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 צבור. לשליםשסלה
 סלכיא ?רציוזכץ"יץ שועתי קמל ודלייו 9לן שלי נארו 9לן*ל "-...) ן סטפ5ס. קורס 'וקתרוס וכרסם כ6וגט65"רס , י , ,"

 עלי רמם ךס3ון. א9ת-שיששוץךקןח4ם פז סי אל "מהאימנתן
 **לם ערמי ויער גיתי ריעה בעף שתחיי אשי סיום משלמי ישטו'

 חשר:עש4 ךמנקית מןשרות מהשיות עם משלמי ןתסלדל סתטלמיעטי
 )ף6 פשה לתעלת שסמרמ כמו 9בדרף תמת,וטץ וממתויויותחל.

 ומדון שי "טרי לצל יסיי מסם: אני ולע שילמי יי ובושו ןחלינקה(.
 נוגים קילי 4,14' גלף 4"י ועל "יל' :~PhD מיל' 6*" ד**נ נעין*ל לי שמ18 קידם יסעף רציו ומי 9להי יסו ףיאייי ציי יטעף.ןלאי
 9לה1 חטן רסוקי הדלף סשו9ר קיל זומי שלאטר 9מדוסלק

 5ט'ן. קמרםחס5ס
 באתי ישיאל תמלות יישב מאחר ינפחר רנרעש מטעש סטניס9נ
 ני ששי פי על יאר ?להומ "שי יירעל עטף על "9עף ולסגולעמור
 בעקצ. ואלשן ייסק איסי ח9וסץ ,אייי יקליף סו על לויי ופט9רי
 ק9קייעם טל ון4 י שדילי ועל ע* לבםשי46ם 5עטוד קילף טנקי"שר גרי ס?לןס ץץ מנה ךניא. טירם שיי אלהים. רחנון. ו-ים חן :י:

 וטשעי כי ,*למז ואל יד ופשע חוטא גי בעונותי מפכם ואלוסטיתי
 יטרקו וניל אן כמטלת מסלמי וקטל 9סם חכויה וחל סי בבושהוחל
 ?חסןה. "ס9ה יוקעים ל9ל אהבה. קליף רגלנו 2א כיסי יישמנו.ליל ?ש9ו ימנער סיריות. עם N_1V יקטוב D~YJ ןקולד %9ל טונינטה
 לסים ולשטמה לששון יירחל ויכל לנו משן נ4 וענוי צומומינ4ך9ל

 מהבור שדול האל יעקצ יצסק41טי 4טי אברסם לטוףן:להיךמי?צון 3תפלתיי טכשדל שים ןמי ראל אהבו ךסשלדם סאותולשלדם.
 תפלהע 21לי שמם מפיאכים ש9י "עה אשי שממץ מלידן אלומנורא
 ויפיצו ?בלף משא לשך תשלמי:סיאו

 אדע-

 מצעיקים גל קעביר לטען
 ןה3ורא מ34דר ההדל שטה ובדך ובעבוד והןשרים ממקיטיםוסהסיךים

 תפלחי שומע חמה שרוף ?רחצים ושלחל ע9ף מטלת שוסע אמהסי
 עמס קכ".

 5ו"ר'ף-
D'ptpD ,156 ט~תס') קודם rtno סקחס: וקוים המלך 

 טי%4יה:יט?הץ4עוךי. בישקקלדת
ו- וטמיטה2 -?שיף חריר לי.נעגנימארוייה י;

 !.. ] תשועתקי תטוש :5נפשי,תגיי-ביי .
'. . .. .. , . 

 ר4הי סןב עזיי טור את הפיצה למלכים חשוקה5גהזן



 ה. ל סת1
 כיכ"ף גויבא ססרף ברבהרוני

 כירשסף: חרשף אל%ס?לטשמחוה
 כ?%: נ_הלר אלהיםבכית

 ויב נשני "4וט5: משיבמו מקב אטיןסדמבף
 : ש% סייר: רושף טל"'סל שקסמך סויר יבאספרר
 ושמאה נסיני וברף סש?ן קקש כי% צעון אהס?:

 2ת : ולתייר %י עקי: לשניך יזוההיזוהה
 "מןף: ביגעת צנני נרב-חורף שלהעםרצן
 י.מךמי: שסע לי ממוגף אל 3רת92י קןאסקיאני
 1י4י תמיין: יסקיץ ישוה 9פץ טס5 וארק%י
 של? ן קר'שר: יל.רסקי גרי שקיטי טפןושוגי מסניי קל קצע שמה: %58 כקרמי ן קויאוף
 נט~%דו כקיא : לף שטני: פ"ר: טלאקיומי
 זמקןף: ההיחגן 52(9הף %9 סליןהכמספן:
 שסכה אטי: "ין n~uD שטה היקלטי יוילף
 ט5-טסרש: ט5-רקומי סשהון2ה השסוי ןשסלמי
 לי: שי ס" : וסעישסע-:
 י כות ל בא-מרים שממתי לרןד המעמהםשיר
 רב: ש5ל למשא 2ל-אקרקף ~שזש' קראלף:

 טיבט%: ?ייהודי .מיסטי סלטי ששי לקיץהקשישה
 אני חצקה: טןויף 9הי קהה "שסע שקיף

 יסרמי* שסע לי המיאזנף א5 כיסדניקראתץ
 ן: שקרך ושקמלים ויאשי 2סןהראי

".



2 טנסה4טסלת8

 קלה: זמלל,ף עור כיסף יושבי"שרי
 : אלהיו שוי ה4ם אשרי לו שקקה ה4םאשוץ

 ואברכה המלך אלוהי ארום% לדוד.. תהלהקמה
 ש9ף ואסיה -%קנ 99ליש 41י: לעזיםש9ר
 ן5-: יע יוךלת' תאי "ל ן 4די !4ד:4לם

 כבוד הדר יניר4: עבורתקן מעשקי מבטח לכידי
 שת אשיחה: טלאתן ודנדירקיןף

 יקיעף רב-פףבף שר 4שםפרגדה: ףנדלרקןיחמו ניאתי
 מבדל- שקרכם ארך ן מ-חים מנק מיןןף:ויךק%
 יודני : עלן-ו5ישששקיו מאטימו לכל פוב-מ :ק9ד
 לכלאי שבור :99%ה: 1מסזןקי 9ל-כעקוףן

 9בייסיו סעדם לעגי להיריע ידקרו: עכזןואמדף
 כ5-עליתם מלכףרז מלכרועי : טלכרט מרריקבור

 י9ל-מנדליכם ץ סוטך !די: 99י~רה-ה1194ל%
 ולצעק מזקיף * כל זיני : ל9ליהטפרסיםוזכקף

 שרע-ינף פוו-זוק טעוני: ארז-א"כםנאן-מקהכם
 וחסיד שכל-ךר9יו ן צך"ק : וצון ל9ל-סייס?קהן
 רןיאיש .8ור לכל לכיריו ן קרוב :*-מעקיו
 אטע ול1זחששסכם "nws לייי רצע'(א. :19ץ9ת

 ל"ההש יח אתקנלשמ י שומד _המעם:ך
 שכם וישקר רפרף "י ךל- ט לתהלת :איד
 ועך- סצנה יה נברך ושנמם : !4ר לעילםקרשו
 Jfftv "1 הרה:עלם



8 לקטהתשלט8

 ססלקףי צוי אי תשטח ישתיחיו
 ןמבוא ס%4ר מגדל פשל [2קב וא*י יצחקri~w. טופסם אלמי אכותיפ ואלהי וקהינו מ טלהשרוף
 חסדי עוכר הכל וקלה מובים סקרים גומל בליוןטל

 כאסלה* שמו יקען סגינם לכני נשל תמביאאבהז
 אברהם: מנן ן פועה ברוך המנן. ףמה2יע עערשד
 . להתקיע ןב אתה ממים ססוה 4דל לעלם הכהיטסה
 דכים ברחמים מתים מחי" בחסד סף"םקסלשל
 ףמק"ם אסויים ומתיר חלתם ןרהשא ניצליםסומך
 רומה הצי *בריות טל ?קעי ' סי ?שי* ליליןחמי.יזו
 * אטה המצמיח ףמייה ממית מלןלר

:F?~selיה, ר2%תעם2 מחקה ן אתה שיוך סמנם. לסמיא טפה
 כלקאךץ ץ9אותק5אןטסי*"ףקרוש1תש1הושן בכל-קדהצהם

cf1קליק 'מחע:הנעןן ,וך?:"גנן 7י
שזן118 יה ידיי יייר י סייטתי ייי ליי י19 א5"ן'יעולם שריד *
 חננו בינה. י4נויצ ףסלסיד דעת ל~ם חגןטסה

סטטי
 nu_3c: חונן : אתה נרףך מושכל. פקה רזה
 לעבורן טלגרף וקרבנו לתורתף יזקינומבוקף
 שמשסה: ס4שה בשטי למבלי. שלמה בףשובהמחדרם

ק

 : לציך שסאתו סשמזייי*
 הוא קשטה לן שנפנו ננהים שאתה לד אנחנומודים

 כ5 דלהי טבוודנו ואלהי אלקינ' : אבותינף וכהי nrrii יהוא

 רווינה _,י"ל רן-יד",ת'י?ועסן מה יינו צוילע,לם:2ד.
 ומא' ט וקפיטני un*~ee על"ק4%ניטטההיאלדורןרור*



nsp 4"טל"4

 פזומנו כ' מלכנף מחל-לנו תמאנו כי ושבינומלהדלנו
 : לקי"( סתריה יין יי אתה כרףך . אתה וסולח מיעל3'

 יקבן טןה ף4ט4 ריכפ  ריי4יה כ4נינ4ראה
 ה4וך8ל: נוטל ן טלה בריך מקהי מק נוכל שישמך

 טטה. סיקנף ש' n~ahll ההריעני ונמצא% ןך9הנו
 רושא יף 8ל ש' יי"סכיינף -'טלאה רפוטהוכרלה
 : טירלל 112 חולי י"א ב שטה טייר * טטה רך9ו4א9ו
 האשז אצן-השנה חלהיפ : דלהישרד

 האדמה פמ על כיכין ויזן למגבה תבף"צזהשיני ראת-כי
 449ך מפונתן* שעגים שנחנף ף9רך ממובךמיוקפ
 : סינים יצרד :שטה
 לילץפ "שץ גם ך4א לסיעןני 3דל בשופרסקע
 : שסה יייר ס8רץ* שיפתן שירשע יחדהלאנף
 : 8ל נטיי 2מו גדס'9קשץ

 יידחה ינע סשן3יnDrn יסססלי רשח'נף 99יןאשעדק שו%'נ'סקירה
 יטלי

n?~P לסדך : שוה 
 ן טטה הייך . שט?9מ וציקני 'ששקדכם9ס9ד
 ימשקמ: עדקה א1סכ*ד

 שן2ע רעלנה ו9ל-עהחי סקנה אליססיולטל"ייעם
 ס2קי קנך-ה וסוריים יגורתי ' י שנן וכיםיאבדו
 טרה י-ך * 9'יק'ני שןעשךה J?~PC1 י.מטויתגששי
 : ןרים תמסךענ אנביט שהרן

 שית %2 ו2"גי ו2להיווקסידיכם2למ-סצך7דכם
 ו4ליבף הצדק טל-פי סחציהם פליפת .הגלעזראל



 מבופחתם לכל פוב ש9ר ץץ אל"יפ ן רחנוףיהני
 3כהם .יל.א לע* סממם חלקפ ושעם 9ח9תץ41סף
 לתרעום: יס9מח ייתן ן שטה לריף 4קספ.ש-סף

 שתוכה ס~שכע תשיג כשחמיכם עורךשיי-קויכם

 וסשא עולם 4לז זייקרנף ל"יוכ אט" יסוה רקרטששקי
 ןרושלם: בונה ן טועה qn-a . תם( לתוכה סדיהסוד

 תרתם וקרם מצ9יח מנקרץ 2נרף דוראתקמח
 כוזה ברוף כלעתי"ם. קןנף ל"2ף4מף סיבישהנמף
:"DSD . משיזה .,כןן : 

 ךקכל ?ללע ורויכם חףם אלהינו : קילףשסע
 טסלהז שומש אל כי 4צז-הופלקנו וברצעברחצתכם
 8ל"טשיבפ. ייזם טלגרף המלזך ארצה.ה(מנףנים

 טייץ * משמכרם מ4ך8ל 2טף מסלת שוקע שטהסי
 תפלה: שומש מטחה
 והשב ףכרזפלתכם. ושיאל בעפף אלקינפ :רצה

 יזפלסכם קניאל ואשי ביתך לדבירעוצן-לעיבודה
 שקשיםסשם9ףן

 ץבירת טמיר כלרצע יזמתי בוז 9יי
 2קף*משרשל

 שטח שייף שנמסים* לייון משיו .2יעיפומשגטה
 : לצ'ע "מעתו סשמזיי:

 ה4א "שלן לו "נסנו ספים ששטה לד אנחנומידים

 קל אלהי אכלנינו מל"י אלקינ' : אכותינף ריהי להינו ייההא

 שנחיתנו 2להםוניאתההףאלדורורור. טז רוץ,י"."?לע:ן מק יזנ! צוי !ץ'ד.לעלם
' 

 ממזי % וקטנתנו



6 אימלת6

 יסשית וליגעני וטטם1ף 44קהקנ4בקךה*צספרחהל52%
 רצ.גף ולפיהן ק4ז לעטי 2ך"ף ו2ל כידף המסףריםחיינו

 ה,ןא.ה: "ל 1;יןינשמ"ה'נוהקקוריןלףועל
 שככף השובותיף 9ילאהעקי ן2ל עשנף יום ?599השיף
 נימקדף לא-9לף כי סמונ וצהריים. ד9.קר עקב2ת

 יד: קרנו ורעעם חסדתן לא-קפו יוסירסם
 : לעעמנ2ד טסיי טלפיי שקף ון,זרוטם וחירר %לםפנל
 9אקתמ4.ה2ו"תפ רהללףץת,ם% פלה ססיםידויוכל

ט-זוסניק"
 יהודות: 9שה הלך שטף סמיב : "טה יריר *

 טסה סי לעולם קשים %2 2ל-ולקטל רבשלהם
 ר לערץ טעיכקי ומיב ל9ליסשלהם* ץד? %ףדיא

 ט?לש%* ו9כ*דק ט9ליעת שסיטר(אתי2טף
 נשלים: ישראל את-עמו המברף ן. טלהלריף
 *סלטי

 ולהסללי שרמה, קירנף וצעפכן ס4ך7נ ישינך 9צהי
 תסשי מכהםבנקד

-DY3 

 ססרה 2לין4הי סחלבים וכ5 נקשיי לצירוףולשממן % כתור לכי שמח : תהיה לכל
 2שהלמןן שמף ע'שהלםצן מךשמסם. .קלקלרלסרןץקם

 לקעל תוסף* לסעד 2שה קך?סף לטען 2שהןקד4ף
 ההםיעה :דידקייחלצין

 :מיי
 אמשי לרצון וסיף נעיי:

 כמרשו שלהם עקה וגאלי: צח-י : למנקן לני והני1ןפי
 טסו: ו"סח 9לישר"ל .ועל עלינו קלום יעשהה%
 ה שטסיי סי.קדש שית שובטו "ביכףנ4 ואשי אי"יני : לשוף רצ71זד
 וכשים עולם ויקף הורשה נ92דף ושם בתורתץו ס5"קנ4 דמן,סענ4

 1 קדמני1ת עקשים עולם זיקף ףר4ש)מ סטזעוהקרה לל ו2ר9ה2דמ4"1ת1

eabbif*gatwe bai bantt fagt unb 
 ?16י

 moreeter eet ,[0טן"6((ש זיוה



י שכשיבין.2רףב1'
 מונאיטטעזבחר דמם :ס, פע:טטחג יי.יןפחזזט

 מניי
 דער דענ:עזבען

 ספיי:ען בעטס"אטען :תבבחט דעי פיר ריח דירפען :ח ualej,*חבבחט
 רי:טטמגע סו כערייט: וענן וערדען, !ובערייטעט פע:טטמגע חג) דחנן)יד
 געברמטענע: מרער געקסכטע: מטו"מ:. תונד ברפט חיין פע:טע:דע:
 דעי פיר פיס( סדער פ4יס סטיקע)חיין

 מו:,ד 5ובערייטעט :חבבחט'
 טפיי:ע דית i:trs ברסט ים: גיא"ט הוי:הערר דער פירד.מייפבעוומהרט

 ה(י:פרויח: דער געגענווחרט חין ספריכט תונד המגד דיחמין
 וצץ4 גסעימיי קדשנ4 ששי העילם לד א*נ4 ו אתהשרוף

 סריסי סטת2ל
 ילשרלקא 4ל"שסשא ולבשלא עסקא לנא שרא ימא 2ר4כאבדן
 ולכל-הררים לנ4 לשבתא שקא מיומא כל-צרכנא ולשעברשרגא
 מזרת:24יר
 : :ח"ן ךייטט חו.ף מויך "תג דער פערסטעהט, העברמיס קייןייער
 פיר פע:טטחג חג) נמטיג, יו,נ: ומי 1SIie, חוגר חג5,5יגדען זיכטטטעזיען, .י ,ומרנן קחכען, 15 בחקקען, 4 ערזויבט חי:: :ייון ערוב דיע:עןרירך

 ווקה:ען. סטחדט דיע:ער מין דיור חזזען, מונד מוג: ט,ן, !1 :חבבחטדען
- -

 :עגענ:טפרוך: פחזגענדען :ףגט היגד מן פע:טחן:זיכטער דיח !י:דעט הוי:פרויוודיח

 קדקדו השי כנעוים קלך חיכל43 ן שסהשריך
 מוב: יעם של 4ר להדליק וצימכמצותיו

 . שבתקבלת
 פניו לקרמה ק' : כושונף לצור 4לי2ה ל? בי-בבה לכף ח'צה

 סל- *דול ףקלר ן ודול אל כי ro לו* נריע גזמרותכתודה
 8מץר ק'קל-שלמעם:

-W*h~ לף: רפרפם ויז21פדיז ין שלקרי-חר.. י 
 אל.הינו הוא כי ח' עקרנו: לסגיי: נסךקה ונכרתהגשתחוה באי ק'  יצרו: ידיו ויבשת עשהו וההן ההם אשר-לר"'

 תשמעו: אם-נקלי הימם ידו וצ.אן משניתר 2םואנחנו
 שבה ארכעינם ק' פעלי: Qa'-ראף כחנוני אכיתיכםsma. אשי "י : במדבר מטה כירם כמריבה לבבכם אל-תקשוק'



8 ש4ת"4לת6

 דןכי: לאתרען ןמם מם לככ תעי עם ואמר ברוראקהש
 יל-מניקועי: באין אם-י. סעפי 4השרי4שקעיצי"י""
 כל-הארץ: ליי שייף חדש שיי ליי שירף "יצ
 הצהירן: מיחמיללהם כשרו שמו נייף ליי אייףק'
 כי ק' נפלא'ותיו: בכל-העמים כבודו כנים כנפרף"י
 וי "' ?ל,להטלטעם: היא בלא קאי הנקלל ןניל

 הוה4 ק, עשה: שמעם ויי ילילעם סטטיםשלהשימי

 ר(י והכו "י במקדשו: ותפשץר.ת עז לפניוההדר
 כבוד ליי הכו ק' ועי: קביד ליי הכף עמהםכיצפחות
 לן השתחי "' למצרוהז: יבאי כצחה שתוושמו

 : מנים אמרו ק' כל-האןץ: מפניו קילובהדרתקדש
 כמושרים: שמעם ירין גל-תמום תבל שר-"כון9לר
 ק'יגלז ממלאו: הים ירטם ד,ארץ ותגל השמעם הצמחו"י

 סא שי ן *י "י"" : 4ל:נצי:4ר ין*4נף יז בו ון5(ששיזקרי
 : כטמונתו סטים 9אןק שפמשכל הארץ לשפם סאשי

 ע% קי דנים: איום "מחף סו הזנל 9לף : "'צו
 UYN "' ש49'1: 9כת 4סשיכ" אוסק קסיסירשעיקל

לקויי
e..%h 1% האירף ק' צריו: סביב ותלהמp-תבל בי 

 וראף צדקו השכנם המדי ק' של-סאןץ: טדוןסליגי : מלפזז 4קפף כדונג הרים "י הארץ: ותחלראתה
 מויקזמללים ק59 4ל?4יי "'41שי לכויו:סל-סייעם
 הנשמח שסלה קי כל-אלהיי: השממירלו4אלילימ
 כי- "י :: שתפקקי לקזן יההדה כמת  יסבל4הצילן
 ?ל-קל* נעליכן 9אר 52-קל-האןץ לוליין ןיאתה



9 ש4הכבלע9

 חכיריו נפשיע שמי רע שנאו י אהבי ק'%ילטינם:
 לי"ט"כ לטריק אורקרע ש נצילכם: שרעעםכדד

 קרשו: ל,9ן ןהודף ביי צדיקיה שמחו קי""שמסה:
 עשה כי-נפלאות חדש שיר ל? שירף מןמור ק'צח

 ?שזת, 1 ה1ר"1 ו. "דשו: מרוץ :נייההן(ה,1
 !אמינתו סעדו 2סי "' צרקי2י: נלה סקלכםלק"ן
 אלהים: ישועת את כל-אפס-ארץ ראף ?שראללציה

 לף5 ".,מרף וזמרף: ורננו פצחו כל-הארץ ליי הרפויק'

 הך"3ף שיורר וקול בחצציית י זמיה: וקול בקנזסיקבור
 9ה: תשסי אסי 94יא1 סיזכם ורעם "י ב: סילדלוי

 סי : ל49י קי"" מאולף: סרים נעי דססאוךכף נהרותק"
 סס"4רים: ןעסים ס4ךק :שפטק(כל הארץ לשפטכא
 השאךץ: סנףם כרובעם ה2ב עמעם סך9זף כהלך : "'צט
 שקקי יגרף "' על-כל-העמיס: הףא וי-ם גדול בציון ייקי

 ~שהכ משפם %ך ועי קי הוגש: קדוש ונקאערול
 שסה נתנקב דקה ויני משפמ מישריכם כוננתשתה
 רנ5יו לקדט וסקסתי כמלטיני ך רי9מי "'צקיך:
 וקרשי הממוטל סכמ4יד נשטין משה ק' הוא:קרה2
 חלצה אלטינף יי ק' לשו: גסו וחק עדפיו שטרףטללם :רכי ע4ן כעפוד "י ?~a: וההם אל-: קראיםשמו
anwף עיי, בטא 8ל R~h. רופכ% "ו"ס וסם: מלשליל ולקם 
 טלטיפ: ך קי"2 סי קרשו יסר ןר,יימחוי אלקינףם

 כבור ליהוה הבי אלצם בני ליהוה הבי לדוד כימיר חיכס
 ךךיתי לידלה סזסמוף ?מן ?ביר לידעה סכי "'ןע-ז:



10 ש9תקבלת10

 יינה דומעים אל-הכבוד על-המים יהיה קל 9קדש:
ODIE:קול "' פהרר: :הא קול ככן קולחיר,וה ק' רטש 
 ון.רךרדם ק' ענון: הל את"ארזי יהוה ףשפר ארזים שברןהוה

 העב קוליהוה "י כן9ראמים: כמי וביריון לבניןנמיענל
 מדבר יוחלה :חיל מדבר סליל :ההע ק'קול "ש:לסבלת
 ובהיכלו קנרהץ ויכשף אילתע :חולל יהוה קל יקרש:
 מלך :היה וישב ן9ב למבול ןהוה ק' : כבוד אמרכלו
 : לשלהם יתזמו ן4רך :הנה ומן יעמו עז ןה%ה קי"" :לעלם

 הלוי, שלמה סחנוייס רפי נגעיעס. "גגןסם"ן

 נקכלה:ימ שיח סם כלה. לקראת רודילדק
 : ששיחד* אל השמיעת אאהד. בדה"א הכהישמי
 לסו ולתהיה: ת לסס5ר. לשם אחר. ישמואחד

 מר.אש . הפרכה מקהי כיהיא . וגליה לכףלקראתששת
 rD5 תחלה פמסש9ה עטשה סוף נשכה.קפדם

 רב סהפקה. סתור ?סי קומי י קלושה די גיטקרש
 ים; : סאה יך נרמול והיא י 9ץ9קט%%א ש9תלף
 עליד עמי. ססארמך שרי לנשי קשי* ס?9רחסו%רי
 ?ווי זחיי . אלי קומי אורף 9א בי סמגוררי* ייהסעור_ 4" קשי": r~yQ 1UjD1bN סלסלי- ניחשגלעד
 יכה ;נלה: עליף ת ככור דברי.שדר
כף . קסמי שה תשתוחחי מה . תכלמי ולא תכשילא

לם; על*ה: עיר ונסוכנה * ?ס2י .12קישטף

 ?ליצך יתוש 9לחיס%ך* ןחקףוסייליש9השא%ך*
 6" עליקתה: סחן יישוש5לטךר*



11 שנתקנלת11

PD~על * מעריל ראת-ף תפרוצי. "ימאל eK-קן 2ד 
~rD ע"ה: ן4?9סהעיטיי

 .. ובצהלה נשסתה גם *ה* רצ חמ.רו כשלהם9ו8י

 יכה סלה: בישי כלה. בהיי מנלה. עם אמוניתור
צ

 ולזמר ליהגה להדא מוב השנת: לים שיי מזמי
 כללא: אמחץ תער טעי לסוד עליעבלעה
 שמחתני סי. יסגור: מחון עלי רעלרננלעי(שור
י"1ה

 :הבה קעש(ן סה(רלי 4יק: ןץ ?ששי למץ*
 ל.א* יכסיל' 2דע לא נער תוש מחשכהיף: עקקףסאד

 כל- ויוניצף כמהקשב ףשעים בפרס אתקאת:יבין
 להנה: יעלם ירים ן4טה : אריעד למשקים טוןקשש
 כל- ךאפרדו יאבדו א:קץף כרהבה :הוה אנבקי סגהסי
 י?9ן: נשמן בלתי קרני כיאים מ נקר.. שין:קללי
 : א"י תשמענה מרעים iPT~ נקמים טשץי עיטיומטם
 בבעע שתהלים ישנה: טל9נע 9"ןז ך9רח טט9יצריק
 ףשנעם, בעיכה ינובין עיד יפריחו: טלטעף בחצרותההיה
 בו: ולשחולתה צףרי יהוה כיןף4ר להגיר ץהיו:כנעניים

 אף- התאוי עי :הוה לבש לבש גאית מלל ןהוהצ
 "טה: מעלם מאז כמאף נכון נליתפהש: תבלתכון
nww1והרות שאף קלם נסרנה בשאף יהזה יקרות 
 אץיר :ט ' כשט אףירים רעים קום מקליתדכים:
 באוה-יהמ לביכוי מאד 4"סנו עימקי : ןהוהט9רהם
 פיישיתיש :מים: לפרףיעה
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13 העשה רק"ם של ראשין ליל.עגרנ13

 9כ'מף לאיה ש ודסרמ לרגן שגטםל%9:
 סלךי94מץ

 וסש99י
:rsnpga ילית קשהפס 

 2רנ יכתכתכם עיגקי: נין לטשפה והטל:ן

 : רכ"עייף %5שיה
 מש ששי אי הקטי מ"%י ים-"ש ךסד::

 99ל* ל?149 טלהי9ל טתיהנף לטחלה מי"9%ף

 'וולדי מעיו ממר-ארצכם ונתהי יבכי-נפשכם:לסט%
 ןשכ ונתתי 1וצרירף: ותירשף דנדי ואספתהמלקוש
 ~nnD?l למם השמרו ,עה: "ן. )לויי 4שןלשוו
 ומשמאוויים טמ.יים ייקש געכרים וסר%לכס%
 ולשהיה את-השללך וקצר 99ם אףיהוה וחיהלדקם:
 24ל' קמיה טת:נלהגטסרפם מטד * ום4ך9ה99ר
 את-דברי ושסמם לקם: נתן ךהוה אשר המכההאךץ
 2ל לאיי אתם קשתכם תל-atWDJ עולסים4ה
 ףח- אמם 1טך% .ץל%: %ן יי"ית ו%?%
 סןןר יסלכמך 9כיקזף 9ש%9 שם ירק-%גכם
 ביוסף עןם-וממורק וכוהכמנם וסקוקי:ובשווך
 4ע7ש כני9כם וימי ןכוככם וו-בו למעןוס"ערייף:

 לרכם לתרן לאבתיכנם והנוה ישקע אקרקטך*רל
 : עלושרץ משסידי[סילד
 שיאל' אל-בני דבר לאמר: אל-משה והוה דואתךשתי

 כור.רםלדרמם על-כנם .עשוליציןוו הלםשטח

 לציצן לקם והיה מכלת: סקל מאף על-צילת%י
 אתם רעעיתם יהא יןכיתןאת-כל-םעוח אלורואיהם



14 אשזאאה ואטץ"ל *לששרגא

 45ש-אטם ,ושכם חשזץ לבבכן אחרי תתיז%א
 שהדשימ4עץ ג2ק?סכם טק"4 עקק7 שחרקם:עז(
 לקר טימ'קם ןה?ו 48' לאימ'9ם: יף קדטן"מם
 אני לאלנקם לכם להיות מצרים מאןז טסיםהוצאתי
 מא: יניע מ63 פעי יי" יפן "9 "עס, העיכס q15S יס : טל"י4דגה

nOBשלקיט ן היא כי עלןנו וקים כלזאת ןטמי9ה 
 "כים מיד ספינו 1פ1 שיאל ואנחם ז*1ןיי7

 יעשה נתענף ל9ל-אלי 4מל והמשלכםמצרינו 4י ס4סןע האל כל-המליצעם מכף הגואלניסלקנו
 ד"א מספר: עד-אין ונפלא1ת קקר 2ד-איןסדלהז
 העשה-יט 2ל-כל,ם4ט'נו: קךגנף וירא אלקיטשמות 2י המדריכנו רנלנף למים ולאופסן נחיעםנמשנף
 בגרתם: נאדסת ומופתעם אותת בפךעה ף4קמהנפעם
 ישראל שת-2מו ס4ך,מן'וצא כלישכלי בעברתוהפכה
 את- _ים-סוף שטי שין שעז סט2ס'ר עולם: לסייזמתוכם

 4נרתו בניו ןאו פשע: יתחמארידפיהםןאת-שונאיהם
 משה * 2נל? קולף שךצון ימלכיעו לשמו והודושנחו
 אם: ישמץ וקקךהךןה שדה קנו * מוץ5?ר

 שקוש סלרי ש9;ה קי ןעיק שסלםסר9ל;יק
 : פלא 4שה תסלחנלא

 הגד: לעלם ומלץ יאה ואמדף.4נו א* יז משה לס? מם ביקע בנקי ראומלכיסך
 מ4%. קעק מיד ף459לו טתיעקכ ן שי-שךהשטמר
 8ל: מגרז, 84ל ן 8טהשריך



r~ee 16 ראש ל ראשה *לממריב15

 מ ימין סלקנו וה2טיןנ' לשלומ אלכןנו :י(שטיקני
 מיצדי ט24שיק סק9 לש קשת 4לינ4קרא
 רס"ר כ4גבף נפגן שקף ה2ד וההיגיניטל9גץ
 ?9ד והסר כנת וסב וקךכ ?כר אקבהקליפ
 שומרני אל כי ענסתקיבף כעקוף ובצל וטטח.רונףטלש9נף
 ףשמה- אתה י"חהם סבת מלץ 8ל סי "סהיטיילףי
 עלם* תד קמוטנה לשלוכם לסיים ףבואנףשאקנף

 סכת שפורש : אתה ברףר שלומף. ךטתקר"ם4לי%
 ירושלם: ל ןשר4 9ללעמו 21ל י%?לום
 לידעם ית-סש?ת לעשות , יתןמש4ת 24ייקהןאל ושטרי ש4ת(גמע
 וטים י-קשת יעלם היא אהד ייראל ?ו וכיז טיט עולם:?רית
 נוענש: שכת סוייעי וכזום ל"ת-ס"נץ "תקשעום ידיהעשה

 טי סגךי: ליום בקהוה שופר בחדשמקעף
 יעקב: לאללה משפם הו4" לישראלחק

5)"65114.Oalbe ba~ f~ri@t eor~etet set 
nemיאמרז יימ 9י איל ה ופל-נא 
 דוקדק: טעילבו שי למסכן : ימ9ףזכי

 דרקע%א ?4לט4ן רשא שמה וןהוקדש ןתנדלשז
 ובסיי וכיוקיכה ותתכון טלכיתח בטליךכמע"ח

 אמן. ןאמרף קריב, ייןסן כ492"רחל-בית-ישראל
wc3טיסני לזלכי לילם יחרף ר?א שסה" 

 ויועהדר ויתנשא רתרמכם ויתפאר השמרחומירך
 "לא היא ?ריך מךשא ק% יפסילרגמעלף
 4י(א שייסמא מא היירי מן-וי-ייטמא*לא
 : שק אטרף .*טאיך8טןן



 %שרב16
ש ש ראש" % "ש" 

 אלטף: י יו ne~e שט"י

 א5 ומ3ויא סיב"- ס*דל ס"5 י2קנ ו-ל"י שחקימי "ערמם א5ה' הביוני נאיץ אעטיף ב שטהגריד
 אכרז חסדי וזוכר סגל וקלה פוסעם חולדתם 3שלמלון

 ששס9דק: שמו לטען שיסכם ויצגי נושלזמביה"

:סרי
 נקטר וכתקנו שסיים. טסץ %ף לסים.

 תמגן* ףמושקג עער מלף מותם. חי-ף'ם לסערךססיקם.
 שכרסם: 9גן ן שטה?ר4ך
 . יה"ו2 יב שטה סיום ~rp שד4 לעולם 3נלאהה
 יעים ירטכם סמים ן!ה אקד חיכםסעלשל
 ילקים אמרתם 'סמיי תק"ם רטא מ%יםמוסף
 קן ?שר. להשךיחוזו

 דוקרה יקר *כירשן * שקי
 : יטה יקולס המיט" טית %דלד

 שרמסתם* לסדים ןצליו זיהר הלחסים. שנ 9לףקי
 סשמים: קמיי : שטה בריף כוום. לססיות שטהשאקז

 קיה::%ילד שיל-יוכח וקדודיכם קדר הצוקי קדוםאהוה
 ?5 ןי9מי שייפיוף ?ל שלק'פ : פסדף הןונסן

 ל%19 ןשמחוי וכשעשים של רןיי?4טהי?נראת
 ול9כ רצתך לעשני שסיז חידה סלם בןשף?4משרי"ים

 גנדר yp י49יף שם?ל9ן אלקינף ן שידענו שמושלם
 ?ל-סה,ן4ך~שט: על ירא ושן ניכסףמ)כקןה
T~?nותקווה לידארף מהיה יעלף : ?כזד מן 
 יירו שקחה לד לרחלם שה יישחטלדוך?ן5



 מי נשרכת ף ען.י1 לשוי ורן ף4שיחת לינתך4שט
 י כימינו: שקמרה 9"דסףלגדישי

 ומכידיכם געלזף ונשריכם ויצמחו וףאף צריקים יבכן.
 ילה זשי?ייץה ישקיץ-קו. ףי(ה :הלזורה
 כן-הארץ: !דון nhD מעסק- שי "קלה??שז

 4יט שסי של-ס2קדף 2ל לכנף כ אתהכשמלוף
 בדברי ככתוב "דגשי. עיר וכירושלים 4ף כבומשכן
 : ס1לט" :די לדי 4יט א5טןך יעלם י4'1ה דסלךקרשת
 . ששתיב טשלזכיף* 51% ןאק שקף ונורא אסהקדהצ

 ש4ןקח. נקדש הקדחם והאל בפשפם 94אהז ןינשה
 מגרהם: סקיך ן "מהשריף
 ב%. ורצעז אאנף אהבת סעפים. בחרתנרמכ5קטה

 ןקרנתנ4 שמצותיף. יקרשתמ . הלשענה מכלןרומסטנו
 קראת: ןלינף והקדום הגדול ה%2 לעבוד%.שענבו

 ושתיור( סגה טששת אתיש ישם9ה "לקשי כ1ססןק~ף
 זכר %ש סר,רא )?בהיה( מייפה )סיט( יזם שהסיפרון
 מעדים:ליציאת

 הרצה ויראה ויגיע סבא שלה "בהזיני. מאלמילי.דני
 ארותינו. רזכרון ופקרבבף זכרננף תמר וישקדובקמע
 . "דשת עיר יר"4ליים מקרט * עךןף שן?יי 9שיסשרט

 לפובה יסה * לשפן מגריל שית ו5יעשףךסרע
 ס?כרון יוכח *עם לסיעם לרמאים לקפדלמן
 לקרשה בו ה%6נף לפוגה בו א~לדבף ן נסרגנוסטי*

 נסבבף. חזם הממטם. "םף"ה ףברסר לסים. נווהביענו
111/16 



18 סשטי ראש ש5 ראו %תעריב18

 "ף ארם ש' עיענף* "יןף ש' וההם7?ני* עלךבףורחם
 יצעה: ןחהםחנק

 כלו כ5-העולם 52 מלוך . "כלקנז .)אוק'4עפ
 שמיר ןהשע יקן ש"5מףץ 52 ןסששאשאוכף
 ו5אשעי5 כרע יהך8ף* סכ5 ש4"ס' ע5 אףאון
 ף.אמר ןצרהו שטה שי שלעצויי כגין שאהי שעא-ןשי
 שלכיתו שר הלל rihs. ן ישפו נשיק אקר3ל
 נישפט( רצה אביפיני בא4 אפייני ש4. )0ע פויהשכל
 יןרצת ?רוה א,'4 : הויל44 שי* 6ע * יסמררושיקם ספיחו שווני 9תורקף מיקנה וסו ושרימז"רשף
 למשרף לשנף וסמי ?אה*( יישאה ך4ר8ל 4ה הטחי (דקף11ת
 טקוז )מיכני( יד9רף 91ת ."לאיכם טסה שיש"9ת
 כקדש ש5-הארץ 52 מ5ף יי שיזה 9ר4ף לעד*וקים
 מוטית: דם .י?ר"5 ו(יבשות
 ומשב * anbtran ה4רט5 יעיר ~הינף ןרצה

 ימסלהכם ה"ך58 הזעך שין לרשיי18יץ(עכורדק
 סבורת טסיך לרצון יוצרי ורצת לזקפךששם9דק
 %2:מיראן

 טסה וריף 9רןכים* יית וששף שלנףןמסזיוה
 : לטין שרקתו מטמירמ

 שבוקימ ואלהי אלהינו ך הא ?טרה לד אנתנומודהם
 נקה לדיןדי הוא טעה חינום2ן.,מףי צ4ר .אםחד

 כירףו52בשמיקינ4 שמסויים וחינף שספרההלו52*

 נ"ארסן טnJav 5 ?499" מקץ ה5 לףסיחי"



 זען למכלו כי המוכ וץםךרם. שבכלה4תןךנןכמרומובותקי  /ןי-י-*..

 לא-קפף סי ןסקרסםרמקקן
 מקכי

 לך: קןנף טעולם
 המדלעלם!?ד: נלכד יווי,מםשקי יוצאך כלםשל

 סרימף: כלצגי מוכים לחיםוכתוב
 להורשן: נאה יף שקי הםיב י שטה 9רףף * *מעךמבף ה4ישו%צי אתש%באמת ףסללו פלה ססימיודקיוכל

 סטה סי יעלם לשהם עיף על-1שךשל רבשלם
 השוב * משלהם ל9ל ארון קלךהרא

 4תי לסיר בעיי

 ישי'קף. nve יקל 4קלץ4ת י,4ן8לעטף

-DD3

 ונכתב מכר מוכה וישרבםה הכלהם כרכה חיים
 מוכיים לסים שראל ניח וכל-עטף אטנףלמנןך
 משלהם: עחחה ב 8טה ביירלשלהם.
 סה* יחל טרטא הקסמי מרע לשוני בצוראלהי.
 פתח טרויה: לכל כעמר ונפשי תדהם נסשישתקללי
 סחה2סים ןכל נסאו* הירדוף ףבמצופקי יתורשםלשי
 קהם'טסטם. מקיש ?עטכם ססי קערה ן4דקאי
 ללען ?שדק :סיגף* יקען .עשת שקך* לטען?קיה

 נדיבקי* "צט ימעל תון* לרען 4שהקךשמר*
 לבי והניע אכדיעו 14ן הייו סנני: :כדנףההגיעה
 11ק4ק היא כמריקיו שלהם עשה וגאלי: צרי :*מף
 ~TQ* אטרף 9'"ושל י ינףלס

 4ט5רה ר(יקוש שית קיטה הכלעינו נאלץ אלענ' : לקיהיוקז

 מקקים עולם ייסר 4ךטה נעסיק ושם ? יתורתף סלקנו תזזשייני
 קרםנית, משעם עולם טינה ףר4של4 "יה 'ty~p' לך ןץר9ה ייטן9ת



rq~n 20 ראש י5 ראשה לי5משיב80

 שות;סע

 54סש 1כ5 וך445י4ם: ומלהןץ כשקיים געלי8"
 כלכם והנבת 4שה. אשר סלאכהו כשסיעימום

 חמיכם נןנרף 4שה: 4שר מש5-מ5אסהוהשביעי
 מ?5י שכת בו כי שזו. ןקרש ר,2ביעיאת-מם
 לעזות: alribN אשרזדאלאותו

 ימי 4בומינו ואלמי 54היפ ן אהה שרלףפן
 ממי ידל האל ועקב ואלמי ךצסק אלמישכדמם
 חךץ: שקין קגה "ק א5עצורא
 כי קרשו שבת כיום יעפו סטקיח ?יוהי ~rsסשי"2 ובשלד ומסימו סים ממה ברנה טנא יגן""
 ומדה ~וד ביריה געכור שניו להם. להניח רצהבם
 סה?אות ח5 סומכות* סעיל המיד בכי"שמו
 reln~1 קסמי מסניור סש?יז סקוסן משלהםמדת

 כיאשת: ימ?שה '?י 44 קןשגי שםכקמשה
 "רשנו ססנוחתמ דצה טבוינף ואלמי ל.הי%שן

 משיקף יטורף ש4?בף ותוומף סגקנף הד4?וסץ
 4.קי% : והנחמנו ךאית. *כרף לב% וטורףנה2שתף
 סקרנך ךן4רט5 בת ומיחף . קדשף שגת מברצוןבאהבה
 תתקבע יק : סש?ת סקווש י 4מה שייף .שקף

 שית. 0ג3 יי"ש תסלימי; 8יה אס; בעביט אמי; טע 8ר0גקפירט4.
 41 כרש 4 שרן 8ע סדליקי1' טין 'כגוה הורליקיזגהץ
lp'p?1 גשתי5וז ק5ח יכלדי ו5אTW ו5א 9ושמנמץי ולא 19חוצ ו5א סחוסי סגי אוערירייה ו5א סקולרי ?ימילת ו5א lp~? מיק. 
 4סר "שוי עשה סחלב. ו5א ' כשלשה 4 קורשה, גירסוו5א



 שטיפ ויסד 99ש5 יסד א'וקךם 91ום "של, קלב?ין " ('יי משעו ואש של יאשת ל'ל 19ר,כ21
 פב. וידם יפה ?ש% סךליקין שין ב בו: טדליקין שין99ש5
 1מ9קרם סומקת* נבדר ש"מ ?עורו סןליקין שין אוסר י?יעאלריי

 צטצ1ת בשש אפדם ?~1g~? rg~y le משסנים ?59מפיריו
 שין אומי טךפן רכי V?~ln* שעצרן שלעות ששקן ןלם?ש11
 8ת שעץ טן סיוצא נ5 ג 4ליר: לת ששקן "לאסךליקין
 קסטת קשיא טיפ נעץ קי שיצא ר59 טשמן. אלא בדסך*קין
 אלבלר ו4י ס9מכח, 51א שויל" מקני שכצלת טשתן. אלאאקלים
 כיאי להטבה אדקר :עקי9א יכי ?ה' טךליקין כזין היא טסטהאוטר

 ע% יטי"4ה כינה של קפוטת 8ךם ~9דב 5א ד נהי4טךליקין
 חרם, של כגא כאילו הלעקת קופא משכיי הנר פי עלממסך

 שהוא משן סמר ממהלה מקצר סערה "ם אסל י טייר והורהורכי
 רצח ימו סני ?צר יהדנה שמן קצה אןמ :טלא לא cs"*?לי

 טעייה והורוה ורמי שדאית, שסמא כשכיל 4תד9חמימילוה
 לעקרם טיס ג1י.מ קימ סבורא שהוא קטני סגר את סטכבהה

 סני על ?סם ספיר. קשה מהולה כשביל אד ןעה ךיסקטני
 ח4ץ בילן פשי יסי 41י מטמילה,סןי על כחם משקן 2ללסם
 נשים לכרות שלש ע5 י אסמי עדשה שהוא קסמ ס?כדלהמז

 סנר: יקסולקת קלה כנמה זסייות קשינו ע5 לרתן, קעתסתות
 עם ש4ת %ב 2ית1 שתדף ליטר 8רם צרן ן9חם קלשה'

 ~?r ספו משקה סטו סני. שת סךלק4 עררם עשרטםמשרץ*
 מסקרן2 "ת ןט1טעז השוךבין הףקה "ת טעשריז א4ל הנרגע,ית טך4קין ואץ סגלים "ת סט4ילין 1181 ראיה 8ת טעשייו שיומשכה,

 עם שגת בערב כבגריו לשמש ארם חייב חנינא ר' אמרתגש
 : ישבתא רבתא היכתא יוסף רב אמר הצא, ישכח שמאחשיכה

 שלום סךכים קורם מיסיוי מנילאי ר4י "סי כלווי י4ישטי
 "תבא טל ?לויי וטיים ורב : למוי* ?דלף ו9ל שמאטר?עולם:
 שי- סןשי25 למז ואין תורשף לסמכי וב ~Db בזעיי שלא4ען
 שלדם ארוה-נא ושן שמ לקען 84רטנותןדן שלה ?מלןתלום
 ב ומן 4ט1 עי ן לן' פדב מכמשה שלענג 4ית-ן לקעז?4:
 כקלוסי ית-עמוןכרף
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baanein eeees einen aeet ז0פ עליגו wirb א6?68ח?6ח bem 
~Wa* ו*ם1שbet 5? ז0ט man ftSi@t ,@aufe aa au@ 84א6?שי*85664 .ח?*0זע 

 !668"שIwo 4 וינלו.א"1אט
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08 iebe4 snan n~ddev 8?11, 
 ו9י-.t~NaS וס"ךץ משכים וכיי י משש יממ גקיי וסי-"אר 1:סהןיבצ5הס
 משכיעי כיום ן1שבת . זשה אשי 9לאסהי סשכהר 3"ים אי"יםעכל

 יקוש משייעי יתיים אלטים %1ן עשה: אשיס9ל-9לאסה1
 לעשוהי אלטים חשר-בךא סןל-9לאותי שכת מ ייאהו.

 . . gtiQl~ ויא  יומ%9י

 : השחן שרי 13רא סעילם מלך אלטיבו ן טעוהו9רףך
 נחר*נמ אשר העולם מלף טלסינו : אתהברוך
 ןתתך ומ%וסיו. וקדשמ מנללשין וריממנףמ*-"ם

 סיקרע יהם וטת( סזה סששת יים שת 9שמבה טלינף :לנף
 לישן8ת ןךר קוהם כמקרא )ואמ9ה( קרהזה )היון( יוםרי.ה

 ס9ל-סעיים קלשס ואהמנף 9חךס קנף שיסץרזיום*
 3י ל קיך : טסה 9רףך לעד. וק(ם אמתודקרף
 סו9רה: ויהם השןטל 7( )מש9ת סקףש וסטרי
 ר(ן(ק: לןסן וף4קןנף וקזקנף nrnnwI סעלמ קלד %קינישט:

 צ bem שber eei 8!66 %1[*10ש Wd~t ח0!ח ba~ bannהמציא
:!*אעי

unb 4501"8 5["1ע[9 זה faEen 5""יי eMfid4en ח,ן 
 מיד יקינף ן 9nmaריך

 העוי
 : העץ פרי א בוך.

ivri*t:unb 
~fd 

S~fldeen ba~ matt 181 45060חת 

 "כותינף 1למי טלקימ ן כמל%9ף רצין ויןך
 י9תף"ה: פשה שה ןלךוש"מרש

~eu*
 ?6!ו!אז,פ unb ץ1חעgrahtkan 45?28 4ח 8י!י"ייי?8?8 שח

 folgenbeu mH jaOtea~enb:ח"1זסנ2
 "9סיי: מ91הלש9ה ס9סכ: מ91היש9ה חtiter 8:ח8ז[ש !!etnesa 8:זחח0ע5

 ס9ק9י: מי9ה לשך סוסני: מי9היש4ה חפנ mehn~a:ח?צפז[ש חme~ntm 8 (ח?חח5א5:



8ע rq@O יאש של ראשה 4לסעךב28
 "ר גוזלה למת סכל לטרק לשקטןלןמ
 3משפחהז שקנו bb1 ה4איצווז פנויי ןשנף ק5איראקדת
 ו59יממעם* ועאלפ ?% עלמנו aw עלאסחך9ה
 סלטי מ5ף למר ומוךינם וכשתחתכם נלעגההפנחס
 רה(ד שמיני נומה שהאא הףא נרףף סקירהסטלסעם
 בנכהי 4יו השכינת ממ52 נשמים מקרו המ"כשרץ

 DDN טלגרף rgN עוד. אז א5שנ4 הואשסכום:
 אק- ור24בת הינכם רדקת ובזורתו ששתנםלחי.
 521- ממ52 ש"4טך(ם סח5העם ההא ך"ה שילס%
 : עור חק קבסתספ(

 רן ?סחררי טמרה ארז ליך nyrbN ב לף ?קיקע5-שן

 כרחז והא5י5יכם כןחה14, קיליכם לס52יי44ף
 ספר ןק5-שני שרי ומ5כ4ז עלכם לסשיקש-.תע*

 לססנא סש%* 4ויי.ק-ן
 לשקי

 תורץ. 59-רעועי

 ושקיפד מצרע לף שי מב5 ש5-יהרני הךעי_יקייי
 * ד9ו5ף שרעי לש5לונף ן ל49קי : שכגלשון15שבע

 לשת-ע5 כלכם העקנר(ף עענף. מר ש%שלכבור
 שי * !4ד לעלם ה 9?. לליעם חלוףלכישש*
 99בויי מ59וף עי ולקוקטי היגש שלףסשלכתז
 והיה ונאמר, : ן2ד לעקם רמשך טעה בתורתף,ששתיכ
 הרמו אחה. ב רהעז ההףא שישם 59-51-סחךץ ימירן
 יי5. :"ש, 4יש :טסי



24 מקנה ראש ש5 ראשון לילעעריב24

 5"כוי' יקרס כאיי אדל כס וגול-נאועתה
 מסה: טעדלמ וי וחסדיץ י רחכוף~כד

 יף9ו4ן געל9א רבא שמח ויוזקדש קענד5"ן
 י9ס" ףסיונדכון גמיכון טלכומח כילידסרעץ4ח

 יטן* וזמתי קרינ' "~TQl כבנלא~hh-%ית-קואו
 "יטה:א* ללני לזלם טביף רפא שסהוצא
 התמור המנשא ומרטם המפאר השמוחומסרך
 לטלא "לא ה'א קריר דקר?א שסה רממי5המ_עלה

 יאטע-ן משאסא משיטמא הטומאטדשי-גרשסא
 : 5טן וסמרווול9א'

 את-תפלתנוו וברצדן כרחמים %לש

 הבףדעק .קום ד59-כשרא5 ובעףתהון ע5ותהוןמפקסך
 : אסן ואמרו בשמיא,די

 עולם: ועד ט?זה קבסן : שםעצך

 עויני וסמים מן-שעא ר4א ש95אןהא
 וע453-5

 אמן: ההשרףשראם
 ו"ו"1 שכרם עשה ן טעם עןרי"י
 זלינו ?5ום ששה הוא במרומיו שהוםעשה

 שטן: ן"סרית5-כ5יישיא5:
 .ויין




