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 השר. דאגן בעגיננט "ונד עד ששן בין אסרגעג4עבעט דמו בעטעטאמן

-], יתכ שמד. וקרוש טרום 2רשטן
 ; ) היום: מטה לןשרים במ צריקיםרעו
 - תתחרף. עריקים וכדקרי התהלל. ושייםבפי
 י תמקוש: קדושים ואקרב התרומם. מסיריםישלשל

) ימשטר 9ר*ה שירטל שית %1 רקבות%94מלות  ס9ל-י"4 סליישיף
 של-סןציים חרסת ע4סז !דוי

 לש"ס להלל להודות חבעץני נאלמי חלשני ןלשנץ
 כל- על לקלם לעלה לברד לסרר לרשםלשטר

(,
 משיסו: עכרף 9ן-ישי דוד ומשיחלץ שט-הזדקרי

 וסקד"ם ס*יול הפיד בחל טלק43 לעי ש%יימתח
 פקססהקיר חנותיני ואלהי אלשנף ב ר"ה לף סי 94"רץ*משקק

 ן
,. שרלה %ח יסקשלה עי תושיה מלל

 ותסטרנה תהלנהעבטנה
 נרכורה הםלכףרץ ןשךי קדי

 : ועד,נ4 מעתהומודאות
 שרי

) *דול קלף אל י אתה
 קייש' חצי "יעי "ח"ז סעלסימ: מי "ל קלךזליה בשיי מכומר הנפלאות טדון מהיאות 8לסמששחא

4עאיינדע:מסרבעטער:

 המיומם התפטר תשתבח "ביי המכרע* אתאייכרכי
 אין י יססל"ך שייו יהוא יאשיו חלסיבי מ קמהולריף י קין נבשלשייושסוקרר"לםןןר:

 סע ב מספין יוער נשלכםסלד
 ן ן ימסיהי יינה ל ל עשהאורובוראסשץ

 ן עיל ~:"יי הןןינויןןטו:ן ץתקמכל:שלהםוכוךא
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 "ט118י: מאמן אורא חיים אאוצר עלכםאר
p~Dוגל ואמץ. חוק נתן ברבי אלהמר נמוכו וממום כפון איב 
ק סנמונ למון be מק"מחרת ט  מס. סי' נימכש ונו' בהמצאו ה' 

 רס"פ . ימקשו סלכם אמרי . קראו עלכםאור
 ב4ו כמשמסךה טרוכ. סטיכם ?אלף ומטלאו:ן

 ז?ךכי. הקז 8דו5 קרוב: איותו קרזןהףלסיאוב*
 4ולומ דרכו: ןקע שזב ר(סאריכ1. ל4צה8ימר

 דשר58 שיסה לסגדי ישתה זאת 52 לסדיסן4טנתזרו
 הדא:2ד

 טשונטז. רעשת ר9 משנאיו. שנאוכא
 שוממכן* 5א 2י סעלכם טהשבמו: %ןןלש
 הרטטכן: ב "5 מהצב לשוןןהף* טשף9המערים
 לקי"* יי ימסקסיי ?יוס* טנפת כבוד כפאו2ד
 "סיעוף* טת ב שמדק שמהיני* יאש"-ףימיכם טלשנו. סררת 2ם וקב : ללאום עיקה גי קהינו4

קדהצ:
 ועסיסם. וסמינף יכף אהשרין. ןקם כ5 2לזורעי
 מלכו רצחך תקצי ססקבעץכם: סח"בלן 5אגי

 הריף: דריסם יא עבדיי יסרי סופקיסךךסי*
 שהשי. ל2ם "2ר2ה סנה י58. אקלק 84ח ץ:נים לטס* -?טדי לב יהלי גני. יגל לס?מטשסי
 קדוש: ישיא5. א5ש רבבת ףשובה
 גרזרץ* גנזם "םףב יוך2 הכשחץ. ינל פשףמהידו
 ?ליסמ. ?רי - 48גיר גן ט"ןץ: שמים ?גה4גי
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 טדרמ9ם: דרכי 94הף בן טשעי9ם* שרמ'קזרהלום
 טטשנהי תמרכם. עו4 לח1 גש"ד99ם. משיבילטך

 עמיטי ע% ורחם. למומה זכךטט(שבען9כ2:
 קדום: מבסמי קשיי הי ן שף?הטךו*
 לתחייה מצפדה אשכם. נישו יבשיכם9מ9יק
 ערדע ל8ל 4צח סמקכם: .ירד ששנאי וילתשכם*

 קן וסר כפעיכם* מאדרת מטי כל(47עוימיכם.
 סי עלוה טשיב. למנוצח סנשיס ש0מכמשסיכם:

 טייקךם כעקפ י2ינ: לא וטה חשינ. להודחעמי
 נטשפ* סלקה ן שיה 83לפ* תשונ וממהנםמינו.
חד"2:
 ים סי לשרץ. לדקה עולה ערץ. ישנועכז
 ט2טד פ% המנחה. וכח פ8י האךץ: אתדיוה
 יקץ קורע. טסאו צףר ןס4סיסה: וליןהאקה.
 יי תהדף אטץ ללע: יזע ונתן כשתרע.קוראיו
 סי 48 שיקה משסקיי סי אלי לש"ב ה4'~י*טנ'!

 "דוש:נטלסקי'
קרוכ

 מןח"
 פאטקר' שלומם קדמתי %ר(. נלי

 אף. עכב סי?9דק רצטמי לא-כים: מכם גל.יוכל'
 ניף ש88 ו9ר5: יק-ישק גז ?מןייר5* יעלמי
 יצא ששר תשיב. נל אנשים שירת שיב*לנער
 סחעי השוכבה. בת אמונתי מכון :שיב: לאטסי
nnaa.נרקוק* אהלכם משיבתכם 4ורפ4ו ושובה 
 :מדונן



כ164 ' יש"ייז ל1ט8"שית.מ16 ,1,  2 כי קידח אין י"הן-י פנל םכלךןטוףקי. יויקיסכלי,

 נכ5-"ם מפותח סשל סכ5* ..יצי י קלה ןרוטיץסגל
 חמה מוצגי ךקמנ* חלשי ובוקע כגיח: טק רליז"ן,,,
 כלו 5עו5ם ומאוי שבתה: שכת ילסטם סשקו9הן

 ארים לשרץ סש"יי רהטים: וסרת קורא *ליושביי
 מששה קטיי טש5-ש טמרש יךמינו * טרסטיםארס

 והמפאר המשנח מאז. לכרו סטרומם השךשאשית:
 טש3ב ץק?נף ~TA 34%קךף. צהב 4וף אדט * 4לךנף רמם,, הרבים ברחמץי עלם אלמי ש5ם: טים"היסאא
 רומתי ימי שלו שם * ץל% ושין ט2ישף איןנ2.לפ:
 זף5כזך ואין הזה. נעוקם "5הש % שמרטף "ץלך:
 *מורז 3שלףף בלמך שמם ס4א: %לם י%ל9
 : משמים לעסתן מהישבז דוקה-יף ן8יןסיפוח

 כ5-קקמה: שקי ףמביף שריף ו5ק(שעשש. על אדוןא5)
 סבנעמיאהןו: ףתכינה דעת עוקם. מלא ומזבונרפו

 : 52ץ(פרכנה נכבור עהדר העש. ע5שסיותמשמאה
 מבעם סבורו: 5סגי ררחמים חמד סמאו. 5פגי ומישלזכית
 שסעה ןךץה :צרם לפקינו. ענךאסאיא

 וכתששי
: *WRW 

 1יו מקטים : מס5 קקךנ מוילות לסימן * ש% ןסןגבורה
 כעאתם קטסימ ?ס5-סעולמ: וקם *טה ?נ"*יססיקים
 באיטה עושים בבואם.וששים

 רצי
 וככור יאר קונם:

 קשקש ק?א : מלכרעו לזכר ורנה צהלה לשמו.נאסם
 כ5י נומ4ים-5ו שסח : סלקנה צלית ןףףקין אור.ךץהבךה

 סק.ךףם: ןסיות ןאש4עם קרסים ףבדלה המארת ןר"ם. צבאן
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י ה"ה סשס~עי וים ט?לןעמקום שכת חשר'יאל .(. ?ע סיניסה  ליב(  44ה תפאית  כבורו.  על-יטאו"2ב
 מל קסת ש3ו סשס"י שליזם שסח וק סש4ת: לרפםקרא

_ן שר טמא ואומד טש4 השרקי ויזםט?5עטלאסתו:
) ל"י ויבאכם קלף לבי"ד : ל? להודכן מצ סש?תליזם

 3ל יוער שץ לא5 ךתנף ונדיה יקר שבח53-וצפניו.
 ;] ק[ך,2: שכת ניהם נקדשתן ןשיא5 רעמו מנוחהסטנסל
,, ששקןם יסש8רן טלקנף מזרף נתקרש* ל"ינף ב41סד
1 ע5ץ2בח מוהיקני "ספרד טפסת: מלפח"עטקע5
 שעשית מימאליאף ין*ששה

 הקארי
) מלה*

 ךשתנח קדישים צורא ננא5ףף מ5קבף צו-רנו"תערף
 ן; וים קשרסיו וקשר סים 9שי: ישר טיקנף לעיש%
י ?קל ..יחד נךר"ה ומשמיעיכם ונוים ברמםעומרים )ל קלם "השים קלם עולם: נשיף סגים אי"עםדקרי
,; יוצריה ושיקה עשים וקלם סבלים 3לםנויו-ריב
 שמהרה כקדשה את-פיהם פותחעם וכלם קעםרצון

י יסשמייכם ף9שוסיכם 94שיסיכם ףיוקרה?קדרה  יססליסיכם ףטקד"שיבםהמעריפיכם
 "דה2 וס13ךא שנור ס3דו5 שקיד סש5שתנשם

 מזה. וה שמים מיכףת על עליסמ מקנלהם וכלםד4א:
 ,),, ריס. ?קסם ליועדים להקדרך 5חה. וה רועתןובהזעים

 שום ?יד אכה ושה ~nD1gg 4ר?4הששיה
]. שדרשה.הומףים

-; ?בודו: ?"שכץ טלא צקאהע : קדה2 קדה2פדה2

 :י ושש,ף'-ע/ ("י- * י.וש יפזלושיאי-
 ' ש.

) ש : - - - f f ]
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 6חפ פיכס וארז נ5 נרפט ססקדס 656 הזק, גתו גי אליעזר חמום ססרהיס סיעוהירקם_
 ואני, ס-נס סט5ק4ח הפיפס חי6מ לאלהינו, גודל חכו אקרא ה' שם כייפסוק

 אכפש. חון ע5 פק"פפ סרכעמסוססיסס

 שמק אקף 4פדגפ. י אריר שם אם 3י,אופה
 שסעם נף* 1חז-טרו ליי ששירה וסי, להקרישנו.עשרים
 לעולטים. נשגב לסל שם, האדם: וריניםמלכש
 יום ושל למדו 41ןה השמים. נשב דברו יילעולם
 ומקטעיו יתנדו ן, מ: למוקד. 2ל הודף תנהשעסקם.
 טלכםזו יך 111 * טמ89רה קן .חשר .ה4ךאל .91ךה
 2תיךמי ןהף' pee* לענוד לראשו יץ 92רזנשסע* ןמ* אק לקר~א' : 41ךשרה 2יף שטלה *חסטרה
 סנט ומשטע: ט4ךמי חלוף תצעק חשסע*טלמש
 סמךץ* מטנף עימהן ומירית 44רץ. כבודדורעם
 שיריר 9ה ?YS* אשרף . זכרויאף'

 .שי
 יוממיכם אופדי* פדרם ראמים יקב נול'סמיו: שקל

 חשמלן עם ק44ה דחקי ואבי, נוכש-ף. 3רףףאומנים
 %ץ לאלמינג אקס: לצת י"ז יי( )ממלית ה*4?ר.
 מי. 3מו אלציהם 3ני תרפה מתנים נשפי. שככיקקה
 8ף: ידבר י ההלת מצפי. על שמדהשמ,

 פיה זש' מקך"טקם. ק"למ9"מ:ל
 משלשים. כאחת קדשהרומשים.

 ו4ציאלהם מניגף השרפים השארו! ףכרבש שוררווהףא
 .עפמם ל טים עשי לעפת 4כרףב ואופן מינק כל פגייברכו

 . . .. : ושוטריםכממעמקם
 טטקאםו: כבוד-ך נרצף
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ע לששתישיושות19  נעי %תזק?זלירמ עף !קם. וקימם ויי
 יבייףתעץ4ה האלסףופו1ל שי לסשיחאןשקעי*שקאי
 בורא :שהצת סצקויס רע'וקא ז מלחמות בעלקדשא
 קמינו סססרש סואאא חדת שהלעז נורארפרפות
 אורש לעשה כאמר אקדח: כי. כגששה כמיד?שליהג
 תאור עיניון חדש אור סמרו: לעעם שי*דלם
 השאורגן: יוצר' :י אטה נרעף . לאורו מוזגיה כלנףהמקה

 ףתרה נדלה n~DC אלמים ן אססטנף ר9הטלה
 סף ששטחו טכותיט שעמר ליו טקימ : "ונףסלט
 'האב אקינו תזלמד:מ: שחננו כן חיים חקיוועלמןם

 לסשסיל להבין בלבבו! וכזן "לינן יסם ססרסםסילא
 טת-שיחרורי לקום ועשתם ליומך ףללטד ללמי5ממע
 ודנק שתויתף עיניני וסטי שחמקה: תה-עשיסלמני

 ולא- שמף ףליראה לאהבה לבקנף כסד 9סלוסדרלשוי
 9"סמ וסנ"צ סנדול קרשץ כשם כי : וןד לעולםנבהם
 סשןשע לשיהם ןמסיאנף במטמא: כשסחה9נילה
 518 טל סי לטףקףף: קוממית ותליכבף סטוץשקפצץ
 לש"י היקטני אשת קול-עם שכווט יקנף אטהלציעא
 9רףף 9טס9ה: הף-עדף לף להודרן באמת. קלהסנדול
 : באהבה ישיאל ועמו סנוסי םשטה
 ששוו "לן של 5איקי ר. רהפס

 : !עי לעלם סיכיתו כבוד שם נר,ף לקםשנ * טסות 1 ןהוה טלכומ והנה לאתחלקאט
 יסק5ש יסקל-חשה י9ללקשה אלעף והמץ חתהןססט



' ל
ת או ישוה *תע

 9סיטף 9ש9ןך שם ורס"מ ל49יף 7'ט92טםלער: י סיום 9צן ענגך 4ה4י מאלה סרסרן וסיףס"ןף:
 ירוית י?יטר"כם יסקיקף: ו9קסזץ סןךךילקלק
 עלט ויכנכתכם עיגלו: נין 5כממקיז נדהים2ל-ידף

 וכשלכיף: ייסףשור-ן.
 מצוה אנלי אשר א5-מצוחי תשמעו אם"2מ2 והיהעיר

 את-הוה לאהבה היוםאתכם
 א5היכ"

 פכ5- ף5עביו
 '?ה סעטו ממר-ארצכם ונתתי : ובכל-טשכם5בבכם
 עשב ונתתי ושהרף: ותירשף דן9ף ואספתומלקחם
 9זץ9פה לקם סשמרי : ושסט ומסית לליטרמשדך
 7סרטםלכססם

 ועבדן"
 והשתחויתם אחסים טיקים

 לאל-ייף ארוףקטום קער כקם טףלהןה ..להלרום:
 טע5 קערה ~4כדטם טת:בלף מטן *99ר-וס4ד9ה

 זהרה 4שר סמיהסלןךץ
 נטי

 טת-לחכי ושסט" לקם:
 ית- א0ם ו5טדטם עיניכם: נין 5מומפת והץידקם ע* לאיזי א0ם וקשרתם 7ע5-בנשקם על,ן9נם4?ה

 כלרך שליטל לכיוף ן941"% שם לדקר9גי9ךם
 סיקזף 2ך[-גוזיעי-ן 4כו-וכמכם : 4כקוסי4נש9סץ
 ~עכ( מגיסכם ויקי 7סהיקכם ור-9ף ל*עןיקשתן-יף:

 5הכמ לקוק 5אנמיככם ןהורה נשנע אשרהאדירה
 : 1752רץ משטיוקוכן
 אלינני דפר : לאמר א5-כגמה יהיה ו"אקרמי

 יקערא5'

 יךימק סנרימם ע5-שסע ns~s ל% ו"י שלסםומטרק
 לעיע, לקם וסמק : מקלת יקל סן2ף 52-עיעתמטס
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 אחם יקרתם ~יעה טת-שי-טינה ירטם אתול"יפמ ."י-
 טשר-טן ן?ישם ואךךי לססן] אחרי ת,היףו5א
  טת-4-סמוכך רעשיתכם תזכ,ו למרן : אסריהםזמם
 טלר טלפיים ןקף ט4י לאלהיקם: ם קדשיי(הכיעם
 אן לאלהים ל% להלת מציום מאןץ אתכףההנאתי
n~rp%עפי יי" 'תן "" י"ממ' ריכס פי9 ים : אי"י bSD 3313' :מא 

 השה ומיב וקיטו השר וקן ובכרו ונ4יכטלה
 521" 2ל-9ןמ 41למ 2ל-צנותינו י מלהמך9ר
 :??:Y: יש"ךאל זיע כל-דורות ו2לדירותייך

 ו5א חק ועד לעולם ו2ל-ריטךרעהם2"ראשעים
 הכע(ימ ואלהי קלעינו ן הוא שאתה אמתשבור.
 * שטה שבעייני שלד סיקרי הרא "מה : תדלעלם

 סבותינו: יעז פאע[ת כאשי לנאלףו ממר ש5%ק2ן
 ילסר:טיחים דיו ופחזה כקרא זלךני מודל שקר שעולםטסת
 3"םו5ת.

 א"נ.

 נחן. בר א5ה1ור חמח3ל מס חמוס עסוף

 צדק אן שי * ונלף),נף לנף מש"* הגבב איהינף4
 שלחט. שבקי 520 ספרני 1120 צלם* משא ש525

 נולימ סי ולהם טלהינף: יי אהה כי ונשףכהסשיבנף
 אותנו קוראיכם נמאס כסף ביביה. אתנומעים
 שףב4 שיכף * 4-1ה מההם הישטיף ישי ריף .?ח91ה
 שקששי אין שי ?ל מלא בקשינה: י11 5נףאמרת
 כחנו וכמלות שבינו. כארץ הרעות סיאבושקרכניי

 קקךף בוא כי מ טל ובשיבה לכף יטמרינ(ני.צמקני



 הסמחהבו כאשר . לשוננה נישבו לנף _קיק ףץ :ור89בי
 טסה* לעלם וףקרר :רף הלק לסיטיסה*לסרנית
 עהה ןעד כללה מכמהי : ונשוכה * יהשיספ
 גססתי שנסי שמץ סי סטאר* לא קניסהיטיססי שעי מורהי* : טת יקו ולי ססמ2טף שייטמר.
 ואחמוד. באזמ נשמעו דכרקי כשי נכלמהי: ונםכשהי
 מגעמ'ד: לשגי ולפיסך תשףב אם תלמוד. למוראם * ללקת . לצמוד ימיל כצמיד לני 2ליתומות
 טטמסכו 8ם כי סו. חשקהי לא עם מכלקףסקם
 אמיר לא וכריתי חסדי לצח אבותישם. ואת4קם
 םמודי. בני בצלי מכו אליכם: ןאשובה אלי שףבףמכם.
 ננד פלא עשיתי מכבדי. ואכשרקם יקלוובדכם

 פריטה עדי: שנף י נאם 2תה ונם ?בדי.אבותיכם
 כי הגלליכם במקתולליקם יקב. הסין כאשראררוף
 ס%וכ. לב והסירף המשיקם 8?קף עוקב. טתטללו
 %ויד קסץ ג.יעקב: טשע לקשי נוטל לצ'טוקא
 ס5 אוסך רשרשה ושיתוסף . סדסס(י אשר סיםמן

 מחיתי מעוכותץ. 8ל י והסקן רחםבחרתיך.
 סעעחק כי שיר נאלתיף: כי אלי שובה כשעיףכקב
 ספוד אסיה. ?או כציון אש סשתי אחישגה. ןאני

 ינאו ושבץ ן ופדרי ואשכיה. יה ארן התוסחלסכור
 סי "ק ני* צירי מחין גססי לעקם אנו קריה:8'ט

 rasn מלש%. נכתירף כרכה זר מ32ינף. והידנאלתנף
*ןרמ%

 טדי
 משהעז%:
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ל לןלפ 1Ae P~t-Dn אם הוא שסה הבעךטזרת  
 המ,טיקןף מהצכף עלם ברתם הדור: ?ס5-יוישמך"4(ם
 לסעימףף 'שלנסע 8"ם שקלי : ץ טרי עיקשססיהורזקמף
 לרפטי אדע הא אחה אמת נעלבו: ישים ףדברףךזהךתף
 ואגעה ראשע הוא אטה אמת : ריבם ליב 4נהטהמקף
 מסעכם : ומחש? גל 4 4 8ץ המ*היף אמריןהוא
 4-וכוים סרסתי. תידהם המיית ט5קיני ן*טנף
 ורירכן טקעט %ט ג,קוט וים-סוף 4*ט ייכלףסרט

 ע5ץאה נותר: 5א מהם טסר צריהם כום בספימעקףי

 שתת זכורות ןריר"ם ובתבע 58 רויכן אהיסהםשסחי
 דם וקמם: סי א5 לקר חוראא סרכאמששחות
 שמעיכם המנביה ודם משיל ךמך4ן 2דו5וגשא
 יעפו ועקה ולהם ףשר 91רם השדה אסיריםמשיא
 ומבורף. ההש פתך עיגון יט5 טפלות : טליו שטםשעת
r~?D1 ש/אנ~ל'" י י /%: 4נף * ך'חרא5 ובני '* 
 ק4:ציי

 נורא בקוש נאדר כמכה מי ךהוה נאלםמשסמלה
 *: עשהסה5ת
 דים 52,אפת ל"י נאלחי שיחי ןשהשלה
~rP

 ואמדו. והיכה הודו כ5ם
 ועד: לעלם הטוךנ

 שנאמן שדה שיאל שעזרת קימה ךשרא5צחי
 ךשרא5. קרוש שמי צבאות יי *ף משיאק*ךהודה
 ה4ך58: 581 נ טלהשרוף



~kLkQt
t~&u LLkL 4]ס4ש[: 11צ ג bd 14מעש ק[צלט 

יווסיופ  Air ג04נ tdLIC 1141 מ111 ס4ה4 [הן
41 kdin 

&Q~ia  א a&d~t ש ddd~k מש4פ LLidlikt Uaa מ%4 ם
נש  4ונ ס*%גשלפ elu ס*ש(ג סבפELkt 4 :"1א* 1

a~ckd.n  "64 ג(%נ4פ יוגס6 ש %1 4ונ1 נצ1 4ו[* (שא נ10
טואשא : dLl~ נו[נ קו(ש d~tu LNaL %4ט2 טנ LidL" 1ששש 

*]  4צ
~eafkc 

 [ו(2 טטא : [4סט :בהו[שט (סקש סו(פ
ןטוא  !: . : ג ו_:י_: ן גיג סה ס,ג"נ%ג

ס44ס  dLkZkQ םןג4סש "וי4'[" *טים קשו- ט% בסג
Qaa~a.-  ~dLa 2עפן ס(שם

~Lua 
 בא[טא aLa 21סמה[

u a L I k a  [ו[ש טטא : ננפם.
* 

auka 

~Qb4u 

au 1סא(ש 

~ a t j a L a *
 ak ג',ח" חא ' " ים"ס" (ס" ["_שג סןט4

:טנש"
 [4 [4ם ט,סס kUU~U טוסאסו

י משפו וטש" "שג"da. 4 אם ג6ש 4צם טן(וסש "פו 4ן[  [סום ס"4סן( אס4[ מ4ט kGd~L נ(וסא
ספן  .ש4נם בס"4פ [dUGu 106 ס"טם ס"סם[ש

*ג-1"ע4
ס(  ס4טם טטא

~UGU 
ו[%  טטא [ושז סהצ4
:  [ו4~ש טטא : 1(ם סט(סא

*1ססו D [4ם d~L צ"מהוסו . a '  UUtkQ "1צס4 ס"ט4א 

k~&.  וססטס[
~ s a *  

 lC~Ck *ם"נם4 641 גטם

:טסטאש  %ג

~ddl 

 טוסא LaCkN 4אן( (סס4 סט(ם
"[5ם LtdL 4א [ו44ן 4פוז ס"[05 ס"סום טשנן 4שם 
א(ן(ם  "ה4ח Gd&: "ק4אן aia~ -2dc 4ן[זט (ו(זט
NCLLa  [ו[ש טטא : ושט4א יט4א[ י"טוסא "ט4א

:0401ל  NLh גנה a&Qu 1% [ון

ש89 keu :da* 80 ע1נ4 4י



169 מש9 )ש"ץי*69!

 ן- 3י ןי 52 אף ישןי סטמוי נףסי שלכומן סך?שהוןיענ4
 סל35"ו 1דד ליד 94ן איקון יעולם : יסקו יtnP,~s "4סקס
. ושיחף נןךש ו?מף 49סט 54נ4ח 4ךיף נ54י קרור לרורס  .,, שעיה* ךארוש 4דו5 ש4 ש5 וי 41ך יעולם ימיש 4 טט*נ4איהימ
 , , מקדושי מחלן : שכא'9ר4ף

 ןאף עין %ד שי * מניקור כמשהךיסח
 52 י%9 ס94יו נתת. בראשו כמארת נלין15.

 בהם וכתוב בידו. הוריד טסיהם לחת נטניסראק?י*
); 9ת?מך: שת"כ וכן ששת.שכורת
 טת-השנת למשות טת4סשקת קנרמירט5משקרי
 יא אות ה4ך58 4ני יכין ניל עלם: ייינןלדרסם
 1אתש את-ד,שכום יהוה 4שה ימים 3"אתאם

)' ורש: ?מת ס?ייקי ימיםסטרץ

 ישגם 5א טסצףחתו ום %ילים. יעוקךיסלקנו. מגמליי ץג דארציז. לגמ אלהיני ן גמעש4
ך יעקב 4 פאהבה. גסתו %2 5יעשיא5 ניכמלינם.

 הטנעף %לם שמשן סקךקך 2ם שקךט. ום8שר
 סטת ןקך?תו נו י9ט ובשכירי ממובף.1ית32נף
 : לראשית למעשה %ר קראת אותוימעט

 . קרקבן ססניחסנף ר4ה ל,בוכינף 1א5סיט5קרנף

',
 ב היסילףי 9ט9ת* *9רף לקצף וטסיט"2טמף ןש9קני סמיך. ששוני ית'יךסף סמני ןסןטס9וממי
 י?ר58 9" מנחי * קךשר שנת יקרצה משחיהט5לינ'
 : סקילת משיש ן 8מה 9רףף . ש9ימקרשי

20 .ץ)".פ(

ך =(ז"ר. יג !ג 1 יזיל ל- י :-- ענע -:י--=-  9 
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 %ד "נ ומלמם* ."ר, 9ן% *היני :מה
 ג81סנה ו"סם * י.8עך שימר לףי'-שלבלרה
 ?%* ש*ל מרז ?נודת שסיד 4ת פקסי ברצתמקגל

 שטה 9-יף שרססים* יציון ?שףסר "ינקי זהוקמיו
 : לשין שסיבתו סשמו"-ב

 הוא ששטה ל4 "נפני נאים קשטה לף אנחנימודעם יר'" טיפ

 ול א% חנה7ט נאלצי אסייני : אבותיה 11הי קהינו ףהוא

 ימזי 11 ההפני קט שיוד. צל"עענףאצעההואלריודור. :זס סעג ~TA כנו צה- 21ד.לשלם
 יסעית גייסינ' וס"פף '4"";ט מהלםרעל עם8י לרנודה
 סה7א"זי "ל ?יז לן. ידעונשמעזיפהפקוראלףשל עעט:ש:ם יצי קטף הממרשמןנו
 "א-9לף כי סםונ :עם* א יגו וב.8ר זרב?ru ש9י ומובומץ 4אאומץ * עשת ים שמי%94

 לף: קינו סערם מלדץ "א"קש יQcscn 1-סקי

 : לע*ד תנוד סלקנו שקי רתרדמם ימברף כלם*
 כ1ל-וי מובעי לסיםוכתונ

 סריקתי:
 האל נמקיי שתפם% רמליף קלה יוףףף סליהםוכל
 שחי הטונ ת אהדה ברוץ סלה. חוזרתןלחוזתם
 להורא: נאה*
'raסיחררה ?הלה המשלוקת ?ןן ורננו שפקים מלו אלעט 
 * ?שמור אדהעף ?ם 3ט4ים ו9?ץ שסין ששי ס4שןה ?ן3ף טפה ןיצל
 בשם חלף ש4י : ישא וימגבי שלרה ש4י : ושי ts?~n : 9ף:שיי
 שידם'לף
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 21ן השובה לששת סקודהקרישת 1עד

 4 אלי אמר כהוה ולקוא לצאת ןור 5.איאףכלסגהם שהי שגה ועשרם שרטטה אילם כאסייק41"5: %-?* סטלה טת-סרילכם 1:ד9- משהבריך י5ך. פ' תשובה בשבת קול"ש ג' "ו ב' ניום ר"ה מ5 א' יום ח055
 יהושע ויישתם מלפנות ה"ה שת-סלםסיא'שליד %95 סואיעבר א5הקי ךהיה הזף: ן י רן י א~גקעןר
 יהוה ועשה שע, ןהוה: רכר כאשי לצניף עכרהוא
 %טרשם קטמף טלפן ל?ע לחיסון קשה ק4ש-לקם
 ששבזם לקלקך .יוזה ונתנם אתם: השינדישי
 ןזהא א5מקי :הוה י כי מפסידים וא5-רזןרצף58-תיראף ]טסצי סוק' w~s :alnw טעי ??י-*n~sec?סם

 כי ואמן חש כ5-שיאל" לעיני אליו וגאמרלהושע מ* דילא שויצי. טןקנ: %א ירפק 5א קדדההלי
 נשקע טמר א5-סשךץ ה4 את-העמם תכול8טה
 ראוה אותם: ממחיגיה ימה יש "ת שבש:רלף
 4 גרטה 4 2שך דולק ףיא יסוך קה* יסא
 את-התורה מש% בכתב תחת: %א תניא 5.איעועכ
 את-ארע הבשקים 6י כני א5-הכהנען ומתנהרעאת
 אותם מ.שה ויצן ימל. אוראל: תש5-כלקקני ירווהכרית
 כ4 33י דםל."ת טת-סתתה מקרא ימסר 8,גיניקום אל"קי יריה את-פני ליא., כל-"שיגל ןש"ךן?": כש השמפה שנת ומעד שנים שבע י משץלנקע.

~ k " f f

 .מ;שיכ: קש;"ום ayn.nw סיקל ויץלף:
ואטף

 .דני
 ןלטר4 %מ2ן שמעף למען בהטנף אשר
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 טת-59-ר9רי לעשא ושא-4 לעמיקם יתזייףבי-י
 סים אהם 711 כל-רימש הילוזם למזתןיירין לתמדי ושסעף 5אערעי ששר רבנילם מר"ת:מתנה

 פך49 הן א5-מלעה יפה וקמך חמישי. :איה ש9ה טת-ר,ורנן ?טרללם אתכ[ אשרמוח
 ואציי משד פאא5 וקמי(9ף את-הושע קכאיכשת יעי

ו"
 ךהוף ףרא משד: פאט5 יירדצבו רהושע מיה
 קאט: ע5-%קח SIPn עטףד יפקד יעלן 4עץ4ד9מט5
 9א-ק9ה ףיא אר ןכרזץךץ א5ןן י אחרי י חנההזה * נקם עם-ףיכדף שקק ס% ט5-כייה ןדעהויעוקר
 וחרה אתו: כרתי אשר את-מסיכו והפר ועזבניסקך1ו

~BW19 סהוא קים ואסר וצרות ר14ת ??ות י9טהיש% נמ:מ מ% פני ךסססרמי ומיסלעים מהףא סיום 
 סטיה: מעזות סץט'עי 9קך4י אלמי לררת ז5הלא
 9יזר(ה ?5 מהנא לים ש4 שקמיי סקסיאני
 גססי. תסה : "ישלים 4-ט5טים 99ה י עשף4שי
 טת-משירילקם

 : ישרטט סכו לעי מן"ת משיךה סמ:ה,י ל26ןגי4 קי9" טהריו-מירטך נליב" יאת
 "קרש היעם 4' קל ןךשו אבץ ואל יךכשללץ *בשוונג" טחי י ט5קון 3רשסזנףשוו.

 פי-תמשאגאקו וטויה את-ברטעי: והקר ךשצוניועבדתם
 %ד 95ין רוז.את השועד; ה94סה וצרות רפותרעתן
 הא טשי טת-יצקו :נעסי כי עלזו מקך כבמקח 5.אגי

 כשגמלן: שמנר ט5-סענךץ אסיץ3ף פמרם הייםעשן



 41ו יתשבץ לשר סוללה4ר4ע114

 ריפדה ההרש פיחם הושת אהרהשרה משההכש
 פזלץ את-הושע ויצו שיאל:את-פני

-Dbe*1 

pTn אמץ 
 חשרושגש4י טל-ריאןץ קך4 את-וע טסיא טסהז
 טפך לקטב משה זחלתם י ימי עשר: אסיג ובילסף
 עת * יאןר: ץייעף %ת "1יץ"%ם h~a רצו שמאי מקם: קוד על-ק58ר מתיהזאי4צןרוכי

-DD 
 לצמיגם שריתיהמה חךט מצר אתו ושמתם הזוץסת?ה
aafrPrnקטף 1ז"ן אנ.גי ק לעד: ש-ra -וטת 
 הו סךתף4רשו

 טט?כמ לוכם עש% לי ?"ל4י4
 ס?8ן5ו 1DDD".- מוסי: שיאמך אף עם-והרהדיתם
 יט1גיסם 41ריכה רוגם נקש. שקטיקף טת-שלחק%טלו
 ואון את-השסיתם בם ואעיךה הקלה הרקלםאת
 משספץ קרסשקת מה(4 טמן וזזתי קילארץ:

וסרי
 שתכם מרשלת %% שומי :יצער וף סףמדו

 יהנה יי טת-הרע כרקעש4 רימתם שנמליתדגושה
 : תשם !ד היאת סש?ה טת-יקלעירטל של-קל וטמן משה לקא ןךישף: שקנקנהלססעישו

 האדם, פ, חשוכה כשכת קיל,יס כשכת "ו ה' גיוס ר"ה ח053

 2לף משעיין "שקי שקל "ל גשסיילקלי,47רף טרירקף: הארין ותשמע טירקה השמיםה"זיבפ
 סלקהךקךו קי 1% חקיכם הצהל לאלונינו:נרל* סקי טקך. והנף 51ם שי 4'לרץשב: וקריקיםדשא
 י האייש ץזל": עקש להא מומכם נטו לא לון ,2 לכל: יש- r~s 4 תו, רמייה ל' ייעמ5



 בערך שלל אש5יטרי' שננץ ענף ע"א :קדת עכל שי. גן4פי: (אוס""

-rJPtS 

 בסקסן לך: האמדף
 יטקקר עשיתם "לקטף ש% זג ?ססריודזייטינלם
 קלוסי: פךי טקכ 2שי ןהמ' שק וי ,רא5:זג
 :קווה. :םביויל :שם; י יסקהי סרסר ךיןץ"יקי
 ךסף 2ל-זעיו קנו אר ולשן 2קד: זיקטש,הף

3
W-D~ ונזו nnce? שרד ,"יזף 2ל-שיגף): אי-י 

צ בר: ל 42 וק ינ41י4 ל  52-ק1יסן והכהן 
 שריכם 2מ-סיב שאן ג.טלן גקי ס89ת יר:קליש ןש9ן משלע דסשי ויבקהף שרי תנובת ףאכל%ץ
 ןים'94ך סשה שלזת ?לב ?ע-קשיועתיי"םהילידה

 קשית יבית שמנת ויב*מ "צרהן' ושמן :הגיתה-90ר
 שענינים יקנאהף שציצו: 4ףר וינבט 2שהף %"ימל

 יא 4)ךפ 1" * לשרש טבחו ן2שהו:קשבת
 ?הש : חימי% מעררים לא באמ טןנרנ ושעםיך4יעם

 מנאץ :הרה וייא ימע.. קקעך: אל ומשנח טללה
 שגרטעם

 אראה מהם פני mlmDN ייאמי ףטנתיד-
 אקנ,ום ואנ' ש_הגליקם ק91וי "י קיא ק?לץ'ים בם: לא-אמן במים המה תספכת די כי אחריתםמה

 4קי שקייס"א-4ם
 ותשד באטי שי,ום1דסה ט29י%:

 לוקני ויסמ גסיה ציץ ומאסל מסטית2ד,שץ4ל
 ר4ב נעי : -כלה-בם חצי והדת 4לימ אסעה 2ודים
 2ם- אעלח-שם ןשז-וסמל חייבי נמטנ 3שףלגסי



,.
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 Qa הרקוק ה;סךכקם משסל-סרב סחת DP~: ולוסת-
 טיכסה אקוטי שן: עמיאש ישק גם-אחבחור

 3ר 29ל,9ל-זאת: יהוה ולא ,מה ידנמ פ?יאסייצילמו 79-ךנשן" אייליניי געם ללי י9ר%: קטישטשקימה

 חכמו ל 1etDn, יבינה: כהה ואין המה ןצ,מ אערעי

 %ף קהד ןןף טילה לאחריהם: יכינו זאתשכילי
 לתף ם 99י7 קרצופם אמלא רקמה יעסיעיניתם
 כי-מנפן פלילים: צהימוא4בי% יצורנו לא כיהמעירם:
 ט"שלת זקכירה2 וקימי 2מייו' יששלקיק נקום9דל
 הלא- אכזר: פתנים ן?אש יגף טו'וף חמה לף1:מק-מ
 לעת ושלס 9קם לי : באיצרתי חתנם ספדי 9סםהא
 לייץ וכף2:עסרת114 אר1מ יום קריב וי רילףט9ףמ
 DDW1 יר נקיית ודה ? ןץלם קיטעיי ע11:הה

 חלב אשר קי: חמןי 4ר לשמי יד טסך42השטויב:
 ?לעקף ןק' .'קין*ם :קומו נמיכם ין !שמוובקשןיאקלו

 טל ז9כי קלעם 7% היא טסי ט% קי יממה דףי :סהוךה
 ששי. סלל: חיכי וטון טרר4א של מחציר טוכךהאמית

 ים- לעלם: טנקי מך וטסרמי :די אל-קעם3ראשא
 יסרי ים טקניב :כי 9סש,ק ותאנן סרכי ק סרושנ1סי
 כשי תאכל וסרבי מציתים שיגעי טשלף:יק"ח9טן
 אדמתו נסער לשריו :קרב ונקם ךקים רכהעבכיוכי עמי גלם סרעני : אעכ טפלות סרךאש ושקיל סללסלם
 סשירה- את-כלירנכי וורנר משה ויבא שמ4עפו:
 ירקי משה גל ס7קו7: ןההט סש ס2מ 9אעסואת



.
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רזו לנשווה לשירז סקציהקרישצז177
), שלסם 21אסר 8ן: ש94ל"שין ס"שהאצז*ננל-סדןרם

11 בת-ים 9כם סיד אנכי אהגר לקלץ(דב,ים לשנכםטומף

 י ית-כרנ?כל לאקות לקקי טת-9י9ם "צףחשי

 ) כייכם כרהמא מכם הא רק ל-א*דלר 5י קזאת:התויה
 ) שטכם * על*סשרסה ימעט תאייכו הווהףכףער
 ] . יהום וידבר מפטו. לרבותה: שמה את-הירדןעברים

ל 51ה לאף-: קד ס:" וא%-1עקמתה  שיים 
 השאה 1ךס1 זלזל אשי מואב טארץ אשל הרנתו%ה

 '), המת : לאחזה רשיאל לכמ נתן אני א5ר ?~Ttאת*ארץ

 קחהשר- טל-2קדף ןקאסף *שה ! עקר שטה אשר4סר
 2ר((*י : טלזקיו ןמם9ף סגי שסי שלל עםירו5ת

ל)

 ' - סדשרי קדש ריקת יקרן השרשל 9ל ותוף יימשיטם
TYמרנטהש4י י עד "4ןטל: לע ידוף אטי לא-קרטים איך קל yaBC~n" ט"מ סבש * "שה - 

 קיימי ה' ן 8, התרן לבע נתןהשי-אבי
 ו"ועמן: ס"ס 50 סנחנ כד ע3'סין ססךס כסטגניסין וגלעין. ופגגיסין מגרן.עי

 ?ין"משהי ו על-סי ומרשל ?ו לסע משה "שר-שם סמררהויאת
D"JTI'vסשץ : ן9נורו זשר 4?סאלה בינונה מךם יון י שלוםע,יבשה ו9ל- וריטושם דרכךס מאשר? ותומכיה וה למחזיקים סיא 
 השדרי תווה ינבל ?רקו*ן

 זה נרכס סעפטיל ינקך סגומ, מגעל 61"ר סססטלם קלי"תקודת

 בה. אשי פעים שד אלטינף יי שמיקסיף
 תאמה הככומרים שדבריהם שרצה מלעםומסיטים
 2נד1 ףבכ"צה שתור, כלבוסר י 5ימך97ריף

 מ"ק: ולאשה יבנסשו 2מ1י9?רעל
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 ב'. טמן החל י"ד סמן גששע ישובה. לשכתססשרה

 זע שי-"?א 8לע "9רי טל:השה ושיבר רחייםע9קכו קס' סשף: שישלט 9' ף אלם '1 :ך ר?8לוך,יב-ך,
 מ"פ י49שה ילדוני זוד ולא-נאוני נרכב לאעל-.O~D ,קדישי לא י שמיהר שפתיבף: 9י,ם ונשלקהוקח-6וכ
 שי ?דקה "הקם ס?פקסם שאושא : :זהם ושקם8שר-9ך
 הד כשהצבה ופרח כפל,י,ירז(~5 אריה : סקבף טץשק

 יו וכיח הורו גיירה ויקי ייבק"מיר ייכף : שיב9וןשרשלו
 ההשינו ן5 אני לצלים ,.ד מה-ל D-DNישוץ: והע זקרו סג9ז ךיךף4 ומן 9צל1:סמ ךקגך ירכישליט:
 אלה פקד סשם קן : וסלא קךךע ס19י עעקן שכך"םומגי
 יכף לכ4 וצרקים ןק2דק 1ץטקי שגרהם קי מך2םגרוז

 קדשר4הם כעזן שופר תקןו *:* קם דכשלףופשעים
 אפפו זקנים "יקיצו קרשו טספין8ם : :ע4ךהקן"ף
 גץ : קמשמח וס4 מסדרו חתן יצא שדים מיונקידשים

 קקה וד.אסיף 9*ז'יפיוילף דבכיס9טוםהאה5מיולמןכח
 13הם לקהול-*as לפרפה נחילך ר58ית~ן ע5-ע9ףןהוה
 מעמים יאקרי~9ה

 אי
 ל5 שלם הגגי העמו "א9ר י,ה לין על-עמו:וישיל ץ יי זהנף ?קצץ טיסיקם:

 ולא-טא אמו ישככו וסייטי ומסירתם4צן-הירגן
 לעליים שך)וק טת-פעפעי : ש3ו? ס:ישף שדשסקם

 4של-ממכם אוז-29יו "92יה עמה אל-%ךץוהרחהיר
 קף "י9סי ל4 ןט' שי ליין 8ל לנטות: סולילאן ו4עליאהגתי באשו הגמה האחרט 58ז-יס מסיוסקךמל
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 דקלן עץ שיי נהמים טל-תיראו *שות: ןיסנדיל
 ו%9 סיים: 'aru עשן קאנה ע-14 נשא כיקוץ מדברגאוה
 טתיהמכה בתק קקקז אלקיים ןשסחףעיהוה קילףצקן

 ושלכיעי ורצהר: תירהב הקבים והשיקו ברקנרנא ף*טי 4רא?ע: וטיקטק מחה 4"?ם לים 5?דל4ן1ה
 ומחף והאמיל * הארנה אכל אשל את-רסנים4
 אכול(שפש לסלתם : 9קף שלחתי .ט?ר ס4ילמילי
 עמככם אשר-4שה אלטיקם ךהוא אתרשםוחללים

 ןשך8לי קקךב קן %עמם לעולם: 47מי ולא?9שףלמסלף"
 : לעולם ע9י ולא-סשה זוד ןאןן ןה%הילהיקם לשביאני

 לערוגות. נרכהע יננךסעססיר

 אלקינף : אתהברזך
~OD 

 כל-סעלמש צור רשולם
 ו4ךק: %ת ?של-ף9ריו'סקרם ססרכי ועויה מאוסר מ9א9ן שאל- בכל-מדעיותצדיק
 4טא מלך סי סי ייקם יאץ"2יב סחרי מרמזרןיחד נרפי ר9:ן שאסוים אלהינף : ההא טסהלחסו
 99לר9רו: ייבטא ס8ל ן טסה שריף סטה*ךהסו
 תפציע ן8ש ייכת משף כיח מש סי ש-ציוזרמם
 סקנס: ציון קשקס י שטה קריר סןקיפ*גט(ךה
 ומסימן ע9כף ס9סיא באיהף אלהינו ישטקס

 על-סס11 לנני* ועל יבא , י ג שק( המיחף רוךניח
 כי טת-כבודו. אמרים עוי ךנ%לי יא זרלא-"2ב
 41ד. לעולם ברו ?לאיסריה לו 4שקח "ךשףלשם
 לוד: מגן : טסהשיוף
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 וע5היוכם וע5-ם9סי~וכם וע5יה,עבודר:ע5-משרוה
 ולשוחדה ששה אלהינו ת לנו שנתת הזהסששת
 מורים שנענף 58הש יי ע5-מכל יימ%9רות.יעברת
 שסיד 9*מ סי י% דס4רף אשד* ולקרסיםלד

 סופקת: מקיש ב שמה שריף * ועד5עו5ם
 מאופי נמי מנמכך ךמןא ס4א סן,4סילא פרקןךקהם
 ונה?א גיא ונרייק דשמץו נסי,יא רוימיושזובי
 ודף שמוק די"5א ורנ"א ו,"9א חיא זר4אמעלהש:
 חבעיתא וי84ן 5סך4ן אוייתא: מטמ*סי ךבםל5א

 ידק 5999* וף דהשרט5 יטר4א ייקד"שסא*
 9בא: די ילדי סתי9סא הקישי *א העיקדסלי

 קץ- ילקי מלסיריהוד ול59-כמוויוי5כ5-רקודיהן
 יפ"צ יתד71 ךסןף רא9א סלשא סאוהסא*ד4קק
 המשרקץ 5שגיהע* ארכה ויתן יוכוהע לס8אחייהע
 די קלן ס"יץ כל-סךדן ומן כ5ץ3קא. מןי."ימזכין
 שטן: ןבאטי :Tis1 ו5ץסן כסערהת יהאבשמיא
anpTאררכי וחי רמנו וחסיא ח3א מן-שמא פורקן 
 עהורא 3השא וברות רקסי,א ושחטא רויייסזש

 ןדילא רייק ילא ולא ןק:9א חיא ?ר4אמעליטי
 P~e* קרישא 5כ5-קיא אוריתא: מפת3כוךבפו5

 ךסרף ר4יסא טלשא . ובשיא מאא ןערר.א עםרברבשש
 * לשניכת טרכה רסק יוטיכע בסגא מייכט יפישנרכין

 ~ye* ול"מיעז צך NPX-59  מן  ותשמעבוןותמפרקון

 שסן: ובאסר * הורן שיבטן * ןסןיכת ומא סשעא ריסדז



 , )1. ,,;,.,ל יי"1,
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182 משולה לשנתשייהי181

 למערס. "סל שכרך מי ספן ענרןו95ינ

 יברף הךא העקב רעחק אברהם אנותינו שכרףכמי
 סקןש, ל-קולות עם ריזה סקדהצ 4קסלטת
 וקוי לסם* חשר וכי ולממיסם ובגיסם ףנעדהםסם

 בתוכם שכאים ףמי לתפלה. כנסיות נהישטיחד"ם
 לסלילה יקדתם הזז ליאור גר שממום יסי *לסלסל

 נץרסי שעוסקים ו9ל-סי . מ לעגיי. וצדקה לאיסוםומת
 ויטר שקרם :שלם הךא ברךף הקדום בחמדיה.יביר
 ל9יזישמ ונמלח לשל-נופם ו-פא שקטלהמהם
 ש4 עם יריכם בכל4מעשה והצלילה מיכהך,טלח
 ץסן: ךנאטי אסיךלם.הקרטל
 מלמזו י9קןן4לה.ל4סיסים: לקלסים תשףעההנותן
 משבקעה. עבדי את-דור הפוצה כל,גולמים.מלכתז
 וכפטר :כרף הוא נטייבה. עדם יבקיק דרף ביםסנתזן
 פיט יד;נף טת לקללה וידשא ויגרל וירומם ונעזורוינצור
 ומיסןהף מןההף הממקדו סטלסעם טלפי קלף 4 הרדולרתם

 רנליו מסת עקדם ההנר יצילהף. !הזק הנוןומכיצרה
 קלוי יצליס. אשר-יפנה וככל לפניו שתאיוויפיל
 הלריו ול-טץיו וללב ולבו ומן גרם9ע סטלס"םמלעי

 בימע כלישיאל. ועם עמנף מונה לעשותרחמנךת

 להית ך9א 4מח שיכן ותערטל :הודה הושעאיני
 4טן: ונאסר ןצע. ןמי 1סןנוטל.
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 שלה: זסללוף עו'- כיסף ירכיטשרי
 פלטיו: ימ סים 8?רי יו וקשה ס4ם8"ני
 טןשה משלף 4"י מרוס% . לדור ~nboיי
 עק-: ין "וךעתן קאי "ל ן לדל שר:"לס שמף ושס"ה טשןקך ששל-יתם שעד: לעלםש%
 שמד מרי ינידף: וגבור'תקי ממשקי ישבח לדורדתי

 ביאן %ת אען,חן_. נפימאתקח דרברייפורף
 יקיעו רב-מוסף זכר 4וםפרנדה: קי ונדלו:י-אתוו
 ף419לש שייכם אדף ב נרתום חגמן (ך4נף:וצך8כקי

 יודקו 2לן-ש5-שנקוו: שיפקדו נןנ5 פוב-יןקקד:
 הלכהלי שבור ן4ךק;וכה: וחסידעי כל-מששיףן

 *נירסיו סטךם לעגי להועיל ןר442ף: ףבבעןכקילאקרף
 של-עלסים ונימן כשלכסאן מלכווזו: הדרלכוד

שמשלי
 לשיסניליכם כ סטר !יי: ששמכרו

 ושמה הלנרי אלץ כל ויני : לש5-משמחצםוימקף

 ארז-דף פוענח : בערפ איז-אכלכםנאן-להכי
 וחסיד שש5יךרשיו : צדיק : רצון לכ5-דוייסשק25

 כעכוע ו4ות,2ןסכם ילקוק רצון:ר4ויובנוית: ךקראהי 8?ר לכל ישיקרץיי ן קיובנכל-סדקיי:
 ול((ךשעעם השת טצזישליאמסיו ן שוכיירהטתם:
 שנם של-4יר ר4רף 8י ירבר % מסלתהנרדד:
 נקדי ן2מה ןה 44רף 981(נף : 21ד לעלםקדשו
 ס"עה:עלם



188 סתירה שר סיקסת%ראו
:SotSeter: 

 לכרו. שמ. וי-נשוב ןעה יתנשם'מל6
@emeinbe:

 תהלה *1 1ןן וירם לרקעם: עלקחןץהודו
 מללש: קרבו עם שיאל לבנילןלאממךיו

 ליןה סבמ סלים % ליקה סכ4 לחך* כזרורבת
 ליהוה סשתחו4 שמו שנוד ליהנה הבו ועי:פכור

id~e.-הרקים -ל.סשבוד 2לק(קץם יהוה קלשסררת 
 : הלבנון את"ארד יהוה ושפר ארזים שבר ןתוהי נהדר: יהוה קיל שומ קוללדיה רפים: על-קיםךלה

 קהי בן,יאמים: כמו ושרין לבנון שמו-עגלב.ףקזם
 :חי5 מרשר פסיל ןהוה קול אש: להבות חצבךלה
 גסשף "לא ןחול5 יוניה קו5 קדש: מדפרןהוה
 -2כ למפל ןהוה עבוד: אמר 3לו שסיכלופרא
 ןהוה ממן לעפו עי ןףעה לעולכם: מ5ד- ןהוהנושב
 : בשילם טתןנמוהשף

eabe:
~eilige 

bie 1ח t~otatoae 6ח61?סחש א seim 

rim)נססזן מק לןשף 3מו : אף שטן עתהליטא י קומה : ישראל אלצי רבבות ת שובה השמר 
 נקח שי איקף: שי ט5-"ב עעף קוד שביייקיף:
 5טסזיקים סיא סדים עץ : א5-הקבף תותי לשם נתתימצ
 וכ5יגסינותיה דרכיילעם הסכיה. מאשי: ותמקיספה

 ן מאוקמשלום:
 א~

 ונקדם: ימינף חרש ומ2ף4ה




