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 סקנמל6:2ג מס * ביששיתנוי(
 כי"ח מס 5ך )ומר סדומיות )כ5 ר6סוגט ססי6שע"ג
 מערכ מ,רמ רומות מר סי6 ומסובכת נזיר )ס ים,ו

 גזול ריע51ס 6ת סקכ"ס כר6 כך מנסת 1פו1נסדלוס
gSgnרוחות כ16ת וממס 55פוג1 ופרון 6)1 יומוח 
 סק3"ס 50 ססמ1 מגיש וכן כע51ס ומזיקותלעות
 רקמי כנגז פעמים קמ"י כמקלון יפת ב6)"ףכמוב
 סע4)יס מעלב דלוס מולח ם) ניגוח 16תיו0וסופ"
 סנירס )פון קקי מכן אטמו 0נוליס סהס )ומרנך
 סקנ"ס מיכ61 עי ככ)) סיגו ספון 6נ) ק)י'י6טמו'

 ע1כדי 5עחיי בו )יון מרון וסגימו כסמו~סגילגו
 תסנור תוכ) eh יל6תכט חנ6 )סם ניקמרססי3יס
 כעמי סנוליס רומות ם6לי כי סתום סהו6 לסוגירום

 )מזרח מ16ת ממס hlw כיחף ס6)פ6 כ5וכסימנס
 מהל מנס מקות ממם כגנז )ילוס וכן )מערכוכן
 פאג"י * כר6סיח : ושחז 6מד כ5 רוחב %י ע)שים
 מ15ס טסיDS 6' וכו' לרזך סיס )6 ינמק לני6מל

 מטת מנות טכע סלי 61"ת 'ער6) סיענוותנוגס
 ר6מו:ס מ15ס סמרם )מנת קימו סגסט ולימיקש
 מנוס מחדם )מ15ת כפרם"י )ס זקרי ס6 י")636
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 יסרך) סנ5עוו 5מנ1ת ר6סוגס ססי6 )פי

 ככרמלית פחם 5מס רפ"י פירס . ג51ס נתעמדע4סס
 סכ:עגיס יכפין סיטך 61"ח וכו' מעסיו כממסוס
 )יסר6)קומר
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 נזו)ס וו ד6ין חד6 שומות מו'

 50 קרעו יכגען )ן וקים רגו קנס עני o)pnממש
 6דלנט ועוד )מז ענד כנען ניסי כזכהיכ סוס ענדסס
 6ז וסכגעני 5ך כס' טפירם"י כמו מימר6) נוטסרוס

 סס 0) מגרעו ה6ר7 6ת וכוכם ה51ך סיסכ6ר7
 636 )כניו סקרן 6ת נם כסמוק גסוס סס ם)טכמ)קו
 מ63 ומגריו שול מ5ך כנון גשרן סיו מבגיס כמסי")
 וסמק 6רן 6ססי גני כלכס גס' וכן כגען ממספמותסיו
 רכבות סוס )יטלל) מיה 1)6 סיו 0ס 0) מגרעוסס

 סו3ך סכ:עגי Oto ולטס כמניס מסם )יטיסע)וסס
 ככר6"ית ס"מ עעס מס י"6 . ססירס"י .כמווכרכס
 ססירם"י כמו ס6ר7 ונתינת "כלידס 'סדר5ו4*ייע
 )סס קומר )כגע:יס סס פחמון יס6 0)6 טשמ6מיי-נו
 עיכס ססו6 קילס הר16י סיורם מן 6תם 6ין5ייל36
 טס נבי כדכתינ ננגיס סגעיר מ6רפכנד 6תט8)6
 ם63 סטרן 6ת ככסתס 6"כ 61רפכסי וקמורעימס
 כן ס36מ)6 י5ירס נעגין סתם )כך ד"6 .כקטפט
 ועמד עומד סו6 מגה:ו ע) העומס רמנה קרני*46רו
 גיס )6 5"3 - וכו' 5סס גחגס נרצונו פרטיי -חשש
 ם6ין סיר0"י . תמתגתו חוזר סיך ד36"כ 5מ13עיס5יס
 תו-ק . ס)6מריו )תיכס דגוק פקין כ:וקר6 ר6מית5ך
 זעוק וקין סקוס )6יס קמרית כי יונמך %יטינ'
 כר6 כ) קוזס י 673 כר6סיח : ס)6"ריו5ם"כס
 ממפכח כריסים כמו ספרן 61ת הממיס 6תומיגורך
 5רמ ב16וק יי1'ישתנס

 י- 6
 סרנס כריס וכי651 בפסיגו טסיך ot~b 6)סי5"ון

 6100 סקנסס sp גכתנו 6יכס רכים נפטוןטמט6ליס

 מלנס עוד וכן ויעקכ ינמק שכגסס 36סי כנון6חד
 סולם טורס גו יסים מן )כו Sh ויסיכ סביםיחנוגן
 יכהנל ונערת לדגות פיסוח יבלות. כי 1)ענטל6ס
 זחל ס6)ס'ס 146 גנך סס גי כגון לכיס כמסון)ימיר
 מקיו0ח חסינגי ,sfi ע"נ מעקיו 6ס סקלן קרוניס6יס
 כרוך סקיוס 56) רניס כקטין ס:קל6 סו" 6יכיתיגת
 ממסק) 656 ממרתם סיגו ט61 כי 6מד 6100ה61
 טו6 וקמת 6סמ6י דוי 6רמ6י כמדפי נגפי וגפיטיי
 ססו6 טקכ"ס 6נ) נס רסיס כקטון יחכיר נקהותכי
 פילם וכן סו6 טבעון 5םון 36סות מקת כי ויחיד6מד
 ויבעו ה6מריס ויתוכנו יצנררו וממש כנסס6חד

 6יונוהיך מיני כ) 6גכי 56היך ס' 6גכימ5פוניסס
 6יגו ודס נסר מדת כן ס)6 וממם)והיך1ם1)עגותיך

 מת 610 כי מייסס ימי כ) מיטתו כגי כ5 ע5מוט
 ע)יסס מוט) 16 תמהיו קם 6חר 16 "חליו כנווינוף
 כי נודע סלמת ס56ה טינליס להרי 6מלת.סגסממסקס
 לדנות תיגי כמס נחייסס ע5יסס סיס 6דס כני סרגסים

 נסר ס6דוגיס כי זס 6מר זס 6דס נזי מכמסומרות
 ומבכותו וימייך ומצך מלך וסקג"ה וכקים מתים ססוים
 ס36 * הטמיס 6ת : )כ) ו)ח,ק 5ני5 וכידו מם)סככ3
 6ת סג6 יכהיכ סיין 6ת b3'pD רכי 6ת ישמע")רני

 6מר מטו סקרן 61תסטמיס
 נר6 גימר 6י15 5יס .

 סן 6)טוה 61ר7 סטמיס מן 16מר סייחי ספמיס36סיס
 סססמיס גידוע טהרן 61ת טסמיס 6ח טכחכענפיו
 סנכר6יס סמנולריס ע3 שבמיס סננל6יס ססוסקרן
 בסון . טמיס : הכתוכ יינר 3גו וסנל6יססידועיס
 מ)קמיס סג'ס חיים מיס דוגמת יחפלדו 1)6רניס
 סס3וח 5םון ו6ל7 ט61 נוכס )סון סריס וסתםלמייס
 מע) סיתום סקרן מע3 סחיות 31ס:60 וכמוותחחיט
 השלן . תוסג סיתתי וסינרן )ב( , : התמהוןסלקיע
 נתחי)ס כסגכל6ת תוסו סיתס כבל עכשיוסנגויס
 נט סיס ם)6 וריקנית מממס כ15מר וכוסו חוסומיחס
 ולום *ר מסך רמם ודגים עוף ונסמס מיס 6יסעסנ

 ולישים 6גם6 מגני 5די6 טות 61רע6 ירום3מיכתרנוס
 . חוסו : סתרן כ) פג' ע) מיס סיו שסרי נעירתמן
 תוש ומגס סקרן 6ת לשהי ירך )6 כתומו ויכעסכמו
 סיס ד6"כ ונוהו תוסו ייחס כל'6תס קוים יסרם61ין
 טעכטיו מס כ15מר ונוהו תוסו סיס וסקרן )כתוכ)1
 66ר7 סיתס מדק6מר 6נ) 1נ1סו תוסו כנר טיס6רן
 ע5 סכחוכ יגר וכוסו תוסו סיתס וס6ר7 י"6 .ק6י

 סקרן ו6ת סטמיס rh טקכ"ס טכר6 שים סי'ר,עת'ז
 בעמוד עתידס סס6רן מקוס 16תו ונוסו שסוסיתס
 עהיך סתסוס טסיס מקוס סני ע5 תסוס סגי ע) וכןכס

 "13 עגיכיס יסרי סמים סגי SD מרחפת וכן נובעמוד
 כ6ן גהסרסמס 0)6 עניגיס כמס וים גנר6ו )6עייין
 רק 656 וניסנס מרככס ומעסט ע)6גיס כנוןינירחס
 63 נעין גן ויטע 61סי)ו כע51ס ר61יס ס6גויגרים
 6ך ממס ט:חגרס 6דס Sa טימרו מפגי 6)6גכתכ
 ססנויס 1יכ151 כדגחיכ 6חח ככה י5ילתס כתןס:חונ
 6ש ס' עסס ימים סתת כי 61ומר 5כ6ס וכ)סטמיס סמי ססמיס 6ה עם'ה 6הס 161מר נכנס 1כ5וסללן
 כ13מר גס 6סר כ) 61ת סיס 6ת סבון 61תטסשס

סימיס



ג'חיייב:ראשהשספי
 טסי6 טיתס חיץ ע) תתרס 561 כסס 6מר 1ג3טיפס
 מתיגו זונמתס סכן ,כל ענין ע5 ומיגר נקנס5ם-ן
 61רון 5כעח יוסכת 3קלבס 6טר טטס 6ת1יר16

 זוד ותכן )י עומס 6ח ככס 061 ג5קמסס56סיס

קמי
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 גלש ז651 61"1 כמו סי6 יתילס ד1ס6לן
 65 4 1נוס1 חוסו סיתט וס6רץ : לנוח 1גמ1ס561טיש
 פסולם טכיגס כגוי מסגי 656 טמיס נכי ,ס )מוןגימר
 וגוסו חוסו סם סגם מטמע טת5מוז סכלת tpstגסס
 חוסו כל6 סקלן קנוח ומכינות יסרס וכלץנכרכו
 נל6 סקנסס קקי 6נל6 ' תסוס פני ע3 ומטך :ונוסו
 ,751 כזכתיב ס'6 נלי6ס ססחסך תסוס פגי ע5מוסך
 61ור מוסך טיס 65 5גן קורס 6נ5 חוסך וכוריג716
 6חר'1 51סר0ר וירוס 61'ן סקג"ס וולחי  ר6תס )6ועין
 מס 1)ס516 5דרו0 60'ן ז"5 רכותינו מקמרוכמו
 כן כמו ק6י 6נר6 . 56סיס גיומ : 65מור מס5פגיס
 ולוח ומופך 7761 סריס סקנסס כר6 כר6סיתפ"

 "רבע . ונוח 1 סייס סני ע5 מלמסח ססיתטסקדס
 רוח ס'וס מני עז סנקל מן יום 3ג5 מיטנוחיומוח
 btot זלומית לוח סערכ עי מלס ו5ח מס וס61עורמי
 קל 6101 מעלני רום ס5י5ס מני עי ומטס וינץמס
 56סיס ורוח ויכת קר נסוגי לוח עזישגן ממס51מ

 כמס סריס יקוו דנתיכ סמיס 5סקווח רומ 16תוס51לן
 : ונט עוס קזיס נרום סיס 06 ס' 5111ך 6מלז6ת
 חסרי 6מר מחסכתו 561 ינו 56 . %סיס 1'6מר)ג(

 דרך וכן ינדו סקנסס רק מייס כעני 6ין סומןכקותו
 ויחענכ כתוב וכן עוטם טס61 מס מסיו מ6,51 6דס6לן
 קודס . 6ור ימי : ס6זס 6ח 6מחס ויקמר 5נ561

 סעו5ס כ5 מ65 סקב"ס ם5 קורו סיס סמיסגפיית
 בין חונ5ין ססמיס חיו "1 כיריעס ססמיסוכסיטם
 כן ט5 המוס סני ע5 וחותך 5פיכך מתסוס וניןס16ר
 יל(015

 ועוב חביב 6100 5סי חח5ס וסקזימו 6וי
 כ'וס נכר6'ס יגריס 0ס)סס י "ור יסי : 5onunכ5
 כ5 1'5ד1 ט5טתס ועיכרו 716 6רן סמיסולסין

 ס51'6וטו סתיס המגו 61מד 6חו כ5ח51וותיסן
 סמוכן דכר ע5 656 ח1נ6 15מר ph סקרן ת1נ56זנר' וכוכניס.ור6'ט וקלגס חמס רניע' ניגס 6ור61י)גות. ים6יס נ' גיוס 6רן - לקיע ט61 סני גיוסחו5דומיסן

 אסי 0כהונ מס . 6ור גיסי : סחינט מן 65כמו
 סנינו וכן קורס 5סון טס61 5סי כרי16ח כסקרכן

 כתב 60י5ו קילס דלך )ת5מידיו 6יס 'סגס5ע51ס
 6נ5 כלמוגו מקריך סיס סקרן וחים6 לקיעוימי
 רסיס עי 1'מ0כ סירוס . ס16ר 6ת 56סיס ויר6מ( : כן ויסי מקנטון 16ל ויגף אלמון עקריך 6יןטכ6

 16מר 6הס ר6ס סדם 6ת ורטיתי כמו h'oנ5ב
 5פ:'ו נקוי טסכן סי ט5 61ף זקס)ח 6גי ורטיתי56י
 ו)ססניר יסרס יתכן 651 ויטיס וסוס מסיסמרי

 כצמגו . %56ס ויכדן : רוויות כם6ר זו ר6ייס5ע1)ס
 כן קמרי טסירוסו כרקס מקנס וכר דונמ6 רביעיגיוס
 ' מ65כת1 מנמל 5ך סילם נו 0סתמי5 ייי ע6565
 כמו ממות כקרי6ח 610 56סיס ויכדן מסרטיםוים

 ס"ס י *וס 165ל 56טיס ויקרין לה( : וסודךשמסרם
 5סט 5קר61 6דס להן כי טס סקכ"ס קר6ונריט

 36על 6'ר - 6דס ימים 6לן ליס מסך 16לוסן
 שטוכס ע5 656 שלעס ע5 טסו מימי סקג'ס6ין
 כתוימסלי

 תמסך 6כ5 יוס 65ול 56סיס ויקרנן
 )מעכס עס,כיל חמסך כחיב 6ין יי5ס 6)סיסקר6
 נכל6 סטחסך עכסי 6ף . כקר ויסי ערג ויסי :ככר
 0עוך 161מר 610 מוש 5י5ס 50 ר6טוגסמסעס
 בנת 55%1 מוגר כקומר נקי ויסי ערכ ויסי)חם'כס
 : שמריס o'w נט6ר וכן ר6טון יוס מ65כת כ65חת
 6מייוס

 שומר וכו' סקנסס )סון פזר tDS פרט"י .

 iftw 650 'וס 8חז hlp,n שים ס) ימי17 30יומי

 651 דגיו )ו ס" סיום כ15מר ט61 636גט51ס
 ר6סון יוס 5כתונ 5ו טיס 65 סחופו 5פ' 7"6 -65מל
 )טוס מקטון )יךו6 זרך %ין )ש *מז יוס8)6
 גנר6ו 65 עייין זס יוס נריקת ונגמר ימידיענין
 ססמיס - סמיס כתוך לניע יסי )ו( : ימיס60ר

 כשמנע 5סיוח נרקעים יהיו סר6"ון ניוססננר16
 דכוקס יו וסרם' סקרן כ5 סגי SDn סמיסעוג'
 ועמים 6לן ס'56סיס עשת כיוס מזכחיכ וסר6יסקמעכם
bnShיסי 6)סיס 6על וכבל ש' וכן גרביו 6ח7 גבוס 
 עסעס עגמו 6ת מנכוס סרקיע מניי5.סיט6 ויס'רקיע:
 ז"6 - סקרן. וגין נינו שויר 5סיו0 סמיס נתוך גחוןטיס6
 כר6 ככ6טיח מגלף רשמון גיוס גנל6ו טסמיס רקיעיס'

 נל6 רקע ,ס ו6י סקרן ו6ת ססמיס 6ח56סיס
 טנ6מר סחיוח ר6סי עע5 16תו 16מר סוי סלכעס
 *  לן ויסי  13( תו': רקיע שתיול רססי עלודמות

 ויסי D'p1 מע) עכסיו 0ס,6 כמו טיס כןמירוטו
 סיס גן ויסי 50 די% ספרתיות טיל ערן 3פיכן

 כן 6י15 656 למיס %ס כין 6מר תיכף גכחגלסיום
 מ65כת נמר סיתם ססי6 הסנז3ס ע5 16מרסייסי
 סמיס כטגקוו שליטי יוס עז סיתס 65 וסי6סמיס
 עוכ גי נהגי גימר 65 5מס פרשי * 6מד מקוס56
 עם9כ 61ף וכו' סמיס פ65כת עויין גנמרס ט565סי

 שרקיע דרי סעיס סנדלת מלוכם בו ' וגגמרסט61י)
 ערג ויסי כן כותב מ65כחו בו בנמרס כ6י5ווירש
 ור~עעס נכ' מתמייע 6ין רנושגו 6מר4 : כקלויסי
 שחספס ט מר"ממ) זנח נרטטים המעטםגסס

 נו שותו שמתמיין דגר כ5 נך 5מחרתו עזגמירתו
 כי' מסיימין 6ין 16מריס כן ונמו נגמרומ6חרין
 המפס 636 ע31ס ענייני כי בנמרו סגו )סיוסעעס
 כניי% סקנשט ומססייס חיים כעסי כ5 גכל6116י5ך
 6מר. כו סיחים 65 סוגע51ס

 כי נימר ס65 מרי
 כד6ית6 ניסנס ם5 1716 %ל6 סט DS' גסםעוג
 נו 5ס' . גוןן 16מל ממיון 5סני 1נ61ת1כדכתינ כליותיי כנסית ממח סקכ"ס עין מגסנו olpnנפרק
 עוב נ%6ר,-גי לכותי%.65 61מר1 . חסדו5עעס
 ,% כמפעותם, טמח סקכ'ס טפין 5פי 11כסוד6ס
 טג6מר נטתי 1כ155 חור 56עול לני ושמר .לטעים
 מ65כ0 נמר וסו . סמיס יקוו )-ם( : מ6י טובוסגם
 %1 סקלן ינסח עי כעסם 65 וסלקיפ סנייוס

 ספי' כן כי סגי יוס כקל ויסי ערג ויסי ע5תתמם
 סני יוס ע5 ונקר עלג שסיס סיס סמיס 'ק5011
 נתולם וס 5פי יינמ6 וים ס"ס יקוו 56סיס6מל

%ונ



חיקיניבנרעשותטפרש
 ,ס 6ין גסחל זגל והרעת משול זבל וטעות5לונ
 מ63כח כספר מהחק כ6ן - סקלן חד60 )יש( :כרישן
 כיוס 61י3גות עסניס סטרן 6ח וסטנים סניליי"ס

 לנחן סמ6ולוח עיי טגתשנם ידם ממיס 6מטלקסס
 מ65כת גגמרס כגר סמיס יקוו ד"6 . רכיעיגיוס
 מ65כת מתמין ועכסו סהנזי5 סלקיע ידי ע5 סגיגוס
 וסי6 * סרי טן : 61י3גות עסכ נדם6 טיכסהחל6ס 6י סקרן פני מע5 סמיס יקוו 65 ס6ס טייסישט
 מסג5פוהס יותר 5מיגיסם ה1ני6ס ונדס6יס כן טסחס65

 6י5עת סכמם 3ס' נמיו1נס ם5סונס עמוד יםמכלן
 o~h כסגחק55 ו6עפ"כ גפרי 1D~D טען 6סימסרו
 ככסי ינסדי 1גתק53ס סי6 גס נסקדס עונופ5

 מר.עגירס . פל' : תקור 65 ה' יד )ס 3מסזיח:;ג6
 כ5ק כל סכר סף סמם דוגמן יחיד*( נלסוןסגכחנין
 )'ב( : רשלכם ועוי וינטר תילום ינןנפן

 וע'
 פרי* עמס

 סכ6 יש3 656 ים טרק 6עני כמס סרי ח6מרימס
 5כך י סוכ כי : ושיגסו יסיס סרי עוטם ועןקלמר

 : עדן גן גכר6 סכי ט5יסי כיוס עוכ כיטוכסי
 סי' וכן עמ6יס סיו 6סר 6נסיס ושי כש רניס556 ימיי אקסון 75נל מקרעת זלך מלצרות יחי)יד(
 מן סייקו סקור מקרח סמ6ורוח ומסי מע"סיסי
 סלמת מתיכות 5כ' ימ3ק ר6סון כיוס סגכר6סטור
 61ח פכתכ ומס ררם למט הם מ0נרתסנד51ט

 35מד כנ611ס ג6מר 6% נעסייס. נגמרסטכניס
 ממנו ר0,ו 5ל סלחי ה16ל כסנמ3קסמ56יסס
 ם63 %י מסר . מקרח : סכוכניס סיו ומסםל515וט
 ננר6ת וס5גגס כקנז חמס נ5% 656 5ה6'לננר6
 ופריס טנרקע נרקיע * ססמיס כרקיע : שמגיסושמגות
 וסירם סעף ס5י3ס ממנו מניע סלמס יסייחן וכין סיום נין 3סנזע : ר.ע3יוניס ססמיסחמת
 מנסס . 65וחות וסיו : סענה סיוס צמגומבדי!
 וכחיג וימוקש 5יסוטע 5מסס כנון 6וחוח6עסס
 165חות גסיו 6מר זנת - תחש 36 שכמיסמ6ותות

 מס ע3 עתייות 6ומריס סחו,יס כי סעת'דותסי
 חמסה רמח 55כגס הממטפיס . ו3מועייס : נרפסטכסיס
 עסררי נחסרי 6חי נסיון ססס נגיסןהסר
 : 5מועדיס ירמ עמס יוד 6מל וכן נהסרי ע"זכתעלי

 ילך סכן - ספרן ע5 5ה6ש ססמיסשכרקיע
 ממס ס51רכו 1DlnD %פי ננוס נמקוססגר

 ר6סון גיוס סגגר6 וסיגור סטרן ע5 3ס6יל51כגס
 סגי כיוס טגכר6 סטרכץע 5מי ססמיס ע55ס6יר
 מס גמי 6י %רן ונין סר6סון סער גין ח"ןנעמם
 6ור סייפ וסטן סיוס 6ור סייגו 6ור ושיפכחות
 סיו % סעזיין פי ע3 אף וסייחמסמם
 סיו סרי מקום מכ5 165רס פ"עוכונרעל
 ושכגס גסמס 3י.תנס5 5ריכיס סריס שירוחסשציס
 סרן מש' ופור סמא תכ61ות וממנד 6מר י6תימס
 סקזיס יפיכך ממימי כיוס פוכרנו ועופוח מיסגפם
 רשעי סילפ * טגז%יס סמ6ורות )טז( : סורס3סס
 כמדת אוין 61'ל עע מ16תו ליוח י"מ כנרינואוין

עוני
 רם"י סירם עוד סש אורס סיב ס% אע"פ
 . יחרכו 631 יסיד ניסוי סגעתכיס מסמיגיס $"3 416" עי מסמ15י סמחמעסת סו6 י"מ סיגנסונתמעסס

 סיסחיתצ מלכיס 5כ' קסטל % סרטני ועוזסמזס
 והממס 6ני סגסיס סוכ5ת סיעת 6ין סי' 6ח7ככתר

 ס3כגס גסנולס סיגו עונן כמזח גסוסמ0נסקין
 סקעגיפ סכוכבים מס ט3 . 'סבח!יס : מחמספחתמעע
 : 3נס5ס כדי ססירומ ע5 . סיוס nScnnS :מכיס
 נער 6נ5 יה5יעו ס63 53גגן כיי . ~5OS'Sממם5ת
 חסרי גו נופץ ממסקס אסון 6ין ר6סין כיוססנגרך
 'מט% וגו"זס 51מסי3 )יה( : פירות nICDS שם65יגו
 ממם3ס זס 6ין ניוס ס5כגס ראות כי כ5י5ס חסניוס
 כסרני656

 - ההסך ונין סקל כין 51סגזי5 : כעיסר6
 מהם 5מע5ס לארגו מהרי ק6י וירח לממס63

 6כוכניס סו6 קאי 656 ס3י5ס ונין היגס כיןמכדעיס
 יאיט )כ( : בכנם וממשך י1ג6 גסה16לס:ל6יס
 : מייס גערי כ3 גך6 סמ16רות טנת5ו 65מל .סמיס
 5פי OtDSln עסריניס סככ5יס 6ף סמיס כ3 -סמיס

 . סממיס רקיע : סימיס כתג 63 כן ע5תוזזתם
 תעוף 706 טיויס ס16יר (h~p מקופ"חכסריס
 עלים כממיס וללסו ססמיס ע5 ייך נעסכסמים
 סנגלל מן SSD(1 מסוס ושסין כפסיס וכנולותג1517ת
 יוס במעלס כן ויסי גכתכ ס65 מס , קורט אמיעז

 נוכחת כרייס היסט ו65 סדנים גכל6ו סכו 5סיממשי
 סרו )בב( : סימיס ס6ר ככרי6וח ועימסכלשת
 - שרן ירכ וסשף נימים ונו'ורכו

 כרך ס65 מרי'
onosססדס מ'0 ס6יס ע5 תרכס פן כן ושט 
 "15 הניס עופות 6כ3 כגנגס נעמוד עכ6%3

 מ651 )כר( : כמיס סורחים 61פ כ16ילסורחים
 'כוכתינ ין מת6 6תס חמות כנלי6ות *%רן
b51Dוכעוגיית 6רן וחיתו ורמס גרטיס חים נסס סקרן 
 ימינם סנר,נס 61ח 5מינס טירן מית 6ת"5סיס ויעם )כה( : כיכת'נ ס3ס 656 %% לתרי 6יןגופים
 רניעיח כרי6ס הי6 ס6דס 636 %ימס כמם כ5ו6מ
 : מיס נגסם ס6יס ויסי כקמן יכתינוסייט

 וכרייס כי 6דס גגר6 כהיי 651 - 6זס1כעפס
 וקומר סקוס 6ת יכרך ירכתיו ס' כר6קניו
 06ו מכרס וססגגס ושטייס 6כ5 גרסתי 6סר%דם
 6זס געסס ז"6 . שריס סם 13 געשסג51ס
 מי 6ת רכים גנתון מדגר ימיו מניס 6חרגמנץס
 קדם נקמר ומסריס מ3פ6 יכ6 15 י5ך ומי6ס5ח
 געסס כקומר 53ע"1 6ומיג"6 * 6יס כעמס .מ3כ6
 כיום 6דס סמס 6ת ויקרץ 5יכר ור6יס ורסס6ים

 סחוס %יגו היכן הוג6 רכ 6פר מנינו ועוד .סכר6ס
 כיח אסנת 6דס נתעטרת . סג6פל 6יססקרנת

 שוד כניתט ייתנ6 ד6יתח6 כתוסגחת6ומחרגמיגן
 : סמ65כיס כעס - כיענו : סנםיס מן o~b תססכתיג

 סגכר6 מס 5ו ועטין ס:;65כיס כזמות .כדמותנו
 כימותי:ו ד"6 . ונו' ונעוף סיס נדנת קריותכדמות
 ומס ' כתוכ ססרי קומר 6ססר 6י ר.קכ"סכישח
 כדמותו כדמוחגו נ55מנו 61*ת 5ו תסרכוימות
 ס6יס זס סוסך ת'3 מס 6"כ כריותיו $ר 0ם6כנכס
 לכותיות מס ס6זס 06 עסס 56סיס כרס כיונו'
 ע5 636 מבהמס 6ה עטס 56סיס מ3ס כןכמו
 סייע 60גו כמו ננועים 40 כזמוה:ו נ55מג1כרעו

ע5יכש



דחיינוברששןט8ר
 ונכף : 0חחתהש כ5 ע5 סטים 610 יסים כן48כס
 5טוסיף נ6 656 3ס;כיר סכחונ מגיח מס '60רן
 : מ16לוח משת מ65כיס פייס רוחות כנין דכרכ3

 65 06 תתץ 561 56סיס %ס מ610 נ55"1*)כז(,
 לניפ הטס כתכ 65 כי סמ65כיס יעדתכלסלפם
 656 מלכנס מע"ס 651 ני0גס ot)~Sn 6% %65ן
 * 5מן5ס ססילסתי כמו כע"ס ר61יס ט"גו דנריסרק

 6מריס ין "ים6י5ו ס51רך ס5" ם15 כנגס נגזמוי"6
 דיוקן יסרי מ65גיס כינית . 056י0 כטס : נ05םוס

et)bln0761 לסיס וס"תס גבי תפלם וגש סוס% 
 מנל6עית תוגט לנס ננר6סית מסרי 5דנרורבאט
 ינכוס. )ומל תימני ו6ס שכרוה ע"6 6מר ו65דסעז

ot~shג56היס וטיתס ?tttJD הלי הסכלות געניס 
 16כלות וטס מכעיס 6מל 6%זס עי מכל6סית5ך
 סחרנוס פיי )6 וסכך מס פ5,כיס טון ויקי656
 6ותו נל6 56סיס סרסרנו י'6 16ר1 כל6 ואוסעייין נסס 6חר יכר "מריס ככפקושת 5תרנמו טמקל6כע

 ס6דס כמכתל נכרכו כריות סס6ר 6עיפט5ס
 6מת ויקח 0כתוג פסילם כמו . 6ותס כר6ונקכס וכי : 5סהטיכו כוי "מילגתי כמו כגיסככל6

 ססרחו )6מר ו'מ . ולכו סרו )כח( :מג5עיתיו
 )פי ולנו פרו 5סס גימר מיחס ע)יססוגק:טס
 %רן 6ת יפ163 מיק6מר ורני0 5סריסססונרגס

 5כתוכ 3ו סיט ע)יסס נקמר םסלהו קויםז6ס
1bSDIססרמו קיים טס סיס יירת' ספלי סגן 6ת. 
 שתגס 0י6 יניס יונית ורסיס מסריס עשי656
 שווי וסין מסרי רמי * וכנכס : סיגירס עםכ6ן
 : פירור קנט כמו 5סעכר סי' יגס סיס 06 6נ6105
 ונגעיו )כס עתס 6גי גוחן * 5כס נתתי סגסנכפ(
 כסף כתת' 5גי מריס ידי מרימתי וכןדוג6"ן
 כגון - זרע זורע עסכ כ5 6ת : 6ני יותןמטיס
 6יס S)ens 0ן 156 %יין ומילות וקעגיתתנוסס
 כנק  ע"נ 'לק ג5 6ת רתחי סטזס מיס 3כ)"נ5
 ע5יו כנזר 6זס וכסחע6 גסן וכיונני מרויןכרוב
 ע"ג 6ת ו6כ5ת 1נ1' ויריר וקון סגלגל עסכ65כו5
 כותר "ob לרפו  ככספות גמס5 םנ6מר 610סריס
 65כ5ס OtOt בכס : שכל מוע6 מנינו כן 06 נטר13
 nvw1 סנסמות 5סס הסוס סלעיי . כסיס .פתעכ5
 מיתות 6לכע דנמרק וס0'6 כסר 65ט5 טלסס6%

 ססו6 כהר 13 1ג51ין יע 6 פסנגין סעלתדמ65גי
 סיס כזנת שדו סכחוכ ומס סינוס מן סיולונסר
 וסנוע6 כעיט סג0ינ למנם כיגע'  )פ)6כריסככו
 . כר לנס כצנעי 5מ65כ0 סייט סטמיס ונעוףמ"י

 סמיס וככן מ6י 1הלננ651 נ61116 זס 0יג6רכ
 סרק כד6ית6 בסייחות נמס טייפ סקרן ע)סלומסת
 עמס 6מר כ) 6ת 56סיס ויל6 )לא( ! מיתות6רכע
 ער מ6ן-ס56מ65 עוג וסט : סרע יגר 6סי' *וגו'
 תמ!6 כגיס יוקיד 651 6סט 6דס יע6 65שרע
 מעמיס סחי גימר הםם' גיוס . מתקיים סעעס69'ן
 : 6דס 5נל'6ת 61חד נסמם 5נרי6ח 6חד סוגכי
 ס"חוים 0ימיס גין וסייוע סמנ61ר יוס * הסייום
 סיס ס65 מס נרקעת מעסס של  כלתש  לכרושט

 עט0.גו יגיס טסת כי כתיכ וכן סימיס כם6רכן
 : ונף סיס 6ח %p ו6ח 0לפי60ת
 כoh~ 15'6 סטגיעין גיס %6יס יי% אב

 יטכס  onbn wbln * 06 לגרע % סטייוק טסי* טנפות  נר6סית ע63גת ג3 טכ5תס
 מט ימזמט למסורר * במגיעי : כ5ו50מהרתו
 56טיט הנלך )ג( כופים: מסקר כתמד כןסטין
 5ר תמן 36סיר ס' כלכך 6סר ונגבר וסוכעונרכס פוי כ5 מ65 סיס סטורך מכו . למניעי יוס6ח
 סימיס: מכל ונמתו נמשש 16מריט  ס6גוסו6
 ת6פר 061 גו  יורו  פן %ס סלל סיסיי .  *ותוויסדם
 סכת סטניעי וגיוס כיכחיכ כמן מקוים יו"ע6ף
 ירטת 6)6 סכהוג % 65 לטתיט וטו ט יסיס65
 נסקי 65 יירט קומר ים 656 ויו"ע כשריוס
S51Dמקושת ככמס פיקלו סכת טס ד6ף גנח 

 . סוגים וימיט מנתות כלמוד לותו זויקיסומתקרבי
 סכת כ1 כי כיכתיכ מ63כס מעטיית 16ת1 ויקיםד"6
 6ופר ט61 וכן משכס כו עססס65

~ea1 סטכיעי 
 גו כי : תעסו )o)bSnS) 6 קים מקן6 סכתוןסכת
 63 כהות שקנזס נכי ססרי משחס )מון שיגו .סגת
 ט5סח 1יסכהו סמן ושנות כמו סססקט 5סין56, ע51פו 6ת ט61 כר6 נעולם 6501 *ינע 651ייעף

 מכעסות מסק כו כי ם" יסנותו 65 ויי3ס ויוםס6נסיס
 מנסגס 5סיות . וגו' נר6 נסר מ65כמו מב) :מ65כס
 מייס נעיי כטן כסן כיוניו וטסות 61יל ומןמטותו
nl~stfi60ז64 . כסן כי651 ושטיו סמורשין י 
 טססמיס גרופית ימי סי גסזר עלס ישח כ))עסות
 המונס מכש טסיל ישו 651 מוסגת יעסווסטרן
Ot:tDSכהרת מ65כס עומס 0קכ"ס ס16מליס fil~e) 
 גקגע ג15ס גי סכ5 011 5מחיס ומנר מעגמולים
 וו 61ין מנטנ0 יעשת סג$עוו כר6עיח ימימטלת
 ס% מסחר מן ססרי 610 סכן 5ךכר ולליסמ5"כ0
 מקרס לגס ג" נר"מימ ימי נסטת יולי שות%ל6

 כלייתו תממת ומן גל6ס ם65 ע"י נסנת5סולידו
 עטת %1 - העטות גר6 6סר 1"6 - שריס י5י6תעי
 .% וכגיטן כממתס סקכ"ס סכלה סהתיקיס156

 סיום ע5יו צקים עז נוטס 6ת 5כר6ותסספיק
 61יגן ר61ין גויס 5יס וקין מממסות כיןוגכר16
 כמטסם ס6מולס טסייט כ5 . העסות י'6 *כלקין
 סמ65כות מכ5 ססילום וכן ט61 תיקון עלןכר"סית
 גכחכ סי6 מס : סע%ס 6ת גט יתקן נר66מר
 פ סיס ם65 5מי סכיעי יוס כקר ויפן עלםויסי
 מלמיס חו)דות 056 נד( : 6ול כהת ש5ו 656עלכ
 מוצר עכשיו דנריס כמקנת ק5ל ס3חח05 יפי .ונו'

 הנשפר מקוש כג 6גסו חג' שנול נעטו טילךומסלם
 : ושש ושו "שו מש כ6ן סל6סוני0 6ת סס0565

 מלככש ומעסם וכוככי0 מ16רות * otnnoלדות
 oDln ס5נ כלז 6ם כגון מעיט ם5 לכריםוסקר
 %1לן 65לן 5מעט וסולידן יוז סכ6 6)6וסעל0
 עשש ניוס : מיס הנגיס 6י5גות זם6יס סייסכע"י
 0ת51חם סו 156 נתמ5ס וקרן טויס סנעסוניום
 fo שעות כיוס : טמע 61' 6' כenfi 5(סעסס

36טיש



היקים'ושראשיתטפר8
 ס,כיל כמי)ו6ס סרן טייס כסגננו עכמיו '58היס
 מ5ך טללת עם זגר31 מטוס המיומי טסע5'סס
 . מטסרס כסחיח נסס המין ט) שמגין 6ין מסיגווכן
 מית טס סלממיס מדת סקנ"ס סיחף סלס"'כ6ן
 נען 610 פ" עטס למיס וס' יכתיב וסויגוסיין
 6רן : ססמיס ע0ס יינו מית עס סיחמיסבית
 סקרן ו6ת כלמיס 6ת קומר 610 51מע5ס .וטמיס

 כעמייס 6ב5 5"רן סמים קדמו בנלי6ס "מרובחגחומ6
 כרו"6'נס טסן . ו6ד )ו( : 5טמיס 6רן קימסותינתן
t~VSS1"'1 רנות וכן 0י6 ויתירד עט)ס זו 

 סנכרן מכמו סגתוסף קודם 0סדס סים וכ) ספ"וכן נסקל"
 6ת 5ססקית 0מ6ורוח ככח סקלן מן 6י עולססיס

 פתן מסופק המעיל 5" גי וצינור 1)סנמימסה6זמס
 : )נמוח מו0'סין וה6ילטח סדם6יס סיו למסכעס
 נמובח n1SID ויעל כמו מפטי5 למון סע)ס *יעלס
 * ס6דס 6ת 6לסיס ס' וי'נר )ז( : סעלס כמוססו6

 6סר ס6דס 6ח מס ויפס 5כחונ ר1נס פסיס5סי
 ודיגור ס6דס יקירת טחת סעס כ6ן אזכיריטר
 ויעם : סיעת ען מטת )הזכיל נכתכ וינממזיעע
 רוח סס'6 סקכ"ס 50 כגסימחו - מייס גטמתנ6סיו
 5מס כך וכ5 כריס 6ף כטוס נ"מ ס65 מסהקודם
 הממוח 5כריוח טיקר6 מירס )מור זטחו יכויןכדי
 יקרך "סר וכ5 כחוכ וכך סקכ"ס 5סס סקר6ענשן
 סקנ'ס לו סקרך סס0 טו6 סי' סמו ט61 גו'לו

 * חיים נסמח : .5ו טסכי6סקךדס
 חים ססי6 גסם"

oslJS6ת מס ויטס )ח( : סגוף ינמוה מחס 61'נט 
 סלעו מסט סיחם 65 נרייחו חחלח 6נ5 *ס6דס
 סע51ס טכ5 מנול יסיס טס וסמידחו עזן צגןגנר6
 מ65 סע51ס כ5 ורקס סחון מן כרצו 6נ5 טו6כך

 מקוס עדן לנן טכג'סו כך וצחר ונרקניסק51'ס
 קוים מהרי ולמח וכן גסת וככר . ויעע :מוכחל
 נחמני בר ממוצל ר' 6מר מקרס ס5מחיס סיוס6דס
  סוברים מן טסו6 ד6מריכן וס6 *לס 50לכלייתו' קוזס 6)6 61יט ע31ס Sc 5נריית4 קורס סנור6תס
 גיוס נטע ס6י5נות 6נ5 סעדן סייגו בעולסיקדמו
 וסעף כהחממו י ורע עוג  ירעש וען )פ( :סס)יטי
 טחי . סוסם מס 6טר )יא( : ורט עוג יודעסס6וכ4
 חויכם ו6ח 16פיר 6ת ומ' ומוי5ס סנ6 מןחוילת
 כדכתינ 6וסיר ס556 16חס ססי6 סימן 6 נתןקנך
 . עוג טטי6 סקרן ווסנ )יב( : יונס מ6וסירווסכ
 וס65 טונ יחר6ס ועטן נמסת גו 5ערנויכוייס
 כך ממט שי651יס כבסריס מן 06 ולגמל ק5זכליס
 כמקוס סתי"1 . קמור קדמת לד( : סק כ5 65תוש
 סייוע . פרת ה61 : 6טור למורח כמוכתמ"ס 5מ'י נמקוס וסס"6 קדמס מתוג כצילו וס61ס"6

 סנדר עד כדכתינ יטר56 6רן חמוס טס61)'סר6)
 סרח 610 כתג ולכך נב51כס יסיס סרם כרירסנזו5
 סלמס בסקר שסירס כמו יותר לסרט טופלךו65

 650 . 51סמרס : ל0סקותס ' 5ענדט )פו( :נסרות
 )סע 0ס סיו 65 סעדיין ומיס כממס רגליירמסוס
 יכיס טסת טס ע) )עניס י'6 - וסכרוניסחרג

 ט6ין סטנת כיוס 1)סמרס סמעטט ימי נפטת)ענזט
 % * ס6דס ע5 056יס ס' וטו )טז( : ענודהנו

 ג15י היס לדיות ועחיי מסיס מס סכל נטכי15גססו
 סמיו רחמים מ65כי 50 זעתן 5ססים 656לפגיו

 ט)6 לסם סר6ס מדצי יותר רממיס עליומנקטים

 כנכי מנת שנע מכלן ירטו ורכותינו נגם'וןיעמוי
 קמען ידעתיו כי 16מר סו6 וכן ייגין ")1 . 1י15 :גח
 הופ וכן סקנ'ס 50 כנוד וס . ס' : וגו' '6015סר
 עכורת וט . otoSb : יומת מוח ס' טס וגוקכקומר
 : 6חריס 56היס )ך יסיס )6 טמר טו6 וכןגוככיט
 זס תוסר 16מר 610 וכן יפיס מפיטת זו . ס"סע5

 65מר וגומר סו6 וכן עריות גילוי זס . 65מר :ס6דס
 : נו5 וס . הנן ען מכ5 : לסתו 6ת 6יס ים5מסן

 וטוסיף 6נרטס כ6 סמי נע 6נר זו ח6כ6-5כו5
 וסוסיף יטווס ג6 סגסס גיי וסוסיף יעקנ נ6מילט
 וכיכול טית ע5יסס וסוליתו יסר56 כ6ו ינוסמטוח
 )סיכך שמריו ,רעו וע5 עליו . ס"יס ע5 : 6061כ
 61'ה - ח6כ) 6כ5 סנן ען מכל : ס6דס 6ת כתג65
 ם6כ5 חומל שמקוק יין )גע5 סס פתחון ים6"כ
 5"חר מיחס ע5ע נקגסס סירך כן 61ט . טחייסמטן
 h(S ס)6 4מר ים 656 סיעת מען כט6כ5מיכן
TDn1"ס מעות נ' 656 עדן גנן גטחהס טי6 סחייס 
 סמות סס מדעת ען טמ6 מנונו "כ5 )ומרחמג6
610S)1hS סמות 0ס טחייס וען סחייס מען 
 ס6כ) 65חל לסיכך סדעת מטן ל16כ5 "(סו6
 כשחל סיס ס6זס סן נ"מ סקיוס 6מר סיטתמען
 מעש גס 51קח ייו ים5ח פן ועתס ורע טונ לדעתממגו
 5נריות וקרוב )ע51ס ומי ו6כ5 מנית מטססחייס
 6תר ot'no מען י6כ5 ס65 משמר 6כ5 שמריו5טטוח
 ת6כ5 6כ1) סנן ען מב) י"6 . ימוח 1ד6' סיעתען
 אמס 016רס גליך 6יגו טסרי ק6י טחייס נועןל16

 ור6יס סנן כשנונע סיינו סגן כחוך סמייס וטןסכחונ
 מקיפו ליה הזעת וען ניגת6 נשמיע סחוגומו75ני
 וכל הגן כ6מ5ט סטניהס כמ65 סמכו כ5 סגי ע5סגים
 יסיס סחייס ען סדעח מען יקם 651 יסכור ס65ומן
 וכמעגל הדעת ען ע5 רק טפר )6 שסיכך כתוכוחמור
 ממנו כמחד סיס ס6דס סן טקכ"ס שנור 16 המגו61כ5
 מען רק הנן ען מכל )6כ51 טורסס 6דס ד"6 -וגו'
 ומן טכ5 ממנו ת6כ5 ל6 סדעח ומען כיכתיבסזעת
 כין 5סנמין ויבר דעת בך יה'ס 65 נומנו חשכי650
 ושין מוטך תסיס ע6 סיגג 656 דגך איני 5רעעוכ
 6נ5 תמע6 ס)6 מצחר 5עו5ס המיס 6ס ניגרמימנם
 מיחס ע5יך וקונם נמיו זנך סליני ממגו חסעוס06
 ס6דס טופל ם)6 מס ד"6 י 5ע51ס מוטך מי חסיססן
 15וי ע5 5ענור עתיי 'תסיס בסי סייגו סחייס טןע5

 : סמייס מען מסי6כ5 הועח מטן סי6כ5ומוטנ
 ננר6 )6 סקוס . תמוח מוח ממגו 6כל כיוס כי)יז(
 כקמר למיחס נקנס (hDnti 6נל ס'מוח מתכוגחע5
 מן )סג55 חוכן 1)6 למוח סוסך ממגו ת6כ65ס

 51פיכך ימות 'וס סנ6ותו 6מר 651 קן 5עתסמיחס
 לחיות לתידחו ימזוג פן סחייס מען ה61סונד5

 סיות עוכ )6 ניח( : עטיו מיתה כנזול וייערך 5ע1)ס ה61 וכן סמנת יום חת סמור טס עכ ונתמרסתענש

 - ילו יסיט 8ן ועתרי מפקוק ע) כדגליו IDPS ועי דניס סס סמייס וען זג") גראס 6כ) סועוקיס גג) מא ק"



החזקונ'ננראשיתספר
 יונ )ו nICDS במח0כס ע)ס מחמי5ם ' )בלום6?ם
 כיי ס0מוח קרי"ת )6מר עז 5ע0וח סתח מ65165

 . 6)טיס ס' 1"5ר )ים( : יוהר ויחכבנס )םסית16ס
 וכ6ן גנר6ו סמיס מן 16מר.0סעוסוח הו6 6מרנמקוס
 0גכר16 עוסוח מיגי 0י0 5פי ס6דמט מן "ומל610
 עופות וי0 פ5וכ"ן נ6יג"6 כגון 0ס 71ירתס המיסמן

 גמיס 5עמוי יכ51ין 61יגן ס6דמס מן 0גנל6ו6מריס
 6) ויג6 : טרגס 6מריס ועוסות חרגגו)יןכנון
 61'גס הם המיס 3תוך כי סכי6 )6 וגיס .ס6דס
 ונס ע)יטס רדייס )1 61ין מתיס יו65'ס ו6סיו5"יס
 כס ורגי) 1556 מנויוח 0סיו לפי סני6 65גטמומ
 יקר6 5ר16חמס : )1 5הכי6ס 5ריך סיס 651ומכירס

 6ט כ6פיו נפח 06ל חייס רוח ס0כיג מס 5ר16ח *6
 כזכחיב וסועי5 5סס סל16ייס סנווח 5כליותיקל6
 )דטת זעתו 0ססכימה 15 סר16י ה0ס ט61 טמוט61
 מעגמו 0ייע כזי . ונף )ו יקר6 06ר וכ) :כור6ו
 סקדוס 5טן קר6 60י5ו 5סס כ0ינערך 0מוחס5טוכיר
 טיכר יווע היס 65 )6רס 6ותס ומ5מד טמותכ"ם
 h5D )6 ו)6זס )כ( : גינר 5יכגס )1 וקטסמסר
 כרוך סקזו0 5סס hSh תח5ס נר"ה 65 31עס יע,ר
 תמ5ס 15 3ר6ט 651 תגר ע5יס 5קרו6 סעתילהו6
 . כגגיו : תרימס ויס5 ומיד כפירו0 כס'ו סחכעסעד
 ירו50מי כתרגוס ורקעה ימות כנ5ס )ו סזומסמן
 כגנזו ע,ר נננ6 65 כתכ ו5סיכך נקס נדנסיק זונכר
 : 15 מ651 סיס וטונוזיס מ0רחיס 0כמס סי ע65ף
 מ0 הפ00 5סי . ס6דס ע5 חרלמס ונו' ויס5)כא(
 ססי5 5פיכך 5סכ6ינו 650 טל06ון 6דס ע5סקכ9ט
 6מח . מ55עוחי1 6מת ויקח וי0ן : חלדמסט5יו

 ויסנור : ע5עוהי חלין מבין 6מר טמ561מ55עותי1
 חחתית ימ0מע כ6ן כתינ 6'ן חמחט . תמתנטכ0ל
 ויסנור . ט0חיס חחח סי' כהיב חמתגס 656 דנר50
 נ6ח 55מיך סמ"ך כת'כ 65 ס06ס כלי6ת עדכ0ל
 5בע5ס 0מוך 0ה06ס י)מדך ז"6 . סען נ6"0ס
 סחוי5ט 6רן' כ5 6ח ס0ו3נ' כמיב וס" טתסוסר'ך
 פ0ס תמתגס כ0ר . זכהינ ה61 כגסרוח סר61ומ0כי
 56 ויני6ס )כב( : םענכות נ0ר סייגו כסתות15

 ,656 ג5קחס מ55עוחיו וס65 סכי6ט מטיכן .ס6זס
 כ0ל6ס ס3תחכס 6יס 50 ממ0נמו ע5 טכתונזכר
 וכ0סלני0 סכליות כ60ר 15 0הוב6ס כ35ו מ0נ16תר1
 ומ' מט5מי ט5ס 6מל 6ו 55ע1 חטר ססיסכט5מו
 6מריטס 5לדוף מ0כו 6חריסס ר7פו וס6ג0יסווונמ6
 ה6זס 56 וי3'6ס נתוכ ו)כך 5נן לען 0גכגתס1'9מ
 006 י65ס עכ0יו כ15מל - הסעס ז6ת )כג( : 5נןמחון
 ו65 ס6י0 656 כן 6י:e~osl 1 מכ6ן 6ב5 ס6י0ט
 מ5מד סר0"י - מע5כוי עגס ספעס ז"ח : ס6טסמן
 5ריך יעתו נחקלרס 651 ומיס נר,מס כ5 ע5 6זס0נ6
 תימ6 65 י"י "יס ע)יסס 0כ6 קויס 0:תעכרו)ומר
 11 3ליט . מענעי ענס : 6דס כגי6ת עיעקרן ס6סכי
 וסמיס הקרקע מן טסן כר'וח כ0"ר יומס6יגה
 3שס סקיו0 גתכוין נ61ת 646 כ0חגית ומדועוסרקק
 יסיט 161 כ06תו ויכק 6מו fibt 6כיו 6ת 6י00יעעב
h'oרויף ט61 5פיכך 0)ס נופו כ15מר 6מי 5ג0ר 

 מ36רש 6חי מסל ס61 וכ6י13 סי6 ממנו כי6מריס

 וטוסוס חיוח נסמוח 536 6מך סמ0כן וס'סיוגמ"
 : מסלין 60'גס 5פי כך כ5 רויסין 6יגן כריותוס"ר
 כי : בתו5ס געלה יהיס כי זונמ6 . 006 יקר646ת
 ג)קחו 65 נריוח 60ר 50 נקטת 6כ5 י 5קמסמ6י0

 כד"6 ס,כר 05ון ע5 נקל16ת 65 5סיגךמט,כליס
 טייליס סרות סליס 0ווליס לח5יס "י5יס ע,יסתי0'ס
 . לקחס מ6י0 כי :6תוגות

~es, כזרך 0)6 ממגו 
 לק 0:6יט 760 עס גמ0ככס תתפרן 0)" כדיט:51ליס
 סופ וכן נ)עתו והו6 0)ס 6י0 0הו6 כליהס)נע)
 ,כו "ס 0061 6י0 חגיג6 רני נ%חו.דר0 ודכק6ומר
 ט61 כרוך סקזו0 ני16ף כ65 11ט וס '0ר 7רך55כח
 06 ,כו )6 כיג'הס ו0יכע 0מו 6ת 0)ק 0טריכיג'סס
 1נמ65 מנירהס 0מו מס)ק 610 כרוך 0טקדו160כ5חן
 ק0ס 06ס 50 06 מז6י0 עזיף וד06ס 061"0

 סעמ6 מ6י 6י0 מ0) יותר ו5'סרע 65כ51ונוננהרח
 0ס ס) 6ות 60ין 5ד5וק גומ 06ס 0) 06 מ5ערףס6י

 6ש 0) 6נ5 06 וגקר1 סו" ממונר "65מססיקחו
  מססיקתן  סס סל ססיו"ר יחד  מ5ערפוח ה"1תיות6י1
 וסיו )כד( : סועס כמסכח סיר0"י והכי פית:ייסכי
 מקלס ידי 0ע5 5ומר 5ריך . עווס סיטשסגמס : נ6חר ה,גס 5" וסי6 כ6חרח 610 'וכס 6חז'5651כ0ר

 סיחט 65 ס6וסרס 0סלי סדעח מען6כ5
 פי 6ח סקנ'ס סתח * ס06ט 56 וי6מר:

 6מר כי 6ף : נ5עס 50 ס6תון ס' 6ח 0פחח כמוסגח0
 ת6כ)ו bs מ15תיו סקכ"ס 6מר 6ס 6פיל1 . וגו'56סיס
 יויע סו6 נס ססכר6 5פי 3"מיס 0ננן עןמ0וס
 : 1נ1' ת6כ5ו 65 6לטיס 6מר כ' 6ף יכתינ1150י
 5פי תנעו 65 וכנכ5חס כמו 65כ5ו - כו תנעו 651)ג(
 )תורס סיינ ,ס 61ין גורע המו0יף כ5 וה6מתסס00
 מות 65 )ד( : כו תנעו 65 6מר 0סקנ,ם 61מרססו6י5
 כ0ט )ס 6מר כו סגנעס עד דמסס פר0"י .תמותון
 תמות 0)6 יזע מג6 61"ת וכו' נגלעס מת' 6תס60ין

 5יוס כי "מר ורממג6 סיוס ענר 65 טזייןכגניעס
 זנר* 6מר 5סרסר 6ין 6כ5 תמוח מוח ממגו6כ5ך
 זנר gnion 5ומל י0 סמיגין 5ח0ונת 6נ5 ז')רטתיגו
 3גנשט,' ' מיהם 60ין.~ כ0ס ' 61מר . 0דמסס , 5ממית ,עמס
 סלעח מען ו6כ5ם וט0'"ס סיוס עבר 0ככלוכו'
 65 ז"on*bi : 6 נס ונחגס 5יניעס 0ני עס163ת1
 חססיוי 561 ממנו 6כ)י 5חוס סגח0 6מל תמותוןמות
 מיתס ט)יך נקגסט סכי כ)6ו 0סרי י3ר 0וסנכך

 7)6 ספף וסכי עמגו ח6כ)י 6ס חפסייי ומריכגניערי
 0סר* ח~חון גריד6 ה6ג'5ס נסנ'5 65 תמותוןמות
 וסייתס )ה( : סגניעס כ0כי5 מיתס ע5יכס גקגססככר

 כחלנוט 0תרנומו ,ס 5פי' ור6ייס כמ65כיס .כ56סיס
 כמו כ5כס , ס06ס ומר6 נו( : 16מו 56סיס.נר6ב55ס
 ותקח סרססו . ס06ס ותר6 י"6 . כ5ני 6גיור6יתי
 נס ותתן )מ6כ5 טען עוכ כי ותר6 1ת%6 מעליוס06ס
 0כנל ותיומחו קין )לנות )6י0ס נס וי5% טמס65'0ם
 : 6לבעס וילדו 0גיס 5מעס ע15 00גיכו כמוג1731
.S)finl

 : ס115י 3כ55 60יגגס כסנולס תח5ס 6כ5ס סי"
וי60 סו* וימיס סי6 תמוח 650 סר0"י ונר. 65י0ס נסוחחן



ורקוניn~wwaי%%ר.פ1
 טי6נ5 ועי ולט סרו 5י 6מל סקנסס שומר תחרתויש
 נס ורנו סרו %כת ottpnn ככעך 06 כמוגי סיעתמען

 סין Dg'1 הס . סגיסס מיני ותסקחגס )ז( :נתתקיש
 כמס סקג*ס 5סס לסריס כמס וסכים גטתכ5ו6
 %ס 610 ננ6י כי . וירש : גסכי3ס 6כ17יורטן
 : זמ%ש מ63יס ועילותיס * ערועיס : ערופיםוסיקס
 bSn נתעטש ק5 ונכסות 5מ3נופ . תקנס ע5םיחסלו
 קביעה

~SICO 3סס ויעסו : ע4סס %סר כיי 
 נסר לכסוח מנורות 6,1 - ספ3טפ 6ת פטר 4מגהיץ
 מחסל )ח( : שנוס עין כד הוו חגור וווי סםשרזם
 נכי סייכס 6חר כמקוס וסקופ ממסקך סיסשסקי
 : י5ך כנה קולס ptD1 סול תיוסר קעויסי
 ערמונית ט מצ0ס היי ברייס ירוח -סיס

 4 יס6 פ% מ15'ש 3ס6יגס ל6 6כ5 מעלמוףודס
 נמנ6תי'* %וש ס6יגס סרומ כפה קומר מספחמון
 שוס 6דס יוסכין סיו ע0$ע אקרר גיוס 5רומי*6

 5רומ : פנן כחוך 1hSDn מחס כר% סק%וכבעפש
 4 קים וסכי וכו' מערכית לזפ רפש סיף .סוס

 ט ש 6ף . 6גט עבוט ס )י( : כמעלכזסגףגש
 חסרופשר

~SD 
 כסר 656 גיסו 65 סמ6 י*5 הכס

 כי יכר סוס 5י 5ע0ות פ63 ע5יס 'aa 5י וסיסיסגר 4 בגיוס ' עמדי גחתס 6סר ס6פס )יב( : %נדשרוס
 ידעמי 65 גס מירס קילוחי כך כפגיו 5ע,ר06

 סען חן 5י נחגס גף6 וכתיג סייע 3י הכס עןפ6יש
 סכרי מונס כסוי סיס וס61 סיעי מען כחוג651
 : 5רעס מסנס 1ט6 לקונס 15 נתש נ"מסקיי

 6נ6 סיס סיכן וליס . 65פ0 %סיס eoממיקמר
 כי )יי( : ט ףט וסלך גחעסק 6רן כזדך קומרח6
 מסית 50 כנטתו מטסכין ~rh מיגו פרפי י 61תשסית
 פומעין סי יכר* ססימיר  ויגרי סרכ וכריפכך לעיס מכףח גסרנ ש6 יכי סו6 כן 06 61שתוכו'

 שנסר פס61 מאחר נטך סרית 6דס 3ססור הין"5
 061 ירקנית פ65 תחסר 65 סכה 6כ5 5ר*0יחפ65
 4מר ענש מוסר סיס כך עסית 5מס סקנשס469
 5עכוית blh מסית be 1thYO 4*ת 5יס65'טעגין 6נן מעין 63 היסו מקמר 656 וט' סרכ יכריכך

 כוינו 0*מ כ36סיס וושייתס 5ס מאמפר %6כוככיס
 לאטלס טסב"ס שהטיל . 6תס לשיר :  כוככיסדענורת
 ss-pn) oSnn  טססמיל סכמם כשנירט סעפוכדרך
 חית ומי סיסמי מכ5 : 6דס e'1nhl מוס61מרי1
 פט % % ממיס נתק54 מכסמס 06 סרסי .סחוס
 עינם מנער יותר נסס כייחס עיטר נעל עלטקרי'
 שנע גמע סי עיטורו D'D' רסתיע תעמידו זקרטיס
 וכעבין כדונמים סנסמס מן 6חס קרול הסיקמגיס
 ושיפכת פסכסמט כפס סילופ ישיט ש מקע65ססי6
 סחוס ממית יותר (oSSpn משר סי6 זו ש13רס*פ'

 פיס* פגע 65חל מת% ,סו עינולס ינושמסקס
 "$1e ממור וע3 סכמות פנעס מתק פ5עיצלו
 65חר נסמס פקוחת יותר SSpn) 610 כךפנועהם
 . 610 יהירם דומי וויו סיס הכע 5ס1 קוותנע
 5ך ספין ס0דס מית ומגל סנסמס מכ5 6מרענר
 עסכ כ5 6ת נתתי סערם מיח ולכן יכריס51כ3 חי גחונך על ופחס נתץ ע3 סטו5גח וחיסנטמא

 .פסיך ספהוך חיי י% כי מלכי עמר ולחטל6כ5ס
 : כרמך נע3 ותשלט פיך קחתי יכנס סעסרכקרן
9DD1ח"ך ימי כ3 ושק כחולך קרקע מיינו - מלכי 
 וסו מ6נ5ך %ורך כחו5ס קרקע 6חר לחורחערמ
 : וביילך מנקן . ת5ך גמונך ע3 : עליו סנקגססקנס
 מוס 56 5יכר 651 ססרפ'י מס * 6סית ופינס)סו(
 תמלט מחם 56 5יכר נתכוכת 65י ונס ק6י לעילתמ"ס
 64תס : נחע ע3 סוגך onfin * %ס ימוסך ס61 :וט'

 פקין . עקככסופגו
~eb 

 5מס יסולע רני 6ת גויס %% . 6פר ס6ססש3pp3 : 56 רק תדויקו יכ51
Os!6 סעדיין מ6חר סועת על 6כי5פ ע5 מוס( 
 ע3 כפיט סקוס ט5 3סס 6מר שווי כסטתכגורס
 כתוך 6סו סען ומסכי כפ6מרס כ6שרס ענססכ"ס פ6 י*6 .  5%ע1  וברקס וסי6 6דט פ5 וכנריוכ5
 * קרנס סרנפ : 11DD ת6כ6 65 56סיס 6מרסגן

 3ן ייכפת מס 61'ת ימיך כ5 ונסורם כעגנוןסחחש
 כלומר וסרונך ת54 לממפני ססמות אכניסמסקנס
 מן כטגפ 6ת obin סי6 ע"פ כעד מזססחעכרי
 וכגמת כעיש 36י 61'ת נכעכע ת5קס לגחכךלפיסול
 6כ9 61'ת חס1קהך סיפך 561 ת"5 לנעלייזקק %פי אטמור 61'ת הידס $ער וס61 שיי כעיח*5

651pprh כ% עמו sffn 6גרמך ע3 נך ימסר וסו 
 פסך 631 ממנו סכ5 נך*סרפ"י יפט3 וס4 : סמותזקק
 13 6ין 06 6כ5 יכעו3 610 יכון ת6וס 5ס 6ץ 6ס"כ5ומל
 רטתיט דרסו * כך ימסו וס61 : סי6 יכעס %גססקוס
 63 ת'5 5מ0כנס פייה פי' $ז מכ5 ממסקס יכ%ככשר
 מתורגם ש plDD כי ועוז מדפס 6סס 6יס יקםכי 565תי StDS כזכתינ ק6י %1סס ורכב רמייסשג51
 ארוס ורכנ6 רחי6 תפסכטן 65 ירופ5מיכתרגום
 ארוס ומתכים כלין 66סור 651 6יגון נספת%6גי
 06 כלומר ד6סי כע3מ6 דכפר כמקן 6י3ין יעכירכל
 מכר6סית טיסן כף 'סוזס רני 6מר . 020%51 : כאירוסי 6רי זמן ענונס יניחנס 65 6סס 6יס6רפ
 0נעי0 כבגד הכרות וקמח סנעיס ים ו65דסי
 סי6 בוןך סירופ  פדיו 7DSD  סלסרוי'ולמד

 68פז 061 מיחס ע5'1 יקנוס  גוולסבס:סורי'
 ומייחס 46םיס 5%ס 6)" סם וסק סנעיסמה

  651זס : למעלס  פפיריסי כמו ככ55 %גוכ56סיס
 8ג' מת עורף שגד ממס מ0מפין סכ5 .6מר

 מזברת סס0גיכס מסני %יס כננד סגיססמ0מסין
 6פר  ולקרט רכסיל  6דס ת נחת 6וס מן 461עמסם
 ס' ויציר  סיידר ונ גצתס 6ל  לפייס ס, ויקטרלתן
 נאחס וסי6 5קיי 631 .  4ססך  S1pl  ספסר כי :לוג
 : געגסת כן וע5 פ"נ סייח 63 לסיגך ס:חס סיל

 50 ניסיו 0ענלס על %רמס נחק53ס * ס6דמסהרולס
 מס סרי עמס סרי ען סקרן תדס6 05 סלמוסקנסס
 636 גן ע0תס 63 וסי6 נ6נ5 סען 6ף כ6כ3מסרי
 פגותיו וחסוכ 611'  סייף ימי כל סו6פר  4רס  פלחייו ימי 656 נתל5ס ל6 וסי6 טרי עוסס ען ס6רלות1נ6
 נם מגאו עי 6יס נולד ל6 610 סמסמתותמ65
mtmפ4ץשלו  ינמפלו  וס דכתיכ למנןמס כרנס  
 6'פ כח ויחל וכח"כ ומ' ס6למס מן יי'גוומערכון
 הטנור לפע נתנו6יך נטכורך * כרס ו'עעס6ימס



להזקוףובראשיי!מפר
 כ5 : י הגמימ ויריר וקון ונמליו סכתנ כמוסין

 ינו' עמיי גתתט 6סר ס6טס ' ככומס יגריססהטיכ
 טיס 6% החקיתי רק 6טס 5י גתת ט65 פייתיטכוס
 : (Sipn ג11י ססגימ מסגי ונ"מ ממנס שלממר5י

 מילמ גהקיימס עתם עד - 5ך הנסיח וילילמונכן
 מעתם 656 ומרדם גן 5סמול ג5פלכת 6%וגו'
 ס5ך ופרום גן ושקיף וילדי (Ttr 5ך  והקמיחושטרך
 כריעת 66ךס:לט( bp' ותגכנימ סעיס מיות יכנסו630
 וק53ס ספולמ נעת חמוס טמויע סמופס וס .שפיה
 תקדי נע5כ 6כ5 הימס נעוכדי 6)6 גתקיימס !6ט

 וסתע'6ס הטקס המוס 5פ' סנסיס ככ5 כתקיימסנגיס
 ס6ומרי 56 סוכך עז : ק55תס נד51סו5סיכך

. 536 
 ר' 6מר . מי כ5 06 : סוס סיס מנורח מיותרסון - חוס )כ( : סם" כמו נוירס נע5 ומח עמרו 56מססכ
 סגם וס5סיס מ6ס סכ5 סמייס כ5 ם5 6מוסימון
 מלנגס מתחממין וכריס סרוחות ס'1 ממוס 6יסססירס
 1י1731ת ממגו מחמממוה גקכות ורוחות מטס1י31זת
 06 ז"6 - 6נםי0 כטבע וסוכמ:יו נסע11ת1 6פרסס'ד
 : גיסר56 06 סקסתי כמו ננירס 5סון מ'כ5

 63 כקומר כגפורן ח5קין סרק"י . עור כתנות)כא(
 מ65 6רגכיס עור. ז6מר ממtp'Dhi 16 סעי געורסיס
 כמו וכסרס גוסה געול פלס"י . עור כתמת :פיעל
 כממס עור etDS 61'ן נופו לכלי עולו נדיי6כ5
 ימסך 16:ק15ס הרנס וכן מסמס גסספס 65סעז'ין
 תטמעו 15יתן ס) זנו עעיר עור גתעת י"6 .כמריסון
 - ועכימ0 : )כ6 בעתיד 5נדיקיס סגם6ר ומקחסקנ"ס
 ו)מעס עמח:יס מטמע מטלות 5ס0 ויעמו3תח5ם
 מן ועהס )כב( : נוסט 5כ5 ועכימס עור כחכות51נס1ף
 נערו טסיות 1bb 610' ועמס סו6 קבר מקר6 - יזויס5מ
 מירקת ח71 טמיר כידי סכ5 מסרי ייו יס5מ סןמכסן

 גחוך נס כי 5סניו וייוע יזו'נ3וי ים5מ פןמלמס.ועתרי
 יקם ס65 ס6ד0 6ת ויסמור כ"ס סקלוס יכ51סגן
 מקערנת ססיתס סיין בוית כגני 656 סמייסמען
 מנוסס יסים 6ס קפויו 1ג15י סכת31 ליגר 5גטותושיו
 סיין מסולח 5ס:יס 13 טמס בפינך ננסיק סמוי63

 טיס 6יqh 15 15מר מס 3סחמון 15 5סיות מטס5גרטו
 סחרי - סמייס מען גס 51קח : נ11י1 מיפל סיס 65סס
 ט61 יפלון סיעת מען 65כ51 יעכור סורגך6סר
 ע5 לק מסר ס65 ועוי ממגו 1י6כ5 סח'יס עןנזר
 5ע'5 כת'כ וס65 61"ת * 5ע%ס ומי 61כ5 : סיעתעז
 ע5 סו6 עכר וסוס ממות שת ממט 6כ5ך כיוסכי

 י'5 656 5ע51ס במיות יוכן ו6יך ממגו ו6כ5ס113י
 סזעח מען 165כ5 ולסקס מייס ס0 טיס טחי'סען
 65חל סלי ממם תמות r1D 6)6 סכי תימ6 65י6י

 ע"כ 656 טמייס מטן 65כ51 יכו!ת 15 יסיס 65מיתחו
 ומות מדעת ען ק5קוipnS 5 656 ר%מייס ען כנלי65

 כגל סקנסס 6מל י"6 - כמת גחסנ תס6 פי'חמות
 ס6יכ3 טכ5 סחייס ען SD ונשתי ע5יו מיחסנק;סס
 יתקיימו 6יך מתגו ס6ד0 י6גי ו6ס 3עו3ס ימיםממח
 fiuf . עדן מגן ס6ערדגו גבון 5סיכך ס153 נזירותכ'
 ע5יסס 5קכוס ימעלו 65 סגן 3תו כגיס י51יל"0

 . עליי לפיכך 5ע1)ס ימיו סמייס מען י6כ5ו 061מיחס
 5פ הגנגס רוגם כדין - עזן מנן וגו' ויס)חטו)כג(

 עזיין סיעת ען 6כי5ת עג 5ש5ס מיתט סו6גטסלי6
 % )6 - ס6זס 6ת וינלם : ונינם יעת כו סיס65
 וייקמש נקמר סינר סקג'ס עגרטו )ומר orכחוג
 סכלוכיפ - סכרוכיס סטכין נלוו שסל סי' כך656
 סמתססכת מרכ 5סע ונידם ר61יסן 6ח מפמייוח15ר1ח

 : גדייס מסגי 5סע 5סטיס
 יספגו עורס ננרי6ת - ס' 6ת 6ים קניתי )א(ז4

  ימוח עטש סנר6 15מר 56סיס כטס %6טקג'ט
 תו5דוה מ56ס יסייגו ונת'קונו סע051 וגטסייטתוין
 16כרות גסתי נוכל סו6 ייע וסקנס עדסמתיס
 יוכ5 316י סיין מדת עם סלממי0 ססיתף ל15מר
 6סר * ottSh 6מר כי qb תטיגגי 561 נעמולע51מ1
 פסן 5סי * נתסיס יויע כי . 36סיס 6מר סגןכחוך
 שוע סער 61י5ך ייע ס6דס ומן ומוט סגמסלכרי
 סיח 6ת כ"ס טקיוס ספק ננליות ומהנזקנ6
 עס גס 5סחכטנ קנזס לממיס נמדת ונוכרזיט

 * ימיר מקן )ג( : עוקמו ויקיים 5סעמיד כדיבריותיו

 סימיס סכ5 טס SD ימיס נקררת מננשס מנססנ%דו
 קין ויגף : וכקגרס ב6רוגס ככתח5ס 5סידרן ,ריןמ

 ימיס מקן וימי כוכחינ מזכיו ממותר . ס6דמסמפרי
 סני6 סטתן ירע סרם"י כ6ן ומן 65חר 1נ1' קיןויכף
 ע6כ3ו ממותל טסכ'6 5סי טעס 65 מגחתו 56ו5סיכך
 מסוג. דגר טכי6 סנ5 6נ5 סנהק55ס ס"ד:,סומן
 .וממ5ניסן נפכי ענכורות כזכתינ מהן סגסכסקוים
 ס,סילס ס155 קלוטות סר ייי ע5 ק3ק% סנ6קפי
 . ויסע )ר( : יחייו וססתיס נמר יתמכלי ס63סקכ"ס
 קינו ,ס סססוק - חו"ק * יטעו 36 וכן ויגשסרם"י
 קנט ד6"כ סקר ניכרי יטש 561 61י:1כיטעיס
 בסון . ס6ת stDn 06 ס65 )ז( : וניס מגיס5יס
 תעיב 06 כקמר סניו מ6ת מע16ת ויס6 כמוזולון
 061 מועג מתקכן 6מר דורון ותניבי סחמערסזורון
 ינריך n?~S לוכן חע6ת כסתח סיורון תיעיכ65

 ומסוק גדגריס עקמך בנקות חוכן סי6 סמורטמע6
 מכס כ5 ן ק טולנ כ5 5כן כמו סו6 5סון מקגריוס

 ערך ושכנום חסיי 06 ד'6 . נסנור ויגעי3וס'
 עוגותיך 5ס6ת 5י ים 13 מתקג6 ס6תט יחיךמסרונ
 יגרל תכנוס ם65 תעיכ 65 061 עון נוסקרסון
 06 כמו עורס 5סון חטפת * רנן סעונס ניתך5סתמ
 יסרגו 6תס 1יכ51 6ונ כעקת דגני וס נינל עוןיקרך
 יסרנו 6וכ5 651 ממל ינרח טו6 61"ת תרפס06
 עמך ס5ס לסיומו פחיך סכ5 סי תטוקתו ו56יךת'5

 עמני גנור סו" ו6'ת ממך יגרם 651ככר6:ונס
 סייגו יסורגו ותוכן החקסטו כקומר כו תמחוי6חס
 3ו ס6מר כמו נו סימס51 קמיו סנ5 56 קיןויקמר
 56 קין ויקם וסיכך סיגר סבר'ס 65 וסניסקכ"ס
 סו6 סרניי . תעוקתו 561יך : ויסלנסו 6תיוטכ5

 65 610 וכך סופי 61"ת 3סכסי5ך וטוקקמת116ט
 ד"6 * מרע גיזר כו תמסוך סקס ת"5 עגיותעם
 מסר* נכולה כח5ס כזך גבהיך נו תמעך61תס

נכור



חיקויהשאשיתספר
 להר  פריילין סיו פט על בכ"ל *גל%  וים 6תטנכול
 סמע5ע5'1 6ח נע5 סג5 סע~ס 6ת כחקק ט6ו Ofsוס
 ג6ן לועס סג5 וימי .כתוב וכן סקרקע 6ת גע3וקין
 otep ד6ת 6רע6 6מל קין 6ימט סוכל סיסוקין
 ט61 דירי יכיס י6ת מס 6מל וסנ5 ט61 יידיעלס
 קין ויקם כך מתיך פרח 6מר ודין חלון 6מרזין
 ממס יותר סרט"י . ס6דמס מן )י( : וגי סכ565

 ט51י6ס 630 ע5 כיומר כעוגט כנר סי6סגתקי3ס
 מן 6תס 6רור י"6 - סוס סריו ועעס 0עעמוע(

~mhn
 ס6זמס 6ת תעכר כי כעל ס6ימט סממת

 לחרת כפנס 5ך כמס תת טי6 ח1סיף 65 11כסגרי
 6סר )יא( : ללול ותמגן וכד גע תסיס מיד5סיכך
 ט61 וסים . טחיך זמי re כק"ת פיס 6תשחט
 65 ט6דמט 6ת כהתעכב 5טיכך טללן 6תיחניף
 ושטך ס6חט זמן כ3 ו0מנט כמס 6ת 5ך 5תתתוסיף
 כדש כקרן חסים מצניך 6תר וכד גע 5פיכךכש5ס
 . מגט61 עוני נזון )יג( : 6יס יכמסנודד

 6ותי גר0ח מסרי 5סנו5 6וכ3 65 ע3י טסע5תעול עוגי
  מדוס ממענת עמי נח עון ויני) כמו  עוגי יוכו'
 מנ610 עוג' נוע י"6 . ס,ס כדול עון יקרך06

 3תת סקרן תוסיף פ65 ע"י קותי נלסת הןנתמים
 161תי 15 ונתכפר עזן מגן תרתחו 5ך מס6 6כי 5יכמס
 וסיט )יד( : 5י 3כסל ל סיס וגד נע ]5סיות[0נרסח
 ג5 5כן )%ו( : יתכפר 63 וכנקות . ונו' מ1ג6יכ5

 יוקם טכעתיס קין גככע כך 0כ5 5כן . קיןסורג
 : סיסרנגו מ16תו נקימות 0כע ינקם קין פ0ופו3סי

 6רנעת'ס יסקס וסכג0ס זצמ6 0נעט טעון 'עכעתיס
 מקר6 סי ירכו סכן סנעתיס 05ון ע5 תחמסו56
 כי . מע6תגס SD תנע שכס ויסרס ויחסתיכש
 מזוקק סנטס עמוייט שנס * וקם גייק יס51פגע

 וט6מין 6ות 15 כהן . 16ת חקין ס' ויחס :סנעמיס
 קג0ו ומ"מ רגימט ' ע5 טותרס 1)* סוזסל 65טעייין 5סי . 6ותו סכות 5כ5תי : נחסו 63 סכתונ 6ךבו
 56מנס כ3 כמו מוג16 סוס . מונ16 כ5 :נפת
 דונמ6 * ס' מרסני קין וי65 )%ז( : תענוג 65וימוס
 נקותו כ0גי3 טייס 15 ט6ליד סמשר שפני יג6ומרוכי
 כפרן כתוכ 51כ0יף כפרן מסיס ו% גע כתכנתמרס - גור כפרן 1'0כ : יינו גזר ע3יו קיני סו6ונס
 : ממוס מכסית סגנות מכפן גע כתוב 651כוי
 כונס 6ניס מררם סרקני * ומקנס 6ס3 יפכ 6ני)כ(
 סמק:ס סקג6ס סץ5 כד"ת כוכניס 5עגודתכתים
 יסחט סמקגס כמו עתעוס דם% מקנסיעומל

 יוני 6ת'ו וסט )כא( : נס"6 כתוניסדתל11'יס1
. 

 ושד גיס כתיב מל65 סיו ת16מיס כי מוכיםהענין

 תסרפ וכן מננכיס 5ס'ות רועים 6נ5 ט61 וזרךעוי
 טי6 נס 1ג5ס )כנ( : נעמס קין תוגף 61מותנני
 ס:כמרס טי6 6ף קומר נס כרי כת"נ 5טכי -'3וה
 טעקרי0 5ס סיעי3ו 651 יקלט סי6 6ףיתטעיפ
 כד6ית6 0מ6 מקנך י!6 טס6 י6יכ6 עלוסעספקוס
 מס . כתרגומו 6ף מתפרט יסכך ונס ממפחתבפרק
 סגתק55ס נטני3 קין כגי 30 16מנות סכתונסמגס
  עכורפ ס'6 קומנדו וסגיחו ,קנס נסניןס6ימס

 5מך וישר  רבב( :  יתרפ יובלות ויפעוס*רפס
 למיין 6ג1 קולי ממען 3סן סימר יוריו מתוך 'לגסיו
 )י ס1מע1ת קינכן 5מס 5סן וקומר רוח מורת 15עסיו
 : נ5ר'י  נסוך .  olr~o : נתפיס לסלעי  סרגפי 6יסוכ*
  פסרג  קין 6פי4 כי י ס? ?קם  כבעריס כילבר(
 וג5  פבעפיס  פפבו  לסנים  סורגו סל בגור פבכנעפ*חר
 תחנטגו "ס נהמי רעט עמכן עריתי 650 6ניפכן
 כ6ן . וסנעס ענעיס : מכס 6נקס כסונן ט65עמי
  סריס פתת  מבסייפי  מפנו  פורסופ בפי  טסיופרט"י
 . סכ3 וסופף טמכו3 ג6 למחר )כסחט י31דות 1:6מס קמרי  יורות לו' סין D~r  לכלות  מלנזר DS'ולגיס
 65 כן 06 156 6ת סותרים 56ו נכריס 6רי .מו"ק
 כספרות י'p9ro  656  3 גנון ג0גי5 ממנוסירסו
 כגין ססן לקין הכיעי דול 5כ15ת כ6 ססמגו5סיו

  כ6עסרולנין  ער16 למס סכים 651 וס 5מךפי
 גן 5מך וכין Sfintnn 50 נם 5מך  בין  0עשט5יסן

 כל י  פ9ופ  מן ק"ו וזסו "3תר ססרס'י וגסומתו50מ
 30 כשריו 6ס כ15מר סכרתם 6מר סלס'י 0350וגו
 *פ  פליסס  לסנילי יבור דברו  6ישמקיים סרספיס סן לסרפ *יכו ק4 כל  ותרן  ססינ"ס3מך

 3מסס 6נ5 סח. פמו 6ת ותקלף  לבה(:
 סדורות תעיות סדר 03דר סכתונ 634%

 לממנו . עת : 6דס ע5 ססס קריינת יגתוננכון
 וסר6סוגיס חנ5 ע3אס ויסת קטון סע51סגסתה
 סקו 6ת ויקרין נכו( : 65ינוי סככו מקיןסנטו
 גערו ססליס 6גהפ כימי גסחפ זנריס 6רכעט *לגוס
 לקופין סניסס ונערס מרחים ממת וסתתי)ער0יס
 טומי 16 : ימ,יקין חוקןוגערו

 65 כש נתכע5 .
 שרו,.:ימ5

. . 
-,- 

 סממנו 0ת 0נו5ד 6מר * 6דס ח51יות מסר ,ס אה
 6דס פ5 י5ירתו 3כחונ 15 חור סע051סוסתם

 מדור מקדותיו כ5 61חרי1 ר06ון סיס סטו36עי
 סקנ"ס  6"3 רוב  ובחוסר  כפלהיפי ברייתיסריו *דס פל  %פתו .  076  מפס 6ת ויקרין )ב( :ניול
trh0ננר6תי  6דס  ט*?ר6 5י נלקט 6"5 סמך מס 

 ס*סס ס' סתסר6  לך בלס 6"ל סמי מס  61גימ6זמס
 סמי ט61 ס' 6ני הומר 610 וכן סש5ס כ3לדון
 בסביל לטבית  % סר06ון.פרסס 6וס 3י סקר* סעי610

r~ttpכן *בל .  כגלפו  נחפוסו  ויילד  לג( :  סיס 
 וטרוחות פחיתו  סייס ססיי  ס:פ ופחסמלסיס
 : לוחות רק כחמו כדמותו סוייד 65 ממגומעממיות

 * מנס ומעסיס סגם ע16ת תעע 6לס 'מי כ3 ויסיו)ח(

 כתיכ נח עי סקולות ככ5 . וימת : כ51ס וכןענט מסוי נחס 6חו יום אפי' 656 כמע כגיבוסע6ו
 גחם 30 בעטיו מיחס ע5יט0 0גשסס יצדיעסכי
 הכיעי - צוך 6ת 1י731 )'ח( : מ" 65 ו6י5ךומגח
 וכן,כתוכ קיט טעגיעי מסיגו סכן 3קדופס וגתמ:ךסיס
 מגתו וכן 5קדו0ס טני6ו וס יכר ססכיעי סו6כדוו
 יפר56  6רן *רליפ  פסבע ערנות רקיעיםכמכעס
 כגלת ים ימים מטנעס סיגי מיגל מינרותמהנע
 נרות מלנע סכת 0כו3ו לניעי ערס עוגמותמ,'
ין% סמעס תפרי וכן עכיעי יוס ימיס מעכעט , מעלגיגל



ןחיקיביהלראשיתספר
 )פי ימים קשל יסיט 5פי . וקיניו )כר(5יכ5:
 קותו 5קמ כי וריגנו : סיט 650 כמי 'גל6סט6חליס
 יתיט 6מימ )6 6רי 61יחוטי "וגק3ום תלנס -כתסיס
 16ת1 סמיי 65 ספרי 1קיס עומד ה61 והגספ"

 6ין 1כ5 0נ0316 נעת 36יסו עם 5נ6 ועצייסקכ"ס
 וכתרטס . זס 61ינגו 6מ' סירוס הכתימודוקיני
 6יתנ)יד 6רי 610 הית וס6 מתרנמיכ'ירום5מי
 13מר גריך ירום5מי תלגום 31פי ס' קדם , מןנמימל
 6ך גססי "ת ג6 קם כמו מיחס )מון לותו3קח
 דרך וסוך 050 יקמגי כי St~c מיי כפסי יסדם56סיס
 כחיג 651 . כן 1י731 )כח( : טיס גייק ססריכשי
 כנגס טממגו 5פי ג6מריס טכהכ כמו 6חגמ)כן(ף51ד
 7"6 . גנדרו ונלו והו6 הרג סגנ'הע31ססע51ט
 ס6גםי 3פי טס 5ו יקרי 650 .55מך ע5ס ססי6מתום5ח
 : סמו יזעו ob טותו מכספים גסיו סיג שככפיססיור
 O~bS נקמל נסרי . ס6ימס מן עממנו וס)כש(
 כ3ו 6יס וסגות מסך ימי ג5 נענורך ס6ימסלפורס
nl~SInSוס יתקן וס סק5ל מס כ5כו ומסב גח : 
 סיו 'ולעיס . ויעי מקות ממם כן כח ויסי)לב(
 3מך כסי נכי ספרם"י נמו %3 עתיז OtOטרומכם
 הכסקס קליק יקי מן הוידוא 3טעמיד כך כ5אסתרס

 : לס טקיו0 טסנפימועד

 5סו קרי יוח6י כן ממעון רני . ט56סיס נב(-כניי
 36סיס בגי 3סו יקרי 5מ16 51ייפ יייש6כגי

 6מלו ור"3 יומגן ר' 56סיס כני 6ותס קיי51מט
 - כתרו 6טל מכ5 : ישורין ונ63 נעל כ63 עכיסמסלע
 שמות נפיס 5סס 31חר1 סע5יוגיס כמכמס סיוחכמ'ס
 ו5קשס כמוחס גנוריס מהן 5ה31יד כתו5רותס5יס

 - נ6דס רומי ייון 63 : 3סקכ"ם כעסו 51כךכהוקי
 ס6זס כמכין ע5י רומי וירינ יתלעס 65סרס"י
 סגפן 36 טקכ'ס ע3יו סימר נ6יונ מנינוזונמ6
 ומיק גין קטון ז'6 . וגו' חס 6ים כקרן כמוסו6ין

 : ס6זס נוף וס יתיקו נתון רומי יס6 63עומר
 . ע"ס עד סם ויסג נמו לרוך קמן . 5ע1)ס)ג(
 63'.יתקיימו עכמיו סמ'ות הכריות נקומר 5ע51סיועניו
 כטה 610 סגם גענור במר. סו6 כמנס : "רוךומן
 ימיו 1)6 ימיו לקלל יש לפיכך 5ע31ס קיים זכרוקינו
 ירכס מטמיתיס סס כך טע" עכסיו עי מיו כ"לעול

 ימיו וטיו : ontno מן יתקין סייגן וחומסיםוגוייס
 וכו' 1מ16מר מוקזס 6י1 פרם'י . טגט ועטריסמ6ס
 מ6י עגייג6 זנחד גפטמיס 6מר ס6 5סק0ות61ין

 תרי זע"כ מטוהר ימסמר ומרי מוקזסזמוקיס
 עד סיט 65 יפח מסמקי 5ן קים דס6 ניגסוענייל
 יקמרו ם65 נם 50 כנויו ומסום סנה מ6ס רקסמנ51
 סקדיס סגממט 6מר וכטקס גם ס51יד סירךסע51ס
 ס6דט 6ת עטס כי 15'גמס טס 6ת גמ וי51לסכחוכ
 : 5ך 5ך פרמת נסוף סרם"י וס 5דונמ6קרוכ
 זונמ6 56"ף חסר נגובס גס65יס - סגפ3יס)ר(

 סנוכריס - ססס כימים בירן טין : ועתך 6כיוכפ3יגו
 וגו' ס46סיס גני 1יר"1 וגו' סח3 כי ויסיימען:
 יזון )6 כזכתיכ סקג"ס וקיטס שכעס כן קמרייגס

 לף ג6*ט ' סיו 6של עז נכנעו 65 1נ1' נ"דסרומי
 וסש' 6"י,6ח6 * סמל אטי : ט6דס נטם 56ט6)טיס
 גכ16 גלי"קס נכי גס גכ5 כני סמכ51 לגטי ע5כתיכ
 6ת ס"0מ1  656  יט  סלטי למלת 61ח סללןמן

 * ס6דס רעת לכס כי )ה( : סט31ס מן וסוכמוסעודך

 כל16 6יך 5פניו נקוי 5%1 סאי5 עומר 5טלסל6ין
 כדכתיכ טמיס כידי למיס ירקת 6ין סלי5חט61
 וכתיכ וגי מעמך 5610 36סיך ס' מס יטר56ועחס
 נחש ל6ס וכתיכ ומ' 5סס זס לנגס ומיה יחןמ'

 : הלע 61ח סמנת 6ח טפוכ ו6ת החיים 6ת סוס)פגיך
 כמסיעת כ6ט שחמס דגייס 0030 ע5 . ס' 1'גמסנו(

 ס0חיס דלחו כסתח5ף 16 סגודל יי ובקודרסנידל
נ6דס.כמו

 נק1נל,'י
 וס50י0ית זעמו כסחמגה 16 סנודל

 סגיזר. פשעת וסומ סקנסס 6נ5 מקומות נכמסשמל
 וכנון' 5160 6ת סמיכתי כי נחמתי וכנון כ6ןכגון
 ע5 "דגר רנע כתיב וגן סקנ"ס 556 מקומומככמס
 סרע: ע3 ונחמתי מרעתו סגוי וסג 51גתון 5נמוםגוי
 31נפוש 5כגוח נוי ע5 6דכר ורגע שיו מסכתי6מל
 שתוכ ומס טמונס ע3 וגיממתי שסיגי סלעוע"ס
 65 כלכתינ o'htin )ם6יגס סייגו ויה5חס olhונן
 : רע 31עשה 5טתגחס 15 6ין ו6, כיעקב 16ןסייע
 36 ויחע5נ ד"6 - וכרקוחו טיע15 . 3נו 56ויתעשנ
 "ים ם5 5כו כ0כי3 נחע5כ סקכ"ס fip' 66יס5כו
 יוד 56 געגכ כי כמו רעות ממסכות מו"נלסיס
 טייטס 6ין 5גו 56 ויתעש ד'6 * רוז כטגעססי'
 פי' כבו ע5 סמקך נענב כי שקמר כמו לנעות656

 קורס מת6נייס וכי חימר ו6ט עוקמו ע)נת6נ5
 תיגו טומן לנעי יודע ט6'גו 6יס 636 סמתגישת
 ויחגג. ז"6 * תסס מח6כO51DS 5 וחי 3סגיווייוע גבוי טסכ3 סקנסס 6כ5 טמת טישת עד 5סת6כ5יכ51
 כע"נ כעס סקדופ ם) 3כו 56 געשנ סיס ס6זס 3בו56ן
 שמחס )ז( : 610 כרוך מקיום ם5 כעיניו ונמ06נכוס
 ת,כרנו כן שגום. סמ63כיס.מס שנורו סכמכר6ויפי 6זס נעלט 0נ6מר סמו קמר )6 נמחט - סייס6ת
 כמחוחו ע"ס מהן נש5 5" 5כך '3כר16מו השכימו651
 ממן עכס גע3 סממולס 6ת שמיכם מיכן )6מר6כ3

 ~כי : מפחס טס וגכ5ס גלדס סכת כדכתיכ5ממוחו
 כטסם 6כ5 ס"ס רע" רגל כי .מ6חר עסיתיס כיכמונתי
 ויתנממ 6דס וכן ויכזב 36 6ים 65 מקוס ר15ג11ם5עיטים
 סכ כי 160ן 6ת סמיכתי כי 16מליגממתי ה61וכן

 :. 3מע3ס טסירטתי כמו מ6תס נ6ס ממורסמקמלי

 וראשית סירראבשלם

 נחמרר
 כ" מי3י1ח אלה"(

 יסר כ5 סר6טוגיס - סר6טוניס6ת מסי 36ס 0י6מר מקוס '5 .
 6נ5 65ינוז וסוכו טיוס כ5 רע רק 5גסממסכות

 ): וטופס דולות וסענניד סיס תגייס 5ייק 6יסגמ
 תיע 63 כי נמו ופנות מקול16ח 1103 נמיתולדות
 יוסף. יעקב חורזות 6)ס נני פלפ"' ונן יגס '5ימה

ען



חזקונינזץספר14
 המפרם כמו נם 50 וססנות סקולות 36ס כזומרוט'
 6101 כטחתו ונעוגס_ רמעיס 17171 נזיק לסיסוסדיך
 מנ6 5מס עעס גוחן . סיס תמים נדיק 6יס :גמוע
 כ5 6מר מעי6 כר . במיס : חלו כני מכ5 עתרמן
 וכח חייגו נמדת עגותיו סם!יס תסיס גו הנטמרמי
 לחרי ומי סס5יס תפיס בו 0ג6מר ,מן מ16ת1 כןכש
 סמגין מן סיתם 65 הג51% טמנת nlSsvl כמעיןכן

 ס:6מר מי כ3 - סיס : כרירית מילי גס נסחנולסרי
 סיס חמיס נדיק 6יס גם י מים ע"ס ר6ס סיסכו

 נח גגי ויסיו עכסיו סיקוס כ5 6ת וימם6תמ51
 6מיו 6ת רועט סיס יוסף י ונו' סתינס מןסי651יס
SIDnfiסם5יע סו6 ויוסף עכסו רגליו ככנ5 עגו - 
 עכוביו פלעם מסגי כרם 6תמ51 לועס סיסומטס
 סמו 6יוכ עון כקרל סיס 6'ם - otns רגומרקע
 כ5 6ת ס' ויטנ עכםיו מררתי 63רל יחסך6תמ31
 * כניס 030ס נח ויקד )'( : רנסנס 65יונ6סר

 כזורותיו נדיק יסיט כח 5סוכיר 0נ6 כמניר0נ6ן
 : ~osit עמי סמסס 6חליו כניו וס:כירחור
 סגיו3יס 3ס:י ' ס36סיס 5פ:י סקרן ותפחת)יא(
 1תמ65 : כמיקס ס:ם'ס 6ח 15קחיס חסיו נתוןמסיו
 סוט ממס 6"ר נו5 ו6יזסו ממס 6'1ס1 . ממםסקרן
 יור לגסי ס'ו וכן סרועס מסוט סחומ נז5סרוטס
 מ3י6ס קומתו מ1נ6 סיס מסן 6' שטיןלמכוך
 חס מלועס מלוס סמום ונוטן כ6 וס 5סוקהרעיסין
 כזין מסן 5סונ'6 יכ% 60'יו עי סליטס מסוספיות
 6גי 6ף גססן 650 ע0'תס 6חס סקכ"ס 3סס6מל
 ס65 סס"י כסורם 6501 כסונן 650 עיכס6ע0ט
 : טמורי מכמת נ65 נמנמי ימוחו,651 נס יתרסנסע
 עכוית ממם . וטפלי חמסי סג6פר עריות גיסי יחמס
 מסיכום חמם . 5סכעיסגי וישנו ממס ס:6מרהיכניס
 נקי דס לסכו 706 'סוים כנ' מממס טג6מרדמים
 ח0מיסו - דרש 6ת נעל כ3 טסמית כי )יב( :נפרנס
 גסם ספרן ת651 גגעוו וככל כעומס נכר דרךקמו
 6כ5 5מיגסו 6לן ומיחו ולמס כסיס 5מיגטמיס
 מדם לרן 6ת מעחיחס ענגי נסיכך מיגס 5ם6יגו65
 גג,לס ס65 5סי יניס 65 6נ5 * ניל כ5 : מלטכגנז
 6מר מכ5 יכתים סייגו תכיס סדגיס ע5נגייס
 ספלן גליות כ5 עם - טפלן 6ת )יג( : משגמלתם
 תיגת. ל טפס )יד( : ספלן כ5 4 גידגמ6
 יתוכו 316י מכון 5סכי6 על וכו' לוח מרכססרם"י
 כגנד 656 5סונ עתידין סיו מ65 5פ:יו ג15יסכ5
 סרקני ע5יסס רחשם מכקסת פסיפס סרר5ניסמדת
 5ס:יו סיס ג15י מגסס ויסי נכי מסרם נך ונסכך

 0סיתס סרממיס מדת מעקיו 5ססקיע "63 יחזרו650
 %1תס ננחת ממיס 5סלס טולא זכיות ע5יססוילעס
 ו651 נסריח * גמר טס : נמסונס מזרו 650סי6
 5סר6ות ,ס ען יקחת 0111 נמים כ5ס ודייגוממח
 מכית 16תס וכסלת : יילון ל16יין סס כעס)מס
 קי5ק3ו נרוחמיס "מרו ו"5 לכותינו . נכופלומחון

 3ס,קייס טוסת יכ51 סיטך וק"ת גילונוכלותתין
 נחיר-ים גם י'5 656 כרותחין כמיס לישת טיססלי
 65 ד6י סיג טנני6 שיגס טענים מסייס וי'6ס':

 ד6פר 3מ6ן קמיו ועוג סימון נמנעו סימך סכיתימ6
 * 5חיכס חע0ס 5סר )טז( : יטר36 65רן ירימכון

 גח 0סתמ סמלוןהו6
 כס50"

 וכעוז וסיוגם מעורג
 3סס 5ס6יר עונס 6כן סס גחן סחוסכסיס
 16מליס -ים ר מכתמם רנותינו ינרי וגממםכפנים
 כמק סכר6ס 5סי כי עוכס 6כן וי"6 סיסמלון
 נסר פסועו ולסי . סח3ון סיס טס סכחונועדות

 ו5ס כס 0יל חרון 85רס וטין נס 5רש6ילסתינס
 *מי כ5 5ס7'6 סמכות סמאו 65 חסרי קורסכס

 מטמס'ס 1ח115 תנסר ע5יו מסך טסכסויסנ0מיס * יזיקו 631 6מס 3גנ סמיך מ5מע5ס סח3וןחכים ק6י "15סר * מ3מע3ם חכ5גט 6מס 561סמנו3:
 6עומיס- סקיסיס מקווי כמו נקכס %טון וכרקטון
 ווהש כקרן . תסיס כנדם סתיכס וספח : סרכסוכן
enh6% כ3 קו3ע טס61 5סי למכס סני כ6מ5ע 
 נ30יפ כפס ד"6 . בו 0ו3ע רוח ורום למיסנונד
 . a'ntSal שיש תחתיים - טתינס גיבס 50סע3ית
 : מ6ג) 51ג5 65דס סיג ומס סע)יוגיס ססשיפיס
 כנגד וכף 5ססכיס מוכן סר0"י . סגני וקני)יז(
 כך סכיגורי6 עריו מ3מדת ססיחס סרממיסמדת

 630 6הך. כריתי 6ת ושקימותי )יה(סרס"י:
 ר' . סמי ומכן )ים( : סמכ51 מפני ,כעךיכלת
 6נ3 גמינס גח עס זס ר6ס גכגס 65 16מליסורס
 %1 ס61 63 16מר גחמיס רני . עמו נכנסונזריו
 כעין תדמיות מתסס וסיס גתינס נם קבלו 656נוליו
 עסותו נת5ס רוס חחק0ל ר,ס"ל 5סוסית6טסלי6
 י 5מיגט טנהמס ומן הכינסו מסעוף )כ( :וגו'
 ובחליו כחח3ט גכר6 מהעוף כר"טית יעילתכטדל
 מכ5 0ס טיסDS 6' . מ6כ5 מכ5 )כא( :סנסמס
 6וכ5 טווינו 0ים סנו6כ5'ס מכ3 שסוף כריךס16כ5יס
 וס . עטם כן )כב( : 16כ3ו ובהו וסממ6כ5

 : סמ6כ5כינוס
 מדח כיס כתיב כס55ס כיס ימיטחעיי6י 6כ3 סדין  סיח ,ט קמ6 ויקמר . ט' ויקמר )ש(ן

 גם ס5מז מכ16 סרם"' - סנסמס נוע )ב( :סרמשס
 וטסוריס עמ6יס כונהיס 6מרינן ס6 ושחתורס
 יום ומנ6 סוו 6ין ומע:י תוו מי סעת6נטסי6
 6ין טסות קיטנתו טסהיכס כ5 סחיכם 5סגיסעכילס
 יק6מר ס6י ומאי סתיכס ייעל מחוך 656עמ6 ומי טסור עי ידע hns~ 63 ענו6 ק51עת1סתיגס
 ייע מג6 סילו60 סוס יסכי י"ל 6)6 חולם גמשמי
 כין עמ6יס כין כמינו דבק 65 ופי נמינו דסקמי

 וסע6יס וכו' קו5עחו 0סחיגס כ5 ומסגיטסוליס
 עמ6 קו3עתו 65 עמור קבעתו ד6מר 7סתטוססוריס
 נסס תעמקו "5 נעריות כד6מר עריס נכיפייך
 וכסנפיר כ6כי5ט סייגו דסכ6 וסומ6סועסיס
 משט ס3מד למרע ס6חרות מכין 5"כי5ססעסורות

 מג6 פריך כעוסות כוכחיס י~תס י'fnbtn * 6כמו
 עמ6יס טוסות מיני ססלי עמ6יס 6ס עסוריס 06ילע

 5סגי סעכירס ומסגי כסודם אעכור 61יןמרוכיס
 מרוכס נסמס מין ס6ין סריך 65 6כסמס 6ג5סהיגס



חתיקעיטץטפר
 וכהסכיל ר.חינס לצגי 05עכילס גליך 0י0 651 קךנ5

 מחוך סגקיס . ספסורם סכסמס פכ5 ז'6 .תורס שמי קמינו סתינס 5סמ משכרס 0hSsכ0מס
 ו' ממגם . 5ך תקם : לכעס יני ע5 %חןכממעעין
 6ים טפס רק ממס תכי6 65 061 גקכות 'וו'וכריין
 65כו5 וסע6וסע ~Ohng מן 6כ5 כ5יס שיו61עחו
 6וכ5ין מלקומות מסס פיפ ע"ס 61ף 6מי כזונכגי
 סרגס וע5ייס מסריניס סם כו וכיונק חזירגגון
 וכריס נפר.ורוס סכחונ סריכם ומחוך 6חיבכרס
 קרק מסן 15 טיקריכ ממן מסקנ"ס כמ סכיןכנקנוס
 קרנס עע0 06 כזכתינ וכר כ6ס שכס עטסעסק
 מנער% עסור שן מכ5 סיקמ ומס יקרינגו תפיסצר
 n1SID 15 tnnes1 ממם עלט 5סקרינ גזייכריס
 : D~r 5מעח וכריס מיס הכתיירו שיוו5ט5פס
 ונקרות סוכמת ננטמס ו6פתו' 6יפ טכעססנעס
 6יפ כס כהב 6דס כני ע5 ונקנות זכרות כעיןט5ס
 : סכעס מכעס רק ו6סש 6ים נסן נכתב 663יס עי כעין נקיותם ,כרוהס %ין DtDID 5%וקמחו

 . 054 ו6רנעיס יוםה6רגעיס
 י 6לכעיס עבת גגי

 65רכעיס 5מה0 שהגס תורס Sh~ns מעכרוע5
 : סטווי מסני %1 . סמנ51 מי מסכי )ז( :יגס
 מוכח מיק * מסורס 6יננס %ר סנסמס ומן)ח4

 זכר סוט6 631 16תיות סמגס סכתונ עיקץנססחיס
 - סטמ6ס 0כסמס ומן וטימר יאימנוגס

 שעקש

 ומן oSnn ס5 ממקרין נך 5סוכיח 3מ 'פפסרי
 ממנס עקום ונמ63 סי6 טסורם 65 706סגריהם
 6ין מסוי. 65 %ר קר6 זס6י יתרן וליןלוחיות
 קר6 מיסתעי יקלכן 0ר16יס יכנסמס עייםא
 מיום 5ט64 סייט סי6 מסורס 65 6טר שתיגוסקי
 מעמע ציר דעמ6ס סעמ6ס ממגחן %י %1עסית
 רועפכן סוקס פ65 עד נונחיס 6מר דס6 מה%6
voנקנות וכריס ועוסות %ות כסשח פוהר"ם 

 יכהן ספורן 65 6נ3 פסורין fmn כשיתמימים
 נסיות ססורט תיכח נרי סת5שד ו3ש עורסקרכן
 כ3 מי( : or'po %תחת אכונס 5סס5יסמפיקס
 ו,פרומין 1)מקעועיס המרועים פרפ * כגף כ5נסור

 ויסגור )מז( : נם נרי נקונן ססט5ין 6ינריןו5ממומרי
 סמ6 טס מתייריו שתומס סתיכס סנט * כעיוס'
 שכריחם פיק כ5 מכיי סיס 65 שרי כ"ס נ%16

 מ56ע כסנר טסתם 17DS ט' ויכפור כויס1כפנ16
 מעורס פערי נסתמים סמנים כש זומי6 ס"מעש
 : nDD נערג עעגמן עע15 פר5חי0פחיו

 עonlo 5 ושי %6ל ס% 51עס5ס ' גוס מ"ר"גג וישי )י"
 ס" י*ר6סון סירפ פ63 מס 656 . י% 6רנעיס60רן
 16 יוס 6רנעיס ולמכש סנסס כפסש כ15פלשלחרון
 סר6סון מן מסריס ושסו וכן סתיכס 6ת 0שרסצים16
 סמכי הכסו כ6 משסיס הכמריס סיו כמס נדע)6

 גגנופ65 נסי כ5 ננוע נסיכך . ססריס תכש )כ( :המלש
~lpD 

 6מס טסלס ממפ : ומלן קום
05DDSnמכפ מקמיט זס פסוק - ונו' ראויס נכלו 
 רק כמיס ממוקעת onto 65 ר,םיכס כי מסעפגלת
 מ5עע!ס 6מס זעק 5ן נסק6 פסינ6 כיש טעותעפ

 נתסס שיי סיס יוס סששנ כמתכנס 656 ממיסנגרו
 ר6פי נר6ו סכו נפנם 6הי עד תשנס גחםסכו

 ומכינו כמיס סחיכם סקוע כ5 סיס פכיתיססלי0
 נען 5הכיל סו6 ק5 ונר כי ממיס מניעו סיכןעז

 פר16 15מר ויד פינך לע"ס כניס ימים נכיססברס
 קמות טס רק כמיס מתוקעת 0יחט פ65וסכילו
 6מט כעס ממסוון כי וסגינו 15% יוס נע"נממסרו
 סמ6ס ומט חצו זס מסטן 51סי 'ום עמלותגיס
 ותעמיס פסקו פכו כפיון עכ"פ פיס עםופמהי8
 קפי גר16 פנו כעגת 6מד טד בחסור סמ'סוסהי13
 כחיק יוס עפר מסרס מ5שס סעו כייס ומשוססויס
 חסרי גי דיקדק 6ץ סיחיריס סינוסוכסני

 מפנוים
 נסייע ערplno %1 16 5ססית רק עלס6יט

 כ* סנש זס 5י-נ 6מס ש% סמיסרון כיסתינס
 : וכי סרס גשו מבמערס 6מס עורסממד
 סמקר6 סככך סתם 6יס תיגת * ס6דס 1כ5)כ%(
 כמס ש 1י"5 סמכות ש נפסח פ65 משרממגע דוי נעגפו 6י 61'ת ו9ף וגפים קנביסס55ת
 סיעת משת מנח 5סעלן 6יס נגי %ישם%ות
gfi5פי ע fisn פגעגפ קין כמו נעגפו מסיכך גשעוו 
 16 קי עhSn olpi~ 5 פי ע5 6ף דמים פפיכחםע5
 ע5 ממיס וינכרו )כר( : נתנוו עג)ע סגף ע3סמ6
 ממסכתו 6חר סגתוג ייבר - יוס ומיה ממטססקרן
 סמירת שמס עד סמיס גתמעעו 63 כ6י5ו נםס5
 סהמי5ו 0ס ס6מח ש 6ררע סריע3

~DnS 
 מר"מ

 ויגיף וסתך פמסיר כמו סנסמיס בו סססקוכמען
 ונר סקרן מע5 סמיס ועצנו מיד ססמיס מןסנסס
 מססתחי3 יוס ומקת ממפיס Orpn סיסךמסוו
 חסות 6ז כחטרי י" עד כשיר מי"ז פס61סמכם
 נמיפ סתירה ותנם מיי 0הינס סגהס כך כ5סמיס
 לחדפ es' עכס  סו6 מכסילי %ו' 5חדפ כי"זתפרי
 פנר6צ יוס 6רכעיס מקן ושי ססריס רפפילר16
 6ט  נח ףסתס נסנט עסר עסהף 6100 ססריסרשי
 63מר סעורנ 6ח ויפ!מ עטם 6סר סתיכסת15ן
 ויפגם כפנם י"א פס61 טסרפ'י כמו יכיסשעת
 סענה 6" פ5מ 1?ןטף יעים טגעח עני וימן סיוגם6ת
 כ"מ כתירס וכמי 56י1 סוג יפסס 651 סייס 6תויסיח נקיר כ' פסס יכיס סנעמ עוי ויש נמנע כ"סוסו6
 עיימיס

 פנס מקוח וספ נתמד ושי ס%מר נגיסן 6ן
 עיע סיתר עניין 6ך ס6דנוס סני מע5 סמיס תרנוומגס ויר* 0חגס מכסס ויסר סרוס מרנו 5מדס נקמינגיסן
 כוכמינ כפיקה כ"ז עד לנ5 פוליסת ללויס יפונסורפש

 : %רן ינפס 5חודס יוס ככס ספגיוכחיפ
 סניס כ5 ופרנס פון . גם 6ת 56סיס שכוי )%(לץ

 מכלן . סמיס ושכו : כחיכפ מיסעפל
 ויסכרו )ב( : טככס סמקך  ומשת כ18 ס'1פיוחמ'ן
 צורך מסן גפתיירו פרופ' ' רנס חמסמסיטת
 ירד 65 67מר 5מ6ן 61"ת פנטית ח% כמור.ע51ס
 וס63 5סס 9נרי6 מנו 163 מסיכן יסל56 %לןמנא
 נכ5 טפס מעיגול ש קומר יפ 656 טי6משי
 כקון 61ף חסום n1PDD כ5 גנקעו וכתיגסש5ס
 ושמוש : פנר'6 מנה גזברו ומפס שמעיפר56

מעיטת



חוקינינדקספר14
 6)6 וס מקרץ 30 מקומו כ6ן 6ין . 1ג1'פעיייוח
 ויסכרו )כהוכ )ו טיס 1נ1' 6לכעיס טמכע וישי*חל

 סכחוכ ר5ס 656 וגו' המיס ויגפרו וחמריומעייפת
 : סמים ממרון נרמת עכייני כ) ממכר)מזר
 ומקת חממים מקוס רם"י פירס . ממיס .ויחסרולג(
 כיעד נסיון נ6' וסם )חסול ממיס סתח'ל1יוט
 וכו' מכססו ס)סס סרי סנ0מיס פסקו ככם)יולכ"ח
 ככפריו כ"ח דיוס 5סרם"י ס6ידנ6 )יט סניר66)מ6
 הו6 סרי 6)6 ג0מיס ירידת 0) יום סמ' ממגיןדייגו
 1)מעגט סמיס חננולת 0) יוס ומטת סממסיסממגין
 5יט סניר6 יוס 6לכעיס טללן ע5 טג0ס 1יסיגני

 ס6רנעיס ממרן ס61 הרי זכ0)יו כ"מ ייוס5סל0"י
 רקבון יוס 6ין רם"י מסירם נעמיס ילידת 50יוס
 סמני כחדם כתיב מסרי עמו )ילו i'ha )פי טמגיןמן

 6רכעיס נמג16 ונו' ננקעו )מד0 יוס טמרכסכטס
 סל דעתו למק1) נכון )פיכך נגם)יו ככ"מ כליסיוס

 יוס ענין 6ין המגין מן ר6סון יוס 6ין סכיסרם"י
 י"ג 6100 נסמיס ירידת 0) יוס 6רכטיס 50ר06ון

 ס6מריס לרג' 6חריס 50 מגינן ענין מןנמרמסון
 הלי מקוס ומכ) סמו )י)1 6ין חס עמסן)י)1תיסן
 ונסדר נ0מיס ירידת 50 יוס ס6לכעיס ממגיןטו6
 סק: במרח0ון י"ג יוס סלם"י )יי0נ תמג6ססוס
 עמו )יסו 61ין ג0מיס ילידת 0) יוס )6לנעיסל06ון
 היו ס5י5וחיסן מכק5יו ול"ו ממלמסון סגם6רווי"כ
 כמרמ0ון י"1 יוס )הם)יס ככם)יו כ"מ 1)י)עמהם
 מעיוח יעמיס יוס 6רכטיס )ך סרי עמו )י)1 היסם)6
 כ"ח 50 סומר ע)וח על ומלמלון "ו 50סומר
 יוס 6רכעיס סקרן ע5 סג0ס וימי כתיג וכן3כס)יו
 לגנוזת 0) יוס ומקח , סחמסיס 6כ) 4)סו6רנעיס
 סימיס עם הקינוח כבמיס 5מגוהס גולך 6יןנגויס
 מטקות כ15מר יוס ומקת ממטיס מקלס כתיג.חסוי
 ס)מיס יוס ומטח סחמ0יס )מפת חר5ס 061יסית 6חי ס) סכוכניס 65ח עי בכסויו כ"מ 0)תסמר
 כ"ח 0) סימר מע)1ח 6וחס תמך היפיס ODסועות
 במטיס ויסיג כשוו 6חי ט) מסחר טרוח עיגכס)'1
  לכפך  וים  %ליימ  לילות .ופקה  ופפסיס יוסומקת
 ככסליו כ"ח 5יל )מגוה מזקיקו מי סרס'י ע)6יס
 החממי' מן והיום נ0מיס יריית 0) יום ט6רכעיסמן

 עס כמגס פיוס 6ס )ים *יכפת דממי יוסומץ
 )מפסקה 30יעי סיון יס6 שכתי יוס ס6רכעיס מן)יקו
 )6 יוס ס6רכעיס מן חמגסו 6ס עעמ6 סייכו6)6
 יוס ע0ר נתגעה ססכיע' נמדת סתימת והגסחמ65
 rtnpl מכלליו ימיט מגי כיסי למים ני"מ 6)56חי0
 ק"ג פר' מליון וקחי שייר גיסן 6דר 0כעמסגת
 סמיס סחמי5ו )מחר כסיון 6מד 'וס )סוף כ)יסיוס

 מססחמי)ו יוס סי"ו 1כ0נ15 יוס )י*1 שמות 7'5מסול
 וקח וכתיג 5מד0 ני"ח התיגס נמס 6"כ )מטורסמיס
 בייר  ברשוין פפ" לי  גס c7nS פער בסבפסספיבס
 המיס  פפיילי  בהייו  י%:י' בער סיוט  פרכולפר%
 עסרס מחמם למסוון  יוס  סריס המגס ומכס)חסור
 טייס ומטס הסריס רשמי )כתגרתו טמיס  סל"מס
 (ots 0הס וחמלת טיוגס  %ל 6חרוגט הליח עד עוריוס

 חרזו alnS 65מד כריטון וכתיב נתאריכ0)0ס
 )כם)'1 טניעי וסוף סיון סו6 המניעי כחזםסמיס
 בו 0טתחי)ו )מרמ110  ט0ירי elon 6כ ,טהטייס  רססי גללו )חז0 גלמי כעיירי הנסמיס 1pbDסכ4

 מעונלח טמנ51 סגת סרי וק"ת סר0"י כךסג0מיס
 qlh המנו) עד ע"ס משריקח לן קים כינימיחס
 סמחזוריס טיוח ומ"כ 651 סיסותרג"ו

 סנה ותת"
 )כפכיו 0מיגי סיון 6"כ )ממ,יר ם)יטית וחרג"ו6)ף
 6מר סבתי) 0סמנ1) י"מ לט" )מלמסון עמר עזתי61כ
 מפגת למגות סחתי) וחרג"ו 6)ף מגין ותרנ"ויד"566ף
  ספבול  %פ י"6 - ס0ועס סמכם סגת סיקס 161תומו

o~Subiבפניו  "ha יו:ודס ר'  דברי  וו  מקליפ Y'b 
  טסכיטי נחום טתנס ותגם )ר( : ונמ0נוגותכתקוסית הי* עורס טמגין מן ע"ס 60ייס שע"פ גחמיסרכי

 מ3ר6פ )ן קיס סרי 61"ח וכו' כמיס ממוקעתהתירס היתרי כערי )מז 6תס מכפן יוס-סרס"י עמל3סכעה
 מזרו תטרי מיס וכלפס מהליס רשמי גרשו 6כמים
 )חרס כשמי כלרסון כיכתיכ אפסון )סדרןסמיס
 כ3 ס5ל יוס מס' מחסרו סרי השרן פע5 טניסחרגו
 יוער נכוסיס תריס סים סו6 גסי ודגר ההריסנוכס
 וקין  ימים  לר' מלמס יותר כמסלי סרי 6מסמם"1
 65 כן 6ס ארכס מסרו )חסור 0סחחילו כיון)הרן
 6)6 6מס ע0רס 6מת. כסיס התיגס ריקועחוכים
5USסיכך טופס ט5 ממשו סריס  פפפ%יפ טססריס( 
 מע5כו 36) יוס  כפסיס הליס 50 נגסותט כ)חסרו
 מטרו 1)מע)ס וממס טוס עו)ס 30 חן)1 ההריסמן
 650 ניגר ור6ייס  0סרס"י כמו ימיס ך' )ג)6מס
 5מיך שסריס ~ab' מסגרינו כתיכ חסרון )0וןשיגו
 16מר 6חס ו6ס סרם'י וטור ססופ חסרון מסוכסלינו
 שכיעי 'וס 6ין כקומר  שיון  וס 6ין )ירייםוכיעי
 63ייר סתינס וחנם תפלם 6יך כן 061 שייר6)6
 עדיין סרי קמום יוס כיר )יריזס ס0כיעיכמדם
 סי' כקו ם65 סימרנו כמו סריס חננולת כנמס)6
 כאיון 6חד עד תנכורת ס) ות"נ נסמיס ס)יוס
 ר0"י  להייי . כמגו) סגת ימות ג) ם) ססירוהו6
 כמסכת )ן דקיימ6 מרמסון ססכיעי'ה61 כמיל *ג'ע
 רכי כיגעי 6ומריס מכניס ע51ס ונסדר הסגהר6ם
 ג0נעס )תקופת ישוסע ר3י 'וכיכלי )פכחלניעור
 רנס חמוס מעייכות כ5 גכקעו כחדם עסע0ר

 יוס ~נעים סקרן SD סנסס ויהי וגו'61רוכות
 עלוים עי נמרמסון י" ם) סיחר מע15ת ליחס61ינעיס
 וגו' יוס 6רנעיס המנו) וימי  כלסליו ג"פ  סלס0מר
 סתכס וחוך טמיס ויגנרו ונו' תפוס מעיינותויסכרו
 טמיס נגרו מלמעוט 6מס עטרם חמס o~no סניע)

 .ומקת ממכיס סקרן ע) סמיס וינגרו ססריסויגסו
 סכוכניס 65ח עד ככסויו כ"מ ם) סומר מעקתיוס
 ויחסרו גם 6ה 6)סיס ויוכור מיי נסיון 6חד50
 5חסור סתמי)ו כקמר 'וס ומקת ממסיס מקנהסמיס
 וחנמ כסיון כלחו 0כ)ו סקו יוס ומקת  חמ0יסכסוף
 )ספיקת סייעי כסין ססניעי נחרם כילסתינה
 גע0ירי סנ0מיס )ירידת  סעפירי סחדס 6כ עדכסיון מ63חי וחסור סכוך סיו ,טמיס )תדם 3י"והנמאיס

ג6מד



חזקונינהקספר
 עכרס טרמם כ15מר ההליס רקמי גר16 )חזםניאחז
 עד נתיון מנחמד חבלו ההליס ע5 המיס סגנלו6מס
 6לנעיס מקן חסי 6מס חסרו ימ,' nDs~hS נ6כ6חד
 נ16הו נ5136 כעשרם וכזו שסריס ר6סי מסנל16יום
 6ת ויסלח ע"ס 6טר ר4תיגיי חקן 6ח נח ויסתתיוס

 "ת וים)מ ססרם"י כמו ימיס לעת רחש ינו'הע"כ
 וחעכ ונו' רג5ט )כף מגום סיוגס oh~n 631סיוגס
 6ח ס5ח ויוסף 6מריס ימיש טכעת עוז וימל56יו
 ערס ולט ע"כ 5עח סיאט 56י1 ותכל מלוטיוגס
 ויהל  סירים סנר*טי  נזיתי' שלקמתו נפ'ס טוףדית
 במלול' Shln'1 שרעש ספק דל6 הכילתו סהטחסמסר

 ימ'ס הכעת עוד וימל זעם  כיוס גוסמס ל6כרכסים
 עוד t'Sb מוג יטפס 1)6 0יונר4 6ת וילקחשכריס
 רונסון סהו6 כחסרי שנס מ16ת סם כשהת גיטימיז
 הסגי נמים וננורחסון וגו' טמיס מרכו )חרסכשחד
 עotoln 5 ים . טירן יבסס קמים יוס ועטלישגסכעס
 מסגריו דסייגו יוס 6רכעיס Tpp אסרם זפקו מיפרופ'
 5כף נגוח סיוגס' מנקה !6 5מה כן oh והריסי6סי
 רקעי ממגל16 'מיס ומכעס 6רגעיס ים סלילניס
 ע5 5נוח ינוסס ומיחס סיוגס סגסת5מס עיססליס
 ם)6 1"1מליס כקם וס לואיס וים ר4ריס כמס .נני
 י"5 טועת ומסקם מטח וס 6ין סכרועס סגינתנע
 ע) כויס 0סלסס כג5 )ומר סוס סרם"' 50טדעחו
 כסמקנו כחטרי נאחד סייגו, ג6מרוגשכטגטת5חס עוי 6)יו מוג ה'וגס ישסה ם!6 ומס ג6מר'.תסיר
 שי"ג יוס ומקת סתגוסיס 3מגות מתחי)ין יםסריס

 נסמיס יריית 50 יוס סמ' כסן וכעריסכמריסון
 וננפח מקטים סקרן ע5 ממיס תנכרו ,p~oיילידס עמירי מונין סחו כמו 5ירידס ססניעי כמזםומוגין
 ויחסרו כגיסן עסריס עז נמרמתון מע"ז סיםיוס
 כניען כעסריס סכ)יס יוס ומטה ממסיס מקבסר4מיס
 בחרס סהינשוב*ייי  והנה כחסור סחמי)ו יוסוכסחו
 ah1' גריו )תדם נ6חד בעגילי )יריזשססניעי
 כחס טסריס לטסי טע5 "מט ר4ט"1 וחסרוססריס
 5ססס 6מס נ6כ 6' עז כגיסן מעמויס טיסימיס
 עורס מיי סתת 6מל וו פלסה קוף י"מ ומניימיס
 וסיקו כחרור סמיס מסתמינו יוס 6רכעיס מקןוימי

 גת ויפתע מיי כתננו, עסרי' עד נסיוןמשמד
 מה5 ונו' שעורב 6ת ויס5מ סתיגס ח15ן6ת
 יססס ו65 - סיו:ס 6ת וט"מ יכייס טכעתעוד
 סייס 16הו מהריס ע! 05 1'סנס ס5כססוכ
 )מים . כקמי כעם'רי כדכשכ מיה "כ ח71סל6ם
 סגו 5מלחסוון דעסילי 6כ וסו הסריס ר6סיגל6ו
 ע) )ומל 6'1 6כ5 ככ1)1 המדם סיקלת סנטמיסיריו
 ז6ס סגסמיס פסקו טנו גכ0)יו עם'רי זהו%6ע
 56יו סוכ סיוגס יססס )6 6)ו6י סיימי נמי)וחכן
 ר6סי גררו 65 )ומר רוכס 6הה סרי ס)כס )סיכןעוד

 ס5 וס מקרט ע5 חתמם 561 כשע "מי עזססריס
 קורס גקנע 6יך )ומר ונו' ומסור סכוך סיווממיס
 סמיס ממרון 5ססר מחתמי) מתוך ")6 סיוגסספיחות
 ונועל סו5ך סתנס טנמס עז כסיון מנגוחיכחסרו
 עז כ% ומכ6חד סטריס לשי סגל16 עזסמסרון

 וסם כתחח ויסי טהיכ וכן ר4מיס הרכו נתטרי6מד
 וכהזם סמ'ס תרנו !מדם כלחד נר6סון" טגסמ"ת
 וים)מ )ז( : 60רן יגסס קמים יוס עמר נסנעססמני
 הטס קנו ו6ס גג)ות 1%5) מזלגו 5פי סעורנ.6ת
 6ין . סמיס פסת פגי ע5 מוס5כיס מנ51 גותיימנם

 5ית' 60 גע51ס מלס "'ן ירכי ט5מו "יך5סקסוח
 ומכניס ו35גס חמס דסייכו n1SrDn טשו י65ד6ע"נ
 ולקייה הום "ורס מיס6 5י5ס וגין יוס גין' גיבר1)6
 כנ"ר שמלי 6'כ6 ועוז הסלים ר6סי גרתו)דגר

 מ,"ק'0י6ך מ"מ - ניגר ריסימן היט עא 6)6סטימסי
 וינץ : 5י5ה וכין יוס 3ין 5הכמין כמכ51 נם יודעסיס
 5נח סעוף עסינו גשמת המכס s~g 6מר ' וסתינוק
 מגוה ס;6ל לכך סנ6תני ועתה ";"גי לנך )61מר
 טג'ס ססנו6יס 1"ן מכעס מנעם טטהוריס מן5קחח
 מסג,גו וטבלת סמנעס 6ת ססגמת סג6תגי '61ח0סג,ס
 )זרעו *'קערו וים5מ )ח( : וטוכ .נ61 ינ6-ו3פיכך
 ויזע )יא( : רפי ')מ11ר טייחות וכ5 וגם 610ובכך
 עמקן סערכ עז 5כ6 סטסתט ע5 . סמיס קיו' כ'גם

 גמ ידע 0י6ך יפרק) 65ר7 מכון ירי. )6ד6מר
 א"י סמ6 לספק 5ר' סיס סמיס סקלו סערםגטכ6ת
 י") "65 5קמהו סריס סני ע5 שפרי "מ6 6ו0ני6תו
 כתיג סיף מסרי רמוק ממקום סכי6חו ם65 סיסניכר
 עלו מעידם וחעיפהו סליקן מן סמעעתו חטיפסבסון
  טיוסרין  טלין  ס6ר כזרך 'המיס פגי ע5 מאתו60י)ו
 וכן .ס5ס bih טרוף סיס 65 רוח ידי ע5 סביבןמן

 נרתת 1-סי )ינ( : כשמס מחת לכיר מוכרהסתרגוס
 זיוט ,מכלן . )חזם אחז ,כר6סון מגס מ16חוסט
 תגס מ16ת טס נחגת "מר פ" שגט קרוי גסוס6חד
 כ5 גנקעו )מדם כע"ג 0טגי 6יירוסחדס כמדם גחלמיי

 6רכעיס סקרן su סגספ ויסי וגו' לגט הבוסמתייגות
 .ונצ"מ נטיון וב-ו מטייל י"ג ססס 5י5ס ו6רביגיסיוס
 סיופו 6חל רקבון גיסן ל"ו וס סי' 5פי מסקיכליון
 נמ o'o5h (6 וידכר )פו( : סס יוס מלעיסנני סממרי חוש סחזסזס 1כ5 הכמריס ג5 וכן מקלק50

 גכ5 ט61 בסון כס5 5ו. גוי."55מר גמ 36 יגר .)6מר
  61מזיסנסלםת אמר מטה 56 0' וידגר וכןמקוס
 65מר לסרן 561 ממס :Sh 0' וידגר מוכיחסמיכי
 ונרו oo'Sb 6מל ומרי ~לסרן )מסס 65מר56יסס
 נ6 )טז( : ונו' ת"כ)ו 6מר סמיס ו6ת יסר56 כגי6ג
 636 כן פסס 65 וסוט . וקסמך 6תס סתיכסמן
 מז גחמה ורכי יסודס רם כיס ס5יני וכניו גמ1ינ6
 מזפ המתלם כהכנס חמשם ניווי ע3 מעכר )פי6מל
 610 ,כס 11115 ען ססוסיף 5פי 6מר וחד מוסכנגד
 צגיו וי5 גמ otOSh 56: 1'6מר כמנהיג אכרוכג'ו
 ע5- 16חס מוגרי כסינ16 כחסמים כפותלו D'Dhי"מ - וכניו )גמ 1'נ6 : קלי 0י65 . 6חך ס1ג6 )'ז( :65:ור
 . 3תיכס-כ"כ "ימסו ס5ס0 רפן מגו סס סתיוססדר
 5קס חס . רק :קער.עורכ 5ק1-כ5ג 1מס-1ג51סועורכ
 כאוח סיס יורזי כדרך . עו15ת ויעי נכ( :כעורו
 גזול גוער מעמד נרי נס הודה וכמי ויונתוכיכחיג
OSID~l6101 6כד PSn) : נמוכם . 

 hla המנורי
יגו "5 ס' 64מר )כא( : וסכל קין 6דס עביומהקריכו
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 סקרניות מקכ5 מעכסיו 5ט 56 גתעננ נתקנס 'גט
 ק6י חד ססםס 5סי יוסיף 65 5גו 56*מר

~n7hoh משינו שגנניו 5זכל ורייס - מייס 6כע5י ק6י61ידך 
 ע% יסיס ו45 גער כ5 ינות י6 סנפהשןככרית
 מתעת מנעצתו* רע ס0% 5נ יגר כי : חמתפט5
 onpn 4 וקין רע 5נ1 ועל כצע6 סו6 מקינתוסקוליו
 * סקלן ימי כ5 שד )כב( : עריכי כקער ממנוקריקט

 "%ן גשט כעש .ס"ס עז 656 כרותת אינסכריס
 חני סרניי . %1' וחוס וקול וקליל וזרע : תכנעינעך
 ש'נךי6מר" . כנשם ט' חשף מנע %1י ענתכ50יו
 חס זרע כם4 וח4 מרממון חפרי %י קנ3 סם- סרקנכ*מ
 ניסן ומני 6יר סנע מני מורף סנע %1י ענתכסלו
 תעחוממ טת "מ קלי ס'יז 6ייםנ' רש %ישי

 : ומס תירי ומני %56 6נ %י קין6נ
 ויפ 63ט5 ראוי ססו6 סיפ עפנ* כשק מ(בן

 עטות מיוון נמשת נך 65כו5 %וישינו
 גההי : רשויין פ6ינן פסן ויפ ן16"ן פסן יפויניס
 ייכס וש שסיט שינס שיש מלמר *- כ5 6ת%ס
 כ"כ 5סס לעפות נירכס מס שי 5%ס לסט%ס

 למס. כ5 5גמ פסוהר 5י ס% מן 6כר 5סס*סר סרוקי . תאכלו 65 דמו כנמש נפר 6ך )ד( :נעיכיכס
 סר6טון 6וס 6נ5 סי' מן 6כר יסרת ע5.אטווס
 5ט%הפ סוכרך 65 סלאמס פרי 656 _ 5ו סות4פ65
 * דמכם 6ת ו6ך )ה( : סמי נע 6גל n~abע5

 %ס יאמר פ65 כלומר עלמו ים 6ת הסופךסרסי
 כידיכו ממיס סחי נסמם זס קפויך 4ו סותרטרי
 : %מן 6ת 5סרונ ומותר ענשו ייי ע5 מיל 6076ף

 6ף כ15מל' ענפו 6ת סחיגק 6ף פרסי *4שסוכוכ%
 6ין 65ופריס תפונס - 7ס פפט י% פ65 פיע5

 סקפשס %ש 06 5סורנ 6ף בקמל פדן נן וויןג"-אס
 ננ"ר . %חס 65חר hS 06 ולאמת מפנו רבדיורפ
 מיס56 גרצניס 6ך"יכו5 4מר ת5מו7 נ%% 'ט5יהב
 ליו"ט. מיס כי %? יטן: סמכין 61ך ט*5ועסיס
 "ך נידים 6יתט 65 סה16 ש D~b יימלפ65

 כ5 ומי? גיפר 5כך וימיחוסו רעוצן %וס נין6ע4כט
 ניכתינ %רמנו עומס מיס פיד 6מל 6ירפנר7כרורם
 מקמר יינפל bSn - 6ש1 6יפ עיי : יקק5ספ%
 6יפ סי6כ5 %מין 6יפ סותרו נן qb o~b מדמו מעוי י6ג5ט מ65 .ונקני %יס נעיי 63ע5פסותל
 6קן תיו %מר 5כך רעהשס גפר 61פס ועסוגעל
 16 עקמו מסות . %רופ : ס6יס נפע %רוסרמיו
  דין  )הז  גג5וי כךוצ %בי עמילי 06  בסתרסורג
 פמעכו עו:ס .  יפסך רבד כ76ס )ו( : ממט*מרעו
 IUDשיטכס

1YD: 
 יונפת - 56סיס גניוס כי : סרנם 65

 ייין סיס6 . ס6דס 06 עמס : תש5 0%5665.
 ו6תס )ז( : ויסרנהשו תיטעו 6% עמנו 5יר6הצפע
 656 ותתנועעו סרסרנו ר$1ס 6ני 14 . ורבשרו

 חסיו hS ותסוגו':1 3סורנ דין גסתעסו י*6 ..פר11רט
 מ6י ומרט חפרו 6ך כמתעיןסכך

 זו כרכס י"* .
 וסענייס 65דס סר6טוכס פעמים כ' ז כפלוסניעלג
 6גי מטכיס פרט" . סנני %גי )ש( : נריש5ע%
 סו6 וכו' ורניס נסלים 5פמוק יושג נח ססשעמך

 Wb 3הו הח' %1תו וכניו גם וי6$ 5מע5םסג6מר
e'n:fioנרותי 6ת וסקישתי )יא( : 5נד וסגס*ס 5ני ' 
 ינילן % ימס16 6פי' לגמל ברית כמקמת סכחונמנס
 ס"ילי ט61 נזו) 6ות קעתי. 6ת )ינ( מג%:שד
elwמללס כן סקסת כמלעס גזכחיכ ככיכ% דמותי 
 מרוכין כססנסכהס 5ססמית יעכר ו6ס ס' ככ%דמות
 5מ%-5כ6 ירך עיין תכוצי דמות עכס מרקס 6גי6ין
 קסם %תניני פס י'6 ' ממגו נווטן כססם ענייוכקן

 פסקסח 5סי 656 שוחות משר יותר 5ע51ס 16חמחגתן
 ילוק מללס 0176 ער6ס %ס ער6ס 6עער6ז
 פנכין לינן 6פ מרקס 7% מיס פמר6ס פי ע5ו6ף
 עוד סנסורס יטש פ65 16ח סקסת כך ס6ס6ת

 רסק  וט כעס גני סעניעס גכ6ס כמסקסת 7'6 .סינ51ס
olSnסיתל מכוייס מס 5ירו% כסמכקסין קעת פ-ורכי 
 סיתר סבת ומקפת סייטם כגנד שקסת שימסגה

 וקר %יס כ)6 * סקסת הר6תס לד( :כנגונו
  ככעןיסוכירו 6ני ס% ומס )יח( : ס4ס ירךשסרקת
 6יפ )ע( : טחיכט ק נעי6ש ה4 נתיכט  סטורתו4ד

 45 סשאמ  לסט  השסורס וגנניו 15 פנס6רס *ס6ומס
 עש סכנש פגעיי . גרס ויסע : 5עי5 שפירסתיכמו

 יוהב כמיס סמחיק4ס 5ש חיש השוריושרות
 Snbn מג5 5ו 6מר סקכשס 6מר וגל . nl)steמסקר
 פווע' 5פי פעיןיד"6 %כ5 סן D111Dt אכי4 *6כ65צ
 פ5 והעיט כס% ורוע טמין 6שן 156 %6עת סכיפ5
 מרעש 5סי * 6ס5ס כתוך ושני )כא( : %6נשפ%
 * 6מיו 5סני ויני )כב( : נקות 5סת ויחנן )פועגריך

  )סס  ססגיד גלמיך ינד 656 כ6ן כתיב 6יןויסמר
 עעס מס זכיי כר יעקכ ר' 6מר סרסו עם ע5סעעס
 ויקם )%נ( : ועי 4יר6 מסכל ושן כסן י1נ6 כנערענו
 פס s?n איו וט 3קך רה"י פיס . ויפת מספס

 פשר כסכל bnSns שמרי חו"ק*ט6 . ט5ימ סי5פ5'ת
 פ5 5חופין כניו נכו (sp שיוך ועד יצע 606כלסס
 6סר סע1נס * רוקען כנו 5ו ערס 6סל נכד( :סינית
 : מהגד% יותר נונו וקקי מקפן כגו 15עסס
 % ומכרתי כקמר ע5יו . כנען קרור ויקפל)כה(
 וכבגן הי% מט -  כבסן צור . ששכם 14תשנס
 כגגע"וי*6 למור וישמר הסיכך כרכס כעולסטק55ס בכיו ו6ת נס 6ת 56סיס ויכרך  טיסוב 5פי fiShגתק55
 6% ערוס מניס ריסו 656 מ16מס % ערס65
 סדנם 06 וני% ס61 וסל ויפת סס פעספ נמוגססו
 % %כך כיססו רלס ס6ס עיכסוסו נתכוץ 6%נחת
 סעפס מס זקנו 5נמ וע"ס ננו כנען ופסע 6%גתנרך
 סקעון 3נו 5ו עסס 6סר שיגר ור6'יס נח קי35ו כןע3
 סיס 65 מס מסרי נת כנר סקען יומר ושין מסבכני
 650 וחם כרכס 3מנ1' סכתעסנץ והשת יסט יינןייצורך  סיזיפי  טס  uao חס סס  סציין יפת 636 ננניססקסן
 ל גורס סמך כנען סמך מס 15 6מר סמו 5סיק33סו כגגע- ק55וי6רור סכ,סו וכזען קיקו כרכוו65 65ככיו
 וכספינו לכו ספגי פגכנע ,ס כעכר WbS נכנעסמס6
  פסלים עגל : 6לור כ5סון מק153 רכו רקונועו"ס
 חלס % מבמט ע"י 6נ5 בממס ע"י סי6יסיס'*
 סט61 ס' נרוך . פס 56סי יי כרוך :ן)כו( גפמסכ5
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tilsh101361 336סיס 0' 656 לזון ע5יו סיין סם ס 
 כנען וימי : כחירות וס גירך כסעכוד ,ס סק55וכמז
 מיס ושלכי עסיס מועק 651יסיו 5שם - 3מועכל
 ומבכיס מסקן ע5 ירמ.כ . יפח )כז( : ויעורס5מ,נמ
 כסניף סגזיק עם ע5 רק סנככז ססס סו,כר 651ירו
 מגס מלות תסע נם י% כ5 וימיו )כם( :כנויו
 ספ כסגת 5ש5 כתיכ סרי Dfftl . תמת מגסוחמשים
 6חר נמ ויחי כתיג וכקן ונו' גם בחיי סגסמקות
 סגס גמיי כן 06 סיס וחמסים מלות מיססתכו3
 סכרין מן ע3תס 65 סמנו3 מנח י"5 636יתירס

 : 3גמ5כז6מריגן

 פ65 מס - ונו' יון 31גי וט' גומר יפת בני )ב(י
 ותירס מסך ותוש ועזי מגוג כגי סכתונמגס

 מס כן סוע נני הסרס וכן 6חת 6ומס לק מ15יממן 6מי כ3 סיס ג6 16מות ר6סי eon ינ6 5650פי
 ודדגיס. כיחיס )ד( : סם גני ו6סור51וי עייםזגכי
 סימל36 נסעס 35מיך נרי"ם ויוז:י' קומר %רוכתוכ
 ססס ונסעם זוינו כגי 6תס 6ומל טס כע5יסנתוגיס

יולדיי
 6ת י3ד וכוט )ח( : 6ותס ורודין כטיס סס
 03רם כיי 6מ'1 פ% עם גמלוד מגס פ65 מס .גמלות
 ס:ס6לי' כ16תס * נכור נסיות סח5 610 : קנזומעעיו
 עיל וכן כע51ס . ס' 5ס:י גיל נכור )ם( .: סמנ631חר
 עיל היחס 65 סקנ'ס ט5 שימו ככ3 565סיסגיבס
 ס6יט טלול כמו הדינור ע"ס ס' 5פל גנגס-'~heנזאס
sits'יריחו 6ת סוטת סעיר 6ת ונגס יקים 6סר ס 
 גו' ירימו 6ת ה56י ניח מי56 כנס כימיווכתיג
 ניו זכר 6סר ס' כזכר ז3תיס סויג מעילווכסמג
 סדיגול ע"ס 610 ס' סרסני 5מומ ס6 נון כןיינסע
 מם סחנ5מ כמרוי SD ננזר ממרוס סילא כ6ן6ף

 יטמר גן ע5 . י5ך 6סר ככ5 גנחו ויתסוס עניונגורס
וממלוי
 יחנכו חניכו 6ת יליק 6סר 6זס כ5 כן ע5 .
 סקיוס עגיו סמר כ:מלוד % נרכס מכלכן מלב3תסהם
 ירעע פ65 פיז 5טי 4י נטל טסיות סו6גרזך

~S'D כן 61לי יער וחזיר יוכ רעםמיס nSsn .כמרג 
% 

 ותסי )י( : ת3ך 6סל ככ5 נטמון ותתפוס מונרךסרני
 6כ3 מגעל מקטתו סיחה ומ'-כתמ"ס מממכתוי6סיח
 : 65סול כמו . "סור : לסול 6רן ככ5 ומטךזט' שוי ינ6 סט'6 סמלן סמן נכו% סרחינכלמלותו
 וגין גינות כין רסן בגס . נימס כין למן ו6ת)יב(
 ני61ם יעיי דומות גסיו יחדיו וכ"מ ג'גוס ומברכ5ח
 ססי6 סקרן ק י"6 * סני51ס מעיל גינוס כקללת31כך
 ר6ס נוס במדרס 1גמנ6 ספילס"י כמי 6יס סס מסורי61

 ס6ר מכ3 יותר ניטוס 5סוכימ גני6 5סעעידסקריה
 לגוס מנגס נזיק מסיס תסור גזכות 6656יפס
 ססי6 סעגס מן פי' 6סור י65 ססי6 סקלן מןכיכתיכ
 וככסוף סיס סדיק ספ!נס מדור ססכיס ס3מ לסורינ6
 ר'5 6מר סרם ס5נסיף עמס %ים 6עור נסכתיג

 סנ6 עד פופ ס5 מססמחו ס:תנט5ס סייגוגסכורין
 כתסרסו י65 וס6 סעונ 1כ5 151י פוט 1פרסמס*%אק56
 ממכעיס יותר נסס ממ65 6ותס תפנס ס6םמקורס
 נכיס עער 6מד . 6תניזון י5ד נכנע )סו( :16מית
 מחסמות נפ1נ1 וקמר קוער ט61 5ענען 6 וכשףס'1

 748  סייט  והיו  o'rn לעסי סולחו %מךךסכגעגי
 יגב :1bh שש וע5 סכע'ס 5ס2י סגח5ק יוסףיוגמ6
 להגו טנש כגל סי'נ יסר56 גני 5מססר עמסנטפת
 עסין סספס אכעס גך6ס לכיני ימרס סנע,ס5ישנ

 כסס כ35ס וט6מריס ענמ0 כעי סס 5סס קו6העומס
 כקנין 6ניגו 6כרס' 6ת כגזו פכגיו פס6כיס':סכנעגי*ע5

 כתה"פ ' עו' סכגעל ננ51 1יסי )יש : סמכפיסמערת
 ירמו שיפר56 5פי נ6מריס כן נעמס ס65 מסננו5ו
 on~b מ,גט כ6ן . ונו' יו3ד 0031 )כא( : 6רט6ת
 יעז 0051 ומ' מס נכי ונו' יסח גגי ת31יתסזרך
 יפת %ן גכתנ 31כך דווקא מסיר סוסו 5ך מגידוט'
 פחיו ק71ס מעמיס כמס סכקוכ ססוכירו ומססגדו5
 סוחף עמו פ:עסס . ימת 6מי : חסיכ ק6 משינותו101
 י סיון נס3נס כימיו כי פ5נ )כה( : שכיו 6ת5כנד
 סקויע נרום סמסתמפין טפי סר6שכיס שומרושנ"נ
 מסחמעיס %6 סיין 1:6 6כ5 סמ"ירע 5סס מהינויןסיו
 * %לן נפונס : סכומינו 5ס0 מו64ין סקוושכלוס

 כ55 ממ65 ס% עז כי סקרן גגי מיי סג'נפזנו
 נסרפס . גח גני מלסחוג 56ט )%ב( : מ6תיס 06כי תמי 65 ו6י3ך ופפ5נ ססרע 5ני מקות י'ססניס
 . 3סם ג, 5מס פ5פיס טיסת יעי כלס מכעיס תמנךע

 רסון 5ען 16מות י ע6ו סמסס מחסמות רפסיוסט
 כונס ויסי דוגמת סמם ע3 נקר6ו סירסווממיינות

 קרחו 161מר מגוך כס כסס סעיר סס ויקריןעיר
 : פזמנת ט5יכסמולם

 סיס וסממי : כסנ"6 נקוי ס5מ"ז . 13hS מ(%4%
 ספים ספין nefs 16תס ספיחי - 5מומר5סט

 י בסייס וריחו )ד( : חמר קרי יאת יסמקיכ31ין
 ים כי כסייס וג15רומ ני51ות עלים כמו סריסנכוס
 והישן כסמים תעוף 6סר 16יל 5סון מסמסיןסמים
 . פט 5ט ונעמס : קורט פסי פד סלון מןמסגס
 סבריות כ3 ע5 ס5יעיס 3טיותיגו 5ע51ס חנקפנתר
וכשוך

~eoist 
 כע טיתנלו שימעית ייי ע) נעוז פן

 65 גפון ו6ם ומנין שי 5גו גכגס 65 06סרמוקיט
 יודיעו% סעעס יופיי כ5 ענפיו 6כ5 סס 5נויסים
 3כע3 יפקסו ומס ממט ילגרו סכ3 גי רימגי3מוטס
 6.הס וימן ונסיכך סקרן 6ת 1מי165 סקנסס סגולנוס
SDסס"6 . ר%ח5ס ונס )ו( : כגזילתו סקרן כ5 סגי 

 יויעי0 סכורך ועתם . יכנר 63 ועחס : בסת"מכקויס
 G~D ישר 63 6מד כמקוס יעמלו 6ם אסוןמכעיס
 מנורת מעילג דגר 5סון וגכ5כ3 . ונכיס )ז(ן: 161 וגטקס נרדס סיס מ6י 6361 רנונם כ5 סיעעוונו'
 פכ3 . רעסו מסח 6'ס יטמעו 65 6סר : כטמןס
 זס מידע ומס 6מד hSh %שומת כ5 יסכת ושי"חד
 61ין שון סכע" יכש ניחל כונס 6כ5 וס ידע65

 כ5 %~ן סרי 5סונומ סנעיס גנר6ו סומן סניטותילפרט
 כו סג6מר olpn כ5 . סס ח31דות 36ס )'( :חרס
 וזרעך סט נדינדס וס55ו 65יכוד וס5כוגסקכ'ט למרוי לסעיס סיו סר6שגיס כ6ן 6ף וכר36ס

 6נ3 . ונו' שלוזו עמרי סם וימי )יא( :6חריסט
 יולחן כעסיס 0נ6מר כמו נקמר 65 ימי כ5ויסיו

מתוניס ס,י טר6סוגיס יורות ימי עג5 5פי גם ועיסע6זס



חזקוניננץסמר29
 גתמעסו סמגו5 6חר 6נ5 0נס 363ף קרונערוכים
 ו6ס 0געיס עי ונהמעעו 'סיו מגס ,רמתםכיכתיכ
 כ3 6ותס 55רף חס 63 וסיכך תגס סמוגיסכגנונות
 0גתמ63 סמנ51 65מר - 31גומ כגיס וישי :יכייס
 ונות גיס ו'%1 נסס כתג ונגבס 6זס מכניסעורך
 6יוכ 6נ5 0כיכט כיס כתיג גווי גן 0סגימ נדודוכן
 . יסכם )כש( : מיהס ביס כהיי כ"כ גז31 נן סייחק)6
 3פי לגיס 3סס סלט היייך מסלן ש"3 סוס זופרסיי
 נסרק ותינו ככ"ל נסילו0 6ית6 וסכי ממוחסחסכון
 בתמס 1ת7 חי כ) סר06וניס דורות ומולס סוררנן
 : 161נן ומעל 0נע ונח מננ563 וכן מימדלנין
 ו3י 3ס 6ין עקרט)ל(

 : מיכן )6מר )ס סיס 6כ3 .
 גנען קרנס ))גת " ננו לכרס 6ת תימ ויקח)לא(
 5מול0ס הקרן גתגס 51סס 0ס 50 מזרעו סיסגי

 ו0ךי 15ט 6תס 1י165 5מו עבי כנען ויסיגזכתינ
 : ועיקר ר6סיס פסיו 1"כרס תרח עם ולתות 6חפסיי
 6ני כדכתיכ סקנ"ס נמשומ י כ0ן'ס מ16ר 6תסוי65ו
 Or 65 פירות 51פי כ70יס מקור הו65תיך 706ס'

 הלם טסעיק .631 * חלן עי 1יכ16 : טסו סיכןנתפלת
 : נמרן וימת כנען נקרן3כ6

 גת דפרשת סדריאשליטא

 לךפרשת
 6"י . )1 3ר ליס "5 ה' ויאמר %יבב

 ממרן מ6ר5ך 6חל דגר * גוייס כלול תלםויכיס געוי פירש ג5ע"ו יי"ע16"ע
 ויסכו מלן עד וינקו 5עי5 כיכהינ 0ס דר60הס
 מעותי 6ןן 36 6סוכ 'תקמר 650 וממגיהך. :0ס
 'ותר 6נרנך מסרי יי01תי ג0נע 6כי בית 6)06יכ
 נוכס 6חס 6י וכקן פרציי כ6ן . 'רו0הךמכיי
 6ת מכעיס דכריס סל0ט רנותינו 60מרו הו6יכניס
 הקלן 6) : וגו' 0ס וקע"ת מקוס סיגו'סנולס
 5מ3קו סקרן סגפנה 0ס 50 משעו מסיס )פי .ונו'
 ושסך )ב( : נס 3ההס)ך סקנסס סעיכו 0פר0"יגמר
 )ש) כיכת'כ עקלה ס06חך פי su 6ף י ניו))נוי
 6)6 כתיכ 6ין 061ימך 1"6 - עקלם סליכמכי
1apblמוסס כריס 16חך עיכס 60:י ממס קומר 
 ס' מסר 6גרהס סיס 0כחמ)ט ולנס הלס6מס
 60מיו כמו סנויס ור06 6זגיס עסיסלכלים
לגוהיכו

 וסוסי
 כקות . סמך ו6גן5ס : נס 0ג50ס עגיגיסחמרה כגגי נימו 640 לוח הקכ"ס )ו

 וסיס : 30ס ונוף 50ס סם גמ65 רגנ"מ כמגין6חד
 יונמך חע0ס 6סר גכ5 מ15יס עסיס נרכס .כרגש
 : סירן נקלנ נלכס ירו0)יס 6ת 06יס סססכלמיס
 6ין 13מל נינך תח0ונ 6! - מכלכיך ולכלכי)ג(
 ומסגייך %סג נוסכך 6ני כי נקרן ונו36 קרוכ 'י

 61נרכס6סג6:
 מברכי

 61"ת . 7166 ומק33ך
 גוכחינ 5נרגה *)ס 0קימס משיגו 6מרנמקוס
 וסוסן יסורין הח3הן 0סנייקיס , יפי שורשיניר
 כיגתיכ נלי60 גכלכס סהח קר6 י"5 656,ם5וס

 גמי גק0 נכרכס דקלי וליידי כלכס וסיסי6נרכס

 : 66ול ומקליך יקי  וסול מנלכקי61גלכס
 ומקלי
 י

 . סמק)5יס ע3 מרוכין טמכרכין לקמיך ימיר03ון
 כך כ15מר ומרכיכ מזריך 05ון רסס מ0ק5וגנרגו
 וגר כנכרי תמ0כ ע6 הקרן סרי משפמותישערכו
 ויזך )ד( : ס6ימס מתפחות כ6ן כתכ %פיכךכיגשס
 '3כ35 נ0דיס 63ור מת קניו כסרן 5סי * 3וט6תו

 גכן 5וט 15 סיס רנותינו סימרו כמו לתיו6נרסס
 סכהוכ מנס * סגס ונכעיס ממס כן 61כרס :כיח

 . ממרן נשתו : קיים 6כיו 0ע7יין קמישותיו
 0ס ועכס 3חרן מור ע"ס כמזר כ67ית6 שייהפעם
 ו0נע'ס שגיס ממש נן ו"כלס כדכתיג גייסממס
 )וע 6מיוי נן 5יע 61ת )ה( : מחלן נ65הו0גס
 וכתיכ סרן גן )וע ו6ת כיכתיכ הית סרה 0)6חיס
 11 יסכס לכותיגו אמרו יסכס ו"כי מטכס 6כינטרן
 דתג6 כ0מעה6 קמרי . ע0ו "טל הגפף ו6ח :סרט
 : ר6יט וסתלגוס תורס מחן מהמין כ6ן שקיהויני
 סיחם 65 ססרק נ16ח1 ססלי . טכס מקוס עי)ו(
 * מורס 36ון עז : סמקוס רק כגוים עיר0ס

 עיגן וסר נרוים סר סר6הופרס"
 כ67מי

 ל6ס כל
 : יו6 חד ftwln 361תי מורס 11Sbl מורס "עוגי556

 יסל56 אשן וכוי ס51ך שסיס כשרן. 16וסכגעני
 י וויו מ0ס שהי ני51 סכיו 0חס )פי 0ס 30מגלעו
 כ0מ3ק גס)ס'ןס6לן עימו 0ס 30 כמקקו סר0"יעוד
 סלקני עקב ונסלחת סיח נסרחת ססרי * מצק .נת
 כגטן 60רן מדמע 6"כ כנען )כגו מברון כגס0מס
 לכ"י 0פיר0 03ס גומל ים 6)6 חס lplnb 50גסוס
 סייט 0מoa 6 30 מזרעו teh 6ת כונס ססיסג6ן

 ועכס מ,רמי כסוני כמגל נכ31ס 1)6 סקרןכמקנת
 פכי וקרן ירו50יס סיתט ח3ק וכקוהו 0ס 550מ5קו
 50 יירומו 6חיסס מוריס )נד מתפרעת הית:כנען
 וכגו ניח כונס 6יס 6ס0ל גימש כחוכותשכמסכת סת5מוי בסון 3סי 6כ5 חכלון סיחס ונסעורס
 1)" וא' נ17) )גט נך ושהרקען

 ג% עיירי כחט
bifiלגו 03ס מכרון כנסי דגת 6ססר פי' ונך נגח 
 נחמים ממגו Sllae גנו 3מס 15ען כגק והירסקסן
 וסיר כרי60 נט )חס נען כגס כויקי מ6י6)6
 סיס נדו5 יחס ממגו סקטן ככ1 05ס מגרוןככס
 601 ומורס סורר נן כסרק כד6ית6 טיס פתימפס

 וססת6 ת0יכ ק6 משיכוחה ירך נריס6 0סיקח0יכ
 16 וסכנעני נסקס סס 50 5מ5קו ימכרון שסירגיהה
 סס 50 מזרעו 6" 6ח וכוכי ס31ך ססיסגירן
 נ5חכ סעתיי סס ע3 כקרל "ו וסיעני יקחזקס
 "ז 3סון גו גופי 3כך נקרקע מוחזקים י0ר6)כפסיו
 לפגינו וכן נקרן סכגעגי סיס הכרסס נימי 16כ15מר
 י מ0ס ויעתק )ח( : כקרן יוסכ 16 וססרויוסכגעגי
 : ממקומן IPSDD מליס ממעתיק 05ון מ0סנסתלק
 כ06ר )יא( : מערכ 55י ממ,לחו - 56 מגיתמקדם
 ג6 טגס : סקריכ וסלעם יוגמא ט15 ממגההקר.כ*
 כ15מר 15ט יסג, ג6 סורו 3ו ויומס שרפ"י .יזמתי
 05ון כסירוס 0נמקר6 ג6 כסקר סיגן 136 ג6סגי
 יסח 06ס כי : עכשיו לטון פי' 156 ג6 ודגיכקרס
 ע5 ג6יייעתי סגס כ15מר 6כחריס ק6י ' 6תמרקס



חזקונ*ל1דספר

 כמטויס 16חך יר16 גי וסיט ]יב( 6ח1 מל% יסר 6ססגי
 ימיי 161תה 16תיגסונו

 6יס 6סת ע5 מוזי4וין טסן .
 מס כך ס65 61"ת מכילו בקמת 631 כמטתי"וזכק
 656 סתינס מן  ליניתו  דחיס  שפילות  SD~"וזסויס

sfft  . כי16ף עם כלנימם 5חע61 וירנו סס ז.,ס טסופי
 למיס נטפיכות 6חת סעס 5מסו6 5סס נימ6ז"6

 16תי וסרנו י"6 . 6ים נ6סת תייל חוע6יסמנסיות
 נ6 למרי )יג( : 16תך יקמו 6סר ע5 5מ5ך הועקמן

 ע5יס ים156 6ס סיס 6נרסס ם3 זעתו . 6תקמותי
 למרחוק שך געייה 3סט יסיג סו6 גסו% 0'066
 : ויגימוס נע5ס יסרוג חקגס 5ס 16%ו65
 ח5ם nnDO 5סי - משרימת 6נרס כט6 .גיסי)יד(
 נו עויין סגו* 05י ע16 ה6מייס כי16ת ג5סגתונ
 : עמו 150ע 6ע"ס %רימס 6נלס וירי s~P5 כתיבוכן
 פלם'י עי' * ח"ק . נענורס סיעינ 651נלסבפז(
 ויננע )יז( : רכל סוס ט5ט פילם וצ6 סכחוכתשכיל

 ס! מכותיו סכחונ סירס ס63 מיי - פרעם 6תמן
 30 מכ01יו שסירס המופרעס

 לנימי
 סכטמוך 5סי

 51עיכך מלס א סי ש כתינ' שיענך ם5אעיט
 ס65 כדי גט ססמויק נסנין עניו נ16 טסמכותפי'
 Sa עגינו 6כ3 יצמק Sto rb'1 6כימ5ך 15מריוכ13
 סמכות. 5סוכיר חם 65 3סיכך סלס 5פקיזת קורספרעס
 סג6' סי6 צומותי 6מר 6כרסס סלי 5קס 5מס61'ח
 6סת טרי יכל ע5 יפרס ים ס'6 6מו0י קמלת5מס
 סתר6ס יצין ועוד 6ני 6כלס *ס0 דגורס ע65כלס
 6ח ס' וינגע : 6כימ5ך נכי 5קמן כד6מרי' נח3נן

 קסם סהחסמיס 5קס רקחן גמכח פלטני ,סרעס
 כי 6נימ5ך גגי וכן מזם כנגז מיס15

~tSD 
 סנר

שן
 ר' כטס 15י ר' חגי 6נימ5ך ' קנית למס נ5 נעי

 נעצל ושכימיך נצלעת ם5קס כמלעס סמעגו6כ"י
 יגר sp קומר 50מוז נוס ,ס ס5 הקמול שיתןמגין
 גימר ו5ס5ן 9 סי6 6ח01י שמרח 5מס )הש( :5נ*ס
 ששת ומתון טיתס יטיס סעגסיו י7' ע3 סו66מי
 סיחס נז51ס כ6כימ5ך 6כ5 נ6נרסס זנורסתסס

 זלוס טהיס יזח 65ות1 * ס;גנרי עמי 51וע )א(יג : 610 6חי שמרס סי6 נס וסי6 כתים געשמסומצנרת
 6ותסי גם6 651 )ו( ממרן: ננ6תוס5ו

 סקלן כ5 יסוכ וכל 5םון 6ר7 6חל נמקוס נסמנית
 6תר ונפסוק 6רן געתם ננ16ת ס' כעברת .נערגס

 . לכ רכוסס סיס כי : 6לן oSSDlh 6נ5"גדרונינום
 וכין לכרס מקנס רוש נין )ז( : מריבם נלס ,סניכל
 מקומם 5סרמינ כידם סיס 651 9 5וע מקנסרועי

 מככר כ5 6ח ויר6 י"מ . מטקס כ5ס כי )י( :.נקרן יוסי 6ז וססר,י סכגעני טסרי מקגיסס5מרעס
 שיך שינו . ס' כגן : סקרן כ5 6ת מסקס סירטןגי

 שריס כך וא' מעין יונ6 ונסר כדכתיג5סעקות
 6ים ויפרזו )יא( : 16תס ומסקס שטס ני5וםמהרי
 65 16מל 610 וכן סיתס גד51ס סויים - קמיומע5
 . סרס עד וי6ס5 )'ב( : ונו' 1מ61ני עעוגייכ6
 סימר ו,סו ונטפיס רעים "סיג 5פי כסיום651
 מחומס יער כיחו מסיס מדוס נסער עסיוקע
 כדכיוכ 6וס 5כגי . לעיס סרוס 61:סי נינ( :51חק

 6מר וס' )יד( ר4מ,יקס: 65 61ניון עגי וידנימוקי
 כחגת 6ס יסר כוונת 65 . מעמו 15ע ארד אריונר
 3וע ספרז קמרי . 15ט עס ספיקת כמס יטדי
 מגילך 6נ' 6נרסס ע5 עעגס 155ט יס6 ט65 .מעמו
 טירן כ5 6ת כי )פו( : ארן עמך מ5ק 5יויסיס
 3ך 155ע סגתת סיררן ככר 6ף * ר61ט 6חס6סל
 כס: p'rnti כקרן. סתסיך קוס : וקלעך6תגכס
 ויג61 5כתוכ 15 הים . ויסב ויכ6 6נלס וי6ס5)יח(
 תיקון צעון 6יגו 7הכ6 וימסק 636 ייםכ וי6סג6כרס
 כעשן מקת סונט ים 6ס3 סתירת 5סון 6656ס!
 וס סירומיס סגי 3הס וים 6חי נענין כח1כוחהקדם
 סירוהיו ועפיח סוסן 6ת וסריס כנון מגס3ר4סך
 5וזי"'6 וי6ס5 ג6ן  6ף סרכס  ועורויוסגו

 ריסון ממוסנו 1506 עקר כקומר כבע"ז6סכ5תי"י6
 : מורס נ56וני ותקעו כנען נקרןמסיס

 ומ5ך : קרי נכויס כתיכ נכייס * 5נייס מ5ף )ב(לדש
 יס 610 )ג( : ביו"י כתיג סי6.כ5ע

 56 גע15תס ס" כדנרס כסררס'כמו וכר: 5"ון .סמ5ח
 י רומזכם ע3 6סר סקרן 6י5 עד )ו( : זעירסר

 ע3 סנמייס ע5 עומם 1ה61 . ר64רון ע5 וסכותזונמת
 תעמיס מוכר. 6101 טמדנר 558 כ6ן 6ףמעין
 . כדר~יתר 06 )ט( : פגה 6רכעיס יסר56 מסטס5כו
 : 0ח5ס עכשיו סוכיכו' סלאמס סיחם סכנ155ע"י
 ססיס- לנדם מדלם סרם'י י נ6רוח ס"דיס ועמק)י(
 * ממר נקרות כשות : כמי"ן נטיי onth וסכתכד"* טיי 5םון ססזיס ועמק כתיב סכן נמס סורףסעיע

 מפS1@ : 15 במטף וס56'ף נסני גקוי0י4ני"ח
 6101 נססם 5מ3ע סס 5סחכ6 נסקו משנוגס .ממס
 סגוכריס הכלרות מסרי גפ5 לחיו כ5 סגי ע53סון
 שמונילין סס ע5 656 5ח עיט "othS מסיו65
 * נסיוס יוסג וס61 )יב( : עיט 3עסות 6ימסמסן

 יכר . 15 גלמס קרוכיס נ65 ימיר כמדוסיסינ0ו
 וינה )ינ( : גשר 15 שגס סיגל סמי מפני6מר
 מדרס . סמנ51 מיש טס3ע עונ וס סיסיי .ספ5יע
 מסס עד גח מימי כך כ5 שים טט6ריך מסהנדס

 6נלסס שסרג התעוין סהיס 3ש 6)6 סלנוטמרע"ס
 עכר חייך סקג"ס 15 6מר טרם 6פ י60וס61

 6כ3 נש5ס ימים ממריך ם6תס עע5 6תססםיעו0יך
 a'~o מומו ס3 סוסו 61ין מגניו רנכות ורכי6ישס 56ף רולס ס6חט מייך ס,זיק 6ת 5ריג סחסגתע5

Sg'5656 56 מטס 56 ס' ויקמר סג6מר כייס 
 אשד עת ס5ע הידך * מ,"ק . כ"ר י ונו' קותו0יל6
 זל' וכססיקת6 סינוד נסעת מסנ65 מתו teeכגי

 סממ5 6ת סקנסס הספיק סכסעס מיכ36 זס46עזר
 5שסי5ו Sh)tn נכנפ' ותסס קיוסתו otpnn ט5ווהכת
 6מר 1ע5יו פ5יע סמו גקר6 ורכך סקג"ה וסיעועמו

 cSD1n 6מז 6ים ופחוסו . ספליט %' נ6ימוק56
 ויגד ניוסף ויקמר כמו קצר וסמקר6 סמ5ממסמן

 * ממכך 15%גי סוכן וסוף : טרנס ושד5יעקכ

 דנר . נפכרון 6פר ממרח נ56ומ וקב 5עי5גדכתיג
 נ6 5סיכך פמר6 כ156ני סוכן ספ!יע וסו66מר
6Sb 6כרט נריה נעצי גסס : 15 5סניד ארס * 

5ז



 %וש ישר22
 6תי ט)כו 6סר ס6נסיס ומזק ויכתיב 6ה1 סלנוקטך
 וממרוי המכולשגל

 סגהמגכו . מגיכיו 6ת ילק )יד( :
 כימי כן סגקל6 - זן עי : ומממס גכ5ימחוט

 . וירדסס ויכס )פו( : ין 55טס ויקרתוססופעיס
 "65 ר(סרוגיס % לוזף 6יס וכי חנוומ6 ר'6מל

 לרסס ויגס רודף טסקנ"ס מס סוכג8נרסס
 היו וטס * 3ימעק מסמ56 6סר : סקנ'סוירדסס
 D1ip)Ih טתרגס כמו 36יגנול ט5 מטסמתו גגידלים
 כנים ל6כלסס מס וסייעו 36יעור זמסק 610גבי
 טכ6לוח ש . סיום מל 1י65 )יז( : 46עולט3

 סוכירו טטלי טימס .נג35ו סמ5ממס 1כ5 ססטגתהג6
 י65 לשכך מנכוש גזול מסיס )סי תמ3הסכהוכ
 טו5י6 ניח( : 56יו לדכר 6כרר,ס יקרש קנזוהו6
 מלך ועמר 5כתוכ 15 סיס רקף~ע6 5שט - ויין5מ0
 . tnhnpS סרוס מלך 1י65 6חר תיכף *נרם 36סיוס
b%ועז ממוט 06 עומר עהיד 6נרסס טסים 3עי 
 6כרסס ם3 כדבריו 06 ססומעיס ויקמרו נעלחרוך
 וכהכ סס6'ק ולכך מילו נכי וכ5 סו6 מתסר:םממס
 ל5מדגו ויין להם ס51י6 סל6 מ3ך 5רק ומלכיגגהייס
 נזק ומלכי ז'6 . 5דק מלכי מסל נסגל 6ך י2"ר מ:3 6קמ 08 סזוס ימיך 6נרסט ססינ 6מתכי

 6גרסס מסן טיסריס כדי עכל ססיס ויין 3מס1ני6
 : מסירם כמו סיס כסן 6כלסס מסיגו סכןמעטל

 סההנדכ סס ע5 חמלס נרם * 6נרסצכרוך
 עליון 36 וברוך כך 'ולהר קרובו 8תלר%וסיע

 . 61לן טמיס עכס : נידו גליו ונמן עמו סיס8סל
 מרנ נווי עולת נימיו ט%ס לסי ,ס נ3סוושנמו
 מעמר 65כרסס כיק מלכי . 4 ויחן )כ( :וננד
 63כרסס אחגס סכסוגס מן מועכר . 5יק מלכי :מכ3
 גסכע כזכמיכ כברכתו הסקנסס 6כרסס שסקדיס3פי
 מלכי דברתי על לעולס כסן 6חס יגמם 6%ס'
 %דק 3מ4:י 6נרסס סגרן הסמך מסרם 61ס '5זק
 סילל מן 3ע5מו טיככ 6נרסס 16מל גמ65חמעטל
 : 1%' מ51 סרוך ועי מחוט 06 610 6מרוכגר
 גיכתינ ע3יע 565 חקקי טסרטתי - ייי שמישהי)כב(
 6חר חסו npb % יותר 8כי מכ3 מעסר 3ווימן
 ררם ט3 חכסש * ממש 06 נבג( : סרטייסשה
 נמזרח מנגוח סנר6מי חועין רכותיט נמכוכמו
 : סערההיסן כסן סקיטרין מטי ט3 שעין ססס5ת
 סממנו ממש 06 י"6 . רנ3 ט3 תכטים . גע5סרוך
 6קמ 061 : קען 16 גד51 דהר סן כקמר גנדיסכ3
 סכעימ:י סקנ"ס 6כי מכית כמינקתי . עך 6טרמכ5

 וכם6עסיר 5ך 6טר מכ) 6קמ ס63 שסבהנסרר
 : 130 ותלכיד שכשסר כמי שעוטר6ח3ס
 שתי ס3 יתד כמו יהירה יו"ד י כועדי)כד(
 מס ירק 6טר מלל npb 63 סי' יפונס גןכ)נ

 : מילי נגישכלו

 6ח 6נרסס ססלג . ש3ס סדני7ט 6חי %בפי
 שיו ית6סש פן גתייר6 ס36טהמשכים

 וט' וסכוני ע5י וכ6סש ניעקג כינתינ קושתס%
 שזו סמיכים מקרובי 6נרס תיר6 36 סקנשס 13קמר
 %1 מסם לך מגן 6גכי מירס לוע 6מ 3%ת06
 יותר כי שנעמת ע3 פ6ד סו-נס ששכרך 6%שד

 יס5י5 טמרמח וע3 5ך לתת סיוס מל סלבסמכמס
 : יצת כ6ל"ף י 6זגי 6נלס ויציר )ב( :קריניך
 יורם נ63 יוריי - ערירי סלך ו6גכי 4 מחןמס
 סקרן 6ח 6הן 31צעך 4 ג6מר טינר סי ע3ו6ף
 לכנים 'שיי חספס ירי ע5 סיס סכור כתמ5ססולח

~blg)1
 . שליעור דמשק סי6 : ערירי סו5ך 61גכי 6מרלסיגך טחע* גרס עמ6 כדעתו ע5ם לסוליד סססס

 י שכרס וישמר )ג( : סיס סרסע גמרוי ט5 נפנן

 יונמך שכרס ויקמר וקמל מכר ננהים טסססיקלסי
 מלך ויקמר סכרך נקנס ויצמר לכן 56יוויקמל
 וסכם נמקר16 קרנס וטור כילדכן ר6מלמגריס
 )ולעך לי ס"מרח פי עqb 5 י 16הי יורם ניחינן
it?eטטו6 461עור כימים נ6 וקן 6ני ס61ת סטרן 6ת 
 מכלן ט16)יד הנער כי צותי יורם סו6 ניהינן

 יעמס 461ע,ל ורך קען מותי למרי יקר61י3ך
 ממעיך י65 6תר 6ת סטינו וסקג"ס י מסכלמסגו
 1י651 )ה( : מכמייך ככ5 מוציק ויסים יירסךהו6
 : oS1n תונע ס%י1S'fi) 6 נחמוס לו גרפס כך ישוהו

 חסכ 8נרס *ניקט
 קו

13 ט סלן שעגמו
 146 ויפתר )ז( : 15 עוטם ניקם 636 ולענוכוהו
 נלי3ס 4 גימר ג6ן עי ס36ט טדנליס משחר ' ס'6גי
 וסטור כתיב ועוד 3'5ס 3מ1'ון פי' כמהגס כהיכסגן

 ססמס וימי סג6מר גיוס לו נקמר 61ייךסכוככיס.ומכ6ן
 סים ומוקדמז סכתריס כין גרית סרסת וגקר6תלכ6

3סרסס
~3DDS; 

 ושייך מידחק סי' ונו' ורטך יסיס נר כי כ"ןכהוכ טהרי סייס חמס ס36ם הנכריס ד6מר
 סנט משות 6רנע 6ותס 1ע15 וסנדולי לסם 63נשרן
 לומן ס:ס מ16ת ושרגע מנס ס3סיס מקן ויסיוכתיג
 כן 06 ונו' גכ6ות כ3 י165 טנתריס כיןכרית
 43רת1 קימט סכתריס גין נפית טסרטת 5מדגמשת
 לר נסוגו שס מ6ס נן ושכרסס סנס סלמס יוחקט5
rhכרית ג,מן מגס סנעיס נן שנרסס גמ65 וגו ינתק 
 ובסעפו ר6סיגס סעס מתרן כטע6 מסיה סגהריסכין

 ס"% סדכריס 6חל ט5 סרטס 15 כסנ6מרר6סוגס
 נן עולס כסיר * דקיי סנס ומנעיל חמס נןסיס

 עסרפ ועריס נטס5נס ס ט סרס וסמיגטשרגעים
 מריר מגס עסרס ומלס כדרלעומר 6ח ענדוסנט

 עד מסס3נס סרי כדריעומר ג6 ס:ס עסלסוכשלזע
 ס*רכעיס על 46 ל"ו סיס סייס וסם עסריסהמלחמס
 ושרכש למכעיס ויעלו סס3נס גויס 3ו 1 ססוממונס
 מכעיס נן שכרס סיס סמלהנוס זגטצה ממנינוסרי

 %גרס קמר ,ס וע3 71מם מכעיס כ! 6116רגע
 פייס פעם מתרן נ61הו סנט וחמט טנעיסנן
 סיס סמ5כיס 6ן ססרנ ס36ם סיכריס 6חרמיי
 6ין 636 1ג1' 65מר נמח,ס שכרס 6ל ס'זכר

 כין נריח סרסת ו:סמכס נחורס ומשוחימוקדם
 טנתכער ססלטיות 6ת לפנל ביי %ןסנתייס
 שחרן מור עולס כסור ספנית ווטו נורע6כלסס
 פכתונ כמו ג6'י ססיס סכתרים כין כריח6מר

 סקרן 6ת גתהי ושרעך טכתריס כין כריתכמלסת
 סרק ונ16תו סניס חצם גק-ן סס ונסתסססו6"
 סעס עפרן 3י ויש6 תגס ומכעיס חמס ק 610סיס



 ח*מ לךמל

 ינננ"בט "%' נע; :ב UD1DIDa יד":זם :2 גג %ם2:::ז::
 מחי17:והג:ג2',הב; צ :;גרה:: % ש!:יצ::צ
 צ: תיג, צ:יונךן:צצנ ו%נ %זום elho~niso1nhn ם,202
 20: :ד %,רצם: שב צי':: 4:'%םןםןב41:ן:גן'ןן;'

 ח;11 ;; "א מי " גינתם "ז1ח)ן
~tbjnS :1 מן %י נ י:מן":ן 

 י4 656 יירפך610
 ם: 'יךנעיעי צג ם זג 2נ";%יז% ב2,%נ: aol~1~:%%:%צ: סייכ513ש ו* 1- וס6חלוכסכת

 רנעיס 1עOig~ 5ע5 כיכתיכ 15 רכישי כזור 5י סיין מחר סקנ*0 יפכי 6כרסס 6מר5רסתס
 וכערס סכ3 סרכעיס b@1 פע9 שפקרס ע5 גימל פמ6 ס"ת סקרן מן יורפ לסיס כי 6רע כמסשע
 Up רכטיס ככי יסו6 גני פניכו וק סע51ם פן סיפת 6חר ויק 6ילפנס וחיך 6מות ימחו 15סיס

 ";' "'ן ב תימ ".ת ' ז"יו1' עין נון 1" ט ינ! ץ זנוב? ע! ייי זו,; hse יננן"ת
 tblnSJב7:וינן%זוו

 זה ינ'ע'; %וב!ןזן :; 'ו;נ הין 1D"r~h 1'ב

 תכוי להוטן : "ו(:ע%,יצ%שר :נו2 י2 יוקון ;)ת"';י:!";:;%::)ג"%'
 b3Sפעחיו 1 ספוכט פיידיעו לחרי עכו' י%וסעוגפ יש5 656ע כע"פ 5עס6*כ

 יק,י 1"" יילי "ן )יטן יתסיס: נין v~s m1D "וו גי Inttpw נ"'ויוונו; ינ;" נ*נו

 כ%"%אש"עי6ג נעמם ם שבוז עבב:כ2ךז: ב "יי2ם
1npo 610 bh1n 

 רשיפ כיכחיכ 3שח5 5דשס שווא קזמוני מסיס פייסיס עגים כמו וכרייס סת.נס . משיפתאפ

ם
 :;ן..,):;י;י

 pSr.i~' פס י,";,י., ,ין, 1:)
 :ן וו יויטי שי' גבירי

 וכע"פ סמפימ 6מא 5סס ייתן פתיר וקימתי 5סס : מ56ס יעטו 6סר סתגמס 6ת וסכוכת 1505אימר

 ויו:ן"ותי
 ו%,,בק

מש וי נ" ' ,
 %י:ודדייי:ום ישם הם rh מנן ::י;:,:ןנ:ום,::ןם:,:בך%:ן:,. י וי

 6ת כפ * סנר וכעס 5ש רמ6י סעיע וירי תקר6 6כרס יויסנין
 כקרבת וסכך בנוך י6 כתי * 6מר לסרס כחו כמגסנ ססנריס 50 סכסר מן ימעוף ססנריסע5

 1 ב מהש1*ןע5 גך - 5כ6 ססמס ייינן )יב( : רחלית5קייס

 DIS~ %"ממעטן
ons וע" Dipl ן "ת" ;,11 תע'1' פנטז,: וש שי וייו ל 

 כיס נאי מל6 1*י פסי סנננקר6 וניקו 06  יעכרו כניך *  ועכרוס : פוס כגנד מרסגתת
 וגגי

 כ15סאף



וויינ'לףטפר24
כ5

 וניגיי
 ווס סכ'ף ונין סמ"ן נין ש'ד מסריס

 מנופקות סכחורס גקוזות )תיכות כ5 וכיניךמ65
 ננ0ט יג6 06 6מר ס0ופר עור* 50 נידוסע
 4 6ומר 1Sb 6ת גתנת מס .משי 4 161מריניגו
 ע5יהס גקות 5מס 5י 16נור ו6ס ע4סס נקותיכלר

 מע5יסס. סיקוווח 6ח ו6עגיר מ"קתיס ל6 סרי16מל.15
 געגט חכירו ע5 דין סמוסר כ5 ר"ס כמסכח6מריגן
 : גע3ורס סלע עין 0סכניסס סכ6 טסר0"י כמוחח5ס
 0ג6' סמיגר הו6 1 0ור כילך סעין ע5 כמדכל)ז(
 הנל נה( : 0וי מדבר 56 וינ16 כט)ח כסרסתנו

 כי נכרתס 5סיות סנורס כס6ת es - 0רי0סמח
 גנרתי 0רי מס:י 5י סוךית וסי6 0סחס "מטו'ין
 סעך חנר olh* פר6 )יב( : גרמת6;כי
 0ס ויס6 מג5עד כ6ס יטינע56יס 6רמת טנ6מרכעגין 16לי מכהמין ס6ין נמקוס 5מרמוק עי. סחורתועס
 סל6 גקר6 גכלי 6דס גיע"1 50ווי"6 פל66יפ
 . ככ5 ידו : י51י 6דס סר6 ועיל 6מר ד6תכמס
 50 ומתן מם6 ע'י 4 כו כ5 ויד : סמורס מיניגכ3

 יתעסעו גמיותיו י יטכון 6מיו כ5 פגי וע3 :סחולס
 עוטי מלוכ 6תיו כןגין

. 
 סר6 יסיס וסו6 י""

 נ6ר"ו סקוריס וס .סר6 כמו6דס
~tDIS 
 נכ5 ידו .

 ורייס : מי5ס מנות 5קייס * 05;י סתס5ד )א(ין : 5ככוף 0יגנחוסו נו כ5 ויד כך 61חר טכ05יננמ

 טמחת ע5 ס0חמוס . סגיו ע5 6כרס ויפו5)נ(
 סקור6 . 6כרס סמך 6ח עוד יקר6 651 ::)ה(הגסורס
 כניות טגוו o1lnla 5פ' נע0ס טוכר 6נרס65כרסס
 הו6 קר6 7סתס כ"כרס כמרת מ06ר 5פרךו6ין
 מעיקר6 זהוס מ6י ז6נרסס 0נמיס מ0לריק6

 0מו ו0מת 6נרס 0מו גסיות נמרת 706זסירוס
 00מו 5סי יעקג וקור16 חוור יעק3 6כ65כרטס
 קל6ו 6דס סכגי ידי וע5 ניסיות עמונת15ס
 טסקנ*ס ינחק 6נ5 0מותיסס ג0תגו . "15 05גיס0מות
 0מו ינחק סמו 6ת וקר6ת כלכתיכ 0ס )1קר6
 5סכות סו6 מגסנ . 6נרסס 0מך וסיס : י0תגסכ6
 גיעקנ סלס נני וכן . 5ניו5ם עו5ם כעסו6 65יססס

 6נרהס 6נרס ועוריס מ'560 גחנגיס כים.טעגיוסף
 650 מ' גסני6 - וגמ5תס )יא( : נויס סמון6ניר
 . כליח 165ת וסיס טנמו: 0שה נקענותומ15סו
 )יג( : עכיי ככריס יסיו ,סכזכל

 סמ~
 - ימו5

 רכי 6מר . סמס 0רס כי טרי )פו( : ופריעסמי5ם
 גמ5ק מפרי סקג'ס SDH יו"י קרמס בןיסוטע
 י 53כו וי6מר )יז( : 05רס ומגיו 65גרסס מניו5סגיס
 סמן וי"מר 53נ1 ע0ו וי6מר כ5כו ג6מרנרפעיס
 5נ1 ט5 7גי56. וי0ס 5נו ע5 .נ6מר וכנדיקיס53נו
 50 50נ0 55מדך -us ע5 סזכל 6ת יויויטח
 גיד מ0וריס סל0עיס 6נ5 כידס מסורשזיקיס
 סץם פנינל 5סי גיגו כ6ן סכתוכ מס5גס
 ונל6ס י51י 0נס מ6ס ס5נן וי6מל נ5כו מתמססיס
 נריתי "ח וסקימותי )ים( : סכ0ירס ס6מין 65כ6פ
 5קייס 05מוגס ג'מו5 ר6סון יסיס 610 כי י6ח1
 60נרכגו . 0מעמיך 51יפמע56 )כ( : כ,מגס.מי5ס

 6ת 6קיס כריתי 5% עמו כריתי 6גרות 665נ5
 6ת (lDet )תת סכחריס נץ נרית סכרתייגמק
 עטלס .050 נרים גוכרת מי5ט סי נס' * כגטן6רן

 עסרס 050 כן גגגד פסס )5מזך נריהותפעמיס
 : כרת ממייג ענמו 6ת מ5 61ינ1 מ5 65 כ0עייין0גס
 טוג6 רכ "מר . . ט6מרת נ0גס סו6 )מועז)כא(
 ממועד פי' סיחס מעונרח סגס 16חס 6ילי רנכסס
 סגס 6וחס קור6 וסו6 - 6מת סגס סו'5מועד
 1י0מע36 )כה( : כס 0גתוסף ר,עינור מד0 מסנ'6מרת
 55מזנו נ6 מקר6,,ס . ונו' סנה עסרט ט)ט כןננו

 ימנטנס '~ShDn שמע 6נרסס סגמ31 יוס0ג6ותו
 סוס ס,ס סיוס כענס וממקר6 גסק6 הזססיוס
 כ0רמו5 סגס י"נ נן סיס SbD~ntn ידעינןגנל
 סגיס וט0 0גס סמוגיס נן 1"נרס כתיכסטרי
 חסטיס 3ן ו6לרסס וכתיכ יסנוע56 6ת סנר53ומ
 6ס כז6מרינן גמו15 6מד וניוס גסמו15 סגסוחסע
 וקר6 גסגימ51 0גס י"ג כן טטיס ידעיגן ממו65כן

 5י 5מט כי*מ151 0גס ע0רס ט05 כן גגוזויטמע56
 6כרס מס ))מזך 6ת6 כי קל6 ס6י ע"מ656
 6ת : ז6ת6 ס61 טיכSbtn~t 65 3 6ף עיככ65
 סוזקק י5ז ססיס י0מע56 פל0'י . על5תוכטר
 6ת כו ג6מר 5כך סמי5ס 51סרוע סער5ס5מתוך
 מ"מ סריעס גיחגם 65 טייין כיכמות 67מריגן1"ע'ג
 : תנ0י5ין עירוכי וכן "כיגו 6נרססקיימס
 ע5 עמו סקנ"ס 0יגר . סוס ס'וס נטנס)כו(
 0וס נוירס סיס סגפוריס יוס ' 6נרסס גמע :כך

 6ת ססגיר מ0עס גמז5 65 מס ומפני עגסדענס
 י6מרו ס65 נריס כשי ד5ח hS~ StDJn כייכור16
 סנתריס כין מנריח מס ומס:י ניערו 6נ15 0נ6מיד
 וכ5 )כז( : וקיוסס גסרס מטיסס י5מק טינ6כדי
 וס6י 6נלסס כ50 "'ילי ז5עי5 קר6 י ניחו6נטי
 50 כסף ומקגח כית וי5יד כיתו %6י ככ65יילי

Sbunn,: 151656 כ4 כתיג 6ין 6תו מ4. - 6ת1 גמ 
 : סכוימס ט65 כלנ1גסגמ41

 לך פרשתחטלת

 וייאמרר
 040י יוט מגינ6 נר' ממ6 6"י רירא )א(יה

 גו ו560 סקניס 1נ6 סיס5מעתו
 hh 1'ר6 05ון מקוס כסוס מניגו 650 מטמטוגן
 ומסגי כחיכ 65 וסכ6 דכור 16 *שירס כתריסכתינ
 מס עיקר ויש6 . 5כקרו hS 6ס גתר"ס 65מס

 מע0ם ינורך 656 סיס 65 5"כרסס סקכ"סטגתר6ס
 כמו 56י1 ויר6 6חר דכר . סדוס 5נורך נ6מסס "מי בס סטגין ר~פסיק סמ65כיס מעסס 6נ5סווס
 0כסרכס מ65כיס 050ט 56יו פנ16 וסול0מפרט
 מדכר 610 כ"י15 סקכשס ג0ס סמ"ך גקר6מנןמות
 ג0ס 5ינר רפות 15 וניתן נקר3ו 0מי כיכדכחיכ
 וגו'הל6 146 ס' מ65ך ויר6 נמ0ס כיגחיכסקנ"ס
 . ממל6 נ56וגי : כעקידס וכן 5ר6ות סר גיס'

 נל"ר כל6יח6 סמי5ס ע5 ענס 15 פגתן 610סלפיי
כפעס



חויםההשמ8ף
 נסלת וגמלך ס5ך למ51 סקג'ס .)1 ם6מלגסעס
 ו6תס סרס כשע כן 6תס גנר ענר לו 6עי*וסניו
 1DSD1 6חס'סולך מס Sl)~b 6של ענפך ומנער"יל
 בכנסן קלייך 5ך עמו b~nb 6"5 סיחיך ניןשמך
 על לגמר יתכן סיטך חימר 061 וכו' לו סומע"חס 6י למול לך ס6מר סוס וסדכם ומלכיס נרעכתס6ס
 נעטר מעמד כשרטם לסקוס 6סונ וקדוט נדל6ים

 ל6 הכרסס כודנני לומר לוו ים "ל6 ל6ו"ס סקג'ס 50 מניט מיקס O~tpt 6ס ע"ס יסעגסיוגוח
~sb' כסס מ65 1ל6 וממרוך תסכול ענר סל דעתםלסקול סי" ניעתו 6ך גוריי רנ11 לעסות 6חריס כזעתיעסו 

 גמיש וממרץ 6סכול עגר qh וי'6 . נממר6 רקיסר
 כזגר מתו גוס יממר6 שהע עגר ג6גיסני6ית6
 : סמגס 5רפ6 ס6סספית מן ט5ס * גתן ו"6מילס
 ממי0יח כפעם . ס6ס5 מתח יומווטוף

 מסו"
 עת

 פסלו ס"מ 5ייק פוחו ועמד חכמים ח5מידימשל
 * סיום כחוס : ככיחו ויכגיססי 6ים יעכור 06לרקת

 עגומו גלומר.געת וס מקר6 גכחנ שרסס סללכסחו
 5סת6כסן 16רמיס סל דרכם לין יום ם)ומומו

~Sh לוס 6כל מעבורו 6מר 5סם "מר ולכך ולעכורלסעוד 
 סמ5"ייס סגי דויכו6ו מנוס ויינו לסם ס6מרמס

 פרם"י . 6גסיס ס5סס ומנס )ב( : נפרכסיומר4
 סני וינשו ססושיס 6ת נסמוכר סוייגו מס .חז'ק - 5וט 6ח יסגיל ממס סלך 6ת'6כרסס 0רים16רס6ל

 שוד )לוע לסיזכיט מיכל) ~Sth כערג סדומססמ65כיס
 ס5ימוח 0תי ס61 עסט כן 06 סוס דמיכbntb 56מי

 מיכ56 מחס נרסיק די6 תריס לוס וסחת. סרסגשרת
 לשכך לי וגונח כשן מתעכניס - גניוס : רס%656
 : ענין סוס לעסות  סיעחס כסס מנין לקל6תסמרן
 מע5 תעכור ג6 6ל : ד5"ח נ56'ף . 6ייי ויקמר)ג(
 מכיר ומסיק וכו' 6מר טנכולן לנדוי סרס'י *עכיך
 ח3מידיו וסגי י(רנ כדרך מסלכין לוחן ר6סהנזל)
  ססמט וואו  מסיף%. וקען מישגו גזול כלמ"עסרג
 מיכה ל6כרס סכרו מ63כיס כסלסס מנינווכן

 ורסקי מינרגו גכרי6לג6מ5ע
 6ף סרס'י ועיז מקמילו

 ק71ס ס6מיררי 5קר6תס וגרן. 6מר סגת31 עיע3
 דכמד כססחיס למציגן ס6 שמר 061 סיתם)כן

 656 מקהי ד"וחר ומלי מוקדם דמוקדס מ6יעכיג6
 מוקזס כיין ליס ךייגינן 63 סכ6 יסרם'ימ6י

 . רנליכס ורחבו )ד( : מסורס מקר" כיין 6נל1מ16חר
 ממס סקנ"ס טס6151 ססרם"י כ% סיס סםלכעת

 : זרכיס טונלי 50 כרגליסס מלויס ו,יעטמנרחיקט
 כך כפגיי גי עגיכם. ע5 ענרחס כן ע5 כי)ה(

 דרכים עונרי דרך סוייגו שי עכרחס מעםסתסעיו
 כגס מכיר 6גי 6נל סו6 סיוס מני ועזריומסתפגות
 . זכרת ג06ר תעסס כן : וכייפגיס .נגועיםס6חס
 mnhnמס

~nphl 
 סיסעוד רנונך 06 כלומר יחס סח

 מלסכין )מנע % מקוס ומכן שעע זכר תכיןעמך
 כסקור6יס מסוניס *כסיס ורך וכן ניולססעודט
 יטי מעסם כן 6חר וגר - עמסם 65טללמנריסס
 מחנדכ ס6חס כמו לעולס כך 5עעות סתססיקרנון
 )5כח o'on 5סי . ערורי )ו( : 6ולמיס נסכניםעגיליו

 ומפסלם סמה.. ט6.ס 0לס ן יוס 1mhs סינוסעד
 "גטים לנקשה סורח ע0רוניס טלאת ח1ני6י קמחס6יס
 עגף)ס עת שון טכחיס 50 5עמיל1 סרסשי . קמח :136
 תגולו )עעיח גוס ס6ין סכם סיס.עח,יק חגורווי'6
 נומן ימס נ6סית ספת רכומינו 60מרו כמומל6

 מכסן 6סם ומנות כתה וכלוע * 15סי : מל6ססחגור
onhot;פסיו לפי - עונות ועסי : 16פס וסאים ל0ס 
 לסתמר4מה יכלו 1ל6 0לימותס 5ט0וח לדרכםגמסויס

 כ6ז מסלם 5טחכס5 . רך נקר גן )ז( : 0"ממיןעי
 גסגילס 0סחע להוייעס )סוטת ג' 5ס6כילססרסז'
 כל6מרי:ן נפלסלין 65 6נ5 3מרד5 נסמות050

 ס5סלין לס1 סי1 ס)6 סר6סיגיס ימית 65כעירוכין
 יסנין וקין )ילכס גחפויס סתיו לפ' לסוטת51מס
 חמאס ויקח )ח( סנסמס: טחחססס עי5סמתין
 6ט ומס לפגיסס סני6 סח "סי' אמרי רננן .וח"כ
 ס6מר יכריס לס:יסס סניך 5סס *מר 650דכליס
 אכר רסיס 60ץ ו6ע"ס וכמס כמס 6חח עללסס
 ,כר נכיגט קורס נסר 651 כסר קורס נגיגס65כ51
 י כנקר וגן : הכקר וגן, וטור ומ5כ חמאס ויקחליכר

 ספ" סייגו 6)" כקר 5כתונ'31גי 15 סיס סרם"י5סי
 וט' קמייסו אייתי קמטי מתיקן קמ6 קמ5656תר
 סט61 סר כ3 ססי' וכן ק6י 0טכי6 פריסול50סס
 נסטיכר כז6יח6 5פגיסס תמלס סגי6 מחח5סמחוקן
 ופו 1Sth נ6נךס מנ6 - 1י6כ15 : ססועליס6ח
 תיסק 5מל6כיס סקנשס '5טס ט6מר רנותינוסטנו
 נטר ס6כלחס מכס יותר מסמרם יסר6ל ננקהסנמע
 זג) 6"1 ע) וקיד סלם'י . 1156 וסמרו נפ( :גמ5כ
 טכחכ "ח זורם "תס מנקודם ע5' לגס ססכחגמקוס
 ויסים לנוט סלמנו ע5 56יי נקי ל6 6מ6י61'ח
 לפי מטמע סיס 66"כ נדרס סגקויס ע5 רכסטכחכ
 קי 61מל שנרסס 6יס הרס נחח5ס 15600סנר6ס
 ל"ו כתחום . טמרי כן 61הו סרס 6יס שנרססס6)ו
 עכשו 6כ5 ס"גילס עת עי ר16 65 והרסשכרסס
1t'beסקלו שומר מקומו כ6ן 60ין מניז נקוד 

 5סרס.6י1 ט156 וסדר סרס o'b גחחלסל6כרסס
 מהין )ומר מנכלי סנטתרות נכי רמשי פי' וכן6כרסס
 6מת וויכוח סחי ' 56יך אסוג סוג : מקומוכ6ן

 יודעיס ר.מל6כיס * מיס כעת : בגיסן והמחכחסרי
oonכעתס6מרת לסגי סי" מיי כעת המרו )פיכך לע51ס חיים nhm היך 06וכ היעמיס מייס מכסה 
 ,יודע סיס OtO 65 למות משחד יורם כן "היסע8נל
 לק 6טונ' טונ 6מר 5* לסיכך סנ6ס 5םה יחיס06
 מיס כעת קריגfiSvn 6 סירם'י . חים כעת : כוסכעת
 כסו64 דהי נעו"6 נקויס איכם חית שכעת מכשףפי'

 חיי - לחליו 6101 : ססזס מ'ח כעת סיסמעמע
 סמלצך 6מר פ4 גחרוסי מן otbp סוסויסמע6ל
 מיחס 0סטלס ר.ם65גיס עם סרס חחיימם ס65כזי
 חלל מס . זכ4יס וסרס oo~2b1 )יא( : ר4ס 6זסדכי
 ססמויח מקמי 656 כימים כ6 ,קן 61נלססהקמן
 61נרסם סנייס סעס 5כחונ ונעיך לנערותוסקנסס
 מתמקח כיחוס כטיס זנ4יס * לנס סריסית .וש

מנ6 עי 6דס נטוס נתינם ניט ת6% 65 כ6ן עיסספר



ושקעיווףשספר28
 6דס ע31ס סל רכוס ר*קנ'ט ישי 661ל 6נרטססנ6
 יגנז מי 6ת י71ע 6זס %ין 6חי כמקוס נכגסיןוגגו
 מחמקת מתמע 610 וממץ לנעת עוג זכר סקנשייSVb יכגי ימי יודע 6יס הכינס מעפם lnfig~ומחוך
 ומנע ינמק סנ6 עז ישרין 65ןכמינ ינמק עזתספר
 נ65 מה 6יס סעו5מיס רכון הפכיו 6מרישרין
 מני6 ס6חס ומתוך כגנדו מתחבט סדין מדתיסורין
 ~Otsp 6ש5 כמזו מתוחם מזין מזת 6ין ימוריןעליו
 עיניו ותבטין מחמק סו6 וממך תגעה עוג ינימייך
 מת 6יס סעעמיס רנון 6מר ח41 תנע יעקנמרפה
 סכם מקס ססו6 ומתוך נביו נין מתישנ %גו ש5יכ65
 מיין* סקכ"ס 6'5 כנס נין מיוסנ פ6 ימים ס5פס16
 ויקמר סס"י מהחיל 610 וממך תכעת סוכזכר
 סימר ופס מזפ שנרסס נמ65 חוים עניך %סלאסף
 יצחק וקן כי ויסי סנ6' יסוריו חדת י$חק . ושושוהם
 סוס כדכהיכ וץ5י חים יפקכ . מרקות עיגיוותכמין
6כק*

~sv; 
 ס6ר * כנסים 16רח וערס כסיות חד! :

 ,שם יחס nfir1 נדות וסת נסס 6ע ,קנוחפיס
 : ומיכ ohDn ויקח גג* ססרס'י כמו גיספיסם
 . סרס ותצמק)יב(

 טמ65כיס כפורת 6מר המרי כסכי
 סנטולס מן כתיי6סס מיי גתענרט פ65 כשמטור6חס
 ס6מיגס %1 טפ0ח עז מרסיס ססס רק לס סיוט63
 הכן סקניס מסי 4 עתד ס6נרס0 לסי הנרססכמו
 b'ol י*מו6כיס מסי bSh טמעס hS סרט 6כ%5מין
 נמעיס מסמכלח וסימס מס 6יס טכני סטרסטיחס
 כצווחו מיי עז עוענין סללו קיכיים הסטי61ומרת
 $חקם וס 3מס הכרסס 56 ס' ף6מר נחסריסרק
 ישליך קכע 6סר ימועד סי' . שיך 6מונ למועיסרס
 ולסרס מיס כעס ט6מר כמו שיך 6ש3 סי"6 פסחז%
 פסם לן זקיס גמנסרס סעשס פתי סם" עיקל וכןגן
 מיכחיכ ועוז רסקי טפ.' כמו סמ!6כים כסנרוסיט
 כקרכס צמקם המרון לחפרי 6סס ופחח לוע נני565תר
 כז6תר ק6י קימת סמ0 יגעי י*ס:ס ניחסגימוכח.

 56יע,ר ר' ושד כחסרי דקקי ומסיק 56יך 6פוכהשעי
 סרס נסקדס ססגס נרקם תרסיסו ז6מרי יסוטעורכי
 5סי . 63מל : ולכס גמתעגהס . כקנגרו : ותגסולזל
 למקס כלומר טנמקר6 65מר ס% כמו וס ל6מרספוע1

 ולכך היגבות נעגין לנריות וס דגור (9Dhונמכווגס
 . נקותי קמרי : 6כלסס מע3 יומר ע5ש ר*ססוקסקסיז
 3י תטיס כלוחי ט6מרי טסיות יוכל 6יך כלומרכממיס
 פ65 סייטי 11ש ,קן ט6זוגי ועוז ונחרותעדנם
 רכס ו% יגריס כל סו6 כרוך סקדועסיפר
 סייס מתיכת חתמט 561 וקן 61דו:י שתרסליסר

 טכ6 5פון ממסכר מגיו כמקרין פקומותסנסרנס
 חאפר 06 * $הנזם וס 5מס : למעכר למוןומססנ6
 ע5 ססשיי כמו 6נרסס עי סקנסס ר*קסיד 565מס
 3סלסט סג6מר כמו %6סס נמק כן כמו מסוימוס

 חכמס onhl מס5 656 5ך לך סכסלסת6מרוגס
 וממעך כחס 6ת וסוכימס גיחת לסוכימ0ב6ס
 הכרסס סקכ"ס סוכימ 06 כך נעומס ((orסרניםס
 : ס5ז גן סוכימו 636 6נרטס מתכיים סיסבסניו
 סם5וס 3סכי5 סכהוג מיש סרס"י ' יקגחי61:י

 31ל תקנת 3י טסיות 6ססר טיס למרט יסכיכלומר
 עדנם 5י ססיתס ידעתי וקנחי סי' שוהי לתרימסרי
 וס כ3 כגומל ,קן ארוני כוס פירסתי טסריונמרות
 : מכחש טייס ומוס הנמרי נ6גרסס סזק:סמיחס 6"י עוי יתענף 61יך וקן 16ע. "סרי 3י פוסהינע
 מס ממני ומכוסס מוש6 וכי ' וגר מס' bSD9)'ד(
 ל18טי : גקרכססגמנט

 : n~DS כניפסרי6 .
 הפיוט ספוקם ססיסיס 65פר.מכ6ן סרס וחכחס)סו(
 כ3 מפרפים ים * ירפס כי : סיר6ס עסני סמכחסותלסי
 וס4שהס וס6 ירכס וכי %6 $מקח 7י5מ16גיהקמר וכי 6י יקר6 כי להלצס ישו ד6י לסוגות 6רנפמסמס עכרי כ4 כי סכרכם כש טסרי 6רי מתילגס סגתורטכי
 ממוצנעות שלן לסיכך כי נתיכת וסיטת חמס סרי6וי
 : יענין סמתוגס 5ך סר% מקימוח סכ6רכע 6656רי
 ססקסס כל סרם'י . סרוס סר ע5 ויסקיסו)%ז(

 חושק* וגי' קרמך ממשן מסטקיפס חון שעטפנפקר6
 חזק . וי% -יפקור tlipn:a * VD ו6ח מי גחינרגלי

 ממעון מסיף כי נסקף-מסמים
 קדסו:ש*

 לעמס. עמס
 כסטר לויס %וןסוסיי

~'mlh 
 כלניפל. 61ף טס

 ט5 כספץ ומיכר נכיל סס61 כמכיר עיר. 6פיבלו:סוכ
Off~po: )ייעחל כי וגו' יכיס סיו 61נרסס )סק . 
 3ספמיד ועתיד נערגי מניי 6100 %י יסיסניע לגוי כעמל וריסס מוזע ימו חיגסיסע

 85סות 0ן ירך סס יסמרו 656 סלטעיסכקיטס 0046 יניע מן מדוס כאנסי יס6 פ65 אחרץlbtstn - כיחו ו6ס כנט 6ח יגבס 6סר למען )ים( :נסיוס עוטס ט6כי סדין לסודיעו גנון 51סיכך מרכסממסמוח
 : וגו' הנרסס ע3 ס' סכי6 גמען senmנדקס
 636 לשיו נלף סנ5 . עסו 56י ס%ס טכ%קמס)כ%(
 : 6לסיס וירע 1%5 מרמם . מיעט %5 ו6ס :ימר פ5יסס רחעיס מנקמת ססיחס ר*רמפיס מדחכגנו

 קימ6ס . י )כה( : סגלים לדורות פי' סנ6ש5ע51ס ונושיהן":: *b'o תעו,
 . וקפל עמר ושכי לדגי 56 )כז( : לימי וסימןוכר
 . וממקס 6רנעיס סס 6מ65 06 : לליח 5%זכחיג
 שנכעיס עד ממתסיס כחמלס מסר מט מפגי61'ת
 %נעים עי וממחט מ6רגעיס כך והחרופמפס

 ומעסריס עסליס יי ומסלסיס הכסיס עדומ%נעיס
 %ייס עסרס נו ימנ16 % 06 כרך סוס 3ס5יל סיו65 גקסהפיו ' י"ל 656 פ11ת סנקסוח 6ין רירי עורסעל
 6ומס עמווט סיום 6ח 5סגע נקל נחמוסכי5ז

 61מר לכלך עילס סטן $דיקיס נממסיט יסע$1נוייס
 5כ5 עפירי מסיית יגערף וסקנ'ס ומלפט ג6לגעיסכך
 ז' ויטילו 6לגעיס פס ימנית 516י ניקע ולמ"ככרך
 כרכיס ג' לסליל וסכ' כרכים נ' 5ס5י3 ס5' וכןכמכיס
 מיש נסנור כאס % ממית וע3 מרוס 6' לט5י3ור1'
 5סני3 נזי חחגע 61רכעס נגוביו 61רכע וקפחו4ע
 סג~שס סססכיס 6נרטס כטרשן 6,1 * יכונסמעיר
 rp3!-5 רריך סייחי ל6 ג5ם מפג ר6סוכוח נקמותלסתי
 כך כ5מעס

 כמי
 יט5 סייחי סמומם נס גי סעפור

הבקט



חזקוניויר%טפף
 כ3 5הומס עו13ת סנקטתי כקטות ססתי כי5נקם
סםכוס

 סש"
 כ6י3ו עג0יו עטס כך וכטכיי ממסיס

 9Db~ veu 1!סו 6מת ככת סמומט כר6סוגם3קט
 מט05יס נק0 נך 61מר 6רנעיס 0ס ימנ16ן6יי
 נממ5ס טםדל ווסו מעסרס 61מריו מעסריסו6מריו
 נהמ~ם ויותר יותר כך 61מר יוהר כך ו6מר מטעכק0
 סרכשית כיקס כך 61מר cnlhS הנק0ות סתיע!ו

 : ז5זת נ56*ף כתיב . ו6זכרס 65דגי ימר נ6 36ני( : וכו' ניקט 63 פחוה 1ע5 סמני ו6ח'ל ס50יטיתו6מ'כ
 ג%'ף כתיכ . עסריס 0ס ימ!6ין 16!י 6ד:י 6!)ל%(
 כהיכ ססעס 6ך ו6דנלס 65דוני ימר נ6 36 'דףת

 13ע נכי פרס"י * סמ65כיס סכי 1ינ161 )%(יבם : י3'תנ56"ף
 כתינ כ6 ח6מר 61ט מ63כיסקל6ס

 וי6מרו ק6מל סכי 656 5וע otnjh~ 56וי6מלו
 165תס ססרפ וכן 6:שס סעיר נ:י לסס פקר6ו6ותס

 וימויקו נן וכמו ינל תעסו 65 6:קיססקר6תס
 חור החנר כסססק י סדוס נסער יוסג ו5וע :ס6:סיס
 גי מ6ז נס דס% 51סיכך ס0ער 6נ5 וזירתו5משמו
 ט6ין יפי הפריניס מן כו 1675נ 61ין טוע סיססמזס
 קווס מיד 5כית סכגש %ינו. )ב( ט: ס31ס ס:ריניסעין
 5כיח חון ה6עככו 60ס העיר סריני עיכיסס נכססיתגו
 כטורס עפס 11 6ף . רנ5יכס 1רח15 : נכס יכירו0מ6
 הר0עיס רג5יסס סע5 נ6נק גך6ין יסיו ס55ו 6ס6מר
 33ין ט0וי 6דס וכי * ורה!ו %י:ו : %ו טיכןימחרו
 5סס 6מר 6גרסס טרי ועוד יומן כך 61חרהח5ס
 סס יכגסי 06 5וע 6מר כך 656 לגלכס ור%ו6ה5ס
 סעיל פריני מקשת יררו 0מ6 רנ5יסס רמינת 6מר5כית
 050ס עכרו ככר וי6מלו סינוף נ65 לנ5יסטויר6ו
 סיכשו מועכ סודעתנו 651 ניתך 6! 156 0כ6וימיס

 גכגי גר6יס יסיו בני6תס יכירו ו"ס משונפיסרנ3יסס
6דס

. 

 וס5כחס וססכמחס 6מר 5סיכך מיד סג16
 טיר16 כזי . נ5ין נרמוכ כי : גכס יכירו סן3דרכגס
 : י0וכו 6ויי נ6גו ס3ספכס סעיר 6:סי6יהגו
 . וש ועז מנער)ד(

 % 5פיכך ר0עיס 0כו5ס מ3מי
 . 16הס %1עס )ה( : ע0רס ע5 נ0התסיי 6נוססגענרי
 ועוד 6פחו מוס 6ת יזע Ovh~1 כמו וכור5מפככ
 יס נגומ סהי 5י ג6 הגס ס6מר 15ט פ5מתסונתי
 : נסן 5סתע55 6ותס הונעיס סיו ענירס סלינריסנין
 ידען 65 6סר 15מר 3ו סיס . 6י0 ידעו 65 6פר)ה(
 610 מעע 656 ידעס 65 61י0 נת51ס כד*מר046
 פח5ות 5וע גגות %6 ס6סרrfi 4 3סתות סלי00ירך
 ו3גך 6ניכן 6ת סיהו 0כן rlrDS ודרכן טיונעריות
 0סיו מוין ככ:ות וכן a'fi יזעו 63 06ר כסןכתיכ
 יודעת 6טס וכ5 נהן כתיכ יסר56 6ת וסיתוסרוטת
 סוס 5סס מס6 ס% כ0כי5 טסרי - כן ע5 כי :6י0

 י מסס ל %ע עתס )ם( : קורתי ננ5 ג6ושרז"
 : סגית ככע5 ע!מך ונהסנ כמותט 6ורמ 6תססרי
 כתיכ סמ65כיס ס5ימומ נכwn:h . 5 מסחיתיס כי)יג(
 3פון כתיכ וכ6ן סמ3ע וי6מר 06וכ סוכ ימיז%ע
 5נ3מי ישז 5טון מניגו סכספיכס כיון 656רגיס
 י ויפ3מגו : רכיס 5סין 5מיגר4 גנר מניססכי

 מט*

 סחו,רים ט5וחיס פ5יכות טכ5' סי ע5 6ף וזגסכני
 מטק3 גהינ סכ6 ולפי ק3 מסקי ויסלמ כסוכחיכ
 וסן יוגעת טפמחס ט3 סלוח כסו6 לסי וזגסככד
 ה0הר וכנצ )סן( : ערוכ כס נס.'מ5מ 6פ5תכסשת
 ע3 י65 ססמס 3ומר סעחיד לסי גכחנ ,ס פסוק *ע3ס
 5ו סמהיגו כך 0כ3 לסודיע 15ערס נ6 %ועס6רן

 6כלסס ט5 היכהו נ0גי3 סעריס 3סחתסמ65כיס
 סגן פי ס0הר עמוד מסיע3ס fi:s:n רכי 6מר6גיכו
 וכתינ עלס סטחר וכמו כהיכ סכן מי5ין המ0ססממרי
 5!וער ומס7וס נ1ערס ג6 31וע ס6רן עhs 5ס0מ0
 זס *מר וי"ו מסר . וי%י16סו )מז( : מי5יןהמסס
 כה51י6ט ויסי )יז( : 15ע 6ח 4ס3:5 סס1!י6ר360
 656 כמ1נס כס51י6ס *מר 15 יס * סמ%ס16תס
 משגס 6ת 651 ס%י16 זוק6 16תס סכהוכ3ימזך

 ויסי 6מר דכר . 6תס וסגריכס זוגמתסנימוסו %* 5ט%י6ו משכו 6חל מחול 3וע עסיסמ3מי
 % : ניתי 61ת 6ט 6ה 6אתס סמ65כיסכס1ני6ס
 מסר0 ורון סנעיר חתגיר נער נסני3 . 6חויךתניפ
 סעע כי ו6לס 6לס לסמתכל הפמיק 5561ירכך
 * תכיע 6י : ט6רן ככ5 ומתססע ונפרית 6ט 1נ1סולס

 11 וזונמ6 6סהו 5קהס 31:ך 5ו 6סר ו5כ3 5וסוסיר
 ה6כ3 63 ורע פוכ סיעת ומעל נר6ס.ת נסכסתמ!י!ו
 56 )'ח( : כמירק גקויס סכימ . הניע 56 :הוס noS~ ויכו י 706 וכorb 5 ה6כ5 630 מ0מעממנו
 סססוש 6ת כ6ן סייס 51פיכך זס סו6 ח51 . 6ונינ6

 מ,ר61""כ
 5סתסלי

 מן עכדך ש!6 נ6 סכס 5סקג"ס
 : ז5'ה נ56"ף וכתינ- ס:6 קי0 סמשרת51פי
 וה6ש -יסמ5מ סגסרית 50 . סרעס חיכקני סן)ים(

 . ס,ס 3דנר נס )כ%( : 5מרחוק עזטמתסססיס
 על סמפיר )כד( : 5סניל 0מעתי 06ר ע5מוסיף
 נרקיש 5כנס עס טומיח 0ממס סעס סר0"י *סיוס
 ססמ גכגם 0ככר חסרט ס5נכס סרק כ6והו0נו
 גנר6ט'פ גמג6 . ס' מ6ת : סחמס עס גר6ית31נגס
 5ן קיס זסכי נכרי56 שו6 סר06ון ונת:מומ6רלס
 ויהשך ):ה( : סקנ"ס סו6 וס0גי 06 50 0ריסס61
 קזמס .סזוט 0ספיכת מעמע מסנ6 - סעריס6ת

 56יעור סתס דזני 6שכ6 מסמע ונחלק פרסגויתח
 ס!יקית 65 סיס דמיקה מיומ6 3הו 6מר5פיי6 65סוקי ונמו דסדו0 63חל6 6יק3ע 6כרסםענד

 גויגו 7סדוס 65הר6 56יסזר 6יק5ע זתני ס6יומר יפ 656 קימס טרס  nrw 7מסמע 56מ956ורי6
 לכי 6מל . ס6דמה ו5ממ גתריפכס: 65 1נושרטעל
 סרוס 0י מעסרס 016 י5קוע עכ0יו 15י נןיטוסע
 גניכ והסי )כו( ; 5וממת 6י:ס 6מלמ כעלונסויתן
 %5י כ0עכלס 5סינך פסרס"י כפו חס6ס נמימ 'מ5מ

o')ena6סש וחכע 6מר דכל * סדוס כ5קוי 5קתס 
 ומ3ה נסרית סכן מ3מ %יכ ס6רן כ5 ותסימ6חליו
 5יעת . סו%1 שי על ויסגן )כח( : 6רנט ג5סלפס
 י0כ 6פי )כם( : (Ots~t סיסיו עסרס טט גמנ0616
 סנ5עי כעלי ויקגר כמו מסן כ6חת * 3ועכסן

 1ע3 .
 סג6ף %וס סיס ס65 מסני 656 5טסחית סמ%ךסגימס 5* כי כטעכ. 93גח יו6 כי )ל( 6שנו: נןעיל

5סמ5ע



שקוניירששר28
 ימסוך מן נתייל6 סנטי 3ו ומהטיס 50רס05מ5ט
 6תסמ65ך

. 
 5פי * יכיס 6ת ותסככ נ"נ( : מעיל

 6מריגן ס6 ושת כסוגן ע65 סעסחס מסמעפרע"י
 6חת 5ייס "נ"ני5 שות 6רס יקיים 5עו5סכה"ק
 כמס ימס סעסתט י"5 656 וכו' ככירםסקומס
 6ת ט3מזס ומרו סוגות גקסח. מסתימת 6נ5טקומס
 וחר4רין : נקוז * ונקולס : כסוגן סי6 עסתםשמס
 6ת 101ני16 נעלמן ט!עו פרסיי 6ס. ככותעתי
 רנט מנר6סיח ור6י0 עיות קטון כד5י"ת סרגעלותן
 שי"ט עלומן נלסיגן 651 גש ntTD גתי גתתי0561
 וסיו 5כתעי0ן ט61 עזות מקוס 16ח1 ירך כיועול
 ס0תי16 5מעס כך כ5 מעכו וסם 6חר ממקוםמזנוח

 . סי6 נס וסגעיל0 )לח( : ס)סס עיות ס0ו6סגת51יס
 11 כלמוטס מ15כס זרע יניס סיעירס מגסקינוח

 : רמנעס ממגט טי65 סעמוגיתנטמס
 ויקמר )ב( : ממר6 מ156גי . מטס )יסע )א(כ

 טי6 'המוחי 6מר נסניס - 06תו 56הנלעס
 סתר6ס סליו D(lh . מת סגך )נ( : טותקתוסי6
  5תלפ סגלך . 56י0 קלנ 65 ולנימקך )ר( : נםהכני

  מסורתו לסי  פנסרפס יהר לליס ערג סל636בימל
 ויהמר : 6נימ5ך 50 5מעס0ו סמקי סיס ידחק50
 מרססו . חסרת נדיק נס סגף : ש"ת 563"ף .ס'
 מסורסין סרנם נמין וים תסרג ביק גוישנס
 06 כרוג'ר 610 ככוי גס רייק גס סנוי 7"6 .גזס

 מסרי תסרונ הנרסס גס גוי לקרוי 6יתיתסרונ
 ' כיו"י כתיכ . נס וסיף )ח( : 5קמחיס דכריוע5
 : כמגיו 650 0י6 נס הנרסס בסל סי6 נסוסק
 פרעם 6כ5 50קסו "6 סקנ"ס סוכימו כספסניק י"o'5h 6 קירנתי 650 7"6 ס5קהתי0 . 61תעסיתי

 רגול טניס . כן ע5 : כסיס כקית קרנות. 5כנך נחס כי ייעחי "נכי נס )ו( : 5קסכדק
 : 56יס הינוע כתחרך 65 5י ממעוגן 16חךתחשך
 ל61ין 0'1 עייין %6 ד' 6מר . ר,עסיס 1ייר16)ת(
 0גסת5חו סמ65כיס סרי 6מרו ע"ס פיוס ט5עטגס
 ס'1 65 יט5 . ירקת 6ין וק )יא( : 65ן נ6ופט
  גגיעוע 6מל מיעוע 6ין רק ת"5 עיקל ג5יו6יס
 כלסר )יג( : מ6ז ס6גסיס וייר16 סס"ד הרכות656
 ומכיליו נמלול גלעוני כלסר . 56סיס 16תימתעו
 6:ס 16כד כטס חועס 5סיות ומהלכתי סקרןטוסעי
 ומלנתי סג5שס 6ת סטכלתי SD 6כי מנית מון61גס
 גתתי טגס נפז( .: ונו' 05 וגומל ומכיריו6מלם5
 עכן טו6 6מי 60מרה 165קו - 65חיך כסף56ף
 : כשיעור סמניגו כמו סכ5ס 5קלוכי 5תת 7לכפסיס
 עגוס . 6חך 6טר 5כ5 עיגיס (r1D 3ך סו6סנס
 סם פררי 6חך 6סר 5עס 656 65ופרס 61ין זוסי6

 ועם . כ5 61ת : נך יכססו 651 6'סך 6100יוועיס
 650 כך עוי יומר ט65 מוכחת חסיי כמריסכ5

 וכמו יתירט יונוכחת ו'"1 כך דמיתי ט6גי נךינסקו
 56ף יסכית ט6 ירו50מי וכתרנוס סרנם יםכן

 5ך יסכית 6100 כסס, TnhS 60 זנסףס5עין
 ד6נרטס עיגוטי מן י6יתכסית ע5 חנף"תגס

גע5י
 6ג6 5ית 5י סוס דטוס כ5 זק מד 5יח

 כש 56ף כתתי oh כתתי ס% ו"6 . יתךחכ?מית 51" נייקד  6כלסס  דירפ מי3יפ 67ית11כמןכמיסת
 סגס  6לה.'ס61 להורס ס6ת  1nlbS 4סר  דבר651
 ונכסס ססמוי דבר  מינים כשם  זס זכר 5ך610
 טי6מרו גימל תתגייסי 61ת 5ס0תילו סיככת תעיןמן
 ג5 סעטס 6מר וישייטו כזי נגיגען 5כע5ס ממוןגחן
 יבל ונקר ג6ן 15 סנהחי  עיטיו 6כ5 ממגםרניפ
 עמס מסוכמי וגממת כ5 61ת 5עיגיס וסערותסילוע
 טגתתי שחר 56'ך קרנתי ט65 מוכימות ידים15מר
 6נל0ס סגס י'6 . כלמי כע) 15 וססינותין כורת15

 כ5 מעיני ומכרס otSDn עינים כשת 5ך סו6החיך
 כך 5עסוח %וס 610 6תך 06ר 51כ5 06תו 60תח'
 קמר מתחכמת ס"ה סע51ס 5כ5 ונס מוכחת כ615ת
 65 * וי75ו )יז( : כך כ5 פסעתי 65 61"כ ט661מי
 דונמ6 61מסותי1 6ססו  טל 656 6נימ5ך ע5אמל

 רמס כ3 כעד ענר עגור כי גיבר ור6ייסחס65ן
 6סר יעיי ו6ת  גטי 6ת תגרי זצמ66נימ5ך

 כסן צותך ענזתי ק6י ז65 נסן צחךעניתי
 : 6ג0י656

  סל*פר מקוט  כ5 *  טלס 6ת סקי וס' )א(כנ84
 ונס ,לע 1:קתט טי6 וע0ולט ום' געמ6ס 665ס כתיי נזין ע5יו יסכ זינו וכיח 0ו6וס'

nTSI'מסקסות 61ין געמ6ה 651 נסתרס והלס ,כר 
 סכט3 ט61  סירופו  כן סרק"  פטר למיס. וסימן

 נכי ססירעתי כמו עסה סמים דיגו מית עםלמסיס
  הלס. 6ס  -וטמיס- 6ון 56סיס  ין  טסותמוט
 : 6סוב סיס י *פר  כחסר : מעקלות כ))לטת
 6נרס 6ת כמח ס' גרת 6100  ביס דגרילחסר
 יפ כמקמר ,שוי . 7כר 706 ימועד )ב( :עו'
  בפסל סמסס 4. מרע חים כעת 56י 6סוכ5פיעד
 ינמק כקל ינססח 5ן Sb otpl'1 6סוכימועד כראפר" בתפרי ס6י  וסוס יעל 6ממק 6160"ת
  כגיס נכייס  טי6מרו  יום יב6 פור לופר כבר לצוSDV SD~ סו* מי . מלל פי  לו( : 4הר  במלון  שמפטבסן חורשי  פויס וישם 5י5ות וכתמרי יכגיסן י)656
 : כך 5ס6פין 0י0 65 בלעט  סיפעיל'יפסרס
 כמו סמג0ג סיס  כך י  ערול  פספס הכרסס ויעם)ח(
 כמנסנ ' מעמק סמנלי6 סגל גן 6תש)ם(  טיטס גסליס נמ5תו ג6פר סלמתי כטמו56ממנינו

 5עעות יכף סיס ע6 קען סיס ויוחקי5זיס
 : כעיניס טזכר וכתקסס  סרס ט נחקג6ס 5פיכךכך
 המדיו ערס ט5 יכריס מתוך * יירע 65 כימ(
 וממת 5חס ויקם )יד( : הגיס עי נכורס מנקםסריס
 3סוריסו 65כרסס 5ו טיס 65 ועוד לעס 5תרנותסינ6 3סי סוטיו ס0יס 5פי יזסכ כסף 651 סרס"י *מיס
 ומגיזן טיו גריס גגו ויסמע56 ט61 הסרי גח5סשם
 הלע 6*גו סגר 6ת ונר סנר 6ת 6'י 7קיותיןכיק
 מטווו 5וס 7חל6 0וסריס מינרי 651 תורס מדברי65
 ו6ס 5כגיו*( ימויל 65 ומת 1DD נגיו סנחניירו סנרמן

 סס5נסיס והוגי כיכהיכ סרס מות המרי ממגות 15ייתן סיס זעתו מ*מ סימנס נוחס . מכמיס רום 6יןסמוי
 . סגמס ע5 טס :  מתגהר הנרסס גתן 65נוסס6סל

 קקי ישם לכתבי  6פ"



חזיוניויך14פפף

 ShIn'lh ":1:;!י:"ב . נב זיו:ב

 דנ16תו גטי ויק מופסק טוס )6 יעקנ טד 5מו"%
 סם למ16ן מחמת מיסו רמייתי מג60 סוס ;;fiy!טן
 כדכתיכ ערס טסככ לחרי למוגרס ש סיס )6סירי - וייחס : כ"מ6 ינות סמ6 ילעס כך ומחוךמפיס
 ויכל )מו( : ככסף ממכרנס 65 ומכוי 3גספסוע3מהס
 6נרטס מסרי 3מ13ן 0כ6הס קוים - סממת מןהמיס
 הייסונ 56 סחני כיי סיעור 6)6 סיס 4 גחן63
 . 6ת ותיקך : נזרך ותתע ~e)sוס'"

 63 י 0י5י
 6כרסס מנית פי65ס מסעם לכמס ע3 פסיסמסגי
 ינסס 1CDit 1נר16תט סכמה ע5 גתנחו כסחוס6)6

 החפנת מגען פרם"י * הגעל "ו3 6ת לו( וסם)יגהו
 גכרכוח י6מרי' 601 שמריס מחפץ גסמעתסמו)ס
 סייט י"5 ס6סורין מכית עקמו מחיר מנום6ין

 וס 6נ3 מיכוין מ"י )6 ח31ס יסתם מסוס0עמ6
 " מס סו6 נ6סל : סקכ"ס )פגי תסרחו נעמעריהכיוון

 סורר גן 6מרי' 1ס6 עכטיו 50 מעסיו 5פיפרם'י
 %1רס סורר כן sfft 636 כסרג סו6 מוש ססע3

 6נ5 כסוסו בהיות בעליי ממס פסע 610מתחקתו
 ם5 ענירס onlhn סדיק הים י0מע36 מחמ5חוהכ6

 50 מעסיו 5פי ספר0"י סייגו מיס סתיו נמ6)קרסת
 ממנו סגתרמקס 5סי . 0ס סו6 ג6סרעכשיו:
 ט61 נחסר גומל סוכרך ר6תסו י65 קפחכמטחוי
 כו ם6ין גמזכל lStDh 0ס ט61 נ06ל 7"6 -עם
 : 6יס סר6 קל16 כן ע5 . כסיגר ויסג נכא( :מיס
 'SbD~n ויסי פי' רגי6 05ון י"מ י קסת רגםויסי
 3ו ותקח : 6רק'"ר שפו"פ מניס יורס קסתכער
 1ניד51יט מספמחט פמקוס . מגריס מקלן 6006ש

 הנונס on'o 631 מוץ מתות 006 ג060נהמ5ס
 עגמט 16תר, ע"י למניס 6ני1 אכלסם )ו01)מ
 וסנונם רממנית סירס )6 כי 0ינרטגס 6סהוהשיף
 כפילקי כ67ית6 לממג'ת אהלת 6מס 6מ1 )וו)קמס
 ויסי )כב( : וגו' 6עו 15 ותקח וסייגו 56יעורדרני
 כודאי סקלן מנכי וקמלו 0לס כטי)יס - טה'6נעת
 קרעך 60ננל 63גלהס 0נועתו 6ת סקנסס'קיים
 נקף 51נך ונו' מגריס מנהר סולת סקרן 6תגתתי
 יותר 6כ) 51גגיי וקמני 5י תמקול 6ס ממגולגימל

 4 6מר טקג"ס טהרי )י560 יכ31 6נימ3ך סיס65
 יום 65מר עומר סיס יפונו הכיעי ודור65נרסס
 סקרן .6ת ויכשו בניך יסוגו 6מולייס 50רביעי
 6מר יוחק כימי ססגי 6נימ3ך כסני עסיכדטו6ת
 13 ס56 651 ונינץ גינינו ביגותיגו גרותנכרחס
 גל כט6תס עכם'1 . עמך עסיתי :6טל כמטד)כג(. : טגס יפונו רניעי ויול סג6מר מסיי 51גכי,סכיני
 נר כמפסיס עמדי. 6תה נס העכס סגיה גע615ני
 : כס גלהס 6סר סטרן יוסדי OP1 סכית כע615תס

63. 6נ5 סגי 6מ כקסת 6סל למרי *ש6גכנ.6סגע
 נ151 עבייך ססרי מעורס מסד עמי עטית

 6כרסס והוכימ חסרהישסי*מ 6טל סכ6רות 6תפקני
 ע5 גוס! מנע .4ון . ונו' 0צע 6ת :לנכח(. וגו':

 - מיזי חקם סכעיכגטות 6ת גי )ל( : מנכעסקטון

 חייך נכסתח "0 ש  לטת %ט סקניט 3ו6מר
 מחריכיס ותם דולות טנעס כניך טממח מטסרשס6ני
 גנעון גונ סיס נקני מזעי 6ס3 מסכנות סנעמנגיך
 נניח קרול יססט חיסיס ומכעס חלין ע51מיסוניח
 מייס 161יכי גהס5יס סנ6מר ונסו ס5סתשנטדס
 דולות 3מ3ס 63כ"הל סבתת מס יוד 6מלעגמו
 63כרסס טניעי מפס ססרי יולות במכעס 63נרטסנחן

 כן ע3 )לא( : קייס 6נימל 50 ככדו סרעטוטזיין
 גקר8 נליז6 סמקוס י תנע נ6ר סס61 כמקוסקר6
 סנע %ל נקליח % מעיל 6נ) כימיו 0נענ6ל

 )עסת להן ונות'ל "וו ;1' "נ'%;";וב"ש
 : מכש) מתן 63 עור )פגי ~sp עכל ep7משם

 ימסמר מסיגן 65 .וסכ6 סמוך 6מל סג6מר מקוסכ5 זיע"י:1" שן4כב.:א(ין,":
 י 5עקיח קימט סנט 61ותס כ6ן לם"י הפירע כמוסכי
 ס6יס סךככיס 6מל ה"מ הגס עטרם סתיסינמק
 51נכיו וסיגו 4 הנימל עס גרית 6גרסססכרת
 1D1tSI 13 גחגס פ3סת'ס 61רן סקכ'ס גרסותס65

 פשתים ים ועד סוף נסס גנ31ך 6ת וסתיכיכחיכ
 גכ5 "עיות סיסחיס סרני חממת ערי כ5 ניהוסעעס
 כ5 המיס 63 ע5יסס גיוס וסקנסס Sb~nt 6רןגנוב
 ויעלל קיגמלו 6גרסס 6ת נסס וס36סיס 3סיכךגיבוס
 זועסיס וסגם ומרינס מסס ס' 6ת כסוחם ע5בסון

 גתג6ית . ג4מל זזני36 וקוף נגס גסיסיסמפורנס
 ועחס גגיכס ונין כיגיכס כריח יכרות 5ך עגמתיכק
 . סגלית כייתת הועי3ס מס והריס 3עו3ס וסע3סו3ך
 וסוס מסיט מס יסרו וידוע נקוי ססכ5נסניף לסטו ע6 כם'ון 05ון שכרסס "ת גסס 6חריגר
 1tVO הית 3פמ גרען 3יזי סני6ו 6:6 נסיותועתיד
 גבס בנליות תסתיע ע)'1 וסלו עכהינתססיתט
 : עביו 3ל4רג יום* 631 נורקו לנון בעסות 3כוגיצו
 כמס ס6מורי 6רן ס6ננוריס * סמורים 6רן 56מ(
 נ עלגי הי יס3 63 . מטך יימס 36"ף ממירותתימת
 רכו;ו' בסגיו 6מל . 5ע51ס ODוסעיסו

 ע31ם 50
 זנרתי ע5 3עו3ס כסן 6הס ,גמס 1)6 ס'גםגע סס"י כסן מגיסיך כגר 6"3 כסן נ63 קרנן יםוכי
 סרטי % כ6ן - לטריו שי 6ת ויקח )ג( : ויקמבכי
 ע5 .קמור בימן זנ5עס נעריו 'סני נכי בסי'מס
 נסג . סממול עס : גגו 6ת מ)סמוע יעככוסו פןסיס יר* . פט 3כס םנ1 )ה( : סי6 יתיר6 7ף60ויש - עיניו 6ת 6נלסט וימק )ד( : כוס וט ום3 טסה
 יל6ס )ח( : נסמתו סס גסס ס)6 נדו)ס חומרךנסר
 נ'5חק כי 65ניסס טג6מר לע"ס - 3עו3ס ס0ס3ו

 6מר נסחט *5מק יס6 סמ6 סיס יל6 ,רע 3ךיקל6
 כן וט31יז סעקייס קורס 006 עס יצמק סככסמ6
 מהלי ורע 5ך יקר6 כיגמק כי מקוים 1נמ65 כחלו
 : מנס וסוסים סכע גן סיס סרק שוחוכגר
 טעונינו ספרי נגס 65 וינתק . ונו' 6נלסס ויק)ם(
 6נ1 סלען 'עציו ישיב 650 סכגין נסעתסניו

~nsS כמוס



aoהייניונר%מפר
 טו6 %מדך נ6מר 65 שנח ' סשנמ 6ת :גשם
 : וגניו גם סנ5 6דס ר6סוניס ט מסקרינומ,כמ
 סנץר6 מנסנ כך . פעמים . 6נרסס 6נרסס;יא(
 סכ) * ידעתי עהס לב( : )ט נצפון 6פי15מסט
 יזעתיס נמו סויעתי עחס סירם %6 לסגיוגלי
 rnbs 6מי מג( : טס נזול לטון ס5סס סתרנוסבטס
 מיעל נסגכי (fnb כ6י5 6ת ר6ט כן מהרי .גסתך
 לנניס נ16 כן קמרי גגניס 6מל סריס קדמויכן
 ורשש סגסס נ6 לח"כ סנסס %ר סעניסזמנו
 כי 6נלסס הכין 16 מסרסיי כמו גלמוגמש.6
 נפתו סיותו 6מל יכל ' מריס 61ני ג61*מ~ס מסי סמ6 פגול 6גרסס סיס 56יס גפ*ל6*15 עומי סיס 06 6כ5 מס סו6 ברוך סקדופס6ח

 יצונף ו::שייז',י%:'נלו
 ס' נטר מקומות ככמס סיום מיקמר 6ני יויעגי
 06 5נו נר6ס יס6 ממס נפ ס51יך 6נרסס6פר
 עש חתר כני וכסיר16 כנו 6ת 5פחוע 3ככדויוכל
 ו65 כדבריו ומלסתי ממעל 365 כמעתי כייקמרו
 % ר ש6ס שקנ*ס ססנס סיתס מס' גייטמיע
 ע3 %י וכח% מזג : 5עז 5י ויסים ינהיגמריחי
 ויסב מם( : סלמס ניפי גמנ16 כך ' טיסמסת
 גנן נעמן 636 ס5ך סינן ועתק . נעריו 36*כרסס
 %סוד עכר לניח 6 ס5ך ד"6 - מגיס סלעעדן
 כסר פרפ'י * 0560 סינריס תחרי וימי )ב( :תורס
 סיס 6י3ו ויתקר מסרהר 6נרריס סיס נסוכוממוריס
 5ך י נסלסת סני 61"ח וט'גגי

 גב-

 סינליס 6מל
 מקוס 6נ5 כמוך 6הר ענ6מר מיס כ5 מרפ"י5%ט
 656 סמן צחרי מננו וסיכן מוס5נ צחריסנ6מר
 שספג מעמיס 61מרי דווק6 סמוך 6מר קומריפ

 2 סמוךומעמיס

 ואר% דפרשת סדר%שליכם*

 שרה חייפרשת
 גימערי16ת קמטת הרסיס . פיס מיי PW1 י(ענג

 ס5סיס 0ס מייס סיו וימיו כמנין16מר
 סעקזס יום עד pnss סיעד פמיוס מניסיסגע
 קינן 5כן קודם סמיתס הכס סתסעיס 6כ5הממס
 מ6ס : כמח תסוכ נגיס 15 ספין סמי מייסתשגע
 עומר ונ% כ% כג5 סוס נכהנ 5כך סרס'י יגסס
 656 כ55 כג5 פנס כתיכ כיסמע56 רירי ו6"ת "יכו'
 6נתריס פנס למכתב שלז ע6ח זכתיכ סיכ6י"5
 וממתיש פ6ס כתיכ סרס גני 6כ5 שס למפיגן65
 ומס 6ח6 5ירס6 פ"א נתריס פנס וכתיי פגםכ63
 מ6ת סיט 7כחיכ Ynb הכרסס נכי 16הו יורסיןגשו
 סירס ושד מיותר 6100 ימי כיס יגתינ מסוססייט
 טסריס כת מס 5חע6 עעריס ככת פ6ט כחים"
 שכסין כגי עברין יגגי * קים 60 וזקת חע6ס65
 כת onto 65 כ' כח כסטיתס מס סרק 656סן

 סיס ק' עד שבפין נבי סיו % פרק סכ16תוכשפין
 כמקיימך ונחרן עסו 6סר ססנסס ססיחט ש*חעי
 מ6ס כת כפסיתס 6ף 56יסו יכי .דהג6 גס)כס5ן

 כ65 סיחט עמסין ככי וסיו תורס מהן ענרפככר
 פירע ג'וש סכם ככת עסריס גח פרשי ושדמפ6

 עעריס כת כססיהס ומרכוס וסרק גמ5 כ65 יפססיח"
 כחסנע ססיחס געו עגמן 5קקע עסיס דרך ומןע?"הת1
 עעריס כגת מ6ט כח דורש 5נךס.וכ6נדס דרךפ6ין
 סרסי מיי סני : למפ6 סכע כגת טסרימ וכתלעסי
 ילפען 63 607 ססנע 6ף 5עוכר4 סוס כ51ןפלס"י
 יסמע56 מיי בני נני 6כ5 למעלס ממנע 04656
 סגותיו סירס 63 עייין מסרי סכי לנידרס5יכ6

 ללס מיי סני כן Db סרס שי ויסיו כתיכוסכי
 ותעה )ב( : ~hnh ה61 5דרס6 ס'מ 656 )י5מס
 ע5 6ף 6סס מיתת 5כחוכ מקר6 פ5 זרכו 6ין .סלם
 סרס כפע עעפס יזי עeh 63 5 שקת סהי6פי
 דמים 6נלסט ססוני6 נסכי) פרס - מליס זכורסרמ5
 נסיונות* מסעסרס 6חז ונסו סרסר 651 3קכרסיקריס
 5מס 5סוזיע 5מערס.דגורס מון סגקכרס 5סודיערמ5
 פס ' ע5 מריס - נכות 66ן סמקוס 6וש סםנקר6
 סכתכ מס ישו * 6רנע כקלית : כסמתס פסיקט65ר
 במסות וסקר כ6כרסט כן פקין מס מיחתסעקום
 רימ1ריס 5סר 55כת כ0ינ6 בכרסם סם מסלמס סםע5
 עומד סיס תנע כנבל ססרי נעקדס חרניפס63

 ס51יכס כסמ5תס וי'6 סכע גכ6ר 6כלס ךעככזכתיכ
 נסורת וכססמעס 6ויכ6 נסים 7נמכרון מסוםסם

 65 כי קכר 6ח1"ס סס בקנות 15 סומרך פכן)סרס. 5ססוד מנע מנהר הנרסס וינ6 קנך מחססעקדס
 סכגס עיל . 6לגע נקרית : שפנו מקוס סטסיס
 ס76ס 6לכע קרית כ7כחיכ 6רכע סממו 6זס16תס
 כעביכן 6לנע סירסוס המלשיר יגר . נעמיססנז51
 וקמר 3כ5כ כך ובמר יסורס 5מכע מחמוס וס 6חרזס
 כשר שופע כס' כד6יה6 35ויס כך וקמר 3כסניסכך

1'nwntt.btolב21יי6:ש,בום% 
 ךעמ6 ויכ6 יקמר סמון מן 656 כ6 65 6סי'ים - 6כרהס ויג6 : כומ5ין ים סרק %מונתו יפכס כן3%נ
 13 סיס ס565סי - ו3ככותס לסרס 5ססוי 2 מ65כת1 5עסוח סכיחסוינ6

~spn 
 ותוסג נר )ך( ; 5קגורס עוכן

 *סכנער גגי י י כמרסת סרי תקמר ו6ס -מיץ מן 6סלגס 165 ו6ס פרס"י כ6ן עמכס5סתייסכ סיעתי והופכ נכריס מלרן סנ"הי נר . עמכם6גכי
 63נרסס סיס 65 עדיין סרוקי כלרן יופכ 16ור4סרוי
 זרע 65כרסס 15 סיס 65 סעדיין נקרןמ5ק
 עכפיו 6כ5 ה61ח ר64לן 6ת 6תן )ירקךוכתיכ
 תע כקרן,: מ5ק % וסיס ינמק פ5י מ"כמרפת
 פסיס כצמד מתי 06 6קנר 06 . קנח ימיות3י
 למרוס סריס גגך יכ6 לממר 16 סיוס מעירטסי
 למתת 4 מסתתנו 6כ3 סימות ויסיך. גקנרוימסס
 סמכו י  טליים  גטי6 )ו( : ט סיחרסו למוס rbקנר
 נסיק 656 כן קינו וחוסכ גר חמרה תחסון כחסיןע5

o'~lfiסקונרין סמונמר דגנרט קנר% כמנחר כויחרפו סן קכר 6ח11ת לקנות טס56ת ומס 6תס 
 קך %קס טו6 וכנוי מחך 6מ קכור הסריס 6תכו

 קכל 6פ" . קכלו 6ח pb : קנרגו כמבהרמקוס
למימסד


