
חממהחטמשך86
חיי

 6ת יכלם ל6 ממנו 6ים כו' חח גני 6לריו*בנר
 קכרו טתכר 3ככורוח ר6ית6 פירוטוקכיו

 חת כני )עיני סו6 וזס לתחוח סממפחס 3גיכקין
hSnל6 כפרט 6פי)1 מחגו 6ים וקמו ביינו ימחו 
 וכו' 6)קיס גטי6 כי גדל ככור ססו6 קברו 6תיכבס

 ודוק: סכולי ססכס קליך61יט
 גני לעיני להקנס )6גלסס כו' ספרון טדסרינתכם

 ג16ן ס6י רכינו סיטת פי ע) פירוטו כו'חת
 תיטרק סעו"ג קטר סימן חוית סגר"6 כגיבוליהוכל
 חד כסו )ית דעת ומתיכת טעס 3)6 נזעו"גויטלל)
 3תטר רק קרקע 3ה1 יתקגיס קגיגיס ג' תסגיקנין
 עו"ג מרסות י165 מעו*ג מלוקח יסלק) הכן)חודם
 סטר ע"י רק כסו זכו ת5י )6 דיטר6) רק כסףע"י
 טיל16 לכות ולכן מפקר 3גכ0י כתו )חוד חזקם16

 )תקנס )לכוסס עפרון קרס ויקם ו)כן גח כגימכלל
 יסרך) כדין לגריס 6ת דגו ם)6 תה כגי )עעילק
 קנס )6 תורס דון ffDD' 36) תויס וכדין נ"נ)גגי

 וכטקגר ספקי סרס כתו דסוי רק סייס 6תוכרסס
 עור כך 6חי כתיב ו)כן חזקס תוין כס וכסוכרסס

 תכון, סרס קקכר לחרי כו' ססדסויקס

 )3גי 6טס ולקחת תלך מולדתי 61) 6ייי 6)מי
 גסריס 6רס כי )רתוז לרלי 6כרסס קנויסגם

 ויהיס סורי6 לככוס עתיר מדוד צניו ק) יסיםג"כ
 )כן 6ף יחרם ט)6 זס וכר מסתיט לליעזר רק6ר5י

 Sh סיטך 6מי )6 הכרסס כי ויתכן זס. ע)וכתוך)
 6טה יקח ותסס סם סולר 6קר מעיר 6) רקניספחתו
 תן סתס6 רק ממספחתו 6יגס oh 6ף6ף

~'DO 
 סז6ת.

 )סטרית גדירות 3ס יי6ס 6סי סגערס כי 6תרו)כן
 )גת)יו1לסטקות

~alh1 
 6כרסס )כן )סכם6 הי6

 ולכיס סגערס כעיני תוטכ וגעת כיתו )תוךי)ס3י6ס
 רלס 6)יעזי רק גיחות, סיס 1)6 לכוסס עסלסתחתן
 וכמספחה מוחלטת כגזירם סוכר 6טו )סס זס)6תת
 ליופו ט6כלסס 6מר 63מת( סיס כן )כלקרפרטית
 גרתו סוס סכר ]16)י 6כיו ובזכית ממטפחתו)יקח
 סטלמס כי היה וכן גיחם והוך תולדתי[ ו6ל63תלו
 טל6 כזס גס קיגס מכן 36רסס, 6כי מכיתמיהר,
 כיון כי סי6 חי כת סס6)ס עד ס5מיריס )הגתן
 חי תססחתו על רק ת6כרסס סיס ס5יווי דכריוסלפי
 ע) רק טווסו )6 631תח סו6. שבספחתו 06ישע
 סי6 חי כת ק60) קורס גתן תכן גמד קנססעיר
 מסולק וכזה 6נרהס )בן תגם6 סיסים )מי תסיסכי
 1)6 מכיסוף ע) גלטוו ד3"נ )גז"ד כתוס' קרקסוקם

 6ך גיחם )6 כקמת ה61 ט)פ"ז יעו*סי כתיבחגחסו
 6כרסס מתטפחת ססי6 סגיחוס על סתתך )ססטסיפל
 כדרך קלר תקרך סו6 כי יהכן )י יגרר*~11ור* 1ד1*ק, )ז6כלסס ג"כ ע"ז סג5טווס לפגיסס סומרכתו

 זרע יקרץ כי5חק כי )י ו3ר 6טר וסייגוסמקר6ות
 סטרן 6ת 6הן לזרעך )י גקכע 61טר כיסתע6)ל6

 ד' סכטיח )ו גי קתס כגי חסכ ל6 לכן וכו'ס61ת
 6נרסס פרסם )6 זס כי ויתכן סז6ת ספרן)יתן

 ודו"ק, סכגיס 3ין קג6ס )סטי)סל6
 תננוח 6קס יק6 ס)6 גגו יצחק 6ת לוס ד)6כמה

 רת"6 סכיניו )סתוסרי"ק רסיס תכ6ןסכגעגי.
 ת)יק6 כו הוחס 06 לס6כ לסייוע חייכ 6יגודמכן
 תקח )6 )יטקג י5חק 51וס יחס חפן, 66100טס
 לך ויתן לו 0,תר חפני סו6 סכגעגי תכנות6סס
 13 גתן 6סר חניריך 6רן 6ח כו' 36רססכרכת

 6ת מחריך מזרעך )ך ונתתי כתוכ וכזסלמכרסם
 פיק כסוף ופירטו )6)קיס )סס וסייחי כנען6רן
 דל6 וספחה כגעגית תיסכ לotl)ho 6~ עלגום6י1
 )1 6מר וכן תנקי סו6 כן 06 כתרס, זרעךליזו)
 ברכת עליך ויחו) סכגעגי גז3גות תקח ק)6ידחק

 תגלי על ל6כרסס ד' סגתן כחו סקרן לגחו)6כרסס
 יעקכ 6ת י5חק נרך כי עסו ויי6 6תר וס ותטוסזס
 כוינוכגות הקת ל6 )לתור עליו וילו לוחו ככרכוכו'
 רק 6כיו 6ת לככר סתחוייכ ח5וס זו ם6יןכגען
 6ין כזס Sh'1 יחחע )6 ס6ס 16ת1 ככרכותגלי

 וגמוס"3, קיימתהננכס

 כי ממנזת ע"ד פירמו הרוגי OD חסד עסיתכמי
 החסך OD גכורס ומהתרכקות ככורח מרתי5חק
 כרכקס סרגיק כלקר ו)כן 6חת מתיכון כסיחגעטס
 ולתתו חסרו עזכ )6 6טר ד' נאוך 6תר סחסדחדת
 תותו הו6 וזה חו"ב ובהתמזגות 6חת הדתסגוד
 פחד מדת ותפו) כו' רכקס ותטף סכן יעקכ,ק)

 סדינין עולס כקדם הסוטך סלזס סטיק חי וזסידחק,
 ודו"ק.ותתכם

 לפי יו65ת, רכקס ומגס )יכר כלס o~w סו6ריךקי
 סו6 כ)ס טרס וימי )תיכתכ סו") הקטוןורכי

 6)יטזר ק) הכקלס הגר6ס דלפי העגין. 6ך)דכר
 סו6 קכתס ע) וכרס י65ת טרכקס יחס ססיכססו6

 )סלתות ר5ס סלט כי כן )6 ס6תת olthסנוסוככ.
 לליעזר כפי סדכריס סס י5חק סל זונו 3תקרכקס
 3ח קרכקס ת1ס וירע פיס גססקיית נסייןפיפסס
 סו6 וסנוסוככ ססיכס הו6 רכקס י5י6ת 61"כזוגו

 פסיס סו6 תם ויסי ס6תר כזס 6).עזר זסקידכר
 נוססס סיס סיכורו סייגו )דכר כ)ס ערסקסו6

1ד1"ק
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יימשך
 כן 06 )נו נתחלנת )נו 6) יינו * טס,1ד1*ק

 )173. קליו רק סי'  Dt~nolהראי'
 גח)יו, )כ) ותם6כ סכ6ר Sh עוד ותרן וכו' סעינסרר2רשר

 6חד 631רות דתעייגוה s~lng כסכיה נהק31ס סוכתתימוס
 י"יגבי חמנית  תכמימ  כלטון סו5  וכן תורס*  כלטוןמן

 ויעיין תיס תעיינות י"כ )ו )מ)6 ,גוריון 3ןגקרימון
 חפירס ע"י וסיס כ"כ ס3עיס סיו ל)6 טסרם'י
 )ס )ק"וג דכקה)כס זיתכן כדנזסיוע. 0כיכסוכגין

 כחחכס וס61 כתר"י )קר6תס סחים 11SD)6)יעזר
 סעייגס כתיכ ולכן כסיגו כטופס וזס )קריהםותציע
 )סכ6ר )ירך תוכרחת והיתם סתיס עלו )6 גרופיסוגגי

 5ריך סס6רס )תיגו 6ט6כ, )גמליך גסרר142כמרש ודז'ק,ותס6כ
 1)6)יעזר עלתו SD ולנזירתו )עלינו)חוס

 ינסוס כסמות 36ל )1. גחנס ג6 סגתי6יגי טכקט6חי
 ומוס הכעריס ט) כחו 6חר ע) מוט) בע"ח5טל
 קיטן "יגו 6כ) lnSD~ ע"י 6רס רק51ן ס)כס)תדגו
 סי6 ערוכס ומסכה דעת כס ס6ין תפני בסמתוע"י
 וחס כיקס ט)eih 6 להס כתגס ו)כן ספוע)יס,כסוף
 חכייו למקריח - 6רן דרך ק6ין מפני כיקהם)6

 ופסוע. הסחותיועכיר
 כדנייס הגירה קסנטרס כו' סליק 6) )כןריעוץ
 הרוגי 6)קי ר' כרוך ק6'זר חס זס ס6)ס*י
 לליעזר סכ6 )כן סכול והים הרוגי, 6קי כיחכו'

 כגזו )1 יהדס 6סר כתו עכור )חתן קותו)קחת
 לו סיתס כת ככ) יכרטס 6ת כרך וד' רז")מירטו
 6ת 1ר16תו סתכוכגו תחרי 6ו)ס רן. מכן טמסוככ)
 פירום הליק 6לי ד3ר כס כו' וכסתמו וס5חידיססגזס
 כ6 6ז ל6כרסס לכנס 6ותס )קחת כיון )רכקסיק כי התטגן 6ז )כד, 6)יס סמכווגין הגי6יסדגריס
(6

~'ho 
 פירוס' כו', וחספוס תנן ויחן סגת)יסרינשר2דז -- ודו"ק: וכחיפזון כתרו5ס כרן 1)6
 כ,' ותיס וחטפו6 תנן ונתן סגח)יס פתחסלכן

 גזסרין 6כרסס סככית לכן ידע סל6 ל6כו)6כ)
 סהעסקו )כן )פגיהם )ימן נוס ידע 1)6 6י0ורנז6כי)ת
 ויומס כתוכ ו)זס 6ליעזרן לגטי סמ6כ)יס3סכגח
 כפי סמ6כ)יס לליעזר )פגי סתו ס6כטיו )6כו)לפגיו
 כסר 61י0ור וכדיקם סחיעס סקריך 6כרסס 56)מידעו

 קיכח מפגי סרק )סריגת נסספור סס6ייריכמה ר6כ"ע: ועיין וכיו"כ,כח)כ
 מפס, )כגו 6קס )יקח 6כיסס רולססמעפחס

 מכיר 6יגו 610 כי מפני כפיתו י5חק סרך hSnומס
  לותו קסו)יךס מסחקפחה נוקמו טמע 1)6המקפחם
 סיפרה 1)6  מחרן ילעס כבר 5סר לתרי 91נהסלתרי

 יבידחכמה
 Dnth: זוטלת סיתס )6 כ*)פניו
 )פגיך רכקס מגס וכו' סדיר י65 תרירי14כ~רר

 כמס דסיטח )ותר* ים פחות ע"ל 1)ךקח
 ק)יח )עסות יכו) 6יט קיוויין )התיך דק)יחפוסקיס

 טוי )6 ס6סס 3ר5ון לתשי כיין מילי דמו")6הי
 יעוין )סו)כס 6חר ם)יח תקוי ת5י )6 ולכןתעמס
 1ה63 מלמרסס ם)יח סיס וכלן 3הגס"ס )*1:שיחן

 עולס ק)יח 6ק the( ויוחק טויח סו366רסס
 תחויכ וסדכר סדכר י65 תד' כי טחיי 6ו)סק)יח
 טיח כנוו וסוס נר5וכיגו תלוי זס 6ין ת"כ)היות
 "hnth נוטוס 6חל ק)יח נזטוי רמסי כגט)הולכם
 וקם יי'ס ע) 6טי כ5חידין חקוקיה הי6 6'גככע"כ
 קכ3ר ד' ד3ר כקטר וזדוניך )כן 6קס ותסיסולך

 כין כדין לתגו סגערס תס3 נקטו תכן כו/גתקרטס
 - כגמלם: קולסו כמו )גסו6ין6ירוסין
 1)6 )ד' ויקתחו כת31 )מע"ה  לו' 6י5סיישתחו

 טרנס הליעזר דדתסק גל6ס6ר5ס,
 מ6כרססם6כן יודפ וסיס )לעריס רכו יותורתותטקה
מקכיה

~lDf) 
 ויקשחו כתור 3רח31 )כן )המיס 6ף

 )ל' סלופה ע) ק)6 6ל5ס זיקתחו )כן ככיח ,:6ן 36))ד'
 סן פסקנות נזסוס סבכות נכי נזכר )6 סבסודרזףק

 במקנט נמו  ~לן  וסי' )ך( פ' )חך"רססנויכנס,
 ודו"ק, )סטתחות 06זר ר5פס וע) סזסחויו כחוי )הכרסס חון נקרס סלך ט6)יעזר כ6ןרק

 6תס 36) עמו, 6קר וס6נטיס ה61 כו'רכמגדשנות
 תקום 16כ)יס סיו )6 ויכקס61חיס

 סכעס* תוך תותר 6ירו0י: ורק תכתות) סיום6כ)יס
 גתן לכן רמג"ס כפסק בסול 6ירוסין סעורת36)
o*~s1 ותסי רנקס 6ת ויקח כו', ס6ס)ס י5חקיינכי4לה כמדרק* כחום*כ ו6גוזיס קריות היינו נוגדגוה( 
 16תו חמדס 16תו מר6תס כיון חוטט סיס כי יתכןכו'
 סתטסר ער סנוהין ובכך חיתור תחחת ר6תסוטת6
 יהל6יס נון )חוק חוחר6 זה כמגס )קחס זהולחל
 "עכ* גזה סס6ריך קפ"ד שיתן חת"מ ועיין)חוד
 ני)קוט סנונו6ר נוה )פי 1"סכס, )6סס )1דר2הי

 גפרו סכקגפ)ס הרס כסוי סככות נווככ)
 ען רמוטח פי' פ"ק נתוצות  כהוטפוח ול"תכתוניס
 פתחם מ65ס עסיס (h~r כן  06 לפולפספס
 סיס י5חק סגר6ס וכפי וי6סכס ככןנעו)
 סמרו  לכן  ס9דסיס, קרס  בגרר ססיס נדו)ככהן
  'tlh'ot מקרן )65ה רטטי סיס ל5 יס סמפטיכמריר
  סו6י נערס ררב9ס ס"5  רף  יכמוח '  מסג נר5סלכן
 )כגליה גערות כין  6ין  סל6  כו' עסוי החהיטו6ס
  נוגרס  פסוקיו נעת ה61י ofi1 )כז  o'gln קקסרק

סיס
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חכמהיימשךפ
 6כל כו' תותי תתחרו 6) 6תר לכן 3ס, לסורסיס
 וסוי גופם 6טתגי ד)6 מותר I'hlgJ 3עח טןנווכח
 סיו לגן נתוס' כמו"ס ג"ג וגעטס ס6למגסכתירס
 ורו"ק, יט6 ל6 מפיקתך ען סמוכת סרס סומריםעופוה

 פ"ק סוף tlhtnD'1 3'3 י5חק 16ת1יוקברו
 ט"מ קיי'ומד36י"

~gD 
 דסטעס פירוט תס31ס

 יסתע6ל קל חט6 36ל סגגירס גן סי' דסו6נזטוס
 גתעכרס סנו6גיחלך סתטתס SD הים י5חק כיסיס
 כן תידחק ססודס הי0 תס31תו לגן סספולגיעפ"י

 כמו סטתע סמליך לקו) שלמין וסי' מלמרסססנכייס
 יקמע6), זס 6חריו וסוך D"Dלירטי

בקמרה
 6חן 3נייהו 6מר וכן 6)1קיך* נד' נכנעתאתה

 מסוס רוו סתלך לדגי תלקי ו' יתנולכס
'fDVהגרופיס כסס סס לך וגתהי לי גומר סככי6 נתן 
 ירוקליס וכונס דוד 6)ק* ;6ותריס זס המללס ופ*יגו'
 ירום)יס כונס דוד וגם6 6חר ממיימיס 3תפ)תגו)כן
 החתיתס מעין וסיס ווי 6)קי היס ;סגוסח6ממוס
 כהן הע"י לו ורחזס - כ"ס מיתן כתיתין מסקהועיין

 טלתס כי יסרק) :.%קי 3ך' לך גסנפתיכ42יג2יש גכ'ז, וק"ק 6ליו 063סגכי6
 סנ6 יקרץ) כתו כי פירוט ימלוך,גגך

 למסיך נגוסי כן מרטונן וגט) יסודם 3גוסחייך
 כו', ק6ת יתר ע) שתרכוס וכפירוט מ6דוניסו שלעירסלמס

תירות
 6קהו כסכיל פירוט קסתו )ככח )ד' ירחקמעתר

 זרע לו סיסיס כטוח סיס סו6 כירסג"ס.
 י5חק הנע 6תו וקרזלה ל6כרסס סטי"ת ס6תרוכמו

 יתכן רק 6חריו )זרעו וכו' 6ת1 בריתי 6תונקימותי
 3תררק ט6ית6 גתו ההפלל לכן לחרת מלטססי1ליר
 ססוליד כיון 6ך 0ל1. מלייקר לו יפיס טיוליי מססכ)
 יכולם הסכטחס כי יסרנוגי פן קטתי לקמי יר6סכגיס

 ל6גימלך 61)וי 6כרסס מפחד תסיס ונוס כזרעולסתקייס
 כחירורו סרמג"ס כמוס*כ יתכן קסתי ונר עלוהיגוני
 גכי6 עפי קסג6מר לעי)( )וסוכך סתסגסובפירוט
 טל עלתו )נני6 נ6נור 06 רק לסקתגות יכו)6יגו
 לארי סכחקס מזס יסיס טל6 למטחנות יכו)עלמו
 לסחך סרס 36ל ג6חר נערתו סלו 36רסס לכןסג3י6
 ק6חר הכרסס 6כל לרפתנות יכו) כו' גן לךיקית
 לסטתגוה יכול 6~1 61"כ גכי6 תפי לו בצנור סריליצחק
 ורו"ק: בכיו הכלסם כגנובת יסתפק סל6 כריכלותק

 דסי6 לותר ים סרתו ועת כתיכ 3ו6*1 סי6 מקנסכבי
 וכן לכקס 6ת כקחתו 6רגעיס וכן טניס י"נ גתסיתם
 טנס כ"ג כת סיתם סלי 6ותס כלדת סגףטסים
 י"ג( )יכתות מולדת שליגה תגס י6 תזס ל6כסיליס
 ורו"ק י"3 כגיתטרי6 וזס הגיס י"כ רק עקרס. סיתת )616"כ
 הענין כו'. ורכי 6גטוגינום זס ככטגך גויסיללני

 סגר גטלס צרע וחלק סטוכ חלק 3ררסדסרס
 )סכת( זוסמס O~DD )6 6כיט יעקם עד קלמרווכמו
 ע"ז לכיח וכמהולכת תתרו5ליס מהכניס שרקתהוכיון
 רע והיוחד טוב ס6חר כ6ן סרי )ל6ת מפרכםעפו
 6ת גס גיחן סלרגקס סרס כדרך קל6 6גכי זסולמס
 וסקיכו לעלמו 0טוכ )ס כירלו סרע1ל6 6ח גסהטוכ
 סלך הרע סכחלק סרי 6געוגיגום זס גויס הגי)0

 1ד1"ק, כלטיך טגיסס הנוה ולכן סטוכ גס)ועורככ

 כי חל1ת חסר כו' יסרגוגי פן קסתי לקמר יר6כבי
 לתזת דסקקה )6תל יט וכחכוון י6כ"ע6מר
 )לחותו יום סלוסיס עלתו 6ת ססחזיק כיוןכתסוכס
 להיות תותר היס 6יך כצחותו קטור גח כן)ת"ד
 יתרו וככ"נו צע"ג 6חת)6 תועיל דכזס והעיקרעחס
 תיודע למי ותוכח 6חחל6 סוס ג6ן סחזקזת עלתלקין
 ודרך כעריות הפרו5יס הסקוס 6גקי ודרך לכקסיופי
 גלויס 6ותרג6 סוי כן סעטס מ36רסס לנוד 6סרעחק
 לותר כילו והעגין חירקה רק סקל 610 קסמכן סתתומפור
 סדכר כי כוס ITDY11 סמת3וגן )כל יסרגוגי פןכעלמו
 לסורות 6תר כי מלת כמנוט לכן יסרגוגי פן ועותדלווח

 ודו"ק: nhr )קמור לריך סיסט)6
 טגי כהוכ הנס כו' נקר ותקנס 65ן תקנס לוריןהי

 ונעקר מלות תירס סי5חק תפני מקנספעמים
 תיגו כסמה ומעקר תלכיס כסמכות סרמכ"סכחוק"כ
 חוס חהעסרין ועזים וככסיס כקר על מ65ןמחעסר

 כקר ומקנס עצתו כפגי 65ן נוקנה לו היס ולכן זסעל
 וככקיס ולחך. 6חד מכל תעקל לספרים כרי עלמוכפני
 ועיץ ל6ן יתקנס לסו כייל לכן וע"ז מתעקריןועויס
 דכ) קר6 סווגך כהלי דדרים יהווה חעסל פרקריס
 זרעך 6ת והרנהי כו' לסוכי 6חך כיתירך4יל ודו"ק: כו' לזס וחלכ ליס חלכ תן וכו, חלכ,

 מוסכי קר6ו כחייו סגס עכדי הכרססנעכור
 ;מע 6סר עקכ 6מר ויצחק ר6סוגס כמרקסוכן

 oo~5b כי לסרכזת 610 עכדי קרצו וכח כקוליהכיסס
 Sh נכית מזכחות הכגס קרכגות עכורת עכר6כיו
 טונד וסיגו תזבח עמס 6יגו וסוך תתרץ63לוגי
 חס יצחק סכין מכן קרכנוח עכודס6)6 סיין)סקכ"ס

 לפרסם סיס מתוכח כגין ענין סגה מגח טסייבון וסכן: מוכח טס ויכן סקכ"ה 15טסעיר
סגכי6ס
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 ששןוקסמהתולדותמשך

 טס קללו וכן סמז3ח 3נס ט*ז 6קו הנם 16סגכו6ס
 כנזחזס ומכס וכיו"כ, מלס ל' גסי ד'ממזבח
 ס6ר5ות כ) וזיעו 610 קיירס סיס סג613ס 6סרסר6קוגס

 ס6רן יוסכ מפני תפחד סיס כי 6והס פרסם ל6ס6)
 גי ועור מימיו ג)חס )6 וי5חק גי קנ6תס יחרםפן
 מס ס)תיס סטרן קנסי 6סר ממוסר ורכי נגדהים
 סלור6ס פרסס )6 )כן 6ר5ס )גחו) יכיש 56101הל
 )6 6קר סקגיס 3נול6ס כן )6 מזכת. 3נס 1ל6מזו

 כגס וכרכתיך* תירט 6) ק6חר רק סטרן )1מזכיר
 כי רגלינו ר6ו סגם קמרו לכן המרקס. ופרסםנזזכח
 וסכן: 6)יו ד' ככוו סתג)וה ע) זס עמך ד'סיס

 )פייסו סרלס י5חק Sh סב כי יתכן מרעצור4שדקרזרז
 lonD ירחק שנתרועע סרועיס עםוסלך

 יפייטוהו:)מען
 כתו סו6 כו' וכיגיך כיני כיגותיגו OSh ג6רעדהי

 הנולווה )קיים 6דס דכם3ע וכמו סרמכ"סקפטק
 ו3ר )עטות ס)6 נסכע כן גפקיס Stltts ועקסכקוס
 כ6ן )כן כיד"ט רק 610 קחומר וזס )עסותו.ס06ור
 1)כיכו )1 קסקכיעו מ6כר0ס ועותך מוס3ע סויסל6
 כידי חותרו רק סכועס על חלס מכועס 61יןולנכרו

 ודו"ק: 6)ט )קון 6מר לכןסתיס
 עלגו סיתר* קכ6קר פירוץ ד", ברוך עתסשתה

 סלנו ט)קחת סייגו תתל, ע5תת גילקרגו
 3ע5תך ס6תס 6גחגו רו6יס כעת 6כ) גהעקלותלהגו
 וסכרכם ההיפחס 6)יך כ6ס יתכרך ותסקגחתו י'נרוך

 סטכע: חג3ו)יסגפרלס
 ס3ע 763 סעיר טס כן על סנעס 16תסריקרשא

 כםגקכע וירך סכפלקת סכוונס סוס פיוסעד
 )מקוס קי6 נריה קגיסס וכרתו 61גרססהכימיך
 סופר ימחק 6ת כסנלטו כך 6חל 6כ) טבעכ6ר
 ונכיון סנסכעו ססכועס וכטפס מניהם כיןסכרית
 3כל 6כרהס כגי 6ין תו צליתו ספרס6כינו)ך
 וגסכעו קלוס עמו ועטו )צחק כ6ו כי 6כ)סטכוערי
 סתקוס ov מנית ונקרץ סטכועס גתקייס סוכזל"ז
 סעיד קם כן ע) קלמר הז0וז0 סיזס עד קבע63ל

 ונכון: סזס סיום עד קכע763
 כלק פ' זוס"ק יעו*י כפוקס תרכ6 יין )1ךיב41ש
 סרי 3כ*6 כוסו יסקותס ופקוס סינוק8 כקם קמיטדף
 )ו סכיך ו610 0פמיק )גן 6רן דרך טניס גרגרןז0

 tplnDI פעחיס פסתי קקתס פעחיס קת.סכום
 סד3ריס כי יר6ס סמתכוגן לנדיו ריח 6תרירשךץ

 לגגו6ס מוכן ולסיותו נפקו )קמח )יצחקקסגי6
 0חרככס סן סן. ס6מרוס136ת כמו )ספעס6)וקיומעון
 כטל וז0 קלכנוה גגך )ו סכיי כזה רתכןויע1"י

 כ")1 )ה*ח דורון סמנים לד) קמלו מזו עד1)סולחס
 ריקלי3 כקלו ת"ח ם) גלונס 0נומ)6 3כוליסתקריכ
 קר3 החס 3סר )כן סק' ס6כוה כים כו'גסכיס
 חודם לחוי תרומת 6ין וקמלו כתו 'קלגסככחס
 וכן קהט( זנחיס )יעוין 6יכ6 לחמיס 36לכממס
 63ין סזכח עס 6כ) כפ'ע קריכין דלין 6ע*גנסכים
 קטורת גגו סזס כגדיו ריח כמריחו רק )כן רע"קוכרכלי
 גגי ליח ל06 6חו )כן קטנם 33תס קטולתסיין
 וגן סד0 יצחק סקולו 03נז*ק זס כו' ב:ר0כריח

 וסנן  שמו  טוסה כפח"ק ע) פ"0 כמ"רווים
 6סר טוס כניח נכי ריח ר6סויברכהו1י6חר
 ר6ייס ריח ע) יוחס סמיך יפלץ ס'חרכו

 סגי טפ"י יוכן ומעגין נוכח כלקון ר6ס מסופול
 ברעתו תר16ת מר16ת עיניו ותטמן תדללרקומות

 ויקמל peolt: )רפ"י( 6לו ;) כטסגן תרווה רטעסל
 וציה ס61 סכעת6 דיירי 6ית סו6 סחוס hSnר6ס
 כסת6 3פי1 תוכר רוס*ק כי 6מת שגיסן ילחקד6מרי
 עיניך יכסו ו)6 )רקות תוכ) ר6ס ;6מר וזסדקוכ*ס
 ססדס כריח יעקכ( )ס61 כני ריח כי רשענולותו
 סכהו3 כתו ')יעקר 3ני סרוס"ק סקרך וזס ו' כריכו6סר
 )ר16הו הוכ) פילוס ר6ס ס6מר 16 יסרבל עורי3ני'
 כו' הסרס כלית כל ריח כי תקלט 1)6 יעקכקסו6

 61"1 חסר גתים )6תיס )ך וירתחו עסיסיעבברור יחדי מנכון Sh פולךורכל
 תפיס )6 6סר בסייס שוכוח סטה )יתזי

 מ'ו גיטין תו.ם ועיין )לפריקי פנס וגרגקי גקנ1סטל
 ק6י כי חטר ויסתתו ויקדו כתקן דכתיכ 601יעו"סי
 6ר5ס לחיו שסתח11 רקודם סססתחוס ככימיןפ)

 ו)פ"ז הנימין 6ה ויי6 סיגיו ויקץ )כן כגיחן זס61חרי
 סטחחיו )6 סמטס ר6ס ע) ססטתחוס ויעקכ3ניתין
 לסקתחות כו' נ613 יעק3ס613 קתתר 6רלס,וזסלצפיו
 ודו"ק: 6ר5ס סססתח1ו כתיב כלחיו לק כי o:i~h)ך
 6פקל קניו י5תק פגי ח6ח יעקב יל6 י65 6ךריןץי

 וכן ג"פ דף )1 סו5י6ו פרק ד"תרדי65כת1
 637 כו' ותך פלו יחזיר ל6 נזרכו הנפטרחכמיו
 פגי מ6ת וזס וכו' יוסת ןרכ מגיס שיפער סוסכד
 )קון 610 דפני לפטר 16 פגיו תנגד קסתך 6כיויצחק
 .36יו תרח פגי su סלן וימה ע) ונדרסו וכמוכעס
 וממסו 16ת1 עצירך על ונתחרט עסו שסוס פכורט610
 ססכינס 61ין ככעס וסיס תם 6יס יעקכ )לחיו)לדון
  לופלה  ער גד1)0 חרום ויחלד וסכך (DD ריתוךקורר

  טמע 3קי ועכס )מלנך )ך תתגחכו לחיך עסוהנה תגחומ6*ועיין
 קנ6מל סטני( כו' יטקכ )וקח  06 בובפולי

)ס
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חכמהתילמתמשד80
 6ת 1DD יסרוג 61יך מעיר יעמוד ולס כנכ61ס)ס

 ol~sn )016 כנוו גורעו )התקייס יכו) 16)0יעקב
 )כן ככיס ויוקיר 6סס יםoh 6 ווקף זס 6ךיגנון
 )יק6 תוכ) 61יך טו' תתנחם לחיך עסו סיסעכוזיו
 ודו"ק. תעם 6קס וקח 6תך 6חי )כן 6) )ן- כרח )כן פה6טס

 הנילוה כי עתה י6ס 36וסס סיכת 6ת )רייהדי
 לנור )כן סיטר פירע 1"61 ניעקם תהקייסי
 הכחייס בין יכרית עתו כרת 6קר ווט 6כרסטכלכת
 הזקת סקרן 6ת נתתי לזרעך זרעך יהיס גר כיק6תר
 Dl~h ממך Sh גם)חסמ)6כיס הטענה ,6ת קדומיווכמו

 ופמוט: חוקת פרדס סם ונדרס רס"יעיין

בהררה
 )חס כי I'~DO כו' תגוף) )חס תזנחי ע)מגישים

 )כ) הנח)קין חקת עמל קגיסספגיס
 מ)עיגיס היו ע"ז נפו) )סם להגיע ויההתסתרס

 כדקו הכטקס כזגכ סלעני פסחים ליס דחייתי1כנ11
 ונוקליכין ס)חס סחתיריס סס וסכזיכין וכו'מחריו
 תו ס)חס תן ת)טיגיס הן 06 וסיס התזכח ע)קותו
 חזכחי ע) מגיקיס 6תר )כן תג61)ין הוי סכזיכיןגס
 וכתה מזבח ע"ג קקריכין סכזיכין זס כו' מגוף))חס

 גכזס הו6 מהימס 6"כ הו6 מזה ר' ק)חנכ6מלכס
 ודו"ק, הלחס ם) הנותיר טזס תג61) סכזיכיס גסס)6

ויצא
 קוס )ו הים 1)6 גר מהיה פיווס חרט*רגולך
 חיגה )ילך רק הט)יתית פרטית נילעס1

 ויסעדוהו. יעזלוהו סתס 6מר 6מו ומחי סכיו)מספחת
 תלך, 6קי ככ) ולתמהיך )סקי"ת כסהכטיח36)
 ע) תקותו הית 1)6 כפרט תרן ע) ססקיף )6סוכ

 פסלך קרס כגי לרלה וילך רק 6ת1 61חינוספחתו
 ככ"ח כי חו6 כהמקפה סכ) )פכיו קיזנזין חקוס)כ)

 עפ"י יתכן יצחק וקיקי 6כיך 36רסס 6)קי ד'שיני וסכןי עתדו יסים 61)קיס סססיקמרהו
 ז' סינון 16"ח כסכיות סתהרי"ט טס3י6תם
 דכילחק מקוס תיקיי ילחק וזרע עקו מיקרי )6 6כרססדזרע
 יצחק. כ) ו)6 כיצחק )6כרסס גונדר זרט )ךיקלק
 דעכת דנו6גוה וירק פ' )עי) סכלתי]וככר
 ילחק ק) זרטו השו ח"ק ד) ס13גספ'

 הרי"ט )מיטת  6ך מייעל, ילחך ורע  5עו יטבומוכת
 6"ק כתותם קודקס תכותית טס עסו ק) סכגיווטוס
 כיצחק בכיך וכרסס Sh(i' מפיל נויוייק 1)כךודו"ק:[
 ובכן נ"ט, ah tgD' טטו6 תפני בכיך הזכיר)6

  ממוס רפ"י  ומיין  לך  וכרתי 6קומסייס
 רכילתי

 כו7
 נשנס 5סר מטכדו ו6יגי יסר5ל תקרן קילל  תטוס16
 בכך %דיו סוכיר ל5 מבכרו ועמו  יוסף כמטירהע'1

 נזטוס יצחק 36י כו' 6)קי . יעקכ קתתרכוימ)ח
 נותרן וסזוס"ק בכיו, Sh ))כת יקרץ) )6רןמחזר

 1ד1"ק, עיי"ס 6חרכ16פן
 )כמז 6רן 1)6 בדמה 6חר סז6ת on~hoחלנך

 סז6ת: )סליתה מתלריס נות כבסולסיקוכ
 הסנין ידעתי )6 61גכי סוס כתקוס ד' יםשלכסן
 ילהק הנרסס Sh ו%ר5  הפסוק עם נכותר'
 לק"י ועיין )הס גודעתי )6 ד' וסמי סדי 63)ויעקב

 6גי רק ד' 6ני הנו65 )6 הספר ככ) וצגןוחדר"
 גתקייתס מככר תכריס ילי6ת צחרי רק קרי6)

 כסס )הר16ת סלחי) onlh ועכו ועכדוס מ)הגירס
 )סרכזות מהחי) קודס )6כרסס כסכסחתו ולכןהוים
 6סר ו' 6ני ט"ו )ך כפ' מלתר וזס הויהכטס

 וננזר 6ןע ופחס 6תר וניר וכו'.סו65תיך
 כסס ססתג)ות זס סגור ונפסק הקסססקעגור

 סנזס )"כ גדרים ]עיין סדי כסס רקד'
 עיי"ע[ סקעכוך אנזר 6דע כמה כקצבתחט6
 והולהו מיי קם לק )י5חק 6כלסס נוסר )6)כן
 6גי כתיכ כי5חק וכ! מני. מס כהורקת הטסללכי
 ס6)קיס. 5ך ויף1 וכן הויס כתיכ 1)6 6כרהס6)קי
 6תר כחחזה יעקכ 6כ) וכו' 16חך ינמך סכי61)
 תגכ61ס ןרגי סת6 כו',]דכתחזס ")קי הויה 6גי6)יו
 ויקמר וכו' יטק3 זיקן ס6תר וגס עיי'מ[ כזוה"קכו'
 נווה ידעתי מ)6 ידעתי es ולנכי כו' ד' ים6כן
 הגורך סקס כזה סקס ורכי )י הויו 1)6 מ36ותיזו

 חזכח כנה )6 כו' תר6קותיו קס 6קל הלכןריסקק -- ודו"ק, נכון כיקרוזס
 הקרן. יוסכי )ע"ז עליו יקריכו פן חקםכי

 כחו עסיס )הקריב סכו"ם דרך סיס )6 תנכה6כ)
 סמכות הימי 6סוכס קהיתה קג6 6סר כטפרים6תרו
 יוגין דלין כמיקס 6ותס הקיס 1ל6 סופטיס רפ"יועיין

 כו', סקיס וגיוס ס6תרו כתו כמיקסכהת"ק
 1מכ16 תדרס יפוין כו' יגויס חוום עתודיימוב2

 ס)סיס עירוב )ענין נוקרי מטרח)תרנו
 ח')יתוכי וכ"כ עריס )ק6ר וכן ס"כ סדר ירוק)תייוס
 כחוכות תוס' ויעוין יוס ק)קיס לקרך וחרםתת6

 יודך, ר' ד"ס ע"6דף
 כי יתכו מנוולם ורך DD"' ד' 6ת 16דסהמעמ

 6ין תסוק טמיעה ר6יס סרגקות ק)טטע)
 נעיס קו) ע) 1)6 ג6ס תר6ט ט) )6 כרכהסוס
 לכר תה)) הגקגוה מכ) יגיף הלי" הרגקת ע)לק

ססנקחס
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מזחכמהויצאמשך
 ר6י0 ט) טתול0 3י6וכן )טן כוי נסניתסטנטתה
 רק כרכה 6ין נוסוס מ) 1)1י טתיע0 ע)וסתעון
 ויו"ק, סווי' כתום ד' כילת וסייחו סכתוככיהודה
 יתך ז)פס נבגי ותהר ג6חר hS זלפה,רךןלדש

 טיחו ננתר וגד 6חד תהליון גורדוכי
 קרתו כגיורה מסר גד( )נמספר חדטיס,)טכעה
 קרטה ורכן כ"ז כנדם ר"ח כגי וחזקי' כיורק)תסעה
 כגד ומנולה מטחיו סגק5ן 6)ג6 גורו חדלוןקמו

 ודו"ק: כגד, כחו כקמיו תטוכס טסים כגדמגטון
 סכירות נזקי )הנין קריך ה)י)0 סכרתיך טכרהכה

 עגתה קסי)קה נזטע0 דהוי וגללה כ6ןים
 SD קייך 1)6 כנזול כקלן הוי זו, )יקה ענומ)טככ
 כ"ת ר6"ט ועיין דכריס קנין כנוו והוי )לחויזה
 סיחן המקכ) פרק כר6"ק בגי', דקנה הנוסר גןנכי

 6כת")י כזה )דכי ים ועודכ"ג
 זזה דועכות, כסגה, שלה' ט,נ, זבד %ק'0זברני

 ויעם ע) ז") ונדרסו וכחו איסי,יזכ)גי
 )וי* כהוגה כתר כי ותסכות כהוגה כתי כביס)0ס
 כ)6 יססכר 6ך )טיתיס, כינס יודעי יטסכלונוכגי תנקמי וכתו יסטכרי תורה כתר יהורה, תנכיתכתר
 כלידת קמרה ולכן ))חוך יכו) 6יגו תחזיקוזכו)ון
 ודו"ק, טוכ זכר 6)קיס וזכרני קיקי יזכ)גי הפעםזכו)ון

 רו6יס זרות כו', ועכדיס וספחות רנות 65ן )וריךקי
 ספחות קודם עכדיס כתוכ דנכ"רו כ6ן,6כ1

 ד6תרו תה DD"' והברקס 6)וס: 16 עכד וספחה,עכר
 ופרס"י כהחתו, )פגי 1)6 כקרו )פני תכן )יתןוכופה
 קנה 453ן מכן )רכיעה להביס סהס וחתור מוםכנוו

 עוור קגה 4)ה וכ) ענריס קגה וחנזוריס ו)גמ)יסספחות
lh~oספחות הקדים ו)כן וכפרט"י )כן מעדרי )ו סהיה 

 והעכדיס )45ן נזיוחוות היו טהספחות )הרקות)עכדיס
 ודו"ק, וחתול)גס)

 וכו' היטכ 1)6כרס )ך נפרסת גתי תדויקרבבזדמ
 בהונות וספחות ועכדיס וחנווריס וכקר65ן

 ))ודגו )לתוגות וכקר 65ן כין וטפחות כעכדיסדהפ0יק
 ספחות, ו)6תוגות עכדיס נתן ד)חתוריס זה,וכר

 עכדיס תקודם קנס כמקריס 6ניהס י56)יירנכבי
 56) 6כ) והנהגתו הסיף דרכי))תרס

 קככר נופגי קודס ספחות )הקיג )1 כגק) היהיעקכ
 )הנזו) העכדיס רסיס היו 1)6 החימס ע)שטוה

 -- ופקוס* קורס ספחות קגה בכןכלכס
 )הס הנגיר כו', גרר סם )י נדרת 6קר וכו'אנכי

 תתה לסתו תקיים 61יכו הגורר קכ)הגרר
 לה"ק יעוין תתחתך נוטככך יקח )תה קכתוכטחו
 ברריו תסגי נדרו, 6ת יעקכ סייחר והסנין ו',דף

  ר' טנ6 6סר תגנה )ך תקים )6 קר6 ע)לז")
 ויתטן לדניס, וטלו05 ל35ות  לסונט  ץ מבבסצלליך
 לעסות אגויס  התחילו  הקילו. סנים  וסמם כעקריטכי

 ויעקב הנוסכה עד 6חר יסכן חזי ופוק t"DSרול3ס
 SpD'C סמה )הס גחוודע כי ולפטר יעו"ס, 6מר)6
  טס גי  ואמריטוס טמן טסיה ויסק גסך עגיהגיסך
 סיחר )כן )געכך, קותה ועסו כ6ר15 פדו) הי0יעקכ
  סגל6ה )6) מוכח OnDI הקכ"ה )ו ס6תר עדגורו
 יפקב וילב  להלן קתתר ותה כו', תוכח oc ויכןכו'

D5O,  ורתכ"ן סר35"פ  נפירוס  סר5סין  ODD3 סי% נו'תלעס
 פ"י

 וכו' 6ניו ירחק Sh )כו6 כ,' מקנהו כ) 6תרינהג -- ודו"ק,
 טעריין רכקה הזכיר 1)6 י5חק 56 ק6תלמה

 ו)קחתיה וטבחתי 6חרה טהי6 תסוס כחיים,היחס
 6ג) ככודהן לו תחלה הרי 6)יו ס)ח0 ס)6 וכ"זחטם
 )6 הלי ו)כן 6סה, תסס )ך וקח רק 6חרי5חק
 ודו"ק, רכיו ידחק 6) סלך כן ותפני ככורו SDחח)

  סירקה כדי היה סז0 סתרפיס,6פקר יחלררזגנוכ
  כפרטת ד' ויסנור ע) סדרטו וכגזו ד'איו

 כו', פרעה בכית63
 הגז), ע) נהרג גח סכן יחיס, )6 וכו' 6סל'עמם

 )פי 6כ) הפסע )פי גריס כן כלל קלגסודייגו
 ס)6 לע"ג )רק"י( קלגס ת6ות0 רח) תתההתדרס
 תוזל, 6יכו תגיי ע) יפילו חכם קללת ככ"זמ65

  כתוספות. פי"ס ישורה על כחכוח 1")כר6תרו
 6)ף כויו מ)6 ל61 תיכח תפכיך ol~s 'יוכל  )6כבי

 ho )קוס 4וכ) )4 )ו כי כתוכ כללווהול
 )61 06 כקכוטות קררסו וכתו )קוס 6וכ))6חריס

 פיס,  נו'  וגץיגיד
  ניסך.  כלי פנל פל,ס י:  כלי  כל 05  פסטחבלי

 מס  בלירמזו
 רחל ס,מרס 50  המל"ח  ספירלי

 תטת6ה טעוז התרסיס ע) רתז הו6 )י  לסיביררך
 f~D כנוסכת קטורו ע"ז גגגכ ו6ס כגדה, ומסךכשנע

 יכלה רתך)6 )ה ותכט) ת6ן ד6יכ6 ע"כ ג"כדף
 רק תטה )לחריגי ת5)ת )6 עגתה עגתה,)ה5י)
 ד6ית6 וכתו כיט5ס 6יך לחייה תכקס סלכןכ6ן

 ס%5ל 5ת5 5בי  לושך  ניטלו  יכיימ כלתרוכתררט
onsו)כן יעו"ק 6)קי גגכת oh 6( תכקק היה 

ותתמי
 )6תר רח) יכלה )6  :תרפים לתלל כליו %ס

 כלי כ) 6ת חקסת כי עכוזיו 6כ) חלינה. ולנקרזה
 דרך לנזרה וקפיי תכוס)יס ליגה התה עדייןהיי
 מכ) ח65ת מה ו)כן עדיין תטת6יס סהס 55גקיס

 ורו"ק. כיתךכלי
 כגותי ע) נניס תקח 061 כגותי 6ת תכננהשלבם

עיין
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חכמהריצאמשי52
 DW' 6ין ד' קת"5 טוכה ע5ס ת"ד דף ינחותעיין
 )1 היה וכקן כחור; עונם רננ!טייה סיכי כי)6

 כסיס:6רכעה
 כתורה ת65גו )6 כ6ן ער נהר זכח יעקםריזב2דמ

 קכני חסית הכולס כתוכ תוכח ורקזכח
 ;עסה כחו וטהוריס ;חיטים )גכוס רוקייכין היוגח
 יקרס) כנוו כנחירה 6וכ)יס היו חולין 6כ)גח

  מלת  ווי תתהו ק(כ ממקום יקיף הסולר חןוקחיטה כתדכי
 הקחיטהי תלות וחרט סחט יעקכ רקזכח
 סלפה התער הר כי )היות יתכןיקרס) 43רל רק חלות סתרו ס)6 רתכן דברירלףלש"ז
 ;חיטה ;נור חגיה ;כס )כניו יה6 ט0ת5פהיעקכ
 )חס )6כ) ),חיו וקרץ כעלתו וסחט זכח ויוכחולכן
 וחוכן ;חוט קהי' 65חר לרכו כ) סתתוקן רכרזה
 ה45ן כחיי חתן )קרו, חוטט טייס on~h קר66ז

 סגסחטו )6חר רק ,וטס קר6 )6 )כן )"ח דףכחולין כשכולי עזכד וזה מחקכ ד(0 )עוקב שחט מפכיקחי
 כיחרו וכן וכרח )6כ1) )חס ונהיו ונתכפלווהוסגו
 ח)כיס והקטר דחיס זריקת )6חר ורק קנביס;היה
 כו' )חס )6ג) יסרק) זקני וכ) קהלן ויכ6 ג"ככתוכ

 היטכ: ודו"ק לרכו כ) התתוקן כככר זכו נכוהדתסו)חן
 לוי כי פירומ )דרכו הלך ויעקב )תקותו )3ןרין2כ

 ה65 כיתו כתוך כיעקכ קדו; 6יט )1טיק
 6ת הורך 13 ו)קייס וחכתנו מתעליו 5התכססרעי
 )כן סכ '3OD ה5ך וכלסר היה כן 1)6 יחכםחכחיס
 רת6י וכתרות כריעות הרע מנכו היינו הר,קון)רקוחו
 ה6תיתי ות"ת ;הלריק )דרכו הלך מחוןויעקכו6והכ
 ;,תרו וכנוו גר51ות )נ!ע15ת הריקון תתקוס הולךה41
 ;מתוספים וכעוה"כ כטוה"ז נוגוחס' )הס 6יןח"ח

 והכן. וכוי trbSn 13 ויפגעו ופיך )יום נויוס ומעקהתערס
 ")קים חחגה י"ס נ6טר וכו' י!)6:י נוריס2געו

 הו6 למחקי כעין הגרבה ;הנ!)6ר העגיןזס
 סגת)כס 6יס 1ODJD'l וזה הכוכבך תן הת)כסות16

 הנ!ויגקת ושהסגל החוח; ןקות הו" 16 6םכסכור
 כ6 6חך 6ס והגס נבחך "חד כפגיעה סו6 כיעל

 ובהר חכירו 6ת רומס חרחוק ה)6 תכירו)קרבת
 ס6ז רובתו 610 56)ו וכסנוב רובתו 6יגו 56)1מסו, זנון D11O התסבך נוק6"ט 56)1 קכ6 כו DJIeכך

 הקרתוגיס פירקו וכיו"כ יוקהו והון השגתונחנך)
 מפסק ;ייון רובי בחרי רביתי הלוס הגסחקרך
 ס6עפ"י ;בנור וזה קותו ר6תס )6 חיטף ענוהחדכר
 ר6ה 65 זה ככ) )קרבתו יחרך) וגברן סבכו;התה
 תתק 56)1 סכ16 כו פגעו כקמי לק תרתוק6ותס
 ר6ייתו וגזרככס o~,b כחיג 6ז לסם מריך היאס6ז

 קורס 631 הפגיעם לחרי ר6ס כקמר 6תרולכן
 ודו"ק, זה 6)קיס חחגההפגיעה

 וכ!חיחסיס כ!חוכריס 6דס הכגי הענין (ה 6)קיסנתדשנה
 יחס ח5ד תכוגחס הקהווה ת5ר )זהזס

 ונזחותר תזה זס תועליות ר!ק53 יזה קרוכו זהטכעס
 ;כ) 6חך כ) הגכד)י0 טכסיס כן )6 קוררו6חד
 גכטיס הס ונ!ת' תחויכ הכלתי הפלוט נול15גוהכול, דרקון כהווייתו עלו) 6חך כ) גסס מכ) גכר5פרוט

 כ6ו וכקן 6חר )ענין ;גסה)חיס כסעס 6חרהגחוכיך
 ט6תר וזה כררך ולתרו עסו תיר )הקילו ד'ח)6:י
 trs זס ותסתוויס )זתיחסיס ככועס זה ot~ihחחגה
 ;כוסס תחנה יחיד בנסון )קרוהן )כודנן רשי כיעד

 ודו"ק, כ6ו 4חת)חטרה

רי,22לה
 גת5 6מר )6 וקפחה ועכל 65ן וחתור סול )יףיהי

 ot~5ho כי רהעגין הנרקיס ו6תכר)קחן
 כי לכיס ח;כוגות כקלו והמה יהר הידס 6תעסה
 תתיר סטוכ )5ר עלתו יטה כי היה הכרי4סתחלת
 כלקר 6מגס ט5נוו כפגי יסית ה41 הרע הילררק
 כה והטי) חוס su גחטכ6

 זוהרי
 31we סגתערככו

 )נוידע תיגיה 6וגקלום דתרנס וכתו כעלתו 3ווהרע
 ת6כרסס כי וזיקקו כיררו לכות הג' ער. וכיקטכ
 מטתו וכיס יעקכ ;63 עד עסו ו:זי5חק יסחע4)י65
 נוטה היקר6)י נפ; וט5ס כסכת s~r כר6תרוסדרור
 תכן חעככ חנכיות וקעכוד טכעיסה טלור רק)טוכ.
 וסרט נוגירו;ין פ"נ רתכ"ס כרכרי כנוטות כפיסנוהני
 ;נפקס 6וס"ע וחכיריו כעסו )6 כפ"ע עניןס61

 ריס כך6נ!רו הרכיעה ע) ח;וריס 51כן רע116תה
 ותרי"ג גרתי )כן CD )1 טס)ח וזס חעחידין"ין
 הרע OD הטוכ כי וחווי סול )י ויאי ;:!רתיחקות

 SD כמדיט ח(") דלקו 6קל כגמ) !)6 המהגפרויס
 מוחקה סיחן )1 יט גג!) מס הגנו) ע) ותרככיכקה
h5'rגד6ית4 סיער חזיר הו6 עסו וכן עטו תחנה 
 מיתן עס הס"ט מטורס ק56)י לרוס זסכחררה
 )ל!ע)ס זכה סהו6 יעקכ חטטת כי הודיעו כי יתכן4יר 6כ"ת* לרוך דלו; וזס ועור וקננו פכיו קכיכדטהרה

 כפק כי הק"י לק גכל6 )קוס 6ין 6סרגכוה
 נ!ור6כס ככ)) 1ה61 התדכית )גפ; קנויהכהנויי
 המדבר כפק כן )6 הסרן חית כ) SD יהיהוחתכם
 הטו"ג נפט חס6"כ )הקי"ה רק InSlts קגוי6יגו
 כעיך ססי"ת ק) ככירו כן היסר6)י נפט גגךטהי4
 גמור קנין קגוי המדכר גפת 6) הכהנויי גפךיחס

קנין
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 מיזחממהולחמשך

 1)6 תזט זס )6 קעיס אינס ס0 6נ) נעלס, עוףיין
  סו6 גי סיקל6)י %) יס עול זס, ניגס מגס קוניסריס
 יק  oh  פליגי ובוס  כפפסרוח חייב סרסו רברפירים
 בסתת כן )6 ג3כורס קדוח וכסתתו כל"י ולוקקקנין
 סיקרת) קרועת קתע5ס ספקר ככהתח סוי-עו'ג

 ספת מופע מקדימכם 6כי כי ס6תר -תססםסתוטפעח
  היתן  להקריס  נס  ולכן וכספמו -ק4י פל גסקרוטס
 רס נכרי  DtC ככח  6ין כפלי6ות רס סיוחרסנכרן
 ג6תר וע"ז ויונן פופר לסירים  סנכוחס יפרזל%ל
 )יקרך) סגתן זו נותנם ע) ר"ס גירוק)תי דתיונותכחס

 טרח ורכן טו', קסתתך )טכעהו מם) גד1)0נספ)גס
 וזס )ככורח ר16י סו6 כי גרותו עורס )מודיעו)1

 זממול קור )י ויהי סמלתי ח5וח מלי"ג גלחיקרמל
 יעקכ קרוסת קטפע כככור0 קרוקיס 6)ט מכ)65ן
 קמים ססס ומפחס עכו וקגיגה תקגהו ע) גסמופע
 סתיכליס גפקות קכ) הסי"מ כרקון טמכמיי קנין)יעקב
 וזפו סירס סו) הכסמי נפק כעיך סתס תעמתונגר

  ועיין כגיריס הקסים דכליס )ארוגי )סגירו6ט)חס
 ירוץ:. ייסרבפררם

 ככקל יירט ז0 61ייס ויטרח יקבתנחומא
 יעו"ט, כו' עטו ז0 תכן י6כ) יוסףזס

 זרעו כיד 6)6 נופ) IVD ס) זרעו 6ין ד6מרונרמס
 סכיכד 6כ ככור ככח ג6 רעלו נוקוס ופירקו לח)0)
 גרס טיסווס ד' ג6ן יודך זס סכ1)ע 6ת רימכרךכ) אתרי והגס יעקכ 6ת )ערו )6 רח) ס) וזרעוי5חק
 סנרוסו ת6חיו יסורס וירר )כן יוסף 3פכירח  ל35יו5על
 61לי' יחקייס יהורס ק) חע6ו יתוקן )עתיר כמסר)כן

 פסו, י5כל3יח יורק  סגם  ת3ן  יאכלככקר
 DD"' פירוקו נר6ס )עקו. תנחה נידו הנ6 מןריקח

 כו' )גויס עכרו סתוכר פקג דטו"גסתוספת6
 רסקי סדיני פירוש  רסוס  סלינה  לרסוח  ל5ספ5
 )רכו רמות 6ין וכזס t~DS יל5 ספ5  לפי"גלפכרו
 )6 ועכר 65ן )ו יס 6קר מתכל 6תר וכן גוי )עסותופריו
 מיסרות )ספקיען עסיסם )ו רקות  6ין יס סע) סעכריס )1נתן

 יד 61ין כיש סכ6 מן ס6נזר וזס עו"נ עוכרי לסיוחןומממות
 החורין תן ואקח  חספוסיו  ספייר פירס רעירהנה -- ודו"ק, יעו"ס ג"1 רף כ"ח רמות6)6

)
 אעפ"י מתעמר )1  טסלח 6ית6 כי)קוע 6ך

 כסייח ריס וגראס 'r'D  לרתע  ססחניף קורססהו6
רפ"י

 ירעס רק קרכ 6יגו תחו") טנ6  רפפיר רסכר
  תעמר פרק ריס הכתרך אנול 61"כ קיסת6נעד

  לפסוס 6כ) )עסו גחנן )כן  לעילה רחייסבספס
  ר16ין  סיו סל5 יידכו  חפיפים  כדו  ר5סרסברס
 סחי)ין זס כיוו סכ6  ותן כרט"י רריך ו)כן )תזכח)סקריכן

 1ד1"ק. מוכח מס וכגס )סכם כסכך כמזיח סקליכוטתעטו'
 לסגריל  ל5ן  רועי גמ)6כת ייגע מאריסר4ןקכ4,כן

 סלפר ורכי  שיביס  סולרוח  ולסיורספרר
 כתו אדות )ספיר "o~lh 6טר 6לס כ) )ו סלחתכן

 סחי כנוח קסתס ע"כ 5"6 מגחות וכתפורםרח)יס
  תולות  o)sh פנחס בה רכ3סס  ו5יליססנים

 רף תמורס תוס' ויעוין דנכויות פלג ריקכלתפרו
 סלט כנוח  סרן  ופרו" פליס וכן הקזחט ד"הי"6
 וקיאי תנור )וט מו)ידיס.  o)th  פנקן רבפחוחיניס
 נודרך  6ין ירקי אנס כני  ככפיס כי לכסחי )656נך
 ס16חנות ועיקר סוליר  ל6 טעדיין )6ט1) רוטטכ)
 ג6ס כנדו) תסס סנו)דיס יהיס סזנון ככמסך6סר
 יותנעו מרפ ל6  חומן )כן לתר  וכפלי הכקרטובי
 6מר )זס סרוע0 י6כ) זס טו)ידו קככר  איריס5כל

  ופלוט.  5כל ל5  זוחם  סגסיעקכ
 מפוסס פרי  לסון ופרס סר  נקרסים סיזסררר~כטן
 ול*6 ירו"י* סייס '  סלם  3ן  כמסוס פריי
 גטתגו ו)כן טניס 3ת ופרס טגתר* כס עג)ס6מר

 כתוס' כתו"ע יוקדח קהים 3ח פלס ועכקיוסטנעייס
 רכלי )סכין ילך ים וכזס וככ"ח, כיד דףעו"ג

 וסכן 61כת") כר64 סמכה יסיט ט)עתידסנוק331.ס
  ז0 )כ) מריך מטיס ככעס טו6 6ף ומ"ק פניוע5 -- תח)5יו, זס מע6 תסס 3קסו)כן
 610 6ף הגירם6 רק )פגינו כחררם 6יכורם"י
  כתחנט כו' )ן וסוך  פל דוריס יר6ס וסתעייןכעקץ

 עתו ע"ד טקכ"ס פ) וסתכוון כעקץ סו6 6ףדריי
 ספביר לו ר6סר סירוס רפ"י לו  6סר 6חריעבבר4  וסכן*  כ-ליס לסיר  רוסו5 קלSD 6 דיש וכזס כארסלגגי

 )כן ת36יס רח) גלכס 5סר  ססרפים5בל
Of36( וכהו סיחל  הוך  סמליכן לק העכירם 1)6 זכי 

 ויטתון פסוק ע) מ"ר ויעוין סח)ח )יס יופיכןאלתרו
onlh6טר כתוכ תולע 3פ' סנס )1 6סי 6תיי32בנ41 כו': ס6)ס תחח 

  )אתריס כליו  פס5יל ם6יגו וורםו סכית)1
  יסוף  ס5ף  לאתרים  )וס6י)ן סיס סכ)יס קכ) כ6ןכן
 וספסור  ספלוחיכם והחליפו ס5תר כתו פו"ג  יומלחחרי

  לסס5ילן  סיס  יכול  סי'( לכוס  מסל'  פ"ולר%ג"ס
  ם6ין  לסס5ילן  יכול  סיס )6 חרם כלי  5כלולשוכלן
 לו  תיוחרין סיו  לכן סבירס 6ל6 כמסוס יסרסלתן
  סגקתייר אתרו ו)כן פו"ג בו סים כביה יבנסי סל5לכרו

 ורו"ס* חרם נלי וים  יכניס  פכים,צל
 כנר  סיריסלפי סי פל  לס%יספנין תם6) זסלכהה

  מ"ב(  גיטין תוס'  לסני6וסו  אמורס*מלסך
 יחו) %י פל סייפ  סטם  לירפ קריך מתכרךומגס

סכלכם
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חכמהוישיחמשךש
 rh כרוך מכוכיך תחק ויכרכו כיעקכ כן )6מנלגם
 יעקכ מכירך סנורך 61*כ ססקגחס מן כרוךרשמגלגו
 ויכרך ססס תידע )נרך יריך 61זך מנורך סו6גבר

 גרי ,ץ* ט 1" ק%
 )זס h"p חולין גס"ג מעלס )6חל כו' מיניעי
 וסייגו דברו. וסכתיכ )יעקב יכליו מגיך סקר6מרמז
 יעקכ גקו6 61ז )דורות טכוסג סנקס גיר 6חדדכר
 elh גוי )כ) כן עלס )6 )יטרלל ונוספטיוחוקיו
 1)6 יעקכ כגי רוקק מ"מ ג6סרו תורס מתןטקודס
 כ*כ דף פסחים תוס' סכתכו וכמו סחרהמ16נוס

 1ד1'ק. יעו"ם ור"סו*ס

 )6 עליין לנסוכות עירום גו' osg יעקבויבק**
 ופיטו )סקריכ ופסו) נזום 3ט) וסי' מ5)עת1גחרפ6
 כגס )כן דזכחיס סני פרק ליק כמ3ו6ל דירןככמס
 מנרפק כגופו סקס טנ6 )טכס 6נ) nafnKSI ניע)1

 ודו"ק. קרכנות וסקריכ מזכת כנסמשטתו
 ונרסס י"6 פ' נר6סית פסיקה6 מעיר פגי 6תריבון

 יעקכ 6כ) כו' סכת טמירה כו כחוכסל6
 סעיר פכי 6ת ויחן קג6מר סכת סמירת כוסכתוכ
 פירוט כו/ תחומין וקכע חמס דתדומי aDנכגם

 מקוס עד לק )ו 6ין סעיר תוך מדתו וכ)תס.טסמוור
 כולס  פירסור3לו3סמסלך  3הוספיה  הרהי5מנססכלחס
 מימן רמ"6 פסק וכן קמוח בר' נחיב לוסיסעיר
 נוכעו"י כס כסכת דדוק6 סעוזר סבכן ופירסה*ח

 וסומר לדיר ספיגס כין דחוקו וכמו מחילותכקויי
 תוספות מוגרי כן קמוכרח יעו*ם )תחוס חוןכע6
 ול6 סעיר  הוך  מדחו ס)נזה יעקכ 1)זס ג*6נוף
 תוך 6ס )תחוס חון סלך ו)6 סעיר פני ריהגס
 כאויר מכת ול6 ס61י) כה דלן ולעוג מסוסמעיל

  3מ~ן רי  סלסהי כמו וניזמת נוס*יה~ביררש ויו"ק. חמס דמדומי טס קנכגס וזס נוכעו"ימחי15ת
 סמסכלח נסס  גן  הסחי  ניגן וסמרכרמסלומח

 מקורו סיטר,לי  5ולסנפס מלוה בסכפ  דילו נכרמכני
 מתורס כ) )1 6ין 06 ממע) ו/ חקק גנוסהמקוס
 סרס סיסר5לי eD כי נתיזתו. קינו 15  ופריסנכל)ס
  סורס סטכעס  ולין סספ) DS~3 )שקות  %סון2בון1
 ס5מרו מס סויר ווס יטרלל  רננות נפלסי)6
  35רסס  ולכן  ספרלופיס כללות סמס ר3ו5 ס"ס
 כ5י לכל הללקוח  וריעוהיו טייחו לספיןהפס
 כי ר6ס ולח"כ יהירי סו5 כי הסב כלסרעולס

 כ6י כל )סגגיס ~sp געע ענן ממגו י65יטמעו)
 תורס וכפיס סגי עו'נ כרים 61מר1 )נריחעולס
 סיס גס )6וריית6.  רספנירו  כהרן עטו 5סרמוסגות

 )פופ) וסחרטומיס סחכמס מקוס )מלריס קסמך ככווגסזס
 ר6ס יעקכ כן )6 ובתורס* כלחדות )טיטותיוו)קרכס
 )סכיגס ומרכבם מעון סיס.1 די וכזרעו ק)מסטמטתו
 כי )סיפוך ר6ס עדיו גלכ מד' ורסס ססכטיחווכמו
 כמחוס מונכ)יס 6חריס מעמיס יניו יסיוגניו
 שננכס רחל  וכפטרל  93פוחו סגיחו חותנו ))כן61ף

  כלרן  יוס3יס  3מלריססיו  כן  מבוס  להגרילוססרפיס
  מקכלין  6ין כקומה לריריה  וכן  משפמים, נפרדיסגוסן
  )גלו)תס למסנט 15 סיסכסכרה  רורוסלמס נימיגריס
 לסככיס תכסילין עירוכי קיים ט6כרסס מ)ילתסוזס

 )6 6כ) סקכיכה כגפי תחת גייס 1)קכ)6ורחיס
 דיעיחיו,  לטמוע מלכוץ 6חר ימנע טת6 תחומיןקכע
 עם כין olnnSI )סגני) תחומין* D~p יעקכ  כן)6

  6תחימין היסקור ל5  פריין נמרס  ולכן  לפריס.יסרבל
 )סיות ר6ויס סיו 1)6 3תח)וקת טסעיס נהיומקוס
 )הקיר וי תריק ס6)קית הקרס כי עד )שקותמקכן
 בפעי 35ל  חהוהין הלוה  ניחן ל5  ולכן  מספללעמס
 התורס )קכ) ר6ויס וסיו יטרלל  סייחן  ההזמין פלהיפקור
 3לה  ויסכון 5מר  סלכן )יעקכ כמו החומין גיתןו6ז
 מסנר  הסיף  06 סלדי, ס,מר ווס יבקר.  פין3רר
  סס1)י16ס1 מי פרק סוף ו"ל  כמוס"כ  תחומין פל וסרגליך

  תחומין סק3ע '3pD ~ס  35יך יפקד ההלחיס5כלחיך
 מס61 כמכר וקדנזס ימס ופרטת נכו) כ)6 )מרסוזכס
 סיטם: 1ד1*ק גנז) כ)6 )גח)ס .זכס ותחומין נכו)קבע
 גזוס"ק ר6ית6 מס עפ"י גו', סטדס חלקת 6תריכמן

 קכיגת6 תמן )ית כו' סמום6 דלית 6תרכ)
 והכמנתי סרי טכינת6 תמן דנו15ס כו' דליתוכלתל
 ויש ווס מ5לקנס פ"5 ס"ס  כהונות  כמנובתטור
 ויקרך  לכן סריך, וסכינתך h)D)h' סלינו ססדסהלקת

 וסין: יסרבל ללקי 5ללו
 ויסרגו כו' מקניסס כו' ס6נטיס לנו "וחי יקהשף
 )חכו) סל5  נלנוווס גה  3ן כי לפטר. וכר כלי

 6ך לדרוס )נפסותיכס דנזכס כ) 6ת וכתיככטסנו
 נתכ11ג1 )6 סמה  6ך  גהגיירו סל5 )ס"ס כוונו06

  OnSDJ והשלו  ומקגיסס  נסיסס לקחת רק)נירות
 ודו"ק.  כריןסל5

 תיריק גימ1)יס,  סם כדמי גי יי דייבהמיל
 סער)ס עור 6ך נימו)יס סיו קטולםטכני

 36) )36יסס פריעס גתכס hSG ספריעס עור)6
 ג*ט ופיעו גיהנם ק)6 ער כס"ת קיינוו וכניויעקכ
  פסוס וזס כפליעס גיתו)יס סס כלסר ם6מרוזס
 עיי"ס. גיתנסוכו' ל5 ר"מ פ"3  רףפ"5 יתהוה הוס'ועיין
 יער 63י )כ) 6מר חיי נפ' עיני "עי י651ילכל

 גס וקו  סרס עס חסו )גתו) סכ16עירו
סנסיסס
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 א"חממהיקי"משך

 )כן )זכרים לק 6מר )סמו) ס6מר כ6ן Sshסיסיך
 ויוסכיס )מחורם י651ין לינן ססגקיס י651י )כ)"מר

 קרס. ג6רן וכפרטהכית
 סרת3"ן טטח )פי מכו כקיהס ו6תטפס נ)רמזרן

 גחו סמקו)ק)ין מעסיסן ט) הים טכסהסריגת
 וככ) יר6ס מתעיין יסרק). 6ר7 ס) קומותסכעה
 וכיבס כמדין זכל )תקככ סיורעוח סנסיס נסרגומקוס
 סיטת )פי 6ו)ס רתכ-ס( )עיין סגדחת 31עירגלעד

 וע) כמכס לכקוס רייגיס הוסיכו ס)6 רמקוססרמכ'ס
 קרוכ עפ"י נסרג גח רכני 6"ס o'llsn סרסדינים
 סכסיס. סחיו )כן 1ד1שק יעו"ק סגסדרין כנזכו6ר 6סס עפ"י1ל6
 דנזוסר יתכן תזנח, ועמס סם וסכ 6) עיסניתקרם

 סכo~le  5 יקריכ כי  olh רל"ט  רף  ויחיפ'
 ריפ3יר  מ5ן5יתרהיו

  סולחני
 ריסתכה  ~ots ויורננ5

 6ס)ס ויט  5כרסס  ג3י 6תר )כן כור 1גוק63וכר
 מינח.  סס  ויכן  סלי 61חוז 6קת1 6ה) נטםהתחוס
 )כן בז' פדר )תגד) תסוקס 6ס)ס ויט כיעקכוכן

 Dh'~6כסג6י
 ]61ו)י פרס5בפ'י  סוף כת3ו5ר  כרס"מ

 6ין 61חרו )הכטיס נחחליי רל5וכירו0לים
  מלין  מליגן )פי כירוס)יסכתיס מלכיריי

  רפ"י
 1ל6  ריוח*(

 כתסחיס נוותריס והיו 6כסג6י וין רג)יס )עליסיס
 נזם[ יעוין )רג) כעלייתן פו"ר חלות חכט)ין היו1)6
 ויסק כיניפות צרור רירס  טילכם  סם וקכ 6תר)כן

  ודו"ק. הונח  יבסס ו6ז נטיו עם )היות,תותר
 חייתי ר"ל דיגם 1ת65 ע) התירס כוון Otsר4לרהץי

  כרינה נעגם זס  וע)  פירוזו מיכת  סם ויכן מסכל)ס
  סס ניס 5טר כסוי נחלית ת31ח יכנס לפיכתו
 תונח ו3נ? קסתו  5סל סס ניס  סלoinh 5~  ול5לסלו
 וקכס דיגה קי65ס געגס )כן כדין ס)6 דקר3ג6 פו)חג6ועכך
 סס 1י13 )קים ריס תייתי ע"ז לרנזז )כן 16תס,עיגם
 61חר 6ה)ס ויש כחוכ גסס לכרפס סג6תר56)נווכח
 Srh נטס ס)6 יעקכ עטס כן 1)6 מזכת. ויכןזס
  כנודרם, קרוכס כווגס וזס זס ע) נטנס )כן תזנח ועבנסיו

  סס כי כו' מזכח סס ויכן וכו' מזכח ססךע2טדץ
 יעקכ ק) דתרתו העגין ה6)קיס  6)יולגלו

 סדין סתתקת 6101 ודין, חסר ררועין כתרין6חוזס
 נווכח קיעסס הקכ"ס לו 6מר ולכן יחמיססנקר6
 היום כ) )ת"ד 6)*ף כמדיך כחסד 6חוזס ולחדתו חס)5ר

 הקילס, )ך מקפט 06 כו' חסד 06 3ע5נוו קייםויעקכ
 תס סייגו ס6לקיס 6)י1 גגל1  סס כי כי' תזכחויכן

 מ6תערות6 הכ6 מחסר כנורת לכן ארין לחוזםסתדתו
 סייגו 6)יו הכרקס כתיה )מדד 6)'ף גקר6ד)תת6
 1ככיכ1) חסר.  סיבורר  יביא ווס  סרו,ס סו5סספובל
 5תברו50 הלר 53  סיס סכין ת5ר 6כ) גרפס.סו6

hS'D51נ0יכ ם  טרין כפרס סינ"ס  טנר*  כפ5מרס 
 ססיר ססס רק  מלרז כלל ספל -ל6 סיבסנ סייגוננלו
 ויון וכקילו ס6)קיס )1 ועלס סח51ן  ':תסךפ05ו

 סיטכ. וסכן קותו מסיר וסול פכיו ע)פרום
 תסמרו  רמכ"ן  לפירוט  יתכן  סמלי0יכסךךזדןלינןך

  לוכסיס  סיו  לכן יטרלל  כצרו ריסירס
 עתם לסם ולתר  כחו"ל  ספינו ריבג

 )סחרי
 ורו.ק. סמ)ותס

 ניד 6טר סנכר סיס 6) כ) 6ת יעקב 6)ךיר2כר
 63זני סירוס נ6זניסס 6סר סנזתיס61ת

 גסג6ס )0דיוע 061וריס ע"ז שכסיטי רסוס סוכרלסי
 6101 סער ע) ג"כ ק6י כידס 6סר דהך גוי6סו)פ"ז
'*DD16מר רסכ*נ  כי'  סללפים05ירימ  סטנינוכל ניס 
 קלסי  כל 05  ט5מר ווס ר3ר. כל כינו קיק כ)6ף

  סמי  הייסנכר.
toSh רמי  כרטכ'ג בירם 5סר סנכר 

 קלסי נ%5י  6סר סגזתיס 61ה רכה  כל  כיו'יסיט
 נ6ו סל6 פד עו"נ  0ל פ"1 יסנס לסטר  ל4סנכר.
 וטגן מכט)י 6יגו 1מק63 )3ט)ינסו  גוי %לי  יסר5לליר
 )סו  מסגי )6 הו )יוס טכ5ו  רביון  כירט 6מל6מר
 ומסשה  ררננן ס61  סרמכ"ן לסייח קולס וו'ו"ק:נמול
 מט*כ ועיין דרשנן, ח15ת רקייס stts )כט)יגסופלי

14:ג,:ו"' ישמעל) ר' ס"ך פשס ע"ז ירוט)תי '3pD 6תסריכמכמן -- נועם: דברי כ6ן כפירושוסרתכ"ן
 1'יוינ(ן ע( 'כ"13ש"ין::ן

 יסלל)* סתו סס 6סר ימקכ כגי 6ת ד' 5וס6סר
 מטמין 6ז יסרק) סתו קטם ד3קעסרסכוונס
 ססח0 י לפח ופוכדיס מנס  OD ה6)ס חמתהע"ז
 וקם) לגוי קר6 ע) ויסלח פ' כחר"ר דריס 1,:זסמסר.
 כו' נכניס עסרס סתיס תניסו דגרי סקרך 6תגויס,
 ודו"ק, יעו'ס עמך יסים יסרך) כו' סיס6סר

- 9  )6מר וי15ס קם, עול לכפר יק רת)כיס קר6יר22הך4 
  סחוקיס 61ת כו' ט' תסתחח 1)6 6חריס תיר616)היסל6
 0יר5ו ול5 כו'  שתמרון  o)s כסב 5סר  וסוולוסכו'

  5תכם נראי 5טר וסכרית  5חריס,קלסים
 דת0 6חליס לתסיס תיריך 1)6 חקכחו)6

 זס, כענין וכו' תיללו )6 וסרסטכפ)
 כמקנס  רחמים דכריס סדקה סגך ע) דרתוגרפס

סרי
 לו י15מר לקלוס פליז  ממסכלו וס מיתות ר'
  וססתח611סן וכיחס  כבל  נסלל יס רעל  5ה,ס.5לי
  יפרחילו  וספנטיי וספגפפו  סר5סין. חירקו  )6וזה
 כחוכ )כן 0כנללו0 ל5ו  רסיי  כמליות  צילוסו5

 וע) 6חריס, טכסיס תירטו hSt תאטרון כו'וסת15ס
 מלקות 13 ויט כבשח זס סטתו ונקכע רקתוסיורר

גפטק
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seחכמהוישלחמשך
 ע6:תיר16 כו' כריתי 6מר.61ת f~D רכינוכפסק
h~hודו"ק, חלוקין עוגסין ססן תפני וחלקן סנ' כפנס 

 ולסכע )גדור דמ15ס עו'ג נקם מנודי SDרכלנה
 לכן חסכע וגסתו יצנזר כחו ססי*תכסס

 ~כורות SD1 תירצו 6לודיכס ד' 6ת 6ס כיכתוב
 ד' 6ת כ'6 כת31 כפכים חסן תיתם פציוסחייכין
 )כן כחדכר לעכרו המסייס סס51י6ן כו' גדולככח
 כקצר 6כ) תוכחו ו)ו תסתחוו ולו תירקו קותוכתכ

 ותנסק וסך ותגעיל מצגים כתו ,ככור 0)ערודות
 כלתי יתכרך לסיס מייכיס וצען כלכיס ליגןגסן
 ורכל כיהד כתו )מסתמיו רק גרסה וכלתי כחוםמוסג
 התורס חייכם )6 דולכן כרכות( )סוף הקרוןגפני
 סנעכד כגוף חיכ היגו סקתחוו6ס 6לל לקמיתם
 סממניך מי )פגי ע5חו מכניע יק מוחס סיה6סיוריך
1'SD1ד1*ק תירצו נרקיס ד' כ"6 כתכ )6 לכןל6גררט6[ כסגיי 6ף לסייס )כן סרי )סריס חיכוין וכי 

 כת"ד, 6חת זסכי

 כ6ן סיסגו סדכר פירוס ה6לק,ס, 6)יו גג)י ססבבי
 כיח היה וכלן תוי* ע"ז חייך קמכו0הלק

 סיס 6)קיס כיח כ"6 זס 6ין יעקב 6מי בסס6)
 ;ר6י. 1)6 נגלו 6תר ו)זס גתגלס ורק הטכיגסכ6ן
 6תו. דכר 6סר כמקוס וים) 6חרולזס

 פירוזי
 כנזקוס

 ודו"ק. 6)קיס מלס לפס 6)קיס מסכן סססעלתו

 Sh מכית ויסעו כו' רכקס מיכקת י13רסרר2במר2
 לח) עלי מתם רז") דדרסז הסגיןכו'.

 והיה בתרו כפיק כרה"ם .הגה נורו, ס6יחרכם3י)
 תקיים 6יגו 06 ודוקך חט6 נ6טחך 1ל6 חט36ך
 36) מתחתיך מקככך יקח )חס קורב 6;י ע"זכלל
 יטו"סי כהוס' ופירטו מס סבליו כמו כלמבחר)6
 6100 תלכר 6כי 3ית Sh 3ס)ו? ונכהי ממבתר ילעס6ך

 לכיח ם6םוכ חיוכי נובחל גס הוt~h:no 6נו6נור
 וכעד כעת וכפר מכתוב כתו במתו זו וכיתו6כי
 )ניח סכ )6 61"כ יכקס. מתה וכקןגיתו
 תתה סלכן )1 וקין נותנו קמכקסין כגזו וסויסכיו

 ודו"ק, נדרו 6ת קייס םל6 עכול לח)תיכף
 מ65ג1 סל6 מפני הפירוק יטרלל עתו 6תר'קרא

 יסר6ל יעקם על ההירס ככל יסתרקססי"ח
 סמרכר תקום 3כ) יעקכ כו', Sh ו6ר6 יעקכ יעקכרק
 6) כהמתהפותו כתדיר כתקוס רק כעקמו.עליו

 וכן וכ"כ. יטרלל ללקי 16 יקרץ) כגי כגוןה16מס
 6ח ויקרץ כתוכ לכן יעקכ כו' כריתי 6תוזכרת*
 הכרסס, לח"כ סנור ס)6 כ6כרסס 36) יקרץ),סמו
 6כלסס, סתו 6ת ויקרץ עור לכמוס סריך היס )6)כן

 )סגנונן ים הקון, 6ת 6תן מחויךולזרעך
 6חר*ך לזלתך ג6מר . ויפמגדנ6כרסס

 נפרק רפירסו ויתכן )כד, )זרעך רק כתוכ ל6וגי5חק
 רל6 וכ6כלסס מחריי מיוחס יחריז תזרעונוס6ין
 כמלרסות תפורסס 1ס;ס יעוי'ם. וכותית ספחם)יגסוכ
 סיס לכן הר סקר16 6כרהס כזכות סיס לעסיןרכיה
 כזכות היס מני וכיח ירקה ו' כהר סנה' סכינהגלוי
 סליסי 31ית עסו ידי כ1 סלט )כן סיס תקריוידחק
 ר6ט1ן כ3.ח ולכן )עולס. סקכוע בית יעקככזכות
 כסכטיס י"ר סם סחתם וכמי מיוחטיס כטסט)1

 ת5רף ויסכ כתוכ פליתי וככיח 6כותס )3יתוהתיחסו
 כ) נע) עזרך ה)6 סגי ככיח 6כ) כסףונוטהר
 O'S,DO יקלה וכסוכ נקיה סרח ועם6ה תסכלספס1ליס
 וגתו 6כוחס כית )הגיר יכלו 1)6 כו' תקחמח)
 לזרעך כתוכ י5חק נכי לכן יוחסין עירס פרקגדרים

 ורו*ק. כו' ס6רלות 6ת6תן
 ותקגר* רחל ותחת כו', תתס כי נפססכבצאת

 סיין לקכורס ניחס וסמך סליתהכפל
 נהרןעי כדפתרו הככוך מפגי חיס ס) תעםתרסין

 יעו"ק, תוע*קכסוף

וישב
 צחיו מגל 6ניסס 3s~h שתו גי 6"י1ריראו

 סכורים היו זס דכ)6 העגין 16תו,1יסג16
 יותר כניה גס 6וסכ )כן לסוכתו רח) כן סהו6נפני

 1snh תכל 6הכ עתו כי 167 כלסר 36למכולם,
 סתכי6 הרכס מפגי ודצי הו6 לכן ת3ניתין 6ףסייגו
 לכן כק)ונס, הכיסס 56) ומתיקר ותתככדעליסס.

 ת6למיס בכחנו וסנה כו' , DISno ג6,טבאעך tplgD1 עתוויסעו
 תוכחס ע"ד )הס בנור לדעתי כו'6)ותיס

 ממפט, זס ע) ע)יכס נחרן ס)6 צותי תטנ16)תה
 וכן עליכם ר' יגחס 6ז כי חותי תענ16 1)6קי13
 נווכיחין הנכי6יס יהיו כך בנור . כחדלם רז"להכינו
 יסירו )מען לסס סיפר מסכי וגח)וס כו'6תכס
 ר6ס רק )סס ומעלס ככור סעור זס 6ין כיטג6תס
 61כי1 כו' ויקנ6ו כתיו ולכן לו יסחחוס ג"כ צגיוכי
 מס ומסמק תכנו, חון תתקג6 6רס ככ) כיסתר

 . וסכן, סספורני כזהמסקסתו

 וכריו* וע) ח)ותותיו ע) צותו קגו6 עודרירב(יבשר
 קרח פ' כספני ו6ית6 מס עפ"יסו6

 6נחט ומנס 6תר וכקן כו' כקתחס הגס קי"זסיחן
 עוקם, זו 'מס עסמחס תסוגיגס, וסגס כו' קמםוסנס

מטל
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 '8'פחכמהוישבמשך

 0,טר ויס  גרוסי. 3מדס כסתחס סרח פרט טליטל
 וסנס.  מלטון פטחיס סלסס סרכר רכייו ,ועלסנטוס

 06 הללס זס תה הקריך נזוס"ק חייםיימבילהו
 ונרפה ועקרכיס גחקיס hSn ככיריוט)

 6וס, כידי חיתה מחויכ hlo כי חסכו כילפעג'ו

 כ' גן עד דנין 6ין סתיס וכידי י'נ נוכן דנין 6דסוכידי
 tpfftll )כ' DtJO צ6וסם

 לו נגענה תק1ס סרו6ס תיס, נו 6ין רקרהבור
 הזס. כתקוס גם )י טעתה כרוך תכרךגס

 הטכס, חדלך מי65 יוקש 6כוןלהס כךכייהפייום
 כפך נס מגעלה מטוס חגוכם גר טל דתכרךוה6
 )ג5חון הים הנס עיקר והגס סטכע, נגר סזסממתן
 מגס נ!6תיס משכה קכ)1 וימרץ) 6גטוגיגוםמלכוח
 כטלמון, כחזותך מגי ו)זס גלות, )ספיר גריךולזכרון
 סלטך דיהר דוקק גריך ססמ; פך גס עג להורות6ך
 נ!6יר סהיס )זס ולמז 6תס עסריס תוך פיגר3יס

 ts~th כ' נכוה סיכ) 0) ופתחו סהיכ)מתוך

 סכסעס כחררם תגחות6 י' 6תר ניוסףרהבה

 ולמס ככור סה5יף בכיו תקכורת ייסףסטי
 הזס, כתקוס גס לי קעטס כרוך )כרך גתכ!יןסתיס
 וכמכית מהכור קסעלוהו חס הו6 סגםועיקר
 סריך הכרכה 6ך ot~Sn' כ) ע) )מר נעמהססמגחה
 ר' ק6תר וזת חסטכע, חין יו65 דכר ע))כרך
 והיס כי ים ועקל3יס גחסיס 6כ) כ"ת כ*פתגחוס
 )י מעמה כרוך כירך ו)זס העמס. תטכע י651גס
 ר' ה!6 תגחוס ר' תקטרי סגי גמחכו לכןגס,

 הנם וכיוסף סכחגוכס לסורות כידוע דכנוילסתגחות6
 טהכרגס רק זח)זגה ~חזן נוההסנחס מסכותסיס
 ע) וכס נתסיס הזיקוהו ס)6 ספור SD כ6ןסיס
 המחלקות סלע כ"ג סחוף) ילקוט ויעיין סם)ון*פך

 מסתכ)יס היו ורוד ת16ת פסס לוקן ולנמיו דוך 63יסקכסהיו
 כמו יסכר 5*) כו' גם )י העסה כרזךומכרגיס
 חון מיה )כן הסתיס תן כ6 סתל6ך קורסד6תר
 הסקר מכרטיס ':יו ם)6 וחס חכרכיס, וסיןתסטכע

 6רס ע) לכרך סקריך כתו דוד סל נםע)
 O"1DD 6יס ג"כ והם ק6ו) סיס ירודפו סקוסתסויים

 ככ'ז:ודו"ק
 3רך וכו5ע 16תר ר*ת וכו" 6ת נסרג כי נ5עמה

 סכווגה 1'( )טגהררין כו' יסורס 6ת סתכרךכל
 )מחים יוסף מירד הטוכס תכלית סיסקסחעקס
 חמכוה הש 6ך הכתרים. כין 0כועת ולהקיסלפגיהם
 כמעסה נכס) ולכן יוסף. )הס 6תר כלסר)רעם
 היסס סר6ויס רוגלתה פ3ירס נוראת 0עגירסדתתר
 הדכריס, ככוקיס י165 חרגי וכמוק"6 )יסורס.תמר

 וכו' פגיס גסתם סי "גס ססי6 סיס סמחם3סרק
 וא' ד'* ג6ן זס התכרה ינס יסלל) ממכי מזפוטסך
 I~eh ס6מר העג) כנועטס )ס תזקי כ"חמנחוס
 מוטב )עולס תקגת6 )הו לוו 1)6 כו' עכרוהמתץ
 גס טוכס והמחטכם רעס סיס סתעקס 2-6כו'

 וכמוס"6 כפרס 5ליכין סניסס כי ד' ג6ן זססנוכרך
 נתכוון כו' עלס 61כל חזיר )6טו) נתכווןצקיד,'סין

 מכירס לסתס, םל6 מלוס וזס חזיר ו6כ) טכסו)
 כיסר בהכל 3יסרוסו נסכר סגמר6 כוונת וזס)סתס

 סיטכ: ודו"ק דוגתתס עכילה גורלתסע3.ירס
 יסורס זס סכו5ע 6ת סתכרך זס ג6ן 3יררבבוצע
 דסו6 דכ.ון י"מ יסכל גל6ס דסגהדרין פ"קכו'
 כן 06 ז)פס וכגי כלהם כגי 6ת גערהיה
 6) ר~תגגדו 1ל6 )סרגו ר5ו םל6 כגיס 6רכעססיו

 תתסס היו )6ס וכגי 6כיו 6) )תסיכו ר5ס 06יסודס
 סיס ס)6 )בכיו )סטיכו 6מר יסודה ו6ס רבכןכ)6
 גנך חתטס לוכ סיס כטירופו יסורס !רקלהלינו

 לבניו: חתו תקי3יס וס"6רכעס
 טי הענין 610, כטלגו לחיגו כו' כ1 תהי ע)יירטנו

 בכיו כו' כ6דס טותפיס ק)טס כהתפלתח.:ן

גותי
 וסתרם"6 וכסר עור סולחנו 6ווס בתו כו/ ע5,:וות

 )6ס ככסן סיס !יוסף הע31ריס IDSnll כהכסס
 ת5ד בחיגו יהורס ספיר ק6נור לכן רח) כחטןוגיתן
 סתתת 6ודס סזריעס ססי6 בחגו ת5ר כלרגוה6כ

 ודו"ק:הכסר
 מבסון סל6נ"פ Dt-'D סקס, סתו 6תרר,קר~"מ

 עייף סיף י613 כי עד סכתו3 ע)סריס
 וטנ5ר כסליס, סחולרס חלום 5100  סרך  אולר!זס
 חוסיס ק)סס ולתרו  לוחו  כלרסס ננוינ סיסכי

 סולד י65 כך סתתוך )ולד יפס ת"מיס6חר!גיכ'
 ובגי סו"נו כן פרק ריס בתרו וכיו"כ .מזורז,חבכן
 זלפי וחכוכן זריז כן )י טיסיה כדי וגכגסתירחקתי
 מוך יסף 1ל6 6חר ולהקן חל1ס היה ככזיכמהיס
 עליו בחרס כי עד סתו)רס חיק היס וככ"ז)ןעתס

 וסכן: כו' פרן עליך פרטתמה
 דניתסו סקס )6ח6 ט6)ו הנדחיס פ"נרב2מוף

 גרפס כיותר. 'l'e'r כניך חס שפגידר"6
 ס6חרוגיס חרקים ג' ן6חרו תסגי ע"ז לס607ל1
 על מו"ת כן כפרק דרסו וכן יכו' ולולד )היפין
 כ"ר כ) סכר 6)יטזר ור'כו' כסכי כר דמהקר6
 פהק סוף )יכתות כו' תכחון וזורם ח3פגיס 7'סחורם
 ד)6 כיון כן סכר כתעוכרת נס וכטח בחין(ו'
 61"ט 6סר, כתוךוכטתוטילחתו סקתיס מןסכר

 36) כן, יעמס תנגס לפרוס יכול 6יגו ד6סספירו0
בסור
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חכמהףש3משך58
 כף עטש ד)6 ורלי לליעזר ור' כן )עסותהסור
 סן מס ותפני עיכורס, יחי כ) עתם סיס ל616*פ

 ורייק: גיותריפיפין
 ס6מרס סעיניס 6ת )ו ספתחס עיגיס כפסחךר,,1נב

 פחחס פירוסי קניי וטסורס 6ני פנויס)1
 מקוס 16תו על כגוי 1ה61 ממעיין)1

 לו וסרקתי
 סוף כבמרץ מ"ם פי על יותר ויתכן סי6סטסורס
 לסחעכר סתוכל כוי 563נע מיעכס מתמר לחיןפרקד'
 כפתח tffD 6תר ולכן י6סוגס נזכי6ס מתעכרת 6ססך6ין
 לסחעכל כדי כ56כע סמיעכס וסייגי סמעין ספתחסעיגיס
 כעלס 6חר מגיס עמר ססהתס כ) סמיו ס66ך
 כעלס לחרי ססתס ותתר יולדתן 6יגס גיסתופינס
 כי רק לסלם לגטך היחס רעתם oSlh סי'ס'טסי
 6"כ )6סה, לו ניתסס ל6 וסין קלס נדל כיר6חס
 ונזם סוס גדל כי מטת סיתס נולסגק6 סלםסיקוס
 טיס סורסו מס )פי tSlh טניס. עקל סיס )6סזון
 קסרי ססגיס תספר יתכן ל6 ישף מכירת לחריסיס

 4171ק, לגו5ריס כ6ו פרןכגי

 נמורס יעוין סזס למרין מס סזס סגדי סלחתילקנה
 ונכס כסיס ויתכן, (tODI וכלי ת'ט פרקח"ג
 להקריכו )כלי 3ו גזסר סיס מנדי וזס ז3חיסלמקטיר

 התגורס כק"מ כדלקיו מנס לתנן כמו דחוי)ד'
 )וכתופקרת זוגם עס6ס ספגויס על סכ6 דפנוילר*6
 33נוס ד6ף מלהקריכו זסיריס היו לכן תוס'(יעוין

~lDh
 ככל יחערכ ל6 סזס סזס מל.ן סיס ולכן לחגן

 ירעו, כולס ג6חריס יתערכ ו6ס 16ת1, יקריכו פןס65ן
 הענין )עוגיס, סרס סכס וגס כלתך "מרזנתה

 ומזגס מתהפכת ז1גס 6סס 3י3תותר6תריגן
 למתעכל פעולס עוטם ס6ינס וכיו"כ תתעכר ס)6כרי
 תכייס מתעכרת 6ינס וכתסס גחולס סיתסותתר
 סגם וגס כלזרו )כן ד"6 פרק סוף פייןר6סוגס
 לנור לכן פטמים כמס זיגתס כטח לזגוגיםסרס
 סתחעכר וכדי כו' נתתיס )6 ע"כ כי מתני5יקס

 ורו"ק, טס כר6מרו כ56כעלזיעכם
 )6יס לסתור חמים 6ל סלחם וסיף מו65תהיא

 תסו ניגסו גופף חד פקיט6 כו' דיגם סכגמרסיקס כהרכין ר6ית6 מס עפ"י יכודר לו, 6לס6סר
 וכתן ס6טס כעל יסית כקטר דכתיכ סו6ילדתית6
 ע) ג5טוו גח כגי וסגה קנו") כו' סוSD31 6ממוגף
 ל6 קכיסס יגס וקרח כזפ תיסר6ל וחנזיריסעוכרין
 ס6ק0 דכע) 610, דכע) ממוגף 61*כ עלייסו,ק6י
 גקטליגס ו6יך h~D) מ"ג )כ"ק כעות עליס כ6קפינו
 יורע וקין לזנוניס מסרס סכ6 רק סתרי עדנמתין
 סו6מי

 גלמן "יגו ויפתר ינוק 06 ו"פיל1 סכעי

 ים 61"כ סרס. 6נכי )ו 6)ס 6סר לפיס טלחסלכן
 כולדות וטח לו סיס 6יס כ6ן ויט הס6תגןסימן
 מועב ספיר 6תי 0131 ו3ע) ממונו גפ0יר61יך
 נססות סלט ת36ד 61) כו' סכר וזס 6ל3ין ו)6וכו'

 ודו"ק.כו'

 )6 ויה כו' מוסיף )6 .*6 לדעתס עוד יטףרננתי
hSי~6 גס6 פסיגי 16)י וכו' פסק SthD 
 )פיות קריר 3ינמס מ15ס )מס סל6 דסנ6סיכר
 כוותיס סכר יוסי דר' כירוסלמי ופירט ממזר,סולר
 סק"פ ופירס יכתות ריס יעו*ס תדין דרך כעלולכן
 33י6הו וקג6ס סלקחס כיון 6כ) ר6קוגס כ.6סדוקק
 aat יעו*סי ריקוח )טס ונווחל כלטתו סי6 הריחי

 סוננ גירת 06 ג"ו רף ע"י סכ6 פרק ככליתחלוקת
 דכר לכל כקטתו דתסיס סדכריס )כ) היכמסקונס
 ניסות נסס קל6 )כוון רריך עויין קנס ל6 6106'כ
 כרתו ונעטית 6ותס קנס 061 עוד. עליס כ6 )6)כן

 ד6"כ לזמר 61ין פסק 1ל6 עוגם מות לקייםתחויכ
 רכיון קינו, זס יכוס, ת15ת עור כס לקייס יריךסיס

 תסמיס נסעת טנפך. לי עקם ס~סבדברים סיטכ* ודו"ק ת15ת1 גתקייס ככר זרע ע"י סםדסקים
 61סת1 ספוטיפרע סייגו כן, )ו6חלס

 י651 כי סר6תס ס6מרו וכמו וקוסתיס חרטומיססיו
 61תר1 סתכיתס ידעם 1)6 נדרס סלסלת לותמגס
 וחסנ כן פוטיפר גס ר6ס Slbl' גתכווגס. לת"סכי
 סו6 נס נחכוין ולס"ס כקלס ר6ס ג"כ יוסף כי6ז
 לו לנזרת כהר רק תתחלס 6פ1 חרס ל6לכן

 כדרכם טליס לכוץ ר5ס )6 תיוסף ס6לסכרכרים
 כמסר OnD לכו תקות למלך רק לסתעכרסתוכל
 וסתן ער וכמעקס היכריס דיך סייגו פוטיפריעמס

 מעת סגסחרס strt ס6תרו כמו 0רי0 פיסקפוטיפר
 6פ1. ויחר ולכן 'CID1טקסס

 טג6סלו פירות 6סוריסי סמלך לסירי 6סרממרם
 טוס לסס לסניח 6ין 6סר מלכות דכריעל

 ס)6 מיוסף יר6 סיס כן משנוס ירכרו טל6 זר6רס
 6ממ. דכרי גכרין כי סו6 כלסר המעטסיספר

 ופסוס* יסוכתן תרנוסעיין קסתי הרפת לכסוח ורם סתעטס יורע סיסופוטיפר
 "ו,ן לקניו וקין . ו;, ין י, נונוויקצוף

 ג*כ ס6ופיס טלל כפיית ססיככ ומס דתגילהס4ק
huntממסקים סר מח"כ סיס זס טכל6 לפי ויסרג 
 ו6ס יסיס כן יסיס 06 )עוכ סיעתו פתרתיוסף
 טל חלותו מפתר כיון 36) ליס* קיטפת מ6יל6

 ררך סיס 06 סרי ען על לתפוח לרעסס6וסס
ע"ס
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 %כחכמהנ"נמשך

 כן יקוים ל6 פן עלתו סיכן )6 וססערסתכמס
the6(חהחו וינלס  ס6ופיס קר חחט יגקוס גקוס ה 
 6)קיס חכמת וצודקי הו0  53יה0 ספתירו פכורכו

 )פני מזכירו )כן פתרונו יתקיים כי וכטוחכקרנו
 ופסוע:פרעם

 גדו) סיס המסקיס קקר נטמר ס)6 חריטיושטנף
 ינוחו) InSDt סינוד) יוסף סכין ולכךכתע)ס

 וכמו כמעלס הוין היהיו סני כתכ )כן מתלך)ו

  טפיריס חיעוט סטעיריס קני כיותם סגתר6דיחוי
 תתקהי סייח 6סר כו' נידו פרעס כוס 6תינתת  ודו"ק:  סיין.  סיסיי סגי Sfn ומסטניס

 חסה 6יזס הידון כ)ככ יפו) 06 כייתכן
 מיוחר כיס מידו יקח )6 6ז עבדו כ6נווגתספק
 'ohin והעכר סק)חן ע) כיסות מני יתנו כי רק6)יו
 סעכד יטתס וסווגי סקרון יקח וסולחי 6חה נוכלייין

 חמק סוס יה6 ק)6 צנור לכן סטיון יטתס זסוצחר
 כיוו צליו המיותר פרעס כום סתתן עליך כ)3וספק
 סהס וסוך עמו סתיתס 1)6  מסקסו סיית ג6קרוכו'
 ויפתור ה16פיס קר גס טיח)וס עטתס וסססנחס)3דו
 ל6  06 כי  שהתסיס. סמר 13 קי6תין כרי )רעם)ו
 וכתו )טורס ולפתור )חנפו ר5ס כי יחסוםכן

 ופסוע, )עי)קכי6רתי
 תסכות טכ0י0י ))חוד והלופיםהנזקקים סי עם ימים סיסים מיה הקתיס יחןנראה

 תכן )ירע )קליט ר6וי 6קר לקוה ס) ח))סוכ)
 6ז קורס חלתו ס6ס onh5 קורס יתיס ג' רקחכתו
 תסתרי תכתרו סיס 1)6 עליו ק5ף ס16פיס קרסיס

 סתם ס6ופיס וקר  o'~tno  וסר ותגסניססת)וכס
 כתדינס וס6ופיס סתסקיס כ) ק) התדיגס סריסיו

 ויוזנק, תסס התכם וע)עליסס

מקץ
  נספרות כי ירקה פרעס נ")1מות תתעייןהנה

 ו0פמורנס  וכו'  5חרו0 פרוח  י3ע וסגתנזכר
 ספרפס ומפלי  כ4 כחכ ל6 וכטנליס ספרות6לל
 ירש  6סר יוסף 631 )יוסף ז6ת מזכיר 1ל6 וססנח

 ורכך עוקס ר' סח)וס כ) כי סחר סח)וסגרוס*ק
 לעטותו ותתהר וכו' סרסר  נכין כי לסורות וסכפילטגס
 פעו)ס על תורס 56)ן מעתנו סענזירסוע)

  סר5סיליס  סנים ז' כתון- כי )עטות גריךספרעס
 ICD~l 3ר  לצרי כי  5חרו0  ססניס D3CO מהרוכלר
 גקר6 וזס רפ3 סני  ט3ע ע) )תחיס )סיותבנן

 6יק פרעס יר6 ועמס וזס  יס %) זס קניסןקעתנו

  עמנו כי כטכסיס סוס סופר גטגס )6 מכן וכו'חכם
 לפיוט.  לריך סיוף פרפס מפפולו0  וס יען%)ן
 פרטס ויצתי פעמים כההגות מסימן נ6 6יגווע"ז

 מיינו כו נרקיס רוח 6סר 6ים סגמ65 סח)וס()טנזכר
 וסכן, סח)1ס, oa)דעת

 )סר ק6נזר ע"י לתחסיר 6ך טפתיס צנרבמדרש
 וימי מנטהר  סיים סחי  לי גיתוסף וסזכרתגי זכרהניסתסקיס
 ססנהגס דרכי )גו תספרת רסתורס כוונתו כ,'תקן

 טר 5לל  יסיר  6סר כססגחס סככם 6טרהע)יוגס
 סר סיוס'  יוכל  להדן סמלכו0 ררכי  וילהורסן3חים
 וכרוס 3כיפס חוקקת סיתם 6טר כזו כתד;גס1טליט
 יטע וכאר וקוכמיס חרטותיס וססכ)ס החכנוסמעלת
 סתקקס )תלך 6ער סריסיס עס יסכ ה6סוריסככיח
 וטכסיסי גיבוסי תסס וקכ) )פגיסס תקרת וסיסוסנופה
 סתקקיס סר י165 צחרי לנמש וסגסגתס תקריסמריכת
  ס,סיריס 33י0 מיסירתו nSDln  פיר סיס 65וה6ופס
 ססטגחס הככס 3ססר שיחונו  טסם SD סיסרס

 ורו"ק. 1כ1'  ממסיים סר טנחינסר
 ידכא ט61 וסח)ונוות כתיג וצי ונ6 כ"סברכות

 כ6ן תאך ffg' כ6ן )"ק כו אכר כחמוס ,:יוסכתיכ
 רסיסו  ייטב וריס וי65 ריס 3זוסר ופירס קדע"י
  ג16 סייר  יו"ל חלהSD 5 רמהנ, וצוריאלררג5
 כתיכ חס וכו' סוריע לחרי פרעס ויקרורכפרנס
 ד6 גלי רז6 )י)6 די 3חע61 )רגיל) קריןכרני,)
 נ0י3 הס חוי 50  חייו  מין  חיוו חזי  6.1יהוגכרי6)
 כתריס כתיכ חס כו' 53  יסרק) ~tps ככורוהגה

 טד ע"י כ6ן הגתר6 )פ"ז ג16ת ותה כו' י:חר6סוכחרקה
 )יתקהו דככז6ה ככולה )הו 6ית ככוליה ס"ו גיטיןי6נזריגן

 ודו"ק* סתר6ס כתר6ס יזס )יכ6, וכטד חיזו נון חיזווזסו
 רע חמוס חזי )6 דרור ג"ס הרי6ה יפרקרוטכ(

 יכ61ר וכזס רעים ח)1חות )יס חזוותחייגי
 למיוגעי ופתר וכו' 15ררי נוכ) )"6 כתס)יססכתוכ
 וסכן,  ה3סיליס חלומות  עליו  למיורפיוטר5ו פתרטייס
 טעות דיתכן הגי16ר היגס חזניו 6גי "ט6יאת

 6ך כחגם סתסקיס סר 6ת חמר 6קרכג!יעס
 סיס כי כפח סנ.יר:4;ל

 רו~
 פתר  clOltl  נחלום וס

  קרונוס 3גוירס ריי פיפס מפתלות  כל 5"נלו
  ס05וריס נניא קוהו  סיס מס וע"כ ספליונסמסטגח0
 סיס 6סר מוטך כקחת וסיס 051 סירס  ס5לייסה,0
 6ני חטבי 6ת לנור ולכן כמוסר, )סכת )נוגסר6וי
 נתח)ס. כבסר רע ותר6יסן וכו' קי3גס 6)רר*נ2אגה  ווו"קי  חימס  ססו5 6גו רובין טסיוס היוסתזכיל
 1Dp5 טכעו)ס וזהכ כסף כל כי לרחז ט63יתכן
  עוטר  טסיחילו סס3פ  סני ניכר ומיה למקריסוסכי16

לדומות
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ממץמשךש
 סג6מל עמסן סעל1ה1 ממללים יסרה) כמעלו רקלוורות
 כחח)ס כחסר ומל6יהןרט וכו' כי h)t(DTt וזהזיג5)1
 עררי מלסי כר6מרו זס 3חלוס לו רתתולזס

 פעמיס מחלום ססגוני SDI יוסף 6מר ולזס יעו"ספסחים
 חס 6כל לעסותו ס6לקיס וממסר כו' הדגר נכוןכי
hSn163 גודעכי 1זסםל6 נכנס Sh ומרריהן קרנגס 
 מדגר גגון כי 06 ססכ)יס 56ל גטגה ל6 ככהחלסרע

 למסך זמן עוד כי לטקוהו ממסר קינו 6כלמה6לקיס,
 והכן. מהקריס סיל16 עד קנסר*י
 חלוס וכו' מנס מניס קצע הסוכות פלותושננע

 הסכליס וטכע כו' ספלות וסכע סו66חר
 והעגין גלוים סדקדוקיס רעכ מגי סכע יהיומלקות
 כלרן תהייגס 6קר וסרע3 סקגע ע) מורות הפרותכי

 סנע והגס פרוח הכע עולות סי16ר סחן חלס ולכןמלריס,
 הישר כמימי תלוי המדיגה טס5לחח הי16ר מן כו'פרוה
06hto מוריס והטכסיס גדותיו. כ) ע) וקוטף עולה 
 )מטר 6סר הסמוכות ה6ר5ות ככל והרעה ססכעעל

 6לל וחעמווגס כתיר גפרות חכן מיס יצתוהקמים
 מורס העמירם סי )עיל ס63רתי מס עפ"יספרות
 הרעכ סגי לקכע נוזון מכיגיס סיו הסכע סניסכסכע
 סל6 כקכליס 36ל זס 56ל זס עותךיס היווכקילו
 קלמרו כמו גלק3ה סיס )16 הכינו )6 6ר5ותגט6ר
 )6 כמקריס והנס כו' ותעמורגס כתיכ )6 לכןרז*)(
 הרעב פסק יעקכ סיס כעון כי רע3 קני סכעסיו
 6כ) בספרי, תכלי פליגי מיתחו 1ל6חר מקריסמטרן
 ס6מר וזס סגים ססכע כל רעכ היה 6ר15תכסמר
 מנס לגיס הכע 6חתכו' סור6ס 610 סו6 6חדחמוס
 כו' הריקוח הקנביס ו30ע קגיס קכע המסךפילוץ
 6רן ע) סנוורס ספרות טכס 6נ) רעכ קני מכעיסיו

 סו6 טהור6תן 6ף רעכ מגי סכע יסיו ל6מלריס
 כלכתו מפגי סירס ע"י סרעכ יפסק נ"מ מגיס)ס3ע

 6רן על ויקיתסו וחכם גנון 6ים פרעס יר6רעישה וככון: יעקכ,טל
 היס סח)וס הורקת דעיקר יתכןנזלריס.

 )עיין הפרות כחלותו סקויס ומדוע סלעכ על סנוורםססכליס
 ונולך ועוכד6 נו5י16ת 6)1 יפיק כירושלמי 6ךרנוכן(
 קטלי סוזי דגכייסו 6תר כו' קוס למדיגת סלךמוקרון
 ג3יכון נחית 6*ל רעלכם )נינזק וממיגע ודיןוין

 גכיכון 6ית כו' סנוטם גכיכון זרח נחית 6")מיטרק
 ומסמס 6דס וכתיכ סך6 כעיר כדיל 6*ל כו'בעיר
 קוות סיס פרעס וסגם ר', תוקיע כהמס כעני)כו'

 6דס כגי הליכית על )סכיט דרכו היס 1)6)סמלריס
 וגכוסיס סומר נכוס מעל נכוה וכסיות מדינתוודרכי

 סריס "סר )6רן 6וי כי וגזך עוסק ירכס 16עלייתי

חכמה
 פכית )סוסיי כוס מוין עסת נמ5ריס סיסוניס.לנן

 ימיו כ) רחוקה ממדיגס 6ים פרטי דכרה6סוריסע)
 רקון לפי סר כל עסס ולכן מספט כל6 כל61ויהיס
 לסר16ת oSnn ספרות מחלומו לו סר16 זלכןגפיו

 ינועו כל 6מר לפיעס ו' מודיע הכהמותסכם3יל
 הסטת ועל 6מר ולזס ד' יוסיע כהמס 31ם3ילכרעכ
 וחכס גרון 6יס פרעס יר6 ועתס מעמיסהחלוס
 יסיס יסל*מותו וקדום 6)קי 1ל6 יוקץ6ים
 מלריס 6רן כל SD ויסיתר*1 והסדר סגימוס כרכימידע
 עין ימיה מרט המדיעות סר 061 הכל כיווקיהיס
 למיענד 6רס יוכל 1ל6 יימס 6סר ממגולחעלס
 ופ"ז מלריס, כ) ע) להמר הודיע כלתי לגפטיהדיגך
 יקריס מכירן מספט עוויה. ע) הפלות הקדמהמורס
 דרכי כל פל והכס ג6 ר6ס 6מר סתו OnDוכלסי
 ח5ריס 6רן כל SD קותך גתתי כי המדיגתסגהגת
 ויתיחם יכוקם מידך חטפט עוות 6יזס יסיסו6ס
 ל6סור וריס יוסף עמד כלסר זלגן לכד לךהוגר
 6מר הקמל דעת וחוות כללי מטפט 3ל6 לחיו5ת

 )6 זס 6סר למלכות הנונע וכר סוס 6הסמרסיס
 פרעס 6גי לו ס6מר וזס כפגסוס סקה) נמספטיהיס
 61ין מלריס כלסין ללקית ממסלס על ממורסר"ל
 עדיך 31ל 1תחכ1לותסן נ"6 עלילות SD להכילכנווי
 וסנן: מלריס נילן כלהחתסווס ע) תקגיח 6חס כיכו'
 מעגין פרעס, יר6 ועתס רפ3 סגי סכעיךקין

 כמו חוזר ולרעס חוזר סקכ"ס 6יןדלטובס
 ספני על תכן י0וס*ת, נהלכות הרמכ"ססכי6ר
 לסוכת סיס הרענ כקמת 6כל חוזר סק3*סהרעכ
 ירDnD1 6 תכן )מלריסי הכסף ע) קג6סףמקריס
 לטוכס זס דגם וגנחך כו' כר ויוזכרו וכו'פרטס

 ודו"ק, סקכ"ס יחזור )6 לטןלמ5ריס
 מעל מפני יהכן כו'. סרעס בעיני הדברריכשב

 מעלתו וסוקרך והוגרל נומקלתו גתחזקסירו
 1מיע15 עתירות )ו מגלס קט6לקיס מהמוןכעעי
 ממסלתס, לסקריו סקדומיס העמיס ורך סיס וזסכחלוס'
 סנסנת כי פילוס כו' כיתי ע) תסיס 6תס 6מר:לכן

 חו5ייס כעגיגיס והגהגתס פגיחייס כעניניםהמזיגה
 סממך* מתך 6גדל הכם6 רק פיך עלסכ)
 ו)סקריעני מעלתי לסגדיל קתרוס סעס כעיני נוולרסיס
 פרעס חי כפגיו סל6 נסיע כי טסה וכן מהנווןכטיני
 כל 6ת וקנס (P"o למך םל6 עליו גילס ס)6ועוב

 לפרעס: מסריסקדמת

 כמוך. וחכס גכון 6ין כו' חוחך 6לקיס סוייטשלדקרני
 חכס על 6)6 סכינתו מסרס סקכ"ס יליןפירות.
 סרס סו יומן סיס 06 61"כ )ח( )נדריס ועקיר*נכור

כמעלום
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 1* אכחכמהמסץמשך

 ממס 3חכתס כי )סיף אפסר סיס סליקוכמעקת
 כעקר כמוסו נלו)יס ע6יגן רק מנוט יותרנדו)יס
nlSDn(כנית ק6תס אותך 6)קיס סוויע אחלי 6כ 
 מכ) כחכתס גדלת כטח סלילו סנוע)ות )ך ויחסרס6סוריס
 אותך סוריע מכך לחכימין חכמתך יסיכ וקוכ"ס נורךחכמי
 ינזוסו מל6 ר5ס כי יתכן כו' אסנת 6ת י1ריקכן
 הכיה יותם אותן סתכיריס מנוס ומי 3תלייסי
 לעסות ויוכלו יזהר סקג6ס תעלס כסס 6סראדוניו
a'h6טס )ו לדוגו כת 6ה גחן )כן כמלייס מרך( 

ClnDSעתו, וייסכו פיסם 
 גטגי כי 6מל כי כהיכ 1)6 כו' 6)קיס נסכיכני

 )מון ירע )6 ספרעס מפגי סכתוככדרך
 יכו) סיס )6 )כן זס יגע ק)6 גקכע ויוטףסקודס

 ופמוט, סקתות קעס )פרטסיוסף
 6סר 6ה גקר6 16כ) 6וכ) לסכר כנפןמארע

 כטסיך סתכ61ס 610 וכר ככריגתתרח
 כ) 6ת ויקכן 6מל )כן הכן כלי )כר 61'6כטכסיס
 נתמרח 6טר 011 הרוכס גתן סכיכוהיס 6קל כו'16כ)
 כחו) כו' כר וילכול כטיכ)יס כר 6כ) יגדנןככרי
 פטור מקגתמרח מלקוח כי 6כ) )סכר למרו )כןסיס

 תו") טסו6 תלריס 6רן ט) הסיס וכפרטמתעמר
 חייכ סגתנורח טרם )6רן סכ6 נוחו") תכוסס6כ)

 ס)"6 סימן סגר"6 )טיעת מתורס ]ומןכתעסרות
 סטכל מס סייגו S)h ליקח רל1 לכן י"3[סעיף
 חס סייגו כר כ)יסס 6ת וינזל6ו יוסף וילונתמרח
 מזונותיסס ויונועט )עסי סילטרכו כרי גהתרחסל6
 ס6גסיס כו' מ)6 מסני כפעם 6תר סכן לקוכוימסרו
 )סגות ר5ס )6 מדלך מן )סחזירס סקוס ןכיון6וכ)
 לתוגות ועער ויגע, כפרסת )כן סכקסו מסמכפי
 3ר )מס נחן כדרך )סכיו ומזון ולחס כרטס16ת
 ותזון מחס כחו") ל6כ1) כנסעו נתמרח ק)6 מססו6

 מקת חידס ילחק ומכס יקר6), כקרן כסיותו)6כ)ס
 י5חקמ6ס דויזרפ מקרך סרמכ'ס כמוק"כתעסרות
 סיטכ, ורו"ק )ך 6עסרגו עמר כלתרו זס חזק ויעקכמעריס

 סוי מגס כו' מהתרכס נניח יחסר 6"יאחיכם
 )מן 16מליס קסי' 0יעס כתרומות דתנןדיגכן

 כו', כמכס גסך )6 061 כו' תסס 6חד )גוחט
 מסן 6חר ימסרו 61) כולס יסלגו יחרוסו ל6ל6ס
 ימסרו 61ל כולס ימסרו סרנן פי ע) ס)6 כ6ןכן
 לעטות 55 סיס )6 סכין עפ"י 6ף למכי מסס5חר
 כו)ןכמסמי סיו זס דכל6מעקס

 תקים תכ)
~,Dh 

06 
 נקם וסע 6סוריס סיו ל6 גסן כ6ן ומכ"ם יחרוסו)6

 ע) המעגו 1)6 כו' תחיו 6יט קמרו )כן 6חוסירסר
 6תך ג6נצל סליך סז6ת סברס 6)יע 063כן

 )~סר מרעתו פקתו יתמור מסלחך כבתימתגו
 61ע סכ)) ע) ו)רתס טחיו 6ת ה5י))מען
 סז6ת ס5לס עלינו ג6ס )כן יוסף ע) רחמנו)6

 סכ)) ע) סיחר יחמי מהעשר )סים 6נוע5ריכיס
 כו'* לוס כמר מיס סוס טחיו עכור )':6סרו)כרור
 )כרול )סם סקסס סיס 6)יריס ויוגר יוסע כגסוסכן
 1ד1"ק: וי6סרסו ויקחסו יסרור 3ע5מו 6Inbo 610ת

 ככתיי, ק5תת65תי
 כן מן גענט o~h למדיגי מעגין. כיבד, תח'ע1416גך

 חייב 6יט טנס עסליס עד טמיס וכדיגי :מנסי"ג
 6דסרנין ומדיגי גפק"נו ועוד דככוריס. ירוכו)מייעוין
 כמחתרת 1נ6 ומורס סורר כן כתו סופו ק6ע)

 רס"ט ס6מלו סעתיווכמו ע) תעגקין 6ין טתיס31ויני
 וזס רודףן כנוו יוסף דנו וסתם טס, סו6 63סלי"ח
 )סמיתו, קוהו ויהגכ)ו 6)יסס יקרכ וכסרס ספסוקמרמז
 6)יסס יקרס כטרם נויהם חייכ סיס דיינםסלפי
 עליבות מטפס טסה סופו סם ע) רע )סם)טסות
 6) ס6מל 011 מלידס, דרך וזסו on'Yc'Sע)יסס
 לעכר תס לק לע )עקות תחטכ ק6יגו כילד,תחע6ו
 פטור תקטן גלרס ודמו נועטס עקם )6 וזססגל
 1)6 גחקיס 133ל 16הי ססט)יך וסר6יס מת"סכריגי

 ודו"ק: מנס כ' עד פטור טכד"ס תפניסוזק
 6סל )יוס"ק יכוונו יתכן )גו, 6)קיס עלס ז6"מה

 לעס )1 עלו סס 61"כ גדו)ס. טוכס לו סיסמסנוכירס
 כמפס טסוסכ ט31ס )סס טכס וסקי"ת סטוג:ס.תעין
 חסכו, כבקר טו' ע)יסס )סמנו)) טסופס סרעסתעין

 מרס: כגמד מרס זוהין
 נט)ח( )מגיבתך )קנה מע"ס וסגן טנחפמבנוח

 גיס סו) וסכן 695 בחולין כרינ"ח ל)6זלו
 ו)כן יעקר, )גגי ג6סר )6 דג"ס ומכרס מסוסכפניסס
 עפי מע5מס תקיימין טסיו רק מלגייס ריו )6ד6ס סיירי גח )כגי ג6סרס נ"ס כת"ר טס רי3"ח ע)קלמר
 וסכיכו קר6 ד6עכחן כתו )סכת וסכן סך )ןרו;מסו")
 )3"נ ג6סר ג"ס וסכל תסוס וע"כ י3י16 6קר6ת

 ודו"ק: גס'ג על )דווסו טפי תסתכר)כן
 דרך כי 5חימ ט'ד יתכן 16כ), )עכור נתח)ס ילרטירקד

 )ססהכן כחנס th(S )כקט מולך ספינוסעפים
 )יו3 נמ65יס 6סי חכ61ס תססוחרי יקנס ג'ק3ורכיס.
 יגקס מכסף וירוס סרעכ יחזק וכבסל לעג.כעת
 ממרחק )סכיך ככפו נפטו ויטיס מזול נתקחתכובס
 06 פירוס המר16, )מס בכיוס )סס ק6תל וזס)חמו
 )כנען,ס)6 מבריס תבלן מסמכי6יס תנ61ס קונינו6תס
 ורכך סנוויגס )3גי וזסג ככסף ס)כס סעוסריחלנה
 נתח)ס ימנו ירד יוסף ניח SD 6טר )6יעימרו

)קור
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חכמהמקץמשך
 תכיס* מן מלועס כטוח עד התעיט 6% 6וכ))טטר
 כחח)ה דרק זסכ. 16 כסף נכ)יסס סמו גי שתה6סר
 ותורס 16כ) )ק3ר ירוט סרעכ מחחי) כלסרתיכף
 סגולות וכ) זס3 16 כסף רו3 )גו יס בי)מס

 ורנן:מלכיס
 06 3גו )סיוע יכו) ססיס למרע מקיס1 תכל 36) 3ג1h1p 1 לחינתו 3גי, ישראלקים

 כתו וזס קנס טתוגה רק מוגי גד1) היס )6כי
 ילרו הר6טוניס ןרורות סו*מ 3ן פרק כריקס3י6רו
 סהו)יה כלי ננמר56)1 ישף כי תמוגו סגים)טמורו
o~lnPSסח6פק טניס י"ח 3ן כעוזו זס 31כ) טניס 

 פועיפר, ת"תת חומו ותוקף יטרועל
 6ת1 ה"וכליס ולתלריס לפרס ורסס )כדו )ורי~טיבשר

 6סר וכניו 61טתו כיתו כני סס הכונס,כו'
 כוי. )חס לתכל סת5ריס יוכלון )6 כי וטייס*סיג
 "סר תטרי 6יגו סו6 כי ייתרו ה)OOnD 6 י6כ)ו6ס
S)th,לכרס, וסם כיתו, וכגי 610 י6כ) 061 עתהס 
 י6כלו 6סר 6וחס לכייל סככיי חררך זה 6יןסל6
 לכרס. כיחו וכגי לכדו 610 6כל ולכן ג1)חגSD .1להרס
 מס"ת ותרכ "תר לכן יחכייסו, ט)6 כדי להדסוסס
 למכת גחן: "חד סכל כולס ממסלח חסיכןנגימן
 סת5ריס סיו. הס רז"ל.כי כמוק"פ 61פליסומגטה

 לחס: עתוס16כ)יס
 כיכתכוון סכחוכ זס טפר עתו, ושכרוריוטרזר

 נגכ סכגיתין יסחר קכ6טר יוסף זסעקס
 ה61 וחי לעכר כיחו כהוך לגגכ יקחסו 6יךסגניע
 סהרכה ויקבר יין שהו )כן כיתו כתוך גגכסתחזיק
 הגכיע חתך יין ותלך סתוי קהיס ותצמח עולסיין
 ויטגו סכוקר כלור י165 הס 6ך יושף כן יגחס6קל
 תפיגתס קיגס סל6 יין קחו ו6לו ססעודס 6חרכלידס
 61ין לסכר כדי תר3יעיח יותר ססתו עמו ויסכרו)כן
 כדפתר תקכרתו קסיגס כ"ק 6ררכס תפיגתוהיגס

 סתוי הסיס חס ידי העל עותן וסיס מ"ר דףעיר31ין
 ולו"ק: OtO הגכיע גגכולכור

 דיו0ף מורס זס כו' הנכור )סגיוךי~צוננך
 לזול טפי הטפחוה כגי 6ת מקלטהיה

 ס6נזסות על מפחס סס נזכר hS ויסכ פרסס תןולכן
 לכן נחן 6קר זלפס 3גי כוסס 3גי ויגסוכפ'

 1)6 תולדוחס כסדר onlh סוקיכ הכן לייחסכתכ 1)"
 ט) כתנין כמו סנכירוח לכני ס6מסות כגי ע)סקדיס

 עתידין )*ו דף מוטס יעוין 63פור כמו רקכמדצי
 פסיו 6כיו נסי וזס לפור, 6כגי על סיכתנולחיך
 ורחל )6ס מוח ס)6חרי מטוס 16 %)1, פכיוכנסי

 ספתם; עם ע)יסס זהר)6

 5ינומרוטרסלכלר.פירוסיס. סו5.  לן  כרכרינס עתסנם
 ס6ם )הן, התז סניה ד)טוגה וגרתה 63)קיךוסיין
 6ז 6חר כטף הו6 כי קורס למלתי 6סר כפיסיס
 עתס נס 36) חגטכו, סליך טוכ סלכן הקו*חסיס

 610 כן ע)יכס, )סתנפ) כנוגס סוסם טסכםףכוגריכס
 הח.רהס ולכך ככונס, לססיכ יוסף 015קכ6מח
 )סקיכ סקדתתס ו)כך ככוגס קסוסכ כןסחסכתס

 כי פירוט. כו'. עכר )י יסים 6תו hinsאושרש - זס3* 16 כסף )גנוכ י53ר )6 מכס סגג3ס6כ)
 גוגכ וסול  כו לנוון )6 6קר כזס6ים

 כיוסף גדול קר לפכור )קכלו י16ת ל6 זריםתס)חן
 כהקר המגס ענדו* 6ת סעוכדיס נ61גסיס יהיסרק
 פליקס רק כי סכינו 6ז עכך )י יניס סו6 יוסף6תר
 6יס )וקח סיס ל6 כן סלוקי גגכ )6 וכי מכקססו6
 סירוס* כמוגי. 6טי 6יט יכחל כחס כי יועמסהיא כו' ויחתו יסורס חליו ויגל ו)כך ח5רי0 לדון ככיח למכרכזס

 )ספרים התרפים רחל סנגרה כמו טכוגו ייתלוטת6
 דנ"גה11סר1 מגיחות יוסף )הסיר כזוגו כן מעו"גלכן
 יפריסו כזס)6 כי סרכר מוכן כי לנזר )זס סכיטוףעל
 6חר. 3דכר יגחק כגביע )6 06 יגחק וכחס תניחוס,לתו

רינש.
 ר5ס כי ר"ל סג5ניס, )כ) )סת6פק יוסף יכולללא

 ומירח ססתס לקיים יעקכ 6ח 1לסכי6)התאפק
 כלסר ע)יסס ontS )ו סיס 1)6 לי, מתתחוויסכו'.
 גראס וסיס התקלע כ) ידעו ט)6 סג5כיסהתגייס )פני גלות היס ס)6 6ך 6ליסס כסתחגנו סחטול6

 )התאפק יכול ול6היס חוגן כלתי כליעל וכלככ6כזר
 עליו, הגלניס כל3סי3ת

 )סת6פק סיס כללוגו פירוס. לפיכס, התזכר פיכ"י
 כתדרט( )כמפורק יעקכ 6ת ה6)ס 63ופגיסו)הכ'6

 סקודס רוח 6ין צחון כי ירד טל6 סכור סיס6ך
 סכיגס 6)יו סרתס ל6 יוסת סג6כד כ"ז דלקסורס
 ליעקב ליודע כיון 6כל נזעל3ות קורס קכיגסטלין
 )כן )מלליס )כ6 ייגה )6 וטוכ ר,ה*ק יטיבחיד
 3תעגיח, ח6חרס ידוע כי וכו' סנורכר פי גי6מר
 ע)יו ססרהס כיון 61"כ מככר, היס 6סל ככר גמרטל

 כי 6מי וזס 3מו*5 6ף יפסיק ל6 טו3 כ6'יסכינה
 ודו"ק, יסוקל סקידטכתו63רן רוח כרסון ר*) סמרכלפי
 )טוגתו שרך טס61 מדעתו יעלט ק)6 י6תר714

 ומכיח עכד סיס יוסף כי כתילים מכונו ס6יטסייגו
 יעקכ יכול 06 לו )ככוך )כן למלוך י65ס6טיליס
 6כ) )מלריס, 6)קיס גטי6 וה61 וכיחוסו כטסומגוי)

6(
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מבחכמהועשמשך
 דכליו סלעת לחרי 6תר )כן 6כיו, לטופת חסל6

 ט' לוקת עיגיכס והגה )טוכעס יק סחםסקודמיס
 ו)ה5לחתכס )טוכחכס 6)יכס רק הו6 סתדכרפי

 יתכן )6 6טר ר6סונס כמעלס סו6 ככורי כיסכתר5ס,
 תילי, נכל כתכלית ס61 ככורו וכן מז0, גרו)לסיות
 ס61 רק תעלס 3י יוסיפון )6 5ר מכ) ק)6והוך

 ופמוט* דייקך ts~l(O)עוכתכס
 קיסיסכ6לן יפקכ יבתר םל6 6חר כתופן יעתראר

 6תר )כן ותחיה מזון סם )ו כקלוח ויכלכ)נוכנען
 6כותיו )6ר7 נכלי 6יט יסלח 6סר יתכן ל6 זסכי
 ס6ר7 מ)כ )הו5י6 15פה כי יבתרו 0ל6 ותחיסמזן
 גטוגתטי חפן ול6 תכריס לברן 6והכ וביכו נכריוהוך
 6ז וכעוגו הריגותיו ככ) נוסרי יוסף הית 06התגס
 כז0. חטרוסו 1ל6 תוכרתו 6רן מטכח 0ת5ריסבתרו
 הקודק הלקון 6ליכס התוכר פי כי רו6יס 6onhכל
 ככופר זס יחסרוכיככ) כטח הל6 וכר, ככ) 4גכיעכרי

 וח"ק! נז5ריסכקרל
 חו5י6יס היו )e'DID~ 6 פרעה עפ"יעג5ץךךז
 תסרטיס היו י651יס וכקסיו רסיון כלי למדיגה לחוןכמקריס
 ומרום כו' יחזירה פרס סיין כתקנה סיתרווכחו
 יעוין עור )פגי על יוסף עוכר 0יה 61"כ לב"גלסור
 015 ס0ו6 פרעה ffDD' לקל!ח הוכרח )כן 5"36מ"5

 ודו"ק, פלעה עפ"י וז0 עגלות ומסרוחלטרמן
 פ"ק סוף ד6חרו מקוס ירחק. בכיו לבלקי כו'ייזב~ך[

 טגס. כ"כ 6כיו ככד ק)6 טל דגעגקכמג'לה
 יכבד )6 מיוסף נודס כגפר תרס יענט ק:ו6 יר6מיה
 hSn ע) רחמים )עורר זכחיס זכח ולכן וכיו"כ6יתו

 )ככוו, י5חק 6כיו 56לסיס
 בלעס ולכן ט"ו( ))וו"ק מלס 6100 נזמןס)חיס וכתיי קרככותיו נקלח דיגו ז' כל 36ל ן6תרוךדשע
 סימיס כל יעקכ עליו SJ~nol יוסף תחכוספירס
 6ו)ס קיכגוה סקריכ ל6 קכיגה חתנו הפרקה חסרוסיס
 ל6 גכ61ס לוח וכתרגותו רוח ותחי חי מיוסףכמירע
 לו, 6סכ יעקכוכ) ויסע 6חר לנן תם)יתותו, חסרסיס
 נסע לכן 6ת1 ק)תיס היו נפקו הכוחות )ו 6קרסב)
 יעקכ טעטה וסממן היין והגה זגחיס. ויזבח מגע763
 6דס דתתנוכ נסכים תנחת 0י6 0נו5כס על 6)ככיח
 סיו רס6 )זכח גסכיס סיו ול6 עסתן ופגי וטחןיין
 דסווי ובריס דהגי וקיי") 0תזכח. על ו)1Jho 6על

 כטס כספרך דתכן וכתו תתגרכין מכיס 6יןכתנח0
 1)6 יין )6 חכי6ין 6ין כך תכחש מתגי3ין הגיסס6ין
 סקרים וכקן כלכור. 16 כיחיד 16 רק גו'ע5יס
 מסיו וסגיו יוסף חסר וסיס כניו כ) וכהכי)כסכינו
 רק )כן וגסכיס תגחס )הקריכ יכו) סיס )6כת5ריס

 מתמרס וזס ויין, טחן עק 1)6 כו' יטפיסויזנח
 עכול וסקריי הו6 הקלינ ססכטיס כלית געכמל'ר

 1ד1*ק, כקלכנן כסותפיס וסיוססכעיס

 יסווה לר' לנור ננמט תסכים מנחס דלין יתכן14י
 סיס 6) ניס ולכן וכתוספית. זנחיסקי'1 עייןויונכן

 היעקש ירוסליס םזס תוזיל וגר6ס כיר~'םליס.דים
 סגסס5"6* גיר וכפרק 1י65 רס"י יעוין 6) גיסקרסו
 וסתן גסכיס סקריי ל6 לכס צעיר וכן D~V ככליך6כ)

 ככ"י. ודו"ק 35ור כתת דין לטסדחיס
 קתתר כמו כממס מעפר גוקליכ רסיס יתכןאו

 כסמס תעקר ו)כן כו' עסה לי תתן 6סרוכ)
 מעסך פרק ריס כמו"ס קרכ. )6 )6לן "051ס)

 6רס: רופדן )6רן ככו16 הקריכ )6 )גןכהנה
 56ל סנס כו'* סלילם נתרניות כו' 4לקיסרי4לבמר'

 ק6ן ניעקכ רק זס נו65ג1 )6 וידחק6נרסס
 לכן לגוי, לחו") ל65ת תוכן ססיס תפני סייגווכוי65
 כלידס ק6ף לסר16ת כלילה בלקות מתגלות סליוכ6

 גלו קלמרו כמו כיקל6) סכיגס קורס י:ג)ותנחטכת
 מחיית תפילת תקן הכרסס ו)זס עחהס טכ"גסלככל
 קרי3ין טסן ופרדים היכריס ו0ן עינית ויעקכ תגהיוי5חק
 ססכינס ס6ין ז") לתרו ומנס כלידס 3ין כיוסכין
 כמו יטיל) גהרן רולס הסיס )חי רק נחו*)טורס
 כמו עכורס סוף )כן תוע"ק סוף יחזק6) פ)אתרו
 6ף נוסג כיוס ונזרק גקחט הכבי היכייסמקטרת
 יסגגך 5רס כיוס ד' יעכך 6מר 1)זס זס 3י:סגלי)ס,
 יםגכך )י)ס כ5רסוכחמכת ססס טכזמן יעקכ ללקיסס

 16"ז*ן יסלק) טג6סר סקג) נווסר )גו י65ינמזדק ודוק. כטייס איו קגג)ס יעקכ6)קי
 1))מלי כדרכי וסו)כיס סנ6והס סקכלס6)
 6סר יומין עתיק 6יתן גוי סו6 סיקר6)י 6ז6כותיסס
 קולס 6ז תכונו ע5 סנוקרת כסיוה ה6)קיס 6)י1גגך

 כזמןקסגחו 6כל כלידס גס כחו") גס ענזססהלגייס
 כפסס 6ז כדרכיסס הלכיס וטיכס 6י:ותיססכרית
 וגםת)קיי נמו") קירס שכינה 6ין ס)6 ע5מסספגי
 ויתק: 6)י1 י' לכל והיה ר5ס סינר עריק  לגויעלמו חוסי סריגו כי ורכז, )תנוסס וכתוניס פססשכינס
 וע) 6פי על סי )*3( )ירנוי' ובנור מס יונןרבנזה

 פגי תעג לססילס כו' סז6ת סחירנזמתיהיס
 6)קיס גרפס ה61 גניוס כתוכ כגכעון כי610

 וסיס והמפלל סכסת"ק וכלגנגס לכור בכמה זי()ק)תס
 נוכסיי כלידס סלמס 6ל ו' וילל כתום םכיגסגלוי
 סכינס גלוי לחרי כי  ו' 6)י1 )סר16ת זפס1ל6
 סיגלו יסרך) ע) גזר כיוס יען יקלל) כ) )עינינ51ס
 מחג)ס)טסכ)ילס סיס לכן כו' פרעת כה קנקלעל

)סולופ
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הכמההאמשךא
 כמהכיס 6מל ו)זס עמסם ר' יסיס כנקותן סנס)סורות
 ו)כסגכגס ס)י)ס כחמס ס)מס 6) י' נל6סכגכעון
 6)יו נרסס כחסר ספית ט)מס 6) ד' וילקבסמ"ק
 1יו"ק כגרעון. כמו לק יותר נכוס נמע)ס )6כנ3עון
 ע) ירו יסית ויוסף וכו' עמך 6ידאנכי

 3עיוט יחקול ס3) )ו 6מר כי יודכןעיניה,
 לירד  סלטיך  DO(It  ומסות הלטית ע) סטכ)ו0ו3עיגיו
 ומכס תכלית זס מס כי DISD51)תקריס

 )6י~
 קרמות.

 כקין סם )סס6ר כנען )6רל )יסך 6תרע)36לסס
 לנור תנתיח. זס מס )כלליס )ילך 6ך )וסמיוחדח

 סענין קזס עיניך ע) ירו יטיח יוסף ס) סעניןכי
 דיכי החרי תסחכ) ו3) תחקור סכ) סיגיךיע15ס

 יוצף ס) ס5על 6סל זס תל) מי כי רמו, כיסססגחס
 )ם)יט ניסי כלריס סירה כוס נרץ )תכליתיס6

 ס)6 )1 כפופיס ימיו סקלן וכ) 15דקוח דעותויתרסס
 וסנטת סיגיך סטקסח ולכתות יו )סוס רי מעגיןזס

 לחות: ע"ד וזס ממוחסתסכנתך
 כתיב נכו)סו גפם, ארס סק וכו' ז)פס נכי14לה

 כ), כתיכ )6 1כ6ן )פט, כ) )יעקבילד

 כת 6יגגס קסרח סיחר 1DDJ ס6מר מפניויתכף
 כ) 6מר ל6 )כן 6סר 6ל) ונתגד)ס 6קהו 3ת6סררק

 טמ65ע )פי ונגימין, יוסף יעקר 6קת רת)כני
 6סס כן כיפתח וכן פסגתו כן סס)חנ6נלסס

 יוסףעס 6חי 163 וכו' 6כיו מכית טחיו גרסוסוזונם
 יטמרו ט)6"כיסס

 מסתם"
 פחותם 6קס 3ן סו6

 ט) עקלו 6מו כי פרסנווסו )כן 6כיו נוכיתויגרטוסו
 חלרו וכקפלו עזכו )6 6טי כגימין 6מ1 כן 61חי31ית

 שסוט. סז6ת סחררםכ)
 ילעס 6סי כמוג 1)6 )יטקנ ילד 6סר כו' י")בני

 סכתוך יוגהן כתרמוס לפי גייס נסקי כמו)יעקב
 06 רח) כסן )תוך ל6ס תכטן יוסף סוח)פוסיען
 סו6 יהדס ד6טי סחפים פ' כסוף טדרטו חס לפיכן
 כן 06 זכר יקרת תחלם מזרעת ס6סס מריוןע)
 כתיר לכר ס)יוס SD רק )כן מרח) סזריעס סיס)6

 טזכל כנוו סנטים זכר )6 כו' ונקישי~נאנם ורו*ק: יקו6טר
OD~Dוחקק כקלס )סס קרס הככל מקוס 

 3גטיס0. גססמ6
 ו3חמוריס כו' ונלוקגס כסוסיס )חס יוסף )ססריקתן

 וכר נכי כו6ר6 וכספן )חתורים סוסיםנין
 כ) ר6מרו מקות נר6ס כו' ונחתוריס נסוסיסכמול
 וסות ככורות בריק זמ"ז וילין ניגן סיס עיכורןק6ין
 דכגי ס)כס כן 06 פרדות 1י1)דין קוס עיכולןוחתור
 למגיס כפסק נסמם ל6י סלכעת ע) לטחגה

 נצל ~גי SD ויעגול הירגיע )עו*ג )חוטרן61פר
 מסר )6 )כן ספריסס, טפירס וכמו רמיקסכפסק
 לזקנת וכתג ספ0יק תכן כהחד. )סיות )שכדיויוסף
 יתדין סייגן כיון יקיעו )6 סוס כיגמייס וכקר,165

 ודו"ק: מזםזס
 מ6ר סג6 יוסף oS1b כו' 6דתתט 61ת 16"טקנה

 )רע ג6דס 6וס ט)יע )סיות סעכדות קנין6ת
 )פלעס הלריס ללתת ג) 6ת יוסף זיקן 6תר )כן)1,
 לפרעס קנויס תס6 ס6רל יק )ע3דיסי on~b )66כ)
 )חמס עכור עוכדיס )סיוח )קעס קגויס יסיוופס

 מן יוסף 6תר ולכן סרסי )עכורת ימיס מכיריונסיות
 )עמס קדמתכם ו6ת )זחן פירוס סיוס, 6תכסקניתי
 כמחזיקים יסיו קכ) כעריס פוחן סעדיה )כן)פלעס
 )6 סס 06 6רלוחס, 6ת סקכס יוכר וכנוסכ6דמתס

 ווו"ק, גח)תס ע) ויוסכיסנמכרו
 6יט זס כו'* תקם )6 וס6דתס כו' 1ל6רנחיה

 )סס זרע 5ריכיס ק6יגס ופרדסיםככרמים
 וכזס סרסו 6יס מכרו סיעכ ע)יסס מחזק חפנילק

 דף רט3*ס וכפירוק ס6ילגות גס מגר טדססמוכל
 כו',וכמסגס3רטנ"ס עפרון סרס רויקס קל6 על0*ט
 זרע )כס ס6 61תר )פלעס סקרן ותסי ג6מרמ"ח
וסיס

  נהכו16"
  ס~ן 5כל ט,יללוח  כפירות )6 "כל
 לרייס גס )פרעם כ"ססייס

 מפרס )פרעס, "דתתכס ו6ת 6תכס סיוסקניתי
 וסלמס יתרס דסתורס מפני 61ת, )כוהלויס

 וכסר וטת)ות, וזסכ כסף כלי וכו' מטגגהס6טס
 כסף )גו חט מוקדון 6)כסגדר )פגי תליים לגסיזעקו
 כפ' פסיס6 כן גכיסס )הס וסקי3 סח6)תסוזסכ
 סע3ות0 6137 ס)ססיס עכורס קכר )גו תגו 5*6חלק
 עכווס וס6 וכמררך יעו*ק לגס רעו נמ5ריסעמסס
 1כ1' פיחוס 6ח ויככו סכתוכ כתו תקריס )מ5ךטכדו
 6ך וזסכ, כסף כלי סעס ת6ת געלו 61יך)פלעס
 סייך ק)סס מס וכ) וסתר 6ותס קנס קפרעסכיין
 ויו"ק. עכודתס דתי גטך 6זקפיר סלו וסכ) נז5ריס)מלך

 לפריס כנריו יסרק) 31ני יבוסבהתקמרה
 סי' יסווס כגי כי כו' ימרק)וניח

 קפלים וען זכריס כדין )רג) עו)יס וסיו מקדם)סס
 יסרק) צית כיין )לג) עלו ו)6 מקדט )סס סי')6

 pwtll, סגלים6לו

ריחי.
 6חס ים טס6רס סעגיןי וכו' מסלים 63רל יעקרטחי
 מתי ויס כיחו )כס סחי וים טוכ[ א [oa  לעלמוטחי

לחייו
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 46 כבחממהניחימשך

 ויעקכ עו)ס' יסוי 51ליק יקמר וע'1 סעודם )כ) סחי ויםלעירו
 )כד מסל 63רן 1)6 ח* סיס )כד כעירו )6קמינו
 תמ5ריס סיעכ טפטק וסיעו מלריס 6רן ככ)רק

 6כ) סקורו 011 כסגיה, סי16ר סיע)ס )פרטםסגלך
 3D~O מחזר כלכך, גוסן )6רן 1)6 )מלליס זסככד

 6נפסיס קפי סקרון רכיט וסכן פטילהו, 6חר)תקונזו
 סנועגוותנותו סיים ~יפויי סגים י*ז יסויסוחייל
 מר"ח מחתת 6כ) ג5פורי לק חי סחיט כנולוסקטין
 עגכ) סגין סככודו סרי טכ6*י עוכרות )כס 6ילווח
 חת6ניסס, כי יוסף 6"י סי6' ו'ס 'י'.ק: 'סי6)6יז
 עקכ פ' מספרי וכלזעתר )תקותו סרעכ סחזרמיינו
 דקכר לירוע )6תר, ים עור יוסףי מפגי ירקותכן
 ס6כוה, קכרי ע) סס)ך )ילתיס ות65נו תכפרלדיק
 כמוטס, כת6תרס פעור עזן ע) תכפר תטסוקכר
 סקכל סבין מס סייגו )מלריס זס ככד 6כ) קלמרווזס

רישתחו וסנן: זס ודייקיכת5ריס
 יסי~

SD יכין סכסנס ועוד סמטה י6ס 
 ופירוסו לט"י למון 53דק1 עותד וסוףסגויס

 כ"ס ורסון 1פ)ג6 סכים, ועקר תגס חי סיסטיומף
 ססכט. סגי וקכע פיכס )פגי כעמדו סיס סגהומלסיס
 סרי כתלריס יעקכ סחי מגס וי*ז סרעכ,וסגתיס
 דעכנו כלדקו עומד והול רמ"י דייק וכזס נ*1כס"ס

 ודו"ק, יחטף. )6 סוכ hpn 1)6 פנותיורוכ
 סיס )6 סכם כו'. חו)ס בכיה סגם )יוסףרי*ל23ר*

 בכ"ז התגס לככר. יוכ) ל6 סל ה6זסרה6ז
 חורסוס,נות תתן 6חר כחלות כמו ככורס דין 6זסיס
 לולך סר16 חס )6 06 לתורס פי ע) רגריססטסו
 )ר' גכיו 6ת 6דס ותנחי) סדין )כן מזתן )פיגד1)
 ויתנוט ליחד הירכס קירקס כפס כרוקה כןיוחנן
 לקח כססיסחו)ס )כן תרע סכיכ גטס61 רק רוי)6חר
 )סיבות ובפריס תגסס דין סקכ"ס ומזנוין ו6פליס,תגסס
 סככורס סעגיר )6ס לפחיתות 16 רח) מבסכת )6כי

 6חד נובס סן 61פריס מגסס יסרי )יוסףתר16כן
 ע"י סנ6תר ודכר נוגקס )פגי בפייס ויסס זסוככ)
 יעקכ זכר )6 )כן תטוכס, )סבתיות יכול היגונכיף
 יכו) )עיניו סססכטחס טגיון התכנס )ך מנבתרתס

 61יגו גכי6 ע"י ג6תר סרי לזרעו 6כ))סטתגות,
 )מנחי) יכול ולכן כתוחזק וסוי לסגסגותיכול
 כו', כלוז 6לי גר6ס 6תר זס ותטוס)כניו.
 עולס מחוזת מחריך )זרעך סז6ת סברן 6תונתתי
 סחטתן תפני )סקתנות יכו) מסיגו הכיון כמוחזקוסוי
 ייכ"כ 6מר )6 רכר16י כניו 6ת (o(Stn יכו))כן

 1ד1"ק, ס6חרהיס מפסקי וכנוו )כניו )סגחי)ריכל
 ומנטס  לפריס כו'  לך סיולריס  גניך סניךעך!ךן

 ס3טיח סססס סירוס. )י. יסיו וממעוןכל316ן
 ערס, תחוזה )זרעו סז6ה סבלן קיחן)1

~Sth 
o'~Dh 

 6כ) וסתעון, כר16כן יסיו סוס נזמן סייט 'כעתומגטם
 ניס"י מפרטו כמו )6חדיס יסיו ס6חרון סנוב)ככוץ

 טען דכתיכ נזקיך קכ*כ דף מחלין ים פרקותוספות
 מגיח)קיס, צגיך סכי יטלו ועתם ק6תר וזס 6חר,יוסף

 פילוט )י. יסיו וסהעון כרקונן ותכמס4ימ*ר8"כם
 תורמס מוחזקת סיי יסרבלד6רל

 סיס סרי ככור ליוסף עומס סיס 06 6*כת6כוחיי:ס
 ח)קיס מגטסקגי נוטל )פ"ז  יוסלוסיס גכול56)מרקס
 כי 6תר )כן סק)יס, רק 61פריס יוסף חלקידולגי
 כדגרי וכןכתיכ כצגיו, סיסיו )כגיו רק )יוסף נחן)6

 6פריסטוס 61*כ כו' יוסף לכני מכורתו גתנססימיס
 יד יסית 6טר ע) רק יוסף סקפיר )6 )כן)נגסס
 ולכן כבתירתו, )תגסס בפריס קסקדיס מס 1ל6יתיכו
 עכוזיו ידעתי גס ותגסס בפריס כס6תרתי יגעתי6חר

 1ד1"ק: כך ועליתי בתרתי1כמכ11ן

 טחטס מענין כו', רח) עלי תתס תפגן ננו6ירגלני
 לכן יטרלל, )6רן לסוטינו טכועתו יבחרטמ6

 ס6יחר כמכילו סייגו עליו תתס רח) כי )ו'רמז
 כדרו:6ת

 SD  וכסנילי  מפנסי  פירטי  פנותינו יחג פלימתה
 5ת,טרחמל5כו'ל5יחי'ו5ולי וקמר  גררומסחר

 כובס ותמת 3ח1*ל דגתע3רס רמ3"ן דגרי )גזייתכן
 סיס )6 זס תסוס כי יתכן 3ס. גמע )6 קרן3גכול
 3)דתס, סמפלתלכןקטתס פלק סוף כבמרו ותלוכןזריז

 רמז תכ6ן גו' נדררכעורככרת6לן טסר*יקנם,רה
 כססו6 יוקף תקומו קנס תסס דחת כירוט)חי ז") סימרו)תס
 )כיש תכילו העיר תחוס חוך סו6 06 6כ) (otrln,חון

 תחוס 6רן ככרת עזך סיס כי לנור תכןסקכרוח
 61קכרס רק סקכרות לכיח סכי6ס )6 גלכןהכת,

 דף כ"כ כגנור6 כו' פיחתי )6 פכ.ךרשמיך. ודו"ק וכו'ס0
 נימי נוקרו תגסס כן ויביר מגסס כן תכירק5ק6

 גמרך יטכ"ס ופירסיעקר
 1)ענ-י

 דרריט עפ"יתס י")
 סקרי גס )רכות גס רי'סג ט) כע דר"6 מדוחכב"כ
oal'גס יותתי תות וכן גוריסן, )רכות סדוכ כו 

 סכ6 גס י6*כ ולרס. ססוק)ין תנמכרת לרכותטגיסס
 דנם זרעך 6ת גס וכו' פגיך ר6ס קל6דלקיגן

 נכון. וזס ו)דותיסן,)רכות
 מססנ6רתי לפי יגד). סו6 וגס ODS יסיס 610בכם

 כני ויביל נוכיל גס תרכינין זרעך 6תג,כגס
 זס לעס יסיס 610 גס 6תר סלכן לפרט יגןתגסס
 מגמם כן יטיל זס ינו) סו6 וגס מגסס 3ןמכיר

ספירה
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 לפי כו' יקיר חוות 6תסן ויקרץ כפסוק רט'יטפירס
 )6 36) יגד) הו6 וגס 6תר לכן כניס )ו היוק)6

 1ד1"ק. )עםיסיס

 610 ללותי ונעותי. נ5)1תי ח*6 ונקלותיבבדקישבבי
 ונתפנה סקכח כנווס"6 הקכוע תפלססדר

 הו6כקקה וכעותי מגחות( )תוספתנו מטככיןוסהוך6ה
 כ) מעין כתפלתו )חרק 6דס ר5ה 06 תמרו6סל
 והגס 3זס, דע"ז פ"ק יעוין לרכיו 6דס ט61)כרכס

 הכווג0 6ין קכועס טמונה סזו תפלם סדר כיהגפק"נו*
 סגי 31כוונסנ11עטת סגי כ6כוה )כבו כוון 061מעככ
 כווגס כעי ותחרט לרכיו ה6דס סיוכקט כחירוק כןל6

 6ין רתעגית פ"ק ד6תרו 3ה6 זה גכ)) וגוטייתיפה
 ככפו גפיו מקים 6"כ hSb נקחעת 6רס סלתפילתו
 רחוס וסוף 61עפ"ג כו' עמו נכון )6 ולכס כו',וס6
 פילוט כסכוי כ6ן כיחיד כסן קטיף )6 עזןיכפר
 כזוגה כל6 ססו6 6ף כלכור קהול סתפ)סמסדר

 )סיות לרייס 0י6 סחוטס 0נקסס כן )6מתקנסת,
 ס6חיתופ) כלכות כירוק)מי 61תרו נו1פלגח,ככווגס
 ע"1 ]לולי יום ככל חוסות תפלות נ' מתמללסיס
 וכוקף ער3 6חיתופ) ע) ס6חר גמזנוור דור6מר

 ויסתע נו0חיוכ יותר נותפלל 6גי 6ין גי 6סיח510סריס
 לו סיס טכרול תויק כעלמו סו5 חרכ  ומנסקקי[
 פ"נ )כ"מ עותד 5ריך 61ין ססו6 ככל מחיתחיור

 סנוורה, כח רק נוזיק 6יכו כעלתו מקטת 6כ)מר51ח(
 לתפלה קר6 )זס כק"ת, סתורה ורחוק כח )פיותלוי
 כקם חרוכה,וכעותי כובס כ)6 6ף סהי6 חרכיכסס
 נכפו, קתסיסגפקו עד טהי6 קטת כתו ססי6קטתי,
 מעתו ע) ק"ט הקורץ כל 0' דף כרכות 6מרולכן
 6יכגס חטמו SD כי כו' פיוח סחי טל חרכ 16חזכ6ל1
 נקטתי זס תחינתי י' סיע 6חל ולכן נורוכ0,ככווגס
 ט6"5 יקח, תפלתי ד' כמ"כ תרוכס כווגהס5ריכס

 כתוספתך 6כיך. כגי )ך יסתחוו לוינך בעורףיישך -- סיטכ. ודו"ק כ"ככווגס
 יתדה וכס חס ספגי שעסיס נתנזרוכרכות

 ט"ו 6' כסניור) כי עוד יתכן 61ולי יעו"קי)נזלכות
 6)ה ונו6תיס כטכסיס ויפקיס 0עס 6ת ק6ו)ויקנוע
 ויחמול כתוי תכסוף י0ודס 6יט הלפיס ועקרתפגלי
 6כ) חס)* סעס 6ך כי ונפלס כו'* וטעםק6ו)
 כיון ולכן חתלת כל6 סחרימוס יסורר 6כקימספר
 תסוס סימר 011 וגתן כנוהגות זכו כעתוק 1hwnטל6
 יקתחוו עמ)ק)כן ע) תחמו) קל6 6ייכך כעורףקינך
 ו)סקיס ענו)ק ק) זרעו לסכרית חלות סגי וזמוכו'

 ודו"ק. מלרנסס
 בתורס ענורתו כי פירות  סונר. )מםרידקי

  גותי

 פסוק ע) 1") סדרטו וכתו לז13)1ן מםמתסס
 כסמעון וכסוטם ג65תיך. וזגולון כלהליך יסכרסרח

 וסכן, עזרים6קי
 תהיין וכו' מולי ברכות ע) כנרו 36יךברכושן

 יעקג ק) נביו וכ) הענין, לחיו גזירוכו'
 כחכירתו, )ו הגידו ט)6 כת0 הכינס 6ת מלעריססי'
ollhפתה ק)6 טסה הכ"כ כל עלמו מלער היה יוסף 
 ט6מר וזה היין. מן גזיר קהים טחיי כויר וכת6מרסיין

 ול6 סחיו גזיר ולקרקר יוסף לרפס כו' רכיךכרכות
 ודו"ק: 6כיהס ככבוד נזהרו ס)6 הבתריס)כניו
 ונרי דהתה יתכן עקר. טניס יסר6ל קכטי 6)סב51

 כע"ז הר6סוגיס 0סלס 6ת כרכתי hSn 6עפ"ייעקכ
 כסס נקר6ו וככללותם יסלסל סכטי הס 6ל0כל

 גוחלין יט פרק יין ר,מרו )מס כוון 61ולייקר6ל.
 1)6 עלמו כפגי יסיס ו0קכט טכט6 כלס דל6נמירי

 ורו"ק, חיסר6ל סכטימחס
 רמכ"1 לסימת כו' כו' פרעה ניח 6) ,וסףרידשבך*

ו
 ולרחון לשך קטור גקכר ק)6 כ"ז6וגן

 סגינווס חררך זס 6ין טרי ד16נן לרנוכ"ס וגסולקטט
 0ר6וי כפי טללות כגרי וללכות )טוך 6כיווככוד
 לפגיו Sw'n תת 6כיו כעור הנולך 6ל ככו16)סיות
 כעלתו הו6 כי לו 6חר )6 לקמור. הטניעגיאכר  שחה )ךכר פרעה 6) )כגס יכו) היה )6)כן

 יסיס ק)6 ססכיעני רק כו' 6טס0 6גכיכעכע
 הרפס טוכם לו ועסו ס0מליכוהו וכ6ר5ו כטחוכסגד
 להנו5רייס לתפזורת מיה קכרי 6סר הללקי 6כ'1 ז0וככל
 לקכרו הטכיעו פכיו כי 6תר לכן כגתן 6ר5סה1לי6ו
 תכירו )הסכיע יכו) ד6רס תטוס כחייו לו סכיןכקכר
 מסכועות פר"ק סר"ס רכינו כרמח טכרטותוכרכר
 ננולייס יקכלסו 1)6 16תו סיסיך סקכיעו )כןיעו"טי
 קכרסותו וכר הגוף 6ין הידס קחת 6חר 6מגסכי
 מדין )לק קלו 6~1 וסגוף סוי וכיס 3ר )16ס6ז
 כי ננו65 חי וסוט חת )% לכיסו יעקכ 6ו)סככוך(
 יקכרו סל6 להסכיתו 1.כול כרסותו הגוף עדיין610

 ודו"ק,נח5ריס
 ז' דרסו נוחק כירוס)חי יתיס. הכלטבעת )6כיוריעעת

 ל6 6קר פרעה חיל )כ) ודייגו לגסות,ימי
1S)sוסוי ופרסיס ורטכ כסוס כנוו לחרת כלרן עכור 
 רכ6 כך6נור 0וי ולוירסו ס6ין מנכול ל06יוריכעי
 חייל רטיכר6 מ6כו)6 6פייהו תסדרו נזכי כ"כמו"ק
 הגו)), סגסתס כחו ד)דיו0ו 6כ) עסו תכןלכילות
 עריין )כגיו וקילו )מלריס זס ככר 6כ) קמרומכן
hS63קברו לחרי סכ ורכן סקכורס. עד לכירות חיי 
 סמוך רחלי מת"ז ימים ז' פססו נופלג לחלימכיו
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 49כדחכמהנחימשך

 סכן )סתום). קר61 ה61 ס6ס 103"ע כחום"כסו6
 גרו)מממר ודו"ק* ו6טוגסמנול
 תפילו  סוסים  6פילו תג5 מ5ר. וככוי
 וכסטרי פעליו. 36יס ירפ רחמורחמורים

  3D~O חזר יעקכ ספח דכיון 6מר טוטסונתוספתם

  רגם קמרו ולוס כו'  3סוסיס  וינסלס וכחורלמקימי
 ומסוט* יעקכ קל נחותו סרגיסו וחמוריםסוסיס
 חן תותץ 6תמגע ויכיס ינויג6י ק3"ס תתעל כד 6"ל יי"ט דף נפרסתיגובזוה*מ

~nSD 
6(1 

 רקוכ"ס כימיג6 יקלקל יתערון כר bih ימיג6 ס6ייתער
 כססם )תו ות 06 ויזויגו כה דגתיב תורה ניטותקי
 מס פס"י ספירית לחוח. ל5 חיל פוסס ר'  ימיןזימנ5

 ספה בחיי  ופוססין  פולס חיי  מניחין 3י3מר%5רינן
 פר3  סומניס  פל  קכופין חפלה דענעי סו5ופפירוס,
 חסניתיס מיספר כר  כולן סכרכוח  וכן  ולסריס.ופוקר
 גקח'יס, עגיגיס פ) וסמם  לו' מסקני  מסייס כרלו'
  ס6ין סירס רק חפלס  סריחנייס  כס6יסיס מללזוו)6
 וסגס  ה61ת, הסירס כתור טג6מר חויה 6ל6סירה
 ל6 הטמיס, ותהלוכות הגלג)יס תסקסי כ6 הו6הותן
  מן  למפלס  והיק הפסק כ)6 תמיד קחיוגס תולהכן

Info(סכגסמיס סרס סו5  וסומן כולס, הגכר6יס וכ 
 סו5 סתסלס ו1ס רקותי,  לרוכ מורגס קינו כמפסכי
  מניחין ו1ס  וחן בו שנחלן  olrnn הגממי,  מפולססיוס
 וכל ספולמות כל סל תיוחס סי6 סתורס  עולסיחיי

 סהתפלס פעה כחיי וטוסקיס ורו"גיס גלמייםסל3ר,יס
fr~6ין הזנון מן ולמעלס והזחן הסעס קל חיותס 

 ודו"ק לתפלסתקום
 ריו"ט נ' פיק ריס ולליעזר ר' 6מי 1סר2נכמך2מן

 פי' כעס כתיי ועוסקין ערס חייחגיחין
 נגר תפרס כחו חלוה יו"ט קמחת הוי לליעזרדלר'
 טסיך יו"ש סמחת טסות סעס צחיי  l'~DIDn וזהתורס
 סי5 תירס 5נל סגפתי  Ol~p יוד  נומן  חלוי' וסיןמלוס
 5נל  כתורס  עוסקין  כלל גסס  ס5ין כשמקוס  פולסחיי

 ומי חומס יו"ש סמחח  סולרכנן
~DIDn 

 וקינו 3חורס
 למסית טל5 פ"מ כלומר סוי יו"ד סמחתמסייס

 61גח"ל. כרכות ריק ירוסלחיונד6מר
 סעודם תפוף גנות סיס סר6טון הדס העגיןךזה

 סג3ר6יס ללמות  כל סקיג ק3סכלו סופיופד
 סוקטן מרעת תען ט6גל וכיון סנכר6יס תכ)והעלוליס
 מוגת ונקיר  רוחג1תו נסירות  ט35ר סייגוקותתו,
 כרכות ת6ה ]הו6 6חס ת6ס וגהו הטכע כחיקודמון

 ושהגנגס העכעיסוהכן[ סברס 5לכי כ) עלסתיוסריס
 ו1ס  ימין כטס ומרוחנית  סמ5ל כסס תטוגסססכעית
 ותטת6)ס מיווינס  לסמחוווס ס5ץנווסמים  נספריסוקס

 ילחין %  וטנף טפילס 1  ומלמפלס הולס זותיתיגנ(
 ויסים  ס5לקית סרוחנית סנסגס חסי 15 נמורסיסר5ל
 נתפרס )6כן מתפרר, 60יט פטוט ועלס רוחניהדס

 ומרככתו סעכע. כחיק תוגת וסקוס טבעית,סהסגהנה
 נפכס פלי  וחסת וזסו תחותם, גן הו6 ולכןגפררת
 יר ו1ס כסס יר .רכס ח"ול סררסו  וכמו ןצכו:ס
 06 טן ל6 טגעיח, סגסגת  סו5 סי3"ס טל5לי
 ככ"ל nS)S ממות ויבלע דמות hS 16 רוממה ר'ימין
  רלמפלס ר5וריית5 פמל5 סעי רכ"ג כזיס"ס טררםוזה

 סייג, וס כל  יסבן סי5 ימיל  מן1
 ככיח ומגיחן סופרן סק3"ס כסר  5דס פל  ס3וכססבנך
 ומי הגמרני, ככרי עפ"י יוכן Jt,ho) פרק )קכתגנזיו,
 כמקותו וחרום טוז כתיכ וה6 קוכ"ה קנויס ככיס6יכ6
 וס5יור כרלי ככתי כ6ן גווני ככתי  כ6ן  קנ1י6)6

 ItDtQ וזס כלל, והרגש מגוי סוס  6ין  סכמכםח31ן,
 כובס קוכ"ס דטס ג611י כתי ופירוק גגזיו,33ית

 ודו"ק.ככיכו)
 לקוכרו  רצוי נסר  5רס פל איכס סכיני מינצלף

 סספירוסו קל6 כו' כהרגעת ויקכרו סגלתיכחייו
 ו5וסככיס סת"ח, ספסר פל כטיס ניט הענין,כהלכה*
 סיחקלרו מלקנו 3מסס ומנס ויסיט,  וקן פלהפילו
 טקסס כגמרך מלעגו  יסוספ כן )6 יסר5ל פכורסניתיו

3כי3וכי
 על 3כו ל5  ולכן ייהר סיהיס כרי וחילוק

 גפק"ת  6ין יסר5ל 36י ספסר 3סניל  קולםיסוסע
 ודו"ק. הסר ע)יהס געקולכן
 עפ"י פירוקו )נ SD טס 6ים  61ין 5ייהצריימ

 כיריס דתזיק ע"3 כ"ז ב"ק תיס' דמטקוחס
 רקרוכס זכירה וכ6וגסרכעין פטור רגגיכסכ6וגס
 ררן- פ'3 הכ"מ ומלקנו פיי"ס חייבלפסיפס
 06  ולכן ופילס  ררך  בסרר(  )טמעחיןסגוח
 כעין קונם סנה 6ז הרס כ) כמזת ימותהדיק
 החמקינו 15 35ירס  ררך חת מלריק 05  כן  )6גגיכה
 וזה המזיק 6דס תטוס ע"ז וחייכין ההיקג6סף
 ודו"ק: לכ על  סם 6יס מין זה וכב) 6כדהריק
 לחרי סלויק כי פירוש 6לי נר1חך פ"ס ג6ךיךקין'

 סחורם ת16ר רק להקפית נכוחי 6יןתזחו
 סמלות  מן 35ל  לופלת  סל ניסי3ס  ופיססיןסיוטכין
 06 לו ולמר עולות* תורס טניס פי וזס חפתיננוסס
 חי הרס כח15ות חייג 6גי 16 מלתך )וקחתר6גי
 ד6)יהו קתטתח6 טכ רסני ח"ג כעייוכין 6תיולכך

 גתססך 6ני oh כי פירוק )6 לohl 6 כו'6נוריגי:ו
 ה)קיחס כעת 16תי ר61ה 6תס 6ין 6ז כחגוך)רוחגי
 עיי'ט ר61י לחרי הפסוק על קדתוגיס גזפירסווכתו
 ך15  כימים  לילות  מסיס פל  כימים לילוס  סימווזס

ישפיע
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חתמהןיהי.. :,משך ,ש
 ם) כיסיכם כעת' יסל1תר מתורתו לתוסס לכסיסתיע
 נעת )1 6ין סוס כתמר - שיק ע) ר6ט הגיעוחט)ס

 . -- 1ד1-ק. חפקי במתיםכי

 חינם סל תוחס ,610 ימוסל לקנס" תתבבקטכמדןרך2
 וכתו לע יפקו גל ילין וקכעוזפ

 וסיע הקרך Sh גכרכוחסדלסו
~sh 

 1ד1*קי- וסכע
 כו' סקנוהם נניח תסיר סיס י"" י4בהכות

 ופירקו כו' )יק. )ועת סרת י כר6טווס"ת
 ולסי כו' לערוה  "סור. פס  רפל וסיס ול6"סתוספות

 וכתו %עלס  סל ביסיבס  גס 5יכ6 רחורס,. סטרסהי%ס
 נתוך דקול6 תנוס גופיס וסו ממ"ת )קרותויק סרי ע"פ ר)קרוה 6פסר ממפל  6ין מיומוטרחלינו
 דק)ף DiD )קרוח לקטי 6'6 קככחכ דדבריסס0פר
 601 חותי דריכת בלוקוס OSDn ט) ביטינס)יכ6
 סייגו מת ס) וכריס 6ל6 ממת כפני )ונולד6סול
 כד6תר גופך ע) טייחך גפס6 יכיס דג'חמס

 )רק )ועג סוס ספיר )כן יבמות סוףכירום)מי
 כת1לס.כמקולך

 נתוס' ]ונשרך ס0פיגס פיק נ"נ סתום'רהנה
 )רק ללועג דמך כחכו )כלכוח[ חסידר"י

 גכי ולכך )כו6 )עתיר כטווה 6ין מלוה כניירסייט
 תנור ס"נ וף כגרס דוח ק) .כמכליפיכ)6-ס
 פ)6 וזס לנ61 )עחיו כטסת כמיד ו6תי6ר"י
hlo"1סתסוות יכו) 6"כ 1פל6 נס ט"י ))כוסיכן יח11ר( 
 ך6ס גל6ס מוטכ) ע*ך סיכל ומסנר לעית ע0כנד

 סממית סרט ילר 6ס6ין 6ף מחלטי. טונ סו6סמ15ח'
 ס6ין כתי סיעו מטוס סמה נכוייס ט6יט מס 6זכו'
 בו 6קר ענו סניף ס6ין סנו15ס יקיים כמס )1)3)ו
 SD'1 )תו), גוף ס5ייכיס סחעסיות המ15ת )קייםיום)
 כם6ין ד)עתיו תקמל 06 6כ) )לט' )ועג סוסוטפיר
 סלפוני ו5ת  וכהיכ כמו סלעער

 פרחיי
 ת5הלס

 סתמת ס6ין 6למ6 כטחת סמלות 6ז מוכס( סוףלעיין
 6"כ ס~זרי סמ0ימ סעוכר מחומי לוט )סטירלק

 סספיגס O~D קמ5יגו )כתו D~O י5ר )מססתחיסם6ין
  )0מ5ות 6יכס5ריכיס מוג 6יכtnhnSD )6 כ60יי5ר6
 לסטיר לטיס  לריך  סלילו לת5 ספינו כמי יטוסרי

 1ד1"ק' )רט )ועג הייך 1)6למ16ט
 גדלים נסרג טנו נתטלי ג' זס ע"נ חוי יףרש*דן
,

 .סרנו גתניס נן יתמעך) סרגו ומי המיקס גן
 6לקיגו צית כסרופח לדיקיס 0) מיתתן סטקו)ס)למור

 יותר פקסס איכס מתדרה ס0תירס על עמדוכני
 ובמיתת וסגר6ס, : פלאים ספלם יכתיב רשמקדטמגיח
 טנענסיס ועוד סרעס על ויגן טירטר מי 6יןס5ריק
SD,חמתו הפך 6רלכ6 וכמסמ"ק תיתש SD טייס 

oushl,ובטל טיכפר 6ין.ןמי רק ' יסר6). לכוי.טיחקיימו 
 חלאנו גדלים נמיחח וסגס 4', מעס סכלניאגורת
 חיכ~נע5מו הכס ס6דלכ6-הו6 ס"6 רף כגרסלחו-3
 נסכר גחכיס טיקתע6)..כן 6תר6,1ליו קרח. כןליוחנן
 )תזהם כו' כוט6 )יסגף וסקי )סרגך עמון. כגיממלך
 קכטלס רק .op'nfi כן.. גדליס 3יו כתכ זלכןויגעי
 תקריס ו)זס טקולס לזין גחלתן וככס יסיף)אגורת
 קסגיר אותו לאתר סרגו גחכיס ' 3ן יסמע46 סרגוומי
 ל6 מיתתו ע) . 6"כ חט. ל6 תקולס-'61יסגל יוחנן)ו

 יוו"ק,- וכו' טקו)ס )זס מ6ומס יקרא)גתחייגו
 זס כלסריס מעמס 6ת וסנטתי וט' י*י סכינכנר
 51כ6 בססתם ולידוע סייגו ילעיסו, ט) יומו-

 כלתי נחקק כור6ס רבון )פקוח ר51יס סתםססמיס
 וירופ רמוסך ככח מעככם קסטי'ת' רקנזוגכל.
 סגורם געלנו סיס יאביסו ' וסקס חכת"))שכגיס
 פרק וככ"ל נתלכיס כתסורס יוחנן ר' וכןלמיהתו
 ועמס סנזעככ כח ססיר יהכרך ס0ס כיססוע)יס.
 6ח וסכ6תי וזפו )זס סגורנויס סרס 6סרפיכית
 טססי"מ רק ע5תותס ת5ד ר5ס טססתט כלסריסטקתס

 -,. ודויק, סמעככיססחיר

 ר*) חתדהס כאי לכרס כי רקת o~nh )ס ג6שירי
 מתחי)ס ומחליטות זקגס תתוך תת ס5ריק 06כי
 וכסגחלס סרחוקיס תחגו תסתעליות סספ0דתרגיקיס
 06 6כ) תעירו ;גס .וכקחת סקרוכיס תן גסיותר
 פירים )ס כ6 6וי, קלטור וזס תיכף  מרגיסיסלשרוכים רי כפלמ5  %נרצן ס%פחתיס  פריין 5ז _  פח5וסמה

 סיו סחועלה ולענין ססערר, היכף נזרגיסיססכטכריס
  וסכן: כו' וילדם סרס מנער 6רן כתושסנו16חריס
  וחס S~fn עומרו תם ע) ,עם אתינרשה
 ס6דס ס) סכרי6ס ענין ידוע ככר כי תאכל*6גטיס
 610 רק סוכו)* סכל סי5 כעלאותה  olho נפט6סר
 כן ל6 חגס מחתר יק לס' ס6ין דכסופ6 גסתךכנוו

 וככר כפס יגיע ח6כ) כי '.)ס ועוכ אסריגייירתס
 יס6) ס)6 כדי ולכן כזס ז") )תרן סתגירקלסים
  הגסו צתותה כן 06 ממס חס ד' דיכי ע)ס6ןס
 לחס שהו  %ללילין פ"1 גלינו.  %%רום סוררלפס
 ל5  יתו חסר  לחס  רכסופי נס5% חיי סוף5נסיס

 כי )תרס מכס כו 6חכס וסע)ס 6תכס יפקוד_.יקר וסכן:  סים ררכי פלטסלוגן
 פקד ויסתו חס0י"ת גכי6 כ61 עז כחומס יעלו )6 '.
 סעטו כמו 1ל6 מעלתן '1SD ס)6 )תור-)דורות וזס,כו'
 סנ3י6 )סס יאמר. 06 וגס מקן ססקויתו אפריסכני
 סיפקו סיחרר רק טקר ככיף 610 6חרח )6רןטיעלו
 ועו"ש רהיט כמקס עהיס וסמו  63ט%ע שנע  5סר)6רן

ש
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 49כוהחכמהריחימשך

 שיו 6ת 1)6 יסלל) גגי 6ת יוסף עססכיפנקה
 לילדן מטלכ ילקו נוטס 0)ק סיוגיו קירענטוס

 5וס )כן מירדן 6ח יעכירוסו ו)6 ~)ס )קוכלו1יל15
 3עגר hS יסלק) נ6לן יקכרוסו קסם יסרק))כני
 ניסוסע: טכחוכ כמו כמכס קכרוסו כו' סיס וכןסירדן

 כסרח* ריק תכעת6ויטוין
 פילוס ד" תעגורח 6ת וסמרתכלהפשרה
 סמקן סייגיס וזמו ד, )מסנורת מקמרתיעסה

 נוקלק פ*כ ביכמומ די)יף וכמי וטגיות וגט"י עירוכיןס)מס
 כתדרס ד6תל וזס סיטי; יעו*ס מקמרתי 6חוקמלחס
 תכמס 6ף כ*1 סיס ספת SD כחו) )שמסחכמס

 קתקן: ססייגיס זס )ק)תסגדלם
 נטע כסיס יחנן מנס כו, )סגי עטסר*שוטרש

 06 כי מכית ינגס )6 כימיו 6על )לזרמסגכ61ס

 יתקרק חטכם ו3עח סו6 מטתם 5יס גי י'נגססלמס
 )כיח וכן ככבולי וגהוק ס6מל וכמו ססי*תכנטל
 וירך סלמס כבגין סכעס קטרתם מ65ג1 ורכןעירמים,

 כממכיס וזס תסס נימי כמסכן כתו וירוגו סעסכ)
 כסוף קלמר כמו סקכינס מסלקת דמיס וקפ"כותקם
 כניי כתוך סוכן ר' 6גי כי פסוק ע) כספרימסעי
 כ"1 )סיגי כית תכנס )6 כ"ח ola~' 6תזרוכן

 )סרנ סכיה בנין קורס )סלתס )וס )כן מפכתובמיס
 עכוכ יס6 טל6 כוי כופר תקחו 1)6 וכפתול יו636ת

 סגרתם וכפי ודוק: ומיס מכירת ע1ן סטגיגס)סתג)ות
 לוד כי 6כס)וס 6ת מסרג ע) סו6 )י עמס6טר
 ע) ק5ת h(olln 6ה )סתג)) ים כי סכויסיס
 כו" עניך מקים סנני טגכי6 כגזירת נווכר0קסיס
 דוו ככל )ריי 6תת וכרי ויעוי' גסיך 6תוקככ

 יעו'ק* כר)כ*ג כ"ס כ'1 ות65תי כוס* 6'דרוק

 בראשית לספרהשממות
 ויצאמן

 610 )ט תבכינו ס5י) 6קר סעוטל כו'כ) מכונוכי
 3"ר )כתוגת חכמים )הקנת נוכלן למזו)כגיגו.
 הככול דלין o~O מן כטח) הסוי מכיכריכירוס)מי

 סוי כי לנזרו )כן טמח( 6ור )עיין כגיס פיסט)
 וגכניסס סכסיס סייגו )סס סתם )כן גרוגי'ס)ססבסף

 קתקגו גרוגי' כסף כ) כתו יעקכ תת לחריסזכריס
 חו"ק, כ"ך כחוכתחכמיס

 רי,טלרומ*'
 תוכח )עטות סטי"ת קיבוסו 6דס נטוס תזלגו3א

 ר6תרו מטוס וסגר6ס טוס. כפעם יעקכ)כד
 סיר5ך, כו' מגזו) 6ת )ד' וסכ6תס לעומסי נו)קונץ
 סוריע )כן קכסי גוס)) גז) כידי יק סמ6 חקקויעקב

 כקוס: גו) חקק כסס סטין )נו יקים ס)6סקכ'ס

 ויבששן
 מקוטר סיס  6יך  יריפטס  ולכי כן' למלו מתראדץיר

 מוויע סיס כחיים סין 6)ו כטח )6כיוייסף
 ככתוכות רקעי נרי, נוקרי וזס מקומו כמכתכ)6כיו
 כ6 סיס קייס סי' ק6)ו )י 3יי כ6ותרת כ"3דף

 1ד1*ק: סס ר*ןועיין

 610 ספטע )פי %5 סניף נגיז 1נגותבננותיו
 וכד6מר כגיו וגסי כניו נקי ע)מכוון

 וזס כ" גגותיו וכ) פגיו דכ) קר6 ע) ויסכ פ,כת"ר
 6ת1 כמקת ומפסיק סתוי כגיס וכני סחוקכ מסרמז
 כחסמים 6סורין נסיו 6תו)סולות כו, כגותיו זסובסר
 כתו 3תטטיס  ר5סוריס סלעכ מפגי מגריס6133ן
 סגת תכ61 כטלס כה יונו ןויוסף קל6 ע)סולמו
 ודוק: סתכס 6) כג61ן כנח קכתוכ כמו וזס 3תננניוחןסועכ
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