ו6ל יע13ר ,ו6ס יריו 061 ,ים,

611 ,161 1לסוי ,ווילנ ,6וויגיל.6
וא' י6חי61 ,חר ,ולתר.
וא"א ו6י 6תגח ,ו6י לפסי ,י '6ואיטל 61יכי יכיל לותר ,וקינו יכול
6סתעינן61 ,י6 1ותריס,
לישוע.
061
ואיליםיסיגו יכול ליסנפ פסלס.
6תר ,וחג' חותר.
ואיטם  bb,ימיו בירין.
ן 6מס גן מור'ן.
ואאב"חילי
ואיגע ו6ל 'עגור.
י  9nDhלותר.
ואא*לי6
תויכ 61ין כל 061 ,כן61 ,ערו
ליתר כן.
ואאל"כ '61
כולס.
וא"ב 61י נעיח61 ,י; נ.5
ואכ"ם וקין כ6ן תקום.
ואכ"א ו6י נעיח 6ית.6
ואכמ"ל 61ין כ6ן תקוס לסקריך,
י כרח.
ואב"כ ג
ולכת ,תיגעי ליס.
ואכיל ו6מ.353 7
ואכם"ל ולחס כרמוס סלם לגו.
ואבע"א ו6י נעיה .bwh
ואם  17;61ליעתייסוי ' rhלהקסם,
ואבריח יאי נרות מקרך.
ן 61ין לותר ,165 061 ,ולתרי
א"נ '61ת גרקי.
וא"ר י6יכ67 6וורי61 ,יח 67תרי .ן ליס61 ,תר לך ,ולפסל לותר.
ן ואליה ומ"ג  o~hלמקור סרן.
ואר"נ 61יח דגרסת
זא"ה61לוסן.
ן אטכ ו6ס3ח לרעך כפוך61 ,ינ1לפי
ן כסורו ,ו5ס ל 6כן.
ואה"נ וקין סכי גתי.
ן ואלם"כ 61ינו לפי כ13יו.
ואה"ת ו6ל ממפלה.
ואל"ק  1'61לו קרגיס ,וקין לו
ואור.ת 61ותר רדינו מס.
ן קסקסח.
ואווצחכ ו6כלח וסיועה ו3רכח.
ן וא"ם ובין יורי7ין61 ,י 1תקריין,
וא"ז ו6ח; 7ס ,ובחר ;ס.
ואז"כובין ;ס נרול61 ,ניי6חלריחי .ן 61י 1תלטרפין.
ואם"כ י 1'6חורין כן.
וא"ח ירחי מיורי.
ו מהר וניעור.
ן ואם4נ אין תאיכן לגדול.
ואחו"ניבינ
;ס ,ובחר ;ס ,ובתרון האטסל"נ ,
י
ואח"ז 61ח
הת"נ 61ינו נבתן ,וקין גופליס.
מכתינו )"ל.
ואנוסיי :61חגו גגלך יה.
ואח"ם ו6מר' כן ,וקמר כך.
ן ואניכעע"ה וקנחנו נתרך ים תעתה ועד
ואחכ"א ובחר כן בותרות.
עילס מללויה.
ואחכב"ע 61מר כן 163 .עייס.
ואחכז"ל סתרונגשינו ,כרונס 35רכה .ואנ"ל וקינו נרפס ל',
61ין גרפס
ואחייל ופין חמין לתרס,
וקמחן לותר.
 ,ואניס סין ג6ה חק-ס.
לקמליה.
ואחלש"כ 61ין תנין לפרס סל 6כסניו .ן ואיע  o)'btפולניס.
ן ואענ"ם 61יוווריס  52נ '3תנגח,
וא"י וקורך יתיסי '61נו ייוע ,וקינו
ו'יורע61 ,יגו יכול,ן ואעעש"מ בינו עולס על סלמן תלכיס.
יסודי ,ויציג
ולרן '.Sb9P

6יסי
וין

ן

ן
'
ן

ששפ

- "8-

ובפ.נ

וכיו"ט וגיוס טונ.
והע"פ 61ף על סי.
וכי"ם י' (3ת.65
חשעפ"כ 61ף ע( פ' כן.
וכיי"נ "31ן גקך.
מהפ"ר  1*1פגע רע.
וב"כ 631י כמו ,ונ.ן כך,
ן לומר.
ואצלל ושןליי
וויכח כטניס.
ן קריך (ותר וו.
ואצל"וויי
וככ"א י3כ( .7Pb
קר ,6ויחס קרוס.
וא-ק
וא"קית"י א"נ וצתה D17pייסח תהלות וכב"ו 31נל .or
וככ"ט ונב( תקום.
יסרבל 6ל .6:
ובב"ש ינכ( סעח.
וא"ר 61יגו רוקה.
ובכת"כ ונבן הן כ.713
וחר"פ י6מ 7ל6ס מסיק.
וא"ש 1~61סיתע61 ,להטתוס ,וצתי וככת"פ ינכו חן מחיך.

 '31כרעים,

יצתי

ספיר.

יבל-איגלסין

.r)t~h

וכל"ג ונ5( 6י 11נ61ל.
ואשא"ת ו6ס מניחי 6חי מלין.
ואשאת,םי6סתניחי 06י חלין תמונחי .וכלשתיבין ( 6עסה תסינה.
יבל"צ י 63ל1'5ן.
ואש"ר ובלח מתוח ר3ה.
וא"ת  plp),htחרגוס61 ,ל חעסס ,וכלצ"נ ו( 63ליין נו.(6
 6ל5י1ן גי (6גת'ורה
ובלצגבבייא ינ
ו6ס ח6תר:61 ,י חתלתי.
גית'גו 6תן.
ואתיל  ob1חת 65לוער.
ואתליע"ר ו6ר מעלט לךיי עת רקון .ובלשאל"לי3(3יס':י'ו  "6והקים
' ך(ס,ויסן.
ואת"ע ו (6חעסה עדיף.
ו6ס וכ"מ וגי תנו
ואתצ'ל  (61ח5טרד ל3ריומ,
ובמ"ר ו 3תן י'.1
חת 65לותר.
ינתו65י 'וט מוג.
וכ"כ ו3ן  ,1(3וגגי ניחו ,וגני ובטיו'ט י
ובמחט י3תח'(ת כנויו.
י נניניס .13
נעיו ,ו
וכטע"ט ינתעס'ס היניס.
וכנ"ל וננד לל13ס.
וביה ומח סל( ,ויחי ננקוט סקרון .וכשש ינתו65י סנט.
ת"נ וכעכי :מחס.
וכה'א וניח ה(( .o'"mh
וכיזא ונכוסח6 ,חו' ,,:ושי .o7h
וכהץ ו6ס 3ח סי 6ומיס.
תרמה'31 ,ת סידרת ,ובנא"ה יחס נ6 63ל ס63יי.
וכהיינםערוחשפס
יתקריך ,ושכח סלון .ובנ"י וכלחה יצתי ,ירי יונה ,וכי
מרע
יסר6ל.
תח3ס.
ובהפחומוחנןתפהסני
וכנ"ר 31ני ר316ן_
ס.
וכוהיו
וכעד.א ונעלט 67חי.
וכחו"ל וכה סלמון.
וכעה"ם וגערת הרע תקרנן.
וכוסה"ו וגלן הוה,
ובעי"ט וגעת יום טונ
ן מלולה.
וב"ח ו3יל 6חסךי יג
ובע"כ ונעל כרמו SD31 ,כימך.
וכחוהשייחול סייע?.
ובע"נ ונעל (מס.
ונשח ינטוני מרני
ת'31 ,.ן חסתטוח ,ובע"ש וגעת מנס_
וביה"ש ומוס הסג
זבפ"ס ונעיט( מבע"ח.
ילח ססמ'טס.

יני

וביוהיש ומוס סע3ח.

ובפ.נ תפני נחחס.

ובד וצי "וק.

שי -

ובצח  %731חד4
וכיש ונמך טרו,

א-

ונלעסי מיסיס.

ישק 171מק ק5ח,
ורחל וד' !מכייף ,ו5 '7ע'3ן.
ורוקב חי 5מכ'ט3 6ר%ק.6
ודבלים ודי ,3ס 5תנ'.1
ודלפני ת 65עוקיף יקיף.
ודל"וז גימ'  65מעמס.
ודט*ש ודע עט סחס1נ.
וריק ודין קיותיסון.
ודרדל ויושו ר3וחיגווכרוגם כנרכס.
הה וף סעטוריס ,ויכומ סיח.

וילום וחקורקיונ.

תהה

והףרוסו6רמוס ,וסור6ינ ,6וסוסענ6
רנס.
והויתם ושטן פרעון.
,bnDD
והגש
סעוט6ס.
אווססייידטו16טליס .ולי
הי"
וההם הנףת וססס יסטרנו עסני6וח
וירקני טסולסו נס65וכנ
חשב* וסיס כי יכ'6ך.
והכשתך וסכך סליל וקיים.
והלביש וסודם  13נעעולין.
והלפעמד וסקנס 5פי עניות רעמי.
והליש וסוסיעגי לטען סבן.
ורגש.ב וט 6חוק ננק.3
והם*י וסכרין .1tsY
ורומנים וסיחם עטחחו כנור.
והמל וסנל6ס 5י.
ודגלפע*ד וסת6ס (פי עניוס דעתי.
והמם וסני תילי ,וסנפק 6פינס.
והרם וסק קכסו.

וה'ע 11יסעעוייס,
סעיף.

ועי

סט5ס ,וער

והזפ וסכי פירוסו ,ופד סטעל.
מצלק הנס 5רךלעיין.
הזיק וסכי קמני.
' 16סעג
והשיס
תדר וחוף רמוס.
נ
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וישופע  6101למוס יכפל עון.
מחח
ח
י
י
ס
ו
כ
ס
ס
י
ר
ו
נ
ס
נ
ן
ו
ע
ק
ע
6וס
והסמ"ק וסנה בריל וקייס.
ער
י נ17ל 1י5 165ת65סיפח.
חשב5611ף ג6קק116יען ,וויינגערנער,
וויקנערגער ,וויע)נ6יען ,וויר3נוונ.
וססת6 6חי תה"ע ווי סעשדיס.

י,ח ומיק טסיי.
יעיק ויעניםקעי.

ושלע"ד 1ה5תערסי6רה.

יחס

6ועוח ,חס'6גו ,וזח
וחש
מאה"בוויכ
ח סגלכס.

חהולב-שיכיי
ס לו נסעור'ן.

ן

וקה"ת ון6מ סתולס.
ח"כ ו)ס גורר ,ווט תור.
וזכל*א ונס טלל לו 6מד.
ההרב וו6ח חנלכס.
1זהזשויק  610ס6ער.

ההית
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רמ

וטב'כ וטימס נכוחל.
חה"ת ח6ח סתורס.
ופוזב"ז ועוחנן )ס 3וס.
וזו" 1חס  ,or1ודלמ )ס.
וטו"ם ומן טל ותטר.
ס הס כולס.
וזוז"ניו
וטלם"ת וט 31ל 3תסחס חתיי.
ודז ו)) 0(1ס ,ו)רע )רעי.
יסע"ט ועעה 6טעיס.
ודם  er1עעוח ,ו:ס טעס.
וט"ת וטת 6מפל.
וזי"א חרעויירס .T7h
וי*א ויעו יירס 6כן ,ויר,ot~lh 6
וז"כ ו,ס כוכח.
ויס 16תריסי ויק 16קריס.
וו"ל )1ה(סיג.1
ויא"ע וי8קף 6ל עתיו.
וזל'ח חס ל 6מקר.
ויב"י ומפן ת 3ידו י5ליח.
וול"ק ו)ס לסין קדסו.
וו"ם חס ע3ו6ר ,ו)ס תו3ן ,ווינוד ויכ"ש 3 60.1תגוממו סלוס.
וי"נ וץ 17גסעיס ,ויס טרקין.
מיגד.7
ויה"ב שנ"ר דעת"ו ו6ג5' .חק סקען
וזמב"נ ו)ס תונן 3נקל.
ן עכו
3ן  sh1Dnנטריס רמטנ 6ית
וזמ"ש ו)הו תס פ8תר ,ו)סו תס
מ3גס ו0כונן.
וזמש"ל חסו תח סמנר לעיל ,ו)סו
ויה"נ ויסי כועס.
תס סר5וגו ל63ר.
ויה"ר ויסי ר5ון.
וז"נ )1ס גכון.
ויו"א ויוס 6חד.
ודס )1ס 1קו.7
וי"ח ויס חו(קין.
מכחונ.
וום"ה חה
קןו.י
ויט"ל ויס טעס ל7כריו.
ת'ע תס עני
ויי"ח ויו 65ידי מו3חי.
ודפ חס פירוסו ,ו)ס פסיט.
וז"פ הל"א פע"ב ב"ב בא"ם וב"ה וה"ו ויי"צ '1עחר '5מק.
פקח ויכ"ב ויך כל נו.
61ייסס 3:ח
עקח(6סו36ת(י5ירי8
 SDנחי 3ני 'סר
סי3ננפו ויכ"ם ייכחו 3תסס.
ס
זי"ל ו'ס ל7ק7ק~ ,יס(יעי
 ,ו'ס
 06ת5ריס 61מ .03גו ס.('5
לייפג'1 ,ט לסתוך ,ויס למלן.
ה-ש ו)מ ס6תל ,ו)ס סכמ.3
"'1ל אם"ו אה"ע הו"שהו"י עה"ויה"ל
וזסייא חס ס6תר.
אכ"ל יענר י' לננוף 6מ ת5ריס
ונש"ה ו)ס ס6תו סכחי.3
וזשה"כ " ,
ור6ס 6ח ס7ס על סהסקוף ועל
*
ס0י 1 nlrlrnPפסחיי על חפחח 1ל6
וזשדל ו)סו ס6תרו :כלונס ל3רכס.
יחן סתסחיח ל6 63ל 3תיכס(יגוף.
יזש-כ ו)סו פכח.3
ויל"ב ויס (ייסג ג7ומק.
ז'ח ו,חקייס.
וחהר,ל וחחיכס סר6ו.ס לסחכגי .ויל-ד ויסליקיק.
ויל"ל ויה' לי ליס1עס.
וח"ח וחחר מ(י(ס.
ז ויס לקתוך על ).0
וח"י וי63ני מקדךיי.
וילע"
וי"ל ע"ז בשה"ד ויס לקתוך ט( )ס
וחיב"י 1חפןיי3ייו י5ליח.
3סעה סדחק.
וחכיס ומן 3ס(ס קכו.
ו"ל עט"ש ויס לסס על תס סיקתוכו.
וחל"ב וחיס מר'ס3ניו'.
וי"ם ויס תלין1 ,יפ הפרקיס ,ויפ
והעכ'ר וחוקס ע(' כרו3למתיך.
עקותות,
רש a'D~U '1
.

