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 ינמ ברכותשיכות

 שמטמ21:1214
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 ברצותרישת18
%אל %  כרב ג6מ5ט בסי' ד6מר 6ור"י פלש י63 התפלה : מהירוס)מי מטמע תו pSnS אין 
 כרסות 'rbnD7hl מחיך ךוק6 פ" ורנ6)פס מפסיק נכנידי ך6מלי' %%נ6 יון כר' ר"6 כשזב)קם(

)Dhbi~ד6ימ )6 כמוסף .סיסמ ע) 6נ3 מלנ)כו' יהיו לש qoln 5ן,9ן יסווס ד6"ר וס6  בדפסpD1pn 10ש11: ;)י-.:ן. יר'-י,י', יני נ"י 
 ט"י דץןי יוחי.ן דר' 0ה61 פ" ס6י ורכ . 6"1 לריך32טגק ור,תפ)3כמוס6ין לפסוק1ס6יגולריך

 16 מרוס ט"י יוקץ יונס ר, הרג וכ"כ . יחפ%,3 מ מממירין ים נדרך נרכוח י"מ יימתפללקמב(

אה ד6ימניססכראכו'כ ננייח מללכוי
 ק
 .%ין',ו %,י,עןש"!1"('י"'י' פ%צנישינצ,יינא ריכרכס נתוך יכר ל1 י) ' '

 וכרכס כרכס ככ) מדוס כלריך %(מ מדוס ומוטך" כגון30ר1מ סרנוכזס . פרק!' 30חפלה

 1יי"':'ייח'יייי"עןי:שש""י"'%"
 כינס תפ3"ת ענסססיי.3 ("ת ת %כ56קן2)פיי.) שג11שצעש 12%שמ

 63ו 61ס התפ33 6קסכנר מתפ33 נתפ3תו נירוס3מי מסמע וכן 6מריס 6361DDatיסא

 רסוח ", י 6עו 163 )הח1"ס דקן נימיר 6כ) עטר מילי!2משה%סי

 לוש "גין ק"% "": יי,'::"וךה'ן 1,1,,ו%ען:יק.
oen(סרמכ"ס כ6ןו ו6ט"ג תפנמו הלמד יגמור טרם3היפ33 ג אחג סי " עםן )כתן כחמי 

 ורירסכז16
 כמענר חפ)ימין ס6ק

 5ס6ו3 מתירו וריי גךעו10רזה ס)כוח דנרכע( יניט סיע, ר4ךס מנמור )התם) יכ31 אם)קכט(

 .: כמיו כטוגס יהיס מץ סימר סיפחוקשש1יג
 ור.ופסו חונטו סס6זנ ק

 זכיון )-מתוק ן ' ורזי "נןך
 דע-

 דווליס ממיני 6מד חוורת כי פ" :לו
 כ51י . סיימתיס מ אטר )קננ( : ,ר4ף ורתכו 362הי 1)סמוטשיסו שתוק ממבג
 ך י: 6גי 41 . כטורים חסון מסתכר' ן כרי כת6 4.11 כוס כיוס כצסיתש1ת1ו2ר קנין  %6ניפ מכמי' בתקנו ממפכט  סוסיף )1 )כחוק hSD כוסגיס 6סכמ חכמי ךכרכו?פ"נ

D~Dnl'636 ק6נור יומגן63 עחקדר' ר pD~) "כעלמו 6מד גכ3 סטו)ס גוסגין וכן כדגריר  




