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 ר ממ

 ם י * ח ל ה ר יש
 תר"יגהעולה

 ספירס 6ת פרתי יסר6ל 3ית ~Dsb' סלעיו6לי
~bSD 

 6סל דט*זיבך טילת ונוי ע5
 שכיעס mtnb שניני סנ3ו6ס סי עD11'D? 5? ופמכתי סתורס נ5 63לססם

 י פמ
 רשכל"בה האמתיהגאון

 ,צוק"ל מורלנא אליהוהאררת
 וגו'. ספילס וענתס וגמ*ס סת3ות נ5 ננה 131 תילות,  ותרי"ג ים סרינו  נסירת6יך
 פטירת btSIIS גמילס 3תולס 6מל יסרבל תיפ6גופי סכ5 י65 פפיו וסגת ומקל ר6ס16

 nblbl~ סננו6ס, nb1S עיוני ספתי ?לעיר 6כי nblS סיפרס, ספקות מצפעהאזינו
 סרר tps  מיוייון שיך על וזנ*ךו*יבן יבעל נדרך  וסוכתי , י:געימיס דגליו6ת

 . פסויריססתולס

 כנפים בעל הגדול הנשר מניןולפי
הרמביים

 מח"ו המופלג היחרב היים אני . למבין נכוחים ונספריםנמניע

 ולל"הזבולן
 . טמארופאליא דק"קאב"ד

 לתהלה נאוה בשור צריקיס רננולפרט

-- - 4 4 ש % א ש 4 4 * א י "  
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 בקצרת מצווו תרי"ג מנין סדרלוח
 הנמצאים תיבות בתר"נ ונכללים דל הרמאים לדעת נספריםבאשר
 כל נכללים האיך יבקש אשר ומי מי וכל כקצרה האזינובשירת
 משירת איכה בכל ראשונית ופוסקים וירושלמי ככלי טתלמודהמצות
 הנחמדים כחפרושים היפב המעיין יראה כאשרתוספתאזומכילתא וספרי ספרא נכלל תיבה ככל כי הספר בנוף לנפשו נופש ימצאהאזינו
 כל על הספר נוף על חנמשכים בועי השני ושם יכין האחר שםאשר

 : בקצרה כעזר"ח"י החלי וזה ומצוהטצוה
 אחת פ"ע יש בראשיתבפרשת

 תנו פח עמס פלופחא,'נו
 אחת מ"ע יש לך לךבפרשת

 יפיס % %ו נ5 5פ% פקעתשפים
 א' מלית יש וישלחבפושת

 סנסט סו S1)bS ט65 פ4ת1חובוח
 ntSD וי"א מ"ע פ' באבפרשת

 ברסיס וקוש פסס פ815ותשמע
 נניסן 3י'ל פסת לפגוע פרעחצרץ

 גגיסן ט14 ניי5 סססת נסראפיי'65נו5
 ופגוסל נ6 פספ 65נו5 פ65פי

 פיסל -פססס0  5שתינ פ65יערף
 סספ S~tS מפן לנעוכמטר
 לפסס 6' 5153 ע3ס 65כו5לקהי
 נפסק נוסותינו TWWt יפ64 ס65תזל
 5פופל פסת נפל 5ס6ני5 %0אטרת' גססי פפן תעווגפ SubS ס%כטל

 וסניו 5תוסנ פססם 5ס6ני5 650כלזעירים
 מנשפו סיקוס מפסס 5?ו5יbSD 6עלי
 סססח פרפר ער5 י6כbSD 5שיבים פסת ?קלנן ערס לפגור ט65רשא

 נכול כ55קיפ
 3פסש r~fi *6כ5פג6

 גססת גננ%יכו IWff י61ס 650כי
 ססמ )5י5 פ3ליס .3י6ת יסעושם
 3שס טשו פשל יפויחח'

 פob 65 161 פפ% תטו 5עלוףאקרא

 א' מלעת בשלחבפרשת
 ע"ת olnnS פ0 635ת פ65הבו

 46ט סיס ו5ס6עץ 4וע פקע,רל מלקה וי*ר מ'ע נ' אערובפרשת
 ז%פ 46ס סיפ גפחפנס יפלס פ65אלחינו

 פס5 יעפות ס45 הצור,
 5סם יספתסות bSDתמ~פ
 יענוס פ65פעלו
 5טו6 ימנע 650נ'
 גשת קיופ פלופגל

 ופגת על6גס לעסות ס65סרניו
 ו6ס 6נ 4נומשפט
 d1S# ס65אל

 SbNb'9 נפט %5ונגס% 6יס 6פת עם %5ף פ65אמונה
blcפקר פסעי 
bSO05פת 

 5מי o~b  נזמרר n1DDS פ%ואטר
 ספא0 ע5 נפעמת n1SuS פnhm65 בוא* פלנרי פונס כננות פ65חוא

 מלית ול' מלע כ*ג משפטיםגבפרשת
 סע3ליס פפס5יעך עגלי עגל וץלוין

 וסייס יעיט 65 06בניו
 סיגליס 6פס למנול פ%מומס
  יגלול bS ועוכתס נסותס פייסרור
??-P061 6נ לסכות פ65ופתלהל נפזלי נפם סלו5מ יספית 
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 3תנילו 5ח531 קנסות רוןחליהוח
 q"D לסתחוי'3 נסייף 5סרונתגמלו
 ם65כדרכס טסויקס 3סעס דין ידוןואת
 סנסק5 סור 65כו5 סל6עם
 3ור נוק' דין לדוןנגל
 וחמםס 376עס 7'ן לדוןולא
 ורגל מן נזקי סו6 סוער זין לווןחכם
 6מ גזק' 7'ן לזוןחלוא
 "נס מומר זין 5רקהוא
 וכופר ומורס עוען דין 175ןאביך
 ורוכל סכר סותר דין לדוןקנך

 3ת51ס מפחס דין לדוןעשך
 ענסף וימיות ם65ויכננך
 נךכויס נר למונות 650זכור
 נחפון גל לעונות ס65ימות
 ויחוס 56תנס D1)DS ס65עולם
 יסר56 לעניי 5ס5וות פ*עבינו
 15 ס6ין תתי חוג 5תנוע 650שנווו
 נרצים olss ת15ס נין 5סתעסק פל6דר
 דין לקbSD 55ודר
 מגדף ט61 סמם דירנת 1bSשאל
 גסיך sspS 650אביך
 סתנו6ות מוקי ל6חרס65סגדך
 טריפס 650S1)bSוקניך
 653"ניוו 3ע'ו טענת 5סמוע ס65ויאמרו
  עניוס 3ע5 עדות לח53 ס65לד

 6חו 3סגי5 וניס סמוי 5גטות 650בחנחל
 נליני וכות סועד מי מו3 ילבוד 650עליו, נפמותרועי
כפסות

 ונסעות רגיס6חל?גויס
 נדין עני טcn1S 5 מל6בהפרירו

 כדרך מסנכס5 תם6 לפרוקבני
 רסעו פפני buln דין לסטות bSnאדם
 מדעת 63ופך דין לחתוך 650יצב
 ליקח0וחד ס65גבלת

~tDff
 גסגי)נית ס6ר( לססעיט

 שנת פפל6כס לפנותלמספר
 ,רס ע13דס D3~S 003 650בני

 ע*1 לנסוך רייס לסדיח 656ישראל

 רסיס 3נ' לסוג פ"עבי
 חתן על פסח 5סחוע ם65חלק
 כפקדם ולסני6ס נינוריס לספליםעמו פוקי עד פסח קימורי 5ס5ין 650רו'
 3מלנ גסה 5נס5 650יעקב

 ו5כ5 קופות 5~' צרית לכרותם65חבל
 ע"נעונדי

 63ר5כו ענו*ס ימנו ס65נחלתו
 א' ומלית מ"ע ב' וזרומהבפרשת
 סיקדס ניח לרנותימצאהו
 מסילון סעדת 3רי 5ססיר 0ל6בארץ

  DD'1 ס' לפגי מכיס 5מס 5ס7רמדבר
 מלית ור' מ"ע ר' הצוהבפרשת

 גפקרם נוות לעיוךובתהו

rowtbSO 
~'DCS 

 ס6פוו פע5 מפן
 סלעיך לקלוע ס65יסבבנהו
 קיסיס קופי 703 נסכים סי6כ5ויבוננהו
 וערג נקל ננ*י קטולת 5'סקטיר'צרנהו
I1W'H1650 מון סוסם 3פ,3ח לסקטיר 

מקטורת
 מל"ת וח' מ"ע ד' תשא כיבפרשת

 מגס 3נ5 סםק5 פתטית לתתעינו
 5ע3ודס ורגליו ידיו נסן מיקוםכנשר
 סעטחס 3*ר3סמן ופלכי כס:יס לתסוסיעיר

 ין כתו לננסות 650על
 קעולת כתתנונת 650DIDD5נוזליו
 ע"1 תתקלו3ת ולמתות Sl)biסל6ירחף
 3ספעס סלון תע3ודת305ותיפרש
 נמ5) 3סר 65כו5ס65בנפיו

 א' מל"ח ויקהלבפרשת
 03גת לענוס 650יקההו

 מל"ת וה' מ"ע י"א אקראבפושת
 עוכס קוכן מעמס לעפותישאהו
 תנחס תעמס לעסותעל

 ורכם מ16ר לסקעיר ס65אברתו
 פקר3נות ת5ח לס30ית סל6ה'
 סקר3נות כ5 5ת5ותברר
 5י13ר ס5 ד3ל מעלס פר לסקרינינתנו
 גרת סגנע SD חטבת קרנן להקריבואין
  סיו7ע עדות 3נ*ד לסעידעמו
 ויורו עולס I?9p להחריגא%
 כעוף 3מט5ת סרים  להחדיל 650נכר

 תועם נסכמת סמן לסוס כו65ירכיבהו
 butn בפנמה לנוגס 5זת( פ65על

 ומועם קון ים5ס נקדתי סלועןבמותי
 06ס קונןוי3י6
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 6יסו'נות ספק ע5 תקוי 006 5ס3י6ארץ
 נז5 6פר סנוי5ס 5ס0ינויאנל
 611י 6סס חוט6 0יקוינתנובת

 מל"ת ומ' מ"ע ט' צובפרשת
 יום ננnSlnbD 5 כדמן לסייסשדי

 תמיד ספונם ע5 06 מתוקדוינקהו
 סמוך 06 לנגוש מ65דבש
 מנמות דיורי כסנים סי6נלומסלע
 "rD פגתות מיולי 65סות 650ושמן

 יוס ננ5 חניתין פכת' כ"ג סיקריגמחלמיש
 כסן פנתת ל6כוbSD 5צור

 נסמפט ספט6ת פע0ס לעסותחמאת
  ספנימית פמס6ת 65נו5 ס)6בקר
 מיהיש:י(לן:1;יון::ן כדלוי 6סס קרנן לע0ומוחלב
 מקד0יס ונכותר לסרוסחלב
 פגול ל6כו5 ס65כרים
 סגטפ6ו קד0יס 65כול סל6ואילים
 סגטע6ו קד0יס למרוףבני
 מלנ לריכול סל6בשן

 רם לריכול סל6ועתורים
 מל"ח וי"א מ"ע ו' שמיניבפרשרז

 סעד פגוד5 לנקזם ייכנס bSnעם
 3ג7יס קיוע לפקז0 5ינגס 650חלב
 ענוד נטגנת פפקדם כסו ינ6 650כליוה
  5סולות ו65 לפקדך ייכנס 650חטה

 ייןתמוי
 ותיס פספס סיפכי 35ווק פ"עורט
 טפ6יס וחיס חספס לעכול ט65ענב

 מגיס נס'פני 5נווקתשתה
 טפ6 דג 45כ51 סי6חמר
towt1bSD 5טפ6 עוף ל6כו 
 פגניס מיפני לנזוקישרון
 ופטמ6' טפ6ין 0ר5יס 0פנ' 5סיותויבעט

 טפ6ס ננגס נסיותמת
 סקרן I?D 65כוbSD 5בשית
 מפילות תויירת Sl)bS ט65ויטש
 ממיס סנן 65כו5 ט65אוווה
 מעמוס המתסוס למם 65כו5 ס65עשהו

 מל"ת וב' מ"ע ח' הנריעבפרשת
 ופטע6ס טפוס יולדת סתס6וינבל
 קנביס טפ6 י6נ5 טל6צור

  כלמטסו קונן יולדת סתקלי3ישעהו

 ומטפין עת6 ספ5ולע 0יס6יקנאהו
 סגתק 5נ5ח 650בזרים

 נפ5ולע ופרע1ס פריעס  פזותבתועבת
 נגזים קלעת טופלתיכעיסהו

 מ"ע י"א מצונעבפושת
 מ5ויע עמלת מנותיזבחו
  נסיעסו  משקרפ nla'Dלד'ם
 פקוס 3פי טמS13UtD 6לא
 כ0יטסל  היורע קוכן פ15תאלה
 סתנוגע ניח לטפלאלהים
 סז3 טופלת פקותלא

 ופטפון ויענטפ6 סנ3מ 0שחדשים
 ופטפ6ס טפ6ס כוס 0תס6מקרב
 ופטפ6ס טפ6ס וגס 0תס6באו
 כסתעסל קינן ונס סתקיינלא

 מלית וכת מ"ע ב' אחריבפרשת
 שיקדם עת נכ5 נכניס יכנסו 650שערום
 י'סכ ענודת נ"נ 0יעססאבוהיכם

 לעזרם מת קרנן UInDS 650צור
 ועוף מיס ממיטת יס לכסותילרך
 3י6ס 653 6פי לעריות )יקיר 650תשי

 36י1 עלות לגלות ס65ותשכח
 6פו ונ5 635 ס65אל
 36י1 06ת ע5 635 650 מהללך,

 קניו שקנוסת 6פי5ו קמומו ע5 635 ם65וירא
 3נו נע ע5 ל63 650ה'

 3תו גת ע5 635 מ65וינאץ
 פקת 3תו SD 635 650הכעם
 *ניו  ינסו6פ דמותו ע5 635 ס65בנ'1

 קניו דחות גנל לגhSD 6ובנת'ו
 6תו קפות ע5 635 ס65ויאמר

 36יו 6חי עלות 5ג5ות bSDאסתירה
 ננו 66ת ונ5 ל63 סל6 מהםי דגיו 6פי 6סת SD 5נ6 650 מני,

 6חיfl~b 1 ע5 5נ6 650אראה
 ונמס 6סס 5י60 650מה

 3גס ו3ת 6מס 5יס6 650אחויתם
 3תס ונח 006 5י60 650בי
 1nbb צחיי 06תו מחות עhSD 635 5דור

 ננס ע5 635 ם65ההפכת
 5עו5ך פורעו 5יתן 650המה
 סוגל ,sp 635 650בנים
 ניתפס SD 635 ס65לא
 טקס  נסר  *סס  מניל ם65אמן
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 מלחה וליח מ"ע ףג קוועהסנפרשת
 ו6ס פ36 5ירו6בם
 ע*1 6חו לסנוטסל6חם
 5ענדס עתו לעסות ם65צוני
 ספדם ען ע6ס5סנימאל

 סע6ס לקדר ס65כעטוני
 לעניים מלקט לעזונבהבל'הס

 ס5קט סנים גע5 י5קוגר ס65ואני
 ננום פ6ס wtjsאקניאס
 סגרם פ6ע לכלות ס65בלא
 לענייס ככרס פרט DS~3עם
 כנוסן .פוע 55קוט ס)6גנוי
 פפון 16 מפן סוס לננונ סל6נבל

 יו' 5!1"ל'5~11
 לעסוק bSnקרחת
 מגיר מנר לבסר6500 5נו51 650באפי

bSIsspS S69P "Db מרם 
 3ע5ס  פסס65'5סנפי5

  3פפפט SID לעשות bSnוזחתיח
 ורין  נרול יסוו סי6ותאכל
 ,נ5רUID~S  9ארץ
 יכיל ילך ס65ויבלום
 מגירו פיסחי 5פכוע 650ווזלהמ
 ס65מוסדי

 לסגולי
Db  בבירו 

 סמוט6 6ת לסוניםושרים
 "'Sb1b 6דס לביים 0ל6אספה
 5כקוס פל6עלימו
 פיסדoTb 56 נ5 65סונחצ, NtU)S סנררעות
 (otbS 3סתס 5סדניע 650אכלה
  3ל6יס לזרוע ס65בס
 פרלס bSD Sl)bSנתי
 קדם וכעי נטע 5סיותרעב
 b)1Dt י551 לסיוע פ65ולחמי

 bS~ bnJsישף
 )עונן bSnוקשב
 סר06 פ6ת 5סקי4 0ל6מרירי
  פוקן פ6ת יססחיפ ס65ושן

 33סרו קעקע לכפור bS5בהמת
 כפקוס פן 5ינו6אשלה
 פעסס%6 לעסות ~bSבם
 וזקן פווס ליריי טנגותמת יועיני עעפס לעסות ס65עם

 תפפקל אידס עע 5עםות ם65זחלי
 ופדות ופפקולות otnbn %דמעפר
 ob1)b (ssp ס)6מחוץ

. . 

 5ספ"הג יעאעפס לותרמטכל
 סנים 3מוקופ ל~אצ bSD -חרב

  מלקו ל"מ : סיע כעד אמיבפרשת
 לעת כסן יטפ6 םל6וטחדהם
 לקרתיסויסת36ל  סולט נסן פיטפ6אימת

ע5יסס
 3פקום יום ט513 יענוד hSnגם

 עכס כסן ים6 סל6בחור
 מללס נסן יס6 0ל6גם

 גרו0ס נסן ים6 סל6בתולה
 נגש 5סס ו5פ5וק נסניס לחרםיונק
 ספת S1bS ג517 נסן ינגס סל6עם
 לקרובים אפי' כמ"ג יטת6 סל6איש
 נת51ס געדס נ*סנ סיסיושיבה
 onSb כ*נ יקפ ם65אמרהי
 56מנס י3עו5נ'ג ס65אפאיהס
 פוס נע5 נסן נפקדם יעגב סל6אשביתה

קרוע
 עות פוס 3ע5 נסן יעטר ס65מאנוש
 לפק"פ פוס גע5 יכבס bSDוכרס
 טע6 נסן יענת h)oלולי
 תווית טי6 נסן י6נ) פ65נעם
 מלופס ור י6כל סל6אויב
 תרופס ומכילו נסן 0ופנ י6כל פ65אגור
  וירה פוויס ערל נסן י6נל bSDשן

 פגועת לזר 1כם61ס חלאס ת6כל סל6יבניו
 כסן ועי' טנ5 65נו5 סל6צרימו
 חוס נע5 3י(ק7ים ס65פן

  O'WD 9ר3ן כל  איריסיאמרו
 נקדחים  פוס Stui~S סליירגו
 פוס גע5 דם לזרוק פ65רמה
 פוס נעל 5מחוע 0ל6ולא
 עוס נע5 6יפורין stur'~S ס65ה'
  פכיי Db"  3ע*פ  לסקויג ס65כל חי נע5 0103 זכר לסוס ס65פעל
 יפיס ח' 3ן קרנן נ) סיסיסזאת
 6' 0113 וננס פספס לסמוט סל6ני
 וכסס ssns פ65נוי
 ססס U7pSאבר
 דססמ 6' גיוס לם3ותעצוה
 דפסת 6' פיוס פ65כס לעסופ bSnהמה
 ספספ יפי 3ז' פוסף קוכן לסקריוואין
 פסס 30 פ13ע* סיום 3סגופבהם
 פסס ס5 גז' על6נס nlnDS ם)6תבונה
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 געויוקפ0 גךגנ;:;ג" ש:םגמ."צ
 מיסס עע613ס ק5י 65נ51 פ65ישמש

 לעופרקורס
 קוד כופלפתנו6ספוסס 65נו5פל6זאת

לעופל
 ס3ועופ ז' עותו ססיוין 5ססוליבינו

 3פ5רפ  ons  רמי 5סגי6לאהריתס
 וע6רפ פפל6בס ליזוםאינה
 כפירם bSt meS esbSnיררף
 ססנס נר6ס פפל6נס5ס3ותאחו
ס65אלף

"1eDS "hSn 
 3ו*ס

 נפוג כיוס נסתענופיניסו  וריי תוסף קרנז )סקוי3ושנים

אם
 3י"יינ שלכס  ס1:וח ה

 נ

 ל6נולילסמ?תיני*סכ bS6לא
 3י"סכ פט65כס 5ס3ופכי

 חסונות 6' גיוס פפ5*נס a3DSצורם
 3יוס6'7סונח פ65נס פ565עמותככרס

 עמת הסטיני משיקנס טהסני

 שג צעעיב2ג
 צפונות היניס ו' 5יטו35צורט
 יפיס ז' 3סוכ: ליס3צורם

 מל"ח ו'*1 מ"ע ז' בהרבפרשת
 3סניגנית 6רפ: לענוד bSDואיבינו
 3ס3יעיות לילן ע713ת 5ע3וד ס65פלילים

 נס3יעית ספ.מיס לק15ר bSnנו
 3סניעית וני3יס לנ5יל םל6מנפן
 אסות ז יוננ לסלת לספיוסרם
 3י*נ ניונ5 סופר לפקוענפנס

 סייפים סני לקדםומשרמת
 ניו53 ס6דפס 5ע3וו פ65עמרה

 מחל ענ3יס 35צ ם65 יענני

 ארגו אס צת יםאשכלת
 3דנריס תגילו לסוכות פ65מררת
 ל)פיתופ סיון תפגר ס5*לסו

 פנס עד מופס ערי 3תי 5כ6ולתנינט

 5טו פנלפ 51* לפגרך הדס 5651ע*ל
 3וניפ nllS~S ם65וראש

 33ויה 3ע*ע לערוי סל*פתנים
 ר 5ע3ת bSoסא

ק

 לעולס כבעגי 3ע3ך לעזורהוא
 3ע3ז 5ע3וו שוסו 5גר 5סנזמ ט65כמס

 ופוןענוי
 תפנית 6ק ע5 5ספעמתת פ65עמדי

 סליה ו% מ"ע ז' בחקית'בפרשת
 6דק וכרכי דין לדוןהתום

 קרפיס כספת לצפיר ס65באוצרתי
 קרס סתפווס לסיופלי
 3סעס וזרני דין 5דהנק9
 3תיס עוני דע 15הלשלם
 מוות עיני ייז לותלעה
 5קר3ן פקוגן לפגופ ס65תמוט
 ננכיו ממניס PT ל17ןדגלם
 ממוס סדי יפנו ס65כי

 *(lltSb~ פ%קרוב
 סחוס

 פספס פעמי לספריםיום
 חספס פעסל ירכי פ65אירס

 1' נשאבפרשת
~ffo 
 טלית ו"

 סימנס פן o~bnu יפ5מוהש
 5פקדפ טפ6 ינכס ס65עתדת
 ויספודופ  פסט:ולופ לסוגלמו
 ננווון לסיטם יעסופט
 מוטס 3פכממ ספן ניתן פ65ירין
 מוטס ופנסת כלונס )יפן ס65ה'
 יין עיר יפחס פל6ענזו
 נמיט ונטיס נגיר 'S)b סל6ועל

ttl~ff65ינפיס ובינוס נזין י6נ5 ם 
 מו3ניס נדל 'S)b פ65יתנהם
 זנים גזיו 'S)b סל6כי

 פעיו נזיו יגלם ם65יראת
 פעוו וזיזיו סיפכןכי

  סעת 65ס5 נדו יננם ם65אזלת
 לגת וזיר יספק סל6יר

 06 קל3כופיו  ה3י6  סנףר סעלפואפס
 3ע5ה קיטנות וי3י6 ועלטנטפ6.
נזירותיו

 Sb1tt 6ת נייניס סיוטעצוו
 )נמף סלוק 5פ6תועזוב

 מלית וב' טבע נ' בבעלותךבפרשת
 ופותיס לוה ע5 סגי עסת 65נאאי 6יי 3י*ו סני עסת )קוטתטו
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 עלגקר עפים 5סותיל סל6אלהיטו
 פפ*ם עלס לפכות ס65צוי
 51סתעיות כמקדם 3ת515וות לתקועחסיו

 ת63. ס65 נכס נ5ע5

 א' ומלית מ"ע ב' שלחבפרשו*
 נכסן וניתפס מ5ס לספריםבו

 סגוד ניסי ע5 נינת )עפותאשר
 ונקיית ס5נ פחם3ת קמלי נתוו ם65הלב

עיגיס
 מלית וד' מ"ע ה' קוהבפרשת

 ס65 ומעת סתקדס 5סתול ת*עובת'מו

 ")1 עה :ט צ?1י""
 נפקדן ענוזס זל יענוד ס65ישתו
 ספקלפ סמירת 35טbSn 5יין

 6דס ננול ?סדותנסיכם
 טסורס נכמס נכור לפדות ם65יקומו

 '3פקלם ]ונניס ס5ויס 6יס6ויעורכם
 55ויס ר6םון פעסר 5ספריסיחי

 5נסגיס ת*מ ס5ויס למעריםעליכם
  בו"ע ג' חקהבפרשת

 6ר"ו:  פרס 51וםסחרה
 תת טומרת ויןראו
 ופטפ6יס טמ6יס מטעת תי פיסעעתה

 מ"ע ו' פנחסבפרשת
 גמלות סדר דין לדוןגי
 יום 3כ5 תפיזין 3' 5סקרי3אני
 גס3ת פוסף קררן )סקלי3אנ!
 גו"מ פוסף קרנן Stlpebהוא

אלהים

 לפעוט"
 3ל"ס מופל

 א' ומלעת א' מ"ע מטותנפרשת

 מנזר 31רו 5מ55 ם65עמדי
 נדרים נסערת 5דקאג'

 מלית וד' מ"ע ב' מסעיבפרשת
 5סנת עלים Ot1SS 5תתאמית
 ירין עפלו עד רוקח Dtlt~S ם65ואת'ה
 3סכגס כסם לסורג 05נ5ותמחצתי
  רפפות כזיני סער יניס ס)6ואת
  פיחס  פפפוע  כופר  ייעד ~bSארפא
 גסות  פייוע נופר 4ספ bSnואין

 מל*ת ב' רבויםבפושת

 סטן סלינו זיין )מכות ם65טרי

 צין עס3ע5 סז"ן  ייו6 ם65טציל
 טלית וד' מ"ע ח' ואתחנןבפרשת

 מכירו ס5 נ3ר D11bfl~S 353 ס65כי
 6' פסוI'nbPS 13 6 סם*י יימדאשא
 35 3נ5 סם'י 65סו3אל

  551פוס תורס 55תזדשמש
 וערכית מחרית קים יקרותידי

 סיד ע5 תפינין נקסולואמרתי
 סילם ע5 תפילין יסכיתחי
 פוווס 5ק3ועאנכי
 6פת b's)S1 סס'י לכסות ס65לעלם
  16פות ס3עס 5סמדיסאס

 ענו*ס 5פון מ65שנותי
 3עכו*ס 5סתחמן bSnברק

 מלית וב' מ"ע ו' עקבבפרשת
 ע"ז מ5סוי היככוב 650הרב'
 עטו פמקלו3ת 5יסכות ם65ותאחז
  טעוון סוכת )3לךבמשפט
 סגל 6ת s1.~blידי

 ס' 6ת 5ירו6אשיב
 )סס"י יום 3נ5 5סתפ55נקם
 חכפיס 3ת5תייי 5סחו3קלצרי

 יתמלך נספו גלעת לסנורולמשנאי
 מל"ח  ול"ח מ"ע '"י ראהבפרשת

  ופסיסיס פ"ssb)  1אשלם
 יפOb '3  פלירט ר)ר bSD 13bSאשביר

פליו
 לריסון 3ונ5 טקו3נות נ5 5ס3י6חצי

 ס*פ5ג
 5עזלס תה קלנן סוס ס565סע5ותמדם
 ננ0*פ מקרונות כ5 5סקרי3וחרבי
 פוס 3כס מכפל קרסים  למוותתאכל
 מו,5ירום5יס נו"ם דגן 65כו5 מ65בשר
 מ*5 תעם תילום לסתות hSnגורס
  לירוסליס מון פ"פ ייסר  לינול ס)6חלל
 לפורס פון ק"9 ליכול bSnמראש פ"י  תם  נכור bSD  Sl)blושביה
 עולס נסר (St)b סל6פרעות
 וליקס קולס קדסיס 3מל 65כו5 ע65אייב
 מ"5 ויכוייס 65כו5 ס65הרנינו
 סוויפ 5ע311 ס65גוים
 פחיטס תלותעניו
 ספי  פן 136 מ% ם65ט

 יטווס ייות ע5 לסוסיך bSn,ןבייו
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 סתורם mSnn לנסועם65יקום
 ע"DDS OD] 1(b3  לרועס)6ונקם
 סתמית 65כו3פ65ישיב
 ספסית תגנן ססכ6ס 5ונזו3 מל6לצריו
 עיתס פסככת סתסית לס3י5 פ65וכפר

 סתסית ע5 זכות 1DSS ס65אדמתו
  סעסית sp  מונס ~Tns )ענזע ס)6עטו
 5ע*1 פיםר56 יחיד למסית ם65ויבא
 עדים ולמקור Dl11Sמשה
  סגדמת עיד לסיוףוידבר
 סנרמת עיר 35נות 0ל6את
 פתונס מכ5 ליסנות סל6כל
 עת ע5 5סתנווו פ65רברי

 תת על יחסו סעד לקרוס סל6השינה
 סתוקוסין פסולי 65כ% 650הזאת
 עיף 3סיתני לנווקבאזני
 עוף סוף ל6כז5 סל6העם
 כ53ס לרכול סל6הוא

 5יונ"ס ולימן מ"ע 5ספרי0ב, סכי תעמר לספריםוהושע
 סספטס הפנוט מו3 לתרות bSDנון
 סספטס רסנת סחוג 5עוונnwo סננתי 6ת 5גגוםויכל
 5דקס גיליתן לנ ItbS 0ל6לדבר
 ינו)תו נפי לוקס ויתןאת
 סספעס מ5סלוותפפמד 5עכוגנ ס65כל

 ריקס ערוי ע3ד למלות סל6הדברים
 מפסי 633תו לגנ*ע 5סעכיקהאלה
 קדסיס 33ספת לגנ13ו ם65אל
 קדסיס 65ן לנוון פל6כל

 מלות 6מר גנ"פ תמן ל6כו5 ס65ישראל
 ג יום על מנינם מקולן פ)56סותיוויאמר
 נרג5יס לסתותשימו ים" נסתת פסת קרבן לסקרינו פ65אליהם
 3דג~ס 33"ס11 לסרכזותלבבכם
 קרסן 653 סם 5סר6ות ס65לכל

 מלעת וכג'ז מ"ע י"ר שופטיםבפרשת
 61וטריס סופטיס לענותהרבריס
 יסרס ייטע ס65אשר
 פ35ס לסייס ם65אנכי
 עול תום 3על לסקויג ס65מעיד
 זען גכ5 לנ"ר לסתועבכם
 סלד עדנני לסור  bSnוזיום
 י0ר56 תלך tSD(1 לתנותאשר
 נגלי ת5ך לפנות 650וזצום
 סוסים מתלך 15 ירכס סל6את

 3פנריס גיוס 5ק3וונ סל6בניכם
 O'D1 מעל 15 'ו3ס סל6לשמור

 ר3 פפון סת5ך 15 ירנט ס65לעשות
 )ע3עו תירס ספי מעלך 0יכתו3את
 63"י 15י 30ט ינמך 650גל
 גסוס מלק  5וי פגע יטו) ט)6דברי

 וקרס 5מייס זרוע לכסן 5תתהתורה
 לנכן  וליחן תרותס לספריםהוארו
 5 גז ר06ית לבסן לתפכי
 3רבליס  צוין ספיפרופ בל  סיסיולא
 לקסוס 650דבר
 qc)S ם65רק
 ח3ר 5מ3ר סל6הוא
 S1bDS 3163 סל6מכם
 ספתיס 6) )דוום פל6הוא 3יוגנוני 51bDS ס%כי

 6פת 5נ3י6 לסתועחייכם
 ס' 003 סקר לסתכג6 טל6ובדבר
 ע"1 3פס bs)NS ס65הוה

 סקר נמ6 פסרוג h9tS טל6תאריכו
 us~w ערי לספניםימים
 רוקת על D1nS 650על

 ג3י5 לססיג סל6ונאדמה
 6' עד ע"פ ד3ר 'pip 650אשר
 ons נ06ר זומתיס Ot1DS לעסותאתם
 3ע5סעס עכו"ם מפני h1'S סל6עברים

 5נד,
 ע)יס סג5מעיס לעיל פלוס )חלוץ

 עתעיס עו' נסרס לסטיות 650שמה
 ע6כIS'b 5 לסממית סל6לרשתה
 סדונ כסנע63 3כמ5 עג5ס לערוףוידגר

 מכסו עי גודגנול6
 קרקע 63וגצס ולזווד )ע3י ס)6 ה',

 מלית ות"ז מ"ע כ*, הצחמרשהו
 נפיחפס תוקל יפת תקותאל

 מוקד יפת למכוו ם65משה
 OSD~D 6תר תוקר טיפת 5ע3וו סל6בעצם
 ע"1 ועונך תכוף  לתלותה'ום
  O~D9 וסקר  מלוי לסליק סל6רזיה
 פסיס ופקר נ"ר סרוג גיוס נו לינורלאמר
 Sb1GtS 6ניוס למסיגעלה
 יס6נרס עיזיו  למעלופ סל6אל
 פספס ינירותתת נסתת nfx~l סל6הר

 סנסלס נספס על  ים6  לטעוןהעברים
 6מס ע5 ג3ר כלי יטיס סל6הזה
 6סס מזלוג ג3ו ילעס ס65הר
 סיס oh SD ריקת ע65נבו
 סנניס ו5יקש ~oh לסלתאשר
 5נגו עעקס לעפותבארץ
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vm*48נ1?ג4בם
 ימיו כ5 יגרסכסSס65
 סקי5ס סתמוי3לסקול
 נחט6 לנגוס לגננוסס65

 1WDt)b O~bS 6ת ספ6כפ סים6אני
 יפיו גל ינרם:ס ס65נתן
 Sb1D'D3 סוים ים6 ס65לבני
 ימר6ל נח פמזר ים6 ס65ישראל
 נקפל ופו36י עפוני ינו6 סל6לאחיה
 ותו36 כנתון מלוס לדרוס 650ומת
 כ' ערי 5סרחיק סל6אשר ס5יסי לדופי לסלמיק סל6בהר
 סרית 1CS טע6 יכגם 650ארווה

 1nbS שיעיטנסוןוה,שף)ק:

 סנולח מענר נדנריס 5סו3ות סל6אל

*
 יפוס גל פספע לסטום ם65מדבר
 o)nSb ננד לעסנן ס65צן
 ספנמס עופר 5סניתעל
 מפנחס עופל דיקת לסת 650אשר
 16געיס עיקום לרבע לסדקיתלא

 ספיקות עי 5סוסי4 ס65קרשתם
 נדיסו סוי שסוס סנ6אותי

 נסוק ירפס תכסס סל6 בתוךס'
 שיו 6סת ייינסבם

 מיקס פלופישראל
 סרוגת נכפס לפינו כלדף לסניוכי

 מלוש )נD1~S 5 ס65וכנגר
 חסר ופפק5 פ7ס 5ספסות 650תראה
 עפ5ק עעסס לנוראת

 עפלק זכר לפחותהאוץ
 עפ5ק פעסס למנום פל6ושמה

 יג נרן) פ3סבאשיי מלית זל מ"ע ג' תבאבפרשת
 מזנני

 81 1 ן ככר ופחיו ווכס

 ננוד 0פפיו סו65 5קייסבהי
 גו' 65כול ססכיר לספיחההר
 כליו 56 הפועל יתן ס65ויאסף
 נו' ספועs)&' 5 ם65יחל
 סכתונ כפספט 3נט לגרסינמיו
 כ1' גרוסתו למתזיו ס65על
 נו' 5פ5סמס ממתן ינ6 650.אשר

 1Dtb עם סממן סימפממעלתם

 סניכוו*ס 50 ספו0ס לקוותלא
 פע0ר וודוי לסתומותתבוא
 נ6נינו)צ פ)נ*ס 65כול ס65אל

 D6DIU3 ע*S1)bS 0 כ65ותארץ
 St)bS ספון נ37י ופיקתם 5:ו5י6מל6אשר

 וסיכסואביס
 יתנרך פסס כדרני ללכתאני

 מ"ע ב' וילךבפרשת
 מ פנס ס5 נסוכות ימר56 53 לסקסי5נתן

 ספקך פפי פולס5פעו'ע
 לצנפו ס*פ S69D'D נ*6חיכפונלבני

 דרבנן: מצוה ז' הןואלו

ש
ר
א
ל

 . . . . . . ה לשם והודאה ברכה שנהנה, מה כל עלברך
 . 181 המבקש בפתח כעני ידיו ויגבה י אכילה קודם הידים אתפול
 . . . . ה שבה בו אשר היום לנבור נרוה 'דליק קודשבת

 84ל . . . . . . ישר גרוז הצירות עירוב' לחיב שבתשויות
 . נ אותנו לחיוות ות מעבז' אשר ובתישים בחגים ~קרות ההללת

 נפורים המגילת אתקרוא
 לנכווי

 הגו השבית לא ציה בעת אשר חנט
 . . . ישר לעסו ה' עשת אשר הנס לזכרון חנוכה נרהרליק
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 ת מ ב םה
 . קלווריעא רק"ק המקובל המפורמם הנאוןהרב
 סגנון סלל 5טנס תעת סטנפס נמ5ס 04 תנפס ועונם תסקס י6וס5יפליס
 נ5 6שר סע6ליפ6136 וקיק ופ'פ 6נ'ו וו 771 דןייכ! פורס סיטפ ויסו  דויקספפירסס
 נגר פו*ע"סר ע5"רנע יופי 56וף ספל מיגר סרנה פולריס תגס מפס נתורס עסק.יפיו
 6פל מרריל843 אליהו ס~לפ רפנ'נס סתסיו 5סג6ת ננט עשס ועמס 1D3W OSID3ינ6
 סגדת תפס מתופס כבנוסס ומאס פדות פף*ג ((ss ונסס פיליפ פלי*ג סידנו מנפילת6יך
 ע"נ ויוקפו וונ פננל 6ותו 6ני ופניוו סטווים SDS נווך שטריקת עקפי סננאססנ*5

 bS 3קי ודפינו כוס סעפ65ס כבוולס ספר6ס אופוס 5ניפ b'5DS 6תו וססנפ8י פגומיע6עי
 ! ו5ופדיס ספורם לנווו ספוני נ16ס גח185 תונ 5ונלינו Pmw1 גט15יסים

העי
 קלווריעא הנ"ל ק"ק פה הונה ברורא קוב ארי'

  הגאון המא"הנ הרב כנודהתימת
 שלשלק ולתהלה לשבההמפורסם
 קדושים sw בנן רבה ספראהיוחסין
 הו~וויטץ  איש הלוי אלעזרמהו'

 * הבירה וויען בעיראב"ר

 פיוס eo" דיקת bS D~nb 6כיגס
  סיוסלב ונסי  סהויף סוג פ86 נסמיללסייס
 וויפן פס סנע*סי  ונוי כ"י 6נמסספו*ס
 : 5פ*נ לתפם יקשיר חפוי נ'1 ס' יוםסנירס

 . הורוויץ איש הלוי אלעזרה"ק

 ההריף הגדול הגאון הרכמליצת
 דוב טו"ה היוהםין שלשלתובקי
 קראקא רק"ק אב"ד מייזלסכעריש

יע"א.
 'נדי קנזסס פחס סתליף פונ14סוס

 לנ 15  יום ס5ז ס6יפ 1Dbt1 מנס ווךנוסע
 5נן  bnnDWD3 ו5פטלמ ו5פסק5נסינות
1nShDקל6ק6 ושולס ינטל סמורו דניימגיו: 'נ4 פדלך פקוס ננ5 ויכנוס 5קרנטו 
 : p~s מר*1 סיון ד' נ''וס

 קיק פה מייולס בערירידוב
 . יע*אקראקא

  תפארת הגרול  הגאון הרבהתימת
 ב ר ו ה ה מפר המהבר בעלישראל
 ההכס י נפתל נפתולישפר

  אב"ד הכמתן ישבע בכלהמפרסם
 . והמדינה 'ג"שדק"ק

  סוג  סיס 6טו מנס 66 )6כנס
 ונידו עעל5פוטטעו לגוסס יו*סספ6*סנ
  6סו פ5ופ  פפוףג סתוינו פילפ ע5פיוס
 לסיפים ונר5ונו 6חיו 558נס ישופענ5

lmb6' ספר וקמת סניי 5כן 'DW פייס 
 : 6י*ס 65ול ננ6פ1אייס

  רפאל כטהל לאבא בן שמשיןהסק
 פ'%.הירש

  ההפיר  הגרול  הבאון  הרבמליצת
  ניחו הוא  ופרישא  ירישאבוציבא
 דק"ק אב"ד  וואלף ואב םתו'כקשית

 . יאיר גי'פשעווארטק
  ספ6וס'ב  סרג ס6י עני יעוגפ5י5תי

 יונ 6 יויו בי 41  לנוסס פלו'  חייסיריף
 5יו1וו5פפנו  bsn" ע"נ SDS~b1נכ5נות
 רכלו: כף  פררתי 6מי olpnננ5

היי
 . פשעווארסיער וואלף  ואב
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 המפורסם הגדול "נאון חרגטליצה
 טמרי דק"ק אב"ד נולה בניככל
 החכם המפורסם הכדול הנאוןלהרכ
 . והגליל מונקאמש דק"קאב"ד

 ספנם סנפן סרג 5סמ יעלגפ5י5תי
 זק*ק לנ"ך סורוויטן פי56 1%*סספפורסס
 סרנ לגס גנר6 ס6י ענור וסג5י5פונק6טמ
 56 5ספפסו געי 6נרסס תו*ס ונקיסמליך
 רנ 5ו  יויו כי 5פח:סו סנינ סענרות6סת

 תורתו ננוד עיני 5פר6ס ג6מרנסיונות

 . נ6סנתו סעתנועע וויוונרי
 . נ"י צוזמער עגילח"ק

 חגאון הטא"הג חרכ כבודמליצת
 שלשלת ולתהלה לשםהםפורםס
 גדלי מו"ח רכה ספראהיוחסין
 זלמן שלמה מו"ה הקדושבהנאון
 כרעמלוי דק"ק אכיר ח"ח זצ"לטקמין

 ספונה ע5 געי צמיגו 56 6מתעיר
 פער%5וטטעל 6נרסס תו*ס ונקי סתריףסר3
 ננתתופ 5ו6ות יונס סתופכו סל 6סלנ"י
 : ויווס5יסקיק

 טס וסטוק סנפת ID~S ספונלוגוי
 5פ*ק: תרע פת6 זס6י תתוו נ*ו עטות ס'ס'

 ולטן מו*ה הקדוש בהגאוןגדליה
l'e~w.וצוקלה'ה 

 . יע"א פרעשבורנ דק"ק אב"ר הרים עוקר המפורסם הנאון הרבחתימת
 65ור.6"ס: י65 כ6טל סג*5 ספר 6קח 6נינס

 . מפ'פ'ר ס' בהר'מ'מ' בנימן שמואל אברהםהעק
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 ממחברהקדמת
 נתינמת ובעם מורסת הקרוסת תורתו הנמיל 6סל הסס ברוך הכמנראמר

 בידם פיפיוח וחרב הלטוסה פיחס ))הנל רמו וכלמכיס ועטה6וז
 נסס הלכ3מ עם נלחם זה כל ועם ופירוטה מורה הור לנו מכהנמוטה
 הגפם כח החגבלוח ומגנרל נמלנסה החוויר 3ל3 הסי"ח ו3רלון סורסהעליון
 ))רגסת קלקוליי 3זנרון העיטת 6ת ט))מ))ין הטלור )גוגבלח כעיטהוהיק
 על  תרוסס "OD  לסוולפ מופגזה לה נימן )61סה לוקח 6סר על וכוסהכליניה
 חתורים קטלת היחס ולשח חדסה ברוח ממחזקת י5רה SD לחנחהעלוס

 סיחה ו6ס כבטה מעלה ))ל6כי ))"ד נסה וסורסה הזיקור ויחסמפורסם
 ר*סוגה נהסקפה דרסם פנים ונ)ג"ט ולעולסה היחה לו ולחומה6טו))ה
 קפרי חמסה ו))זיינח מקוסטה ילקה נטה וכלח תקטה דגר וכל  eD10מסרס
 הלכת סנע"פ חורה נרמסה מלכוח וכתר )ולובסה כלה קמוטי וכ"רווורה
 סכלם חידוד עסו, תרי"ג הנלוח זינין נוספי h"1h כל ומסטולגיסה

 מערכת מול ))ערכס והעריכו נחלקו הר6טוניס החווה ))ן התרי"גולהבליק
 גדול תגדול הנסר S~r הכמכ"מ 6))נס 6ך נכח 5ו))ר וזת נכה 6ו))רזה

 הזמן ג6וכי וכל להר"6 המינוך נקי וכמנוקר  לרעפי הקכי))והזילות צני וכל יהיו מסמיו וטרסיהס קליו רליומיהס הפנו ה6חרוניס כלהכנפייס
 נעתרת 6חר 63וח מ5ומ התרי"ג כל והכניפו נמיל ונ))סכין נסירי65ו

 ומחס hun1 ול6 הסערה Sh קולע ""bDW כקופץ פילץ כ))עיילחינרוח
 נילוה כל להכניק מלום תר"ך על סיקר החולה כמר 3ס' S~rהריב"ז
 ברווז וטיגן  לוחיות  טר"ך  בסס D'D  סונרוס מעסרח 5חר בלוחונילוה
 דרבנן ))5ומ וז' נילוה על 6ומ כל לר"ח 63ורייח6 הו6 מלחףסימנך
 ה))פורסס המקיד ר"סכ"3"ה הטבחי הגאון הכבור מלך הו6 הכבירוהקמרון
 ולכן חי3וח מרי"ג ים הבינו טנסילח 5יך יל6 ונפיו הגה ,לל"התמהל"6
 6ח היה כן סחר כאסר ויהו נפ"ע 3מיבס נרמקי כחוך ונילוס נילוהכל

 נרחק וחי3ח חיכה 3כל כי הנפולח רברי ל)נל6ונו הנ"ל בענין נמחיקפחי
 מסירם וחיבה חיבת מכל להוליך הרמ3"ס ומנין החורת סדו עפ"יהנילוס
 3טס 5ין 6סר קלרומ ונחי3מ הטורים 3על נטריקון נדרך 6מח מלוההלסיגו
 ספח על הנילוה העלות ער המינה 6ח וסלסלתי מנימי הנלוה 6מ 63רדי

 לקייס נוקפם, וילוח 6יזח הוקפתי וחרוז תלוז 3כל 6סר סליסיה 3ה ועוזהתיבה
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 טוומיימת טעינו חיגת )כווו טנ"ל הסירס סל החיטט סתס"ווח נקותתחרוז
 חרי"ר 1163ח סיס ולהיות כולם וגן ינוננו( נחינח החוון זה קימחי נ"וננינוי
 וחבים יסרבל 3חינמ דר3כן מלום ז' הכסרוגת נחינס הכנקחי היסיגו נסירתחינת
 הננה זסס עי ינקן ה6' טס במים סני על יקדתי נכמן כיח נניחי 5סרהנ"ל
 להרמנ"ן הולכים סכין וחילוקים 3קלרת תמלוה ורייני חעלוה מקורורצח
 "~1yrb קדר על וייוקר סהו5 להיות להיים שיווק התנור טס וקר*חיקיט מעקרבי ביקורו על ר5יה הנקתי הקסת דבי גל rp גי י"ל בועז הסניוטס
 ולממסות ולקוד בקרנו וסוזי תרי"ג ועולט ן כו' nbrn הסירה ועומסכע"ס
 : כנפים קלר הלשב5ני

 ~לה'ה פערלמוטפער זבולן מה"ו המופלג בהרבוביים

 וק'קאב'ו
 טטאריפאלי-
* 
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