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bai fpri*t Sot~etet set 
 לאמי: יקרם טשי 4יי לס ישי-נאמעמה
 : ולשדה ולנולכם 41 בהשקיף : המקדוזכר

 די-ברא בץ495ש רבא שמה ןדתקןש ןתבד5"'ז
 ףססיי וביומיכת בסייכון טלכףועח ןימ5יףכרעועה

 אמן. ןטסיי קריב' יסטן כעצל"ףש5-כעזישיט5
wc1י עלטיל" י5צ5מי לעלם ק9רד י9א שסה 

 ההנהדר המנילא הסיטכם הס9שי וכשמכחדמדמך
 יא הושו נריף יקדש4ש שמח ודתסללןיתעלה
 ונחמתא תשפחתא ושירתא מן-כ5-ברכתא -*לא
 : טכע 81טיף ??~Ne,מחסמן

-
 יסלהד' יוי יי השמח ?שז4דל

 טכסכם :טלהי "בומףנף יישמי מלקיני ן אתהשרמף
 והנורא סגני סנדול ס8ל יעקב לאלהי שסק14
 חמדי ןזוכר סכל וקנה מונים חסרים 13כל עליוןאל

 ושמכה: ימו ליזען 9יסמ ליי מאל יסייאשכא
 ןשסכךף כחיים* ספץ קלך וכסיעם*ו4ךמ

-bD3 
 יכזיעק? עתר קולר סיכם* טיקים לטעגףססים*
TA?1* טקרסם: 9גן ן 8תה שריך 

 להטמע. טמים8מהיב מסוה אדל לעולם ונורשמה
 תמשם אספנים ימתיר חלים ורופא נשקיםסומף. ינים שרסטים טחים טסיה שססד סירםמכלכל
 רושה הטי יבויות ש52 9קדף סי חי* לישיאמיצתי
 פחוזה: ףמצכדף ףק1חיה סטית שלךלכ



ru~a 91 יאש שי ראשון ליום מוסףושלת91

 סמיסי
 ברחמים. למךימ יצוריו זוכר מרממימ. סב

 סיסים: מהיה ן אתה כרוך טחים. להחיות טעהשטסן
 : מלה ןהיקל יום סשל וקדושים קיוש ושמף קדושטעה
 ול- על וטיפוף של-ט2ש'ף 2ל מלקים ן ססרף תןובכן

 כל- לפלצך ףש"חרף של-סש2שים העיאףףמה,?שכאת
 טלקב ףצעף לקשין טסת אנדה כלם ויחשוהברואהם
 ולדף עי לש%9 קסשלטז חלמיבף ע עעלזנף עמושלם
 אט: ול-מה-ששיי 2ל נקא ושסך בימינףינבעיה
 ותקוה לשאיר תהלה לעקף ם כבוד מןוכסן
 לטףאף שפסה לך לקנקלים ?ה יסמח?ליורקתן
 נר 21ר'סת עופף לדוד 1ןן יעמיחת לסעוףהצשון
 : שןקינף שסמרה שהיקףלקן""טי
 ?יה וכי-סריקה הצקשדקיס* ועוטה 'עלף זהשי. וחמידתי מליף ונמרים וכשמחף ןראו צריק"םובסן
 סו-ס%ץ: זית שלקית מ-עמי ס' תאהשנשל

 סקשן סיון שסי ול-כתקוף 2ל לסלף ן אטהומסלוף
 קרשו כדברי כשתהב קדשף. קיר יסייהשלןםשבוולף
 סללתם: ודי לדי 4'71 אלהכך לעלם ותהן4ד

 סשתיב ססלעץ. אלוט ואץ שמק ונ-ורא אטהקדוש
 סידקה. נקדש מקדוש וש"ל שששטמ ן9אות ייבנש"
 סטיהם: הקלך ן אטהברוף
 בנו. ורצית אוחנף טהיט a~eyn. סקל ססרטנףאתה

 וקרסטני . סס4ומיך וקרשטנף . סלשונות מכלוויוממחנף
 קראת: עלינף והקדחם הגרל י%2 לרבוד%.סלקני
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 סשש שששת .אתי1כם פאהבדץ ארי% י4עתד%5
 טקר~א )זשחיה( מריקה )ןסרוף יום * הנק סי9יון 9ם(ניז
 מלכום: ליציאת ולרק1ש

 ט2ר[ וססעיחקנף מ~שך"בף ג5י% חמאינףומפני

 נניע חונותינו ל.2שא :כגלים "ana ואיןארכוצף
 תסגי קליו שקי שסטרא וסקיצה ם*יל זיתשסלמי
 רצין :הי : ביקלשך קגקסלחהסלי

 מלחי
 איטי% ף

 וע5 ?לרנו ורתחם שתשיב יחמן קניך טב1סינףואלמי
 סב1ד1: ותנר5 מהרה ותבנהף הרפים ברחמקימקדשך
 וה-ופע עיורה 4לוב4 כביד-טלכףלצך 4לה מלכנףאבינו
 ס13ינם יופין פזירינף וקרב סי כ5 ל2יגי ?לענףוהחרא

 פרקה עירך לציון אךעןמכי"3ף מיךסמי כנםינפףצותיבו
 נטשה ושם עולם בשמחת מקדשך ביתלירושלים
 ומוספעם כסדרם תמידים חובותינו "ךסבות טתל49יך

 סוייט ויהד סוה ששפת יזם SDnD וטתזרקל9סם:
 רציף 9"5ת ועסקה ל%99 הקריב כיהטה
 92רך מכה ךי 2י יתומו ?ליני ש9ק9טזמר
 : השמר סנטךסטי

 עות;()מע

 hm1DJ1 סמטיי עלת על עסתו שגת עלת ה139י גהקויעלה "9ט' קלת טיילים יקו אקי"ם ש9ה סני ששים שמ סשיתטייים

 מקרא-עדי 5ה.דש פאחד השקיעיובד"-ש
 ישישה

 תיהודה יידם וחישף ר['א שבביה כל-טלהאשתסלכם
 9ך אי ל יהל ליס לרץ לשירם לו:היועף
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 שניי שילהק 9נףש*רץ 99שיכם למך לל למדקר

 משימם שלקוה כמדפר ו4מכיהם ףמנחתםתמיקם:
 לגחכו זין לכבש ועשרון לאיל משרטנם ושנילפר

 o~Mb חממ" פרא ptp5 ישניתמיךיםישנישעירימלססר*

 תוי גגקי י1 עלת'ה"רש מלקרכףלכחכנ:
 לגסס~ם למחאתושעיי יט?סמ"* תלתממטייומנסתה.
 יאוסמו. לך:ח"ה תידם ישמסטשששם גיסה קיקם ?טקטקםהלסירכם

 49"0)מע
 קקךשף עם ץ2ג ןקיר8י שבת שערי ?סלכ4כצףע?קחו
 11 ךקימ ונטיעי כשוקף המע"י מ4?ע4 ?לםשסיעי.
 גראשיתם לקמשה חקאמ4ר איתו יקרם סעפתומישתו
 לש"מ4לףף

 לאד"
 מצריה 9ק"95חין שקני ולא קרצתי 39וי לשנישיא ושאאית יישר לרלה למת סכל

 כיעזם 81שף% . המונם ככל רנילנו כהם קלקנו קנזקיא
 משדהם מילכים טלול קלף ליצי ומיריםיק"י"חועם

 מארו ימהצב ץ ארו ויוסי שקצם נשה שהיא היא?רוך
 הוא סיומיכם: בגבסי ע% חרסינת סקעלסשכךכם
 ג?תףנ . זלתי ח9ם %קב' מ9ת . ור יהישנף'
 הף4ש כ כי 4ללסקף והשנף היזם ויךעתבמזורתי,
 : עוד שין מתחת של-סאךץ סקעל סימנםהאלהים
 קוף ת סתס%ך. טנף-ה ליאים אלטינף יי לף גקמקעל-מן
 ייגש * תמן 9רותןורף שקללים ץ סק-רויו ולולנםלמעסיר
 למותז * כש5 יקרתי 9שי ו9ל-אי שרי סמלכאעלם
 לף סי מגל ?ליעילי ךךעי ניךרי * שךץ ול-רוקעי8לןף



94 ם,%4 ראש של ךאשון 14מ מ94ףמילת94.]  ךכרעה ח5טץנפ : למניף : שלשון תשבע 9ל-כףתקרע -..
 אתגעל כלם רקכל4 יתנו. שר ש% לעבודוץפ51י.
 (לי וסיחילטמר.

 שי פי- לעץ" טמרה
 99בוד: מט15ף 2ד ולעולטי סיט .שלףסשלכות
 : !2י לעלם ךמלד ןהוה . שתורחףש9ת4נ

 9ךיר58 זט5 ישה יא 9י-4יף שמ סים 5אולחסי
 יף קיוסק קץ ו,1~4- : כ. בלף קרומת "סו לי.:

 קריזת יבדביי השכשל: שלטי ןם?י%מאףךאשי
 ש5 מכטחבל אף התאיי ען יי 5בש 5בש 4אףת מלף: ן49,מי ש13י.ים: ימחול המליקען לפ כי לחמי9תהב
 פתלך אושאף רגושיכם שקרעם שאף ונאסרתמום:
 וננזר ק9ז ן משבור מ5ף זה מי : הכבוד מ5ה ויכואעולם
 וגלם פורסי הנאף ראשיכם ולערים שאף : מלחמה נכור:

 לאמד שתיכ סוסכם 92נקי בדי ועל : מלה מלמדקיף הא כאות כ ס9נוי ם5ף חח הףא מי הכבוד: מ5דויבוא
 ןשף ראשון 18 קאת : ךש15 ה4ךא5 מ5ף אמרןכה

 ?סי מושיקים ורלי פסטר : אלהים שין יטכלזרישמרון
 י?מו4חד: סהיאוקןה:4סד שההם לשרץ 59ןימיף52 יייה ובאמי : המ5ףכה 5יי והנעה 2שו הר את לש"מ4ית

 : טחי כ 54כךני : י.ן4רט5 שסע לאכרך כתףבוכתוךסר
 כלו של-*D~lpn 2ל מלוף זבותינו. .מגיסיח5טינף
 בסרי והופע וקצף 59יסלןךץ 52 וספראשסכוןף
 ויאסר ישרתו שטה שי 59:ציי כזיז יעלתו nmRשי שי-שעי י-כע 5ן-4ר. סכל כל=חשבי ?ל 2ךוקע
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 יסלכהעו מ5ף שיאך אלהי י באפו נשמה אשרכ5
 94טממף4( רצה "בולינו 1א5"י אל"ינ4 שי". "ע ההלוה:שכל

 סמימף שנסנף שתולן לריקני ומן ?סחוטכןקרקאמ
 כמצון ואמו אלקיט : טיילך ftwV )"ע . נישקנטףחממקפ
 ל94דף לנני נהמי י4טץי( קרושי ןשרשל 9ה רומו מרשץש4ת
 %ת משיכני( ורפרף א9ת CYCi5N שטה שישקת
 יקרש ץ ש5-סייע 52 וולף מ 8טה שימק ל2י*וירגם
 : הןכרון ךיהם י,חרא5 ן(ששנת
 קמכראשת. נמהרא "מון ו5יס2~מא נשף*וף calr~ ק5-:צהבי היוקד עולכם ס2שה זועריטה

 אווסר: 94טי ך8יז 9בשף. אשא לקיש85קש9סה
 נקחד 5א כ5יסןצהי ןנם "ת-59-סטק54. זוכרשטה
 יו"שש צ91ה %שנף* ן ל%9 גייס %ף הכ5ס9כ*
 כי- להפקד זכרון חק תביא שי ש5-סמויות. סוף2י
 רבעם סדקים לד'יכי מאש.רה(

 והם"
 לשין כריות

 ושיעה המלפניכם הודעט. וזאת טר"שית ה.טע5י.
 כי ראשון. ליום וירון מ2שץ החית היום יין*לט.
 סשדינה[ 521 עקבו 5א5"י מש"מ היא לשראלחק
 ואי-זו אב. אי-זו '5ש5הם. השי-זו 5חרכ. איש יאמרבו

 ימות: יסיים לסןשין-ם 1פקדף. בו ינריותלשבע.
 לפנן סןצהי כ5 זכר כי . ס1ה כהיזם נשקד 5אסי
 נבר. סוטרי 21יי51א י?קךתו* "יש ס?שרקבא.

 אשרי אהב: מע55י נןצרי הלכיהויו אדםס"שבא
 דורשיף כי ךסא379ף. ובןטשדם נשכחה. שלאאש
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 בץ: כליוקחוסים לנצח יכלמף לא יכשלף. לאלעלם
 קעתה דוש ן"מה 9א ל9ךך 9ל-משעשים ,ךרשי

 לזן שא וקריונו על-שן סעל*סמי יוע ססהיששר 9* לשמת סשבל טת-כו שמשישך הלהמיםיששה כרסר חהסקנה4 זכרת. באהבה אתצח ונםכלם:
 9חל ו%ץ4טיו . מסל כעסרות זרען )סךבות א5"ינףכ

 כל- ואת את-5ח אלהים ףזכך בהוררזך ככתובהים:
 קלסים S?1 שחוש סקדם: -יקרצף עלז"רץי"ס alri~w בוכר שמסז' "ףו יעי ושת-9*סשס9הסחה

anaQaאת-פרעני איהים חכר 
 אה- את-טקףקם

ע"
 ואף ?n1R ית-נג'סי תומהך מקקי : יתן4קב

 והחלץ שכר אברדם את-בריתי ואף יצחקאת-בריתי
 לנסי"1)מט עצה זכר לאבשי תעיב קדקףך מ9רקר5 :"ךי
 חסדענ שרב ון3סם שריתו להם הזכי ונאמרבריתו: לע* וןכר ל?4ףץ נתן פרף ולשנהר י: 41חהםס3ץ

 rS-D1 עוץ לאמר כתוב סיסמי %2ןועללרי
 89יץ שמךשר טןיי לסמך כלוליך "מכתלעירור ס9י לד הרסי כ שס- כ" לאמי ויישלף%9ל
 כימי אותך את-גריוזי אני חכרתי ונאמר 41ה4ק:לא

 יעור ססז -ושסר עקמו ירית לך וסיימימנשוך
 זכך בו דשןי כי-מדי שעשףעינם שד אם ץ4%,וםלי

 : 5ץם7 ארחמ3ף דשם לי כזעי סמו על-שן זנודאהלינו
 ק;קכמ )%9 מום קורע 92ר%א5רלםץ.לטישכוקיבף

 ם קקי4 פרם שסי משסי ומקדם ושטהוסלמת
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 מפנהי ותראה הפוריה בהר אבם לאברהםגששת אשי ואת-השכיה ואת-החסד אתיהבריוזאלהינו
 נב 52 פנו את-יצעק אכינף אברהם איעקד?קוה
 גן שלס ב5סכ רציף לעשתן וחמיו וכבשהכעכס
 יש4כ הנדוק יכמףכר ס4לןנף את-3צסך רחמיףןככש4
 ע וק%מלו' יטנחלסך. יסעירף סעיף סיףסרת
 משה ורי 52 מתוסף עיהבמחתבי את-הרביח5היבף
 ראשנכן דית לסם ורמי : שימה- סכ"ןף טיי92רף
 לייות סנים שעי מצרים מארץ הוצאתי-אתםא.קר
 הףא רצעה ש5-ס4"שחתן יוסר גי כ: חני 5א5מהם*ם
 שסק -n~pw סביר. סס4ש לסי שיסה ואץכועודם
 ע אתה ברוק תןכור. גרחטים סיום זקצ( )"5לו_רעי
 הברית:זוכר
 מן עקם לרשר קרשך ע5.עם גנונף נשנן ננלרסשסה
 3ם . בערמלימהר הנ5וס?5יסם קילף סשמ2הםס"קןם
 ממכ חרת גרא"ית 'סריהן ספנך ח5 59י סעלמשי(

 סיניללטד 52-סי למשוף9חלוסר
 ל2י

 . ומצווה תורה
 מש, מלהכית קדשך  ודברות ק*  את*הורותשמישם
 : הופזת ששר"יסם י9קו5 %4ס וברקים!נליד%גק5הן
 גס4 סביר קחךז תשלישי שהם גסי יחוסר'ששתיב
 וקלשפר כביעל-יסר ןענן נברקיםקלא

 דהי
 ויוברד מיד

 הלך סש*י הי5 נסי שחטי' קשף9ף: "י"ר59-יזמם
 וק5- נ9טסר' נקל: ך[א5קע[ג2נף ןדבר משה סאהלכלר
 סש*י קל ואת _הלסירם וית- -ת-סקיח רחיםס4ם
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 : שוקר שקוך יי נתרףעה אלקים ע5ה לאכזר, ותףבקדשת יךדגי %סק: ף2טדף המי apn. מדץ עעמןואפז-ההר
 ן4שסי' : :י סקלן למגי הריתי שופר ךק51 שסצ4יהזו9טטי'
 הוא יןזיש5 חק שי סגנו: שמקהליהם שלי ססושה2קעף
 סלייהף ךקךשו םל5ל ס55ייה שיל-' : ל4מי1עק1טשפמ
 סליףהף : 3ד5ו כרב הלףהף ב9כורתיו ה5לווז קוו:נרקיע
 המיחף עמ1כצ-בהקע

 בבבי
 ולחל ?וזף ה55והי : );13ר

 סיףהף שיי4ל"עתקמע ס55והף : וע9נ במבים*ףהמ
 ועתידי : סלףח סקי טסל5 משטה כל : ירייהושלקל
 ארץ ושסני תב5 כ5-יצגי 5אכור, כתףב ס3ניאים92ניף
 החסר מפקעו: שייר ניסקל מלאף סייםשישא-גמ
 קע"ךץ ע,אזדינם מקטוף 4רל ש'912י יתקע ייחדו-יאלמק
 חצו ששרק פא ירשה וקלסם 1? שאטי'יריש~ים: סקיש ומי ליי 7חזמסוף CP~SD וחרץ והגיסיםאש"-

נעיי
 ן הדשן: שסעיהן לסלך יותקע ששיקר ןףניק

 : ש,52וכשי ןקשך58 52-עשך ~TA שד : * :גן94אות
alrihtלסרטוני 3דו5 ושטר טקע ףבהץנף שמי 

 ספלכם טול יונף ו"רנ 14'וקנף יקגץ גםהלא
 ברנה צירף לקיט ומסיאנף אתן קירקועי שגםשטצותינף
 נעונה וקם בו ושקחת טקלזי ית"ירילף
 ומלנף שס4מק( )ף* כמצוה חוכ1קינף קרבנות את*וף
 יטמיר: 9ה1ך יטי זך?ך משדק ורי ?5?חלסר
 קמטם סךש9ם שקו י.9רי מסקשדי9ם שתססכםקךהם

 לשה 407 שייותם ק% לל עלטי9ם "5שס44-"
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 שקע טסה שי אלהיקם: ג אן ייהילם ליללו?רון
 ן טסה קריך * לך ך91ה ןטין תרתה ומלעין שוירקל
 ארסים: ןשןא~ל עמו תרועת קו5שומע
 4ת ןסשכ * יכססלסם ושיאל בעמך אלהינף ןףצה
 יטמ?ה ימסיסם הקרטל וטשי כיסך לדכיםהעכודה
 . ע% י,טןטל ענורת עמיד לרצון יתהי ורצוןסיכל

 8טר* טרוף כרהטים. לשון נשהסך עיניפותחזינה
 : לשת שסיעתו המחןירם

 "כיתינו ןאלהי ילהינף ן הוא שטתה 5ך אקנממודעם
 ודי,*בודה ידור יו% טעה ןעעןני מגן חיינו צור5עולמןעד.

 כשפקינו ועל שמלך המסורים חיינו ע5 תהלתך ונספרלך
 *אהליך ועל תקני קק?5זום נקיף ןעל לףשיקירות
 לאוכלו כי סמום וצהרים. וב"ר "נכל-עת"ךבומוס-ותיך
 לך: קךפ טעים הסכיך לא-קמף שי וסריסםרחמיך
 לעימולי: סטיר טלפני  ש%  וןתרומם ןתנרף כלסועל

 : סמקך כל-כן מוכים לסיםינתוב
 ."% ספוב ם סטיק וריד 9יה* ועוהפ"טיפ סל אקת טתישקי ויסלימ קלה י1ףקי ססף"םוכל
 להויות: 2אהילך

 מל גיפ ורחמש ןחקד סן הכרכה מוכה שלוםשים
 לכ ש% יאוי ז4סד ולוף טקיפ טךקבף עקך ישלזל-שירז

 חמד ןאע2כת סיעם תעית חלטיפ : 4ף 2קט פןךנאי
 בזחלו%. ינככם,עעהה נכרגעת שיאלאת:-ע% ייי ושיעף הצ * ~aht, הגס ןרסטים יכך?היצרקה
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 1נכתב נזכר שבה ושינסה *"ם ברכה חישאספר
 פוביות יסים הל, סיח ע% ן59 94(ני*%
 השלים: עשה י שטה 9-ידלשלים*
.~rihsטרקה.. סרסר "4נ4(י כרע ישוף וציר 
 יסח ססד: 5נל טד ונמש סיום נסקךל*לי
 ר(חושכים וכל נסקן* הרידוף וססיוכןף סתוךן5י
 סחשסטמי ןקיק5 כעסכם ססר יה ועש. hi-vv~Wh%י
 ללען תשיק ןסי%* לרען עשה ש%. לקיק2שה

 ורידוף. ן(לן.ן למען ת,ךהף. לקען ישהקןשקף.
 בעשה הה" יטרו9יו '5%ום עקלה ונקלי: ציי "י%9 לסי והמון אקיעצ 14ן לץץ בשנני: :כדקיהההילה
 : ~TG: הוקש-י וו5 ק5-יזמר. רע5 גילנושלום
 ההסכה מטק?ש ?ית ש?טץ 4בוסינ4 1א5טי א*נ4 ח לפעף מצוןץן
 ושנים עולם דיקי ?יןשה נ94ןף ושם ?תירמהי סל9נ4 4(1סיןמ
 י קוטמות ננשנש עולם כינר ףר4שלט טנסת:הקךה ל? וקרבהקףמניתי

 ?כור. לשליס סטסלהמערת
 שלוין לטי חנים *הי *נו י אחךן"
 58 1ס3?א סבב"- ס3די5 דלט5 יעקב ואלהי ויחקא"י
 מוסהם חשרתם כוסלהייון

 1ק"
 אבצע חסרי וזוסי סכל

 : נאסבוה שמו לקען כגיסכם לוגי נוחקיססי4ן
 אפתחה מבינים. דעת ומלכור . ובנובים חכמיםספוד
 רחמים(: מלא ממשה פ% )מ" עידונים השרשימטיסים מקסי ק5ך ס% לחנן לחל"כ שתחמנתם. ב*הסי

 4ק.שנא



- -

 ד=ששישז "קיזך-,שז9שז
vpatnא טנק 
 טעשי-ק כחון היום. לש"מ סיז "סד"'
 בו ריסם קידם. סני יקשתם נישח יתם*סל

 נוצר. בו שרכבם הראשק לפריום:לסלם
 כיר. כהרחיב מליץ זה נשי. ולא חקויזה
 חדצכ גדעת שנשר: ילרע8תם לטשסממקקו
 צוריכם. שראש בו ,רן וצל-ים.ניעות
 איפונים. ~?aq שטי קדחם לעצורים:ידק בו ללשד ה.וערים. הטה נסעיכבםיושבי
 כקרעם והמהונים. עליונים לההמסםגם

 לפניף עשרים שהנים. ום"שיםנפטמים
 הנן לקיד נותנים:וחשבון

 לחקי
 טועדיף.

 כמשסם דרן י עייף: כשסם למעכירצאן
 זכת8 רחישה עכיף* מידקק תדם( פה יי*

 "סייף:שביעת
 לפתוחף שרי מהנון. עם שופר נעלה4
 כצק: לנעני טקממן, משנין* קוק *רן( "י לנה חשיכ "1 כח41ן.בם
 מלרון.סותחיס

 בקאר ןסתכט בסים. חפץ מיד להזיעם.זכבר34ף
 עערתמיקיעיטגן* קלף מתם. לסענויטלטעםסמןעם.
 2 אברהם סנן ן טעהט-יף
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 * יההש? אמהונ סחים צה ס טדל לנים תניר8מה

 רוים .נרחשים סמים סטיק ?חמד מיסיכלכל

~GID
 ורקמם טמורים יסתיר חילים נרופא נמשלים

 ""ייו- סיגייס "2שה: יסעקיס י9ס(ק טמית קיףיץ רימה ימי *בירות קעי עייר קו חר. ל"צ?אמיבועי

 כעלו זמוםר שעזן שקת. לכם וטבון הקןי'"י
 שסר קול . תשסה שנף חחי ום .כטהירת
 זרק. לא אסר ןררה קמקכת:קשת
 אקר עזלכבם לאברון. תקים לאעעסים

 שון נבל זנלסוום. קרב לום מעדיםירין: יכאטתף בהסרף סמוך ניק*כטרסעי-ק
 שעתק תרשמם ליככ סתלקסים.עף

 דגומים: ישל לדוקיר רין כסאקתרוסים.
 ןכור המשפפ. חלק' לף חלילהסלהקפט. קלשני ילדיי נשסמ* כעתי אשר:ח'ר
 כריה. ענרז כעדם זאם סיפסמ: יעקרלא
 רכיי ילה רכרות י לכרית. חכפ שטלסטל

 כרית: שלמם כזכרון גל( )" עלהסכרית.
 מפיז שוק כמקרעת הקשה. ?ראש ננמףף עולם9
 . שחווה טם *שימה טללה טס'9ה "' . קשה הנטר()65

 : שעם )מ" שוה ?טלל לסתותאמתמעם
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 מריסם. לסים זזריו יכר רלוךקים. "כ ~7pD מי
 הדמים: מחיה ן אתה בריר סדים. יממית אהואסן

 "6י1ן."יני'ס כ"ש. אקקטנק
 לב מאנת קויניף. יי משיטיף ארח חףק
 קדסנוף. מאממול ליב כרי סקרניף.כצי
 סקס 13רה שמענוף: מרם טריעהשומר
 כשמבואת רירף ראש כראשית.טיצ?חת
 קרטה טראשית* הצרר סרם ריזלשסית.
 שגי ימי היוצר : טהרישית שכביםלסלם
 מרכיסתם. שרעף וסכים צדסה*כיסם*
 מסקור נקוי כטמבדאימם. נרחה %ןואם
 . טססל לסם סקרה 1כר : קרוביסםלמז
 אר-ק הניסיו הסל* טענ'י סססטשצמר
 סקל: למט -הומם שיחו כתבל.חעסע,
 בו לאסוף נדחים . קץ ינקיטת לבטטינת
 ס:מיננ2 -?קץ. עטיכם מיק יוםשקץ.
 חרש להקפוו-ק כסא : לקץ יטקץממיטה
 להן השעזב. טלכ תישיייסיר לרקובע לסכמב כלממו ימיסיר-קלקש*

 : ילשקב ליצסקלחכרסם
 הללעה: לררירר ע'11 טלק!ך לעולם ן!מלר
 נא: אל ישרחל מחלות יושב הרושוחטה

--
- - . - -  
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 עמק חלצה "ם ריי. כעריף שמונהאלי,
 קידש: ברין* לקטף ןצרק סישתדין*

 אף שרון קט הסיר לעש. לשענו לא אםי.,
 קרוש: לעש. ולטצוא לכבר איןהכעש.

 וכיי פפר %  5יי יאפיסו פך pDbvn פלוס כי שאכיר מפייסךכווומ
 נרמסתם כן סקנדל וקוק טמויקיס ph 05, '5וף כ3 יניפ חוזםנדין,
SDק5ד, בץרבי אלעזר ססוחיס נו5מ' ומסעדך וכעס. כמס 5ממ 

 *א. הם ןךז ור,14-.ם ygc* ל אדמי"אח
 :45יר שדם ספץ: 9הם נמצאכלא

-Dp 

 סשדי'*
 לענוד : ימה לספל 9ן לא . דמה איזו ק2-הםלטילי
 4ץ ויום 25רשו* קרו על וגסי סש-"12. נוולשמור
 טאףח עקלם : * 4וף דה- עוטרים . ומאפלתהי יי עלם יט98ל "וע' העיי לעת ררשו:לישר
 יקו ניע ארע. %ה לשמו של . ?ע טיללטישור
 "כם יסגלק* ס99א 929ק שסריכם מרע:יו-ע

 ןך רזטרק: סי ש"מ לסך ירקרק. בריבכ*ם
 ותשסעי נטש. 49א לא טש %ש. ועקרהמשלים
 ועל '* '":' ושסלי רל גרעו af~v: נחשןדרו
 טיהעירץ: פקת %ף נ99ה %94ה* ורעי94רו
 וינטי. :טלר לשרי %ק יסמי. טטס9א ח"יהקע
 יהיריק. שהקר עגים ועצם שמר: טף יוםאלי
 טריק: ט99ף a-1D 2ל הצריק* לא אותםבריב
 י9ש1 ירץ 41שה * 2מיםים 9ט9רם שם 9*סגי

 ירש להכריכו 944סים: *ציי שרץ 4יךהלקים*
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 "ש4י שיין ירעק לטען . :דין אותם ואת ע5 * ליקאלדו
 שור שכור והדריר אם-ם. הוריד אקר :ןדשרין:

 אושי 1ען מפ-ודעם: 4א pDe3" וגוששסףמרים*
 3כל וכנע אר. כבתא נו יסרתי כעשי*נוקש
 שש 42 ילסים ש9ם4: שמו ים שי אסמי.סדק ?קי ייף מפומי* יש'סד חקר רא,ומ : ואטר?סל
 9"ןה: פעפעי שם ללשד גזרה. באר בם פקנהזרה.
 בחרם. לו אשי וכל הא ןלשד סמרם. TD חמישער

 מועיל. מה "12דד 4גד וכרם: קמה ועדס3דיש
 כמ2פמ בו בעיטה שירוןי שחח קלה ףךלהעגיל: סלשי פני לסלעך אם כי י.טיל. לא בעכרההון

 ?~Y נגן יודע נשיק: כסי עוברי ?nb7 מהוחרת.

 סמשפמ מבא ן8י . חגגי* ח4ם ו4ם גיסן?חנני.
 קרין יקטם ים שושי* ןקול יניון קייאילרךגני:
 ,לקושי כנאה קיין יכפר: היזם חנם שסטנתן9קר*

 :רע נלא ןלטשם לסמשם* !רח 9ס4חו סנע4ם*
 לסיפק שאף אהגר . %ד"ם וגל תמום לעת :ונושם
 פעלי יכקר4 לשת %ריב[: במסוע ישפמוסדרנה.
*-PYדוברי פי שכר וסקר. אף נוכנף להשפם 
 ישמם שהוי 8יד . לטית לקלו מההלל נשרשקר:
 ~PJD איי ךייי : אית איינם שלו סשנ .הץ9ת
 neel ל וטמ54 בס-דו. כמהו % לאןשחייי*
 ויצוקי שן 8ם 8רץ. ןצ?י של יניפ אשיהרקרק
 שיורם. יערי יראי ומה ארץ: רשרשי יעשר טה"ףץ.
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 ים4חים: יבשים וניעו יז כרחקם. אחזה אשאם
 ןטסה י"א* כגי שער לסיעך חיש* חין שי"'ראה
 מעשה אשננה. עקת ססמנ ושום "יש: ו5אא5
 שישך( ?ז9יט יזת )מע ושושי לצומך סלה. ןמותש5
 השנה: ראשבזה
-:ע

 זז

 4כסן )ף" שר: בישרץ וןהי יבכן"ז~.
 :( לליון קיד נשליי

 סקרון. פוסחיםחון.

 זרד: עי שיי י סים.:ין חטץ מקרדם. תריי כטרדם* יי .4 * צלידזטלף
 פלה שקים. 11ר ליקים. נכורקלד%ליץ.

 יקלוף: ער לנערי יעמיקים.
 צדקה. סלוכש כצרקה. סטרכר צליט.טלק

 5עריעייט5וף: ק צפקה*סטחזין
 זלגם ןצורים. שות צורים. זוכרקלף%ליון.

 ימ5דף.: עד לימאי ק .צרים
 כטח לער. מו:מ ער. שוען טוב על'ק.קלף

 : עמ5וף עי ק'.5עיי . ערשמי
 ןשלטהץויהאור.ס5טץהייאור. עליץ.קלף

 וטרוף: ער ק'325רי ונאור.כביר
 עולטים. שלדקלד%ליט.

 קקעי
 ~צלפים.

 ושלדף: עד לעדי "' חלטים.טשיס
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 ( סוקר . כל יסכלה מב . מכל מוכל * צלידזסלף

 )ילצריעך!כהיץ:מכל.

 פניר, יעז. ווצמ יעל עז. מארו אליט.טלי
 *יטעוז

 ] : רטלדר ער לערי "'
 קרצ טירמכ. קישא קידשיולמב* עליי*טלר

 שףעיקלי: כאמם"לקורשיי
 כסנינע*שכח שעם לסניי* אין שנה עליון.קלר

םובכטיפועו.ילצך'ערשלוך:
 לער. משו ד" עליון.קלך

 חטארתדצר-

 ער.
 כטלור: ער לערי לעד. עומדתחמלתו
 "לרון.קוגרש-

 מלף: אלהינף חמה סי קדשה. כ27לה לף ף9סןשו.
 רגזרה. רוע את מעביו-ין בי1 בעטעמקמל

 נורא היא כי מידם. קהשת תקףמנתנה
 כסמר ניכון טלכיסף. חנש~יו ובדשידם*
 חסה כי ששת, כששת. עלו ומשבכישף.
 וחומם דכומכ ועד* דידתה ימוכימ חןהיא
 ר(4ששחורק. ין-( ומגור ושנה.ונצמר
 הנחליו . מגרדנדרק* סמר ארקומפסח
 קרול ובשוקר בו. שרם של !ר וחומםלקרא.
 יטלחכים ושסע* רקה רטטה יקדליסקע*
 מ3ה דיאטרי' יאמזין* ירערה יחילוססזין*



108 לשען יאש של דאקה 4פקץ108

 סי כדין. סרתם עמא 2ל למקוד מרק.'11
 תעכיר עולם סטי וסל כרין* כצילוף תכ5לא

 רועה ש~וכארת טרק* 4כגי לסמף)"שירין(
 תעביר ק שכמו. טחת צאנו מעכירןררד*
 ריגם: 14ר חת ותכתש כרוח. *לקענה ושסחור סי. כל נשש וחטקדר ותטעה.ושספור
 כפיר )צדם( ניום יטסבין* סקנהכראש
 * כבראון גטה . יעכרין 3מה .שיסמין

 כאש. מי כקצו. לא העי כקצו. סי קמים.עיי * רשה ה52
 ברקב. ע"י נשה.( פפ כסרב. קו סטיהם*ימי
 סחניקה )נו בםנםה. ע"י כרעש. מי כשקא.(ירי

 ישקם. טי שון. ינני 41יס* כ2י מקלקלה*(יסי
 לרעם טי ~elo-* סי ישלר. טי וטרף*הזי
 יעני: נטי .יזונשר* נקי יחזקאל* וכפי יצאם.()מ6

טפן *קולצום

 וצדקה רתפלהותשובה
 סתרה: רוע 4תט_עסיריין

 כשמך, ק-את הממט בי! בעטעטק50

 שי . לרצתי נמס לרשם השה * אסל% של ששטףשי
 וסילק טרך13 כשיכו "ם סי * השת כמאלאתספט

 3י אמת, "' תקבלי: מיד שונ אם לו. תחכה כיתיימם הגי *
 אום המבשאותם: 3י וצרם. ףוהן יוצרם. הואאהה
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 כיעיל לחמו. יביא ננפש5 לעמר. וסופו מעפרישרו
 עוכר. כעל תבל. וכציץ יבש. כחציר הנשבר.כדגים
 ןכחלחםןעוף: פילח. וכאנק נ5,ם9ת. ור.רוח כלה.וכרזן

 וקום: חי 4 הואמלךיאפה
 . :קןר לארך קץ( )י" קןה וחץ . לשנ5תיף קןסה 8ץ9
 . שסף עילום לןש ' ואין . כבודף סיכבהע לשערהון
 השקף: ןאס ישסנף לשקף. שיה ואןה לף %1יש%
 שקף: מקרסל על שן את הרש שמף. לכזען ויזמהקף"
 שטף חטקרישים קרש. שרטי שיח כמדרשן

 קוראים מטה ררי עם מעלה הריכקדש.
 . בקדש קרשואה כשל"תיט.שלשירק

 . ויפי וה %ל ו' וקרא * ?כייף יי על ט?תיב9
 : כבורו סל-הארץ מלא צוואות : קדוש קדוש קדושקף"

 % זה שואלעם כחורתיו עלכם 9לא טנ5ד95
 יאקיף: שריף למשסכם יבודו טקונבםשיו

 א"בערס
 חקוי

olnfi אישה סתסנר סם 

 במאתימ~חמשים רטא. מרבע5ת ה1ה אשר תויגתי
 לפסעם פים נסין נו גישות . כסא טסופא4חש
 כעין הוא לששא. 2מד ?יאים יקז רמשןלששא.
 דמות כמרשה לרקיע ימסטל כפא. שטיב נ5סשרח
 1שוכ סףצא קשות "' * ישא טסיי לאות נלי ישחנשא*

 יויזות יא ש1ק יסות ישא* )אטריית(מיעישיז
 ששא: סקרם :כיל לא יקום זל כי יעשת 3שא*ה5ד



 , י,, .,, . ;,,,,ןל,-,,,י,

110 קשטו ראש קל אעשון לייםטוקף110

 לכסא. ישרה זשיה וחמש מאחז חמש ינק שרשק'
 מתעימא לכשא. מתחת קופצית לפאר תרשינהלעת
 נשיאות והם נושאות 4ףאא . משא 2ל יושב וםמפסד
 עסינית לששא* עולם ןרועות מתמת סבלות כסא.קם
 משיקות ?4מף אם פשעים כקא. כנף תרפינה כתעלזו

 לשת שותי קול 3שא. זנן ןפרשז יסמין כי צוררששא.
 שששא. רשייתם ס2ד קיץ רססים משאי ס4י יטמזיעל
 ך9ד טם שסות הכשא. כאולם קלת קייה אםשופם
 גשא: ?ם יינשאות נ'היאות מיות שרשע ככטא.רקיקה
 מסקרך קה ~nSD עור ששא* לנוענו לפנל לבלופרי

 סששא: ז% ישי 94עהם ליייטכי ןכויכמא.
 קסם עלעהם אפושר מצוקים רהכננ,"
 וווזרעש מנלנל והרעם ויז השא.מרום
 לכרינ 9כר9כ למיה דמתה לאומן ואופןס3סא.

 3טא: לקטת למזק( וחיה לכרוב יכרוב)י"
 לוק 1ה שואלים קשרתיר עולם סלא וכורוי

 מניאיו שייו לושמכ( ובורם סקיכ(נעוה
 . ממקומו: מ כבוד ברהףקי""

 מסינמדהם עכז עתן שרמשים ,9ן ריא ממקימוקי
 ושטסית מעשכם תכדר יוכה וסי ולקר (ךבשמו
 : אומריםיקטע

 מקאטר. סעחנר מס חמוס ונקוף תשר"קע'ק
 לבנית שבי להתיחד. בתשףבדה תלףאים וע%ק'
 חד* 5ב משהש שסים ישקיט רמץ לטטך* גאסדלף
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 ישים שוטט ציון . אסר לב כפוף כפוף שהפרקול
 אסד. לבףר בם יוצרף !מעם כהי אסך. לבפשוש
 כצדקה סמיכים "' י יסד יוצי ימי לסלקל משסר.ם
 ?9?סינם ף9יףחד: יסיד טססד כשלקים לסד. סמקשב

 אחד: אב ובישרהנעום
 שפומ כמשא ע,ט9ת5 יסד. קול 2נהר2 למ5 לרת.כרקי
 סיבות לחד. "לף ס4י יקר מליץ נסמיר אחד.13

 אחד. לפשפפ( ואזיח 3י חשףכ שחי* טשטושילסניי

 כרעשיו חש?ר ליחד. דינכם מירע סמיהם ~ןע:ך
 ,שרת לס?דיק יחפץ הה" ?שלןףסד* 2ישקלים
 לול 4רי מת לשיער יתהסה ולת יסד. השלהןסו
 נפחד. אסד ימוש :רשע ןכין 3לה מלחד*פסד
 וסי ישקימ "ם "' ייוסד: ?סר לקצתי סשכט4קי-ר
 להוקיע חוסמו %ת ?טחד* יהוא לטקך39הןקך2
 אחר: עם יד וככל תמףמ לעת שסד. הא?י

 גימורר. שכם מטה למז יזכר עור מ"1קי
 ירשת אבסי* פה שמע שחמדתזאת
 - לוד: לסד 1קסר%ף
 שמו סטופרים עם טחון כלמקרם יפן הוא פיחמוי

 אומרים: שמע באסיה טעמם מירד ב4ל-ום%מבור

 : אחר יי אלהינו יי ישראל שכ"גקו""
 הוגם מלכנו הוא אבינה ההש טלפינו היא שסיק'

 9ל-סי לסיני שנית ברחמיו ישמי?נף והא .מהציוט
 לאלמגם: ל9מלסימן



'%, , 4 ~ d d h d 1  3מ41*י, אז *קי..ש%: יוי"4,4 ללש-לסף 'לימך4ן 
 .שיאקלי

'3, 

 יום ק-לי%,,יי. 2ל חסתה וי הייה* ו"ל4יפי"ג)) רישוים ?"וקילעו) ?ןס .זמו שתים* שמית סקר -%) שמאי
 ייכעד%י ?%19י מיהי* ששיא זקן ' ) י,נן',,

'1T? 4.?לין]ל יל
 ק,:9קו 9קיילי%ל קלחה זמו ?ל?ה* לא"

(( 
, ( . , - 

. צקיו 14מהצלע"ל9; יריךי*'ןמו1?מי 4 מלי"שמי )
' 

 שטרעעי6": ""44ה %3 יעייע* פינכתן ,למלכם .י
 סטו'.ן%ע4ק שלקדם. הכהליז חכרעות *כךא - )]
 שטחה זמו ןשרה. קמעה ססירהם ילל :ריקם: שטשק',

 טקיעלן סקירות שסי ?9?דיומסם: חליות4?יה
 שתיכם שתירמז עטנר244יהכם: סש4ה ומיסע4ע*
 ישם סק שכשארקים: שמצה כמו שכנה. נםניחוח
 ?כם 9 : שכנקסי4 חמדה סמו . קמשהממריכם
 מההתז : 3ל4בק-כם עא2ה סמו . שאוה עלם.טליכא
 נפש ועשתנוסיהם. ונב יבמן וסרעף אכויוכסל
 שצמעצהם: ומד יאר שר סמה. יתידה נשמהרוח
 ועב ולשון מה וימצי %ן ויכרר לדן ישאוקי"

 לוףך.-ל,עיראשנמונח.סרוםקסת.היהם.
 כחקטשומרבקולטטרישוטנק(ם.מעשיהם*
 ט%לטיסם: שניז שקוע דין ביוםלקצריהם



 והוא כוקדקט. הוא טללנו ה4א שקיט ה4א א*ט ה4א %רפ
 לאלקים$ לסם לכדית 51-סי ל22י שנית ולמקרי-איקכ4ט

ל~  אלהיכם* יי אניקףק
 ארירמ, אויר כקן "ומליס "יןנתפרתם

,; עמ' סארץי חסל ויטף שרר קה חףומ י *שךירנ4 ושיירי
 יסדש 4של שסו ן קו מץ4א %ם סןץ 1ל על י*1
 רץ שסעך סשןץ. קל טלא אמעך כנודך, תהלה[ק'

 קה2פמג ימם רעש הארץ. ןשקטה יראה טסןטשעם,

 הכר הזק, שהש% קל הגרץ. סהימא ו2ש )אגעשי
 סטןץ. כנף דמשמי4ה ינמר, לצ?יק צבי ארץ.ניעא
 חקיכם ער[ ארץ. יכעית4 הכלצות תשח, תססהטפר

 טף( מרי )י" פפ םל4 "' אףץ. אפסי כל תוםלמשפם,

 כועס וששהין נאצי הארץ. מסגלית שלדהם ינובבף,דרך
 שרו: סס"י" ירעף ארסה' "י "יי. טה לערו*אשיי
 סמןץ. של 2ל מלך ההש כי להגלות, להתודעקף"
- ששןץ: לסירו בחוניו ירשי בשחק, מאז הארשףטמן
 ולארץ: ישל שקן שךיר מה אהלנו ן אדירת ארירקי

 %ד ן וכזה סהףא ביום ס5רץ כל 2ל ימלך תרייי
 : אסדהעמו

 לאמי* טתיב פףשך י9רקרף"'
 י-ללילך: ודר ליד סיון חלקיך לעולם יי ים*קף"
 שתה. כלדוש טיל קלן של וי 41ר לעולם ומוש לא סייט1*ינו וכימי נקדיש קןשספ ששים יינצה *יגף דגיי ניט ישףי
 נא[ קדשן. כש-ע( 3ף" טקרשמך סקרישץישי

 : ש% ינצ_קןש וטסן סקדהטיבם* טשרשדהם
.8 .זו"]וט
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 ש5 עי%* יריש5ים ש5 עשו* שראי עילהיני*
 של * ישי% יוי עית מלכית ש5 זנונף טשכזעיט
 "רודני* ינקן סמכת לני קור עוד ןסיכ5ף:?כינף
 יועדן סטכם יקכיץ טרק%* ישנית שלעקדףנטן
 לשדלם: סהש ידוים 3י דיננו. לצוק orn) )כ""%ש
 ד4ר לןקנ מזיד עשע. טרד ש5 ושי טליץיאץ
 כץטקשמ* ימשלר בפוגשם וצדקנו המשפם.חק
",ן. אתן.פוטים

 פ""
 קמל. נסת. איב

 ' חקה 58 ?הףא שקים רכ9 סשפמ קורת וזדסאומ

 ?14ת: כוסז ?היארט נסטרות: 43ל יבודקסמסן
 זעק: גושך ?האדט משחת: ופודה ממותהנואץ
 "9ת: הו ?הארט עלם: לבאי וסיריהרן
 הסיק:וכו?סייעהוה( שר:!יץ: הקר ושדן(קססנףי
 ילת21 ושין קהףא1"ט : תהלתו 3ן שמוהויי
 ית: סלי. זועי קהיאו"ט : וקיט" מוב" יקשץיומשי
 וקנם: חי יהף4'ו"ס לק5-סי: שיםסחוסך
 ל53: מונ קוסם"ו"מ ולמוסתם: לרעים יסמיבסמום
 כקזוז: יוצרםן'ט?הוא רציי-ים: ול יקרסייע
 יישל: 53 קוהף4שדט יחר: וכ55כם יישלסכל
 הףא: הכדו ?הואנ"ט שדי: קעל ?קשרסיז

 Dilp: רלף שהיאוץ4 4סיםיוסט*?ה:הטמליף
 חמד: בוצר ?הףארס כ5-ר"-: כחלוסנוהנ
 מפלש- אקז יתעללסמול

 קיה: שיל enu7ו"ט סים:
 לש: ?41ה ?הה"ךס שיו: :יך' י5 וירבוס4ייט'



 מץ"ש4 _.,י..=,י,
 ידו: פתוחה שהףא ךיהפ~עחפתחךלדוטקיבתשףכה:

 והער: צדיק שהוא רמ בהצדקו: וחפץ לרשעסצשה
 ךטשהואקשהלכעום: חף: ףטאריף נזקםסק2ר
 צדק: שופם שהיא ךט הדל: קמוך ששהסשךי לךצותי רף שחוא ו-מ לרגז: שלמים ומקריםהיחום,
 פעלו: תמים וההב ךט חמימים: קם כמתפם התם"ף"

 ס"הן.קונחם
 געבעטעט. גיכט ושוב וירד געאיינדען מיעזען מונד אען ."rlSe מ? מימנקפורם5יו

 שישף ?ד 2ל כנתיב באור: 3ל על והטלן לגו ~1awש

 שמדי שטי שסד ן יסק ההגא נים מאיץ כל 2ל יקלו עמדי
 ?ל- על וחימכץי כל-ק24שיף 2ל אלהינו יי פחרף תןוככן

 ול- ל%9 השמסה ול-סט2שעם וויראליטה,2כראת
 כלקב ךצונף לפשות שסח אבדה כלם ף4שףה?רף"עם
 וכדף עי ל%9ף שהשלקן אלהיבף יי שיר.ף כמושלם
 שיטוףונבירה

~DEn 

 אמ: של-טה-ק?יז על נניא
 ךתקוה ליראיף תהלה לעקף ך עבוד מןיימן
 לשך"ף nnDW לף לקלחים פה ופתחוןלדורשיך
 גי מריטת 2סכף לדוד מגן יצמיחת יף לעיוששון
 בזיקינו: סטמךה 'טשיקףלקךיךשי
 וחסידהם קליף וישרם וישקחף יראו צדיקהםובכן

 ?לח ךש"רש?ה תקשץ-קט* וע"ה יעלף 8ה?ר.
 מ7-השרין: זדון 9*ת למסיר י מ*?4ש7
 געאיינדען "'~IDDZ דען תונד אען אמי,, מע פר0נקפורט חי, מיין. בפוטגיך מלרבעטער דער היער סמזטעט געאיינרען 0נדערע, מייניגע, מ,נד פירט5ין

 געי0גס. ניבט מבער ע2,וירד

 הודשא ?יקף* בשים ויגידו ככיךף. שם ךיברכו לעוף. 3לכאמיי
 )הוזחו י. וגדל מורד דיקי' ארץ. ~gNtb' ומללוף ידעוף. לעצורם
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 י?ם ףש4 טטילקמי אם 5סטר4 שת:צ18שם. יו%ץ4 4ת.זימים*(לה
 טלכ4מף. נ" ר(מיי סוז. יכקטד עם-שקש ראיד וף. לע?רדישסך

 לראטב לכל ךנשאוףסמנשא שת-4בוךמה רסליי 4יטץ. "1עיםךלודי
 ךשז. סך"ם son~ ת?ארה. קך ךעשרי5 שניף. ססילהרסליי
 ךרוטכ4ף 4ליסם. סלכ4מף ע9 ךקשלי שילקףי "ךםדקי6
 קל4טזש י(ר יף ה"מ ובוא4. רחו"ים מייע4 זם.יקסל
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שרי
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 שמ* ןו,יט אלןן שמיט . סצטרם "?ל 9סךמפ"מה

 וקרטמפ * טסיהשקי וקןשמהי * סישונתז מכלורוממהנף
 CCNIQ 4לנף וסקדוש ס*דל הטן . שנוד%טלקני

 סשז (ri@n ית-וכם ?8מסימ WP~8 ןיימ*
 סקכא נ?8סוה( מריוה יקרת( ים * יוו,ץ סווית יים(הת
 ט8ך,(ם: ליציאה וכר1ש

 סעל[ וסןרקקפ סליזוף 4 מ?%5יפיטיי

 כנית חוכותינף ל2שות נכלהם הקינף ויוזשך9מני
 מטו גיו ש% א ?4קרז וסקדהם סנרל שגיצ לח'ו'.":
 אלהימ ב טלטקי וצת מ(י : יט%שי שקמלסהסי~ר
 תל ?לי,ב4 ווסם שטשב ימא קיף שכוקיפ4להי
 קילק ח9בףי ילרטים ורממלסושר

 זבויו: ח(עי
 נהשע קגוה 4לפ גנודיסלכוקך 4לה טלקפ%ש



"1 שן "" ש .רושע *שסיף111
 הנים מנין פפו*פ וקיב רד כל לחיני עלינורגשא

 9ר4ה עידף לייט 'ןןמכי"נף %ר.. סי_רסמי כוםצפשעזינף
 נכשה ה2ם עלם כשסחת מןשף כיחייר"שלין
 ימיססעם מ זמריי סגולתם חיבעעיבף ינית יץ-: יתלסעור

 וכרף neD ?י 2י הקירן זכריני ?לסקסוש רצשר קמעות י"ק4ה ל?8,ן :ונן,ריכ בדקדקדרינק מקיט רים( שה "ש4ת יום מיקו ומתזסיסמם:
 זמם"-: כבשףסכי

pe)):"שן 
 טיסה כולת 4שרממ ושגי "קרסם שנה 4ע ססקאם שני משקת)וסיום
 סהנרד עלת 2ל 4ש4הו ש4ת עות וטסיי כשסוילולה

 ונמטר"
 יהירה מקראהקךל לחדש חסד השבקניוח.דש
Cbi)ני-טית ןכם סלי לא מבצלק וי-ק"ל"קין 
 זך קר ל ניצל לח ידה לשיתם לכם:שין
 r"?~e לרשרש גלם לן לי לןגד

 גליים ללה דקדקי ונססיךן המנחתםשנומם:
 כנמכו ניכן לכבש וקורין לאל משיעיכם שגילשר

 "גהי הי"" שיש "" ' ושניתמידהםא2נישעירימלכפר.
 שני לווישיי עלת:הסו,ם מלסד?קלכתכנ:
 צצסתח. הלתמהמידקנזסס"*

 מוחם ושייסשששם גיסט לל כמשפלםהקסמם לג?כקם 441אתושעי

שלאסמי ל:טי
 12 רקיק וכשביעי קפ4קף ר,ן_ע4י ךי4ען כלםיציעי. קקןעך עם 44 ךיר4י שכת שעיי נכ2לכ"ןw~ty4 שית")סו

 וראשיתם אשה ןןר 2קאס איתי מדם %דתהיתהד



- - -

.4

re~ 118 יאש של ראשון ליימכעקף118

 ס"ל11. פוחטס כורעים גחאגחנו סקרון, סוגהס חלקנו שם כשלא חסרון, סוסחיסבעלינו
 אשוח 9ך. ייוער לרלה למת סכל לחרון לשכח4לונף
 דישדשה כמשטחווע ?קני ולא רואךצות כבויי ?שנףשלא
 כרקעם ואנחנו . סמונם שקל שסמועיבי סלוף שםשלא

 משדהצ סטלסים טלסי שלר ל19י ממודיםיכמצטחועם
 :9ח1 ומהצב שרץ ויוסד שמעם נומה קהוא האברוך

 והגש מרוכנכם: כננהי עזו ישכינת טק2לששלכם
 ששתוכ זלתי. א9ם אקבי' ח9ת ונוד* חין4כובף'
 ריגש ן כי אל-לנכף יר4צברנ וניהם  כדעתבתורתה
 עיי: "יו טיסת ין 4-סאיע טק2ל נשקיםסחלהים
 יייוע: פהזגעגדע1 חון דער סמריפט lffn, ,,u~et שלחוט הוא 4עאייגדע ריחויסהיעגד
 מ9ם הדעת טלגיו? עיד טין החלפים הוא י שי יעת יחכוחלוץ
 חנך, האלחים הוא : וי לבבף אל1משבמ

 סקסת סאכץ ו2ל קחי
 אפני סשקךם ישיף לי הן חד: י א*ימ ן ושרגל ?טע עור:שע

~seoיאייש סבלנים אייי היא אלקיים ן י י י" אשי וסל ס"רץ 
 עעם' לעד טעמה סנ:רן : שם :י לאלד,ינו: גול הכו שקלא : שםי4 שדיש וקת ולא שים ושא יא אשי ומערא ס34וי מודול סשלסחרי4ים
 נקרעיקוגרש וכף. אלהים הוא רם נש5 מחרסם'ז נזמן. 1W1bיח

 ע% ליחי פיפיא 2ם היה אנוהינו נאלסיחלבונו
 מלקגןף ךעחנרנימ תפלה לנקש העומדים *ניתושראל

 טה הכינם . נתאמרו טה ם היד. ובוייל* שייע 2טף2ל
 יפצץ: היך יהבם שושאלה. טה חשיכם?5ל9אוי
 * ןמןכון ןטיסמ %2 . לףךסרעון כךך . ןהלכון פג%כאל

 מבירהן. לפ% 2מף ותברכץ: כלם פץימכךכא
 יף ועיביהם מליא. ים 92ף סיגי שבינן: כלחךרחם

 ק2ם לששך 89י9ה. סקןש חית מל נשים :כדחלות
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 קן וקמה * שחלפה אומם טכסיסים טיך *תילקה
 * מ לשקי. * בנלים קלן : לרקקה אוקם אשלחטש%ן

 סש9ך,ם: טן ~PDe ו8ע4ה ששי.ים* 99סך שהיסיחלב
 ולשף מוח בשנונם. עקשו לא . בלשתם יכלויטלא

 סבלינו. הפה טל"ינף י סנוניף בי כרצונך:*א דני פוהמ יאמי יא5 * שאונם בם דקלמי ןלא *כע,ש92ם
 טת אלקיפ ן שידענו כמו : מרחמים קמהוכצ'קמקי
 שיחיב ?חם: ~סם אשי ית יוסד* טחטאשר

 : טרמם משר טת ורחטהו טחן. ששר את ומנהיבתוןתך
 onmb. *ן קטר והת מעץא%",

 * ?9אהן שיעים הדני קכף כי יקישו שלושטי

 קלקלו ש* 4?ש י -למי איל טחתן.ששבס
 לשון: תועבה מענף. אי84לה פניו. אחלה 5א5.אאי5ה
 רנטת. אכיווה עי: טשיייה 4ם. ?קס5והפר
 לשון: סיגה ימן לב* טערכי *ם טס(ליו:ס2ד

 *צון נסיף תהלתך: יגיר תשי תפתח לישמיאיי
 ס6ייי'=ניע ונכללי: צורי ס לק% לבי וסגין קיטמרי

 לתקן * 9רותדכרתין 1הא5ילים מן-האמץ כלהקםיסעכיר ך 14 ומישרת למרה לראין ביל"ינף לך טקטקןנ5-שן
 לך וי תכל יה2כי וידעו יכנירף . ארץ 9ל-הטוישלהי לסינדי . מש% קראי 4,9ר'. ו59-נקי ישרי נטלכןעולם
 רכרעף אל"ינמ ן לפנקי : ?ללשון תשבע כל-ןךתכרע
 אתרעל כלם ויקנל4 דקבף. יקר ש% ולכבודוישלף.
 שי * !2ד לע* מהרה אליהם וסטלוך *מלכי%
 בכבור: תמלוך 2ד אסי סיין שלךמטלכאז
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