
 ה פהום
 סעכיק 6סל 57סלן סופפס גע65ס 88 47 עז 81 י4 קטעדסבורג3לי
 3פע- הארקאווי דר. וכועסיו גמעו וסנסורר סעפורקס ססגס 51%03י

 ייי ונעכס ול6 מת לקם )נק' סמינר כגס נ7.5פיקו וקערתיטערסבורג
 רסני הפל רוח גקינך לעס סמריס 7)נסמ6לס ו5י5 סוגיתו 437סעסנל
 וערפה רום 06 ניידו וכליון עמלון 06 נערן וגס סו3 גלקס כ6ס גזגל65

 5דנריו. עפכיעיס נ5חי סכוסנ ינרי י' פסוק Dh~ '6' 5עי5כ'

 ספימשלי ד,צל נסמך למה זה ספר כחב כד שאסח נ' ה ספי בתחלת "צ כידע
 ח; ה-אשונה טעה תשום( טמנע למדנו רוחקק וגה אלו צייכין דיגווכש:

 הכפ-
 כחכו

 הקדש כרחק כהבי ר%כיא שכדאל אם' הכיוני הרמ"א( באושי שרוה כיסא(  )שהה;דפדפם

 המשלים ידבי אשי שלמה כי פנים לנטני נף שאלה תשורת המעשר, יק נעשה כימיו לאכי
 כר היל אשח י'( לגא )כהטלי ספ-1 בסין* אם- כפלכי; לספרו ספרה ח-ושכרך יצא זום

 )שם מפיו כסיךו וסיט שבחיוג כת, חיו ער בית כייף ה-כה חיל לאשת הכח טללימצא
 לפי יריה( )צ"ל מעש-ה טפרי לה תני ל"א( לנא )שם היפי "-בל יצץ שקי לץלהא

 ענד שעי כל יודע כי י"א( נ' )רות מה שנ' וזל אשת "-ית י" האח אשה נעכרשדיתה
 אצל 8-יבמיכם הוכיים לכו את, חל אוצתכי

 ספ-
 שלמה שדגמי גן; שכל ללסתך מש4

 לכע-נו הורק; מה ני שאלח השזבח וכלחה. נעכר ככות דבר)נ( כמתז על חיל אשתעל
 י'( י' ב' )מלכים ללש-ך הליפטים שפתם בימי שהה: דרעב ראשע דברים שבעה)ג(כוסם
 אלה.ם כסכרין אותי ומהכין ה' בעיני הרע ענש-ן שכשחיו אורחק יי' מרבר יפל לאכי

 דב- אשי דברן עלכם הקים)י( רוש נם לרום למשדדת הנגהם שלא שארוםארדים
 וכניו ואשתו אלימלך נלזת וניע % מטר יאה ולא השמנם את ועש- י-( י"א)רברינם
 )ויקרתי הקב.ה להם שאטר החת מס-ו שלא חיוג"פ נ6 רבים וכסער " לקצצהטהארין
 וי.כלחם פריה האוץ מהנה י%4כקם

 לשבחי
 מן רדא ח-ובטח)ה( נעליהן, לבמק ישבתם

 לא-צית ונלו היעב בא עמותיהן וכשנרבד ממנו נלק נהיו רעב, עלקת יבוא שלאהרעב
 כי ג' היעכ ספני לחיות כדי לנר לארצם שדעכו וכח"כ p'~p ב14ידם ולשפודםארבתשם
 לכן כקורם בתניירו)'( שנוזיחדו מפני TP~Y נאסרו הוא מורשעת נודם אלימלך בנינשטן
 ואשסה ווזטא ועבירה מעל אלימלך בני מעשה דיה משדהם ועי דתן על אותן נרצי%שישם
 המענה ספני המחיביה ותת אח נושא היה לא דשייק בהן ינם לננוע, כאכירם דבולעזה

 ס-ו סגות נינסך סעעסס ס6ילע 65 6נל ססופעיס ג7ורוח ר'5 סחור %3תו6(
 תתקק'7 רעו עמלי ולנקוע OCID 6"5 סוף עסני ונדלם ע' נ( 4. 47 עוג לקסוע'
 מנקעך סכותנ ו)ו'ס ע"ס רות פל וכו' פסן סקר וכו' גנות לנוס יסעוקיס  נילסומטס

 ססגי6 קעסולס וגעלי קקפר7יס סג סכתוגיס קדר ע"פ סו* עס4 )קמל לוסקפי
 גריו 3עלליגער דל' סעפורסס ספכס פ"נ ומכילני תס5יס לקפל 3סק7עס סיסענסס
 סניך ז5*5 סוניסו ל3י' 2(33על5ין.

 ל"
 3נקס 6' לות, עפל נכתג סענולס יגייס 3'

 נגועני סכין עמן נעת ללעדך ח' ספוק 6' 3ק6ס' ונ' ימי נן 75וד ניסק 4 דףסו3
 ורסס תלקק לעו ויקרנו ינקוט ע' ס( ססס"1. רעו 37ריס י5קוס ע' ד(ספדיס.

 %מ י*6 ופסוק t'Dp1 קפץ D~b סם 7',יע"ם פעוק *' tbp' ע"פ ע' ו( סם.דקל*
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 ושנ"מ( כי הבלתה-ע נעמי מדכדי ידענו. 4: נעצכם כך חרחר נתגשם שכתהלה לטהמהא
 כלותקה עם נענד כשעשתה תקכלהו אי ק- חץכק עטך רגש:יזעע את לברק העסותלחקוי
 כפה ידענו 4ץ כה. רכק: וו-ות יד( א' )רתז אברץ למת ערפה  עושם: עד אווקשניסחה
 נסויים ra~ כעמעום טובים גם נהק ודו שרןהץזנים)ה( אשיפ השופטים :הכקדוחפי

 את מקכ")ט( שנהר: הספר :ם%: לסרנו ף הולחן, בקו כמו יי' בתורת והרריםוחסה-ם
 שדיבר כמו ניחימים רכיים טחים רנדים לכם על ולרכר ולנחמם הטים נע לשםהנקים
 ף ישלם י'ם ב )שם ליזתכהגז

 פעי
 מצאתי vne י( ב גשם ואמרה היא כשיתדמע

 )שם ואום' נכ-חץ אנכי להכירמ כעיניך וק )י%4י~רעא ח"ו:[' נכרקה ואנכי להכירני בעטיךרע
 ילל עללו ופיט ולקט פיאה להם ולשש נחמתני כי ארני[ ]כעיניך וו אמעא י"לכ'

 ושקלה, לחם לו לחת .גר ייצוב י"ח( י' )רברש אומ' אחם תשיב לנף לעני י( י"ס)יקיא
 יח כץ לא יהת-ה ק V-D כן שהוא רזיך של ייטוסו הספי מ4ק)י"( ידענוז'

 ה-
 אלה

 הספר. מעק עטרנו שנתכהרוהדביים
 כנים מולה- שויה אדם לך)יכ( "צ ונו'  מיאשיתו רכר אדריח טוכ ח'( ל)קהלת

 לך יש מ-אשיתו, דבר אח-ית טוכ )שש ה-י מתקייכדן חק וכמנוהו מתים כהןבנעיותו
 תהדה חיך הא רבא( ובי"ס וכזיקנותי ובכ"י וגבנותו בנערותו רעים מעשים שעתרהארם

c'ay~בנערותו תורה לומד שהוא ארם .ל "צ טראשיתו, ]יכר[ אוו-ית טוכ ה-י סומם 
 המעשה מיה וכן מיאידתו רכי אודית alD דו-י עלהה)יג( חהר הוא ומקניתוומשכחה
 לר' וקריא ירושלם נדוף כל ק-א כט את לסל וכשבא דניאל מטץלי דוה אשראמהותי(

 ושמוו-ץ אמרין אלין שיון ושתו וכשאכלו עמרן א4עזי)טי( ר'אלעד
 וא"

 אלפכיחין)מ(

 סדנל זפו מ( מקלוס. 63ומ ה"מ וע' הלסיעי סדנל וסו ז( ל"3. *ות י'ם ופקוקק"ת
 וכו' טו3יס גס נסן סיו לעיס מסיו t'Db ת"ל טיק כ6ן סים ונלי?כמפיסי

 נרקיס. ?יו כולס לימר6ל 7' 0קיס 6סר ססופטיס 36ל ס?ו6 סכור לגמי רו3ר"ל
 זו"ז. 6ות י'P1D~ 3 נ' וקיפ' ר-3  5ות י-מ ופקוק קע"ת 6וח מ' פסיק 6' ק6ס' :31 לקם ע'ט(
 וכערס 4 יף טונ לקמ ע' י6( ונסית. וכפאס סק7וס סססוק "יתק מנכי ונרמס פסוק וס 6יןי(
 מגיג? ירומל))י ע' 36ויס גן DCISh7 וס)נעמס סע6ונר כ5 על י3( נ'. 6ות לעיל ו):'מ מסל'ט
 רע, קסלת וילקוע פ.ו קמלת עירם פיו,  רות תדרם פ-3,ריס

 הגיגה נגלי וגנרל תתקע"י
 עמ' מ"6 נדלות וקירץ כקורתו סירוטלתי 6ת מכ3י6ו מונו 7*ס טס ותוקפות 3'ט"ו

 ע3ר 7טי3רי6 ה7רם6 33" . 7רט יחיג סיס צ"ע סע6הר עתמיל ו3ירוםלתי 5 דףכרכות
 3יס PDD לגר לנך 60 ליס ומוזלין מתון סונתזו כיוס מוקיי6 על לכינ רגיס6ליסע
 "'ל ונו' n~Db 6ת נרך וד' 6"ל יין יוע6 דרם סויתס הס 6.ל לנ3יס וגעק דרט6ען
 ויי 6))ר עבוט כל 6ת לו מכפל -לעסנס ל6יו3 56ר כל 6ח ויוסף "-ל גיס פחמתועם

 6יו3 6מרימ .6ת 3רך 71' "ל6 נן דרס כו? ל6 רנך עקי3ס תסתכמין 1ל76תו73ין
 זרים 0ויתס ועס 6"ל דרדסיתו נידו טחיו טונים ו))עכיס תזוח שכותער6סיתו

 נגערוהו נניס מחולין ל76ס S"h 3י0 פמהת וגוס S'b ו)ר6סיחו י3ר ימיית סו63"ל תוני
 ממריח סו3 5לי  כן ררים סיס ג% ר3ך עקי)ס  עטתכחיך ול6 17ווג7ין ויי 6הר וכו'וכו'
 סג"ל. קסגת ילקוט וע' ?נ"נ 3עזלסיס  "ית6 וכן ))ר6שיתו יונ מסוק 113:ן ו)ר6סיתו737
 ונוקף תר6סיחו 7גר למלית עוג סעקוק על 7רסות 7' "יה6 קסלת וצילקו: 3ה7רטיג(
 76ס נך יםמב

 טסו"
 03 1:מתכר סו6 .ונ:קגוחו עפקי7 ו0ו6 נגערוהו קמורם קוג?

 ו6יה6 וכו' כנערותו רעים ו)עסיס מעוס? 076 לך  ין יררמס  ליחי מנינתוניר,:)עי
 מסו* 076 לך ים ס7רסס לית6 רוח ונע7רס וכו' 3יל7והו קמור? :עיס? לקוסמס

  נגע-ותו סיסתוליד
 ו6ימ"

 לות זנונדלט גילוסל1ני י7( . 6הר1ת. דרמות ססכט? סס
 6'ת6 קסלת ובילקוט ע'ם וכו' ס ס ע )נ 0 י 0 י 3 1 למון 3טיגוי ס):עסס גג ?ונ5וקסנת
 קווי לקינן בילקו? 5ית* וכן וכו' ירוסליס הגדולי סיס 5 3 6 י 3 6 ונעסה סיס ך1.כ
 6 וקר 57'ל גר6ס סו( ע"מ. ?ו)15נר נכל הדוייק תיגו סילקוס "כן וכו' 6.3 6 י ג 6נס
 קר6 6ית6 תירוטלעי וקייצת, לות 3ע7למ וג"ח עעסן יסומע ור, לליעזרלכ'
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 קסעע אלץ ירושע 4 אלקזראמהי

 בהדרי
 חשז6)"( מי בהק עמיעז אע 4ח השע

 וכי לעמעום וסטוציםמזוה
 סג; סהר כנתינוק שאיזן ואו יךנד,ם לכהיתם דנכי4דם

 אח לשיף מיושם טה רביד להם אט- )אכה(4ח( אביה עלה סכיבווא טלהטת הדשנזותה
 לכורכים הנבהלים 3ן למדחום ימהתע-ה בחט-ה וחינו עסיקין ושלונם חס להם אם'ביתו
 לא מסעו נוידו דק- כצמבטשימ מלהסח ישמש סגי מדי כטקינחן שסודן הרברביירע
 ישישי, עק וזשך ונשמים לב עד כאיוש כעי ח-ש-ו. יא( ד' )דברים דכת' היתו נתנובאש
 שלא ט-י הגל לתורה שהגו אני כי מחיים אום הדו הכן תה-ה של כוחה נרול הא כךאמ'
 4ה א% הורגים( אישית וכש; למק י,ם' חח-וע, מ נתקימה לא שטים לשם מנושכתודדתה
 רביי א4 ייקע א% ביקע אם-ת וכש"כ( 4ה אבו הכובית עקב יעיכנה לא י"ז( י"ח)4הב
 לא רכך עקיבה ליה אם' זכוכית, ככלי לדום-ם ונרדם ק-ב ככלי לריגשות קשין שקתרה
 חכם תלוכד כך תקנה לר3( יש טשכיו עמישי הכוכית :ר3 כ4 כועגכ( גיא כך אום'היה

 כאן ער א"ל לכו: איל לך של תער 4ה אט עליה ערעור ודא יכול משכהו יי(שאיכר
 ארל אמה אלפש הי  שכס- מם של מטלפי אצל יוד את מנן )מאץ( ליה. אמ' שבחתהום
% למן א"ל כך)כנ( וער אפז ילית בך אקז חכמה הדאוכל  ומשגל י4שמ על היתי רוכב 

 )ירכיה ואומר מפיצצת קל כה ושמעתי בשבת להיות שחל כיפיר כיום המקרש ביתארורי
 אביה כן מאלישע ריץ אליכם ואדוכה ןונו'[ אלי  שוכי נ'( א' שובכים-)וכיה: בנים שוכו י"ר(נ'

 השב היה יוצת פעם אם-תכי( הדק. המעשי: לו הקק ומריכן בין ומרד כחי יודעשהיה
 ר23ים על רשום יי( שטל הדקל שיאש עלה אריי ארם וראית בשכח נמסר בבקעתושגה

 וכילקוע 6מ7 ה גגי יסוספ ולר' 6ליפזר ולר' 6ס7 גנית. וסומינן נ7וליירוסליסלכל
 6ליפזי ר' סחור נ7ו3י לכל קר6קלס

 לל ממלקט הרד יסוםפ ורז
 קלת נמרס ט0 יסומט. ור' D'Sh~9ולר'

 אי"
p9Dh 6לפנטרין 

 או 6לפנתין סם רה טרם על עעדו סירס המס 6לפנתיזן לחתתחק
 טעית תיגת וסות? ניתין bVSh ,צ"פ ם עסי7רי וחרחין סיוטים ופירם מלגו גכ"יססו6

 ן י ל 61 6 כ ס ן ע 6 ת י נ 6 פ ל 6 במלין 46ן קפלת DlpSU :ו6 וכןעסזלקאק5גא
 ושכלין ען סס ויתש א כל bnd האשלל סכ6 ען עזעוריס6הרין
 לו נתקייעס לVD 6 צ6ן ים " וערק7יה עטפמין מריןומחון

 וקמת רוס עירס תו "ר יות ליל ת'  שליס  מתם4מ סע-ס ס 53ייתורתי
 פלס סמל ו6פסר ט"מ  כין יס  יס(  .מלי. וכ"י כ3יררסלפי ול"ל סס פריק  ~u'bתר5:.
 b~h פלס מליט כ% o55b שגיס פלס פלס תטע ךחר 636שניס
 עת 6ער עם סס% דדנו מוג יל גירוסלעי 6י" ק תוגן יס(36לס.
 %'ס כ( 4'3. 6ות לעיל ע"ן ,צעו 7נל 6סרימ טו3 ס:ממוק תרגמת מגסול"ל
 ופ-ת ס[ 3 1 ת י ר 16) ס ה ]ו ק 3 י ת י ח י ל )) 6 ס ע 1 6יח6 ונכ"י ס)נ7רסיסע"פ
 5' י"ו חביגס סווונ3לי רות עילט ג6( ניס. סתתת ועם 6ית6 ונילוסלעיסו6

 %קפף
 ע"

ח nS~p נע"2 6ק  hwb 6 ת ו נ  לק ן י ס ק ם תורס דגרי לו 
 6.ל זכוכית נכלי v~hS וסחיר ססקע.ז רעו 6ץ3 וני3קוס וזכוכים זסנככלי

 --- פ-נ. סניגס ירומלעי  סויר יפס וע' וכי סרק ככלי 6סי13ס6לסיס
  ונרסין זסנ ככלי לקנו% קסb~b r'v 4 עיד ל דנף זמ %לסיסמי
 ו% ט' נמתנרו 05 וזכוכית זסנ כלי ועם זכוליס ככליללנד
 זסכ ככלי לקנות ד"ת  קמין 6מר 6טו 9 45ספ סל )בץ  מן י'ת6טת

 וכל תקנס לו ים מיטר ליסר זס3 כלי עס לזכוכים ,סג פקיםחי
 תף לנהייתן סוזרין 66"כ כסגסנרו תקנס לסם  6ין זכוכיםכלי
 6ות סס המנס 'עופרים "VWP "ד  mh לפיל וע-פ  חסימיד רפז קסלס  ילקופוטע
 6ית6 ונגר" וע7לסיס גחי גף'פ כ"ס ס ע כנ( נ'. קע'ס btD. 47 ויסלם חוסלגל

 תת נטוס מ"ק6 נסיכי לית ליס 6ער כ6ן מסקר יעי כל כס.נטש"
 ין(מ4יע *כיל. b~h לית Sth ק bntb  ייעפ תליפ סתם מחשאי עס%91ת
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 רכנש אה גאל הרקל לחמש עלה אושי ארם האה שכת. וכמרציך כשלטא-ד
 את תשלח שלח ד( כיב )רביים כחן אמ' ומת טיצ והכהי. 1"4ר האשגה( אתטיח
 דדזשת( מיל דרשה יע לא שק של ימת עדיהם דשא היכו קק של טום ה"" איכאווויוי,
 בעלם יגרם שארכת )שם( סב שכקו כעולם לד -סב למש )שם( בציבורא עקיכה)ב0י'

 על %מ' יש יום שכהי כעלם ינדם)מ( ארדשכהי
 ה-

4 שראק  הטההוכו יירה ר' 
 בתרה ית Nhv לשק כך יפז כל טזרה שית 4צץ י4 טה אמ' הכלכ)נה( כפינחס
 יי על א% ייש דגדגם, הדדית ולא שכי מתן לא כאן אע אומר וכמ' כפ אח';ל

 מפעפע יצה אוכלה ודץ מאותו לה וטגנו היריתה עמ כתי על חוכרה מעים-ת אמושדיתו?
 אטה בן אלהצע יכז ימים לדוך עכזה % כריסה)גט(ככרישה

 אתק)"
 )א לא ליה אמ'

 נפש של רכרוכה ער ארם כני זככו ותאמף רכא ער אטש חשב נ'( צ' )ש-ניםכת'
 תשנה שטחל יוטה הק' שסח פאק י ידה וסת, אכרה ק א4שע ככה שעהבאיהה
 רכך קבי מא"- % צגי אתץ קטץניא( את לשרוף האש כא הלכדורן וכיק רכי,נסתלק
 וככהי ]נהה[ כעולם הללה%נ( לוי "נ( נ' יתז ח"כו' עלמה טליתו ופרש יט"נשרף

 4לה,
 י( )שלעף4חץ וקרה ה טכ ימלך אס לצח נק- שמ6 הם* ' נח נמך ]ח"[)שק
 אגדו 4ה וכממח הכע- ער שככי עיי לנזלך יהפיך לא תומ י'ם נ' )רוח לכל, יי'מב

 כיסא אנא להע אט' רבך או אביך בעי את טה לקה א% אק ראתי לעלכם" ר'למ-עלג(
 למה אט-ק רנחיי( כן וכמי אכאלהע

 הצמעי
 )שבת ונא טהנע(א לא להע דימה דנת ל

 כן לישע חוץ התפלו עם התפילק ותק רפפי עם ראפר חיק כתרתן בחכי( כל8-ק
 כניחלה( בו* יכרם לאחר תה-תו כזכיתאכמה

 )תרג"ם ית' רכזן- אצל שמ-קח ויכעום וכנוחי
 ליכרו תסתכל לא ו" לתה אמ' ליתומי חגן יהי הזל חסד משך ]לו[ מהי אל "כ(קאט
 אק מה אמן שדתפדנסו לר0 ע"י ר4 ככה הריא כשעה אוצרותיה רושעי" ועיכר,הי[]צ"ל
 אמ' וככף. כמן דרש על שכדם לשם שחורתי נר העמוד, כך שטים 4טמ תה-תו שלאכד
 ד"ק ובועז יוסף ון ח"ג כשבחוה עלט גם-רד לתוקפן יצרן פתו וץ שלשה -יומי1ל1(רי

 כקם אוראלי( ר' כשמ הגא רב הגדולה הרעה איישה הויך ט'( לעט )ביא'מות אמייוסף
WV-ודקנה שעשק יני לאלרום לאזלים, פוטאש )שם[ אלא כאן כחן אץ לי" תזם.י,שיר.ן 

 4א%ד וא יבא ינכש וי )פנו ץ' דום כי יין רד הת- ףאמר י( כ"ז אן )שמח"ל רוז-הנרעה,
 4צי כו תנע אם הש' י וז צרהזה כך לאחיד אמן נחק ט- ששאל ר' נשכע 84רואמר

 סנגיס 6ת ונפל נ"כ גקפ וגעילסיס טנם"ס תעוס כס( לני. 6על 6ית6קמת

 מא נ0 הנניס. 6ת וגץ ~ob 6ת Sa1" *ס" ס% ט6ס 6מוסני
 ר' גססנ"כ

~3%ps 
 ומולין נ' ל"ט riwp גגגלי 6כן קת%ת ,ן51קוע וקס5ת רות ומגזרם

 יעים כו( יפקג. ר' גסס סזלמס סונף עיי מוין ונתוספתן ors ובילומ3עי 6'קעת
 קזוסין ננוו' כס( סקיוס. נחות סנוכריס עקוווות 3ער6ס 3ית6 יום ו3ו כ ס ס 5 1 ע3

 כעו פי' כפ( 6מר. ר דג 5יכ נריל לסוס hrD סעתורנען וסיפית נים)6סנירס6
 ונירוס3וגי pa רות כסוגם עתנות ע* ק5ר חסון ho1 )שעשני?( ע"ס ם3כלריסה

 ר ת 6 כ6ן סססר ניחס ס 6. נ כ ס 16 6 ג כ פ געו וסוף ס נ י כ מ סגירק6תתזיסיס
 קמלת ך"יפ יפזחיס ירם3עי פ' תקנ5ין כזון ועד 6"ל 3ך מזור5יס
 וןרה"עמ 1ףס טס זז"1ומס. 7*ס-ען מס מלגס סיחס4ד סג 1he יעד ע' 1"(טרנ.
 עסח"ו ופירום קס3ת וילקופ וקס3מ רוס ערלם וע' תרץ דונו רות וני5קוע CGמגינת
 יום, עזרם פ5 כמונס עתנות ע' עביר לר' לתרו ר,מ5עי7יס ר'ע 5ג( רוחו עירםפ5

 ל6נ6. גן ונתר קזתיי לרני פקלנ 6נ6 6וג *ת6 ללטשיו"
 גתו 6יס6 ל פץ נ43 גסדנש נניס 4ת6 וקסלמ רח תעזרם סדנת דיט5רפ(
 רג mh סס וספןמ "נ ל גהנ 3קס ל %( חמנפו. יר' 3קפע 6סל.6?506

לשט-

 וססדס סל3 עג יעה תף ת"ל יוי6 כ3זס 6יי י' oa1 ו'לסונ6
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 (~hhf חטא אהביה הסי- עד שכבי פו הי -נ( נ' )רות א% -ב"מ דכאן עם דמךטערב
 ~ra על שנירגז כח משימק. דעת ואחם )'2ם( בהמ מז חכם נכף בעה חכם נבי ה,לד

 לכן רנק האשה כדץ כי ידע אל יד,נצ- )שם( שטליתת, שככה שעות שששת מלם-כת, סטרתם בידללם ר אטי כטרם בחקם[ .הבק- ער סדנלהעת תישכב יר( מ )יותכשמעה.
 ר'אם-

 ייוצ כל ישקק)מא( באר . שמחיל ר' בשם העא רב אט'. ביתרך( לם אם' מאה-
 כן כח ננעתי שלא לפניך וידהו נלוי העלמים כל רכק אום' פניו על TnLW בהן.חל44הי..ה

 הם-אל. לכל הלחם שטים שם כי יתהלל שלא הנה האשה ביר: כי ירע אל מלפניך י.1%זהז
 יוסף ידי על שפי, אט-י נגהן כיא( DtC )כידענית כדיה הספי, שההם

 מיכלי. לבע- פ' מעם 4ית ר( כ, כתהלים תכנע יגהן החיטט,הצעיר
 לקם כ' ל?( קחס. סו63 תתק"ק רתז תסכי גילקוט *כל ב"ו רות  עירם לח( מס.לס
 סוג כקם ע' ת6( פ'mb .6 מנ"ל סוג לקם פ' ת( ק"מ. *ות סכ :וסערות י'ד נ'פת
 ע"ג. *ות כד פ"נ *ותלנ"ל

 דמייען. רחמנאבריך

 ?  הטעותלוח
תקון: טעות  שפרה  עסוי פירחחסררש

והחכטים התכמש18
ככ"ל עגל88
וסקנאס וסקנס682
ו"כסאכ ויה"כ914

 סקדוס. 5וס וע'לסן למן24
דחזקים רהוקים 1610

קשה קשח4
וגו' ונק22
  קפ"ו עות  לקרן סונ* ת' ק"ג  ד4 ס"סנזיסר  נזוסר6דם88

 וקטפי ק"כ *וס לקחןוטיפ
שריהן שריוה, 124

לסתוסס  ל"תותס11

וריימס וסימם17"י
כענין כעץ 184

עלב עלבו7""
 סונפו כ"ס. סתיו פ'מ19

יכ' וכ' 148
סו63ו סת16

וילקיט יילקומ 1640
מניחה נפנופה 164
 ר5"ז סי' מתולל תר  תסתת וע'סתקר* ס4קר5 29.28
 פנחס פנרס 8%4
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