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 שסי אנקןף ךישצי קילה משה סלרןואלר ספק-עגיחה העבעטעט: פמז4ענדע: ,וירד הקדש ארון 'דענ) חוי: ס"ת דער חיי:העבעןבייע

 מירי.'2לםנ ך ירכי תוה מגא מידן סי משגץ:סשגשקי
 וקדיתן: יש.ן"של לצמו חלה שכהןצרוף

 ס"ת. חו65ת נמפמ 65פר ליון מספריספקם
 ואלת: קמר סיב אפים ארף וסברן אלויחהם ךדלוההזדה
 ג"פ. ךנקה: גחמאה ותשע 2ז נשא לאלקים חמדנצר

 ש"לקמ רסדלך4 רצדנך4 למיגהלסשק קשאלישנ4 טלא סעדלםרבון
 קסילה סבסד ססילה 9ינ4 שיי ?,ינה ?ל:שתאינ4תל 2ל94סל

ל שרוכים להים וזכרני ראמים זש24ה משקמת ישקגפישעף טוב סויריז וזכרנ4 . 4ספע"ףנ4 4טעופתינ4 סמשאינ4 ןעסקטשהמקרם ק  
 לססיז 44יגה ושכל מעוותיה לוקים בתיתץ שגא דארך:סיםוכבדד וזשי ללבוש 4בו.ר לאכול לחם מנו-)נ4 נכל?לה 4שףשסהולשלום

 ומכשי לנשמדת ושזעות טףבות הזרוע 2לינ4 ולניזור :ינ4ספיה שת-?ל- ותגרך לשל-טסאדבינ4 רפאה ושלח מדוותיה. .עקריילי['יסיי
 2לרנ4 ולעיס ויועציה המלכנת לב סשה ונשדת. *ל-?2תתסולני
 : רצדו וסי זכו שסו .לםווה

 גג'אלי: צורי ן לסניף לבי והגיון אמריסי לרצדןוסיג
 ג"3 ושאף: לאקת סרב-מקגף:2גסי אלהים דצדן 2ת י תשליכי-לףשמ

 עולם. של רבתו דימע: :40ע, פרושןייח
 חוג:, יייחפ"הרע קטען, 115 ביטטען U~u:tlO ערפיזזע ,ועזט, רעד הערררבון.

 :יגדען מ11ע מונד :יגדען מוג;ערע מ11ע פער5ייהע וומוגט, מוג:ערען חיג:געי,חהרע
 ח~נוערפן 5מן  מוג: רייני4ע ערב0ראען, שנד גכ0דע 5וו11 0כ4עה"ריגעוח1ג:ערער

 דיר, פסה ~IDUl 115 ח~גוער וטרחנית חיססטטמטען, חוגר  וינרטן5ער4עה1נוע1,
 ח(נף גזיקקזיכען תייגעו 15 חוג:ער גערענקע ערב0ראען, מיגר היין חוג:4עיוסהרע
 טפתיע, גיר ברסט מ,נ: 4יב ערהח1ט1גג, ח,נד ערנחהר1כג פריעדען, נו ןעבען,י0נ4ע,
 זעהרע דיינער מין מונן זעכען, ז0גיע; חוגר עהרע ריימט,נן, בעקזיידעך, 5יר4עיומגד

 חיהרע חייג;י5ט, מוגד פערטט0גר ערפימען, 15 %עבחטע חיהרע ח,נר 05רסען5ן
 ח1ג:ערען 0מען הייזוג4 :עגדע ערפ0ססען, 5י מ,נד בעירייפען 5, 4עד0נקעןטיע5ען
 חיגר היין %זיקק, מ,נ: פיר בעסטי"אע המנרעי,ערק, חונ:ער מח :עינעזרען,
 רער רע%יער,נ4, רער הערן דה: כיזע פערן, ח,נ: פחן בקוע 0חע: ה10טעטרס:טי

 1,יז1ע! דיין :יי0 :ח מתען, בע:טען, ח,]:ערעע 4 פיר:טען מוגדר0טהעבער
 :יגנען ד0י ח1נד א1נדע: אייגע: ו,מרטע ריח :"1 ו1מה41ע05תע1 5וע חס4ע,יהיו.
 ערזס:ערו איין שנד 5עז; איין עו,יהער, ריר, פוכר הער5ענ:איינע?

 %שמרט. דריימאמז תפלתי ואני וירדהיערויף



 ,1.- ,,',,ו., ך,.ךי, י ..,ןיהין,יךייי,יל14,.,ך7י: ).

80 ששעו יאש "ל שע *יםשהית80

 (t~DK ףקרמ נץשר מיי ?ט ןנףל-נאהמה
 סשה' פעולם י והקציף : ר4קיףזכך

 ?רכינת כשלקא העש* שמה ויכעקךש יתנךלשן
 יוסי יויי%כון שסוכע הלכונה וככליףסרעוזה

 , י,==י,-יחסיי,
82 סתתה קוי יושתשי82

ויו

 ebes~ י-
wirb @emeinben tielen unb Hain am e*a~Ehd זים 

 א!מ.נדק
~egislnt 

Sorbetee bet fonbern ge~etet, 04!1 וירשל שסע 

 . ילטספיא משלשן ?בית לעשן ט% ךךנן ~1V?D לשלמיי"רטל עשן עם רעימן הא ושען. ספרד ?רן NVIy ך;ךא יס" ן?ר
 זימי ולקטטר זלי לסרסם עףעא ?נו פקידא  אנא כלמנא * ?שיבומאסיז * ףתדרין רענא4כמן :סא ?ךמקדן* זלותנא ולעל נהףך4 ספובלנא
 אט4 ל"א. וקברנם %א זן הוא חגה מירטלי לעו ווו לי של-רהת
 קיא. ף-לי וסלנותא עלקמלעא ףשלים הוא שנס על-*א. שליפהוא
 אישמה "_p~ העקמא קשח ףססדנא הוא ?רין ד4דשא עקראחנא

 ונסיאחן ~eai. ואעימח קשם. אלסא ףהוא ר"כהא. באלהאילא  ססקנא* על-וי-אלסיו ןלא יסינא. אנש על לא ןעךן*??ל-1%
 ?אוטמא לוי ימטמה 4ךש4 רעש ןסא . תושלמו טסי חנאימצא _tsp" ולעסה רסק. אנא גה יקשטי שגוו לקערי הפסחאששפ.
 ולקלטי ולסין ישב פורטל. ךקלקנשן ןל?א ךל?י. סי4ליזנמיליים
 אחד* וו אלהונף וי ישראל * ש נשי זמי)"יז
 :( ק% ע3וא( קדש ץרשךף ודל 4קינףטסך

:!4אש
~altenb, 

 ז"ש! ,SC~otatoEe bie Sosbetet ז%0 54

 יסמך: שמד ינידטסה חמי* לייכרלי
 "eweinbe %1@:אאפש1מם

 כרכל וההיד ~הנסח נסמסטךת וס4כע-ה סוריה ןלר
 לי.אש: לכל וסשמנשא סשמלכה : יד רסטךץנשקים

 הוא: קדיש רגליו להדנם והשתחוף אלהינו יירוממי
 אלהינף: י קדוש כי להרקדשו והשתחוו אלהינו יירימממ
 bet E8&~renb זשא6ז0ש bie םז0סמע 1מא41eringt, Sorlelepult 5אק1

@emeinbe:bie 
 וןתרהמם ויתפאר השמצא ןרמקיש לגנרל "2khNל

 ברזך ונקדיש משלסטם סלעי של-קלך שמיכמנשא:
 כשא: מעלם הזה סערתם ששרא בעולמותהגא:
 צהר משראל: ול-בית וכרצת לפטיו וקשצעכרצומ



ש
,,88 סורה מטי ה841תמדר88

 משישב ול-ה;ם,2חז: אוה ולזגריתז שדקועלטות
 )ו ךסקרש היום סובוד: טשא 2ל יקדשתו ססיות2ל י' קךשתו פךם: "סי כשסי סשוכן קיוםמלרססי
 אלקינף ן קנוש%

 ), שיר *וו ונצטהר של-סי: לטיי
 ,,ן לקוככ סלו שמו אצרף לאליהם שירף ככתוב:חדש

 ששובו גץןן עזן ננראהף לפניו: nTipJ שמו ע"חש2ךבות
 עיון: יי עוציי יראי וללן צלן כי : כשתיב ערמטל

 ישי: ר סי יי י%ו יל-שיחר ךאף ן ?כוי האה97חטר
 כרית ויזיר 2מףסהם עם -חם הא הרחכוםאי
 ןךנ2ר , וןרעות השעלן מן נסשחזינף העילשיסים
 עליים לשליטת אאמ החן סעשוימ טן מזושר
 וחסים: ךש?ה מוסה טהרה משחלונוניויסלא

 "1ט5 "זרעי 6"ש worauf aufgeroat, unb gelegt a~ottefeputt bae aufז(6
fptiet:זי inbem aufaft, Sorlefung Sut ao~en bel~ Sot~etet 

 מהסן: ונאסר בו סחוסיכם לכל וינמיך רנןויעזור
 קךב. כמן לתשיה כבוד ותגף לאלהינף ?ול סביסכל
 )' לקמו ת?ה שנתן כרףר הכהן(: פלוני בר )פלוני21מיד

 2ד4ת נמש משיבת יגיעה תורת: סקך?תו:ךיך15ל

 שמיסי ך*רימ : סקוסי חסי: ססקיסת גיסיה:
ף שינים: מאירת כיה יי מצותלב  yp ן ךסן לשמו 
 כ טקית קשכו חסים סאל סשיום: 2מו אתך4לף
.__ נו: סרטים לכל הא מעערופה

 א% emeinbe@:1(א0שא"

 סבם: ?ישם מם תלמי% שן סרסעםן8טם



84 משין לאש '4ל שני לים סתהףהו-שת84

 חררה. ספר דית תיבערלהברכה

SIufgerufene:641אע( זו SCoora 6?ז aue Soelefung 6ז180 זש 

 : המברף אתניבךכו
@em.נער לעלם המכיף ך ברקו : 
fett:bann fa~d unb biei wieber~olt 

~ufgerufene 
 41מ9

 5ה4י לעולם, מלף אלהינף יי, רותהונושאף
 ורא

 4 שמה שתף יתממו* מנגדשי משל-סעשת2שבי
 : התלהנאן

 וערכו ספר דית היבערנקב-ברכה

Nufgerufelle:6)ז fpri*t Sorlefung 6)1(זא%614 ז 
~etteffeltben 

bem 
~ea* שטה קריר ותוקף* נטע עולם וחמי אמת,יניתית טד הרי סעלם' כלר איים ךי שטהשרוף *: 

 : התוהנותן
 ררא. נפרמת האלה רוימיש אחר יהי סלסן נססןקורפוס

 א-אמרתם קה מושמץ המלה מך9ממ ממיולי
 %ר1"ד

 י קהןא ואדר : סגך י"9י שן"
 יהעלה!סיינה יל[יןץ ולד-לף ית-ןצהק אשר-אהבת שת-יחידךט4ר

 ש~
 אמ- אשי ההרים אחד על לעלה

 4שת-חמיוויקח כחבש בבקר אברהם ושכםשלך:
 במם עעה 2ל כבקל בנו רעחק ואת אפו מך)אתשמ
 טיילם לה השלקיתן: אשר-אמרילר אל-המקוםשר

 אתשהמקום נמלא 4?ע-עיניו אמרים וישאהשלישי
 עם- פא שבפלככם אל-ן4ךיו אברהם לאמרקךחק:
 ונשינה ונשיקחוה 2ד-וה נלכה והגער ואניהחפור
 העליה אתחי אכרהם פקחחליקם:

 2ל-ייסק וי,ט6ז .



85 משאן ראש ?ל שעי ליום סהמךה"ריטת86

 תאיט טי קאיי יסע טלט9רממ ך9חק 1יאקי-שיה שגיהק שכו 1את-המיכלת את-האש בך, ההע1
 לעלה: השה ואיה ויעלים ק"ש סשה נואיי יןסטי
 ש"1 ליטר 4ליק1:ם יאי 4קיןן:יי: ףלכו כני לעלה דהמה יראה-לו אלבום אמרהכם5א4י
 מהתש ,י !י_,ער( יתיסטןנס טקרסם קנכם 941ןדגטלמיפ
 צל-כקקענס אתי ף4%מ לנו מרע-ילקק -עייקדמצלכם
 את* השח את-יו 4שברהם' השלח : לעליכםסקעל

 סך :הנן מלשף אליו נקרא את-בס: לשחשהמאכלת
 יאסר סגך: יאיר טסומק י אכרהם למרס?מךכם
 2תה י כי מאומה יו ואל-קיש אל(הנער ידףאלוזשלח
 ית- שת-רוע עעקי וץ 4השי"טה כח"א:דעו
 וסגה-טי, ירא לת-עשיו טקףסם 5?א משגי:ךערש
 טתק(טל טסןף(מבשח שלר לקרובו קקקך 9אפטסר
 )%ם-סרקזם טקרמק ביוצא סקו: תחרן לעלףוןעלהף
 ה :ראה: ןהוה סקר הגום אשרעאמ* ךריק י ךהוהההיא

 קךל,?,ים: שךת "קףרנם למה מ*%א
 4שז- עשית אשי נען כי נאם-ר,וה סשכעתי ביויאמר
 כי-ברף אתייחידף: טת-כנך חשכת ול'א הןההרבר
 לסחול ד,,שמךם כמכבי אתעפעף אףנה וסרקהטקךסף
 וסקןר9י : שיו ?ןר %ה ,עילף ח ד(כ4 על"יעת.יקו

ממי
 !מ%ב 9קל: ?ק4ט 5,?יא עקב הארץ 33י 4ל

אברה"
 *ןע ba*-%וי בקוקו וייכף ויקמף טל-נזךיו

 הן9. שבע: נבאר ואברהםסיאב



86 סשנה רעש של קןגי ליום סתוןהקרישת86

 "5ה לאקר ל98רפם יו סקלה סרביים טןיל"י
 בכיו את-'ynq : אקקי לןסור בנים נם-סוא מלשהיללה

 ילד ובתואל : בתואל ךאת ואת-רעף ואת-פלרשהיו ךית- ךית-קיד הרן: אל ואת-קמל אסיוואת-בה
 טקסים: שליוקע טללה "ל"יגה עקד"ת-רה.קה
ע: י 2 -1.. ואת- 4צז-מנה 3ם-החש ותלד יאומה ישמהופלושי  4 ז : 

- 
 י ש - שן? * - יו 4 -.

 פ : ואת-מעכה ואת-תששנח"
 וענגיסיס סניסס, גי קדיש ח? ויועריס סר6סון S~b סגי rrDעניסיס
 פינקס. נפ' למפטיר 13 וקור6יס ב' 40ת ופחזטיס ט, סקל"ו ס,זכבסיס

 לכם יהיה מאיאקךל לחדש ידהר משטלקוכקדש
 לן: דלפה מרשה ?ם לשל יץ ,כיה?ל-949ת
 8רל לסך ט7-יקר קר לעה דיל לס ע4טיילם
 סלת ח6נהתם תמין: שקצה יגך'ן9ף ז9שיםטסך
 : ליל עשילם ש% לקי זשרד6 לשה נשד?ל4
 יקחעיר- הטטקקם: לשבלת האהד לכבש אהדמשרון
4 עלת מיכד הלימם: יסקך סלאת טסך?גים  

 כמשפמם ונםכיהם ומנהיה הממיל ועלתומנחתה
 ליהוה: naM ניחהלריח
 - '2*קנ-

 קרן -ו יוי *

 : אצחן ק'ס 50 סכסנ כד עניסין סקנס כסעגניסין וגלעין. וענניסין מנין.5י
 על- ךשיאל בני ל"י משה אשררכם התרהךזאת
 ותמכיה בה לטהזיקים היא עץ-?ים %ר-משה: יפי

 שלוכם: ן9ל-נתיביעיה דףס-ןעכם פרקיהטץשר:
 ~yD י וכבור: ?שי בשמאלה בימינה ימים%ף
 כ8דה8: תורה יןריל טךקולקען



87
סטשר_
87 ס*שץ רעש ק5 שני ליים ה

 ן) וו. נוכס סעפסיר ינלך אגולל, מנער וסחר ססססלס קמ"רקבס

 ))- כח. מושך ההעלם מלך אילים 4 אתיקשייר
 ') נאמת ה43שכדים בדבריהם ורצה ממלוםבנביאים

. קניו יבכהטה בתה-יק הלבוחר י כשתיקשריר

 וצדק:. האמת ובנביאי 142ילן?ר"ל

 השנה. ראש של ב' ליוםהפשרה
 שריוי 3טךיר(ם מן טע'א "ה 4קריה ל"א. סמןבירמיה

 -?ף כשהיק מטרשל: למריעי קרך כפר,
 על-ט 4*שהכהיד עולש הימשת לגרשה
 זתילף ונבנית אכגך עור ספד:טשכסיף
 שמרדן כמבי כרזים סטיי עורטשמקים:. כטסול בעאמ תפיך תעדי עורךשר4של
 נעךים 4ראר וש-יום וי והללף: יטעיםנסער
 לל-ןועף T~ns ןנעלו קשו אתקדםזן

 שטמה ושזב וגי יעה שטי י ייפהשלסיני:
 וחסרו הללי השסיעי מ מ3ו זו"שועמלי
YK-שליל: שטך'ת "ת את-עטף !הו"הוש! 
 וקכצמיכבם צפון מארץ אתם טביאסנני

 וערת סבה ססמ עזר גם 1ונרכמרשך,
 ;a?d2 "ל-נהי! יולחם אוכילפיסמנ!גים ינאי כככי הנך-ה: ישרבף ערול מהליחרו
 לושרטל קי-טוותי שף יכשלי לא ישרנ.ריף

(

- - - - -  
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 רבר-ודוה שטעו -וא: כקרי ואקרוםל"כ
 כעכה ואטרמ ממרסק באןם רהגיריפדןם

 קר 2ךר1: כחקו-ה ושמרו וקבענוושלאל

 מקנו: חזק מיד ונ-לו אתעעקב ןהוהמןה
 ןהוה א5-סיב ונערף מטרום-ציון ורננייבאו
 ו5א-יוסיפו רוה כגן נסשמ רסןסך-קיקמר וע4-5ני-ואז ועלןיסר וע5-"?*שעל-דנן
 תשמח אז עורגלראכה

 כתון"
 כמהורם

 לששת אכלך 1הסכחי יךרו ווקניםוקערים
 טש ותיסי שינדף: ושטקסיםמסטרים
 ישכעף שי-י-מזגי וע"י בשןשכשסליק
 סרטו-ק קיל חורק -סר ' שהנףם-יועף:
 טכסי-ק רס5 ממיי-יי-ק 44י 4חינשסע
 '"יעד: כי ע5-סעס לחוסם טענהעי-כעס

 ועטוף סליע קולך טגעי ןשה עוטק י4ה
 לאהריקך הש-מקוו-ק אלב: לערץךעכ. נףם-ןהוה למעלסן שכר וש 3יטרקעה
 שמוע ר~נבף5ם: בניו-ק ףשכף3ימ-ןר.ווה
 ואומר ומרחני טסנהיר -מריר-קשסעתי

 אחו-ה כי ואשיכה משיבני למר לאכע"י
 קן ונם-נכלמסי כש"י עירער בשקעיככרעי ו-סרי נמטרי שמבי 4חאןי אלסי:ןרגה



 ~ים-!עה: טוךקמ לווסם מען סט.2ל-4
 "חרהח!. נרכוס יננךסעסס"ר

 של-מעלטים ציר בעלם 9לד ביקיני ב "טהשריל
 סקון- !עושק הא.מ- הנאנן ס8ל טולל(דיא4רק
 !ארק: מ.ית שכל-רסרעיטקי(ם

י.
 ןלסר רסרעיף שקטתם חיקינף ן היא טחה4ח79
 יא9ד קלף אל 3י ריקם לאההצ,ב טחבי סרסרתןלסד
 ששל-רבריו: מלטמן האל ן אלה גרוף אתה.ורחמן
 תרקיע נפש ולעלובת ח?פ שעע היא כי על-ציוןרפם
 בבנןה: ציון קהצמס ן אתה ברזך כימיפ.נמהרה
 יכמלכיז עסכף הנביא נאליהף אלהינו ןישטחנו
 על-כסאו לרנו. רגל יבא במהרה משיחף דירשיק

 כי את-כבידו. אחרים עוד ינחלו ולא זרל.א-ישב
 ועד. לעולם נרו ?למרכשה לו 4שקעט סלםלשם
 : רוד מנן : אתהשרוף

 הגל-Cs~f ו2ליהנביאיכם ועל-דטב?רץ2ל-התלה
 יירן9מרת* לשכור אלהינף נ לנו שנתת הזהשנשרון
 ארעך. ימברכעם יף מודים אבחבו טלקינף ךעל-הכל
 רקת 'רסרו * סי לעלם למיי שי-סי וי ש%יוריו
Q2P1לקיש 2ל-שי-מארץ שלר ם טטי' שיזף * לעי 
 הוכרע: רעםלשראל
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