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 )ומר גוס) הו6 לכן ייוע 6נ5 גל6ס תפיגונלנל
 ויר6 קסטת 6מלס מטתי ,ס ל6ס כמו לטס קטוןנו
 . ונטמעה עמנו 6תט יגל )טז( : מטה כוסס כישעם

 מן כי למיחס 6תס )ים( : ושנרקיס 0ק51ות מןגת"ר6ו
 לקיתם DDhl 65"1 סקרן מן 1)6 עמכם. לנרשיהסמיס
 המונס כ5 ר6'מס 65 כי 16מר הו6 וכן כ13דיתמות
 )עסות 5כס 6י1 610 טכן ומקמר וגו' ס, דכרפיוס
 )ומל טנעו)ס המוגס מטוס זסב 61להי כסף 6)סי6ח1
 עם * 6תי העלון 65 )כ( : הכנור מרקה ימותזס

 ומטווס ה61'5 61"ת 6חי וכקן_ 5ך סו0יל ומעקהירקתי
 ח)מוד 6ענדגו סיטך סמ5 כ5 חמוגת לעסות ם663ני
 6ימה*( מ)6 )ומות נטנ גחיה מונם קימט מ"מ15מל
 מ"מ )כא( : הענו7ס הי6 זו עליו הנמה )יהעכס
 עליו ושחח סס)יס סיורי לעסות יוכלו ט65 *6זמס
 סלמים נלסון ע"ס . שלמיך 61ת עו)ומיך 6ח :שגניו
 551סת המונם מחזינירום

 כנסוי
 1)7רוס ממונח וממנ'

 )עכוזם כסר טס61 סמונם בסון '6ל6 5י 61יןנדרוס
 כמקוס תכנס 6ת וסחע 15מל תימוי מגין סוסון כ)ס6ר
 )ומר ה)ע71 ס6יז העקה ו6ח במסקת 6ח ישמט"סר

 רום כ) )סכסיר סקרם נמקוס ח"5 ומס ,מקיםכמקוס
 7ה6 ק6י 6ימר56 6פ" גגנ17 . עלו וזנחת :ספוגית
 כסונס מנת 61י5ך ומקכ5ס נזל כסרס ממיטה 5ןקים
 לנכי קרכ סור מסמע ר6סון כסרק יומק נמסכתועול
 סערגס 6ח ווקפין מהיו משיגו סוכם ונמסכתמזנם
 6ת וסוגלין סעס כ) 6ותס נוטלן ומטס המזנחננד

 י המקוס בכי : המזבם 5ג3י קרכ מזר מטמעהמוכם

 דרך )חלמי7ו 6דס יפנה )טקס וטגיגו יר1ם5יססיים נסטון נוב נקני כנון מקומות נכמס מכינה סטרתם5פי
 3סהס רק מבורר מס כתורה ככ) ט,כיר 65 לסי'קורס
 06 כ5 פרם"י * 6כגיס מונח 061 נכס( : המקוס56

 מו"ס )הקמוח 61ין וכו' מם)טס מון רטוח"נחורם
 הזכר: לכסיטיס סג51י )פי 656 סיגינו עיע יוסתבוסר
 מונח. )י לעסות חרנס 06 ו6ף . שנניס מונח061

 . ג,ית שההן תנגס ל6 : זס מטעם סלמות שנגיסחננסו
 כ)6 ויפיקו נזית כ6כגי ניוריס 5עטוח רני)יןסהסת"ין
 סלמות שנגיס כוכת'נ דנר' גכ5 פוסלת סספנימסגרו5'
 1תמ55יס ע5יס הנסח מרבך 06 . מרנך כי :תנגס
 פוסל וסברול מגרו) מ"כ ססתס נעיע6נ:ניעס
 רכומינו סגו כך כרף ע5יהס הגיף 65 כ7כהינגגניעס
 65 6והר0 גמענו עמס - ותחתיה : שיזחנמסכת
 חע)ה 1)6 )כב( : עלז) O~'SD הניף )6 ת59גמענו
 יחירס ססיעס מוסע  6תס 6י SD'1 . אנמי ע)גיערת
  DDID 6חס 6י *בל  גורל 3pD1 753 טס3  ב5ו גורלר9

 : סק7מיס ובקיטי נ0יכל יפייסססיעס
 יתרו רפרעאע םרראשליםא

 משפמיםפרשת
 טג6' מקוס כ5 פלם"י . טמספעיס ואלה %נש

 כגומל הל6טוגיס 6ת סס)6)ס
 דפרסת במנות 6לס  חטינגי ו% סרשוניס 6ת 1)66)1

 ל6  אסרי  נסס  וכיתך תב6  דפרטת סברית דברי6לס
  ו*לפ : hl':D  סליק  דהמן  מטום  כך  בסס לפרםסייך

 ומלק כן י1ס' רכי 6מר 6כהו רכי 6מר -סמספעיס
 מוסיף 0561 הר6סוגיס 6ת סס) 6)ה עג6מר מקוסכ5
 .  ימספפיס : ומנופט מק 15 סס מס טנ6' סר6טוגיסע)

 )סס וטילך-מורס  מכ"ן  יר6סס סדר  למס  סורסלמעלז
 חר5ח 65 ס"זסרוח נחג 5מעלס  ד"6 . ה7יניססזר
 עליסם 6ים יענור 06  סעונסיס סי' 1)6 וכו' הגלף)6
 נסמכס 5מס כ6ן ססרם"' נוס עוגמן מס ופירסה1ר
 מקונוס  כין  סיין מלמרבו מינה לסרסח  ריניןסרסת
 גותגח ססנר6 מסיר כענין מעייגח וכי  דילין סרסתסל
 לכללס הנרע  טליכ' וסט עד הלכס מכי ססרטסטיל

 סר%6ניס מל  מוסיף וללס סרס"' ים ועל 3סרכסרסח
 י  לטויסס : 3סר בסרית  שכהוניס  סדינין עלכלומר

 06 6נ) מומחין הס וטפילו גדפנים לסגי  1ל6פרסיי
 SD לכוסו מותר T'(b נייח 1)6 נתמ5ס ,סר56יגוהו
 : עליו פסקו יסרבל  טריעי מס איעמס עד כנעגיסידי
 לסי  כקן תהלת  מ פרמס כממכס י ענר תקנס כילב(

 6יס לסעכד טל*  לסס וסוס טנדיס  מסיותססן6ס
 * הקנה כי : מגיס סם 6)6 עדורות  בסרך63תיו

 כמוכר 6)6 קינו 16 3נגכחו סמכרוסו 3"ד מידסלם"י
 nvht כטס 651 65 3"ד מכרו0ו 6כ5 צומקו מסניערמו
 כחיג 601 כסס ינ6 65 3"י סמכרוסו 15מל יכו)6יך
 מגיס סס ועכרך סעכריס 16 סטנלי 6מיך 5ך ימכרכי
 מכלוסו דין סרית מטמע 6חריס ט"י היינו ימכרוכ'

 יפנוך  טניס .סם  קומר 6ני וכוס  3נ:בהו סמכלוהונ"7 מיי תקנס כי סכי ליס דלים נמכי)ה6 6ל6כנגנהו
 ומס 11 נסרסט סכחו3יס סזיגין כ5 1ע5'1 הנן61פע1
 כ' 16 לקת ול6  לכן ל6  סנים סס וטכסך מקיים6גי
 סמכה וכיון דוחקו מחמה עגמו כמוכר 6)6  6י:וססכס
 כש סכחוגיס סדיגין ג) ועליו הכן עונד מרגוגועקמו
 3יר *ין  כרחו נטל  סגמלר 3גגכחו כ"י מכרוהו6נ5
 *סילו עובד וקילו כע"כ כגעגיח ססהס לו למסוררבו
 עמך שחיך ימוך כי 16מר כסס61 נסם  יונך  ולעולססבן
 סנן 6ח שכי ומסכרין שמור ע5מו מוכר סריוגו'

 רירי  ס3ן 6ת פורד דקינו  לומר מיטופ  היתיהמסיכן
  כ6ן  סבן 6ס ספובו ב"ר  שכרוסו גבי כחיב  רוענוךקר6
 מוכר סרי 5ך ממכר שמיך ימוך כי סונור כסהו6פרם"י
  בטט די651 5ן מג6 נוסים עלמו ומזכר h~et וכו'עלמו
 כשכיל 6ף סייס מס  ועכדך סענריס 16 סענריימיך עך יפכר כי כרכתיב ב"ר במלרוסו  ס*פור סכירסכר מסי* מס סבסר  מכיר רסכיר tffan ליס יליף6ל6

 טייפ  סי : בטס י6% עגמו  בפוכר  סימורכחוסב
 %6ור  מגריס ביסר*ל ססעכרי הלכיות לבט רמו -יענוד
 : להסטי ע6  ו3סניעיס ושילך מטס 6יוס  יון מרינבל
 עלך misD 1)6 לעבור לניל  טסי*  כענין .יפנור
 י ונסכיעיה : 6מר נמקוס קרשי כדמוכמי סרךועבודת
 מגעו ל6  טפרי לפמפס  ול6 )מכל גביעיתבחמלתס
 : יעבוד  סניס סס וכתוו  ביובל רק עברי לעכרעילס
 מגריש משרן  ס6%חיך 6טר שמרחי סרי י לתססיע6
 עלקן  למכור  רס*ין ושינס בידי  וסם  טבויסמבית

  וסערי ונוי טכייס יסר56 3ני 5י כי כיכמיכ מטות יסרטה  י%מוקיס  *לס מטעי ודסרסחכפקוחי
 לספי . פשו לסותיס % מס' דגריו nsp *סר  4רטג"פ גראס וכן וכו' סעסס ממומס 5)6 5"ל ולויי*(



מזמני**שי*י**הש""י  ייזי*י תשישושישש*
שי*  ימלט ס)מ'ד כי מסל0יס ים . )מסעי : 6חריסאעו

 וסס)יסי כמו hlon )6נט)וס וסס)ימי )מידכמו
olStlhסיחם יו"ד סו6 טנו וסי"ר תסטי 611 כ6ן 6ף 
 ססו6 וי'6 ומגליו רניעי סיסי סנק7מוגי יו'7כמו
 כו יתרס וסיו"ך ירור ם5 יגר מס כקומר )חוסםכמו
 חלס . ומכריסם סמססי)י סמנכיס' סיוטיי יו"דכמו

 : )מפסי ו65 ה") גט)גותו סכר )1 יחויר יכו)וגחרפ6
 סחין מה כסף גרעון 31)6 סמרור נט נ)6 מנס .תנ0
 העכריס ונכמס כמרור נט ט5ריך כגעגי כעכיכן
 )הכי כקוס נ)6 י651 זס 6נ) לסף גלעון נ'ני6תטטיס
 )פי . י65 נגפו יכ6 נגפו 06 )נ( : מגס Otsנקע
 "חוגיו 06 61ו'5 כדמפרם יסך כן סכ6 עומת כ)סמומו
 )עוכ17 כגיס ממגה )סוטיי פגענית ספמס 6מס )1'חן
 ,63 וה61 ט6יון נעכןות (:o'bht יסיג ונגיססי6
 געי סיס 65 ס6ס שגיד סרניי . יג6 נגסו :כסנ6
 ממנם )סולד כנעגיה ספחה )1 מוסר ל3ו 6יןמחח)ס
 כגעיית ספמס 15 ימסור סככו תמד ג6 יתעוענדים
 ומס נסק6 1')ייס מהמטס ןה6 עמו ת65 )6 הי66נ5

 נווסר רט 6ין מתמ)ס נסוי סיס es מ6סמפריקי
 6יוק יהיס טמ6 )מיחס 67יכolcn 6 כגעניח ספמ0)1

 סטתי 61ת 76וג' 6ת 6הנת' )תימר 61תי כנעניתגמסמ'
 )1 ים מתקה גסיי כסה61 6נ) ה'1כ) עי ויענייהמסרס
 6תי 1)6 0יסודיס דגיו וע) היהודית לטחו ע5גטנועיס
 נע) 061 בספחה: לסחי 61ת 6יוגי "ת קטנתי)מיתר
 ככנענית ם6מר 241י 0סג'עית נטגס עמוסיסר6)ית - 6סתו 065,1 : סמכירס נטעת הו6 יסר6)ית -006

 קסתו ו'65ס : tDD סח65 נ61ת 15מל סווקקסתם6ל
 פרם"י כ6ן עמו ט6יגן יגס וטומלח )סו5י6*6לוססעמו-

 61'ת וכניו Inch גמ,וגוח מיינ עברי עניטסקוג0
 כחיג 65 ס6 גמ,וגותיהס חייב 7סגע5 5ן מנ6כניו
 6חרינ6 מקרץ 5ן גסק6 6)6 6טתו 065,1 6)6סכ6

 65 והחס עמו וגגם ט61 מעמך 1י65 נטריכסרסח
 6ת )יתן מייעץ וסיס מסתם סכ6 וי5פ,נן קטתוכר~כ
 06 )ר( : נוה זס ם5 סימור 61ח נוס וס ט5סימור
 מכרן כגעג'ח טפמה פרם"י . 006 )1 ימןוזדוניו
 סגיו 6סתו כמנוטת ת"נ סטרם שמסחר גריסממק גהוקיי ככעג'ת ספמרי )ו )מסול לנו נידטסלסות
 )הוסד כנטג'ח ספמק )ו )מסור סר3 ביישרשות
 )6 חג6 כי כעיסת כתיג 60 . חו"ק * ענזיס*מגס
 יסר6) נגר יסג י6 6תק)ום ומתרנס קיםיסים
 יי0 ע) קים געסס סו6 ס6ף פלס"' וטס 6מס6יתת6
 : כס תופסין קיוויין ם6ין וטת געיית 3ע')ותיוטכ)
 ניסו סהיס כגעיית טהי6 מוכיח סוסון - 6סס 15ימן

 ס)6 )הסיקה כמ )ו 6ין ענלית ס'6 פ6ס 15לתתם
 ג י: גג 1 נס זכת'ן קטנס 3ת1)דעחס~ק

 גריך . יטמר "מר ו6ס )ה( : שמחך גן עניך16מר
 מעכי : סס גפוף וימגס סם נמוךשישמר

 סו6 רשוי .
 סכטכ') כנעג'ס שנגיס מעץ עוסה סס61 ענד)פיוח
 ~torirt 6) 16 סיסת 56 )ק : מהתעבד כגענימססמ0

 מעריך 6) ה610 סייס 6ת 1טן65ת יוגמל כ"י סערם)
 סמסתעכ7 0עונריס כ) )עיני סינר )פרנסביי

 עד עיודנו )נמור וסעורו כבעגים ססחס כסני)עגמו
 תטוווס רקת כקים פרסיי - סמ,ווס 6) 16 :ה'1נ5
 7סת )וה מוכים ירוס)מי ופרנוס כו' מטומר מזוזתמה
7)1ת

~nfirn 
 6) וסניטו 45מל 6סר כמקוס 161

 6ו וכן מעומי וסייגו סלוזווס 56) קנוע ססו6סדקת
 סרם'י כ6ן כמעוזי יחזק 16 610 גנם סור כיגוית

 יסרקו בני )י כי וקמלתי סמסקוף ע5כמפסחתי
 ועוד סיןי עד תמר 65 וס pl~Dn . מקק .עכזיס
 יסרק) נני 5י כי סטמעס 16ן עגמו כמוכר ו6ססרס"י
 מתמסת bkll 61"ח 1D5PS ליון וכגס וס וסגךעכ7יס
 Or מסעם סsfttnn 61 )עגמו לזון כסקנסטענתו
 5סוף כקמר וקונס וס 1ס1)ך נרם )סיכך גרוע)ה'1ת1
 )1 וקונה ומוזר וסמך מפסי )נ6ת כסלמסמעכובו
 16ון כ6ן ססרם"י ונוס ננור5ע סוקס מגית סעס6יון

 )מדין 6ג1 עכדיס 'טר56 כגי 5י כי כסיגיססמעס
 מסרי כמעלס ספרם"י נסר נפרסת גכ5)ס 11כלרסס

 מחן )6מר עד ג6מר )6 עכ7יס ימר6) נני 5יכ'
 תנגנו )6 גסיגי ססמעס 6ון סרס'י ועודתורס
 גפרות ננוגנ קייצי חננוב י)6 שננוב )6 ו)'נה"נ

 כגתכ סיירי מנתו ל6 6כ3 נמכר 61יג1 מיחסומיחיינ
 63 לנקע ס6 נגגכתו ונמכר )סקס )ו 6ין 061ממון
 כריימ6 זרחי) מסיס עכירות ו60ר מנקן עפיתנגנו
 כמו) עגירות וסקל נגהן כן סטין מס מסקכ'סעפי
 וכלי כן יוחנן רנן 6ח מ5מיזיו 1560 שנוחינומסגו
 eoS 6מל מכגו)ן יומר גנגכ תורס טממילס מסמפגי
 ככול טס1ס 65 1וס קונו )ככון ענד ככוו טפוס,ס
 כ6')1 כלמטס עין עטם גניכם קונו )כגזיענז
 ורוע : טומעת אינס כ156 שפמפס ואוון ר61סאינס
 ע)'1 חוכה הגו לשעת מנעריו יגלם ס6ס .6דוגיו
 ונס סלקת )ר5יעח סוה נכרת כמתסיס ענדו6100
 רשעת ססרי 6חר ע73 ע) )ערער יוכ5 65ס76ון

 ננוס מטיס סלחת כי תות יסו 65 ובדקתמעני
 סטה מס . "שכיו ורקע : כמוכס תהיהוהאחרת
 נו יסטו ם)6 טעמך סווגו עכר' עבי )רטעסקכ'ס
 6ת : כך כ5 סירפד כסיר16 0ו6 כנעני )ומרסעיס
 6ת : סס עגמי 6ת גנפתי 6ני )ומל יוכ) ו)6 .הגו
 7נר סעוסין 6יס אכני )עטות דרך סכן .עגו
 - נמללת : לנגנים כן )עסית )מדו וממגו הנוןסלינו
 יפר6) ע3 גזרתי 6גי סק3*ס "מר מדרסממעתי

 6ת זקנתי כך 61חר מנס מ16ת 6רנע ס5פענוי
 6ה וסיסטכד וסטך ססענוד 6ת וקטרתי כשכינססקן
 וט61 מסת ד' גנימערי6 עונה מסק כשי ירגעטשו
 משן סכת 6ת 651 סנן 6ת fis . 1עג17 :מרוע
 סכת 6ת שנד 61ינ1 סכן 6ת עוגו סנרי עניאמרו
 . )עו5ס : סגת 6ת 1)6 סכן 6ח )6 וסענריסגרוע
 ו6ס כו' כמסמעו )ע1)ס 636 6ינו 6ו היונ) עיפרס"י
 6ותס וסתגח)תס )' )ננס סו6 שסכי )ומרתימני
 656 כ"ס )6 כגער עכז 5ע1)ס שגד עכרי עשיהסת6
 מיה ימי כ) כמסממו 5ע51ס 6)6 6יגו 16 07"קי"5
 חייו ינר סוף עד כקמר 150 ע51ס סהס אדין50
 נעליס גן עכשיו ה61 סמסממ6 סיס סנעיסססס

 מספחתו 6) ת") מכעיס 0ר' סיענוד סגהוחלוסיס
חסנו



חקותנששפמיםספר06
 ס6דון פ.הת קורס יונן גו פגע ס6ס מגידחשנו
 עולס קרו'יס סגה סחמסיס מניד סרס"י ועויפישור
 טקדט כלום 6מו ט6מלס מרמחי גסמו56 מפיגוז4ן
 פסיס מהי 3ן סיס וכסטכי6חו עולס עד טסויסב
 6יס ימכור וכי )ז( : סגה וסתים ממסיס סיו ימיווכ3
 6ת bSI . 46'כתו : כחס 6ת 6סט 631 נתו*6ת
 כי5י6ת סרס" . טטכדיס כ65ת הנ6 ,63 :כגו

 ענדים כי5י6ת 656 6יגו 16 וכו' כגעגיסענדים
 העכרי קמיך 3ך ימכל כי מ"5 וניוכ5 בפסעגריס

 וי' י5י16תיו יכ5 )ענפי טכליס עקיס סעגריס16
 nhy~t ויעגין )עכרי עכריס דמקסינן סיכי כי61'ח
 י5י6ח 5טגין 3ענריס טנרי מקסיגן % 8מ"י ויוניטס

 6ף טי65 כ15מר 5ממ5ס סקס 6ין 5ן קיס זס6סימגין
610

 כסימניי
 קמרת מלית 65 6)6 סענריס 6מט כמו

 6י )ה מסכמת סיכי גוג6 ה6י ינכי כסימגיןסי65
 61ני1 כקוס קטן למעסט 6ין קטן כמסיט עלמולמכר
 עלמו כלמכר ו6ס 3עי5 כד6מר )מוכרו רסקי 6יגונעי

 מקים סרס"י ועוד סימגין סני6 ככר סרי ג317כפסיס
 "כריס נרשי י1נ6ס 6יגס סי6 מם ושכריסענפי
 5י 3מס 61"ת . מכריס גרמתי י651 מיגו 6610ף
 מק"ו 3יס תיסוק 6נריס גרזתי יו65 .זלינוקר6
 6נריס כר6סי '651ס 6ינס נסימגין סי51"ס עגריטמס
 כלפסי יhS" 65 זין פינו נסימגין יו65 שינוענרי
 )עכריס מס פילכ6 )1 ים ק"ו ס6י י"5 636לכרים
 תקמר גגגנחס נמכרת ס6ינס 6נריס כלשי ת65ס)6
 העכליס 5ע סטירי ת'3 נגגכתו סגמכר עגליכענד
 . רשעג7יס כ65ת ח65 65 : וכו' 5עכריס עכלימקים
 י65נית מס6 ס)6 6לן ילך מולס רמזה מטוטו5סי
 נטיל ונ)יכס גיוס כמקימותו מסנרו סרסו סעכזכמו
 מסוס כיח טעכוז לק 65טס נגלי וס וכ5 יעירומון
 דגר . קטגס fi~on וטות סג'מס מ3ך כת גגידסכ5
 כניס כ5י סי651יס סטנייס כ65ח ת65 )66חר

 תר05 מ6ס כן י5י6חס 6'ן 11 6נ5 יעייגו6מרינן
 ונגיס והא חט6גס כעלמך 6הט ממוס לרכות6ת0
 וכחוכס נגס 6)6 ממך ת65 631 ו)סכ6 מסם ס3ךיעיו
 מדוע כמו מכוערס טי6 רעם ob 6כ3 סננניכסקר
 5יעדס . אדוניס נעיכ' )ח( : פיוס לעיססגיכם
 . יעדת : עוויתי ימי סיכלו מועדס עד נטיעו.וסיוט
 כתיג יעזם 63 שזו 6סר סמועד 56 כמו מועדשון
 3יעדס ר51ס סביון טלין 31ססוס . וססד0 : קלי15
 610 ר51ה 656 ע5מס 6ת ספסרה רולס חיגוונס

 חס5ס 6יגס ו0י6 ססחס כטין נניווי עמועתסיס
 כו' גסייוגט מסייע סו6 ס6ף סרס"י י וססדס :בכך
 636 מאדוניס 05 יט גרעון 61יוס פיוע ~61ort"ת
 מיני 1גo)hln 3 כ5 לפסוח חט1נס ססי6 15 קיס*"3

 נתחיח מססי6 ,חל ט"הרוגות סרס כאסעכדות
 כסננוכרת סיתס קעגס טסרי רשותה שגיסספ5ס
 סי6 כסת65 והפזת וקמא ר6טוגוח סגיםכבמקס
 ליס נקט סוס ליס מס )סי עמס ימגס 63מדטו16

 ססמטהו מססי'ס מסזיונש מנגע 656האחרונות
 ו0;0 קנס 5כ3 בגוהרות מהמגיס 15 תחוירוסיס
 סויגו 6חר )6יס . נכרי 5עס : סכסףשית
 : 65ט0 15 היערס 6פי13 ' 3מכר0 'מטו) )6 :"17גאם

 6פ ס' ימכור 6טס כיר כי כמו למפלס *)משס
 גניים )מון )יס6גס רוש טסינו י גס כנגדו :סשר6
 גנית 6חק "סר כמו מפסס 6יס ערידח כעניןפייך
 כנזר כנסר . ושומר נייחך ושסח מברחך והיךכס
 5ט51יל כיי כגעגי יטכדו נכרי כעס וי"מ מרעס6סס
 5עגדו כגעגית ססחש פמוסר כדרך שמסו כגיסממנס
 3עס : ני31 וקרקס פגמס וס נעגין סטריענלי
 גכרי עיל 6) כדכחיכ נכרי קרוי כנטני .'נכלי
 % 6סר טגכלי ונ6 ושמל סמם יסי56 מכני )"6פר
 16תו 'ד תחחת יפדגס לניט ו0סי0 1"מ. סו6מעמך
 )16מות . גכלי 5עס : 5יעיס רושה ,סלינו מלמללדון
 וגתן טוחיי שמר ס)" )מכרס ת"נ יחסיי )6סעורך

 עגמו ממוכר כזלך 3כגטגי qh ימכרגס כמכרס רפות13
 ימשך 65 גימר בכך גר ממסחת יעקר 16כדכהיכ
 '  בס  נבגרו  5כגעגיש המכר ט)6 שסרס ,ו סרי)סכרת

 כמפסע )ם( : ומכרס כחו 6ת במכור 15 סיססלי
 כזין יפס מתזות ובית ימין וגט61'ן 5קומין .סנגוח
 . ועושם )י( : ססמ0 גסו"י כעין 63 6נ5 סקרןנכות
 ג36מגותזו טייס ועגם כמו מעון רסון מסרסיםיפ

 משן סרי מדון מגון נמ15ן משם כמו נמעןטסמ"ס
 ס"ס * 36ס פ3ס 061 )'ש( : דירס וניהוכסות
 סיום )6 כ6ן נ"ר ע"י . מגס 1י65ס : וטוגחסכסותס
  קמיך *י יפכר כי  *יד  במסוס לי ופירט מתילך

 . כסף  6ין :  טניס  טס ועניך סטכריס 16סענרי
 ממשיגן וסול 653ת יכיס 651  טס כסוף ח5חס06
 כש 6ין מטועו 31פי ירוס5מי* מסימת. קינה מווגוח03
 מכס לב( : תמיט ע6 6תס מת כמו סו6 בסוןיתור
 גסס כ3 יכס כי 61יס סג6מר )סי סרס"י * ומת6יס
 מרינו סיכן ח"מר 061 מיחס בל* לסכסך יניסומע
 6ס' 6ף טרי נהרג יס6 מיתם כ65 דכסכ6ס3מימר
 סחרן יומקין ויס שנלו דמי רק מקס 6ינו 6כרספין

 כ) 1)6  סו*יל  פיתי לחייג  סו"* מת 631בהמית כדי  בו סיס ברנר  כמסליי גמי 6י טרססכסעטסו
 סכרו *פ פכס  סברס  סו*  סרנילופ פברלפילפרסת וסמכי  י  ופרסס ונות g'fi  פכס קמ"5  סילולכמיגיס

~'nUDI*פ6יגו עמת ננוח "ומר סו6 3כך סורגו  מסי 
 סטרי י  לידו 6לס  וס*לסיס  ליג( : בלטבי  עבדכמכס
 י65 מרסעיס סרס"י כ6ן סמים גייי מיתסנממ"כ
 ל5ס סי6  יסע  hlon סמ3  סברג  פוס כימררבע
 וכו' עביו וגוסך נסקס סעו3ס רצע י65 גסס)סיע
 SD סגופ)  קוהו 5"ל לו' בוגנ  סברג וס סלס"יכ6ן
 גתקיימ' 65 סכי תימך 65 ד6י וסרנו נסכין 6ח1מנרו
 ניוי14יעע:1י1 זימית111עשל 65ב?: ז6י ירידם נדרך ודוקך כס סגתמיינ סייף מיתחכו

 )ערי רמז כ6ן )סכת  טריס 5כס נוקוס'כסיסיו )ךוממתי
 : פסלן פערי  פכן וכל - מוכחי מעם )'ר( :מקלס
 תפס  עין קומר סכטסDS 61' נסנור 5מס . 1"נו1"ניו ומכס )סו( : )ג6ח hSt 3מ5קות 651 י  לפופמסתיו
 עליו 3סממיר  %  סרסי ונתפרס  מבללו  סוליתועין
filocחנורס נו  ממס 36" המיהו ט65 שע"ס כמיחס  

 מכס מס 6דס 3מכ0 נסמס מכס הקיס6כדגנורי'
 קניו מכס  6ף  תבירס נס  היפסס עז מיינ סיגוכזמה



מךחקהפש%פיםפצ
 טס61 ננ 39 6ף מנוסס ט פיטפט עד פייס*יט
 : )ר51ח סמכו זין.רונח 15 סים ולסי 6מו 6%ניו
 16סרס טמעכו עונפ '. יומת פות ונמו 6ניוומנט
 fp יגריס וס65 יוסיף 65 יכש 6רכעיס ח54מגין
 ס% מוזרמי 610 סרי נסכות מקוס טט61 עיומט
 פ65 מחטר סי% דין 6ינו 5סכוח %ווס ט6יגו מייסכות
 סג6מר 5פי גרגור ימס . 6'ט שוגג )טז( :)סכות
 ננכס ס5 עריס 656 4 6ין גסס גבב "ים ימ65כי

 )סי ומכרו 6יט ונוככ ח") מגין מכירם 50עזים
 מסטם עסו ססגיסס ועזי 6ניו מכס כדין נחנקתדיגו
 מות : נייו גמי %י15 סנסור נתני "1עדיס ע" ססטע - כידו וגמש : 6ניו למכס סמכופמייס

 יעטס "ות! ססקוגס מיתם )ייי מני16 ה61יומת'ססרי
 : חגטג ל6 ת"5 מנין 6זסרס פמעגו עולט ר5וגוממט
 מיתם 63חר נחייס %6 3י 6ין 4 פגיו 11ק55ןיג(
 מגין 6זסרס סמעגו עוגט מיס מכ5 ומקלל ח")מניין
 חקור ל" כעמך ונסיק חק% 65 6לסיט אומרח)מוד
 כעמך סהס נס5סמן הכטס סחוס סנז חרס חק5)%
 לעמך ססס 61מך קניך qb . קשיתן sp מתהל6תס
 למקף) מכס כין ססס0יק מס ק35חן ע3 מווטו6הס
 קעניס כפסס סמנוגכיס סרוס )פי 6'ס ונונכנספק
 6כותיסס מכיויס 6יגס נכריס ג6רן נז5יסוסם
 )סיגך עק55ס יסכוהס מחנ5נ3 סדנר מריגס יייוט5

 15כי ומק55 וסמך ומכרו 6י0 וגוגכ כיכיסססמ5יע
 5מימר וייכף כמפיכס מריכס 03מוך כוייריגון
 עו-סין 6ין יס6 מכה וכ"מ מקת רממג56יכחוכ
 כמגק מכס 636 פיה מיתתן סיין ועוד~דין
 plns גרון קניו כמכס פמלית ומרו כסקי)ס5

ומקלי
 5נגי 6פ'6 סייכ6 סקילס 5סי נסקילם

 מכס 6נ5 סקכ"ס 5ככוי סוקס ו"ס 6כ וכנודמעלם
 נקמר גקיוסין ר13ת':1. כסגו כמו סקג'ס נני סייר%

 sspt כי 6יס 6יס בקמל יומת מות וקמו סגיומק55
 )נרץ 61ט 6ג נרץ סכחונ ס"ס ומ'56סיו
 מפגי טלין וכן 6ס:ר 6י ויאי ונסכ6סטקנ"ס
 וסכי 11 6ף זו 63 הסריס כ5 "מ סותפיןלסלסלן
 נהלנ סיס6 נדנד ומת 6יס מכס זו 65 05פסר0יכן
 גסוגנ ססלנ גיס 63 "סל 6ף 656 מיי סרנוחסרי
 יכון מ*ס 5ער? מון סיס נ561 ימיננו ו6סנ51ס
 סמונם 56ן טומיין ו"יגן לסרנו 656 זו %651רנו
 11 6ף 656 וייחספמייניס

~loa 
 חקחגו מונמי עם

 qe 56" מיתס מייניס גסם מהרנו 0ה61 11 651אמות
 מגורס כסס עלס 6)6 איחר, נ65 תמו 6כ'1 עכסא

 ססרי מיתס סמיינ 61מ1 קניו מכס 11 1ל6 מיחספיינ
 חכ3 כס65 גסס גוגכ וו 6ף 656 610 נחנלו חונףמ'מ
 מימיים ט61 גבס נוט 35ד זו ו63 מיחס מייכ כ35בו

 מק55 זו 6ף "ל6 יד נו סלם מקוס מכ5 מהרי*יחס
 וכי )יח( : מיתס חייכ כ5ל כסס יד ס5מ 650 61מ1פניו
 ר"6 סיס מגין גטים 6גסיס 656 3י 6ין . -למסיסיליטן
 לך ופרט סחם נחולם גויקין וג6מלו סולע16מר
 פורט כ6גס'ס גטיס בו פגענה תסס כטחי*כקונ
 : כשסיס גסים נהם )עסות טנחווס המיקין כ)6ני
 נחורת מסיגו וכן ככירמי61 כתרגומו 6גן . כ6נרוף"1

 כלומר ככורמויון 16 הכגיס ס6כגיס וחלט 6ג5ההגיס

 לנתיב מ6י יו 6נהף סקו ל6י נט ים" %לנ6ק
 06 )ים( : )מות )ו סיס יז גונח נגניך וכי ימות651
 ח51ס למסכי וגקחהס קם 65 06 6נ5 . ושיחסיו'שם
 ע5 : סמכס יומת מוח חקי נ16ח1 ומת מרוכסומן

 "5יעע ינכי גידיך מטעגהן וקח כמו מקאו .מסעגהו
 נ65 יטייחו ,מן * ימן פנתו : מח5ייס סעומזיטכילך
 06 ליגל ולליס מעט סנים סכתה ,ס כמומ65כס
 : מוס כ65 גלס1S'De 6 - יחן : כמון וסתסליקום
 הים מנין "מס "י0 6)6 3י 6ין . *יט יכס וכי)כ(
 כזכל - :.כעכע 1כ1; יג6ננל1 ה61י5 קומר יסמע6)ר'
 5כך 5סוכיחו מעגי 6ת כו לסכות לגי5ע 6דססכני
 טמע 1S'Dfi 06 נמרנ יכסו 06 6נ5 מחומססנייך
 6% ת1גמס זס 60ין מיחס חייג ס6יון יומס 6!יום
 6סיכסו 60 ככ0והו * ידו תמת ומת ר5יחס:דרך
ומכרו

~nhS 
 ייו תחת ומץ יש6 . סכר וס סרי ומת

 656 ריסי זס 6ין פמת עד טס ממכסו הכ"סכסעח
 כיומים סס61 יוס . יומים 16 יוס )כא( : כיייסממית
 ס6ס ממס יביס למימי 5יכ6 דס6 5עת מעתסהו6
 פיוסו 1)0י סכן כ5 65 יפיס מסני סעור 6מדשוס

 כמו זו )ומל היך וטין 11 סכי למימר רקר66ורחיס
SD610 כספו כי : עיים ס5סס 6ו עריס תגיס פי . 
 * אגסים יפו וכי נכב( : תוכחס דרך 6ך לספותוונייו

 טמענו 65 6ש יסד וכי קומר פס61 לסי נקמרלמס
 כמיחס פסוק ומכסו עושו 6ת לשכוח סמחגוין ע65)6
 אנוסנו 6ח ומכס W(sh 6ח )סכות המחכוין6נ5
 וי0 *גט'ס ינקו וכי חיל ממטניל6

 דורסיי
 כמשן שתו

 6ךס געע ג5 יכס כי ושיט 16מר 6100 5פיוס"ק
 6ג0יס יגה וכי ק"ל גמ0מע ימיס סמנס גן 6ף 6גיהומט
 . פלס 6סס : קיימנו 50 כן ויסרוג טד חייבשינו
 )מיגו י5ז'ס וי5"1 16מל (bloa טסלי גימר5מס
 16 ר06ס SD הוחס מכס ס"ס ילודך 656 סרסססי6
 שנלס כמקוס היכנס טד מייג "יגו מ"נריס 6מיע5
 יעי עגום : 6חד לולד 6פי5ו לחייכוז"6

 סהרנ 156 51דוח על נהרג 6י:ו hnh' 1""ח ולוותימי סרטיי .
 סורנ כ5 נני י חקתי 6"כ ניגסו גס5ש 0מ6וכשת
 המכיון 61ח'3 סרנ טר0ס סמ6 גהרנ ש6 6מ6יגפ0
 דמו)ין פ"ק כד"מיי' ייגהו ערסם )16 ורוכך"רוכ6
 6רוכ6 למסמך לן 6ית גמיסכי

 165 דגשי ורוכלי
 6)6 סקסה נונף מיחס לימיים סכי 6י כינסומסי)וח
 סע51ס ע16יר סין" עז כריס טוס ע5 מייכ סטינוי"5

 " onho, כע5 טריו יסקו ג06ר : ערדע נמסכתנימוכם
 כקוקס יונמך כס5י)יס וגחן 5"1 ו6ס עמו יתסטר06
 5יקמ )עכז 15 6ץ . יס5מגו לרפסי )נו( : ומרכסכסמן
 ס"ס מס סג5 5ו יועק מס כי ועינו סגו חתתממון
 )רנו טלין מגת ט5 עקמו מכר ושסעו רנו קנסענד
 3ו טיחן עד וכריס ככמס לדחקו רנו יכ51 13לפוח
 : מירוח pn 656(o )ו DS 116" ר4ממון כרמונע5
 ס)6 ומס מכיחו וס5חס כמו פלוח לטון . יסלמגו)נז(
 סיחן 55מדך כטס גיוoSDn) 65 כמו מגס כ6ןגחכ
 מנוסו 6ט'ס . סגו תמת : 65סח1 כמו כליחות סהר15
 מוכיח האסע כענפיו סיטחיתע חסן סקג'ס 6ין )וקנוי
 ר04') כך 61מר סיגו טחת aD" 061' טו6 נסחיכי

0יי



הישנינ%קשפפקםספר88
 נגעני שענד מס י  סטני .6גר דמי לו יסקס שעולססגו
 סמים מייי 06 ותוער מק5 סייגו "נרים גל6טייו65
 עימושנס

 ניסוריי
 65 51מות ים יסרני יסור גדכחיג

 6ת סור יגר וכי )כח( : כ"ס נ6 6זס מיניגתתי
 בריות ס6ר תקי ו6עך מכ16 כ6דס 6זס חקי6יס'ע"כ
 6יס נכי שייכף תימס . 6יס 6ח סור 'גח וכי :כ6דס
 סגור 61ין מו5 )6דס 15 סיס לסי כנסמסוגניפס
 מוריס וקין מז5 3ס 6ין כסרס 6נל גנחו "ל6ממיתו
 06 61"ת . סטור יסקל סק" : וממיחס חכרהסע5
 65 656 5י 5ננ0 יסק) הסור כ"ס ל6 מועך נסקילסהחס
 מסקס סוייגו לפי סייגו כסקי5ס טה61 כתם קוית06
 יסקל חסור ת"5 כומר סמס)ס גמועי %מרכופר
 סירך מגסס 6ח כשסרג נסרג חס שסור מ"חר61"ח
 כגון '"ל 6ל6 סטמיס לפלס 16 3סחיס מועדגעסס
 נמי 6' ר6סוגומ כגניחות )6גמ6זטרק

 שמכיריי
 גע5

 חורש 5יס 61מרי סטור מכיהון 61יןהסור
 גנחג"

 6'ת
 . כסרו 6ת י6כ3 651 : קמ6 כנכש כי6יח6 וכקרך5ך

 bSn S~h' 656 יזיע קני יסקל סקול סג6מרממסמע
 : ויסורס זו 5כ5כיס מוהרת גכלס ססתס לע"פ 5ךסומל
 וגס )בם( : נו סועד סל6 ומן ג) . נקי ססורוכע)
 'וזע מסרי ט5יו מיחס זין מטסט 5סי . יומתכטסיו
 06 )ל( : לסמרו מסר 65 6101 נגחן סורו ססי0סיס
 מסרינח כוסר ליקח רו5יס ססיורטיס . עליו יוסחכופר
 כידים סרנו ס65 מ6חר . עליו יוסת 6סל ככ5 :6ניסס
 מחר5יס וסיורסיס ס61יל כוסר עליו לסוס רס6ין5"י
 ססי' סמו חונם 'סגמג'ף מן 6יגו - כופר 06 :כרכר
 . גת 16 יגמ 3ן 16 )ל%( : הכגיס מוכח 061ננ'

 פרע ט65 מס 61ט0 6'ס 3ת 16 כן 11 כפרטםהזכיר
 006 חסור כע5 יסמר ס"ס )למדך סרסיוח גס6ר5ך
 6כ'הס ממרס 65 וסכת סנן מיי יותר י65גית11

 י"6 סכתוג. פרפם ולכך כלוס כזנריו 6'ןלמפסע
 61מס כעכי 6כל )קטן גדול כין ח15ק 610 חוריןככן
 . סבר ינמ עכר 06 )לב( : כנד51יס רק מייכסיגו
 ! חולין כן מכח חמור עכד כמ גמ61 כחס י6יכמועד
 סגם עסריס מנח נקכס ערך כפי - טקסס ס)סיסכסף
 05 05 דגמר גייסו מדדי כי 0061 יעני סייס גחעז

 ססתחע מ6חר חורין כן ימית מן . יסקל וסמור :מפסס
 נסמוס כין מפוי לסיות ע5י סל סרני15תו עסי)יגח
 "1ת1 סממיתיס ומעמיס "כילתן 005 51יחןלסמרן
 ונס ענדי סוס סיס וכך כך "ומר זס למגפייופתי
 קונס כמיתתן נחן %ך וכך כך רק סוס סיס 65*6מר
 מלח6 ולולין גן 6נ5 טקססושסיס

 ד)"
 : סי6 טכיח6

 רניס מימים יגמר סכוך י כור 6'ט יסתם וכי)לנ(
 לסי 5טרנ כססו 651 3ור 6'ס יכרס כי 6סי5ו16

 . יכסכו 1)6 : בכור לחפור ימ5"כתו למחר )סוגסר51ס
 כדי כינוי וכמס כר16י ויוקון מסול כססו 6006

 כי6ית6 עלו מסלכח הנגיס עעוגס ענ5ססחס6
 ר"ס חמת ח5ל עוטין 6ין טרקמ,קתהכתיסגירוט4מ

 : עליו מס5כח 6נגיס עטוגה טניס סחס6 כן 606ל6
 610 זעת נר יהדס מסוס 6דס 651 . סור אמסוגסך
 חמור 6;ססיס י6ססיד ו6י0ו ומיל )עיוני(6יכעי
 6יס כמירת נ)6 )ט)ט5 כליס דרך דלין כטס1ל6

 חם%  16 טור ר"6 .  ר%פסרינסו 6י0ו המלס ט65וכיון
 נ65 יינך  דרכן סקלו hih~ נסמות  לטשי מזיןסו6
 סת*ת נע) כרמך כע) . סנור כע) )לד( :מגסינ
 :  ללום פספ ל6 פסרי מנוס סגור כט5 קומר לפסי61'
  מטול % ומכרו )לה( : למדק סמח סיסת הו6יין  דמו כל  פסיס  מסו* כיון ספסע לסי .  לו יטיסויפת
  p',o 6ם  5נל  בעליו  פרסות חנן כססתן  סיעו יסחי

 חולך 4יוק מזיק )ומר יכ51 סעור  נעוויונרפות
 . ממת 6ת ונס כסטו 6ת ומגו : כעי מ6יגרסותי
  פלו 5נע5 סיס pti..S 65 חרכו 61ין חס ססיס5סי

 סגיסס 5סי' נכיס דחרוייסו bSrn1 פסה  ולי בולס1סר
 ומס ק"ו זנריס ס)6 יסמרר. 631 )לו( : נסיוקסוים
 5כ"ס סמרו ט65 58 מייכ וביק 1'65 כססמרו06

 סמירס עזי סכתונ הוסיף 636 יכמרגו 1)6ומחק
 ס16ן 35מיך ז'6 - גסיכם 0י6 111  סמירתו ט)קמרת
 סוער לסכין כעליו יסמיננו 1ל6 ך"6 . סז'ן מןעוגטין
 ס'1 ככ55 סטונח.וסמוכר 6יס-"ף ינמנ כי )לז(מגס,:
 '  מכרו "י  ופנהו : וס' ז' גחסלומי )חי'13מהגי) 5סגי"ו % פ' וג6מרס ונו' סגגכ ימג6 06כזכחיכ

 מן סגתה eb( %6 לכיס ממוכר מייכ ססוכח06
 ו  סדין  פן  פווםין  ס6ין 55מדך ומכרו גימר 5כךהזין
 מכייס  "ף חוורה ס*יןס  פביתס מס . מכרו  16ופכחו
o)thnהס' . ונו' 65ן וי' ונו' כסר  חמאס :  תוורא 
 פן  ופלו  שסרי מבסור יומר כסס עגמו 5151ססגננ
 סק5 כנסור ע)6כ0 כו עמס סי6 וטור לסייביכספו
 גנונכ 610 דין ז'6 . מנסור יותר גחס5ומיוסכחוכ
 גגגנס למוי סיס ל6 ס6ס מס ממגב יותר סיט5ססור
  סח נוגנ 6כ3' כך כ5 נז51ס כסמה 3נגוכ יכול סיסל6
  כ6ומגות רגיל *יבי יפל קיוי  לופר  פליז סס  פתחוןיס
 ס'ס3ס סור כנוגב 610 דין ד'6 . 65ן נ6רצט וויונגנם
  סטייק 5פי ג6ן מגום יותר ימריס תס5ומיןחמ"יו
 תחש : lhb כן סטין מרד כו מורס ססיס ססיר5כע5
 י' דין סיין לך קומר סכחונ סגלן * סט0 חמתססור

 : נ5נד oes1 כסור 6ל6 מסגוס'
  ספלס"י כמו י סגכנ ימם נממהרת 06 )%(כ121

 ין "ין : ננגנס  מומזק ספררן  כרייסטייל*
 יסיס מממון נטל ימ65גו ס6ס 610 יודע כי ידמים
 ,רמס 06 נב( : חימום נסעת ממונו 3ס5ע נכסונפש
  למסוס  יטויח  לסייר סיתתרת  פן פילי י  סליוסספפ
 ססורגו טל לגגכ 4 יס לו* דמים ססמס:זריהם
 מוחנק גמ65 ס65 מ6חר זמיס ססיכוח חס15מיתכיעח
 רימוס כסמת רק לסרגו מוסר ל6  סחרי טגמסכמחתלת
 חיים : וס' ד'  תמלוגי *  יסלם מלם  בפתורת:בנון
 טיס 6יס ינער כי )ד( : otne 5רכוח . יסקסהגיס
 סזס תנער והחס כמו 1כ14ן נישר שון . כרס16
 עז סנ)5 יכער כלסר ירכעס כיח "ח ונטלתיסגקי
 סנתוכו סחכ61ס מן וסכלם  סמדס  ממנעלחוש

 Ppt'on  הכתוב  ללכדך פרס"י י  סרסו פיפנ :ומסתיתי
 ס% כקב רולס ז6זס עענו6 מיינו נטוית 5סספפץ
 ועול 4 מנומן 130 סחרי ועות מנה Sa מקניםיוחר
 מ4ס נכי 6נל מנרו 6ת לסויק ט65 למסירוכלי
 6'% זמש מחוך 636 שניקו מחכוין 6יגוולוס

מס"ס



מהשקוממששפיםשך
 י3ח יגעו5 פ65 וכיי ונויית י"3ס 06 ייו גומפ5פ
 וכתונת ניגוגימ 5ישס חכמיס חקנו 65וץ עגיי0נסגי
 מס . טדסו מיטכ : מייי *פסדיס ד65 נזנוריח6סס
 סגימחו 06 מיטכ 5ידי 3כ6 וכרמו סוהו ר6וישסיס
 16 סקניר נעס 5גי,ק סמזיק יס05 י פתח5סהכהמס
 : ומעיכ נד5 סיס גסמח סיס 5" פ6'13 סכ5'רנעח

 ססרי מגס כסומר 11 סרפ"י . 5סנוור כ5יס 16שגסף
 ט6'גו לסי וכ5יס כסף סנניית ע3 סכר 5ס6ו3דרך
 כס6ר סמסחמר גמקוס מגיחס 656 כסמירחסעולח
 . ה"'ס נוניח וגתכ : סטוי "נדו 16 גנננו 5פי'מפגי1
 יס5ס : הנגנ 6חר סנמכ 6ת 5סעור כ6 וסמקר6
 סמי טוןה ה61 הלי נגכ עעגת וטוען רכיון .סגיס
 סניס יס5ס : נננ כדין מס5ס DS" סו6 נגנס)קמו
 וממסיתו כר"סו "וחו וס5ס 16מר "חר וכמוג .~עפ
 כ5 656 ט55ו כתוכיס פני יחקיימו כי5ד ע5יויוסף
 מן ססור קרן מס05 וס6יגו מומס מס5ס קרןסמס5ס
 6ס מדכתינ יסנועס - סטח גע5 ונקרג )ז( :סמומס

 דסיכי 5דין וגקרנ 5ומר 6ין 6נ5 נמ%כת ייו ס3מ5"
 65 ע5ח 06 6כ5 ע5ח 65 6ס 5דין ונקרגתפלט
 . רעסו כמ65כח : דין nltDS ט5ריך פכן וכל דיןיעסס
 "1 חמול לם( : סמ65כה b~S כמו וגכסיס קנין3סון
 3סומרן דרך ס"ין סכר כסומר זו סרסס . סס 16סור
 ולסכי6ן 3סו5י6ן כסמייחן סורמ סיס 5סי כטכר656

 מננניס 5סמרן מגח ע3 וכסספקידן 31הטקותן5ס6כי5ן
 . נ"נר 16 ': מענמו - ומת : "נ15 ספקידסוו6כיס
SD16 : סממור 6ת סנר 651 כמו -מיות ייי 

 סיס כן 65 ס6ס 16נסין 156 כ5 3יסעיס טיי ינפכה
 6גסכס ק6י . רו"ס 6ין : 5מע5ס כמו ונוננ 4מר15

 ר61ס 6ין 3מכתג סייך fis מג0 סומר נפרסת5עי3

  סכועח )י( : כסתי ש6 נננה ירך ז6'ן 5ןרשסייי
 רו"ה ס6ין כיון 63תס פמתה . סגיסס גין  תסיספ'
 מ5ויין סרגיס כמקוס סגסכס גיומר ר61ס יס 6006
 היו כיגליו ד6ס נסגועס מרי'מן olnS l'hs זריךפס
 מפוד סכגניו 6ת 5ס1ני6 . סגיסס כין : עדיס5ו

 גגונ 061 : נ16גם מחס 6ך * 'יו פ5מ 06ע6 :5עכועס
 סמירחו ע5 טנר 15 סיס דכיון . יס5ס מעמויגגנ
 עך. יני6סו יערף ערוף 6ס )יב( : כו 5סוסר 13סיס
 5עז 15 5סיות יט6סו ר(עלסס מן סומנ6 סס"ר"ת

 דרכס ססרועיס וס סגגון 1מ5יג1 טמגו ת6נסספגפרפס
 5פגי 3סני6 סטרפס מן מעע סימנ16 עז ענמס5חוק
 סרועס יגי5 כ6סל כסוסע*( כתוג וכן ופעוריססנע3יפ
 ונו' 6וזן נז5 6ו כרסיס סמי סיוכ ומפי ס"ריעפי
 bSfi מועע זכר כך כ5 3סגיי 5רועס ?ס מר4 צחמוהפיס

 יס5סץ ס5ס סמס6י5ז ס"ט ס5נצבצהכע5יו
 "מסיס 610 חייכ 150 סהג6ס סכ5 5פי מח 16כסגסנר  מ61י

 : נסמתו ע5 ססכניד 36100 ע3 5סעת סמפ6יידיכי
 ססו36 עס כהמס ס5 גע5יו 06 6ב5 . כע3'ו 66)יר(
 עמ0 סגסנ סר"ס 3סי יכר סוס יסיס 63 מיחסגסעת
 סנסמס נע5 06 סססע 5פי . ה61 סכיר "ס :כר6יי
 כססיטח מחס 6ו סכסמס ונסנרה Shlnl סו6סכיר
  ססרי עמו סכסמס סגע5 כסכי5 ספ561 יססר 65סט561

 מסופנד ו6ינו טורמ ה61 51ע5מו כטכרו -כ6"61
 5דגל  פהס04 ,6מר ' 6יס יפתס וכי )טו( :56105
 : סמפתס הו6 ס5כ ננכמ עי 5דנל ממון.סתמ'5 נגנחע3
 מהזל ! סקי)ס חייכ 6ולסה 06 60 ' 16לסה 665סל

 06 6חר 6'ס יכ3ימגס ט63 כדי כלחו כע3 . 15ימסרגס
 ידעס 651 נערס טיחס וסי6 נגותס 5ה ויוכיריקחגה
 ע;חר5ית מ"חר ננע 3הוצי6ה טיכו5 656 מסחוי5ססמר
 656 5' 6'ן . יו 5חתה 6כיס ימ"ן מ6ן 06 )כוז( :5ו

 כטהר : מ"מ ימ6ן מ6ן ת"5 מנין ע5מס 6h'oניס
 5ס3ן עס 6גוסות סס 6חר כנוקוס המנו6רוחהנתו5ות.
 יסק5 זכתיכ סק5יס כ"ן ומס חמסיס כ16 6ףחמסיס
 - ההיס 65 מכססס )יז( : סק3יס נמ6גס 5ס5ן6ף

 סרעס  השסנהמ  סר,מת"1'ס 5פי יסחס "כיסמכס
 כחרגומו חמיס* 65 : ח6וחס 5מ63ת כספיס זלךינקסו
 65 קליגן מי5" טועט חיחי 65 וסמתלנס חמי65

 סקודס כ5 55מוך מיהחה ל סחס תחיס 65 "65תחיס
 כיין סהעמוד עד "ותס תססס ס6ס וכס 3ס3סנוט
  כסמס  סיליר דעת 3ה  ס"ין לשרס שחוי  שסוליר6מר - כהמס עס סכנ כ5 )'ח( : 5סגנ5 מכססוחחעסס
 כגרכע רונע כסקי5ס - יומת מוח : 5נע1ק סס 5סס6'ן
 אנמ )יט( : גס דמיסס קדוטיס כסרסת נסןסכחונ
 עSb 3 מדכר 6יגו ה6 5ך 'סיס 65 נדנורסווסרו ככי ססרי יסי56 ע5 מןנר 6'גו סססע 5סי .5"5סיס
 ט6 סוככ כ5 ג6נור כסכי15 גס 6חר'1 טגזכרסנר
 . 5ניו 5ס' כ5ח' : 6רמ6, מגסנ גן כיכהמס

  סכוחיס  לווו 6מריס 5651טיס 5סקנ'ס וונח סיסס6ס מ3מי
 טיו 56סיסס ו6ח יל6'ס סיו ס' 6ת כסססכחונ
 ג6מר 3כך ימרס נסוחסות עונד ססו6 מ6חלעונדיס
 6עפזי 5ך 5ומל %5גמ סמכו . תוגס 65 ונר )כ( :5כדו
 ספילע סגל 6ת "גי 16סנ  נוכניס  לעלורי קןס"גי
 יוזעץ ס6ינס עפי מ65נחך 5עסות . ת)מ5ט 63ממגס:
 ע5יספ ס,סיל 5סוגותס סו6 ק5 דכר ס*רןכעג'ני
 1'011 56עגס עוס . ויתוס  56מגט  כל  ךבש :סכחונ
 סנל ס,ניר . חמוגס 1כ5 : מ5"כס נ5 חטפס 5"דבמ6
 פסס 1ס"5מגס סיחוס ס,כיר כך 61חר כמ 15ס6,ן

 גח1נס ז שוס . תע;ון 65 : כח 5"ס  ס6יויסר"4ס
 כפרסס סכתוניס סדיגין בכ5 כן ס6ין מס רניסנ5סון
 מקניעיס שינס 16חס 6צ13 כס סוכעיס סכיס 4ןזו

 6תכס וסרנתי 6סי ומרס רכיס נ5סון סעו:פט,כיר מע מומין 61יגן ופוחקיס ע3נונס סס לו6עסטרי
 fis1 נזס סרס'י . 6וחו חעגס עגס 06 )כב( :ונו'
 *4 ינעק 06 וסיס 6נ5 סעגי כ0יעתוק שנסוט,כיר
 י י5עק נעוק 06 )י : ונו' נסיכס וסיו 6סמטפמוט
 גשק : 6סמט סמוע "5י ויגעק ר6וי סי6 טמ6דעפ6
 61'ע קפן 5סיות  ירריו מדנר ה61 סיחוס ע5 .י5עק
 ס6למגש יין 6ך ס36מגס כמו עלכוט 5סר16ת nDSכן
 : המעגס )וקס סדין מן ססרי 5עקחו. 6סמע סמוע :כן

 : מדס גנגך מדס יתומיס* ונג'כס 56מטתנפיכס
 הר סעגייס 5סי ש מנ1ס כ6ן סוכיל . כסף 06)כר(
 ישע . כעסס 15 חסיט fis : נה סויס 561מגס1;חוס
 5ו תסיס )6 סירוס "5סיס גסני כי כמו סכחס3סון
 5יכצק גח 6לוך ומן נסגחס ס15""1 סו6 סכעסגמי

16סש קגע tt)sal י"נ נ' כעמוס סו6 פסוק*(



חיקיניכששפפיםפפרפ9
 . יטך עליו תסימון ל6 : לנית ממט 51קממ16ח1

 סה5וס רניס תסימון.כ5' 65 : נספ "מפ זש 56סרחיכ
 : חסימון 65 165 ע5 עוגליס וסעדיס שערכוסמפט
 גמון כדכתינ נ*ז nfla ע.י - Sunn מנ% 06)כה(

 פנועו 5ענוע 5כיתו חג6 65 6חס 6נ5 ונו'מעמוי
 65 6"כ 1"'ת . 15 תסיכג1 : כטטס 15 תהיס 65ווהו
 סי%תו לו ממזיר סהמ5וס כעוז מוגו ס5וסיפרט
656Sff, 65נסטח ט65 כ"ד ס5'מ 636גסגפ15 מיירי ד 
 יק 0155 5סחוילו נוגווס ו6עו 5מ015 וגחגוטלו6ס
 סו6 סומן ו6חר נ"ז ס5 ,מט סו6 פכן יוסס5סיס
 . 5ניס כ0ותה סי6 גי )כו( :כ' 5סון hlon המכו5 56 ק* 15. תסינכו : למוכרומורסס

 וה'"
 ספ5ס סמ5תו

 6חרת 5ו יס 06 6ג5 15 )ס"יג מוהירך *ר 16רו
 נקכס לסון ססו6 רטך ס5מת פ6מר "מר מו,סר6יגך
 גסות מטמע כסותו 5כי0 כסהץ סי6 כי 61מרמור

 נסכ%ך 5סהפ55 . 56י י5עק כי וסיה נ5ילס: נוסמתכסה
 כקרס מח סיס פנו6 -מסג%ו 15 סחורח 65ס6ס

 י"6 . 6ג' חגון כי סנמו5 ל olnb1 תסלתווסמעתי
 סי60 גותן 0סכרס כח ס6ין 6טיפ % מגון כ'ופמעח'
 מעות'ך SD'1 ס5ויח פסרי סמסכון 5ו 5המזירע5יך
 6גי מגון כי 15 6סמע ע"מ מסכון קונ0 'מוכונט5
 6% 6כזרי וסחח 5סגיך סי5עק על ltSD רחנניוגכמרו
 5מעלס "כ5 6ני מנון כי כה ג6מר 5כך ע5יומסת
tsaמ6חר 6גי חגון כי 5כהוכ גריך 6ין 561מנה יתוס 

 : 5עקתס ס6פיוט סו6 דין 16תס מענסס6חס
 יעכור סמ6 5סי כ"ן סמכו . תקbS 55 56טיסנכס
 ב)י5ס גערו מרונ סעני ויג6 סמכו3 יפיג 651שמיוס
 6% טסס כדין והדי'ן סמלחו 5מנ51 סדן טדיע1יקל5
 06 ג6מר 5מס ת6ור* 65 כעמך וגסי6 : כזנרססע
 סחס 656 "מור כנר 0רי סל"ן 5ק55 פ565ם,סיר
 חנ51 65ס סו6 וסמוך 5"מר'ס ומ5וס עסיר סיינוגסי6
 העסיר 5ק55 ס65 סכתוכ והוסילו רעך ס5מחתהנו5
 . מל6תך )כה( : מנגסיו מסגסו ססלי מכ)ו06

 6סר ה,רע סמ5"ס הקיס פן כמו חגו"חךחרוננח
 נני הנת נון 7מע געין טישת עיפות שנין עסש ויגר~י תירוס כמו כתלומחך ס5ח זנר . וימעך :חורע
 ונ5 יגהר ח5ב כ5 כדכתינ מסק0 5סון סייךפרומס
 טגכיס מלג וכל ,ית מלכ כ5 כחיכ 651 תירוסי%נ
 סייך 65 גד5 ססו6 כמות כ6 סססרי כככוריס6ג5
 מ"1חר ח3קי 5טסוח . ת6מר 65 : מטקס יסוןכסו
 כדכחיג 5ענמך כך ו6חר 5י חחן סר6סית 3656ס;,ך
 65 ד"6 . עריסות'כס ר6סיח 6דמהך נכוריר6סית
 הרי 11 מנוס סי' עגי 6תס Dh" חייכ ס6הה מסת6חר
 5ו סמך DS" ויגהרך תירוסך יגגך ר"סית נמקוס610
 ונו' כגיך גכור 16ט* ר6טית סו" כי 5י תהן כגיךנכור
 וזמטך 3מל"חך 5ך 16מר ס"ני כמו ר,מ"וחל מן631
 36 ומ"נו סככור 5י 5תת 5נ6גך _)סורך תעססגן

 ססגוסת ממקוס ויטהל פבעס 5"חר רק 5סקליגופמסר
 : ה61 גפ5 פמ6 ועוד עמ6ס ססרת ומן טכןסינ6
 ס:כ5ס מן קסס פסי6 5פי . טיסס 3טיס וכסי14(
 "והס ומגיחין מטמ6ס ו6יגס סרורם 6רם כהפיס
 )סי' נגג)ס כן ס6ין מס סכחוכ ע5'ט ס,ס'רכסדס

 ש ככית 161כ5ס סמסמלס יעח 3גן 16חסמוכרין
 שר ס0,כיר 51פי כפדס יג'מוס 06 ר3'ס כסיכס5ו
 ס*6 הגעוף ע5.נסר ס,סיר ג6כ%ס מוחר*ן פסןונ6ן
 י "1ת1 מס)יכון 5כ5כ : עטו מחמת סעגיי6כ)גו

 610 סכחוכ דנל סמגורר נכ5כ מסעע כסח'חסלמ'ד
 6כסר מוסנ 16חו ססוסו 5סי טייגו ר~עדרסומר

 : וכר 5סיןפס61
 ונ5 יונמ6 פיך ע3 . פ61 סמע תס6 65 )ש(כנג

 מסיך כיSb 6;5 פירוס פסתי ע5 סמותס 6ח6ס6
 56י סגן וכ5 . רפע עס י7ך מטת 56 : עקריכר

 : וממפ טנך נט7ות רטע עס חנטרף 650מ,0ירך
 געיג'ך חריף 6תה 06 6פי5ו - ל'ב ע5 קעגה 6%)ב(

 כמוך מריפין "יגן ומנליך סזין 5כע1ת עעס)הר16ת
 "1ת1 תעגס של6 מ,טירך הכחוכ סזין 5עומקלירד
 סיגמר %ז 656 . 5ספות רגיס 6מרי : 5געותסעעס
 6חר כ6ן טמכו . תטדר 65 1ד3 )נ( : סרונ 6חרסדין
 ככית סז5 6ת 5ע,ור תעוונ ס)6 5ס,ס'לך תעגס65
 מנווס 6חט סעמיס כמס . 15 חסיגגו הסכ )ד( :7ין

 נך וסטמר לך מי5 . 5ו מעווכ ומז5ח )ח( : 515ספינ
 עש תעוונ עוונ 6ך מס16 תחת ר1נן עו,נומסיותך
 וחסרק tolst דכ5נך מט תסנוק מסגקכחרנומו
 : n'pD נני ל6ס כעלסת כפלסיי גרמ, וס ס"עמיה
 כע5 יס6 פ65 מניע6 גככhnth1) 6 . טמ1תטזונ
 06 סשוס ועליך S'hlo 161מר לו ויוסכ סולךסממיר
 מגימו סו6 06 עמו נ6מר לכך סרוק 5סרוקר5ית
 מס16י 5סרוק 6פסר 6י עמו - 5סניש ג'דךר,לסות
 פולק הס וס מגז פורק וס 6דס נכי גסגי 6)6גסמס
 כדי - גריכו 6ניונך מססס תעס 65 )ו( : וסמגד
 ס,כירו ע65 פי ע3 "ף 5ד'ין 6זסרס 11 כדין5חייכו
 רק פ6יגו ככור דנכי ת6כ5גו 056יך ס' 5סג'יונמ6
 ממפת עגי סי 5פוגתו ימגו ס5" סזסיר 5מע5ס5כסן

 : 5מיגס יפהו פ65 מ'0ירו 610 וכ6ןרממגות
 טי65  "דיק מעון גק' פס61 מי גקי - 1)דיק וכקי)ז(
 h5sl עדיס ג)6 ענירס סעסס כמי סזין מןנ7יק

 6סי3ו . חקמ 5" וסחד )ח( : כדין 1גג7קסהר6ה
 מסגי 5קמת שתר ג'עו15 עכל מיסו 6מת זין)עסות
 וסחז : קרג6 טוסס ססיס כמו וכסגיהס דיגיןסגט5י
 גוחן ססטסיר 610 מגסנ כי כ6ן טמכו . חקמ)6
 . נזיקיס דנרי וים5ף : פכ:נדו יין יסטוח סמז5י'ין
 : 5מוג0 לטסכס כדין וה,ג6'ן ס5ייקיס סעגחויסכ0
 ע5יו סו0יר 51מע5ס ייגו 5סטות . ח5חן 65 ונל)ט(
 גו56יס )I'hc 1 5סי כ6ן סמכו סוין כסעת סל66סילו
 1.טסתס )יא( : עמך "כיוני ו"כלו כפכי5 כ6ןסמכו - סגיס סס .)י( : כדין ו5עוותו 55חט 610 וטמוק5
 - עמך 6גיוגי 61כי1 : ערי סוס לענמך גס חלקס650
 %סכירך ו65מחך %עכיך י 6ומר 6מרוכתו3
 כי5י51הופנך

 656 ס%ו מקר6ות סני יחקישו -
 סכ5' מרוגיןכסהסירוח

 לך נעעעין וגססן "וכ5'1 .
 סניע ס65 עי 7'6 - ו5תוסכך 51משרך 651מחך51עכדך
 ן טמשיס 651 עגייס*( "וחס מנעריס טוד סכיטורזמן
 6מחך נן ו'גסס נסני5 כ6ן סתנו ימיס. ססח)יב(
 י חמגות ססגיש ונייס : ס!ך וסכיר עגי ססו6וסנר

שסיריס
 דנ

 : סעעיליס 1)6 לעייס 6,כ)יפ סניע,ר ומן ומי:ג'ע



מוחיקומבמשפמיםספר
 פגת 5סמור 15רך 6ין סד64 סנח נקל6ת טפניעיתמא

 6טל וככ5 לג( : תסנות ספניעי ומוס 6Sttpמרה
 לסכתות 6חכס טסוסלתי מס מכ5 . 56יכס6מרתי
 י"6 י סניעית פ5 נפנחות תעמלו 0טגי0 60ל50
 מיסירך 6גי ג5גז 6מס וגן וחמור סול כסניתת65
 ע0רת סגחגו מיוס 56יכס 6מרחי 6טר- 1נכ5י"6 %יס- כנון מוהירך 6גי טכיתס ס,ריך זכר ככ) "ף656

 וכ~brin 5 מהריס חסיו חסמרו עכסי עזסדנלות
 6וסרותיוכ5

 דוגמ"
 י"6 . 1ג1' יקיס 65 6טר 6לור

 ככ5 6מרו מכ6ן 0פירס"י כמו עסס מנ1ת 3כ165סר0
 י0 ע0ס ככ55 0הרי תעפ0 65 זוחס עססהת5מוד

 וככ5 ז"6 - תעסhS 0 סוי דתממרו עמו תטסס65
 יפגן עסס מנית כ5 6'כ 6עסס ה61 ק6י י6יסטסס 56" 6)6 ס61 ק6י 65 תסמרו 6)יכס "עלתי"טר
 ססמר כו מג6מר מקוס כ5 כד"מריגן תע0ס 65ככ%
 5כיו עסה ימ65 והיכן תע0ס % 656 6יג1 561פן
bls165 : ככ5 )ומר כ6ן גסמכו 6חריס 56היס ו0ס 
 כסס 5" 6נן 5סוכיר 5כס יס 56יכס 6נורתי6סל

ו ע נ' רק נטכי5ס גינע3 .י ך5טחמ
 סנסלסחט 5סמי . )י תמונ : 6מריס 56סיס 6נ5 יךומס
 יני6ח סס SD . המ15ח חנ 6ת )מו( : סממ6חס
 גיכתיכ 0ממס ומן . סקניר ומנ )טז( : 5חירותמנייס
 כח5קס יגי)ו ג6סר כקניר כסעחת 5סניךפמחו
Sb~: פירותיו כ5 16סף כס6יס . ס6סיף וחג rh 610 
 : 5סמי סמנ סרי מ15תי 6חר ססמחס וכסתעטופממ
 סיס6 גמיס סמגיח מנ 5קכוע 0ירן ~מד ס6ניכחזס 5מועי גסני5ו 5סוהיר מור * מנ1ת ת6נ5 יפיססבעת
 יר16 פ63 ונסני5 0עוריס 6ניכ מגחת כו 5הקריכר16י
 סוכריש סגי סס " ריקס סני יר6ו 1)6 : ריקססגי

 6סר : סיי וכגיסס פסס 5י סנר6יס 5רג5סעעיס
 6חס חע5ס כן ע5 ס6יון- נסדס סוורע 6הס -.תורע

 : '5עגדיו גוחגס ס6יון וסקג'ס ס6רן ימססר6סית
 . סעמיס ס5ס : תמרת סגט וחכגס י ססגהנש6ח

 651 נ'ח( : וכולך כ5 יר6ס כסכי5 קר66סדליה
 נוסו גד'ן - נקר עד : סססח 6מולי * מני מ5כי5ין
 . מני : נקר עד ממגו חות'רו 651 נ1 סג"מל פסח50

 ג6 נסרטת 5מט5ס כענותיס חג 6סרו דוגט6קלנכ'
 : ' דורות כססמ סוהיל וכ6ן - מנריס כססמסוסיר
 51קמת 0נ6מר 5פי נ"מר 5מס . ככולי ר6סית)ים(

n'gb1D5מגין מסקין סרי 656 5י 6ין ס"ימה סרי כ 
 156 1565 156 כין ספרס ומה עקוס מכ) תני6א')

 סוגירו קורין 61יגן מכי6ין 1561 וקוריןמני6ין
 : סככוריס י"מי5ו עססת עסרי ע!יען תפמע 665חר
 .0רגס 6וכ5ין סכרנ5 5סי . "מו נמ5כ ניי תנס)65

 3"כ51 ופ65 5נס5 ט65 רנ5יס נפרעח הזסירנסמות
 5שי מ65ך 510ח "נכי סגס )כ( : 6מ1 נמ5נעי

. 
 כעמוו 5סגיכס מסל 6גי ר5יני עוסיס פ6תס ומן50
 . מ65ך bih מס5ח 6ני 6ין מ6חרי כסת"וכו 536פק
 סו5מ 6גכי סנ6ד"6

"hSn 
 יסוסע וע5 וס5ימ נני6

 מ65ך למער . 51יכ6ג8מל
 ממס.

 65 סקכ"ס 0סרי
 5" כן פי ע5 ו"ף סענ5 0טסי עד ע5"ך )פ5וח8מב

 . נקרנו 0מי כי 5פסעכס יס* 65 כי )כא( :קנ15ס1
 וס5הפ זונמ6 5ספעכס יט6 65 כקרנו סמי כישף
 ~ך, ממסכי מ)16 כי סנכול מגסס כי סו6 לנ כי5שגי
 סי6'מעערת ס' *גי 65מר 610 וס6י כקלנו פמיכי

 טפייע יסד וכן סקטן 0' גקר6 "ך ס' רנ1 כסספסמו
 ועכי* ה61 ס15מי פסרי * תסמע סמיע 06צכי : ססנס נר6ס 6טככו נ6לן ס6ועריס ג6 56כסומון

מ5כ"
 עממיס כס6ר . "ויכך 6ת 61יכחי :

 כ6ן כיס ג6מר וס6מורי trno *כ) מזכלסכתוכ
 : גסמס חחיס:ג5 5" "ומר 610 6מר וגמיסוסכמדתיו
f)(at)וסכ'6ך : '5ך פסר' - י5ך Sb הנלנסי סו" סנכ51ס 0קטן 5ט,:יל מפ %וגו'. ו6ג ס6מולי : 
 כוגניט עגודת ע5 סוהיר )מע5ס . תסתחוס )6נקי(
 וגרר )כה( : "חליס פ5 כוככיס עגודת ע5 1כ16סלך
 כ5 גהס מנו:ס חס6 כרכס - מימו 61ת 5חמך6ת
 מיס קי1יס מסקי1 מיגי וכ5 )חס קלויין מ6כ5מיגי

 ו5קחתי *סוכ 5כן מט'3 01כח31 ומימי 5ממיכדכתיכ
 : מימי 5וער 15 סיס נמועדו ותירו0י 3עחודגני

 יועי5 עס כי כלי6 סתס6 . מקרנך מח5סוהסילות'
 מססר 6ח )כו( : 65כ51 יכ51 ס6ינו oSInSמ6כ5
 סרפעיש וע5 ימיס ומ65 זקן פחסיס . hSneימיך

 . 6ימתי "ת )כז( : תק5ור:ס רסעיס וס:וח "ונורסו"
 6סל סעס כ5 : וסחך 6ימחה ע)'סס חסו5 סט6)חכמו
 מוכית וסוסו ענומיס 6י:ט-מטכעס 6פי5ו - כססמכ6
 גתיכ טממיס כסנעס lb'vn, 1561 סן כ6ר5ך יסנו65
 ומס סיררן 6ת ענרס 65 וסי6 סרן מיןסרס"י - סשרעס rh ו0)תתי )כח( : געמס כ3 תחיס)6

 כעסכה 6מרי וגו' סכגעגי ו6ת טמוי r~b ונרסססכחיכ
 וורק0 עמדס סירין פסת ע5 6מר לקיס ריססופס
 ו5פי עכרס ודי0וסע ענרס 65 דמסס דיהוסעוחי6' זמסס מן6 סיו גרעות סחי 6מר סס6 רכ מרסכסס
 656- מגרפס 6גי כקסת ע6 כחו3 65 סו6 מסיסססע
 יס ועי סוף עיס נט5ך 6ת וסה' )לא( : ק5כזנר
 י0 ועד 6'י כמזרמ סמתמ5ח שף מיס .פ5סתיס
 וס)סחיס מקדס 6רס גדכחיכ סנמערכפ5טתיס
 6רנעיס יסר6! כו "ס)ט סכירוס * וממדגל :ע6מור
 16מריס י0 פגשסון סרת 610 . ס:סר ועד :סג0
 כסיף ג6מר 5עוקס 5ך יסיס כי עי תורע סגיסמועס

 סגס' תס6 גסרסת סכתונ ומט ס6חרוגיס יוס6רכעיס

 עד 5ך ו0מיר מ63ך 5ס:יך וס5מהי )פגיך י5ךמ)6כי
 וכ16 ר6סוגיס יוס 6רגעיס גסוף כ"תרס 6מוכמ5כ
 5סייס רנס 1כ5 מכ5 כסגחר5ס 6הלוגיס ימיס5סוף
 כח5ל 3פר נסו5 6וסרת ורנ5יס עמעס נעגיןזנריו
 ל6סוניס יו0 נמ' סטסט גמו ס6רן וגי6ח מ65ךס)ימות

 : מס1רסות ססרסיות 51ס5ן סמכק656
 יכלי כ5 6ת עי 11 פלטס - 6מל מסס 561 )א(כר

 כמו סיון 5חרט רכיעי כיוס ג6:נרס'
 6מר מטט 361 ססועו ויפי יתרו כפרסתפפלפ"י
 ויכ5 )ג( : כמוהו ולכים מסל סננקל6 6נ) 6חדמ65ך
 6ת 5סס ויססר י0ר56 ממ:ה גתוך ססר מן .מטס
 עד ככקל וי0כס ע"כ ל6יתס מ"קס ס' יכריכ5

 ספי' כמו סיון 5מזס ממטי כיוס סיס ויפחווי6כ5ו
כסרסה



ריקוניכנשפפםימספר92
 כזכתיכ * %נס עטלס וסתים )ד( : יתלונפלטת
 נזרום ונ," נמולמ סנטים נ' סנינ סעס 6תיסננ5ת
 פרויין כמיגל מהיו ,כסדר כרסון ונ' גמטרכינ'

 56יסו סעטס מטנו 11 ודונמ6 כקיום גחר15תכויס מסעיי גמורם סניי 6נגיס סי"נ וי"6 המטכןסכינוח
)סר

 הכלמי
 עטרם סתיס ויקמו

 36ני"
 גגי נמספר

 שכמוריס סם - יסר56 נכי נער' נה( :יפר56
 פג6מר מס )ק"ס . ע61ת ויעי : כמ15מ כמנכסביי

 וימס )ו( : 'סוס מסר ע5 ה6)היס 6חקענדון
 6כוחינ1DDl~ 1 לכותיפ תמדו מכמן סלס"' *ג6גגוח
 י6מריגן 1ה6 דניס וסר5"ת וטכי5ס מקס5כריח
 6כוחיגו 5"5 פנקו 651 מ5ו 6נוחיגו סמוקן סרקג'כמוח
 ע) ורק : ויעקב ינמק 6כרסס סייגוזסתס

 651מי סדכריסן 5סס טקר6קודם י סמ,כ"
 ,רק 5הס סקר6

 סגרי" ססר ויקם )ז( ': סעס ע5 סימר סדםמ5י
. 

 כד6ית6 סחוכמות הס נחורס ונו16מר מוקדם6ין

נמכי5ח"
 nlSbpl נרכות ויונ)וח סמטין ונוי סקרןוסנתס קומי מסו העגין נחח)ח קומר 'סנוע56 ר'

 וסמקסעיס סמוק'ס 6)ה חומל נורש סעג'ןונסוף
 סקכ15 סריס כיון ע5יגו 6נו מק53ין "מרווהחורות
 ויקמ סג6מל סעס ט5 וורק הים 6ח נס5ע5י0ס
 6תס סרי 5סס 6מר סעס ע5 ויורוק הדס "תממס

 כ5 ע)יכס נ161'וקג)ו ממר ועגוכיס קטוריםחפוסיס
 ועוד כקן סכתונ מס נעמס , וגסמע געסס :סמ15ת
DW~)0" סגתמ5ק סברית דם מגס עחל 55וות ילדה 
 "סר הענ) טנ6מר גרית כורתי דרך סכן מ65ין)סגי
 גרית כרח סי6 ומס כתליו נין ויעגרו 5סגיסירעו
 סייגו "נינו 6כרהס נני המסיגו כמו סכהמס כתרינין

 יקרירו 65 06 כדם מפט איסר% 5סודיעסעעמ6
'h)osnנוקמח "רכ ע)יכס וסגרתי סונור ט61 וכן 
 כמרקס . יסר56 56סי 6ח וירקו ני( : נריחכקם

 פמיר מסיר ים * מספיר יכת כמעמס :וכננ61ס
 fpS3 3)1"י תכ5ח כטין ,יס61 5כן כעין מסירחס
 סימן לך יגחן חור 5כ3,"דס ג'כר ספיר טיןו5נמ
 ונרמס הו6 מטוהר ס"מיס ענט ומהו 5כ5 ניכר hwnגו

 ורוח כיכתיכ %עגגיס ועסויי" וכיס כפססשסייס
 5כגח 6חל 5ס11)ינן.דנר )נגח. וחססלס:ענרס
 סיו פרעם עקיכ6)ענדי ר' %6ר )3נס 5סוןהמסיר

 % 'ס וס תחנו וכגיס חוכן סג%6ר נכסן)נניס
 נמזנר קם )קוטם 5ריכיס והיו חנן 5הם גוחניןהיו

 גוקכ סקס וסיס ונרקגיס שטיס מ)6 מיה קס161ת1
 ורחל כטיט ומתטר3 מתנוסס הדס וס"ה עקגיסס"ת
 נעיע ורומסת שדת סיס סייס ההוסרח ס) גגוגת
 סמונן טס וגחערכ ממעיס הוקר סי65 עד נעלסעם

 כם6 לסגי 5עקחס וטיתס נגס ע5 15עקחוסיחם

 סקנסס 50 מרנניו למעה מחט מלנן סתויעטס סכגוי כם6 5סג' והעבהי וגט5הו מיכ56 וירימכנוי
 סירוס ממסיר 5כגת כמעמס רנ5יו וחמת סג6מרסו6
 מרטה בסון . וכעלס : הי51דח מאסיר 0געס'תבננה
 ' ייו טוח )6 )יא( : מסניג'ס ע5ס קימוכמו

 ונמסתם נמקכן ע5מס טגסנו )סי גנ61ש פסעא

 סהקני6 סי ע5 6ף 6מר דגר . וסוכך ממסרסימו
 otOShO 65 1prl~ 656 6ת ,1יח11 גיכתינ טכיגספני

 תנחומיו רני 6מל - ס6)סיס 6ח וימזו ,וי6כ115יטחו
 מן עיג'הס לג5'0סו,גו ועמדו.ע5 5כס פסגיסומלמד
 סיר17 נריח כולתי כדרך י ויסחו. וי6כ5ו :ססכיגס
 כעליסס סוכמו שנניס ובחי 61כ15 ססר מןסממיס
 65כ51 510רכו סרס זס מקרך גכחכ מפס ס515ככוד1
 פס סיס ומטס סכינם מזיו סגהגו פי ע) 6ףולסתות
o'D31hכמו וסתים מכיוס כ5" )י5ס ומלכפיס יום 
 1סע1)1ת 6כ15 המבמיס 6ח - 1י6כ15 : 565חרסטירת
 : סריס 5ס' טלמיס וישמו עויות ויעיו כדכתיכסקריכו
  ריח עד ס0ל כתחתית 15 יסג . מטרחו רסוסע)יג(

 )י . וייפיופם "נר .. 6םיסר36:וסי6ד"ח
 נחקלכ יסוסע מהלי בתוך.סממגט - נוס :51יסוסע

 51גך יסר56 מ,קגי ואכעיס וחור טפסרן יותר ססר6)
 610 . יגריס בע) מי : העג) ממעטס' ידע65

 : טוחק טו6 5עעס ~ptrnno ממברוסיו5סי5הוני6
 ויפכון )פז( : )מזט כססם כסס וכגל . העגן ויעם)מו(
 סל ע5 ס' וילי כדכחיב טכן))"ככוי ונכר . ה'כנוד
 : ה056יס סם 6סר סערפ5 56 גנת ומפס וכתייסיגי
 שמרט ומיי הסי רקס ,56 . ס0ר 56 ויען)יח(
 o)s כקמטיך כדי סקרן בדיגי פמססל כסרסרסת
 עס "לנעים : ס~ן )ירטו סחורס ק53תמנסכר
 עקם עד נסיון סנטם ססמר. מלקוח . )י5ס61לנעיס

 : כחמו, עטר סנטוס ט)מסמר

 משפטים רפרע~ע מדרא .ש41מא.

 הרומהכפרשת
 11 לרסס י"מ - "יימס 5י וימחו נב(כה

 ס6מורין יוס סמ' נתוך כלמרסו
 ופ% סכומות S3pi 3סר מרס סע5ס כסמוך)מע)ס
 6רת וגחוכו מסכן סיעסס סקנ"ס, 15 1נ01סתולס
 . חלומנו 6ח תקמו : ס15חות הגיח ספרוןונתוך
 ריס 1%1 נעגין ס6נווריס זכרים י"נ סהחנדכוסרס"'
 ועזים ומס סגי חו)עח ולרנגון וגמסת,חכ5ח וכסףוסב
 נכ% סס והנטמיס סריס סמן סריס חמסים6י)יט
 ס6נניס: 6ח סני16 וסגסי6יס בעין וכינס ס61י)הסמן
 DISpjlh חלגס 5כך עוי0 ס)) נ51ס פרפ"י ועויס.)ד(
 5פיכך וכו'ומעוי

~DID 
 ט5יס 16תס גהס פני5יס יעליס הע נמדגר .סעיס וטפי )ה( : ומעוי המתרנס

 מסלי מ6ד סיס סק5 גר6)ס. וטיגריס סיס וג6סוחקק * וען נסעים יטר56 1'סנ יכתינ וכן מטיסהקרויין
 ו6דגיסס החגר עמויי וכ5 ונרימיסס 6זג'סס קרפיסמ"ח
 מוסכץ סכ5 ויחדוחס ו6דג'סס סמטכן עמודיותסע
 חמדאל נפרסת כמסורס מלרי 5נג' סגחגו כקלסמוגס
 SnD גני נדושת שרות היו ססקרמיס סי ע5 ו6ףוגש
 חסונ ען וזלי 6)6 6מס ועניין 1ח5' 6מס ורמכןקמות
 ססרטס עגיגי ג) - 5מ16ר סמן )ו( : מ6ד סו16ק5

 סיתרנו עז כיתו 56 5כ6 5מ5ך זרך שלין סויגומתקוגי
 )קיפ המטחס 155רך יקמו עגמו סמן ומקותו 6ול0בו

ש



שו חישני ךצרומה0פר
 דרך סמסמס 3סנע ג5ו5יס . 3סמיס : סכנין כ135

 51קערת : 13 סיכגס קודט סכית יהס 5כססמ5רס
 נממיס 5ומל 61ין 5קערת וססמיס סר0סו .סשמיש
 65 סקסלת מעמס גכ) סהרי הסמיס קעלח5גולך
 מוכיחיס 1המקר16ת סמיס 656 כ55 נסמיס נוסיו

 61נגי 65סד - סוהס 6גגי )י( : חס6כפרטח
 5חסןמ15"יס

 וונמ6(
 5ר6ות סמספי5י )0כת טמגכיטי

 מוטד ניה 3סון . מקים ל ועסו )ח( : ונ6רןכפמיס
 : sennt 5כגי 1:ועדחי כחוכ וכן 5מחר סתקימוכמו

 'ל :::ן;1:"נ11,ווני;נוגוין,ג
 וכן סמ0כן סחעסו וכמו מקזם 3י סמטכן,ועסועםיח
tvpn6רון וטיו  ר( :  ויולך  טמפרט כמו הכ3יס 6ת  * 

 סמסכן יס6 650 זמן סכ3 תמ5ס סמטנן 6ת עסווהס
 טקכ נסרסס מ5ימ וכן ה6רון 6ח יכגיסו הילןעשי
 עסס וסTD 61 6רון 3ך ועטית 5ומוח סגי 3ךפם5
 סגי ו6פסול 6רון 61טם 565חר גדכתיכ תמ5ס*לון
 הקכיס סר"סו כפרמס סדורין 0הן וכסדר15חות
 תכניח 6ת 6וחך מר6ס 6גי 6טר ככ5 כדכתיבגממה
 סר"טו ס"מ תעסו וכן כ3יו כ5 תכגית 61תסמסכן
 61יידי סכ5יס חכנית כך 61חר סמטכן תבגיתתמ5ס
 ה61 פתמ כ5'1 כ5 תככיח ו6ה כדכתיכ ככ5יסדס3יק
 ט"לון טיס ל6וי . וסכ 6וחו 1גסית )יא(ב: סהס 5פי ונו' "רון וע0ו כדכחיג נכ5'ס תמ5ט610

 ודייו 5גם16 ככי יט6 ס65 656 זס5 ס5כ111
 נכחף ט3יסס סקדס ענוית כי כדכתיכ גכחף5סג60
 'ס6 ם65 כיי 15חות גנוכ 0ס'ה כמוגח מגיגו וכןי160

 זל :) ססו5ת וכ63 0יגיס נ)6 מווקק . טסור :ככי
 כסגססו סנינ מע3ס 50 ססתו 6ת 5כסות * סנינוסנ
 מט3ס ם5 טכיו סגי מ5וסין סיו 65 עיין 1מח71מנית
 - ,הנ ענעות 6רכע 15 וי5קת )יב( : מסס גר6סוסען
 ע5מו ס6רון מן 0היו קעגות עכעוח הס סטועו5סי
 פעמותיו מפרמיס וים רחגו ניי מטני פעמותיו 6רגעגע
 סעמי עני רג3י כנט)יס סעמיך יסו מס כמורג15

 : קלקע נגי ע3 טמוך מגמ ה6רון 5היות ג6סד)יסי6ין
 1"תי 3כייס כתי0 )היות ני31יס 6מליס ענעותוסתי
 טנדיס טס גססיס סגזעיס סענעוח סיו ר61לון"מ מנימין וכטטיו קעגיס נטנעות קכועיס 156עכשת
 כ6לון טימטםו טקניס לו,ה היס ם65 טסונתיין
 וסתי ס6חת 55עו ע5 : כעגעות טנייסגסיסיו
 סעמותיו 6רכע ע5 הייגו . סטגית SD tusiטכעות
 סמטך הגייס כין )ללוס מ,סון סיס 6רע 50איכו

 ~ינ"מ - ממנו שירו 65 נשו( : 5מערכ ממורמ6רכי
 סנייס יסיו ה6לון נענעות כתינ למי[ ליג"ח ן5עי6י
 ונ6ין העכין 36מ6 נפנטות סנייס 6ת 1*נ6תוכתיכ
 סיו גר06יסס נסמפין 61'גן מחסלקין כי5ד ט36תוכן
 מתסרקין סיו 656 כטגשת גימקין היו 65ש5כך סיו ונ6מ5ע כעגעות כוומק 6מד ל6ם וטכגיסועגין

 5פי מסס 653ת נטמטין 6יגן "ג5 עכ6ן5כ6ן
 נסרק סרס"י וסכ' מיחגי6 סכי נר06יטן עניןטטו
 סס סמטס מטמע וחכ3 וכסלסח כ6ן ד'6 : 15ג6
 6סרן 1נ6 כחיב ננוינר וכסרסת כ~ון סנדיס"ת
 ססו0רו מעמע bnlb נדיו ועתועגיו

~sfi 
 ס6ף י"3

 יסורו 65 61עך 0עס 1מ16הס כייו 6ת וסמוכיכתינ כהני* ע"י 0יו0מו סקג"ס ר5ס מעס 16חס 0טסע"פ
 5הם'ר כו סימססו סקג'ס רנס 65 קדוסתו מחנוחממגו
 עומ7י0 סג7יס סססע ו5סי כעכעות 1)הכגיססהנ7יס
 סריס ויעמ ס6רון "ח גוס6ין טכסיסיו בטכעוחניוחק
 16 גו60ו1 כהפ' ע5 ה"רון ירד 65 נקעותוילדו
 נהוגין וסטכע,ת הניים מן 6מד נכ5 חרינין טגי0מ6
 15לך 6ין ספמע 5פי ממנו י0ורו 5" 6חר זכרכהס'י
 ודוחק פורוז סוס נהס "ין כי 3סם'רס 136נכדיס
 גו וגכגם יו65 ס6ין הקןסיט גקים ססס 5פינסס
 כמזנמ 6כ5 כסנט 6חד כיוס פטמיס ז' גר31 כסןרק

 6ס כו 1י51"ין גכגסין טסכ5 כחנר טנתוןסגחטה
 סגכגסיס ודוחקין טרודין יהיו גו תדיר ססכעותיסי1

 סמסעות נסעח 656 סס טיסיו 5רי 6ין 5סיכךוסיו65ין
 : 16ת1 בט"ח תו' כטכעות סנדיס וסיוכדכתיכ
 3דכריו סעס גוחן ,ס סשק . 1ג1' ס6לון 56 וגתח)שז(

 סע17ת ססרי נ6רון קדוסס סיגסגו 5סזסירס5מע5ס
 זוגמ6 ני'ח כמקוס מסמם' 56 . ס6רון 36 : כוגחון
 מיס ט3יו וגחן . ססרס 0רפת חוך 56 המיס. 56ויס5ך
 סחורס נחנס 63 י כסרת וטסית )יו( : כsfi 4""ס
 ם3 סנגהו גר6ה טיס ~fis 3פי סכסרמ כעונימדס
 * כרוניס טגיט )יח( : מכססו 6לון 50 מי5וגידופן

 ממסת כרוכ 6ת ניחזק6ן כזכתינ עוף 50 מיןזוגמ6
 ם6מר פ' ע5 61ף כגסיס נע3 גדו5 עוף פירסט0וכך
 סכרוניס 5ורח טחיר כ6ן תמונס 1כ5 סס3 ל חטטט63
 כרוכיס דגמ6 5יסיכחו 636 5ססחחות גטטו 65סהרי
  כתו  נתורס מינו  כ*לו  סלגם  ורכריס הככוי7כ60
 ח)נם 65 וינוס. 6ח. 6סת ערוח מייסיכסחמיד.מוסף. 5עטות וסתיו יומת מ5"כס נס העזטט כ5ינתונ
 פורמי )כ( : סכסרח ע5 סיו 65 ם5מס טטסס161תס - חעטו סכסרח מן )יש( : 5ך תט0ס גדי3'ס -0עעגז
 ורוכ גק'ס 11 סנריס סס ע5 עוסות כדמות .ככפיס
 סלפיס 6מל נמקוס מגימ וכן עיעף נ63 נ16ירס15כס
 ורך מל6סיסן OSDnS ובו' כגסיס מם 5ו sunnעומדיס
 6יס  וסייסס : פניי יכסס  ונמתיס יונמ6 ויר6סעגוס
 לתמונס געטו סל6  מוכימיס סללו רנריס . 6תע36
 6חיו Sb ס6מד וסני סעס גנד ס6מי סכי סיו06 6י יטר רס  מסס סיס ל1Sh 6 כעי לססתחווחכרי
 יר6ס 5טס מגע0ט 3ומל דין 5נע5 פס פתחוןסיס
 פגיסס ססגי ועוד "מיו 6) 6ים סגיסט כססגיעכסו
 6מו Olts סעמיס ד' נדו3 5כהן רק גריה 5סוס גל6יןטיו ס5* וטוז . וסחולס ססכ'גס מקוס סכסרח 36ככו0יס
 סמסיס דוגמח 5גוי רק סס סיו 65 כי ייוע סזכרנ0נס
 6ת החח )כא( : וגו' טומדיס סרפיס טג6מלכעגין
 6ת חתן ס6יון 61ן 61מיכ 4 מ5מע5ה ה6לון suסכפלת
 כ6רון מוגמות טיומות היו ס5מסרע מג5156 כיניסעיוח
 6פימ ט5י 6רע ו6עס עקכ כפרסח כדכתינ מסססעסס
 ס0מקי נכס5ו ונכ"ס וגו' 6נניס 15מות טגיו6פ510
 סכסרת 'תח5ט גתגו 16 כ3יו וכ5 סמטכן כסננמר65חלי1
 סגפורת וסע5ס כ5יו כ5 61ת סמטכן נניסןכטגמטחנ6מד עי ממס סטסס כ6רון סיומות היו ועדיין א6לוןע5

 *bh סנ6מר ih5b 6101 0עסה וס כ6רון ס3וחותונהגו
 יסיס כנר ס6רון Sht ססועו 51סי סעדות 6ת חתןס6רון



 חזקעי רוייסהספר94
 דנקע 61יידי סכסרח 6מ החח 61ח"כ טעזות 6תנתון
 6ח ונהת החלס 5ך כחנ סכסרח כע0ייח 161י55יס

 561 : ע5'ס סעופ5וח סע0יוח  כ5 פמור  כויהגפית
 נ6רון ה5וחות 5תת טט כ6ן . סעדוה 6ת מחןס6רון
 י0ורו fiss טעס טתן ה6לון 56 וגחח 0כתונולמגלס
 וו סלמס 0סרי 0גיומ ס4מות סס t*itSb 6תן 06רממגו:
 כחמוו 0ףש1 גנתגרו וסר6טוגוח ס6חרוגו' יוס כמ'ג6מרס
 לכתיכ 601 סכסרת מע5 6חך ודנרתי )כב( :0עכר
 חון מטס כסהיס ק6מר ר,כי מועי Sohn 56י1ויינר
 Soht 1D1D 56'1 כ6 הק51 6ת טומע 610 סיס65ס5
 מע5 56יו % סק1ל סיס bho נחי 610וכ0סיס
 6ח ויסמע מועד 6ס5 56 מעס ונג6 כדכחינסכסרת
 מע3 6תך וינרתי פי' . 6טס 06ל כ5 6ח : 1ג1'סקע

 6והך 6עיס 6סר כ5 6ח פס עמך 6ד3ר וגססכסרח
 0יסיו,עכויו ה61 כבוו דרך * עלמן ועטית )כג( :וגו'
 . ,סנ 16מו n'Dh )כד( : מם5מע 6וכ5ין ניתווכני

 ס0י5מן ען עובי פגי היו ועריין הץלמעספ5עע)ס
 5ילק5'6 כמין סניכ זסב ומ 5ו וע0יח ג6מר לכךנר6יס
 : 5ס51מן . 4 וע0יח )כה( : ס0ו5מן עוכי לכסוח3לע"ו
 0ניכ פסח טנס . טסח 1 ומקיף ס0ער ינר -פסנרח
 וסכ זר וע0יח : סלחס יסול 650 פו5מן 50 0סחש

 כמין סיס פ5ס סול טן 50 סמ0גרח 6ס ן5מסנרתו
 . גיייס ומ0ני מ5מע5ס סמסנלת לכ0ות ח54 קנסמ5י
 00גי 5דכר ור6יס וסנ מ5וסט 0נטולמן ען כ5כמנ6
 טני3 וסנ ול 15 ויעס ויקס5 גסרטח כזכתינ סיו,ריס
 מ0גי nlhDe ז' ט5 5מסגרחו וסנ זר ויעטוכחיכ
 עקוס סיס ניע 0כי נין 6מתיס טסיס 61לט רמכושזי

 לטומת )כז( : סקזם 65רון עו0ין ססיו כגוןוס גפי ,ס 65מריו ו0גיס וס נ5ד וס 3פגיו 0ניס5טם6ע
 "wsl ם5 סחחתע נענר nwSn - מסייגססמסגרת
 651 5ססמו סמוך כל1מר טס%מן 0ם5 סממגלחיכגד
 . רלצרומיו וע0ית )כם( : 10לחן פ5 שדףנ6מנע
 .05וס . כסותע : ע14 סנתק טעגיס )מס נסן))ים
 : היחס מערכות 0תי נין 16חס 5תת ס5נונס3סס

 61ת כדגתינ ט5מס nlss %ס נסס עגומנץ .וקסותיו
 סם5מ גני ע5 מיס מסס 0מכסכין כייס סנ0ךקעות
 : סקתוח 6ת סנוגכ כד6מרינן ג5י י0ה ק0ות *1014

 סדטן מן סתנור 6ח כטן I?tND עסיו יופגקעתיו
 : סיחס 6ת ע5יו כס;ותגין ס510"1 6ח 3ססומגקין

 מ,ס 5מעלס ס%5יס 000 מ%נ5ין 8ל0"י .1מניו19
 0ססניסץ ס5מס פתי נסר0ח ים ר6יות סרנסוכי'

 0גיסין מסז' 6חי וכ5 שחנלו 650 ס5חס דוסניסהוגין
 ולמנו עסחיס ננסו וסינ% סי515 1כ5 וו יוגמ6עסף
 th~v(1 ו5חס 5חס דוסן כל ולחכ נונס כמדסממסם
 סייע סר%ס תיכס כמין ד6מר 5מ6ן נ0ימ6שתס
 0קורע סגיסיס סתי "ל0"י 55מס 0גיפין 5יסז0מיכי
 6רוכות ססולמן 556 נקרקע סעומדיס t'tSSשלקש0
 יסחנרו 650 ס5חס יוסומכין סע5יון סימס פ5וננוסוון
 סרם'י רוקית ססיגס כמין ד6מר 5מ"ן 656זשעתיו
 כ5ס ומ5מטס רחבס oSpnln 656 0ו5יס 5ס6ין

 5מט5ס 1ס51כין חד'ן "oo'nh ו0גי כ%נע עזוס%גת
 וס51כת 0מלקזח רוקדת 0פינס )יס קרי 51ר,יפש

 5מס ע5 נל6סו מעע 6ל6 טגעין ט0ניפין ומיןנמפוע
 יעגי5 ומסגי יטנל סל6 יסנותיו 5סמוך יכוליס61ין
 6ל8 זלךסיס טומיין ססגיסין ס6ין סרס"י מעגלל%1

 SIPD O~o 61ותו 5ירק5'6 0קורין SIJ'D כמניעומזין
 ור6ס ס5חס כל 6ת וסומך 5מס ם5 0יסועו ממתכסון
 פט4ן ט0ס 5יס נקע ולסכי ס5מס 5ר6ם סמוךכסגיף
 ר6ם עשי סלחס סיס רוקיח ספיגס כמין 67מרלמ6ן
 מעס מל השגומר כעמוד מחוכר 5גיף כל 50סע5יון
 עפרם"י כמו 0ו5יו עי ס5חס תחח ומ0סע מכס5סיס
 רו0טס ורוכ מוגחין שלמן ע"נ סגיפין 5יטג6ו5ס6י
 ועוד רוקית ססיגס כמין 17מס גס5מס גועסדצס5ן
 לריס 181מריס 16תרי ומר6ין רנייס 5ע51י 6וחס ין0מגכיס

 *ס naS כגד וה וינר סמנעס 5סר מגתכס167
 5רי9ס טטסגיסיס 5פי טר51ס חינס כנוין עעוי610
 6רכו מולמן 16מר מ6יר ר' סהס תק קרנץ ע"ג5עמוד
 עסרס 6רכו ספג'ט 5מס ס0ס ורמגו ספמיסי'כ

 ג3 ש וס 5ממיס ס00ס 6ורר חמטס ולמנופסיס
 50 6רכו וגוהן טסיו ע5 טטו5הן ר06י מ0גי כ6מדוס
 מג6ן טפמיס נלחס כוס5 510ח1 0י רמכו כגני5מס
 ס5סס ועולך 50חן 50 %כו כגגי ורמכו מג6ןעסמיס
 סט5יון ע5 וטניס 1למס 5חס כל 3ין ח515יס קגיסח65י
 556 נקרקט סגשין 0גי ומעמיד 6מר ע5י1 ט6ין5סי

 טעליע ס5חס 'ע5 וגכוסים 6רוכין ומוס מוסטס51מן
 סיהש כוכי נסן לסמהך 5לחט 5חס 0גיןמסקניס' 4סגג.פ מפו%יס ס515יס ס"ס מס1נ5 ו6מי 6מד5%

 וכסזר ה6מת סמטרכס סיל והו סכיפין ו0כיקניס וי"י ח5ות 0ס כמערכת גמ65 י0חנרו 0ל6כוחיו
 6חו4ס 5ממיס סססס סס הסגיח סמערכס ג11ש סיססוס
 םתש 63מנע לומ פסמיס נמנ6 0ו5מן 50 0גינו6ש
 מגסכת סרוח 0תס6 כיי סו5חן 50 טסרו ע5מערטת

 5כהם נויכי פני נותגין סיו פס 6ומר Slhn 6נ36כן
 5% זכס %ונס סמערכת על וגחת 7כוי3וסיינו

 5מם %( : קמי כהוחיו % . 3גן יוסך 6סר :סמערכת
 כך ד*6 . דסנוח כמגמוח פר0'י סגיס לו סיסעפגיס
 4 0צורת וטסית )ל%( : ממיו 5סני 0הו6 5סישמו

 נכח סמנורס 6ת יי0ש כיכתיכ ססו5מן ע55ס6יל
 מתקשש מ0ס סהיס לסי סר0"י . onun .מק0ס :סס51מן
 פתש 65 0סלי גכסס 5מית סייגו נס 0נחק0ס ומס3ס

 ' נכיעיס : מסכן כ4 5ס6ל כמו גנהס 5מיחעיעור
 56 יורי סר6סון ונ0מחמ65 סר06ע סגכיע 56סו6 הרי מחמשס וכסססמן סקגרי סניגות כעס קנועיססס
 0נעץ 1%ח1 סס5יסי ומן. ס50יפי 6ל ס0גי וגעסטגי

 ) * נרותיס 6ח וע0יח )לז( : 5תוגו מחמנ'ן 0כולןסמנורס

 ' וקטתס כסחוכיסס 5דכר ור6יס סקגיס מן סיוהייס ונעיס 5כיס כ5יס 1% 0סס 55מיך 4לוח ע0יחכח3
 גוותיס : 0געס גרותיס % ויעס וכתיכ סיוממגס
 פי15ם 0נעס וכגגי סעבוע ימי 0נטס כגגז *סנטס
 סמ6הויש מ6ייס %ק 0גתי 5גגס כוככ גונסממס
 : סקנש סנעס ע5 נרותוס-ש' 1סע5ס-סכסן:6ת :5ע51ס
 מללחש סנלות יד5יק - סמס עכר SD : הגלומ1ס6יר
 : ר4מירס סגי עגל ע5 סייכו גל6'ן הקגיס 0כ5נד

 %1 "שס 0עיס מו) 50 ככי פר0,י 4 זסג ככר)לם(
 שש ספונץש סגיפלמ סו* וסמגס מגס קיכ כסו; קד0 ע0ויוח "יסגות סרי סרט"י גגמס סגיסיס טמכיסיכי



כמדו ושקוני ךצררב%דץטשר
qbסנמגורס סלי וסונים מ6ה 6101 קו513י6 ימסקו 

 הערס ומגין וסוכיס 3יערין חמטיס סיווגלותיה
 760 336 נ3יער6 ססופין ו6לנעיס לדחיספוותנץ
 ולדה )%( כמופ6רוש3: סכגר גכ5) סיו 63כטיס
 : מלפס 6תס 6סר ככ3 ועטם כגי"ת. כחנרמס*ועטס
 סם . יליעות עפר תעטה ממפכן 61ח נ%(כנר

nl)vtnwוסקרון 0ט)וחוח עשי מטגן טקלולעח 
 : תחתיסס מוגחיט נסן טופס עסמנס טקלפומי
 גמםכח ס0ט. כס51 חושו ומין מין 1כ5 סרם'י מסיר.טס
 . מוסג עעטה : מקלדי 5הו י4ף 4 % נפלקיומך
 רוקם מעלס 6נ3 מח0נס עליך %יגס מעטםגהו
hh~16רך )ב( : ממסנס נמך 61ין ממע מעטה 

 56"ף סלחת וחגיינ6 סתומס ס56"ף . סימתסיליעה
 טויסי וכןגיויעומ נפגע ס36"ף %חת מה3ים6סכסנ%
 1ג5 נפתח סקסן 56שף ע5סון ונר ם3כ%ו

~tn:rh ס חונרוח )ג( : נספון פיסן 36'ף פסוק ושףווקף% 
 "מת נ6רינס שסרי נמצע חופרן פרפ'י י קהותם%
 טס . מכיח 16515ח ועסית )ר( : יי6רנ נוחות6יק

 נוחות טיסו כיי מ5קיס מפגי היריבת 3עט1תסקרים
 . 6515ות וממסיס )ה( : O'tD 55 16תן וכן5ש)פ5
 כינר ומני פסות נ' ממזיק 16315מ סממשסמקוס
 כסן סיס "וירוח טמ"ע מן 16יל 5% 6מס חניכסחפן
 קמות פלס 3ך 1יט6ר1 וחני קמוח 5כ'י יע13סס

 קורך 50 6מס כ"מ עזי ot~OS טיךטיס 3מקיסומחנס
 קמוח לסיס מחויקות פסיו עויס יריטות 6נ3סיריעט
 ג60ר n1?lh למ"ע ומחנה 6מט כ"י מטס נ6נ16לך
 פהס DS' הקו nlhStSo 5מקוס ושמנס ביות גףל

 סרס'י ' ה1%15ח מקנינות : ה6מליס מן וגמשפניש
 סקלסיס תחח המלכח 6ת וגחת יכת'נ משתטויור5כתוכ
 סקלסיס מן מנוכרי סרכח י6%ח 11 כרייתם כיללי061
 ot~nlh1 מפסוק 6מר הכרייח6 8ייסנין 8611ש

 ולנפרכת סטטריס גשמת . קגוע'ס הסרכתשעמולי
 סרי מולם כרסי ודמון ממס גסס ופלוסהפלויה

 oh סכת מסכת ולחכרי*( סקרפיס תמת גתונס"ר(שרכת
 51סגיס פסס כסס s~t1Sn הסרכת סי' נקמחסעמוייס
 נמס הביס הפרף סכ"6 נדמת סס ו6ס מערגכדפי
 . סיריעיי 6ת וכסרח )ם( : מורם כנפי 51מוןמסס
 חקוי סיס לחוס מני מסרסיי ה61 שניס כפ3ש8ס
 . טמאכן צחורי ע3 תסרמ )יב( : ממסך ע5וכס%
 65 נקרפיס מג131ח גסיו אמוח 0תי 5כטיחפרסיי
 וסייגו נ6וניס שגסת פסן סלמס שסרי דוקאכקנביס
 קרסי כ5 סיח ימסכת 56ינ6 6נ5 ינריית466ג6
 561ינ6 מנו3יס טיו ס6דגיס רק מכוסים ס'1טמערכ
 0נמטרנ ס6דגיס נס מכסות סיו עסיס ירישתיתשע
 ס6דגיס סיו %ירום תשן 6נ5 0כיגס כנםשפגי
 5מסרוניסOnft 6 מרכן 5מס י0מע56 לכי דני חג6מנותן
 6מריס מס5כין וסיסו3יס נסוקמה5כת

 וממקוי
 סדעח

 63 67י ומע"ס פרטות סיו ירישת ט3 שיותיטןכגפי
 וסקנונים גוס)יס סריס עני יקחו 630 . עומדים"עיש %י )סו( : קרקע כ"ג מו50וח טן סרי סכיתימס
 והתמוכריס a'~tlDO נון 6ל, גרקכו לככר רביםמימים
 5עסות 6רן ?רך תורס 51נודחך נ37תן דרך)קרקע
 ע"נ נ"מ פכח כמדכת וע' ו)דכרי 5") 16לי*(

 1?ותנ5קרפ פחי )יז( : סרי טוטס 60יגו מ6'3ןיכין
 סיסיו כדי זיזיי מ6לכטה חרון 711 יד כ5 'סלחי
 ופס 31מון 3סג'ס האזן שטסתי שיין סקריספתי
 סג6מנע סמוין מסוי האמו סקוס סכנני ותנוסגים ועני מון %י היינו גייסן מפרטה מרנות0סרט"י
 6עם : הקרם חרין 656 סיי חרין קרוי קינוהקרס
 . לחוחה56

 סני )ים( : 30מקנ1שח קרסים מטני % לןגסק6 אמרי ססו6 הקרפ בעוני טסרס" ערי
 סלחי סקרה תחחאתגיס

 כעובי צרכן 6מה ס6יניס .
  סל פלכו מנ' פהוק שנוס רכיעי 0ל0ס ולמכןהקלפ
 5לוחכ ורחבו קרם סי כעכיו נהון סיודן 61ורךקרפ
 ע3 6מס רניע "3ו3 גקנ כ%6עימו 6ין ואכלסקרם
 מני ס6זן הסת' עד סנקג מפסתי נמנorh 6רניע
 רכיע מני סחת 6מה ובי מוס רביע חני סבה6מס
 מאם 6מס רכיע הרום פסתי עז הנקנ ומטסתימוס
 רכיע רתכו סני ע5 מרון וסקרת מוס שננטולניע
 6מט חני חרון ונ6מ5עיהו מוס 6מס ורכיע מוס6מס
 מס סחות 6מה מני עביו סגי ע3 חרון סקרךוטור
 6מר 3מון מוס: רכיע מני סחות 6מס ומני * ornרכיע
 6מד וסב OtD~ ומני 6מס ורביע מוס וחני 6מסרכיע
 קרפ כ5 30 סי17ת גמנ"ו 6מס רכיע ממזיק טייגס6ר
 6מס רניע ע3 6מס רכיע מתייק 61חד 6חד כ5וקרס
 סמריניס עוני ה6יגיס כקכי לתוך סייוח מכניסוכססיס
 6ל )כד( : כנמ15ס גי מכ5 ס6יגיס פסחי מכסיםיהיו

 העכעות היו פנמק15ע ובקרס פריי . ס6מחר.עכעח
 כשקצע קרס כימר ט' וה5סוגי סדרותי הקרסכעוני
 המרון כמישר עגיו ונתוך גרמנו כרפטו מרוןמיה

 * צריחים 1עסיח )כו( : וס?רומי סנסגי קרססכר06

 נחי מסו5סיססרס"י
 וכו' סקרה נונס ס3 צמוח טמר

 חופי ס5סס סע3ח ומקוס נקרמים כרימיס סגמחמקוס
 ערי ומקוס גססתן סחסורס כמגוס המסולסיסנידין
 כתפי )כח( : סוס ס3סחן דין יסרקו 6רן נגנ%מצי*

 סוסנ כין גחונים 6מריס ססנריחיס 3סי .הקנביס
 : סקרסיס עובי גחוך כקומר כחי כ6ן כחוכוסקלת
 ממוגע הוסכ מיכמ a1D" - ה0ו3מן 6ח ופסת(
 דכתיכ כיון סי' מון כיוסי קימע6 ומסוך כשמנעועומד
 ו'3 פי' גך שהדדי דמנו כעינן סט%מן נכחשמגורס
 עליו להשיר ה510מן. גוכם ממגורס 61ח : יומךכמסיח
 ישירו טמירה סני מ% % כסע3ומך כמרסת כתובוכן

WU3gסי' סגרות Sh Inbto 6100 518 יברו סמגורס 
 שולס 5ע31ס . תימגס סמסכן נ3ע SD : הגלות0כעח
 6רכע ע5 )לב( : ינוס 56 0ה51ג פמס יונמךמדלוס
 16יר כחוך עומד'ס ס'1 136 עמודים . לעיסעמויי
 ho*1 ודומק סירות סוס נכך ספין 5סי מסכן 50רחבו
 גיוס סעפים י' S17a כסן רק ממס וי651נכנס
 עמודיס חמאס ס'ו סמסכן יסחח 6נ5 כסגל6חד
 מנכן 50 מ55ו סויר כגגך וסס5יסי 5ש:יכותל שגי והשחד דרומי כוחן כנני 6חי מיססייס
 יותר עם ימיו ו6ס תדיר כו 1,1נ6ין סגכנסין5פ'

 וסי651יס הגכגםיס ויומקיס טוריים סס טמודיספס03ס
 טהיס 5סי עמודיס 7' רק למרכת ה'1 טל6 סעעסוי"מ
 עהפרכת סק5וגם ויכו5ין4ח סמקכן כוחלי סחי ניןגחון



 חייני תררבמהמ8ר58
 6כ5 ו5זלוס 5גפ11 סמטכן כוח3י עגי ר6ם SD כוח8י
 כות*ס ט'1 1)6 הםנניס 6ויר תמת גחון שסיט5מסך
 631 עעוייס חממס 15 ס1גרך 5סלכח סהיס כמו55ז*ו
 ספרם"י סעמוזיס מממעין היו מס י6"כסכיל6

 : עקר ל6סון 656 וכו' נהס קנועוח161גק65ונ!
 נונחיס סגיגו 1כן סים"י . המינמ כיכינ )ה(כנז

 ,"גןישי:ן:יעג: :ן ,,1'17:עגו:יי
 6מס מס)כו היה מרוכע סהיה מונמ 50 מ,יומיו "מי5ג5
 161תט ר5,כח קללת הנקל16ת וטס 6מס נרוס 6מריע5
 סגי ע5 5קרן קלן כין המ,גמ 50 גכו SD טט'תס6מט
 טימגס פ3פלס 6מלת 61מט לוחותיו מז' 6מדכ3
 גכוכ )ח( : טפלם"י כמו גרכונ קרויות ט%ו 6מותםחי
 610 ונתוך )60ת 1ק5 מנפניס ח56 סי% .*מות
 המונח מ5י על מנעת סמכנל וטפת סמכנר5חוך

 עסר 156 ס15מות מ35 מנ6%יס הס חוניטוכטיטר56
 כוסעיס וכססס קרנגומ עסר 16תו ע5אקלינין
 והעפל המככר כספת סקנועיס נגדיס סמוגממגניהיס
 רמת כמעסס סהיס סמככר סכסעי סנקכיס גיןכופ5

 וטמוויו )'( : 16חo~hlnnl 1 חווליס גמיסוגטסס
 המנר עמויי סיו ממס פר0'י 65 6מ6י חו"ק .עסריס
 עמוייסס ג"פ יו'ל מסר ועמזו )יא( : 5סון יפ6חוכן
 פגי ע5 6ך עמודיס 050 לק סמגר 0ער כח)5 6יןז'
 6חד 65 עמוזיס י"6 ים סגמולמ 6מס טחמסיסכ5
 63יוס מורמי 5פוגי 5רוח 16 נוורמ' דרומ' 3רוחמסס
 עמודיס ועסרס 16'ליס עסרה סס ג%0ו טחרגסמסס

 ל מהס תן 6מות 5חמם יעמוי 6ויל 6מר,גסמממיס
 ויס6לו דרוע' ככחף וכן 5סג' 5כחף עמודיס ונ'6ויריס
 סח,ל סטר 50 6מס )כ' עמוךיס וז' 6ויריס 6לגע5ך

 סחגר ק5עי עמויי כ5 5סעמיי 6תס 5ריך זסונעגין
 : ותסכח ויוק יו"י מסר ועמדו . 5פון 5פ6תונן
 ס65 ע"י כסף נומוסקיס . סגיכ סמגל טמידי כ5)יו(
 5סיות סווקקו 6חריס ot_1eu כם6ל מגופיססיו

 ולומ3 )יח( : המלכ מפני יתכקעו ס65 כיימחוסקיס
 מן חמסיס 656 יוק6 חממיס, 165 י נמנוטיסמממיס
 16לך 5ן קיס גי5ז 3מסכן סמזרמ מן ומ'פ 5דרוסס5פון
 עס מ0כן 50 61רכו חמ0יס ורמכו 6מס מ6ססח5ר
 וסתיס 0)סיס סכמורמ 76כיס וטוכי סמערכ קרמיעוני
 סמטכן סעמיוו טקרסיס שכי עס 6מס י"ב ורמכו6מה
 5נוסך 6מוה ותסע נמ' וכ6מ5עיתו 65ורךסמ5ר6רכו
 6רכעיס ע3 מנ~סים סנמורמ מ5ר מער גמג6 המגר0ער
 וסכדרוס ופנ5פון י"ם ע3 6עס ממ0יס וסכמערכותסע
 ו6יגיסס מסזר טס 6מוח ממ0 וקומס : י"ע ע3מ"ס
 ס' סח5ר ממעוח 50 וקומס ס'ק ספ0ע 3סי -נמטח
 ה) ס6י:יס 5כי מסור מסס 0ס'1 מהק5עיס6מות
 6דגיס 0חס ססרי 6מוח 1' סמחילות נונס ג6%גממח
 סק5עיס רומכ 5ס מסרם זנחיס וגמסכת 6מסגנהן
 ממט וקומס מקייס 6גי ומס ס"ו סיו קומתס0הו6
 גנסו י6נור יו0י כרגי 6הי6 51מע)ס הנמנמ מן6מות
 סקהח נסעק - יהדוחיו כ3 )יט( : כרחכו סגיססי

 סיריעוח כסו5י 136 ימיות כמיחרים קיטריס סיוסמנכן
 המיתריס ככח ונמסכין ומיפון ננמערג מ7ר01גג'נ
 630 כןי יסס נמתמוח וסיריעות 63רז ה'הדוח1:וע:'ן

 כוכק מהוך סמסכן גהוך וגוס5וח סחותחסייגס
 6ס5 5דנל !ט" 5זכר ר6יס ס6'ן e"uhl ח155וממעטת

 תרו8ה 8' חסלה : 3ג5מ יתזותיו יסע 1נ3 '5עןנ5

 תצוהמרשת
 מ"כת 115י כ3 15מר סגמר 65מר . מג1ס ראתה)כ(

 שרט 15 יתקגו ה'6ך 15 סירםסממכן
 עג'ני כ5 0גכר"1 65מר נר6סית כמעסס מגיגווכן
 סרגת עד טמ,וט עיקר 65ן 61ין 6ורט 5סס תקןס6רן

 טמסכש כסינכס 5עחיי מ5וס 61תס וס"קגטע15חך
 מגחש לסון סיה - יסר56 כגי 6ח חג1ס : סמן 6)יךויקחו
 ' 5ומן סהי6 3י ר,מ15ת 60ר מ5טוןזו

 ג6מלו הו6 6רי
 31יורות: מיד ,רוו 656 6ינו 5ווי סג6' מקוס כ3רנוהיגו
 גכנכא 6חס 5טיכן טתל6ס כיי 3גרכך . 56יךויקמו
 ממוש 3ינל ור6'ס נריך 6יני ס163רס כסכי5י 6%וי651
 כהרבי )מע5ט 536 6ותו יערוך סעדות ע5 6סר5סלכח
 ,ירן' סמן : 3ממי סתסיס גטגי5 5טמי תרומס 5יויקמו
 הרומל! כפרסח ינריו סכח31 טסתס 3גו - כתיתור

 כ6ן 5ךפירם
~rth 

 כפו פמריס 653 פל0"י . וך : סנק
 ספיוין 5פי 6חך וכ6ן 6מד כ6ן נרניר ומ5קטפט) פרם"י 3ס, וכו' סזיח כר6ס מגלנרו נמנמותטסגי:1
 85ו tSon טס מתנטיין 0טן ס'יה נר6ם מנוס65יגו

 % 6מל )בא( : ומכס5חן ע5יטן מזרמתשהחמס
 סשון ע5 וסכומ סמעלכח ע5 כמו נסמוך ע5 .סעיוח
 עד מערג בגיו* 16 ונגיו: 6סרן הנמ3יס: ע3 עומדוסו6
 מוחל גסס סיס 651 3וג חיי מדחס חכנניס סיעלונקל
 : נשת פש*ת סיו.עופין יי5ות ם) קעעתס כגגדטהלי
 נגו סייי ממיחו כמו יתלס וי"1 . 5י 5סנו )א(כח

 כנזי ועסית )ב( : 3י 3כסן פי' 5סול גגונעול
 מ3"נה 5מלש סעסכן מ65כח נחי מ0גמר *קדס

 מ!יק * סנגזיס 561ה )ד( : נו ננ61ס סי5כסוהכנייס
 וסכ%6 - ו6סוי מטן : ומכגסיס 5י7 סוכיר 665מ6י
 : כע0ין סן גנוד 3מקוס 650 5פי נד מכגסיכתינ
 ני7 כגון כ6ן סו,כלו ם65 '6מליס . קים כנדיועסו
 יקמו : 5כ ר.מגמי . והס )ה( : 5ככיו ומכנסיס65הלן
hhסחרומס !סנ סו6 6חר נננקו6 סזננו6ר ' סוסנ 

 6ת סיקמו רוגס 60:' סכסס תלומס כסרם"סמסורם
 סוריכ 6ח טיקמו רו5ט 6ני כן המטכן 155רךסחרומה
 3סימו מכק0 6סלן י6מלו 651 5ננדיס סחרומטו6מ
 : 5קען כז6מליגן י0ר56 ע5 מכפריס סנגייסססרי
 ס6סוי 6ת ועםו)ו(

 ו6פור 0כמונ ומס 6מד מסמע *

 חסונה - נד 6סוז נום6יס כהגיס וסמוגיס . גידוילי
 נחסן לק סו56ין סיו 65 ויסר56 וסכ 653 6סוד5יכל
 ס6סיר 6ת סגיםס סכתוכ ומס ותמיס 6וריס כ1טטיי
 ט6סוי 6מ ועש : עמו לנוק טמסן היססס

 5ך ט6 .
 ג0יע0 ססשקיס סי ע5 וחיסן ס6פיי מעסהסדל
 ה5כטנס כן כי 1מ5ינ1 דנון כירוע ני 6סיד חנורסיס ייוי כדמחרגמיט ינום 610 סס6סול ל6יס יססל0"י
 0תי )ז( : כדווטין מחונמי' מע'מט סמ5ךכגוח
 ומן*חינוומ ע5יו 6טר 6סודתו וחטנ )סרס 5ריךכחחיס 1מ16מל מוקדס 6ין . ונו' 6סויחו ומ0כ - וגו'כחסות
 כלע 6ף גסגיש ככשס ק3מר% 0מ)ס כנוו הו6הסוכות

שנ



טש חיקצי ר~ציהטפר
 חגורח פי' חמורו 6ח ואגו0 כמו  *פורחימ0כ

 מחס0ט ועוד סע5יוגס ססיגל 0סת טני ט6Oto 5פ1דח1
 סחס כדכתיב מגורס סיעור כדי ו6יל 6ילסחסכ

 מ5מזט זס מ0נ עע0ס מגיט ס6פ71 גח0ב 6ותוויחני
 * כמע0ש )ח( : ג517 כסן ס) 51מסס ממתני1עסשוד

 50 6רינתו מתוך יסיס. ממ% 6פוי: 50 6לינתוכטעפס

 ס6פוד: ספת ע5 ימנרמ ו6מ"כ כו'5גד 0י6רנ 6631סוי
 . ומוגר ק15חי1 0גי i1Db) : 56 . 55 יס'ס גחסוח0תי

 3סיוחן 6סוד 50 ק15תי1 0הי כגני כמ0נ ממס ע"ימכרס
nlDWt1 כן וע3 נכו ירך גו6רת 0ל ע3 וקמ13תfi~p 
 מונרות כתפות 0תי כדכתיג רחבוח 0סן וי'6פטשח
 17615 ע5 עעות ל5ועות 0תי כמו 6ל6 הדו 065פס

 סס ו6יל 6עך 7615ו ומסף נענויס עוסקס0סכסן
 6ח ו0מת )יב( : גוס5 וסמו0ן וכ6ן כ6ןפשעריות

 0מניטוח כמקוס . ס6סוד כתפות ע5 ס*כגיט0חי
 מ0ג5ות n'CDS )יג( : גוול כסן 0ל כתסיולגויס
 ס0רטרות ר06י מ651 מקוס 5יור כעין גומות סן . *יסכ
 ומרסרוח מסכ15ח . 0ר0רוה ושהה )יר( : סגחשתש

 ייי ע5 656 בעגין 5מטס ס6מורוס שס כ6ןס6מורות
 6זס. )יז( כ6ן: ס,כירן 3כך סכמסוח מתוך יו6$וח0סס
 : 6מיל63 - פע7ס : שמג7יג6 נסגסס ומ65תיפרלג6

 ע'"ח"4,.
 ,קר,;ן). י וינ ,נ( : ;'מתנ, '

 - י0פס : 6וגיק5'6 . 0וסס : ~enyf נסנססוגמ65
 ש5יוחס גסיל קר0"י . 0מו ע3 6י0 )כש( :י0טי
 . כו5ס וכן 05מעון פעזס )י6ינן 6וזס ס6נניס0דל
 0ופעימ וכה' 5דן 05ס יניע 65 כן 067 5פר0"י *חו"ק
 00מו סר0'י ו0ס 6ניסס*( נסס ון י05ש ויקר16ישכ

 עסס כ5סס 65ס י64עסות 5ידח כסדר הףינווצ5יו,ו*
 יומגן רני כשיס כעד לדן 05ס עש וענ0יו4"5
 כתינ 65 וט6 מ5טרסות 6ימי ש0 רי0 נולטות*צ%ו
 601 0ס ושקקכתינ י5מק 36רסס ר0ניי 6מלשיי
 י0ולון 0נסי שקכ גל לכ6מ6 6מר עי"תשייג
sw3גתונ וכיי 0ס SD 5כמנין 6וחיוח 00 6כן כ 
 יע"כ עעות ס16"יות וכ5 ה"ס כפיר כתוגות סיוכנימט

 סנתון סמסורפ 0ס Sa 16מיוח ט"ל כגגד16תיוח
 ש,)ק0י,%מ0ן סח0ן: טn'cut 5 )כב( : סח0ן3חוך
 0ר0רוח"ס6מורות 0חי ר4ס ננ5וח 0רצוחתעסס
 וסנ טגעוח 0תי ( טחקן ע5 וע0יש )כג( :3מע)ס
 סח0ן ק15ת 0גי ט5 ס56ס סטנעוח 0תי 6חוגתת

 קשת 56 סקטעוח סטנעות 0תי ע5 קנ3)ות0ל0רית הו . סוסנ ענותות 0תי 6ת וגתת )כד( :סע3יוגות
 . סענוהות 0תי קגות 0תי 61ת )כה( : 60מרגוסחסן
 קגית 11'. עס יענול ע7 ס' עמך יענור עדדונמ6
 עילו0 סלכס ועוד קו3ס גסרות ג160 ס' נסרותג160
 סמסג5ות 0תי ע3 תתן ס56ס סעכותות 0תי ק5ות0חי

 : סמ0ן לער0ת 6סוי פרסת כין למע5סס6מורות
 כתסות ק15ת ט5 ס56ס סמ0ב5וח 0חי 6ת יונתח
 מו3 56 מעע נו6ריו מ0ני ויוררוח סנכפלוחס6פור
 ע5 סעליתס ספתו מול סירו0 6פוד 50פגיו

~1Db ג9" נסן 50 לסג'ו מט9 וגכפלס מ6חוריוסנ6ס 
 ע5

 סמ1530ת ט0יימ כתנ 5נוע5ס וצגר סשו6 סמ0כ'די
 ססחו ע5 סח0ן ק5ות 0גי ע5 16מס ו0מח6חרות - וסנ טנעוח סחי וע0יח )כו( : קניעותס כתנוכ6ן

 כק5ות כ15מר כיתר4 ס6פ71 עגר 56 706סהחתוגס
 : גיחס ו,סו S'Dnb סךנונןת ססגימיוחוויוחיו נקרני יסיעו 60מרגו גמו מעט 5סגיו וג6ותסנכס5ות ס6פוי ק15ת כגנד סטומזות סתמתוגותס0פתות
 6חורי38.1 כ5ד כ5ומר * סגיו ממו5 מ5ננססכתסות 0תי ע5 6וחס וכחת וסג ענעות 0תי עוי ועסית)כז(
 1rpa מ31 סמשגלות כתסות 50 סתחחוגוח כק5וחכס"נ

 עטו מש3 וףימ 6סוי 50 יגיו 11Dh 6100 50סע5יוגס
 לכו0  ל%ין  גוול גטן 0ל ומ6מוליו מפגיו סיס ס6פוךי"מ

btttnnlp11%pnnipויוי!; ;ם ]ג,ן: 
 סמועין סרי הצוד טרוס נ0ר 5כסוח כדיכמכנסיס
 מע3 ג0מסות סכתפות 55זרין ענמו 0ומסכ0סכסן וטוי כטכווס סעוסק סכסן רג5י פנרד גמנ616"כ מ6י ש6 וכנד ססר0"י כמו וסטנס 5ע0ריסכפ51ין
 ממתגיו 0סו6 י"מ 5פיכןכתפיו

~SD")t 
 גונס עד

 0מ Sb : 65פוי . 5ו יסיס : 11 ג5ד 11 מוגלומל5ועות 0תי כנוין ' כקסות 0תי : ננייו 60ל גמימכתסיו
 6חת קשתיו סגי סגי כל Su 3ו '1fr סכחשה .ק5ותיו
 עד ועולות 0ווקטוח 0ס 1ע5 מmh1 5*%0מימין
 וחנר,. : כתפוח גקר16ת סכסןש6רי

 יסיט ה6סוי
 כעין . 6פדתו וח0פ : סכתסות Sb מהע ע"יממונל
 : ס6פון כמ0נ 6וחו וימגור כו 0ג6מר וסו6חנורס
 ש6גת סימף 6פוו 50 סיקפו כ5 ס:י ע5 . טייו6סר
 על 6חח חנורס כנון וכולעוח יו65ח נר6יתסח0נ
 סייגו . סמעיל סי : ס6פוד מ65כחס6ר

 ' ססדר ט5 * הו' יסיס ממנו : ס6סוד SD סירו0ס5יו 06ר.עי

 ס0פס *ת כ6' 3יפס ס6סוד ענר 36 706סמחתוגס פפת* Sw סמ0ן "נ1ת 0תי ע3 6וחס ו0עת6מרוח
 4 כריסו 5י ס*פוי 56 סדכוקס מסן 50סתחתוגס

 30 סמעוש נענר * פמו 'Slan : ניתס ס"ט גדעכטן

*שי  כ'פ י"8 ושפעיש ע*ו י"ע יסו0ע ען*(



 wptn תעהספר98
 וע"י כסן ס5 יננו סינוק ססנימי נעגל 6651פוז
 סניו ממון כלסוד ג6ן 6מר כיחס סמק 6ג3ס6מל
 ומופת : 156 ענשת תתן נגתפות מקוסושיש
 ר4כחשת 36 מחונל טס6סיד otpn גנו יעחצתו
 וירכסו )כח( : סקסו 5חמכ ממען נחטב תפירתוע"י
 הנתעות 0טנשח 56 התמחוגות . מעכשחיו ממסן6ח
 תכ5ת גסתי נד51 כסן למורי ס6סוד כמסותנטעי
 ט5 ספתו05יות

 מס'
 : סיסות חטב ע5 0תמחוגס

 6מד מקוס טמ651יהס %תיוח יסמ 65 . י,מע6
 : קדוסיס נסרעת ססרם"י כמו נוו זומחמצות
 יסי56 מססט סמניז סם ע5 * סמססע כחטן)בם(
 יפ6 . יסר36 כגי מט6פ 6ת 6טרן וגס6 :ו"רכיסס
 כמו 5ריכיס סרס מגיו ססחסן מס סקנסס נסנישכיר
 ומפסע ענדו ממסע ועסות סכסגיס ממסע יסיתזס
 טמיש וטן כמו נ%6עותו . נתוש %ב( : יפ5%עמו
 מפעת - 6ורנ מע"ס : כעי ומסרס סוכך סנןנלחך

 י יקרע ל6 : סכנד כלמגע טסוי סע ,eo%ע14

eh'neימתח 65 6%לו כיח פי' מיני 5י וקלע נמו 
 כיח נו מגיתין ס6לינס נסעת 656 סננך תשןכשעת
 5ס'וח טסוי סרמון . ולמון וסב פעמון %ר( :ס6%ל
 ושמע )לה( : ~קו5 05ו$י6 ע14 ומיס חוכפמפעמון
 035 יכוונו ונכר סעטדס וש סייעו כדי .קילו

 ככר סיסי כדי יזלו ונסמע ז'6 . שכטניס65כיסם
 המ"רתיס סגסניס מסטר קיסיס קדש 05יאונגזל
 שסרי סכילה $ריכ סיס 65 סכ0וריס כיוס 6נלפס
 . $ין ועסית )לו( : כן blb כסרות פנן ע13יוחג5
 ק% גמטת כעין וג1נ$יס כמו ואסיר ע6יל תכטיעמין
 ' יסיס המננסת סגי מול 6ל )לו( : יירו יליןועליו
 * פמיר %מו ע5 וסיס ללח( : טמנח כ6מ5עסייע

 71$ ט5יס יט'מו 3עעס רכסו על סמגגסח חגנעכאר
 . ומגנעוח לנגעים 3סס ועסית )ם( : סקדסנור
 סדיוע כסן ס5 6ך %גא סי6 מנכשת סי6סלעיי
 סי6 וקעיס מנגפת קרויס נדף כסן אשל מננעסקרוי
 סגן גין 5תפ4ן שוי olpn 5פגימ כדי סמגכעסמן

 עמ6 דוגמת כיכול . יוחס וקדסח )מש( :כמקסת
 נכסות גס סג6מל נסי - נד מנגסי )מב( !יפמ6גו
 יסף 631 : 51תס6רח כדכוד 3ט שמר 65 פרוס3פר
 נגריס ממוסר ססמסמס קמרת 60 סרס'י . ומחושן

 מומגרת דמנוק שפרפין מן ך156 והסיףנמיתס
onlh60י ק6י ד65 י"5 נמיתס כגייס מחוסר לננס 

 : טימנו 5מע3ט סייצגיס 5פכגסיס רקקו6
 פגגמרט 63חר י 5סס חעסט %י סיני וש )%(כנם

 כנוגס וכגדי ממסכן מ65כתכ5
 וסימך כקדטים 61וכ5יס פער.רין ימיו סירךפ5מיס .סחחיי

 נ"1 וכניו 6ל4רן מסל . 4שס תעמס : כנידרסויבכין מחקיסין 'סיו וסידך נחרומס ויבכיין ע531יןקריו
 וינקת )ז( : סיום ככינוס סוטנו וקולס ס61י05קלכעח

 כסן סיס 610 ססרי %דו פסלן פ5 1 ל6שע5
 5ש גחל מזכ"ל . ספר נסר %1 )יד( ?מעות
 ונמל וסולמו מופיע כך 61מל ססטע כ65פמגחתו
 פהצנילן 5ס' ספר כ5 06 והוריך כמיג מסיסכסן
 . נ6פ תפרוף : רכותינו זיפו יגן T*a ועעצצ59ס

 חבק * 11 656 גסרפת חי5וגס מעקת מלינו 63סרס'י
 4יס ס) סגי וסר ממיני כמרסת לסרן טנ5 מסיכוסלי -

 סגעזר6 חע6ח $מילי עער ומגיס 3סע15חךפכסלסת
 נטרשת חיצונות מע16ת פכ51ס פכש,ק36 לעתידוסל
 ומע6פ סמל61יס חע16ת נמרסו 5מס עעס יוחניןוים
 עגמו כסן % קלכנותיו וסם כצ6'5 5מ5ו6יס טמירט5
 וס 5מש 6מר עעס תסיס כ5י5 כסן כמגחת המסיגוכמו
 עעס גשש סו6 חע6ת, טכחונ פמסרס כמוגסרף
 ומ"מ כיכתיכ סמונם לחיטוי סנDS 6' נסלף5מס

 נסעת נמ65 גזמים רק סמעוי נגמר ו%סמונח
 %י13 וסוי מ,גמ עייין סס סיס 65 כ"13ססמיעס
 %ל שדם ען ולקחת )כ%( : ג6כ5 פסיגו למוןינ6
 61חר ר4זס (qtDb כץ סוקס מנגו 65 - ראזנחע3

 סגטקלס סיס 3קמ 5מזכמ ליחו 3ס6מות 656סג,רק
 3זולוח 161ת עז 51ס'1ת 5סעיד * ע5יסס וסוס :כמונח
oonפוק ו6ת )כב( : זרים יקרנו 65 וט5יו משרתיו 
 עט הימין סטוק סקערש מגי% 65 סלפ'י -ותמין

 ס613%יס 6י3 ס3 סוק 636 פי' ג5כז 11 656ס6שליס
 ספסר פסיו ~:Ots פסס גע6ר 5% ר6סע יוםס5
 ס%ש'י 1ש6 טוק סוס תסס סוקעל 65 טמ64יסימי

 סענויס כעונד 5סיולך15 סמוס %ריכן 6גי 5כךנסמוך
 ידד-4ט גו סמ65ו סס ע5 . סו6 מ5ו6יס 6י5 כי :45גס
 וסמח )כה : נקער ,ס סוק 5מס ODP גחינתו610
 כאס . מירס לצחם 51קהס )כה( : נסרן כסי עלסכ5
 סוגים 65 ' 65סרן 6סר )כו( : ומקקך גחע5וסמפלת רומיו לפני מקריכ 6ני זס ונומר צורע גידיופ5יקח
 6ך סן 6מת * וחרומף תנוסס : סעקר גץ6 כיגניו

 51דורוח גקסר וסמוק 1ג6כ5ס סונף טמ,ס סעסכ6וחס
 מסר מקר6 נסס. כופר 6סר )4נ( : ג5%יססניטט
 כסס לסם כומר 6פר נתיג 4% סו6 וסריט61
 עש ע3 . טכשריס ע5 )לו( : י(צנ) מעמססייס
 סל61ש כי . נמונח סנונע כ5 : סקיפיס מןכיחד עיף . קרשם עם )לז( : 5כסרס סנ6יסס6י5יס
 "1 כתיג וכן 5ע משדם ענפו ויעטר יזמן כולנע

 % סגנפי0 שסריס ונט דוגמן ונו' ר4מ,כח 56כנסחט
 שפס מסס . חעסט *סל וגס )לח( : ימקדסיס'

 ש ויגל וכרו 6ר4לן כך 61מר סמ5ו6יס' ימיהכעת
 גשר 3ווחתיכס תמיד ע51ח )מב( : 3יולות גוטגיס6

 קרק סנךיט ס% גוחן הסכרין כמ כי 63רןעי6מס
 סיס נסר סעסויס תמיד עו5ת וסו 5נדו כסיגירק
 ויעם סס כתיג ססרי ספג'ח כמגס וכשריסוכיוס
 בינתים טגני6 6מל וכן מפס 6ת ס' $וסכפסל
 יסר56 כית פנס 6רנטיס נמדנל 5י סגסתסומנמס
 ונסשת וסלת ופסן יין נמונל 5סס טיט ttbDכי

 חדפים ולרטטי %מנתות 5מוטסיס יוס פגש5תמיוין
 מ6עתפ 5כגהכ וקין פנס 6רנעיס כ5 פל31וצעריס
 כרחצת וס35ו כקדת 'סגו סרק 63ות1 פסריינעימו
 * נכסיי מקזפ )מג( : ועוג פיחון מדין%רן

 1ת6$ ס' כגרו 56יכס רר6 מסיגי נסוכת פג6מרש6
 נשנה י יצש חג' כחוך שכגתי )טה( : וגו'6פ

 5מרצ5ש סלנ5יס כין ממיחס ontoti טונ5שעקמת
 6ני כי וידעו )כצ( : )מסגן 3ויט עהגס ונין%ים



נ חקוני הצהשו
 לק %ריס מ6רן 16חט סושתי 65 כי ילש 16 .ש'

 6ת תענדון חסו כתוכס וסכנתי פפכן 0יעשנעגול
 עז סוכייו 65 ' קערח מקער מ,כמ ואיתי% : טזס ססר ע5ס56סיס

 חע13 65 15מר סר1נם 5סי סעו5ס מזכמ%1מר
 6מר 5'0ר56 סוכירו ומסס הסך ומגמס ש5סג%יו

 6ת נסעינו 15מר 0רונם 5סי נמעסט וכן"מיורס
 סגרות 6ת 6טרן ונהע15ת %51מל יקעילגהסנרות
 5כסות - סנינ ,סכ ור )ג( : יקעירגס סעלנשנין
 16תו 5ס6ת : רומותיו 65לכע סגנ 5וח 50 שנע6ח

 ס%כיס סיו וסג5יס מוכח עס6יס ססיו 16תס .כסמס
 : מסנו 65 כ6מח6 גכרי יתרי וס גסגיוס
 וסקעיל )" : ססיכ5 63מנע . הסיכח 5פ:ימ(
 נעטיח קסולת 0סלי 6סרן זוק6 1% . %רןע15
 כדכתיכ כגרות קעולמ סכתוג מית5ס סייוע גכסן6ף
 מהן נגרות %1ינו יקעירנס סנלות 6מ בטעיגו6מר
 16תו יערוך מועי ג6ס5 כלכתי' סייוע ככהן 6ףי0לות
 קלגגומ כ0יקליגו . תמיו קעלת )ח( : ונלו6ירן

 נ6ס %6ש6 :שכ1 צת2צ:1ן:4נ
 גינ 0עסו כסס ,לס קסרת נקר6ת סי6 גטןש50

 קעלת fi~v . געגש %1ך ממתתו 6י0 ם5כץצו6ניס61
 קלגותיו ע5 6סרן 1כפל )י( : כמתכהתס 60יגס,רמ
 ע5 גתוניס סדמיס סיו 650 15מר 6ין . כ0נס6מת

 כסן נסר כתיב סטרי כ0נס 6חם פעס רקקרנותיו
 טסעיס קפורת מזנמ קלגות sp סדס מן ונקממימ
 מט ק6מר סגי 656 5כור 50 זנר סע5ס נפלוכן

 ביוט דסייגו כטנס 6חת קלגותיו ע5 עו0ה0הכסן
 יכסל כטגס "חת 0וס: כפרס יץוי מעסס 16ת1"כסוריס
 כחוניס זמיס סיו 65 הטנט ימות 0"ר 3כ5 6נ5 .ע3יו

 : קרנותע ע5 רקע5יו
 תצוה דפרשת סרר%שלימ%

 תש% כיפרשת
 כסל0ח כלכתיכ טטגית נ0ה - ש6 נילב(

 ל6ע 6ת ט16 ונו' ססגית 3ענסכמדכל
 ו160 מטמע 3הכ6 חט6 5י סכן יטר56 בני עדתכ3

 כדי כ6יר מכ6חי ג6מרס 11 ופרטס מסמעמיי
DtnWS5סקרננות 5קנות ס5סכס 3חלומת סטק5יס ע 
 טממכן טוקס םנו ו6י5ך נניטן מכ6תי5סקריכ
 0כנר ס"מ מועז 6ס5 ענודת ע5 וגתת מוניחוס%ון
 * גפ0ו כוסר 6ים ונתיו : כ15 מועי 6ס5סצעס

 יסיס 6% : 0סר0'י כמו 5כסרס טנ6ש סקרמות6ולך
 גמגו 0כנר 5פי הטניח כ0נס . 16תס כסקוי גגף3הס
 ננף 0סיס זוי נכי טמ5ינו וע"י גפ0ו פדיון טסר4י0

 65 מ15יס כרכס S"rtF~ yen ועוי כ0גמגוגיטר56
 651 כ6ן סנם'ח סמדוי גזנר 631 סמגוינזנל
 סמנסס 6ת מוגעת 0סכפרטן מסני ננף נריםיסיס
 כ5 )ינ( : 5מ5חמט ננ6תס . 16תס נסקוז :"לניסס 5פני יגנסו 65 גגף נסס יסיס 651 מפלסיסוים

 nnDO דלר יוג6 ססשכל נומן * ספי4ייס ע3סעונר

 ממגית : 0נמון טסקוד'ס ע5 גוסףסו6
 סט"
 כסלס .

 * ומע5ט 0גט כ' מנן )יר( : סיוס נחגי סמם516עס

 61ינן טמיס כיז' געגשס 6ינס מע0ריס פמות'ס6כ5
 ככר 5לנ61 ע51ס כ%ס וסכוס כסרס 5סש6נריכין
 סגס סנעיס 656 "ייס 6יגס 6יס כני לוכ כיגדכסף
  0גס ע0ריס מכן כזכתיכ 5פעור ע0ריס מססנ6

 מי0ר56 ו6חל 6חי 0כ5 0גס ממטיס 3טס יס6רוומע3ס
 נכ5 קדם סק5 סטק5 5מחניח חSa 51 ענס כססכוחן
 מנס 0סיס כמייסס גותלן 6'0 טם'ס סלי וסגססנס
 לנו6 נותגין כ51ס סלי רכ61 סעים סיו וסס ככר0סס
 כש ככל ~D'bl ועסרת סרסע סמן 6מר %פיכךככר
06ג%י

 כגגו 6חן 61גי סק5יסס 5כעי סקל כי6י 6מר
 העטיר )שו( : כרנוגי מסס 5ע0ות סגסס רנ061סיס
 יסיס ג6 ימשע וסי5 סע0'ר ילכס 60ס . ירנס65

 : ככסלם 0וין יסיו 63 ועור ססקייס ע"י נודעסחסכון
 estnl מגהין 0תטיו ע3 כסרס * נסשתיכס ע55כסר
 * טכסוליס כסף 6ת )שז( : 5מנין קוימתסכפלט

 קור6 נסטותיכל ע3 5כפר 5מע5ס ע16 סג6מר3פי
 5פי כ6ן ת60 כי סרעח גסמכס * סכסוריס כסף6וחן
 י4כשריס וגסף ע5יו יכפר נמנס 6חת 5מע5ס0כתכ
 וסמן וכע טכיול ט,כיר כך ו6תר נ0גס ס"6 כןכמו

 והלצפן כטמן סמ0ותיס וסכ5'ס טסמיס וקערתטמטחט
 ע)6כס נו יע0ו ~bS וטנת 61ס5י6ג ננ565 610סני51
 מן ליתו קוזס מ0ם ותס5ת סקנ"ס מ65כת6סי15
 פס ע5 ידעח חמ3ס סענ3 מע0ס 3סוכיר וסונרךססר
Sien)5סתפ53 ונענו סטג3 וסרסת רדמו סוכיר נס 
 6ט13 0סוגי6 מטס 50 וכעסו נעדס סיית פעסעוי

 י*גי51 טכגוי 0ר6ס מסס 50 וכגיו 'טל56מממנרי
 ו5כהוכ טגיות 15מות 5סס51 5ילד סקג"ס ס15ט1ומס

 עס נרימ 0כלת החי6יס וסוכיל 0נא פעסטינרות
Sht'גריתו סניו וקרון מטסעיס כסרטת סכתוגיס סם 
 4 5,כרון יסל56 3כגי : כייו הנרית 151מות הסרמן

 ,מן וכ5 מועי 6ס5 עגויח ע5 גתון סו6טסלי
~Dtbn כ5 י'מ ' גס0ותיכס ע5 5כסר : 16תס 6וכורסע0כן 

 נורך 6ין קיימת סיתס ,ט, מכסף גע0ית ססמ65כטזמן
 כחגו 65 %כך גמניס כס'סיו 6מרת סעס כוסר5תת
 גתנע5ס ככר יוד גימי 6נ3 סיני כמזכר כ0גמגוכוסר

 60ינו 3פי . כיור וע0ית )יח( : גנפו 51כךסמ65כס
 שם ימעיס עמחחו %ות גחנ 65 מנ1ס יטכסל656
 נדיס 5סס סיו hS נחממ וכנו גחטת כיור הכ5יסט6ר
 ור1% )ים( : טענודס 5עקוח נקייס 0יכגכצ כיינחון - nsrno וגין מועד 6ס5 כין : סענ5ות ע5 גט61יסוט'1

 נגאס ג0גי5 סג16 . מיס ילמיו )כ( : נתושפמנו.6%
 כטני5 01נ16 מול * יייסס ולמנו )כ%( : ג%תס16
 כי כמנ מטכון 3טון . ל6פ נ0נרס )כג( : ע51סמק
 0ט61 סמ0נון 5פי סיקמס ש' י0ל56 כני ל6ם 6תת60
 טמסהס יסמן נסמיס 3מע5ס 60מר 51טי 1"51ךמוגט
 הס 4 נ0מיס : 5ך מ% עכ10 וח0מגס הס פי'651
 6נ3 כ0מץ יו6 גני ססימי נדכתינ *5גות נד51ישגי
 : ננץקע סגדלס עקליס 6% טרף מיגי סססמיס
 כמ0יחת י 16חס ונץטח )כם( : סך*וע 651 וחקגועחיו ס16מן מ"יגתו מתוך נל6ס 0יהיס . לקח פעסה)כה(

טש
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 נסס 5ינע הנ6 כ5 . יקדם נסס ט%נע כ5 :מקים עגיגי נט% קזוטיס . קיסיס  קדט וטיו : סמטמססנף
 הכסנים 17נמח 3לחינס ענין וס ונלי עגמו ויזמןיקום
 6ני 5כך . 5י וס יטיס )לאן ! ימקדסו ס' 56סנגסיס
 יוסך כנע . יימך נלב( : כו סגונע כ5 מיקדםשמר
 . טמיס ל קם )לף( : נמגליט לרון ויימס מטק5ע5
 ממגין ייגס כתריס סייס 1כ1'6נ5 סח5ת נטף הסומרי
 המקריות דלך וכן כגל סהוכיר למיס ש6 656ססמיס

 נהו סימרתי כ55 3ך הלי 61ומר וחוילגו)5'ומפרם
 ג5 . 'טיס בכי כי : 5עו)ס הס 6מת דגלי 6כ5פסוסו
 כן ט"ין מס סוט כמטק5 עגמו כסגי ירוקח6מד

 מתוקן * מנח5מ )לה( : יחד יעורנו כן ולמריגכטמיס
 : טזמלחח 65 ורימ)מ סיכ65 דמ5מ קנ5 כ3כמו
  מט  סכסוריס  כיום  לסייס .  סרק ממגם ועמקה)לו(
 דקט סמיס וקעולת קמרי נסרטחסכתונ

 וסני"
 ט5 !קנו גורר . מור כן 16רי גן נע56 )ב(י%4 : ונו'

 ע5 5כסר כ"ס סמטכן ומ65כח טעג5 כמע"ס_מגהרנ 5פי 6חיסמך 3ן כ6ס5'6נ כן טפין מהנג565
 סמנולס 61ת )ח( : עריס מור נוכר 5כך עון16ת1

 עמול טגקר6 סכמטכן כ5י נטוס מנינו 65 ."עסורט
 סל6 5פי והעעס 6שר נסיעת וסטונכן סמכורסרק
 מסרי ננןי ו6ח )י( : ימים מחן שם ע5יסססיס

. 
 ממסכן יריעות ממ65כת סנטים מה וטליי סייעקטון
 קרון לכשת כגייס עסו וסממך ומססלכת כטוגסוכני'
 סמפורס כמו וסמ!נמות וסמנולס והסו5מןסעיות
 155רך . 5קיס הסמים קטרה 61ת )יא( : סעדיבשרטת

ש:יםגנצ%שגתם:ג5מנ:2%
 650 סטיר כונס סע5 כסכת ונעטות קטוריםנמסכן
 כיני ע6 . וגיג'כס כיני סי6 16ח כי : כסכתכעסות
 6תס כי סעו5ס כ5 ייעו כמוני 13 כסתטנתו ס16מ1'וכין
 כסכי) עוי נו -חור . טסיות 6ת וסמרתם )'ד( :עמי

 סעוסס כ5 כי : ישח מות כנווי . ממ55'ס :ממ45ט
 הדכר 6ין טסרי סמיס כידי וגכלחס נסחר . מ65כטכו
 o)hin ט מעוסה כ5 : דין נו nlaDS ם'1כ3 5כ"לע"ע
 ססניע' ויום ת'5 מגין בסרט ממעלו שכס .ונר
 פ63כח עוגם יום מ65כח ע5 עוגה ")6 5י 6יןונו'
 שנסע) יומת מוח מח55יס 15מל תימוי מגיןס5י3ס
 הסכיעי ויוס 0'5 מגין 5יוס אטלס טמענו ס5י5ס6%כת
 : 6!סרס נכ55 ט5י5ס 5סגי6 "65 מנח ת"5 מססכת
 יעל" יכיס לטח)%ו(

 קומר 6מד וכחש מ65גס.
 מקוס ם5 ר15גו עולס כם6חיי נומר תעכזי 'D'Dטסת

oln~hin6וטפחוחיכס ענייכס "מריס ע"' נעמית תס 
 6חס וטלית 6תס תענוד רגוזו עוטיםוכס6יגכס
 "סיליס . מ65כט יעטש ימיס ספת : מ65כתךמעגמך
 . יסלם) 3גי וטמרו )טז( : יומת מות כמנעקר6
 יוס ח0יס כסס יוס ,ס "י סייוע ימי כ5 %נטויסמרו
 )עטותם כדי טטסי כיוס ומכוהן כIP?5 5טמנת

 .. יטלל) גגי וסמרו : מחו55ת תס6 65 כשסכתם:
 6סזריס

קר6
 . 6ת1 )יכל ככ15חו )יח( : עולס גרית כסכיי

 רקבון ספין . 6נן 5וחות : כתמוז הו 50 הסחרכעקות
 : 6כן כסקיצת עוגטין ס5 טרופן %5י ד"6 י נסןטבע
 ע5 המריס טים קט)ס כ5 * טעם ויקטר )א(ירננ

 .'גפו יסכם סי6 6י המליס ים 61ט הי56גג6י
 )פי . 56סיס 5ג1 עטם ק1ס : ס)מט טמ5ך 56ויקס15
 קדים מסיט כוכג'ס עכוית היעמס 65סרן מ5י5סספמע
 מטס %ס יין ע) נחגו רנות 1מג1ת וגכי6ן5יסר56ססס
 איך מסע מלגו ס5" כמא 6יר ע'6 עמס 061קמיו
 כ5 כעף עי כלעו הו" יטל56 ע5 מכפל כך 6מרטיס

 סקג"ס מידיס.כי )לכ יסרי 1כ5 מלינס מי עוןןק ש5 סוס עזיו סכתוכ טס,כיר מגיי 5" ועודסלולות
 יסי56 גס כוככיס עטוית 5עכוד הסוסו 50ימ ינחל6
 65 ממס. 6ך כוככיס 5עכודת נתכונו 651. כקא)6
 6מר סקכ"ט כי ידע 65 הו6 וגס ירד מתי ומס6מר
 הנר'ת 15חוח י ט6תן עי מס וסג הסרס 56י ע5ס15

 סמר חסנו כך כ5 60יחר וכסרקו 15 6מר 65וס!מן
 וכו' - 6כי5ט 633 כך כ) 5ססוח ג6יס כח 6יןכי

o'~lhנתחיך ר6ס כמו ויגר ומגסינ וכיין מופע 
 זם כי 6מרו כי מוכיח טעס ושינת 5סלעסכלסיס
 ומם 3סעמיי1 נקפי מסס hn)h olpns סמיםממס
 מפס 6ת וימילו ס"ק כגורס 6ת וימירו יויס6מל
 ידו SD סקנסס 5טס ערס נסיט ססרגס כנוגספסיס
 י'6 . כוגכיט ענודת 5עס 651 5כנדט )מטכסויסמאו
 6שר נויחו כחוך סקג"ס פכיגת טחס6 56סיס 5גועמס
 וככךסעו עמו ההרן וטחש סקכ"ס 5כגי יסכינוי5כו
 ס3וליסמהיו

 סיוגי
 קטרן ממ.יקין פסיו 5סי 5סגסינס

 סו6 מסון ממז . ספים מסס וט כי : גגסיסמגומד
 יונמ6 וס עליו יקמרו ימדיר נוכח סריגו כיכרט6פי15
 סרנן גב( : סרגס ועוד קהית ימרס מאחי זהר"ה
 06 אכו מ"כ גחכוין סמיס )סס טהרן ' טוסגג!מי
 נמהר סניו)יס מן "מי ע)יהט )סעמיי 16o~sמר
 קטטס ופרנס מגל51ח1 5ר7ת ירטט 65 מטסכסיכה
 סס 5הס כממגי 65 י"ס ניגיסס דמיםוטסיכות
 כסיס 6ני 16מר ו6ס סמח)1קת וירסס מעגמםיעמידוסו
 נדכריס o~'npb מסס כעיני הלנר 'קסס 5ר6ס5סש
 וכטינ6 ממסות נו ילין זגר %1סס מסס טיכ6עי
 . קוהו ויזל )ר( : עסרם"' כמו ונר גסייס כבגי"סר ס,ככ גומי סרקו 6מל 51כך עלס וכן מ56יו יכע5מטס
 כסף ככלים ויזל 7ונמ6 הכסף זרור בסון ק6י5והכ
 %ר 651 י טנ5 ויערו : גד5"ם וכלע"ג מריפיםכסגי
 46 וט וכתיכ גענירס סחמי5ו לג סערנ )סימיס

 656 ס6ו 65 לכ ועלג סטכיגס 'סר56 סל16ובגוסו
 לגליסס ס5. סכסך מתחת סמרת מבזכי ס5לג5יהס
 סקנ"ט 50 ססיעוהי1 סרס סין כסנוליס טג) רג)ככף
 ל6  ועקדותיך וט' הריגותיך ל6ו כתה)יס 7כהיגוסייגו
 ססס מללעיס סל  ממקנותיהם  מחסנוגורפו

 מוריס וכי - ימר56 "יסיך 56ס ויקטרו : סקנ"ססל עקנווז"
 מנ%ריס הוני"ס מזהכ סיום סגעסס זט ענ5 כי 15מרפיו
 סים 1'ועוגיס פוגות ותרסיס מרטומיס מסיגו656
 פסור רוח נו ססיס מוס סכרו וסס טומ6ס לום3סס
 גפני בריותיו 51גפות ימר56 56היך 6)ס קמרוו5כך
 המטיפ שן טוס% נרות כמ סקג'ס כחן סרממיסמדח
 ס16ת ונ6 מופת 16 16ת י וכהן גגי6 נקדנך יקוםכי

 : ונו' 6חכס 56היכס ס' מגסס כי וגו'שמוסת
 יסימו טמ6 6גי מחירך 6מר טמעו . סטרן וירץ)ה(
 סם" כמו ל6ם 5סס ויטיפו וס 'וסיעפ מס 5ומלגכ
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 : מסס טינ6 עד 5סעטיקס כדי 3סגיו עונמ ויכןויס"
 ע3 5טמיס מנ וגעטס געכיזסו 5מחל . מחר 5ס"הנ
 ויסכימו : סממרח עד נינליס ו50קם מלסינ 1%טיתן

 4שמיס * סעוח lsffl )ו( : כחמו, ני'ז -מממלח
 ה5מיס זכחיס סס ויינמו כם516 "מנינו כמונסגי5ו
 וחג'יג6 כגרי קימ6 . סע5ית 6טר )ז( : וגו' סן5סגי

 5מגסינ 5סס טנתחיך * מטר סלו )ה( : נמירקהשיי
 65 ט5 ענרו וגס כמקומך 6מל סעמידו וססוזנר
 51טטחמ11ח 5עכדו 5וכרגי 6פי5ו ונו' סט5 5ךחעטס
 ע5 ענרו כוכניס לטנודת כווגו סל6 %ל"ס 5עמי45

 הקכשס 15 6מר מסס 50 5ככויו " 4 סג"ס )י( :מ%חי
 6גקוס חג'חגי גמקומך מגסיג 5סס טסעמידו 5פיכך

 סי6 11 חס5ס י"6 . מסס ויה5 )יא( . : מסס6וחך
 6לכעיס 6ח ס' 5סגי SD)nbl עקנ כסיטתטגלומרס
 כעדס סימס55 סונ5ח סזעת 6ין כי עוכדיו 6תוסונ סעגי 6ח וסרף ס'רז 65חר סיילם 6רנעיס 61חסיוס
 ססר0ס כ5 מטס 5ו 6מר ו6ן נקרנך 6ט5ס 65 כי9Db ס6רנע" ונתוך סכחוכס כוכניס סעוגזי 6ח ססירסטד
 65 סגייס יוס סמ' 6וחס וכ5 56י 16מר 6תסל6ס
 סגטט נ6ס5 ע5יסס סחס55 656 סיני סר 36 מססע3ט
 ברסוח ס65 הקג"ס 56 יט5ס 6יך כי 5ממנס ממון15

 ntSDI ונו' 5ך פס5 15 6מר סק3"ס כסגחסייםוכסוסס
 יוס מ' 0ס 1'עמוד סיגי סר Sb ויע5 ונו'גכקר
 6פך יחרס ה' 5מס : כחטרי געסלס 1כ15ט5יסייס
 נסעס 5סססיי 5ך 6ין סעס1 מס טעטו 6ע'ס *כעמך
 5מס ועוד לסס 0עסיח וסעוכוח סיניעוח ג5ק5ס
 : ס6נוח 5סנהצת תעמס מס ועוד ונו' %ריסי%6רו
 ט5מו יוס נ16ח1 ססדר ט5 . וגו' מסס וירד ושן)טט
 15מות וטגי : נרכס סיוס ע5יכס 5תפ עד כתמו,י"ו

 סורייס 5סגרס ג5כו ססיס סי ע5 6ף . כידוסעזות
 6גכי בסס סכחוכ ויל6 סקניס בטס יסמכל ט65נילו
 וס15חוח )טז( : 5ססכר כוחוח סיו ו5כך מ515מכחכ ענריסס- מסגי סורועס: ויזכור . ל יסיס 651 56סיךס'

 : חכרו גיו5 יכר גמס כ15מר - סמס 56סיסמעטט
 ומחו3: נתוף סל15ס1 כמו מלי5יס *. ומ15%ת)ים(
 נו סיס 651 סע53 6ח כסר6ס כחו ח0ם . מייוויס5ך
 יזוק "65 כי' קהת ממגו רמול וסטליגס 5סג5סכמ

 ססיו 5סי . ססר חמח 16חס ויסנר : גגפ3ס3רנ5יו
 ססיס סכעס טס נס bnts מס56פ6 ס"ח 6ותמטלות
 5הס5יס כדי ייסנ 5מטן נם)יוח וסוסיפס 1נ6 כוסריי
 . כ6ס ויסרוף )כ( : וכפו5וח ססועות ס16חיוח כלנסס
 יהיה הוסנ ס'סלף ומיד סוסנ עס נ6ס סיו"ן ?ני'0

 כגי 6ת וי0ק : וסנ עוד יסיות יסינ 651 5עו5ססמור
 זסנ לפוי 656 5ססקוחן גתכון 65 סססע 5סי .שר56
 סגסור מן.סמיס כססתו 6ג5 ר,ע51ס מן ו5נס5וסענ5
 גסרמח כת'ג 0סרי 5דכר ור6יס סתוסו כ6ילו כו6סט
 : יטר56 נגי 6ת pnb1 כתיכ 651 סחון 6ולי 61כותעקכ
 5מרס כ6 סיס וסדכל מלך 5סס סעמייו ו6תעסס עםיתי 65 061 רעט גמ"(גט 4 גרע"61 כי)כב(

 דונמ6 כסעו5חו סוס*גגמר סטנ5 1י65 )כד( :נ6חרונס
 וי65 כדסו0 וסס5יכו סזסכ סחיך סי' כ5י 5נורףה65
 כור6 ממג1ח כע5 . 610 סרוע כי )כה( : גנמרמסס

 וי6ספו )כו( : ממעסיו סעס 6ח תסריעו 5מס1145
 שוניו 15י גגי ססיו עשי ססטע 5פי . 5וי כני כ565י1
 כס )כז( : כמשמו מגסינ 5סעמיי ססכימו 65 מססט5
 כס5טת )כח( : ימלס 565סיס יבח 6מל וסיכן *6מר
'DSh5ענוזח גחכחגו 56סיס נ' 16תן פשעו 5סי . 6'ס 

 : סגדמת עיר כזין סיס 0יינס גסרנו ו5כךכוכניס
 וכ6מיו ננגו 6יט ססרי סקניס מטרתי 5סיותכס0יכס ויי יז כ5 גתמ%5 כנר .. סיוס יייכס מ3163כם(
 61'ן סחרגוס מטמע .וכן סמיס 5סס יזיכסט5חתס
 מטסן: כדגרי עמו ככר ססלי 5סנ6 יזיכס מ15165מל
 5כרכת 5וי כני וכו מכ6ן . גרכס ס'וס ע5יכס51תת
 ר16נ1 וכגי יטקכ כרכן 650 6ע'ס בלכס כסר0חמטס
 כיי 6כ5 כמ15ח1 מ15ג'ס סירזן 6ת סענלו סיי1כ1

 6ח וגגו ntif~na סק5ק15 ען' 5נלכחו וכו 65סמעון
 51הח י'6 . 5ך סתילס מי יתרו נח 15 ו6מרומטס
 ססי6 כעת עקג כסלטת סג6מר 610 כרגס טיוסע5יכס
 סרק כ16הו סוס סיוס עד 3סמי ו5גרך ונו' ס'סכזי5
 טגג,ר מט גגמל סמסכן וכסס1קס מוכד5יס טיסיוגנול
 ג5קחו ס15יס גס טגגשס 5סרת ונגיו 6סרן וגנז5כגר
 5סני סגעסס סמוכח ע5 ססקלינ1 5פי סככורוחתמח
 שכד 5סיוח סרנס קלח 50 ממ5קחו סיחס 16סענ5
 ינסר ונני כדכתינ נכור סיס סו6 סנס יסיעגויס
 : גחמוו כי'מ - מממלת ויסי %( : ווכרי וגסנקרמ
 : כתמו, ע,מו*י'מ יוס נ16לע . 1נ1' 56 מססויסנ
 0סרי רלחורס מססר 5ומל 6ין * מססון ג6 מחגי)4ב(
 טנגי סשיס מססל מססרך מ6י 656 גכחכ 65עדיין
 מטסרךי ר'ס: גממכת hnthit גר"ס כו גכתמס6דס
 ש )%( : סש4יקיס 156 . כחגח 6סר : סניגוג'ס156
 סזין סורת כך - מססרי 6משו 5י חע66סי

 י סעס 6ח גמס 5ך וטתס )לר( : 5ך מותר 6גי6נ5 גוסג"
 ט6מלתי כמו ; י5ך מ65כי סנו : ס3ך 5סלגסוחמ,ור
 סקזי וניוס : מ65ך ט51מ 6נכי סגס מסססיסנסרטת
 מר4ס גסרע 6יני 5מע61 יוסיפו ט65 ומן כ5 .וסקימי
 ק'עש סחע6ח ע5'הס כס6סקוד 5מע61 יוסיסו 606נ5

 : עמו ,ס גס6סקוד
 כמקוס כו סמט6ו ממקוס . מ"ש ע5ס 5ך )%(גןג

 עילוס סס51ך כ5 . מוס ע5ס : 5סס 6ס5מ6חר
 כ5י . מ5יו עזיו 6ים 0תו 651 )ד( : 610 עעה5נסון
 סורז 3ה( : ממגריס טטיני16 1סמ15ת וסנ וכ5יכסף
 סוסירס טדייס סחו 65 0מכגר 6ע"ס - מע5יךעייך
'DSמ6מריס למחגיים מעגמו מחניים דומס ס6יגו : 

 וס ומעסס ענר גמקוס עתיד )סון . יקחשומסס
 ? %ס כג6ח 1סיס )ח( : סכיוח 15מוח ססוריד65חר
 ומחרגס סעסי כ5 65ס15:יקומו 05ונ סממגס מןכנ6חו
 סעתיד טיודעיס 0כינס ככוז מסני וגשנו עמ6 ג5י~ומון
 סג6מל וססתמ11.סו6 סעס כ5 וקס ס6ס5:)י( סתמ5ירד
 זגריס 6ריכות מסכי 656 ונננו סעס כ5 יקומו3מט5ס
 .56סיס ס' 6כלס 1י6מל דונמ6 וכהכו מולמנגתיט
 וי6מר לכן 56י1 וי6מר זרע נתת 65 5י סן o~ahוי6מל
 יויע סגיס.6יני 56 פגיס סרכס:)4וש( יטוו סגרונקגס
 6מר ענפו סנכיס ססס5 16 ע5מו סספע סגכוס06
 לדכתיכ ענמו 6ת סרכין סגגוס כגיכ51 יסוסערגי

י,יי



חזקונ*ךזש%טפר

 : וס65ם סלימ"ס יוס מ6לנעיט טיס 011 נענן ס'וירד
 ס15מות גסחכרו כתמו, כ'"ו פיר0"י הממגס.כ6ן Sh)פכ
 ע5ס וני"ע סמוע6יס 6ח ודן סעג5 6ת סרףוכי'מ
 ט61 פי' עק3 ונסלפת יחרו נפ' ססרי מ,'ק יוט'
 : סמחנס 56 5נSo~n . 6 מתוך ימיס 65 : ע5ספכ4מ

 כסכמ יו פרס0 סקולין מ0 . 56י 16מר 6תר4של6ט
ע5

~DIW 
 סרנ5יס נ6מ5ע סכת גס סהווכלס 5סי

 ורמז ורנ5יס סנח מ15ת סס יס 5סי פלפ"יוכמנ5ס
 'מיס סגעת תסמור סמנ1ת מג 6ת יכתיכ לועל 59ח41
 נמסכת 1D1D ס5 גמ41 מ65כט 6יסור מכ6ן51מ17
 מס ו6יעס 6מלת סטרי * טויעחני 65 61תס :מגינס
 מל 06 16 מ65ך תס5ח 06 5י נ5ית 651 5ך6עסס
 51פי מזותיך . ירכיך 6ת נ6 סו7'עני ניג( :6חס
 י ו6דעך : 55ש 06 עמגו טת5ך ינו עונ 06 6יעסמזות
 נעירך 6סונ 06יס כך וע'י כך ו6דכק יותר עוד6וסך
 טמך 6ל - 5ך וטניחותי לר( : 5סס סעונ 6חיסס ונחר . סוס סנוי עמך כי ור6ס : נעיניך הן61מ65
 יכתינ 16יכיך מכ5 5ך ס6גימ עי ס6רן 6ח5ככוס
 וי6מר )מה : וט' מטנינ 16יגיך מש 5ך ס' כסגיחוסיט
 פענמו ימס ר61 זכריס מי4י . סעכיס פניך שין.6ם
 גס )יז( : עמי תס5ח 6סר 6ת סויעתני 65 61תס6פר
 סוייעגי ס6מרת . 6עעס יגרת 6סר סוס סדנר6ת
 וי6מר : מדות י"נ נקלי6ס עסס וכן ילכיך 6תנ6

 : ממם סכיגס ר6יית כמסמעו - כנויך 6ת כ6סר6גי
 דנריס מי15י Of שיך*נס ע5 פופי כ5 6עגיר 6רוי6מר
 6עפט וכרח 06ר סזס סדנר 6ת גס ס6מר למססו6
 חוכ5 65 15 %6ו כטיך 6ח ג6 סר6גי %קע מס1ע5

 סמ6 ו6מר נ5גו מסכ כך מסס כטסעש עני 6ת5ר16ת
 7בל סוס 5י 5סר6ות ר1נט 61ינו עמי נ54ס  יעתו6ין

 1"מ 6מווי 6ת ור6ית ונו' 6תי משס סגס מ*ווי6מל
 ממפ סככוד 5ימל ר1נס 6ינו גנוזר 6ת נ6סל6גי
 ס56סיס 56 מסכיע י6 כי סגיו מסס ויסתר מנינופר4לי
 sp כרית נכליתוח כטין 6ת % סר6ני סשק*65
 וי6מר וכ7כתיכ ססס וכן 5י וגתל5ית ממך סנקפיושס
 . 6עניר )ים( : 1נ1' פנקי SD פוני כ5 6טניר6ט
 מיח כ5 . עוכי כ5 : נמתנט s~p הענירו כמו6כריי
 . 5סגיך ס' כסס וקר6תי : ירסעיס סן 5נייקיס סןסוכי
 כו' 1)ןר6 משטף 5ותי ר61ס ס6ח0 וכסזרפרפ"4
 סנתעסף נעגן ס' רלז ס)ךי% כתח5מ 9כחוכט61
 ענן נסוש נטגן עעוף 9מניגו ט61 וכן כטוינשן
 65 י 6חון 6סר 6ח ומנותי : מת51תו - וערס55נ1ש
 6גי ונס5יכו וק6מר ק6י 51עי5 1כ5 מכ5 יכסרנחרנט
 רני 1Db * ומי ט16ס יר6גי 65 גי )כ( : ועןמצמך
 סק7ס *א 46 ומי כמסמעו ס6וס סיאמניעמעון
 סייט ס' 6ת ו6ל6ט יסעיס ס6מר ומט ספרת1מ65גי

et9Spwbsממישס 6ססק5לי6 . מ6ילס פ6יגס : 
 ססל ל6ש ט61 . ס5ור ע5 : עגנס 5פ1ן - 1גננתשפש(
 ור6ית )כנ( : סר.ל %פ ע5 סס 5י וננכת גחיכשסרי
 6חלי עוי סמאיר ויווסל ט16לס חר6ס י 6שלי8ת
 נ6כ כ"ע ג5י5 ' ל ספ5 שעסס ס' וי6מר )%(גץ4 : 5ר"ות מוכי 65 וסו5ך טמחגנל ס5סני %ל 5%שנלי

 נר6סוגש . עכך '#bS 65 61יס 4( : 634שר

 וסנעיפ ו6כיסו6 נדכ 61סלן 6תס ס' 56 ע5סכהינ
f)pfn56נמע6ס וגחלחקו סגנ6סו ע15 65 15631 יסר : 
 : נ6נ ג'ט פ5 ססמל גע15ח ' נכקר מסס ויפכס)ד(
 . עש גו סיל סטס סוזיעו . 0' גסס ויקר6)ה(
 5מע5ס כתינ סכן 6חריו סכהונ מס קר" סקנ'ה7'6

 ססיק עעס סיס סדבייס וגר6ין 5סגיך ס' נססוקר6תי
 סימע6 קודס סוס"י - ה' ה' )ו( : סס,כרות סתיכין
 פסקנ'ס ע"ז יסו6 ענ3 נכי פי' סיחס6 65מר הי616מח

 סימע6 )ץדס 6מת ס' ס' כיס כתינ 5מעסס%רףממסנם
  עטיפ גבי כדכתינ כמעסס סהרסור מן מיינ7סו6
 65תר רק 5מטסס קויס נטרסור מיחייכי ד65מרנ5יס גני 6נ5 כ5כס יפר56 כני 6ת "סוס 5מטןכוכניס
 65 ס' יעעע 65 ג5גי ר6יתי 06 16ן כדכתיבמעט0
 כפו וסוטע זיין . 56 : 6מת סעס 656 ס' פסכתינ
 ענייס ע5 מרחס רמוס. : סגיסס דנר ינ6 ס56סיסעז

 6ף עייך - וחטן : רממנות מדת 11 ומלילי0)ועפיליס(
 ויחנך: ככי ימנך וגותן חונן ונייק ס:6מר כמו5עסיריס
 יפינת כמיין 61לג6 כמו רומחנס 05ון . 6סיס6רך
 7יג'556סון

 4נק6יל'tDlkl 9 ייסכיפג"ס ונלע"
 סלטעיס מן 5יסרע עמסר 6ג' 6'ן . 6סיס 6רך :19עס
'S1bמהם 5יפלע 6פי מ6ריך 6גי מענמן51גדיקיס יסוכו 
 . סנ6 סעו5ס 5חיי 5וכותס כ7י ע4טס 6סיומנדע
 bb נקמתי 6קמ ס6רנס ומן סכ5 יפי 6סיס 6רךד'6
 נקעתו יגשס ה61 ממסר 656 6עיס %ך 6'גו 6זסק
 כמו - מ0ד ורכ : נקגר טו6 5מחר כ6ן סיוסס6ס
 . ו6מת : שלעגיות ממדת סונס מיס מרוכססמ3ינו
 5סון . ופסע שן מס6 )ז( : מגעיח ס6גי מסמ6מת
 : 5טציס פניס גום* נ5עשז דפורענ"ס סניסמפ61
 : wtSSDn ייע'נו 65 06 5נמרי . ינקט 65ונקה
 5סכיס גוח 65חי סככד מס16 ססרי ' 6נות עוןשקד
 18ן עמו ע5 6רס י5קס ס6ס 5ג' גוח 5סכיסוסככ7
 4קס וזרעו כמקגח 5וקס ט61 656 מתקייססעו5ס
 bwl 5עוכס סי6 ס)ס עסרט ס5פ מלח 6101כמקגת
 מעס פ5 כנ"ז סתס כגיס ע5 6נות יומתו 65זכהיכ
 ס0יס 5סי . מסס וימטר )ח( : מע5ס ס3 ננ"דוסכ6
 מטס סר6ס 5סי Dff'1 רנעיס SD יותל סי6מליר6

 מ5סג'1 וס51ך עוכל5סקכ"ס
"101 

 5סחפ55 לונס סיס
 וי5 רטתיט 6מלו וכן ממגו סיתכטט קודס5סגיו
 עסמ5ך נעוד סמל מ6ת 3רכיו Sh~n 6דס6ימתי
1'WS: )ס' ג6 י5ך ס' נעיניך מן מנ6תי כ6 06 )ם 

 ערף קסס עס כי : ד5'ח 563"ף תרוייסו .כקרנגו
 קסס עס כי נקרכך 6ע5ס 65 כי 6מלת 6תה .סו6
 6ני סו6 עלף קסם פע0 כן ייי ס5 כי 6ירכה6ת0
 סו6 ערף קפס עס כי י"6 . נקרכגו 6הם סת5ךפכקס
 רכ כו 3שגי ום5מת דוגמ6 ט61 עלף קפש פעס6ע'ס
 5עוגגו ושמת כקרכגו 6ת% טח5ך מנקס 6ני 5מססו6
 יס6 65 כי כיכתינ 5ס15מ 5מ65ך לטות 61'ןס61י5
 :hks11 6מט טס5ך עונ ומופ6 ערף קסט וסעס5פעעכס
 6סר ס6לן 6ת וסנמיחט . וגמ5תגו : ר6סוןר6טון
 . כרית כורת %6י הגס :;)י( ינמי5ו גמו סה61יסל56 בני 6ח יגח5ו 6סל ס6בות ל6פי 056 יונמ6נענעת
 גס5יגו ט hD'6 76ע ונמס ס6מרת וממס o)nPס56ך

6ני



נבחזקונילנשאטפר
 .  לסלתות 6עסס עמך כ5 נגז 5דכל תסונט השך6ני
 כסוף סג6מר 610 עמך כלית כולס תנכי סגס641
 ו6ת נריח 6מך כרתי ס36ט סיגליס סי ע5 כימענין
 גלית הטפלו ילי SD מיאס כליח סי1 סגליכיטשלש
 וכש 5ך סמל מתחקת סכחוגיס סתי6יס וסםר6סונס
 ככס תטמור סמבות מג 6ת מסססיס נפרטתסס,כיל
 גס ממגלים יג6ת כו 5כי וכל טסו6 3טי כ6ןס,כירו
 : מטיס 5יגי6ח ,כל סו6 מגס למס מעל %ןס,כיר
 מגסת וייר16 נו 0ג6מר פגים קילון ט61 . ט61 גור6כי
 . טיוס מגוך לנכי 06ל 6ת 5ך סמר )יא( :%ע

 06ל 6ח חטמול וה65ס מטיוס 6ג5 מחויתיטר6סאות
 וס"ס סער כמו . מסכט 56סי )יז( : סיום מגך6גכי
 ,סג היתיכו 3פי נו מור תכניס עגונת ענוגי5פ6ר
 סמ15ת חג 6ח )יח( : ממכס 5עון מטמע וכן ענ5ועטו
 הלסיף ומנ סםכועות ומג הלניעי וגיוס יחס ספר1ג5

 וסימן 16ת ס55ו סמ15ת כ5 6דמחך נגורירשעית
 טעוסין כלרך פויס 5סקכי5 דולונות 15ומנסין גמועי בסגיו כקין 60גו סקנשס ס5 ענדיו ס6גמגומס

 : כולת מסיס טנליח SD 6)1 ו מגו ט,סיל 51כך5מ5כיס
 וכדן כהמס כ5 כ55 5מע5ה 5י* רמס כ5-סעללפ(

 ופטר )כ( : ככורט יין גיסנ כטפס נעינו ופלעמול.
 זורון נ5י יל16 65 ס5י וסניסס עמס סגר6יסס,כריס - ליקס סגי ילדו ו65 : מלו hnh~ לה"ק . תסרסממור
 * ליקס פגי ירקו 651 : קרניות ילדו 6דכמקיעי

 ומוסגס סו6 יתר מקר6 סכריית6 מירע וקפיסילס"י
 תם5מנו 65 כתיג עני ינני ריקם מפיקס פי' וק בנשםן

 כ0כי3 13 חור תעכור. ישס עמת )כא(~ליקש:
 : ao(o תשפת נסני5 . ס"מיף ומנ .: מעשקיר ככורי גסבי5 . עגועות ומנ )כב( נ וכקרירנחלש
 : "ר5ך 6ת "ים יחמוד ו65 כטכי5 כו מור * מעמיס050
 סו6י5 גבול. 6ת וסרמכחי מסגיך גויס סורים גי)כה
 6ת הרחיב 610 לזוןועת

 גנוי
 65גרסס מגחתי מס ע5

 מטירדן רק 15 גתתי 65 כי ועוג היחזן 6לןוסת
 עטלמנתי ו6ת 6ר,ך 6ת 6ים יממוי 65 51כך1ס65ט
 תם6רגס וסעליס 5רג5 טילין 6ת סתענור 6עשס5ך
 סוריסס לכר ססומוקו 6ותס סלי ייקמרו יוסבממין
 משחר שלנס 6ת 5ככום טכ5 ס)6 כ"ט מפגיסססקנשט
 . ונמי דם ממן ע5 תסמט 65 )כה( : גמג1חיושעסוקים
 ר4חכורס מגל 63חי 16 יזורק 16 יטומע שהכספילוסי
 חמן ע5 סססמ 6ת ססוחע גסחע תמיז כפ'כיתגי6
 עולק 16 5סומט סיס נומן קימתי תעמס נ65שכר
 ימעיט ס,כיל hSn טרי עגתו הכורט מנגי 65מי16
 מסרטת 5מע5ט * הכקל י"ן 631 : סססח חנ וכחנפ'

 סכסר ע3 טוטיר וכקן ס6מוליס ע5 סוסירמבשביס
 ם5מע5ס כסכיך כ6ן 0ג6ו . ככורי ר6סית )כו( :עקמו
 גדי חכס5 65 : פירסי וכקן עממיס פנעט 6ר7 סילם65

 6מ1 כמ5כ ניי151 סינשל עז תגיחי 65 . 6מ1גמ3כ
 6דמחך ככולי ל6ם" דונמ6 תגי6גו נידרו נל6סימ6%

חני"
 עד תקמר 651 תני6מ המתנכרת מלעס פ" ונו'

 6סכ15חיס סגסי15 כמו נמר יון כם31 . טפילותנמל
 זהרי 55כח ם65 ס56ס- סדנריס פ' ע3 )כז( :ענגים

'e'~lh ו650 סקלן 5יוסנ כרית )גלות ע63 6חליס 

tnn~osכס ntSDS1 56תן כרחי %וי וגעסות %ג 
 ט3יט"ס יום כמ' . ט' עם מס וימי )כה( :בלית

~tSDW כתכלי עעלס 50 סימר ע15ת עז ג6כ כ'ע ט5סימל 
 1*עת יוס טיס העק יויע ממט טיט מכיין61'ת
  לפיט וגסול6 כדכתינ OSDnS טוים ים 1ט65 5י5טסיס
 יעיל כיוס %י5ס ממך יחסיך 65 חומו נס אומרסריס
 מ5מזו כססכא4ס 656 %ולסכחסכט

 מול"
 טנכתנ

 יויע סט מנע) תולם וכס5מזו יוס ססוOtO 6יויע
 ומלות כוככיס 5נגס כ0רו6ס ועוד 5י5ס 6100סיס

 יוס עס61 סיס עיע סקנ'ס 3סכי ומעתמויסכ,רעיס
 : 5'5ס 6100 סיס יויע ומבתסוס טרעס ממסוכטר61ס
 עקכ כפרצת וטעדות כתכ סקג*ס . ס15חות ע5ויכתונ

 65מר כתמרי כסרס שכת סס3י0י כיוס ז מפסגרית גיסי )כם( : ס15מית ע5 וכתנתי 5עי5 טכהונועזי
 כ6ן החסר מס ' סערות קמות ומגי : ס5'סייס יוסמ'
 עקם גסר0ה סכח1נ סי' מעה סעסס השון עם"תסו6
 כ5יו וכ5 ממסכן כמגמסמ כגיסן 6חד עי ט"ווגו
 עול קרן כי יזע 63 חצסס : נג563 עע0ם כקרוןיחגו
 כס מסיט סמערס טיס ייו 6ן סקנסס כסנתנ -פגז
 סגור נגקלת וטמ"ז כטוי לענוי וסיסי כיכתינמסס
 פגיו ע5 ה' ויעגול וכתים עגלי עי ע5יך כפיומכותי
 %1 במלונות כ15חוח טיכס ומס ססוי 5קלגי ,גסממס

 כרטמיס כ5 כעין גתנו טטר6טוגות עשי סייגוגר6סוגות
 סהר ככ5 יר6 56 6י0 נס כתיג 15631 1061קו15ת
 ועגן וכלקים ננסיות כחגו טהד06וטת ומקמלונו'

 סיט מסוי קלני 566י נמם6י גתט וס31155סיייס
 110 6% קמלות פכות רתע )6 )ומל DIDl~S פר4עתתון

 5טס בטעמיי 0ל15 5פי ד"6 סקנ'ט* 15 שתגסמ6מיגיס
 מדו מ65 סטו6 סקלם 5סס הלבס מסס כעקוםמגסינ
 1יירל1 )ל( : כמק191 קמל יסעמיד סי611ין ע5פכיגתו
 מנטת ויירצו כלרפסו מחספס משסו יפי 1,56משת
 * מעם 6מסס ויקל6 )ל%( : מ65ך ססו6 כסכולים56י1

 ויטשו : מטס סטוק יזעו 16 5ק151 וטכירוסוכעקל6ס
 חולו כתת5ט כסל16ס1 מעמת ויסוכו מדק6מל .56י1

 גי,וקיס סיו 651 * 56יהס מטס ויזכר :65מוליטס
 ס' יכר 06ר כ5 6ת )לב( : 56יסס מיגל סטיהנעוי
 ר6טהיס יוס כנו סג6מרו סיפוח כ5 * סיגי נסר6תו
 גלמיו יסר36 סגגעוו המנת וכ5 6חרתיס יוסוכד'
 כשגס לשיר עמלים עי ממוריס ימל56 י165 סכומניסן
 0"גע מסס מטיס סוסי גתנס מנוס o~tno 6נ5ספנית
 נמנ5תס ובמח 6חת כ5 כותנ סיס הקנ'ס מפיטמנות
 וקלע תולס ספר טייר סש5ס מן בסער וכענף5עגמס
 5טס סר16י1 הסמוכין 3פי ס"ס סיוס עד ססרסיוחנו
 6תס מדכר מטס ויכף )לג( : רנותינו סילמוכמו
 גשר סיכר כמסיט ונו' ס' כסני מסס 1כנ61 יונו'
 Sbx, 65 עס מיגר עגמו מסס כפסיס 16 מטסעס
 6ת ר161ת עיניך וסיו מסוס סגיו ע5 סמסוט גוחןסיס
 בנכי ומממס מטס קנני מסקנשס מסוע ומוריךמוליך
 "יס %1 סקל-ס בפגי שמז סיס כס5" 6ג5יסר56
 וטם4נ כזכתיכ סמסוט גוחן פיס rb יסר56 עסמדכם
 סגיו קירון קי17ם תמיד ילבו ס65 כוי טמסוס rhמסס
 עכירת נמיו גלה והון מו3 ססו6 )מס זומאויפיס

ושי



חקת'רצשאספר104
 0גזרת * מסהם : טכייס מו'1 עיניהט י,וגו ס65ועוו

 ן סוס רק 'סוד נו 61יןסות0

 השא כי דפרשת סדראוסלימא

 רקהלפרשת
 מו כטיר7 . ע7ת כ5 6ת מס0 ריקד;ל )א(זשץ

 הקכ"ס נ01 וכ5יו המסכן מ65כח סי6 לגס5ומר
 ססניע' וניוס מ65כס חעסס ימיס ססת :5עס1תס
 ו6ין 5ס' סכת כך 5ס' סהמסכן לס'*כסס סכחוןסגח

 מול . ימיס ססח )ב( : סמסכן מ65כת כסכיל5ימומה
 : המסכן 6מ65כח 7ק6י יק6מל ה7נליס ")ס נסנייט
 ס3טלס 6ומר מרכותינו יס פילס'י 6ס* חכערו 65)ג(
 חעסhS 0 ונכ55 טינ6ת סנטרס כ15מר וכו' ע6ח5י6ו
 ס6ר מחומר 105נ'06 י065 655ו דסכח מ65כסכ5

 ו5" ככרת 65 ס6יג0 ע5י0 51)מימ65כוח
 eSh כמיתס

 יומר ג15מר י65ח 5מ5ק "ומר גתן ר' ר'י ז3ריג165
 גמסכן סנעטות "n1DhS מ6נות טסי8 מיומית זו מסל
 5נזס נה ססרע נמפכן ע5מה בסני סכחוכ ע5יסומייכ
 6מח כסט5ס סרכס עס6ו 06 מ65כס 6נ ססי6 כ65ף
 וי65 נכ55 ססיה דנר וכ5 61חת .6מח כ5 ט5חייג
 ע5 55מי 656 ינ6 ע5מו ע5 55מד 65 '55מז הכ55מן

 5פי 6ס. חכערו 65 נע5מ": פירסשי כך י65 כו15ר~כ55
 יוחר סכערס ע5 ס,סירססועו

 מס~
 5פי מ65כות

 וגכעיר ענח מערנ הכ5 גומן "נ5 מ65כס גר6יחס6יגס
 כ6 כסרסח לסע5ס 0רי '"מרו סן ד"8 * ססנת8חר עיי וננחסת וככסף נזסנ יטסות כדי כסנתגפחמין
 מ65כת שת'ר 6ך עכוי0 מ65כח כ5 עוג כיוס 5ט"סר
SJI&מוחרח ח0יס נסס 16כ5 מ65כת גסבח כן כמו גספ 
 ס"ס כי עכס5 5"סוח Dh "Dh חכערו 65 ג6מר5כך
 כמקוס 6נ5 ' מוסטחיכס גכ5 : מ6י5 5כ5 סו6טרך
 : קרי נרימיו כתינ כריחו 6ח )יא( : 5עסוחמוחר
 חייס רוח נו ס"ין ינר ג5 . '6יגיס 61ת עמוייו6ח

 7ונמ6 גקנס 5סון וסעמיס וכל לטון גקר6פעמיס
 65 "ס ומ,קה6כ5ס1 נ517ס לוח וסכסו ה6מתטעלגה
 נדיק נימ סחגחס מק5ת נקומנו ממגו ור~ליטכוסמ
 כו סיס כ7כל 61סי' געכרת רסע 31חנו6ות רכחוסן
 6סר כ5 ממגס יקרינ 6סר נר.מס 061 מ5יגו חייסרומ
 ק"י 6זג'ס 61ת 6שי0 ק6י טמוויו 7"6 י פגוייע

 . וסול כ7מסרפ סמסכן מ5~ת 5עעותתכטיע'סס
 ימסכ ס6רן עזס ע5 דונמ6 הגס'ס עס סגסיס spד'6
 . ג,0 . נ6ון . חמ : סחמ'ד ע51ת ע5 יסרף סרפפע5
 טגסי6יס נ5 סני16 5"סוד סהיו פתיס . ססהס 6גגי"ת : מעיחו 5פי ט56 6יס כ5 ממ5ריס Sfilat כסע15הני16. ו0גפ'6יס )כז( : נזרוע . כומ, * ג6ננע . טנעת .נ6ף
 61ת : נסט כיעכיס הסנסיס ג5 סטמות 5סיגיחי
 "מח 36ן 4מל כ5 סכי16 5חסן ססיו ר~מ615יס"גגי
 קזס ססו6 סג'16 המסחס סא ולס סכטו סס כה5ההוס
 ממנו מוסתין סהיו כס ע5 נד51ה 5סון ומסחססכ5

 ע5 סגקער הקטורת ונס נךו5יס וסכ0גיססמ5גיס

 5מ16ר )כנש( : ולפנוס 5סני סגקעל ו6ותו י,טנמונמ
ס5מ"ז

 : 65חריס , 51הורוח : גטנ"
 מימזי ע55 כסו יתרה סמ"ס סע3וזסי מד )ה(לר

 כמו ויכרש י נממגס ק51 ויענירו )1( :ססע5תי
 ס51*ס %65ר רנותיגו 6מרו מכ*ן ה' עסמעניליס
 מיוש סעכרס טענרס וגמריס 5לסוח מלסותכסנח

 ר~חט וגחי3 כמחגס קוי 1'עכירו סכ6 כתי3הגסוריס
 יוש כ6ן 6ף 6סול יוס 5ס5ן מס תרועס סוסרוהענרת
 סעס ויכ5* וכתיכ . מ5"כ0 עוי יע0ו 56 :6סור
 : " סי6 מ65כס ססנ6ס ל3ותיגו סמכו Ifi)Dעהג'6
 יריעות עסר טסו נתללס יריעות. עסר ר~מסכן 6ח)ח(
 סכ5 ע5 סח3ינ 6ח גו 5חת 0נגין כך ו6חר60ס5
 נך ו"חר קויש סמג'נ ג5 קדס מכסיטי כ) כך61חר
 כר31יס כחי3 סמסכן ח5י מחוך 0נר"וח יריעוחכעסר - הוסנ מעסס כרוכיס : סניח מנר סני3ממעומ
 0יו ס65 טסרס סטסתי 6ג5 "וחס חעסס מוסכמטסס
 מסני 5מטס 651 60י5יס מנפס מסגי 5מע05גר6ות
 5סון יחיו לנני י0יו ותינת ס"נ סמגס וסיו מעיסיסיו וימיו חו6מיס והץ : 5יורין כסן עסו 65 יריעוחהעסל
 כ5 יקומון סס יססוסו טטס 36 יני6ון כמו סו01106
 05 ויעס )לו( : יסעי ס' סי וע5 יחגו ס' ע"פסעס

 מפגי תרומס נסרסת סי' גכר - ססיס עמוזי6רכעס
 לפחח וס' 5סרכת טמודיס 6רכעס טכתונ קנעמט

 610 - ,0נ וחפוקיסש ר6סיסס ו5סס )לח( :טמסכן
 : ר3ו 5ו 6מר ס65 דכריס 6סי15 סק71י גסרסחססרט"י
 : 610 מ5ס כס5 . 5זיו סני ע5 . 55טותי1 סתיע5
 גקנע 5מט ח,"ק י סמסח0 סמן 6ח נכט(-ויעטלז

 וסכיור סעעס מזגח מ65כח גנמר 65 וע7יןסמסכן 'כ5י כnlab) 5 עתיד וממגו סו6'5 ,ס פסוקכ6ן
 * טהור ססמיס קטרת : כ5יסוס6ר

 "5רי
 טסר0

 : רוקמ סמן יניע י63יס מות ונוכיכדכתיכ
 Ota פ" י6יס 5סון ' 0נ1נ6וח נמי6ות )ח(לדץ

 ג5פי מטט מסוך המזנח ונין מוע7 6ס5 ניןכחון
 נזכר ויסיס ס5ונ6וח סגסיס "1ח1 סחר6גס כיי1105
 ס1סס נסרסח נדכתינ ססועות 6מ מעקיס טמסס5הס
 ממר*וח כמו ס5וכ16ת נפר"ות סרם'י י5סייחסף. כמ6ן כיור מי ומתרגמיגן מרס ככ5י קיוסיסמיט
 6פר : ונ5חפ ככסר וסגותר דעמ6 מ'ס נמקיסכי'ת
 מועי 6ס5 סחמננ16

 ח1ס?מותיו 1לסמוע 5סתספ .
 ומוס מ,0 : וסל1יס סכסגיס נוסי הקכ"ס 50ו0לו5יו
 שס יסס ססגי ו5כיזף 0כמף - 56 ק*י פקוקיס6סג'

 :. סמנר 5סטרומוס

 ויקהל רפרשת סדראשליסא

 פקוריפרשת
 מסכן מטכן ו6יוס י המסכן סק1יי אלה)כא(

 כנון 6חר נמסכן חסעס ס65טטטח
 סעזות מסשן 6100 כ6ן 5ך 16מל גו וכיונ6 קלחמסכן

 מול ק 16לי גן וג5655 )כב( : נו כוכגוחטס5וחות
 כנע ט' 137 15 6מר ס)6 ינריס 1596 סרס"י .ונו'

אוי



נגחזקוניהקפלך%ספר
 ע5 . סתגוסס ,סג ויהר )כר( : סעמוייס ל6סי)נסוי
 גקל6 5נ,נל כסכומנו גע5עו15 מניפו טטמגיגוטס

 ספיר ניס מעיעת כי * וגו' ככל ועטליס מסט :מנופט
 565ף ע51ס למעכן מ65כמ כ5 50 ,סנ סכוםחמ65
 ססימיס וטשליס 5יפלין וטס וחמפיס מ16מו6רכע
 5ך סילם - סעדס סקולי וכסף )כה( : וסגמססיפ'ס
 סיס ססכסף 5פי וננמפת נכסף געעט מסשכר"ג
 0סרכס ועול עימו סמלכן סיס טרדן וט5כסולים
 3פי פי' 65 נ,טכ 6נ5 ומרוגמעת מטכסף געסוכליס
 גש 6ך וסכפלת סמנולס לק ס5ס %' מנצו געסס650
 1סס51הן טסגיגוי ומ,נמ וסילון טקלטיס כנוןמס%

 . ומכעיס וחמאס משות וסכע 561ף ככל מ6ת :,וסנדיס
 מזקקות ססן ח51 "5 מגס 1מ64 56ף י"3'סם

 ססק5 ממגיה - nSj5aS בקע : מרקי'טמקורין
 מי 5סני וידוע וג5וי יחג6ין ט61 טלי הסקיכסיטקע
 מ65כת כ5 5ג1לך די וס טנכסף סעו5ס וטיסממל

 סיעור גוס 5סיכך סכתוכ סמסרפ כמו2סגט3מטי1
 סטיו * ספלכת שלני 61ת סקיפ שיני 6ת נכז(:
 ס1גלך מבמסכן קלסים ולמנגס 65רנעיס כיםט
 וי' ס6חד סנךפ תחת 6דג?ס סגי היניס וס"סחסעיס
 ככר סגעיס סתטפט ונחסי נכם( : מ6ט טדי5סלכת
 nlhw וממט "5פיס סמנת מס סק4 מ16ח וי'561סיס
 מ6ותט - גס ויעט )ל( : מלק"פ סקולין מע מגיס11"כ
 מר16ת גני ססילסתי כמו ממנם כמקוס כס .מגוסס
 וממכס מטפיס . מועז 6ס5 סתת סיגי 6ת :ס4כ6ות
 ממגל 5כ5 כמעת קיני וחמסת סייס עסו גחסתככרי
 ככלים ר,ממסס ומן 65דן ככר סמלכן ממח 51מסךסניכ

 הנחעת מונח עסו "ק5 מ16ח 71' 1ס56סיססגומריס
 טייל סרי p~rn . וסמ"ר סמככן יתיונו ו6תוכאיו
 וסמקגות ילישת עעלס ועסתי גמפת קלס' כ6ןיפלס
 מלסת כט41 טפרס" מס 5פי סיתיומ 6ת 3ס5חקוע
 נסוף ספריתי כמו הכיור מן ירמוס 6ין 6נ5תרוסס
 נדנו ס65 15טר טוס 5נג SD ימיט 56 ויקטןסלקת
 יותר סרגט כי כ6ן טכהוב מט 656 ונחסח וכסףוסב
 6ת סזסנ מן 5ן כתג 656 ניכו כא טכהונממס

 קטסל 61' סגחטת הצן סכםף מן עסו וכן 51טרקים סרכי יכ5 נ516ל גתנו וסמותל סוטנ 5מ)6כת"סוקלך
 15מר לפטר 6י ונס מהסרכו מט נ5ימ15ס שיגוומר
 סבעיס ובני וקמת ססיס וננ' ונפלט מסע בני"מנס
 651 לנוט טס'ס נמגין טיו ס65 סיס טמולסוכני
 דמטמע המסח כסף מלומת מריס כ5 כחיג מסלינדנו
 עפרים גגי שגס 6פי5ו מולס יסיס יתלוש סלונהג5
 טגי16 ס65 למיקר 6יכ6 עמ' פסיס ע5 יתריס16

656DPS סרגש ומותירו גדש וזפי 656 5נ31נו4ז 
 : וסומלכיכתינ

 ממק וגגי נגד כ5 ונו" ילל בניי עטי )%(לכ%
 51מנורס טפגיס ו5ס51מן סקיפ %יון כעד6מר
 מטס 6מד 5כ5 סכקיס הררת כ5י b)SI ס,טנ51מ,גמ
 ו55מס.ססניס 6רנמן לנד טעו5ס 51מוגח מכיתכני
 בסאגת סמסולט כמו עגי ת51עת כגז ס50מןעכ5י
 כמו תקון 5ט11 . טססס קנני 6ת ויעטו )ו( :נמדנר
 סשנ ' סממן ק15ת n~SD(t )סק : קותו 5עסוחוימסל
 יזח 651 )כא( : סחפן קנות 56 תפס 61תסונסרסח
 : נגעיו לע"י 6יו,פ 6יגו'ן סווס %ון .סמסן

 יסד וכן כ5תס עכשו וחמסס בעטריס רנותינופי'
 * טפסורס סמגורס 6ח )לז( : סולים 50 בקרונןספייע

 . סמערכט גרית : דם סוס ע5יס מזין סיס ס65 פסע5
 למעירות סס ע5 גנוי 6י ובניו לסרן טותו יערוך ססע5
 חו"ק - סמסחס טמן ו6ת קלם( ססניס: 5חס מערכתע5
 : ויקס5 נפרסת 5מע5ס הלמרט כמו ג6ן גקכע6יך
 סח5ל tb~Sp 6ת יוגמ6 . ויתזותיס מיתריו *ת)ם(
 יעל56 כגי טסו כן )מב( : הנניס 61ת עמוייו6ח
 מטגנגס ס1טט כמסכת סהס תנן . סטכויס כ65ח
 קרפיו קלסיו 6ת מועד 6ט5 נננ, ר6פין סמקיסכיח

 חמת מסד6 לכ 6מר וטיסן קיניו עמודיוכלימיו
 : סיכן פ5מח15ת

 כנע וממיגס ממוכס 5סון . ס6לון ע5 וסכות )נ(מ
 דונמ6 טירון 556 ? סקרון ע5 : דרכך 6ח פךסגני

 : טגמ5יס ע5 טמעלכת ע5 ימפנ טפלן פרסע5
 מגריס י5י6ת כמגץ סעגית כאגס סל06ון נחדס,יז(ויסי
 וש )לה0 : מנינן מתפרי עמס 05גות בע5מ66נ3
 שעי S~h 56 %5 %סיכ51

 מ מקמתו נסעת .
 ע3 סקנ"ס פ5 מנתו 5סל16ת מיי טענן עפיוסכן
 soeo מחוך סשן מסתפק סיס כן לחלי 656יסל56
 ודללתי סס 5ך וטעדחי כדכתיכ טירון ע5וטוכן
 ונכ6 סג6מל וס61 מסע כ6 161 סכסכת מע65תך
 עוועים נניח מת6 6תס וק ומ' מ1ע7 6ה5 6)ננסס
 מ65 כי טמנן מסגי 5טרח ויעמוד סכסגיס 'כקווא
 סיס טניה מ65כת הס5ממ בטעת ס' בית 6ח ס'כנול
 ע5 סכינתו מ5מ5ס סיס כך 61מל כענן מקדטוסקנסס
 ככ5 יסר56 ניח כ5 5עיג' %ם( : סכרים כיןסקרון
 וע' גוסעיס פסיו מסע בכ5 פסלס"י מס .מסעיסס
 כסמוך הו6 טסילפ כמו חוגים ססיו מגייס נכ5הייו
 שקורי שדעאל חמלת : יקי* 5יטג6 5ך פילס656

 השם בעזרת ת ו מ ש טפרמליק

דעת
 ורוח יהדות לימודיאתו

,!.80[88ט.שעשעשע


