
סל . התעיה נסמר הדצשתכררסד

 געבעטען: פווזגענדע: ,וירד הקרש ארון דעו מו': ס"ת רער חוי:העבעןבייץ

 רנףף ארקן ךךיצי קימה משה ייתךאקיוהי'שגה

 מייך.'ן?ף: 'ךסי: תלה מצא חינן סי תשן:יטלאו

 יקרשתו: !שהאל לעמו מרה lc$rשריד
 ק,ה. ס651מ כמעת 5"מר 5י!ן נסעריסס5ס

 תשמת: הסר ויב אלם ארך ותון אל[*חהם ךהדהךד;דה
 ג"פ. ךנקה: ךחמאה ופשע ?ון נשא לאלפים חסרנצר

 שאלתת דתן-לקי ךצוננו והטק לטובה קשאליסונו מלא העולםרבון
 וזחילה יחסד מתילה בתינו שדשי כמעוקדת ועל כלקעו13תינו -gyוקמל

 טףכ גזסר71 ךזכקנו . ומיעהףנו ומעושקינו טמשאינו וטהקנוגרסטים
 ךטוסים ארוכים למים וזכיונה ורסקים ךשו2ה בפהךת יסקגנולטיף
 לסמיו יסטה רשכל ששוותיה ולקום גתויתף להגש? יכרם וערףרכבור וקשי לישיש יקרר לחכמן לסם ותרלךי גכלשלה ופרנסהולשלדם
 את-של- ותברף לסל-טקאוכינו ךפושה ישלח היתסיס. 2""יולסשייל
 מלינו הצריף ויועציה סטלכות לב דתשה ישותו שלרעידתסמלני ושכשי ולמות ךשועות ?טת שיית מלנו 'ותגהר !קינוסמטה
 : ךצון יסי וכן שמן .יטדסה

 ךג4*: צורי ך לפניף ל4י ך%יףן שטר-סי עציך?יי
 ג"ס. ויקף: לאטת סנני גרב-מסיף אלקים ךצון 2ת ן תסלת-לףבאני

 עולם. של רבונו דיע:ע: :מגען פרויעןדים
 חוג:, lDDla ulnejll'lt, 5יע ביטטען DID::lO ערפיוע וועזט, רער הערררבון.

 :ינרען מזזע מ,גר :יגדען חונ:ערע מחע פער5ייהע ומונס, "IDID:1I מצי4עו'סהרע
 מ,נ:ערען פסן מ,ג: רייניגע ערבמראען, מינך יגמיע פסיז מנגעהמריגעוח,נ:ערער

 ייר' פסי כטען 5וק מוסער 4עדעגקע איטסעטמטען, מונד :יגרעופערגעהונגען,
 מוגד גזיקהזיכען חיינעע 15 מוסער 4עדענקע ערבמר"ען, מ,גד ח"ז מיג:געיוסהרע
 ספיי:ע, 5יר ברחט מיג: ניב ערהמזטוגג, ח,גד ערגמהרונן פריעדען, 5, יעבען,זמג4עו
 זעהרע דייגער מין מוע זעבען, ומנגע: מ,גד עהרע ריימטינ3, כעקזייד,נג, 5יר4עיימגד

 חיהרע חייג:יכט, ח~נד פערטטמגד ערפיזזען, 15 4עבסטע מיהרע חונך מחרסען15
 חוג:ערען מזוען הייונן :ענדע ערפמססען, 15 מעד בעיריימען 15 4עדחנקעןט"צפען

 חיגר היין גזיקק, ח,נ: פיר בעטט""ע המנדעווערק, ח,ג:ער מ11 :עגנע דעי,זיי
 דער רע4יערינן, דער הערן ים: נייגע פערן, חיג: פקן בס:ע מחע: המוטעטרמיט,

 ,,יזזע! דיין :ייח :מ מאען, בע:טען, מינ:ערענ3 5, מ!ר:טען מטדרמט4עבער
 :י:נע1 דח: חונך א,נרע: אייגע: וומרטע ריח :יין חסה1געפמ11ען 5'ע "מגע,יהיו.
 שגד פ~4 "יין עוויגער, ריר, פ"ר הער5ענ:איינע:

 חייי
 ערזח:ערן

 דרייחאמי תפלתי ואני וירדהיערוץ
 גע:מיט.
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tielen unb eah am e*an*d 88 ו  

 Snvt 1!04 קטע ,begiltnt eor~etes ber fonbern gektet 1,!%.נףל!

 -עין ןם חה(ן הא . וץןן ען ?ריך 4%א ד12ןא יקוה?ריך
 ילשספהא סעושד ?שית לעשן חמד יכונן יפיר-קו יזימיישאי
 ולקגשר:נץ זלי לסרסם צד2נא בס שקירא א2א ולשנא גטיבותא.סין * יעורן ו%א"כטן :מא * גרמהרו צל"ץ4א Hp)n נתירד ששובל2א
 טט4 לכלא. תמשרנם יףלא הואלן חפן י יירשל לצשו ווי * זל-ריהת
 . גיא 5-לן וטלכוסא על-טלעא ךשליפ הוא שנה . iNiy~x שליפהוא
 שרוכש p_s3~ יטאטא _nep ףסגד2א הוא גריו רקדשא צייאא2א

 סטק2א. על-נר-אלחין ולא וסצנאי א2ש צל לא וסו.?9ל-ערו
 ונביאכן קשפ. ואעימה קש.פ. אלסא רהוא רשרוש. יאלסאשלא
 ורישא ולקם" rc1* 2%א ש" וקשטי ט9ו לקני ומהגאקשם.
 יאוויסא לוי ךמשמה "דקן רע3א ןסא . תוששחן סטר חנאוקקןא
 רלשלמי יימיו לשב וקראל. שלמשו ולקא דלוי. טשא*ןומשים
 יסד: ע לעס ן שריאל שכזע רס ני6 16טי)סטר
 :( ש% )ונקנא( קדיתם %דונכן 8דל אלהינושסך

 altenb, fi@ nor t~otatoae bie SSotbetet, 9Der*:!*אש

 יסרו: שמו ינרדממה סמי* ליינדלי
antNottet:@emeinbe eie כרכל וההיי והניח והתפאןת והגנקןה סלסלה ןי 

 ליאש: לכל והפתנשא השסלל יי * ףב%4שץבשמעם
 הגש: קויהם ראיי למדם וכשתסוף אלרדמ סרוממו
 אלהינו: ן קדוש גי קרשו לסי והשתחוו אלהינף ךרימו
fpTi~t6י8תח, Sotlefetult 68!ע SCbora 6" 

~erbetet 
bet %85416!?ז 

 !יוצרים רהסא- ןץסשח ד,ןקדש מיגדל סכלל
 שריף סקוטש כשלסים טלולי של-מיר ימולמנשא:
 סשא: :סעפם סלק יעולם שברא נעולמאהנא:
 צאי : מוראל ול-לית וכרצת יריתו יכרצעגרינו
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 18ן ?זי.ף"ש""י5ז
 הערוג סשר וקש מיזערקהמנה

Stufgerufene:bet 16מא א5 חיסל 1*1זק ed~ung 5יט זפ%5 חwn~e סייד : 
eent

.. !4י: לעלם הסקרך י נרי

fod:5אח fa~a unb bieS wiebeebolt S~ufgerufene 9Det 

 נחר 4שר העלם' לו ~nrrib " %הוו
 סשל(קמיהש%

 ונח*
 ב, שמה נרהך את"תורתו.

 סתורה:מתן
 השרת. טפר דית "יבערנמ15ברכה

~lufgerufenes
bet 18אאןלש%30 441ק bet sef~nia 

~ehaeffenben 
bem טח* 

 ?מד ייי סולפג מיד איידם ב, 8יהשייו
 hh~ ימה הריר שתוקם* ?טע עולם חקי*תורתאמת,

 : ההורהנעץ
o~bwnרר24 נפלסת שרה את פקד הח' וימת נמש 

 לשנה והל יסאי1ש ק-שר n-ErtN קד1ה1
 '' יואעך וד לטש-רצכם הכיק ילד וממישקר:

 ית- שצריזם א ניקיי : אילנם אמואשישישר
 שנה קמש- יקיים וז"שמנף 14 ית-9פק98רסם ושי : ויסק שכיק ששיישריק,ו מילילולם-אי
 שנה 9רקואת %ברדום 6ה אלהעם:אמו

 נכשי
19 

 די- לטתם ל יחק2שה שוה ומאקר 9?1: רלסהחס
 סיניות לאכריכם מללי נו וחומר יצתי:סטנץ
 לשל "ד %1ל : לזקיו קל נייל[ויהמ שרה?נהם
: ש 14'4ם שי "ך4מ -  
ה 8 המשא-ע nar י ק 41% שלה וקרא ל)פפ



rq~o14 

 האבחה ערש לאקןהכם ולאף: ~ppg:לשךןרעכם
 עמי סלאת קן-האמה ךע,2 5א קי ואת-בנחס1את

 א5 טקסים גע'ע קטי ן9ר 1ךע עמי,קק:9ל
 ועקמן טל-כע אלקשקךהם אלהים ו94ר בוו:אודה

 שרה * תאמר טשר כלי וע5-טססףעליףקער
 רש )שנת ט זמר: לה 'קךא סכעחק קך גקלהשמע
 ףשום קיא: י(ה5 משיקף לפו' קרן-קן-קטמהושם

 אשתחד ימן מים וממת ייקח-לטףם בבקר יאסרהם
DWטךעי לעי 

 ימיל ופתע שן "לש
 יתיילד ןמשלף מן-מספת המים ויכלו קסע:סער
 הרחק מ*נד נטה 1תשכ והל השיחם: אחדחסת
 ותשב ט5ד כמא אל-יראה שסןה כי "שתסיסחל
 ומשאק*9ר

 לת-קי
 מויהש4כם א5יהגן י ט5'רויכם מלנשף ויקרתןהנע. יתךמל טליתם 1!קקע וקיך:

 מלטעם כרשקע ט5-ס'ך*י ס4ך סהלף להויאפר
 ש4ו היכד הם )3סש היארעם: קטגור סוערי5-קל
 n3D?We: לנוול כי-ל19' 9ו את-דך והחרקיאת-הנער
 רתמלא השלך מים באר וחרא אתקףניה אליהםוץ4ח

 את-דגור .אלקיח וןהי : את-ר41ער 1תשק מןמאת-הימ"
 במדבר ו"2כ קשיח: רבה ויהי במדבר להטלנךגך5
 ג( יסגו ה מ מעךמם: סשךץ ייה סטו וט-קח-לוסאכד

 שר-4ס14 שוכל טסקעלד ויחמי הלוא בעתויוהי
 : עשה אשר-טפה ?קל ל% כלקים לאירי5-טעךן
 לשך 4 טבותששש מסה קאלים * כטןןהשמה



ש י- זי' י4 "ל ויוזעי"' *9יי3%, י* קהה"ה5שח"י,שנ15  
 "בי"?ן?: 5יךסם ויוסי גה: הסר-גרמהס"כ,
 הקוכם באר על-אידת אתיאכימלך אברהםחוכח
 יקעתי לא אבימלך והשמר אבימלך: עברי גולףטשר
 מכם לי לאקקנדמ ונם(ותה משן לת-מדקר ??ףקי
  צאן אבףהל  וטח היש: גלתי שמעתי לאלנכי
 ה( )3סס ה יאת: שין הךמי *בילך למזיסקר

 סאיה hw~s עסע ה3ה מה עוברתםאסק~יך בףי- לנףקן: קיאן וכשת "PIUrn שךודלםהן
 ככלת את,2בע כי יאכיל לנך2ה: הצבתאשר
 מת" תפרמי קי %ה טסיעה-ל ודביר עכימשח
 שנע נאר ההגש ליקדם קרוש על-סו הנאת:הבאר
 שןע יער יסית מסףטף : שוסכם נש49י שםקך
 בשם יקרא-שם שבע נבאי אשל ויובע"ישתייר: י-1י8ץ "כף שר-94אד היכל יסיאייקבם
 ימים ?לשניהם ס5נךץ אגעףהכם ויבר עולכם: אלוהוה
 .ו- ם :רביכם

 הצניסיס עמטס, ע3 קריש חש וכשליס סו"סון "% סגי ס"תעגישס
 פעחס* נפ' למפנדר נו וקור5'ס ב' ס"ת ופוסחים נו, סקר"ו ס"תוכלליס

 ל9ם ורווק קקךא-קוש לחוש סלעך משסלליסחוש
 לקם: יק מ-טה יום קושו לא מבדהול-מלאכת
 5ךל בו 9ךן"קר קר ייה5ה ויחס למ עלהטקדסמ
 מלת ומנעמם תסיקם: שעאה 9נךש)ף ?קאיםלמך

 : לארל עשינים שני לקי 4שיני6 של.שה סש9ן9ל*



 16יתש"י

 החעיי- :סשךש"ם האחד לשלש אחדועשרון
 זסששטם 1נ9כוף הגססה סטמי% הנבןיסנססה * ע4 טלכי 22י%: לככר חמאת אסךזדם
 )יהוף: טשי והםלרס

 : ויתענין ק"ת סל סכח3 נגד תניכין סק"ס כממג3יסין ,ונולחן. וענניסין סנרך.עי

 כ?-משה* עויפו: מקרטל זמ וקע מעה "?ריקם מקלהת'את
 411 ורק-זעפ מרום קףשרי ווגוסקים שה לטסזיקים ודא?ץ-סים
 סשץ : וסבוך: זשי ושמאל" כישיש" מים זדן שלום:עזיבשיס
 משריי תורה יגריל עךקולקען

 זו: נלעס סעפסיר יגען סנה, מנעל ו"חל ס סססל קריחתקהס

 שקר סע~לם סלד אללינ, ן "טהשקד
 ירכריסם קשעה חדכירק כנכיטיי-קכסר

 ספדתם יי חטה כייר כשמסףסששסרימ
 יכ4מחי עמד וכישראל צודיו מוגמשהכתלשה
 : וערקשששה

 השטם ראש של א' ליוםהפשרה
 א'. סמן א'בט10אל

 סקר צוקים גן-כרסמים טמר א"אלחי
 כן:"לסדא כדיחוסם אלקנה גשמואוים
 שם נשים שטי ריו טירתי: %ך4רףקיטעי
 לענושה ויהי פעה סשנית רשם סנהאחת
 סמוא שאיש וצלה ךללימ: אין ולס"מולרים

de~dSr ולזיס לסשטמנת יליסה עטירתקורי

 יע-צלי זל ושם כשלה עב-ות



 ליםססש?ה77
 ראש"

rq~o 17 רעש ש5

 הזיח מיום יקי להזק: להקים ,קג"מתפל
 ולסף-סיס אשתו לסנור-ק המןיקדנה
 אשם אקח מגה יען לחנה קות:כנוסיס

 ולנסחה : רחמה סנר ?הגף -מב -הףמ4הי
 יריה ורמנר הרעמה ובעייר נמעבעם-?סח
 הכי 9שגה שגר-ק געשה וכ, רחס":3ער
 ולש ותככך מקעקעה גן יהיה 3לתןלסה
 חנו-ה אישה חקקנה י" ואטר :תאקל
s מכיילמן r ' ~  1וע 1ליה תאהלי לא 
 נקים: הועשרה לד סצ שנכ' "דאלנגר
 שסה ואיי בשלה שכל' אמרי מגהסקם
 מק5 על-טזדץז עי-סכשא ישל מכמןמגל
 גלש סרת והיאוהוה:

 וממסי
 על-יהוה

 יהוו-ה אתאמר גרר וחרר תבכה:ככה
 גישממף בעני י מרשה אב2יר"הצכגת--ם
 ונסטה אלח-אספקה . ולמשטיתכרמני
 כי והיד-, ע5-ר.אשו: 5שייע5ה נמורה"ין שי-וסי ישה ינמסיי -נשים וע(?4קסה
הרכונה

 להמסלי
- p , ?  את- שקר ועל והגה 

 שמסיס ע5-ימחוק טרטרת מ"י ומגהקיס2
 : לשכןה על ויישבה ייטע ל'א 1ק,להנעוה

 מקירי משמקרין ער-טסי עיי אטפיסלניטי
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 אדני לא וקאמל חנה וסע, קצלה:אתיינץ
 שסיסי יא ושער כן .חנכי קשה--יםטעה
 טת- טל-מטן ןרשף: ל"ע י"-נפשינטשסך
 ימי וכע שיסי קרב גי כת-וכלצל לסעאסמף
 לשלנמ 'סי על,אסי בען עף-קנה:רגךמי
 שסלט חשר חת-קליך ימן ושראלשהי
 לא-סיף יסעס נתאל9 ליוג" סטשהניגלד יצלף ס, שפחמה תסעא ולאסרקעיו:
 והלה לסל ,קימור בפקר וישקם. עוד:לה
 איקגה ברע מרססה אל-כיסם ויבאווישבי

 לחקפ1ת ויהי והוה: ץ,כך,ה אששאת-חנה
 יתעמד וסקבא גן ןסלר מנה ~חמרעטים
 סלחנה סשיש בעל : שחלשיי סןהוך, ישמיחל
 דלקיו-ה את-זבח לידיד-ה לזגמוסל-כיסד
 גרשמןד'ק צל"ד-ה יא המנהואת-נרדד:

 מךיא"יו הנעי צי-ינמילטיש"
 יחשב טת-רירי דהש" יקם אר אטד4קמ2ף4 2י- שכי הגינדר מטיב :עשי "יש"סלקנה ל" תאמר צר'עולק: שם 1(ב והוהאת-מל ונרא"

 ז,"קי: 2ך-וטלק יי-ק-גנה והזקקדש"
 שלשה קטרים מקלחי ג-שי עטלומעלהי
 קיה-יהוף וטכיטהי ייז דליל מסח טסתוטיסה
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 :;אז ית-יעי noc@*1 גער: והנערשיו
 סי 4יודל' בי 1"אמף אל-עלי:את-הנצר
 בזה עטיה הנצבת קאקה אע אדעשה
 דספיחי ה!ף ץל-הנער ץל-ןהןה:לההפיך
 טעטד: שחלטי אשר טת-זאוסי לי וקנה9?מן
 כלחכלטירק להוה יןקשאל"יהף שכי41
 שר'ק כשסחי ליהקה שחיל סוא סיהטשר
 שעדשי כי N~yie-אגני רחב גיהוף קרלכטה ידייה" צלץ סגדקותאלר "חדללתף:

 כלעף כי-אין כיהןה אין-קדושביש~עתף:
 נבהה סרכרי טל-מרכי גאלקיני: 4ררואק
 והגה יעות אל כי מסיגם צחק יצאנכסה
 י חתיי-2 נברים nvp עללות: נתכנול4

 ורבת שכיה :י?ה עקרה [3ד הסליירעקים נשירי כלסם שבעים : rw-~-סילונכשלנו
 מוריד וטס4.וק ממית ?הוה : אמללה4עם

 משפיל ~קעשיר מוריש יעה ?על:ש14י
 מאשפה דל מצפר מקיםטף-טרוקרהז

 כבור .יפא עם-עריכים להושיע אביוןןףים
 עליזים ?שת 4רץ מצקי לדהו" גיי4סיט
 כחשדו ,רשעים .זמי דסל. רגלןסקי:
 וחת, והלה ,כר-44ש'ש: 044 כ'-ואשמי



80. 
80 *9יוה שמיפה?ה"

 -מסר :רין !הוה ירעם בשקום ןל.מרלו
 טשיחו: חרן כרם לטללו ?טןשעז*רץ
 9. יע *( - 9. בע'(

 5חווגות. נרכות יננךסעפסיר

 כל(העולמעפ צור העולם סלף אלהינו י אתהי-4ד
 וצדק: 5מת שכל-ף9ךיויסקי[ם המדבי וער"ה ילאומר הששקע האל ב9ל~הרורהזצדיק
 ןג?%ים "לטינף כ היא שטהשוקע

 דקלי
 וך9ר

 גהשע טלר "י סי .רקם יאעשכ יח"- שרוחץ-סי
 ל9י-ר9רי: ש"ח סדי ב 8מה 9רףף "מה*ודהמו
 תתוקן נפש ויסכת חיפ בית היא כי על-ציןרשם
 ככניה: ציע קה"מף : אמה ברוך ס:סךפ.שסאלטה
 הססלכורצ 2קכף סוסיא באלההף אלקינף :ששקוף
 י !2ד לעולם גרו שלשיכבה לו נן4קןמ קרשךסים כי שת-שבויו. אחרים עוד ינחלף לא ורלאפטב 2ל-כס" לכפ. וךנל וכא י' ססי"יז שתיקך קוישין
 : ךור יגן _: אמהורוך

 )סש9ת וכלזהם ועלעקנני-ים מל,קעכורהלכיתורה
 ולקניסה( )י"ו"ה "~wri ן לף שרהט רן.ןק ד~יקרון רושסוה

 מודעם אנחנו אלטיפ יי 2י-סכל ת* למסקסולעבוד
 לסיד כל-סי בפי ש% ךסברף אנזף. ףכוכרכהםלך

 שלר ב "טיק טייר ל2ד: והן אקת יר9רףחי* לעו*
 הוכרון: ויהל ושראל ו( 'מששת מקיש לכלר קל2ל
 שש baB mirb ea66at פ811.6(50 1*פח[4זאunb 16 אא ~fogLeeאש

SegOnnnh85( )%11" ר4ן :9ם- 
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 התקיעה. לפני לתוקעתחנות
 לקטיף מניהם ,שמף ךחימיך וגי לעך העולמהם,רבון
 בשומר לסקלן שליס וטמוני ידעו רב 2לובמחו
 זכות להם תזכו ואתה . פתורתך שצרקנז 3מול%9
 יקרתו שקשיסק ווכווז תמהם, והיה לפננך התמלץ אשי ט9ימטברהם

"P?tt2Y? ףזכהן סט1קח, 3ב ןל 
 כגצה של חכות אהלכם, ישב תם טש. אקעףיעקב
 מכשא ותטמור עולם וכס-שריקי הגלמה ן1דוהמרן
 ?טזל 424סי יודי ואני : שהשי בקל מ בתרעהאלקים * עגקטסר ככבר סרחסימ ששא 2ל ינשבמרין
 ןכל,ןשן טסרעם 2ל וכללטשן עימי 2ל לבקשסדי
 התקהות 3הא לאון סקלה ה," ל2ת לא יי?טין
 3רחקןף ששתי אבל סקדואיכם, שמוסןירהט
 ךי(ה סי%89* דיקם סשיקף לא שי עלזנהחרשים
 סמובוה מחשבינו וועצרף כובבףהף ירעףהעעעיה ?לטי טלקלנף טדגי 9עם וינקי רחמיך תעוררשמוסף
 ונ62 התקיעורה כףביוז בכל נרזכונ4 כאלףלגועשה
 קתוכם סדין' משו-רת לשעם להם ותכנםךהרחכום סקסי *דת סרין סרת *ה סקיעהז ןרי 2ל*ם וצירופך שגקי 2ל ילדיכם דמקן לעוררטקלעוסינף
 לקערך וזוכתה י9בח4 ?לןנף חיטין ןטל ?טן ?ה1סתש
 סני ול בו לסימם מכתוב *ח, 8ל סטקיך?סוך
 ם לרעף לשי מ(ךיון סי טקיי *צח ןסייסריקת:
 ט5: ולהצר

6  .דו .ש1(ש
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 קדוסחם עעחש ע)5ס 05מ מחגם נדפקמנעמייס
~7mD 

 נסננופ nmp פ3
 ftwS סר51ס כ3 1)5 פגיעס, סקדס סיכ) Sb טנ6 עי 5% ולערסולסור

 ססעסתיש לנן ייטל, ינא ססס5מ

 וחושקן סרטים גיחקןף ותקרע ללקקי רצון 2תעהה שהוי סק"טשם שלמי אלמי מ ל%99 רצתזס
 בי% .סטרילים סם חשי קל-מטסטים "תשדולים
 9ל טל49,קי ןנמנבר שה' סיודם ךשרלול 2מףנבין

 רתוכם הלרשלי %2 2ל ןמטקטרעכםהמשטיניכם
 שעינג מלפא שלוף סי ומלנף ישטין של ששןפה

 קל שקב ימטש*מ' %4 שקלף 4מיאייטטף
 טיק: נרחקימן מים ~שיאל 2פף ינזיתאמסלות

 שנק. קרע נסס ויכיון '5ער,061-כ

 "ושמי: למחמי ששף של-מקלם ש"מקלי
 עדיף; 9ל-משסם לעלם א9ת ר9רףראש
 ורתם: אל-חושקני למוב 2ס?ף.ערב

 לף: ?~ש" זען ליי
 סא49הי: בגעותן י לןף ודבת ק2םמ4כ

 למדמ: ימשפמקי יי רצה-נא טינרנות
 ייער.061"כ

 DIUf-: 9קל ן ימרטה' אלהים%ה
 trD ערעור ייערולח"כ

 מקער9ף כל-סנטיכם טןמור: לגבי-קשחלמנצך
 לגיד נורא "ית כי-ך רקה: 9קל לאלמיםמליעף
 לאמינם תסטרו ספים ידגר על-כל-הארץ:9דל
 ושקב *אט טת שרדנסלסנ4 ךכסרלן4 רנלינף:תחת
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 שקל ס שמרסנה אלהיכם 4לה : סלדהאשר-אהב
 כי זמרף: למלכנו זמרף זמיר אל"ש ומרףשופר:
 ומלההם מלץ משכיל: יסיף אי""ם כי-האיץקלך

 שפעם גדיכי קדשי: ולדשא ישב מלהיכםעל-גוים

 49גי-5טןץ לאלוניכם שי טכרסכם טיסי 2םאשפי
 בשלה:קדשי

 ויסער: צידו מסופרויקח

 כלהנף קעף סטעך' עקשם ישמן מנקן טףמרי
 יזם בתורה, שינתוב כמו קה, מיום וש'י9רלמקש
 : לכם יהיהמרועה

 לס. ונקו) לגגוןועתקיו

 טשי סעעם מלך אידינו ך אחהנרוך
 : ששר קול לשסוע וצקו כטעוסיוקרשני
 3ס3ת. ריסון יום נסכך bih שהחינו "ומריס "ין סגישוס

 לעולם מלך טלקינ, ? אטהברוך
 הזה: לומן והננקט וקרסםשהכנר

 מעקלי"ויקר"
 'תקע. וממוקע nphi ""ת כקדרן סתקיעוח "ס

הקיעה תרועהשבריםתקיעה
תקיעה תרועהשבריםתקיעה
תקיעה תרועהשבריםתקיעה

 .שב
 53חס. ויקער סתוקכהס3

 קשרק יתקשת יבומי ואלוני קלטי ן לפנןך רצוןןהי
 2ר % 92רה מקנה תעשה מיום תוקעיםשאנפנף
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 טלטה ויאש. ולישב על" להיא שרשי"הססף8ה
 פדור יתמים, עלינו וסשלא למובה אתן עקנףפשה
 הרחמים: פעל4טה

תקיעהשכריםתקיעה
תקיעהשבריםתקיעה
תקיעהשבריםתקיעה

שב.
 נלחם. 54כר סמוקכיס3

 שתקיפת אבוהי ואלמי טלסי ן לשקר רצןךה5
 מןרקגה 2ל ירןמת דהי סים ועוקירם שחנפותש"ת
 וסשלא מממיך-ן' שי סטנים שי ו"2עיה"ה למוב!כור יולדיי נד 2ל הלקש מרס"ל na~ec :ר2ל
 : לרחמים וצי שטה ?יוד רחסים'זלינף

 תקיעה תרועהתקיעה
 נרולה: תקיעה תרועההקיעה ן תקיעה תרועהתקיעה

 גלחט. ממוקע '9Wb וכו' סעס 5סל' תכל'ס מסליל%י

 צחקקנה ועל השופר על הסלמם ססלטגים כלשיעלו שבוקיני יאלהי טלהיבף ן לפנןך ךצון והיזנקן
 גמילצף קכוכף נשא לקן סטרטה ו2ל סשבריםו2ל
 סמאקינו: ?ל צל לסשר פצךינףמוב

 וכן: חדש שחך ליי ש"-ו הללויה קע"ט כנעולויקער
 רם. 3קי י"כרולמ"כ

להליט: יאור-סגי 1 סיעה .דצי מעםששרי
4% aseite י... ~ierauf 

fOIgt ש 



% "% *ש ש ושט ים"דת%
eingef*altet;folgenbe~ חשי bot eisb Sa~Sat 8)ש 

 1-'כ5 ןמי נרםי וחסדא כנא מן,ם5א פורקןךקהם

 ונהורית גת1א וכרלת דשכיא וסי21מא רדמיוכעשי
 נדי לאיומיק ד' [ך4א וקורא חרפ זר4אטעלמי:
 זבל"א ן4נו ל9ך4ן א?:סא: מפתגמי5שיבמל
 ישי לר. 949ל* ןדי רדיךאל 9שר4א ר'קרישמא*

~baס9א: רי לרהבי סמי9תא הלישי ניטמא הניקד 
 5- ל9י מניסיריהון וליל-לעלטהיך'יקי-מלמידיהון

 (יש _Dnr1 נשרף 91א לקא יאלימא.רן9ק'ז
 הכאיך-קן לשביהטי ארכה דתן יוטיהדן הלגאסשיהט
 שטן: האסי ןערן ש"סן 9סערהדז קאיקסי. די 9ין ימק כל-סרעין ומן הלשמא מןי.ושמזנון
 "ייכף וסי ורחשי וחסדא יונא מן-שמיא פורץ-ן:קום
 קהיא עמא יעריות יש5א וקופסא רוימיהץו?
 יאך ןך' לא?סםיק די זך4א וקימא חיא זר4אמע4
 מרע. קדישא ל9לזסלא אוריתא: מסתגרךסמל
 יכרך ימא סל9א תשש. מפלא זעריא קםרסרביא
 לשרכע* שרשה ון,ץ יוכיכע גסגא מגיכן יפיש"עכע

 של-מ-עין ימן שי-wRU נין ומשסיבוןןמץשרקון
 ךעךן* שלחסן 9סזרכט. ?[א סשסףש די 9רןידשין*
 שטן:ונ'אסר
 העקבי '4סק ח19:סם -כדס'ני שכרךסי
 דנן-ה מקרוש 4ת-סל-מקק"ל ךסררהוא
 כגילם וגשיסם מם הקךש, סל-קמלותעם
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 שטימריכבם וט' בל-חשר-למם.כממיסם
 ותועם שיאים וסי לחסלה. כגדיותסמי

 היו למאור גר שנומגיבם וטילהתפלל.
 יעךקוששן לאורחים המת ולמכרלהלקרוש
 שסרם ,שלם הוא שרוך סקרנםשטמעה. עפיי תערכי שעדסקירק וכקשטי .שניים
 לסל-דופלם ויריא של-מהלה טסםהסיר
 כףסה נישלח לסל7עונםן!סלח

 ,העיסך-
 חסידם. של-ו,צרא4 עם ןיסםייל-טעשה
 : סטןונאסר

 סלכהזו וקמיעם* י9קהאה לשלגים טשף?הסברא
 מלנלה. עברו את*דוד ספרעה ולזלתם*לכות
 ון"כור :9רף היא . גזנה עץמ שקום %ף ניםספותן
 פלגן ידעה טת יתעלה וידשא וינדף וירוטם ותזהיוינצור

 נמיסכהף ןמהףף ברחמיו סטלס"ם טלסי כוקף הודו:ירים
 רנ5יו קסת עמים גךגר ידלו. ומק גנוןיס
 קיד צלח. ל?ר*י,ט9ה עכל י99יו ששטיוהיל
 :הצע כלזרעיו ףבלב סלנו ן3ע כשמטע סילסיםלכי

namלעיל י9א לקמח ישכן ןיהירא5 נהריה העעמעיס?ייבף ס93יי 53-ישיא5. ועם זמפ מצה לישא 
 טסן: ונמטר ךצ". ויו וסו5811.
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 שלה: ומליוף עור כ"(ף ושכיאשר
 איוויו: ?ן סים "אדי יו ?ולה ס4םטליי

 ואברכה המקך אלוהי 14אהם% לרוד. תהלהקמה
 שסף ואה55ה אברכך בכ5-הם : ר2ר לעלםשטף
 כנקר: אין ו5נדלתו טאד וסקלן ן 4רו5 : ו4דלעעמ
 כבוד הדר ילדו: ף4נוררזיף מעקיף ןשבח לדורדאא
 ניאתן 2א שקרחה: ההאסקי ורכרייקיף

שכו-

 יקרנף רב-מףכף ולי להרעשי(: ינרלרזף

 י4ר5- "קןכם חרך ן רחים חפן ןבךף:וידקו
 יוךטן : 2רנ?5-ט2?יו וריקדו לכ5 מונייך :ט?ד
 סלכי% ?כוי י4רכו?ה: וחסייתן ?יט2שןןמ

 וכררסיו סמום -ל%9 5הודי2 : ןדברו ונכווין"אערפ
 כ5-עימעם טיכית מלכליף סלכיתו: מריוענוד

 יקי-מבטליכם ן מוסך ודר: ??י(-דורתממשלמף
 וחמה ןשהי' * כל קרי י?5-משפושים:ףקף

 ארז:דף פוענח בעוזו: ארז*אכ5כםבה(ן*לסכם
 וחסיד בכ5לךף?יו ם צדיק יצון: ין5-סיוסע%4הג

 גקןףהף 4קר לכ5 ל?5-קרשיו ן קרוב??5-ט4?יו:
 ושמע ו,שת,5ןמכם העקרה רצון-ירידיובישמת:
 כ5-הרשעעם את ית-?ישמיע ן שוסיראשם:
 שכם כ5-בשר בברך פי ירכר י תהלת :אאמיד
 והר- סממה :ה 44ןך והולס וקר: לעלםקדשו
 הליעה:עלם

--------



88 פעלה שי סס%תקרך%
Sot~eter:

 לברו. שמו כי-נשנק ךהןת טתהשםךמללו
@emeinbe:

להודי  "ה לעפו "דן גלי, מיקץם: 
 שלףיה: קרבו 2ם וענייי ל9יל"סקךיו

 18(8 :!"55"%כ'שב

 טלימ ?מ לנהוה סב4 5רןר.שמי
 להגנה סב4 :עזי כבור ליורהסבי
 מלורוד לירשה יכוסילנמי4?כור
 1 ך?ים על-נרם ענוה מרעיםסוביד טל- ע5-סקסם יהנה קול 1?ים

 י"2ה ונטשי חבזים שבר ?runקו5 ?סכרי י.היה קול כותקול-יוכה
 ?מו- סרקזם מלכזווטת-טך2י

 בףראנרם: ?מז ושריון לקמוא4י
 קול ששי לסבות ישבישוליועה
nirrטלית :חולל שוק קולישי טך?י :הלה כסיל פרבר %ל 
 אטי ?לד יוסי59י לזרותשמשף
 קצה קלדלעולם:שיה נחצב ,ב לטב54 :ודהוכידי

 כשיימי יהרעםו :ןן לצהלמן לעטי ע~

 י59וטא סעכץ ליהלה שמדר.יוד מש :4י8ם*עו2804ת"ד.
 על-קרם ה4א והגרך השבימכל
 וריעלה ךכלנק(: ועל-נהרות:סדה
 קישו: בטקטי 4קייק4ם :הנה?מר
 ל14זשא %?י ובר-5?ב כולםנקי
 לטרקה, נששע דלק נששילשמא
 וציןדז :הוה סטת סריהושא

 'רש ידי !ה ישע-ייט%545
 שאו שהי Spt ט%ףטכקשי
 4ן סי מצבור: קלן הבואעילם שסקי וסך-א4 ואששםקערים
 ונבור עזוז קצה סיבור*קלף
 צוערים יאי טיסנה: נבורךלה

 וייבא עולם שיי ישאוואשיי
קלןס?בורוקרה4אןהקלןס%ור.

 קליש מסבור קלך ה4א עסאותקצה
Eabe:@eilige bie ש t~otatoae bet enie~en eeim 

 מ קף9ה : טל לשין טיי רכבות ן nane יאסםיבנחה
 וחסידקי הלבשו-צדק כמ% ע2ף: וארון טיהלסמח"ט
 ח ש סי כמייסר: פני טל-משב %2ף דוד נ2בףר *ךרנף
 לטסויקהם היא שעם 2ץ : אל-מ2ןבף ת-וך)צי לקם נתתיפונ
 וכלזמיכומיס דרכיינעם דרכיה מאשר: ךתמכיהבה

 : ולשדם ייקינו מרש ו4זף9ה "לץי ם משיקביולהם:



cs;;.;ן5 . (,ן.)ין ן לן),)ין ן ,)ן

 סספ5ס. קולס וגחררס DD~ll ככונס65ערס

 ע טלב. י89פוהן ך?11 ין'ת* אשל 4ליד1 9לן שי 4אס1li?V 1סע
 42 רטם הדנין. 1,-י4ם v':g שדטמ ה9ת 3? נוי טל שטד :4ילז(ינ4
 מיסישם 4כעדוחי יכע יער קש, .*,(משלל 0"801שו קנפל3מ,ומהע
 8שינעש4 ךטשקיית מךשיות ט"טלות עם "פלחי 1ינסלדל יל:2קלהנייה'

 סמו סבדדף השא שטת ' 1ינן'ינהושנ-טל*
 שסמר"

 ולו"ז סי שסר 4צי1 ןיי4 אמי אני ולא שולטי סי יבדש4 ף4ל י"נקה( גי" טש; למסלינ
 לי ש"ט1 שידם ל49יה דצCl? 11' שלדדי IDS ממטלי. צקי % ל9ך;?לוי
 נעים קילי ירהבו יריך ומר ושל קולי ?עמוק ושל מוס ן2רב אטקיל
 זמיולזע

 קלויו שסו וטחי גדלך כשופר קיל ןץ(י 'ט%54י'י.
 5".ן. D~nbסס5ס

 גיידך ישלשל הנ;ל1רנ ישב מפחד 1נפהד תיעש מצעש %ני;(נם
 ני קשי %י .על ך8ף י"מ צילי 8שר ושרעל עטן; על לשלף ילעיגועעמף
 21גה. 1"ל0י "fLii~: prn 48דנים אלמי הכמשף סו על לסיז רטגט י2ז
 יוזי סעליס נא פנה ונשא. אידם שף אלהים. וני43ן. יהבם אל י.ן

 מלששם של תא שעלסי. 1ןל 2לי ההקים לבקש שמדד הדלן שניי4שר
 שיעזז סי 31למן 81ל שך ופושע חדסא וי בעוממי "מסם ד8לשסמאתי
 ששח ךט?עי טסר"יינ. עם ?דן.ת וקישב טעים כקולו קגךל ?41Jgיה 4טן-קי וךסיל שקן שתסלת "טלאך וקשל בהם טבולת ד8ל כ* נכושןהול
 לטים 4לשסמד! לששכן ייך8ל 4יסל לגי הטס ךע53ינ4 צומוו(ינ914ל * י שאס; "כ9ו! ?יעים לסל * ; אהה שלין: 1זלנ4 מ! ף3י י?טיננ4.לבל

 יתסלתיי ססשול ש4ם דמי ךשל לסבי מושלים טא9תלשלדם*
 מבור טיול טשל ושסק041י2ק5 8קרסם:%מ ל49יף::4(ייר"ירצוו
hlti_ilנ הסלח ש2* שטם טטלשקים קרל שדין חקר שקפן לכליה 8ל 
 %0רקרם של ועבור ל49יף אדתה השייצג כבדדה סשא לסת מפ4יסקור

 1ס3ודא מגביר מקרול ושסף יבדד ובעבור ומשרים מיורקיםךממס?רים

 "סלר!' תיטע שסה ברוע ?רססים מלרשל 2טף משלת שוסת נימהי
 פקדה: וקורס המקך מחץ סמחהי) o~p 6)1, פסוקש ד )ופר תייס ק?5ס.

 42ימ4י: nlnDel סש44יף עףק סי ךנןע"י
 ושהדבהי ושיקי יויי 21גני *,(קישבה
 ו2ז2י ס%ב 42הי 71ר 4ת מפ41ה לטלסים מששהומימו שישטתוי פל שי מךיש9"י




