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 טמטכן 0סוקס קוזס 6נ5שעז נ6סי גו מ*ס %1י11 . שמ במרבר נש(ש
 עסרת טיתפ מיוס סרייי סיגי מ0ר טונורטי0

 ססוקס י6מר עי ממגו סכינס נקמ5קס 65טדכלות
 653תס* ססגית כסגס : כישם כמטכת כז6ית6ר,מטכן
 160 )ב( : מג'נן מחסלי ססגס מ"5ת עכיגיס 5ס6ר6נ3
 )6רן 55כת יסעו יוס עטריס סכחוך 5סי . ר6ט06

 סמנית גטגס ויסי כריע15מך גסרטת bnth11,מר56
 6נמגו גוסעיס כתיכ ומס וט' 5מיס כעסריס טסגיגחיס
 5פי . ומע5ס סגס עסריס מכן )ג( : ונו' סמקוס56

 ומג6ן סמ3ממס נגנ6 51כ6 ינ6ת ר16יין ומןסנ16תו
 גיטל56 $נ6 '1נ6 כ5 : 5לךוף ע0ליס כן לנותיגו6מרו
htStolסזי16ל כן 11,36ל 5ר16כן )ה( : לכ ערנ . 
 ס3ותי36 )ו( : גכוי טסו6 ע"י ממ5ס סכתוכסזכירו
 5160 וסו6 ס5ו6 נן ,מלי 6101 0מו כך * סזי טליגן
 065 גג' 6מר ס,כירס . יוסף 3נני )י( : סכגעגיתנן

 6כינו יעקנ כעין מ6פריס וטתמי5 רח5 כנוזגמכי5
 יוסף גמקוס טטס עשי 5כגימן ומכסס 6סריסוסקז'ס
 3נני תמ3ס סוכירו - 3ין )יב( : 65מ1 נגולעסיס

 ע"י 6סר ו6מריו סטפחוח ככול 6100 5טיס0סחות
 ככור ססו6 גז 61מרי1 דנ5ו SD טמוגיס ר6סטס61
 : קרי קר61י כת'כ . קרי6י 056 )פז( : 065ססמת
 : 0געו 56טי כSD 5 ר6ס 6חי ג5 י 56פיר6םי
 כסכי3 ג1731 מהי כקטו י'6 . ויתימ0ו . וי",3יי)יוץ(
 . מסס 6ח ס' $וס כ6פר )ים( : טגט סעטריסחטכון
 מסס: 6ת ס' 01$ כ6טר סקסעו סעדס כ5 ו6ח ק6י5עי3

 טיס סנענחם טסמנין 5ש . סיגי נמדנרויסק7ס
 כמינר סיס ,ס מסנון כי כ6ן 5ך כתכ מ61כגערכות
 וס כ6ן גמגו ססכסיס . ר6ונן כוי ויסיו )כ( :סיני
 ו6חריו 0נכור מר16נן ומתחי3 סזנ5יס כסדר זס6מר
 יטר36. נכור ר6ונן : וון 6פריס 61חרי1 סר6םי0ודה
 עכטיו טעס גומן ל6סון יסויס ס(ס זנ5יס טנמסע5סי
 גד* 5נגי )כד( : ר6סון מהסו נכול סיס 6100טע"י
 5ססמח נ11ר ט610 3סי 3ר6ונן ס5יסי מוגסוסכתוכ
 . יסר36 נגי כתוך חמ6 , 65 ר6סס 61ת )מם( :6מ1
 סגס עטליס מנן כמגין 1560 סוס מגייגס 6יןטטרי
 סמסרם כמו 0ג0 ס5סיס ומנן ש7ס מק וס15ייסומע5ס
 י6$1 מ0ס ס6ין 5סי ז'6 . גם6 וכסרסת ץכמרעס
 ט'וטנ כזרך 5מסנן סנינ ומוגיס ססומליס %$656
 וסמס סממגס נגסוע . יס16 סמס )נ( : סג5יסע5

 רוחומיו מ7' . ימגו 5מטכן וסניכ : כסקמחו,יסרתוסו
 יורייו )נא( 36'1: ול יקרג ם)6 51טעול 05וסילג"גוחן
 סכרימיס ונחינת נטי5ת ע"י 6ותו 'קימו . סיויס6ותו
 נכי סס 6סעו " עמח סקלכ וסול : מססירות וסכ5
 15 ו5מנות ו5סקימו 5סולייו רק 5יקרנ 5טס ס6ין3וי
 50 ממגותיסס גין . סכיכ יחגו 1ס15יס )נג( :סכינ
 וס5ויס : 6*ו פטת יגימוס 6% סמסכן וניןיסר56
 ימגו 3מטכן וטניג זכת'כ כסמוך 3מע5ס . סנינימש
 : סמסכן כחפת וכ6ן 16חו וגם6ח ה6לון נגשע"ייגו
 יופת סקלנ וס,ר ימטים ס6מר ממר, . קגף י0י6%0
 6מת ע5 . יסר56 נש עיח ע5 : געו61 טשיגוכש
 05 יעסס fis 056 ס5ס 6ס זוגמ6 יסר56 נגימעזח

 " '"ל' ,84

 ויעסו )נד( : 6חהות נן עיל 1ע5 סג5עז נעריויקנל
 רפ סיס סיכן 61סרן - ו%' $וס 6סר ככSh~D' 5נני

 6מרו 4מ0ס 16מר מיי6 לני כסס גמתיס כןיסוסע
 כגו 56עור כן סיגחס 6ת יחס 5יחסגו כ6 ס6ח0עד
 כדכתיכ Sh'91D ט5 5כתו 65 56עול גט1י סיס5מי

~tDsbt
nr)S 13 מנגות Sh'p1D '1סקג'ס סר6ס כיון 1ג 

 6סרן גן 11DSh כן סיגחס ויחסו כ6 6ותו מ561עטריין
 0שעו 3סי ד"6 . קג6י נן קג6י כיק נן כסןסכהן

 : 5עו5ס כמ0כן גנעו ס65 יסר6) כניויעסו
 16חעת כמונ סיס ניג5יס . 1%ת81 י1% ש ב( )ב

 כדג5 גחונוח סיו וכי$ז ט*גוח סמוחט3
 ,רניעי יח"ק כס3יסי כ$'ע נסגי 6י"י כתוכ סיסר"וכן
 י$חק טסגיוח 6נרס סס טגחינוח ל6סוגותמק"ג

 ס'6 כמין יטר56 ע3 מסגך סיס וסעגן יעקכהט5יסית
 כדנ5 6וס $ורת 6נותס 5נית נ6וחות י"6 .י6נרהס
 סימן 5עמו גחטן סקכועס 16דס כ$כע נ13ער6ונן

 כדג3 שר נורח . נסך כננע $כוע 6ליס סנקר6יסודס  גוגי 6ריט $ורת - 6זס ג1$לח טסס ט1756%ד6יס
 גסר גורח י כ5נעעורש נכוע 0ור גקי6 ט6גיו6סריס
 5חיות רמו כנתיס וטמפכן 5טס נננע $נוע יןנ7נ5

 סמ5כיות 5מדו 1)וטס סכגו7 3כט6 חמלוכעוחסן,ודם
 וספניס )ג( : $כעיס כעיר מ1$'ירוח מסות 5טס03יות
 סכהוכ כמו ' מוטד 506 סתמ 5סגי סייט . מורמסקימס
 פסו6 5סי * יסויס ממגס ינ5 : חלומס סרמחגסק(
 סמ5ך סטר 5סני חוגס טיט6 ט61 מ5ך ט3 ככודזג317
 6ס5 3סגי גד31יס ס0יו 5סי ו6סלן כמסס מנינווכן
 חמסס . ע3יו וטמוניס )ה( : וכגיו ו6סרן מססמועז
 סנע עס זנ5יס טגי 5ס וסיו נ%7יס tbSS סיוכגיס
 טסיס ר16נן יג3 ט5 סגטחחף ו5סס כגור ססיסגד
 סקטגיס 6מיו ע4ו וסמוגיס  לייודט שמו  ורגלככור
 נכ3 נרי'ם כתיכ 5יח לש36. נן 36יסף )'ר( :ממגו

 סכתנ ומס * מועז 306 הסע )יז( :  זין  פן נרספלפיס
 מסס o~Dn 6רון 610 5סגיסס נו0ע ס' גלית61רון
 5מ5חמט: עמסס סיו6$ ו0ו6. מונחין 15מות סכריסבו
 6סריס ע$מס כסגי דנ5 3רמ3 . 6סריס עמגס דנ5)יח(
 3נו רכיעי זנ5 . זן, ממגס יג5 )כה( : ונגימןנונסס
 ססמח כן 65סר 6מרת מע5ט נמן זנ5 ר6ט רח5סעמח
 נן,ן וי?:-נ ו,1:זו,':יןי : 6מויו ספש סי ע3 6ף גסח5י קוזס גמגס 5סיותו65ס
 :  מ515רות ע"י יסעו וכיני ימפ כ'5י מסעותוסזל
 כ13לך . ס'גי כסר מעט 56 ס' יגלניוס  )ש(ג

 נזכ 0י1 סייי כסר  פפט_  פס  לרלרסססנ'ס
 ססיס מ6י ג6ס5 נמזכר מחו 6נ3 קיימיסו6ניסו6
 כר יעקג לני . 3סף סיו 65 וגגיס )ד( : 0יגיכמדכר
 קוזמע סיו נגיס 5טס סיו 6י* 6מל 6ח6 ר' נטס6כין

 so'~h  5ירן פבי  פל :  5בוסיו  לפוינ  נוסנסיס6 וכ%י 5ככוד קויס נגח5ס סקויס טכ3 ו6יחמר565עור
 hS סנגור סטט06 נן יני  פל  לפו י  יניימנפסופ
 מע0 *ת סקרכ )ו( : סגי ע3 6מריס 36סיס יךיסש
 P$D* ס3ויס 6ח ססקז 61חס  סו"פר OSD -3וי

  ג16סלט  ח"ר(לחוקוגי



ח~קיניבנבידננרספר138
 : 5כהגיס ס)ויס כסגחנו וכ6ן סמסכן ע5 ס5רסנ6וסוח
 6סל ס' מי ךוגמ6 . 6וחו וסרהו כינד 6ותו-ור~מדת
 : 6ותס יגוה כ6טר ))סמרתי* 6ת וסמרו : 5פגיועמיתי
 5עסות העדס ע5 0מוע5 מס . ר~טדס כ5 מסמרח61ת
 * סמסכן ענוית "ת 5עכוד : סס יעסו מועד 6ס55ם:י

 העדות מטכן ע5 ה5ויס 6ת הפקד 61תס 5עי5כמסורט
 . י0ר56 גג' מ6ח 15 סמס נתוניס גחוגיס )ט( :ונו'
 מ5"כות וכס6ר ובקניל נמריס סרוזיס פיסר556סי
 5פיכך סכסניס ו6ח סמסכן "ת 5עכוז סנהיס61ינן
 ינ6ו ס65 כהונחס. 6ח וסמרו )י( : נמקומן ה15יסנחגו
 געכודה: 5טמ0 סקרכ 15י "1 יסר56 וסור. טומ"ה:5ידי
 5גח3ס ר16ייס סככולוח סיו 65 . ככול כ5 חחח)יב(
 וריויס ויסיו סקנ'ס כעכודח לק ט0ק 5יס יס6פ65

 650 סקכ"ס $וס כמקומן ס13יס ומסג5קיו נס1מ15סדים
 ג1ט5 ו5סיכך 5סס ינהגו סמע0רות 6ך גמ5ס 55ויסחנתן
 : %וי סר16י וח5ק 15 סר6וי מ5קו סניס פיסכגור
 6$5ח גמנין 6ינן ססרי . חסקןס ומע5ה חזסשמנן
 גכור ויין Shlaf ככורוח 6ח נסס 5סעור רקמס
 . nsfno וע5 סמ0כן ט5 6סר כה( ) : מדס מכןסדויו
 : מס,ר 0ט יריעות 156 . 5מטכן ' )כו( : כסמוךפ5

 טולות 156 * מכססו : טויס ייעוח 156 יוס6ס5
 1ע5 סמסכן ע5 "סר : חמ0יס ועורות מ6ומיס6עיס
 . סמוגמ : מגר סו6 . 5מסכן : כסמ1ך su *סמוכמ

 ח51זות ל סרי . סטמרמי מטסחח 51קסת )כה( :ס%ון סו"
 6ח ויני5 סג6תר ו,סו ככ55 עמו 6סרן 61יןמסס
 ע5 יקר16 ונגיו ומסס קדפיס קדפ כין 5סכי'63סלן
 5מעס סמסולסיס סס . סקתס %1י נלא( : 15יטנע
 פ5 גקוז . 61סרן מפס סקי 6סר ~ש( :נעגין
 יטר56. ככיי ככור כ5 חחת ס13יס 6ת קח )מח(ו6סלן:
ohסגעדיס סככורוח 6ח סייין עכסיו 50 ס15יס ס6ין 

Sb19'S50 ס~יס טסרי טעע6 סייגו ו5סכ6 מכ6ן 
 יסכ56 נכול' סדו סכנר ס15יס מ6נוחיסס ג51זועכט'1
 מפעס יוחל 16מו 5סדות כח 5סס 0'סיס גוחן סד'ןו6ין
 סנסךו מככורוח 6ינס עכסיו 50 סנכורוח 1כ65מת
 ט65 י0ר56 מפסוסי סס נעןים 656 כמדכר נ15יסככר
 ידועין 6ינן נמדנר נ15יס 0גסדו וסנכולו' מעו3סגסדו
 0ק5יס חמטת ממסת )מז( : מסן סכ6יס 6ת5פטור
 וגחת )טח( : נכול פזיון זין ככך טסרי -5נ5נ5מ
 סזיון 0סיו טס5ויס כמו . ינגיו מסרןסכסף

 סזיון כסף 5סיוח סדין כך 55ויס גתוגיןסככולות
 כני נכור מ6ת )נ( : 5גסניס נתן עהפיססנכורות
 סעוזסיס יסר56 כני נכור מ6ת ק6י 5עי5 'יפר56

 : סכסף עקמת ס5ויס סיוייע5
 יסימו ונניו ט6סלן 5סי . 6סלן 561 מטס 56 )א(ןש

 ר06 6ח נט6 )ב( נגחף: סקסתיס מפ66מ
 קסת סקייס סיס ככור סי0נלסון ע5 6ף ' קסתגני
 . גס וגקו : ס6רון 6ח נוט6 610 טסיס 3סיחמ5ס
 "ותס מפמו גיוס ונ5מס ככ0ר וסגותר יוגמ6מענס
 טג6מר ןמס 4 כדיו וסמו )ו( : גסס 5ס יסלחו 6סלוכן
 נו קנועיס 0מס סיו נדיס 6רנעס ממגו יסורו65

  סו6 6מריס ספגיס 1ע5 עמט יסורו 65 כ6מלוע5יסס
 כייס פגי רק סס סיו fiq~ 65 . נריו 6ק וסש6וער

 כמריניס סענעות וגוחנין ככי'ס סי1 מל'5יס סגי6ך
 סראוך 1ע5 גרימו ל6סון ססו5ך ע5 ס6רון יסו5ס65

 סס סס'1 ממוי יס כך מחוך . ססגיס 0ימן יע5וני( : סט%יס כתפות ע5 נזיי וסמו ז69 כע15ת1ס6חלון
 סחמיד ו5חס : סקד0 כסר 5נ1לך 6מריס51ח:1ח
 כעעת ס5מס עומד סיס סי6ך . מו"ק . 'היסט5יו

 סכיניס: * ס0לת כ5י כeb 5 3יב( : יס51 ט65סמסעות
 aib~w כ5 כמגסג . סמוט ט5 ונחגו : כו0ות .קערות
 ננרל סמס6וי יס6 סן סנווע תמת 651 נשפסגוס6'ן
 סוכיר 65 - כ5'1 כ5 6ת ט5יו וגתגו )יד( : ס6רןע5

 ר(פסכחכ סיו עגיגיס וס5סס סססכתר 06 כיס0ילות
 סמסע1ת נ0עת סמוכמ SD 06 מנ'6יס סיו כומסנוט
 וט סמ,גם ע5 תוקד חמיד 6ט סג6מל מס5קייס
 סענוזס ונסגת 5מחגס מחון 56 סדסן 6תמויי6ין
 31וי כסן 1כ5 פל$פס ע3 סגנ0 מן 16ח1 מ50'כיססיו
 56עול ופקדח )שז( : ונ6 לן סיס קו15 סומעססיס
 n~npol כסמ56 6' נימין 6' סמסחס. ו0מן 0מ16לסמן
 דכקדס כי"ת " וככ5יו כקזפ : גכתף וסמנתיסכחיקו
 ס' כ5פ 105ן . סקוס 6ת ככ5ע )כ( : נסו"6גקוזס
 06 גנ"ס וס6לון סמסכן 6ת כ0מפרקין של0 ממ6515
 סמט 3ית ג6נסי פמנינו כמו ימוחו ממגו עיגיססי,וגו
 ססכסגיס כ0עס סמחרחקין מעמע וגן Sblnaנ0סר
 סעגין 1ג5 וכגיו 6סלן וג6 כתיכ פסרי 5פלקוג"ין
 קסת כני יכ6ו כן 61חרי ונו' 5כסות וכניו 6סרןוכ5ס
 6סלן יכ16 16 קלעיו 5סרק סקיסיס סקופ 56כג0חס
 מע16 1ע5 עגווחו ע5 6יס 6יס 16חס ועמווכגיו

 סייגו וט' סמחנס נגסוע וכגיו "סלן ונstps 6גדכתינ
 : הו' 5ר16ת יכ6ו 651 565תלזכתיכ
 במרבר דפרשת סדראשליסא

 נששפרשת
 85י תמ5ס נךת כני 5מעת0נויתיך פי ע5 6ף ' סס נס גר0ון נגי י06 6ת נשא)בב(
 ומ,נמגת ומטלס 1סס51מן ס6רון כנון סענודססעקל
 1ג1' ע5יסס סקדס ענודת כי טג6מל ע5יסןמוט15ת

 גיט6ין פ6ין 6ע"ס גרסון כגי 6מייסס 5מנות תמנע56
 '5וי ככגי גד51 סיס 610 טסרי געג5ות ועכוזתסכ5וס
 6הע יקיעו ס15יס '16סו יורידו כיכמיב ו5סלקו,מסכן 6ח 5סקיס . 5עכוז )כג( : סגי נמגס 5סיותודינו
 * מיק . מיתליטס ו6ת סנינ סמזנמ 1ע5 )כו( :5ויס

 : ה%ל וק5עי סיתזות כ6ן סכתוג סזכיר 65מ6י
 61ת ויהמ6 כחלנומו 4 ועניו 3סס יעפס 6סל כ5ו6ח
 וסקזתש )כז( : עו0ס סיס סו6 טס עוסיס סיו 6סרכ5

 פ% 5פי קשת נכני כן כחנ hSn מס . כמטמרחע5יסס
 הגיו 6סה וכ5ס כדגתיכ כמט6ס גל6ס זנל 0ושסיס
 : ונו' קסמ כני יכ16 כן 61מרי סקזט 6ח5כסות
 סייגו , מס6ס מסמלת ג5 6ת תפקיו ונסשח)לב(
 5עשד )סז( : כמ0מלת ע5יסס וסקדחסיונמ6
 נפוה סמוע5ח סמסכן וסקמת סורית . עכויסעכודח
 וסמגולס וסעו5מן ס6רון "tbg ועטית : ס3ויס כ5ע5

 : נוט6יס קסח סנניוסמזכחות
1יפ%



סשהקוםנששספי
 מגין עוגם המעגו 16טרס . טממגס מן ויט3ת1 )ב(וץ

Sen651 יסמם 6סל 61,ס bDnnt 'וגו : 
 ס0 סמ6'ס טלסס . לגפם עמ6 1כ5 יכ וכל ניטכ5

 טומ"ח טמ6יט 156 וכo'ntSn 5 ס5סס כחוכיםושנדם
 מזכר )ג( : קרי נגע) כן ם6ין מס סלוח ווקוקיסטכעס
 יד צומי גומר )6 6סס עי מקים י תם5ח1 גקגסעד

 6ת יעמדו ע6 : וקטגיס גיי'ס תוין עומ6סס5עגע
 סניכ חוגים ool כיגיסס טטכיגס מקמל .ומרסס
 ערמן nlp)S1 סטומ6ס מן ממגיסם לעסר נריכיןלמפכן
 : נססרס ערות 1)סמ,ר ס'עס כגון ,מס ומספקממ5
 : מיד סס113י )מיגו . 1יס5מו יטר56 גגי כן ויעטו)ד(

 : עכנו 65 סעמ6יס ס6ף מלמי Sh~nt בניגןעסי
 הנר נגזל 11 סריס , ס6זס מע"ח מכ3 יעסו גי93

 כטמיחו וכמם כס זכרית ימר56 כנ,ל יויקר6זמררת
 סו31 כי 55מדך 1מ11רע וב 5סרטח מעי5ס סוטתשמגט
 טס'6 סרסם ו6םשס ן וחטם מע5 ידי sp כ6'ןוסלעת
 סיעעגו otnM )ג5 6כ בגון וס 16מר גחן רביוהתודו.
 מטרמו מולס ס61 06 עייף יוסיף וממסיתו מ( :%1וי
 פגי יום'ף עיים ים 061 6מי מוסע 6% מומיףסיע

 ססילם'נפרטח כמו טמומט מומס מכפיס 61מל1מומפיס
 חייג פסיס ע5 55מזך . לו 6סס 65טר וגחן :ויקליף
 כע5 סכ6 טד 15 505ס סססיק hSt לכ"י ג6 מגסומנרו
 ם5 לכ"ח וגוחגין הנמנע מיז סמ1ני6ין. חובט ט5"וכ
 : מקוס מכ5 5ו 6טס 65טל וגחן סגרירהונע
 לסי : 15 מסיס הקוקס ירקת כטפיל 5ס'. סמוטנלח(
 5כן יגחן 5סיכך 5יורפו ורפוי גר ע5 פכיו סקכ"ס *כסן
rtnfs

 150 קרנגוח הקריב עי'י5ך כסה6ס שיל
 לכסן יחן 6מר 6'ם : מסמר %גסי למסרס זקוקושנו
 מדיונו לכסן 3תת מנכור 6ני סקדיס ob יהיסומ5מד15

 סככור ומח יגס סקסים 15 סימ165 ק71ס בנורסי
 כי )יב( : סנן 65ני ססדיון סכסן ימוול יום ס5וסיסקו
 לפי פטלי טל ל6וחס  זו סלמס גסמכס עסתו.חסעס

 געמ6סי וסי6 ונסחרה )יג( : מעי5ס כחיבסנסתיטן
 דנ5 עמ6 הסקו סימיד נרסוח טומ6ס ספקפכ6ן
m'noלחכה6 67טלה סכ6 ומניכם כרס"י 6)6 שגס 
 וסיף : נועל 50 זרט כסכנת - נטמ6ס וסים :ממסק
 61מ6י סנטמ6ס . גס 6ין ועי : כיו"ד גחינ *ג9מ6ס
 נמסק ~h'o הס' גחססס hS זש6 מסוס כס 6יןעד

 06 ס6 ססירס"י מס י גה 6ין ועי : נזיקסעעוגס
 ס6 כסותו כ65 6יש ורגעו כמו "כ5 סירם וגו' נסים

 1"פי' י ונמש סיין הער סרק וכו' נכסותס16תס
 כסועס ממט וכן סיo'1Dtn 6 עעות גפירם"יטגתנ
 6מד טז תורס ~ ס6מינס מס מסגי יסמע56 ל' לניחג6

 עליו ועכר כדכתיכ 5ס קג6 מסרי 5דכר רנ5יסנסועס
 6חז ועד מסתרס ענר ונכי ססירס סקג6 קג6סרוח

 6ין ntsina כמסכת סגינו וכן געמ6ס טסםמעיזם
 עריס כסני 656 6מד גטד כעלס ע5 ג6סרתס6סס
 6ין ועד ססירט"י ומס "מד כעד 6סי5ו ומתירסוקיוי
 ומסרם מוש 610 3סתירס עדיס יס "כ) כטוכעסכס
 %1 נס נשף 651 כס כס 6ין ועז כסוטם ססניגו6101

 %יק מינם זס6 ק6י 6טומ6ס גס ופרס"ינמחירס

 .*65 מלי גם 6*1 ודרטיגן כס 6ין ועד געמ6ס1סי6
 : כבתירס 651 נקגוי 651 שמן 6חד עד בסחד
 65 וטי6. )יד( : הכעילה כמעל . גתססס 65וסי6
 6י . קרננה 6ה וסכייך )פיו( : גיו"ד כחיכ .נסמ6ס
 רטעים ונם הסרי 5כטרןע5'ס ,ס קרכן סיס66ססר
 סר6ס ע5 5כסרס קרנן מגיך סקס 656 ה61הועמס
 סנככד לטס וגרס סוכיחס 651 בחמוס סרי5וחכס

 סכ5 סנטכן כמו . טעוריס קם" כמיס: 5סממוחוהגוש
 651 סמן ~Ots עוק ל6 : גהמס מ6כ5 כמו נומעורג
 נקלשו מגחות סגם6ר וס5גוגס סלמן . לנגס עליו:חן

 חס6 11 1ז:נחס נמגחתו מנר ססמני"ן טס ע65זכלס
 . ס61ל קבלות מגמת כי 1ס51ר ממסלם כמו עוןמוכלת
 מסלי מירום סו6 קג16ת מגמת כ' יחן 651 י15ק 65ד'6
 מםת'סס 6ח7 . ע11 מ,כלת. : קג16ח לוח לק 3ס6יו
 מגחת כי : המסדה נטיס חט6 16 ס6סס מע166

 6קממ זקקי נסופק ,כר )מון קזמ6ס . 610קג16ת
 שמס להגהה 7ק6י נחירק הי6 קטות מנמתשיינם
 כמו עככס בסון . והטמיןס )טז( : גקכס 5םוןטסיך

 16מר . ס' )פל והעעי7ה . סמ))יס כמני הסמםויעצי
 5מקדס גננם ססיס ו6נ6 ס"כגס עז 5י סמת'ג'5ה

 אן )יז( : נכנסת 6ינס וסי6 סעסר מן מטס5קמת
 סמקג6 נסרק סמסכן.חגןסתס כקרקס יסיס 6סרסטפר
 ע5 "מס טס הים ומקוס )'נהגו ופגה 5סיכ5 גרססיס
 מגכיס נס קנועט סיחה וסגעח סיס ס5 ועכ5ס6מס
 ממי )ים( :. וכו' גכ5י וגוחן מחחחיס טפרונוטן
 : כ5טגס מר זכר כחוכן גוחן ריווחינו למרו .סמריס
 פעית כי 6)6 הטיח 06 גימר 65 . ספיה כי ויה)כ(
 31,'1ן 5נדון 6ת ול16יס כך היס גי51 פרן15הפילוס
 : (mne ו6ת כ3 וע5 לוטך, 5ך עסוק משת פסליזס
 חסי 65 163 061 בוקס חסי גטמ6ת ו6ס * גטמ6חוכי

 5כוע5 נע5 רכיכת קדמם ססלי ' שסך פנ5עדי15קס:
 6ת מטקין 6ע )5ס'כך 5כע15 גוטי שיג" טקדמס651

 טתעגס , "מס 6ת סכסן וסמכיע )כא( שס6לוסומ
 סרחם ג'ת ס'6 . ירפך : tlSSp'1 6מר 6מןסי6

 מחקיקה 6סס 6ין יעקנ. ירך י1נ6י * ילכי תחחדוגרך
 65 כצו חסלון בסון . (DSD1 : הגלהס אלך656
 )נע5 ר6ויס טוי תסיס 65 פילוס מכס לנכיגוש
 . 6מן ס6סס o~nht )כב( : רממט 6ת יק5ק15טסמיס
 6מר מקים נכס5ס 06 'רכס סתפע 6מן נסגסטח3נס
 עחידס 6גי 6ס 6מן נטמ"חי 06 6מן ירום5עיוכחרנוס
hnD'S6חר מקים 6מן וס 6מ,מ6יס ירמו ורכותינו VIDI 
 נקמת 5ך ומרע סתם כתורס סנוטוח וגומרו ס61י5דרסו
 ומט וחומר קן דנריס וס65 סימן 6ח עליה סמנלג5יןפסן

~PID
 סיסן rh ס5יס מנ5ג5ין 5כן מקורס נתכעס ם65

 6ת עמהן ISJS),a דין ויגו 5כן מנןזס סגתכעו513ות
 : וממס כזכתינ לממות ט'כ51 ככחנ וכחב. )כנ(סיסן:
 6ת וססקש )כר( כטגין: כ6ן ס56ס.סכמוכומ ס6ל1ת6ח

 : ס"6 סמיס'משק 6ח וסמקם ס"6: מפיק קינוס6סס-
 פס6 631 מהקנקן סוס סרחס בית * ירכס וגסוס1(

 ' וגקתס )כח( : מיס כעד מרס 5גי6סרעש

 . סרמף ג'ז ימק5ק5 ס65 " ,לע וג,רעס : כעןמלנייח
 מגפן ורע הגנת פוחס יפכג נע5ס ורע וגולעהז"6

61י5י



י"ימנש%סשי 81:
 בגימ 650 * מעון ה6ים מ09 ~%( : נסיתלאיל
 הכחונ עוגה שגס * שנס 6ח : חמתיו מעס6סתו
 16נ נע5ת זנני הזס כדנר עון יקלך 06 כמוכ6ן
 סמ"רויס רימ'ס 6ח סס 0ססיקו סגו6סי0 מ0רנו536

 65 ומתורנס תוניגס כי כנותיכס ט5 6סקוד 65טג6מר
 נירם כך המסק ע5 6)6 63יס רשמיס ס6ין יסי6כווק

 : סועסכסמכת
 נפירוסס פניס 50י )י*ס סיס מתיכוח . יס63 כי )ב(ן

 יפ65 כי מנינו ססרי כנין ו5סון סחירס5סון
 סועס 5סרסח גזיר סרסת אסעכס 5מסספ ינלממך
 6ת תתקן ס)6 ו6סס 'ין סנח עכירות סלוג*55מד
 . 5סויר נויר נול : 5סנע5 מכקסח 6יגס ר6טספטר
 נזל )ה( טומ6ס: תנ5הח יין סננויר* עניניס ס5ססכגגד
 ע5 טומד וס61 ס6לון SD וסכות כמו מ4שסס - מת גפס )ו(ע5 : עסר 6ימח כמו מ5ט גס5סרע*
 5מת סו" מעמ6 6כ5 . 5סט יטמ6 65 )ז( :ש

~lfD
 וכ' )ם( 51גנעס: 5ווכס סו6 מעמ6 536 * נמוחס :
 כמו סוש מ5ם כס5 סח6וס. סתע : 6נ5ו . ע)ע )מ(ימות
 ססיו מירוחו ימי מסנון . ג,רו ל6ם ועמ6 : סרעניל
 כנם - תוריס סתי )יז : נעהרם כו5ן 5סיוחנליכין
 : עומ6ס תנ5חח יין עניניס ס5סס כנגד . סגתונן
 מ4ככם נוסר סל6 כתרנומו סגסס. ע5 מע6 מ"סר)יש(
Sobsיכ6 65 מת גסס ע5 ס,סירו וסכתוכ מת נפס : 

 סע5יו פס יך כתכ 5מע5ס * סגויר הורחטוז6ת
 סמנ'6 נמס מדנר ונ6ן 15 ס"ירעט עומ6ס ע65

 Stb1 6מח וכנסס 6תי גכס )יד( : נזרו ימיכססס5יס
 וכגנדן גויר 6יסורי ס5סס לסתיר דנרי0 סלסס .6מז
 ו5כע5יס: 5כסן 5מזכח 6כ'5וח מיגי ס5סס כ6ייענמוים
 מט טסשיס מט ע5 סממס . 5ס%4יס תמיס "מד61י5
 ו6ימורף וסוק נמוס וחגיפס סמ'כס עעע וס אעסנןר
 5מט)ס סנ6מר ממס ' ס;,יר ונ5מ )יח( : נט5סה,רוט
 : כחער וס סנלומ 5מייס 6ג1 ר06ו ע5 יענור 65חער
 ס6מר כמו קיוס סהי" 5פי ס"ס* ע5וגתן

~SPD5 סן 5ערסו ר6וי 5גך ר6סו סער פרע נד5 יסי0קיוס 
 ס61ע . סס5מיס ונח המח 6סל : 6יס גני כויכ150
 סמנס5'ס ססיל חמת נטרף 5סיוח ט61 זקוק קזוט6101
 סמניגו כמו גקגס 5סף . סולוע )יט( : סס5מיסכו
 סמנס ככדס מטק5 ט5 נס5ס נתינ יכך יעויסורוע
 . טחלומס סוק וע5 סחנוסט מוס ע5 )כ( : סמחס6נ5ס
 לורו כטכי5 י ג,רו SD )כ%( : טוק ועס חוסעש

 גם6תי ע5יך כי סורננו ע5יך כי ע5יו 5כסרזונמ6
 כ) מ5גז דונמ6 . ידו חטינ 6סר מ5נד :מרסרי

 : נלכוחיכס כ5 ומלגו גזריכס כ5 ומ5כדמחנהמיכס
 טסס גסגיס סרסת נסמכש . 6סרן 56 דנר)כנ(
 נויר 5סרטחקחסיס

 : גזרו חורת כסססליס קדוס פס1"
 : סדיוס ככסן "סי5ו כסיס סגסי"ות מ5מד . גגיו561
  3טס סחקנו  שייט ש3לנ%ש 3סס ר*כלעל"מ ר*לניעו)6 "חי כמקוס חתיס סס'ו ר6טוגס כסנס . חכלכוכס

 טתס סכגטגיס 6מלו סמסעות 4ווך ומש5רותדג5יס
 סן כסגיס )נלכת סו5רכו 16 נגו 5ס5חט ב6יססס

 ויימס העון יוי ט5 שי פוק ס16יכיסיג"וע5יסס
 כמה נעמידה . כנרכו כס : סכי ממנו ויסכ3יסר56

 טסמק מלמל ' )ישס 6מור : ל3רך יעמדו 6לטפנ6מל
 י:י: מן יומ ~; שן:"ק סע1, עי 5דוכן עולס כס6ינו כעסס עונרSסכ0ן מכ6ן %4ן חימרס כד וכ,מחורנס 6מרו 5ססנריך5ומר

 שינ % פגי 606 61יך גמו תעמחך 5הנ5ימך פניס5ך
 פגיס יט6 65 6סר טכתוכ ומס פגיו 6קכי5 פסירס"מיך
 ומספעו נקמתו 5סגימ ססעיו כ5 ע5 5ו כסתחגגו"יס פוס 5סחגיף נריך 6יגו סירוטו 6יס פני 'ע6 665טר
 "ת וסש )כו( ש גה6 6גי יסוססע סני 5עידוגמ6
 651 כפמי ס*נלכוס וכלכס נלכס סמי:ככ5 סוכלח .עמי
 ס% 4פר% * 6נרכס 61כי : שנרכס ו6גי סיי:וכסמס

 : 5יסו56 ננלך %6 16מליס סכסנ'סיסיו
 גני עטלפ פילס למע5ס מסס. כ4ת כיוס ויסי )%(ז

 כני פנודת ל שסלס עכםיו ככתף nhti)oקסת
 ג3%ות לק נכתף נם6ת 'nssil 6ססר 60י ימייינל0ט
 כסניס 5פרסת מזנח חטכח סרסחוגסמכס

'~bss, סניוש 
 ויקדש כך ייי וע5 . שחו וימפח : טמונמ מטכתסחיס ניוס נו כך 6מל סעס 6ת 5נוך יייו 6ת 6סרןפגס6
 מסימתן מסס טעסס סכליס ג5 רנותינו 6מוו 1נן16ת1

 ויקריט )ב( : ממגכתן טכויחן 61י5ך מכ6ןמקדסתן
 קרננס 6ת 1יכי16 565תר ס16מר ש6 . ימר56גס'6י
 4עס עס סעמח פירס" . ספקוזיס ע5 סעומד'ס :1ג1'
 . ונו' יסיו o)nbl סג6מר יפר56 6ת כסמ61%הק
 יפר56 6ת סמנו 5סי )כפרס קרנגס 6ח ויכי516ס'כך
 נקשתיגו: ע5 5כער ס' קרגן 6ת וגקרכ ונר נידי%"טר טמ5חמס 6נפי ר6פ נס16 ענויך מדין כסרסת מנ'נווכן
 ומשודתס 5וכיס וכל כמו נג6 5סע . נכ עג15ת ספ)נ(

 מסרייתסון וכי יונתן פתרגסדיסעיס
 וחי5יסי

 וטי6
 מרשחגטת ויכ5 4 ממעו זוגמ6 56'ף מסרותמתי13ח

 5צי מס4נו גטייך 6ת 1ס5מתי כי נסו es1 נסיתי65
 כעיג? פן %חי 65 ו5מס סש6 כיוס וספ5תיועמך
 סט%כות סעפות סס מסרס 1ס56"ף 5כ6 מ65וח6ףכ6ן
 6יש סלויס 56 16תס וגתתס סמסכן:)ה( 5ממגחכנג"
 וסמוכס 6לכעיס 5מסוך יוכ5ו 65 כקר עסיסג'ס פר(יי סנורך כ5 יוסיסו 5הוסיף ה1נרך 06 * ענווחוכסי

 וסקלעיס וסיריעות וסעמוזי' וסכרימיס וס"דגיסקלס'ס
 . 0ענ5ות סחי 6ח )ז( : והאיוח וסמיחליסורשמסכיס

 ויחדוח וסק5עיס וסמסכיס סיריטות ק5ס סעכוותס5פי
 פעטוחס 3סי סענ4ח. 6רנע ו6ת סק5טיס:)ח(ומיהרי
 ויתזות וסעתוליס וס6דניס חמכליחיס סקרפיסכנוס
 ל6סון מסלך 0יס סגמ0ון לסי 5גטי6יס ככודלח15ק כרי * י"מ שהד  וסיש )יש( : סק4נש עמוייומיתדי
 תמ5ט וסקרנחי S'blo י6תר )6 ר"פון סקלינוה61
 6חז גםי6 ג6מר לכך כיומו 61חד 6מי כ5 עס6קריכ
 נחסין )יב( סמחתכס: נוסך ל0"ריך 5יו' 6הד נסי56יוס
 . עמינדג3ן

 bu יתג6ס 650 כדי נסי" ג6ן גקר6 5"
 5פי (o'htn נגך16 ס6חריס 1כ5 ר6סוןסהקליג
 ע3 . וקרגגו )יג( : 6חריו וסזי3ו ענמןססטפעו
 כ5ומל קרכנו ונתכ חול סמקריכ ויהי כת3 סככרידי
 4מר עע% ש6 נוי'1 נכח3 5כך ד"6 * קרגגוווס
 ל6סין ענין ע5 מוכהף סוי'1 טטרי 5מקריכיס ר"סון6ני
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יחזשנינעששספר  קערס כין מס - כסף קעלת : ל6טון שס 8865ש1
p~ndכף )יד( : דק נ5זו מורק ענס ג5וט קשלס 
 : כסף 50 ונוטק5ס וסנ 50 סי6 . וסנ עמרס*הפ
 ,ט )יז( : יוגה נן דונע6 קפן . כקל נן 6מד פר)מו(
 קפורת מני6 סימיז 61ין כלכס קעורת ממ6 וסקלנן.
 מני6 ס"יי ו6ין מע6 ע5 630 מע6ת מכי6נדנטיזט
 ספופ6ס 61ח סמנת 6ת דומס וט חע6 ע5 656חע6ת
 )פח(ניוס סעווצ6': 61ת ססנת 6ח יומס 6חד ימיד61ין

 נו טסקרינו סיתס 0עס וסול6ס היס טכת -ססגיעי
 כמנכת טכתונ 70גל )פ' . ממה וננ6 )פמ( :ניוס
 S~po יונ6 ומ0ט נו טורס סס0כינס כ* . 5מזגוסמוכמ
 סיס עעט 56 ויקר6 50 סספר סתח5ת מסלמיסים

 : סחלוכסכ0ג0לפס
 לשש דפרשת סרראשלי0א

 4ש4ש*י4[44שיש4שוש,*44ש
 3ן י1  ג4יןיש3, 4 עש,מ

 מטכת 6חל יו מחס יסמכס . 6סיו 6י דקבו' )ב(דץ
 עטל טגיס מוא ם*תה tDSהגסי6-ס

 65 15י ומנט סמזכח 5מגכת קרבגס סטקליגו0כפיס
 לחקגו 5מס 161מליס מ*עליס וסיו כ3~מרסקריכ
 0ענרס כיון ס:ווכמ 5ח:כח כ"ס יסקווםפסקרינ
 ססנעיס כ3 ינגיו 65הרן הקג'ס 13 6מל טמונחמגכת
 יכר ג6מל 5כך מגכס תעמו 5עגעכס ו6חס מנכסעפו
 : ס6יס 6ת קמ כך ,ו6מל ונו' נסע15מך 6טרן36

 6ת 3הק'ס 0כ5ס 65חל סתתי5ו.5סד3יק יוסט"וחו 5פי ג6מרס סמ0כן קטוקס כיוס . טגלות 6תנטע15חך
 60ף 55מדך סמעלס כסז3קת 5סנע11ת הו,קק:ממכן
 מ5ימ וכן ד~ק חמיד ס:ר עס גי סיכור טיס5י5ס
 טמ361: 56 סן ויקר6 תו' יכנט עלס 46ס ונרגטמ561
 סד5קתן סמגורסזכ0עת סל מ51 56 הנרות 6תכסע*מך
 0נעת י6ירו 6ז ותיייק טמנולס ס:י כגגי 6תסהעמוד
 סנעה י6ילו "3 מוסנ סעגורה 6ל מ31 36 61יןסלות
 טמגורס ס:י ש5 56 ט65חריו מספסוק ול6'ססגרות
 03ון כמסמעו הגרות 6ת כי,ע3ומך ד69 י נרותיססע3ס
 טקג'ס sp נ5טרו ס5ול9ס סן סגל1ת 6ת כסתע5סע5'ס
 כס' .כת'כ ססרי סיו קנושת ע5יסן 5ומר 61ין5מקומן
 סכעס כלותיס 6ח עו'ויע0 ס:ונורס 6ת ויעסויקט3

o~nplnl'ומ : Sh 51וסייגו טקדפיס קדס וכין טסיכ3 כין סמנד'3טטרכת זטיימ' טמגורס ס:י מו3 36 סגרוח סנעק סיות "תמככ ס:רות- טנעת '6ירו סממרס פ:י מ 
 מוגמיס סנרות הץ ודרוס שפון ד6מר ימ6ן36ינ*
 פגי מו5 36 סגלות מונח" טיו ומעלנ מזלמ ז6מל51מ6ן
 rh ויסס סקויי כסרמת כדכתיכ סם31מן סייכוסמיורט
 סגרות * סגרות סנעת י6ילו : סם3מן גוכמסמנולט

 נו נרעו 0ססוסריס 656 כסרם"י ס"ג סקגיס טסת0עי
 מיכחי' ט6 3ן וגסק6 מסס כטן 0גתקמס לנר,סמע3סס 6מי וסו - טנונורס מעטט 11ט )ד( : "מתחינס
 3ומר יס וגו' סטונר כ5 יתגו זס מגו ד65 וס6 ,סכש
 6יך נענמו תמס 636 סנוענע נסיעול נתקטסם63
 הסיוע טיסד ווסו זס כמו ק5 נדנר סקכ"סיחונס
 עניין . ר~מג1רט מע0ס : סכופר 6טכו5 יחרנסכמס

 כמכיג כ6ן וגסגס 6מל כנוקוס נ6מר סממלסמ65כת
 ס5כות כחונום , 0נס )פי ג6מלס סמ0כן סס1קסגיוס ס15יס- 6ת קמ סמכולס:)ו( 6ח מסס . עסס כןפרחס: עי ילכס עד כ6ן סג6מר ט61 כט 0:תחדם סירךסרח
 ע3 נכתכס 11 פרעה - 05יר סווקקו מוס פנו5ויס
 סקרנ ג6חת טג6מר מע5ס 0י פרטיות ו0תיססדר
 סמיס 6ת 3קחת, ס:ס 61:י ונ6חלת גו' *י עסס6ת
 וסלל סמעכן ססוקס 65מר סמ0כן סמכ 5מ:ותסיינו
 03רתו ה5וייס יומן .נ1ט סמנולס וה37קתסדג3ים
 ס15יס: יעזלוס עכודות וכ60ל סנרוח כסד5קתיחעסקו ססכטג" )ומר גלות 5פרסח ס15יס סר0חוג0מגס
 : 5כן מקודס סיו מעורגיס ססלי 4 יטר56 כלמתוך
 זו שוס )ומב 6עסל 6י - מע"ת עי ע5יסס סשם)ז(

 0סוקס כיוס זסיינו וו פר0ס' 0ג"מרס כי91נ6מלס
 ג6חד 3ן קיס זס6 ספרס גסרפס 65 0חריטמפכן
 סכי 656 ר,פרס נ0רסס 5ו טגי סמ0כן סוקסנגיסן
 ו6ף מע6ח מי ע3יהס סוס טפרס סתעטס 65חרק6אר
 יזי ע3 5יפסר 5סס גיס סמטכן סטוקס טמיוס פיע5
 המסמס עעמן סגססלו י'5 5סיר הווקקו כיוססנו
 כד6מרינן ונניו 6הין געין המונמ ע5 6מל סדסומן

 מי ע5יספ סום : יס תחת מיס נכגטו יומ6כמסכת
 ו3סקיס 5סוריד ע3יסס סמכ"ן,ו6יל-מוע5 5פי -חע6ת
 6ס0ר 6י ססלי 1"5'עי 50יסי סו6ת ה1נרכ1 המ0כך6ת
 כינרי מנ6תי סרם'י ג6ן וסכיעי 50יסי סו6תקויס - כסרס ג5 ע5 תער וסעכירו : 5טענר נמת גטמ"ום63
 טעכיו סככורות ע5 כפרס 0:חנו 5פי מסס,סורטןרכי

 קרוי וסשורע מת?ס זנחי קכויס זסי" ג1גטסעג71ת
 תסונס כע5י נריכיס 51כך כענ1רעיס תנ5חת סוקיקטמת

 טוע6ת כדין כטרס וכ"ם ננדיסס וחנ5מת:וככסוטכי3ס
 כוכניס עכ71ת עכדו טסנכולות 5פי כקר כן סרעקחו י"* : .ענודתס 5מגכת י נקל נן סר ו5קמ1 )ח( :פת

 036 וי6מרו כדכחינ סעג3 כמעסס 6מריסנסול6ת
 נריס)ט )גם5ס פל עני6ין סהנטל 1מניגו יסל56"5סיד
 5סנגס גע0תס סטדס מעיגי 61ס כדכתינ נגיר ס5דנל
 כ15מל סגי 15מר ת3מוי מס סרס"י סכי-. וסר :ונו'
 65 עו5ס מר, 3ך )1מל 636 5ע51ס קיימת מע6תהלי

 ידי מ165 סט 5פי נ6כ5ת 5* 11 מס6ת 6ףג6כ5ח
 חקת : סמיגי כסרסס ססילם' כמו מ615יס וטיוס15יס
 קוזמת מע6ת סקלנס 5עגין מקוס -זמכ3 5ע51ססיסס 5נלי כדי תמ5ס סעו5ס פר נקט כ5קיחס .5חע6ח
 55ויס 5סס סכחוכ "5ק . 5מע6ת תקח טני וסר :3עעס
 גר6ס סיס נך ס6י15 5חס6ת סעיר טני6ו_ ט65ככוז
 : כס גכס5ו 65 וסט נ6 כוכביס ענודת כפרתסע5
 0כתוכ כסס . מועד 6סDS 5:' ה15יס 6ת וסקרכת)ם(

 כפלס נתגו סס5ויס סניסר36 סנכורות ססיסר36. גמ וסמכו )י( : ונו' המעסר סכסן וטעפידכמנ1רע
 יסר56 גנן וסמכו - ס)ו ט5 שמך ככור 1כ5תחתיטס

rhע3יר ידך 6ח וסמכת יונמ6 - ס15יס ע3 יליסס 
 סימת סי6 6דס דנכי סמיכס 1כ3 יסו0ע שנידמ0ס
 נסדסת 0פייס כמו פר0יס 5עסוח 3מדו וממגססררס
 סגויס 6ן 6סרן וכנ'ף )יא( : ידו ויסת גכיוימי
 ע3 )יב( : י0רSa 56 ס15חיס פסן 5סז . יסל56 ננימ6ח
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 הזקיני בהעלהעך%י140
 וסעמןח )יג( ססליס: מן 6מד כ5 ר6ם ססריט.ע5י6ם
 ססס 5סר16ת . כג'1 51פגי 6טלן 5סגי ס13יס6ת

 16חס. ועסרת )טו( : כענין ממפורם כמו 15גתוניס
 ' 5י סמס נתוניס גחועיס כי )טז( וטניעי ס4ם'כסו6ת

 סקגשס מ6ח וגתוגיס 5טקי_"ס יטר56 כני מ6תגתתיס
 סכוש ניוס : 16תס קנ5תי * 5י 6ותס 5קמתי :מסרן
 סכס וס' ס54ס נח"י ויסי 16מר 610 ו5ס5ן *נכור

 עסירם"י כש 5'5ס 6ף מטמע עס ת'כת ג5 656 ככורג5
 . ככור כ5 תמת ס15יס "ת ו6קח )יח( : נם5מגפרטס
ohnמסרי ננף כטס יסיס עוכייס הכגוליס כ5 סיו 
 651 6כי1 6כי 651 ככול סש 65 סמ6 סככור וס ם65כיו
 וג"שר כקי יס6 63 )עכוד 31כסיכ6 נעכודססורג5ו
 ו6כיט61 כגדכ סמניגו כמו ונינף כסוגן ע65 ושמסכס
 נגיסס ובני ונגיסס סמס ס:כמרו כיון ס15'יס536

 ו)כך כסונן onlnDS כעכודתס וסווטרו סורנ515דורות
 יחעסקו ס65 ונו' ונח5ס ח5ק 35וי יסיס 65 סכתוכ6מר
 n)hinS ייי1 עמי סן סקודם כעכודח רק מ65כסכמוס
 וקסות ענות 61ננעותי1 זרועותיו יסיו כך וסייסמו5
 : סטיל ויק5ק5ו ונכנול סגכ5 56 1!מטמע 5כוסן יוכי651
 מופ5ח טסיחס עכודס . יטר56 גגי עכודת 6ת5עכוי
 ימר56 כגיע5

~lnDS 
 . גנף ימר56 ככגי יסיס 631 :

 3ם יעסס 65 56ש ס3ם 61ס דונמSfilnt 6 מכגיכ6חר
 עש כן )כ( : 6תוגוח גן טיר וע5 סנ5עד כעליויקכל
 ויתמם16 1 ע4הס יד'סס סמכי . יסל56 נגי3ר.ס
 טכס:יס . 5סס עטו כ, : חע6ת מי נסו6ת .ס4יס
 סג6מר כמס 5)ויס וגגיו 6סרן 5סס טמו כן י"6 יי5וייס
 * 45יס 6סר 61ת )כר( : ונו' ומיו 5סס עסוואת

 סוס5 מוס ס6ין %ויס 6מלת 61ין 3סס סים5ין3סגיס
 ססגיס ס6ין 5כסניס 6סל hS1 . %ויס 6טר *כסס

 גמזגר 656 נ6מיס 65 11 וסרמס נכריכיס נסןסוס5יס
 ממסיס כן וטי ס5מיס מכן 5ף 3ן רבנן ח% סענ'גוגמו
 65 5סיכך כגתף וסעכווט מ'וסנין ס'1 ם65טגעינל מופי ב6סי 3י"6 כו שס5ין וסכיס 3ענודסכטר
 ונית גסי5ס %6 כמ בגי 656 ס6לון 6ת גיע6יןטיו

 כק% 656 גסטיין 6ין וקכועין מיוסנין מסיוכו!מיס
 ומטורריס 5ממ%ריט כ6מי ויסי קי6 מ6י יומי96ר

 6חד ק51 כמסמע ,שיס 6פי5ו כ6חד 6מז קי55טסמיע
 סכי 6מד כק51 גר6ס סיס6 קויס 6ת 5כססטציכיס
 ממם מכן : סומטין סכ5 בסלק סירס"י וסכימיחגי6
 מכן 16מר 610 כמזגל כפלסט ו5ס5ן . טנסועטליס
 נ6מלס ס13ייס 5כ5 סססט 3סי 636 ומע5ם סנסס5סיס
 מ65כ1' 5עטוח כ5ס ינ16 סגס ועסליס ממט נונן 11סרטס
 טיסיו עד ו5סיל כמסכן ור יכגם ס65 5טמור כנוןק5ות
 קסת כגי ויס6ו ככחס סס 61עך סמכ6ן סיסיסנגי

 ופריקת כשעיגת יחעסין ומררי גרסון וכגיככחף
 חמטיס ומכן )כה( : סמטכן וסקמת וסורלתסענ15ת
 נ:י ע5יו סמופ5ת העכודס מנכ6 "מד כ3 . יטונסגס
 מסעיגט מררי וכגי גלסון וגנ' גגחף מס6 מעכוזתקסח

 ו5טמור 5טיי 561ו 156 וחוורין וסקמס וסולדסוסריקס
 ענודת ס'רם"י . עוד יעבוי 651 : כממכן ,ר יכנסט65
hrnqr)3 נלסון 36לי 165 צ פלמט פילם'י 5פ' י  
 536 ספילם וכיס מיגיס 5סיר"עי 5י וקסי" ק6יזמררי

 עכוך"ש ממח5ם טרי מו,ר ה61 עג5ו'מס 11DPS סו6חחר
 נסם5,ן סש 6ף ומררי נלטון כל מיסו עג15ת5עעין
 ענ5ות וסריקת עעינת כגון ככר טסיו ממסכסגיס
 יכגס ט65 51טמור 5סיר וחוורין סממכן וסקמתוסורלת

 סו6 חוור 6כ5 ססירס ים"י סירופ 51פי 5מטכןול
 סעליס 5געי5ת עג15ת 51עעון %סיר סעריס5נעי5ת
 : 6מיבל ק6י ענ4ת 51פעון otnslt וגיח 6פי5סק6י
 עס יטלח ממטיס כן וכסיסיס . 6חיו 6ת וסלת)כו(
 ט65 מטמרח ו5פמ1ר 5עורר מועד כ6ס5 ס,קגיס6תע
 65 ועטדס : ימנו 5מסכן טכיכ כדכתי3 ול בויכגם
 650 ויטמור יסורר רק עבויס 010 . עודיעכוד

 : גמסכן וליכגם
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 טכתוכ ח5ט כ6 כפרסת סרי ט61 נגות וס 6ית6מל
 5טס 610 נגוח 5ומר יס 656 65רן ככי6חן סמממ15ת
 6ייר נ6וחו 65רן גכגסין סיו גמח16גגיס חע6ו 60hSס

 כמודם כעפריס סמני כמזס טסגית גטגט 1'סיכלכתינ
 וגו' סמקוס 6) 6גמגו כוסעיס 5שככ מסס וי6מרוגו'

 וסיו וט' 65רן גכגסין 6ג1 ימיס oDSn עי מייופרם'י
  מיס טס עסו טחע6ו ועכטש כ6רן ססמיססטוסין
 מטס ימיס חדם עד ונו' ח6כ3ו 6חי יוס 65כדכתיכ
 ו50ח1 מריס 5ססנר ימיס טכעח טס הצטו 5משרוחכ6ו

 6רנעיס כמרכר 5סיות ע5יסס גנ,ר ייס סט5ר,מרנ5יס
 ספסמ 6ת יטר56 כגי ףעמו )ב( : סגגות ו,סוסנס

 נןן::;:'מסי.:,ננ:""ין:;:ג:::י
 כדכתיכ ו5מנס מנות ח6כ5 ימיס סכטח כוכתיבסימיס
 )6 יכחיכ תמן 5כיעור י6כ5סו ומרוריס מ15חע5

 כ5כד 6ותו 656 כמונל ססח sb~nt עסו 65 6ו%ליוסי לבי . סססמ 6ת ויעסו )ה( : זכחי דס חמן ע5תוכח
 ויכו5ין 6חד כמקוס מעיס סיו טעס סכ16חס 5סיוסעעס
 5סט מעככ 650 כדי 5סס סי15דיס סזכריס 5מ51סיו

 כמדנר טס5כו ו"ילך מכ6ן 6ב5 כפסמ מ65כ51מעתס
 וסכית י6ורח6 מ60% מטוס 5סס טעודיס מ6%15

 סעוייס סעס וכ5 כדגתיכ גירך טיגיעוסוסנימ51
 וכליו ומייח מ5ו 65 מ5רים מ6ין ננ6חס כדרךכמדגר
 161 ,כל כ5 4 סמ51 כרכתיכ נססח S15hSמעככתו
2ן:15ש"ילעם 5סס גטנס 65 כמינר ימר56 טסיו טגס 6רנעיסטכ5 5סי 6מרו ורגותיגו פסמ עטו 65 5סיכך 1n1CISיקלג
 5יעסר יכ51ין יוסף ס5 6רונו גוס6י 6ס 6ומר י"מקינ'
 ססרס 6ת 56ע,ר סרף 15 סגי סמסכן סוקס כג'סןכ6מד סר.רי 5יפסל יכ51ין ו6כיטו גיכ 50 6רוגו טס6'ו6ס
 ססוקס כיוס כו נ6מרו סרסיית סמנט כניסיןו6מרו
 סמ"כן מטוקס גיוס 1נ1 מסן 6מת פלס ופרסהסמט:ן
 כימפורפ 61ניס1 נינ מתו כר"מ ססלי :'סן רשחסיס

3פרטס



4חיקיניבנוקשותךספר
 מע6ח מימי ט5יסן פסעת סין יכווין ס5כך סמיגיכמרסת
 מר"מ טסיו מתים עמלי כ5 5טסר iD')S נפלסחוסו
 סיו 5מי 656 כטסרס ססמיסן 3טטות פסם עלגיסן

 . טססח nitpS יכ15 651 : גימעו "וס 5מת0מ6יס
 .נדכהיל  נסדטיס  לכליל רעי ימ4  %רם סטין3סי

 6סר סע5מיט ,כח מ"ר S~en 6טר וסגפם 15נקטת
 יכ51ין 6ע - טסות גיוס : וגו' עריו ועו"ש5ס'

 טגיעי טח5 במדין מנינו 5טסוח יכ31ין ממר ס56עסוח
 6נו 6ין 5מס . ערע 5מס )ז( : ספסח נעלגטכסן
 ספסמ 6כ5ט 6סחק7 סרי נטומ6ס קדסיט 65כו5תספין
 : סווסרו 65 העדיין וסטעס כטומ6ס Ib'Dhכמגריס
 דרמוקס יזרום h~o ע5 כקוז . רמוקס נדרך 16)י(
 57ית6 7כמ6ן סס"6 נידם מסרי "גילך ק6י65
 6ו : ה61 רחוק 6ס כקומר n'he ק6' 656סי6

 16 עכוזיו 5כס רחוקס גדרך 16 סירופ .3יורותיכס
 . סחי כמדם )יא( : 5דורותיכס 5כס ,ס ינוכס6ירע

SDSעליו גנעוו 65 6חי יום רק סיס 65 %ריס סססמ 
 עיקר כמססט טיעטוסו ננטוו ממטכן כסנכגסעכסיו
 7וגמ6 הקם )6 גדלך "1 - סיס 65 ונדלך ניג( :מחתיו
 ס"מ מעסות - ס"מ פענוח ומט : 61מ1 6כיומכס
 ספיר חגות רחד3ו יוגמל חם5ומין 15 ים סריעי6מר
 מכ5 מעסומ ככת גו כי ספ4 לעמות ~ttOs כר66טר

 . גר 6חכס יגור וכי )יד( : נר6 6טרמ65גתו
 6ת סקיס וכיוס )סו( : סג; 5ססמ קר66טדריס
 מגסג 5ך מניד סדנ5יס נמצע 5יכר סרוגס 3סי -טמאכן
 סמרכן. 6ת טענן כסס : מסוקס מיום סמטכן סע5מעגן
 מקוחן יותר 1מע51ס מיומך עגן סיס קנזו ממסנןע5
 סםכיגס ועגן נחגמומ6 כד6יתShlnt 6 נקניקטסיו
 מחנם גכי ע5 מסגך מיש סמטכן נכי ע3 מרעךמסיט
 ם65 55מדך נכקר* סעגן ונע5ס )כאם : וכו'ס15יס
 יומים 16 )כב( : 61יל ממ15ת ניסע הקנ"ססעלימס

 סומל סייחי זס מסוק ג6מר otns . 46 65 תדם16
 ישק 656 מבגס סחות מממכן ע5 מיוריך מענן סיס65

 : 'O'D 16 מוזם 16 יומים 16 כקל עימעלכ
 : 6חריטס 5ט5וח חוסרך ם65 ברכך . 5ך עמס )ב(%

 : יסקס ממנם 7נ5 סט י קומםסמיגיס
 כסס יכ31 רקונן המגס זנ5 מס - חימנס סמוג'סלו(

 ת'5 ו5מטרנ בסון תוקע כך 51ורוס 5מורממתוקע
 "כנויו יוק6 סמחנומ כמגי 5מסעיסס ימקעותרועה
 5כ3 תוקע וי"ל 1%6 7נ5יס טמ 6מל סגוסע ממכן50

 פרושי * מנית הלועס ontpn1 : קר'ק תמסמסמהיו 5מי 6חס lh)D . תגית תרועה ותקעחס : ממגות6רנע
 ס61 כך ותקיעס תרועס חקיעס סממטח מסעסימן
 גלוח ג6מר וס"ק סמ'וחריס סמקר16ת מן כספריגזרם
 הלועט מס הרוסס ירומי כרוח וג6מר תרועסמזרמי
 תרועס דכתיג תרועס 6מר תקיעט נדרוסס6מורס
 תרוסס 6מר תקיעס נמולמ ס6מורס חרועס 6ףיתקעו
 וחקעתס דכהיכ תלועם כפגי תקיעס מגלתית גרוםומט

 61"ח תלועס DS:' תקיעט כדרוס ס6מורס qhהרועס
 חק'עס מיגיס qS'nl מזרם יגגי קר6 6ינטריך6מ6י
 תקיעס כתיב עגמו דרוס כרוח 60 כללוס תלועט5הגי
 15מל וים מגית הכועס ותקעהס כיכיוכ תרועס3סגי

 ס"6 תוועס ותקעחס כמזרח יכהיב קר6 טוס 65ד6י
 ססרי oD'pnl תלועות ועתי תק'עס חוקעיס טיןיכדרוס
 יעקש חרועס הגיח תרועס ותקעחס כבלוסכתיכ
 כדכוס סינט 5מי5ף מורם דגלי קר6 להטליךס'5כך
 6ת ומסקסיך )ז( : קר"ק 3ך סלי תרועס ופגיתקיעס
 ומליס הוקע סמחגות מסע מס יכון סלם"י .סקט5
 נרונ ,כו' טעדס מקרל נין חיקוק 6ין ומעתםותוקע

 מס יכף קלמר וסכי קגרס וסמ5יגס כך כתובסס,רוסיס
 כך סעזס מקרץ *ף ותוקע מריע חוקע סנ:חגוחנוסע
 75ולות 651 גתנו 5חק . ע51ס 5מוקמ 5כס וסיטנ( כוי: טמחגוח 3מסע סעזס מקר6 גין ח15ק 6יןומטתם
 סיו כסריס במדגר מבס סססס סכ5יס כ5 1786ן
 מהתמס* תכ16 וכ' )י( : סח15נלות מן מון)דורות
 : מ5חמס תקל6גס כי וסיס כמו מ5חמס גגי 5"למנינו
 : סיום כ5 סולניו ע3יך כי דגמם סגר כסכע . סגרע5

 : נ,כריס יהיו סי6ך ומסרס ס31ך . fO וסגיוגוכרתס
 גידש יסר56 סיסמעו כדי . נח11נרות יתקעתטמ(
 vnsr וע) : 5טמיס 5כס ויזווגו קרנים סקרגגותכי

 5קלנן לק I'DP1n טיו )6 עסתי עכרת כנסי -ס)מיגס
 סממחכס גיוס ססרי - גזכלון 5כס וסיס : ומונסננול
 וכסתחקעו עו3ותיכס ע5 ותקעתס כמועדיכםזסייט
 : וגוטעתס טקרנגות זכות 5כס יזכור 5מ5ממסותריעו
 ססי6 תכערס כ351 - פטלן כמדגל סעגן ויסכון)יב(
 ס65 5ינר ופריס וקים ורחמס וחגלות סת16סקגלת
 * ס' פי ע3 )ינ( : מסע' נמרטת פללן סינרסוכיר

 טמטכן. מע5 סעגן נסערות י"6 - סמ15נרותנתקיעת
 סמטכן 6ח וסימו 3כא( : ס3ויס ידי ע5 סמסכןססורד
 ססילס ומס פוסק כ6ן מללי וכגי נרסון כגיפרס"'
 ונג' נלסון ענגי 63ו דג5יס סני מסט 5סס קודאיןסרב
 משגס מיל קטורות סו6 6חר ענין 656 ק6ימררי
 וכני נגינרטון ומקימו קר6 ק6מל 6מ6י מעירוםוכן
 מסע 5סס ותדמין סטיו 5דנל חסונם טמסכן 6תמררי
 טסעיס סיו ,ס 6חל ,ס דנדים סגי כקמר זנ3יססני

 מסורם סמניגו כמו דנ3יס סגי מסע סייגו קסת גניק71ס
 דנ5 עם סגטעו מלרי וכגי גלטון וגנינעגין

 גחוך טעמכן 6ת  שיימין  סיו סוגן  רוכלן ל61יןכסטיו ר6ט"
 % יינו טיס כ6ן . טפירס"י כמו קסת גגי כילתכדי
 5ג3 פלסף )כה( : גכתנ 5סיות ס6לון בנסועוימי

 מלונם ין ם5 טכסו מסיס 5פי סרם"י *מממנות
 וכל שנד ססיס מי וכ5 נ6מרוגה נוסע טיסנ6וכ5וסין

 מטיפין סע כתילם ד"ר כמלן 6תי6 15 ממזירוסיס
 סג~ט "תוך 15 קגוע ססיס כפון הו5ך6וומ 610ועומל
 כ3 סגי ע5 6ף מעויין 16כ15סין סיו כ6וכ5וסיןמלויס
 יג5 סלי תוזמר 061 מלסף סיס כך ומחוך מעלכלום
 מלוכס טסיס 3ומל ים 656 מדניו מרוכס יסויםממגה

 5כ3 מיסף : נ6מלוגס נוסע טסים מ16תוג16כ15סין
 יש5 סיס כס65 ינ5יס מסקל 6סי5ו 6וס כ5 .הממזוה
 ססיס ין מחש ינ5 עס מתקטף סיס 150 כדנך4סע
 ימייי 'ס6ר מן מעמוד יכון סיס 65 יוחל 6כ5למלון
 עמסת טעמו 6ח מפס טיתף 6גמנ1.פילס"י גוסעיסמ( סכיחס:' 16תי מלסף 61'ן 5סון 16תומ6סף קולל51כך
 מסלי וכגס-מ,"ק. סהו6 וכסנור נולס גנורה 65ן

גן



 חקו% בהשיהךספר%45
 לסכרסס סוסי 6ין תטוח כיד נ6 טלמ סירם'י פרתפפז
 עכסיו 6מר עמסם עקמו מפס סחף מסמם ולסי .ל'6ר7
 ממקריס וסולאנו נסים סעסס מי 64Sb~nt 06מר1
 י נכנסין 6ט 6קי נכנס קינו וגכורות גסים לגוועמס
 6כגס 6-ך גכנס מיגו מסס 06 יקמר םל6 יתרו מסייד"6

1
 נ,ך:וני

 T1b1Pin גן ,ישון :,ונ

 6ל %%( : 0ססק נטביל סודקי  6למ ל5 י  ילקיפוקדתי
 על כי : עחס עד לך סטננו ל6 06 - תיחגו חעזונג6
 לכ6 סיס טדטהך כן כענין סטרי . חנותנו יועחכן

 נ6 06 כ% * לעיגיס לגו וסייס : מגוחנו ייעתטמנו
 הןמ65חי

 נעיגי
filon יסתכלו 6הריס גריס ד"6 . עמנו ולעינינו לפניטתסיט וקיל מכתן כ6ן 6ף לסניך כנוו 

 . טמ% ס' ייסיכ 6סר )לב( : לסחנ%ר לכ ויפ%כך
 גנולך 6ח ורשרמכהי כדכחיכ עממיס הכעס טל5טסז
 ס64 6רןסחיני 6ת לו הנדרו וי'מ סעוכ מקוש לוסעפנו
 גקר6 פקך סקניזי ו6ח סקיגי 6ת הכינו כ6כרסססכחוכ
 ויימר סקיגי 6ת ויר6 כדכתי' מקומות נסרכס היניסמו
 עסו מסיני מטגסעו כלומר ימיס מלסח דרך 6ל6ימיס טללת הומר היגו . ימים סלעת ירך : עכוזיו סיסיו סיני סר 56ל . 0' מסר ויסעו )לג( : סקיגי 6לס%6
 מלסח מסל סיעיר סמליו ם6כ4 קודם ר6סיגסכמגייס
 ואוון : כן וכ'נ כן וכן* כטייר עסריס סםשים
 עסר נחרי כדכאים נום"ו סיס מסס י"מ . ס'כרית
 %רון 6כל ומריס 6סוז ו6ת מטס "ת לסניך61סלמ
 ס' וענן יד( : סוגליס כ6מ5ע סיס כ655לטעטס
 כחוכים לעיס טכעס םסירם"י מס . עמסע3יטס

 מכסן כח"כ (ht'h1 כהיני חד6 כסרס% 163כמסעיסס
 ועגנך דסכ6 יומס עליסס ס' ועט סס הנגיס ו'קמרו
 ונעמוד טליסס טותד 6תס עע וכעמור עליטסעומד
 וגס6ריך סלח דפרסח יומס לפגיסס סול 6תסענן
 7:::ך"י": lOD~' :נו :;%71ע:ץ כי סעע ע"ס ל6 ולס מעט ונסעלות 11 נסלטסמענן
 תומר יתסיס ר' מגכיסו ומנמש מנמיכו מנכווילפגיסס
 . סקרון כגמוע וימי )לה( : הגיס תומר ר'6רכפט
 ע מרסס עתידס קומר גמלי6ל כן טמעון רגןחני6
 כדי כ6ן נכהכס 51מס כמקומס ותכתכ מכלן"תעקל
 ס' מסל לוידועו כמח6ונגיס העט ויטי כיןל0ססיק
 כדג5יס יוסי ר' 6מר מקומם וסיכן סורעגיוחססגיסס
 עו' סמקדם גום6י סקסחיס ונסעו 6חר שכףכלומר
 על מן קומת ' מסס ויקמר : 1ג1' סקרון כגסועויאי
I1)~noSDtpinDn,1tel)Dontn : סמסטות נסעת סמסכן מעל מסתלק טיס מסעגןטס

 16יניך ויפוגו ס' קומס ד"6 . סלגס ועין קניךכיח שגר:"
 טיסוכו ר15ן ימי רבנות ט' סוכם מזרך- הפלת 0י%6

 ממנו יסקו 1ל6 כממסר למקומן 1ס6לסיססלכגוח
 מכומך 6ח ס' וסכ יונמך וססינס כנוו 603101יס

טסו"
 : וספיג כנוו

 ממסכות כמו וטמל 6ו1 לסין * גמח"ונג'ס )%(י%%

 ' 6ם גס ומכפר : 16ן יצרי .סוכרו ס. ויסייע :%6ך
 כמרקס %1יג1 ]ססטעו[ )מעסו( לפי מרט כגנדהדס
 געכע% גס כסיגי וסווסרו 16כ5ת כ6ס 0ס61 סכיגסכסוד

 וירקן נכי מספעיס כי סעס[כספרס"י%)ר6ס%ר6סי
 ויצעק לסיכף י סמחגס כקנס וח"כל : אר"ל6לסי
 : סמחנס נכ5 חחססע פן סיו יר6יס מטס 36סעס
 וס6ספסוף )ד( : סת6וט קכרוח סי6 . חנערס)נ(
 %ו' ח16ה סח116 כקרכו6פר

 וס כ5 מסס וייסוף עי -
 : נו וכ"ג גו וכ"6 %ייר נטסייט ימיס גסלסססיס

qlDOD~1עם וגמרעמו חורו לכיס ככר ססחלוננו 6מר .יסר6ל כני גס ויככו ויעוגו : קרי ול6 6ל"ף גחינ 
 * כסר יאכלסו מי : מנסר ח16ת על ונכוס6ספסוף

 סיח6ונגו מלמונו זס מסוק ר6סוגס מסנס מסק סמלוכי
 כסגישס ' סזנס 6ת ,כרגו לה( : סכטר סכילתעל

 נס6ריס סדגיס למקומו חוזר כך ותחר כמנסנומתסטע
 וטדניס ססיחין מטוחן ס61כוח וגסוחיסן כהימיןכנומכם
 . מגס כמוריס ג6כל 6סר : "להל וכן ככדיססגכגסין
 . ס6נעחיס ו6ח סקסי6יס 6ח : דמים וכלץ טורםכל6
Swh)לטעום . סנ5ליס 61ח סחיר 1"ח סשדס: גקטמ 
 טכער לעכל . טעומים 61ח : סנסר עססקיירס
 טמן עתיד קמרו . וכסט גססנו ועחס )ו( :וסדגיס
 וכמס סמטון לרני 4 קמרו S)1b ט6% מס מו5י6סוייגו 6סס ילוד לך ים כלומר לסרננו גרסנו כתוךליחסת
 מס לסם 6מכ 6גך על לך תסיס ויחד מקיים6תס
 סמן *גל נוסן י1ג6 למס מני6יס סעופך קומותטחגרי
 6יפ 6כל 6כיריס לפס כדכתיכ לעולס מסס יו665יגו
 . נך כשע וסמן )ז( : .מו5י6יס סיו עסרמו לצחרד"6
 %ע יסודט 61יס דונמ6 נסו"6 וס,יי"ן גחיר'קסכ'ף

 גמ65 כקרן מסוי כמו חקרו כתו . פעו )ה( :תעתועיו
 16כליס סס'1 ס5זיקיס 46 ולקטו ~*ou סט(כ6גדס
 . כמדוכס דכו *ו כרימיס וטחנו : יורד טסיס כמולוחו
 פסיו סרסעיס *% . נסרור ונסלו : טניגוגיס36ו

 עכס מקוסס 16חו וימ165 סג*מר חסו קותומנסליס
 לכפל רוס סיס יטע מסיס מסני 6ל6 לקבס 13 סיסלמס
 ספיגות מן . 0ן משי % ולמס )י%( : רשמן6ח

 סטנני )יב( : סלסס יסיד נ6חריח 6ל"ףמסרוח
 יליותיסו *נכי ו6ס 16תס ססריתי onh 6גי 06 .סריתי
 % - ס6ימס טל : מלת 6ת ילד למון 6ביסס 6ני06

 ל6 ססמיס:)יד( טל ישי 65נו'געס גחני על כמוס6דמט
 * לכדי 6גכי16כ5

~nbS 
 סכ%חנס כק5יגיס ס6ס סכערס

 כמסגן עמי גוס6יס סיו מייס כמיוחס כך מסס6מר
 ט5 כמו חסם סירס"י . לי עסס 6ת ככס 061 )סו(סעס:
 סיס 651 סיס וככסס 53טר כרוי פירנס כנקנסמטס
 סמת6נח כהרס 6ת והמר 6חס 1ל1מר סדכר לנמוריט5

 חיכת 1'"6 . כסימתו לנמור יכל קינו 6גמחועכחמלח
 6ר6ס ו6ל : נקנס ולמון וכר לפון 6חך נך לך6ת

 פספס ימיו : כס סמי כרעס עוד 6ר6ס 6ל 'גרעתי
 lpnt)b יידו כסס טכעיס כגני - 6'ס תכעיס5י

 ממסחות ומכעיס תורס כמחן וקגיס וס3עי0מ5רימס
 - עליך 6מל סלומ מן 561להי )יז( : מגסוסגדילה מנסדרי סיחס והילך וממס סיגמס נסרפחטמ%'וח
 06 יקגיס 5סנעיס מחלת לום 5סקכ"ב 15 סיס 65וכי

%



ספר

שלמצלמי
עבחיקיני

 )ך קומר 6גי סקנ'ס 13 6מר כך .636 ממעם 5קחט%
 רומי ו6ת לנוגס תכמס 5ך ונתתי טסי 6ת תדין*חט
 ט3ינחתי

 חייך לנדי לנכי 16כmnh 65 5 ו6תס
 : כלנייר כ"ג . למחר טתקזטו : מרומך 5ססיגחן
 כ"ת כ13מר 5513 עי ו65 עי * יביס מדע עי)כ(
 כמסכת כז6ית6 ככנה ומרץ טסרין 3סו ומוויביס
 זוגמ6 ס'6 נמקוס 36"ף . 5ול6 5כס וטיס :מעגיח
 גרס החור דוורו כמו 5ססיג 13ר6 וסי' מר6 3יפרקן
 רע 3כס יטוס וסוסו נסר %וטו ת6כ3ו כלומר65ס
 or לפס ל6פר פלס  וסרפיסהוו  סתסעו% פוויסענ

 30 רכונו * וגו' רגלי 56ף מהות סם מפסשבקמר : וא' סדנס 6ח ,כונו ום%ומס  משריסו65י
 561 6מך 1נם16 6יס סנשס 5י 06סס 5י%רת

 136 6י0 טנעיס ע"י נסר %ס ט' וגחן "מרסעס
 מ16ח 003 כפר 3תת 6יס מלעיס ניד יכתת יםוכי

 . ונקר סאן )כב( - מטף %ד סננריסשףרנ4
 . סים דגי כ3 6ת ו6ם : נסר י6כי3גו מיטימרו
 ע5 * 5סס ף6סף 5סס יטחע : סיגר 6ח וכלנוט6מרו
 : גסס כמכעיס מעע קנביס*וי

 1מ"
 3סס . )טס

 : יפש מדם עי מפף 5גד סנכריס רג4 6לףמ6ות
 : תקש % 1ייי יני %6עי 6יס סטנעיס עייסן%~ס ועסי 6ין . חק$ר מן סיד מפס % ט' ויהמרכג(
 ז%מ6-ויסף oam ע3 טוסיסו 651 - יכסו 631."הנכסו : קרי ו% כמיג 56'ף . 1י6ג5 )כה( : 6יססטנשס ייי ע3 65 6נ3 5סס זגלי.ס6חן סיקרה חל6ס*חט

 ע3 סימריס * הכטיס סגי ויטללו )בו( : עטיומפיטתו
 סזקגיס - מידד ססגי ומס "5יד ט6חד מס :טעכביס

 0סוקגיס 3סי כמוחס נחסרנו 1561 סמותס נתפרסו%
 סקנסס 6מר סכך מפס מם5 ססיתס ננו6תסגססקס
 מ6ח סיתט ככו6חן 66 6נ5 ט3יך 6טר סרומ ש5561חי
 ע5יסס ותגח : ונו' סרומ ע5יסס ותגח כזכתיכסקנסס
 ופיו ס61י5 ט0כעיס ככ33 אמרו 650 6ע*ם .סרוח
 : וגתנכ16 סרוח ע3יסס וסרחם סוכ5מו hs 5כךר"1'ן
 ע3 וכחכ מחקין ט'כ נטל פרם"י . ככתוציסושמס
 מוטרח גדולך קנ6ס סרי 61"ח מ3ק טיס 1ע5 וקן0נע"
 מסנריו חח5ס טיפלו 0מי 15מר ס6חרוגיס עיוכ13נזנו
 ,קן ט3 טסטחקין ואי יקן מתק 6חד כ5 ניויעלס
 11 מסכרה כן הלכמו 656 מ5ק 30 ססתקין ע5יחלים
 30 מתקין מסייס סמ6 קמר יטפס רשוכיסאכעיס
 5יד היניעו קורס סרוג ס6גמגו מחוך 3ידיפ ינישמ5ק
 יתרון פקין 1גמ6$ סמיעע ססס ע"י ס6חרוגיסס0ניס
 יטר36 ממחסם ינ16 65 - משהלט 'או 651 : מנס5וט
 מי וע5 . כמחוס ויתנכשו : ס6חריס עם שעו 6ס565
 כס כדכהיכ גנו6תס רמו 1יחוק56 נוג sp עתננ6יססיו
 טניס:)כח(מגמוריו. 636 סגיס חקר' 56 הגיסטנני6יס דיי קדמונים נימים דירתי 6סר ה61 ס6תס ס'6ער

 לסרת סמוכחרין מן י"6 כמורותיך. כינוי 5עוןמנעוריו
 כגיח כ63ס- מסס הדוגי : עמו סיו העריס כי כעס6ת
 רסיח 5סס סגתן ס%ריס טהרי כממגס ימנג6וא6

 מועד 6ס3 6ל 16חט ולקמת כדכתיכ נסיעמחנניים
 ומתגכ6יס ממך רמות נע15 63 5501ו עמך טסוהחי5כו
 י גגי"יס ס' עס כ3 יתן ומ' )כס( : מועי 65ה5חון

 6פ ס' יחן כי : מעלי 3טק3 מועי נ6ס5 סן נמחנססן
 3תת סקנסס ט6מל ממס מלוחי ו65 * ע5יססנומו
 מחננ6ין טיגן יותר 6נ3 ,קגיס מכעיס SD -סייגומרוכו
 כ5ס סיסי ס615י סקכ*ס 50 מרוחו 656מרוחי

 גכ*נ - נסע ורום : כנוד 5סס 5ח5וק ה,קגיספעם . סמחגט 56 מ0ס ויאסף )ל( : וס נעגיןמח%"'ס
 מן עוסות 5סס הגי, סיגס 6ת וכרגו נסרי5גו 60מוי מס כנגד . סיס מן סריס ויגו )לא(:
 סמחגס 5$6 . המבס ע3 : ובניס נסר טכס 5סעוססיס
 וכבמפיס : ממערכת ע5 ונתת סקרון ע5 ובכוחכמו
 נבי ע5 חנורט הטוססיס סטיו ר*5 - סקרן שיע5

 6ת וינוססו )לב( : 6מחיס עדין בטיס עדמנ41ס
 טשס כממר 'ם . כמריס עסיס : קיד חסר .סס5ו
 נין עוש סנסר ולג( : לממעיע ס6ין עמר יוםנכ5 טרי ס6ין מקות ס3ס מחויקיס ממרים עורס סריסטין
 יקמרו ס63 כדי 5כו3ס נטר טססמיק 65מו *סגיסס
 לפסיק יכ31ח נידו סיס 650 מפגי 636 ננסס65
 סקוריך 0ס חסר טמקוס- טס ויקרת )לד( : לכעסנסר
 ושש . סת16ט  פסנרוי  ללוו( : ' ליוסף  ויספרכמו
 כם6ר כמו כח$כו' וימנו s~stO נחנרוח נ0יון:ויסינכ"נ
 ומגו וחזרו ונ$טרעס כמכס מריס מרגרטסלעו עי 3ס"ך סססינך 63 ממזרוח סגסש ניון 636מגיות

 'ויעל מיחס נמסס-מנין ויסרן מריס וחיני )א(יצק ומקומר: מוקדם ויין ס6סףמריס עז נחגרות65מוריסס
 $מוכס 6ח ר6חס 636 ט6טס מן מססמפירם

 6ין 3ס למרס נסים נחכטיטי מתקסטח סימםס65
 65מיס ולמרט מריס ידטס כך ע"י ניכל מקסיד6מז
oo~nt86ר1 . סכותיה ס6טט "ויות ע3 : גו ינפו 
 כוסית טסי6 עיי 65 06 636 מלסחו ענפיו סירס3מס
 כשרם כקומר סג0ו6ין מטעת 3קמ כוסית 6עסוס65
 פנס כיעור כסניף טנימס 651 סג0ו6ע מלעתסיתם
 ע5 6חר וכר . הגס כיעור נסניף עמסיו סגיחס51מס
 וסו" זמ0ססימיס נזכרי סכתוכ כמו כוסית מלכס . סכוסיח ס6סס16?1ת

 עחס טד וכי 3קח כוסית 6סס כי יכתיב מ6י כןי6ס $סורס ע3 לפרמו וקין 3ס נזקק 65
 סרי ועוז $סירס 6ת סו6 ס3קח יוזעיס סרגו65

 מנכי ומדין חס מגני כוס כי כוסית סיחס $65שרס
 כתסס 6ר סרק ויקמרו )ב( ל6כרסס: י5זס 06רקטורס
 1s~al' לרכות 636 מיעוט 6מר עיעופ 6ין -לנר
 כמרש כיסד מסס עס 0גךכר קודס יכל כנו גסס63
 6טרן למות טסיתס גטוד סנתנכ6ס ר,'5 סזלסוכמו
 . ס' ויסמע : גניזתי הגניוס ושיסרן מסה לחות651
 ס' ויקמר )ה( : ע3כהו תנע כסחר טדכרו סי ט63ף

 : סמקוס לפכי ע5יגו קנ5 מ0ס יקמרו ם65 *סתשס
 טמסס קר6 63 מטס 6נ3 . ומריס לסרן ויקליט)ה(
 : מכעס גכ55 עמסם מסט qb יפר56 יסמלוס65
 מה ודבר כמו גכו"ס לטון . 6חודע 56י1 כמרקס)ו(
 ם6ל ר6ו סל" מס 0כיגס מכשי סו6 סרוסיעורס ילוע . ה61 גלמן כיתי ככ5 )ז( : 3ך וסגדהיירקני
 ס6מר שיגו גOtO 6 5גנ'6יס 6כ 610 מסריגני6יס
 שמס 6מר 1ע5'1 גני6יס עמס מטסו כמו ר6יחי וכךכך

 ירוס5מה וכתרנוס דנר מכסם רוח גלמןנמכמתו
שום



חוינ'12ויעלייוך0פר144
 ממזיקיי כיתי לגטי כ5 סלם יוסףוניח י יעקג כיח 5םון סו6 גרמן טע' ככ3 ניחי נכ3מחורגם

 י : 3ג6מן 16מו
 י ולפית כדכחיכ המוריס מרפס - ינץ ס' וממוגת)ח(
 מנמד מ"ך h1'h . נס ס' 6ף וימל )ט( : לחורי6ח
 כנויסס סט61 ד6מל מ6ן 61*כ" ג5ערע פטרןט6ף

 מגולעת. מריס ומגס סר יסענן )י( : מזורק ס'כע5מ6

 56 )יב( עומ6ס: כמקס סקיוסס סחעמוו 6רן דרך6ין

 תסי ג" 56 טילם כמת חטונ מ15רע . כמת הסיג*
 6מו ממעי מ15לע סי65 כ"1ת1 מס3מך כטעותימותגו
 סי651 קמן כי6מר גחלו ח5י כ6כ1Sh) 5 מידוסוך
 סגנע . ומתוך עוקבת עירס )1 6'ן 6מ1 ממעיסולע
 מפנה מע"י קומר פס סחמון ים מע6 ע"י כ6וס

 'ס )סיכך מקומות ונם6ר כמלעס טמגיגו כמויושק
 מרמס כ65ת1 6סר ונהו פירם"י כ6ן ע5יה )סתס5)3ך
 מסר' )טסלס יכו) 6גי 61'ן קמנו מלמס י5תס פ"6מ1
 סר6סון . 5ס כ6 רפ6 ג6 56 ניג( : קרובתיה'6
 06 טקכ"ם ממיכו 31כך עכסיו 5סון ומסני כקסס)מון
 ה63 6חד:)יר( יגס Dh" גרוסה תס6 65 מיד hD~nסי6
 ג6נם)וס שמגו כמו פגיו מיר16ת . יפיס שעתתכיס
 כעכיי הכחוג כמו זל 5' סרמונות סחי נס טיםוזו

 3ם ט)מ 656 יוס י"ר 5ססגר 05 ים סיין ומןכמסם
 סגעח 65 . יניס טכעח לממנם ממון : סלךטסרמון
 כם6ר ככ151 סכיעי יוס מקזת ")6 יוק6 מעמיסיפיס

 : כם'ון נכ"ע סממגס se שגס 6חר . וקמר :ממגלות
 הוט והכי נרגע קרס ס61 . שרן גמינר וימנו)שז(
 סת"וס 3קכרות ממורכ נ16 כ"ייר נכ'עעמס

 גימר 51"
 ויסעו נקמר זה 1ע5 ג6"ר כ"ג עי 5ממרסחקדטו
 61כיו נסיון כ"ג 5ס1 והוו נכ55 עד 1)6 עד ימיסמיס ועי ללן יכנסו ם)6 6נותיגו ש ינול נ6נסנתסעה מוסכני 3ך יתיתי סיכי גי ימיס .ע3סה' דרך ט'מסר
 עימו יוס וגלותו כסיון וכ"ג מכייל ימיס סכעתהם5'1
 עומס הומינו כ"ג גיוס 5ממר ימ5רוח ג6ו כסיוןכ"כ
 מריס היוסף עד מס ונסתהו ספי' כננו ממגרותייסע
 נ6ו עגמו י1ס 1631ח1 כסיון כ"ט 7סיינו ססגיעיניוס
 : חעגית כמסכת כי6יה6 טמלג5יס ו50ח1 שגע)קיט

 בהעלותך דפרשת מרראשליצא

 שלחפרשת
 יםלמ גםי6 כ5 . כסס 'ם:6 כ3 השלהן )היג
 כ5ס )ג( : 1Dsrn 6מי6ים ' '8

 כטעם כגומל סיו כטריפ סעי מתה פירש"י .6גםיס

 ה51י16 ססגיסס 5פי מכמה מנע ע5 כ53ו ג6ן .6סל'סמפע52%~1
 tfiott סקרן ע5 מגסה וגסי6 קמיו ע5 יוסףלנס

 טעמי

 )ף מסלע - ס6גטיס טמוא 36ס )מז( : מוס ,סכ*
 ויקרס : נקרן ח3ק 3ו סיט ם63 5פי מרג5' גטח5ח63
 636 יסוטע עחס סקל16 65 יסוטע' גון גן והוטענוטס
 מטרחו כסגעטס כנר יסוסע מטה סקרונו הו6 הסירםכך

 כ"כרסס מטינו סכן המנסנ הו6 סכך נעיגיו חן1מ65
 הכגר זיקיה וטוריס מיס6ל חגגיס יניף) ויעקבוסרס
 סמו סיגס ו'"מ סחרטת6 טגקר6 וגחמיס מתגיססמו
 גסס עמלק דרך עענור המרגלים מן 5ה'וח סה51רךע3

 סעמק סהר 6ת תככיו 6יך סחדעו וכיון . הסר"ח ועליהם : כנען 6רן ם) ' כגנב וס ט3ו )יז( :הוטע
 יוסניס מסכנת 06 . רעי* 06 )יש( : וכנוט לחיה'ט
 1ע5 יוטכיס מסכתן והקרן לעיס והמ'ס' טמ5יגוכווו
 הע . וסתמוקתס : הי6 יוסכיט 6וכ5ח 6רן ססיכוזה

 והטומרים טגגיס ככורי ימי טסימיס 5סי חווקשיכיס
 . ממח 5נ6 רמוכ סי 5ין ממדגר )כא( : טסע15ין

 כסוני מערכי קרן עד מורחיה ירומית מרוחכ56כס1ן
 עד ויכ" )כב( : מוכימיס מסעי סנפיסהוסמקר6ות
 סצנות קברי ע5 וגטתטמ סס ס5ך 5נדג כ5כ .מגרון
 ם65 5סי וסעעס סירם"י נך כו' )חבריו כסח יס6ס65
 וי63 י"6 * י0וסט ט3 מעטה כמו רממיס היו מחסכקם

 61ורכיס מרג5יס מכמס 5קר6 המסוק ירך מכרוןעי
 . מחימן וטס : ממקומו קם 1ה16רכ  כדכסינ ימיררון
 מסרם סס רצינו הטנק י5ייי וגס קומי סעתידין5פי
 נכנתה טניס טבע וחכרון : רקס היכן הכחוכ%ך
 טס סרו סגסי3יס מחו 5" ועניין * מסייס 15טן)פגי
 סעהידיס סמר)3יס 3סכחים נ6 והכחונ קדמוגיסמימים
 * מגריס 15ען כפגי : ס'" יומניה 6וכ5ת 6רן13מר

 מוריס 6רן חטיכוח ע5 ""י מלינות סכחוכ )ךפירם
 נעוגחס ומבירין נס נקי"'ס והיו ממגה טי65ו5פי

 מלטון 61סכ51. ,מורס ממס ויכרתו נכס( ךוחסינוהס
 וים16ס1 : מוט עטו סומורס ומן געסו כ' ט"מ61מכ51
 מוסות סגי על האמורס ננוע גם16הו - כדניסכשט
 סטיון ש"ע סטהמי15 . יוס 6רכעיס מקן )כה( :6מריס
 דססי6 דחמוו 3ערנ כ6כ נמ' וכקו סלנרג)שסימת5מו
 . קדטס סקרן מדגל 56 )כו( : מ14סו מרייסת6
 ורממס נרגע וקים ומגרות נין ומדגר סקלןמדגר
 משרות מטס נסעו סכ6 כתיל יה6 5וס ,ססמוכים
 מסעי נתרסס כמפולם לחמס 6101 סטרן נמדנרוימכו
 36 כתיב ו"ן קים סי6 5ין גמדכר וימגו כת"נופס
 מקלס 16חט כם)חי כחיכ מטוח ונס' קדסס פטרןמךנר
 והעריס כקרן סיוטכ סטם ע, כי D~h )כח( :גרנע
  יתיגו הענק ')ידי וגס : 3ליעות6 תלתי . נ15רוהניו5וה
 עמלק )כש( : ענק גגי לפגי יחי5נ מי ע3יהס מג6'מס'
 מסגע(6ומות טו56יס ס6חס עד . ס;ננ נטרןיוסג
 3הס סג,יחנ עמלק סו6 סננ31 על היו"כ העם פ;460
 ע3 יו"כ והכגעגי כהר יוסג וסימורי : נצ51ריס)65תס
 : 63רן 5יגגם מגוי מקוס )גו וטין - הילין יד וע5הים
 כך מחוך * ונו' ממס 56 סעס 6ת כ5כ זיהם)ל(
  61יגן המרנ)יס כגנד דכר 6סר 6ה מסס דכרי 6תתכין
 36יכס 61ופר גתסרטו דנריס נמרסה 6ב5 כ6ןלחוכין

 6ת ר6יגו וטס )לג( : מסס תיר6ון 651 חער15ן5"
 67ייכ יגע נוסן סר כננו ננוהיס נפ'5יס י"מ . ס;פ'5'סי

Sa~'DC



עגחיקיני*טלךץ0פר
 לם"י סירם . עגק כגי : גס'5יס 5סון גנוספפ?סו
 לומיס קומחן נונס מרונ כקומחן סממס 6חסנועגיקץ
 פרם"ן כך בי יוג" ססחמס נגקכ ועונק נוקכ 5ו"רןכ6י5ו
 דרך וכן ניותרקטגיס 6)" כחגניס 1651.דוק6 . כמנכיס : ג6מרין 3156סרק

 סמקר"
 גנפריס כסהייגו . מגרימס סונ 5ג1 ט1נ ס5" )ג(ידש : כהגניס ויוסניט 5דכל

 5קרו3יו גכסיו מגיח סיס ממגו "מר מת06
 ס'י כגו חסן 06 )ח( : 5נ1 סכ5 עכטיו 6נ3 5סכגיו16
 כלכתינ . טס 5ממגו כי )ם( : כמדנר גמותם65
 זנר כ5 . מע5'סס 055 סר : סעמיס כ5 6ח61כ5ח
 161ריטגו* כדבר 6כגו 150:)'ב( ג5 ס61 ס6דס ע5סמג'ן
 . סע5יתט כי )יג( : 16יב ניד 5מסרס סנני יחחל6505
 rt~o* 'וסנ 56 "ריס ו6מרו )יד( : הע5'תס6טר
 כמ ג6 יגי5 )יז( : ונו' ס' יכעת מנ5תי י6מרוומס
 כעסך 5ככום טוין 5מדת חממ סרממיס מןח .ס'
 )עי) י"6 . מנכור 6סיס 6רך סוב כיכתיכ כמ11ט1
 יג57 עכסיו 6מר 5כך יכ51ח מנ5מי סנויס 61נור1ק6י
 יכו3')סכגיסן ס6תט 3כי ג3ורחך סר6ס כלומר כמכ6
 נל"ף . 6יגי גמ . סמ5כיס 5ס:יסס ו3ססי%35ן
 וסגוי מסרון ים סעג5 כמעטט . דנרת כ6סל .י5שמ
 כ15ס ככך 6ין 6מנס תס6 כי נפרסת סיס ממסכ6ן
 ס61 ינליו סכחוכ כטסינס סמקר6 נכ3 7לך כןכי

 6פיס* 6רך ס' )יח( : ר6סייס מפעס סניח סעסמטגס
 כמ ונע5 מוזק 3סון מסמע 5סיססוSh 6 כ6ן סוכיר65
1ט61

"5' 
 65 ומנון למוף כמ1"5'סל"5 סיר6ס רנס

 מוגן 51ייק כדכתיכ מח:ס גכי דט"כ' מסוססזכיר
 ס'ם5ח 656 כ5וס 5סס 5חת טיחגס כקס 65 וסו6ונותן
 סקניס 5סג' מכקם ססיס 5פי 5סוכיר רגס 65 ו6ממ3סס
 סמספט קו מטמע 61מת סדין מסולת 5סגיס 3סססיעסס
 נ0 עוטס סקנ"ס "ין 6מת נס זכתינ חולסכד"מרי'
 רגס 65 "מח סוכיר 65 י"6 . סיין מסורת5סגיס
 65 מסי גו5ר ונו' 3דבר 6כנו ס"מר מס 0קנ"ססי6מת
 פטעו. 656 5יס סינגרסו מסד טסו )6 סס0 5סיסוכיר

 ומע6ס כיכתיכ סוגנ )סיו 6100 5סי סוסלומם6ס.65
 . OtO סעס יטון ג6 ס3מ )יפ(( : וסטעו ודו וססכסנגס
sg6חת סעס . כדנריך ס5חתי )כ( : סענ5 במעסט .סגס ועי ממ~'ס סוס )עס גס6תס וכ"ער : מרנ)'ס 

 5סס 6ס3מ 65 טכט'1 6כ5 5סס וימרחי טענ5כמעטס
 וגחתי כמו 6לי סעח ס3מתי ד"6 . מטס 6פרע6נ5
 ע5' סיט ס6מרת כדכריךיכמו יזי: 6ת סרימותיכסף-
 מ6ליך סריגי e'Dh 6רך "מרת יכר 6סי5 5651עעות
 6מרת יו'י מסל * כיגרך : עתס 6כ5ס 631 עמס60סי
 יגקס 65 וכקה 6מרמ עונס SD ~חעס סרייי עוןכוע6
 1ימ65 6גי מ' 1"051 טג6' כמו 5סס מגקס 6גי 6יןוי6'
 מכ5תי י6מרו ם65 כמקומו יטמוד ככודי ונו' ס'ככ71
 עון סוקי 6מרח 65רן כגיסס 6ח 6כי6 כי ס'יכ31מ
 כמיכר כייסס 6ח 61גיע 6עטס כן כגיס ע3"כות

 "כיסס עון 6ת סנג'ס וגס16 6כיסס עס טגס6לכעי0
 ויכעיסו ' ויגסו )כד( : מיי65ר7 סנניס יכגסום63
 ועכי' :)כד( זגוסס הסמ"ך י5כך גסיסין 6יגון 6101כמו
 סו6 עחיד ססיס 5פי יסוטע 5ס,כיר סווקק 65 .כ5נ

 כגיס 13 סיו ס5" יסי סוכילו 65 י"" - 65רן)סכי6ס
 ככודי סגר6ס עד ג") 16)י*(

 6ח נמר . 6מר' וימ65 : יוליסיס יולעו ע5יו 5ומל61ין
 6נ61 61:י יגמ6 5סח,יקו כיי ס15מי מסס 6חר'סדנר
 ירו"ס 5טון יור'סנס' וזרעו ! דכליך 6ח ומ65חי6חליר
 : 6מליסס סכ6יס 5כניס יוליסגס ורעו י651י 51זלע1פ4
 נעמיק סמלג3יס סססחידו0 גמדס . וסענו5קי)כה(
 610 6מורי סו6 * וסכגעני : סקנ"ט ססמיזסנס
 סעמ5קי וילד כתינ יקמן . כעמק יוס3 יכגעני
 י1סכין 0יו רונס י'h)b 5 טט1"' כסר סיוסכוסכנעגי
 מסס סיט מכ55 "סו6 גסר סי1סג מדכת'נ5יכר ור"'ס כטס נ5ח0 מיטוט ו6וחו גסל ומיעוט0געמק
 יוסכיס סיו כע5ק סמ" 16 6חר כמקוסיוסכיס
 'ו"רגו כסר ע15 5קר6תס כ"יס יסר56 סכניוכטסמעו
 יסכ כדכחינ מ6רכ נני ים'גט 5סון ומגינו סס5סס

 ,מן 65מר Or ממר - )כס וסעו סגו מחר : מגיליסכמ6לג
 סטחמיפ קוךס רכיס ימיס כקוס 5סס יפכו ססרי0ו6
 1 ממל כיך יס6ל כי וסי6'דוגמ6 סט,ר סר 6ת5סנוכ

 כמו סעיר סר "ת 5סכוב . סוף יס דרךסמדכרס
 יסיו ונניכס נזרת 5~ם5יס כדי דכריס נפרסתסננ5ינו
 סגס עסריס מנן )כט( : םכס 6רנעיס נמינרלועיס
 כגכ6 5ג6ת 5סס וסיס חי5 גגי ססס כגנד .ומע3ה
 : סוררת כחף וגת:ו ג"גוגי וס0 ס6רן 6ח)ככום
 6%1 סנריכס ו6תס סר0סו . 6תס וסגריכס)לב(
 : .ט5גס וסנליכס י5כון וסגריכון כתרטסטסרט*י
 כ6ן טעביס .*1 כג"ן ממם רועיס י רועיס יסיו)לנ(

 סגס יגועו כניכס יעסו ון כ6ןוסעמי0
 וסג"

 חוס עז
 וייעווס 1 נלי"ח ; סימיס כמססר. ')לד( :סנריכס
 ם65 כזי נחרכ 5ססי5כס סכווגתי 6מרחס . חגו6חי6ת

 עכסיו 65לן "תכס 5סכגיס 5סג'כ0 ס6מלתי דכרי5סני6
 כגגו מיס ט5י טחטכחס ' תגו6ס ontfi ותכירוחגמיגו
 קנריס ססוקיס ם5סס . 6עסס hbr 65 06 )לה( :מוס
 מת יר16 06 סס 61'15 , 11 נסרסס ים 6ח7מעגין'
 Ob 65 nhr ס6רן 56 חכ"ו 6תס 06 גסכעתי 6סרס6רן
 דנר 6עטס 65 06 ה6ומר כ6דס סעדס 5כ65עסס
 ס6מלו*( 5לנוס,)עכוי ס"מרו ע5י סגוטזיס :סכיגס ככוי מסני 5פרס' רגס ם65 6)6 5י י"רע וכך כך,ט

 סמלג)'ס סס מטס'* ס5מ 6מר וס6גם'ס )לו( :כנודי
 . וי5יגו ויסוכו : כעגסס~ וימותו hSb 'טמתין 365סס

 6ח )מא( קוי: 1ו5'נו כתינ וי5וגו : טגיס סע0סרעימו
 : יס זרך ר1מ37לס 5כס וסעו פט ממר ס':'ס"מלסי

 ססמלג5יס כך 3טכי5 טסרי . סנחס כן ע5 כי)מג(
 סס סעומייס וסעמ5קי סכגעגי מן 6תכסספמידו
 6תס 61'ן )6לן 5יכגם 6תס ויל6י0 ס' מ6חליסכתס
 6ת חענלו 06 עמכס יסיס 65 כן כ311סכי5כועחיס
 5ס5חס n)ssפיו

 עז'65חי
 י ויכתוס : סעמ5קיס ויכוס. )0ה( : סכחס כיעיכן סרססו ז"6 . סגס "רנעיס

 : מסס מחג1 מטס סרנו 6חר דנר .סכגעגיס
 נחסונס סמולו כטר6ס . נג"טר35 56 יני )ב(כ~ו

 כס סיתיטגו סודיעס סעסו מ0 ט5וגח6נ)ו
 נרנון סיקנ5ס טקרבגות עסקי ע5 עמסס וזנרנניסס
 חקרימ )6 כמדנל 6כ5 . מוסכות'כס 6רן 56 :מסס
 וסקריכ )ר( : 5מויד כפלס קנ'בן ו"ין כמויי 6הסוכי

 ס:וחגדנ 5כ5 6כ כנין וס 6ונור גתן לגי -סלוקריכ
לדבריס

 חזקוניי
 נמנמם ו



חיןשלחמ8רפ54
 ע5 תעטס )ח( : סמן אונ מעירון יממות 650במגמת
 : יממנ ס6רל סיס SD דונמ6 טעו5ס עם .סע51ס
 ס"מה5מע)ס 5פbih 3 אמי 5מס * 6נח 16 סטו5סע3

 רא" 6מר ס6ס 6ני סומע ונח 16 ע51ס 6סטועטיתם
 נסך יכיל ט5מיס ע5י סלי מנחס ע5י טלי עולסע5י
 ),ס ממניף מניד לגת 16 טעו3ס ע3 ת39 אגיס6מד
  פרו י סלמו יטור יעמס ככס )יא( : מבקו כן:ס סנקר* גן עי ומקריב )פ( : עגמו כסגי 31וס עגמוכסגי
bsl6י3 16 : מור 5גסכי עג) גטכי בין סתורם הלסת( 

 סתורם סמ)קס 0מ4נו כיון סי'6 גימר 5מס 'סלחי
 נסכי נין חח15ק כן טתיס בגי לנסכי סנט גגי גסכ'בין

 ם65 35מדך . 5סס Stbs : 16 6ו ת"5 רח5 לנסכיכמכס
 נעוים 16 כטכסיס : רמ5 בסכי כמנסצנחני
 כנסים גסכי נין סתורס סמ5קס SDI'(1טו6'5

 ת"5 מיס 5גכסי נדי גסכי נין חמפק גן 6י55גסכי
 סכככטיס לקטן סנעויס נז51 משם נעזיס 16בטכסיס
 ג6פר למס . ככס יפסס ס6ורמ כל )יג( כקמן:וו כממסרס. 65חז )'ב( : 5ונין נ' וס 6ף עונין נ' זספס

 עקכ3 6תס "י 156 ינו' וכתות ופעיך "ומרמס61
 מניס סט6"י שכיתי למרי חמימין ממן פקנ) 6חס5%
 מכיף כגעגי qb נסכים מכי6 י0ר56 פס יכולש3ם
 י0ר56 ככס יעמס ס6זרמ כ3 לוסל ח5שזנסכים
 6מרו מכפן גסכיס מנים סכגעני ופין גסכיסמכי6
 עמסם גסכיס ס5מ ע6 סיס ממדיש עושתיו 0ט5מנוי

 6סר 16 גר 6חכס ינור וכי )יד( : שול מ50יקרנו
 מכפן 5יורותיכס 5ממר יגור כי 16 עכוזיו -בחוככם
 וסיס לפ( : ומנריס מכגעניס נס סנתמזטויכריס סגי נטני5 ונסגיל גחורס נ6מלס 11 מרססו5סכ6

 סחח:)כשאתנו6ת במטף וס56"ף נסחחכ6כ%ס'סני'ח
 עריסותיכם מר6סית qb 11 יננך ר6סית טסי6 ינורן
 . 3דולותיכס : נמלט טמייכין וסקס מכמס 5קט5סני6
 נפם 061 )כז( : נח3ס אחיינם מגיעים עסת5סכ'6
 כ3 ככ55 סיתם כוככיס ענודת . נסננס תמע66מת
 ה0י6 טעייס 16 כסכם עליסס מגי6 מליחידסמטת
 מכוסס מ51י6ס סכחוכ סלי סל וניד מטיח וכסןטעיה
 ומפוח ונסיין יחיד סיס6 כקכועס 51יזון ע)י'5טחשר
 סרסס שמר לקי nhsnS טגתט כח עז ע3יטסמכינין
 עז סימר מקוס כל 6כ נכין וס . סגחס כת ע, :א

 סכרתס 6ין . ונכרתס )ל( : סגתס כת טחס6קריך
 וימיו )לב( : למס ס"6 עוגמי יא( : ~OpDD בסון"65
 65רן יכנסו ם65 ע5יסס ננזר סכן כמיצר. יסר56כני

 6כ5 כקלן 636 גוננות ס6יגן 55מד כנ6כס סקרן"5 תכ16 וכי נסס כתיג וחוס גסכיס גנון זש5כלות
 51טכי נמדנר ו6ש' כמ"ע נין גפרן נין גוסנת0נת
 סירוקי . עריס פקוטם 6ים וימ165 במדכר: כיחכתינ
 סכת 656 תמרו סל6 סכתונ יכר י0ר36 סינגגותן
 ססמקוסם 5מד גמ65ת ומ53ס וס נ6 ונסניסר6עונס
 סרס9י קמור כסוחח הרי תקמר ו6ס כלמונס נטכסביה

 ~eto מסמע מקלל וגבי 6מד כסרח היו 1מק)5סמקוט0
 מק% 6ף י"5 656 גקכעו כססדנליס מגיס גטגססיס
 6מר מל . ססכח גיוס עסיס מקיסם : קמורבפרסת טס" כמו מחוים י65 כן פי ע5 1"ף ר6סונס כמנססיט

 0פגט מרמז י וימנ16 : סוורק נסלק סיס מעמר6מר ומי סיס תעם 6מר ומר סיט כרסות קמוח ד'מעגיל
 ויקליגו )לנ( מקוסם: קותו ומ165 ע14 סימריסמסם
 גומל ככר וס65 עוז ג"מר 5מס . ~קוסם ונו'לנתו
 קותו ויקריכן קומר חומוס מס מקוסם 6ים1ימנ16
 ול6  בו  מסטרומקמו

 סוטיי
 מס סורם 65 כי )לר( :

 5יזייגיניס 61'ת ימות מיחס כלינו סרטי . 15יעסס
 656 כמנק h'o 0חס כתורס הלמורט מיחס דג3כחנק
 טכס' מענוות מזה ח)ו5 יזעיק 6י מסס סיס מסופקי"5
 תקמר 061 כמטמר 16ח1 ויגיחו ולכך נסייף גזוויסים
 םיודיעוסו עי גטרנ 6יגו ד6פר יסורס דרני"5יכ6
 זגוהו סליך כסרנ ס61 מיתם כקינו סחר6סכמעת
 %סו וסחיר מיתות י' ט סתרו פמ6 י59 656למיחס
 סקנסס מניח )6 י ניסית 5סס וטסו יח( : נכסןלמיחס
 ו63 למרוס ינ6 )יסרolsn 56 נו גתנו 650 בעולסזנר

 כי )קרול כ65יס תורע )6 וזרוע וממור גמורחמרוס
 גתן כמע עריסותיכם ר6סית 55ום קצירךתקטל
 במיס תם5מ ס5ח לסור ש וסקכס וס5חייס טורועלכסן
 שרוגן הגל3תס געע כעמל וכססו דפו 6ת ומסךועוף
 ע3 וכחנחס מעקם ועסיס כית כנס חקיסו 65מנ"מ חחנודזו 65 ממת 6ת קגר ערלתו גמר ימ51 וכריגיס
 סכנף. טינית ע5 : בית 5סס ועסו כטלית גחכססנמוגות
 5י5ית עס סי' סקרן טדס ע5 7וננו6 טכנף ניכיתעס
 : רנותינו קמרו וכן סכלת מתיל יחנו לכן ססו6סככף
 גימער' ימגין סירם9י י ס' מגות כ5 6ח זוכרת)לעש(
 גכתכ 6מרהס יו"ד חסרין גינית 30 תיניתסיקסת 51סי חרי'נ סרי קסליס וס' מוטין וח' ת"יגעית
 ס3 יגיעות ס%ח 50 גימסר,' O~InD סס5ע'דפינית
 : סרי"נ כנימערי6 עוקם וקחת 6חת כל 65יוח5י5ית
 מנותי כטתר16 * עיגיכס וקמרי )כבכס קמרי מחורו651

 יעבור וסעץ ס3כ קמרי תרני13 651 ענדי 60תסחוכרו
 * %וחי כ3 6ח ועסיתם תזכרו קמען )ם( : פסתיע5

 0כענדון 5פי פקסוס יפלסח 95ית סומןנסמכס
~cwno  511 טנת טח%עwe Shont טמירת ע3 5עמוז גוכן סיטך 

 כיושע מסרי כוס מיחס נתחייב 5מחר 16 סיוםסכת
 5סס נתן נתיכך כסבת כן 60ין ומס כסמירתן סימןסגל
 1'5 רכותינו ספררו כמו כסלת כס 5י5ית.5סתעסקמגות
 : כסכת עגים מקוסם כ6י5ו נינים כ65 כסבת פסולכ5

 6ר )מש( 56סיכס: סו6 ומי ל56סיכס. קדוסיסוסייחם
 ממונס כנני מנס חוטים וטשגס סירם9י פזרתןמסם רכי ם3 וששדו . שריס מקרן 6תכס ס1נ6תי 6טרס'
 סירס מקמלו עי מארש מסינ16 יסר36 תססויעיס
SDסכיטו 5י5 טרם"י כס5ח כפרסת סרי תקמל 061 סיס 
 למגי סכ6 י"5 636 תירט קמרו כמחרית 3יסירדו
 3רעמ0ם החקננו מגסן סיביי מ'וס מני ימיםסמגס
 ג ערוכות מלעמסם פגסעו מיום מני נ50מ כסרם'וסרס

 שלח דפרשת סרראשליטא
 קרחפרעשת

 5קמ ומי הנפיס וקימת און * ק"מ ויקח )א(פז
 פ5ת כן 1161 56י6כ כגי 61נילסזחן

נהי



חזקונ*קרוץ0פר

 טלנס ים וכמוס סי6 יתילט נודחן ף"1 לקוכןגב'
 גגו 561י% פ613 סו6 ס5ת וס5ח 36י6כ רטנןכני

 ס6מל 51סי 3h'Sb 1נגי.פ64כדכתינ
~SDnS 

 נמינר
 ימחו מסט ים סיגיך 5ססר מממין ימיהו ומס יתמושוס
 קרח . מטס וסגי ויקומו לב( : 6ים מסס בוסלט65 עי בסעיס מסס וים גמגפט מסס וים קרח יגלע5
 65סרן* גמגם ונד51ח1 6כי1 נבגי ככור מסיס ע5גח5ק
 סר16כן סככולט פנטקס 3סי 161ן 61נירסויתן
 סהיס יסולע הכסניך כטנורים ניוסף וכמגס6ניסס
 סעיס וגטי6 כך עמס 'וסף 50 מסנטו סייסמסרתו
 גימר סמסס 0כפריחח 3דכר ולטיס ככולים פסיוע5
 סככוריס כמקוס 3וי מטס לננחר 1670 ת5גותסותכן

 5ככוריס למז קדו0יס כ5ס טעים כ5 כי יגח'כועוי
 יסר56 מכני ועסיס : ככור כ3 5י קדח כטסדכחיכ
 מסכפו 6ון כ"ג 0כע מכ3 15 )קח * ומלתשממטיס
 סנפירי 0כט מכ5 פיסל כדי ססרעומת סמסס 3וי50

 וגו' וממכי' מ"תיס 1"נירס זחן "ון עם כולס ניןקסגס
 שוס 5פי י"מ תכ5ת יכעס ט5יחוס ס5כיסס סרס"יכ6ן

 ע) קרם 5ו נ6 ניחת נכ14ת גסמ,ך 3מע5ססקנשס
 6ה5 56 נקריין מסיו * טזס קריטי : 11 נמנוםמסם
 הנכוליס סם קדוסיס. כויס סעדם כ5 כי )ג( :מועד

 סעכויס וע5יסס ככול כ5 3י קים כ7כתיג0נתקדסו
 סגחכוין 0חסיוסו . מסט ויסמע )ד( : nlnDSמופקת
 מנס נתגייר . סניו ע5 1יפ51 : ע3'6מיו ססררס05וס'
 : נקרח סימר מס 5ו שמר oa1 3חפ3ס נקרקעסניו
 0י0כיעו מ0ס 50 כיעחו ע5ס 63 . ממתוח 5כס קחו)ו(
 כמו כמיחס דרס קטרת מקריני סכ5 י11ע פסליכיכר
 ממס ע5 סס סנ"ו כגני 656 61ניהו6 גגדכממפיגו
 ויפגר )ח( 1 רינות כזכרי הו6 נס נ6 רינותכזנאי
 עדתו וכ5 קלמ עס סיס סר"סון סינור - קרח 56מ0ס
 6ת 1"חריך גחח5ס י "ותך ויקרכ )י( : ס5ויס עסווט
 גוס6ין נסיו קרוח ם3 כגו בן קלח מסלי 6חך 15י גגיכ5
 סיו 650 פויס נ60ר כן ם"'ן מס נכהף ספרון6ח

 כמו סמסורייס רפס ססיס ועוד כשת קדו0טגוט6'ס
 מחוך כסונס. גס וכק0תס : סימיס ניכריממסורס
 : הכסרס ע5' מערער פסיה 5מד 6תס מסס 50לצונחו
 . ס' ע5 סגוטד'ס : גהוגס גס 0נק0חס. . 5כן)יא(

 . הפוגו כי : ססנמגס 5ר"1ח שחר5יוס'גועד
 ttsP 5פון גופן יין גבי ' גע5ס 65 )יב( : קר'שיגו כתיי

 וכוטו 5מטסט "5'ס ויענו ס0ערס יכמתו וע3הטכמו
 ים " טטחרר נס עינו בסתרר כי )יג( : ססערע5ס

 ע5'גו ח0תרר נס כי כמו וסוך ססוכ'ן נמיןנחולק
 . הרנתי לוחך נס כי 16תי נס ונרכחס 7וגמ6תסתלף
 : "חיך לסרן בסתרר נס 6תה טנגו בסתרר כיי'6
 סכול וכי כתמיטס . תנקר ססס ה6גסיס משני)יר(
 5הס 6ין וכי עיתו וכ5 קרמ 30 עיגיסס 5גקר6תס
 ססי6 מגריס סמ6רן סגה סמכתם 51סנין 5ר16תעיגיס
 )סניכם מהחכית OD 5ט סתמת ו65 סע4מכועוגה
 ו0ס יחמו סוס כמדגר קמרת 6ך ודכא ח5נ זנח 6רן6)

 "5יך גע5ס 65 51נך סדין 6ח ע5יגו ססעויח ועםימותו
 : 61ת ע3 סכחגס גבוס שחך מ6מיניס 6גו60ין
 1)"כירס קדחן מסט 0ק55 מס מנחתם. 56 חסן Sb)טו(

 גע5ס 65 "מלו 3סס 3קר61 מטס סכסס5ח עעמ6היינו
 גמרתי סקנסס 60סי'י6מל גסס תחוור כוגחס סיתס65

 קלמ 6כ5 סכהוגס ע3 מעלעריס סיו עיייןכקטרן
 ממתחו 6ש 5קחח ע5יהס סקנ5ו 6יס ומ6תיסוממסיס
 656 6מיו 65הרן סקג*ס סתמו ס65 סיוכסכורים
 . נסקתי מסס "חד ממור 65 : 3ק5) רגס 5" עססמדעתו
 סגקוד 5פי . "מי ממור : חחג0"ו 6מ7ועמוסכ
 כמו 5סנקד 3ו OtO פירפ"י 5סי 6נ5 כמטמעופ.רו0
 ח6גיס. 7נ5ת יסקו כמו גטי5ס  -שון  ופיתי סעס:6מד
 ע5 . מלס 6מד 6ת מרעותי 651 : 1"גסי1 זודויסקס

 כלנעי קמם ו6כ3ס )כא( סמררי: סרינח ט5סס5סינוני
 הנסיר כן oh 656 טגס 65 5ן קיס ה6 ס6מרו6ס
 61סרן 6חס ס' 5סני סיו הקוקס נסס 15 6מר מסס656
 סעס כ3 6ה ע5יסס ויקטב 656 כן ע0ס 65 וס61ממר
 מחוך הרומו גכי 5מסס 6נ5 מיי ע3יסס כעס5סיכך
 י כסר 5גי סרוחות 56סי )כב( : כנר ספסרוסעדה
DVI'ימס סקנ*ס 15 6מר מסס וצחר 6מד כ5 50 לום 
 העלס 56 זגג חםes 6 ומי חס6 מי 6גי 'ניעבמרח
 55מיד קמהס הף%'6 ' ימטר 6חז ".cffi : ונו')6מר
 6כ3 5מפ61 6דס 50 דלכו כן כ' ממיס ככד 6יןכי

 . חפ6תס ככ5 )נו( : תקצוף סע7ס כ3 מועבסחמיס
 4 ס56ס המטסים כ5 "ת בעסות : מט"תס רועכמנית

 ממתחו. 6י0 61סרן חתה כבממרתי נקערתססנמגתיס
 יכר6 כלי6ס ו6ס )ל( : נ15'ס סנכוריס 5סח3יףז"6
 גר6סית ימי מספח מסרי ק6י סקרן 5סס 165 -ס'

 ס6ימס %1תט עדות והכחוכ רנותינו כדגריננרמל
 6סר כתיב קין גני עוד כגל, סגנל6ת מטמע סיס6ת
 טיס 650 מ07 מעכס 06 ישק 656 סיס 6תסנתט
 5סוליד ומסו הקנשס 16ח1 יכלת עתס עכסיו עדמטקס
 . 3קרמ 6סר ס6יס כ5 ו6ת יב( : 51605 מייס6גסיס
 63 קרמ וגגי כחכ סרי קרמ גני 6ס ס6דס כ5מהו
 חמסים ו6ס מקומות נכמה נכתכס סקלמי ומססמחמתו

 וססף סג0יס הייגו 656 ג0רסו מן הרי 6יסומדחיס
 136 סגג5עו מס - הס וירדו )לנ( : ומסחותיווענדיו
 מסס 50 זנריו 0קכ15 3עי "ים וחמסים ממ6תיסיותל

 מחתות otnbnt חמ0יס ממחקו 6י0 וסקרכחסכמקמר
 מס רע כענין גטרזז קפיצך גע5ס 65 סימרוימעיט ספירסתי כמו ינריו קשו 65 ו6נילס ודחן קרמ6נ5
 30 * 5קיס נסי )לד( : כריס )סוס כן נעלס650

 6הרן 6ת 5טמ6 רוס fis . "נעול 56 קמור )ב(ין : הקרן כ5 רע0ס מסרחך 51pb יוגמדונכ3עיס
 המעליס )נ( : המקריכיס מן וסיססו6י3

 וסיס נסס החרס מסס גר"סס 7מס . כ;פסוחסה56ס
 6וכד'ס 1כ51ס חי 'נ" 5נ17 סו6 נו ינחר 6סרסייס
 ס16מגיס . onlh ועש : סכגס 165הה נכנסווסס

מקר"
 : 5יעקנ ויני qo1'S ויקמר זוגכם מסר ,ס
 מקר6 50 מקימו כ6ן "ין סגל6ס 5סי 56עול* ויקח)ד(
 וימיו 6מל תכף יסר") לגגי ,כלון 5כתוכ )1 והיט,ה

 יסר56 לכני65ות
 וקמיך נגייס ptDD~5 כ6ן נקבע 6)"

 5מ0ס גימר ימל56 5כגי 1יס'1 עי ססר0ססמר6פ
 מ0ס ג'י עד '0ר56 וכגי זכרון ומן 565עזל0י6מר
 מ0ס כיד זכר כער ופי' 5"סרן ס'"מל 3מססג6מר



חזקוניקרוץספר148
 נחתי סגט "סרן 56 ה' ויזנר מססרי והל6יס 65סרן15
 זכרון 5ומר חימוד 6סרן 56 ינר 6גי סומע ונו'5ך
 5מדגו ה6 זר 6'ם יקרכ ל6 6סר למען יטר56לכגי

 עחס טד * 5מזנח 5סוי : 65סלן טי6מי למססטסדכור
 6תר 5מטן יטר6ל 5נני וכרון )ה( : ננ 15 סיס65
 סי6מל 5מטס ססיכור 5מזנו ס6 . זר 6'ס יקרנ65

 חעסט 6דמס מוכמ כהי3 סרי ס561 סר61ס סיס656סרן
 5סיות 0ינו מט כן oh עסר ח)15 6ת 1t~iDD טסיו3י
 קרח ממחהוח געסס ,ס ננ מסינ Sha)ol מנמסת ננ15

 וייר6ו יסמעו סעס וכל סכסוגס ע5 מערערין טסיוועדמו
 קלמ ט5 וסירוסו 5קרח . 15 מטט 3יד : עיי5טרטר
 6סר 6מ עסיתי 6ס 6סר עד 6עובך 65 כייוגמ6
 : 65סרן 5ו ד'6 . ע5יך סד3רהי ססירם 5ךדכרתי
 חמסיס גסרדו ידיכס ע5 * ס' עס 6ח סמחס 6חס)ו(

 651 מ3ריס מ'5י6ת 5עבויס סמקוזסיס ככוריסומ6תיס
 נס5ס מהוך יעעה ם65 ס,סימ . סמונח מע5ט6ם : כמקומס סלויס 1לסכגיס סבכורוח לססול 5כססיס

 וסיס 1561: ו6כיס61 גדנ 1gDn כמו ירס "טיכ
 כם6ינס סמתיחס וסקערת כסן ~onh 5סוז'עסקערת'
 * ע5יהס וכסר : כהגיס גיי מייס נותגת סי6 כסןכיז

 מעס מ6חס וקמ )יז( : סמנפה נסגי ח"7 סקערחעסן
 6ות ססוי 15י מעס ע5 עוי טמח5וגגיס מ"חר .מעס

 6מר 6ות 51ריך 5נדו 65סרן רק 6ות סיס ל6סמחתות
 . 6מד מעס כי )יח( : סגעיס 5ס6ר 5וי סנעגין
 : 15%יס 5כסניס גח5ק 6חי סססנע סי ע65ף
 ס6ומריס י יסר56 ככי ח5וגוח 6ת מעלי וססיכותי)כ(

 ויגמ )כב( : סככורומ כמקוס ה15יס סעטהתססמיעתכס
 לסרמי סימן . סרח 1י651 )כג( : נינט סבין .מטס
 סי5"ו סעע . 5ין וי3ן : ממע 655מ העתידיןכסונס
 כסגיס גי6מריגן טכודחס ע5 סטוקדיס גהגיסממגו
 61ף 6נות נמ0כת ז6מר" ה61 . ח,"ק ' ססוריויס
 סזנריס מן ססן וסרמיס טקדיס 6סרן ם5מעסו
 והכ5ס - מ~גכס והכ5 : ססמטומ נין נע"םטננ"ו
 0151. מן יסוטע 6ח 1נ1 יונמSh~nt 6 ע5 ח15נחן6תס
 ים . 6בדגו נועגו הן )כז( : ותכסס ען כ5עיףותכם
 די סדין סג6נזו.מן מסס ויס "מן מיתת טממומסס
 סקרכ כ5 כי3ד 6כדגו סכו5גו "65 עוי hS1 נכך5גו
 סקרכ וס,ר ג6תל 65 סעדיין כסנוליס ימות ס' מטכן56

 : מומין כנע5י רקיומה
 "'6מל 6מר 5מסס סלם"י - 6הרן 56 ס' וי6מר )א(-רץ

 הכי 6ל6 כך 15מר 5רס'י סנריך מי65הרן
 56 הקרנ כ5 ו)ומר 55עוק עמסס הד'ן 6'ן קר6ק6מר
 6תס 6סרן על סקג"ס 6מר כנר מסרי ימומ ס'מככן
 5ממס טפרס"י ווט די"ט 16"ע vb' ונ5ע"ו וגו'וכניך
 גפרסח 5מטס כנל 6מר כ)ומר 65הרן טי6מר6מר

 5מקדם וי יקרנ ס65 סומריס - ס15יס סיסיו3מיכר
 31גיך 6חס נה סגהחדם 7נר 3סכיצ כ6ן וגסג,תוחורס
 5פרסת 65מליס סמוכה מהי6 וכעכי5 ונו' *3יךוגית
 מחגות ק'וס 5פלס' ולסגיט סכהונט ע5 סעיערקרמ
 6סלן 56 דבר 6גי טומע 6הרן 56 ס' 1'י3ר נכיירמו כססלי ססרי סרם"' ע5 מ,"ק 6ך מ5מ נכרימכהוגט
 6יס יקרנ 65 06ר 5מטן יטר56 5נגי זכרת לומרח5מוד

 )ב(סקרג : 65סרן טי6מר למטס ססז3ור 5מיט ט6זר
 מדכר: טכתונ יוכגס SD נסיר ס15יס 6ת 5סוהיר *6וחך
 : זריס סטס יסר56 לסוס נחנפרך 651 . ט5יך1י115
 מנסגים סכהגים * מועד 6ה5 5סגי 6חך וכג'ךו6תט
 עמעגו 6וסרט . 56יכס יקרנ 65 711 : מנחוןוה5ויס
 651 )ח( : יומח סקרכ וסור לומר ת5מוד מגייןעונם
 קנף טכנר 656 עוד לומר ח5מוד 6ין - ק5ף עודיסיט

 ' 5ס' גתוניס מהגס 5כס )ו( : הק5ף ינ6 כיכזכתינ
 מכ6ן לפרכת. ו5מניח : 5כסניס 651 מסוליס הס5סס
 ימסי סס סכודקין 5פרכח 3יח 6מויי סיס מקוס6מרו
 עכודס 6ף כסייס מתגס מס . מתנס עכודת :כסוגס
 י6מרו וצ6 כיומ' 5כס גתתקם במתגס פירס'י כ6ןכסיים
 6סי5ו 5ענ71ס . סקרכ וסור : כס גכגמתסמע,מגס
 סרמתי מסמ561 5סקסות ו"ין יומת לוי 1S'Dfilגעטרס
 סיהס סעס לסור6ח מסוס 15י לק סיס 651ססקרינ
 6זטלס סמעגו טוגם . יומת סקלכ וה,ר : דנדעוןכמו
 נתתי טנס 61ני )ח( : 56ינס יקרכ 65 וור ת"5מנ'ין
 *5ך

 כסוגס מחנומ 5ך פירט טנסונט טגתקיימס 65מי
 'סר56: נני קדםי כ5 עס - יסר56 גל קדסי 5כ5 :ולויס
 :  בביך  בולופ י  "נגיך : גחחיס נזגומך . ג0תיס5ך
 6מר מנינו קרנן ~וס ה6י מ6י . הקדסיס מקדסי יסי0 וס : ס6ס מן המוידי כ5 - סמוכח ע5 ס6סמן

 6יגס ש5ה Ofi קדסיס קדט סיסיו 6סס ו6מרחע6ת
 מזנר 6יגו ס6 ק7סיס קדסי 6ינס ט5מ'ס "סג6כ5ח
 6סר 6סמס ו5כ5 : טסניס ונלחס ט5מס נסתי656
 ס6סס כדכהיכ 6סס טל נוס5 ,ס 5מון . 5ייטיכו
 סמניע ח5ק . 5ך ה61 קיסיס קדם : 5כסן 5ס'סמוסנ
 קדסיס: 1fien סגעי קדם סו6 סרי 156 עגעיס מכ55ך
 טס ע5 סעזרס סיינו * ח6כ5גו סקיסיס נקים3'(
 )מטס סהס קזוסיס יגריס מכמס מקייסתססי6
 זוגמת ת'"ו כחסרון . מתגס חרוממ )יא( :סשגס
 ר6טס ע5 ונתס מדתס כמו סה61 מזס מ"לן6רוגס
 כ5 )פו( : סג0ס כנוו סגס 556 גסוק ס51ך וג1)חס'כמו
 טיך 3טני5 נסח5סס 11 סרטט . כטר צכ5 רמססער
 5סוניtos . 6 יקרינו 6טל : טמ6ס כסמס ככורסזיון
 קיע )יז( גכור: זין גס ס6ין קרכס ס6יגס סמיס6ת
 0מעגו ם6-5 מ35יס סיטעון סמעסר 6ח 5סכי6 *סט
 6ת 61305 . 5ך יסיס ונסרס )'ח( : כ5ה סהורסככ5

 גכ5 כן סמעגו ם65 5כין עמתגה מוס נט5סנכול
 נמירק . הי6 עו5ס מלח נרית )'ם( : כו5ססחורס
 5דוד סמ15כס ני 6ופר 610 נדוד וכן נקנה5סון
 מתגן גתרנומו . מ5קך 6גי )כ( : מ5מ נלית51זרעו
 ס65 מסמלתי 5סמור סגוי חסיס כך וטיי 5ךדיסנית
 ר6סון ע5 מוסיף וי'ו דלפו גסהרי ונו" 5י ו35גיוכא( : 6חרח טכודס 5סוס bSt סרקמעי6 5םוסת,ערך
 : ע51ס מ5מ 3רית גכרתט ו5ורעס פויס סנסומר
 nSh עוז 5ומר ה5מוד 6ין . יטר56 נני עוד יקרנו651
 סט6 ייי sp יסל56. גני מעסר 6ת כי : קל3וטכנר
 : כסת"ח סו6 גקוד יסל56 גגי 50 מעסל טסילוסודנוק

 5עסל 6מס 3ריכין 31סיכך נח5חכס גמקוס .3גח5חכס
 - סיקכ מן וכמל6ס )כז( : טגמ5ס מן 5כס 63כ56ו
 656 מסס מחויק הכ5י ס6ין DS' מ65ס קול6 51יי51קמ1

נדי



עצוחזקונייצןספר
 המיעט , גק5סי טרף כסלק ד6מל ינמק דרכיhs'Sh כן עוטים טקר56 כ% י חלימו כן קברם ? מ1615כיי
 לפ* וסוס מכסן 56מ,ר ו5קמ )ד( : פ510ס כזרסלם מעסרוח ס6ר מכ5 . מעסרותיכס מכ5 : 6חס גס)חלימו
 ב רטנן חס6 5סיכך ממטס עקר עכסו גרפיתסס61ה סמחוייניס קרקע ניודי ט6ר מכ5 ממוייכיסס6חס
 רו% 561עור שרף 6מר . 5עיגיו מפרס 6ת וסלף )ה( ס6פ" 55מד . חרימו מתנותיכם מכל )כס( :כמעתר
 : פלש קער לרכות * עורס 6ת : סנן יעגין סייגו ליחן חיינין ס5ויס ערי מגרם נ0זס סגד5ס סתנ61סמן

 לרגוב . זמם 61ח : טע5שת לרנות * נסרס 61ח 6ין ס5י גחוך סגדלס מתכו6ס ס15י ייגמל ם565כסגיס
 ר6ש דונמ6 סרסס עם . מרסס ע5 : ור4ס5סיס סקרגיס sns' נוכס 6גי 6חריס כס5 מק"ו כבסריס ממו'יכ6מ
 דוגמנן כילם וכמקוס 56 . חוך 56 : קרגו 1ע5 כרעיו ע5 מנרם הדס ומפיגו מתגוהיכס מכ5 כקמר 5כך כשט65

 סמ50יך סכסן גנזיו וככס )ו( : כ5י 56 ספלון 56 תתנו סניכותיסס 5טריס ומנרם כדכתינ שתגססנקר6
 16חס ומטורף )ז( : ססרט טרסת חוך 56 ומכן מכ5סמוענ כמכף mpn' 6ח חקנו מכ5 :155יס
 כיכר עינס 6ין עטדיין טרסס קורס גס סעוסקין 6מי מעס כי סיכם sb וכיח . וגיחכםש6תס כ5 כנייט ככוס עעוגין 6ין סססע 5סי . כגדיו יכנס : סחלומס דסייגו מקדחו 6ח ממגו תפריסו סכוסיפט

 וסוירו סמיסס עעורן כ51ס כן כמו מסלי וכמיס מם6ל המ155 65 יסל56 בני מי קד 61ח : 6נוחסניח
 5פי פורף 50 כבסרחו מטייך סי טסרמו סכחוכ וסקדיס קדטים ח515 כ6ן 6ין כך סחעטו מטמר . תמוחו651
 טנמר כסוגם מחגות 61רנע כסריס סם נמורין מציןטסר'

 : סורף ם5 עכודחו נמר קוים מסטיך ם5 עוויתו .
 מכנר 5פי טיש מפסע 03י - עמור 6י0 61סף )פ( י"ג 156 ומס כנכו5'ן וי'כ כירום4ס י"כ וכסניםגחה

 65מ' 5נך טמ6 610 נס ויסים 1065ף 6חר כסן כ6ן נכי6 5וג פותר משות סירי טומר ס5חס תתי סשיסימס עמס ונסרס 6סר 6ח י6סוף עימו סו6 ס0ורף (hnD קיסיס טור01 נכור זכמי.ט5מי 6סס חע6תעגירום5יס
 ב (qinh עסור 6'ס 6חר למזר סנריך עסור 6ים ולסף ותרומת סלמים תרומת חויס תרומת מקרע 50סמן
 כמגיס סמטמס הכסר 011 סרס'י . ושמגס מחון וסג'ח חלומת נזו5ס חרומס עכנכו5יס "כ 156 ומט ניר6י5
 65ותן כעומל לחלות 5פרות ממט מעסריס ניעים נכ% קיכס 5חייס ורוע סגו לנמית נפריס oSnמעפר
 * ס6וסף וככס )י, : המרוח סרות נסרפת סמעמ6יס 6חווס סים מרמש ממור סער טטורס נסמס נכור6דס

 סמלח.ס6סר כגדיסאכ5 ככום עעין ס6וסף סססע יפי : כסוגס מתגוח כ"י 156 סגרנו5

 :UPs' 65סוף אפסר ט6י סיסמי מ65כתסס קפח דפרשת סררששלימת
:נן:%ם:~ש:גיןמ:ט חקתפרשת

 גב* וגן וט' מככם סוגד ע5 מרמס יגס 61סרחע6מ עוס6ס לוויות sg מוק מהולס. חקת ושת )ב(*בש
 וכן עעמ6 מי64י ופורף מפגיך וכן סגסלסין וסטיר סר סמסכן נסוקס כיוס נג'סןוכגמד

 סשס מן סוס סע6 כנוס גריכיס ומוס וגו60טנע גססרין נסיות טסרס גסרסט סממרח מכיוס 5פיכלמרס
 06 ג6מר 5מס . ס16סף וככס : כנדיו ט3 16עסו 6) וסוס יכטינן 5עטוחס יכנו 65 לכן וקודם5פסמיסן
 ספסר 6ת ס16סף ואדיס מסמק ס116כ 6מסמלייך כ6ן כס גכתכ כן ו6טשס איכ6 מועל 6ס5 פגינכמ
 ג6מר פכך סדין מן ענשת כן למלת 06 656 סכן כhS5 706 : קרח 1rpllnDD 50 מתים עמלי תסס פסיו63י
 ג6 י"6 . סיין מן עוגטין סגין 55מוך %וסףוכנט 6מר במקום זו מ15ס נחסרסס שיכן מנינו 65 * ס'015
 קיטים טנט6ר ולע"ס כסיסע ממעמכן ס6וסף ע5וימי סנ6מר 5סי . 56יך ויקחו : 63 כפרשת קמעים ספ"כמו
 ספין 5ש סעמ6 סייע קיו0ס כסן 6ין 6פרמסגע0ו טכסוכ מניד כסונתכס טון 6ח ח160 6חך ונגיך6תס
 ומעמסן 610 כלסר סעקר נ5 כ6ן 6נ5 נאסרחוע5ח 56 16תס 'ונחחס כחיג וכן מס5סט ג6ס סי6פננ3ין
 * ננייו 6ח ס16סף ונכס : ממט סיחלמקו כדי5ע51ס וגחהס )ג( : עור מס5 15 סי6 מחנט סכסן56עזר

 מטמע טעלנ עי וסמ6 יכתיב מוכים וסכחונ נמרווכים ססרם"י כמו כ56עור געם'ח 11 . סכסן 56סור 1656תס
 וזוגמ6זש כו סומקתו 5עו3ס (sn~fi ס6ס כנר פרמן סדיוס ככסן כין גד51 ככסן כי1 כעלית פרותושסר
 נטרו ורחן גנדע וכנס רוסקך ע5 סעסור וסוט %ינו 65 גס סעסוקין כ5 סמטמ6ס יפי סססע נסיוי'מ
 נ6ס5 מעמ6 06 נקמר 5מס נמת סנונע נערכ ועסר נסנן דמנוחס סרתני כ6ן כסיג גס סיעמ6 סקכ"סרגם
 גש ne)D כן קמרת 06 656 גמנפ 0מע6 זין6יט גריכם ים . עגייגיס ככ5 ומ115ס נניע סיס סמנןכקומר
 ט561 י560 ו6ס וס נתיסר . כו יתחס6 ש6סזיןן)יב( ואקח וסמע סנס.וס1ני6 מהניס 5ז' 5עטותס כסגי'פנעס
 ים פסוריס ותטמ6ס עת6יס מעמרת 6דומט סרסי6ך עסור 6יס 61סף 6ר1 ען 51קח ססרס 6ת ופרףמזמם
 סעדיה מלכח ס6ס עגיגי' נ' עוסט 6' ענין מוינו5ס0יכ מקרonlh . 6 וסוני6 : כמחגך ממון 56 ס6סרוטגיח
 ונס כמליס ודנרי0 כינים וסקסם כמריס ודנריס qnb1 וסלף וטמס וכן כמפיך סירס % ט61קשר
 סנלי6 6ח שכשינין סמ~ס 6ת מלספין סרפ61ס סמני . סרטיי כ6ן 56שר *גי י 3פג'1 16תס וסמע :וסגים
 יש ה61 סכן ושמר 5יט לפי וזקעיע 5'ס קמיע ילש 5פומסס סנן כליך 6ין כעומל ר61ס 561עור שימעור
 שסר סקנ*ס פ15ס ספסר כי סזעח סכלת מכח 5טתנונן סמוע15ת עכורות כמס נכי זר סומפססס61 סייועוכסן
 נ% מיס יומן 06 גמש ג6% גס . 156 51עמ6 156 עכוזם סכר טו6 נוחסן ים כפ' מסיגו וו ויתמך ספנןע5
 65 ו6ס :  פס% *ט ח5* סטהפ  למוס למס  1כוכיח וסייט 3ו גרס סס'6 עטיין י71ע *גו וסו6 ממסחרס

יתחפ6



טפר160

ךץי
חוקוני

 יתמט6 סו6 ככל ס6מר 6מר 15מר ח5מת מס .*חמע6
 סכת 06 סן"6 656 ססגיעי וכיוס סס5יסי כיוס13
 גיוס מעמיס סבי עליו Oft השיטי כיוס עטיו סוס631

 65 ו6ס ח"5 ותניעי הניסי כסטת 15 וסטלגססכיעי
 5י תועיל מ"מ למקדם היכנס מסירתי 3י תועיל65 י סססיתי מהחר יקמל ס65 . נו טומרתו שדט( : %וא סז6ס נין ימים ס5סס סנריך גו'*תתס6
 זקת )יר( : נו עומלתו עגי Swn עוד en~hס65

 סי6 ססרסס כחמלת ס6מלט ז6ת כ13מר .ר%חולס
 כנגיעת הקמל ם65 . סSh 5"6 סנ6 כ5 : סחורםמיקח
 ת"5 מממיר 65 כ6ה5 כבי"ס 6כ5 הכחוג אמירכמח
 06 ג6מר 5מס SOfi) 4 6סר וכ5 : ס"ס5 "5 סנ6כ5
 נ6סS~b 5 סע6 מקשחו כ" דמסמע ס6ס5 56סכ6

 ם6ין לסי 656 סמ6 סיסי יין סיגו כ6 כ1%דמסמע
 כגון סעס 5סי Dh" כו טסמת כעוד דמסמע ס6סSh3 סג" כ5 ממרסיס וים כ6סי 6סר 1כ5 5ךכחג
 כ6ס3 6סר 1כ5 5כ6 מדרכו ' טומ"ס מקנך מייסכעלי

 מח ם% טד מס סין Dh" עומ6ס מקכ5יןמאבלין
 . סגדה סגי ע5 יגע 6סר 1כ3 )טז( : עכסיו נוועוזו
S'h%גה% : כמנע רק מטמ6 6יט 6הל סס וקין 
 6כ5 סכחוכ טמ6 טשו תיחח מח אמר ס% .מרב
 יטמא ת"ל סכחוכ יעמק ל6 קנר 16 6זס עלס מלכח55
 מוגים זס מקא גקכר. 16 6דס כטוס 16 : ימיסו'

 6דס געשם 16 : כמנע 5יסמ6 סמה כ3 כעינן651
 סנע1לס nthnD כי ע3 6ךס נטומ"ח סממ'ר - כקנר16

 6זס כוי ימיו ס65 ציי הטומ6ס פנות 6נייעסותס
 16 מד"* יותל וישטטרו מגחן מהוך "ש5.מח'סןמצויין
 מסני וקף 16כ וכעפי סמתיס 656 יולסין יסו ם65כיי
 יעטו ם65 כדי סומקתן SD סכתוכ סממיר סבריותככוי
 שלתמס כ"ס ומענמוחיסס וסטיחיס כאותמעורס
 מס מסני ז'3 רנותיט ארו וכן לכריות נגפי וגסונסס
 יסימין וקמן "כיו טור יעמס ט65 הזי עמ6 6דסעור
 וע3 )יר0 : טומ"חן חנחן 31סי חלוודין 61מ1"נץ *מות "זס יעטס 650 טמ6ין 6רס עצמות מסומסגי
 סנסורר כעלס כזומר נסת"ח סטי"ל . כעלסאוגע
 : כקכר כפת כח33 וכן 6ס3 מס סיס 65 6פי515עע5ס
 דבר למיקס . וט' ניוס ססמ6 ט5 ספסור וסוסגיס(
 : כקכר 16 כעוס תפילו כגונע ונצן עצמו נמתנפגע
 שמר כנר hio ת'5 מס י יתפעם ו% יטמ6 6סר61ש
 כשנע ח6מר ס65 636 עמ6 ס' מסכן 6ת יתמס6%6

 6כ5 סז6ס כ65 5מקיס נכנס "ס סכתוכסממיר
 כרח גחחייכ 65 למקרס ונכנס עליו פחס 65 06אסי כמטמני

 %1 5מע5ס ot~lnho כדוריס יסך 6ער וליסחז5
 ח'5 מגין שכרס ממענו סוגם וגו' אכרתםימחס6
 : יכסס טמ6 וכל וב וכ5 צרוע כ5 סימנם נע~ים5מו
 ג6מר ו"ס טמ6 כעודו כו טגכגס עמ6. ס' nTpn 6מבי

 נקמר ימס מקים גימר ו6ס מקים נקמר 5מסעפכן
 פייתי מקדם כקמל 6% מסין ג6מר 06 636פסכן
 ר,מטחס נטמן גממת מסרי חייג יס6 סמונכן 16SDמר

 ומז* )כא( : ומקום מטכן נאר 5כך מיינ יס636
 ומזם וס"ק מסורס מקר6 - ונו' כגןיו יכנס סנזסמי
 יעמק ונס נגדיו יכנע סנדל נמי וסנונע סגדסמי
 )מיו"ט חסונם . יעמ6 סגדס גמי והנוגע : סעלנעד
 5סי עעמ6 סייגו נס הטוסקיס כן מטמ6ס טסלסמס
 הע0ינף' כ5 חטמ' 65 65 061 לממנה ממון נעמיתססי6
 פרופים עשמ0 סעוסיס 6דס כני יכסו סמ6 חייסיגןכס

 רסיס ויצנזרו 155רר ס65 עימס ע5 ויזו מעסרסויקחו
 טטהוריס טכ5 סכחוכ 15ס %כך טהייס כסיות6כו

 הנטע עמ6 עזה 06 61"ת כמליס יהיו גהסנונעיס
 סגייך 5סי נ6מ'6)6 3מט יטמר סגד' נמי וסגונע כ"ס65

 6ין יעמר סניס כמי 1סג1נט 5ך כחב סיין מןעונסין
 6ל המס 6ך 6מח כ"ס כי רכותיט דכרי ע5 כמסיכ"גי
SDמחוקן העורה פחח פ"נ סרס כמסכת ססגיגו מס 
 חכ5 וקוסרין רמ5יס ם5 וכר ומכי"ין חט6ת ם5ק55

 וצולקו חכ5 ס3 גר6סו ומסכך מקלגקררווקיסרין
 ומקים וגוט5 לקמוריו וגרמע סוכר 6ת ומכססק35

 סק5יר  ~D"D יסר ועליו  סייס סלי פל סיר*סכדי
 כרצחו כמסרס מוקרן 6י5 יכ'16 6דומס מלסמרטת
 ממסמם נוגרס כרמים ז6ת לטרשת טר*רס שועחכ3
 ס61ס סטון סגדס מי מוס סכל מקרס ס3 פמוטו 3פימכין
 : ,ס כענין 65 06 6חרון סמ,ס 6ח נעפר יס16"יך
 חכורין טומ6ח * יטמ6 ססמ6 נו יגע 6סר וכ5)כב(
 יסמך 5מח מחוכר ססו6 כעוד סירוס מוכרסכחונ
 ינע "סר כ5 ססטס 51פי רנותינו דרבי כך סערכעד חטם* כחגורין 650 . הנוגעת וסנסס : טכעסטומ6ח
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 656 ט )ך 61'ן כייס כין 6וכ5 גטומ6ת
 1'סע6 ע) סיעם ה61 . סגוגעת וסגפם : ערןעומקת

 : סטרנ עד 1nhnID סומן)ומר
 מחס ס6לנעיס לעגת . 1ג1' קר56 נכי ועצו נ%(כ

 עז נרגע מקדם מעיר הר 6ת טסככו מסכ6ן
 סיו וסם 6חת נכת כ6ן ונכס נין מדכרקדם
 מסתרס מסעי כסיסת הכחוכות מסעות עסתםהמגה
 ונסע וגסן דנריס כסרסח גימר וס 1ט5 נין מיכלעד

 לניס ימיס סעיר סר 6ח וגסנ סוף ים זלךסעיכר
 נכר ומעניון מקילת עסו גני ושמיגו מ6ח וגענור עדגו'
 כ6ן מסר קים סי6 נין נעדנל ויחנו נגר מעליוןויסעו מסעי כסרסח כןכחי3 לדוס סכ6רן נקדם כ6וומטס

 נסרסר ופירם עסו ככני 5סתגרות ס65 כסוגרוס6זסרס
 וס סין חסרן מח ופס הסר 5סר 163 סגו 6נחרס עי חדסיס 6רכעס סס עמדו י כקדם סעס ויסביכריס
 לוחו טסרי רכים ימיס כקוס וחסנו עליו סג6מרקדס
 גסח5תו וממגו כרגט קדם וגקר6 610 פקרן 6י5קדם

 610 כקדם העס ויסכ סג"מר יס וקרססמרג5יס
 5פי . מריס סס וחמת : לדוס 6רן כננו5 4ןנמדנר
 : ולהרן מריס מיתח לו סמך מדנה כמתי ככרססמחי3

 . לסרן וט5 מטס ע3גויקס15
 כמו עכסיו 5קו 5"

 3סט סיה 630 מנוחר עמסם הלין כי תלונותכסקל
 זס6 לסרן 50 סמטס וס . מנוסס 6ת קח )ח( :מיס
 ם5 חקיו וו"1 ס' מנסני סמטס 6ח מפס ויקח כ6ןכחיכ
 כסגי 6סרן מטס 6ח סטכ %ח נסרסח כדגתינפסלן
 6סר: 50 דמק15 ועוד מר' )נג' 163ת 5מסמרחר,עדוח

סיס



שיתמכריזשי
 סמולים % סלעו שס יקמל שיינו תוי %גי mfiסק
 סנר סמעס 6ח קח סקטים 15 עימל מעם עעסוככר
 656 סשס 6ת קח 6מר 63 וסקלכם בסלע לנכוחמפס
 ק61 סס5ע. 56 ודברתם : מרי 5נמ 65וח סיס פ365סי

 ר1נס סיס ס63 מסס טכס מנו ר,סלע וסו6 'מר636חר מחגבי וסיס שס סימנו וונין מריס פ3 נגריספגכך6
 נוכוח ומזר מריס סמתס נטף% נסנייו מישו5הויכ
 ויכרמס סג6' נחעניח רנותיט פשרפו כמו ונהרןמסה
 כם5ח כפרסת סג6מר סעג'ן הו6 וס ענין "מ סס5ע56
 ומטסה כחורב היס טפר מעסם סרגלי 610 מ'5ת16516
 . מיס להם 1ס651ת : דיבור ידי על עיסין ייןי"מ - מימיו ונהן 6ד1ס: 6רן נק05 נקדפ סיס ר14סר4ס5ע
 6ק לקחת הקנ'ס 15 01$ 51כך גמעם סכ6ס שיירניס
 ונט ס5,61 ההלס 3דנר נוכר 63 נסבלותו TnDIסמעס
 : הס5עיס כין ס3ך הם5ע כי ועוד )מכותו 15 היסעגין
 סנרו יסר56 . מיס 3כס ג51'6 סוט טס3ע סמן)'(

 3כס י%'6 וס פסוע 5סיוח יוכל 6יך כלומרכמטמפו
 סגה מסלע פמן סכורים הסינוט 15מר ר5ס ומפסמיס
 סהיס סקנ"ס הקפיד 51כך תגענה כמו מיס לכסט$'6
 3סס גוחן טהקכ"ס נסירות סכ5 מידעו ינריו יסרם15
 הטע 6ח ויך )'א( : נזדוגו יקדק 65 6101מיס

 קלמר וסכי הי6 קירה ססרס"י סמלי5ה מעמיס-כממסו
 650 5פי טפין 656 ה%'bS 6 לכסונה שכמכסלסי
 כפיג'ו מסיע Sb ודנרתס 656 לסטותו סקג'סשס
 שוהו סיס bk הע כסנורים פסין hSh טני6פ65

 636 יסכות 3סס סיס ס65 כעגמן והרניסו ע5'1שג$טוו
 ססו6 עליו וחסנו 6חר ס5ע 56 ודנתו ומלכוידבר
 הו6 $ריך סמ6 קמרו מימיו ה6,51 651 פג$עוו16תו
 והכית פג6' ממגריס יסר56 כגי165 ככר6סוגסיסנורו
 פעם וטכסו עליו סנ5עוו סלע פותו לסם ונזדמןכשר
 פכועס לסון 656 5כן 6ין . חג"1 65 5כן )יב( :שיים
 ויפסע יוכר ורייס ט5י לכיח כמנעתי לכן סג6מלנענין
 5סיכךיצתה סירובי אמות גס' סרי 61"ח עגרי5כ5תי
 כע6כג'ם) 65 6נ5 אכרטס 6עסס 6גי 6סל 6חתרפס
InhSנגורו הרתוח 3מס ס6מר טנשן מפתע כן 6ס 
 656גורס

~ef 

 גס.כנויג 1יקדפ )יג( 5יס: נרמ6 601 ה6
 : קזם ססו6 סמקוס סם נקר6 כן וע5 סם5ם מןקס$1י6
 סמסנ הם3יחוח כ6ן סירס מ65כיס. מסס ייסרחניס(
 עניים םסס ע:ייגיס דכריס כמס כ6ן 1'ם יגריסנפ'
 קלה עיר כקדם )מז( יגריס: נמרסת עסיויס ומסכ6ן

 . נ6ר מי גסוס )יז('6% מורמיח: זרומית כקרןנטלך*
 6יוס: מל לנו ס"ס . גלך סמלך ירך שחס:טסטר וסכ כסס עורת סיס פ65 כהל מי רק כמפורפערמתס
 זרן לעכור יסר56 סרנו 3סי . כי חענור65
 31ססגותס סמכם לנכות כדי סעיירומ דלךסו6
 סו כי תעכור hS 3סס סי6 ס5מ כן "ע"ס מקחבענין
 : עיירותיו 6ת יכנסו מן סיס יר6 שירותיגחוך
 חון הס51כת במסקס . גטלס כמסקס Sh'1 ויקמרו)ים(

 6סי ומקני 6גי גסחס מימיך ו6ס קמרו ועוד5טיירוח
 במספג שסילו - תסנור 63 וייתר )כ( : גמרותמי
 מסג מנעו רגל יריסח ס6סילו יסר56 סר16 כיוןכ55
 כסרסי כדכהינ טסווסרו עד כרחס ע3 לסכורנקמו

 : מעיו '~Shl ויע מיז וגו' %מר 15 סעס %"ינליס
 ינ6 קלוס סמלך סי עqh 3 ' מסר סר)כב(כ3סעדס

 61רין )ם( : 6יס מסס נסקל 65 כחרכועאי6תס
 'בעגו '651 עמיו 56 שסרן ישסף 6מר 5עי5 .ישסף.
 : פס ומת י%ף ושסרן 61מר זס מסוק סנ6 עלשנן
 טר16ה1 מערס ירוס)מי נתרנוס . סטדס כל וירשו)כס(
 ר6פ1 ע5 61סל קרועים וננד'ו ססר מן 'ולדכמטס
 ספון מליגן ד'6 . 6חי "סרן עליך 16י 161מרככס
 יעקב ויר6 ס16סיס פר וירש ר6יס קרו6סיייטס
 ולשימי וזעת מכמס טרפה ר6ס ויני פגר יפכי

 : גלני6גי
 עפכ עמלק גדנחינ עמלק סו6 * סנגנ ייסב )א(כ%

 סמו נקלons 6 עמלק 061 הגנבכקרן
 פע0 יפל% עם ונ"מס פחזר סקכ'ס כפרנס 656כגט:י
 ס6תרחי עמת ככני o)s קטור 6יגו סקנ"ס 6מרמגייס
 סג6מר כשערס 5כס סי6 סרי 656 גס תכנרו 5%כס
 שרפ"י כ6ן כמעגי גקר6. ולכך חמרימס סחרם כינסס
167Sela' ייס נקע ל6 עמ3קיס כלכופי 3גוסיסס 

 כתות זכור נפרפת יקמר סק5יר ~1tDS יר'56'נ6
 הססורויס מן וס סססוק י'ע ערו. מ5ך סיות' בגס51סון
 ועשק ערד מל סכנעגי ויסיע ססירופ 1כ1 תיגסמסרי
 ססניסס 6חר כמקס ומפיט ונו' סגני כפרןיוסב

 וסכנטגי. וסטמ3רן כדכתי' 6חח וכשתכמס 6חתנ0כוגס
 סעמ5קי וילי כעמק עס וטכנעגי ססת5ק כי נעמק'ופכ

 ככפיס כמו ססיכומ מתיכות ' ס6תריס זרך :וסכנעגי
 סת6ריס כמו ס6תריס כ6ן 6ף ס5מט פמפסכסכים
 דרך יפר56 סנ6 כפסמע סנכו5 ותקר כמו סכוכ5סון

 ויסטו כיכתיכ יבלוס מספון 6יוס ס65רןר4סנוגיס
 כסכור 6דוס 6לך 6ת לסנונ סוף ים ילך ססרמהר
 כדכתיכ 610 קזוס ע5 כדלוס פהרי גריס ססעפיו
 סמפוט פס ויקל6 )ג( ניפר56: ויימס 5סיכך העכיוסב
 1"שט עליו פג6מר קותו וקינו יימרס סס ע5 .מלמה
 לענינו טסריחחר מסר וילעג )ד( : ממרמס עזויכעס
 ססססיק 656 פיוס מ5ך מעי יסל36 געו 6דסל6סון
 ע" לסס פקת עמלק ונמ5חמח הסרן נמיחתכגתייס
 5זרוס מגסון . פוף ים זנך תהל עמר : פסלןמיתח
 ס6מור פעיי הר ם5 קינו וס סכוכ לדוס 6חלסכוכ
 עפרי יכיס ימיט פעיר סר 6ח ןנסכ דכריסכמרסת
 בי"ס 65מר ממגריס 655תס ועתד מפריס כסגת סיס610
 סר וסגיו סמלנ3יס מפגסח3חו כרבע כקרפ סיפגוסנה
 רוס ור, ומפוג נץ מיכר קים עי נרגע מקיםפעיר
 מדגר יקלס כסנ16 ממפריס 6%תס ס6לנעיסנסכת
 1"16 75רוס נלסון הסר מסר ושרו כעכורלדוס מי 5'3ך נחנס ס65 ידי SD 6יוס 6רן נכוי סכק5סנין
 6פ 5סכוכ 0נ6מר ונסו נס פיכנסו מה שדוס מפרןלסס
 מוש 6רן 50 זרומס כ5 6ח מפס וסכנו שדוס6רן
 מ3ך 56 ונס כזכחיכ לינור נתגוס 65 הס נסמהרי
sh~nירומי סכמק1$ע 65וגוח וכסטניש 6נס 6% ס3ח 
 5פמ56ס %דיו אפון סגיסס סמנו מ61נ 6רן ט5מזרמי
 ויסב כמזנר וי5ך כדכמיכ שרנון גח5 טד מזרחסכ5
 65רן חמס מורחס 1יכ18 מ61כ 6ר7 61ח שדוס 6רן6ח
 מס 6פ פרשא 63 כ6ן * שרנון כענר ויחס :מ61כ

משסיר
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זן"
חוקוני

 כסרית וסי' ועמון מוזג על ליפר56 סקכ*סמסוסיי
 ו6י5ך מכין סכנו מגעת כמס סירם 65 כ6ן גסינליס
 : 16כות פוגון וכלמון ססר סר נכתכו מסע(וכפרסת
 כקימל רום מק51ר דונמ6 . נדרך סעס נססותקשר
 6רן דרך סכונ עורס גסניי ונסמתס רוחםכתק5רס
 55סון מדרוס 5יכגם קרוכיס גסיו פסרמשי כמו"רוס
 ססמע פסיפס גדרך סעס גפם וחקור ר"6 כס'טגכנסו מ" "ח לדרוס מרסון לחוור 1ס51רנו 6דוס 6לץזרך

 : לסרן מממש ככור ענגי נסתלקו טסרי עליססקודרת
 65רן 5יכגס סכורים סייגו עמס עד - 3מס 6יןבכי
 קנחי לטף . ק5ס וגסטגו : מחנו6חס צ6כע16יט
 15"זיג'ע . סקלוקל : נ0תמ סנפת י נלחם :כמיי
 ועיט שנקמל כמו ק55 גחסח נח4ס קלקל כמו :כיעיו
 סחק5ק5ו וסננעות כמו קלקול ' רסון י"6 . סכז51מכעין
 ל6 גמסיס . סגמטיס rh )ו( : נקרס כח גוחן6יגו
 עסיס סגחטיס סם "ומר '1ד1 ר' הלמסיס *ל6ג6מר
1)DOסיסחלקו עכסיו יסרן סל נ,כוחו סטיו סולף 

 קורה מעמיס י מגחם 6ת )ז( : מויקין סיוכפיתתו
 נחס )מ( : קשסליע ותעל ' במו ימיי כלטון5רניס
 סג6מל כענין ומנריק מנסיק ססגמוסח 5פי *ומסת
 סיס יסר36 סמחגס D~tbl קלל נחטת כעיןה51ניס
 ר61ס1 נסוה טס'ס מי פרס6וח ס5ם טל פר%וחס5ם

 שטיס יוי ע5 ' סגמטת גמם 56 וסניה :ממקומו
 ומכוין למעלס עיניו תולם סנסוך סגם ע5 כתורןנתון
 גריס 1ל6 גחם ודוקין רם"י כדסירם טנטמיס לצגיו3כ1
 6100 מדוחיו סכך סקכ"ס סי נס44חי1 לסוייעצחרת
 ומרפוי Snlthsמגס

snrt~s : )טר56 כגי ויסטו )י' 
 טמסורס כמו 65ונומ מסוגון 5סס %ו * כשכותוימנו

 סגיסס ספכ4 כ6ן . משוכוח ושטו )יא( :נמעטות
 על 6סל כת"כ 11 נשיים פסיי מוכיח ' וסמקר6לרסון
 . כנען 6רן 6ל ננו סר דרך סס סעונריס מעכרירך סרם"י סענריס נעיי ויחיו : סממם ממורח מ61כפגי
 ל 6חר עז סס  שליוו  ובו ריר "ין סגר6ס 5סי .חזוק
 עוד ססירסאי ומס מסע' כסרב המסורס כסומגיות
 סיס כך סת6 6מורייס וכין מו6כ כין ממסיק נכופסר
 גטג5מס "גל סר6טין מו6כ גמלך סימון סנ3חסקנזס
 כעיי : שרנון עד נכו מסר מידו 6ר5ו כ5 6ח לקםעמו

 מפס )יב( : כעי"ן q.Sb nDSnnW כשיי כמו .סענריס
 מסעי ונסרחת ורד כנמל וימיו סענריס מעיינטעו
 מונס סטם 656 ני לריכון 5סס נ6ו סמעייסכחיי

 לירד שרוסס טס ע5 מנסרות סס מונס וכשןסמקוטות
 6י . שרגון מעכל וימה )ינ( : סנ6ר גמעטסולמפל
 סחס5ו מק61 כפיוס סמנו מסיט הלנון געור כתוכסיס
 סל6 לך מגיר שרגון מעכר יכחיכ ססת6 סיכלככ5
 מגנך סי651 טכחיק מענר כמקפת 656 שייהןסיתם
 עכל וס וכשי . שרגון מעכר : טםירם"י כמוסימורי
 סייגו ס6מורי מננוע סע65 כמדגל 6סר ענרג16תו
 כנכ51 וגכגס סימוןס6מרי גמל מכלל יו65 מס61יכלחימן עלמון מסעי כס' סגקר6 וס61 שרגון כמ3 ם5נילונו
 מ61כ 6רמןגכו5 סגיסס:כי כין מססיק שרגון סגמ5מ61כ
 מ61כ 6רן סיתס מחחלט . ס6מורי וכין מ61כנין

 נכו סל עז רסון 761 סירדן עד מטרכ 55ימחססטת

 14 5קהוושן מפקשש ועשי סימון מחחילגכול סיסססס
 ג6הס ק6עריס61 6רנוןוע4ו גמל טד מ61נ 6רן כל6ר5ו
 שרנון עד מידו 6רלו כל 6ח ויקח סר6מון מו6כנמלך
 . עלכן )יד( : סימורי וכין מו6כ נגול שרגון כיסייגו
 כספר ישמר : יסרבל ט5יסס ססווסרו סנכ51יסכמכיל
 מ15"ן 61יגן ממגו 6נודיס מסריס כמס . ס'מלחתות
 סלמס וטירות יפר56 למלכי סימיס יסרי כגון"%גו
 נו כוחכיס פסיו ס' מ5ממוח ס' 5סס כןסיס וכמוומסליו
 105 וקרי כסס לסחנרומ סיפסרו ססלכו סננוליסממוח

 ס' מלחמות כי 5י1ד 6ניג'5 השמרס ז1נמ6 הףמלממות
 וסג 6ת : כסאח סמ'ס ' ישמר : וכו' בחס"חס

 ננ51סט5 נסוף מקוס וסגסס - כמוסס כמו .כסופס
 יסר56. גו פסיגו מ61כ6לן

~DIDS 
o1Db5n מתחלף )* 

 715 לפורס והקם סגלגל מול סוף מו5 דונמ6כסדוק
 . מ6תמו3 ערוך גי 6חמ% כיוס מ51נחס גיר 6לסניפו
 6ס5חס שמור סנחליס 6סי ונס . טגחליס ובסד)110(
 ספמו מקוס ליסיכת טר  5סכח גסס 6סר ידי ע5כו
 כתיג 1סס Sh~nt סגיעו ססס מ1"כ 5ננו5 ונסעןער

 מנטל ומסט )שז( : ממולי יוסג נ5ק.1ס61כפלסת
 ססו6 כפרס על ססלנס ס6יסור 6זסרת מוסעתמ61כ
 5ס8 6ו.כפנחן )יז( סכ6ר: 5סס נחן סטס "דוס ס5קלס

 מעמס כסעח סווכרס 65 11 וסירס סרו סכ6ר 6ח5יסר56
'DSסג4 6ת 5סוכיר וכסכל 61סר1 מחס נענשו סטליס 

 כמו ס' nttbSn נססי ד"6 . ססירס 6ת גססוכיל
 וסגשמוגין המלממות בו כותכיס פסיו סיפים דגריססר
 כמו וס61 6מת עיכס . וסג 6ת : 165מס מומססכין
 טט61 יוסף כמתודע כפו כיועד מחח5טח ססוי"ו6תיסכ
 וכמו גתינס למון וסוף סיס כמו נכיר סוס ייעמן
 5סון 6חיסג ל6 סלי דמתרגמיס גחלם 5סס נחן 65כי

h:onbנתן כקמר כמוסס *חוסנ כמסר כתוב סיס וכן 
 0נח4ס ו6ת : טוח מסיס ונסערס גסוסס מ61כמ5ך
 כ5 6ת סימון ס5קח נשח סיס סגחליס ועם .שרגון
 906 מקותו . נקרס ומטס לרטן: נח5 עדלרשו

 : ססלע מן וי65ס נוגעת סכ6ר סיחס ומגיעתןסגח5יס
 ודכרתס כדכת'כ 61סלן ממם * סריס DI~Dn)לו
 שסה במטס גססכם - גמסעגותס שמחוקק : סס5ע56

 וממדגר : מקיר ע5 ממוקס 5סון ונקעו כסלעלוסס
 נמדיר 6סל 6לנון נעכר ושנו לעטים מוסב -מתנס
 זכיתימס ערמון טס61 סכמדכל עכר ומקוחווגו'
 נעיי ויחנו דגלתימס מטלמון ויטעו לטין סנ6מלסו6 מסעי נמרסת סעגליס סר סנקר6 5מתגס לסםכ16

 קלמן גמ5 סל נספוד מקוס. סס גגו לסגיסענריס
 סתחילס פנו טס ע5 מחגם ונקרץ סיחון 6רןותמלח
 וימה ויסש כ6ן כ"כ ם65 ומס סינרן מתגת5יסר56
 סכמיכר לגון כעכר עומיין סיו סעדיין5סי

 ממדגר מ65כיס ו6סלמ זכרים כמרסתכלכחיכ
 ממזנר 1ל6 טכמורמ ממזנר סירוס שיחון Shקלמוח
 ועוג טיחה 6רן ככוס סיס פרק וכקותוסכדרוס
 סול ע'כ טמקדם סמסשת לכתוב וסתחי5וסו6י5
 וממנגס )יט( : ס6חיוגס עד כולס ושכירהוער
 מסעי כס' סג6מר טו6 וכקעס וחל ל' Sh'Sn)S 5ססכ6ו
 חגייט סי6 מי6נ כערכות ויחגו סעכליס משיויסעו

ולמרוגם : יגס'ויי תיגת ש5 ין ע"1 סמום יט"י ועיין חו)ס פי'*(



שחוקינ'וחקרךטפר
לית סגקר6 ט61 חמות נתסטעו ומגמ5י636חרונס
 טמנו כמו . מממס שון מסעי כמרסתסי0ימוח

 ניח 16ת1 קולין ג3י6 בית 16ת1 קוריןרכו"יגוסיו
 הגח 5ל גהססעו ומגמות קון עין ג5 עיןכריק
 כקעס טון S1bt ני6 מסעים 6כ5 מסעי כסרטתסגקר6
 נתיכת . סססנס ל6ם ש"כ כסיס 6סר )כ( :ועריס
 סי6 מו6נ סנסיס נמס 6ותט כ15מר קקיכמכמות
 סמדכר 610 הים'מון סגי ע5 סגסקסס הססגסר6ט
 150 סיע ממתמרס 5פי . מוץ כסיס 6סר :סגדם
 1ממדכל ז"6 - מ61נ טלכות וכן סמו ע3 קותוקור6
 ממרכל כי כ6ל כ16תס 'ם גד51ה מם'כותמאגס
 גמ3'56 וממתנם : נמחגס בסס נחגה מיס גמלוןמקוס
65on'o מטחן 656 כמקומן ס:ונעין כקרות כם6ר 
 כנוו בו יתרה והיו"י גדם )גמ3 וסיס גחגנל5סס
 שוק קטין 5,61 סמספי3י סמגניסי נסמיססיוסני
 : רגיס מיס 1'165 כתיכ וכן 5קח סטרן 6י3י 61תכמו

 סגמ5 הים מיס מלוב נמ5 וגוסגטעס . כמותומגתיי56
 מ61ג סנטרה ומסכמות סכמות 6מל ומתפספלמטך
 נחOtO 5 סיטימון סני ע5 סססגס'ס;טקסס ר6סעס61
 . ~es(ot ויט5ח.ימל56 )כא( : סני6 56 יורדהכעל
 לכות'גו מ65כיס 5061מ דוריס כ0' 16מר 6הרוכתוב
 50 61חת מטס5ס15ס ם5 6חת כחכו לנרוח סחיקמלו
 . סמדגרס יסל56 5קר6ת )כג( : ומנחמסיטר56
 קרנון-6טר מענר ויחגו 5עי3 כדכחינ מוגים עםטסיו

 עמון כגי 61רן מ61כ 6רן יכוק ועי מקרנוןכמדגר
 וכמו טתיסן כין מיתון 61רו כגטן 6רן ם5גמזרחס
 עמון כגי 6ר7 6ת מסון מזי סו6 5קח כך עלבוןגמ5 עי סיררן מן ארוש מנך מו"נ 6רן 6ת סיחוןמיקח
 י,"3 ם6מרו 1"61 5יטר36 סותרס כך וע"י ינוקעד
 גני נכוי עז כי )כד( : כסיחון סטנם 1מ61נעמון
 סיס ותוק עז כי ככס 63 ז6י3ך מיכוק 6ג5 .עמון
 נין ממסיק וטיס טמון כני גנ51 עס61 יגוק3הר
 . סמוס4ס יאמרו כן ע3 )כז( : עמון כני וכיןסיחון
 מו6נ 6ת 5ק55 סיחון ססכרס קניו וגעולכיעס
 כי חסכון כחוך עיור נ161 . מסנון כ16 :חנחומ6
 סנ,מן סיחין מס5 עכסו סס'6 מאחר תכונןעתס
 5טי גתוכס ידור יר6יס סיו sb~n מ5ך כיזשהיחס
 : ככר ontonn יותר . ותכונן חננס : ח5ם מ5ךשסיה
 כי )כח( : סיחוו מס5 עתס טסי6 עיר ' טיחוןעיר
 גוו6כ כמצך מרדו חסכון 6כסי סי' * ממסכון ינ6ס6ם

 עלס ססי6 סקרים מן סימון. מקרית 5ר~כסמ5כס:
 : מיסור סיו נמוח טוחן סגיני כ5 כקמריפויה מנעצי כמו מיסור רסון - תרגון גמות כעצי :5סימון
 עס הכית : מסמסן ,ט כ5 . מ61נ 3ך 16י)בם(
 מו6כ 6תה סעו)ס מן ונערדע 6כית תהלי -כמוס
 6כזת סיכת ע5 תהעס 561 סביון גנ15ת כמוס ט3עמו
 טפירוס טירן )ק חסיד 6נד כמו גסע5ח פירוסוכי

 טימן גחן 651 גמי סגים - נלעיס נלו נחן :נפע5
 מרנו פ5יעי ססיו מו6כ 50 הקפג'ס גניו ס6רמירום
 כפגית טגיחם 5ס3חס ירכס ס6ין ונפחיו סימון50
 ועילס )ל( : מייו 3סנ'05 יגון ם65 ט'חון ס"על'5מ5ך

 50ס יולם לניס תמנון עיר - ?'כון עי לסנון6ני

 מס5  יורם פור  יירטלס  טל*  וינון  פד סללן כ5מע5
 ' עכזי 5יוי ניר סיוט ימען כמו יורם 5סוןמוחלגיר
 וגם3יכס וסי' גיס ירס כמו ט סם3כ חסון ונילסי"6

  וגירס  ליעל  לו  ריס כחרנומו וסרטו כ6ת ו6סמקרנס
 5כס גירו כמו וחליסס ניר רסון וגירס י"6 כחטףוי"ג
 מלקנו כ5ומל ממנוס 5סון . ועסיס : עפיו יגיד ורעוגיר

 ינדי5גו נקודת ע3 . וגירס : עליסס 6תוססימוגו
 פר 6סר יופה ער  וגסים : הרנס וכן  זנרלו5ס51י1:6
 :  לן סיס  משלן  פ6ף ללפד  SV'1 נסוו .פירב6
 ויסח ללג( : קלי ויורם כתיג ס6מורי 6ת ויירט)לב(
 ט61 חפון מדרוס מסעך סכ5  פס ע5 ופון 5נד .1יע15
 וישו : ומירדן עמון כגי 6ר7 סכין סכפן זלךע51ס
 5ם4ס קלסו 5" כנען מקרן 6ר15 עכ5 עוג -ויעלו
 סימון 6נ5 גסתס כ5 תמיס 63 כס ס:6מר מטוס4

 : לם4ס 15 קרע סיחם  יפיל מו6כ מט5 לרגוסקסת
 עס"ריך ,כס מס לרמסני 5ך וסרסת סי' כנר . 1ג1'1יג6
 . לותו תילך 36 )לד( : מטס וטד מגם כך כ5ימים
 וכותו 3ו תספור פפ* לסלמס יר*  פפי otonפירם"י
 5ך נסרסר טרי יר" רגיפ מסט סיס 6:ו6י 61"חוכו'
  "נרטט ט'הרנ עע שתכוין סיס ערמו סירס"י5ך
 6 ה61 זכות שגי 061י'  י"5 6ל6  פססי  סרס 6ה1'ט6
 6מר מטיח כסן סרק סוריות נמסכת 6מרי'זסכי
 ונשיות  בתורי  *רם  יפסוס 5עעס רב 6מר יסקסרג
  טטקרינ  סרבנות ת"נ  ניכית פירי לפסס  פלי~י'
  ענ15ן  טל כתו רוח ממנו וינתס וכס מ61כ מיכ5ק
 פשי בלן  פל נלו  בן  ענ15ן פ3 כתו רות יוסי רניז6מר
  פפ6 לנינו מטס  'ר6  סיס גנוי פכך טיתסמו"נ
  גסכם כי סעגרי 63כרטס מסניי סוכות *כעמוד
 : קותו . תירץ "3 סקנ"ס  לו סיפר  פרקמיו
 סמ~מס יטחין תתי . "י56 דיי ייסעי )א(גנב

 בגיס סטיי ועמס ביסס והג'16 סגנריסמזרו
  פפ6רלון מ61כ נעלגות וימה סנמדכר 6רנקמענר

 :  יבוסועד
 חקת דפרשת  מרבואשליטא

 בלקפרשת
 ר61יט סעס 1כ5 כמו נ5ק תטמע * נ3ק רירא)ב(

 כסריס - מ61נ וינר )נ( nlStpt: 6ת*
 ממס סיחון סכנם מס 6ת 5ננ61כ  'פר6)  יחוירום65
 'יש 5פטוע ורטות Sh~n'S כמ 3סס 'ט חנכו6מר
 :  סיפון פשי  יפר6ן  6:0י גי  ידעו 65 וסםע5יפ
  דברים  נפרספ פפירם"י בפו  עפון 1ל6 - פוינוער
 36 מ61נ ויקמר )ד( : מיחמט נס תתגר  56גבי
 ממכס כיכת'נ גריתם ונבי  טכביסם ססיו . מדין,קני
 מ61נ 6ת תעוור מדין כגי סנ16 ננו6כ נמדה מזין6ת
 סימון סככסו. עתס . י5חכו עתס : כזי גן טלרושכס

 ויצפו  ילחכו מעתס  מו6כ פמלכח  טיירותונגותיס
 כפסר0  ססי6  כלפולו . ספיר  כלפך : שנוחר נבלכליס
 : פהולות נסמות כמו 3מע5ס סגים 15 ס6ין3ס'
 : תלעס סל עפו 3לי כחרגופו י עפו גני  רןזה(6
 06 תתרס 61! סכ6ס קטון י כו נכס 6וכS1h 5'ון
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 לתריך מסכני דוננוחו מסיגו מסרי רגיס לסיןסו6
 61תס במ5חמס 6גי 61תס 6גי 13 נכס 7"6 -נל51ס
 נלסון: נכגו כירמיס סכ6ס 5"ון קיבס ומשיגוגק55ס
 מתמרס ססיחס סיחון מיי עקמו . טבלו מן61:לסגו
 : הר6טון מ61נ מ5ך מיד נהווון כס5קמססקי
 ססרם?' כמו קוסמיט ססרי . ביים וקסמים)ז(
 כידיסון חחימיס 61נלין ירוס5מי תרנוסוכן

 הגיגו 11 ומונמך סמקך מ6ת מחומותלנרות
 נתמפיס ם56 כחרס ק5ק5 סקסם סיסכימינו
 יגכון 65 כמו כירם סקוסמיס סכר יש6 * כככיל6ס
 . ככעס עם מ61נ טרי וילכו )ח( : כירוטלסקסמ6
 נלעס עס גת6כסגו נמיין מכירים עס סיו 5bSgפי
 עס כעיר גת6גם:ו ממדין מסיו מדין ולגי6כ5

 ושוע ג15י . סעס 6ח ח16ר bS )'ב( :חנריטס
')DSנלעס ק55ס וקעו ששר כע5 7נר מנסת סקכ*ס 
 : סמנפס ג6ט בלעס ק55ת נטביל 16מריס סע51סהיו
 סכ5ק 3סי מדין מרי סוכיר 65 גלק. טרי 36 ויקמר)ינ(
 . ני51יס יניס. סייס משו( 56י1: הט51ח טעיקרסיס

 ו6דעט )'ט( : ננ5 מלך רני . גיתו רנ כ3 ע5דונמ6
 סקכ"ס לו 6מר מככר 6ט"ס . עמי ז3ר ס' יוסףמס
 כסכור 51קn)SS 55 עגמו דומק סיט טמטם ח5ך63

ממחוי
 מפי 5חו5 עטויס סינט 06 נלכו 6מר קלוחו

 להזדינך . י 5קר6 6ס )כ( : %כח )י מגים יגסמס
 מס תאתר 061 עמס 5ך הס5מיס 5ונמ עמסם5"כו5
 6מר ונחמוס "תם 5ך 15 6מר סעכטיו סמעססכמאגס

 )6 6)6 6מי )6 מחמוס י'5 656 עעריס ת5ך 65)1
 מהוסיף לחרי טווי זס 6ין ז'6 . 5ק5)ס עמססת3ך
 . סי6טוגיס מן 1:ככייס רכים ושמריס סריס3ס4מ
 bllpl סכ16 ס1טיס co כך כ5 06 5ך 5קר6 706"6
45OVD קים עמסס ת5ך 5" 5ך ס6מרתי למרי סנייס 
 וימר )כב( : 6מרי:ס 636 עעססעעם 63מו6כ. סרי עס וילך )כא( : 5סס יוטע 650 וירקו 6מסל
 כסייט רשות לו נתן 65 טפרי . 610 טסך כי ס'6ף

 להכין 5ו וסיס וגו' לך 6%5 06 כדכתינמקירות
 סו6 מעך סקנ"ס ס) גדעתן טיס ם65 ר6עיגסמפעם
 ויזוע ונלוי עסיס 5ך ס5ח כמרנ5יס מגינו זוודונמ6
 ד"6 . םי0חלחו סקכ'ט ם) כדעתו סיס ם63בסניו
 סדיר 6ת 1"ך 6מי טסר' 610 ס51ך כי ס' 6ףויחר
 בלכת 5כ5עס לו סיס hSI מעכס 16ח1 ")יך עוכר6טר
 "6 סג6ט מרוי עגמו מיסר וה61 מלכר 16ת1 סייעעי

 למס 5סודיע נלעס סרסת גכחכס סרנור*סמתין
 1כ6 מסם עמד סוס . סעממין מו' לס"קסקנ*ה ס"

 לכיס . עמו נעריו וסני : ככסת ממס 65 ע53ק55ס
 יומר סטיון סטית לח13ה פס ס;שן 15 יס6ט65

 : דרכו טנין 65 61ח ובכל עס כוונטגתנס5ס
 15 ס"תר מלס כגגי הדס . נידו ס13פס וחרכו)בג(
 נופרטיס ים . מז? ונור מוס גדר )כד( : נילי מוגים

 קבן יעקב כין עד מהים סנ5 שו6 סניר16ת1
 כוסן הו6 לכ1 סו6 כלעס הו6 61מריגןסיימי
 Shx'5 לרעס הנ5 54 ועכר עכוביו ה5ך 6101רסעתיס
 כדכהיכ 5ס1'קז ני:יהס עי סריס סג5 נ6 5כך5ק55ס
 סגל סו6 טקיר 56 כלעס רגל 6חושחן

hleספי ויל סג6מר חנל געפס וס 1ע3 סגדי : 
 ענוי ס מב"ר ויוסף3כי(

 קנות סיפתי י סייס .
 6נרסן מ5 גניו 6ת עתחלס 5ק5ל כמגק כלומרסריסו
 15 וסיס 6כינ1 6כלסס Sa ,כוחו לסם עמים 665כימ
 OS1 יטמע56 כנגד ו5כ6ן 5כ"ן מחוח סדרך)כועס
 65 5ק55 %1 גסחזר וסוג בסיס ותקך מיינוקטורס
 מ% סתום ירך 5נ5עס וסיס ינמק ם5 ונוחו לססעמל
 וכסער טקיר 56 וח5מן וסייגו ינסק נ1 עסו כנגד6מ?
 יעקנ ט5 ,כותו 3ימל56 5סס ~OS1D1 3קע1נ6

 ימין D1P)S ילך 16 6סל וטייבו שמט מיחסממזחו
 . ככעס 6ף ויחל %עס תמת וחלבן )כז( :1טמ56
 יג4 ש 5עשד יכותת כי וקין גססווקתי עוועיו6מר
 ר6שגס סעס . נמקן 11tho 6ת ויך : חמתירחת
 : לעיס טעסקיס עקטח 5כי,מס סעוטיןכדרך נם* ט5יסיס ופעם כסוע 16 כמהנ 16תה מכסוסירס
 6טר )ל( : כסו'6 ס5מ9ד - 3ך עסית מס)כח(
 יפ טסרי סמ5ס פוסקת כ6ן מעמיס כמס . ט5'רכבת
 פקססכן ק6י * הגס סיום עי משדך : ע5י SDרניעי
 כן 5ך עסיתי סמע%ס 5חנרו ס16מר כ6דסססכגתי
 ט65 אסנין 3ך סיס ככך רני5ס ם6יגי מניחרכלומר
 . קניי סיק- ירט כי )לב( : כן 5ך טסיתילנס
 כי גססי לסוס ספרור מגסס כי כמו ttph אסוןכי

 עזי) 6ל 56 יסנירג' כמו סגילס אהון ירע* 5ך:מטסתי
 ל אסטן '65תי הנכי סנט ססי' כך ירעני רתעי"וע"י
 סרחון ותרוככי )לג( : לגנוי סנור טורך סיסומל"
 עכעתט 656 כעני סיתם לעס ג5 שומר . 5פגיוהע
 געתם 06 6נ5 - מסגי נעתם 516י : 5סמ56 16יימין
 סדוחק מסגי 65מוליס חוורם ססיתק וכ5 מכ3מסגי
 . "ולס דוחק טרייית וכסגי הרנתי 16חך "ז מכסססיחס
 וכן וכגוסס מהיחס . סמייתי 61ותס : מסני תוןמס:י'
 מון סירוסו מסני טהרי 5:ופגי 5פ:י כין מקיק סיטסו6

 מוריסס מפניך ה36ס סנייס ונם5 כנון סניממרתית
 מסורם מקרל וס סרי פרם9י - סלנתי 16חך נס :מסגיך
 גמ65 כתוי 6100 כמו מפרסו הייתי 6ס כקומר .ונו'
 6'ס כקומר 16תכט מעין מרנס טיס 165חך סמוךונס
 סלנתי גס המירום 6מר כמתסרם:ו עכסיו 6ב5עמר
 . ססרס"י כמו סעככס והיק סטוינה מעין 5לנותלוחך
 מפרטים וים ס5מינס עס ססלינס קרנות גסד"6
 ס:עריס 6ת )לכות סרגתי לוחך נס ככתכןדנייס
 סכחונ סזכירס )6 51כך טורך מן גטו ס63 עמיסס5כו

ןן'?ןי
 מסגי שתרי 6תי וס"ק סכסמס וס61 שותך מעין מרנסיסייתי %":קי;?נ.:'," :וי (2ן

 מסגי סגעסס עתס 6ג3 סמייחי ו6ותס אתן גס 6תסכי
 . וסע( כסי מסורס לסרסו זריך )שכךסכריות כנוי מפגי  גססת סי6 כי סי6 1)6 סמייתי ו6ותס6ותכס

 6סר ע5 מסקתי "סר 3מקו' 'ךעתי'כי 65 כי)לך(חט6חי
 מלכיי %ייחס 63 וידוע יסנין 5כ נחתי 651 ייעת'65
 Sp3 מיעור פ5 ננוגס סעיסו כע5. נמוח ויענקו)מא(
 : גי נע5 %נון נמות כע"י יהודט מכע5י כמומיסור
 5הנליע כדי מבנמותי מנכס נוה 5י 3גט )א(כנג

 מעם עד נייקיס בנעה שננו מונמוחמכעס
"דם



קלןתיקוניננלקטפר
 כינס  5%%  כוי משס יעקר ישק %וטס נם סנן6ים
 : מעמיס טבע מם15 ים" וכלגיס הממיס טיפס%ן
 "ים גני ונלי מלסג נך 046 ו0געס פל'סשנעם
 סר )ב( : טנעט ט3ער4 עגעיס נופט %יגו אורס08
 מטתח . ספי ואך )נ( : מונח כ5 ע5 * ננוגחאע
 סמחין oah "5 טג"תו ומלוכ מקיל מלחעחא0נל
 "לטיס. ענמותיו:י(ויקר ספו לטון כסי. ענתרש:עד

 ויר6 יונמך מקרס 1לסון כקמ"ן[ ןל"5 נפתםסקו"ף
ewnסינור ג6ן 5עלט סוטך תיגר.63 ויל4ס:וכס כמו 
 . קרס מסרכי )ז( : סננו6ס כמעת וגירסו נוטסמסרי
 6קוכ מס )ח( : מקוס 6לס כתוי טסרי סו6 מ5סכס5
 ויסקסו כזכח'כ עומי עלגי טליס מרקס טסלי -וגו'
 מכניס 5גזס טפס . לסורנו ומנגעות )ם( : נע5נמות
 סכעימס כור6ס מטרי 5סס יכעס 16מר, סוס61ין

 וי0נתס * ע5יס לנעל 1'סכתס כיכהינ 5נטחלסוליסט
 יוכן מי . יעקכ עמר מגט מי )י( : כ"רנכס5נטמ
 נס כקומר דקים ס3ניס מס יעקב ם5 עפרוריחו5ממת
 65 יסריך ססרי מניין גני ריגן קטגיס .נגיס נסס'ס
 סו6 יעקכ טפר גמ65 ומעלס טגס מע0ריס לקגמגו
 חשו סגיעיס ו6ס ידות כמס סנדעיס ע5 מרוגסרועף

 6ת וממסר : כק55הן חפן "יגו 5כך מט"ו 5"סקעניס
 זנליטס 6רנעת 50 מרכיעיוחיטן "חד י יסר56רובע

 יסריס. מום נפטי תמוח וגו': תרפס קשו 006כדכתיכ
 ג6 ל )יג( : גמרכ SID'b סעחיד ג6'נעגמגוחוי%
 6100 ס' ע5 6ף כמולס כגרף - 6מר מננס 656תי
 : כמילק ס"5שף - כס לקרס ו6גכי )מו( : לפיכסשון
 מנרכחו יחוור 6יס 6ינו . ויכת 56 %ם 65)'ם(
 6יס ינן : מסעי 65 סטרי נסמו פיוס םברכתיסכיון

 נפסיעח וסם5יטית יכול שיגו 3מי 61חרתשכורו עומי כשיגו גמי 6מת מגויות גחמות ט5ס *1'חיחס
 : ויתנחם "דם וגן נלעס 6מל ססתיס וע5סמקנ5
 16ן ס3יע 65 ססרי למס . "שינגס 1ל6 31וך1(

 סס'ד יסר56 כממגס 9 3ו מלך וחרועמ )כא( :כיעקכ
 ונוסעתם 56סיכס ס' לסגי וגזכרחס כחטוטרותוסרעוחס
 מגיס כמו כפ5 1105 . ככועסות )כב( :מ16יגיכס
 6ין ר6ס מכח כס51 כמו כפייס ככפלי כקמרעמס
 6100 5סי ר6ס סכתונ לו 6חו "65 לכמו וערךימוח
 כי נכג( : טדעס כפי 5עו5ס 5ס0ניל בזי נדוגםעריס
 כ1 יכמס גמע כי וינרכגי כחסתי חסון * כיעקג גחם65
 גימום סוס 6ין 6חר מקוס 56 6תי נ6 לך "מרת6מס
 מיעיל ק0ס סוס 61ין ניעקב מועיל נסיון שם61ין

 65מר סנ6ס 5מגס . 5יטקג יקמר כעת : 5*05שטר56
 וע5 יעקנ ט5 5יעקנ יקמר nhtw כעת מירדן 6תעכרם
 מס זונמ6 156 עם סקכ"ס סע5 פעורת כמסיפר56
 6סונ נמו . כטת : רכו כמס כמו 6100 מעטיךרנו
 יסל56 ועל יעקנ ע5 . ו5י0ר6ל חיס:5יעקכ כעת6ליך
 ססיתס 5סי יטקכ 0ס,שר ומס סו6 "חי 5י "מר'כתו
 וזס )כד( : ויוחק נ6נרסס כן סטין מס ימסמעחנ
 כ5ק כסכור חכרכגו. ל6 נרך גס )כה( :ים-ח55'ס ופוח" ערף ס6וכ5 יחגס6 וכקרי ק6י יסתס*לעי5ח55יס
 יוזע סיס bto1 65 עכטיו ט5 כננו6ס מנרכסטכ5עש

 : נמוסס יס' מס רקטמהגכ6

 מקלקת ס5ך 65 י נסטס יססס סל ול6 )ש(כנד
 בעו ז כעעס כמקוס מסקוס ונם'וגותגמסיס

  'ועי פלי  יימ כי תמרחטעע'גסעט
 גחו ר6ס 65 כי 15

 כדכת'כ ייו ע5 ססכיס וסקכ'ס וכרכס וגתטוון3יעקכ
 610 . פגיו סמדכר 56 ויסת : 56סיס רוס עליוותסי
 : ל ומנדחי ירוקי מס ויכר כמו נכוסס לוון 'ימ,ס טדי ממוס 6סר )ד( : יסר56 סיו מטס מושערנית
 0יעקכ 5פי ,ס כאון כרכן . יעקכ 6וט5יך עונו מס)ה(
 מניט . מד14 נניס יו5 )ז( ש תטפיס יו"כ תם 6יםגקר6
 * מדריו : ע5יו זורק ל6 ניס נוי כמו יחיד נלבוןמיס

 וזרעו : ססרסיס ע5 מר.עכסיס יקו סמ'ס ד5יותיוורעו
 ססרסיס ש סעגסיס מכר"ם כך ומתוך . רכיםכמיס
 פרי מעסות ימים 651 ודרג 651 רסיס נעים חדיריסים
 ומניו )ח( : וגו' מ5כו מ6גנ דרוס וסניי3ס סמע5.וסו
 ע"ס ימים 0טח כי קניך כ'ת "כמנס סני כמונ'"ח  חטרי  מגבוי  כפס סריו נו'ס ימחק וגממו .ימתן
 סג6 סו6סועס 6רור- 61ורליך כלוך מכרכיך )ם( : ססמיס 6תס'

 סג6מר עקמו מק5) ס61 יסרי 5ק5י
 ומקטל מכלכךושרכס

~lbb 
 6לור *ורריך וכתיכ

 ל כרם ועתט 0ש6 : יודי נרם כמו ומסירותק15ה, 5סון - מקומך 56 5ך גרם ומחס )יא( : כלקיונובלכיך
 ככד 6חר מקוס 6ן 6חי גO>s 6  עכטיו 15 6מר 65נ5ק
 ס6מל 5סי יקרס ס5" סיע הסיס 5סי ככעסס6מר
OD~Sכקרור יסיס יק55ס 06 61"כ קרור וקוררך 
 )'ד( : 5ך כרח 15 6מרו5פיכך

 רנימ מסט . "יענך 5ך.
 6ך נמם6י pbi 6מר הכלעס 5ש מעלס 6ת0הס
 1נ1' נקנס כ5 סמייתס 0ג6מר סי6 נ5ויס מדיןכפרסת
 יעמס 6מר : וגו' כ5עס נזדכר י0ר56 לכני סיו לנסמן
 כמו טימיס כממריח יסיס סו6 * לעננך  OtOסטס

 חזדוונ 06 - וגו' עתם 651 6ר6גו : וס51ךממסרס
 יער56 6ת 5ל.ל יעחו ס6ין * עניון יעת 7111ענמי( : כלוס מסם 5יר6 5ך 6ין 11 ס5ס 3טנין עכסיולסם
~1DS

 סוף כסס61 . ימזס 0די ממיס : otelt הסס
SDI115עינים גלוי טש6 כסעס וגס וקילס מסחו ט  
 6ר6גו )'ז( : מרקוח ר61ס כ5י5ס נס שוס נסשומר
 כס5 . קרוכ 651 6ם1רנ1 : גחגנ6 יוד ע5 . עתס651
 ספרן כמו ס5יכס טין - מיעקב גוככ דרך : טו6מלס
 5כ61 סכוכביס כנרכס 1pl~no ככר סילם כס ירך6ער
 וסממק5ס ספכס ככר . opl : 5יטר56 פסס5ע,ור
 סטככיס זונמ6 . וגו' מו"נ ספחי וממן :מימר56
 מולך מו6כ. ספחי וממן : קיסרה עס נהממוממ40תס
 וטמון מו"נ הדוס :Sfi~n עוד יירסו שעתידומחגכם
 6ת מנחרש כין ככורח 65נלס טקכ8ס טסתגסכמו

1t~)poוקרקר : 61ווס וש"כ עמון 0סס סקדמוגי ו6ח 
 וזנות ערום כגי ססס מו6כ כגי סס י"מ . מת כגיכן

 יקום רוסס . מיעקנ וירד )ים( : סת ממופימחרת
 עג6מר יו6נ וזמו olvh עיר מכ5 זליי וס6נידמיעקב
 63דוס  זכר כ5 סנרם עז יו6נ סס יסג יגרס פסתגי
 מנגין סוp5nD . 6 6ח 1יר6 )כ( : ונו' עשלכיח פריי יסיס ול6 ג6מר עליו . 1ג1' מיעקכ וירד :תו'
 ל"מ  מורוים קניו כטיס 5עי %5 סיס  5רומטל

 : 5ם5מו מסיחו 6ת כ5עס לו גי5oSnn 63יסר56
וילה



חזקתיננלק0פר156
 ס6מור סקיגי סו6 עמון 610 . טימ 6ת ויר6)כ%(
 61ת סקגיוי 61ת סקיגי 6ח סכתריס נין כריתכפרסת
 מו6נ ע3 לנ6 וגנל %1וס ומו6נ עמון טסןסקישל
 %חן : עמון ע5 מתגנ6 ועגהיו עתיי 503ו6יוס
 36 5יסל56 סקנ"ס %מר ע3 מחגכ6 תו"6תסמוסנעי
 . וסיס : 5עתיד זס 5ך יועע 65 מייך ומ'ח5ולס
 סימת סרטסו קגך .גם5ע ם'מת טילם סו6 דכרטס
 656 - קץ 3נער יסיס 06 כי )כב( : סו6 3ס5עקשך
 6סור מרי עי : סע51ס 51סירוז-מן 3כער 'סיס.קין
 06 כי - ינער סתסיה עז יגימך 65 6םור *"טנך
 וע5 סמקוס טס קין.כך : מקומות ככמס 5656םון
 כופ5 ססיה * ג5עס ויקס )כה( : קיגי עמון נקר6סמו

 . כהליס 6לס 56 . 5מקומו ויסכ : שגוסונ5וי
 סטמט 6נדס מדרם פירם"י . עיססמם )ד(ננד

 וסחמס גנ~5 סענן סמוע6יס 6תמודיע
enilrסענג'ס נסת5קו 6סרן טמת גיון . ח,אק . ע5יו : 
 זוגמ6 טננסוס כמו ח5יס כעגין 6גסיו. 6יס סרנו)ה(
 - סמדיכיח 6ת 6ש1 56 ויקלג )ו( : תסלננו סרונגי
 36יס קרכ 63 61נימ5ך כמו טכ:כס מענין ספעי35שן

 מסס ס6מי ט5 . גוכיס וסמס ך סגני6ס 36ו6קרכ
 : קרוכ'סס 6ת 5סרונ 5סס וסוקסס 6גטיו 6יםסרנו
 : מטס מטת עי מם 6דס ס6ין ר6ס . סיגמס ויר6)ו(

 כ15ס נכך 6ין נטס נטמ6 061 . סגיסס 6ת1?קור
 ססרנו עי פיגחס גהגסן bS 1'5 רכותיגו 6מרוטסלי
 מור ויקג מגורת גקנותס 36 . קנתס 56 :5,מרי

 : נופ)ת ססגו"ןגז5חו
 בלק דפרשת סדראשלימא

 פינהםפרזטת
 כדכחיכ ממתי 6ת סטיכ . 1tPSb נו פ%נהם)יא(

 5ומר56 5הס 6י1 3סיכך ומנפסותענר
 6ת )יב( : מגע'6'סס 6מן סכט גסי6 סרנ 306סג6ומו
 6ח : וכזכי ומרי מקלוכי 5יר6 6 6ט * ס5וסגליחי
 כריתי 6ת כתכ כ156 והלי מסל מקל6 . ט15סנליתי
 כס6 כ60ך כמו ססו6 56היס כס6ך זתמ6 ט15סכרית
 סכרית 6רון ס6רון כמו ססו6 סכלית ס6לון וכן36סיס
 יססיד סן סיס דו"נ ס5וס נריחי י"6 . סרנסועוו
 כפיו "ח יס6 65 הגסס 6ח ססרג כסן 67מלי'כסוגחו
 סיתס סמיס 5סס והרניחס ס61'5 הקנ"ס סהנעימועד
 ג5 - עו5ס כסוגת כרית )יג( : וסול סמסרםגמו

 סי1 סגי ניח נחמ5ת 6פי5ו נמקיס ססיו גדו5יסכ6ניס
 6ת סו5יי 561ע,ר סימי0 בדכרי כיכתיכמפינחס
 סמייגיח סמןיגית.עס 6ה סכס 6סר )יר( : ונו'פיגמס
 : ר,"5 ס6מרו כמו גסלנ סיס 65 ממגס פירם 606נ5
 ססרי 365חר 115י וס 6ין * ספייגיס 6ח נרור)יז(

 דעחן 5ימנ bSb ג5טוו סמעסס כשעת מטותכסרסת
 5רור : כ6ן גכתכ מיין ידי ט5 טהיתס סמנססחעגין
r:&מד6נס סמ61כיס כי סמ61כיס 6ת 651 . סמייניס 
 מיז 6לנס 5קחו יסר56 ועוד יסר56 ינו16 סןעסו
 6ס 6נורו מכ6ן - 5כס סס 15רריס כי )יח( :סיחון
 ע3 יכס נכ15 6סר כגכ5יסס : 5סרנ1 סטכס 5רשלנךג6

 O~ls יכס יט ומריס. 5סמעי6כס סעול'טהערימוינל
 6מוחס.וכי מדין כם'6 כת כ,כי לנל ע5 : מסיגמם%1
 עגחגס )ש ese כההרי 6ומחס נח טיה, 6301 שמ1ה0גת

 : סמס ע5 6ומחס נקל6ח 16מתט ע5כסטס

 כ6ן יט מזנר מתי כסג5ו . סמנסס 6מלי ויסי )א(כני
 סמי. ספסוק כ%6ע ססי6 סי ע5 6ףסלסס

 5מגות % 61י5ך ומג6ן מדכל מחי גורח גססקטסכ6ן
 160 נב( : 65רן טגכגסו ומע3ס סגס עסריס מנןהנג'ס
 6ת )סס 5מ15ק כ7י . Sh~nt ככי עזת כ) ל6ס.6ת
 נמ5חו תרגו 5לנ 1נ1? ס6לן תח5ק 0565 כ7כחיכס6רן
 . 6ותס סכסן 561עזל מפס וידנר 63רן:)ג( יכגסווסס
 . יסל56 6ת 5מטת ס6מל ס61 כלוך הק17ס זכיי6ת.
 כימי 6וחך נריתי 6ת ווכרתי 7וגמ6 עמס 16תסי"6

 'Sb~D ובגי מסס 6ח ס' 5וס כ6סל )ד( :נטוריך
 טגס עסליס מכן גמגין סיסיו מ5ליס. מ6רלסי651יס
 : ומע5ט סגט עטריס מנן גמגו כן .כמוומע5ס
 גגמ561 רק גחקיימס )6 מססחחו 1SDO~" מססחח)ה(
 סר16נגי.סט5ת מטפמהה 56ם : נג5עו 6חיו סהרי כגוכן
 וסמעון כר6וכן רק טכט גטוס כ6ן 6ין סס ס5 ס"6יו"ד
 נמעטס וממטון 6כיו י15עי נג3נו5 נר6ונן (O'Dltססיו 6חרי 51קרכס דעחס 5סיים כיי וסמטון .כר16כןווכ151ן
 ססוי ע"י וזכעוןזמרי

 סגגס 'נמקוס סעמיס כמס
 ע5 גסנ1חס )ם( : 5מוח גססו חרף עס זט15ןכזכתינ

 ט5 חו5ק כ36ו רכו ע5 הח51ק כ5 מס61 רכ 6מר .ס'
 ס5וייס פי ע3 6ף . מחו bS קרח וכגי )י%( :סקכ"ס
  ט3 טרעסם ידי על  ר6ונן נגי עס סלתונ  ס1כירססיו
 מססמת *גי סרפ'י 5,רח* : ימו56 610 . 5נמ561מ( 2 קרמ מיעת סיחס קסס ר"ונן מבני ססיו 61נירסזחן
 מססחות טעמיד ט65 5סי סססט 3סי וכו' כט5סד
 ססרי * חלק . )נד 56כון וכן פרס"י ועוז סהכר65

 61"ת מטסמרנ6נכון סוו 6גי 16מל 65וגי פלס"יכסמוך
 כפיס סכיעית מעפמט 11 6י גיע 65 56נון ה61 6וני06
 ומכמ סלט"י ועוו 65סר יסוט מססחת סחסלס1'"5
 גפ3ס סיגסלי מפפמת גט כ5ומל 1כ1' כ6ן גמגו 65עסר ומכגי 1עוי56י סמעי מססחח מטסחות 6רנט גס)ו)וי
 וס ו6ין סקרחי מספחח 656 כ6ן גמגס 65 ממנססהרי
 כסרטת כזכתיכ המססמס ס5יס 656 ו6יגס ס61י5מנין
 וסרגיעית פרס'י ועוד ווכרי ונסג קרמ י5הר וכניו6ר6
 גשסמט 6יוו 'דעתי 65 כ5ונור סי6 מס ייעת'65

 מונט כמדכר סכסרסח 5פי טגס5ס )וי מכנירכיעית
 וסאסלי סעמרמי וססמע' ס5נמ מססחת מטסחותסמגס

 פיגמס כסיסח וכ6ן וסמוסי סממ3י וטעוי"5יסמנרוגי
 סמח4 וסחנרולי סיכגי מססמת מפסחות ממםמוגס
 מטפחת עמרס.סיינו 6ח סו5יך וקסת : וסקרחיוסמוס'
 כד6מריגן מססחס סגוס 6עס סקרמי ומססמחסעמלמי
 ס5סה רק כמיכר מכסרסת כ6ן חסר 5ך ט6ין הלי5ע'5

 מס ייעחי 65 וסרנישח ססרס"י מס סייגומספחות
 סקרחי מטסחת 656 כ6ן נמגו ם65 מ6מר 61"תסי6
 פמעי זכרי גפנ 15י מסכט מססחות ד' סחסרוגמ65

 מנני )מפס מססחות 5ר6סי נמנו 65 י"5 656ועווי6)י
 זס וע5 יוסף כרכי עי סמ5זו ו6פריס כמגסס רקכגיס
 ומנטס ס6סריס מס 6חריטס ס51ית 6טל ש3דתךג6מל

ש5יח



וךנוחזקונימלנףץם0פר
 ספרס"י כמו מססמס י6טי סס גקל6ו ו5כך 61טרי"'ש גגי כמו 6נות נתי 3קרותס יסיו ל ננר"ו)יוו
 63 6מד מ6כ סיו וזכרי ונסנ ס61י5 ד'6 * לישכגכי
 סרם"י ועוד . שמת מטסחס 656 5ס1"עיב

 גר6ס .
sgר6יה סעפון 30 מסגעו גס5ו 56ף 61רכעס ע0ריס 

 כמזנל גפרטת ססו6 ממה כ6ן חסר טגע ים5זגריו
 חסל סמטון סנע 6כ5 המומס סחותיס 6יגסוססמותיס

 56ף ום3סיס טנעס גמדכר סכסרסח טמנין מןכ6ן
obnl5מי 6תס ומנ6ן bnlh כ"ז o'eih סמתו.כמנסס 
 פרם"י ' 63וני : נפיון ה61 * 3גסון )מו( : מטנעוטיו
 גח5קו סרן כגי . 5פרן נכ( : סירסתיו ככר 6ננוןסו6
 חנלון ע5 וססתיס טמ1 ע5 גקר6ח ס6מת מססמוח3סלם
 סי"ן 15 סגחוספרי יוג סו6 . 5יסונ )כד( :1ממ51
 גסס גקר6ת 6'גה 51כך 6ניו סגסס עי4*ן מטגי6מת
 נמגו סמנעיס כ5 " 5מכיר מנסס נני )כם( :%יו
 ממגסס לצן נמזבר בסרסת סנמגו ססדל 6מרכ6ן

 סמססר 5סי 65סריס מגמה סקייס טככ6ן61סריס
 עויפוח ונמיבל 6פריס מספמות ע5 עיסומססמותיו
 סקזיס 5כך מגסה מטסמוח ע5 6סריס 50מעסמותיו
 ונ6יתו זג5 ר*ם ם6פריס ועוד 5מגעם 6פריס3סין
 סגמגו כ6ן 6כ3 הקי'מו 5כך דג5יס טדל סתחי15פרק
 ס"י 5פי 65סריס מגסס סקייס ס6לן nplSnכעכי5
 כגי . 5מכיר : סילון נעכר תמ5ס גח5חס 5קחוטנעו
 וס6חרת סמו ט5 נקר6ת %ת מספחוח 5מ' גח5קומכיר
 ו36ס נלו( : ג5עד ם5 מכגיו ססס ע3 וסטם נ5עד טסע5
 וחמנ6 כ51ס ומסוכ נ6 רם"י סירם - טות%כגי

 וכו', סמגס )וי ומכגי מטסמות וסנע חמסיס 11נסרטט
 מספמות ס' רק שי ממספחת זו כסרטס 6ין סרי *ח,"ק
 6חת מססחות 5סתי נח5קו סות3מ נני 5םות5ח' :וממגס
 נ3ט כגי . 5נ3ע )לח( : עירן ע5 סמ611מת ע5נקר6ח
 ע3 וסטתיס סמו 'ע3 גקר6ת 6מת מטפמות 5ס5םנחיקו
 610 . 3ססוסס )לם( : 6חי סוoltnhl 6 תעמן6רד
 ננימין ט5 וממוימכגיו מוסיס 610 . 5מוסס :מופיס
 5ע'5 ספלס"י 610 6רל ר6ס ונעמן גר6 ככר"מםס
 סכע 15 וגסתיילו נטפ בגימין מסכע מססמותוחמס

 : כניו כגי מסגי והטתיס כניו מממס סחמסמספמות
 סמות נגיו 5סגי קל6 נ3ע . וגעמן 6לי כ3ע כגי)מ(
 מסר י 6טר כר )סר( : 6מיו 3טמ5ושרון
 מססמת 110 6ני 16מר 65ונ4 גני סרס"י ולעך יטוסכ6ן
 ח' נפיו סרי גס3ם 56כון 0מעפמת ס"ד י6י6נכון

 5נריעס* : ויסוס 61נכון 61הוו 3ננימן חמסטמטסמות
 טמו ע5 גקר6ת "חת מ"סמות 5ט5ס גמ)קו נריעדיגר

 היס סרמ 6סר וטסכת )מו( : 1מ5כי56 מכר ע5וטתיס
 5ס היס סרמ דס"ק גר6ס blh סרח 6סר ונח 3ומר5ו
 וסיתס 3יתו כחור טנדלס 5פי 6טר כת ססיתססס

 6טתו כת hih נהו סיתס 65 6כן סמו ע3,כקר6ת
 סמו ה,כיר 65 6מ6י י5יס הטכעיס מן 6מי 06י5יס מי . חו'ק * סלח 6טר 6הת כח וסוס מוכימוסתרנוס
 6ביגו יעקכ נהימס'ע5 3מס מעלמ")יס 6יגם 061פ5יס
 טוכיס גמעסיס כיוחר סיה ייוע ססמס 5סי י"6363

 1סחם51ס הידועה וסס כ5ומר וסס כס כתינוכמעידות
 ע3 היתס ססי6 לפי תח3ס סרמ מגס 5מנריסנרדיס

 ס6רן מ13קת כטכי5 סגמע וכ6ן כטג'ס נדו5ס6מיס
 מחס סככר כה.ודינס מ3ק ס5*גע3ס 5סי 6חרו:סמג6ה
 כעס סכו0 . ומ' גסחיי פססמות 36ס )נ( : מגס65
 תימגס כיג5 כי5י וסנעמססמות חמסיס 15י מטכעמון

 מזרחס ינ3 ינד סנע 3סמעון ממ0 3ר6ונן6רכעס
 ימס דנ3 13נ151ן ט5ם ייםסכר 6רגע 5יסוןסממם
 5סוגס זג3 לכגימן סכע 65סריס 6רגע 5מגסססנווגס
 פגךדי 656 )נא( : 5גפח3י 6רכע 65סר ממם 3דן6תת
 סיגי סנמדכר ממגין מוטט וס מגין . 1נ1' יטר56כני
 טיז יומל כ6ן טיס ס6עו ועסלי0 מ16ח וסמגס56ף

 סיו 06 6נל ס6רן 3כגוט מרונין ס6גחגו עכט'161מליס
 רנס 65 51פיכך יככסס גוכ5 65 6ומליס סיומועעין
 60ף טיני טבמדנר 6וחו ע5 וה עג'ן סירנסהקנ"ה
 גרכ בין 5סוטיע 5ס' מט15ר 6ין כי ככטוט כן פיע3
 המנוין מססחות וטכע 365ס.3חמם'ס )ננ( : כמעענין
 וסנעס חמסיס טמוח כתספר כגח)ס ס6רן חמ5קכ6ן

 5רכ )נד( : מססמוח ר6סי וסנע ממסיס כגנימ5קיס
 6יט סיינו במספחחו מססמס ר6ס 5כ5 ס'ס .ס,כריס 3פי '~hs טויס סמלקיס כ5 סיסו 63 - ונו'הרכס
 ו6ירוניגוס: עומעוס גםיס י65ו . 6יס : וגו' סקוזיו3פי
 סי ע5 656 נגול3 גע15 1כ3נום65 יסומע 6ךזינ6ו)נה(

 קן,ו 1'11,"יוינו,:ג'ןז ו,: ;,."נמ,ו
 כננו תחומין סי"כ טמות וכותכ טכעיס י"ג גננדתמומין
 עסר נטגיס חמונוין סי"נ טמות וכוחנ ~עיססי"ב
 כי'כ טכעיס י"נ וטמות 6מי נק)פי וגתגססהקין
 חחומין ט3 כק3סי עורף וסממונס 6מי גקיפיפתקין
 כחחוס סגע כ5 וווכס ס3וגי חמוס סחק 6מרתונייו ס5וני ענע סחק 6מת כ*דו ומע3ם סכעיס 30וגק5סי
 יקרכו סכט ומיעוע סכע רוכ 51פי כו5ס וכן 5וסעעס
 ו6ט גף גח5חו חרכו 5רג 5עי5 כדכתיב 15כפי,סר6וי 6מי 3כ5 5תח ממנרו ס5וגי ענע תמוס 16רוירמיקו
 ר6סי פ"ו מלקיס ג"ז כנור3 מחח5ס ס6רן 6תיחיקו

 מ3קו ימ65 וס סנעיט 5י"3 ח3קיס כי'כ ו6ח"כמספחוח
 וכחיכ 150 ס6'ע נסנט ח5קו ווס ס5ו ט6ינוכסכע
 מעס מגמ3ח 6'ט וכת'כ 3סנפיו סוכן יסר36 6תויר6
 י165 6כוחס. מעית 5סמות : ים564 כגי יינקו6כומיו
 1plnD S~'S סנולל-63חר פי על )נו( : ועכדיסנליס
 סגור5 סי ע5 וטגע סבע S)Sn גח3חו חמ5קתחומין
 ס' 1643כן י' כנון טכו מספחות ר6הי סכוס3סי

 ז'מססמות כעד . 5מעע לג נין גו5ס: וכן5סמעון
 6מת מוטעוח והטחיס מרונוח 0סת'ס5ר16נן

 וסתקין נול5ות ע'י ח3קיס 5ג' חמ3ק 6רנ1מסמרוכות
 ויח5וק ימ,1ר ט4ס ומ5ק מרוגות מטסמוה 3נ' מ5קיס3'

 ססכעיס ס6ר כ5 וכן מועסות מטסמות 5סתי5טגיס
 מניס הנ"ו כ5 סגור5 פי ע5 סמ5קיס כ5 סיחחיקועי
 נ במיל"ק גקודס DSO"7 5מעע- לכ גין : מספמות5ג"ו
 עיר סמ"ח כס6ל יסס ptSni י ס3וי סקודי 6361)נז(
 Sb"* וטטליס ס5סס לסב( : מסעי גסרסה סמסרםכמו
 )מנין סן ססרי כסס מכ5ס היס סה6רון מוכימ וסעגין
 1יסד36 36ף רק סגס 5"ח כמנין נוסף 651 מיסמנן



 מזקוני כשינךץםספר
 עכסי1 מססרס סיס ומע5ס סגס מעסריס מטסיושמתו

 : סיגי ס3מדגל 5מניןקרונ
 טר16 ע" - מ0ר נן TnDSS נגות וחקלגיי" )%(כ~ז

 נמגס 651 חסל סנמססמות סוכליססגמגו
עמסס

~nDSS 
 כתוך היס hS וסו6 )ג( : גנו פסיס

 סנורס 5טיות הסרק נ16ח1 עסריס נן סיס 651 -סעדס
 ויקרנ )ה( : 5ירם ויינו מת כחע6ו SD 656'1מ5ס
 ע5 גומ5ות ססנטת מסס היה יודע - מססען 6תמסס
 גחון )ז( : 165 06 ככמוחוק נר16י יירמו 06 גח5קועס
 . 6כיסס 6ח' נתוך : 6ניסן גח5ת % . גמ5ס 5ססמתן
 6חי כחוך גח5ס 6מ,ח 5סס : 6ניסס 6נ' גמ5ת%

 ססן סי ע5 6ף ו5ר 5ס1ן נמ"ס תרווייסו .6כיסס
 כ6ן מסל סעכריס. סר 56 ע5ס )י4( : גקטחסיו
 6מר כמקוס וסילסו נ6רן 5ענור מסס ססחס%פס

 6חיך 6הרן נ6סף כ6מר : ונו' ס' 56 ו6תחנןכדכתיג
 . p~rn לפרם'י.  כסיל כך קזסתס 65 6מר ע5 -זנו'

 כתיכ וכ6ן ה6ויגו כם' ה61 6ך כ6ן 6יגו זסרססוק
 כ6סר גיח6 סנססרי ס5' 5סי 6נ5 ונו' פי מרימסכ6מר
 מ0ס qb 6ונר 56עול 3ן סמעון לני נין גמזגל 0יפליתס
 ס6 16תי קזטתס 65 6סר ע5 סנ6' מתו נסכרח61סרן
 6סטר זמגכס טג'ע 65 עדיין 16תי קזסתס"ס
 : ד5%ה6 5מסק% 636 56עור נן סמטין דרניens'ns בסרם*י 5יס נקס 65 ו6סרן מסה 50 ככוזן מסגיוסמ6
 6פר 56 כמי נ5ע"ו ע5גשם * סרומות 36סי י)טז(
 ע5יו. מסויך ונתתס )כ( : י5כו 55כת טרומ סמסשיס
 כסגיסס תכנזסו. כ5ומ' מ5כות סוד ע5יו נתגו 651זוגמ6
 56ע,ל ו5סגי )כ%( : 56יו ויפמעו סס סיכניוסוכיי
 יעשיסכסן

 6ח ויסמוך )כנ( : נעשמו 'תנ6ט' ו65 .
 גתמנס מרשוי כי 5טוייע קרנן סמיכת כ% .יייו
 5עסות "aS כש וס כערן סרסיס 5מגוח 5מדוומוס

 : ססנעיס דנ3י 6וחו ממגסנינ5יס
 נכי ס6מורט ממילס מס 5'* 5סקרינ חטמרו )ב(לנוץ

 : כקור כ6ן ה6מורט סמירס 6ף .נקורססמ
 eb 65 נעומ6ס 6ף נסגה 6ף . כמועדו 5ייסקריב
 וגן מ5ממרי כסעח 61סי15 סקרנתו יממ 65 טסורימ65
 גסנר1 התעיז סגם15 ע5 סמ65ך ססוטח ססוסע%יג1
 651 סכקר ק71ס יקזימו ק)6 כמחצזו י"6 - יריחוע3

 6חי סככם 6ח )ר( : סעלכ 6מלי6חרו
 סרם"י .

 סיתס ס'6 ח15ס ו6תס כסרסת נ6מר טככר6ע*פ
 ת6מר 061 5זולות* נו6ס וכ6ן סמ615'ס 5'מי6ורשרה
 656 5רולותיכס גהזי6 כתיכ ת15ס כפרסח סתססרי
 קל6 ה6י נריך 51כך יותר 631 סניס יולות זעיעופי'5

 : 51לורוח מכ6ן מיי וייו, ומסמע % כיסוכתיכ
 ט6מורס סו5מ מס . ס5ת %יססטועםירית
 כהורס ס6מורס ס5ת כ5 6ף מעין ע65יס

 וסוחעיס גמדוכס גדוך ס,ית . כתית כ0מן 2 מעיןט5
 יתמ5ו ס65 כדי גנת 6ותו ע51לין ו6ין ניליס6וחו
 עו5ח )1( : 5וגין נ' . ססין רניעית : ססמריסט

 6יחס ססקרנתס מ6חר . סיג' כהל סעסויסחמיד
 ט%ות ויע15 יסר6ל כגי געלי 6ח וים5מ כ7כתיכנם'מ
 6גסכ' ק6י . וכגסכו )ז( : 5עו5ס סחנע5 ר51ס6ינגי
 - סטכח וכיוס )ט( : סכקר יתמיו מגמס ו6נסכי%ן

 טו6י5 וכטנת ע0יה 16 סקלנס גיס כחיכ סקרנגותנכ5
 כקרכנות'ס ג6ננר 65 ככוזס מפגי מ65כס גסוג6סלס
 סכי : נסס געסית מ65גס 6ין כ56ו ועמיסהקרכה
 יותר טכת ם5 כמוסף סקנ"ה סטרית 65 *ככם'ס
 מט"ת גס נ6מר 6% 5תמיד סוס סמוסף %6מד6י
 כסנת 5סמוע ס6ין סנת כנוד מסמ ננוטסין נס6רגמו
 וטייו 5נכמ0 סקרנתו כ5 656 076 05וס סג6כ5ךכר
 נס קרכין מע6ת דשססי ו6ע"ג קרכנות'ס רשיחיסיו
 זעימ6 0כת כשסף מ*מ דיו"ט וסנח יר"ח נסכתכנון
 עו5ת )ק : יע 6כטכי ק6י - ונסכו : סכיר6 רחמג6עכד
 כסכתיסכת

 כי"פ %מדך 5כסר וטעיל כו נ6נור 65 .
 כסרס 16 חפ6ח כתינ סכקרכגותיטס חדטיסוכל6סי
 3סס s1VI~1 "וחן נךר~ן סיסו טתקיגו 5כסר כ6יס1סס

 5סני סקליכוס כ6י3ו ע5יסס 6גי מט5סשכסן כ3 ,'5 רכותיגו פסגו סקלינ'כמו כ6י15 קלי6תו5יסל56
 ססכת 5סי 5כסר כ6ין קרכנותיו ם6יןיך 651 מס6ת 65 כיס גתינ 65 סנתמוסף

 קורין 6ין ו5כך כ6יס טן ניחוח 5רימ 656מכסרת
 חדסעס. ונר6סי )י%( : חמיד 7ע51ת מגמס ו6גמכייין "גסני ק6י - ונסכס : ס6מריס גמו סגה מו0ףכחולס
 . מדסיס ר6ם 3כס סוס סחדס כו כתיכ סכן רסןמום
 ססח ט5 מוסף וכן . "חד 5,61 םגיס נקר בכיסליס
 סחים תמ5ת ססן o~mn סבר6סי 5סי ע5לתוסל

 636 כסס 6ין ע5רת וסמיגי סכ0ורים ויוס ססגטי6ס ס5 6כ5 סלסס כמוסף סוסיף כ6סיפס ססןונלנ5יס
 6סרן ם5 וסל 6י15 הכסוריס ומוס י*ס ושי"ח ע5 מוסםיס סני 67יכ6 מ0וס ס0גס כר6ס 6חיסר

 5כ5 כ,ס קרנן 5סקריכ 5ריך סמדום כסעתנסתחדטו - כמדפו )יך( 6מד: נף י0ר56 כ5 גגגד 6חד סרשרת ונסמיני 6מי כסר 5סו סני סכי מסוס סגור5ותוסעירי
 ויסחעו SD 5כסי ' ע,יס וסעיר )מו( : ססנסמלסי
 6100 5מי . 3ט' (tbDn : 'וסף כמגירת ע,יססעיל
 : כ51ס וכן סמיס 5סס סיה6 5ס' ניס כתינר6סון
 י וגסט יעסס טתמיו ע51ת עnSID : 5 עס . טעתע5

 rnhpno יעמס חמיד ס5 וגסכו סתשז ש5ת עסמרטסו
 c~tnno יע51ת ענחס ו6גסגי יין "גהכי ק6י יוגסכו

 י  מל*כ?ענורט כ5 :עיסוכמ%6
 נסם 6וכ5 מ65כח וכ5 6קורס ענודס ם5מ65כס
 חעסו 65 עכוזס מ65כח כ5 כ6ן כחיכ 5כךמוחרת
 כחיכ מ65כס ככ5 60סוריס י%כסוריס ויוס כסכח536
 6נ5 . 5כס יסיו תמימיס )ים( : תעמו 65 מ65כסג5
 כסמיטתן סגת מח55ין 6חס סרי מומין כע5י יסיו06

 כויח קים' ג6מר גן וע5 קרניו 6ינן יסריונססיעחן
 תטסו כ56ס )כר( : מ65כס ועמיית 6סור ו6י%סו"י5 מים כר6ם המימיס כחיג %5 51כך מ55ת סנחותיו6ח
 6של נסרסת כהגיס כחורח 5מע5ס . ימיס טנעת5'וס

 סלג3יט מוכיר lStS ססי' כמו ס*רן נענעיזמסתעי
 סקרנטת סוכיר 5סיכך כסן 5כ6 סרגי15מוסתנו16ת
 לק סוכיר 65 כ6ן 6כ5 ס5חס וטתי טעומר גנ55סנ"ות

 6פס 56חס ק6י . וגסכו : טיוס ע5 סכ6יססקרבגוח
 וניוס )כו( : מגמם ונסכי "ן גסכי וס61 מ'גיסיס5יק

סכגוריס



חזקוניפינר,םספר
 6דמס ככורי מני6ין וה65ס סמסס טס פ5 *סנטרים

 וככמס מרס כלידס סכחונ סי 65 סנכוריס. יוםקולעי
 נענועותיכס. למול: נפלגת ר"עס סיכמתי וכגרבו

 מנועות למג קורין 6גו מגלן נע,רתיכוןמחולנס
 מסכת נסוף סתם חין י 6מך עויס פעיל )ל( :טפלת
 גכ5 6ח6 רני כסס 16מר מסרסים רן מעלטן ינני.ריס

 6מל מ"ח כתיב 6ין וכעזרת מסלח כחיםסקלגגות
 תולתי ע51 6ת ועיכס סקנ5תס כיון 5י0ר56שקנזס
 כתיב 65 61מ6י ח6מר ו6ס - מתמיי עו5ח מלבזצא( : משיגס onhDn 65 כ6י5ו ע"ס6גי
 ומעיל 6יייס וסני ופר יכריס וסכעח ס"ס סחיגד
 ש5ח מלנד סכתונ כמו עמסם ס"יס כגייסשכעס
 כנר סרי חדסס מגמם נסקריכגס מיגחינ קומר ים656 מתמיי ועוץ ספסורים העט מ5נ7 וגו' ומנמרססמים
 - 5ליך:וגסכיהס 65 1ת1 כטיס סם טמגחס ועלסזכירס
 מגמס ושסכי יין 61גסכי סככוליס פיוס יין 6ג0כיק6י

 : סתעידיע51ת
 נחר ד6מר 5מ6ן 61'ח . סגת כני שטיס )ב(כפ

 כבסיס יתקרנו כיש tSth(1 שלספנות
 סטגס ר6ס כסיכון ריס קוים נוקו oe ססגסנרקם
 61גן מגס מס1נ כמגס "מד גיוס תגיס סתי 5כגינמקנו
 סרס נמסכת כזחגן כעינן יוק6 סגתו כן 6חוכרם
 5יוס מיום וכ51ס סתיס כגי 61יליס פנס כגיבבסיס
 ס5סס 0סמיגי כגוך Ots למכמן י5דיויס קומר ים6%
 גח0נין קינן ר"ח קוזס בטלנו פי ע3 61ף נג'סח5

 ellp 5סתקרכ גלפו 65 סעייין תגס לגגי פלקנ16ח1
 : לקלכן ירכס וס65ס ססמיגי וכיוס גיכתיכריס
 ומלכד 6מר 65 6מ6י 61'ח - סמים עולת מלבו)ו(

 ע0ס ע5 סוס כסרחן סעולוח כ5 י"ל 656 סמדסחטפת
 "כל זו על זו סזכירס ולכך 5עטס סגתק onun 65וע5

 ר"ח 50 געי * טוס כסרתן 6ין י"ס ומע6ח ר"ממעקת
 כמו כסוף 631 כתמ5ס 65 ידיעס 13 הלין עלמכסל
 על מכמר ריס ס5 6נ5 לס' ניס מדכחיכ רושפסילנו
 65 ו5כך כסוף ידיעס כס וים כתמ"ס  יויעס 6003ין

 דר6ם יין בנסכי ק6י י וגסכיהס : וו ט5 זוסוכירס
 nSID11 המדם  דעו5ח מגמס ובנסכי יין 61נסכיהסיס

 חזם 165מו י סוס ססניעי במזם ונעצר )ז( :מסמיי
 פסיו 1nlbS 651 חסרי זסיינו הכיעי עכסיו 015קולין
 נמ5כיס כזכחיכ גיסן דסיייו הכיעי ככר 16תוקורץ
 : הניעמס ירח6 סו6 וכטן קדמ6ס ירמ6 פיסקרי. 7עתיקיי6 ירח6 יוגחן ומתרגם נמנ ס6יתגיסבילם
 לסחוג סוגרו 65 י 3מע6ת 6מד עויס העיר)יא(

~D)S מ"ת מלכד : כסרס גמר יוס סיום סעריע5יכס 
 נסרטח הקמור בסרס סגעסס סע'ר סיטי *שכבוריס
 6ל" nhpn ס61 בנס עותקמרי

SW1 65 כסג'ס סגעסס וסר ונור מס5 סכ6יס קרננוםשח סכ6 5'ס גקס 
 בסלן: מס5 656 טנור מסל כ6 בינו בסרן 50פרו
  יין  ו"וסכי סנסוריס זיום יין 6גסכי ק6י *ונסכיהס
 כקל כגי סריס )יב( : שהניד 7טו5ת מגחם61גסכי
 טסי "רכעס ט;ס כגי כנסים ע0ר50סס

 נסוכות ים .
 ומוספת סירותיסס כ5 תססו עכר DS' מממריתוספת
 תוססת נסן יס 5סיכך 0כ315נ עינין 71' מוכס"ות

 . עסרון ועפרון )סו( :מוסף
 : ועפרון ע5 נקוי

 יעולת מגמס ו6ג0כי ומג "ן 6גסכי ק6י .ונסכס
 סלי . עמר מגיס סריס סמני וגיוס )יז( :טהמיי
 כירוס5יס סוסין יסר56 0כ5 5פי ומתמעט'ס סו5כיססחג
 ירקו 061 רנ5יס כפלל כן סיין מט ימים סמ'כ5

 גסך 5סון ג5 . וגסכיסס )ים( : מרוכס טחסיסטי5י"ס מסני 5מם6 5סס יכוו ימיס ססמגס כ5 כסוסליקרינו
 51פי מגמס 61גסכי יין "נסכי ק6י סחנ ימותיסקר

 ס6ין מס ניזמו יוס רכל סוגירו ח15שס סמנ0קלנגות
 סריס . יכעס סריס ססכיעי וניוס )לב( : כססםכן
SDומתים ממסיס כגגי למכעיס ע51יס החנ ימי סכעח 

 סחנ ימי וסננגס הכמוריס יוס פל 6מד רוס ר"סס5 6מי ויוס עורת 50 6מך ויום ססמ ימי ומכעססכמות
 ונימי 16מות ו' כנגד ס"ס סר0"י 05כעיס עריססנסגס
 סכהו' סטגיסס סכך סיימורין מן ע5יסס מגיגיןסמקדפ
 5ס' מ15ת מנט6ר יוחל מסוכות חנ על וכריסנספר
 חע6ת ותעיר )לר( : עליסס מגינין סמוכות סחנספלי
 סיס לסי ע5יגס לכמר כהיכ 65 סחנ ימי כגל *6חד
 ת5ה 65 51סיכך ס6ומוח ע5 5כסר סכלהס סריסבמג

 לכפר נהן כחוכ bg'1 מס י'6 . ניסר56 טכסרססכתוכ
 כמו כפרס עדיין 3ריכין טלין 5סי סייגוע5יכס
 ורסיס מכמר הכמוריס ויוס קמור גסרסס0סירמחי
 : על'כס ללפר כתיג es 61י5ך כסורים סמיוסלדכה
 0הו6 ולמזך ג6מר ל6 וניוס . ססמיגי כיזם)לה(

 עזרת חנ צמיגי גש6 5כסילכך חסיםיו'עעע3מו:ענרת
 גיס דכהיכ סגרה צנועת נקל6 כן נמו וסומטעס

 55 מכיש 6כל כעגרוחיכון ומחרגמיטנפכועוחיכס
 bS 56סיך %5 "ל6 5כס ענרס נו נקמר ~esס0ח
נקר"

 כן oh . 5כס o'on ע5רמ טסמיני גיוס : עגלת
 הלחרון גיו"ע ססוכס מן 5ספטר מכמיס סתירו5מס
 רוס הכללס מהס55יס סיו סחנ ימי סגעח כ6565

 ס0וכט מן גססרין 31כך לגסמיס מחפ55יס סיוס"מרון
 6יל 6מד סר )לו( : סנסמיס ע5 ס5ס ג5כ סימס5לוכדי
 "רם ם65 5סר16ת סורח טמיגי כקרכן מקיל .6חד

Sb~nt)656 וכסוכומ כססת חדיל סג6'ס0נת כנעי כגץ לעפחיכס' )לם( : מכתם מחוך : 
 פינחס רפרשת סדראשליטא

 ממותפרשת
 סעס 6ח 5סכרימ  כוי * המפומ י"טי אל )ב(ל

 מדין פלממת 6מל ג6מרס זו מרססי"מ
 5פיכך תעסו מסיכם וסיו63 עד ממונרוס ספר0יוחכי

 מסיו סי631 כ5 גס דכחיג מסות מלסח 5סגסמכס
 ויחוט דכתיכ כן הדכרוח ס6ר ס6ף ומנין סרס"ייטפס
 מסר מן מ0ס 3רדמ מסחטי זה ופסוק ונו' טהרן56יו
 פירס עוד כסיגי טגתגר רומסות כ5 וביזו הכסוריסניוס
 רכיב נוסס ר6ס מס כומר כ6ן 15מל ל6סומס
 כ6ן יסר56 לנני סרוגות tch1 ס5 וס 5סון כ6ןקומר
 מסתייס וכרוח 60ר ממנס ללמוד גיריםכפרטת
 ינו' גדר ידור גי 6ים י0ר56 5פמ מטס ויזנהשימר
 מרס גגי Shlnt הכגי סמטות ר06י 50 וס למוןו5ש6

לתרת
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 656 ממגם גילים פרסת וגס ינלוח ט6ל וגירוזלחלה
 המטות מרססי מומחם כיסי כדלים ספסרת55מד
 ונגיו 6טלן סחם לרחלי  יסרבל בני  סדיופו'פוילוכשלטס
 6ח6 רנ 6מר ה5כח6 3מ6י גזליס כסרטי ,1S~lcכ5
 סמטות רססי ו% הזיועוח ס5סס 5הכסיר יעקכנר
 : מומחס כימיי יוחנן רני 6מר מסוע לנ "מלכתיג
 סיכן גתסרס hS וס זנר . ט' 015 "סר סדברוה
 דמכת ה' 6מר כה כנון גכו16ח כמס וכן 5מם"גימר
 6ים סימו וכגון ס)עס כמ15ת ס' 6מר כס וכנון6לבס
 גחגכ16 גכי6יס סרגם וטוך ענ3 דגני ילכו ע5חרגו
 מקים )6מר וס 1ע5 גימר פיכן מסיגו 651 ס' "מלככס
 מס - "'סר 65ס1ל טנועה סטנה 16 )ג( : ענדויגל
 נסכע מכועס סמלך כחיי גודל גדל 5סכועס נדרכין
 3דכר וכל פלנל רסיס סגין סי ע5 61ף טגמונמלך
 כמזיח! . דכרו Sn,hi : לעזבך 06 כפסך %1 ס'מי

 ככ5 יעמס 6!6 יבלו 'חמתן 65 כלומר ס' 36יטר56
 יכרו יח53 ל6 6% ינלו ימ5 63 6חר יכל מפיו-היו65

 "תריס "נ5 לעגמו גדרו 6ח סו6 יתיר 565ענמו.כ*מר
 ססמע 56" 5י 6ין . לניס וטמע .)ה( : 5ריתירו
 : מריס כ5 וקמו חי5 ננגין 6חריס ססמיעוסומניס
 כענין מלועט 6ל6 נעוי 6ין י ספתיס מכעך 16)ז(

 י 6ימס וטמע )ח( : נטסחיס 5כט6 חסכע כיטג6מר

 רסון 636 הסמוק )פון 6ימ יפל סחר ו6ס סרס"יג6ן
 פסכורה ולנוסס ססי6 . עוגם 6ח וגסך )מז(סופיי:
 הים סו6 6נל 55מוו )ס מיה 651 והסר הו6 סיכויה'6
 : עונס 6ת סו6 'ס6 לסיכך 3מי 651 במוי 13.

 ייי וע5 משמע 6חס נשתך . נקמח גקיס )ב(ל4*
 כבכתים שמריס וט5מ 15 חד5 כמדיןסגחנד5

 סקכ"ס כמיין. ה' כקמת לחת )ג( : תסס enlhויסלח

 6מר ס' נקמת שומר ומסה יסר56 גגי נקמת16מי
 סכגעניס ספין סי6 ס5ך סגקמס עורס 50 רגוגומסט
 ע) יסר36 היוכו ופכך נסנילך 656 , נ16חגוסוג6ין
 נתמ63ח 65 סעייין 3סי המ61כיס ע5 631סמליגיס
 סריגו נ5עס ע5יסס סגחגכ6 כמו ק5ס כ" 631ס6תס
 סמ6 61מרו מלשנס עסו המו6ניס ועוד 1נ1' עחס651

 וטור ע)יגו וינ161 רס6יס 6לן 6ר5גו כי ימסכויסר36

 מעות 5כ3 )ד( : סיהון מיד 6ר5ס 6ת יסל56טיקחי
 היחס 5רעס סכוו:חס 6י ס3 ממנע 6סי13 -יסר36
 כע) . יסר56 מ56פי וימסרו )ה( : יסר56 5כ5ח15יה
 עייסס הט5 סקנ"ה )ו סינור ס*ירם"י כמוגראס
 ע5 יונם" מ)5'הס טס . מ55יסס ע5 )ח( :נולדות
 SD o'nlo ס6:סיס התמיד ע51ח ט5 יחסל סקרןסרס
 כיעס 61ת קרכגך: כ5 ע5 פרסה ע5 קר13 וע5 כרעיוע3

 נקמת שמיין כ6 סוג גהריס )6יס )מקימו ססכ65מר
 כי0ר"5 ססיתס סתגסס יכר כססמע מדין מ,קגיממון
 כקומר 1נ1' 116 מביט 65 5סס סימר )פי h~s .כעגתו
 וסמסי6וס הס עמדו ניכרכס יחוור 3מה מטי63
 : וגסרנ 1נ6 חע6ו תהרי ossp5 תוכף עכוביו 5ווסימו
 סמ"יס היו סס5)ו )סי - סכטן 1"5ע,ר מאס 1י165)יג(
 כקנה סוס . נקנט כ5 )פו( : מסרגו מסמדעיסמתים
 : כ5 6ין וללס שלמגה כ5 מ65כס ג5 הערס )6יונמך
 כלעס ס5 דנריו מתוך מסרי ' מע5 כשסור כלעסגרגר

 וכ5 ניי( : 5סחעי6ס למדו כיעקב 6ון סניע 65ס"מר
 למס פירש"י . הרונו וכר i-)nDS 6יס יודעת6סס
 כ5 5סמיות ססורפו סיד 6י 61"ח כו' סרגו ממרמור
 65 6מר כגסים הטף וכ5 מיותר 6"כ 6יס יודעת6סס
 סורסו 6יס יודעת otb כ5 ססת6 מק"ו וגו'ידעו
 1כ5 כתיג 65 ד6י י"3 656 מיכעי6 כנסים סףלהמיות
 כוכר.מס מפף כגסיס עף גילף ה'6 ומ' גגסיסריף
 06 ג6מר 5מס סרוגו ד'6 . 5סרונ כקן 6ף יהרוג3סלן

 וכמס כמס 6חת ע5 כע51ס 5יסרוג 6תר )כט31סיכ51ס
656oh וו 11י;:וג1:: :ע:עינונן סרוגו ג6מר 5כך מזין מן טגסת כן למרח 
blh631 כעף וכר 3כ5 גיסהינסו סן69 סכי כחיב 6י 

 וגיקע5יגסו סגין לסגי 5גסיס דגענרינטו עדגקט5'גהו
 עכסיו כלומר נטף ,כר כ5 סרח וטתס קמ"ן סידינהרי
 63תר 6יס יודעת 6סס וכ5 כטף וכר כ5 הרגומיד

 )6 6סל כגסיס סטף 1כ5 )יח( : סרונו נסיןמחניק
 קומר יומ6י גן ממעון לני סיס נוכסן ' וגו' "יטירטו
 כסרס "מד ויום אגיס ס5ס מנת ממומס סגחגיירסניורת
 טטמ6 לע"ס . 5ממגס חון מט 61תס )יט( :5גסוגס
 נו סיכגסו לועס ס'1 65 )ויס כמחגם 6פ'15 מוחלמת

 61ין סיו רייס מהרי 6חריס הס יטמעו טמ6חייסיגן
 "דם )סמ6 סטומ6ס לכות סיו וגס מירס 5ס,סריכו5יס
 61"ת כמנע מטמירן טסכגעגיס 610 מורס עי וכו'מתיס טמ6י ס6ר כיין גרס כמי פילט"י . תיחסלו :וכליס
 ט3 יגע 6סל 1כ5 דכחיג o~b כחיי גנוי גטגעהלי
 סיס 6"כ 6זס כעלס 16 כנות 16 מלב נמ55 טטדססגי
 6דס קרוין ד"תס כגניעס מלטמא כגעגיס למעם3גו

 6תס 6דס מרעיתי 65ן ג6גי 61חגה כיחזק6)כרכחיכ
 כבניעו וסיס הכחת וחור סופי) י"5 "65 סכגעגיס631
 סגוגע ועS~hO 5 ע5 וסוס כמסחיב "דס 1653 סוקסנבי
 השיר . הטביעי וכיוס הסייסי ניגס : כגגיעסמטמא כנעני י6סי' מרכינן כקצר "1 כמח 16 במ55 16כעוס
b~tt.hh.ע65 מס מדין ממסממת ושכיעי סייסי הסה 
 סגעס טנמ3חמח 5פי עממיס סנעה כמלחמת כןעסס

 61ף כלכור סותרם וטומ6ס יסר56 כ5 סיוטממי0
 יחו'לי כתאי שסלי 5סס נ"סרס 65 כנעניםניעתי
 סם סיו וז6 עממין ממכעס סלינו כמדין סג66נ5 יחוירי כהל' בסי' עוג כ5 מנג'ס וכתים דכחיכהומלו
 וגס כגעג'ס גיעעי 5הס גיפר ODWS 36ף 656קמיסל56
 כסיורנו געגע מגשמתו )סי ומגיעי סריסי העתס51רכ1
 ויגמד בדכאים מיטר36 כסס סנסמ6ו ועוד התייג'ס6ת

 מסי"כ יסר36 חד 6יקעי) ד5מ6 ועוד ספור 5גע5יסו56
 5יכר סייגו 6יפ ממנו נסקי ע6 סכחוב ומס"לף

 וכ3 )כ( : סוקס ס1גרכו גמי טומ6ס ומספקענירס
 -~eru ויקמר )כא( : נח55 טגנע 5סי -גנן
 5"5עור גחנם 6זומס סרס שמקת נפכי5 .הכהן
 מסס 5שי  סלבס וסורס  וסוייל hh1C'5 סו"פירסה
 כתיב ששרי געגס רכו מסס כסס ס6מרס סי ע5 6ףרנו
 פ*ערך פוג. מציגו 651 גו' יעמזד מכסן 56עור31סני
 פ6פר פס  כקמר .  התורס  חוקם 1"ת : יסופםלו
 כפרשת ס6שרופ סמלות מן וגו' גסס סורג כ5 מסס5כס

פלס



נש%חזקוניכשכיךרעמפר
 6מר יממפ6 גרס כמי 6ך וטהר )כג( : "וולסשרם
 כילומ)מי כ67'ח6 חדסיס כייס פסעו 6כו0י כררנס
 6מר ירמיס רני קמי עוכ67 6ת6 כוככיס ענודתדלוף
 ונכנסו סכגעניס "טומ6ח ס'165 מסג' 5מה 5סטכי5זריך

 65 לנוה גר רנ0 6מר נחמן לב 6ער 1סר56,)קדוטח
, מסיס וכמעסס י0ר6) כיד סנמיעו כ5קומן 636,סגו
 63 ס"ו5יס 6כ) סכ3יס Sb~nti 5הס ח13טין ססי' במדין
 וחוסין חלס ם3 תמיין (tffDS ס5ומי'6 דמוניםמסג'
 מן וגקמ 15גן ידי ט5 וחסמיסן 6כר 50 נחופ'6קימן

 וכ"י כמתכת שלסוסו ItJs'e סופו נחרהכגעלים
 6טי כל מל קמר מ6י מסגגח6 טני3ם 51עו סוסמתמת
 כיס וסחי ו"ענ5יט יכספ6 כס6 3כגעגי )1 מסכן6נ6
 זקסנל מסוס 16 ידעג16)6

 6י דמי6 כ,גיגי משגגת"
 לספוחו ט)6 5סקועיה דיעתיס סכגעני 5יס דמוימסוס

 : כוגכ" טכודח מסכת כסוף סלטיי ורכי מתגר סכיעוי
 וככסו יונמך כסרס וכ"מ . כגייכס ושנסרס)כר(

 6סר 6ח ה"וסף וככס ודונמ6 יהלו זסיעחסע)ותס
 גפם "מי סמ)חמס קנסי מ"ת )כח( : כגזיו 6תטפלט
 גפם 6מי ע)יהס סק5 נמ5מערי סערתו 5ש ntbD'מחמס
 לחוו 6חי מנסן 1tDShS ונתחה )כס( : מ16חמחמם
 טסלס גע6 כםה6יס - יגויס 16חס וגתת מחמסיםמן

 656 סם סיו ס65 כנגר 6מד כו גערו סגסגיסנ56ף
 מנסחות כיני )וי סנמססות ידות עסלס מקמח6מל
 סממי סמח5' וחכרוגי סלנגי מחסמת וממטס ממם5וי

 ומסממת שגסס כסלסח מס" כמו י5י,ל 30 ומניסעערמי
 סכס~יס 5ך סרי סייס וח5יס כסגים מניס מיחס סעגנרמי'

 סניך מן )ל( : 5וי סנמספח1ת ייות טטלס מקמת"מת
 סקנ"ס 15ט 65 מס מסגי 61ית . ס65ן ומן סממוריסומן

 כיכתינ טס נמאיס סרכם מסלי סנז%יס מן מכםקיטי
 65 15מל ים 656 מסמל 6ין וינמ5יהס נרטוןכמגממת
 גערו 65 ורוס מכם תסס סגע)onib 1 "65 הכחובסומר
 ונחקוםו סו6'5 מסממוויס רק סמ6ס מנסמסמכס
, דמסמע הכרופס ומגק 7כתי3 - חו"ק - "ך חמול*כפעל
 . סגו יתל )לב( : גמ5יס כנון "מלח בהמס מין עוי
 . 6ים ממנו גסקד ו63 )מט( : ס6כיו עמסמון
 נפקי )6 מערו ויגותיגו כענין "וקע מהגנף סי 6sbף

 ען שכסר ס' קרכן 6ח וגקיב : עגילם 5ינלפמגו.
 יט915 פ)6 כדי סגמגינו מחסכון ממסג'נפסותיגו:סגדרנו

 ונקמת מפיגו וכן מוסד 6ס5 56 הכי16גוס1 ופכך כנף גגו)
 : מועי boh ענודת ע3 16ת1 ונתת סכסוריס כסף6ת.

 ענלס עייי 06 סרס"י . וגו' ס' קרכן 6ת וצקלג)נ(
 ה61ר ימת מציגו סרי 61"ת י%65 65 הלסור עיייינקנו
 ספסור ot'bt ענילס וליזה נמ5חמס מותרתססי6
 ירכס סוחרם 65 גירום5מי 6מריגן 6ג5 גדכר יםעכירס
 . מעמה שי' כ5 .)נא( : כגוס )6מר 656 ח61ריסח
 : סכור כ5י סניפו 65 סכתונ מגיי ,.
 סס מסיו 5סי ר,נשנ סקזימס . ני גגי יינ6י )ב(לצק

 . Phtin 51מס )ז( : חח5ס הטכסנעתי
 תאגור ואס . יסוגס גן כ5נ נצתי : קלי פני116כתיג
 כ7"מלי' סעי טסני ונסלנ I~hS יגס מגסס גן יקיר56
 סק51 ססיס מגסס לן יקיר ,סו 6יס וס"ס ט5טיסמחס
 בן ויוזיל גימר 11 נסלתה ו6ף סגסירין 30 לזכהכגגה
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 : כם5ח כסרטם מסורסים 61י5יס מלס )מ( :6מריסס
 סיס סין מזנר וגין Otsth כין , סוף יס ע5 וימגו)י(
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 שען ענ6רן כרגע מקים ס:סחלחו קומר וטיןנרגע
 נליז6 וקצם 65לן רכינו מטס נכנס 65 15 קיםדס6
 נע51ס יס קסום נמסך דייו * כנרות יס )יא( :6ילס וענר חנרס 1י65 כן כיסוסע וכתיג סו6 6זרמחו, מטמע כ6ן . 6יר ח5ר וי65 : לדוס 6רן נכולנק5ס
 מקוס דונמ6 רוח כל סוככו י0ר56 6רן יי0וכמסלי
 סתמי3 . יסורס למטס )יט( : 65ימוג"ם טקוריןמיס
 : ננור5 חחיס סריס 5סי מ'סויס סננגחי5יסלמגות
 05כעיס "5יטי כגימין כמנס כקן - כרמין 5מטט)כא(
 6מת גנת גחלס לחת עחירין 156 טנטיס CSnD"5סי
 ננור5 שימין וממם' סנכרון וממעס יסודם 5מטטס15יס מן מכסן נסרן לכני וימי יסוסע נמסר כזכתינ55ויס
 ולמטס )כב( : ימי ס5סחן תנוך 51כך עמר טיטסעריס
 051מע11 5יסודס ענגי גטים כתיג 650 מס . גסיך דןגני

 עבדו ככר נקר6 טכ5כ 5סי סטעס 516%כנימין
 ע5ו

 ו5פיכך חייו ימי כ5 ג5זקו ועמד מרגלים כעניןסקבשס
 ה61 56ידד כתיג גמי גכגימין גסיך לקרותו סוטרך65

 : סנכירות 5סי ו65סדגליס לפי 651 סתו5יס 3פי 6ינו שסרי זס סדר ע5 -מ"ק - ועוג שיחון כ6רן מ5קס גט6 שככר סריך סיס 65נז ולני ר16כן 5כגי : seia;:g~ חקלם וגרמו כ5קשסלמת טסר0"י כמו זמרי כמעלט טנתקכ5ו משוס ובשמעוןנםי6 גקל6 65 כגנעס מעגם מטטס לכסוח טעתיד מרוסי"6 - גטין כמו ומ0וכ גני6 תסיס מיזז 50 חגרו56לד
 דירס ניח (oSn 5סס י"ין .גסי לסכת לויס )ב(לה

 ו65 נחגו אדיס פיחס* 51כ5 :)נ( כריכימיהל
 נ361 50 פמדו מממת . מנ561 למקיט )יב( : 0סsll~s כ0נתכוון מדעת "65 ק51עות 6ין סמ'ב 1561 מיעת65 כין מנעת 3ין קולפות סס0ט 6;6 ק51טות סס61ף עיר וסתים 6רכעי' חת;1 וע~סס לכוחיגו כמ"כ5קכלות
 יסרננו עגמו יכין כים 6ני נומט סר51מ 6ת סוסגו"5 ורנמ 0ג6מר 5פי י סר51מ ימוח 6% : סרונ 50קרונו
 : למסספ הטלם לסגי עמזו עד סר51ח ימות 651ת'5
 סגעיס תסטס כגען 30"רן 6עס"י סירס" כ6ן64תמגן גס' ופירם סמע0ס כ6ן חסר ' מעליט 050 8ת)יד(
 כמניר ססורניס 6ף כ15מר מזםשעקונס סוע5י קלית גלעד כדכתיכ ר1נחיס גסיסי זכג5עדמטיס ריסס מקלט טרי מנין סחוס וחני תניס 656 "יגןוכקן

~Otsi: 
 5ער*

 %:;%הןג,:בטלני::ימ,ן
 סכ5 נםיפלי 6ית6 וסכי 5מספע סעדס DS"עמיו עד סרו5מ ישח 651 כ6ן לכחיכ ומיינו זינוכחח5ת
 מסס 16ת1 ומכינין 510חין גשי מק"ט 5על'מקדימין

תמי



פגחקיניכב0ע4ספר
 מיתס גממיינ ט63 ומי סרנוסו מיהס סנחחיינשמי
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