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 הרב י~ירא גברא האי לי חזי
 ~~ורה~ ~~ ויראת בתורהה~ו~לג

 וב~~י~
 זית

 ר~נ~
 ~הו~ל י ~~ואר דר~ן

 ~הור~ר ~~~ת ו~דות~ ו~~לות ~~בת~ב~ות

~~~~~

 ~~יר ~נאר ~~י
~~~~~~~ 
~ 

 לאור להו~יא רוחו את ~~ העירכי
 דרו~~

נח~די~
 חנ~ו א~ר

~ 
 ו~דר~י ~~קראות

 ל~תור ~ח~~ל
 ~דות~

 ~ דברי~ם ולה~~ק
~~נה

 ~ני~ ו~~ל~ ~~ד~~
 ב~ו~חת ~~ולא

 א~ר בה~ונטר~ים ראיתי כא~ר ~~ו~ר
ה~ריב

~~~~~ 
 ~~~רו ~~ני

~ 
~ 
~ ~ 

~~ 
~ 

 ~ל
 ~יו~

 רבינו שחי~ר א~ד~ות
~~~~~ברבי

~~~~ 
 ~~יר

~~~~~~~~~ 
 ~נזכר

 השנה ראשבת~~
~~~ 

 י~א
 ע~א~

 ~וש~ו
 הא~ א~ר ~אקדמות החרוזים ברא~ינר~ז
 ~ברבי ~~~י~ ~ב~

~~~~~ 
 ~בתורה ~יגדל

 ~~ובי~~ב~ע~י~
 ~א~ן

 ~וח~~
 ~ ~וא~ץ

 אחר ר~~ון ל~בת יוצר ~~~ברוהוא
 ~ ה~~~

ויו~~
 לאחרון ווולת ויוצר חוה~~~~ לשבת

~סח ש~
 ו~יו~

 ויו~ר ~ וויר~~ לבני ד~בו~ות ב~
 ~~וד ~ח~ו~לשבת

 ~יו~רו~ ~ו~י~ הרב~
~יי~

 ב~~ ~~יין ~ ~א~ה תשובה בשו~ת
 ~ י~ב ~~~רנים

 ובד~
 ר~ש ~~הג~~ק ידין

 ה~~בר ~ל ~~~כ ~ זי~~או~טרו~א~ר
 ~הא~ד~ות

 ו~יי~
 או~~ ב~ו~~

 ת~~ד ~י~
 ב~ידור ז~יני ודודי ~~ יו~ד~י~ ~~ו~~ א~י~ ~ער ב~~ת ז~יני~~ש~כ

 י~ב~~
~ 

ובח~
 באו~ח רבה ואליהו ~~קב

 ~ם~
~ 

 ~ ~~ה נ~לאות ~ ו~נו~ה יפה ~ ~~~~גל~
~~רוות

 נ~~ו~
 שו~~ות

 ב~~~
 נו~ם א~רי

 זכרתי ~ ~~~דיס וכולו ~ בו ~דוברנכבדות
 ~~דםי~ים

 ז~
 ~ייתי ~ת שנים כ~ה

 ~ל~~~יך
 ~לח~

 ה~ו~לג ~ותנ~
 ~נדי~

 ~נביר
 יע~~ר~~ בכפ~ז~ל

 לט~מ~וב ~~וך
 ~ל~

לובלי~
 ~~~~בר ~רב ~ם היה ו~ם נ~צא ~ם ~
~~י

 של~ ~
 ~ותנו

 ול~~
 ~ ~ש~דה תורה

לא
~~ 

 ~או~ל
 ובא ~ תור~

 בכ~
 ~ת

 וידידות ובאהבה ~ ~דרשילבית ו~יד~
 ~יילנ~

 ~~כ~ה ב~דה לשיח ה~כנו ~ ה~יי~ ~~בג~

~~ל~ו~
 דבר ~לא ו~צאת~ו ~ וה~כה

~ ~ 
 ~ ~וד~~וי~א~

 לכ~
 בחיר~ ~~ ~ראי אל

האו~~
 אש~ ~ הנב~רת

 ישי~ו
 התור~ א~

לה~
 ~~ה ~~~~י~ ~ ע~רת

 דברתי א~י~ א~~~ ~נע~רת א~~ ב~~
 ~~דברת בלשו~

 ג~ ~~
 ה~~אר~~ זאת י~ת~ אנכי

רבי~
 יתנו

 ~~~~רי~
 כת~

 ~כל ~ת~ה ו~~~ה ~ואבאדרת ית~~~ ~ ה~~ים ~מחברי ת~חיבוא ו~~ ~ ~ורר~
 ~ ~ברי~

ל~בי~
 ~ליו

 ב~צ~
 ול~~רו

יוכר~ו לבל~ ~ ~~רי~
 שלו~

 יד
 בכ~~

 יוצר ולתורת להם~ה ~ ~ להרים ~רו~ה
 וכל ~ הרי~

 ~ כ~רים אבו~ים ~~ים~ך ~ורת~
 או~

 א~י

 האו~ה ~ל א~ר ~~וכרת
 ~~רות ~ עובר~

 ~היא י~~רוהנוראות
 ~~וצר ~ ~ו~ר~

 רו~

~גו~
 אחרי~

 אלה כל י ~וררת
~~ 

 ה~י~ו

לש~
 ~~חה ~אז רק י נ~~רת

 התו~ ~ניצוררת~ ~בירת~
 ו~יא ~זבוה

 ~~בו~ ה~~ו~ ~~ו~רת לבד~
 ו~ש~ת

 ו~וכר ל~~בר ~~וחרת ~ו~
א~רים ~~ ~ ~~רי~

 ו~וצבים ~ ~~~
 יפזרו ~~שברים ב~רו~ לה~

~~ 
 ~~~~ ~הבלי ~ותרות

ולחכ~~
 ע~ר~

 אכזר ו~בבם ~ ~ו~ים
 כי~נ~

לכ~
 ~נ~ א~ש~

 ~ליטת
 ת~כו ב~ינונים~~ני~ם קד~ ~נ~ארי~
 ב~~~ני~~ או~~

בל~יחת
 ~ב~כר ~ ו~ל~ו~י~ ~~רי~

 ינצרכ~ ~~זרוני~ ~ד~
 וב~י בנים על ~ ~ניםלכם ~יאי~ כאשו~י~~ אל

 ~י ~ ב~י~
כבוד ~~

 ה~ו~~
 כל ~~ד

 צר~
 ~ ~וצרת

 ת~י~~ב~ח ~~

 ~ג~ לי~~א~
 ומ~~רת~

 לש~
~י~~



 ~~כא~~~
 יב~והו

 ~ב~ר יבא ~ד ~ זרי~
 יו~ ~~ו~~ ותקו~

~~ 
 ~ ד~ר~~

 ה~צ~~ בי~
~ 

~ו~
 בהרים~ ~~א

 וק~
 כצפיית י~ר~~ירום

 ~~~~ כ~~
 ~נת

~~~~~ ~~ 

~~~~~~ 
~~~

 ב~ה~ח~~ ~הנ~י~ הנ~~ א~דפ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~
~~~ 
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~~~~~~~~~ 
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 ~~ברי~~~~

 דר~
 ~ה

~~~ ~~~~~~~ 
 יצ~ו~

 מו~ה ~מו~~ג הדר~ן ~~ב לפני~גי~

~~~~~
 מו~ה בהמנוח נ~י

~~~~~ 

~~~~~

 מחב~תו ~ת ~ ~~ה
 בו והצ~תי ~ הל~

 נחמדים דבר~ם בהם ור~ית~ ~ ~מ~ומן~חי~ה
 להפיצם הד~ו~~ מ~בש ~ל ל~בי~~ ר~ויםש~ם
 ג~ ~ ~~ראלב~דת

 לא למ~ן
 יה~

 ~קדוש ה~יר

~~~~~~
 ~~יי~ד ה~בח

 ונ~ב~
 תפו~ות בכל

 ל~רותוי~ראל
 ~וד~

 ~~יאת~התור~
 ביו~

 ~תן
 כספר~ורתינו

 ~ החתו~
 בכ~

 בזה מס~ים אנכי
 ו~~ה ~~הדפי~ו

 יוד~~ כא~~
 נ~ר בלי

 ~לי ישית כא~ר מחירו אש~ם וב~~נ ~~חברתו א~ב~
~~ח~~

 ולו~די~ ה~ור~ לכבוד ה~ו~ב נא~ם נ~~~
 א~יום

 ~ופ~י~
 תרס~ד שנת ש~א ד~אי

פה לפ~~
~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~~ נאו~ ~ י~~א ~נ~ל
 ~~~~~~~~ונ~~~~

 ~~~~~~~~י~~א~

~~~~~~
~~~~ 

~~~~~~ 

 ~לי~~א

 ר~~ו~ה

~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ב~~~ מ~ ~~

 י~ן
~ 

 חיבורו ~ בידו ~ ותצמודו
 שכי~~ו~כ~~י

~~ 
~~~~~ 

 ה~יוסד ~~~~
לב~ר

 דרו~ בדר~
 ה~ר ~ת

 כמה ידי תחת ~י~ הנ~ל חיבו~ו א~~ו~חר ~~~~~~ ה~דו~
 הנ~ הרבה~ ב~ ו~יינתי ~~~ו~ות

 מאוד
 ~כלו ראיתי כי ~ הנחמדים מ~רו~יוהת~נגתי מאו~

 ו~דר~~י~~חמד~~~
 למו~אי ו~~~ים נכוני~ המה

~ת
 ~~~ ונו~ני~

 ב~סו~י ~בח
 תנ~~
~ 

~~~~~~~~
 כבוד

 המופל~
 ומופלג

הד~~~
 ד~~רנו מ~מ ~ וכו~

~~~~~~~
 ה~~ ~ י~~א

~~~~~ 

~~ו~~
~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~

 ~ג ~ תבל פני ~ל להפיצו ~ י~בנו
 הג~ ה~ב אאמ~ו כבוד~אח~~ה~~מת

 הצדי~
~~

~~~~ ~~~~~~~~ 
 ~ל~ט~א

 דברי ~ ~ י~~א~~~~~~~~~
 א~

~~
 אמרתי ~~ן ~ י~~ו~ירנו מתו~בי הוא נ~י המ~~ר כי י~ן

 ~יצא כא~~ואי~ה מאתו~ ~~ו~ אמנ~ ל~
 מבי~

 הדפום
 נדר בלי ~קבל ~~~~נ~ור ~ר~יו~

 ~פ~
 מח~רו כפי אחד

 כ~~ ~ בר~ות חו~~י בכל ~בר~ווהנני
 הכו~ח

 ת~~~~ לסדר ~~~ום
~~ 

 בחוד~
 ד~~י נ~~ן

ת ~ ~
~  

 ל~~~

~  
חונ~ ~~~~

 פה
 ~ י~~ ~~~~~~~ ~~~
~~מא~רס

 ~תו~י~
 ו~~ו~ים

 ~~~~ מד~~
~ 

~~~י לבאר~ ~ ~~~י~ ומדר~י~ ~~~~~~~וזרי~
 ה~רו~ דר~

~ 
 דר~י ~פ~י ~~~ ל~בי~~ הנכוחים~~רות~ ו~~ברו~ ~~~~~~~ הכ~

 בדר~ ופ~~ ~ וההט~ההה~ון
 ~ ~~כל מו~ר

 ~כל~חד~ד
 החיבורהוא וראו~ חי~ו~ יי~ר ~בא ~~~לא אמרתי~זאת כ~~~ו~ בה~ י~~ ~~המ~ייני~

 ~ל~
 ו~הפי~ הד~וס~ לבית ל~ביאו

בי~ק~
 ו~חל~ו

 ~ישרא~
 מאתו ל~נות ~י~ ~מ~~ר בי~~~יתמכו ~~~~ אחב~י ומא~ ~

חיבורו א~
 ~~~ בכ~

 ~ג~ ~
 ~~~ל ב~~נ ~~י

 א~ר במחירמחברתו
 ~ נ~י ~~ח~ר ~לי י~י~

ו~~~



~ ~ ~ ~ ~

 נ~תי
 ומ~ני ~ רו~כ ~צי ~די~~ ~~ו~

 א~ב~י י~~ו וכן~או
 יחי~~ ~לי~ם ד~ ~ ~נדיבי~

~~
 ~~ יום ~כו~ח

 ~~ד~
 לחוד~ י~~י~ ט~ז ~ צו

~~
 ~~י

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ שנ~

 ~~~~~ג ~~~ ~~~~~~~~
 ~~~י~

 ~ ו~~י
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~~ 
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~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ~ו~~ ~~ו~ ~~~ו~ס~ ~~ו~ ~~ ~~~ו~~~י ~~~~~~ ~~~~

~~~
 ~~~~~ ~~~י

~~~~~~ 
 ~~~~ י~

 ~רב ~י~ידי ~~~ ~~~~~~~~~~~~צ~
 ~~ר~~

 המופלא המ~ואר
~~~ו~ר ומופל~

 ב~ ~~~~~
~~ 

~~~~~ 
~~~~

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

י~~
 כי ב~מיו~ ~רח~י ~ואחרי~א~ר ~
 בחיבורו~ינ~י

 מלא ~~תי מקומן~ באי~~
 א~ר ~ ו~~חים ציצים ~ותיו כל~ל

 ומ~ק~~~ר~ו~~ נוד~ ריח~
 ~חיך

 א~כליט~~
 וא~

 ~י
 ב~כמ~~~~פרי~ אנכיגבא ו~ה~י

 ~ז~ל ~א~~ו מה מו~ר בדרך ביא~~י~~ר חדשי~

~הו~יו~
 ח~

 ~~א~
 בדיבור לך~ י~י~ ו~א ~~נכי

~~~
 ~~ ~ נא~רו

 ~אין
 ~כו~ ה~~

 ~בר
 ~כול~או~ן ו~י~

 כי ~~מו~
 היא ~א~ כ~ ~

 אהב~

~~~~

~~~~~~~ 

 ~ופ~ק
 ק~~ ~~

~~~~~~~
 ב~רב ~ ~~ח

~ 

~ ~ ~  
~~~~

 ~ ז~ל~~~

 ~~~י~ ~~~~~~ ~ג~ ~~~~~~~~
 ~ ו~~י

 ~~~~ ~~~ו~ו~
~~ 

 י~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~י~ ~~~~~~~~~ ~~~~
 וגי~ו~~~~~

 ~~ו~ ~~
~~ 

~~~ ~~~~ 
 ~ ~~~ו~~~~ג~ו~

 ~ו~~ ~~~
~~~~ 

~~~~~~
 ~ ~~ו~ ~~~י ~~~~~ ו~~~~~

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

 ה~בני כבוד ~תרי~~ איקל~~~~
 ~דר~~

מו~~
 ו~ו~לג

 כ~~~
 מו~ה

~~~~~ 
 בה~נוח~י

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

~~ 

מ~~~
 ~~~~~~~י~~א~

 ו~א~
 ל~ני ~

 ל~ר~ חיב~ ~~ר~ ב~ת~~יחי~ורו
 ~יר

~~~~~~~~
 ו~~

 ~~י אינני כי
 גדו~

 ב~ניני
 ~~ ול~~~~ד~ו~~

 ~~~ ~יינ~י
 ~ ~ח~~~רו

או~
 בעיני~ מ~וד ~וטב ~רא~~י ~מ~ט

 ל~~~יסו ~~~מתיולזאת
 ו~י~~

 כ~~ר
 ~~ר ב~~חיר ~ח~בור א~ ~קבל ל~ורחיבו~ו י~~

 ~~~~~ת ו~נני ~ נ~י ~מחבר ~ליי~י~
אור ~יו~

 ~יו~
 ת~ס~ד ~צא ~~

י~~א ~~~~~י~~~~
~~~~ ~~~~~~~~~~ 

 ~ ~נ~ל חו~~ק
 ~א~ר~~ו

 כ~
 ~ א~ד ~

 נאו~ לו ~ ~ו שני ואיץ ~ הוא ו~יוחד יחיד נ~שי~ ~~בי~ וא~~
 כבוד

 ~ ות~ל~

~
 ~אוי לו ~ ו~ון י~ר ~~בו~י ~~

 כ~
 ד~כו ל~י אי~ ~י~ ~ ~דם בני ו~~נו~י מלכים ~דני

 ו~~ו ~~~~בו
~~ 

 ~יינו ~~~~~~ ~~מז~ל ~~~ ~~~~~ן
 א~ב~

 ~צמו
~~~ 

 ~ומר ~~ונו ~~~ ~~~~
~~

 ~ה ~ו~ה
 ~ו~~ ~היו~

 ~ ~מת ~~
 ~~י~

 לבט~ א~~ ~~ויב חכמה
 ~~~~~נכי א~ הביטול בתכלית

 אב~~~~~ן
 ~~ ~בנ~

 ~מיד ~~~ךכי ~ו~ם ~~ה רואים
 ~בטלי~

 אנח~ו
 ~~~כי~ ש~ט~את ~~אח~םאבל~~נכי א~

~~ 
 ~צמו

 ז~
 ~אמ~ו וזהו א~~ר~ לא

 יכול הפה~אין ~מ~ חכז~~
 ~דב~

 ו~ין
 ~ו~ ~~וז~

 לא ו~מ~ן ~מו~~
 ~~יי~ ~ מב~ליו ~טוב את אמנ~

~אי~
 בו

 ל~ביא ~לז ~יבור ר~וי~ ~ ~ לה~כים אנכי ~ ~~~
 לבי~

 נמצא באמת כ~~~ ~ ~ד~ום
 וצד~ אמ~ ~דני ~ל מיו~דים ~ ~~כל ~ו~ר ~ב~י~ו

 וכ~~~ ~
 מבי~ ~י~~~ יצא

 בר~יון ~כלי~י~ כי ל~~~~~ ~ודם ב~נאי ~ ~~ירו וא~לם אחד~ב~ס~ר בל~~ ~ ~ד~~ס
 י~~~~ ~~~מ~~~

 ~~ ~ ~מי חת~~~י ולומ~י~~ ~תו~~ כב~~ל~~~
~~~~~~~ 

 ט~ו
 ~נ~ סיו~

 ~רם~ד
~~~~ ~~

~~ 
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~~ 
 ~~~~ו

 ג~י~י~ ו~י~ ~~ו~י~
 ~~~יו

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

 ~~ ~~ג~ ~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~ו ~~ ~י ~ ~~~~
 ~ין ~~גי~ ו~~ ~י ~י~~י ~ ~~~י ~ן~~

~~~ 
 ~~~~ ~~ ו~~~~~~ ~~~~~~ י~י

 ~~~י ג~י~י~~י
 ~~~ ~~ו~~ ~~~ו~

 י~ו ~~י~ ~י ~ ~~~~~~ ו~~ י~~~ ~~~~

 ו~~~~ו ~ י~~יגו ~~~ו ~~~~ ~~~~ ~ווי~ ~ו~~~ ~~~ ~~~י~~~~~י~
~~~~יו ~~גי~~

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

 ו~~ ~~~~~
 יו~~ו~ו

 ו~~ ~ ו~~י~ו ~~~ו ~~י~ ~~ו~
 י~י~ו

 ו~~
 ~~ ~~~ו י~יגו

~~~ 
~~

 ו~וגו
 ~~~ ג~י~ו~ ו~~~י~

 ~~ ~~ ו~~~~ ~ ו~~~ו~יו
 ~~~ו~ ~~~ו~ ~ ~~יגיו

 ג~ן ו~~ ~~י~
 ~~ג~

 ~~יגיו
 ~~~~~ ו~י~ יו~~

 ~~יו
~~ 

 ~גו
 ~~~ו~

 ~ ~י~ו~יו

 ו~~~~ ~ ו~~~~~ ~ו~י~ ~~~ ~~~~~~~~
 ~ו~ו

 ~יך ~י ~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~ ~~גי~ וג~ון ~~~י~~~

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

 ~~גי~ י~ין ~י ג~~~ ~~~ ~~~ו~
 ~~~~ו

 ~~ ~~ו~י~
~~ 

 ~~י~~ ~~~~י ~~ן ~ ~~~
 ~~~ ~י~ו~~~~~י~~

 ~~~ ~~~י~~ ~ ~~ו~י~ ~~~ ~~~~י ו~~~י ~ ~י~ו~י י~ווו
~~~י~

 ~~~י~ו ~~~ו ~ו~ו
 ~ו~ו~ ~~

 ~~יו
 ~~~ו~ ו~~ ~~~~

 ~ו~ ~~~י
~  

~~~~~ ~ 

 גו~~ ~~~ ו~ו~~~~י~ ~~~י~~~~
 ~~ו~ ~ו~~ ~~~ ~י~ ו~~~ ~~י~ ~~~י ~~~~ו

 ~~~ ג~~~~ ~~וו~י~ ~י~~~~
 ~~ ~~ ~~~י~~ ~~~גגו

 ו~~~~~~ ~~ ~~~י ~ו~~ו

~ ~גו~~~י~~ו~~  
 ~~ו~~

 ו~~~~~
 ~~יו

 ~~~ ~~ו~ יגו~
 ~~ ~~י~ ~~י~ ~ג~י

 ~יגו~~~~~
 ~~י~ ~~~~ ~~ג~~ ~~ו~~ ~~ ~ו~~~~ ~ווי~ ~~י~ ~ג~י ~~ ~י ~
 ~~י~~ ~ך ~ ~~~ ~~~ וג~~~ ~~ ~ י~~ ~ו~~י~ ~ווי~ ~ו~~ ו~~ו~~~~~ו~~

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

 ~ו~~ ~~~

 ו~וו
 ~~~ ~~~~ י~~~

 ~ ~ו~ ~~ י~~~~~~
~~ 

~~~ 
 ~~~ו

 ~~ג~ו~ ~ו~ ~~י~ גו~~ ~~
 ו~י~ו ~~~ו

~ 
 ~~יו י~~גו~~ו~~י~

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

 ~~יו~~ו~ו~יו ~~~י~
 ~~ו~

 ~~~ו~ו ~~~ו
 ~~י~

 ~ג~יו
 ~~~ ~~ ו~~~ו~~י~ ~~~ו~י~

 ~~ו~~ ~~ו~ ~י ~~~י~~~~~
 ~~ו ~~~~י~ ~~ו

~~ ~~~~ 
 ו~~~~ו~~~ו~ו ~~~~~ו ~~גי~י ~~ ~~ י~~~ ג~~ו

 ~~ו~ ~~~~ ~ג~י~ ~~ן ~ ~~~
 ~~י~יו

 ו~~~~
 ~~גיו~~~~ו

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

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

 ~ו וי~ן ~ ~י~~ו
 י~~~ ~~

 ~~וגי~ ~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~יגי~
 ~ו~~ ~~ו~ ~~ ~י

 ~~ו~
 ~ון~~~ן ו~~~ ~~ ~~~ ~~~

 ~~~ ~~~י~~ ~~ ~~~~ ו~~~~~~ ~~~~ו~~ ו~ו~י~ ~~~ו~ו~ ~~~~~
 ~ו~~~~~

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

 ~~~ו י~ו~~יגי י~~י~ו~י~~~י ~
 ~ו~

 ~~יג ~~~ ו~~~~י ~~ו
~~~ 

 ~י~ ו~~ ~~י~~י
 ~ ו~~~~ ~ו~י~ ~~ י~~~ ~~~ ~~~י~~י ~גו~~ ו~~~~ ~~~י~ ~~י וג~~י ~~~ ו~~י~~ ~ ~~~~ו ~~ויי ~~~~ ~~ו~~~יו~

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

 ~ד
 ידבר~~~~ ~ו~

הב~ים חי~~ ~~ני~
 בדר~

 ו~ם וה~~וה ה~ורה
 ויבאר ברכה~ ~הם יראה~כה~ יד~~~
~א~רי ~~

 ח~~~
 ו~~~אי

 ~דר~ ~וד~
~~~~ 

~~~~
 ~או~ ~~~~

 ~ד ~~~~ץ
 ~ד~ר~ו~~~~ן~ ~ו~
 ~וה~בג~ול ~~ני~

~~ 
 ~ל

 ~~י~~
 ~שו~ים

 ~אכלכ~ו
 ור~יצ~ ו~ש~~

 ~~ ~ וכדו~ה
א~

 יבאר גם ~ ש~ים ל~ם הם
 ~~~בו~

~תור~
 ויבאר ~ ה~~~ד ב~~ן

 מ~~~י כ~~

~ז~~
 ו~קראי

 ~וד~
 ~ נ~לא בדרך

~~~~
~או~ ~~~~

~~~~~ 
 עד

 י~אר ~~~ירא
ג~ול ~~י~

 עו~~~
 ו~ו~די~ ה~ורה ל~חזי~י

 ופסו~יח~~ל ~א~~ כ~ה ~~ה ו~באר נ~~אי~ב~~ל~ם
~~~~ 

 מדועיבאר ג~ השכל~ בדרך
~~~ 

 חנ
 חגל~חר ה~ור~ ~ש~ח~

 הא~י~
 בחג ו~א

 ~~ הע~ר~
 ה~~ה~~בל~


