
 פרמ
1  אלהיםבית

 ישראל נר , והכולל השלם החכם , המפורמם הנאוןלהרב
 . ממראני נ"ע יוסף בכהר"ר משה כמהר"ר , הרים ועוקרסיני

 תשובות חלקי ושלשה , ההמבים על מפר קרית ס'טהבר
 : מביע שו"ת בשםנודעים

 4 הועזב צפת בעה"ק , העליון בגליל רפיה ה' משנת זרח תורתו אוראשר

 שיערים לשלשהנחלק
 , התשובה שער , התפלהשער

 . )העקרים( הימורותושער
 . ליז"ל שירה פרק בביאור מיוהד פיק לויעוי

 הספרים עקר בתי בגדולי רק נטצא ולא , p"eS של"ו בשנת ביויניציאה אחת פעם אךנדפס
 ומדרשים וש"ס התנ"ך פסוקי מקוטות שיתי בהוספת , מחדש נדפס ובעת ,)ביבלאטעקען(

 : ומדויקת מעולה ובהגה"ה , הזה בספרהמובאים

 א ש ר א וו
 . נ"י גאלרמאן יצחק ר'בדפוס

 לפ,ק אלהים בית אם כי זה אעשנת
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דקרמת
 שלהים ל' ברש מהורלנ
 ורוו מלפניו תשליכנישל

 יששך ששון ליהשיבה
 ה6ד0 6ת יגר 6סר , הכ5 63דון 5סכמעל'נר

 וסגמסכיס 610 כטיו יגיר ולפיוסו ,כמכמס
 נס כי , כמומר . מגו ר~שסרון 56 מגסות%ולס מ5י סס)ימות 56 יותר ופסוח קלונים סם ,8מט

 הלועס השדפס מן ערל השן עמיפכ סיסמסומי
 61פ0 געגס סיסים ספכ3 ינשר תכן , שמספונם
 מופכל פיהיס ממס ממומר, 5ד 36 מגוססשתל

 5כ5 ס' סוכ 31סיוח , סגורם גי 56 סטססומסונמ
 , המומר 5ד 56 סטעיס נעוגל נסוט מיקבס61
 טיו bb עמרית סהס מס כג5 מיחס ושינס6%
 , מיתם סמייכ 011 נסר מל סי ע3 סימלסככף

 המ15ת תרי סירס 55י העסיס נסכר נפוטופרכס
 מכויס 6ין 6סר )עוס"נ וסקלן כעןסשווהומשח
 סיחם הימרס חכ3יח גי , 1כonh '1 65 עיןבעונו
 : סנמירייס ססוניס כמעליס עוסזכ מוסלספנפ

 ~ootn גמעסיו עגמו סיסכמ )6זס שגת מיגורלזיז
 יתן 610 כי , מ15ת'ס וק'וס מסורסונגמוד

 והקדים , סגוכר כמו ליחלחו 5גך סכעוסכין
 , 5ו הוליך ככ5 6מו מרמס שחו מיום עמוסינתז
 סגדך עז )1 הגריכס סיייעש מן מס1)3נסיוחו
 והיתד) , )ו סיחס סה' כי ומכיל נסכךוגתייסג
 סנינו וע"י 1 כור16 )ענודי ירכיו 1)הטיכ5ססכי3
 ומסמקי מסט קכ5 ריב" נ'( נטרק 6טחכסרקי
 סמויק 56 הרכס מולס 5מדח 06 קומר סיסס61
 פ6מלגו נס כי סגווגס 1 טורס 5כך כי )עגמךמוכס
 , ונ)מודו ססוניס נמעסיו )הפחנמ )6דס %ויסיין
 יטר הרכה ועכס כספיד עגמו סיסנמ סיסוייסר
 סר.רכיח מס כי , טפלת 5כך כי 6מר )זס ,ממכריו
 5ך onto כי ה61 , ממכריך יוהר התורסגימוד
 מהם יותר ניגירחך ית' ס6) מ6מ טנעיתסכגס
 טגן והכגחך ימך 5סי סחרכם כדי כך גוגרח51כך
56ptrnn עושי כן פ6מר וכמו , 5ע5מך עונם 

 , מכיליו מקנח יוחר ))מור סהלכס ס"1(הכמוח
 מוכנת סיחס נטפו כי , נתורס גרסו מסקסכי

 כוי 6יס וכ) , ממס יוחר החורס 11ntSSומסחוקקת
 , המגב ימסר 6) כחורם בעסוק מיינ והכגחוכמו
 זין קימן עתיד וסכגחו יכסחו מכוי ~מסרכש6

 , ממכריו יוחר הרכס )מד כי נס 1 עשוומסכין.
 )מדו )6 ומכריו למד ממס יוחר סכגסו סיחה06

 יותר 3סס יסים , סכגחס כ5 כפי למדו 6)6כמוסו
 63 6101 סכגחס מק 6ת סס)ימו כי , ממגוסכר

 דיגו סמי)ח כי מ( )קרוסין ל) ס6מרו וכמו ,ה"4ה1
 כי , דיגו חמ)ח ופיוחו . מכון ר6פיח מיספיסל י"1( )מפקי דכחיכ חורם ניסו)'ח)מוד ע3סל"ד0
 כקר ויסי ערכ וימי 6'( )כר6:יח דכחיכ )סי11.פסי יגס סגיחגס מסורה ))ימד נרי6חו כטח!מגח

 שבהמהבר
 : בקרבי חדש נכהושח

 : ממני תקח של קדשךש
 : תממתם נדיבהורוה
 טוסת , *וסו מיש '1ג6 ר~מקי6 61ין . סס0ייוס
 משסל מי הורח O'D 656 6ין מדון התסיחמיס
 ר6סהש ס61 השש סמק פטרע השרס מןעגמו
  שכגיס סגלתי ממכליו יוחר הרכס מימד b~Db ,מיון
 סגות שוס מעגין 610 וכן פוכן, סהו6 מסמגדי
 הכגתו סיעוס נזי ועומס מוכן )כקש הסכלסינר)
 סכגחון ממק סנרע 6)6 יוחר ועפם סמוכן סכרמן
 נטר 61מד מקס 6מד עכדיו וסגי פ15ס 5מ)ךפס3
 , סמ)פ איעלס ר,מ65כס מן כטניס הנכורפיפסס
 ר.ענד יעם כי , מקקו נמר וסממן w1e5 נפר651

 פסיס ס)6כס'ס%ס11ס כלנמור סגתענ) ע3רגטל
 ס6מר ר,חג6 כוסח o'on מ6מ , כולס 3עפוחסמכש
 , 3מקומו ססניע עד מנרך 6ח תדין 561 סשנ(%נות
 מעלוני נזך סה61 "15גי ע5 ינוור 1)6 ידיןפ63
 נודך כי snbl, 6מד כ3 תכוגח מק 3מקוס סיניעעד
 ונס . הסכגס חק ע5 המעסיס גוד3 5מי ה61מסכר
 פל נלו קן טרנס מס  גוועו תהיה ש"ת6טסר
 5מסס ע%4יס נ'( טסשס נ', לנס נרוחרינ51

 כהשלם גז41ס פסס פוחס כי ומערס,ותמשגיס
 לעסות סכגסס ומק גכמ וסיס כעוס"זונמוטט
 מדרנם מן גמסס נעוה"כ רוס , עסו 651יוחר

 מס כ5 5עסות מסיגו ס63 תסס ומטויססחמחאיס
 . הכגסס מיעוט מטי 6)6 גמגעו 6% ס0מעסו
 נ'( טלק )קנוח הסגינו מס כן נס גרנה יהיסובוס
 גפפן זומם ה61 3מס ממעסיו מרוכס סמכמחוכ5

 ועוקרתו כ6ס סהרומ שעטין ופלסיו מרוויןסוחטיו
 והמעמס )עגטיס ר.מכמס רמס 1 תגיו ע3והושכחו
 גזו) ח)מוד 01)6 , העיקל ה61 הסעסס כי ,5סרסיס
 סרי , מעמס וידי סמב"צ נד31 שמוד ונמרושמט
 ב"ק סימרו מס ע3 זקידוסין משק סחוסיותכחכו
 ד)מנמר , שנמורי ה6 כמעמר 60 קמ6זכג6
 מי כי סחט 6מר 61"כ , נדו) מעמס)עשו
 מרוכס , 1)עסוח ))סוד עכעו סכך h'DIלמכמש
 כמכמש סכעו מנכס עם כ) עמס פ)6 1ממעסיו
 וסלעיו מרוכיס סענטיו )6י)ן דומם ה61 ,לכסוח
 , )עסות סככמו מס כ) עומס סייט כיון כימועט'ס,
 וקלוכ , )ס"ס עס0ו ס)6 גר6ס סעסס מס6טי)1
 , פעסס השגס ע) מחמל ,610 , כי רימסוה61
 גריס nlnDS סכמקו מס כ) מסריס סייגוכיון
 מעוקר הרום וגס , סטוכ תעמס ממ"כשיגו

 כרומו כמעז) פה61 יוגמא) 1 סמועעיסססלסיס
 , פיה ע3 קערם והורך ועוקר סעסס )נוגס1כ11גח1
 גימר עציו מח)מיזו ופירס ס)מד מי ע5וכלס
 ממעסיו מי 6ג) , מקנה גודדת כטור כ"ז(ומספי
 כ5 שין מרוכיס )קרפיס דומס ממכמתומרוכיס

 סגמס3 כן וכמו , ממקומו 16חו )זוגסרומוחץ,כו)יס
 עג חולה כן סהתמדס , הע"כ מע"ס ריבוי6101
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www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



הקרמת4
 : גו ומחקיימח עסיס 06 מהי6סטונה

 ססגגס כתי סמלוגס ע3 המועט סכר מסרכיגורמה
 יודק כי )ומר יתכן , )מערס סכתכעכמו

 ענעו נסכנת מיחס ם)6 )מי סכר סיהיה , orשוטן
n1DDS6(6 'ו ועסקם יום ככ) מס) דרך מנות נ 
 1)6 יגס נכ) ס; )ענות מנעו גהכגת סהיסומי
 וכס סנ' סטסס 5מי יותר סכר ;יסים נ' bShעמס
otinoסס)יס ס)6 כיון נ' סעסס ממי סכגחו מק 
 הסקים 3" גי נס יותר יוסיף 06 61נ3 מקו,ג)
 הכ5 כי סמ15ת ריכוי סכר הסריח יקטמ 65 ,מקו[
 6מו )מד 06 הגימוד כענין וכן , המעכס רוב)סי
 )1 יהום , הכגתו כ) מק הסריס וגס ניט סעוח1'

 נמס oti~e 1)6 ;עות 1' נ"נ עמד ממי סכריותר
 )6 כי גס יוחר יוסיף 5sb ob , הכנמו מקכ)

 , סכרו יחגרך ה36 יקטמ )6 עדיין הקוהסריס
 מומס )סיקס יינר מנחן גמי ה61והרי

~DD 
 מסיס

 נמו מהנס יותן היס 061 , דינר ג"כ נתן ושיר)1
 סכר ים יותר 16 י' 16 ס' )הת זריך היההמכ(גז
 סגננן ממי גמוע מומס סהיס הייגס סגתן קמייוחל
 עוז ירכס 06 6נ5 , ומומס הניע 1)6 דיגינזם
 יועגל ים למומס גיאש*ס נס 6מר, זיגג,גתת
 כים , 3עגייס ט טעי) שנר ססמ סיער ע)6מר
ohotlco אמד סזינל ע5 סכר 5ו סיסיס מקו 
 )1 סיס  בסכר כמו יותר סגתן ודיגל דיגר כ)וע)
 על פיסיבמ רדוי  סיבו זה כ) ועם , הזיגר)גתן
  onte  15 ס' פופ. כי  ספובופ  יפולופ ופלסונרר
 ומנומן מוכן מיה 6סר oro מחכונח ע5 ויסדוהסכינו
 6סר הקרסון פיכ  ילפסכס כרי6תנ מתמותכעגעו
 סיכשס  %ל גסיו יגיר )היותו atw )נl)SD 3סיס

 : ממגו  כסטיו מייס יתפסולשוע
 כהגנה 6וס גגי סלעי כין והטרם עכז) טיםונשפני

 ותיגס תעע, 061 סי6 פלג nb~oהתוגה
 מיסר56 6מד כ5 מיינ )כן 5נע)יס, כטיסוידועם
 וקיום ססורפ כלתירס  סיוכ) מס כ) כעסות3ססתד)
 לפסוס יבעו נסנלפ סי% פלפו  וימסוכפלוסים,
 וירכס יוסיף ,כך עגמו וכסירני5 , סטוסס ממסיישר
 )6 , קורס וסכגחו  בכפו  ססיפ ממס יוחר)עסומ
 )6חריס מטונו כססטיע גיס 656 אסו כבסריס5כד
 קרוכיו ע) וקימחו ויפוחו וסכלהו כמו כטי 6מדג5
 סנסמעיס למרוח עילום כני וגס , עירו וגגי  וסבליו-

  דורס כגיר כסס61 , וממסקו משחו משחשיו
 ,  כיפר  ילססמ 16 שכור ע5 סרגם 16 מגס16
 )6דס סקכיה ססר6ס מנמד  קדש  סולרופסיר  זס ע) כ'ו( ט' לכס )כר6;יח כמזרך nnbaוכמו

 ודור דור ומכמיו דור דור ודורסיו דור דורסר6סון
 גמ1ח )זכי מיודע ממכס יקרס ז1רס .וטרגסיו
 הדרך 5הס 5הורוח והנדס חורם דכרי רכיםכסגי
 )שרייס מג51ס חוכמת ו5סוכימס וסיסרסמעומס
 יקר6 מכס , כתורס ההונהרו מס מכ15)ס,סירס
 ונכוח )דון ספסספ ע) מעומד סדיע  זפגמקוס
 נסיט 16 מל יקרץ טרנס , סחורם דיני כטיוקמייך

 סכפ יסור 651 ימסר 65 כי סדור כטי , נקות ר6ס 16.

המחבר
 ינ3 1)סקיס 6ר7 מבגוי נמיסור )סומםמיטדס
 יס6נתשס, bSn , כמו כטי 6מד כ) 51ומדיסהחורם
 יזר סומר ומס , מומה 61יט )מחוח וייו  סיסכמי
 ומכסיו דורסיו דוה זור 6תר 1)6 6מז )כ3י1ר

 b~w ס)6 דול ים כ6י יקרס ותעמיס כ'ופרנסיו_,
 כמס זימי וכן . ומכס דורס ת6 טרנס 16 ,וטייס לובט וא מגס "1 , וקלגס מכם 651 דולך כ"6ט

 וטע, פריר6סו מנמד 6דס חו)דוח סטר וסשמלו
  כן ופע"י  חורם  סם  6דפ סל  סיווסיו סעיסרסכמו
  סולרהפיו,  יל ומע"פ חורה ס0 וחעדוחיו זרעועיקר
 , וכו' ודורסיו  דור  דור פסריסו פלפד  יפרוולום
 ש הקרן עמי הרקבון 6זס חו3זות יקר16 )6גי
 נסס 1כי1נ6 ולמסיס otn)nel הדורסיםכ"6

  11Db ו%  רור  דור  שיפרו ומס  ootib,סבספפיס
 ס' יעוע )6 % וכמוו וכו' ומנמיו דור ווועדיודול
 וטלנסיס ומשים זולגים מגף ויור דור ככ) עמו6ת
 ואגוש מהגרתו 6וס מיינ ויוי י1י נכ).לכו : פסיס %  יייו ס%  רור  סוס יאסר % , וטימר  זס ודור דול ננ5 תסש "מד 16 סיס )טחות16

  תוחוור מסרר ס61 ג156 ט5מ1 6ח)סיפוח
 מסום ל1פ  ולין וירלסיו,  מכמ-ו מסרסיו ,6דס
  מכפיס מלפירי כספציפי 1DSD יקספ  נוס טיוהפך
 וטוכס זוכם )סיוט , וכמ15ח קורס עגמו5סס)יס
 ישע שרי טי1( )יומך וישרו ימאיס ממט;עשו
  מתוקמס כפס  פפסיו  (o'b גמה למיחס תוכרוסכמי
 . רפעס כעפי שמוס כידו כמ ויטיס , וכו'דרכיו
 כתקפי סו6 מומס 61יגו )ממוח כידו סיס סמיוכסס
 , יסר וכוס *  י% המומס כן נקד( וסכת עוןכ16ת1
 כקוס ועס , טולעגות מדת ע)  יתירה פובסספדם
  קזוסס כי , (ots1~ כגז ח"ח כי כח)מודו עיקריערס

 כק סלי ירסיס  זכופ כי נס סוגים גמע;יסועוגה.
 סרנים 6ת ונוכס זכס פפס ט"מ( (wb ססלייווכפו
 ,  יוסר  וכוסו ושמד ה15מד , כו שוי יפויסזכות
 ))מז.מסעיקין עשמ הבנמד ט"ד( נסס ססגיפוכמו
 מרע שר ;מס וכעמוס וסמור 1))פד ))סודנידו
 , %פד כגנו 1)עסוח 1DO שנד )סמור 16 , עוגועכס
  סעסס וסיס  לשב(  ליספיס ;נחוב מס דוךע)

 נגש ממעומס יותר ספעסס נדור ,  י4מסגדקס
 : עטנחש

 )כורלא
  פסלוניי

 snbi נס 6)6 כמייו ומוכס זלם
 תכטפ וסטשתיו שמועותיו 5ומדיסטטילחו

 ogw- סטוכיס מעסיו נ"צ חוכרים 5'ז( )ינמוחנקכר
  קדושן כפיסתן bb"  לריסים  סיפוח 11ה1 ,כמוס1
 *פחס מיחץ 6מר גס כי י"מ( נפרכותמיש

 סימנס תם כ5 כי , כמייסס כמו וממעסיססמלורנס
 , סחורת פרסי ע5 ומשונס כלערס נטירתי מכסכ)
 סכע5 חורס ככ))610

~Ob 
 ט"ג לסוף סומרו וכמו

 אפס שמר קרנו נקמיר ססו56 מס ג5דמני5ס(
 פכיך סוכו סממדפ 6דם כ5 מייכ יס 1ע5 ,כסיני
 ממגפם כמכמוה סמדט %ס קהויים , פוכ5קמ

 סוס כהנדי) ס6) יזכסו וטס , ומכיריו)ח)מידיו סשר-
 קרוכיג הכמריס ככחכ ג"כ יודיעס ,ו5ס6דירס
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www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 5ג המהברהקדמת
 כמכחני סי)מד1 )עד חעמוד 1גדקח1 6מריוכרכס יס6יי וכוס , ממכמחו כ)ס סיסגו כזי ממנו1רמומיס
 : 6מריס כפטריס ר6ו 65 16 5מדו ס65 מססטריו

 3סעס טשראני זלה"ה יוסף בר' טשהי סנעיר 6ני , ימי ככ) 1ססח7)הי נתעווות*ולכן
m~nsפפר קרית סגיס כמה וס ומכרתי , הסס 
 סדיג'ס כ5 מקור יסוד )דעח החורס מ5וח כ5ע5

 סיסחטקו נמס שאלוה והשובוח , סחורסמכחוכי
 ניסיכם סוקד סי1הי עס , סתורס נדינ" סוסגטר

 טולמ מוס6 , ס' )קו) מקסיניס וסמנריססח)עידיס
 כגי סס כי , בנחח 51נס5ס 6סיס כין וריכמם6

 נ)ימ1ד וזסו , סעו)ס 6כומ ויעקכ י5מק6כרסס
 , o1bl 6)סיס כעעי סטוכ מעסס וגעג'ן .סמורס
 סטר 5מכר )י גר6ס , וסחסוגס וסחט5ס .סדחעיקלי
 אלהים. ב~ירצ וקר6היו סעגיגיס ס)סח ע)זס
 5לת )נו6 סמיס "ער מטתמוט סס סס)סס1561

 התשובה, שער היסורות, שער56סיס,.
 נס כי , חט)ס סהסוגס יסוד כי , התפלהשער

 זס ג) עס , 6)1 גזלועיס וס6ריכו כמכופסי6סמיס
 ודרוסיס נטגייניס נו 5סחנדר %ו סנימומקוס

 דנלי 1)6סר )מוק , ס)כ ע5 מתיסכיסממודפיס
 והחפובס סדח ניסודי נדכריסס 51יוסרמכמיס, 5דנרי כתוביס נני6יס ח1לס מן גמ 51יחןסל6סוניס
OSbnol, יכגס יסל6) כסס "סר כ5 נדל סס כי , 
 מתט)5 ע"ס דוך סכיס וכמו 6גסי, סיוע%1'כיס
 ס'סודות ע) רומ, , 5כ . לקרכי מזק גגון ורומ56סיס 5י כר6 טסור 5כ נ"6( )חס~יס 156 עגיג'סע5
 , כר6 עסור , )עו)ס ג)כ קכועיס סיסיו ר16י6סר
 וכחסובס המט6יס תהרת סי6 6סר )תסוגסרומו
 6סר )תט)ס רומו , %סש 3י , מדפס ככרי6סגסיס
 , bib olbn טניעס כמקוסן,6ין ויטנע ג6מרע5יס
 , ו%' otnib כית "ס כי ול 6'ן ג6הר מקומס1ע5
 ורומ61מר

 גכי
 , Sb טמ עוד 5מ15ח , כק~כד מזפ

 רומו סיסיס עגיעיס והנ' "לו )ססינ סזכס 6מרכי
 61מר , ס' 6ח י%כוז גסס )ע51ס , כהס וגמגכון
 ממגי, חקמ 56 קדסך ורומ מ)טגיך חס5יגני Sbנסס(
 דכריס 5סעסיר 5ריך וסמח"55 חסונס רוכעלכי

 ntibhb ס)ס ככ5 ניוס יוס מדי גכקסס31ר.כפיד
 סמטמל מי 6דס כגי 61נ) , וטוכ נקרנסריס
 ק5יס יוחר 16 ס)ס טעמיס 6מד נמכוקס!מעתיר

 יוס ככ) ibb1'1 "עת'ר 6גי כי נם 6מר 31כן ,כו
 סנקסס נססגר קגיס 6דס כגי 06 כיlbbD~, סס3'כגי 361 גי תקון otbDno 56 ממי5ת ע3ויוי

 סככל מטמ ס61 , מ)טגיהס סמכקסיסומס3יכי0
 הסנח , )16 16 כן .סגיס 16 ר6סוגס כטעסספיט
פזי )סעתיי ונריך כקסחו 16 עגח1 געסחס 06יויע 6יס "ין ס' מ6ם סכקסס 6נ5 סטכו., %סמטקס
- 

 , י6סס 65 סיסיס 5ז ,ס כ6י 'גי , ניוס יוס
 וסופ שגותי1 סנממ5ו וכקסחו חכוכתו נחקכ)סכ*%
 65 ויס , 1חט)ח1 כחסוכחו מחמיד הופ , עדע6י%.

 כגי כדרך מח)מן 61יגו מכעע 6'גו עסונהוכהרוכ5ס

ovbומטניר מעתיר 6% , מ6)1 6)1 סמנקסיס 
 גנדו tnbpn כהיות פחתקכ) כטומ ףסיסנמט)ס
 סגסקנ)ס )עין סגר6'ח סחט)ס כקכ)ס כי ,סמיד
 רעות מיני וס6ר הדכר' 1ע5 סנסמיס ע)כמו

 6גו ממגו סיסורו 6מר , נעו)ס )כ61סמחרנסות
 סרעס 6)י;1 כ6ס יחכ' מ6חו כי ומכיריסיודעיס
 גססיר תט)תגו קכ) 146 וכססנגו , כעומתיגוהסי6
 15 51תנג1 הרעומ סמ16ר%וח 16 סמוח מכחממנ1
 ע3 6כ כרמס ט)ינו רהס "סר מיק% suסוד6ס
 6מר כי , ממגי הקמ sb קדסך ורומ 61מר .)ניס

 ח6סוף סק7וסס sb וגסמחו לומו נתקדססחסוכס
 תקמ Sb "מר 5כן , ממנו חסח5ק 5מט61 ימזרו6ס
 b1Jb ס)6 מכסו).עון כ) מ)טגי סחסיג כ15מרממנו
 מן כי , קזסך רומ ממני )סחקמ מט6 5יזיעוד
 , ג"ס (Dfi(nt סק)י )6 מסק5 יסני מיסנסמי6
 ססון )י ססיכס 61מר , כ'( טרסס רנה לוחמדרס
 סמוס6 כי נס כי , חסמעי ג7יכס ורומיסעף

 סעכר מ-5ך ענד דמיון , סמס6 קודס ככתמ)ס~sb )טני ומקוכ5 נרלס 6יט , חט6חו 15 חכוטרגחסוכחו
 ימ)1 סיניס נס כי מיחס, סמייג כו וממרס דכרוע)
 , סעמס )ו וממ5 5סס וגרנס 15 סיממ51 נדינוהוטגי
 וכמו סמ)ך, 1bS' ויחר5ס יתקנ5 וס כקכי))6

 וטגי י"ד( 3ס"כ כ"גס5וססג6מר
 6מל ר6ס )6 סמ)ך-

 % סנרמ ממקוס סיגי6גו 5י61נ 0111 6ניו )1סממ)
 ססון )י ססיכס סחסוכס כע) ע5 6מר 1)כן .סס
 כיון 5הוכוח כטגיס )ר16ח1 סיסוכ , וכו'יסעך

 נסונ 6יגו וס גי וגס , % וממ1wlbDnn 5ססוסיעו
 בחורת תסמכסו העונס ידינומו יומ ו7ס כסרכמ)כי

 : כמיוג )6גדנס-
 כנן גפמס רומ 5גטע למו סמקר6 ככ5 ימנ6רלא

 ס)סחס וכגס , 156 כמו וס 6מר וסטסוקיס
 כסס סר6סוגס גטסו סר6סון כ"זס סגרמ, כמוכרומ
 )סון כי , מייס גסמס ב"טיו 1'טמ גדכחינ ,רומ
 .(Sbpmt כדכת'כ סלומ ע) ג6מ4 סו6 כ6טיססטמס
 )סמות ,יוכזכתיכ וטמי סרומ כ61י רומות מז'5"1(
 מייס גסמח 6מר 1)כן , תיס גערמו 6טף 1כרנמעשו(
 גסמם סכחוכ כמו נ"כ סלומ גלמז מייס כ)פוןני
 ויטמ 6מר כ6)1 סו6 וסלי , 1כ1' כ6ט'1 מייסר1מ
 כ1)3 כו6 רומ פס גי , מייס יומ גסמתכ6טיו
 , לומ ה61 ס)סחן מסות יסמל, לומ גטס)ס)פחן
 מ)6כיו עוסס ק'7( )תס5.ס כמ65כיס ס%מרגמו

 nvb) hlb 6% גסטת כסס נ6מר 65 ,לומוח
 , גסמס רומ נטס ה61 סנ' 6)ו מדענת כי ,רומוח
 סי6 סמוע6מ מש , מס)סא )מעס מדלגס סי6גטס
 סרות גי סיממג 5מע5ס וסלומ י"מ(ן )ימ,ק56חמוח
 ניגילם נטירוס גוכרח סי6 כי , פכ51ן 5מע5ססי6 וסגסמרי , י"כ( )קס5ח גחגס "סר Sb 'ota-ib'oתסוכ
 סס כי ידוע ס61 1המ)6כיס , גסמהו וגטימחס6דם
 )מזרפ מז"ל 6מיו ועכ" , ספיס ממדרגוח5מע)ס
 סא סרומ 'כ' , גרומוח 16חס כגס ו5כן ,כסרח ממ65כי גד1)יס ססס ס5דקיס ע5 5"6(חס)יס
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 חמתםהכקמת6
 יוטס מס oohlnn ניכמס, אפ %פיסטנ

~YDDS
 ולוס, נצק גיסי ססס סכיטגייס תפזלנה

 סקלך ממ65גי נד51יס נמור.ס.ססס ס5דיקיסוכערך
 רופס ot)bsnn נקרש ססורוס נסמופ געריגסס

 : נמוסס סנייקיס ממדלנוס)כעס
 מדרגת ע5 סססונס 33ע5 סס)ס 156 גימשר8"גנ

 גמוד ססו6 ומעון כנטפ, רנטס עולס כסוגנ6100 ד,מס* וטפע, עק סס6 ס)ס, סססכמעסיס
 ןמרד 6100 וסטסע , ג"ג כרום וטנס רוססערס.

SDD51נ,כ מוסמס וסטסד וטנס לוסס עוסס . % 
 פיעגיר , כקלני מדם . נכין ורום 6מר סגגטטמפ6
 וסנון סמע6יס וכל ע) נגסס מהסיס ססנסוי0מימ
 ורומ 6מל סכרומ משן 1ע5 , סגטס 13וחסמדס
 ממיחס טלס 610 צעון כי , ממגי סקמ 6)קדדך
 % ,סלומ )קי1סח כחסוכ0ו ססכ וכיון נמקדוביוש
 נדינס ולום 6מי סכגסמס כטסע ופ5 ~ , ממיויקמסו
 כטלס 15 6ין סטספ עוגם נוזך )ר.ע)נפ כי ,גסמכגי

 בציון שוכן לאלאשורר
 גאית גאה כי שמךארומם
 האפל מעולם שמךאהלל
 למעלה סממה שמךאעלה
 ובמפמן בגלוי שמךאנשא
 מלבותך ת ר פ גע שמךאעמר,
 תדאה ביסורך שמךאשר
 שעה במ בהוןך שמךאידה
 ישראל ח .בנצ שמךששח
 יה בהר 1 שמךאפאר
 בנכורה נאו שמךאצר
 ברננם בצבאותיך ,טפךאגדל
 קראתי ה לבינ ואם שמךאאבי
 וחיה ה ו ה י בהיה שמךאכתר א* חכמה נתעות ולב שמךאברך
 סוף אין ער מזאת שמךאיחר

 אישים אליכם ואקרא שמךאאמן
 ובשמים בארץ מציאותךאשכיל
 יחד ובלב בפה אחדוהךאנובב
 השמים עצם מכל עצמוהךאכביר
 ברואיך בפי קרמוחךאאריר
 . בכפונה עבודתךאאחיר

 הקרואים בשם נבואהךאשבח
 כסותו אין בי נביאךאסרר
 ואנמש ואשבוה תורתךאכבד
 אשכח אשנה לא מצוחיךאשגב
 שרץ וער מארם בהשגחתהאשמח
 פעולות בכל נמולךאצדק
 רנני בשפתי גאול'חךאאמץ
 המרימה וירך האייתךאאשר

 פשט פש_שפע ,%4 וא %%, פיןל6
 פץט אקש נמרק וספיגסו ( כסמיכם כא6וסעמדס
 גחסחש י-מורו מס3כ כמעסו סי6 שמכס ל5י5עסוד
 שופעים 6)מזס כדכפינ ג16סonnb ,1תכעיס
 5מטא5 סניטס עי י5ו" וככן יחרוך - 6סלדלויה
 כפעפ ימעס קדסך סיב) ומגיוס הכנסו "תואדיך 4ל סמס6 מן סר.6סון כנדר ססס ומעליסקימך,
 וסת. כסוננ ס" מ%עט כי . , כסיגנו 1)3קרגף

 : נססונסס ס' 6)קלונים
 סקדפפ 6דס כגי )ט5 טי*ועי)מ 0ססט5סלכשפני

 *ץב פכו6 סתסוגל, 61מ"ג , bS-Dכספר
 ר.עש"ס ט) ורטיות ס"ס ו6מ'כ , כמוסטיםס6גסיס
 ססט)ס סבל סנ51ס. יימידי 656 יוננו )66סר
 ופטל , טלקיס י"מ סתסוגס סער , טרקיספסריס
 פחס דומם 6יע , נ"נ נסס , טרקיס סעדסיסוזוס
 1כ3 61מת מ6ס סרקה )סוגם , O'npb מ6ס"רקו

 : ומיי ג"כ ססס . וממיס מ6ססכן

 זרעיצטמג טפילות עשר על הלציישיר
 וערפל layסביבך
 נעלה טארמנגנו

 ארגמן מרכבך זהברפירתך
 שמך אדיר 0ה 1 נ ן נ ר אה'
 ואראה אבוא מתי חילאל

 שמעה צמאותאלהים
 ישראל אלהי ת 1 א ב צה'
 נטז לשבה ארם ת ר א פ הכ
 לעזרה לי היית ם י ה לא

 בנרונט ל ארוממות
 ישועתי עז ה'אלהים
 אהיה אשראהיה לי ויהי יה וזמרתעזי
 אאסוף אסוףכלך

 עקריפ עשר שלשהעל
 קרושים בקהל אמונתךאף
 חיים מצא מצאיכי

 אחר הן אלהינו הן ישראלשסע
 השמים מספרים אלכבוי
 מערותיך ירעתיקרם

 ולשמחה אלהיך וו אחועברת
 הנביאים עלודברתי
 תפארתו זרוע משה לימיןמוליך
 נפש טוייבת תפיפה ה'תורת
 תשכח לנצח לאכי
 הארץ בכל סשומפות הסה ה'עיני
 גמולות נעל ישלםנעל
 4 הסה בארץ אשרלקרושים ארני משיח אפינורוח
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