
ֵרי י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי יט  ִּתׁשְ

)שמות יז טז(

)במדבר יד יז(

  ירמיה יז(

)יב  

)איכה א ו(

)מיכה ז כ(

, )תהלים קמה יח(

)שם סז ג( 

)שם פד יב(

)א יג(



ֵרי י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כ  ִּתׁשְ

  ]א"ה עדף [

)משלי ח כב(

)תהלים יט ח(

)שם יד יג()דברים יח יג(

שמות ג (

)טו

 )א"דף ה ע(

)משלי ג לה(

)ויקרא כה נה(

)דברים יד א(



ֵרי יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כא  ִּתׁשְ

 שכתוב שם ואיהו אסחר בדפוס רגיל' שורה ח' עמוד ב' ו ףדעד מכאן (
, ולכן אין כאן קשר והמשך, א"ה שמצאתי בס"נדפס בדפוס מנטובא הגה

  ומה שמתחיל שורה הבאה ומקבל', מדריגות שביראת ה' וגם חסרים כאן ג
  .)'זהו באמצע מדריגה הד', בה יסורין כו  

)במדבר כא יד(



ֵרי יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כב  ִּתׁשְ

)ישעיהו סו טז(

)ויקרא ה יב(

)שמות ג טו(

ישעיה לג (

)ו

)משלי טז כח(

)ויקרא טז ב(



ֵרי יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כג  ִּתׁשְ

)שמואל א טו כט(

  ]ב" עדף ה[

)ב"דף ה ע(

)בראשית א יא(

)תהלים טז יא(

)תהלים לד י(

)משלי יא כד(



ֵרי יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כד  ִּתׁשְ

א"ס

)תהלים קכז א(



ֵרי יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כה  ִּתׁשְ

)תהלים לג כג(

)ישעיה ו ג(

)ירמיה כ יב(  )משלי כ כז(

)משלי כב ד(

)במדבר יב ג(

)משלי לא ל(

  ]א"ו עדף [

)בראשית א ב(  )א"דף ו ע(

)בראשית לז כד(



ֵרי יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כו  ִּתׁשְ

  ה"ד(

)א כח ט  



ֵרי יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כז  ִּתׁשְ

)ויקרא יב ד(

)משלי לא ל(

)תהלים קמה ט( , )שם יח כב(

 )תהלים נא יז(

)משלי ח לה( 

)א טז לג"דהי(



ֵרי יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כח  ִּתׁשְ

  ]ב"ו עדף [

 )ב"דף ו ע( , )במדבר ז פז(

)שיר ב ח(

)שמות טו א(

)משלי י ו(

  ומקבל"ה "א בד"ע' ה שהתחיל מדף ה"עד כאן ההגה(

) רגיל בדפוס"בה  



ֵרי טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כט  ִּתׁשְ

)א ב ב"ש(

ישעיה (

)מ יח כה

)שם כו ד(

)שם מג ז(



ֵרי טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ל  ִּתׁשְ

)שם מ יח(

)יחזקאל א כו(

)דברים כז טו(

  ]א"ז עדף [

)יחזקאל א כו(

שמות (  )א"דף ז ע(

)כד י



ֵרי טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לא  ִּתׁשְ

)יחזקאל א כב(

)תהלים קד ב(

ישעיה (

)מד כד

)יחזקאל א כו(

א"נ

)שם א כז(

)ישעיה נו ז(



ֵרי טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לב  ִּתׁשְ

)תהלים פט ג(

)יחזקאל א כח(

)ירמיהו לא כא(



ֵרי יז יֹום – ֹוִמיַּדף ַהּי לג  ִּתׁשְ

  ]ב"ז עדף [

 )ב"דף ז ע(

)תהלים קמה טז(



ֵרי יז יֹום – ֹוִמיַּדף ַהּי לד  ִּתׁשְ

)בראשית א טז(

)שמות ג יג(

)דברים ו ד(

)תהלים ח ו(



ֵרי יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לה  ִּתׁשְ

)ירמיה לא ו(

א"נ

  ]א"ח עדף [ 

)תהלים צא יד(

 )א"דף ח ע(



ֵרי יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לו  ִּתׁשְ

ל"צ

)תהלים קיח יט(

)במדבר ט כ(

קהלת ה (

)ז

)יחזקאל א יב(

)הלים קד ית(

א"נ




