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PO4עבגנטעט4 8טלעח "ונטענט0עהענטע רס1 י,יוו שות 

 ערתש איכ מ"פע'וקד

 י19יו מלשי: %מיכהינ
 פהםליכי. 4טצו * י %%י

 "כם פא לסני ?ונשליך* אי5 ריור: עי,ישהור
 למלוך. הבואו 7597: 2שו "טלח' סליתי 8"2מלשי*
 לכ5 ושח ןלוך* גלי 54ום בית ממלוך. סגףטזהם
 שסיכומו הלמלוך. נההןעו ימלוך. ותוכיו%:
 סשכות. 9ס4רו טילכהן. וקרת וסלד: היש9ל-*
 הליכות. ייע 7מלד: וההא :החם ףמסלכהז.ניבם
 רןמ5וך: חוכיו *הן* מיוכם 4ל ממלףכ%ז.נסיר

 שי".סע
 ולכודו* שסקרה %4* ששלה חייטי* שסללהיע-

 י?52* ?ח חירר יפ51* אשוב התיכה[:שאשרני
 שהסל סט5י?דק: קוי שש. 4יה %י 4י.?יאו פי אשנן. 84ח שמזו 69וה: 87סה 5ו שישפיי*
 "קו ?"* ר.,4י שאת לסי ארשי* 4ם 9רבחששי.

 סדן רצין ס29[כטן* יבאי נוכם* נהמיסט96די:
 ורו4קיז 8מי. יליהף סי5י4ך': וסרחגיר*
 ג2ת. הרתעם מט5י9ה: תקר התגש. 582שד*

 npho: נורקה לבו יחד. ססבשנף מצלה.ששתה
 מועי4 זמה רכב. סאות טמם שננד פים. CRDרויך
 סגינן מריי. י רטומ. ס4יפ שייטה: ש44ר*
 ודנרף. 5אפעם כחו. הגידף מלוכה: ימאסוהתת.
 גמם ןז%ות. ומע( נאי4כה: ע4ם ושסב*ערו



 נמיכות. ר4ח דכיתי ל59וך: יסלם יטי?טלכרד*
 ?יזםססישי

 דיי
 צדי עד סלכא. ?על ?קה חמץ.

 עד הדהי הלך. מאות חכית כמהיך* חלףרדילף:
 9לר. 9ה ע5 ס9"ך* סש5 למלוך: שדוסעד.
 5ט5וך: 4וץ כי נמקד. נמיכשיא

 מ5ף מסלמי
 היא 9יד* שי מדי מי 9לד* טל49"ם סי9לד.
 59ך. משפס 4, מלץ. געי "rnD וטלף:לכיו
 וןך13. רין זף טט15ף: ימ5וף שסלד. סשהוכעבור

 ~י וימדף: יעם נחכם בדיכו. ודינם רךכ1.אמי
Peשוח 

 לש5 גילצנ סיישל: ואשא סי. נששע שי51כד*
 ס45כה: ו94ה שימם. לחם זך למד. 5א שיי"-*
 טרץ. ק-גז ויאת 48ב. nuh ?9י אישי. ע5:ך

 איירימ* סהרימף וייסרתי דע 9י4שה: 94דוששת
 סילם טל4כה: לעיא"ץ 3רד. לית ?לי*יחי עיןיי רסקה. השבוז שיהקה: לשייר קל* 4סצבףשי

 ט45כה: שלדק לרשם. הטעי ן4ה. 81י-?םכשטד*

 פני באדטת מם. 94ייכם וי 9נען. ובי9סשי
 י"-"2ת' ייחסי סי5ףשה: .יט סורית. -רוו"ל מדץ. ט4ה 2ד נין* ון לסטם טלי9ה: ירעשם.

-

 טעייה: שטסי 89ע* בלי וטריז Yc5* שקקה
 581 ששרי יאידי שן 9צע. בלי 8סא בם. נימם:ח

 אליד* ומרף גד5. טשה4 נל9נת. שלןיסט5יכה:
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 .2ל כהמליכו. זכים למלכו. עי יתן פשלכו.לד
 חמר וכהלכה. כרת מסכר: חדשי ימ*:כל

 חיוקיק חלש ; דטלך וטישו *טסלסה
 יום ו"ףד *

 טרח : רסלד ?2ת יע5 לטייק ףתלה .מנריה
 כגאוה שסיית. סמר טטאף טוסיכן. עוסייטלסיא.
 צול מבע . במיות קול ושאג . זכיא מהר :לט15ך
 לו "יו טשלסעמי ימב ןמ5ד: יבם ןפןדהיית.
 יסברו למקוך: :בא נו מחכים. לו זה יזםמלסים.
 ן טטליסיכם* ימד כמלשסימי לשווטסמיסעם.
 ממלכתו. כס ומכתו. "יים יכתשו. ספיםויעלן:

 שית.מע
 שפירים. פ5י5 מסים. "ש וליל סטלףסי':שסיר
 נ5. כרש לשוגע הפלףכה: לאל כי כל* ירעףואז

 רד נשנוש. לבב מנף וסר לשחק. 52ותזסיבו
 לסריכם . הכעי אל וכה . הישב יס13 :מלהיסדק
 וסתכמ לטפח* צאן מנרה מלוכה: השקעםהמשטל.
 כלא טכוסי הפלקה: רדם שעיר. נלבשי%י5הע.
 לב סטרכם. לכ92דק סלף לסף. כל.א פרסיהע.

 ס2ל ןרמקום תסים. לסגי יונעם. במכרהסטלמכה:
 ספלי 4כם והטרידף ןרת. ברית בנוטף מ5ףסהה:נבול

 ססוף. ?עיי ילישדץ: טסך(גי ננל. סלאאזוריכם
 ייסלףכיק: %ב קליי סקורם ויר"ם צציו.להסכי

 לישרכן "פוב. רעוד לסחיו. נבהא היתז *. שגבטן
כלזכה:
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 בקלייתו* ןקף"צ טלכהזו* ובור ףמ*:.עון
 "לי 3י" י4 לד: כ5 *'ז 9ל4י9תו*?92רו
 יאיע יסאור * שסיף אום לל * _"4טי5 נסעסר

 וק ליוזם 'ק8י5. וחדשיכם יקטיל* לראיך9*:
 . נדים סמ . בוים מסף : 5מ5ור מציון . הפירפכי
 דגלכם. שכף למלוק: נבאו האדה מתנאיכם.קשעדף
 כדיש 5ס15ף: אסא 2ת ספים* 9יר קבלם.ש5ף
 א5 . עמיכם. מקטי נשוא מעמיכם. יאמפ4שטים.
 נשטם ממלמלם. למולם כממים. ;3ון ךמלץימקומם

 שיל אליליכם* סכהז למקוף: מורהכםומעממיכם.
POשתת . 

 יחי 4כ( כא"י ?ושחשף קל4 נישרט בסי שהגראףשנתוב
 י ישתחלשנטי
 אשא ' מ?ליסשה ?טז נישאת* ae שעיט* לף4שה
 שסחף* ןמנן סטרץ* ש5 ישא נשקץ* עיר "'יי9ה:
 יווה:קטנית
 יין סר סשןץ. 4ל 9שהח פף :שיק מדקיי 4דנריונתאב
 יבש קלף קרען יפוןע-וסי
 עובדימו* הכחצף שסטיי* ןסשה יס?ה* קאי?ך
 שסשדק* יירה 'הל* קיר פקר "י ויכרע:שהיאסף
 שלנכה: ובוד *ונק4לה

 ן קל4 שי סמק יביא r~)io -הטרה וניאף* ני 2לששו"ב
 ןין 4מרוקאות

 ש ?%ף ח2ל ועד יניר4ש*
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 לזיי: י nc~h חללכם* ?% 9חיכ%לעם*
 המללעם. זקרה שאף חלימי שצי סבו שלש. א%5ד
 יסך פי : יך שב . וסאו הוד 2ך[ .ישאו קריי ט?או* רהב 52 הט*: קעי ~1wwa.היקע 4שיאו' יסרים ?ף(קו"1* :י עיה הלסלך: שילידע
 %*: ופיז * כשציץ יהודי טח . ולרץ בכליון .וץ
 טוקש 89ר ואץ* י9כם הכלש r.a* ששרתןטסד
 צמאות 1סלץ: גי ירנין טע1D~b .5 פדלטש52. וסירי 521. טהים 4יי ונילד: סי ף לעלנעיעאץ*
 ימג ט8ח ~n?D מ52. -ירחי לצ*מ פ51.כ5
 קיליכם* יון שר1 9לכ4. :8ה4י קצעעם דטלך: לסדקמן

 ש24סע

 ליה חש ה. 5% "ויי שן. נאבןצ%9ת
 ר4ס צמ ש52. ?י צמדי "' ילי9ה: לסמףיסר.
 59י9ה: 51קי45 א9ע4 טישי'
 לשאוף 9נה מ4 ?מי ומשץ% מכטםו ותווהףשיטיב

 מדי ללם לי : לשטר :מהי 4%ט שיל טוש :ק*

 מבינימו. ני עו5כוכם. ניוז ןבל. למערי"מפי
 השש נץ אים. בם. יבא קדהם "' טליה:שצמה
 ס45כה: ביירשוהאש.
 9יו הגא עולם 144 וסשקא4 ואאוים שורי ?א4נותב
t~11?oנשטי ס*ט'י רפוי ה הפור עיח ז סיבוך שן 4" קר 
 מרא קף משכורי ק* ריגע עלם טננמי ה%א4 ואשיים שוךםושעז

 ע5הו סשנור שך הוא ע9אהע ח חבל %ןד



 "י ןטלוכו. עיוותם ך*: כי לאדון רמ*כו. עתםי
 זה ?s* למיער ן,שם קושן. rw *יםר"ךז?ע. ןי יטלץ: וטראשם "לכפ. קוגממייז יהלוכף.ףשיייו
 שיר ר" מהימן. שבאו יאמן. רשה ימלץ:נוקם
 ילייא הוי 4*אי שכשך ן9לץ: ?י4ד4ןטן.

 שיתז וסלך: ן ס4ה4 טמ5לא. קףר 9**ת(.)"
 ינקתי %יימן* סמון שאט אאיא. יודטסמיא.

 כש14 ש4ש* לכך שמו ששיש. שם תשן וטלץ:סי
 ן5-9ד: eDuVn b~D3.וצאת

 r~E שמש. טבואת ועד ?9ש. ממוח"יהומך
 ןךגן*: איומם כשמש.ברה

 קז לח* שרך טי מרימון. קעקעה 4ךי4ה.ייעה d~Vס,
 ישית טחדהם. אדר קלל מהשיעים. ריבף סיסטלוכה:

 סטיתה: הוד שדון.ןל
 סר 4ת לק9.מ שיו הסך כשגדעים מ63 סיאף מח ע5שנתוב
 סיי4ט[, גי עסהעשו

 ואזן. אקיז נקש לגחוננו. 52 הההן יל. שנאשדא
 מל44ה: מצפנת *לך מאוי חפושך. %ן ססר שרי "י טלף?דיה:ןרחקה
 ~@k 4קל ליז ן5א יקשקש "ף ס4ש 5א ?היפהכנתיב

 בוש קלף ומרזנת עמו 54הייב

 כשלמתש 81 שתרד. לכfy 5* היאשי 3אהז.3%י
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 שן סיפ 5א ן8שט- _סמי לעלם ?45 ב 9חירסף.כט"ב
spt_31% לן 1(רו2ת 2פו אנסיו : ?ישרשו 4ש5 יקה י5א 

 י(4יש5י שטי נמר זם גאקף יסמחסף אלו כייי74 גסיוטפי
 סטלוקץ לי י לאטר 3ת4ב ורשףשרשרי

 שאטד וכלמז ומושי
 מטופז ו5 מכי "%ן שף ממשור fy י לכש 5כש נאות מלן:

 ס%9ד1 קלן ר.בא עיים שנומי ומושאו ראשיכם שחרם שאיונחסי
 שכר"ם שאו קלס4הז 8ב1ר : ךנבור עזוז : סיבור קל4 ךקר

 קללן 4ז היא ור סיבוך: עלן ר;כ.א עילם טסתי ושאוראשכם
 ס9סישש ובריף ידי ועל סלהז סיבוך קלן הוא ?9אהע ייסנבדר
 ראשע 4ף 4קא1ת : וגאלו י.וטןטל * : "סר כה לאטרנתוב
 יק וסר טקסטים ט5י קשטי א5"יפ1 "ין 4טכל2ף סמרהשל
 לקין : ה" י2"נטי tnQ~Seo לי יייה 2שי סר אתלשפש
% יקעה סהוא כ9ם הארץ 53עי  מיצוב י9ייימף שסיי ושמו "סי 

 שסדו : 54קינו : לגרשו וגמעלאט.ר

 שות.מע

 לרי?ליו* שטיק ך4כם ןקע* ~24ר גי תבל.9תכון
 מל94ה:ויצבוף
 שף ס(א?ר fp ן לכש לכש נאות טלף : 2ן*ף ערוריננתוב

 "מזפ: 8ל מכל1%8
 רשע* מטה תשפור לאמים. הוכיח 13ןם.הנקום
 לכרך* תשגג אלילים. ש1תחליף המלזכה:מהצל
 כטלילה: יחיד לצח.תקרא
 סהוא 92ם סאיץ 59 52 לקלן י ןס:וץ נביאף ?ר עלננתוב
 : ?שרט שעע לאטד תתוב וכתוףמף יסדו ושמו אחד ףקה

 י שסר ן אסייניל
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 4לו של-ועולם 2ל מלוף חבותינו. .השלהי%טינף
 שהרי ומופע שיקטף 9ל-~לרוץ על שנשאגסנודף
 ש5-קע% הרע ומרצך. מסל ושיתוכי על ען.ךגאון
 ראסר :שרתו 8טה כי כל-יצור ויבין פעלתד אתהלי
 יסיכףתו %י ושראל איטי ן יטפו גשורה טשר3ל
 גסטמ(ט( רצה אמולט נאלצי אלה*מ שות. )"ע : משליהשכל

 הלקנף ואן שמצותכןקרשנף
 ממף9 שקני 9תיךי

 94נצט ?טפפה איקינ4 : ומשילדי יי". "ע שתטמר*אגני
 יאלף ל9 ןק4ד-(י שקף( 29דשי יירוטי 9ה וקוח4 שישףששת
 א9ת שלננו( ורבךך א9ת חלטיכם אתה שי9מ9ת
 תקרש של-ס%רץ 2ל שף מ אטה שרףף טד.1,י-נם
 כעליון: ויעם וקאמל ףטש9ת

 סוקלכן. 6ין ונם3מומוקעין

 תקיעה: תרועה: שברים:תקיעה:
 ריום מקומרים וים ארשת, 631 היום % 3ס3מ 16מליס hD'1 קס5ח*ס
 ססם"ן וים תחר, סמרן 6'ן 6נ5 סגיסס ס6ומריס וים ארשת, 665ג5
 פפףהש ק"ק עגסנ וגן סגיסס חחל סהס"ן ויס ארומת, חחי ושגו ריוםחחר

 יצריי כל נפשפמ. יעכור היהם עולנו הרת היוםקף"
 רחמם כבנים אם כעברעם. טם ככנים. אםעולכום.
 הלצין. לף קינינו כשבדהם ואם כנהם. על אבפרחם
 קרוש: איום כ"ם9קנף לאור ותו4יא ש"חנךף2י

 "חל. טסק ספן ויס נענת, ס""6 קסמות זים תחו; וסס"ן ארשתאעליס
 ססץ וגרא* ום אל לפניף יערב שפתינו %%4שתקדח

 קש4ף4מפ וחיט( 'ות. )"ע לקול ממקשיב מכיםומאזין
 איוקנף: %ר יקךצון 4רףמיםהבקבל
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T~Oזוכר. 4צצז "ועל 
 קשךאלת. גסטרא והמון של-"עלמות ;לייישזף ידכם. כל-יצואי הפיד עולם מעשה זוכר אתהסו.
 חיגי מסך גסף- וטין * סבשף סלא לשי שמסה אין?י

: 
 ניחד לא כללחצני ונם אתשכל-הפסיל* זוקראתה
 יט?יפ ציגה קליני* ן לשור רייס גליי סכללמג*
 קוורצה ממליניכם הוגרס. כזאת סרואשיתמליתי " ?ריוח ולמט ידהם מדשים להנסר ונפש.ריס כל- להשקד זכרון חק תכיא כי כל'סדורות. סוף2ד

 סי יאשע* ייזם ז9יט שקשקי תחלת היזם ןה4ליוז.
 סטריניע פגל קעקמ: לאלמי כ24פמ הוא לי,טוטלחק'

 1אריזו לןןב. אייזו לשלהם. איזו ללב. אי,1כוןאמר
 לפות: למוינם להזכירם ו%ד4. בו יסריותלקטע*
 לשן מוצה- כל זכר כי הזה. כהיזם נטקד לאסי
 נבר. מצטדי וסליליך יפקיתו* טיש ט~שיקשא*

 אשרי אהצ: מסלל וןצרי הזחכף5יועיו אדםטסשבא
 דלקתך ?י ף(8שזשר* רבן-אדם שכחה. שלאאש
 sa~3 בנמחה ד"צ ושסה שא לסגרן 9ל-ממתשים,ךר יי שד: ?ל"ח"עם 4ח ?ימף לא . וכשלף לא14לם

 שו4 'מע בעגסננען; מקקו 91ר א'ט גזייך היער כירד ווחנעכטהג 4ייגעעמן
UDUD1מ"1"יי. 4*סי דמגן מינך עסז4ענדעז ער:ט מבער אמן 

 הרקום :שועה בדבר ממיקנהו CQP1* ?חסיה שת-קם.הם
 452 טעלליממי רלצ קימ נ5-?שר לשמת מטבע "תיקךשמירדף

 %8ג יתמהה תעו קלוית אשים ן ישעף ?א וט-יעשן
 פ"י יייהשרשע



יין גשי יאש ש5 .ראשו לחמ129%
 וכד* 5טל מרונפ תשישק ס'פעיולו

 טש. ש4ה טכ5 4שי טעש. כ5 מסלת919ר
 אם מעש. תוכחת תכהי: בל יוער למאס.תוחלתם
 1כר ווכהא: ויצירים _עש* לסמנו הומף נכשם.יצאה

 רא4ת. בכיר שרש ראשיה. תבאתשמבראשית.
 שיבה- לרופדת. סר אם קרישים. שצף וןזכור:ייא
 הקרות. ר.אש 1כר יזכר: ,לשובביכם השית.4הצר

 חול יסססי %9רא* רשום קפרא*ןתליא
 ש-ומרת. ן4ש ומסיית* טסנגי ט99יתי* רכעמ3י:
 שטי* מלטד אשי סמר. קריחת 91י יזככו: מ י-.4טסר.
 "בם ק8ב *כף: ודי יו 49 הסקר. לו88ב

 שטןסע

 סחרחופ. נרפסי כפול א"ב ע4פע,וסד

 דץ* וח אידא * עת 49 "ועג 9ס2ש* %סי"י
 "כלען לרההם* כסלה לסגל* אדרתם לן9רה:נבחשי
 כשעד* טרף יט.ששמ* ?ני"י לושיון: יזם לי*למק
 Q~pg וטעמיך טיבתן 4שיע: PIS 4* ןס9שיעי

 זרועי. ככרה לוסנט: מדם לי* סיף נסםטכלמי*
 "ם 98י חשרת: ae %י. דטח לס5 ?א. מסניהחח
 לשרון: ןכית %י. ןכקש סבת מיועל* לשיוחמוד
 היסק. שם 8שי סטששמ: וח"ה אפור* 4ששר8הץ
 סאת 4שף* .שי4 2ד במחתה. דלג לזכרק:"כו
 ל89ץ* לתמדי 8ל. סוסתה יוסטון: :קיד יססן*ד
 נדיב 4* % המ8 לושרק: תף אנהם. סקרניןן

4א  rv. 9

ז ,' 4*'(ע ל*-[?[יי י --י4 =י *"TT-nT-י  פו ויונה ייכיחף. מעשיי נבי* פני 4ני94יט: 
 סו ול נסי 8ל* קצפות "יחף לו9יט: 2רשומצו.
.Uh~סונר "י ר[ן3רט: כצאן שבס. תחת עצרי 
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 זוג ןכרון קיףכם כלך. מצוא לבלתי ספפר.הףרמ
 דור -מים אור* מיךי DS~1 יקר וזכור: יעיוסקר*
 נאוש. יני צפיתם ןןכ1: קניו לאור* וסר ענהשאיר.
 דזכהט: בל בריב שאור. רוע צסן לאור. תתמשפמם
 יזיח. ושלו מטשךח. הערטלן טורחי יןלי'וקר
 לסרח. פרחיו המית. אם פח וזכר: שניםוקןנ
 כהית . מהשיה יקרת וקר ךזכור: כן3ךם . יצרחפלפלו
 מריה. 2צב יזכור: סבוכו ועריה* ערום עדיראיה.
 ולר יזכה: ולזכית לך35ה. עירו פ'וריה. שואנהאם
 בו ועלם. אךבע שרי מחוללם. וקליו חלם.סלם
 שיחי "לם. ויאמר כמעלם. שרעיו ~כר:כסיז

 שות.מע

 ב8ע. שונא ימי לזכיון: שמו לדורת. ויוחקסטה.
 ףבמלה לזכרין: אדון 2ד. ויבומי וזען בי. 2נףידסר
 :"קעאים* ?גי יס44ד גערנף. ןססיסלכ.

~r_ 
 יושרת:

 חלטיו* ?לב אשר בי. :דף תהי ך'אמר. יךאטף
 והמשת סך2ה. אל סחב והשיב. זעק לזכרין:הוא
 לפותח %4ר. בעת חכתי לןכרון: כס כשנ24.לו

 לראות חי : כזכרון טבףד ל"ד. יוח כמשיבימממיר.
 וושרין: קרית זעם. 4ןבף שי קיאתי* נדשנוברית.
 וחלב ום חדריו. יססב וסיעם* גךך קןףלושרת: ושלי הלשת* סיחה שההם. הססי לי. %המרם

 ייקהו. 404 ןל ~48טו לשרון: סיועם ולסםלניתח.
 יא ?ף* וטח :" לדשים: ש"י שלסד* לאשי



 4-יין.ע.

~  

.nlaDעל נקטי !ז~ר: לרשלכם מטטלת. 4דירתז 
 לספיר סטמות. חרר ~rg יססמהן* טץ "םמופת*
 לשקעם. מ*ם מילקים. ןסוד מציקעם. וסרהכי:
 נ.אקים. בפוף אשי יתפעם. מפי "כה%: חשבפופ
 5ין זכר תכר: "רשו דבר ןחקיכם. שריתסחט%
 וזכר: סקקה קרים. לתדלקי וסקרים* מ4?9ךי *?שרעם
 :"פרימי לעלגי קםירימי סמרנה ממרעם. בקרשת
 קסןי דוד מקום משכן. ונוד זכר דן13:לוק
 כן. עם ויוי גיכי: טנורים סלד ששן* בושרי.כהם
 וזכור: לנכוסכן מיכן. שים שויי דוכן. קולונעם
-

 ש4".סע
 תמתי. הם ללא שקלטי. ויחמץ ססכיף.שייק ?י לשרע: ש% לנצח נאסר. הם כיבנדיבים.
 יו%מאיף סאי. לא תדיף שוידו. כים של לזויה:ורוסי

.aryg~וכשכונות. קסם גססם. יק יינם לו?יון: שפ 
 2ם כתב בו. להקרא לזקרי: וראש יי.סים.טסלה
 שלום ושים. מות לזכרון: ןידוע וכ41י. 3לדמלכור.

 מעללי לזכרע: נתיכם האובע. שט4חאלסמא*
 לזכרון: ולאל מאנהצ. נשכחו %"דיו. יסטטר%ר.
 סמא לי. גכתב לשוא שיח. יוכל מי דרכי.נסתרה
 פו ומגבהה יוכיחף. מגשיו נבר. פני ננד*שרע:
 שו כל נגד אל. כערדע שידי לענרע: 2דנרגעו.
 סונר סי ר[ן3רע: כצאן שבס. תחת עוברי"הצ.
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 וו !ורן קיצם כסר. כשמו לשלהי שש4-.ךירמ
 דה- יסים אףי* מריי י6ת הי ן!13י: לעו96י*
 יאה-* 9גי ופיקים רוכי: קנס לארי* 9סי %ה9איר*

r~eD 188 רחש ?5 ראשה ילםטוקף182

 חץ* .ז9יTa~ 4* ? א- יא9.. נט* יד"ן'ר

ש היין* ביק שש לן3י:*  לאנת* הלף 
 טקטקם. חכם זכר 5זכף: מנקיו סימן.יקשיב
 מלזכור: ןסה5 שומיבם. מפש חטף. קצירואות
 4?4יטף 8ם שמטחם* אךבעתמרח

 מנע ושפמים* .
 רידות ליה* חצות ו9ר רןני: aw השרסשפמים*
 שכחט: 5מו סנינו 5י5ה. נא-12ן דה2ף לןלה.משפמי
 יוים ס4ה חק ~rib. 4למב ימס לזלה* סחיסקר
 ים ששגל. ועם תכף: 51 עוי 9בל* 1דצהזסבל* קיוי ..8?י 1בל* !ה ן4ר ת3ל: לעסםולשה*
 !סח !9ר ת13ר: לסאה בל. ירח ןכרו 5סנל.לאה

 ט4ש0ע

 צאת קיום. בא מנד ענקיכם* לצק2יסוכם 4עיקלת*
ל,ירל;
 הרז-)5- )5-ם%ה נשח שת-יס אלים והסר ?תווסף.כותוכ
 סשך24 יקוצי ע5-ואוץ ר4ס 54מים בעבי שפקה יהו אשיס?סיה

 אמ%. 2 מי משסים. דסי4 לס5 לחיים. פ5אןשה

 59א עיף-יאי קמעי* סי עלייך "' לו?תז:א9י
 לושיע: ס2ש לסיל*"סן* מ5אפעי*
 :2 ירתעו 0נה ל94יאהזיו קשה ו4י 2ןשד ?הקץשנתוב
 ?ךייי ~Qiy תקף ל4י 4מן %ףוקשור
 י4רשןימי. טוף4ינ נדהם. שרהיטי ח5ההם*קנה
 ס2?סעם.ימם אוכלי "מף* ישכרם ~TX* "יפעים לזיכרון:נדת

-De2 

 לזכרין:
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 פמ2ל* ן4ם DS-" הם מoba *5 קו *5*4
 משע. פו אשר רע. ואם פ"נ ואם ת3ר: חסררב
 ט9ה 2ד מסים* נקר טלז3לך ?סא49ה משרע.*92תו
 המע תכי: רו חי לחים. אם לפות ק חים.כם
 %3 הלא שמריאיכם. לשניו יעירו קרוחים*?אט
 בשדת ועשר. דלאז וכר ת3ל: אחר לכלראתם
 ח3ל: שקב נימר* נסר יי וסומל* טטנא1טןי. 4י רטי קפל: הא כיק Eh-. ונם דעוהיצר.
 לנשב. ורוח נשם ני"2נ. שטדשי לאב* שישיםוקר
 נלהווז חלב. שמו מעם להקשב. 4רע ץ3ל:9כ%מ
 2כ וס9ה. שהל %91 דוכות: לנקע ויוםיסקול*

PQ-שית 
 : פקשב תהו 4ל 4"ם : וראי גושיי 4י 4קף י ילאושכשב
 שטוי 4יוישו : לשך ישלו וישח ק4ר משמכבמשסע
 טחי. להטרים פמפום. מסלליכם *תם.צצ4
 נכשר גה2ע4. נשקו כמרף* צררכם 9 תתרת:שדש
 ~ירט: יהסק ום.הררי
 שת" שלקים מכד שת*נא2מם חימים ף,וטע 4תווטףשוןנ
 ושתיעקב? שת-עסק 4ת-ש?דסםשיתו
 סלפתכם rec~ בהם 4ון לדהמה. שללקקמים

 מחולף. דהי "י"חהרה שכרע: ועפיהןתדגימכם.
לשכרון: סממני י"-* ?שרם לס22כם כנחלתכם.כשמריף
 ייי' ל"עמ $"r לקר וריי יעלם וט* .קדשך להקיוישב

 :27וכ 3ז4דדך י2בכ2הב,ז הןג?ונף טשוי,י-41ךדש91ך:*שישי-1

 : רקחם-לךי ףטנחלטו* וקעןך .מעטף אפךחרת
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 נאדם יזעף: הם לחומת חומדה. סק?ילחמה*
 הומה. קול בשד סה4מה. הקנם אםובפהמוה.
 וסקר. שיח חמץ 1?קר. אמרנה 1קר ןכל:לארסה
 ים לזול אם שן הכהי: לךיכם פקר. טקדתאנת
 וחקר. סדקדוק אמש לסקר. אד לטסת אדליקרי
 : יזכרלששים
 כלסניף זרמיכם :טש4ה שלכי ו"ש"גה4 וומ וחפנה טת-)טונם
 וסיוע 2ל-ט ט2ללשםי ריע JBD' של-ושי לשחת סטב4ל"ת-נר
 זרעי למרביע אשינו י לפניךבא

 שול ולמשטיו "סל. ועסיסן
 וטת?4 שלשעה וטת טת-?ט איילים וסגיי והגרמף כנתוב ימק

 מוסי 2ל-ליחרץ5קש רום אלאים 25בר כדיה "תך אשימבמין
 שות.סו- טחי טהרשרתו אלטים שנד יתינא2מם אלקים אשסעמטמר

 ~2יס. מרולס נעורים* בסלת מאד. חשקרכם
 ומלקעת. עןה סמא אחראי. רצה חי לזכרון:תתה
 יזשרדן: wpm כללהגיה.אסכת
 נך עלכשתוב

 נסיט"
 טטר 3ה לאיר ~ייש* 9יזמ מכאמ מין

 ועיני טור לזמן ?ליללן גיחכת 9עעןן 95ד לף זנחתי:
 זיינה: לא?חרץ

 שקל שם שקרקסם. שמצה שארו זף. מצןשקתך
 ag ל"י רנע* סמעמ ?שלף י לזכרדן: שתו אל.%א

 לזכר": ףכרית שביעה. מעטירפסרץ.
 ןי,שי 1ווןה 'לחזיאל לוסק יטורסכם זכי ?הירפףנותש
 השעץ וכשכי טת"ר92ם "רוה ~QOI סידני שן לסםנ?קןמ
 יעיסי ושלך יל%4 אפו טקר"י אשי סידת מארץ91ל

 סמכם* משקמני קמטיכם* של 2רת סקי."ע9מ
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 D~R3 תכר: ום יחומת חשיה. וקששלפהק.
 tCQtl- הוasi 5 מהומה. המנמ אחזה.
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 משה ךדי 52 ותלך קומ?טססאן טתממו4רט5הינו
 ךאש4עם פיית ל% "י :עסרן ?טכ%ר: מבשף טטי92רר
 לרג'ית מנים לעקץ משץם מארץ הוצאתישאמםאשר

 : ן אני לא5ההם לסם:
 (ס. ועוקיפיס סקורך *רון פחשטיס עילס נויפ)כסיס

 וסשב ןעסק 7211ת חידתם בריתזבד
 hn~y לקען הושיענו שסליטקצ?בא

 *כחה יץ שעלם היא טסה קיקמ4ש?חא כסרל
 ינקש )ק5 5ןעו יצחק ועקדת ובודף* סשא*2י
 סירת: זומר ן סטה ?ריו: לונל* וההוםמש

חוקעין
_ 

 מוקפין. 5ין ונמנפ
 תקיעה: שברים:תקיעה:

 סס4קמדמקנו אם כעקדים. אם כסים. אם עלותם.י ןצ"שי כ5 נמשפפ. יעכור היהב עוקם. הרת סיוםיש"
 ת5ףווז. * עיניבף כמידעם ואם כנים. 52 טכורמם

 ידהם: טיונם טשקקבף ?אף קשקש ש"סג4ף2י
 שסין ן4?א" ים 58 י.4,ץן .הלסיב ששרבי 34ך?רןקףס
 וירון( ש4ש (Pe לקוך ףטקקוב טממיסשהדן
 ז9יינוקני: קרי 'קרצון ךיף"יםיסקסו
 קק 2שם לדשר "רשף aP 52 שבלף נעק ננסיתאתה
IDIDenנם . ימי בערעלי ש4לןף.2ליסם קלף חוטטתם 

 טשך סריי קואשייז ייריקו משער חי שיר רעלם)4י(.
 ימצרהז. חייה טיבילפייעטר ע5-הי ללקבףיס*5י"י
 אש, מ5הכות ודברות.קדשף קוטף טתיהורומשטסם
 4 הומלט יסם ששר יוקון מ 44לי.( 4קרקע"4לי)ףם?קלוץ
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 פרוגכ. אשב PDפיוקך

 הת פצרק. דעי לשא9
 למשי

 "r~he צדק.
 מצדק. קיא וו לילרים.כשומר: קל צדק.כשפמי
 מרשה aG~' רן5. שחת לסי-תה 1 ושרעי נורדנשיסי: * לקול וק* שסלה אקןא צדק. צדקרודף
 רין* 4יוכ( כש"י שהלש: פט לקול זרתי*?,היצו תו: לי ארצה בןריעי. נו ששר: סמן סקול4ףעי.
 שמרב קפאע יקי הדין. עמק נגלה ירין*למכעטמ
 רץ* מלע 21שב 4רשי ברין. הטבתי אם ודץ. ןתקרת
 נכרזה. כעד לכרףיז. רחק ששר: חבש קל*. דעת פריה. לסני רפיה. והעל ריש שומם: עםקול

. ש"יע
 טטלהמנ נרתמי כסל א"ב כץס ע'וסז

 4ש" *. ץיכ אל בנרי. *wsb *. אתהמהק'
 יפה ס4ב* סי חקיו לל נערת "שי ?P*: אייקרו

 קשה ומחגיי נקרשי סקל: לו אציעף ק"מ.הנקרש
 קל: לילדיכם סל שסיסמי. נננרכד ושני.סחירה

 "ילנ לא ך4ל". " שיף-ן שיא* נגסה 3עד.ס"מ"
 אתש אט מסה 4רב* ןססי יסורו. "דס לזל.יקל:

 רני על כעפר מני. ונרח 3ז קולך-קול: אתובשמעני
 דלנ קל: וסין ?סש?נשר נאות* ?ת לנקשוחסרי
 ס4ץן ."שא אלי י אלי ףקןכהף ל9ףר*סומר

 שקלף .ע.קב *
 אלכם מורי.ה. שה היאה למו. סובה 'דרהםסקיל:
 לרקם נחלק. קטר סקל: קסעה ללא צדק. יהיפירף
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 44חפהף* הישל שופר: הצברת נק51 בריה. 5כ5דרני
 שופר: סררת 9קל 4פףףי טייב הינ 4פמף.נזרת
 יפיף* לב הולך חפמף* היות ןשכ נשפיף*י(ינש

 ןץן4ק ןליזו* ףבדין יעלזו. שוי ן"ם שוקי: כפיפתסקי5-
 ימוצעו טו. טן4ים יקמו ש91ר: סי5 וקול לטסי*טייץ
 קלות. מכל זה ששי: רףח בקוץ ןניוו. 9בף ןסןמת.
 'מטי שטי: אקע קך5 לקמלותי זקק לטקסיות.הלר

 עקל טקטית. ?4יש !ער סקיצות. טהכיהקלקל".
 מקיק ש4ה* וה יש שוהי ט54 חי שופר:שסע

 442י(ק 9?יה. ס4י'1 שוקר: סייח 5קו5קשושנה.

 טית."ו

 והף- ההצע. מקק: י וי סתהנונש. הוטושעירתן.
 וגווך קו5: יסיף 5א ןרע1. ףמפי 2דהץ. תשכח5א

 ק51: טשטע לכנען בי* נסיף ןטז סטי* סגי סםתמ5י4י.
 והף4ש שדי לסם ןל וויקי* יעסדי טשטרטם*ה54
 בכ5 ולשסקשנף* והמו"נ 9יי חטק ףץ וק51:שגם
 סדיר לסטה. ד1די 2קר ק51: טשא ינה הוא.יקום

 איכם קור. לסקלה כבודך. השוןץ 54 סלאס9ר1ם.
 טמונה ר4רה שכחיו. 4ם נהיי כרכמי נוליבק51:
 ןשירף סהצ* ןקךמן חסויי קל: זולתי ן4שינו.5א
 יידם דלג. שהוי 9קו5: בצס4י עז. תתו "ןםאין.
 ידייתך יטאכמ קיי: נתז אז מךי* הי ףממע71תביי

 24יויי יקרטי קו5: 4אזמ יבא. כמא לימם)שכנ1ן4לה.
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 מנע שופר: טקט דחות השנה. ג5 ח"א אשעה.סרי
 ושע. מסם סהר השע. שופרוה מי5 השע.נרכנת
 מפשע. לטיכם ןשע* ?חנך יןף שטר: ית?קו5
 שומר: חר"פ לקיק סס?פי* יעם teDn~.יותמי, שי* סש"י ןיטנ שטי: ש1ע יקוץ לשעשע*יהירם

~u?
 יחפר. וסומן יהיר.

-Eh 

 שפת בקל וששר. 5ב

 כרכיכם טסק?הם. 4יא ת.קעים. סם כעתשוקר:
 ססי5 מרעהו. שמון כ5 שהשר: שאון בקוףמשקיעים.
 פשטך: יזריע קל סמיקים. סם כחוסרסמרטעהם*
 ונשב. כמער 5אפרמ מהנב. ?5 ינעת שיקשב."ו5ו

 "ת.מן
 ירד יקל: חסמיח4י שי אנלי* עמו כשסי* 5יאה

 קו5: יס4חש סחרי* השמהנ כעילם. סם ושםלשנער.
 בעמר * כמסיב סק סטלא?ת. מהמרשה דוב. מניסלה
 יסר. חר?מהראשי ** ?משק5:

 ך2םאי
 ם5ה. כהודיות

 כשממם. טדלי ין* זיע יימכי קיהי יסית : קו5חשבונו
 שמעסי* סח. ותחגי רקעך. לאשי קל: מריסייטז

 הוסתי* 5א קד. מדת סקול: הצרחתי עכמימ.ימרנ5
 cann סי4. יוףעי קל: שמו הגר ?הרצי.עסי
 פיאה. הסם 4א קל: שי עת צתו. רעת לכ5קד.
 הקיק* 89ח קל: שקא יקד סדיר* לי חץ ירידי*זני
 ידייש. שוש רטיק!קו5: ממקשיש ?סר. ש5 5אכי
 קל: טעמי 2י( יוסק. ילרי טשטעי כקףיילסי

 -י;.1] ... . ,.
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 דמ"שנ. מוב לא"ע י"ןנ* ליך?יו שטי: ס_ערת4קל
 לס"ק?. מ1אמיו שומר: ט2כם בקול יתישב.לעת
 שהקא: סייק ?קל *קיע* מורךיו לק2.ק2*413ריו

 "ל רזן* סריס טס?ק2* קקער יסמ42*ששריף
 ואמא. פסו ץמות* ססטק סימות* נונק שוקר:שיהו
 סלסמת* טשית חומות. מתץ שוסי: נידסקל
 ים מיי שושי: סייף טקט ט4לה* סיגםלקריה. וסע יעה* מויו שונרא: ק8שנ קו5 כהמות.נ"מ
 _~G? קיל ומלה. עישון לדמקה. לקמוחה.
 ממסדק* ןסרית סדסרק* וכננ רוקה. עיקורשהגא:

 ששת.מע
 ר"פס* ט" ?4 לב* 52 כחשם ןל4* לדק9
 סקל: ך4יער.

 ופרקים קל" בהי הקאי ri~ns סשלקי סים ?תורטדגייכטן4כ
 ;trgoea אשי ו5-סרם בשרד מאד P3C ששי כק9 52-ססי ?כרהע

 מיחק הכלרב כשביאי* ?י ננהז* ?י 52 8ל*כלקלף
 ממדייק* 4ת ט2לרמ* טחי אייהם ?ל 2ל "'קל

 קו5:טהרהןז
 ועיטר ששי: 4קד5 : 54"ימ4מרשה יר4רו:ישדולהכועב
 :י מקין לשב %יעו שודר הף45יצ'4תת
 השמיעוה. רונה מפ%רךכם. צפה ממךפר.מעה
 *. יקזז ריהט קךת* 184י יקוי פ' י:וחיקור
speSD~ *טקו5: ים השרק טשקך 



/ י*-*"י.  
 שמת.מע וףתץשקצי טתץ?סקשנךסם

 כפף "יתמור2דות5ןכרע: שאדב ית-?י"י %יא%
 קחת נשכח דהיגמאם טת- וטף ויסק ית-מרימיו8ף
 י'. . ציי.כעעייגייה: שכהנו כי שנית.קנת החרץ ייכף אפרסם4ךמי

anQ1כר:עךמף ?ך%יקךשףכצהוב נסן %ף והאטר יי! 
 שלתף שכם *אלה "דם2עס*רץיוץ%ילע1לםגריתדין14טר

 בז' שכ2" ע' י4טסי מרצ ו44סם 4ר1תד להםןץכף
 !רעו ?קד סם טישכש מגמיאים :עילף למלקייחפמיוי
 לאית :ך?* שכליכבףק* ?טזך ן2ראס סל4 לאטדשמב
ן4ש*

 ק2שךל ~_pr ", *ךןכרה ז,-רמי : אמר כה לאמו

*~gO ילד בעועשףק3אפריקה. ?לילשן יכת יעיי 
 -נן4 .ר,א קן-.יר * ?ין ויוי יףלשו
 יוקרת: סקסהיא. ?עשויו וישר אימןוחכי

 ננייף יר על כשרביב מייקור י עי4 ?רית לןוכקשוא
 !כד בד וטרי י5-"יי עעשיעים "מיי טשמם לי יהירוכו

 נים-ן: ארסקנ4 ומם יי עעי סמי 2י-כ1 עיייעני
 יי ף?כרילנף פרם שטי משטי ורחמים ישועהוסקרת ישקהי לק?יקן ט.כ ב,כרק זכרנויימןאלהיטב.ת'נו

 ששר ואת-השבשה יאת-החסד טת-ששריתט5קינ4
 ל%99 ותראה המףריה כהר אביס אברהםנשבעת
 נב 2ל קנו ~pCyrn שסינף שקרסם קןקד2קךה
 Tx שלם ול9כ רצעף 5עשהז מתמיו ו9כשסאסקס
 ך2וכ ס4דו5 ובמובר משלובו לת-ש92ף רחכוקלוחושף
 כ ןקיבם-לקי ףמנמלסר* ףמעירף מעטף אפףדשטט
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 שהrr~lsl 44'?קיל
~rrljxt::' משה * n~gs שבודא * 89סיק 

 מטללת והסיעי. פגר שופר: מש41 קל'כשסי'*
 הזיר. 8הת שחי: קלא סקל סן-. סשה?ןי.
 שומר: ר"טיין מקל וצעקי. רכ סמי המיקנת.משקן
 במהץ %סה מאא. לש ששיא אא. ך9ז4יץ

 זעדף יסאא. כיוס HtfiW~': שהנף לקורםר4ת*
 קל שופר: %כ "ל נפלאא. טיש צואאא.
 קולון שלשה. טמע קלוע ןלשה. קא 89ר.:שכשדק.
 rnzfytgitt. 4ר כנהם שקלשה. קךן כשסרן?נסנף
 25ליח. ההשתי שופר: עתמר כקול שלשדה. עודקר41ש

PO.שוח 
 גיאו 4דו5 טשוסר ן3לקע מהוא 92ם דהיתן נביאף יד 52כתתוב
 4מר לך ומשממיי ט%ךם ואץ וסוסים טשיר ?ארץמאורם
 טירישימיחדש
 משעדני דזנפף. לסל כבשר. הנישף לסל קאי* חסיםצר
 טרטר. י"4 9יי ימיי הגיגי כיסיי ?רף9ה "'קר5:
 : טקול כבאיבוהיל

 להמצצן נחר. * קם משזפ. 2ת בא קץ.יב לקו5' ג%2וסארים ארסי טהףז שחד תןק נילן סדר קול בבי ?תנופףשוזוב
 טשופר. ואמקע מסגד. ותכן לוש. קיש "'טקול:
 9קל: לימקקה

 6*הא" ~Me הא*י4 " י שף *" שדאלש%ילאשעאתעש

 ן,1"שפ4שן, -ינ --י
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 ששר: נול כקול גליות. צננם יזפות תלדהז.-ני
 9קול שלמסיהם* ך-יף לחיהז. ליקוד כיות.רסקנית
 יצוקי* 4מל לתלכם לע"י. "2ך[ שוך-:לסב

 שוקר: קערת וקול סזנררי שרסקיכם ר* מסך,4"יה מךיר* שהרן שופר: הבורות בקול תפוקד.שלשונו

 בקול בצלמון. השלג אךמון. ליועע סהרמין.4ישי
 משסיע . טמ71 וסמן סכישימת. תועד סו שופר,המון

 כשומר: קירא קולכחרמון.
 וברקים קלת 1ךסי סטוי כסית ששלישי כיום טסי ?כלרעףכשתים
 כעמקה: ישר שלשזם לממרר יאר PSC ששר ךקדל על-ממר 3ביהנו
 .יע.4נו וסאלטים ידקר משה כאד ומזק הולץ מששר קול 1סיונאמר
 קול גשת ךית-מלידם ית-מקול.ת רחים וסל-מזם ךקחסרלקול:

 שן".סו

 כארץ. שהגר ךקול יסרנה* גם ראף "'קול: יחסי ק"מ* ךכשי כמת סילע* אחה ימיר*רה
 קול: מדמימירנן. לדוהמיי

 הרים יפשע-נם "ןץ ושטני מכל של-ישכי 4יי"ף יר עלכשתיכ
 י משקעי שופי P-1Kaסךאו
 4יי71* יססניד נגלי 91נף* כל עוד הףכןל* לבשננ
 השר מפקה* רת קפךם. לי שובב "' קול:משמוע
 4קיל: סלווךים עלסמף*שח

יל ושת ושת-מלשירם ית-מקולת ידיים וסל-סרם התורחףככתוב
 לשי

 שדחקו לנעקרי ישעו סזם 8ןא משן הת-מר

 ןמייות. לעם ךסק דכר. כבט "-ם וכמיק.הבשה

 .,.:נ'ענ4,, ' ",ל,ישששששםנ""מ,
. 

 ,נ14,.__
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 שרשף ובדגרי סומקי מעקיו מולי קסם וירא ?וצן )שת-הקרהשפר
 במצציית ךנאטר שופרי כקיל : בתייקה אלקים 2לה לאמדכתוב
 במשה שושי גיש ת.קעו ?קתטר :י סקלן לטך הריעו שופרךקדל
 ס%רת ך?אטי יעקש: לאלהי טיים הוא לי,אךשל חק ;י חנקו:ליום

 סלייהו 3גבורימיו סלליהו ?זזי קרייע סליוהו ?שרשי %ללי
 כת4 הייוהו וכפדרי כנול ס%)יהי שדשי ?קקע סי)והו 4רלד:זרצ
 בצלצלן הללוהו שמע גולץ4 סללוהו כעקב: קקלם ס%ליהוקחו5
 סקכי"ים 1ככז ועל-ידי מליותי !ה ~סלל סריקה 1סריקתי
 וכמקע תראו סרים כנש.א-גם אכץ ושטני מכל ול-שכי לאטרכתוב
 ובאו גריל ?שופר ךת2ע סהוא כנים יסוה ךנאטר משקעוישופר
 וארל מצי כערק ואא ןריה 1ליסם נ? וקימי ?ייישלטינקקדש כסי ל? וקשמסוו קצרים שארץ גסנכוךם חשור גארץסאצךים
 כן .עליזים: יגן צכאהן י ישן, בסעיות ךסלן ןס"ע גשופרשוה
 ישלוקףי ושריל על-עיףמנו

 שן"."ע

 לאל השמיע. לכל ?ז ןסבף* -סלה "י קול:כיעימית
 כקול: יסתדקו ככל.מישל
 ביציע סלייהו בקדשו אל סילו סלעיי 2ןשף ?ריריכיתוב

 שופר יקקע הללוהו 4רלד: ורב סליוהו כבכורמיו מלייהוףזו:
 הנשטפה גל מרועהי ?עלצלי סיייהו שקע %4י?לייגהו גענבי כסנים סלייהו ומהדל. יתף הללוהו ךכיר: תהלסלעוהו
 הלילה:13מלל!8
 לתהמם סיעים. וקכייקט שחך. יין ?י עייןי כניכרסוק
 בסערות גשופר. ממקע )בין?* כנןעכם ס'כקורם:
 קל: %ר יזמיסןי
 ךהיה נאדני חצי כסרק 7"" 2שה 4י*סם בי נייאף ? עלכנתיב
 סנן גן סליקם: "1 עואדת : סיטו: יסעיות וסלן ותקעמשופר
 4שלומף: ישראל1ל27טף
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 לסריקת נדוץ שצ'ופר הקע אכוקינף נמלטי%טינף
 סנלכם סיז ?זט%7 ווכ %ייוקנף יקצץ נםןשא

 מראוה עירק קיט והגיחני ארץ מירכמי כקםו'נמוצותינה

וליר"שליי
 נרשה ושם שלם שכססת סןשף ית

 ?לס שסצףה( )ג"6 כמעה חובותינף וכרכמת אתלפניף

 מימיר: מכוץ 9סי הכרף כמירק ןךי 52בתיריי
 י.סמעהאם ףכןאשרסדש59 י9קטריקם שיסמרריסיים

 לקשט וסיף שליענם ז9סי ןע5 עלאיים עלקסןעית
 ששאג שטה שי איטיים: מנ חל %מיקם לקננלזקית
 ן טלה שרףר לף. רוניה ןטין מרחנה ימאזין שופרקו5
 כשהים; ישישי 2מו מראנת קו5שומע

-ותוקעיו  חוקעין. "ין וגם3מ 

 תקיעה: תררעה:תקיעתן:
 יציי כ5 כפמטפמ. יעמיד היהם עולם. הרת היוםקנס

 רחמם כבמם אם כעבדים. אם ככנים. אםעולמים.
 לצ5ףיורע* 5ף עימנף כעבדים ואם במם. 52 טבערסם
 קדים: איום משפקנו ןאור רעוויא 2aanmufד

 ספץ השא* רם 58 יש5% :(4ןנ ?שכזינן כהקיזקז""
 טקקוסמ זט"ט( י"* (PO לקל ימקשיב סדםיכקויין
 שייריידף: קרי וקרניז יתהיםההקלל
 וד,קפכ יס"סכם. ןק"ך8ל במגולף א5קינף יירצה
 ייהסיסכם הטריק ויעף שיסף לדסיר המנגרהאת

 .לבירת "מיד וקיצע קצווי לרצון קו95"ך"9דק
 * 2קף"ןרט5
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 חם תא 7קי,7. רעלה -ץ ז 4. *ושי, 1תערנ. 4עאיינרע ריח בעטעט געהען, ייכו ייע נקנים יי"יי0"יעני
 הלבודה נמדר לציע שהשסף לשב ש , ע3 רויחמי,

 ירחיכם. ישק ושיסף ילפ וסליקהליובלי,*
 קדמונית: ף9?ים עילם שיטי ולקטה בשחררהצם
 בשכור: יה שיו. יגרף ?אמ"ן : סטה וריד:ט

 מהים קטיה לך אנתנומקים
 הוא "שזה 4יש'

 51 אלי אביקיט נא* אשוט : אבותיפ ושהי nrrii. יהוא

 ?ססיקט' עלה11נףטטההףאידורודור. ג" ש,! %4י"1ת74;ן 9;1 סהנ. ציר י. ,עלע,)מ
u~??p.1 ואוז שגבישית ,על כירך הממוריםלתנו 4?" 5ן*1ץ-נ4 ושאסוף ים-עקקט רצהלסף2ל ףבםפר לףבודה רמוי ט 

 שק( ברוך ל*. מהיםגשמהזינףסטקףיאןדשל
 והודאותי

 ג*קן % 2שבף יזם ?ושלגשקי
 רחמיה לא-כלו כי ספוכ וצהריים. וכקר קרב2וע ?9י וכמיבי

 לך: קרנף סעודם סשן לא-תפף שיהממיסם
 : יע*עי פסיי מלחף רתרוממשקי יתברך כלםו2ל

 בריך: כלשבני פיסים לסיםיקתצ
הל

 ססיםיורי
 ףםהעצמ הל רדלליטחהםקחוכאמת פלה

 : להודען נאה לוף שקי הפוג ב רצעה שרוך . שהוקיקנו

 המללשת נקרכה כרכט אביתיפ ואלמיט*י
n~lmaס% סטמןה %2ף משה ידי 2ל כשתאה 
 שטכני: קישוי 2כם פמנ,יכם 3קע ססשז קסיוסדין
10 .ין .שוזע
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 מכרכין.וסכסגש

 רשרשתי קרשת היי פעלם נלד להיני יי שסה9רףר
 : לטם9ה "4ר"י ע18 ית יפרר 4451 "מרוקי

rqwhnpn 6חר.סקסל 

 ו: וירע שי4 עשה סיט ןן9ר%:9ר?ף
 : Y~BC פ9ל שמף אריר מה אדונףי:

 9ץ: סכרתי פי שלשקטילתיהיותכף
 וט. onmb וישמרך פגגגשכטסכראים

 היך שלסמי Dhn קלס וחל1יתי שלן אס ו13לם ושלרבינו
 ול יייי. חבקני וא* אלטי : סי9ך4 ?צון :י ה4א טהודע

 שנין עענך על ומסלימי שין לפיבה ושלטל ?ל העל ע*חלומימי
 סזקם סם טוסים "ם עלי אמרים שסלמו וכין חמרים עלויסלקחצי
 רפואה פריים ושם מצייק* יוסף המלפיית מסם כי המקןמ4ושהצם
 4קנעקו סשרזט" מורישה יןסהם ססליי :הירה שלו סממן4רששם
 * מלישע עי sp יוזה מקף רוינו טחה חץ 2ל 9רה יוערסירעת1

 של כמפן 9ו לכרח משללה פשע ולרם קללת ית שסש9מינשם
 5ק4 ושציי 4מסנני ומשסוף לפוח ישרשל 9ל ועל %*מ.ל"1מי
 גמלה: אועבף אביו ישר ןיברכנף :ך4בףחלטיםתר
 ארי ךסנץ שלרחימ בבצ

 אפע: חמד רב א8עמ
 שני: אני יסיד שי ןחיי א4סנהשנע
 אחא: נפשי יאליףשלרף
 4 שסחה שעיני הדוחס יד ל כעיני92ךימהנהרא3

 יבשץ, שיחננו: עד יהינמ יי 4 פן2ינינף נברתםיד

 "ש* לטי ' ילך ן ס"ת כרכהרשושאא
 ואדכה: אלטיש פעיני מיס ויסקלףמצ4ו*חן

 4שף- למוקרש זרקכם היה קלינו * חננו :ן
 : שסה קעתןשטתמ
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 2גך: מסר אקךא י5ם טן4ףאלי סטי-ז- לי 8ך שיוכם סשה שגץ4של-3צסמ84שוו
 : ונשטם רישך "ת-עיני ג1אכד"%שלה
 : 94רקמם 81ך 1,"ר"ל על-שון 4צז,2מיחצביהשם
 ןלףל4

 סלרי
 והפצח וסמיארת המגבקךוה

 סשיל9ה : * יתחלץ נשףןן נ"כ5נסהוד
 קושריו: י.ר. ן שסר ולקריב יחנק ושלהםשלהםש"ס לרי.אש: לכלטטסגשא

 וט: יספר רק מרכון שלום 6לל יקער b~a כשב 14ןסאחה
 מרף ?דשת לק14 שמעשה אביתי ואחזי איטי ן שיפשף ההף
 ט-י סשמלה קזעם ש* סטיהם מ89א אגמית פשטם4שרים ון- וסמוא מבנר ספייי שקמ שמרת ייקאו ס9שייים ימשו%י
 דמטך4 ים. חיש ס%4א יוזקף אגפת4קב ששקעת ושםטסיך השתי משלסו ומיצע לד וקרעי * שמעה2י5ב אדשה עם יורו"םיז

 לאכל שם ששת ש4קמ ושם סרטה ס3הת:דף 9אעי ול" ונסתיחפיר 4 כממר גוטיים ולא שרוח 4פרגטטט ק%האזט וזמייי?לינ9ש%ז
 4לס9ד 4לסן לחמסה נכטהגף4 . מם "יש שקי43ס?ץרא יועקב ללהיט4פ4ך
 יירשתם ולשהי לסו שטים ימות אציו שסי?יש5 ?ש2ה 44%%יתיפיף קש81 נשם לעב5דפף. וששיים דבף %י4 ?ל-ר5חינ4. 94עימ?עיגז
 אזרם 4לם5בה הסים 3שלא5ת עצי ומגשה כלישעי 94ימ?%1
 ושגב ו"ט4( "בי )רנת יופתי( 4?וי "שמיי )ועד ען יין ומש*בייסף* ולי יץ54מ ומשסר השגיאית מזיי* כס5דעוף. ירקףסייר שת-ול-כגר כלקיר 4לסשיל לסייג כינה ילקי ומן ?דן9ייןמ?ליקגי
 "טוי סקול סשפ כה אכסני עם '~oep יית קלה? שסו ושלום. ע1 ?רב4סגעיט5ת
 כטים דיתכמבדעע

 געאיינדע: דיח טפרי3פ בעענדיגפ, ועגען דעי
 וצע (ן שלקם. ישסה שלהם אסה וגבורוה. שעז ושריםשדר
 שלנמי יקמ4קרת וברכה מים ושרשל 4ית 2טף ועל 2*נ4שמשים

 וגופרה: שסיכל כלסי שנימס שאיריסוסנסניס

 ססשסהנג עק43נאקי "מתרשה "ף ןלנ4 שאךמ םה זקוקירבעסעילם
 סמפטת ןשת "י7-שרשל שת-עיף 44רן סו-מששם טטע5ן2רשףסשץיסה
 4רקש? חלב עןץ%מ לאבלינו גשוןמ כאקי לנו _קמה נ4שר



 , :' יץלטאי"9?יייף"-,
 ין.~"ןיץי,יטיייןיץ"-;"

 ליםפשף148
 ראש"

148 סשטק יאש של

 יחסם. מיי יטרו כפו ונס ניויס נס ינפו ט5" מכפ5יסס נגפי5ס קמרוסכסנש
 ך %9 ?אל ?לסי "ף גי%-שקש קף9"ר,5 קמל ן4 ל'ףסום ,חקר חן ומרכה ט,כה שלעשים
 לעך נ2ין,קן השוב ןמים*ש. הישמים וברכהייך"ה חסד יחסת מיים תלת איערף ן לוי nra יגן9אף

 דשיו%* 5994"ש9דק נ2-59ת האר4ו5?תשדיך
 ויכתב נד.כר פוכה ונשינסה ושלהם נרכה ם מיין9ק9ר
 שסיכם למונם הךאי זית -SP ~9י הגספלהגן
*וכי:
 לסים : מיינם שנות * ריוסימף :קקי י41נף סי 9יניחלט
 החים: טספר 9תקמ חים. אליעם תכתבנו:פזים
 a~c: כל% כידם "מיכם גי הרבקעם נאחםנכתוכ

 :?ק : aSmNn:ס"מ ls~be.א
4טן: מ9רקךי:מיש
אתן: תנר5בו:סיום
סטן: : למ91ה תרך,שנףסיעם
?ק: פונה: שנה *ף תחדלוסיום
אמן: שקנף: תשאמש
טמן: תם*: את וביצה שישמש תקנלשהם
אגעש קרקרו בימק ושצלמן חים עוסיפיס:הס

 שלם. כנמן השכנעם שאום תביאמ יעהטהיש
 הדקל* מא א5 "סיאבתם נכרך כר 52ש9תרג

 יישן 1ןססיסם עלתיהם *ןד. נכיתמטטסמים



9:
 לסיכון היכרם פ5 4 לס-וב א5.הינף. ן את"ה האליץ החיכם 53 את לצשא ן ואיףשחטר
 ישוץ גשמה שי *ף מסין' ייקה ולחסי : כש"?סיגם
 צמי: שששי אלוךפ ן לפני ד(את סלאה 3ל*צז

 לכל לנו יייה הטלים וסלעם וסמים וכרכהשדקה
 , משלש: עשה מ שטה ישך סעורם* צד?4ו58

neS1ס4זי והולם י וטסות : רישוף~כד לאמדי יקרס ששקר שדל נ6 וניל-נא 
 יףיי4ש וןייא ושא שט" רכזקרש עקנר5שן

 וגסס י?יוסדכק גסיכין סלכהזח. בסלילשרעושה
 שמן* "4ט-י קךכ, יסןען שעגלארס5-שית,שך8ל

~4rf
 4לסנ"* *לכי טום מברף רשא שמה
 ושא מלא הוא גריך רןרשא שסה :,חהלל,ימציה תתאוי וץסנשא במיתם בחשי והימשחוכשרף

 שתיטסלקטש ייוצא יטרם 29ל 9 : שסן ןטסרוהשיסג ייסדן ויקפא ?י?סטא שסומאקץ5-ירופא
 אבאזע (ןם דכ5ץ2שרא5 ףבעותהון י5הזהוןהלצקש5

 עולם הי סעפי קעו : שם ין טסן: ושטרף סש%אן?י
 וע5ישל8 אינו גמיים טךץ%4א רבא שלמאמזא
 וקבץ* ש?4 עשה ב כעם קף י שחץ: ואטפף?יך58,
 .8ליפ שתהם "nws הוא פמיומע שתהםעשה

 אכע: אמרףש53-5-שר%,
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160 סשעץ יעש של ראשע ליום

 אין סטלקנף. עוין סאדוניבף. 71 שא5קינף*ייצן
 כמלקת* מי סאדעינף. יי סא5קינף* סדזמ"ט"4ני*

 בודה 5אדינינף. נורה יא5לןנף* נלה זנויק4פ:קף
 "י"מ* י-יר 58"עי. ?חר ים"שני: %האמי.
 איצר 51טינף. היא "טה nqr~D: בייד טלגרף.--י
 מושחנו: הוא nmM מלכנו. הףא אתה אדונינו.הףא
 : ספמעם ק9.דת 4ת י99הן שבוקיפ שהקקהיף ההשאתה

Im.t~CD1egמשקק ןהלכונה. והחלבנה ןהצפרן רשויי 
 וסך3ם גךד שבגת קציעה מד מנה: שסעיםשסעים
 * ?שי קלם סקשט : ס"ה ??י ששה ??י קדשהטשק5

 nvujn סהשעה בריה תשתה* השמן שלמה.*קה
 לו "ו ע9ם טלסא. נקיז ילסא 9"י7 קפריסין הז :קיץ
 ירע סדומית שח פסיק: ץ סי_יך סטי טסיא קסריסץ-ן

 כסת אף אומד lea רבי קהא: ש5 לשן מכלה)רוקב(.
 סמראחת ים 9ם4* שהלטש טז שהנבאם של ןזסייר:
 . אומר נטקטק 9ן שטעט רשן : טיסה חיב סשוסששל
 כרעדנה ביית : סקסף מעצי סנומף שרף אלא שינוכשלי
 יסץ קיי. יץ 9"ה: שססא סדי * סש?ז שת שה"ךשסיו
 רננים מי ןמ5א : 2טק שססא כדי . הצפרן את בושכציין
 הכבוד: משני טיילןם-ואךה טסגיקין ץיאששעןטיןלה

 DnD וקופצת פ"רר, עמ' קוףומצם

 * הפקרש בנית אוטימ פיי שסלוקמיי

 קה: וכעכי סכל תמליח הקרץ לף אוסרים, סיי סראשע98ם
 ~wci שעיי מאד ומהל יי נדוי 14מדים, ע4רשו

 שן: ען!נש
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 כגב כעדרן-4של בצב המלטיכםששל"שיייאוסרמי
 טאפט:שלהים

 הוקיע: לכמהן יהל ן 5.ל-בממהרורסוימ4אשרים'
 שקב: %טי שריעף עטלף ל4ההם סןךנף אהמרים, ויהיקראי
 ותאזר עי ץ לטש לבש, גאףוע אך ס אדקלם, סטשששי

 נל~ת%ום: תכלאראתכט
 שדר מןמה% השבת: ליהג עור ימי אפרשן ך4144ת

 ליםשכל.שכתומנוחהלס,ןלעלמש:"ו;'רלכא.
 סלמים טלטיוי * wrJn רי שסי 8ל4ד רישט-

 ם לפודי וכל-בניך שנאמר נעולם. קלים טיםסר:
 טללם : בוניך אלא כעך מקרא אל בניך: שלהםורב
 וכדלך יהישלהם : לכשל לעו ר8ע תויי לאטכירב
 שלהם אישרה-נא ורעי שסי לתעד ?שןזינוכלך:ק%ל%'
 : בשלום אתהנמו יכרך 1 יתן,לאפו עי ן לך: פרם "כקשה nyri~e סייזשיג לנעו?ך:
 בראשת ליוצר ברלה לתת סכל לחדת לשקק4לינ4
 השרקדו כמשפחות שמנו ולא האיצכן שנויי לשנףקלא
 כרעעם ואנחנו ככל-המונם* ונילנו כהמ סלקנו שםשלא

 השדהם סטלסהם סלרי מלך לפני המורהם5כהשתחועם
 םיו "וןימ"נ וי"י ~Q?p נשה שהא% ההש?ריך
 הא מרדמיכמן בנכהי 4וו הככינת שפועלששיכם
 ו?תיכ זלתו* %ס סליף' אקח שד* יח4כך%'
 הרשו י שי א5בקך והשכת היש ףיעתנתפתו,
 עוד: אין מתחת ועליהשןץ מקעל בשמיםקפלטים

- - . - - -

Jete~bie @emeinbe bie unb eabbife 'e;jbetes-5~1 w תפנה :ש-.)44 w  !0:ג;מ 
- - 

-fO~60חח eebuf*a, bet ne~ft Iaut תפלה bie wiebeT~olt 8אפ זא?6ח 
 ,קדיש ,עלי% יטםקשיש

 התקבי
 מלכנו אביס am) !660"45 ,ת4!א .% ,67
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 5סמ4 . תץ ירדתושך. המחלילים סן7חואץ וללטימ2סעא ף ya:1 4תמארת טיהורה ל.ראהע כלהצנף ן * נקוץ2לןן
 יסרהב . רשו :קיאי י 4ש- 591-% שרי ,4טלכהץעלם
 רךעף -ישייי חלץ* ש5דש2ישלן

 ך9רש "~nyri ע ל%,ז ולנחשק: תשבע יףתשר, * סי ישכל ייעי"טגי
 את-ןנל כים העקולי ךהזבף4 מקר שטף ולסביהטחולי*

 שי 41י* לע4 סמרה עליהם ךתמליךמלכותך.
 טחביה. מסלוף 2ד תיעלסי ס45ש שלףסשלכהם
 וסירק האסר' : 41ד לעלם המאד ןך2ה ותלושיונשתוב
 "פ והשיחד: סימי לסי ן וחוה סהי.א ישם 2י-?ל-כארץ לסלדכ

 Dr חמה hre ערעור גיער גוסגיס יום ס5 סיר 051י סי0פ,עיי

 לא%געקצי מךיע4 עקנו *-"ר4ימלא%ם 4752היתשמנ"מ
n~?r-4שא

 וצנרת"
 וינקה שדמי כגלש ~wR עם-42ל: 2עש שיר

 יטונף פיית _:יעקצ: לאלמי טששם ה4א לשראל "ק י 8ג,מי*ים
 סש54 פסיהימי "שקע: למרגעיו 47שוז סדרים על-ערץ ?8את5שכי
 4קסמ- שץ2ף נ"סיע? שיאם גררה קן4י4ץי סירי נשישלטד
ק2ס

שמחמשתך-לי: דובשי 4ן ועמקה עצי שסע קלה: ייייה 2ל-2י שגסי
 לא-מיי
 שטד נויי לחל משמצמץ ךלא זר 8ל יף

 ויא- ואסי"הי' סרסב-קיף ס"קק סארץ ממעלף אלמיף2ה
 04 ישיירית נאשל,י'י *: יא-"יה הירשל לקילי 2שישטע
 גקעפ ךמ*4: לפרסי אוראל לי שק2 עשו 5ו ?נועצהמטם'ה"מ

 וין ילק2ש4-לד המץ ישנני : מץ שע:יכ וגל-וריסם שרעע"קכיסם
 ששוטף: וכש 4סצ4ר סיח סקלכ פחיי*4 לילמיעמם

 יעסו א ס"ס עעכטת p)b עיסו ממען "ת 3עיכ3 כוי קוקס וכסיסתיקעיס
 5ם5ס. 3נתיסם כפערים א"כ טונתס. יד יעי כגל סתם נונו ענת *ןק




