
uw~nירשמסר80
 ט61 %מיך ג6מר 65 גמנמ ' סעונח 6ח :כשם
 : ונגיו גה טנ5 6רס ר6סוניס נו מסקרינומונם

 סק4ל6 מנסנ כך . פגנמיס . הכרססט6נרסט
 סכ3 ' 'יעחי עתס עב( rDS: נ5סון לסיקוון
 יזעתיס נמו סויעתי עחס סירם SS %6'1גבי
 6מי לג( : מס נדו) 5סון ס5סס פתתוסגסס

 נ6מ,
 סיער כסבכי נ6)ם ס6י5 6ת ר6ס כן תהיי .נסתך
 טגגיס 1% כן קמרי נונכיס 6מר פריס קדמויכן
 ורטש מנסס כenh 6( מנסס 6מר סעניטחנו

fih~t1rnh כי 6נלסס הנין 16 ססרם"י נמו 
ribnגמחה סיותו 6מל יגל ' מסם 61ני ג61*מ04 מסי סמ6 לנור 6נלסס הים 56יס כפתל6ש15 עומי סיס 6ס 6נ5 מס סו6 נרוך מקדום 
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 ג7קיימ6 להרן עסו 6סר מסנספ "סיחט ע"חעי
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 סיף 45ופי עכס נכת עסריס כת סרס" ושימע6
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 5ס0תח11ת כזי 5קףס סו,רך 51כך סעיר כני ג5כרסות
 כס0חמות 6כ3 "מוריonlhl 30 1 6מייו5כ51ס
 לסשתמות, 656 יקוס סו%ך 65 ימייי עסיס5עסרפ
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 מכסף 5סמרילו נריע נו 0יע שכימ עגגתתיוספעס
 0מע מס . עסרון 56 6כרסס ויטמע )8ז( ::סעדס
 0ק3 מ16ת 6רגע 6רן עסרון 60מר סעומ6,סמע
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 כסף וכן 5כ5 מקוכ3 נרוף כסף . 3סוחר ג%כר,כסף
 קס סכ0ף ידי ע5 - ויקס )'ז( עונר: עיזעוכר
 ט0זס . עפרון 0יט : 5מקגס 65נרסס latoSססדס
 סי6 מער6 קר6ס כ6ן סעיל פ:י כ5 165רךסיס
 וכיעקג מנרה סי6 6רגע קרימ עמע3םמנמון
 קריח ממר6 6ניו יגמק 56 יעקנ ויג6 16מרסו6
 5%וני ויטכ נ6נרסס ostnsl מכלון סי66רכע
 קריס 13 ננס מפר6 3ך 5ומר נחנרון 6סרפפר6
 מת 5נני 3ס:יס ומכרון 5ס ש,ס מנרון פגיע5

 ופכסי5ס  3ם:יס  פפר6 561וגי גסמו עמל6וגך6ט
 גנרס ממר6 פיתת ת6מל 6מרח 5ממ מת5סגי
 ו:קר6 נג31ן וסחזיק 6רנע 0טמו סעכק יזנסגיס
 6ת שר"לוס0מייו יר גכרס  וכ6סר עכ% ע)6רכע
 ' סמכס3ם מערח 56 )'ש( : מנרק קר6וססמתי
Sbסוך 36 ס6רון 56 וגתתס זונמ6 גי'ח כמקוס 

 * ססיט ויקס )כ( : כ3י 56 מייס מיס ספרס0רטת

 סמעו ניוט 16חס סקיס ע5יס יקיס כ"צ קיוס005
 וסוחוק סמדס נתקייס סרס כו םיקכרס 60חר5ומר

 וו,ק כגי מ6ת קגר: 65מוות63נרסם
 מתימח 50קמ -

 עסרון 6ץ י6מרו ם63 טסזס מן סמקכס וקיוססעיר
 : עומ6ס מכוס %6נו 3ר4רכותר60י

 ו5נ6 5ג6ת עוי טכ3 65 זקן. 61ניסס )%(נ12*

 ע5 נ6ט 6יגו ירכו'5סיק~פמע )ב( : טעליותע5
 והרי ספי5ס מנות ע3 5ס0נע 3ו סיק י6*כספי6ם
 גאס כך 656 כס' 061ניעך כדכתיג נסס גסנעש6

 65לס כסוף טסיס "יס 0כ3 סימים נ6ותןסמססע
 ידי סיי 6דוניו סטו6 165ת יריכו תמח ידו טחן6מר
 סים יינו וס ומעסע רט:ך 5ע0ות ל0וחךממת

 * סכגעגי מכנלת ה( : טודוכ6רן

 ")ש ל1שש 6יר 5סילו 65ר7 610 לככם וממנטירו0ס ולן-~ י%מרו.ע3י סן~
 1 ג%ן י 6רנג 36 )ד( : נואקרי 5י עיתגנס סקנ*סע'י
 שס 0תירש ר11ם .6יע כם"ס 716 מגיהי.561
 סי ע5 6ף . נגך 6ת 06יכ סייסכ : גכ0יו 6ת%ריח
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 פס סיתס 65 0פש5ס פי ע5 461 עמס ג5תססמ61גיס

 כג3%כת געמי ס5גכי 5סי סינס 5םון כט קור6רות
 סלם"י * ססמיס 36סי נס' : נמולס םיכס טוי6עמס
 ונ0סס נו מכיליס סעעס נ6י סיו סי6 ס6לן 56סי651
 סנש5ס זגל פוס 0כל6 3פגי ככיכ51 5סלפ ת%רךע
 5מגי סגני6 6מל 11 יונמ8 1ע5 סעעיס 36סי סיס65
 סנריוח מסי 0תפמוק 6חר יטיס 65 61מרי 56 גונר65

 עכר סעו3ס כ5 טיסיט 6מר כ13מר 46שמוידיעח
 3כיו 610 6מנס כ5עלי יר6ס סוס תסיס 65וכע5
 ככרכס מ5גות ליכ6 א ומעעס תכ3ס ונ5י תמ3םכ3י

 4מר 0יז ד65 עערס טממס 50 תם5ת פ3ר06וגס
 3סיות פסתמי5 נסרק 0סרי 6נרסם ~tos סטו3סמ5ך
 : סעעס כ5 ע5 מי עדיין סיס 65 6כרסס36סי
 rh 3י 3תת מקרוני טסלמיקני 6ני* מנית 5קחמ6הר
 5סיכך מכ6ן ורעי טימרמק ר51ט 61עו netoס6רן
 ימפ  סליהתו לי  לעייט וגו'  nSetn 1)fiSD *לייויע
 טני6גי 5מס כך זעתו 6ין ט6ס סו6ת  ס6רן 6טלורפו
 תס5ס 631 ץ סי6 נכ61ס . 5ככי 6סס יקמת )ז( :כ6ן
 סו6 מסרסיט וש ס' ינר כ6ער 5קמן יכתיכוסיינו
 מסו סי6 נט6ס י6עו סי6 חס5ס פ65טי50ח
 וכו' מוזל 6יגו נמ סרע"י * נני 6ח רק )ח( :בו 0ת35מ נתגנ6 סרי D)5S ס6טס ת6נס 65 ו6סזכתיכ

 : 5ו גד6י 63רן חונס ו6ין מ:וימס עעס6100
 15 0:חן 6מ,לצ מ6רן 0ינ6 ר1נס 0מס.6יני תעכ65

 עסס 65 יוסף 6נ3 . 6נלסס ירך ממת )ם( :סקכ'ס
 "יס סכ5 עס לכושמ ע0ט כעו 6טו כפל פסניכך
 נידו סיט5ת - סעני ויקמ )י( מ6כיו: מוןרומן
 5סרכינ י נמ4ס ע0לס : עייו 6ווגיו סונ כ05סרי
 : יגיש6ין 6יממין כלכת 5כרך 6;שס ע0רסע4טן
ihan0נד3ו מ6וחן פנסן סשנחריס מן . 6דוניו 
 מ*ס מסר 6100 י*מ . גייו 6דוניו ע31 1כ5 :ככהמו
 עס 6זוגיו עונ ומכ5 ס" מנמ3י 50 פ'ס 36ומוטנ
 ומנזגות וסכ וכ3י גסף כ5י כדכתיכ נמ3יססעערט
 וינרך )י%( : לו6יו 5נ %6 3סמסיך כיי גך1כ5

 1נריך 4וס 5מע6ם זס 15 יס גרכיס סגי "סנמ5יס
 0עכיט וסו6 : סיעתס נףדס סעמיס 0:י5סכריכו
 . ננכ 6גכי סגט )יג( : ניכר כנמ3 וכגנזונש3ין
 סנוגט סי6 6ס כעניכס 3כדוק . ר4מיט עין ע3 :מתעככ
 מס 6נ5 ע,מס nrsn סו6 סרי 0תעסס מס כ5כי

 ממכעת 656 ממכמס 6ינס סי6 סרי כנית0תע0ס
 ש' * סגערס וסיס מר( : mgpS עייס סשוקיוניס
 גיכעם וס 6ין * 0תס ו6מרם : כתעס נערסיסיס כי זונמ6 וכו' 56יס ס6ומר 0סנערס טעניןוסיס
 5ס 3טת ססימן ע5 סמך hDiD3 631 0יפן636

 5תת סומיגס 656 6ת מי נת Sbt'S קודססח:סיעין



 חזקוני שרטן ךתייטפר2כ
 67מר 5מק 610 רנות6 ח,*ק.מ6י כת"ס. )מז( :5ס
 גכס05 "ס מודוין 3ת51והיס סלי מיחס פייס פ5סגח
 עסהס "לז דלך * סמוקת Sh כ7ט ותעל )נ( :'כנר
 2 56יעש ססותיר מס סמעין מוך סערתספ65
 ו5יסר56 5יעקכ יקמר כעת כמו ע5יס . 05 מסתקס)כא(
 . ס"יפ ויקם נכב( :וגו'

 656 . כ6ן כתיג 6ין 4תי
 ידים ע5 5תת_ כינו נמיייס וסגי ,סב גוס סריסויקמ
 ח65ין 5ט;י ח15ק פק5 ; מסק15 יקע : סנונם תסיס06
 כ15ס פנתן-5ס ק11ס 6ה מי 3ח 05 "מר וכנר6ח. מי נח וממר )כג( : ונקלטו סיס ע5 ,ידך שס5פ1ן
 וסי נוס סייס ויקח 7"6 . סזכליס נ0יפור מוכימוכן

. 
 סם נקנות כזי סגנן דגל 5ס ניחן כסוגן עמסלמגמעו
 סינרים נספי 6כ5 ועייר וגדים עגי פ5610סודיע
 50כגודס 4מר "מ מי נח פח56 עי )ס נתן ס665מר
 מנסרפס כ6ן מיוגה פסתלטס י ,סנ*מז'ק גזם 5ס.כחן
 : ונקוזן נ6ף סייך . נוס : מסות ומנפרפתויקס5
 וסני כתוכ כלעו וה61 מסל . יייס ע5 נמיייסוסגי
 5יגס גיח יכל סס . 55ין )כה( : יייס ע5 סס$מידים
 75ין נמו 33'ן : סס 5סח6כסן 6יס גני סרניהןשנדק
 : 5ין וידן מן יקמר ככס ליס וילכ מן יקמרגנוסר
 . קמור י5זס 6סר מ3כס כן לנכי גתו56 נת)כד(
 6ני סנתו56 סנור ההי Sb 4מל ס6י כו5י 15למרס
 נס תנן גס )כה( : ה61 מנגס כן כי ספ5גפ מןט5ד

h'DD". 65ס "Sen 5רכות נס סס56ת מקוס נס 
 כמו ע5מכס . 55ון : 6ח1 6סל ס6ג0יס 151רךיולכו
 5סת6כסן מיומד .סוגיק פוס 6ין קומר 5גךס 5סוכ)דון
 : עמו 5סת4גן מקום 6 יפ 6כ5 גרני15ת 6דסגו
 כמקרץ הן סקנ"ס זנני ברוך 5פון כ3 * ס' כרוך)כו(
 כו5ן כסילות .סן בע!וס סן גתס5ס סן נמוסססן

 ספין 16. ניעיו ס15מי'ל 0150 לחיגת קטוןמפורסים
 וי65 מספי נעמס- לכוהינו "נולו . ס' נרוך :סגת
 סטייק 6כרסס 6ח מסמל ע"י לכלוך 5ט6 6לורמכף

onnhsימו סעופי סי ע3 6ף ונו' ורנ5י רנ5יו כלמון 
 מע"נ פסיגיו מסמע ספית מגיתי ולנכי כדכתינסיס
D'Dסיס מקפיי SD וימס )לג( : מסלו לחרת עוז . 
 היו ס65 5ומל חסר ' וטנ7י' )לה( : קרי ויופלכתיב

 כעכךיס 5ו ה61 וסרי 610 656 עכדיס65כרסס
 כן פ ימיה hS וסוס - וקגמס לחרי )לו( :מרכס
 מישר כסעח 15מר חסר תגייג' 6)י )לבו( :מנוגס
 ר15ן סיס 06 למס 6מר כעיניסם 5מככו כדידנריס
 מרסיי * סיום 61כ6 )סב( : 56י מעשו סייחימדוע
 גכפ5ס רוססע 51פי וא' כפוקס 56יעוך ס5ערמתו
 61יך 6נרסס הפנטו 6יך 5הס ספר סו6 כילהודיעך
 סי6ך חתמס כן 65 ס6ס חתיתו רכקס 615ייעס
 מס' ויקמרו סניטר 610 רנקס קרוני מיי 5וסטכינע
 גערם 5ס קלי stts - סע5מרי וסיס )כג( : סיגרי6$

וכי
 סיוגנססריס ט65 56ישר סיס כטפל 656 שמס

 יודעים סיו גסס מיס blon 5פי קרמי למון656
 גת 6ה )פח( : מנעלס הסל לקמן כדכתינ עגלי6ף
 Sb נמני גוחן וסגין גרייט tbn~p . יגו לדוני6מי

 13 סוכיל פ ומזין לדוני סל קרוניו גיח 561מ0סמהן
 נת 6ח בקתת ע" יחיי שון גחיר"ק נקודס5קוחין

 כ5* הסכר 111ג6 )גג( : לדוני ס5 מקרוביו6מן
 ממגם 5סס וסר6סוגיט נחנן קדופין 5סס ה55ו -כסף

 סזנריס סס0ט 51פי מקדני וסדר זמסכ3יוסיוקיס
 והיכרים עמס מיסוכו סיס י71ע' 5ס גחןסמסוגיס
 פיות כריך סיס 5" כח561 6כ5 51"מס שמיס גתןק5יס
 1'6מר כן ונמו יורו ט 5י$מק כתו סגהן סיסס"מ
 חפן 6ך כקמור TDn מיה fis 5מו56 "נ3 61מסלמיס
 סמתגות גסגע סס0ט 51סי טיס סקרוכו 5פי כווונסיס
 כמנמס מקניו נד51 לכן סמ6 16 ניכל מקדימןסקנ5ו
 56יעור-סס 5ס"כי5 כקץ כה561 נ6ניס וגמ65סיס
 סקעלס וסח5יף ננרי56 ונ" סממון ס"לס כדירימות
 י'6 סכתוכ. כ6ן סזכירו 65 נת5.561גך לפגיוהנימס
 כו5ן ססנה151ת פס ע5 כת561 סמו קל16 כורוכל

 עירו נני 1רנ1 "רם ע5 מ51ך וסיס החרס 13נכע15ת
 165 61ם 5נסו6יס סה5ך קולס כחו רכקס 0qfiינעו5
 ח"כ )נה( : וסרגו נכרי"5 1כ6 כינר וגתר5סיסינוסו
 קח 5סגז רנקס סגם 6ננרו ככר סרי "הג1'61'חסגערס
 5קדס ס5ימ סיה 0הו6 ,דעיס היו 65 כתח5ס 6צ6ו5ך

 651חר סיקיסגס כיצחק "tstilk ו5ך קח "מרו5פיכך
 זמן טחגין ססניגו כמו ונו' לתגו הנערס חפכמקוימת פסי" מ6חר "מרו 16 קרס עשו פס61 1670מיכן

 . עפור 6ו ימים )נה( : ק17סיס 6מר מדפ "ככנתסס
 : 1נ1' מד" י"ג סגסיס גיח כיכתיכ מליס "ניביס
 : ג6ס ספין 15מר נניחתס לטרסת 5כסהניעתכמס פ5" עכסע וסוכירס גגעוריס . מגקהס 61ת)נם(
 5מי מכלר נ6 65 * ר61י 5חי נ6ר מנ6 נ6)מב(
 לטורס כ61ך "מת מ5כ6 כמו מגנויו 636ר61י
 כגיסת סס 610 ונ6 נ6 מן כחוכ כקצו ס61וסרי
 כמכoentl' 61 סעיר מנול ג6 סלוקו כמוסעיף
 סעקיךס מסעת סס 0היס ט7ן מנן י6$ מסיכן .יימק 1ינ6 נסג( : סוס כמו טסו6 מחוס פ3 מנסכמו
 ססדס סיח יסון . כהדס 05ומ : פנים ס5ס טרשוסי
 ענין 31ר6ות 6י)נ1ת 5גפוע כ13ער הסייס 6מדתמת
1'S~ID- 6צינר סנורך 65יס לדגר חימס 5סון יז' 
 ר6הס . סגמ3 מע5 ותפול ינמק 6ח וחרץ )סד( :עמו
 סידות לענר מטרך 1פרנ1ף קומם SD31 ס17רקוהו
 סנים ס5ס כח קעגס סיתם וסיט נוסס כי דרךכ5*

 ד'6 י וגסוס וגחכט3ס סו6 מכעיס 16 6ג0כסכורם
 ס6יפ מי מענד 56 ותקמר ינמק 6ת וחרDO 6"וכן טעני 56 ותקמר 6מר ה61 מסורס סננך מע5וחפף
 ונדוני סן6 סעכי 1'6מר 5קר6הנו נכיס ססו5ךס"ס
 וחחכספרונ סנעיף ותקח סנמ3 מעל ותסו5 כךוקמר
 : סגיו ע5 ויפול כמו פר15נס עצמה ססעס$ניעות
 שריכס תיגס ג5 . 6מ1 סרס ה6ס5ס ויכייסנפז(
 ס6ס5 56 סני6ס סי' כו' 05 ספין . כהח5סקמ"י

 ג5 סרס'י - 6מ1 סרס : 6עו סרס 50 ססי6המטפר
 5ערכ סכת מערב זקוק נר סיס קיימת ססיתסומן
 610 קמול ענן הנר סיפקת מ5ס נסס מ15ת קיוםכנני סקסי ע5 קטור ועגן כיגיסס ע15יס ונרכססנמ

 ומו"ו:ויגמס פוסק ושכ מוצל ט5הס ססטנע גרסלוגמת
p~S'כמעסיס שמו רומס ססיהס סמלי . 6:וו "מרי : 
1י91 7וגמ* סגל 11 : 6סס ויקמ 6כלסס תוסף )א(ככוץ



זקןספר

 llnsh ע5 6לן ילך תולס )מזם עוד 6)י זנל ש'ויונף
 מס ס'ס6ו עי "סם יesn 60 גדגיס כגיס )וסים
 )י0 וסמך )6סט )1 וחסי ר3קס 6ת ויקם כחיבסכך
 סרקני * קטורה שמס 6מ0: ויקם למרססויוסף
 נמס סמעטיס טס ע) קעולס וגקר6ת הנרוו

 מתמד פרם"י ותחע נכי בע'% סרי ומ"חכקעורת
 סח,ל קורס י") ")6 6כי0 כיח )ג)1)יטמ,רס
 וגקר6ת מט1נס ערס סגיה סעף 6נלהס1)קחס
 651 6גיט (tslstJ )חוול נקטס 1'"6 כך ע)קסולס
 יוסכיס . 6טוליס )ג( : סנר 11 6ין ססהע יפימולס

 כמו מפווריס . )עוסיס . מטריין כתרגומונננמגנח
 רם"י 5פ" ' מד"ק . כו' כתיב מסר פררני .ספ)נ"יס סככי )ו( : כ5)ו,ז מתמ5סח גו"ן ססדס פגי ע)יעוסיס
 : וקעולס סגל ומן מדוייקים כססליס מ)6 610מסלי
 3סס מסר כעומ6ס סס רוק פי' . מחגות 6כרהסגחן
 ססס 6ת )שכיר סיוכ)1 הסד'ס 6ת )ססכיע טססי'

 נדיק ט)מד ח"ו 1'"6 3סס 'ויק 1)6 סגוףכעומלת
 סס )0ס מסל 656 )רסעיס קיום טס טוסכ6נל0ס
 )סס סיערו ע)יסס סממוגיס נ6יוגיסס בטייס)הנניע
 סאן טטגיגו כמו מומאס טס 5יס' ויורי מילוו מהש

 ורייס עומ6ס רוח טריו סתסלס כדי סקכלותכנית
 )מדס נלמעלי6 עולס וי"ו ח"כ מחגת ססלי וס)ריר
 ם)6 גע71נו כגו ידחק מע5 ויט)חס : סם7יס5סט3יע
 טס )סמ,יק י קים 6ר7 56 : יסמק עם בגח)סימויקו
 סגתן סמחגות ו6)ו אנותיו מ6ת 4 סנפניירוסתו
 ועול מקים 6לס גדכמיכ נמ,למ 6רס 6ר7 טסלי)סס
 61יוכ נכורו עוץ 6ת 6כרסס ס) שהיו כמול 33ןכתיכ
 כגי מב) גלו) וסוט נ6יו3 ניס וכתיכ עון מאלןהש
 פרס"י . ויגוע )ה( : סס 6חת וארס קי" גנו65קדם
 סמנו) יור וס6יכ6 נ,זיקיס 6)6 נויעס ג6מרס65
 יסמע6) 6יכ6 וס6 "מריגן fiP 61ם'סס גויעס6גן
 גמי ועטו עני לעוגת 061'פ0 נויעס גיסיכתינ
 נ)6 סנוף "ן סרומ י5י6ת סי6 וינוע עני*ממוכם
 מיחס נכ5 61ין מיחס ים גויעס וגט ועיכוכ3%
 עשיו 6) וישסף נו'עס': כמג51 גחכ שסיכךגויעס
 י ויסמע6) יומק )ט( : )סס וגתחכי 6כותיו כדרךסכך
 610 סקד,ס כטניס גרו) סיס טיטמע36 פי ע)6ף

 נן סיס וסוף טגגירס גן ס0יס 5סי שחיו54מק
 6ף סוסיי . "נרסס מות אמרי ויסי )'א( :סטסחט
 61"ת וכו'. 65כרסס מכרכות 6ת הקכ"ס ממסר סיע5
  רי*חיקי גללס גממיס רני 6מר סרם"י )ועחר קעי)סלי
 ילכו 65 ויצחק ממרס ט6כרטס סי ע5  6ף י") 6ל6כו'

 : ד5תי"ן נסני ותימין מזי י6כר0ס
 שרה חיי פרשתחסלת

 תולדותפרשת
 ם) תו)יוחיו סילם 5מע5ס . יוחק ת1)י1חואקהה

S~tnctעכשיו קעורס גגי חו5זות 6מר 
 - ירחק rfi סקיי 6כרסס : '5חק ס) חומדותיו 5ג1מסרם
 6מו טס כ6ן סוכיר ס)* קפי סייגו כך כ) טס6ריךמס
 סגל יטיס 6מר 6נרר4ס נן Sbtnnt )מעלס ססוכירכנץ

 סייגו 6נלסס נן ינמק קכחכ מס 6ומל סייפי כן561מ)6

 חזקונישרה
 לנת וחנ'6סו נמאס טמ5יגו כמו נגיהו טניד)ו ידיע)

 ינתק 6ת סוייד 6נלסס כפ5 )כך )כן )ס ויטיפרעה
 7'6 * י5חק 610 "כרהס מ) תו)דוחיו מעיקרעמדך
 ינהק.7"6 "ת הוקיד אכלס ו)6 ינמק 6ת סקיי8נרסס
 יוחק 656 סעיד 65 הו6 וט יגהק 6ח העידקנזסס
 6נרהס גו סגחנד) מי 6ת 0ססוק ל כתג 6)6נקני

 נן עחק וירי )כ( : וגו' כגיס כגי וקגיס עטרתסס"י
 ר16יס עחס6 עד )ס סמתין פלגתי ' שגס6רנעיס
 מסרי לכטי)"י . ח"ק י וגם6ס טניס ס5ס 3ח5כי5ט
 ו0ס עושי וגן וקסת רנקם מוין עגותיסן ג'מטיק
 ס)6 דעתך 0)ק6 ו6י טג,ט וסלם וט)ם'ס ohnחיו
 נמpnltS 63 כסגיס6ת סגיס סטם כת 6)6 לכקססיתם
 נם6ת סגיס נ' גת כיסי טגס נעלס 6חת מעעתי'מסר
 3ן. סיס ויטקכ טסרם"י כמו כטי)ך0 וטרם עסריסוגת
 טמרם ו6רכע טסרם"י כמו כסגחנלך מניס ום)4טטיס
 )3ן נכית סמם מגס ועסריס ועכר טס כניחסגעמן
 פלק דביותו 6) בכיח מיםיס וסיס כסוכות וחניומגס
 סים נכוח שון נכי ססלם"י כמו 6מו מיתח ט4לחוטר
 מגש וחסט חטעיס טס גטי)י0 ססיהס ום)סעסליס
 ועסליס מ6ס רק יסיו )6 טמחס עי מטעיסטים
 כ0גט6ת טגס עטרם 6רכע גת טסיתס גל6ס 3כךוסתים
 סעקיוס מן וכלרסס כסמור ערס כסיר גלויכןוכן

 כסענלו כגל סגו)לס סגחכטר פ" רנקס סגו5דסגתנטר
 6ת 1גם56ס )נעלס גקר6 )דיר ולאייס טגס עסרט6מת
 : מזעחס 6)6 סגד1)ס "ח מסי6ין טלין רם"י סילםפיס
 אמות : 6לט  לוי יעקג ויככמ ליעו שיו יגידטיס פרן יטמע6) וכ)סון' 6רס טיס סלם"י . 6לסמסדן
  סניו) otnh 6מר )יחס שסטוק ילך * סקרוני)כן
 ויעתר )כא( : נמסון לחות לסרן קמות גניות קמוחכגון
 כ) '6גי 161ער כתססם וספניר מרכס סרס"י ייצחק
 פרסיי 06מועיק מ6י 61'ת ססנלס נסין עתר)מון
 נמחקה י") 6), ספ~ס קטון עתר כ) 6גי 161מר13מר
 סס ויעתר זי11ק6 מלנוחיו טקנ) מספרסני
 זעהו סו6 פילם כך ואחר ורנוי ססשסאסון

 ד6פי)1.
 . תסחו )גכמ : ורכוי ספ5רס קטון סו6 עתר )טוןכ)

 6תש סחרגומו ירככם ס' גכמ כמו קסתו)תקות
 סיס )6 כסכיך 6536רמתסון

 מתס~
 סיס יגיע מסרי

 כי : זרט )ך יקרא כינמק כי כיכתיכ עקורסריגו
 יאמרו hSn רגקס כמעקרט מס מפגי י סי6עקרס
 )שעי חיי 6ח במותגו ע5 ססתס35ג1 חס)חגוסיומות
 : ')ו ויעתר ינמק ויעתר 6)6 סירות עסתירככם
 י)יס ע"כ רנן כי כנע םנירט נהון . ו'חר51נ1)כב(
 "ער עוד טסנו) 1)6 מיד ט6מות )י גום נחייסקייננת הכי ,ס 5מס תשגור נער גד1) י כן 06 : 606וירונן
 כיכ'6יס )דלום * ס' 6ת )ירוט ותרך : אידססריון
 כ) כקרנס טמתרוג5יס וס סו6 מס ססס כימיםסטיו
 1ד1"נת ))דת ימיט מ165 ס)6 כעביט היחס  יודעתנך
 יס61 ף"מ .ם)יח עיי * )0 ס' וישמר )כג( : מפי)סמ6

 השש fis אפי' )1 ז)6 - )0 ויימל : "י סעדיין6נלר,ס
 חירשי 6) . כבעגך גויס סגי : רסע עסו o'ctnסכור
ohגויס ספגי כסכי) סו6 ססלי נ517 טסך סעי3ור נער 

 נייס . 6מד מע) טגיס 0) סינור נער ומלונםגלענך
 בגפ נ -ה:קיגי(3בראשית



תיקוניךצרלרררצט8ר*8
 755קו ש ז"5 סלטי י יפלגו ממטיך : קלי טיסכתיג
 S~h  5די9 ומי רסע מי יזוע 6ין ועייין קרטעו011

 0יס6 יעקב ע) ננזר ג6ן - המל יעגז ורב :הסייס יוסב חס 6ים ויעקנ 5יי יודע 6יס עסו ויסימאר%
 שיר יטכד רכ יעקכ ,כס סונף רב 6מר 63מיונכיר
 : לעיר יענוד סרגס סגעירי7'6 מן יעני רנ 061165

 דומים סת6ומיס כ5 כסרי יו"ר מסר . תומסצוסנס
 עפו מ5ק וה6תד.6ים טעיר 6ים סלמי כ6ן6כ)

 ימס וס6חז 6זמוגי ס6מד מס51 נ51י ויפקכ ער5גשי
  60'ן לפי  חשומיס  נוצרו לטס 6.כ טס ויעקב מנירפסו
 עסו וניח טנ6מר קם נ65 חנו6ס וקין תנ61ס נ65קם
 הלשון* 1'ג6 )כה( : ככעגרo'nhln 4 ומגס גימרישו יעקכ ועי תנ61חו רימית 5ס' יסר56 קזז וכחיב)קט
 סי' סמו וסירותיו י651 610 סיס6 כדי ריסון י565מס
 סשג0 5כג6י מס5 קנסו ר' סמע'5 סדמש טינוףכ5

 ר6סון י65 ז"6 4 רגו נכנס 61ח"כ כמלחן יסיפוףתמ)ס
 י65 ד"6 . רשמון מס61 סעוס"ו פחך עביי 5o'onפי

 05 כלקמר ינמק ס3 6חרוגס מעמס טסים 5סילקטון
 מרגליות סחי כסעכנימין מעלוג'ת6 5ססי6 עסיי'

 סיס יטקנ כך ר6סונס י651ס שמרוגסשפופרת.
 " 6דמוגי : טסו 6מר ה61 י65 5סיכך .ר6טוכסמפסס
 סטו סיס כולו נגמר 6זס t~DSs 166מי"ן 6דסשון
 6זמומית למון "דמוני נסרס 61ין סער "דותטעים
 מסרמין וים סכר לדלח נכי 6זפומיח עג'ן מסכי

 6עססמוכס 6ירח חיגת טסרי כ6דרח 0על כו15'16מו
 טסיס נעוד מכנר . 16חוח וידו )כן( : דכוקסוקיטס
 ופרסם עקב מסון 6מ'1 6ח עקש נגפן גחינ וכןנגען
 ם65 5עגכו כיי כעקבו העסו יטקכ המוו בנסןוע'
 ר6סוגס מפסס סיס ט61 כי תמרס 610 וי65,נ6

 סנכורס מסמס %1 מסרוניח6 5ססי6 יוכן ר' 05כ67מל
 יספמס סנס.סרם"י טטיס כן : הקנוחם סוקיקו ,סוזול
 מכגעגיח ממם 6סס 656 ממם ססמס 163 5ים6 ר5ס65

 ססמות: קלויות מנקטת עניים קרויין וכליסמ7כגעג'ט
 טסרס ס5ם כגי סנעסו כיון סגעל'סיסום"י ויגיהו)כו(
 ומוכימס כסס הכירטס נעסה סרק יתו סעיוכו'

 עם 5יסס5 6דס גריך ככ"ל (tn'hs ימר דרךומ)מ7ס
 מכפן מגס י"ג עדכנו

 61יי
 סמק.ס ברוך יקמר

 סם כני כרחיך ע5 61ית וס 0) מעוגתולסערני
 מת סרק שוהו כפד מפרק כ16הו סיס מנסטסרס
 61גרהס רעס 5תרגוה יו65 עסו 6ת יר6ס טי6שכלעס

 מ6ס חי 61נרבס יסמק 6ת 15 כה51ז מגס מ6סגן
 כסמת וחמס סנעיס נן סר511מק 0כיס וממםואכעיס
 כ)דמ יוחק 50 סגס מסיס מסם 65 *כיו"כרהס
 כמת עד ממגודדו פנס טסרס ממם י גיל6וחס
 ימעיט מטסיו סלמס ג6נדס גמ65 656שכרסס

 : 156 סגיס סתי 15 גחנו )6 51כך תגיס פתיגמעמוכיופ
 חיה תיזת שין נרמ6וח 16מגות1 ; 5יך יזיע6ים
 5י סגי6ס נסמוך קומר מעתיד- ו3סי רסיס נ65ועוף
 יוטב : סיס 5יי 6יס מטסו כ6ן 51מיך קרס5'ז

 'וסכ פגיו כמו 65ן ם5 6ס5יס סעופו )סי -לסריס
 5"ן 6ת רועה טסיס )ומר סעחיד ופסי ומקנס6וס5
 ויושג )כה( : 65ן 5רעוח ס16מ%חו ו5ימדך קרס)כן
 ס65 35עדך וי6סנ כתיג ינמק גגי . עטו 6תיגמע

 נסיו פיז כי עע ג16ת1 656 תמיז 16הנpns, 1סיס
 ורכקי.*וישס כש כתיכ' חס 6ים עסיס יעקכ גני6נ3
 4ת 65שג 6סס ידלך ועוד חדירס 6סנס יעקג6ת
 יזיס יתן . עיף והע )כם( : ג8מותי0 למני)מי

 ופעמים שמיות 6חר רודסין טסן 5סי 5O'D"Dסיוח
 לענים סם כן וע"י יומים 16 .וכ לעריס תועיםססס

 ollh םה61 יקר ג5 ' ס6דוש ס6דוס מן :ו5מ6יס
 כן וי"א ילקרק "דמיט כמו כ5טוכו נכס5ביותר
 זכר 51605 נחסו כמס61 דיבורו 3כס31 6דס כ5דרך
 פלע'י * כיוס מכרס יא( : )6גו5 ומממל עיף היםונס
 כסי11כ5 "ת י60 65 מנסם 6ת סירג כסן גד6מר151'
 סיתס סעכודס זמן וכלוחו עכודס יטנוד ס)6סכן

 ימיו כגנוז  o7h חייב 'פ9כ ר"ששפרנגכורוהי
 ט5 . כיוס : יכנס ר16י 6יגו Or ורצע ממגוסנדו5
 ססעכודס 5עתיז 6כ5 גוסנת העכ71ס 6ין סעדייןעגט'1

 מכרס 7'6 . נכולס 3קגות לם6י "דם 6יןכנכורות
 5ך סר16י ככורחך מ5ק 5ך ם6חן כימים 15מכול מיי יטרום גע6 565חר סוס ססיוס כמו 565חרכיוס
 וסוך ס'וס סוס טסי6 מס 5ם' כיוס י'6 . 6נימממון
 : גדנר 655 יט נו)יוח כמס טסלי מועטיבר
(as)יטר36מ)ויס 6רן ירוטת * קמות סולך לנכי סנס 

 מלשת 6רכע 63מר עז כ6ס . ייגס וסירוסםנככורס.
 ודול וכהינ סגס מקות שלנע 16תס וסגו כיכתיגסגס
 קומן ' לוחו טז מי 61'ני וסו"י5 סגס יס131רניעי
 ומס גס 3י ים ריוח מס למוח סול 6גכי סגססייע
 סייגה )6  6ירסגש נטרפי  ט6כי זמן 16ח1 עימי סייחי 06 . כארס 3י זס 5מס : לכרס מפריד6גי

 'וסשיסול ככ5 למות סול 6גכי סגס ד"6מוכרס*
 וריוח 61ר'וס 17ניס מ15'ין ססס ניעריס מיות)715
 5י ,ס ולמס למיחס עקמי ומסכןרעות

 5סמהיי
 ח3ק

 binh סמ6 6נ6 מיתח 65חר 5י סר6ףסנכולס
 תחוול )6 נך חוור כ'וס.ם6יגך ג' )לג(סטנעס :תמרס
 מוזר קומר עסו יוכל כן ס36מ65 סמכירס תחקייסכן 'יי .1ע5 עסנ6 קוס סיום ען עלס מערעל )קינתכך
 מכיר bJhn סיירם מס ס6ומר 6מרינן 607 כי6ני
 ונו'.עס קטעו גחן ויעקנ )לד( : כ15ס ע6 6מר 565ך

 יועדות ע7סיס ונויך 5מס 15 גחן נמקם 15 טנתןמכסף
 ויקרץ מסיגו וכן מקח 15קחיס כ5 כירך סמכירססיוס
 6ת עסו 5כן:ףכו וכין יעקץ כין כנרית )מס 65כ51שמיו

 העוודס סיתס הכהוגן להרן ננמר "hS עד .סבכורס
 כקלכגוח 'די מלכנך 6גי מס רסע 16ח1 6מרכככורות
 . קרנפת ודס מיש דט ירדסך ודס טג6ח ים כיסס'ן
 רק סוס סיחט 650 161מר 6ותס מכוס סיס ככורחו6ת סמכי sb 5סכ5 פיח,יקוסו ר51ס סיס ם65 5סיי"6
 6ת כזכהיכ מהמרט סיס נכסוף SJb מועסזנל

 : 5קמככורתי
 טמיר יגחק סיס וכמנול נלון ועב ניסי )א(כו

 כסייח העתיד סנ5וח 6ין כתומר מ5לימס הוי56
 שמדך , סר6עון סרעכ מבכי : מטכסיו מתחיבכמ5ליס
 רוח: נמחלת יוסף לב חילנס וכן סיס סני טוסהכה1נ
 : שכיו ט5 כשנשג גע5 עסיס . 6גימ5ך 56 יגהקוי)ך

מ5ך



תיקונירצךלרותספר
 : סו6 קרוכ כי ס3מתיס 6רן דרךגמ5ריס לירי סיס יומק טל זעתו * נרלס ס5סתיסמלך

 . ונו' קרעך וגתת' ונו' סמגועס 6תטוסקימותי
Sb~nct)6גבהס ם5 מ,רעו ססו6 סי ע5 6ף 

 3כ55 6ף ס5סתיס 6לן מסרי - ס56 ס6ר5ות :סניך
 . ס36 : 6761 גסרסת ססירסו כמו סי6 יסר6ל6רן
 גורעך* וסחנרכו )ר( : יסולע סכיכם מבכיס bvSSדמו
 סקרן נויי כ3 יתערגו כורעך עוכיס כן יוסף לב"מר
 6סר עקב )ה( : סמרכיכ 61מי סמנריך 6חדגדילן
 עקכ טס 16מל ה61 וכן עק'זס כקע"וו ונרססעמע
 מיקם 11 . מטמרתי ויסמור : כקקי טמעת"סר

 . ונו' תסמלו 6סר כריתי nbr כדכתינ מיץטקיכ5ס
fntSnינמק 6ת הכרסס וימל כזכתיכ. הכמנס מיקס זו 
 כזכתיכ גמו5יס טיסיו המריו זרעו כן כמוטיפס מקותי - 6לסי0 שתו 015 כלסר יניס טמנת גןכגו

 ויעמייס סונור טולס לכרית ככסרכס כריחיוסיתס
 ספרן 56 ל לך לו ס6מרתי וחורתי * תו' לוק3יעקנ
 מלך 11 כזרך 61ורך הסכיל פיכר ורפס 6ר6ך6סל
 ולסי סורקת לטון תורס כ5 וכל ינמר נדרך יורנווכן

 לכקס ניקרס סל6 מס * לשחו סמקוס שסי וים36י,ז( : נח נזי סג5פוו מזות מנע סן חקותי מזומיטרסט
 6נרסס טסוגשס 3פי סייגו טרם טנלקחס נמוהלתר
 סיס % 6כיסס 6כ3 . יסרנוגי סן : וכו' לעירסנ6 6כסנ6י לסם ס6מר וירך נפרטת 5עי3 כי6מליגןכגל
 יל6יס תיו כי סי6 6סהי קומר סינרים 4שףיר6
 6ת 6נ5 סג5מס וחכיריו 6מרס5 מלחמת מסני16תו
 מרקס עונת כי : ינמק גתייר6 )כך 'ירסיס סין 65ינמק
 איידס קורס 6נן טניס לסי מ"י כתיג 651 .סי6

 טס לו 6רט כי ויסי )ח( : מ6ד כס כתינ חייכמרסת
otn'o' וכן מעתו זממם לו סוקר ולכך ההמיס ימי 
 6טהו ע5 סג" ירמיזו טל בכיו סכסן נמ3קיהומסיגו
 36ימ5ך ויטקף : רנ'ס מימים עלים כ6 ט63 3סיכיוס
 ממתיך 656 מחוח סמלון מסיס )6 י"מ . טמ3וןכעד
 6ס3 נכית סכן סמעסס 6כימלך מנין גע51טסים
 בירן רק רעג סיס ס5" ולעי גיוס ~1StD לסמםמותר
 . מלחק ינתק וסגס וירא : מסמים 15 סותר 5כדסססי6
 53חק מנרי "ים לגו סני6 כדכתיכ סכעי5ם ס5סגיוחוק
 כועל סיקסו לומה ואין עמי 5סככ כת'כ ואחריוכגו
 6חד )י( : וגיוס רו6יס לפני כך עוטם יצחק סיס.ס)6
 כמו קטן סן נז31 סן סעס מן 6חד כפסועו .סעס
 עOtb . 5 עלינו וסנ6ת : ~Shlnn ר,עס 6חך ג6כי
 המבע כפר נכי המציגו כמו טכגעס עכרת ע3"טס מייכי1 סכן ובכלי ולייני 3י חטקור 06 סטניעטידי

 קמרו לנוחינו סרסת * מעריס מ6ס )'ב( :וסורס
 ס6מדוס 6חד על סעטחס פ" טש 5מטסרות זס16מד
 כהס יצמק יתויק ס65 - פלסהיס סחמוס )סו( :36ף
 66ר1 - מעמנו לך )טז( : כארן מוקם 513ס'ות

 ם3 וארצו סרעכ נ,ירת ממגי מחנרכוח אינן6רגוח':ו
 תערים מ6ה מתנלכת שכותיו מבח"ח 15 סכ6ס,ס

 : כיךס הסקר pns, 15761 לו טילךונחכ11נ1
 הממות לו היהיו ן קניו לסן קר6 6סר כלמות)יה(
 סללי )'זו כ16 6כיו שלוסת כי והכות ו5ר6'יס5סס

 סור וכע קרם כין 1'טג  כרכתיל נגרר 4 גרפניו
 * סייס 4ו 63מר )כ( : כרית כרת וטליסן גנללויסג

'DSס"גייס ע) ונס טפסן הסיס טנמ3 מן וומלין סכיו 
 ויעתק טג6מר נעגין רכו 65 מטס כסהרמיק 6כ3לגו
 סענסי סיס יכ1:)כא(1'קר6 ו63 6מר' כרר וימפורמטס
 כי עסק ממסרם כמו סענס טמס קר6 מס ע5 מפרם6יגו

 עירערו כדין טמ" 6מר פריטיו מן 636 עמוסחעסקו
 וטג6ס טסנס ויקי 6מר גסני מערערין טסיווכטרנס
 נ6ר מפס מפרס:ויע5 6יגו כך ומסוססי6

 סגע.סי"
 כ6ר

 תירץ 36 )כר( OtO: להכרון ססוקרונ קניו מעמיהכע
 ס5טתיס קג"ת כטכיל מעולעל ססיס לסי * 6גכי 6תךכי

 36 5ו 61מר סקכ'ס ע4ו גג5ס גרר רועיוכמלינת
 י מרעצו : 6זס טס מסרטים ים . ו6ח,ת )כו( :מיר6
 מפיגו וכן למרעסו ויחנס כגון יסוד גו וסמ"סחגרו

 ר6ס )כח( : קינם כר טוס 4ת 61חוות ע3כמסורת
 מ6ס ס6רל סגחנרכס כנרי גסעמדח מפיגו .רפינו
 ממנם טססקס מטס ססלכח קמרי עכס'ו ורטיגולעריס
 : עמך ה' סיס כי 3ך 656 חלוי סיכר 61'ןנרכתס
 נסגעיס סלו ססכוטס כינוחינו ונינקר. גיכיגוכיגותיגו
 6חס מתסיס וכיגור ניגיגו עחס גסכיר"חגו
 מככר סי טל 6ף . עמך כרית הכלחס : בסטכצנע
 מקוס מכל זורות סלמס עד ו6כימלך 6גרהסגסכעו
 6100 לסי כיניסס חדסס גרית לכרום 6כימלניקם
 : מפתו סילמו וע3 סכירות יכר ע3 נכריתסיע
 63 נפסוס ונספחך כגעיתן ' ל6 סלמגוך 06ססינוסו פותי סג6תס 61תס למס ס6מר נגעטך.לטי ל6)כס(
 )6 %1טל גגעגוך ל6 גועל 3מעס qb ק6יננענוך
 "כיון יסכם ל"מ י6 כי לוגמ' טוכ רק עמךעסינו
 bb~"o כלוך עתס "חס : 3עי תלכד עגויסחקות
 יטמע6ל 6ת ססכיעו ליקי מטנשיס ס6חס עזתטמר
 5ריכין "גו 6ין ס' נרוך עתס 6תס נ"מל לכך6מי

 הנרסס מות צחרי ויסי כוכתיכ סקרן  מסירםגיר ססשכ"ס ס'  כרוך עתס ס6סס לסי  6חס לקלססביע
 סעיר סס כן על )לג( : כגו י5חק 6ת 56סיסויכרך
 כ6ר סי6 קכויס הנרסס מימות סרי סנע.ו6"חג6ר
 ט! טגעס סנ6ר 6ותס ויקרה קלמר סכי 6ל6סכט
 (rb~p כחתלם משו סנע נ6ר סעיר סס קר66סר
 עכסיו סס כ16 כך יזי וע5 סםכוטס סם ע5 טכעכ6ר
 . מיק . סטכועס5מדס

 ע0 סוחפות יסמק עמס 6יי
 כיס דהית כוככיס טכודת נמסכת 6מרינן ס6"כימנך
 06 15מר מעתיר רוח'לפי מורת וחסיין )לה( :גפיך יטמע "% דקעכר מכסוף חתן 63 טול לפגימטוס
 5מס סטרן מנגוח כ6לס מח מכסוח 6סס יעקכח
 לצמק גומות ~SS 0ל6 כצן עמיך קים חיים)י

 רום גחת ו3רכקס 54מק לסס סיס 06 ועודערכקס
oonח ליע51 יעקכ וכסיכה 6חד ככיח יוטכות היו" 

 לסי' ככורך עטו זס 6ין לי5מק מורישת ימיוהכרכות
 כרטס לסמק רוח מורח טסיו כקן 51ימךךקבס
 לנותינו נזכרי תח3ס 3י5מק - 1)רנקס ויגהק :מניתו
 כמו ע"1 לס שיק 65 פולריס כת סיהס סרכקסגסי

 : קדוסש כן5י5חק
 מסוסקס6טס לנקם שג' עיג'1.ו)6 ותכסיו )א(כנז

נכרתת



חזקרניךזךלו14רומש*ש8
 עלס 61'ן טע5ס מן עטו וגטי סענט מןגנל6ת
 סחמ5תו עתק סייגו 6ד0 )טיק יכמין 6נ5 ענסגוויק
 יזעתי 65 כוכניס:)ב( ע713ת לעסן טניס לכיחימויס טסיחס )סי לנקם עיני ו% עיניו ד"6 . ש6דמס05
 טסרי וסררס ממון סכ) חססיי קמות 061 מוהי*טס

 סללי כ15ס מירך לט1ני6 יעקכ .וכ5 ו65 ממייסס;5 י 5תת לסקייס .לונם 6גי ונסיכך ככורהך )ומכלת
 16תס סת51ין ס6ססס . ח5יר )ג( : קיימת גריםשתגח
 ניי )י 1נ1דס : ממתגיסבחגורת

 סיטך תטמר 061 .
 כעוגנ 6וכ)-ליסור עסיס מיקחימסתייע

 ומס ססח"
 6כ) bsn )ומל ים 656 וכו' נדיקיס _סלנססתן
 תקדימו טסלי ידועים וסדכריס כומר מטסיםעסחיםהו
 קורס סייגו גפת דיי כי עכתכ ומס עריס גנדייעקכ
 חמאס ט5 סזסילו יתילס טי6 . הידס :סיפר
 סמע;ניס עיקור טנלמס מ5דס ירסס מסייס -תכריס
 מכלת סרי . 61וכ5ס 5י וטגי"ס )ד( : טסחיעס6ת

 כדכתינ סטרלס כ5 )ך ט6תן 5ך 6ח,ילגס "חח"שיס ונסגלת 6מת טעודס סגלת כסגיי בכולי65מיך
 ו6ו5רוח סירס "ומריס עייוגיס סי6 סלח סוסס)עס כגי )1 6מר - גפתי תכככך כעבור : )קמיך נכירהוי

 : סמנרכיס מסני ח5ס וסכרכס גסתחיסעסיס
 ;5 סע5 סיכר פי ע5 פי' . ס' 5פגי 61נלככסמ(

 ידו ט) יסכים סקכ"ס 6כיך סינרכך וברכסלרכס
 סי' Or ודונמ' 6חריסס 5מוור נותך מאוס 6גי)פיכך
 . כדש י b"'o ככשף ו6כלככט : נמרוד נכי גםכפרחח
 מזכיך וסכמת סעס:)י( 3סט עוניס'סמ:יס )ם(לכי"ח:
 56מ סורס סכיגס ס6ין פיג נ5נ מינרכך כדי .61כ5
 נכר ירו' תרנס מעירי 6יט )יא( מממס: ומחיך טוב53כ
 סכי דכ163 עסו 6ני )1 16מר 6:י ע"כ ' כרפס ossp"51 ע5י וסנפתי )יב( : מיטר מ5י6ט ססי6 כונרת )מוןבניל
 סכ,נתי 5פי ויקל)גי יכירגי ימוסני ohs 5י יימין65
 סק))ס מן 5'ר* עך )י 6ין . כגי קפחך עטי )יג( :6

 . נעיר יעלוז ולב סקנשה ט6מל ;מס 6גי כעוחסעסלי
 עטית ס65 ינין נוע5מו גי יקלל )6 ימוסך 6סי'זש6
 )סגיו )עמוד רני5ס ס6גי מזעתי 06 כי מיעחךז6ת

 ז"6 יק55ג'. )ק% נ" 061 61ת'"וחך ערמםוסטיותי
 )מס מסרי כרצחך עמך ע5 דגמם כגי?,קלוחך

 ט6תס לקקך ע5י 6כ5 מעעמיט 15 מגיף ו6תס )ך.
 : 3י קם ונך נקו)' סמע 6ך מנותימ0רכ
 3ס:י 3סן טמחכנד וחדסיס ג6י0 י סחמודות)סו(

 יוחק סרימן ולפיכך קניו כס:' נסן ומסמםהבליות
 סתמויות ד"6 * טנף ס5נע רימ מיסים כגריסתהלי
 וסין ניד )15י ססדס יוג6 כמסיס on~h ~3סהיטיס
 ריח 6ה וילת כיכהיכ וס6י)מת מטיס ליםהיפיס
 למטס 65 סיום 161ח1 סייס כרים וא' ויאמרוענייו
 גננייס פסיגו * מחמולות : ניד 5נ1י כטט5ךעטו
I1nSSס)ג'טס )טז( : תםלפגס )6 31ניי1 גקכס SD 
 שער סו6 ודומם ע5"'ס מס3 קטם טפסרו 5פי -ידיו
 610 6מ' )י למלי הכרסס כנון סדכול 5סגוח*לסד סעי הורך סנפי י'מ . ככולך עטו 6גכי קים( :6ים

 7נרי1 ס53כ5 דוד וכגון o),Sh וגסוכס%1תמוס
 6מל גס קים סגעליס ויפי וקמר 6תימ)ךעם

 טיסרנ סקכ"ס וסריס חמיס חים 13 קמור י 6רסמין 5מ,% 6מר ייטע וגס סמוך נטויית ס31ךסטיס
 מס )סי 36" 1סש5ח עקם 65מ6כ טימר מיכיסווכן
 . כך )1 ,גחם 65 "דעת אקו) tps ז"6 . קמרוסרקו

 )י מכר ככר טסרי ככורך עטו כמקוס אנכי )61מל
 מסמם יעקב וכי - גססך חנרכגי 3טכור : סנכורס6ת
 . גססי חנרכך כעגור )ו ס6)ול עמו ונין עכיגויגריס 65כי "ומר יעקכ 6מר 6ל6 סרס )קכ5 מגח ע5סיס

 )6 - יעקכ ק51 סק51 )כב( דנם: סגו"ןהכרכני.
 5עקס עשי מסתגט סו6 ס5סעמיס סקו) ע5נסמוך

וקור"
 יזין סיו גי ע5 6כ3 5)ו5 ומעמיס ענס פטמים

 ויכר סו6 כרור ונר כסכול מעירות "חיו עסוכיזי
orמסיין . ויסת 'ין )ו ויכף נכה( : כרכס )1 נרם 

 עטו סו" "0 ידקיק 1)6 6דס 50 דעתו קנתמטרככ
ab6רנת ססיס כנז'ו. ריח 6ת וירמ )כז( : ל 

 סננן(ס ריח מססרימ . כני רימ ר6ס ויאמר :הסריח
 ריח גגי י6ס סמקר6 לסרס 51ריך מסק כאן 6ין6מר
 כמס ע) יופן רקס הטון רימ רקס ד'6 סטדס- כריח"15

 6ת )סגיכס גתת' רקס יונמך )עז כא' 1i'Dhlדנריס
 ליחס כסס מקוים ססו6 כנדים - ססיס כרית :סקרן
 כדכתיכ 6"י 6ת סקכ"ס לי טותן "כגי ט61 ק6י"מ - ס' כרכו 6סר : ססדס 11ג6 סכטס )סי גטדסגרים
 ככען "רן סתרי . ססמיס מע5 )כה( : וגו' וקרעך)ך

 כס יורדין 6ין ונעמיס תזרעי "כ6 ם5 )ורעונתוגס
 נסיון ומלקוט כמרמטון יורס נטגט פעמים כ'6)6
 : ססעיס מן ע5 5ליכס ססיס ימות כלומ"ר
 * קלי וי"תמוו גק,נ ויפחמו : )6וטיס 5ך ויסתחוו)כס(

 סוס : 65ן זח% כקר ממקת סג6מר כסגין סקרןומלמגי
 ורכ סקכ"ס סנגל 5דעת דעתו ססכימס . 65חיךגניר
 סי" 06 . 6מך כוי : נעיריעכוד

 אחלי עוד חגם6
 סכול סיס יוחק סססע 5פי . ערול אוררך :מותי

 כן פי ע5 ו6ף סנ61 טס61 וי71ע עמוטסה"
 מנוי וסיס סוס 6)ע6 נכרך מ'מ געיגיו מסייעהיס

O'QD'~קטונו 61מר 5נרכתו קשתו סקדיס 5סיכך 
 651 6סו3 ססו6 הים ידוע 6כרסס 6נ) רכים)טון

 : 66ול 1מק))ך 'חיד נ)' )טוגו כהא אניסיק5)1ס1
 נטתטס 65 כי מ)מדגו 6ך * יעקג י65 ,65 6ך ניסי)ל(
 טגתכרןיעקכ סעור כדי 6)6 6תר רגע אפי' נטדסטסו
 6מר מגמגם טסיט - 36י יקום ללא( : 15 וסלך1י65
 פתוחם ניסגס ר6ס מרפ"י * יחק ויחרד )לג( :הניוחו
 יצחק 6מר וי"מ יעקכ "ת 5ק5) עריס )סימתמחיו

 והין מלר 6גי 6ין כוס 5'עקנ עטו נין עעיתי 6:י06
 6נ5 הומו סכרתי 1)6 עיג' כסו ססרי כיכר תימס)י
 סיטך סקג'ס מעיני נסתר יגר סטין חרד 6גי ז6תע5

 נס : 55ע'ר ונתגס סגיו) מן סככורס 5טטנירססכיס
 סככורס קנס טסרי כרכתיו סדרור מע"ס * יטיסכרוך
 . עשתי סיין ופורתממך

 5פי OtOt כרוך גס י""
 6ת 6ק)5 6ק55ס1 ו6ס טרור קורריך 15 "מרתיסכנר
 651 6ק55ס1 65 61"ת 5קTen 155 שגי ולכךעגמי

 מכרכו 6גי 5כך כלוך מנמכיך )ו המרתי כגלשנרכנו
 סקנ"ס מסי יסיס כרוך גס י"6 , 6"ע מגלךט6גי

 נלכס * נלכלך ויקם לה( : גריך רוסיות סו6עתיי
מסיתם



חזקונירמלללרןמפר
 בכולתי 6ת )לו( : ככול ם6חס )ך ר16יסטסיחס
 : נככורס יעקב ס) דיגו כי 5ג5ות סכסי15 פיו -5קמ
 ן וקטורם יסמע36 כגי קרוביו : טחיו כ) ו6ת)לז(
 sb~' . בגי לע"ס מס 6יפס : ס"6 ככ"ףשכה

 נח!
 כו)ס:טנס )1 גחת'ה 1":י כנען "רל 65נרססנרקסקכ"ס
 : סקרן םמ;י םה'" ימר56 "לן מקנח . סקלןמסמני
 ומגין כ6"י הטמיע SP וגסי" סמ:ס 6לן וטיקיסורס סי בחיקו )6"י סםל,וך פעיל סל וס . מולכךיסיס

 סר 6ת )עטו וסחן טג6מר ידו ע) סקכ"הסססכיס
 כנכותך 67י הטס )6 כין תזכה כין , מוסכך יסיסטעיל:
 הית כתיג כיסל56 "ג) 5עו)ס bnSn 6( h~nbח3י6
 כסכר . תמיט חוכך וע) )ט( : יזכו "ס )5מדךסדין
 . חענו7 קמיך ו6ת : כמנוחי וקמחך חניךפוקחת
 מלסג גי ייסוג סו6 )י גניי סמכותו נוסמר עסו6מר
 נמרנ יסיס תטמיסך חמים חלנך 1ע5 קניו 6מלבויון
 חרכ כתססים 6עפ"כ עטו 6מל * כזיון מגסג !סופין

 נמסמי0 תטכוז ינמיך 61ת S~h מן6' יותריפליחני
 תריי כקטר : ע5יך וירמסוס

 בסימי קרין כמו .
 תגים ' עמו וסלקת : מיקי יותר ע3יך ע151כ"יככיי

 כטסטר ספרטיס סעיסיס כמו תעכיגו 1)6 6ר5ך15
 ~otptrnn סקרקע )1 מגימיס מס מיל' יותרמסלימם
 וירו 3' תריי כקטר 5'6 . יענדוסו )6 ומטממגו
 כימיו מתיגו וכן ע151 וסלקת ממט51 כ06רמיעקכ
 עטו וימעוס )מא( : מ5ך ע5'סס וימריט לדוספגע
 לנרכס ק6י 63 סנלכס יע) י"מ . טנלכי, ע5 יעקכ6ת

 ע5 פכיו מכרכו לעסו 6נלכט סו6 ק6י 656ייעקנ
 6ת עסו ויעלוס וס"ק נעום סיס ונס תהיסמלנך
 יקלכו : 1נ1' תמים מלבך זע) סכרכם נעחון ע5יעקנ
 : 6חי יעקכ "'גקוס כן עוז י51יי 651 ' 6כי S~hינוי

 וינז נסב( : כסת"מ qtSfi,"1 כסו"6 סוי"ר .61סרנ'
 טכ5גוסיס גנ15י קומר סיס . עמו יכרי 6ת5רכקס
 : )ס וסניד ססומע וסכך ונו' 6ני 6ב5 *מייקרבו
 6סכ5 3מס )מה( : 6חק טכס . 6מייס ימים)םד(
 6מר עטו מסכי 61תס פניך . 6חז יום סניכםנס

 יסרג עסו מת סיגמק גמ65 ומ' 6גי 6כ5 ישיקרבו
 מגעיי 6הד כיוס מסגיסס סכו5ס פסיס 161 יעקב6ת

 רנקס 6ת ולכות 6ת6 תם כלסרס"י ומעיקרומבגי
 מהבס סי6 סרי מכניס מכוסס סי6 כמתסיסקופר
 6חי יוס .כמחס

 6' גיוס סיחס 63 סמיכתן 6ע"פ .
 כמסכת מגויס כך ס61י 6חי כיוס מיסךקכורמן
 כוגתס - מח לנגוח 6סס יעקכ 15קח 06 )סו( :סופס
 )6 06 )'5חק רנקס 15 "מרס מעש יעקנ3סומיק
 גח "סם ויקם פס 5'טנ ש6ף המת ו6ת ע5חוסירגו

 : עש גגי 51עמוד )מההזק o'ptntנדו)יס
 טכריוח 3כ5 ג6)הותו יי ם'ם מי . סיי 61) )נ(כנדק

 6)6 מספר קיוס 6ין 6ר"6 16חךיכלך
 סעס 5ה יתן כרכת 6חר נרכו )סיכךכמותחיו
 סי6 16חך 'ברך סיי 561 נרתת סי6 מדעתקמלת
 6ת יעקנ )קח גמרמס '~tbD ם65 לספרקיוס

 ס)6 מהחר . מגוריך 6רן %ת 5רסתך )ר( :סנרכות
 הנרסס 5י סרוס כמו ענךיס oon כשן מהרן 6ססמקח
 תתעס ט)6 )יגתכ סוכלך * זעפו יעקב 06 נה( :"כי

 3כן ולסקס תחק כמו 5ליקיס מסגי כעטו רגע יג66יך
 יעקג 06 לכקס ט6רמי_6חי כתו56 כן 33ן 56ג6מל
 יוכנס הכגיס רוב גע)מ6 כד6מר" 5ך 5סנ'7ועסו
 יעקכ "ס 7'6 . 6מו 6מ' )בן se 7ומר4 עטו ס6ס)6מי
 נס 6סכ5 5מט כ7כתינ גחכווגס סגיסס ם05ונחועסו
 סגו . יסתעף) 36 עסו וילך )ם( : 6מ7 יוססגיכם
 קינך נכי כיס6 ייק65 6ינם' קמלי כסמוכ)לכוהינו
 נכלך כנוו פל' עוניין אין ועסיס 6י5גוח פרם"ייסרכי
 6י5כי כני 3יג7) רע דק5 ירך כקומר כפ5סלכ6
 סגני יסמעsfi (6 טסו וי5ך כתולם כתום וס דגרסלק

 1מם051 ליקים 6גסיס יפתח 56 ויסוקסוכנגי6יס
 15 ויומס 6יס ובן יסכון ומיגו qtD כ5גכחוכיס
 6ת ו'קמ : כתוניס התגמול קלי fi1'D בן כספר6סי15
 ס))1 קמרונות ככככות עסו 6מל - יממע56 נחממקת
 0151 )6נרהס סגהגס כנען 6רן 6ת כיעקב יצחקגתן
 )קחס  כנען מנגוס וטל6 ממפפתקו 6טס  לקחת)ו
 6רן ממגי סס0יק נגען מנגוה סגניתיוינה
 מעחס סמ6 6מר 'סמע6) כת 6ת npS1 15 סוךכנען
 : נ6חע סנ7ו5 - גניות עות : לנרפס לגמותשכס

 תולמות רפרשת סידראנשלם

 ריצאפרשו
 גגות סרעוח סגסני5 ייי ע5 סיס"' יעקנ. ריעא)י(

 ענין סספס'ק ע"' וס"ק )פי' ש' וכו'כנען
 ונוי ינמק כלך כי עסו וילך לכתוב יעקג ם5 מלסחועסו
  כגען כלות מרעות  הנסכיל )דגל תמוכה הפסיק51מיי
 עטו ס5 עניגו ונוסנמר יטנוע6) 6) עסו ס5ך יצמקכעיני
 מרמס 51מס . 'pD( ם) עג'גו יסייד ר6טון 3עגיגומוזר
 )סי.טסע5יס 7"6 ענר- ככיח osnn ססיס )פי מחומה11

 נכ3 גס ספלסס נסהמס 6מיו טסו כסני) מןסעיריניקתו
 סטדלי' סקל ס6'!כןככ5 מרי סלסס סוס תמ65 65ססדר
 יעקנ 6ת ינמק וים5ח 56 )מע)ס ממובל טסעגיןועזי
 ככת'ס ססססיק 636 ספררתי כמו 6רס סיגסוי5ך
 ומסרם ומו!ר וגו' יעקנ 6ת יצחק כירך כי עסוכוירנו
 נ6ר : 6רס צפדן וסביכתו סטו)ס חלס גסני5ינייתו
 יסנשסו פן מטס 15 1ינ6 5טכועס נויומד מק61 .טכע
 כמנרץ נ~וכ מקוס סכע כ6ר י סכלכ1ת ע5 סעריסס65
 וסנטך סכע כנ"ר 6נרסס ויסג כעקיס כיכתיבסיס
 כתינ ועוד מכרון ס'6 6לכע כקרית גרס ותמת)יט
 ויגף ויס)מ כפרסת וכחיג פגע מנ"ר יעקכ 1ינ6כ6ן
 : חניון סי6 ס6רבע קרית ממר6 6כ'1 ינמק 56יעקכ
 נסע 6רכע ומקריח חלן עי ס5ך יוס כרוחו מרגסויסך

 מלן עז 6רכע מקרית מכמיס 61מלו 565חלגי6מרינן
 סטכן מעות עסלס וכמתי יוס עטל מכעסמסיך
 טדכתיכ 6לס סדן הע6 מלן ט61 מרגס. :יעקנ
 סיגס 3ך קוס )56תל וכתיי חלגס 6חי 5כן 556עי5
 מסמס נ6 מסלי כלמז נע5 - סס 1'5ן )יא( : וגו'6רס

 ככ* ויגס a'p נכי 76ס יכנס )עו)ס יסורס ל3וכדלול
 כד סיכלת כסי סוגך סיס סממם נ6 )6 06 6ב5פוג

 סשנמ מקנני - סמקיס הענגי 1יקמ : מעסופומיק
 וגמרך 6תת געש שוין ופרשי שיו (7pD 6ג'1שנחק

נ"ניס



שקותףצאטצ88
 ויקם וי"מ ט5ימס מפתו טחט6 בהן 13 רמונ6נלס
 )56חר דכתינ וסייגו סמקוס ענגי מתוך 6מת6כן
 ויטככ : מלשוחיו סם 6סר סינן 6תויקח
 סי ע5 6ף וכסתות כליס ע5 1)6 . סס61ג-מקוס
 טעיל 0ס 115 161)0 כיכהינ 5עיל, קלוגטטיס

 כדכתיג ננקר )ט0כיס רוגם הסיט 5סי- blb)ל6סוגט

 5נ6 יכ31 טיט65
 ק

 )כן '0'1"6 י-קיד'- - :

:1":שש
otpna1DS 

ה ~'7( זה"  
 )יב( : סחתס SD )עמול 6יסיט5

~'SID 
 ויורייס

 )מפס וגס6ליס יורייס כך ויחר תחוס עיים -13
 כרית 'ורד כך 61מל )ע)"ס סנית מן סע31טכפיס

ottifiתמוט עו)יס 1)כך כ6ן יירתם כ15מר binlh1 
 'ורךיס 4מר 15 סיס סעס )פי hifi כה יירמס6ין

 ממונין קסיו סמ65כיס מסלם ירוט)מי כשלנוסועעיס
 נ161 סמ63כיס 605ר )נכרו )מע"ס שניס סיו1%ת1
 מקוק ס7מותו )מללס טגממי יעקב 6ת ורשסמפט
 ומלהכריס ויורייס ש5יס סמ)6כיס וחיו ר~ככויככסל
 6כקי. 6כלססגו:)יג(

 כנגיס: טס טרי כניס פגני מקמי
 עbSh 3 לנותק מ6י . ע"ס 0וככ 6תס xhסקלן
 סרוחות גכ5 תמרון מפס קרקע ,מעע 5ך ס6תןידי

 SD(Ot שטס מסיו כמו מס) מניבותיך כ)וחכבוט
 ס51כיס וסם גךקע מעפ 5טס טגותגין מטוכיסקתרסיס
 קס5 סררי כ6ן סגיכוחס כ) כגכורתסושנטיס
 סקנ"ס 15 הלטס וס כ5 תחתיו י0ר56 6רן כ5סקנ"ס
 ממילם . וסמרתיך )מו( : סו)ס סי עגילו כנוןגח4ס
 tbm ס6דנוס 56 ומתיגותיך : 6ח'1aD 1 ופגי סריךסיס

 ,ןנית' ,; ניסמ""תיי'
ה 1 ו ש  

 גן '11' וגוו'נ:ס:' רטוו
 י,"ן

~SIDe 
OtO 

~DID
 0סו6 סנע מנקר כטבוע טוי וכו' 0נע כ"ל

 נט) קנס עד ו)יווסו 6י' מ65כי ירזו יסר6)שלן
 ))1ת1 65רן מונס מבחכי יריו ו0ס עגו 1מ0ס יסר656רן
 לוח ,כ5 מתססך סיס ססו)ס גי נ') )סיכך 65רןגח1נס
 סי6 6) נסית מניע ורשו 0כע גג6ר סלנ)יו סו)סנמש
 מתג כירוסיס וטס יפוספס כגני 1DID'n למנעלוז
 העניו "עשל ק6י ומהכ סט1)ס מתהמך סעודיעמוד

'1DODDדמות וזמו נ6לע6 נעין התרגומו ססו)ס 
 כיח 6ס כי וס 6ין :תככיבו

~'oSh 
 ומסיכן סרס"י .

 וס משק ע5 סף 0רכותיגו 6מר כןכ13מר קמר ר,ש)5מזו
 חורו סוג כירוס5ס סל 0מ0מע מ15גי )כיח ג6נייק

 ירוס)ס 651 )11 סי6 111 6) ניח קר6ו יעקכוסירתי
 16מר 6מ )פיכך 156 6ח סותרים 136 יפריס6"כ

 סי6 וזו 56 כית עד )כ6ן 1ג6 סמורי סרסגעקר
 6ח יעקם סעקס ומס פאג"י כך וכו'קפיגת_ס6רן

 מגע מכלר יסר דרך %כת סר1נס מי כ5 פסליירכו
 6רן 0) )נוורמ תרן סכן 5מולמ ממערכ ט51ך סו56חל;
 ומרן מלחור וס)0תיס מקרס 6לס כיכתיכיטל56

 פיט מנקל סלך וס61 לעי) כו6מרינן טס 6מל61רט
 55סון) מיר1" דסייגי 56 5כית סמורים סר זרך)תרן
 סכ6 סדרך סו6 י"5 656 סר0זי כבפח 56 ביתעז
 ומחרן )חרן וס)ך15 כסריס מ16ר כ1jpf 6:'0 לגרפסנו

 סס כחייסכו סדרך פשותו מקומות ונכמס 0כע)נ6ל
 וטיו מע)ס 0) כסלחיות 0מניגו כמו וינמקהכלפס
 יעקכ בו ס)ך )סיכך נו ומכירין סירך נ16ת1רגעין
 קנותי ססתס))1 מלקוס עכלתי 6ס0ל 0סרס"יומס
 סמוליס נצל מסרי כן 6מל סמולים סר ע) )6וכו'
 "ים 6ין רמתיגו פ6מלו וכמו מעמיס כמססיס))
 כסר "כינו יעקכ גסך נסוכים כמס )סעריודע

 גתפ)) "כלסם חסרי כן 6מר 56 גיח ע5 6)6ס%ריס
 כית 6ה)ו 1'ע )ך )ך כפלטת גיכתיכ מ,כמ גו וכגססס
 לכותתו קמלו מזכם סס ויכן מקךס וסעי מיס56

 ושן Sb נית כין 6ניגו 6כרסס סחפת )"י")מ)6
 ומס וסייע שיד יטרק) 30 מ0וג6'סס שתייר )6סעי

 לסרי גקר6 מעתיר ע) Sb נית סמקוס סס0נקר6
 ע85ותו גתס)5 כן כמו ויוחק יר06וגס מעיר סס15ן
 נידיר טפין פי ע5 6כיגו61ף 6כרסס סס נכנסמ,כמ
 16תו ע5 כוו67' כי )ומר )גו י0 וס ע) ור6ייסכתל
 סיס )6 יעקב "כ5 ואגיס ימים ימס יוחק נתס5)מזגם
 6פסר 6מר וס וע5 5כן מקוים 5סס גחס55 0651ס

 יסכ סס niiDW' 631 לכוחי 0ענלו מקוס ט5עברתי
 36 נית עד 55כת 0ס עומי מטיס מחרן )מיסדר-דעחיס
 0מס סיס מככר סעיר ס6רןר'5 15 קפנס מיז טס)סתפ))

 16 טכגסת ~יה1סמ6%)6
1po 

 5מח5 ונע6 7נ)י כתר מלן עז 1נ6 סמוליס סלגס
 4נס כ)6 ויספר מזוגי )גיח כ6 זס בדיק סקכ"ס6מר
 וי0גכ ס0מ0 כ6 כי 0ג6מר טעמה 13 סקנסמיד

 6ין תו' קלגס מוגג 310ט וסיס 1ימ)1ס ססו6כמקוס
 כי מכיל 6נ' OtO סמקוס ש' . 3ית.6)סיס oh כיזס

 כ6 סמוליס הר כ, וייעהי מעמיס כמס נוגחפ55וף
 לעיל 6:י 6קר6 3כ6ן ג6 סמקז0 כמקוס 61חלי3כ6ן
 כירחית )חלס. סכ6 סמיהם כית כזרח 56נית
 וסר טעיר סס 14 וקוקס 6) כית ה610 )וקוסץנך6
 מר6סות'ו סס 6טל סגכן 6ך 5מקומו מזרסמוריס
 163ת נסיות 1153 0ס נ60רו סנוריו מסר00יתס
 )מקומו מ,ר )oa1 11 סמוריס סר קפן 0ססובעדות
 ומאס וגו' סגנן 6ת ויקח כוכתינ עמו Ishttויעקכ
 )ומר וגין חרגם ))כת ממסכנו נכקר יעקכעמד
 ויל בסמוך כת-כ סטרי מיוסכנו יעקנ טמרסכחרן
 6מי יעקכ )סם ויגמל כתריס וכת'כ קדם כגי6רגס
 כגס )כן מכיח ובסוכו 6ג6נו מחרן ויגמרו 6תסמגין
 15וס יעקכ ויכל ויס5מ כפרסת כדכתיכ מזכמע)יס
 יעקנ ויגנ כמקוס ויקכ6 נחכח סס ויפן 36 כיתה61
 סמקוס סס ויקרץ גסך ע)יס ויסך 6כן מנכתמננס
 מע"ס 0) מקדת סר0"י . ססמיס סטר Of1 16:נית
 יעקנ נגד קמן סו6 סרי מסט 50 מקיר כבנדמכוון
 מערס ע) מקיל 0גס )ומר גריך 5כך )ע'5כד6מל
 סי6 סחי" 6נן . סלכן rb ויקח )יה( : כגנזוגןן

 מטח . ר6פס ע5 סמן 1ינ1ק : סעו)ס ג0התהמשגס
16תס
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 כמסף סני'ח * 6ענדך גס: עיניו גתן כגר ש רמ5 מסדן גסוכו קרננהם ע5י0 5טקלינ 3קיסס%תט
 656 עגתיס 16 סגט 3ומל 6 סיס . ס:יס סכע : קמן 6והס ויקדט ימסמס מסכן נכ4 פמ5יגו נמו%ס

 כרמ5 יפס שס 15 שיתע יעקכ ס3 גזעתו סיס 65 3י מסחח 6טר 56 נית 360 6יכי לס:יט מונש%י
 נרח5 : עגים סכע "מר ו3קך מיעעת עכויס נסני5 : כעיח,ור שכילנס כיי מסחס 5סימן ד"6 . שנססס
 ז'6 * חחתיס רועס .לסיות 6מל כן 1ע3 טי6 רועס : 56 3יח סעיר סס גקר6 יעקכ 3ן ססס 3עיר מוןססיס כי סנוו% כל6ס נעעך חסוכט ס6יג0 . 0קסגס 5חך סמקוס פס וע5 * לר6טוגס סעיר סס 115 03161)הם(
 6טתי ונרכתי6656ף נכורתי "גע3ח זיז 65 וי6מר 3סולות כתינ 65מר י"5 656 עיקל כ5 גודרס6יגו ע3י וינ6 עטי יחוור 0נכירס 6"6 06 6מר גרמע מוס עוכ 6מריגן ho .61"ח * ניכ יעקג וייר)כ(

 DDID יכר * 6חדיס כעניס נעיגיו ויסיו )כ( 6גסת: %ר 6100 כמו 5רתס כע.ת  גווריס טי0יו3דורות
 סן היס יל6 . עמשי 36ס'ס יוץס 06 : סזחקנפעת
 כ3ומל סכועס 3טע 16ת1 מסרסיס 1'ס 0מע6ינרוס
 : וכו' כירך וסמרני עמדי 46:יס י0יסכן

 61פליט קרכגות ע5יס 6קריכ . סו6ת וס6נן)נב(
 0565יס ס' ו0י0 ס'6 יתיל0 דוס6כן וישו .מעטרות
 מזנמ יעקכ עס0 6יך ו6"ת thro וס6כן ומקס3דיין
 זכחיס כסי5סי 6מר" 60 מל"סותיו ססס ס6נגיסנע

 בכמח י"5 656 וכו' סדיוע כסן כסתמס ט65מ,כמ
 יסיס מקומס . 56סיס נית יסי0 : 5סקסיר "יןיחיד
  וונמתו יש6 . ק6י 66נן 63 י0י0 ותינת 056יסגות
 כנורי 6ך גקכס נכי וכר 3סוןמניע

 ס6רן 6ח ימ3ק
 : ס6רן 6ותס נפ6 651 * הו6ת 60רן 6ת"תן
 6רס כדכתינ 6וס 6לן . קיס נגי 6תס נש(בם

 גכתנס 63 ונו' ס6נן 6ת וינ5 עד סו6תססלסט
 רוכניס : יעקנ ט5 כמו גד51 כמ0 5סוזש%6
 - 0כ6ר 6י ע3 נדולס וס6כן : 6נ5ס ממתילס .ע5יס
 גני ס6ל ממש יס6גו 1פ63 וכ5יס כריס כס יסו5פ65
 וש " מל, נו ננו "ון י והל"'קע
 נחור סס ט5 5נן מכגיס וסיו מיס נ6ותוייול
 יונמ6 ' ס6סף עת ל6 )ז( : ייוע 6יס ססיסוקגו
 . רעו %כו סג6ן ססקו : סניתס "ותי מ"סף 6יפ61ין
 0יס מת"ר6 6% כך כ5 5סס 15מר 4עקנ טס5מס
 5דגר ר51ס סיס וסו6 סרועיס עס רמ5 05 ח5ךסמ6
 רועס כי 65גיס 6טר 650ן עס נ6ס ורח5 )ם( :עמס
 06 קסיס 1601יל וסרומ רכות עיגיס )06 6נ5 .סי6
 2 5נוו5ס כגוי 5ח13ק כדי וטוי רועס סיתס 565פיכך
 ו6ח"כ . 610 6ניס 6מי כי . 5כח5 יעקכ ויני)יב(
 6חי כי 5רמ5 יעקכ וינז 7"6 . 5רח5 יעקגויסק
 רכק0 6כל סו6 6כיס 6חי כי 05 ט0ניו 5סי -65כיס ותני : 6סרגטל0 ע5 חתנכס hSn כזי סו66כיס
 65מט וחגז כס כתיכ סו6 מי יוזעת היתספ65

 6ת 55כן ויססר )יג( : 6מותיסן %6 מטיותססגכוח
 כדי וסכרכס סככורס 5ייו סכ6ו - 560ס סיכליסכ5

 6יך 15 סיפר ועוד כחו 5י יססי6 5כן 4סיתרנס
 נ65 ריקס ב6 6י יתמס פ63 6חיו עסו משינלמ

 סדין מן . 6תס וכסרי ענמי 6ך )יד( : זנל סוס)
 קרוניך מס6ר טסתלמקם כמו מטיי יסרמיקך 3'טיס

 5עזך * ימיס חדפ עמו 1יסכ : מע)י 6רשקך 651"6תס ונסרי עימי 6ך * סעמיס 6מיך 6ת סרמיח מ6חל)
 , גקרוגיו 5יעפ5 6דס גריך 6ימת עז 6רן דרך תורס:

 05סכירו וגתיר6 5עסו יעקכ עס0 מס "מע 3נןלי6

 6ח יעקנ 1'6סכ )יח( : עסקו סו6 מס סגיססועי

 3ט מיכתו מרוג סרס 1' נפני5ס 5ענוז נעיכיוהיס
 עוני יסקכ סהם יוחר פ361 3כן סיסו6י15

 י"6 *
 נסעת 6נ5 6מייט כימיס כעיגיו סיו פעכד65חר

 6טנתו מתוך מרוכיס גימיס געיניו ה'1סענוזס
 * טענלתץ עניס סנע . מ63ו-ימיס כי )כש( :6ותס

 6ת )כר( 1 ימיס 1מ65 זקן דוגמ6 ס,קגס ימיזש6
 סיס כגוחיו וס65 * פפחחוו3פס

 סש כתוכ 56"
 : פסמותיו נקר"%ת מס%סיו נגותיו ס6רןכרמוסי
 wlnSn 1ס משobl . 6 סי6 וסגס כנקר to~s)כה(
 6סתו עס 6פילו יגריס ליג0 פ65 יעקג פ5נלעותו
 עמ0 דר ככר ש0רי נקו3 מכירס 0יס טמס ינרפ6'15
 סנור דה61 פעות קידוטי 5סו סיו ו% 61'ח עניסשנע
 : קדוסין 5סס נט5 65ט ש0י6 .מטידע וי'5 רמ5פטי6
 סמחח3ס 65י רניס Pns . %1 6ת גס ל וגחגס)כז(
 עד מ6מיגו יפקכ יי0 631 )יטקנ 5נןרימ0ו

 6ת 4 ויתן )4 : סתקוס 6גפי עכט'1ססנסימוסו
 כחיי0ן m~nb סתי %יגו יסקנ כפ6 6יך 61'ת ירח3
 נר רגותיכו 6מרו 636 כ5ס סתולס ג5 6ח צךיססרי

 6חרס6ס 656 מתיחסיס נניו 6ין ונר סיוגפיס ab"' ' *רמ3 63ט וי'6 יסי טגו5י כקעןסגחגייר
 סוחרו ו3קך כגך 6ת יסוי מכי יכרנסק6

~$?D'5 
: 

 636 6ת גס מ0ו * ohSn רח5 6ת גס 1'06ג)ל(
 תקועס Insh כוע3 פ"יס ר6סוגס 6סס סנעו3סנו0נ
 46ט גס% רמ5 6ח 6סנ' יעקנ ונ6ן ע51כמתג5נו
 : נס ווסו חתל0 63ס 36 טכ6 סי על 6ף oblnיוחל
 סני מג50ת סייתי עכסיו טר . 36י 6יפי י5ו0)לר(
 קר6 יעקכ . 4י פמו קר6 כן ע5 : 5נ50ס 5י5סייע 6יפי ישסלך סליסי כן 4 עג31ד ועכסיו ייי כסתינני
 5וס עתס כיכתיכ כיעקכ תלויס סמו ססנרתסמו
 כיטקכ ת4יס - זנו3ון פס ססנרת D'tbt 56י6יסי

 ט63 3סי יש3 וכ41ן קר6סו וסי" 6יסי י,כ3ניכיכתיג
 עס 656 עמס זיר"ו עיקר 5סיות 3ינריס 'עקנסוד0
 כתנ י נו%ת ותעמוד )לה( 063: קר6תו לכךרח5
 .ו63 לרחס 6ל פנס מכן 65מר כי טגוידס 5סון03

 : 6סר 3דת 63חר סוסנס
 מח5קס 14תר נס5ס פעכסיו רגיעי נןסעיס על נחקנ6ט.כס 65 נ6חותס. רמ5 ותש6 )%(ל

 ססהתס נ3סס 6ת )ר( : סנעיס פינ 065י16י
 י6ס0 3יטקכ 16חט ותהג כו5סס וכן .65סט
 1ל1 וקידוטין נכח31ט גסיו 0יו סס ס6ף מ5עז"גיו גפי ז3סס גני 61ת נ5ס0 נני 6ח כער ו0ו6וכחינ
 gJS'D יסון גטס (bSn ו65 פ5נסיס נני ססנסיסס'1
 65מר ונכיסס סננילות 0651 ר% oci כפמזכיריןרק

סנ5%



חקימיצ%%וא
SaSogנק51י סמע ונס : עגהעקלתי - זנני )ו( :61סל גי ג1751 וכנל סגחח55ס 6ניו י13עי ר16נן . 
 נתמ5תס 6מוחי.6מר0 עס נסמ5תי )ח( : 5נגיסט,כיתי
 סכסס 6חותי עס ומכלני 56סיסדגגי

 טנג65י
 סג6

 '0יס כך המטגן נ6%כח עוטה 5סיות גנחרמ6מות'
 טוס יסיה-hS Out~n עו5מיס סככית סגנחתיסעייס יכ51תי ונס ממססחתי הנ6 ין 5מעס "ס5י6כגנחל
 ויקח ויס5מ כוכתיכ ממססחתי סנ6 "גסת)י 656נוגה
 . כנו 5"ס ות6מר )'א( : גסח5י ממעס מירוס6ח
 )1 סיס 65 ססחמי 15 סגחתי פי עqfi 5 נמזט)סון

 פי ע5 61ף גגיס 6רכעס 5ו mSta' מ6חר5סככ'עמס
 טסגי והכן ככיס לס סיו )6 5רמ5 רח5 ססחח 56טנ6
 ססג"חיז 5י טו6 סגמ כ)ומר "מר קר6חו ספחתר,סי)דס
 ד'6פי' : קר' נד נ6 כת'נ נני : ספחת' עס5טכג
 ד' '5יתי סככר כייס ם5 ומי5 גד91 נ6 תיכותסת'

 : ת6גיס . יוז6יס 1ימנ6 )יר( : 6חי ססמתיועגסיו
 15 5ם6תי 6גכ" ססר' 6יטי 6ח קחחך סמעע)%ו(
 גיי05 טמ0 1'טככ 3פז( : 5רתי געסיח ו6תממי5ס
 נתן )ימ( : ויטלת ופרסת הו*  כלילי  ויקס יוגמ6 .הו1
 6גי 6נ5 נגיס 03 סיו ם65 יסי עטתס הי6 קעס"ס ס*מותי ו6ט"פ - 65יסי טסחתי גחתי 6סר טכרי056ים
 סמסרתי סעסיתי מטד נמ'15ת ונסכי5 5י סיו כרס0רנס
 601מרט כך ס6מרס 1ע5 טכרי 6לסיס נחן 0פחתי15
 יונ5גי )כ( : סינין 3סל 'טסכר גקל6 סגרחיך סכורכי
 סמסמטיס יגויגו גד91 י63וגי נגי כמו עמי 'ינ51 .6יסי
 סיגי ו5כני 5י מדור כיח טשסס נריך ד'6 *כסחיס
 כתינ 6ין * נת י3זס "מר )כא( : גגיס סטס 5ועדתי
 %ך ד'6 . 5,כ51ון ח6ומיס סיה0 ססי6 55מדךסליון
 5יי0 כטטת 656 כח ס'חס 0י6 5סי סליון כ0 כתיכ6ין
 כמו כענמס דגס 06% בן היתס סריריון ומן כ65נ5

 עוכר 0פייס סיסד כמו כדיגס יוסף וסחליףססרס'י
 . רח5 6ח 56סי0 ויוכור )כב( : 6מות ככען5סמיר
 :  רתתיס למדח  סרין מרת  ססוסכיס %ייקיס6סריסס
 ג6ססס כמו כרח . חרסתי 6ח  56סיס  6סף4ג(
 . יוסף 6ת רח5 י5דס ג6סר ייסי )כה( : וני5סמחס
 סניס 303ע ססרי ענוותו ימי מעו כ6מרכ)ומר
 ג6חלהס י75ס ולח5 סטכעיס כ5 גו5יו6מרועת
 50 סגה י'ד מתו יוסף וכסט5י עקלס ולמ5דכתינ
 ז"6 . ונו' 561כס ס5מני 1'6)נר 5סיכך עכיותוימי

 יעקכ גט5 65 יו0ף סנ51י קודס 6נ5 ס5חגיוי6מר
 55כח ינימ:1 6% רפוח 5גו יתן 65 עמ6 6מלרסות
 טקרס טסי6 )סי ויגלסג0 יסנ%6 65מר יר6 כיע%
 כו5ס וייגס סגעיס עסל 6מד ע%ס גסיל סתסתגן
 סי' חי0י0 )סנעס ו6חי 6מי ג5 סגיס כסנעטגךן
 5עומ6ס וטכוע )עיגור חיטיס טסה 61חד 6מך5כ5
 : 5משפעין י51דת o~stS י51דת 5ן ק"ע6וסגי
 גצ5ך סיס כך וכמגי5 15 היו מרפיס . גמ0ח')טז(
 5כ6ן כטנ6ח סלם"' . ייברכגי גמסחי : גפסיס5הר6ת

 סלי חז"ק ' ונו' כתו ורמ5 כדגתיכ כגיס 15 היו5"
 כגיס 15 סגייו 151מר 5מ15ק יין 5כע5 סססתמון
 סי6 לועס כי 0כתוכ ומס יעקכ כי6ת קויס55נן

 : סגתיס "1 סנס כגי 0יו קטגיס טעדחן 5סי הייגוהס 51"

 ג6 06 כלומל ק"י 5עי5 . ונו' טנלך נקנס וי6מו)כח(
 טגתכלכתי טיועתי כעיגיך חןמ65תי

 כנ5י
 גקכס

 מסו0 ונו' טכרך נקכ0 דכתינ 601 . ונו' ע5יסכלך
 5סין וכפ) וי6ער )ומר ח(ר גזנליס ננתייססהפסיק
 כ6סט י ענדחיך 6סר )כפ( : כמקר6 סרכס יסכוס

 16תט נסני5 5ך 6חן מס וי6מר )לא( : כסכל51"
 5י חתן 65 יעקכ וי6מר : עמיי סעסיתעכויס
 06 6כ5 עניתי כ6ט0 כי ענודס מ6וחס .מ6ומה
 os~nh 161 0דכל 5י עסס 65נך 5רעוח ס6טונתר3ה
 ג15מל ut(tbt נקוז סס נ) )לב( : 63גך6לעה
 651 ועו ותים גנם 65 6ג5 117ק6 1פ615 גקוינמוס

 וקגיס וט,כריס סעקודיס 6ף הסיר 6101עקודיס
 6ח סי*61 גיוס וי0ר גזכהיכ מסס )הו5ייטר~;2מיז
 סיס 65 טסרי גז51 רמ16ח ו,הו 0עקוייססהיסיס
 : מס451ן סמק5ות "ת 'עקג עסס 51כך כךסחג6י
 מוס - 610 מוס רוכס כי כע,יס 65 6נ5 - נגפכי0חנס
 וני 3דקתי ני ועגחס )לנ( : ג5ט'ורו'ם

 0רססו .
 ט5 חט6 6תס כ' ממר כיוס 3יקת' ני 5פגיךוטגתה
 : ככי"מ - כיוס : כטכרי )קמתי מרי )ר6ותסכרי
 גסחמ הקו'ף . מק5 %ז( : י1"י מ0ר . כיכרך)לר(
 מססד 6%ן כקר מעסר יונמת סדנקותנסכע

 656 5נן גר6ס כמרו "ין 5גגס . 5ח 5ננס :חמרוריס
 כץ )חיס כין 5כן כטרס וסעימון סלו 6נ5 )מכססו6
 0ייגו . ו5ו, : 5כגס נכי 5מ 16מר סו6 5כךיגסיס
 וכגנז0 יוס 5כ"6 מרגטלח כנכורוח ד6מלי)ןטקייס

 ועד ממג'פמו ים - טסרי קו)דר"6 וס 61ין נ6ען115
 מתולנס וסקדיס נפגיס ועוי יוס מכ"6 'ותר)נףסחו
 15 6ין . 1יס55 . י5ווין ומסמ זטטגיס מסחכירו"5מ'
 מ0ן ועטם ת5מוי ג5סת חי15ק 5סון 1ה61דמיון
 סגקיכות יונ5ו 651 630ן נסן 05כגיט וגירמסוכס
 וסייגו 565תר מחטנרות וסיו ה,כריס מפ:י5נרומ
 חינס . ויממגס יח( : 5יעקכ הקסוליס וטיסיגחינ

 סרכם ועוי הפלות וייסרנה כמו 6גזרוניעסא
 56 ענס סעגמוח ותקרכו . יעמוזגס מנויומ5כוח
 רניס ע5 5ומר מט 65 - 0נ6ן ויממו )למ( :ע5נוו
 "ס זונמ6 זכל)עון

 יט~
 . ר.מק6ת Sb : סי5ה כגות

 נסני5 ד"6 . יוסף מן יוסף Sh 5טכר סמק15ת מןכמו
 הנ6ן וחידגס : גגי 56 "רד כי כמוסמק15ת
 סכסנימ 636 מק15ח ס5יג 65 61י5ך ומכ6ן -עקודיס
 הנ6ן סגי ס6ל' ויתן יעקכ ססריד וגקודיס טקודיססהיו
 : 5נן מנ6ן טסי0 חוס כ5 עקודיפ61ח 0סיו 56156
 55נן סה סתחין יה6 ס65 . 5נן נ"ן ע) טחס %")ם(
 : כנוותס יס%יי סעקוייס 50י נעזר יעקנ סנימ15מר
 : ימטכ י6רן טיס SD דונמ6 5נן ג6ן עס . 5נן 65ןע5
 ס0פל הח15ס הו6 . יעקנ 56 ס' יי6מי 4(ל84

 עהיו 5פי . 06551 5לח5 ויקל6 )ר( :5געיו
 3ריך היס 65 51נגי1 5,51פרי 5נ5ה0 6נ5גכילוח
 : עמו 5לעות כס9ס 6נ15 תויר סיו טן ס6ף5קרות
 5"11 . ונרוייס )י( : נמשס . 6גיכס מקגס 6ת)ט(
 עככ כ0סיגו 6ח )%ו( : 5כמת כסלות מהן יסכלל
 כ3 גילך 5ע 5תת 15 סהיס גיוגיתיגו כסף5ע3מו
 יניזז ט)6 * סחלם'ס 6ת רמ5 ותנגונ )י%( :ה6רן

גרימת



חזקוניר4צשמל
 נטגיין נסס 5קסוס עטוייס וסתלסיס יעקכבלימת
 : 6ון ינרו סחרפיס כי - וחרסיס 6פוד 6יןסג6מל

 :ני:: ייניגן%,::מ
 6לגעס 16מר סוי יעקכ כסן ס5ך ימ'ס וכמססג)עי
 ומתרחק 15 ס51ך יטקכ סיס כסניעי 6ף טסריימיס
 יעקכ 6חר טרוף 5ם' 6חד גיוס )כן ס)ךמ5כן
 כמקגס נז51 נעוטר כנד סיס ויעקנ רווסיסכס6ר
 6)סיס ייג6 )כר( : סרנס טסיו ניחו 1גגגיוגרכום
 נגדיס )סן 5מסק . )גסק )כח( : כ6 וככל סי' - לנן56

 )עסוח יזי 565 ים נכמ( : גר גסקו 5סוןוכ3יס
 "קח סן 1nDnDI גן ,1זע 56סיכס ונס , רעעמנס
 : ע3יכס 16תי 3סוסיר 6מס 36י נ6 51כך' מכסנקמתי
 65ס מ6ס5 כסיג6 סרם"י רמ3. כ6ס5 ויכ6)לג(
 נ6סי 3ו 1ג6חור

 ס"מסוח ב6ס3 ס'מסם קוךס רמ)
 נ6חרוגס ס6מסוח S~h3 טחסם )ומר 5רט"י ומקומי
 זכר ס6מסות סתי 6ה) נגי מנ" 631 סג"מר 5סי656
 5סרס %ריך נ6מלוגס ם5סן 6ס5 0מיפם מ3מייכווס

 Sohn 1,ג6 65ט ונ6ט) 'עקכ נ6ה5 ויכ6סמקל6
 מג6 651 ס6מסות סתי Stb~l רמ5 כ6ס5 ויכ6)6ס
 ויעקכ סכית עיקל ססי6 )פי כ6מנע סיס למ615ה5
 ס6מסות סת' ו6ס5 מכ6ן )"ס ו"ס5 סס חיירסיס
 * סרכיס ו3רסוח רמ) ם5 63סלס סחוחים וכו3סמכ6ן

 5פ,סוי"מ
 ריהט"

 ו6ס3 נ6מנע סיס 63ס 6ס) דקר6
 ורח3 65ס 5661 מכ6ן ס6מסות סחי 061) מכ6ןרח5

 פתומ סיס )6 ס"מסוח םhb 5 סלניס )רסוחפתוחיס
 ס65 נו 3יכגם יעקג יוכ) ם65 כיי סרכיס)רטוח
 גכגס ס6מסוח S~hn כסי65 עסיכך )6: 16 רמ)כיטת
 : רמ3 כ6ס) לו כ6 )6ס מ"ס) 1כמי65 65סנ6ס5
 (oh ע6ס3 קטי61 - סתרסיס 6ת 5קחס ורח))4ד(
 : סנמ5 ככר וחטימס רח5 5קמחס רמ5 ג6ס)55כת
 ויוסקס  סנ6ן מכס  סרועס  נעולס גוסנ מכ)1. %לח(
 656 סכחיס )6 ו6גי מסכ13ת גן וע"י כיומק1מ:סזס
 יומו כן Stb1 מכ6ן פרם"' ., 65גך ע'3י : 63טגס5תיס
 קלף י6יגו כע5מ6 6מליגן ס6 ת"מל 061 6י)גקר6
 5סכי6 נריך 6סס 6'5 וסמחויג םגיס מםחי פמות6י3
 6י3 קלוי יומו גן דוז6י וי") פייס טתי בן6י5
 61ייי . סניס סתי כן טיס" גריך קרנן 5נגי6נ)
 ג6ן גוסג כסס61 סרועס , מגסנ . 6כלתי 65bSנך
 "2 "" ,ייינ"4"",'י י:"לטויית 15 )קגוח מ6% 61יגו זם6 מרעס )מנו6 רחוק)מקוס
 גטופס %י15 - %יך סנ6תי 65 סרפס )לט( :6כיתי
 עד יכי6סו כזכחיג סעור סייתי סזין סמןכ"וגס
 1StDh ויסער ג6וגם סגטרסס טז'ס יני6 לכות'טו"מלו
 : מס)י ט)מתיס hSb 3יסעל כזי 56יך סג6חי 1663ת1
 ונ3י)ס ניוס )רעות מגסג . )י3ס ונגונתי יסנגונתי
 נ5י5ס נגגכס ו6ס סנ6ן SD~S %יר סג6ן3סח,יר
 יוס גגוגח תנקסגס מידי 6גי 6נ5 גנגנס)נע)ס
 נ5"נך מגיס וסס )מש( : 5ם)מס וע5י 5'5סוגגוגח
 וסחי נמב( : כנלי ס5מ"4 . וחמ5ף : עכלי עכיגיין

 סק%1 "כי מעסק טסחדת ססחז 313י . )י סיסי5חק
 50"4 5סייוע )י היס סי' י )י סיס : נזו) וטרטסיר
 3י סיס סקג"ס 6ת יגמק יל6ת ז""ן - גחיר6תכן

 ינמק 6)ס' 5הור רגס 65 סרס"' כ6ן )'וס1עי5ס
 6רכעס סמיומי סס ס~כיר 56יט,ר סרי חו"ק *וכו'

 5קחת . ט)מתגי ליקס עחט כי : 6נרסס ע5פע:ניס
 . 6עסס מס ו)כגותי )מנ( : גר15נך גמ;ס עבודתי6ח

 מעוגת . נגותי "ת חעגס "ס )נ( : )סייסו )נןסחחע
 כגוח? סן ועוגחן 6מליס ע)יסס 6קמ 61"חחסמיס
 סלי נטחי ע) גסימ חקח ו6ס 6מר )כן "נלע)6
 6ט ננב( : )שעיד כסר י עמנו 6ים 6ין , סניחג6י
 06 5לעס ע)ז יכ61ו כס16יכיס - ע3יך 6ענור 5"6ני
 6חרן וכן )ך )סייע הוס הנ) 6ת 56יך 6עכול )6";י
 גגטלך 06 סוס הג) 6ח Sb' תענור 0665

~tsOt 
: 

 6כיו כסמד. יעקכ ויסכע : ומו5 קדם מסמם .6כיסס 56סי : ממכירו עיחרם5 נומי - כיניט יסססו)ננ(
 ססזכיר סמ51 "חר סקנים )סוכיר ר5ס )6 *י5תק
 כ15מר 6)סוה כינו' ,ס - י5חק 6ניו נסחי :5נן
 6ניו כסמי סייט כי6תו י5מק l~sfi כ6)סינסכע

 מ5יט 11 ודגמ' י5מק )י' כדיוויי מוכימוסחלנוס
 ' 5שר6 סי 'וכי)ו מקר6 ונ)טון ח5קוי ג5סוןטלכס
 כסעס 6כיו י5חק טחרי סמרדס 5)כן ס,כיר יעקכז'6
 וימרל כיכתיכ כערמס סגרכות טגע5 ע) )ק))וטנ6
 נע5מו סלג'ם נמור 5ייק ססו6 6ניו 6ס" )1מרינחק

 : 15 5סרעכסכ6
 עס ססיו מח:ות טתי סס ע5 - מחגיס )נ(יןבנ

Sa1501 מ65כיס : 
 ויצש דפרשת מדר%שליפש

 יייויירשהי?קירש
 אש,ו 1 שי*שי

 6"נדץ כחיממ1 מ65;ףטיעק3 ייקשימדוגי(
ל סעיר 6ר5ס :ס15מיס  ססי"יך 

 גס ירס 6ס4כמס עסי"ת וכס:ס6 טעיר מס5מחמ5ס
 "מליסן נמטך 51כו גסי1 6נ5 סמס וג6 סו5ך עמנוסיס סעילסמורי נן גנעט כת O)P סיתס,נח כ' מעיר6ר7
 )סודיעך סדס )סס 6מר 5כך ollb סזס סמו ע)וגקר6

 . 3טסו )6דוגי )ה( : 5יד 0ס61 ע"י כסיססרג'15חו
 מ)וך )וצי כ"דוס מ)כיס סמוגט מ5כו וכגנדן"דוגי )עמי יעקכ עקר6ו פעמיס סמוגס תמ65 זוכסרסס
 )קרל כד' . יעקכ טכדך "מל כס : יסר6) 5נגימ5ך
  6ניך ברכח כי ליייימי לי  כלופר  כך 4 "%ררנתו
 : עכזך )פיוח "ני ר51ס 6ך )6חיך נכיר סוסס6מר
 סיס זס ט) )י נ6 נוסיכן תתמס Sb . נרתי 5נןעס
 כמו נלתי 5כן עס 7"6 . יכל טוס 3י סיס 65 נכר'"מר 6יס עס נר סייתי 61י)ו סייח' ז71'ג1 5נן עס טסרי)י

 כפני3ו כי עסו יחסוכ 650 61מי 6ני כג1נ1הס'7עח
3מ3ק י עמי "יס מ16ת ו6ינע : ממסס מרונ פניך)סקכי5 7ך:ומוי :2י D"DntS ~'נען(:':ן : סיס סכיר ססלי סגס ע"ליס וס סגיו5סקני5 סל ט), ע) ע5יו ג5כו יס6 מל6 ד"6 . כורמסו6



חזניישלח8צ42
 פ6מל 61"ת . מ6ו יעקכ וייר6 : ככודצ5ך
 סני6למ כמו 51סומר1 5יוותו טכ16 מ65כיסנו

 מתייר" סיס למס וי36$פ'
 5סרם יט "65 מעטו

 וה6מו 150 סר Shyn סיס ס6חו נו פסגעוסמ65כיס
 . וגפכיל שטו ס5 סרוסמ56

 טכסס יעקכ וייר6 כך
Se),D"6יעקנ. 5טטו:1יר6 5עער נ6 כךסמ56 5ע,רו נ 
 סמפ6 נרס טמ6 גתייר6 סיוסין ינרי לו ססלח6עס"י
 סגס עסליס 5כן כגית ססס6 5סי 6מיו כיד)המסר
 עטו ט5 מחסכתו כי ומסנ והס "כ גכיכוד גתע0ק551צ
 עסו6% 56 6מיך 56 נ6ע דז6 וק5ועס. סימס65.

 מ16ת וי' 56יו 6יך כע$מי 6גי 6מר ססרי זנרסמיננו
 ט65 יעקכ וייר6 51סינך סס Sb סס עמו וינרתי עמו6יס
 . לו וי,ר : 3רעס 06 לטונס 06 מחטכתו -ודע0יס
 06 יעקכ 6מר ן 6ת1 6סר סעס 6ת וימן : כ$יריסיו'ד
 % )ם( : טג6ס נלנו 6כגיט נורמ ימ63ניעסו

 סממנס וסיס : מס6מסוח 6מת י'מ . ס6מןסממגס
 סתי 5י סיס' סנר עסו יה6 טל6 . לסלקססגס6ר
 סמחגס 56 ג5מס ססו ססיס נעוי י*6 :פמגומ
 16 5גרומ 3פ5יעס הגס6ר נפמנס ססזת יסס6מת
 ינעיס ו6גסי1 כו6 יס6 סר6סון סממכס. סיכס65מר
 יגע יס6 ט65 5סלעס סגס6ר סממגס ויס6ועיסיס
 51ס5ן סרס"י . שקכ ף6מר )י( : ויסרנס עמסועחס
 6כותיך 6רן 56 מוכ 5י 6מרחי לנן וככית וכו'6ומר
 סוכ סמיומד סס כסוכרת 5י 6מרח 5נן גכיחכ5ומר
 יעקן 56 ס' וי6מר וי65 בס' כדכחיכ 6כותיך 6רן56
 %גך עמי סעטיח סחסד0 ג5 4 מלסיות 6גיקסן - סמסדיס מכ5 קסוכתי מש( : 6כוחיך 6רן 56טוכ
 כ5 ממפ 5סג% וכות ניזי. Otot ל6 סן InDD יר66ני
 וסטכ סוכ וכמו 61מח מסד עמדי ועטיח כמונ5עיז מיר$'י סו6 סונס סמוקח עגין nDbl מסילטון
 מסמע סיס 6חי מיד רק 6מל 65 06 4 טסו מיי6חי מיי )'ב( : 0נתי 6תי דנכי ו6מח מסד עפך 6מיך6ת

 6מר 65 061 עמו מיד 6מל 5כך 6ח ו6יגיקרוכי
 6מי מיד 6מל יכך דע5מ6 עטי מסמע עסו מיד656
 וטמת* סנעממ תתקייס ו6יך וסגגי י63 סן : עטוומיד
 ססרי יסלג 0ם6 יל6 סיס 65 ד'6 * ונו' ,רסך6ח

 סן יי6 636 ח5ך 6סל גכ5 וסמרחיך סקכ"ססכסימ
 06 דכתינ וסייגו נרו Dh1 שיי 6ח טסויסרה
 ע5 סחמיד ט%ת ע5 דונמת נגיס עס ס6ס * נניסע5

 גין )ס(יסו . 6מיו 5עסו מנמס ליד( : ימרוףסלסס
 מיניקות. גמליס )פז( : ללעס כוונתו כין 5עוגסכוג16
 *  פ5טיס סכ5 גין ס,גריס 66 * וגניסס : סנקגות156

 סם5מ גדרך עטרס וס,כויס  עיריס סוקמסכעד
 טלםיס 5כ55 כן כמו סנ6ו וס6חועת ר.ממולי0מן

 נקכות סלסיס רם'י ולסי' חכרו 6ח מסרסוס6חד
 ונו' לעכיך ו6מרח 6חס %5 )יח( : וכליסוס5סיס

 למי nShDn טל ר6סון ר06ון ע5 5ססיכ לסס015
 ח5ך 61גס עע6לת וע5 ליעקכ יענזך 61מרת6תס
 סט6לת וטל ס5ומס זו מנחס לעטו 65יוגי61מלח
 : 6חרינו ס61 נס סנס 51מרחס 55גיך OShו5שי
 סגס . 6מלינו יעקכ ענזך סגס נ0 61מרתס)כ%(
 דנר לו 15מר חסחדו 56 6וחו כסהו16 6סי' וסצנור

 פמ 5סקכי3 סקדי0 סל6 ,0 מס יסמ5כ0 061,ס
 61חס ממע סשון 610 6הי כי ו3קדס 6$5ח 15סיס
 נעסו ו6סייס סגיו 6גסרס יעקכ "מר כי 15חסינו
 6כ6ס כן 61מלי 5סגי ססו3כח כמגחס ע5י 15סים
 כע5 סגיו 6כפרס 6מר כי 7"6 . סני יס6 6ו5יסגע
 ז6שכ 6מרוסו 65 סס5ומיס 6נ5 וס דנר סי'ס0סל
 ם וס61 )כב( : וסמססמס ססנ6ס יעסו הסי,כירו
 טס ה5ן ob~nS סג6מר 610 . נמחגס סס"עילס
 5סדל 015 'סי6ך ככתיס סספסיק 656 סס61נלי5ס
 זלך ינרוח 63כיי1 ג5עס,י ויקס )כנ( :מנחחו
 : גלילס סו6 ויקס 4רשסו ' . 610 כל,לק ויקס :6מרת
riptlעטר 6חד 61ח ספמימיו סתי ו6ת נטע סתי 6ח - 
 ססיס יסי 5י)זיס סגטיס סקדיס .י5זיו

 חס.עי
 נגיו

 otnle 6ת יסרונ 5סרוג עסו ב6 061 כסיו מע5יותר
 לגטיס שנגי0 סקדיס 3נן מכית נסנרמ 6נ5חחי5ס

 . יכק : חחלס כגנומיו יסנע לנן 6חריווכטירדוף
 סזס סירדן 6ת עכרתי 5מע5ס ס6מר סירדן 610י'מ
 מ65ך * 1DD 6יס 1י6נק )כה( יכק.: טפ1 610וכ6ן
 סו6 ויל6ס 5נרומ עג5 ט65 5עכט 6יסגדמית
 . ססמר nlSD עי : עטי י,יקסו ט63 סקנ'ססכעמות

 : סמ65ך . 1-ל6 )כו( : ס5י5ס סמרוח ססת5קעז
 * )ו יוכ5 65גי

~3pD'S 
 656 5י,יקו רסות )1 סיס 65 ס"

 יסודיע מסס ס,יקן ומשמ SSI"(1 לח,ק סקגשסס5חו
 כמינר6 כוס מ$יגו יכולת לסון וסרכס מ65ךסס61
 ע3יס 3סלמס יכ51 651 ס' n1SPS Sh העס יה655

 1 סמל6ן * ויגע : נידו סיכ1לח 6ין כ15מלייפעיס
 416 יעקנ ם5 'רכו 5סבט' ר$ס יעקנ ם5 . ירטנכף
 ינרי0 יס כי כ5ע"1 6סקש6 6ירי'ם ותקע' :יסול

 כמן וסחילס נגין מ5עוח 5סתי מתססגיסונסתרוגס
 6ת תקע ויעקכ ופ$ינו ממך גסטי תקע סן וכגוןוס

 *ת וסרי0 5יסנו סירותע ועסיח ונן גרי6ס5ו
 ייך כ4 ן חי-ס מ6לן וסרטך סרסיס ותסרססדמן
 6על גג5 וסמלתיך סקנשס ססנעימו פי ע5 6ף -יעקנ
 ~יר6 כדכחיכ מעכו סגחיי6 5סי- סמ63ך ס,יקות5ך
יעקכ

~bD 
 הקכיס 15 ס6מר סי פ5 6ף נמסס מניגו וכן

 ססיס 5פי lths נזרך סמ)6ך ס,יקו עמך 6סיסגי
 ימעכסי1 עככח'ה עתס עי - סעחר עלס כי ט%ניסז( : חט5ח כיד נ6 ס5מ כיכחיכ מסרעסמתייר6
 ל 61ין ססמר ע3ס כי י"n)SS . 6 רעות%

~vts נרכחגי 06 ני : ניוס לסתר6ה! מויקיס זרך 6יןכי * ' 

 ע3 ח,יקני 6% 6יכס נוסר חסיס פ% נטומ 6סיס161
 נעטיח * %6יס 04 סריח כי )כם( : ע%טנ6כקתי

 ע3יסס.: % 6כ5 וממע5ס גסררס 5מ65כיססו0
 - סמי לפ6ל $ריך 6יגך . לטמי Sbnw ,ס למס)ל(
 6ח ש ר"ו hSn כסנסיס דרכיס כססולכי כעולסנוסנ
 6סכס זנרי פרידהס נעח מרגי5יס סס ootn~nוס

 . מ""ך סלימ חסלמ ס6ס סמך מס 3זס וס 1סו56יןורעות

 מי 5מ65ך מנומ 6מר וכן חם5ך "ם5'ס סמךהמוכיר
 5מל"ך יעקג עסס וכן וככדגוך דנרך ינ6 כיקמך

 חס56 זס למס ז*6 . 5כך $ליך 6ינו ססיגווסמל6ך
 ל$1יס 6ינס סמ65כיס סמי 5ט56 $ריך 6יגך5טתי

-nlSab



הזקיניךישלדץספר
 מטח גגי מנינו וכן 6דס כגי 'סניטס 40 המןמלגת
 ס56תי סמך י"6 . פ65י וסו6 לסמי חם56 וס5מס
 5מס 5ך יועיל מס סמי 6נ5 סמעתס מס ט5,לקלוחו
t)sbj~-: )ויום יום ככ5 . ססמס 15 ויורח )לב 
 ססמס וממסר מקריס תמו, תבוסת עי סגתמחקוסח
 מקמר כן וכמו מיקים 55'1 קרוס מענר יוס ע5קרוח
 מ5קיס 1eSS קלוכ טענר מטס סקיעהו ומעכנה!6
 כסד סוי סכי נגימטרי' 15 15 ויורם מסגףו6סמכח6 מעני יוס ע5 ג7ו5 יוס ג5 מ5קיס ע"נ טכ5נין
 רום לק סנת nDlpn גיוס מסקך ססמס 6'ן 5ןקים

 סטמס 1מקייס וגי51 ס'וס ה51ך 61עך ומסםדרומית
 טד מטרם נמקן טקיטהו ומלחל מזלם מתוךולימהו
 סוס מע"נ נתמצע ומוקע מזלם נתמנע וולסססו6
 רומות סחי וסטה סוין 1ה5י15ת סס,סיס ניסןהקוסם
 משת סס גדע ניסן הקופח יוס נמ65 סטותכי"ג
 ססי6 6מת 5הקופס מנינו 6'כ סנמ תקופת יוסע5

 מעות סם סהו6 יוס לנע לכס הומן המנסרניעית
 וממקס סעוח ועץ יוס שסיס ססו6 ממס51מדס
 ממדם %ניע סעי מים 51מני סעוף תתי לגליהזמן
 וק5"ס ומחגה סעות עטלס ו6רנע ימים סנעסמס61
 סעוח יכ"ו כעס מני מטס מ5קיט הקים רכס סומןמקריס
 רנס סומן סחים מרביע במניעית סהס מ5קיס1נ"1

 סים וכינר מ5קיס ע"ז טהו6 מיקים מחקיםססביעיח
 מ0טקיע'ת יזוח מ"ג 65מת קלוכ יוס ע5 יתל5ך

 כיגיו מ5קיס וי"ט מעות ספתי טסו6 המזםמרניעית
 ע"ז מם5 ילוח מהנ"נ 65חת קרוכ 5ס3ק 5ךים

 ע5 ולכה ס51ך שוס סכן מ3קיס ע"נ ויסטרומיקים
 חו"ל גן וכמו חשו תקופה עי סכת עחקופתמגילו
 עד המוו מחקוסת יוס נכ5 מ5גיס ע"3 ממכלוומסל
 5עכ!ר סססיק 65 " ירכו ע5 515ע 6101 : טגחתקוסת
 ססמס נסורמס עכשיו ד"6 הסמלי כורטס עי 6S~l)Dח
 ומגס נכקר פסי כמו וסו6 ילכו עי DS15 מסו6גר6ס
 ע5 )לנ( : 65ס סס'6 גויע )6 עכ0י1 עי ג' 0063'6
 ביין כקמר שמס כן 63 וה61 כמו - י6נ15 63ט
 שסה ניי מ6כי5מ יסר56 כגי 51עטס 3קגום סיםהו6

 יעקכ ויותר כיכתיג ימיזי סו5ך 6גיסס 6תההניסו
 6כזסס )טמתין 5סס וסיס ננור'ס סיו ו0ןגנזו
 ע5 1ס11ק 15י0 15 עסו 65 והם ינפרך Obתסייעו
 וריויס וימיו לכר יהב יטיס 61י5ך ומכלןייס
 כן ע5 7"6 . יוסף 6ח יעקב 3יוס 51כך לויסגתות

 ימר56 גגי '6כ5ו lh~no 65 נגז יעמוי יעקכשכוי
 6ניסס כי 51תס6רת הכרון 5הס 5ה'וח סנטס ניי6ח
 ממת י6כ6 ס65 61י5ך מטס נגס ע5יהס קינ15הסס בניי יפקכ מסו,ק בן SD ז"6 . סמאן עםג5חס
 ממחגר ממיכליו אמי 16 נרטטו סמם 65דסמס5
 טיסננו כדי מע51ס 6כר ממתו 65כ51 ם65ע5'1
 ועי ישנס 5לני 5ו קמרו תגיך * 3רסו6ס ס6בר16ת1
 ג6מל יסר56 גגי יעקכ כגי י6כ5ו 65 כן ע5ג6מל
 כגי גקר6ו 63 ססוהרי

-Shln, 
 5סס 6מר סיני עז

 : עריס ג6טל עעס ortbn ידעת כ6ן %1חכ גימרנ~מיגי
 1,1?:ג:ש: י'~עו ש 'י(לג

 טטסחופ : טנדיך,ט0 16 סס ניחך כני 16 ססנגיך
 65 536.י5ד'סן י ותטהמוין וי5ויסןהגס

 סם6מ~
 5פי

 7"6 גהי-. 5הקכג7 קשזס 61'ן סנסחות כגיחסיו
 למוחס סמסחות עס 5נז סנסס 636 טסו 63סנניס
 6מותיגו דין קמרו 6מ!תס עס 5סטתחוות רנו 53665

 6נ5 יעקכ נגי ו6גחט ספחות סס כי יטן5ססחמ11ת
 מסתחוות הגבירות 6מותס כטר16 )6ה וגני רח5גני

 חמ5ס ס6יס 5טוכיר סכהוכ ירך * ורמך יוסףנינם : 1'סהמוו נסו -כת"נ 51כך טמסס הס נסססחחוו
 כמז 6מר ויביס )6ס ו6ת ם6מר מחוךלמעלס

 כמו כחינס סטמיגס 65 5מס 61'ת יוסף 61ת למ5 61תכן
 סיו 6כרסס ס1D~r 5 כ5 י'5 656 5ליגססעטט
 וגתלגס יוסף סמך 65, 61ה וע5, 6יס מקסתגוהליס
 : משמו onh 5מי * הממנם כ5 5ך עי )ח( : 6מ051גי
 מגמתי 6ת פהקני כן נענע מסרי . רטיתי כן ע5גי

T'"hhכסף גחהי כ% ורבתי סגיך 5ר16ת ע"מי 
 כיס י5תינ * 56טיס פגי כרקות )י( : יייהרימוהי
th",.esע5 . לכיס סי5זיס כי )יג( : ריקס פני 
 וי%יסן ס%יגו כמו סננן כזכתיכומהוכ5 ה61סנ6ן
 ס16ם'כ קמרי . מעירם :6זוגי se 6ב61 6סי עי)יד, : סנמ5יס ע5 65ט ס51כיס ונטיו כניו מהליירקדון
 כמעיר 56יך 6נ6 מגוחחס נמקוס 1נ6ני וגסיגוי

 ויסכ )שז( : וסקוס נטמחס גתל6ס ומסוכמכנר
 עמו פסיו 6ים מ16ח שגע סרס'י 4 0ה61 כ'וסטסו

 : וגו' עמך נ6 אינס )עי5 כתיב ססרי . מלק :נטמטו
 מערי 6מח ססי6 5שס .כ6 . ס5ס יטקכ וינץ)יח(
o)eיעיל 5מס כ"ת ותנ6גס כמו 0שן נם'6 מסיה 
 ס61י5 הלס עיל ס5ס 7"6 . סימון עיר כמומכס
 ג6 טכס עי כי 5סוניר רסס כהו גזיגס סס1ס11ק
 ומנכי כמו ירוס3ס זס סם5ס קומר נכון 61יןס5ס
 : ירום5ס ע5 ממס5 טכס מפיגו 65 ססרי ס5ס מלךנדק
 )1 וטמ רכ רנוניו טסיס 5פי י מעיר סגי 6תויחן

 6מי )י 6מלי געו . )ו ויקל6 )נ( : )עיל מון)עסוי
 56סי 56 ר,מונח ע5 ויקרין ש' ע5י כמו פסקסו6
Shx'SSDn~1 15 פרם'י כ6ן 6ונק5וט 50 חרנומו וכן 
 65 כקומר וכו' ימרi~sh 56 קרוי עסמוגמ65

 ע5 656 יסר36 שהי סעו5ס כ5 נפי נדוימסמונם
 טמונת סס קניו יעקנ קל6 עמו סקנסס מסיססס
 מונח גזעון סס וינן ונסוסעיס 56 כיח 56)מקוס ויקר* ככמוך סמינו כמו 0נס סס ע5 יסר3656סי
 ע5 ניפחס מהרו גסמעס . ססדס מן נ6ו מ(כזע : נסוח נפיסח פירסתי וכן סקוס ס' 5וויקל6

 כנת 6פ4 . יטטס 65 וכן : הקמעוהסמועס
 וסנורים וכר כ5 )המא 15600 . נמסמס )יג( :ככיוס
 גסכי5 וממור הכס לק 5המ51 י16הו ס65 יעקכנגי

 נקח כולס ימולו ס65 כיון 61מרו סנעלס%נח
 נמורס ע5י5ט ע'* ומש נמרמס ווטו ממסנקמתנו
 סי6 מרסס כי )יד( : טגפלם כמו טויסס ג6וושונס
 הסו 5מחל ס-וס כמוגו גמ51יס התיו 65 06 -5ט

 : מט51'ס %נו ע5 מזמין כעני 16חג1 ותקר1616תגו
 שרנו 650 ויניע קניו שת מנ5 גפני וסם)ים(

 o~on ויד כמו מלעמות 'ד'ס. רמסת )כא(נקעהו:



חזקוניךישלןקסמר4.1
 גג? 16מל סו6 51ה3ן עירו. טעל יונ6י כ5 :)ך
 5סי כורמיס טייכ5 כ6ן 656 עילו סעל כ6' 5כ5-טרס
 65 ו1נ6י ג5 כתיכ כלחס כט) 5סנו51 5ריכיןטסיו
 טלס נני 6ג5 מגימ51 עד 5ג6ת רם6י מסס 6מדסיס
 ויסי נכה( : נ6י 5ג5 כתינ מסן )ס 5גמ% כ6יןטסג3
 מ5עעליס כ%ס . כ61ניס נסיותס at)no'ניוס

 סממ1ר 1'יעו סמעו 'עקכ ונני סמ)ו ע5ומתמלע'ס
oln~_ו5טוגס החנ6י 6ת טיגו ta~S ות)ו עירס 

 ה65 נסמחס וכ5 וקגיגס מקג'הס ומכס חמורט6מלו וטוי ניחו ונני ניעקכ 6% ר,עיל כ6גמיהכנוי
 סס5יטי ניוס 51מס וגו' ר,עיר 36 1ינ16 5כך הס)גו
 3סמ51 סעיר 6נסי יססיקו 63 6חי סנייס3פי

 גו6כיס וכו5ס 5המ51 גמרו ונט3'מי נעגיס61פי5ו
 . "1נק15ם תרגס וכן גטמ סעיי ע5 וינ16 16וגסגעיס
 גוהרו 650 כעמ יוטניס עסיו סעיר נני ע5ז"6
 5סוטיכ מ115ין גמ סכגי 3פי * זגר ג5 ויהרנו :מסס
 6% ייגס 6ת סמ5 ר6ו וסס וס3ך פ5ך גכ5נ"ז

 חוג'6 6"ר וי~6ק 6ותס סיו ין 16מר י:ן:סן
 6ת 'עסס סכזוגס )לא( ך )סרום קסס 63מלסגכע3ח

 )ומר 3פרס9י סונרך רנות 3סון 0הו6 נמקר66חותימ
 סיס ט6ס יחידס 5סון סהו6 6מתנ6 ימכתלנומו

 : hlnine מתורגס סיס רניס5טון
 ו""ח מנחך 61ח 5ך וכ*ת געגטת כירךי ם6יחרת )פי פרט"' 56* נית ע3ס קיס )א(לוץ
 סע9י עגמו סרס'י ע7יו ט0ר 6חך גכי 5עי5טל'

 גענם יכך 3מופנ תח,'רגו ושמ6 6מיו מעסוטמגעס
 יעסס %6י 5עטו 5יתגה 15 סיס 6לס מסין 15סחול מיי ת3'6 כס6 ה6 656 0כס גיד גס)ס ט5סוףפמנס
 מעסו ומוגעה טו5ך טהיס ייי 1ע3 ידס ע3חטוכס

 : גורו מ6מר סיה 56 וניח 5סוכות מסכסימסתמיע
 הענודס חהbSn 6 . הגכר 36סי 6ת ססירו)ב(
 50 * כ6וגיסס 6סר )ד( ! 56סות 16תו 3ססגר"'מ

(םזס,נ
 י2(51לעט~

 כלח 7כורס ענין מס פירס'י . דנולס ותמת)ח(
 'עקכ עס זנולס גמ5"ת מסיכן ג5ומליעקג
 טס3חס מ3מד 656 עכרתי נמק3י כי כחינהרי
 ויסכת סנ6מל ה61 5סמזירו יעקג 6מר יגורס 6תרכקס
 וס3מתי 6חיך ממת חסוג 6סר עד 6מדיס ימיסעמו

 יעקכ עס ססחס ודנורס 5כ6 רנס 651 מסס31קממיך
 3מע5ס ססתס ו5סי יעקכ 356 גירך ומתה 3כןככ!ת
 מיניקתס 61ת 6חותס רכקס rh ויס5חו כס6מרטנוס
 יטקכ 5ך יטיו סמות סני כי 5כד - יעקכ עולטמך יקר" 63 יעקכ סמך )'( : כמה וסזניר טכסיוכ6

Sblnttי6מרו סמך יעקג "ח וכ5 מכ5 יעקל "6ס 
 סכי כזכתיכ 'עקה טמך גקר6 עוקכס כסנייכי
 סנוך 1יקכ16 פענויס וס ויעקכיי יעקכ 0מוקר6
 טמך נ6מר )6 כ6כרסס 6נ3 גך ופעמיס כךסעמיס

 11עס?ן:5כיס י:ןן 56היססליבס:
 מסו 61"ת כוסת ו6יס ס316 וסו סרס"י כ16י165 מח55י

 נית מ3גות סהפסס ט5 6כגר גטגס מס מפגי0סניגו
 סי6 סכת31 נוילח ס65 כך Sp 3הטגס 5וומס

 גטיסהס זוד 6ת 3כייס סכוגתו ע3 נעגע 656ססרס"י
 'ימ וע::י;1;ץ" :ן:,%";1,1;לן'ון

 רמוק מקוס סי' יופכיס ככיל 161ריד כמו ריכוי5סון
 6סלת. עn)SS 7 סססיקס 65 . לח5 ומ5ך : סעילמן

 'וסף חפ;~חך גחגיימס צר יוסף ע5 גוסף:0"י
 3כם ע3 ו3דכר 3סמיתך מפן 651 6מר כן 5יס'

 : מתס 631 י מחס כי נססס נ65ת )יח( :גחכוויס
 כ5ומר וקוגיס כן ימיס נן כ5ומר מ65 .כגימין
 מכ3 נידס מחויק 6ין דונננ6 כוקגותי ימיג''מויק
 כטכי3 . 6סרת נירך ותקכר )ים( : ניד)סגניס

 ז סDS 63 31'/ י%דות נסיס כ60רנימיס
 65סרת קר1כ מקוס ' עיר 5מגל3 ננא( -סמטלס
 וכת'כ 6פרתס 5חס כית ו6תס גמיכסכיכתיכ
 כמטר0 נקנרס DS 65" ד69 עזר. מגז5 61חס)56תל
 יעקכ מסכ6 6כ5 ע5'ס מערער ע0ו היס טעימן5סי
 ויטכנ )כב( : סכ) 6ת )יעקכ 15 וסטר- עסו 3רס5ך
r?bגסעגע ממקומס מטסס 6ח ועקר כ5כ5 . נ5סס 
 זנריס טיס 6רקוק"t~DS11 6 ססרס"י כמו 6מוע5טן
 5מטע ,ס סגיס סגי סיס וו~ס 6חד  כעגיןכתוכיס
 : יעקכ ייך כף וחקע גכי OSDnS ססירסתי גמומזט
 כגי ויסי1 : מעתו בי3ני סר16נן . יסר36ויסמע
 סוסיף ס65 יוחי 651 עסר סגיס 1ה63ט מסס -יעקכ
 ומקר6 וגססק 5:היע:סככיייגסת5ק ענח%ת'
 מסככי h?)p "כי 5כסחניע תחמס ס65 גכתנ17יסמע
 כ6ן קדס 5פיכך 5יעקכ 15 סניד מי 15מר6כיך
 מטסס נין 11 סרסס גקנעס 5כך י"6 . ססמע51מדך
 30 ססוק ט5 5)מיך יטקכ כגי מעסס וגיןר6וכן
 6ת 16יסכנ נמסך ס6יט טסל סגיס 'עקנ כגיויסיו
 סו6 ק6י hih מהס ק,ח Sle'1 ר6וכן 3ומלכ5הס
 עסר סגיס יעקכ כגי ויהיו סעס ונ6ותה למ345ידת
 מספר וטנס חור כויס 6ת ה%יי 6מל 51" סו6כ13מל
 56 כגיו עסל וסגיס הו6 טנ6 35מדך יעקכנני

 ע5: )ו יו5י 6טר ס"ק 636 6לס נפין נעי65
 ס' יוסף ס6מרס 6רס נסזן רמ3 0גחפ53ססתס3ס
 כ6י3ו 6רס כפדן ג%יו סרוכס- מ6מר 7"6 . 6רסכסדן גו5י כ6י3ו סכחוכ ע5יו מט5ס ומהוך'כך 6חל כן3י

 סנ6יס . וינס נפרסת סמניגו כמנ ג51ס טסג1751
 סיו ועככד כג'ו ועג' ויוסף סנעיסמגרינוה

 עסו 16ת1 ויקכרו )כמ( : סרוכ 6חר ה51ך0סכחוכ ככ~
 )ו מו3ק טיס ויעקכ נכול ססיה )פי - גגיוייעקכ

 )סיכך6נרם
 סקור"

ככוז : נעסה ר עוכ 6כרס 63כרסס



חזקונ'לישלשספר
 סקדיס 6ללסס גקכולת 6כ5 הכחוכ הקדימוככור
 : סססמס גן סיט סיסמע"5 )סי ShpnD'5 ינמקתמתוג
 ככר tStns מוסיף וי"ג י עסו תי5דות 61)ס )א(לו

 5ך 5כחוכ כ6 ענסיו יעקב ת51יות 5רכחכ
 כנען מניות גסיו 6ת רקח עסו )ב( : עמוח51דות
 גמגמת -ומסיגו כ55 כ6ר' גת 0כרט 65 כ6ן .1ג1'

 נגיס כ65 שמתה '"5 656 65סס עסו ם5קחטח51יות
 הי6 . 156ן כת עדט : יקדו כ6ן סמגויי"ושקמרות
 וכן סיוט טנסחגט ח31ןות 0נסרטח 11Sh נחגלמת
 מו5זוח וכפרטת נקמת כקן סגקל6ט 'S~Dntכת

 1""ת . יסודית סי6 פלס"י . סנה כת 6ס5יגמס :ממקת
 חוטיות כסרית כיכתיכ טיהס גללי גח יסוזיחהרי
 6מ6י ננערות כס ים 061 ענש גת 16מל כ61!כ6ן
 ססי' כמו ומענם מנקלי י65ס סגיסס מכין פלם"י65
 מס 6חד וסכה דנ6רי יע 6)6 . מגטון כת עגסנכי
 ט5 לחיו עגס חמ65 11 כפרסת * 5נעון נת %סכח

 כגי 0561 וכתיב ועכס ונכמון *טונף כדכחינלצעון
 1Dh ע) ג6 טגכעון טסרם"' סו6 ועלס Otfilגכעון
 פכך וקמיו גגו טיס הו6 ""כ עגס ממגהוסו)יז
 ה61 דכחיכ וט'יגו ננעון כני ועם טעיר גגי עםמונתו
 נן טוס גת נומר ויתכן דמעיקר6 עגס הו6 פי'עגס
 מסלי w:Dh מוטכ 6ינו ננעון נח טכתונ ומס5נעון
 6ס5ינמס כ15ננר 63ס5ינמס מוץ 656 .טיתוגר

 הס סרי נניס הכגי שעון וכת עגס גתסהיתט
 ים נסלק יעם ,סב מי כת מערי כת יונמךגכגיס
 5נעון כת טגט כת מדכהיג הימס גקכט עגסגוח3ין
 otnto 6ת 6% 6פל עגס ט.6 5קמן דכתיכוה6

 6יס כמקוס ט'רעס ידי ע5 סייגו סיס זכרהמטמע
 מפיגו ע6 טיט טכס ם5 6ח'1 6יס אסרי וכרמסיס
 גס6רס וטיס מח 6יס מיגס טמע ole1ihi 636סגמגס
 יוטכי סמולי טעיר נכגי )ס מנו ולסכי 65ניסיחיוט
 : ג46סיטס וגמגיח וכר כמקוס וילטססקרן

 : קר' יעום כתיג יעים 6ת י5זה611ס)ינמס
 החורים מן מעיל 6רן וככס ה3ו . T~h 56י'3ה
 ססלסס כחמלת הרי 61"ת מכס 5י 56ך 6מר"י
 קוים tlfehn "5מ6 הדוס 70ט 1frn הלנסכתוב
 י59 636 סטיר גנרל עטו דירת סיחם יטקכגילת
 מכ5 15 סלך יעקב ומסנין וכקן כ6ן יר היםנחמ5ט
 טהרי . 6מ'3pD' 1 מפני : טעיר 65רן כגטן מררן1כ5
 6ת לירם יעקב ם5 ודיגו טככורה 6ת 3ו מכרהו6
 ותמנע )יב( : נכריס כירן 15 ה3ך 5קך קניויוחק
 סיס "תיגע מגמע סירוס וניגרי ,. ייקנססירס
 סיתס יהכ6 זחמגע סימיס כצנרי טמנ'גו כמוגקכס ומי זכר מי הוו תמנע יתרי קומר גריך )פעךוכר
 כן 6101 ,כר 610 סימיס ידכרי ותמגע לוטןגחות
tets~ים ו3סיכך 6תרוייהו ק6י 7סכ6 תמגע ומ"מ 
 56'פ, נבי והיק סיתס ונין ותמגע נין מסיקטעם
 סיתס סגקנס ותמנע וקנו ונעתם 5פו קוערתימן
 ועתס ישסע נמסר כתוב יו ודונכן tD'ShSשיקנט
 ומני טמכטיס 5תטעת כגמלה השת I~ho 6תמ5ק
 וגף גח3חס לקמו וסגדי סר6ינגי עמו טמגעסהכע
%1ין

~DIS 
 , 651חרי1 6)סגע ק6י סקנסס סגם סטמ5'

 עטמז ה6נ מן 631) ס6ס מן 6מותס טסיתססעיר כי עם מאס hS מרסא . 363שז סגנם ט'חסותמגע
 . on~h שגס סיס ס6נ מן 6חותס היחס60ס
 טסרמא ננס 6ני נת גמותי נני ויר6 נפ' ועי' *חזק
 3ע0ו ותלי )יד( : וכו' גם 5נגי מוחרת סיגיווכת
 י קרם 46ף )טז( : קרי יעוס כקינ יעים . יטום6ח

 הנוכל rDtSh טכגגי המגע מטוך י"מ 56'פ1 ככניסיכר
 3ן קמח ויט 56יס1 בן קלח 'ס פרטיי טופסוכמסגת 6חי קלח יש 6ס5יכמס נכגי מטלי סימיסנזכרי

 סגתם טהוכירו ומס הס 6חד ססגיטס וי"66ה5'כמס
OD6מ1 ו6ס5יכמס עמטס מדל )פי 36יסו 56וסי 
 וחים לגיס עס וגילמו עזם 51קמת1 קמן נשדונוחס
 65 ונו' טעיל גגי שס נכ( : נגס מסחה נןטסיך גפניי עדה מנג' גגהנ העמיק מגיע וכן 5נן )הוסיס
 טס ימם כין לספרים סכמונ והיכירו ס3ו יחסגודט
 עטו נגי ע) להצטווח עהידין סיסרDS 56' עסוליחס
 סיתס מחחים . הקרל יוטגי : 1ג1' גס תהגרו56

 עסו וגגי יכריס נמלטת כדכתיכ ס)טסהקרן
 טנטון סיס כזהי . ועגט 51כעון : החתם ויסגויירסוס
 כיחו ע5 כ6 וסת עגס כמגס וסקיי 6מ1 ע3סכ6
 : עטו 6טת 6ס*נמס כמגס וסקיי ע:ס6טת
 סminnol 5 הניקוד 5פי . וזימן ושר וריסון)כא(
 כיוס ליפן . ג' כיוס דיסן . ב' כיוס דיסון . 6'כייס ריטן ו' כיוס ביטון כסכת ומתחיל - ריסוןד6ולייח6 טפלי כרת ימסקי יומך וסם דיפן ביטון יימןייטן דשון ריסן ד'טון קל'6חס סיר כך מיוייקיסשסריס

 ע5 תתפס 561 * 1' כעס דיסן . ול כעס ייסע *7'
 קמ6 6דיסון ה61 יק6י' וגר חמדן ייסון גגיחן6ס
 ממקומות סככן סתכוגן ייסון יינקר ססיסקומר

 מטיט ה61 כגל סה,:יל מס סכתוכ כססגססנמקר6
 מפנס 6100 סימיס ינרי כגון נקוזתו 16כהיכפו
 3ס' יוי וידבר וטילת נמורט כהוכ סהו6ממס
 פגי56 סגו36 וכן גתס3'ס סי6 סכחולס ממסמפויס
 סייגו חמדן ייטן גגי ו56ס כ6ן 6ף מיסר 6יןהרכס ועוי רקות דקוח דקות מלעס וגמ15ס 0מי'56ממוי56
 לחות בכיות לחוח נגון "תריו גתייחסס נסחיוsl~a הסו" 5פי המגע. )גטן ולחות )כב( : קמ6 אמןנגי
 - סימיס 6ת מ65 6טר )כר( : נחסון לחותלסרן
 גסרסת 5עי3 טרי 61"ת 5ע51ס סם51ין סכי6סרס"י
 1נ5 16מרין סטיו סרם"י מ76 ני3 כי נכיח51דות
 מ61 ס"ק 656 ככר מהיו מסמע כן 06 וכו'מרדותיו

 SP תמול סהרכיכ ריסון היס ט61 היכיס6ת
~'DtD 5ע"י פרדות סיו 15 קיזס6נ ID5D 3ע6 כממות ם 

 ו6ת חכמט מ65 מחח5ס מנ6 ולון 6מריסע"י
 מסום פרדס כנון 6מר מין 'נ6 מיג'ן סגיסמתערוגות

 1כ5 ממור 61ניו סוסיך "מ1 יקות ס6,גיו כ5וממור
 רוה ם6ין 31פי סוס וקניו יהון 6מ1 נסותם6וגיו
 מכ' '651ת כליס ל 6'ן וס ממגהנ יומטסקג"ס
 היו 5" מינין מגגי הכרות בריות 7"6 . טסותיךמיג'ן
 י51דות 65 לפיכך טחיגס מן כטי165 ורנו סרוכברכת
 ים ענק חג' . עכס גגי 56ט )כה( : מ51ייוח651

 מלך נולך 5פ;י )לא( : 6ח7 61יגט'6)6 וקכפתוק
)סגי



חקתייישלחספר46
  ניטורן  וישי  לרכסיל מל.גיטר56 סריס מסםלסני
 ס516 ע5 5סרמו וקין יסר56 6ת ס0וטיע מס suמלך
 65רנעיס קרוכ 1560 סמ5כיס כי כיומיפון כתוכפשרי
 וכקן דוד קוזס מלכו ,0 6מל וס תמות נקוני~מלכיס
 עמרת 6רנע ים ט516 ועי ומ6כרסס סמנס 656קינן
 רימ15כה סו6 כט5 ווי כסמלך *כ5 יטל56 סככידורות
 6יוס כ5 ויסיו גניניס נ"ד1ס וימס כדכתיכמ"דוס
 1ימ15ך )לה( : סימיס כינרי חנ"6 וכן לזודטנדיס
 : כריים סדר והסריסי סיז הסגי, . הייתחתיו
 5מקומותס 5מססחותס . עסו 136פי אמוח ו56ס)ם(
 ועיר עיר 6לוסי לסימטת טיקר גססו ס6חרוניס156

 סתרי לדבר ורייס 6מחחס 63רך 5מספחומסכיכקיכ
 ר"סונס פרסת "יוסי ג55 מבכיר 6יגו הימיםכדגרי

 : ס:ייס סרסת 56וסירק
 וישלח פרשת סרראשלמגד

 דישםבהיקטרן
 גתייסנ 6ז לך ססיסר 65חרטעיל גסי עמו 16יסכ מוסע * יעקנ וישב )א(לז
 מנורי 63ל7 יטב םיעקכ וכחב מול סטיר נסרעסו
 ודיגו כדמים 5קח0 מסרי 0ככורס מטמע 15 כיקניו
 כקרן : נכרי כסיס 5ו ס5ך וטעו Sh'1 גכס'לים
 65 6ט כריכי תרוויי0ו . כנען כקרן סכיומגורי
 ו6ס עיר נקינו ידענו 65 6כיו מנורי כקרןנקמר
 6כיו מטר' כקרן קומר סייחי כנען כקרן כקמר65
 ם6מל 5עו5ס יקום ס' דגל כי כמודיעך 5ך כתגקניו מגורי כקרן יסמק ויסג כסריס 716 וסייט 6כרססוסו

 ממריך 6רן 6ח 6חריך ולזרמך 5ך וגתתי65גרסס
 ויסג קומר 610 כ"כרסס כס כפייסנו סיכותפנס
 ויזרע 16מר 610 ניגחק נחנרון 6סר ממר6כ156ני
 כסרן יעקכ ויטב 16מר 610 כיעקב 0ס'6 גירןעמק
 םג6מר מקים. כ5 יעקכ. חוילוה 056 )ב( 2 "ניומגורי
 גני רסעיס סר6סוגיס לופל סר6סוניס 6ת סט565ט

 ויוסף יהודס גגי וסם כסרס מטסם נזיקיס 1561ממולות
 . יוסף יעקג חולדות "05 : נערן לקמןה6מורין
 6חר נעגין וסחמי5 יוסף גטגין סעגין ססססיק6חל
 יוסף יעקנ הלווח 056 6מר ר~ל6סין לעגינוכסמור
 "רן ילך 5ט' . לחיו 6ח רועס סיס : ננמ מנינווכן
 6מ'1 סכחונ קולף 5065נגי

 ז"6 - סססחות לכני 1!"
 6ת רועם סיס גער ססי0 פעוי כ15מר נער6101
1'hhנ6ן ללעות גער כעודת סננירס 5כן נגלי וקין 
 סיס גער 6101 מסירם ומנוקרך סססמוח כג' עם6כע
 תתתב 61ל 1!פ0 ונזי ניסם נגי קמיו 6ת כ65ןרועס
 : גער סיס טו6 כי "ניסם 56 יכתם מניט טניסע5
 מס וסומר ע5יסס סומר ססי0 ג6מר ל" ס65ן .653ן
 ויכף : 65ג'1 במן מסיס יסמיתו ס!6 6531ןיעסו
 סג"מר כולס סנ"ו0ו וסיכך . רסס דנתם 6תיוסף
 וכני סדכם מפגי סססחות לגי כולס סי' לוחו1יסג16
 טחיו מכ5 6ני0ס 6הנ tlhD על 13 כחקננוסגכירס
 ילקק סר5ס כלנו ע5'טס יעקכ ימ5יכוהו מן יר6יסוסיו
 : 16הכ1 טסית כט3י5 לקמיך נכיר סוס לטסוקומר
 כן כגימין סרי ו"'ח . לו סו6 וקוג'ס 13 כיגג(

 יעקב ם5 כלגו קטורס כנימן אסכת 6ין 656וקנזס
 סער כמו פיוס אסון ד"6 - למסרע מכירתו טסSD - .ססיס : מחס "סו סכטילדחו לפי יוסף סלכ6טגחו
 יוסף וימ15ס )ה( : לס"סו כיי ג6ס כחוגתפיום'ס
 65 לסיכך נחקייס 65 וס מלוס . 65חיו ויגדח15ס
 מיומו 5סס מסר - טמעו קליפס ויקמר )ו( :נכחנ
 ש6' 6ל1 מ"ת 65 5נז51ס יטוס 06 מינם5סוני6
 כענין . o'n1Sh מ56מיס )ז( : דסמי6 מסייעה66ל6
 יוסף ותנור כיכתי3 מוש וגטטס 5נד51ס ע5ססחוס
 0עו)ס כי 0ו6 16ת . 565ומש וחסתחוין : וגו'נר
 : סדרן טס 5כ5 ממכיר סו6 כי התנודחועש
 6ח סמר 61כי1 כן סי ע5 ו6ף . רכיו כו וינערני(
 56י0ן ליגע עחיזין סדכליס טהיו 0י0 יוזעסיגל
 לרגזות )יב( : נו גער סכיגי0ס סקג"ס למפקיע כדי6כ5
 עניון לרעות 656 סליו 65 6ת ע5 נקזך סרס"י .6ת

 6כ5 נסעד 61ת נסן 6ח ירעו כתיג ו65 וגו' כסןירעו דוגמני ט65ן כ5 65 נ15מר ממוק 6ת כ46מטמע
 6ח לרעום טסתנו מסמע 6ח חיגת יורם 6תס06
 נ6ן עס טמן "ת לרשת 6"כ מלעס גמקוססנ6ן
 : 6ת תמ65 כסחט רעיית לסין גכ5 ססרי6ניסס
 מסרנו מכנס כמקוס ' נטכס רועים 6חקך הל6)יג(
 י "מיך שוס "ח ר6ס ג6 לך )יד( : סמקוטמגטי
 סומע 6ג' יום פנכת לע"ס נקסס אסון 6ל6 נ616ין

 ססרי 6תס סם סת!ך 610 6רן דרך מסםנסורות
 6יס זריך 6מר סי6 - 650ן טפוס ו6ת : ססאמיך
 ויםלהסו : ממנו 0ג6ס 15 סים זנר נס5וס5ס6ו5
 עז 5יווסו ויעקד כסר יושת סעיל ' חנרעמעמק
 1%1 כוסף יעקכ ס5יוס רנותינו קמרו וכןהעמק
 נסער )יז( : טוחו וממס טרוסס ענ05 כסרסחעסוקין
 ס5זס )'ט( : נוס סגסעו ")6 רועיס סיו כ6ן .מיס
 : מנונו מתרחק פי' וסלמס 6נל 56יגו מתקרב .כ6

 0ו6 סקג'ס 6מר . סייס ויני5סו רקונן ויסמע)כא(
 ערי מסר'סין סטין מי'1 תחוס גיבוח כסילתפתם
 כמדכם ג5ר 6ת סס"ד מתמומו 6ל6 מחח5ס550ס
 6ל . סוס סנור 56 )כב( : 5ר16כני ממיטורכקלן
 חוך 6) וספליך יוגמל סוס כ13ר סי' כי'תכמקוס
 גתכיט מרפ"י . .*כיו 56 להסיכו : ססר0פריסת
 טנ16תו י54 6ל6 ככור ועקרניס נחסים סיו 01ל56טובס
 רקונן כטס5ך 6ל6 גמטיס סיו 65 חמלס ט0וס5ךכיר
 כו סעו 6חר ככור והם5יכוסו קמיו ס5כוממס
 נגור וס רטונן ויטכ טכתוכ ומס ועקלניסנחטיס
 * 0ססיס כתתת ו6ת )כנ( : נו 5סם5יכו ר16כןס6מר

 * מיס נו 6ין )כד( : ססג06 חמ!ח גרמס עס'6לפי

 לסמיחו טס "ותו מסליכיס סיו bS מיס נו סיוס6ס
 :  3יוימ  לעמיתי  נו ס0י "ל  ויזויגו 6מרו טהריכידיס
 ק51 נוטס ים)ועו סן 5חס 65כ51 מרמוק . ויסכולכוו(
 טסרי . ולחיגו 6ת נסרוג כי נ"ע מס )כו( :ללקחו
 יוד 6מר וכן מסחכחיס סמחים כל כי גקמס 611'ן
 סמגרך ג5 . כ5ע מס : עמי יסכמו סן תסרנס56

 כ5ע מה נלסון יוסף ס50יל 5פי מגטן זה סרייהודה
 5131ע ג6מר ,0 וע! גסרנגו נ5ע ים oh 60דמסמע
 6ח וגע5יס פרשי * 7מ1 "ת וכתיגו : ס' נ6ןנרך

מיתתו



חייגירישכםספר
 םגגטרך מכסס ויס6 ימתרנעינן מעלס כעומיתתו
 נסנין נט 3הת%0 טכ5 651 מיתחו 51טע4סהכטות
  פסונ*ו  פפלסס  כטמרם סנע51ט ינוסנ 6נ6 ט)נטפו
 ומופעו )כז( : כס מתס6ר "יגו 06 גמסנת סכקמס6ין
  נזילות נגזרו סנתליס פן בכלים כגר קמרו .קמיו
 מוטב מגלעו ו6גמגו וקגיט 6כלסס ם5 ולשע)

 : סנזירס מתקיים 3כזו עhna1 14 5וססנמגלגו
 מסיס טנור  6נ5 י  סותרים  פרכים ~o'Dih  ושברו)כח(
  סמיפ  וסחפו בו מוסיךיוסף

 5פי
 . וימסכו : וטכס

 וימכר1ס1 סכור מן 16ש תעקר יוסף 6תסמייכיס
 סמייגיס 5יז 5סקיון מסרוש ויסמע56י50יטמע36יט

 מקר16ת נ' ונתקיימו סיטן 5רל 5סועיסרונמכר
 ומקרון 5סוט'פר "ריס 56 16ח1 מכרווסמיילס

 6סר %6 ומקרין סיסמע56יס מיי טופיפר ויקנסו,ס
 . סנור מן : נרמ"ס ע"י כ15מר %לימם 16תימכרפס
 36 ר16נן ונסס5ך ו6ת מ%. מרומס ייעו 6165חי1
 651 6כ5מסו לעס מיס כ51ס מסכו th5D ו65סכור
 טו סיס o~b 65 5סו0 מכרוסו ס6ט 65כיטסטהרו

 סיועו  עד  ינקסוסו  ט% ~OSID סגות גי'וממקכם
 מסותקיס טיו 06 ועזי מת 16 מי ט61 06 זכרכירור
 וכמסקות גגי ימני 56סיס 15 טימר וכנגימן כייצור16 נמרקי שכירוטו )6 סיוע מת 16 מי טOb 61ממט
 כככורהו טככול 5סגיו ססום'כס וכמט 150 ייוחממם
 נעוז י"6 . מסי' כמו סו6 ק 656 כגעירתווסגעיל
 סכ6יס 5יסמע56יס ונמכרנו 5נ1 כיכיסס מינריסטטץ
 ינכס מן נכור נעורו 5טס ופכרוסו סומליסמייניס תגסי ויענש 56יסס סיסמע56ש מניעו ונערסע3יגו
 6ת ויענן סמייגיס וימסכו ממש ויתכייפושהיסס
 מוסכין וכעולס 6חיו מיד קנוסו מסרי סנור מןיוסף
 ויעכרו ע4סס טיטמע46ס 1% טנור מן16תו

  מכרוסו  b'SbDD~'O1 3יממע56יס יוסף. 6תסמד'רס
 וס6 מניןומ .ד כש סרי 5סועיפר ומייגיסיתדיניס
 סיס  כך  סיספע*ליס מיז פועיטר 1יקגטו 5קמןזנמינ
DnDD~65 11 ומכירס  לפדיביס  פכרוסו  ססבייס 
 מכרוסו ופויניס מעס 03י רק סימס 6% ט61'5כמהגט

 .מניסית י ומכירם )מייגיס 1יסמע56יס5'סמע6)יס
  כחסתן  פכלוסו סייפע46ס  טססליייח 5מי גגתכט65

 מנקפתו סמז'גיס 3סס יחורו סמ6 6מלו כיונטיע
 יוסף 6ת סועיפל כטר6ס 5פופיפר מכלוסוומייניס
 ס,מליס סמזיניס סגו סמ7יניס ביי ער6ס  יסחפפיס
 גריבי וטפר  כמפו חרס  לייפפ*ייס טס למיסחסלי
 סי' ינלפני 6ח פוכר כוסי  וטין סמטי 6תפוכר
 3י תגו עני סיגו ,ס ושי טיעיפל 6על ימס6יס
 וסנינו ר5דיכיס ס3ש 16ח1 נגנתם פ65ג"כ

  ויקנסו  דכתיב והיינו נגנוסו פ65 וערבוסיסמע56ש
 יסס 6דס וכי . כסף כעטריס : מנקם:ו מילי"צימגו  6:כי כמו  פפרפסמ סי'  מספע*ליס מילמועיסר
 פתתה 6ל6  כיס פועע ניכל 6)6 נתכי )6גיגמף
 יותר מכרותו 65 סגמטיס מחמת בביר  פליזשהוריקו

  nljpS  לתלשו  כספים  ם:י נט! מהסכפיס 6חי1כ5
  ו6כיון לריק בכסף זוכרם על  סטופר מגע)יסכטס
 כוכב וי ילנ  רכך כסף נעמריס 697 . גע)'סנעפר

 עסריס בן ועג  מגיס מעם מנן 061 כדכסיבבפרסי
  טניע )6 ויוסף  פקליס עפרי"  סוכר ערכך וסיטפנס
ss)sעמרה לנע גן מוסף ירבתינ סרס %וסו  פירים 
 6תס סקנ"ס 6מר le~s קמיו 6ת רועם סיסטכס

 יט6  לפיכך ס5עיס כחמס סככור לח) כן 6ממכרמס
 בכוו  ם5  סלציס חמם  פפריפ  פכם וימד *תרכל

  ססנ"סלסבפיס  6מר גל_סימין יסורס 6של זורינמגס
 יה6 נסיכך סועים כחמס רמ5 פל בלי  מכרתם*מס
 61גי %( :  )נו5נגה בקע מגיעו מכס 61מי 6מיכ5
  יותל  מתיירק לקונו מיה מר* מסם . נ6 6:י6גט
 מסקל יותל 3יר6 15 סיס יסוייג תילעס 6חיומם6ל
 י"ל 6ל6 פרס *וש פד  *פיו סל  פפואה  טס'טתחיו
 *ניו ימסטלו  ספ6 יד6 סיס  קוטף  נכולהוטנתנס
 פיכחים הכורתו ע5 גיס זסמ פעום 6ח'1 מקריותר
 6חר יגר * ייוסף ככורחו גתנט 6גיו יגועיכח55ו
 כמו  רסוסן  סטסס סמ315 לרכיו יוסף ססג'ימסוס
 16מר פסיס עו' ינתס 6ת יוסף 1'נ6 נביטפסרי
 ז61נ ר16נן סיס 5פיכך סעריות ע5 חסויים 065ינני
 שתו מג6 63כיו ערירים סינרי נהגיי יקערופמ6
 3ס5 זומס זמו סרס'י . עלס מעיר )לא( :ר16נן
 סייגו ויידמו ד65 ננוול6ין זניי יסמקין וססי66דס
 י מפסיס כחכח -r?h י'ס5וצ %ב( : משרנין מסיומסוס

 כחגת 6ת ויטרמו סכי ר*מקר6 6ת מלס %ימות3סון
  זים ויקמרו סס5ומיס 6וחס 1יני16 6ניסס 56סססיס
 סן 6ניסס 56 5סני6ס רלו י6  פ5פס  סם %6פלויי
 רעם חיס )לג( :  16חו  ססוא'ס כזיע טלכר כיירניס
 15 סניפו 63 עגיו 5יסעיס 1% 60י15 .6כ5הטו
 ס65 ע) סגעגס פרסני כניס . ימים )לר( :טכחוגח
 וימו 6כיו סרי גענס טילך 61"ת - 061 6נ כנויקיים
 6מ1 כסס5מס )נ61 ל5ס 65 י'5 656 סס 55כת5'11סו
 5מע3ס ס0" כמו למריו מיג'קתס זנורס 6חרכקס
 ' נשתגמס וימתן )לה( : נעגם ובכך יבורס ותמתגני

 . כני 56 776  כי :  טס פסוחי נסתיעתן מגערםכאגור
 פפיס לי פנ6  ספון  בפסיל סמק)ות 36 כמו כגינפנין
 16ת1 ססוג6יס  יולע מסייתי  בפקוס  ססלחזיובלי
 101 4 6גי1  שחו  ויבך :  ס*ולס *בל *רד מותסג6ח
 עביו סמח6נ5ש כ3 טס ע3 16מר טישן ר' .ינמק

  ססיס כמו נוכס סיב 56)1 6סר 3וי ר' עמומת6נ5'ס
 5יס כ67מר וסך ורותן וסיתם 16כ5 סיס ממגויונק
 *לפט  בל*  *בילות6 בסיב  ב"פס כליס מייק 5ל'רנ
 . מגריס 56 16תו מכרו וסמייכיס ין( :בנימין 136 סרק קפן נמועד 6יח6 וסכי  6ני5ות6  מלסיגל6
 5מ5ר'ס עיד 5סיוה  יוסף למכר  מטבפיס  טע"יכגנד
 נספספו  בן וטפרי  פדר יבגד  פדי  לעבדים  טסוסיו
  ספ5יייס  מפסיס 51מי1 דור 6חר יזר וכגייס סססס
 :  יותם  ופיו  והפפירוס  ספיריים  בסם  פ:חס:*יער
 6ת חמן סקרון 61)  דוגפ*  -בפ5רים . פלרים6ל

 : המלס סל,עת תוך 56 כ4 36 מייס מיסהעזומ
 סנומונס לנ ~b'SID לכ כחלנומו - סעגהיססר
 סנ0מק נדין כקרנס מיחס סממויניס ע5 סמכךמ6ת
 כיכת'נ עכימס כקנין סרינס ענין מנינו סכןע5י0ס

 : דרך יסליגענומ

יייי



חזקוניןישבנספר48
 סיס ס)6 )1 "לנך סמיו מ6ת  יפסס וינו )%(4

 כלמר ימיו מ6ת זכתינ וסייגו מגד31ת1קורידופ סלם" כ6ן 36יו ם5 נערו 5סנו5יכ51
 6גותיגו טירדו עד 11 מיריים 6ין טלי 61'ת . 6ח,וע"י

 וירכו וכתיכ o~cl 161נן ער יטודס ס5 06תויביס כך הכתוך י6רע 61'ך מגס וטחים פסריס5%5ריס
 חמר גתענרס 61ח"כ ונו' סוע גת וחמתסיבית
 וחמ51 חדרון 6ח הוקר וסרן ו,רמ סרןויהדס
 כה ע5 )תמוה 6ין 5ד3ל חטוטת . 5מ5ליס פירדוקוים
 וכן "גיס שנע "51ידיס סיו ש6סוג'ס דורותחסרי
 ע)חס 6מת 0גט כיר ע"ס גשר enthll 56וטסו

 סנדי5 )ם'5ס קמרת )16גן תחרת ער 0ללסינורו
 סגים סמוגס סרי חמר וגש מגיס 1' וטפססר

 הפיעית 0גס ויתיתמו רע סר ניסי עי יסוףמסירד
 ע)תס ערירית מנס . מח 0נס 1631חט תמר 16נןג%

 סגת ונו' קניך ניח 6למ:ס סכי סנ6מר פילס5ניד41
 ויגד גס6ס 1)6 ס"ס סגדן היכיס ורנו טסרס6מת
 מסרה טתיס סגת )ו וחסר e'5h ויכ6 עד וגו'להמל
 ונ60 מניס מבע סרן ופסס וזרח פרן לעיורעלתם
oneעירים סגת יסורס מסירר סגי  תסרס הסט סרי  
 5ע3ורו 61הח  עטריס  ח5רון,וסנס סל  לעיבורועלתי
 ט61 וילי ממו) גו% זעסריס סתיס 31סגת המ5051

 . כגעגי 6יפ גת )ב( : )מגריס שחס עם קמיוומגרון
 : ס"כ,ת כעיני לטות טיו כגטן נגוח פסליכתרנומו
 ותקלק 5פיכך - ג)יחס.16הו נכוינ יסוזה וסיס)ה(
 5דתס נעת מס יסקס סיס 61)1 סיף סמו 6תס06ס
 6ת וחקל6 ר6'הי נכ"ר סרם"י כ6ן מס 15 קולךהים
 סי)סי שון סליוגס. מסק סס כקומר פסקת ס"הסמו

 חס5ס )6 כמקלם מ"יגו ,ס 1)0ון קייע6 0)היפירק"
 וכתרנוט מננט מוסקת 5היוח חגיחגי 5* שומר16תי

 * וימיתסו )ז( כספיקת: וסוס ככויכ וסיסירוט5מי

 מיחס 51סניטס חסר פן כולכם עמס סוככ סיס%
 געש סיתט 65 כי יסויף 3ס חפ6 65 פי'כת51ס
 מניעו 65 עייין הלי גענטו 6יך חו"ק. .נע5

 מתיגות . 16תס ויגס )ח( : עתס'1 נכי onit~Sעסריס 5כ~
 מסעף תסחר שרות כמו ומתירס כגייןר%מסמסות
n~bDטסיות סינוס ממגם סמר כחומל קננו נ0עיפותיו 
 הידוע כמו סיס כסנור . 6מן סיע )מ( 65סי(:5ך
 3פי - ס,רע יסיט 5ו 65 כי : ניעיו 6'קוד"6ניע

 . ונו' נ6 "ס וסיס : הסרס תנ161ת. זרעס10טו
 קלני 6ת 06חית 6חי 6טח 56 636 6ס ניכו6מר
 ולע כתן )כיתי : tDnir ומי מוללה מי 6%6ט)6
 רנה ס)6 65מיו ססדס ורע גתת ל5ה 65 .)"מיו
 65 סנ61) 1'6מל לוה גגי סמניגו כמו גמ!חו5טסמית
 סן 6מל גי )י%( : גמחתי 6םחיח מן )נ6516וכ5
 כי6ננר פסיס סימותו זו מוחזקת סלם"י יימות
 מזי )6 תו וימני חרי כת6למ5ס וגכתוכוחניכמות
 טד קס5גית סוים 65 ד6מר 5מ6ן 61פי5ו)6יגסוני
 וימות (vnh זרעו יסמית סן סיס 'ר6 מ"מ וימגיןח5ה

 על חמיו: כמיתת כטחיו ינוומ פן נטכימ1סכחוכ
 נדוח מעון ע,מו ויסמור חכם ויניס . 0י5הינזל
 וים6 ס5ס 'גד5 עד קניך ניח שמגס עני ז"6 .גוס

 כ)6 יתוה ט65 פל' נניס מאגס ויעיד קמרת6מה
 עם י נ6ג1 נווי על )'ב( : 6וחך ייגס כך עמרוכר
 ט4יס סס5יכס סיהט 15 . המנחס ע51ט 65גו:גוצי
 וירו כתיכ כטמפון 6נ5 טייקים סגי 3סססעיד
 כסרי ירייס לו סיחס 0טס5יכס לסי כמגיס0מ0ון
 נוחן מסדין טממ יסורס טהיס טעם 5ס נירכסטי6 - לגו לנוו )יג( : עיג'ו נקרו 0ס 0"ח שטסע"

 נעת מסחט nlapi היו רני)יס כי עליו ילו)החגיר
nrtraמחכי כ5 ס'165 מקלס ססכיס 6'ך 61"ח ס65ן 
 י'5 656 5וגוגיס ססרחט מתמר טכ6 מסלןיטודס
 מלסח י165 561 הפיק 0ס כח מחמר מי165מוטב
 סלחם 65 ועוי מקו)5יס 0ה'1 כגטג'ת ססיהסיסוים
otlllrsהיגמיל סקרונ'ס כ5 תורס מחן קורס "סרי 
 5ינס יסויט ע) oS'n יגס hSn וכיון פח ם5 6ניו61פי'

 לחיו 6)6 טיכס ט)6 בכס גתמיעס ' הורסוכטגחגס
 3כ0ריס )יכס נהגו למיס 6ין 06 כן DtDhI ס36מן

 סעעס כמו 0טסחס מס כסיחל טסתס כן 1ע5 )סקרונים
 . כגעיף ותכס )יד( : רולס מחן )6מר גס 5לוח13עז
 כסתם כי ),וגה ויממכט )מוו( : במטת ירך וס60'ן
 המיית . 115גס וישנס : סכירס 651 עכסיו .שיט

 סק0ליס )חחוס מוסמך מדיר )ו 5רי5יןפחמיו 17ט ק:":ןנ::",ה:"הן;נזו.
 : ע4ו 5יסען ומטך סומר 5קסור וסחייך גמר50

 5יינס סקס סומלת טיתס כי - כיחך ממל וגיס)כד(
 כעגץ סקרו3 ימ6ן עד 6יס נקטת 5סמ,יקסודרכם
 : )הערס יכיס שינס . מלס כנה ונס : גנ561רות
 ייוג' ממגו נז51 גיור סיס )6 וכי 'סויםוקמר
 כדין ישנו ג51ס 6ל6 קיימים ויעקנ ינמק טסוסרי
 מתחי5ין כסטות טגייגי 5סי יסקס פהח 1)מר(עליה
 שם 50 גתו סרם"י . ותפרף ס16,51ס : סנימן

 מסדין מפני bS כטריסס ינוס לפיכך כסן 0סו6סיתס
 טסיחט 6)6 גסו6ס ו65 6רי0ס סיחס )6 מהליכך
 לק נס היט )6 תורס מסגחגס tS'Dht )יגס%ס

 כסייף נם גני משוח ולוג נעריות גיר עסו6)6
 ינוס כה! גת הסייס יהירם מערס גט ססיתסוקפי

 65נרסס וגחגס מסם גיס5ט ט%סוגס ולע"פ)קליפס
'DSמזרעו סיע סקנ"ס 5כרכח 6נרסס כלכח סהקדיס 

 ויגס סס ס5 כמו on'o 65 6פ" וי"6 ממגו 1)6ניט)ס
 סוס כגטגי תמר sv סנ6 סנור te)ths נ0ריסהמיס

 בכית "גחלים ימסכה יפרף) נת ע5 סנ6וכנעני
 וחסרף סו5י16ס יסודס ויקמר יכתיב נורו סס ם)יימ
 6יקלי דיגו בית מ"מ קיים סם היס ס)6 סי ע)ו6ף
 מימייכ געי יסודס 61יה נזירתו ע5 סיין סיאטעמוס
 כשריסס כקמו ע5 וסנף סיחס כיתו מסריסריפס
656sfft הניו) כ5 כדורס סיס מגהנ D3"D 061 סנן 
 : )סנע) גתכווגס 'גוס 5סט וסיף מיינם %כקטן
 . ממגי גיקס )כו( : כיו"י כתיג . ס5חס והיךנכה(
 5סקיפ 5י 5ס,קק ע0חס 6סר ס"ק ")6 ממגימסו
 זרטו 'טחית סן ירטה כי מש"ס hSt ממגי 5D~rממ
 סיללתי כן 3סכי5 ססרי . כן ע5 כי : וימותכשמיו
 * גני )ם)ס גתתים 65 כשמיו יימוח סעו 'מחיתש

ע



כהחיקיםלשבספו
 76ין ס)6 נסן ס'6 חוכם מלחי ממגי ליקה?'6
 6ח מחייג היתי ממיינם סייחי ס6ס למונסתוחס
 גנלכ6 עוי מסק ו)6 . 5יעתס עור יסף 1ל6 :עינוי
 3דעחס יבוס קידוחי )סם otsP כ6 מחח5ס כי56יס

 מקדסין סין ל" סוור מכ"1הי 1"6 לעילכו6גנריגן
 כי6" וקיןום' ככי6ס"6%

 לגנע)ת 656 קייוסין ליגן
 on'o סל6 נמנית סמיו כירכם ס)6 61וגן וערכדלכם
 . הי6 קט5גיח כסכור הום'ף ל6 יסף 63 7"6 .כלתו
 פסק ל" מסרסו 6הס ו6ס כלתו טסיהם על כום7"6
 והגה )כז( : מדעתם ")6 5דעתס )כחוב )1 סיס.)6

 וידעם ממעדת הרניטס טי)יס קורס . ככענסה6ומיס
 סי65 16ת1 על סגי ותקטל ולכך נכפגססת"ומי0
 ינ6 וסגם )כס( ר6מוגס: יג6 זה )ומרר06וגס
 . סרן : מנונו 655ח סמיכים טעת'דין לסי .יחיו
 . ,רם סמו 1'קר6 )ל( : כר6טונס 655ת 6ח'1 )0ס(על

 כדכתיכ 6ימומית לטון וורמ חוס 6100 חגיכסכין
 וירקו סריס ע5 ,למס וסטמס כנקר וימיגמ5כיס

 : כרס "ןומיס ממיס מגנכמ61כ
 )f/sc 1(1 ין ל~,הין יג ח9 מ(05

 כך וקמר מנונו 655ת סממית מלך מעתיד סלן ,נזלן
 ן יסרקו סל ר6סון סעכוד טה61 מ5רימס סוריויוסף
 ע65 כלי וסעד סיוט סוגרך . יוסף 6ח ס' ויסינב(
 ה61 6טר סלמס 06 כי )ו( : הגויס וכיןיעמע
 'סמ5ריס יוכלון 65 כי מקן נפרעת כ7כתינ ."%)
 DS' 5מ5ריס סי6 חועכה כי 5חס סטככיס 6ח65כול
 ל"ת קרבתי )כן מגריס גני כזכתיג הרוח נמיתסס
 65 ד"6 . ס5מSD 0 מינסו 65 וסך סכת ססרסכ
 רק נגסי דגל סוס יוסף ע5 סועיסרייודע שדסיס

 יוכ15ן 65 וכחיכ עמו 6וכ5 יוסף סהיסמר51מס
 ימחל יפעו . b'OS~S ומטלתי )ם( : ונו'סמנרייס
 : סקג"ס מלסגי סיסהל "פ"ר 6י סבריות מן'בדבל
 ירך ס6ין וס מקר6 נכתכ ט6רורה 50 1לגגוחסטייק ם5 שגחו יכיס כסקר יגס ויפי * כטייס ויסי-)יא(
 6)6 כחכוין 650 סו6 נלוי לכל נסיכך טוסקטמם
 כגניו ותתסססו כן מע"פ וסיף נגמם מ65כמ1לעסות
 כולס ומלכו סיס כי15ס מט5 יוס "ומר יסמע56רני

 ומסריס סמלך ממנדן גסגי15ס סמנסנ כיס סכך3ר16מ
 : ס)כג 65 וסו6 וסים כנסר ולצמוח 5ר16חסגכיס
 לקנסני כיי מעליו פססיר , 356י כנדו ויעווכ)יב(
 : ונרם ושנימו נצעקתי עי לקמתו ריספ'ק631
 כי מוח כן סיס 65 י ססוסר בית 36 וימגסו)כ(
 06ורי : כמסמר לסגימו רק ניכר עיים סיו65

 יוסף ססני16 נקנוס וגמ65 קרי כסילי כתיב .סם3ך
 06 וייתר e'h כימות גנלי6ל נ6 סמלךלפגי

 הלטס כגדי 6ס ננגדיסס ~דוק ינוס טיבסמלך ג~
 יוסף ננדי 061 65נסס יוסף כס ססחויק גידוענקרעים
 מסיו 1ימ65 סוכר וינקם 65גסו סי6 סמויק'גקלעיס
 ומ'מ 5סליגס ינוסו 63 כך ונטני5 קלועים יוסףעגיי
 6כן 65מר סופ'פר 6סת תכיים ס63 כדי מיד נסער65

 דנו מסריס וכסני 'qD1 6מ תנסס h'o כי סיכרכודע
 : טרעכון כסגי תימאס יוסף קוס 65 ולכך וסזין

 מיס סרב ,ס . מסריס מלך מסקס מטס )א(ב"
 כקמח טחוקוח גהר 6נגי ערג וגסגיין

 טוסריס טעות סלו סוס'רין נפי')י ,נוב גמ65 וססרטיי
 נקרץ סכום כעריך נכתב לסרי סוסירין 5כח1כסו6
 סיילי בחוך נמ65 זכונ סנוסקיס סר ככיר 6ית6וסכי סי" דסועירין ססיט6 6ל6 ופיילי סועירי יוןכ5סון
 סר 3יח 3מטמל 16תס ויחן )נ( : סלוסוטירין
 )ויתס סעחוייכיס מורני ם5 ירכן סכן .סטכחיס
 . וועסיס וכנס )ו( : ססוסר גיח על כמוריס5היוהס
 )וס."ין זה קמרו סס טוכיס ססמ5ומות היוכ0כורין

 להזכירנו 6)6 מכה מון 655ת נועככ יגר כום5ג1
 * מ)1מ1 כפתרו; 6יס נה( : ~D'DDt סיו "כךלמלך

 6גו כמסמר-וקין ס6גו 5פי . 16ת1 "יןעוסוחר : סנ5יס ט5 כפחר,ן 1)6 )יקר ססו6 סגר"סכפתרון
 : לט56 וסמכנויס סחרטומיס 6מר 51ח,ל 5,)ךין

 לתחור סקנ?ס ט5י נור וסמק . סחרוגיסל56סיס
 גתן על6 מס . יכיס סלטה נטור ניג( : נסמלימוחי
 ימיסעפי מלטס רק סמסקיס סר נפחרין ומןיוסף
 וסי6כפורמת סג6מר כמו גחון דכר הת"ס כלטר6ס
.-tSDסתר דס6י נרר6 61לנ 06כ15תיס הנסיף גוס 
 וס"ק כפת"ח סויט - וסםינך : ס16סיס 5סר , טןכמו
 סמ6 7ילנו6 פי' ' וכרהגי 06 כי )יד( .מתח:נחטף
 חוני"ני סוכירס מע"י מסד עקדי חטסס וכהחגי06
 * סעכריט מקרן גוננתי נוגכ גי )סו( : OtO מכיחמן

 נ6כ5ו 5יקנר וגס לפיכך ענרי טסו" יוסף סטוזיע5ש
 מסלע סלענו מגרי 6יס עליו סג6מר רכינו מטס6כל
 : ג6ר15 5'קנר וגס 65 מולדתו r~b לסם ניסט65
 סיו5ס מי ססרי 5דכריו ס6מין . סחר פוג כז)טז(
 מעונו לס' . סמסקיס סר 6ח ויסג )כא( : י"סטרמת כעוי רק "מר 63 וגס לדכויו צרוך ומן גוחןסכמם
 לו מסיס נדבר DnD1 ננ)וסק6וקיו טרורסגמ65 55י ה3ס. ס16פיס סר ו6ח נכב( : מטקיונכלי סג"" מסו5וכ גבר נסיות 'כא ט)6 16גם ע"'כ6

 5) * יוסף rb סמטקיס סר וכר 651 : כנקיות)סמור
 ממנו ככקס נמו ג65תו מיי פרעם 56 כסרןשכירו
 : כ"כ ויסכמסו ולכך 6חך וכרתני 08 כייוסף

 וישב פרשתחסלת

 מקץמרר
 וכו' מסוף כתרגומו פוס"י . מקן ויהבך נא(מא

לומר
~ 

 דוגמיו 0ס61 ולזמר )מ"ק לין לנעל סס פמחוןים סעכרי בסון 6מר תפרנסו
 סם:'ס פתי מקנח גסענרו ומטמע 5קח קמיוומקנס
 55מ?ט סחרגוס כ6 עכטיו סמסקיס סלמסי65
 מקן מסיגו ועוד ח5ס ופרעס מגיס מסתי ג5כסעגלו
 6ת 6יס תם5מו סגיס טכע מקן חמ5ס למון6100
 סמסקיס טר מסק* * ימיס סגתיס : יירמיסצמיו
 כ63 סגתיס גתנ 6ס סגיס סמי ס" ססוסרמגיה
 כסו 6חד ויום מנס מקן ח0רוח 16מל סייחיימיס
 לך כחב ס'5כך ננתר בן קורהו הטגס סכתוך סגתוכן
 מיום שכמיס מימים סגיס טחי 5ומל t)~nSSימיס

 קוסך



היקינימקץספר56
 מקן 7"6 . מימים סלם מוט ימים מיס וקן .גיוס
 ס6סור'ס נמת )היות ע5י1 שגמל סומן_ 6מר0גחיס
 עם למככ טר5ס סוטם נמסכת רנותינו ממנוכמו
 היס 1ר16י ,רע ממס 1ינ6 נקרקע ניפרגיו ונען י5רו"ח וכנס קניו 50 ויוקנו דמות 15 וגרטה סוסיפר6טח
 סיע לזרך מכעיס עמר סנים ממגו 3נ6ח,טף
 651 ידיו גסורני עערס מכין קרע bih bs'nמיעקנ
 טמר תנום להיות עליו ננזר וגנדס ססגיס רקסעיד
 מוגם ומלעס זו גזירס 6מר סגיס אתי ולקלמגיס
 גסננוכר סיס עירס תנע ק 5ן קים יס6וני'
 כיח וכסיס נכית כיכהיכ ממגלי ככיח עמיום:ס
 31עמד1 מחמס ימות 6ל1 וכטדס סגטמיס ימות6לו
'1DSכן 6ס סיס מגס ס5סיס גן ססחרון יר' ע5 סרעס 

 לסו . טכעפרות )ג( : 3סהות טס פירדוע61ת. סיפור מן )כ( : סגס עפרה סתיס מכוס עסיס לותרנרי
 : התנו6וח סרס מורסות ססס מס ע5 51עוכעללעכ

 6ותס 6כל1 סל6 %6ס גחעכט י מסרות 56לנחעמינס

 סקרן תנ61ת "ח מיד סרטנ יכלס 650 פתרןמיי
 . סרעי4 ויקן )7( : DnS סיס מלריש "רן וכר)זגחינ
 : כלחח סתיסן 5ערכ 65 כגחייס לסחנונן ריומ לו5תח
 יותר ומסורם למונע סו6 16ת * 6מד כקנס טילות)ס(
 ,ס סיגיקס 6ח מכחסיס סו6ולסוו וכדין סר6סוןמן
 קלים* ו0זוסוח )ו( : ועונות מ165ת סיו סכי ומס"5זס
 כנקר ט 5ולומ סס0מסקוךס קיים קרוי מורמיחלוח
 סחעס נס סטוקעת נסכיל ומערג מזרמם קימםוכן

 וכיסו למעלס נדלו י"מ * הטכ5יס וחג5עגס )ז( :נערב
 עדסכ6סוגי'

~sp 
 לסרסו וקין הקדם 6ת כנלה לטון גר16

 6סער ס6י דגר 65דס מר6י' 6ין מסרי ממם כ5יעסבסון
 3קוס6 ז5יעל סע6 כשן טסיותיכ51

 דממע"
 וסנס :

 ססי6 סח15ס ע5 לו כמתוניס ימן olhn~s סכ5מ5וס.3סי
 גנתכוגן וכסמקין 6מח ורנרמעטם

 0הו"
 כדכח'כ חל1ס

 וגססו ו"קין סותם ומגס ס"מ6 ימלוס כיסרוסיס
 סמת'ן 656 כן יומר 15 סיס הפרזת במרוס ו6ףסוקקס
 ח15ס וסגס כתיכ ל6 פרות נני וי'מ 7כליו מגמלעד
 "ג5 זו 6ה זו 6וגלוח סנסמות סייר מהעמיס5פ'

 חבט וסנה סק גחנ לסכך כן גומר שיך 3"כשנגיס
 חלום והגס 6חר דבר - עלוס "יגו ע עריסודאי

o'ithכי ס61 לוע 1 נלוי לניוחו שיוכל מי וכל הת"ס 
 מקומי ע5 טיסתר מה 1כ3 6מח וגפינו 610מריקכ"ס
 סמ5וס סג5ס פרכס "כ5 כילמיגו 6ית" והכייהקי'ס
 ומרסועיו מכתיו לסרוג ראש 650 רק ניגר סיססועס
 מס . חל1מ1 6ת למס סרעס ויספר : גנוכדג5רכמו

ppt,~aמפרעם יוהר הח5וס טוכח לסיות ננוכדנגר 
 ארוך קמן סיס נכוגדגנר סל מלומן נסתרת5סי

 'חני5 1ל6 המחרון מן ליני6ל 'אמין hS לכ16לעהיד
 וג0ס71יעו כימת המחרון 'חק'יס סל" מאחך יני56נו

 ע5 נס נו ס6מין למגיד ר,חרסומיס יכ4 לל6סמ15ס
 ספתרע לס6מץ קל סיס סרעס נעיג' כ6ן 6כלר4פחרון
 סכולין ר.ח)ןמוח . onib סוהר 1,61 : לעסיסיס"להיס וממסי ה56סיס opn סינר גבון כי לנורטמרי
 מסלחת* מס . מע"י 6ת )ט( : סס מלומות סגיסיו
 עכר געל )יב( : יוסף 6ת סם:מחי ומס פרטםע5
 "סר ע5 ויסג6ס4 לנדו5ס יכגיסוסו מן סיס יר6 יעכל'
hSיגס עליו ס51י6 לסיכך ממגו סכקס כמו טוכירו * 

 טכסיו עד סניילו ס)6 סמלך ט3יו יכעוס 0ל6ז"6
 יאת )'ט( : כידן ולכך "זן כוס גיוס מכססים
 סרקות הסרות ות6כלגס נסר ורקיח מ6ד ת61רורעות
 6רכעתס סריקות ססכליס וסנע סרק~מ מסלותוהנע
 נכסך סרעס סל ח15מ1 כנירי כחר6ס ורי'םכרים
 * טועם ס6לסיס 6סר "ח לכה( : יסף סל ככויומסוס

 סו6 מסרי . 5סרעס סגיו : כעילתו כעסוק ער"סמס
 : לטסות כזיו מסק שסרי 61ת ע5 חקגס ויכקסע5ך
 ו6מר'נך תמ"ס כרעכ סחם . רענ סני שכע ימיו)כז(
 )olino 6 כ5 שסרי וסרפ61ס כמכס 15 ס"סנמונע
 . סמ5וס סטגוח 1ע5 : סרעכ על תקנס לעטות 656ג6

61*ת.
 נתקיימו ול6 נטנו עגמו יוסף טל מלומוהיו וס"

 סיס Of סקוס י"5 656 סגס וקוס עסריס 65מרעי
 6ת וחמם נלד( : פילוח ככמס יוסף 501 "מזכמס
 55ורך סחנ61ות כל חומם טיגכו י5וס * מגריס6רן
 כ7כחינ 3עסר מסמסו םנ*' טנס6ר סי ע5 6ףהמפך
 וכן מעסרוח שתי סי יע51 עכוזיו יטהר סיוחיססו6ת
 6ח )4ה( : לרומס of~ln 6ומח ע5 כמכתיםטקס
 : מ5רימס נ16 השרן זג) יונמך היכ51ח 5תי . 16כ5כ)

 סו6 6ס סממם5ס לו 6חן כדנריס 6:סגו ממג' עגמו היינו ססתרון רק סרעס סכת ס65 מס יצוע 5ססיטיס

טע"יו3"
 כגדולם מ5וף.ליכגס יס6 ס5" נגיס דנריו ודקי מקנ5ס סמסקיס סר סס ס,כיל סוהרים 6חר רק דלם

 כמפריס לונסיס סמן סס. ננד' : כס 5טמוד סיטו סין ססרי 15תתסעס וחסטט כין ססרס י0 . יו0ף:ותסעס6ח
 מרכדיס לסון - סזסכ רניד : 1נד51'ס מלכיס רק 6נ5 עומס ו6יג1 כטוטם גסמע 5סיוח יג" שינוותסעס
 סרעס 6ני )מב( : כלע"ז סרמ:"ן ערסי רכיהי ג6'15 עלמו סטוסס מסורם נדמע לסיוח יכףותתפעם
 blb ממך שגדל סכסך רק 17נמ6 610 י ובלעדיך וסחכרך כמו סחסעל כן וכן נפעמת 61'נט גסעמתלומו
 : סינטת נתינת כסטת 51כחכו לחוור סס51רך אפי' כמוחס ורכים ותחחן מסחך ע3 טככ וכןכ5ככו
 סגתוכ כמו סררס 5עסוח ' ידו 6ת 6ים ירים hS )מד( "נלה 6ני 06 6תר דננוכדג5ר רומו o)Dnnl לסרם'ם

 ע5 וטררתו 'דו רמס גמלך יי הריס 6סר כירכעס 5ן סי על 61ף סוהריס סרבה ס6מ65 6גי יודעסמ5וס
 : יוסף כיח סכ5 5ג) ויסקייסו טג6מר כמו המלך סלמס 6גי 636 ל16 "ס סחרוגו הו6 6ס ס6מח לי יתכרר65

ויתן-



בוחיקיניכמקץמפר
 סוסיסר סו6 . ס.טיסרע נח 6מנת 6ן 15 וימןומה(
 קמרת יקח ס6ס onh5 15 יוסף ו5קחס ססלס'יכמו
 פוטיסל יקמר סמ6 מתיירק סיס כמגס גיזלהבסי'
 כ0גס6 6נ5 לעכו 5י 6גיסס 6ח קניתי מהרי הס,עכרי
 כיי 5קחס י"6 . גיחו כני 651 מכייסו סיס 65 כתו6ח

 בכיתו סנד5ס יני ע5 1'"6 6מס 6ת פככ 650לפרס'
 כגי 56ה דכ:'כ רניגו נמסס סמ5יגו כמו נחוגקר6ח
 ממס ט5 נקרץ סנד5תו 5סי סרעס נתנטיס

 יעקב כגי לסרנה וכקמו סיחה ממכס זינם נתכמדרם כד6יח"
 ונירפס נט6רס קמיע 5ס וחוס 6ני:1 יעקם נ6וינינו
 SDI סנרקניס ונין סקוגים גין עומס וסמני"סננכיהו
 5מ5מ'ס וסכי6ס ננרי56 ונ6 חסנת גקר6ת המנסמס
 י163 למגריס יוסף וגסנה זגד5חס סוט'סר 6סחלפגי
 נהדס כנות כזכתיכ יופיו מחגות 5ר6ותו סנסיסכ5
 65 111 חכסיע TDn 16 3ו זורקת 6מח 1כ5 סוסע3י
 ונסחכן סנ615רס מקמיע 15 חרקס טרוק מה 5ססיס
 : 65סס 15 וגס6ס יעקב 30 נתו כת ססיחס יוסףבו

 פרע סנסהרם מס ע5 פוסיסר 610 סיסיי *פוסיפרע
 5ו~ר ייזקק יכ51 סייט חמס פרום י" סייעהמסון
 תימך 65 ד6' סיס ממס סריס וסוסיפר לגקגסלק
 כדכריס כהינ סרי ועון . נת 5יס חיתי מסיכםסכי
 נכ5 - סעיר סיס 6כ5 )פה( : עכיך 5י עסהס56ס
 נכ51יס ככ5 סגד5ס סהנו6ס בחוכם ננץ ועילעיר

 כטלס )נ( : 1631נר למסמרת כס לסיותוסכיכותיס
 גסגת מטחו לסמם ס6סור סרקני . סרטם סגתחנ6
 60מרו רטכון כסגם מטהו סמס לוי סרי 61"חרענון
 דיוסף י"5 "65 מחומות נין סגעדס יוכבד 11רנותינו
 סרויין וקמיו סרניו 5סי סמטה מתסמיס יסרור 5ומיה
 היה hS 5"כיו מחסור סמיו יודע מסיס 5וי "כ5כנער
 כסכיך סדנר קטרו 65 יוסף נסכיל 4"ס לסרוס15

 כ5ו5ומ סיו ססנליוה סס ע5 - וחכ5ינס )נג( :היתיז
 סיו מהכריות סס ע5 . ותחי5גס : סטוכע מחיךביופי
 סיה מלריס 6ןן וכגל . סרעכ מחוך ומ15ס,תחילות
 ויועק )נה( : כעריס 6וכ5 'וסף נחן עהרי .5חס
 ונגלי תכ61ס 5סס סימגור . 55מס פרעם Shסעס

 6סר יוסף 56 5כ1 נססנסטר כחגוי bb ס5ו 5תג61ס דמים לקנון 5);3ךס,"
~rh' 

 סורס מעסו 5כס

 עי מני, גל:(!5.,:ש:ה11;ג
 סכר ים כי סמע . סנר ים כי יעקב ייי" )א(מג

 כי טמעתי מגס כסמוך מכתוב כמוכמסריס
 : סקטור 6ח ר61יס סעס וכ5 נונמך כמסריס סנריס
 פירס וכן ע5מכס תרנו 6י פלכיי - החר516נ:ס

 גפכי5 656 ס5כו 651 הפנס חטין 3סס סיוכחעגימ
 5עוריס סהס ועסו 'סמע56 כסני 5התר6וה 650 זסדבר

 לכון ססו6 סמעחי 6חריס נופי סרס"י ועויורעכיס
 גס ומרוס 15 וזומס נרעב כחוסים חסיו 5מסכחיסון

 חרוייסו יורט ות'נת תתלש היצח כ15מר יורט סו6'
 כימוס לסין סוס פי עי 6ף סימיון וסייגו נתינינ56ף

 סרס ירטנו רסן כנון מוס למסלע ,ה וסי' טוות:.סללם יסוי ס16תיות סלכס חינוח מגינו סוכע לטון ונס.
 הו6 ויוסף 'וסף 56 לסנור 61מי5ס ממקוחהסרס
 נהעמיגו . סכ6יס כתוך )ה( : סרנם 4:ויהנ:גניר

 wtb 36יסס לסם 0ג01 כמו כסן יכירו ס65עגמן
 6%' ו6עס"כ - סקרו ע5 סט*ס סו6 ויוגף )ו( :חתר6ו
 ~(qp 6ת מקנן נעלמו סס61 סקרן עם 5כ5סמסניר
 61ם לפניו יכו16 "מיו ינ161 ס6ס כיי הנכייסמכן

 : 6חיו כפינוקו ידע 65 סכסף 6ח יקכ613מריס
 6תס 6ף יקמרו 5סס גזמי 6נ5ס 6ס 6מר * ויתנכר)ז(

 מירקתי ינרחו עם" "1 16תנ1 מננס סל6 ועומזמו0כע
 r?nlhl הרעכ דומק מחוך סיכ1"1 מוטנ 6כ6ויוסער
 : היגר יודע כן וע"י 61ע:כגו כנימן 5הני166חס

 נחמס ,ס 6ח זס קור6ין מסיו 5פי לחיו 6ח 'וסף)ה(1'כר
 פסיס . מכירותו 65 וסם : ממס יפונס מכירנסיה

 רסון ומדגל סעגח 53פ:ת נסתנס וסמו וקןכמתימם
 טרוט כי ליב(  נינותס: המלין כי סנ6מר זסמגרית
 נמסר  נכנסתם  סתרי פרס"י י  לרשות  נתסססירן
 656 ~דע מ:6 61"ה כעירספרי

 ס5ס מפרס כתנחומי
 לוקם למגריס גכ:ס ענד יס" ס63 6מת יוסף גורגזילות
 פ65 61"ד חמרים סגי "תר 6חד ילך6דס 650 וקמחנר
 וקנו וסס קניו ו0ס סמו סיכחונ טד גנגס 6דסיס6
 טסיו 6יס גני כמות 15 טיכי6ו נוס יוסף עטסמס

 נכנסו יוסף 6חי סילדו כיון ויום יום כג5כתוניס
 ODS 6ניסס 5סס מגוס כמו לעריס כעסלסעסרס
 וסוך פמך מס 5סס קומר מסער נע5 סיסמתר6ו
 הני16 כו5ס וכן יצמק נן יטקכ בן רקונןמ0ינ

 יסע 16חס סקר6 כיון יוסף 56 סכתכיס "תהסועליס
 : כן כנסוח 6מרו * כן ויעמו )כ( : 6מיוססיו
 יוסף 50 נדעחו סיס מתמ3תו . רצונן ויען)בב(
 גוחן סדין כי סנ6חיס נז51 פסיס ר16נןלקמת
 זנריסס מקוך וכספמע גטנס סני51 חוס6יסכסרכים
 ילקח 55טרו ר5ס 65 כילד חמס16 56 6מלסר"וכן
 otoSh עמס ו6ת מס )כח( : 6חריו נז51 ססיסממעון
 : קמיט יוסף 'כ0כי5 סו6 דע יצמיגו ג6סר 06 .גו

 סקנ'ס ס3 מדוחיו 6ין "נ5 כעזן כי1ג6 נכסן"ד1 סקנסס סל מדותיו - גססו 5רת ר"'גו 6סר)כא(
 : נסגר חוט6 מצינו 6'כ כלמתמתו 6יס לסוס כסףלילן
 6ל6 כן 5שס 6מר 65 יוסף - תסמרו הקרן 61ת)לד(
 "ת 16הס ס-ס3מ גזי מנעמס 6ומליס היו וסכ5

 נמקוס מציגו 65 - כ:סיסס גרורות "ח )לה( :כנימן
 י מסון )לח(.וקר6סו רכים: כלמון ו.סכ כסף6חר

 : כ5ע"ז 3ג:א%יקה:ננ ט::ס:ם )י(מג
 כטנין כמ5ריס מקוי סוייגו . 5רי מעט)יג(

 5סוריד ולוט 51רי נכ6וח גוט6יס וגמ5יסססג6נור
 ויעמדו )סו( : קמן גמטף סכי"ת . בטייס :מנריעד
 גחר6ו 6נ3 מ16מס 56יו זכרו 63 - יוסףלפגי

 3ו ססיס רמנוגוה מחמת o~tlh דכר 63 ויוסףמרמוק
 הכסף מן כטס מחמה כי סנורים סיו וסס בנימןע5

 סכחוכ כמו נתסמדו ולכך כך עומס סיססגמ65
 סמוסכ סכסף כעס כנ55 סוס הדבר בנ55לחון - ע3יגו SStlnnS )ים( : עלינו ולסתנס5 טלי:ו3סחנעל

 קותנו רק מניעית סיו 65 חמורינו.6םג6:נתחותינו:ו6ת
 _6כ5 מוכ6יס הנהנו 1irh 5דכר רק 16מריס5כד.סייגו
 36*. וס לכיח-"ין ctfi:tn t:rb חמיריגו סגסמ6הר

5ככי6



כרקוניכמקץספר52
 כמטף עניית . לסנר"1כ5 )כ( : ע5ילס עלינו'לסניף
 יופי מסוכמם לסי . המנמס "ת' ויכינו )כה( :קמן

 : וי"1 חסר . ויסתמו )כו( : כזרך מסורםמר6יתס
 : כסו"6 וכמי"א קמן נמסף מיו"ד . נכ' יחנך)כם(
טמרן טד iltDS1 טויסס ליטכ 15 פסיה 5סי . סגיו וירחן)לא(

 סגיו ירמץ 65 06 מנכס להנין ויוכ15 ס6כי5ס
 סונרך 65 טעס 5פי 656 5פ:יכס סיס 0)6 למעלס6נ5
 3סס נווי 5מ5ריס. סי6 חוענס כ' )לב( , : סגיולרמון
 סרומ גסי מלריס 6גט' כי ככרי 6וס עם65כו)
 סגכול )לג( : טנת סם רסס 5ו6ת קריתי לכןכןכחיכ
 לו hoii'1 6מר 5ננימן טסניע כיון סרס"י -כבכולתו
 . ויתמהו : קיימות קניו גס' יוסף סיה סנור וכו'"ס
 הככור לפניו 6ויסכו ההימס טיבט ל6 כלמךע5

 מע5מס וידכו 6ל6 ויוסינס כתיכ 65 ים"ככלורתו
tnn.hib35כדס ולסם 5כזס 15 ויסייפו ר6ו 6טר ע 
 6וכ3 נוזה61 וס ט5 סיגו מט קמרו לכרסו5נ"ריס
 מס"ת ויסב )לר( : עכרי 651 ממרי 65 בינולכדו
 סמן 5ר16ה oSnn לסגיו סמנוח סיו מני6ין . סגיומ6ח

 : 36יהס גוס6יס סיו 'וסף ם5 סגיו ומ"חטנוגומ
 . עמו ו'סכרו : כמסותו סכ6 5סי * נגימן מס"הותרכ

 : יינן סתם ע5 גורו ל6סעזיין
 יוסף מטס "ס . סקסן 6מחחת 3סי תטיס נב(מד

SDכנימן OS'5D מכירו סיס ס65 5פי 
 6מיסס63 ה61 06 ע5עה 15 לסיס 6מר הטוק מן"סיפי לי טניס סמ6 נקנו "מר וקן חהימת ב65ססיימוהו
 פי ע5 6ף - סרחו וס6גטיס 16י סנקר )ג( :'גיחוהו
 65 סלעם ממטי לקוס ירכס מנו6ס רוקחיטרונ
 פים5מ סייס יהרנו סמ6 'ר6 טסיה סנקר עןט5מס
 6זס כגי 6ין עדין כי כ)יהס רמסם "חריסס)רייף
 טיץ6 נג"ר ג"6 כיהו. ע5 65סר )ד( : כדרכיםמ15'ין
 הסנטים קרעו רדיפתו 'יי ספ5 וע"י מגסססיס

 : נמ5הו ממסיק טסירין גמלתו גו נס גקרעסגגזיסס
 ע5י5ס סוס הים 65 ס2מ65 ככסף "כל - סנניעוימגין
 : ג5מ15ס כסף 5הני6 סומרים דרך 6'ן קומר יםכי
 סוכך לזעת 3כס ים ה65 . כו יגמם נמם וס61)ה(
 5גסותכס כוי ממגו עיגיו ונעליס סט51מן ע5הנימו
 ים ס65 13 יגחס גמם וסול 1'"מ - תננכוסו ob)רשת
 6ים כי נעגורו 5מגמסיס יםhto 36 כ' לדעתלככ
 כו וס" הכות 5נ3וח ויודעים מהסיס 15 יםגמועו
 ויכרכגי נמסתי ודממתו 16ח רסון ס61 י"6 *געגורו
 כמוהו חסונ כלי ממנו כס6כד רע בסימן 5וכרקס
 : גזו) גני סו6 זגג6י קסט )און )סרסו61ין
 מ"הכ 610 מוח 3ן כלומר י ה61 כן כיכריכס)י(

 ע5יכס להחמיר ר51ה אג' 6נ5 הממסם חר5תסס4הס
 5י יסיס הנכיע 6תו ימ65 6סל סמטספ מקויותר
 5עי5 כדכתיכ חולם מתן קודם דיגם היט סכןסגי

 תורס מטגתגס 6נ5 ממולנו ו6ת לעכדיס 16ת31%קנות
 מס )טז( : גננינש וגמזם 15 6ין 061 כס5ים5ס
 ככסף . גזנר מס : רונסון ככסף qb 1165נ".ג6מר
 גנו65 6סר נס שנמנו נס : נגגיע . גגטזק מס :גני

 ס65 16תס אפי' סרי 55מדגו זה נ6 מס נייו.וכיהגביע
 סנג'ע טנמ65 עלמו כנימן טכן כ5 ע3דיט נעטוסטטו

 6חו 65 ') 6טר שמרו 57עי5 מטוס י"5 656נידו
 כמר16 5עכייס 65דוגי נסיט 6גמגו נס ומתמטנז'ך
 כאסר עכדיס לנמנו נס שיורו כנימן גיי סגמנט6מ'1
 6ל6 יהיס 65 נידו הנניע ג"6 %ל גסשמרנו

 : ימיהוהו מן ס'ו יל6יס כ'עני
 פקץ דמרשת 0דראשלימא

 ויגשמרשה
 יכולת נייד איו כי - יסיקו 56י1 לששניח(

 6גי ר51ה . לדוגי נאוני : טרנו סהו6 לפי .יטווס
 יס מהרי * כטכדך 6סך ימר 361 : נמס6י 56יך5דכר
 סוים סגיכם כסרעס כנווך כי מטוס 5חמחךלחוט
 לפיכך עליך 6קנו5 5מי כי 6סך מחרון ויראתיגגי51ס
 ' כערעה כמוך כי : ט5י לויכוח 5נך סחטיס 6גיזליך

 כחם!כה כפועך כטוב ככהן כעס כנווך כמורדונמ6
 כד6יה6 וכו' מקיים ואינו נוגר סרעס מטכ16רה.סרט"י

 ונינו מ51ך עבד סטין מגריס כג'מו0' כחובכמכרס
 המלך מלכות וכר6סיח סס כנדי כנון מלך כגדילוכם

 כגדי ס3כיסך וסרעס הקרן מוקי 3קי'ס 6וחומסג'עין
 6י:1 ודקי מקיים "יגו ססנועתו סמלינו וכסססס

 6חס qfi כע5מ6 יינור 6ל6 נס טפין הכעחחוסומר
 לסכור סינ6 מי כ5 6ר15 ככ5 טכריז פרעם ועודכן
 : עומס ודייגו מנעיח סייגו 1505ס וסביכתו ניידתוגל
 יס 656 זס סט56 נציגו 65 . חי"ק י "56 בדוגי)יט(
 5הו5'6 135 ימ65נו 6'ך כי 3סס םם56 קומרלגו

 ס"5 סקול 5מע5ס סג6מר 6101 כסויו עביוטקריס
 ענדיך 56 ותקמר )כא( : 51מו3דתנו 5ג1ס6יס
 "גי 5י ע3'1 עיני 6ם'מה יהודה 61ני ' 6ליהורייהו
 סורידוסו סקירת ltsp עיני on~nht 7"6 .ערנתיו
 לסמ5יף ל סו6 וחולין נגסי מטע 61סיל1 לסמירתי56י

 נכריס סדנריס . עביך ג6 יסב )לג( : ולסככודבריך
 ל 6ין סיין מן סהל' נע3'5ות b5&h1 6תטלין

 : נגב נחזקת סמויק1 ס6הט מקמר גולמסון
 6סר ע5 1ד6נ1 יר16 מפגיו ינהק כי י(מה

 יכ41ן סס 6חריס.יי6 'סיעו ס65 כדחיסה סמכירטעכין
 יגס ס6ס לינס יכף 65 הו6 6נ5 הרניס הס כיליגס
 5ככויס 656 נהכוין 5ככידו ו65 מוס 'חרמק5וס

 סמ6 פחוס וקין מס51 מס61 5הס סר6ס סלס"י ינחכוין
 סהיטמע36יס עוץ הכירון ז6יכ6 מסוס סיסיטמע36
 ומחמת בגס עסרס פ5ס 65מר עד ג'נע5'סהיגס
 סנינוו5יס יפר56 כגי 6כ5 סריעס בו 6יןחטמים
 ססמ5רייס פי ע5 ו6ף ימס ניכרת המריעה קעגיסכסהס
 סייגו ח"ו 5כס י"ר 6סר ספרס"י כמו טיוגימגיס
 06 מ3 65 כן ob עמיר 610 6כ5 רעכ 17מקמחנומ
 נקריס יודע'ס סיו 63 סמנטים י"6 . יהודי סיס63
 2 כמי5חו ניוסף להכר לסם טיס ולכך גימ31יסססס
 5טנ'ד חלא 65 06 פי' ' כנימן 6מי ועיני)יב(
 נסכועט ה'ט סי6 6מ' שיש סלי הסכוכותגטג'5
 'ותר 5ד6נ 5ו סי0 כגימן נס 3bS - 6"7' ינידסו6

מכס



כניהזקיניריגשספר  3ה6מין יכש נמכירתי סיס 65 פסלי מת 6ר טמ6מכס
 המקין ה'ס עכם'ו ועד "ריכס סמינל סי כידגרי

 סיס טכלס ככל רד 6מר 65 56י. רדם )ט( :גינוחיגו
 651 'כבוריס 5י סים . כנויי כ5 6ח )יג( : רי"וממנין
 ע5 )יר( : 15 ~טינ וי5ו5ח מסק כידי כי 5נ6יד6נ

 כקטון גכחכ (SID ססו6 סנסנ') סגו6ר נדד'נ61ריופסני
 סומקך . rlSnn מכסוח 65יס נחן 5כ5ס )כב( :לכיס
 סימוק ח5יפות 65יכ[. עepl 5' כקמן נ"5 ]516'נסתת
 15 ודומט 5סמ)יף 6דס כגי מזרך ומכגסייסחקוקים
 נו5נוס' 1'"6 ויעורו סעפן סחבק ,הו נעורו סמקנוסי6
 כזין ס65 כנ7יסס טקלעו 5סס טגרס 5סיגגדיס
 טסיו ע5 וגחכיימו בגינון נ6מחמת סנניע 5חתגסנ1ס
 כמכילתו סיס ס65 ידי ע5 - 51נגימן : כנ7יסקרועי
 גחן 65 סמגלוסו 6מיו 5ם6ר 6כ5 כסף ננ16ח ס5םגחן
 ס6מרו כנוו עכר מדמי יוחל יןוח עמר 6' כ5 5קגוםכני

 כוכניס 5טונד ענדו סמוכר טסו5ח סרק נגיעיןלנותינו
 כסף מקוח וסבם צלמיו עסרס עי לוחוקוגסין
 מססעיס נפלסת כדכחיכ עני מלמי '17ת עסרמס
 ח5יפות וממם : )וסיוגיו יחן סק),ס e'nicכסף
 ע5 וסטגיח לחיו עם נגדיו מקרע ע5 6תת .סמכות
 סס ע5יו ססוגי6 כוסחו ע3 והם)ימית "מו כןפסוק
 ומץ י"" . כפ) תסממי ממיי13 פסיס ועסיסגנינה
פ:צ[1:ענצ:::יבי:": ממספות כגינון r~cn וחרכ ירך ע5 סמ!ותח5יסות
 65'ם פקיי 5עסר 6חוגוח וטפר ממולים עמרה"ליס
 63 טמסס מור סכניעין ומע"פ יסייג כממותכתי
 3ויס 5סון כ5 . 6ח'1 6ח ויס5מ )כד( : 5הערימולנס

 ר -ן ה 56 . נזרך56ירנוו
)~spcl 

 כ5
 כי 6מי סלתם נוצחר 3כס 6הר 1כ5 ורכוסכםמקניכם
 גי 6ף 7"6 רני )3 שון סקרן כ) ו3י % 5ימכ1505ס

 מ)ויין ט5סעיס רעב כימי כך כ5 עוטר 6תכסספעגתי
 5ך פונת תתני 6ל לטון . 5כ1 ויפנ : צירנו 5כס6ין
 גחעולל 631 עוי גנס5 65 גי 5כו ויגח ש' סגמס105ן
 סעג)וח: קרצה עד 5סס ס6מ'ן 63 כי ,13 סימלוכמס
 נלון כסן טיסי ניומ6 ומכרו וטממס עיון 5סוןי"6
 כמחוק עזיו סוכר עסיס סרוסה SD "מת וססנעמור

 6ת )כז( 5יכיס: ע5 סייגין מ)י6 ומווי מוכיםותרגומו
 הטגנות 6ת 1'ר6 מג6מר וסו פרוצי . יוסף יכליכ5
 כ5ומר פרעם ס5מ 6סר כקמל qD1' 6(1 ס"ת6סל
 כגיסתן סעח עד פרעת סיח "ער כ6ן ג6מר 63)פיכך
 6מר יוסף ס)מ 6סר סועה ס!מ 6טי כלכת'כ5מנרי0
a~D'65 5ערוח מוס ע5 י5'6וח ע5י כגי מו5'6 סיס 
 סימן סרס"י כ6ן בגי סיס )6 06 ענקות כמס51סני6
 ערוסס- כעג5ס ממגי ופסילם עוסק סיס כמיי 5הסמסל
  כדמתרננוינן 5יוסו 6:יו 636 זה ש6 סימן נוס61"ת

 חור 65כיו יוסף 15 6מר 1")ויס חכרון מעמקיים5מסו
 ענוה מלסת סטזייס 15'0 נדו3ס נגי 15 6מלנך

 "ח ס"ט 63 יינו זכת'כ נחורה ס;וספסערוסס
 65 56" סורנין סס:הןרין ילחך ע5 תעכס וכיסדם

 ס55 סו6 כשן וריעע 15יס וכ63 גווון נ63פסרגוסו
 ענ13ת Inlb~o וי'מ 1ה61 לג'ו 656 גו יודעהיס
 סף טוס וככך נוחס ימסוך עניות נסן סיןססלמ

 המושכח טניס ססג'ט כמו סוסון ט5 גופ)סס5סון
 יכחינ נדגר 'ס והוכחס ערופס 5עג5ס סמו5סכקרון
 סייע טסים יוסף היס גליך וכי פרעס סי ע5 ס5מ6סר
 סיס נוסעג5וח 656 65כי1 עג15ח 5ס15ח רמותייט51
 656 מגס י1נ6ס וח[ירס פרס סטו רמות 5יטו5גליך
 וענ15ח,6)ו ת5י 650 יסנין ס3ה ה6ס גענה כן06
 - 'עקנ לוח ותמי : פלעס נפי ע5 שמות יוסףם5ח
 ססירסס סג'גס' ע5יו סלתם פלם"י 5נלי6תו 5נומול
סימת

 כ67ית"
 נעמס סגס וטתיס עסליס כתגמומ6

 מיעקכ סקוס רום גנמס מאניו חון ג"ריסיוסף
 מממס 16 6רכעה מס5ך ~bS מסס רחוק היס 631ונגיו
 רב )נח( ט ס"ס טכמנריס יוזעיס סיו 631ימים
 סו6 06 5י עוד רכ מוסג 610 וכי - מי כגי 'וסףעון

 : נממס5תו מוקם סגומי
 מנגח טס נגס ינמק סגס . ינמק 6ניו 65)0' )א(מר

 ויונם כזכתיג טככדו נכסיו יעקב ע5 נחססקנ'ס - 6ג'ך 56סי )ג( : תעיות נפלסתכיכת'נ
 טסיס 5פי מחייר6 6100 )מי 656 תיר6 6) 6ומרין6ין - "רימס מרדס חייי 36 : ינמק 6כיו 565סיונחים
 קרט למוריס יורי ערגי עכסיו 61ומר מת"ר6יעקם
 מלרייס מרדס תיר6 "5 סקכ'ס )ו "מר 5סס 65גירן ,רעי ע5 ועינוי מענוד נזיית יוקגי סג6מרסימיס
 ימי קרכו 06 5סכטימך 5ך נטתי ~tmof4 65ג'ך06

 [קנך 6ח טגרכתי הנרכס קרכם נס ועיטיטעכוז
 גס : סס לסימך גי51 ינוי כי סייגו נד51 ינוי61עסך
 ירו ימית ויוסף : ססגעיס כ3 ס6ר עימות ירנוח .ע5ס
 סננהיס עס O'~lD ססחייס סו6 מגסג . עיפךע5

 מנסיוב וסיס ספסילס 6חר סמוך עיג'סס 6חסכצנליס
 3105יכו ממגריס 3סוני16 5ו ויעוור כסעירתוניוסףיסיס

 עין מנגירת עניניך ע) עיג'ך ע5 ז"6 סמערס.36
 6עשפ - כטחיו מ( : נגרכקן נעסוק יסתדק כלומריעקב
 דן וגגי כמו 5זנר סכחוכ זרך כן 6חת 6)6 )וסאן
 מור - סתות 561ט )ה( : 56'*כ 0)61 וכנימוסיס
 ירדו גסם סנטכעיס סקנ'ס כס165ת כספרומלגן
 כן )י( : לכ61 ממסיס יותר געתו מועע ונומן5מנליס
 מגליות ס'ו סם3עיס גני כי מעיד וס מסוק 'הפגענית
 סעטס נסנין קנזס ו6ן וסוכיל מד'יני,חלקומיות
 ט,כיר ,ס דגל 1ע5 כגעגית 5קחח כסוגן ס65למעון
 מס ז'6 * כגעגיח גגי חסיו נסכור ולונן ערמיתת

 ירידם קוים סמכו ס' ט3 6ף 161גן ערטסוכילג6ן
 רסס 60ס למגריס ירזו י0ודס ידי סע5 3סילמוריס
 6חס סקנסס 6מר 13 הומעין סיו יוסף במכירתלממית
 מיתת גסממס תקניך כסעס ח"ך 6כיך גוער חטתג6
 י ונככ כ3ע )כא( : 3נערך כדי נוכרת הסיסגג'ך
 גמ65 סימיס דנרי סיסת 5סי מניגס ע5 5עמוזחין
 סטאר 6חי 6101 לחוס נמקוס למיס ומונס י"6ססס
 כסעד עסלס לק סיו 65 נמנריס כסירדו וי"גכ6ן
 סמוכיה ןסס ע5 ססמות וסיגוי 6חר גיד וסיבירייס
יסומר 5כווכ כפנ6 סמקר6 ככ5 המנהג וכן קמרת פעם16תו



חזקוניריגשספר54
 : גקמן סוי"1 * וירד : כגל ססוכיר מס3ס,סל
 651 ממס 6מד והת מגיס י מום'ס ין מגי)בג(
 מורעת 6סס סרטי . 065 נזי "5ס )סו(12:

 חמוס ב6 ס6סס כמגלע טעמם ה"ט וכריוכיח
 ומתכע5 גנמל 65 סעייין סתממיס ע"י מחסורסו6
 ממגו usptl עומד כי6ס נגמר b~b סלים ורע6ב5
 עעמ6 מטלי גקכס י51ית תח5ס מזריע 6*ס צנר-ט51ד
 סגקכס ומגלע טזכר נ51ל סוכר מורע כקמח כי6סכ6
 כגי מסרי . וסם מסיס נפם כ5 )כו( : סגקנסנוקדת
 גין סגו3דט ויוכגד וממק ומגרון וכינס 5'נ סין065

 1מ5כי56 וחכר עסי פסס ז3סס וכגי ככ33סמוכות
 6תס 51ריך סכעט כיסס וכגי י"י רח5 וכניככ35
 שרן 'נ16 ס63 ויוכני נביו וסגי יוסף ממס5ס11'6
 635 כנען מקרן ם'165 הכטס סגסם' כ5 כסרס"יכגטן
 גטי ומלכי יעקב כסי 5הוני6 .6ת6 ירכו 1י651ישריס
 סמסכון נכ55 סיו ט65 סחיומות 6ת 5ס51י6 6ת6גניו
 סרוכ 6חר סופך וסכהוכ גכ5ל ויוככי כניו וכגייוסף - מכעיס מנרימס טנ6ס )כז( : וטס מסיס 5ךסרי
 63 6טס טוס יעקג הכ35 וס tlhlpn טרש ילךוכן
 ומכר וממון וחצרון וטרם יוככי ייגס רק גכ53סי4

 טס נקדו ת6ומוח יקמר 5מ6ן נכ55 טיוומלכיש
 יריזחן o~tp רמתו 5ן מנ6 ססרם"י כמוסענע'ס
 נבי 6ת ססרסט נכ5 כתיג מד65 15מר יט 656שמריס
 ט5 16חס רק מחו דכואנו מכ53 כיינס רקסגפים
 36 לסכיו ס3ח יסיט ו6ת )כה( : ססס3ימסייגס
 מסרי למכריס יריזס נ63 אנוסן  מדלך טיורט ייוסף
 : 36י קרוג וס"ת נוטן גערן יסכת כגל 5יס3מ
 עוי 615ריו ע3 וינך)כס(

 על טנכס סנכי מלנד .
 6ויס51 ק6י עוי ע3יסס.ז'6 וינך כזכהינ שמיו1615י
 שריו ע5 6מר ענין עסט וחוד ששיו ע5 גפ5וס"ק
 . סנינו 5סס 6סר 1כ5 וכקרס ושגס )לב( . : סנייט6

 לכסי 5ם'וח פגיי 5טס 61ין נ6ג0 לסמור י"ס$ריכיס
 7ו6ג סיט יוסף - מקנס עסי 61מרחס )לד( :מי5
 כסלי מניסחו ס*ורייוסו פרעם כמת סריס ימיו06

 . מפיס תושגח כי : מכלוסו ססיס כתוגת קשחכפכיי
 מע סיס יל6חס 5סן 36סות הין 5פיפרסיי

~sp מלליס ילפת . מלליס הועגת : 16תו עונזין סיוונגהר 
 : עמון גני מועכת וכמנכוס מ61כ פיןדונמ6
% נו ינ' דוק ההנ"ל. יפי ,"מז ק  

 מועס נסני5 656 נ"מ % . מועם 6*ן כי :ל13תו1
 לקמת פרעס יקמר ס65 כיי תקמלו כך כ33נ6גג1
Sawנסן כקלל ענד'ך ג6 יסכו ועתט . ב"ו 'וסף . 

 : 65ל5ג1 ונחזור סרעכ סיססוק סקנסס סימסוןעי
 61ינו ,קן ט61 כי י 6כיך 6ח סופכ ס6יז גמ'סנ13(
 יסבו כמולים פתיך 6נ5 פוכ ולעיל פנומ0 לקעקם
 ס6תנחח6 מן חפינני 361 מלעס מקגס 6לן טפןרל
 עם זנעון מנינו דונמתו טסרי ממסקת ססי6*מל
 מ'5 אגסי * טדס מלותי ע5 ונפחיי קמות נססוחלף
 כקומר חי5 6סח hnaw וכו' כ"1מגותס נקי6יססלאני
 5מי3 5ג6ת גריס דלך סבין כמממש 13מר 61יןאכמס
 טמרו 1ע5 ססוסיס ע5 . מקנס סרי וסמפט : יננ166

 כ5 6ת יוד ויקסם סימיס נונלי וטר6יס סנמ3ועג
 כתיכ ולמעלס ונו' ומקנס לכוס כ5 וסרי יטר56סרי
 לרשת כמדגר סולכות טסנ6ן 5סי ד"6 . סגמ5יסוע5

 כסיות סרועיס 5ריכיס ו5ססיס חיות גזוזינמקוס
 ,קן גר6ט 6תס מ6י - חייך סגי ינני כמס )ח( :ננוריס
 ימי ססרי ,ס ע5 תחמס 56 מסיכו ויעקכ ימיסומ65
 6ני מיי שני ימי היו סרעיט ע"י 656 מעם מיי 'סגי
 יעקכ מיי למס נידרס ונמ65 ימיס מרוב ,קןנרפס
 ס55היך 6ני הקנ"ס 13 "מר 656 כניס 3'נ מלניוממות
 ו6תס qot~t סנט 3ך והמורחי וממכס ומעטומלנן
 נוסס גוט5 6גי חייך חייך. ימי. סיו ורעיס מעטקמרת
 סיס תינות סה"נ והם ס6מרת מתיכות מסכוןכפי

 : מנוריהס נימי עי יעקכ 56 פרערימויק"ר
 יעקכסיפרנססו סיס "3י5.1ריך "ת יוסף)יב(ויכלכ3

 סטף. 3פי : סקלן ככ3 לחס.6ין כתיב חסלי כגו'וסך
 נסנט. )יה( : פרגסס כריומ כקומר היוקר )סי651

 3רעכ לגישת וטיק יעקכ יניקת ספסע 3פי "הסכית
 מקגיסס גתנו ובמניעית כג'ס ט5ס 5ססססעיק. סכידס וטכטף סטוכע מן סנס6רס סחנ61סססרי

 למס גחן וכסכיעיח נופט ונטווית 6רמתסונממיסימ
 וסטק ססדס מן הכולס נכמיגיח 51קפו וגרעוזרע

 לן לגמן יבר 5גו גס6ר 65 . נכחד 65סרעכ:
 ע3 6ף גופן וחיות מיחס בסון . קדמתנו נס :עסיס
 כ31ס "ח מחיס ו6תס קומר 610 וכן מי ספגודבר
 פילות עוטס וייגס 6ותס וטונד'ן מורסין 6ין 06ולוו
 לפרעט* עבדים ו6דנותגו 6:מ:ו )יפ( : כמחס ס'6הר'
 61ת )כא( : כמנס מס 15 3תת 761מת:1 כסגדו.6גמגו
 כקרקע עוד ילחנו ם63 * לעריס לוחו סענירהעם
 סעכירס הסיכך מלנוהי ירוסתי יו קומר ס5ושע 6יט כ5 ימ,יר זמן 65מר סמ6 16 6דמתס סקנס5פי

 כנוו ססריס יכסניס* קימח רק )כב( : עמיתו כסיגר וקחי 6חי כל כי עכסיו עעגס סוס 3ססחס6
 סדגוסו )סי 7"6 ננ;)ך* יחגרו פן קנס- )6 : מייןכסן
 : סססר כיה 56 ויחגסו נכי למעלס ססי' כמולזכות
 63טר וסס3יסית 63כ5כס וסס:יס  סיקרן  לורעסימת יסיט שדות שחמט כי - 5סיעס ממיסיה אהתס)כד(
 3ספכס וסרכיעיח עספחותיכס 5ענדיגסכמפיכס
 נמיט מס קנו . נס וי6מ,י )כד( : 5סרעסוסתמיסיח
 לנוי כי סג6מר מס 5קייס 4 וירכו ויסרו :61מווט

 : מס לסימךנד51
 וינש דפרשת מרראשליטא

 3סי סתומס 11 סרסם סרס'י . יעקג)כח(-יידלף מהיפרשת
 מלך יוסף הרי והת וכו' סגססל-מכיון

 יעקכ כסכססר יז5 656 יעקכ 50 סטילהו6מר
 ע3 סי6 הומס ז"6 . מעע גסס נסעניסמחעו
 יעקכ -ס5 סגותיו 5מגוח טהחח'5 3מע5ס ממוכרססעגין
 יטקכ וימי : עכטיו עי טחסכון טס3יס 65ועדיין
 סיו 63 ומייו סגותיו ם6ר כ5 6ב5 . מוריסגררן
 גיער קרוי טיס ימיו סכ)חיים

 ומס"
 גמא השיט
רוחו



ננדףחזקוניויקריספר
 ,ס מקרץ - תגס '*1 מוריס כסרן : גנמח וחיםרומו
 גני כ5 61ת קניו 6ת 0סרנס יוסף 50 לסבתוגכתכ
 י'1 גן טסני 6ג'1 ססרגסו גפו 0גס יוכיחו
 15 ס6מר 5יוסףי5סי 35ג1 1'קל6 כסגמכר:)כם( עיטסגס
 קררו סיגיך ע5 ידו יסיח ויוסף 5מגריס ניר,דהוהיגיס
 טמשעמק 610 זין סמס יטקכ נ6 נג55ו כי פעויעיט

 כיסר56 5פגיס ו6ת - ירכי תמת ידך ג6 סיס :5סע15ת1
 . 61מת מסד עמלי ועפיה 1 סי6 כף חקיטחדוגמת
 וסטכ "וכ כמו סדין מסורת 5סניס נמק ח150ס610
 נקענו מרמ' 16ת1 וקורין וקמת חסז עמךפחיך

 כטרוח הייכ פינך 6כ5 5קנלגי 5תס  מחויגשופי
 ג6 56 16הך מסייט 6גי ולכך נגען כפרן5קכרגי
 ובסגתי )ל( : גקנורס מס 5ססחקע ננ"ריסחקנרגי
 ממגריס סחם6גי  סגין 1נ6'1ס . וקנאתה קנותיעם

 כמגריס כקנר וטכגתי 7"6 * נקנורהסוקגרתר
 כד6ית6 גנ~ריס גקגר סיס סכהמלס ממגריס.וג60חגי
 חסוסחו 61ת (lspl כדרכו מוסכג מת הלע65 גוירסרק
 עפר טס5 חפו0רי סיעור וכמס עמי ע31מסריס ונס"הגי קר6 ד6מר יסורס לג 6ער תסוטרי ימיסיכי
 חסר כזכרך- 56געות: נ' כת51ס נקרש ומוסרתימוח

 טגחן על 5סקנ"ס טכח גתן . סמעט ר1SD 06)לא(

 סח15ס נתקיים %1ן גינותיו עס 5קכלו 'וסףסי
 סיהס: סכינם כיפי סס0תחויס ומ"מ 15 מהפחוס0טפמט
 0גכר16 כיוס * ס56ס סינר'ס 6מי ייני )א(מדו

 מחקיו ומיס nDlb 6זס סיס 65 61רןטמיס
 aDID וסיס כטוק 16 כדרך 16 טסיס מקוק ככף656
 ו6ח ע5 למכיס ונכס יעקל 0נ6 עי יוג6ס נפטוסיס
 ממני גססי חקם 56 ע"ס 50 לכוס סקג"ס לסגי"מר
 15 וגעתן כגי גגי את גני 6ת גיסי 36 ט6טסעד

 רכי ג5 דמעו וגו' ס56ס סזכליס לחרי 1יסיסג6מל
 סע51ס סגנר6 פיוס כמוס סיס ם65 ומלו רננוטמרן
 טססכו 5סקנ"ס קסומות עעוסו נטעת 6דס חייגלפיכך
 זלגי פרקי 6ול חס5 עעיסוה'1 0נ6מר -נפייסממות
 5סר6ות כחוקו סהמוק - יסר"5 ויחמוק )ב( :56יעזל
 יכ51 עמד 6ס מלע סכים סמחיח 5פי כנלי%6מו
 מקצהו כסיות נתכוין 5כרכס פרנס 5פי ועכסיו טלחוור
 שימן 656 !י גמז 65 כן 61מרי אניס טין .עמים פקסי תתחיך גד( : נו 5מ11ר 'כו5 60יגו 3רי6מתכת
 וסריגי מכני 65מד כרכס 16חס פיחן 6גי רריךלכך
 ססכטימ מט * ונו' כניר סני ועלס )ה( : 5ךנותסס
 פסס ס65 מס סגטיס 5סגי שכס כהיותו ייוסףיעקנ
 נפרק רכותיט טנגו כש טעמ6 סייט 6מל *Dsn-Sכן
 )סי !ימר ים ועוד כרטט 16ש סכ5כ3 5פי נוחלןים

 מחסכתו ועקר ר6סית כסיתה 5רמ! רחם סמלפסיס
 כהכוין רח5 50 5ככוזס 7"6 . וגז כזן כן 60יןמס

 : סס5ג0יס מן "חת כ5 ע5 6מד סנט יתיראלמיוחס
 60סליס מס 6חריריס. ס51וח 6סר ושלוחך)ו(

 כמו פכות כתי 5קרותס ימיו לך כמייך  י51ידוומשט
 0דס ע5 כמו . "מיסס סט ע5 : 7061 יסורסנבי
 ולכן ננח5חס יקריבו 6חיסס 0ס ט5 סי' ימסנסשן
 גלונור ונו' ס5סיס' כגי כלסריס יוסף ףר6נקמר
 נכו כחייו סנוננו מטהר גגכן נקרן גו5יו 0!6*ע'ס

 וחגר וממון מילון כמו תנות כתי נקל6'ןבהיות
 4 סובנת 706 1מ51דחך : כגצן כקרן סבוביוומלכיף)

 חמ65 י6 נומ5ין ים 0' כסוגים ספיר מעיינתגי

 05נעיס סתם זגע' כ6ן טסרם'י מס סמסקנ66חי
 57סכעיס DD1'? 6חספ דננלי בקרקסי 616חפפ
 : 6מר נעגין נחותו חרכם 5רג סתם ודרים6תפ5נ
 כמסרט מומזק פייתי 65 עויין - מסין ככ61י ותגי)ז(
 6ג5 גזרך קנרהלף 5ס" עסיס מכרטר ט0ולסרי

 והגיח 6ר5ו % סטו )ו ס5ך כור 63ס 6תכטקכרהי
 גט5 16תו ג' ייעחי כי , טס 61קנרס : סכ5 6המ

 כמיק נקגרת 5סיות לס ס,6 וכבוז כרה 3מ5קיערס
 קכורת עס לבסיס סגי 0ס 1מ65ח 16מר סו6 וכןנגיס
 ,ס "ין גמערס קגרתיס ז6ס 5513מ נג'מן כננו5רמ5

 לכך ז"6 * 65ס כן יסוזס כמיק סי6 כסריכנודס
 מחס י51ית- )"טס סו6 מגנוח 5פי יעקנ ססקנרס
 מ5כ5כיט זמיס יטיו מן עסטסוהס למרמוקיסו5יכס
 מוסף מזכיר גנען %רן 5סקנר 0רגס 051יתכריכיה

 י כזגר ע55 יכיס ו65 6מו ע5 י6סימסו ס65ו6ח
 סיגכן רסס סיס 65 משטו טסי - 56ס מי ויטמר,ח( : ,sfign גירן רמ5 30 קנולתט סקלי פרסיימ91ק.ע)
 ככדו יסר56 ועיני כתוכ טסרי 5ורהס 51סכחין5סכיר
 ר61ס יוסף כני 6ת יפר56 וירק 0כתוכ ומסמווקן
 מדגר מטיס לקוקו מכיר יוסף 6ת 6נ5 ר61ס61יג1
 טגו5דו שהן סס . כגס 56סיס 5י נתן 6טר )ם( :עמו
 5מ:והס 6תט טעתיי 0נ6ת קודם סוס נמקוס5י

 'וטמשן כר"1גן ומכעס לסריס ם6מר כמו0נסיס
 תסוס 05ון . ס55תי 65 נ'ש( : ס3'6והיס ו5כך 5ייסיו
 סגיך 5ר16ת סהס!5הי 65 1יס55 סיגמם ויעמודכמו
 ג5גי דנת' 65 7"6 . יוסף עולף ערוף 6מרהיטהרי
 ףטח )יד( יוסף: 5קח יוסף.וככר זין:ויקח 5שן ס5ו5כ5
 6ת ויסמוך 17גמת טנעיס 5מגוחס . לסריס ר6סע5
 טכ5 : וס כעבין סרסי' נמית סמיו ומוס עליוידיו
 לזין טמן ונחכמס 3ס0כ5 עג'יש עמס . יייו6ת
 5תת נדגחו לסיס מס 5פי סכניס לנסוך 15סיס

 סס0כ5 עטם וה61 5סמ6ל1 ומבטס קמינוובסריס
 טויוואכמה

"0. 
 סיס סו6 ס מאס )גייס דא

 מגבס כי ז'6 . ק5ת כנוי לו למלוק ~רעיסככור
 כי ע5יו ימינו 0ת 65 כנכור ממכעס לע"סשכור
 כי טלנס 1'ס ממגו ינד5 מקטן ס6חיו כרס"קר6ס

 וסרחת י מסאי גי גסני רס6ס כמו לע"פספירוסס
 ה61 קרונ כי ס5סתיס 6ין דרך ה61 רב כימוגי
 סגגיס נסכת הי6 יועף- 6ת ויגרך )מו( : סרנם1ע71
 סגהוכ סהח . סנו56 סמ65ך )טז( : ס6כ נרגתסי6
 ס"ק 656 כמ65ך וסייס סקנסס כסס יעקב ס5דכריו
 טמ65ר ידי ע5 לסניו לנוהי סהס5כו 06רסקנ"ס
 65 )יח( : סכעליס 6ת יברך סו6 רע מכ5 לותיסג561
 ייטס )כ( : סנור 60הס כמו סיורים תיגס . 6ניכן

 וכלסיס יסימך 60מר מגסס לסני "סריס 6תכערכתו
 ומנסס לסריס 6מר 5מע5ס וגס וכמשטשסריס
 ס56"ף י 6מד טכס )כב( : 5' יסיו והמעוןכר16כן
 נימי 5קחת 6ני עתיד 6טר - הקחתי 6סר :כסג"מ
 אוש סטדס כסף גחתי כמו וקסת חרב גמ5ממותיסולע

כנם



חוקוניר4רןהספר68
 רקמה כ6')1 יעקר נעיג' הי6 סמטונס ועון 61ת1כמו
 מיד דנקע וס6 עסיס סקכ"ס 0סכטימו מקמרככל
 מכוסס גבור טהיס מסוס סחרת 16מס ע6סימורי
 6טר מפ;יכס ס6מורי 6ת הסמדה' ולגמיטג6מר
 ע) י"6 * כ6)וג'ס ה61 וחסון גבסו "ריסכנוכס
 נס' נוסע זונמת ונק0ת' כמרכ' 16מל סו6טקכ"ס
 כמסרנו פרם"י כקן ניוחך מיג 61מל טויךמנן

 ס3י3וחיסס כ5 גתכ;סו העיר 6גםי 6ח וקוימצעון
 רדפו 651 כיכחיג יוזווגו 65 6כ5 וכו' 5הס5הודוונ

 : יעקכ גגי6חרי
 ע)יכס )כו6 העתייוה . 6תכס 'קי6 6"ר )א(ממט

 סגלך מדיגו 65 סהרי נרכות 6'גן6נ5
 7נר 6"ר וזקת סכחוכ ומס 51וי ופרעון רקונן6ח
 רכל 6סר סו6 המלגו 6סר וקת ~pu "כיסס5סס
 כקמרית : כלכס כמה ס" 651 6ותס צירך 61ח"כ5סס
 כנר מכו6ריס סם סימיס ")6 ג6מל 65 ימים .סימיס
 מטות ד' ענךוח ומן וקני 5"נרסס הקכ"ה0קנע
 61ע'פ . "ול ור"סיח )ג( : סכתריס בין ככריתטגס
 מעיכס ע"י מיסו ל6עוגס מטיה עהעכלת 6ער4שטין

 היית רשוי * 60ת יתר 16ני וריפית כמ' .מתעכרת
 16ני . ככול כיין "וגי ורשאית נכחי יתר מ5ק603ת
 . 16ג1 חסנגס  י'ויי 6ה55י מ65תי כנון ממון)סין

 סח55ת יום משותו * ע5ס ,15ע' חקת : מיישניך
 יעקכ סככ 65 61י5ך יוס 0מ16ת1 י15עי גסת5קלעכבי
 . ימי כחגי תעסי Sb1N נסתרק * עגם ג5טס:עם
 כעגמך 6קס דסייגו יגועי ע5 טע5ס 16ח1 מקח7"6

 ollhl חו5 ונעטים מקדוסחך ילדת סעסטכ6וחס
 י15עי 1כח153 יומר סו6 וכן ור4מ)כוח סככ,לסממך
 טסיה י"מ . ע5ס י15עי : )יוסף מכורתו גתגט36יו
 מרכל 6גי eh חימסו 56 כ)1ננר 5טכעיס 6Ofומל
 : י15עי על עלס כי מיד סעוס סו6 תהלי קמות56יו
 6מת נעגס stw 0ה'1 5פי otnh* 51וי ממעון)ה(
 כ5י : למיס )ם6ל עטם ע65 מס 6חת כשה 5הסז3ל
 ה61 מנוס כגי זס עס זס סכלתם . מכרותיססממס
 טעון * מכלוחיסס : ענתס מתוך יו!6יס ממסיסכמס
 . ונרגוגס : וי"ג כ65 . נקה5ס )ו( : מכלו מ6ת6יס
 ירוס5מי תרנוס . סור עקרו : רנון כעת כטהס6פי15

 סור עקרו ד"6 . 5חור6 זמתי3 יוסף ,נחווכרעותהון
 סתרנוס וכן יתח5סו וססורק החו5"ס כי מומס)טון
 , 6פם קרור )ז( : מכס מומת והול ס:6ס סירחלטו

 יקסימו ט65 רגון ימי כ)1מל כלכס 656 ק))ס וה6ין
 קרור 7"6 . רגוגיס 5היוח ירנינו ס)6 כדיכגוסס
eDbולקשט לעוס וענלחס 6סש וכ,וי קרור כמו : 

opSnhכין ממעין גחנת סגס)ה מנינו סכן * כיעקב 
 1'נ" כמכחיל יסורס נג'גמ5ת

 גמות כחוך 5סמעון הזורן
 וננגלסיסן 5טגח עיר מ"מ נורSD) 15 תוי יסודהכני
 6תס יטיס )ח( : ושנס סכט כ5 גחיכמור

 ויככדוך יסכחוך כלומר סיין SD גום5 שעון -סחיך יורי
 כמו י יסחמוו 6ז 6ויכך כעורף הידך יר116כ06ל
 ונחנד5ת גתע5ית ערף עלית-מעניגי נוערףכגי )ט(5מ5ך:
 כו5)הא. ע5 עלית ו6ח כמו. כמו ום'55 טורף%ץ

 טירף כפרוף 0מ0דתיך ממס סל0"י . ע5יח כגימעהף
 כ5 כנע מט גכ' 3עלמ6 6מריגן ס6 * ח"ק .יוסף

 ותרגום חמר ע5 פי' 6)6 מגסן וס הרי יסודססמנרך
 ו!6 16וית6 6ח יסודסמוכים

 כסיהח"
 קע65 מחן וכו'

 : כגיס וס;' תמר סריגם נודין וכו' ס5יקתס גססךנרי
 ממרס יסורס מסיי151ה . מיסודס 0כע 'סול 5"ני(
 5סכט )סנחן ממגלחו יסור ל6 1"')ך 17י מלווכוחכנת
 וממוקק : ליון מלגחן S~bn מלכות ססוסרה כמו6מר
 רנני גין יוסי להיות סופר כ5 ירך כן . רנ5יומכין
 ביה נוסכות גמ5קס rh כ' ' 0י5ס ינ6 כי עי :סמוקך
 עד 11ה1 השנטיס סטרת מלכוח 3'לנעס וגת:סיוד
 6ת ע5יסס וינסיכו סייס ו'3ו6ו סג6נול 0'5ס יכ6כי

 פסיס ~tytstc 6היס שינס 'כ6 כ' עד ד"6 'ירכעס
 יקסח %ו : קרעים 5י"3 רחנטס כנטי מקרעמסיקם
 לחנעס וינץ כיכהינ יל3עס 5סמ5יך סס גמקכ15עריס.
 ום'5ס ומכס 16תו לספניך י0ר56 כ5 כ6 סס כיטכמס
 יכעס כ5 6ת יסוסט וייסוף כדכתינ 13ס ,ססמוכים
 וס61 ס' במקים סס ויגימי4 565תר וכתיכ ונו'הכננס
 עקל ס" ויעקכ סמיגיס )תיוכת וק ופסע ם')סמטכן
 גדו5ס מוסר 536 ל"נעס עד המדוד יסויט ט5גד51ח1
 )זקדק יכ51 6תס מקרץ 50 מכ55ו 6ך לפרם ר5ס65

 : מסוס ממרת * סותס )יא( : נחמעטס ו6י5ךסנו0)ס
 כטור סס3טיס מזכיך : ימיס לחוף ,גולון)יג(

 הגמלת 5סי יססכר קוים סזכירו ונולן רקת751ותס
 סינוט ידי ע5 7'6 . זן וגין וכקן גין גפ5סישתכר
 : חח5ס וכולן מונס ייסכר. 3ג55 כסרקמסי6 עוסקסיס
 שייון טומר כלכתיכ סחורם מקוס טס61 . יידוןט5
 כ65תך וכ51ן סמם מיס כלכו וככן מ65וך יםעוגל
 וסכות דונמח עידון סמוך . 5יי11 ע5 : שסמורהכיס
 גס5ס גמ5תו . המשסחיס גין לובן )יר( : ספלוןע5
 : יהושע כטפר סמסולם כמו סמיו תחומי כין15

 יין תל6 56 כמו סמגומס 6ת ויסכם . מנומס וירק)סו(
 5סנחין ויונע וגנון טייק '0טכל * סוג כי : ית76סכי

 כמסקך ננער טסרוי כונו5ון 651 סמגומהעונת
 שנסחך וכ51ן טמח 6ומל סו6 וכן כקניותכפרקמעי6

 * ענין וכ"יוס יטר56 מ5כי ע51 )סגו). סכמו ויעוגו':

 עוני 5))םוימי
 חכ61חו עמור יטרק) 5מ5כי )חח .

 1'ע ד"6 . יעצור טיוח'כס 61ת סנ,561 נססןכדכת'כ
 סנריך מי סגSD 5'1 המת6כסג'ן "מין ע1) 5םכ51שכמו
 סוכ) וסוך ItsP עוכר 6מי1 בגמות מגמשו,5טכיל
 ירין דן )מז( : עוני 5מס ויעי ס"נו כובסעורת
 כינני סךנ5יס 6מר תמיך סטך ~OtO )פי -עמו
 6חר הוזך ור4מ6סף כדכת'כ 'סוטע כימי גסמ0ס
 6חריסס סרודסיס כ) עס 5ס5מס גליך ופיההקרון
 ינקום סי' עתו ידין ין "מר 5כך פיו נכורים0סר'
 : עמו ס' יייו כי כמו י0ר56 טכסי ג6חד עננונקמח
 5סרונ דרך עיי נמם ין 50 סכעו יסי . דן יסי)יז(
 סממית נחס כלנירת ונסוגה תסיס ונכוריו ט6ומוח6ה
 הכיתי סממול גלמי נסמסון 0מ5ימ כמו ק5ניגר
 ויפו) : ר6ט יטוסך סו6 מנורת - ססיסון : 6ים56ף
 : רוכסי דן DS:' וגופן מסוס שמורי * שחולרככו
 ס' קויהי זן כן שומי סיס 75ן . ס' קויהי 5יסועתך)יח(

0יוסיעך



כנבקחזקונילינקיספר
 סהעטס הישועתך י"6 לויניך. ע5 ושננךשיועיעך
 6ת יטובע יח5 וסח כוכת'כ יסרך) 6תסחוסיע
 י0ר56 ניודי ' נלוו נו )יט( : ס~תיס מיגיטר56
 0ג6מר יהושע )מרחניות ס1)כיס כטיסיו ומלץינודו
 מן כטונו ' ינד וסוף : לפיכס )פג' חענרוח5וגיס
 כדרך יסר56 0וג6י עקכ 6מר נוולו ינווסמ5חמס
 וכחרס oSnn יו65ין 5מ5חמס י651ין כרסןסננוריס

 סננ)ממס מן סמווריס 6ק )טמור 6מרוניססם
 אמיד עקל יבוז וסוך י"6 : שמרייס ס6ויכיט ילוסיפן
  נעורף  ירך  דוגמת 6ויביו כעקנוח ונמו' רוזףסו6

 נד כירך ס65 5סי . )חמו 0:ו;ס מלסר )כ( :לויניך
 50 יחמו 0מ:ס תסיס 06ל מס) יוחל כך קמלט61

 * וגו'  יחן  והוך : )מקנה מרע: מקוס סללנו 5"יגי

 06ל 610  גס 5ל6  גרועס 6טר סל  ספריו f)Dnל6
  טינס גר  טל  1576 תסיס כן סי ע5 61ף מ5ך מעדנייחן

 5מ"1 המגס מפיס 06ר ס5 6רג1 מלוך ד"6 -סימנס
 מכי6'ס טיו משטר מסרי יסר56 סכטי ס6ר טס נוס5
 כרוך מטס 6:ור וכן נתנון מיכין ומטנג'ן זיתסמן

 5סי 5הס רנוי ויטי יכרכוהו יער36 בכי 06להכגיס
 ויעדן בו 5מ0ומ יסר56 מנכי ממגו נו3יס סיוטמן סי מס - מגך מעיל יחן וסוף : רגנו כסמן0עוכ5
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 * Inerel מירקי כ"ע ומ"ג " 3"נ . rouge רוס מוס )"ג )' . aroueur Eufent 6לקייל 6גפועקסת

 S~h שוקן כ3ו ככר 6סל נוסס ים ;י 6ף ינ16 גרפת ספת כך ר מפ. גי ס:יהס ט) גפרו רכס 6סר רכנם מקותועוד
 . cotir גרפת ספת or~ln :י:16תשכיהן

- - e s r i r - ע ע ~ ק ל ץ ג % י 4

דעת
 www.I ם .881.80 ן, ורוח יהדות לימודיאתר


