
לחיקומשנשרתמפר
 ס6מר OSDDS מחשלת יו יי"1 . סמים ואלה )א(א

 : ונו' ס3עיס גני 65סריס יוסתויר6
Sblכממסר כמוטטן )כוככיס נמם15 פרם"י . ממוח 
 וט' נכסס נמספר 0מוני6 עכ"נול כמהפרומכניסן
 מדק"מר י"3 656 נמספר 0מכגיסן מסיגו סינן461ת
 מול . ממות 361ס : קלמר כסכגסס ס"מ יקרךכטס
 0כו* קומרומכלן

 סנ6יס : טס ומתו נגריס נ6ו
 ס6כוריות מחוך 656 כ6ו 6טר )כחוב 6 סיס ימ5רימס
 נרקיס תיו יוסף מיתת 6מר 3הס עוסיס Ot~fnסתיו
 6ותס 167 651 טכסיו כטיס סם כ6י3ו יוס נכל3סס
 6יס . וכיחו 6'ט : יעקב עט . יעקכ 6ת :מעולס
 יעקכ פסיס 5פי יעקנ כבי גטי מלנד כדכחיכ1:061
 טמ6 יר6 וטיס ,מס סטותי טפס כלריס כססיויע
 : למגריס טירדו קוים וססי5ס ממעטיסס גניוי3מזו
 לפני סגכירות כני כ6ן סוכיר . ממעון רקונן)ב(
 : ה1)יותס כסיל סקסן tiDS סגךו5 מזכיר ומ"מ61סר וני ונסת3י 3דן כנימן כ6ן סקדיס נסיכך סססמותכגי
 מזכיר מסכחונ לניטות ב ירך . יעקכ ירך)ה(

 6ת 3קמ 6מר ונפקוס חגירתט כירך 6ל6מחקנ6ס
 6ת עס0 63 כדכתינ 15 קוונים טס נס כ'סרנ5יס
 : סטכעיס ממנין סיס 63 ס61 . יעקכ ירך יונקי :רגלו
 נכהכ טקכ"ס ש3 נס163חי1 5ססר י ננטטכעיס

 ונמ6היס גמ5ריס לכותית ילדו וסט סכמנעיס,ס מקר"
 ננוריס לכ61. )עסיס נחרכו טס מעמדו 0גשועטר

 ג6חלי0 * כמכריס סיט ויוסף : ו5ף ונכיס מוקנים5כי
 656 עמסם Otw 65 וס 6כ5 "ליעץ סנ6'סגתיכ
 16מר 610 3כך סרדין מן וטו6 כ61ס לפני טססיס
 יסר36 נין ' ססו6 סדור וכ3 )ו( : כמסליק סיסוטרף
 'דע )6 6סר מגריס על חרס מ3ך ויקס גזכתיכ נויםכין
 מס 3קייס - וימרסו סרו יטר56 ונבי )ו( : יוסף6ח

 נדוק קוי כי מהימס מרדם מיר6 36 סקכ"סט6מר
 פירוט י מסם . כמו 6ותס סקלן hSnnl : טסשסימך
 6ח מנויה 6ותס מיכת הסרי מסס סקלןגתמ65ס
 מן ג5סון מטמא 6ה ומסיגו. כנו ו6ת "והוכזכתיכ
 . מ3ך ויקס )ח( : רגושו 6ת חים ' טעיר 6תכמתי
 סיט עימו טסות ס"מ נמקך מיחס כתיכ מד63י"מ
 סקס ויקס ומטו נוירות'1 סנתחדסו 6)6 כגלעסיס
 כי קמו כי מ5ח יקום לשור קנ6מל כ16יג י0ר56ע5
 כעוס ילתח'3 ט61 . עסו 56 וירמו )ט( : סקרעזי
 עלס נ16הס טיו סיסס ימוסס נע"ק למריבןתמ5ס
 סקודס טיס סקריך השך וק"ת כלעס מ0ינוק6

 מקרן 5נ6תס סמ' כסות מדין מ5המת עד כנוטמני
 יבוסס כס:קס'ס כחוג נמלק מעריגן לסרימקריס
 קע5יס כך חניל6 נכעס סוס שין ותלה תמתיןכר

 קניו ונס סח כיעס תרי י"3 656 פיסע6ססנפם
 ס3טק וי"מ ,קנו 0ס SD ג3עס גקל6 ונכדו 6כיו50
 כי וסיס )י( : מ61נ שות איות ע5ט ג6ותריסע

 ותקר6:ס ' כמו ומקורע מקרס נסין . מ5ממסחקר6נס
 מלחמס נכי ימיר א5) רניס 3סין ומפינו כ6)ס16תי
 ירה אומר סו6 6מר 31נ!קוס כ6ר5כס מלחרס מנאווכי

 o'hstn . 6'7 מ3חנ;ות כ0חקר6גס פ" הס5חגסןיתי

 מלחמפ קורות הקריס כי גכתנ כ6יפ ס61 קללאסון
 וכרך גכתכ כ6י15 ססרי תקום 'ועסיס ונרונוכמוסו
 י-כת"ס מויינו ע5 ה61 נס ונוסף 6סיכגס: 651נרכס
 וע3פ ובכך "וכסיגו su יתמלל י64 י מכילו ע)ק)5הו
 . כסנ3וחס ענותו קמען )יא( : כרחנו כע5 טללןמן
 כ15מר נזותי 6ת תכנס oh כמו תסמיל מיעועבסון

 3קייס וט וכ3 סכ3ותס כבגיר מעתט )טמרסימעטו
 דלך סליסוח זו עגינו 61ת לכותיגו קמרו וכן 6ותסועגו

 וק יינ- כן;3עו6ע
 : 6ס?נססס ש51 וענוי יט

 : 1)נ5ול יזמור 51ק15ל 3מלוט . גסדס עסויה וככן)יד(
 עמסם ענדו 6סר עכולחס כ3 עם - עכידחס כ65ת
 סרנם י'ננ . סועה י בפרס )סו( : כסרר מעירגהו
 ממסיקות סיו 65 ")1 סת'ס בסרי נמ!ריס סיומי5דוח
 לנו" 5ם'מנון

 : כיפן ע5 סרות סיו 6יו פחיס 6)6
 סניו סנן 3סס מסר סימן . ס6נניס ע)ור6יחן
 610 גן 06 : תטביל כירך ומעמס סרס ומכח)מעס
 0כ5והפ ענוי 3סס הועיל ס63 כטר6ס ' לותווספיחן
 5קחר 16 וגו' ירגם כן 16חו יטלו וכקטרכיכתיכ
 יר"יט סיו כי 5ס5חס סילכס מכניס להמית 5ד3טס
 . וחיס סי6 כח 061 : ננו ונכמס כדכחיכ סמיהמסמן
 . למיקדות 36סיס וייעכ )כ( : 3סלמט 6סס תלך6ין
 מסיכות ע5 מן גחטדו 651 מ6ו 0עס מוירכממ"י
 "מר 5סס 5סרע 5כ )פלעט סיס ט65 וממסימים
 נסרס סו6 כן ש'נריסן נודבי כוס רב עס 50סגסיס כי 5י3ד 3סססיק יגעות ביגן סן nlsStn סחינקנו
 כפרנס י 5סס ויעם )כא( : ויהיו סלילית 36יסןתכ6

 6ת 56סיס 1,נ3 גקכס נכי זכר בסון מסיגומקומות
 ועוז ויגרסוס סרועיס וינ61י )י ויתן קניכןמקש
 ניח גקר6ו 6יס 30 סכגיו כגיס 136 י כתיס :מרכס
 כיח כי 5ך ומניד כזון שמנינו כמו כרעיו סנך'6מי

 וסכיגוהי 1נ1' 6חריך כגלך 6ח וסקימותי ונו' 5ךיעס0
 ומסרט וסובך כגיס 3סס גחן כ6ן 6ף ממקנתו6ת
 %51 נס מבמוי כתיס 0רעט 5סס ויעם ד"6 .כיני
 פסעת סטנריוח סס לצוליך 0151 מסס 111תימיו
 . עמו 5כ3 )כב( : טוגריס סי"ורט לסס5יך3יזתן
 כמיקיות עסו טל6 סר6טכיון

~SV-כמסר 
 טסס 56יטן

 ענגו 3כ5 פלעס וי15 סעו ע3יסס ממוגין עמוכ5
 סי6רס : מכ51ס נס:וריס סטיות יכונן יסיו ם65נסכור

 עס סעת'ד פרעס 56טגגיגי 0ר6ו 3פי .תס5וכוסו
 יטרף, ע5 סנורם לסמוך סס ומחכו כמיס עקות6מד
 וכן תס5יכוסו ס'"רס . חט3יכוטו סי16לט טמרו3כך
 עתיד,ן סטן pSn נ6,סגגינות ר6ו - המיוןסכת
 סררסו סמ5חמס 6::י כי סיס וגן וכריס רק5טכוע

 : מכש6חריטס

 עמיו קטתו 6ת נרט סרעס נורח 6ה סר6ס כעןטיט
 קמט גזרתך 6כ6 מריס 15 נמרס גסותיסן ונרעכעס
 ולחס פולריס ט5 6ל6 גזר 65 מפרעס סרעסנוטל
 כע1)מ 656 גור 65 סרטה ס:ק:ות 1ע5 סזכליס ע5גוזר
 כמרט וסלך סב6 ונעו)ס ~*Or כעז)ס נסר ו6תסס,ש

וסח,יט



חזקונ'שכייתטפר60
 .51פי 9 געותיסן 6ת כו)ס וסמו,רו 6עחו 6תוסמויל
 נ51וו 0סרי סיט סרעס נולת 3פ)' זס מטססגפסט
 מס 5ססר מטכ6 6)ג, 5כן קודס ומלים 6סרן5סס

 גס 05פל החמי) מנג'סס נ,ילה גסעת. )סטס6ירע
 . ט61 ט,ג כי 6ותו )ב(,ותר6 : יס61יססמתח5ת
 נמרו "6ס כו ס"5ס חיסיס ,5ט0ס מס51 מסס 0נ51י)סי
 1כ0נ16 סנסיס לוכ 5יווח זמן 6100 מך0יס חסעסגעף עי ילח'ס ס)0ס וחנס:סו 51לך ניכמוח טטג'גוגמו קיימ" כמ טס61 כו 1'זעס וגסרנ'1 0עריו סימגיגו

 יסס5כתיו סיס נפ5 )סס 6מל הטעס 5סוף)נ7קס
 סו6 יסס כי סו6 .ע31 כ' 697 ' הפסע 5פי ,סוגי6ורס
 51פ' מסו5 גע7 סו6 סוכ כי 7"6 . ה;ס ט131ח כיגמו

 15מר סעס כסגו מריו) 0ג31ן ע5 ע31 כי כוגכתוכ
 . ירחיס 50סה וחנפגסו : המי5ה ע) טוכ גי 5ס'סודו
 מ0ס גו)ד נ76י נסנעס s"r רכוחי;1 60מרו כמוכינד

 נסיון ו00ט 61"י וניסן כ6דר ימיס כ9נזסנפיגתו
 סי"ור 0פת ע5 כסוף ;תגחו ו6ו ירמיס ס50גסגס5מו
 : ע5יו סמן סחורס 6ק גו 5קנ5 עחיו 0סיסוסיוס

 גו5ו טיוס ס6מרו 6טקפ . ירמיס 0)עסוחנפגהו
 יונט סן נזרת נמנע5ס 65 נרמ יסל56 0)מוסיען
 עוד יג5ט 651 ' )'6ור סוכריס כ5 מ0)יכיןיס'1

 6מד ויוס מדסיס לסטס י5זחו ס'6 סר0"י -ה3פי;ו
 כסועס 6מליגן ho ח0עיי'61'ח 5סיף 6מר'1 כינץוטס
 656 0סמזירס קוזט ירחי ת)ח כיס ממעכר6זסות
 ע' ססס מ0סחוילס מדטיס ני 5סוף 6מריו 3יקוי"5

 05נעס ייזס סיו 0'ודעיס אטגו מס;תעכרס"ד0יס
 סמורס מן חיסיס נ' )טוף גו3ד וסו6 5מקיטעיסיו75ח
 רק סגפ'גו עוד, יכ5ס 565כך

 נ-

 תיכת : מ7סיס
 . ותממרס : 13 0גס5ך 5סוף 0דוהס,ס61 5סי .גומ6
 סיס 61י15 מכחון ונופת .מסניס. . כממר : רססה69

 . ג;וף וחסס : 6ותו מממין סמיס:היו נ:גמ,ןסתומר
 מין וסיף ינימ6 מסוס סתינס 0ס חל6ס סי6גיי
 גת 0סק7ימתס 6)6 מטס )נגנו ויעתר* סס"חי

 5סנפיגו גי16ל )סכגס יכ5ס -65 ס'6ור טסתגרעס:ע5
 ל6תסו 51כך סנסר, ססת מנדן לק 5דדיו מכ5יסס
 גערותיס 6נ5 סי6ור גחוך לומנת טסיתס פלעסכת

 5רחון )ה( : 5ר16חס יכ15 65 ס'16ר טסח SDססו5כות
 - יחטנ ס6רן סדס ט5 זונמ6 ני16ר 5כחון . ה'16רג5
SPגסס 6וחו י6כ15 6טר סנתיס ע) . חמיס מרנך : 

 6ח וחס5ח 5ומר סעהיד 5סי כ6ן סוכירן '1גערותיס
 סר0'י ' סו5כות : ס:ערוח מן 6מח סה'66מחס
 כו6יח6 5מות סו5ך 6גכי ס;ס "ומר ה61 וכן5מות
 5פי כקרקע ומכסן נכרי56 ג6 7סועס קמ6גסרק
 657ו 05 ד0'יר מ67 מן כר סרעס ככת גססננימו
 ית50מ סייגו 5חויס 5מיקס מ5כ6 7כת "רע6"ורח
 ; סת"ח כמסף גקויס ס36"ף 0סרי 0פמתס "מתהשת
 סי5ד 6ח טר6חס ה61 מי - ותר6סו ותפקמ)ו(
 י5ד טתיגת גקכס 16 וכר 6ם כו ידעס 65ייודיין
 גער וס:ס ר6תס כו טסחכוגגס ו6מר סחסמסמע
 60מ'1 טכס 6סרן ר6תס נוכס געל וסגס 7"6 י)וכס
 רכיחיגו 6מרו וס סענריס מי5די וח6מר 5סיכךהיס
 6מו )1 סעסתס מ5נוד גער )יס וקל' י3ד 5יהקרי
rrle6 מגלית כ' - סענליות מן נז( : כתיגס געליס( 

 ג 7~1:ע,(ןי :נ("י,נמ%גית)י "12י
 ? 4 וסגיקהו : סגיקי הע'כי )נסק) ע5 ס51כס5סון

 רכותיט כ7כרי . מטס סמו ותקל6 )י( : גחירקטקי'ף
 סגס סס ע5 סקדס 5סון 15מדת והיתס0גתניירס
 51כך סו6 סעגליס מן כ' 5סוכיר טמיס0גכ0ס,מן

 3ת 697 וס* ע5.טס 656 סחולס ככ5 גוכל6יגו
 כך'פעוטו 656 סקדם 05ון סיתס'"ולעת '65,פלעס

 כח 5ט ות6מר מ0ס 0מו 6ת י1ככד ותקל6 מקר6'סי
 11DS 0ט61 5ס ס'6 וסנייס מסה 5סון מסי,.פלעה
 מן כי כן קל6תו יסס פרעט כח 6מרס relלסמסכס
 מסס 656 כ6ן שתיכ 6ין מטו' 'מסס . מס'תי"1סמיס
 פי' 6תריס מוסס טו6 ירייש כן סממיהיסו כ0ס5ומר
 . סמנרי 6ת ויך )יב( : ממנריס י0ר"5 מוסהיסיה
 06חו 6ת נו6:ם ססיס גח 5נן מית מע6.מ0פס כו,מ65
 651 חכירו כ6סת 651 'כ6סחו וזכק דכחי5 וס50
 ס06ס ע5 מת מסיך' 5ן כיגפק6 , סתר6ס נריךה'ס
 : סכגיין )נ1רך סס ססיס . כמ51 1יט:וגסו' :ונו'
 6נעיס 5כ55 כ6ת )6 עייין ' 65'ם סמך מ.)יד(
 מזין לכסן נמז( : וסופט 0ר 5סיות 5כקט נ6י61תס
 סיס 65 וכי היס מדין 0) כומריס ל6ט כנות.יתלו,טנע
 כוכנ4ס מעכודת 15 טפיל0 656 גו 'נ6 6ת . 5רעות נן15

 5רעו' 5כגותי1 5כךסווקק רוטש מג6 651 עילו כגיונדוסו
 עעיש 0סמיס סרס*י . עזכתן ' 5מס )כ( : 5":61ת

 : וגכסוח ע5'ט 5טין 5גו ד5ס 057 05ון טהרי5קר6קו
 טרנתט גסורס סמס נקל6 5מס -, נסולס 6ח ויתן)כא(
 7"" - )מ0ס 5קרו6כנפיל

 ככקר ומ6ילס יפה ס.תס
 מסר ויגסול סנסירס נ6ס '161מר 5סל6 ..דמחרנמ,:ן
 כמורס ססיחס 55מי 65לג%6ר ותסר )טב( :סנ5עד
 , מתוך * נר0וס 0מו "ח ויקל6 : כס .גיכר' 6יןוסר'ון

 טסני5ו סגס סס ע5 סר6סת 5כגו 5נך61 )1 הץס סזיןקו
 ט5 656 סגס 6ת ט,כיר '651 פלעס מחלנ,סקי9ס
 סיתס 65 י'5 656 56יע,ר סה61 סקען .כגוסס

 0סרי מי מ5ריס סמ5ך ומן כ5 לעיניו חעונססשג5ט
 15 וכט6מר טטו5ך מקוס נ~) מנוט יר6 סיס5עו)ס
 כ15מל גפ0ך 6ת סמכקסיס ס6נתיס כ5 מחו כיסקכ9ס
 זמן כ6ותו מיד סגס ח0ינוח ה'כיל 6ז מנייסמ5ך

 וגו' 3מ15ן כדרך 1'סי כזכת'כ ט:י כן 15כ0ג751
 * סרק נ16חו 0ג~ו כ;ו 56יטור מ5 650 ט5סגטנ0

 גמקומו מי0 מ0ס סיס עדיין נרסיס גסג1)יי"6
 ממנרי0 כרמ מס מפגי 5ס,כיר יר6 והיס כנרונחסנ
פן

' 

 : סקפיד 65 0גתייסנ 6חל 6כ5 חוחגו ינר0סו
 0ענרו סימ'ס כק6רכו - ססס סרכיס כימיס ויהי)כג(
 וכסנורין סכתליס כין כר'ח מונון סגס מ16תד'

 גקר6יס נרס נעח . ססס סרניס : ס0ענוד קן0ענר
 ויסיו כדכחיכ מעטיס נקר6יס 0ממס ונעתרניס
 0עכרו מ6מר 6יהש'סי' ג"הנחו et~nh כימיסגעיג'ו
 מל וימח : 5מטע רק גח0ג ססעכוד כ5 סיס)6
 :וב נג"45 בS~i/o 2 4ור :6חו247ן:2
 סן גפסך 6ח סמכק0יס ס6ג0'ס כ5 מתו כימנליס
 כיגתיב זה?נג' פרעס וסמע 6)ך 6יך מססי6נור

ויכקט



14חזקותישתקלעספר
 מטחמיע סוס סכי 7נ)16 מטה 6ת )סרוגוינקם
 6'ם 65 1"1מר מרעה 56 36ך כי 6גכי מידכתיכ
 ד' ט) מעכול ע3יהס טבועך סין 'ודעיס -יסר6) כגי ויילגמו : הטים ניד ג6 טיח עומל לנכידנריס
 כין מכלית 0סתמי15 סיו סנורים 6כ5 טגסמ16ת

 לפריס גני מסרו כך ידי וע5 וי6נמו 51פיכךסנתליס
 כ5 ד"6 . ידחק מטנו5י 56" סתחי3ו )6 ומס655ת
 יהנע)1 וס כם'מות טמ6 מספין סיו מי מ3ך ס16חוזמן

 מתירין מיי מת כסגלך מגסנ סכן מעזינונ,רוחיו
 גתכע15 65 ,ה וכעמת ועיר עיר סככן סחנוטיןכ3

 : וי6נמו 5סינך סוף 5יכר 6ין מעהס "מלוניירותיו
 כדכתיג סרעס נגוגסי מחמת ג6קתסי 6ח)כב(
 ")סיס ויזכור : גונט'1 מפני סמעהי 5עקחס וקתכסמוך
 1ג1' יעכודו "סר טגוי 6ח וגס ס"מר . כליחו6ת
 יוחק מט;51ד סגם מלות 7' 50 טטע13ד ומןויסקס
 ויל6 )כח( : סנחריס נין נבליח 65נרססטג6מל
 כנרת 3ססחכ3 לכ נחן . יסרקו כגי 6ת56סי?
 6ת ורטיתי 6)' 16מר 6תס ר6ס יוגמעסעכויס
 סגין ל6גך סגי תדע ידוע רסון . ot~Sh ויזט :סדם
 כגי 6ח 56סיס 1'ר6 7"6 * נרהן )דעת ורחמיו)בו

 מס "לסיס וירע נג)וי 5סס עסיס טסיו מסיטר56
 6ת 1'ל6 לנותיי למרו וכן כסחר )סם עועיםטסיו
 "3סיס וידע סג"מר כיוס 6רן דרך סריסות זועגינו
 610 כלוך סקדוס רק כחכרו 6ים 'יע 65 וסטינל

 : ס!וססנסתרות
 : כסבת מרעת י60 מ15י סם * סמיכי 6חר )א(ג

 ימ'ס נ' מסקך )מהליס קלוכ 610 -מורנס
 וגקל6 כמיכר ימים סנטת דרך ג6 ג5כס טג6מלכמס
 היפיס . 6ם כלכת : מסגה מעמס טס ע3 סיגיהר
 יהכס5 ם65 כדי כלךרגע

 ס"ס מן לסיגי כ0יכ"
 מוס סכונו מסני י"מ . סם;ס מתוך )ב( :וסנלקיס
 * "וכ5 "יגנו וסס;ס : פס5 סר!וף כו vl~nS 'כ"ח61'ן

 ויסרקו )6ם נמסק ס6וינ כי 1יסר56 משריס כגני16ת
 65 כך ססגס 6ח כועל היה 65 טס6ט וכמו)0גס
 ינטר )6 מדוע )ג( : ,סל56 6ח nlS)S ס6ויניוכן
 ינעל )" - קוכן קיננו מדוע הו6 חסל מקרך .סס:ס
 : 63ט כוער 0ססגס 6ני ל61ס 63 וכי נעמיסססגה
 לסריו ים oh סר מ5יגח כל . 5ר16ת סר כי)ד(
 למריו 061 ממגי סורו כמו סרחקה )טון פירוטומשט
 50 )ה( : 56י סורס כמו קירוכ 5סון סי' )מ"י 3616"ף
 גויס וגסך ז'חך יס3 כ' מנ,רח גע)יך מסי -גע3יך
 :כמקוס דולם 610 מעמיס כי ; רנ)יך מע5 :רניס
 כרכחיכ 0תס גט5 גקל6 יי 50 קותו מנס VD1~טרפות
 )ומר ס51רך ימ':'ס 'ד נרחק וחלנומו גע15 6יםט5ף
 5סל 6יס יכגם 63 רכות'גו 6מלו וכן לגניך מע)כ6ן
 סמקוס כי : מקים מול6 וס כי כלגטו וגעלוסלית

 סכיגס 0המ65 מקוס כ5 . וגו' עומד 6חס6טי
 כמגס שקדמה כ6ן כמו גכי6ו 56 5דנל טמקימת
 מקורט olpno חכתך oc חורה מחן ינני יהושעונכי
 כמרכס 0מ5יגו כמו טויסס שגוס מקומוה כם6ר6נ5

 לניך שטי לנכי )ו( : מקודם סמקוס "'ןוכי6יס
 6'ן חסלי לניך שסי גת'כ זוכך מת טגוניו )1גרס

 כמיסהמ 6ל6 כחייסס ס5ד'קיס ע3 סמו מיימדסקכ9ס
 מיתם עכסו oSta 15 ~כך יסמין 65 יכקדוסיוממוס
 סיס 6מי1 לסרן לסגי מסרי ג17)ס )יטול י0רכ ט65קניו
 ויסתר : סכן כ5 5" זגגיו עגי ניו)ס 5יטו5מ0רנ
 כמכר ' מגיס 3ק5סחר וכס ויסתר כסכר . פגיומטס
 ותמונע וכס מטכיע כסכר * מנסח 5ויר"ו וכס יר"כי
 : מ"כ ס5 זנת 610 חנוק - חלכ וכת )ח( : יניתמן

 סס )ט61 חימר obl . 36י כ6ס יסר56 כגימעקת
 ס0 נדין סרחן 6ת רשתי oa1 )ומר תימוינוטקיס
O'pD15: עס כגי עם יונמח 4 יסר56 כגי סמי 6ת 
 רקבון SD 3סקכ"ס סט'כו ממס . לנכי מי )'א( :יסמק
 לנכי מי כגגן עמך לסיס כי למרון לחרון 1ע3ר6טון
 6ת כסו5'6ך סרעט 56 6ל כי כנגז 50חתיך "נכיכי

 ע3 )יב( : י0ר6) כני "ח 516י6 וכי כגנד הזםסעס
 : מסר כר"ם עומדת ו0כיגה נסמוך טן . סוססטר
 סירוס וסרגי טס סר6מון . "סיס "סר "סיס)יד(
 )ע51מי 61עמוד 60סיס 3סי לסיס סמי כגומרסטם

 מסנ5וגן ס6נ56ס עמסם וס6סיס חכ)ס כ5יע31מיס
 כרכחינ ענגיו יעקכ מסר סוים ס3 וס 1"סמנל'ס
 5כס נינסר מי כ3 1ג1' 6תכס וססיכ עמכם ס'וסיס
 ח6מיגנ ספקידט נסורת עס סויס גלשון מגריסנ316ת
 5טס והזכירו ולסרן מ0ס 0נ"ו כיון עסו וכןלדכויו
 ויינזר : סקר כי סעס ויטמן מיד סויס 50 ,הסס
 )Shnnt 6* גגי 6) העמר כס תסס o'olh 56עוד
 וע:יניסם נרכיסס 5כ5 הניוחד נשמי 4 סיקר16ג6ס
 כך 656 כסמו 16תו קולעים סטין ודם נטר ממלךק"ו
 5סון עהו6 6טתיכס טסי ס' כסס 5י קור6יסיסיו
 056* ס' : סמקך יחי ס"ומרין כטס ומנכוחליגות

 36סיננ כש"י ס6ומריס מכלן . 6נרסס 6)סי6נותיכס
 ספן ר"טון כמסוק סרבול שסיס . סמי וס :מכי5ת6 - 'עקב 561סי עמק 56סי "כרסס 56סי שנותינו461ם'
 כמשפיל סמ'ומז סטס כוהכין %6 סכן 5ע51ס0מי

 מנסין 15 קורין ושגו חנמ"ן לעגמו קור6ססקכ"ס
 הכמגשן. וסויט תכלס כ5י כן וצחרי טכסיו יסיםכלומר
 נמקוס' ססו6 נכיר סוס 50 וי"ו כמו ימדכמקוס

 זר ת'נס סטיות נכון סטין וצפי סיס כמו 6101י91י
 סיט מסוגה חו3 הוית 50 תעות כסקר קדם סוית50

 0מ,כיל'ן כעג'ן 6נותיכס "3סי שני לפסוקס"מור - דור )יור וכלי וגס : ח51 הוית 50 חיגותמסטר
 . יסר56 זקני 6ה )טז( : סמיומד כסמם ו65סמוכים
 נכי לקמן הפרס וכן וכו' 5יסיכס סמיומדיססרס"י
 - 6חכס "ע3ס חומר )יז( : יסר6) וקג' כ5 6תוי6מסו
 פרסי* . )קולך ושמעו )יח( : יסר56 לנני ח6מרכן

 - p~rn . "הכס 56סיס יפ:ול מקוד 5סס 6מריעקכ
 נסני)נר עיטי נקל6 : יעקכ נכ' שיגו וס פסוק0סל'
 וכן י ימיס סקסת ירך : חלסס גס6תי עצך כיכמו
 : סיודנר כקנס כ6יתס סיגי גיוס ממגו כיכחיכעסו
 תמ"ס 4 גי3ס . גי יתן 65 כי ידעתי ו"ג')ים(
 גם'כרכ יתמר, 0)6 עיי )נו 5סקטוח פרעםמעתיד
 ני5ס )6 6י13 ט5יו מתלעס תח)ס )1 כ0נ3ס 6סומס
 פי ע5 6ף - oprn גיד 1)6 : וכמס כמס 6חת ע155
 ג7גתיכ מזקק יי טגקל6ו מכות סתסע )ו מרקסטסני

ועג



תזינישטותטר62
 יתן ל6 עדיין. מכית ס' 156 ו6מריגן סמ,קס יד51כ5
 נמכת מגרים 6ת ומכיחי ידי כס6ם5מ 6נל 5נ6ת*חכה
 . ריקם תלכו 65 )כא( : "רכס יס)מ כן קמרישכביס
 5קייס 15201ת ווסנ כסף ~גיס מנ' 3כס יעניקו סםגי
 : ויקז גרן 65ן מכד סע:קת דוגמת ני51 נרכוסיחו
 ממגי ט56 כמו נמורס כמחס . 6טס 601)ס)כב(
o)rbl.'6הן חסיי וגו rh מזכר 656 1560 היכריס 6ף * 6סס וסייס :מסריס כעיני הוה סעס מן 
 'והר חכסיפין 5ס6ע רני5ות םסגסיס כסוסהכחוכ
 כסכיך מכספס סכתוכ הזכיר כן וכמו היעמיסגנן

 3ככוד . וסמלות זסכ וכלי כסף כ5י :סרנילוח
 כסכל * מסריס 6ת 1:נ)ח0 : כסיגר 3י מתמונובמג

 : פלך עכוזתמענוד
 סנסיהו וס65 ח6מל ו6ס . נקויי יסמעו 651 )א(ו*

 בה .,ב( : בעי ;,ן SDiSt )יין ונמען ווניהי

 עקימותן ימגרו 651 . כיכסח 5וס וטיו נם( :סתרפ6
 סגעטט יכר כ3 כי סו6 סקג"ס ע6ת כי יזעווכהת

 ע: . :מן22,:2:,י1נ1ןיגמךעיצ2
 מ16 מיסוס מחמ51 כנר ס' גי קלמר והכי 610מסר
 061 סכי יכליס 6ים 65 5ך זגלתי עכרך 56ינלך
 6ים bS הסרטנו סיעך ככחכן יכריס לפרםכ6ת
 6ים סיס 63 06 סרי ס)מוס מחמ51 6גכיזכרים
 למפרע )כתוב 5ו וסים עשושם כים ע6תעעכגריס
bSמפקסוס 631 עכדך 56 יכרך ננס 6:כי דכר(ס 6יס 
 תקמר סל6 - עכדך 'Sh יברך מ6ו גס : מ6תמ65151
 . סס מכו כי : נחות ויגר למדתי 56י 0ד3רתמיום
 מנס ס"וגיס כן ועכב כקעגותי ממגריס מגרשתילסי
 orn וי 63 שהרן 6כ5 מורי לטון סכחתי וככרשנכי
 כורש כעשני . 65יס פס סס גני )יא( : שנוגסויויע
 כח כי סים כ"מ ולמון פס לו ססס סו6 6גי סקוס6ת
 . 056 : שמות רוכל 5פוגך וכוכן ס'ך כובדלתקן

 מלם כין הכת"כ סעעו . סקמ : פ: סס מיכגני
 6זגיס פקומ כמי64 ס;יטס ע5 מ56 ססו6 3סיקעור
 מי פרם"י . עיל 6ו : עורות עיגיס 5פקימ יפמע651
 5ע'5 גת31 ל6ו.מיקיססרי כסכרחת651 עוליםעם6ן
 ס5עט 651 5סרט 3:~0עיגל מתרו פילם'י סרעסויסמע

 נמות ידבר פיך 6ן ם'לפ6 - פיך עם )יב( : סמלכ13
 סכחונות ו6מח65ותיו דגליו סוע'13 ס65ו:סר6ס:מסס

 5יפ31 ס65 סם5יחות בעסות ראגו סטין סדנר נ4)מעכס
 5ס5וח סחרנס מי ניז ג6 ס5ח ולזור לתיו )פניסנדעס
 ידבר יגר כי עד ונו' כמסה כף 6ף וימר עז ממגימון
 מס כסמי 51יכר ס5ימותי 5ע"וח יקכ3 כשמחסהי6
 סוכימ . נטו וסמם ורשך )יר( : "חס עסיתם)6

 וישמר )ינ( : 1נ1' מיס ולך מיי 3ך יקנא ו565נב61ס
 7 מותגו יתר 36 יימנ ניח( : יאת כ56"ף . לדגיגי
 : ימוכ מתי יודע הים 650 נ1:6 15 5סני6 סגודכםמן
 15 טרמי להרי . כמדין מסה 56 ס' ואמר)יט(
 ס6גס'ס כ5 מתו כי : כמדין 13 61ער מזיגמדנר

 ונו' תיו ראפ 61נירס יחן סט מי פרם"י *ונו'
 ' קלת נפרםח קתיכ מסרי שמר 6ין סיו ויומיןכ15מר

 5סי 6ין תנקר סרס ס6:סיססעיגי
 קומר ,6ין כגיס

 "1ן טיו 'משורעים ועפם וגניסס וגם'ס0 כתוכטהרי
 מסניכ סעלו כןכתיכ סיו יסר56 כממגם ססרילזמר
 51פי סיו עניים כרמך ע5 ו"כירס דחן קרח)מסכן
 ויקר )כ( מסרגת[ טמירי קרובי ס6:מיס כ5סססע
 סנגיס טסיו ייי ע5 - פגיו ו6ת קסתו 6תנוסס
 החלס ס6ס סו6 סוסיי 65מן נריכין ועי"ןקטנים
 מכניס מסיו יעקכ נכי 6נ5 כחיקם o'iS'e כךבחר
 : גם'ו 6ת כך וקמר חמ5ס כגיו 6ח כחיגגי1ליס
 ספגם מיי ססרי לנדו 610 י מסריט מלנסויסת

 5ו והנך סס מטס וסג'חס 56יעזר נמול במטססקנ"ס
 ממתחו 56יעור וכסגחלס6 מגריס עי נוססמטס
 י ס56סיס כסס 6ת .: הכיס 56 כגיס אג' שפורסהנס
 סעד לסי מסס ם5 סמו SD סמטס נקרbS 6עויין
 סמוסתיס כ5 ר6ס )כא( : נס כו ע"ס 65 זיון16"1
 65 5ע'5 סכתונ01 16הות מספלסס סרי . חי"ק *ונו'
 : 5ח:ין זמי 6חד רק פרע? לפגי ס:עססמצ'ט
 ומקסם נומויק ססקנ"ה יומר 6'ן . לכו 6ן 6מ;קוצגי

 651 מורע מתוך ימות ס65 3כו rb עמוק 6גיקימל סכי 6% 5מוכ יר15 06 "תיו 310 5כ5תיסוככות
 וקן סמכות כ5 עימת5מו עד פמד מתוך סככוירך
 6תס כי 5רכר ורייס סרעס 5כ 6ת 6קסס 61:יתפרם
 ו6ך ידי 6חסוימתי

 לוחי
 סתר 5פ:י חנינין ימר56 6כ5 סק גגי ס16מותכ5 יער36- נכורי כגי )כב( : וגו'

 קיים 5הכר16ת כממסכם ע)1 ססס מנבור והסעכוב
 סוכר סיס מטי יסר56 נכורי גגי י"6 . "ומססוט
 ועד 5ו ו:חגס 6חיו מעסו סככורס 6ח יעקבסקנס
 לשכך כככורות ענורס סיחס לכסוגס לסלן גימרם65
 וחס )כג( : נכור 0סו6 5סי ויענדגי כגי rih ס5ח6מר
 נכורךימדס .גגך 6ת סורג 6;כי סנט 5ם5ח 6חסמ6ן

 וזמו וכו' "מלוגס מכס סי6 פרם"י כ6ן מיסגנני
 וגסו גרעינן 51* נר0יגן סכי . וכו' ג6יוכס:6מר
 6)" טמרו 65 6יוכ דס6 6יוכטמר

 גיסי )כר( 56יסי6:
 ויקח 56 דכוק 5סיוח ר16י זס פסוק . טפןכדרך
 סיינו.לסיות יסקס ם5ס כגוו כגיו 61ת 6ס"ו 6תמ0ס
 ע"י 6ל6 סמור תחח ים5ט כקר ממטס 56ינוק
 : כיגחיס הפשיק סמסע כלעת ינריו 6ת 15סמרר
 )י 6חס רנויס מתן כי מנשמר 5סינוק 16מררטכ'ג - ספיתו ויבקק : סכ51 כיוכ מפנקס 5מון .ויפססו
 סתיכוק'. 16 ממס 6ו חתן קרוי סו6 6',ס ולטסנ6
 ססרי 5מסס המיחו ויכקם 7"6 - סהיגוק 16מרסוי
 5כיו %1כת 6מו ע0 ו5ה:'מו ננו "ת 5מ51 15סיס

 06תו לרגל 65ע ס5ך 6101 מקוס ם5 גם)ימותוכמטין
 מס ומסגי סרם'י . ממיתו 1'3קם : עננו sicn'וכניו
 כמטס ש טיס 61"ת . המקט כמ15ן סגהעסק 5פ'יעגם
 ו3ס3יכת קרת נס ים טהרי תמרס כנני5ס וסוירורניגו
 סכרת 6ין 15מר, 'ס 6ל6 עיט רק סיו 65מטיס
 ושר וערל כדכתיכ ע5מ1 סער5 ע5 "65 טקכ ע5מועל
 ג,לס3. ושתשך ונו' וגכרחס ערותו כסר ימ51 665טר
 לנקש "גס  סופרסל. ייי SDI מ")ה למקון pern)lנס

ריביתו



ייקינישבמווןטפר
 סח5טות ידי SD * ונו' נפורס ותקמ )כה( :סמימו
 065חו הד3ל 0גג5ט עד 5מ151 יט5 % מסס ע5טגפ5
 . נ1ריס מלנות כמו ' מריף 6יזמ5 ' $ר : מ5תסווסי6
 כילך טסלי %ול ~pf כסשל נש 8כן 5סון שז"6
 50 . 5לנ5יו וחנע : טמנ6ס מס 4קמס ונסתעסיתס
 5סרס ונריך רג5יו 6ת פ0ס 65 כ% סמי5ס 11סי5ד
 Sa 5רנ5יו סגר ותגע % נפולס וחקמ . סמקל66ת
 סמי5ס ה50יכה 7"6 . נגר, ער5ת 6ת ותכלותי5י

 מניט וכן וסועי5 קל3ן גמקוס 5סיוח מ65ך 550לג5'1
 )רנ5יו י"6 . המ65ך 5פני קלנן 0הקכיכו ומגומכנזעון
 0מגיגו כמו סגנף 15 יסת5ק סמ15ס גזס כי מ0סט5

 : 5כ6 המ0מית טמן סיס 65 סססח סזסכמנריס
 מר4 נסני4 . 5י 6תס זשס מתן כי מ0ס 56ות6מר
 60נכי 3י 0גהמחגת גסני5 ה61 5סלנך ר4מ65ךפנקט
 וירף )כו( : 5ך ל6ויס 6ני 61ין ענלי 61תסמזיגית
 סיס סמי5ה סע5 סנינס 16 סגימ51 6חל סמ65ך .ממגו
 ימיס 50 ממן מסס ססיס מס 5מו15ח דמיס מחןו6מרס
 5מעוח 6מלס 65 51גך ננו מי5ת נ0נע 5מ~וחסייגו
 מתן כי ננס 1ת6מלע5 7"6 * ממט וילף 65חר656
 ניוס 7מיס מתן 5נגט קל6ס ס'6 5י 6מסדמיס
 50 חחן 3מ 6חס DO" וכן סמנ1ס פס ע5מי5תו
 : נע4 ימ' 6ח 0וסך סמ65ך ססלי 5י 6תסימיס
 סיינו זמיס מחן 5כגי 0קר6תי מה - 5מו5ות דמיסמחן
 5פי געג0 65 ממיו 3כית ססיס ומן וכ5 סמעוחג0כ'3
 מעכג ססיס ממיו כסגי5 5עטות ססק כיזו סיס650

 נ30י5 כמ15ן 5י4נניתו סמ65ך סכקס 3סג511כז6ימ6
 5סיות כנו 5כן נרס וס 71כר SD 65 0עזיין ככורוגנו
 5הרונ סמ65ך סקדיס ו5פיכך טכניס ענודתעוגד
 סיס יןס פע5 5פי 715 נסורס וחקח מיד מסס6ח

 הקטן 3גס 0ע5 גופה סעו5ס רוכ סנרמ מ"מהעכוכ
 6ין 6נ5 5י 6חס זמיס חחן כי 46רט כניה030ג'
 51כסן נ3י Stts סרי ת6מר 061 ה6נ7ס ע5מ0יגין
  165 ג"ן 6ל6  גוכ3יס  מטבודח טסילס סרס'ימדין
 נימע יס6 650 656 ק6מר כוכגיס מענויתזווק6
 5סרס 1נרץ הימיס 6י0 כה1נ6 ימיס 0ופך כמוימ4ס ססרס"י 5פי . 5י 6תס המיס מחן כי : חו30 כנרויה6

 מתני סורנ כ5ומר 5י 6הס חחן דמיס כיסמקר6
 61מת מסז סס"ד - 15 ויסק ויסנ0הו )כז( .: 5י6חס
 65י0 161ריך חומיך דכתי3 6הרן וס חסדגסנ0ו
 ה61 ג6מן כיתי נכ5 כדכתי3 מטרי זס 6מתמ0ידך
 ע0ס ה' נזקח כדכתינ מ0ס וס נדק ג0קי ו50וס%ק
 : 6תי ה5ך וכמיסור כ0יוס כדכתיכ 6סרן ,סו50וס
 קרהו 06ל כ5 15 סניד * 65הרן מקס ויג7)כח(
 סר06וגיס ע5 6הרן 15 61מר ר06ון כמ5ון "0תוו0הכי6
 0מסס רכותינו זגרי 6מרי 4מר 5ג1 1'0 מנטעריס6ג1
 י ה16חות 1'ט0 )ל( : 6גיס_ 5כיח טת0וכ 5ה50מ

 : ומסמיס ומידו מסגמ0-
 יכגס ססייס סיסד זס * lloht מ0ס כ16 61מר )ש(ה

 הו5זת ו'וס נ"מלוגס 5ני 61)ה ננוגההנ6
 מנ "סרו 5סון 5י ויוכחו . 5י וימונו : סיה סרעה6ח

 6מרת 6חה . העכריס 56הי 1'6מר1 )ג( :כעכות'ס
 6לסי  סטבריס 6לסי  ט*מרלו 6וסו ס'  6ת י7עתי65

 וסס 56סיסס ה61 כי ע5יסס דין 15 ויס 56ו ט65נוחס
 גכס) oh "גי ' onh1 6גי שנעט סן : ועמועכדיו
 8 יותר מסלון יכס יסיה נגו תכנ0ו 6ס ו6תסמגותו

 מיעכ סכ5 מפסיי 1גמנ6ת יכז ענעעו יענעמ טןז'6
 ' כחרנ 16 כ7נר : סכ5 וגס0יז מטגמוח וג0וכ טג5ך5ך

 כסלעס 5סתרות סקג'ס 50 מנ1תו מ0ס עסהכ6ן
 6גכי סגס גכ' פפר0'י כמו 3כורוח כמכתכתח5ס
 ססעס . 5סנ15תיכס 5כו )ד( : נכורך כגך 6תסורנ
 מנריס .מטעכוד מפ0י 5סיוח 15י 50 0כס'1 וכו מסמסגי

 כסרך כדיר0יגן ~bSn(o 0'ח6מנו כיי עמססענמו מ0עני סרערי היס מתמ)ס כי0ר56 מנייסכ0טטגדו
 יעקכ 0נ1ס מה נוי 50 0נעו גוכר 0עס 163חס רךנפס
 5ס6מ עחיי 0סיס 5פי 5וי ,ט6ס1 ט65 פטירחוכסעמ
 631 4מו 6ת 05ענד רנס 651 סק071 6רון6ת

 5סיוח סוקכע וה65ס ~hlo פיוס פרעססכרימס
 6נרר4ס כ6ג7ס נמנ6 וטוי ענמו 00יעני מי כ5מ0וטכי
 155י ויטקנ 5יעקכ וינמק יינחק סחורס קג5ח כ5מפל
 סיו 650 51סי גמנריס י0יגות סו0יכו וולטו51וי

 כ5 סיס נתולס רק כס גסו 651 מ65כס 0וסיודעיס
 56? ' ח6ססון 65 )ז( : כמנריס ג0תענ7י 65ע0קיסס

 כש לסיון 5פון . 0קר נ7כלי י0עו 561 )ם( : קיי65
 Nbino מן יךיסס ירפו 56 פי' מני סעו . ממגיה0ע
 : 61סרן מ0ס 5הס ס16מריס 0קר ינרינ0כע
 סמנרייס 0סיו 5פי - מנריס 6רן 3כ5 ר4עס ויסן)יב(
 6נו מס מסני ה6רן טס י6מרו ו0גנ6. 55קותעחידין
 סרעס 53כ סקנ"ס כחן 5כן 3סס פ0עגו 15ODקיס
 ו5כך והסכזיס ס0סמות 6סע1 .16חן ומכיןןן וכ6ין קס מקופפיס יטר56 כני וס'1 וס נת'5עסות

 nl~DS ק0 עקפו סחנן נמקוס 5תגן. ק0 :51ס
 : 5מומר 5סס היתה והחמל כמוסמ65כס

 651 סעס 5עיני ס16הומ מ0ה סעסס . חמ51 נס)יד(
 61הרן מ0ס 0נ"1 . סיוס נס : כמ65כתסנתעסקו
 65 5כן מקויס ססרי נרע ענמס 6ת 167ססיטריס - כרע 16תס יפל56 כגי 0וטלי 1יל16 )ים( : סרטס56
 ושד הוכו ועכ0יו סמגסג 5ס4ח מנרייס סדחקומנ'גו

 עשס . onth : 5כס יגהן 65 וחנן יסס 6מל0פלעס
 6ת הג"פתס )כא( : 06מס עון 16הס וס0'16כמו
 * ס' 56 מסס 1'0כ : וענייו סרעס כגו גל'תס יליחנו

 - 6זגי ו'6מל )כב( : 0ס עמו מזנר 0סיה המקוס56
 וכי . 50מהגי וס ו5מס - הרעות 5מס : 57"תכ56"ף
 טיטסה עו ככך סרעס '50חס 650 יודע מ0ס סיס65
 מ0ס ס'ס ר 0נ 656 ונו' 5ה5וך מנריס מ5ך 6חכסיחן 4י כי  ירעסי 61ני 15 נ6מר ככר סרי ~nlahכ5
 סרעה יחמיי ספחות5כ5

 5סי
 סל06מיס כיכרי' סע51

 ונו' ג0מך 75כל סרטה 56 63ת' rhn1 6מריפיכך
 גה5י5ו ו6רל 6מרת' ו6תס עמך 6ת סנ5ת 165ס55

 מכ"ן הר6ס ע0ס ס0'נו סו6 כלוךוסקדוט
 מע3'סס 'ק'ל1 8ז מנר'ס 5הכוח כ60חמ'5ו"י5ך

 :ססעגו7
 50ו חוקס ניד 651 י50הס 50י מזקס גיד כי )א(ן

 ימיס ס05ח 7רך 5גכמ 1tD"Dn כמו 651יגרטס
5וכ,ה



חזקונישנמךךצמפר "י
 כם)חו קומר סו6 וכן לעיזתו כך 6חי ו05וכלוכוח
 : סעס ע5 מגריס והחק וקמל 'גרם גרסגרה

 .שפות רפרשת מירראנשלם

 קראפרענה
 סומנתי פי ע) 6ו י ס' 6גי 36יטס ואראליה(

 ירסס oies 6( ItlPS'~' )1 הסיס61חס
 פרם'י סיריה ונזי 6גי כ5ומל כ' 6ני ססר'ומלתי
 061 )יסלע גלמן ס' 6גי וכו' עוכ סכל )טקסגלמן
 סכר )0)ס גלמן מסתבר וה ד0ס מסמע מ6יחימר
 6)6 הקכ"ס ט5 חמותיו מסול 'והר )יפלע וגלמןטוב

 למות כפרסה ספ" כמו הויה כגטי; וס טסמדכתיכ
 כ) 5ס5ס ונ"זו חכ)ס נסי )עורס וקיים חי יסיהמדמע
 גוועתי )6 ס' וסמי : סיריוס ומן כ5 גמ1)סכליס
 6חר ען וכר כ6ן כתיב 6ין הודעתי )6 פר0"י -)מס
 הוךיעס 65 וק"ת )י ס6)ו )6 ה' וסמי ג6מר650
 51גס המדלת יחיסכ עוי 61'ת כלומר וכו' סמוסכך
 עד וכו' )קבור 6כיהס וכשכפף 0פלס"י ק6יכחרק

 עמס כטיכרתי 61"ה סס" ולן מדוהי 6מיסרסרו 1)"
 המיוחד סמי )הס הודעתי )6 הקרל "ח )הס5תח

 כסס עמהם כ1 נדכלתי ו)6 נהנעחותיו גרמןדמסהמע
 6)6 שמרי הרירו )6 כן ס' ע) 61ף עמךסעסיהי
 גויעתי ל6 תסרס ועכסו 5י טעמינו hnSD3נייכור
 כסינוס גתמ)ס סרי )דבר תטכס תודעתי )6כמו

 ומס למליו )סוהר )הס מס עגנסס מילל סיהוגו מסיומי סמו 0טוייעס ומשמר ס' "גי "מר65כרהס
OtO1( ע"6 . כהס 5ססהכמ )הקג"ס ohl 6 השמר( 

 ג"מר ס65 פי ע) qh כקמל כמו פכךסוייעס
 סרכם ק6מר והכי סדררה חתיסכ 5י 60)1 )6 ס'וסמי
 לנני הודעתיס 1)6 סרי נ6) ע)יהס גג)יחיפעמים
 סמ6מר סמך מה )י 60)1 )6 כן סי ט5 61ףסמיוהד
 ע) 61ף סמך מס )60ו) )הס סיס סמי טויעתיסס63
 שומר מס סמו מס שמרח ו6תס 1560ה1 )6 כןפי

 גימל oo13hi כטננ)ט החקה הרי טינר חסוכה6)יהס
 5הס סיס מה סמו סכך 0סודיע' ומלמר 1ג1' ה'6ני

 מס ~560 6יס ס5 ןרכו 6ין טמרי סמו מה605ו)
 כלומר וכו' כדנריס גמ0כת הסמיכם סי6ךפרס"י ועוי כסס )המהכח )סקכ"ה סיס וכננס יזיעסה61
 והעמדהי 0ה5כחי נסכל ג'מ6 קמ6 ))יסגף03)מ6
 0מטהי 6ני נס כך כסני) הקרן 6ח )ורעם 5תחכרית
 )וגס סמעחי 6ני וגס ענין מה כהרץ ))י0ג6 36לוכו'

 סיס גחייהס הקנות גה הוחזקו 0)6 מסל וכיסקימוהי
 יתיהד "ומר 6ני 5כך יטר") בגי נ6קח 6ח 5Dlnnsו

 כדמהרגמיגן נענעתי טקימותי. ונס )ד( : וכו'המקרץ
 ול" נט( : וקייסויצנע

 )גמוע נחיריו - מסה Sh טמעו
 ס5וס סקסס סענודס 0) רוח קוצר מהמח מטס6)

 'סעו 61) ה6גכיס ע) הענתה הכבד כנר פרעה56יהס
 יהרה קלס דומעכודס וי"ג מ0ס 50 סקרכדגרי
 והכנם טמ' כ6 . פרעה 6) ד3ר ;6 ניא( :וטסכם
 נמקוס 6נ) עמך 6)ך 6גי כי סרעס ") ויגרנעיר
 ") )ך כנין )ך כהינ )עיר מון ')י6ה נזמן כהוך"הר

 )6 יטרלל בגי סן )יב( : סטימס י651 סנס וכקלפלעס
 פכך טמעו )6 רות 0נק51ר טלנ'ט 65 מטס י 56יטמעו
 "ל וי15ס גימר )כך 6)י Sfilct 65 IDna 3גי סן6מר
 הטינו וגמכ ממעי )6. לוח מבפנל גי מירוס יסרק)כני
 65 0פתיס ער) 6;י כי ע5 סגים לסרסם )סקכ"סמסת

 : גנייך יסיס שחיך 61הרן 15 60מר עדס0נחכי
 )1 )קם מטס 0) דעתו )פייס - שהרן 61) מטה 6ל)ינ(

 יסלק) 3גי 56 1'5וס ד"6 עמו. 6מ'1 שטרן 6תסקנ"ס
 5כס עי סדרך )מע)'מהמ)ח 0כחו3 מס כ) 6)'ה0לדגר
 6)יו וייכרו סרסתי 6) סיככו כן ושחרי ס' 6גימנלעס
 קסת וגגי מ5ריס:)יח( מקרן יסר56 כגי 6ת לה1ני6שטמו
 מברון וגני כסס נגי מגס %50 מס - 1נ1' וינסרעמלם
 גס. ס"ט 6יחמלוכגי

 מגס 6כ5 מעלס כס קירע ס)"
 '5טר וכגי יעמיס כמט ollna טהווכרו )פי עמרס3גי
 מ0ס h~p't מסוס עוזיאל זנני קרם 50 ממלוקתמפגי
 סווכרו וניחמר גגי 6ך עוזיא) כני לפנסן 61) מיס656)

 6ת עמרש ויקם לכ( : הכהן עיי נטעי) טימיסניגרי
 נדוף 6דס ם'65 הקג"ס סטסכיס מס . ךודהויוכבד
 )טרייר 0עת'ן מ)קומי'כמטה

 עבהי
 סלן לסי

 0ר5יס ם5 קופה 6"כ 656 מניכור ט) פרנסמטמייין
 למסיגו כמו ט5נור ע) יחג6ס סן כ5ו6רו 15תגויס
 3סכי5 הוכירס - 6)י0נע 6ת אסרן ויקח )כג( :כדוך
 נסניף סוכירס . פועי6) מנגוח כה( ן : סכסוגהכגוז
 פירע. כ6ן )עלס הכסוגם ניחנה 0ל6 סיגתםככור

 1)6 יסרו וכנס ~sr בסוטת פרס"' * כינרולסמפט
 כתו5דוח זקקי היכף . ומפס אהרן סו6 )כן( :מסכו
 11cht מסס סו6 . סכוניו כטיל )מסס אסלןסקייס
 מסוס 65הרן מטס טקדיס י0ר56 גני 6)סוני6דק6'
 . פרעס 56י יגמע 61'ך )ל( : 7טונד6 מריהזהום
 סמעו )6 י0ר56 נגי סן מעלס 50 עימס סי6 זושרסס
 רפסי 066 )ר 0סיר0 עז גדכריו ק5ל למעקה 6)66לי
 fnh1 המזכרים 61סלן מ0ס הס מי 5יעח לנוהםכ"מ
 הסדר ע) ושנכריס הטוי )כתוב כוי פחס ומגסחוזר
 : ספת'ס ער) 6גי סן ע) נביאך יהיס לחיך 61הרןולמגר
 )6 ר6מוגות מכוח כממס פר0"י . 6ק0ס 61גי )ג(ן

 ומס סרעט )נ וימ,ק 656 ה' וימוקג6נור
 6גי כי שנתריס 0כחוכ tes 6חרוגומ מכותמחמן טסי" פ' ע) qh סרטם )כ ויחנק גרד כמכחכלתוש
 והרי כרך כמכת ככר החוקתי כקמר )בו 6תסככןת'
 והמטס סרעס לב 6ח ס' וימוק גיה כתיג כצ'לוסו6
 סקסס ר6סוגות כממט גכגע ס)6 מצחר 0פרס"יכמו

 סרעס סיס ו6ס 6חר1:1ח גממת 13351 רומוהקכ"ס
 0ימ6ה עד מקנאו הקב"ה סיס 65 )י0ר56משלן

 ,ס מקרט . מלעס ג'ינס ישמע 1)6 )ד( :גנורות'1
 ע5 ס" 6)6 0מע ככורות במכת סמרי 5סכ66יגו
 סס1)כ'ס פי ע5 6ף " עסו כן )ו( : המכותחמקה
 0)יח1תו )ע0וח געגעו )6 סרעט 56 נדגרס גפ0סט)
 16ת סרקני . מופת 5כס הנו )ט( : הקנ"סס)

 זכו)ת )0ון צריך 6חכס 0סו)ח נמי צרוך 0י0)מודיעו
 כוכניס ענודה נקרצו 5מה כ6נדס כך6יה16ממ0)ס
 65 )ומר סס סהחון יס6 650 קומר 'וס. רני6)היס
 נרוך גהס סיה ")היס נקכ6ו 60)ו 6)היס)קרצו

קנחו



חזקוניושיראסמר
 זנית 5טעוח6 זנחין מתלגמינן 0155 65 למדיםישחו
 לסגי . 5מג'ן ימי סלעת לפכי וסללך : *לוךנהון
הגין לו וקולף בעיניו מחג6ס סרעט סייסהלעס
 קמור לך 5עסס הקנזס )ו 6מר הנ17) החגיןכי'6
 למנול ו0ופ1 מעות וכ41נ תנין נעמס וס מעסמס

 מנעי מעות עמר טניס כ1לע 6תט 6ף יכם עןאסיוחו
 פרסס . לתנין ימי : ומה יכם כען לסיות וסופךיטרלל

 6טר סמוסתיס כ5 ר6ס ממות כמרסת ככל נערסזו
 פרעס לסני לעסות סל6 ממדום ומס 03 סגתמדטדכר כסכיי כ6ן וגסג'ת סרעס לסני יעטיחס כייךספחי

 .ea1on ושין i:sPtill גש;עורת:
 כקטל : קהלן עטס מכססות ע"י כסנור . סרעס)3
 י1!6 הנס )סו( : פרעס 46גס 'סיע 651 . ס'דגר
 056וח עלמו עומס ססיס 5גקכ'1 סרס"י .המימס
 דכ6 פלעס 56 כ6 כתיי ל6 טינוף מקוס טה61ומכוס
 גי15ס )סערות * רצרמס יי65 הגס עמי: 80מסמע
 טפח על הכקר סמטכימיס 6יס כני כזרך ד'6)לנ4
 סגס ד"6 : עיגיהס לסליל סנור ממימי ולומדןסגסר
 גוונין יזי על טופוח מס וללוי לטייל סמימס*651
 )דנר מגוי המ65ג1 וטס מנגש כם6ר ידו עלסגוס6
 יו65 6100 לפי י"מ - 56יו 61מרח )מז( :עמו

~D'tO 1 ל6 6נ5 עמו תוכר וטס עסורכמקוסwss 65ט 
 613ת )'ז( : ועיגוף נלוליס כמקוס ממיס סם5ס,כיל
 6ת ידעתי 65 שמרת שנד מכס כגגי מיס .תדע
 סס"6 - ונספכו : לידע חתמי) 3ו6ת סירופס'

 )6 . ליס גיבול 6סר סעיס כל ויספכו )כ( :כסנף
 סינט מלס ועיי מעט 5פי 06 כ, ים הי16רנעץ
 גכת31 ומס לקדמותו סי16ר חזר ובמ"כ סרסמממח
 טניס מסגי % סי16ר ממימי שחות שריס יכלו651
 וסדנם מם1ט 6)6 סמכה לססיר פנקסו מ5י:1 650זס
 כן ויעסו ביכר ולביס סי16ר ויניס מחס כי16ר6סל

 יכולין סטך כקדמותו סיקול מור )6 061רומרפומיס
 הגראס כמיס חרס רכיע טמטם טמכס וי"מ כןיעטוח
 ולביס תקרקע סחמח 63ותן עסנץ וסמלעומיסשליות
 מיס 16חן כי סיקור סכימות שריס כ5 חחפלו)יכל
 . וכעמך וגכט )כס( : סי16ל גימ' רק 5דס גססם65

 : קריכן
 סמכם חנ6 ילך טע5 5סו6ות - ידך 6ת געס )א(זץ

 Scnl )כ( : סמכס חמול ייך 6ת סחטםסמיי
 6ת מעריגו ויסר רכיע7וגמ' 6סיל1 מטמע -ס5פרזע
 קותו ט6ומריס גלחם פרם"י . כלטיסס )ג( :מגמם
 . נ5טיהס עגמו פילם"י לעיל - מחק . ונחסליכלס

 . למתי עלי התסבר )ה( : וכו'גימס'סון
 ק6י לעיי

 לך 6עחיר ובגי יסרבל גני 6ת חם)מ למתי עליהחסלך
 . לזלכם 6ם5מס 6כי ' למחר ויקמר )ק : מידוליכלתו
 סרעט לממר אכרתו ססירס'י כנה לממר ויקמרד"6
 ומן מניע עלי סתס6ר מסם )1 שמר סכסעס ג5כומסג

 עד סמן 15 וסקריך גססו לפיכך ס!סרדעיסהכרתח
 . וקטמך )ז( : 3י6י מסס במזיק עכטיו 6מללממל
 לניע מממס 65 11 סמכס מהנת ססנל6 גסי"6המ'ס
 מסמסת היחס וסמכה סיס למכס טשי יום Stnhlסחרם

 בעתיר למתי מטס לו 6מל מס מסגי 6"כ ימיםהגעת

 ם4מלו נמו הקיטס ~ות ע5 למות גפטסספסרו
 וסיס )יב( : חיים מו5דחס למקום מורורכותינו
 סעסר מן לכ6 סדרכם ס51י"ם מקורין סס -וכגיס
 כ6ס ולחח 6חח סכל מכוח ס6ל כמו תולדוחסמקוס
 העפר כ5 מסרי . יכלו 1ל6 )יד( : הולדוחסממקום
 הכניט 6ח לסו5י6 וי"מ כגיס לטס כליס ומלין כגיססיס
 6כ5 ס3ריוח ירגיטו בכך כי )כטלס נסו ולכךלנעל
 סיס 'כגל טסל' גסו ל6 לסרן טעסס כמו 5on~hסכי6
 יכלו ל6 יכלו bSI י"6 . כגיס הקרן עסרכ5

 נו גיהק כגיס מ65יס טסיו סנוטם מסני vnh לסגי6ים לענווי
 ' יכלו 651 7"6 . אמין מ65'ס מסיו ססמיןמסני

 5עי
 נוגעות לנ5יסס ס'ו ע6 נגיס סיס- סקרן עסרטכל
 כסופו 6ין גוגטות 6ין מכסף ס5 סרגליו זמן וכל65רן
 עסו 1!פרדעיס סכדס סי על qb - יכלו 1ל6 :מ55יח
 כהס גחן ל6 3סל'עית נעלוס ל6 ומ"מ 61הרןכמכס
 נדגר מומזקין ימיו םל6 עיי לנטל 1ל6 לעטוה %כמ

 עטו ולh'o 6 6לסיס שכע כינורו יכלו 650וכטרקו
 מכסעורס גסמוח סולע סטר סבין לסי סעעס 61יןכעוף
Ob1סערונ 6ת לס51י6 יכלו ל6 מט מסני כן : 
 ד6יל1 זו הי6 מדיגה מכח י סי6 הלסיס 56כע)סו(
 56נע : עוסיס סייגו כך נס כ6ס 6לו סל ידיססעל

 . סרעס 5כ ויחזק : נחיר"ק נקנס לםון - סי6~סיס
 636 סיתם ם65 5פי רס61ס' לו סקל 65 ו6ח ט5נס

 ג) מנהג וכן יוס ככל עכוכזיס סיו וכליוכעפר
 61ינן נכניס רגי5יס סן לטולס סעג'יס גססנז51יס
 ססזר סיס סתר6ס.וכן כל6 מיתה 11 מכס .מוטטין
  וכיון סחלבי כל6 מכס ונםליטיח מחרס סיס3סתזס
 יס nSDln מס כהיחר לו געטט והגס 6דסטחע6

 חוטך נגיס כי ועוד כן ימרר טל6 מקמרכסתר6תו
 יטור ול6 תוות מכות סס טלייות מכות מהיוסמין

 נותן סיס יסוים ר' מס51ם1ת ססיו ולפיכךלבוסרתן
 ככורות במכת רק 63מ"כ עב"ם 57"ך 0ימניןכהן

 ostn לקנוע נכון ט6י1 למרוווח טל0 עםססהפס
 יטמרו ם65 סימגין נסס גתן וי"מ . 6חח 6ותנסכיל
 סמכות נוגס 6יגו ומס תס5יס כמדל ספיתן עקלסעעס
 סי4 . יסים למחר : כ6ן אוחס טמוגס סמדרע5

 ס' ויגס כיס דכחיכ דכר כמכח וכן סו6 מקלסתקמר
 כטר6ס . כסרן ל6לסיכס זנחו )כא( : ל6מרמועד
 רפות למס גחן יסרבל וכין בינו סקג"ס סססריספרעה
 651 )כב( : כרכר סקג"ס 'סנטנו סן כלרן5זנומ
 : דסמעי לטומהו כ6כגיס ויסקלו למון .יסקלוט
 ספגי פיוס סכן . כמדגר נלך ימיס סלפת ירך)כב(
 וימנו מסוכות ויסעו כזכחיכ סמדכר 3חמ5תמנו

 : סמדכר 3חחלח סירוס המיגר 3ק5הכ6יתס
 ככה טהרי * סופח 3פעס גס לכו 6ת פרעס 1'ככ7)כח(

 ב : שמלח סעס 5כו סככיד 5פר7עיסכעכח
 טדעס_ופ סקול סכרת לסי . סויס ס' יי טגס )נ(0ש

 מכח,ים4 על 1ל1מר למלוק דין 35על סספחמון
 משההם 6סר נמקגך : טח7ט לניע סמאו ט)6וכרר

יא עש ש4ה*-*יין
 י ן1~,",1141



חזקוניךאראספר66
 65 לועיס יו ע5 סערונ מן מס55תס סנרצעתבס
יוק5ו

~1WS 
 : נסא6 * וסס5ס )ד( : זו מכס כמוקת

 סיס סמת כ5 כ4מר שריס. מקנס כ5 וימתוו(
 ססרי מת ענליס מקגס עכ5 5ומר 61ין מ~ריסעמקגס
 גמכת וכחינ 6מד מח Sb~nt 63 גגי וממקגסגתינ

 : סגחיס 56 מקגסו 6ת הגים ס' ינו 6ח סיר6נרי
 וסס5ס מסס ס6מר 5פ' . מת 65 וטגס סרעס ויפ5מ)ז(
 'ם'יך 65 כ6ן . 5נו 6ת ויכנז 2 ונר מקגס כיןס'

 מ65 )ח( : מי סמ' ומי מת סמח דמי רסו6סטיסש5
 5סיכך מגליס 5כ5 מספיק סיט 65 וס יגל .מפגיכס
 ס6ין 636 ס6ם מת51יות 651 ס"מין ג6 מעש18ג"5

 כעגין ועוסס סעו5ס מגסנ 5מטת רחססקנ"ס
 DUSW11 רמן . סית חשיכס מ65 : סעסנגעקנת
 . הממימס מסס וומקו : סמס ג6ס נופמ מגזרתכ5ט"ז
 גח5ק ס6ויר ומן סמיס ס16יר נקר6 מקומוח3הלנס
 . 65גק נם( : כו5ס ט5תוס3

 וס56"ף כסו"6 ס5מ'י
 6ת וסיר6 פילס"י . וגגסמס ג6זס )י( :נקמ"ן
 סילס"י 5סין ,סו סכתיס 56 מקגסו 6ת הכיס ס'739
 כסנור י 56יהס ממע 651 לב( : סססוקו6יגו

 : מגוט ם5 6נעגועות כס6ר מחלס6ות 6136נענוטות
 סמכת מכ6ן 5מינו סירם'י . מגסומי כ5 6חליד(

 מנסותי כ5 6ת ז64 - סנלי וסכס 5ככרטמסלו וס6י5נו" ט6זמרי נממי סס וכו' סקעסגכולוח
 ע)נ גסליח 56גכים 6כגי וכלי 06 "נ5ות מיגיכמס
 ע5יו גסכר 076 פ5 5כו ס6ף . 5נך 56 :קיעול
 51מען )טו( : נסו"6 סגית * יכך 56 : מ6י3מסמי
 65 6מרח מיה גגני עזס - -_ph1 נכ5 סמ'ספר
 : ס6רן ככ5 עמי 5סוייע סמגערך חייך ס' 6תידעהי

 5עכנס כמ 5ך ס'ס נטגמך מסחגח . SS1nDDסעודך
 טסש6 - סוסדס סיוס 5מן : נעלכוח 5רוככסו4

 ס,סיל ס65 מט . ונר סעו סיח ועתס ים( :רסס
 מקהך 6ת סש ס5מ 15מר זנל כמכח סלעס 6חמטט
 מקגך 6ת ססו 5ך פילם י'5 כלי 'גמכת םעטסכמו
 כן סג6מר תכין וממגס כק5ס ס' יכל 8תוטיל6
 5סי סינל ע5 גו טהלס fisg מס ז'6 .וחמולס
 6יס סכס וסכרי טגהעות ע) לק סיס 65עס7נב
 5ס6יגס גס '* ונו' 5בו טס 65 61טר )כא( :ונסמס
 כיוס ס1גי16ס ם65 מקר' ע'י מקגט סיסיר6יס
 2 ט5ו וסגק5ימין 610 . קו15ת גחן וס' )כג( :טונר
 יו7עיס מת5קחת 061 סג6מל ממס " 6רנס 06ותרוך
 נ"ני5 656 כך 6מר 65 מכס %ותס 6ם סים6ג1
 : 5מעיס 5ע15ת טזרכס מגסגט טסגתסס6ם
 15קמ1 עמגטו 65מר . ממיקחח ו6ט 3יי ייסי)כי(
 6מל 65 סמכוח נכ5 - סג7יק ס' )כז( : וסורסוס6ם
 נ6מל 51מס 53בז נרי כמכת 656 %דיק ט'סרעס
 ו3רגחו חנילו עס 3מ5חס ר51ס 6100 6זס656

olhnD  סיס מודס tot~Sb קו15ח )כח( : ונו' נוקנךמ6ת ס5ח 5סרעט 6מר 1ה61 וטולנו ע5יו נ6 610
 מטס נ6 רימ'1ח7 סס 6מר ם65 ונטכי5 56טיסס
 ס' ט61 ס56סי0 פ'רום t~sfi(1 ס' מפגי 61מרצמנרו
 6יס טוס ססוכילו סתורס גכ5 תנוג6 א6)ניו
 6הס 6יע במס 5' תחן מס 56טיס ס' מן עעגסנךו8ין

 כחוכיס כו3ס טסרי וגמלחך עהר חטחת 36סמ5וחס
 ס6מר 5סי ' סעיר 6ח כ65תי )כם( : י5"ת563"5
biDDS6סל b~w עכטיו סגלי ע5יסס וירז נםיס 
 נעגול 5אח סו6 יל6 י6מלו ע65 טמכסכשת
 6יל6 ע6 כסי 6סרום ראיר 6ח כג6תי 6מרסגלד
 6סרוס סעיל 56 5נ6 מ6תד כ65תי י"6 . טנרדמן
 מעס מסס 1,נ6 16מר ט61 וכן סעיל גתורכסי
 כלד מכמ סססע 5סי ד'6 * ונו' סעיר 6תסרעס
 סעיל 6ת כג6תי 6מל 5כך מגעיל יותר כטדס.ככלת
 : טטלו 5פי 61תס55 סכל7 ססמתמ געיסו6ל6ס
 כ5ומל תירפון 6וחגו חם5מ1 ערס כי י7עחי)ל(

 ידעתי ז'6 . עכסו מם5 יותל נל51 ופמי יר6סע5יכס
 ס6עס פסרי . יר6יס 6יגכס עייינ תיר116 טרסכי

 : 65כ51 5כס י0 ועייין גכו 65וטכוסמת
 ועיכיו 6שכס ידיו ויסי כמו לנות 5סון . נוכתס)לא(
 טמף ט65 מס . 6כיכ ס0עולס כי : נעירי נגותקמס
 מעס ססחף כמו נ6כיטח וסטולס פסתססכתונ
 כככיר סגזרעס כין סספסתס 5סי כ6סי5וחוכוסמת
 6% 3עעס כ6ס3 סגזלעסנין

 נם6ר ס6ין מס ננעוי
 ~DWD1 חסס 6נ5 5נדט סססתס כחינ 5כךעטניס
 . נכע51 וטסטתס : 6מז כענין סן ני5יס ימי גולעו06

 וסמסס )לב( : סכלז סכט סטיס פסנ כ5 ו6תגהיכ ססרי מו"ק. . 13קס סיתס 65 גכש5 סיחס 65 06מסעע
 יתל 6ת וחכ3 3ומל טעתיד 5סי גוכוי 63וסכוקמת
 5מ3וק סם סתחון 1'ם סנלז מן 5כס סגם6לחריס3יעס
 כי עכו 63 וסכוטעת ססמעס ג6ן ו5מדך קיס3כך סכרי ר~כס סטדט טטכ כ5 ו6ת כ6מר ככל סריו4מל
 6פי4ת כי : סרך 6ת 6וכ3 וס6רנס סקסס 6תמק3ק5 סנלי %רנס 6כ5 סנמ סנר ס% טמס סנס6סעות
 כי )לד( : נל16 651 %רן שי ססיו 16ס5 5םון -סגם
 6ער וגרי נקו5ות רק מסס סנסימו ס65 . סמערחד5
 סעס מכט עגי6 סקכ"ס 6ין 6מלו . וענייו סו56כו ףכני : 5חע61 ויוסף 51שכך 610 נד6י מססעכמיו
 מטמע ונו' סגדיק ס' OSDDS ס6מר 5פי י"6 .סניט
 כחיכ כמגתמלם ועכעו ו5עכנס 5חעו6 ג5נו טיס650
 ,ס 5פון מניע 65 . וענייו הו6 : ימע61 ויוטףכיס

 ועכייך 61מס 5מע5ס ס6מל 5סי 656 6מלכמקוס
 5מע5ס ס6מר 5פי 5חעו6 ויוסף כז6מל סכ6 5יסנקס
 גכגעש נגרס כסטס רסעיס ם5 זרכס כן ססעטמע6תי
 .סגרס סיתט 31סענר 5ק3ון5ס חו,לין סשסעכרס
 כטעגרו ועכםי1 ונו' ס' ינר 6ת סיל6 כזגתיכע5יטס
 יוהן ו65 ; ס' ינר כ6סר )לח( : כסס כעעוסינשרין
 מג6פרס כגנ61ס . מסס כיז ; 5ס5ן מנריס ע3ך6מכס

 : מסס ניי כ5 וכן5מסס
 וארא פרשתחסלת

 באסרר
 61ת ינו 6ת סככלחי 6ני כי סלעס 56 )"בא%

 5שן מממ 65 המכות נכ5 . ענדיו5נ
 61ני ט5דיק ס' פרעס ם6מר 5פ' 656 עכטיו לקוס
 ויוסף כתנ וממ"כ סלסעיסועמי

~tDnS 
 ועכזיו 610
סו%ך



ב8%צ
 תחמס 56 כקומר ופ' סכניהי 6ני כי כן 4מרהוגוך
 6גי טהלי סטייק ס' ם6מר 6מר 5מפ61 סוםיסו6ס

 . .tniSDno )ב( : ענדיו 5כ 61ת 3כו 6חסככדתי
 ,JDS כחוק 05ון סי6 ש'1 נס כפם זונמ6זו תיבםכ5

 מ0ס וינץ )ג( : פעסס מסון סי6 תי"ו 653וכ0סי6
 טגיסס יטכ16 מכות כם6ר שכיר 650 מס *61סרן
 ככ5 עמו סיס ס6סרן 5כ5 סגלי $ריך 6יןחסלי
 סגתנר0ו 15מר 0עהיז 5סי כ6ן תבכירו ומסזנר'1
 5ענוח : 6טרן 61ת מ0ס 6ח ויוסב כדכתיכמניסם
 סגם6לת ס0יעס יתר ע5 מנג'ס 60תס 5פי .מפר
 65 1מג1ח גנו16ת כמס . ונו' 6מר כס : סנרי מן5כס

 כמ"ת וכנון לרכס מגח כנון סקנסס 6מר היכןנתפרם
 ו6ת וכגון יענך ילכו ע5 מרכו 6ים טיסו וכנוןס%5ס
 6טר סדנל ,ט וכגון קדומת סרס ?סרסת מחורטחוקת
 "מרו גני6יס ס6ר טרנס וכן גזרים זסרטת ס'גוס
 ניס קמרן סיכן שרם 6% ס' 6מל כה o'nDeכמס
 מן 5כס סג1ממ )ה( : ענדו זכר מקים ג6מר וס1ע5
 טעמח ומס olno ען כ5 6ח סנר הנרי 'הטדס
 ירעם עכרי ויקמרו )ז( : ס6רנס י6כ3 כןלתלי
 6ותס סם ועגזיו סו6 5מע5ס טכחונ וחס .56יו

 מתי עז : סננריס 6ת רק 505ם 650 עגם0ה0י16
 לניס כי חיע ססלס : 60תנמעכנס ,ס זנר ייטיס
 6תס 0תס5מס קודם וכי מתקיימת ממיסם .מגריס
 כי )ם( : עק0וחך נצניי מסריס קנזס כי 5לעמל51ה
 כי 167 )'( : 3מנ סטף כ5 5סיות וזלך . 5כ1 ס'מג
 נגד מקרני 1כ3 מכ3 5גלומ מוסניס סלמס .רעס
 כ5 עמכם 5ט51יך ם561יס כטקסס נכלת סי6סגיכם
 מלנון יסיו ומטף * הנגריס ג6 5כו )יא( 5כס6מל
 עד כך כ5 טהמתינו מס . 16תס וינלפ : סח0וגועז

 כ65 5יספר 5הס סיס 6% מסולו 5פ1 היינוסגהנרפו
 סקכיס ס6ין סיס כמנול . on~b וישם :רמות
 גק . מהליס 6ון ע5 )יב( : סנה פטם מכסמכי6
 הקלגס 5הני6 כוי סיס % ייו קלטות 15 מיהסדין
 630 כ$פרזעיס 5מע5ס שגינו כמו משוי 000610
 656 סי6וליס וע5 סנסרות ע5 רק סקרן ש ייוגפם
 סיס ע5 *מרח פעם ייו כנפות עתיז מ0ס פייס5פי
 יום מג( : סיס ע5 עכסו ידו טיפס טקנ"ס ר5ס65
 תקריס לממכו כן ונקרין מ,רמ לוח סו6 'קיים
 ססמ0 תצמר טמסס צמור כקרך ומערג nl~rSהממם
 צנין 631 וטמור וטיגנו 6ס5ך קרס סן כדכהינ5עלוכ
 6חד ממין סרם'י . כן יסים 65 61מרי1 )יד( :15

 כתיג טלי תצמר 061 יטיס 63 ונמוסו כסיס 63כמוסו
 13מר וים ממסר 6ין ,pSt שגס וינ6 6מרנהס5יס
 0סרס"י ומס מלס נם5 6ף טס היו מינין מלנטדוז6י
 כן יו36 ונימי 6מת כגת היי% 6חי מין מ0ס ם5הג6
 גסני 61מז 6חד כ5 המינין כ5 טכ6ו מנינו0ת561
 ונו' ה6לנס 6כ5 הנוס יתר כזכתיכ וס 6חל ,ה%מ1
 מנוס סעורם מן כהיס 65 וכמוסו יקבילוסייט
 5חודיס מקלגס וכן כן tSIDn מן נסית 565חודיס
 סהיס ג5 מרוכ . סקרן וחמסך )סו( : ומקקוממסיר

 חסל 5י עוטם 6100 . 5ס' "ט6תי )פז( :מיני
 ביס נכש שכס מנרתתי . O)st : מיעלייסוסירני

4חזקוני
 מ6י מזק ים וומ )ש( : סגימ6ת

 מימי רום .
 ר,מוילו מערב ורומ קדים לום נסג כזכתינסכי16
 : 1%6 6ת תקע 51נן 5םון . וימקעהו : כמורח5מקומו
 סיס פט65 וסיתם תירעם זו מכס . חסן ויס')כא(
 וחיו כקיטס 6ת יסר36 0ר6ו סרם"י - 6פ3סחסך ויסי )כב( : 6ת-ס5הס יפמינו ס63 כדי טתר6ס$ריך
 6ת גתן וס' כחיג דס6 . מ,"ק . בידינו 6יכושמריס
 6ס5ס מסך ויסי ' 1ים"י15ס מסריס נעיגי סעסחן

 ימיס 1' טרי מתחתיו 6יס קמו 6% י ימיםסרסת
 גמי וסכי ידחיס רשע סמרך מכח שמטה )6 כן06

 ממסך ממש שכיעי יום 15י רני 6מר נמכ%ת66'ת6
 סיס ע5 טסיו כשליס סקכ"ס הננוו ומתנן סיריסיכן

 עגכ6 וסוס ימתלנמיגן וסממך  סשלו ויסיכזכתיכ
eslplי נמו0כותס 16ל סיס )כג( : ונו' 5מ5ר6י 
 610 קמרות כמכות כמו כ6ן כתיג 6ין גסןכצרן
 60פ%ו ס6מרות מכ5 11 מכס מטוני לצותינושמרו
 : סת0וגו שירטן . ,ast ונקרכם 65גכס רקפ( : עמו 16ל סיס נפריס ספרי כנית Sh1~tכמסיס
 % סרעס לעזך. להקליט י גיייגו תחן 6חס גס(

 יסר36 ם5 כמקימן ס6ף מנול פסיס 5סי3סתס55
 ויוסיף 65 )כס( : חם5ס סוס 0וע% 651 מוסך כןכמו
 וכן סל 5ר16ת תשסלך 6תס 6נ5 . סניך ר16תעוד

 : ום' מכריס 6ת לניתש כשרכחינ
 שמלס 11 מרסס סלטיי . 6מל ננע עוז-)א(

 כ0י65 לטלי פלעס נסני גטמזו %טס15
 סיט %לך מון 6ך סניו ר16מ מטס סוסיף 65מלסניו
 הנניסו נמירם וג6% סמימס י1ג6 מגס סמניםכש

 5סרעס ספיג כך 61מל פ0מיס מעסלס 5מע5ססקנדל
 נשני עכסו יכל . נ6 זבל )ב( : ס5י5טכמ15ת
 וכ5 פכ5 3סס טי5כו מלחל כיגל פסוח 6ין כיסרעס
S~h5סס מם6יייס %ריס שיו 56מ65 ס5מסרע נמכות 
 כ0יל6ו ל ס560תי 06ר 6ת 5י ססכ 5ססינומרו
 : 5נמיחות 5ג6ת .לטות 5סס ניתן סטלגפרעט
 כלסוט י16$ כן ולמלי סקכ'ס פקייס פס י g'bויפ156
 מ5לייס סיסיו כדי מחגם נעגין 651 ם56ס כסכיןנז51
 נמורס פתנט רסון וש156 וי"מ 6מריסס וירדוףגרופיס
 פ$ריס וכי - לעסו מ6ח : ום' ושהגס ממני Sbnכמו
 סיו ספכוח הצמרי מצמד 656 5יסר56 לעיס 3סססיו

 כסף כ5י : כ5יסס 5סס 3ס60י5 יסר56 161סגיסכלעיס
 וסדותיסס כתירס יסר56 ססגיחג כמקוס - וסכוכצי

 5ימר56 5סס סיו ססלי עמסם 5ם6ח יכ15 650וכ3יסס
 סטים גס )ג( : בס וישמנו כיכתיכ נמ5ליסנחצות
 כמו מגלים 5גיג1ג כעס נתיכת ה61 - מ6ד נזוןמ0ס
 טלנס משרייס מוניטין יטי56 וסיו הטס חןגתיגת
 . סעס ונעיגי : מ0ס 50 כבויו כסגין 5ר~ס0גותנין

 נפמדו 11 סרסס פרס"י * ממס ויקמל )ד( : משריס50
 מפי 5סרעס 15 לממרס פירם 13 שמרס סרעס5סגי
 סקכשם מסי 3מ0ם נ6מרס ס"7 ישי שיכר ורייסמפס
 סו6 כן 656 מ0ס 56 מן וימר נכי כך פרם'י 5ו6מ6י
  סוטרת  ס6פר כמו מיעלו 5סרעה 15 תמרסהמסט
 סרסט נני וניימינ1 נססמיס כו6ית6 שלנסמכת
 סקכ"ס ,ט ענזו יגר מיס ' טיס כשות :11

הקייט



חיקיניקנאספר
 יו65יס onh סיוט דוגמת הגייס מ5י משיניע .סטייק כחות : ס)ע0 כמטות ט6מל עביו מס0 יגליקייץ
 6כ3 ס,מן כשינים כ"ף )כתוב גוסי כ6ן תשכיבגמדם
 מעטיגעעח

 : נגי"ח ס)י03 כ"י )ומר גו גוף
 6גי 6רז שיומי בקו) טומע ושיגו ט61י5 . '651"גי

 ככור טן )6כ ככ51 0ן . גכ~ר כ3 י)ה( :שכמוזי
 המלחס כטור עד )6כ ככור טייבו סרעס לכור65ס
 סרם"י ע5 מזיק. . 0טסמ0 ככור עד : )6ס ככורסייגו
 טטכי בכור עד סכ6 3יס נקע ססירוטיס כרוכטמרי
 גשור 610 הטסתה  כנור סרס'י טל  רעתו טוקסיןוים
 "63 סמכי נכור עד 16מר 610 שמכסוכחס)וט - סספח0 ככור עי : סי6 אפחס שאכויס כיהסכי

 סספת0 כטל עד ממס ט6מר סככוריסכששמעו
 טסני ככור שהרי גמות 631 בסכי נטך 61מר1עממו
 אמרתי 6גי סקנ"ט 6מר 0מסחס מנכור סחותסו6
 בכור עד )0כותס 16סיף עוד מייסס הטסחס ככורעי
 ככיר נכ)) ה61 סרי תסכי ככור עי י"6 .ססבי
 רק סמ5י15ח 36 3ג נומנין מיגן סנכי6יס מסריסעסמם

 וזכור טמור סנמ6יגי ג6 המקיני מרעת כ' סעעמיש6)
 . 00 6חז עעafinn 0 6% תממוד % וסקרסו6
 הטימר ככולי סממו נכור כ) ומת מטס כמקערד'6
 כסר16 6יוג'גו ונין גיגיגו מקוק יפיס )6 עכסוקמלו

 וכאס כנור אומס אסרו כמפוחס טמטמו6יתיהס
 טתל6ס פסעת גמ65 נגור כעודם ממכסע)י0ס
 "מר 6סר : מטני ככור רומנס וכשעת ממסמסככור
 6)6 הנור גבית 16מר טו6 סמכת וכחספוס .מלמיס
 מס 6מי הפו ססוקיס מסגי וי"ע ט6מלע כמו610
 כמו הרחים 6מר כיוס סו6 סרי טסכי נכורשסלי
 ונפייס ה6סוליס כגיס סומן ויסי נטמטוןממבינו
 )ך סרי ספר סי ט) סלחים ויסימו גכוריכגיסוס
 . כסמם ככול וכ3 : סכור ככיח כמו סלמים6מל
 ח,"ק- מ36היה. כך ואמר מעומס גסרע סהקנ"ססרקני
 6ת האקט פרעני )דם וגספכו נכי ו6ר6 נפרמתעסרי
 )6 כמוהו 6סר נו( : אוחס ס)ק0 כך 61מריר6תס
 ממכו וכליס נקבס ענין נבי ,כר 1105 מ5יגו *כסימר(
 6מל ונטגין קדם יסיס )ס' ממט יתן 6מל כ)משעגו
 נדותן לום וסגם ו0כ0ו סימת סממנט 36 וגקכ0וכל
prn16"'1 63 דכמו0ו 'hp יכמיב 36י)ם 6)6 56עקס 
 ם5 כמוסו קלמר וסכי יו65 6גי ס)י)ס כחסות3עי5
 65 )ז( : תוסיף ון6 וטקס כן גסיחס 65 )י5סיקומו
 6חר'מ5ות בגנוח סכ3כיס עגסנ 4 )טעו גיכימרן
 כטיס הכייס ככרכום כי6יח6 מסמרמן ט610)סי

 : 6חריסס יגזימו 1)6 גייס ומקבס יסכימו 1361טעק'ס
 שמע מגגו סרי וק"ת * סרעס "5יכס ישע 651נסו(
 וגו' 165 קומו 3סס ויקמר 4)ה מרעה ויקםיכתיבו
 ויקמר סש0 כמעסם מענין מתמ3ת כנר סכי ס"*65
 מוסתי לגוה במען סרעס בפיכס יסמע )6 ממס 6)0'

 י סרעס 36יגס יטמע )6 המפאס 6י6וניי"יעושעז
 מכס 03מתין 15 סיס )6 סרעס 56יכס יסמע )6י"6
 6תכס )ם)1מ וטוויו מכוה טקסס )0ני6 13 וסיסזו

 6ו כינר יפנעגו מן מתחלק כו סמליתס כספסלי
 לגזת במען עכסו סרערי בפיכס 'רעע ע)6 ומייגמלנ

 כ3 6ח )י( : משת 60ר עם ככוליט מכח הו6מהת4
 )מעכס nl~lnho מכוח מטע סס - 60)0ר(מופתיס

 )6 גי ילעתי 561י כתיב סערן נחח3ת תהרי 0ו6וכן
 "ג) מוקה גיז hSt )סטך מלליס מנך "תכטיחן

 כן "חלי כככוריטס מ5ריס 6ח והכיתי ידיכם6ט)מ
 ע יומן . "יון וקן ";ה ,) י "ן )א(יב : 6תגס'ט3ח

 61ת מוים מרקם עסו קורס וו סלמס סמליככולים
 ומשחר מוקיס ם6ין 6)6 העסמ כעלכ ככורים שכתם5

 סמכ:פ כ) סהל6ח סדר 3י1 כבסטיק ל5ס ם65גתולס
 נמים סמכויות טמ15ת כ) טסזל ע3 )סלם ר5סוגס
 זו סי6 מ45ע ט) עפרסס )סי . "ליס כקלן :גיסן
 מ15ח כטלר טמ5יגו כמו נ6מלס תיכן ופרסהוחלך
 : מ61כ נעלכוח ומתן מועד נ06) מסן כסיגיממן
 המיע - 0זס טחדם )ב( : מיד 3סס ופשר 65 .)6מל
 ים . 0זס : סירת 716 מזום כמגע וילמ חיםגקר6
 וחג ססגס תקומת %סיף מג קומר כטס61 טמריגיסן
 מנ גו סים מים 6יזס ור06 65 0פכס גשתס6םיף
 קמים יום טסל גחמטס 6ך קמול נסרסמכיפרם טניעי וקרוי נו י1ג06 סססגס ססגס ותקופתהתסיף
 6ין וגו' 60רן חג61ת 6ת כ6ססכס ה,0הטמיעי
 0ו6 שסייעי טרפדת 1)6חר תטרי מדם 636 מו665תס
 )יכל רסיס סטין סי, ע) 61ף ריטון יביט גיסןתטרי
 גר6ס 63 גיסן קותו ם3 סמו3דו )פי כו מטסגחקטס - סוס : ניסן מיע 610 0ל6שון כחרט )יגלוכל
 וכן ע6י יק והית לגיס כיוס סעומ י"מ )6מרעז
 וי'6 כח151ת ניכל )6 מח15ת ט3סיס ועד מסייעימל

 סי6 ס3ננס כמרגימת 06 סחדס ימקדם עימתסגמקמס
 מקדום )1 ם6מר עי דרוס 3ני כטסי6 16 ופון)5י
 סנימתס בחייועם כס0יכנס ככומר וקדם ל06 כוהכ"ס
 וביוטגט חסון מ% וסגיה ועו3ס 15ממת כעסק5מסס
 : דלוס מ31 ופגית ועולס הממת כעסים 5מע3ססנימתס
 : 3ממ0 מוגים סס מסרי לחלות )קומות 6% .)כס
 )גע'עס 31יוכ3ין )כמעין )כגיס )S~h 6 . מיטיסר6ם

 הממטס סגת נמועד מגיס טבע מקן סג6'תייקות
 נ65ת ס6סיף ומג סטגס חקוסת היסיף מגמסיכו ושי סמכות נמג בתורס )קרות סקנ"ס ימס 663מ6י סמכי ר6ס נהיות סוקנע ניסן 061 סמוכותכמג
 ר6ס : הנגס תחית מחח)ת סמסס )כעזךסםגס
 )חזסי ת"5 סיס מים,ס מיעוע 6ג' סומע .מלסיס
 60גוכ מזם 6ת סמור הגימל . ה61 ריסון :ססנס
 נעיט גן קמרת 06 656 ניסן 6ת יענרו סי"6וגו'
 גו ו0ת"י3 3כט ר6סון למרס והתורס סני ניסןעוסה
 טפטים כין  מדע מי"כ סתסי0 נין 0טנ0 מיסימסנון
 לק )מנוח ס)6 כחורם שסרם מכינו 63 מהרי מרסמי"ג
 ר6טון lhpl1 0ססמ )עסות כתוכ מסיגו 6ך מדס'עב

 סיופיו נומן מנועות וכעטות 6נינ כו םיקרסהמום
 ו6')ך מכלן . 3כס 610 רקבון : מעיר נכורי גו)סקכינ
 לחילות מומן סמדם'ס טתמגו סממור לבסון0ו6
 עד סר6סון מ6דס 6נ) עמכם סעסיהי מעובםחוכרו
 כירם נמ5ג'ס גדכתיג תגיעי זגזגן אקסון חסליעכעו

60יתגיס



חקיני%12ספר
 )ים קלו דעמיקי6 נירמול אמן גממרנס נחגט6יתניס
 . ססגס נמדתי : טכיע6ס ירמץ סו6 וכען קישקס*רמ6
 סמדם.ס פמות וכ5 ט5יקי מען סגי 6ייי יקמטכיסו
 מס ממDS "5 65" כסריס 5סון 656 מקים 5סוןטיגן
 זר56 )זכרים חני כספר לק סמקר6 ככ) מסס6מד
 עגקר16 כמקלון מסיגו "ך סיו נג51ס 6)ם פכ5 )פי6סתל
 : נו) ילח ס6ותכיס נירמ ויו ירמ 6חרנ5סון
 עפי סיס פנת יום - )סס ויקחו סוט )חדת נעעירלנ(
 כעשר ספסמ מקם כנון ר6חוגס מטס יעל56 בועעטו
 פעע עיי . עם 6יס נסס ויקמו : סנדו) סגתנקר6
 מקמו 6תס 5נ6ן עוכדיס סע וננ65 יר6תס סיסט3ט

onh~tוילקו "חכם 5עככ יכ51ח גסס מסיט 651 נירכס 
 יו" 1)6 טקס סמקונחלם

 . קנות )בית סס : )סס
1S'Ph3סס יקמו "מר כנית וסם 6מח ממספמס 6ינס 
 תכוסו )ד( 31ית: כיח נכל יר6חס hlnS לניח. סס :טס
 ם65 סחעו 06 )פ150 ע14 סכתונ מגס ' סססע5

 נע) לקחת מיסויי יוכל ט)6 - תעיס טס )ה( :להגויו
 61'ן )כס רשוי ,ס 6ין וקומר t~sno מן להטמעמוס

 )כך וזקן ונקנס ים כע5 ט61 לסרי עליו)מקפיי
 6עשפ )עגויתס 16תו סעיגךין שגס כן וכל תמיםג6מר
 5סגי5 גייס יכ51ת ט6*1 כשתירטו מפיס 5יר6 6יןכן

 מעיר מן כסתג16 כים כעיר כעודכם מכסיללתם
 וסר6יס טגחו גן ' טגס גן : )ר4מזילכס יוכרו %מגס
 כתוכ וכסוף פגוש כן "חד כנע יכתינ סגטי6'סש
 - 5מטמרח 5כס וסיס )ו( : מנס כגי כנטיםינ

 כוכתינ ossn ודם ססמ דם מזות פחי 5סס גתןסרוקי
Shprn~sחיי  כרמיך  לך  וקופר חיי נישך ל 161מל 
 ונדמין עי 6רחס דמסו)ת6 נדבוש יונתןומתכנס
 יוס' י"7 עד 5כמ)מטמרם וסיס ימך: שסלוקזפהמ6
 7סס)יגן 6נן גוככיס עכורת געסכת 67מכיגן601

 כין סיוע סס61 דילמה יוס ל' בעינן סנעיןכחקים
 מוס נו י0 06 לידע וסכ6 סוכר 3שס קבועמוס
ss). 6"יוס סייס שיך ר164' מן )ינ4, כעג6 סתם י 
 : ימים י' רק נעיגן 65 נייס מוומגיס טסיו ט6%נ5
 יר6חס 6ח סמ5ריס עיר16 כדי ' יוס עמל 6רנעטעז
 טעקת ויסמשס סיס91'ס גנתי וכווי כנעתפסיס
 )חים כתיג כ6ן מסרי היכר ורהיט 3ט מועיע61ין
 : ססמ 165ת1 לק נסני )6 61ע טעג1ס 55מיךסוט
 מקיים 6גי ומס כסגת כין S~ns כין . הותווגמעו
 : סססח עסמיפת חון מ65כות גס6ר יומת מותממטיס
 תועכח rtfi גונח מן מסיי סימר כמי 16ת1.וממפו
 וטמעו סקנסס )ו 6מר י0קפגו ו65 )עיגיסספגרים
 : .מי תנוסס ו% סמיכם 651 נסכים עעון קינומס"מ
 יסוזי מוס יוכן פ65 ימר56 עית קס5 כ5 16ת1ופמער
 nhr 6(6 6גי עטיתי % 13מל סדכל מכלו ע)5ספי5
 י סעלג'ס כין : הירסין יסיו כויס כי סיכל עפם6מל
 : ממשכתן לקין כססוע5יס סעס גסיסתכמעת
 כמו 16וכ טני4ה ידי ע) . ונתנו סרס מן %קחו)ז(

 סירעס 11 פרכס עקגרס ומס 5יטר56 ממסבפירם
 ע5 : ססחמ נדיי מסני - סייחות חתי ע5 :סייט
 )מעקם סגמקף ססתח עכר סו6 ויסקף שון -סמסיץף
 עכעו שכיסס כלעת )כ6 כולס 'וכע )6 טמrbr 6זב)

 טיסים כדי י'6 - )בויון טס נתון יל6תס זס כעסירטו
 ,6ת נס גחון יניתי ספתם ע5 5סגין ח' כמיןסדס

 ננסות . סנשס ע5 : סו6 כייס 161ת 5נ6סמ0מית
 6ת 61כ3ו )ח( : חמים מרנך ע5 - ננ16תס ע)שגמת
 . סוסכוייס : ככאוסס מג'יין 6לס גגי סכ5 כסעס . OS'S3טנסל

 ם5 עגמי 5י5 16תו פסו* נגשן ע"1 נקיי
 סיסת . 6ע נ"י : עכשיו סמך גוזר 0"ני והוטר6ס
 ע6חס וירעו מגריס 50 כחוסמן וטרף סטךריחו
 זס כ5 מרוליס עם . מרוליס ע5 : ש6תס 6ת"וכליס
 זנב. עס 1)6 ומל בע 7נר עט עי%6וסו טיוןילך
 15מר ט6ס. מן חס)קוסו 6ל 55ייח1 נעת ננחיכסינ6 מנכיי oh . ג6 ממנו ח6כ3ו 56 נ% : ומחוקחהונ
 )כך יר6ס מתוך תקמרו כך 1כ5 ג6 סו6 ועדיין יפרז55וי
 פקועו 5פי . וגו' מנום5 ונסך : מסס תילקו פ)6כקמר
 מבוען ת"כ15סSh 1 מכס כנקטס וס"ק יתרס דונס615ש1
 : כנ13ז 06 ")י "ס כי מתל זנל נרפס יסיס 0ןנמים
 עש ן קרנו 1ע5 כרעיו ע5 ר6טו : כקפס קטיןנ6

 ס6גסיס . ימזג ספון סדס su דגמ6 קרט ועםכרעיו
 ~otOt  פ3ס  כולי 5ליש  נקעת 6פי13 כשמל ס6געיסע5
 65 מותירו תותיח.ס6ס 651 מ( : יר6תס 6100נכל
 ש3 זלך ג)1' . עו' 16ח1 ת6כ)ו וככס )י%(ה: ירך כ"ז . תסרופו ג6ס : קטעו זמן וגיוסו גולעיס6

 * כנוד דרך פוחן ה16כ5ין קיסיס כ60ל )66נ5

 מירום ק6י 616כ5ו מנוח סמסוון ע5 6כי5חו מגותוי'מ
 מרולים. עג : מסילות ירך נסות סוס נ5י5ס י6כ)וגס

 נ6כ5 סכ5 שיכיס ציי מר עסנ עמו י6כ5ו .י6כ15סו
 5וימלרר וכל מל מילות.עטכ סקס ענ17ת 6מתגנת
 ממום י ע)יסס מסח ממנסס סנגרת 3ס%ס וכלססמ
 : 0נג6)1 עי 5סממין סכנק מסמיק פ)6 )מילותוכר
 ק5ם 6דס פ) נססו כן ידי סעי . ג6 ממגו ת6כ5ו56
 סטינו י מנוסן ונסן נ נותל 5ייי כ6 1כמנ6 ומנימוכו

 כך %1 מתל 4יי ו% גנסל פירורין' יפטנעיס טכמוי סס" ועוד נ6ס כמו כניס כך כ5 5נט5ממסר
 כסן 06 נלי פירוש ונסו סכן נ6ם כס15 סכנל פיע) ab: נביס Sc~sn ממע ת"כ15 56 ד'6 * מעוןמעעט
 סקו, מסל ויתכפל . 6ט נלי 06 כי : סטסח 6תויכהן
 נקעי, 6ותו קורין ודקך ס6ס וכין מיגו כשיגסנ6ס

 3ס1גיDb 6 נלי 06 כ' וכתג מור מסילות )מוןס6ע"6
 "סכלן נ63 כקורס מנוח וחוניך מתקיןכ5

 ונרוסס 3%עגס זמי 651 לניו 6ם נ5י רק סןנ)16 וגוי
 סי6 נעמס נעומס שמרי נתופף 06 כי שכסחמס
 רק 165 טען 35מי יקם 65 6חן56ס סס כחיכמסרי

 כרעיו ע5 חסו :. ישלשו נתיג 65 וסכל5מכו%יס
 פגו ממת יעמס 061 חמת ט3י יקוטו . שגווע)
 נ נותר: זיזי ינ6 1סמ6 כפנון דרך זס 6ין מ6כ5מיני
"(1

1btnlh פיעתס 6זס כגי דרך 6ין . כקר עז ממגו 
 מם% וסטתר : סממית 55ורך נסוייר כדרך%כת
 061 ת6כ4ס1 6% 5ירככס חכו סטרי . תערפונ6ס
 ה31 זרך .ווס נווון זרך ינשך 6ך י6כ15ס1 כלניסיותר
 פעם נקר עי ת'5 מס סרוקי כקן קזס כערוסו6
 61ע מטמרת כיוס 6)6 3"ס שרף סייגו יימרסני

 תעמס )6 וחוו  תערוסו דניי ע"פ  ליפי)סק0ות
 כתמ65



חשניב%שר
 ניוס דכתינ עסס די"ע 4 שימget~ 601 6מ63כה
 61ין מ65כס תעעס 6% סכית ימטמע סנתון)סל6סון
 3נסונ . נייכס ומק5כס : וטסס תטסס 65 דוחס,פטס
 : כמקי ס6תון 6מ ויך סמגינו כמו טממוליס6ת

 : ממ5ליס מנ16 כמפוון ססלי * IlrDnS 6ותו61כ)חס
 סלהל5וג SD ס0ח קרוי הקרגן סרם"י . 3יי' 610ססמ

 מס עסס סנ"ס כ5ו' עגוזוחיו כ5 עסו 61תס וכו''
 ע*כס ~snto מס טפו כן כמו ו6תס ע5יוסמופ5
nfins11 סמקיפס נגי סרס'י 11 ודונמ6 ססמDDD כמו * מגליס 56סי ונכ5 ןיב( : ססמי0ממן 

 56סי ככ3 פי' 56סיס ס3כו 6סל 3סלעט%סיס
 וניו06 כמו יסורין * 0ספיס 6ע0ס : מ5ריס טרי%ליס
 ט 6ין 5וקה סנכול נגול ט טסיס נית ססטיסע0ו
 טגויח )סון 6)סיס 5פלם 61ין 15קס טככית גדו3נכור
 כו ע6ין כיכל יסורין יומר גופ3 6ינו טסריגוככיס
 3סין וגחכת גמסת מתכח 30 פלס"י %ן מייסרומ
 ע6תס . 165ת 5כס סדס וסיס )יג( : ינמס סטמסומס

 . דמכס 6ת פססנו ווכל 165ת סמנוס'י"6 6תמקיימיס
 %וס כעהקג"ה כסגיס מה61 6גמפ סדס 6תור6יתי
 מדנריס סס נסמו יכר 6ו-)דכר דבר 5עסות ענדיו6ת
 כסו5ח סםו5ח ס3 ס3וחו עסרי מדנר סקכ"סכ36ו

 סס1נ6ס 6נ3 ונו' סמסחית יתן 651 שכימ סטגיןוכעף.
 ס' 1י51י6גו רטתיגו ס6מרו כש סקג"ה ידי ע3סיחס
 כעו וססעתי . ע5יכס וססמחי : מ63ך ייי ע)65

 יכל עכטו עד . 6כלון יכס )יד( : סמ,נמ ע5ושסמו
 3כס : דורוח נססמ מיכל ו6יל מכ6ן מגליסנפסט
 16ח1 תעסו 1)דורות %ורך 6וחו חעטו עכעו .יזכלון
 יורוח מישע ע51ס.סרמ"י מקת 3דורותיכס *5זכרון
 גומ)יןים6גי נש 6מריגן ס6 61'ח ע31ס חקח ח"3טגיס
 זורות גיס יכתיכ כיון כ15מר )יורוהיכס דכתיכ'סתס
 ע51ס חקת סכ6 גתינ 63 6י s?t 656 מ0מע5ע31ס
 ו3מוך ונ6 ססרמשי כמו 3מ5וק לין 3נט3 סס פחחוןים
 ע)  6ף rnnD  )עו)ס )זולותיכס טק6' מגןס נ)גתס
 ימיס פנעת )פו( : עו3ס גוקת כיס כחינ ד65ננ
 ססת 16מר 6מר'ס61 וכמקוס סרפ'י . ת6כ5ופטת
 חוגס ס6יט ספכיעי ש bi-Di ונף סגות ת6ג)ימיס
sl)~s0סת סכי ומגין חמן י6כ5 650 ונ5נר מ5ס 
 וכו' ככ55 ססיס דנר כחורס מדס ע כקותימיס
 יכתיג OSD 6כי3ח ככ%י סיו שיס ספכעתג3ומר
 ססנעס מכ% ינ6 וססגיעי ח6כ5ו מ5ות ימיס0נעת
 סס61 ע3'1 55מד מנות ח6כ) שיס ועטת קל6מה6י
 636 ינ6 3ניו ענמו ע3 5ימי ו65 חונס ס6יגולסות
vnss5פניעי מס ימיס ססנעס דסייגו ינ6 גו3ו סכ55 ע 
 ח6כ3 כחיג 6% ענרת ססכיעי וגיוס וכתיכלטות
 רסות ימיס 1' 6ף %מהס מכ55 הו5י6ו 0ייי%וח
 מ15ת ת6כ3ו נערכ ת"3 לסות הל6שן 3י5ס6סי* 'כוי כייו טרסות 5סחעגומ 16 5*ט כ65 65כ%לנס

 כגנד ת6כ3ו מ5וח ישו פנעת מונס קכעוסכתוכ
 : סמגס סמסס סכך ימיס טנעח 6100 סחדסרגוע
 ומוסכ %ורוח 11 %וס . ת6כ6 מ5ות יפיספ83ת
 טס%י16 כמטמ *מר 6ס0ר ו6י תמגוסו עו865מוקת

 סעורהז ו6מח 0טיס מסס פגסחפקו ס6ע"סממנריס
 סר6סין כיוס 6ך : סר6סון 5י5ס לק סמנ1ה סיתס65

 כיוס ottSh ויכ5 יונמ6 4י' סתסט 3סי .מטניתו
 הטניעי כיוס מ65כס סעסס 15מר 6פסר ס6יססכיעי
 ה0כיעי יוס וכסכ6 סססי כיוס מ63כחו כ) כ5ס656
 הר6ט1ן כיוס גמי כ6ן 6ף ננמרת מ65כת1 כ3גמנ6ת
 ר6סון יוט וכטכ6 תסכיתו ר6סת יוס נ61 5סג'חסכיתו
 16כ) ת6מר ס% ממן. 6וכ3 כ5 מוסכת:כי םס61גמנ6
 סהמד מסגי סמנס תנסי כן ד6ס עמס חמן ו6וכימ5ס
 סמעגו עונ0 . ממן 16ג5 ג) כי כס: רנ')ס6דס
 . קדס מקר6 נטז( ו ממן י6כ5 6% ח"5 מגין6וסרס
 י6%כס כ5 : י"ט קדופ י6רע כו קדיס מטרעכחרגומו

 י חו"ק . 6מריס יזי ע) 6ש' פלס"י . נייס יעעס)6
 ר6סון- סימיס כסגי . נסס : סכות 65"יי6לוירס נע5מ* 61מר'נן סחורה מן 65"י 6מירס ממנו כן6ס

 כ6ן פכחכ פס SD . גפס 5כ5 י6כי 6סר 6ך :וסכיעי
 ככ5 כחיכ 31כך סג6כ3 סיכר מכ55ס סונ'6 מ63יסכ5

 תעסו- 65 עכוזס מ63כת כ5 6חר כמקוססהניס
 נטכת 6נ5 עכורה .o)tbn גספ 6וכ5 סכנת5משע'
 כתיכ 6סירס נפ0 16כ5 הכגת 1l'Dbn סכסוריסוכיוס
 5גסמס-. 6ף סל0"י . גפס 5כ5 . חעסו o)bSn 65 כ5כסן
 כוכ51 ס0וס סייגו 5כ3כיס 6% 3כס ד6נולי'וס6

~rnS דכתיכ נכ ע3 61ף 6ך 6"5 65מליס יכ31 מוונותיו6תר 
 fis. י6י נריכי תרוייהו 65מריס 651 3כס 61מר*גן5כס
 63 שמ1 ס6חר גסני3 6מיג6 כוס ק6 מז6 656כתינ
 : 6ך 6י5סליך 5סכי מוחר כסני3ו 3סלנות 6נ3יכין
 b('tS מכט תסשס ס% י'מ . סמט0  06 וסמלתס)'ז(
 : כמועדו 5י 5סקריכ חטמרו דתמ6 יורוח 5דורי%ות
 מגיין 5י15ת ימיס סג6מר ימיס5פי טכעת נ6מרככר וס5* נ6מל 5מ0 סרס"י . וע0ליס ס6מל יוס עד יה()

 סרי מגין י%ות 3מימר מניגו סי6ך מו'ק' . וכו'ת"3
 %3וש 61פי' ססניעי יוס עז סר%6ון מיוס כחיכ3ט'3
 סמקנ5ין ינליס 5ך יס 5ומר יס דומק לי %6מממע
 נעטייתן סכל מקנ3ין ס6ין דכליס 3ר ויפ סר6סון 5יכ3 פיי כגון 6ותן ששן כס6ין עוש bSt נטסיימןפכר
 %י5ך י6שן מ5יצ מגס כטן 6ומן עושן כ06לופכל
 כתיכ מ6כ5ו %וח ימיס סנעת מגוס מ15תומ"מ
 סססוק קייס סימיס 0נעת כ3 נעס 6כ5 6סכ5ומר
 כפמר מגין מ5ות ת6כ6 מטת סשיס סכעח 50יס
 6ת מקייס מגיין- %ס ס5י*ת סנעת כ5 6כ6.5ס

 משס מכ5 ועסריס ס6חד יוס עד 5ומר ח3שזסססוק
 .6כ1 656 ק6י 65 סטניעי י1ס עי סר06וןמיוס

 ת6מר 650 . ועסריס ס6מד 'וס עד : הנון 16כ3כ3
 6'ן מנס נסס 65כ% סקנ"ס סטס סימיססנעח
 5ומר ת3מוד סילונין 16 סחזס כסוף 3טסוחןקפיד6
 מ15ת ח1%6 נערג יחדס יוס עסר %ינעסכר06ת
 סכעת )ים( : כערכ 5מיס וטסריס ס6חר יוסעד
 3סעיד נ6 וס מקר6 . ננתיכס י6% 65 ס16רימיס
 ימע5ט ס6מר מגחיכס פ16ר חסניתו סל6סון ניוסע5

 סיוס .מ5פגי 636 סר6סון שוס 6יגסססססנתס
 כנר תסלי גמנ6 סן 0וין ימיס ס"נעת כ5 כישסנח

מעלנ



לוחישניבשפפר
 נריגיט שנס סחטו 5סי וי"ג 4 610 משנת יו'פפערם
 ע5 כלה ענוק 6תס טהרי נכתיכס עי56%ס16ר
nSt)bעעט . מממנת 16כ5 כ5 כי כדכחיכ חשן 
 : ח15% 65 מממרה כ5 )ומל בימוי מגין 6וסלסותועגו
 %א א'6 ש ' משא ח6כ15 מוטנותיכס נכי)כ(

 גיס כת"כ TQ~S כחמס גין 63לן כין גוסנתרח0ונס
 656 כתיכ 65 פסם גגי 6כ5 מוטנותיכסככ5

 ויקרנן )כש( : %רן 656 נוהג סיין 5סי5יור1חיכס
 עדת כ3 ש5 יגרו כחיב 51עי5 . יסר56 זקני 5כ5מטס
 ואות יטר56 )כ5 היחס 1ntpb. מ15ת 656יסל56
 טן 3סייועות 65 6נ5 15קגיס רק סיתם 65ססחיסס
 וקחו 5מעסמותיכס %מכס "ת מסכו. : גסמיסחןיק5ק5ו
 וגו' קופון גמSb 5 56יך ומסכתי  יונמת נ6ן5גס

 65 ו6תס ובסגין 6וונ הנודת גסכי5 קר6יסורס
 0תי 561 גמסקוף Sb וסנעתס )כב( : וגו'תנ16

 סחי ט5 ממסלע 16מל סו6 %מעלס .רשמע,ות
 65 כממגות 0*ם ס"ס 55מד סמסקיף וטלסמוווות
 רכותיש סימרו ומה . סמ0חיח יחן 651 )כנ( :סגנ

 ים5ח ם63 הייש מ65ך 651 6גי מעריס כתרןועגמתי
 5מ5ריס 'רי נככויו כטרש blo "65 נמקומומ65ך
 סעגויס מס )כו( : 5ססמיחס מסמיה מ65כיועמו
 ט"ו עומר העתים 6חר סיכות שכוזוב 5כס'60רס61ח
 כרטס ס5מס 0חי - 0עוליס קניר עת טס61 3סיכגיסן
 0נ%5כ מינים י' מטיס Sp'1 עת ססו6 5סיכסיון
 נגיסן סכי,ז זו ענוים 6כ5 פירורו nD'Ph עת6100
 6ח נססו )בז( : וגו' מסח זנח ו6מרחס עיכסמס

 י;כלון . סניף כתיגו ו6ת : כגיסן ע'ו כ5י5 'משליס
 סעטוס מס ז"6 . וו מגוס עסיס 6גו נס16ח1
 קרס גמר 60ר 6ין מסרי נקי סי"כ5ח 5כססחת
 זנח ונ0כי5 . 610 ססמ ונח ו6),רחס : %ינ6כ5
 ttnDS עימס סקנ5ו מנוס קג3ת וו . ויסחמווסעס ויקי מס;ון: דרך טסו6 נ5י.5פי 16ת1 16כ5ין 6נור~וטוון
 5עסיח טמקכ5 מי כ5 ילך סכן )מע"ס ס6מולכ3
 0קכ5 כססחח61ח1 וגל6ס t~htS מרכין יטוס 6סר6ת
 היהס ליוויה - ס5י5ס כמני וימי )כס( : סמנ1ס58יו
 כגי 6ח טרח 651 5סרסח סמוכה )סיומ' יומרסס
 ומס שסיר ע5 סמכות כ5 לסיום כדי מ6ר5ויסר56
 נמ5סו 6יך 5ס71יעך כלמנע סמים סוסת0נכגטס
 ס5י5ס 3ח5' : מקריס על סנוסחיח כטכ6 'סר6לבכולי
 כיוס שמר סו6 6חר ונמקוס . פכור כ5 סכהוס'

 יוחס טסכה סי ע5 6ף יוחנן 6'ר נכור כ5סכותי
 סנקל עי נשכם מפרכסת גפפם סיתס ס5עטנמני
 וס' : 0וג6יסס מכס'מחו נ6"ס יטל56 סייעוכדי
 מקוס כ5 16ער סדת כן 56עול לני . ככור כ5סכס

 מימד 150 וסכק5יסין יינו ועת 610 וס'0ג6מר
 : מ,ליס בכורי סיגנסו ונורו יסגו מע"ס ט5הכ"י
 פנס סרעס ע5 55מדך סכהוכ נ6 * סרטםמנכול

הו"
 סיוסכ : ונו' סטמדתיך ו6ת נעכור 05161 נגור

 7ונמ6 מיס 66 ג160 ע5 5יסנ כעתיד - כס16ע5
 גר' "מ . למחיו ימ5וך 6סר סככור כנו 6תויקח
 נדחיס עפר 06 רוח מיס נתריס סוכו הט51סיצ%וח

 וע"כ כניס יגיף כשסיס במיס נפריע 7ססר06יגות

 ס3יסקס כסחים ' מיס גסס סטרן ת1ש6 כיכחיכגעסר
 ממין רוח סייגו כ6 רע 16יל ייי ע5 דכר וסחיןדגר
 6לנש נלד לניעיות נטחיס ג6 ס6פ כנסןמסיח
 וגן מניhrn 16 פעלה מלוח % מנלינלומ
 מטקס במכת סממ0יוח וסטתיס מכי6חו סרומס6לנס
 מגש 0סלנ"ורות סמרר גנון 06 0ה61 לעיסידי
 מן ירד מ65ך נכורים ומכח נונריס 6רן מע165רס
 ועמר 61ט ורוח גמיס טסוכו גמש 5סלגסמשמיס
 50ש 61סרן ומפס סקנ'ס ייי ע5 סיו 156 מכוחוסטר

 גשם סטהיט עע5 ונעכין מהלן יזי ע5רפסודות
 גע5יגיס 050 מטס ידי 1ע5 סקלן געסרוסס5יטיח

 6לכס כרז וסם לסלן ממע"ת ע5יוגס שמעלתוכמו
 עלס סקנשס וע"י ונקרן שכמיס 50ע מפס סכןמסך
 מנה סי6 סיטתם יזי ע5 עמת גכולות מכתדכר
 חוטך OtOS 5עס מהו . 5עס סרסרי ויקם )ל( :טמין
 ס6מר 3פי 6%סלן. 5מסס ויקרין ועכייו סו6 :כקיטס
 רכי - מח 0ס 6ין 6סר בית 6ין כי : ונו' מעקי%ך
 נצורות סם סיו ט65 נתיס סט שיו 65 וכי קומרנתו
 לו סורס סיס ממס 65חד מח סגכור שכיון656

 נמחקת ob'5 161חס כיתו גחוך ומעמידת6יקונין
 כקותו כעיגיסס ק0ס יום 16חו וסיס ונזלתוגטדקח
 פולס קונריס למקריס 656 עוז 651 סקנלוהויוס

 1מ1('6ין סכוכין ירך נכגסיס סכ5כיס וסיוכנתיסס
 קסס וסיס גסס ומתעהעין סיניסס מתוך סנכורות6ת

 נעכס גס )לב( : טקכרוסו יוס כ16ת1כעיניהם
 ומע מפלו 5סס כגתן עוועי ליכס נס . בקרנסנס
 ונמים כיייגו מתן 6תס oa טנ6מל עם 5קייסלריו
 מתים כו)גו סטו5ס 5סון . מתים כינו )לג( :ועושת
 שגענו מן מטס ס6מר ' ממס נחסמיו שסריוסויכיס
 עד 5י רשמחין י0ר36 ישמר 061 גמרני 16ניגר
 סכ5 5ך ימי 16מר סתרי 5י קספ56ת מרי 5ך60חויר
 5כך - כשמדחס צרורות ')לד( : נמות 651 5ךו5ך
 5נרולות ,כל סמסס תמת %סיקוסן 5תת סעו5סגסנו

 כ3י טעוגין ממוריהם פסיו . סכמם ע5 :נפמ15חס
 סעס מן 6ת נחן וס' )לו( : וסמלות וסכ וכ"יכסף
 ויסעו )לו( : וגו' סטם מן 6ח ונתתי סג6מר מס5קייס
 סוס סס גורס גחקננו * סוכהס מרעמסם יסר56כגי
 י סוכחס : חססיס ע6ו ומפס סענוזס מקוסטיס
 3ס ססי5 גחמ5חס 5מ*י סגריך 5סי 16גול גהמיסלני
 0סיתס כסכות . סכגק 6ח י(6סו )לט( : כסיפםס"6
 גורסו כי עעס מס מסת עוגות : ל6סוגטמגייס
 טמ6 טסים מ' כסלק רכותינו שמרו וכשן ונו'ממ5ליס
 גסנדס 6'ת6 וסכי היפיס 0כעח כ5 גוהר יורותומסח 6מי יוס 656 גוסנ מהליס ססמ ט5 ממ1ש1טלין
 מספיק ם63 סוס ע5 מס סוס ע5 16ג5יס ס6גו וומנס

 סים סקנ"ס 5וס ו5פיכך מגריס '6ת גנגסונמית
 0י0מרו סזורוח 5כ5 טנווליס 5י5 5יסר56 ה61גס
 סג0יס 6ה ויספלו יוזו 6% יסגו 650 3י5סלותו

 סמורים . ס5י)ס נ16חו 1% 56היס טטסהוסננור1ח
 מ65כו3 0יממרו סמורים 5י5 ז"6 י כ5ע'וניי"נוס
 נ כצועדו 5י 3סקרינ תעמרו יונמך ארמיסס 6תגו

0%



חזקותaaתפרצז

 : כקמרה 5יורוח % פלטס ' ססטח מקת '6ת)מג(
 : וג5מס כגמר וסטתל כמו ממגו י נו י6כ655

 נסיות וקטן ועכי ot~e 5רנוח . ג0ף מקנת)טד(
 6ת 5הגי6 . נו י6כ3 16 16מו ומנחס : 6יםגענל

 מור Dh" 6חת סע0 06י13 מיקם מ15ת כוסנחקיימס
 כמסח מ65כ51 מעכס 6יגו סעער0 ו"פססכסר

 ת1נן 6יגו 61)ור1 ננוד רכותיי נמנו ,ס וע5וכחרומ0
ohnini: )פירם תוסב נר !ס פרס"י . תוסג )מה 
 S~lh1 כוככיס עכוךת כלכוד ם65 עניו סקנ5כקומר
 עג7 זה חופכ סרסי טמור לנפרסת נב ט5 61ףכנ15ח
 : כפסת וטכ6 נתרומם החס י'5 0גר5עענפי
 6חד סכ5 ככיח ספסט בסי' . י6כ5 6מי כנית)סו(
 6ים צגות משע Insat 651 נ6ג5 יס6 6כ כיח61ח7
 6ןס בגי דלך ~hs מפזון ירך ,ס טלין5רעהו

 המממית גסס יפגע מן גמי 6י ססעו7ס ע05קכועיס
 : נקר עי כיתו מסתם 6ים ח145 65 ו6תס כחוכוכן
 תנhS" 161 סמום ממנו 5105י6 . תסכלו 65וערס
 65 ועגם 7"6 מפ!ון ירך עגייט כ5 כי קימורגידי
 6מד 5ג5' ורעי כמנוכס נ6כ5 טסו6 )פי טתסכרו
 סעגס מ15קת ע5 6ים יקסיד ם65 5ך כתכ psn'5יע51
 ססכע ע5 נ6כ5 5ס'וח סיס דינו 7"6 . נסכרו61ין
 כרקס %ס בו יסנור "0 בסיו סססח לעס טיס6כדי

 סייגו המגע S)b) SD ססו6 מס 1"מ וגרנרןכרעכחן
 ויninpoi 60 61ין עגם 5י7י.סגירת יג6 ס65כדי
 גומר 607 גומר אייי ינ6 ם65 כדי 5ת6נוןנ6כ3
 ועגם : כסנירס כן ם6ין מס נעריפס חקגס )1ים
 וייחס ספסר 6ח 617כ15 טפס ינ6 61"ת . מסנרו65
 ואיסור ת"5 ס6ין כו תענרו 65 יועמס חעסס63

 16ח1 יטסס סססמ מזקת ככ5 ג6מר ככר מסריסבירה
 ס6ין ע5ס 61ח7 מוח נו סיס עכס 6חי 16מרהוי
 עכס טנילח מטוס כי ים כסי כוית עליו וים מוםכו
 יסר56 ע7ח כ5 )מז( : 5ו5ין כילד כסרק מחגי'סכי
 . 16"1יעסו

 ג6 סרוח פטם qhn סכתונ מגיי
 : טסם לעסות 1נ6 . ס0מ וטטס )סח( :גטלגובי6

 סקכ"ס נסי מסול וסמע הואיל . ס"לל כ6זלחוסיס
 מס סיו ם63 פי ע3 6ף גגפיו תחת 5חסוח1נ6

 ססחיס ניןיסני סגחנייל ריי סגם נטותו6כותיו
 הפרן כפלח וסיט מ"5 סני ס0מ יטסס 6כיסומע
 מסגי 6ח יטסם 63 סר6סון מן כסטר 06 16רחמס
 ימאים מסוט . כו י6כ3 65 על5 1כ5 : כן גר6ף

 6מת תורס )פס( : טמ6 סמיה מי כפרקכד6ית6
 סנר : עקומות כגמה נקנס גני וכר 5שן .יהיר
 : טסט גר סו6 כסער לנר ו65 - כתוככםהנר
 לדורות כן לעטות קמרו . יסר36 נני כ5 ויעסו)נ(

 וימי )נא( : כניס דנני סמלטומיס כן ויעטודעמ6
 ויסי ס65חריו 5ססוק ה61 דבוק - סוס סיוםכערס
 מקרן יסר56 כני *ת סן סהו5י6 סוס סיוסכאס
 מכח כסעח ט5י3ס כמגי תסס 56 ס' וידףעריס
 1ר6'ס כסמחס וככורי יסר56 ככורי 5קדסנכורים

 : 1ג1' סכותי גיוס ככור כ5 3י כי5דנר
 סענויס סינט נתחזק - נטיס . נכור י5 )ב(ג

 6דס ככור מעוה ' וננעמה כ6דס :ננערות

 נכ5 )כסן נוהט 6חס 6וס בכול מס כהמסכנכור
 6חסמיעפ5 6דס נכור ומס גן נסמם נכוו 6ףמקוס
 ככול 6ף יום ס3ם'ס עדגו

~nos סיוס )ך( : כן 
 6סל OtO היום 6ת זבול ק6י 16כור . יוג6יס6תס
 . יכי6ך כי ופיס )ה( : ט6גיכ כחדם יוג6יס6תס
 : כפלן 6סי5ו ממן פיסול טיגסגו והוסילסחול
 קר6 6סדליט - מגח ח6כ5 ימים טכעח)ו(

 65 6מ6י . p"fn . חג ססכיעי וגיוס : סחרןכחח כסניי
 . יכגך ומנדח )ח( : לקנון יוס 6ת 5חונ טססוכיל
 610 סקנסס רפט מס  כך  לו תקמר )ס"5 יודעסטינו
 כנקח ססספיק קורס מקרנס 5נרסנו כח במגריס3חת

 ובחממן עד סם 5סעמייגו שיו סלי 5טממין6נוחיגו
 זס יעכור 5ינר תמיכס )דלך סייס 3הס סיגינוועי

tnSJpnפרנסי . 3י % עלס וס כעכור : ממגריס כ65קיהטיס 5י ס' עטט ומרול %ס פסם מ15ח בפייס ע5י 
 שיט 5נן תגיד זס דגר כ15מר רצע 35ן תסוכםרמז
 5כן תסונס 11 ס6ף גמי 5י ומחיגת 51605יודע
 י ירכס 65ות,ע5 וסיס )ם( : 5ך 651 5י כסומררסע
 7' פ5 6חי כרך וגו' 165ת וסיס 5כגך תיגמל וטג5

 חמ03 65ות 5ך 5סיות גוחן 63וח.סיין 5ך :סרסיות
 סג6מר וודע עיניך כין 51!גלון סיינו ot~nbS כךוקמר
 מל תמר עליך נקר6 ס' טס כי ס6רל עמי כ5ולש
ש' ימיס ג6ן ג6מר מונם א"כ 6מת חפי3ין 5כדוק6יס סנריך מימד * ימימס מימים ני( : טכר"ם הסי5ין136

 ענן"
 ועיבש: שעיזן ;ן ג:

 תפי5ין 15501 ימוק56 ססמיס מחים ם5 נגיהסמננ'
 סי6 ' יכי6ך כי וסיס )יא( : מסס 6כ6 5יססגיח
 ממוריס סינ16 16תס רק 5קיס סקכ'ה 015 65תקמר
 56 : יק7מוס גערן ע6פי15 כ6ן ~מדך כ56כך
 6נלסט 6ח כנדו מת ספגי יוי ע5 . 0כגעגי6רן
 16מס וגתתי - 5ך כסיע ג6סר : לפריקי ,ו61יוו טוב" לחרת 3ך גוחן 61נ' סמך ע5 תקר6 %רןמייך כגי מסגי מגית 6חס הקכ"ה "מר מפגיהם 610O)DI עעי ;~rg 6ה 65נותיגו סקנ"ס סגתן וכססמשסזקן
 * רחם סער כ5 והטגרח )יב( : ס' 6גי מורסס5כס

 סגמ05 טמעכילין ונחו גח)תנ 6ת וסעכרתסיוגעך
 סככול 6ת כ6ן,"טכיר 6ף 5כח וכריס סקרוניסמן

 סנר פעל וכ5 . 5סקכ"0 5תחו כגיס ט6רמחולת
 טמ6ט בהמס !מן ב16ת1 5יסר56 3סס טיה 65 .כממט
 וכ5 )יג( : עהורס קמרם ס51לך 65 5סיכך ממוללק
 ממור בכור מ15ת כסכך גסגיח !1 סרטם . ממורמטל
 מ15ס . חפדס ככניך : בס טנתמדסו ממורוסביון

 טניס כסנה סריס טגתקיטו 65תר עי נסנס 1165
 5פי . ,6ח מס )יד( ש יטר36 בגגי ככור כ5תחת
 מס כו י6כ5 65 וסכ,ר חוסכ ער3 נכר גן ר61סמה61
 סספ ע5 ו6ח מס ד"6 - 6חריס כעועדיס כןסטין
 סגן פייים ע5 6נ5 טטס סמטת כנר מנסוע5

 : וגר וונמ 6גי נימתנו ונכורי נכוריהתסנין כ4 1נ1',ע5 יד גמווק סי 56י1 סמטג61:1מרת 63וטכסמס
 ערל יי ס5 חסי5ין ' ייכס ע5 65ות וסיס)שז(

5חחק



לזתתקוניבששר
 והמופתים )16מוח זכרון ר6ט ם5 וחסיתן יי5מווק
 שחות ויתן 61חמגן נפ' כיכשנ שיגיע הקיטסשמט
 כסט יז . 'יכס : 5עיגיט ונמ5ריס גסרעסומופתים
 גכ5 16תס ומוסיפין זנך 5כ5 מזומנת בהימין3ש
 סיסיו נכון וקין סםמ6)4ת מן עסקנית ססי6 )פימקוס
 מהימין 5סי רנותיו 11Wb ז'6 י עסיס גתוג'סהממוח
 ע5 "גמ56 651 הסמ56 יי ע5 החפי5ין נקמורמזומן
 ולטוטפות-')פון יד: ססמ56 נקרץ מקומות ונרונמימין
 שרן עמי כ) )ר16 מס ע5 מעינוין ועיגוסי כמוהנעה
 : סגסיס  יזכרו 6ותס  סיר16 ומתוך ערך גקר6 י' ססכי

 בא דפרשת סדיא'שליבא

 * 82עש/ו 4 עע,שן ר8*י,414*.שישן"*י*
 לב טלנ 5לכות - סעס 6ח פרעס נס)מ רירכם)יז(

 נחס 651 : עמסם סם)חו6יקסווין
 דע6 וי'ו - 5סס הנחן גנטן 6רן 56 ))כת .6)היט
 . סו6 קרונ כי ס)סתיס 6רן דרך : סי6 יחרםנמס
 רפ6ס הקרן % )י גי יוגמר סו6 סקלוכ פי ע)6ף
 ספי' מנכור מוטס כי ידיו .6ת סכ5 5ך מטרתי ליכפט'
 נננוי מספקת ס3סתיס %ן סכן סי ט65ף

 נין 6חד
 סמגיט כמו כנען 6רו גכ51 ונין מגריס %ןננ31
 זרך מגריס )6ר7 55כת כנען- מקרן '171 מסיסניצמק
 דרן נחס )6 עעס ומס סלעכ מפגי לשעתים"רן
 םי165 עי ראם יגמם מן שטיס 6מר כי ס)סחיס6ון

 5סוסל 6ין . סעס יגחס פן 6)היס 6מר כי :ממאיס
 זלך oa )גחוחט טגי7ו יזוע גטי כי or סמוקע5
 מית כגגי 656 מריימס יס1נ1 1)6 ס5מתיס6רן
 06 ישגו 06 5גסוחס ע5יהס מנקרנת ססיתסהיין
 מגוסיס יהיו 6ס לפגי ב15י כך סקנ"ס 6מר יפונו65
 בני כר6ס'ח נפרסת פי' 11 וזונמ6 כבמיון 'עמזו65

 סספ5טתיס * מלממס נר16תס : ייו יש5מ פןועמס
 מהמנגו %ליס כגי קוקוס כליס הס עביט טנוריטיסיו
 דמתרנמיגן סגם 5' מגריס מסענוד 5נ6ת ממהרוסרי
 קמלות עעו ורוס ססמ 50 כסכיעי סרעט סרח כד4שס
 והם מבתריס כין ברית IDtD מנס מקות ס6רכע6ת
 יסר56 טס ועממו ינמק ממג51י 656 סממ'6515

 הו6 קרוכ כי ען6 . למכריס יסר56 6מףסינו
 מכך 5פרעס סו6 קלוב פ5סתיס מי6כימ)ך
 ו)גכיי וחניכי )י תסקור 6ס 15 גסנע 61נרססמבליס
 דוד "מר עגמו כייס 161יבי תקריס כמזרםכז6ימ6

 5סגעס 65נרסס נחן יורות )טכסה 65נימ5ך כנחןמס
 פן ס5סחיס 6רן זלך גמס 65 51כך קיים ךש' 50 גכיו וטדיין 65כלסס מניעי. ממס מסרידורות

 ווטו קצינת הסגועט ועדיין עמססיטר56
 טגטנע סרעס 50 130 גלית סקנסס ונכל ססייפמיסד
 מעם 51פיכך 51גכדי מגיני 5י תטקור 06 הנרסס15

 יריש שריס . שממס גר16מס : הסטפ5עתיס
 קרוכיהס 56 5סח,ילס 5קל6תס ינ16 ופ)סתיס"יייסס
 6רן כי גייס טס טע5'טס מיורעיס ועודסמגלייס
 1'ר6 כמלסת ספילסתי כמו סו6 יטל56 מקלןפ5סתיס
 )הס ותהי יה1סע נספל וכמסורס חוטיותונמרסת

 יתל משימס וטח כך וע"י 61מול מניססמ)ממט
 : כמיגל כטגסתסז 1S'Dh מעסו כמו מלרייס 5טונ)נ
 סוף יס 30 המלכר דרך . סוף ים סמ7נר זלךלח(
 הגרית  לרון ססו6  ה6כע ספירוסו  כנרית ספלוןכמו
 : ורע ע1נ יעם מה61 ען סש' ורע עוב סיעת טןוכן

o'ctnnl* מפני 65 5ך קומר מוו'יגיס מפרם'י מס 
 צן5ן!סדניסס965 'סר6) 2גי:סי:ניס6יע15

 חתמם
 ונמ)ממות המלנר כמגממת ויין כ4 )סס נ16מסיכן
 עגלים "רן "ת וממס וחמוס'ס,)סון י"6 . יסרק)"רן
 ליס סטססיק מגריס עס41"1 מהנסק נוכאכ)יספיו
 סטנע כי : טמזגר זרך מהסינס 5פי כ6ייר פק,עז

 סימפטו סמיו 06 סס3יע סנוטה  6הר  מכועס .האטע
 מפוימ 6ני 6'ן 5סס. 6מר דור 6חר דור נניסס6ח

 סלמס וינץ כדכתיכ ננכתוג' ממכס כיין ס)66תכס
 . מסכות ויסעו )כ( : נסכם קגרו ממגריס1SDO 6עי יוסף עגמות ו6ת זכת'ג עסו וכן סהולול5גכס
 מ)6ך 7"6 * 1מ65כיו סו6 וס' )כא( : ספגיגיוס
 55כת : נכרי56 וס וס' וירק נפרמת ס6ערעכמו
 ורדף הס נורחיס סנור סדעס ויס6 . 51י5סיימס

 תיגת ת6% )6 . יומס העגן עמוז )כב( :6חריהס
 6נTnfi~ 5 ט5 סממם נהיות רק טמקר6 נכ5יומס
 )יגס 0ה61 1גכת31יס וכגני6יס כתורס תמ65 יוםפיכח
 פיוס כנני6יס ')יחס וה61 ככור כ3 הכותי כיוסגשרה
 נכתוניס הנקר 6ור 1חכיג11ע7 כתיב ומס נסורסיוס
 נמו מם צ6 כמו ימ.ס'. 65 ן גכזך נ5י5ס צעקתייוס

 6%'ס מסריס סיחויקוס ר51ס 6גי ויסנו.6ין )ב(ין* : ימים )6 ,יער טן גן Del~tומאיתו
 נמזער: נ5ך ימים סיסת דלך ומן )ססטקנעו

 גקר6 ועכסו פיתום סו" פרם'י * ר~מירות פילסגי
 יכ15 651 מורין גני טס סגעטו סס ע) המירותפי

 כמירס כז6'ת6 יטר56 ס5 ח'רותס ט) לסרסרמש"ס
 מרנו טלמ סהיס עגל כ) שריס ע) עגהנס ס-הכך
 נן נעמס מיד מיתוס ס61 סמירות סי ט5 ממגיעכיון
 hotn פרעס 6ת 5סעעות סמירות סי לפני ל"6 -חורין
 כסהס סינ16 ע) ומתמרפיס כלרן סס נטכיספכור
 : 0טנויס מקוס סיתוס 6100 ממילות פי )פנימוורין
 וכסינון . סיס ע5 תחגו : סחירות סי גכמ .גכמו
 כסיגם . 6חליסס ורחף לד( : ס5כס זג5 'רקספלעס

 1גמג6ת ירדפס. 6101 ינוסו סט 5onnSnSקל6תס
 ע5'סס וקין )מ,ור יגימוס סי6 עמו 1ע5 עציוסססיעס

 נתיסס 5סס הגיחו מסרי סס156 מס 6ת 5הטנססיי
 וכיון עמסס ס5ח 6'קפורין פרם"י - %ריס5מ5ך ויני )ה( : ט' 6גי כי מבליס וכ)יהסיוידעווסיותיסס
 65 הקטי כיוס למר כו' ימיס 5ם5סתססניעו
 לאסון ניוס טסרי 6מז יוס סל רק ממגליםנחרמקו
 כיוס ontbS מסוכות הסני נ'וס 5סיכות מלעמסםנ16
 כזכתי' החירות סי גסני מאייס מגריס 55י חורוהשימי
 כ) מקליניס סיו מגריס 55י ופרם"' וגף ויחנוויסוכו
 מטפך רק סעפי יוס גהרמגץ ם65 גמש ם5יסייוס
 וראו ודלך ע3מט וצמיגו כ6 סרכיע' כיוס "מדיוס

l'~tPp'hWותגיזו הניעי י1ט נ16ת1 נ16 מו,ליס עשן 
 5טרעסי



וביקיניבנשלחס9ר.74
 מוריס סללפו עד הים ע5 עמוו 1יסר556סרעם
 כממיסי סיס ע5 מוגים 16תס ויטינו כ7כתיכ"מריסם
 מסם נתלמקו ט63 פי SD 6ף 6חריסס לימווכעטי

 גמלככות 1ב6 י631 ילך 6ין כי 6תי. יוםממסי
 3טר רסון ' סרעס 5נ3 וירוטך : כמרופס %כתגנוח
 . לכח 6ח וי6סול )ו( : כקררי 35י נססךנמו

 מק5ק5ת 0ססג6ס מכתן .6סר ע3מו 610סלם"י
 : ינ16 ס3רפית - למס ניד יו65יס )ח( :הסורס
 16תס קור6 טנחונ : 6חריסס נוטע מעליס וסנט)י(
 מסרט קם ט6ול3 וכן מברון עד ויכ6 ככל ימ'דככפון

 מס . מ6ד ו"ר16 : 56סיס ממעת סט וסםממקומו
 סם 6501 רננ מקות מסם כך כ5 5יר6 יסר56ר6ו
 וחוגי ומע"ס 0גotxp 0 גני 1כ51ס רנ61 ס0יססיי
 סי1 יר6יס 656 י0ר56 כגי עלו וממוסים כדכתיכ5כ6

 מביוניו סמסמי כעכי מם5 6דוגיסט עםלסלבס
 ס' יונמ6 5סוגי"נו כמו - 5סי3י6נו )יא( :תשיו
 וטור יידינו סכין וכריט כמו ססו6 ינרךזכרת
 כגומר ; תמר'מון 61תס 5כס onSt ס' )יד( :הרנס
 )נו עלית ז6ת מס )ומר ע6 שז תביט 561חמרתו
 ספסע 5סי . 56י ח5עק מס )סו( : משליסבסונ"ר
 סקג'ס 15 6מל סטרי נו0עיס מיהיו מסס סיסגעומ
 פסיו 16מר סSb~nt 61 ע5 656 ונו' כלכעסובכפיס
 610 מקוס 3כ5 סכן 15עקיס 6תס מס כקומרשעקיס
 י0ר56 נכי 56 לנר : יסר56 נמקוס מ0ס עסמדגר
ויסעי
 5כס י%ס ס' נחמי 5סס במרת ככר סרי .
 % סוס 61תס במז( : 5%ח:י 6ג'ח פ% כענעוחיס
1PD. היתמיד סורס וממט כמו 1501ק ריסלס רסון 
 כעמר ר~צטרס 6ת וסרס עמי מדרך מכ0י5ירימו
 וכן OtO 6ת תבקע נליז6 ידך ונגקיית מעך 6תהסל
 ויסע )יפ( : ריס ש ייו 6ח מ0ס ויע 16מרי61
 ומחוך מענן עתוי 6ח המעיך סו6 . ה56היסמ65ך
 0נ6מל סו6 י ס56סיס מ65ך : סענן עמול ושעכך
 שי6 סקר-ה 0) 50ומ1 6100 ומפגי 5סניסס סו5ךוה'
 זנריו סתם הכחום נו65ך ויסע ד"6 * ט' טכתונ15

 5סג'סס סה51ך סמ65ך ה61 עי תודיע ם65גתמ)תו
 י0ל56 נין סמומך וסיס סעף עמוד et~c פ" כךוקמר
 - מחגם כין ויכ6 )כ( : והונך ממסלל כמו מבליסוכין
 וימי יסר56 מחגס ונין מלליס מחגס נין 'סעגןויג6
 כיניסס מ6פoa~l 5 ביסוסע כתיג וכן וסמאך סערן0ס
 קורס רסון פרטיי . ס)עס 6ת ויקר : מלריסונין
 רסון סרטיי כסיני 716 ו5י5ס גני בתסיס רירי61"ת
 tbp *רה "מון הנפייס ק6י מטך יחסון י'5 ש6מטך

 . ס5י5ס 6ת ו'6ר : מוכיח והתרגום5יסר56
 מור 061 מנהגו סנס 65 5י5ס 5ס:יסס ססולךה6ס עסוי

 כמו ot~sns מקיר סיס סעגן עמוי כמו65חוריסס
 ערג 5עת פוקע סיס עתם 0עי רגעכן 6נ55י0ר56
 קרגו פ65 גרס זס ודגל מ"מריהס 15 עמד8כ0ו
 זה 56 ,ס קרע 651 ז'6 - ס5י5ס כ5 5יסר56מפריס
 עמור 6ל י0ל6ל מחגס 50פכי ס"ס עמוי קר653
 ונחערכו קרכו ננקר 6כ5 מ3ריס -מחגס סלפניטענן

 : נקשן 0מסר0 כמו והממוס נפריס מחגס לפגי*חי
 וכצוג ים 50 קרקעיהו עד מדמע סמים. יינקעונכא(

 ננקעו ט65 ימטמע ים ניכ מסומות קפ16 שמל6חו
 כ55 סריס גכקעו 65 ו6י5ו סו6 נדוס Or יס %656מרי
 כבקעו 061 5מע5ם ו5ע13ת 5סרומ יסר56העורכו
 סגיופ גכקע נסיכך חהוס עד לירי ס31רכולנמרי
 ופתי ומוס מוט חומס Sbl~'S וגע0ס סויית51ת6
 נפייס 6יס ס5 מסיכו מס יס נ5ג סייט קפ6וסידות
 כיס יסר56 וכהעכרו קפ16 כ50יפס סמיס qfiנופו
 6101 65רן פויס המיס כי 51רדח 5ע5ות ההרגו65
 לוש מישת רוכ 0*0 וכשן כ6ן סוט הסייעליסד

 6חד כ5 . ויפ וי" ויסע : פעמות למירטסגוחריס
 ומסם n1'hlh ע"כ נו י0 156 פסוקיםמסלבס
 כפלק כמוכס ססרע'י כמו כותיות עשנ גן ססי651
 oinnna 031י היס 6ח מ0ס קלע 1נ1 ועלגם5אג
 6ג1 0נו כחג כסוטעגוח לפיכך סמיס ע5 מ0ססוכילו
 תינות טחי 11WD מ,כ'ליס 6ט סמיס ע5כ'דוגיס

 גולו סזכלנוסו כ6י5ו עריס ח63'ן 5טגיסל6םוגוח
 תיגת וס6מלת ~o)lnh תיכס סס6חד וס"ו ככ"יוטס
 . oto כחקי יטר56 כני 1יכ16 )כב( : וסנעס050יס
 ייוע כי רמנו ילך סיס 6ת ימרס כנ* טענתו65
 ככען 6רן וגין שליס 6ין נין ממסיק סיספ6ע
 סרעס מיכנס עיי רק כס מיכנסו גריך סיס 65665

 ממדלל נסרי טבע בשי נו ונכנסו ויפכע6חריסס
onteסיס. כתיך סיסש מן מורו 6יתס וממדכר 5יס נכנסו 
 כדכתינ חוך קורשו מרקס מני רק בו גכנכו 665פי15

 : סממגס %מ3ע סיו 65 וסם כקרתו 706וס6סססוף
 ס6סשרת )כד( : יטל56 סמרי ניס ושכגסו עיכיכר סרניש ו65 5סס מחריך 0סעגן * 6מליסס וי"1)כג(
 למסמרות ת15ק "ס5י5ס 5סי 6גי 161מר סרניי .הנקר
 5פי סירופ שסמורת קרוים 5כך מסרת מ65כי פ5פיר
 6ני קומר סירס קומרים מהי ומבמסיס מבפיס0סס
 שמל 61כי1 כמו משתגס 5סון 06מורוח קרויותססן
 כסעס קיוט סמוך - מנקר ג6סמורת : סדכם6ת
 כלוחו $b סעכן ועמוד מסחבק ס6פ סעמוי נסעסוענן. 6פ כעמוז : סכקר 06 ומלפיס  מסתייט 76טלגגי
 ומגריס מגריס מחגס וסגי כנס זה שד גתעלנוזמן
 נ5י5ס וחרך  סעגן עמוד רק 06 עמוד  לרקוח סוייפו65

 5ספינ טעק*ס מהיו נ7וS~ps 5 גתסממו כןוכסילו
 אעמוד 65 שיכיס סיג 65 שר56 6ג5 ממרככות6ת
 1סמ56 ימע 5געות 5סס 61'ן ס6ס 5עמוי 651העגן
 . ויסר )בה( : 1מפמ56ס מימיגס מומס 5סס סמיסגי

 ס"סלס 56יס ויסר 05ון מרככותיו ID1h 6חסמורי
 כסו הגוס . לתוריו סמלככס מנפטת מכקפסמנר'
 לסור סיכר תהגו ככד פס" כמכיול ויגסגוכמסרט
 מעכנח שחוליו טסול חנריו ממוכנתלחוריו
 ויקמל כן סמ3ריס וכסר16 11 6ח 11 מעככוחכויס וט וכסיר ומזור נר6פוגס סר51כח 0יוסמרכ3ח
 י0ר56 מסגי כממכנס 61גיח כפנקי 6גו0סשריס
 מסס 56 ה' ויקמר כדכתינ 5סס ע5תס 65 ז6חו"פי15
 . 65יתג1 בקר כסגות )בז( : ונו' סיס ע5 ידךגעס

 5קר6תו* נטיס סיום: 5ח3י קרוכ ונעמס סנגלכספגה
 5ג6ת סכורים סמ5ליס וכפטיו המיס סנ5ידוכתמכה
 5זך6ת 1631 סריס כמומו ננוס בסיס סיס טפתילך

סנמליס



4חזקוניבנשלותספר
 עד נסס גט6ר 65 )כח( : 3קר6תו גם'ס וסיוסמנויס
 : גושר 65 מסם 6מד יוד ם6מר 1011 6חז 6סי15 .6חד
 3פ5מע5ס דנוק וט מסוק . נינסס ט"ו יטר56וגגי
 חי3 5כ3 ספרס'ט 61ת סרכם 6ת כסו ססמיס נעוזס,מט
 לומות סחי ססיו כיגסס סוככים יסר36 גני שיוסרעט

 5סר"3 מסמם מיס נעלמו 6סך ונרום ניסמממפות
 14טע )ל( : 5מנליס מסמס ים כסמו כרומךגססת
 גיוסס'

 סטו"
 6ת ור"ג סתינכו טג6מר מס 5קייס .

 סיתס יום 161ח1 כיוס 5כס יטסס 6סר ס'יפועל
 מסריס 6ת : לקוס 63 06501 סמפס ס5עסט'פועס
 וסנט יונחת י0יי 5סון "וחס קורץ סכתונ -מת

 סיס דרך . סיס מסת ע5 : 6תריטס נוסעמקרס
 לפף מימיו ויגלפו כיגתיכ ספתו ע5 גכ3תו3הע4ך
 ססת ע5 טסיו יסר56 וירץ ממקרץ ממרסיס ויםוטיפ*
 י ענדו ונמעט )לא( : וגסנעיס מתים מעריס 6תסיס

 : עכדיס ינוסס ונגני6ותיסכחרנמו
 3סגסינ r/1%t~S 65מר קמרו . 65מר ויימרו )א(נמך

 : יגס ככ5 חמיי זו סירסמיקמרו
 כ3 וכו' חיכט כ3 וכן סרס"י . יס המרת עגי)ב:(
 עולו מעץ מיטמר כמו כלומר 35ו ע3 וכרסיסכ3ו
 סיס סרס"י . 3יסועס 5י וימי : כויו סכ5 יטמרכך
 סיט כלניר ט65 ויסי 5סון ע5 תחמס 561 3יסועס5י
 ע3יסס וימשיך יסורס וגגי טימיט כדניי וכןוכו'

 זס ססוק 6סעו חסרי סרטיי ע5 . מקק .למכעס
 דגר ר61ס *דם ם6ין לעיס ; 56י וט : סו6גמ3כיס
 מלחמסי 6יט )ג( : ס6'ס מפס וס כי כמו ,ס ע5יו*6מר
 תרי1שת )ה( : מס ירס ומי15 פרעם מרכנותמסרי
 כןוגמת כח~'ס 5הנקך 3ס סיס זו מינס .יכסיומו
 6מר סופגיו ססור"ק נפנין 6ך מסע51תס תינותע6ר
 : דיחוק56 ומונעיו מושיו דוגמת סורק ספגיגס
 ספירות ולן כסמים סיוסגי יו"ז כמו טיוגרס וסיו'י 610 כרוך 6סקיופ ק6י . נ76רי)ו(
 תסרוס )ז( : 16יכ תלען ס'6 ככח סג6יל 0ןישנך
 5ר6ות יי' 56 יסרסו פן כמו געגיע רסון .קמיך
 מרגם 16נק15ס . מיס נערמו )ח( : מנוסכךויסכסך
 יכתיב ותייגו מאליס יגער מכמו ש' עי6חכינו
 פניסס ע3 סוף יס מי 6ת סניף 6סר עקבבסרסם
 : סמנריס 6מיי סמים נצרוף פי' 6חריססנרז0ס
 וקפחו במרכס סיס כסרבל . וגו' 16יכ 6מר)ם(

 כתמו נרותך גססת נייו ע5חס ומס יס כיכחסומות
 דונמ6 כי'ת חסרות חינוח כמס * מלכ' קליק :יס
פני

~lnse 
 סנוסיס כמלכי טריק כ6ן 6ף קניך כיס

 ירוסס טפין . 'וי תוליסמו : וסרוס וסרס סגפמסמן
 כעופרת. נ'( 5עמי: 61וריסס 16תס 61וסכס מרניטריק
 כקלן יופמו Oh מהכות תיגי סססס כי עמרספון
 כ36ס. כמוכס מי )יא( תוסיף: 5עעס וסעוסרתיחסרו
 פקין ונסתקגיס נ36מיס נמוך מי כקמר יו'זמסר
 גולף תוחק: 61חט "וחך סמכעיס'1 כמוךטהיא
 מנינו סכן נך ס6מורוח סתט15ת לטי ידי ע5 .תס15ת
 6חת מדם נסס כסיפ גור6יס גגך6יס דנריסלמס
 סמדנר כדכהיכ נטגינסמרוכס

 סנל~
 סטו6 וסגורכן

 ס36סיס נמ63ך ומרפסו וס65ס סו" מן נור6 עם56

 619 מס ס6ף רוח פבע31ס נוסג פ65, עורס :ושורין טנזוי ס' יום נ6 5סג' 610 וגורלן פיוס מ6יגור6
 6ג5 מט זנל ומנקיי קר הפט ורוח סמסיסו)וקדימ
 כרומך גשת נעליס גי כמו ננט 06ך וכרום6תס
 נפיח )יב( : וכגיזות סקרחיס המסו יסכסמו
 ע5 ייך 6ת לעס מסס 56 ט' 1י6מר גדנתינ -ימינך
 ש נו הכקמר מקוס כ5 11. עס )יג( ונו': ויחוכוסיס
 6פר עס ימי. . חע6;1 11 1כ1 6פר בסקוס ט61סרי
 טס קורסו יסר56 "רן 5כ5 . קדמך גוס 56 :נ36ת
 וכן יסעו קגתס ע: סר קימי נכון "5 ויגייס כעוקיפ

1'DDbn'שון גסות . גמיח : קיסי כמנרות יעחוסו ונו 
 : וסמירתי סגכו"ות .לסין מסספ וכן עתיי ככפוןעכר
 ש"ס מס עשו קמרו . שפת יועני 6מ1 מ'5לר(
 סחן 6ת כממסרו ססרנגו לסריס גגי סריגתבעורר
 ש )שו( ז "רן סט5ייס נח כגסי ויר~למסכ7נתינ
 סמלינס עסינו יערערו קמרו . 6דוס DISh'גכס3ו
 בגרענו 6מרו . כנען יוסכי כ3 נמוגו : 5יעקנ עפוסכין

 סקנשס 5סס גחגס פסרי נס עטחויק נ6יס ססמענגו
 מקוס 56 'אסע15ת1 מאליס מיד 5ס5'15 וארדכדכתיכ
 סי6 העי . בימ"ס W'SD חסך )מז( : וגו'סכ;ע:'
 כרוע כעו . ירוטך גנוד3 : גס5 קמיוכ5 סני וע5 יון ספמז מסס תעכול 651 ע5יססתסכך

 גדי
 דונמים

 עס יעגול עי : קדסך סיכך כמו פס61 סיכלקרוס
 מאריס מקרן טסונ"תס טוי 3ך פקגית י טיתוו

 : 6ער כמנוס 11 נח3חך כסר ותעעמוכטתכי6מו
 דבמ6 א קקי נקית 11 "עס י וחעעמו תני6מו)יז(
 תני6ש : שינו ותסך ילגע ~3ס כך מושי כ5ויפמש

 גתגנ"ותטעמו*סלפ'י
 מטפס 3סקפ1ת 3"רן61'ן יכנס ס63

 סלפת גפוף טסרפ"י מלכיס ואמד נס5סיס 651חר"פ
 זרפינן 6גן 636 כך 5ו 6מר Off~po 65 ססריצמוח
 כפענוחך נסרקת 6גחגו מגוסעיס מיסו מתק *5יס
 כ%6 לניס מיס ' עעיזת ותטעמו : עגוסס עקמוסכ53
 ס'* מרס"פ : :גו 6עח יפר56 נילוס נהר bna~tגמועים
q~Shyרנון יסי * ועד 5עי5ס ימ15ך ס' )יה( : דעת 
 פונות 5ט סעסס כוס 6דון 5ע51ס,הנד ע3י%סימ15ך
 כ% כתרגומו ס61 ועתיר סווס אסון 6מר_ דנר .156
 3ע31ם כמו מס61 טו6 ק5ר בסון . ועד 5ע31ס :סרכס ועוי יסקסו יקמטו כגפיו 'סרופ ילמף קנו יעירכנטר
 ססוכס ס6עס ועל ס"ס מ5ח ע5 תתמס 561 5ע51סועד
 סוכן ססירופו פמו וקיופ עי סוכן יונמ6 מליטפכן
 כהתסיס סקדפ 3פון ומפסע עמו וקדות מרוסעד

 סור כפו י0תחוסו סוית 6מר סכ6 נסתשתגוער
 מכ3 1"1כ5 1מ5י% : וטד גסחמ ו0 כעכור 1ע1וכסג
 5ם5ש סו6 אפי' 161כ5 ספי6גי סגחס ססשקוכסוף
 ניס סרעס סוס נ6 כלפר . סוס נ6 גי )'ם( :ועד
 כינפס סבכו יסר56 וגגי סיס מי 6ת ע5יסס ס'וססינ
 : ונץ "סרן לחות 0גני6ט מריס ותקם 16 סיסכתוך
 61טלן כמו ססנח דגרי נע3ח , סגני6ס מריס)כ(
 61מי1 ' ג6ס כי 5ס' סירו )כא( : נני"ך ימיהקמיך
 ההכיר 65 ססירס כ5 ככל סכתם יר' ע5 656 ססילסכ3
 ס5פ . נמדנר ימים סוסת )כב( : חח3תס 56"נ6ן
רס"ר ען ט ויורסן )כה( : מרט nlg'no סי on~hחגיוח



ריקוניבשלחס8ר6י
 טקנ'ס ניו סיס ם,ט סי ע3 6ף * במיס 56זים5ך
 טע51ס כמגסנ ים'ס קטפות ירכו טן נ563סעתיק
 מק 13 סם טס : מר דגר 3תי מתוק יגרשמזייפן
 חסמע1 גמוע 6ס ויקמר למריו טכתונ כמו .ומעפע
 65 מיסו ודיגין לדומה פרס פרסיי . ומספט חק :ומ'
 תסמע סמוע 6ט נוסס ויקמר : לגייס סגה עזיעמית

 נפנריס טמתי 6טר מממיט כ3 5ך 16מר1נ1'.סקכ"ס
 לסיס 65 : נ3מ"ל חג - טיסיך ס' 5קו5 )כו(ונו':

 ס' 6גי כי מעייך: 5ם)קס 5טרוח עיי לסיסט3יך.ם6ס
 נסוסיכויץ סיין טמיס קוסמתי כ14 5קומ סחסמע מתחרלופ6ך*

 יעסוק * סס ויחגו )כו( : נועדי לופי
 : ומפסע מק 15 טס סס דכתיב 5סס ספהבתורס
 מסר ם63 מקמי - 'סר6) גר עזת כ5 ו'נ16 )א(במז

 - ספכי דחיס יום עטל נחמסס : 6יםממס
 ממיסי מבריס יסר36 י165 מנו גיסן מיס ר6םנקעיט
 יום סין במיכר כקו 0נו כ"ייר סעו 6"כ סיסגסכח
 ת6כ3ו נערג 3סס וקמר מטס ע5 וגחרעמו סיססכת
 6סקוד תסכת ז6מר כמקן 6תי6 סמן ילי ונכקלנסר

 : גו 53כת הקפיזו 65 )כך "ספי )66תמומיס
 ניד מוחיו )ג( : קרי ויסגו כתיב עזת. כ5 וי5ינו)ב(
 : נרעב ימינו יתקילו 651 כעתנו עגמנו מיתת -ס'

 63כ31 ויטש יונמ6 כסעודס . סנסר מיל ע5יחנחנו
 פ51עת סיד סטין נומקוס . ססמיס מן 5חס )ד( :5מס
 יוס דנר 51קע1 .תמיד: 36'1 מ15יוח עיגיסס סיסיוכוי
 יוס זבל 3מס 3סס ממפיל ס6תס עז 61'ח .ביוש
 שכר תטכס מגיס 5כמס 6חד נעם 3סס למסירוביומו
 65 )סס 0116 - )6 06 כחורתי סי5ך 6גסגוקמען
 ומגס מחוסר 610 סרי סמותיר נוקר סי ממנויוחילו
 סעי למיגים סומר ה61 טרי ממגו יותיר ם65ומי

 סמודעי 36עול ר' סיס מכלן סרנטחו נר6 סיוםסנר6
 כמחר 6וכ5 מה 61ומל סיוס 65כו5 3ו סים מייסומל
 יעסקו ah כתורתי סיף ו'6 . ומגס ממוסר סו6"רי

 סרנם טורם כ65 שכן ע6כ3 )סס מוריי ufinבתורס
 קמען : חסיד כחורט יעסוק 5סס ים סו6 סכןומקמר
 אוס טסים מס סכ5 טקניס נכי נסיון "ין .6גסגו
 סדין מדת נסני כססו 656 5פכיו ג13י 5היוח1עתיז
 מסיתה סרממיס מזת וע3 ע3יסס נוקטרנתשסימם
 ן כתורתי טעך : מדפי יותר לממ'ס ע5יססמיקפת

hS665 ו6ף עמסם 3קערנ מזין )מית סס מתמון יס 
 יותר רממיס פנקם סרחמיס תמדת סט סתמוןיס6
 3טס 6מר 656 סיחי שינן ס1% מקר16חמשגס. וסיס סחפי נ'וס והיס )ה( : ופקעו סעס 1יג6 :מזקי
 ישרע וכך וכך יעסו וכך וכך עומס 6גי וכך כךסקכ'ס
 כיוס וימי ונו' ממגו יותר 56 6ים 3קמן יכתינוהיינו
 ועייו העלס גסי6י כ3 ויכ16 מטגט 5תס נקפוסססי
 וסם סיקוס כחמק 656 35קש פכווכיס סיו סי36מסס
 6סר 6ח וסכינו : וקחי 6מד 5ג5 מס"ס 5מספ165
 ג6 עד סמגחס 6ת ויפיגו כמו ס5געס 3םון .*ניקו
 6מו טמע סגים 6טר סכ5יס כ5 וכן נגסריסיוסף

 וכקר . וייעתס ערב )ו( : הכינו נמע15ח.3מ5כות
 וידעתם כוט וס פ5 61ת כוס ,ט ם5 סימור תן *ור6יחס
 ינן כו כיונק ננקר וידעתס ול6יתס גטרכשו6יחס
 ותירום יע מפירוטו נוע3ות יגונב ותירוםנחולים

 מסט ויקמר גח( : קלי תייגו כי כמיג . חיוגו כיני( : סרנם ועור כת151ת יגונב 6טל ותילום ודגןממוריס
 מחוך 656 נס סי(חמ'5 ס6מירס סי6 . 5כס ט'נתת

 נתפ וידעתס טלג סי' וכן כס מוגר סיכרים6ליכוח
 : כנקל ימס 5כס כתת ור6יתס וכקל כסר נעלב3כס
 עיינו טת5וגס ט0נותס 6תס . ת5ונותיכס עיינו%

 6מרתס -63 כי תזוע ונשי 6ותמ ס651תס כיכט6מרחס
656'DS) ומסנכ ספר ע5 סמח16גן כקדט ככיכ51 מעיה 

 דגל ס5מע5ס גטלסס וכנר מאס* 36 0' ויזילמ( : ע5יו 656 סת5וכס סגין יסע וסמר המסרח ע5טמ5ונס
 הערניס נין )יב( : כן נכשי 5סס 65מל5מסס
 גיוס פעמים סחי טעויס דין כמדגו ' ונו' נטלת"כ15
 סיחה )6 הסק סמנת . 1500 וחע5 )יג( : וכקרעלכ
 נסע15חך כסרסה לקמן 31סיכך פעם נ16תס656
 מגיח פעס 3סס וגתן נסר י6כי5גו עי olhnסח6וו
 ילד סמן 6כ5 יוחר סח6וו בסגי כי כפללניכז6ית6
 וחע5 )יד( : כיומו יוס דגר סגם מ' כלנר3סס
 סככת : ימי נחגי צעקני 56 כמו ותפסוק . סע)פכנת
 %ן נטו( : ישכים עי o'Dn וכ35י נמו סס5 ירידתסע5
 ,ס 1136101 ענרי נסטון מס כמו מגרי כיסי מן "ה61
 015 6סר סדנל וס )טז( : 610 מס כקומר ט61 מן6ט
 ייקפו 630 ה61 נמור 115י דסכ6 ך15ס יומר 6ין .ס'
 ויעעו 16פר 6101 יותר 16 ממוח סמדס מן פקתוצ4י 11%י עפי 63 ד6'כ כשמגוס עומר 656 ושמז 6חיכ3

 יוקע 6מי 6סי' וכמזול 610 מוק נשקיו6יספניי'ל יויעמוי 015 כמו פי' זסכ6 גוס 656ימר56
 עועל רק שג6 )6 כמוז פניתו כעג6 עעריססני

 כסכ6 עומר מ5י רק י3קוע 65 מנרו ו6ט 'מ15מ5ס
 ריעדיף וef 63) : ס5ס עומר ימנ6 5מודנכינו
 סמלכס סטזיף 651 כמסמעו פסועו יטמרכס
 סח0יל )6 ומממעיל סמזט ע3 סמותרטסטייך
 56 כמו . יותר 56 )ים( : סמיס כסי אוקעסחחר
 "fis1 נפסון עש 1י1ני6 גמו מעגי וי651 וכןיותיר
 ככקל 6וחו וירקעו )כא( : מ1ג61 כמו מ516רותי1רום
 ס0מע וחס סטרי נכקר תקעו ס'1 ורי,יס .ככקר
 ממגמע - מלגס 3מס )כב( : 35קקו יוכ15 63 וסוכונמס
 ת*3 ומט סעימר סני 0ס61 יסע שיני cn(o )מטפג"'
 סו6 סמיומז כיוס סעמריס סל 65מז טעומרפגי
 וינייו : סמיומי ס%גולל 63מד כקמן ס5מ"י )כךפכח
 ק5ף שכנר 5סי כמחר עד צס5גיטו סיו ירסיס .5מטט
 עומר מ15ת 5סס "מל 65 1ה61 סמותיריס עימסס
 וינה 6חי עומר רק 6מי כ5 י5קעו 650 כייכענת
 וסיס eStnS ס6מר . ס' זכר אמר ה61 )כג( :שגיס
 . מעויף כ5 61ת : יכי16 6סר 6ת וטכיט מסמיניוס
 יוס סי וערבית מחרית ם5 סעורות שתי סרקיע5

 נורת סכת ם5 כנקר עז 3מסמרת 5כס etloספגי
 : סגת מ651י 5סעויח סיין 6101 יסריח 650מ3ך
 כי o'~nlh שמגס ממוסלי . לכת טסניעי וגיוס)כו(
 51הט ולפיס מנח יוס הו6 שמריו סכ6 וט5ייסטיוס
 נס סענה 5י6 ו63 5ס' טיוס סנת 6מר יגסספסלי
 נערנ %יט פסרי נכסס דגלו 63 וסס ממר6מל
 161מל צעלנ יתיפ ושריס ס%י יוס עי מגותח6כ15

מערס



לשחיקיניבשלחישר
 כיוס וימי )כ0 : סנמגס חננתו על3 עדמ*וכ
 לעס מן י165 : סיס ספנת ויום סמן קליית -ססניעי
 טסההירו ע5 . מ15תי )כח( : מחל 5ס' קוס פכח0כתון 6מי וכנר כ)יסס כס611ח ססנח 6ת וח%5 י5לקוע
 דונמ6 קנח פטם 5סס מסורס . ותורותי : נקל עיממגו

 56 )כם( : תורותיו 61ת ס56סיס מוקי 6מוסוזעתי
 )גבס ממקומו 655ת עליך 6יגו י ממקומו 6יטי63

 ויענתו %( : 15 בכינותי מ6חמ51 מסלי סיוםסרג0ח
 סמו 1יין16 )לא( : 61עך מלס . ססכיעי כיוסהעם
 ס6מרפ כמו ס61 מן 15מר נסיסס טנ6 5פי .מן

 כוגגו ימס וקמרו מן 1ס65ס 6100 מטיוס גקר56מע5ס
 סכנת טעון ומן סי6 מס מן'נמקוס מהרי מלעתם65
 כורע וסו6 : סמקך 5סס וימן כדכתינ ענרי נ5סוןמנון
 סיעור 3ו 6ין וכסול ככסוי דק )מע5ס ט6מר 5מי ,נל

 סמן bn)tT פיעול 15 ונמן מור דק מעמיס גםפעמים
 ומעמו : כסני וסויי"ן כטו"6 סכ'ף . כורע גי:כורע

 יסנן 6נ5 ססו6 כמוח 16ח1 ט6וכ5ין - כוכםכ5סשיח
 כמיוכס דכו 16 כרימיס "ותו ועמנו קומרכסס61
 . נוענת 6ון 6)  %ה(  יספו':  לבר  פפפו מקלגססיס
 6ת וענרתס כזכתיכ מדנו 60ינס מיווונת 6רן36
 מוזיין טסיו והעומר* ין( וט': כקרן ויטכתססירין
 : וכר 05ון ט61 ה6יסס עסיריח . המן 6חש
 כי קורס 5סון .6ח1 . ימסעיסס סין ממדכר ( לא%ן
 ומ156ס (a5h ומיפקס ' 5דסקס נטעו טין מסינר.

 5מוכ רסיס קטיו יסריך 50 געתם מפגי 656)רטידיס
 סכי . מיס 5נו תגו )ב( : מסעות סגי )ו ק5רומקריס
 מכ5 6סת כ6ן סוכיל ס65 נ3 ע5 6ף רכים 5סוןגרסיגן
 מס תלינון מס : יסוכירו גורך והין הה סיס סו6מקוס
 ימל36י מוקני 6חך וקם )ה( ויה: נ63 חרוייסומגננן.
nwDShsn סכית 6סל : סם פיו מעייגוח סמ6 יהמרו 
 מליס סיס ממט מ"מ סכסו י"סרן גג ע5 6ף -גו

 נ0י6 כו nlhlel . סיקור 6ת בו ספיח 6סר :דעוכז6
 עיט ממני6 610 וענפיו כי16ר מיס 610 מגעלכנר
 וסטך נרסידיס סיו סס " נ15ר וסכית )ו( :כמולכ
 כ6 מסיכן . עמלק וינ6 )ח( : 715 טס 61%5כמורכ
 5עי) 610 ק6י6)6

 16'י
S~h מ'1 יעקב מסל 6רן" 

 יסיע גר כו גשת ט5 חוט פטר מפגי )1 סיססרם'י
 מכפן 5י 6י 6מר יומק ם5 זרעו טל סמום5ולעך
 651 ס61ת ספלן 5ו סגחנס נמחגס pSn 65 5י"ין

 ככולתו 6ח ממכר טנוסס ומסני סטער3סרעון
 טי165 עי כ% 3ן עמוק לממין כך ידי וע5)יעקב
 16תס וטלו ועגיוס ם) מוכ העל ונסלע כמהריסימל56
 סגלת מסגי . יסר56 עם ועמס : ענס ע16תד'

 5ס,דוונ גחייר16 5כן מקוים 6נ5 טנכורסמכילת
 ם5 טחוב טעל סריעח ע5יסס פוט) יס6 ם65שימס
 כחג )ם( : סיס מ16ת 6רנע 16חס וטגוועניוס

 5יר6 )סס וקין סחני נעדר סגו5דו * שסיס5ג1
 מכטסניס עמוק וכני מע גו 6ין מסריממכפפות

 מו5 כו סגן ונעת מו15ת ני"נ יכותת רסס ויםסס
 ממסר פיסה כדי הגסים וגו כמר ד"6 מ35יח. כסוף'6ע
 . סככעס ר6ס SD נ5כ שכי : of~n וגסס שגוחי5
 3כס 6ח )מגק 5כ 5חת סחין גטי סיל16ניכוי

 ישו ססש % ויסולע טג6מר כמס סמ5חמס5קו6ת
 דוך סכן ונו' סחריכ "סל טז והכידון געס6סר
 נמקוס' עומד מננוריסס "חז סמ)חמס6גםי
 כי611יס ס6גסיס סכ5 5פי נידו זנ5 161ח1נגוס
IDDזמן כ5 5זג5 עיגיסס וגותניט גו0*יס 5מ5חמס 
 5קר6ת )חוק 5כ גוחגיס במעמדו טומי6100

 סר "מת כטנוליס וסס5 נעוך וכטסדנ5סמ5חמס
 65ות כיי' ס56סיס ומעס כ6ן 6ף וכסיסס)הס
 5פי - וחול ולסלן ומטס )י( : וג5 כמקוס51סימן
 '5ך 1כתכ קים כי7'1 חמכ1 ומור ולהרן 15מלטעתיי
 מטס וייי )'ב( : הננעם ר6ס עמו ע5ו תססכ6ן
 כנקמר כמו סייס ג5 ויעמוד טינר ממט ככד *ככייס
 )סריס ממגו וכנד הננעם ר6ם ע5 %נ 6גטממר
 ויסימו 6נן ויקמו חקנו סעמ'יס יט5 מעט כ5ייו

 ס56סיס מעם 5סריס כנדים יייו טסיו 1ע5 ונו'המתיו
 מוס גידיו ומור לסרן חומכיס )סיות תקנו לעסכ5
 שנר יסתקס "ס מטס 5נ 'מם ם65  6ח7  ומוס6מד
 מסיס  פכיופ למסר  ובינו ממקם 41'נ1 ונעמ17כמנקו סעומי יגר כ5 סתמם כ6 עד "ממס ידיו פסיו נרםוס
 טחרנומו גלמן כמקוס יחד והקעתיו כמו 6מוגסקלוי
 למונס ילל וימי כ6ן 6ף סרכס ועוד קייםכלחל
 סטמם כ6 עז ס56סיס מסס ומלימות ועומדותקיימות
 עמו וקת עמ)ק 6ת יסוטע 5סמ5'ס בלס זסוזכל
 טמעס מרימות מסס ט5 ידיו 6ת ר61יס יסר56טסץ

 מגנים גרטיס 6% יריו וכהים יזו כתיםומחגנריס
 יירו מחי בסתמים טז 6חת יזו והמז "חתידו

 ן סתמים פרוסות יזיו וימיו נמירם כגייס-ג56%סיות
 וס6מין כו שגימר 6גרסס 50 וכותו יט,כיר .למוגם
 ך5מק ס%מר ירחק ם5 הותו 5סוכיר . נ6 עז :3ס'
 כי סג"מר יעקכ 30 זכותו 5סוכיל . מסמס : מנ6נ6
 ברנש ט16מריס כמו רנות שון - למונס : שמס%

 5עיס גנות 7וגמ6 המונס הלכות יקמל כןהמולס
 מכטשת ט0ו טמ5קייס . עמק 6ת יסוסעשוימיום : סמוע7ס עלי ס'1 6)ס . קמם ועיגם . טולע4

 Sh~nt מכוס "65 מיחס כענין מלב כססתם15ע
 מכחוש 5ש ז"6 . כמיתוס )6 6נ5 מי3 )סיוסח04וס

~SDDS
 5סון מ"מ 6נ5 1ימ15ם כ6ן כתוכ עמ5ק ונגל

 65 6כ5 - כחוכ : וימים ימוח ונגל גסו סו6סליגס
 סמחיס כי מרונס יומן מכמס זיזי יג6 ספ6 ססע5

 5ך כבניח וסיס כדכחיכ יסרקו מ5ך 5כטימ3וךחטיה
 עמיע טטסס מס . כמסר זכרון ו6ת )יד( :ונו'
 נ שפמנו לפס  וייש מלמוט גנגס ם'היס רקס60גי
 י ס' שממוח מסר 6101 שיזוע כשסר . כספרוכרון

 סיטר אסר 5גו 6ין כשר 6חנו ליעגוונעונותיגו
 : שמס ומסרי ימר56 5מ5כי הינוס שגרי עדוומירט
 ססר וימסור כמגס סתמי5 ססלי - יסוטע גרעיוטיס
 ימדרגו וס וכענין הכרון למריו סנ6 05ופט וסוכרון
 5יסר56 מ5ך מיעמוי עד Or וכרון ספר ממוסטט1פע
 5סרפ 61ין למחנו מס ט5 יתמסו 1)6 הכרון.ויסיס
 ניחסן 65 מסרי נעמ5ק סו" 5סימס 'סוטע נעניוטיס
 %ריס מגיבח ינסקו וס5טח וכנען מו6כ 61י5י6יוס ס"5ופי )סי - עמ5ק ,כר 6ת : 5160 עד יסר56גו

ווס



היקיניננשלחספר8י
 631 עמטס לפוחס למוק מפקוס ונ6 סל5 סמעוא
 ויקרין : כמורכ . סס_מוכמ וזכן )מע( : מסקכ"סמחד
 קרא טקכ"ס קומר ממודעי 36יעזר פני - גסי ס'סמו
 וים5ח גפרסח סרסני 17נמ6 גסי ס' סמו ויקריןנם
 כס ע5 יי כי )יט( 2 יסר56 056' 56 4 1יקר6נכי
 טיטכ מי 5סס 5סעמיד יסי36 כיב כח כמיהיס .יס
 ס' כ60 ע5 ס5מט ויסג דוגמת סקג'ס כס6ע5
 כמ 5סון - יד : כעמלק 5ס' מיסמס תסיס 6ז5מ5ך
 יר 15 מנין וטגט סכרמ)ס ס6א ב6 גי'6ימממ)ס
 טעון וכ60 סרח וגהר ילו יססיב כיתו1"1מר
 כס ע5, ין כי ל"6 . מכם6ך כסתו ויגדל כדכתיכמלכות
 : ירום6ס ,ו סקנסס סי כס16 ע5 עמלק 50 ייןיס

מ5ממ0~
 וס וע5 ייע5חמר, מוטרח עליו - נעמיק

 יום וכור ג6 מסייעיסד
 זנוי

 ירום5יס טיעוס כמטרף
 5עס1ת1 0דנר מוטל עליך כלומר לו יסוקסולסיבך
 לממס ככס יין מטססע חלס ככס ידו סטםס65 עי 656 חמתס וכתיי 6מחס מחס כתיכ רם,ותייגו
 גיוס דכתיכ כס סגקר6ת tSDtln ירוט5יס סי1116

 : ס' כ60 6רום5יס יקר16טס61
 בשלח דפרשת נתיראשלימא

 ייערךכפרשיו
 יס קרשת סמע סרס"י יתרי רישבמע )א(ימ

 סמוכין ועמ3ק מיחלו DSI' סוף יס מי 6ה ט'סונים
 ריו סולו סקל 56 5160 1'6מר כיכתיב 5וסוט

 פגעים ע"י סמ6 עכסו עמו 16סירך מן עמ5קימתוך
 סנעס סרם"י י יחרו : פסע עמוק ממנחמתסנלמו
 נקר6 כן ס6ף רכב קחסיכ 65 6מ6י 61"ת 15 סיוסמות
 15מר יס 656 ממס מותן רכנ מכני כדכתיכיחרו
 6כ5 כתורס פגכחנו 6התס 656 רפ"י כ6ן מסיכי%
 ד"ה נדף * הזין גין : מסיכ )6 קנזס זדכר'16תס

 גי כדכחיכ יתלו ימיינו מנר כיבין טכתונמזססוס
 גדוע ס"מ סקיגי חבר ניח וכין מנוכ מ5ך יבין כיןפקוס
 יחרו סיט סר וגעסס מסס סנתנד5 כ6ן כ13מרנמטס מתכני יתרו היה ,כ6ן פרס'י י מסה הותןהיה:
 סיס מסרנו ת3ס גחגד5 65 סעדיין וכמעכר בומחככו
 ג) 6ת : נעילו נטיף מסיס כחמיו סנדעס oS1nסו6
 פרעס ס,יקו ס65 ם0ני15 - 5מסס עסיס טטס"פר
 פלעס t)DS %1ד4 5מ5כות ממויכ תסיס6עיפ
 בסס מס ע5 סוויץ * ממס 6סת )ב( : עגניובסגי
 56מ5" - ס15חיט 6מר : מנךמסיס

 65 וס מקל6
 ססיחס סנורים סייגו 6ך מטס טס3מס יודעיםהיינו
 כ6ן 51מדך כ6 עכטיו מחמור ט5 וירכיכם דכתיבעמו

 ויחרו כנעל סלויין סיו וי0ר56 ומסט .לסרןכסנסנסו
 גחתי דוגמת 6גי. ס11ס . טייחי נר )ג( : 50חסכריומ
 ועוד ממנוח 5סנ' סייחי ועמס ידי טרימותיכסף
 הימד וטס )ד( :הלנס

~tD'Sfi 
 בן ססו6 לע"ס .

 מ16רע ע5 נקרך מסמו 3סי ס6ח? כן כחובסני
 כ6י3ו 15 וגדמם ממכריס גלח סע3ע 15 ס6ירעל6סון
 פרעס ט16תו . סרעט מחרב ועי5גי : ר6ס1ן610

 מ סרק כשתו כי:תינ מת מסט 6ת לסרוגפנקס
 5כך 1"6 . נססך 6ח סמנקסיס ס6גסיס כ5מתו
 ס5 מעגייכו סיס 65 610 מסרי ריסון נקרסושיגו
 ססר6טון 5פי תמות וסרסת 5עי5 כ67מרינןריסון
 5סקנ"ט ססיס ,ס וכסגתי לעסות כידו מסק סיס65

 יחרו ס5 סיומו * ויקמר )ו( : סל6סון 6100 15גרפס
 עגיו ססיס יחרו 61"ת ינו' יחרו מותנך 6ני5מסס
 איך יוסכ 6תס מיזע 5מסס ס6מר 0מניגו כמונדון
 כגגי 656 כ156 יכריס כממס 5נדו3 סים5מ 7"66ין
 צעק חיך גכנסין והס3ומיס יסר56 6ת "l'D'P 0יוכאז
 מסתמו )ז( תגמומ6: סגימס וזרקו נמן ס6ניח 4וקפל
 obl וא' 5מי ססתמוט מי יודע 6יגי סלט"י - 15ויסק
 מסס וסקס מדכקיכ 1nDD 636 ס6יט 6חיסכת עמרי וי% יסתיג 6יס נקרס יתרו גס טליתקמר
 הידוע י ס6ס5ס : 6דס מכ5 טניו מסס ע"מ מ6דעניו
 טממס רסון . יתרו וימי )ם( : מסס . ס5 פסיו6100
 ממגו ויסכ ממסקן וש6 דחס5יס כסמחס חחדסוכמו
 גיורך טנפי 67מלי סלאי כ6ן . יני נסתל ייסח *סט
 יול נס 6קר6 6יגטי 61סמגוס וכו' זלי עסרטעד

 בן מיסמע56 וי"מ ס' גקט5 5סס י% 65עתירי
 גקמחס 610 ונקם פגרי 5גל עסירי דור ססיסגחגיס
 ליווייס סמיו * מכריס מיד סנינו קמל :מיטל56
 סני5 6סר )י( : סכחריס כין כנזרת עויין5ססתעכד
 י ע5יסס זדו 6טר ניכר כי )יא( : 61סרן מסט .6חכס
 כחסר% כקומר ס' גיו3 כ; ' ייעתי עחס ק5%עי5
 וכן נתחרט ע5יסס מסריס זדו 6טר נדגר נד51ח61ת
 עו)ס )יב( : שיהס סוירו ט ייעח ט 16מלסו6

 : 5יסל56 סקנ'ס סטטס סעונט ממחת ע5 .ווכמיס
 שיך סיס 65 מפס 6נ5 * יסי56 זקני 1כ5 לסרןוינ6
 יחלו וכנוד גויס טס וכקו 0ו6 סלו ס6ס5 כי5כ6
 : סס5מיס וטס סקג"ס )סגי ססקריכו ממסכ15מר מלסגי כמו DS(' טססע 5פי . ס56סיס נסני :מציו
 הסעודם יוס מממרת ספוט )פי . עיפרת ויכו)ינ(
 6 סיט 651 מותגו בגוד ירוו סיט טסעויס כיוסכי
 מממרח מטו סרס'י כ6ן לממרתו עד כיין 3יסנסעי

 6ת 5מפוע יסכ הליך 61'ת טפל מן ליחולממלת
 לממרת מסס ויקס5 סרס"י IDPS סיירי ומן כ16ח1סטם
 סחמעו ומיד מסר מן מסס כמירד טכסוריסיוס

 מס י"5 656 כגס "יחט ס5 נכס5יו ככ"ח ונמרונמ%כס
 hp 656' יסר56 5כ5 65 סעס 6ת 5ססוע מסס ויפכטכתכ
 נסוף תפרס וכן ק6י כמ65כס גחטסקו ס16565תס
  קומו וסיס מסר מן רותו 65מל מסרסיי חט6סרסת
 כ6ן ססרט"י ופס נמ65כס נתעסקו bSn 165חסעורס
-Yhlטיס טי נתמרס ס65 מסיר ט5 כתוסס ס6לסט 
 כמו מחסרי סמתחי5ין ע51ס הסגות סייגומגיס
 ספר0ס המין ספי' וכן נ6 בסרט 3מע5טפפירט
 ג6מלס 65 פסלי מסדר ט3 כחבט מממרחמויסי

 טמר סטרי יתגייס בסט ססיס יוס'כ ממחרתעי
 סינ5'ס נמסע וסיע חוחנו 6ת מ0ס ויס5מכ6ן
 6נחנו טסעיס מסס 15 ונהמר מגייס כנגסמטיס
 ויסמר כדכחיב ט5מו סרק וכסוחו "וחנו תע,וכ נ566
 06 כקומר חורט מתן קודם זו 061 56ך 5665י1

סלן



י%חזקוניקץרר8י
 וכמגס מורט פתן קוים כממרס mDDD וימימלסת
 גוסעיס מסם 15 61מל גזול סדג5יס נמסעטניס
 מעפ5מו ויבל חסונס8גממ

 סמור מנינו סיכן וסי
 יוזע 5נ פכת31 ומט פגמנו נוסעים ממט %15מל
 רנותינו פילפולו זל יתעלג 65 ונסממהו ופעומרס
 כסממת יסר56 עם ותרו טי0מתף טקנשט %ספ65
 ססעכוד נגרת עמסם סיס ס63 5סי סתורםקכ5ה
 656 15765 טסרק 1%ח1 תסס סיחו 63 טקוסמכ5
 סקכ5ו עז יטר56 מע5 וגתרמק כסתרך סינור פימ5

 תילם שמוז יסל56 556 15 חור כך י6חרהתוסס
 13 6מל 1" דב5'ס DnnS טייס 0נס עי סםוסיס
 15 וילך כ6ן יכתיב וטייכו ומ' הנמנו גוסעיספסס
 56 6 ס5ך 651 המלת פעם פסוחי מכך 6רש561
 ותסכו כמו פכנס 5סון - הנסוע מטס ויסג :הרגו
 רב ערג מן מסרפיס ים - סעס 6ת 5ססוענקים:
 מיו"כ 6יגו 6נ5 קרוכיסס פ55 6ת מסס תונעיספסיו
 ין סיום כ5 יכ51 - ר4ערכ עז סנקר מן : ססדלע5
 ח5מוז תולם גמוד עסניס סת5מיייס קימתי כן06

 וסערו סיוס ג5 651 טנקל כ5 651 רגקר5ומל,מ!
 : 56יעול דרגי נרייח6 סשמ סם עימכמיס
 46  6ת פורייס ס56ו * כעס שפט "61 6סר)יד(

 : שגע נוין יג161 פתי סעס ג5 ,ומבסיסועומדים
 יוסנ מסיס ע5 .סוכימו 63 . עכזך יוסג 6תסמדוע
 וגע5י יוסכ זיין 610 כך סדין טסרי עומזיסוטס

 5סס 6פר ס6נפי0 סגי ועמדו כדכתיבעעומזין
 סטרי כמעט ני51 6יפ 5סוכימ ייתרו סיס 65נס
 עדוני גי 15 6מר פסיס ס5ס מממס נד51 פסיס6סרן
 סיס גניך 171 יוסנ פ6תס 5עפות יעחך מס ס"ק656
 5סק3 עמך דגים 5ס11ת חכמים סרנם עמך 5חגר5ך

 שגו מטי וממס קניך 6תס כיין תסג ו%מעקיך
 כי סמינו וס וט5 ע)יו עומיין סיו 5מס יתלו 15פם56
 פי ע5 6ף . ערנ עד נקר מן : ונו' 56יסעסיכ6
 יכ51 הנזך 6מס 6'ן כ151 סעס כ5 גדין עקבס6תס
 ו6ת ס56סיס מוקי 6ת )מז( : כ51ס 6ח ילוןשסליק
 ומספע: מק 15 סס כזכתיניסס כנר 5מ פגתןמורותיו*

 : עיסס טתרי 6סר סזנר נעיגי עוג טדכר'65 פוג65
 לפחס פס וגנגס כמו ערטנ 5סק - חנ51 ננ%לח(
 לדוגי ממעני 15עק וס ומס 6תס תתנ5ג5 זסנענין
 יודפ 6תס ס6ין תעיט 5מי יורע 6תס 61ץ כן כמווזס
 * 6תס ונס : 16מר פ6תס מס טס 6% 16מריס ססמס

 סלי 61'ת !קנים ופנעיס וחור 6סרן קרנותסרס"
 מוטח ויכן סרטי הפגיו מ!נמ וינן גני חס6בסרסם
 כתמו! ני'1 סיס וסמעטס 16תו מסרנו מורר6ס

 כמו ס65חרי1 יוט'כ 65מר 656 נתמרס )6 11וגפלמט
 הרנות 6חס גס תכוי גנוי ס"ק 656 כ6ןפסרס"י
 קיים מור 06 6סעו כ15מר ,קניס ו0נעיס ומורקטלן
 יכו5ין חסיו 65 !קגיס סנעיס ועס "סרן ועםעמך
 5ילמיסו ס' 6מר זו ויונמ6 זס נעגין יזיכס)ג6ת
 נסערו וככר ונו' נסני 1סמ561 מ0ס יעמוד 06הנגיף
qh5קמן 6כ5 טוכילו כן פי ע5 6ף חול גסעל כ6ן 
 ו"מסו6 גוב 6סלן ססרס"י סנה סעס כ5 נגי הותירו65

 סעס גס : עמך 6תרothl)n 4 יפל56 מזקניופנעיס

 טיוס כ5 פיעמדו טעולמ יסנף יוכ15 650 *טוס
 ענפך מנס * 5עס 6הס טיס )'ט( : דינם ע55טממין
 6הסט וסזסלתס סגיי סחסיס כך ידי' וע5 טסם155רך
 כמ נסס טיס . ח'5 לנטי )כש( : %י סמוקים6ת

 56סיכך יל6' מסט: יפמדו 651 סעולח 5סכו5ונגורס
 * נ"ע טע6י : מסקנ"ס 656 מ%ס ירפס 5ססס6ע

 כ5 ל6מריגן כססי6 כזין ממונס 6ת ססוכ6יספרסיי
 ט61 דייגנו 165 נייג6 ממונס מיגיס זמסקיןיייננו
 סכומו ועין מסנע6 6חז כעי : נזץ פשנספונ6יס
 כלמך ותורף גדיסך סורף סל'גי מחיינגי 6תס06

 61י% מחסיכו 61יגו נזין ממונו 610 פוג616עפ,כ
 ממוגס פסת6ין סייגו 65מיח1 סיין וין מלמיינונפגע
 נע5 5ס5 נזימו נ0ני5 סוגתי 6ת מייכ 06 6ב5נזין
 65ממו 6מת זין דן י6 מטלי ס61 יייננוי5ש כמ65 בדין מממו ממנו יונית ט,%י וס פ5 מכירוסיין
 סג,% וסכי 0' דמסקין דייל כ5 ד6מרינןכססו6
 מט סוכרי 6ת חייג פמיינ 6ת ,כס סדין 6תזן

 סדין 6ח ין 65 ססרי פניתו ויסקס סטוי0עאט
 : שומד 5קנ15 נו ושהסין מניריסס ממוןעעונ6יס ול" גיין ממוגס 6ת פולין ' %ע סודקי :65ממ1
 5טע סריס מ16ת טס סי3 סס פלשי . 56פיססרי
 סנעט יסר56 יייגי כמ65 6'כ 61'מ וכו' 56ףמקוח
 טין פרש סגי דג5 הסלם גליך גיס פיסור56טו שלי מליס מקות וסם 56פיס ופמוגס6137
 יכ5 ויש נמנו 651 יפ5% ם5 רט6 הסייס ע5יתריס
 מנס ססיס ע5 יתריס ,קניס זסוו 6ססל לליססגי

 מכן סחוחיס נמנו ד65 כומ5ין ים נסלקי6מלינן
 סי8 ססריס 6מר זבל י מסיט עגן ויעליסעעריס
 פ6 ממקס יימלט . יסלDSex;' 36' ט56ף ער טמגיןמן
 61ין כמוך סכינה עס ידגל 5טס סטין מגוייססיסיו ייי ע5 . עת גכ5 סעס 6ת ומספו )כב( : כ31סוכן
 וסק) : עיין כמו ע5יסס מועקים שבור שכיס6ר
 ס65 גס15ט. ינ6 15%1: כיתו מקומו.שע5 2 מעקיך סנורך 1סק5 5י11י 05ון ססו6 "מ .עעלך
 : זייכש 5סס ימיו סכגיסס ני עייך 5נ6ט
 מסס יגוף סיס 156 כגן - מי5 6נ0י מסס וינחר)כה(
 לנפי 56סיס ירקי כנון ט5נ מדת 6נ5 ע0יריס%כיר
 3פי לק ירקות יכו5 ונס נפר 6ין נגע שגפי6מח
 מולס נמטנס ונס כ6ן סוכירס 65 5פ" מדעת16מי
 165 6ס חכם טו6 6ס גמנלו יסכיל 6יס ביי יסכך סכי 5סי וייועיס וגנונים מכמיש לק מפס סזכיר65
 מעט וי%מ )כז( : 5סכיר יכ% 6יט ממיס יר66כ3

 סוי 61נרסס כמו פויסקטון -
 כ5 י"מ * 5ס3מס עמס

 עתן 65חר 6רגו 56 15 וירך עז יתרו מ1יסמעססרפס
 6סק וינ6 עד ססיר ע5 וא' 4יתע מפטיספר ט"מ* יום נ16ת1 חותנו 5יך6ח פלס 1"6 לסר מןסעס ירי פנו כחפרי כעסרס יתרו 1י63 טס" וכןתורס
 סיס סטו ק פירי 1DSP יוס %וש Sbsnt וקםה5
 טטל מן מסם ירד סבו טסעויס יוס ממחלתויסי
 חס6 סלפת בסוף ססלס'י כמו 4סר56 תורס55מד
 1יעפ עי ספיר ע5 וגו' טעם 6ח יעסוע מססוימנ
 6וכ5 65 זנליס נפלסת דגתיג היינו 6מר 6ערכ5

6גכי



שקעייתרךט8ר
 ל06יס 16הט ולחן ע? 1נ1' 6תגס ס6ת )כדי6גכי
 יתרו י"מ עטרות ו0ר' חמטיש וטרי 56סיט 0ל'לפיכס
 מסט 15 ט6מל סג'ס 0נם טן יסר56 עס 0סעמך
 נס דטסיק מגריס זיני6ת נרל6 61גכ ונו' לחגו5כט
 מתמfip 65 סי6 ד6ף מטוס סכ6 יחרו 5פרטתגקעס

 כעג'ני 1ס1)כת נומרח טסם וע"' מגריס כי5י6תועסקי
 טסם'ק הורס מתן 5סרמח 5חכרגט כדי ודיגיןהחולס
 כיתרו ימ,5תיס p~nS(h 5יס ונקיע בכך יחרו 0)הט:ין
 נלסוס נ"5 11 0פס 51סי ונו' 5חותגו מסט ףם)חזהיינו
 ר6ייס 60ין פי ע5 ו6ף סיני סר ע) עמדו 56165יעזר
 כסוס 61עך מגגן טווכרו ם65 75כל זכר)יגר

 : נהולסמקוס
 . טס5יסי : חרם מחר כמו מיס ניעם - נתרס מא(כנח

 למתיגו 0מ וכן וגתניירו וגסחחרלו טנם513סי
 וסגסחהלרו וטגחניילו פגפיו וסטסמט והמכויסטניורת
 לנסעו . סוס גיוס חדסיס: עימס 5סמתיןגרוטת
 טייבו כסכת סני גיוס מסיס סיון תיש ברקסמלפידים
 כחדם כס"ס קמרי ורכנן ' סכ5 )לכרי תורס מתןסיס יכסכ" עקיג6 ר' נסרק 5ן קים כיצד ירכנן56ינ6
 יססי6 ומ"ר ג0גת 0ל כעס מיה סיון ר"מ 6'כנתגס
 שכגעות יעה לדיגו 6"כ תקמר ו6ס מ95סי מקוייסת6
 שסירס ע5 נטוו 65 י"5 656 נעצרת מססמ 6מדגיוס
 6מר . סיני מלנר ' %ו טוה גיוס : ah'3 יחלעל
 כו סמ)מיין כיח סי' נ5ע"ז 6יסקע"6 65סק651)1 יי פדגוגו 6מל עמקיו תעמי מנך 5נן מס5 )וילני

 'נםיעתט פיג'י . מרפידיס ויסעו )ב( :תינוקות
 טיו 65 מרסידיס גטיעוחם קוים 536 כתעוכטמרסיייס
 ע5 לסידים ממט הכקרט רבותינו דבלי )קייםגתסוכט
 מקוס * כמיכר ויחגו : סחורם מן יייסס מלסושם

 ויקבי 631 5קג) סיקס כ)מסקר
 פרעני - חסר נגד :

 סיס כן י6ס כעולתו נסרם'י 16מר 6יט,)מזרמו
 15מל יחק 61יך למגרמו והנו מסר 6ת פעמנומסיע
 סיני סר 50 מזרמו גני יטרק) מס ויחן וס"קימזרחו סלקני 656 תורס עהן קורס שיני סר 6תסענלו
 וסו6 מסעי נפרפת 0סרם'י כמו מוטב 6רן 56נ61ס עי ומזרח סניסס תמיד סיג מ6'מס מטגסעוספרי

 5מ,רמ פגים גני מונק ס6תס משם 551 כ6ןססרם'י
 1ע5 סר 50 ימורחו ססר ננט נמכי5הין 6ית6וסכי
 סכיכ מיני כתיג סרי חז'ק. . סגים ננד פער0'ימס
 למזם 0ני כיוס . עצם ותסס )ג( : יחגו מועד65ס5
 בככר ע"י 656 ע5ס מעגמו 651 כסכת סלילי יום0ט61
 ס63 תמדך תשמר כס 65מר סטר מן ס' שיו1יקל6
 סקנשה מש 51605 ע5ס מעגמו וי'מ נלפות 56"עגה
 ימס 6ת ש51י6ך 13 ס6מר מס יקיים יענדוסו3מה

 וסקג'ט סוס ססר SD ס6)סיס 6ת חעניוןממגריס
 ונו' תטמעו 0מוע 06 יעקכ קנית תסמר כס 5ו"מר
 תורס כמתן כן.מגיגו פי ע5 61ף ענויתי תטיס61ת
 פרסיי . )גני ותני : וגו' זנשס ו',נמ עלוהויעסו
 ט61 כן נו ווירוס כניזיסוכדי סקפיס יגריסשמליס
 66תס ק6י יסר56 צגני וחנך סלועו 5פ' 6כ5מ63

 OSIDS תקמץ )6 קנזס ")טון ונו' עמתי 6סרד6ימט

 )מעלס סרי 61"ת )רייסס בוקס יוס וס סרטייגטליס. כגפי ע5 6"כס ו6ם6 )ר( : *( 05עכר 656 סנ6ענין
 שסכות מלעמסם נו סנטו יוס יס61 סרטיי כ6כסרסה
6(6sfft 6061כנש ע5 : 6ס6 וקקי 6ס6 ק6י 6תכס ד 
 נכי ע3 נוזמו "ת ונוסנן מפורח כעוף כיס -נטרים
 . בריתי 6ת וממרסס )ה( : סרימס דרךסנסר

 בסלפה כדכתיג יטר56 כגי 6ח כרת 06ר הדסברית סי"
 6תכס 5נז5 בידי פסלי . הממיס מג5 0נו5ס :מססמיס

 הקרן כ5 3י כי "מר זבל - ס6רל כ5 5י כי כולסט5
 מגינים 5י חסיו 6חס סקרן כ5 )י 0י0 פי ע)6ף

 כי טנכור מגסס כי ל% סי ע5 6ף כמקוס כימכמס
 -'משמר כסייס ממחת 5י תס9 61תס )ו( : סו"קרוב
 5כס נוחןס6גי

 ן
 . מטס ויכ6 )ז( : סטרן כ5 ום5י 6סנת'

 וי0נ נח( : עמו 5כ6 סעס 5וקגי ויקריו יוט1%ח1
 כרכת רביעי יוס טטו6 5מז0 ג' כיוס 5מחר -מטס
 65 עד ונו' 6מר מ0ס 561 צמדם ז' כיוס3מחרח
 נענ 56ן ג6 שנכי סגס מפס 56 וישמר מיז עמךיערס
 6נ5 150מי ספחה כך ויצמיגו 1DDntn כדן וא'מעגן
 כסומי ומן 65חר ויצמרו 150חי ~onb יממשו 665ס
 יצמיגו נך וגס סייגו ס' 56יך נר6ס o~tSh 65"וחך
 מ0ס ויכ* מססעיס כפרסת לחים 7' גיוס גו)עוקם
 56יך כ6 6גכי מנס ס6מר ס' דנר' כ5 6ה 5עסוימסר
 סמ0ססיס כ5 ו6מ 5עאס 'יזמינו עד ונו' רגעכןכעב
 כ5 ויענו ומשסע מק 15 0ס מס כיכת'3 כמרסענחגו
 ס' 56 סעס לנלי 6ת מ0ס ויני יתלו בסלחהכ6ן מיי גענה ט' יגר 6סל כ5 ויקמלו 6מד קו5סעס
 פלוצי כ6ן גע0ס ס' רכל "סר סיכליט כ5סימלו
 כן טלואי מסיק 1כ1' מסט טמעתי ,ס 'דגל ע)תטונה
 ש50יסי ניוס כי "מר סקכ"ס 50 תמונתו מחוך656
 סכתוכ ומתוך מפיו ושמוע l~psn 5מז גמנ"ת ס'ירי
 מ5כג1 5ר6ות למוגגו 60מרו )מי 6חט סעס כ55עיגי
 ס' ויצמר ג6מר 5מזס לניעי כיוס בעגמו כיוסוט
 כך 60ומר מצחר וט' וקד0חס ~OD 56 5ך מרס56
 6סס 56 תנפו "5 עי ונו' סיום וקךמתס סעס 556ך
 גסנת 1' ויגס ס' יוס 0ה61 זחים ה' ויום ד'יום

 כדכתי' 0מ5וחס מוגכסו וסר"יס כמים 0ירמ15יקיסחס
 דוגמיו קיוסיס ימיו וגכך ירמן )6 וכסרו יכנס 06165
 גכוגיש יסיו כך ידי 1ע5 מפומ6תרי מתקדשתוסי6

 ויגד )ם( : טמסול0 מן לחוס למד משטסוטסוריס
 דברים מסוכת סט61 3סי ויסכ 15מר חייך 5עי5 *מסט
 כשמר כ6ן ~ss וט' תטמעו 0כווע oh מסס סס6)5מס
 סטו" 5פיויגד

 סקרו ספרט8' כמי ויגריס המק
 דגר ע) גוסן קנזס 5ט11 כ5 סכן מ)כגו )ר16תרג1גג1
 יוס ט61 . ס50יפי קוס )יא( : 5סומע אוכרס65
 5מדט ז' סהOr 61 5יוס טייסי הורס מחן יוססכת
 5ך ס" ס65 5סי ונו' ילד ט)יסי יוס נ"1ת1 כי כסבתוס'
 צמור 5ך 6מר כמקוס 5הס פילטה זו ג6והרס ,מןכ6ן
 ויסב סייט פסס ויני 1י'מ 65ס)יגס )גס בכו)סט
 סמקר16ת 6מר מיו0נ טימיס סיר 6'1 "כ5 ייעץמסס
 וסננ5ת )'ב( : יוסי יכ' 56ינ6 651 ירכגן 56יכ656
 %ת )16ח1 כמזרחו 5כי קמע . ההר ]לעס[*ת

- . -
סשכיגס

 )'טכ 'ס כי 7מיס וס 6ין ושאת . רכים ועוז , תעטון 6טר 6ת )ך יגיד וסול . להריח מר6טית ממניד קנס*(



מאחיקומיחרו%י
 מתעיר סלח כלכתיכ מזרם וסו6 כגגיס ג6ס*סכיגס
txist'DID סיחרו 65מל. : סניג מ"5 ונו' פללן מהר 
 5סולייו 6ים יעכס ם65 . יי גו תנע 63 )יג( : נוס,ט
 656 ל6סון כש5ס. מווסל סגי עמס מהלי סמלמן
 כ6כגיס יסק5 סק51 וסעעס מהל נלנ) יעמוי כ"יס5ימ
 3מס 61"ח למזק "61 *ס יירס ירס 16 קלוכ טו066

 מפמ6ס סקי5חו טלי מסקי)תו חמולס כטלעטייתו
 מייס נעצי ע) טכתוג מקפיי 6ס כ15מר מקומו6ת

 nfh ינייתו ם)6 יוחל סיקשד הו6 יין כסרם65.יע15
 וס כזכר כיו61 5דכל חסונם הסר 6ת 5פמ6בסל
 בו גכגם ס65 מועד 6ט5 הו6 ממורס נקדוטסמסיגו
 6ם ינקט ולס קערה ולניסוט גדכ 13 וכטסקליכוזר

 )וקומס 6ח סענו16 לע"פ ס' )סכי וימותו 6יחסומ6כ5
 הק7מיס קום בכיה עוויה כטנענט עעמיס כניתונס

 סהיס ע"ס 6ף כמנמו )ו en~r ט!רעת קסולח5סקעיל
 ב6כניס יסק5 סקו5 כי ן'6 ממורס קיוטס נמקוסעומז
 15 סיס 1)סרס"' 6ס כחני יירה ירס 16 כנלי16

 7ימייס ימיים נ5י יסק5 סק51 "ו יירס ילס כי15מר
 זוחפו סעד'ס מן 6חד מחס כיחגן )סקי)סק71מת
SDוגוהגס הקנן גוע) )16 061 '65 כס מת 06 מחגיו 
 הד5ת sfi וטניסו כמו 6סל ס" דסכ6 16 656 וכו' 5ב1ע5
 זס6 5וה ויקרכי:יס נירוט5מי למהלנס סמ,ווס 1656

ד13ח
 מווזת"

 יירס ילס 6סל יסק5 סקו5 כי ספ" וכן
 65 כי עוף סוכיר )6 . 6ים 06 נסמם 06 :נתמ5ס
 ט6מת . סיוג) גממוך : למעכס יעוף מיי כי )1*וכ15
 חס תורס מחן ם5 מוסר 6י:ו 6נ5 6י5 קרן6100
 מחט תקע 161 ממטכן תסוקס 65חר סיס סיוכ5נמסוך
 . נ16ן מעליס רב . פענוח 5עס פסוח וגחןנמוסר
 6ח ידו מטך כמו סטופר במסוק סיוב5 כמסוךד'6
 . מסם ירד )'ר( : סכינם p1)1ei טו6 וסימןלטניס
 : נסכת ס' גיוס 5מדם ד' טסה ענש יוםכ16ח1
 ע5 6ף ג' יוס עד יוס מ16ת1 * סעט 6תויקים
 נתן רב ערג טסם )פי סערנ נרמינת 5סס סדינכ
 סיו יוס ניוחו . סעס 6) ושמל )סו( : לג ומן5סס
 תורס מחן סיסיה וס ויוס ס5'עי יוס 5נ1רךנכונים
 מתן )6חר עד מכלן 6סס Sh הנסו 6) עניןוכטוס
 651 הסייסי 5יוס סם1ט1 5פי . ימיס )שסח :חולם
 56 16תס ו'6מף יונמך מדעתו 6חי יוס מססמוסיף
 כיוס יוסף 56יסס ויטמר למר ופס 'מיס ט)טתמסמל
 גיוס מס וכתוכ יניס פימת נעוד 161מלסטייתי
 ס' יוט פסיס 65מל מלעס 6ח ספית 'וססם5יסי
 otptnt כפ' טל עיי עמה כסכת ממי ונט)תזם
 ניוס חסי )טז( : יסר56 סכעי עד ונו' נבקרויסרס
 יוס 165ח1 וסריסי סיס תולם ומחן סכת יוסמסמסי
 מסת פ" )ך ס6 נסבת ס' ויוס )חים רביעיטה61
 חורס ניגס סכו כו 1' עי סיון מזם סמוקםסימי0
 טנסטס דסנרי ורגנן 6)ינ6 סמקר16ת גיר פיש5

 3יס לסכיל6 יומי ל' ספח 5ך טפלם ועמס נמגטבסיון
 סיון מד0 כלorO 06 כיוס סחורם גמגם כסיוןטגמנעס
 גיסן חרס יר"ם 5ן O'p1 כטבת לרטון ניוסססיט
 סיון ר'ח 6"כ סיס גט3ח ס' יוס ממנליס 'נ16גגו

 מךנל כקו לוס בו בסגת ר6טון ניוס 6'ק5ע 6לסמוך

 סורס מסגי מידי 651 5ה1 6מל 65 יוס וגלומוסיגי
 ססיל פ5 וגו' 56י1 ויקלק סטג' ניוס ע"ש ומגססללך
 1'סכ סם5יטי כיוס בממל געטס ס' יבל 6טר כ5עד
 נעבט ס' רכל 6טר כ5 ס6מלו לעס צנרי 6תמטס
 'לתיגו עד ונו' 56יך כ6 *נכי תגס גימר פיוט1נ1

 סעס דבלי 6ת מסס 1'ג7 רכיע' כיוס 5ממר5ע51ס
 stns~ םפ" וגו' לנול מסס ו56 ג"מל גיוס ובוונו'

~nalp1
 5יוס גכוגים וסיו ס' ויוס י' יוס וממר ס'וס

 טגן טבת יוס 5חדס 1' יוס יפיס 150 סנ' ומחרינ'
 ירד סרסי יוס 163ח1 כי סכ5 )יכלי טתוקסגתגס
 יוס ג16ת1 מטס ררי גפר יע15 עד סט4ל ע5ונו'
 )טסת גכוג'ס היו לכיעי יוס נקותו סעס 56ויקמל
 פנו יגיעי 'וס ם5 סימר מעטית עתות סם מססימים
 מ"ט מיל' סכת 'וס ס) ססמר ע4ת עי שומיסיס
 טוס מס ע5 6ח7 יוס פרים'ס סטיות מזעתומוסיף
 רביעי י1ס מםמע וממר ס'וס "נול ססקנ"ס סקנ"ס15
 'תיר6 ז5ם)טח 51מ*ל גטי יוס הוסיף וט61 חמישיויוס
 גססת חעטס כ5יו 5כ5 פלעס מי5 ד5כ5 )ננ"י כמוסי6
 סם ססס ס)עיס ימים ם)"ת ופרובנס נכוג'ס סיגכגומל
 סקסת 5סוף ימיס וסקסת ססר;"י ומס כיפרס"יעונות
 יוס קטוף גמגם סט61 פכח טי'גו רביעי יוס 610ימיס
 נסכת ד' 5יוס ד' יוס וה61 בסכת לכיעי יוםסייסי
 חרדו וסמנכ כמו וסנעט ט16ן )110 6)6 סמי קטוןקינו - סעס ג5 וימלא : כטני)ס סי' וכו' ילמ ע5ססקדיס מקמי סרס"י . סכקר כסיות : 13 עומי מסהכסיט
 סיו ועדיין סקולה 6ת סמעו פי' למריו מריו סעסוכ5
 טהר ע5 5סס מנוחלת סטכיגס וסרניסו נועותסע5
 י"מ-)סי * סעס 6ת ממס ויונם )יז( : וגעו חלדו5גך
 . סמר כתחתית ויחידנו : 5!6ת וירקים כרייססטיו
 ע5יסס מכמס סרם'י כ6ן וסנלקיס סקו5וה סמימפגי
 656 יטמע (onp סנורו כבר סרי ור"ח כנניםלסר
 ירכל. ממס )יט( עדיין: ק3)1 )6 מה סנע5 הורסי"5

 5סקכ'ס לק 6,-ם לסוס :טמע ק151 סיס 5651סקבשס
 :: ,ו,:ינוי:ן" ;:;ן"יננין": סלך סהיס ססוסר ק51 נטגן כקול יעבט ה56סיס6ג5
 nlnlhS סס פתחון יס6 650 יטרT~b) 56 חורסגתגס
 ז'6 * טחינו קכ5גוס 65 נ6רנגו גחנם hSa )פ')ומר
 ססכטיס כין קג6ס תס6 ימרק) נקרן חורס גנגס06
 וסין נהנס נלקקי סומר ונס גחגס כמקקי 16מרוס

הכמקל"
 סוברות עסלח "5י1 טנתנו 65הר מיני 610

 ססנעיס סס . סכסלס ונס )כב( : סיג' ממוגקל6
 ושילין מוומגיס ימיו . יהק7סו : ככורות מסיוזקגיס
 כיתו וכגי מקוס ם) מסלתיו 6ט יינגרו 651 כךע5
 . ט' 56 טגנס'ס : וססוספ'ס טסריס הכסרסד"6
 סס גס סו6 565סיס סמססס כי כדכתינ י'גין53מי
 יסנורו ם65 כך ע5 ששיריןיסע

 כריכיי
 55מוד 6ג1

 )6 עייין מסרי ממם כלניס 5.ננל וטין וזיניןללכות
 תטמר ו6ס - לד 5ך ס' Sh'1 ויסמר נכד( :נהכס:ו
 5ע15ת סעס יוכ5 65 6מר סו6 "65 5מס 6וסרהתם5ם
 יוכ5ו 65 כ)ומל 5ל16ת יתרסו מן לקמר ק6י5עי5
 5עי5 כלמתיג ועימדיס סס. שכסריס מסרי5ע15ת

 סמררוי



חזקתילקששךספר82
 ע5 6נ5 נרנ5יסס סס וסעפ'ס נסר עקות 5כטשמרו
 געיגיסס ט51עיס טיגן 5ר16ת יסרסו מן ם6מרתוס
 מ5כיו 6ת 5ר16ת ר15נגו 15מר סס מתמון 5טסויס6
 מעגיטס שי 6ין כתומר וגו' רד 5ך תמרח ימס 615מר
 וישרן : 5ע4ת יסרסו 56 יכחינ סייגו סע5ייס ע5רק
 5סס וסרס עתיד 6חס מסלי ממם סגנ31 חוך .עמך
 יקמרו ם63 רד י 6מר יכר . וקיקך ל יסיסמ)6

 כם6ר ס16סרות כ5 ככ55 שרן סרי וסעססכסגיס
 סמוחר יקמלו ע51יס 61הרן 6תס כסיל6ו עכסוסעס
 5ך רק רסוח נתן ם65 5סס 61מור רד 5כך נטר5ע)ות
 רק רם1ח גחן ם65 "קיטס- 1'6מר )כה( :631רשלן

 - : 651סרן15
 גגיכ51 * ס56ס סדכריס כ5 6ח 56סיס יייני )א(ננ

 65מריס 65מרס כדי דנליס כ5כו סמטדרכקוס
 6גכי : )יסר36 קומר ולמ"כ עגמו סכין כינו וידגרנך
 חקרם וגס סכיגס ויססרס ר6ס 16 זם*ס . "שרס'

 גן חסיה oh 6ר7 זרך תורס ושיחך ונף 65יסויקמר
 נסני ונר 15מר ע3יך נסס רומך תה6 ע65תולס
 ו 16 כ' עגמך סכין נינך 6ותו סתססוע עזהנגור
 הכגסת נכית סמ,ן סקר16 עקיג6 כרני מעמסמעמיס
 ר' ח5מיייו 5ו 6מרו 5ע)וח רטט 51" נחורס5גך61
 מגעת ו5מס ימיך וקולך מייך סי6 כי 5מדתגו כך45

 5סי nlSDS 6(6 כמגעתי 65 סעכוזס )סס 6מר5ע15ת
 מעמיס נ' 16 ל עימי קנין כילי כמרסס שרתים65
 כ5 6ח : סענרס ס5ס 16 טחים ערמו )נין מטימס  סיפסופ פר  סלבור לפני  ובר קומר רם6י 6דסס6ין

 כ) 6ת סקנשס שמר מקמו סרס'י . ט56ססדנריס
 כן 15מר 65זס 3ו 6ססל ס6י מס 6חד נדגורסדגרות

 טסקכ'ס 96כ סי' עגמו כפגי ודגור יכור כ5וסירס סחי פ5מד 3ך יסיס 651 4לכי עוג ת"5 מט כן06
 יסיס 651 לנכי עוז ח'3 מס סינרים עטרת כ65מכ
 ע5 וסי' סמור מקמי ומש גטנו מס מסני כ5ומלל
 6חח כנת סקנ"ס קמרן נהח5ס כ13מר וכו' יכורכ5

 כדי טשו כסגי ודגול יכור כ5 וסי' סמסרםסחור משי סגלנו ומס יסר56 סנייוס 651 6חדושנור
 651 סקנ"ס ופי' מור 5ך יהיה 651 לנכי יסר56סיניגוס
 דגר כי'6 יותר מסיו ו3סמוע 5סכו3 יכולת 5סססיס
 נמות סן 56היס עמנו ידכר 361 וגטמעס עמנו6תס
 הגכורס מסי 3ך יסיס 1)6 6גכי לכותיגו 6מלווכן

 ויגור דגור כ5 וקיל מטס ופי' וחור מפס וכ6סמעגוס
 6גכי יכרות מקינת מסרי סדכריס ונר6ין עגמוגסני
 1be1 עלמו ע5 סמזנר כסיס מסמע 5ך יסיס.651
 ס' סס 6ח ח60 63 כיכתינ כמריס SD סמדנלכטיס
 וסי' המזל מנמד ססרם'י ומה סס6ר וכן עסיתיכתיג ע" ס' ע"ס ימים סטת כי סי' 6ת כתיג 1)566סיך
 ופילס חזר 61חז 6חי כ5 סי' ימסה יקבי "סקנססק6י
 6מל . שהיך ס' 6גכי )ב( : ססי' נמו מסדנרותמקקי
 סיט 6יקוגין כמו )יסריק סקנ'ס )סס גרטה 3וייני
 והע כס מכ'עיס 6יס כגי ושף גי )כ5 ס"ס5ה

 61חד "מד כ3 מדכר גטסיס סקנ"ט כך ככוסןמנפח
 6ין 6)היכס ס' 6גכי מזגי הו6 עמי קומראסר")
 "מד כOD 5 מסכר מסיה 5פי 3מט 56סיך 6)6כקיכ

 ח0גנ5ת כיכתיכ ססל סניכ עומדים ססס כסירולמד
 "%% כ3 סמן ססרי תחמס 61) )6מר סנינ סעס6ת
 6מת עי סינור כך סמן ומס כמו DS' סוטמוסיס
 : כרשית גסרסח סרעחיו נגר . 56סיך ס' : וכמסכמס
 עגיך מ15ס לנכי ר6טוו ונור ה61 . 56סיך ס'6נכי

 וים מגייס מלרן ססונ6תז 3סי סל 65דוןסחחויק5י
 ; יש3 סיס ' סו65תיך 6סר : ענייט שתם מעכור16תי כבגוי 3ך ועוכ . עכייס מכיח : שנות יין עיכס5י

 סרנס כפס וכן ירכתיך 6סר 16 עסיחיך 6סר13מר
 זש 5סק3'ם סים יומר כסייחיו עס סעוטטחםזיס
 יכו5ין סץ כן קומר סיס 06 656 מ15חיו 3קנ5ע5יגו
 מס 5סמסס פס יפיכך תורתך ש) כך נסניףע5יגו תפיי שמס 16מות 60ר 5כ5 כן עטית ש56סמיכ
 65 )נ( ! לחרת נומס ot~sl גוי 3כ3 כן ע"סס65
 6ני'5כזי ססרי ו5סס 5ך 6טכוי תקמר 56 . 5ךיסיס

 טכ5 טס כי 3סס כריך 6חס 6ין כי ועויה1נ6תיך
 6ותס קור6ין ס6חריס . 6מריס 36סיס : יעוורווריק
 יס6 ט65 קומר יוסי ר' שסיט סמם גקר6 5מס36סיס
 56סיס נקרo~elfi tsffin 16 נקר16 )6 )ומר מהסחמון
 סיס לפי 16מר 56יעור רכי * 6מריס ! נרך 5סססיס

 ש עימהו וגללך וסג ם3 היס ס6ס יום נכ3כמריס
 ט5 עוטסו גמסמ ט5 גחטח ם3 עומסו כסף שכסף

 6חריס0 56היס ,lfigp 5כך ען ם5 טוססו כרך 50כרוי
 ש : 6חריס ס3 עררם . 6הריס 56סיס )ך יהיס63
 ע5 זוגמ6 במשעי 6מר 6יון 5ך יסיס 65 כקומר *סני
 וסוסן סככור ססנו6ס נןסני

~tttsh 
 * יסרן סני ט)

 וע5 סגי sp םיסיס תדע 65זון עפך חקכ3הו 06ז*6
 ע5 65 06 סגי ע5 נט יסמע ועוד ממס אגש6סי
 . ממונס וכ3 ספי 5ך onDn )6 )ד( : ינרכךסגיך
 חשגס כ5 ר6יתס 63 כי ספעס 16מר סו6 6מרנמקוס
 4 6עסס ר61ך -61'ן מסתחר 56 6חס ח6מרפ43
 . ממונס וכ3 : ללכודך 3ך 5ססחחות זכרונךפטי5יס
 שכגי כגון גוכגיס ענוזת 5סס ורוס סו6י3 סר15ף 13:ין "פי' תם)ס כ5 50 סם5 5ך חעסס 65 ס" יתירסוים

 סוס . למונס 1כ5 : סרגוף ימות 5סס שיןלקודים
 5טס.נס חסימות 65 )ה( מחוס: 56מגס כ5 כמוממונס
 עכויס 6סי4 * 'חטכדס on~h : 631 יעסו 6חריס6ט
 ים - 56סיך ס' 6גכי כי : בכך ועכויתו ס61י5כזויס
 ם56 . נקא 56 : "3יסס תסגל 65 5סיכך מוכ טוון5ך

 כנכול 656 נכור מתקג6 כקוס לגי 6חפ31יסוס
 כלש  פס  פולס 6דס 06 רני 15 6מר כחכס 656חכם
 סן 15 6מר עליו טע0 קניו טיס6 דין 6יגו קניוכטס
 ט ספסע 6ח 6סגמ חימר sb י קנות עזן פוקו :כו'
 גסרע שסיס מסוס 1)6 נגיס ע5 לכות עון מוקי6גכי
 656 ימות כחע16 6ים כי 6כ 50 עוגותיו סכןמן
 ימיו כ5 15 ממחין סקג"ס מוטל 6יס סמים סי6כך
  עון סוקר וזהו סעופם מן עוררו סקנ"ס לנוהיונרסטת טשמי טו6 06 נרכיעי 6נ5 כנו וגנן ככנו וכן יסוג06
 : רתע כן רהט כעד ט6 מסורניט תסס סמן וגו'קנוח
 סרעפות ממדת כסס יכו) סוגיי סנגיס oh -5מוג6י
 חלל ועוסה ת"5 17רות )ד' טוכה מיה כך דורות)י'

 ת"3 אגיס 56פיס DtD't 6גי טומע 365פיס 6י)שסיס
ns~s



 מב,הוקונייךנרוספר
 . 163סני )ו( : מקל l'fiS1 מטסל 65ין יוריס דור)56ף
 63 )ו( : ס5ייקיס טס . מ15תי 051ומרי : סמסיליססס
 6ין ממגס' סוס ר6ית 650 מ6חר . סס 6תחט6
 כי 5מו6 ת60 63 כן Dfft~l כטמו רק )יסנע.יכ1)ת
 גחן זט ענמו )גכעת יכ51 וטמומט "נ3סגוז3 יגקט65

 כחרנומו 5מגס * )0ו6 : 3ססכון גחן 63 ווס)ס0נון
 כ6מת Dh" כחגס פמו 6ת )י60 ענמך חלני365

 )6 ו6ו )מקר 0מו 6ח 3יס6 חכ6 סרני5ות0מתוך
 3טי6 0מו 6ת יס6 6מר "ת ס' ינקס 65 כיחגקם
 סעס סגוחן כיון - טסכת יוס "ח וכור )ה( :051קר
 ססת כי כדכתיכ זכרית מם6ר יוחר 0כת 550וכירחו
 מטקו3 5סערס 6דס מיינ סדברוה 0כ5 )פי ום'ימיס
 זשרס )0ון 60ין זכור גו נוס5 מסכת 5נדטדטח
 סעס טגוחן תורס וכמסנס 3סעכר h)h 5סנ6מסמם
 . 0מילס 3םון כו עס5 וגו' יממ ' 3מען םכח5םמירח
btsעפ5 5סי' גמרס ל עגתתי ס"כת יוס 6ח וכני 
 יוס ככ5 סטגח יוס 6ח וכור י.6 * וכירט 05וןגו

 1כ3 יקזטו סגנעו'ת מטסנוע 610 יוס זס 6י,כרסו
 (,ss סוכירס ו5טון ס0ניעי 'וס "ת 0ח0מור ג0ג')וט
 טסומעיס כ5 סכיגו וכור כפג6מר 0סרי ס0מירסגס
 סר0'י כ6ן 6מת ככח ג6מרו וכ6')ו סמור כמו פ"גי
 למי סיכי ו""ת וכו' ג6מרו 6מי כוכור וטמורוכור
 כגסיס טני ססכס 4כיוס יומת מות 5ממ35יס ו0מולזכור
 63 מ15ח סיי:1 ו0מור עסס מ15ת סייגו ,כור י"8665
 סן סטמר 0ג6נור מקוס כ5 רכותיגו טסגו כמותע0ס
 כקדום חייטת טגסיס 15מר ונ6 תעסט 65 636 6ימ561
 2 גוכור ימגו כסמוי שסיו סכ5 תורס יגרסיוס
 6ת זונמ6 ממ65כחך סרגס . מ65כהך כ3 וע0ית)פ(
 טכ כ3ומר 5ך 631 ' 56טיך 5ס' 0גת )י( : מגפוהיכ5

 . מ65כס כ5 חעסס )6 : וטורח מ3"כס מכ5וסנס5
 : 1יחוס 36מגרי כל חמונס וכ5 יונמ6 מ)6כס0וס
 0וכחין מס מפגי כ6ן פירם ס)6 מט . 1nDfilועכזן
 0תוכור גענול חורס כמפגס וסירסו מזל ו6מסעכז
 ימיס ססת כי )'א( : ויסיך כמוסו נמנריס עכי0סיית
 ס5 מ33ו "ויר סגי סעת .ע0ס

 ע31סן
 כסטת גכר16

 )ך נ01ר מס גו' ה:מ'ס 6ת עסס ימיס ס0ח כיימיס
 כיוס ויטכות : ע3יו מעיי ,ס פטוק גכ53 סג5טרי

 * 6ניך 6ת כנד )יב( : מ65כס כו עטט 630 .ססניעי

 תיר"ו ו6מו "כיו כ6מר מטונך ס' 6ת כניוג6מר
 מות 61מו 6ניו מק55 ג6מר תיר6 56סיך ס' 6חוכ6מר
 ססקים 33מי מע16 ונט6 "5טי1 יק35 כי ונ6מריומת
 56סיך ס' 6סר : נו מוחסין סם5פחן נ?ין וכןמעיס כ5פי מכס )ומר 7006 6י 6נ3 )עניגו עגינססקרס
 מסכי טקיב6 3רבי סרסע עולנו:רופוס 560 . 5ךלתן
 61יגו סי6ס1גות דבלות גחמם גוכר סקכ"ס 30 0שמס
 5ס3טלין עקינ6 ר' 15 טל ס6מלוגוח דנלות נחמ0גוכל
 מור וייגו וכ3י 0ליונו 6ת 0ס 3ו וסל6ס0יו וס5ך שר מניט י6ת טס )1 וסר6ק0%)1 וס3ך מ,ל רוממו 6ח 15 ורלר6ס עולגוטרומוס50

nt$S6גחח י6 מס מפגי 3ו 6מל 130 סכק 
 3סג'מס 3י ננ6י ססו6 מפני )1 "ער ,יינך ג)יכ6ן

 כדנרומ כך עקיג6 רכי 5ו "מר סעגוסהכמקוס
 0מו 0ס גכתכ 51כך ככוד זרך h)h 0ס 6יןסר06ויפ

 ור6ון נרגיחס 0מינל 6מלונות נחמם 6בל סקנ'סם5
 4 בסס סמו )סוכיר רנס 65 וחשי סקר ועיותנננס

 רע 6יגו ס)יסס סעובר סר6סוגות יכרות חמםז"6
 סס )סמו ססרי נכ51ס טמו סוכיר )פיכך 5סמיס656

 3פיכך 3גריוה 656 6ינס ס6חרונוח חמם 6נ3קכועיס
 סן ליז סן . חרנח )6 נינ( : כסס סמו לטוכיר מס65

 6חס ו6ין סלנגמ סוי 5ך סגחנ5ם כנון נ0תיק' סןכ5טון
 גמיתס רק סיז 65 רנימס 50 וס ו5סון טסייענ5ס
 כין כדין כין סרינס 51סון מיחס 1105 6כ) כיין650
 6ת )מעע 6סור ת6מר 0)6 * תג6ף 65 : כזין650

 ו)סוסיף 5ני3 6נ5 כרנימס סו,סרתי ססריסכריוח
 ס6ל וכ5 6ים 6עת ככי6ת IStDb מוחר סנריות6ח

 0) ני6ס מ0מע וגי6וף חנ6ף )6 נ6מל )כךעל'ות
 5נר0ס 15 3גרוס . רעך 6סמ תחמוז )6 ניד( :עכירס
 -גתיס וממדו כמו ממנו 0תנו3כס 5פרס 61'ןותם6גט
 )6 תחמז 63 : תג6ף )6 סוסיר כנר 0סריונעו
 )6 ר06וגות ינרות חמם וי'ו כ63 תרוייסו .תמפך
 656 עפך )6דון ממקג5ני מנעי6 65 ק6מרמכעי6
 יסיס )6 מכעיbSt 6 5ך יסיס 65 עמי 6חלח יל6ס.06י'
 ו153 5טו6 סמו 6ח ת60 65 כ0גועס eh" 5656ך

 מ6מל 0כת "סי3ו 636 6103 סמו "מ מס6 65מכעי6
 6ת זכור מגש6 1)6 5ממו 03מרו 6תט גריר כוסגח
 %י ככ71י דוגמ6 ו6ס 6כ כנוי 6סעו 656 ססכתיוס

 65 ק6מר מגעי6 )6 כן כמו ס6מרומת וממטמוסירך
 1)6 מוסילך 6גי גי16ף 6ש' 656 חרנח )6מכטי6
 מנעי6 %1 מוסירך 6גי נגכט 6סי' 636 גי6וףמכעי6
 מכעי6 651 מ,סיוך 6ני מהר עיות Db" 656 מנגוכ65
 מכעי6 1)6 מוסירך 6גי ממוד 6סי5ו 656 תעגס65
 כס ו3ית 6סהו Dh" 656 כים חסרון כיס ז6יתכיתו
 6כי כים מסרון ניי 6מריתי כסיכ כעי ז6י כיםמסרון
 מנעי6 ע6 ענוו 6סי' 656 "םתו מגעי6 651מוסירך
 מפולו מכעי6 ו63 חמורו 6סי' 6)6 יקריס יומיועכדו
656"Db 3גניגות 0תי סזבלות נרוג י0 3לעך. 6סר כ 
 ומחלנמינן חורס מחן יונמ6 ססו6 סנענרח55מד

 זכור דנרח וכ3 ל יסיס 65 יכלת כ5 קוליגסינרות
 0כ5 6חז 0ס1ק מסן 6מת ג3 יע0ות הניו)ותגגגימח
 65 מרנמ bS~ ודכרוח 5ענמס 6חת ינלס מסן6חד
 סקעגוח כגניגות נןרין תעגס 65 חנגוג 65תנ6ף
 טכע כמדם 6כ5 ינרות י' טסט ססוקיס י'5עמות
 63 קורין סטגס סגחות גס6ר יתרו נסלסחכ0קירין
 מסן "מת מכ5 5ע0ות סקענות ניניגוח ו,כור 5ךיסיס
 נמ חנגוג 65 תנ"ף 65 חלנמ )6 ויכלות פ0וקיסז'

 85י 6חד ססוק InlnDS טנועות כגגינות קוליןתענס
 מ6)1 ח71 . תיגוח מ0תי ססוק סנוקר6 נכ3 %יגו650.

 6נכי כיכרות נס 5מע5ס 0ס" כמו יוק6וכסנועוח
 יגתיכת ת605 ט651תיך וכתינמ קען gpt 6)סיךוכתיכת ס0ע* 6גכי גתינת כיני ג6מרו "חי 0כיכור5וכלון 6מי סשק 0תיסן 3עטוחן ני51ס נניגס ים יך יסיס651
 : רכיעי ענדיס ונתיגח 65,61 קדמ6 מנריסמ6לן
 דיט ע5'ו עלוחך תנ5ס )6 עז מכ6ן ר.עס. Sbt)טו(
 )סססיק רגס hlb 650 מ15תי 51ם1מלי 6מר ככתנ)סיוח
 6סי5ו ס0ועו )סי . סק51ות 6ת ר61יס : סיכלות.כין

ניכר



חושנייתךךשר 8*
 )ומר גוס) הו6 סכן ייוע 6נ5 גל6ט סייגוניכר
 1'ר6 קסטת 6מלס מגולתי 'ס ל06 כמו ר6'ס )טוןכו
 . וגטמעס עמנו 6תס צנר )טז( : מסה כוטס כיטעם

 מן כי ר6יתס 6תס )יט( : ובנרקיס סקו15ת מןגתי?ל16
 י6יתס )6 ו6עס"כ הקרן מן עמכס.631 ינלחיסעעיס
 המוגט כ) לקיטס 65 כי קומר סו6 וכן כנוזיזמות
 )עסות 3כס 6ין blO סכן ומקמר וגו' ס, יכרגיוס
 )ומר סנע51ס המונס מסוס והב 361הי כסף 6)0י6תי
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