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 וכשהדהם הגדול הפלד האל סלוגי לעד שמףהכנסח
 שבותיפ ואלף אליני ך 4יה לף כי הבארץ.לשעים
 גדלה נצח יממשלה ע1 דלמרה הלל וששחהשר

 ניכורה ימלכיו-ע קדשות ותפאררז תהלוה1נב48ה
 מנוכי סגסלאות אדת שהודאות 8לשכששחות  ודי שד ,ל ת אתה קרוך עד-עלם: מ'גתה,ה1רא1ת

 נשווץ
 סעלקים: סי טל שךזמרה

eabbif@.ש"מ baB רוז* Siot~etet set 
 לאטני יורם נחשי חיני ו" ידי-4אעמה
 trn~c טעילכ4 י נמססף : ומעףזנר

 ררורא ?אסא ישא שס" גיכעקרש ירזנרלשן
 ובחי וכיומיכט תסתכל טלכתזח בסליךסרעפת"

 * טכץ וטוהרי קריב' יסןטן נמלאדל-נייזישרטל

 אכדן"* לעלים 04 מקרף רבא שמח:סא
 ויתהדר ךרצשא דו,%סכם המיטר ומלמנחומשרד
 N~py ה44' וריף דאדש4י שסה המס1לההטלה
 שספרא משיסמא ןשירמא . מן-כל-4ר4מאשא
 : טסן ןאיץ מכיסאיראקדרן

4עאיינדע:ממרבעמער:

 8ק 4קנל4ריו אברון היא ~IKFN שלסינר ך טסהסריך%ט8פע

 גך:: ג: מ14 יחי פעולכםלו
 ימיה: ן" וי 'י עשה כ?אסשדאור

 ג:ן:"ן,ג1י:11:גקלוסנוראאת-הכל: י י
 ביי: אמ8 כואפל אעוות חלים לאוצר עלםאסי
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 מוחים עד' שגי % סחוחיס, Ch13 מ5ד מנס זמרי א"בכגק

 כנבל-ה. שסף נרגל ~ברה. י'~רשלד
 לכש נקם. כנרי מלר נבליה: עם זרועלף
 גאוות טלר 4ל-סיחם: "יכ לצריר נקם.כידם
 סככש: חסיקים וטית כנכש. יטרםלכש.

 נ'קד"ים. התאיר לבישים* כעשיתה9לד
"דפם: קדוחכם* ?טוי שקץ-ל
 אץ.ה. כשלטה עולה בנהורא. ררסלד
 עז* חח-ר טלר לאורה: יוציאס'שסטנמ
 5לכש טלר :עוז: אל ואנוש T~ym.וטינו

 היצקה: ,: לף יע?קה. ונקרש"רקר-ק.
 החיצו-ה יצע כלבישו. סדיי ז(--ק9לר

 טלף קדשו: כסא על ישב אלהיםכראשו.
 ריס יכצר כדגךים. ט?רכד ' כניים'ממיץ
 צח סיסצח. כשלנ טליתד מלרננירים:

 לנצח: פצלם טצסצסים רצחצח.גצסצחדת
 כחיש נאה. נאה קנא קנא קנסה. ועםטלר

 4רץ. כל-ח"י סלר' ק44ה: יעירמלסמות
 לשפדם בא כי כל-ס4?ץ. ע5 לטלרישססומ

 לער. קימו לידם . מלראת-ה"ישיץ:
-ihh~h 

 טלר ער: שהנן ונשא ?ם ירעד. לשלונצור



86 סשטץ יא" שי ראשה ייים*8י86

 סניפתו. הרים ירעשו בנבירתו. עולםמתיל
 לטלסי נורא טלף מנערתו: ורקרוטאילים
 הכרוכים קיטוב ?יןץ. סחזל חול4רץ.
 יעצר-כח. קר שאתו מלץ הארץ:תנממ
 נכח. כל משאוהוא

 מס'
 עצה לסחיר הכועט'ק'ם. מור מלשסיך פרין: גחים שמום הרין* נזידם לריו*הקיד שלד כה: לשף

 זלך צמוקיכם: ויגלה !?שף3טעסקים.
 *ריר-ק. סלפי קהל דלך רזה:יזיף שספם סייח. נטי חריצי מסל-רוח.טה

 ריסה:. 8סא צל ימקד רומה. משאשערד
 שהב טלר ועז כלש"מ. 41כה ?בםסלך

 מלר וטשספ: **ftwh~R 3ס4,ו סכוןסשסמ.
 קער למליץ צרק. והלך לסטו 4דק.שפם
 וכסאו 3שמשלה. תקיף שיד ירק:רורסי
 משלו-ה: בכל יטיכיתו לטעלד-ק*סלף-ק

 :סוד סרעיד סה3ימו. קלר r~oe מלךי
 סר טקמץ מכמו: ששומם ככל3ה3ימו.
 ובמעל: פססה .פעל. טה 3כלשסל-יעל.
 2ם הטליסה. עולם. מיהישלד
 קרח: ל*. לד יעש.
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 געבעטעט. י.די סכל חונטענטטעהענדע דמ: וירד שיתחע
.

 מסרש מסמףבו נרתמתם. זליה לדרים לארץ הפאיר
 נ* מתשור יני 9ה אשית: יד. כינשה מייזס"עם
 סקיך קוננך: הארץ nW~D ?קים. קבקבי?4

 סמא ןמטמ4רוסטסמשא הסייח . מאז לבדוהמרומם
 אדע להינף* רקם סרוקים שרסס% עעם *"יעלם:

 . שותמק

 קדהח אין תיטרף המפל * "שזסיך וסכל יורקיספל
 ימפוקס סי5 סכל* יוצר שיה ןרוטמו קכלשיי:

 הי2* טישי מנלקה מששח: 'ןש.רי ייתהםזזל-עם
 יכשיר שבתה: ממכע לבנה מיקושה סשהמשיא
 סש"יר 41סטים: וקורת 4ש ששרי יליהש?ע* כלו*זלם
 וכל- מחדש הלמגבו נרססעם. בלהה לדריםלאבץ
 לכרו הירומם הפלך אאית: סר. ס2ו4ה תמידיעם
 עולם: קומות וסשמנשא וסטפ4ש סטששחסי*
 סעוים לחי טללני זעמך מון סוף* שעלם ולהינים וי ??ין יז רו9ה,ד: המי שישך DDN 'לעף*משיז ז?ךי חיל : ש2לפ כנחלב "שןנף 9בן . כוח3בנףצה8 ?4י ידע וללני. יתם סויים זקוקן עעםאיסי
 ר91ה- ןץין * סשהףס לימות נשלקי בלמך DDNס"א:
 : משמים לססיון מהגללנולך
 י של-סט2שעם ?ל שדוןשל

 לכלי
 להטה: יטי אייד

 א"ז1: מננעם ושכהגה ?2ת עולם. טלא ומףנו4ד5ו
 2לזשרשסה' ושמי תסרר שקוש. 2לזיאסטסאה
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ןנוצורמלןקנו.מנןלםץנומשובכערנו:אלו-וףודל
 מאהילם לשמו. כבוד יצר מוב המה. זהרי ףפעל סכיןיקה*
 על,יסח ך"להינו מתגיר וקדשת.: ככור-אלטסירש מסיי שרי. רוממי הנים קר צכאיו סנה' * ףו סס'כותטען

 פלה: ופארקו שעשרת ועל-מאליאל שועי.משלשה
 . שן"מע

 מבעם ה כבור לפני ורחמים חמד כסאו. לפני המצעורזכףת
 וים : ף9סשסל ?בעה לניעת מ ערי ומלקינג שברא9אהטות
 דו סלעים : תכל שקרב משלים לחיגר . בהם נתןובבוניה

 סצאסם שסיים ?קל-שעילם: וקם ?טה ?נה. .9ס'ק"םי
 וינוד ראי קצם: רצון באימה עזרים בבואם.הלשעם
 שש קרא מלכותו: למש- נרוה צילה לשמו.מקנים
 כל- נוסקים-לו שכח : הל29ה צוית והסקין ראה אור.יזיח
 הקךש: וחיות ואופנים שישם ףבדלה וזמארת מרעם.קא
 הסעלה השביעי סים ס%-ר"ט2קומ ?מת 4?רלחל
 ןקנ סטנסה 5יהם ?9ה תסשרגת סבורו. 2ל-כשאמיטב
 אל שבת ?בו השביעי ?ל'הם קסת יק השעת: ליצםקרא

 ל8ל ויברכף ~9"יף לס'9ך : ליי להודרן מוב סשכתליהם שיי והזמור ואוספי להוכח ר"כיעי ויעםטולגמלאכתו:
 כל 'וצר שף לאל ףענף תדלה '7קר שלח"צויו.
ו מנזחהסשנסל ב  ק.ד"ם: שכת מהם נקדשתו 
 שיטעם ןס9יי* סלוני נוזרר ייקרש* 58הינף עש9ף
 ןי-שסח מושקת מתמרד : tnmD~ ע*סאוץטקעל
 קלה: 7p-WD1 ששקים 2יסאוריאל =ייצן*טענתה
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 שישת לי ?לח, לניני קטר נצור 4א "'טלף:
 סכ4 לסר נססן האי סכות טל*שתילי
 כטים "ל r~e גל .צנחנם עיד.שראלי
 "לו: טלטכי בד הרריצל4

 קו-וף. סלח.בם נמור מדין מיוםסרם (
 ק5ר. לפוברפה מפקרם נרסטים צדקםי

 ז9יט קשונ יי" (pe טחדק..עי סקיצה קו5קשוב
חקתה

 סו.כ-
 קשומ רי

~gp 
 יף ומוכרה וכירה

 קיר: למסגיף טע?ר רהטים קלר*סדם
 חשז s~v* טשסריף עם שמת שפהקף"

 ןמלך: הןים וכלהים וננרכף צרוךותולכי
 נדוי ירעש מיש וחייתוסא1סףכם

 ואומריכם: טשנחיכם לעשסמם שרפיכםיטת מתנשאיכם
 זטירהז וקמם ס' 58 יקיף דטבף* כעימות שריףיט5 : טטק191 ?כויתןשריך

 וכייותעקיה הףאלסדופהנ5 נ' "יעי*שקייסששחהי
 נביא זש"13ת ס?קיס ידקית זלת חמ1ת טל שע5סרש1ת
 כמוכו המחרש סנילאות שדל תקלות נורארפואות
 אורים יעשה ששמיר נראה4'ת: קעשה טט'ד?ל-'הם
 : המאריות יעצי יי אתה שיור * לא1ר1 קהיה ?ינףוקשה ט8'י צ4-5'ט חדש איר ססד1: לעולם גי4דלעם
 ויחרה 4דולה שסלה ט5מינף ך אסיטנף רשהאשכה
 יר ששטחף טב1תימ נעביר ליף טקינף : 44ףסלט
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 האב אקיבו יהצלטןבף: מסגךף כן שים ךןומלום
 לסשסי5 לסטין כלו ומן 44ף רסמ סטרסמסרמא
 טתי?5-נכרי !אי(ם ולנ ולעשות לשמי לקטי ללמדלשלש
 2יעבף וסאי ושמסה: ת'וךקףתלמיד

 נתויתי
 רדבק

 נ5א" שקף ףיהחטה יטמ?ה יבקבף הסד ?ס?וכיףלכךף
 שקסיו וסנלא ס4דו5 קדקף auY1 כי : לעולמ41דגשם
 טטרכע לש15ם וססיאנף ביש?מף: וגשסחהננווה
 פש5 ט5 שי לטראגף: קוממיףת ותו5יקנף סארץכשא
 שייך כטמסה: ילסרף לף להודות באמת* מ5הסנדול ישי הינתפ ייש" מ53יעמ כין-ת ףננף א"קלשתות
 מטי* %י "י "תי '"'י : ששסו נשרטי כצמו סבוכי ןחטה
 ף. ףתייג

 צקך: י חה גולשנו יהנה ןשרשלקע
 : וזוא סעיפם מ5כףרצו ככור שם הריצף,3ל"ם
 7?י- Ahhh5-השה ול-יע "ישך 1ףן י%1ט
 452 סיום מנוהת אנכי אשי סטיה פרסנים. וסיף9"לף:

 וכיסף ?שימל שף ויכרם י?לר נש"טםיסלף:
Y??~??1ילשנו קשרמבם מלשקף: ו9ש9קן כלרר 
 2למא י9מימבם 'Ta?E: שיז למשית ונפנף52ענף

r~ltnoרסשןן כין : 
 nfiSD אגלי אשי אל'מצומי תשמעו אם-שמע גריה1
 ל?ס- ל92ד1 טכסיסם טץ-יה1ף י"טסה סניטינף
 ינה כעטו יעם סקר-סי: לכלד1 ףסז145סשקף:לסכגם
 עשב חאקי כלסנף: וסיר~שן ראף ושטסטאמלקהם
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 פז-,מהם לים משקרי -ךזט: ,%קי" לזך9י.רישור
 נטמטםלכסקק

 יעכך-

 יהשתמי,ף(ם טחיימ חיקים
 תעיייה את-השלעמי ן4צר ש9ם קוקוה ןח4ה :להם
 טעלי מהיה ואסרים טתץכש מפן לא ןק4ך9הסטר
r~snשת-רירי ושטס" לקה: נמן והנה חש- סמרה 
 על- לאיל אתם ין-רדם ועל-נסש4 עללססגם8לה

ןר-

 ספרד י9י9י הכיקר 9ש9מש שם ייק-9ני9ה 4יי אמם לטרפם : קיניו %ו יידית וסו
 ע"ש סני9כם וינד ד.סד9ל ורששי יטעןיייי4.רז: יתד ,עימ-טדי'נדייי 94כ'9"כם ייקףכשי:ו9ש9ש
 שפם לקיץ ל4י(י49ם ד'עק יערוץ 4שיס-ר*ףק
 על-הארץ: מלטישםסיף
 יל ?4י, אל,ש% דבר לאקר: אל-סשה ,הלה ומוקר::נ

m~DB1לייתם בניידם כנפי עי צת צ יהמ משף יהם 
 לי'%4 לב" ,היה ח4: פקל הננץ חירקתהמי
 אתם 41קלתם יהדה אתייל-מצות חכרתם אחור8ימם
 אשר-אתם והיניקם אחרי לבבכם אחרי תכתשו4
 את-3"צדהי טבעתכם רטכר4 לטן שם: ו ' וו או%ט

 יד חלקיים ןעה -4 : לאלמי9ים נם קדשייטילתם
 אני לףלרץם לגם *ית לעריכם טשכץ טמססהעאמי
 מא'. ינקע %" פוי יימ ימן %ן שאת, r~s eynb ש : טימי4לכל

 הדבר כשה ומדב י9ה4 יקמשו ןשך,ר ןבך"27עים הססי וחייב מזהיב החסל לשר נק4 הכון ומרבחסת
 .איילי- 4יץ : הלמשי44מ רוז"

 קנן "נקמ צ"- מיעי על"
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 ומלכרעו נכע וכסאו קום החמו היאקלם ויה ידחהשענף:
 לשיניכם וקימים ידבריהיחןים קימת: לעד:אמידתו
 על" "ינו עלקשבהעינו עלסנה יעלקו לעדפם9רהם
 ןשיאלןךךקי: ?PrlY כל-רורהע ועל ועלנרהשהץיבובנינו

 וקי.כם מוב ובר ועל*סאמרעיכם עישוניכםעסי-סר.
 %ך סלקךף אבלץי3ף* ואלוקי אלקעף ן הגאוששטה ש9ר' : שנוי ויא חק ואמףנדק א9ת * לעדלעילם
 י2וותבף בהא יוצרנף שנותיפ גהשל גואלנושב-ותינף
 : זולתך אלהים 8ץ שכשי. כשנולם הכמשן4ףשגם
 לסגרכם המהlae 15 טעותם הא שטה הבמטף?דת
 ומשפמן מהעבר עולם גרהם ידור: ש9י-רוישסריסם
 למצותקי שתוטע ייש י שייף : שלץ עד"ססישדקתך
 הא טעה ח9ת עליבו: לשעם 4ך9ךךןת?טך

 השעת[ ריהוט הףא אתה אשת ריבם: ליב גברתעלך *י טדי
 מטצרדם ימתין: 3ל קלך 4' 8ץ ימטלזבץ אמר71ההש

 כל-טכהחימם סדהענף. המטיתן9ר"ם באיהיבף84לסנה
 דרירתם טקןט %ס שקקעט הם,מוף 8*ט לכלךן9ט

 על-זאת : נותר %א טסם שסד שדין קיום סחףקעקךיוי.
 שירות זכורות ןדירהם פחנו אל ורומכ? סקוסכםשיחף

 ים וקמם: סי 58 לשד שודאך לרכותוזשיחי!
ו שקלעם ףטנלמ נשים סשסיל ונקא *יולונשא ב  
 שולם טעת לעפו תונה רלהם תער ן9וים הפדרהחסיתם
 ?Qi: משסיי רקה משהאיה עורה ז3ף *מנושל י9י מקה הטב?ף* רוא שאיך עליך לשל ססלהץשלע:



44 סקו רעש שג יאשת ליםכסלה44

 מרא בק'דןש נאדר כמ-כה מי יהיה כאלםכד-כס-כה
 W~D: ?שהלסלת

 asn עלהמפת לשטף גאולים שנחף חדשהשטה
 לעלם!%ד: ימלץ יי ואם4מ. והמליכף הודף כלםיהד
 שרימז וסדה אמרכל יעברת קומה "צר4צ"-
 יקעתי, קדהצ קמו %שאות ן שקי השיאל.יהףדה
 : מטלטל ע8ל ע שטהשריף

 העלתה: 41יי ח?"ה.ישי ישתי"ין
 טסתכם ילקי "בומףני ואלמי גולמינו ן שסנהמריף
 ןסגוא סגני ס*דל סאל לעקכ ואלמי ?סק"ללץ
 חסדי ויוכר מכל וקגה מיסים חסרים נוטל איתשל

 ?8ס9ה: ?מי לשיא 9וסמ ל9מ מאל ומניאאנות
 ?סחר וקסקט שחיהם* חפץ מלר למחץעם.זכרנף
 תמוקדע עטי טלף שייכם. אלקים למעגןסמים.
 : שקרסם %ן ן טסה שרוף .שע

 להושיע. רב מתימאתה מח"ה לעלמאדני גבורסמה
סומק. ריש שתססים טחים מהץה בחמד מיוםטסלשל

 ילקים אסייים ףשו"יי חיים ורופא נופלים
 ?n@e: ימצקדס ומתה סטית קלףיף רוקה תמי לבירית קעל 9מוף סי 94י* לישגיאמף9זו

 ברחכדכם. לחגים ןצתשיו זוטר יזיפטים. "ב כקוףטי

 סטוצים: טסי..ה ן עטה 9רףף * סטים לסליות 8טה?ח9ז
 קלה: ןסייקן יום %9 יקדוקום ה2 "ד ושטף וש קד8כצ%'



89 סוסו ראש של ראשון ליוםאוטו89

 ש% יןםתבח קדישים 11רא ונאלנף מלכבה צורנףהתפף-ף
 עומררם כלם משרתיו אשר משרתים יועד הלקנולעי
 ם סייג ךוך%5מקם * ?ןך"הןמד שיסקךם ע*?ריוח

 פוססים וקלם קשם רצון ףטורשה באעמה עשיםן?ים *בודים כלם ברורים כלם אהובים כלם*עולם:
 וקזכרכהם ובזמרה נשדדה יכמסרה כקדשהאת-פיהם
 וממליסעם ומקרישים ףטערייינם ומפאריםוכמטבחים
Da~naהףא: קדוש וסומא סובי סנדל סילף מאל 
 ומסלעם * טפ(' י' שנום כות טל על עליסמ מקבליםואם

 ורלה nDW3 רוס וקסת ייו?ךם לסקטים 4*ר,צתןןץ
 שדאה. ןאוטרים עורם ?ימד קלם ןשהוטנעיטה
 זבוךו: של-ס"ןץ טלא עקדות יי קךהצ קדוש יקדהצ

 כדחן י מלר. כרססים יסיים חסלידרו'
 ןעת גאווה טלר. ןרכ, צע"גטל-עשתונות
 טשיטת :סררון ןסלר רוק קלר'ססס"ר
טלר:
 4-של-פשטם יטעין 9לף. :תה ל% "ימשי
 לסיריל חק "' 9לד. ירטת יים היא זשיה 9יו.שייק
 *ל-קלף* טטליף לידטיו נתן פרף מלך. לכותםהא
 %: מוב ביתרון טעיתו לעולםתכהי
 שסט לין טלף. לטאריתןגי מעש טלכלה
 לסיחוף קדטנוף טשסמדל טלר. פלכנולף



45 סשי רעש ק5 ראשן לח8ש164

 ה??יטה"םכראמ שי ע5 ואילמך ש5-טעשיך ע5 חלקינו : סרר ש סןובקן
 כ5- לפריר ,ישמחוף ש5-השהשען

 י שלשב רצונך 25שות אסת אנדה כלם וששףסשר""ם

 נידך עז לפיך עפסשלמן "5טינף ם עעעענף סמויללם
 אמ: של-טהשששיל 52 נקא הלטך כימשהושכלזה
 ומקיז לשקיף מסיה ל%2 ן ובדד מןילק
לרורקךף

 יפסח"
 5חראך שמחה לך להנהלתם 9ה

הצש"
 גר ועריסת 2שהך לרור קךן וצמיחת לעירך
 וימינו: שקמרה טשימךיסן""חי
 וממידעם ענקיו ףשרים ףשקחו ?ראו צדיקיםוסכל

 '9קש..
 מן-הקרץ: ודין 9סשת מחסיר שי תעהעקה %י .ן ס. .י5 מקשץקסי ציה וע 2 "
 משכן ציין כהר ש5-מצעוף 52 לככר י שטהומעוך
 . "רשר י שרסי. כיתוב קדשך. עיר ובירמם4ככוכך

 סלסלה: ודר ידר איון 58טלך לעעמ יהוה?*
 ששתיכ * מנלעסי חלוה יאק ש% ונצא אמהקדוש
 שסרקה* נקוש רקיקת ןסא5 כטשפמ שסאות ייפלשה
 סשדהם: סילף ן טרהסייף-
 שנף. ךחימ אוסנף שהשט עטים. קש5 ססרמניאתה

 ןקרסטנף . כמרותעי וקרשתנף . מלשונא סשידשטטני
 הנדוי ןש% . לעבור%נסלקנו

 קכאס: ע5ינף ה(שדהם
 9ש וית טה )סש4ת אתיתם ?חסלה א5העף ןנמסזלף

מושי"
 וש9 קרש מקרא 'ימקש ?ריןה "וי11( יום שה*

 טגון,:יוי'4ז



46 משעז ר~ש של ואשוו ליםיסלה46

 פרצה נווטה רניצ ויבא יצלה לזכיינו. ואלהי%קימ
 אכותיני. וזכרון מפקדיו זכרננף תכר מקדהשסע
 * קרשף די לרהטך ף9רט * עייף 79-ךוד לטייחהקרט

 למוכה לסליה לסטך. ~שיאל שית כלזקףץזרוז
 משרע ביוזם ולשלום לסיים ילרהס"ם יללתיולמן
 לברכה בו ונשקדנו למובה בו אלהינו יי זכרנוהזה.

 וחנם.. חום ורחמים. :ששה וברבר למנעם. בווהישקענו
 %ף אר[ כי עינינף. אלךף כי והווקשנו. עלן3ףורמם
 אתה: עןחעםתנץ

 כלו זל-העלם 2ל מלוף אבותינו. .משלמיחלקעף
 כהדר .ומע 11 נעשי של-ס~חףץ 2ל והח"אשלנודף
 ?ל-?ע% ר_ןע ,וך%י. תמל כלימיני 2ל עך4אע
 כאמר ן8רתו טחה שי 9לעציר וחץ כזעתו טסהסי
 ומיבלתו נטלך ושרחל חלהי ם באפו ושיה אשרכל
 סקנוחקש רצה טבוקינו ואלתי "לדדנו ש," (pO : משלרהשכל
 'ורש ?חיסה אלפינו : ר%8יל4י שיה (PO . נישהעתףןשסקנף ממוקי שוקת סתוךז סלקני ומן 9סזימץדקרקנו
 לעכףף לכדי וסמי קישה:( סקרו ןשראל בת הזיחו הרשףש4ת
 אקיץ )מיכני( וך9רף אשת crh~e טסה סי9חקןץ
 מקרש שליסטרץ על שף ע אתה חריף 4ד.וקים
 : הירון ויזם היוטל ו(ששדת
 את וסשכ * יכמסלסם ושראל נעמף אלקימ ירצה
 באהבה anh "ןאל נישי י% לדסירהתנודה
 * עקף מקרטל 2כודת יגמיד ליצון י.תסי כלצוןקקשל



 . סהרנה יאש של ראשון ליופמפלה41
41

 4יק גריד אחסנם* *יון 9ש94ף .עינינוךמסשן?ה
 י4ייז: שסי2תר סטחדרן

 שמים א5י חלקיני י הא שטיה 5ד אנחנףמודהם
 ודהיבודה לדור הוא אתה המלנף %ן חיןנמ צףר*לםהד.

 נשמותינו ק5% בידף הממסרים חיינף 52 א% ונמסרלר
 ;קלא,קיף ואל "טנ. קז9לי,ם ;קץ 21ל לךכק,ד,ת
 45ו?5ף וי המוב וצהרים' רן'קר ןךב שבכ5יעתוישךבאן
 לך: קךנף מע4 חסדקי 5איעמף כי והמרוגםוחטיף
 : יעולמנ4ד טטיד מלסלף שסף ויתרומם העברךי-כלם

 בררותי: 53-בני אובים לחייםףכתוב
 ה2ד?קבף % ץת'ט%?ץ9ת וייצללו 9גה יוךטן ססלהםוכל

 יהודות: 2טה לף שקרי המוכ יי בצעה ?רףף קלה.לוקני
 521 "לי,ף קמטים !ק9ד סן נברכה סובה לוםשים

 3י פגעי באור כאחד כ*ו אכיבף ורקנף 2קף?3-5ק%-ש5
 ס9ד ואהבות סיים תורת אלחינו יי 44 2תת פןףשאיר
 לסרך נעינןך השוב ושלום. ןסיעם ורחמים וברכהגנרקה

 סשלומף. ייכר[,1?דק %9-עת ןקלי5,לטרק-2טר
~DD3

 ונכתב נזכר מובה ופרנסה דקלום נרכה חיים
 מרייכם יסיים "י "י1 זית 792 ו?5 אטבףלש8,יר
 השמים: עהאה ן שמה חייולשיהם.
 . סרטה מכבר יקחתי סיע לשוף וצור4טה
 פתח : תהיה 5נל 9חר ונפשי תרום נסשיתיגללי
 סחושבהם וכל . נסקן תרדוף ףבמצותקי סחורתךלסי
 טךשסטם. ןקיק5 לשטכם שסר 09-ייה ן4דק4לי



48 ?ב4ר לשלק מהטלהחזרת48

 למצן 2שיץ ןמינך. 5מ2ן .2שה שקשי. ~Tsכקשה
 ןדקןיך. נסלל למרו תחפר. יקוזז 4שהקןשמר.
 ליי והניט אקי-מי לצון יהיו ורנני: :מיקיההעיסה
 2שה הוא ססרוסיו לש עשה ונאקי: צציי ן5פ'ניר
 שסו: וטמרי וי-"ךאל 52 ?למלש
 טית שיששו אבוכונ4 ואלהי אלטיני ייערןדויו

~sP:ec, 
 יקמכה

 וכשנים עולם סיסי פירשה נ4יךף ושם ?תירחף: מלרנו ומזסמונו
 2 קרמלוו2 94שומ עלם ייסי ריר4ש5ס טססתי"ווה לי ךצרסה1ךטמות:

 צבור. לשליח ההפלה חזרת "קי
 שכשסם אלוהי שבאינו לשלהי אלהינו י שיהשיין
 י5 ומניא סונור ה*דול הא5 שקב 1"לה' ךיחק4למ'
 אביע חסדי ךזוכר מכ5 ?קנה מונתם סםדס גומלאיון
 . נאסכה שמו למען נמהים לבני 3"ליסכיא
 אפתחה . מכינים ?2ת ומליד . ונבונים מיסיםסטור
 מלסי יץ סי ולסגן לסלות ף9מפנווים. טססלהסי

 )נ"" בעדשים 41דש'מסלמם
 רחמים(: מיא מס"ה פמ

 שיק.קוגרש
 א"כ,ת"ק

 לחם כל באימיו פקדה. יום חיל אתי
 למטר ךעם לקורה. ברך בו נשיםלשקדה.
 השוע נשסמ. כס5 יחי היוצר מוקרה:3ע5
 משפט. יעשה לא !כר ~שפם. בססםורל
 כל טרמ נזכרכטשסמ: ערכוחין

~Y_DQ 
 * סצכ

 כטוך בקדם כיחור ח4כ. צור כטמשבתיזם



,(, ,,-, "4 ,,- 
 ליםאנינות49

49 משנה יאש שי ראש"

 כמזום לגתו מטביב: סל עלי, ל:הכנקצב.
 שנה. למשעים לסמנים נער ושנה*כה
 9ןה לסלו שכדר לשהשנה* שיות אותעוסה
 כלמק שונים לחסקרה* מה צליסשעימם סריורחיי למצוא לקריע רונשירקכסידם. ירחישי רבדכם קול שיום. כם סגיצגיכם יום* )"9חק( יזף ירסיס ללצי עשנה:ראש
 שה יישן סמכירק ": לשמרראק*רלחהם
 נסקרה: בד אשי חשיצהרה*

 הריס עם %א כחרשה. כרין.עלות שלהי
 אפתנ4 שופר( מכרזן שות )מע כשומר ילרוצעה*

 רעים שטגנת י* כריצך כטרד 841)י6
 חסרשצה:נמו
 שס"א דכתבנף נסוים. חפץ הלך יהירם*93ר!ין
 תם9. ומהח"ן עכר נשלף סגים. אל.ס"ם לבהלםכחידקם.
 שסךףלם: מע יי nmwערוף
 יהוייע* רב 4מה מתעם 9ס,ה 4דו יעלם ונורשטה

 דנים נרמקדם סחים ייגע נחסד חיכםטכלסל
 ייקום חםי,חעם ימהיר חלום היופא מפלכםסימף
 רויות גטי קנוחן ועי 9יי סי ?ש-* לישניאמיתי
 את4 שעש ךשטק: יטעקףס יטסןץ סטית שרלף

%נ8 .. ין 



% ~rue שש 4 רישש *שקטפת60

 תיק."
 עתך שע לסלעי. יססץ ז חאלתו

 חמועל. קך,ם ר"ררי רון להועיל.לטךם
 לזקפות צדקם ל.הקעיל: מוקם כקרוןקרוא
 לשמצה. קנים יקרב סקלם שןעה.3לב
 וברית קרן מביכת ישועה. ךיום רשןצת

 משעה. הותמית עניש" נגנביםשכקנה:
 מלזל לסמן ששעה. וחוס.מיהן שתותספסר
 שכטה: נלרה "קרה כסננה חשקה.שמת(
 לשם כמזעות עשר. מלכיח( עזשגדרו
 3טההנ וופן בעשר: נגירה י" *כיר טסו4ףזווג ...עשי* וקדלדח הנידנדת סק ועשר*4סן
 אחע4ךם. מור 3סר העקיר במרום.אתץ
 כקר צתיו משים שיריכם. לחן וךארשם

 אמירה 3ער סגובחלה* טרק 3החסרים:
 כסכטרה. אז טקיר אנקת ט החרה.ער
 נעתרה: כמו לסע.תרטלי
 עמם גיא יתרו"דה. ,לות ירין סלד9
 שפ-( נזכרןן "ף (pe יבשופר לריעעה.מריס
 במללן עריצן-ק* אקרר ארשח י"אטטט:
 יחרנעצה: 1%4סרך



62 משך ראש ש5 האי 4חאיית61
 60ח1.-.ס

 ברחמש. למים נוליו דוהר סרסורם. שב שסיקו
 מסמים: יסרק ן שטה שריך ממש. *9ת 8מה81ט7

 בץ8. א,(5-ק
שנחס

-t~he 

 מאונסת שרש נכעי-ק לקעבה* כ"שעט לסתי שלקמיה* דמור ראש ככנתשיה. צול ריח טהום נעלה. שצוק חונ אכןי
 חנים. מארסתה סידרה רכזעד-קגונים.
 טס מנעי קשיה בנים. על טכסהךטעדת
 שסה חלהה. שלא כבפ .הארמוןסשנים:
 כעד רכים וסללה ונחכסלה. לולקלסה
 לח זכר סללה. נלא כער פרותהסתוחלה.

 שחות. ב;כק למכדר עוכר טרחות.ישר
 רעה סיוף למשחות. זכרה כהיוםהשסה
 הנעכיר* יוצר ככלי מבע למנחות:כיהוסף
 כסכי-ק י" ולמנכיר* למנעצים פיליםנשי
 השכיר: מג" שנים טפוו-ם נכיר*שנקת
 ראשי[ כככור נכרה. כסמל ביתכעטרת

 הירה. לם מעמור לנג'ס י יכרה.כי
 : קשיה שמו עמולרמזר
 הללנה: לרפודך יין אלק!ף לעולם ן!טלך
 4א: של שפישל שתלחש יהשכ הרהבגושיה



פ r~eo *"השש יאשז ישת"זח
  הסעף שור ט א 4ן  41שמ  ילי 4עי4ק נלט ו"אע: איד להםחק

0טץ שייפאק 9  ו2צךץ*ובור ובארץינשטים . אלפינו. הואח4ץ 
~as'

 טך44ה:
 השאושrB~1 מסי. שחה4א
 יושהולבושו ישימה.סמיו קמרייושב טיעם.שהור עולסרסימי ל44ח*ז4ר1

 . יש4הש42תו ושי*s~op שיזיליסד הנאה.ס2שהו

 הצהן%א$ום 4אקת. לקורשיוורוב השי'ציק אית*טליתו
 ילידתו 2ל אךץקללה שמקימישוכן
 ס8י*שגר'ס שרושי יקיום יא ד2ן5י-
 4עבעטעטע  מחשרם שט. מ,נטענספעד4:נדע דף: גירד ש4המק

p'p~הייע. ח"ח 6שיש 8ין מיץ 
 נוזקד,ם כרמאכורי2. להקך-יוק ןרצריע. ךצקךרפףק
 קדהם: יסתיע*?יוך2י

 יכה: לא ועזר ח'שץ'כה.י 9ה צל מיכה. קדרתו'
 זלס כחלשה: שיא סלחה* ו"חרע סליחה*ל%

 זבתן טליה: חומיה 2ד טיילה* ת 99רוסילשה*
 ששש0,

 גאר,י ובערץ סגלו* וכדרק מפאריכם שמו"ףק
 קדהט: 14. אי- ?כזד וכמקל. 0לי..עדש
p"]pשונץ עוד מצוהרו שומי 

 לגדי
 ךיו ישרים *

 קדים: זכרת* סמר ףכתכ ףשמע י ןיחרון)קשבנהזשר
 נאקתכם תוסר. לא ףבריוז מעשיכם שפרףד"ק
 קדים: שר* גסם"- לי לכלתכ ששי* שסקיםידז
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 סה*סר.
ל  ]1 ; רחבה ארכוה: לה ונתן פרסה. טקסיה 
',; שרשה* ס2מה ומששישה: רעל דרכה. הקשתושטכם.
 ;;; ערמה. יסודות מולקה: 2תה הנד ררוכה.נהנה
nQE.שיימה. ראש ארמה: ממור שד ומהריסק (' 
 ; ן2ד מורמה. 23ןה רמה: אדיס המרסה.נסור
 ן . ירןה. ךייעורזי מלוכה: וחפור ריסה*שמק

 ' . ןסוףץג "ערץ הטדךך': nehrn שרייך*"ףלי

 ונבוך ףמרדה. יזמוה סקיררה: ת"ת אפדה.נמלכות

,) שלת.מק

 עריכם נטשים והכפיל. 2לה מקוואף וסכמי"ףק
 חדוש: ימסטל* ספלי-סח ל? 3י ינעל.?רמז
. ינמארנף קרשו. למר עליון ממרחק קמבהשגף"ףק

- 

 נ . קדחם: קרשו. יתרכי יכי סי סןשו* סרסירסמיי
. : כנויל לאטרוסירר "רץ. רשוסמ תבל יושכי 3ל *עהס 6ץ סק)וקיא

 הארץ. 3ל ל יקלק ב ונסי שאכץילמשהן -
 נניב הנערוך שת נצסיע. לשתן והוד ושדר"י %דוש"

 הבבחר ניודם ת' מליון: לאלקיים אקפא קיךהנית.
:) להערץ. קדשוז4 לשפנם סינריכם ?r.f~משסי

 ממכיל. עלם *רלה גאותו י הארץ: מגל ילך כ"'
עזו9

-eD~ 

 אלטיש ס"ןץ של 2ל * ק' יכל. מי 3ח
. טש"רם. ש% משכיל:זפרר
 נבורותיו. בדלף 3י וידעף נרהורוו. 3ל שימו דע ת'
 בייתו: לעולם קיזכר נאמתו. לוהנישע 2בך-נה.אל פצתו. אבן וירה הציב "' לנפלאאיו: עשר: זכרק'

---  -----
- . . ,
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 rqeo .64 רשש של ראשך ליוםקרובות64

 וצצה סלף. פני לאה מסוכה: וסללה ושידה.ל4-
 ליד 9לך* ?סם ייקרה קולך: ?דק לי קו עד**יז.

 9ל*מלך* על יכת "' 9לן: אסמי חני 9לך*טץ
 שליכה: סטיב לר כשלר*סנזלגה
 שיודי איש מרע. ול לסטמת הרו.מעי

 מרישי שרע.
 ידהם:י * מ=טוק* ליורן סאה* הטלם **ק
rwסיים יף לתוקעי םה* אחח יוכר סלד ~aa.i 
 .וקדמם:נ"א

 שן".4ע

 לזכאי נשנה עשנה ו9ל סיטך* ?ת יחק הךעמםי
 סכומיו. שיקדי יי: פהיכל לכרת ק'זכרוני.
 אול תמציתו רל פע?יו. אז כהכשר קדש זבחי

 משם "' ?קרףו: שיכף 4חסז "סר "' לשוו.להקריב
 נשפה לקרה אם טה יזם ים. עידף ישק לסקהגחני9יו
 דגם "'ט?עו קרש: סטרא 3שאף4דק ק'וורטערש*
 רשיונה קיימי יבולף. י9ל לתקהנ עיף ןכש9ם.?חל
 שאייי לקם:שזיוה
 זרוקת כנאוף שלקסמיכם. במי ךשועי בהא האההי

 9רם ט:לכורץ שלכלאי "' סטמקוססיכם*ליקהןיע

 קהלורז להו-עד. שכלי גל 4ףן כהנלומף "'עלמים:
ו * "' 41י. לעלם ץ9לך ן "' לסעד* שמימויך9בות  שוכניה ןכל חלד הנוים. 1ע1 סלכן )א כנורב
 ש?9* ס13"ם: * הך84ן עשו קך 9 היעם.%1



 *שויפת66
 ראשי

66 סשה יאש של

 גגנק.1trw א*נשוק

-

 חאה* סלה הוך לסלה: פית רמריהףגדלה. כ" לוי גרום: קךשה "לש לשי ן ,
 זמ- סדשיהי זכיתו. *ד זוכר ומלה: נהללמזקיקו
 13מם :ןח: גידיכם במדףהף מרח. עומם מוב,חההע:

 א* פרי גסיל קשיכן לסערם: יגף יכל3ל-סקסים*

 לקצסע- :4בף 49רה. 9סינ שרי נקא: *י94סם
 ששש"ע

 ושכם r~p עיקוף והכחידם. שבר צרעה משתי
 וסיכם לדיגי "' יךם: naQ %% ןכור ק'סיךם.
 שלכם. נלה שגמו 2ל לסיסים יסילךם*שחמי

 מבמוז ק' ?lpa~. ש קרסל _יגרוף בסין לצעוד."2ר מסלתני סלול י ךרישלם: ימם "ת אדום לני ן ןכרקי

 שבוושט. עוד: שעדרני!כה-
 וכלי ביציב כינס %אילכן. סיקל משהצ קחתש

 ותריץ שמךם "י לעולכם: יקולף ן קי עלכם.שררת
 סי ק' לסנעימו. כף ךמחאף יציורע לשמן.ינה
 צפר. וכוכבי פאליים שף ש 181: ית :מקד
 שויי: גקטץ היחו "' למשסי* שנח יפייסלא
 ן ה9ר5 סיר *טיי "גץ* ושוקט סגל ישני)גל

 %דושו( ושףץ. גל 2ל לקלו ן היי ג"וץ.לקשית
,pgקרעם: הגל בסנטרים. לאמום נצדק תבל "טפש 
 ף45ש. אוראה ונפשו "מדבפ. יסד ליסד והףא"ייק
 שדש:טרש
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66 סשה יאש שי ראשה 4ש?תנתז66
 קטלכן צהלה* הכל צלצלו פה. פצחו פליאים?ברה.
 קל קלע יועצכם: רכבתן רומיףהף קדה2ש.2ם
 : תהגר ואשמה תאזין .שהגי
 קרשה ואשלש הק'וש. בהר שופרות תשלשקי"
טן'ךש:
 ולרישו פיא גקמ* D~O לף יתומיי "מ* חקה ייט-קלן

PO.rg# 

 אא"י.נגגק-
 לסטיק: קעש סגות- טיש וק* ומליאז
 הף4ש הנדלה: 5פי עמתו גוך נדלה. מא1נאיד

 העד זוכר היצלם: אליו הוקנה ה2ר abPe~ידע
 וגשא. מרוכם סההי ץזמם: יץ תהלה חעןטסם*
 לגכזרה ןק2אם. לש4 טניר "?דק: סכל טקיז1סורק
 ו8ה2 44די ?נה בזת* ,ע ריטב קצ42לר קייטם:ט2י9יך
 :תעוכב 4כהר ?ניגורן* שקבורה סה4ףלסבירה:
 אלם: יקיים פה צר יעלם. %ם פ2לואלמנות:
 שוטת יסוכם: יס"ייל רטי מרמסיכם* -khקערה
 שדץ שופסי אמונה: טל פעל תמים בקנינה.יצ-יו
 2פ1. מקטם עושה ודתקהף: ןספלי סיסיוט-הף*
 :קילי* טרקדיקם גריסים : וספו מפני מקדמםחעסלה
 ינשב ש5"טאל'מורק* יוטה יןלף: מששמוטא,שר
 הסתידת: ?ל חופש נולדת. כל צפה ט-ומא:טנוסי

 ידרוש: להפר לב חקת מראש. מיויור(לכלי
 לטמאעעם: שבטוה arR ראשונים. ברית יכרי""

 ורוש: ס"ל בפישרים* ייונתם ?PX* סגלייפיפ
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owne.plbn נמליקףזככן : 

 ועד: לעלם י,5ר ן טלר ן טלר ?ש"
 עסלט. א"ב~pa עכו.שק

וסקי~
 מחו.

 מלק:ן כקד5. יחלירי עיטה.טרלי
 קלף:ן יקל. וקרכו ברקכרואי
 ,סלך:ן כקל. ננק'רו וכה עיוריי

 : ן4ד יעלם יטלף ב מלץ ן קלךן
 מלק:ן כקול. ןרובבו רסקים רדהרי9

 קלך:ן כקול. וסללו קקלהסמומ
 ומלר:יי כקול. יעדר וסיות והילים"י

 נ4ר: לע4 יוכלר ן %ף : עףן
 * נקוי יזמרי ומירות זנרי"י

 2 מלףף

 טלד:ן כקול. ךמינו חירחרס9כד
 : ומלךן . כקול ומבמי טפוחים טסותי"'

 וער: לעלם המלך י מלץ י מלף:
 hhbh~*י יזל. וקוו י יופיי

 טלף:ך לקרל* וישירי י"ישמי
 ןךטלך: כקל. וליבו לסכות יכרך'

 : יד לעים זיו ב 9לו ן מלר:

 קלד:יי כקול. ,מלל. סילל טנץ'סיי
 : מלףיי . כקול ונעתי ננהנעעי
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לווקל: סונכיוםי.סלקלוןקול. שרסהם9
 (ד: לעלם ר59ד ב שלו ב שלףג

 קלך:ך כקול. נענו ש עירםי
 ?tt?;~? כיל* יסצחי סלאיףסחררי

 דילף:? כקול. וצלצלי צאנף צכאהם"י
 לעיס41ד: דשיי ן שלי ן קידג

 טלר: ן כיל. _יקד,שז קרש קהלוהי
 לעד:ץ * כקול ןרננז רבקהרככות

 יצולך: ? כקול. השנני שלהבתם שביביק'
 לעלמיד: ייללי ב ילך ג שלךן

 קלן: ן כקול. יתקייו תהלות השסי,
 טלף: ןחוקפיססחרשףיסקימיכקול.

 יסלף: ן יקדל* ןקני סעורה"י"סטיטי
 ועי: לעלם נסלף יי טלד יי קלףיי

 *מה: אקת ןמ7ק7
bp. א"ב.שוק חון. סלוק.טותחיס

 יין: יעם לבבתולבוהן
 דין: ביחם מהצרעםלדובר
 : ייז ניהם מקי 41שהלרוק
 : רץ ניהם מעקיולחומל
 : רוז 9י"ם טההשנהץליוגב
 : רץ ביהם צך8ותעלכש

 : רין עלףלטל
 שרין: עמרקהץלנולה
 שרץ: דעאלהונוה
 נרץ: נריתוהעוכר
 שרץ: חישידיצטהר
 שרץ: כרסילכובש
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 רין: ביתם תהלוםלמדא בדין: ?יצתלמחי
 : ייז ומאם לקורמיו ra1"ו. שדין: *מהמוא
 757: שיום נסטן-הןלציה טריו: מהקמץ7[פו2ל
 רין: יוכו עפי עריתכם שרין: %%יילקעתן
 רין: טיט. מיקיי לחוטך שרק: שהסעלקטועם

 4-"ז י ע-שה. n~yc ליק

ru~8)סלד שדלפני )הוא : 
 לירץ. קל עי "יק שלץ. שיר וסמפט"עף
 * שרץ הישני מכל י"שכי " סירץ* ול י.י(ךששירי

 קצן בורא הוא סי סשרץ* קצה טד r~cסקל
 עטהסששפ"סוץ*

 וקימולטששפ * י 4" ' א י."
 שההף לישות * מרץ 2הי ל יה"ן YQBC.אום
 .רשמי כל לנטר r3e~ טכנפהז *תה האיץ*שחפי
 שקי שריר קה ישמרץ* שאגדן תקטיעי נקולארץ.
 טסהדהז זיעף סטרץ. ול על י*כו ראיין.גכל
*rxשקמכם ומשר סטןץ* ןס% סימם ."יקחו 
 ןפצחף ואז לארץ. nnmD בפזם וטשי לשפץ.טש2ל
 האןץ. ש% שלף : Y~w. כל יקא מבודו ק35ןץ.קנן
 סטרץי יושכי חיי שיסיד קרץ* ri1%1e ילשגק
 שקיה ששר של ן"אמטי הטרץ. סאכא טשאהמפור
 ניכשו סש-יץ* גשל שן לכל1 9ה "' 4מףץ*ט188
 מסלו v-a* מטיי יל רע-וריר סמלוץ. שלקשהח
 שמרץ: של ל שירי שחיץ* סן2ףעיקוררן
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 כי . הדין מאימת ונקררי ויחתו לדין. יצפף ודריהארץ
 2ל יהשכי נכל . בדין לנ47כמדק רכילנף ומי . הדין יוםגדול
 אלי1ס9 . רץ נו קנטרה ן9ל ודין. דת וכליודעימדץ.
rQt3.פרין. פנים אשא ולא בדין. איןוךמעם 3י הדין 
wnrnמניד ברץ. מ2שהף בארץ לרעת רין. וכ"ל 2ד 

 רץ* לו יעשה מקמיו לפי ר'ז* יסהוכם שרכם9י
 ואבן בדץ. אתעו יוכעזו ומעקיי דין. לו יזילייקפלו
 סכל נרץ. 921?ףץ סעץ ופסים גרץ. סדקסורר
 סריז. ויקדת רסס'כם 9סןת נר'ז. נסכיי91ת
 הדין. ליתם %ת לעשית לדין. בו עצוים הוכןודיום
 ליתם וקורט* חק מאף קיא נייז: נו ?9שתץן4

 כצלם חברך. שו כו להן.כר אחרט. ליוםראשך
לקייאק

 קס'כם לסטייק ?סכם . סקרך סב*
 49רון* וקולג' סשה4ר תקע'לישיע*

-isb~ 

 שערקם
 ?כ ףכשמי והיין: מאף לף3צל נם מירון*עששה
 ס9י ססש9ם לנטיו קשה ההרקיק* סגפםורף

 אמרע ביביו ןקצרף . לצדקה ירזנ אלם ףס'וניע .וצדקה
 אקח לנטי עסן צדקה. נמקת למם וכנטןוצדקה.
 -שמוד י9ניו מלדקיק* סף?ן ככוך וכפאסדקה.
 . צדקה מדלי שופר ןסעלהץ * ורקה רלשדמליץ
 ערקה. אוסב לסג ראמרו סןקה. חכות ויפניעףןחננף
 צדקה. כלא משפם סעשא טירקהי קרשר ירסלילה
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 זךקק. יש ייקפ יק,מ י.ך"ה. "'ן ק"יימ.ן?קימ
 גטעשה תכל לשפומ צדקה. תעשה במשפם81טה
 וססקקחי וצדקה. משפם כסיף יסכוןסיך"הי
 ט?ךקה* ס"מ ימוב חןסר לרקה* סבלימעשיכם
 אוצרתן למן לפתוח עךקה. תעשה מנםוכמתנת
 יהרני לחכי דחיקה. נזרוה :צאו[ ושוםסלך"ה.
 הססנית הסתכל ומביקה. ומנוקה נכו-קהא-קא.
 יקהקך'* מסמרו אשר מבס94ה חקוקה. גטשאוקטר
 בראשם אשי וכעמרה נקוקה. כתוקח צוריםממש-ית
 ויקשש יסרמהץ סתוי[. כסנר ויטרטל ףסשםוקוקה.
 יקם ?ן?%2ץ וקם וחיקה* שמן נמקיו יכיןושעקה.
 לסנף כים יעסדף לאסמי* נדשא סשיתו סיומפה:
 סעף להליץ משפפי. בעל בשומר להדמיםשחימי.
 לאל גי * לשמטי טלי סנלמ וזסשססי הישמי*יהורז
 כתם ראשו : בהשפמי תהוה כאי ענה משפפי.לצבא

 געס- יאשה וודעי לנקי. סוי כחלב לבהצה לצרכי*שי
 והיא 3קי* סי ממלם יאיי לנקי. ךנשה לא ןנקהנקי*

 טנבל כבקי. תימן נחררי תשברוכננעךבותמנהיקי.
 2ךכא. טסישף סקר שהיא ורמי לנקי: טטלעחטכלטין
 כפקות לקרוף ןסלסל רבות. ל*ה לטעלהמד

 לסטףיק לסרבות. סלילה וכשיקורע ופורדותמרבחז.
 יתכוץ. רצות ?!ק וינייטה רבבות. אלליטפטפם
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 זמין nl~aGn מססטאא. ריקן תכינת 4יתהמרי
 מל להבות: 4"2 רק~ר 4סי ים4שות שלסכתן.רשוי

 הצקו המרא. שקרח רקיע ךמהז טמ?א. נמיךאאוהמ
 וממעל %ץ?א. שלא 8תו ושם נוךא. מה טקהםטעוטה

 סחרה. שם ספיר ט9ד זמררנה ייפה. זוז*
 ומעמם תורעו. ולממד קסיו חוצב אורה. עוסה יה"בובו

 ושם טירדה: ית אש ונתמינו ?תלה. שתתשומע
r~?החנות. כקשינ תפלות יאזין החלעא. אאןךץ י טטעעהן* הטייסים ואאן טצי סלופת. ?ש 
 רום עלונם נסן ןפונות. תש4מ'כם פתיחהץשקסמיכם
 4טקיף8ה לטפת. לסקוס רצון בעתלי,ס32ות.

 מסלדיהן. אותן השסחו ךטהא ולענות. לאמדהרחצם
 טשטפ הןר שסלייך שאווזי ילטכ"בה אלף בםהקאו
 טר"ש ודףצץום נאות. מלנהז וזפלות רקנלףלנאחז.
 2שא להראות. טהאשו ונך טקסי סובאות.איסי
 וא לד(רראות: מיטת מרטה ניום אות. למשהשמו
 מתפרשא. קדה2 לעם שאם קדשא. השלחמוטלא
 קרני טזל וקדוש מקרהצהז. יקדהצ בראשךשסת

 טקלש טשסת רקדש קרשנה. שתי בתן כהדוקדשות.

 סמו קנק'עהז. שלם מלסיחי לו וערגושוה.
 קךשהן: שלשסלטעלה
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 %' ט5 %ץ יי וקיז * שיטף יד ע5"'-ש9יזיב
 וטילא

* 

 ככורו: כ5[-אפץ מיא יצבאהי קד"2קי"2 הדישקי""
 קל .משקרעיכם נסוק לשריי קרול לעש לקול טז"'

 : שקייה גרוף לעמתם שיפים לתמוזמשנשאים
 טיקטקו: ן 9כוד הריףקו""

י
 ממקוי

 כניכלם 3י 52ינף ותמ5וף הופסד מלכנף
 לעולטם נימינו סירוב בציון תשלוך קשי לףהנסנף
 קןף ירושלים נתל ומהקדש תתנהל וישכון:~4ר
 צךי: משח קור ןרי 2ל עוף כשעיי האמהישבר מלכוותי תראינה מיניפ נצחים: ולנצח ודורלדור
 : ס~?ח ודר לדר עיון א5הךף לעולם יי ימלףקיי"
 נצחים לגלח 8ו4 בניד ודהו לדוה"י

 סי ו4ד לעולם ך4ש 5א הקינו א5כךנף הנסחינקדיש קךשי
 : אטה הקדוש 8דל טילטל

 ש5- על ושיקרצף כל-ק24שקי ע5 אלינו : סלף פ תןובכן
 כל- 5פנןף רשתפוו ש5-סט122ים ריראקימהה2נראת
 א9ב ךצונף ~nldtu טסת אקדה קלם ן"4שףססריטעם
 9נןר עי ל%9ף שמקיטן ~הינף מ עירקנף סמויסלם
 כל-טהישסר"את: 2ל נלא ושסף יסחףקבלה
 5קךאקי nbnm *ף ן עבוד תלזבכן

~RD1 לטך8ף שמחה 5ר 5סי_סלים פה יפתח?לדורשני 
 4ש י2ריסת 92כף לךוד 4ךן ףצמיחת לעעלףהישון

 שיטענו: סטמךה כשיקףי9ך"שי



 *ש8י*64
 ראשי

rq~o 64 יאש של

 יחסידינם שליף ישיים ~nnDhu נךאי צדיקיםיטחן
raNכלה יכל-סיעתה תקפץיקיס. תשה ייף 
 : טן-שארץ לגון n~dDD הכסיר שי ס"הזזקז

 מששן עיון ומר ול-ט2?ךך 2ל לככך : אתה מלשלוך'
 קר?שז ששתףב.3דכץ-י קרשך* 2יר ףבירה2ליםשבוכך
 הללעה: רדי ייר עין אלטןך אם ןהוהןטלך

 ששתמב * משלעיל קלוח יאץ ש% הירא אתהפרהצ
 טלולה* וקדש סקדהם * נטישמ י9אהץ ן95נה
 סשי"ם: סקיף ן שטהשריך
 נגף. מנענע אותפ שקסת שנפעם. משל בחרהנ4אתה

 טוף מרט. י ?ט?עץקי וקדשטךף . סלשובויץ מכלךרוממתבף
 קריתן(: *ף מא~קדו,ם סנדול ירטך . שכודרניכלקצף

 יע4 את nso )מששת קמיעם טאהכה אלקעף :וגזעיו

 לנר ק.וש סקכא Na"?j) טרקה )היע( יש מןה.סוזרט
 משןיק:לחיטת

,wrib~ךיה ךןשה 2% שכא 2ל 4בעימ. נאלםי 
 חנלן43* חכיון ופקדתי וכרעו הכנר ר~טקדמשסע
 * קןשף ?ךר מא"ילמ המרע * 2ייך ק?ןי קה5טף?רע

 למשה לבימה * לש%9 8ל ישרי ניח שלפגויצטרע
 סוו4רע יוכח לשל" לחים לרמטים לקקילשן
 לקן-שה בו ישקגבף למוגה 3י חלכובף ב ושגביסמק.

 מ(נמ. חים ושמסעם- ך2יןה יסדנר לסים. בווההטיונף
 גף יעהשמונף* w)yויקום

 אתה: וחוםסבק * שלם גי קינןנף. ך אליי
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 כלו כל-העלם 2ל ס15ף הבוקיני* ואלמילקיני
 כהרי ,ו4 ו, ש"ט,,י ?לנסלח 2ל ך(3שאטסבודף
 שי-קעל הכע יירצף* ספל של-הצבי 52 קף*אט
 האמר ןצרתו 4מה 3י שלקציר ויבין סולתו אתהכי
 המלכיזו %ף הלרחל אלהי ג באפו לשמה אושרכל
 טקנוחקם( ךצה חבהןנ4 ואלחי לענו שזג )סע קובליה:סכל

 סמור שוןנף ותחסר סיקפ וסו טי14סןקרעני
 %4צט ?עסתה איטינ4 ן הפסיליי שף. )סע . כישיעהףדשטקבו
 ל2סדף לבנו טהר שקה( סקךש זשרא5 בה רנוהו מדאףששת
 אקדנ )מוכנו( ףר?רף חשת ללשיכם קמה כישסה
 סק?ש של*סאדץ 2ל קלך ן אתה גרוף לעד.וקים
 : הוכרון ויעם הטראל ד()סש1ת
 וסשב יסמפלמכם. ישיא5 כעטוף אלהינף ייךצה
 טאמסה ותפלים שיל ואעם כיתף לדביר שנלה4צע
 2קף* נתקטל עבשת תמיד לרצון ותהי קבצוןקקשל

 טעטק ?רון שרחקים. יעיי ?שף?ף הקלנינר,מןיה
 . ליין: שכינתו המחזירן

 ירבנה טדי
 הטש שחסה לן 4ק44 טירם עולסה לף ינקבוכמודים

 51 אנטי אבותינו נא5טי אנשני : אבותימ ודהי בהינף ייהא

 ממ14 ס וקי:ססט *וניקט על לדוריודור. הףא אסהךקקנף ומזו 1;ך(יד"ית,4יעב מק חךני צוך :ער.לע,למ
 לשית שי"ופינו 1סאםוף ימההוני תהלכ(ףןל הבמפר לףנודה
 יקד שעט: )על ס:ןף סיפוריכנרבעי

 ההוראות$ חל ניין לן* טורם שלנשמהזינףהפקהדיהלף
5 .זו "(מ
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 ?ש4- ומובוסיף 4אאומיף ןעל עקפ יום שנכלנפיף
 מעקיף למגלף סי ספונ ושאיכם* ןומר 2לב2ת

 לף: קךנ5 שעולם ססדיף לא-תמו כיוהמרחם
 טרוד מלקפ שמף וץתרימכם ןתברדוערנ3לכם

 ןעד:לעלם
 הרימי: ללחשי מוטים לסכיםוסחוב

 שקלף הפונ ן אקדה שרוך קלה. הנזרתנוןשטתנף סעי ולזקת שתיקטף ויסליי hh-h~ יודףף ססץעםוכל
 להודות: 4יהלף

 סטילאת בירכה נךקבף הבותינף ואלמיאלקלי
 סיף מהמלה ?קןר מקה ןרי על סשתי9הבתלה
 מ ן9לקי שלכשר: קדושך 2ם כמעים יבזרואהרן

 8לן שחו כ ץ?א רוחה: קלן 9מי מ יאיהכמרף:
ah?11שלום: לר 
 ועל 4לןפ כסטים ו~ד סן רכר9ה מיכה שליםשים

 שי פריר 3אחי.3ארי 3יבף טקינף שרקנו עטךשלייחך"ל
 חסד ואהבת חיים רזורוע אליןנף ן לפ נתת פוףבאור
 ל9רף ט2יסןף ומונ * ושלהם ושעם מיקעם יסך9ה41וקה
 וק9ליט2ה שול-עת ייציאל4צע-2מף

 שקלוי
. 

 ונכתב נזכר מוכה ףפרבםה ושלום כרכה חייםבספר
 מיטעם לסים ישרוול 'יח 2טף ו9י אנ"מל%9ף
 סשלהם: עהאה ן "יה שיירלשלום*



 שלקנו.מדרורינו
 נטש 5641ח5ש 5ז1ש סיגו. שגוט 1*זיי .lllho ge~etet.סהאדס

 : למנקי תמאנו סלקנושקיבף
 שטה: אא 4 4 אין מלכנושבינו
 שקשי: לשועל עקבף .2שה סלסלישקעי
') מוכה: שנה עלינו חרש מלכנףשנעו
 קש"ז: 3ליטדית *נ4 3פל מלכנף-שקינג
 שנאינו: מהשבתן כמל סלקבףשקעו
 : אלקיני 82ת שסר סיקנףשקינו
 ס?ל:נף: ושישמין כל-ער כלה סלקנואבינו
 וששרדת התני 44%ב ורוטב ?9ר כלה מלכףאבינף

 כריקך:סרגי
 מבסלתך: מבפה כוביו מלכף אבינף*(

 עקף: לחולי שלשה רפואה שלח מלכנואבינו
.

- 

 ל%9ר: וללמה בתשףכה העזירנו מלקבושכינף
 ל9ל-שונרהינף: ימחל סלח סלקנףשקעי
 עיגנת: 9323ד ?שברעף ומגגי כוצה מלכםאבינו
 ריקפ: גד רש קרע קולשישקליף
 חובדתינף: כלתומרי הרפים היסכוך מחוק מלכנישבינו
 ?יי-,44סנף: י זכי *קנףשקינו
 זכרנף מלכנףשבינף

 נזכרי
 לפנתי: מזב

 : מונכם חץהם יקקר כתבני מלקנישקיני
 דים 0ן היער מחן וערדען גע"יינדען חייניגען חינד גרטה חיןי(
 כגפה. מנע טלכט אבסו 4עבעטעט: 0רדגוג4 פחזגעגרער מין מלכםאבינו
 רוע, קרע כרחבתך. מרצק ההעבר. מחה ומחל. סלח ר5קדרט,אנט
 פינסה. וכיווה חים. בסטר כתכט ום-נח כי. וכור רפואה.שלח
 ח"1"4 לט העמח וישועה, נאולה וסליחה,מחילה
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 ןןייץ: וקצי שתבגי מלקפאפש
 וסלולה: הגיבסה בסמרי כתבנף מלכנףאכינף
 : דשיה *ה נסמא כתכבו טלקסשקינו
 ימסייה: סליחה בספר שסגנו טלכנףאכייל
 : יקרוב npnah לפ nDSn מ5קפאכיפ
 SE: ארל ןה הים מ5כפאניפ

 ישי%: פמ ~פ לזפשי'
 - "לינן: ה-חם חים קלף שמע טליישקש
 ית-"שיקנן: ניצון ורסונם קנל כעכבואנינו
 טל49רך: .ש"מ שי"יקפ ף לקתשקיש
 "רשך: 52ישם חרשם יקען ןשה טלקףאקיפ
 על-יחודך: מביתים בקען עשה כלקפאבער
 ע5יקדהם יבמים קאש כאי למעל מלכנף.2שהאבינף

 :שקך

 ה'שמיך: רכם-עבדץ גקסיע לעיקיב4 גקהם סלשן4שקיני

 "ם-5אלסעהפ: לטפשי 2שה טלקוםשקיני
 והשמ"פ: למענך ונשה מלכנףאבינו
 : סיסים רסקץ לם_ען עשה סליישקיני
 ןמלא סוני ס*יל ש% לוען 2שה שלקבבשקש

 : ?לכףשנקרא
 עשה קושים קפ ין י שגת ס% טלקפשקינן

 סמם שניס י והוששנף: ןסקל צדקהעמפ



- 5 ל"4"ש*"ינ  
 לאמן$ רקרמ כאשר חרל .נם ען4קאהמה
 מיהי טעולם יי ןמקניף : רמקולוכף

 ררסר4ש Nq~e רפא שמה רתקדש כלפדלשן
 ףסנוי יסיוקדכת פחיכת טלכיזה *סרעיסח

י - "קמן האט-ף קריבי יסהץ לעילארקלששית,קךחל  * מלטיל *לכד *לם משרך רפא וינההגמא

 ) *א עלא יבא ט=ך רקךעא קטה ןיןהסללךם2יה ו?(מךי רןזנשא הסימם .תש"י ד והממנחמגשרך
 , ) יהסעץ נסיימא יש9ססא לטירסאסולל-שרשסא

 , "ת-יייקמ$ יןךצת .וימיים "גי י קנה: ו"יץ?2יסא,

 חביבת זקךם דכלין4ך"ל י9עיי~צהוך "ויי"הת"מוקניי
 עולמו ועד טעןה 9בךן : שם מן TG~ 9: וסטיי בשכוא,רי

 ו"וץנ "קק :עשה "ם אף י "ק: א"ת"יז14 תלשקל- ענו וחים קו-קכיא רשע "מאוהא
-, פ זלי, שלהם שעה רוא פמיוכדו קליםעיצה

 "כץ: ואתץ.תלהש5ישדאל,
einigtn@emeinbmfe~enbee:ש manI Ifpti~tI %אש ש4 אלחשש 58 אמל ,, 

 ש9יאץ
alrihs~ כלמאי 9מעקוך: יץ הדו ( 

 ! ן ודר: דל 49 ו*ו עליים 9ל*מן

'), *פוצץ דעי **41י: ד?4'ך ן %ד ןסלף

 נשלים: עפו את ןברךן
 לכלתה צית את כרצתה רימיסדה )ג-חמיכםשב
 ךם 8ל מלר שמלת יסד 9ף סי יר4חלם:חהמהז
 עלקים: חיתונקא




