
3%חוקומ מ ף ך בךמפר
 056 נו טג6מל משם % - ייכמס שלה )א(84

 הל6טוגיס סרגלי סו6סוניס 6תפס5
 וקין * ומוסל תוגמש לכלי  לוכם  ותלו וממפעיםמטת
 מינים י5עי5 וסמססטיס והחוקים סמ13ח מ56סלפרך
 יטר56. כ5 56 : עגיג6 סליק תמן זס6 מטוס כווכי1נ6

 : יסר56 ממגם כסיעור ה51ך מטס 50 ק151 טסיםמקמי
 מו6נ נקרן הכעכר גלותו עכר Or וגלי מילדן.נעכר
6511nlbs יגרף כ15' כטרנס כמיכר כנען: טנ6רן ענר 
bb56י0ס 6ותס ממס לבל כנר שירין בענר מטס עיכר 

 גכי 61תחון כסרם" מניט ש ודונמ6 טמסלםבמקומות
 סכננז . כמדכר : ונו' סעור כיח מא נגיה מירדןנעכר
 Intbs 6מר נמקוס כנאבס : אני מיכר טנקר6 קיניסר
 ונעכול זו כהרמס טומר 610 וכן ערכס "גקר6מיכר
 סערכם מסרךונו'

 מ6'5"
 וס וכ"י וגו' נכל 1גנעגיון

 סגז51 סקרן מזכל 610 סוף מו5 סה61 נ16ח1 טמכוס
 גק5ס נ6יתס ויופו כזכחינ' on*hD סמתתי5מסגור6
 ילך ונעכור כזכתיכ מ61כ %ן ען ומניע 1נ6סמזנל.
 56היך ס' ס51יכך 6סר עקב כסלמס וכ"כ מו6כמיטר
 כא' שלס*י מעכו 610 וס ומיכר כמדבר סגר* 6לנעיסוס

 נוקומומ מכמס 5פי סעמיס מזכר ימוק"5 סקריומסעי
 ט61 6יתס מיכר 610 סור מנגר וס61 כניויושטח
 מפנל הו6 סיני מזכר סו6 סקרן מיגל ה61 מיןמיכל
 מ61כ מדכר 610 קיפוח מיכל 610 3ין מיכר 610קלס
 ומדכר פ5וגי מינל 5ו קורשן פוקדו ממקומות טססע5
 סומן 5ך גוחן נז51 מדגר ססו6 5פי . סקרן כין :שגי
 טש5 מנת 15מר 5גו יס ' ואן ~SDt וכין : ט ה61היכן
 "'גן 6כ5 ,סב ודי וכן סם מקגשת כי רוססיסכלת
 למפיס כטמא מסעי כפ' כנכלו 16 מסעי כס'גוכריס
 סגקר6 ומגיר זג5חינוס 1tDSDI גז וזיכון לתמסכמו

 ו6ס קרח ס5 נמח5קהו סררני . וסרות : ממוחנ6רנע
 נזדכר סיס קרם ם5 מחקקתו סמקר6 סדר 5סיתטמר
 %גק5ום קלגס סיפך  ושור סמרנ5יס ם5ומ 6מרפקרן

 הרני,ו ר*ת6וס כקנרות ס65 נטר6 ע5 י"רני,וונחללות
 6י15 י"5 656 %רות סעס נמש סת16ס מקנרוחוכחיב
 ספרן כמרכל סיס קלם ם5 ימח5קש נרשי 5יס3קע

 הו6 נדון מיגל טמרי סיכן ניס  ייעיט 65 הכי6מ510
 מגרית 5יס Dp)1 5עע5ס ט"מרנו כמו יניס כמסמסל
 יום טמר 6מו )ב( : 5סס וידוע נכל מקוס 5יסיסמיך
 יוס עשר 6מד כמ50ך טג6מל מיכלים מקפל .ממולכ
 מהרי נרגע מקדש סמרנ5יס 150ח עי מחורבאטמו
 olsn גתמרסס 65 65לן יכנסו ם65 הקמ"ש עגסנעמיום
 כ"ת מסר ' יוס עטר 6מו : ס6רכעיס כטיתלק
 עמס יכיס סטת כ' דונמ6 יוס עשר כאחד כתיבכ6י15
 ימי טנעח 5י אוחס תגיזו סני oh 1נ1) סתתים 6תס'

 ימיס סנטת יסוזס 6יס 6ח 5י הזעק דשסטיססמטחס
 5סס 6מל פל'סי יוסי עפר 6מי : סלכם ושדלטמ561
 שסריסי מס סדרך כ5 ימיס.ס5כו כנ גמ65 עז וכו'מסם
 6ין סטרי סימיס סי ע5 מגיות 0ג' 65סמועיגן 165כך

 6ת6 656 ימיס 5'מ רק נסיון כ"ע עז באיירמעמרים
 656 כסיון כ"ס עד כטייר מעסליס סוכו ם6565סמעינ1
 כס טעט1 סת16ס קנלות סי6 ר6סוגס מגייס מגיותס5ט

 ממס ג6 ועוי ממיון וג"ש מאייר ע' ס5מיס ימיס4
 ומק"ת ארמיס 'נניס ח' כה סערו מגרות הי6 מגיחמגייס
 נכ9ע  סטיחס כרגע a7p סי6 "קימנה וממגייס כמיוןגלע
 : גסע5ההך נסרסח שמילחתי כמו המרנ5יס ס5ח1כסיון
 ע5יסמ סיכר סכחוג 5ך פי' - טגס כ6רגעיס וימי)נ(
 תהסס ע5יסס סיכר ס6רכעיס נכנח סיריןכעכר
 5'1 דסייגו 5מדס כשחד מרס עסי נעלתי סעינזדכר
 6ת ע6 . 16ת1 ס' נוס 6סר ככ5 : מיתחו קויםימיס
 6% רקמן סכתנ 5פי . וגו' מכותו שחלי )ד( : 6מרנגי6
 קים ס"רכעיס כטנח מסנ11'1מ'1סניהס מ5ך סימון6נס
 : תורס 5מסנס קימם סיחון טמ5המת ככן 51מדךסכתונ
 סיגרים עדרת גס * סמפוט כ! - כ6ר תסס ה61י!)ה(

 שו5ויס גס סיסמשס סקכיס ר3ס סגכורס מסיסטמעו
 5סו מחח . גחרכ 56יגו דגר )ו( : גשמן גיל מסינמיכר
 פש )ז( : דכז'מות6 כמיקי זעתייסו 5קרוכי כדיסכ6
 כפ' טג6מר 610 . בו' 5סגיכס נחתי ר6ס ונו' 5כסוסעו

 נג51ך 6ח וסתי עז ונו' מ65ך סו5ח 6גכי סגתמססעיס
 56יכס 161מר 5מע5ס ס6מר סערכם סי6 נערנה* :ונו'
 מנקמל ה61 חלמון 6מר סדכריס כ5 עי ונו' ססי6כעת

 : 1נ1' חי5 קטי מטה וינחר בו' תכ51 גט5 יחרונפרסם
  velt הסר  61ימס )יג( : וס עס ו0 פ5 : ורינכס)יב(
 וי'1 מ"י נפרקי יתפיס מג16 וסטוסריס נפר'ס'ס'נ
 י'ו ,ס כעגין סמנס 5סם5יס כיי הוישו ע5 6חתהשים
 כנוגים 6כ5 סרסי . וייועיס חכמים 6גסיס )סו( :ך( חסר 5כחוכ סוס מסיום וסרגי5ו 56"ף ססו6 טנורעוסין

 651 5עעס יחלו ס6מו D17D מטנע 6חת 11~65תי
 יתרל ם6מר מיוח D)a סס סיכן 61.ת . פלס 656מ65
 שנפי e'~lh מי5'יר6י שנסי שרכש 6)6 לנן סריתמ"ס
 מדוח מססנע 6מח 111 פ" סוי סכי 656 כ3ע סוכלי6מת
 טנע סלי סס5ם וכשן ס6רכע מטס למסה יחרוס6מר
 רני 6מי רנס סזכריס כ56ס 6ית6 וסכי 51ה5ן כשכין

 סתהיינס סדיינין כרישן חגיגה כיר ממ6 רני כססכמכיס
 ומס וייועיס ונכוכיס חכמיס סס 1561 מיות סיעכסן
 ירקי ח'5 וכגטי סעס מכ5 תחוס ו6תס 3ס5ןשגחכ
etoShנכהכל 65 ונמס סכע סרי גלע סוגיי 6מת 6:סי 
 מי' מני6יס משע מ163 65 55נודס6ס כקמתמכעיס

 65 1ייועיס וגגוגיס מכניס מנ' מג'6יס שי' נג6516
 מסני מנולו 65 לז( : י6% מי מי5 6סת כתיבסכך מקמי משיפיס מהגיס %* 65 מהכיס מכי6יס ינ'מ3"1
 יין 5נע5 6ין כי 6ים משי יגור לשן 5ו 6ין .6ים
 5גע5 נססים 5ייין 15 סים מענ'טו 610 .6ס מדיין5סנו6
 : 610 565סיס סמספע כי חייגך סקנסס סליסיין
 vlnSS נטניי 65 * ונו' ססי6 כעת יתכס 01561)יח(
 6ת גמזתי קנס נמרס חסרי תגס מ'ס נתעכגתסתורס
 וכסע )ים( : נחעככתס כעוטתיכס לק נכס התורסכ5

 : ונו' ס' מסל ויסעו כרלע15הך כפ' סג6' סו6 .מחורנ
 פט גני 5מע5ס בסי' כמו ' 6ותט 56סיגו 0' טסכלסר
 כסיון נכ"ע ' גלגע קזוס עי וננט : ונו' 5כסוסעו
 סר עז נ6תס 56יכט וסומל )כ( : ססירסתיכמו

 6ת וע5יתס בגנב וס ע15 ס5ה נס' יכתינ סייטשקמורי
 : ססר ר6ס ע5 ויע15 נבקר ויסכימו וכתיככסר
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ה1קינילצנריםמפר160
 סים מס ממסם סטמוסל תפוס 5טע - 5ג1 ויחפרווכב(
 סיס כ65 מניד פרסיי 6גסיס. עמר מגיס )כנ( :כבתר
 טפךם"י כמו כברן מ5ק 5ו סיע ם65 טך' עמסם 5ויסלע
 מהלכו מבמן סרםיי . ah(,S גח3 עי )כד( : 0למנס'
 כהמוכר כז6י' סורומ סי' וטרכ מהי שמגיס 6רנעגה
 סעככיס מן "1כ5יס כהליכתן סוע5יס ססוע5יס06

 : נסורס מסורס פי' פנת מן וכחורהן InlhSמ16מן
 5כג6ס ה651הו פרשי . ד ממגריס משרן ס1ש'6נו)בז(
 מסוס סקיי מם5 פחותה' סנעל סרה כ15מר וכו'סיתם
 וכם"ין נממיס כמי רק. פירותי nlDtP "יגס 3ע5דס5
 כסלי מוסקת שיגס סקי6 50 6כ5 שמקח גסמיס5ס

 רכלי מ65 . ס' "חר' מ% )יו( : חמיי 6והסמסטן
 . ס' סת6נף 3י נס ~ז( : בסמו מדגל בסיסמ0ס
 וגתגס ממני למות גס5ס 5ומל 5כ5נ 'סולע ניןסססיק
 דקזקתי ע6 כטס 5י סגרמחס כנרכס . ,ס 1ג53יטוטע
 וסעו 5כס פגו ו6תס )ט( : וגענסהי ובמעסי1853ני
 : וגו' 5כס 1PD1 סט 50מ כסרטת ' סנ6מל ס61 .וגו,
 מסירם tSh(a סגין 651 עי . וגו' ותקמלו והענו)מא(
 מס פכם"י - סיגוליס תעסינה כלסר )מד( : ס5חמס'

 כ15מר מחס מיי 6יס "ח מכס כמסג סגתסדכורס
 מגס חייטות מרא ס6דס 6ת ממכס נטורם מחטסי6
 נכס נגעיס כמסיו טתמיד "כסיס פסס לעפשי סם6ף
 י מלמס עי כטעיר 6תכס סכו כן סי ע5 6ף מחיםשיך
 ית6ט 6חח 6ס ,סזכוריס תעסיגס כווסל 6חרזחל

 וסכגטכי טעמ3ק וירי כך 6חי'ס י1ש6ות כרסממקומם
 כסי סרנוס % 6כ5 יסייע הכס * o)nh ויכתו :ונר
 טייטס 16יגיסס סי ושנזיל סקנ'ס 50 סמו יתח55ם65
 כמו 11 נמוסמס סגוס5יס הכחוג מגרי 65 סטריתיע
 סי' 610 . ותפכו ותסוכו )מה( : מיחמות נסקר0עסט
 חנף כגתנ 5סיוח ודיט מ6י ריכס כ5 ויה"כ15 ט5מנפ'
 ימים נקרס סוף:)טו(וה0נו ים זרך סמדנלס וסעו"חל
 : 50מ כס' ומסלו נרגע כקדש מעמדו כ6ן סי' *יכיס

 : יויעיס 0"חט כמו יומר . יסנתס 706שיכיס
 ונ"נ : מעש סר 6ת וג0נ וסתך סמפר0כמו - יגר %סר סוף יס דרך סמינרס ונסע יגש י(ב
 למסעות סס טוס ישם . לניס ימיס מעיר סר6מ

 : חוקת נפ' ספי' כמו קדם 610 שין מזנל עדסמרתמס
 : 5קזס כענ6גו ה6רנעיס נפגת - 56י ס' ויקמר)ב(

 ל6 ,ס 115י . ירוכס 5כס סגו : שעיר סר . סוסלמסייר
 וס'ק 1מ61נ 6ווס 6רן כ5 5סננ שגמרו עד5"ל0ר
 ט סעס 1"ת כך וכהזך רסון דרך 5סגות 6תסעתיזיס
 רתוח 5יסו5 5ו סרחו ושיכך מיד נסעת מסכו ומסונף

 ס6זסלס כ6ן פי' . 65מר 15 העם 61ת )ד( :תמטר
 : מוקת נפ' אפי' סם5ימות כ6ן וחסר חוקת כפ'אחסל
 כמו 53סון סגיסס הסכו . שמיגו מ6ת ונעגול)ח(

 יס ולכך "ונות כסגסש 6101 שפ01ם 5כס פנוסג1195
 56י ס' וישמו )ם( : תסרוק נ"משע 6סי' סר0סנ6ן
 ססי'תי 5פי כ"ס ע5 אסיר 5י ' מאג 6ת תשר56
 שעיר 15SO 16מות ס5ם ע5 מ"כ נערכומ ליקררעתיד
 6ת יכבסו ס65 יסר56 6ת טקסיך סוסיר וסו%שמון
 וחח  כדכחיכ חו' "גקל6 שעגינו 3פ' צעיר -6רשס

 סחמון יין 5כע5 1'ס סתוי שכעזן כת עגט נח*ס5ינמס

 עממיס נסנעס סגמ:ס סעי טהו6 151מר 5מ5וקפס
 סחורים יסנן ונסעיר כקן 5ך כתכ 5כך 5יטר56סגחגו
 עממיס ממנע 61יג1 חורי עמס עיקר כקמר5סג'ס

 61ומר מ'1'6 כי 65רע6 ומרימי olan חוי 5ה1לשי וט"
 מקרשו 5סי . מ61כ : 5דקליס חס 5נסניס יפה ,סקנס

 ,ים הס 6ף יחסנו רס6יס כיכתיכ רפ"יס 6רןגקל"ת
 5ך 5ך 3ס' כדכתינ 65נרסס סגתנס קומר פססחמון
 כ"כ לכך 5ככסס וכות 5יסר56 5סס והם הלפסיס-ו6ת
 עיקר כך כלומר 6ימיס 5סס יקו16 1המ61כיס כקןלף
 5יסר56 5סס 61ין ל6נרסס סגתט רפ6יס 1"יגן.סרס
 "רן כדכחיג לפ6יס גקר16 כן כמו עמון 63ר5סדין

 סוחרו ע5'סס ישאלו ס65 וכדי הי" 6ף חחטכרפ6יס
 וסעמוגיס כ16 5ך כת3 הלפחס 61ת ס6מלע כמושיסרבל
 סרס6'ס ol'bl סמם עיקל כך כ15' ומוומיס 5הסיקר16
 סווטרו ס55ו 16מוה ס5ם ע5 ד"6 - 5"כלהסטנהנו
 6ת כיכתיכ סנחריס גין בנלית 365לסס טגחגוע"י
 וקדוח ומ361 עמון והם סקסי 61ה סקימוגי ו6חסקעי
 מסרי 5גו מוחלים. סס היי עקירים יסל56 יקמלו650
 וגסמרתס ג6מר 5כך 65נרטס טנחגו עממין מטאפטסס
 5יטר"5 סותרו 6% ק6"ס נתמ65ח 65 טעייין ונו'מ16ז
 ninibo 630 ס6ר 6נ5 0סרם"י כמו סמסיח יקוטעד
 יסריק ס51לכ1 65 עייסס עעגס סוס 5י0ל56 5טססיס
 גתתי : וכנטן 6יעתייסו תיסק hnh' ע5'ססלמוטל
 מו"נ על שכלס כדכחיכ 5קחס שיחון . ירוסס ער6ת

 סס 6ף יהרנו לשביס )יא( : נ6חלוגס :sblnSוחורט
 טמו"גיס שסרי כן 6יגו שג5 ננולחס מרוב .כעגקיס
 ערס כשר )יב( : טמס עיקר וכן 6ימיס נססיקר16
 מו% 50 ינוסחו 65ר7 רבנן וגגי נו נזי .5יסר56
 תסוף וגס5ס תימון וכנבט מו"נ מע3 מיחססמתח5ס
 נרגע מקדםסייגו 6סר : לפיכס כין עמירם גין ש65 זוקק ס5'כס%5 - כרגע מקים ס5כגו "סר וסיעה )יר( : יטר56ציי

- 
 נרנע 5קדס הנבגו טניס מסגרי

 וימי )מז( : סענרו סנסרות 5כ5 רונסון הסיסמסוס נרי גח5 6ת זגק9 601 זרי גח5 6ת עברנו 6טרעד
 פרק 65וח1 מיד יטר56 גכגסו 650 מס . תמוכחסר
 b))ts 650 מ0ס ע5 סינור 5פי טעמך ראינו65רן
 כ3 : ימידי יעבר 1ה61 כ5ס 0יענרו ככוזנ 61ין65רן
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 ק7מו % "סר דכר עhSn 5 נפ' ומ"ס "15 כמוקזמו
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 16 מסריה )6ט5 וכי . ססו3ס ס"רן 6ח 61ל6הג6
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 ח% ל% %%61  כהפלהך  ל*רן  הכלס 061 סנ6 5עו5סמ5ק
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 ,גור ק6י זסיסר6 לריסיס . ונו' יסר56 1עהס )א(דש
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651



חזקוני ראתחנן ,ספר168
hS1למוכס סלי חיים מספר הסולפות יממו ממגו תגלעו 
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 6ין DS" 5טס חסתחוס 61יך גמ5ס 5עס 13 5ס'ות5קח
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- 
 O'h1 יסנן
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 ננמרוס 6גו 0י6מרו ז51תעי ומיגמק מ"נרססט'נ16
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 סנ5עד 6ת מסס ויתן כתיב מפות ונס נרעד6ר7
 ג%ן מ5ק 5כ"ס פיס לסרט וגר6ט מגסס גן5מ5יר
~DSJ

 סנדקו סר וחני יגריס כס' וכת,נ לסלן פי. וכן
 0נש ומגי נתת' ויתל.סנ5עי 51נדי 5ר6ונגי ?en'ועריו
 מקוס כ5 * וסחוקיס סעזות 56ס )מה( :סמנסס
 ג6מלו 6לס יוק" סר"סוגיס "ת סס5 056סג6מר
 מקיט ערי 'סנד5ת כנון סר"סוגיס 6כ5 ממפייסכ65הס
 . סערות : ס"רכעיס כסגת רק מג"ריס כנ6תס סיס65

 : כעס סעד 'רך כמוסתר16ת
 סיבלות ע0למ 5ססמיעס * יסר"5 כ5 56 )א(ךן

 "ת 65 )ג( : תורס מחן קמיל5ג51דיס
 דוג% . 6נחגו 6תט כי סכרית כרח.6ת 5כדס6גותיגו

 גד6ית6 עמו י0ר56 06 גי 3נז שי סמך יקוץ65
 ט6סי5ו טוו יהדת otp)1tl ט351יס מסי נכי ת5יסנמדרס
 לגיסן 6ת וערנו סתורס 6ח קג15 6מן גמעיסעונריס
 עוכרות ססיו 6מן פ5 כריסן וגוסס סתורס 6ת0יקנ5ו
 וכפי*קג"ס סכיני פכי ור61י', גיטין וסיו כתוכיתמלירה
 וסס )ך יסיס 65 סן. זוחליו שגין סן ס' 6גכי16מר
 : 165 165 כ5 1ע5 סן סן כ5 ע5 וכן )16 למליושגין
 6דס כגי כמר, כגו עכסו סיס לע"ס * לגלגו לתגוכי

 מ5ט מ"מ כלית 16ת1 למעמי סע 651 מכן "תרפג51ד1
 כניס SP 6טת שן פ!קנ כיכשכ טכתונ סגליתע5יסס
 565סיס מסר !עומס הכעיס 1ע5 ס)יסיס ע5 גריס כניוע5

1נ1'



פה חיקורי השרןהנןספר
 5ניכס 6תכס 651 גננים בסלית כתיי וו דונמ6וגו'
 כסגים סגים )ר( : וגון t?bio 'סנריח 6ת כורת6נכי
 ס' כין שמד 5ך:)ה(6גכי יטיס ו63 עמכס.%כי ס'דבר

 נהל 31"ע)יתס ס6רסדנלות: )כסוכ'גיכס.)סניי
 מנותו סונרות:)'(ו3טמרי 5כסעסרת 65מר65מר.כטכ6

 ססנת.נדכרוח יום 6ת סמור )יב( : קרי מ15תיכהיי
 5הס סגתן ספנת יוס rb רסס 5סוכיל סכ6סר6סונוח
 סייוח כינרות כ6ן 6נ5 זכור 5סון כן גופןנמלם
 סמעו פ)6 פוחס 3טני5 ס6לנעיס כטהסג6מרו
 חדת היט 65 ססעגין 5פי ברייס )שן ט (SDIסר6סוגות

 סמר 61ניו 0עכחנ5טון ייס 6ת סמור 6מר זכר *5סס
 5קזסו טנח הנ6 פתי יוס מפעוי רעתן סדנר6ת
 - כ5ס כו6י כ05 נ61י 161מל מתכסף טסיס יג6יגדר'
 : יכסס )יוסגי וטמור סיס גיוריי גימל וכול 6מר.דגר
 ג6מלס סל6טוגות גדכלות כמלס רם"י סי, 5וך.כלסר
 5כתונ סוזקק 65 כמרס סגתן 6סנח סו6 יק6י וכול03

 656 וכור נס ג6מר ט)6 ה1% גדנלוח 4נ5 5וךכלסר
 5פי כמרס כו יסרס כיי 15ך כלסל סם 5כתוכ גריךסמור
 טסם נמלר1 סגהן סכת מטת SD , ס,0ילס ו5ס5ןסמכ6ן
 3גו 156-גחן מ6נדח'ססח 0מש1היר6יהל%ר עיקלטיט
 1כ1'*,ו5סי'ספטמ סעי 5סני,0ר קרננו 651 סטנת"ת
 ליברות טעעס 5ך ספי' כמו כקומר 15ךס*סר

 נדגר ד"6 . ונו' ס' onu ימים ספת כיסל6טוגומ
 ;מיי סכי וכיגלסמור

 5פי פיך כלסר כהו ומכתש
 . ציית טכד בי וזכלת )סו( .: גבס מגות ,טטתיסס
 סע'י ו6מ0 עני טונחיס מס מסגי סעעס כ6ןפ'(סכתוכ

 וכסכיעי סמעטס ימי סטת כ5 עוכדיס וסם ס"תסנך
 סן ויסדך כמגריס כמורו ענד סייח כי תזכורגומיס

 5הוכיר רפט ס65 0עטס ס" 63 סר6סוגות בדורות336
 6סר נר6סונוח נסן זכחינ 61ע"נ נסמחחס גטחס6ת

 ד"6 ' שכירו כנון זרך .מ"מ מסריס מקרןס651תיך
 5מנומס מסם הקנ"ס ויסוך נמגריס סייח ענד כיונכרח
 . כמביס טית עכר כ' : כמוך 61מהך עכזך יסח5כך

 6ת ה' עמס ימיס ססת כי כתיכ ר6סוגותוכיכלות
 ע3,טכו0 סגת נקרוס חכמים תקנו 5כך וגו'0סמיס
 6ב5 פגיות כדברות סכתכ כמו כרססים 3מעע0זכר
 636 כסן 6ומריס 6ין נר6סיח עכר גקכעו ס)6ומגיס
 מהזכור רקס ססקג"ס . כן ע5 : מעליס 5עי6תזכר
 ע5 0ו6 יתור י 5ך ייסב 51מען )מז( : סיית ענדני

 סכר עוד 5ך יתן סקג"0 מכנדס 06 כ13מיסר6סוטת
 51מטן כתג טיח 6וח חסלות ססר6סוגות 51סיסוס
 פמוטות כיח6 ס56ס6 16חיות כ5 בסס 5סס5יספי'

 65 : כחגם עדות 1S'Dh ' סו6 עד ניז( :1כס151ת
 : סחר6ס כ65 סנים 16 ימייי רססו כנון .תיגס
 עיי נבו נמר 06 נ5נ 656 ת16ס תח16ס.6ין.)יחז65
 3ו סימכור שמחו עיי 16 רעים רנני ע"י 16כמגונים
 גסיו חיזנו עני% חח16ס ג65 סניו סונר מידחסנו
 כו ספין מריח מי6 5גי 651 וי6 תחמוד.כ5ס נ65עונן
 זנרות גין 6ין מכוחי ו5סומלי עי 6גכי מהמקתויו

 וסיריוס הזר סהקכ"ס 5סי סטוי סוס קעריותי6סוגוח
 נסרסס 6סי3ו ממס ר5ס 651 ימלו נסרכת סמסורפכמו
 ופילסס מסס מחול סס6ר 6נ5 זכר סוס נסס שגותזו

 חס נסער סוור סס0 6מרי המ13ח כמגוי מס"66ין
 נו5וס סג'ת נפעם חמש כמקרר סיגוי זבל כ5סכ53
 6ין שוי כה סטן תס6 5" ומינרח סוס סטעס 6ךסוגות
 סיס כך כי5סקפיי

 סמקני
 סכסרסמ  סינרות ועטרת

 קמען 5נך ומגרעת הוספת נ5י סקנ"ס זכרי 0סיתרו
 15מות ע5 סכתוכות 5נדס וסס ספירסאי כמו ל"טנ
 סדרם וכקן מסה ינרי 0ס סס זו שפרמס ומוחסטנרית
 6טס חומד'ס סחמ5ה טנמיריס ימת סגרת 6מרמטס
 וממוריס סיוח ולמ"כ ולננט עכו 61משכ ניסולמ"כ
 מכמס מגטי דעת סנרח ע5 סקכ"ה מורט יתרוונפרסת
 בח"כ ולמס עגי ולח"כ 6טה ולמ"כ כיח תח05סקולן
 מסק ו65 יסף.כתרגומו 631 נד51 קו3 הם( וממור:סול
 מסקו 65 נסר מסס יוסטעמד מ' כ5 רנותינו פירטוכמו

 יסר36 5% קו5ו'5ומר יוסיף 65 י"6 . 0סל מןק151ח
SD'nl'מכ6וכי: ע5 יסףמכ6וכ כי דוגמיו סדכרוס עמרת 
 וקמעו: 1:וכ5 מסס כקוי כגחת 56יגו. מיגר 61ת)כד(
 דנלס 5תת נידו סיס סי ע5 6ף וככסי והיס ימן)כו('מ'

 עמדף עמד פס ולחס )כח( : 6דס נג'תורקק3סון
 3מע5ט סגריר 1ג1'.610 כללן: ועסו עונדיי לרמויסוג

 .. ונוי כילל 5עסותכס 15מי ססי6 נעת 015ולוחי

 וכת 6רן )ג( . רסס כיף . מ15ך 6יכי 6טר )ב(ך

 כי"ח חסר י"6 ט' 1 6לל 3ך 3תמ 6כהת,ך56סי
 חרגון שטר וס"ק סרנס וטור ס' כיח 0נמנ6יונעת
 יסר6).%יגו סמע )ר( : וינט מ5כ וגח 63יןמ6ל,
 מעסיו נר6 טסקנ"ס 5ס' ת5ויס סמע ס5 עי"ןג6גדס
 nttlhb סג6ועות מע' יסר6ל""מי כ'גד עייןנעי-ן

 גרגנוח.6חי מננאמות בע'6מי
'DD nlDIP)" עו"ש 

 6חן סריס סנטזי0 מע' 6חז זגים סנזניס מע'6חי
  יסו וס 1ע5 כ51ס טן מ3ך וסקכ"ט ,סנמ63כיסמסגעיס
 : מהכעיס 5מט05 מעוץ וסמו ריפית כשסרחססייפ
 מקין מ6ו טסיס ס' וס )יגר וסכן פרע וגו' יסר56סמע
 נ6ין וקיים חי סיס6 ס' 1הו6 עכסי1 ס5 ס' 610חמיקה
 זכר נטוס כן יסיס 651 סיס 650 מס כוסימיות ינצו נו ים ג5ומר 6מד סו6 זס ונעגין ותכיססוף

 מסגי 16כרות כטקט 6)6 כ6ן 6פסר 6י ד"6 .סנע51ס
 סו6 סגו ע5 חרסותס ט3 6ומליס ותימס  5ומפ כ5סיו 6חי ס' יסרס) סמע 6מר פ6ס סעו5ס קומות ט5קטרוג
 טע5 גודע 56הייו o'~nlh ס6מ עשו 6חד ססו166מר
 6לסי5ו יי' 6מר ו6ס עמס ססו6 מזנר סו56Sh1t' 6טי
 וכיס ס56היס מן 6חז יסרם ס56סי o'1nth סיו6מד
 . 5ככך ככ5 )ה( : 6מד שסיגו יסר56 סמע 6מל06

 536 חד 656 3מקרי מ5י 65 5כך סי' יכרז כפגיסרט"י
 . מטיך ובכר : רככות סגי 5כגיך למקרי מ5יככבך
 : קותו 65סנס וגססך 5נך טיס מ6ד נמלל "6ישין
 rfi ורסנת 5מע5ס ס6מר 3סי . 360ס היכריס שיו)ו(
 עג, ס56ס סדכלי0 וסיו ת"5 כיקד יוזע 61יגי 56סירה)
 וקסרתס' )ה( : 16ת1 ו6והכ מכירו חסים כך מהוך3גכך
 ר6ס' ,ס3 6נ5 6חד ונקור 6חז נכרך . ידך ע)165ח
 :; ספרניי כמו 6רכע פמסמע עביך נין ttDDIPSוריו

 וכחנתס )ם( : יד סמ56 גקר6 מקומות נכמרי * יךכסע5
 ניקש גטעח סחוכרס  כוי . ונסעריך ניחך מוחתע5

ייני"



חיקעייאתהנןספי 017
 6ומר י5חק ר' מזוות סתי "גי סומע י מוו,ת ע5 :וינ'6ס
 ז0ו סמטקוף וע5 סמע,ת סתי ע5 ונחגו 16מר סו6סר'
 עז "מת 656 6'נו מיוח מג6מל מקוס כ5 6ככגס

 6מלו - מווות עnfuno : 5 סהי סגמוכ, 5ךמיפרוע
 551ד סע5יון' ס5ים כתח5ת ס6זס כתסות גגזרכותיגו
 5ד מ"1חו, כו"חך מזוות ען - ,כיתך מווות ע5 :מון
enhnכרעיט עקר'6יגים דכי מימין' סייפ תח05 נו נלגם 
 ניחך % דכיתך דומי6 . ונסעריך : כליס6 עקרזימיג6
 ורסת 515ין 5נית כנוי'סרפ מקוס כ5 6ף כנוזמק1ס
 עכם?ה .' עגזיס עגית )יב( : כר*ס וכי1נ6 סתלןונימ

 'כסרסת סלי ח"מר ו6ס עגז:ס סס ססתחסממקוס
 יענזיס ענייס 6% רם"י סילס טנדיס מגיח גנישלו
6%sff~ 6יגו 16 סתס ק6מר דסכי hlb טנייס _מגית 

 5" ג5ימי '5ענזיס )ענייסססייתס
 ענזיס סייתס,

 מגית ' ויסדך 5ומל ח5מוד כ5נד 5עכזיו לק3סרעס
 6% סיו 5מל עגייס מעחס "מור סרעס מייעכדיס
 וכסמו ידו. מהמת סו5י6'6תכס 61עס*כ 3עכזיסענייס
 תסגע 656 חסמע מטק5 ע5 חטכע 16מר 6יטחסכע
 6מליס כם'טניעוך כסמו מוםכע ע6חס 5כ5סר6ס
 : 6זוניך סטו6 5םי סטנועס ע5 -תענול 56כסמו
 סס נסח"מ נקוזס סני'ח . כמסס גם'תס כ6סר)טז(
 06 סירום 6ין 06 סיסס'גקלכגו כו ס6מרו גוכלמקוס
 מ15ת 6זסלומיו . ועזותיו )יז( : נעניגו נקרנגו0ו6
 מכס כנן - 6תכס 56סיפ ס' 015 6סל )כ( חעטס:65

 ס6מר ונמס סמ15ת כסעס כך כל סמיקיק מדנלסכחוכ
 36טיגו יי' ס6מר יכיון סכ% מן ענמו ס51י6 665תכס
 מגוס סיימ זק6מר 61מגס המיס מינות ע% ע5'1קג5
 סי"ח סעגודס מס ס"1מר 8נ3 ס5ווי נסעת נ%ז650
 ם5 סכ55 מן 1Wb מ51י6 עמיס' סס סוכיי 56%כס

 ו6גמפ )כב(,6מניט' : עמו ט6יגס זמעמעסענודס
 כיוס 5חיומט סימיס כ5 5-ו $1p5 )כד( : כינרעזיס
 מיי סי*ס טימי0 ג5 סיוח5י0 6ותס נחיס סי'סוס*י
 סמילן יעת ו)לוטל 5םכ5ות  תמונס וס  ורברר*יציס'כ
 5יסר56 נדכלט מסס סי' 65 5מס 5יסל56סמו56ין
 סעיס סכל סוגיל כעילם כ"ן הלי 5ינליססחמונס סחורס- יקיימו 06 סנ6 סע51ס וסכ6ת עין נןסיירסו
 ס6רן 656 מקומוח כסרכס 5סס כדר ס65 ומססג6
 5כ5 ססוס זנר 05סמיעס כזי סיינו סוס סע51סוש5ות
 כדי מכמיס 31מ6ינס 5חכמי0 51טף 51גסיס6גםי4
 מסס סוסיר 65 זס ממעס כן וכמו 5יל6ס 5כס5סמטיך
 סתורס מנ1ת יסמרו 65 "ס ניסגס עונס 5יסר"3רננו
 גסרסת סמסורפ כמו 0וס סע51ס מי עוגם סוסירס656

 5סני 5נו מסי0 %דקס סלס0ו . 5ג1 חסיס 51דק0מה( : 6מריס מקומוח וגכמס תכ6 ונסרסחגמוקותי
 : כך SD גקני נדו5 סכר כ5ומר ופ' גסמור כי6צסיגו

 מסיס 1נדקס 5ו 6מור ממל ננך ים56ך "כי מוסנז'6
 )כ1 3סמטיך כדי ,6ח ע5 גקכ5 גד51 טכר כ5ימר5גו

l'h1'Sמן י6מר ע5יו . כס חתמתן 51" )ג( : ס:ניס 
 6ח סחוהן . יסיר כי )ד( : ונו' ס' 6מר 6סרסגו'0
 6חריו יחפתס והו6 טעותו "מלי ויפחגו מ6מרי ההגונגך
 תחת ככוסס סס'6 נחך סכן וכ5 מ15ת ע51 5סס ס6ין5סי
 עממיס סכעס . סעמיס מכ5 מרונכ0 65 )ז( :שגו

 מ6סכת כו 636 מכ051 סמעע 6תט כי 3מע5ססנוכלי0
 מוסנ . ומ' 36רייך ס' כ4 ויזעת )ט( .: "חכסס'

 סומל סי6מן ס1" גי  ולרעפ 5סגין ל6תס יכו)65נותט. סכמחחו מומל ססקכ'ס ר61ס ס6תס .מחוך5מע5ס
 נ6נול 5מס . דור 565ף ונף':' וסמסל,0ללית

~sg ,06 כי 6חגס ס' מסק מרונגס ס65 כיון :ח6מר In)oen 
 610 מנ1תיו 5קייס '5עמ51 3גו מס ססנועס 6ח,ומטמרו
 ימתין כ15מל דול 563ף 'ג6מר 5כך, סנועתו לקייסוקוק
qlh, סכרית 5קנ5 גסר זור ימנ6 650 - קוי0 יור 

 5סון ' סגלית מועל : 5הס ענסכע ס6כות ענולוסמסך
  5טוג"יו ומס5ס )י( : סדכר 6ת 61נ'1'סמרסמח:ס'כמו
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 גכך6יס סיו 6י5ו 4מר עו5ס 5נ6י סט סתהון 5'חןם65
 גסס 61ין סמ1 ען גקר6ין וסרי'סן נ1וך כי.ם סיסכמוסו
 וסכ מע5 הob 61 .6חריס נעסו 'אעסס . "מריס :ג1לך

 סיס 061 גהף מט5 6מר ועומסו מת4פו גע5'%11ערך
 5סון . 61נדתס )יז( : גחסת מם5 6מל עוססו כסףמם5
 וס61 ר~כפרח ע3 ונתח ס6רון ע5 וסכות כמו 5כככס556 - 5גככס ע5 )יח( : 6סול כ6רן ס16כזיס כמונ5ות
 kna~ 5ריך רכותיגוטסגו

 5מען )כא( : ס5נ כננל סימס
 מטוס למוווס חיינות נסיס 6ף י נניכס וימי ימיכסיונו
 גי * תסמרון טמור 6ס כי )כב( : מיי כעו גמיז6יגסו
 עפ תכגש % כי דעו 5ננכס סימוי ע'י מטרסת6נזון 6נוי 06 פירום מסלס 61נזתס Dh 'bp'5 656נמקוס

 : חעמיון 0מול 6ס 656עוז
 עקב דפרשת סדראשליפא

 רשהפרשת
 סשימס כ6ן עז * tlns(o ג"ן 6נכי ר%ה)כו(

 05ור מתמי5 ו6י5ר מכ6ן סמיס יר6ת%
 גסס * סנרכס 6ת וגתת )כם( : ס%ומ 6ח5סגיסס
 ל6ם ע5 16תס ונתן דונמ6 מכ6 כסרסח סמסרסכמו

 ס6רון ע5 וסכות נכן כסמוך ' נלי,יס סר ע5 :סטעיר
 * סםמם מנ6 זרך 6חרי )ל( : סמעלכמ SDוגתת

 ססילמוי מס סהמם עט6 כזלך סירזן עכלת6מלי
 מ51 עטיס 656 ניותל למוק 165 5מרחוק 1ס65ססרגס
 טעסו 6חל טירלן 6ת געכלו 1D5D יוס וג6ותו טילדןמן
 כ6ו עינ5 וגטל נליויס נסל סש50ות סמגות6ת
 : 0וסס וגמטכת ניסוטע טפ0ורם כמו ננינ5 51ג51סס
 5ש ססריס מן מקוס כ"יוס ל גתג . סניג5עו5

 .טססריס
 . : 6רוכיס

 6פ פם5 56ס כו סנ6מל כ*מ . סמושס 56ס )א(יננ
 סר יגון סר6עוניס סמקומוח כ6ן 6ףסר6סוניס

 6נצ 5קייס 6תס ומגה.ן 6תס נריכין עיכ3 וסרנריויס
 גסס סגסתמפו ננ5יס . רימנךמוח כ5 6תח6ניון 6ני וב( : ת6נדון %ד סנויס סס סענזוסמשמות
 6י טמקךמות ז"י15 מיכר סכתוב כוכביס5עגויח
 גדמסרם ג06רת 6ינס עו5ס דקרקע ועוי 65נין6סמל
Strb1: 651 רגותיגו וזרסו . ססריס ע5 36סיסס 6ת 
 סו6 ומוטנ 1*1 ממר . 56סיסס 6ת : 56סיס0ססליס
 טס עכוו 6טר ססריס ע5 36ס'ר.ס ת6ער ו6ס5עי5
 . מ,נמותס 6ת יגתנחס )ג( : 6!סיסס 6תסגויס

 61סריטס : טמס 6ת 61כזתס נסניי קל66סזליס.
 ו6טייסס כתיב ו6חחנן ונסרסת * ג6םתסרטון
 נוס מגדע עכיו 61מל כסנטעו רנותינו 61מל1תניעון
 כו5ו הענודס ' 6חר וכסג0עו סעכדו "חלסגוטף
 ו"תמנן וכסרסת . תגדעון ~OOtOs וסם'5י :גסרסס
 13000 6י5ן 5ומר כ6ם חסלפין 56סיסס וססיייכתיג
 ססע 6נ5 חניעון סיימ סגזעו מס עע5 וגזע1נממוגר
 גזיעט וכ6ן כ6ן 5יתן 1"6 * יסרף נת15ם כו15טגס50
 כויו ימכש1 65 סמ6 גייעס נ% יסרפגו ט"טוסלסס
 תטרפון ו6פריסס  יעמיינו טרי טוסט נ65 יגזעגו061
 מ6ת  ליסריל 5סס מותוסת  סימי כגען ~rnb ע"ינ06

 "סטפנ



פו חזקוני ר%חספר
 56היך 056 כענן ס"מרו ונסעס ה61 כרוך'הקחס
HPi~116 כוככיס סענודת כ5 ונעטו סרנס 1565ס1ת 
 יסר56 50 כוככיס וענויה של56 מם5 כנעןסנפת
 ממסיגו כמו טמס. 6ת 61נדתס : SIDS t'DS,D 5ה6ין

 והקרוס (nlsr * כן מעעון 65 )ד( : סםשסגות
 6סל טמקוס 36 06 כי )ה( : המקומות נכ5 סו6כלוך
 ככמס טלחט ססטכיגה 5פי טמקוס סי' 63 ,יגמל
 ומיינ עו5מיס ובית ונכעון נוכ סייט גפ5 כמומימומ
 י פס 61כ5חס )ז( : קולס ירך 5ת5מייו 5סגות6יס
 3סי 1ה15י נקמר 65 * ונתיכם 6תס : ופויסכסיס
 ספין הקלן טגתמיקט קירס יעגין ג"מלס זוססלטס
 מה15י יותר נמקה 6 ספין גסי ה6' ע5 מוזסרסיסר36
 מסכיכ 6ויכיכס מכ5 5כס %1יח בו סג6מל 3מסס6נ3

 ככ5 תעיון 65 )ח( : ט15יס ש מזסיל )כעםויסכתס
 סנמוח איכזר סכתונ oSn * ונו' עוויים 6גחגו6מר
 מ16יניסס נמו "6 סנית גנגס bSltt~tn 3פי מניתננגין
 לעסות כעס 5נ6 יר6יס ומץ נמ5חמס פחזשוסין

 5גס וסנט נסמוך כתיכ וכן "חד כמקוסקלגטחיסס
 6מר וכן ונו' יכמר "סר סמקוס וסיס וגו' 6ויניכסמכ3

 שיניו מכ5 15 סנים 1סן גניתן סמ5ד יסג כי ויסירוי
 ללויס ככיח יוסכ 6ככי סנס נתן 6צ סמ5ך ויגמרעסנינ
 5' ס' סגים ועלס סיריעס נתוך יוסכ ס36סיס61רון
 5כגות קומר סנני ועתס רע מנע וקין סטן 6יןמסנינ
 gb~, ססי' כמו . כעיניו סימל כ5 "ים : עו'לית
 6יס כ5 עוטין מסיו קומר נעיגיו פיסל כ5 עפרם.וקין
 סכמות נ6סלו כמזנר לסרי כשרו 16 גנו כר"םנמס

 56 )מ( : עו' סניhS 16 מועד 6"5 סתת 561עדכתיכ
 : עסניכ 16יניכס מכ5 6תכס הקליט כסיגים .סמטמס

 : סטרן 6ת ופילסו סילין 6ח סתענלו . סימנס361.
 כ3 סכחוכ ססממיר מס . 1נ1' תעלס מןאר.3ך

 יני טע5 סיגו ע51מיט ניח מסגנךסנפת
 ומשמיס 5רג5 5ע15ח סגמגעו 3יער56 3סס גללוטנמות
 Sh מכנית 5ענציט ו5קער 3ונומ מעs~ns 5ה1סיסו עזי נהמות עקעל 5וכומ ומססתחי3ו יכמוסומקטלים
 גסס צך 6ין סרם'י * נטר ו6כ5ת תשח )פו( :וסכין
 שגוס 6נ5 הנווו נ65 עונג 111% כ-קומר נגססיתר
 ססניחו בכור ס3 סער  סחט כז6מרינן כסריסמותרת
 מ5נ קימר נסן ל 6ין סרס"י ועוז מומר ועת3ח3ון
 ונמעטה טתולס מן גסנ6ס לסור ססח5כ מטמעכ6ן

 651 כסגין 65 חולין ונינת סמוקיסין מ5נלמלינן
 מי6ולייתbn1D'b 6 5יכ6 56מ6 מוע5ין 1גנז65מועטן
 נסעס חופנת סיתס 06 י"5 636 מדלנגן656

 כע6יגס 6כ3 י6וליית6 6ף "מול סמצנססקייסס
 סטמ6 : מברננן 656 06ור קינו סקרם גמעתמ51גח
 65כ3ו רס"ין עמור כין טמ6 כין . י6כ5נו ימדווסעסול

 חייכ ט6וכ13 . סספמ6 מוס כו סגפך קורס כן ס6יןמט
 מע"י סי ע5 6ף . ת6כ5ו 63 סרס רק )פח( :כרת
 סדס מתפ"ס יסורס ססיתס מנמר 5ך עתיר 6ממדיון
 "65 מותר 60'נו 5מ3נ סיין וה61 3ך מתיר 6גי,6ין
 גוסנ טסדס 6מריגי עיני כיס י6יח מטוס זס 3יסגרוע

 6יגו ומ"כ עסוריס כין טמ6יס נין ועוף פיסכנסמט
 ן טנסר כ5 סרק כסכי עהורס גכטמס 656נוסג

 16מר קימט ננ יטוטע רכי סרס'י 4 תוש 65ט(
 וט' סיגוסי 61ת נו כי651 רם6י "יגך 6נ5 6תס5
 מקלת מסם כסיקמ כרית 6נלסס %ס סכלת5סי

 טס ע5 "63 פיו מליס 656 ס'1 ינוסיס 65שמכפיס
 ומס . 36יעזר דר' לפרקי מפורס נר יחס טממטסעיר
 6כימל ם5 מגרעו סיגוסי ו6ת טמ561 נססרססרם"
 5י תסקור 06 כתוב כי ו6ף יסוטע כרני ד65 סייגוסיו

t)t)ssמ"מ יום כימי וזלות 16תן עכלו וכגל 51גכדי 
 וסכורין "( הסתרס ע5 כמונס טסנועט טיןלולין
 .  יגגך מעמר גטעריך 65כ51 : קיימת המכועסטטדיין
 סני: כמעטר 'Sfi~n ועס לצחון כמעטל מדגל ס15יסעם

 66פ כ6כ3 6יג1 סככול וסח * 651גך כקרךוככורות
 סיו מפריטין 636 כתיב כיטר36 קר6 וטעי5כסניס
 וסרכי 5כסן סככור כסיס 50 סל6טון תזות סכיממגו
 מעין סוסן חח כירום5יס 65כ51 סי.יסר56 וזרכן3סס
"nDD4 עגי hu~ וירכן מלגר טכחוב ככורות כגקגות 
Sa36מסת ס5וגת6 ונירום5מי נירום5יס 65כ3ן ימר 
 סכסגיס OD1 סכתונ לכר ממם כבכור ז'6 * קיטניארי
 וים ט61י5 - 6דמחך ט5 : 1'וכ3ומ כממעין 6ףטי כ3 )ים( 65כ15.: "טייב מי מסילופו ת"כ5גו 56טיךיי' שני כמו סס יסר56 ככ53 סריס ונס סכסניס כימזכר
 עיג'סס סיחנו גליך גח5ס "ין ~6י כצרן גמ3ס56
 אכסס 65 ננוח 6כ5 6-רמתן מרויןגל סהס נסעסע3יסס
 . ירחיב גי לכ( : נחס 5יטר"5 6ין כך נמ5ס 55ויסטין
 סג6מר 5פי ומגסס ומכר 3מע5ס ככר שמרט 11סרסה
 מס טכ5 5פי ד*6 - וגו' עצותיך ועסית ממעט3ס

 כבו',4יסיו ומכלן וחור יום ככ3 ה61 תדיר כסטכתכ
 ומש דיר וס-כן י 5ך דגר סיר : ט וכקיוויןרגי5ין
 י% ם65 מכלן ' כסר 16כ5ט שמרת : ונו' ננ31ך6ת
 כן ab 656 כסר 5יער6 שקם6דס

 כמי
 ממך ירחק גי )כא( : 6ס במקום כי * גססךת"א כי : תחמס

 61ף מזנר סכתוכ כנען מלרן סיגן צותן ע5 *טמקוס
 וסעסור ישעמ6 )כב( : פעריך כמפסע ייגס כן סיע5
 כ5 656 6חת נקערס סי6כ15ס1 16מר שגו 4יחזו
 : 1נ1' יחדו לעס כ5 ויענו נונמך עאו נחי ירכי6מד
 כחם5ס וכמריס סחו הו6 . סמשס 36 וכ"ח חם6)כן(

 : וט' נלכח.כעעזיך 6ת 56היט 0' וספיחוכמגעיות
 6ע מכסן . ת6כ5 וסכסר : סיומיך י זנאיך ודם)בז(
4 1נ1' יכרית פי לכם( : 5ו סר16י 6ת 1יסר36 5וסתווי  

 65 סנויס 6ת כרית י 55 06 מסרי כ6ן 11 סרסםכבמכס
 ק6י מסויך חיכת מסגיך. 6ותס צרעת : נכ31ך 6ת:רחיכ
 סקנסס שגז 6תס ttefi . סג6 6טר נלא( : יכרית6כי

 : כשי נקולס הטמנך * עיי qD1n 65 )א(יג הכשש: 6תס שסירוס 6ת עונייס סיס עטיםכ6ותס
 ונכי וסמורים סחן ומן מנקר מן יעציו

 ננץ4 נסקלים עציו תוסף 631 קרנגכס 6ת תקרינויונס

וכגותי
 כסנוף כ6ו גסתכם . כניט גקלבך יקום כי )ב( :ויקרנן ל ססכטרמי סמיגיס מן ; ממנו שרע 651 :
 סנוור וכ6 )ג( : כסמוך כס טינר כוכניסענוים
 מכת יוגמדו המוסת 16 כדו' 16 כמקוס וי'1 .וסמוסת
 6מת נכיר סיט סמתח5ת1 גככי6 656 רבויו 5שנליממס מעמיי טסקנ4ס ח"ו 6ר"ע מניך סרנס ועוד וצמו6ניו

51נסוף . ו'( סדוק ט' כ' )טמ61) רחק ועיין סאסקס ג") 316י*(



 הזקוני רשהמפר174
 וסגי 0כחונ יכר עוור כן מ:ניס כגון סקר גני16לנסוף
 ססו6 וכעוי 6מח גגי6 גקרנך יקוס 06 קל6ק6מל
 13 ס6מר דכייס ע5 מופח 16 16ת 3ך תתן 6מתגכי6

 )כי6 געסס כך 61מר ט6מר וסמוסח 160ת וג06קנ"ס
 5סמוך 6תה 1יכ51 כוכניס טכורח עכול 5ך 61ומרסקך
 חם)וע 65 ג"מר 3כך 'דו SD טר6יח 6ותות כסרכסע5יו
Shסגני" ינרי 

 גחן 5מס 5ק5ק5 ססוסו מ6חר 61"ח 6100
 צסיומו ע5'1 רוחו 6חסקכ"ט

 גני"
 6ה סןזטעס 6ננה

 וכ"ס וגו' 6תכס 56היכס ס. מגסה כי 3יכר תסוכסכניו*
 16 עיניס 6מיוח ע"י 16 מנספוח ע"י 60ות יעסס06
 כן 61מר סו6 וה3ך "מח גכי6 ינר' ססמע כגו, נגנ0ע'י
 ")סיכס ס' 6חרי 656 5ו תסמע 65 כוככים עכודחנסס
 ו6ין . 6100 סנכי6 ינרי 56 תטננע 65 )ד( :ת5כו
 סהרי ס5י סנווי מן נדו5 150 ס"וה 5ס'וח גוחןסז'ן

 . מגסס כי : ו"ת ע5 6תכס ומטס מזסירכס 6נימעכטיו
 נ15י סכ5 כי סקנ"0 נסני5 נסיון "ין כי פי'ככר
 ינר גי )ו( : נמירק גקודס סיו'ו * סיעסס :5סג'ו
 5מיימ 16סרס מיר6הו 6תכס 5ססיר כדי דכריס .סר0
 נן 6מיך )ז( : סיך ע5 יטמע 65 לומר מ5מורמנין
 נסווס סכתוכ דגר 656 6ניך 5נן סדז 610 .6מך
 יפי 6כיו כן מ6חיו יוחר IS5b ורני5 6וסט 56100פי
 סרס"י י 15 ת6כס ל6 )ט( : כגמ5ס טמו חו3קם6יגו
 לרעך ו6סכת סג6מר )סי ת6סגגו 65 3ו ת6כ תסי65
 ע3 נסהחכגו 56'1 חסמע ע6 ת6סכ 63 וס 6חכמוך
1CD)363 3,ס ענ7ו חעווכ עזוכ סג6מר 3פי 15 5מחו 
 וסחרגוס סנרי'ה6 5סון 5יס נקט פרס"י עמותעווכ
 ס" עמיס ותסרק על1סי כ5כך די מס חטכוק:סכק.
 סמסית 3וס 6נ5 סנ6תו לעווכ חייכ 6ת0 דע3מ6סוג6
 * ומת נ6כגיס )יא( : 13 ח6נס 631 סנ6תו תטוונ65

 כס:יס ימוח כר6טוניס מח 63 ס6ס מ5מן טימותעז
 וייר6ו יסמעו סעס 1כ3 תי3 מ:ין סמסית 5טדיוע",הרס
 מ6ומס גייך ייגק ג6 )יח( : וגו' 5עטות יוסיסו651
 5סל51 לס:6חך מתכוין גר06 תסbSa 6 * סחרסמן
 גפנ"6*: וטמיס גסחח סחי"ח . ורממך : נו 51כווט55

 3ט,טיר 5כ6ן 11 סרטס נסמכס ' 6תס נג,ס )א(י!ש : 6מרת נעיר מסרון nhSnS .וסרכך
 סגימת עיר כמתי ים סמ6 5פי יחגוידוט65

 . 6)0יכס 3ס' 6חס כגיס : קרוכ סוס 16 6ח 16 נן 616כ
 מכין *ינך 6פי' 5כס סי"רע מס su תתנולדו 63לסיכך
 .Sa מעסיי כ3 כי ע5'1 סמיך 636 כך 5ך 6ירעגודוע
 6כי0ס מטטס מניגיס ס6'גס סקעגיס כמו 5סונס0קג"ס
 עיגיכס כין קרמס חסימו 651 : עייו סס מומכיס656
 קלחט חעטו 651 תחגוזדו 65 6גיכס מח "ס .5מח
 ססלי ככך יחומיס 6יגכס כ' עד6י 'ותר תגעערוו"5
 קדוס עס כי ועוד סקנ'ס סו6 וקייס חי נזו5 6כ 5כסיס
 . חועכס כ3 ה6כ5 63 ( )ג : ענמך s~llJS רם6י ו6יגך"הס
 לס' "חס קדוס עס כי למע5ס סכתוכ 5סי ג6ןסננכו
 טומ6וח 60וכ5יס סכגטגיס מן מונזייס וחסיו56סיך
 : כ5ע"ו  ניר"ף - *יל  לה( :  יר~רוח ה6כ3 רקוחועטת
 5כרי'ל י$בי

  סולכי"י"
 כד6מריגן נינר"6 .  ימנוור :

 ייםון : 6טעגכו"ק י 6ק1 : דיחמור6 כיעי 0גיכככורות
 : 6יחפרס ל6 ומר חו6 סו6 ח6י סוליי'6 ' ת"ו :"נ)'6

 סו*ין  לטמן טמג6ן 6ט"פ סרסס. מסרסח כסמס וכ5לו(
 3סניי5 נ0ן סימן 5ך טחן גסנוות'הן כקיו6יגך

 ססע וטוססת  סרסס מפרסת :  סיל61ות מןסעסורות
 ננון סרסס 05 6ין סס  סמיין סלס . גרס PSDDסרסות
 נרה מע5ח ו6יגס ססועס סי6 ו6ס 6סורס SIDn1כ5כ
  ט6ילס כיון סרסרי 03 ים 61סילו 6סורס מו,רכנון
 נרס מע5ח סי6 ו6ס  6סורס  והמור סוס  כנוןססיפס
 651 )ח( : 6סורס וטסן ג:ע"רגנח כנון סרס0 6105ין
 1ל6 כמו 16 גרס ינר 1)6 כמו 6101 סו6 חסר -נרס
 כמו מסס 65כע כזי . תגטו 65 וכגנלהס : נרס15

 1כס5 65וכ5 6וסרס מיג'ס ימסקיגן הנעו 65נכ3קוים
 ניסר כעגיטס  טל ס"ד ז6י סדכריס וגר6ין 610מ05
 מ16ס י צכס סו6 עמ6  )י( : ס*כילי  על סוו0ר3מס
 61ין עמ6 3חמס 6ת יטר56 גגי י6כ15 ככ0 5סוןוכחענ
 כ) )יא( : כדגיס עומ6ס 6ין ססרי ממם ohninלסרם
 סכהונ  ניסור 5סור  טנ*פר מקוס כ5 . טסורסגסור
 גסור עוף'וגקר6 גקר6 טסור עוף י5מק רני  6מרפדכר
 ל6 6סר  חס )יב( : ג5נז סוף 656 כקר6 6יגווסטמ6
 b'on מס:י נס"כ  ססתופס 6ת  ל"סור סר9"י *ת*כ4

 3פ' סכחכ כמו זיה נני למינס 6ןשס111
 חרי סיז ד6' 0ן 6חת ודיס  6יס  ט"מ 6'ס נכיסמיגי
 ס'3 6"כ DIDIbS' ק6ח' מורס מסכס מיכדיניגסו
 זמסנס הן 6מח יד6ס ור6ס 6יס נכי 5מיגס 0כ56מכתכ
 מטגי חז6 סי6 דד6ס 165 ו6י 6תי hp 165סוס'תורט
 למט ד6מרינן 0ן 6חח וויס וי6ס סכ* לם מגי סוסח3ח
 כ6"י ורו6ס כ6ן עומיח גיותל סר61ס ל6ס סמסגקר6
 סיסהו 651 כרכתיכ כיוחר רו06 כן כש 61יס סננ5וח6ח
 3סס 'ם סמוח וד' גינסו מז6 6רכעחן 56ע6 6יסעין
 ר6ס ר6ס כפ' נמרו רר 5ר6ס ד6ס נין ייטעי ד63וסימן
 עלפס 5יעגס סיין 610 י סיעגס נת 61ת )מו( :נרי"ם
 hSh 65כי3ס ר6ויס ס6יגס 5סי נת קר6 5יס דגקפ6צ6
 olt)hS ר16י כסרס  6ין  גדולס כססי6 *כל קפנסכס0י6
 5סי . ת6כ3ו ט0ור עוף כ5 )כ( : כען קטסעסי6
 : כ6ן טוכיר ם65 טסוריס חנכיס 5סגי6ססופו
 5יתן ס65 קר6 061דריט עמ6'ס ודניס עסורועוף' חיס כ0מס גג5ת 6סי15 * גכ5ס כ5 ח6כ3ו 65)כא(
 6כי5ת טוסיל 63 15מר 5מ15ק דין 5כע5 פטפתמון
 גכ5ס. כ5 : ט0וריס"( ועוסות חיט כסמ0 גכ4 רקננ5ס
 כל  חטסס 63 הועכ0 כ3 ה6כ5 63 זוגמ6 גגי0טוס

  חכטhS  3 : נסכ6 סלמ"ד * ללכרי מכור 6י :מל*כס
 , חעסר טסל )כב( : כמר טסו6 ע'י כ6ן כתכו .נזי

 ססומ*ט nSoh למסל0  ס"סר 5פי כ6ן 11 סרס0גסמגט
 ויגהר וחירום  וניגן נכסר  ל*כיל ל*סור 6תריונ6

 צרכות . חעסר  טסר :  סננתר  נמקוס רקסקדוס
 דכה כ5 יכו3 חטסר עסר ד'6 - )הגמו:ו6(סחורס
 'כאו ומ5נ דגס 6פ'13 יכ51 1"כ3ת מעסר עסרח'5 נמעס" חיינין יסיו וק51ס  ספיס  כנון ס*רן  מוסנדולו
 סטיס סי651 מנ0 סגס ססיס 0יו65 ת"5 גמעסרמייכין
 ג6מלס כנל 0סיס מן יוגק ס6יגו נקוג ס"יגו 5T'5Dמטפ
 טגחחדס 5דכל סגסנימ סעס 1כ5 סעמיס סלם 11סרס0
 מעעל ח515 5עג'ן גסגיח ועכעיו  ססרכ" כמו נעגיהכ0

 סגי טמ6יס ג") 316יש



8ח חזקוני רקהטפר
 . 5יל6ס ח5מ7 קמען )כג( : נכסף וגמת כזכריםסגי
 מדכר 5מוד סר6 מ15מדס ענ5ס כמו לנקחסי

 כטניס וחר6ס ט5ך סגי מעפר 65כו5 5רנ5טכטתט5ס
 01גס7רין כמעמיס ויטר56 כטירס ופויסגענוותס
 סור6ס סמסס סורקות ומוריס יסריס זינין וזגיןיוטנק
 : ltO)h* ס' 6ח יירפס ח'5 יסר56 5כ5 גיוחס
 וס5וי )כז( : נסכם ס57'ת . סדך מכסף 51רח)כה(
 . תעזנה 65 : 6חר 15י 6מר 5מוור 6% * נסעריך%6
 קומר נ"וטרחו כ6ן ומור 1631 נעמס ע14 סוסירכנר
 06 לנוו נמעסר חוכט ידי גו nb5S סנור תה6 565ך
 . 1נ1' מעטר כ5 6ת ת51י6 )כח( : 15 מסמיקלגו
 ט5 ר6טונס נסגס גי% ר%מעטרות כ) תולל מכיס3ט5ט
 הכיח ינעל 63כ51 סגי מעסר 1SS' הפטון מעתרסמסס

 ר6טון מעסר ההיסיח וכטכס מניס כלגס וכןנירום5יס
 סריסית מסגה 5ן כזגסקח נעליס (pSn עג' ומעטר155י
 ויסו מעברות מסגי 6מ7 656 נס ט6ין טגס סמעטרסגת
 עני מעטל 5יחן גליך משם מכג 6נ5 למסוןמעמל
 כ5 ת1ני6 טניס ג' בסוף סרי טגי מעטרכמקוס

 מעסר סני מעטר לפטון מעסר 5ס%" 5ך טיםסמעערוח
 5ע5ותו 5ך במרחי סגי גמעסר * נסעליך וסגחח :עגי

 ומנחתו עזי נמעסכ 6נ55ילוע3ס
 נסערי
: 

 נשנת הטמעס דין 6ין מסוף טגיס- טכע מקן )%(ם%ו
 גסמכס * מניס מנע עב 6חרוגס כנגס6כ6

 ביחוס ניחן עגי מטפר 3מע5ס סימר 5פי כ6ן עסרטם
O)ns~il6יגר וגס )ב( : כך ססמעס ע5 ובמד ג 
 מייכ. 76ס O-K~ מגומעת הסמעס ינץ 6סי15 .ססמעס
 תסס 3ע5 כ5 טמוע : מסיעת ססניעית מכועס)חגרו
 קסדותיו סמפס ס15ס קר6 כי 6חיו 6ח לעסו 6תסמטס - ינוס 65 : וסקרון מ5 %" מסמסת סי6 מקוס .ידו
 ק11ר ותיגו זורע 61יג1 יסרע נמס 5ו 1161 סמים5טס
 יוחקו סמ15ס 061 וקבר זורע 6יס סנים נטבל6נ3
 קר6 כי : תנו"תי 6ח מבמכור עד 5י l~WO פ"ומל,
 6ת )ג( : קיט מקרב בסון ססממס ,מן %ע כי יסמעס
 בוהו 51ס5ס עמכור סיס% ונוגר 1ק51ר טזורע ."נכרי
 סער1חיו ממוסר 651 . יייך חסמע 6ח7 6ת :תנום
 מסגי סלוסנ51 סחקין סדקן ט55 קמרו מקןבנ"ל

חקוי
 וס 6ת וס מ5ה15וח סנמגעו לעס 6ת סקס סע51ס

 סרוסכו3 ט5 נוסו יסו כחורה סכחוכ מס SDוענרו
 כ5 פ13גי סנמקיס הדייגין ופ5וגי ס5וגי 5גסמוסרגי
 וסעזיס וסיייגין ס6רנס ומן כ5 ס6גכגו 5י טיפמוכ

 ססרי ס615חו מסמעת סמעס 6ין וס1נ ומפסשתמין
 : ינום 65 כיס קרינן 6% וס ס5 וסכו נ"ך ננו'כ56ו
 סמטין תטמרו 06 - יוניון נך יסים 65 כי 6פס)ד(

 חוורין נגותיסן n~lln$D 6ת סמוכרין סענייס כיויונ5ין
 מוולין וניוכ5 16תו מלמימין חוג עריו ים ו6סנסמעס
 נלך כי : עניון נך יסיס ס65 1נמ65 וממכריוגמ5וחי1
 כמו סקוס ק6י %מ15ה 5%,ס יכרכך כרך "65 .יברכך
 יסיס 651 ס1615תיו מסמע סהו6 סי עqh 3 והמ15סססי'
 ו6ס כ15ס בכך חפתיי ו)6 יתרכך נרך 0 קניוןנך

 5כך מטמפתן סיטכיעית ס5ו6ותי 5' יפונו 6יכחימר
 6ינס ו6"ח מהם 5יסרע טווכן רכים גויס ורא:כפחגימר
 ונך רסיס כגויס ומטקת שמי  3כך לגוי ביריבסולים

 ונר וסיכן * 5ך  רבר שטר כרכך )ה : ימט65151
 תסנור 651 - חקסן 651 )ו( : הנעמיס מכ) תסיסנווך
 ענועו 6ת קם 4 חעכיענו וסענע )ח( : סיס קסנסכמו

 טיך ט15יתיך ' הענע סגת נקנה )ם( : ע"ע 515ס115ת
 : 1%' עינך ורעס 51סיכך  ת,מול 65 וכרמך תולע65
 טתסיוש יננך עOSJ; 5 56 . 15 כחתך יננך ירע 651)י(
 3ך יסיס 63 כי 6פם גו עכתכ 51מעיס . 6כיוןיחיך 65 כי )יא( : וגו' יכלכך סוס סוגר כנ55 כי מסלנכך
 רק קניון נך יהיס 65 כי 16מל 610 חנקי ע65כיון
 מכאן יחזן 65 כי 16מר סס61 ושן  פטפע ממוע06
 קסדות גי' מסנוסין כי 6רכע ים זו כס' ה61 טמ56סון
 רסון הניק. ימbS 57 כי ד%: 5טון סוס' סיכר גנ55ס - 656 קטון תפתח סתות כי י 06 רסון נכיון נך OtOtכי

 : סגורך נכ5 מעטיכם תכמירו 65 סמ6 . ס61סמ6
 65כיוגך : ממעפמהך . העמיך : כטיס סקרוכ .65חיך
 גסמכס . ימכר כי )'ב( : קוזמין טכעירך .גבריך
  כפיי: פרבר  ולפסס לפעים  סספיין 5שי  כקן  זוסכטס

 ונהוס6 מ5ס . מעמך חמש חס5מגו : 5יורס ול6ופנקי.'
 קרסטי י65 ונסכיעיח ת'5 כפקוחו סכר 6 ימויריכ%
 וכסר יין יחס . וריקנך מנרגך 6%נך )'ד( :מגס
 נ"ר כי  כלוס לו  ויין פוגר  סכהוכ נטן 3מכרוהוססרי
 תעניק 65  06 יתסרגס  ובמי נגגכחו  פכירתו דפיסלפו
 5גשנ ומם ען Sa ס57ת . נ16גוונ57ת %חת )יז( :15

 cJ(ln?  בעעיך  יססס 5" )יח( : הבנן מכננה יוהרכגנזו
1Dlhכמלפ כרכהיב  סגים ס5ס תכיר ומן דין ססרי -עניך סכיי סגל מסגם כי : מעמך ומהענקים * חפטי 
 מגיס מס עני וגס  מוטב  בנוד ונגלם פביר בסביפליה
 מעמיס סגי כ15' ענדך הגיס סט מסגס כי סרטהו7"6
 קר6 מיסתעי נגריע 7ה6 סג'ס . סם הן סגיסט5ס

  סחות  פפמיס 6ל6  רושע  o,)a סס 65ו לחרוןוססעטד
  ט6ופר מקוס 3כ5 - "5:יך ס' ונרכך : יותרומעמיס
 פ מ15ס נסוס מם5סס וייווחלו 5'סר56 סקנסס5סס
 נמסמס 'נוכס כי בכן מסריס .יסח 650 5ססמגטים
 5מט5ס מדגר  ע"י כ6ן סמכו . סנטר כ5 )ים( :יייסס
  11 ומרסס סורך כלכול תענוג 65 וכקן ענרי עביכזין
 :  פוס כפל כנור  דין 03  לתדר  כקן  כסליי בכורטל
  גהונ . תקניט סיכר : זומן 5יונ6 פרס .  יקז105
 ססרי 16תו חגו, 651 נו תעכור 65 כיקד קזוסס ייןכו
 וסקסרח דמו וריקח 65מר ס' DS:' 65כ15 656 ט3ךתיגו

 הי חגוסס 651 סמיכס 631 גסכיס טעון 61יג1וגימוריו
 ממעי מוס גע5 גוסן 5סני6 . רע מוס כ5 )כא( :וסמוט
 6גי ט11ע ס61 55 3ס5ן  הכשפר 5ס' . הגנחת % :6מו
 : ת,נחג1 63 ג6מר 5כך מוס נע5 כין חסכין

 סעמ6 : 16מר סו6 5כסן . ת6כ5גו נסעריך)כב(
 :  זו כפרסה  למפלס סירסתי כגל .והעהור

 .סמיי )א(כפז
  כיסן מיס ה6כיג מיס 6ת סמתן .
 טלור5ו  סמתכי6ות סס  על יכ ס5נ תדםלסרס

 ססעורס כי כיכתיכ סעוריס וסם  בו  פה3סלית*ביב
  תוגע  ל6 לסניף קר* 6סיריס - פסת ועסית :6כיכ
 fip' 5י5ס תיגת * 3י5ס ממוריס : ~nDD 6תקפח
 לטסו כמו עמו * "מן ע5יו S)bn  65 ךל( : פסח6ופטית

 : 31מי זס ממן ע5 תעמת 65 קרנו וע5 כלעייע5
הכעת



 חזקוני ראהספרי174
 הורגגו ע5יך כי כמו נ"15 י וג" ע5י1 ת6כי ימיס0נעת
 ננ55 מגוח ה6כ5 פי' חלסס נס6גו ע5יך כי סיוסכ3

 עגי ם5 דרכו עוגי.. 5מס : יגי'מ 5זכלון הכ6טקרכן
 155"1 סנויס כו 5סחס כ5י 15 6ין קממ מעע 15כטנות:יס

 ווורקו נוגגין מיס כמעע כ1551 656 )הממין פנ6י651
 6ומר סרי . מ6'מ ינ6ח כמסוון כי : ככירט 16כחגול
 טהממין טך נמנל-ס 5סעמיךו "קבשס יכו5 סטיס3ך
 סיס6 כזי 656 6ינו ס6 נ'דס 5טס ויכיגו ס5ססננק
 הזכור 5מע! : ונו' מנות ת6כ5 ימיס ססכעח 5דכרוכר
 0מרית ניגית סרסה 6ומריס 6ג1 5כך וט'. נ6חך יוס6ק

 עלות ימיס מ5ריס י5י6ה 3ס,כיר )גו סים לסיוערנית
 עוריה בן "5עול רב' 6מר לכרכות פ"ק כם5סיכיחגן
 ינ'6ת טת6מל וכיכו 1)6 0נה 0כעיס כבן 6ניהרי
 '3'1 651 )ד( : וכו' וומ6 כן טררטס פו כ5י5ותמגריס
 6כי5תו קכע ומן גר6ס יט6 65 י5ין 60ט . סכסרמן
 ח,שק . מ5ריס בססמ 636 ג6מר ם65 5פי טלס'יכ6ן
 ונס' כקל עד ממגו חם6ירו 65 נסע13תך כס' כתיגהר'
 מוכ5 65 )ה( : סססח מנ זכח 5כקר ילין 631 חס6כי

 מעוס hSb קרכיות 3ם6ר סדין סו6 . ספסמ 6ק)וגוח
 מ5וח ת6כ3ו בכ5מומכוחיכסיכחיכ

 כן פסח 6ף סד""
 ע5 6ף י"6 . כססח 6ת 3זכוח הוג5 )6 )ומרח3מוו
 ת6מר ס)" קר" 6היליס נוס ככיונ6 טזס'ל סככרסי

~elo
 : קמ"5 מקוס ננ5 סמיפתו 5וריס ג6כ3 וכו)ו

 סנ6כ3 סככול טטוכיר 5פי . סססמ 6ת ת,כמ טס)ו(
 51סי כמקדס גס סג6כ5 סססח 6מר'1 טזכירגמקלם
 ו6מליונס סט:י סחנ 6חריו הוכיל סססמטסוכיר
 ם6ין 5פי סוכיל 63 הע0ור ויוס הרועס יוס 6נ)ס30יסי
 6גי סומע - כערכ : כמקדס נסס מתקכגיסשטר
 סו6 וכן 51מע3ס סעוח ננסס ג6תך 1D1D ת"לכמסמעו
 60ין ס' ו6ףע3 ונו' י165 סוס טוס נענס ויסי.6ומל
 וכר 51מעלה סעוח ננסס 6100 סערג'ס 5נין 5ינרל6יס
 . ונס5ת )ז( : ערב 555י 'גסו כי סיוס פגס כי5דנר
  עכניס יסכלוהיס  סכסילו כמו  רסופלט "1כ5 סככת05ון
 . "ומ ת6כ5 ימיס טטת )ח( : 6מ1 כה5כ ניי מכט633

 ד'6 ה6מריס מכ55 סניעי יוס ססו65 קר5.6סי6היריס
 סטכיעי יוס 6ח 3ס51י6 6ומר מט'6ינו מ6כ3 ימיסממת
 וס5כת נבקר ופגית וס'ק ק6י 5עי5 656 ס6מריסמכ55
 מסס סגס6ריס ימיס סטטס 1כ653ס5יך

 ו6יי
Sthn 

 . ע5לת : ק6) ל6מון )'וס י ססכיעו וכיוס :מגות
 סימיס כס6ר עגמך סע5רה סדנל'ט מן גו ענמךע5ול
 3סכי5 קל6 6טיריט . טנועות סנעס )ם( :קענרו
 6טר במקוס ומסוס 5ספור המ5 נקמס חלמסמטח5
 "מור כס' ס" כנר - סנועוח מג ועסית ))( :יכמל
 עסט 650 מס וס חנ 50 ומ;ו סכהוכ פירס -65 מסמשי
 * גמנריס ט"ת ענן כי ווכרת )יב( : מועזיס 7603כן

נם~
 יסר6) ינ16 מננינן 5סוכיל סים מנות יס ח:יס
 כל"ס סוסל ה6סיף נחנ סוכס נפסמ "וה כנוןממעיס
 רמו סוס כו 6ין ע5לת 6נ3 טכפוריס ניוסהעגית
 ת6מל 56 נ"ליס. סיית עכד כי ווכלח: גו כתונ5סיכך
 כ5וס ניזך היה ס65 וכור "65 סקניר מן 6חכפ65יך

 5סיכך ו3סמומ 5גומ סג6י 5ך סיה 1)6 סקכ"סגסחגנך
 קר6 6סזריט . ס0וכות מנ )ינ( : ועסיחוסמרח

 * מנרנך 63ססך : יכחר 6סר גמקוסכמני)

 ' נמגך וטמחת )יר( : 751% סכגת . ומיקכך :3נית סגסד"

 חמן קניל ,מן סהו6 5י סמחט כסכושת SDni~-ס,כיר
 עכטו 1נ*ס נקניל כסממת )סניך 0ממו כדכת'נסמחס
 סוכיר )6 כפ0מ 6ב5 ססדס מן הכ5 ס6ספונסוכות
 מ5ריס יני"ת ם5 סגס 5סוכרת מנ ם5 סעקרו יסיסמחס
 סנינו ועוי תט6ה 5קמת סמחס עקר "ין ועדייןטו6
 יכ6 ו0מ6 סתכ61ס "sb -נססח גיון סעו5ס סרקיסני'
 : 6וחן וי5קס ירקון סדסון חסי5 6רבט 6ונרי
 כס0ת טרוי מס"ת )פי . תמונ ימיס טנעמ)טו(
 ססלחתיך 65 חסיס בקניר ונטכועות סעוריס_כק5'ר
hlh3ך 61ין נפניס ססכ5 ססוכות נחנ 6ב5 6חי יוס 
 י"6 * ימ'ס סנעת )חונ 6תס 5ליך ג5וס ם5עילוי
 וגס גכית טכ5 "ססת 5"1נ,6 סרגט בו )ך סיםעשי

 כסמח כן 60ין מט חחוג ימיס 1' מני מעסרססרסח
 .וע5רת

 ע"י "מו כסגי רנ5 ויוס יוס סכ5 5סי י""
 כססמ כן ם"ין מס החונ ימיס 1' כקרכגותיו מ5וקטס61
 מטתמ6 כסירום )סוכיר 5ריך 6ין ע5רח סמיני6כ5

 "ף סגתוכ טוכירו 65 ,ס ומעעס גכיס וס יו65יןכם"15  סטוי נכל פפיני  סרי  יסוכוס חנ 5סס 3רנ5כםיט5ס
 פגחט וכע' 6מור כס' hen S~h וכס' מססמיסכפ'

 וסקרגגות סו6י3 כסירום ס,כירן כקרכגותימטתעיין
 5מימ ח5מוזו 51פי סים"י . סממ 6ך וסיית :ח5וקיס
ih)Dכ15מר 3סמחס ס"מרון טוכ יוס 5עי 5רנות 
 סמחס סיס ס6מרון עונ יוס 3י5 )רכות 6ת6 3ח)קיסכ6 ד6ך סלסגיו סי~יס טכעת עס 5כ~ו סמח "ךמוהיית
 6ך וסייה סטועו 1)פי וערגס )ו5כ פ' כד6יה56סניו
 כן ט6ין מט 1651ני 5כית כגוסות פירותיך סכ5סממ
 ונו' ננקר ופגיח נססח כחינ 31כך וכסכוטוחכססח
 פעמיס ס5ם )טז( : ו'-ימיס ט)ו ומן סמסך61ע"פ
 סכתוג טסוכות ונמנ ססנועומ כמנ ת6מר ס5" -בסגה
 )סע)ות 6וס חיינ וגו' וכחך ונגך 6חס וסממהנסן
 גו כתיכ תממס ס6ין סמ5ות גמנ 6ג) )רנ3 עמוכגו
 יר6ס בטגס סעמיס פ3ס נ6מר 5כך בו חיינ ס6נ6ין
 ו65 כטכי5 קר6 6סדריס סעמיס 50ם ~hu * זכורךכן

 )6 ג6מר 65 5מע3ס 0סלי סי'ריקס סגי 6חיר6ה
 )ע5וח טיכ51 כ5 . וגורך כ5 : סמג1ת כמנ 6)6יר"ס
 1ריחס ט6ו0ט נוויס סמ)~תן מי ינ"1 וכורך כ5עס
 כמו ססוריס 0סן אכליטס עס 3ע15ת יכיין ו6יגןלע

 ונחנ סנו15ת כחנ : ימניגס קמ6 נסרק לגיתייו70ר0ו
 סמיוה חנ מט ר55ות 5מנ ססכועות הג מקים .ס0כועות

 ובחנ : כן סבוטוח חנ "ף סכעס כ5 תם5ומין 15יס
 ססו" "ו "חרון טש6 5)מדגו ג6 'ססוכות

 5עיין נורס
 : ת6חרכ5
 ראה דפרשת מדראשלימא

 שופפיםפרשת
 סרטס 0עליך נכ5 5ך החן 01ועויס שופמים)'ח(

 6עס'י 5ך 5ומר כ6ן גסמכה11
 סגטניס ימשס כס:ט פעמיס ס)ס 55כת מייכס6הס
 5ך '0סיק 65 וס ג3 וחוקיס מ0סעיס נוסס ת60)ו0ס

עי



פסןהזקונישלפמפיכםטפר
 65 )יפ( : סעריך ככ5 ו0ועליס 0ופעיס 3ך טיס6עד
 סוחי חקח ו63 ע0סטהפס

 מססטיס כסרסת 5מט5ס .
 : בסתס וכ6ן ס6ניון ע)טוסיל

 : מססע תעט bS סוסיר ככר ססלי מסספ סעייתכ% 6ף . 0וחו תקח 51"
 65 )כא( מרכר: סרין כע)י עס חרדוף. 5דק 5רק 'צ- : סג7יק 6ה  וסנדיקו ךוגמ6 הדין נע5י 0ס .5ייקיס יכרי : יסוס נונליס וס3ף גמו טווח 5סון -ויסלף

 גוחן סדין כי 5ומל 5כ6ן נסמכס . 06רס.ל
 כוכניס ענ71ת ע) תח3ס 5וקיק ססומעסיתחע

 כ5ומל וכו' "י5ן 5גיעע 16סרט פרס"יסמסורסמחיכ"ן
 נית כוגה 5ן גסק" על ומכiS'h 3 גוטע * גסק6 תטעמ63
 * מונח 6ג5 : מנרו ו)נסוף ח5וס Db" טן מכ5כ15מר

 ועון נ7עון גכ'כ0 כמו כוככיס. עגויח 30 מונח S~h 5ן 5ע0ות דרכסטר4ר'
 3סקריכ ככ61ס גר6ס 'ס6 ס3"

 ו"סריסס כ7כתיכ ה06רס 3עכוד נ6'ס 0סכ136
 ו6טרס מ5נס 6יסור 00וכיר 3"מר . ת,נמ )6 )א(ין : רטגן עזע5

 %ר " ימ65 כי )ב( : ,כח "יסור ס,כירן
 ע5 היחיז 5ס,0יל סנ ,גח י6יסור "סרס 6,סרתססזכיר
 סו6 סס0ע לפי - טעריך Sh )ה( : עככיסעכוית
 6מל ומח,ר עורמ טתונע י60 כ7י,סן6 המססעמכךס
 6'נו ס0רי עס יענור מחי "1ת1 ויגסט יסh~h .5סגתכע
 1כוע1 מ5יג1 וכן טסער דרך יךי ע5 מ5עכול 5ססמטיכ51
 : כועו יכר 6סר עוכר הנו% וסנס סס ויטג 0סערט5ס

 ' נ6נגיס1"ק3תס

 6ותו יסרפו כ06 זונמ6 סי6 16 סו"
 סמ5יגו יונמ6 מת 3היות 0מת.טעתי7 יומח )ו(61תסן:

 6ח7. עד פי ע5 : ננת 6גכי סיה ומט0ע5יעקכויוסף
 יין זעוגhih 5'- 0 גססות גכי כ"ס מסימן "חד עד"ין ממון 5נכי 1S'Dh1 5ן קיס ס" 6טמעיגן מ"י ת"מרו6ס
 וסמעת  לך וסוגר לפטלס  סג6פר לם.. . וגו'  עדיססייס סי  סמ9ל:על  מטיפן *חר דער  חפורןלעריסןיסר69גפפלת
 סיט מתינות יכר.יחכסס* ממך י650 כי עזיש:)ח(0י0ס 6ו טג'ס סי ע5 רק יומת 5" כן פי ע3 6ף כ6ן 5ךכח3
 יפ)י6 כ' גיר יפ3י" כי מנ'מ סהרי גסירוטס סגיס טגי05ס
 ממ153ת )יסגו 7טן 7ונמ6 פירוס 5סון טפחרוגט5גזול
o5Sn&ט7יין עס . דגר ממך : סרבס וכן ליקס נולרי 
 סמת 3סמיה 3סגיך סג6 0זין מסך נע3ס "ס 1S~Dhעדנר
 כין : כ6ן 0מכו )כך ס50טס 16 ססניס 50 סעדאע"י
 . 5יס יס כין ירו50מי תרנוס . 5ננע ננע גין 5וס7ס

 %כתס  סניר מכתס וכין כהויס 3דס קעולין  דסנין

 נתגס 6ס מכמיס כיכרי ססוקרין יסר6ל )מיגיחסונס - סכסגיס 56 ונ6ח )ט( : מ6כ5ת סיttSIDp 6לסםי
 : מטומ7 656 סירות "ין . 5סרה 0עומי )יב( :יילוס5יס 5כ6 סו5רך 5מס 6חר לע:ין 6% ככחכססהור0
 1ג1' )דס דס נין דכר ממן יט63 כי כג)יון  מ65תי  %הגדהה-

 ו;גגפו לרם  t)tsc 3דכר סימרס עד ממר6פקן 61מרי כגריס כגנעי כין 6דס כינעי כין סמייריוורטיין
 ברס  סויווו  לי פפכפפ פלי  ילגגפיפ  Ofטל
 נין עמ6  גרי רמ  טימר 4ם  פטבממ  לרמ  רמן

 ועכד מ5ורע כסן טעיסר 3ם עסכמה6וס
  מטכמת סיכי כגדיס גגעי 636 כחיס ;גע' וכן ככר0 טסי86כודס
 6ין עכוזס ועכד כסן ג1 וגגע גגע כו סיט כגד דעיסל hntithשש
  סיוג6 נעומ6ס 6)6 ככרת עוע6ס ד6ין נכרת טסיwbntu 6ם

 סוס 6יגו כס;6ס ד6סור וכיון כסג6ס  6סור יגט נו  סיסדגגד ג,יל כמסכת כמכ')ה6 ד6מריגן מס ע) ת)ו' דסדכר1'") מאות 636 עליו ד6ין נידו וסרן ננוקדט דגכגס  דומי6ווגיפו
 הגה"ה: ttth;D'h'( 16 )1 ]6יק[ 6סת טסי6 )ל6"ון גגרתוסוי  )סגי ומקודסת כסג6ס ו6סר סכגד 6ח מעמ6ין טקכמיסמ:ולמ 3וקן חכמיס נין יס זמח3,קת  פבר  יריסין וקכ)ס וס)כסגגע
 טסי6 סמססעיס סי' סטוספ כטסועיר תסיס. 010)ל(ו(
 : לס"י 6יגך 6כ5 6חס יכול י חוכbS 5 : ותומיס16ריס פי ע5 "1 גגי6 פי ע5 . יי' יכחר 6סר : 5סמורחייכ
 : יל"חו 3ענוד י0יתך סן . כ"רן גכלי "יס עג'ך5תת
 י ככתכס: 1)6 היתס חוספון,מגוס hS 5כס 6מר וס')טז(
 5"ססגי6 5יחן כדי bSh סרס"י . 15 יככס 65 ווסכ)יז(
 * 0כסניס מ5סני )יח( יוגי.: ג5סין 510"0 )סוןס3ו
 : 15 ירנס 65 וזטנ 5כסף עעמ6 0ייגו . מ6מיו 3ככורוס 5כ5תי )כ( : )ומגס ויעתיק יקחגט סכ0גיס מ5סגיפי'

 וקל6 עמו 015'0 עטמ6 ה"גו . סמגו0 מן סור51נ5תי
 6ת עקכלת ססרגנות 3ס' . ימיס י6ריך 5מען :כו

  16מיע  וס ומעעס  יפיפ  .טי6ריך 75נר hto נריךכע)יס
 סכסגיס מססע גס סוכיר סופע 0סו06נ%ך  מססעי סה,כיר 6חר י מ5ק 5כסגיס ק:יס 65 )%(ידץ : מיך  סיעפיריו  בספי סמ5ך'מי

 , ונו' ס3ויס 3כסגיט יסיס 3" : סתומס מוריססס
* 

ש%ןייו:"ינל, סס6 5סי ו3סמרס 3עכדס יונש 63 3סס יסיסס6ס
 61טל נד וגסח5י דן יוסף כנון 6טו מנז "665חיס לה(1

 סס,1 16תן ממס0 גח5ת 11 - 6חיו נקלכ :ונגימין
 י0ויס 0מעון ל6וכן כגון 6מו ומ5י "ניו מנ67חיו
  656 כתיכ 65 דיי  פ'טופי טג' חרי ונליכי  1?ולוןיטסבר
מד

 "חיו עסיו  6חיו  0"ל נגח3ת 04 מוקמיגן פיפופי
 ומגי, 6כיו מני "חיו נגמ5ת "נ) "מו מני 651 6ניומני
 6מר סי' מיע1עי תרי קמ"3 ,ענו0ס זיגחי6h"'b 5ע1
  ויסוטע מסס סגחי3וס ס65 טכטיס ס"ר 0ו6 60רגח)ח
 וי0ו0ע  יין  0יגחי5וס סנעיס ממסס סס חמססגח5ה
 סכע %מני ו6סריס 5יסורס סגמיל ויסוסע סמנסססכע 31חגי 1)ג7י 5ל"וכגי טגח'5 מסס סמעטס היה כך0סרי
 סכחכ 6חל * סכסג'ס מטסע יסיס ווה )ג( :רלמגסה
 כסכל הורוע ה,גמ מן סיקמו כתנ גח5ס 5ססס6ין

 נ0כר והקינס סנרכס כסכר וס5מייסססחיעס
  פפמסיס יסר  בילוליס פיי"י  הנך' ר*סיתסבריספולר(

 ר"סוגסגקר6ת תרומס מןסממסיס 6חוז 6חד כהינוקר6
 ס3 מדוח  פל כמדחס נדו5ס 0ס'6 סס ט5 נד51סחלומס
 ס0ורמס 5"מר כיגד מעסר חרומת 501 ר6סוןמעסר
 ס"רכעיס 6ח 5נגוח 5ריך החמטיס מן "חז סהי06י6
 טלגניס ס' מסק5 ניסולס ש גוחן 6מרו מכ* מתג0כיי נו  לייטייי  יפו  לירפמן  פרפ *  ליםי :  ייור06יח כפרק 56ע6י כדרכי נ"רן 636 גוהכ 6יגו . 65נךנ,  ור6טית : ר6סון 5תע0י חלקיס חמ0ה מ0ס 3יע51כיי חלקיט חמטיס מסס 51עסוח ס:ס6רים ח5קיסוחסט
 ט15יס טוכיל * 150י יג6 וכי )ו( : כנ3'5 עסרס0ס
  סמפורט כמו סחולס 6ת יולו סס גס כי סכסגיס6חר

נדכיי
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 ח5ק )ח( :ככתכן נכריס הפסס 5פי ,סי ט'מיטכבנלי
 6חת נ6'56ססמגי עלי נכבי סכתנ ומה . י6ג5וכחק

 חיק קוקאין סיו ס65 ימסמע 5חס 65כ51סכסוגות
 דכחי3 נסירות ~optin סכתוכ סתם ידי עלסייגו
 tSD ס5 וגרעו חווק טטונז מי 'י' כטס 6מיו 6תוסרת

 ס5סיס סס יענוזה ר6ו'ין 5ס'ות טניס 5כ55 מניעו5ח
 שנטיס 'מותו גיחך מלכית כ5 ע5י נכגי כלכתיםפנס
 פירס גיתו מכל 06 . ממכליו 5נד : כחוליםמילוט
 . 5ך יט טסרי ח5ק חעו5 63 15 יקדרו 65מקנותיי

 מ6ת 6'ס כמו סכירס יסה ספנות ע5 למכריו י3דד69
 15 סיתת מקנותיו וקלוכיס מכילים 15 'ס 06 ס"מכרו
 סלינו פ' ע5 6ף 5סקריג ביזו טלסות 5סקליכסקרגגס
 6חר * הקרן 56 נ6 6תס כי )ם( : מממרסמ"ותס
 5ך כחג 5ר4ס לסמוע מיינ "תה וסמם סכטגיספכתכ
 נך ימ61 65 )י( : o*"s מגמוע מווסר ס6תי64ותס
 סונור תלמוד מניין עו;ס סיועה os~th . ונו'מעכיר
 סיומו סרטיי . קסמים קוסם : ונר מ,לעו יחן6סר
 מק4 מודד 1'"מ 56ך 65 6ס 56ך Ofi וטומר מק615ת

 סמר 6ממ ופעם 56ך 16מר 6חת פעם כידו 16כ56כעו
 וגסו ס51ך 6ינו 56ך ל6 יקרע סמקן כסיף 061 6י65
 חגו * 1ג1' וייע1ג' 16נ 1מו56 )יא( : כמקקו6וח,
 יייו 6ש'5' ומגין הסרלךס פנוין סמינר זה 16נ נע5שנין
 סרקי מכין ג6חל 15 ויוסג טממ 6ת מעלסשרפ"י
 פרקי 16 לנגיעותיו סלקי ע5 כנון סמכפף ס5סע"מות
 סמע65 ולחד בכולו סמע5ס 6מי 6ונ נע5 ת"רכרכיו

 וגרותו ע5 צמח 6ת מעלס פלפ"י כוכולוגגו5ג51ת
 %16 ססו56ין מס ועונם Tnb5 המת מן סמוע5תנגלנולת
 לרגע כפרק פרסיי וסכי מיחגיי6 סכי מכפסותעיי

 6ותס מוריס ס56ס שתיעטה 1ננ55 )יב( :מיתות
 יועיד 651 17רסיסס 6ה ממילין טריק גמ65 .מסגיך
 מעוגנים 6חר לחור 651 ממיס למיס בסי' עגתניגיוס

 ת66רינ(26יסב6ל
'ootet,~no 56היר 

 טמניגו ו
 61ת יר"ש היו ס' 6ח ע5'סס טכתונ קליותכגף

 656 נירש חסר עמו 1גמ65ת עונדים סיו56סיסס
 תטיס OSti כשמר 6חי פטיין ומלס חס מל6 ככליחריט
 ס5מט 6מר זס וע5 מחטכוחיך וככל מעטיך ככ5עמו

 סנויס כי )יד( : 1ג1' זעתו ירכיך 3כ5גחכמתו
 5ריכיס כרמס ע3 יחס 6הס 6סר סגו'ס 056 .ס56ט
 טלין 5פי קוסמ'ס ו6ל מעו)גיס 56 סומעיס נסיותסס

 : ע5יסס סכינתו מסרס 61י:1 עעסס מיכרסקנ9ס
 61ל מעונגים 56 5סמ1ע כמוחס גליך קינך כן 6165הס
 טסוכיל לחרי 5ך 'קים כמוגי מקלכך גניך חסריקוסמים

 : סבכיך דברי הזכיר וסכמן טטוסט יבלי5ך
 . חסמעון קליו : יהיסע זה - כמוגי מלחיך,)סו(

 . אוסיף ל6 )טו( : יסר6ל כגי 56יו ויסולעוכלכתיכ
 . וגו' ינ6 1ל6 סונר יטיה 651 )כב( : כבריססמ"ך
 סקכ"ס סייס סוכיס ומטפיס תסונט טס סייןוכגון
 . נהם וכ'651 ונידוה שקיה כנון ססורעגוחייסכר

 ינ6 ס65 מסמע 56מ6 וגו' 'כ6 א6 ס7כר יסיתא6 ך""
 sff~t והחופת טחת ונ6 כחוכ ר6ס וכסרסםלכיס

והטי"
 סקר גנכי6 מיירי סכ6 דמסמע ר6ס דפרסח

 :  פסהלהוסיר  3ל3י5 מי*ר* וטכס לסלן טסי' כמו "מח סיסטמחמ5תו
 מחועכוח סקרן עטלת ושכירסמטועיס רכלי 5סרפ ססס5יס 6חר . יכרית כ' )א(יפ?

 נקי:)ג(סיפ דם ומטומנות סכנעגיס ומסנרתחסמעונג'ס
 כסניך 36ן טנפו ו5" כך ע5 נצטוו ככר . וגו'עריס
 ר4מק5ע 56 מש יטעט ט65 וכנ~ומכווןגוון
 עומד סיס ומיק מיק כל ע5 קומר יעקב רכי גסס6כץ
 3לס 50 ידו וסיחס נ5ס ונורסן נורנן כל וטלבורגן
 כן על וסייגו סמק5ע עיר נסיכן מרקס וסיתםטקומס
 כיקד ' קלשך ננ51 6ת ויסת : כדרך חס6יסיורט
 להכרך מדרוס סרסט מקוח 6רכע סיתס יסר6ל6רן
 לריס ומטסם פוסס מ6ס 5ססס ומתנהן סרסםמקס
 עק5ע ער' גמנ6 סרסס מ6ס מסון ומקדט סרססמ6ס
 ס6מנעיות מן סס רחוקות ו5דר1ס לבסון הקצוותסנס:י
 ימירמקי ניסי מסקי סגי מ6י ת5מוד6 וסייגוסלכה

 גין . ר51מ כ5 : מכמרי ירצחו דרך גטגיס חגריכתינ רוגמים מכימי נמי וכטכס ומסני דמקרגיוג6מ3עי
 6ת )ד( : מסטי כפרטת 5מע5ס ססי' כמו סוגנ ניןמזיז
 בסרוג 5מחכוין מרע . זעת ככ"י : רעהו טס *רעטו
 6מח 56 ינוס סו6 )ה( : ט6דס 6ח וסרג טגסמט6ת

 5סס עוטין 6ין חיותך 105 עפיי - ומי ש56מעריס
 טס שהם סרס נו56 פ5 רנ5ו חס6 סל6 נדעיסכרכין
 עיימח 656 נח,י: יקמגו טל6 קעג'ס כסריסו65

 רג ו6ם עמו רכו מניין סו6 חכם חימיד ofi1ניגוכיות
 גספ מכת וסכהו כתיב כ6י15 610 וסלי מסב .כסס ורוטרי )ו( : סי6 חיותיה דתוררי עפו יסיגחו מנקיןסו6
 6~1 6פי' גמזיד סר51ח על ~מד . מות מפסע 6יןו5ו

 : Olo נ561 כיד מות ממסע 15 יפ סוסטיס ע"יגסרנ
 % )יד( :  ומיס חוסכי כך ירכו ל6 * ל וסוג)יג(
 כעין טין 3נסט שם אחריו כחיב ולכך ישיחט ומטתרש 4די נ6יס גט5 רסנת ע"י טסרי כ6ן נקמכט .תסינ
 כתיכ לכך טדיס 5סכי6 ע5י1 גכ151 טכונ המכרוורעוען
 : יכר ו5כ5 גכו5 ולמסיג לר51מ כגיס 6מד טד ינגס65
 עד יקום 65 )טו( : ס~ן מחלק' * ר6סוניס בכלו6סר
 היין גטאות 5ייגי 656 5י נ6יס.6ין6חד

 ממונו"
 מנין

 51כ5 יחע6 6סר ככ5 ת"5 מגן 5קרכטת עון 5כ5ת"5
 עוש - זמם כלסר * וטסיחס )ים( : עון בסוסשן

 רסע עס יום תסח 56 לומר חלנווד מנ"ן אסרספמעגו
 חמוס ו65 )כא( : ונו' גלעך קענס 65 גמי 6יוגו'

 . כעין עין : 5מ5חננס ת65 כי כ6ן גסתך ובכך ס35נורך
 : ,וממין כעיים וכקן כחבלו גמו553מע5ס

 סקרון כנון טמך כליו . עמך 56סיך יי' כי )א(כ2
 י המלחמס 6ל כקרככס וסיס )ב( :1ח515רות

 וקין סל15 סחג6יס כ5 על'סס מ"גס 5ססר טמגיעיסכיון
 71נר רציהן ונגס : 1ג1' גיוס קרנים 6תס יסר56סיע 6כחליס כתינ קרכיס מסרי למלממס הקרכיס 506"5
 סידך ותגי מסמיע וכסן נוןכר כסן חד6 תגי . העם56

 ויגרו עי מוגנט 36יי 6ער מסמיע ומועל מדברסוטר
גש



4ר חזקונישוכ51שהםספר
 מדנל טופל 61י3ך InD'1D מסמיע וסוטר .5זגר.שסן
 6סר נגס 6סר )ה( : כמעפס . תער15 561 :יגו0 - תמפזו 561 : ג5נ - תיל16 36 )ג( : מסעיעאךסר
 סיכגס 6רן זרך תורס )מ7ס רבגן 6רם'תגו 6סרגסע
 6מרו וכן 6סס י6רס כך ו6מל ויטעכר0 גית6דס

 ועחדס נית זו מ65כחך כחון סכן 6חר כמקוסדנוחיגו
 5יר6ס וכזי 6סס זו כיחך וכגית 6חר כלס 11 5ךנ0יר,

 156 סמס)סט 51פי 136 ס3סס מטט סוכירכמ)ממס
 מטע כרס חכגס כית ח6רם 6סט תכ6 נפרסהיוכימס
 נסכי3 נמ3חנוס תק3ס לסס י6רע 06 כ5כסויסרסרו
nSS~ייך : )סוכ סמוט6יס כ3כ ו5חת סו6 מסס 
 יגמור וח6ותו לנו כל ססרי . ימות פן 3גיתוויסוכ
 וינים יגוס ו3כן '3כו,למ5ממס 61ין ססתחי) מס6ת

 . מ153 651 )ו( : כסכ6 סחי"ת . יחגכגו :6חרי0
  סמ5יגו כמו ככרנמס 5מו3 מגסנס סיס וככר 5otStSnסין
 סיו"ד יחי3גו. : וחי5ו כרתיס גסעו וכן פי5סככגות
 5סנו3 4 טיר6 ס6יס מי )ח( : כסח"ח וסמ"תנ0ף6
 5ניתו ויסונ י5ך : 6חר לס~וח . ס5נכ ורך 6חריס:מכח
 : סמ5ממס מטרכי סכסן 3ינרי ויסמע יל . ונו' ימס651
 כוגס 6כ3 סמ5חמס 3כני ומוון מיס ויכי6 . 5כיתוויסוכ
 מיס מני6 "יגו ומ6רסוגועע

 ומוי
 כמ%מת כי"6

 חתן 6סי3ו. יו65ין סכל מגוס נמלממת. 5%סרסות
 סמ5ך ויסקז 5סון . ,וסקדו : מחוסתס וכיסממירו
 ע3יטס פיקכלו עד פרס"י , וענרוך 3מס )יא( :סקידיס
 דר4עליס יכיון כ5ומר נכך ל ודי כ3ומר וסענודמסיס
 50 6נ3 6תכס י5גודו 6טר מסחסינ6 65 ממךמ6ילחונןת
 גססוך: ססרס*י כמו פייר 5רן טקרונות עממשסנעס
 ע5 סגס6ליס יערערו סן * ג0מס כ5 תמיס 65)פז(
 3ס5מש ג6י5ס כסהכנם דוק6 וסייע קלוכיססירוסת
 מס5ס נשס 6י'ך נ"יס סס מ5%ס 06 6כ5ע5יסס
 5ס5מס 6תס טחלך קודס נ"ר5ך ועכדוך 3מס ל5סיות
 ססעו 65 וס סירוט ו5סי 3סמיוחס 6תס יכ51ע3יסס
 . חחרימס סמרס כי )יז( : סגנעוגיס 6ח גסקנ3ויטר56
 : עוכ כot~S" 5 וכהיס ת'5 5ך 6סורס כיותס חס6יכו5
 פמוח כגעגיס 30 ע'ל ע3 5רין עיר.6ין 6) ח15ר כי)יט(
 3סיות סנת 61'רע סקיפוס ו6ס סטכח ק71ס ימיסמס5סס
 ס6מר יכריס מנ' 6מד זס מ5חמחס מפסקת הסכח6ין
 5יס 'סססיגס 6ת מס3יגין 6ין סזקןסמ6י

 סנז"
 נ' 656

 קרונס נזרך 6נ5 לחוקס נדרך כד"6 ססכמ קולסימיס
 מ15ס כס5ומי 6כ5 רסוח גסלומי וס"מ onibמפלינין

 ע5ס.6ת 6ת חסחית סיר63:15 יוס 6יוס 5פרוסןמגוה[3סס
 ען ס6דס סתככסכס:כי. )6חר ה6כ). ממגו 5ס:כיססמוך

 וגתעיס וכו' זי)מ6 נ5סון עממט ג' סריססזס'פרס'י
 כתקי 3סכנמ ועגיגו מ:סגו ססדט TDn מוסנ 6תססמ6
 5כרחו.ויחיסר רסוח 3ך ויס ס"דס כמו מסג'ךסמגור
 מרעיכיס סמי5 סכג' סעיר 6כסי כעין 1ג66 רעכני0ורי
 65 כי תסחיתגו:)כ( 5מס כן ט6יגו ומ6מר כמ15ר6וחס
TP1S'Dh'hlol)hn רס6י 6תס כיגט 656 מ6כ5 ען סיס 

 )ג6 טטדס TD כי סמקל6 )סרם 5ריך י"6 .3כלמו
 הכרות 65 וס"ק blh כמקוס וכי כמ5ול ס6יסמסכ'ך
 יכו3 סכמ15ר ס6דס טן "ותו hSb סכסיס מ6כTD 3נ5

 (bs 6וחך 51מגוע כ5גיך 3סיומ כו 51סכגם מפגיך5כרומ

 hS כי תדע 6סר ru לק : מ6כ3 ען י*ס 6פ'513כלות חוכי 6ותו טמ15 3עיל ססמוך יעל כ3ומל טמומטעך
 י3מס הע'ר מן 610 למוק 6פי15 . ונו' סו6 מ6כ5ען

 ס6יגו ען מ6כ5 ען 5כרות ג'דו סרסות 06 כןג6ער
s)bD33מזך ומ' הדע 6סר על רק 5ך כתכ 656 5כ"ס 
 מן סרחוקין ססדס ען h)d י*6 . סדין מן שגסיןס6ין
 ען כ)וער גמנ1ר DSD05 מפניך 5נ6 יכ" סס"יססעיר
 סניטח גגיגיס מסס עוסיס סעיי מן 6דס טכגיסיער
 "סי' כמ5ור נסס DSDOSI 5סכגס מסניך 5נ6 כיי5עיר
 610 6פי' . ונו' ה7ע 06ל על רק : מ"כ5 ע5יסס
 זנר כ5 5רגות . וכרת תמחית 16תו : 5עיר0מוך
Qhמ6כ5 ען כ5 3ומר ח5מוי מר4 ךנר כ5 5רנות סופגו 
 6פ" יכ51 מ6כ5 '65י5ן קויס סרק ls'~a 5ך3ומר
 161ת1 כמסמעו ז"6 . רק 5ומר ח5מוד כינניסמע51ט
 סגר ס6זס כח כי סםזט ען ס6דס כי 51מס הכרוח65
 מונ5 ט61 0% כי זונמ6 טסיס על סס ומייו סעירען

 ממנו סת6כ3 ייי סט5 מונ5 ט61 גפט מיי כיספירוסו
 3סכי6 כדי . כע15ל מפגיך 5נ6 : סס 3עמוןחוכ3

 : ריתס עי כמג1ר מסניך סעיר כגי51סכגיס
 עס המ)ממרי ססוכיר 6מד SSn* ימנ6 גי )א(כנ%

 כי ; 6מר עס ג5חס 6יס סוכירס6ויניס
 פ5ף 651 נסדסי* טס5 : כנ5 פמון' 651 י ח55ימ61
 מפמ 51סתיוח' . "עמון 5ססוח ר51ח דרך ז6יןנ6י5ן
 כפר6סו טנס3 15מר י6ין גוסל.פוכן 7*6 . 3כפסושר6
 ד6ע סמיס פני ע5 ס5ף 651 . נ0יס : גסרג מ165עסרי
 נמג6 1596 - ומזזו )ב( : נ6 סו6 מ6ין5סנמין
 נדנר ססוקיס סיסיו סמתוך 5עכוקלנמיידס %וסכע3י5
 מזר 651 מניתו סס5ך ומי סגפלדומ סעריס מחקיינ6ו
 6ותו מכירין 06 טנר5ח ומכיליס מססמהו כגיג6יס
 ערייס ונניו עמגס 6סת1 חטיס 651 ע5יומעיזין
 י% נך ומחוך נידס ממחין כ'ד 61ין 6כיסס5ילוסת
 עזי גתסרסס וסעעיס עמו נת5וס ומי עמו ס5ך מ'כשע

 נקר ענ5ח סיקחו 5עיל ,ס דגר סעיר.וס'טכן:)ג(וטיס
 גר.ל 56 ' "יחן 56.,מ5 .נר(, : סגעיס וסיסזוגמש
 ורמ15 5זנר 'ור6יס .6ימן כסהת ס31סת כמו6יתן
 יעכי 63 6סל :ידיסס

 Hti'bs נ' גיומהשיה,נג:ג כו,נניס,5סטקוח סיו ט65 .
 . סטג5ס 6ח . : כערף ססגטרג ועלסו.כסס ; 6מדסירוס
 סוס .עסתס ס65 וגקיס חמס ססענ5ס כסס 161מסימן
 : סרנימט מן נקייס 6גו כך כת51ס קרקע וסקרקעדנר
 0ג6מר סס סן, . סשר וקני. 1כ5 טכסגיס ונגסו)ה(

 '~Sfil סופעי סגסגיס כי ופופסיך זקגיך ו'165)מע5ה
 ירמג1 )ו( עומין:, כנע3י qb כס'רס כסגיס סכרכתמגיך יי'- כסס 31נרך : מותין נע)י הס IStDb י 15יסמס:כני

 גק"ס 6ג1 כך גקיות סידיגו כסס סימן * יזיסס6ח
SSnnק -צב * ו'"נוש,ב*יי 

 ייגס 15יס מתייס h(OSt דכליס ס' עם )6ולמחיינ הא"
 5ננו ע5 עלחס וכי קען זכר 16 גדו3 דכרמחגס
 5ייט % 65 ")6 זמיס טופכי נ"י Sh~Pסזקגי

 יזגו וסייגו סרס"י מווגות כ63וסעהוסו

-3. 

 טפכס
כשמי



חזקתיששטיםטפר180
 מ1:11ת נוס6 "מז ור6ס 15 סיו 1)6 510רך מנונות'כחמל
 : והרגו עליו וס ועמד רענונו 65מס ממט לחטפן1נ6

 מרפ"י )ויס כ65 וסנחנוסו ר6יגוסו 65 . ר6ו ל6ועיכינו
 ז'6 . נסוטס סרס"י וסכי מיתג,6 סכי עמו מילחכורס
 5עמוז סיריך חכרו "ח )מלוס מק"ן ר6ו 65ועינינו
 4 יסר56 לעמך כסר )ח( : מעיניו סיתעיס עזגמקומו

 . מזית 6טל : מסוכגיס טדרכיס סמרו '651סמנו
 זס עוגם תתן ו56 וס מעונם פיס כן ככר סזיתסכ6סר
 מניר סרטיי - תנער 61תס )ם( : 'סר"5 עמך כקרכנקי
 6מריגן ס6 61"מ וכו' סנחערסס "תר מסורג גמגםס6ס
 כס מוסר 6סר 5יס יכומר 65 6%רן גערות 156כפרק
 סעניס סנתערסס 6חר ססרנ גמoha 65 כ15מר !י3מס
 5י 5מס - סגקי הדס תנער ו6חס : 16תו סועריןס6ין
 מס לומר טרוסס 5ענלס ומיס מוסכי כ5 סוקסו לךלוזר
 ס5ו6ר מן ימים סוסכי כqb 5 סט6ר מן ערוססענלס
 ממור חנק ד6מר כמקן 6תי6 יכתוכות סוגייו י'6565
 פסס 15מר ערוסס 5ענ5ס דמים פופכי יסוקסו %וו6י
 D'hl ממור ססו6 5פי נחנק ר51ח קומר סייחי ה615רמן
 מיתח טין ממור דסייף כרננן 5סרס"י 5יס קים 656כן

 יינו ענד6 קטhn~o 5 לעכז וחומר מ* נסייףרו5מ
 נקמם 6ין ינקס נקום כדכתיכ חמול יס61כסייף
 שרין גן קט5 כלש נקם טקמת מלב גדכתינ חרגש6
 ס% סכ6 מפרסיי 5מס 6ת6 . תכער ו6תס : כ'ס65

 סגתערפס 65חר ססורנ גמש %ס 6ת6 הכעליו6תס רס"י לסירוס 61"מ וכו' סנחעוסס 6מר סירגגמ65
 5יס מוקיס כמלי כס סוסך 6סר יכוסר 65 1!6רןס6י
 כ6% י6ס ככרימות כז6ית6 5יס זמוקיס "6565
 חעסס כי : "ותו סממיתין סכשריס יום 65מרססוכנ
 6תס כהלכתס וסמ15ס סיסר חעסס oh -סיסת
 טית 'ה6 ר,מזיזס הרגט ממתוך הרס שנספנער

 : הכשמי
 ושומרים שופמימ הפרשת סרר%שלית%

 תצ% כיפרשת
 ס5 וו מרסס זץ שין לימי 1% שמש ת65. מא

 63רן: סנוסגת פרסיהם.י5עי5 ידין שרןמלס
  מזנל סגשנ  סרש" נתלחמה . למעמס 6%גי

 ומנית - סביו ומגית לומר 6ין יטר56 6רןסנמ3מממ
 6סת )י%( : נסרט'י מ"ג סכחוכס ככעניס לצגותסכיו
 61'ת 6יס 6עת 6פי סרס9י * ש6ריסח

 למדוש " 8ג"
 )מיכנס וס"ק ינוק סייגו 6סח משו ל6 י*5 60656
 6סת למדרס ס"מ %ת יכחכ וססת6 חו6ר יפת"סס
 עלקי ח6סר 6יס 6סה ססי6 כיון b"vD י"ה6 6610יפ

"Dhמסוס לס לעסות עליך סמוע5יס טמעסיס כ5 6חר 
 גקרי15רא1 סי6 ומכרת כעלס 6חר נמסךילגם

 : מותרת סכי י6סילו קמ"י )מיחס 61יכ6וכרמיווהיו
 כמו )6סס 5ך 16תס ולקחת ומסקת ID1W 3פי -51קמת
שכמשכ

~SDDS 
 וג5חט )יב( : לך חט, וסטף סגסיס רק

 כמו יקדפ מח51 י651יס כדרך מפורע גיין * ריסס6ת
 וקין on~b תסו) . %רגיס 6ח ועפהס : סייסטנפו
 6 ויוגש ותקון ot~gv 14ן "ל6 ג5ש ישון גסס1ש5

 שינץ וסייגו וגליו 6ח עטם ול6 שפמו 6ת עמס65
 6ת והח5יסו נונמך כוכניס עכויח נסססעניס 5קי . סכים למלח 6ח וססילט )יג( : שיעורדרכי

 מסיס מס מכ5 מעליס להעכיר סיפסר מס וכ5סמל1ת'כס
 %סרניה: סטליס גגון תעגיל כגעניח טסיחס געורעלים
 6חס ג%6כ ככר שהרי שתרמן 595 וקין * טכיסממלח
 מפכם מסככי . 6מס 1"ת 6כיס 6ת ונכהס :ושכינס
 כסברס . מננס ו6ת לניס 6ת : סוער 6תומסף
 הנ6 כן שחר : נסכית *"1 כ"סר נסרגו סמ6ס'6
 תנכס ססי6 6רן זרך סמן 5כן קודם )6 6נ5 *6ליס
 סחורת גני . כס תתעמר 65 )יד( עמס: חטמק61תס
 : ומכרו נו ומתעמר וכן וס 5ס11 בו נופל "זסמכר
 ולל15גס )גססם וס5חחס ק6י 5עע . עניתם 6סרהמח
 : סעגיחס ממרי לך די )יס6גס לונה 6תס סייןמקמר
 טיס 5סי כ6ן גסמכס - גסים פתי למס חסייגס כי)ים(
 : נס מפגת 65 6פ וסיס כס וחמקת גו כי5651מע5ס
 6סר 6ת )מז( : זום; י1ש6 6סי6 מ"מ - לווי5יס
 על : ככמוחוק נר6ף גוע) סנן סטן מימי . 15יסיס
 לך יס'ס 65 כמו ססג61ס נן נמקוס . סטגו"ס כןסגי

 כסחיט 6יס טל סזרכו 5פי . יכיר ססג61סעכן : פכיו ערן ש' ע5 56עור ויכסן סני ע5 6חליס56סיס
 קינו כ6י5ו עשו עופם קרוס עם חסי5נמ51

 נע מ65תי מזוע %1מר %ס למגזר כזכתיבמכירו
 'ססס סיס ולמך וס % ככרים 61ככי 5סכירגיגעיגיך
 סו6 06 סבטר ס61 כי שסיס נפני י6מר 16סכירס
 לגמר 6זס סנ6מן ימד כ6 ועוז I'1DD סייןנמקוס
 55ננ,י פחמיו לו )תת כלי . 15 )תת יכיר : ככור ,סכני
 ריסון לנולד 15 קון משכרות כאיו וסגים 6יס מח06
 ככר . פגים סי : נחייו קניו ויכירו )6 סטרי בכוררן
 : פסס 8י גוען נכור מה מסני כמנגר כסרסהפי'
 מספע 6 : ממיחס כעת ידו תחת 65נ ., )1ימ65

 כ6ן כבמכס * )6יס OtOt כי )יח( : 5גת 1)6 .סנכורס
 ימיתהך1: 656 יגכלוסו 65 ומורס סולל 610 ט6ס15מר
 ושרס סולל נן מקימתי סתם מגן . ומורס סוררגן
 ס6יט5קי יין לע מ5י ויסתם נסר מלטימר מסי6כ5חייכ
 לרגו תלטימכ זיס6 6"ל יין 51ונ בסל מגס 16מר יוסיר'
 כנסר גמי כס) כיין יוסי ר' סכס5 מתוך 656 מסויודע
 שהורג מופו סס ע5 סרס"י כ6ן מגט ח5י תרטימרפמג6
 ויתשיע גסגת 6ף 1'סרנס טנריות 6ה י5סעס כגומלוכו'

 5ג5 רתוח סגיתן להלנו מכרו 6מר סרוזף זונמ6סקילס
 ע5 לסרגו ומ5הש רו5מ ס5 כגססו סגרדף 6ה )ס5י)6דס
 לע"נ ינימוסו 06 מנוו 6ח )סרונ סר51ס סעתידסס

 ט65 יסמע36 מן תסיכג' 61) ונר טוס עטה 65טעדיין
 יסמע% פתרי onle oDa ס5 מעסיו 5ס' 6ל6 נזוןהיה
 רתע 5סיות עתיז ססיס ממס פעה נ6ותט otOכפל
 מורת כמו ויר6:שרס.מקנתר כפרסת ססי' כמוכסוסו
 ונס מוש 5סי כ6ן סמנו . נ6י0 יסיס וכי )כב( :רוח

 גיס ען יעסו זונמ6 ת5ומ יכר . ען ע5 :כה5ייס
 ע5 גכ5תו חלין 65 )כנ( :כמסיס

 - סעי
 יינו סרו6יס 'קמרו ס)6 סגת5ס עגמו גיוס כוחקכרגו קנוי 656

 5מ5ר* 610 ונגרי סיס נגדף Or וסמר כחלי" מנדףפ5
 סקנ"ס נמסת סק5 06 יקמלו חלוי 56סיס קשת כיי'6

%י



שנשחוקונירגשששס6ר
 1'6 . סנת5ס נמס * ויי ס)1 6ת נ"יתס כמ3נ%
 יר16ס1 סס וסעוכליס סען ע) יעמוד 06 ק6י)י?נין

 עכירס סע5 סטריס יסיו וסעמיס וקומס1~ע5-סר15ף
~spקטר כי : 5ח)ייס טדטט סדייגין 6ח וי%9ו נחן 

 : מ6סי5 16 נונע ג1 יעמ6 561 . ססו6 ג'וסתקברגו
 T9bJ 636 גוסנ 6יגו וס דין * גח5ס יגותן

 : עממיסטכעס
 . 6חיר טול 6ת חי6ס )6 )א(כנבנ

 נטעס 6פעי
 וס61 וחמור סור וסוכיר 5מ5חמס 'ת6ס6תרי

 ותתככים חלגומו - מכס וסחע5מת : כסמותיו 5כ5סזין
 )ש )גם'ותס להו 5ך 5'ת חרנומ, )סחע5ס תוכ13)6

 כסוי 5ט11 נס נוסl'bS 3 גכסמס מטתעי"וסתשמח
Vha0ון כס גופ5 6ך נתיכח1 )סעמיגס עטף סדס( 
  סיכול כמוי )טון גס גופ3 טמ5חו נכ' S~h סג'סככום

 ר~מתורנמן סע5מס 5זס  קרוכ ד"6 י  בברו  בכוףללסוסס
 תסינס ססכ : 3למוהו סיטנו כענין סייגו ככיססנ5סון
 6)'ך 6ח'ך  קרונ ל6  בסבייושס קל6 6סיריס .65חיך
bS1IDD1' : )כסלי5 0ג6ו * גוס)יס טורו 16 )ד 

 כ5י יס'ס 65 )ה( : מתע)ס ס6מס סעמיסוסתע)מת
  ש5ט %  ו%ך ופרי5וס  גלשי סיע6 )פי . 6טם ע)ננר
 0י0כ6 רקת 5מחן  וסיסו  פפ9בס 656 הגית 16 חוניע3

 ט5ממס כעניגי )מע5ס ס7כל 5טי  כשן  11 סרטסגסמכס
onel65 061 ,רע )טקיס רק גנר6ח hSn 5מיממס 
 : 6טס nSna גכר י5נס 06 וכן  זבוס  3ידי עימס 6תחוני5
 כירך כס סכתג 5מי כ6ן 11 סרמס גסמכס 4 יקר6 כי)ו(

  נססור  לפור סנ6'  כשמ . נסור ש : מ0חעי קר6וכדרך
 ר' כ67מר 50ומ נר 6יט עמ6 עוף 6נ5 מינר4כתונ
 6יגו וסעמ6 גסוי וגקר6 עוף גקכ6 ססול q1D?5מק
 לסי . סנניס ט5 ס6ס הקח 65 : כ5כי עוף 656נקר6
 וכן 6מ1 גמ)כ נ7י וכן ולעכתעת 6כוריות 7יךמסו6
 סכגיס טס . סנגיס ע5 : רבעי געע וכן נמ 61ח16ת1
 פרסס SD ספ%יד  nStp מל  יהיב ס6רן סיט ע5יונמ6
 5מיגו 65כי)תך . 5ך תקמ סככיס 61ת )ז( :ישרוף
 : טמי נע o'~ht  טסס 6עסשי  (~(Ots מסג'גיסמכ6ן
 מרונס ססכר . ימיס וס6רכת : 5ך ייענ ,ס 7נר .5מען
 ט65 מיס כגנד מיס . ימיס 1ס6רכמ :  ססספדמן

 כי )ח( סעקר: וסגהת וכ) עכ) )גמלי סקגכוח
 15 גותן 16 מחכרו 5וקח בוגס 656 5י 6ין -מככס
 עססו 06 . ועסיח : מקוס מכי כיח ת'5 מג'ןנמתגס
 6מר 5ומר כ6ן וג0מכס 5עטומו יעולס ע*ווגפ3

 כמטת כך י6חר סכית נמ3ות 'חמי)r~h 1 וסססי)ממו
 דבר כ) )רנוח . כניחך 7מיס תסיס 651 : וסגעעסורע
 ' כרמך תורע 65 )ם( : רשע ו0510 לע כ5כ כנוןסמויק

 דונמ6 תחערכ סן . חקזט פן : סיך סוטיר51מע5ס
 כ65י . כ)6יס : 6חרי0 עס סמחעלג'ן וקזמםקדם
 מסור0ס סדבר ו6ין כך כ5 נכרין ט6יגס ע"יזרעיס
 סחרופ  ל6 )'( : כסנ6ס )6סרן הכחוכ ע)יסססממיר
 וסממור 161ג5  ספיר ברפ  oSDn'  סיסור -  ובפמורבטיר
 נער ווסו מחעגס ווס 16כ) טוס גמ65 נרס מע)ס6יכו
 7מותו וע5 כנסמות מלך טס0ור 5ש י"6 . מייסנע)י
 7"6 9 ג6ס סזוג 6ין כ,ויס נסמס וסחמור סכנויכם6
 ככמ סממור כח 61ין מע;יו כ5 ע5 סקנשס ט)דממיו

 ננד קמרן b'51bS 06 6מדגסוריס ננד 4 ימזו :סשל
 יי5סינן מינין מגי 5כ5 סדין סו6  שפרו  ורבהזיבו6מר
 :  סמפבז 13 סנן 5מיכך 5מע5ס וריעס כטגיןסינל 5מי כ6ן 1גסמכס גכו3ן מותר 61יס מסכת סורסור
 סמסס ע"י תק)ס ס%ס 5סי .  'מיו  וספתיס %1רלי*ם
 קין נ6גו מנכורות סכי6 סכ5 6חת נכת 5טיותנ1406
  כסונס ספיביסם-בברי לפי ד'ש .  פססן  פורפסני6
 51כך עטלתן כסעח 5מסרחיו רק כמו) %גטןס,סירס
65

 גמ5"
  טי9 5סל16ח ססת'ס וננל 5מר ננגד רק נגע

 נמר סי'נו נסעטמ 35מדך 9ר% %סרריס  בבל%יםספפ
 )סעעגש ג0מכס ק*עס 5סון . ג7י5יס )יב( :ופסתיס
 6סזריס . 5ך "עטס ניי5יס : כו סמותר סנינ:תכסכי5
 316 יקמ כי )יג(- : 050 נע5ת ו65 כגפוח 6רכטנסני5
 כך' ו6חל ננית )מע)ם מסיפר )פי כ6ן נסמכס .6סס
 ' ג סכ'ח גע3ת כן 6מל וסוכיר מור נננז גך 61מרס7ס
 ו6קרכ 56יס קר5 65 ו6כימ5ך כמו 0כיגס 5עון .6ייס ו6קרכ. -)יד( : ' סנ6ס 5כן מקודס י ופג6ס 56יסונ6
 סעבר ע5 מרעות מכת " 16ת1 ויסרו )יח( : ס:כי6ס56
 65ני ונתט )ים( : כמוך 5רעך 61סכת ע0ס פשוחע5

  כמו65ת *~ODS1 סיש  16 כי מוס מון הסלים כ51ס .סגעלס
 6יס נני טס6ל ס' על 6ף . יסימס יוכ5 65 :.ט)וס
 6ינו וס יכר טלות נסן esn' 06 גסוחיסן ע5ג6מגין
Wh~656 מודדין י"6 . עקרן וסומוק סו6יי בעייס 
 "ס5חס ע5יו 65סרס כקס 610 מיס כגני מדס5ו

 ס5סעמיס )סי נמ6גס וכן 5ס5מס יוכ5 ל6 5כךממגו
 - עגיסס נס ומחו )כב( : 610 וסתור כעשי ימיו1כ5 יוכי 6ס סיגלסנס נידוע 5פיכך כלחו כע5 כוגסססו6
 'מ6תל ת6מר סנס ס" מ6חליסס סנ6'ס ירטחשס"י
 טס מסוכיס 5מיתס גנמל וסט6מת סג61ף ט5טייגס
 כ6חר וסי6 ג6חרת 610 תגו סס כ16 ו6סכמתיס
 סס מסוכים 5מיתס זינס נגמר וסר6סומס סו6ייסי"6
 יר*פרי'  מפפייסו מ0יג 65כמתיס

~DSD3  
 קעע6 גכל6

 יש6 נס קמ"5 יוס ע3 6מליס ממיתין 61יןקע3י
 5לטת נש 7ש6 י 105 זקע5יק מ6מויסס סנ6יס)ונות
 ע5 6ף 6יס 6טת עס ססוכנ n'ho מ6מויסססנ6יס
 5קען סגנע5ת סי ע5 6ף 6ים ו6סח קטגס ססי6פי
 סייפ גסקית 5נדס ססגעלס )מע)ס ס6מל פ' גגו6ף
 נס גיכר ססנועל סכ6 6נ5 גיכל סגוע5 נו י6יןמ0וס
 )רבות סניסס נ0 ד"6 * כחגק ומיתחס מהיססגיסס
 וגסמכס סת5י ען )סרנס סומלין 6ין סרס סי066
 6ותס וסק5מס )כד( : נעי5ות לין 5סמיך כדיכק

 נסקי5ט. 5סיוחס ג6לומס סגחוכ סממיל *נ6נכיס
 וס5כם ני6ס עעס סעמס י6 סעיין 5פי מבסנ6סיותר
 ספי קיפ ו6יכ6 ומספחחס כנודס וסגמס ועתססי6

 סש פ4מ  ט%ום ע'י סגוע5 וע5 גפנמס טכגרמג610ס
 יהלך בהיייון  פפם כס ו5סשס ננת51יס 5קמתסמ4סס
 יטקש 65 6פר זכר ע5 : ר6טון וסנמס  וס9ריוווופ
  סיסם לש wg"' לענירמ פנסריית מוכיח וס  דבל יבעיר
 : נעיר וסו6 5,610 טעקת סאס 06 'סלנגס סןיל6ס
  נין יpdn 9  פס  פ6פר 061 . ונו' נסיס ו6ס)כה(
 וכש ' %ן סרטיות נ0ת' טגיכס סכחוכ םמ5ק 05דסעיל
 ט63 151מר 5ח15ק 7ין 5נל פחמע טיס נ0קי3סיינן

 4ע9ש ' - ה,ה()חזקומ



חקיניך2צשספר 1 א2
 חמן מוו זס6 לס שמעי הוו לטקס 67י וכתלייתלעקה
 וסחר6ה טדיס כ63 מיחס וקין ס6ים ומת דכתיכססזי
bibנעיר מ65ס 06 נילד מנעיר בסיס הלוק סים י'ל 

 כסרס 5עקס 06 6נל 5עקס hS 06 כסקעס תיון5ע1לס
 לעכירס מנחרדת ור6וס סכי6ס כ6מ5ע עד'ס כ6ו6ילו
 6ח סלים ימ5" בסוט ו"ס ספירום וכן סי6מעורס
 '"מר כ60 בו ונתרו מכייס כ6מ5ע עריס ונקוסנערס

 נוקף מסרי סח0 16 "גס 06 מים לניו ס6יס ומחקר"
 מ65ס נסרס כי למס מות תט6 לס "ין דבר חטסס65 קר" 6מר לו סגימו למסדי לסו כמרס Dh" וסגערס610
 וקין נסס נחהית הנערס 5ומר'5עקס לגו 1'פיחידם
 ססת6 6נל נסס נסעת המן 110 ל6 ז"ינסו יםמוטיע
 סיטו 51סי 6)כסס די5ר0 מסוס סייגו לו סנימוז6מרס
 טפירומו נחנמתו העיר 6ת ומלט כמו הנערסיעקם
 6'ל1 כ6ן 6ף גחכמתו כעיר ממלת סיס כן סת'עג1קילו
 יסונגס מן יי"ה והיחס מוסיטס 6ום ,סיס 565עקס
 6ין ומספק ל16 06 נחרנית 06 לן סו6. ספק כן06

 געיס 6יפ' כי'ימ65 )כח( : לסקל נססות דססק55רגס
oSlns. 65 )כם( : כחו~ח דין לסמוך כדי כ6ן סמכו 

 : סימק 1SDb מנרת ~IS'D כעלינו פוחס י סלחם יוגף'
 סג6 מיירי 65 . "ניו 6סת 6ת 6יס יק" 65 )%(כבב

 ממור סיס למנדט כ6 6% "נ 6סתנ6יסור
 סיס טריות לסקר מ6סת'"נ'וס"ס כנון גרתממייני
 כלת כסן סיס עריות סכסרסת קמיית6 6ל6 כרתכסן
 5יס מדממיך קמיירי קניו ונבוסת גקס ויקריןיסמל
 יגלס 1ל6 : כ6ן 5פיכך'גקמכס ונו' ססוכנ ס"יסונתן
 כגסיך וסרסת יונמת 6כיו סריס כגף סו6 . 6כיוכנף
 I'ba 6חרי * טכס %וע יג6 % )ב( : קמחךע5

 נכרת ס"כר - ססכס וכרות : גסי" יסקו 5עסמ31ידין
 : וירטו ס% יסס5 כרת כמו נענירס וגפרםסו6י5 - ממור יכ" ל6 )פ( : ומזרע מימיו ימסכוסממנו
 יג6 ל6 )ד( : 6מ1 56ל ור ססו6 ממי סג%ד .ממור
 ומו"נ עמון לסרית "מזל סךסח סמך . ומוקניעמוני
 קיטו ל6 6סל יכר על )ה( : ostn פסול ססס%ס3טף

 : מונס 5סס p'rnri 5ין כימיך מהרי כחנם .6תכס
 עירס ט5 להימס כ6ת 06 וטוכחס- סל1מס חדלוס ל6)ז(

 פמ5יגו כמו טכס מ6כ5 ען כל להטעיה "1ה" 1מ115סנמרטה
 קימות ככספר 651 שסילו טופ ען וכל כמלכיםנ56יסע
1nhgלליס וקריזת עליט לסלמס עיר 56 תקרכ כ' כהס 
 תחע3 ל6 )ח( : 6ת.ע5ס תאמית ונו'65 חכר וכילסל1ס
 : י% ל6 ככ55 סם ס6ף לפי ג6ן, סמכו . ומגריאדומי
 כדכחיג מקורנס סטסיסוסקת לסי . סליסי זור)ם(
 לכניכם עלים 161מר כנך וכן גגך כסגי תספר51מטן
 חג6 כי )י( : 6חר לדור וכגיסם לכניסס וכגיכסספרו
 יגר פהוכיר מליס מלמנות מפג' כ6ן גסמכס .מחוס
 מ'ס כמו מסמוס סמ"ס - 5'ל0 ניקרס )יא( :כלעס
 לסי . "ונך ע5 לך תהיס ויחד )יד( : 6חו,תומסרס

oth~ttnn6ת גוס6ין וכסהס סריס 6%, 5מלממרי'"ינן 
 ס61 ;קילו מחעס לו לעסות יכולין "יגן עמסםסקרון
 יסים סם היו יסר56 סכ5 נמדנר "נ5 מגוחחונמקוס
 קריין נעלי סתרכו ל" נוח'נ1ח ל"-זן וסיי וטףוטיס
 סרס לית למפנס מחון לירי 1ל6 יפרט ממחנס5ג6ת

 עמהם יו65 טטיס מסם ס;סס סו6,ס6רט * מחנךנקרב ~תסי )סו( : ומכסס כרסוסו מוסר 6חד כל 6ףחון
 . 6דוג'ו 6ל סכי מסגיר hS )טו(למלחמס":

 סינרה פעמים למלחמס כלכתם 610 סמיסנ לסיכ16 גסמכ"
 'סרקי סייגו ענדימחניסס

 כ6ונ6ת סהוסיר כמו . חוננו 65 : '651 ססרגסחוכמקוס - יכחל 6סר כמקוס )יז( :
 טטכך כסכור כ6ן גסמכס * קדסס תס'ה 65 )יח( :נר

 ל6 )יט( : למעלססזנל
 'זוגם סמך - זוגה להגן חכ'"

 וט6לשף 6מרי' הווג'ס לס טגחט מחנס 5סון "חנן5קזסס
 י 65חיך חסיך ל" )כ( : 6המ1ל 6סוך מרוט כמוגוססת

 גסתגט לעמיר ו6סי5ו כנוחיך וכקן ונך נעץ ונר3מט5ס
 פכתוכ פי 'על 6ף לך למר נכרי עבד ססוליר לפיכקן
 : ס615ס סכר מנוס לטיל רפות ל יס חומו, ל6כו

 גלמתן סה,גיר לפי ;"ן סמכו . גזר תזור גי)כב(
 מ651 )כר( : טוגס - חס6 נך וסיס : גור לכ5ווגט
 מס ועסית לעסות ס65 מנדרת מס * כסמורמסחיך
 : 6לסיך ס' לפס מלכר סיסים ונלקי לעסותס6מרת
 לנדור נרים סוס כספחך ל6 'גדכט - גדרת כ6סי)כד(

 גסמכס . רעך ככרס תכ6 כי )כה( : נדנת656)מדעחך
 סייך למרים ונתל גדר סייך נסלר כי לךכ6ן.,6מר
 פוען פל ננפסו . כוספך עגכיס 61כלח : תקמ ל6לומר
 פסול חסמת 06 פועל 6ף ספור חסמת 06 בפסךמס
 סדלסס סי ע5 וססמיכוח עגמו נפני o1SDI מ15סכל

 5כל סמוכין ירים דל6 למין יפילו יסף רבכד"מר
 פ65 עגי ס,סיר  יכיס' ק6 תורס כמסגס ' כלססחורס
 וגס לו וסיחי 6סס ולקמח כקמס ומרמס עסיס116ל
 יס6 6% כס סיסממ 6סס וסלוקם מרטותו וי65סלפתר
 נוגנ וגס עוסק ורכנ סמים ומגילת נ5ג8 ל65תעסוק
 6ת o'pDan ptrn יסמרו ל6 ס6ם ורעת תגע וכןכסס

 סכנ'ס וסוכיר נעכוסו סעגי 6ת תעסוק hS וכןסקרוניס
 יחוס גר ממסע וספיית 6כיסס כעזן כמחוססקסגיס
 עגי פל נסרס טומר וסכחת "למגס כגז ומוגןו6למגס
 סמור ומסימת  יס'וי  יוספן qtD1n פן וכן תעולל 65וכן

 לעוסק דופס ליכס  ומממקן י%6  ולש  פיגטעוסק
 עופץ וכיסס 6יסס וקנן 6נן עוסקת כמכוסיםוסמחזקת

 הוט ל6 קמלו . 6מל לליס. וסיתם יהלכס )ב(כקש : 5'סר6ל עוסק עמס עמלק גסממס
 סגת6רסס כעלמכן סוים 6ל6 בס 65מרוןלו

 כחיב חסרי לקמתם 5ס1כ סר6פון כעלס יוכל ל6לו
 שכעלס מותלת וגסס שגרפס 65חר 06 6כלותיחס
 כעלס סחת 0מ,נס 6סס לרכות סעמ6ט "סרמקיים 6ני ומס מגיש סיס פרק נמוסס גדמוכמ לקחתסלסוס

 סל ורע כפככת . סופמ6ס "טר שחרי )ד( : 15משסורס
 . עליו יעכור 6% )ה( : נקמן otno ! סעמ06 :3וע5
 דני לכל : ממין לטסו כרוזק%

 יכייס ילכל סלמ"ד .
 תיירי סוססיס דסרסח ססי6 - קניתו יסים גק' :סי6

 לכיחו סס%ך למ5חמס וסלך לקחס 1ל6 006כס6ירס
 סי6 פינס חור 1"ח"כ כמלממט פחיו עם וסיסה1"י5
 ממד כזרח יהיו סחיו יכר מכ5 ככיחו מסוי ט'ס"סריס

 ויסמיק כמלחמס 5ס51כיס טיחקןדרכיס סו" דיןסמ5ממס
 ולקחס 6סס ערס כגון מיירי ה;6 6כל ימווןלהסמיס
 631 ילעיס לסם יתקן 651 כמלממס י65 650נגסו6ין

יסמיק



צבחזקונ'ןעצאספר
 ללכות קרע 6י5עריכי שהכי ומיון מיס 5ססיספיק
 חמר - ליחיס יחכו) bS )ו( : 6סחו כעין וכרמותוהן
 btv סמוני Sgnt 63 כמוכ כלעו וס61 6מתאינס

ptSD7~גכיתו 5יט6ר רתוח סגתן-)ו 6חל ק6י מיגיס 
 כס"ס כי 5נ6 י1נ6י 50 ורכב לחים יתכו) ס65 מסריס6
 . ורככ ריחיס : נמ5ממס ואתם יעסו מס כי מיכןהו6
bSכ5י סה61 דגר כ5 "65 כ5נד זו 651 זו In1D1h : 

 סריס זונמ6 רגיס גרבון 6)6 גכתכיס טיגן *לימים
 נו;כ 6יס ימיך כ' )ז( : מעים o'npin מגיס מייסמיס
 מו' 6יס ונוגב 5ה5ן מגימל 5סי ג6מר 5מס .נסס
 6ינו מלחיו ת"5 כמסמע ימים סמגס גן 6פי5ו 6נ'טומע
 הוסיף - יטר56 מכני נופחיו : bnttp כן סינכוג עדחייכ
 סמעגו עוגם "מ סנקו6 0176 5ס51י6 יסר6) פכניעוי

 . ס5רעת נגנע ססמר )ח( : תנגונ % ה'5 מגיןהוראס
 מחנות 5ס5ם חון מלסימו 5פסור נ7ו5 שי הסירס)6
 שת וכורפסרי

~eh 
 "מוח פריהם יתריס 56היך ס' טעם

 ימיס: מנעת וממכס מון גסנרס 61עס"כ נז51 וכסן5מ5ך
 מקורי כסף 06 ע מ15ס נתמרס כגר ' כרעך חמס כי)י(
 ט5 551מד וגו' תעמוז גמוע כסניך כ6ן המגית עמי6ח
 65 : קרי 651 לחיג 56'ף . מס"ת : חגות ומקפתנגיר סכי קרנות . מטומר, מם6ת : כתורית סייגו חוכנע5
 י~6 )יא( : 5כ'עות ס5 דבר ם ים סמ6 - ניחו "5חג6
 50 דרכו מסלי נוכולית ט7יגו חוב 5כע5 מנע .56יך
 65ו . 0חוגס סענוע : שנכניס סחות 5ס1ני6כיס
 ממות ע5 שיעמידו דמיי יס'ס המע5פ5 7כליוקף

 :י:! "י::11;גונ,:ים(ל:ב:
 13 כממזילו - נ7קס חסיה 51ך )יג( : עמיר מעייהניוחל
 יותיר 061 ככ'ן מוכלו יוס סיסים שחר יום ס5סיסכ5

 כפרסת כקמר ככר . מכיר תטסוק 65 )'ד( : 5וימויל
 חתן ניזמו )סו( : מנרך 16 נסכיל ו6ס7ליסקדומים
 5ו מפלס יוס מכיל 610 06 סמ65כס נמר 6חר -סכרו
 6מרו וכן היום כ5 )ו מס"ס 5י5ס ס5 061 50'5סכ5

 כממס עגיו תכ6 65 16מר סו" כ6ן מסרירגוחיט
 עד 6חך סכיר סעדת תקין 65 16מל 610 6מרוכמיס
 6ת גוס6 סו6 561י1 : עני הob 61 . 610 עגי כי :כקל
 : "ס" גססי ה' 56יך כמו גפתו 6ת מתמס .נפסו
 61ת כזכאים נכוי - הכוח ע5 יומחו 65 וכניס)מז(
 סקכ"ס 6נ5 מרס כתורת ככתוב סמיה 5" סמכיםבגי
 כסהס נגיס ע5 קנות טוןשקל

~'rnth 
 רעים מטסים

 6סיל1 . "למנם כגז חמכ51 651 )יז( : 6גותסס5
 יב6 מן יחידת ססי6 5פי 05 5סמויר ו6ס'15ספירט
 . סייח ענד כי ויכרת )יה( : ענירס עזיסדם

 תרמס 65מריס 51ריך ככר ענז מהיית נעלמךכפתוכור
 פתוס 5גל )ים( : ממסע חסס 651 561מגס יהום גרע5

 כלוס: מסר בכך הסה ג6 . ינרכך למען יסיס51")מגס
 - כנמך חכ5ור כי )כא( : פ"רוח בסון . חפ6ל 5")כ(
 עמריך כסכך סג16 ו6'ת סג"1 6מ6י קפה or -מ"ק

 % ע551ות: ע5 מווסר )פגיו 6פי' 5ן otp זס6 5ימ6ה"

חעו~
 כחף ל" 05 סבין כ5 עו55ות הי6 11 "י שס'י .
 6סכלום כמין ס" וס גג ס5 זה פסינ'ן כתף כו' געף631

 כתפות 5ס ס6י) ימיית 111 מ73'ס '1651תקעגות

 סתוויות 156 נטף ' מעע לק גמ65ות ובן 05מוגרות
 ונוטפים ר5וסיס ססגלנריס סירוס ויורדותנעדלס

 : 5וס ,ט תכוייס o)'hl מפוזרים וו וס5למטס
 וגן שת גן כמו . מלקות גן סכות. 13 )ב(כצז

 וסכס1 : יקט נן לגול גון נן יסוסע נמו,ס
 לפי רגיעתו כדי רנותינו בסרו וכן ק6י לבופט -לסגיו
 וכולן קפגות 16 ני151ת מכות יכנו ססרסעהסעתו
 מהורס ע5 כסנר גסכע . 6רנעיס גג( : הק13נכממסר
 : עגמו מידי 1'63 "רנעיס וילקה יוס 65רכעיססגתגס
 65 : כתמיו נין 15קס סו6 וסיכן כסותו ע5 ע" .יכגו
 651 סוכר ע5 חוסיסו 65 ג6מר סגר וס65 .יוסיף
 לך לזמר 65'יוסיף מונשו6מר 5מס כן 06 מנונוחנרעו
 כיזם הרתוח 5נרוע 6נ5 5סוסיף רס6יס מכססם6ין
 2 5ססח5ס סר16יות כמכות מעגין סכתונ ישומיו51פיכך
 כקמר ס6דס 6ת )הוגי6 פרסיי . סול תחסום )6)ד(

 61'ת עליו מוזהר 6חס דיין מסמו oh 1650 מןלשפרו
 6קט דייט סנטך כגספך עגכיס מ61כיח 5יתיסוק
 סעור חסמת 06 גפסך מס כז"מרינן 6יסכחסימת
 כגסק' רחמג6 כתג ז6י פריכי יהרוויהו י'5 656וכו'
 ס*6 עור כחג651

~1DD 
 ז' מס"ס נס ודם סרס סי רשמוסס כיחגי6חס15מין "י" כנסמא ססרי מח~מין

 ה6 מתס5ומין פעור 6דס מוסס 6נ5 כו' יסוהמנין
 כחג Ots מסערינן 5" מלקות סממייכו מ5165מיססריס
 גתכ 61י 1650 מן PIDS~1 סייס 6ת 5ס51י6 סורלחמג6
 מהסלומין 5יס סעליגן 65 כגפסך גחנ 651 סולרממנ6
 . כייסו וסור כגססך מרוייסו כחינ' 5כך ממלקית656
 סבין כ5ומל כו כיו63 כ5 6ף וכו' ייס ג6צר 5מססרס"י
 כו גכיו63 כויסו 6דס 651 טור )6 5חסוס רפות5ך
 : גבס בוכי הסוע5 פקין כ5ימר כו' והמגנן סחו5ני65
 גנמרס פ65 רכל מיוחד 7'ס מס 5ך ? די ג6מל 5מסע"6

 מן סנדו15 נו כי1נ6 כ5 6ף סקרן מן 1ניי61משכתו
 נסעת סורו ומסוס יכון 6יגו מ65כחו גנמלט 651סקרן

 פור דסייגו גחסס מס 5גח0ס מוסס וגקיסמ65כחו
 651 ספרן מן סנדו5ן ניכר ייסו גמעת 65כ51מותר
 מוחא 6יס יסייט ישסס יוגמש 6ף מ65כח1גגמרס
 גנמרס %1 סקרן מן סנדו15 נדנה פ65כס כמעת65כע
 ססוע5 פקין וכו' וסיגנן החענ י65 )מעמרמשכהו
S)1hכבעת 6פי5ו ממן :o)hin )6חיס יסכו כי )ה . 
 מסגים מ"חיס סוס סרס זנמרינן obw מן שמיספרט
 ה56'ף . תסס 6חד ומח : 6גמגו 6חיס עכז'ךעטר

 סהר 3כ5) ססיחס 5פ' מ13ס . עיים ינonst 6 :נמתיח
 טר6טון לסתרם חמזור יכון 5סחר0 ומורסוג"סלס
 מנזת ט כיתף שוס עסיס ינ6 ישה )ומרשמוז
 מהינו". . וינסס : 13 כפ' ססילסתי כמו 1נ1'ח6כ15
 יתן כעין מזה 5מסרע ,ס כמרוסס סגיס כגי כססיס
 יתחים סי13ם ויסיר יעניר פירש כמס וכי651הדסנו
 הופכת הינמר . הסערם ינמש וע5תס )ז( :טסתו
 כגככסע5 סיס6 נכש מ15ה - סיערת : סינס"חר
 fis1 . כיסר56 מס )קמיו )סקיס : כשיגיס וטיסיךעיר

 ס65 סורחן ססיחס נרים למיס סגי קמרו מכיןנתריס
 ומן סמ5'5ס מן סטולין כקדוסס ופייחןנקדוסס
 סיפנועוהו כיי כעננידס דנריו . ועץ )ח( :סינוס

הוק:יס



חזקונ'רשצאטפר184
 ו6געלר כלכהיכ טול מס5 ' נ,וע ומ5גה נם( :ס,כ~יס
 ומ)גס . ממ15רע לג5 לנ3 זי5סיגן ימין יכרנו"מם
 סמניגו סמתגמו 6חיו ילוסת 5ו יטקגוח סט1עו 5סיגע15
 5לעסו וגחן נע15 6ים 350 יגל ק5 5ק"סגנוע,
 5יכמי חחפון 06 סילו0 געיו וח5גס סנויגיס%תטיכח
 חסנתי hS 05 י0יכ 1ה61 5"דוגיס כססמס 16הך6טנוד
 כס מ"ס 6סר ע5 3כוותו כדי . נסגיו וירקה :5קחתס
 כרוק 56" נך מו0טח 6יגי בי חסן 0"ייך 0מ6חר15מר
 : 7עחו 51יסכ 5כ,ותו כיי . 61מרס וענמס :סוס
 וסמויקס : נ"ד ס5יח 6סת 651 - ס"מד 06ת)יא(

 דכר כ5 5רגות מנין כמכוסיו 656 5י "'ן *כמכוטיו
 : מקוס מכ5 וסחזיקס 5ומר ח)מוד מכגס כו0י0

 החויקס ט"ס כ'ד 50'ח 065ח כסה'פלע 6חמ(וק15תס
 5סכרילצ כ6 כטס61 כעיה עס סמחקיעע 16ח1 0)וסיו
 . ניו5ס"קפגס )יג( : סעורס ססי6 כ'ד nln'Saמגמ
 5ך יסיס 65 כ15מר סקסגה 6ח סמכמ0ת גדו3ססרט"
 וסטגי ט5יער6 רליעי מממסס ס6חד מס*וחסגי

 כסהן יסרות 5יער"ות כ' ססס 6עם"' רניעי0מס5סס
 51סמויל כניו5ס sipts סכוגח1 יודע סס5כ 3סי 6מחבנת

 0מחסרח סקעגה 6ת סמכח0ח נזו5ס סייגוכקטגס
 : ot)rhnS מקוס כיח . ככי0ך : 6חד רכיע"1תס
 : סמי5 נוגנ 0סיו 16חס 6חר לדף -- נך 1',נכ)יח(

  נסניס:  לנפיס  כפו  ססוכוס  פיילוס ייופלסיםסגססליפ
 ססרי כך נך טטט 06 חחמס 56 - וינע עיףו6חס
 יר6 65 0היית ועוז סזרך מעויח ויגע עיףסייח
 יר6 651 16מריס "חרים נמכי5ס6 כ67ית566טיס
 6כ5 קיימוס 651 פ5וח כסס 0סיו יסר56 6)561טיס
 . תמחס )'ט( : 5ך יכו5 סיס 5" 56סיס יר6י סייתס6ס
 סיינו ס6מר'"ממס ולמע5ס כמקד0 ירו 0סעפקודס

 : נפקיס ייו 0ס0ע65חר
 תצא כי דפרשת טרראשלימא

 תבא כיפרשת
 %ייין:~אטן 1מהץ י(%
 ומע0ר נכוריס כנון 15טגיח קויס פס5ות מ5וח טיטג6ן

 וסנרכס סמ,נח וכגין ס"כניס ע5 סתולסוכחינת
 ח,ר ' מר06יח ו3קחח )ב( : סהריס טג' ע3וסק53ט
 1)6 סרם"י . מר"0ית 2 המנוח סור 55מיך כסכי5גס
 ס5ס ססרי כ3 5סני6 נריך 6יגך כ5ומרל ר06יתכ5

 למו סע5וי מן מר"0יח ד'6 . מקגתו 6)56נכוריס
 0כח 05ון 6100 ימסחו טמייס ר6סית תנו"תור6טיח
 .וע15'

"'7 
 5סי ר"סונס 0מתנס5'ן מ6ותס מר"סית

 גכוריס מבי" 6תס פר' . ס"דנוס סרי כ5 : חכינין0סן
 ו0מח : 5נכוריס ו0מן יין מכ'6 6תס1"ין

 3עג"
 ורך .

 . סמקוס 56 וס5כת : סכבד ככנף 651 נמיק 651ככוד
 651 וסויכה 5קיעס סכ5 יעסס סנכוריס נע5 30 ידוע5
 סעכ7 3ענ7ו סדס סמ5ך גתן 06 מגרינ וכן ס5'חע"י
1D%6יסיה "0ר )ג( : ס0דס מסירוח זורון 13 מני 
 טס סיטיה עד ככוריך 3סססות 5ך ו6ין ' טססצימיס
 5ס;יך ";' מוזט ה'וס. סג~ח' : )1 )'תגס מקרוניך"ח7

 וגע5, כ6מוגתו ועמד טגמנע כמו ס6רן Sh כ6תיכי
 5סו:יל מסירותיס דורון 15 מכי6 6גי ועכטו ח3קינט
hlonט15הו . מ'רך סעג6 סכסן "קח )ד( : 5גו גתנס 
 6ין 06 - מ,נמ 5סני וסגיחו : סדולון עקכ3 מ5ךט5

 סלסהו . 6כי 6ונד 6רפי )ה( : נכוריס 6יןמונח
 פי' 6וכד סיס נ6רס סו6 כסהיס ה6רנני 6נייעקנ
 עגי 5סון י 16ני : כ6רן מוחזק סיס ם65 ממון נ65עני
 6קי 5חמוט ו6ין רי0ו וי0כמ יטמס 5"ונד טכר חגוכננו
 סיסמע56י יתי6 מ5יגו יוגמתו סטרי יעקכ~"רמינקר6
 נ7י וכמור6 )ח( : י0ר56י היסוסו6

 כתרנומו *
 עיג'ך 167 "טר סנד131ח המסות כדכתיג רכ"וגח11.נ6

 וונט ח5נ ,נ" מס - ודכס ח5כ וכת 6רן )מ( :1נ1'
 יר*כ6 ודכט ח5כ זגת 6ף, עממיס חמ0ס 6רןי5ס5ן
 6ין 6ומר הנ5י5י יוסי לכי סיס מכ6ן עממיס חמטס6רן
 ח5כ זכת "רן 6ינס טסרי 5ירין מעכר נכוריסמכי6ין
 ילפס  יפפולין מ3מד . וס0תמוית וסנחתו )י( :ודנט
 : הטתחויס ג0טח ו6מח קרי6ס בספס יפפ  פפפיםס%י

 : 15 וסעך מרכו רסוח סנוע5 כ"יס .וס0תמוית
 טוידוי כטכ'5 קר6 6הדריס - 5ע0ר תכ5ס כי)יב(

 5יחוס 5נר 155י וגחח : סכית מן סקדס כערחיכדכחיג
 . סקיס כערמי )יג( : 0חרגס מסס 65יזס .ע56מגס
 יס נכוריס נמסכת ~Pm סבכוריס 156 נמ0מעסע5יון
 ססחרועס נחרומס כן 60ין מה וכנכוריסכמעסר
 : וכו' ככיעול וחיינין מקוס כי6ח טעוגיןוטמעסל
 651 כעס6 ססחחיו 651 . 63וניממנו 6כיהי ל")יד(
 5ל ממנו נערתי ע" 4 16נ1 תסכגט 1ידיו כמו סמגוגו5תי
סטחחיו

 נסמ"
 סינן מן 5סוגי6 "סול טהוי finp כיגר

 טמעסר ממגו סיסרטו קויס דכרנסוס
"100 

 : קווס
 6חס כי וגתתיו טכ"חיו 5ך "65 - 3מת מפנו גחחי651

 ע5 י גויתני 06ר ככ5 עסיתי 1 ומ5ךע%ס ח"ס56היס
 סתתן - ס6זמס 61ח )טו( : סמעסרוח 1ע5סככוריס
 5סנס סגעגדך כדי ס6דמס סני ט5 ססמיס מן מפר6חס
 סמוקיס 6ת )מז( : כ6רן סחלויוח נמ5ווחסנ6ס
 : ומספע חק 5ך סיסיו מטסר וסל ככוריס 50 .ס56ס
 6ת )יז( : נ6רן * 6והס וע0ית נ3ככך וסמרת :ונו' כ16גי 6כלהי 65 נמע0רכנון סה15יס . סמסססיס61ת
 לסיות וגחר5ס סקכ'ס ס6מר סוקקח 6חס . ט6מרחס'
 סנו5ס 6וטס טחסיס 60מרח י.עעי5ך . ה6מירךב( ב כן כמו ט61 ונס מ15חיו ע5יך 0קכ5ת מחוך c'~Sh5ל

 ס"יסייר'ס . ס6מרח : וגכורוח גסיס 5ך0עסס
 סכעו5ס היר"1ח כ5 סחלסח תמורס 5סון ז"6 -כ5ע"ו
 ה"ומות כ5 ט61 סח3יף כן וכמו נו ונמרת כ5ס ססנמתנו

 נופ5 יטוד וס"ל"ף מ15מיו 5עמור נך וכחרהקדמוניס
 טכמ 03ון ד'6 - ד6תמ51 ד06וך 7"ורוע "5"ף כמוסו6
 ע)יון ו5חתך )יב?( : 6ון סוע5י כ5 ית6מרוכמו

 : 5זיכ 651 5ר6ט ס' וגתנך דכרוסיכן
 16מר 6תס גנה6ח סר0"י . 6כגיס ל יסקמות )ב(כבז

 גג~3 וכגנין כירדן י"ג סיו 6נניס מיגיס05ס
 0טרי - חו"ק * סוסס כמסכח כי"'ת6 טיג5 גסרוכנבזט
 ט5סס 6ומר גע65ח ביס" נ"ידך מסמע סוססכמסכח
 0נ6מר מ61כ כערכוח נוטט טטקיס "חל היו "כגיסמיגי
 יסוסע  ססקים  ו6תר ג"ל גחר 6תי6 נ6ל מסהק61'5

בנ)נ5



חויגיbebnטפר
 עיכ5 נסל מוגמ מסס סלנו ע$מס 6והס ט*ננ5נ5
 עע1ת ע5יו 1הע15 סהורס ע5יו וכהנו גסידוסדוסן
ot*J$6ס6גגיס 6ת וקס5ו 1ק155 * וכלכו וטמחו י6כ 
 וסגחתס עמכס 6ותס וסענלמ טג6מל s)sls 51ג4ונ*
 סתיס 6ת וכתיכ טיי5ס נו ח5ינו 6סל כמ~ן6וחס
 יטוסע סקים סילזן מן 6טר_5קמ1 ס56ס י6כגיטעסרס
 וסית : 6וסלות כעגין נד151ת נס5כות פכתונותכ"1 טתורס מנות מסנת כמכ 5סכי5 . נד51וה '%ניס :3נגג5

,orhfi נטיי 
 5מנרן כלי 5מורס טורס כין טסיל 5ססכיכ .

 ס6נג'ס 6ת חקימו )ד( : 6נגיס ס6ר ננין כעגין 11115
 נזעוה 6כניס 5ך וסקימות 5מע)ם סג6מר סו6 .ס6)0
 165תס דעחס 6ת 51יטנ גממס nltoS . עינ5 גהר :ונו'

 ונניח כת'כ זס ונועעס עיג5 נסר סק55ס ע5טסומדיס
 וטמחת טס ו6כ5ת ס5מיך ווכמת וכתינ הו' מ,כמט0
 חגיף 65 )ה( : ניניסס טסכיגס ילמדך 56סיך סן3סגי
 5מיו מכ6ן * חנגס ט5גנות 5נניס . נמ5ע)יסס
 ופנימט בגניעס סוסי סטכרז5 מדוח נמסכתלגותיגו
 מגין טונם סמעגו 6וסיס נרו5 נ65 %עו ינל5ג5

 סיוט )ם( : ותח5)ס ע5'ה סגסת מלנך גי 5ומרח5מוד
 סכועת ע5יך מקכ5 ס6תס 6חרי - 5עס גסייתס,ס

 סיו -סנרכס ע5 טעומייס כ5 . יעמדו 6לם :סתורס
 סקסן מטס גע15 רכיס 65ס סנגי וע"י סגלרותכגי

 רק סט ס65 סספמוח גני ע5 סממן 5סס5יס1סנז51
 סק~ט ע5 וסיוז'

 סנד~
 לפי ר6ובן סו6 סנדו5 וסקסן

 *סה  פס  סוכב 6רור עh 5?1 ועגט מג5סס מסויססיט
 6יח6 וטכי כדכר ססע ם65 נוו6י וידעו ו6ניורפיו
 sp 5עמוי ורעו עחיד 6ססר Ohs11 כטמט כמסכסרק
 מט6 וינ6 "גיו 6טת עס טוככ 6רול 151מי עיג5סר
 . סעס 6ת לכלך )יב( : זבולון סו6 וטק0ן לידווס

 ו6י15 דמעגח 56יכ6 סייגו וכו' ע15 סנעיס סטטמרשיי
 )מעס 151ייס יםר56 ו56ו 156 6ומר רבי 6כ5נ6מרין
 חקגיו יסר56 וכ5 יטוסע בטסר כדכתיג עומדיסטס

 %5ון ומוס מ,ס עומייס Otls~1 וסגסגיט1םוסעיו
 עינ5 טר וע5 נליויס סר ע5 ל6ס נס' טכחונ ומטונו'
 6)יע,ר לכי חני6 ס6רון SD.nl)bl כדגתיכ כסמוךס"נו
 5מע5ק 5וי ג6מר סכנר 5מסס 5וי )ומר 6ססר 6י16מל
 5וי סמעון נרי,יס סר sp ר(צס 6ת 3נלך יעמיו056
 כיסועע ג6מל סככר 5מע~ם 6י 5ומר 6שר אי1'סויס
 מוס עומדיס וסיויס וסכסניס ונו' וזקניו יטר156כ5
 וסם6ר 5מטס 151יס כטהס זקני כי5ד 60 65לוןומוט
OSDn)'6ת 5ס6ת 5סירוח 0ר6וי כ5 6ומר יטוסע ר 
 5% 5מסס מממיס נן עי ם5םיס מגן- דטייטס6לון
 כנרכס וסתמו כ6ן סרם*י עוד osGns וטם6ל60רון
 גרי,יס סר מו5 56 מגיו מי0וסע ור6יס גו" ס6'םגרוך
 מס0 015 כ6טר עיג5 סר מ51 56ומניו

~SD 
 5ברך ס'

 ס6רוריס כ5 . כסתר וסס : כר6סוגס י"ל56 טעס6ח
 כסמר 5ט'ות סרגי5ות עגירות ע5 כו)ן כ6ןסכחונין
 מסינ )'ז( : 16תס יק% 6ס יוזע מי ו6מו 6כיוכ'צ
 5סרסס י1כל 65 עור מסגס נס סו6 טתר יכר "ננו5
 וע,ל כמ 5סס 6ין * 561מנס יתוס גר ניפ( : ססנסוגה

 Sh'1 6סת עס 1םוככ טדיין ט5 5ערער 0ינר5סרסס
 עס טוכנ ג0 עמ0ן 5סת'חי גמטז 6'גו ולעתגתו61חוח1

 ט61 סתר יכי ס"י ו5וקח טלוגע ע5 חשעק 65נסמט
 נסתר נ6מי 65 51כך כסתל וסעמ-ס כניוי סעמיסnl;o-s סרני)ע מלסיגות 7סיי6 לעסו ומכ0 כוככי' מעכולחמון
 כנ6י 16מס יעמס ס6ס ss)s ינhS 6 טננ15י ענילותסע5
 6נוריס עעל 6מד פרס"י ג6ן )כד( : יעניטוטו3"ד
 6רור כתג 65 סמעון וכגנו טכטיס י"6 כגני ג6ןים
 סעיס טכנועסס 5טי טעעס 5נלכו נ5נו סיס 5650פי
 סמיס 5סס ם)6 ססי6 כגסוס ס5סס גסי6 עססיו

 מסי6 % סמגין מן 6יגו יקיס 65 6סר 6רור 11ו5סיטס
 : טנעיס הג כנגי 6לוריס י'נ וי"מ 5מ5ססוס
 טיוס "ומך טקיס .)מען כ% יקכ5 * יקיס 63 6סר)כו(

 : גגנסגו
 : 6מליסט 5מור חסרח 651 וגו' כ5 ע5יך ונ6ו )ב(כנח

 י'6 . סמורס מיגי נכ5 נעיל. 6תס נרתי)ג(
 * נסיס : .5עיר חכו"חך טתכגים כעיר 6הסגרוך

 כ65הך . נכ61ך 6חט כלוך )ו( : וככטיעטכזריטט
 ינ6 61מל 5סגיטס י6$ 6סר טג6מר כעגין5מ5ממס
 עמי כ5 ול16 )י( : יעמידך . יקימך )ם( :5פגיס0
 : PSDt ס' גמס יקל6 6"ל נ5 נ6מל ע5יו ' וגו'ס6לן
 . ע5יך גקל6 ס' ססכי

 סיס"
 יםל56 56טי ס' קרוי 610

 1ע5 עילך ע5 נקר6 סמך כי דוגמ6 5עס 15כסיקימך
 : 71עח מכמס סרכס ר6ט 51כי כמו ס3גס 5סון ול6ועמך
 : גרקגין יסיו ססירות'סן - רכיס נויס וס5ויח)יב(
 נ6הר כר 1ס55חס יסע 5עון סככרוך כמו . 6רורפז(
 $רעת 5ס1ן 6ונק5ום חרגס וכן וסססד חסרון5סון
 6גי . טמנערת ו6ת )כ( : מחסר6 סנירתממ6רת
 5כס גועל סנני וכן 5נ6ת נמגשת וסק כתנ161חטער
 5טון 6!6 ממם חרנ וס 6ין * החרנ )כב( : ס,רם6ח
 י ועסר 6נק )כד( : ניס יס 50 ס"מור "ס ליחןימסרע 1נתזכ גלו5 וכן כנמוסת ' גמסת )כג( : ויוכסהרכ
 6כק ויוריד יגו6-נחווק סטמש מפר 5טכי6 טרני5טרוח
 : 5מע05 ס6י5גות תרפי ויססך ס0ריס ר6סי מע5ועסר
 חיסם 6'ן מחויי' 61ין )כו( : כקמן ס56"ף ועסל'"נק
 etihtv סיו מרדיס 0יו ס56ן $רות מרוכ 5קכרו5ינחן
 נכז(ונטחוליסי 51נסמס: יעוף מחריי ו6ין ז"56קנורס
 נעסו5יס כתיכ 5פינך סגסתר ממקוס סי1נ6יס גריכיססס
 ימפם כ6מר )כם( יס6: מי מכס ססקנ"ס 6חר5סלס6. תוכי 65 6סר : כ5ע'ו סי"ק וגקר6ו סשס5 36 ויכ56סון
 כמשס כמס61 ססרי מ6ד 'ר6 610 כי . נ6פ05טעור
 3מכס 6דס כני סדלך 5סי * וגו' ח6רם 6סס )ל(מלות: וש ססהמיס מן 16ש ומנעע רו6יס 6מריס 16רסטים
 גמס"כ 6טס 5וקמ ו6חזכ סיס 3וקמ ו6ח"כ ניתות
 ר64ים 0ה 16 כית כגס 6סר ס6ים מי טופטיסנפרסח
 ,ס ו50ך 6םס 6ום 6סר ס6ים ומי כרס גטע6סר

 כניך )לב( : מעסיו לסי יק551 סטגין ומנסססועס
 נמ ע5 סמ1ס~ם 6נ ימת 11 . 6מר 5עס נתניסוכגותיך
 : נסמי כ5חם 5סון ' וכ5ות : 5סס מריעס סממס16חס
 יחויקו 65 ידטת. 65 6םר עס י5%)לנ(

~ 
 40 עיכס

 כתינ כן ihtb . 5ל6ם יסיס סו6 )פד( : מכירךינס
 יגסר6 נמין כ6רי6 קדמת6 סנס גכ5 כיכתינמ5כות ע,ס** י סנער י61ס כ6סר )מפ( : מ15ס n'es 015עני
  5סתלצן תיכ5 651 . 5סוש חסמע 65 6סר נוי :5ט

וגסתססר



חזקוניךןב:לאמפר186
 נוי )נ( : ו6כול סגיס עו טיסיט ועול עמו51טמסטר

 סימיס וב6חרית גיכהינ רומי מ5כות זו . פ:יסעו
 יותיל. 06ר )נד( סגיט: עו מ5ך יעמוי ספומעיסככ15ת
 . וג6מגיס רעיס : נ56'ף * וסס65 )נם( :ט16יב
 עולס עי וממ5כחך ניהך וג6מן כמו ומקויימיס6רוכיס

 כ6תר 'וגחן סתרנס נ6מן נמקוס יתדשותקעתיו
 ":: נלץ:1( נן.1 בח,; נ! .ת )ב(ס:
 כדי מפותיסס ומסמסי0 מעותיסס נכרעי ontbורץסיין
 ות6וו ח0מי0 נטעח נסן מסחכל1ת נ0ותיסספתהיינס
 סיכ6 ט" 5חנליס חי "מר 6חד פעס כמוחס ועיו3סס
 כחוכ es 06ר מכה 1כ5 מ5י כ5 נס וסו 3יס "מלכחיג
 גמ5 0הרי . כ6ניות מגריס ס' וססיכך )מח( :ונו'

 כמו יסר56 6לו וכין מנליס 6ר7 גין מפסיקמ5ריס
 סמכניסין 5פי ק0ס מכס . ג6כיוח : מטעי כפ'ספרסיי
 י3כת יכו5ץ 0"'1 סף גחו5ות גסיס נחור זק הכ35סן

 חוכחת נס . מס0 6ת ס' 5וס 6טל )סם( :כרנ5יסס
 ק155ה סר0"י . סכרית מ5נד : סינור פי ע5 נ6מרו136

 כמסכה רגותיגו "סגו כמו כסיגי סנ6מרו תויספכמסגס
 וגסת5סו מטגו ג6מרו oolnj ס6מורות סמ5ות כ5כוטס
 610 631רור כנרוך כו5ס גתגו 0נ6מלו סעסוגכ3

 כרת 6סל : גסיגי סנ6מרו תורס סנמטגס ק55ותססרס"י
 כסוסן סכתוג כמוקותי סנפ' תוכמות 156 . כמולכ6תס

 : כמורכ וסיינו מסס3יי
 : נכ55 זס ויוס . סוס סיוס עי 5סמוט "זגיס )ג(נבש

 65 . 56סיכס ס' 6מ כי תיעו 5מעו)ה(
 טדר6 נצף עז קוממיות 6תכס 5161ך נק 656 6מרומ0ט
 נסרסח 1'5 רכותיגו סרלסו כמו סקכ"ס דברי ססי,ס
 מכעי 6מכת 6סר 6מרחי 6סר הו6ת ס6רן וכ5 גכיחס6
 : הרכ דנרי ו6י5ך מכ6ן סח5מיז דנלי כ*ן עד 5656יס
 5כס סעסו מ6מר י סו6ת סכרית וגרי 6ת וסמרתס)ח(

 : 5מע5ס סכתוניס ס156 סמסזיסכ5
 תבא בי והיה דפרשת םרראשליםא

 נצביםמרשת
 חסונ fiSI'11 ח0ונ . כו5כס סייס יגניס אתםה(

 5טי5 כדכתיכ גכלית 5עכרך כזיוססעס
 פי' * 0כפיכס ר6סיכס ( 1בsel~' '1 כSh 5 מססויקל6
 ומי 6מ1 סרס ס6ס5ס דונע6 סנט'ס ל6סי 0ססל"0יכס
 : סעכד וס - ע5יך מחועכ ')יא( : ו0יסליכס ,קגיכסטס

 כ6יס . 5ענרך )י( : סספמס 11 . טמיך טו6נעי
 5עכול עכ0יו מוכניס כ51כס . טיוס טמך כורח :6חד
 סנרית קנ5תי 651 סס סייתי 65 15מר יכא "יט61ין
 6יס 6'0 ותתסורו סירדן 6ת סתענלו 65מר 6נ5ט5י

 ככס יכ51ת 6'ן זקן 16 מו5ס יו5דח ככס ויסיו5'רו0תו
 גכרית 5סעכירס עחס כמו 6חח ככת כו5כס065וף
 עס ' מגר*ס נ6רן יסנגו 6מר )פו( : 1נ56ת1סקכ"ס
 ס'1 סחותיס סגורט וכ0עח מגריס מ6רן סי16165חס
 ע5יסס גנורס ס65 0סיס ע5 ויתריס סגס עסריסוגנן
 4 וגו' סורה סרס נכס יס סן )יז( : נמדכר 11מרס

 כך ו6חר כ6רן סמטסס ,ט גסרס סטנילס 53נ1מטחיר

 * ור~חנלר : חנ6 כס' ס6מוריס ונו' יע0ס 6סרס6יט ~וי . סו6ת 560ס זכרי 6ת )יח( : מטססמנ,כו 5עטו" ניליכו כח י0 כנ5וי סעכילס יעסס 06 6נ5פולס

 וי6מר כ3ננו יחנרך . סקמס יסמע נ6סר נרכס5סון
 חון 6ומר סק55ס פומע כ6סר 6דס כמו 5י יסיה0150
 6י 5כי נסרילוה כי :ממגי

 : 5נו נ0רירות 06 .
 ו0געס רוס 0נס0ו עעות 5סרכוח כד' סרוס- ספות3מען
 : גסן 1כי651 סעטמ 5כיפת כנון סרע יגר כסן 60יןמסן
 5טש 51מ"ס ת6כט 0נפסו טעוגות עס . סנמ"סעס
 סרוט ססוח 5מען י"6 . בסן 1כי651 ועליוח נו5כנון
 8100 מי 6ת ענירות סוכע 51טנוע 5הוסיף "~6oeniת
 גסלר~סי6 עכיר' 5ענור יוס 'נ6 מחי כ5ן' מסס ונמ6רענ
 סן יר6 כי סיוס 5מ6 6100 מננס ע5מו 5סכועסיוכ5

 סץ'קיס 31פכל 3סוכוף די6 י כיד0 0סכח מייספסוסו
 ס5זיק סמ0ע סכתוכ כמעסיסס "ע0ומ סלסעיסעס
 ע5 "מ"ס וסר0ע לוס כגן גפטס וסיתס סס ע3~וט
 כגנך מדס . וסכ7י15 )כ( : נערכס כעלעל והיססס
 5רעס וסכזי5ו 51כך סמ15ת מן 5סכדי5 חסנ סו6מזס
 טגע 6ת טן סבז'5 ססי6 געת 5פוכס סכז5ס סמגיע5פי
 ס63 - ס6תרון סזור 61מר )כא( : 5עמוי5סרתס15י
 . רחוקט מ6לן כ6 6טל וסגכרי : הכרית נ0סת גו5דטיס
 65  סיויעיס 6נ5 ס6רן ממכות 1'תמס סנרית סמע651

 עגין מס . 6ר5ס כ5 סרסס ומ5ח גסרית )כב( :יחמסו
 יוחר ס6פ כסגי טומר דכר ל 6ין 6ל6 5נפריחמ5מ
 5ומר מגפריח יותר 06 ין ע5 כ5ס יגר ל ו6יןממ5ח
 וס כמ5מ 5פגי עומיין סט טתורט 6ח קיימו "סל
 ססחורס ס"ס קיימוס 650 טכ0יו 6וכ5תו ס6סס6ין
 י ומ5מ : 16כ5תו סס6ס זה כנפריח ה6כ5ס ממגויואת
 כטץ וכי . 6ר5ס כ5 סרסס : מלמ "ינ ותסיכיכחינ
 מסש 5דנר ת310ס סעדס כ5 ע5 סקכ'ס יק15ףימיר
 עסלת 1"חריו כיני סנט 6מריו 0וגו סלסו פגן5מיכס

 וסתנרך 5מע5ס ס6מל 5סי * סגסתרות )כח( :ס0נעיס
 עייו - 56סיגו 5ס' : עו0ס סו6 כ0הר 1מסכר6ג5ככ1
 ו 1סגג15ת : כסתל סעונריס מן גפרע 5טיותו מוס5סדנר

 סלע גכער 65 06 וגכניגו כגו ת15יות סגג5ותוסענילות
 ע5 נקוי 5ע51ס גוסגח 11 מדס ת*מר ס65 "סימקלנגו

 סתורס 6ה וקכ3ו סירדן 6ת 0מסעכרו 15מר ו5נג'גו5גו
 61'ת ענגיגו 3ט סגסתרות 6ף 5וס וס ערכיסונעסו
 לנסוד 4 סיס "לסינו פלס'  גסחרוח יממטעינן סו66"כ
SD'1 לנקוך דהך 6ינו 6ל6 *לסיגו ס'SP  ס:ר6ס מפני 

 סגקודס נמקוס 51כגיג1 5גו סל ססיקודס ולפיכמוחק
 סי' 65 6מ"י ח,"ק : 56סיג1 סכ3ס' 6ותיות י'"3ססייס כד' סנעי סעישן qh גקו7ס ס' ע5 5גנץי 15ססיס
 . 56סינו 5ס' סגסחרות : סנעד עישן גקוךת כ6ןר0"י

 וי50יכס ק6י 5עע . סכוחך 6ת 56סיך ס' וסכל)ג( : ונו' 651יס 5כסניס 6קח מסס וגס ג6מרע5יו
 : סכוחך 6ת יסיכ סו6 חסוכ ו6ס 6חרת 6לן56

 עס ססלי ה"רן 6ת סירפו . 6נותיך ע5 פע כ6סר)ם(
 . חסוכ כי . כקו5 ח0מע כי )י( : מדנר ממגססנ51יס
 וסמירת נתסוכס סג6עס 'ק7 סקגע 55מזגו כ"הלי

 3טון ]גס[ סו6 . סכחוכס : וחוקתיו 1מ15תי1חוקיס
 כעו 5וכליס לניס נ5סון הכחוניס כמ1 5גקנותרגות

ספי'



צךוצקונינ,בב~םספר  מענל 65 )יג( : 6מתט י?י1 וילף גכי 5מפ5סה,
 לרך יכון5ענלו 6יס 60ין סגי51 סיס ס61 ישי6
um6ת סיוס נכס סעיזותי למ( : טמיס מפכת עפני 
 חסמרו 6ס 5חיוף סן יעונס סן . ס6ון אחסעניס
 61ט סליס I~hO ונתגס 3עתס נ0מיכס 1נתתיגת15ח
 כוכתיכ כר06וגס נכס תסיס טעזיס יי מ5ותיתענלו
 6ת תחן 65 וה6ימס מער יסיס 651 הסמיס 6חוע5ל

 2 ק6י 6סקכ"ס . מייך סו6 כי )ל( :ינו5ט

 נצבימ דפרשת טדראשלימא

 וילךפרשת
 . מטס וילך )א(לא

 סס דר 0סיס מ1עד מ6סי
 ט' מפכן 5סגי וסחתיס 0נ6מלי

 5הודיעס וסגט 0כס 556.כ5 15 וס5ך ונגיו ו"סלןמ0ס
 יסוסע כדכרי 5כס ימזקו 6ך יסחןו ו65 מת bloכי

 5כגסס 15 סיס 6מריסס %1כת 5טרומ סו5רך51מט
 יסכנין יסוטע רני 6מר 656 מ0ס 0ע0סכמ515רות
 עגעס כיון נמדכל מ0ס 0ע0ס מ515רות 3וי לכימ10ס
 וטס כסן חוקע מטס יס6 650 סקכ'ס נגון 5מותמ0ס
 : סמות כיוס. 50עון ו"ין טג6מר מס 5קייס 6נ5י63'ן
 6תס 6'ן ונכך . ס,ס סירין rh חעכול 65 56י 6מר)ב(

 : ונו' 5סנו סעוכר סו6 56טיך ס' כי כ5וסמסמידין
 5ך יקיס כמוגי מ"מיך מקרנך גכי6 . ס' ינר כ6סר)ג(
 : ג0מס כ5 תמיט 63 * 6חכס טיתיצ06ר כו רוח 6טר 6י0 גון נן יסו0ע 6ת ל קמ וכתי3וגף

 0י4'ס כעוד 5מחר י6מרו hSa . י0ר56כ5
 סעס 6ת תכ" 6תס כי : ר0וח 5ך גחן65

 כ5 5עיני יסוסט עס מ0ס מדנל סיס 0כ6ן 5סי .סזס
Sb~pסעס עס תכ6 כ5ומר כמד 5י0ר"5 5סס מיק 
 . עו' 6רון "ת סגו60'ס 6י נגי סנטגיס 56 )ט( :סוס

 6חר חכף מ"מ סכסגיס 631 גוס6יס סיו 0ס5ויס%1'ס
 6ת י0ר56 כ0ענרו סגסניס (1olen מ0ס 50סעירתו
 נ0ל0ס יוסי לני "מל תגי6 נסוע6 'כי6ית6ש'רין
 סילדן 6ת כ0עכרו ס6רון 6ת סכטגיס ג160מקווצות
 מ0וס י'6 . 5מקומו וכ0טחוילוסו ירימו 6תוכ00נכו
 כסרפת סמשלפ כמו 5וי 5כגי המ160ח מחקגין0סגטגיס
 : ונו' ס' נלית 6לון גו60י 5כסגיס 105 קךיכמדנל
 ג3 י5מדו 5מען ס0גס כתמ5ח ונו' סגיס 0נע מקן)י(
 יטל56 כ5 ננ6 ססוכוח נמנ וס5ך 0מפלפ גמוס0גס
 כמועי :וגו'

 ל"0וגס פגס 0סי6 מ6מר - סבמעס 0גת.
 0גת 16חס קול6 ט61 5מס 0מעס 50 0ג'ס פנע50

 גוסנ 0ניעיח יין סעזיין יסי 5יכר ת0וכסט0מיעס
 6ת חקר6 )יא( : 0כיטית מק5יל סי651 כק5ירכס

 on~h קול6 היס עכך מ15ס טיט 5יסו0ע . טו6תסהולס
 61ין סטיס 0סכ5 . ונו' סעס rb סקס5 )יב( :סנען
 610 6פר )טז( : טפקר סכ5 כי כ5וס 5נית6וסף

 ו65 גמו וגל 05ון ס"רן כקרנ * נקרנו 0מסנ"
 11 . מסס סני והסתרהי )יז( : 6רן נעחס "6רן16תס ג0"

 650 5ס5גףח1 61ומר כגו 5ו 0חע6 כ6דס מכס זרךסי6
 י י0ר% כני "ה ו5מיס )ימ( : ע6,סכו מתוךנ0;יו
 סו6ת ס0ירס ועגחס )כא( : כך סקנ'ס 51Dlbיסו0ע

 כ5 מ65מנ1 5מס wb'a~1 65הםס עויט ס0ירסכ"י5ו
 ע5 6ף . ורעו מעי חסכח 65 כי : גנדו . 5סנץ :ז6ח
 וי% )כג( : גחמות נסוסס י0 תוכמות גמס כרי 0י0עי
 6תס כי : ק6י פר' ו6ריס 5יוהו סקנ"ס . יסו0ע6ת
 5סס 5ת5וק ה51לך 65 0ס יסר56 סיו 650 כיון ימכי6
 כמ'6 הנוכליס . ס~יס 6ת מעס וי5ו )כה( :י0ר"5 נני 6ת חכי6 6תס כי 6מל 5סיכך 5מע5ס כמוכנוז
 געעין 6ינן 0סרי ממע 5ויס 5ומר ו6ין כטניסססס
 * ס6רן ו6ת טסמיס 6ח 3ס ו6טידס )כח( :63רון

 6ת היוס גכס סעידותי 60מר ו5טי5 ממס מע0סוסו
 6חרי )כפ( : יכריס ססור רק 6'גו ס6רן rblס0מיס

 ימיס טט6ריכו וס,קגיס יהוסע ימי כ5 0טרימותי.מוס5נ
 ס0ירס ינרי 6ת )ל( : סקנ"ס 6ח סס עכדו6חריו
 5רכיסס 0ססק 'כס 0מ,כיר לפי ס6וינו סר' -טו6ה

 : עסנ56 עתידין 61'ך וג15 מע16 ו6יך וכ6'יכמדנר
 וילך דפרשת סדראשליפא

 האזינופרשת
 סעו סילופ 116ן 05ון . ס0מיס האזינו )א(לבנ

 ק6י מיגיס ו6ד50יק6וניכס
 0יסמעו 5עו"יס 6מל ס6רל ו6ת ס0מיס 6ח כס61עידס
 5כס נמחי 5סגיכס 0סרי . ססמיס rbo':1 : סעיוחינר
 : עמכס זכלתי ס0מיס מן כי 6:0מר סחורס6ת

 וג0מע גע0ס כ60מלו טמיו 0ע5יס . ס"רזוח0מע
 0סס Set לכומיגו כמ"0 מל31יס פסס פס ע5ה6וינו
 סי6 וס6רן . ס6רן וח0מע : רביס 5טון 5הס 6מר0כעס
 וה0מע ססמיס ס"1יגו * ימיד 5סון נס 6מריחיזס
 ס' כ' 6רן וס6זיגי 0מיט סמעו ג6מר SD'1 .ס6רן

 ועימד ס0מיס א רחוק סרק ג6וש סיס רכי:ודכרמ0ס
 ס6ימר 610 מגסנ סכן 05מיס ס"וגס גחן 5פיכךנ6רן
 ע"י 05מוע 6וגו 0יעס ס6וגס 05ון רמוק סעומד5"1ת1

0סו"
 כ5פון 5קלוכ 5ומר 60ין 65רן 0מ'עס וגחן רחוק

 כסמך מדכל 0סיה יסעיט 6ג5 0מיעס כ05ון 656ס6ונס
 5מסרע 1"מ 65רן וס6וגס 5פמיס 0מיעס גהן סקכיס50

 מקוס 0ס61 וסמיטס קלונ 6100 כמקוס 0ייכ6ס6ו:ס
 הסמיס ס6ויגו 6מר כ0מיס סיס 0רגי15ת1 מ0סלחוק
 61מר י0עיס נ6 ממיו לחוקס 0סיתס ס6רןוח0מע
 6לן וס6ויגי מסס רחוק 0סיס 0מיס סמעו 5ינלסמך
 5כ6 . וה6רן : ה0מים 5נ6 - ס0מיס : 5ס קרוכ0סיס
 "ומר 60:י זכריס . 5קחי כמסל 'עלוף )ב( :ס6רן
 1,61 יול? 0סמער ג0ס 656 כסייס יכריס 6יגס5כס
 כך 6ף סירות 0מנד5 וסוף ער6ין נכרין וסיכוסג6תו
 ססומעיס ב5כוח סירות יעסו 656 ריקס דכליי0ונו 50" ר15ן יסי סו6 תפ5ס 05ון י'6 י 51mnhlקמי

 כ6ן ס,כיר ולה5מימה, 5ט51ידס נ6רן וסס5 סמ0רכמט0ס
 כך ו6רל סמיט ע5'הס טסעיי כ0ס הע51ס לוחותי'

 סתולס 'סמר1 0"ס סעויס רוחות %נע ע5'סססעיד
 לות וסו ' כמטל יעלוף : עונוח לוחות 5טסיג0נו
 תז5 : מטר 5סני6 ודלכו עעס 50 מעולפו %0מערכי
 רות . כ0עיליס : כע5 נ1חס פסי6 ,פוכי דומ .כ50

 מורמית רומ - גרניניס : כ0עיריס פמ0תערחדרומימ
0מרגס
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 יום גכג מוסגות וסם נמחים ומגינת ולעיסטמרנה
 מערג'ת לומ ס'וס כמני דרועית ולוח כבקר מזלחיתלום

nSnftsסמפט נימש ס56ס גחני כשגית ול1מ סגינם 
 5מסרע ילומית רום קסס סנטמיס ונימוחימס

 סם כי )נ( ש יסט 5עעס מ,רמיח קסס tSIDSמעלנית
 סעעס רוחות וי' ועלן טייס onh ק6י 5טי5 ' 6קר6ס'
 5סקנ"ס וסכת נוין ניחן נידע 6תס נריכין ככס 6מלוכ5

 ט5)ו0ו 16מל ט61 וכן סתורת נקשטת סמוכס16כיר
 עסר' וגו' 56 כזז מהסריס סממ'ס 1*1מל 61לןעמית
 ו5י5ט יומס גריתי 65 06 כזכת'כ מתקיימים 6תסנס

 קור6 שגי וס ונסס סמני 65 וקרן טמיסשקות
 וסם ס'6 ופיו fi~O יהד 16תיות 7' כו ים כיגכר6תס
 טגנר6ו r~e1 וססמיס רוחות י' כגני תינות סםעופיס
 6מל ילוס5מ' כתרנוס מתורנם . 6קר6 ס' סט כי :נו
 זקוום6 סוויפ ימדכרין רםיעי6 נכון וי גני06מפס
 מרומני מ)6כ' מן 5חי 6ססר 3יתקרוס

 סמ6 5מדש
 ומגסון ומגי ת5ת קק'ק המרין ז6'מן ומן עימסרטון
 רסוס ומן עי מסרסה סמ6 מרכל סוס י65 מססי5יף
 החין ושום תמגין ד6יגון מלין וחד נעסליס סומיםממוך
 פיט מן תיכות כ"6 ים ס"ס שכרת עד ס6ויגו מןסי'

 6חר "o'ob לי די מסס 6מר נמסרי 6יח6 וסכיגלותיות
 תיסח סיס 6חר ספס 6ת מ,כירין 0ס פי' ot)hinמכעס
 5סוכיר כלומר מסס ו' 6מר 5י וזי קזוס קזוסקיוט
 וסס תיגת כ"6 עסט תיגור ם05 מעמיס ו' 6חרססס

 חכמים תקי הסיכך סרס מכרח עד סוייגו טמןסתינוח
 סוכרת קוים  'וס טנלל לקיגלי  תילות 61מתעם5יס
 16ת1 טתקיים'ס כסס כע51ס סכוך גקיס סלכן וגסו_סרס
 ,ס 56 וס וקר6 נכינה יד ט5 כחוג וכן מרוסגמעי
 סכת י51ר וכקזוסת וכו' ס'  V11p קוום קיוםאמל
 וגערינך גקריסך סרטן*( חטו 16חיות וחמעממוכים

 ככתוכ כקדם סמך 0מקייסיס קים סרסי טיםכסוי
 נמוסף וכן קק"ק 61מר זס 56 וס וקרה גכי6ר ידע5
 סיר 6יחיותווט1 ס"ס קורס סוס re 5סוכיר 5גו6ין

 עם מע05 ס12גי 5ך יתנו כתל סכתינם ופרעסקרי06
 יו ע5 ככתוב יס5ש ל קיומם יחז מטס קנניעמך
 תמים ס15ר )ר( : קק'ק 61מר זס 56 ז0 וקר6נני6ך
 תסיס : 'רומות וד' ובצרן  להפיס  6ריצילי5י -פע15
 טקנ"ס כפיח ס65 וסיפוח כחמימות פש5ותיו 4סע15
 סצעחו 6'1 ננין גוגט ודם 3מל מיס . וים נטרמיה
 ו0עסל וס6נגיס סייס נגס 65 מסרי וט5מ0שעימס
 וסיס תעיס פציו סקנ"0 "נ5 וס ע5 ו0 סודרן6נ5
 סלוגט 5סי - מטסי דרכיו כ5 כי : ס:5 6ח נור6פסו6
 וג$זק נמטרה ענ'ג'1 סכי תדין 6ת חמ)0 סטייק3יסל56 - החמס מעמיס ומח"כ סימר") נקמט )קם 6,ך5ססר
 6 טחת מומס' נגיו )6 15 מחת )ה( וסול: טמפרםכמו

 עמי )6 סוסע סימר כענין כניו סיו ם65 16תססקנסס
 06 ז'6 4 כניו hS סגקר6ו %6 סעו ועוגות'כס6תס

 עניו סונר 6'ן 5ו 65 6יס מכני וגסרע 610 סחת'
 י מומם שיו : 6יס לכ' ויגס אנו עכס 65 כיכדגמיי
 : נמלח 'ל6ס דעכני גחעיס0 * ו6ן "גמהש30ט' : 0סעחת0 ג6ס ס"מסס גס שם כסס מלמקס כייונבט

 סכ15 ומס אימו 651 כתרגומו מלכיס )6 .חכם

 וכרי6פ 3סע'חקון * קנך : ס6תנמת6 נטני5 סייגוקמן
 עכשו עולס,* ימות ,כור )ו( : יסיגו קגהס וס סרכמו
מטלר

 וטוי
 יסר56 מסיו קודס מסרי . ונור יירטוית גי* 'ש.' יסר56 עס עמס טסקג"ס המטדי0

 וס .שמ56סס נע51סן8י
 : גמ5תס :ח

 ;ישא עליון

 : 5מקימי 6'ם 6ים וס5כו סטסרילן ספ5נס כיור .6יס
 5י"ג נמ5ט נילר * ,Sfi~n כגי 5מ0סר עסיס נכ151חינכ

o'tsnס0ס שטן כגי יי'כ ומסלס כוניו )6 סעזין 
 יוכן 650 5מ1 עגי כנען ויסי כדגתיכ סס כניעביי
 וסמרו רכו קנט עכר סקג0 ומס כ15ס ע5י0נערער
 פי' וכן מילס וכעלוס 6יוניסס יסר56 סאו עי6וה0
 כיכתיכ סיו י*כ כגען וגגי קדוטיס פ' נסוף5מע5ס
 ו6ת סיכומי 61ת מת 61ת ככורו $ייון 6ת י5יוכנען
 ססיני וטת מערקי ו6ת מחוי 1"ח סגרנסי 61חס6מורי
 ויחר י'6 וסט סתמתי 61ח סנמלי ו6ח ס6רויי61ח
 ממטסמותיו 6חת סגח5קס סכנעגי מססמוחגסונו
 ?"S סרי כ6ן מנוי שיגו לפרגי ממגו 1י56$סתיס
 מכ3 . עמו ס' חיק כי )ש( : יסר56 כגי5מססר
 ")ס כש * גמאו חנ5 יעקכ : 1pSnS 5קמן:16מות
 ומכי61

 51קון כגעימיס 5י גס5ו מכייס כמו חיק )מון_
 : קע סקר 6ת כו סמורדין 5פי גח5ס נכי ם,יךמכ5
 ע5 ירכישו )יג( : כערס רוח כגחת שכסלסוטים 6גי עליי מגוחל )סון יורמו גסיסרי י 'גמגו נוד)יב(
 : ונו' 6רן כמותי ע5 וסרככחיך גימר ע5יו . 6רןכמתי
 ע3 ו6תס כמו 6לן ערי - 6רן גשתי ע5ירכינסו
 כמעף ותמ"ס 61'1 יתר . במותימו : חלרוךכמותימו
 סחמריט זבם סו6 ' מסיע ינם ויגיק0ו :קמין

 יבם ד'6 . ומבסרים טכס5עיס כדקליםסני5יס
 0ינוריס חעטינס כאר 'וסף רב כזמתרגססס5עיס כנקיקי מכי6יס ע0לכוריס זבוריס י3ם טו6מס)ע
 לונם6. ומייתן ע5מ6 כלוס וסיטן זבריית6 יגחיןכמס

 ויתיס.5סיות דלך י $ור ממעמיס וסמן : עורינומעסג6
 כהיות ח5כ עס )יד( : 151ריס הכגיס כמקוסני5י0
 סמל ותכי כמו טמובחריס o'Dn ממזח סמן עס .מעס
 חמדש און גססי כ5ת0 יוי נסס וחכן כמו סט61יוי

 005 סים ידי 1ע5 ככליות נסוח חעים ד"6 .ותקוט

 מסון 4 עמסו 3שו( : 5כ5'וח ,16תן מדמת וחריןנייר"
 סקכ"ט סו6 נסם סי' חי5 עומס 1יסל56 כמועומר

 וידע גומל כ0קכ"ס . ייעוט 65 : סזיס גקל"ו6וס סי יעתו םסודוין טס ע5 . )סייס )יז( :סמעפילו
 65 סחועכות סס 6נ5 מכ16כי1 6ת ייעתי כי56סס
 ססס ידעוס onS1 65 5ס0 יעונו 651 כ5רתסיועוס
 ' תטי : עכר 6ת י5י ט5מ6ת יקי כמו סופדך . 1$ל-עיך )יח( : מסער ימחרנמיגןע% מותי )סון נסס חם10 651 6טתיכס מקלוס 665בותיכס. טערוס 65 : י$1ר1 סס5ו חמ51 ג6ו ומקרונמדפיס

 ע56 כיו"ד סכתטי 0'1'י
 ממעליס מוזילך . ממועך : חעח 56 כמו 6100תמחי

 כך ומחוך . מסס סגי 6סחירס )כ( : וסיליסכממותת
 כסינוט מעפלת 3סס יועי15 מס 6חליתס' מס6ר6ס
 6מררג6.5על' "חמץ - סמס תטפוגות יור גי :שחלו

 56טץ4 *5ס 5ענ5 לגורו וטיכס ונטמע נעמס ס'יני
יסר56 . מ"ח שכל כסוי כ"י כחוקרי גמא לוואט עדות יפי 6ך . לוחיות ס"ס רם גמ61 16*(



צהותקוני ושלזנן .ספר
 63 לעס זס כיצהיל כאדיס 156 עם. כ65 )כ%( :~,%*5
iftwi~  בלילת ד%פ6  לסוד? כמו קדמם 1'6 - %מי"ל, ונערס קימם יסק:% נ6סי קוחס "ס כי )כב(
 כדי . 1ינ51ט 6רן ות6כ5 : נממנרו כמו filon)מנרו

 תחת סי~סתיר מס - הריס מוסני והנסע :גסרעיכס
 בני 5סס עסו יוגמ" ט16יניס פחן מסגי 5סגיסטסליס
 : ס6ס מסני 5סמ3ט יוכ5ו 65 כט6ו1Sttb 5סריס נוסדי ותנסע ד"6 - נסרים "סר סמגסרוח 6תיסר56
 : 65חונttDS 6 כחין רעכ מרופי * רענ מ,' )כד( :יי' 6ף מרון ע5 עוד nIDDS כמו פסיפס סטון . 6ספס)כג(

 ולסון ועממי יחמי 5כו 5סון עוף 6כ51י .51מומי'רטף
 . עוף יגניסו רסףוכני

 נקל6ת פיס מדיגו סכן לעות מיות . כריקוח ומן :"ס רפסי לכפיס כמו ס16יניס סtnlhs 06 7"6 י קסתרפפ. פגר ממס כש מפס למומי ז""
ODOSסקלן כקמח וכ5 סעיע עליו וקן ItsP חמלף : 
 סגים 630 כפיקס גס 6כ3ס . 6%יסס קמרתי)בו(
oonע כ6ת 65 . ו6ת כ5 סע5 '" ה6 )כז( : סי6ה 
 : רמס יייגו כי ע5 656 5סוכיחס כי, מלתו5סס
 שנד דושו כממיס ור' יסר56 כנגד עכס ר16 עייסוים רני זורם נסיפרי - תמס עגות 16נ7 נוי כי)כח(
 וס"ק ק6י 51עי5 יסר56 כלסי יוררו יסוזס רניסתומות
 6כיו סמס ע$וח "וכד גוי כי ליפר56 6ס6יססלמרחי
 : יסר56 . חכמו 15 )כס( : סחורם סי6 3סס סנתג1ע"ס
 ,6"יעכי13

 . 65מרית% ינינו : ומסרפ סס51ך מס .
 סייגו ננשתס 5סס סט שרעגוחס 56 ויתגוגגו"מתכ6
 36ף רוצף ס"ומוח מן 6מד ססיוס מעגין נ0מגטסיפך - וגו' יריוף 6יכט )ל( : ויסכין 5סס סיס ומט63חריתס
 ממגו 6מד 61מס, ממנו הכגס יניסו מסם ומגיסממנו
 לנכס מסס יניסו ממגו ומניס סיומות מן 56ףרודף
 50 15רס מכרס $ורם כי 5" 06 כך 5סס פירע מסומסגי
 5ינר ור6יס 56סיס עסית - רגכס : מכרסיסר%
 ודניס : 5רנכס וקלף 565ף ומקט 5מ6ס ע0רסו5קש1
 ונמזס 56סיס ממטת לודף "מד סלי י רנכסיניסו
 לננס מכס ומקס מקס ממרס מכס ורצפו כתיגעוכס
 6'כ ס6ס רק סיוחר 5כ5 לודף 6מד 6ין סלייריוסו
 י"5 656 עוגס ממוס מרוגם סורעגיות מדחמנינו
 5תרכ 5סניכס 16יניכס וגפנו גס כתיג שנסדנמדס
 כסניו יסכו מסרי מ6ס רק 65חי כרדוף גליך 6ין51כך
 631 גסי5ס כחיג ע6 סורע;יות כמדת6נ5

 06 מיחוס 6ין 5כךSיריוף סרויף יסרג.
 : כך כ5 יודף סו"

 כנורנו מזק %רם 6ין שרי * קרס כ1$לג1 65 כי.(
 656 ע5יט 1דייניט D'3'SD 6ויניגז כן פיע3

 ע"י מכרס נסס כי ע5 6% - טדנר 5ת15ת6'ן
 וכי נחמיס * גפכם סרוס מנסן כי )לב( :עומתם
 ענכי פטגכיפו עמורם 50 וממעעס מס סרס 50מגסגס
 fiSh "יגס וה65 5רעט ממ0כותס כ5 כ15מר 1%'ר6ס
 : וגו' סורק גטעקיך ו6גכ' פג"מר קד0ממעע
 כמו סולעטתס חס15ס יום . עמזי כשם סו6 גל6)לד(
 גקמס 3עסוח ע5י . וסלם גקס 5י )לה( : 1ס51ךהמסרס
 וכל 1105 גביע - 5מ1 עתילות ומס : מיסר156ת150מין
 מעיר וסיס כת51ס נערס יסים כי נקנס בסון ע5נופן

 כי )לו( : סרכס ועוד ס6רז הת ימ5ק כגורן 6ךסקרוכס

  'יסרס  עפים  ירין  3מ  בי  לפו  יסירין  לשן ייזין
 יתגמט ע5יסס מ"מ . יחגמס ענייו 1ע5 :ניקורין
 זנרתי 6סר סרעס ע5 וגממתי מסיגו וכן ח0וכסע"י

 כי י"ל56 50 כחס . יד 6ו5ת כי ירפס כי :ע5יסס
 : מיין 6% וסכורת 5גסי6 וסכת דונמ6 יד6ו5ת
 ויסיו ננ6יין י0ר56 5כ0יס'1 . 56סימו 6י ולמר)לז(
 סיין כוכגיסעוניי 0י 56סימ1 6י יסר56 61מר 5מעס וסיומות 5מע5ס00

 יכולי
 6פר )לח( 16מות'סס: לסליל

 זובמיס כוכגיס כמעונדי סזכמיס * מחימומ5ג
 16כ5יס עומס סס ס5טס כוככיס ענודת5תקרונת
 כך כ5 . ויעזרוכס לקימו : חקרוכת מ16ח1ומתפרגסיס

 6ני כי עתס ר6ו )לם( : הנשנס 3עת יספתייקמרו
 כי : ניסר56 במעניו 565ס סקכ'ס '6מר כך *ומ'
 n'rh 6גי : תסתיט 63 6סר 610 6ני . סו6 6ני6גי

 05עכר תמית לגנח טפוח ונ"ע ג6תר עלו .61חיט
shln'sרס6 61:י למעכר 6ותס ממנתי 61מיס ועכסו" 
 גמגסנ . ידי ממיס 36 6ס6 כי )ם( : וקיקך מכלן3סס
 6ת . ייי ות6מ, )מא( : ססומעיס 5טכין כיי 6דסנני

 הלס- מני למכיר )מב( : טמ5ממס גטרח נמ0פעסחף
 ממכיר סריגי %6 הדס סיפתכרו 4גיס 6פטר סי6ךוכי

 וכי . כסר ת6כ5 ומרני : עוטים סמני ממס%חריס
~nDb

 65חריס מ6כע סליני 656 כסר סח6כ5 5חרכ
 שסור קמור 6דס גן, סנ6מר כענין סורג סחרכיממט
 ודם ח6כ15 גכוריס נסר 1ג1' ס0דס מית 5כ5 כגףכ5

 דם וסז'"ס 5סנעס ו6כלתס,מ5נ תפחו סקרןנריקי
 עמס - ולגיס ח55 מזם : נסיסרי נדרפ סכ*5פכרון
 ' לויל פרעות מרקס : עקו וכחגויי עמי נ"55יפטמו
 ככפי דורסו גחמיס ולני . 16ינ %ס מפרעותמרססו
 : 1נ1' למס יוימ ס16מות יעמרו מן קלמר וסכיס16מות
 שבוו  סכומות פבעט - ספת פלות יוכו גוי כי)כח(
 ס16מות סיג 06 ו קמו 15 )כס( : 5טס. סטתי מ*ומז'

 סיום יליוף 6יכט וס51ך ממפלס מט 61ת יסכי15הכמיס
 יטע : נססך טיס 51עענל מי0ל56 56ף ממנו6ח1

 ע3 עייסס .3נ6 מעליז כפורטגיות .65חריתס
 כי 65 06 5מו עתידות וחס כיכתיכ כיסר56ממעכיו
 שיף ממגו ס6חז 5סס שלע מס ומסגי מכרסחרס
 מכרס יטר56 ס5 ערס כי 63 )ל(6ס : מסס6*
 65 כי כסכין 16מות 3ז' 4ם סיס נך כ5ביזינו
 וכסכיך כשלפו מ5ס . עורס 6ין לסרי 1$רס$ורט
 ינין וטיו . יסטנל פ5י3יס יסריך 16יגינ1 טיוכך

 . גסנס סדוס ונסן גי )לב( י ננו העס5יס16תגו
 מענפן עפני 671י 656 תרס עכרס .מריומפני
olvnפעגגימו רגם עמולס פ5 וממעעס נסנט 
 כגומל סנילו כפרוס ומס6תס כוכתינ ונו' ר"0ענני
 תונע סקנ"ס בין לעיס ט5ס 656 פוג נסס6ין

 ע3 סנטרו עם - עמיי כמוס 610 ט65 )לר( :ע%ונס
 ע5יס'נ6מר 656 ט תיגו ססרי נסוס סדוס מגסן כיעמי
 נססות * ופקס נקם 5י )לה( : ונו' מירק געעתיךו6גכי
 קתנ כי ס16מוח: 1' ס5 רגיס חמוע 3עח : ס16מוה ו'מן
 כ* S'1ho יר% כי 16מס ינקום הו'.ו5מט יל6ס כיש( : פומות 5,' 3מו י עתייות ומט : 16מות 1' ס5 לידסיום
 יסר56: 30 6לסימו 6( טלצינ ויקמל Se1~t ס5 ייסת

יקומו



 חזקעי דץאץנךטפר190
 ידין tDSI' ס16יב יקמר כך כ5 ויעורוכס.כימיקומו
 מזי 5מע5ס:61ין 0פי' כמו 1ג1" עחס 167)לט(

 )טג(סרגעו : ויע,רוכס יקומו ס16ינ 60מר כגנד -%י5
 onlh ט5'13 כ)'5ה רני קומי כמו י55ס 5סון . עמונוים
 ד"6 . 'קוס עגל'1' זס כי 5מס 5'0ר56 00עכיוגויס
 הס ומי סקנסס 5ס;י גוש סרנינו מכח 5םוןסרנינו
 % י"6 . יקום %כדיו ססרי.יס עמו י0ר56מגויס
 גפלע ה61 כטרי הקנ"ס 50 סמו SSbl, סרגינוסגויס
 פיזם שון . וכפל : יקום עכךיו דם כי סייגומנליסס
 מסכות חינוך יע . עמו הדמתו : פגע הכסרסכמו
 6ף זנ51ס עמי ירח 0מ0 זהם וח55ס כמו כתחוחןויק
 ויסייר ירש כקומר ועמו קימתו כמו עמו קדמתוכ6ן

 מ0ט וינ6 )מד( ש מ6ויגיהס כסגקמו וטסו6ימתו
 כ5 163ג' מ0ס וידגל 5מע5ט הגימל סו6 * וגו'ויליגר
 05גיסס לסרי . נון בן וסולע סו6 : ומ' י0ר56קס5
 ועתס וכתיג ומ' יטובע 6ת קם כדכתיב טקכ"סגוס
 ! י0ר56 כני 6ח ובמדל סז6ת ס0ילט 6ח 5כסכחכו
 מטס 50 מטרחו נסיות כ0:כגם כתח5ט . גון כןוטובע
 5מ0רתיסס טס 5טגות מבכיס דרר סכן יסולע מ0סקרבו
 כ0גע0ס ועכסו וטוריס מש56 תגרס יגי56 'וסףכנון
 קורסו המקרץ נכ5 מקוס ומגק טר06ון 05מו מזרמ3ך
 רק דבר 5" כי )מז( : כ5ר נו 0סורנ5 5סייסולע
 15מד 6חס 6ין ס6ס נחנס' תעטוהו ון6 . מכססו6
 ותעלס חייג 6תט ענירס נקינו יודע 6חס 6יןמורס
 תה6 65 5מי 6תס "ין 66 כנוגות וכן וחמות6ותס

 עכ6 0תס6 מנוסיודע'כ6'11
"31 

 נמס )מח( : חטם:ס
 פגי ע5 06ר )מם( : סם'רה 5סס 60מר הוט.פיוס

 : כגתים ס"ירדן 656 .ירימו
 האזינו דפרשת סדראשלימא

 ברכהפרשת
 רטשן ענין SD מוסף ח"ו י כנוכס וזאת )"ג

 כרכס: וכקן תוכמוח 6מס יני5עי5
 וזרח נ6 מסיגי 6100 סקנ"ס '"מ - נ6 מסיגי י")ב(
 . 5מ1- מפעיר ו-ים : מכיון יי' יכלכךדוגמנן

 מעיר מגי
 ליון לנקט וסקי וס5פיייס סכלקיס ורימת תמ5תגל6ט
 טוסיע : סו6 סיבי 50 כמזרמו יעיל זמר מטוסנזרח
 ומס 610 סיגי 50 ימזרחו פטלן סר גס * סקרןננסר
 עו5ס 50 ממשמו סקג'סתנסע

 הככויי
 סיס יסר56 50

 הס וימזרח ממערג חמש נסרי one~ps 55כתכד'
 זח 06 מימינו : מפעי כסייח 0טר0"' כמוס51כיס
 : תחכקגי דמי% כיכתינ מנס ילך סטוק 5פ' .5מו
 מוננ 6ף )ג( : חרתי וקרי מי6 מ5ס כתיג ' ית06
 כ פסלי ונמס סנ51ה 5י והייתם כדכהיכ .עמים
 רגביך תוך פף 5רג5יך תוכו וסם כי5ז גידיךקדוחיו
 כטסקכ"ס 6ף 7"6 . כהר כהחתיח ףת'5נ1כזכתיכ
 '0ל6) 0) קדוחיו כ5 נידם יסליק ומוסר טמיסמחנכ
 ונ0כי5 נ0גי5ך 5רנ3ך חוכו י0ר56 . וסס : כידך סס

 י" ויכלך כמו 5רנ5ך ומיוכ6יס גווכיס הסמגותיך
 סמקז0 ג'ת חיך ארנקך חוגו וסס ז"6 - 5רנ3'16תך
 . מיכרותיך יס6 : מ15ייס סם 0ס רגעך הדוס6100

 מסיך 0י165 יכריס טשו יסות סגים כיכר ו0כ5וגטנו
 6כ5 י מכס 3גו 15ס תורס )ד( : 5ך יטיס 6651גכי
 ע"ס 3כו 5וס חורס סס קמרו עולס נמגין 0ע41ןס60ר
 ינרו6 כתי 636 סגכורס מסי 5סכו5 יכבו 650גו"חך
 . 1נ1' מטס %3 שס חורס : יתרו נסרכת לפירחחיכמו

 מ0ס 15ט חורטסל0סו
~nvbl' 

 עם ר06י מ5ךיכסח6סף כישרן )מ0ס( פסי 3ה(צ! קס3ח 5גו מוריס
 6ת 0קכ5נו ומקמר 5כו שוס סחורם 6ח (1Ottpע5ינו ינרי rb 61סמיעס סעס 6ת סקסן 56י יי'ל
 . ימות 561 ר16גן ימי )ו( : 5כרכס זכוהתורס
 מתיו ויסי : י0ר56 כגי מ15ןעפגי מירין 6חכ0יעכור
 עומס 'מנרטט ושת * 5יטוזס וזנח )ז( : מטס6יל יפקי 650 'ינוכו כו 0ס 0יענור מסכר נ16תו -מספר
 נלס מי מ0ס 6מר סר0"י כ6ן יטודס ע5 ח5סתס6
 ר*וכן סוייגת סרי תקמר ו6ס 'סוים סיודם5ל6וכן
 ר16כן 1'0כ נכי וי0כ נסריח יסרי יהורס 505קדמס
 כעק_1' עסוק פסיס ,כמכילס סיס 63 סרטיי סכור56

 יי5 56" חמר סנחענרס ען סודה 65 ויסורסוכחטגיחו
 נסוך קודי כגגעס 656 קוים 16די ריבוכןזיד6י

 (הודם וכמסורס 16יי 65 כסרטסי6 6כ5וכתעניתו
 6ף וקמר סודקתו ומרסס ריבוכן עמד ממני 61Op~5מר
 רסנו מסס מדממך 5דכר ורסיס 6ני י15ע' ג5כ5תי6ני

 סורס יסודס ידי מ0,610ע5 ר316ן 5כרכת יסורסברכת
 5ר16ע נרם מי וס"ק ומסורסמת ח0ונס טון6סר16כן
 כטי5עק * יסודס יי"קע 0מע : .סורס כסרססי6מסודה
 5מ5חמס חמאס עובט 0יסודס DS1' סיוע וייסרךנמ5חמס
 גתו ל16כן ועי סמ5ממס שרך נענין עביו 5ר.תס55טמרך
 3סגיטס עגל וסמפון כדכחיכ ריסון ר16כן לעכל 5סיכן

 עס n)SS רגע פסיס 5סי 65ן 5סוכירו טחקק 65וממעון
 י'6 . כנורקי 6לו ע3ס 0וסעיס נחסר כזכחיניפויס
 נמהו סיט ולשוי שכיו ככוי גנhnna 7 5פי לשובןיחי

 65 6ם ס6 שיך "ריכון 45ען קניך 6ת כניכדכתינ
 * 5יסודס ווכח : ימוח 561 6מר 5כך ויקערותכניסו

 סו6 חע6 ,ס הנעגין 5יסויס כן חס6 טנמס הנרכהו6ת
 5סוכיר רפס 65 ושמעון יוסף נכהכת 65כיושניעל
 ט5 כגיכ151 0ק7ס ע"י מ0ס 50 ביכו להיה 5סיככרכם
 . ונו' 6מר ירוי )ה( .: מקן כסרית 0פר0"י כמויוסף
 סו6 כנר 5גו ע3 5ס6ת וסתומים ס6וריס תנתזו6ותס
 * מריכם מי ט5 תרינסו כמלס געיתו "6ר : מסיד6יס

 י ר6יתיו 65 651מ1 65נ'1 )ם( : 16מר 610 כןולע"ס

 60יש כמי 15 5ע0ית וכן'5ריך 6מ 061 6כ 3ו מח6ם
 סמרו כי ואמס יממ6 65 6%מ1 65כי1 כדכתינמכילו
 נעלל בשעת אפי' י65 65 המקיש ומן שסמלתשמלמך
 מקיוסתו 67מר 5מ6ן 1S'D~I "חלימן 655ת ל60י6יגו
 ס61 גנוין כשטן מ"מ תמת 6חר ס61 י651 6כ5 י6565

 65גיו ה16מר י"6 . ננ5ס סו6 גכסין וכגסןמכומס
 : העם במעלס 6חליטס טעו 65 ר6'תיו 63165מ1
 . יגשרוהריחך

 : עולס כסוגת נריח ~mnh מרי
 סגיס מכילים 60ינס מעמל - 5'עקכ משסטיך יולו)י(

 יולו עמי 61ח "ומל ה61 וכן משפעיך סיורו ססר16יס
 יכל 6ת 5ך וטנידו ה5ויס הגר,גיס 56 וכקת וכהינוגו'

 %ס 61'ן פגוייס 0הס 5פי משפעיך יולו ד"6 .הנושפע
כמגס



צן, תזיני ננרנדץספר
 15 וגלנס כתיכ ידו קרנן 0ע5 . תלעס יייו ופוען,יא( : חולם מזנלי SD)~S בה  ערודים סטיותא5ס

 9 ישמון מן : עחלנס 6יט מקלינ זל 061 עליוכפר.

 סמכו * 6מל 351כימן לב( : כגטו סקוס סיל15עמ'
 נמ5קו טה61 ממקיט גנית 5וי ע3 ס16מגומו 5פי 5וי6מר

 5כעח יסכון : סיזיי גגימן סו6 י". יייי : ככיסן"י
 : מגט מפס SDI'1 כמו הכינס 556 הכינס ע5 .ע5'1
 * כתפיו ונין : ומנעו נכימן ט3 סקנסס . ע5י1משף

 נכוייו כין כ15מל ' סכן : כגרת יט כתף 56 כמוגכ141
o*1poS~עמקיה בית 6נ5 סמוכה גמאנו כנימן סכן 

 ונגימן יוסף ט5 גמכירחו טותפיס סיו ססכעיס סכ5י
 65רן חוגם ג1751 למכעיס 1ג5 עמסם סוחף טיס)6

 פילס ס"גיגס שיות טO)f 61 יסל56 כקלן גידוגגימן
 6דס נכ' - 6רנו י" מבולכת 6מר 51יוטף נינ( :נתנקו
 ה6דמס 6לולס טחך 5קי 0מעח כי 651דס,6מרתיג

 סמע 651 כדכתינ ס6טס 5ק51 טמע 65 יוסףנעטרך6ג5
 ילמיס. גלם וממגד 6ר11:)יר( יי' מבורכת ונסיכך56'ס

 סירת כמדוץ *ס6י5גות סקלן מן מתגלחותספירות
 5ויף נט5'סי זיהיס petn בטל קינים סוגם 6מ7כירח
 . קים הררי ומרט )פו( : וירמ ילמ ככ5 וכןתמליס
 6ה1 לטית סו6 כי תנ61חו ל06ית כמו 0במרסון

 מ00ת סגכו16 מסריס כ5 מטוב סי' ימנחו במגיסר06ית
 'qD1 50 בגו לסריס 6רן . קדם סררי : גל06יתשי
 : לפריס מסל 15סיס כיכתיכ סיחס הליס6לן

 בנחל טר6סון סמ5ך ן סורו טור )יז( : שיו כ5שע1tSt1fll : ":1 5(1;%!1:ן,;הךי
 נכור וקולהו יסוסע מסיס טוqD1' 6 50 מזלעו סקנסס5ו

 מ5ך סהו6 5סי יסור מגעך ומימם קלעו לאוןלסולל
 רננות סם טקרגיס . בפריס רבנות ומס :ככסמות
 מגרס. 56פי וטס : מבממחו ונוגסי קרוביו פסיובפריס
 יעקנ 15 הנהן 5פי 65סריס סלגכות וגחן גדעוןוסו

 כמו סיס מקקו ע3 מתרעם ונוט. סמם לח( :סנ7עס
 דגפח5' מסוס קמות נפכו חרף טס וכו15ן רכותינוטפנו
 כמנקך ,כו5ון 0ממ מ0ס )ו 6מר אפי' סרס מלותיע5
 נו מנחכר 6חט כי סיס ע5 מקקך נפ5 06 תח"נ561
 6מד כ5 כרך רגיט מסט . נ65חך : 1ס51ך למסרסכמו
 כדכחינ נסרקמפי6 יו65 סיס 610 שריך 61onsמד
 : 653ח1 מיסמרו כרכו 5כך יסכון ימים 5מוף*ב151ן
 וסיס 5זר'עס מונס סיתס 1576 . כקוטליךויסתכר
 סי55ימ מגס SSDn'1 סיומיו ששר כ6ה5יס יו"כסו6
 סמספהיס נין לונן '3pD 15 6מר וכן נ0יוה'1ויטמא
 . ח51 טהורי ומסוגי )יט( : 170הי1 05ננול סנכ51יסגין

 כח51 ועמודת ועכועות כגנון גסנרות סהספי:ותמעמיס
 וכ31ון כגי (o'h יום נכ5 כשסגו ומתמעע גקמעוכטיס
 ע5 כך נרכו - גד מרמ'ב )כ( : ממון 16תוומעליס
 וזרוע מכס 0סו6 מסיוע קדקז 6ף מדק"מר .קיקד 6ף ורוע וטרף : מקנס 6רן רתכה 6רן 15 בגתןסס

 "ת 51סכות 'דו 5הנ3'ס גד סכ6 כועס כטדתחק
 סורוע מוחך נד וכן סחרכ כנגז ינו ל!נכיס0כנגזו
 1'ר6 )כא( : 6מה 3סכ"ט וטיחי כר6ט ומכסהחט
 כלוו עריס נוטרערין ומ61כ בעטין סי ע5 6ף . 14"ח'ה

 כפון נימוקק מרקת טס כי 0עס ומיי יפתח בני0מ3יע
 ל16כן כס5נות כדכתיכ ממוקק 0נקל6הר16נן גמחתו "ס כי וגו' מחוקק מנקת 0ס גי ספר0יי*יש6כמו

 6ף ד"6 . ככר וס7ורס ספונה סי6 0ס 5כקקי
 סר pptnn ומסינחו ג517ת1 0ס ע5וקולסו

 ינ6 - סנפן מן י,גק )כב( :וטוסט
~l%D'1 

 ו5סי ערף
 )כג( t'~hS: טוסו מומס רעות ומיות 6ריוח מקוס0כ0ן
 DSti'1 י6כ5 סירגה ומן וכ5 מנכרות סירותיו י רנון0כע
 ומ65 : 6מר ממקום פילות 6יס סי6כ5 קויםמסס
 מבכרות סירות 1ר61ס גטנו סכ6 כ5 * י"כבכח
 מנגיס נרוך )כד( : רייסס סקנ"ס 6ח ומכרךמויל
 סססוק וסוף 06ר ירי כגיס ס6ר מפי כרוך -6טר
 51מס שחו משגין גורס . 6ח'1 לשוי יסי :מיכיח
 6מיו וכ5 כמעין סמן מוטת 60רנו רנ15 נסמןועוכ5

 : 16ת1 ומכרכין נו ומחענגין 16תו סכיןוגסותיסן
 0גחנרך ס0כטיס כג5 6ין סרטי - 6טל מנגיסכרוך
 מן מהחרון כך גי מהגוץ 0סגיי5 כקומר כ06רננגיס
 ססו6 כך ג5 גתרכה תגסס 0גס פי ע5 ו6ףסר06ון
 לסגן כלעטה . סמיו רדי ימי : קימל יעקב 0)גגגיו
 קמלו וגזפוסו 65מי1 סמעסס וספר 06ל ה5ך מעמסנזחו
 נ6 065ר וגדומו סנדול לחינו ע5 יגס מ51י6 6תסכך
 כך קרור 5מגוזס ot~nlh חטיו כסס גיויו ומתילמ0ס

 נתסמיס לסור סיס ממגויס 51סי גלור 5מתילו16מלי0
 כלכן נסיכס לסול סיס 0מגודס 51פי סיקרנוסויחיו רווי יסי 6מל נחיו סלמקוהו וגפי מכניס 6מרר.מעס
 ססגד) גגע'5ח יסור סמ:ודס קפי לג5ו נחמןוכוכך
 מכרזן יהיו מגט5'ך . מ:ע5'ך וגמ"ח כרסכרכו

 : ען 50 גיהדות ססהחיס 5גש5 ד15ת דרך65 "גי עויניך תגעו5 ונסס עיטר דרך מגחולתומפהמוחיך
 כסייס כמו ספוכות מחיגות 67בס 05ון . דגיך)כה(
 י61כ סט6דס סוקגס 'מי הס 61)1 50מס 0מ5סכנעים
 חעגוגיס ע"י כח נערי סס ,קכתס געת 6סי' כקומרכסס
 ומתחת )בז( : וקנוחי כינוי 5י עמ17 כי5זותי"מי הסכתני ולמן מנוין מר כ67מך מעמיזס סממןוסיכת
 0סס עו5ס ורועות סו6 רוכב כן וכמו . ע51סורועות
 סזרועוה גסו סעו5ס כ) ססונ)ין ש5ס יסופי 001מתמת
 6101 ונתמתוגיס גע5יו:יס מו50 כקמר המסלססונ5וח
 ויקמר : ועוג סיחון עמ5ק . 16ינ מפגיך וינרסנעורך:

טרמי
 : גסמס כ5 תמים 65 עמ5ק וכר 6ת כמחס .
 יז5 '165 יסודם ותינני כמו 'עקכ ורע - יטקנ עין)כח(
 סי' כך קמים נרמס מורע לניס מיס ע5 וגרעו מיריומיס
 כננס 5ך ק6ו'3'ס מי * 5ך 16'3'ך ויכמרו )כס( :יוגר

 ויהיו 16הכץ עגמם ומרייס 'ר6ט מחוך 5ךמגחטיס
 : ר15נך 5טטוהמסועכי'ס

 סר 56 ע5ס טקנ"ס 15 60מר משסיכמו SD'1 3א(לל
 ר6ס הו" טענריס סר 610 . גנו סר : חח5ססנרכן עי 5ע15ת 6'חל כן ס' SD ו6ףסעכליס

 וכגי כלכתים סיה רתוכן 50 כחקקו . גסו :,סססגס
 ומס מעון כע5 61ח נכו 61ת ונו' תסכין 6ח 3ג1ריכוכן
 ע5 דגכו יין כפון מחוקק חקקת סס כי נד גביסכתכ
 ר6ס ' ס"לן כrfi 5 : וגד ר16כן נחרת כין סיההמסר
עקם גט6י ספלי כרנ5יו יהושע ס5ך ס65 מה כעיניומסה
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 ' יטר56 כגי ויככו : פגים מקירת י עינו כסרס hS)ז(

 סו6 מי לסלן טכטמת 5סי יסר56 צית כ5 כתיבוכמסרן
 קם 651 )י( ; סו6 ינכס 6% כוגט מסטטר61ס,.6ת

 נעונז? 6כ5 3יסר56 6פי ניסה56)כמטט:* ט?דגני
 ועמך 6גי וגס5'גו כתיג ,0סרי' הכימר גריך 5"כוככיס
 מגיס יי' ילעו "סר : ס6ומט סגי SD "סר טעסמכ5
56Otip . כמרקס כו 6דכר סס 56' מס כדכתיכ 
 כרוה מקדום "חר יכר . יכיס יי' וחמיגת כמייוח651
 סו6 כרוך 5סקדום ידעו 65 מטס 6ג) 5מסס ירטוסו6)
O':DSb ומי ס6זס ירמי 65 כי ,גדכתיכ פויס . 
 Sh~r, 2 כ5 5עיגי .: מרקס לטון . סמורך 51כ5)יב(
 : ס"עימסו וסיכך 'נ'

 ומלוקו י הברכה וזאת הפרשתשלימאמהרא
 * השמיא צמי4יעא תורה חומשי חמשה -להא

 הוא * חזקונן פירוש להשלים -זננ4 והגיעני. וקיימני החיני אשר * וקוני לאלהיתהלה
 בבית וקיים נכון ארמוני.* דוה בן ומלכות ארמונ-. בית בנין ל,אא ויזכנייחזקנ-י
 גואל לציון ובא . עמווישראל ,ול וירחם . וערמוני ולוז לח פצל בני כל עם. .פלמוני

 , : אמן בימינובמהרה

 ן..י

 =ל-_=שצא*כש, -(י4_אאשא
 - , *י--.4' --י. -=-דע - י

דעת
 ורוח יהדות לימודיאתר

wvvw.daat.ac.il

T~hD565מ1 5סכטיס כחש ומסקס ככס 650 יסר 
 סג5עי 6ת : יסוסע כססיסמסולס

 טסיס סנ5עז מן .
 ין,. עד : נו עומז ממס מסיס ממס מנרמס סירדןכעכל
 : סכט. כ6ר )מין:יטי' ג?כתיצ יסר56 6ר7 נכ54ססו6
 מטוגס ססיתס 5פי י סתמליס טיל )ג( :ר,מערכ 5גי יסר56 6ר7'. .גגו5 סו6 . ס6מרון סיס עינב(

 . נניס 6ותו ויקכור ,)ו( : כסילות סוכילסכחסינות
 טימר מטס 50 קנורחו נמקוס גתנו סייגיםשטס
 כיח מו) משם וס וכ"י מ61נ כ6ר7 גי6 ,ט ואינגי6
 ס65 55מזך קגולתו 6יס'6ת ידע 65 סכי ו6פי5ופעור
 * סיס טיוס עי 6יט:קברו

 1556 6יט יקבר ס5"
 : מתים טו56י נו ידרסו וס65 56 ככיח טגעססכלנין


