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1 6 4 164 סשט' ראש שי האשע לים קסטת"סלת-

 נ-8ע9_ "1 "קי "" ל122ע1"י?"ד
 י סןרוב*לטלשלר4וםמשנה.2

05יבעפעי:
 מטברף: אתשןכרכש
 נקרי לשלם מניבון :4ר44
 4יבף ן שיאקשרזך
 סרסרו אקר סעפםקיר
 ססססה לעסקםס2רכ
 ן ובתבינוה קמריםפקס
 ן ית" ףעעמליף עתיםתשסה
 פרקיו במשמרתיהם את-הככבלם מסעריימזססש
 וחשף מפברלקד אה4 נעל ולילה יום בודאסרצונו

 יום סין יטסריל מה ומבהו יום יס2סירסטגיאי*
 ןטלוד טסיי וקים מי 8ל שמו. צבאות ן טההבין
 : ערבים הכבריב יי שתה ברףף . ו2ד לעולם4לדנ4

 תשהק יק9ת' 2טר ישראל בית עולכםשקסת
 : 2ל(-מן לקדטן אוכנף 4כ24פמ1תם חקיכם4ם4ית
 9ר9די ולמטח לקםקי' ושוח ולקוקכן 9שקכ4ףאלכובף
 !2ד'. לעלם יסמ4ומיףתה-תף

 ולרף חןפ מם סי
 של-קפיר ואהססף גלה. יומם בהגה ובהכיימינף
 ושיאל: 2מי אוסב ן שקה שריך *לקים*סשבף
 אחוח' י יהדה אלמרנו דהוה ישראל מיןשו שצן: קזף של "יעיקי ד. ףהיש
 : ,ןד לדגולם מלכהן. ?כגד עם ורוך ע,מ ,3-

 '9סל- יקקל-נטושה ססייסהה שייף ~"ד התועמר
סאוף:

 יה-
 2ל- מןם סעהן אנכי א* המלה הףברים

 :4עאייגרע
 פגריהם וקושי ויפי""וו
 טליי קלן של ש%ותנשא
 שהוא ה4א שרוץ מורהםסמליים
 והאראשו

 שמי"
 שיז וטנל?%יו

 סף בנכבות ליטב 9ליאלקים
 ט-וסם ייכי י לסקי ועלזישכו

 tn~oen על-נל-%סהן
 ו4י: לעלם טלכית4 כביד שם?ר4ץ
 עילמי רעד סעפה קבוץ מ שם "ין
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 הייסר ששדלה שם רק-פ ילוז רטינתםלפקר:
', ישווה קוטפכם שקימר: וש% ננוי%9%
 ', 2סם* י9מספכם T?.t1E: גת ימותת נשד52:בר
 4 ףב"ערץ גיבני9זוזורץ

,', ט"מ אנ-כי אהגר שלמצותי VGen" 404"9ע ועה:: 1 .
alnR599י לקקדו אסיים טת?הנף יחסיה סןהם 
 יורה כעתו ממר-ארצכם ונתתי ףסש5-בפשכמ:לססקק
*קוש

 אסמי
 2"ב וחמקי ויוסדך: וסיריך ר"ך

 קז-יקמשו לגם ף ס"ןע-2 מקדת: Im)~w1 לדי%ושךך
 ההשתחויתם אסרים שלהום ועכדהנם ומרריםלססקשם
 לאג"ח ד"ש4ם אי ש% לף4 ועקלן:
 ט2ל קרןר,ה ץתןנ*גץסך% שמז * ןק4ך9הטסר
 את*רוכן הכט"ממ 5כם: נתן ?חווף אשר ספלהקעתן
 ירט אמק יטרטם .4עי%: %ן יישרת ועי?קם 2י יארז אמם לקשיים ש5-נפש% עלנבכם%ה

 כעיר ילקיט יגילי קשייך שעם יישר49י49ם
 שיקצף 2רנטז?רץ ף9כן9מכם יכקףד:השמש
 ערם נני9כם וימן ןכד9כם וו-4ף לעןיסשןוףיך:
 לעכם יקרן *במיגים והתק נשקו *קשך*רק
 742"רץ: ס"טי1םשי%

 מ%(51י יישג י6- ל"9-: מעז י_:נו"9-וו

 לדימם סדרים 2לסע סיגת ל% ן"ף שללםו%טךם
 לישע יקם rPnl : טית ?י5 סאס 4452י5ת%1ף%

 אתם Qe~PP-3r ךעה לת-4-ט%ת ?קרים אתוהאטימם



4 סשה *ש ש שי אשרב4

 ושר-אחם קיניכם ואחרי לבבכם אחרי תיחזי%א
 את-כלהמצותי לעקומכם בעסקי ליד * ar ! י אי!גים

 4שי *שם י.ך-גה ה4י לאלהיקם: קדשןםעלייתם
 אס לף5לרם ל% לקית י, gD-1 סשןץ יתששהוצאתי
 מא: ינקע ,530 עעע רום יען 5כן )5עת, לפיכס ליף ים * איהיכם1

 אלהינו י הוא כי עייני וקים כלשת ראמעהאמת
 מלכש מיד הפודנו 2מו שיאל יאנחפ ילתוואץ

 סעדיה נס,%פ ישלשאלכי למיל וסטשלכםny~sa *י הנפןע האל כל-השריצעו מכף הג*פטלקבף
 סטם טסשי: ןי-8ין ןסלאהז חקי 2ד-8יןנדלות
 זנל* המדריכנף רנלנף למים ן5אהנמן במ-עםנסמנו
 הז,צה,ב4 על-כל,מ%ובף: קרענו ףרם אלפינובמפז
a~e1וגיחם ושרטת המויכזים אות" שסלעה יגזקסה : 
 את- נם-סוף ננף נע פגע המןביר שים: לסייסמתוכם * 4צז-?1m ויוצא מצרום כל-בכיי בעברתוסטיה
 גכהיתו בניו וראף מבע: בתהמ"ז ןאתשונאיהםרורסיסם

 משה . הפיסם קולו ורצון ומלכרתו לשמו והודףשיחי
 ףימ. אטרף ישה ושיסה שטיה 4נו לך ןיןמלזבו

 נקןש 89דר כמכה סר ןרעוה באלםמי-כמכוה
 4: זזנה תהלתבשיא

 58י עץ כנטה לפני הם כשע בנקי ראוטלכףתך
 : ו2ד לזנלם וקולך ןהוה ושמרף.זנף

-G~al

 aaa~. דיק כיד יגשלו יתי2קב ן שיקדה
 ההראל: גאל יי אתהשרוך



ru@n 6 ראש של שך 4ל מערב-5

 ם לסי. מלזפ ורווגמידפ לשלהם אלהינף יידהטכיכנף
 מוברה כעצלה הנקבבו שלון סכת עלינהוודא
 יהלי שרגנן וס9 ש% לממען ךהושדענה4שן
 שפו יהסי רנת ייעב רחיכ יבי ארבאיני
 שופשף אל כי תסתירנף כנפעי מצל המחס.רלנףמל9;ינף
 Qi1P* מי מעטה ללט לסיירי ףבואנףאאתת רשמי אטה קחתם סין קיר 8ל שי %הובמחדלם

 סכת הפורמט ן אתה כרףף שלומף. סכתר5רהט"ליפ
 יף: 1ל הלל 9"פו הל 444ש

 שי ס4ףף: לילם כשסדה שופר כס'הםמומ
 11ק1: לאלמי ~aee הוגש להטרחלחק

~abbif4.
 8orbetee 9Der 1*א be אע4

 יאמרו דית שאשי אדל נח ר"ל-4אשהה
 נןיוק: בעולכם 41 1ס39יף : במקדת1כד

 ר-קךא ב4ל49י יבא שמח וךרץקדיש ךרזנ1יליתן

 ףבנןי וביומיכק בסרכק סלכתזה בסליקנכעיס"
 . אכע ךאמרף קריב, ףבןכן 1ע%אך4-נעזיקל8ל

 ?יסדיאי לעלסי ל* משרץ רבא שמחהיא
 ךיתהדר ועזנשא רסרטכם התעטר כשמכחמלשרף
 תמיסא ףייססא הכרסא מן-של-שכרסא*א לשיא היק עריץ רקדש4י "טה התסללומעלח
 ?ק: העוץ ש(י9א'מחסירן

11 ע .ט(1.ם
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 8סךכצם חיטי אכלדנף אלי א5ילפ ן טחהיריץ מסלקףי סיר אי 94מח ~cs*איני
 ש5 וספרור 0*3"8 סליל * רקב .3א5טי וחק511טי
 אברז חסדי וזוכר סכל ןקו מוסייך חקרים בושל?לי?

 ?8מסףק: עלמו למען ייסכם לסני בוטייסבירו-
 3קקר וכתכנו נסלים. ספץ * סחיהם.זכרפ
 עטרימהקמנ'ה4גן* מלן סיום. לנהענר58טהםפסיגם.
 טסתכם: 9גן ן אתהערוף
 להושיע. רב שמה ממש מחיה חדש *לם גכףטעה
 מ מיי.סללש5

~DnS 
 רועם שרססים סמים סמייך

ס61ף
 תמקשי טמי58ם ףסמה8 חסים ורופא פסיהם .
 ךו9ה החי *ביי"ש קע5 94ף סי חי* לסיגיאמשני

 לםף4ה. יסמפט יעסיק טקןת **
 לסןעם,נרמסים. יצווייו זוכר מרמרכם. 8נ שקףקן5
 משמים: ססיץה ר שמה שייך סמים. לםםייץ שמה841שן

 * שה ן*וך יום יק5 קדושים קיהו %44שמהידהם

 52 וטי9מך כ5שנ%ששיך 52 שהעי ן לרף TEהכן
 כמנקי רשממ41 פשלם 4 .ןיןיקי אסש5-טה-ש4ר,.

 ול"נ רצוקי לעשות אחת ה אנד כלם ףעש4ש5סשרתומ
 שן ש י9גץ קס?ל9ן nrri~t י ?3כ4פ שמוקלם
 ש5ימה"מ3ראת: 52 נהאא ישף ביכדנףוגבהיה
 ןסקניק ?% ליך. "ה לטשך ן כבוד אזנכן

 5אך4ף שמחה לץ לסצחלהם 9ה ושנחקלדורשתן*
 גי 21ריכח ר ככרן לדוד %מ 4צמה,ז לעקיףהצשון-

 ?י%פ: שסשה קשיולקרושי



ז סשמ שש 4 שע 54טקרבי

 הידס 2* הלס ףש%ז זרא or~gויק!
 אח וכל-הרשעה וקקפץיקיה. ועולתה ינילףברנה
 ) מן-האךץ: !דת קטועת מעסיי שי "קלה?זשז

 ), טשסן טיט טפר שלעמעומך 2ל לנןף ן אסהמ,טלוך

 קדשי נךברי כיתוב קרשף. עיר ובירושליםשבורף
 סילעה: ןדי לדד 5ת חלטכך ילמ וטהן4ד

 נותיב מנלעס* אלוה ואץ ש% ונורא אתהקדוש
 שצמקה. מקרש מקדחם והאל נמשפמ ל?אא ןמונ"
 סקדהם: הפלד : אמהלרוך
 קפ. ןרץיס אהמפ אהסס סעפים. ששל ~nam 9סר.שמה

:  ש49ופז. )קךשקמ סלש,%ת.ןר.סיפמטול
 ?פמ !קר-

 =8ת: קכ ענו וקרא טיל ושמץ לעכודתף.טלואו
POשות, כשיי 

 רצשף חקי למשהן נמלעינו ישקף ט??טי את א"ינו חוהולמנו
 טונים ופעות חקים יטת ותורות ןשרים סשטטים אזיקינו :וממדלנו

 שות "ושת והקריאנו . גריה ו40י קלש ולקערי ששדו טדנמאילהי
 אור 4יו להול %ש 4ין קלחינו : ומישל . וך4ל מוערומני4תוסבור
 חיך סיעפה* הר לששת סיסיעי יום שיו לעגנים ושישל ניולסשף
 מן שקשת משיקף 41ת-ים סכץלמ טוב ים לאןשת שותקךשת
 שאוכפיי וקהרשל שת-עיף ו"עיףי ס4לימ קקשמ.סטייה
 יו,ק* שיזרת 5תיום ?שמסה "לקינו ב )בינחפז
 מצרים: ליציאת זכר קוש מקרא מרזחהיחם

 ויריבה ויראה רביע הכא בעלה אבותינו. 41cibwlטינף
 חבוקים. ח9רט טקד'ו י9ר4ף תשר ף%קדהמטע
 * הךשי עיר ןר*ם ף9רט * 2ןןף זז[ץד קה5ימף9רט



r~@o 8 לאש ש5 שך 54מש-נ8

 למוכה לקלטה * לשקלי מ5474 צית של*92ךףסרט
Tc~סזשיק ייצא לשלם למייק לרחקים לעסי 
 )להקשח בו קקגפ לפוגה % אי""'נ4 ן נרהביסוף*

 וחבנף. חים וויחמקם, י24יצה ףבדנר גחיהם. בווההציענף
 שיך אי[ שי שיגעו* 8לץ שי והושקנו. ידניורכנם
 אתה: כחזםמנק

 14 ש5-סעע4 52 סייר weu8 .ו-5מ'כלקינג
 4אט שר_וי ןהשע שיקו ש5-ספץ ע5 והנשאטניך
 4טה של ו5[4על בדע * 1-ן סכי שי-ידיי 52?גד

 כל ואטר :יוצרתו שמוק וי ש5זצה4 עסין729תו

-aht 
 סקלה: %כ5 ףסלכהזו קלך קאיאק יא5"י יטפוושסה
 ספורך שסונף ?תוךן ס"נף ומן שסיוטייקפ
 מסנה 3י שטקס לעירך 5הפ ופמר ב"מוןתך.האפקנף
 r~na שריר * לעד נקסם א9ת )איכנו( ידסףך ט9תאליום
 רזם ישרטט אקדש כ5קףחךץ ן5 מ5ךמ

 מושרי
: 

 ומשב וכתסלסכם* .כשדאל בע, ח5קינף ןרצה
 ומסה ימחיט מערטל ודקך כנמך ורסיי4ז27נודה
 -tSY מבדאי כנודת ויד 4ט יסד. צון ורןישל

 טלה שייך שרףקים* לקין נשיכך קינינוותחזינה
 : יעיו שסישיזו י כשמי.ן

 4בוק'נף "ימ 4יף נ ההש קנטטה לך אבהימודהם
 יאמועד

 נךךה לדורןיוי תא ~InmR %ד.קשנו ונ4 צהר
 נשמותינ4 %נךש5 סטמי.ים סד"כ קסטימסיו52לר

 גקלאוטף ס~5 עשףף שושלתם ושץ מ5 לךסטקייהן
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 5אחכלף גי י(פוב * ושםךהם ?ג?לץ4ז4ךבןקםר ותיףופוב

 5א-תפף גי ומטיסםרמקדף
 ס9כי

 5ף: קרני תעולם
 : לעצמיי קטיי נלטף ש9ר המריטם ותשרך ?יםמגל

 יקר: לר. של-?? פוכרי לסיםיכתצ
 %84ןמי ףמל5יץת,%2 פלה םסיםיודקיוכל

 "םזסמ
 שרי *,ולקנייה

 : חהיהוד"ז * שיף םספוב שמה
 שטה גי לעצם תשים עיך5 רבשלהם
 לברך בעינך רמוב לש75סש5ום. אדע *ףיא

את-?%
 כשלהקף* וכ?4,5ידק גשי7עת קטאר(

 השסג שגר מושה וקלעמטךש9ה ויקה סייםזקור
 פצים יסים 8ל הערי גיח עמר וש5 אסףא%
 סיועם: עה4ה ם שסה יייךלשק"ם.
 *חיטי

 בתוךתף לבי פתח וזהית: לבל nDP3 ןנטקד סייםנסקו נליקיי ק4ק, סר. גרגר עסיסי $P~ ישהד ש"א
 סרגלה 54יךןהן סחה2בהם וכ5 נפשי. שרדוףיכט4ומן

קסר2שסםןקיק5טףשכמםי?שהלק2ןשמף2שהלק?ן
 יקק * תוךן לקען 2שה קדש% למען עשה:מע
 חירר למשוו ןליי חיי: ממזף ההשקה :רעץטלפן

 במרמו שלום עשה ושלי: צעאי ט ל49וף לשף ממלתקף
 טטן: ואטיי ש5"4ר58 הש5 כף ?לי" שלהם 2שההאש

 גאלי אלים ן לשי ויוהי
 יקסכה סטקמש נין *שי אבעומ

 וכשנים עולם שיוו ירשה טסה ושם ?המרתף: סללני וסוויימ
 החקנל.ייש י 4כשניקסךמנית עולם כינר ףר4ש5ם טןמזך4ךה לן מרגוזשם%ת'
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 ךכדזי יששו שנומיי

 סעילבם ע2-מך עטלפינו ן "טהשריר
 סחי: סריבטוא
 וקרקנו טיל-לשון ורוממט קשייםקירינו אשי פעולם מלר אלטימ ת אתתמריר
 ית- כאהלה אלהינ. ץ ו"ח"~ויט4וסיו.

 ~hiftwh קדש מקיא "יועה יינם סה ששרדןיתם

 ראותמ כקית קנו ן . טצמיץליציחת
 לער. ןק:ם שטת .רורף סשלסעטים.קלקס
 קקרש קלקסשרץ ןל קלך ך חסהשרטי
 סושידן: דיוםהלרחל

 מ"י כשחימע
 האש: מאייי נירא העדים מיר שלענף ן עטהשריר
 קךש שץ סשיייל חרדלם טלר אלקעף ן שטהשריך
 סכסכי יזם שץ לעשים אל האיי שץ לטפך אל שץלחל
 יהד לקןשת שית ןשת ןן * סקעקמה משיהללשת
 משעשה ןטי na~D סשסיעי ןית-"ם סברלטפוב

 * שןשטר "4ן"ל "תשע9ף דקגשט סנריםקושט*

 : לקלש ק.רש וד סש?ריל ב nmwו'ר

 סעולנבם קיך חלקים ן "טהשרך

 טה: ללז וענשני דקןשףשט"



ש8רכ21 % 11 קידושא% 

 ' -' לשי רלה למת מכי שיוו לשגס?*%
ן שבמפחות ש% ולא הארציע טבףי ?שנף שלאוראלית
 עלאס%ך9ה

 . שסיסמיים* וילף ש% סין ז

 טלר קולר לסבי ממדהם ונמט45הדכם כרעעם481לעף )"
 דהור שקום נשה שהאא הוא נריץ הקדורתסטיסעם
 ו94ס' קי לחסינת סק?ל פעמים וקרו ומהשבשרץ

 ששם טלשךי 98ת עוד* שין אללונף הואאקונום:
 % ור%אכס היכם ףד?ס פתורתו ככתובזלתו.
 טי4 טקעל אעם ar~htn הנא ךקוה ש5לסגף
y~Bnי שי: ין טרסת 

 9(9מית עךה לאא *שם : * ו(ך?יון
 שיפץ טרללכם סו*סעלץ גלוייכם לס4סיר724
 סק%- ו9ל-9גי שרי שלכוץ עלכם ינוקז חט*שר.

 rw* שירקתי לילו ועסוי תשו*ךקר4*י
 שלמטף סערע לף ני מסל ולכרטסי פדעיוטירף
 הלי* ך9רעף שללהיט ב ום49קן שרנלשט:משסע
וע(סבוי

 ~תאעל ?לכם תקפי* ומי* קי שקן
 פי ועד. לעולם מהרה עליהם הכמלודנלכהעי.
 . בכבוד סטלמך עד למלטי סיפן שלףהפלכות
 ודיה ונאמרו וער: לעלם דטלד ךך'1ה לתלמהששתינ
 העמו אחד ף יהיה סהיא שיום -עלאשל-ישויץ יקיףן

 :ים,.עול.9ישטסך:
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 מטה2 שעולם סי ומסויף : רחכרףזכר לאטדי ד4רמ יתיר עדני לט ןודל-שאתמה
 ומסי וויוקדכט 9מיכט סלכימה גיליךסרעיכ2ה רף9רוי ווייא רשא שסח ודכזקדש יתפדלמן

 אסן* ןאמר4 חויב, ףבזכץ כמנלאושל-כיק-שואל

 ולסיזא* ףקענלסי ישלם יורך רשא שסהןמ"
 ונומדר ךמנשא :ר~מרנצע ומפ"ר ושמסחדמורף
 למסען וקיימא ממוחמא היומססו-של-סרשסא ושי" %א היא ורף רקרשא שמה ורתהללהמ_עלה
 : שמן וסקייטניסאי

 את-"סלקני* וורצון ורמשים קולי
 אבוצע דכליןיך4ל%דם ובעהמהין ולותהטהנרזקפל

 אסן: ואמרו בשמיא,די
 עילטו וער טעמה בנין י שם :מיוי

 מי8 לינן וחיים מן,2נוא רוא שלקאןהא
 אכע: ~"טרףהקראל,

 יאיעי שים עשה י מעם עייי9
 ?.*כף שלהם ~nwp ה"" ממרגמיי שלהםעשה

 יוון: ןאסרף21ל-של-יעקישל'
יל.




