
~ ~

 ~~~~י
 ~~~~. ~י~ ~~~ ~ו~~ ~~י~י ~~~ג~ ~~~~ ~~~

 ~~~~~~~~י ~"~ ~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ו ~~~ ~י~~ ו~~~י י~~י~ ~י~~~~
 ~~י~

~~~~ ~ 

 ~~~' ~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~ו"~~~גו~

~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

~~
 אשר ~דברים

 יעש~
 ומכלל ב~ן. וחי הארם

~~ 
 וכו'.

 רא~~
 ויבוש שירא הבושה זו פניכם על י~תוה' י~~ חכ~ה

 ויכסו~ ויכ~
 מלפני

 לעולמים לער שמוית' הבו~
 ורוא~ ש~שקי~

 וצופה וסתרו נגל~ו על
 ומבי~

 כל על
 ~לבבות כל ובוחן~חשבותיו.

 ואי~
 בא~~ת ו~~ין ית"~. לפניו שכחה

 ל~ניו וי~וע גלוי שהכל והרהורים הרעים ~חשבותיו על וחשבון רין~תן שע~~
 ואת הש~ים את ~לא ה~וב ~אמר~מו ית"~

 ~א~
 מה לקיים מלא. אני

 אי~הו ז"ל~כמינו שאמ~
 ק~נ~ פרש~

 גופי ~~ל
 ת~~ ~תור~

 אומר הוי בה
 ומשגל ו~ה ושתיה אכילה כמו גופא גשמיות עניני שכל ד~יינו ~ע~ו~רכיך ב~

 תענו~י ~יניוכל
~ 

 כמבואר לש"ש רק י~יה
 בש"~

 ל~ור י~ה או"ח.
 א~~ו ~"לח~מנו ול~

 פר~~
 ~ופי ~~ל ק~נה

 התור~
 ~ל ~ומר הוי בה תלוים

 וכל ו~שגל ושינה ושתיה אכילה כמו גופא גש~~ת עניני ש~ל ר~יינורע~ו ~רכ~
~ענוגים ~~

~ 
 רק יהא

~"~ 
 שאמרו מה ~יים ר~א~. סי' או"ח בש"ע ~~מבואר

 הל'~~~ר
 ולקי~ ~ב~

 ~ל
 פר~יה ופר~י פר~י~

 ~אור ~ם ב~י ו~~י~
יעב~ ש~

 ~אור ל~אור עצמו י~חיק בריני. איסור איזה ח"ו
 מחב~

 רשעים
 ה' יראת אין אשר~~קרנים והל~~

 נ~~
 צופה ~~שי"ת מאמינים ואינם פני~ם

 תחבול~יו כל~ל ו~ב~
 ו~וצי~

 ~בו~ם ל~רבות
 ול~ע~

 ~בור
 ב"~ ~~~ו~

 יצילי~ו הר~מן
 ~ול ~כרח ע"פ לא אם ~אור מאור רעה חברתן כי~הם.

 מה אבל שבממון ורברים בענינים עמהםוליתן ליש~ שצר~ ~~
 ראפש~

 יבחר יקצר. לקצר
יום ~

 אח~
 א~יתיות וחר~ה ווי~וי בתענית לי~ב שבוע ב~ל

 ובכ~
 ער

~~~ 
~שע~

 י~בול ~נ"ל ~ת~נית ~י~י יום ובכל ל~~ע אחר יום יום וארבעים
 להעביר י~וין אחר בפעם ר~יינו פ~~ים~ני ~~

 וזוהמ~ ח~~
 ו~~ופת

 ו~~
 ח

 מע~~~ומ~~
 יום ובכל וה~~רה. ~קרושה לקבל י~יץ ה~גיה וב~בילה

 ~~ל~תענית ~~
 ויתור~ עצ~ יתבור~

 הר~ים מעשיו על
 ה~~

 ~עבירה
 לב בשברון חז"ל~~א~ר ~~~

 ובאנח~
 ~אור ויזהר גרו~. ובחר~ה

 וב~ר~ ~~ניו~ ~~
 ~י הב~י~~ע~

 עצ~~ ~כ~ ה~
 ~אור

~"~ 
 ויתפלל

 להשי"~
 ~י~ייע~ו

~~מירה ויש~ר~
 ~עו~

 ו~יב ושלא
 ח~

 ודו~י~ן. הרב~ם לאלו וש~ם
 ~~ ירא~

 י~ולתו לפי~~ק~
 ובפר~

 מאור לי~הר ~פלה קורם
 מאו~

 ~בר בעניני
~~י~ ~ב~~~

 ~ום בלי גול ~ל ~פיקא ב~~ק
 בעו~ ~ית~

 ~אל כי ~ר
 פרו~ם ש~ו ~גם וכו'. ~~ל על אלא דינם ~ר נחתם לא א~~"ל כיאו~בו ~~ ~א~

 וכל וכו'. ב~ר כל ~שחיתי כי כ~ש"כ~עריות ~~
 התור~

 ואגרות ~בע"פ
~לאים ו~ררשי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

 נפשו את גוזל ~וא כאלו פ~ו~ה ~בירו את ~גוזל וכל הנ"ל. מענין~לאים ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~"~
 מן מאדל~הר ר"~

 ~שכרו~
 פלא ~~יינו

 ~ת~
 מו~ו את פיבלבל עד המפכר מפקה

 ~~עור~~
 ב~בתות ואפילו בפ''א מצוה ב~עורת ולא מ~יעות

 ישתכ~ ו~ וי"~
ע~

 ~כול שאינו ~די
 ~~לך. ~~ני לר~~

 שמז~
 מזוהמים רב~ים ~רבה ~סתעפין

ועבי~~
 יז~ר כו'. גור~ת

 מא~
 מכ~ס

 ומגאו~
 והקפדה ~לב וגבהות

 וא~~דותי~ ע~ ויעבו~
 י~ר~ו~ו אם

 י~~ו~ ~ר~
 כשי~י' אף כלל יקפיד לא ב"ב על וגם

~יז~
 וי~מין ~י~ו. בתוך ~"ו ~זק

 ~~~ונ~
 הוא שהכל שלימה

 ~~שג~~
 פר~ית.

~ז~~
 ~ר

 א~~ נשי~ מהס~~לו~
 ~תולות

 ו~
 ~~הור לירי המביא 'דבר כל על

ו~
 ~ל ולא בגריה~. על

 ~~ו~
 ועוף ~יה בהמה על ולא של~. ~~צ~~ת

~נזקקין בשע~
 ז~

 ולא לזה
 ~~~ ב~~

 אפתו ~ל וגס נשים. סיעת ~ם ~יש
 כש~י~

 ~נ~~
 י~ת~ל

 ~"מ. עליו נדתה ות~י שכתוב כמו בנשמתו. ~~ ~~ ~י ~~
 שיהא~~ר

 ואקיימנ~. מצוה לידי יבא מתי ~יום כל שימתין ~י~נ~ ~~ו~ שומ~
~~~

 מאד
 ~~רי~ ~כ~~

 את ~מ~כבים
 ~תשוב~

 ער ושפלות ענוה ר~יינו
 ו~~~קת~א~~ון קצ~

 ג~ו~
 ~ר

 קצ~
 הא~רון.

 וליזה~
 וברכת י~ם בנ~ילת מאר

 קו~ם גופו לנקות ש"~. ~ס~יע"פ ~נ~ני~
 ~תפל~

 כ~ש''כ
 כו' תלך כא~ר ~גלך פ~ו~

 ~לבו~ו ~לופי~~
 מ~א~ ~קיי~

 זרע. ומשכ~ת
 ממארי ויהי~

 ר~יינ~ ר~ו~~~
 יח~ו~ ליש~ ~י~~קוד~

 בינו ב~צמו
 לבי~

 ~~א אולי ~~בר מהיום קונו
 ישראל~לקי ומר~

~~~~~ 
 ויפפפש ובמ~פבה. ובדבור

 ימצא א~ מא~ במא~
~ר איז~

 ~~ עביר~
 ~ו~ו

 ויזעק יתורה תו~"י אזי י~"~
 בבכי~

 ובת~נונים
 ~~ יז~~ וא~~~~~ ובשבר~

 ו~צלות ~עצבות
 ובפ~~

 ר~יי~ו רב~ים מ~ד'
 ~~ופ~

 ו~קר

 ~~~ ור~י~~ו~~ינו~
 ויז~ר יזכה וכשאי"ה השכינה. פני לקבל זו~ים אין ~~ברים

~א~
 ~בו~א הב~י~ ~~~ ~ו~אי ~כל

 רחום ו~וא זס לכל שי~ייענו לנו ית~

 כ~"~י~~
 ש~ם שבוע בכל א' פעם ~עצות אלו שיקרא מאור ונכון ~~ר~וי

 ~~ו~ו~~רי~
 עו~. פל ~רומו

 ראשו~ וב~~ק~
 ~~אות ב~שכת

~ ירא~  
י~~~

 ~רברים גיוו אחרי
 ~א~

 אשר
 ארמו"ר ירמכתיבת ~ בוראי בהם וחי ה~ר~ יעש~

 זי"ע. נ"ע ~~י~~ ~~ג~

~~' ~~ ~~ו~~ ~~ו~ ~~~ו~~ ~ו~יג~ ~~~י~ ~~~~~~~~~
~~~~~ 

 ~י"~ ~~~~~~~~
 ~~~~ ~ו~~ ו~~~ ~~~ ~~~~~~~~

~. ~ ~~~ ~~י
~~~ 

 פעמים ג' י~יו י~ול ש~רית ~קומו
 בסירוגי~

 בפו"ע. כמבואר
 ~ת~~

 ו~~
 א~ר ~עה ~ד ~~רית

 תפל~ ז~~
 יע~ה לבל יז~ר

 ~לאכ~~ ~ו~
~~

 תוך ב~לים ~~י~ שו~ י~~ שלא יזהר
 זמ~

 ~נ''ל
 באונס לא א~

 ~יצ~רך~ול ובה~~
 ל~בר~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~ר~. ~"~ 
 ללמו~ מאו~

 בכל
 יו~

 יכול אם גם ו~~ניות. תנ"ך ויום
~ ל~ו~ ג ~ו~. 

 מ~ר~ ~
 יעקב. ועין

 ו~
 עכ"~ ~~לי ~יעו~ין י~ו~

 ילמוד
 יוכל כאשר ~יעור מכל יוםבכל ~ע~

 ו~
 יעבור.

 ~ום על בנשים מהסתכלות יזהר~.
 א~~

 פנויה על אפילו
 וא~יי ו~י~ ~תול~

 בעתבאשתו
 ו~ ~ומאת~

 בבהמה י~תכל
 בע~ ועו~

 ~נזקקין
 ז~

 ~ה.
 יזהר~.

 וקנא~ מכע~
 ו~נאה

 ותאו~
 ~~עו~ לי~ יז~מן וכא~ר

 ~קוה ילך
 על ~פ ש~ה ויתןקרים ~~

~. א"~
~~~ 

 ~ל
 ת~ל~

 יתן
 ~~ו~~

 ל~י.
 כחו בכל כהלכתו שבת ישמור.

~~ 
 ב~ו"ע המבואר מלאכה עשיית איסור

 ~~בת. יום כל ב~לים דברים ל~בר שלאיז~ר
 ו~

 י~וב
 ר~

 בתורה
 קו~ם~. ~ ועבוד~

 אכיל~
 על בתש~ה ולה~הר במעשיו יפשפש

 מעש~
 ומח~בה דיבור

 ~בר כל על לברך ויזהר אליהם. ו~רך שו"ע כדין א~''כ ידיווי~ול
 ויברך מים. אפילו~ותה שאו~

 בכונ~
 נקי ~מקום שי~יה ויזהר

 ש~
 ~רך

 ה~ינופתבמקום ושלו~ ח~
~ 

~
 ה~ינה קו~ם

 ילמו~
 בעיון. ~~ה

 ויפ~פ~
 ב~עשיו

 ו~~
 ~מע קריאת

 יום בכל יז~ר~. ~ ציוןבשערי שנ~פ~
 להתבו~~

 שע~ חצי או שעה כמו מיוחד בח~ר
 ולהר~ר

 שעש~. עבירות על לו שימחול לה' ול~תחנן עונותיו עלולבכות בתשוב~
 ~נ"ל ~נים בתוך גם רצופים בה"ב ו~חצה ~נים ב' להת~נות~~.

 יתענ~
 ג'

 ~יבחר בעת ימים ב' ~להפ~קות
 תו~

 יעסוק ~תע~ת ובי~י הנ"ל ~שנים
 שיצ~רך מה לא אם מ~כה שום יעשה ולא היום כל ועבו~ה~תורה

~~. ~ מא~ מא~
~ 

 בשבת אפילו המשכר משקה שום י~תה
 הצע~יל את ל~ות~~. ~ ויו"~

 ~ז~
 ~יהיה בכ~י פעמים ~' או ג'

 בשלימותלעשותם ובל~ בפ~ ~גו~
~ 

~~~~~~~~ ~~~~ 
'~ 

~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~כ~ ~כ~ ~~~~~~~~~"~
 ~~ו~יו ו~~~ר ~~"י גגר

 ~~ ר~ו~ ו~~~
 יר~

 ~ו~ר ~~רי~י~~
 ~~ר ~ייגו ו~~~~י~י ~~ר~י~

 ~~~~ ר~~י~
 ו~~~ור ~~יר ו~~~~ו~ן ~~רו~~' ו~~ר ~רי~י~~ר~ו~

~~~ 
 כ~ו

 ~יי~ ~~~
 ~ו~~י ו~וכי~י~~~יי~י~

 ~י~~ י~ר~ י~י~~ ו~~
 ~~ו~ר

~~~~ 
 ~ר

 ~י~~~וי ~~גי~ ג~ג~~
 ~ג~

 ~~ור
 ~רי~ ~ר~

 ~י~~"~ י~~ ~~~~ ~~ו~~ ~י ~גיגוי ~~י ~ו~ר
~~~~י ~~~~ ~ו~~י~ ~~~י~ ~ר~י~י ~ג~ ~רו~~י ו~~~~ו ~ון ~~~~י ~~ ~ו~~~~~ג~

 ו~~ר~יןי ~~ו~ין ~~~~ור~~ ~~י~~ ~י~~ ~~ יר~~י ~~ ~~נ~
 ~~יגי~~ ~~~י~ ~~~~ ג~~~~ יר~~י ~גי~~ו~י ו~~

 ג~~ו
~ר~ו ו~ ~~גי ~י~~ ~~~ורו~



~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

'~ 

~~~ ~~~~~ ~~~ 
~ר~ו

~~ 
 ~~וי

 ~~~י~ ~~~י~~ ו~ג~~ ~~י~י~ ~~~י~ ~~
 ו~יו~ ו~~ו~

~~~~~ 
 ~~ינו

י ו~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~  ~ני ~~ו~י ~~ן 
 ~~ ~ר~ ~~~ ~~

 ו~~ר ~~~רי ~~ר~~~~
 ~~~ו~ ג~י ~~י~ ~~~~

 ~ו
 ר~~י ~ר~

 ~~~ ויו~~
 ~~"~ ~~ י~~~ ~~י~~"~ ~נ~ ~~ו~~~ ~גו~ ~~ו~ ~~ ~~ג~ ~~ו~ו~יוי~~~ו~
~~~~~ 

 ו~י~ ו~~ו~ ו~ר~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~וי
 ~י

 ~~~רי~
 ~ונן

 ו~ו~יו~ ~~~~ ~י וי~י~~י~~י~י ~~~ ~~
 ~~~ו~ ~~~~ ~~י~ ~י~ו

 ~~ו~ר ~~ו~ו~יו

~~~~
 ו~~~~ינ

~"~ 
 ~ו~ר ~ור~י ~י ~~~י ~~ו~ר

י~ר ו~רו~ נרו~ ~~~ ~ו~ ~~~
 ~ו~ר~י ג~ יר~וי ~~ ו~~~י~ ~~י~י~~ ~~~~י~ ~~י ו~~ר י~"~י ~~~~ ~~~~~

 נ~ ~רר~י ~~י ~~~~ג~
 ~ו~ר

~~י~ו ~~~~ ו~~~ו~ ~~ו~~ ~~~~~~
 ~גר"~ ~~~~ ו~~ור~ ~~ור~

 ~~יר ~יז~ו
~~~ 

 ~ר~רי ~~י~ו ~~~~ו
י ~ ~

~~~ 

 ~~ור
~~ 

'~ 
 ~~~~ ~~~ו~~ ~~~~ ~~~~

~ני ~~~ ~~~~ ~~י~~י
 ~רי~

 ~~ ו~ ~~~ין
 ~וריו

 יו~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~
 ~~ר

 ~~ו ו~~~י ~' יר~י ~~~י~ ~~~י~ ~~~~~ונן ~~~ ~~~~~
~~~י ~ ~~~ ~י רו~~ ~ו~ ו~~

~ ~~ו~~ ~~~~~ ו  
 ו~~ו ~~~~ו

 ר~י~י ~~י~י ~י~ ג~~~ ~~~~
 ר~ ו~~~ו~~ן

 ~ן ~~ר ~ני ~~ו~י נ~ ~~י
 ~~~יי~ ~~ ו~נונ~ ~~~ ~~ו~~

 ר~ ~~ור~~~~ור~
 יר~~ו ~~י~

 ~גי~ ~~
 וו

 ~~ר~~י ~~~ר ~~~י~י~ ~~ו~~

 ~~י~ו~~
 ~יי~ן ~ין

 ~~~~ ~~רי~ ~~ ~~~~ ר~~~ י~י~ ג~ ~ני~ ~~ו~~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~י
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~יו~~~יו ~~~ ~~ ~~~גי~ ~~רי ~י~~ ~ו ~~~י~ ~~~ ~יו~ ~~ו~ ~~י~~~~~~ו~רו~
 ~ר~י~

 ~~י ו~י~~ ~~~ור~ ~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~י~ו

 ~~ ~~~ ~~נ~~~~~"~
'~ 

 ~~יר~ ~~~י~
'~~ 

 ~ו~
 ר~ר

 ~~~ נ~~~ ~~~
 ~ני

~ו~ר
 ~נ~ור~ ~~~ו~

 ~~~רי~ וו
 ~~ ~~ ~נו~

 ~רו ~~'~~~י ~נו~~~ ~ ~י~י~ ו~~ו~יו ~רו~יו
 ~~~~ ו~~

 ~~ג~ ~~"~י י~יו
 ~גי ~~ו'

 ~~~י~ ~י~~ ~~י~
 ~~ו ו~ו~י ~' יר~י~~~יי~

~~~ 
 ו~י ~נ"~י

 ~' ~י~~~ י~
 ~~י~~ ~~~~

~~~~
'~~ 

 ו~ו~~
 ~~~ור

 ~~~~ ו~~ ~~ ~~ ~~~ ~~
 יר

 ~~י ~~~י~ ~~י ~
 ~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י ~~~י ~~ ~~~יי~ו~י

 ~ו
~~~ ~~~ ~ ~  

 ~ור ~וי ~~ור~ ~~~ור~ ~~~~~ ו~~~~~ ו~~~ ~י~ ~~~ו~~
 ~~י~~~י~ ו~~ ~~~ ~~

 ו~ן
 ר~

 ~~~יי~ן ~ר
~~~~ 

 ו~ינו ר~ר ~ו~ו
 ~ו~~

 ~~י~ ~גי ~ו~י
~~~~~~~~~ ~~ 

 ~~ר~ ~~ ~~~~ ~~י~ ~~וי ~~~ ~י~ ~י
 ~~~י

~ ונ~  ו~~ ר~~ ~ו~י~ ו~~~י~ ור~~י~~~~~ו~ 
 ~י

 ~ן ~~~ ~ן ~י ~~~~~ רו~

~י~י~~
 ~"ו

 ~ור~י י~~~ ו~~ ו~~רי~~ ~~~י~ ~~~ונ~ ו~~ר~ ו~ו~~י~ ~ו~י~
~גי

 ~~~~~ ~~ ~ר~ ~~~י~
 י~ו~ ~~נ~ ~~יי~י

 ~וי
~ 

 ~ין ~י
 ~~~ ~~ונ~

 ~ו~ ~~~ו~~ונ~
 ו~~~י ו~~ו~ ר~ ~~~

 ~~~~ ~~ו~
 ~~~ר ~ין ~ר

 ~רנ~~רי~
 ~נ~ ויו~ יו~ ~י~י

 ~~~י ~~~~ ~~ ~~י יו~ר ~ו ~~~י~ ~ו
~ר ~ו~

~~~ 
 ר~ו~ ו~רו~ ~ו~ ~~~ ~ו~ ~~~~ ר~~ ~גי

 ו~~
 ~ן ר~~י~

~ר~~י~ ~~
 ו~ן

 י~ין ~~ור ~~ ~י ~~ו~י ~~י~י ~רי ~~ ~רי י~ו ~~~~~רי ~~~~ ~~~רי ו~~~וני ~~~י~' ~~יי~~~ וי~יי~~ ו~~~ ר~~י~ ~~
 ~~~~ ו~~~~

 ו~~~ ו~~~~ ~~~~~~~
 ~~~יגו ~רי

 ~~~~~ ו~~ ו"~
 ~ו~ ~~ ~~י

 ~~~י



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

'~ 
 ~~ר ~~ו ו~ו~י ~' יר~י~ור ~~~~ ~~~~~ ~~~

~~~~~ 
 ~ג~ ר~י~~י ~~~ר

~~ 
 ~~ר

 ~ו~
 ~~ין ~~י ~ו~~ ו~~~~"~ ~ג~~וי ~ו ~~~י~ יר~~ ~~~ ~~י~ וי~~~~~

~~ו ~ו~
~~~ 

 ~~יגו
 ו~ו~ ~~~~ ר~ ~~~ ~ו~ ~~

 ~~י~~ ו~~רוגו ~~~ו~ו ~~יר
 ~~ו~ ~~"~ ו~~ו~~~~ור~

 ~ו
~~ ~~ 

 ~~~ ~~ו~ ו~י
 ~~~ו

 ו~~
 ~~י' ~~ו

~~~
 י~י~ ו~ר~~ ~~~ ~ו~יר

 ~~גוי
 ו~~~~ וג~~ ~~~ ~~ג~ ~רי~ ~~~~

~~ 
~ו~

 ~~ר
 ~~~ ~~~ו~

 ו~"~י
 וו ~~~~יג~ ~~

 ~~י~
 ~יו~ר

 ו~~ ו~ו~~~ ~~ו~~~ ~~י~ ו~~~ ו~'~י ~י~ו~ ~~~ י~י~ ~~~ ~~~~ו~
 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~יך

 ~~ו~~ ~~גי וי~~~ וי~ו~ וי~ג~ ~~~~ י~~ ~~יגי~ וג~~~ ג~ו~ ו~~~~~ו~~

 ~~~ ~"~ ~~~~ ~~גי ר~וי~ ~וי ~~~ו~ ~~י ~~~~~ ~~~ ~~ו~ ו~ו~~~ו~~
 ו~~ ~~~וג~י י~~~ ~~~ו~ ו~~ ~~~~~~

 ~~~ו י~י~ ~"ו
~~~ 

 ~~ו
 ~~ו~~

~~~~י
 ~~ ~~ג~

 ~~~ר
~~~~ו ~~~ו~ ~~~יג~ ~ז~ ~~~~ו~ ~~ג~ ~~גי ו~~י~

 ~~י~ו ~~י~ו~ ו~~~~~~
 ~~~ו~~

 ו~~~~ר ~'
 ו~~~ ~~ר~~ ~~~ ~~'~

 ו~ו'~~~~י~
 ו"~י ~~"~ ו~~~~

 ~~~~ ו~ו~ ו~~
 ~~ו~ר

~~~~~ 
 ~ג~גין

 ~~~ורי~ ~~~גו~ ג~~ ו~~~~ ~~~~ ~~ר~י~ ו~ר~~~~~ ~~~
 ~~ר~ר

~~ ~~~~~ 
 ~~ ~~~~ג~ ~~~ ו~~ו~ ~~~"~ ~י ~~ ~~~~גו~~

 ~~ו ~~~י ~~~~י~ ~'
 ~י~

 ~~~ר י~~~~ו~~
~~~~ 

 ~~~י ~ו
 ~~ ו~~ ~~~ ~~~ ~~יו ~~~~~ יו~ו~ ו~~

~~~~י~
ו~וי י~~ ~~~~י~ ~~ ו~ג~~~וי ~~ו יו~ ~~~ י~~~~ ~~~~ ~י ~~ג~~ו~י

~~~~~ 
 ו~~~~ו~י~ ~~~ וי~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י ~~~~י~ ~~י ~~~ר

 ו~~~י~ו~י~ו~~
 ~~~וי ~~' ~~~י

 ~~ ו~~
 ~גי

 ~~י~~ ~~~ ו~~~ ~~~ו~~ ~~~~
 ~~ר~~ ~~~~~~~ר~

 ו~~יר
 ~~ ~~~וג~

 ~~~רון
 ~~ ו~

 ו~ו ~~~~~י
~~~ 

 ~~~~ו~~ ו~~~ ~~~~י~ ~ ~~~~
 ~ו

~~~ 
 י~~ ~~~ו~~ ~~ג~ ~י~ וו

 ~~~~ ~~~~ ~~~ג~ ~~~~ ~~~ו~י~ ~ן ~~~~ ~~~~ ~~~י ~ו~ ~~~ו~~י~
 ~"~י ווי ~~~~ו~~ ~~ו~ ~~ ~~י~~ ~~ג~ ~~ו~~~~

~"~~~
~"~~~~~ 

~~~ ~~ ~~~~~ 

'~~~ 
~~~~~ ~"~ ~~~~ ~"~~~ 

 ~גי ור~י ~~י~~~~~~
~~ 

 ~~ו~~י ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~י
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