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pe404ךייוי  *ייפפימפפ4י:רע רלי גירד 1"ננט  tunDIDA 
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 סחלחוט. נחנטי כסט איכ עיפעיוקד

 ) סמך.. איחויה ןי. י,הןה יחי. ימגלהזל.

 ופעל. שח אשי לפל. אשגב מלזכויה:שטערנמ
 שי טשגד. 84ח געע סלוקה: שמה לו שי48ורוי*
 שקהל סטלישיק: 3יל שמק. נאה %י אני.שאו
 ל% ?ז. מטי ש8ת לסי ארשי* 4ם שרבאבשר.
 טרק יאף ממלכא. יבאי 'גלכם. 3"4סילישיק:
 יברשכמבהף ארעי. 3רר(ףהף הפלגכן: בכסחנהדר.
 ) סרת. ריכים המלעה: סגיי שסעוף. נשלננוד*

 מלשה: 5יך8ה לכד יסד. מטבעבף nbiSD.9??מה
 יוביל ףמה ושב. מאות טים כעד מם. ס4םורך
), סיימן נגיייי שי יעגים* האזובי שילוכה: 4fpשר.
 ודפרי. לאמים כ"1. הנידף מלזכה. "WNDממת.

 פיכם ראשכן. ונלסם השלףכה: ~CQ רכתנ.*
 :סגגט40סע

 . כהמליכי. אמצך . כשממלכי ל8ז * שנסישהקולשי9ע.

. 
; 

 '; יוכן כיש לפני כהשליכי. אליל וימלוך: yp:חוהא
 להלוך. לבואו י*: ח"ז ללח, מלאכי אגםמלכי.
 טסלכית. יטבת * "סלכות %ת שיו: יש14ד. כסליחתי שימלוך. כהפצעו יהלוך. ותוכי*: י לבל ימת מלוד. כלי נאים פיז טטלוך. מגף4ן"ם
 מליקות. 4ייע נמלך: והא י"א וממלכות.אלכם
-xgl.שימלוך: חוכיו לזכות. הרוכם 3ל ו~ריףכווז 
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 נכ5 וי5ענ ממכה: פכם4ש חי. נשבע כיואבר.
 מ5ף9ה: והמה בים. יחם כו 5מד. 5א 3יד"א.
 טןץ* טרמ יאת שבי "ןב 92ד אדווו. ע5זד

 הרי.ים* ין(רימף סריסים* סיע ט5י9ה: 2כדנשאת
 עוריי שקמן. סע4בע ש59י9ה: לשריר קו5. 4יבףשי

.nDohJשעם קלילה: יצטחן ורדי לית "י 
 טלילה: שליק דשם* יט52 ף"הי וארסםויטיי
 4ג' ?חדטת מם. מסריכם שי כנסן. בניממשף
 שמץ* ט4ה 2ד נט* ק' ט9סם מ~9ה: סיעשם.
 חרישה* יהובי סט5ףכה: חרט מגויית* תרעמסגי
 ט*9ה: טיסי Psa. 4ל' העריף 5סץ. הקשהאז
 י,ש5 שטר* יאניף שן 89ע. 9י י9א aa~ לחםיה

 אצייד* ןמרף פד5. טש!!ר פלבנון* כארזמט5ף9ה:
 ויננט"ג.תע

 תיגי רקרףק שכיק* קיקם ?נגניז ממיכסן*יורת
 גטיכתע. יוס רשיתי לשקוד: ייסר( ימיססלכית.
 צ"ע 2ד טלכרט. שעל ושה ןכ"ק. דין ?יזםמחטיי
 2ד סדיר הלך. סאות מכ"ם טחלך. סלףךדט5ץ:
 ילדי 9ה 52 ס9קלר* סש5 למלוך: וקווס%:
 ס5ך יטלטגי משלוך: ילשץ י נטלך* %רק5א
 הא 9לד* ש5 ס54 שד מ5ך. טליים יי9לד.
 קיף* טששמ שעי מלך* זיע-י שדי ר59ך:לשיו
 כו* ש.?יי ריו זך טיי1ך: ים15ף ימלר* סהשהשזהבי
 ור י%: יעם ומכם שפרכו* נדיכם וך13*קטלן
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 שפוציים. פליל הממם. אש כליל הפלףכדה:ספיר
 2ףד ושנהם. לסב 39י ו9י לשחק* 2יה(יחשבו נל. כיע לשחת הפלףכה: לאל כי כל. ידעוופז

 לטריים סכי%. טיל וכס ההסב* יסבוסטלי9דק:
 ימכנו ליסח* צאן הדה ntbD: משליםימשפל.
 בלא טכף1חי סמלף9ה: לום צעיר. סלכףשנכללות*
 ?~כ . סמוכם לסיגם מלף . 99ף בלא סד? .הון

 ורחקףם תנים. ל19י יובעם. סמכרףהפלוכה:
~JFG פאל. "כם והתרדדו ודת. סריו( בגראף קהלף9זאה:גבול 

 הסמף. שעיר טלי9דה: מכהני כס. סלאתמגרףכם
 המלוכדה: %נ 9ס'. סקורם ויירש סעדו.להלהף

 :9לי9ה * סטן. מסד למצ'ו. סרי סיהז *. שגבשי
 קננט40מע

 על כהמליכו. זכים לטלפן. עי ימל לשלכו*ן
 חמר ושהלכה. כרת קלי9וה. סףשו נטלך:כל

 חרף9דק חבש : ןטלך 9סדשל *סטל9ה
 'ים וששוף *

 מרח וי*: סנורן של *שה* 9nbnaבף9ה*
 בנאוה שכיהן. ס9ד פמאו כשכיהו. עובדיטלפיהן.
 הליהק קל 7שש3 * %'" ממי :י14ר

 צל 9סע *
 סני 42ו כמוליכתם. 'הב וט*: ףכם יפןדכיתם.
 יעברו למלוף: :בא פו מססתם* לו עץ יתםאסתם.
 ן . טט*יכם 'חי * ?לום י9וי *טממיסים
 מטליתו* כס. פהכתו. אים 9סלעזו. סמיםההלך:
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 יד 4ם גאיף טא182ף %ן שורה דף ותל%סן2צ
 מוראלישכשי

 פכסא מילקוטה. כא גל-את. שם ג4'ט. *.משה
 כטאי. וכונן Y~BC. ש5 תשא נסקץ. עלך ילזוכה:
 מלוכה:גקית
 fts סך ד~קוץ. ול קה"צ סף "ה ישף. ?הדועשב
 יב4 קלן קרין צפוןזאבתי
 עיכיימו. הנטרף סקיי* וסשה יכלה* סאף9ך

וי34י
 שכשתק* ישרה יוי* ק"- שצר "י ילי9יק:

 מ5ף9ה: טבור שגןנגונלה
 מ קלן י סס4י יבאנה סלסלי ומשכה גכי"ף. מי 2לשנתוב
 שבויי Y~pJ ואך יגירישעף יין יסר?סאות

 יטגגט040ע

 כק.כתו. הר"ר מוקמי. כנוד רמ,:דכון
 של* 13ה 5כ5 יטלך2 3ל ליד טל4יסתו.49ירו

 זה חיוכם יכשל. וחדשיכם יקטל* לריינטי: דרוג לאור יאפיק. אום ל59 ישיל* ינכעוסי
 גאעם. סמו נים. 9פ4 לטלור: מציל הפיר..פהא
 דגרכם. מ5כ4 5מיוף: כבאו נאיין טת3איכםזיויעיף
 גריסי לשקוף: שמא 2ת סגלם. 9יד דגים.4י5ה
 א5 עפים. מתמי בש" קן2פויכנם. ןץשפףתטעם*

~lpD
 נשאם שיימען. למלם ףים. ג3ק גילף:
 שיק . %יליצו. סכתן לכ154ף: דליתכםק9%קדכם4
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 45 והא סג* ב% שוויי צען* אליאאות
 ~rwn ש% 'ס2ל. ש2ד n~Eg ש מללה: לסחףנשמד.
 קורנסה: דק59' ןיסעף שךש4.
2ווינ

 ?הלמי
 ישליף ס"ט טתי4 ים* ימשאמי מיש%

 ?יז %ם ?15 ן ושטי מקד: טנמ 1ד? טרש משולי
 מנינימר. כי עלומיכם. r~s זבל. ערעריקפמף
 שש וש Qsi~ih* בם. יבא קדש י ט"כה:קויסה
 מסיכה: בחדשוראש.
 %ן ךוא עוקם טמני והנשאת יאשכם עניש שא24שת4ב
 : %ה שבור לץ הוא ןבאהן י שבור קל4יז הוא סר סשבוך: קלן הכ4 עולם טמסי 4שא4 יאשים D~Rשע4 :יגיטי טלכויןי 4בור מ הבור עזוז ן מיבתר קין 4ז קוושבויי

 יסנגטמג0ע
 לטלולו: ש5י יש5כף ח55יכם. שמו סחוב*ללעם*
 ושללעם. ןמרה שאף א5הם. נני הנו ומלהם. א5מגד
 ושקשו* לסיים שהשיאו* !ד עזה וסללך: יילידה
PDD2.ידיץ משאו. רגם 52 רמי: שעז ינשאו 
 וזפויוי פ"א  וךכולך: יעמכ כקאו. הוד 2ך(29?או*
 רמ5ך: ירגיז הארץ. כיהובי פח וחויץ. 9סליוןשביץ.

 משנף פאר קיץ. ףככם "צלש ןץ. שופרותשסי
*r~sסמים עסי ~ט5ך: שי 1יןי *~r_ ולודר 
 צבאות ךמ*: כי ירננף ט52. משסי "ה5סשע5.
 להע5. פאר צפירת uc~* ירמד לעלעם פע5.נ5
 ממיכו. *ררת מלכף. אשר קצינש ךס5ך: לסדקסו

 -א_=4אש4שג ,". --'-=.
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rqea 1% ושש ש5 שף ?אםמקף1%

 קץ לה. ארף פץ סטלמע. שקרה ערעה*רבצה
 הות סטרפנ ?וד ענף מושחןם. 9ר?4הפיכה:

 הילקה: תר ידע*ט5
 נטיקיי לץושהסחה 3י טת לקא קין "שר קשקש וא6 נהי יר ע5נטטנ
 ~TS* אקףז נהים לעינם. 2ל א ןה אל. "צאקעא

 ףרהע גמצכאקי. 14ן ומסר 9"צףי סלףכיח:ורסקה
 יף(שה: סרהעזלף*

 יירטל "סי ייה jpa 61 ש סיים 5א ?חית"נרתע
 : בו קלן ימרפקו ע% אלטימ

 : י59יסה !ר ? ישטיר 5ב5 . עי העדאור נאחז.טחנתי

 שנט040ע

 רמלוכף. קיואים ןס5ך: שי לאדון העצ5יכ4. יחנףקל
 ןז ומלך: וכראשם ירכי. קשמיהז יחלוכף.4טסןיו
 יבו קמן. למהוד רשים מזמן. rw ליוםסייען*
 יסור ר4ח מהיען. נבאו נ"ן. ר11ה יהצלף:נזעם
 יליייהק אוי תליות* שוטן הף5ך: וייעדוסיקו.

 שא"ש קמלך: כי ופצחם ק1"5וליהז. "ףר טללית(.61
 ירקו קריא* סמון שאן אותיא. והודהחטיא.

 האיו שיש. לפני שמו כשמש. כס תכן ר59ך:שי
 ךס5ך: במלכי סשקש.שעאת

 ט9ה De~. שבטין ועד ש9ש. מפורח"יתגמד
 ףמלר: קיומם ששלש.שרה
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 שיו* 4רק 1'4כם רשע. ו?4י שי תבל."יתכון
 : מלפכהקיניי
 טף מף8!ר עע : לכש לבש פאות טלו : _קדשך ?הסינשתיב

 מנדט: גל מכל%8ן

 .רשע* טסה משכהי לאמים. תוכיח בים.תקהה
 לסך.ך. ף?4כ *- שומ1'ף סילוקה:משל

 פלישה: :שיי 89ח*מד"
 ס"א 4ים ץ סאך. 4י 2ל ~לן : וסות ג;יאף 2ד עלכשתסב

 : ?Sn ?סע לאמד כתיב יף1%ףף שסקי קשי שסך :""
 י שחד :אלחנו

 וסננטמהמע
 א% סכים 5א תשטי 41די לעלם סטיי % ?תשתףסרהוב
5pt?בז' קלן הגרועת עמו אלטיי : ?2קרש5 4קל רשה כלא 
 ישרש5י שלטי יחד זם ליאשי וסמחשף קלך ;יייון ומי91חטר
 41אסי ונתם: ומנשל סטלושה )א וי לאטד תתוב מךשףושדנדי

 ממום? 4ל מכ5 מיו שף שמשמר fp ך 5כש לכש נאות סלדן
 סשבירי קלן רבי עולם שתסי דסניאו ראקךשם שארים שאוושסר
 קורים שאו סלסיה? נביר ץ התר עזם : לכוד קלן ,הנד

 סגן %ו הוא קד סובדד: לן רבע עילם ממסי ושאוראאךף
 ס*ן"ים :_RV?~y %י ועל קיהי סש13י * הוא ינאית :סיביר
 ראשון "ך ?סאה2 : 4חל1 2שיט5 לן ן שמר נה ל"לרכתוב
 חין ומר ישיים ו54ו יקאסי אי"ימי שין וטנלעני מרטנחל

 נתיב ו;תורמף יסדי והימד אסך א יסמר סהוא כלם ס"מץ שיעל ל* : לצף סטטי סטלישהו ל: nc~aa ישו מר אתלשעם
 שסר? : סלקינו י 2שיא5 שמעלאטד
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 %ושי*ש*"שהי אנף

128 משמו יאש % ש4* ליוםמשף128ן

 51 2ל מעך אשנקעו אלתיחלסימ
 סרחג על 51ף *און כסדר חדפעכיקכף סלחסחרן על רס-שא יככיכף 14מעולם

 יי טרש-מעיל 1וע * חרעף סכליהטכי
 חמך-ק כי כ4(-יצור רכין יעלתוחסה
 טללה: ככל הכלכיתו עלך ישראלחימי ן סחפו לשטה אשי כל ויאמרך8רתד
 כראקורסף ס"נ4 רסן וטידסיףקרשני
 דטסר כישטגתף. ושטסנו טפרעף17כענ4
 אטת אלהים חסה כי כאטת שכרףלכנו
 אתה בריף לער. דפם אמת מלכנםורברף
 וזר-יתק לקדש טלק-וקרץ על סערן
 הזכרון:*ויום

ועקצנה
 תקיעה: תרועה: שברים:תקיעה:-

 יציעי כל נכמצפם. יעמוד הים עולם. הרת שהם"ף"
 רחמצ4 כבנים אם כשברעם. אם כבנים. "םעולטים.
 הלזרע. לף עיענו שע4ךים ואם שנים. על שבשרכם

 קדוש: אידם מששמנו כאור העועקש שמחניףעי

 טלין ונשא. ןם אל לפבקי ,זגרכ שפתית ש-ךקת"ף"
 כלהמים ימקסל מרטקנף יקול וטקשיב טעםופחדן
 מיכישט: סדיוברצה

 .ין.

__4~. 
 ' .:,- חחחאנעצנןננ,(נין., ,
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 עטה אתה "יעירשו
 cQ~P* 9ל-:צודי ופוקד עולם מששה זוכר אעודןשן.
 ש"יןאקות. עמרני ןסמע יייהע"מה' יילישנך
 2יגץ: מ4גף גק(ר ו4יז * לבדלך ושא היס ורססה 4יזשי

 יכראתה
 את-פ5-סט*

 נכסד 5א ש5-היצור ו2ם *
*SP.t~נטוים צפה ט5הינף* עשגיךל רידית נלף סכל 
 ש5- לס9קד זויון חק מסיא שי ש5-מריות. %ף2ד
 לסין בריהן והמה יפים מישים להזכר יגישנ ייםרו

 4"העה ממלפניכם הכע(. 9את אשית סר.מליתי
 פי יאשון. ליום זקרה מכשיף "סלת סיום 4קעיף*
 המדינא 521 2ק1: לאלמי כמםפמ הנא לןשראלחק

 ו4י-זו לרוב. אי-זו לשלהם. ואיתו לחרב. אי,1נוואמר
 ולשווע: לחיים לכנזשקים ופקדו. פו זכריותל"כעי
 ל%49 סליי ש5 יקי שי ריף. שסיום גשקד 5אסי
 שי* סעורי ו2לי5ין טהרתו. 4יש מהשרץנא.

 לעצרי אהד: מעללי וןצרי ותספלההיו אדםטסעבות
 דלקתך שי יתא479ד. זבן-"ום ןשכמה'. שלאאהם
 פי פך: כ5-החוסים אצח ןשלמף ו5א וכשלף. 5א*זלם
 מסשה דותם 41(ה 4א ל%9 ש5-מטושיםושר
אם:
PO4איט !הזלייך בעגיגנט אס, יעבעטעט, גיבש פחןגעגדע! .יירד :סג:טמ 

 180(. ):ייטע מ"1"וו.!9ר

 )רטובם :שישה בדכי נאןטי !שת* ?שמסה שרו-9טהכי
 ע5- ס?ל*סם. וי? טקס של-8~4ר לשמת מטבול יתמניוחיייך

 מכ5* שעקרתן 1YQ1 יסובסד ולקיט " ללטף בא וגרונושן
 8יים' ן9ל41ט81?
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 סטוחופ. כר"ם' כפול א"ב פ*פפיוטר

 * דץ י" טילוא * 2ת 9קל 8דטנ וחפשי* אפסי9

 שסנן לרהבם* טסיה לסנף* מדיהן לושית:צבויי
 טש2ן* טסי למששם* וכתיי לזשיין: יזם לי*לסק
 קוהלם בפחתי. באבות לזכית: %ק לי. ןסטשיעי

 טיהר. וכרה יז?רה: קןם לי* סי וסםט"לד.
 אם 3נר וצנרת: שם קוי. ושח לס5 4א* 9סגיז?ח
 לזכרון: 1כהע מני. ןסקש ב2ת היועיל. "ניותומרד
 הוחק. בם אשר הפש?מ. וחשן אמוד. שלונשדצתי
 ?4?ת חף. 1?יא 2ד הטסיה. רלנ יזשרון:שטי
 ש4ץי* בשמדי 58* סטנצה לזכיין: נקיי טפסן*ךי
 מ"כ ךשלל* סו ו'ינש ~P-es: טו טנ"2. וקרסיטין

 ו""ט"4מע
 . נ2ש שנה בשל א"י . טעש כ5 תחלת !כר9

 אם מעש. תוכרצע ןיכהי: ב5 יוצר למאסתוחלתם
 זכר דזכ"א: ויצירים "צש. למענו תהמך בכעס.יצאה

 ראשית. במי שיש ראשית. חבאתשמבראשית.
 - : . :.. .ץ

 .. .. י . ..
 שוה לספת. תר אם מרישכן. שצף וןוכור:ירא
 שפרוע. ר'אש זכר וזכר: לשובביכם סטית.חקר

 חוב[ למספר ספורות. רשיכם ספירתן.ותוס[דתע

 שנשית. .ר4ש 9[סיית. לחבני מקשיות* רגעןזכה*:
 קרישת .)קר ד!כ"-:לשסררם

-DD 

 שסר* ללטי שקי *
 אכה פצכ לחבוט: ורור רוי נכל סטיר. לו88ב
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181 משעת יאש של שך

 כשע* עדנא או לזכרון: שמו לדורה. רוחקמסה.
 יסטלה לן3רון: ידק 2ד. ויאמד נען בי. 2נוורנר
ק וסיד נ2ר%. ןסשרסלכ. ט  יוסרק: ישל 
 חלקיו* שלב חש- כי* יךף טשי ףאסש* (ךאטף
 ףקהשע סך2ה. 4 מרנ י4,ומיכ. שק לזכרע:הוא
 יפוממ sx~* נ2ת חכתי לן3רט: 3ם כשכסם.לו

 לראית חי כעכרך: אביד טד. ריח 3מחוכומממיר.
 פירע: ירית 4ם. ?ןבף כי קנאתי. בדברושיית.
 ששלד הלקת* קרסה 9ים* סססי לי. היה מסרן

 ומלב ום טןךיי* למיסב וסטים* גךר %ףלמרע:
 נקה. 4י ש לשגלו לזכרון: הפנים לחםלניחה.
 "ע סך* 4סטח :ה לקיט: ש"י שלקן. לאשי

0ע
~eD11et קיא חק וכרוו קיףכם כמר. ליצוא לנלתי בפמר.ףחרפ

 ןכר ץכהי:  לשיו *
 2אהש. פי צפונומ שכר: קנלו לאר. יחר rPs?שר* די  תמם שי. מדרי צפי

 ץכי: בל שריב שאור. "ש צחן לאור. היןששפמם
 תרח. 14 ממזרח. 2וה הרן אזרח. nheןכר
 למיה. פרחיו המרח. Dh שי גזכר: קלעם?קרב
 מדאת . מלעה ולקדת זכר ןזכהש: כעדם . וצרחפלףלו
 מריץ. עצב וזכור: מבוכו טרוק. וגרהם 2דיראיה.
 נו חים. טךסע קלי קחוילמי %ו **?ים זכר תכר: ולזכות לראיה. סותרו פצייה. כהשבהאם

 קלחו ש4* ראסא בעגלם. שייניו תכר:כמאז

 ._.__414שש ...
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 של ~yhll: שאי יקח טקסי* סם שיבנדיבים.
 מסמי* מם ליל" שייטטי. רסוקי ק9כהך*שליק
 ס"נונהזי %9 גוסם* ןק ייהד *9ית: ?טוטילם. יוןמוף'י יאי* לא 4ין קיש* סם טף לזוית:הרגי
 2פ כתב בו. א ימפיף לישרו: ןראש לסדם.מסלה
 שלהם ןסיים. כעת לזכיון: יך"3 ףכאי. %ףהמי*

 סעלל' לוויון: שסיכם ךאוכע. טחשחהעהמלסמרן*
 לדימיון: נל"ל שאנוש. גי?חף ?%ע* יססטי94י*
 סיא לי. גכתנ לשוא שיח. 'וסל מי ךרכי.נסעדה
 נ5 הטרק יוטחן* מעשיי 94י* ?ך 44ילושיון:
 "יסמן- לושית: שצאן שקפ. תחת עונףאיש. סי 9ל נחד של. מןמות שיחו לןכרון: 2דכששו.

 נ"נש0.40,

 "בועא סמא. קשי זך לןכוי: טירתיוקלמ*
 על נשאי זוכר: לשטיכם סשמות. גרידיתספות.
 לספדי סטפות. חרי 94ץ לססמהן. שץ אםמהשת.
 לשקעם* Q~vv0 מיצקים. ןסוד מצוקים. וכרוזכר:
 שקים* שסיף ישר '1?ק'ם* מוי' לוכדי: חשנפוט

-QS

 לין נקר תכי: קושו דסי ןיק'כם. סרית
 תכי: ??9ה * שריס למטיסי שמרים. ןאקריכפרעם.
 שסן. דוד מקום משכן. כנוד זכר ךוכה5:יצהק 4וט* .- : - לסדים* 9וש a~-DD. סקרטת

 שן* 2ם ט'ח5 תכי: ים וחייי ס9י ששן* כןכרמכים
 ךן3הי: לקבעתם מוסן* ךום שיי ריסן* קלןשם
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"ירון: צאצז ק4ם. כ4ש 2ד יצעכם. מטקיכם ועדללען*
 tD~O וקיצו על-סארץ רוס אלהים בןסר כמוה 8תו ףשרסיסיך ו4ת-?* ?ל-nygr את שת-?ם אהלום ומטי יתוומףשנתוב

 חממך. ייש ששמים. ןףיף לכל לח'עם. מ5אןשה
 טל'א עויינף * טש52 שף מ עויין "' : לוןרוזזהךר
.~uDלעיון: ס2ש 5נפלאתץי. הלא 
 :י נרחיש סמן לנפלאומיו זשה 11י שרשף ?יירשנתיב
 ?ריתו: לעלם H~P ליראיו %2 שןףהאטי
 ינך4ןימי. כהקשיב נועם* זיהטסי %ההם*?גה
 און4 עטר. "ט?יום י9וך* "יעזלם לו?יע:תרת
 *?יון: סס9י יי(42ךם*ל%

 . ברבץ עררה . אפנץ ארי וכבשפמי . בון יליד1כר ולננסימע
 לתחנת. השעף אם סכרין. נרק מים 5ןכור:פלחם
 שפמהם. מעכם זכר לןכור: ענקיו תשונץ.נקשדב
 כזלזכהי: יושתל שומינבם. 99ש דושים. קעהאהשזע
 מנע נשפמהם. נענשו אם שפמהם. אךכעתמ.רח

 העודפה L.L~ חצות וכר ןזכוי: שם אגמיב"םפמעם.
 תכהי: 5מו נגהנו ליה* ?משע חשף שלה*ששפמי
ספר

~QDD 
 יומם הנה חק מה. פלמב יגיה טה.

 וסעעי ח'?ר ןכ%* ודק נקר תכהי: ליונם%י,ה.
 אם כמכוך. זעם ייכור: ס5 עוד 9ב%* ןיוניז *סב%
 וכח זכר עכור: לסאה נ%. זורומשח לסכ%.יצאה
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 ת וקשב בוקי של איש ם וראי גרורי שי ?ניאף על"ינשתיב

 קימיי יייייני ן ליץ-שי לשוי (שרין ספר"יע.יומב
 מגפן. להכרעע כרמים. מחבליכם *היי.צצי
 וכשר ןנהשעי* ויקף שטרד* שררים "' השרט:שרום
 לזכרין: הוחק קדם.הררי

 ית4 אלהים וקיי שתאבשומם אלהים וושסע שתלקקננתוב
 נשת27קב1 שת-יומק שת-דורסםוויתו
 חלמתכ2 סקץ. בהם ארן ליוריך. שיטהמרם

 ורלייף* רל קקטדק "' יקירן: קיותאשדים*
 סקטים י"- וקל לנימוכם לסיטכם.לסרייך
תישרט:
 הר' ישלף צוה ושי ?רירי לעלם וגי ורשי ?ונרישנתיב

pe40י"ננט 
 כמעל. ואם כמרר ומם נעל. D9D1 ?קו *י*4'
 ןארע. כי אשי רע. ואם מוכ נטם ןוכר: יקדרב

 rRD3 2ד . לחץים זכר ן מללכור כשאפאה מפרע.ןסתי
 סמק נזכור: סי סי לסיים. "ם לוות סל סים.סם
 ש% סלא שחריטיכם. לסךי יחכרו ברואים.קא71

 שארה נעושר. רלהץ לקר טמיר: טמר ל4דא-תם.
 גלח דבר ןזכי: הא כדין השר. ן2ם דיפיוהקר.
 ק3ל: לקשב  יישמר* סקר ןי נםיער* שהמתוקמר*
 ינשב. וריס 5"ם * רי"ב ששדרך * לנגוב גנוביםזכר
 קרש ןססה* כסל זכר ןזכהי: שקע והם"ב. גלהווז חישב. שמו ס2ם להחטב. גרע גז3הא.סמיהם
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 שעניה. ררוגהה ?ע5-ים. ?כלה יאר. ס11קיבם
 ןצלק4ע. 3ה מלא מחףקן. שריה לושריו:טסה
 לחרון: תעש יללותיה.שמכת
 1יויהו לא?חלץ ?שדוי טמר לימן ?לולמין ממכת ?עוגנן פשד לן !קרשן 4טי נה לאמי ויישלם ?4ומ וו?כאמ סלי נסיאף הי עלכלת"ב
 פסל שם כקמיהם. שמצה nRW זו. עםשחתף
 Qg ללה ןגע. )סרט י"לו "?רן: קהי "ל.41

] לזכרון: ףברית שבטה. סעלרכוץ*
 סששם בכיבי יתןן:שסם שן?ה אלסם המרכי %4 לסםנשקפה 4ש*י מבגין יייירשל PC1i לשקרסכ( זכך ?השוסףכנתוב
 ~tDi'Y ןנחלו להנקם 4מן מקרמי אשר סירת סאןץוסל

 כנזקכם. חשקתנף לאשיכם. ?ל עריך ס4ד*לצעסמ

pe01ננט0גי 

 D~W3 ץ3ר: :ם לחדשת חוסית* וק?וסלסלה*
 הומה. קיל בצמר סההמה. לקנם סםיכטהסיק*
 יסקי* שיח יזנו ושמי* "מיוה ועי ?3יר:*9ה
 : ך1כילקיליכם :סץ4*י ?רקרףק חניוצ לעקר, אי לסועת אד"ר. אם לזין אם "ו הזמור: לרוקעיכם גשי. פקריעאהב
 ושישף ורסורס :שטה ?רכר ותפסדהו !קרמ ?חמסה שת-9סונס
 וקרי13 על-כו כנעלליסם: ריע JBD' ?ליישר לשמת סטבולשת-נו
 וחול ולאישיי מבלי ?עשי"ת שעו למרבבן פולטינו ג לשען?א
 נאתי?4 קלחתה נאת את-נ" אלהים הוכ.ר ?וקרקף כשדנמב יסבם

 סקום: וקצו על-סאדץ רוס אלאים העבר כ8?ה 4הי אשרמברקטה

 4י שת-יריתו אלחם וקטף 4ת-נ24מם אלהים w~elונחסי
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 %ף ?ימוש2דות*ירה:
 קחת. נשכח רדונשם.

 שכחת וי שךת.ק4י
 :שכרנן
 עימף ףד %ךעף ?המץנישנ
 ילמד היו שאלמ ירםזיוני
 בוי שק"מ ד דט8ד

 ורעד ?קד טם אשטר
 לאות ידיו. שכלןסבוה.

 : זז .-. ע:%

 סןצ"ך[ לע4טק "' :וזורט
 ילד סעש2שרעכופריכם.

T?.כדרי קמלא נוןי? 
 : לזכרון חקת .היש

 ניגוף *ד עלנ?תיב

 יסננטמהסע
 ואת4יעקצ: שתץ4ס9שגרסם
 בקוב שת"ורייזי מגךמיונאסר
 ושף יעסק שת-ודנוושף

 4ן4ב מריך יידגף :יזכר היךץ י!כי חגרסם?רמי שת-
 שנק לשייאטוו 4שה 2ורלאגור
 2סו %ף ך%יטר פ2ורחום

ל?שיוזפילעדלםוךץןויןשטר
 ורצ פנסם סריגך למםבלכד
 משנקש זיךף הקיויחשיי:
 זשזמ ושלאס סלן לאמדותך
 %2מי : אסר נח לאמדךישעפ
 כל4לטיף שהסת ?עעךן סקרלן

 לא ?איץ נטרקי שסרילן8ף
 נעעץו ?ייני אדמןפררו ית- אל הגךמי ושאמרזרוזה;

 ךנאקר : ,D~lp: ?רית לוומקיטומי
 פיכם-:: 4רחקנ4 רסק לי טעי סמי 2י-נו עדךש!וכ43 וכי בד ר?רי וי-טפי D'tstjyy יייי "ם ששיי,.ם לי מריפכו

 ה2קיבף למש מוכ נזכרון זכרבףחל0ךבףן,ולמי4כיכךנו
 : תסר[4ף anp שכי ששכי כלחמים ןשמעהנסקרת
 אשר ושת-השישה ואתןמקקד את-הבריתקלקלנו
 "% ומרשה סמדריה יסר אקיפ לשכרינשקעמ
 נב 2ל ינו שתץ?חק יסינף שכטסם שןקדתקדה
 בן שלם בלבב דצצף למשא 90:1י1 וישכשנקח
 *ן5ף שת-כעקף רחמלף*כששו

 וכטףי
 "צונ הגדול

 ן הקומשו * השהלמת 4סעיךף שעטף שירהרדן
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 מלה ?י 2ל ותשתף קסוטסמנף תריר שתימינף
 יאשנקם סרית לסם תסותי : ששמרי קנלף סטי2סרף
 ש: אני לאליהםיהם לסיום פנוק לנהגי ט 'טהרו ט"ךץ הואאכף-אסםפ"ר

 ו3 ועוקיפיס מקים "רון פותחים עילס נריםוכסים
 וסשנ ז?סק קשוית שנדוים צריתץכר
 שוסה ושין מעלם היא שמה שי-סנששחהי יוסישי ?קף" לקילו רויען5ק43 גשקצ שמלישבהר

 1pt_Sf) לרעי מסק נעקרת שבגדף. ישאלסני

 הברית: זוכר ן אתה נריף תןכף. שריטשמש
וסוקעין.

 הקיעה: שברים: תקיעה:.
 ןצ?י כל נמשפמ. היוממקוד עולם. הרת היוםד"
 ככנימדמקנף אם נאסרתם. טמ וסים. שםעליים.
 הלףיווע. לף ?ינית כסברים ואם ינעם. 2ל אבקעןסם
 קדתם: .איסם משפקני כאיר ךתוצהא ?תסנןף2ד

ימאדן' טסץ * ךישא ןם 8ל י39יף .12יב ששמינו חרשתקף"
 נרמטים ימקסל ומקיןסנף לקל ףמקשיב מנים

 זכרעותנף: קדריברצון
 טן עטם לרנר קדשת עם על שכלף נזל נקלךסשטה
 נם * ימי לערטלי הןלןסןהליסם קפד סשטעתםסלקום
 . יסצךות תוךה לעטף סינישטד 2ל-מי סלקניושיועף "קה סררי שלאשית יירשי טשסף סי 4יר העלםשי(

 הושבץ: מלנסם ששר יסקל נילעס יברקהם2לוהםיקלוף ששי מלמכות קדשף ורשרשן קלף "ת-הידוטשס?ם
18 .ץ "()ו

P]FFSJIw  * /4ועיון ו /חעו,* ו וו 'ונם ו* /אעו דגך--,4וו 
 rrJe ושנה. מנדו ששך: מרי.ת לקללשישר*



 עזשיימעלע5תשל"י
 לאשלחהג גרדומי כפל איב זאפהיוסר

 ושן ל* נ 9 58 . אי יי4א לסגדה. יקהי
 ישח ניב* ?קרסי לל* טעית ט?י 9קו5: 8'הרן

 שת ירשני* נוף וי5: 5ו 988שף 49פ*?גוש
 י: לידויכם של שאלטוש* ננןר,צי ליף*9זלה
 הם4שנ 5א וציה. חימרה סא. נעסה 11fla*הכמהא
 האח. אין הפה וב. .ןססי נךשיי* שיט 3לס'סקול:
 י"ר ע5 ועשר קף* יסרח 4ז קו5: קולו 8תמלסיעני
 רלנ קל: ןיו גמששנהזי ואות. דת סניצסטי.
 שיעד ןקכ סןקי. ףםא אלי 8לי. חקךנהי יחסר.טומר
 אלכם כלריה. שה הראה למ1. כובה ררהם9קו25
 ורק טסלק. סטא 9קוnp@ :5 ל5א %ק* "ישיהו

 ייננטמ4טע
 *ךץ ןדק. למשי מת נצרק. רעי השא9

 %9ק* פלא יז תאישי: לסרים ק51 צדק.שרטטי
 ?5ל 9קו5 %ק* שסמא יקעתי 8דק. 8ןקערף
 ספרהרטה ודי ששת יקךחוק * סיעי נסקינשהה-:
 רועי. 5י ארצה . ן י 8 ש נו שומר: טמן סקו5ברעי.
 רקי יומם פשי שוקר: כס בקוץ ח-יעי.שלשמצו
 שמר: קסאט בק51 הדין. עמק 3לה בייןקעשוזןכח
 דעי מלע ןעכב זרעי בדין. חיסדו 8ם !רק. רת4דת
 רעת קיימו* לסני רקה. ןמע5 רמש שה4-: עם?קו5
 נקמה* יעד ל9רו.!ה* וחף שטר: חנש קללירקה.



rwt lae חש ש שי 4חמחףאנ
 4ע5פ ההשע* סקל: * סי יססניוים* הויה.?עוששן*

 חשף קל: :מהף לא לעו. אטי 2דיץ* ס?סחלא
 זל: אשמע למען בי. נהיו ורז אמי. בני הםומליצי.

 ןהיא סוד* לסם גל השקף* י92די משקימת.1עי
 %9 קיסק?פ* טסוכב %'* ספק %ץ וקל:שעם
 שריש לסשה* י5'ך' ו9ש *: שקא שנה רו.א*סקל
 קוקוכם לטעיה שבורו. הלפץ כל סלאשישום.
 סמיקה ישרף קסלוי שם השר כיכב. 9%קל:
 ילים ילנ. קהי 9קל: בטסני yp* ההו קרםין. שסרי ממם. "ש*כע ותשחי : קול זולתי . ורוינולא
 ורייסס טטאמי קל: lca ד פי. מי יש"עעפסי.

 29?יי. ינכןמ' קל: יגעני 99א:בא* לים?9י41לת'
 בנחפף* הכשל שופי: מצברת בקל בריה. לכלדרור וסנוטיטע

 ש91י: חרדת שקל צפף. נריב הצג פרף.%ת
 כפף. לב ותועילו ספףף. סיים הצב באפוף.ס4נש
 וצדק ולתו. הבדין ישלו. שוד ושם שופר: nrD1שקל
 תמועיא סו* סמנים רספ DSUf~: סל 9קל לשלנו*ילשין
 קלא. מכל זה שופר: רוח שקל יגיזו. מנף וכןספ.
4?4.nl~OpG? מכו שמר: מקע קל לקסלאי "ק" 

 סקל מקלגס. בגדוע לעף *א. מחיכיאקלח.
 שנ"רר משנה. חבתו שומר: מרית יקללשיש*ה. סקל שנה. זה יחם ?4ה. מכל חי טומר:שכנע
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 ירד. בקול: הבמיחני ,ו אנכי. עפו בשבי. *ובלוה

 קול: י49סש גטרי. הש"? בעילם. כס החם"ר.
 יעכר . נפכתכ חק טטלאכת. כהמרקה רוב. מןבלה
 סלה. בהודיות אני ונם נמר. ראש ~ישה לי* ?מש?ל:

 כשטמם. מילי ארץ. שזמכר ק4ה. לחית : קולטשס?לו
 שעמי* ו(ל טשגי ןש?י. לאלמי קול: הרימיתוא

 הורהנ4'* קמךתקטי*לא ס?רסלזיוקול:אמרנלעגטימי
 פסכם DO-. קדוד2י קל: שמ"א תור גטרי.9ס'
 וראה. סגם 4א קול: ישאו ra צופי. ן2ת לכלקצי.
 הקוץ* יצח קל: ללא למי טמיר. לי 8ץ שרירי.ז4י
 יטוש. שוש רחה1קל: ממקשבי. דבר. יפל לאגי

 קול: סיסי 2ר( יופק. יורי נשמעי נקרבי.לי

 01ננפמ04ע

 9סע שו9-: וקל ?חבץ סשנהי ?ל סיאסרראששה.
 ישע. מקם טהור תשע* שופרות מל משע*מרכא
 טישע* גשף9ם ןשע. ?חימ %ף וטהור: רוץ?קול
 9י* משי ךיסכ שוקי: קצע סקל משתשע*ייושם
 ש-ומר: קדים לקול המם9ר. יים סטאטי*הבגורל
 שפור עקול :שפר. לב ישר יספר. וסומן יהוא.שש
 כרכיכם מסקיטים. וא הזקים. הם כ2תשורר:

 כחל מרעעם. סמון 3ל שחפר: שאון עקול *טעטקיעעם
 משוקר: :ריע קול מרזריעים, הם כאשרכממרשעים.

 . ד4שב גסני לאמים . מושב כל לגעת . כיקשבלקולו
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'"rn~D *טסת ופז לב* 52 טחולים זשיקי *CnBCC 
 : 4קו5עוררני
 'ן?קים קלת ימי סקחי עסין סשל"שף כ.ם 1כו שהמנטףכוזוב
 כסמוקי חשר ק5-ס2ם נמכר קאו סןק ששר כקל ע5-מסר ?כר1צ12

 כעמה מחוב מאבי-י* סי ענוין* ?5 ע5 א5.עליקני
 מף2ידק* %ח טז2ליף* טאר QIO~N 53 ש "יקל

 קו5:ולמרעת
 :ו סטלה ל4מ ייעו ש41ר וקולנסעעיות ולאטי שוניי ?נול ב ימימה אלם 1לה קרשה גירגרטיזינ
 השמיערץ. ףובה ממצייצם. צפל ממדבר.פעה
 ** יצת ררא טת* ישר עקוד ש קל:ט48מר
 4קו5: 5מו הצרק בשחר. למןמקע

 יסנכטמהמ?
 יכזבה4ב* מוב לאהב יעצב. ליורקיו ששר: קערתפקוק
 לסס?2* מואסיו ששר: טסכם בקוץ ןועשכ.לעת
 שופר: חיק 9קו5 למשקיע* מזיריו לקעקע.בעדיו
 טקו5 ושוקע. טריק נהקכן* מקער פההק2..מאריף
 נהממות. בהמי יפנן. וכספיי חיטאו. נה(1 שוקר:שלגם
 טלסמות* טסית חומא* נאץ שוטר: פמףטקו5
 טסיו 9נלה* סודו שו?%: שטנ ק51 טורמות*נוהם
 ים סוד שופר: .הליף טקו5 מאה. לכםלקהלה.
 ישטען קל ואה. ששט לךמלה* 4ס9פוהילה.
 כשרק* 2כרחז מלסוך. ע4 רהבה. ושורשומר:
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 ובש וויל ?שופר 88 5הא נים וסעו גניאף ור עלכמג"ב
 אמר לס וסשפ5יי ס?רירם ?אלץ 71401ים תשוי ,יפורץמאירים
 יירוש*יסוךש

 מדגר. צט- 443 למה-י. %מ יסד* ?ריטה "'קל: סקיי יפוי. טד' יפץ*ווםן
 : בקל קבקבות4ל

 יידנך םשה יאד' הא9 וילק סששר קיי 71ך ית01ףכנתוב
 יקדי* געיולינים
 להזחתן שד. יקץ פש. " פ ט.%ב
 כשופר. אקע אד* תוק הדש. שקשאולי
 נקדו; לבעקה

ז
 וק ך נחשש לים נןיז שדשי כיש מנעי ורשף 4וןי כנתוב
 ולקצו לאלצי סשפפ הואלמירטל

 קמסמ04ל
ף?קל  .:ובורא rNCND, עןיא ,nrflD. :4פהן שה84 

 *כ"ז איעקש. טר- שטר: סצהא קלקסדת.
 סחיי* @v שה84: קולון ?קול לעיר* טש4הושעיר*
 שופר: ססייז מקול וצעיר. יב טסי המכער-.ששקע
 במען צוחה מאות. שלש שומרות אהד. רכסצידן

 ששל צבאות. צפצפו שחי: שתוף בקולראא.
 קל שהזח: %כ כקל נילאות. ??ש צחי?לאהב*
 קלא כלשה. טמן קלם קישה. יארקאףלרקרה.
 אשישה* אר מם ס-nebl. קןן כשטי:?וממ
 שקה. ההשתי שופרו ל4ד אל שלצה. עויוא
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 קציר עעם* ~כשי ומת סולע* שסה ספסר*ונש
 לרשמש בארץ. שומר ךקול בהרעם. נם רא4 "יקול:
 קל: טרמינןכע.

 סרים נושא-נס אןץ ךיומ מכל ?לשיני ?ייאף יר הישכיב
 משקעיי שופר 5aeN1ןאו
 אע. להספד נלי שם. 52 עוד היזל* יבשע
 חשר מוהשה. ות ?פ.דם. לי שונכ "' קל:משמש
 וקל: ?לסירים קיימן*?"

 וחת תת-מלסירם זיז-מישה ישינם הי-פזם ?ת'יותףוכתיב
 בדחקי פעיףי גשע' סזם מריי עשו ושת-ססי מששרקלל

 זמירות. QP_J ומק וסי* נבט אוש הפנק.סיבונה

 שננס0.40ע

 ששר: גי, ?קול קליית* סבים רושות לצות.מגיסי
 בקל שלמכיהם. השף ליא. 'שקוד כאז.רכיעטז
 לצירר. בגזל לשלכם מעורי. שנדה ששר:לסב

 סףרר: שהצן שופר: גבורות סקל מפורר.441ועו
 שהיי: הערת וקל. חירר. שומניכם תברר.קאלה
 בקל ושלמט. תשלג ארמון. לרדתך המרמון.הכהחר
 תשמיע . שמט וסמן הכרשימון* תצעד סו שופר:ממט

 ישופר: קלש קלגארמדן.
 לירקים קלע ומי מ12י נמיה משעקד כיום וגסי ותלוטףניזונ
 ~tnaaG חשי ?ל-סזם תסרר קאך פוק ששי וקול 2ל-טמי וכימנע
 יעעו נבאשים ?בי טעה מאד וכיק הלץ משיר קול יהי41חסר
 קול ושת ואת-הלטיהם 4תאמויילת השים וסל"סזם ךשטאייולי
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 לאל השמיע. לכל "ז ךסמ* מהלה "' קול:טכעימות
 כקל: בטטיקו פכל.מרשל
 ןושבז בסים סלייהו ומחיל. ?ונף הללוהו 1ט53ר: ונקלסליוהו שטר ?תקע סלייהו ערלו: ?ר5 מלייהו ?4בורלרו סליוהוףי5, כיזיע סללההו הייו? חל סללו n:~Sio 2ךשף ורנרכיעוב
 מנשקטת גל מתיזה: ?צלולי כזללוהו ~PD בצלצליסללוהו
 תלישי מעמסלל
 אהמם חצים. הכרקת שחו. ען בגי ?יון. גנימסת
 בסערות כ.ש5פר. מפקע לבון?. תךעכם 9טק1רם:
 קל: מז.יךמיטן*
 יווה סצ5וארף כשרק היא יריה 42מם זן נכיאו ן עלטייב
 מט נו 2ליסמ: מן צ4א5ת י ימךי בשתת ותלן יכשעישאר
 ושלעקף: !שראלעלי2?ף

 י"ננטחהמע
 מרשף וכרכרי סךחעי ויעטרו מנקו סצם יא ?ש וחת-סמרמששר
 לצדיות 141טר שטר: ?ק5ל : ?מיטה אלצים ?לה לאמדכתיב
 כקקה שטי כקדש תקעו ושאטי ץ: מקלן לעגי מריעו שנפרוקול
 סמל ~נאסר לאל"ינעק5? טשטש הוא לישרחל חק סי סננו:ל*5ם
 ייוהו ?4בורדמיי סלייהו ?ז5? וכסיע סליוהו ומדשי חלשלו
 כונף סייגתי וכ53ר? יגקל ליוהו שגשר ?PPS סליוהו 4ךלויורב
 ?צלצלי ליוחו פקע בצלצלי סלןוה4 וץגכג לטשים סלליהוומה55
 סשכי"ים 44ניף ועלקתי יידה: :ה מסלל סגשטה -4מרוקה?
 ככמקע הוראו סרים יקיע-נס "כץ וש"מ מכל כל-שכי לאמרטחוב
 וקאו גורל ?שופר יקקע סהוא ויום 1יי ו4אטי משקעויש91ר
 גמר לד וסשהסוו ס4ץמ ואךץ D'o3Jm תשוי בחרץמאשרים
 כארני ס% כירק נקא יראה סליקם זך ו4אטי ?ירושלטיסזדש
 ט מלסמי מן חאא י שסו? יחרית וסלן ימנע כשיפרץעה
 וי*קףי ושוחל עי"עיףמ14
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 ס3ד6 משין יזדינו מארב 3ליע(נף לקשץ נםחטא יסייטבי 4די5 ?שטי מקע טבקיני ואלהי*עבי
 קשנה טק לגיון והביחמ טךץ מירכוזי כגסי4מהצהזע4
 נששה ןשם עלם ששסעה סקלשר ש"לי"4
 עלןמ כמצעי(( גי" כמצוה תנקט אתקרבנאלפנן

 ומהר: כנודה מפי 2נרף כנטוה ודי 2לבת-ורחף
 ית,2תם הרשכ6 ףבראקך ףןמו(גדיכן שמהתכםיביים

 לכם ה(ן4 שלכדנכם ובהי ול עלטילם (לקהצצ,ת
 שיאל שסה שי טל"יוף: ג טע *מיג לסעלאורון
 ם אתה שרוע לף. רומה אין מרועה ומאזין שותרקו5
 שנחסים: שיאל 2מ1 עימת קולשומר

והוקעין.

 תקיעה: תרועך,:תקיעה:
 יציץ כל כמשפם. ושכדד היהם עולם. הרת היוםקוט

 רהמנף כבנים אם כעבדעם. אם כבנים. אםעולמתם.
 רזלויות. לך סיביה כמברעם ןטם לנעמי 2ל סרעגומם
 קרוש: איום משפמנף לאור ותוציא שמף4ףף2ך
 מבץ ונשא. רם אל לפניך יערב שפתינף ארשתקףט

 מרמסים הלקתל תקץ3קנף לקול ומקשיב מביםומאדן
 שהורותנו: קךרוברצון
 ןסשב יסתסלסכם. 7ן%יט5 שעטך טללךנף ןרעה
 ~c2nbDc הקרטל הנען שיסך לרסיר למבודהאת

 מכורת תגויר 14ן ףוזהי ורצון מקשל9טם9ד7
 : 2שףלקרטל

 _ __ , )-_(41111ינבנ_4144~1
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 חץערנ, 4עאחנדע ריס בעפעט געהען, יתן p's כהנים דיתיותהרענר

 דלחם טלא * י4קךשן לעלה :2מיוקנף *ומקרב
 שקנויה וקור לייט שכינסף ששב וסים ףכרחשי,

 ירחיהם. לשוע סשףבף 2ינןנמ ותסדנהלירושלים.
 קדמיות: *השום ע* סיכר יורטה 924רףושם
 ן "מה גיידבג

 מאוי
 44נוי: 9ךשה יטרף

 דרבנן.מונעם

 האש ne~f לן אשנו D~'fiD שן לף אבחתמרדיפי

 59 א% חבוקיט נאלחי אליט ן אנותיט דלהי 1העף יהרא

 ימו4 ט ושש"ט ששחקט '5ךשמ"ההאייהיף* היייש שדיי לשמו והי"יףא.ת' T~e חייג. צורלע.לם!2ר.
 4ס""טנודהלףוסטיססלמף2ל

 למיי" חיישני והססו"
 !2י קטך הטסטיםחינו

F't~!K 4""'1:% והוראותי "ל *יון לן. מחתים טלנשמוקינוהפקודאסף שם יי 
 ש%9 ומוכרממי 4סלאותזי ו2ל עמנו יום שבכלנטיף
 רחמקי לא-כלי כי המוכ וצהריים. וכאר ארב2ת

 לד: קלנו סע-ולם חסדן לא*הפף סירססרסם
 מלי שסף התרומם ךתברף קלםו2ל

 : לעלמן?ד שסיד
 9רי%: של*סנך מוסייך בם לסהי.ףכתוב

 )ka, ttftRUh: לעז,יקקיקעיקיז ןימלימ קלה םיודץי ססייךוכל
 : יהודא 4לה ילל שסקי המוב ן יצעה ברקו . מלהוןח*הנף
 סישעשמ ב9ר9ה ברקנו חבותיט ואלהיאלקינו
 סטי התמוה 2בדף משה ךךי 2ל הכתשהנתורה
 ששצפך: קיישר 2כם כמנעם 3קל ש"ז י49יו"מק
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 מומו.ךכטא.

 בקך?תו קושני אשר העלם מלר יי.4העי פעה?רףו

 89משה: הארשל 2פו ית ימרר ו,ין' חמיישי
 Sopw.1mb ק15טץ

 1טלץ: שים עשה סכון ן א' :אההע
 : הארץ בכל שסף 8רתא מה שדנינף יב

 סד: מעמי י 8י שישקףמזעי
א א תקרן אגאא 6  1נ 

 ואינ* חלומי ubn של% וחל-ומותי שלן 8;4 ילם שלראפ
 3ל שמז אבותי ואלצי אללי י סלשניף וצח עי ה4א reנדע

 4מו עעכו על שחלסמי נין לכובה ישראל 3ל ו2ל זלי*הזי
 סוסם סם טוסים "ם 2לי שמיים קיימי ונין חסרים 2לכשלסמי
 רפושה צריכים וצם סצ?ק* יוסף ומלוטפן וססם כי המקצצו81טצם
 קנוש כעכעת" סקירה ץסהם ששייו זהינה 9לף נס1קוז4שטם

 . אלישע :מ 2ל :גחו ונעך ונינו משה ןמ 2ל קוה י9עס%עת1
 ?ל ממפן בן לןוקה סוללה 1שע שירם הילת ית שסססמנכשם

 שטה ומרצני: אחסנך ומשסדני יטוסה יירשל ?ל ו2ל 1ליחלוט1מי
 : סלה אקנו פניו יאר רנרכנו יחבנףאלהעםאר

 : ןטקת מ9י ואב שקלם %ד החבץ -cRn של גןי
 טל: ן2ך :סיר סי ןחנךי שלי9נהשני
 ט?א: נטרד ןטלולשליף
 % קלחה קזזי שיעיסם יי % 29זי2שךיםסנהףמנ

 יבוקע, שיחבבף: 4הזף2ר יי 4 כן2ינינף מה נסר.בד

 ושעו: מאלהי בצדקיה י מאת ברכה ה48ששא
 הירכ[: ושלההם נ2יגי טוב התכלתצצ4ש-חן

 ~וף- לנפרעם ך-שם ךגף ק% קקי סנניגמ
 שוה: מרצוחטע14



 148, נפק ששתור1%

 ססיק- לי 4י יוכם 3eD. שפץי"ל-מקמרווי
 אגו: סמי וקרא ויזם 8ן4ףשלי

 בשקמם: י("יסי טת-שיני 9ש-מישלהי8לץ
 : אברכם אני שראל הי-טק 4צז,2מיהצכשהשם
 נס%8ח ןסמס,יעת ןס*נ?ה סשרל ןלףלו

 הפעתה : י ובארץ פשמהם שיצכלןסהוד
 : לראש לכלוהמתנשא

 : לטשזיו ן אסר ולקריב לריקק שלהםשלהם51ש
 וס: יופר רק סיכון שקום 556 ולער 630 כסוג 5ין.כמעף

 מסמו ושת לקאו שהישה "בומי ואלצי אלחן ע סיוף ריווהי
 קן- 1סלרא סיביר סטייל ש9ף ששת ויקען ס9ש4טים רמקרף5%
 וט9קמי אטימי ומשסע לף ושרטי לי שמ%ה(רדב הרשף 'DU! 94ךו8מר1 סי סעמוךה סמלם קל-ברכת טשם4קים ס"דעא אדכניהז 4שפהם4שרים
 לאכל *ם ישת ש4,ז 9שם סרס9ה טטמת:רף סחער ךלא שנמתסיפור ך5" נעקמי ?ציצים 51" שזח יטר9קקני שהעוני שעץ4י59-נסשיז ומידי ימי 8יש סיקר" מעיקה יעקצ אנקת ששקעם ?שםטירד
 ייסקר ולסו יתחקה וממיי תישממי אקינוסנקרא ל1עקצ ללבדש4ק4ד
 ששקמ ~De יאביקו. נשסע" י9ר ה?יsQ 4-ידאינ4י 94עימ?-עי"ז
 4לימקימ ילסהי למן טשים אסיוומנת שסיוישו ושוה צדי"ףשת-וסף
 אות, ולמוסה השים ושלאין עטי ומעיה 9ל-רושיו* 94עיע?2י%ף

 שת-שלזורי ילקט ילסשיי5 לשייו וינה ולשי וסו י9%יימזבלתני
 )11י עrssl, 1:*מיי. ךלשי ר4יומ המטמר טיניאות י(י4* נסדדהלףי הלרמףמלם4ד

 וטיב ןטער( סי )רנר 4בפמי( 4במ, אשי,
 טמן! סקי ס"פפ כף ono)o ע0 י"מ יכי: קלהי סטן * ךשיים ע, ברבהסממית
 4עאיינרע: דרת ספריכט בעע:דיגט, :עגעו דע, כטים ריחנמ3דעע

 יצה נסי יט5דכם' ישטף שלדנם אוחק שנבחרת. שונו שטרוםטףיר
 שיים! יקשמרת 94רסה סים זשי"5 ניוז 2טף ךע5 2לנ4קמשים

 אומרים: סמיכן כלסי סניסס שאיריסוסכסגיס

 ססטסתניי ששי עמנו טמהעשה שף 2ל43 יורמ טה הקיני סעדתם2-1:דן
 גרוזה ס. ץתי;יךשלן8ת טת-עטף 4ןךף קךשףקעימשים טטעדןמשזיפה
 י ?;ש סלב שת *ביני"ה שסמ כחשר * 4קמק8שר
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 . 'ריסס ליע) יחגרו כעו ומס נידים נס ינעו ס3מ עגעליסס נגעילס קמרופנסגיס

 כי פ% באור ויחד כלפ אקינף שרקנו 2קךשלישראל י יפ 41הסים מל1סקד וברכה מוכה שלהםשהם
 קסד ואהכת מיחם רזייית אלהיבף ן 4ף בתת פנוקישאי

 לנרך ב2ינןך דמךנ ושלהם. נמןעם האךמתם וכנאקה ד"ה4י
 . בועלו% ובכל,ם4הע שכלישת האךיזל8ון-2טך

-DD3

 מוסיכם ימיים אריאל שית -עי ושל הקרפי29קן פכתכ נזכר פיכה כפנסה *הם כרכה מים
לשלוכם:
 לסחים חים: עשבות * רךםיפה ימקי עאבף סי שין84מי
 החורם: נסכרה כתכנו חיים. אלהים תכתקנו:פוכים
 סי": וישם מעם חלמישם שי הכבקים ואתםששתףכ
 60רון.1יח

 1.גו1עוגט-. ו'.ונם, *%15*י * הש*%אלויי3הגיה

al~ri415*4* רפ* האסיריי י עשנו.. 1.געו 1'-ועםו
* מרר,רר=4=  ו-גנל/נך. רועןו

ז--, -" :-:-
  /גבינוו* /טנ" 1 וע,ר"מ *4 * ףש %%%"י4ישי ישנך4ושא*י?3ייאיי4ישק

1*%: נחרק: קנה עלצו תחרטמים
ט4י* איה?"י3* ח*אר*לישיחץ * עו14ע* ועעטע(1,ט , יסן: מסיקמ: את רברצת ברחמש מקבלסים

'ן)א"ק: צךקדו בימק תושכע הים תוסיפיס:הס
 60יק.שגהס

 שלם. בבנין שמדום שהלם תביאמ הוהשהיא
 הדש. י % 1ךסיאאט כסיפן יי 2לששתום
 לרצק וןכחיהם עולתיהם מסלנד* וכנקהשטימתם



: *6 L8Qkk 24-24וי%ןגג 
ש4  טגצ ק4ג נ6וחס( ~-QL ט24 מ4ג
,םש1  י34יג2 "י6*[ :46 6 (ש aan : טג" סשג

י4שי4ש  אט[ אס4ג א(( א21סש4חנם Laka י4
ש4ש(ששןשה(שןסגוב6 &dd: ט אשגש ט6ש 

"טסש  4ש]צפ נטגicKkuua 14 מ[ל%4[גג4ש[
:הש%4ג*  ס"מ" 41"

 'aa[ L8ULh kh4&N : 6 4ש8
LRda  אנ8[ש_24_61 אנ%1 אבמשגל אם6מ2
א4  ט4ש2[ 44פמ[ טטג אג[ם 1(1 אנ א4צ4
([פנ2ן  1[ש22 ט!פ4%[ נ6%מם מה(נם אגשנמ

.אמש%4 L~lTiak 4אש[ 1[ש6 סא laua :אפ 
*1ם* ~NQLk 

 4ו[ג(-טשיש[ אkclal 1%)4 יםו[ם
eCLla~ a.lacll kcL:.chl 141ים טהס dLdkU~ 

א1מן  ~LEN Jaet ח46
 (: 4[8צ.

 ~ש 4שמ
Lihdt ddkia צ 1ו1051 ש LU~i 1וס 
ווסא4  ט2ש אש-4[2 עש ו(% (%,%ש *[שן

:סן4ששט dkSu : %1םח6 טנ Q d ~ i a *  aL anah 
4ס4
 "י

 טע[1 ט8[שי LLijaka סו(פ[ בש4ג1 טי2צ
SL-Ck:  Q*u (46 צ ו2ט%4 (גאש

~a&tc 
 u& 4ש

~bau
 ח"פש מפ * LCNaL טמaLiktJ 1 "4 ש (סגש

סטיפ4 LakQ, ונע%4 סוס4 ו(4 4ש. : QQ טש L'd~LJ  SL-Ci~ : א4ן4 ט% 4ש בסוצטפ
 (ם2%

:סושאם ןaikak 4 09 וש ג:נם טוש ט4 א[.ן(: 4ס4 Qah 48ס44 "ג 4ג ג aabG 09ן 

,=%חאחאח4
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 טז טסלrts 14 טארעופ* טין כאשעף.ושין
 כמלופף. כו כאר?%. מי כאלהינו. מיטמה2ענו:

 נורה לארונינף. נהלה לאלכץפ. 13ךה זכמהט"ש%:ק2י

 4דש". טרקך 4מט. קריך נ?הלמוששנף: י4ליי
 טעטץ אלרינף. ההש אתה מהמיענף: 4אףר מלכ%.יטבך
 מושתנו: הוא אתה מלכנף. הוא אתה אדוניפ.הטף.
nmaששטרם קמרת את לטפך אנותינו שהכלירו האש : 

 כמדקל ןסלכעה. ןססלטנה 7ה4?ךן יעס4.ריטפ"מסקיו.
 וכרכס ברר ימאת ההציעה כור : קשה שנזידינגנזים
 . עשר שנעם הק"מ : ס4ה עשי ששה 4שר שמגהכמנקל
nD~bp1.ש4ה כרשינה כרעע תשקה. לקימן שלשה" 
r~p.: קיריסץ ין r~? לו אין ואם ועלסא. הקבין *א 
 ךמע מדוסית ,שלח עתיק: :ז סוינ לסי סס"ש הלריסיוה

 שטת אף אומר גוץ ר3י שהוא: 4 לשן משלה .מ(קכ(
 שאת חשי קקל"*4ם שהלטש עץ aR1 שהא 4 יזיני-רי
 * אוסר גמליאל בן שמעון רבן : מיסה סיב סטתםסקל

 שךשי4ה נסית מ?טיסקמף: סנומף קרף טלא שינוסקרי
 קעריקיז תל נטה: ק"סא זרי r,?sc* טת ש"כשסין
 סיונ4 והלא קה: שאסא כדי היתרן. את בוכשירין
 סינוד: קטבי סזןלי1.מקעךה ס%סץ טלא?אץ"יול"

 פהמ. וסיפהט סמי, ע9 סוףשצם

 המקרש: טסית אוסרים הי שהלויםסשיי
 כה: ןשכי "סל גישה רין4ירץ לי אונתיים, סי4ט9מסראשון

 אלמינו בעיר מאך ולמדעכו % 4דל אלוט, ייטשך
 :סר*קישו
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 כשר.ל ק(טךוחן*לשל ילב cc1ri~tiי?ליקויסייאו?ךים' י,.)
 .שפס. םאלט)

 ע. ש ."ץ 4הדקל ם, סיאטל4ר4ו
l*tVC.Sיעקב: לקהי הריעו זניחי לטיהם"ינו איקךיםי מיי 
 התאזר fy ן לטש לבש, באווען.מלף איסריכם, סייטששי

 ט5-תמום: סטלאף-תכה
 שדר מזמרא הקופת: לירם לגירשמהא איירים, סייוטת

 העלטם: לחיי ףמבוחה שבת שכלו ליום '~bdQ.לקרסיי
 DID~Q שלטיסי * מ"א ריי אטר אלילי רכיאמר
 ע למיסי ושליטעף שכאטר כעולם. שלהםמרבעם
 שלהם כצקך: "לא כניף מקרא אל כניף: 41לוםורב
 פצולך יקיה2לום מנשל: לסו ואיו תהיתך לא"ירב
 נשלוט: את-עמו יברץ : ותן,לעמו עי ן לץ: מזב איקלמה א5הינף טית-י לקטןיד: ?להם ארקךה?א ורשני "סי ל"ן באךמנותיף:שעה

 לי81ר שרלה למת הכל לעדון לשכךיליט
 כמשפחהז שמנף bbg האיצות כבויי עשנו שלאשראשית
 ?טל-סמו%* ועאלפ ?סם יקנו "ם שיאסהרשה
 סלטי יף לין יהודים וכשלזהויכם כרעוםואנסנו
 רוסר שמס נשה שהש הףא ברוץ השדושהמסכנם
 קרקסי 4י ישכרנת טקס ט?קס (יו ימושכשץ

:Q.~rDאמם כהיכפף אמרז עוד. אין אלהינו הוא 
 אל* clgfn't היוכם וידמע כרזורועו ככרזכןוףלוזו.
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 רולי ממ52 נשכים סח5העם ההא ןהוה ני5כו
 : שר ין תססתסחרץ

ק 5ראא א5העף י יף ?52n~pןן מ  ממאית 
 כרמז שאליליכם מן"השץישץ סליליכם למיסיר24ף
 מש- ו4-59י שרי נמלכתן עלכם ימקן יזף*ייטרף

 לצץ* ותיקעי "ין לסיפן סשי*שרלין
 של"ו מקרע לר שי מט5 ש5-היני הרש-?ירי
 ויפלו. יכרעף אלהיט ן לפנקן המלשט:משסע
 ותתיעל כלכם התנעץ . ררתה החש שכהיולאבוד
 נכבדד. תמלוך עד האולמי סיען "לףסשלכין י . 41י 4עמ יידוה מליטם עייף .לכילת
 ודיה ונאמר, ועד: לעלם רמ5ץ יהא כתוותף,שותהנ.
 י"מ קהשלסד? הפכי יחד ן .יף.ןה דוישא מים -ע5-ש5-שהרץ יטיף:

 וט: ושא ספץ mm" לופר ססנש ים טל סירא=

 לאונים סייעי מקער-9ף נ5-סויים t~iDp לשב-קפחלסנה[
 את 8ון-ממלקנו ומסר-5ם ודלנו: מסת ליים מהטיטעשים *ך2י 52-י5-סחרץי 4דו5 קלן ערא עלט י-יהנה רנה,?קי5
 שוטר: וקד רעה יסיק איטיב 44 סלה: חשר-4מב _?4Spsאת

 א5"*ם 59-ס"וץ קלן ך זפר4: יטיננ4 9י4 איי אלצים9יי
 ןרשו, 52-כשא :שב אקסים 52-גלם איסיים 9לף משלל:.חר4
 טלה: מאד 3%-ארץ לאלמים סי "קרסם אטי 2ם ישספו עעוםעיב*

 סיער יחו סכוצ למכניס, 6ע1 טיש ; קולוס טלבנק למקושאעשש
-" 

 ותכסס.
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 שלה: ךללזף עוי מסף ישניטרטרי
 פלטיו: ?ן העם ט?רי 15 ?ש9ה ס4ם ימשן..
 ראכיכה סמ5ד יומי חרי% * לערד ףזדזלהקמה
 "% ובמללה 4;רשב 499" : תי יעלםש%
 מ4ך: וין לקללתו סירי וקה55 ן פדל : ועדלעלם

 9כוד מרר יפידף: ף4בףריזיך מע?רך הופח ליורדי
 ניאמקן 4יז להיסדק: ושלאמץ ".. 1! יינ,1יי

 '_קיער יכ-מף9ך ון- 1הסורגשיק: ינריהקייוחמיי
 י9ן5- טקדכם שיף ן 4-חתם חין :רגףף:הדרשך
 יורטן : 2רנ59-ס4?יי רמציו לפל 4כ: :שי
 סלכתאן רבוד ז9רקישה: ומירמר שי-סצקוךן

 שD~Di'p-5 סיכנת סלכףכקי לכותו: מרריכבוד 9בייי'סיי ששרם ל9י להון'2 9-י: ס ינבהןןשמיי
 ל9י*מפיליכם ן שומך : נדר 99י[ניורה4*עקן
 ושמה ך4קרף * כל ..זיגי לש5-ם9פיקים:ףקף

 ך י י 1 41 פוענח שעיזו: ארה-אעכזבה(ךן[סכם
 וחמיד ושלהרריו : שדיק : וצון י59קמ'אמשקל2

 לכי יש4קר4יד ב קיוב99י-ס2?יו:
-ew 

 ןקריהף
 היסע נל4(.שתסכם ומשדק לשיי רצץ-(4י19י9ת:
 פ5זקרשעעם ואת את-פ5אמביו ף שומירתוקם:
 "כם שישעי רסרך סי ןד9ר י ממלת :שמיד
 תך- טצטה :" 94רך וץ4סני נ4ד: לעולםהרשו
 הללעה:עלם



--  

 165/ ישה יאש יל יר 04 שי -ית1%
 אסי ת: נאם בעוקב 1טע ולעסי 4413ל לייוןובא
 יךכר ?לן אשי רוחי : אמר אטם בריתיז.את

 יסטי ך2ף יססי מסךף יקדני לא 9קץט?ר,1ףחי
 קדחם ואטה : מד-עולכם מעטה : אמד זרזוףזרע
 נישמר שולמה ךה וקיא יימר4יל: ססלתעיה"ב
 : מנודו כל-האןץ מל.א צבאות ן קדהם קדהםקדהם
 זיקה סימוא סשס'י קרצם וטסרין סררן רןייק9לין
 ?ו כל-8ך4א סלמש שנאות ף ?למהש. *כוים קדהם '~בהרמה, עו"ד טך4א על קרש שכיגמ"'שיא
 הדול יעש קול "מרי ותשסע ריס נמשלתישרה:
ל לבוד-ןשריך ק  שקויי ישתרין יףחא' י94)ף4י 
 סטמר דיי יערא בריף ואמרין רמשפחץ ס4יא ןעקל
 וישראל זצחק אברהם אלמי יי עלכדא: ולצלמיים קאש מלכףתח יי : וזד לעולם ימלץ ן שכינתה:זית

 ע% לסב מחשבא ליצר לעלם שמדהזאתאבתיפ
 שסית י נלא זון וקר ךחים והיא שלן: לסבםהק
 כראתה כל-חנמתו: שיר ולא שפו לסאובוסרנה

 ידקחז ל9ל-קדטקי: וךב-יסר ןסיח מובלפדל
 חסד ישקכ טיהנ פסן א9ת: ךזוךן יעלםשןק

 שרףר ואדם: קיימי לאבתינף טשרשנשנעתלאברהם
 לבאות י 2לה: הצף4סני סאל 1ים-לנף יהם יוםשיקי
 טקסי צנאהע ן מלה: שקב טלהי קהעהנב*ף?קנף
 ליום-קךץ3ף: געגף' סקלך הושיבה. ן 4ך: פססאדם

ברוי
 מך והכךילנף לסכורו שניאפ אלהינו וההא
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 ושוקט* 2טע עולם וחיי אמת תות 4ף עמןסתמים
(

 ניס לא למען שלם כלבב הידיד יצדידהוששווז ףךשיי 8מ9תו בלף וייבם פצעורוזו לקנף 2ח ין רשא '
 אלכלנ4 כ סי%9ף ?צט ךסי לשמלה: גלד י,אלריק
 כס97יק מדק נעולם תשיף שהסמוי אכקעףכאלהי
 ס9קיס ןמות לישי וברכה מוכה רףדש ונראהשהוה
 כ * ידם ולא כבוד מלרף לק72 : ס9א סעלםלסי
 כסד סך י9טח אשי מכהי י-יד אשכ: לעולםאלטי
 על"עם: ציי ן 9נ" שי 2דר2ד כך שיחי סךמחו::

 י י: ררשקי לא-עיכת שי שקי יוי2י סףהסטיי
 %ךיר: תמה יקריי ערקי עקעןשעץ

~abbii-~alee 
ba~ fpri#t Sor~etet Q~er 

nemלאמדז יעץ 9שי אדל ?ם %ל-2א 
 כומננו סעדלנם וי ומרף : דמקותזכת

 ףרברא ב49%ש יבא שמה ןןרצקרש"'1ךרצנרל
 '9סי הניוטיכק וסךכון טלכומה וימליץכתעותה

 * יסן אטיי קריב, יסזטן נ2ך4"ר9ל-שיתישיאי

 * אכר(" לצלפי לזלם מערץ ר9א שמה:חא

 הקמור וכוזנשא רמיטכם ממיטי וששכחוידוף
 ליוועא הף4ש פריר רארש4ן שסה ףתהילר.וז2לה
 ?גל9מא תשנסמא הגירסא כע-לל-כשסמא*לא
 : אמן ?אמרו בעלמא,ראמי?ן
Sor~ette617 bie 48, %. "ף9ל bie @emeinbe bie betet @ierauf 
 laut .ס0יא6"ש felgt Q~attn ריסיו ייט ,% am 78) 8םאשזש.40*ח

 המושל ,קדיש ,"לט ?תגם,קדיש

 ושק* ו6ם פי"ס. כנסיר מכוס ופל כמפלס ענדיליס ר-מ עת*לערבות
agotSSwn סנתווז, כנסקרי onmh1 הקדוש. המלך מנע עפין ננרכס 




