
סוחכמהפקרתמשד
 כקיוסתו ט)יון 61יט פילוס ע)יון' סיס 6סרוסניתסזס

 1ד1"ש חולגנוכעת

 וכרגלי )קרון מקוס סם o'~hl ט' כניתראבנה
 כיון רט)מס יתכן I1~he* קם 61סיססיתיס

 קטרת )ענין סקרון כקדומת קרוס סקרון olpnסיס6
 6ויכ יטו) ס6ס סכדיסי כין וסז6ת סגפוריס יוסק)

 נפ' לקמרו וכתו קני ככיח פסיס כמו יעסוסהרון
 סר6סעיס גני6יס ומימות סס סי' סתי' 6כן )וס51י15
 ררלקו וכמו עיי'טי וסינוס, ות טוטם וכסוף סט,סי'

 כרור וזס כ"ז כרף סקודט דמקרם נוקרךכמגחוח

מ16י
 כסוכות ויעוין סקרון גגנו י6סי' ותימול ודו"קן

 1)פ*1 1ד1"ק. )חרפ ממופז .וע 6' סי' ד' פרקכסכ"ח
 גגנז: וכמקותו סס לגכא להון מקוסנ.נוז

חפשרו'ת
 שקריםהפשרת

 6חד 6יט לרון כתוכ כ6)ו ססתיכות 6חד, קרון כו'יומה
 )יעוין סכנין על לתוסיף יחמסו תטוס וגריסרד"ק,
 ויתנסו סימיס כודרי כת31 לכן סרס( כיסוי פרקריס

 גתקדק hSn גיקגור כקער פירוס ח51ס, ד' כיחכסטי
 פ"ס דף פסחים כסוגות סת5ורעיס טיככיסו )כריסחלל
,(3ffDכיט) ו)6 6חר 5יק קרון ס)קתו תסוס ועול 
 ועיין ודו"ק. כ"כ ס"ק קכ"ג סינון 16"ח ועייןלסכגין,

 כוס: סקי פרק סוףסק)יס

 זכורהמשרת
 טל5  פירוק 6)קיך, )ן' )זכות וס65ן מנקלממישב
 בנסרי גכחסת וסגרכעת מתיווכי רסס רעיון )רכיעסןחיקינין
 תתן 6תס גס התרו ולכן מעתירין. 6ין פיקעיין
 ד6ה5יס 6ית6 ר6ס )ך' ועסינו ועולות זכחיסכידינו
 )עו"ג תגריס וכלו) טותו. נותן סיס )6 רפ)ח16

 נקתייר רס6 פלח )6 כגרר סוי ו)6 תועיל סיסס)סס
 יקרך) תמוכת 6ת ן' קרע סמוק) 6)י1רי84בהר4 ודו"ק: )סטעותס כרי 5פוןכס)

 וגס מתך סטווי )רפך וגתגס סיוסמעליך
 ~Ds(I וכו', יסקר )6 יסר6)גלח

. 
 ע6)ור ולטוכס

 סטוכס תן חוזר 6יגו ו)רעס לטוכס, חוזר רעסתתחילס
 3ננזר6 במרו יין גזר כגגנזר וגס תחלס,קתתר
 וסקטס רס"פ, עיין חוזי, וכליכור חוזר 6יגורכיחיר
 ותירן חזר, ו6פ"ס סדין גגתר 3חזקיס ס6 6כןסטורי
 דין גמר )6חר 61ף כקטירס )6 כיזכור כתלתודלוגך
 תתסכת ר' קרע חך6 )160), טת61) 6תל )כןחוזר,
 וכיחיד תלך, רין )ך סוכ 6ין 61"כ מט)יךסיוסיסרב)

 סטוכ )רעך וגתגס ועוד דיןי גור 6חר חוזר6יגו
 6ף חוזר היגו וטוכ טוכס דירים )נכי 61"כמתך
 ודו"ק, יגחס ול6 ילקי ל6 יקרץ) וגלח ונועתס נל"דקורס
 סג6תר גזיר, סוף סגנור6 ד6נזר נזס תכ61לרב2זך:

 עליו סיס קככר ומלגגי ק16) וקתע 6)ך6יך
 טוס מ15ס כחלך דגק)ת6 פירוק ורס, כסרתורך
 סכר סכ6 6כ) ע)יך, קימתו טתס6 תלך עליךתסיס
 סנז)ך 1ל6 ק6ו) סיחר וכחו סתלוכס גובהומוסל

 ופקוע: נתירק, ו6ט"סק6ו),

 החורש פרשתהששרת
 נדכס ק)תיס 16 טווס נדכם סגייך יעלסרכסי

  ססמסנרכ )עז)ס, גדגס סקויס)ך',
OSIDסכי6ס יריך דיתעו4 תקלס לירי 6תי כילתך( 
 ריט פסחיס כסלל עריס עולס סס ~קלות)עורס
 תחייס תעי)ס כסס סטין כס)תיס 6כ) וג:ריס,6)1
 ורו*ק )ך' גדכס זס 61חר קורס ק)מיס טס לאייתיגו)

 הגהףנך* שבלתה13כשר4ר2
 וכו'* עו)ס כיתי וירוס)יס יסורס תכחת )ד'רעך4ב2ךץ

 ע5תוי ת5ד סתתוק דכר סו6 תתוקסגם
 שיגיס תתטלוכת וגתעלכ סגתתזג דכי סו6 ערכ6כ)
 קסיס קטרת וכנר תזם זס גזתכטמין קיסיוטולס
 הנחס ערכ, סיס וככ))ותס oent ח)כגסמעורם
 51גור tael סג6נור ביחיד יק כסותפין ג"סטיכס
 לכיח סכ6ס נפם כ) כסו דכתיכ 6חת, חגחסתכי6ין
 כפקו 6כ) 6חך, וסן 6חר )ד' עוכדין קסיויעקם,
 כמררק' כדשני סרגם tUDS עוכרין טסיו כפקות,כתיכ
 ס)6 עולסן כיתי יסודם מנחת )ד' ועלכם ס6חרוזק

%ה
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חממההפטרותמשי182
 קנתכקמו ערכסי וסחכחס ס3) 0) נחרו מועג נסן%ס
 1' כטופטיס סרגה וזת 6חד, נפת ונעיו מוסזס
 1361י מ16י' יטיילוידל

 כירן סיס טל6 כילקוט,
 קל6 פירוק, כו', ה61 ד) 061 סנ6מר מנחסילסקריכ
 )זה, זס וקימר חי13ר 3יניסןסיס

 A~fn זס קגפרדי
 להילחך מקיטרין היו ול6 ו)6טרס SD15 עוכליןססי1
 טוחפין 61ין גפרדין והיו כניחרי כולס סמק0רסיחיו

 זס טעוריס תיל S~h כסוף ולכן נונחס,חקרי3ין
 סקול וכלליוהס לנכור גחסכין טסיו סעומר,מגחת
 הרכהי תקז) מיסר6ל 6חד קכ) ועמלקי מדין כ)כגנד
 )סקרייויכו)ין

 ודוק, ג5יכור, לק ניחיד )יכ6 וסעוייס מכחם,
 נקנות, רק כ0ותפין נ6ס ייגס טתנחס י6מריש8ך

)1
 ממלכות לטתי גח)קין יטרף) קסיו בזתן מכך

hS33מות מקריכין חסיו וילוט)יס, יסודם מגחת ער3ס 
 נ3!6ת 0יתקייס לעתיד ~Osl כקוחפיןי יסורסוסוי

 6חר ורועם כו' גויס )טני עור יהיו 1ל6 )'1יחזקו)
 ועיגיהס כ6חר יטרף) כל כסיות 16 )כולס,יסים

 מגחת )ך' העיכ 6ז גירוטליס ר' )מוכחנט61ות
 ודוק: וירוטליסיהודה

 TDn' 6רן 6תס חסיו כי הגויס כל 6תכסך281מךרשך
 עליס יו0כיס הכל כזמן י0ר6ל 6רןסגם

 סקרן, )י כי )למיתות, )מכור יטרלל כיד6יגס
 כחוכר דהוי מהגי, ל6 ויוכל תחזור 0ל6וכמגלי
 Otllol הס עכרי ObSD3 יטרלל כן סלה ס6יגודכר

 כיוכל רק ל5נויחות' )סמכי יכו)יס ותיגסלסקי"ת,
 רק לעכו.ת' להמכר ע5נוס על כעלים וג'ינסי165
 כי הגויס, כל שיסכימו תינזר וזה ידי" )מעטםקנין
 ,D):OS למחכי כר0ותכס ו6יגכס חפן 6רן6תס
 וכלגס נטוס חטב יפילו סמו. ולחושני ד'ירירןשלף ודוק: 6ח0ורק, עכבי 1לonh 6 ד' עכדי כי הדסןלככי

 hS וכנגרו תכירו מקוס מכ) נ6גס' ופלוגי יס6ן)1 "ג:."ייי"ח2"[.יי :י עג,ו:ע%%
 זס 6ך כ"6, סימן 0*ך יעוין זס, iDtb עלגתחייכ
 1לDllh 6 קחכירו כיון )כן חועליותי סנריך כמירק
 ס6ס כססי"ת, 6כ) זס, 16פן ע) נתחייב )6טטס,
nhwnי כיון )כן כו/ לו תפעל מס(ססי0ר6 Dl)h 
 6גי 06ר כו' ליום )י וסף וזס עמס כטיסומיחסם
 סתוע)יות מלר ויגס 56)י סכסכתן סג1)סיעוקם
 כ6יל1 גדול סכרם זלכן סגולי, ענין רק ממןט6קכל
 חכירו קיע0ס פרט על כחייכ oh לק )נךעס16
 רה6 נוחכירו, סקהעכרות 6ין ע0ס 1ל6 חכירווג6נס
 דרר0י קופר בתקיעת וכן כמוכס לכן געטס.ל6
 וקטי 6)ויגס, ד' לגי נגהים מרקיות קג6מליןמגין

 ילין 6לדיכס ו' תחגי לכן לס" רסמיך 10פרעל
 )טקס המתחייכות 3ט) 1)6ע0ס ג6נס 06 סכר)יתן
 מ63 למי דרומם גסמיס, פיררו נמוסס קמרו )כןע"ז,
 ס6י1 מנס כל כרס"ט וכן גו'. )רכו כוסלמזוג
 כהכס.גי 6ונס6 6יחייליד 61פילו 3תחילהסנוריעין
 ככלל רק 6)ויכס, ו' 6ני כתוכ ול6 נלולנ6כל
 כמו ודוקי ע160. כקילו ספיר מיח0כ סו6סתויה
 הרריפוה לע"י סדכרתס, מס ולכן תרע*ז. כלנח0היס
 )היותן יוכ) ל6 קהעכורה 6)קיס, עכזך 0ו6והקרית

 כי כ5ע ומה גתורס )עסוק יזכ) )6 היטר6)יכי
 6)קיס העוכר סכין כן תקמרו ל6 המ"ח היינו מסמלתולמרכו
 כין ו6יל1 נינהו, כמגרי לדיקי תרויהו ענדו hS)06ר
 6ותס ילהט לכעס ועוקי כדו) המרחק לל0ע5ויק
 גנו עלמן מחזקין טיטר6) טתוקף ע11 וזס סכ6,יוס

 וחרום וזה הסי"ת, לר5ין רוח גחת ומזסהרדיפות,
 הטיית )פגי טוכ יותר טזס ג61" ככתי וזסכחקומו,
 וה61 טלוס, סיט כזנון י0ר6) טעטו והטרקחסטוכ
 נפטו כחסילת (hSr הו6 י0ר6ל ק) הפכיתיהרון
 וזס סרויפות'גגו

 נתי_
 6יכ6 נר6י ככתי ורק גוליי

 הרדיפות מן ומלות כתורס ספל י0ר6) סמ5כככיס
 ס"ס כגירסת כתקימו, ותרוה עוז גולי גנתי6כל
 נכ"ו.  ורוק  סופרים  נריקרוקי יעיון ס', כחגיגסכ"י

 כי  סטירים כתיר  ספסיסיס  )נ6ר יק זסרבנ2ננין
 6ט רקפי ר0פיס וכו' קיבס כמוסמוס

  ומיס  05 והנס 1כ1/ )ככות יוכלו ל6 רכים מיסוגו'
  ומיס, ס05  חולריח רס t~ho 5ת  מנבים  רסיסירום

 ונמרס רבר מי03 053  מסוסך 3ר.ל כחוסחולרס
 61יך יסמיון ימים כהמות עסיס המון והנהבמיס,
 וקילס  05 6)1 0) קותיהן יקר6) 6ת מככיס6יגס
 06 מו5י6ין  6ין ד3ילס פ"ר 3מ0נס  חנן  ומנסכ"ס(י
 6ק הקמר מ"י להו5י6 יכו)יס ס06 רגגד ממיס,יון

 ויסת) כלסריס ויסי כתים כלטיסו ולכן רס"י'מסמים,
 לפסוח,  ינוליס  5ינס יבעית פעולס  נגס לליסהכהס
 0ל5  0מ50י מנח כד המנחה, עלית ער המתיןולליהו
 ד' ומגן טמע כתים לכן טבעיות, פעו)ס קעססיינתרו
toti~)hסמוכן רכחיב וכמו תמיר,  סטי"ח טהסגחת  
 ג"ס(1 )יוניך  שמלין  כיסן ויפילו  יומ5ותם  כתוך5סס

 ורדיפות תפזרות מייני מסמיס, סטי"ת ס0גחת ע"יולכן
 )הכעיר 06 ע6 מיס tbr)"hn כתייכות ס16תותטל
 לכל ונסיות ימרק) כגי לככ כתוך סדת סכסכת6ח
  מיס  לכן יס,  0לסכח וזס הרויפיס גנר ותערובותעוז
 עותדיס 1יסר6ל ס6הכס לככות יוכלי )6רסיס

 ורוק: )ניחיכתקפס
 לתלו נינקט* כו'. %יסו 6ת )גס ש)"הנני

י0רחג
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 188מזחממההפשרותמשך

 עכרו מסה סלח כתיכ ר6מוגס כג16לסיטר56
 ס6חד 6ת לכס סולח הגגי הקכ"ס לנזר ולתתך,קורך ק)" כגגון קניס 6ף )י סלח 13 כחל "קרטהרן
 מעגין וכו'. כו להתוך עכרי הן ומסכי סגכי616ליסו
 כתסס' כימי6ל נכיל קם 1ל6 סחורה סר סיסותמס
 סיה ולהרן כו', חיק'ס 6תכס ללנור ו' ל15ס61ותי
 היו ככזך ועגבי 0גגף, להסיר ומקטיר סהסגחסגו60

 טהיוכמכיל"
 סוככיי

 קקס לקס"ק 1כ6 ו6ויכ, )ר תכל
 סיס יסר6ל טל מפרטיות וססקגחס סככוד,טסן
 סגר כוקסי טנסמי םלתס וכמו צהרון, עכורתכסכיל
Sh,מכינת תקקריס הקרכגוה זה לחתי כן הגיף 
 מגייס, ימלח עהס 16תריס ולכן ליסר6ל, סקי"תככור
 צליך, פגיו ר' י6ר ס6נור וכנוו ססמגחס זס16רך
 ולכן, מו"נ(, )ריס 6נזת כס דכתיכ תורס זס61תתך
 ססטנחה זס 6ליסו 6ת לכס טולח הגגי להםסמיכ
 סיס מגזרות וכעת ולליהו ע"י תוזכליס סגסיסוכל

 יחלו, 6ייס ולמורתו כו' כו 6תנווך ועכריתכמר,
 כי עד והחר הצרוך כגלות סוככים והתורסוסהמגחה
 טגי סוד כקנות וזס הקרם. הר Sh יסקליכילו

 ההנהגה סר ותט"ט מתורס סר סגרלפון זסהכרוכיט
 ודוק: ו6כ"נו. 6רוכיס והדכריס סככוד, סוכןוכיניהס

 סמה השתרשרן ירכלהגשממדשהן
 גפל6וח. נקרככס ד' יערס תחר כיהתקדשו

 Sh הגסי 6ל התקדמופירוק
 ד6רון מסוס וגריס תורס. כמחן כתו6סס
 טל6 ומסיגם טירזן זחן רכ5 ונחיריוגיידן, הירדן עד DDO לפגי כהניס גוק6יס היוסכרית
 ולכן כ"ג( )עירוכין 0תטס כלמיס 6סוריןכתקומן

 ס6קס: תן לפרוס 6ותס015

 פסח של אחרוןהפמפית
 סניגור כו', יפרס תטרקיו %1ר תגזעיטי שטיויצא

 לעטות סקכ"ס כיקט כחלק ס6נדס עפ"יהו6
 כל מגזע יקיי תנזע חוטר 1י65 וזס מסיח.חזקים
 ונ"ר 16 סשה וחזקים גולך וככר סחתם פגיסןו6ס
 כי ד' זהרו ונוסייס שתחוכה. סמטימ 6101פ*כ, )כ*כ סחתס פני רובין פסיגן סרמין זה יפרסתגרניו
 יסי' סגחריכ תפלת על טירם יינתרו ק"ס טקס'נקות
 זס, העלן, ככ) זקת תוןעת ל6 י6ס נוסיתחזקי'

 כ6. ל6 מעדין מטיח יהי' ו6ז טירת, תעתרסס6רן
 6תי פסוק ד' פרסס חזית כתך' כן ועיין טיטכ,ודוק

 כ16רך: כלהמלבנון

 ר"ח שבתהפצרת
 דסכר סככלי ל6סי סגם וכפיייס לי'מנהלה

 ספררס ע5 לרכוכ ד6סור דכל6יס,כתוספה6
 סס5כיס 6מר רכלן 5"ל כיחו על וכלליסנוטוס

 ימצו יטרלל הסרדיסוכני לסם 6ס,ריס יהיווסכרכרות
 וסיוסג וסכרכרות, מתקורות( מעגלות )כחסכלכיס
 טתגסיג וסנכרי מסמס עכרי דל6 פוטרין חכנזיסכקרון
 וסרככתס מרוך עלי' ופריך סכל6יס על מסוסקינו

 ברור: 1זס יעו"ט, ספרדסע)
 סתכי6ין סייט ד/ כיח טסיי כנלי וסתגחסאת

 רף )מוטס סרת לכלי סרסי וזסכ כסף'ככלי
 כלחך ותתקוקיס וקדוטיס סכלים גס ונוהגדכיסי"ך(

 ותתקדסיס4 קדוסיס מן כבחח מ"י פ"ג)ירוסללוי
 לצית תגחס יתנו וסכרכרות ססוסיס,ס5כיס 6ה גסכן

 ופסוס: יסר6לילכית

ייש4ק4"הי
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