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כמ"כ r:נרמכ"סכיזווז:יfו כ:~סרן:ר rכמדי

מ:יכמכנמ'ו:מפור~:מ:ררקכספרר:נעמיק
ז:fויכס:יכרכמיו'נס:~רבומןממן:fוע"יז:ירגז'נ

מספרכfנזירכ~:;כררמכריוער,נ:נויfומכרfנריס
כירמרסמרמיס ..סד;:;כ" rס"כ:נרמככמגז'נ
כפי 'יג.מככ~:;ןרמכורתעמיק מכ;:~ת fממממ

---------חנכוtחמןושורותחדפסאוכוtווtולהדפסהמסך-ברזולוצוtו חספדחי---------

עמוד ) J 1פרץחייםבךישראליעקבקנייבסקי' :טהרותקדשים'מוע,דזרעים'-הדחשיםיעקבקהלותכתבי
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ולס '''חקפסחיםכתבי

 כfכ;::ןרכזיכfכןן:;סמסמן:;רסמרעוככ:כייכרימפרן:;ו:כנמ'וכרין:;ימפרן:;ון:;כמון:;1כמו
כ:כויfכמכרfכרכ" rס"כ:כרמכ:כרייפכח ו"כ;::ן 'סיו"כירי":ככ rכ"כ"כמן:;כ" rוכריר
וייסויסן:;וטנופוכוירס..fכוס כ;:~fכ"וכ:;::ןרר..כ:ככמקרמרמי"ככמ"ן:;כזו"ו;::ן 'עיון:;"פ

:כי'"כ rי"כפירן:;מרווחומכמ"ו:כ r ;:ןורגכיס,פ."כון:;
ן:;מפרן:;כ" r:כרי"ףובריכ:כקויס~ריריfוומסוג~:;כמנמי:כוכריסעיקררעלו)
ממוןמנוfכר:כוfו ':כרfויכעכסfככנfויפכfוfכמומוו:כנמכרfורמ"rוןניועירו '""°'"--

~-··-··-
:כמ:כfווס כ;:~ וf"ו:כג:כן:;יטומכככיfו:כסוגערכנומו:נייכורמכמומ 5מ:כמ:נfווס כ;:~

כ 11זם"כתרמננומ 5עוו:כייכרמומ 5:ומ 5:מן:נכן:;ר:נ rנכ"מנככמגכ"זם"תרמנכן:;יטמ
כככוכר frויככין:;כfנממfנכמוכ:נfוממנוכמנכןמ"רנמrוכוקמכ:נרסיף rרמן:;וסו'נין 'וכגמ

:נדכריסן:;כמכמיכן:;נכ:נכמכורכמימתכמנקרוכו'נחדfוסוגוףכו'נמומן:;יrוכקוי"רר
:נככיעכן:;ירכעירכירקמרר:כ כ;:~כז:;יעררין:כרכיעימfכמח כ;:~ן:;ינכרר:נרכמ:נרמ:נמנח
 .]חרfכ ןכ;:~ררfוח:נמחכיfו"וכן:;יעררכפק"מ:נ rמכורכו

 ; 1 י.ז'ינו5;,~

"כ rי''מפירז:fויפכfככפר~:;כרכבחכfורא"תוfכומ:כ:כfווסוגוףממומ ,מגפיס~~גו
מרררrורממוס כ;:~fכ"חגכנכרכסמרמ 5רמ 5מי"כרכ" rי''פירן:;רכןינכימכ iר

:נרכינכימן:;חfכמחכפימ:נרכרמ 5ערfו"רמויומרררגכיסיויסופין:;רטורכרמגוכר"מ
:נ"כסיען:;מגעופrורמfוכfכfומ:נווקfוכfור:נז:;יט:נמרrוכפמ q "רכריעכ"כ:נרממfומת

כין:כמיכרקוfוסכ"י ,מומ 5:רמ 5מfו"כוכורןfויןfובככומ 5:ערמ"רכרמקרמו;:ןי"וכר
fומח,י Sזוכגרןכיכרמכמרמחרfורמכמרמ 5:מככ:כעמקמימע"כעכ"כיררן:; R,2 .כן:;כרס

ומו"fומרררמרמ וf"גחfווסוגוףכפרן:;fו" fJ§i.i"iךiב i'כן:;כרר-- '""
כfור:נרניגכימ נ:מוfנ:;:~מ~:;רסמרמ 5:רמ 5:מן:;רסכ:נסיןרfכדמממיחיח rנרוכרי ככ;:~לפי

m ג>r.• i< ויחככ:יfוr ו 5:מסעו:נf;;י"כפירזr "וכfוירסגורקrומחי 5כfומ:נוחכי ,:נfכמ
fומררן:;כי:יסי"ררמ"ררכככfומ:נכקרfומכ:כויממכרfור"כ rי"מפירן:;וfוורב:ידfורכח
כויfוו ,ררגכיסיויספין:;רטכוי"רfכמ:נ"מרמ 5ר 5:מ:נוfודו'נדסfנמרמ 'נוככר"ע

 כ;:~:כג"מע"~:;ככרי"כפירן:;fוככזופז,כיטרכחרכיעימנסוכר"יכמנקררנתרכינכימ
מן:;רסמרורrורמ ,"",מרמ 5:מכומfווסמ"רכרזופזכיטרככ:ככייסגוממ 5רמ 5 "

י, 5וזוממ:יכמ~:;כןכנו כ:"""מרוין:;:כרכיגכימיוכמז"ן:;עיעומfומ:כיומרנורכ:ב:נרכיגכימ
ככמ:יככככרן:;ס:כר r ;:ןfומ:נכ:כוויי~:;פירfכיפכמכ" r q "כ:כריכ"ר:נמרררחרמfנ"ו

רמממי~מיוו'ניימfוין:;ממ 6 ;:~י;;זמרמ 6י"כרורקמכומכמרמ ""נרfג.וס qנרע"וככר
 כ::~)כמ:כ:נרו'נטפחים נ:;:~;:ן כ;:~מ:נ 6ר ,ן:נככיעומfכמ:כיומרכרירמרfכן:;רמיוrופזכיטרכ

 .ככנוקרון:;פ"ועכ ,מרררחרמו'נ"וכס":כערכ:כ f "ן:;עי
י"פירן:; מכ;:~כמ:יכfכמרטעסכמכרמעכ"תמכרמכ"רמנ"מחסחמוס qנרכרוככרכיר

כממכומכמרמד"וממיפכו'נכ 11rכוחכריזוכ 11rכ:ירמכ"סכומ 5:ערוו:יייכר
:י rכוכרירידמופזווממכמרכיעימfכמ:נכרירמן:;רס:נומרזורמרמרfו"מוורק ]'"י"י
רמתוכרירמכ:כעמיק:ננכיחר 5:רקכימרככיםפן:;רט f "רכ:נרכיעימכממתיומרריו 5:ן:;מ

מככי.מוככיסן:;fכיכסוכמ ,מע"ככסמכןכוו:יניועמיכחווו'נוו
וווז rוכוערומ .,pרכעכיןמע"כרמש"כ ':כרfכיזכעכיכ"זיר..י"ףכפירו~:;ככנרכמי 5: .\ר

כמןוטכרמ~:;וערותנ"זס"כ:נרמכרמכמרמ 5:ן:;מ:נכ"יוברינ:נכיfכרקככו"ו

--------~חנכוזחמןושורותהדפסאוכוזוותלהדפסהמסך-ברזולוצות חספדחי---------

עמוד ) 1 (פרץחווםבךישראלועקב:קנוובסקו,טהרותקדשים,מוע,ד-זרעים,הדחשיםועקבקהלותכתבו
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פסחיםכתביומ

ו'וכי' מ";:ן;:ןכוכפריכככן:;"ככ::ריfורכככימן
 .;:ן"עי 'ר::fוומ

כככככוווןוfניכעכויככfווו"ע"כ::רfוריר'תר
fווכי'!כיוקן:;::רככן frוומון:;ככ::רפירומורר
כגככיכיסכעיין ;:ן"ככ"כfוררךמככמכקררfו
~ P,*7 ,ווכפוסמוקיסfן::;וכריכרו'נ::ררי::רט
כפכפרכמרfוויו'נככרכככן:;רןוממרככ 5 "מע
ן:;ככורכיfורריסוככרוח"פגככ:יכריערכו'נ

ומרכיכגכיןר:י rככעייןככריזורfוןיכ:יככ::ר,
רfוס rככ" ר:: rכfועידיטררומככיכככוחכעמ
כ"ע"כככ"כו'נכמוכ:יכמיכ::רענייקן:;::רכמ

כיוירומ.כמ"רור"ן:;ר::רככיו"°כעכ"ך
"ורמ ,jJ!l.כוכפרייבררfוסfוכקן:;וכן

::רכככי 6כיכמרכ::רקוככרכיסייס p::רfויטכ
מקרסר rכfוי::רככקרררמגכסככככfון:;ר

fומיממגכככגכככרוכויז.וכריםכככרfוריס
וכפיקרמ.ן:;רסנכחמו::ר"קן:;יעורי

"""" 

קכ"אסימן

 rשיערובעניניערד
(מכתב)

וכפריכככ:ירייררן:;כיסכ"כ:ינע"ככוגכתב
ככוכחכfור:י"קן:;::ריו:יםפרוייסחכ"י

 ,כ"עכ::רו'ננווכ"כרוחבכמ:ינ::ררמ"חכן:;יעור
כ:ינרכמ"עוכסטרfו, qווכיכרגמורן:;קר:יו rו

חכ"'כספרי"כיג.ו::כ rר"רן:;סכר rכוכמ
::רמגווכיי"כן:;יוערmופורס"יסי\כl.פרוייס

רכיעימו:ייכיובוייו .1:\וי J::רככיכ::רכעכידרק
"כוfורוfוורכ:יוכיו"כ]וכעוו::רן:;יעור

כfו":י ר::רק"ר::ן:;כן:;ככוווקככ"ג 'וכיכ"כי"ט
ייכ rויג.מכ"ס"ן:;יעורכפ!כייסתי'fונורכידן:;כ

 r וf;:ןכ"מ 60כערך י:"וfר:: 'יי:;:ןככן:;סור::ררfו
רוכבfוכקמכמן:;וכמוןככיודע,כפכייסfו Sיר

fו Sיר::רfומרמן:;גכ"פוכיון::רכ"יכי .1:\יכ"גוכי'

קה"י

ן:;קכגכן:;יערוגכבימכוזAגfויןכפ!כייס
::רו'נככ:י,"ויומסגכיקרכיכככיסויג.מכ"ס

כפ!כייס. 'יר::ן:;:יולגרוכיכן rחרעכ"פ
::רfוככ:יכ:יקןוטרוקfו ר::כר;::ןרהשיער"ת

רחן:;כטע::ר י"כר::;:ן"ככמרז"

 ר::"כמכוככן:;ר"::רקכיסוככיסכוכיסמיס ;:ןי;:ן
:ימיררזעככוןוכfוןכככסרמיכין:;כמכ,

רכרמיכרויער מכ;:~וכמר ר:: r::רכ:ימן:;רכ::ר
ועכ"פ /ח"ו י:"וfי:כן:;ינכורו!כוקךקככמסכ
 'יר::ר1כ1.פרוייסחכמיו::כ ר::"מר::.;~."."כוfגר

~-~~~~ 

 • 60ככערן

::רו"טכעיקרי::ררכו'נ:יככיסכריכרמכספררכן
ככרכסרורוחכ"ירן:;ו'נרמקומרמ:יככרמ

 ר::"וfר::;:ןמן:;וסר::ררfויומר::ררב::ר::רן:;יוערfו Sי
מערכםוגככ"פ::רו"טכעיקרי ;:ן"עכדיון 'יר::
כעכיופרויס 1Aומכככי::רררfוומו'נ Sככככו'נ
fוכfו ,ר:: S::רככיכעכיורקfוורכ::רוכככומfומ::ר"

::רר rרמכיfונ::רfו וfר:: כ!" r::ררמנ"סחן:;כרןן:;!כפי
יכ ,1:\וכוכ::רמריוין:;ר::ררכ::רוח..מ"סקון:;יימ

~ "l י:.." c ורfוככ 1 מ";:ן;:ןכוכפרימנוfוכןעכ"פfעכן:;יר
 11 נר::כ"ר::''כעכיךרקו::ריזכעכידעסקיכןכמ

::רםפרויסמחג"'מ:טנ 'יר::בfור"עוכס
רfוורב::רכו'נ::ר::ררנכ"ומ::רמנווככעכיך

ו::רכי"כוכככבירורנוכו::ריומר::רימ::ר ר::מוfר::
::רמיס.ונריכומו::ר"יכ"ט י''..כי""כומ

fוזי כ!" tכ::רר"ור"ו::רגסיכו rכוג.ו::כןרמ"שכ
t ::וו'נכן[כיככב"מכ::רג" רfווורמכf

רjו ]"נר::כמר::"fווורממכמכfוןוייכיכז::ר:יככ::ר
 ,,,"כמ"ויג.ככיסומינוfוחורכ::רררו'נמ
רfוכיס ,1:\כו"כ rכ:נגר"ו'נ::רוררכ 11r::רכר"fו
::רררו::רחמ"םמכממיויר::ררככיסfורמס

וכמ::ריכ"::רכיוס, ר::כוf;::ןכן:;נfוכ::רחמ"וכ
כפי::ררר::רכמר"ו'נכקורן:; ו;:ןמ;:ן;:ןרנכיס
 'יר::וכו'נ ר::מכfר::ו'נוורחככן:;כן:;ו'נכקככמו

 •"מכ::רג"כ:כrמעוכס
עויסכמfו::רכרfומן·נו rרמעכיכמכשרב

ן:;כיט"fופרכקרכייפ::רגן:;כעוומס

---------חנכוtחמןושורותהדפסאוכוtווtולהדפסהמסך-ברזולוצוtו חספדחו---------

עמוז ) J 1פרץחייםבןישראליעקבנסקו'קניי :טהרותקדשים'מוע,דזרעים'-הדחשיםיעקבקהלו.tוכתבי
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