
eo סטקיעחם. רקד.95
 התקיעה. לפני לתוקעתחנות

 לנגדך פניהם שמף רהוטך בני כנןך העולמים,רנון
 בשופר לתקוע שליח ושמידי ףסדקי ריב 2לוכמחף
 זכות לס תזכור היהת נתהתך. שצליתנו סמולקטך
 טכעע סגים, ןס:ה ל49,קן התהלץ אשי אלינואנרהם
 ויכרע רפזבס, נכ 2ל כשנעקד וכקדתו אקינףטחק
 משה של * סכה( אהלים, ישב תם איש אביני,שקב
 מכפא ותגמוד עולם וכל-טךיקי ושלמה ןןדןימרן
 ?לה שנאמר כרכר היעמים כפא על ותשבהדין
 ?ט?% ט2ץט יי2 ואף : ~DIU-: 9קל ן למיטהקלסים
 ן4,יגן הסרים על וכלהעגן עצמי 2ל לגלשסרי
 הטקיעות גבנות לגק חכמה ןלא ל2ת לא סי?פיז
 ברחשך ?קחתי אבל סקיושיכם, שמוקץשיהל
 נשטה מלפקך* ריקם תשינני bb טי ן:ק?תימרעים
 ?לדו אלקינף אדל נעם ויהי רחשך תעוררכמטך
 לקךך תוגסה יקכוא ?4ף יקריין וטל שין 9הוחתום קתולי סלין' משירת לפנים להם וסטםןסרהמים מקקי לעת סדין טות * שקיעות :רי 2ללסם ~jeac:- 99ען על הצרחכם רחמיך לשוררטקיעיקימ ן-יללי סטקיעור( קבות 9?ל סקלתי קטייקע?ה היבובה מחשבקנף וועצרף כשנדיף ידינףוכגעשה
 ?ן טל מוסים לכלים יסתום טסתן טל מטסרךשמנו
 צ י39יך לטי ןסףון סי אטי 4ון וסיףכריקני:
 אמן: ושלי,ציי
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 גסגטת קיוח פ3 פועדוח קוומופ ספוח פ%ס "0ת תפגם נדפקתנעשוריס
 ליסול מרולס כל ול6 פכיפס, סקדס סיכ) b3D 36 פי hSh ל6פרסמיקור

 סמפעסיס. ולכן וייון, יט6 טק6ת

 ק"סי סטששמ ושלהי 4טי ן ל%9ף רצוןןהי
 וחמןץ קריים ירהק(ן נמקיע לקליף רצון 2ת4תה

 שלקן טסדילימ סם חקר זל4סטשכים שתסודולימ

 של טל%9 ומעטי הזה, חיוכם רשר4"ל עמףובין
 סהוכם tiN-Ur %2 על וססקטריכםהמשמיניכם

 2קינו' הילריות אליף כי עלינף השמין ואל שיןשה
 קול שמ2 כקמשפמ, אלהי השלף טלהיחרהטסף
 אסן: כרחמים, היום ושיאל עמף ותרועותתפלות

 שנק, קרע נטת זיכיון אעם,4061כ

 לשוקתי: לקוהתי אזלף אליתעלם שטתקלי
 074ף: זל4ממטסם לעולם אנת ףכרףראש
 ורקם: אל17?קק4י למוב עברף.ערב
 רב: שלל טמוצא על-חספסך אנניזעזע
 סיקול: זיווטיף שי לסעף ןדעת ם2םמוכ
 ליף: יסשיקיר ן ר"ה-2א סינרבעי
 ששי: פלל ן טסרטהי קלחיםפיה

 פ'ו. היהור יספרוסד"כ

 תקערכף כל-העפיכם מןמדר: לבני-קויהלקנזס
 קלל נורא 2ליין כיפן רנה: לקול לאלהיםסל"3ף
 ולאמיכם תסטנו סמים ידבר 2ל4של-הארץ:גדול
 2קב אן טת *לת-נסיסני ינסילךו רינף:הזרוז

- --=--ד  -- -- ---
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 כי זמרו: למלכנו זמרף זמרו אל"הם שרףשטר: * : כתרועה טלפנכם גה סלוע:14ר,הב
 יוטעם ftwh~h : ושש"ל זסי' שיטים שלמורץמלך

 עמים נדיבי קדשו: 2ל-ששא מ1ב אלהיכם2ל-נרם

 מנני414ץ לאל"יכם ש' שקרסכם טלס' 02לישפי
 משה:מאד

 ויקער: תידו מסופרויקח

 כיאת קען'מ סמייה לקמם וששן מישן 8גיביי
 יום נתורה, שכתונ כמו דיה, היום מצופרלמקהן
 : לשם רסנהמכמה

 לס. ותקול ננגעועתקל

 אשר מעילם מלץ עולקינו ך "מהסר.ך
 : שומר קול לשסוע ן18גי וטירסירקרשני
 3ס3ת. ריסון יום כמכל hSb שהריה "ועלים "ין סגיניט

לברוץ ק  ונעולם קלך סלקינו ? 
 ולשני וקןסנישסופגי

rr-? :סיה 
 יתקכ. ומתוקע נמקת "חת כקדרן סתקיעוח 6ת סעקרי6ויקר"

תקיעה תרועהשבריםתקיעה
תקיעה תרועהשכריםתקיעה
תקיעה תרועהשכריםתקיעה

שב.
 גנחם. ויסער מתוקעויסג

 קשרק שמקיעת סבותי 8לט'ןאלט' ן לפנןף רצוןןהי

 כך על קירה סקשק מןשה ס'ום תוקעיםקששני
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 קערי טלסי וראזף ויחיב עלה לקית שרשי-הסקף9ה
 כרוך רחמים, עללנו והמלא לם(בה אות קשנה21טה
 : הרחמים ק2לטסה

תקיעהשבריםתקיעה
תקיעהשבריםתקיעה
תקיעהשבריםתקיעה

שב.
 53חם. ויקער מתוקעויסר

 שעקשת טכוסו חלהי' אלהי ן לפניף וצקוהי
 הןרהנה 2ל ?רשמת תהי סיום תוקעים שאנחנותש"ת
 אליט יד על רתקכלנה מרמיאל סס?8ה יד2ל
 והטלא מממרו;, שי הפנהם שי והצעיה"ה למוב!כור
 : לרחמים ב2ל אתה ברוך ועצמים,4לןנף

 תקיעה תרועהתקיעה
 נרולה: תקיעה תרועהתקיעה ן תקיעה תרועהתקיעה

 53חם. סתוקע י"ונר וכו' סעס "סרי "ועריס ססג3וררעוד

 טבויךמ ואלהי הלהינף ן ל%9ף יצון ןחישכן
 ס"2ך4ה ועל ד~ופר על הממנים סטלשכים כלקצ2לף
 וימליצף ככודר כפא לפני התרחנה ועל השבריםו_על
 סמאקינו: של 2ל לכפר בסדינומרב

 וכוני חףש שיר ליי שירו הללויה קונ"ס ערעורויקער
 רס. נקוץ יקמרו"ח"כ

 יאור-סוף 1 חרשה .ך2י סרםפשרי
 :ומלקון
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 קלה: ןמיל.ף שר כיסף י"וכיסערי
 טלהיו: שץ העם אשמי לו קקכה העםתשרי

 נטשטשה משלך אלוסי "יוססף * לןוד וזדץ5דוקמה
 שסף ואסכלה חקןק? 4ק5-"ם ןעד: לעולםש%
 סמך: אין לגדלתו מאד ימהל5 י 3דו5 ועד:"'ו5ם

 ?כיד ??ר ן3ידף. י4כורתץי מעשיף ןשפח לדורדלי
 נואמקי הות יכוסה: 94לאתץ ורקדייותכף
h לסימוק: י9ןלרמי*טרף h h g  -יקהה יב-פייף 
 מ4דאלי' טקןכם שיף ן ןאחהם חנין 2ר4?ף:וצדקמף

 יורקי עלם-של-ניתקנו: ורחקנו לפי מוככןס9י:
 טיכסתי פכור ן4ןכךכה: וחסירץי כ5-מעשיף:

 *כירקניו ס"?ם לסני יהו?יזג : ןד4ויף ונכקןכקי*מרו
 ש5-עלסש סלכית טלכימף טלכ'תו: מרימכבוד

 ישי-ספסליכם ן סוטך ודר: בכרם-רורהממשלחף
 ןטמה נקשחי אלתי כל עיי לקל*סופגום:ןזוקף

 שרץ:כף פומץח שעתו: ארז*אכ5כםנותל-לסבם
 ?חסיד - וש5-ףןשיו : 8?יק יצון: ל59-סיימשפהנ

 ןקןיהי טמר לכל יהגרו ן "רוב3כל-טעשיו:
 ,4סע ואת-שימכם יעשוה ףצון:רלויוכלשמת:
 ש5יסףקעעם ואת טת-שלזליו י שומרייהמעם:
 שכם כל-ששר ויברר פי ן?כי ן תהלתנעכור:
 ועד- מעמה :ה גברך ןאקסמ : וסד לעולםקדשו

 למעה: עלםי
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eot~eta:  לכרו. קמו ושחל"כ ךתתק יתנעם:ם*ו
 מללי": קיכו 2ם י.לגיטל לסגיי*-הסיריו תהלה לעמו פךן וירם ושמים: ?*ארץהודו

 יוד3ד
~DtD 

 ויישבי תבל ומלואה הארץ ליהוה
 מי ןכוננה: ועלינהיות ךסדח 2ל-ייתם כיףואקה:
 סלם 9פי קףשו: סקקום מקהם וקי ךדלמ יקרג44
 סשכע ויא נטשך לעעא יאץ?א טש4 לן.יך

 ושעי: קאל "עףקה ךהיה מאת ךרכה ושא :לסרקה
 י שן"ים שאי קלה: (8כ פ"ר קסמיי דרש דלגה

 הכביד: מלף הבהק עולם פתלך גס9שאושאשיכם
 ונכ41 עףז להוה קלףם*9וד גהגן

 1הו"
 : מלקקה פכוי

 מלך (יצא עולם פתקן ישאו ראשיים י שןריםשאו
 מלה: ס199י*ף סם צכאא ןהוה הכבוד מלף זה קוא סןסטוי:

 eeim "שמא"ש bet ש0%ז"ז0ס% א? OetEtge bie:שלע
' 

rinJGnקף9דן : ישראל אלפי יבנות י שונה יאמי : 
 וססידקי ךלכשף-צדק כהניף עןף: %רון אתהלמנוחהף
 לקח כי ששיחר: פ2י טל-והטב הסנף דוד 21בור442ףף:
 לססןיקים היא מים 2ץ : אל-מעןכף תורתי לקם נתתימוכ
 וכל-גכדכותיה דרכי-9עם דרכיה מאשר: וועמקיה9ה
 כקרם: ימינו חףש ונשףבה * ן סטדבנף*חם:



96 יביר* לשליסחמלה96

 סספ5ס. ליס וכמררת וכרוזם ככסס65"רס

 : . סלב י?אם4ץ ורציו @r?21' קקי הלידו קלו שצץ 9ח19 9לןסי
 2לי גסם 1ס43ן. ךח4ם צרק שישט אית 3ה סי של "סי :אלוט
 משקיקים יכעדןתי נינצ ';עד ג'ודי יתפלל אשי ט9ם "סלרצישסע
 חשי:עשי רמנק"דת מןשיהז סיכלות עם השלן ותכלול ?תשלכיעשי

 ;מז 9בורף כשא מסת ךממתיי?טר"ל-
 שהמר"

 )י" משה לתשלת
 ומנייד טי "סרי יסיילרצוו ;סם: אני ולע שולמי יי 2בוש4 ?שלסנשה(י
 לי le~e "ידם לשזיף רצון זמי 9לה: טשו היאליי צירי : לשניולוי
 נום קולי ךךס2ה ארדע ךמר ושל קיל* וספק ר8ל סיום ךערב *עיםקדש
 : 9לה טסך רחוק: הזלן סשושר קול שנאסר1:סי סמומאק.

 ~rg. לחרס.סס5ס
 ששל קי על כטף שלתש חשר ושרשל עטף על לפלף 4לח3ן*טור ?אסי ישרטט לסיסת ידשכ סיסי כנטסד )כלעש כןטעש משיסנמ
 נעקב* יאלטי :p~y אללי שקסם אלטי "אחשף כן על לכף: וסגןשוי
 מןס4 מלליס 9א )ךה ונורא. סיום שיי אלהים. ןמ43ן. רמזם טל :.:

 מושיעם "ל ונא שולס*. ועל עלי רססים לבקש לעמור הולן "גלשקר
 יישעי ;י ך?יט4 ךטל אני ופח"ע חיטא סי בעומכצ ~DGto ושלוסטאטי

 יטרקו ורגיל זקן כמטלת מסלמי ך2נל ?הם "בדשה ךשל כי 2בדש4ך8ל
 ?~ie ןמ9עי סבריות. ע0 ?י2ת 4קעוב *עים ךקדלי קימל טקנד*טה
 ?שסקה. י;?ה ישמים י9ל י "ה9ה קליף ךןלנ4 נא ןיסי כשסיגנן.לכל
 לחיים ולשמתה לששון ישראל יישל לט משן ןע3מט צומומינ4ך9ל

 בתפלתי: ק;שול ש4ם יהי ך"ל חסב4 ךסשיימ האטתולשלים.
 מטבור שדיל סשל וצסק41טי2עקב ";רסם:להי לש9יף:1סירמיךצון
 תטלדת בעלי Doe סטלש;ים קול יקה "שר שסק 4ייין שלנמערא

 סצףיקים גל ישביר לטוף אדתה רנטיצ4 כבדרף ;מא לטני השלתי ןא4י
 ךס3דףא סיבור מגדול שטף ככוי ובעבור ךמךשרים מהסיקיםשמסירים

 : תפלה שומע טוה ?ריף ?רמשים 2קוראל עטף הסלת שוסע טלטקוי
 סקחפ: וקורם המלך T~O סמסחי3 קורס 136, ססוקיס ף קוער מריסקכ5ס

 עצמני: ואמרנה משפטיף הרק כי יי?234י
 יישי2תו: מקיש ?ל מולויעקף יטמי9הי ?שימי שרי נעמי ללהקשרה
 רזה: ססרב עקרו ייי שת ס18"ה לילכים ?ש4ןהסגתו
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', לאמי: כברת וששר אדני כח יגיל-נא"תה

ן סןייקז מעילכם וי ומ9כיף : רהקדףזכר
,' ירירא ש?ל49ש ר9א שמח וךמקרש ףןךלמן

 ומיכון טלכען" בטליךסרעיוה
 ףביומיכ"

 מבחיי
 * אסן ואמרף קריב, יסןטן כ%2אר9לכיתזקגשיל

 * אסיף לצלטי ל* לצרף ר9א לטחותא

 הת1ר ויתנשא ויסייע ממקשר ןף1טכחותשרך
 לולא eann הייך שקדשתי שטה ומזללף,ז2לה
 עחמתא תשנחתא ושיתא כק-ל-נרכהאשא
,, : יא "ט48 שייא'שיה

 "סלתיי ימיי 4שי "שמת ?שמי4יל
 מורהם ri~w. אנוקינמ נאלמי אליו,נ4 ן אתהבריך
 ום3ויא .ס9פהי מודול מאל יעקב נאלמי שסקלסי
 סמרי וזומר ספל וקלה מוסים סקרים גומל עליוןשל

 באה9ה שמו לק72 ?ךסמ למגי נעול 4סס"ששנות
 ו9סי פחיות* חטץ קלף ך(סץעם*!סר"43

 ?קשר
 4מיקיע עמך קלך חייכם* אלהים לטענךסחים.

 אברהם: מנן ן אתהתמנן..בר4ף
 . לההצי2 אתהיב טחים טסי..ה שדל לעולם כנורשטה
 רשים כרטנים טמנם יסלק יקפד חייםטכלשל
 יקשתן חסורים ומתיר חולים ורופא נותקםםומף
 דוננו תמי *נירות קעל 9יוף קד 94ר* לישרממשתו
 מנשה. תמ4קיס תמסנה סטית %דלך
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וו
 כמי

 ?רקנוכ(. למים שי-ו יער ריחנום. אס
 סטסים: מספץ מ אתה שרוך טסים. לסליות שטהשחצו

(
 יעלץ הקדישיכם קדוש ה2מף קד"2טייק ,

 פלה:ןה55ףף
 ש4 ע5 ן"יטסף כ5-טצשיף ע5 אחיינו יי ססרף מן כןיב

 4. יפרף השסמא כ5-סטקמטים וןיראוףטהישכראת
 כ5?ב רציף לעשא "חת אנדה כלם nwr1ססרי""ם
 ftwwn~hh עי ל49קי שהשטין 4העו ן שג?נף 9מו4ם

 3ל"טה"48וראס: ע5 מרא מזקי כימינךונגורה
 ןתק8ה 5הר"יר קהלה 5עמף ן כבוד תןובסן
 5אך4ף שמחה 5ך 5מיהל"ם פה הפתחון5דיר,2רף
 נר ועריסת ע9הף לדוד rev ההטוסת יעדוףןששט
 נימימ: שטפשה טשיקףלקשושי
 נחקייקם מנליף וישרים וישמחף רראו צדיקיםובכן
 כיח וכ5-כלשוה תקפץ"קיס. ועולתה יניחוברנה
 טליקאךץ: !דון קירעת עמסיי שי "סלה??~1

 סששן עיט וסי 59-טעשיף עtv~8%bh 5 ן אתהני(ט15ר
 "רשף 3דסרי ששתוב קדשף. עיר וביר"52יםטבוע
 סקלה: !די לדר עיון א5קןך לעלם ןהוהןס*

 ששתוכ . מכלעיף ח5יח ואץ ש% ונקא אטהקדוש

 כלוקה. נןש סקדה2 .רססי כמש"מ ישאין ןמנס"
 סשדא: המלף י שטהלריר
 ךאקמ אוסנף ח9ט סעטימי מ59 ססךטמ"?ה
 ?קמומכן* וקרשטבף סלשנהז. מכ5 ורוממתבוננו.
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ח סקל יאש של לימיו 46סף טטלת -פ9
 ומקיהצ ס4יל הצמך *נוד%. "שנ4ווזיר
nr~v:גאת 

 די.('. סינרה לת-הם יטמיה למתי :ןסטן*4
 מזנים: ליציאת לכר קלש מקרא טרפזהיזם

 שמרקקני 8,ף ט,יר: %פ חסלץינףאמסך
 טעלם

 ענית חונותינו לעשתן :כלהם חנךנף וטיןטך9קנף
 סיגי גט שקי קגקךא נסשדה2 מגדל נקות אי )ש.1:
 אהיפ יי טישגן יצה :סי : יסקישי שגקמלחהס(-
 ת5 ומלרני והיחם שמשיב רסא קיד חבוסעיאלהי
 שבודו: ףתנדל קסתה ומוגףי קריים שכמקזט%שך
 הניזם סגיו שזכינן וקיב סי של לשיגי ?לכףויישא והוסע %9ה 4לןף כנוד4טלכייעף נלה מלקנואקינף

 ירקה עיךף לציון והכיאנף מיץ כירכתי כגס4נמףצותיבפ
 נעשה ה2ם שלם ~nCDW מקדתך ביתוליר"טלים
 ףמהספינם כסדרם תמידים חוכותינף קיננתן אתלקנן

 4לפ ששקוט זמו רצשר לות שטלהיסגף בעשה,ך3קרינ שה שכיה ימם מנם% ואת?חליהם:
 : ואמהר שבודך מטי עסדך משה ירי עלשתורתך
 יץןי(ה קקךארקול להקש ישקר השסעתובחדש
 קש אי ל גיד לפס עעך' ששיים י4:טין תישיי ייזם. ת?שף ן" עטנה נל-טלץשתלשכם

 לחיגד
 שקרינים ילאה שקרשי וגסגק(ם שתססםהסולם: שקעיי ווןש4וק עלכם לפי שהם

 שגסבו גק לוקש ששרון לקיל קשישיכם "4גיל4ר

 ץסי: ףשמו ןאחד והםסהףאןהיה y~an י:?21רןל
 ב טלמרנף ן השראל שמע לאמד שתהבוכתימך
 :נשחד

'nrri~B ול. של-ששעלם ?ל ט*ך הכעץימ ואף 
 שסרי והסע ק% של-סשץ,ץ על והנשא?שנודך
 שלזעל גדע וקראך* 'מגל כל-יושבי על גוףגאע
 ויאטר יזו :8ר. טסה כי כל:צףר יבין טבלתו טסהשי
 מזה-% סלקנף ותן במצותץי קרשפ 9עד::נכל יטיכיתי קלך הלטל למי ן ?טפו געה חשרכל

 לחורף לא' וטסי כישיעסך. ושטובו ממףבךששופ
rwB~שפז )מלנפ( יךסךף 4קת אליעם טיה שי 



rq~n 100 ראש של ש4י ליום מטף"סלת100

 onmh. ונגונף פו"פ נשק "טממסירתם"טגישעירימלכשי*

 חייי לטישיי סק.ןש עלת שלכד19קמכם:
 נטיל לנשאתושוי תלתססקרדתט9סמה*הקסמה.
 תנוךם ושניששפפם גיסט ליס יסקש9ם סםה9ש
?otG~O' 5יי:טשה

 לפור גללה לעת סכל שרון לשבס4ל,ו
 כמשפחא שמנו יא הארצות כנלי לשנו שלא נושות4ר.

 * המ-ונם 3כ5 יכר*ף כהם סלקנף aw ?יאשך9ה

 טלק פלד לסך 'מלדנם יק"4מסרכם כרעפם%%41
 ויוסד ?קים ngla שההא הףא כרףך הקדושסטיקים
 טקבהי הזו חרסינת ~hD עהיקןם ומרו ימהטבשרץ

 DDN טלקףף אמת . עוד אין א5קינף הוא :מרומים
 ט5- ומואבס היוכו ףד2ת כתורתו ככתובזלתו.
 שלהעם היא :הו שיל%9

 : עוד טין מקסתסן'ו י ט* ע,שטי~
 ף עו .תפארת ט מהרה לראות מלקינו ן לך גקסק52-שן
 לתקן . 9רותןשרתון ומקלילים טן-סמלץ שיליםלס2סיר
 יכרת איהינף ן י%9ך : שלאישון ~P1IS שליקרומערע * שי מכ5 ן5-יהרני גךעי !קירו . שץ Lh-רש2יחיך לססניז * מש% ושיוקראו ך9ל-סגי שיי במוכנעעולם
 את-ע5 לים רקב5ף קנף. קי ש% ןלסבודהיילף*

 סי 21ד. 5עו5ם קמןה :מלישם ח59וךלקקך*
 . ב9בוד מללוך 2ד לעולסי היא שלךסטלכהרז
 : 41ד לעלם ך59ד ןהשה . שתחזקךשמיהוב



101 סרט[ יפש ?י שני ליום מוסףטטלת101

 וושך58 4מל יאה ולא ביעקב און הבש לאפטסר
 מלך ס'?ריז נסי שקטר : בו קרר יתרשת 2מו קלעיו:

 "רציף ףברכרי ךשיאל: שנמי יחד 4ם9סמט.מרךאשי
 ונטסר שנוהם: ימוען הטלו9ה ליי שי לאמי?חיב
 ס5 טבל תכת טף סמ"ר עי ן לקש לקש באית %ך:

 פתל והמשאף ראשיכם שבריום שאי ונאנשיהמום:
 וגבוב קייז : שכבוד קלך זה מי סשכוד: קלך גכואעלם

 עו4 טמס' י?אף ?אששם שקרים שאף : מלחמה נבורב
 הוא צבאות : הלבוד מלך דה הףא מי הלכוד: מלרויבוא
 4מף שחיב סוסיט'ם 92ג'ף ןרי ועל שה: הכבידשר
 נטף ראשון טף ייאות ן וגאלו הקרטל קלך ן אטרכה
 והיה ונאכפי : המלזכה ליי והיתה 2שו הר טת לשפםסיון 9סי מוששים קלף 44י : אלסטי טין יססלןיטירון

 לסד: הסמו ן%ד שהוםסההשךךלה Y~wn:1ך2ל9ל
 % טליתנו ן זטל קמע לאמי כתוכובתורמך
 כל. ?"עלם (ל קי אבותינו הלסי nrri~Nי :אחד

 שמרי והסע ק% ?5-סעקךץ 2ל והלא?לבודך
 שלאלעל גמע מגראף* -מכל שלמייטבי 2ל קוףגאע
 ויאסר ועו ןצר. אסה כי 9ל-צףר 4'ן קלתו טסהשי
 אלם : יטפו י94ה אקרנל

 4סלכיתו %ף מעךטי
 ותיו שקנף ומן במצומקי קרשפ משליה:בכל
 לץ9רף לסלף ומהר סישףערוך. רימטסנף ממףקףש9?פ
 אקיץ (U~hD) יך9ך(י יקטן ~cyci5 טרק ויוששקוע



100 מיטה ראש ?ל שגי ליום מטף"סלת100

 ינ'" "יוסמירתם"טגישעירימלכטי*
 החט

 onmh- 1ניפ-

 קיני לעיי:היי .מך.ךם %ת שלכדשולומכמ:
 "קלסם 441אתושעיר הלתסטמירףסגסמ"*יט4סמחי
 מויךם יקו3טש99ם כיחס לכוס 9טשפ9םשסלקם
זסל9ממש לי:אה .

 לוער גדלה למת ס3ל לשדון לשקס 2לןפ
 9ק"ייחות ?קוף %א ךיארצא כגלי עשנו ?לאכראשית
 סמשם* 99ל וקך*ף וסם חיקנו aw ?יאסחך9ה
 טיכי מלף לפני ומודים ףקיימח?כם הרעעםנה4ספ
 ןיוסד ?קדם נומה ?ההש הףא ברוך הקד1שספלכים
 ש?09י ןה ושסינה ממעל ושקש פנת ים"כשרץ

102 משש ראש ?י שגי ליומ ש9ףקלת102

 טקרש ול-ס,ןץ 2ל מלף יי אתה ברוך לעד.וקים
 סדויוןן ויזםדשך8ל
 %ךכם* ש5-:צהלי ופקד עולם מעשה זוכרשתוה

 3י-תעימות יגלףי49י
 והמוי

 שטייאשףת* במתרות
 : סיוף מבנר טסטר ושין . כב-ודף כפא לפני שכההטירון
 החד ל.א ש5י-ובציר ונם שת-ולשט54. יגרשטה
 ףטשימ צקה nyri~w. ת לאנף וידףע גליי סבלטקה*
 ל- לסק.קד זכרון חק תביא 3י של-סדורות* סוף2ד
 ליון בריות והמון רעים ס2שים ל"כי . ונפשרףח

 ושהצה יטלפ4יכם הוגעל. שזאת מראשיתתכלית.
 ט2?יף "סלת סיום !הבליף.

 זקר"
 סי ראש"* ליום

 סטדינות ן2ל יעקב: לא"י %טפמ הוא לישראלחק
 ןשי,1 אב. שי-ין לשיום* הו-זו * לחלב "ך-זו יאסרבו

 נלמות: לוים לסזטירם ד9"קדף* 13 יגייותלשגע*
 לענף סןציר של נקר י דוה* לסיום %4ך לאטי
 . גבר מצעדי וסלילות . הממרתו אדם מעשרה .בא

 אשיי אש: מעללי ויצרי העחכו15תיו אדםמחשנות
 רורןלף וי י,"ש9ץ-4ף. ובולדם ישתחל. שלאאש
 ט4שה יעקם nmw1 שא ל9ו של-סש2שיםנ4ר י נו: נל-החוסים לנצח ד9למף יא יישוף* bbלעלם
:ab1שדכר נטסקגהף זכרת. שאהנה את-נח ונם 
 סטני שתישי טמטיטף ורחמים"ם5"ה

 ש4 לשמת-
 י19קי 4א ז9יונו 2ל-טן ט2לליסם* ךש טטגו4?ר
 riba~ן

 קתל ן4יצץיו . מגל טעייה _ז.יעו למרנות



rq~O 105 יפש של שם לים מוסףתפלת108

 הייקן הקיקן ונאמץ סקלם: באוכף על-האולץ.וחי לשקעם ויוסר שמקף דמו טקגר טתי?י-סיסיהסחט כ* ואת אלהילטתעח יןכי יתרןתך ככתובהינם:
 "ת- את-אכיהף טת-ברית. אלקים ולכראת-נאקים

 ואף יהוב טת-בריתי וזכרתי ונאמד : ואת-שקבדעחק
 לנפלאתיו קישה 1כר לאמד כתףב קדשך יבדקרי :איכר והאןץ אוכר אכלסם את-כרעעי ואף וצחקאהןכריתי

 לעלם רןכד לסרטיי נתן מרף ונאמר ך: ורחהםחגון
 קקדע: כרב יקסם שריתו להם ?ץכד עטסר :שריתו
 קקד לף נקךמי ן מסר כה לאמי ןרה?לףסטיי ומראש סלוף לאמר כתיב סיסיטים סבוכןועל:רי
 ?טןץ ששד"ר טמן ין"ך ולילמרר וחכתיעפעף
 שיסי אטף טת-תרימי טסי תכךתי האסי : זרקהלא

 יקיר הכן ולאמר עולם: ?יית לך כמקימומינעיריך
 זכר בו רירי שי-והרי שכשרעעם ילד סם אפריםלי

 באם-ץ: ארחמנף רחם לו נועי סמו על-שז עודטו?.ך,ף
:.ri~N]"Yriftwתוקלף (דם שן משע רתכים ישעהיקקרת ישקגני לשוך מוב שותרן זקלנף הנותיבף % 

 טשי וטת-לשבשה וטת-למקד טת-הזךיתשטיני
 *ןו וןטה סמורות ומר הקיני למכרסםנשקעט
 3כ על קנו טת-י4חק שקינו טסטים שתקד%2ה

 שן שלם וליב רצונך לעשות רחמיו וכבש המזבח!
 מטיב סנדיל י9מף9ף ס?לףף את-כערך ייחמקידסששף
 ן י,י1ם4 * יסנדלו יסעיךף סעיד אפףחרון



 104 , העלל.,,, רעש ,ק5 ליום,שגי מוקףיטלת ,;,,.1 ,)",,,,,

 ש2ה ןןי 2י שתיקף שהבייהנו את-הרמראלהינ.ו,'

ק ,8י, ראשכן גרית לקק י,ע,יריו ויוו,ייילה טפיעירו1%8)  לסיטן מנהם לעיי הוצאתל*אתש,,מאלץ-מצריםט
שי'1'ן,, פקרת ובלף. ענש גסי4י"4הה,, אטה - ,כיץ[נשכח"ע יוכי גל 44: )אני לפלאש להם ,שה,)
( 

 ל
 "י131 ייסק

 )שיי
(Sp~ נרצף שנכהי. כרחמים עיונם 

צ,!
 03 גערסלייטי. תלרס2לסם השמעתםקעף םה"מ אע רקז~='
 חל שלו והעולקלטי( ,צ%.'ל;

 מפניי
 נטקג קרדף עעךאשית ףסריות

 חדההומעיתנ סלניללמרלעמף על-כן* שיקנויעף8לוסף ,,צ'1
1,'%ל,.
', 
 שגצי טלפניי, קדשף ורגיות . קשף את-הוד ותשמיעם ' ),
 )8'ן

 ep:vln: יטקליטפראיסמ 44לף ףברקינם,גליסק טקלתע '.
 סג"יןס5 קקךת ושלישי סיים בסי כתחלף, שטתיב ,,ןך
 ףסבד מאד ההל שמר ומל דק3ל-הסר כב שבן ףבי-*יםקליקן
 הולס השקר קל רהי ונאמר, במחנה: אשרaYr~3ל

 וכ4 ונאמר, בקוי: יעלו והאלךןם יךטר משה מאיחהז"
 סש*ר מול ואא )יתיסלט'רם טת-סקלת יקיםס2ם,,
 ושהידי מיחק: %עמרף ~nyr1av יעשןגן.יאשית-סמר 'נ

 "ה4ך: וקול יי בסיימה אלהים עלה לאתר, כתהםקדוטף
 דיא לשיאל זעק כי חננה: פכםהליהם שוקר בתישטקעף", ןןחמר' : יי סקיי לסגי סך"3ף שוחר וקול טחצעיותשחטה ,"

 מליהל : טיב%רין טייהף בנכהרמדו הללוע ן' ווורקיע ..י,],, הלליידי מלל43גקרשו סלללה ונאסרי : לימישקבסשטמ
גן,!ן

 ,יי, ,88י,]לי(י4 ".,,8;,
 ,לישם - ל). !11 (ע,1.111נ1 ]ל 1 ין ,.



1, 06גי השש[ לאש ש9 שגי 4 למף "שיל'106
- תוחל ותף ס%יהף ןק3ה4: בבבל ה55ה[ף שומרעעעקע  . ס"הקי בצלעלן,8טע ל5והף טגב: וטש""ף

,1

), נע15ךי סלקה: יה, תסלק סושסה כ5 : קריעהגחלילי
 ארץ ושנני מב5 כ5-שבי ואמר, שחוב סוכיץ"ם%2י
,, שטי-' תרועעי: ששר נכתקע תראו ריריםגגשאעס
ןסיי

 גוריון האנדים ףבאף 3דו5 נשופר עעקע סהףא סיים
 סק.ן,8 נסר לי נסש"מוף מ סכיי, טחרץ והגךס"םטשי

 י ס% כשרק כןא ייגה לסם רי י.טסי'יחש4*

1, ע הדשן: קס2רהן הנלך :NpD גשושי ןףנרקהשדג
 סש5ו%: משרשך 52-עשך תגן כן !בן2ל,סם:צבאות
 לסרי?ץבף 3דל וסטופר ~PR 4נוקינף "5מי4קינף
 סבלכם סגין ?זללני ב וןךי.. 5-לק3ף *גץ גםושא

 סרגה עיךך Tr~t ?מסיאט ארץ גתי מי-י. כגסיגפיצונךבף
 ?לבר כסצףה( )ף" והמצוה חובהזינף קךונא 4תישף נגשה ה2ם עלם .כשמחת מקדשך טיתנלך"שלף
 תשמור: קכנך סטי זשלך משדק ?י 52ללמף
 רתקעהם חדקכם ובראשי 4במועךיכ5 שמחמכםוסיום
 לקום נסיי שלסיסיכם וקנך ןען עלטיגס 52שסוירת
 שמ2 אמה כי איטיקם: יי אל אלמילם לסולנשרון
 ן אמה כריף 5ד. דהמה ןאין משיטנה ףכואןין שקרקל
 טרסטים: ןשיא5 2פו ~npr קלשש2
 וקיטב יסמסלמכם* דקך8י י%2 58העי ןן8ה
 יתחסה ףססיסם מ4ך58 ~14י ןי% לךסיי סץכוךהשת
 2ק8זי מ4ך58 ?בירת מסיי 4ון המסי 4ןצעקג5
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 שטה שריך כרהטים* לזיוו ששילך טייפלמסננה
 לסיס: שסיתו סטחדרץ

 שבותיפ לאלהי 4הינף י ההש שאסה 5ך אנמנףמודקם
 ור71 היאידף שטה .שלענף מגן חץנו צחי*ולממקד.

 ח4ל שוןך הלסורים חיפ 2ל תהל% וממפר *נורה
 גאאומץשל עקני שזים ג%9 וע5 יד סיקייאטמוסיפ

 ןמובוסי
 וימרק* לשר ?ושל?ת%נ

 לסלקי לא-קפ4 3י וססרסם רחקךך 5א-כלף כיהמוב
 : 5ך קלנומעולם
 תקור סלקפ ש% ויו,-ומם לזמרך כלכםוע5
 : :2ילעעמ

 כרי%: ש5-יגי מיר"ם לויםיסתונ
 האל ~nDB ש% שת רה*ף ק5ה יורקי משיםוכל

 להודות: נאה, * קקי סמונ ן אתה פסיגך שה. רעורתבףשףעתבמ
 4*וש ורמתם ג9י Tc שרשי טוה ל"""ע
 ואי ליוחד ולעף שטיפ שןקנף 2קך 59-שואלש5
 כום תורת 4טינ4 ס לף נקם שעך סאו 3יפנף
 *הם. ם וסי. ןסקדם ייחסה קיקה קקדאסכת
 בוחלו%.יגעה יקי י4 מטף54 שת-2שף למרך שכינקן%נ
 וננתב קשר מוכה השתסה *"ם קליקה חץינםשקיר
 פויכש יסים טל הלרן ית נש5-עטך שקרנףלממף
 סכלים: ע"ה ץ שטה שתךלשלגם*
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 קששה* סרשר ששמי יע ישי ?ציר58טי*

 פתה : "מיה לכל ?חשר ונקשי "דום נמשיידללי
 הייה וכל ניקו* ק-דוף לסץומן ותוךן5שי
 עצתכם הקר מהןה יעותקלי

 )לי
*~e?tG 

 ימק קשה :י%* יקק עשה שו* יקאאשה
 * זדינקי "צץ יקק י יקען חשהקןשסף*

 : וענני ושקיההפקה

 מ(-

 לשי ןסיק אסיייי לצון

 שקמה ההש שקריסיו שלהם עשק ונקלי: צח-י םיסגי
 ץסן: ותף-י ש5*מטךט5 הול %ךפקטום
 כתון: סלקנף ומן ק2קנף שמןה סטקךשנען ישי הבשצף %1מ 4טש ן ישסקי ךצטךסי
 קןמ4הז: ודשנים עלם ששי ויוטה מידףהם
 ישנים ע* כיסי ףרחמ5ם מנודה קומת לןמרבה

קדמ4א:

 צביי* לשליס המסלהסורח
 "?~Q הלה' הב,ת'נ, "להי "יק'נו : מייןרזל
 ba ומפרא אבי מיל הא5 וקב .למלכו ייחק4סי
 אכרז חסדי הוכר הכ5 וקנה מוסעד סקרנם ימלליון
 ?8חסך'* שמו ללען כיסכם לסגי נש5יסכיא

 בקקר נכיזננף כסלעם. ססץ %ף לסועת.!ורני
 הן2ן. המהשש עטר מיף סכם* 4"הם לנהדףכהלינם*
 שכרעלם: ~TA ן nmaשייף
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 רב אהה מתים מחיה אדני .לעולים גבוראתה
להושע.
 רפים ברחום מתים מחיה פחסד חיםסכלכל
 ומקקם אסירים היים חלים ורופא נחליםםימץ

 ד91ה נ"י *בייהד קעל שיף סי 94י* לישניעמידתי
 * "2יוה ה"עקיס יטעה ל"ע תלדלד

 ברחמים. לסים :צידיו ז1כר הרחמים. שב וקהיסי
 הפתים: מחיה י אתה פרוף מתים. להחיות שטהאשדו
 געבעטעט. ז6( )יי'0ע יין ע"ד ל4ל היער וירד 4עאיינדען מייגוען0'ן

 קער: 4לשמ 4מה ש' הדשי. ~nhx לר ?;ןש4
 רגזנה. רוע את מעבירק בין בעטעטקמל

 נורא הוא. כי סידם. שת קי.י תקףי4ס*ה
 כחסר ויכון טלכיתף. כנשפיי ובדושיום*
 אתה פי אטת, באמת. צליו ומשבכרף*
 וחומם וכוסב וער. ע וידרך ומוכיס רוןהוא
 .ששחור-ש. הh-~h 4 ןהזסר הונה.הסי
 וטאלין מגרונוו-ם. סמר אר-ץושספח
 נרול זכשוסר בו. ארם כל יר ,חותםיקרא.
 יטל4כים ישסע* ריקה רטטה רקדלישקע*
 חנה ויאטרי' יאסזרן. וריגושה רחיליסטזון*
 ל' ברין. מרום יבא 2ל לסק,ד מדין.יום
 מעכבי עולם באי וסל כדין* כעיקוף יזכילא
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 רועה. כבקרת י שרון. כבגי לפגיףנייתזרון(
 מעכיר כן שכפו. שחת צאנו מעכייגריד*
 סי. כל נמש וססקדר וסטנה.ומספור

 ריגם: 24ר שת רססתיכ ושה* לסלטק ותסתוי
 כפור )צום( הכיום יכסבון. ששגהכראש
 יחזק מי יגראין* וכטה * יעכרין כטהיסממין.

* 

 סאש. מי כקצו. לא יטי כקש* סיומיימות.
 קרעכ. יטי כסיט( פקד כסרכ* טי כסמם*ימי
 כס4קה )% * כטגונה וסי * כעש טי ס98א.(פסו
 . "4קם טי * :4מ וטי * :4יס טי .( כסקילהחך
 :רים טי יסישי* המי יש** טי ישרף*ממי
 יגעני: המי .נעשי* טי שמל. המי ילם.(נ"
י

ממןקולצום

 וצרקה ותפלהותשובה
 : הנזרה רוע אתטעכירין

 בשמך. קראת הממע ביו בעטעטקמל

 שי להעיז* ההם לזעם קטה מקלסי. כן ששטףשי
 ועד . וחיה טיך13 ישובו חם שי . ממת במות~תחפוץ

 3י "יאמת, מקילו: מיד שוב aa לו. תסטה מותוימם
 טים בעיקרם: סם שי וצרם. ףודע יוצרם. הואשמה
 משל לסמו. יביא בנפשת לעפר. וסחיו מןפריסודת
 עובר. 3על מכל. יכמין ייכש. קסעיר ס4ש4רי סשסר;
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 ונמלים פיס. יזייק נה41ת* יקריס שלה*וסן74
העיף:

אסחחאעלך4סין2ךם:
 ףיך. לאסף קץ( %" קץה ן8ין לשנותץי. קעןה אין9
 * שקך תלום לירש ואץ שבודך. שכהז נ?-. לשער81ץ

 ששמן: "ראש שטני לשמר. 4ףץ ן8ןה * 4יהש%
 : ש8י סקרישי 2ל שקי לת הגש לאינוש%.יקושה

 שטף חטקרישים קרש. שרעי שיס ומור-ן
 קדרחים טחה דרי עם קעלה הרי .שקוש

 שקדש. קישר-ה טשל"םג"שלשירץ
 ושטי* !ה ץל ן' א :יקיז נסיאר. יי 2ל ששת%י
 שכורו: כל?שץ מלא עסאשז מ קדהם קדהם קדחםיק

 לזה ףה שואלים משרתיו עלכם 4 הבודו9
 ושמרף: שרוך לעמתכם שבורו מקוכםשיזה

 אלעזר. מממכר טס "שס וטורף א"ב"ף9

 וחמעףם נמאתים כסא. מרבעות הפה ודץיותאשרי
 בפנים פנים בסוככם בו נטשות . שפא מכניפותהשם
 למפז ;טרשה לקיע וטמעל גשא. שיכ % חסקר_ ;2ין היא לגשא. 3מר שראשם יקז רמתזלששא.
 ורצוא!שוכ סשות י ישא. סליל לאהד ילי ףיתגשא*

 סהר %א שקק פסאז ששא. 4"ש-עיזות(טיעיש%ן
 גשא: סקס :;יל לא 9קם כל 3י יודעות 3פא.הוד
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 יקש לששא* ממרה ישלה ומסרם סאתן סטש .דג5 שףי
 טמ2יפא * לששא ncED קיצא *מש מאוהלעת
 ימאות הם באאא אא סר. ששא* 2ל יהחנ וםס8סי
 אמית לששאנ שלם דתות טסמן מכלא רפא.קם
 טרקכן ??מ אם יקסים ששא. 9נף יקה הד_ שס52"

 ששר.25ת קול ששא. ןסרקה2ק r~?1 שי צלרששא.
 שדשא. רשמם ש2ד ליץ רחלם משא* יגי 1C~Dיע5
 י9ז סם אות הכשא. ואולם ?9ת ושה אםשחם
 כסא: ום ממנשאנו מקאות נדא כרשע כנשא.סקקה

 היון פה יושה שר אא. ייני י4 יעיל
 שדשא: %2 חיש ?ין4ם ליחוכי וכף?שא.
 שכ'( עליר(ם ז4ל?ר מצמקים יחכנםיץ
D1~o  למרעש סנלנל ימרעם ועז וכשא.
 יקרב שרוב לסבה ונץה לאוטן *'law1סכשא
 כטא: לאוז לסיעת( וסמן לסרףכ יקרוכ4"

 לנו ץק שואלים סשר_סץ עולם טלא ובורוי
 יאקך4' ירט' לושטי ובורו קקיםשלדק
 : מפקהמו ב כבוד ברףףקף"

 סקעחדקם 2כם ומקו שרחטים :9ן היא טטקומו"'
 89מ9דק 28סוכם תכדד יוכן שכל ובשר ורבשמו
 אממרים:יקטע
-.

 אתעור. מעטנו מס ששם ונסוף תשתנק עיק
 לנבלע שבי 5התטמד. בתשףבהה מקיאים מץק'
 אחד. לב נשהש כהים ננקיע רסע לאסד. וחסדלר
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 משהש שהשר ציץ אסר. 5נ כפוף כשף ששרקל
 אסד. לכהי נם ייצרה המהם פהק אקד. לבטשום
 נצרקת יסמיכימ וד. ישר סך אמל משסיס
 מבפחום מקויףסד. :סיד מטבף ףטן4הם אסר. סןהטב
 אחד: אב ובןשרגרזים

 שפש כסשא גשקתו ?סד* קל 42י-ןן למז למסרי
 טסי. למששם וטןוח 4י סשינ וטסי. נשספיימיה מיבלן אסי* טלף מי "ןי סליץ טסיי ור.3ה.
 ת .עשר. למוריק וס"ץ ההא . שסד שהא"- עדשקלים טעקךי 81שי לטסי. ריקכם כיורע סמאם וע!ר
 לל ארי טת לשבעם פתיחה לית וסך* משובהןכו
 שחד. ?סד 5כץ4"ם !7*שע דכות נולה וטסד.?סד
 וסי "טקימ טם "' ל?סד: לסד לסצוא קשנהגקהר
 להוקיע חותמו אמת גטסד. והא למאדשהע"טיע
 אסר: עם ןד וככל המים לעת אסד. האכי

 . לירחי שכם סטת למד ןלכך ערך תזוקל
 רכשת יחר. פה שמע המתמרתזאת
 לטסד: ישד יעפר%ף
 שמו סטשןים עם וחון ורמוים קן הוא קיקיכןי

 איקרמי "סע ועסקה טענךם ?נךד ווליום%מבחר
 * אחד יי אלהינו יי השראל שמע"י"

 הף4ל מלכנף הוא אבינף ההש אלהינף הףא אחדי
 כל-חי לעירי שביז ברחמיו י"צמ"בי ררההשמעמיאסף.
 לאליהם: ל%לסיפן
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 בשש. אהבמשק
 סצוהז תקז * טכסיסם ?Sw.S~ 4 קל 4יע ן45מצה"'

 ל4ק "סריסם: זימנה משרשעים ססאמיקסנשןףם
 שי רנליסם: נכף שלשתם סמו שלשים. תקשהעש
 רשייתם ס~2כקיסם: שטתם חמו עטטממי שחריתסרה סי גשום בקים4הם: עשיה כמו יהם2זטרה.מגפפי
 ריישים מרסיסם: על חמשה פמו חמשה. בוקרתן
 קיןךמשכף שךכל2יסם: ומו?חד ושסד* סססאטקט
 מאש הן סקוסליסם: שלשה סמו וללשה.לעוללם
 צק4ן : צלעותעזם 2?דה תשתי סמו . בשדה קשטיהדש
 שבןיעותיהכם: טןטןה סמו טיבע* ודכאןלוהגכם
 שלשעם כמו שלשים. ןשהשריז תסרינות4מלסיהן
 שמנה כמו עשרה שמנה תמירים סלל יייהם:שגשת
 תקיעות תמידעם דבסי שנשדראיהם: חליא*שרה
 שמלכם ונתירות ?שךאשיהכם: טשןה סמוטמע.
 לסם סק שכצואריהם: שמנה כמו שמנה. בםוכחוח
 שכם "י ?בנקסיסם: חמוצה סמו חמומה.סבכיכם
 מיתות בלסכיסכם: ששה כמו ענשה. עולםמוליכות
 נפש ו2שתנותיהם. ןקךב יספן . וסך2ף ן?סויוכקל
 הנימותיהם: וניד יבשר עור . חיה ןחידה נשסהר4ח
 וניב ולשון מה ויסצו שן ןיכרר ןכן ישאיקיע"

 סרוס נרזוכחי ראש רעד מכףדגל .שסחותיהם
 טאלטיסם: שנית שסכע דין וידםלסיריהם כחקששומרכקדליססרישוטניסם*טעשיסם.
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 והוא מושיקט. הוא טלקנו הוא עבינו הוא אינו הוא יזר*
 5א5ורמי לכם לסיות ?סימי לקי שית וסשיאקם

 אריכם* י אניקף"

 ארירמ. אויר נ6ן הועמס 6יןנשרש
 ומץ : סוץ ?וי שיף טדי קה חדניט % שתיירט אאיר9
 שסד: וקמו שסד : וודה סהוא נייכ( סאבץ ?5 ע5 לקלסמ
 דין ש.ט2ף ric* 59 ט5א שטפך כנודף, תה5הץק'

 טששמ, יזם י2ש ס"ררץ* ןשקסה :רשה 9סןההשטי,'
 י9ר לוקן שושר קו5 ץ* סקרן "ההמצץ 24"( )י6ג2שף
 משלוי 9נף השטסה 9:9ר' 85ךיק צני ארץ.ויוךא
 סקרכם 2רק ארץ. בגעיתו יפ5צות ופח, גססתטסך

 טחי( סורו )י6 מנו קלף "' ~?yT* טסני 59 תהםלטששמי
 81ייר' יאור סלייץ* הית קוער; קריכם ןנובכף, ךףןי

 מסלמת !ןוף ו9ה, היך"י טה . למרץ תשיבק2ם
:rr~: 
 הארץ. נ5 ע5 מ5ך ההא כי להגלות, לסמויהקף"
 tv-ws יסטרו מחץ' ןךם' נש(ק' TWD ט%רידקף?מו
 ס"רץ: 49 ש% שךיר מה חדתנו ן טךקלנף שדירק'
 שסד ב ירויה הההא %ום YTNn 59 52 לקלף ךרן('
 : אחדהקמו

 לאגד-. ותצ מךשז יךדקיץי
 : סל5ל" :די ליד 8יה ח5"ךך לעולם ן ן9קעך"ף"
 ישתרף נקייש קרקף נעסים ילנוח שיף נזיר נדד לדוש
 "ם"* מיוש זיוי 9לן 58 % טי לעולם גמיש 5א ט?טט"שיני
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)ן יי שקקי ןכעקדש ףטטן טקדהטיכם. 89רשדים %4' קץשט* כיי( נ" טקךשו סקריעןךסי
 ,, ועל * ע2ך יוי,טלם הן5 עשר. מ4.ך58 שמלקיניי

 מל מקדו. ?גי כלרן טלכרד ה5 זבנו* משטדיהט
 אדפדף. K1e' אהבת לנף ץכר עור היכלן:טכ81י
 יועי4ו סטכם יסכית מד:גףף* ישמת הבעקדינק
 לשדרגו: היום קדוש כי ריבת. *ק ייים( )ף"אימם
 ?בר לעקב מסד קקע* טיי מיל יטר סליץיטץ
 ד(מששפ: ההפגימך נלמפכש וציקני המשפם.חק
 4. נפלט א"ב ב"קוהן. סטיון.שסיס
 י אמףבה אל שהא מאמינים וכ5 * משפם מדת בידהאוחז

 זייות: כוסן קה4א ףט נסטרות: גנזו יבודקהבוחן
 סרק: נהש5 שהרארמ טיסת: יפוךה טקו.תסנוש5
 שת: ן:ן שהשרס a~lv: לששי ץחיריסרן
 "דויק: "?י זשד"יוקמסניי

נטישס"
 )ןהוה(הסםק:

 : טיחו נשץ קהוארט : טבלתו גן שמומשי
 הברית: זוכר שהוא ו"מ : זכרעות מוכות למוטע-יוסיוטר
 1-קין: ח שהף4ש רט לשל-סי: חיםסחוסך
 לכל: מוב שהוארמ ולפוכרי: לרעים יטטיבסמוב
 : בכמן ייערם ?היאו"ס ןצייים: של ,ןרסייס
 : יישל כל שנהנהו'מ * : יחד וכללכם ינכלסכל
 : היא לכרו שהיארט : שיי שעג מיקסרהלז

 עולם: מלר שהיאךמ סטליכה: טלס"םיוסטקליף
 חסר: מצר שהואנשם כל-דל: טפסרוע"נ
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 סלה: סולח שהא ךט מסוררים: עין ופטליםמחובל
 לש: זשה יהרדט מאניו: 4 ותינוסית'

 :יו: יתיחה קריאהפותחפתהולדוטקיסמשףךה:רט
 7משי: צייק שהיא ה ילקו: r~el היסצקה
 רטקהאקקהלכעום: חף: יטחריר בזזםהקצר
 לרצית: רף שחוש רט לר1ז: דךטעם ומקריםסרחתי,
 צדק: ש"מ רטשהףא ימקעהקמוךונדול:השוה,

 שאלו: סטים wne רט ממימנם: עם וסתמם ד,תם9ק
 60הן.9נרס

 געבעטעט. ניכה יזוב בירד געאייגדען מיעוען שנד אען l'nwpe, 8רמנק8ורטחין
 שגיאו 1ד _5v ננתוב ויחוד? כל על 1מט45 לנעו הנועזב9

 "סי? 4ימי יסי י ?סיד מה4א גזים סאןץ זל ?ל יקלו :מלי
 'ל%9ר השמחוי סטטיים. כל ויךאוףשל-טה-שגראס 2י ותיקך של-ט2שן 2ל אלחינף ן פחדף תןובכן

 בלסכ רצונף לטשות אמת אנדה כלם רעשףשל-מברואים
 גנרר עי יגיר שמשימז אלהינו יי וגלני סמושלם
 של-מה,9וגאף: 2ל נקא ושטף בימינףי3בעיה
 ותךגדץ ליראיך תהלה ל2מף יי כבוי תןנבכן
 יירעף שטסה לך לגצמל"ם ,9ה השטחוןלריעוף
 נר 21ריסת 2קעף יךוד ןךן ייטיסיץ לעעךףהעשון
 גקימ: נטמרה טשיחףלסן4ישי
 יהיריכם ג2מף יישים והטקחף ושאי צדיקיםיינן
 ייה וכל-סרשןה סקיןיקיס* ועויניה יקילףלרוה
 כשלחרץ: זדת סטשלת מ-עמיר סי מסלהגועל
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1צצ חן. שש שישל *ם 46)'111
 6טרבעטער רער מנצר טמזמעט 4עאייגרען מנרערען מ5ני4ען מאי פירטחי,
 4עאהניקש איתטע, 11ח מונך אעק אמק, טק 8רמנק4,רט מי, מיי,. ישפייגיך

 4ע1מ4פ* ניכפ מבער ע:ציד
 מדרשנו ערוף. ?שים ן4-2 כבשף. שם רקרט ל4192 3לר:יחסט
D"?~  שןיו זףלןי סידי ףיקרי חרץ. זל-חסן .ייריןליף יךע54. לא
 שסם השו שי*י עם המטרי אוןעציסם. והנשו יתק59,ם.(לף
 סלת%. צמ 11ייר4 9רףי ינחשל עם-ש9ש מיראיף לן4רףייס-
 לקוטג לכל ספנשא רנשאוף שרו?בורפף: רסללו ינה. ההרםרלשד4

 רשש. e~o מקשתי "?שכה* סר רעשייף שרףי כזלהולסלרי
 רריטםיה זליגת(. סלכ4מף על ויעילי ששיקף: שיםייבלי
 *שהו י4י לף ך4מ בכוא4. ךהיקים ושסעי 2ם.שקתל

 עיף שמ- כל-כשקוך על לכלך י אתההנשלוך
 בדברי ככתינ ארשי. עיר וביר"צלימ כנורךמשכן
"הללרה: ומי ייי יט *פו לפכם ןהוק יסלדקרון

 מנלזכץן א5ה ואץ שמך ונורא אסהקדים י-:-
 שלתוי *

 נצדקה. ךהךש מקרוש והאל במשימ צבאות ןייגש"
 מקדוש: הרך ן אתהכרמך
 :ולשיף אוסנף ה9ס סעידמי סקל סמךרז4ףטסה
 נמצוהקי. וקדששמ סישצות. סקל נרוסקשבףשף*

 ומשרגא מלדל הטסך לעביךוי יקבףוקכ?קנף
 ייס: היי?ל.,י

 . היה היכית את-וב( באהביק איהיני יינססן,~ף
 ס?רזך,ם: ליעקוצ וכר קיש מקיא הרועהיחם

 כוער( נברציאקקבו ס4ורצנף * ס59ן4נויוחסן
 נבית חונותימ ל2ש.ות ןכללם *אניקמ ןאוןארקעקנף



118 משי ריש שי ש% 14מטוקף118

 סו% זליי שף שיקרא ומקיזת סביל סק"%7%
 ""יפ ב מיסגן יצדו נחי : וןשד שישסיסהמיי
 ושל נ4 ?לי., ותרסם היקץ ושקץ מלף חבותיפ%1מי
 לכודו: יענבל ייכסה ומ9נך'ף מריים T~QNטקיי?ף
 נהשע ?מרה אןנף זכוד*טלכ"ץף ניה שיענףיעינו
 טייפ גקיכ סי זל ל2ימ ינףןס14א

 ה13הם טין .
 9ר4ה זירף ,יין חךעומסיאנף מייחמי כנםובפוצע(עף

 נ4?ה וף4ם שלם משקחת טקדשף .טית51יר"ילי"
 ימ?סים הסררם הגורש חובולרנף "ך9מת יתעוגן

 נ4?רק מנך' סויירו יוכח מיקסף וכרןשסליקכם:
 ש9ס9ס זמו רצו?ף לסוסת זאהבדק לפגיךשקריב
 קכינר טרי יטרף משה מרי 52 נתורתף%פ
 :כאמור

 לעו קקך4ש,ל לדוש שלער סיודי יקשקשי
 הנרשלה יוכם תעשן רגש עבדרק כלעמלאכת"בם
 9ך קר * ניהל לח לרב דגשיכם : לכםרריה
 עסקןרק 49,י-שנרץ זיזיכם יסמך ידר( לצמרקר
 שזרים קלשה טקך9ר 47קשיסם תמיסתם :"טיים
 ינסכו ייין לכבש רק"עידן לאיל משיניכם ףשביליר

 onmh. ייסמ" פפי54 נ"" "2ניתמירקםףשנישעי-ימלכפר.

ש.ע:יי 'סס.לי עלת טריזילקסכ(:  גייסם (לאתישעיר ןעלתמסמידתמנססה.יטיססה.
 סכלים ירך?לרטשם 4יךמ  לף  כמש94םויסכיהם
ליעמי לס:"שה
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 אאות גר. לוצי עלה למת לבל לאדון לשבח"נף ס"יק. שסיס כורעים סאנחמ הלרון, קעהס חלקנו שם בשיא ס"ר11, מוסס-סבעיינו
טק

~1wv פךעעם ן4;סני שיעמעם* ז ן4י קסם סלקנף שםשלא ספדתי יחה' 9"ש. שמבי ויא סירבתי זל 
 משדהם ס9לסים מלסי ל%.9לך ומורעםען2תסועם
 יגששו ומהשב חרץ ןיוסד שעם 3שה שהיא ההש?ריר

 הוא : מרומיכם בנכהי עזו חרסינת טמן2לכשכוכם
 כיתוב זולתו. א9ם לקצף, אמת שד. איןאלכונף'
 עוי: שין טרסת ךןל-מארץ טקעל ~Q?piבאלטים הף4י : ס5 אלל9קך והשכול היום ףרעתבתורתף,
 ןיי1ע: פ"ן4ענדעו מון דער סמריפט :"4ט, הז1"11 שללוט הוא 4עאיינדע ח",ץ9יע;ר
 ס9ם הרעת , טלגרו עיר שין סמליים ה4א ן סי לרתת מר"משכחה
 סלמת מאבץ הי סיעי גש9, מצלמים הא : שי לגגי 4לומשבמ
 4שם* סשימ אלמיף ני סו שסי: : אי"יט ן יורחי שסע עי:שק

D$e~נ4ך5ני קולים אלמי ה4א 4ל"י1ם ן י י י" אשי ר9ל סארץ 
 ש.הוץ ןוח ולא סףם ישא לא אשי ומנורא סיבור שייל סשלסףדינ*ם

 עולמו וער טעהה שםתקבדן Te לאיטי גלל סב4 אקרא י שם51
 ס"קק.קתיס וכף. אלהינו הוא רם כקיץ מחרייגוז כנגון. קימייעיז

 עיך שלנחי סיפיות זם היה חכותינף אלמיאלקע4
 מלשוך וסמניוהם nbDm לכוחם העומדיםגיתהחראל.

 טה פסיגם * שהנטרף טה הידם ושךחל: לית 2טך2ל
 חי44: מיך יר"ם מקללי* סה משוגםקהרעי*
 * גטקךמןגרכץ מקוך . ירכרעףן ברך . פנץיןהלכףןבאל

 עיירכן* לפו 2יך ןמגרכץ: כלק פקייטירכהץ
 ק2ם לששך גחי9ה* סקווש חרון מ% 9שם :ע~" * כעיניהם תלפות. שם 2טך סיני בתוךמבוררן:ןסם
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 . לשק"ם * נמצאים קון : לרחמה אותם משיססשקי, קן 81מה י כחוסה אותם סקס'יקם נעיף .וסיטה
 סיירם: סד משסע וטחה כקרם* 94מף שיסיםלב
bebeולא כלששם. ןש?לי n~Rr .92שף 1לא כ1ם3ף4ם 

 עניים* קטה יטה ן סמיף י סרצשר:שיא ד9ר פיהם יאמר י8ל . שאשם 9ם ושימו י," .9כה21%ם
 טת ילק'פ : ?ייג4נף 9מו ק%חמ"ם: ק9הי75סקיף
 כ4תונ : ירחם תרחם אשי ןאת . יףחן תחטאשר

 : איסם אשר את ורחמהו . אחז %1ר ית ןמ3"יבחיתך
 "ימיים. "'1 ק"5ה ויה מעץנ1פד"מ,

 . עיא"' "י"ים "ישי קמף כי ?דש4 "יושטי
 יקר"ל: 45ל"י קכקקלף סי נשלכי ישי lnho.%"י0

 : צטט כ41גה י סעף "ששלה * פניו אחל . לאלאוחילה
 ך%ת* שקיניה 4פ: טקוןדק 4ם* סקסלששר
 לשין: מעגה ימן לב. מערכי לסגרם מסקליו:נשד

 4ת וסי ססלסך: יתד ת2י. תפתח nDW~אדי
 הית- שנייס וגאלי: צורי מ ליורקי לבי והגיון פיאמרי

 עגף בתפארת מהרה לראות טלט'בף ן לף לקיקעל-כן
 למלן * ןהאלילימכרותןשרהק מן-שארץ ולמלעגלמעייר
 לר(סנות * רק% גקראף 9?ר ן9ל-סגי שךי ססלכהקעולם
 לף גי סכל של-יו4יכי ודעי ישייף * ארץ 9י-ישפיכלרר
P-_Q~ן9רעף שללשני מ י%9 : 9ל-לשיז תשכע 59[~רר 
 את-על כלם רקכלף ןקבף. מרי שסף ולסבוךובפולי.
 סי . הנד לעולם מהרה עליהם ותמליך .כלכורדי
 . בלבוד תמלוף עד לשליף סיטן קיףר(טלכין




