
ן  )1 הפלית. ןמיפתמרר1

 מ0זגענדע?: ח10 ספרי3ט חואהיזזט 9ל'ת רעע "יט :יך אמןבטפחר

 כף של-עיצת ופמלית סחעטףהגני
 לררסם* כגריסי-ץ על-כנטי צימחלסם דרשי כתגרה כשתיכ כורשי טשתלקום
 קח שעקם כסלית סחוסה שטניששם
 ניו-ק כטלית להחליש ושטחי הגשהה

 שנן: .כלז כנן משאלעולם
 געספר30ען: וך9ה דיע:ע סטעהעגר וירדד0נן

 שעולמם קלך טלקימ ן שסהירוץ
 ל"חעטף וצוי וטירטיר קרשטשהשי
 :כציצכם
השר,יי

 ספרי3ט: ח,גד פלית דעע איט ?יך אחן חואהיןזט

 : :ספרון כנמיף בצל אדם ובבי קלסים ערףשתייקר
 : משקם ..-ער4יף ולל שיקר עשודקל
 יראה-אוי: באויף חים, יקוד קטףשי

 : י-לב קשי. וערקסר ליודיך ססרףמשך
 שתהי אבותינף ואלמי אלקינף ן מל49עי רצוןרהי
 בכל-שךקיס קימתיה כאלו י ציצת מצותמשיבה

 ioe: כח. נהקות-התלועם ורזר-נ וכתותיהודקדוקיה
 :'ך ח,חהיוזט חינך ןיייקק געיי3טע מ"ע ,ישדער "לית יח: יעגט"",

רערגעטטחוט
~D'WO1 

 :יך מתר צ'עת מייגע :ייטע יערער תוין א10 ר0ס
 ה0ט. :יך הינטער חיינעח,נד



2 ח. ד ל מח2

Ginnagoge:bie ,8 1,א,חש eeim 

 כירךקף כשבא ספרן כרב41יי%ני
 כךרטסף: קרשף טל-סיכלטשמכעה
 יענש: נסכר טלהיסבכית
 4יב 41ני וקראל: טש?נמז 41קב אטלךףטה-9בי
 : וכלשקף קרקף 4-מיל י?פלןה סיעף שבאסקדף

 טשמ.סוך' עשני סכודף משנן יסקום ניסף צעון וסמיס
 .ות ן obDn~.-לף נהני עשי: לסגרן יכרכהאקושה
 נוןף: 9א9ת 2יי נרב*ססןף אלהיםוצון

nDp1שוי י49ץ* טזידך יישנתי. צירי חעשף*יי- תגוערי. 31' ויתז חגועות 3' גבירול, 3ן שלמה )י 
 סר2י9ף ואאהל* אעמד נדלמף. לפניונכי-שרפי:
 מלב ייסל. חשר טה~זה לסי: 59-טסשכיתתראה.
 הגה קיבי: פתוף ייחי יטה-פלי. שש"*שון
 . תאנה לעור אורף 52-שן אנוש, זוית . . כיטבלף

 ד: חייושמו
-  

~RotgengeSet:
bem 

~ex סימי שסע לי ממזןף ח5 סימ4י יקץ ויאי" : 
 1"ך ממייסף: ?r~pe טעיתה 9גץ יסךץ ?חוקהני
 מהניו קי שסע לה: ןלמ' ירחי ן דקלמי4וד
 ?' ?9שץ5 טיןששמי

 יידח-
 שקיא ב אלו נמךשחני: טלףשעמי אלי ע קוקף:

 יסקןף: הושץ9י 52ז9גף 19ף סללהט9%ן: וט5-חיי
 שלצה איסי: חיל מצאה שמה הושמי :ורלף



8"טלות3  58ץאסךש: ט5-רי?ס' מ~יון9ה :הןון4,י :סייסי
 לי: עצר מ" מ וסגף?סע-ב
 : ית * ?א"8"ם שקמי לרוי סטצ5הןקרר
 רב: ק% שמשא צ5-טסךסף ושויי קשלד:

 שסחיר: שיידלף נארסי טלשי שהא לק51סקקזה
1 ק* השמע נופ  אני ואצפה: %הף 

 טקךסי: שסע * סם-יןקי א5 ש-קער?אקד

 ב: אזרו וסקסלימ ?טישו זקךהרלי

 סמרורים( בחרוזים עקרים, עשרולשה

 : 4עמציאהז1 עת yB1 4ט4א השמשח מ' 58"ים5%
 ם1ףלאסדףת1: ונםאץ דלם שדיייו 'סיד ושוןמסד
 %שתו: אלי נערוף 5א נץ ואיני סניף רכויז 5יאין

 ןאץךאלדתלךאשיתו: נןךאךאשטקדמוןלכ*דבראשי
 המלכרזי: 4רלרז1 יירוה וכהימצר עולם אדק117
 וכצ"ל,ךהעי: "הם יונקך 4ולנ בוזבז נבף4שתושמע
 את*תמונת1: אמיים נקיא עוד שהאך58שמשהיקם
 יתו: 4חא הביאו צליד אל לעמו פץ אמתתורת
 לף,: *לסיכה ותו :יד * קק58 2יף4

 שקדמתן לס1ףוסר מניפ וןיפ וייגח?צ1טהז
 זרק?ת1: רע לרשע נימו ?טי?6 סקי י""8פסל
 "צו?ת1: קץ ססשי לסדתן מציקנו ימו לקץהטעםח
 שסיתי: שם 4דיזד שרוף סףר1 ורב ש5 ןס:הסמים



4 שחרית.תסלת4

 כלךיירנכרא: ימרס אקרסלך. עולסארק
 נקרא: קמו סער חד כל. כשמצד נעשהלעת
 : נודא יסלדף לכרו סכל. ככלות ירטמרך
 : כשסטרה והיה והוא . הוה והיא יעהוהיא
 לססקלה: לו לסטשיל שני וט? אסרוקוא
 וסטשרה: העז ולו סכלית. בלי ראשיתכלי
 צרה: כעת תכלי וצרר נלי. וסי אלינקוא
 אקרא: ביום כוסי טסת לי* הלנדם נשישוא
 וטללה: אישן כעת ריחי. טסקייניד

 אירא: רלא לי ת נויחי.רעם-ריחי
 אקי יעולם סלק שלהינו נ: "ט"ורוך
 :?ים: גמילת בל וצונף וטצותיוקףשני
 אשר ?עולם קלץ אלהינו ך אתהשרוף
 ישכים כד יקרא כסכיה טת-סעדםיצר
 כסא לסני צ ןרו נלוי * סיילימ סלוליםנקבים
 אסד יסתם או טסם יסד יפקס ש14םככדרף
 לסניף* רלעמור לפסקים טפשר חיטסם
 לעשות: ומפליא כל-כשר רדסא יי טסהכריף
 irb~ ז""א"8

 !emeinben metften ben 81@ !!עמ beutf@em 6איפ

 קרעים מנטר מעולם מיד טלקינף ן טסהעע-יד
 ת?ה: ויקרי טשדק ותוףשסעיסי1



6 שחשתמטלת6

I-yrnם כקא wr~hs סיומיי *% י,ך2י 3לב4 *שית עי הייצאי וצאצאיפ אגחפ ןנר!הה פניאל ויתערף ?י ייפ תלמי רירי ית 
 תורי

 )4הש.
 : ה4רא5 לעמו הוה המלשי י אתהנריף
 סעולמ %ד אל3?פ ב 8טהשריר

-Uh* 

 גס-זפ
 ן יצעה שריף הורהו* *ת %5 ונתןס?י*סעסיכם

 התהוה:ניתן

 רן4ן: * 4ה ט מר ן?קןף: ןןמרי
 שלהם: * ונמם א4 פניו ןגמא

 ומשכורעם סמטה כזעיר יסכם ?טיז ריריםטלו
 רכרים 4ף תורה: ומלכיך חקרים ?סי5טזומרטיט
 יקמץ ן15ן שה שעלכם שרומסים אוסל?4רם
 חמדים בנמלטי יואם יב יבגד סל ו4ף השא:לעלם

 ממכבתם ה4רבעז שהיית המןלהם בעזוהשכמת
 הפגש חה5ףת שלה והסבככן חלים וכקוראח-חינם
 יפד לקרו אדם שין שלים ~הבאת מסיהועיין
 כלם: כנגדתורה
 קראתה שסה )יא( ?הע-ה ש' ?8קמ ??9הטלמ'
 ?ע-ש' ?שמרח וסמה ש' נססתה שמה ן8רסהשטה
 לבא: לחסיד שי לסט?" מא' למלח ןתידואתה
 ט5מ ב ישרץ 8ף פןה בקרוי קסו?סה?5ץסן
 ש5-סטיכית* טדע כ5ההפ2שעם רבך אבותיואלהי
 %~Q: ליורים נשמא סמהזיר ן אתהבשף



6 שמריתישלוז6

 העולם מלץ אלמינף ן טסהשרוף

-ew 

 9כ?ן
 לןלדק: יין יוכח שין לסכסין סידהלשקוי

 9כרי: עשני שלא העדים מיד אלצינו יי אתהשרור
 : ?9ר שקני bibe סעלמ קיד ילמימ ן טסהשריר
 : טלה 4?ני ~btb שעולם קיף חלסינף ן ס"השרור

Efra~en: bie 6111!ג41יחק,06פ ז le~ten be~ 1011ש 

 ודצותי שלקשי סעולם קלף אלהינו ן טמהשרוף
 עויים: פנקס אעלם קלף אלקיני ה טרהקרירי

 om~x: סליש כעלם קיד טלהינף ן טסהשריף

 טםףרים: סטיר סעלמ קלך "למינף ע טמהשריך
 ?פופים: זקף סעולם קלך אלקינ4 ע טסהפריף
 : על-שקמם הארץ רוקע העילם מלר אלהךנף ן אסהברוף
 : של-חרפי לי ~?nw סעולם מלף אלקינו ן אתהבריף
 : מוערף4יר כיז ס י?ר סעולם קיר אלקיני ע טסהשריף
 : שגכיןה ושח"ל אער שעלם קלף טלקינף ץ טוהשריף
 בתפארה: ךשיאל עומר סעולם קלף אלמינף ן טסהשריך
 וט: לחף סכומן סעלמ קלך טלקינף ם טסהשריף
 שמיק סי_עכיר שעלם קיר אלקיני מ טחה4-ין.

 : סעס92י יונייהמעימי
 ?מרויחי טכיקינו ואלמי חיהיני ן סל99דף רצתויסי
 קטא לירי לא תביאמ ואל במצותיף ועסקנובתחלף
 כרת לטי ויא ש9יוז לירי ןלא ויון .עכרה לעריןלא
 המחכר רע מאדם והרחיקנו הרע יצר בנו משלםן8ל
 יצרם אר* וכף מוכים הבמעשים המזב ביצר ורבקנףרע



1 שמרית"סלת7

 למקד ימן יסקל-יום סיכם ידוייחי4סע?יעד
 קשריכם ןתנמלפ סל-ריאיני מגעישי בעיסוקילרחמים
 *1 פוסעם ושרים נושל : אסה נרירפיברק.
 .ןץ4ןטל:
 קשושך סכיו ואלמי אלטי ן מלפנקי רציןןהי
 דע מאדם פנים ףק3%זית פניכם סעד ונכל-י1םמיזם
 סישחיח יס?9ן דע ףקועגע בע מתייגן רעיפסטר
 וק כן-גרית שההא נע קשה דין ומבעל קקהסדין
 בן-ברית:שאינו

 השקידש מסמר שוכם הנא עדכם ןמאלעילום
 וכחטרי וקום ילוכד "9ת ושייעלזאית

 שפילים :טגסני 2ל-4רקומדנף לא כל-סעילמיםרנון
 אנחנו טה סריהם. רחמיף על כי לפלףתחנו,ניני

 מה- סהזשטקנף סה-יהקדקינף סוני 9ה שלנף?ה
 ואלילי טלטינף ן ל%9ף מה-באסי מה-3בויתנףכחנ4

 משם ושנקך לקוך כאין כל-ס4בהיינם מלאאביתינף
 השכל כנלי ינכעים מדע כבלי וסכמים היו3לא
 ימנתי . לפמף הבל חייהם והמי תהו מעשיהם רבסי

 ק4ל: הכל כי אגן מן-הבהמהקטןם
 אפקך טקןמם 4גי גרין. גגי עמף שלשנףטול

 שמעקר ןחידי תסק גרע הפריה. נהר לושכשכעת
 3כלף בסף יעקב עדת 3כ-המןכחעל

 יון- הכאס ??קסט-בו יסשסססף אחי?טקסס ?טטמסי
 : ~ישיףן ישיאל?מי



8 שמריןמשלת8

 לשמוד לשש% יף יהייות מכים הטנף*שד
 טש:ימ לששי: והוגדה ולמת,8סח הנקרשלסרר
 ירקטתב4 המהאנפה 13רלנ4 ףמהש3עקם ח*ףסהי8ונ
 ונשר %ב ףמענריכיכם סשש'ס'כם שהטנףוששרעף
 פכל-הם 28כוםושהמדים

 טסד: יי שלקיני יי יעורטלעטעמע
 וער: לעולם מלכיתו עבור שםשריך

 מש3כרא ההש אתה העילם נברא שלא ער הואאגעה
 הפא לעולם היא ואתה דוז'ה פעולם הוא טתהלעולם
 ש% טת וקיש שקף שקדישי 2ל שסף אתקרש
 טסה שריר קרנף* ןס9ק'מ מרעם יסיששמףועלקך
 שרוים: "ת-שסף שקרשמ

 סשקןם ףיקס' יומלץ כשעם אלק'נ' ן ההשטעה
 טמרע היא וסמה ראשון היא אמה חשתס4יייי"ם*
 האןץ שספות סטרשע קמך קפץ אלמים. אקאמ*רץי
 לסרך הללהגם טחה-הוא שי עילם וי-שטי גרעייקירו
 ואת" את-השקום לשית אתה הורץ. ססלכותלכל

 שנים סה-מפקה. לף שיאסר כתלתולים אופ4לישיים 3כל-כו2שה!ךקי ממי שם. של-א"י ואת רט י 4 יהחמץ
 שבקרא הבדול ש% פעביר חסד עשנףשפשמים:2שה

 שסקן ססיא נ2ת כוה-'ייתיב אלטינף ן וקאן*4
 ולמסיח ~agt, שמקם כי-טמן אתים קפצי ףכ2רעיצעכם
 : ן "ק4א *'גישם לת-שבמריקם ושנסי לארץ 2טיפכל

mai~fngf aitu~ beutf~em אט eemeinben metftett ben )11ז 



. שמרית"סלת9
9

n1Dg.'ל 

 הקר-

 ר.

 ועסיס לאמר: 4יול-משה !הוהו!דכר
 אתו 1נמס לרחקה ניקח !כנו נלשתכיור

כיף-סי
 שטה ונפט מטזקמ יבין מהגר

 -ת-יריבם טסני סלו חמק דדסציקרם:
 כיעד אל-אמל כככבם!את-רנלשכבם:
 אל- כנשקכם או ומתו לאירמצר%ם
 לסרק עוסה יונתי ולא ורסיסם?-ימם ורמצי ליהקה: אשה לסקטיר לעששתכצמזשמ
 סכמ! ולבש לדרסם: !לזרעו לוסק-עולם

 וגירים על-כשרו ילבש עסכנסרבי כרטרד
 חת-העלה סאש תאכל אששיית-סןשן
otroo'-חת- וקשפ הטילה: אצל !שמועל 
 את- ההוציא "סרים ינקים וקשכנריר
 טהור: אל-לקדם לטם4ה -ל-טח4ץמרשן

 -ת- 1ד לאסר: של-משה והמוןדעןש כזח.-בר
 ציות-קךן3י אלסטם ושסךס "שך8לכל
 למקריב "קטרי ניחחי וט לחשילחטי
 הקר סאש" !ח לים נשטרס כקוערו:ל

 סטיהם כנ,ר,ןש" ככשים ליריךשהריבו
 שחר שת-סגסש סטיר: עלה לסםשעם



10 שסריתקטלת10

 לטנמה סלת מאיסה משירית קערגים:ין מעשה השני הקוש ןאת נבקרקעקה
 עלר-ק ?קין: רכיעת כסית כשטןכלולה
 אשה ניחס לריס מיני 3סי מעשהמקיר
 מאמר לן4ש סיין רכיעת ןנמללהוה:
 סגסש ועת להנה: שכי נטף סקרכקדש
 הכהר כמנסת הערבים בין מעשהעשני
 ליעה: ניגס ךיס אשה העשהיכנסל

 י"א. א'תקרא

)
 וסני-ק סכ2זכס ןןר ןל אקד דשנים
 שת- הפמנים אשררן כני וזרקי ךהןהלסל
 סויב: על-כ,טזכןרן
 אועא לפנןף אבעץנ4 שהקייאו אלקיט ן הואחמה

 כאשי קלם. סטקרש ששת נוונן הממיכםקירת
 יכתיב יתישר משה 2ךי 2ל אדמםקימ

 ותורי
. 

 יאשת %ף המש קח-לף שישתוה יחי ראש-"
 m~w שעות ילוה: גמר גד יגה לבנה סטיםוסלפה
 הצסקת קודים: פהקי מאח רקח מעשה רקחקשרת
 משר טאהל סעןת לסי ממצה ונתמה הרקמפכה
 ששטר לקם: nre ק?קדם קדש קשה יף ש2יחשר
 ומיפינו כישר טלהי סמום קירת חסרן שליושיקטיר
 ידיטי%: ךקה לקי עמיד קות יקפ?*הילירגים בע את(קנרת אהרד ובהעלת : 2קמ?רבדהאת-הנית
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 והלבונה החלבנה והצפורן הצרי הקטרת, פטום רבנןתנו
 וכרכום, נרד שבולת וקציעה מור סנה. שבעים שבעיםמשקל
 וקלופה עשר, שנים הקושט מנה, עשר ששה עשר ששהמשקל
 קפריסין, יין קבין. תשעה כרשינה בורית תשעה, וקנטוןשלעשה,
 חמר מביא קפריסין, יין לו אין ואם תלתא, וקבין תלתאסאין
 רבי שהוא. כל עשן מעלה הקב, רובע סדומית מלח עתיק,חורין
 פסלה. רבש כה נתן ואם שהוא כל הירדן כפת אף אומרנתן
 הנוטף שרף, אלא אינו הצרי אוטר, גטליאל בן שמעוןרבן כמתהי חייב ממניה מכל אחת הסרהשם
 שתהא כרי הצפורן, את בה ששתין כרשינה בורית הקטף.מעצי
 והלא עזה. שתהא כדי הצפורן, את בו ששורין קפריסין ייןנאה.
 הימיכ היטיב הדק אומר שותק כביהוא אומר נתן רביתניא הכבורי מפני בעזרה, רגלים כר מכניסין שאין אלא לה, יפין רגליםכר
 לשליש כשרה לחצאין פטמה לכשורם. יפה שהקול מפניחרק

 כשרה כמדתה, אם הכלל, זה יהורה רבי אמר יממענו. לאולרביע
 של כאח היתה שנה לשבעים או לששים אחת קפרא ברתני כבננהי חיב ממנהו מכל אחת הסר ואםלחצאין,
 דבש של קורטוב בה נותן היה אלו קפרא, בר תני עור לחצאין.תורש
 ספני רבש, בה טערבין אין ולמה ריחה. מפני לעמור יכול ארםאין

 צבאות ח סלה: יעקב אלהי לקו השגב עטנו ?קאות: לייי אשה ~מנו תקטירו לא רבש וכל שאור כל כי אמרהשרוזורה
 2ך"נו: טיים :4~נ4 סקלן הוקיעה י ?ן: %% "וםחשרי
שקה

-A?~ 

 ו2י9ה סלה: "סוחבני טלט ןגי "קלני סצר לי
 קךמןיות? ולשנים עילם ויני וירושלם :הקוה סיסתלץ

 סקג". גז גחוג'6 רכיססלס

חבג"יתץ ?דוה* ""יי וקולף *וליז ?4י4

קלע-שטן נורא. שסקט שנקנו 2שף רנתסכל

נר"יכ* לנערם. כבסת :חורף יורשי ג13רנא
גטר"*"ג וסלמו תקדד צדקתף רססם טסרם?רקם

 ט:ע"קב 2ומף* נשל טונף כיב (דוש%ין

עיייק קרש%. זוקרי יגה לעטף ג"היחיי
nli'1pe קען10ת. ייגע צ:נקתנYQw~ 4 קילשו2קנ4

 ן4דו לעולם טלכות5 יבור שם?רוף
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 : חייגגעססןטעס פחן4ענרעז גירד שיהסק

 הצני המימם בנושנה שנרכשעום הששתיבים פ'. כ"חבטדבי:1
 שעז עלה 14041: סקרון בללף מנחה סלת2שרלמ
 : רנם3ח יקיזמיר ע5-עליז?שנתו

'
 שחיטתן קרעדם קדעד שלן9ף'ם מקומן גוזרי "
 שופט שרישתן סשפרים שליום ושקיר פרששמץ
 452 סבה טענן ודקן ששמון שרת בכלי רמןהבל

 טטגדק י,סכ שיקשח 9ת סוגייו 521 סשדיכםשץ
 למוד 52 ששף ככה מףם קצירי מרכבת מהןאחת
 פרים ב : עשב 5א נתן "ם-5א ססיצט ?לטקסס2ךלי

 וקבל ששפון שחימתן הבשרפים ושתיריםהנשרפתם
 52"יר9ת ר-ין' יעץ ודוע ששפט ין שר. שלירשל

 שין" ס2ג9ת סגן טסת טן4דק שסבש5שמזשח
 ססיצט קלטזקס' מארסי יסוד 2י שאר מקקסרם
 סנש: עסית גשרסץ זטלף טלף 5א-2שב נתןאכד5א

 שעירי הצבור חפפת הן אלי והיחיד הצברי חמאתנ-
 דכן וקבל בצמץ שחימתז הצלמהנדות חדשםראש
 2ל סמבות לנפשע שהגז מך9ז ששמט קרתוסלי
 ףבא- 5פובב ופנה נקיש %ה הישד, קרמת:ארבע
 צפיית ןמשית. אגרסית קערסית* ררוקות ש5ו

 שסף . דיה .סרם קדירי ררשירז* ס_עךסיתסדרית.
 לובדי גן-הקלעים לפנים ונאלין ררומי. לוד52

 ונעולה י 2ד(מצות: שה ליהג שכ5-מאכףסה4ה
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 ףפ8עףנדץ מרשע שהן סמב"ץ יטי סעין הרסהשופע 'י שי_ בסלי ןמה ,קבול בצת, שהימתה Q~1Rקןש
 יבהא Dbt. ולסי ה י""יכם: ו9לי5 וניזקסקשמ

 ת5ר. אשם וע חצו להחם נןיר אשם חרימה שמסהישם ס2י5ות אעמם לות משם כשמות Tc אלףוכשמרוז.
 הרקק טץמק ,חןת וילי ר9ן וקבל גומתקסישסל
 סו ליניית ו9א?ליז ארשע- שטן טרפות שטירעץ

 סףפה ייכייכשלעפם
 ב59-סא9י

 קצת: 2ד ולויה ייזם
 ?9ל-רק"ם "חיספס קלים הרתום נייד וחיק נהירהי

 . ארבע "הן חסמת "מי יעין וק8בה
 שרומצות: ןיןלה לידם ו59-טא59 י59,רם591-סטיי ונאכלי

 וכהנים נאה שהמכים אלא בסם כייצא מהםהמוים
 קלים קרשם שלמים ' לעיך?ם: ולסגלםלירן
 "לא a~a וישא סגם סמררם : אוד ילילה יסעדלשבי ?שי-טא9י ל59זרם ?59זעי- ו3"9לץ שרשעיסו טן" יחי יעץ ווש גאוה 99*9ק"ידדוז
 ה14כדיהם: ןלונק(ם 95שיהם לכהבעם 9ח59 םקסמ48ן

 בכ5- שחימתז קלים קדשים יסיח תפורשי השכורת
 לכהנים 4ח59 סיכה- באסילסן שפה סןסור:תגד ש" נייקד יכת* nJmD סעדן וקן געולה9ק"ם
 בלר5ה איא א59 אינו nomn אחד. ילה יוםלשגי ו9י-אייתי 599-סעיי עח9ליז ל59,גיםהשמושי
 למנויו אלא 4א4 ושינו ער-ךצהץ WbN נאכלואיני
 4לי: ילא 4א59ןשיבו
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 סתורה טית עיקרה כשעש אומר, דש29א5רעי
 מכתיב שב מבגן ש3ה. ימגזרה וחמר מק5נתקת:
 יקע4מ. ססל5 ונתיביכם. משי שנ יוחסתןההסד*
 -יא דן אתה אי וכלל ונשים כל5 . וכ55ימין*מ
 שהיש ימקףמ 5קרמ צריף ?הףא מכ"ל סטרם.כסין
 טן-"5 משא סקלך ?מה 59[י9ר ל9ל5.שריף
 52-"סי5 ללטד ילא :צא על-סימו ילטר 5אללטד
 719 לטעוז 1אא ש9ל5 שהיה ו5ז9י יצא.3לר
 hh~h לסוורי* ולא לריקך יצא ישוני ?היא4סד

 סנונינו שלא אסר מען לטעון השא סילף ?תהר9ר
 ליון השא וסלל שגזיזה שלן9י לסחטה-* לסקל:צא
 2ד לסלקי לסם7ייו יכול שטה שי ססרש4ף9ר

 מעביטו* הימד רכי כפייש* יכיסו הכתיבשוון3ף
 סטסח"ציכם התיבעי שי ןסן טמופו. Qbn"1ד9ר
 שיגיעם: ויירש סשלישי הכתוב שיבוא 2ד אתעהיק

 שךשקה אכוקיני ואלמי א5קיני ן למניף רצון:הי
 : סתירותי ס"נף ייען וקינו בסמרה ממקרשכיח
 קימורות: יקשגים עולם סיטי ליעילה ק94ףףמשם
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 הוא. סר.ף מעולם. זמנה שיטישרזו
 * ועדשה איטי סריו כראשית* עדודהוריף

 מארץ. על מרחם קרמך 4טקום. נוצרסדיר
 ששלם סריס מכריית* על טרמםמריף
 זמזום לער מי סריך מרשיו. ל'ך. פובשסר
 * שמו סריך יטציל פדדד-חק סריך *לנצח

 ?Cii~ly. קלך עללקימ ן אמהסרב
 ועבריו. חמיריו כשעשון יטמירייסח עטו זפי ו-האסלי ו:הרחא סטביטל
 המקלף עכרף רודהכשיש

- 
 השלקינו

 וגשכחף 7-('י נגר. ב.ודרור-קכשסחורם
 טווח קלך מעולסיכם. מי :סירטלסיט טלשני ונטו-ניסף שטף וקייי'*הלשרף
 אמה כרוך . הנדול שמו ערי-עדיספ"ר

 כחשסחדת: טולל קלךן
 2ל'לס'ו: שעמים הודיעי בשמי קראף ללהודף
 כשמם התמללו נקל-גפלאתיו: קיח4 זמרר-לי לושירף

 סקש4 וץ'1 יי ירשף ך: קסקשי נקב הלטחהרשי
 יטשססי- מיסיר דשה "שי גקלאסיו זזיי : שסידשניו
 ך ה4א משיריר: מקב סגי עמיו ושראל זרעפיה4:
 רקה פריתו לעולם ועיף משיעיד: רשל-מש,איחינף
 הצכףצתי שת-שכרהטי שרת 4שי דור: לאלף%ה



16 שהייתכשלוע16יצל.  עולם: קרית לף4ר"5 לחק לןקכ וי2טעןסלדיק:י,
 נהיוף% נמלססם: ק59 ץ-ומשן יאע אמל לףלאמד
 3-5%וי ס3ף וססלכי ש": ן2יים שספם ססשיטסי

 לןק?ףןיוסה ל""2 5א-הניס "מר. יועםאמשטלשה
 ש5-כמעי: ףכגסישי נקהציסי א5-תרעף סלקים:%42
 : 2דל שי יקיאסיו: גכ5ןעטים שת-ובודוסגים סטרי נפרעתו: מיהם,5-ום ששיי שY~Br-5 ל?טויי
 שלטעמי שי ע5-ש5ז5ההם: היא ונלא מאדימסל5
 עז ליןיו  והרר הוד עציה: שמים  וי לילים.מעטים
 כבוד 5יי סכו עמעם משסחות 5ן הכף במקמו:וחדוה
 סשטסיי יקוו י9אף מנחה שאו שמו שכוך ליי סכרקעי:
 תג5 "לעדכון כ5-סשןץ מלפניו קילף שסררת-קדש:ליי

 ן סגלם ןיאלרי סשןץ ותגף השמךם ךשמחףנ5-תמום:
 לח ן%48759ר-נ1: סץ~ךה י52, ףמ5או הים יורשםמ5ף:
 הידף ית-ף%רץ: לשפומ שי-9א ן מייי כלעי 2ציןרמף
 ךקן4נ4 אלהי ההציצנו ואמיף : רדו לעולם כי מוב שילך

 לסשמ%ס קדקדן 5שם אהודות מן-ס13ךם והציקנווקנאנו
 ן2ד-יעלם סל-העלם ך'הך"5 אלהי ן 9י'ף :שמסלפן
 א5היפ י יוממי 5יי: והלץ יטל שי-סןכם~יאסר4
 "5טימ : רוממו היא: קדוש יףליו ממדכםתקשחחוף
 ןססר יחום ןהיא א5קעי: ן קדוש כי קדשו 5סרוהשתףוו

 כ5-ף9תו: יעיר ו5א אפו לישיב ןהך9ה ישחית ן5א2ון
 מכבד יישטף ססרף ממני ךממיף 5א-תכלא ןשטה
 עי טנ4 קשה: טעילם כי וישקיף : רסקיף ןכרךצרוני:
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 אלמים ני-א כשלקים: ,עז, ואנתו 2ל"שןיללאלהים
 שמם הנשא השרע: ?n1Dg 8ל ן טלזקמא4ים: ?רףך לקם שכומהן עז נהלן היא "4ךטל טלסטקףקוף
 ?ל-ע% ה"צף?דשו ליי 2ל-גטים: 3מל משבסטרץ
 י2קנ טלמי מש3בלנף עמנו עסאות : *ה:סרקן
 סעף הושלגה : בך: נשח טךם צבאותאשרי עכשלה:
 את-נחל% וכרך אתגמר ההצללה סיהמעקיאנף:%2י
 גזרנו לי תכהה נפקנו 2ך(ןעעם: עשאכםרעם
 במחנו: קדשו סשם כי לכנף ייצמח וי-בו החש:המנן%

 סיעף ב סראנף לף: רשנף כטרור ?לןנו :ןהרחסרף
 יקולף* לעגון תשדנף 14 72כסה קימה תתן-לנף:רשל
 : שלהיו שן השם טשרי לו שקשה סטם טבורי :נטסלטהף רעטסב-פץי טעןןכם טטדץ המסל אלהקי :אנכי
 לץ אקושה סישיעתף ליי !גל סיטי בסמלץואני
 עלי: נמלכי

 סבור-8ל קססרים סקוסם יר: נעמיילישאט
 קולם,* נשמע בלי דברים ואין אמר אין : יחוה-ר2תיללה ולילם אמר ןבי2 ליום יעם : הרקיק מניד :דיוייעשה

 אהל שם לשמש מליהם תצל ייקצה קסם??ל-סטרץן4א
 : טרח לרוץ כנבי "צש סחפתו יצא סחתן ןהיא :?סם
 נסתר ואין 2ל-קצועם יתקףפתו מולאו סשקדכםטקצה
 משטס-לב שרים יהוה פקסי פתי: למקיטתשינה יהוה עדית נפש משבת תמימה והש תות :הסטתו
 ושיורח ןהוה ירמוז 2ינש: מאדת נרה ןר,והטקת
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 ס%4ד"ם י1%: 4ךקו ט9ת ךי משפסי *ךעשרת
 3ם-עברף צופים: ונמת מרכש ומתוקים ךב המאזסבסב
 מנסתרא כו-בין שמאות : יב עקב כשמים 9הםנזהר
 איסם י ימשלרכי טל 92דף חשף ם מ1י נםאניי
 ל%9 לכי עהגיון אמרי-פי לרצון יהיו : ןב מפשעונקיתי
 ונתלי: צורייהוה
 שוסיקלד רעפני ~י[-מעמי בשנותו קרורלי

 : ימ(ף1ךן.רשהו
 כש: תהלתו תמיד ככל-עת "תיהדהאקרקה
 : ודש9ח' ענוים ישמעי נפער תתהללבאצה

 נחרו: שמי יניוס9ה "מי לידעהנדלי
 התשי: ומכל-מנורותי שנני אתןהוהררשחי
 : אל-חפרו ופניהם ונהרו אליוהכימו
 הופיעי: 4סשיעיוסיו שמ2 ויהוה קרא עניזה
 ויחלעם: ליראיו סביב מליד-הוהחנה

 ... :סלה-גי: היבר אשיי דהות כרפוב יראוטעמי
 : יל?ך5ייו )סעךגסוי- אין )סי ץקוטעטיי זירז-ק-עזיךר(*ו
 9ינמוכ: לא-קקה ךד?ה ודרעי וההד רשייסתים
 אל9דקם: זעה ייטת עצזעזילכרסום
 מצ: לך*ת ימים א"כ %עם החפץמרסאים

 rU~-D: מיש- -יפלץ סךע לרעףמר

 וךדפהה "לתם שיט שע%דמצ כלעמר
 : %ל-שששם כלזניו %ל-סדיקים קהיה2ין

 זסךם: סטרץ למסרית ךע בעטף ךהוהפני
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 הצילם: נמשל-וגייסם שמע רהוהצעקי
 יהןמנ: ואת-רכסי-יףמ לגשסרילב ךהוהקרוב
 ךהוה: [צילךו יכלם צדיק רענהרכיח
 ז-. : נשכרה לא מהנה אחת כל"נצמתיושמד

- ז : - -  
.. 

 י.ו(י
 :ט?מף: צדיק הגנאי רעה רשעתמיתת :ייוש-.

 כי: כלימחים :אשמו לא 91ךיו נפש רהוהפדה
 איש-האלהים לנמשה וספלוןצ

 יצטדק יעוז שדי
 ילץ 1"חלל ולרף סרים ךקךם .ודי: ודר ימי סמי"

 ער- אנהם חשב אל: אתה עד-עלם המעלםדתנל
 ך4י4קי שנים אלף כי בגי-טךם: שובף ותאמירכא
 ש9ה זרססם כגלה: ושע4מי.ךה שענר כי אתמולכיום

יה-

 יארב וחלף :4יץ 4ך.קר : גמלף למעיי סןהר
 שכטה וסקלני: ףכחממך ס%8ף 3י-כליני רסש:ךמלל
 9פ 9ל*י,ינף סי : %ף למאיר ייקנף לגפור1ינתימ
 %ם קנוסיפ זרך 9מרמ9ה: שסנף קליניס4קרסר
 94ל ורהבם שנה שמונים בגביית ואם ק9השבעים
 טן יסיע: א% עז מיילךע ונקרה: חמם ף כיואון

 חכמה: לסב שמא הידע כז :מינו למנותעורער:
 סן'קי שנסני : 2לץ94ךקי והנחם עד-סמי והוהשונה
 שימית ששקפ ס9ל-זקינ4: ובשטחה 94ר94ההקוף
 49לך טל2947ור ה-טה רקה: רקיני שבהן"גסני
 אדנו אלטעו אדני טם רהי : עליבניהם1הדרף
 : כלמקף ידיפ ףכענשה עינף כופה ידינףומקשה

 ליה1ך' אטי : יועלשן עשרי ס4ל עליך בסחר ישגצא



ב5 ; ' ש3-:)קטלוג0ש

 .וי עמצח ג!4.,ש
 1[לנ) -צרע(ז 1"-54 :.' 'ל(וו',11-ן.:ון יי אל,

 נ:הני'י וט3ייג ל(:. עה:. ע:טקע"1 '(ףי11: עט,'"יקז
ilDIU.l; '2נשווץ ; סיגיו . ;ו מנט א לאק.ג! היו-גו: , [ ךמ(.!י י ן 
 ז: -;ז ;י צ, ' l~lfr קשוטיי i)UC: ט""ל סעופי. יסמ::עיי

 /י 1 ינעק: לא טסי מיקך4ר ; עיטתי אל" כמצניףיפול
 ' ;ה " כי.איי; י: י'ן(ש .י,מעימ ושלכ"ג נכים יי..4יווהן
 הליוןסו(ק(י

 שם"
 שנע ילו; שליי ; ואם ג4איו מעוןי:

 דלי ך4ו מלשליי כי ב4ש,ל(י:ל4ולקו.כ
~tTSat? 9סלי 

 ט,נ 1יל(1: ממשכן פן"ו)גקג ךשאוק4 צלי-סטיה 'ש[4:ז.יי
l)~ay3נז.יקי סוקלן LjD':i~ 

 '!שגן 3:י ע:" השיז: לק".
 ז% טשך7ן' :קדח ין:. % %: י' ושככ' ;י אפלש י סטי[טכסי עיעי ווועגהף ."4י יקך : שמי כי-ידע י תשבב( ;ף151טעס5

 שישועתי: ך"ראה4 ש?4מ4הו :סרם רדף גי: ס"מ!קע י 111thfך
 ;: ;-ח יו עהו.י י,ללו ו ; יו יו נראו( או זללו ו (וללניה;קלה

 כללו-יון אלו;יבף: פיינ בד;צויוו1 יהוו-; בביבושעקרים
 ל4 בחיי כיי?קכ 4ה: כי לשמו זמריי ידייהכי-מיה

 ז יהדו כי-ננול יויעו'ד אס כי למנלר%: האראלקק
 1 טשקץ לשה ; ךהי( ;פץ "ו אעם כל :  כוכלזיו,עם ציבע181

 סירתך סקסך; מצלהנשאימ נטל4סד2.מו1: בימיםהכמקץ
 ; שהכ, מאר4רי3דו: , ךיוו מוצא ?ענה לטמרירקתם

 ומפירם אוו1ר1 שלרז ?מ94ססה: סטךם 4a~SDכהןי
 גלו( ן שסכו ייי"ןסגייו: יסייעו, ס4ין.םשורוקקי
 ה(עע וי עשיו על(:י 1רן לכדי ?צימים: סלסען 7 ;ו ףרפים
'4?e1 קגן 55-ן וף, סטה: 1 ססלכ" לכל 1(ט;י"ז 



21 שהמת"שלת21

 ןךטץ יא יהלסם שךם: ךךי מסשה תהב כסףסנים 2צי השחם: 21ל-שמרי _1eu ןה1ה כתריולדיןדי: ז,יר ן?ה לעלם שקי .ה", 2פ1: לקמ"ןנהל"
 אץ אף יאדנ4 ולא לסם אזנים יראו: ולא להםקינים
 חוטר-כולס כל עמידים יהיו כמנעם נפיהם:"ם-רוח
 פרכו אהרן בקע אצעאיהוה שרכף הקראל פית3הם:

 פרט ןהוה וראי את-ןהוה ותיכף הלוי ביתאת-הוה:
 הללווח: ןרושלם שכן מ5ט יהוה כרצףאתזהוה:

 חסדו: לעילםכי כייפוכ ליהוה הודףקש
 חמדו: לעולםכי האלקים לאלהיהודף
 חסדו: לעולםכי האדנים לאדניהורו
 חסרו: לעולםכי לבדו גדלות יסלאות*שה
 : חסדו לעולםכי כחניקה השמיםלעשה
 סעדו: לעולםשי 2ל-סשןם ץ סטרעלרוקע
 חסדו: לעולםכי כדלים איים*שה

 -: "ר :- - יו עו :.ו: -י -ין --י : חסדו לעלםכי כים לממשלתאתשהשמש

 : ססדו לעולםכי בללה לממשלות רכוככים מנכס?ת
 חסדו: לעולםכי כבכהניהם טענכםלטשה
 : ססדו לעלם3י טתוכם הייחלחטא
 חסדו: לעולםכי נפךה ובזרען כיקהפיד
 : סםדו לעולםכי לאמם בם-ם'ףלנטר
 : סקיו לעקםשי יתיש כסיריל1ס4ייר

 ססדו: לעולם3י גים-סוף ומילו riY-gה.2י
 ססרו: לעקם3י פפדפר 2פ1למעיר



22 שקנית-שלת22

 חסדו: לעולםכי וילים מלכיםלסשה
 : סמיי לעלםשי טדייים מלכיםבסיג

 , י.,.
 חסדל: לעלםכי האמרי מלךלסיחון
 חסדו: לעוסכי הבשן מלךלעוג
 חסדו: לעולםכי עכרו לךן"ךטלניה : חסרי לעסםכי לנחלה ארוםוין

 סמיי: לע4כי' זכר-לבושבשפלנו
 ססיו: לעולםכי ס4ןינימיהקמ
 : סרו לעולםכי לקל-עצי לחםנען
 חסדו: לעולםשי סש?ץם לא5הודו

 הודו מהלה: 2"עה לןשרים שיהנה עתיקים רבנף*
 חרש שיי לו שירו זמררלו: עשוי בנבל ככיר*הוה

 ושל-קעשלף רסריןהשה שיץשי ומיקה: נגןסיקיכי
 ' סארץ מייה דהיה חסד ומשפם ?דהה אסב :ואמסה
 כנם ובאטטם: pe 3?רףס ?אשף קקךם ןהבהכסר
 כל- מןהוה ץייאף מהומא: מאוירות נמן רצי-er סישבד
 יףד או- היא כי מס5: ולנשכי :נרי מפנוהאןץ
 מתשבוח סוא נרם ספיר82ת יהוה ףעמו: עוהרבא
 !די: לדי לכו מחשבות העמו יעולם ןהלה וצת :וטעם
 לו: שחלה ?סר סטם י5טיו ששר-ןהוה סנףיקרי
 מסכע- האדם: את-כל-נבי ראה תעה סטיםמקים
 לשם יחד היצי הארץ: כלישבי אל סשניחשכחו
 ש"כ-גיל ננקע ר(שי.ך טין יש5-ס?שיקם:הפסק
 וגרב לתשי?ה o~en שעי : שבכיוס לא-3צ5קטר



23 ית עני."טית23
1 ליויה חכתה נמשנו : שרעב לסייחם נסלם סשוזיסמיל לסטר,: לקו"ש 4-רץיו יריה 2'ן הגה ןםלט: לאלל,
 "דש כשם כי לכנף הבמח כיינו היא: ומנננף.עזרנו
 לך: וחלנו ששקי "יני ף4יןה ןהרס9דךנמחינו:

 לקניות להדא מוג השכת: ליום שיי 23ןמורצכ
,ן ואפאתי חסדף כבקר להגיד עליי: ישמךירשי
י סי וכנהי: סטיון 2לי 2לר*?ל 4שו עלישלילית:  לא בער א"2 מחשבתקז: ממקו מאי והוהמעוצך מה-לדלי : ועיגן ;קן מתעשי ומשך ודלהקריסטלי
) כמל רשעים כפרט אתיזאת: לא:בין וכסילודע
', ושטה :עירקי: יס?ידם או 9ל-"עלי ואיני??ב
 4וביף כי-הנה ןהיה אנכיך הנה כי : יהוה לעלםנ0142
 בלהג קריי כראים כנזרם : טון כלעלעלי ןועקע4ר4יאבדף
 סרסם ןלי שקמים עשק-י שני וכנ"מ -ואגסן:?911ד

), : עצנה בלבמן כלרז ןמרח כתמר צדיק אזני:תשמענה
 ירובץ וגיד : י"ןיחף אלקינף בחצרית ןההה בכיתשתילים
 ןהיה כרוטר לסייד והוו: ורעג4ים רשויים?שיעה

 כן:ולא-עולתה צי-
asהתא48 עי מקוה לקש לסש גאית מלך ןהיוה 

 שיעולם ש"ז כם8ך נכע בל-תמים: טסלטף-חכת
 משכריים אדירים רבים כום מקלית רכים:סהרנה "44י קילס וסירן *?אף ןהנה נסרות *ש-ף :"טה
 נאהד לביטוי מאד 4טספ כרפקי ןהוה: במרוםאריר
 : ןמעם לארך יהא"'דש
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24 עמיתפסלת24ן

 : עמם המי שמעקדי: : 'שסח לעוים : ככורהחי
 ונד-הלבואו ממזדרז-יצ9ש וער-עולכם: טעמהטכךף
 : עבויי סשקהם על ן על-ול-נוים ום : ן שםלסלל
 סכיו נשקךם ן ייר:די: ז9רף ב לעלם שיףך

 ותגל ר1סךם "שסח' משלה: פכל תמלכהתוכסאו
 : סטרצו גלם טדי טד עולם שלר ב : טדלעלם י* : 9לף ן קלף ן מלף: : שוהם וינקרו ץסקרן

 סמשבות רכות : עמים ססשבות סויא 3לם עצת ספירף
 צוה הוא וינוי אמר הוא כי ודר: לדר לכומחשבות מעמי לעולם יי עצת תקום: היא ת ועצתפלב-איש
 כייעקב לו: למושב %ה 9"י71 : וי-9סישמד*
 ונמלחו עמו ב ל"-ימש סי : לקליתו הקרטל 'ה לוימר
 והרפה נשחית ולא עת יכפר ךחום והוא יעזוב:5א
 *ף הושנקה :י ולחס9תו: לעיר ולא טפויסבסב
 : ביהם-קראנוהעננו

 שלה: וכללוף עדי כיסף ךדשכי211מראי
 "ונסיי: % העם "קךי לו ?קכה סיםש?ךי

 . לדור ךעוקלדץקמה
 תר: לעוקם שמף 81ברכה סילף אלוהי4ריטסף
 טי: לעלם שקן ואס1לה שקךמגבכ5יום
 ו9ךלל :קמה4דו5

~WD 
 סמר: שיז ולשולתו

 ידידי: ונבורתקי עשוקי ןש~ח לדהאדני
 שקיקה: ססלאסץן י ויכר. היזף שביךורר
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.25 שמריתגילת26

 שכששק: ונדלמך השמרי %ראהוף23ז"

 י3-1בף: וערקתף יביעף רכעשףבףו4י
 : ף4ן54-קקד טקים %4יץ וזוהה ררחונםסנון
 על-9ל-טרשיו: ורם9יי לכל יי7הוהפ
 ידיי

 : וקר9י9ה וחסין של-טעשן היק
 ןך4ע-י: מבכתות יאמרף מלכהליכבוד
 טלכהעו: קיר ו9בוד שבורסיו סטך-בם לסגילהודיע
 ודי: ב9ל-רור ף9קושלהצך כל-עלטכם מלכותכולכותף

 לכל-ששפופים: וזקף לכל*הפשלים ךהוה ומףס
 : רעתו טת-שילם נומן,סם וטחה :ששרי אלף כל יגיץ

 רצך: ל9ל-חי ומשביע את-דףפוחס
 נכל-מעשיו: וחסיד בכל-דך9יו ןהוהצדיק
 9א9ת: ןקןףהו ש,5- לכל לכל-קרשיו ךהיהקרוב

 : ן4הציעם שמע ואתהמועתם יעשהרצון(יאיו
 : הצמיד שלקשהשעהם ואת את-כל-אהביו ןהוה'שומר
 קדע4 שם בל-ושר ויברף פי ידבר ןהוה"סלת
 תנר- כנעוצה בה בברר ואנחבף יקק קטי ועד:לעלם
 : הללייהעלם
 ן?ה םהל4, ף7טה: יד *י *זהיי
 סגדיסיכם של-תבטחי שעודי: לאלפי 14טוה?סךי

 לטדקןזו הצב רוחו תעא תשיעה: לו שאיןנבן-אדם
ל לץי זשתבטיו: ט9דף סההששיום  אתותיכם וארץ שקעם עשה אליליו: ע5יהוהשברו %1רי געקנ 

 משלזם עשה לעולם: אלת סשטיואת-כל-ששר-9ם



26 לענייתשפליז2,3.ל,,!,ן

 הסורים: שתיי ןהבה לרכסים לחם 3"ול"נשיקעםל
 אהב ןהוה כפופיכם קף ןהוה עניים פקחןההק

 ציע אלהיך לעולם ןהוה ימלך : יעו'ת ךשעיםןדיך,, יעודר ואל49ה :חים טת-גרים שטר ןהוהצדיקים:)
 הללויה: ודרלדר

 ז ר:- ז;

 נאוה כי-נעים אלהינו זירה סי-מונ הלליה"מ
 לכוכבים מספר מונה לעצבותם; ומחבש לבלשישי סרהב" : ןכעם ישך"ל נרסי יהוה ירושלם בנהתהלה:
 לתבונתו ןרכ-כח טדוקנף בדול יקיא: שמותלכלם
 עדף רשעים משפיל יהוה 22)ים סעירה eDD~:אץ

 ככנור: לאלקיבף זמרו נתודאה ליהיה 2נוארץ:
 המצמיס ממר טךץ סטסין בעסתי שמיםהמכסה
 שאיש לאיסששך :חפץ הפום נננרת לאיקראו: אשי ערנ לכני לקמה לרססה נותן חציר:הרים
 : לחסדו את-המיעלים אוז-יראיו יהיה רוצהןרצהן
 כי-ריק צי": אלהיך רעלי את-יהיה ירושלםי2בחי
 טללם 4כילף השם נקךכך: בניף כרך שעריךנריחי
 עד-סיידה 4ךץ אקףתו השלף ה2בי2ך: חמיםחלב
 יפו'ך: כאפי כמור כצמר שלג סגתן הסרו::רוץ
 "2לח- יעמד: מי קרתו ליני כמתים קרחיסשליך
 ליעקב דבריו מגיד יולרקקם: רוחו ישב הססםרסרו
 וכמ2פמינ( לכל-בו כן עשה לא : לישראל וכלשפמיוחטיו

- : הללויה.בוע'ידע"ם

-  

 קליי מן-השמיכם את-החק הללו הללחה
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27 שית-יתושפליוד2

 ש*צכשח: בפיהו כבמלטשי *.הומחמם:
 הללוהו אור: כליכוכסי הללוהו וירח שכישסללחהי

 אעע- יהללף השמים: מעל אהגר והמעם סשקי.םשכי
 לעילם לער ףעמידם ונבראו: צי[ הוא כי יהוהשם

lcaTeהעיבינו נמן-ה4ן*ץ אוז-יהב* הללף * ולאץ2כור 
 עשה קעורה רףוץ וקימור *נ יברד אשושל-יהמות:

 החיה ,קל-ארןעם: 4ף "Yp ו4ל34בעא ההריםרנרו:
 וכלילאמעם מלכיאףץ כנף: ,ספור רמשו4ל-שסקסה
 ןקנהם ונם-כתולים בחורים : ארץ וכלנהממישרעם

 לברו 'ממי כי9ש3ב והיה 4צע,2ם ודילףעם-44רים:
 הלל'ץק: קינו עם אגואל ל9ן%?יו לכ* תהלה לעמו כךן וירם נעמעם: 2ליאףץהידו
~ שירף הללרהקמט I M N S  נקהל תהלתו חרש טפר 

 כשלשם: ינילר בני-ציון כעשיי רעואל שמחלמידעם:
 כררוצרץ טטררלי: וכבור 2תף במחיל שמיןסללף
 חסידיכם (לזו : בשתה סנרם יפאר כממוייה
 ננרינם אל רוממות על-כי2ככוהם: ןגננומשכור
 תיכחית בנוים עקמה למשות : בידם פיסיתוחרב

 ככבך ונכבדיהם בזקים מלסיעם לאטרכלאמים:
 לכל- היא דוייר כתוב כהכפם בהם לקשותברזל:
 : הללויהחסידיו

 עי: חרקיך יעליטו הקדשו סללראל כיל?; י'
 ברזקע הללףהו ערלו: כרע הללהרע בגבורתיוסללוהף
 לכל פתך "לליהו ןכנוי: כנבל הללואישיפר
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 רילור9 נצליליהטכזע הללוקו וענב: ?כשעם ייהיסל4
 סלללה: :ה תסלל nDU7an כל סי45ה:שילשלן
 סללנה: :" מקלל צועקהגלן,
,)

 ט8יון יי שרוך וסטן: סטן לעולם יישרורוי *
שתן

 ןרקי
 טלהיננם ך שרוף סיוף:

 לכד,: נפלאות nwy יוואלילקי
 ייתקל כמרו ףקלא לעלם ככורושם קרי

 וקטן: אסן לארץנ.
 ש"פ ש6זא8(ס5 *81( *ם!! )קלכז "ו fte*enb אפ."1ח6

 כ-פ. א' הימיםלברי
 סייד ניאכף סקסל ?ל לעיפי אחיי דוידויברך
 הנד* מסעכם אכיפ ישיאל אלהי ן אתהברוך

 4401ח ת וממ%9ר1 וס4ב?דק מושיה : לף : עולםן
 סטא?דק יי * וקלוץ לשקיכם ?רכלושהוד

 מלפף והכבוד וס?קר ~-ete: לכלוסטמנש4י1
ל

 ן ההש r~nw פ ימק מקמרץ: לשםומסלליכם י ושבדחף מודיכם כשלטינו ועלווה לכל:לשוק,, לנשל ףבירף יננליה כח הנידף שכל כיילל84טה
 וכל- סשקךכם שכן ית((שקןכם לשיף 8טלנקףן.

 ?סם וכל-ששר ד,י_יהם 4לךס וכלקששי האריןצבטם
 משממרם: לף דהומים וצ9א את-כלם מחיהנאיצה
 ן הף4שאתדר

. 
 כאיושם בדזךת בו האלהיכם

 ומצאנן אנרדצם: שכ9 וכרכוז כשדעך מאטר1,1ציוז1

 לתת הכתת עפו וקהת שך מ9זלתי9כו1



-'7'
ז 4=  

 ן טןבמסי ציד שיי סטי משףטש
 ,, שטה: מדיק כי ף את-רכרן. ותקם שרעו ללעזןמ4ר4קצי

 שמעט ואתטזעקתם כמצרים אנמדמ 4ז(ני א?9יף
 ףנכל,גבדיו כפרעה וממתים אתת ורעען2לינבדסףף:
 ?ועעש,ך וגלילם מןידף כי ידעת כי ארצוף9שלאשגם

 לתור ונע9רף לפייסם שקעך וסי.ים : כעה כסיגםק4ם
 מ: עייך 9קץםש9ו כמי ססצלהז סשל,9ט ןאתץ4ךמיהכם כיבשההים
 ונוכם מזין סייר אתזשראל ההוא כים ךהחק ויבצע(ן"

 שסעורכם ןהבה 4שמ 4*ר ס4ד.לה טת-ההדה4ךשל בר" עף: לוחשן קח קרע-ק42ידם משרשלונלא
 עקדו: וגמשה כיהרה סמומיפ אתיהוה ר,אםנןרטו
 לאר"י יבבי ?שן-משההל

 %ה סיד, טת"ייבה
 סים פגה כינאה להוהי אשייה לאמיייאמרף
 לסי-לכ יה ף9ןת 4ל בים: ןמהורליו
אלמן ןאנוהו אליתהלישירה
 ךה.תה מלחכיה אישךהוה ג4ךרסקקהף:לקן
 המכער כי.ם ייה יסלי סך4ה סרש9תק9ו:
 ס%9רית ?רף ךסשףף "הות בים-סיף: 9טעףששו

 ןמינל בכח נאדךי ןהו.ה ןכדנ?טמרא9ן:
 טסלט כלשהי9?1 : אל4 ושיריץךילף
וכןיס שקש: -קלעי קי קרנ"שלאקקדך
 9מ45-1-קף Q~b 41רמאל

o97?אמר ייבאם: טהמתיעייף
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 abDm~1 ש אלק. טקןג לךלףאסך
ישמה :די: תיר"2מי חרכיאריקנפעי

 נסלם כעושרתצלי ןם כסמיכרוחך,.
נו יהיה פארםמרכמכהאדירים: ן י : יי... ייי.י .י-,  ןשי' תסיתנקא שקןש %8יקישה
נהףת ארץ: חב*י המינך9מעעמלא:

 אל-נוה באנתנהלך באלט עם-ןובחסרך
חיל ורנןון עקרםקחיקרשך:
ע ן:-עז אלופי נכמליאז פלשי(: "2ביאדע ק : יידוב( .ן - -::-ז4 

יעילי
 כ""ףב;

 :ט*וקעמי
 ,-קמ4

בכמבי  אוכ"וצח, :עלין(ב(רעול נמוגן: ןעןסכנןל
קנד- כנשקן ןועמו זר?קוינהנד"לונקד
. י-5דק אנמןל:עגן-

 ,3כרץ 'עח--יגנח-
תבאמי לקןס

מ9ת ודלתך פתר ותמ*מף
 9עף ן"דצסן%"2 ןקף שעלטלשבחת
ן ואד: ג"עמ ?מלך יהיהזלף:
 ועד: לעלםשלד

 ז... ז. : ו.:

 ?קןק וששב גים 94יליי 4ה14 טךD~D 4 לאי
 ממם, 9סע ב"4שה סלקי וקרקל י9ע 9%. שת-קי:עלימם

 בסר מישעים 4ף בנוים: תמשל המלוכה ל?כי
 ורידה סטלוקה: לץ והיתה עשו את-סר לשפםציון
 איקר ה דהיויה ההוא פיהם על-9ל-ס%רץ למיך:

 : דשייל שסע לאמי קתוכ וית?סף יסד:"ץמ
 : אחר יאלונינו

 ז ? :ז .-1ש
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 ן 4וח-שסף חברך כרע-הינשטח
 התרוממת תפאר כל-כשר ךרוחאלקיני.
 1עך העולי-ק "ז יטיס. קמ "יקרה

 ל14 טין .סכל%ךיה טל. אחהסעולכם
 ומסרגם היציל פירה ומה-יע נוחלקלך
 מלץ לנה אין וצוקה. צרה בכלחעתדטרסם
 והאהרדגים. סראשדנים טלהי טסה:-לא
 סטסלל ול-תולדות. חרדל כל-כרירת.אלדמ
 בספר עורקתו סטנסנ ס"ששחות.כרב

 . ולא-ךישן לא-ינום 3י . כרססיםיכרידסיו
 ךהמשיס נרךטים. ךסטקיץ ושניםסטענרר
 נוסלים רספומר חמורים ךסטמיראלטים.
 מורים: טגךנו לכדן ל כפקים.ומווקף
 רנה ו~שוננז כום שיעה מלא קינואלי
 כטרסכי שבח ושפתורקיני גליוכסמון
 . וכירח כשמש מאירורק שינימ?היע
 ורגלינו שמיי-ה כנשרי פרמשדראשוירינו
 להורות טס"יקים -קנו טץ ש-לות.קלות
 את- ילכרץ חבותינו ואלהי אלהימ יילף

 חלסים אלפי אלף מאלף על-אסחשקף*
 שעשית קובות מעמים ריבועםורכי
 גאלשנו טטירוכם יעונו: בקבוקינועם-
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 כך2כ סייעני* אסיים דטכית אלקינדן
 העלתנו. סמרכ ילכלמנו. וכשסעזמם
 הטסנימ רעים זססל!ם מלממנו.עגריר
 ילא- יחנוף. ,שרוט עד-קשי-קרליסנו:
 דרעק סני. שפלנח "ירים עי-מזלשוח: הכלהיני יי ז"ל-תמשט כמדיף.2~9,מ

 ~"קר ולשק וחקינו. קנקסמ41קמ-ק
 רישכח4 רינרכף יורו מם מן כקיני*ש"מ
 יורי-ק. לה סל-9ה סי סלקנו:טת,ןסף ההוליכי הקר"2ז יצו וי_גי, וירוטמ1זיסחרז
 מכרע. לב ושלטרד משכע. להה5-לשון
 וסי-למבדר-ן משמגלה* )ליףוסל-קלה

1 r i n r t tIl~?T: לשקף. ז!ירו קליור-ק 
 חאקרנר-ה עומדתי סרם שנתיבסרסר
 ועני טקט טס!ק עני טעי5 יקוף. סין

 וענהלך וסי רדיה-לף טי : טנון5ושכיון
 זמנוףא מנכור מגדול מאי :עררלד.זחי
 נמללף ואשרץ: שקנם קוני-ה שיתןחל

 * קףעשף -את-ישם מ*ס,רוך י4סטרףינשכמף

 וכלאנרכי ית-יי נפשי סרכי לרוימשכער
 הרשי:התפטם



 שטף: כיכור ערול ן~ף: שמע-מותסאל
 ונתיאוסיר: זמנ?יא ל44חסוכור

 ד לסט
 ושא: דם כסא עליושב

 רנפ וכח"כ שמו. וחרוש מרום ערשוסן
 כסי תהלה: נאוה לערים בכיצדיקים
 כדירי הסר18טם: שריםי

 כלשון התככרר:ריקים
 כשרבסערימתסקרש:

 לי: ה תס רהביםק
 מזדחל מרה עטף רכבותקמקמלות

 ודור. כסל-ריר סלקני שטף יחסחרכרנה
 סלמוצורים חשתשק

 -לקינו ץ לסגי
 לשקס למלל להורוו-ה חבותינף.ואלס
 ולקלם לעלה לכרך למדר לרשםשאר
 וך ןזר !משכחות שירות של-רכרי2ל
 : טשיסף עכרףושי




