
 ע מש" הש ל זי לי" 54

 ן שטף: בכבוד מלדול עוף: כמעלמותסאל
 ץ גמראוסוף: ומנעיא לגלחמנבור

*1
 ד ל טם
 וגרא: ךמ כסא עליישב

 רננו וכתב שמו. הרזם שרים ערשוק
 ל כסי מהלה: נאוה להטרים צייצריקים

 וכדכרי חחך4'טם:ישרים
 יישם "סביך:ציידים
 ן ההרב מתקרש:מסידים

 לל: וק חת רושיםק
 ) ושרחל גירה עטף רככאשס%*ת

 ודור. יקל-רור סלינו שסף -סחרטרשה
 אלפינו ך לסלף סל-מנצורים חיתזק
 לשפף להלל להורוואה חכוקינרואלהי
 זלזולם לעלה לכרע למרר לרומםלסקר
 וך רוד ומשגחות שירות סל-דבריעל
 משימף: עכרףישי



84 סקו ראש קל של לים19י84

 לעה נקח יישלה עי ך9יה סל5 סיקסהטור אכיסיני יאלמי אימוני ג נטה לר שי ו* יישנץונשים טקדהם שדל המקך סאי כלקני לוד שךשימשח
 ברכירז תמ5כירז קדשדה ותמאררז ההלהקינכהסדה
 "רעים: ~הה~הלא"

 העימעום: י 58 קלךושיה rsV3 סנוטי סאלאתז צדע ההלאא %טןשבחא נרי קיך אל וך גסיי
2abbif~.

~aae 
bai למקז* Sot6ete~ אלפ 

 לעטה$ ייט 9י חיל 4 ץל-נאץ
 tnep סעילכו י 1מ9בךה : והקףה1כה

 ףרברא *49ל רפא ש13ה פמקדש יוזנד5שו
 ~wna וכיימיכק שחייכת מלכרזה הטליךסרע?וח

 * רעץ ויישי יסמינן ימוא נען,אד9ל-שיתץ?ך58

 רוא שמהההא
 טפרי

 * %סבא לעלכן לשם

 אסלא ףיימא ךירטא קשנ5שמי9סא*א אא היא ?יף ךקושא mot ףתל5פכשיה פמץי ויו"שש פמר-טים ךסששר ומלמשחשנשרף
 : טסן התנשף שודוא,רשסעץ

4עאיינרע:מסרבעטער:

 ייחסם לשי משמשח יידה הטכרף: אתריי-רכ4
 - סע1למנםטלר 8י 4טשי"ךי "(ןת "4א יאשן א5סיני ך טטהלריף מ רי"ן:4גל%9סיבררלעלמ:ער:
 ,81י

 ;י%ו,רי,ו %ך סייג;
 4:ן:מךי:גןש,מוניאאתיהכל: י ן קי*' יי ל %אורכ?אסשףעשה

 יקץ: שכי- 9ף9ל איהל טים באשר ע*אל



6ש 5שן יאש שי שני לידםיצר5

 שסף שיב. מרחוק טאקהיף ימוןטלף
 רסרף ך לעולם ורצשכ* כערחףדספאר
 -וניסף* טעש סידם יכלדסף טל4נ4ב:
 ודור לר~ר וחמ,נסף שו.קם ?-?-t~ירין

 ל84%4עמד כז ימד פרס סלדאהמגתף:
 ומשיום. טשאחף להטלם סבירטרייר-הז
 סידם: עטרילטשישיף

 ננעתם גילם העונו* עכז סידת ששרש1
 קינם: יף* 2ס.ין סכל 4י ?בשה*לסרנור'
 קרנם ומרם לעוררם* לסמי רורישיףזכור
 יום: קניס 2דתף זכר למקרם.המהסיף
 לסלדסף* ושסב שהריף סקה42יךשקזכדר

 ש"מ נשלט נסלסף* ות 3ש_עשפנסטכת
 * קקרכד , ישצף ידכם יטסר זכור :נסלסף

 מר לבא. כסששנוסיף לחשחמודתנרכירף
T1*sבד שכנס !ה : 
 קדחם: וצדן* 2ת ב יך מסימי 81ניוחיצץ* יניי מפייטם ושם סיד* הוי צקי ברפיתםי

 טיל כקרן שעשעו. חקמנ סא ,מןשוקר
 כקריו: כסבר ג%מז אמר לסחיניו*לשונר
 וחים * לעמור מרחוק מטסנה סררששר
 נסלע הילר סשטר * ססמדר ולצר_קפ!סרהו



86 סש2ה כ"ש שי ש4* ליוםיצר86

 . עפר ס4ה לסי כקטה ט?סס שוער :שאד
 סקע4 קריךכסר* כשיי אוןןשונון
 : שומרכחדש
 קר41ש ותלכם להשאר. טקעכע נמלתי חקפןאל

 קרחם: פר. כאבהי לי ותיסב במספר.קרנבהזיו

 לנשאו. כטינרים עטיכם !שפסמלך
 לטשסט כשן וססנשאד. ריסם לרןקצופה
 לכדו. בצרקה נקרש ככיר טלץבסאו:
 משפפ לעשות כססככרד. כטשסמ י34"סי

 קרוב ושהמו. יזכור רחם לרנו מלךעכרו:
 זשרשל עמו שמו. סטיסדים עםלסצריק
 : קידמו ידםרכר

 לייך כצלף סייס לסכדמקם. ור~דרף מ* קראהס'
 "דהם: עילמיכם. ?ל מלכהז מלכיכוב:כדם.
 ארר יערסה. הלחנף נחת טקויףזכור

 צדיק זכר להחקרנו-ק. כסימוחהלרהף
 סעולם. אבות עטים נריכי זכורלכרסה:
 טעדלם יי רסקך * העלם כעידז :-עסדיףסשדך
 כדירה. ושיושכח שלמ סכת וכור עולם:רעד
 ציון מר ישטח ולטעמה* אוסח לסכיןחוקיה
 : ןהורה ונותסנלנה



 ייב:נ14כןץ-:
4"" 

 קרתם: יי. טהיכל לןכרין יי.כנעכם
 למעמות באשור. נשמע קושו עכרתשויר
 קירץ האכרים ובאן כקשור. עולםשממת
 נמך!ם. כעכרי קולו מצץ שקרשירשור:
 ימנךחים ראטרים. והוה לסשטעעחירות
 יצרח ומסרר צרפת שופר טצרים:83רץ

 ?מרש. 84ח כטרכע נמיציםלססקרש.
 - : סקרש כסר ליומשטפרי

 *ורף קלה ?סילתם. "טעש-י% נחיסןך טפריי
 לדהם: טיייקלף* מירש טסי ?בלום*וקל
 טלא סטרץ: ט% מלר ? נפורץ.שלדת מכשי נרץ ץ. %ר. למי שרק קימטקלך
 מא סי קרין(ף גנה ןעד: סיוע ונשארם

 שלמנך טלך בער: לעלס ישלך ?מהער.
 ףרך לשי-דשיף מטי . ק-טלי-ץ ככללעד

 לעולם: ? מולךקהועילם:
 % נא"- יהתהיכה* החיגם נתרצית אסעףש'

 קרהם: המלוכוח. ליי והיתה מלכוה.לכף
 מסרש יבמובו נרחטש. -" יךרים לשקץיתאיר
 * ? משו רני ra : היזדין תיל טעשה מקדד??לילם

 ושלר קונסי: ששויו nwbD ?,קיס. וסוטהזלם



88 סשה שי.י"ש של ליוםאופן88

 מימות ןסטמנשא ןססמאי סס?4ח * טשז לטיומקרוים
 ידון ?לךנף* רשם הרבעם בילקיף עלם אלהיעולם:
 4ד,ל בריף אל : שע"נ, קשןכ מץ,נ, מק מלובנו. צור?!4'
 מאלתן כשמו. כנור "ר מזב חמה. זהרי יק52 סיןיזה*
 תכנר שיי. יוממי קד-המים עבאיו שות 4זו* סביבה[4מן

 המשסח איחלט : קקקךף ,קדשת,: ככור-אלםקםרש
 קלה: ןיהרהי ???יס ש5-סאורראוי . גזטעשה

 "-מטח קדהיימ ב"א ןבאל4ף טלגרף צורנףתתברף
 4ים משרוליו ואשי סשרכום יוצר מלכנו 5עדש%
 סקל יחד ביראה ףמשמהףכם ע51ם נריםעומדים
 "ם אהלים 4ים עלם: ישלך מהם אלהיםרקרי
 יכיר-ה טאיפה עשם ןכ5ם גבלים כלםנרהרים
 יבשגעךה ~קדשה את-פיהם פותחים וכלם קונםרצון
 יטקחריכם ףטש9חיכם י%9סיכם ו9וט?רק9שיךה

 יטקוליסיכם ושקדישיכםיסמנרי?יכם
 פר1שהוא: והכ"א ס*נל ס4רל משלף הא5אתחמם

 הישים טז.ון* זה ששרם טלכית על מקב5"ם2ליפםוכקם
 קייטה מקסה ריס טנ-ת ליועדם להקריש . 5זהרשת[!ה
 * שלולה -וקרים עונגם שיסד 4לם שרשהיבנעישה

 9נוד1: שי-סשריץ קלף ץש?ות ג קדוש קרנם יקרוש
 א-כ.p'Dאופן.

 T~u סי מלץ. כרחמים בהיזם אהלכנורו,
 ןעח גאית טלף. ןרב, שעירטל-מפחדנות

 קלף: מאיטת :סרדין ןסלר רוק קלף.התחזר



%
אשן4,ללישלסשי

31

1 י5-פלס?שסם יססץ 9לר* מקון לשה ?סימשר
ש יי.'ירא5 חק "' 9יף* ירטת י" הא ישיש קלה*שריק
 י של-קרך. ושליץ שיו לך, 9ה ף 8-י סלך. ל,כ.המוחש
 : סיף מוב פ?כרש פריתו לעוקםוזפל

 קרטנוף שמסטול סלע. ל"מ לףשסט י לש קיץ. וגי לשארית מעש שלשל"
 ; , זיף4 לניני סעי *צור נא "י טלף: _חלעזףל
 ( לסר יספן בטי מכוח ט5ף. אי* שלשתלו
 1 ., ל* עכז ב5 ונותם לר. שרשל4שכ4

 ן, סלד: טלאכי בו הריו ע5יגטקום
 סלך. שלמשכם עזר מרן מיוםירט

 הלר לכרובן-אץ ממךכם . המחטרכם צוחקם"י.
 ' קלל. היום לף טחוקעי מקקנה קולקשוב

 סלד: לטסגיף העורררוחצם
 ששז שלד. משהריף עם ע11ת עעה9"

 וס5ץ: סיים אלמים ינגרכף סרורנתוטכי
 ( טנששחיכם *יו5 גכעש מה.רש וסיווןוסאוסיכם

 * ושומריכם משפחיכם לעפתכם שרמיכם"פת

 : סטקטו 9בוד:2שריף
 זמירא וקים סי א5 5מ5ף . מצו נעימתן ברוףל58
 עשה *בירות יגיופש5 היא "9"נשי חששן"ש"ח
 פלא הע"א טצקימ יקהו זלע חמא מי שע5סןשטן



40 משמץ ראש ש5 שיי ל*מאוצחק40

 שיפכו המחדש סואאהץ "דט תהויה נורארטאאטן
 אורים 5עשח כאמהי : אשית כי. מעשה שמיד?59-הם
 האיר ע5.ציון קרש אף ס9יו: לעלם שיוכלהם
 רמרה מדולה קילה %היני ן 4ססט% רשה"מיה רוטאורא: יואי כ שמה שריד לאורו* קמרה עלבימעמה
nbbnששטחי "כויפ שרכיי סלקך %ט : %פ % 
 סיב "קינו *גנף: יני שן סים תקיטלפים
 ומן "4ף רמם סקרכםסרמא

 של-

 לסששי5 לססין
 "ת-ש5-דאי לקמם ולעשות לשמר ללטי ללמילשלש
 ?רשק מף ותויי nryu וסיר 89מ9ה: סף תוירצלמיי
 לאי שמף ליראה לקמחה לקקני בסד 9סערמקילשיי
 9קס% וסבוא ס*דל קדקף קלם ש' : לעלפ41דגנזם
 סשןשע יש5א ןמסיאפ שאטפף: השמחה*גילה
 פט5 "5 שי לשוקף: קשייהן ךתהייי ynwnוזפרן
 ו-יד 89ס9ה: ליסדך יד יהוידע 9ש9ת* קלהסנדל לשי וקרסטנ4 ולשט ט?5-עם שקרט הכנף אתהושקא
 : ששמלץ "ך58 שעפו סבלך עשטה
ק  !?ר: לערלם טלכייזו ?בור שם ברוף Dnbאע "סיח: י ןהנה א5טני ךהנה ישרא5יטוס ששי תלן שי *ייי י. ,ש

 ע5ח סחם 89וה %ע "*ר סטיה סר9רם 940"לף: ף9י י599-ניויש %9*קע ללא ךהן' אוםחסל

 ללהב יענש קק : יסקקי וישקט כלררקי%9 נאי 9ש9מה % וירפ ל49ץ ה"-שם :לישי



 -41) משקה .היש ש שף ליוםשפחת41

 עיא83 ין9פכם : עינין שרד למטית וכרכועלאיזבף
 : '?PA) וכגןשצורר

 מצוה אנכי אשי אל-נמצותי תשתרף אעמישר"ץ והוהתהו
alnwיורה נעטו סמיייצכם 41מטי י9של-%שש:יכסן בכל- לקברו אלהיכם את-הוה ל'לו9ה סלם 
 חשב עתקי : ושהכף והירשל רנקי ואספתומלקהצ
 וסשטחף% שמיים שלשים יעכרט" נסרטםלססקק קזיישי יכם השמיי : ך?קזס ןטסלת ל9סיטףחשרן
:anS: לגזיריה אהוהשלךן לצר נ9ם שףז,ה י' וסיז 
 מעלי מהמה ואכרים שקמלה תפן לא והאדמהפשר

 לכם: נתן ההוה אשר ממכה 'ןסומרי
 על לארעי אתם יקשי,ם ועל-נמשכם על-לסבכם"לה את-רכיי ישמת"

 אמם ולטדטם עיקם: בין למוספת והץידכם

 את-
 סןךף ו9י%9 9כיקף קשין ן לרךעקם
 iTE סניפכם ויקי :כולכל וו-?ף ,סעןיסיט4ךאקן: סיקןי 2ל~עסי?רץ יסכזסטכם יסקיקף:השסען

 2לההארץ: ם v~uvnסיע להכי ~rhn לאלמי9ום יהווה P2W3 אשיקחךמדק
 :ז-- ' :.-* י --. י -. 'ו/ ( זי .: זשיולי-/ שיאל bb*-גני ד% לאמי: אל-משה יהא והאמרטמא

 לךיסם סידיי% 2ל-סקסן סיעת להם ןזשו ail~wןשטרט
 לעיין לק5 וההב : תכלת פקל מעף מללקתמגעו

 אחם עשיתם ךההק את-כל-מצות תכרהם א"וניאיתם
 את-כל-מצהרי טעותכם תיכוו למען : אחריהםזים אשר-אתם זיניכם ואחרי לבבכם אחרי תעויף%א



ט rGee ת" שי שי י"שן"ט

 אל יהיים ך'ןי ה4' : לאייקס קרעים סםךי.
 או הכלהים י% לרוקת מצרים מנץ ף,סםהעטפן

 "א'* '3ינפ ש6 96י9יי"פפי "פפ' gbb~ לי ים %מי%:1

~neB
SYJ: שסחר ןססינ ןשהינ ונחרז העף נקמם שכוו 

 יקןזקן ומדיר גיאונעים
 זקקי

 כשק מחסר כשה ןמוב
*ף

 המלכורזו נכת וכסאו קמם חטמו קמם רשא ודהו לדור :י4ק4ף קגן 21קב ציר סלקך ע* אסמי חסת : ס4ד לע*
 יאיניכם וקיטום חיים וןבךיו פסת: 5עדאכזבתו
 הל- ך4לךני ן5-שכעניני עלאים ולנלכד 5עדונסעדים
 ן%ץ: ך4רא9Q1? 5 ש5-אורמז ה4ל פ5שרהאוסיבףשקינו

 וקייטם פוב ?סר וע5-סשסרוניכם2ינסשואשווכם
 אסרן טבור: ולא חק !חמשתי א"ת ?2ד*לעלם
 "צהעתנף צחי ישרפ שכוסיפ 3א5 3ו4ש5משבותיפ * מלכנף שבותינו. גא5"י ף5קעי יי האששטה
 זל%: אלקים 8ץ ש%. כשנולם הם51בףפעיו
 למגאלם "מהך2 קגן תעלם הא 8מה אבוסיפ~רת
 הלשיר מ"%1 עלם ט-תם ?יוי: ?סליור8ןילם
 לס?רכדר שקטע ש"צ שאדי : טרץ 2י-ששנישדקאר
 לעו ע אר הא אהה אמת 52לבו: ןעטינם ףךבשאףורצוךן
 וחתה דלת הוא אהה אמת : ריבם קריב סנורקנצלר
 סטשךם ימהמה: 3ל * *ף שין המב*כקי אסרתההע

 ש4.5כ71ם טךסני* אקי"ם קית 1"ס בישי
 טקעמרדיד"ם מרש בקקם נלתרם-סוף יסכסךהכנה
 עיזתך נותר: 5א מהם אחי צריהם כום ננטף טעזקי4



 הבבה4(,ל4ה
"44~1"*,שי

 ה Df1: י(
 משיא בסלקם המלקיט גיים ששייף ףלא 3ילהלא
 לוזם ועת יעמו ועשה ילגם המי 5ם 2%י. יפיהחסירים
 כים: וטכסי רבה ננשמחה שירוק (נבף לךהוש5 גסי כמעה ומכפף. דוא ברגך עליה ל58 יעלותאליי:

 משל שש..רש אני שישה קי נהנה ש"אקך-99'9ה

 : %א ןשהשסי"
 מחזם ע5אויסת למקהך ושלקם ששחף מרוטהסדרה
 ורר: לונלמ יס* ם ואכ?44. וממלכו הודף קלםטד
 כנאשם %n~K שיל שעזרת קיקה ושרקךצו4
 מ4ך4י* 9יו'2 ש% -צבאית יי  ואעבר  וושיא5.יהףדה
 מ4ךאל: 88ל כ שמהשריר

 להלקהי וצי ייי "זבח ?שמיטרשי
 שערסם ט5טי "כלערף נאלמי חלטינף ן שמהשרדן
 והגיא סיבור סנדול סט5 יעקב ואלמי ?סק4טי
 חמדי וזוכר הכל וקנה מוכים מקדים גומל עליוןשל
 ששלה: שמו לקען חיסם לעגי נא5 רססיאשבא
 בסל וכתכנף שחיים. טסץ %ך לסים*!9.ר,ץ

 המא. המחק? עטי מלך סוים. 4.ר(ים לעאגקיוקו-וים.
 אסךים: 9ע י 8טהשריך
 לעלם נביאמה

 חדי
 לההמו. מזהיב ממש סמנה

 יבעל שרמוים ססהם ימינה ומקד מיכן9לש5
 אמללם חמי-ם וכצעיר חלום נרופא ניטלתםסוסך



 א4יי
ש*לששלשלמשאי  ישטה: ומצמיח המע"נ ממית מירלד ד41י "4י *בייהד טי קיטן סי DP-. לזגגיאמידתו

 טרסכדכם* לסיים :צליו יקר סרסכדם* אב 9מוהס'
 סיימי לסמיות שיהשממז

 ?רוי
 ספחים: שסמה : "תה

 ון5-יכה יקדהט,כם a~g ושטר קדיםאתה
 : קלהןמללקן
 של- 52 וח'ססף ש5-טעשקי ע5 א5ק'פ ן ורף ס סן4נסן

 ל- לקג,קי ךשטחוי ש5-סט2שימ וןיראיףמה-קופאת
 י9כ רצוע לדשא חסת "ןה "ם ו.?שיסשח"ים
 ערף עצ י%89 ,יס*9ד וקילף : ולענף קמושלם
 ש*מיישנןם: (5 מרא .הי וי דגוינווה
 וקהה ליתר nb~m לעשר ן ?ב1י מן4ססן
 לשע54ף ובטסה 5ף כעמלנם 9ה הקרחוןלדורשיי
 44 נצריסת עסכף לדוד פרן ייטיסת ~TYPהבשט

 שטינף: שסמרה ישיקוי9ר"8'
 נחקרים מזליף רשיים השקתי ןרא4 צרי.ק"םיסמן

 ס7ק(חיץ: דט 9*ת משסיר. טי טעה?lw ?ל" 591-סריחה טקיץ-ק"(* ועולתה שולי *השר.
 ייק ש"71 ?ד(4 ש5-סעקוף 52 לכשף ן שטהמ(ט15ף
 8דשר ?יירי ששתיב קרשו* עיר ייירושלם?בוכף
 סיטה: ודי ידי עיט אימכן יעולם דלהןש5ד

 ששתונ וכשיעץ* איוש ואין שמף ונלא אטהקרוש
 שהדקה* נקרש ובקדוש וס"ה נטש9מ ?9אא ןמגנח
 סהד"ם: סקלך ן חטהשריך
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 פנו. ורצדת אוחנף אהבת העמים. מפל נחרתנףאתה
 ןקרגהנו . פמעותן וקישתנו . הלשעא מפלד"מתמ
 ?5-יישן: ?ליה הקדחם סגי% ושסר * לעבולסךכלקנו

 כעה* מוחרט אתיום נאהבה אלקעו ןוועתז*ו
 ס"ור,ם: לציאת זכר קוש מקרא תרועהיום

 הרצה ףראה רגיע וכא י2ל . חכוקינף ~אלמיאלקיט
 "כוכןבף* תליון השקדנבף זכר-ממ רזכר ון4דןהשטע
 * קדשך עיר :יר*יום ץזרט 2סנך. ק?וד כמגיסהכרון

 למוסה לסלקה למק. ושיאל טית כלעטךץסרט
 הזכרון קוכם לשלהם לחים לרחקים לקקילען
 לערקה .בו ומקדנו למוכה בו אלכובף ץ נזר..,ב4ספץ*

 ןסיף. חזם ולמסים* -צףעה ףבדכר לחיצם. בוההה2יענף
 *ך אכף כי עעףמ. אלף כי והושקנו. ?לינףוויחם
 שעה: וחתםסטן

 כלו כל-העולם 2ל מלון "בותינף. 441לקילכלנף
 גמרי ותשע זיקן זל*ס5הןץ על והנשאשסנורך
 כל-פע% ץןע י,ך4ך. תבל שלייושני ?ל עשי*אט
 ן8רתו שטה סי ולקצור כןיז ועלתו 8טהסי

 ומלמעו מלך דשך8ל אלמי ן באפו נשמה אשרכל ךאט-
 ולעודתך יענף ותן ימצותיך קדשנף משליה:סכל
 הזרך לשוי שהר בישו4מי. רעשמקבו ממףבךשיענף
 אקיע שלכנו( ודבךך אלת אלקיים. 8טה סישטסת
anp1.שקיש זל-סאןץ על מלך ם תעה פרףך 4ד 
 : הזכרון ויחם טלמשרי
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 .המשב * וכמסלטכם ושראל בעמך אלהינף יירצה
 באהבה ותפלתם שיאל ואעם בעזך לרסיר קעכודהאת
 2שך* "4ןטל עכורת מקיד לצון יוקריי לצקלוסל

 סליק שריך דרמטים* י8'" משייף (יגיניןסהמוה
 : לסיט שספתו סטמו"ימ

 שנוכךנו ואללה אלצינו ן האש ?8טה לך אנחנומורהם
 לייודורנוךה הוא שןה טגן."ץנף מץו צואמקד*

 ישמותינף ועל בידר המכנ.ףם מ"פ על ,s~bce' ?סשרלך
 יטלאהזיך 11ל עקנף ~afb23 לקקי ועל 5ךסיקיד"ז
 לא-9לף כי הפוב . וצהרים וכהר 4רב שבכלתךהחוכותיך
 : ורד יעים טטיי טלגרף שמך כמרומם יתברךיכלם לך: קרנו מעולם ממכיך לא-קפף שי ןמסרמםרמקןך

 קרין: של-סגו מוכים לסייםיסתונ
 מאל אית שטך את רהללמ קלה יורקן סח'שןכל
 יהודא:קיק לך ש% הפא ב אתה בריך שה. namtsnש"פ
 52 אקרנף ומסים מןמ9ד הנסכה פובה שלהםשים

 וי שסרן ואף 9טמד *לוף שקיני שרקני עקךש"רן8ל
 קמר ואמנת חיינם תע-ת nyri)tl מ 14 בתת פבץןסאהי
 לערד ס?י9הי ופוב המלהם. וחיים ורמזרם ףככישהוצדקה
 * סשלוקיך 994ל'ש?יק ?של"ת "טרי"ל*ןן-ע%

-DD3

 ףשמכ עסי פושה ס9ה יסי: ולתהם טריה מ מיי
 מוסיכם למיים "ל8ל אית -ע% וש5 חנףנףלש%9
 השלום: עהמ4[ ן אים[ בררךה44הם.



 ן41 ישך לשלש סוקלהחרתו4
',, קו-שיק* קק?כיח הישסי VS למטונף גצהחשלסי*
., הוזח הזהרה: לכ5 וזחי ונאקו סיום ח"יולקילי

 סחהטכ"ם וכ5 נסאו* וזרדוף מנמצותיף יזוךפףלשף
ל כאיטססם* ועיי 44סכם סטר קסמנה ירק?לי
 -י *4ן .?שרק ימודף. לקנן אשה שו. לכפן?שה

 ןדיךקן "צץ לענק * רעךקף לקאן 12הקךש%*
* . 

 לכף והניע אמדישפי לצע מקיף סנני: :כוסףההקקה

. r@Sh הוא בסעיומיו שלהם עשה ך3אלי: ניחי ןללץ
, 

 ,, 4טן: ופסחי כ5"וןש5 של %%קלים

 אבעןבף ןאלטי nyrihs ב לשער רצע.ידי
 ות-יך%: סלקנף ןץ הבקטף שסיביתה סטןשבעז והישגי

 ן. קךמיחהן: ששנים לס כימי נוראה נעסדףנקם
 ף9שנ"ם עולם סיסי וירחצ5ם ךזהדה מבחת ליוערסה

קרמניא:

 עבור. לשליס סססלהמזרת
 טך0ם םלםי שבעךנז ודלהי 4למ ן 8ממשרוך
 ) אל והפהאא ה4נהא שגדל האל יעקב נאלמי ש0קחלהי

 ) אנקז חסדי ףוכר הכ5 וקנה מונים חסדש גהמל?ליון

( 

 כאהבות: שמו לקטן כיסכם לגגי נש5ימביא
 נפתחה מבעים. דשת ומלמד . עבעים חככדםמטור
י- טלס5 מלץ פו לחבן לסלתן וכממנונים. n~DCSסי

ט )מ* סחרורם אדוניהפלכים  n~De רחיים(: טלא 
שגה

-~hO 
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 שמיה שתום תקוף אשבפחס לשזוףרשחש
 כקש nela~ הרש 4לב למננרשסיתי
 של וריו רם?ף גלגל כשחח. כעסוסטים
 4סי אץ דבר חסמת: ששמי חרךהמסח.
 שטעטקי 4ל". נכעס ך מן סלה.ולשוני
 ישיף כסיר אמסה אוילה. לעזסלכ
 מלות שמקיא. חסוני שלצפי זלמהשלה:
 ורעת קעם מיכ * וקרה 4טש נקאסמ
 ועירא: !קלחי ק על למשררת.קיע?
 שיגף: סקשינ לשם סכין כמוגף.סקסלהם "-י י"סף כומ.ן *"ננערים "יז י לפעף. שמי שיד כשנמהישערי
 נכער ררטה. תדלקה %י יטה אניטה

 כקמר רסידסי סטירי * טזטה יכששסטךעת
 שלזף עזי, סטה: משו רך מעגהמסיסה.
 למגידי* מ"י רגמיף קסח לסערי*"שטרה
 סשנכי "טה כי :די. לאל ותן !"ט"מגוהקני

 טס'לסף. לכחש עוטרים קילייחלמימתרי:
 שייכים כסטלסף* לרמסם ןכטר4רמטיף
 ס?קןפ תשסע שסה לעטסף. כקוםלב
 שלח מרסה* :ךם לעטף חמוק שיטף:טכט
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 למ"ק ישנו מאקיף ותרוינה. .שרס.אחף
 ירטה: מיש פטרת 4ללסקסה.

 יצוק. מ- שמעק סמום תק9 אשבפשק

 סטי צדק* טידסיף צריפו--ץ שטרמףי
 כל למטש נשטף מרקרק* חי וריכצדיך
 מגרק: רטשים עמיף ריו וכדק.מעלים
 סשה ססי מחב 9ססי. קניס עדלסףמן
 רק היסר. -ע,ך מכרע ואיות ס9ר.כלסי
 אחה נקרא פרם מכשר: מיצא נימעל

 כפקרף . 3טעגה. חמר לנו ימצאמענה.
 מכיב טלשסיף כ-מני לחסנה* ךצךשיףמיתם
 מעון נקנו הנכר. צלינו פייף סרתישה:
 ליטשיף בזרוע שנכ * הקעכר ,טשעיני
 כשר :ליץ ערק. 7-ערויי. יסעףיהיריי 44לח אבר: נעליט כס מליטה עז9ססר*
 דץ למכר* יחורף מוראף ק3ל יסכר*חמסטין
 "'המלה סיקר: כמנט וזום שעשענסקר. אשי וס5 נטלא שלם יליקר: למטרכסקיריף
 פקר: אשר כעת תשתו שקר. למרסמווש
 חנוננו ברצוי טוראית. ויענם כעגולם שקננןקיק
 ממחלשי כסה טליי שן סמעלאא.קכל

 ?9אא: ן :ק שן 4פא 943ךםתשאא.

----- ---- . .- - . - -  --- 
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 4ק.,תא

 בממר וכתבפ ם. גביי ססץ מלף ואחיעם.שיזכרנו
 המהקט עטך %ף סיכם* alrihs לכוענףסחיהם.
 אוקסם: 29ן ן 8מה שריךה4ק*
 להשסעי יב ססים8מה יסיתו אד4 לעולם גבלטטה
 רגים גרגרים מהים מסייה טחסר סיעםטנלכ5
ס61ף
. 

 אמליט אסויים רסמית ה51ים ורופא טפלים
 דומה תמי *בורחז בע5 4מ1ף כי 94י* לישניאמינתו
 "י ייי השטה: יטןקדס ומכשה סטית מלרלר
 יצחק בר שסעת פתוס ונשוף תשר"קכיק

 שסרט סעןה* ניון פצ5ף תמיםק'
 שטיה. רססם טנף רסץ נטיא.וצרהסף מני

 נזר לשכח צאנ סריה: יגרור אמקקכ5
 ועקה. לשלטים וככשים פריםטטכלה.
 מנסר שיעני . כחסלה נערוף שפה.עריכת
 נעקף חם ישר נכזיב יכ5מלו-ה:כסקטר
 לססרפוו-ם 2-לאזוב טשלסחף .כלבי-ק

 מערכי-ק* קקכח :סקר לנגוףכטלאכת.
 טב :קד גערהת: ל4ו הכבנכילהומאכלת

 טסקרף לסק שכח מור. לסר כלבטםכן
 זכר . 'לכשור רסנתם נצור חנקם .לשמור
 סידרה וכשיסף לחמור: כקמרתשביצה
 רססים. צטצאימו ע5 כטלא עטים.לדין
 נהןיצסף lea גכלטים. נצא ו5א הצסריונו
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 מקשיקה לעמד יזכות ומים: לארךסיין
 טרמק* קדליף סררה אה4ידניטשסק*

 יצסק: מעתר.סקשנ שקנייני ננכ יוסק* לסיים מטרף 2נל שטנו"'
 נסיונה. וכיר"רעו עי טרובבורז ששלזינףק'

 עקורם ךסמפ "' והיה. ארעפ :צדקםמרססיכם
 ונחים: ןקימנו ר,מל"שד ניהם שהלץ.כיוכיכם,

 לין.אטט
"'כך

 כמי
 פרחמים. לחיים יצוריו זוכר הרחמים. אב

:noB~Iסשמים מחייה ן אתה טרוף . סמים יורמיות שסה : 
WnnDישקק, בר שמעת פרונפ 

שן-
 * דץ לכירי ק% וט*כהץ "ההן

 שוטרן
 שיס שקסתי . פמורא וכדחדקיחמען
 שמא'. קה4 ך שסע ןמ?ה.לבקש

 מסמה הממרצה. חוק כערקה טרטרן
 חס ריקף טסח * סטצא לרורשיףומסתור
 קמנורואטץ ערפב פכרירים.סקיעמנושעה ערר נצא: משסטי מלסלף סטצה.כיצירים
 עיניף צורים. נסציכת בית עקדתסנגורים.
 * סים ערקת לסניף וסכר טהורים:טסדנה

 טסשע וסלעני שסעם* יככסשף אשליףמנר
 נוסג איסם: טז כי וטשיו וא5 נכתם.המעון
 ונזשה טנססיות אנו הכרית. זוכרשסד
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 נושא * לחסרעז וחנט כאטמף נסנוכבורית.
 לי"א כהישחו : לשאוית קשע עלעק!עוכר
 כהיים. להשסמ שלר כרכר !ייהד.נורא

 כאלהים סריום. המעשנו עליםותכסיף
 יסתלסל. ספי !ערם רע היום: כלהללנו
 צאן בשבמף עמף רעה סה'לסף.ההרכה חשובסני רצה חכרסף* כטסם דסשכנ4רצט
 ישר תמוד. ל רכיףןשרחותיף ך ירענו :נףלסף

 :עמור: סי ואין בוטאנו כי ירעמלהמור. סליסתני ןכטרירףטיף לצמור.8קעייףכלכנו
 עמאך-ז כחתכה. לרעותו ןששתףגה

 טאר כי יהבם וטה יתחסה* כטסהלמסרו
 שהום סשסש'ו חל כקררי ערהתףנכמסה.
 מטאיט גתנו. הר4 יכקדל כהשמני מפוץרבה:
 קךקר !העסת הכל שנגנו. !הסקרהלכן

 ססמץ כף כי סננמ אלהים סנניכמשרייננו.
 קבץ שנתי. ראש יןה לישעך קרכמנפשם:
 כי מגזי קטים "ן רוזתי. לטרכץנפיצוחינ4
 תוחלתי: ארך קרתי קוה תהלתי.סאתף
 נא: חי ךשראל להלות יו,טכ הידיםיטה : הלע" ויה עיר צידו חלשו D~lyi יישלך
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 ייאהם. יט. איש 14ייך בעךננט אס, 4עימ4ם, :ust המע: איי 35ד"םמ*1

 א"נ. סף9 ההן.סושדס
 ייארע:נפקדן אלהעי* הן"חמץ
 סך4סה:וטל raA1*אור
 1נוךא141:4ה קמי* שחהא
 עולקים:סי ל44ח*וקדו
 קמר:יהןב -עימום.יהור
 שהקה,לבוען מטונה.נמרו
 נומי:חיסד קמה*טדעקה4
 אמ44ה:4%ת1 ישר.סמיה
 בשריצ.הק א4ת.19יתו
 4סנצנשאי1ם 914תי לקיישייקרוב
 ?ליגורי 2ל ארץחולה שחקים.שש

ן5י  ס6"4שלהט ושהיש, לקרום אדא 

 veuau4~* ש %9ל 4$ז מונטענסטעהעגטע יסו נייד :יננט040ע

 קדום: נלו. אמר כבוד ובהיכלו הללו.קיש 4אךאי ונערץ חסריו. 2ןת מפאריכם שמוי"ק
 ןך8וז נדברים . לכפרון ישובק עור מצותיו שומריירק

 1?סכ 1ן4סע : הקשב ויהרון.בהכשר
~DD 

 ןכרט*
 :קדהם

 0aeeJ)etע

 לטלכו נתחו נצח תגדול. שם ען סול nlafו"
 קדהם: גדול. כשופר שקע ההותו חיוכם ומךדל.עי

 . % שהל תנוך יחסיי "יץי ושונני מני ישניייי

 "יושי( nso* סל 2ל יקלו : וסט שנץ*ששהם
, 

 לב"מ נשופר.אמךן ומריעים העוקפים 2כמךכמזןש
 מ2מ8 סיפש4ם שופר: כמוש הזכרן קי המפפר.4חק
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"1
 נשוכם תיפר. 5א ףברירז מעשיכם שפרף

 קדתם: פר. קיצור 5יי ומיטב שסי. ?סקהםבחדד
 שריכם נמישהק יקמצו. עלה קוק-ווקף *מי"רק
 "דילם: ממרשה. הפססה ליי 3י לנקטי.וסמדר
 ינפחאפ קדשו. לסר 52ות ממרסק שנותנן"ףק

 "רשה רצי ית ןסר גי טקושו. סרס"-סטיי
קדרם:

 לטל13 רתתו נצח הגדל. ק2ם ען מנדל שבח"י"
fp.קרחם: נדוץ. כשומר יתקע ההיא כיום יסנדל 

 ס9די5 סטיר "שסר4 ארץ. ושוכם תב5 יושבי כ5"רק
 פיהם: סוירו* ש5 2י לפיך ב ויייזה ששרץ* לפשותמ
 9ניכ ל.2יוץ שת סבכיה. ~Tc והוד ישדר"י
 מגיחי טוכם 9 איוד: לאלהיכם שקיא "'וצוין*
 לממניץ* קדשתו לשפומ טיוחיכם ??Yr*טשטי

 סססל* עוקם נדלה נטותו "; המרץ: ת% מ5ף ייק'

 אקטים ושחמץ ש5 ן5 שף ק' יכיף. מי 3יץ למפרעזיי
 קעיךם. שמו כ"מ3י5:זמרו

 וקנטטה0ע

 המא* וסקלכם סהקיבת יעיב מענכם גפי.פך4כ*ם
 בחצוצרתיקי

 8ץ גח5 עטף צססיסם 9 שושי: וקון
 נם גנשוא 9 ט4שר* רע5ף קוררו ןבולםט-י*
 סטל. שכה שומא: וסכצקהג לקיאףגרהם

 ישא במהני גל *נרים ויפריע* מעיך 16עיש r'Q 1-6נ9ק
 2"" *דע.ויבשי



 "ל."),ן,,.,
 י,;,4.4""4-יעץ4-

 661 מששה שיי"ש שו%הציתל6669 ,,'ץ--ז-יץין" ל-
 ,].~ יבורוסץ* נר5י טי גרעי יריותיו* שי לשימי ?ע"'
 ס4תו* ~Tg %ה סטיב "' יג%אוסיו: ?שייק וסיק'

1 שיי: לעולם קישוש לקשתו* לשעשע (ב"ינמליים  ,, לן3ור ןש4ה שנה 9ש5 סישי* ?ת וחק ?שם"'
 טצימיי. שעשי ג: פהיכ5 לזכרון ק'זכרתי.
 אי5 תמףרועו רג5 טעיניו. או כהכשר קדש זבח"'

 לשם "י בקרניו: פמבף נאחז אחר ק' לשנע*לסקרינ

 גששת ןקןה אם זה יזם סיים. שוק למקשחניסיי
י, אם "'מבעו גלש: מקרא תרוקנה קיזכרוןןש.

 רנרו?ה קייום יבף5קם. טש5 למקמנ צףף וכששם*פתל
 ששיי* 5קם:?4ל(ה
 ששך חשוף כ45אמיכם. פפי יציעי צאי היכם"'

., פל[ מלכורע כ51כיתף קי טימקוממיכם.להשקיע

 קמלות וכצעד. שסו כ5 לקין פהנ5ומך "יעיטים:
 ייגנטחג.מע

 קלית. בירכי אישי חרחיס נרמסי"ס4
 ילכה: 5א נעוד ונשליה* שה ע5 מטליה* ת ר. שרי9
 ?5יה כהחשה: שלא אכה. ןשחריו סטלישה*לש5

 לכלי מעיסה: תשיע 2ד ממעכה. ת יגר.הקלשת.
 ומסה 41שדק: לה ךגמן יף9ה. טסטיטיחשה*
 ורשה* יחסה ילייישה: תל יףשה* ךחתושרשה*
 קרמה. ןסודא מושכה: 2מה הי ררישיק*וסגה
 הרימה. ר.אש ירמה: ןסוד ועד ויאקרימה.ערה
 ועד מערמה. בעףה רמה: רדיה הערימה.ןסוד
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 שוקעם נל ח5ד סנים. 2עי טלכחז( )א שבוריסה * 9 !2י. לעלם ןס5ך יי ק' 5הער. נפימוורבנות
 ש9ו. ס13ום: 9ללף יישך 5א סי "' ם* lwwnוש5
 לסוכם קיץ רייי וסוס?מי ששר צרים ממת"'

 עמיכם וריבי "' יום: קעף וסך זכור ק'מסרם*
 שלכם. נלה פעמו 52 קוהכם נסלים.ירקמו

,

 9סיכף" "'סליק ירושלם: יום טת טיים לסני : זכי
 ?קיש "' וישד* 5א קרסל נקיףף יכין ליעוד*נוטי
 שבחנט. עור: שקנפזכו

 לקיום אסדמ,י בשופר. המריעים וזוקעים"'2מףסיך,
 העכר "'פל44ם שהשר: כח-דום תקעו ק' המסקר.כחק
 ה4ט* עסקיכם ססק?סת העךכ ומגנכם שסר*שקכם

 8ץ בחוס ןרב4 צמןךהם 9 שופר: וקוץ מחצצרותק'
.~eDDר(5ף :עוררו צבריהם *-is.G נם כבשוא קי 
 שנחי שו49: נססקש 4ן כיייסרקם

 :0נגטף4מע

pc~*3דרד". יריעותי מ45כה: יתאמוי רימה 
 ריידק* קצינירז ה4ףדה: נסרשרן שרידי.ושסלי
 אבור ומרדה. :זמה הקפידה: וזאת אפדה.4מ5כית
 שעה קיך. וגי לסשה י945ה: וסללה סרפדה*1
 זלכד *. ?כס :חרה 9יר: ודק לי קד 9יך.לעיז
 4** ע5 יכת "' *: ושימי 4ני ילדיגהץ

 לסיכה: עהיינ לף יומרר.שנעילה
 יפקשש למץ2. ?יךעי ונתיש טריע* של לסכרת ימרו.איי



"61 שלשייששסשסץךזמתישא  1;4 ליב קעקמ )אלכם. יפל תשש קך(זי
 מעוכם "' יעלכם: זטלד ן "י צלם* יישי.

 נצמקי
1' 

 כי י להבעימו. סף דקהאף וירוסק "סו*ן4מ
 DS-. וכוכבי ייאליכם שף ש עמו: ית ןמקד
ן שופר: נתקזז דילה-י ק' להששי. שכח יהמיהלכו

ל למושג( ס"ךץ. נל 2י לקלן : יתז לארץ**שות משיל: *טד4תנרר rs* תסלושוכמ יחם בל שעכס 6ץ טץ)שקיק
 כ%4 פכה2ריכם. לןטיכם בצרק תכלשאעפש
1מדהם:
rwן ב4ש. אישה יפשו המיבנו. הו ואסר והא

., האדוים:נשלש
 שאיר.סק

 ישם עק* ימשלי4ץ
-C)$C 

1 לצוק: קעש ן היא סיןיה: לי %2תו וסך לדלה. נאיישהו
 יסכ:טמ4סע

 סקל מרוטר(* ליירטי קך4וק* 9סלפ %.*ץ
'ןקדחם:

 נען הההם * לתוקעי קון. אחה זוכר מלךט"
 וקדחם:פרא

 טנק.lmo 8זגשק

), כה גבורי ביהם: קדרנה בשלהם איום. נזרשאפיך
 )) סמלה. הגה הומ דגילה: פכית וסךאהףעלה.

 - זמר חךשיהל זךות. 4ד זוכר שה: שיומקיע
 כוסש ירח: יסרכם טך4הף קדח* עשת שב,מא:

13 , .מ(נק

ש ת א
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 הלר ימר אם: אליי סאה תטי שעלמיידע
 ןג'שא* סיוגם 9הל ךזם: ריו תנשה חוגןסתם*
rnD1ל?קףק וסטם* לא ככיר 4שדה: סכל ששמעו 

 ואש נגדו נגה (רנא. רוככ ספסר קקלם:מעקיי
 יתוכדכם ?כח- שב12רה. כחרבונה משףיהבווק:
 אלם: יקףש"ם שה ?ר רשלם* %ם פעלי8למנות:
 שוקצו 1-קדים: יסקסי5 041' מרססיכם. הכלקטוה
 שלץ תישטי סמקה* א5 פע5 טמנם במנינה.ןצעןיו
 עפו. משפפ ערצה ייוזמה4: יבהל lngD~1ס?הי*
 יחילו. נדקרו%ם נריבעם וסמו: מפני מקרמםמזחלה
 יושב 59-מ-ע5ימלק* יוטה 54%ף: סילפו4ףשר
 %59זדת: חו"ש נוזת. כ5 צלה שרומא:?94סי
 ו5דרה2: להמר לב סקרי סראש* הרלאקוריל
 5אמרוום: שבוקה קדם ראשונים. כרית פכרקא

 "פושי 540 לששיים. עיירם ?עיקי פכ5"טפ1פ
peacuj)et 

 מורא. 4חי5 משרתי לילקים: שיף יכ49-595סים*
 יטצס"- 4מ קררה* ססינ סי שי. נקא: טללילקחם
 קולות צוש,: מכל צי?לי 9ה. ס?חף 9לי8ום?קרה:

Qp*קו5 עצמע רו,קדם: הקנחן רטמיאקף קדתכם 
 תשר: וששסה תאזיןשופר.
 קואנה ןשעשל"ם הק.ד,ם. ברט- שופציווז ונשלשקיי"
שקן-
קלן

~Qst 
 ך2ר1שג פ"א זימ. סים לף לת1ז2י ןמ. 4היז



, -*יי.י. /  , 
,4 הנדל ש% בתף. ושין כממקוכם מכם שדת"רק

 קדדם: עקנו. בטאפט תבא וזוליעמד-לנף.
 מלי שש ותהלה בקרוקיו. יאמין לא הן"י"ק

 קינם: פרציו* קייצי מרקי מציףמרשישיי.
 ועק. הקטן יצחק מ- שמעה סחרחיסולסי

)
 מוכ שהין השטש. חסת היאה שכעי
 ולא למוק ט"זו כזרחת מהתחמש.לאנוש
 נכין עיד* רחמו-ק מרין שותלסטש:
 שלהיננם כקים מקדמוני. ממרכםתחלה
 טטלכת. סי. מסר כנעת נצי: מעדןנברא
 למם רחת כשלכת. דננרש לן לאניקר
 פטירה 3ררר שררך סטסמסכת:הסרב
 המשסלד* עלם ובהעיר טטזרחלהועילו.
 טכטחו נפזו-הו 2ל לר4לד: וקרחהיצרק

 עורן שנרה: סאות 4שרכע גריתנועץ נגררי וגלשנה. חם להדריע יקץבכסיסה*
 4רק בקשו לסאוה. והחאוששזנריכינבם
 סנדרה עתיק טסנה: יש אולי ענבה.בקשו
 כקרים. כרית ים לשמונה * ססריםכחמר
 טמנם לששים שוזרים: סטה ומצאמרע
 טאורו 3סה ולשיפך-ק המשעשע.3טציק
 4~ן קרקע: סני שחתו "כמרלסשע.
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ש-צי
 ומארו שלסליו. מדבי "שי געיםימאות: ל !סא משילי מטלאור-ש. לסטלמסעו. :ר ךסשיבף מיראורק. לשב עג-[

 עליי: ג4 ע הי-ט סליו. 4טסמשק
u9~aאסר נגדרו ט"ל"ה* וגסלץ סטרן 
 ליה: hh* כדיגה נכשל נראה. לואל
 ספג' לכם נורו לשקף. לרהטיו !צן-יו?'נו
 אף: כיום טפסרו טלי "ף. סכוןמערת
 אלה שלילו יקמר. ייייל=משיסטכ2 14י אדשי מייסר* וגי וסחירתרעים

 לעם. כסבו תלד-ה רבי יסר:כסס"ית
 ד-בטי נערק. יטשסטי ישר דרכיוהורוו-ק

 יה4כי זל את !דש אעם: היקדוסר-וה ..
 יע"4 י שי כמטיט5'סיטה* בז "םארסה*
 פסלה. טלה 4שר ץ ודיר סרטה:~"י
 4צל ילק עול-קי בשל גקי שי-קומ

 סיירם על צוה הצלה: ~נורקטל?טת
 כמנב. דהוכיש טסקד שייקההט31כ.
 ציר טמנגכ: 3כש"ץ ט_ערנוו-ן4סטלד
 היינסע כד ומטילו סטליכו. יגסכם
 יערכו: יין טמירי יעשי י יק4למעכו*
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 השן ו[-פ. חיררה מט4עיב[סיר
,, - יערקה טשפמ ועשה 4אדני* כס-ן4ססי
 כסנו. סרי טסני לכרדמ סעףלסמונו:
) לו וסלק היקי. על עשקי ךכילרוקרינע
 יסכית קול'מחלק לשופ: בחלםשרדת
 כנו. שק עמדו כק טלכה(ו חלקסטעופ.
 מרופ: עליו כסקור סליי זעיהחם-ה
,, .לסגים חשי זאלסירק. ורבכורשהקמלות
 ציי-ק למצטדק לכלו .א מלשהם.עירו
 לניוגי הל ~בו. לא כעיניי שיום מןקסם:
 טד-ה ונאלח ונעצב לעכז. כסיסהשמק
 חם לעושיו* וטסטטר מרמה קוכץיוכו:
 קורוהקיי לרסניו* ךעהרני מי כלבוואמר
 רשע עינורשה טהור וחסוי: ועליו מיסיידך.

טראות.

 מ4-

 ססכואות. יעטקי מסאעו
n@y1סשןנו אם טחנו אות: לפשה ?סם 

 כחנך'ף. העולם לאבוו-ק הזכרסאהריף.
 סלף "' טשמךיף: סממן "מעלטתואשל
 יחן חניוננו זכור . מנונה יטנסך-קקריר-ק
 כוו-ה "דכים למיירט קוקני מניגי-ק.לגו
 : משגהראש



rsyo 62 ראש שי שני לייםחרדב"'62

 עליון. סלך פיוט קתס 64(. )דף שחק שנאם כל פעט כשליס פגצאנקשק
 הככן )מ5 לף: וי~עטךיךן ךיףן סבככןמן.

 במליי
 %ט:(

 ס"סרון. נשרח שחוס שמעון ספחנה סם שרת.פומחיס

 ראש לכל הבנשליו.קלףעלין.א,מיץ
 סעח ךעדשה. ששוטרטסנשא.
 מושיב ונדשת,* שאיממסה.
 !טלי: 2י ""לעס לכסא.שלכים
 חרורות. קוך4יו כנכורות.עלץעליון.גכור
 ששטרותיו נסטרור-ק.נוער-ה
 לתועאות פפורות. ייעשהורות.
 !טל-(י: ער לערי גקערורה.
 וכול. כל והוא כל: בייקלץעליוז.הטפשר
 מרךהלכל. גדתן כל. אתמטרמם
 משוטמות ועינוי כל. מעין41זלם
 !י54וד: עד לערי יככל.
 פוחות. חוקר נששחורה.קלר.על,ק,זשי
 שחדת* טייר ' יקיח'ור8(*ציניו
 סריחדר-קאהלהי

 אשסרומיו *
 קלי: עד ילצדישכהא.
 המיש אות נכתשנו.קלףציון.שר-זור
 ליעי שלי. נגרור שק4יןילייי



'אתל"ששיששסשך8
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י ןמות כבוליו. שם ח5יססצליו.  יו54יד: עי "'לעף רגנל'י.:ם
 :ם. נלי רוגע כלם. זן מטםקיףןלק.

~y1D וסם. סילם טלא ןקם.יאק 
 אחור ושבים פגים.טשכיסם
 הישר: עד לצנרי יואין.
ס,לר2לת.כןשי

 ) מוש-ה וךי כנבטיו-ק.
 ) יום ליה אלה. עוקהושאןה.

 ועמק לקרה. ל1 וערפללסיורה.
 וילי: ער ילידישרא4ה?4א.

 ק-שכהם. סכיךו פיהם.9לרצלייו.סמרו
 טשרר-מין י כרשיר-קרככו
 מלידו וכוכבים. שלותשכיכים.
 ימיי: ער ייגצריפרסיכם.
 כום צורר הישקטו. :ר**.פע(מ
 לשל"ת למטביע. וששתהבקוש.
 שבחו יביע. ליום יוםולרייע*
.y13CL-?ייפיוף: עד ילעיי 
 שמיא. ממשת ונ?-א.קלד~ת.היהם
 סרס" רשכן קרא. עהרץטמני



64 סשה יאש שי שגי ליםשחב"א

 לכמץ סגוך4ן. הלעירה.
 יהלי: עד ילדייקרקש.

 סנונים. ואאזין אכיוגים. SZpl~ 4קלף2ליון.
 מרדמם* ומקצר רצונים.טאריף
 וא-רק לראש,ניכם.ר4ושל
 ימידף* עי מיי יהיטרק
 אסת. סעסריו רטטה.שלר2ליון.,י"שוסמ
 סקר נרכ נאטת. פסיעושה-ה
 חוףמ * חסת נחייתו .נחסה
 וגילוף: ער לעריחטת*
 מלה: נב נקלי9ף'9כז

 %1ר: לעלם ושלך ץ ילך ץ קלך ץי"
 כפי. א"ב פץס גשכ ופיוסו רעק יצחק בר שמעת ערונפ ספחנרסם
 קלך: ן ס.'אך'רים. כקטר קוק. שיגיכל
 קלך: ץ שפרכים. ככרסה שקמ. שוכםכל

 :יחולך: טוך"לם. שוכה ושלי.יאלי
 חד: תלם ר59ר ב טלר ב קלוב
 קלש: ן סךגילים. שרצה קעלה. סלאבישל
 שיף: ן הקללים. כהלל איה. מהשל'זל
 חמלך: מורש. ונמסור ושלז. שלוי
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r~@n 66 ראש של שם 54םנותבות66

 ) !4ד: לעלם ד* ן 9לד ן קיף:
 טלר: ? כ%רועטר"ם.כ25ריצי.עלייגים.

 ,) סלד: ? טפילם. כסיל עולמים. עוברישל
 קלך: ? קטשסס. אעם איו. חלוי
 _- לעלם!4י: ךטלד ן 9לד ן שלדכ

 מלי: יי טיסיכם. יער ועד. וערץשמם
 ,' סלך: י טכללים. כישי %ת. כיקיכל

 :*: טלהגים. שלהנ !חלי.יחלי
 : !2ד לעלם וטלף ן קלף ן קלףן

 קלך: ץשלגריכי4ךכהק.וסיטרט.מל*ם.
 מלך: ף טנעהים. כגיוס נעם. ככריקל

 wa.~"'אקא*.
 ?יאלף: שלשהים.

 ] לעלם!4ד: וטלד י נלד יי 9יןת

 קלך: ן מעלימם. כעלוי כקה. כעלישל
 מלר: יי טסצסים. כקצח כריה. כריחיסל

 נטלך: ? קצסצסים. ןעסצוףק'ץלוא4.
 מי: לעלם נקלד :נ ילך : שלר:
 קלך: ן מקרישים. שקול רשה. רשסישל
 טיך: יי מרנניי-ק. כרגן רון* יאשיכל
 ץקלך: כשלהטשודרם. ילו!אלו.י



rqen 66 ראש שי שף לייםקריבחע66

 קלך: ן קהליכם. ישקף ,סי. ז'ר'ירץ תי: לעלם קמיך ף מ5ד י מ5דב
 היי: יי נלסרירק. מחיר ושיכ. י"מש5

 זקקך: ן שסירים* ושרי ושלי* שלי"י
 : 4ד יעלם וילד ב 9לר ב מלתכ
 קלך: ך מלמדים. כלקר עלא. צשאיול
 סקר: ? טיייקים* יערק יסופה* וניסיש5
 יייר: ? קמוטיכם. חקי t~bwl שלוי
 שד: *לם "מ5ד ן 9לד ע תלדב

 ק5ך: ץ מהליכם. כהררה -מן. מזלקל
 טלף: ? קמזקים. פסוקה סטר. פקוקיול

 ויבלף: " . טנ*ניי-' כגנון . וגזלו ששלו"'
 !זי: יעלם יייד ב קלף ן תלדמ

 קלך: ץ כקךשהטקרישים.שלקרחשיקדוש.
 סקר: ן קראטים* י"מ קס5* קכיציש5

 י"ר: מ מנשמים* בנעם ושלו. אל4"י
 יעדג לילם הפלד י מ5ר י מלרן

 קלן: ךשלהשסליזקים.לכקריםטחהרשים.
 מלר: יי שטהטלסשימ. כינ סרק"י4כ"*ש5

 נער:ןיךןיך:ילעלם : יט5ך יי משיעמים. בשלהב ינשלו*. אלף"י
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61 3הפ4ז יתשש שי שסי לייםמייקז'15
 59beutf~tanbBי1ש

~emeinben 
meiftett ba א uttb ט "8 שיתחצץ י .!ש

,, fogleid~ e~et אא nv~p מול" לו ישסז1"זות50ש6
.' נהה: ~rg 7541יעכז

owm~4ול. א"נ.י"ס ש~. *ת., 
 יץ: י" יסף"לב"ו ח: 9ד%
 רץ: יעם ט"4יךעםלדוסי ברץ: 2מיקאלנלה
לףמיקן4שהמקריהםךע: בדץ: ועאלהעזה
 ברין: נרעזוולזוכר

לחוי
 דין: גירם ,שנקוו

 רין: גיזם טמקכהזליגע נרין: אוסעולסמר
 רין: שיום ערקתןל*כש נרע: נכסולכוכש
 דין: ניהם תהלותלפיא נדין: 12טתולמוחל
 דין: זיהם לקוראיולעוסה ברין: לעמימיולסלף
 דין: גיום נסהרהזלצ91ה בדין: רחמיוקטרגל
 דין: שיוכם עמו י""נ[יהנם ברין: ולכדיולקעוה
 דץ: יהם שקונת לתוסף נרין: אחיולשומר

4 י קושה. מבלה לףיק * א  

 הלר: ושלסיני )היא(טעה
טל1ק.

 נא :ע ק המברועץ* ?ישץ י-:??ו!4?י
 קא יכו תמארקף* קעת ש% ען שיופץ*8ן
%~Tk ק fOt_ ינשיא :טפויף ס8ךץ * איפסר וכלשלף לאשפם ישי קסת מדש%* ?י 

 8מה ניטף* ת4ץ ששרוף שין שמי ?ןסן2ך%*
 ןס1י קץ rB זל%. ויפזם 8ויאע ןאהךזראשק



88 השנת יאש שי שף ליוםסלוק68

 ועשקך. גללה הסהר !וקלם צמץ לתבונתך.!מף
 הנרלדה * הךר%. עצצח והתפאית סהוילף

 נדל ן כסף סלן לסר%. 4סיראתך41כאירה
 ובאם וכל השמום * כנדל%. שמך ערול8טה
 מילוותו. הדהם חמלו4טה הארץ י א.נסראו
 "י 'ס?ששות ל * סומי* שי" ולןכעייכ ה?9ף * אצשעהץ[י. כונס נסכל וכנשפה ר-ימםלך

 הששך .ןיניגה כסריה לר יירומו.אקד"
 3" אשץ לב מסכםסוערי*

 שמייהדי. סמגמנ
 פין כמי כר ירפו%. לר וערך כשסק קדיי
 רבה קדהמעם שסוד מוץ 8ל שמיאוססן* אהלמץ

 סבינותקי בל עלעמא
" 

 ו?%. סועןןערפל חשך
 ויןכע לאהב לתת בהתמרחך. תחסדמשית שוסי מגאא ק"ל * נסל% !טש שרי ?גרףסע"
 nDW י !אין פולן תטש התר סקירתך.?שלתך
 * 8דקמף אל וכהררי רבה לצהרך שמשיקי *ילסף

 עקעז הכל את כולאכ%. קאותי ל4 המשדעוור
 נמחלה ןייי יערם ?שרם ?חוסמף. ייתךן9ה

*~elsן2ד טרישסף* עסיסא משושית אס שרי 
 סנאט שמור לא 21ד אקלמך. הקנסן מכהלא

 טןם שי שכיטבן. כס עפני ופו 4ף גירפהא%.
 יססורסןף* נעסןיך תאמץ לא ני מהדןתך.מנור * מוב ~nbu אשי סנסל%* לי,ה"ר וטןץ 8Pg~gץ

 סטי ש% טף שמנסי* שנישי -סקסםךמף4



,"ru@o 69 רשש של שו ליוםסלק69
) "וסן* 52 ועוטרים שרין הנדלים 2ש4הזיך.חמך
 . בהוכחותיך פשקם להם ותנד . סירוסיך יסתוםארם י יתד משעיחוהיף. ומורף שי י"כם נשיורמצם.
 סקרטמ 5כן אמעין. דין הצדיקו ?ונם אעזהשזורו

-,;

g~g*%:א% מנקשי טיה ימינ" כי ליר * ((

 רהם * חטטך טמע לסק4יכ 5קוראץי קרובנאהדה
ן מרת וככיי כריומיך. 52 במששם לאטב שסרייץ.

 שידת ייק ,הם שמן%. *ף?ה"ן
;:ל :%42 ?מקיר 8:%. שרו לשם בסד הך4העשיר*

 ן * שאט14(ר יירוססם טזעל?ם חקציכ * ו"ןל
 ומרישם ותוקידי למלו%. מסבסדים נחנתםשטף
1 לסטטיים נ5י קמני ףפע.רבכעם נתור%.כממחי  1, בשבשבת. ןעחק לקדת וקמו הזןכר"ר4ו%.

 וסדסמ . טפסך טן שי לרחמים הדין קרתהכשפוך
', : טרדי% ןצאן שוף סם י י %לסך ירבאליהם
 . צדיקים ש5 טנקיים. ששהם ne~uf קסחרהיש

 ) צדיקיכם ?רינמי וש5' שינעים ש5 מקירם..שומרי

 ,י - לסכעךת נכתבים דומעים שקודים. 2ד לכל"נטק?ס"ם

 . תומדיכם סלים ופיר יום 2ד ובינוניים .ןקור"ם
Qwמע5ליוזם ויוזקנו ?דעי. רהיף ממלעגם נטריף (,

 נאם בסמדר. קכף בסץ"ם חלקם ירעם.וכשינך
 ליום ששד כל ףכמו שסיעם: ךסיי לטיסה גיש
 ףטמא~נוכם שדדיכם* ל?יי כהינשקם הבואףספץ.
 גומעים 52 פובית יכר"3י 8ם ?רזם. טשנימג5י

--.--- 
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10 משי" ראש ז5 שך למםמייק10

 סחידעם* ולא ופיסעה ןיי ו4למ זסד'ט*ה'ף
 מסה חמד עוב אנודנד. ןק4 מחצה על מחצהואם
 מירריכם. 4ון וקבובי מוסכם למגב סקרים*שלסי
 מפדים. טעימים כשריעף קלידיכם ויגביה 4וןובטא
 : טריק ס5 שסריכם.' ראשון ראשעמעסיר

~P? עלות מחל בתש4כה רשה סקרים. יט?קעררקיו 
 בפני בכיים המנב %כפושה התשונוהושקודיכם.
 למשפם ?T9P רחמים. מלא 4דט אנאשודדים:

% ש סזיר גל רנז ע1לכום. ןצהןי2ל %  עים. 
 תכבד 4לנצמף היכם. %א שסףהפוחדיכם
 רחמיף ן%רף סן על 4ס4כ 4כהצס"מ"ם.שברסקם
 . סמיכם כ" 4קי קמץ לשב . יטיטס*זת לברית ואעכר ואשמים. ?ון סכנד לנקושםבגחףמעם.
 טשל קלם ונטלא ?ציסעם. גליונה" בעשיהונמנמה
 הסקפטים. נתרצף בהגלדו הראשה הנםיץסים:
 ~חבוש שקומטיכם. סטלכהז 4ד1* ינן-נוייקורי
Y-NQשמש יאה %א *סיכם* שנה ןשמ *ש 
 nluf ין עשי. שלש לשסר מרהבם. וכוכביוירח
 עלטימ. ישוקץ אלילים וקמשם קנביסים* קךשםאא
 השל~כיהו השני בנקימים: סכלו ונשל 4י1צרוקטת
 והשללו ימינו פשמ הכבוד * . פחמים ששלרכשן
 כשרעם טאהי הוצאתקי 4זר ן 4ג' %דרסטים.
 *שם: הזלת ממלדתו האה4 השלישוטנאהט"ם:
 הראשן סך4ב ההש %%ם. סאאן ן4כ מסיאמ-סיעי



 ,ק114 סשיץ ראש קל של ליוםסלוק -וו
"ebג" * ס"חיסהם וכ"ל ןיןצות בכ5 1לא לעיטים. נא, 
 ממים: לאדמת להב-ידו לנפותו כגען יקרץ "ם4י

 שמורים 4לי5 י עטים למשל שיה לקחההחמ"ד

 24עים פרעה "ת ן וינגע חמום. ליכוריסחבקי
 :מיכה. וינהם פלשתים בארץ ונר ואימים.לדלקם
 הוא ובעשה למסעם. ןסת יקח גןר מלףהשלח
 ןמים. ותשפור תהרוג צריק 2ם סניי לצעק4ן4טעם. לסרני סטלשף מיואל וקיר ?טמומעם. סיחו יעי91ל
 לחככדם. 1אב ההא נביא 3י האיש תשת משב 5וןמטר

 סשליומהם. לי להשיב ישפחיע ועבדים יבקר צאן*
 ממרתמים. לי העתר האלקים אל אברהםיתפלל
 עליו בנ1א השממי רחכדם: מעצירת ארתםורפא
 עלכדם* מלך כדר5עו9ר עם הקדומכם.שמלכים
 לקחי וטיולי ש91סים. לסלה סססילי שויוו99ו
 קפצו 9ה ואיד הפלית ףבא סדימהם. רכהצ כלאת

 לנר סם רשהמים. כיתו הודי סניכיו את נערקיקטום.
 עליסכם ףחלק . , מסימ' ואליעזר יטןאששפל
 הירץ אשר הליה הףא כמהלמידה. וטפםללה

 משפיל כעורת תרכוש 4ל ,ת הוצבטקדציכם.
 ומישהו פיסיים. בן קמו 4יגד4ר משיינךומעם:
 ןיאבדו שעטרכם שמיטילים כנישומי טלטלותחרטע
 חרסיכם טיכוס יו סשלשת 2אדק יצוגכם*לדור

 חטיכם* ןססדרי ןשא 9ךהה חיא :קהירואשיאעם.



2ז מששה ראש שי שף לייםסלוק2ז ןן

 "צטעאל בני אל4 וזר שרירים. ואקץ אשרסטי, שלאמר ?11V וצנרים. הפרם מדי מלכורז זושילש ואל לציריכם. שנשחלף ןבים אלף משלקתמט
 ליעים ק4סשלף "ןאל "לי ו3ל לשריתם*שיסקלו
 ומסמרים* ס9לע טסגוי יעכזו שנחמר כקניןותורים.
 וזורם 3הם לסטם כדי בתרצם. לשני ונתרםולסח
 הגבלים. ראש דוך חץ ל?ם טדמ ףרך '2ש.ינער
 שלא בטףדרים4 עליהם מנזי רוה השכהןכצאת
 להודקן מורים. טסוך הערב עד העלם בהםןמשל
 . הרים ייוצר של כדגמי אחד יום ילא מהטליםשאין
 נייח טשהמטה בשעויים. שעה ידות משתיחיץ

 שלא עד כן אורים. מקהה שקה ירא שתיטס2רב
 %כ לעת יכסה . לעצרים אל ן?סח ס?סב?א
 טשרט. ערלת בהמולו השמעי להדומים: אייוניה

 הכפרים. סיום לח.דקצ9?שה4
 ובי

 רם נרומז שנה
 מיז סהרנה. טאסד סבולה מניי תעללטרדתם* "מי מלדעאל בשלחו התשעי כלברים:לסירוקם עפי ?ו.%ת חמכפר אמדניכם. פרים כדםכדלתו
 סחוה סר9רים אסי היה העשירי דורים: לדה4ולקא
 לפלדה. * י2עלהף בלי את נא קח ןנמהיטילה.
4וסימכו  טת המלה. לכן אי ה?ך4 לנן כן 
 ?לז 4שי שסר ע5 . ייקלה טקסט חשריירף



8ד סש4ה רשש של שך ייזםסליק18

 טלילה* 4ס2ע5 ו5א בבחר וחיטים מכללה.שכיסה
 רכב חשר החמור הףא טפלה. בעצמו ססמףואטש

 האה. 9י"ת לר13ב 2ך שסמיי ןההש ולה* ו5ף?ליי
 ?אף לצוסינם 9שסיעף טפלה בישי לררכםןסלכ4
 ובאצפע לת55ה. סור הא סי יקטין "5לה*שללת
 5רנ5ה. עילויו ידיו לקשר יחיד וצפה טמחלה.רן(ק אשי המןבח הא מעקה. שוכן ל סטןגחסרשהף
 סטיגם 52 נרקדו יסללה* שגי ט4ןת ן29םשלא
 :ולקח סקלה* :Q~sy.a האש ך מ4י- עלוק*יטלה
 סייש גדוף 94כהן כסלסלות* ל21חפ1ימטאקית
 מעקיד האב *ה. נקיא משטה רהוב י5ילה.קבסה
 ללה* ח"ה געקף יריים מן כסלה. יעקדוסטן
 שלהי למשהקו מנער "5 ורף "שלח ש5ושיקסע
 געלה. נראשעז ימי מששת ס4"ן שישיטחיך
 לשרכו גשטע ולמהלה. לשם 5ו וסטשכ 4"רופע
 יטל"ם * מראה ישם תקרתו 7*3וי סקלה*טירקה
 מנלה. ל2ם 5ו מהיעז לקנחכם ר2רלה. ?עסן5
 הממם ןהשיבת ונעקר עוקר מפעיהן כשרבעקד. לממקי הדוה והיים 9לה: חעעאי,נף ןשי.4תנף*יזח

וחמי
 ותרשיעו 5"ר. כררצמיכם אדון ןכור שגיד.

 מה : להקר ל"'ף ששמ"פ רטרעו . יקד חששיחשמל
 ןשדה ושלהם יקרישו. זה א5 נזה "ריצף. !הא5

 טקיהים:( )א קליםלהדהם
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14 סשט' יפש ול של ~Drנשלה74

 * יט 5 4 !ה ןקיא * עסי% נד על ככתיב"'

 כבורו: כל-הארץ מל.א צבאות יי קדהם קדהם קדוםקו*"
 קול משמיעיכם וחזק ההריר *דל געש שקול אז"'

 : ישקרו פרוף לעשקם שים שרן 2 לעטומתנשאים
 טטקומו: ן שבור כר4ףףק"מ

 ססג"ם כי עלנף ומסלוף תוקיע טלגרף טטקוקףיי
 ותוף ןתזקיש סזניל המיכה:23ד לע* ויקינף שקרוב פציון ססלוך מסי לףאנםפ

 ןרישי
 עיף

 טלכיוקו מראייה הניופ סיחים: לניח ודורערור
 צך21 משיח דוד ידי על עז.ף נשקןי האמורכדבר

 ס%יו: ניי עיי יי71 יקור לעילם יי ~מלף"י*"
 נמד ודיר )דירי

 !לי
 קךקקף נצחים לואת

 שי 21ר לעילם ויש לא מקינו חלהינו היסקףולקריש
 : nmw ןקדהם לדול קלךטל

 כל- 2ל ןוושמך ול-השקיף על אלהינו ך שחרף קןוככן
 ש4 ל%9 וישסחוי ול-סטאטים וןיראףףטה-ק9כאת
 שלסב יצונף לעשות טסת חרדה 4לם וששףסשייח"ם
 קןו עי *T,G קסשיקק כלשנו : "%עני שמושלם
 של*טהיששכאס: על נקוא הטיף שיטפףיובלה
 מיקסם ליר.שיף שסלה לעקף כ שבוי מןיסכן
 יטך% "מסה לך למממלים פה קרחוןלדוךקךף
 טש פריסת ע9כף לדוד %ק ישסוסת ללןרששון

 כשןי: ימסךה טקדקףלקריטי



6ד משנה יתש של שי לייםיייה6ד

 ההסירים מנל?ו רשדים רשמחף יראו צריייםיין
'; כלה וכל-סרהבה חקשץ-קיק. וע'ולתה יקושרבה

 ', טוקשץ: ייע קטשגת תחסיר שי "זלהשלקץ
 משט ציוז בסי 4-ט2?יף 2ל לכסף ן שטהותצלוף
 פרשי וניכרי שיחיב קרשו* ריי שייעלי,זבוכף
 רללרח: ודר לדר ציע אלהיך לעלם הההלן*

 שרתע * מכלעץ ~ms ואץ שמן ןניא שטהקדר
 שץךקה' נקוש סגיהם והאל אשפם יסאא ןבישה
 סשד"ם: סשלו ב שטהשריו
 קאט אסנף mlnR סטטים. טשל בסרטנישטה
 זטץומקד. הקישטנו סישנא. מכל רוטסטנףגפ.

 ומקינת שדל ושיף ל2נוךו* סיקפהרוספ
 קכאמ:%%

 כמק* ס?רע יתיום יימשה 4טעו ןנמטזלף
 שריהם: ליצישת גזר קדש מקרא תרוצהיזם

 ףרצה ךךץה ח2 ויבא שקעה קבותינו. ןאלסימלינף
 4נעובי. וזיוד קקר4' זזי4ף וזכי ויוקדוקטע
 's~lg* קקי יר"םלים תכרע עבדף. ?יוד ק"ץיחהזרע
 למוסה לסלמה * ליעף ושיאל בית כל*צמףוזסרון
 לכרזה בו תשקדנף למוסה נו אלינו ן היניסי* סץשיע שיוכם ללום לסים .ףירחטים לרקדלשן

 ןחנפ. חום ורעהמינם. "םףצה 4בדכר לכוהם. כווהה72?נף
 קיד שי[ שי פיליפ* Tr~8 שי רהה2?בף. ?לינףורפם
 שטה: רחהםסנה

- - -- --- . 

--יי,יי



16 משי יאש של שן ליםיסיה76

 %3 ג5שסעולם על סלוף אכוקינף* טשלהי4הר%
 כל-מעל רדע 4שר%. תכל 3ל-יהרתי על קלונאין פמרי יוטע נ, אטי נ שלחהעקרץ ע5 והנשאשסבורף

 רחסר :גרתו אתה כו כלעןףר רבין קעלתו טסהגי
 שלכיצ קיר ושושן אלחי י ששפו נשמה אשרכל
 תטריף *% עק כמצותיף קרשפ קךאדה:ש3ל
 לץ9רף לקוף שמי בישו?תף. ו,חמקנף מפונתששאנו
 חח )מיכל( ירסיס אחת אירועם שסה שישחסת
 שדש ולוחרע על טלף : "מה שייף לעי.לקסם
 סוגיי: ויוםמשר58
 אלקינמ :רעה

 נעי
 מ(שכ יסמסלסם. מ4ר~8ל

 משאטם נישקל ואשי ניסי לרסיראת-העבוריה
שטמסהץ

 ?בוית טסיי לצון תממי נרצון מקפי
 עו' טלישחז

 שאיי שרססם* לעין ששקי 1יע%נססן4ה
raaa 

 : לעין שמךי מסמןיי:

א :א טק-ס שאמה לף אנחנומקים  ה" 
 ג5 א% אשקיט בא% אלקיט : אכאש ולטי 4הש יהת

 גורא,תו" מנן חינו צור ,ער.14לפ
 ,15ייש שייי לשקי

 %!ן4 ס והווןנ4 שקריקט ע5ההנראהההאלדיץיל*

נוהלףשססיאסרזי
u?~e4 לשית שייפיט יסאסוף 

 ש: על "לס ול"נ זל"וון יעי סמך שכפורשמסונו
נשמותימססקורותלףי

 ספריתי 8ל שרי לן* שרם



4'א44*שחשחו11
 ק"4 שושי- -YC111I 4ישמז של ?Jm" י אלגעו
ru2רחמץ 5א-כ15 כי סמונ נשרלכוכם* !9"ר ?רב 

 מע* חסדץ 5א-קפף שיהסרסם
 5ף: קןנ4

 קיד טלקס ש% ו2תרומכם ומברףומשנכלכם
 טד:*לם

 : כריכיי כ5-שי מובעי להעםףכתוב
 השל באקת 4צז,2קי רהל5ו ק5ה ירקי ססןעםוכל
 ש% הפוב ן אשדה שרוף ס5ה. חוןררצוךצשרצה
 להודא: %הלר

 ס9?י,שת שכרקה ברקבו קבותינו ובקטי58חעף
 מפי סימלה 2כןף משה ורי 52 סשתיסהשתלה
 : ן9%ף שטמיר: קדותך 02 כינעם לוו8ך(א-ן

 "~yr פ9ע ן נשא יקוה: שפ פניו ןי :8ריטסןף:
 שלהם: לרבשם
 דלהי ולמסעם .3ס?ד מן פעייה מוכה שלהםשעם
 מאור 49סד כינף אכינף שרקנף 92ף שיי?ר58העי

 בתי פניף סאור כיפנקי
 חיים תורת טלקיבף כ לךף

 נש5עם* וסץיכם הידמעם ףככי9ה יצדקה מ9דואובת
 ו%99 2-599ת ה4רש5 טת?9ף aeftwBa5 29יוץנמונ
 וש5וכןי.יצקה
 שמב עכי מוקה ארנקה קליהם 9ן9ה נם סיי.שכפר
 פוכיכם לחיים ישיא5 ניח נ59-עטף 94(בף)79ג%
 סטיהם: neP ט "טה יאירלנזהמי



8י טלשם* שקיניכניר18 -oenane.lnho 
 לפנוק: חמאנף מ5כנ4שקינו
 ששה: *א *ך 4ף שין טיקנףשקינו
 שכץי: נקען עמנו ?שה סלש4ףשקעי
 מונה: היק %פ חרש נלקטאבינו
 קשטן: 59א?111ת כשלרני שש5 מלקבושנינו
 שעיני: ט(שבהי שט5 שלשיישקית
 : אויביפ 84ת סטר קוליישקעי
 ט?44: 4סשטץ 9"ר שלה מלשיאבינו
 ששסית "יע ך?ב וחרב ?ך כ4 *וףשקימ

 : כישיטשי

 טנסלקר: טגסה משע מלגט ימנף"
 ?שף: לחלי nD5e רפושה קלח מלקניאנינו
 שעף: שלצה שכששה מסענו *קני4ע4

 לן5-עונותינו: יקס5 קלח אקנףשמעף-
 קץעף: מנגד ?עמףנף וסרסר טסה מלשקיאקינף

 סיגף: 4י רש קרע טליישקעי
 : הונוקיני ש9,5טף לרדם שרסקיך כחיק טלפנישקיני
 אנחנף: עפר כן זכהש כה5קנ4אביבף
 לפגיך: סיב בוכרת זכרנו מלכנףאבינף
 י9י *יישקיני

-DD3 

 : משקם חים

 מנפה. מגע מ5נ12 אבער געבעטעט: "רדכ!כג פחזגענדער מק iDbDאנחצ די" מ! שענר פסן !!ערדען גע"יינדען luA')"o "יכד פיטה "*!"
 רוע. קרע' כרחמז, כמצק מעבר, מחה ומחל. סלח רוידט.א-ם
 פינסה. זמוהנ חיא בטפר כחבט ומינו, כי. זומר הפויסה.של4
 חשו"ע 5ט העמח ישושה. גא54ה וס5יחהיכצילה
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19 סלקף שקיפקדר9ד

 זכיתז: נקפר כתנבף מלקנהשקיני
 כתבנף סלקנףשקיט

-DD3 

 וכלשלה: סרן9ה
 שסקנף *קנףשקעף

~DD3 
 : רששה 4ץלה

ק מ5קפאקש ט  ףממי5ה: סליסה וק9ר 
 *קפשקיפ

~DSn 
 גדצ: :ששה 4

 %2: "שך58 פה הרמ מ35פאקינו
 : ס"ייקשי פןן ם רירי מלשן4אבינף
 זלרנף: מיכ(ם חהם ק*ף שסע סלקנףשקעף
 שתשייל43ף: יודצט שרמסים קכ5 מ5קנפאבינף
 ילשנר: .ר4 58-טקוהף 4א סלש4ישקיפ
 קדשי: 52,שם מייעם לקון 2"שה כלשףישקיפ
 52יח?ך: פבחמים לק?ן .?שה מלקפשקינ4
 ע"דאם יכקי,ם בשש באי ל4ן ??יה מלקנףאבעף

ש9ן:
 כישפיך: ךמר(גכדקי נקפז 5קץענה ;קהם סלקנפשקיפ
 שם-5ארלסצ%: לס2נך 4שה סלק4ףישקינף
 וה"טוזנף: לס2גך [גשה מלכבףאכינף
 : כייעם רמקץ 5סען 2שה מ5כנואבינ4
 דמבלא מיני מ4דו5 ש% לק2ן [נשה סלקבף"קיפ

 זלנף:ש4קרא
 .??4ה ען?קימ % אין כ5 [[ןג4מ חבבף סלקנהשקינף

 "6ה4 שגיס נהת4"4בף: יס9ד ודקה?קבף

]a)r-דק-ע7נהi f v - f T T T - =  חונ:ערען 0אע, היין,נג נעגדע ערפ0טסען, !י מ,גד בע4ריימען 15 געד0נקעןטיעמען י7- 
 מ,נד היין גןיקק, מ,נ: פיר בעטטי"אע המנדע,וערק, "נ:ער סח :ע4נעזיירען,
 רער רעגיערונג, דער העל( 107 ניי4ע פערן, חונו פמן ב10ע 0זזעז tulenטרס:טי

 וויחע! דיין ניימ 1מ מחען, בע:טען, ח,נ:ערעע מ מיר1טען מ,גדרמט4עבער
 ייגגען ד0י חונד אונרע1 איינענ ו,חרטע רימ :יין ,ומהזגעפמזזען 115 אקגעןיהיו.
 ערזסוערן איין מ,גד tivb איין ע,וזער, דיר, פמר העריענ1איינע?

היערוי
 4עי0גט. דריימא0ז תפ5תי ואני ,וירר



 מ יהיש"ישהשא%9
 אדי לא הףל*שאהמה

 לאמד* יירט י8?ר
 משהי העילם וי 1מ9ןיף : ומקדףזכו

 ריברבו *מא יבא שמה ויורצקרש ידלדלשן
 טטן* אט-י קייב' יסןא שעלארישיתזשר"ל הכמי קיומכן 9מיכט לאקה תמלטיסרעוסה
 4ל%א* לעלסי יעלם 49רך רשא קטהשדא
 ,שא אלא הוא י-ך רקרשא טסה ).תהלל)ף(~ה רסד"רי תסנשא רססתם תספיר ווקססחששרך

 שת-טסיקנ4: י9יצט וימאים "שי י : שחן ואקש?4י9אן ייטדז 9%7סא ותוחבא ככרסאסזול-שריפא
 אברהון מדם רכלייעםןאל ףנעףתהון שלקהלהעיקל

 )סל-קל- זלן,י ו,ףם קן-שקא ושא ?5יאהאן עילמי ועי סענה קבין י שם "י "' טסן: ויטרף סשסיזא'די
ף מעמ אף9 טסן: 7"סרףמש~רחל'  tYX1 שקנם עשה 

 ?ללנו קלהם ששה ההא סיכומיו קלכםעשה
 שקע: וטסייועל-קל-רזיאל,

:;~emeinbettfolgellbei: einigen~ תו man~ :fpti~t: ar~ota' 6)ם5(סשי%1 ז" bem~ ז30צ 

 שמישין
 ן ודי: דיי ס59 י9סשלמר עלמים שיסלכהן סלכהאי זקע?ר: 7"יז איו שיטעם

 דמן לעמי fp ן 41ר: לעולם דס5ך ן 9לר ןקלך
 כקלים: עמו שת :9ררן

 תבנות ציון שת סרצוסף מיקי9דק הרחמיכםשב
 ים אל קלך שקלנף יסד סף סי יתעלם:חהמהז
 עולסות: "דטהקא




