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שבוש
 ותכונתו. המפר,עבין

 רכינו כי sar מסונונ"ס נגתו6 ס)יתוו ווכי יי16"ס הלמיייס וימיי הלנמרסישמחו
 מלסיס נמו ימרות גירסוה ככפרת כרס  זס ומחתת  העיון  יוסר 6ת 6סנ . ססיגיוח וסננתופיסניות סעיקריס מכיי וכן . כעוב מחפרם ססוני6 כ) זס וסממת . ק5ח )מון ממינוי סגננר6 ם3זמתן, ~bgD כ) עסכי* סכועות מס' SD מפירם יכו תינ6"ם סר"י כעקכ1ח שךנפירוסו

 כמס י"1 כגף וכן . וחום' רפ"י לס ולרמסו  מג'ינסס גרסת יי5 בגמ' 9' כקת 5מסמסר
 גיד ר6וסו וכפרק . לנסיות כעס נימס וכגרסתו . ס3י ככי6וי ע" 5יכו ר' כ"6 וכדףסוסע
 onho 6ח 8סכ . נכ,16ר ע" קופ1יח כמס נימק כסופו יו"ד נ)6 341 כסופו ניו'ו )יקיבנרם
 כפסו נטוס זר נדרך ונחרן ם)ו )קוהיך תירון יודט סכינו סורס . ומוקיס כחיר51יס סכמםל6

 פכנמר6 6ף מסספוי ר6יוח )סכיך ורכו . י"ג ודף י'6 דף עי' סירוקק גש 6מכמ ע6 כ)פ1נ1וכמכ
 כהכ וכן כגמ' ננד מסוס e~h סספרי ע3 )סמוך ד;-בו וגס . זס SD במרוח רביות ג"כנ654
 מנתר כסכינו דרכו . מס וככמור ,כיר רב 6מר ד"ס ו' רף . וטי' י' מפנס פ'1 סכיעיתמחוייט

 : :5fff סר6סוניס דוך סיס וכן ספרק 1)6 סתסכח פס סזכיר )6מסנת'
 6ננח ותירתו 6תמ סתסס גפן סיסנ לסיניכשמבנת

,. 
 כסותיס מרגנם Oal . סרכם סס מןמפת סיקר חיכת )מקנס כפיר101 וכן עימךו היכה פעתיס כמס ככ6ן )פונו כי

 סרמנ"ס נ6נרח וכן . )ירט 6חס 5רז תיגוח וג' . 61ךרינן . 1פרקינן . ופריק חם36. ו6סהיפח
 מרקס . 5ffr סרי'ף: רכו )פון וכן . נכינו כדרכו דכריס סך3ס ערכי כצפע חירגס . סממנסופירום
 ענ'גיס כמס ט) בכלן )פרס קער )כן סוטכטס רכו מר"מ לוגי ןט3 סמסכח כוס )מונוממוגעת
 כנך מקומוה כב' בכלן לוחו מכיל כי וסר6ייס ז") ר"מ פירוס ט) סמך כי . n~foמסמס'

 : עזם כ'6 כ' 1' כדף ז"). ר"חפ"

 11עג6 נפרם לדפם נ ז ש"מ מפייס יגריס כמס סטירתי יפסס ספתי דדובשבלעשנני
 כמסכה סברס פיס כיקר )6 )מס 3סיניגו יקפס 1)6 . כ6ןוסוספחי

 ג)ג פוחן סכיך 1)6 פנדות כ) סססמיע ז') סרי"ף רנו כעקכי מסקך מממח סעטס נר6ס .610)1
 כפכ:יט כבדו) כמיגורו ונס מקותוח ככ' וסוד . ט"מ ס6רז עם )סגין כפסמים תקותוק כנ'רק
 ונמועך נגייס מלוס )טנין נ' וכטגילס וכו' ידך תעו) )6 ג"6 ככרכוח כמו מ6גדס שלכוחכמס
 ס' שמכך מסכ מירי הגי כהכ כגו 6כלסס גר' . נוס כי1נ6 וסרכס ס5פןגיס ננעי)פ י"סקטן

 : היו ננגפח ממס וירק מעקיו בטס ולכסוף בקדוחכעניני
 . גטה 16מ סוס מס' וכריס סרכס סעחיק )קס"מ ממפרם ססהיהימהמפרשים

 וסמהונזס וכח"י סוס לספר )ו סיס סמ"ג וכע) . סמ16ר ופט) סחפכםוכן
 כריכי יכחנו סךו"נ 1ע3 . סמחוס 6מר 'סלך סכ) יכר ס) כמו . טוכ כזכר ollnb וסניו גנ61וד

 :ידירן ע) בנקפי? הין . עניי יועה 6סי כממיר קנס סמאל 6ח עקמת כמחוס SDעט5ער;~נ16
 . בער דוב המו"ל : כתורס ומעומר מוקדם 6יןכי
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 ת"ו 'רושלים בעה"ק החתומיםשטות

 . סור6דג6 דכי)) ממוגס bh' ר'סדנ
 פו"נ 6נרססר'
 סכסן 6פריסד'

ב
 רכטופ5י 6נ"ך כנימין ר'כרס'נ
 סמ61) מו"ס כנ' סג*ון סלנ כן כייגפ ר'סרכ

 ( ום)יע"6ס)6גע
.ד

 י31ם דוד ר'טרכ
ה

 ז6ננעפט)ר מייס ר'טרס"ג
 סוזררף ז)יג ר' כן מייסר'

ם
 ננ6הנרין עוכי' ר'סוכ

 )יכ 'סומע ר' וגו' 6מיהי סגיו3 הג6וןסוכ
 כריסק דק"ק כ6נ"ך ס3יע44דיסקין
 )עווי )ינ יכורס יעקכ ר'סלס"ג
 ננרחדין 6כ"ר קיו6ס) תך) יהור6 ר'סרס"ג
 מננ5ריס רכ ימר6) יו"ע ר' סנ6וןסרכ
 רוניגסעיין יסי6ל ר' סגכיר?ר'
 נרנד יו6) ר' טגכירסר'
 יור יעקכ ר'סרכ
 סורווין 'סר6) ר'הרכ
 עעריס מ6ס יכס"ת נכ6י ייעקכ '5מקר'
 T~D ימוק8)ך'

ל
 מייס ררך וח' גכ6' מ6יר 3יפ6 ר':מנין

מ
 מקמ)יע ס)8טקי ע0ס ר'סרכ
 מוגעער תענד) ר' סמןיףכרנ

 גסכ6 )יכ מסס ר'טר'
 סנכירסרכ

 ו-

 ותטננעדנ מסס
 מפוזנ6 ת6יר ר'המ91)נ
 : נמוס תכס ר"סרנ

 כ?ך":) 5ברטס מסס ר'ס6כרך
ב

 כ"ק ניסן ר' סמסידכר'
ע

 מ6יננרין יוסף עקיכ6 ר'סרכ
צ

 :נסרותק גרי' ר' נסוכ )י3 5נ* ר' סננירסונ
 ספיר6 6סר 5כי ר'סוכ

ש
 6כויס מו"ס 3סונ מייס S~bn ר' סנ16ןסרל
 3:;יול כלילת S1~a יר כע"ת  מדוכר6תנ6 "נ"ךס)וי

 ס5ול  תלפס.
 נרעז:ר סננו6) ר'סרכ
 ננפיגסק סכג6 ר' סגכירסר'
 מו6נקוחסקי מייק3 כ"רך6'יס פתננ6 ר'סר'
 כוי6רסקי ס3ננס כמו6) ר'טרכ
 סגדרם ס)תס נ"ר כרוך ihlnDר'
 ש"נ 0130י'

 פ6חי3 פינ6סוקטר
 עכתי ר'כמניד

בחו"ל
 נ"י נ1קרמנל3 ממ61) מפס ר'טרס"ג
 גזי מ)י6ן 6נ"ד סנ'סרכ
 פ"ריז מ6יר כן מסס ר' סנניך'דידי
 נפ6ד'ז סנן31 ונסננ"ו גכ6י 3.כ 6רז'ו'

 סס)מ? ספר סמו"3 )ינ יכודס ר'סרס"ג
 עוךסקיס סנכירסרכ
 כל6נדן ס8נ"ד ס)יע"6 6ד)ר נוק ר' סנ6וןסרכ

 : 6מן ו)ס5)מס 1)כרגססנויס- גיי6: מכי6 נמ' פל פי' ולפיק ככיחו sffr ננסרננכ"ס ס' )ו פיס לני עג5 סקדועיס כספריסיגחכו
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 ישרותהנהגות
 ימי כ3 נסג 6סר ז15ק") מטנך) מגמם ננסור'ל מפורסם 5ייק a'ohno 1163 Sh~nt סיגמ"א

 . השו p~ot 3ירומ)יס שופום מז3מ ט) ו)סט)וח . 6"כ כמלי עג 6עגס 6תרמ' .מי'ו
 סרכיס וכפרט )קורס ממיכר סיסים כוי )זס( זכיתי )6 3מו") כי .)6"י מעגין סכ) כגמרך)ט"ו

 ט3 מעיו גן וכלוט וכר )דבר ככ"ר 6ח )חכ"ן מס כגס . 3"ר מונס 6הס מדוע )נפכי6ומריס
 קטרתי סרכים ),כוח ולמען . נקכר רוכנות מפתותיו פיכוין וכוי . )ג) דנ)ף תיקמץ 6ך .6נ

 ומכי' נפ'י 3לי ממוח ד' סלך )6 ; נחורס סר56ון סךינור )סיום מ6ר לזסר כיס כמקסששיכנת : סמלי orl . מכעריו טוכ וננגעל6
 כין יסג )6 סכסך כסח . ידיו גיטך סיס נימן עוד כגריך מגס כגיוס נוסכתוכסגיעור

 6:ר . מרנ3יוח כאונס כןקדוק והינס תיכס כ3 מונס סיס סחפ)ס נכ3 . כסרמכ"ס 3מערכמזרם
 מרמ1ק ' סיס . ומוסר ממיס ירקת כדכר רק דיכוריו ככ) נוסר OtO . )כעלס נכסכ"נסדיכור
 מחפ)ל ~OY . מ6ד OSDn סיס ודעתו . סקנ6ס ותמית סג6וס וממדח סמנופס נגמדתמ5ל
 סימן 6פכנז כלכון 6פן' מחס)) סיס כנקרס מ"ו 13 קרס 6;ר וכר כ) ע) . מכסם )סנט) יוםכ)
 כר3ניח מ6ד וקן . כפיו מיניע ניזין )סיוח מסתוקק סיס ינניו כ) . )עכוחו טמור )כ ססי"ח)ו

 30 מלפוניו עמו )יכר פוכ מכר )ו סיכיס מ6ד נזסר סיס . מיוחל 6סחייע 63 כטו"מ6כל.
 סגריה כמ6ס'נ סרכ מכר )1 סיס! כקוזכי5, ומ"ן רנ וכמסיס . וכו' 6ים כלכ ד6נס )קייםכיצה"ר

 רן לסיוח ;)6 מזמיר כיב . עון כוס מכר )ו סיס ס)VD1 6 כ3 מצער וסיס . S~Ir גי)יסור'
 ס'? . מספר רק ס)כס נגורס סיס )6 . מחך מוס 1)כרומ רסע חמכ1)ות )טכוס ומכ"ם דווין16

 )ותם מסיס ססכר . )כ ססייך כדרס כ) ט) ;)ו כמומם מציין וסיס מצות סחרי"נ )פגיומסדר
 מס כע3 מוזר סיס . תורס מדין פכר )קם ם)6 וכ"מ נולו ט3יסס מיק) סיס ננסרכטמתתעיר
 חסיד מסור סיס . כע"פ כמעט nelh ככו"ע נקי סיס . כיסע כסיס טנ)ס וע) כררךממניות
 לכיוס וקודם חפ)ס כל קוזס לוקס נוהן סיס . כמי17ם וקיצור 6מרוניס מספריםקיצור

-. 
 'מין כ)

 ומפקרים כ3) 6רס וס מם דינר ס)6 מרס"ר מ6ד מהרמק סיס . סנוטס כוס מפיו ס1גי6)6
 1וכ5 )6 פן 6' מעס תעמיס מכמס מתונס ט) מצילך מונע סיס . וכו' כטוים ומדנריסוצ)ילכוח
 סיס סלו סחפ)ס : ד"ח נוחיך ליפן מ6ד נזסר Oto . קילוח מנוסס ע) ויאגור וכו' מחן)כמם
 . וכו' כריס מתפלל וסיס כס)6 תפלס כע) פסיס מגרונו ס' 6ח מכגד סיס . כמו וכב) לסכקיל
 סיס . במטסך וכיר סיס . וכו' )כך )6"י )כן )ח"כ )כן )עגייס )5דקס מיומדיס כסיס )וסיכ
 ל6 גחן 061 . כנקז גממוגו ותון סיס . כמס"ק נזדכר סיס כסכת . כש"ח ע"מ ככ3 סמויהקורץ
 נדו) טנין וכ3 מ"ו 5ינור כררת נסך ננועו סיס . )עניים ומרקס כודעו )6 ועקכוחי"ו )עגמוטיכ"נ
 6כ) נופן כטוס כוס ר5ס ם)6 סגס וכו' נו ונמרו וכו' כל"י נוו) ענין 6' פטם וסיס . 6)יוהוכם
 סים טגס כ' כן . מממיר סיס )עלנו 6כ) )6הריס נוזי) סיס 3סוך6הו . ינו' ינוח ספקותכממח
 מפיק פכ סיס מררם ונעת . נוקומו סינו63 מקוזני65 רכ מסיס סי)ס ר' סג16ן ע3'1 ידיופכמך
 סגפס ממנון וכפנקם . הירס כיטו3 כו סיכ )6 6עפ"כ ר") ימיו כ3 יסורים כס) וסיס .נ:רנליוח

 וכו'. ממכין גססו כ6ו ס:נוםליס ויקמרו ספסיק וקיים ועת-. טה כ) כיכס מסיס כה31 סיס 75613
 חושר סם0)קוחו מבנסוח )סגס . וכו' עקמו טל סקיכ) מס ושייגרס נדריס כו וכה31 . כ"כשי'

 6)?י ג' ככביס קומר ם:'ס כילם 167 זס rh 6ך . 3כני)'ן 6ק5ר )כן פ)6יס QID'D' מככעסיריעס
 מרח ז? 61נני , )נ"ט פייר כ"כ הרפ"י כמגס כרונר6116 ונפטר . פענניס גנגס ק"מ וקרץ וכו':;מס

 : חגנכ"ס . לנ"ע פגי 6דר )מודם נט"ז נפקיחסיטא
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