות בק עמהלא

 ען( ע"ח )תהלים מבי רקכ"ה בו משר לו שלישי נשר, צריק ודמע צדקת נשא 'כריקעוכר,
 עםץ. כרה-ויבחר

 מ- 1,ם-ין שכפסחא תולשו[ כל נחטמ)עכ( בי שכואל אמהי פרץ תהודת fiw1י"(
  טגטלו רביים ר כננר פרץ תירות ואלה השמים תעלות אלה ר'( ב' )כיאורית תרץנק

 מנט הייו וכפאורות, האיו, ופייוו[ ר4*יץ ופירזת 1;ךסה תיו ויי"ע0 רב ויזלו רראשקמאדם
 אל יצוה עפי כי יט( נ' )ביאשיתשנ'

-DP 

 משנה כ'( הר )איש שנאט- סני? דו תשוב,
 אלהש י' מפני ויושחו האדם יההכא ח'( נ' )בראשית שנ' מנץ קיסהו וחשלויו,פנס

 סיתס לדועכת, לו ותסי פע ונכ"י נועז 6וינגתו.סל סיתם סי6 א וגכ'י ה נ-סמ(
 בלננגו 3ועז,תמימ6וענתו 56ל 6ועכתס סי6 לנן ל6עווקו7סלועגת
 סתו56 הנקוע 3' י*ט געמ:זריון גט( וכ5-ל. מ"ג; ג-ל כ6ן ים וק קם י, 2, וככ"י 3נה51'ל

 16 ימוס ס4ל וניס א 4ת6 16 ילד גט( וצ/ עסכ6 6ותר ממגל ד' 4"טיעי
 mh3 סלנ וללקוע 3;נסירץ 6נל וימועס יתהם י "נ נעגלס סו6 תןיערער

 סוקפתי יליתו רוס 6ל6 ק6( לית6א. וכף געעי ק(וכי יתום.סזךוס*ת6רק
D'Dוס65 ילל נעתי וגי 6יה6 ךליטסר5ו3כ"פע קגסדלץ ומסגנעל6 קם די 
 תכ" עלע7 6ל6 וק י ק0 מעם. על גקר6 לרכך ג7לס ונעעי יל7סרות
yD6פל קר6וסו ושיכך נסנס על עד לנועו 1ל6 5געעי 3ן 7'6,יולד 4ת 
 וק ט,;קמ ונכ'" ה, כ'" וף'פ כ"ס קד( על. ם ונכ'יי פ רם ,;ג( נעתקטס
 ס/ ע6ימ וגתם א תלי תף עסיס 3ו זגתס6ק6

 ס"
 רט ר" לי:

 קירס קיתס געעי כי מס שו6ק6 4ת6 ללוח לעלס סי6 ק0תךס.
 סס עhrth  5 נם ונכ" פע כ" ע"פ סולפתי סס ועל .קו( וכף. ינל6ס6ע.רס

 ס" ולעג6טו
 6סס סנם6 קניו מט 6ק6 תן א מי טפ יןקפ" 36יו

ר 36יו סס על יע תרי י' ו:3תס מל 6עו סס על מעיקלמס ת ל  
 a"tS. 6סס וגט6 זקןמסיס

"; 
 כ" טפ מספי למרפס סיתס "3ת

 נסר"סתליפעערפס סהתס פורפת לערפם, יוח תמיאנ*ת6גיןהוא
 ס"ס ע6(אגייסו7 3ס. יסקס ~פ ה t~.tyD ע( ולקלאס. למרפס:ימס

 3ו3ער סר"כ ה.ס מנ"ל 5י ם:ית מוזרת ר3יכית מנס סממי וע' ל"ז 75 ויתירותמקרות י ":שי"'!, ,. .", יכל*;," "ינןג
 קכ'י סערת מס נגר6מית מלו גתגחות6 וע'מס

 סנרכ6ות מינוי ככ כס :סכיר קה'ג עד
 :'ים, ממרת גגו;מ סע6הל תתמגר סני6 ד' 3' 3ר6מית טונ וגלקס ו3ינקוע,3סע7למיס

 מעבם רוה על פירוסו כ:כתנ פי"נ רגם 37:13ר יע7רס לפגיו סוס ס)ומגר ססרנונל6ס
- עתו7יס. 1 נ 3 קר נתינת ו' על6 על סלמס סונף מס ונפנס ספקוקיסע3י6  נרי 
 ז" ט' ופועמו וס"ו זיוו פע ע0 נסעה נר Shlng 6'ר סגלק6פע
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 הא, טיז, האמ"ן פיחהגעא( אנשק ע של געיית קומתי נרעד)עד(- יתץאמהי,
 הלכנה וחפ'-ה ה"נ( כה- לשעה: רכת" נך"ורותש( בעבורךן לאדמה יוזר% יץ( מ)שם רכחי

 החשהצטוט:

 וב"
 סלא. הוא לכך מפי-ץ גואתי שהייגעי( רגושת ליטת לחתר עתירץ

 ובכא כשה רקק לו "ש שפ )שא( יתכפל כל אכאב( אטר )מלא()עם( פיץ פיץ4ה)טץ(
 טץ בטאטות  חג' ח4 לו יש תא אף הית ת-ח האמרואם

 ט""
 אכתקי אל תמא אשש:

כשקם
 כ4ם-

 מייוון". חשיכה תיח .'שיעשה לאם-דם הדגנה שכשי-)טכ(
 ייחמאל נתיחס לא ולברז כלתן ואת רמ ואת ירחמאל את גל נולר וישי 71צ-ע  ובני טן(ל )י היסט ברמה)0ה( דכתי' רחמאל את אמר לא)פי( רם את הוליד חצצרןט(

 , 6 גוה שנשא6צי
 %ש-)ס"

 ב' א' )סוס עמ' בה
 כע"

 חטמה ירחמאל אהץז אשן וושז
 עמערב. את הכליר י-םעשיה,

 את ויליד תם'נרבי(
 נחשי

 העיר גחשע רביבה  להתוכח ו9-קוסז( שה9-ב ה
 שלכוץ.את

 מלמתז עטו כזץ ער אלא שלמתנסח( למה שלמה לצה ב4. את הלר לקכא(
 נרכין)לשיאים)?ט(

 סגי*
 או וז'( כן יזהלעט רוך שאמילצ( עז לכעכעם  סולמות  עשו

 יטהר או א'( ט"ו )שמית שני טרחה אלא אוהב( אז  DD-*  בסגלת בארזי רצהדומיתי
 לי -( כ'ג )וברים שכתו' אעפ"י  באהעי1( הנה ירושע, ידם- או י"ס( י' ךוזשעטקטק
 חן/ סיעיפכ'  וע'פגי

 כ"
 פרי א  פס( צירעס. פע נירפס, ק  נגדעק ה

 וולס". סירן פירות 4תי פץ וסייל4סירן
 מ א 3מי כ"

 כגסס. %ספו וכובנוס  קדרו ודרס טפס " ל יימp,~r סת5ל*
  ססו5 ה ע"

 וכולו פע פרג  ען 5תי לקי א תמי עלי סו5 לכך יפרד דתיק5
 פע פס( ף. פל5 טוי  mvi1n תעפ SD יק* ניי" "ספי יל5  מיי  לכךי4 תעי טלסס על5 סו5 לכך פלן 3ן פסוי רכת' סעסיס ליתרת:נתיייג
וה.ליתי

 hSn חיכת ליסד הינ פע א, ה, כי( לעס.
~hs1 

 פע פ( נבכי. סוי  סכן
 ס3*. לעולב יפלוסלק סוי  qh יכף ס3* לעולס  סלק 6 ים :עו בנכפל עיכל
 תרס פל סרסור וים  כסנה נר b~b 6"ר hn~b ומס ופלס יל רנס 3ר6מתפ6(

 גרכסנ6וע'לקוענר6ס"רעזע"סומעותרנספ"b 3(b ר' 3:)ן  יודןס5%כס3ממר'

וסטתוי
 ילי* 4 "5 נס פ' לקסיו ופ'פ כסי 3ר 535 רי 3סס סת5תר כל סת5 וסס פתופ ל

 לע לף סיפפת6 ס"6 גס חוסר ט' מזעור תסניס ועדרם תהלכ"3 רכז ים סו37לי
 פע ניסר, סכ3ר 9 פך( ntSp /5 רף סיב נם5 ופ'  3' ק'כ דף רלי ופ'ל

 . נסתה תסרס סרס נכסס ם3יפרועלעד

 פ"
 3' 5' סיעים דגרי וריי מ"ג פ.3  סכסדרין ררוסלעי )רפ רות פר(יעדרמהיעיר 5אי ק נסייע 4ת5 א

מה
 פ"

 ירסת% ית לו סולר לסר  סללון ודני סיעיס 3ר3יי דנפינ
 ק. פע א, רי (ע-פ.סובכתי

 ס"
 פגיה לפי bn'b פן הכע וא, ה רי סךפ כ.ס

 5סס ותסי דכתי3 גויס ןגס5 לפי ם תף  העירס,ליתע:ר זרי כ עיי עמרס וכעס לירסעיל יסרת ימס סי יס " יכתפויס
 מסקרינ כמסע  זס פע מ( 3ס. לססע:ר hnyh מעים תישפילילסע,ל

  סיפקה אלסגיכת סעסכ4 3סכוכפ נעדנר *סח כס4 יערתקרננו
 לניח 535 3יס ר3  ונססון hntb תתתב  סרישון סתז3פ נחכיכתה
 סכסנ וחס מלחק ולעס סלעם לתם *ל .מס מגס וקולי ס פ לות תכרם :ס( ס. 7 1 סי

 נבתי מגס 6תרקי 6ז סתם ילפק ל' לות לעדרם 6ית6 וכו' דוד ממהר ;סוס):סנר
 וע4 . ספילוסיס 3'  כ5ן סרכי3 סרסור ססינ ונרסס וכו'  פגשתי ל11נל לייך סייחיסירס

 א. פס( סקפרי וי*35סקךעת חי 5ות  לכיל וע'  תסכ"י ריוו תסלים וינקו: נרקבי;תנסיקו

 לתללינ ולילך  לגמיייסלעכ5ו סולתות  נין כד פןליס.יוק
 ע"ס. דויי 6מר וענף מ3 פכ6עק  אנזסו ירק"קמכן

"4 
 נעגלת

 נ5פיעטתרמפכע  נסיט כי. ח"ק ט,רס 6ל6 ז?  6יןפיר  לייט hib  5ין,5ז ווהגעם פע ק רם 5ל  Ye. ע"ןף תקהיספר
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 כ!פר 8ע נ(פר)צה( יזיק מפר קק ננלת)צר( משק כמנלת בויו? הבה ומהשם עם3יכא
 *ו( ס, ש )שטאל ם לכשבשמא%

 כלל. * בכנז רמאי

 בקו דכתיב נייף)צ, כחזב למה דח- יאז ההער והוי הצ יצג דפלמי ככרנ"
 זד"מר מי לפני ידח3)צז( נלי באנשים כ" וקן זדיהן בימי חקומש י'ב( יז א4)ששדל
 ט'( כ"ב )משלי שאטר מהמח( לקיים כו בחר לכך השקה משפט ערסנה שוח- ייעלםדדה
 6 משלם מטן בדק ר"מ זגתוינ שיאה מק הדקק משפט יסרי יברך האי עיןטכ
 שיזק לה משפט עושה עמשא מהומתיך

 ט( כנב )משלי אמך שלטה. וגליי לה)צ"
 יגמז. טת ים-ך ומט-כהך כ"ט( :' כ )ששאל ויו% עק כי יכרך ד"א עקטיב

 רמשה ניתנה שלא ללמרך רחירה פיק-ת כייסן בע"ש-ת)קא( רותה( ספר הרת%טה
 )תדהים ואום' תלכו בהקי אש- אפז חגשרתי כץ( ל"ו לצדקיאל שנ' ייסתן)קכ( ירי על%א

  ענילת ק רות, עגלת 11 טפר נעגלם 6ית6 ף קם מ, ונגני א כ"י ע"מ ע"מ נגס .75(פע
 סנר( 6ית6 פע ונכ'י רווק אלת cr ע4 נתונ 4נ הכ"י רות מספר זו ענילת ה רומן11

 717.  6ת לייסמ סנכסנ רות פפר ור*ל י ר פ ק ס ז מ ל נ ע 3 י ל ע ו' ת כ נזפר כעגלת63תי
 ליתם 3יס תיגח 15( םע61ל. זס קפי וננ"יהפעאנ ם,יוקם-זו ונכי כ"סאוק5ס(
-קם.  3סערס כה3 5ע7גער נסמכס 63לף 6יסי כתונ ססס ינ נ' 6' נ7ס"י ~p,DD על כווגחו 
 6סר .wr~ 289 ס6רליען מכ"י לתורס ס51י6 6סר nph" על עורף לקנן גסק7ונתו 14ל7ף
 נל6נ67ן, לי לעפי יוסף )וסורז סחכם נטתו לי מעתיק 6מל לרות סוג סלקם גס נתוכוים
 ניסי ניס 7כתינ 63ל4 נחוג לחוס דת 6ת סולית ו6י% ס6מרון plpDO לך וס6ח"ן

 ס6ול נייחיוסריס
~pr 

 נ6ל4 מיסי גוקמ טוניסו ר' לפגי סריס עזם נגזור ו6ס נ6נסיס
 n~pu נמלושי ננוח כן 6נל מס עפרסיס ועיין "נ נ' 6' 7ס"י סעקורס נגדסו6

 7סירסש מכתנתי כווו גרפס ס6עמ 6כן עכ-ל פססי qib עפמלס א' כ"י נקונןקוניקו*
 6ל4 על6 וו-ל ס7רמס nbr סוכ6ס מס 7ס"י נרס4 7גס ל37ר ור6יס סס Vtov עלק%
 פוגר נ6גסיס נ6 וקן סקול ניעי D'bo1 6' ניח ננרכות סו6 סדרסס תנקור מיל גנור 6יסכנוער

 ,שסגן4(י נ6וכלוס6)זששעס8 סי65 717 6כי ימי זס ,b'DOb רנ 6 ו6יתיע זניי רנ ושיתיעץ נ6ר
 ס 1 ם ע ל 7 י ו 7 7 י מ ע ס י ס ס מעולס וסיס ס6ער עי לסני ס י ס וייוע נלוי פעמ(

 ומע ק ונג"י ל ע 6 ם ס ע לית6 א 5מ( 1. נ ר ם נ ך פ'יכ ל עעו לגop~ 5עטסע
 פיס לנס ודנריס פ"6 סנס7רין ותוקפתן 3' ו' קנר.7לין 5ס( ר. ע סנ6 כ ע6ית6
 )ועיעו. ~q'pl סו:מנל ססגי6 וספקוקיס r'np רמז סעו6ל וילקופ פלינ נתן דר'1361ת
 למגיו ננע1ן (DDCW זין 3על סגסחיינ נזרן ו75קס עספע ועסופע

 ועלת לוס ו75קס לוס עססע עכיקוורי  נוחן סיס לסלם לווקין
 עתן שען טנקר6ס עלית "5ל ערן ולס תק5ץ רעז רות ילקוע ק( לעס. ס.*חג'
 נף' 3ענ"6 סי5קוט זס וסונ6 תלכו נחוקי 6סר 6פ ועסיתי מספוק סס ו4מ6 וכףמויס
 מעלס וסרג ונ"ל יוקף סגלכי סס כת3 ועוי  v~ff h~pp סי יוסף וננלכי קק"ל",ן
 סטתיסס עעל6 וסק3"ס נעקרת גקת5ק סעע"ס 77וד קערו 7נייוסלעי ג"פ .קכי6 47מכסס
 נן לעוד סרנל מעמת נקפרו וע' ע'ם וכו' די ליסק. DS~a1 DW נעליס נוליהתחי

 ססנועוח 3סנ יום מסר לקרות מניינו "713רסס 3סס כח3 .מ5י7 3ס" עמס-ססוס7רכי
 וקן גתגיירס רות  וכן  נתגיירו סמולס  סקגלו  שינותזו ועה קייל גתסלת נו סכתוג"פני
 ס"נ ממז קי' D'b ויילנום 71 ר4 גיס קות יתרה ס' סענסינ 3ח* ירחי  ס*ןכתונ
 וכו' תטיס סק5יר ניעי סיס כנועז עעמס ס6ותו עסני עלים וענרכין לות ענילמוקולין
 ונ6ע5עיתו עחמלסו vpn סו6 וע"מ עסס7 7:1נרת לוח וף6,סענלת קק'י סס רנסונ6ליס
 plnD על פ"נ קמלת עזרם וע' יקורין ייי על 6ל6 סתורת ניחכם םל6 לימין י'*ונטוסו
 עעס bn~b פע ונכע ה כ"י D'V סוקפמי ת ר נו5 3 ק6( ס6נל. ניס Sh ללכמסונ
 hnlbD וגס על מעיר 6ורס6 ו6גנ סורס, עתן( )מל נעתן זען נע5רמ רות עגלםקורין
 סעוע7וח עניני כל על nlrD' ג'ל לליעזר ניר סוניסו 6"ר 2ן2( )7ף מנחם סו3טלקס
 למון וסול וכו' 5רת עקום 3כל 1h1p ו.ל וןנותיגו ע5רמ סגקר6 מנופות חנ ע65תי1ל6

 ע.4 *לז סי' ריס 6וח יוקף ננרכי וסו63 וכו' נע5רתכון סנר 6ונקלק 7*עלסרנוס
  חייתך כמוג סכן ועיגו,יס "סורין ה ח( ל. מז qv מז *עיחהר
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 לעני כטובתך הכץ כה ישכו רותך eetסיח

~rb" 
 עגייח)קג( שגל שכס התה-ה כעשה

 מהעכקץ הם ענמם כשדם אכל כת"-ה מתעסקש אעם עשק-ולקקך( ישראל עדרשאם
 טוכ)9ק(. כלב ~מתעכקץ רעכק שוע קזיןדעקכתורד

 חסר כלה 0-ח4-ה חסרתי( כלה ן שמנלה  שבועות)קי( בהנ ;ז מנלה קח-יןולמה
 שבחגית, בחג עחנה)קח( לשנה על חסר ותורת ת"ו( ל"א )משימרי

 רות)קט(* ספרבוטלם
 צץ. נם ומרושלם rxn כישימז נשם ארתן פני לקבל ו:טחען gp 4 יוםבכל
 כנכסים%(. ח-פליחרן דורים, בכרכת וכרכיו כמשענך, יכזש חיל עבדך, ידי נאנזק

 וארץ)קש(.  שמש עשה הי מעם עד-י ב( קכ"א)מקייט

קים13  תמיפעייסייין ס"מךתף כתיג סכן ועינויין נליאייעורין 
 סכמך הרחם ופוגי ייסורין רקוע מא תן תוי סיחך וכג'קועניות

 ת"ק. מעז תת לקתק0
 ק"

 נתורם עתעקקין 6ין עטיריס א ה
 עמא על מנע חמס אסם פע תכ" יוכ לנ נ ן י ק ס ע ת ע ענין ר ן י כםו

שאס  ן ס ס כ "נ3 ס נעמל עמנ6ין יסו גי עמעפקין ס י ל י מ ע 
 ?לג עתכקקיס ומס יודעים ולע6יל רענין ופן גיעתעקקין

 אלך ועין יך,י * ב מ ע ה י ים נו קים עות יריס עם ס ם6 יקשעוג
 רקמי כל 636 רר ח"5 ר' אב"עיתר נכ" hn~b ג6ן קם( pel. א ה נכ"מת5

 סתגילס h9'sr ר' ע*מר זס והפר ס' פקוק 3' ק5פ' לעיל כהונה וכו' וויןסקוקיס
 .יוסף נברכי סוג* קו( ס'. Dh~ '" P7?D' לעיל סמונה וכו' טסרס bS נס 6יןסאת
 ר3ס. ס6ליס נמס 3"ס  mb לעיל פ'מ וע' רות גילקוע רז'ל נמס י-mb 5 ת5'7 סי' -6"ס
 bnth יהעף ונכרכי סס7 כולס זו סענלס לפי אנ ;שנועוח. נחנ רוח עכלת יקו(
 גיתנכ רסחורס ק 9( מקביס. נעילוס 3ס ים יוק כמגילתוכן
 לעו5י5 ססלס רוס, קפר גםלס פע רוס, פייום ישק ף קם קקט(
 הנייעה רסעג* יריך א 3ע'ק רוס פ4 לסו קקליק לסירוס,ערו
 נם6ר קי5( 4ת*. כ" ונסיר ק13 גג" סו6 וכן קי( רוח. סקלם אן המלס, תםה
 ק6י רות 6חר מס. סנכתנת ססיריס סיר 67עגלת 6פמר וקם ם ונעיי סמוק סך לית5כגי

 ועז. יו עעס עזרימפקוק
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