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 ססחגדכתי טכי.מס ככיתי וקמ 5ך 5כסןסמקריכ
 : 5מע5ט כנוד ירך וס י6ין קרכן "1תסוט0ט
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 מני6 610 הסגנס ע5 . 3פנגס חמע6 כי )ב(זש : מוחר 5סג6חך b(S ת6כhS 4 5ומר -ת)מוזכן 6גי 6ף 16כ5ו והמוכמ ה61) %5ך ע5 יע5ס סןודס

 ע"0 ' מסגס מ6מת : 0ויון ע5 מני6ו6יגו
 כעס זוגמ6 ר6ס1גס מכ1"ט ו0סגיס יחרסר6טיגס
 כמסכש כעמך כעמי כגנירחס כטפהס כמוך כמומככסן
 נז51 כסן ט610 5פי ' סמסיח סכטן 06 3ג( :כ16לס

יני6



נההזקוניריישטפר
 ימע6 : סמ,נמ SD טקלביס מכ5 נדו5 0סו6 סרשי6

 5סס וסתיר 0סולס העס 6ת 5ס06יס י סטס63טמח
 יולו כיכחיב 5הורוח ע5יסס טמוט3 ומנינו ס6סורדנר

 הם6ת1 כסגי5 . מם6ת1 ע) : 1ג1' )יעקכמ0סעיך
 5סגי : סיוס כ5 סורגגו ע5יך כי ע5יו 5כסרויונמ6
 :ט""יי:ס:ן%1%י:גו:ל:ן:::ן;שן ו0מך )ד( : סיכ5 30 סתחו ככגי סיו' 6100יס'יכגסון

 ועכ5 )ו( : ככיי 5קימה כ6ן qb גכ5י יקיהה 3ס3ןמה
 ג6ן נ6מל . 6נגע1 : טכי)ה ס,יס כ5 ע5 .וסוס
 5ס3ן ה"מור 6גכעו מס 6גגע1 3ס5ן וג6מל6נכע1
 . פעמיס 0נע : כו' כ6ן "ף סנימין המ'ומגחסימגיח
 עמ%ה 5ירך ו0גע 6חת 1)6 פעמיס סגע מוגהטיה6
 סקג"ה עניני כמס ' סעמיס 0גע : הכפורי6ביוס
 0כטס ימיס טבעס חגכ"5 50"ס כ0מעיותס51כיס
 נימיס טגיעי מדבלות סנעס 15%ת 0נעסרקיעיס
t'e$nisl0נע 1נע51מיס ויונ5י0 וב0מטות ונ0גיס 
 . ס' 5סגי ס0מי0 קסלח מזנח קלגיח טי )ז( :לינס וטוי ע51ט <es' 0נע0 7ג5עס מ,נמות 0נעשווח
 , ומ,ס 31מ71 סמוגח מן עומד "65 ס' 5סר הכסן'61ין

 קד0יס וב0מיסת סר0"י . ונו' יולספכ06ר
 0ר 6ימורי סרמח 5סרס הכתוכ $ריך סירוטנקז0יס ס3מי מן 5מל ימזין 60ין סימגו %מ71יכו
 סעי0 סר 6ימור' הרמת ממגו 55מוז כוי מסימ5הן
 הע5ס 3פר וע0ס 5"5חר לקמן כדכתיב גנור 50זנר
 מ0ימ כסן ט3 סמט6ת הפר 5יס עסס כ06ר 5נורס5
 מ0ימ כסן "ר 6ימורי הרמת כ6ן 3ך 'פיר0 06165
 סרמח 55מוי ונו' 5פר וע0ה ט5 מקר6 יגו66יך

 , טרממ מן 5כול 50 ינר הע5ס סר6ימורי
 סר 6מורי

 ט5מן מסיח כסן פר 6ימורי סרמח סרי מ0'חכסן
 61ין 50מי0 0ור 6מורי ננסרמת 5מזין 5היוחןגריכין
 ונח מ0וי יורס כ06ר : כקד0יס ס5מז מן ימי5מיין

 ג50מי 50וס 0מכי6 )5מ7 סקטת,1 גנור 503מי *ר0%50%
 כ30מי וסומ6ס סגת 5יחוח ככ0 305מי 651טור
 . ססר כ5 6ח וסוג'6 )יב( :$כור

 סמ51י6ו מ3מי
 ת"5 פ)ס ויסלסגו ע5ס י1ני6גו יכו5 30ס כטה61כ15
 גחוח ע"י 5ס3ן ס6מור וכרעיו ר6טו מס וכרעיולש1
 ר"טו עס . כרעיו 1ע5 ר"0ו ע5 )כא( : 1כ1' ג6ןקף
 . ופר0ו 'וקרנו : כרעיוועס

 נ65 טינתשו מ5מי
 706 ג0י6 סרססו . יחט6 נ0י6 706 )כב( :סס0ע
 ספירו0ו כר6טו מ5כות כחר גחן 061ר זונמ6ימע6
 "0ר נמקוס )כד( : נל06ו גתן 6סר מ5כותוגתר
 סר61יס ויסיו 0מס6 מי 3כיי0 ט65 . העו5ס 6תיטמע

 כסן . ר(גו5ס מונח קרגות )כה( : ע31ס 0הי6סגוריס
 הו6 נליך קוד60 קמי ומסיני למקלני ונגורמ0ימ
 ס,הנ מ,כח 1ע5 הסרכח SD 5סג'ס קרנ כסלתןדס

 5פי מחנוח 3פל0 מון מפ6חו 05רוף זמקוסרמונו
 כך כ5 ח0יכ' 51" מקרגי ד63 וימיז ג0'6 עגסןגז5ן
 וסנסר סחי5ון מונח ע5 מע6תס 61ימורי 5סרהסזס
 הוזט 16 )כח( : מעגמו 0ידע " ו6סס )כז( :כ6כ)

 : 6חריס ע'י .36י1

 י מ56ס 65חת )ד( : סעומ6ס ס0כמ יזעhSI כ* 0פ" סר0"י ע5 . מו?ק - 006 0ס61וייע
 כו' סנסס החמוליס 656 5' 6ין 0יכו3 ח58 1מססר0"י
 וסק5'ס טעילס "1 ככ0כס יהיו קי0 60כ3 כגוןפ4
 כטן 0בק4ס וסק)יס בעוף יהיו ~Os ק51 00מעכטן
 יסני6 )ו( : וכו' ס6יסס נעט'יית יהיו 0פתיסנעוי
 ? סמיכס הו11DD 6 "כ5 גסכיס טעון "'גו . 6טמו6ח
 16מרין ו6ין 1135ת 15 "ומרין 6ין 'זו. חג'ע 63 061)ז(
 מגין 5רכיו 15 61יו 15 ו6ין 13 י0 כ6ומגוחך עסוק15

 י 5עו5ס ו6מז 3חם6ת 6מז : טס זי ת"3 קלכן0יכי6
 60'גס ימס לק סעוף נחע"ת 5מונמ 15 61'ןסו6'3
 nS,)es 5מם6ה 6מי 0גיס 5סגי6 5ליך 3סיכך6כי3ס
 מיינ כ0עסיר 6נ3 סמונמ' 65כי5ח 3ע31ס 61"דסכהן
 סכסר ממנס 0י0 5פי 0עירס 16 ככטכס 7י1מע6ח
 וסקריב )ח( : 5מ,נח 6כי5ס וס6ימוריס 5כסן6כי5ס
 5ן קיס זס6 מוגח 5נכי 651 . ר06וגס 5חם6ת 06ר6ת

 וסוס ומ5ק 1שקרינ מ6י 656 נ6כ15ת החי15נותחע6ות
 651 ימ3וק 6מד סימן . יניי5 6% : 'מ5ס נזסוסג60ר
 מ3יקהו ניח ומקיף * ימ5ט ניס וסיס6ר )טן :טג'ס
 ימ65 . 5יסוד ויורי מתשס והיס נקיי ודומט5מונמ

 6יס יס" יממע6 ס61ה 5טגין גמי%כחיג*(ימ0מע
 נסרק כוכמיס סיר0:י וסכי מתני6 סכי סק'ר6נ5
 כד5י טסי6 ס6יסה.6עס"י עפ'יית )יא( : קיטיסקד0י
 טו6יי נכך ז'1511ת

 5מונמ %'5ס סקומן קמגס וי0
 pen נ0עחס 11 "וט מבינס 3כהן 6כי5טוהגוחר
 1כ1 סעירס 16 כ0גס 1ונ'6 ט'ע0יר עד 15ממתעין
 0יעטיר ע7 5ו thDD('l 61ין עיז ס)ע טחןנערכין
 0תס6 610 כיין . ס,6 מע6ת כי : ס5עיס חמטיסויני6
 יה6 630 נסכיס מטוגסמע6ת

 מוט"
 מס ומסגי נ0כר

 0061 מפ6ח 6נ5 מהויר קרנגו יס" 0י6 פעוגס6ינה
 געיעס 5יס 6יכסל דה6 מע6 ע5 ג"ין ס6ינן מגורעט5
 גמו גסכיס ה0 סעוגין גנר6 63כטורי 656 ג"יןו6יגן
 והיתס העקג6:)יג( גפרק כסוסס 5ef לכותיגוקירט1
 5סנים כסוגס 15כרי נ6כ5ין פיריס 5ס'ות . כמנמס5נסן
 : 0גיס עתי נן ק0ס * חמ'ס 6י3 )טו( : סק3עיספן

 מרופפ טפמס 06ס 5סגי6 עירע"י -' 06ס "0ס)יפ(

hntcDeto" יי ;ן ון(; ש נל הו onh) וייוות 
 _מלנכג ס6גי יכו3 563חר זק6מר ועוד 6סמותמג60ר
 יכ% 6תס וסי6ך 610 "סס הן3 מ5ולע 1"0ס נויר006

 נן ימטמע כנט גיס כתיכ טלי מגורע 06ס5סרנות
 טפמס 06ס 5הכי6 כפירט"' ינרסיין sfft 3סיכך0גתו
 סתורס ככ3 מגיגו 650 סק5'ס סגי נן 0סו6חרופה
 כתולת "ית6 וסכי מעי3וח ג06ס 656 0ק5יט 0גיכתי3
 ככסף. 636 יגי6 50" מרוסס ססחס OthS מניןכסניס
 03קר SD'1 יסנע )כד( : 6סס 06ס 4מר ח5מוז0ק5יס
 5ש לומל 'ח3מוי מגין 6,סרס 5מדגו עונ0 .וס)ס
 61יג1. מ0יס סו6  נר06ו . כל06ו 16ת1 וס5ס :ת0קלו
 נו3ט יו5י6 קלכגו הכ6ת קויס נר"0ו 16חוו50ס יש" י וממסה 6לגעס ת130מי ו65 כס3 חט15מימ0)ס
 סמומט וחומט חומ0ו ממ0יוח 0הי יו1.1חמ0יתי1מהמח

 , 60'ג1 כומן חמטיוח מ50סיתי הו6 ו6ימחי סמ6 0ט61 עכ0ו 15 גוזע . 1"סס ידע 6101 )ג(ה
 עsp 3'1 :ס0'ג מס 0' נמ:מת ע'*(



חזקונירוי%ספר110
 מומיף סיגו מעגמו מודם סו6 06 6כ5 עיים פיע3

 סממון יתן סגור . רעמתו גיוס יחגגו : 6מד.לקמומם
 שיתקכן כיי מחע6הו )טונ שממחו טיכי6 כיוסוסג%
 חסומת 5סני6 . וגו' ישנע 6פר עב) : כלגון:קרננו
 וסנכגס סעיות סכועת דלעיל כפסוק אסורים דל6יד

 געוי וטנועח נטומ6ס קדמיס וס6וכ5 עמ6למקדם
 5סני6 ע5ייסו רחמג6 חס סמס6 מן נסנין פ6יגן5סי
 610 6ס סירס ויורי טויסקלכן

~SID 
 יכי6 געוסר

 כתי יכיל כגכסיס יולד 610 061 טעירס 16כעכס
 ודם מ5נ 16כ5 ס6יסס עסיייח 16 יונס נזי סני 16שליס
 וסמסעס גסנת מ65כס ולעומס סכסוליס כיוסוס16כ5
 ענודת סעוני וכ"מ סגסגין סערוס ע5 וסנ6וסמך

 קכוע קלכן חע6ת יסגי' מיינין כעיקר ייוכוכני'ספוטע
 סקכ"ס כס5 ייו מסט תלת' ז6יכ6 הקזעיס מןהכסגין
 כעמיתו סמכתם וכן שק)יס כלסף 8סס מייכוגסגס
 otb מיינ 5סקר וגעגע נסגס תלתי ד6יכ6בסקרון
 סיתר ימורין סמקי5ין 3סי ח5ף 6סס ם*'ס.מייכיעסה
 )סגי6 סכחונ ע4סס מממיל מספק חייי טגמסני6
 )6פמס )כו( : נעומס סיוסרו כיי טקסס בכסף6סס

 : פלוטט מסוס לסלית מלס *נס
 ויקר% דפרעאן פדר%שליפא

 צופרשת
 מיד זירוז 6ל6 נו 6ין פילס'י * לסרן 6ת ובר )ב(י

  דנריס יפריס  מרבתים 1יר%11יורות
 ורשעס נק5 כנגד ר5 מפתיע 61מב1 שפעיכם 6ת61ש
 יפל56 גגי 6ח  15 לם* PS'  מרלסיב מיד ,ילחמס6
 יסלסל כגי כן ויטסו כתיב וטס וגו' סמ"נס מן1'ס5תו
 ס' 015 6פר סיום ק ש" כמרפת מזכתינו5זורות
 מרמת וניין מטרנס שנדין "פי )דורותיכס1ס65ס
 ועוד וירוו אסון כסן כתיכ ע151ת נסן ס%ךסימן
 סיס מקום 5ור, סכחונ %יך ניוחל רעם 6מרפירש"י
 גריך כמשסע מעגין עמס 65 06 פי' כים ממרוןמ

 והפרון 610 סרי ולכד בע5 וסר6שון 6מר5עעות
 כחיב ע"כ לסרן. 6ח :כים

 וזרקי
 כגי וערכו לרגלן כני

 oht~n כור עו5ס ס) רכוס סקג"ס לסני ממס 6מרפטרן
 מע"ס ע5 קשיך פג16י 6סרן כקומר hts'1ומימיס
 משי מון 5מערכס גטריס מטניס כ5 תמין תמןססג5
 מסן[ ג6 לנסכים וסיין למגורס פססמן ]מפגי וגסן,יח

 תחלוק 65 651סלן מסרי כטני5 כנור מיקח5עני0
 חורת -61ח : אסרן 6ת 15 מיד מנג'ס כשכי)ככור
 טוית ומן עקימתי יוזעיס סייגו 65 עתם עז .סש5ס
 ססרכ מחמיד עו5ח 50 זמנם מתי וטז ס5סחרהתמיז
 61תו סנעו5ות סמיומזח סט51ס תורת ו6ת גומרלכך
 כסרסח ה6נוורין סקרכגות כ5 וכן מחמיי ע51ת11

 סי6 : זיגיהס כ3 ג6ן 61ומר חיורויקרין
~SIDO 

 י

 סקרי13 כיוס כדכרהנ כיוס גקטרח סהי6 ס' ע65ף
 כ5 כטויס 361ריס סח5כס הכמוכ ע"ה 5מד זנחו6ח

 חז5'ק . בו חוקי : י~סגימי מנגח . nsrno %1 :ס)י)ס
 מק"ן כסגים גחורח גי6ית6 סח'5ון מ,כמ ס5מ%

 ממ"נח 6)6 תס6 ט65 ססגימ' מ,נמ 50)ה"
 סמיכי

 %ש ממנו ' גו : כו חוקי סמונם ו6ט יומרתימוי
 5ש16 טפפה כעס בו ומשמח כמו מ*ס במשםני"ת
 נמוכפ 6פ נוגמל 810 ויין מנק ומגורס ממחס6ם

 השיפד מוכח 6פ מס וענורס נמחתה 6פ וממרהפנימי
 : rdto ממוכם ומגורס מחחס 6ט 6ף סחי15ןממגבח
 נס 6ל( יומיתו וי"ו כמו יתרס וי'ו . נד מדומ(
 גקוזס סי6 06 ר~מ"ס ע5 תחמס 61) בסור בענעור
 . מיחדיו פי ע5 פיורד מנינו זוגמהו פסליכמירק
 1ס1גי6ס בי סכו"ם 61נגט שגפת כחונת מס כימדו

 15נסט פסיגו 6מד כ5כוס סכמן 5סי יחיד כבסוןסכחוכ
Or65כלרפת במסיגו כמו )טשו כתג נד ונוגסי וס נ 

 ופ" מול ומיעט נדוף כסן ננסי סס" 6חרת15ס
 5ה1 מלנס כסנים ונחורת למגיסם וסמכגכוסס6כגע
 מזו וכנס כמיכל ישי יי5כס מיחור6 כגייס65רנעה

 תקל מס שיו ע5 יריו 16 בסרו ע5 כי ומכנסי3ז
 כס* - שרו ע5 : אפריס בנדים סניה שכותיקנס
 נזפן. 6ח וסריס : ככסרס נוכס מנטרו וב כמו5ערו0
 הנמונח מע5 סימן 6ח כסריס (osl~n יקר6.כמטיס
 : ש5 נגנזי סמ,נמ ט5 5ע15ת ם6ין כסונס גנזי15נפ
 ו05ומ6 . 1ס1שי6 )ד( : קוען מ65 סרפן מן סרטן.6ת
 פסן מומין כגי SP 5מד כ6ן כתוכ כסן 6ין סרסן6ת

 ט51ף5 * סטור olpn 56 : טוסן 6ת 5סוגי6כסריס
 56 כתיב סמנעעות 63נניס 6נ5 קיוסס ממקוםונאו
 לש6 עטרות גוס6י זרך ספין נמקוס סי' hnpמקוס
 וכזיני כך6 6הדריס . ממונח ע5 וה% )ה( :פס

 ט46ח6 5סשהח מג"ן אומר יפויס רכי יהגי6ישנס
 כשמגא ע3 וס% ת"5 מ,במ ס5 נרפסו 6%5 תס6פ)6
 נז%ס מערכס 716 נסן 3ס5ית ס%יתnnso 6וגו'

 כפלק פירש"י וסכי נתניע סכי וקין קיעקע46ת6
 טמטלגט 6ת סיע0ט מרין . עלים וערך :שקלסי
 לאשלי מויין עסיס ת"5 סעופה כ5 6ח )קכ3כד'
 פיט ח"5 ק04 וקיסיס קדסיס וקרסי ואפסמטקת
 כט041 "מגמת ו5כוגס לקומן מניין 0ס5מיטמלני

 סקעודת qb יכול עסיס טיס6 מהקטלות נ5 ע5תמד וסקריי 4מל תימוי נסכים %מגמת מסים כסן51מגמת
 יקעתם 6' סנטרש פסס עליס וכסר ח"5 ע5י0תס6
 6ף כמנת 6ף חמיי. 6ם )ו( : לקמורת 6' מערכסעס0

 הש6 ממיס כזוז כמסעות 6ף . חכגס 65 :גפומ6ס
 פטכחר עריס כוסין 05 עוניין מס נעלס כירחו תס6%6
 עעוטש לטיוח 6% . טמונת שי 56 : ירסיס רכיזנרי
 . ממנו וסריס )ח( : ויקכ6 כסרית 5עי5 אפי'נמו
 4פר כ5 דוגמא נקכס נכי וכר 5סון כחכ סמגחטמן
 וס%הלפ )ם( : מרכס ועוד קרס יסיס 5ה' ממגויחן
 מן וסנוחר )מעט סימל מטוס קר6 6סדריס .ממוס
 אנטש כובס סגוחרח 6ף סי"פ %כגי לאסרןסמגמ0
hpbיאכלו מלגס וסגותרח קמר מ5שד סנסנים 5סס 
 סימר גכ35 פסיתס לסי . ח6כ3 מנוח : וגניואהרן

 סרוסון ושיתרס חמוור יט5 וסוהרס וחיסובנסוס
 י% יעפה ט כיו65 מנוס ת6כ5 מנוח )ונולתימוי
 טעם לחיגת . קטי 6ותס גחתי מקס )י( : מנדעניה
 ה61 סלי מלסי מ5קס ססי6 כיון חמן הנסס 5)6ה61
 תגאיל? )6 יגס וכ) 150ל כ) כי גהס ס% 6סיגיין

ולכך



מהיניששל
 610 סלי . טי6' נךשס קיפ : ממן ת6סס 65ורכך

 טש5ין מן חפפת מס . כמעקת סקיסש.: פןטרמי
 סלמס . זכר כ3 )י%( : כן * 6ף סימגית שיייוכיוס
 ס5סס נסני5 %ן הענית ויגך6 כמלפת שמלסש

 : י6כ5נס ,כל כ5 קדופ נמשם ם6כ5 מטתלכלים
 קוזס 1D5D יעטר יקיט גסס 4נע . ינ6 6פלכ5

 מיס נמקוס טית ' 6ותו המסח כיוס )ג( :סגניעס
 יוגמ6 זו מוחס יסקליכ ט6 מייג 16ח1 סמעמ עיוספי'
 וסגותר וכן onlh עסתו מיום ספ4 %חס מסמוביום
 ננקר משיתש : שחס חק סנסל מן פסי' וכומסננפל

 ס3ס עפרון מכי6 שעם סו6 סגד . נערגהשהגיתי
 סעלגש נין ומחפיתו ננוכך מחליתו ומקלינושגסו
 סקס עקרון מני6 6נד חו פסלנים נץ ס3 מגיושמ6
 מגייס עני נש6 6גי 1מחגס מח% ומקריכ1מ$1ש1
 * מולככת חעפס )'ר( : קנויים חג16ן וסניוטניס

 : מ615יס 1פ5 תורס 1פ3 11 6)6 כבולש רטכס י6ין
 גס31 656 $רכי כ5 16פ0 51וט 16פ0 כע1 יתסיכי
 למנשת כערס ממיס יקמון פ6ס . חלס כריי מש( :נ6
 ומס תקלס )סגי גגך יק יולון פ" מגמזם פסליכמו
 5כ5 דמי ע6 מנשח מ6כ14 מג5 יעלס Obיפסיל
 נ6נ3 וסיר נקער רקומן מסרי יער56 פ5שטח
 ו6ף דיון ט5ס נמ65 סקנשס % מסרתיו סססלמסמס
 ס6ישרין יסחס כטפס סי %1ס news ימי65

 eonn גוחן מדץ וכן מסמר %65יצחמעור
 ט4 סריס שגי פמפית כמו מגמתו שי6ס61י3

 nlbpn מסיו 6ע'ס שסרסו סמ615יס י% גמ'ססקלינ
 6סיריס - סע31ס תסמלו 6סר נמורס (er) יששטפ
 ססחיעתן סמע6ות גכtSDDS 5 פי' פ63 ע4'קל6.
 * שנס %ס יגס 6סר )כ( : סט61ס דמיעתגבוס

 ים ססזס יפי . תכנם : כנוס עעוגס סננד ג15ל1ן
 מימס יגס ו6ס סקוטש פן (@,o ש5%ח מעקתקרעי
 . gl~p נמיט : גי651 גס% שעיס מון 1יג6 נגדע3
 וכהי )כא( : 5קדס ופוצחכם בכשף ~DI'U הלכוחירטת
 ספגירס כך קזוס כמקוס פסכיגוס גטם * יפכרקרפ

 נטווס סכחוכ ונר ' גמעת ככהי : קרוסשאפקוס
 6כי3תר, ומן כתן וסועף* ומורק : מכסוח כ4כ3
 5סש ס6מולס עעיסס מס יט5 מתר 4יי קדעיסציניים
 כ* 6ף %סרכעיס

 : טסן כ5 נטיס ח"oen 3 נמן
 וכו' כטוויו ספחו 6סס ע5 5מי סלפ"י . מא אפס )ה(ן

 16 סנע4ס טיחו עד הסקרינו סססיק 65לקמר
 וכעכע מי נסעו 6נז זס 6סס אומי נע%ונתכספו
 7ש1 כסיות עומד פוס 6ע*פ גם% נך שחר %רסקרינ
 סד 5טו5ס כפר 6יע סתם פחעו 06 מפוכח 5קץש%
 5ע51ס כפל מחס וערשו הלועס פסרו ס" 5לעייסשנתק
 נך ססעויס nl)ps ח6גיס ס6וכל כליס rpהשען
 : מומים געלי ללכות זכר* כ5 )ו( : סמ5י3 נסר'פאג"י

 כ6כ5ין יטו ס65 לנור שמי tnsf לנוח .שקדפיס
 : ניל ו6י3 5תודס פרע - ס61 : כסוגםאכרי

 : כסן קורסו טמסמר כני 5כל * סמלךיכ ורכסן4ה(
 סמיכס סעוגס סחידס י יקרינגו חוים ע5 6ס)יב(
 וכן וגח עם * ,גם ע5 וסקליכ : סשעס )6הרותגולה
 מורנכת. קענ:וס5ח %זן קוס ט5 דוג% 5תס מ3חע3

 כוי נספן- 53שת מ15ת : ט5ת פחס6 5לגוכסהמדנו
 פש מונ עגמות כס% סריגו 5מעע רלוי 6מררגוי
 מש תרוסס מפתר נתרומח ונטמר תלועגי כ6ן נקמרין סריג* כמס יודע קיני . 5ס' חרשס )יה( : הממי656

 : 5גסגיס ג6כ5 וסס6ר . י4ס לו טפ3מי0יס 6ת סזולק לכסן : סי' 6' ע 6ף 6'4ע" מעפרתרומת
 )ש"

061 
 י6כי 1nar סקריכנ6ח ביוס : 5ו כטסטר פגיל *נדל

. 
 5כ3 6כ ננין * יטרף ג6ס סשיסי גיוס : סנךכס65מר

 טמור כ3 )יט( : גיוס 656 כסלפין ימיו ט65סגפרפיס
 D1~rh1 פרקני ן ע5יו וסומ6הו )כ( : עס1ר * גפרי6כ5
 656 נחורכם מסורטט 6יגס 0ססור 6ת ס6כ5פע6
 קע6 כפרק כדחני6 וט' ככיתות ג' כנ'פ למיוסחכמים
 5מס שבמיס כייסות פ5ס 6גהו לט 1Dhהרטשת
 6חד קדפיס. ט16כ3 סמ6 %ד0 כרישת ס5ססרס'י
 סקיטים 56 ורעכם מכ5 יקריכ 6פר 6יס כ3 קמורנסרס'
 וגון ונכרתס ע5יו ועומ6חו יסר56 כגי יקיימו6מר

 eD1* סי6 6כי05 ינךנ דשי פיד ובחים כמסכת61מר"
 זס סית6 כגון 5יקרכ כראוי ימשרי מקרנס אסוןדנקע
 כק סכויטח ען וסריס עוג נכהי עקדתו ק7סיט%ע
 סס5עיס וכמ מנער שכל 6טל, וסגסס גונסתלח
 נכ3 חנם כי ונסע o~s ופסיך וא' ונכרחס ע5עשומטתו
 5515 6חת גו' וגכרחס סס5מיס ונם מכפל 61כ5עמ6
 סקיפים כ5 טכ55 5סי קמור פנסר' סקזפיס ד56ססי6
 גדנר סססר כתמסח כרסיס כתולת נפרסת וו'ומיס נ% נערפת פנכ6ן לחרות הדחיס מן 6חת 5סרע61מח
 כתיג חסור נסרחת כילד וכו' סכ55 ש 6,1 ככ55סריס
 e~p מסקי 6%1 סט5מיס זנם מנפר S)bn 6סרוסנפפ
 גקי6 אמיט יג16 51מס סיו סקופיס כ5 3כ55שמיס
 משמיס . וכמ מכפר ח6כל 6פר יוסכסס 15דסרפת
 מיוחייס ס5מ"ססס מס 5ומ' 56יסס קלסים פ6רפסקיי
 19מ% מעוס כרת עייטס וכויגיס מונם קימי"ר4ס
 טסשקף' 46 6ין. 5מס עומ6ס.61*ח מסוס כרחכפיסן מייעץ ספין סניח נדק קיסי י165 מזנח קדדי כ65ף
 סכסר9 מס 636 גכ55 6ין קומי וסרי נכשגדונין
 פסן ו6ע*פ 65 קדסיס ס6ר 6ין owSn מיכסותסמע
 מוס וס מרוהקיס ססססוקיס מסוס 1ף5 מונחקילי
 סענחוח כ5 ק כסר_ כמנמות מפולס וכן מגינים כסניוסם
 נמית ניון סכ55 מן מרוחק סססרס יסע6 מגסנ16ת
 סכרשות מן ס3יסיח פי' 61מת כו' ככ55 פסיסזנר
 מייכ ססמ6 6כ5ן oh וקמורת ו5נוגס מערכם פ5עסיס כנון פ6יגן).כ6כ5ין 5יכריס כגתנס יתרי פסי6ס1%
 יסנועות קע6 נפרק סרסני וסכי מיתגיי6 סכיגרת
 מגוסו עגיו Obi1'D כסומך עפיו וצומקתו סססעעסי
 . עמ6 ככ3 תנע יי וגסס )כש( : מדך רוכחוכ זספ5
 למור וסרסת יכתיב עריו ועומסיו נסומ6ס סגעעגזר
 16סרס ' וגו' סור '"sS כ3 )כג( קזפ: S~hn עמ6ככרן
 כ5 כי ת'5 מניין שגסהמעגו

 ח5כ כי : תו' sSn 16כי
 סנסמס מן )כה( גסס: גוסנ מיג ליסור דין פקיןועיף וטס מם% ככמס 3ס$1י6 5קר8 6סדריס ונו'.שר
 סי6 ו6פי4 כסמם 16חט פמין . ממרס יקריב6סר
 מח"ן עות עעעגו ת6כ6-15זסרס 65 יס וכ5 )כו(מ51ין:
 מוסכותיכם דס:ככ5 כ5 חקכן 6טר כמע ג5 5הלששד

הע"פ



חזקונישבךספר ן ן2
 וגמ 6ת המקליכ )כם( ננ3ויין: מ51ין וד6י 0טס6שיפ

 : וסוק orn ותנופת וגסכיס סמיכה עעוגיןס5מיו.50מיס
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 6ם והלד הכבוד סיר6ס SSDno5 מועדי 6ה5 56ו6סרן
 י ס' כגוד ויר6 : העכוךס סגתקכ5ס 5סר6וח הסמיסמן

 ל6 מסס נימי סיג6ס 06 * וגו' 06 וחג6 )כר( :כי5ר
 : מגסס כימיסגסת5קס עי ר,ע51ט מעונמ ג0ח5קס 65 50מס כימי0ייס 161תס עו5מיס 5נית טנ6 עז הגמטח ממונחנסח5קה

 6ם כ% 5קערת "פטר 6י 0הרי זרס 6סס' 5וצי ויקלכו ה"גו מ0לסן . קטרמ ע5יס ו'0ימו )א(%
 1565ס 706 : זרס גקל6ת 5נור מם5 ס6יגר, קערת1כ5

 תע5ו ו65 כדכתיכ 6וחס 5וס 5ע0ות 65 06ר6ותס.פי'
 ננותיהס 61ת נגיסס 6ת 05רוף 7ונמת ,רט קסרתע)יו
 סתס כחמ5ס * 06 וחג6 נב( : 6וחס 5ויתי 665טר
 עו' ו6ניסו6 נדנ 6סרן נגי ויקחו י65ס פי'ט6יךו6מ"כ
 ס"ס nh'St סי6 י onlh ות6כ5 ה' מ5פגי 6ס1ת65

 קדם מכיח ה' מ5סגי י5י6חס דרך כי 5מע5הס6מורס
 ס3היכ5 סוהכ תו3ח 5פני ו6כיהו6 גדנ נו65ססקדםיס
 סן ה06 6הסס וי65ס וסרפתס זרה 06 ע5יומקריניס
 טעו5ט 6ח ט5יו וה6כ5 הע51ה מוכח ע5 5ח51הסהיכ5
 3גי מחו 65 6ו)ור 56יעור רכי סר0"' . 6ם 1ח65 :ונו'
 פירוס לכן מסט גסגי ה)גס עהורו 'יי ע) 6)66הלן
 )ע מ15סן5הני6 ס0מיס מן יורזח 0ט06 6ע"סדלמו

ססדיופ



נןהזקונ'שכ2יניספר
 6ת 1560 651 ונו' 6ט *סלן נני ונתנו 0ג6מלססדיוט

 )סס וסיס 16תס 15ט )6 6סר כדכחינ רכן מטספ'
 0געגע תעגית כמסכת ט0ייגו כננו רכן כמסס)ינז3ך
 גמ5ך 651 כ'רמיס 5ימ5ך 5י 9טיס SD ונסרני"טיסו
 כסור6חו עעו וי"6 4 כ6ר15 מרנ גכט סרעסכססעכיר
 6סרן נגי וגחגו 0כתוב ומס זרס 6ט יוס כ6ותו)טקריכ
 מ5וס ס0מיס מן יורדח שהו6 פי ע) 60ף 06סכסגיס
 יריס טגכר 61')ך יוס מ6והו סייגו ר~ס7'וע מן5סני6
 סטנניס מן יריס 65 סטד"ן יוס כ16ח1 ט0מיס,6נ5מן
 6וחס נ1ס )6 סעס כ) )עיגי נס יסחכני סקנ"סורגס
 כנוד 5מעע 650 6ותס נוס 65 6כל דקחיכוסיינו
 וח6כ5 : תסימו )6 ו6ט נ6)יטו סמניגו כמו0כיגט
 5פ' כ"ףכ06 גע:0ו . מדס כגנך) מדס . וימוחו"והס
 וסווטרו "וכ5ת כ06 6100 0כינס כנוד נמר6ססמ5ינו
 6ח וימזו נני מססטיס כסר0ה 0פיס"י כמו כסיגיכס

 נסע15הך כפרסת תכערס נ6ט ,טר56 ו5,קג'ס56טיס
 : כ"ט 31קו נ"0 כ"ן מע16 מיס כגגי מיסז"6
 כח71 656 מהו :fis 6ומר 56'עור ר' . ס' 5ס;'וינוותו
 סערס כל  ויזרבי 0ג*מ' 0ס )יכנם מותלין 0ס)ויסמקוס
 סגנסן ס' 5סני וימוחו ג"מר )מס 6'נ ככתמהס1'0"וס
 מחו 16מל,65 עקינ6 רני . 1ס51'6ן 5חין ודמפןסמ63ך
 ג6מל )מט 6"כ ס' 3סג' ו'מוהו 6:0מל כפגיס6)6
 נרז5 0) מגית 0סעי)ו מ)מד ככת:וחס 1'60וס1יהיב1
 65מל ה' יבר 6טי סו6 )ג( : )חון 1ט51'6וסונללוס.
 וגקדט 5כג'י טמט יגה;וגועיתי והיכן . 6קדפכקלוני
 ס' 56 סגנסיס סכס:יס וגס יכל סיכן .י"" ונו'גכבויי
 56' הקרכיס נדו3יס ככס:יס ס' כסס 'פרן סן;תקד0ו
 ועכודתי 0מי SSnw 651 )סתקי0 לישס 6:י0לחגי
 ומן יפרוס )6 וננ7יו ונו' מ*חיו הנדו) וסכסןכדכתיכ
 י65 6ס bo 36היו מקןס 6ח ימ55 651 יש6 65סמקי0
 סעס ג) פגי וע3 : כתורס 1מ"1מל מוקרס 41'ןמ55

 : עכודתי כ0ני5 "נ'5ת1 ומג'מ מת'ס6כגי'י61ס.נגיו
 מהיס %6 סמגק7ו0 למזק36 0כייגו כמו 6סרן'1'יוס
 לושס סטיס ממרי 6טרן וידוס כ6ן 6ף תע0ס65

 3יי6נ 3כס "'ן . קרכו "5'סס 1'6מר )ד( :)סח6כ5'
  נכהגות )6 (e~hlV 30 . נכתטתס )ה( : רשקנףמן
 : )5וים כחמת 61'ן יכסגיס כתגוח 0טרי מ60יס30
 ט3 מ0רתיו Dnhl ' סו6י5 . תסלטו Sh ל6טיכס)ו(

 6מיכס 6כ5 ונוכיס מ5עעריס 0חהיו ג6ס 6יןטקנ"ס
 סלי "דיוט,ס ט6תס "עשפ . הסרומו )" וננייכס :ינכו
 "ת כחינ ניו5 ונכסן ידולות גדו5 ככסן סיוס6תס
  וכגייו,ל" יפלע )*ל6סו

 6נ)ות  דרך ססוי  יפרוס
 יסיס ור6סו פרומיס 'סיו כגדיו מ5ורע נכיכדגתיב
 המותו )6 ק6' 5עי) . יק15ף סעיס כ5 ועי :פרוע
 6כיון '0כח 5נ5מ 65 כי דונמ* וק15ף 65 סעיס כ15ע5
 סקנ'ס "ג5ות תגסנו "ס 7'6 5עי. ח"ני עמיסהקות
 סקרנגוח 6ת ברגון יקכ) )6 כי5ד העדס כ) ע5יק15ף

 גיו) כסן גמו . ת165 )6 )ז( : סעדס נעי0הקרבתס
 סי6 111 ע5'1 36סיו מ0חת 0מן גור כי כוטנ6מל
 6)גסן Shctn (61 56 מטס ייקל6 כס:יס נחורת0טניט
 מעננ6ין סכהניס ט6ין מכ6ן ו6יחנור 565עור 65*נ5

 כמס hSs~l מכ6ן )5נווד 5ריכין 6ט כך וכי וני'3מחיס

 ועוז כסניס סומ6ת 16סלת ע5 גהורס גתפלסוסרסיות
 )6 )מס 6מ6י סיו סדיוסיס כסניס 61יתמר56עזר
 קל13 53651פן 5מי60) מ0ס 60מל 0מניגו )6חיסןגטמ6ו
 6נורו מכ6ן פירו0ס סוי סכי 6)6 *מיכס 6ת60ו

 מת 03וס מעמ6ין מ0ימחן גיוס כסגש ט6יןמכמיס
 כסן יין 5טס יפ מ0יחת1 כיוס סןיוטות כסגיסס6ף
 דיגי גכ5 מטיחחן כיוס 0סו,סרו 136 מ5יגו ססריגך51

 ג~על 0כלות 7לך "ר0"י . וקגין יין )ט( : להעג6ח5ס
 )ו 6מלו סרק כריתות כמ0' כד6י 0כלוח כזיסיעור
רכי

~rD'ih 
 ידרך ת0הסו 0)6 ת0ת 56 וטקל יין 6ומר

 ג) שס )ת,בו . גחן 6ס 16 גו הפם'ק 6ס ס06כרוהו.
 605ר וסכר יין סנוחגין 6עס"י . חסת 6) : פעור0סו6
 6חס כס0 )מרי ויין )"וני- סגר חגו כדכחיכ6כ5יס
  ושך 6כ)ות דין 5נסונ 5כס 6ין כי ח0ת 56וכג'ך
 36 נו*כס כעח מיחס מיוכ 13. ויס כו 06וליסס6חס
 lt~t"tDO ל!ג( : 6ן:בה~: ;ן'4עינגצ4ויס 1)טנל'3 )י( : 'עזגי סכור 5סיוה דלך "ין כי מועד6ס5

 סמירסות..: 11,6 . סחוקיס כ5 6ק : ססור"1ת")1
 זגל6סר

 ס'-

 . סמ,כמ 56) )יב( 31סורוח )ומר ח)מוד מגייןסתרנוס וס;מקל* מ0ס' כיי : ססגכות 6)1
651

 ;נסיכי
 מג"ן כ)ני 11656 )י "ין ע"נסמוכמ 631

 6)6 5י 6ין 610 קד0'קיסיס ת"5 קי0יס קדסי5רלות
 וסתוחוח כמו3. כניית 05כות 5לכות מנן'ן 5מוכמסמוך

111מ;ג51שפ:1%
 סוק,: זס; . 0וק 61ת : הם3 תנופת 11 . סתנופסמוס

 * 0סור נמקוס ת"כ)ט : חוךס מלונוח זו .סחרומס

 סגותרת סמגמס סירו0 1כ1' סר"0וגיס "ת וכיסרפ"י
 סיוס נ6והו 0סיו 6ותס )רנות י0ל36 גר nSc'מ,נמ'
 סעיר ווח )טז( : ג0ימיס ו6'5 וטור כדכחינ0ס

 קויס טעיר קחו נו 0ג6מר 610 סס0פ )סי *סמע6ח
 . סמט"ת 0עיר ,: כפלה ט נ6מל וכ6ן  סישןוגו'
 חע16ת סעילי וס05ס. "יט ל06 ננוספ' עעירפר0"י
 ר6ס וסעיי גחעון ו0עיר ע,יס. סעיר כ'וס כוקרנו
 סעיל,ס מ030ת סירו0 - 11 656 ג0רף )6 ומכו5ןחדס
 0) ומדעתו מי0 ר6ט 30 וס 656 י0רף )15306
 נו טגגעס טומ6ס מפני י"6 סרט"י ועוו גסרףכסן
 0מי ג0רף )סיות 7יגו נמי טגי ג)6ו ת":נל ו6סנ0לף
 גגעו וסס סגו3דו מיוס מת'ס עמ6' סיו 6650ס0ר
 0עזיין וו' ס)יסי נס,'יח געסרו 5" ועייין וסכ0עיר
 ג6מד 3ן כיקיימ6 5ממרח עי פרס 6סר 5הס טיס)6

 י"5 6)6 ססרס גסרסס 15 טגי סמסכן סוקסנ;יסן
 מיס גכגסו 6מרת יונו6 כמסכת כד6מריגן ובג'ו"סרן כעע המ,נמ ע) 06ר סדס ולון סת0חס מ0מן5טסרו
 גני סכן ר"מ 0עיר וס - ע)יכס )גפר )יז( : יסהחת
 ,5כפל )מע6ת 6חד עויס. ו0עיל כחיב ת0ריר"מ
 16מר מסו סר0'י . סקרינו סיוס סן )ימ( :ע5יגס
 5מ0ס סקריגו טיוס סן 6סרן ס0יג ח0וגס 11 6יכ)ומר

S~gn



 ,יניהישבהיניסשר114
 6ת סס טקרינו ם65 ג0כי5 וכי 6כ5חס 65 מדוע5600
 16תו עטדות כ5 וס)6 65כ)ס 5סס סיס 65ר4מע6ת
 מנית 61כיוס כתיג כן עס"י 61ף 6סרן ע"י סיוסיוס
 656 סרם'י ועוי ונו' ת6כ15 סתרומס טיק 61חוכתינ
 מסס וכו' 6וגניס ימס ,רקתס 0מ6 נו0ט )סס6מר
 כ6ותו סוס5ת 6סרן ט5 6:יגוח 60י1 טכור טיסרניגו
 עפרם'י והסרימס ר"ח גסDb1 5" מע6ח כסיסיוס
 6וגן ע"י 7ר'מ חע6ת 50 דמס גורק סץ6 וס"קקנרס
onh1סכוריס l)lhon 7סםיכ ו5סיכך ח% ה'וס סעג 
 6ת סקלינו סדיועות ססס סט וכי 15 61מר6סלן

 ;רכהי ס נדו5 כהן 60;י 6ני חם6וח ס6ר פילםחע6תס
 51כך 0ערי ק7םי וסס ה61י5 16נן 5סקליכס 6ניזיכו3
 מע"ת סיוס tr,S)bt . כ56ס 6ותי וחכך6נס :ג6ג15
 0מעת 6ס ס' כעיגי ס"טנ דורות קד0י טסו6י'מ

 5סק5 לך 6ין נחטון וסעיר 0מיני 0עיר כגק סעסכקדטי
 סס וכי 6סרן 15 6מר סרעיי ועו7 - יולותכקים'
 נ517" סכסניס 5ן קיס סרי סדיוסות*61"ת 0י4ס0קרינו
 כעטו fis י'5 656 )עע כן6מריגן יוס נ6ותוסיו

 טיו 65 כ%יגות 5ייקיינ כנט 5סק5 6כ5 מק07ייני6ת  ופרימרי קכיעס ע5 כנון )סממיר *65 גז51'סככסגיט
 "nlbD: ס5ס * חע6תס 6ח : ח:וכן כיו0 נךו5יסככסניס
 6ות' 05ייע סר16יס סנגיס מתו . כ6)ה 6ותיחקר06י,
S1jhS: ס3ייס ו6ין נ6רנה 6סוי 6גי - כ6)ס 6ותי 
 6כ5תי . סיוס מט6ת ו6כלחי : 3סיר כ6ניגס06ורין
 וסני 6גי יכו5 פסייתי מס כ5 סג6כ*ת n~hpntש
 עתל )'די טינ16 * ס' נעיר .סייענ : סנוהריסכני
 ס65 יוחר 5ייי כ6וח טיו א חט6מ גפרסס 06165

 נפתח וו ס*6 טן געיש 0ייענ : ם5פס לקיפ6לע
 : סת*מ 3חפף )סיות סיינס  נגקויחס זו ס"6מסוגס
 סף נרגרותקי 5סון גרט מנ,רמ נרס. OSDD )ג(**1

 ד"onlt)b . 6 65מר ננרגרת סמ6כ5עע5ס
 סמתריס וסמסקס סמ6כ5 6ת עע5ס סשנריס מיסשון

 סנר0 ממע"ם ת6כ15 65 ,ס 6ת 6ך :5מעסכנסן
 6תד סימן 656 5סס ס6ין מ6מר . י(שרסםיממסריסי

 ט6ין 16ת0 6ב5 ו6רגכת וססן נמ3 מ,יר כנון ססרס50
 5ס,סיר סכהונ סוזקק 65 עסלס 50 נאמן סוס5ר4ס
 : (Dh anlb~1 ומתועגיס מ6ו0יס 0סס 5פיע5יסס
 bSn מסדנריס 0סי6 6ומריס ים . ס6יגנת י6"ני(

 מכיעגיס 5הפי3 61ין סיעגס כח וכן זכליס פסס*מנ16
 זוגיס נגעיס רמ5ים יע5יס כמו גקנוח 0סן 5סיכמיגר
 65 סנכך סגסרניס. מן . ת6כ5ו 65 מנטרס )ח( :עויס

 מענמס: מחיס וכנג)דך"50 גכ5ס: מנ55 ]יל6ו[~15(
 : טחולס נהס 5עסוח ם65 * 5כס ש06קן
 סמות סוכיר 65 - וקסקטת ס:סיר 15 06לכ5
 טג0ר )יג( : 6יס מעין מכוסין 0סן 5פיס
 מגולת גסר יקל6 מלחוק טמניס 0ס 1ע65ינ"י65
 כגפיו טסור0 סס וע) 06קי3פ"ס - ססל0 :06ולנו
 . סעוגיס ; כפיי*( ויפלו0 גסי 6סלוס מנולת כןנקל6

 : כך גקל6ח ועקסותס עזותס טס 1ע165רפ"רי0
 07 וסימן ס;0ל יז6ס מג,ילת וו0עויי"ר - ?6ס)יד(
 6מר . וס6יס : *מיני כפ' נל6ית י6ס שלסחעיו
 די6 מס דיס 5ס5ן וג6מר 6'ס כ6ן כ6מר עקינ6ר3י

 סכסלספ כרי"ט סר6ס**( 6ה כס ע0ס 5ס5ןס6מורס
 כ6ן ס6:נורס 6יט 6ף 6יס מין נ0רו רר וסימגךר6ס
 סמ:סנס סש ועי 6יס ווין כדלי"ת טו6ס 6ח גהע0ס
 מ05ע קולכי"5 . ע1רכ )שו( : 6'ס גקר6ח כ6ייס5יסכ
 כ5ע"ו . היעגס כת )שז( ; סמריריתו טס ע5ערנ

 יע0ש קל61ס וסססיט ומר1דס טניס סס 1ע65יספל1נ"ט
 65סול נריך bSI יעגס כנ:ות %61 כתגיס מססיכד"יח'
 סי6 קסס ססלי 5ט 6כ5י 65 דממע6 סיענס סי6ס6ס
 סי6 סכס קוסי ומתוך מיגס 6יגסי כדי5י ומנד5כען
 עוף סנישח מכ6ן זרסו st/f ורנותינו סנרז5 6ת16כית
 פס ע) חמס מנזרת נ5ע"י יי6"י ' cl:nno : 6סורסעגנ6
 מו,יסו"ן 16מריס ויא6 6סס'מר6 הסחף. : סנו 1חמסנז3

 .: סרכס נתס 15 י0 6יסעויי*ר * סגז : 0חפחמ51'ן
 כמקוס וסיכן 6דס מעין גכסס o~t'hln . הכוס)יז(
 : י5זיו מסליך . קורמי(6ט"ס . םלך : יי0וכ כופ6ין
 סורי'ן ק5נ"6 ' סג0מת )'ח( נגסף: עף קכי'ע .ינסוף
 : י5ייו ע5 מרחס פי6'ס . רחס : מ6כ5וbtpa מגהנו טמו גחפלס 65 ק6תי ימתומס: 6ותס סרו6סכ5
 כמו מנרותיס עס מסייוח עוסס נינוגי'6 . ח0ידס)יט(
 7וכיסת* מסרס: תת6יף כ5ע"ו סיורו"ן 6גסס. :ססרס"י
 עוף נרו'ע * י4עע5ף : 0סל0"י כמי כסוח סויור4רוס'6
 כע5ם6 כד6מריכן טיגיס לו ו6ין כ5ילס ועף עטקסן
 06ר )בש( : 65ולס נו,סין 0סיו ועע4 5תרגנולמס5
 5עון . ס6רגס )בב( : קלי 6 כחינ 65 . כלעיס15

 מחמרס י סמרג5 נס5עיס: יוטנ - סס5עסרכוי:
 מגתר ר4מנכ ויסתג) מלסון . סמגכ : כסס 5גתרכרנ5ע

 כהיג 65 . סעוף סלן וכ5 )כנ( : ונכלעיוכענטתיו
 0עיקר 5פי סיקע רק מנע סומ6ת וכעוסותכ7גיס
 כ5 לכותיי 6מרו וכן כחעכיס ו5מיס סמיס מןי3ילמס
 סי6 6סר כר4מס 5כ5 )כו( : עומ6ס 15 6ין גמיס706
 גד6ער 0מועות אפי' ונמס6 נמגע מעמ6וס כ~סוגו"
 סספ6ס סנסמס 6ח 5סני6 . יעמ6 סטגע כ5 :5עי5
 5%ת0. 6ת וסי60 )כח( : עפסרמ פמיפתס תס06)6
 ירופ3ש וכחרגס נגע 650 6טס'י פמקומומסיע

 6פ 3סו,י6 * ס6רן ע5 )כם( : מסש ניפ6מחרגמיט
 ניציפ'6' . סח751 :סגיס

 * סעכנר : מי0עי"5 ד'6 -

 : סרינו'ן . ס6:קס )ל( : פר11ייק'6 . סשכ כ5ע"ו:דע"1
 גכ5ת . כסס סגונע כ3 : פ5פ"ס ' סה;סמת :5יש, * טמופע : 5תיר6ישס - ebnSo : 5י גתפלס 65 .סכמ
 נרייש חח5ת ח1מס פכן נכעדסס מעמ6ס טמ06רן

 5טני6 ען כ5י כ5 651 . ען כ5י מכ5 )לב( :כעל0ט
rhw'bt 151)6 ו6רונ יווי י טז 16 : כמ16% מע5ע 

 חסמיפ 651 . נסס נו65כס יעפס 6סר : ומכ5יסמ0יחוח
 כ6חת כ151 - יונ6 כמיס : כ15ס גחוכו עוטין 60יןכסוי
 6ף כ6חח כעס סמס כ'6ת sle ה6מורר4 עסרסמר,

 יפוו 06ר )לג( : כ6מת כו5ס כ6ן ס6מורסעהרס
 כ6לאש סנ5עד גערי ייקכל יונמ6 מסס כ6חת .מסס
 656 מעמ6 מו0 כ5י 6ין ש0"י . תוט 56 :מערי
 מסס טכירס 6ל6 עסרס )ו ו6ין ס61'5 וסעעסמ16יר1
 סחופ' כיי 1כ5 כיכתיכ מננ1 יטמ6 ס65 5הפסדוסתורה
 סתע נמיד יס 60 610 סמ6 ע3יו פתי5 נמיז "ין6סר
 סכילן טעון יה6 סיוס כ) נונכו נוסמ6 ז6י טסורע)יו

 יסינ ס' סרק 0מיני וכמ"כ קי"ג סיסק6 דכריס ססלי עיי3 ג** טס טוין וס0מ"ן D')hnV ס0י"ן טי*(



נדןחזקונישנמיכןספר
 ס61כ מהוך 3סי - תסנורו 161ת1 : הקזה 15 6יןזסוכ
 כו וקין ק3ין סדניו ועוד מ67י יזהר סטומ6ס6ח

 יורעיס ומסקן 16כ3ין )מיני טומ6ס סכהוכ סוקיק)ן יסמ6- מיס עליו יכ6 6סר )לד( : מעט רק כיסממרון
 תקוגס חח3ת ה61 מיס ונתינת מלכל D:pntn r'5sעל

 כ5 6י . מסקה 1כ5 : 6כי3ם 155רך חסיכוחסועיקל
 וסקר רמוגיס ומ' תותים נוי מרכס ס6:י 'גו5מטקס
 סמן מיוחזיס מיס מס מיס נומר ה)מ71 סירות מיניכ3
 מרכס 6גי 6ף 14י מס3סס

 וסוס ומסמן וסיין סט5.
 תותים מי 6גי ומהל 115י סם 5סס ם6'1 והח"כוסרנם
 מס 5סס סיט מירוח מינ' מי כ5 וסקר רמוניםומי
 6ני 6ף ח5וס ססו6 מיוחי כ3י מס . כ5י נכ5 :קווי
 6ת "גי 1מ651 מקרקע מן ת5וטיס כסס 6תמניך

 - חגור )לה( : ח5וסין ס6יגן ינמערוה וכסיחיןסככורות
 דרגות . 5כס 'סיו וטמ"יס : )בטל - וכירים :35חס
 כקרקע יעלם 6סר * יורע 6טר )לז( וקף: ונג'סהטיס
1nSSSD טסורין סמן והמריטו סנ,רעו טמ6יס לעיס : 
 וסנפרניס וסם'ניס 0ע5מות מן 631 מגנלתס. וגסן)לה(
 מחס לוקם . הכסמם מן ימוח וכי )לט( : ס3ססוסטער
 כתיג . טי6 6סר : ערסס 6פי15 מסורס במוסס6כ5
 דין ' גב3חס "ח והגוס6 מגכ5הס 1ס16כ5 )ם( :כיו'ד
 15מר "ין נפמס גוסך וזה כמון גוט6 ,ס 5טניטס6חד
 6ת וס6וכ5 סכי ויימ" קמ6 כנדיו_ מיככם קר36יס,וק
 ר~ערכ עז וטננ6 כנדיו יכבס גכ5חט 6ת וחנוטתגכ5תס
 ספרפ"י כמו 51גוס6 14נע סיעור תיתן ג6 1ס16כ5ס61י5
 : -עגמו כפגי ויין דין .כ5 בסרס סכתוכסו,קק
 עתות י )י מחעו דוגמנן מס6%ן"ף. . ג6 עעמתס)פג(

 5מ5חמט* מי5 וח,לל ערביי סם יס5 65 סגם.5נ.מרטית

וי""
 נו ס6ין כ6דס פ4 כעיגיכס וגטמיגו מנורת טס61

 . מנליס מקרן 6תכס כמע"ס ס' 6ני כי )מה( :דעת
 וסייתס ו3פי' 565סיס. 5לס 5טי61 מנוחי: מחקניוט"מ

 : כלחכם כע5 565היס 5כס 5סיומ גע"ל 6סי15ק7וסיס
 תור" 61ח)פו(

 הרומסת החיה גסס 1כ5 והעוף סכהמס
 5סעלו המיס 5ר:וס כתמס בין עוף הכחוכ סעי5למיס.
 נטני בחייכו 5כסלנס סוקס טככל "מסר "י נ15סכ65

 סכסכו כ"ז ס6 75גיס סוקם טסיי 6ס5ר 6יסימנים
 5כ5 כמו יחירס s"nS הסורבה. גפם ו5כ5 : 6מיכסימן
 טסם" נין )מז( : גססת תעלסכ3יו

 . סעסול ונין
 סי' ס155 5ך ס5" 6חר . סמיס.ונעוף ובסרןגגסמס
 ונכנס נביס 51רעת טי51יח זין 61מ'כ חים זין5ך
 פרם'י סג"כ5תי המיס בין : טומ6ס סי'כ6 סככו5סוכו'
 o:pn סטהט כנון וכסרס טרסס סימני 05 טגו3יוכין

 עלסת סימג' וסי';1 סוסט סמ'עת קוזס טל'6סזנקנה
 גק:ס הנוין רייס זחיי מסוס וכפרס הרייס()סגקכט
 הרייס סגקנ' כנון ופסויס טלסס סימגי 5ס סטינונין

 :וכין מ51ין נמסכת 6'ת6 וסכי סקנה 6ח סטחעקורס
 : )חיס בסרה יימן כ6 . ח6כ3 65 "סלסחיס

 שמיני רפרשת סרראשלימא
 תזריעפרשת

 . tisfl תציע כי אשה )ב(4ב
 ממקרס טת5י עי

 רני כופן גי651 פרע ~יןסהלבוי

 שיו וחייכין כקוי 610 טר' יופן ית6 קומרשמעון
 : נכור גן ם5 ס5עיס מתמם פטור טסו6 וכנכדקרכן
 : ממטס נן לסט נן סנעס נן סמנם כן 6סי13 -וי5דט
 גמ65 - וכר ויהדס : ממח 6ת עזס 06 כלכות יוגר
 נימין ם5סס גקגיס מכעס בלסה ים סהו5דותנסמל
 שוקן נכנס כמפורע נ6נונע 61חד גסמ56וס5טס
 ו6ס גקכס ת5י סמ6) 303 נמס 061 וכל ח5ים3ימין
 כטסיך 6גדלוגיגיס 16 טמעוס ח5ד 6מ5ע גם5נכנס
 ככנם סולע ימין נ5ע ע5 סנעי5ס 6מר ממוךסוגכח
 סטומ6ס וממסרח ,כר וי5דס ינגין ט5 יקכיסכ16חן

5נ6"
ttps1 ט5שס וטבורם ימים סכעח 56" עמ"ס 6י:ס 
 ע3 סנעי5ס 6חר סמוך מוכנת _וכטסיך יוםוט3סיס
 נקנס 1י31דת סמ56 ם5 בנקנים נכגם שרע סמ56נ3ע
 וגסו סנועייס עמ6ס 5סי' 5ג6ת ממטרת העונו6סטין

 : ,כריס יט4ד כיי החנקני וימינו )רססי מ"חסמ56ו
 * ימיס מנעת : עמ6 ה31י 61'ן טמ6ס סי6 .ועמ6ס

 כ"ט "ת ת5מיזיו "חרוןזס156 ימיס515ד שכעתתספר
 51גקכס מכעס )וכל תורס "מרס מרי מסגי יומוניבן
 ס6ס מתחרטת סממיס,13 טסכן וכר 5סס 6מר יגסי"ר

 מתחרטת נס עננים ססכ5 נקנס ימיס "'מסנועתס
 כמו לימוק 5סון . גיח : יוס עמר 65לנעסכס

 . יוהט ;יח כימי : מבע"ס ומרוחקת ניוחס פי'ינייוהו ומתכי

חג'"
 גיס חס" הורס למרס מס מסני מ6'ר רכי 6מר
 הס6 חורס למרט בס קן נס סרניי מתוך 5636סנעס
 עסלטס כיוס גע3ס ט) מניכם סתס6 כדי 3סנעסגיס
 ם6ר כ3 )לנות . וגיוס )ג( : נמוסס כניסהסכיוס

 ופיוס : פיוט 636 גמו)יס יעיו ט63 סגמ51יססג51זיס
 מסני יוחמי בן ר"מ bh תימיזיו ט156 . 'מו5טם:ויגי
 טממיס סכ5 יסיו ס65 בסס "מר )טמיני חולס למרסמס
 ע3 6נכי סם כדכהיכ טו6 מממס י1ס סמעסם'וס
 יטיו תינוק 30 וקש ו6כיו מיקס 11 61מלח61מרהך
 טכלס מככר מותרין צמיגי 6ב5 כוה וס ס6סוריןעננין
 ' ימול ססמיגי וגיוס : כממיס טכ5 וסרי סכיעו5ערכ
 מקיים "גי ומס נסבת 15%6 53מי נבגית 11מנס

 מן מון מיקם לרכי מ65כת כ5 נמיר יומת שתממ35'ס
 זוחם ודקי ערקתו ' טרקנו נטר ימק : ~מססמי5ס
 ססמעות גין 61ין טבח זומה סספק וצן טסנה6ח
 )עטרס )תטעמי 5סמגס גמול קטן חגן והכי' פנתדוחה
1nhSכדרכו כילי יותר 631 פחוה )6 עמר שניס ע"ר 
 3יוס מסרי ססמטות כין כסגתי כילד 5חטעסלקמיני
 סו6 יוס הקנוסות כין דסמ6 נמוך סו6 ממר ט5הסמילי
 ס3 ססמטוח כין כם:51י כינר 5עסרס 5תסעסוגמ51
 תסיעי יטמ6 סכתה כטנת )מו13 6פטר 6י. סגתערג
 סבת יוחס 1"יג1 במנה ס)6 הנקה מקס 5'ס והואסו"
 לעסתי עמירי טהור ססכח 65מר עד )הלנהין51ריך
 יוס וח5 כנח ערב ם5 הטמטוח נכין כסגולי כילדעטר
 מירס 6ין 5לידחו הטיפס הסכת 6מר סמוך )היותטוכ
 עמר למגיס עטר לעסתי וגמם אחו יומס שמגסס)6
 והכנסת SISh5 כ"ג מ651י ס5 ס"ממות כין כם;יליכילד
 כיוס 5מ151 6ססר 6י כחכח תמים' כיוס סמ5 כ"513כ"נ

 דסמ6 ס(גס ל6ס ט3 לקטון יוס מהום סנ6ממיסי
"חת קדוסס ס:יהס מסרי כמגת סםי 3עחרתו 651 ס61תסיעי
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 )6מר עד 3המהין וזריך מנח 5יוס 5ממרתו %1שחח
 סורס גכורי6 6ים יעקב - ע0ר מגיס יום 6100שסכת
 6מל חני ר3 סמע נסכת 15ריח ס3 כגס )מו3 מותרגזור
 י6וריית' מיבתר הורס סיגיי גל )יס "מר )קי hn'h)ים
 ~חילדו דכחינ enttllh1 3"6 ומרייך 3יט 6מר31קן
~suטנת סולית 65 5יט 6מל 6נותס 35ית נומסחוחס 

 טס61 כנו 6ת ים'ל 15לי מתגך פי' ימיל 656 ננמר65 חסיי מלחלי גגך 6ת יסיר כי נס תתחתן 65דכהינ
 61ין גגך קרוי סגורי מוס 630 כנך 33מדך מקמריכנך
 רשף )יס 6מר כגץ 6)6 בנך קלוי סמלית מן סנ6גגך
 ום)סת יוס וטכסיס )ר( : h)D51hS טכ6 דסו6שיוסך
 זורתו סתם)יס 'סינוס כממסר הזכר ע3 נור .*מיס
 כימי : ומנוסס גחון Of וכנר כפייס וסגקגסגיטן
 : גנחך יוס 6ח ום'מגך מסיק 'מי מסיק 65 דמי -טסרס
 מפגי יומ"י גן ר"מ 6ת תרמיליו 13% ' כנם מני")ו(
 מגסעס נסס 6מר קרכן מכי"ט י51דת חולס ימרסמס

 5כע3ס עוז תזקק hla ונמנעת קופ"ח ייקדסכולעת
 * מועד 6ס5 פתם 6) : קרנן הני6 תורס 6מרסלפיכך

 * וסקריכו )ז( : מועי "ס3 סתת עד נסן סמסס5חמלמד

 "ח, וסמקר6 הירס כן 16 סחור 6ת 16 סכנם"ת
 סיו על מהרי קטלן מזכיר * לסרן ו56 מם" 6י נא(יג : סטוף מלקות ס,כיר 65 כן וכמו קורס 5סון5ו

 שסר: "ס 5סמob 6 076 גנע 1כ3 ריב כ5יסה
 3סי . נסרו בעור : קעגס קען 6סס 6'ם מטמע .6דס
 כ6ן 13מר ס51רך נזקן "1 כרקס גנט 3קמן קומרכעתיד
 טס61 ס55 כמרקס מוגכסת בסון . ס"ת : נסרוגעור
 5גהלת וכס"ס בס"ת עפ3ס פסחת טממס: עמל6טגטם
 5סגטרף גמלת חוקיות כס ים גס ס6ת שבדות כסים
 * ברעת אגע : סגסוגות 6הת 36 ג6 ספמגי כמועמס

 כם3נ מגורעת כיכת'נ )כן נטר סגנע מקוססיסיה
 - הכסן 6הרן 56 :וסוכך 5כן סי' עתק טגנע ונורקהוכתי'
 כעיי 6סי3ו . מכניו "מד 56 16 : כרחו נע65סי15
מומיי
 6מי :

 מ33יס 1)6 . סכסרס : נסתם ס36"ף .
 כ3 ברכות 6חי 56 16 ת"5 יסר56 כ5 ברכושומניין
 טומ6ס ס"ין 53מי סכט:יס מכגיו ח") מס 6"כ*סר56
 ר61ס סגיסר36 חכם כינר ה6 כהן מסי 6)6ומהלס
 פמ6 קמור סו6 ססופט מע"ס בכסן 61ומר מכנע6ת
 וסער )נ( : מסור וסט ה" ע"ר קמור עמ6 6%11הו6
 6ת ממית סס:גע נמרס ססכסר ס-מן * 5כן מפךננגע
 מחקכן שעלס כפמחח)סיס כן כמו סוקניס 61ףהנסר
 סיער 606נ5

 נחלבי
 סימן וס "'ן ס:נע מיב6 קודם

 רנוהיגו סמרו וכן סגנע מממח נתינן 65 סרגליטו%ס
 טסור.: 165 061 עמ6 5נן בסער קודמת נסלת06

 6נ5 - הי6 וכגס גסלת 061 )ר( : כיכור 16ת1.ועמק
 סעור מן plDD סגגט מרקס מיה" כה כ3 וכגס"יגה

 . מרקס 6ין וסמוק : ינן מסך )6 וסערםגדכתיב
 6יך הי6 י3כגס כיון כ13מר סירוסו ייעתי 65סלם"י
 מלשיה 6ין ועמוק וי"6 עמוק מרקה יה6 630"מסר
 כדכת" המין גניכגנו

 )רנות מניין גסג'ס נעילה
 קמר לבמוי נטר 3ם6ר סוס סטגגע פ" בנכוהכמוס
 סעור מן מר6ט 6ין ועמוק 6ינעריך סיג 6יגגסושסיס
 ומיגרה י )נן ספך )" העלס : )נגוס מסוסירטת

 דכה טרו6ט כי סטיון גו OtOt 06 מכסן יתנוגןימיר
 כמו כגיבוחו מתכוון 6יגו מעפ לועט גד51 וסו6חדש
 טכסן ורפסו )ה( : שנרקיס "65 לוקס סריגוכ16חו
 3)מ7ך ס3מיס ימים מכעס ממתין תיגו . סטגיעיכיוס

 16 וכסס סדיו 06 - כעיניו עמד : ככלו סיוםטמק5ח
 ע51ס - ימיססגיח טכעח : כסס 65 כ6י5ו ורעיוכסס
 כעור הנגע ססס 1)6 ס:גע כסה והגס )ו( ! וקמ"ן)כ6ן
 סמור כלכסס כ"ט עטור סרס כט63 "ס ' 61"ח .ומסרו
 קלמר וסכי ר6סון משסנר ק6י יככ6 פסס 663)6
 קרסון כמסנר פסס ס)6 הגנע כהה סגי כסטארוהגה
 מנגע ססס ד65 קומר וקין ועסלו לממנך 6מרכס6
 ס6 ממר6'חו הוכסס טלם"י כ6ן סטרי סני 6טסנלק6י
 דס6 חו"ק 6ך . עמ6 פשט 16 כמרייתו טמז06

 מי סנגע גו 6סר וס5רוע קר6 6מר כמננסכמתיגן
 ממנם גתרפ6 ם65 ומן טכ3 ופרם"י כנופו תמויהטנרעתו

 גרפך ומס כתיג 7י5יה טטרס הני )וומ3ע ומיינועת"
 לימי ת3ויס סטסרתו מוסגל ינ6 סגרוע מן הגלעתנגע
 סער טומ6ס סימני כסייעי כן ימנך 65 ס6סמסנר
 וי"מ טומר כעיניו 6ע"ס.סגגעו יפסרנו סטיון 316כן
 גנע ממר6'חו ונטחנה הן6ע h~7D טמע כססוהנס
 . ולסרו : 1נ1' כסט ולנס ח"ן עמ6 ויס6 סו6מים
 גססק סטמד 5פי נופו וכים - כגייו וכנס :נדבור
O~nila5כ"כ ע"ס גזסר "ינו עומ6ס כשסק טטומד וכ : 
 : מיד 61ס'5ו סר"1ח קרי . חספס פפט 061)ז(
 י סי6 חסנת 5רעח )יא( ! כיו"ד כתת - ססכס והיל)י(
 1מ5מע'מ65ס מ5מע3ס נרי6ס ורטט" ו6ת ט'6 יקהמכס
 : 6ער~לגס עחיס וע5תס ס61י3 ח6מר ס63)יתט
מרפסו. : סרם כנוין סגנע פגי שנין י תפרח סלומ ו6ס)יב(

 : לנטיו תוך 651 . רגליו ועד : רפסו הוך ו3"
 עיג'ו מקור טחתך לכסן מרע . סכסן עיני מרקס3כ5
 5סמטך סרע סיום 6ף עינו מקר לממסך סרע כסןומס
 5כית פרט סכסן עיני מרקס 3כ3 ד"6 . סיוסמ16ר

 ,ית'ס ומוסק כעוזר כרקס סלים למרו מכהס0הריס
 . סו6 מלטה קטו( : כנט 6ת ומגיקס כעורכתוסלמס
 ק6י 5עי3 . יסוג כי 16 : החי שספסר דקקי וכל5םון
 . כס"ת 3מע5ט ם6מר כמו 55גן יספך סכמת 1606
 ע3 55מד כ6 זס סרי יטונ כי 16 )מז( : 3גן ססךכקו
 6פי3ו סטורין עסן ונתכסו ומורו סנתנ3ו 6נויסרתמי
 מרקס וסיס )כ( : נוסק 3מר6ס ו6סי3ו פעמיםנניס
 וםפ)ס 6מר ח5~וו 5ננוס תסוס 6ת 5רנוח מזיין -טס)
 נקע 6מ6י הו"ק . 'כסס וסים )כא( : מעול מן6יגנס
 הינגס 1סס5ס ר~סירוס וכן 5עד ת6נד עגו'ס חקותיוגמת ק6י 66יגגס וי"מ קקי ל6ייס יבתמ3ת כיון כסהוסים
 טסורס: ססי6 ססיט' כסס "ס 6נ3 כסס 61יגג' סעורמן

 נקנס למון כמירק - ה61 נגע : כיו"ד כתיב . כססוסי"
 תעמוד חחחיס ו6ס )בג( : קלטרת 6ו 606חדקקי
 ע"י וכ"ח סו6) טסור כסתס םD~Db 65 -סנגרת
 : מסק ם63 ומן כ3 גמור גנע 6יגו מכוס 16 סחיןע5י3ח
 סגשכ וחלקן )מכוס ממין כין חנוק 6'ן . נחל 16נכר(
 מכוס נריס וחני סמין נרים סמני לואל פרסיותלטתי
 חקין נמם' כז6יח6 ס3ס גרים 3טיות ג"ערפין6ין
 : עננכוה )עמין עומ6ס מיעיר וסו6 סו3 מניגלים

ומרקס הכעת 31טוף . הכסן ובלניר : e~o מסיק 63קימ6ס



נםןהיקונןתזריעטפר
 ת"5 5גכוס צטוט 6ת לרכות מגין . עמוקפמר6ס
 * כסס וסי6 נטור סרס )כה(-% : וגו'6יגנס

 כמו כסס 51" פ0תס hS ס" ס0תס 656 ק6י .כסס
 ככ6ע4 גנע כן יסים כי 6סס 16 וליס )כם( : כהמלספי'
 סער מקוס . נסוכ טמר זכו )ל( 65'0: כזקן. 6516טה:
 נות מהכסל גידוע ומסג5עסכ ח5ק נסר מהקוסקפס
 : מתגחק התעל כך מע"י נתק קרוי טעה olpn *,חק : פסיס מכמות וגכמ0 גמ5ס ממעל 6ף . יק :ונמרס
 5סי . והתנ5מ )לנ( יר6ס: 06 ' יר6ס וגילא(
 ח5מוד כן 6ף11 יכף ככסן שתנוגס תנוחת"מפיגו
 0מ5ינו לסי וסתג5מ . "זס מכל , וסחגלחקומר
 15מר תימוד כן זו 6ף יכוץ כתער 6חרוגסחנלחת
 : נזיל 6100 סי עqb 5 וסחג5ח . זכר גכ5וסתנ5מ
 וכו' סערות פתי מגיח סרניי * יגלח 65 היחקל6ת
 מרקס כי סס0יון יר"ס ל6 0:חק עד יגלח 06"כ5
 . וסער נגדיו וכנם : נפערות רק גר6ס שיגוסננע
 וטהר. : נני6ס ומ5טמ6 ומוסג מטכנמלעמק

 וסער )לז( : ולסריס ותנלחת 1סרימסמסריערי
 ושמו שכיו מכס יונמת 16 כמקוס וישו - כו 5ממטמור
ב6ן. qe תקם סעזיס ומן bina מן ושמו "ניוומקק
 : נו 5ממ סמור טער 16 כעיניו עמד שעי 16
 סערטמור גו 5מת 16 נעי:ע ועומר ~Sthl - 610"סור
 ס,כיר 65 י ר06ו ימרט כי וקיט )מ( : סכסר כמלק85

 6יס 5י 6ין . 6יס : גקרמ ל6סט ס"ין DS'קרמכ"סס
 6סס כין 6יפ כין פרוע ת"5 מגין וקטגס IPP"0ס
IDPסייס ט5מטס לעפן 6יס כשמר למס כן 6ם וקענס 
 דיני לכ5 * 5רהצ. 6יס )מר( : ס6פס 651 ופורסמורע
 מן נרמז 5רהצ סי0יס מי כלומר bp' דלעילגנע

 6סי15 .. וסייוע )טח( : 5מע3ט סכח1כיסשננעים
 65 וכני'1 יפרע 65 ר06ו 6ת נו פג6מר ני51כסן
 יסה כגדיו : ום' סרומ'ס יסיו כגניו כ6ן'סרוס
 15 כ6 מטסיו רוע שכפכיך מטסיו על ימ6כל .פרומים
 סיו65 רע רימ 5ספסיק * יעעס ספ0 1ע3 צסגנע
 * שכ גוך )סו( : סכריות 6ת לסויק 650מפיו

 למחגס ממון : מפקחו 0סחטמיט מעתו לעמס"של
 : 656 סרגי5יס 6ד0 כב' ע5 נייכק[ ו0 טחולי .מופנו
 ספמ6 "מלו מכהן עמ6 מוסנו י מופרי כשמנסמחון
 ר4ססור י טנו6 סע0ור עומד וסטסור 60ילן חמתיוסג
 : טסול סטסור עומד ו0פמ6 סלען תמתיו0נ
 ע5 5מד 16מר סג5י5י יוסי רכי - וסינר)מז(

 5ססתיס 5מר סקדיס כגרס נני . פסתיס ככני 516מל כגגי : ממגות 5ס5ס מון ס15מ סעוגין סססומננד'ס
 חיוג ח0כ ס61 מ65כתו מעעמרס 5מל 0ננז3פי
 55מר ססחיס סקייס וערי נפחי 8נ5 ס0חיסמכנז
 : נמר מ50 ס61 מטוב ססחיס ס5 ססמעוט5פי
 ספחות כמו סמ65כס יסוד לגון . כפתי 16)מח(
 מערב 6100 ע"ס . כערג 6ו : יסוד 6100ע"ס

 וטול הכנד י ננגחתו 16 נקרחחו )נח( : ימיסמטוס
 1ט5" קרם סער מנוקים סריס שקר6 נמ'ק6י

 ממכנס
 כקרמחו סער גמקוס 51נני לעזר '6מל כך גנתסעו

1פ5"
 . תגית וכנק )נח( : נגכחחו סער כמקוס

 צ נגעו 6ח 5סם'ל וסל6סוגס לעסנו00גיי0
 מפמ6116פ מעררו טס61 5.16עמ16.כטן לעסרוננם(

 : 6מר כסן רופסומת
 תזריע הפרשת סדראשלימור

 1טומ6ח11סמיע' סעסרתו מלמי עטושויך)ב(ביךם מצורעושרעשי
 ותנ5חתו לסריס דם ושייתלסריס

 36 וסוגה : יפסס פ65 מגמז . מסרתו גיוס :כיוס
 עגמו סמלרע 6נל סכסן Sh עסרתו דכר וסונף *מכסן
 ממון סכסן 65,1 כסמוך כתיב וכן גמחנס ליכגס6םור
 הכמנס ממון מורגו פסרי סכסן 56 וסוכך ל'56ממגס
 י1נ6 ומכסן סממגס ק5ס 56 16ת1 מני"ין עסרתווגיוס
 סכחוכ קמרך . 5מחכס מחק Sh סכהן וי65 )ג( :3קר6תו
 סנהולע "ח מעמל גממגס ליכגס סיכון עסורכסן
 ממם יleto 65 כשמגס נכג0 65 061 וי65 כחיגמסרי
Sa~מעטר היגו גמחגס 5יכגס יכ31 סריגו עמ6 כסן 
 . גרסה וסיס : סמג1לע6ח

 סטי
 סס5ך . נגע ; 5נע 15

 ס5רוע מן : הממיס לס 0ס5כס . שרעת : 5כן טער15
 יקח סכסן . לממסר ו5קמ )ר( : לכן 0על מקלח6פי5ו
 קטגס כין קטן גין 6סס כין 6יס כין י 5מפסר :מסלו
 כסרות on*S 0065 כפלות nthS 5קח הנורומכהן

~'bb כסור 0נ6מר מקוס לפרים-כ5 סחי לכיח: כסרוח5מ5ורע 
 עוף נקר6 עסור עוף יצחק 6"ר מדבר טכתוכנטסורס
 ל נלכז q1D 656 נקרך 6יגו טמ6 ועוף צפורונקרץ
 חנינ6 ל' . 6רו ועץ : טרפות 651 עמ16ת 651 .טסורוח

 . וסחת סכסן 0151 )ה( : %ף ונלקחי 6מל גמ5י56כן
 ס5שר 6ת וקמע מ 6יס נכ5 וס0חיפס נכסןס15וי
 סממת 15מר . פייס מיס ע5 : שנסתי סנחורס .ספחת
 סמייס טס טכסיו מקטרם כמת מחסוי 0מ15רע610
 . מאס מיס על : 6דס כני כסקר ולסיות כממגם5כ6
s~ns6ת כו 5עכ5 כיי עלמו כרס 6ין בסרי סוס . עם 
nhoהמיס סיפור 61ח )ו( : וסתווי תקעת הסגי 
 וכביס ססדס פגי ע5 5101כת ככועס סחס6 ונו'.כייכ7ס
 ומתקננים סגסתגית ולולין onib 0מכיריס מינסנני
 6חל DstSn ינ"6נם סל6 כדי 6ותס וסורניןע5י0

 וכן 6חל Sp 651 עליו וכסר 6מר ורממג6ויקליכגס
 5דנר ורייס סולעת חולס שסור תורס לנותינו"מלו
 06 5כוע געיע חורם דכרס וסיכן 5י גמלתי נטער4עיע
 'ע5 . מעמיס סיע )ז( : לתק05 פ5ח תורס שמלסוכי מסגו* מותרת ססי6 תוכיח סתלמוד מיסו וס נעגין65
 לו 51עסות סילעת ממגו ל0סרימ סהש שסרססימן - סיפור 6ת ופ5מ : כינור . ועמרו : "וזע 50 י17ננ

 ע5נ6 61סור וגקסר נג ע3 סודו כנסור יטב מככר17נמ6
 כעין מכרח עס 5ג6 סותר ועכוביי 6יס כגי ט6רעס
 משולחת ועכשיו 6דס כיזי שורס ט0יתס זו5סול
 סיס שיומין ושגי ה0נעס סימיט נקותן מנמם מס .ינצח ססניעי גיוס וסים )ם( : מכרותים עס 55כתורסויס
 65 צ'ייס נני 6כ5 - ר6סו 6ת שערו כ5 6ת :עוסה
 וסענילו כ15מל נערס כ5 ע5 תעל וסעגירו 656נקמל

תש



חזקוניבמונורע0פר118
 סר6ם סנינות פוי הנומנ)מ" כדרך כ05 לטר ע3חער
 ט6ט סיוכ ומטיירין מק5ח טמגלמין העיניס וננוחוסוקן
 מגוו5יס נ6יס נמ165 ססער כ5 ינלמו גך 6ומר"תס
 מע3 עורס י0ססיט 6ססר 6ל1 מ5ורעיס 6נ) סכינסלסני
 כסכי5 5כך מוקיקס סכתוכ סיה מייס ולסיותסכטרס

 חננוד מט טטרו. כל 61ת : עור0 ע5ס5רעת.סורחס
 נלח 65 60ס לסתנ5חן 6מליוח 5יתן 656 ינ5מ5ומר
 סגז )י( : וגעסירי כחסיעי גסמיני מגלמ סם3שיכיוס

 . 6מח וככסס ש ogh5 י6מד 5ע51ס 6חדככטיס.-
 כמספם . עסרוגיס וסלסס : חע6ת כ3 כמספי5מע6ת
 הכהן ו5קמ )יר( : סכנסיס מ"וחס כנס 5כ5עסרון
 נע5מו קכלס "ף כסן ט5 נענמו גתינס נוס סכסןונתן

 qb כ5י טעוגס מט6ת מס 5כסן ס61 ס"ססכמט6ת כי ג'ד.""5 תרי6 נחגח סי כתינס qh יכ1 כהןסי
 6ת מקנ~ן כסניס ס:י 16מר נמ5"ת כלי עטון"סס
 ע5 ווורקו ג6 ככלי טקנ3 ווס ניי ו6מן ככ5י 6מזימו

 ס:ויורע. 56ל 5ו 65 ניך סקכל ווטשסמוכח
 וענ5 : כי'ת כנוקוס מן טסנון מן סכסןוטכל
 : ה:ר6ס מקוס . סימנית : עכי5ס סייס כ5 ט5.
 * 5סמן וממ'תס מדט 15 סגססך יומר - ס6מס דסע5

 6ת )הם( : משס גמקוס כי'ת נטמן וסנותרוטעס
 6ת : ס*סס מעסס סזכיר וככל סכטכס סי6 .סמט6ה
 סיטס י סמנחס 61ת :')כ( כגסיס מטגי *מד .ד,עו3ס
 וס6סס סחט6ת 6כ3 עסרוגיס מס3סס ס51תקומני
 דלות סמ5יגו לפ' ' מסנח 'דו ו6ין סי6 ד5 ו6ס)כש( י 5כסג'ס נ"כ3 סו5ת קומני מס5מס כמ;חסוסגותר
 ככס 6הס. מזוע יSb 5 מסכי5 ורעות ד3ות גמוכטף
 ,0 ד5 5ך 5ומר מסנת ייי 61'1 כ6ן 5ך סרט 5כךי5
 : סמ:חס טס , - ס:וגתס SD )לא( : מנחן לו ס6.ןה61
 נגי חכו6ו כי כ"מר 65 . "רן'כגען 56 תכ16 כי)לר(
 כגגעי 6כל גוסניס סיו כמיכר ס6ף 5פי וכ5יס 6יסנגעי
 "רן Sb תכויו כי ג6תר כמינר לסס סיס טל36תיס
 טחיד סט:וקיס יסר56 6רן מע5ת כסכי5 ד"6 .כגען
 וגחחי : שססורס גקייס 5ס'וס סויקקט כתוכס5סיות
 6כז 5ס3ן ססוס,ל 5פי ספסט 5סי י"מ 4 שעתגגע

 ו6ין סגויס סס ענרו 6סר סמקומות כ5 6חח6נדון
 גנת'ס סנגע גttDS 6 עכדו מקוס ,ס נ6י יולעיס6גו

 : ל6כיו כדי סכגעגיס סס סעכדו סמקוס165דיע
 6חך כ5 טיס6 ומ5וק כנוס 65חר הנימ 15 6סר)לה(

 סגנע. והגס סגנע 6ת ור6ס )לו( 130: 6ח מכיראחי
 1ח3נ1 )מ( : נריסין נסגי bSb מטמ6 סנית ס6יןמ3נוד
 16י אננרו מכ6ן מו55ין ססגיהט מ5מד . ס6נניס6ת
 עגין סגיסס ' וסק15 יקניע )טא( : 5סגיגו 16')לסע
 ו6ח מדכחיכ6מל

 סנית.
 6חרי 6נתליס וכתיכ יק5יע

 6'ן - קמ ויקח )0ב( : סטוח ו6תרי סנית 6תסקשות
 סרס"' ע5 )סעחקת' )מנ( : גסימס עמו נניעסלמכרו
 יכו5 פוס"' . סגגע 61סויטוג נו( קול6 כל ינין5מען
 סכהן ונ6 עי כו' סכהן וסג תע5 עמ6 יט6 נו"ור
 06 כלומר וכו' מוור יה6 65 יכ51 ססס וסגסור6ס
 עמ6 יס6 65 יכא כעיגו סגגט וחור וטח וק5הח73
65*ob מה וכו' כנתיס ממ6לת 5רעת כ"מר ססס כן 
 עמ" כגייסשס3ן

 כ"ן 6ף סוסט ט6ימ 6ע"ס סחוור 6,

 כ6ן 6ין עד וכו' סוסי ס6יגו D~Db רשחחל "תטמ6
 3כהוכ 5ו סיס סניח 6ת וגתן 656 וס מקר6 ס3מקומן
 5קמן ספרס"י כמו ככית 1601כ5 6חר חכף 6ל6זט מקר* סל מזמו עקר כ6ן 6ין כלומר יטוכ ו6ס6מר
 ו6ין ממוכר העג'ן כ5 ס:לי סוגוח סתי כין 5קנעו61ין

 יג6 ג6 061 6חר 5קכעו 6ין נס ננתייס5ספסיק
 נרפ6 כי 36 סניח 6ת 5מט6 51קח 5סמוך דקכנממפוס
 זמג" מטי זק6 י6'כ6מסיס סכ* כסכיט יגחן נלר6 ו6נכ מגיס ס5יק עזסגנע

 6נתריט מקייס יק6
 וסגס סכסן ול6ס 5קמן סמפרס כנוו הגיח 6חונתן
 ס6מורס ני6ס ג5מוי עד כו' 55מד נ6 65 ס6ססס
 סניעי ניוס סינס מס סכסן וסכ כס 6מר ס מס'כסכ6ן

 נסכט ול6ס הסגיעי כיוס ה:סן וסכ גזכתיג5ססגר
 וקו5ט ס6כניס 6ח ומ5גו כדגחיכ מ51ן סנגעס:ס

 "ת יטונ ו6ס כרכחיכ וטח יק5יע סנקס ו"תכוכתינ
 יחוור 06 5ר6ות סנוע 15 וגותן סנית 6ת ונתןסנכע
 ונו' סגנע יסונ 06 כדכתיכ נוחן סיסיס כעיג'וסנגע
 ס"מורס הכסן וכ6 ט3 11 כי"ס qb * הכית 6תוגתן
 כססנר ופסס ר6סון סכוע גרשסגל טעמד דמיסהע'כ6ן
 עמד גיש ס13ע 13 ונותן וטמ 1ק51ס מו5ן טניפנוע
 וססס טגי סגוע והסנירו וח,ר ל6סון סנועכססנר
 ססגי גסנוע ור6ס סגי סכוע ססנר כסוף סכסן1נ6
 ימוור 06 5ל16ח סנוע לו וגוחן ועח 1ק1נס חו5ןסתסס
 טסור חור )6 סגית 6ת ונתן וס כסכוע נעיג'1ס:נע
 סססגרוח כטתי סטס ל6 כלימר וכוס נוס עמדועגיין
 5ר16לע תמ5ס סכסן כסכ6 0ר6סון 3סיע1רו עמדרק
 ו"מ ח"5 סכוע 15 ונוחן ועח 1ק51ס ח,לן סיסומ:יין
 ר6סון סנוע נפוסס.כססנל "0 מדכר 610 כנוי יכ6כ6
 סנוע גטסס.נססגר ו6ס הכסן מוסנ *מוך דימסרי
 ו"ס "ומר "ינו ס" סכסן מוג" "מור דיגו סליסני
es66)6 סכסן יג rh "ר6סון סכיע ססגר לסיף סכ 
 65 וסגס ור6ס סגי סכוע ססגל כסוף סנ6ו6ת
 6 יעסה מס העומד וט וגוס כזס עמי סייגוססט
 6ת סכסן וטסל כחן סיתוכ כמו, 15 וילך יפטרנויכ51
 נר"ס סרפוי 656 ססרחי 65 סנגע גרפ6 כי ה"לסכית
 5מעס ס6מולס וכ'6ס סכסן וכ6 )נוע)ס 6ננולסכ'6ס כעי כי6ות מסתי ין סריגי 15 יעטה מה סי"גוסננע
 מו3ד 5מע3ט ס6מולס ני6ס מס סכסן 'נ6 נ0616
 כי6ס ג5נגך לעי5 כדנמליגן טנ1ע 15 ונוחן ועחוקו5ס
 וגותן ועמ וקונס מו5ן 5מעס ס6מולס ני"ס 6ףסיסינס

 טני סכוע ססגר 5סוף הכסן יג6 נ6 061 כו' סגיע5ו
 גרס6 כי סלת 6ת סכסן יטטר ססס 63 והגט1ר6ס
 ומזילח  וטימס וקילס מ3ינה ע"י 6ס.נרפ6 פי'הכנע
 ט3 נמרו נו:ן חור 06 *כל הגנע חיר 651 ס5יסיסכיע
 ימיס 651 פרפ"י - "ותו ססניר ימי כ5 )מו( : וכו'ינל
 סר,טגר 65מר התכופיס סימיס כ)ומר גנעו rhסקיף

 כפהוח3ע כ5ומר ננעו 6ת סק5ף מומ5ט מוגי6 ס6:ייכוי
 וגתינת ועיחס וקיגס מ5'5ה 6מר סמיר כנוןלנח'נס
 סכיח 56 סנ6 65.יס6 'כע קלש רק גח15 651סכוע
firt). 3"סלס"י 3ך 60 טמ6 ס0ו6 ירכוח ימ' כ5 ת 
 ופסוק ססוק כ5 יקר6 מסמעות פסט 5סי 6כ5 סיסבכ6ר
 ושס כיגי רעטו מט3 6יס יווו 651 נסליס כמקותוינומ

יסוכ



גםחזקוניכשברשעספר
 סחבן 6חל מוס5נ קמן מן סמוך "מן טן סגנעיסוג
 כ15מר וכו' פסס והגס ול"ס סרסן וכ6 להכניס6ח
 4יא קורס מנית h3al Sh גויד מכית 6ת וגחןפתור
 מעלג עד יסמ" 16ת1 ססניר ימי כ5 סייגו וטימסוקעס
 ח54ס 6חר סכמן יכ61 כ6 06 6נ5 1ס16כ5וט0וככ
 ועמר חור )6 כלומר ס"ס ל6 ותגס ורקס ותיחסוקילס
 העלנ- עד יסמ6 : וגו' סכיח 6ת 5מס6 ~קח פכית8ת
 - גכיח וססוככ )טז( : כמפסע כפרו "ת פרחן6מר
 העעין סכ5 ועני5ס ננדיס ככות עעון לסיכך סי6סמול
 סערג עד עמ6 5ס'ות 6כ5 מכייס עטון כגזיםכגוס
 ג6מר 1נ1 כמח כ6 610 ויו"כ 16כל ג5 טמרי 5"65ין
 : סכיתינדכור 6ח סכתן וטהר )מד( 1 טערנ עייסמין
 "ומר סנ)י5י יוסי רכי . יעיר מחון 56 סחים סנסור6ת
 וכסר )ננ( : דרור 11 ש 61י עיר לכ5 מון פסיתס5שר
 ;"מר 5מס כפרס נמ15רע שמר 06 . ועסר סנף4

 0י0 5פי כאורע ג"מר 5מס ננחיס ג6מר ו6סכדחיס
 ס"ין מס קרנן וצעון עבי)ס ע"י טסרס 15 טיטכמגורע

 סעעונין כגתיס וים מעסם 3גי פ6'נן 65י נכחיסכן
  61ח )נד( : כמגורע כן שין מט וטיחם הניגסמאס
o~lnoירסס ט61  פזמך י סיימת נגע לכל rh ס:נעיס  
 נקי סיס6מר

 נכוי
 :  כין סכיוביס ססמיח וגבל

 ניגס מסמ6יס י0ר"ל כגי . יפר56 גני Sbז)ב(
 . קמן ג6 ' 6יס : עיכס מעסיין סנויס61ין

 עד . מכערו : 1DP לרכות מיעוע 6מר מיעוע הוי6י0
 ימיו גי ומכ:ס' כמו סוי 5ערוס וכנוי מכפרו "זןסהנ6
 6ח נסרו רר )ג( : ננפרס זוכס יסיס וכן כ:ל1ע5
 6טל וטיפ )ה( : מעיר 6ת כנפתי כמו ,וגו מן 4נוכו
 : ננייט מסמך 6~1 מרס נגויס מעת6 מנע נטעתעע.

 כלומר גו' סמרור סמסככ על 5מז מרפ"י .נמעכנו
 כוס פמיר הו6 סר' סוג נו נגע 1S'Db 65 ובמפא
 סעומ"ס ולד 56" "'גו מסככ 60עו וממגעענף
 וכ5 )יא( 2 וע' כאיו יככב ס,כ גכטר ומנוגעכיכתינ
 מקר16ס 50 מקומו כ6ן 6ין - 1ג1' סוכ ט יבע6טר
 )יס דגקיס ליידי 6ל6 מזוכו טוכ יטמר וכי 65חרעז

 ויזיו : יוכחלו נחד לכולתי גחכיגסו 31 סלכמנעורנו
 5ססרת סמכו מכפן ערך כן 56ט,ר גמיס64"ר פסף65

 כבסון סנעס טסו5י6 610 נקים ולמון מהולס מןסיייס

 יבש עפננ:ןינוניןיינ16ןמני)ןז:בנ4
 כ6ן הקמור נו 6ן. מאירו פסלן אמור גו מס נותנול
 6)6 6ותו מטמן וכ 60ין יימזגו ומקמר .מ16יר1
 0סו6 מגע וסו 6י 55מדך גו וע 6קל ת"5 מהס16יל1
 ססקק מיום י 5טסרהו )ינ( : סססו וס 16)1ר סו'ככולו
 מיס למינח טעון סוג . מייס כמיס גפרו ורחן :ינו
 י ועסר : תמימות נכי עולין 1סמ15רע כליו 6נ5סייס

 ו6י0 )מז( מ150: 15. יקח )יר( כמסק: מרם כ5ימ5טמ"
 פיהק עד קען מכלל י1ג6 61ינ1 לקטן מרע . ת565י
 סה65 עד ' ממם ח65 כי : 6מו רוס פגים תפע3!

 קלי כע5 וכהן וכ כסן 6מרו מכחן קנטרו פן18מ6ה1
 : סחרועס 6ח וכולעין כ"מס 16מ,ין 6נריופסלני0ו
 כמיס . פטרו כל 6ת : olpn כמי ויוסעו . כססורמן
 פלס גרוס 6מס סל 6מס סם וכמס 3טן ע51ס גוסוטכ5

 חכמים ושערו גופו כ5 50 ורחלו 6רפו מיץ סכןקמות
 . ,רע טגכח עליו יכיס 6"ר 16 )יז( ן 60ס מ'סהס
 זרפ שכנח 6ף גנרייתס 5נועס ס"מורס D~f תכנתמרי

 : סגסרמס ורע 05כנח סרט כגרייהס כ6ןס6ננורס
 : למערס סלט , ורע שכגת "וחס 6י0 יסככ 706)יח(
 סרע רחינחט מס 5רמי5חס לחי5חו סקי0 . גוייסורחל
 ני"ת ' כנפרס ,וכס : כן רחי5חו 6ף ססתריספגית
 : 5ערוס כע' וכסרס משסרס נוכס כ15מר מיסנמקוס
  גגדהס תסיס 0נעס כ5 . אדחס הסיס יכיס 0נעח)ים(
 . נמים וסחן )כא( : יום מכעוס עוכ5ח שייגסמלמד

 . סו6 סמסכנ ע5 ו6ס )כג( : הכמגס ס5מט סייטוכ"י
 ,וכס יהיס 6דס סו6 יק6י 610 טססככ על ו6סי"מ
 ע5 16 נםכגס SP יסיס יס 16הו 06 ר,פ'רופ יסיתוכן
 עז 'סמ6 כ5י נ16ח1 סדם 16ח1 כו כגנעו מקנסכ5י

 עליו יסיס 6סר ננד וכל דוגמיך טנילס ~6מרר4רנ
 סו6 יסמסכנ ע5 061 ג6מר 5מס תקמר ו6ס ורעשככת
 %6 סכן כ5 ל6 כדמט מנוגע ענו6 כמטכנס סגוגע06
 610 סמסגנ עohl 5 5ך כחג סדין מן עונשין ס6ין5פי
 : יטמ6 "סל 6שר וכSafio 3' 56 סג" ג5 גני דרס"וכן

 ו"0ס )כה( : ומגורעת סרס - on~b 6יס יפכנ)כר(
 עלט מממס * רמס : סכונם 6ח שרטת . עג י11נכי
 50פס רק ביגן וס65 . רניס ימ'ס : ו5ז מממת651
 קור6 5ער 50 ימיס וסם מנט5ס מסורסת 5סי 656יהיס

 ט5 כגמת גדהס עם כמו . נדחס עג : רסס6ותס.
 : מנוריטס עשי . גס טנוגע 1כ5 )כז( [ יחסם סברן0דס
 סססירס SD נרכס יקוקס 6י:ס "3ל . 5ס ומפרס)כח(

 סוכר ימי סכעח 5ס סיס5ימו קודס ר61ס סי6פסעמיס
 לכט5ס:)כם(וסכי6ס נלכס 1ט1'6 ולסיור למגורוטטוגס
 תלמוד יוס מנעור סוגלת h'on מח"ן . סגתן Sb"ותס
 06 6ל6 מועי 6סnr~D 5 56 6ותס מכעססיתס כיני מיעד 6סי פ;מ 6ל סכסן 56 פוחס וסני"סלוזיר
 : יום מכעוי עוגלת פסי6 מלמד שמט מעורכתסיתס
 : 6וטרס 11 . וסזסרתס)לא(

"51 
 : עוגפ וס . ימוחו

 ונס . סנ"ס עס )4( : עומ6וקס כסביל .כעומ6והס
 : יוס כנגד יוס סומרת 16 גרס16

 טצורע דפרשת סדדא_שליטא
 אחריפרשת

 וכו' בוסר תלמוד מס מרסיי . מות 84וןרי )א(0שז
 ,ס מסוה גומר תיהוד פהכגומר

 "מהריס כתיג הלי מות שמרי מפס 56 ס' ויישלפ5
 "לעור ר' סיס 1נ1' שסרן 6ל יכר מפס 56 ס'ה6מר
 וכו' סר"ט1ן מן 'ותר זרזו Or וכו' מו150 עוריסבן

 כתוב u'hn מס ימוח 1ל6 כחוכ סגי גסטוק לסריכ5ימר
 61ל מוח "חרי גימר ולכר ססרם"י וסוף ריטוןנסלוק
 ריטון ססוק היסירו פ5" לסי כלומר ונוי עת נכליכ6
 6יה6 וסכי יותר 5סזסירו פגי פסוק לך וכחג מזריסע

 שסרן 56 יגר מפס 56 ס' ושמר . כסלטכחורת
 לו ג6מר מס יודעים 6ג1 61ין . ונו' יג6 561שמיך
 וס. וכו' מוס15 עזרים כן "נעור ר' סיס רקבוןכדכוא

 כגי שי מוה "חרי ג"מר 5כך הר6פין מן 'וחבזרזו
.i~rh 



הזיניאוףטפר1%
 561 צמיך "הלן 56 יגל מסט 36 ס' ויצמר :נב(לסרן
 sg טסיt"Ph 6 11 מלטס . 1נ1' סקרם sh עת כב)יכ6
 ומפני ג6מרה המטכן מסוקס צי1ס כו סכסוריסיום

 בורך ם63 בי"ס גסכ'5 צהרן גני עגי מחו יוסטנ16תו
 נכ5 ינ6 561 5"סרן בסרה צוחה יוס כצוחוג"מלה
 מזכיר הסס מדיגי מפלטת הכחוב טטססיק ומסעת
 סטנו"יס כ3 פרסת 6מל וקכעס לסרן כגי סגימיתת
 "ס פירם 65 עדיין סטמ6יס כ5 סרטח סכסגמר5ס'
 כסרתן סי6 מס מזידין נין סוננין כין )מקרסיכנסו
 ע5 וכפר כ6ן 5ך סרט )מינך סמקדס מהלח סי6ומס
 : כדת 650 סוסכ מזבח ט5 ס'. וסגי כקרכחס :מקים
 סקרון ע5 "סר ת") מס ltlho' ע) "סר סכסרת פגי36
 כטו' מלכת 'ס6 יכו) הקרון ע) ומכוח גסרכח 0ג6'5פ'
 סכסרת סקרון ע5 6סר סכסרח פגי 56 תש3 הירוןע5
 עוגם . קצות 651 : 65רון כסוי מרכה 61ין 5"רוןנסוי
 טויו 6ר6ס כעגן כ' 5ומל ח5מוד מניין שסרסכמענו
 קינו . כקל כן נסר )ג( : כסרפ) יסכון "נור ס'נשמר

16מי
 : חט6מ כבין ומקנו 417 רק מקיט Sh הסל סיביך

 פעמים 7' כד כז ת"5 ומס . 1נ1' קזם נד כתנת)ך(
 )סגי כס נכגם כסן סיין נין ומעין וחסן שסוד)מעט
 )פי ייגוף ימנור ישכם ת"5 מס מנסרו וכ כמויערוס כגוי . בסרו ע5 ס': ופגי ככוכן סג6נור שע"פ51סגיס
 יכון 15 6ין הערגיס נין 6חריס כטיס )ו 5רגוחלסוסו
 יאגוף. כד ינגוף:וכמנגפת ,מגור י5כט סמרי'ה"5 '5כם65

 נ65 5טמס סגי כביה סמלו מו6 וחסן שסוי סווכר3"
 הכגייס )כ3 6כ כגין . סם קדת ננדי : וחומים"וריס
 16ת1 סרם"י י נטרו 6ח נמים ורמן : קדם מס5טיסו
 סעס נג5 'ממו 51עהר כסרו "ח 5רמ71 המאך5סני ועוני 6רן זרך וכו' ח5יסותיו ככ5 טביעה טעוןפיוס
 נעיגוף נגע י')מ6 וחייסיגן סן מסמסגיוח דידיסו6נכ
 35יסס 5כ3 סכחוכ סוקיקו סכנויס 6ת ויסמ"1ימוול
 מוהט,3 כיומם 5ן כדנסק6 ולג5יס יייס קיוםוסטיעס

  סיחן )וסכם ומסע נין כמיס נסרו "ת ורמן סכתוכ'
 5עני3ס עכזן שיגו ד6ס 3)כיטס ורחיגס 5ססיעסרמיגס

 תנסו ולכסס גסרו 6ה כמיס מזרמן 5ן סי6 מדגסק6)
  מן ורגלים יייס קןוס ומסססרס"י ידים  רמיזת)עוין.

 טרף נמסכס 5ן דקיימ6 הככיור ממיס סייגו.מכיור
 : זהכ 50 מקיתון ורריו יריו מקים סיוס 16הובקלסי

 כדמים נסרס יכ51 תכריס וידוי ,ס . כעדו וכסר )ו('
 כסרס 5ס5ן וגימר כסר כסרס כ6ן ג6מר דןסריגי
 כפרס 6ף עיזיו וסתודס יכתיכ מלמיס מוןיעליס וייוי כטעיל הכמולס כסלם מס ט5'1 לכפרכפעיל
 וידויין הסלפה מן 6חד הפגימי מעיר ע3 מתן7ה,סיגו 61"ת"מ6י מדמים חון דכריס וייוי כסר כ6ןס6מולס
 ע)'1 עלס כזכתיכ )נכוס 1ה61 הו6'5 אומר 'ם6)6
 ומרן )ח( : עליו 5הת171ת מטה כלסי נמי 3ס',סגורן
 גוחגיס קרננם יבעל מ65 וכדי סמ56 ס"גו 5עו6ו5;6מד
 -. חע6ת ועמסו נט( : 6)יע,ר דרכי כרייתך ממז*5ו

 עמידתו . ס' )פני מי 'עמד )'( : מסיח עוטת4:גור5
 ומיתחו ro לסגי4ה?

 נ13"
 "ח מבסר וגע הגימר סיכסר עד "ומר יסרה רכ',"' 5ס'ות )pt~f 1 סו6 מח' עד

 ססעיר 6ח והקריב המונח וסח מזעי 506 61תשקרס

 עקת סמחתס מ63 ו3קמ החט6ח סל 6ת וטמעסמי
 5כסן ספל דם 6ת 5יחן 610 ,קוק וסוס סמרהדס
 מי61 כעוז סמיעס 6חר יקרום ס65 כיי למרסו6מר
 מט5 )יב( : הסו16ת קורס 51סגיס DS(' סקטרחמולך
 מקנחו ט' סכסכי 'מזנם היזהו . ה' ,מלפגיהמזנח
 : החגון מוכם ,ט 16מר סוי ס' לסגי כ151וקין
 נעגן כי למעלט גימר מסרי . הקעורת 6ח וגחן)ינ(
 כלכליב נסכיגס 5סם"כ5 ס)6 וכיי הכפרת ע63ר"ס
 oSnn ספיח 6ת )המטיך גריך ומי הידס יר6גי 5"כי

 6פ סקסרח עק וכפס הגומר וסו הקטרתנגח'גת
 51קח )יד( : טס טכסיס 6ת יכי" כך סמלהכסרה
 שכסרח סגי ע5 : נו הממרם ממי גוע15 . הסרמיס

 מכביס ס6מרו סו6 ע) המולח הכנגז הפגיםקזנוס.ע)
 פגע ע5 מפר - סעמיט מנע : 5מע5ס 6מידכ5

 סכסגיס "מיו יסיג ס65 . 5טס 6סר )סו( :מע6היכס
 וכ3 : )יז( שיירן ס5 גפרו מחכסריס ונמה בומתכסליס

 : כסיכון גכגט זל "ין 5ן דססים6 ' הכמניס נון76ס
 כעומס עומקה 5סס יקיע סמ6 . ווועד כ6ס5 'סיס65
ocגיוס כו משירעה טומ6ס ע) מכער סגהן ושין : 
 p,pr 610 כ6ן עד * סמי סטעיר 6ה , וסקריכ)כ(
 וסימן כפת"ח וחגיגה נסמך קימ6ס סמי : מי5סיות
 כשמעית 5כ5 "נ נבין. יייו, סח, ו6ח )כא( :הסריס
 מלידס סו6 כירי - עריו וסיודה : ידיס נסתימיסיו
 לחגיו עורס ופס וכו' ומטעו ועזו חס6ono 16ג6
 171ייסן 656 5י 6ין ועי tSIDS מלכוחו כבת טסברוך

 טוגות אומר הלמוז מגיין סגגותיסן ססקותיסןנוגסיהן
 חטאתם 3כ5 מטניס טסעיסס 5כ3 פסעיהס עוגת5כ)
 עומקת ודון ט3 מכמר הכמוריס 5יוס סגטסססע'ר
 וחמורות ק15ח סגחורס ענירות ס6ל וע5 וקרסיומקדם
 51" ע"ס ס71ע 651 הודעסגנות

 ונייחות כריתות חספס
 נמ65 - עתי 6ים 3יי : שכסר המטפיח יעירניד

 6יס  גוררין סיס  לכך מנתו עובר שינו  סססיר 6חסגופך ססרי טגס 6ותס הוך למוח ומנו מסנים עתינמדרם
 סייס המו15ת ומכמת סרס 6והס  חוך  לחוס זחנונסתיע
 מיחס ממונס . גורס 6רן 56 )כב( : נעיניהסק5ס
 מופרט משם סמייס מטרן גמל כי זונני "לנותננם"ר
 קלע סר6ויס 6רן 56 16ח1 יםobn 6 מ6זסומונן5
 1ס5מ 7וגמ6 נמיכר. ססעיר "ח. וטבח : תגמימ 65סוס
 56 קטלן וכ6 )כג( : ססדס פגי ע5 סמיס סנסור6ת
 טממ~ס 5סס לנול פרק יומena 6' סרקני . מועד6ה5
 סקסית ענויותיו מנמל מאחר מועד נ6ס5 נ5hto: 6מה
 מס פילם )6 זה נתקרם 61ף ומעיר סר ימיםומחן
 56" ג6 קינו 60 ססיעסט

t~eVi סיגים וממהס כף 
 ליקניח כיקה 11 הרי 61"ח סנד'סנין

 1ם5"
 םיכ31 קורך

 סכסוריס ייס עד סקוסים גק7ס ומחתם כף5סגימ
 יוגין ונחורחו למרח ומממס נף טס יוקיד 6161מל
 וס ד"ין וי"ג מ6סחקי סס טגסתיירו וממתס כףמטס
 610 גג6י  מרסיס וממתס כף טס יגיח ט6ס ריקניתבי"ס
 כ6ן 6ץ כ6ן סרס"י ועוד ימאיס מסוס מעקםכזיפי
 5כו סיס סיין קו מתוך כאומר וכו' מקרך ם5מקומו
 mh ככת מניס עכ171ת כ5 מיסו כדי ניקומו סכ1516מל
 כנון פגים עגוזוח כ3 מססתמי3 כישי סססק טוסכ65

מעלס



סא'ה'קיניאהרהספר
 סיס StefD וטעיה וסקעלת ססגימיס והעיר סלמעטה
 5טוני6 סקדסיס קדם סו" מיעד 6ס5 56 51נ6 )מגור15

 656 ססגימיות טנווח גמר טסיך ופמחס כףממס
 כסרר  ספ3ירוס יהיו ו6ס ניגס עני15ח ממם חמםנמירי

 4חת כעד טלק 6לnIStJDS  6  לסו פסכחה hSסיטריות
  עם כולס סיום פבודת לבין  בילו וקפת סתר- טללהפיר
 עכודמ יכין  זו עכורה כין 61מח . ומחהס כףסונטת
 יריך לפיכך העלב ועמיו סמוספין ועמסן סעס 61י65י5ו

 לנין ס'וס ענויח כץ כעס 61י5 6י5ו מעמס5סססיק
 ונין 6י)ו נין תפט'ק 11 וטורקה ופהתס לף  סו65תענוז'
 חמס סקסן עכורות חמם הרי סערכ וחמין סעס6י5

 מקר" 50 מקומו כ6ן  6ין  טסרס"י ספגועכילוח
656 

tTttfiויוזיל כויסו נקע פגים כעגולת קר6 יק6י : 
  ורבלים  ידים ברהטם .  בפיס  בפרו 4פ  ורפןלבר(
 סמט6ח. חלכ 61ה )בה( : 5עי5 כד6נורינן מיגרסנתונ
 ומעיל סר והם 7מטו1ח6 חרגי וית רכים )מוןמרנוס

 נסרו 6ת ורחן )כו( : סכסוכים יום ם5ספנימייס
 ומרפו )כו( ל סערנ עד 651.יטמ6 ככך 15 זי *.כמיס
 ו6ת כערס ו6ת עורותם "ת יטרפו סכסגיס .כ6ס
 גחות עיי 5ס)ן ס6מוריס וסרס וכמר טול מססוסם
 *  לטפוחיכם יה  ספלו )כס( : כתום 'די ע5 כ6ן6ף

 6כי5ס 11 וקיל  לפסיפיכס בכיס סיסי  פלויסיוטי
 56עור ר' דרם . ע5יכס יכמר סיס גייס כי )ל( :וסחיס
 סכין יגריס חעהרו ה' 5פג'  תפיחיכס פכל  מוריסכן
 5ו מומ5ין 6ין חכרו 5כין סכיג1 15* מוקסין 5סקנ'ס6דס
 ניוזד כתיכ וין . סי6 סכחון סגת )לא( : 0יפייטסו.עד
 ום"  ככתינהן  לקרטין  ורייסס נוי"1 קמור 6רע5010

 סמקודם סכסוריס יוס וסו . 5כס : 6101 סי6וח6כ5
 סטוחטיס סם כי - כניו 561 6סרן 56 וגר )ב(ין : 5ס' סכה גקר6 ססכיעי יוס 6נ5גסגי5כס
 'די ע5 . יטר56 כגי כ5 561 :נכדכם

 : כ6ן ממוכס קיםיס נסמיטת מוסרת זוססלסס
 6ת מחס סנפיר סל6  ומן כ) . מועז "ה5 פחח 561)ד(

 1'50ח  פלינו  וכן  olpn בכן  סרנים ססרבליס  סיוספ0ין
 סמלכן מסוקס כיון טו5וח ויטו נסר56 בגי גערי6ח

 זס : מועד 6ס5 פחם 56 לק )הקריב וגבסנוסרסרו
  ידיסס  סיכסכו  לר~רנילס מדבר  סכתונ כמקין .ימעט

 "ת עוד י,נמו ע6 וסתך  ממפרס כש כוכניסמעטדח
  0151  3פלריס  ביס  ספופיס פסיו  למפיריםזבמייס
 . וגברת מסך דם :  טלמיס  ooSn  חולין  טיעטועכשיו
  טפך ים ן סזנ"ס לפני לזרקו לו  o'on דםפססך
 ססמר  לופר סלפוד  פריין o~tth  ספעוו פולפ -ולכרת
 . וגו' ולסי  י31חו )ח( : 131' ע151תיכס תע5ס מן5ה

 מזקת )ז( : ס5מיס ונמי 5ס' 6ותס ווכחו וזרסהוסרסהו
 י6כ5 6סר )י( : וגו' ונחיטס 6ח עוז יזנמו ו56% 6)" מועד 6ס5 ס"מ 56 ולנילוס 56 מוסס 6יגו .ע51ס
 ססו6 5סי סרס ע5 סכתונ סוסיר מקומות כסלבס ידס
 גסם כי )יא( וניד נת5כ כן ס6ין מט נ6כריסשכלע
 סי6  קריין וגתר4ס קישקס  במירק . טי6 נדססנגר
 וסימן כנתינתן וכר רסון סו6 מגיעי וחלין נקנה5דן
 מגסס כסכין . יכסר נגפם : נגר הסוננ נקנסטינר
 כסרטת . קמרתי כן ע5 ניב( :לסר

 ויקר"
 ג'ז )יג( :

 מלוכה 3'ן . עוף 16 : כעלס מיה כ5 קרנות .מיס
 כטוי 6חי נמקוס מיוח מ6ס סמע קמרו מכ16 מועעכין
 6ת1 ככע' 6חי נמקוט ועוף חים ממט לגין6מך
 חיט מס ממיט 7ומ'6 עוף . עוף 16 ת'ס :5פ5ן
 סקלכ נעוף מרע קרכ ד6'גו עוף 6ף קרנהשינס
 כיי ' כעמר וכססו : כסוי עעון דמו ס6ין מ,כמרגני
 - ומ' נטר כ5 גפם כי )יד( : 5"כי5ס ר16י יס6506
 ע5 גיחן מסרי קים'ס יס גו 6סר כלין תקמלס65
 וכן יכפל כנסס סו6 סדס כי סנה' יכפר סמזנחגגי
 חיס 6בל סי6 כסרס נח בג'ינס  טסרי מקין גסמוחוט
 5כך סכתוב 6סר 1D)S 65 לא' יס כמען סייןועוף
 4610 טפפו זמו נסר כ5 גפם כי : כעסה וכספושמר

 : זרקך  סיכל  סיכלגמו קיוט נונמך גפנו גזמומלסריו
 וכ5 : מ5מע5ס גסר0ס יסל56 5נגי ככר .61מר
 י ופרפס נכנס ח6ג5 6סר )סו( : קטן פסעו ינסם

 ל' * כנען 6רן וכמעסה מסריס "רז כמעסה )ג(יען :  qtDI 6תיסיסרריס
 6רן מעמס ססוק5 6חר 1b1h סנ5י5ייוסי

 4רן כפעמה  כלפן תרן  ופע0ס גלע %r כלעמסוהליס
 וסכע  6רבעימ  נ6ר5ס לסבת  סכנעכיס  1כו לפספ5ריס
 מגריס 15ען לפ;' גננחס סנים סכע ומברון  מליתרסגים
 המכסוס כמערם "כינו מכרטס 6ח סקנרו כמכר656
  עין לפפתן סס,כיר לסי  זו ברסט כ6ן ונסמכהנכו

 - נסס וחי )ה( :  נפלריס  נסם  עמוסים פסיוסספיריס
 : העוסית שפסוח ונכרתו "ומס 'עמס 65 6ס6ג5
 קלכ )6 1"נימל כמו 3סכיבס כגוי . הקלנו 65)ו(
 סגיט כ6ן סרי . חקרכו 65 : סגני6ט 56 ולקרב56יס
 ס65 . לחוחך ערות )ם( : מונהרת ס6סט ~55qeמדך
 6סס 6כיך wnD 6ו ס6גס כגון - 6כיך כת : גסו6יןע"י

 16 ס6גס 16 גיח n1SID סייע כח 5ו ויהדס 6מך60ינס
OnDחון מ51דמ סייע גח 15 וי5יס 6מך נכרי 6ים : 
 6הי6 מניין כתו י ונו' גחך כת "1 ניך נח ערום)י(
 6סס ערות ממוס סכ6 גט6ר הכ6 כתיג הגהמגס
 תקמו 65 נחס נת ו6ת נגס גת 6ת חג5ט 65ונמס
 הנ6 כסקר 61ף e'o ומס סגס ם6רה עלוחסינקות
 הגלם ל5  בשך כח 14  כלך נח  פרות סכ6 כתיכפפגו
 טזסיר ממנס סכ6 דמ"ר סגס מס סגס  ערותך כיערוהן
 פל  ספייר ממנו סג6 7ם6ר סנס "ף נגה ונח נחסע5
 יכין גט1161 ע"י ס5" נימוס סכתוכ יכר 5מע5סטי6. למותך )יא( : סגמרסין סן 56ו סרק כו' גתו ונחבסו
 וכ"מ גסו6ין  סטיי 6מך 5נת וס"ס גם1,61ע"י

~ninhS מוחס  פס .  4פוהס 56 ורסס )יח( : ומלמךמ"כ*ך"  
 36כמו

~tSSn 
 תנרוס sfi 55רור. מקח 65 : ייסוטע

 6מה סכ5 חיות 56מגות נחייסן  גרורות  סחיסןסתסיילס
 56מ;1ה נרורוח והסייגס סמון חנרהט יוסרחמסן
 : נחייס הל6סוגס עס ססגית ם5 . ערותס 5ג5ות :מיות
 חקרם 65 : ימסכ סקרן טיס ע5 גש עמס -טייס
 סמחן 656 גדתט נעת 56יס תקרב ל6 . ערוחס5נ15ת
 %1 - 36היך סס "ת חח55 631 )כא( : טתעסלעד
 ס"6 מסיק . יתכעס )כג( : כקנס 05ון סגיסס רעועגיו יניי כחי"ק . סי6 תוענס )כב( : ס' 6גי 56סיךה61

עגע יג'י נסורק 610 סבל :  רסס  לר3עס  לדופיםוכפרסת



ויקעי%דעךיטפר2נ1
 . ס6רן ותקי6 )כה( : וגל 5טון טג'סס ר%ע5יו_
 ה6דס ימסוז א6 גע'גיו גהעכ ס6דס טיקי6 מסוכ5
 טומריס 6תס - 6תס וסמלחס )כו( : עו7 6)י1טיטוכ
 געו3 נן 6ומר ט6 וק תח)ס פתמתסס6תס
 : סהוכרתי ער'וח סרסי4 . מקותי 6ת : כ5ס6חותי
 6מח ע5 0עוכר SD ט0116 סמססט סחעסו מטסעי.61ת
 ךי 65 כ)ומר 6תכס . ס6רן חק'6 1)6 )כח( :מסס
 6סר כל כי מ6י 56" כ5כד כהק"ס סרעון סי5וס)כס
 : סעוט1ת סנפסוח וגכרחו ה"5ס סחוט13ת מכ5יעטס
 on~h גס" 1)6 נקכס ע5 ,נל 5סון מניגו - ק"סכ6סל

 ססמ5י5סמטרס וי"מ ס6רן 56 6לן.'סוכס6רדגעתס
 סגוי 6ת סי6 ק6ס כ6סר כתוכ כ56ו סי6חיגח
 כ6ן הלי . שגפסות )כם( : סג6ן עס 3"ה ולמ)זוגמ6
 ממקוה עסוח 5פתי )ל( : ס6סס 6ת למייכטג'ס

 5ידי 3"יס כך ומחוך ומגטקיס סמגפסיס .סחועבות
 וסקזמוג'ס טו6יל ח6מרו ט65 5פניכס. נטסו 6סרזמס:
 5י 6ין . 56סיכס ס' 6ג' : 6גי נס כך 6עסס כךעסו

 : מ15תי עעס 'ו7טיס 6הס 6.ן 6סי15 7נרי על5הפ'ג
 סות %הרי דפרשת מדר%ש4ימא

 קרושים%רשת
 מ)מז . יסו6) נג' עית כי 56 רבר )ב(ים

 כעטרת ככיגום נ6מרס 11ספרסס
 6;כי כ6ן כס כ1515ת סזנרות טכ5 5ס' %מססיגרוח
 תפ:ו Sb וכ6ן 5ך יסיס hS כ6ן 56סיכס ס' 6:כיוכ6ן
sh6 ג6ן ס6)י)יום( han וכור נ6ן גטמי תסנעו )6 וכ"ן 
 ו6ת 6ניך 6ת ככז כ6ן תסמורו סנתותי 6תוכ6ן
 וכ6ן תר3ח 65 כ6ן חיר16 ו36יו "מו 6יס 1;6ן6מך
esיונוח מוח וכ6ן ח:6ף 5" כ"ן רעך ד0 טל העמוי 

  כ6ן  חגי3ו bS  וכ*ן  ת)לו3 65 כ6ן וס;ו"פתס;1"ף
 )" כ"ן נעמך רכיל ח5ך 65 וכ6ן 3רעך תעגס65

 )פרט.ת זו פרסס וגסמכ0 תעסוק )6 וכ6ןמממוי
 5כד ער,ת סיוירמ סכסכיל סכורין יטיו ס)6ער'ות
 5סתקייס 0ע)יהס 6הרות מגות יט נס כי נ"רןיעמרו
 6תכס סו0רתי 6סר מכ5 . תסי1 קיוטיס :ג6רן
 ט610 3פי תה5ס ס"ס סוכיר . 6מ1 6יס )ג( :גסמוך
 סיטמור ס6נ ע5 מ5ות כי סכת 1"מ"כ תח)סמכירס
 ססניעי כיוס טסנת סקכ"0 'כיר 61מ"כ ססכתסקטן
 61ת : כעיקר 5כפור otS'Sh.~ 650 56 חפגו Sbו6מר'1
 )ו65כס מכ5 13 סענחתי כמו;י חטסו - הסתרופכחותי
 6נ5 ו6ס 36 ;כוד ג6מר סזנרוח סנעעכחוכסס
 כן כ"ן qb סקנ'ס 5כגו7 כ1713 סי14סוס סכתסמירת
 36 כ13ך סכת31 סססום 6חר ת"מר סל6 סמכןו5כך
 וכתי3 ונו' 6גיך 6ת כ3ד יכתינ סמקוס )ככויו"ס

 חדחס 1"מך 6ביך 5ך י"מלו 06 מסהך ס' 6תכ3י
 6ינו 6כ 7ככוי נ3 ע5 6ף 5עסוח מיי3 סיסיססכח
 סססוס כיין חעסס ול6 עסה סנח 1סמירת עסה656

 כסרק מסרס ,ה קנו"5.כ) המקוס 5כ13י ככוווסכחוכ
 "'גס סקסס זכ5 קר6 "געליך )מס וקסי6 מגי6ות"ל1

 סיסיס 5ג1 מגין כן 61ס כמוסו )סיות 5hibסממ'ר
 5סי 1'*3 61מו 6ניו ככ71 נסכי) המק1ס ככודיומס

 סמשפ דפגי מסמקום יוחר סו6 ו6מו מ6ניוסטטקס
 hss %61('1 )ו יס 06 כ5וננר משוגך ס' 6ת ככו6ומר
 כך ככודס כסני) ססחמיס ע5 למוור מייכ 5ו 6ין06
 5ו 16מליס ו6מו "כיו ו6ס עמך מטסס 3סוססח"ור )" געמך וגסי6 יכתי3 יקסר4 ועזיין סחוכפותפרסו
 ילכגן נטגות דמיילי וי"י )ככיס מייכ 6יגו סנח5"55
 : זרנגן סנוח ודתי זמונ"יס6 ו6ס 6כ ככויז"חי
 : מסס עירכס יווגו עo'S'5he . 65 תפגו 6)1(
 : 5רגיס 6ף 5סו0יל קל6 6סדריס . מסכט561סי
 %י הסיו "65 גו  ר15גכ6  סי .  תולחוסו 5רגוגכס)ה(
 076 גני סיס 5סי סקכ"ס )סגי טתקריגו נמסעין
 כגי ע6ר ערו6ין מתוך 656 סלכ מן מקליכיןט6'נן
 י כך יעהו hS 06 גסת 5הס ויע עוטין תגליסס076
 י6כ5 ססו6 ניוס כעד 5רנ1ן 5כס סיסיס דכל עטוז"6

 : ג6מ7 ר"סין "גי שומטין "ין - חוננעסו :ומממרת
 ס6מוריס 6ח שהקריב 65חר י ת55 ס' 6תקתטכי

 ט6תס כמו * ונק51רכס )ם( : ק7ט סכסר כ55סקכשס
 5עני חתגו כך 5סקכ"ס ס6מוריס הס)מיס מזנחנותניס
 פרס . כק51רכס : סקכ"ס 5כנוך 6ר5כס מקנ'ר51נר

 ונהנ"ל כגעגי כסס61 קנרוסו ס6ס כגעגיס5קקנרו
 : קטגית 5רנות . 6ר5כס שיל 6ת : ספ"ס מןפט,ר
 כחח)פ גין גחן 6ומל טמעון ר' . עךך ס6ח הכ)ס65
 ס%5 ונ5כז פ6ס 11 והרי ע6 כסוף כין נ6מנעגין

 6ת ירכוח כ"מרוכס * 5קנול : מעסיס 6מייפחוק
 5למזך ררס ג5סון ס11י16 ? חגגונו 65 )י%( :סתך5ס
 6וסלגו סנגכק גע5 כמו נגכ סו6 נס ו~מריס סר61סכי

 )" : יס5ס טניס )וער ק)מוי מגיין ע,געסמעכו
 תכמעז'

 5ומר חלמוד מגיין טונס סמענו 16סלס * חסקרו1)6
 סיחן סקכשס סג01 "חר ע5יו יוסף. וחמסיתו כסוכמט
 ממון יגגוכ טל6 כן גס 015 סקכ'ט 5ככור מסלוס6יס
 51" )יב( :"מריס

 נ6חרוגס חסנעו 5ך651 כתנ - תסכעו
 651 תנגוכו 65 . יטנע וכפקיון כננ3ס סחטווכי

 : סרכיס 6ת 5סזסיל קר6 "סדריס ססכטו 651תכמטו
 סקכ"ט סס מחסיג 6יגו )סקר סהגסכע * סס 6תוח5לת
 סועל כי כש . סגיר סעעח )יג( : ומסקר טוגטנט
 6דס סכר נמסמע ז3ר סכיל.גן סע51ח : ל1 יס5ס6ךס
 פי6 . רכי5 ת)ך 65 )טז( : וקרקעוח ונסמסוכ5יס
 סממייגין מן וחנרי מוכס "גי הד'י:ין מן 6חס 06ח6מל
 רכי5 תל )" ד'6 " ע4 לנו פחנרי 6עסס מס6ב5
 16מל סייהי גוי"1 חעמוז 6% ג6נור 56י תטמוד65
 כורמין על וי'ו 3ל6 65 סכחוכ עכסיו סן מ5וןעתי
 סל6 כיי רכי5 ח5ך hS ר.ם" וכן 6חת מ15סס:יסס
 ריגס ס%י6 פ15גי 5רטך סכסת6מר רעך יס ע5תעמוד
 כ% 1ימזק56 וסרגו ט)יו וצומז ע5יו ס;6מר 16ת1עליך
 65 7"6 * דס ססוך )מטן 3ך סיו רכי5 ";סיופי'
 65 לסרנו חנרך ע5 ע5ס סמעח eb 6נ5 ר;י5ח)ך

 י לג'5 ח5ך 65 : סענס 15 הודע 656 דנוו עלתעמוי
 קורניך ת'כו5 65 וחלנומו 5וס מוס סרע 5סון סמחולוס
 וכן עיגיס 3קרי5ות הנעסס סרע 5סין חכריו65

 מן ירטס סכריוו. סי' 7יטו67י שרניהון 61כ)1נ7;'56
 65 )יז( : ק51 ססמעת 5סון סמי" מן 6כ5' ת"יסמיס
 תסיה 5" 5ך ססעוס סנועח "ס . נ)נגן 6חיך "תתסג6

גוער
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 16חו חוכיח טוכמ 656 מטיתרת נ3ננך טג06 15טפל
 כי סדכל יחנלר כך מחוך ועמ6 כך 5י עסיתמיוע
 6ת יתקן 16 סמר ס6תס ימה גתכוון 1)6 עקלסג)
 נזגל 5מטיו מס6 ע5יו תס6 )6 ומחוןכך ססעו0מס

 ל6ית 06 עמיחך 6ת מוכימ סוכמ "מר זנר .פ6יגו
 חס6 חוכיחט 65 06 "נ3 שכימ:1 ינר עלותנו
 כ' כמו נסני15 . ט5יו : ס6יגו כדגל 5מסיו חע6ע*ו
 65 )יח( : חרסס כס"תי ע5'ך כי סיוט' כ5 הורגגוע5יך
 טגס ס0ו6 0קג"ס 6ב5 מכנסחך עהמימה )סי .מקוס
 . חטור 651 מ'מס: ונע3 ס' גוקס כתיכ ימימט6ת

 עד )1 5מח51 וקוק 6יט טף גט5 6נ5 טכתונ יכלבממון
 65 . כממטנה מעור 651 נמעעס תקוס )6 .שייסגו
 מ6י 61'ח וכו' מניך סס6י5גי 5ו 6מר סלפ"י -תקוס
 ע5 רנ0 650 6וחו ע5 נ165 מוטיר סקכ"ס "6'ןטג6
 עעגס ע5יו 15 סט זה .וע5 כ5'ו 5מכריו 5סס6י3 דגר63

 וי"5 נ165 סוהיר תח5ה 3סס6י13 רנס ס65נדו5ס
 עין גרוח מחמת 636 3ו 03ם"י! 0גיח 0esהל6סון
 כ5יו 05ס6י5 מכרימו 0ק3"0 1"ין ע)י1 מנינ נוג5וטסיס
 6100 הפנ06 415 5ו מפ6י5 ס0יס וס 6נ3 מלגוגוס5*
 3סיכך כך שסס ט6 סג6ס מממח כן ob 5סנקסר51ס
 טיס סעג06 6ת טמו 5ך סיס ה6סנס תגנח סקנ"ס6מל
 3רטך ו6סנת : כע51ס. פ15ס ינ6 כך ומתוך עמו45
 ~bnal יהרס כו וס5מ'7 ת6סכסו כן תעסס 06 .כמוך
 6ומר 6יגו י"6 גחטת. חעס0 כליו פרעה.5כ3 חי53כ5

 5רעך 656 כן )עסות 6ססר י6י כמוך 5רטך61סכת
 סיעפה 6והכ ס6תר, כמו עונס 3ו )עטות י6הנתפירוס
 גכי חסרס וכן חעכיד 65 5חנרך סגי לטל 5ךסו6
 חקותי 6ת )ים( : כמוך 5ר 661כת 6תכס סגרסגר

 עריות נחוקות סוסיר 5מע05 6% 6סדריס .חטמורו
 ען מרכיגין פ6ין 35מדך כ65יס נמוקות 0זסשוכ6ן
 מ6כי ען גני ע5מ6כ5

 . כ65יס חרניע 65 נ0מהך :
 ג01 5רע0ו ממם 5עסות ס65 קדוע 5ס'ות מ15ס6מר
 כ0ס 5סגוח עגיניס ו3ס6ר 5כסמרי 3עסות סל6 כןכמו
 כל6סימ כמעס0 סקנ"ס סגוס טכסס סק3"סמססט
 בכ5 וט,סיר 15ט כך 5מינסו סרי י1גTnb1 61 6חדסכ5
 3פי סי6סרו 0טעס למ י כן6יס ונגז : כ63יסעגיגי
 מדסס bnSD1 כד6מר וססתיס מ)מל היו כסונססגנדי
 סמ0מס וסמן ויס יח5נ יונוי6 עמר6 תכ5חכיחנ6
 : ס5ך פ5 נסרגיעו גמפתמס 5יה יסוס סג06רווקערמ
 כ3 6ומר עורי0 כן ר"6 י 6סס 6ח יסככ כי 61יס)כ(

 סחניס 6ת 6מת 656 5גו 6ין 6ע 6מורות כנרסער'ות
 כימי כמו מוומגח . נחרפה : מ,רין גח ומגיסססח0
 כמו נ5ע'ו .6כגך1גי6"ס מוטקלת י"6 . ומצו כ'מיחלטי
 תסי0. כקולת רס0: ס"6 י חוסס0 5מות: נפפו מוףעס

fibohוג6נור * 6טס 6י5 )כ%( : ספרס"ימו 
 6ף סק5יס ככסף 6י5 5ס5ן מס 5ג"ס 6סס 6י053ין
 סהוכ'ר 6מר . תנו16 וכי )כג( : סי'ט נכסף 6י5כ6ן
 נס ס.כיר l~ho כעין סה'6 60סס וזרע סטזס,רע
 פרט י וגטעתס . וקן Db TD" . וגטעחס : סגעוט6ת

 מ6)'1 עו)0 6נ5 כמינר מ%'1 1)עעס 1)מרכ'כ5מנריך
 51גועע סרק 365ג' פלע . מ6כ5 ען ט) : ח'ינשע1כ

 וע5 סתוחיס ע5 3פ0וק יס מכ6ן ו)טניס עקורות05יינ
 ו0כרנגיס ססזות כסייג סגו3יס ו0פרוני3י"ססגלווי5י"ס
 )גס 'היה טגיס ט3ע : ער5מ  מסיס גהס ס6יןמקעות
 כ5 ר6פית 5סגיו יסקריב ר16י ססרי 5הקנ"סקרנן ממגי סתני6ו ע7 ממגו סיהסגו 6לן זלך 6ין -ס

 מגי6 6יגו 5נסיעהו סר6פתיס הסגיס ונסלססחנו6ות
 5כך: קויס כיתוסכ 651כסרס 5* סעזיין 5סי 5הקביט קרנן 5עסית ונוחקנ5 נ6סזבר

i.ors 
 ה:סוע 6ת 3סני6

 610 וכן סמיעס נ65 0יטי ע5 ח6כhS 15 )כו( :5רכיס
 ע5 65כו5 5ס' תמט"ו ו65 ו6כלתס Ots וטחטתס16מר
 s$ 0יס ג561י 6הס חגמ:1 65 סד0 ע3 5יח ד'6 .0דס
 bSn 5סגנ5 כ7' סרגומ קכר ע) פ" הדס ע3 63ג51מגמסו
 65 סס,כיל ונסגי5 ט61 6מורי מגהנ סין מכס5סגק0
 6חליו סוכיר ה6מורי מגהג פס61 ע5-הדם-ת"כלו
 6מת כ5 ע5 5חייגו - וסלע )כח( : מגסניהסמט6ר
 - 3גסע : 6מת כסעס עס6ן 6ס'15 סריטוח מחמסו6מח
 טטנעס 51ססיגמו טגסי 5כיחו סרע מת נסגי175ק6
 0מעסOf 0 . 5סוגוהה נהך 6ת תח55 56 )כם( :כיס
 06 60 . 60רן ה,גס ohtnn 651_: 61'ט נונרתנתו
 ויעט ענכיס nlCDS ויקו כינל חוגס ס6רן ווג60תה
 ק51יס. 5ך מע5ס וסי6 מעיס זורעס 6תסנ"1סיס

 כי 6רן דונמת ס6רן יוסני י,נו ע6 ס6רן ח.גס651 7"*
ממע"

 טכחוהי 6) )ל( : ס'6 מס 11 . סי6 ,מס : 5ס'
 נכי נ,ס כיג6 סה,סירנו ו6ע"פ ססרס"יחסננרו.כמו

 וקכוע קיום 6100 5פי מקזס נכ' 6ף ו0יס'5 מזרמסכן
 ס6ובות 36 תפמ 56 51פיכך . תיל16 ונוקדטי :ניותר
Shtסייעוניס 361 ה6ונות 6) 5גס מס כי. סידעוג'ס 
 ד'6 * והומיס 16ריס נו פיפ מקדס 5כס יטסרי

 ג5סון קרו6ות 'סמנות כ5 קדוטתי מנות מיר16ומקדטי
 6ת טמ6 5מען מטט ט5 כפלסס 75כר . ור6יסקי1סס
 ט65מריו קזטי סס 6ת עח55 קדוסס 5סון ססו6מקדסי
 nhnsD מס כי ממס מקיס 5שן 5פרסו 61'ן מ05כפ5
 "תך 'נור וכי )לג( : 5ש5ך מורעו נמעניל 'סמקדס
 כמוח,ק 6תך ת'5 יקכ5גו יכ31 6גי נר 15 ו6מר כ6 .נר
 זגרי כ5 ע5יו סקג5 16לם מס . מכס כ6זרח :5ך

 כ"ר יוסי ר' 6ותו מקג5'1 6ין 6מ7 מזכל חוןתיר0 ינרי כ3 טייו סקכ5 נר 6מרו מכ6ן כן גר 6ףסתורס
 גריס כי : סופריס מיכר' קטן זכר 6ף 6ומריסויס
 ה6מר 56 סכך מוס סרס"י . מנריס 0r1e3ייתס
 כ7כתיכ כוכגיס ענודת יסר56 ענדו ונמגריס5מנרך
 6נותיכס ענזו 6פר o'tih 6ח והסירו יטוסעגסוף
 ומיס כמו * ונמסורס לה( : וכ%ליס סנסרכעגר

 וסמרתס )לז( : ס5מ מית סס ס'6 חסח0כמעור0
 : עכפ'1 סכ55ס כסג'3 קר6 6סדרי0 ' חוקותי כ65ח
 ו6י5ך מכ6ן סיס 5ש זס נף ס"סתח*) י'יבי נא(כנ

 רונמיס כו3ס ס6ין .מ)מד נ6נן )ב( נפס:מיוכ
 כסענר . פני "ת 6תן ו6גי )ג( ג6מח: ימוח 65 06לק
 . "וקוה' 6ת וסמרתס ')ח( : ו0תר6ה עדיסנ65

 וחוקות עריות גחונעח גוטיר 5מט05 קל66טזרי0
 6יע כי )ם( : כוכביס עכודת כחוקות וכ6ןכ65'ס
 6ת וסמרתס ק6י 576עי3 * 6ניו 6ח יש) 6סל6יס
 מנוע* 6ת טתקיימו הו6 יין כ5ומל ונו' חוקומיג5

ססרי
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 ;,,ק:ז;:נל~,:נן:ולג
 : וכור6כס מ)ככס לטכס ספגי %וחי ועמולע~כס
 6ת 651 . 6מו 61ח : פכיו 6ני 6ת 651 * "כין'6ח
 וסמך 65ניו ק53ס סמך -* ק55 וסמו סניו : 6מו"ס
 ק55 וקמו ah'1 * וס נ)6 וט ט5 למיינו 65מוק)5ס
 קר""קדריס

 י;6ף* "סר וסיט )י( : גו דמיו נפנין
 דיגם 6ח ומורט 6ח~י הכסלסל סעל'ות כ) ט)"ונר
 006 מעלות חון סוט ננ,לס ומקנחן בסירוס לונןכ6ן
 טמעת מונס * וטגו6סת סג61ף יוסח מוה : למוחס56

 6ת י0ככ "סר )יא( : חג"ף 65 ח") מניין"וסרס
 60ינס "מו.6מו התיגס כין 6מ1 טסי6 גין - 6כיו"טח
 ג6ן נ"רר תגפף )6 15מר הלמוד נוג"ן פגיו'06ת
 ערות כשסרס 5ס5ן וג6מר גסס פכיו ערותכעוגה
 60ינט 6מ1 סכחוב עסה נ6וסרס מס חנ)ס"ניה65
 "מך פרות כןדרסיגן "כיו nah סהי6 כשמו פכיו6סת
 עעס נעוגם כ6ן 6ף שכיו 06ת פייגה 6מו5סני6
 "0ת ססי6 כשנוו 6כיו 06ח השיגס 6מו 6תסכתוכ
 עלות ניג'ס מפקיגן . לחותו "ח יקח כי 61י0 :"ניו
 כמו פכיך 06ח כת וערות 6מך נח "ו פכיך גת"חוחך
 06ת סה'6 כקמו י פכיו 06ת : כיני נסלקשסנינו
 ג6מל נגס פכיו ערות כ* ג"מר . 6כיו 6סח 6חומכיו:
 6סת לרצוח )ס)ן מס חנ)ס 65 "ניך 6סת עלות)הלן
 מיחס לצחר "כיו 06ח )רכות כקן qb. מימה )6מר"ניו
 s~ab' ממגגי )יג( מיחוח: ד'כסרק

"(1 
 מ17דין: מעפם

 "סר 61י0 : 6גום הגסככ 6ין 6ס . סגיהס עפו"ועכר
 סכ6 וגו'- יפרסו נ6ס סי6 ומס 6מס 61ת 06ס 6תיקם
 ,מט htnh onf כתסמניין וכח כגס כת וע5 גתםש)

 6מט וצח 06ס 6ת יקח 6טר ו6י0 עוגה נני כצןג6מר
 וכחס 6סס ערות ג6וסרס 5ה5ן וג"מר ונו' ס'6ומס
 לנקות חקם 65 כחס נח 61ת כגט כח 6ת חנ)ט65

 וכת כחס י5ס5ן ומס מה הי6 ומס מגס ע6רסעלותס
 3גס ובת כחס וכח בחס יכ"ן ,מה 6ף גתה ונחנגס
 נטהר 5יןון ומניין נסרסס גרון נוסקן "מת ע5שנ6
 6תי6 סגר סוס b'nb מבגס סכ6 כנסקר ממגוסנ6
 עמו נמה פנס כיס כחיב מכנס סנ6 סקר מס ,מסומס

 סגס 60רס ונו' וכחס 6סס ערות לחרי כסיפתג7כתיכ
 כח 16 בנך טרומ'כת ממנו סג" סקל 6ף סי6זמם
 וסנר עמו ,מה כיס כתיב כ156 הגט כיס דכח'3כחך
 טוגה נני דכהיכ מנמס רייס מ60ר דמי'חיק זמסי5פיגן
 יגרפו כ06 סי6 ומס oth ו6ת 06ס 6ת יקח 706ז6י0
 כתס וכת כחס מיניט '5סיגן 61מס ז6סס ומס מהוגו'
 גתו יידיר 03"ר דמייחיגן וווט 6ף נתרסס כגסונת
 נתרסס נדון מכ51ן 6חח כ5 ע5 הכ6 כגו ונת גתווכח
 )1 נ0ו6ס סטרי יקרסו ר06ונס קטתו 15מר ספסר"י - ולתפן 1016 יפרפו ניר( : סגסלפין מן 156נסרק
 . ולמס חמוהו סייגו כ6ן ןכתינ 61מס ~oc 6)6נטיתר
 כלתי 0ע160ט1 כוית לנותינו פירנוסו כמי lonfilי'6
 5קמ 6ס טלסס דין סייך כפתיהן כקומר סיג56"הח יוני כטין קורין סכן מסן 6חת "ח כמו הן 6תתיכות
 וב" )6ססקנח

 )קח ו6ס עמו כאלפיי ס"ס ש6ס ע)
 ו6ת )סו( : עמו כגרפס סנה סנט ע5 1כ6 )06סש6ס

 לרנעס" ל"ז( : 6מריס תמעיט ט)6 . תסרוגוסגטנוט
 560 מאוס . כס ימיסט יומחו מות : fi~O מסיק)6

 ע5 סגטמות כעין טווס 50 גדרו ופרנס פ0עסטגסמט
 לדעת 6)6 קוטי דפין טכרימתס % וסקנס המנו)דור
 כס דמיסס כתיכ )6 טכהמס ע5 טנ6 "'ס נכי6נל

 6כן כת לחוחך ערוח היגיס ננסקיגן . צחותו 6תיקח כי וקיט )יו( : ע)יס ה6י0 נ" ob ססעס 65יסנטמס
 י ערותו 6ח הרפס : כיו"כ לחיב . חלאס וסי6 :כיש כסלק נינמות כ67ית' פכיך 6סת כח וערות "מך כח16

 ערוח : שמע יחסיך סן וכר אסון טגיהס לעועפיו יגיי כסורק . 610 חסד : 61ת ט5 סגיססטססכימו
 6ת כי )יפ( : קנזו - י60 עוגו : כשגס . נ5היזמותו
 3ר5ון 6ם . י60ו עונם : ארוסס סי" 6ס . מערסס6רו
 דגזט דומייך 0סי6 5סי . הי6 נדס נכא( :0ניהס
 כ06ת 6ף מוהרת 0ס'6 ומעמיס אסורס 0הנ7סמעמיס
 ע"י מברח ססי6 ופעמים "סורס 0סי6 פעמים6מ
 כ5 6ת ובמרכס )כב( : זרע 653 כ0גת6'רנו)סי13ס

fnlpln. 6(0 61ת : סעריוח %ו "זמרות ע) יעכור 
 י חוקותי כ5 "ח ו0מרחס : סעת0 מפסעי . מבססיכ5

 651 )כג( 5"רן: וכצן 5"רן נמוסס 5מע5ס קר66סיריס
 מוקות ע) חימר ס65 כס סנס ' טנוי במקותתסכו
 sttnp: 5ננימס )יכ6 מימיר תוקוה ע5 6כ5 סוסירטכסיס
 ויורסיס נטיס onbn . 76מחס 6ת חירטו 6קס)כד(
 נעו) נן 16מר ס61 וכן תם)ס סחמתס 60תס6ותס
 6יגס סי6 יסרי * בכס 6תגגס 61ג' : ונו' כיסצמוחי
 כניו 6)6 סינט וטס עם 0) נגיו othe 0ס 0)בחבקו
 סמשס כומרי טס ;טיסיו "5" נחוכס עינן ומס חס50
 : ממר 5ריכי6 61יגס . 56טיכס ס' 6גי : 0ת1%עד
 . ומ' )סמ6ס סעסורס המסמס נין וסני5חס)כה(
 עמק מנעמס מועצת סעסורס 0הכטמס וידוענ"י
 5סיכך סעסוריס מן מוטעים עמ6ין סעוסותוייוע נאוי כן וכמו סעסורס "נ5 ססכי5ס סכחוב סמךבפינך
 מנסג 0כן טמ6 סעוף 556 טסנך5ס סכתונכמך

 שסריס וכאין 3,ס וס מעורכין והמרוכסכטטמועע
 הרגיע כמו סמרונט מן ממוטט 6ת מטלי0ין מוט,ס

 : קגרס דרך 5חלמייו 6דס יסגס)ע51ס
 קרושים דפרשת סדראשליש

 %מורפרוטת
 6ת 0סוסיל 6חל - ושהגיס % %מור )א(כ%

 6ח טוס'ל o'nllp )סיותיסלקו
 מללחיו 0סס 5פי סטומ6ט מן עומס יסמורטגטגיס
 וו סר0ט נימרס סמונכן 6ת 0טוקס וגיוס כיתוונבי
 6וג סלפת ונסמכס 5ענ71ה סווקקו כיוס 0נומטוס
 סדין 0מן 5ך לוזיר סכטניס 56 אמור לסרותו'ועוגי
 כסס ליסר") 15רך 6ין כי ויועוגי ג6וכ סו56 5רגוסיט
 5ך י60)1 וסם סגהג'ם 6) "מור )סאו) כ"ת "ס")6

 : סקעגיס 6סרן.)רכוח גגי : ונצמיס.חגחומ6נ6וריס
 סקל1נס )ב( : עמיו 0הס י0ר6) ככ) כעמיו- יסמר65
 ף'1 . 116% )קניו : הנילוסס 6ת % 6נ) .")י1

otpna1" יאמר 6ס 51"מות1 1)6מי1 ולכתו 51כגו וכן 
%6(



חזקוניאמוךספר
wbSנחמיש ססי6 6מו ומס )6בי1 סומל חרוד מס 
 זין שגו מתחש טקט לניו )ט מפמ6 סו6סלי

 בידוע 6מ1 מס "ומל tntfo כן 6י3ו 656 )1סיעתך
 1)6ני1 )ומל ח3מוד ננגין כסקס 6כיו כירוט קניו6ף
 חוקס טסי6 6ניו ומה קומר היותי 65ניו יקמל1561
 טמטמך לין 6יגו ודקי טסיך 6מו 15 מעע6 6%סרי
 מחח)) ט6'גו 6ביו מס שמר טייחי כן 06 05656
 4מר )06 6נ מקריס סדיוס כסן נכי 1)6כי1 )6נע15מר  ח)מוי  מניין סנחמ3)ס 6מ1 מתמחת ט6יגס 6מו6ף
 ססו6 1ד6'ח ססי1thS 6 מכעירי 65 קלמר מנעי 365ך

 )1.1נכי מסמי' חוקם hlon 65גיhse "Db 1 לסננפמ6
 מרקס ~hto 65נ'1 מיכעי' )6 כ)1' ל06 6כ סקדיסכנ"נ
 מטנוף קינו ויקית ססי1Db 6 6ס" 6)6 15 מטמאלתיגו
 )6מ1 ת"3 מס תכתו כבגו יטמר 06 . 51נה1 תכנו)ס:

 הו6 סלי ככבודם מייכ טווינו ונחו כגו ומס651כי1
 וסמו סכיו נססמעמך

 סמו"
 יין 6יגו גככוי0 חייב

hxienn0ס( bSh 16)6 לכתו לכנו 16מל טייחי כן 6יל 
 סביו מס 1)6גי1 )6מו )ומר תלמוד גס5יס סםתפילו
 גגו י5"1 מ6 ק' גני 31ת1 ננו 6ף קי'מ6 גגי61מ1

 מיי3 סבן בכן ם6ין מס וכגח נכת ס6ין מס כנןסיט
 וכאי אכיס וסבת ככח כן טען מס מ15ת גו6ניו

 כן ס6ין מס גדרים וכמסרח ידיה ונמעשסנמג'6חס
 '6מר - לקמוחו "לחיו : 51נתו )ומר אריך לכךגנן
 InlnhSI)"חיו

"(1 
 61הות1 6מיו ומה וסכתו טנגו יקמר

 סו6 סרי מגות נסן חייגט6י1
 מקם"

 ונחו נגו נסן
 136 656 )סס סיעמ6 דין 6יג1 נונת נסן חייגטס61
 51נח1 טנגו ת"5 מאמו 1)6חוה1 )לחיו טומר סייתיכן
 יורסין ססן ושמותו שמיו qh יורסין פסן ונחו בנומס
 מס 65חי1 '6מר יורטין ם6ין משמו 61חוח1 6חטי65
 65חוהו ג6מר 1)6 65ח'1 ג6מר 136 6)6 ~6חותות"5
 לו מטמא קטן ונין נד51 נין אחיו מס אומרסייתי
qb13מל הלמון 5ה1 מטמא קטגס נין נדפס נין ניחותו 

 1)6מוה1 ג6מ' 61)1 נדפס ו)6 קטנס סנת1)ס651הותו
 קעג0 ססי6 "חותו מס 6ומל סייתי 65חיו ג6מל651
 מסמק סג17) 1)6 סקסן קמיו 6ף 5ה מסמא נדפס651
 סכחו)ס ו)"חוחו )ג( : קען כין נדול נין 65חי1 היל)1

 סקרוכס : ונוטס ננ6כ שחוחו )סיוהו . 56י1סקרובס
 סקס )ארוס )6 ס6רוסה 6ת ~גוה מפירש"י מס -6)יו
 לס מטמא 1)6 אוגן )6 ארוסס קסתו 5ן Oto דס6ק6י
 ק6י 656 65רו0תו סרס 5ם6רו 06 כי כת"כ הגיגווכן
 11 סנמו)ס 1)6מותו פפירוס וגן כסן )למיססו6
 י6י ס6רוסס 6ח )רנות 6)יו סקרונה מגויסקסגס
 "ינו ונח"ר0ס ה61י) 6מיג6 הום סקרוכס כתג)6

 סי6 קרוכס ajth סעז'ין 36יו סקרוכ' קמ"ן )0מסמא
 )כעלס 0י6 קרונם נטחת ד6')1 גס6ס ס)56גע5ס
 סיהס )6 6מר : וגו' לט6רו 06 כי כדכתיג 03ומטמון
 אינס 65ים ho 06 onfe "'ם ידי ע) טסגייחרי)6יס.
 . יטמא 3ס : 5ס ונוטמא )ס קרוכ בסרי )סמעע6
 כרמו גע5 6וחו מטמ6ין )'סמ6 ל5ס )6 067מ15ס
 ר5ס nDD 6(1 כעלכ שסתו טמתס סכת ניוסףומעמס
 5ס : כרחו נע) 1פמ16ה1 לכפיס ודחסוסו )ס)יטנו6
 S'hlt יאמר ם)6 עמה )6חליס hnDn ושיגו .יטרוף

 : יטמא )ס ג6מר 5כך מיהי ע5מוח נידי 36קטונסמ6הי
 wesl )שניו וכן 65נלי0 מטמ6 אינו . יטמא)ס

 IStDfi סו6 מטמא 6נ5 מייסכססן
~iDS 

 מן כסעורם
 לנס כתרנומו . כעמיו נע5 יסמא 65 )ד( :ממח
 36מנס סכי דוגמ' לעמיו כנטל כמו בית וחפרכעמיס
 ככעך סדיוט כסן יסמך ל6 פי' סרנם ועוד שכיךגיח
 )ך טסתרתי שע"ס מנעמיו sl~a ככסן ס"נוכעמיו
 * קלונך סוייגו גד1) אגסן תטמ6 65 3קלוניס)יטמא

 6פי)ו' געמיו הכסן סייגו כע5 יטיס 65 6חרזכר
 כר6סס* קרחס 'קרחס es סנ,כריס:)ה( מן ח71נכסניס
 )רבוט . קורס וסיו )ו( : כו'"1 וקרי נס"6כתיב
 מומייכעלי

 ד)מ' סריוע )כהן בכך מ'ס650 6נו6י - מ"ק .יסר56 כעירני סנכע5ה פרס" י זונה 6טס )ז( :

 נונס עט6ס ססגויס על הכ6 סטי ד6מר חג"שמכחן
 36ש o:1r 61ין כוותיה ה)כח6 51יח 56יעור ר'636

 : גערות "15 כר"ם עזנו ססרם"' כמו 5SSDSנכע5ת
 ננקום וי"ו . וחמס : כנוגה מפורסנוח ט6ינס .וחמס
 נרוסס : ומקס נלוסס וכן מנוסס נרוסס ו6סס וכן6ו

 בן ששעור ר' זרם ,ו ריסס סריגו מאים 1)6 .מסמס
 מת )0 61מל1 סיס למדינת כעלס מהלך סרימתיך
 מניין בט)ססר6טון ג6 61מ'ג 5"חר וגחקדססבעליך
 )ס גחן טס6חרון ס6עפ"י )ראיין לחוור מוחרתססי6
 משט ע6 מ6יסס גרוסה ת"5 הכלונס מן סס3ם )6גט
 2 מומין כעלי לרכות * 5ך 'סיס Cl7p נח( :6חר
 ועוגת ומוקוית ממלית סי6 קדום ססו6 6כי0. 6ת)ט(
 : כיו"ד כתיג . ננחי5ח סי6 : כסריסה חיין )פיכךכס51
 : נסריסס כוע5ס ו6ץ כמרפס סי6 . חסרףנ6ם
 3ha1 אינו . יסרוס 65 וננדיו יסרע 65 ריכסו 6חני(
 מס גזמך orn1 6גי5ומ נסכין 6סי15 הננוו 6ת5גוו5
 י יכ6 65 מת נססות כ5 וע5 )יא( : כ6נ5 חנמיסמקמרו
 6)ש )י 61ין סמח נ6ס3 הכגס ס!6 נד51 )כסן6זסרה
 36ש סדיוט כסן ארכות מניין יכ6 כ63 טסווהרכ"נ
 יסמם 65 מס בכ"ג יטמא מ)6 ככיס יטמא 5" נ"מגמר
 סימור. יטמא )6 6ף ינ6 כ)qh 6 מווסל ככ"גסימול
 65 1)6מ1 )6כי1 : ת"כ יכ6 נ5" "ף געי מווהלנכ"ה
 כ6ן מנוס מת )1 יהת'ל 6)6 סכחונ כ6 )6 י'טמ6
 שכסכינו 1)6מוח1 )"חיו 1)כה1 5נגו )ומר סריך6ין

 : קרוכיס 3ם6ר מסמא ישיגו כים ו63מו 63גיומטמא
 4מר ח)מוד מס 6)מנס יקמר . וגרוסה 6)מגס)יד(

 5כ'ס מוהרת סהי6 6)מגס ומס "ימר סייסיוגרוטה
 סייוע לכהן 6סולס סס'6 נלוסס גד31 )כסן06ורס
 סייחי כן 6י)1 6)6 ניול )כהן לטויס סתריך י'61יט
 כסיב ט) זרמו סדיוט )כהן מותרת סס'6 6)מגס16מל
 ם5 ורעו לכיס אסורס סהי6 נרוסס 6נ5 חוליןממגס
 עומס ס61 ח51ין יח)) 1)6 נרוסס ה") ממזר ממגסכ"נ

 נקמר 1)6 גרוסס גרגור 6)1 6ו עוסה קינוממוריס
o)nlhזרעו )כ"ת אסורס גס'6 נרמס 16מר סייתי 
 5כ"ס מותלת סי*'6 טמנה 6נ) חולין ממוס כה"גם5
 1)6 הכמגס לומר ת5מ71 כסר ממגס ניע כסן Sgורעו
 נרוסס עסיס )התמיר שנוגס SSnt 651 נרוטסיחלל
 ירח ממם כמו ו'"1 חמר . o:lr 1ח))ס : ע)יס5הק5
 כגאי: . יקח )6 6)ס 6ח עמו: קימחו וכסר זנו)סטמ7



חיימאמורספרי?1
 עטס מכ55 סנ6 1651 3עטס 3עויס 60 * נת51ס חסני

 165 דסוי 6ם נ3י Ofi ננכי סג6 מ6' ח6מל 061עסס
 ו6חת ג" מסוס 6מת טהיס 15קס נ" 6כ)וכד6מרי:ן
 דכי י"5 656 עסס 0ו' כהויס Oh כי וסכ" 6ם נ4מטוס
 עסט ס0ו6 ק6י ד"כחריס 6סס "יקמ ק6י נחע060
 6מרי1 6ין ססרי S'DS1 1656 ק6' 6ם 55י 06 כי536
 :עמס

"51 
 נסתל: 15 סססייוח 16חן 5יקמ . זרעו יח55

 עוריס כן 56עול לני 6נור 5דורוהס.מכ6ן מורעך"יס
 כסרט עכויחו ומ6ינותי הס Db1" )ענויט ססו5קטן

 מג'מין סכסניס 6היו 6ין 6כ5 סערות סת'מסיכ'6
 6טר )יז( : טנק עטריס כן סיה6 עד יעכוך6והו
 ס,כיל סכסגיס קדוטח ס0,כיל "חל . מוס כויסיט

 נתינח ונו'- 6'ס כ5 כי )יח( : כסס ססטעיססמומין
 6ין מוס בו "סר 6ים כ5 זס6 פירוסו וכן 610טעס
 מוס נע5 ג51ד ~1SS מוס. גו 6טר : סיקרינ ג%גר%
 - טרוע : וסכילס מרס 5סון . חרוס : 6מוממטי
 6'ם גנגוניס סריס 5כון ' ננן )כ( : מ0סחרעמ5סון
 קנל . זק 16 : הקדם ענודת 5ענ1ד וכגז ו6רוךענ

 י מרוח : עסו חכ5 כמו סטחתס 5םון . תג515 :קומס

 מקזטי )כב( : ססחין su וימרחו כמו מעיכס)טון
 5מס סקיטיס מקדטי ג6מל 06 . סקדסיס ונוןסקימיס
 סקדם"651 מקדסי ג6מ' bib 06 י"כ5 סקדם" ומן.ג6מר
 ססוחלו קימיס קדטי "1מר סייתי סקדטיס ושג6מל

lon~ts'"" S~h '21!: 
 י6כ) סקזסיס מן  016י סייתי  סורסיס מקדס'ג6מל .י'גג,הג"

 מקוטי 5ומל גריך 5כך י6כ5 65 סקיםיס מקיסי536
 561 ססרכת 56 6ך )כג( : 0קדטיס ומן 51'5סקיסיס
 סמזכח 561 ג6מל 651 ססרכת "5 ג6מל 156 .סמוכת
 561 פסו5 'ה6 נסגיס טס61 הפןכח Sb 16לורס'יתי
 סעוכמ 561 ג6מר יכך 5100 י60 65 נסג'ס ס6יטר~מונמ
 ס"תי הסרכת 56 ג6נור 651 סמוכמ 561 נ")ור561ו
 56 ססי 'ס6 5ענודס כסר 6100 סמזכמ 16561מר
 Se5 5כך ססו5 יס6 65 5טכודט כטרס ס6'גס"פרכח
Shספרכת . מקדסס ס' 6גי כי : 0מוכח 1"5 ספרכת 

 561 נכד( : 6)י0ס 5נ6 ר16י מוס נע5 ו6יןור,מונמ
 : מומין 5נע5י קרננותיסס יננסרו ס65 - יסל56 נניכ5
 "ייי 0יהו ססיי "י"ן_. סס 6ח bS, tSSnt )כ(כב
 651 מקיטיס 0ס 6טל : נוה)hSh 5 מקדס "'גוגטהלס
 מקריג'ס סס 6סר 6ח ימ155 651 ק6י 6חלוייהו .יח155

 סס:6סי
 6ע מ ק

 ( נ
 6)6 ו' סומ6ת סטיו6 מת טמ6 מכעי6 651 6סולמת טמ" 6סי5ו 656 מנוסו י1)06 סעימ6חו ונ מנעי6ע6
 6סול ערנ טומ"ה רק סמ6 ס"ינו קר' נע5"סי15

"51
 טהלס מס . יעהל "סר עי : 6סור מנעטוע6ת טגו" 6פ'15 "63 מנוסו טהטומ6ס קרי כט5 מכע'6
 6סר סי,ס:)ה( כ'6ת כ6ן 6ף טמס נ'6ה 5מעסה6מורס
 15 גהחכנורי הכס כמו ססרן כסני5 כסני5ו . 15יעמ6

 ";1"ע "י.ר י"!ורין ';ון . נמ נמו וקוי

 כ6ן 6ף כ6מח כ151 סמש nhts מס וט0ר סטמס1נ6
 ני6ט . י6כ5 ו6חר וט0ר ססמס וכ" )ז( : כ6מתט)ו
 נוש רחינת 61יג כחרומס מ65כ51 מעככתוסמסו

 . טקלטיס "ן י6כ) 61תר : כחרומס מ65כו5מעכנחו
 כחרועס 6וסרס ג6מר ו6ס מינר סכתוכנהרומס
 כתרומס ג6' 5מס נקדסיס כ6מ' ו6ס גקדס" י6מ'5מט
 כן ט6ין מס 5זר סותרס טטרי כחרומס סים 5פי656

 ס6ין מס וטמ6 גותר טט5 ע5'ס'מסוס סחייכיןכקדסיס
 6וסלס 1נ'5 כקדסיס "וסרס 5ומר נליך 5כך כתרומ'כן

 וכסר עסוי שף כגג)ת . וסלסס גכ5ס )ח( :3חרומס
 ססותר 5פי מדכל סכהונ מממי5חו הון טינ6קדסיס
*5ס

 דומי"
 ס6ס סכחוכ סוסיר מ5יקס כגון ינכ5ט

 חון סינ6 וכסר ננ5ט ססו6 מ51ין טהור טוףגמ5ק
 טרפס כסדס וכטל 5ן כיגסק6 טרפס גקר6ממחינחו

 כ5 יח,ק56 6לור וכן סנוקסה גטמס כפרק ת6כ6515
 כסן חוסנ 3י( : 0כסגיס '6כ)ו 5" תו' מן ועלססגג5ה
 ומס 16מר 61גי סכהה י6מל ו"5 הוס3 י6מי -וטכיר
 קגין סקגיגו סכיר 16כ5 6'נו עו5ס קנין טקניגומוסכ
 תוסנ 16מר סייתי 6"כ 656 *כ5 %'נו כ"ס 65טניט
 נ6 16כ5 יס6 טו)ס קנין קגוי 6נ5 סניס קג'ן קגוי,ט
 עייס קגיו קנוי bwn פי ע5 ס6ף חוסג ע5 51מזטכיל
 ב5ק: כ:12י מ:י ז קח עלב( 656יצ5י

 5כהן 56מ:ס )כיני( סלק כינמות כד6יה6 כוסגסס05
 65 טקיסיס כחרומת 05 5סס51 סינט5ס מ6חלנדע
 עיסר56* 16 יו)1י ונרוסס. 56מגס תסי0 כי )י0ח6כ5:
 61גי "5מ:ה י6מל 561 נריסס י6מר . וגרוסס56מגס
 56מ:ס ש,רת סדיוע 5כסן ס6סורס נרוסס ומט16מר
 כן 06 656 סחחזור דין 6ינו סדיוע 5כסן כסרסססי6
 56מ;ה "כ5 תמוור ,רע 5ס ס6ין נרוסס 6ומלסחתי
 5ומר ה5)ווד המזור ורע 05 6ין 3ין ורע 05 יסנין

o)nShג6ל)ל ו65 56מ:ס ג6מר 6י5י 16 05 6ין וורע 
 6נ5 תהוור ורע 05 ס6ין %מגס 16מר סייתיגרוסס
 Sen תמוור 65 זרע 05 6ין כין זלע 05 יס כיןגרוסס
 5סק3 גרו:ס ע5'ס 05חמיל 56מנה )ס 6ין וולענרוסס
Otsp: ינס 5טומרח פרע . 6כיס גית 56 וסגס : 

 * ע5יו ממיסהו ויסף : 5מעונרת סרע .כגעורי0

 16תס 1סט'16 נשו( :  טסרט עס החומט 6ת 5כסןיחן סקדע- 6ח 5כ0ן ונתן ניד( : ממטס וממיפש סו6סיס6
 י,ליס '5ס6כי5ו סקדס 6ח סמח55יס 16חס * 6סמטעון
 ל6יוס ליח:ס 0י6 סלהן  ס0תרוומס 55מיך *קי:י"ס 6ת : 6ותו סי"כ5ו 5וריס "סמה עון "1חסיפי6ו
 6.ס )יח( hp': יסר"5 נני 5קלסי * מקיסס : סירנוכסן
 וגדנות גדריס גויריס סהכות'ס 55מדך סירס"' .6'ס

 )6 נכר כן כ5 ומיז מדכהיכ 5' תיסוק 61"תכיטר56
 חמיעי' 60 הקרינו 65 056 6ח דמסמע "5ט 6החקרינו
 מ16מות 6:ני;6 הוס "יס 6יט 5"1 6' י"5 656חקרינו
 עונר תמימיס מ0ן וסמנץיכ תקרינו % סכ55טעו5ס
 165 6י 6חרינ6 סירוק6 ועטס a(1h מומ'ן ונע)יכ)"ו
 6סי5ו תמימיס מקריניס כוחיס 6מי;6 ס1ס "'ס"יס

 גדגוחס עכי  ורריימ 5כ5 "יס "יס ח"5 1"סמיתמט"וה
 חע")ת 6כ5 5הקריכ כות'ס יכ31'ן ו:ךנות גדריסדוק6

ו6סמות



סרשקינישמורסמר
 נפלטת ימע3ס וכל. חמים 5ר*1יכס (as) : 65ו6טמות
 5ס5ן וגלכות נגדליס וכקן  בירבלופפובפ  רירייקלע
 ג"מר 6מ6י . מ,"ק 6ך . סירסס וכתן סמומע סירס65
 מני6 סימיון * יקריב כי 61'ט )כא( : קיעיס ס6רג6ן
1bb5ס65- כדפס: שמי מניכוין מנכור 61ין גדגס סכמי 
 וס 5סירוסס מגיס פתי 5סס טים מתיכות 5610סלם
  יסלפפ  lcl~ten יגל ממך יס65 כי מפיגו טהרי מוסהסר

 סקרך נ1רר' 61ח3נ0 ממלות 5וטגו רטן יונמךייחע5ס
 יד סנר 5סל מס ' טנור 16 )כב( : חם6ר 65תבוס
 סגר יג6 כ6ן 6ף כנקוי נדומיין מהעין רנ5 סגר16
  מנפטך כן כמו גזור - מרון : כגרוי מומו סטיןג5ע
 סימור 6ת ככסמס ליחן מגיע - יכ5מ : מרנת6תס
 5נ'ס גלי נרכ ת"5 ככסמס ט6מול מס וכייסכקדט
 הרי תקלים כ3 מסוס "י . חקרים 63 : ייסב'5סת
 תטמט:)כג(וק!יפ. כ5 מטוס 656 נ6 6יפ 60 קמולגבל
 מוס  וט דלין . 16ח1 חעסס גזנס : nSpn עמ'"גזרת
  כייר מסרי . יר5ס % 51גיר : 6כר חסרוןמחמת
 ומעוך* )כר( : 610 מוס סטרי ילנס 63 נגדל סליש1מ1 תעסי נרכס וכי כחמיה קותו וי*מ ניר bS דמגוגייויע
 סרס"י . וכיות : כת41סן זדי 6ת מעכו  יפמנולת
 6ת סמ561 ויסחף ז6מל 5מ6ן 61'ת כניי 16שנניס
 י'5 636 חיסו 63 וכ6לנכס כתיכ טרי טטלסו6נג

 טסקריכ עגמו כסמ561 טמניגו כמו סיחה לעססורקת
 כמו ונדעון וסקריכ כסן טיס 63 סו6 וגס נקנסעו3ס
 ב16 וכבר סכומה כסר טסקליכ כן כמו 361יס1כן

 קנ5ת 11 * חקריגו 63 וכרות : סנמות וג6סרו5ירוסיימ
 סרט - עז 16 : 3כ5"יס סלע . כמב 16 סור )כז( :זס

 '51י כי :5כסמס
 נקר6 6יפ סי' י31י כי 6יס 651 *

 ס'51ל עי יקרנן ר6וי 5טיוח עז 16 כסב 16סור
 וסיס : כיקד מקריכ 05יות גשר דופן י1ג6 6דס5%
 גס5 סם" יחייסינן ,מן 5מחוסר פרע . ימיםסכעח
 גריך וטומ6ס ומגס ממקום סמורם "כ5 ד"6 *סו6
 כגון טכיגס 3ממגס סיכגס קודם ofnt טכעתסריטס
 מנוט קילוס פרע * "מו חסת : מת וסמ6 ומשרעוכ
  נענין וכקן כגור נענין מססטיס גסרטח גרעפס פכרוו

  ממסעים כפ' 5מע3ס . 6501ס טפחני  ופיוט :יסר
 וכקן 3סקדיטו מיינו 5י תחגו ססמיגי וביום בושגימר
 16תס טסוסיר 6חר - "מס יקרנן ייי0 :5הקריגו
 עם קודס ירנס ם65 כן כמו 16חס טזכיר ירעוס65
 : עוסוח 651 . מס 16 : סיס 651 . וטור )כח( :סש*י
 כגו ס6ין ינ6 6מר'1 כרוך ענגו מי . כגו 61תקותו
 ומותר כוכריס גיסנ 6יגו ס'רסשי כ6ן לחליוכרוך
 3יכnlpS" 6 ג0ידמיונ - ח"ק . וסכן ס6כ5טחוס
 : כנו וקת "1ת1 כסרק כי6ית6 6יכ6 מי660יסור6
 ורופס גבוח חוקר . ס' 6גי on~b ועסימס)לא(

 : מעסוי כ65ת
 יתד וייחכרו התפססו יטי336. נכי 36 הכי )ב(ענג

 ככ5 )נ( :  גסס נגוח שנתוה סיס סם ע3 סמל סגתע3
  ס0וכיר 6מר משריכס וחון נ6רנכס .מוטנוח'כס
 מוכס קלננס טק3'עוח סימיס מזכיר 1נד13חירריפ
 עלכ . ססמ סערניס כין 4ה(  מלילססיפיןןוייסור

  טעסוקץ טס ע3 ססמ גקר16 ו30י65 טר6טון טוביום
 1""5ך ריטון מ3י5 טמנ ס6ר 6כ3 כך טגקל6כקרנן
 מנס - ת6כ13 שות ימיס סגעת )ו( : סמנת חגנקר6
 : 0נעס כ5 אכייס סגינן גרר ורקיקי תורסחיות ע16 כעמת חוכתו יפי נס י%" 6דס לכעס כ5סג6כ3ת
 סמזס מן סק6כ3ו 6רן דרך 6ין . קצירכם  ריסים)י(
 מסכת. ממחרת )יא( 4סקכ"ס: דורון ממגו סתכי16עי

  ייצור רני כיצהר פסח  פל ריטון עוכ יוסממחרח
 מ6כ% מנוח ימיס שכעת 16מר 6חד עמעון*(כחונכיר
 כיסך 60 מנית ת6כ5 ימיס מסח "ומר 6מדוכחוג
 יכף 6הס "6ין גזמן 656 ס53ו כחוכים סגייתקיימו

 מקיים 6ני מס 60 סחרם מן סטם "כ51 סיטן מן ו'כ3
 כלכס סימן סקציה תחקה קרנן טה1" 5סי מגתתוכס3 עסרוייס- סני ומגחתו )יג( : י"ע נומחלח סטכחמממרח
 ח15ק יו"ע מוספי כתטית מוכירין 6גו כבטיסכמ"ר כן ם6'ן מס כסקס סמנמתו 31סי סיחגרכו5תכ61ות
 מעומל ס61 ס63 סעטרוגיס מסגי 6חד 1'"מסעטרוגיט

 סו6 סחני וסעטרון ,ס כגס עס ג6 וסוף עשרוןטס61
 q'Dln  שיגו  פירי ט5טס' ור6י0 שמגחלו סר16ישעפרון
 מ5ת6 6%נ טכסיס 5ס6ר כמו סטין רניעית 636כיסך
 כסו כתיג דס6 חעיס  כאן  פפרוליפשלי סגי סמלי0י6
 "קעור ר' 6תר . מסין  רליפיס יין תסכו .: סטעוריסמן  לי ומעומר סחטין מן 56" ס5ח דלין 5ן וקיםסולח
 כ:סגו  דמגח' גסכס כינר 60 ונסכו וקרינן וגסכסכת'כ
 דסייפ דמ;חס גסוס qh רביעית זיין נסכו מסדין
 ומנמתו סמגמס: לק כס51 יגר סוס בו 6ין כקומרסמן
 וכן וגסכו ומ:חחו כ* ל כתנו סעחס נסלסל5יכחכ עחיי 6עו ,ט סקרכן 5סי . יין וייסכו עטלו:יססני
 כעולת סנ6יס סגיס 61י3יס 6מד ופר ככסיססנעח
 שיגן 3סי מסכ'סס ומגמחס כ6ן 0וכירס ס5חסכנ55

 ט5 קרנגות 0"ר 6ב5 סי:חס נסרסק 5יכחנעתידים
 ועהידין ~S'hto 6סס לבסון כיחס כ6ן גוכליסמועדים
 : סי*ימם כס-טח ייכתם עתייין וגסניסס ומגמתםסס
 631 געטס סימם סמסס כשיגיס ממסח . 51מס)'ר(

 קטר 50 ומגיס ר6טי טגי נין 156 טבועותססכעס ע"י . ט0כת ממחרח 5כס וססרתס )מו( :מקעגיוח
 כסס :וסגת עמיעס טחנות חעיס קביל 501סעורים
 יממזר קמיל מיקות סכועות ירסיס טנור סע5יססוסם
 הוקזת סגי גסס 3גו מחקק ס13עוח מכעס וסר0"י5ג1
 5גו יסמור ס!חס וסתי שעומר חקקמר

 תקפיל 0י0"
 ךוג:!6 05יוחו כדי כמנסס חקוי גדוף דכר 5סיכךכצמגו
 הסכת ו65חר וטבועי יומי מנגין 60)1 כססו(כלון

 נריכיט "גו כך סמתיסיס יוס 6ת מקדם'ם 6נוסקניעיה
 !6 וס סכ0סר הוכחות ט3 עקמן 1כ5 ויונק נסמטסוטסות
 כסס מכט5'ן ch טכיוכ3 טניס והסע מ' כלנדסולעגיוח מני מ"ט כהס י0 סתרי ס0מיעין ססמס' ע5 6)6נ6מרו
 מתמדת 6ו:)ר 6(ס 06 . הסכת מרחרח :סנויעין
 חמאס וסיס חמס.ס מונס 0"חס סעת'ס נרקוטיתספח

 65 ום'מן יתל 631 ממות 65 וטפס ממסיס%1נעיס
 מ:ומ-ת ספנת מממלח o"pn ":י מס ס" ססחנד"1
  יסירפ  רכבים גג ע5 6ף גדה גגי 6כ5 הפסק כ6ן6ין נסרי 3כרך וקריך י יוס מרסיס כספרו )שז( :י"ע

5ס טיוליי יגירפי  פפ לי ע"%  פיו בטיפוס ט'*(



חזקוניאמלךספר128
 טים ספעמיס 5נרכ0 זליכם 6יג0 ימיש סנעמ03

 ט5 )יח( : ובטקס ברכס ורוי סכ5 סוהלמ ס0י06ססק
 סרם"י . ע,'0 מעיל ועט'תס )ים( : שלמס ע0 .50חס
 גימר וט' הס ייגס ו6י3יס סריס S~h מגיעכם6תס
 וכבקתל שגיס ו6י3יס 6מד כקר כן וסר כחיגכ6ן
 טניס נקר גגי סריס כחוג חמ65 סיגמס 5פרסתמגיע
 סיגמם סכסרסת מוססין סני ס"ד 6י ועוד 6מי61י5
 מוספי סנ6 ומזי כקן ענרחלס;חכן מוססי טג6 מ6יניגסו
 : סיגחס נפלטת hlh כחנן bSn טובים ימיםס6ר
 כנ"יס סגי מס ע5 ל"מ 6מל . מגס גגי כבמיסוסני
 סר6טון ו6ס וקדשיו מקדם טומ6ח ע5 מכסליםעגלת
 טומטם עbSh 5 כ" שיגו 60 כ6 610 מט ע3 הסגיכפר

 כליכין יטר56 ס'ו נך מעתם קמור 015 זה גנןס"'לעי%
 והגיף )כ( : יסר56 ע) סקכ"ה ממס 656 מטסגכ3
 5חסהנכורי0. עשרת:ע3 סיכוי ככסי סני "ותסיעיהכסן
OD0ככהים )טג' סמוך ככסיס' סני ע5 : הככוריי 5מ 
 גתי מגיח עומס סו6 כילד סמגמוח כ5 כסרק מטגיגוכמו
 . לכהן לס' יפיס קדט : ומניף 0כנטיס סגי כ5יסלמס
651S)tb כמו מסם ור S~thn שלמיס מם6ל : 
 hSn מס . קדם מקל6 הו0 סיום גע5ס וקל6תס)כא(
 מפילם כמו זס חג כו וככמס מדם כגיוס סכתוכסילם
 היינו 65 ומגו לך פירס ob סעמ6 סייגו מועזיםגס6ר
 סחנ לעסות סומכים סייגו רק טבועות כטנעסמוגים
 ועכסו לעיל כד6מלי' ככנייגו חלוי גרו) ודגרכומנו
 מעומר 5ק5ירת מומן סכוטוח הטכע0 מוגיןכסלנו
 מתן י1ס מסוק בסיון נססה 0חמסיס יום יקרעממי65
 6)6 יוס 0ממיס'ס מסירת סיין תפי סדכרוחעסרח
 ע5'1 לכרה ומן קרוי סעומר סנ6ת 6ין טהרתלשרך
 טמע5רת יפ' 1ג1'. קשר 6ח וגקו5רכס )כב( :ט0מ"גו
 תחלת 6100 מעשרת לדגל וסתמכן 0ק5יל עיקרולעך
 ממס. 56 ס' )כג(וידנר : וס"ס 5קט כ6ן שכירתקשיר
 ויום שכרון יוס 6ש3 וידבר כלמון סעגין טסססיקמס

 מס עלמו לסגי מג 6חד סכDS 5' 1מ1כותסגשריס
 סעומר סנפת יוס 6חר sisn עהו6 )סי נעכרי כן60'ן
 יתדם כלמד )כד( : עללת עד ם3תות הנע מססלמגות
 טפשון )מיס ג6מז )כס כשיסיט . עו' סכתון )כסיטיס
 כסכת ססגס ר6ס כלמי כלומר תרועס וכרון 16610
 וכרון 656 נו 61'ן רכוהי:ו מגורו כמי תלועם נו6ין

 05יוח סח5 בר"ס מומר"כהסיס 6ג1 ~כך כעומקחלותה
 ונמרסת הרועה ,כרון סוס שכרון ייס 6תכסכת
 פירום 5כס יהיה תרועה יוס רק מנתון כתיכ 65סינחם
 יוס ס,ס הזכרון יוס 6ת כו 16מריס נחגכממירע
 06 הסגת ר6ם 50 כקרובן הפייט יסד וכןחרועס
 טבעו קסם מקרך הרועת וכרון קדם כטכחהקרס
 כחוץ06

 סיס הרועס יוס גבו)כס נכ5 )חקות 5יו 'נ"
e)s: מסג' גזכריס חסיו החרועס וף' תרוערי. ,כרון 

 געטול 6ך )בז( : 1:וכרחס ו0רעוהס כדכחינהקב"ה
 גקי6 ,ה רק והעגונ וכסות ונמטתס כי61כ)קיא מקרויי גקר6'ס המועדיס כ3 מיעוע נסין "ך .5חויס

 הכלוחות 5פי . גססות'כ0 "ת ועג'תס : גסם כע:ויקים מקר"
 ונולוכ תמהו 1'"כ)1 560היס 6ת 1יל16 כת"כסר6סוג1ה
ol,:hכ"ס סקדום 015 ולפיכך 5טג5 סטתמיו ומטיס 

 כיוס ז0י'מ למשוגות 15מות כו םגחגו כיוסלסחעג,ת
 נפנת כמו ' lapn 65 מ65כ0 וכ5 נכה( :שכמוריס

 כ5 כתיב יו"ט כם6ר 6כ5 013 ויוס טוי יוס ססו6לפי
 הוחרם גפם 1h(S מלנגח 6נ3 כעטו )6 עסיסמ)6;ת
 כ3 כי )כס( : וס6נדתי ת"5 מניין עוגם שמעגו16סר0
 תש5 מזיין עוגם ממענו 016ר0 . חטוג0 65 6סרהגפם

 סנתון סכת )לב( : 175לותיכס עולס מוקעכסבי) קר" ולסדריה . חעטו es מ65כס 1כ5 )ל( :וגכרחס
 13י"ו כתיב דין -610

 ונקר"
 ססירסתי כמו ככתיכחו

 כתסכת* נפסומיכס 6ת ועג'תס : מות קמליגסלסת
 וכו' מתעדן 5מזס כחטע0 וכי רכותינו ירמו .)חרס
 נעכלו גערנ כסן יכחיכ 6ע'ג מלוח נכי כן לירוםוין
 ממוטמגות

 כתסעס כתי' תסעס נכי כתיג כי עטי ל0כ"
 656 16עגיחס נןסכ דייגו מוכיח ג'גוגו נערב5חיס

 ערכ עי מערב : עתירי ערב עד סלו נערג55מי
 סכיתס כ3 . חטכתו . סב6 מכיוס ס50עסחענתוינוכ6ן

 טוב יוס סן סכסוריס יוס הן סכם מן מונחס"ת0
 : מ)"חריס כין מ5סנ'0 כין 5ה מהוסיף 6תססריך

 ומקכ6 רסנת 5יסר"5 סגתן 0כסוריס יגס נהו .סנתכס
 5מ5ך מס5 . ס'6 עגלה : פנת ט כי מס ע5 5ס'סכת 36" 5יסר56 מכח גקר6 קינו ססגיעי יוס 6כ5קוים
 מהי O~s 6מר ר"טוגס פעם פניו 05קני5 כניוטכ6ו
 6מר מגיס 5ס5וס סירס יוס למתסיס 15 טמרו 3יחמורו
 )טפוס מסרס חדסיס 5ר' 5ו טמרו תמורו מתי5הס

 סנעס 5"מר עד למנור גוכן 5" )ו קמרונס5יסית
 כ3 שתנחרו מסחר כר6ייתכס ם"סכע כדי 6חדיוס עוי עמי תחעככו מכס גכקטס 6"כ )הס 6מרחךסיס
 כסכועו' טחוורין DS' כפסם 3יטר"5 טירת 6ין לפיכךכך
 ס"ין נסוכות 6ב5 כסוכות סמוורין 3פי כסכועות631
 : 6מד יוס מעזרן 0קנ"ס סגסמיס מסגי מסח עדמו,רין
 כקמר ס5" ע5רח כסניף קר6 "היריה מוער. "05)לז(
 6סס וסקרכחסכו

 וב"
 כ3 כסניף 61מר וה מסוק

  ג6מר 650 יר' ע) ונס )ה' 6טס )סקליבהמועזים
 : ס'- שכתות מוגד כ6ן "תר "סה והקרכחסנשבח
 שכויס . וגסכיס ,גם ומנמס גצ)ס )ה' 6סס5סקליכ
 כ5 סלי י3ת  וכםסוכיר ונסכים ,גח ומנמה עע0ים

 נ6כ5יס פכור ס)מ' סזכחי כמו כי ככתהקרנגות
 6ך )לט( )כמניס: נ6כ5יס 0מועריס חטאות כך3כ0גיס
 תישע %1ס סו6 מיעוט יס "ך . יוט עמלנממס0
 יוס רק 3ילופליס נו לעמוד היינ לתיגו פסםמיעט
 מירוד מסני כעפרת וכן סעורים קציר עירור מסג'"מז
 6נSpipnn 3 ם65 חכו6תו שיפקס כדי מטיסקריר
 קסמות סו6 מייכ שכית אתוך כגוס ססכ5 ססוכוחכחג
 6501 610 ר6סינ וכי . הראשון גיוס : ימ,ססמג0
 כדאיתך עוגות כמסכון 610 רונסון hih ה61ט"ו

 עוסק ,ס 1"י5ך מכאן הכ5 גמם) החסורים כיוסכמדרס
 ומק5סין כקין מוכוח כיוס ג15)3ו עוסק וו0כסוכלו
 שסיס נוס כ5 5כס ויתרתי 5הס 161נ,ר סקכ"ה5ס:י
 עובין מסן - הדל ען סלי )ם( : חוסכג6 ו6י5ךמכאן
 קומר 6חה כאגוזם oe1 פירות עוסק "'ן ומהןסירות
 : כור"ס לקון )עסות וכיגונים גדיקיס סיה6גדו5ך

cwnclיגייס סכעת . 'DS 5ענננו נסני מג ו'וס יוס סכ 
ו0קלנגוה



מההזקונישמירספר
 . ימים סכעת חסנו נסוכות נפב( : מוכימיסוסקלכגות

 כ6ן טמר ין טריג' מניין קינוח ימיס hih 3י6ין
 ג6סל לסלן וג6מרהסכו

~DID 
 ס6מור חטנו מס תסכו

 סימול חסם 6ף כיעים ס5י5ות 13 עמס מועדנ6ס5
 סמ15מ גחנ ע"ר חמאס גימל 16מליס ומכייס וכו'כ6ן

 הריסון 5י5ס 3ס5ן )וס טסוכות נחג עמר הממסונטמר
 מפכו כסוכות : כו' כ6ן "ף רעת ו6י5ך מכפןמונס
 גיסר36 ס6ורח כ5 : כנוי ענגי כנגד . סיסמגעת
 15 6ין אסרי 3ט,קיר פריך 6יגו 5גר - כסוכותיסכו
 DDh"' כיסר56 וסעיוטגיס 0"ורמיס 6נ3 ימרחצית
 מג כסוכות- סם ימכו ניוחס ופ5ערין כתים 05ססים
 ע5 לנכס ירום מן ויקב גרן 6סיסח כומן גקכעוס

 5יו עסיס יזינו ויקמרו עוכ כothln 5 הכסכתיסס
 וסויים טבח יתנו 3סוכ0 סיםמ ומחוך סוס טחיי ג)6ת

 וס סנדלר 5סי וגו' סעסורס המגורסע5 נטכיי קר6 6סדליס 1ג1'- סמן 56יך ויקמי )נ(כקיש : ט31 כ5 מ65'ס וכתים נמ4 ליום מגחן5מי
 וסקלכגות טמסכן תסמיטי כ3 0דל כמגיס חויתסטו6
 5נ6 ס16סלות סעמ16ת והסלתות סכסגיס ידיומילוי
 סמנורס ספל לסרם עתם וג" כקדסיס 6%כו3עמקיה
 מכר כגר ומקערת כוס וס מלטן סטג'ססו0עו)חן
 5מס פרסת 5סקייס טיס סדין ומן מות קמלינסרחת
 5מס נכ% מיחס סמגולס הסרי סמירת 5פרסחספג'ס
 ר5ס 656 ססו5מן גוגמ ממגורס 61ת כיכחיכססגיס
 ממון )נ( : נעומ6ס 6ף כסכת 6ף - חמיי גר5סע)ות י טסרם"י כמו ססגיס 5מס לסרסח מקלן סרסתלסמוך
 )פרכת סמוכם ססי6 מועד-מנמי כ6ס3 מעדותנסרכת
 ע5 )ד( : תסמן 6ח . 6והו ימלוך : ססתמ מןיומר

 יסמכס ט65 מגורס ט5 עטרס ע5 . טע0ורסרומגולס
 ויפגש כחון יתקן 650 . ס' לסגי : ונ5רורוחכקסמים
 5מס וסט ססגעיס כמפסל ' ח15ת עסרס מפיס 1נסניס
 יסים 65 ועליכחס 5יטתס כ5 . סממת טמ)ס :0סניס
 6מת סס סין דסוסיס סלבס . 16חס וממת : 6מח636
 61מת כתגור כחוכו 65וס1 וקמח נ5ק כססי56ישס
 מערכו'. יהק5ק)ו:טתיס 630 כיי ג6סוח כסמן בומגוחן
 - סעסול l~S1no ע3' טמערכות טסו5מ;:סם ר6םיכעכי

 ח15ת ומם ע סטווי רססי מסגי כאחי ;ו נכ ע3 יוסס,ח13ת
 6יי טח05 דם ספגי כר6סו זו נכ ע3 11אמרות
 וסלעת טפירם' כש 0טו5חן )16רך 0ח5ס ופחמיטסו5מן
 נעץ מערץ כ5 356 ממערכת. עי ונתח )0 :כרומס
 כמו טורחן ס) טימרו ע3 סמערכוה טחי כין טיםמזק
 אסמור מערכת מס . ר.מעלכמ ע5' : מנסס מעםועליו
 סימול מעיכת 6ף מעלכות סתיס חומס 0מערכחסס
 רכי . )6זגלס ל5מס וסיהס : מעלגות סתיס תופסכ6ן

 מס יופרט לטין וגימל 6זכרס כ6ן גימר 16מלטמשן

 סמכת כיוס )ח( : קומן מ5* כ6ן 6ף Tt~p מי56ס*
 : יפנס מקטיף ונסכת חלסס עורך כסכת . סטכתטוס

 עולך 6ינו אסלי 5קגיס )6 6נ5 ק6' 55מס .יעלכגו
 וגתנן וסועען טבת כערג גכגס 656 כטבת קגיסעמו
 65רכו קרכן במקדם פסיו טכסיס טכ5 סו3חן ט655רכ1
 וסויר גכנם סיס 0טגת 61מר ס6לון מן חון ביתט5

 . 6טס גן 1י65 )י( ע וכו' 61מת 6חת ג5 ממתשסט

 ננכ'ס י65ו כדכתיכ לי3 גני ם"ך יני6ס נהון סססע5סי
Sb6דג4 ע5 "ים 5ו קמרו פירם"י כ6ן מטר 5ריכ "נ 

 מאס ע) דיגו )פית נכגם כתיכ 6גותס )ניחג16תומ
 נסגס עקוטם סרי עחוייג ינ6 5מס 61'ח מחוייב1'נ6

 סחי יטר56 סתרו 56מ65 נע5מ6 כד6מר סיסר6סונס
 סמלו כהס 01505 יכ51ס ו5פון 16מ0 כ5 6יןטכחות

 ט)מ כסרטח סירם"י 1ח55ס.1כן זס כ6 וכטניס0ר6טוגס
 )56תר ססירס"' כמו סיס סלק נ16ת1 וס מק6155ף
 7נליס פרמת שמרס 65 סרי מחוייב ו0 י65 5מ60"כ
 6ף'ע5 י'5 656 במדגר נטרפת כדכחיכ סנייס מגסעד
 5סס טמסר כסדר סיו חוג'ס סיגי למזכר מטנ"ו כןפי

 נמיש וכסרטת ויחי נמרטת טסירם"י כעי 6כיגויעקכ
 . מנרי "'ס כן והוך : ממויינ 6% מסיר מנטנ51פי
qh5סיס סו6 ,מן קותו כתוך ממור טיס פל6 סי ט 

 טגתגייל מלמד סירוקי . יטר56 כני גחוך :כממור
 6ין כי ויר6 סירם"י ממוח נסרסת 5עי5 סרי61"ת
 5מ5רי מסס כטמרנו sfft מ"מ לסחנייר עתיי6ים

 מקדם נרום ר6ט ומטס ממגו מעונרת סיחססלומיח
 65 ועיי וסלנו סיתניירו ולילך מכרן ממגו .י165ס%
 61'ח ענתנייר מלמ' וכוה טוס 55מ1'ע)י1 ממקל) ט5מתיגו
 ועוני עג7 5ן קים 60 נרות רריךקמ"י

 ע5 סנ6 כוככי'
 סכי כסר סוסי י"מייגן י"5 656 כסי סקי 'סר56גם
 ס6ס 6מר ס31ך סימם )יס וסוס חומס מחן 65מרמעי
b'~sמהן קוים ע3יס ג6 סמולי סכ6 "כ3 יסר*לית 
 3יס וסוט כסר סולר 61ין נם כח כיתף ססי6הולס
nrtoד"6 . גלות סוקלך 5נך מורי וסוס ס6כ 6חר 
 סארי 6ניו 6הכ נמסך סיס ספטע 5סי יטר36 גנינתוך
 ג*גיול כך וקמר חורס מהן 6חר עד ססענודמטעת
 ס6טס גן ויקונ )יא( : 6מו מסממת Sib 4וג6
 קמל 6י% וי*3. ויקוב ': נדף סמליכם מחוך .ויק55
 656 ומל %סיס גנוח נוך בננות סנ%ר כעכעוינרך
 6מר * ויקוץ ססס הת : נכגוי סורנין ס"ין 0)מ7ויקל)
 יטר56 6ת ומטמ6ין סיו מסמ6יס סמ5רייס יוסיר'

 3ת סלומית ק טל כנו . נן גריס 6סח מכמיסטמרו
 וסרנוש סרע0 גוגס' עליו נ16 ס5י05 וכטוחו ממסזבלי
 מתיק 06 סזרע 6חר ס51ך וסכל וסרחס 6טהו ע5וכ16
 ויש משריס יסר56 וכמינקו מר מר ו6סמחוק
 מנרן 4 שפל סשר36י וקים סשר56'ת נןכמחש
 סיסר56ית נן 16תו ס6ל מנרי 6ים וגן 6חסממור
 ממסורם כטס מסס עסרנו 610 5ו קמרו פכיו טו6סיכן
 וננדף לחרף סיטר6)יח כן o'on ממזר 16תוסתמי)
 סמסורם' סס פותו סרס 6ח ויקוט דכתיכ סייגו סס16ת1
 כ טמריכס לו טנרס. ט61 דן. 3מעס : פניו נסרגסכו
 ק6תעל מין 5יס 6מרו דיגי זוגו 6מר רסוס6100
 סרםשי . במטמר ויגיכעסו )יב( : עמו ייין יןדכתינ
 הוי 6מד נסרק סיו ססניסס טמן סמקוסס טגימו6%
 *ומר )וי רני ו65 עמיכן 1*6 5עי5 סירם"י 6160"ת

 ינ6 עע)ס ם) מאלפס "ומר כבכיס רכי ,נ6מעוקמו
 וקש וכו' שרכנו סיכת כיוס מפכח כיוס וקמר5ג5נ
 כמסוקס סגייט סגס עד שפס 65 0סגיס 5onSnן

 ר6סתס מגס ע5 סנייס סSSn "3 ומקוסםסמרכן
 דסרסת י"5 656 6ח1 בפרק סיו סיך 61שככי6מריגן

onS!מש



חיוניאמורספרש*
 נ6מלס מקולס 50 נסרק כ6ן סכחונט האניס3מ0
rh1גן קותו 5גלנ ועליט גחורס ומפוטר מוקדם gth 

 מסיס נעיניסס נר6ט . ס' סי ע5 לס0 וסרוס :%לי
 ק'1 נו ימיו ק55 וקמו 6ניו מדגתינ סקי3סמיינ

 כחיג סכי ומסוס סדין מן עונטין טלין 5656טכינס
 נתחייכ מס רופני . וסמכו )יד( : ס' סי ע5 5סס5סהפ
 סיו יין נמר טנסעת 5סי מיתות מייכ' מכ5 סמיכםוס

 ססמעח מס כפירום קמור 5עדיס יומר סוייגיןגריכין
 סיו לכך טסמעו כמו ססס נוכח גפ?רו' 16מריוסעזיס
 טוסים ס6גו סוס סעון כלומר SD'1 יייסס 6תסומכין
 כ5 : לגו נרמת ס"חס ננו6רך חלוי יס6 ססס 6חקברך

 סנחנייר 5סי . 16ת1 ולנמו : נסקן סנעדומססומעיס.
 נסייף זינו נם זנן גסק5 סיס 65 יתנייע 65ז6ס
 מן נמ %ן מזן שסרס ממטנו עונם וכטהר6סנעדיס
 ונסך 56סי1 יק% כי )סו( : כסוחו 6% . 16ת1 :"י5 65 מ56סיס יסר36 לנן סייס ע5 56סיס ס'ויגו
 קנין נינו כקמל חע6 יסי16ת לק כרבל 6ץ *חפשו
 כיון 65 וסמ6 5סק5 גסטוח טססק תקוי טדנרקונו
 56טיס קר61" יייגיס סכן סוייני' כיסי רק סקנ*סגריסי
 56סיס נסס  ייסלל  olho  רמז כירור על יעמוו%ין
 כנר :)מז( יומת מות סמיוחי מס ס'מממר' 0ס פקכ6כ5
  ,ס פרמט ג6מלס יזו 1ע5 סיס גר טוס 5טי -כשזרח
 ומסייס סול לריב יונך כטיס מיחס יין ספירתמחון - 6יס גפם כ5 יכס כי וטיס  ל"ו( : סמלםשיריעו
 * בו ינתן כן )כ( : מיחס לידי טמכי6ין ריכזהדגרי

 יכ51ה 6ין שגס ג63 ל6סון סמוני 06 פתןסיין וא פאון nlSan' 656 ממס מום גתיגת 6יפמרסיי
 כמקוס סחנ5ס 06 וסוד גסוס חנ5ס 16 סגר 4נססות
 משור מלשית טחסר מי עין גני וכן ימות סלימסוכן
 06 16 כן 5מוג5 שעסות  6יס  'יוד 6זי  סברו ילעילו
 רגוחינו דירי 5פ" 5ו יסגו מס שר יניס מעיןמונן
 16 עגי טחוכ5 06 קומר ידלוק סיין נע5 6061ממ
 זכר טש5ס רוע ע5 כי 5יכר הכונס 15 יעסו מטחומק
 כופר תקמו 65 כח31 ומפיגו יטמיר סעגי וסמ6סכת1נ
 כומר לריח  רטטי O~h 6נן זמסמע ר"ח5נפפ

 הכתום  טעו * יס5מגס נכמס ומכס )כא( :65נריס
 מסוכן כמקוס טטכסו פירוס גפס ס,כיר עכתמ5ס5סי
 ס6'גו כמשם סכמו "פעו טימית מי כל 6מר נך61מר
  שזרחי כנר )כב( : נסס עכסיו סיביר 65 עכרמסוכן
 6:י  כו ס6ירפ  עלבון  Ds~n פוניכספ

  פלבין  פובפ '
 מת ס6ס מלמד . 6נן 16חו וירגמו : וכטמחוסור
 וס65ס יום מ16תו . עסו יטר56 ונג' : י65 6חתכקנן
  6ף  עסו  יטר56 וגגי ד"%  בסברו  כסובל וסעטסע

 : לח5ייס %ף  לרגיש 6ף5סמיכס
 אמור רפרשת סדראשלימא

 בהרפישוטה
 כו סיכי נטל מנקמל פקוס סיגי.כ5 בהר %3(נה

  ת0 כתפיי רומו שלס שמרכסל
 ועם סזנלות עמרת מחן ממחרת w~Dh אפרקט
 סייגו כסגים חולת כמסר כ6ן ס53ו פרסיותסנגתגו

  דיייכי ויונקות טמיעי0 מנות כסו דלית מטוטטעמ6
 וכתיכ ונו' תרועס מוסר וסענרת  ברכמיב  בסבירברו
 קסם מלמיס מנות גטו ושית וגו' יתקעו 6סרןונגי

  fiSa 5פי סלטיי מעליכיןזכ6ן ססכסגיס וערכים5כטניס
 כ15מר כף מו"נ נערגות סלקלים  לריסוס פסיסמולו
 נמסכס סי6 ונסכית עכרי ענד סרסת כ6ן סנ"מר6חר
 טס כסלית 63 קרקעות סמטת ווו ר6ס נסרסחתולס
 נשמרו וסרפותיס  טלללוסיס כרמינו נע5וימוגו
 כ6 656 610 יחירס קר6 וסכל סיני כסר 6'כמסיני
 ע6ר כגון 5מסס טגדכל ודבור רכול כ5 ע3 כ6ןוגמד
  עכלי ענד סרסת 1StDbI ממטוח טניני וכ5מ15ת
 ומאלו ודקדוקיסס וסרפותיסס כ55ותיסס סיוספסילי
 ס% עכרי עכי סרסת המוינו כמו מו6כ כעלנוחוגסנו
 ילוסס חנ6ו.65חל כי )ב( : מו"נ נטרנוח ו:טניתכ6ן

 6ת מכיל 6חי כ5 כסיסיס סדך כלמך כיכתינויסיגס
 כולופ משמסור יכו5 כטון קטון * סקרן וסנתס :ס5ו
 65 וכלמך תורע 65 פיך קומר תסמוך ומטרוחהימין
 ~סונתח טסי6 ס5י  ססקרקע  סיפן י לס'  מבס :פישור
 כונתך תס6 65 כקומר ס' 5פס סרקני . 05' סכת :קטמי

 : מקרס %ות 5עסוח כוי 656 5עיינס כדי5סוכירט
 וו סרסם ומשומר מוקדס 6ין - ונו' סגים פס)ג(

 מספעי' סנפרטה שריך 6ת תזרט סנים סס קויםג"מרס
 . גיירך ענכ' ו6ת )ה( : סיחך כסיל כסלןונהגית
 ססס"ר כמו טורח (כ65 עמ5 כ65 סג6יס סענניססס
 תנסרו ול6 ססיחיס 6" חשיי % 5דנר ורייסלרנן
 : מלסומר סנעוכיס סנקס6 ית ומונומו נ,יריס6ת
 : מנס כ6וחס גלסוחך שינס . 65רן יסית טנטוןסכת
 סחוני6 מס כל . %כלס 5כס סקרן פכי וסיתט)ו(

 : ובסכיו מגמות מיס 3סכי6 וי6 65כ3ם. 5כסמעגמס2
 656 ג6ן ס6ע לפו . הניס מנתות סכע 5ר ומסרח)ח(

 עומל 6כ5 לכרך יריך 6ין כנהי b'~s 6חחססילס
 כסרקם ושמת שמור נסרסר 6חח ספירות פתי ניסיכתי'
 תענירו )מ( : לנרך 5רי הנור 61מת מג"ד 6חתל6ס
 סנפ )י( : סלסלות ככל יתקש . ירוכס כ%טומר

 ג14יס ס%יפ כמו . דרור וקר6חס פנססממטיס
 : מור  שבוו זל%  ספנודס פלב6 ישוב  מבס  ממטיכןנן
 3ע4 טסבעיט משח 6סי5ו סג4 כיון .  יוסניס%ל
 שכיקוש כש סרוח לטון י סי6 יוגף )יא( :יונ15ת
 : טי יונק ססו6 כיוס %ור עיל יונקני סירסיס
 6פ וקדטחס פנ6תר לפי "65 לומר תימוי מסטנס.  סממקיש סגת סי6 יוכל : נגדכם 3יסר56 .5כס.
 מל96 משדסמ תס6 נכניסתס סיכת מנס סחמ'סיסטנח
 סכסוליס יום עד n)Stol מוסכת תס6 וכיגי6חססטג0
 סו6 יוכל 4מר חומוס 0קדס ע5 ממ51 %סיסיןסק
 9ד 6ל*  ידופסש 6ין 5כס תסיס סנס מחמסיםכנח
  הסירס %ס י  מיבלו  פסוס מן  )יב( : פסיסרש
  פפלפס%וליקי

'es; 65ס1ף מכיח כנעי עגמו  יר6ס 
 5דטפ . פמער חמכלו ולי )יד( : סנית 56תג61ש
 חלמת מקרקעים 16ג6ס ס6ץ ופגיין  סמע5ס5זכר
 ינ'ל י ת"צ 56 )'ז( 2 עעיחך מיז קנס 1516מל
 61ין %ג6ס גסס ש מע5ע3ין כנון 5'ד שזסנקגיי
O~11fiלכלור . קמיו 6ה 6יס מתו 56 - : 5קרקעוח 



חזקומבנדורספר
מי  עבין 5פי 16ג6ס נ6 6ין ניוכ5 מוגרת 6ינס bh06 - כיוב5 מוגרת טהיSDS 6 מטוייס יוחיו קרקע8שמ

 מגות . חקותי 6ח ועסיתם לח( : בקרקע6%6ס
 . ממפעי ו6ת : וניונן נסניעית הנוהמת נקרןסתמיות
 סברן ע5 ויסגחט : יזמיו 6ת 6יס הוגו %גטן
 נטיס רטיות מיר16 651 מנתי סמול כסכר .5נטמ
 כמס ממן סברן כי * עריס 5נטמ ויטנתס :המגט
 מדין ועכס סג6מר כענין 16יניכס ייכססו %651ס
 65 )כג( : יונע 51מ1נ6י S11'SI . במניעית .כמגיס sns~ )כא( : מזוגות וכקם יג15 רעי כימי 6נ5ועמוק
 ס': י5מ;תס כמו והנדקה כריחס וטון - המיהותתמכר
 : ט"רן 5י כי סימת 55מיהוה ומנרו נחיר'ק .55מיללח
 656 מכילתני הה6 ק65 . 65ר7 מתגו נ6ו5ס)כד(

 6נ5 מיי . 6חיו ממכל 6ת ונ56 )כה( :מסכנח6
 שכר ססתס 5פ' ממכרו פגי 6ת ומעג 16מל סו6כמוכל
 * י?1 וססינס )כו( : מלונם ומן עי 5סדוח יכ651יגו

 כז' : ונ561 5וס 6יגו 6נ5 ילוסס ירס 16 6ניס1מ65
 נעין מעותיו 6 5יחן 5ח65ין נ561 תיגו 6ג5 .ג516חו
 כיון - לעמס עיר גמסנ ניח )כס( : 711 6מר ,וורער~
 5וריעס עומי סלית קרקע 6ין מומט מוקמתהנעיל
 מחיות נקרקע רק גיונ5 5סח,יר נזל 65 וסקכ"ס5ע51ס
 מומט נעיר ניח סקוגט סתם ז'6 * ט ת15י'ס6יס
oftw5  עסוי 6יס 6ין %ריס גנית כי קוגט ט61
 65 כתכ.גו 5סיכך נגין סוס נו 51עסות ירט5סחיטג
 5יקמ רנע ס6יס סח5ריס וגתי סיס 6ג5 . כ'1נ5יג6

 . ממכרו סגת גיוג5: 1'נ6 נו כתת והמכירותכבריסו"
 ימי סוג עד כ15מר ס"ס * ימים : ע51ס מגין ס6515
 חמ'מרי סגם )ל( : 5מקומססטמם

 ההגס נחענרס 1"0 .
 6100 5סי קרי 15 . חומם 65 6טר כשר : 15גמענוס
 זכר צעון וסרס מומתס כעת טי6 ססיתט הסיסמוסג
 * קמיחות חומס 15 : ניוצג כנסתו ססדס וסיסכדכתיב

 . סחגריס וכתי )ל%( : צוחו 5קוגס מימת וחגרונסתשמ
 סדם עם נסיכך סוס on~h נוסט 6יס ססעע'ס5סי
 15 תסיס %ו5ס סיגו כסרס יסיומס ימסכסקרן

 סמן 6עפ9י * 1%'ס תסיס עעס ג516ת )לב( :1נ6 וכיוני
 5סס סחין הסי nlnfnlS נמכרות הינן מומסמוקשת
 גירסת כשיתיג ומנרסיסס סעריס 656 6חרמ6ח11ס
 5נסמתס יסיג ומנרם'סס נסכת גסס טענים וסיגמסעי

 גקס י מכויס מן ינ56 61סר )לג( : מימם 51כ5ו5רכוטס
 סס15יס מס סכ5 5סי קגיס רסון ו63 נעורס בסון קר56יט

 5סס 6ע מסלי o~Stn 651 610 יסר56 מ50מוכרות
 ה61 נו156 ג156 מהם ה5וקמ מכ5 נמש שרן"3ק
 ספירס"י בית.מט ממכר 1יג6 : ס5ו סיתם מתמרםטטלי
 וכר 5םון . ontinb 610 : טי6 מי5ת6 מז6סיס ריאין 5פירום 6נ5 סני 5פירום טייס יחרת מנס 11טרי

 וסמ,קת )לה( : 5כס 6%1 ע51ס 6מ11ת כי וכןבעורק
 סומל ח3מוד רעס ותרנות ממסידו 6פי15 יכון .כו

 יסך מלחו תקם 56 )לו( : עמך מחיך וחי : גווסמוקת
 חתן 65 חמרנית כסגין ובגיח " סרטם .ותרנית
 * כספך 6ח )לז( : כממזוט קנין 6רכע כ13מר6כל

 6ת סמגס כגעגי רוק למרו וכן . כגעכי ם5 כססוע6
 ממגו 1155ת 6מל 5יטל56 מותר מעותיו sp תגעלקר56

 * עמך יה'ס גחוסכ כטכיר )ם( : גריס סםנסיותנס - שליס משן %כס ה651תי 6טל )לה( :כללי"

 טו6 ותומכ יום עגיל סו6 סטכיל 656 משליטסגיסס
 6פי' נו מוזר יפוע5 מיי גו יחוול נעיניו.סהריקלס ענודי שענדו יט5 6תט 6י יגס מעכיר וגסס מגסטמר
 %1 סוך עגוית כו תענוז 65 חוטב נך היוםכמצי
 זין בית נטמכל1סו ממתעי זרול וקל6תס קמעים *עמך יענוי סיונ5 מגת עד : ס0כיר ונין נינו ח15קיס6
 הו6 )מא( : זומקו מסג' %מן כמוכל מסחעיוכקן
 סס נס ומכל עגייס כניו למכל סתס . עמווסגיו

 ננוכלוסו 5מע5ס . מטסמחו 56 וסב : 5דעתס5עכויס
 % )פג( : זוחלן מפני עגמו נמוכי וכצן זיןגיח
 יעקל* 16 גמז( : %וי וס מעון 5סי גו סגס גו.חלז0
 ממוהלו ומ6ל5ך מעמך נעקר תוסג 50 סו6חנוף
 היונ554מזך סיח עד 15 סמכרו מסנר )נ( : 65ר7חין
 נסבים * 5%ס ינ36 65 061 )נד( : נסם י"6סרגו

 fip1 : נלחוקיס ראוכריס 16 נקרוניס 16מנוחרות
 : סטי מחוקה יקזו ע65 מילות 5נגיו גורמת'61"1 - ט"ו ונסיו ט61 : נטה גג56 6'גו 6נ5 - סיגנלשגה
 כי יכתיב 5מע5ס . ענדים יסר56 כני 5י כי)נה(
 נמגר 06 6נ5 קמיו 5יטל56 דסגמכר מסחעי ססעניי
 : קמט דמום 6ין סי'6 %לת 8"1מס ססו56כגעגי
 מגמיל ייי עotstsfi - 5 5כס "עסו י6 ))כו

 6ת )ב( הככיס: עתית ע5 סוסירו5כגעגי
 כענין ירום5נמ נתלנוס מפורנס . כממורומנמותי
 . tb1'D ומקיטי : סכת גקר6ו סס סכן סמיעססטת
 ו גתגחוע6 נזלם כך י 5כס תרסיס קום סיוכ5שת

 בהר רפרשת סדר%שליט%

 בחקותיפרשת
 וס6י5גוח 1ס6ון סעכג'ס qfi כעסותע%כס סטע4שי מס תעסו 06 * ח5ט נפיתי %ם)ג(

 : כעסות מוט סע5'סס טס 5כס יעסו גסני5כססננר16
 6ת מרקיניס סס נעתם כם65 6נ5 געתם. געמיכס)ד(

 טכסיו כסס * וגו' זט 3גט וסם'נ )ה( :סתג61ס
 גרכחגס תרסס כך כסך נ65 מגתי נחמולמלירין
 ויסנתס : 5כלכס כרכס גין סססק 1נ65 כע51נ65
 ויתכחש כתיג כסר נפרטת 5מע5ס - נ6ר5כסוכטח
 bnhl וסוסיף זנריו 1ה6'ר כ6ן מזר ינסח %רןע5

 ינ6 6דס נרי רענ גיסי 6נ5 ס5כס נקרןנ6רנכס
 כקלן תטיס %1 גע 5ך גמה תת תוצף 65 "גימרנמו

 סרסה ג6רן. טוס וגחהי )ו( : 6יס onSS כויי161מר
 . מ,9ק . הכ5 6ת ונורך ט15ס עורס 16מר ס61וכן
 716 ,751 כתים כפסוקסרי

  וכורני
 ם*ס פוסס  סוסך

 ום% ג"כ נקמל ע5'1 . לעס מיס והסכתי : רעונורש
 מכס ומקס ננסס ממסם מכס ורדמו )ה( : כיחיירעו
 36סיס רנכס.עסרת סמלוכי0: זכות סגד51 5פי ק'נדף 6מד 6תח ב6גויש וכפסס כ' רודף 'ריופו*6חדלנגס
 ומקס 3מ6ס עמרה י5יךע 5ינל"ים

~sh5 
 סנפכעחו 6תכס כריתי 6ת וטימותי )ם(ש: וטף

 : סקלן וכעמל ססמיס ככוכגי לכיס מתהיוכס
61כ5מם



חיקומננהקויויספרשי
 טתוחל ההג1"ס ר13' ייי ע5 * מסן יסן 1"כ5תס)י(
 ומהוך סנס נכ5 סמדטס עט 16תט תטרנו טק5'רגעת
 . o'o5bl 5כס וסייתי לב( : גוטו יסן 61כ5תסכך
 העו5 . עעכס מוטות : כקעהכס 5גקוט ו5סוסע5דיין
 : 6רן כ5סי $1ו6ריכס ר6פיכס מעסטיסיה

 זוקף סססול כס0 וקוסס כקימס - קוממיוח"תכס ו6וי
 וכגי כדכהיג 5ו6רו מע5 סע51 6ת כטמלימיןל6סו
 ה56ס. סמ15ת כ5 6ת )'ר( : רמס כיד י651יסיטר36
 מ5"כט כ5 תעסו 65 17גמ6 ט56ס סמ15ת מן ~וססוס
 תמ106. נחקוח' 061 )מו( : חענון 65 ויחוס 56מנסכ5

 גסטכס* תגט5 מטסט' '6ת 1"0 ת5כו: נמקותי 06כגגד
 . עטות 5ב5תי : חטמויו מסססי 6ח 06כגגך

 . נריתי 6ת 5הסרכס : 16חסוטטימס כנני
 וסקמותי כגני

 . 5כס ז6ח "עטס 6:י 6ף )פז( : 6הכס נריתי6ח
 הסמעו טמוע "ס וסיט "מרח' "ני מדס כגגזמדס
 oe hs עכם'ו לוס6ך ה' 6גי כי ע5יך 6סיס 65ונו'

 מ5י?ס ע5'כס "סקוד 656 רופ6ך 6גי 6ין 5י_חסמעו
 כס5ט : ממריד 61ין ויסכחס גנד - כס5ס :רליס
 טמכ5וח קיחת 1ט5 טמסח ט5 נס5ס ' 1נ1' סטחסת6ת

 עס הטמסח 6ה י"6 . 1"ין 5רס61ט סמ$סיסעיגיס
 16ת1 מפרסיס יפ מותן מכח זו ו"יוו סרט"יטסמסח
 מכת וי'מ ג6ס n?h1 ממוסכס תוק5ת סמחגס5סון
מחגיס

 מסיות כגנ7 גסט ומדיכות : ר6סו;ה מכה וס'"
 סעכיות מן6כון 6חכס הו65תי כ15מר עכךיס5טס
 קיימתס ס65 ועכסו מ5ותי ומחקיימו טחקנלו מ:תע3

 וורעתס : טכייס מכס הי6 נסס י6נון ע5יכס"פקוי
 . זרעכס5ריק

 : ס5'ם'ת מכס וה'6 דים 5כס וססיג כגני
 ח"כ5ו 6מרח' 6גי oni)ht כגגר - "ויניכסו6כ5וש
 : רניעיח מכה והי6 16יניכס י"כ5ו טכטיו"חם
 מכה יהי" 56יכס ו0ניתי כנגד . ככס פני 1:חתי)ין(

 גכס וריו סייגו . 6ויניכם לס:י וננסתס :ממיטית
 : סטית מכס וסי6 5פליכס 6ייכיכס 1נפ15 כגנדס~6יכס
 ממסס מכס ורדסו כגנד . "הכס רודף 61יןונסחס
 כמו 66ם. עד ו6ס )יח( : סניעית מכס וטי6מ6ס

 ס' ויסנור עור כעי עור כמו 56ס כעי 061ספירט"י
 טנע 6הכס 5ימר 016יף . 6תכס 5יסרס ויטפתי :גפיו
 סס ע5 . סכע ע5יו: ממטיתו ויסף זונמ6 6מרוהמכוח
 חרנס 6ז מוכימ וסעגין גס סמטתס fiSn ססנטשמ
 חע"חיכס נסכי5 * חע6תיכס ע5 : סנחותיה 6ת8רן
 : מלסס גם"תי ע)יך כי היוס כ5 סורנגו ע5יך כידוגמ"
 מוטות 61סנול כגנד . עווכס ג16ן 6ת וסכרחי)ים(
o~sin6ככלו5 טמיכ: : ל6סוגס והי . 

 ונחת' כגני
 כעתס כננד . כגחוטס 6רגכס : סנייס וסי6גסמיכס
 ט5 דנר פס - כגמוסה ס5יסית: וטי6 5ענמה כרכסלסי6
 5ריק ותס )כ( : ולועותי נחוסס קטח ונמתס כמונמוסת
 כמ 5טון ומ5ינו זרע 6ת יפינ וג5יל כננז .כמכס
 וסי6 5ך כמס מת תוסף 65 6מר י6מ כמס מנ61סגגי

 עגין 6ינו 15מר . קלי עמי תיכו 61ש )כא( שספירסק כש פתיס וסס סריו יחן כננד . סריו יתן 865מ'סית: וטי" ס6רן וגתגס גגנ7 - 6רנג8 ההן -651 :רניעית
 עכות סכע כמע6תיכס. טגע 2 610 נזקוס לקקכוע
 גכט וסס5חתי )כב( סטכע: נשת מופ6יס פ6הסששס
 ממזת קונס מדת אלונט לעס מיס וסשכתי כגגי *8ש'

 ויכ5ס 1 רעט חיס כחיbS 3 נמכס טסריסורעגיות
 *6הכס

 יייחש כסשגר 16י3יסמ 6ח ורדסחס כנני
 : מטוע5יס סחסיו מריוף פוסקיס מסיו עכסיורולפיס
 גרכט טטי6 ס6רן מן כגגד * נסמתכס 6תוטכליתה
 כן וכמו רטט מיס מכט 1"טגחי פילוסי םכן5עגמט
 : גטנוס דילח עקוס עסי" ס6לן מן 6ותט6סכית

 וגטמו : 6חכס והרכיהי כגנז * 6הכסוסמעיעס
 סורעג'וח ס3ע הרי כ6לן ט5וס וגחתי כ;גידרגיכס
 65 ומרכ כ;גד - מלנ )כה( : מדט כנני מדסכקלי. עלוכס 6גי 6ף וס5כתי )כד( : לסשי טסילפכמו

 נוקמת : וגו' ה6כ5ו חרכ ג6מר וס5יותננולנ6לנכס
 6סל סנלית דס וס:ס כדכתיכ סססרהס י כליחגקס
 עמכס ס'כלת

 כרומם ירדי וטסר מלכ ל6סוגס והי"
 תמשו ו6ס ומ'* וסמעתס ת6נו 06 כדכמינ הסמיסמן

 וכו' ככליח ס6יגו נקס ויס סלט" כ6ן ונו'ומריחס
 3ליח טנקר6ת נחורה כתונ ס6ינו גקס יס עודג15מר
 אקס עיגיס סימוי ו,הו סכלית ד3לי 56טגזכתינ
 מפגי ' עליכס 56 ונ6ססחס : נמורט כמונ 6יט,ט

 טגנוליס וימוחו זנל nSnb סס כי יוע'5 651סחרנ
 5161ך כגג7 * וג6ספתס : "וינ גיד ייחגווסמ5סיס
 . גתוככס זנר וס5מתי : סגייה וסי6 קומנלות6תכס
 . 6וי3 ניד וגתתש : ס5יסית וס'6 מכס ומ6סכגנד
 לכס נטנרי )כו( : רכיעיח וסי6 יר17פ1 רגגםכ;נד
 וסעוכו מנרטית: וסי" 5סוכט 5ממכס כגנ7 . 5חסמעס
 3תגור טני~סו נמטק5 בסתמ ס3י'ת גמטק55ממכס
 ומיס 5ל 3חס כ5מנ1ס O'SD35 5ס"כ'ל1 'סינוהוונמסק5
 גירוס~ס 5מם מעס סוכר ס;נ' 16מר ט61 וכן5מן
 וסי6 ת51י6ו חיס מסני כגני וסו6 3מטק3 5מסו6כ6
 . תסכעו hSt ו6כלהס :סטית

 ג1פ1 יפן 61כ5מס כגני
 והסליתי כננז . נניכס נשר ו6כיתס )כם( :נמילק וסע"י גמו'6 סו"1 . 1'סרתי )כה( : ס3'עיתוה'6
 ורפס 6מ המטי6יס מיומסיס 6דס בני 156 וי"מ6תכס
 גטכר מטוח מסס 151קמין סוגנת ס6ינס5מססמס
 נמותיכס 6ת וססמיתי )ל( : ר"סוגט מכטוטי6

 טסרזכפ51 סק155ת נכ55 ,ט 6'ן חמג'כס- 6חוהכרתי
 וטגין כץ6 חמס 5סון - ממ:'כס : 610 גוכג'סענוית
 6ת וגתתי : רממניות גסיס ט5 גו"ן כגון נוגוטפת
 565סיס 5כס וסייתי כגנד . נ5ע'כס סגרי ע5סנריכס
 - 6תכס גסס' ונע5ל : סגייס והי6 5עס 5י הסיו61ח0
 עריכס יא( : ט5'טית והי6 גפסי הנע5 651כגני
 *מרגס

 וסמימות' : רניעיס וסי6 מכס וריסו כגגי
 וסי6 כתוככס מ0כני ו:תתי כ:נד . מקיסיכס6ת

 . גימוחכס נרימ "ריח ע6 :ממימית
 והחס5כתי כנני

 ס"רו. 6ה "ני וסטימותי )לב( : ססית וה'6נהוככס
 . נמיס 6ורס 61הכסכי)י

 נ6ר5כס 5נשמ ויטנתס כגגי
 "1מר ט" וכן . 16יניכס עייס ו0ממו : מניעיתוסי6
 : מכוחיס כ5 ע5 ויסרוק יסוס ע)יס שגרכ5
 "מריכס וטריקוחי כיני * טעיס 6ולס 61תכסנלג(
 מ5ט כפ5 ' חרגס יסיו ועריכס טממס 6לגכס :מלנ
 ע5יכס כסיעכרו 6ז . ט6רן חר$ס 6ז )לר( :סו6
 חרנס 6ז 5ס3ות ונסג,עית 16נ71 5כס טטיסשיש טש גנין עיס כנגד מיט עסוכלט פכענעות מל1תסס

ט6רן



כץחיקיניבחי"לשו
 מנסנ ע5 ותתלונן חתור כקומר טכתותיס 6תסלון
 וכמניעית טניס מעם שמס טסיתט ם5סקדמון
 ירט כסיסס 61מרשט כמו תזכור . תלגם :שגתת
 יל5ס עד כמו חט5יס מרטט ד"6 . יסכילו כמוטס61
 . סכתותיס 6ח והרשת וכן עוניי נרכס כי "מןכסייר
 יוסיף 651 כמו סטרן תתסיים סטרן תרכם 6,יש6
 6ת וסרוח וכן רנון מי 5כ5 ומטכיט שי5רנ1ת

 כסחוס: . סקרן תפכח 5ה : כר4ן מנחס ם%טכחותיס
 * תטנות : מכס ולינקית הממס טתס6 . סמעס ימיכ5

 6טר ויגוע ר6ס סיס כמו ס6תגמת6 נסניןגמ51'ס
 וסכלתי נכס וסגמ6ריס )לו( : וימות מכהו גסימות
 מ"ע ענד מכוה מ"ע עז ע5יסס 6ם5יס עוד .ונו'
 מכס . כקנכם מורך : סמעי1 כהן סנם15 טכיוכ5מגיס

 עטסת וגסו : סנייס מכס . ק51 6ותס וריף :ל6םוגט
 וכם5ו )לז( רביעית: . רודף ISfit הפ% : ט5יסית .מרב
 : 610 מ63 גפ5 * 6ין ורודף מרנ כמסגי כשמיו6ים
 ו6ניהס )לה( : ממינית . חקומיי 5כס הרייס651
 תעיתי כדכת'3 לוגי כקלף סגו5ס * סטית .ננר0
 כמנסנ מניעית 6ויכיכס. 6רן 6תכס 61כ5ס : שוכיכסס
 סמלןס ג16יר עסו 651 מקוס עממ3יסיס 0%כגי

 6גי 6ף )מא( : ומתים 5עםככ "(O'SDIונת11%תי1
 משחר עוגם 6ח טטתויו סי ע5 6ף ע כקלי עמכם6ל
ofhnוגו/ סערן 5ככס יכנע 16 16 ל ושולים נכנעים 
 כן גי גליתי שת ו,כרה' 3גכ0 יכרע 6י 06 6ג5תכלתי.
 ונכרתי )סב( : ילומדו וטו,נ ומויס כךכתי' סמדססי6
 שמר 65 שימס סיתת שמסחו 3פי . נריתי.יעשג6ת
 : חח5ס ס,כירו בכלית סיו סגותיו סכ5 ומשי 6ףנו

 16כוי%1ת
 6ת 6גי וסימותי (WSDn סניטר 5ש .

 6ת ותרן )מג( : ינ51ט 6ת 6רנכ0 תחן ו065שן
 סיס מ"ט ככנר . עוכס 6ת ילנ1 וסם .שכתוניס

 פורעגיוח מ"פ יקו כגנים ממעין בסן טיעמוטשיכי
 יתפייסו : עונם 6ת ירכו וס6 : כמגין כ16סכתוכיס

  כשתגו 61ת כ3 ויקמלו ויויו ע4ס0 סג6 מעוגםמן
 * גפ"ס נעכס חקותי 6ת וכיען משקו DD~D3'יען

 יקרך 06 יוגמ6 עוגס עיט 6ת ים4מ1 וססלש6
 ו6ת גס 61ף )פד( : 6וכ געות ינכי סוס כדניעזן

 5סס נטתייר מס וכי . גו' 16יכיס0 נצוןנסיותס
 עונות סמת:וח כ5 650 עע15 ו65 למשסו ס565'טר56
 5הס סנטתייר ס"ת 6יו5י 56" פסס גתנג%ו 5ססהנמנו
 'יסד זס 1ע5 כקוס 16מות מסלל מסוגים ס'1 363יטל36
 ווכלחי )מה( : סולת סחורם רק סיור ושיןהסיוע
 טטגלית 15מיי0 6ג1 מככן . ל6סוגיס כליח5סס
 כיכחינ כרית נקר6יס 56ו ותוכמוח 5טנעיסכלותם
 6טר סכרית ממנד סגלית ינרי 056 חג6נפרסת

 : כחורג 6תסכרת
 ססעריכה 6"ט שסעייך 6יס 656 5,1,6י 6". )ב(כש

 יפריס - יפ5י6 : ,נססות 15מר תימודמניין
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