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הקרמה*
 מוכרו 6)י נסקרו כיוס עור 6כר 51רפת וככנו כבי 5כ5 ומפורסס כ6סרטרטים, )ח)מיך:ס )רו3 מסט וסכפוע וצקים? התורס ס6סף מי כן . כןיק6 סגני כי 1ה61ש. כ""4 מ,ק יסוד ע) וכממכתי ההסנ' וכפי הנורך כפי )קלס "פסריס 5סר סוגות הדטותכ5 ולקנן וגור גי כי סמני כסטם . מס ס3)11ח 6תי וקין נרמס. su חלס וטחי משוש

 ז;ןגמנעע os~lt עות ו:שלל14ז י,נ ., ,:ייי:לפ וסככנה 6נורס כי הם)יסי וסטטס . רד5 דכרי נרוכ הנגס )קבוע למוד ממגו סדקיתממט כמז"
 )הכגס מוכית "סריך שקכ תוהמך טום מ? . ימינו גטטס 6סר וכגו ננו ' טטעי5ססקוח
 חטיר וכליסר 36היך גנך כט)יחך פחימין כיון מייך נ5רכי ננופ'רסנוות t~?:Dl כפיוחך1"ף . )ם"ם )היות נתכונו מעסיך וכ5) מ16דך וככ) גפפך וככ) לככך ככ) כורזיך )עכורס"סכ? nTllo כטכותוח 51רך )י יסרמגגננככת ו6תס סטמיס מכ3 סגו)ס )טס )?יוח ססגיגה כגפיתחת
 ו6פי' . כטף? כסיחכ ו)6 כד'ח כס ודכרח וכמטסיך כעמסכחך קורך 6) )הקרכ )ך רלימבכחך
 . היוס כ) ס' כיר6ח 06 כי מעכירה קם? טכירה סרהור כי 6סור העולס כ?כ)'הרהור
 יסוד סהו6 נמה 6דכר ור6סוגכ הטורזס מכס) הסדר כפי ?יום כטכודח דכרי )סדר61המל
 6ס ומירוחכי כטיס ט) סיקס 6סר כנכר ססחחי) דרך ט) ההורכ ?ו6)נווך העכורהוסקר
 כ)כ ט13דח סגקר6ח כתפ)כ נון ו6ף כטכורו5 נוב) )ננע)כ סי" כי הפלו ס'נתורח
 דכרכות ר,")כפ"ק סומרו ומס . 6ומנוחס סתורחס ע6וחס כחורה גפכס במסק?1)"1תס
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~DIDO 
 ר51ס ס6י:1 ?הוספ' .ס63פרמו נמורה

 כד6מר )הסטיק קריך )תפלה sh' וכ6 )הפסיק סגריך ק"ס ,מן כפעח כחזר? ?עוסק)ומר
 "ומכוהנו תורתיגו סבין 6נו כנע ופל )חפ)ס נע לה'ס כין מפסיקין 6נו כנון דסכתכפזק
 כ"סר כוי והטעס ק"תנ,מן כ)" כחורה סטוסק נק יותר כטוגחס ק": ?קורץ נדו) ר"ל 6)6 . מפסיקין ומנמיוהרסנ"י

 ננה 6תמל תכן . מחפ)? נזו) תורס ח))נור ודלך סננעון )רי סדוננין "וקן "כ) ע"סמ15ח נעי ונוקייס מקורס נמה נ"כ תור? )נור מקיים ק": קור"
 מעמוד קודם ?כרכות כטנין יחג?ג "יך חורה ))נווי החסה ק1דס ה: 3טכודחכמסייס
 3)ט ממהרהר נומי הריןו "כחוב ולח"כ ויכרך מחר 6ס הכגסת כסית כסיחם)) שתי6מר
 בסוסקיס סיטכ 3"ר מכוער 6יגו ,ס דבר 651 06 )נרך חייג "ס הסס גענוט כליתורס
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